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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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 ז תנינא תורה



 יב.           מוהר"ן תנינא        כי מרחמם ינהגם ז          ליקוטי                                   

יתברך בעובדות בתמימות בלי חכמ זה  ועבדות לעובדו  כי  ת. 

כשעושה   כי  שם.  ונעלמת  נסתרת  תורה שהתורה  סתרי  בחי' 

עובדות פשוטים, ובאמת בוודאי יש בהם תורה גבוה מאד, רק  

הוא  בהם  שיש  שהתורה  נמצא  בהם.  שיש  מה  יודעין  שאין 

בחי'   הוא  תורה  וסתרי  תורה.  סתרי  בחי'  ונעלם   [א] נסתר 

ירכיךחמו )סוכה    קי  כשדרז"ל  בסתר  ד"ת  אף  בסתר  ירך  מה 

חמוקי ירכיך כמו  מט ע"ב( ועי"ז נעשה תיקון המשפט, בבחי'  

וכו' התהום   חלאים  עד  ויורדין  שמחוללין  השיתין  שהם 

)תהלים לו(,   משפטיך תהום רבהבחי'  ([ב]  )כשדרז"ל שם בסוכה

הם  היינו בחי' המשפט שנפל עד התהום. וע"י העובדות הנ"ל ש

שיתין שהם מחוללין גבחי'    חמוקי ירכיךבחי' סתרי תורה בחי'  

עד התהום, הם בוקעין ויורדין עד התהום ומעלין את המשפט  

תהום אל תהום   [ה] . בבחי' משפטיך תהום רבהמבחי'  ד' מנפילת

)תענית    קורא בחג ךודרז"ל  המים  את  כשמנסכין  ע"ב(  "ה 

הומות קורין זה  . היינו שהת[ו]   תהום אומר לחבירו אבע מימך

המשפט שנפל אליהם, כדי שיחזור ויתתקן    זלזה שישובו ויחזרו 

וזהו אבע מימך, בחי'  ויגל כמים משפטהמשפט, בבחי'   ויגל  . 

משפט אליהם,  כמים  שנפל  המשפט  ויחזרו  שיביעו  היינו   .

בבחי'   משפטשיתתקן  כמים  עשיות    ויגל  שע"י  נמצא  כנ"ל. 

 :  ועובדות בפשיטות, נעשה תיקון המשפט

 )כגון כשמזיעין ע"י דבר שבקדושהטזיעה טובה,  ע"י    [ח]ו  

בחי'  [י] שמחה,  נעשה  עי"ז  בחגיך(  בחי'  יו)דברים    ושמחת   )

יו"ט.   של  דויאשמחה  יום   יבקא ו)ולאו  כל  אלא  ממש  טוב  יום 

טוב( יום  נקרא  טוב  בחי'  כי   , שהוא  הדמים,  ע"י  השמחה  כי 

הטחול מן  הדמים[יג]   העצבות  עכירות  היא  וטחול  .  [יד]   , 

וכשמתגבר ח"ו עכירת הדמים של הטחול, עי"ז באין חולשות  

ח"ו. כי כשהעכירת הדמים הוא במדה בטחול, אזי אדרבא הוא  

כי נשארין הדמים  הדמים,  מקבל העכירת  טובה מה שהטחול 

נעשין   ח"ו,  מתגבר  הטחול  של  הדמים  כשעכירת  אבל  זכים. 

צא הארס  , כי ע"י הזיעה יו[טו]   העחולשות ח"ו. והרפואה היא זי

שהם הפילו אותו למשכב ח"ו, ואזי  [  טז]שיש בהדמים העכורים  

נשארין הדמים זכים. ואזי זוכה לשמחה, כי עיקר העצבות ע"י  

עכירת   שיוצאין  ועכשיו  כנ"ל.  הדמים  עכירת  שהוא  הטחול 

וזה אותיות   וכו'.  זיעה נעשה שמחה  ר"ת זיעה  הדמים ע"י 

 יזחה של י"טח(, היינו בחי' שמ)תהלים קי  "יי  שהע  יוםה  הז

 :  שנעשה ע"י זיעה טובה כנ"ל

שאנו רואין שהחולה תיכף כשמזיע נמשך עליו שמחה, כי    וזה

 :  ע"י הזיעה נעשה שמחה כנ"ל

 

וכו'   ויהי  [יח]  ז  מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם 

   : [יט]

ינהגם  כי  א הוא    ' )ישעי  מרחמם  שהוא רחמן  מי  היינו  מט(. 

תנהג עם הרחמנות, כי יכול להיות מנהיג. וצריך לידע איך לה

. וכן מי שאינו  [כ]   על רשעים או על רוצחים וגזלנים אסור לרחם 

יודע איך להתנהג עם הרחמנות, אזי יוכל לרחם על תינוק של  

ליתן לו מאכל הצריך לגדול, ולא לקטן כזה. כי קטן   [כא]   ד' ימים

איך   לידע  צריך  ע"כ  דווקא.  חלב  ע"י  רק  לזונו  צריכין  כזה 

חמנות, שלקטן כזה צריכין לרחם ליתן לו חלב  להתנהג עם הר

לרחם   צריכין  וא'  כ"א  על  וכן  לו,  ולגדול מאכל הצריך  דייקא, 

 : במה שצריך לו

מנהיג    ורחמן  ב הי'  הוא  כי  רבינו.  משה  רק  הוא  כזה, 

וכו'    'מה שהי' הוא שיהיהמנהיג לעתיד, כי    'ישראל והוא יהי

א( רחמנות [כב]   )קהלת  לו  הי'  רבינו  משה  כי  על    כג.  באמת 

ישראל, ומסר נפשו בשביל ישראל, והשליך נפשו מנגד ולא הי'  

ואעשך לגוי חושש על עצמו כלל. כי הש"י אמר לו )שמות לב(  

אמר  [כד]   גדול רק  כלל  זה  על  השגיח  לא  והוא  תשא ,  אם 

וכו' הי)שם(  [כה]  חטאתם  הוא  כי  והי'   '.  אמתי,  ומנהיג  רחמן 

ושב מבני אדם. כי עיקר  העולם מי ' עוסק בישובו של עולם שיהי

ואינו   היישוב,  מן  אינו  דעת  לו  שאין  ומי  הדעת,  הוא  האדם 

כלל אדם  בשם  אדם.  [כו]  מכונה  בדמות  חיה  בחי'  הוא  רק   ,

שיהי העולם,  ביישוב  עוסק  והי'  רחמנות,  לו  הי'  רבינו    ' ומשה 

העולם מיושב וממולא מבני אדם, היינו בני דיעה כנ"ל. כי הוא  

אתה הראת לדעת כי ה'  )דברים ד(    "שכפתח לנו אור הדעת,  

יש  האלקים  כזהוא כי  לנו  וגילה  הדעת,  את  פתח  משה  כי   .

 :  אלקים שליט בארץ

ח"ו  כי  ג   נופלין  קדוש  עם  כשישראל  הוא,  הרחמנות  עיקר 

הגדול מכל מיני רחמנות כי כל   'בעוונות ר"ל, כי זהו הרחמנו 

המשאוי כנגד  כלל  נחשבים  אינם  שבעולם,  הקשים    היסורים 

זהו   ח"ו,  בעוונות  נופלים  כשישראל  כי  ח"ו.  עוונות  של  הכבד 

מאד   כבד  הזה,  [  כח] משאוי  הכבד  המשאוי  כלל  לישא  שא"א 

ממנבבחי'   יכבדו  כבד  שיודע    כטו כמשא  מי  כי  לח(.  )תהלים 

של   ודקות  רוחניות  ויודע  לקוחים,  הם  מאין  ישראל  קדושת 

ואין מעון,  לגמרי  רחוקים  הם  שישראל  יודע  הוא  עון    ישראל. 

וגודל  משרשם  קדושתם  גודל  לפי  לא,  כלל  כלל  להם  שייך 

אינם   שבעולם  היסורים  כל  וע"כ  ורוחניותם.  נחשבים  דקותם 

כנגד המשאוי הכבד   ואפי' כשיש  למשאוי  של עונות ח"ו ר"ל. 

לאדם יסורים, אם אין בהם עוונות, אינם נחשבים ליסורים כלל.  

וזה בחי' )שבת נה( אין יסורין בלא עון, שכשאין בהם עון אינם 

  . ח"ו  לונותויסורים כלל, כי עיקר היסורים הם רק כשנופלים בע

להוציאם   קדוש  עם  ישראל  על  לרחם  הרחמנות  עיקר  וזהו 

עת    מהמשאוי בכל  ע"ה  רבינו  משה  וע"כ  עוונות.  של  הכבד 

והתפלל   עליהם,  נפשו  מוסר  היה  עון,  באיזה  ישראל  שנפלו 

וכיוצא כי ידע שלפי קדושת ישראל    [לא]   בעדם, כגון במרגלים 

כלל המשא הכבד   לישא  וא"א להם  ודקותם הם רחוקים מעון, 

ע"י  רק  הוא  ח"ו,  לעוונות  באים  מהיכן  ובאמת  כנ"ל.  עון  של 

רוח  שאי בו  נכנס  אא"כ  עבירה  עובר  אדם  אין  כי  דעת.  לו  ן 

 שטות )סוטה ג(.  

 

 
 'ז שיריםהיר ש*  א
עי"ש פרש"י שיתין  ב חלל שתחת המזבח   –דף מט. 

סתרי, לשון חמק ועבר    –ם. חמוקייכנגד מקום הנסכ
 )שה"ש(

 שותין  -בתרלד ג
מנפילת', וכן העתיק בתקפא )אע"פ שנשאר    -בדפו"ר  ד

התיבה(   להשלים  בשורה    -ומתרלו  בתרלדמקום 
   מנפילתו

 תהלים מב *  ה
 פרש"י בגמ' שם –אבע לשון נחל נובע  ו
ואולי    ,וצ"ע אולי צ"ל יְחִזרו  ,במנוקדים ניקדו יְחְזרו  ז

ויחזרו הממון   'ג  'שון מוהרנ"ת עיין לק"ה דיינים הכך ל
 . למקומו

 לא ידוע היכן ומתי נאמרה תורה זו  ח
 הערה בסוגרים נמצא כבר בדפו"ר  ט

 
 מחברת הקודש להמרח"ו שער השבת עיין  י

 הערה בסוגרים נמצא כבר בדפו"ר  יא
 דוקא -מתרלו  יב
ב  יג אות  כג  תורה  לעיל  בלשון   'עיין  גם  ועי"ש 

טחול  להפך  בגמ'  דאיתא  בהערה  לו.  דף  מוהרנ"ת 
עיין כוזרי מאמר רביעי אות כה שהוא מנקה שוחק ו

הדם ולכן שוחק ולפ"ז השחוק הוא מצד נקיון הדם 
   ספג לתוכו.שועצבות מצד הזהמה 

ושם אות ד' טחול   גורם לניאוף  תורה לו אות ג'  יד
תורה נא בו.  הוא מרה שחורה ודמעות מותרות שלה

 .יוצא ע"י דמעותו  גורם לשקרהעכירות של בטחול  
 .ויוצא ע"י זיעה  צבותוכאן גורם לע

 ברכות נז: זיעה סימן יפה לחולה עיין  טו
עמ' אדם עולם קטן אטו( נפוצות יהודה )מוסקעיין  טז

 וספר הברית ח"א יז ד'. עז במהדו' תשס.

 
 יו"ט  -מתרלו יז
שנת  יח חנוכה  בשבת  נט)   תק"ע  נאמר  ב' (חי"מ   .

טבת )פל"ח( ועיין פל"ח אות כה שבזה המאמר סמך  
רבינו ידיו על מוהרנ"ת שיהיה המוציא ומביא בכל  

 עניניו הקדושים עי"ש.
 בראשית מא *  יט
ובאה"ל אות ה' ואות מט לאיזה  'עיין פל"ח אות ט כ

רשעים הכוונה כי מאידך העיקר הוא לעסוק בישוב 
וגם  ענין דק  והוא  ולהאיר בהם דעת  העולם לרחם 
משה קירב את הערב רב כביכול שלא ברצון הש"י 
מן  אבר  לק"ה  ועיין  כספחת.   קשים  שהיו  ואע"פ 

 החי הל' ב' אות א'.
 סתפינא ד"ה ואי לאו דמי עיין פל"ח כאן אות ט' כא
תיקון סט דף קיא: עיין  מה שהיה הוא ר"ת משה    כב

ו וקיב.  ב'  יב  עה"ת שמות  כהן  רמ"ע מפאנו שפתי 
 מאמר מעין גנים ח"א ליקוטים 

 
   רחמנית -בתרלד כג
 ועיין גם דברים ט' יד  כד
 וההמשך ואם אין מחני  כה
 'אות ב 'עיין ביאה"ל תורה ו כו
בתרצו  -תרלוב  כז הוא(  תיבת  )נמחק  האלקים   ה'  -ה' 

  -משך הנחל תשסגה' האלקים,    -בתשכטהוא האלקים,  
האלקים המנוקדיםה'  בשאר  ותוקן  ה  ,  ה' )לשון  פסוק 

 הוא האלקים(
יגעיין    כח ה'  בקרקע  ועיין שיש"ק לק"ה שותפין   ,

 ח"ב אות רעג ורעד 
ומתרלו  -בתקפא  כט ובתרלד  בדפו"ר  אבל  ממני   -ממנו, 

 )וכן לשון הפסוק ממני(
 בעונות  -מתרלו ל

 יד  במדבר לא

 תורה אור 
פּו   ּיָּ ַמה  )ב(  ז  השירים  שיר 
ִדיב   נָּ ת  ּבַ ִלים  עָּ ּנְ ּבַ ַמִיְך  ְפעָּ
ִאים   ֲחלָּ מֹו  ּכְ ְיֵרַכִיְך  ַחּמּוֵקי 

ן: ּמָּ ה ְיֵדי אָּ  ַמֲעש ֵ
ַהְרֵרי   ְתךָּ ּכְ תהילים לו )ז( ִצְדקָּ
ם   דָּ ה אָּ הֹום ַרּבָּ ֶטיךָּ ּתְ ּפָּ ֵאל ִמש ְ

ד:  יַע ְידֹוָּ ה תֹוש ִ  ּוְבֵהמָּ
)ח(   מב  ֶאל  תהילים  הֹום  ּתְ

ל   הֹום קֹוֵרא ְלקֹול ִצּנֹוֶריךָּ ּכָּ ּתְ
רּו:  בָּ ַלי עָּ יךָּ עָּ ֶריךָּ ְוַגּלֶ ּבָּ  ִמש ְ

ִים   ּמַ ּכַ ל  ְוִיּגַ )כד(  ה  עמוס 
ן:  ַנַחל ֵאיתָּ ה ּכְ קָּ ט ּוְצדָּ ּפָּ  ִמש ְ

 
 תורה ו 

ךָּ   ַחּגֶ ַמְחּתָּ ּבְ דברים טז )יד( ְוש ָּ
ךָּ   ְוַעְבּדְ ךָּ  ּוִבּתֶ ּוִבְנךָּ  ה  ַאּתָּ

וְ  ֶתךָּ  תֹום  ַוֲאמָּ ְוַהּיָּ ר  ְוַהּגֵ ִוי  ַהּלֵ
 : ֶריךָּ עָּ ש ְ ר ּבִ ה ֲאש ֶ נָּ ַאְלמָּ  ְוהָּ

ַהּיֹום   ֶזה  )כד(  קיח  תהילים 
ה   ְמחָּ ְוִנש ְ ה  ִגילָּ נָּ ד  ְידֹוָּ ה  ש ָּ עָּ

 בֹו:
 

 תורה ז 
ץ  ִמּקֵ ַוְיִהי  )א(  מא  בראשית 
חֵֹלם   ּוַפְרעֹה  ִמים  יָּ ַתִים  נָּ ש ְ

ה עֵֹמד ַעל ַהְיאֹר:   ְוִהּנֵ
בּו ְולֹא  ישעיה מט )י( לֹא ִירְ  עָּ

ֶמש   ש ָּ וָּ ב  רָּ ש ָּ ם  ַיּכֵ ְולֹא  אּו  ִיְצמָּ
ם ְיַנֲהֵגם ְוַעל ַמּבּוֵעי   י ְמַרֲחמָּ ּכִ

 ַמִים ְיַנֲהֵלם: 
ה   יָּ הָּ ֶ קהלת פרק א )ט( ַמה ש ּ
ה הּוא  ֲעש ָּ ּנַ ֶ ְהֶיה ּוַמה ש ּ ּיִ הּוא ש ֶ
ַחת   ּתַ ש   דָּ חָּ ל  ּכָּ ְוֵאין  ה  ש ֶ עָּ ּיֵ ש ֶ

ֶמש   ָּ  : ַהש ּ
ה  )י( ְועַ   לב  כי תשאשמות   ּתָּ

ֶהם   בָּ י  ַאּפִ ְוִיַחר  י  ּלִ ה  יחָּ ַהּנִ
ְלגֹוי  אֹוְתךָּ  ה  ְוֶאֱעש ֶ ם  ַוֲאַכּלֵ

דֹול:  ּגָּ
ִאם   ה  ְוַעּתָּ )לב(  לב  שמות 
ְמֵחִני  ַאִין  ְוִאם  ם  אתָּ ַחּטָּ א  ָּ ש ּ ּתִ

 : ְבּתָּ תָּ ר ּכָּ ְפְרךָּ ֲאש ֶ א ִמּסִ  נָּ
ְרֵאתָּ   הָּ ה  ַאּתָּ )לה(  ד  דברים 
ֱאלִֹהים   הָּ הּוא  ד  ְידֹוָּ י  ּכִ ַדַעת  לָּ

ַבּדֹו: ֵאי  ן עֹוד ִמּלְ
לח  ֲעֹוֹנַתי    תהילים  י  ּכִ )ה( 

ֵבד   כָּ א  ָּ ַמש ּ ּכְ י  רֹאש ִ ְברּו  עָּ
י:  ּנִ דּו ִמּמֶ  ִיְכּבְ

 



 יב:            ליקוטי                     כי מרחמם ינהגם ז                מוהר"ן תנינא

וזהו הרחמנות הגדול מן הכל, שצריכין לרחם עליו להכניס בו 

. כי אין עני אלא אשרי משכיל אל דלדעת, בבחי' )תהלים מא( 

 : , וצריכין לרחם עליו להכניס בו דעת[א]מן הדעת 

כשמגיע זמנו להסתלק, והנשמה עולה ומתדבקת ד ואפילו 

 במקום שעולה בעולמות עליונים, אין זה תכלית ושלימות

רק עיקר השלימות של  ,שתהיה הנשמה רק דבוקה למעלה

. ע"כ [ב] הנשמה היא שבעת שהיא למעלה, תהיה למטה ג"כ

. כדי שישאר דעתו גצריך שישאיר אחריו ברכה בן או תלמיד

אשר ( .יוק בלמטה ג"כ בעת שנסתלק למעלה. כשארז"ל )ב"

חד אמר בן וח"א תלמיד. כי התלמיד מקבל [ ד] אין חליפות למו

הרב, גם הבן, בוודאי אין מעלה כשנשאר בן רשע ח"ו, דעת 

והעיקר להשאיר בן שיהיה בחי' תלמיד ג"כ, שיקבל ממנו שכלו 

ודעתו. ולאידך מ"ד די בתלמיד לבד. כי מאחר שעיקר הוא כדי 

שישאר דעתו בעולם, ע"כ די גם בתלמיד לבד. כי זהו עיקר 

השלימות שישאר דעתו בעוה"ז גם בעת ההסתלקות 

 '. כי מי שיודע קצת בידיעתו ית[ה] שמה עולה למעלהכשהנ

רק  והוא יודע שעיקר התענוגים והשעשועים של הש"י הוא

שאנחנו מעולם הזה השפל נגדל ונקדש שמו ית'. וזהו עיקר 

ואבית תהלה מגושי [ זכ"ש ]התענוגים והשעשועים של הש"י, 

ים עפר מקרוצי חומר וכו'. כי הש"י יש לו שרפים וחיות ואופנ

ועולמות עליונים שהם עובדים אותו ית', ואעפ"כ עיקר התענוג 

 שלו, כשעולה למעלה העבודה של עולם השפל הזה חועשוהשע

. וע"כ צריכין להשאיר אחריו בן או תלמיד, כדי שישאר [ט]

דעתו למטה שיאיר בבני עוה"ז השפל. כי כשנשאר דעתו 

נשאר  למטה ע"י בן או תלמיד, נחשב כאלו הוא בעצמו ממש

 :[י] בעולם

אדם יכול לקיים זאת להעמיד תלמידים, כי כששנים וכל 

מדברים יחד ביראת שמים, אזי כשאחד מאיר לחבירו באיזה 

בור, נחשב חבירו אצלו בחי' תלמיד. ולפעמים נעשה להיפך, יד

דהיינו כשאח"כ הוא מקבל מחבירו איזה דיבור אזי נעשה הוא 

כל אדם ליזהר להשתדל בבחי' תלמיד לגבי חבירו. וצריך 

)ישעיה מה( כי  לא תהו בראה לשבת יצרהולעסוק בזה, כי 

צריך כל אחד לעסוק בישובו של עולם, שיהיה העולם ממולא 

. כי זה עיקר ומלאו את הארץ [יא])בראשית א( כ"שמבני אדם 

ישוב העולם כשהעולם ממולא מבני אדם היינו מבני דיעה. כי 

היינו כמו שהאדם ]יבל כנ"ל. מי שאין בו דעת אינו אדם כל

מצווה להעמיד בנים בעולם בשביל קיום העולם. כן הוא מצווה 

להכניס דעת ויראת שמים בבניו ובתלמידים. כי זה עיקר 

העולם. כי העיקר  יגםישמצווה להעמיד תולדות לקי המצוה

, ולא מין בהמות וחיות ידקאייממין בני אדם דתולדות להעמיד 

ן שאין מאיר הדעת בבני אדם ואינם בדמות אדם. ע"כ כל זמ

יודעים ומרגישים אלקותו ית' וממשלתו אינם בכלל בני אדם, 

מאחר שאין בהם דעת לדעת את ה', שזה עיקר גדר האדם. 

לא תהו בראה , וע"ז נאמר [טו] תהו ובהווע"כ נחשב העולם כ

. כי צריכין ליישב את העולם שיהי' מיושב העולם לשבת יצרה

, דהיינו מבני דעה, שיודעין את הש"י. וזהו מבני אדם דייקא

, שצריכין למלאות את הארץ ומלאו את הארץג"כ מצוות 

בבני אדם. היינו שכל אדם מצווה שידבר עם חבירו ביראת 

שמים כדי להכניס דעת בחבירו, שזה עיקר ישוב העולם, 

שיהיה העולם מיושב מבני אדם היינו מבני דעה שיודעין את 

כ צריך כ"א לעסוק בזה להכניס דעת ויראת ע" .[הש"י כנ"ל

שמים בחבירו, שעי"ז נעשה חבירו בחי' תלמיד אצלו. ואזי 

כשימלאו ימיו ויגיע זמן הסתלקותו, אזי יתלבש בזה הדיבור 

שהכניס בחבירו, ויהיה נחשב כאלו הוא בעצמו ממש קיים בזה 

ח"א בן וחד אמר תלמיד,  אשר אין חליפות למוהעולם. כמ"ש 

כשנשאר בן או תלמיד אחריו, אזי יש חליפות למו. היינו נמצא 

כי יש לו חליפין מאחר שנשאר דעתו אחריו ע"י בן או תלמיד 

וכשנשאר הדעת אחריו ע"י בן או  טזכנ"ל. כי עיקר הוא הדעת

תלמיד נחשב כאלו הוא ממש נשאר קיים בעולם. וזה 

 בונותת ביל הגותו כמותחדבר י יפר"ת חליפות 

פי ידבר חכמות )תהלים מט(. כי עיקר הוא הדעת שהוא בחי' 

, שזהו עיקר ההשארה והחליפות שנשאר והגות לבי תבונות

מן האדם אחריו, דהיינו מה שהיה מדבר חכמה ותבונה עם 

פי ידבר חבירו והכניס בו דעת אמת ויראת שמים כנ"ל. וע"כ 

ליפות ר"ת חליפות, כי זה עיקר הח והגות לבי תבונות חכמות

 : וההשארה כנ"ל

ג"כ תלמיד  בן ותלמיד הוא כולו חד. כי הבן הוא ובאמת

וע"ש  :סנהדרין צט}כנ"ל. וגם התלמיד הוא בחי' בן, כשארז"ל 

. כי [יז] כל המלמד בן חבירו תורה כאלו עשאו {:יטף גם בד

נחשב כאלו עשה את הגוף של התלמיד ג"כ, כי מקודם לא היה 

לא היה בו דעת ולא היה רק נקרא בשם אדם כלל מאחר ש

דמות אדם. נמצא שע"י שלמד עמו תורה והכניס בו דעת עי"ז 

נעשה אדם ע"כ נחשב כאלו עשאו ממש, ע"כ גם התלמיד הוא 

 : בחי' בן

מי שרוצה לדבר עם חבירו ביראת שמים כנ"ל,  אמנם ה

הוא צריך שיהי' לו יראת שמים. כדי שיהיו דבריו נשמעין אצל 

בו יראת שמים  )ברכות ו' ע"ב( כל מי שיש חבירו, כשארז"ל

דבריו נשמעין. וגם כדי שיתקיימו דבריו אצל חבירו, כי 

לפעמים מדבר א' עם חבירו ותיכף ומיד עובר והולך הדיבור 

מלב חבירו ואינו מתקיים אצלו כלל. ע"כ צריך לזה יראת 

שמים, כי מי שיראת חטאו קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת 

היינו שיש קיום לדבריו אצל חבירו. נמצא מי )אבות פ"ג(, 

שרוצה להכניס דעת בחבירו, הוא צריך שיהי' לו י"ש, כדי 

אשר אין דבריו נשמעין וכדי שיתקיימו דבריו. וזהו  יחשיהיו
)תהלים נה(, היינו חליפות למו ולא יראו אלקים 

כשאין נשאר דעתו אחריו ע"י בן או תלמיד שזה בחי' חליפות 

' שלא יראו אלקים כי ע"י יראה נשאר דעתו אחריו כנ"ל, זה סי

 : כנ"ל
 
 
 
 
 
 

                                               
 נדרים מא*  א
 , ולעיל תורה יב אות א'עה"פ אגורה באהלך עולמיםובכורות לא: עיין יבמות צו:  ב
  תלמוד -בתרלד ג
 'תהלים נה כ ד
 תורה לט תנינא ד"ה ובאמת הוא חידוש נפלא עיין  ה
 (  י היא )בתקפא ו' מחוק ונשאר שתי נקודות -דבתרל ו
אות ט' ]דף ד:[. ועיין בעש"ט ד' תורה  לעילכעין לשון הפיוט שלפני ונתנה תוקף במוסף ליום כפור. ועיין  ז

עה"ת דף לז: אות צב ובבמ"ח שם אות עה פי' הבעש"ט על מאמחז"ל אין שמחה אלא בבשר ואין אשה אלא 
 ליופי.

  והשעשיע  -בתרלד ח
 עיין ריש תורה י' ותורה יד עיקר כבודו ית' מהרחוקים דייקא. ט
 עיין חיי מוהר"ן סימן מו י

 ובראשית ט' א'כח  'בראשית א יא

                                                                                    
 ביאור זה בסוגרים נוסף בתקפא ואינו בדפו"ר יב
 לקיום -מתרצו יג
 דווקא -מתרצו  יד
 ' ב'.לשה"כ בראשית א טו
  הדע' )מחוסר מקום בסוף שורה( -בתרלד טז
שם מעלה עליו הכתוב כאילו עשאו כמ"ש הנפש אשר עשו בחרן ופרש"י דמתרגמינן דשעבידו  הלשון יז

 לאורייתא ובדף יט שם הלשון מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו וכו'
  שיהי' )אע"פ שלא חסר מקום( -בתרלד יח

 תורה אור
יל  כ ִּ ֵרי ַמש ְׁ תהילים מא )ב( ַאש ְׁ
ֵטהו   ַמל ְׁ ה יְׁ עָּ יֹום רָּ ל ב ְׁ ֶאל ד ָּ

דֹ  ד:יְׁ  וָּ
ַמע ֵאל  ש ְׁ תהלים נה )כ( יִּ
ר  ה ֲאש ֶ ב ֶקֶדם ֶסלָּ ֹיש ֵ ַיֲעֵנם וְׁ וְׁ
או   רְׁ ֹלא יָּ מֹו וְׁ יפֹות לָּ ֵאין ֲחלִּ

ים:  ֱאֹלהִּ
ַמר  י ֹכה אָּ ישעיהו מה )יח( כ ִּ
ם הו א  ַמיִּ ָּ ֹוֵרא ַהש   ק ב  ֹקוָּ יְׁ
ה   ֹעש ָּ ֶרץ וְׁ אָּ ים ֹיֵצר הָּ ֱאֹלהִּ הָּ
ה   אָּ רָּ ה  ֹלא ֹתהו  בְׁ נָּ הו א כֹונְׁ

ֶבת  ש ֶ ֵאין לָּ ק וְׁ ֹקוָּ י יְׁ ה  ֲאנִּ רָּ צָּ יְׁ
 עֹוד:

ם  ֶרךְׁ ֹאתָּ בָּ בראשית א )כח( ַויְׁ
ים  ֶהם ֱאֹלהִּ ֹאֶמר לָּ ים ַוי  ֱאֹלהִּ
ֶרץ  אָּ או  ֶאת הָּ לְׁ מִּ בו  ו  רְׁ רו  ו  ְׁ פ 
ם  ַגת ַהי ָּ דְׁ דו  ב ִּ רְׁ הָּ ו  ֻׁ ש  בְׁ כִּ וְׁ
ה  ל ַחי ָּ כָּ בְׁ ם ו  ַמיִּ ָּ עֹוף ַהש   בְׁ ו 

ֶרץ: אָּ ת ַעל הָּ ֹרֶמש ֶ  הָּ
ֶרץ אָּ הָּ ה  בראשית א )ב( וְׁ תָּ יְׁ הָּ

ֵני  ְׁ ךְׁ ַעל פ  חש ֶ ֹבהו  וְׁ ֹתהו  וָּ
ַרֶחֶפת  ים מְׁ ַח ֱאֹלהִּ רו  הֹום וְׁ תְׁ

ם: יִּ ָּ ֵני ַהמ  ְׁ  ַעל פ 
ר  ַדב ֵ י יְׁ ִּ תהילים מט )ד( פ 

נֹות: בו  י תְׁ ב ִּ גו ת לִּ הָּ מֹות וְׁ כְׁ  חָּ

 



 ליקוטי                         כי מרחמם ינהגם ז               מוהר"ן תנינא          יג.            

שעוסקים לדבר אחד עם חבירו להכניס בו דעת ו ועי"ז 

ויראת שמים ולהעמיד תלמידים כנ"ל, עי"ז נכנסין אורות 

המקיפים, דהיינו שזוכה להבין ולידע מה שלא היה מבין ויודע 

זה בחי' פנימי, כי  ( כי מה שאדם מבין ומשיג בשכלואמתחלה )

נס לתוך אבל מה שאין יכול ליכ ,זה השכל נכנס לתוך שכלו

שכלו דהיינו מה שא"א לו להבין, זה בחי' מקיפים, כי זה הדבר 

להכניסו בפנים בתוך שכלו, כי  וקיף סביבות שכלו וא"א למ

א"א לו להבין זאת, מחמת שהוא בחי' מקיף אצלו. וכשעוסק 

לדבר עם בני אדם ומכניס בהם דעתו, נמצא שנתרוקן מוחו 

השכל המקיף לפנים. מהשכל והדעת שהיה לו, אזי עי"ז נכנס 

, עי"ז נכנס [ב] כי ע"י שנתרוקן שכלו ע"י שהכניס דעתו בחבירו

המקיף לפנים, וזוכה להבין בחי' השכל המקיף, דהיינו שמבין 

 : כנ"ל גלהימה שלא היה יכול להבין מתח

כמה בחינות במקיפים, כי מה שמקיף לזה הוא בחי' פנימי  ויש

, וכן למעלה מעלה. אצל חבירו שהוא במדריגה למעלה ממנו

ויש שכל שהוא בחי' מקיף לזה, ואצל אחר, זה השכל הוא נמוך 

 הרבה.גבוה ממנו  דאפי' מבחי' פנימי מחמת שהוא במדרגה

וע"י שמדבר אחד עם חבירו בי"ש ומכניס בו דעתו, עי"ז נכנס 

ו נתמקיף שלו לפנים כנ"ל. וכן למעלה מעלה, שכ"א לפי בחי

לפנים, ע"י שמדבר עם חבירו , נכנס מקיף שלו הומדרגתו

כי קרוב ( לותלמידו ומכניס בו דעתו כנ"ל. וזהו, )דברים 
בפיך ובלבבך לעשותו. כי  ודואליך הדבר מא

היינו לקרב אליך הדבר שהוא  קרוב אליך הדבר מאוד

, בחי' מקיפים, שהם נעלמים ורחוקים מאד מן זדובבחי' מא

בפיך  רבם אליך להכניסם בפנים, זה תלויהאדם. ולק
פי ידבר זה בחי'  ובלבבך לעשותו. בפיך ובלבבך

, היינו שיגלה חכמתו ותבונתו לבי תבונות חחכמות והגות

בחי' כאלו עשאו הנ"ל. ועי"ז לעשותו לתלמידיו כנ"ל. וזהו 

יוכל להכניס ולקרב המקיפים שהם בחי' מאד להכניסם לפנים 

הדור  ולמעלה מן הכל הם המקיפים העליונים של חכם   : כנ"ל

שהוא הרבי שבדור. שע"י שזה הרבי והחכם שבדור עוסק 

לדבר עם תלמידיו ומכניס בהם דעתו, עי"ז נכנסים המקיפים 

שלו לפנים. והמקיפים שלו הם בחי' אריכות ימים ושנים, כי 

דושין ק}המקיפים שלו הם בחי' עוה"ב שהוא יום שכולו ארוך 

י כל הזמן של כל . כי שם הוא למעלה מהזמן, כ{.חולין קמב :לט

, הוא כולו אין ואפס נגד יום 'העוה"ז כולו מה שהיה ומה שיהי

א' ואפי' נגד רגע אחת של עוה"ב שהוא יום שכולו ארוך. ושם 

אין שום זמן, כי הוא בחי' למעלה מהזמן. רק סדר הזמנים שיש 

שם הם בחי' השגות של המקיפים שיש מקיפים שהם בחי' ימים 

)שמואל א  תקופות הימיםשנים. בחי'  ויש מקיפים שהם בחי'

)שמות לד וד"ה ב כד(. ואלו המקיפים שיש  תקופות השניםא( 

שם, הם בחי' סדר הזמנים שם. והשגות מקיפים הללו, זה עיקר 

התענוג והשעשוע של עוה"ב, אשרי מי שזוכה להשיגם. וזה 

. כי [ט] בחי' תכלית הידיעה, כי תכלית הידיעה אשר לא נדע

מה ו המקיפים, שהם בחי' שעשוע עוה"ב, זה בחי' השגות אל

)תהלים לא(, כי הם הם רב טוב  רב טובך אשר צפנת ליראיך

דייקא. כי מה , מה רב טובךהצפון וטמון וסתום מעין כל. וזהו 

בחי' תכלית  [י], בחי' מה חמית מה פשפשת מההם בחי' 

. וזה בחי' שפע הכתר, כי כתר הוא [יא] הידיעה אשר לא נדע

 : כתרו את בנימין וכו'כ(  ')שופטי "שחי' מקיף כב

החכם שזוכה לאלו המקיפים הנ"ל בחי' שפע הכתר, ז וזה 

כי כל בשמים . בחי' )ד"ה א כט( כלשיהי' לו בחי' יבהוא צריך 

 .זוהר בראשית לא}, ותרגומו דאחיד בשמיא וארעא [יג] ובארץ

, [טו] ותאוחז ומקיים שני העולמ '. היינו שיהי{[יד] ובתיקון כב

עולם העליון ועולם התחתון, שהם בחי' שמים וארץ. כי הצדיק 

אוחז בשניהם, לקיים את כ"א וא'  'והחכם הנ"ל הוא צריך שיהי

ו. כי יש דרי מעלה, ויש דרי מטה. דהיינו עולם העליון, נתבבחי

ועולם התחתון. בחי' שמים וארץ. וצריך הצדיק להראות לדרי 

, שזה בחי' השגה של [טז] ית' מעלה שאינם יודעים כלל בידיעתו

. [יז] מקום כבודואיה , בחי' מה חמית מה פשפשת, בחי' מה

מלא כל ולהיפך צריך להראות לדרי מטה, שאדרבא 
, שהם בני אדם שוכני עפר. כי יש [יח]הארץ כבודו 

המונחים במדריגה התחתונה, ונדמה להם שהם רחוקים מאד 

כו(  ישעי'חי' )ממנו ית'. וצריך הצדיק לעוררם ולהקיצם בב

. ולגלות להם שה' עמם, והם סמוכים הקיצו ורננו שוכני עפר

. ולחזקם ולעוררם שלא יהיו מלא כל הארץ כבודואליו ית', כי 

מייאשין עצמן ח"ו, כי עדיין הם אצל הש"י וקרובים אליו, כי 

כי . בחי' [יט] שיש להצדיק כל. וזה בחי' מלא כל הארץ כבודו

בשמיא וארעא. היינו שהוא אוחז  דאחיד כל בשמים ובארץ

ומקיים שני העולמות, עולם העליון הוא אוחז ומקיים בבחי' מה, 

מלא ועולם התחתון הוא מקיים בבחי'  ,בחי' איה מקום כבודו

שם מבואר ג"כ ענין זה  {סי' סח}וע' לקמן )כ:  כל הארץ כבודו

, כשיש [כא] בביאור יותר קצת. והכלל שהצדיק עיקר שלימותו

לו שני הבחי' הנ"ל. דהיינו שידע איך לדבר וללמוד ולהאיר 

בכ"א וא', בדרי מעלה ודרי מטה, בעליונים ובתחתונים, 

בשמים ובארץ, שהם בחי' גדולים וקטנים. היינו שלהגדולים 

כח להצדיק  ', בחי' דרי מעלה, צריך שיהי'במעלה בני עלי

ם כלל מהש"י, להראות להם ולגלות להם, שעדיין אינם יודעי

בחי' מה חמית מה פשפשת וכו'. וזה הלימוד וההשגה הוא 

צריך להאיר ולהכניס בהגדולים במעלה שהם בחי' דרי מעלה. 

ולהיפך יש בני אדם שמונחים במדריגה התחתונה מאד, עד 

שהיו מייאשין א"ע לגמרי ח"ו, כי נדמה להם שהם רחוקים מאד 

. צריך הצדיק [כב] אבד נצחם ותוחלתם מה'מהש"י, וכבר 

 לו כח לעוררם ולהקיצם שלא יהיו מייאשין עצמן בשום  כגושיהי
 

                                               
ריחה נודף וזוכה לשם ]ת"ח המלמד לאחרים דומה לצלוחית שמן פלייטין מגולה שעיין מסכת ע"ז לה:  א

 ועוד שמתגלים לו דברים שהיו מכוסים ממנו ועי"ש מהרש"א[
משמע שתמיד וצ"ע דמשמע שלא נתרוקן אצלו אלא עד שנכנס בחבירו ולא באמירה לבד וכ"ש שלא מועיל כשאומר לעצמו.  ב

   ש"סכל התיק"ו שבצ"ע יא מיד בא תירוץ וכשאומר תירוץ בא קושיא בלי סוף א"כ שכשאומר ק
 מתחלה -מתרלו  ג
 במדריגה -מתרלו  ד
 ומדריגתו -מתרלו  ה
 מאד -מתרצו  ו
 מאד -מתרלו  ז
 והגית -בתרלד ח
ספר בחינות עולם לרבי ידעיה בדרשי )שנת ק( )מהדורת ברלין תרפז וורשא תרכד דף כא.( פרק יג אות  ט

ולקמן תורה פג  'ל תורה כד אות חסוף פרק ל'. ועיין לעי '( מאמר ב'לג. ובספר העיקרים )רבי אלבו שנת ר
ובעש"ט עה"ת פ' נח עמוד התפילה מקור מים חיים שם אות  'תנינא ושבחי הר"ן אות לה ושיחות הר"ן אות ג

 '.תולדות יעקב יוסף פרשת בלק אות גקנו בשם פורת יוסף ששמע מהבעש"ט שתי בחי' בזה. 
 [ומה שהוסיף בשם הכתם פזעי"ש מתוק מדבש פי' מה ראיתה מה עיינתה * עיין הקדמת הזוהר דף א: ]ו י

 עיין לעיל תורה סג ]דף עז:[ ובהערות שם יא
 שיהיה -בתרלד יב

                                                                                    
 כפי שיבואר ועיין לק"ה נדרים ד' יג שרק מכח המקיפים הנ"ל זוכה לזה יג
 דף סז: יד
 זה עיקר שעשועיו ית' כשהאדם מחבר ומקשר שני העולמות בעיין לק"ה נדרים ד' י טו
 ולק"ה נדרים ד' יג עיין חיי מוהר"ן סימן מו וסימן קמח טז
ר"ח ועיין זוהר משפטים ק: שלח קנט. ורע"מ קדושים פב. וכי תצא לשון קדושת כתר במוסף שבת יו"ט ו יז

 דף כ. ותיקון י' דף כד: כה. תיקון כא דף סא: ועוד  'רפא. ותיקון ה
 ג' 'ישעיה ו*  יח
אות יד שאת הנמוכים יכול לחזק כנ"ל רק צדיק שבעצמו זוכה לבחי' איה ומה חמית.  'עין לק"ה נדרים ד יט

תשובה אם אסק ואציע שאול. גם עיין לק"ה נט"י ו' אות לג שבזה מבואר גם ענין ועיין גם תורה ו' דרכי ה
כיצד מנהיג רחמן מיישב את העולם בבני"א להכניס בהם דעת עי"ש ובזה מתבאר כיצד כל  'הנ"ל באות ב
 בקשר נפלא עי"ש. ההתורה קשור

 "רמכאן ועד סוף אות ז' הוא ביאור מוהרנ"ת שהוסיף בתקפא ולא נמצא בדפו כ
 ועיין לק"ה נדרים ד' אות טז ד"ה כמו שכתב רבנו תורה סח שהוסיף ובלא זה אינו צדיק כללריש עיין  כא
 יח 'לשה"כ באיכה ג כב
 שיהיה -גם בתרלד שיהיו, ומתרלו  כג

 תורה אור
י נצבים דברים ל  )יד( כ ִּ

יָך  פִּ ָבר ְמֹאד ב ְ ָקרֹוב ֵאֶליָך ַהד ָ
ְלָבְבָך ַלֲעׂשתֹו: בִּ  ו 
ר תהילים מט  י ְיַדב ֵ ִּ )ד( פ 

נֹות: י ְתבו  ב ִּ  ָחְכמֹות ְוָהגו ת לִּ
י -שמואל א א )כ( ַוְיהִּ

ה  ַהר ַחנ ָ ַ ים ַות  מִּ ְתֻקפֹות ַהי ָ לִּ
מֹו  ְקָרא ֶאת ש ְ ן ַות ִּ ֶלד ב ֵ ֵ ַות 

יו: ְלת ִּ אִּ י ֵמְיֹדָוד ש ְ ֵאל כ ִּ מו   ש ְ
)כב( ְוַחג  לדכי תשא שמות 

ֵרי  ו  כ  ה ְלָך ב ִּ ֲעׂשֶ ַ ֻבֹעת ת  ש ָ
יר  יף ְקצִּ ים ְוַחג ָהָאסִּ ט ִּ חִּ

ָנה: ָ ַפת ַהש   קו   ת ְ
י  ב כד-דברי הימים )כג( ַוְיהִּ

ָנה ָעָלה ָעָליו  ָ ַפת ַהש   ְתקו  לִּ
ָדה  ֹבאו  ֶאל ְיהו  ֵחיל ֲאָרם ַוי ָ
ל  יתו  ֶאת כ ָ חִּ ש ְ ם ַוי ַ ַלִּ ש ָ ירו  וִּ
ָלָלם  ֵרי ָהָעם ֵמָעם ְוָכל ש ְ ׂשָ

ק: ְרָמׂשֶ חו  ְלֶמֶלְך ד ַ ל ְ  ש ִּ
ְבָך תהילים לא  )כ( ָמה ַרב טו 

ַעְלת ָ  ָ יֵרֶאיָך פ  ָ ל ִּ ר ָצַפְנת  ֲאש ֶ
ֵני ָאָדם: ְך ֶנֶגד ב ְ ים ב ָ  ַלֹחסִּ

רו  ֶאת  ת ְ שופטים כ )מג( כ ִּ
ָחה  יֻפהו  ְמנו  ְרדִּ ן הִּ ְנָימִּ ב ִּ
ְבָעה  יֻכהו  ַעד ֹנַכח ַהג ִּ ְדרִּ הִּ

: ֶמש  ְזַרח ש ָ מ ִּ  מִּ
א כט )יא( ְלָך -דברי הימים

ה  ָ ֻדל  ָרה ְיֹדָוד ַהג ְ בו  ְוַהג ְ
י  ַצח ְוַההֹוד כ ִּ ְפֶאֶרת ְוַהנ ֵ ְוַהת ִּ
ָבָאֶרץ ְלָך ְיֹדָוד  ם ו  ַמיִּ ָ ש   ֹכל ב ַ
א ְלֹכל  ֵ ְתַנׂש  ְמָלָכה ְוַהמ ִּ ַ ַהמ 

:  ְלֹראש 
ישעיהו ו )ג( ְוָקָרא ֶזה ֶאל 
ֶזה ְוָאַמר ָקדֹוש  ָקדֹוש  ָקדֹוש  
ְיֹקָוק ְצָבאֹות ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ 

בֹודֹו:  כ ְ
ְחיו  ֵמֶתיָך  ישעיהו כו )יט( יִּ

נו   יצו  ְוַרנ ְ ן ָהקִּ מו  י ְיקו  ְנֵבָלתִּ
ָך  ֶ י ַטל אֹוֹרת ַטל  ְֹכֵני ָעָפר כ ִּ ש 

יל: ס ִּ פ  ַ ים ת   ָוָאֶרץ ְרָפאִּ
י  ְצחִּ איכה ג )יח( ָוֹאַמר ָאַבד נִּ

י ֵמְיֹקָוק: ס  ְותֹוַחְלת ִּ
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)משה הי' למעלה מן המחשבה 
לכך היה יודע את התירוץ כי 

. [2] אותיות 1 השיג בחי' סתרי
והדברים סתומים כי לא ביאר 

  היטב ענין זה(.

 

. ולהראות להם ולהאיר בהם, כי 'אופן בעולם, יהי' איך שיהי

עדיין ה' עמם ואצלם וקרוב להם ואפי' בתוך הארץ ממש, אפי' 

, אעפ"כ שם דייקא נמצא כבודו ח"ו [א] אם נפל לשאול תחתיות

שיש להצדיק וכו' כל כי מלא כל הארץ כבודו, וזה בחי'  ית'

 : (כנ"ל

ך לידע איזה מקיפים שהוא זה החכם הדור הנ"ל, צרי גם ח

צריך להמשיכם, ואיזה מקיפים שאין צריך להמשיכם. ובשביל 

זה יש דברים שאין רשאים לגלותם בפני התלמידים. כי אם 

יגלה אותן הדברים יכנסו מקיפים אחרים בתוך שכלו כנ"ל, 

ולפעמים אין צריך לקבל אלו המקיפים. כמו למשל כשהרב 

, ובתוך דבריו הוא [ב] מפ"תמדבר עם תלמידו איזה פשט בג

בתחילה בבחי' מקיף  'בא על איזה קשיא, ואותו הקשיא הי

אצלו, כי לא ידע ממנה בתחילה. ותיכף כשנופל בשכלו זאת 

ובתוך כך כשמסביר לו  ,הקשיא, הוא אומרה בפני תלמידו

הקשיא, נופל בשכלו תירוץ על הקשיא. נמצא שחוזר ומשיג 

יא. ואזי אומר גם התירוץ מקיף אחר שהוא תירוץ על הקש

בפני התלמיד, אך כשמגלה גם התירוץ בפני התלמיד, אזי 

נכנס בו עוד מקיף אחר. ואז עי"ז השכל שבא עליו עתה, הדרא 

, ואדרבא עתה הקשיא חזקה ורחבה יותר [ג] קושיא לדוכתא

מבתחילה, נמצא שע"י שגילה התירוץ בפני התלמיד שעי"ז 

כל חדש, עי"ז חזרה הקשיא נכנס בו מקיף אחר, דהיינו ש

למקומה ביתר עוז, כי עתה הקשיא חזקה ורחבה יותר 

מבתחילה. כמו כן יש בהשגות שיש דברים שאסור לגלותם, כי 

בו מקיף חדש שעל  דסואם יגלה זה התירוץ בפני התלמיד, יכנ

ידו יהי' הקשיא חזקה ורחבה יותר מבתחילה. עד שיוכל ליכנס 

מהזמן, שאין הזמן מספיק לבאר בהשגות מקיפים שהם למעלה 

והתירוצים שיש שם, כי הם למעלה מהזמן. כי כל מה  ההקשיות

שהוא מגלה איזה שכל קשיא או תירוץ, נכנס בו שכל חדש 

שהוא בחי' מקיף כנ"ל. ע"כ אם לא יהי' נזהר בדבריו לדקדק 

איזה דבר לגלות ואיזהו דבר שלא לגלות, עי"ז יהי' נכנס 

ן הזמן מספיק לבארם, כי הם בחי' בקשיות ותרוצים שאי

. ע"כ מוכרח החכם לעשות [ו] מקיפים שהם למעלה מהזמן כנ"ל

לדבריו, לדקדק וליזהר מה לגלות ומה שלא לגלות, [ ז]סייג 

א ויבחבאופן שלא ישיג רק אותן המקיפים שצריך להשיג ולא 

 :[ט] להשיג מקיפים שאין צריך להשיג

כשעלה משה למרום  ,ב(בחינות משארז"ל )מנחות כט ע וזה

א"ל רבש"ע מי  [י] להקב"ה שהי' קושר כתרים לאותיות מצאו

, א"ל עתיד א' לעמוד ועקיבא בן יוסף שמו [יא] מעכב על ידך

דורש על כל קוץ וקוץ תילי תילין של הלכות. א"ל  'שיהי

רבש"ע ראוי שתנתן תורה על ידו, א"ל שתוק כך עלה 

תוק וכו' הלא במחשבה. ולכאורה קשה מה אמר לו הש"י ש

כבר אמר הקשיא ומה זו שתיקה מאחר שכבר הקשה מה 

שהקשה. אך תיכף כשאמר משה הקשיא, נפל בשכלו תירוץ על 

נכנס בו מקיף אחר,  'הי הקשיא. אך אם הי' אומר את התירוץ

ורחבה מבתחילה. ע"כ אמר לו על קשיא יותר חזקה  והי' בא

ה את התירוץ, תוק על התירוץ, היינו שישתוק ולא יגלשהש"י 

כדי שלא יבא על קשיא יותר חזקה מבתחילה. וזהו כך עלה 

ף כשמגלין את השכל הפנימי, אזי עולה כהיינו שתי ,במחשבה

במחשבה שכל אחר חדש, כי נכנס מקיף אחר לפנים, וע"כ 

צריכין לשתוק כדי שלא יבא למקיפים שאין צריכין להשיגם 

וזהו שתוק כך עלה  .כנ"ל

 : כנ"ל יב* במחשבה

)אבות פ"א( הוו מתונים  וז"פ

בדין והעמידו תלמידים הרבה 

לתורה. הוו מתונים  יגועשו סיג

בדין, זה בחי' שצריך החכם הנ"ל להיות לו מתינות לידע איך 

לדבר עם כ"א וא', שלפני בחי' דרי מעלה יגלה להם ההשגה 

בחי' מה חמית וכו'. ולפני דרי מטה יגלה ההשגה של מה של 

. וזה בחי' דין בחי' משפט. בחי' )תהלים בודומלא כל הארץ כ

, שהגבוהים הוא שופט זה ישפיל וזה ירים ידיםקכי אלעה( 

צריך להשפיל להראות להם שאינם יודעים כלל בידיעתו ית'. 

והקטנים בחי' שוכני עפר צריך להרים לעוררם ולהקיצם שלא 

והעמידו תלמידים הרבה, כי  טויתייאשו, כי מכה"כ כנ"ל. וזה

אי דוכה להשגה כזו להאיר בגדולים וקטנים וכו' כנ"ל, בווכשז

יעמיד תלמידים הרבה. כי כולם צריכים אליו, כי יש לו כח 

סייג לחכמה ללמוד עם כולם כנ"ל. וזהו ועשו סייג לתורה, בחי' 

)אבות פ"ג(. כי צריך לעשות סייג לדבריו לשתוק שתיקה 

שזוכה  ל ידיעלפעמים, בחי' שתוק כך עלה במחשבה כנ"ל. כי 

להעמיד תלמידים הרבה, עי"ז הוא זוכה להשיג את המקיפים, 

יכול להשיג מתחילה. ע"כ  'דהיינו שמשיג ומבין מה שלא הי

לדבריו ולשתוק לפעמים, כדי שלא  טזהוא צריך לעשות סיג

יכנוס במקיפים שהם למעלה מהזמן, שאין הזמן מספיק לבאר 

 : הקשיות והתירוצים שיש שם כנ"ל

השני בחי' של דרי מעלה ודרי מטה, דהיינו השגה  אלוו יזח

, הם בחי' מלא כל הארץ כבודושל בחי' מה, והשגה של בחי' 

השגה של בחי' בן והשגה של בחי' תלמיד. כי אף על פי שבן 

תלמיד כנ"ל, כן  םותלמיד כולו חד כנ"ל, כי הבן הוא ג

על  והתלמיד הוא גם כן בחי' בן כי נחשב כאלו עשאו כנ"ל. אף

פי כן יש הפרש בין בן לתלמיד. כי הבן שהוא תלמיד, הוא 

במעלה יתירה מתלמיד לבד. כי הבן הוא כולו נמשך מן האב 

מראשו עד רגלו ואין בו שום שערה שאינה נמשכת ממוח 

. על כן בחי' ההשגה של הבן גדולה יותר במעלה [יח] האב

 . וזהו בחי' החילוק שבין נבואתיטדומהשגה של בחי' התלמ

ספקלריא המאירה אמשה רבינו לשאר נביאים, כי משה ראה ב

 , [כא]שאינה מאירה )יבמות מט ע"ב( 'באספקלריכוהם ראו 

 

                                               
 ולק"ה אבר מן החי ב' ד'. ,"ת סימן שלזומכתבי מוהרנ .אציע שאול הנך מש"כ עה"פ 'עיין תורה ו א
 גמרא פשט תוספות ב
 חוזרת הקושיא למקומה ג
 יכנס -מתרלו יכנוס, ו -גם בתרלד ד
 הקושיות -מתרלו הקשיות, ו -גם בתרלד ה
 אות לו 'ברכת השחר ג הן כד ולק""חיי מוהרעיין  ו
 אומר סייג לחכמה שתיקה. וכדלקמן. ג יג ר"עפ"גדר. ועיין אבות  –ברטנורא על אבות א' א' סייג עיין  ז
 יבא -מתרלו  ח
לעיל באות ו' אמר שמקיפים של חכם הדור הם בחי' עוה"ב ל וצ"ע דדהינו מקיפים שהם למעלה מהזמן כנ" ט

 .מה שתירצואות יט ובאה"ל  אות ד'  שהוא למעלה מהזמן ועיין פל"ח
 פתיחת הרמב"ן לפירושו על התורה ד"ה וכל הנמסר למשהעיין  י

ועיין ( ע"ש פרש"י בגמ' שםעפ"י לאותיות )שאתה צריך להוסיף תגים  –תגי האותיות. מי מעכב  –כתרים  יא
ינו מה שייך ילעשות סייג לדבריו. לפ"ז מי מעכב בעדך ההחכם תגים בחי' רמזים כיון שצריך  'פל"ח אות ו
 עי"ש. .דלא שייך אצלו ית' שיכנס מקיף גבוה מדאי אצלך סייג

 שייך להגה הערות ה יב
וציין כאן הערה למטה שכך היא גרסת  ,)סתרי( ]כתרי[ -תשכטבסתרי,  -בתקפא תרלד תרלו ותרצוכתרי,  -בדפו"ר 1

 . ()ואמנם גם בהמשך נקט רבינו לשון כתרי אותיות וכן הלשון במדרשיםב[ 181]עי"ש צילום הדפו"ר של מוהרנ"ת 
ואחריו הוציאו את רבי עקיבא בן יוסף  - 444אוצר המדרשים )אייזנשטיין( עשרה הרוגי מלכות עמוד עיין  2

 למשה בסיני. כתרי אותיות ומגלה פנים בתורה כמו שנמסרוהדורש 
 סייג -מתרצו  יג
 אלהים -מתרצו  יד

                                                                                    
 וזהו  -מתרצו  טו
 סייג -מתרצו  טז
 במקום ט' וכך הדפיסו בכל המהדורות ורק בתשכט מחק ולא ציין שום אות 'אות חשוב בתקפא טעה וסימן כאן  יז

ציין כאן אות הבין שכאן מתחיל ענין חדש אלא שמאידך כיון  וצ"ע כיון שמוהרנ"ת) כלל אות ח'דממה נפשך הכל נ
שכבר נדפסו ספרי מפרשים שציינו כאן לעיין לפי האותיות הקיימות א"א לשנות את האותיות ונראה לציין ח* כמו 

ועיין פל"ח כאן אות טו שהחכם צריך לעשות סיג לדבריו נמצא באות ז' ולפ"ז אם לא שטעה הרי . (שנוהגים בכיו"ב
 סבר שצריך למחוק את אות ח' הראשונה ולא את זו שכאן.

לעיל ח"א תורה לג אות ה', ולקמן תורה ח' תנינא אות ב' ושם נרשם תיקון יח דף ע"ח שער כב פ"א, ו יח
 והכי נמי ישראל קרויים בנים אתם לה אלקיכם אין בהם שערה שלא נמשכת ממוח האבלה. ובתורה סח תנינא 

וגם אח"כ  ד הבא כתב בתקפא תלמוד במקום תלמידותלמיד )צ"ע גם לקמן תחילת עמה - ומתרלו דבדפו"ר ותרל יט
 (השיג במקום אמרוכתב שם שינה מלשון דפו"ר 

 באספקלריא )וצ"ע מדוע לא השלים התיבה מאחר שיש הרבה מקום( -בתרלד ומתרלו כ
   דע שלא ראהו בפניו.וכסבורים לראות ולא ראו ומשה נסתכל באספקלריא המאירה וי -עי"ש פרש"י  כא

 תורה אור
א כט )יא( ְלָך -דברי הימים

בּוָרה  ה ְוַהּגְ ֻדּלָ ְיֹדָוד ַהּגְ
י  ַצח ְוַההֹוד ּכִּ ְפֶאֶרת ְוַהּנֵּ ְוַהּתִּ

ם ּוָבָאֶרץ ְלָך ְיֹדָוד כֹ  ַמיִּ ָ ש ּ ל ּבַ
א ְלֹכל  ֵּ ְתַנש ּ ְמָלָכה ְוַהּמִּ ַהּמַ

:  ְלֹראש 
ישעיה ו )ג( ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה 
ְוָאַמר ָקדֹוש  ָקדֹוש  ָקדֹוש  
ְיֹדָוד ְצָבאֹות ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ 

בֹודֹו:  ּכְ
ים  י ֱאֹלהִּ תהילים עה )ח( ּכִּ

ים יל ְוֶזה ָירִּ ּפִּ ט ֶזה ַיש ְ ֹפֵּ  :ש 
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שזהו בחי' החילוק שבין השגת דרי מעלה להשגת דרי מטה, 

כי לא יראני השיג בחי' ב. כי משה אדושהם בחי' בן ותלמ

)שמות לג( זה בחי' ההשגה של מה, בחי' מה חמית  האדם וחי

שהי'  'חי' בן. וישעיבוכו', שזהו ההשגה של דרי מעלה 

י' זה בח )ישעי' ו( ואראה את ה'במדריגה קטנה ממשה, אמר 

. מלא כל הארץ כבודוהשגה של דרי מטה, בחי' תלמיד, בחי' 

שיש השגה של בחי' מה, אף על פי  'כי אף על פי שידע ישעי

בבחי' ההשגה של מלא כל  'כן אמר לפי מדריגתו שהוא הי

ותלמיד הם ד(. נמצא שבן ג) ואראה את ה'הארץ כבודו, בחי' 

בחי' מה בחי' דרי מעלה ודרי מטה. היינו ההשגה של מה, 

כי לא יראני חמית מה פשפשת, בחי' איה מקום כבודו, בחי' 

מלא , זה בחי' השגת הבן, השגת דרי מעלה. והשגה של האדם

, זה בחי' השגת התלמיד, ואראה את ה', בחי' כל הארץ כבודו

השגת דרי מטה. כי הבן שהוא נמשך כולו ממוח האב, ע"כ 

ההשגה של זוכה להשגת אביו ממש שהוא בחי' מה, שהוא 

הרבי והחכם שבדור כנ"ל. אבל התלמיד אין מקבל רק בחי' 

מלא כל הארץ כבודו וכו' ההשגה של דרי מטה, שהוא בחי' 

 : כנ"ל

לכלול העולמות עליון בתחתון ותחתון בעליון וצריך ט 

שיהיה הבן כלול מבחי' תלמיד, וכן התלמיד יהיה כלול מבחי' 

שהוא בבחי' ההשגה של  . כי הבן[ה] בן, כדי שיהיה להם יראה

מה בחי' מה חמית וכו', וא"כ לא יהיה לו יראה כלל, מאחר 

שאינו רואה כלל כבודו ית'. וע"כ צריך שיהיה הבן כלול מבחי' 

תלמיד, להראות לבחי' בן ג"כ קצת מההשגה של בחי' 

, כדי שיהי' לו מלא כל הארץ כבודוהתלמיד, דהיינו בחי' 

 כ, וא"מלא כל הארץ כבודו' יראה. וכן התלמיד שהשגתו בחי

יוכל להתבטל במציאות. וע"כ צריך להראות לו קצת מההשגה 

של בחי' הבן, דהיינו בחי' מה, כדי שלא יתבטל במציאות, 

 :[ו] ויהיה לו יראה

, ואינו [ז] כלליות בן ותלמיד, עי"ז מי שהוא איש חילי וע"י 

( הוא יכול לקבל בעת [ט] )שקורין רוע מזל ש"מחההיפך 

. דהיינו שיאיר לו הרצון בעת [י] האכילה הארת הרצון

האכילה, וישתוקק ויכסוף מאד אליו ית' ברצון מופלג בלי שום 

)תהלים קמה(  . וזה בחי'ידיעה שלא ידע כלל מה הוא רוצה

, זה בחי' הארת בעתו. ואתה נותן להם את אכלם בעתו

ה כעת יאמר ליעקב ולישראל מהרצון הנ"ל, בחי' )במדבר כג( 

עתידין [ יב]( [יא] , כשארז"ל )ירושלמי שבת פרק בפעל אל

מחיצתן לפנים ממלאכי השרת. מחיצה, זה בחי'  'צדיקים שיהי

מקיפים שהם המחיצה של השכל. ולעתיד יהי' מחיצות 

המקיפים של הצדיקים למעלה ממקיפים של מלאכי השרת. ואז 

. וזאת ההארה של פעל אלמה , בחי' מהיהי' השגתם בחי' 

 ,[יד] בחי' הארת הרצון, שהוא למעלה מן הכל יגאיחי' מה הב
ואתה נותן להם את אכלם א מתגלה בעת האכילה, בבחי' יוהטו

בעתו דייקא, בחי' הארת הרצון שהוא בחי' מה בחי'  .בעתו

וכו'. בחי' מקיפים הנ"ל שהם  כעת יאמר ליעקב ולישראל מה

 : בחי' מה, שזהו בחי' הארת הרצון כנ"ל

הארת הרצון בעת האכילה דווקא. דע, כי מי  שמתגלהומה 

ם ילהתלוייזלהיות מפרנס ליתן פרנסה  [טז] שרוצה לחגור מתניו

)רוע יטההיפך שקורין  'איש חיל ולא יהי 'צריך שיהי יחבו, הוא

לו קצת ממשלה כי כל הפרנסה  'מזל ש"מ(. כי צריך שיהי

אילנא די חזית די במלך )דניאל ד(  "ש( ככנמשך מהמלכות )

. וע"כ מי ה ותקף וכו' ומזון לכלא בי' אנת הוא מלכארב

 'לו קצת ממשלה, כדי שיהי 'שיהי כאשרוצה לקבל פרנסה, צריך

לעת האכל . וזה בחי' )רות ב( [כב] לו איזה שייכות עם המלכות

לו  '(. כי צריך שיהי., אין הלום אלא מלכות )זבחים קבגשי הלם

ך הפרנסה כנ"ל. ממשלה בחי' מלכות, לעת האכל, כי עי"ז נמש

וע"כ כשהבעל חוגר מתניו נגד אשתו, ומחייב עצמו לפרנסה, 

ואיזון וכו', אז נותנים לו  כגרוקיבכתובה ואנא אפלח וא "שכ

. כי ע"י והוא ימשול בך)בראשי' ג(  "שקצת ממשלה, כ

יכול להמשיך הפרנסה כנ"ל. וכן כל השרים,  כדהממשלה הוא

 ,בו כהיםירבים התלו כל מי שצריך ליתן פרנסה יותר לאנשים

הוא צריך שיהי' לו יותר ממשלה, כדי שיוכל להמשיך הפרנסה 

ע"י המלכות כנ"ל. והמלכות מקבל הפרנסה מן בחי' הידים 

)משלי  "ששיש בים החכמה. דהיינו הרמזים שהם בחי' ידים, כ

. כי [כו] רש"י דהיינו רמזים 'ופי נטיתי ידי ואין מקשיבא( 

ים אומר איזה דיבור שמרמז בו כשהחכם מגלה חכמתו, לפעמ

רמזים לתלמידיו, דהיינו מה שא"א לבאר בפיו בפירוש, רק ע"י 

. ואלו הרמזים הם [כז] הרמזים שיש בהדיבור הם מבינים כוונתו

יש בים שהו בחי' הידים זכנ"ל. ו נטיתי ידיבחי' ידים, בחי' 

, ומאלו זה הים גדול ורחב ידיםקד(  'החכמה, בבחי' )תהלי

קבל בחי' המלכות את הפרנסה, בבחי' )שם קמה( הידים מ

היינו שהפרנסה נמשכת  ח את ידיך ומשביע לכל חי רצוןתופ

, בחי' הארת כחרצון ומשביע לכל חימבחי' הידים הנ"ל. וזהו 

ואתה נותן להם הרצון שמתגלה בתוך הפרנסה כנ"ל, בבחי' 

כנ"ל. כי מחמת שהמלכות מקבל הפרנסה בעתו  את אכלם

שיש בים החכמה, ע"כ מתגלה שם בתוך האכילה מידים אלו 

והפרנסה הארת המקיפים שהם בחי' הארת הרצון כנ"ל, כי 

המקיפים מאירים בים החכמה שמגלה החכם כנ"ל. וזה בחי' 

זה הים גדול ורחב ידים וכו' לויתן זה יצרת 
כז(  ')ישעי "ש, כ[כט] , זה בחי' מלכותחק בו. לויתןלש  

. וזהו [לא] ופרש"י מלכותל, ש עקלתוןלויתן נחש בריח לויתן נח

יב ע"ב(  'וחקין מן )חגיגחקים ששם ש  , בחי' ש  חק בולש  

 ןבחי' לויתן, מקבל הפרנסה מ 'דהיינו פרנסה. היינו שהמלכו

 זה הים גדול ורחב ידיםהידים שיש בים החכמה, שזהו בחי' 

חקת ונכתשת להמלכות, שם היא נש   'כנ"ל. וכשמגיע הפרנס

 . [לב] א' חלק פרנסה כפי מה שראוי לוליתן לכ"א ו
 

                                          
א

תלמיד )צ"ע גם לעיל בסוף  -ומתרלו  דבדפו"ר ותרל 
 עמוד קודם כתב בתקפא תלמוד במקום תלמיד(

ב
 כי משה אמר כי לא יראניבדפו"ר  
ג

 עיין זוהר וארא כג: 
ד

ותלמיד. בתקפא לא ברור  -בדפו"ר ותרלד ומתרלו 
 תלמוד ותלמיד או ו
ה

צ"ע מה חידש כאן יותר ממה שכבר אמר באות ז' שהצדיק  
מאיר לדרי מטה מלא ולדרי מעלה איה דהיינו בחי' התכללות. 

, את הרצוןבאופן שלא יאבד  למד דעתלכיצד ביאר שם ואע"פ ש
יראה, אבל שהדעת תתבטא בלות כדי התכל וכאן מבאר שצריך

ונראה כי עיקר ההתכללות  .לא נעשה ממילאזה מדוע  צ"ע
היא התכללות העולמות וכמבואר בלק"ה נדרים ד' יב עד יח 

 והלכות חזקת מטלטלין ג' ט'. בביאור חטא המרגלים.
ו

ולתפיסתו אין מי  נמצא הארת התלמיד היא ביטול 
שיתיירא והארת הבן היא מה חמית אין לו תפיסה 
שלימה ממי להתיירא עי"ש. עיין פל"ח אות יב. ועיין 
מה שביאר בזה הביאה"ל אות פא. ועיין לק"ה חזקת 

 מטלטלים הל' ג' אות ט' ד"ה כי באמת.
ז

. ועיין לק"ה פדיון הבכור ה' עיין רמב"ן שמות יח כא 
  ק.לג ד"ה ועל כן דקד

ח
 הסוגרים נמצא כבר בדפו"ר 
ט

ש"מ באידיש שלים מזלניק לקמן סוף תורה עב  
ִניקתנינא ) לְׁ ֵליַמזְׁ   יט( פדיון בכור הלק"ה  - ש ְׁ

י
עיין לק"ה נטילת ידים ג' ג' שהשגת הארת הרצון  

ונראה שכיון שבטל ממנו כל היא תכלית בריאת האדם. 
קמן תורה עיין לורצון אחר זה בחי' דעת קנית מה חסרת. 

                                          
עז תנינא משמע שהיראה גורמת להארת הרצון שבשעת 

  .האכילה
צ"ע כיון שאמר לעיל שההתכללות היא בשביל יראה מדוע כאן 

  לא ממשיך שע"י יראה זוכה להארת הרצון בשעת האכילה.
מוקה יותר שלשון רבנו הוא רק רמז לכוונה עמלק"ה ונראה 

המקיפין  ע"י הדרי מעלה מכחשהיא התכללות העולמות 
מלא ואיה ביחד אע"פ שהן סותרות הגדולים של הצדיק שכולל 

בחי' זו לזו וזו עיקר גדולת הצדיק כי לחבר את שתיהן זה 
ובחי' ההוא קמצא דלבושיה מניה ת הידיעה והבחירה יקושי
מקיף מעוה"ב בחי' מה פעל קל בחי' הארת הרצון דהיינו וביה 

סייג לדבריו  לעשותצריך שנמצא רק ברמזים שבים החכמה כי 
ומשם מקבלת המלכות פרנסה לכן שלא לדבר מזה בפירוש 

  באכילה מתגלה הרצון הנ"ל שממנו באה הפרנסה.
יא

 צ"ל סוף פרק ו'  
יב

ועי"ש בפרש"י דהלשון סותר כי כעת הובא בפרש"י שם.  
לשון הוה ויאמר לשון עתיד לכן מפרש שם שני פרושים. ורבינו 

תיד ולפ"ז מה פעל הוא לשון משמע שמתייחס רק ללשון ע
השגה שישראל יאמרו למלאכים מה פעל קל, אבל מאידך ממה 
שמכנה השגה זו "מה" דדמי למה חמית הנ"ל וכן ממה שהיא 
בחי' הארת הרצון שהוא למעלה מהכל כנ"ל שרוצה ולא יודע 

אולי אפ"ל שהוא גם לשון הווה דהיינו שרוצה עכשיו  נ"ל,מה כ
עלם של מה חמית בבחי' המניעות אותו ית' מכח בחי' הה

 מגבירות הרצון המבואר בתורה סו.
יג

 הוא -היא ומתרלו  -גם בדפו"ר ותרלד  
יד

עיין לק"ה כלאי הכרם ב' יא שהארת הרצון הזו היא  
מאור הצחצחות בחי' והשביע בצחצחות נפשך בחי' 

תנינא  'צדיק אוכל לשובע נפשו ועיין לעיל תורה ה

                                          
בע נפשו ושביעת הנפש זה ושסוף אות ג' צדיק אוכל ל

בחי' הצחצחות ועיין לעיל תורה כד שאור הצחצחות 
הוא למעלה מהספירות, כשכלולים בשרשם בכתר בחי' 
רצון עליון. ועיין לקמן תורה עז תנינא עה"פ לעת 

 האוכל גשי הלום 
טו

 והוא -והיא ומתרלו  -גם בדפו"ר ותרלד  
טז

רש"י פ -כל חגורת מתנים לשון זרוז גבורה הוא  
ב פרק ד' כט ועי"ש הביאור בזה ברלב"ג, -במלכים

 ובפרק ט' כח ועי"ש מצודות דוד.  
יז

 להתלוים -מתרצו  
יח

 היא -בתרלד 
יט

הסוגרים נמצא כבר בדפו"ר  ]צ"ע במנוקדים נכתב כאן  
 בלי הסוגרים[ 

כ
עיין זוהר תרומה קנג. במקדש מלך שם ועי"ש  

קמן תורה ]ועיין זוהר וירא דף קז. ולגם בדף קע.  
 טז[

כא
 צר ך –בתקפא  
כב

לפי החילוק הידוע בשם הגר"א בין ממשלה בכופיא למלכות  
 מרצון צ"ע שפתח בממשלה וסיים במלכות 

כג
ואיקיר  -לא ברור ונראהבתקפא ואיקיר ואיזין,  -בדפו"ר 

ואוקיר  -, ומתרצוואיקור ואיזון -בתרלד ובתרלוואיזון, 
אוזין היא גרסת טור )ו ואוקיר וֵאזון -במנוקדים ואיזון,

חו"מ צט ובטור אהע"ז קסו גרס ואזון, בטור ליתא לתיבת 
אוקיר וברמב"ם יבום וחליצה פ"ד הלכה לג גרס אפלח 
ואוקיר ואסובר ואיזון ואפרנס ואיכסי יתיכי, וגרסת 

ואנא אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס  -הכתובה הנהוגה היום
 יתיכי(

                                          
כד

לא ברור היא או  הוא. בתקפא -בדפו"ר ותרלד ומתרלו 
  .הוא

כה
 התלוים -מתרלו 

כו
 לרמוז להם לסור אלי...  –פרש"י נטיתי ידי  
כז

אות  'עיין לק"ה נט"י ו' נד. ועיין כוזרי מאמר ב 
ולא  הד")ועיין ירושלמי ביצה פ"ה הל' ב'  עב.

זכינן לאורייתא אלא בגין דחמינן  לא מטפחין(
ועיין פל"ח אות טו  ,אצבעתיה דרבי מן גולגיקין דידיה

שהרמזים הם מחמת הסייג שצריך לעשות לדיבור כנ"ל. 
 ואות ו' שזה בחי' תגי האותיות 'ועי"ש גם אות ה

כח
 )ו' מחוק(בתקפא רצ ן  
כט

ו לויתן בגי' "ח רמ"ע מפאנו מאמר שבתות ה' מכ"יה 
 הים. מלכות כי הוא מלך על דגי

ל
 ופירש"י –מתרלו בתרלד  
לא

עי"ש שפרש"י בשם תרגום יונתן שלויתן נחש בריח  
תרגום של מלך רברבן ראשון ולויתן נחש עקלתון 

 תרגום של מלך גאותן שני 
לב

בו את הפרנסה דהיינו מן  והיינו לשחק בו פי' לשחוק ולפרר 
ולחלק אותו לצדיקים הבוטחים בה' ושחיקה ופרור היינו דינים 

 בחי' פר דינים נקרא שחוק בחי' פחד יצחק.

 תורה אור
ֹּאֶמר כי תשא שמות  לג )כ( ַוי 

י  י כ ִ נָּ ָּ אֹּת ֶאת פ  ַכל ִלרְׁ לֹּא תו 
י: חָּ ם וָּ דָּ אָּ ַאִני הָּ  לֹּא ִירְׁ

ת  ַנת מוֹּ ש ְׁ ישעיה ו )א( ב ִ
לֶ  ֶ י ַהמ  נָּ ֶאה ֶאת ֲאדֹּ ֶארְׁ הו  וָּ י ָּ ךְׁ ֻעז ִ

א  ָּ ִנש   ם וְׁ א רָּ ֵ ס  ב ַעל כ ִ יש ֵ
ל: ֵלִאים ֶאת ַהֵהיכָּ יו מְׁ לָּ ו  ש   וְׁ

א ֶזה ֶאל ֶזה  רָּ קָּ ישעיה ו )ג( וְׁ
ש   דוֹּ ש  קָּ דוֹּ ש  קָּ דוֹּ ַמר קָּ אָּ וְׁ
ֶרץ  אָּ ל הָּ לֹּא כָּ ת מְׁ אוֹּ בָּ ד צְׁ דֹּוָּ יְׁ

: דוֹּ בוֹּ  כ ְׁ
ל  תהילים קמה )טו( ֵעיֵני כֹּ

ב ֵ  ש ַ ֶהם ֵאֶליךָּ יְׁ ֵתן לָּ ה נוֹּ ָּ ַאת  רו  וְׁ
: וֹּ ִעת  ם ב ְׁ לָּ כְׁ  ֶאת אָּ

י לֹּא ַנַחש   במדבר כג )כג( כ ִ
ֵאל  רָּ ִיש ְׁ לֹּא ֶקֶסם ב ְׁ ַיֲעקֹּב וְׁ ב ְׁ
ֵאל  רָּ ִיש ְׁ לְׁ ב ו  ַיֲעקֹּ ֵמר לְׁ ֵעת ֵיאָּ כ ָּ

ַעל ֵאל: ָּ   ַמה פ 
תָּ  י ֲחַזיְׁ א ד ִ נָּ דניאל ד )יז( ִאילָּ
ֵטא  ֵמה  ִימְׁ רו  ִקף וְׁ תְׁ ה ו  בָּ י רְׁ ד ִ

ַמי ָּ  א:ִלש ְׁ עָּ ל ַארְׁ כָּ ֵתה  לְׁ  א ַוֲחזוֹּ
ה בַֹּעז  ֹּאֶמר לָּ רות ב )יד( ַוי 
ת ְׁ  ַכלְׁ אָּ י ֲהלֹּם וְׁ ש ִ אֶֹּכל ג  ֵעת הָּ לְׁ
חֶֹּמץ  ךְׁ ב ַ ֵ ת  ִ ת ְׁ פ  ַבלְׁ טָּ ֶחם וְׁ ֶ ִמן ַהל 
ט  ב ָּ צְׁ ִרים ַוי ִ צְׁ וֹּ ד ַהק  ב ִמצ ַ ש ֶ ֵ ַות 
ע  ב ַ ש ְׁ ֹּאַכל ַות ִ ִלי ַות  ה  קָּ לָּ

ַֹּתר:  ַות 
ה  ָּ ִאש   בראשית ג )טז( ֶאל הָּ
ֵנךְׁ  בוֹּ ה ִעצ ְׁ ֶ ב  ה ַארְׁ ב ָּ ַמר ַהרְׁ אָּ
ֶאל  ִנים וְׁ ִדי בָּ לְׁ ֵ ֶעֶצב ת  ֵנךְׁ ב ְׁ ֵהרֹּ וְׁ
ל  ש ָּ א ִימְׁ הו  ֵתךְׁ וְׁ קָּ ו  ש  ךְׁ ת ְׁ ִאיש ֵ

: ךְׁ  ב ָּ
אִתי  רָּ משלי א )כד( ַיַען קָּ
ֵאין  ִדי וְׁ ִטיִתי יָּ ֵאנו  נָּ מָּ ַות ְׁ

יב:  ש ִ  ַמקְׁ
ם  תהלים קד )כה( ֶזה ַהי ָּ

ם ֶרמֶ  ִים ש ָּ דָּ ַחב יָּ רְׁ ל ו  דוֹּ ש  ג ָּ
ת ִעם  וֹּ ַטנ  ת קְׁ וֹּ ר ַחי  ָּ פ  ֵאין ִמסְׁ וְׁ

ת: דֹּלוֹּ ת  ג ְׁ ם ֳאִני וֹּ )כו( ש ָּ
ֶחק  ש ַ ָּ לְׁ ת  ַצרְׁ ן ֶזה יָּ תָּ יָּ ן ִלוְׁ כו  ֵ ַהל  יְׁ

: וֹּ   ב 
ֵתַח ֶאת  וֹּ תהילים קמה )טז( פ 

ן: צוֹּ ל ַחי רָּ כָּ יַע לְׁ ב ִ ַמש ְׁ ֶדךָּ ו   יָּ
א  ם ַההו  י וֹּ ישעיהו כז )א( ב ַ

וֹּ ַהק ָּ  ב  ַחרְׁ ק ב ְׁ וָּ קֹּ קֹּד יְׁ ה ִיפְׁ ש ָּ
ן  תָּ יָּ ה ַעל ִלוְׁ קָּ ַהֲחזָּ ה וְׁ לָּ דוֹּ ַהג ְׁ וְׁ
ש   חָּ ן נָּ תָּ יָּ ַעל ִלוְׁ ִרַח וְׁ ש  ב ָּ חָּ נָּ
ר  ין ֲאש ֶ נ ִ ַ ַרג ֶאת ַהת  הָּ ן וְׁ תוֹּ ָּ ֲעַקל 

ם: ס י ָּ  ב ַ

 



 כי מרחמם ינהגם ז             מוהר"ן תנינא  יד:           ליקוטי                    

וחקין מן. כי הפרנסה שהיא חקים ששם ש  , בחי' ש  חקׂבולשׂ וזהו 

בחי' מן, נשחקת ונכתשת אצל בחי' המלכות שהוא בחי' לויתן, 

ׂידיםשמקבל הפרנסה מבחי'  ׂורחב ׂגדול ׂהים , היינו מן זה

כולם הידים שיש בים החכמה שהם בחי' רמזים כנ"ל. וזהו, 
ין . כי הכל מסתכללם בעתוכאליך ישברון לתת א

ומצפין על פרנסה, והמלכות מלקט ומקבץ כל אלו הבטחונות 

, [א] של כל באי עולם, מה שכולם מצפין ומסתכלין על פרנסה

ועם אלו הבטחונות עולה המלכות ומקבל פרנסה מן ידים הנ"ל. 

ׂישברוןוזהו  ׂאליך , היינו ע"י הבטחונות הנ"ל שכולם כולם

זה נמשך  ל ידיעישברון אליו ומצפין ומסתכלין על פרנסה, 

ׂהפרנסה ע"י המלכות כנ"ל. וזהו  , בעתו בעתולתתׂאכלם

דייקא, בחי' הארת הרצון שמתגלה בתוך הפרנסה, שהוא בחי' 

ואתהׂנותןׂלהםׂ, בחי' כעתׂיאמרׂליעקבׂולישראלׂמהׂפעלׂאל

ׂרצון, בחי' אתׂאכלםׂבעתו  פותחׂאתׂידיךׂומשביעׂלכלׂחי

וזרועךׂואורׂפניךׂכיׂׂכיׂימינך)תהלים מד(  ווזה      : כנ"ל

ם הנ"ל, שבהם מתגלה . ימינך וזרועך, זה בחי' הידירציתם

ואורׂפניךׂשהוא בחי' הארת הרצון כנ"ל. וזהו  הארת המקיפים

, כי הם כיׂרציתם, כי המקיפים הם אור הפנים. וזה כיׂרציתם

ׂארץׂ)קהלת י'( וזהו    :  בחי' הארת הרצון כנ"ל אשריך

בל ו(. חירות זה בחי' יב) עתׂיאכלושמלכךׂבןׂחוריןׂושריךׂב

 כלוהוא אותיות יובל שהוא בחי' כלליות בן ותלמיד. כי 

, דהיינו כלליות בן ותלמיד. כי ג)ישעיה נד( "יי ימודיל ניךב

ׂה'זה בן.  בניך הם תלמידים. ומכלליות בן ותלמיד  לימודי

פרנסה הבחי' חירות, משם מקבל המלכות יובל שהוא בחי' 

ׂחוריןאכנ"ל. וזהו  ׂבן ׂשמלכך ׂארץ , שמלכות מקבל שריך

ושריךׂבעתׂהפרנסה מבחי' חירות, בחי' יובל וכו' כנ"ל. וזהו 

, בעת זה בחי' התגלות הרצון שמתגלה בשעת אכילה, יאכלו

וזה בחי' )תענית ה ע"ב( אין     (:דכנ"ל ) כעתׂיאמרׂוכו'בחי' 

מסיחין בסעודה, כי אז בשעת סעודה מאיר הארת הרצון 

בחי' הארת המקיפים, שהם בחי' שתיקה, בחי' שתוק כך שהוא 

 : עלה במחשבה כנ"ל

בחי' חנוכה. כי ענין חנוכה, דע כי כ"א ואחד כפי מה  וזה יא

שזוכה לפעול בקשתו ביוה"כ, דהיינו בקשת סלח נא, כן יש לו 

חנוכה. כי ע"י סלח נא נעשה חנוכה. כי משה רבינו ביקש 

 על ידיעל חטא המרגלים. ו זהסלחׂנאׂלעוןׂהעםׂה)במדבר יד( 

חטא המרגלים גרמו חורבן ביהמ"ק, כשארז"ל )תענית כט( 

שהש"י אמר להם אתם בכיתם בכיה של חנם אני אקבע לכם 

בכיה לדורות. כי אותו הלילה ליל ט"ב היה שבו נחרב 

הביהמ"ק. ומשה רבינו ביקש על זה סלח נא, כי בזה החטא 

עי"ז הפגם נחרב הבימה"ק, . כי [ה] והפגם תלוים כל העוונות

ובזמן שביהמ"ק היה קיים, היינו נקיים מעוונות, כמ"ש )ישעיה 

ׂבהא(  ׂילין , ופירש"י כי תמיד של שחר היה מכפר על צדק

עבירות של לילה ותמיד של בין הערבים היה מכפר על 

לפי גודל רוחניותם  ,עבירות של יום. כי ישראל עם קדוש

הם המשא של עון אפי' יום א', ע"כ ודקותם אין יכולין לישא עלי

אנו צריכין את הביהמ"ק שיכפר עלינו בכל יום. ומעת אשר 

חרב בית מקדשינו, אין אנו יכולים לנקות עצמינו מן העוונות, 

כי אין מי שיכפר בעדינו. ומשה רבינו ע"ה שידע כל זאת, ע"כ 

ׂהעםׂהזהׂוכו'מסר נפשו על ישראל וביקש  . כי סלחׂנאׂלעון

זה החטא תלוי חורבן הבית שהוא כולל כל החטאים ידע שב

כנ"ל. וכשזכה לפעול בקשתו, מזה נעשה בחי' חנוכת הבית, 

בחי' חנוכה, היפך חורבן הבית. וכן כ"א כפי מה שזוכה לפעול 

בקשת סלח נא ביוה"כ, שעי"ז נתתקן פגם חורבן הבית, כמו כן 

ה נעשה בחי' חנוכת הבית, בחי' חנוכה. נמצא שחנוכה נעש

בפסוק  חנוכהע"י סלח נא כנ"ל. וע"כ רמז משרע"ה צירוף 

ׂסלח נא,  ׂלעון ׂנא ׂסלח ׂהכי ׂהעם ׂכ  זה כאשרׂו סדךחגודל

סלחׂנאׂ, כי חנוכה נעשה ע"י חנוכה, הוא ר"ת שאתהׂוכו'נ

כנ"ל. וכן כל הבחינות הנ"ל כולם כלולים בביהמ"ק. כי  וכו'

( למה .יוביהמ"ק כלול מבחי' בן ותלמיד, כי ארז"ל )תענית 

יוצאה לישראל, זה  זשממנו הוראה[ ו] המוריה הרנקרא שמו 

ע"פ ערשנו [ ט]מדרש שה"ש }. גם אמרו רז"ל חבחי' תלמיד

שעל ידו פרים ורבים [ י] חדרׂהמטותלמה נקרא שמו  {רעננה

 {שמואל ב כד} הגורןישראל זה בחי' בן. ועל כן ביהמ"ק במקום 

תלמיד כנ"ל. וזה בחי' זה בחי' פרנסה שנמשך ע"י כלליות בן ו

לחם הפנים שהיה בביהמ"ק, זה בחי' האכילה והפרנסה 

שנמשך ע"י כלליות בן ותלמיד שבו נתגלה אורות המקיפים 

שהם בחי' אור הפנים כנ"ל. כי אור הפנים זה בחי' ש"ע נהורין 

. וזה בחי' )תהלים [יב] , וש"ע הוא ב"פ הקף כמובא[יא] כידוע

ׂולחם ׂמשמן ׂפנים ׂיסעדׂלהצהיל ׂאנוש , היינו שבתוך לבב

האכילה מתגלה הארת המקיפים שהוא בחי' אור הפנים, בחי' 

ׂוכו' ׂולחם ׂפניםׂמשמן . וע"כ מצות חנוכה בשמן, כי להצהיל

חנוכה הוא בחי' חנוכת הבית, שעי"ז נמשך פרנסה ונתגלה 

ׂפניםׂאור הפנים שזה בחינות לחם הפנים בחינות  להצהיל

ׂוכו' ׂולחם ׂפניוׂזה בחינות )במדבר ו( כנ"ל. ו משמן ׂה' יאר

זה בחינות חנוכה, שעל ידו נתגלה אור  יג. ויחונךאליךׂויחונך

ׂוכו'הפנים בחי'  ׂפניו ׂה' כנ"ל. ומשה רבינו זכה לסוד  יאר

שמסר נפשו בשביל ישראל ונתן לבו עליהם  על ידיחנוכה, 

להסתכל בצרתם, כי הוא היה רחמן ומנהיג אמיתי כנ"ל. ועיקר 

צרת ישראל הוא המשא של עוונות ח"ו כנ"ל. ועל כן ביקש 

ׂנאעליהם  כנ"ל, ועי"ז נעשה בחי' חנוכה בחי' חנוכת  סלח

הבית שבזה תלוי תיקון כל הבחינות הנ"ל כנ"ל. וזהו חנוכה 

ירא ו( הוא אותיות טו) כסליו( היינו כ"ה בכסליו. יד) חנו כה

ראות )שמות ג( כי משה רבינו נתן לבו להסתכל לר סי כ"י י

)מלכים א  סרׂוזעףלשון  כיׂסרׂלראותבצרתן של ישראל. וזהו 

ועיקר צרתן הוא המשא של עוונות ח"ו כנ"ל. והש"י  .(יז) [טז]כא(

משהׂ [יח] רכשראה שהוא נותן לבו על זה, קראו אליו ויאמ

 , משה
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כסלו צריך לכתוב חסר וכתב  ']סעיף זסימן קכו ]הוא פירוש על שו"ע אהע"ז[  עיין בספר גט פשוט טו

]תרגום יונתן זכריה ז'  שכן הוא הגרסא בתרגום הגט פשוט שאם נכתב כסליו מלא עם יוד אין להקפיד[
 א כז יב[-א' וגם בדה"י

 ושם כ' מג טז
 ]פסקא ו[שמות רבה פרשה ב עיין  יז
 המשך הפסוק הנ"ל שמות ג' ד'. יח

 תורה אור
ם תהילים קד  )כה( ֶזה ַהי ָּ

ם ֶרֶמׂש  ִים ש ָּ דָּ ְרַחב יָּ דֹול ו  ג ָּ
ֹות ִעם  ר ַחי ֹות ְקַטנ  ָּ ְוֵאין ִמְספ 

ֹדלֹות: ם ֳאִני ֹות  ג ְ )כו( ש ָּ
ֶחק  ָּ ְלׂשַ ַצְרת  ן ֶזה יָּ תָּ ן ִלְויָּ כו  ֵ ְיַהל 

ֹו: ָּ  ב  ל  ֻּ ן )כז( כ  רו  ב ֵ ם ֵאֶליךָּ ְיׂשַ
ֹו: ִעת  ם ב ְ ְכלָּ ֵתת אָּ  לָּ

י ֹלא בלק במדבר  כג )כג( כ ִ
ַיֲעֹקב ְוֹלא ֶקֶסם  ַנַחש  ב ְ
ֵמר ְלַיֲעֹקב  ֵעת ֵיאָּ ֵאל כ ָּ רָּ ִיׂשְ ב ְ

ַעל ֵאל: ָּ ֵאל ַמה פ  רָּ ְלִיׂשְ  ו 
תהילים קמה )טו( ֵעיֵני ֹכל 
ֶהם  ה נֹוֵתן לָּ רו  ְוַאת ָּ ב ֵ ֵאֶליךָּ ְיׂשַ

ְכלָּ  ֹו:ֶאת אָּ ִעת  ֹוֵתַח  ם ב ְ )טז( פ 
ל ַחי  יַע ְלכָּ ב ִ ַמׂשְ ֶדךָּ ו  ֶאת יָּ

צֹון:  רָּ
י ֹלא  תהילים מד )ד( כ ִ
ם ֹלא  ְזרֹועָּ ֶרץ ו  ו  אָּ ְרש  ם יָּ ְבַחְרב ָּ
י ְיִמיְנךָּ  מֹו כ ִ ָּ ה ל  יעָּ הֹוש ִ
י  ֶניךָּ כ ִ ָּ ְזרֹוֲעךָּ ְואֹור פ  ו 

ם:   ְרִציתָּ
ֵריְך ֶאֶרץ  קהלת י )יז( ַאש ְ

ְך ב ֶ  ְלכ ֵ ַ מ  ַרִיְך ש ֶ ן חֹוִרים ְוׂשָּ
ה ְוֹלא  רָּ ְגבו  ֵעת ֹיאֵכלו  ב ִ ב ָּ

ִתי: ְ  ַבש  
ַנִיְך  ל ב ָּ ישעיהו נד )יג( ְוכָּ
ִיְך: נָּ לֹום ב ָּ ק ְוַרב ש ְ ֵדי ְיֹקוָּ ו   ִלמ 

א שלח במדבר  יד )יט( ְסַלח נָּ
ךָּ  ֹגֶדל ַחְסד ֶ ה כ ְ ם ַהז ֶ עָּ ַלֲעֹון הָּ
ה  ם ַהז ֶ עָּ ה לָּ אתָּ ׂשָּ ר נָּ ְוַכֲאש ֶ

ְצַרִים ה: ִממ ִ  ְוַעד ֵהנ ָּ
ה  ְיתָּ ה הָּ ישעיה א )כא( ֵאיכָּ
ה ְמֵלֲאִתי  נָּ ה ֶנֱאמָּ ה ִקְריָּ ְלזֹונָּ
ה  ה  ְוַעת ָּ ִלין ב ָּ ט ֶצֶדק יָּ ָּ פ  ִמש ְ

ִחים:  ְמַרצ ְ
ח -מלכים ק ַ ב יא )ב( ַות ִ

ם  ֶלְך יֹורָּ ֶ ת ַהמ  ַבע ב ַ ְיהֹוש ֶ
ן  ש  ב ֶ הו  ֶאת יֹואָּ ֲאחֹות ֲאַחְזיָּ

ְגֹנב ֹאתֹו ִמת   ה ַות ִ ֵני ֲאַחְזיָּ ֹוְך ב ְ
ִתים  מָּ ו  ֶלְך הממותתים ַהמ  ֶ ַהמ 
ֲחַדר  ֹו ב ַ ֹאתֹו ְוֶאת ֵמיִנְקת 
ֵני  ְ רו  ֹאתֹו ִמפ  ְסת ִ ֹות ַוי ַ ט  ַהמ ִ

ת: מָּ הו  ְוֹלא הו   ֲעַתְליָּ
ַוי ֹאֶמר  (ב)כב וירא בראשית 

ְנךָּ ֶאת ְיִחיְדךָּ  א ֶאת ב ִ ַקח נָּ
ק ְוֶלְך  ַהְבת ָּ ֶאת ִיְצחָּ ר אָּ ֲאש ֶ

ה ְוַהֲעֵלהו  ְלךָּ ֶאל ֶארֶ  ִֹרי ָּ ץ ַהמ 
ִרים  ה ַעל ַאַחד ֶההָּ ם ְלֹעלָּ ש ָּ

: ר ֹאַמר ֵאֶליךָּ  ֲאש ֶ
ֹאֶמר  ב כד-שמואל )כא( ַוי 

ֶלְך  ֶ א ֲאֹדִני ַהמ  ַע ב ָּ ו  ה ַמד  ֲאַרְונָּ
ִוד ִלְקנֹות  ֹאֶמר ד ָּ ֹו ַוי  ֶאל ַעְבד 
ַח  ֶֹרן ִלְבנֹות ִמְזב ֵ ךָּ ֶאת ַהג  ֵמִעמ ְ

ג ֵ  ַ ַצר ַהמ  ק ְוֵתעָּ ה ֵמַעל ַליֹקוָּ פָּ
ם: עָּ  הָּ

ֶחל -דברי הימים ב ג )א( ַוי ָּ
ק  ית ְיֹקוָּ ֹלֹמה ִלְבנֹות ֶאת ב ֵ ש ְ
ר  ה ֲאש ֶ ֹוִרי ָּ ַהר ַהמ  ם ב ְ ַלִ ש ָּ ירו  ב ִ
ר  ִביהו  ֲאש ֶ ִויד אָּ ה ְלדָּ ִנְראָּ
ן  ְרנָּ ֹגֶרן אָּ ִויד ב ְ ְמקֹום ד ָּ ֵהִכין ב ִ

ִסי:  ַהְיבו 
ח  ַ מ  תהילים קד )טו( ְוַיִין ְיׂשַ

ִנים  ְלַבב ֱאנֹוש   ָּ ְלַהְצִהיל פ 
ֶמן ְוֶלֶחם ְלַבב ֱאנֹוש   ָּ ִמש  

ד:  ִיְסעָּ
ֵאר נשא במדבר  ו )כה( יָּ

: ָּ ך  נ ֶ יו ֵאֶליךָּ ִויחֻּ נָּ ָּ ד פ   ְיֹדוָּ
י ג  שמות ק כ ִ ְרא ְיֹקוָּ )ד( ַוי ַ

יו  א ֵאלָּ ְקרָּ ר ִלְראֹות ַוי ִ סָּ
ֶנה ַוי ֹאֶמר  ֹוְך ַהס ְ ֱאֹלִהים ִמת 

ִני: ֹאֶמר ִהנ ֵ ה ַוי  ה ֹמש ֶ  ֹמש ֶ
ב -מלכים ֹבא ַאְחאָּ א כא )ד( ַוי ָּ

ר  בָּ ֵעף ַעל ַהד ָּ יתֹו ַסר ְוזָּ ֶאל ב ֵ
בֹות  יו נָּ ר ֵאלָּ ב ֶ ר ד ִ ֲאש ֶ
ן ְלךָּ  ֵ ֹאֶמר ֹלא ֶאת  ְזְרֵעאִלי ַוי  ַהי ִ
ב ַעל  כ ַ ש ְ י ַוי ִ ֶאת ַנֲחַלת ֲאֹבתָּ
יו ְוֹלא  נָּ ָּ ב ֶאת פ  ֵ ס  תֹו ַוי ַ ָּ ִמט 

ֶחם: ַכל לָּ  אָּ

 



 טו.             תנינאמוהר"ן    כי מרחמם ינהגם ז            ליקוטי                                  

ויאמר הנני. הנני לכהונה, הנני למלכות כשדרז"ל )מ"ר שמות 

פ"ב(. הנני לכהונה, זה בחי' חנוכת הבית, כי משה שימש בז' 

משה ואהרן )תהלים צט(  "שכ )זבחים קב(ימי המילואים 

. גם כהן הוא בחי' כלליות בן ותלמיד, כי בכהן נאמר בכהניו

ן הוראה זה . להורות לשולהורות את בני ישראל( ')ויקרא י

בחי' תלמיד. גם להורות לשון הריון בחי' בן. הנני למלכות, זה 

שבו נתגלה אור  שעל ידו נמשך הפרנסה בחי' מלכות הנ"ל

ומלכי צדק מלך שלם וזה בחי' )בראשית יד(  : הפנים כנ"ל

. מלכי צדק מלך שלם זה הוציא לחם ויין והוא כהן לאל עליון

 דיאל נו בחי' פרנסה שנמשך עבחי' מלכות. הוציא לחם ויין היי

המלכות כנ"ל. והוא כהן, זה בחי' כהונה הנ"ל שהוא בחי' 

 : כלליות בן ותלמיד שמשם נמשך הפרנסה ע"י המלכות כנ"ל

בחי' מזג הריאה, כשהריאה היא במזג השוה היא  וזהיב 

כלולה מכל הבחינות הנ"ל. כי הריאה היא מאירת עינים 

ואראה את תלמיד שהשגתו בחי'  כשארז"ל )חולין מט(, זה בחי'

( [ד] במ"א לעיל בסי' ה'ג)כמבואר ב. גם ע"י הריאה בא שינה ה'

זה בחי' השגת הבן, שהשגתו בחי' מה, בחי' מה חמית וכו', 

)ישעי' סד(.  עין לא ראתה אלקים זולתךשזהו בחי' שינה, בחי' 

סובב ורוח החיים שבתוך הריאה, זה בחי' מקיפים הנ"ל, בחי' 

)איוב ד(  הףוורוח על פני יחל)קהלת א( בחי'  הולך הרוחסובב 

הם במזג השוה,  [ו] בחי' אור הפנים. וכשהשמנים של הריאה

. היינו ע"י להצהיל פנים משמן [ז] עי"ז מאיר אור הפנים בבחי'

השמנים של הריאה, מאיר אור הפנים בחי' מקיפים. והידים 

נים בחי' הנ"ל שיש בים החכמה כנ"ל, בהם נתגלה אור הפ

 פותח את ידיך וכו'מקיפים שהם בחי' הארת הרצון, בבחי' 

שהוא  פותח את ידיךכנ"ל. וזהו בחי' חת"ך שהוא ס"ת של 

, היינו שבאלו [ט] . חת"ך ב"פ רו"ח[ח] השם של הפרנסה כמובא

סובב סובב הולך הידים הנ"ל נתגלה בחי' המקיפים שהם בחי' 

)יחזקאל י( יאנ"ל. וזה בחי' כ ורוח על פני יחלוף. בחי' [י] הרוח

, זה בחי' כנפי הריאה ששם סובב וידי אדם מתחת כנפיהם

  : הרוח, בחי' מקיפים, שמשם נמשך בחי' הארת הידים כנ"ל

זה  ,רוח איש .רוח איש יכלכל מחלהו)משלי יח(  'בחי וזה

 ', בחיסובב סובב הולך הרוח 'רוח החיים הנ"ל, שהוא בחי 'בחי

 : כנ"ל יכלכל וכו' 'פרנסה וכלכלה, בחי שמשם נמשך ,מקיפים

כשמעיינים ומדברים מאיזה חידוש שחידש החכם וע"כ  יג

שבדור, אזי נופל יראה על זה שמדבר ומעיין בהחידוש. כי 

כשחוזרים את החידוש, אזי נתעורר ונתגלה ים החכמה שמשם 

מקבל המלכות את הפרנסה, ואזי בא בחי' המלכות להמשיך 

ראה היא במלכות, כי מלכות היא מקור פרנסה, ועיקר הי

א מוראה של מלכות. ואזי ל)אבות פ"ג( אלמ "שהיראה, כ

שחידש זה החידוש, כי הכל תלוי [ יב]נתעורר היראה של החכם 

ביראה. כי צריך שיהיה לו יראה, כדי שיהיו דבריו נשמעין וכדי 

שיתקיימו דבריו כנ"ל. וע"כ כשחוזרים את החידוש, שאזי בא 

בחי' יראה  יגאימשם פרנסה, ומלכות הלכות לקבל בחי' המ

כנ"ל ועי"ז נתעורר יראה של החכם הנ"ל, ע"כ נופל יראה על 

 : זה שמעיין בהחידוש
 

מעשה בר' אליעזר ור' יהושע ( :)ב"ב עדוז"פ 

שהיו באין בספינה והיה רבי אליעזר ישן ור' 
יהושע ניעור. נזדעזע ר' יהושע ונינער ר' 

יהושע, מפני מה נזדעזעת.  אליעזר. א"ל מה זה
אמר לו, מאור גדול ראיתי בים. א"ל שמא עיניו 

 :[יד] של לויתן ראית שנאמר עיניו כעפעפי שחר
 

, ר' אליעזרזה בחי' בן ותלמיד. ר' אליעזר ור' יהושע 

כי , בחי' מה חמית וכו', בחי' מהזה בחי' בן, שהשגתו בחי' 

כנ"ל. לתך וכו' עין לא ראתה אלקים זו, בחי' לא יראני האדם

 אתהר אל יןער"ת  אליעזראליעזר, כי  טו'וזה בחי' ר

, זה ר' יהושע, שזה בחי' בן כנ"ל. עשה וכו'י ולתךז לקיםא

. ואראה את ה'בחי' תלמיד שהשגתו הוא בחי' מכה"כ, בחי' 

שזהו בחי' ההשגה של דרי מטה, שצריך לעוררם ולהקיצם 

, שוכני עפר הקיצו ורננושלא יתייאשו עצמן כנ"ל בבחי' 

הוא  עיהוש  יהושע, כי  'בחי' ר ולהראות להם כי מכה"כ. וזה

 פרעוכני ש  רננו וקיצו הקומון ייחיו מתיך נבלתי ר"ת 
שהוא בחי' חכם הדור, שהוא מאיר בבן ומשה רבינו טז

שמו אליעזר, ותלמיד ששמו  'ותלמיד כנ"ל. ע"כ היה לו בן שהי

אליעזר הגדול הנ"ל יהושע. כי אליעזר בן משה, הוא בחי' ר' 

ושם האחד  [יח] על פ' {[יז] }במדבר רבה פ' יטכמובא במדרש 

האחד המיוחד כי משה רבינו ביקש על זה שיהי' ר'  אליעזר

 : ונתקיים כן ,אליעזר מיוצאי חלציו

מה הוא  מעשהמעשה בר' אליעזר ור' יהושע וכו'.  וזה
, היינו בחי' מקיפים הנ"ל, שהם [יט] כמובא בכתבים ש"ע

כנ"ל. וזה שהיו  מהנהורין של אור הפנים בחי'  שעבחי' 

באין בספינה. היינו שר' אליעזר ור' יהושע שהם בחי' בן 

ותלמיד, היו מהלכין בים החכמה, ששם מתגלין אורות 

, לשון ספון וטמון, בחי' המקיפים ספינההמקיפים. וזה בחי' 

מה רב טובך )כי הם בחי' כאעין כל. מ כמניןושהם ספונים וט

היתה כאניות וזה בחי' )משלי לא(  .כנ"ל( אשר צפנת ליראיך

 : , לשון סחור סחור, בחי' מקיפים שהם בחי' ספינה כנ"לסוחר

. כי והי' ר' אליעזר ישן, ור' יהושע נעור וזה

עין לא השגת ר' אליעזר שהוא בחי' בן, הוא בחי' שינה, בחי' 

 מה, בחי' מה חמית וכו'  , בחי'ראתה וכו'

 

                                                
א

 על ידי -ובתרלד ותשכט  ,ע"י -בדפו"ר ,על יד -גם בתרלו ותרצו 
ב

  ההמשךבדפו"ר כתוב רק כמבואר במ"א ובלי סוגרים ובתקפא כתב את  
ג

 .לא צריך לכתוב במ"א ,בתשכט הקיף בסוגרים תיבת )במ"א( שכיון שבתקפא כתב היכן 
ד

 אות טזתורה ה' תנינא  
ה

 )כמ"ש בפסוק( יחלף -מתרצו 
ו

 עיין תורה רכה ותורה ח' תנינא אות יב 
ז

 תהלים קד טו 
ח

הכוונות תפלת השחר פרי עץ חיים שער הזמירות פ"ה. ושער עמידה פ"כ. ושער קריאת התורה פ"ג. שער  
 דרוש א. משנת חסידים תפלת היצירה פ"ד.

ט
 פע"ח זמירות הנ"ל. ושער בכוונות ת' השחר הנ"ל 

י
 קהלת א' ו' 
יא

 בתרלד )יחזקאל א( 
יב

 עיין חיי מוהר"ן סימן רצד 
יג

 הוא -היא, ומתרלו -בדפו"ר ותרלדגם  
יד

 איוב מא י' 
טו

 רבי -מתרצו  
טז

 .בסוגרים סגור ,בדפו"ר מכאן ועד ונתקיים כן 

                                                                                      
יז

פסקא ז' בשעה שעלה משה למרום שמע שהקב"ה אומר רבי אליעזר אומר עגלה בת שנתה וכו' אמר לפניו  
 יה"ר שיהא מחלצי וכו' א"ל חייך שהוא מחלציך הה"ד ושם האחד אליעזר. ועיין לעיל תורה רטו דף קיג:

יח
 שמות יח ד' 
יט

 'חסידים מסכת סדר ליל הפסח פ"ח אות אפרי עץ חיים שער חג המצות פ"ז ד"ה מעשה בר"א. ומשנת  
כ

 וטמונין -ומתרלו ,וטמנים -בתרלד ,וטומנים  -בדפו"ר 
כא

 נמצא כבר בדפו"ר 

 תורה אור
ה ְוַאֲהֹרן  תהילים צט )ו( ֹמש ֶׁ
מֹו  ֹקְרֵאי ש ְ מּוֵאל ּבְ ֹכֲהָניו ּוש ְ ּבְ

ל ְיֹדָוד ְוהּוא ַיֲעֵנם:  ֹקִראים אֶׁ
י )יא( ּוְלהֹוֹרת שמיני ויקרא 

ת ל  אֶׁ ָרֵאל ֵאת ּכָ ֵני ִיש ְ ּבְ
ר ְיֹדָוד  ּבֶׁ ר ּדִ ים ֲאש ֶׁ ַהֻחּקִ

ה: ַיד מש ֶׁ ם ּבְ  ֲאֵליהֶׁ
ק  דֶׁ י צֶׁ בראשית יד )יח( ּוַמְלּכִ
ם ָוָיִין  חֶׁ ֵלם הֹוִציא לֶׁ ְך ש ָ לֶׁ מֶׁ

ְליֹון:  ְוהּוא ֹכֵהן ְלֵאל עֶׁ
ַנת מֹות  ש ְ ישעיה ו )א( ּבִ
ת ֲאֹדָני  ה אֶׁ ְראֶׁ הּו ָואֶׁ ּיָ ְך ֻעּזִ לֶׁ ַהּמֶׁ

א יש ֵ  ָ א ָרם ְוִנש ּ ּסֵ ב ַעל ּכִ
ת ַהֵהיָכל: ּוָליו ְמֵלִאים אֶׁ  ְוש 

ישעיה סד )ג( ּוֵמעֹוָלם ֹלא 
ֱאִזינּו ַעִין ֹלא  ְמעּו ֹלא הֶׁ ש ָ
ה  ָרָאָתה ֱאֹלִהים זּוָלְתָך ַיֲעש ֶׁ

ה לֹו:  ִלְמַחּכֵ
רֹום  ל ּדָ קהלת א )ו( הֹוֵלְך אֶׁ
ל ָצפֹון סֹוֵבב ֹסֵבב  ְוסֹוֵבב אֶׁ

ב הֹוֵלְך ָהרּוַח  ְוַעל ְסִביֹבָתיו ש ָ
 ָהרּוַח:

ַני  איוב ד )טו( ְורּוַח ַעל ּפָ
ִרי: ש ָ ֲעַרת ּבְ ר ש ַ ַסּמֵ  ַיֲחֹלף ּתְ

ח  ּמַ תהילים קד )טו( ְוַיִין ְיש ַ
ִנים  ְלַבב ֱאנֹוש  ְלַהְצִהיל ּפָ
ם ְלַבב ֱאנֹוש   חֶׁ ן ְולֶׁ מֶׁ ָ ִמש ּ

 ִיְסָעד:
ת  תהילים קמה )טז( ּפֹוֵתַח אֶׁ

יעַ  ּבִ ָך ּוַמש ְ  ְלָכל ַחי ָרצֹון: ָידֶׁ
{ \}ִויֵדי\יחזקאל א )ח( ִויֵדו 

ם ַעל  ְנֵפיהֶׁ ַחת ּכַ ָאָדם ִמּתַ
ם  ם ּוְפֵניהֶׁ ַעת ִרְבֵעיהֶׁ ַאְרּבַ

ם: ְעּתָ ם ְלַאְרּבַ  ְוַכְנֵפיהֶׁ
משלי יח )יד( רּוַח ִאיש  
ל ַמֲחֵלהּו ְורּוַח ְנֵכָאה ִמי  ְיַכְלּכֵ

ה: ּנָ אֶׁ ָ  ִיש ּ
ל הֶׁ ָֹתיו ּתָ  איוב מא )י( ֲעִטיש 

ַחר: י ש ָ ַעְפַעּפֵ  אֹור ְוֵעיָניו ּכְ
ר כי תשא שמות  לג )כ( ַוּיֹאמֶׁ

י  ָני ּכִ ת ּפָ ֹלא תּוַכל ִלְרֹאת אֶׁ
 ֹלא ִיְרַאִני ָהָאָדם ָוָחי:

יָך  ישעיהו כו )יט( ִיְחיּו ֵמתֶׁ
נּו  ְנֵבָלִתי ְיקּומּון ָהִקיצּו ְוַרּנְ
ָך  י ַטל אֹוֹרת ַטּלֶׁ ְֹכֵני ָעָפר ּכִ ש 

ץ ְרָפִאי יל: סָוָארֶׁ ּפִ  ם ּתַ
ם יתרו שמות  יח )ד( ְוש ֵ

י ֱאֹלֵהי ָאִבי  זֶׁר ּכִ ָחד ֱאִליעֶׁ ָהאֶׁ
ְרֹעה: ב ּפַ רֶׁ ֵלִני ֵמחֶׁ ּצִ ְזִרי ַוּיַ עֶׁ  ּבְ

תהילים לא )כ( ָמה ַרב טּוְבָך 
ַעְלּתָ  יָך ּפָ יֵראֶׁ ר ָצַפְנּתָ ּלִ ֲאש ֶׁ

ֵני ָאָדם: ד ּבְ גֶׁ ְך נֶׁ  ַלֹחִסים ּבָ
ֳאִנּיוֹ  ת משלי לא )יד( ָהְיָתה ּכָ
ִביא ַלְחָמּה: ְרָחק ּתָ  סֹוֵחר ִמּמֶׁ

 



        כי מרחמם ינהגם ז                 מוהר"ן תנינא                      טו:            ליקוטי    

בחי' תלמיד, בחי' דרי  אאישה כנ"ל. אבל השגת ר' יהושע

, בחי' מכה"כ בחי' ואראה את ה'מטה, הוא בחי' ניעור, בחי' 

ר' אליעזר ישן ור' . וזה והיה הקיצו ורננו שוכני עפר
. נזדעזע ר' יהושע ונינער ר"אכנ"ל.  יהושע ניעור

 נינער ר"א, זה בחי' כלליות בן בתלמיד. כי צריך לכלול בן

בתלמיד, להראות לבחי' בן בחי' ההשגה של התלמיד כדי 

, היינו שר"א שהוא ונינער ר"אשיהיה לו יראה כנ"ל. וזהו 

, נכלל בבחי' תלמיד, שהשגתו בחי' [ב] בחי' בן בחי' שינה כנ"ל

דייקא, זה בחי' אמר לו מה זה יהושע. מה ניעור כנ"ל. 

ליות תלמיד השגה של בחי' בן שהוא בחי' מה כנ"ל. זה בחי' כל

בבן, כי התלמיד צריך שיהיה נכלל בבחי' בן, שהוא בחי' מה, 

מה ה' אלקיך שואל כדי שיהיה לו יראה כנ"ל. וזה, )דברים י'( 

. מה דייקא, כי צריך שיהיה נכלל בבחי' מה, מעמך כ"א ליראה

, היינו שר"א מה זה יהושעכדי שיהיה לו יראה כנ"ל. וזה 

כדי שיהיה ר' יהושע מה ה של הביא את ר' יהושע לבחי' השג

מפני מה . [ג] ן כנ"לבשהוא בחי' תלמיד נכלל ב
, שראה אור א"ל מאור גדול ראיתי בים, דתזנזדעזע

א"ל שמא עיניו של לויתן ראית גדול בים החכמה. 
 לויתן זה יצרת לשחק בו, זה בחי' מלכות, בחי' לויתןוכו'. 

ב לו שראה עיניו . היינו שהשי[ה] כנ"ל כולם אליך ישברון וכו'

של לויתן, דהיינו מה שבחי' מלכות מלקט ומקבץ כל הבטחונות 

של כל באי עולם, שכולם עיניהם תלויות ומצפין על פרנסה, 

ומלכות בחי' לויתן, מקבץ כל אלו הבטחונות, ונכנס עמהם לים 

, כי נזדעזע ר' יהושעהחכמה לקבל משם פרנסה. ועי"ז 

ם החכמה, ששם נתגלה בחי' נפל עליו יראה, מחמת שנכנס בי

מלכות, שבא לקבל פרנסה, שזה בחי' עיניו של לויתן כנ"ל, 

 : מקור היראה כנ"ל ואיועי"ז נופל יראה, כי מלכות ה

שנתיים . ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם וכו' וזה
. שהם [ז] הנ"ל השנים תקופות תקופות הימיםזה בחי'  ימים

, שהוא למעלה מהזמן. [ח] וךבחי' עוה"ב שהוא יום שכולו אר

ששם סדר הזמנים הוא בחי' מקיפים כנ"ל, שהם כל התענוגים 

והשעשועים של עוה"ב כנ"ל. ופרעה זה בחי' יובל, כמובא 

)ויגש ד' רי ע"א( דכל נהורין איתפרעין ואיתגליין מינה. טבזוהר 

 :[י] והשאר לא ביאר

בחי' קבורת משה שהוא בחי' המקיפים שהם [ יב] יאוזה

מונים מעין כל. וזה עליונים נדמה להם למטה ותחתונים ט

נדמה להם למעלה, הנאמר בקבורת משה כמשרז"ל )סוטה יד(, 

שצריך הצדיק  כי כל בשמים ובארץהנ"ל בחי' כל זה בחי' 

כנ"ל, להראות כל פים הנ"ל שיהיה לו בחי' ישזוכה לאלו המק

ת' בחי' י ידשאינם יודעים כלל בידיעתו [יג] לעליונים שהם למטה

מה חמית וכו'. ולהיפך תחתונים נדמה להם למעלה, כי הם 

יש בזה דברים עוד :      ואראה את ה'בחי' מכה"כ משיגים ש

נעלמים הרבה, ולא ביאר רק קצת קצת ראשי פרקים. כי משה 

וענוה גדולה מכולם כשרז"ל )ע"א כ'  [טו] עניורבינו היה 

ומז בפסוק )דברים . ויש עוד צירוף של חנוכה שהוא מר[טז]ע"ב(

 ומשה את ידי ךכי סמ החכמ חמלא רו ןויהושע בן נולד( 
. כי בזה הפסוק מרומז כל הבחי' חנוכהבס"ת יש צירוף  עליו

המבואר  את הארץ ומלאוזה בחי' מלא  .של המאמר הנ"ל

וכו', כל זה משה ידיו  כי סמך, רוח חכמה. וכן [יז] לעיל

אה, כי יש ה' בענין הירגם מבואר לעיל במאמר הנ"ל. 

, ויש אלף ות"ה [יח ](:גבורות שהם ה' אימות שארז"ל )שבת עז

שנכללים  כאד' קלז ע"ב( [כ] המובא בזוה"ק )במדבר [יט] גבוראן

הגבורות זה בזה עד אלף ות"ה. וכל אלו הדברים לא ביאר 

 :[כב] כלל, כי אלו הדברים נאמרו וכו'

שפע הכתר, חו"ב,  ,[כג] הזאת מדברת מכל הי"סהתורה 

ם, גם יראה, גם ארז"ל )כתובות צו( המונע הלכה מפי ידי

תלמיד כאלו מונע ממנו חסד, ופורק ממנו יראת שמים. גם בן 

דא [ כד] מה שמוותלמיד, בן, איתא בזוה"ק )יתרו ד' עט ע"ב( 

דא [ כה] לימודי ה'תלמידים הם  .דא תפארת מה שם בנוחכמה 

רים הפנימים ומלכות הנ"ל. ריאה היא איב ,דא יסוד כל. [כו] נ"ה

)אשרי אזנים שכך שומעות אשרי כזויש ספי' שמדבר מהם כ"פ. 

 : העם שככה לו וכו'(

 

ליום חגינו,  כטבחודש שופר בכסא תקעו [כח] ח
 :[ל] כי חק לישראל הוא משפט לאלקי יעקב

שתוכחה הוא דבר גדול ומוטל על כ"א מישראל אע"פ  א

 "ש, כ[לא] להוכיח את חבירו כשרואה בו שאינו מתנהג כשורה

. אעפ"כ לאו כל אדם ראוי הוכח תוכיח את עמיתך)ויקרא יט( 

תמה אני אם יש בדור  ([לב] ז ע"ב"ר"ע )ערכין ט כ"שלהוכיח, 

בדור  כ"שהזה מי שיכול להוכיח. ואם ר"ע אמר זאת בדורו 

. כי כשהמוכיח אינו ראוי להוכיח, אזי לא די [לג] הזה של עכשיו

א מבאיש ריח של הנשמות שאינו מועיל בתוכחתו, אף גם הו

השומעים תוכחתו. כי ע"י תוכחתו הוא מעורר הריח רע של 

המעשים רעים ומדות רעות של האנשים שהוא מוכיחם כמו 

ין זכשמונח איזה דבר שיש לו ריח שאינו טוב, כל זמן שאין מזי

אותו הדבר אין מרגישין הריח רע. אבל כשמתחילין להזיז 

ח רע. כמו כן, ע"י תוכחה של מי אותו הדבר, אזי מעוררין הרי

 'שאינו ראוי להוכיח, עי"ז מזיזין ומעוררין הריח רע של המעשי

של האנשים שמוכיחם, ועל כן הוא [ לד]רעים ומדות רעות 

מבאיש ריחם. ועי"ז הוא מחליש את הנשמות שלהם, ועי"ז 

נפסק השפע מכל העולמות התלוים באלו הנשמות. כי עיקר 

ן ריח, כשארז"ל )ברכות מג ע"ב( מנייניקת הנשמה הוא מה

, איזהו כל הנשמה תהלל יה [לה] שנאמר שמברכין על הריח

דבר שהנשמה נהנית ממנו ולא הגוף הוי אומר זה הריח וע"כ 

ע"י זה המוכיח שהוא מבאיש ריחם, עי"ז נחלשת הנשמה 

 שיניקתה מהריח כנ"ל, וממילא נפסק 
 

                                         
שהיא, בתרלו שהא )טעות דפוס(  –בתקפא ותרלד  א

 שהוא -מתרצו , ושהוא –בדפו"ר 
 אות יב ב
שם מבואר שהחכם עושה זאת וצ"ע שכאן מבואר  ג

לול תלמיד בבן שר"א הביא את ר"י להשגתו כדי לכ
 ועיין פל"ח אות יט וביאה"ל אות כח.

 - תשכטנזדעזעזת, ומ -ותרצוגם בדפו"ר ותרלד ותרלו  ד
 נזדעזעת

 אות י' ה
היא. ומתרלו  –היא. בתקפא נראה  –בדפו"ר ותרלד  ו

 הוא 
 אות ו' ז
 הרחמן שבסוף ברכת המזון לשון ההוספה ליו"ט ב ח
רים ובמקומו בתקפא ותרלו נדפס המ"מ הזה בין הטו ט

 ובתרלד ותרצו תוקן º סימן
 ועיין לק"ה נדרים ד' אות כו י

                                         
 בדפו"ר מכאן עד סוף התורה באות מרובעת יא
 עיין חיי מוהר"ן סימן מב יב
לכאורה שינה רבנו מהפשט שהקבר נדמה להם למטה  יג

, ועוד כיצד זו מדת ולפירושו נדמה להם שהם למטה מהקבר
ואולי כוונתו לרמוז . מהםרחוק שהוא כל הרי לשניהם נדמה 

  שבאמת הקבר היה למעלה על הר נבו.
 בידיעת -בתרלד יד
 במדבר יב*  טו
אמר רבי פנחס בן יאיר וכו' וחולק על רבי  טז

 יהושע בן לוי שאומר ענוה גדולה מכולן 
 אות ד' יז
 עיין תורה קנד יח
 חיי מוהר"ן סימן קלופל"ח על תורה רנו ועיין  יט
 פרשת נשא באדרא רבה כ

 בתרלד )נשא ד' קלז ע"ב( כא

                                         
ושיש"ק ח"ב סימן רפג.  הר"ן סימן מבמ חייעיין  כב

 ודבורי אמונה ח"ד שיחה נ' עמ' סט
 ד"ה כי עיקר עיין לק"ה נטילת ידים ו' עז כג
 משלי ל' ד' כד
 ישעיהו נד יג  כה
ועיין זוהר חדש כי תשא דף עה: ועיין נצח הוד.  כו

 לעיל תורה כב
 נמצא כבר בדפו"ר כז
נאמר במוצאי שבת של ראש השנה שנת תקעא  כח

וראשון( חי ימים לפני פטירת רבינו והיא )חל בשבת 
 הוהיתורה אחרונה שאמר )פל"ח אות יא יב עי"ש( 

נכתב ע"י מוהרנ"ת  (חיי מוהר"ן ריט)חולה מאד 
והוגה ע"י  והירש בער )עיין שיש"ק ח"א תקצד(
 רבינו )עיין ימי מורנ"ת ח"א סימן נג(. 

בכסה )כלשון הפסוק ועיין לעיל ריש  -במשך הנחל  כט
 יד( תורה

 תהלים פא ל

                                         
וספר המצות לרמב"ם  מצוה רלט -ספר החינוך  לא

עשה שה ובסמ"ג מצוה יא ובסמ"ק עב ובחרדים יב 
 .כח
* כך הגרסא בעין יעקב ]כי הלשון יכול להוכיח  לב

אינה בגמ' שלנו וגם לא נזכר ר"ע. וצ"ע כי בעין 
יעקב )אות יא( ר"ע אמר שיודע להוכיח ור"ט אמר 

שביאר דבריו אם יאמר לו טול שיכול להוכיח אלא 
 קיסם וכו'.[ 

 ועייןצ"ע האם ר"ע בא לבטל מצוות תוכחה.  לג
משמע שתי סוגי תוכחה. פרק מז  -ספר חרדים 

שר"ע דיבר בתוכחה שהיא על מנת שיעשה תשובה על 
 העבר ולא בתוכחה שהיא כדי למנוע אותו מעבירה בעתיד.

ואים עיין לק"ה ציצית ה' ז' שהכוונה לבגדים הצ לד
 הנעשים מהעבירה

 תהלים קנ ו' לה

 תורה אור
ה עקב דברים  י )יב( ְוַעת ָּ

ֵֹאל  ד ֱאֹלֶהיךָּ ש  ה ְיֹדוָּ ֵאל מָּ רָּ ִיש ְ
ה ֶאת  י ִאם ְלִיְראָּ ְך כ ִ ָּ ֵמִעמ 
ל  כָּ ֶלֶכת ב ְ ד ֱאֹלֶהיךָּ לָּ ְיֹדוָּ
ה ֹאתֹו ְוַלֲעֹבד  ְלַאֲהבָּ יו ו  כָּ רָּ ד ְ
ְבךָּ  ל ְלבָּ כָּ ד ֱאֹלֶהיךָּ ב ְ ֶאת ְיֹדוָּ

בְ  :ו  ךָּ ל ַנְפש ֶ  כָּ
ם ֳאִני ֹות  תהילים קד )כו( ש ָּ
ֶחק  ַצְרת ָּ ְלש ַ ן ֶזה יָּ תָּ ן ִלְויָּ כו  ֵ ְיַהל 

ֹו: ן  ב  רו  ב ֵ ם ֵאֶליךָּ ְיש ַ ָּ ל  ֻּ )כז( כ 
ֹו: ִעת  ם ב ְ ְכלָּ ֵתת אָּ  ויהי לָּ

ץ  בראשית מא )א( ַוְיִהי ִמק ֵ
ַפְרֹעה ֹחֵלם  ִמים ו  ַתִים יָּ נָּ ש ְ

ה ֹעֵמד ַעל ַהְיֹאר:  ְוִהנ ֵ
א א )כ( ַוְיִהי -שמואל

ה  ַהר ַחנ ָּ ַ ִמים ַות  פֹות ַהי ָּ ִלְתקֻּ
מֹו  א ֶאת ש ְ ְקרָּ ן ַות ִ ֶלד ב ֵ ֵ ַות 

יו: ִאְלת ִ ד ש ְ י ֵמְיֹדוָּ ֵאל כ ִ מו   ש ְ
)כב( ְוַחג  לדכי תשא שמות 

ֵרי  ו  כ  ה ְלךָּ ב ִ ֲעש ֶ ַ ֹעת ת  בֻּ ש ָּ
ִסיף  אָּ ים ְוַחג הָּ ְקִציר ִחט ִ

ה: נָּ ָּ ַפת ַהש   קו   ת ְ
)כג( ַוְיִהי  ב כד-דברי הימים

יו  לָּ ה עָּ לָּ ה עָּ נָּ ָּ ַפת ַהש   ִלְתקו 
ה  דָּ ֹבאו  ֶאל ְיהו  ם ַוי ָּ ֵחיל ֲארָּ
ל  ִחיתו  ֶאת כ ָּ ש ְ ם ַוי ַ ַלִ ש ָּ ִוירו 
ם  לָּ לָּ ל ש ְ ם ְוכָּ ם ֵמעָּ עָּ ֵרי הָּ ש ָּ

ק: ש ֶ ְרמָּ חו  ְלֶמֶלְך ד ַ ל ְ  ש ִ
א כט )יא( ְלךָּ -דברי הימים

ה  רָּ בו  ה ְוַהג ְ ָּ ל  דֻּ ד ַהג ְ ְיֹדוָּ
פְ  י ְוַהת ִ ַצח ְוַההֹוד כ ִ ֶאֶרת ְוַהנ ֵ

ד  ֶרץ ְלךָּ ְיֹדוָּ אָּ בָּ ַמִים ו  ָּ ש   ֹכל ב ַ
א ְלֹכל  ֵ ְתַנש   ה ְוַהמ ִ כָּ ְמלָּ ַ ַהמ 

:  ְלֹראש 
א ֶזה ֶאל  רָּ ישעיהו ו )ג( ְוקָּ
דֹוש   דֹוש  קָּ דֹוש  קָּ ַמר קָּ ֶזה ְואָּ
ֶרץ  אָּ ל הָּ אֹות ְמֹלא כָּ ק ְצבָּ ְיֹקוָּ

בֹודֹו:  כ ְ
ַנת מֹות  ש ְ ישעיה ו )א( ב ִ

י הַ  ֶאְרֶאה ֶאת ֲאֹדנָּ הו  וָּ י ָּ ז ִ ֶלְך עֻּ ֶ מ 
א  ָּ ם ְוִנש   א רָּ ֵ ס  ב ַעל כ ִ יש ֵ

ל: יו ְמֵלִאים ֶאת ַהֵהיכָּ לָּ ו   ְוש 
יב )ג( בהעלותך במדבר 

ֹל  ו ְמֹאד ִמכ  נָּ ה עָּ ִאיש  מש ֶ ְוהָּ
ה: מָּ ֲאדָּ ֵני הָּ ְ ר ַעל פ  ם ֲאש ֶ דָּ אָּ  הָּ

לד )ט( וזאת הברכה דברים 
ֵלא רו   ן מָּ ן נו  ַע ב ִ ֻּ ַח ִויהֹוש 

יו  דָּ ה ֶאת יָּ ַמְך מש ֶ י סָּ ה כ ִ ְכמָּ חָּ
ֵני  יו ב ְ ְמעו  ֵאלָּ ש ְ יו ַוי ִ לָּ עָּ
ה  ר ִצו ָּ ֲאש ֶ ו  כ ַ ֲעש  ֵאל ַוי ַ רָּ ִיש ְ

ה: ד ֶאת מש ֶ  ְיֹדוָּ
ם  ֶרְך ֹאתָּ בראשית א )כח( ַוְיבָּ
ֶהם ֱאֹלִהים  ֹאֶמר לָּ ֱאֹלִהים ַוי 
ֶרץ  אָּ ִמְלאו  ֶאת הָּ ְרבו  ו  רו  ו  ְ פ 

ְרדו   הָּ ו  ֻּ ם ְוִכְבש  ְדַגת ַהי ָּ ב ִ
ה  ל ַחי ָּ ְבכָּ ַמִים ו  ָּ ְבעֹוף ַהש   ו 

ֶרץ: אָּ ת ַעל הָּ ֹרֶמש ֶ  הָּ
ַמִים  ה ש ָּ לָּ משלי ל )ד( ִמי עָּ
יו ִמי  ְפנָּ חָּ ַח ב ְ ַסף רו  ַרד ִמי אָּ ַוי ֵ
ה ִמי ֵהִקים  ְמלָּ ִ ש   ַרר ַמִים ב ַ צָּ
ַמה  מֹו ו  ְ ֶרץ ַמה ש   ל ַאְפֵסי אָּ כ ָּ

ע: י ֵתדָּ נֹו כ ִ ם ב ְ ֶ  ש  
ַנִיְך ישעיהו נד ) ל ב ָּ יג( ְוכָּ

ִיְך: נָּ לֹום ב ָּ ק ְוַרב ש ְ ֵדי ְיֹקוָּ ו   ִלמ 
 

 תורה ח
ְקעו  ַבֹחֶדש   תהילים פא )ד( ת ִ

: נו  ֶסה ְליֹום ַחג ֵ כ ֵ ר ב ַ ֹופָּ  ש 
א ֶאת  נָּ ויקרא יט )יז( ֹלא ִתש ְ
ֹוִכיַח  ֶבךָּ הֹוֵכַח ת  ְלבָּ ִחיךָּ ב ִ אָּ
יו  לָּ א עָּ ָּ ֶאת ֲעִמיֶתךָּ ְוֹלא ִתש  

 ֵחְטא:
ה תהילים  מָּ ש ָּ ֹל ַהנ ְ קנ )ו( כ 

ה  ַהְללו   ל יָּ ֵ ַהל  :ת ְ ה   יָּ
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  מאמר כי מרחמם ינהגם מאמר כי מרחמם ינהגם 
  תנינא תנינא     קוטי מוהר"ןקוטי מוהר"ןי י מספה"ק למספה"ק ל

 
 א

 זמן אמירת התורה
בשבת   של  נאמר  שנת שניה    חנוכה 

נט)  תק"ע )פל"ח(  (חי"מ  טבת  ב'   .
   מקץ. פרשת

 
 פתיחה

 ויש קשר ביניהן )שיש"ק ח"ו ה(  ,אמר תורה זו בשבת חנוכה ,בר"התנינא   'התורה   שאמראחרי 
מטה בחי' מלא ולדרי מעלה מה  נא שמי שלא יכול לומר תורה לדרי וקצת לפני חנוכה אמר תורה סח תני

 חמית אינו צדיק.

חנוכת בית המקדש שנבנה מחדש  אור רר חנוכה מתעושנה בכל שבבה תורה זו נאמרה בזאת חנוכה ומבאר 
יון היא חרבן הדעת וחנוכת הבית הוא בניין הדעת ובית המקדש הוא   תכי חכמ ,אחר שחיללוהו היונים 

חיבור בין האדם להקב"ה. ומבאר   דהיינו ,מקום המסוגל ביותר לדעתדהיינו  ,חיבור שמים וארץ מקום 
, והחטא שהוא  נא דהיינו כפרת עוון נבנה בית המקדששעיקר הפרוד הוא מחמת העוונות ועל כן ע"י סלח 

  ימשיך מדת ארך אפיים ע"השרש לכל החטאים הוא חטא המרגלים שמחמתו נחרב הבית ומשה רבנו  
על כן כפי הסלח נא   ,ביום כיפורכל שנה אנו מבקשים בלשון הזה ו .ון העם הזה וכו'תפילתו סלח נא לעו

רוח שטות שגורם  ע"י בניין הדעת של ישראל נחרב י בכל שנה אור חנוכה, כיש לנו כפור כן  םשל יו
ית שהוא חג החנוכה,  עוונות ישראל, וע"י סלח נא של יום כפור חוזר ונבנה בית הדעת דהיינו חנוכת הבל

והנר הוא אור   (שהיא מפתחות החיצוניםכמבואר בשבת לא: )בחי' יראה  ,שבו מדליקים נר בפתח הבית
אפילו התרמודים הרשעים  טפחים לכל דרי מטה שבשוק והחוץ עד ש מטה מי'שמאיר לשל הצדיק הדעת 

   מתעוררים ממנו לתשובה.

לגרום להם להיות מחוברים   ראל הוא להכניס בהם דעתשעיקר הרחמנות על עם ישרבנו בתורה זו מבאר 
ן רק על ככפי שיתבאר.  ,, ואלקים הוא ה'תמיד להש"י בדעתם עד שידעו בכל רגע שה' הוא האלקים

שלא נדע למקיפין  ו על כך וגם שזכה לתכלית הידיעה מרחמם ינהגם ומנהיג אמיתי הוא המוסר נפש
ו להארת הרצון מופלג בשעת האכילה  די כזה יכול לזכות עלומי שמקושר לצדיק בוהים של שפע הכתר, גה

   עה שלא נדע.דהיינו תכלית החיבור להש"י שהיא אור פניו ית' שזו המעלה הגדולה מהכל תכלית הידי
יכול להכניס דעת אפילו בקטני השכל ביותר  ש  ,ועל כן חייבים להתקרב לצדיק הזה שהוא רחמן אמיתי

ואת הגדולים שעדיין הם בבחי'   ,חזק את הקטנים שמלא כל הארץ כבודוואפילו בגדולי השכל ביותר, ל
ך גם לכלול ולהאיר לקטנים  לכן צרי ,יראה שלימהוועיקר הדעת צריך שתתבטא באמונה  .איה מקום כבודו

ולעשות זאת יכול רק צדיק גדול שזכה למקיפין הגבוהים ביותר  גם קצת איה ולגדולים גם קצת מלא, 
  שהיא היראה הקדושה שיהיה להם סייג מחמת יראת ה'. וג לדבריו ועי"ז סייג לתלמידישיודע לעשות סיי 

ומלא  כיצד איה כלול במלא, ,חמת הסייגוזה ע"י הרמזים שבים החכמה שרומז בידיו מה שא"א לבאר מ
, בחי' שאין עוד מלבדו כלל, כי החלל הפנוי מלא אלוקות כההוא קמצא  \ב/ באיה, ושניהם בשרשם אחד

שהיא  חלל פנוי, והם השגת שפע הכתר אור הצחצחות,  והאלוקות היא איה בחי'שיה מניה וביה,  דלבו
לזכות   ,\גבריאת האדם/ יכול לזכות לתכלית  ,דיק כזהוהמקושר לצשזוכה הצדיק. תכלית הידיעה שלא נדע,  

הבלי עוה"ז,  ום הסתכלות ולא רצון אחר כלל לשום ש לו להארת הרצון הנפלא והמופלג אליו ית' עד שאין 
 .קנית מה חסרת דעת חסרת מה קניתרק אותו ית' בחי' דעת 

קודם הבריאה מבחי' שער הנ'  דהיינו כי יש הארת רצון נפלא ומופלג בעולם הנמשך משרש הבריאה מבחי'
לא  ו ,' ומתבטל ממנו כל רצון אחרתומי שזוכה לרצון נפלא זה הוא עוטף אותו ומושך את כולו רק אליו י

והרצון הזה הוא שלימות הדעת וזהו דעת קנית מה חסרת, אותו ית' בלא שום הבנה ושכל, רק  אלארוצה 
 זכות לרצון הזה.תכלית הידיעה שלא נדע ובשביל זה נברא האדם כדי ל

לדרי מעלה ומטה ביחד ועושה דעת ואת הרצון הזה ממשיך צדיק הדור לעולם ע"י חידושי תורתו שמלמד 
הרצון לדעת אותו ית' ולירא   בו אתשיעורר באופן אחד אלא רק את הראוי לו  סייג לדבריו שלא ישמע כל

והם הרמזים שבים החכמה שרומזים ממנו ית', ומה שלא מבאר בפיו מחמת הסייג הנ"ל הוא רומז בידיו 
 שמהם הרצון הנ"ל, לשפע הכתר למקיפים הגבוהים ביותר 

 
  ביוהנסבורגד כט אייר תשעד  עומי"א ניסן    ' בבבואלי זימבבואהמחי אדר א' אומן ומב' אדר ב' יוהנסבורג ומי' אדר ב  תשעד ירושלים  'יא אדר א  א

 עו   נט"י לסעודה ו'   לק"ה   ב
 ג' ג' לסעודה  נט"י    לק"ה   ג
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רק כשהוא נכלל בחברו הנמוך ממנו ובחברו הגדול  ,ולזכות ברצון הנ"ל יכול כל אחד המקושר לצדיק הדור
נים ממנו , דהיינו ע"י שנכלל בקט מאיר הרצון ,דרי מטה ומעלהשל כל ישראל כי רק ע"י התכללות  ,ממנו

 ומאיר להם מהשגתו שמאיר לו הצדיק והגדול ממנו, איה ומה חמית, ומקבל מהנמוך ממנו השגת מלא
 . \ ד/ ה זוכה להרצוןועי"ז זוכה ליראה שהיא הדעת שעל יד

שמאיר איה לדרי מעלה ומלא לדרי מטה, ואת ההתכללות עושים דרי  "כל"נמצא שעיקר מדת הצדיק היא 
מה אנוש כי  "ה להם איה ועי"ז זוכים לשפלות ומתבטל מהם היצה"ר של מעלה מכח מה שהצדיק מרא

ויקבלו מהם השגת  ,\ ה/ לו בם ויתכל ,שהם יאירו לדרי מטה מהשגתם שלימותם,ומבינים שזה עיקר   "תזכרנו
 מלא ועי"ז יזכו לאמונה שעל ידה קישור העולמות והארת הרצון. 

ר ולחבר אותו לעולם תחתון וזה ע"י שנכללים דרי  כי מקור הרצון הוא בעולם עליון מאד וצריך לקשו
ערך שטענו שאין   ,ונמעלה ודרי מטה, ועל זה עיקר מלחמת עמלק וקטרוג המלאכים מה אנוש כי תזכר

של דרי מעלה שלא להכלל בדרי מטה וגם הדרי מטה  מלאך קדוש ומזה נעשה יצה"ר  ,רי מטהלעבודת ד
זוכה למקיפים משפע הכתר וכולל  הפירות ורק הצדיק הגדול . ומזה נעשים כלהם ומתייאשים  \ ומאמינים/ 

 ,גבוה מאדלא ופנשכל  ,שלמעלה מההגיוןמשיג דעת קונו  עי"ז ,איה ומלא דהיינו שמשיג את המלא באיה
יותר  ,וכל מעשה קטן שלהם עולה לפניו ית' לנחת ושעשוע ,מדרי מטהדייקא עיו ית' ושעיקר שעש

לכן לקשר לאכים ושרפים. ועי"ז מבטל את היצה"ר הזה וכפירות הנ"ל. ממעשים גדולים של דרי מעלה ומ
ה צורך לו ית' כל להבין מלמעלה מהש זההעולמות א"א אלא ע"י אמונה וזה בחי' כל מצוותך אמונה כי 

ודרי מעלה ששכלם גדול ומבינים בשכלם כל דבר, קשה להם לקבל מה שמעבר  .במצוות גשמיות
יצה"ר הנ"ל, שכביכול כבודו ית' דייקא מהם ולא מדרי מטה, ולא בעבודות   להבנתם, ולכן מתגבר עליהם

ונה ובא"י שבה זוכים לאמונה וזה היה חטא המרגלים שהלכו אחר שכלם ומאסו באמ הפשוטות וגשמיות.
 (עד יח)לק"ה נדרים ד' אותיות יב 

לתתא שיתעורר ברצון  דרי מטה ובלבד שתיהיה לו איתערותא דבבשעת האכילה דייקא, גם והרצון מאיר 
 ויתגבר על תאוות האכילה,ויבטח בו אליו ית' 

  .כל הפרנסה בעולם נמשכת מהרצון הזהכי 
החכמה ואזי באה המלכות לקבל פרנסה דיו אזי מעורר בחי' ידים שבים וכשהצדיק מחדש בתורתו ורומז בי

ועל כן באכילה דהיינו ו, חלקת הפרנסה לכל הבוטחים בהקב"ה ומצפים לפרנסתם רק ממנמל ומהידים הנ"
 כשאוכל כראוי מתעורר שרש הפרנסה דהיינו הארת הרצון הנ"ל.  ,הפרנסה

א כתב ידים שבים החכמה דהיינו מה שרמז דחדושיו ולוכן כשלומדים את חדושי הצדיק מתעורר בחי' ה
החידושי ואז באה המלכות לקבל פנסה משם והמלכות היא בחי' יראה על כן מתעורר יראה על הלומד את 

 הצדיק. 

 
 

 ליקוטי הלכות על תורה זו 
 )י' אותיות(  'ח"א דף קנו: ק"ש גאו"ח 

)ג( עיקר בריאת האדם כדי    זים שבים החכמה  זה טהרת הידים כי הרצון מהרמ )א( העיקר הוא הרצון וצריך ל   ח"ב דף ט' נט"י ג'    

ת והמן הם אכילה שמביאה להארת הרצון כמ"ש  שיזכה להארת הרצון שזה תכלית השלימות. אכילת עצי הג"ע ואכילת שב
 שה )שאמר ונחנו מה( ממן הוא כי לא ידעו מה הוא כי המן ירד בזכות 

ד העיבור הוא כלליות חמה דרי מעלה ולבנה דרי מטה כלליות מלא ואיה, וא"א לכלול אלא ע"י בחי'  סו  )ח(  ו'ח"ב דף יג: נט"י      

עקר תיקון האכילה ע"י יראה קשורה לתורה שלנו. כי יראה בחי'  ( תורה עז תנינא ש)יב  שתיקה בחי' רמזים בחי' הארת הרצון.
)עו( המשכת הדעת היא ע"י ג' דייקא שהם    ט למעלה ממדרגתווגם הצדיק הגדול עושה סייג לדבריו כיון שירא להבישתיקה.  

יס עוד ועוד מקיפין וזה ע"י שמתגבר  מאד להשתדל להכנ לבן ובן לתלמיד )עח( כל אדם צריך בחי' רב ותלמיד ובן הרב מלמד
שם איה ם בשרכי ש  ברצון גדול להשיגם, צריך להמשיך מאיה למלא ולכלול איה ומלא ועי"ז זוכה למקיפין הגבוהים ביותר

    ומלא הם אחד.

ג'     ב' שבת  דף  ְלהָ )ד(    ח"ג  ְמָלאכֹות  ְול"ט  ן  ּוַמּתָ א  ַמּשָ ַלֲעׂשֹות  ין  יכִּ ְצרִּ זֹו  יָנה  ְבחִּ ּבִּ י  ּבּורֹו  ּכִּ ְודִּ ְבּתֹו  ַ ַמֲחש  ל  ּכָ ד  ְעּבֵּ ַ ּוְלש  ַלה'.  ָיָדיו  ים  רִּ

ְרּכ   יַנת ּגֹול ַעל ה' ּדַ ְבחִּ ַרְך ּבִּ ְתּבָ תֹו ַלה' יִּ ּיָ ים  ַוֲעׂשִּ בִּ ָאנּו ְמֻחּיָ ָלל. ַרק ש   ה ּכְ ין ָהָאָדם עֹוׂש  אֵּ ָמה ש   לֵּ ְ ֱאמּוָנה ש  ין ּב  יָך ְלַהֲאמִּ ּכֹונֹו ַמֲעׂש  ָך ְויִּ
י  נְ ַלֲעׂשֹות אֵּ ָכל עִּ דֹולֹות. ּבְ נֹות ּגְ ה סֹודֹות ְוַכּוָ ז  ש  ּבָ י יֵּ ן ְרצֹונֹו. ּכִּ ּכֵּ ֲחַמת ש   ן ּוְמָלאָכה מֵּ א ּוַמּתָ ַמּשָ ק ּבְ ס  ה עֵּ ן ּוְמָלאכֹות.  יְ ז  א ּוַמּתָ י ַמּשָ נֵּ

נ סֹודֹות  ש   יֵּ ן  כֵּ מֹו  ּכְ ּתֹוָרה  ּבַ ש   ְצֹות  ַהּמִּ ָכל  ּבְ ְוסֹודֹות  נֹות  ּוָ ּכַ ש   ּיֵּ ש   ים  ּוְכמֹו  רּורִּ ּבֵּ ין  ְמָבְררִּ י  ּכִּ ְמָלאכֹות.  ַהל"ט  ָכל  ּבְ ְפָלאֹות  ְונִּ ֹוָראֹות 
ים ַעל ִּ דֹוש  יצֹוצֹות ַהּקְ ן-ְונִּ א ּוַמּתָ ּשָ י ַהּמַ י    ְידֵּ ה ְמָלאָכה. ּכִּ יז  ן אֹו אֵּ א ּוַמּתָ ין ַלֲעׂשֹות ְמַעט ַמּשָ יכִּ ה ְלַבד ְצרִּ יל ז  בִּ ְ ש  דּוַע. ּובִּ ּיָ ּוְמָלאכֹות ּכַ

ה   ּוָ צִּ ן  ָהָאָד ּכֵּ ין  אֵּ ת  ֱאמ  ּב  ֲאָבל  ץ.  ר  א  ְך  ר  ּד  ם  עִּ ּתֹוָרה  טֹוב  ְבָרָכה.  לִּ ְכרֹוָנם  זִּ ינּו  ַרּבֹותֵּ ָאְמרּו  ש   מֹו  ּכְ ַרְך  ְתּבָ יִּ ין  ם  ה'  ְואֵּ ָלל.  ּכְ ה  עֹוׂש 

 
רת מרחק כי ירא מלהתקרב אליו ואילו הרצון בחי' אהבה ורצון לדבוק בו ית' וכיצד מבואר שהם עניין  יראה היא בחי' שמי   צ"ע כי  ד

שעת האכילה באה יראה ואיתא בלק"ה שזה בחי' הרצון שמאיר בשעת האכילה המבואר כאן,  וכן בתורה עז בחלק ראשון שב   אחד.
ראוי שנדמה כשני הפכים  כך  אדרבה  שהם שכלים של עוה"ב ע"כ  פין  י וצ"ע כנ"ל. ונראה כיון שמדובר ברצון שמקורו באורות המק 

 מזה לקמן בהקדמה.ועיין     בדבר אחד כמו כל השכלים של עוה"ב שנדמים במח אנשי כתרתי דסתרי.

גם    עיין תורה פב תנינא   ה  ומצא בו אלוקות להיום  כיצד היא ההתכללות שעשה משה רבנו שהרגיש שווה לקל שבקלים מישראל 
 בהקב"ה עי"ש עימו קשור  

 סוף אות יד ד"ה ולא ישגיחו   לק"ה נדרים ד'   ו 



 3יב.   מוהר"ן תנינא                     תורה ז                  ליקוטי                                                  

ת ַעל כ  ְמש   נִּ ְרָנָסה  ְרנָ -ַהּפַ ַהּפַ ר  ּקַ א עִּ ַרּבָ ַאּדְ ם  י אִּ ּכִּ ָלל.  ּכְ ּיֹות  מִּ ְ ש  ַהּגַ ּיֹות  ֲעׂשִּ י  ת ַעלְידֵּ כ  ְמש   נִּ ָרָכה  ְוַהּבְ ּטּול ַהל"ט ְמָלאכֹות.  -ָסה  ּבִּ י  ְידֵּ
ַעל ַהְינּו  ת-ּדְ ּבָ ַ ש  יַנת  חִּ ּבְ הּוא  ש   ָהָרצֹון  ָאַרת  ה  י  ין.   ְידֵּ יֹומִּ א  ּתָ ִּ ש  ל  ּכָ ין  ְרכִּ ְתּבָ מִּ ּה  ּנֵּ מִּ דהיינו  ט )  ּדְ מאד  גבוה  במקום  הממון שרשו   )

רבוי אור אצלו לכן    נעשהון אבל עפ"י רוב כיון שלא מכין עצמו כראוי  בהארת הרצון והיה ראוי שהעשיר יזכה להארת הרצ
 ע"י הממון דייקא מתרחק מהש"י. 

ל ששת ימי המעשה זה בחי' כלליות איה ומלא )לא( כלליות איה ומלא זה בחי'  ינה מתברכין כ)כו( שבת מ    ט'דף קנז: פסח  ח"ג      

 ה' הוא האלקים. 

 יות(  )ג' אות דף רכה: סוכה ד'ח"ג     

 ח"ג השמטות דף רע:      

)ד(    לה בחי' שתיקה. )ג( פי ידבר חכמות בחי' דרי מטה בחי' דיבור והגות לבי תבונות בחי' דרי מע  ח"א דף כא אבר מן החי ב'יו"ד  

מה   השגת  מכח  ודייקא  מלא  גם  משיג  ואעפ"כ  מה  משיג  זה  הצדיק  מכח  הפנוי  החלל  חיות  יכול  שממנו  את הוא  לבטל 
בת הארת הרצון ובפרט בשעת רעוא דרעוין לכן יש חיוב לאכול בשבת  ש)ח( כיון ש להם מלא.להאיר דרי מטה והכפירות של 

 ובפרט סעודה שלישית 

ּקּון הּוא ַעלא(  )  וחיה טהורה ב'בהמה    דף מג:ח"א       י ַהּתִּ ּקּון, ּכִּ יַנת ַהּתִּ חִּ יק ְיסֹוד עֹוָלם הּוא הּוא ּבְ ּדִּ י ַהּצַ ְ -ּכִּ ְך ַהש ּ ל  י מ  הּוא  ְידֵּ י, ש   ינִּ מִּ

ה לִּ  "ל זֹוכ  יק ַהּנַ ּדִּ י ַהּצַ יק, ּכִּ ּדִּ יַנת ַהּצַ חִּ יַנת ְיסֹוד, ּבְ חִּ הּוא ּבְ ית לו, לט(, ש   ִּ אש  רֵּ ּקּון ָהעֹוָלמֹות.  "ֲהַדר" ּבְ ְך ּתִּ ָ ְמש  ם נִּ ָ ש ּ "ל ּומִּ ּנַ יַנת ַמה ּכַ ְבחִּ
ּקּון הּוא ַעל י עֹוָלם ַהּתִּ מוֹ -ּכִּ , ּכְ ָחָדש  י אֹור 'ַמה' ה  ק ב(. ְוַעלְידֵּ ר  ּקּון ּפ  ַער ַהּתִּ ַ יָכל ב, ש  הֵּ ים" ּבְ ץ ַחּיִּ "עֵּ יָתא ּבְ אִּ ה  - ש   ן ּוְמַחּי  ן הּוא ְמַתּקֵּ ּכֵּ

י ַמְעָלה ְוָדרֵּ  רֵּ ְלקּול ָהעֹוָלמֹות ַעלּדָ ַגם קִּ י ּפְ ּקּון, ּכִּ ין ּתִּ יכִּ ם ְצרִּ ּלָ י ּכֻ ה, ּכִּ ּבּוי אוֹ -י ַמּטָ ֲחַמת רִּ ים ָהָיה מֵּ לִּ יַרת ּכֵּ בִּ ְ י ש  ּלֹא  ְידֵּ ֲחַמת ש   ר, מֵּ
ּבּוי ָהאֹור, ַעל ְסּבֹל רִּ י-ָיְכלּו לִּ רּו  -ְידֵּ ּבְ ְ ש  נִּ ים  לִּ ְוַהּכֵּ ְלַמְעָלה  ְוָעָלה ָהאֹור  רּו  ּבְ ְ ש  ה נִּ ה ז  ּמָ ּכַ ְתְקנּו. ַרק  נִּ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְוכּו'.  יָאה  רִּ ּבְ ּבַ ְוָיְרדּו 

ין הַ  ה עֹוְסקִּ ז  ּבָ ה ש   ן ְלַמּטָ ֲארּו ֲעַדיִּ ְ ש  יצֹוצֹות נִּ דּועַ נִּ ּיָ ָכל ּדֹור ָודֹור ּכַ ל ְלָבְרָרם ּוְלַהֲעלֹוָתם ּבְ ָראֵּ ֹשְ ים ְוָכל יִּ יקִּ ּדִּ  ּצַ

 )ב' אותיות(  דף עא: דגים ב'ח"א     

יַדת גְּ )ד(    דף עה )עח( תולעים ב'א  ח"      י ְירִּ , ּכִּ ש  א ַמּמָ ָכר עֹוָלם ַהּבָ ים ַעל ֹשְ זִּ ם ְמַרּמְ ים הֵּ מִּ ָ ש  יַדת ּגְ ת ְירִּ ֱאמ  ָאַרת  ֲאָבל ּב  ם ה  ים הֵּ מִּ ָ ש 

י ָעפָ  ְֹכנֵּ נּו ש  יצּו ְוַרּנְ יַנת ָהקִּ חִּ ה ּבְ י ַמּטָ ָדרֵּ יק ּבְ ּדִּ יר ַהּצַ אִּ ר ַעל ָיָדם מֵּ ים ֲאש   יפִּ ּקִּ א.  ַהּמַ ין עֹוָלם ַהּבָ עֵּ הּו מֵּ "ל. ְוז  ּנַ ים ּכַ מִּ ָ ש  יַנת ּגְ חִּ הּו ּבְ ּז  ר, ש  
ָאַרת ַהּמַ  יַנת ה  חִּ א הּוא ּבְ ר עֹוָלם ַהּבָ ּקַ י עִּ יַנת  ּכִּ חִּ ים, ּבְ יפִּ יַנת ַמּקִּ חִּ הּוא ּבְ ל, ש   ַעל אֵּ ל ַמה ּפָ ָראֵּ ֹשְ ר ְלַיֲעקֹב ּוְליִּ ָאמֵּ ת יֵּ עֵּ יַנת ּכָ חִּ ים, ּבְ יפִּ ּקִּ

ָאה ַעלּכִּ   ...    ַמה. יָלה ּבָ ְך ַעל-י ָהֲאכִּ ָ ְמש  ים, ְוַהּכֹל נִּ מִּ ָ ש  י ַהּגְ "ל, בְּ -ְידֵּ ת' ַהּנַ עֵּ יַנת 'ּכָ חִּ ּתֹו', ּבְ עִּ יַנת 'ּבְ חִּ י ּבְ ר ַעלְידֵּ ים, ֲאש   יפִּ יַנת ַמּקִּ י  -חִּ ְידֵּ
ם י ּגַ ה, ּכִּ י ַמּטָ י ַמְעָלה ְוָדרֵּ יק ְלָדרֵּ ּדִּ ָאַרת ַהּצַ ְך ה  ָ ְמש  ים נִּ יפִּ יַנת ַמּקִּ חִּ ן    ּבְ ם ּכֵּ ְך ּגַ ָ ְמש  י ָעָפר נִּ ְֹכנֵּ נּו ש  יצּו ְוַרּנְ יַנת ָהקִּ חִּ ה ּבְ י ַמּטָ רֵּ ָאַרת ּדָ ה 

י עַ -ַעל ּכִּ ְיָקא,  ּדַ ים  יפִּ ּקִּ י ַהּמַ ְוַכּמ -לְידֵּ יצּו ְוכּו'  יַנת ָהקִּ ְבחִּ ּבִּ ה  י ַמּטָ רֵּ ּדָ ן  ּוְלַתּקֵּ ר  ּכַֹח ְלעֹורֵּ ש  ּבֹו  יֵּ ים  יפִּ ּקִּ יק ַלּמַ ּדִּ ַהּצַ ה  ּזֹוכ  י ש   ם  ְידֵּ ָ ּוָבן ש 
ם(:  ָ ן ש  "ל ַלְמַעּיֵּ ֲאָמר ַהּנַ ּמַ  ּבַ

 דף קנד: נטל"פ ב'ח"א     

תלמידים שיעשו תלמידים והם יעשו תלמידים עד סוף הדורות והכל    )ו( עיקר מעלת הצדיק שיכול לעשות  ח"ב דף ח נדרים ד'    

יהיה בכוחם    כזה שאפילו הדרי מטה  ובכוחו להאיר מלא בדרי מטה בכח  מכח הדעת הנפלא של הצדיק שהאיר בראשונים.
ַהנַּ )ז(    עץ קטן מדליק עץ גדול.   י' לעורר דרי מעלה בבח ים  יפִּ ַמּקִּ יָנה  חִּ ּבְ ים  ָדרִּ ַהּנְ ש   ֲחַמת  יַנת  מֵּ חִּ ּבְ ַהּתֹוָרה,  ש   ֹר  יַנת ש  חִּ ּבְ ם  הֵּ "ל 

"ל. ְוַאף ּנַ ּכַ ים  ּפּורִּ ַהּכִּ יַנת יֹום  חִּ ּבְ ּוָבה,  ש  ים הֵּ -ַעל-ּתְ ָדרִּ ַהּנְ י ש   ְך, ַאףּפִּ ּכָ ל  ֹבּהַ ּכָ יָנה ּגָ חִּ ּבְ י-ַעל-ם  ר ַעל-ּפִּ ד  יר ַהּנ  ים ְלַהּתִּ ן ְיכֹולִּ י  -כֵּ ְידֵּ
ָחכָ  י ה  ְפנֵּ ים לִּ ְתָחְרטִּ ּמִּ ַדע, כְּ ֲחָרָטה ש   ר לֹא נֵּ יָעה ֲאש   ית ַהְידִּ ְכלִּ ּתַ יָנה  חִּ ּבְ ם הּוא  ָ ּוָבה, ש  ש  יַנת ּתְ חִּ ּבְ ים,  יפִּ ּקִּ יַנת ַהּמַ ְבחִּ ּבִּ ם  ָ י ש  ּכִּ   מוֹ ם, 

ה ְהי  ּוָבה ְלעֹוָלם יִּ ש  ט ְוַלֲעׂשֹות ּתְ ְתָחרֵּ ין ְלהִּ יכֹולִּ ין סֹוף וִּ ד ַעד אֵּ ס  ם ַהח  ָ "ל. ְוש  ַהּתֹוָרה ַהּנַ ֹבָאר ּבְ ּמְ ּוָבה  אֵּ   ש   ש  ת ּתְ ֱאמ  י ּב  ה. ּכִּ ְהי  ּיִּ יְך ש  
י ַעל ַעת, ּכִּ יַנת ּדַ חִּ יא ּבְ הִּ ַהּתֹוָרה ש   יא ְלַמְעָלה מֵּ ְפָלא ְוהִּ ָבר נִּ יא ּדָ ינּו ַז"ל,  ּפִּ -הִּ ָאְמרּו ַרּבֹותֵּ מֹו ש   ּוָבה, ּכְ ש  יל ּתְ ין מֹועִּ ל אֵּ כ  ַעת ְוַהּשֵּ י ַהּדַ

סְּ  ֲאלּו ַלָחְכָמה ְוכּו' ְוַכּמּוָבא ּבַ ָ דֹול  ש  ד ַרֲחָמנּותֹו ְוַחְסּדֹו ַהּגָ ּצַ ַרְך מִּ ְתּבָ ּוָבה ַרק ה' יִּ ש  יל ּתְ ַעת לֹא ָהָיה מֹועִּ ּיּוב ַהּדַ י חִּ פִּ ּכְ ים ש   ְפָלא  ְוהַ ָפרִּ ּנִּ
ים ְלָפָניו ַעל בִּ ָ ל ַהש ּ ם ְלַמְעָלה-ְמַקּבֵּ הֵּ "ל ש   ים ַהּנַ יפִּ ּקִּ יַנת ַהּמַ ְבחִּ יא ּבִּ הִּ ּוָבה ש   ש  יַנת ּתְ חִּ י ּבְ ר    ְידֵּ יָעה ֲאש   ית ַהְידִּ ְכלִּ יַנת ּתַ ְבחִּ ַעת ּבִּ ַהּדַ מֵּ

ְוַעל ַעת.  ַהּדַ יא ְלַמְעָלה מֵּ ּוָבה הִּ ש  ר ַהּתְ ּקַ עִּ ְמָצא, ש   ַדע. נִּ יל  -לֹא נֵּ ְתחִּ ּמַ י ש   ּלּו מִּ ַוֲאפִּ ן  ּום ֹאפ  ש  ְפָסק ְלעֹוָלם ּבְ ינֹו נִּ ּוָבה אֵּ ש  ּכַֹח ַהּתְ ן  ּכֵּ
ה ּז  לֹום מִּ ָ ל ַחס ְוש  ְונֹופֵּ ּוב  ְצָלן, ַאףָלש  ל ַרֲחָמָנא לִּ ּנֹופֵּ ל ְלַמה ש ּ  ַעם נֹופֵּ ַעם ּוְבָכל ּפַ ל ּפַ יל ּכָ ם ַמְתחִּ ּלּו אִּ ַוֲאפִּ י-ַעל-.  יְך  -ּפִּ ן הּוא ָצרִּ כֵּ

ין סוֹ לְ  ד ַעד אֵּ ס  ם ַהח  ָ י ש  ְפָסק ְלעֹוָלם, ּכִּ ינֹו נִּ ּוָבה אֵּ ש  י ּכַֹח ַהּתְ , ּכִּ ָחָדש  ַעם מֵּ ָכל ּפַ יל ּבְ ק ְלַהְתחִּ ְתַחּזֵּ ים ַעל ף.הִּ ה ָאנּו רֹואִּ ַרת  -ְוז  י ַהּתָ ְידֵּ
ר ַעל ד  ַהּנ  ל  ים ְלַבּטֵּ כֹולִּ ּיְ ים ש   ּוָבה  -ְנָדרִּ ש  יַנת ּתְ חִּ ּבְ יא  הִּ י ֲחָרָטה ש   ָחָכם ַאףְידֵּ ֹכַח ה  "ל,  -ַעל-ּבְ ּנַ ּכַ ּוָבה  ש  ּתְ יַנת  חִּ ּבְ ַעְצמֹו  ּבְ ר  ד  ַהּנ  י ש   ּפִּ

י-ַעל-ַאף ֹבּהַ יֹותֵּ -ּפִּ יָנה ּגָ חִּ ש  ּבְ ן יֵּ ר ַעלכֵּ ד  ל ַהּנ  ּטֵּ ְתּבַ ם מִּ ָ ש ּ א -ר ש   ְרּגָ ָכל ָאָדם ּוְבָכל ּדַ ַרְך ּבְ ְתּבָ ָכל ֲעבֹוַדת ה' יִּ ן ּבְ מֹו כֵּ י ַהֲחָרָטה, ּכְ ְידֵּ
ֹבּהַ ַמה ש ּ  וּ  ַעל ּגָ בֹּהַ מֵּ ַרְך. ּגָ ְתּבָ ל ה' יִּ צ  ים אֵּ ים ְונֹוָראִּ דֹולִּ ים ּגְ ים ַוֲחָסדִּ ְפָלאִּ ים נִּ ָרכִּ ש  ּדְ ֹב.אֵּ ְבָכל ְזַמן יֵּ ב ַלֲחש  ר ְוַהּלֵּ ה ָיכֹול ְלַדּבֵּ )ט(   ין ַהּפ 

ת המרגלים גבוהה  כאריז"ל שנשמ)יב( איתא ב  מר"ח אלול עד יוה"כ הם ימי סליחה לכפר ארבעים יום שפגמו בהם המרגלים.
לה יכלו  לא  לכן  א"כימא"י  וקשה  אליה  כל    כנס  בבחי'  פגמו  הם  באמת  אבל  הגדול  חטאם  על  הזה  הרעש  כל  דהיינו  מה 

שהעיקר זה לכלול עולמות עליונים עם תחתונים וזה נעשה בא"י דייקא כי שם בית המקדש שהוא שער השמים שמחבר ארץ  
ואע"פ   אמונה שהיא אבן מאסו הבונים היתה לראש פינהבא"י שבה זוכים לשפגמו  חטא המרגלים ז( מסיים לבארט ) ... ושמים

ואם היו בטלים למשה רבנו היה מראה להם מה    לג שעולה על הכל.שהיא מדרגה האחרונה רק על ידה זוכים לרצון המופ
אמונה זו של  מהם מדה  לקבל  בדרי מטה  להכלל  מאד  נצרכים  מבינים שהם  והיו  כחגבים שאמרו    .חמית  בעינינו  ונהי  )יז( 

שיש    המרגלים כי ראו את הנפילים שם המלאכים שקטרגו על בריאת האדם ונתלבש בהם הקטרוג שלא האמינו בנחת רוח
 ופגמו בא"י ששם זוכים לבחי' זו בשלימות.  להקב"ה דייקא מדרי מטה

 דף נא: מלמדים ב'ח"ב     

 ח"ב דף ס תלמוד תורה ב'     

)לג( עיקר בריאת העולם כדי שיזכה להארת הרצון הנפלא בשעת אכילה שזוכה המקושר לצדיק    דיון הבכור ה'ריא פ  ח"ב דף    

 אמיתי ע"י הרמזים שבים החכמה  

 ח"ב דף רנח: ראשית הגז ג'     

 אהע"ז דף ז: פרו ורבו ב'     

יָר )ד(    ח"א דף נט גביית חוב מיתומים ה' חו"מ   חִּ ַהּבְ ל  ּכָ ש   ָלל,  ָהָאָדם,ְוַהּכְ ל  יֹון ש   ּסָ ְוַהּנִּ ר   ה  ּקָ ָהעִּ ְמַעט  ּכִּ ה  ּז  ש   ְרָנָסה  ַהּפַ ְנַין  עִּ ּבְ ְפָרט  ּבִּ

ת ָהָאָדם   ל א  יד ּוְמַבְלּבֵּ ְטרִּ ּמַ ְתבָּ ש   ה' יִּ "ל. ַמה ש ּ  יָנה ַהּנַ חִּ ּבְ יֹון הּוא ּבַ ּסָ ר ַהּנִּ ּקַ ַרְך ּוְלתֹוָרתֹו, עִּ ְתּבָ ב ַלה' יִּ ְתָקרֵּ ל ְלהִּ ּדֵּ ּתַ ְ ש  הִּ ּלְ ה  ַר מִּ ְך ַמְרא 
בּ  יס  ַמְכנִּ ָהָאָדם  ב  לֵּ ּבְ ש   ית  סִּ ַהּמֵּ ַוֲאַזי  ָניו.  ּפָ יר  ַמְסּתִּ ף  כ  ְותֵּ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ּוָעתֹו  יש  וִּ ַחְסּדֹו  י  נֵּ י  ּפְ אִּ ּלּו  אִּ ּכְ ב  ּלֵּ ּבַ ְותֹוֲאנֹות  יגֹונֹות  וִּ ָאגֹות  ּדְ ֹו 

ר יָ  ֲאש   ְרָנָסה. ּכַ ֲחַמת ֹעל ַהּפַ ּתֹוָרה מֵּ ר לֹו ַלֲעֹסק ּבַ ָ ְפש  ל א  ין ּכָ ָרָכיו ּוְלָהבִּ ל ּדְ ת ַעל ּכָ ֱאמ  ב ּב  ים לֵּ ם ָיֹשִּ ַעְצמֹו. אִּ ָחד ּבְ ל א  ין ּכָ כֹול ְלָהבִּ
מִּ  ין  ְלָהבִּ ה,  ּל  אֵּ ינּו  ָברֵּ כְּ ּדְ יַנת  חִּ ּבְ מִּ "ל,  ַהּנַ יָנה  חִּ ּבְ מִּ ַרק  ְך  ָ ְמש  נִּ ירּות  ִּ ְוָהֲעש  ְרָנָסה  ַהּפַ ר  ּקַ עִּ י  ּכִּ ת,  עֵּ ָכל  ּבְ ְלַעְצמֹו  ים  ְרָמזִּ ה  ּיּות  לָ ּז  לִּ
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יַנת ּבֵּ  חִּ ל ּבְ "ל ש   גֹות ַהּנַ י ַהַהּשָ נֵּ ְ יַנת ש  חִּ הּוא ּבְ ְליֹון ש   ע  ַתְחּתֹון ְוַתְחּתֹון ּבְ ְליֹון ּבְ ם  ָהעֹוָלמֹות ע  הֵּ ה, ש   יַנת ְמלֹא ְוַאּיֵּ חִּ ם ּבְ הֵּ יד, ש   ן ְוַתְלמִּ
נָ  יר ּפָ אִּ ה ּומֵּ ַגּל  ּמְ ים ש   ְלָיא ּוְסתִּ ים ְוַגְלָיא, ּגַ יַנת ְסתִּ חִּ ָכל  ּבְ נּו ּבְ ּמָ ה עִּ עֹוֹש  ְפָלאֹות ש   ּועֹות ְוַהּנִּ ים ְוַהְיש  ם ַהֲחָסדִּ י ֹעצ  ַעם ַעל ְידֵּ ָכל ּפַ יו ּבְ

ְכָללִּ  ת ּבִּ ת. יֹום ּוְבָכל עֵּ ָכל עֵּ ג ּבְ ְתַנהֵּ ן מִּ י ַחְסּדֹו. ְוכֵּ נֵּ ה ּפְ ר ּוְמַגּל  ְך חֹוזֵּ ָניו ְוכּו' ְוַאַחר ּכָ יר ּפָ ּיּות ּוַמְסּתִּ ְפָרטִּ ף  וּ   ּיּות ּובִּ תֹוְך ּתֹק  ם ּבְ ת ּגַ ֱאמ  ב 
בַּ  ַני  ּפָ יר  ַאְסּתִּ ר  ַהְסּתֵּ י  ְוָאֹנכִּ יַנת  ְבחִּ ּבִּ ַרְך  ְתּבָ יִּ ָניו  ּפָ יר  אִּ מֵּ ַעְצָמּה  ָרה  יַח  ַהַהְסּתָ ְבטִּ הִּ ש   ְוכּו'.  ַהּזֹאת  יָרה  ִּ ַהש ּ ְוָעְנָתה  ְוכּו'  ַההּוא  ּיֹום 

ּלּו בְּ  ל ֲאפִּ ָראֵּ ֹשְ ּיִּ ח מִּ ּכַ ּתַ ְ ש  ַהּתֹוָרה לֹא ּתִּ י  ש   ר ֱאלֹקֵּ ּתֵּ ְסּתַ ל מִּ ה אֵּ ן ַאּתָ ְעָיה מה(, "ָאכֵּ ַ תּוב )ְיש  ּכָ ָרה. ּוְכמֹו ש   תֹוְך ַהַהְסּתָ ּבְ ָרה ש   ף ַהַהְסּתָ ֹתק 
ָראֵּ  ֹשְ ה יִּ ז  ּבָ ין  ֲאמִּ ּמַ ש   י  ּומִּ יַע.  ִּ מֹוש  ל  ָראֵּ ֹשְ יִּ י  ֱאלֹקֵּ ַרְך  ְתּבָ יִּ הּוא  ַעְצָמּה  ָרה  ַהַהְסּתָ תֹוְך  ּבְ ם  ּגַ ש   יַע".  ִּ מֹוש  ְלַפְרָנָסה  ּבִּ   ל  ה  זֹוכ  מּות  לֵּ ְ ש 

ה,  ּז  ְך מִּ ָ ְמש  ירּות נִּ ִּ ְרָנָסה ְוָהֲעש  ל ַהּפַ י ּכָ ה, ּכִּ ָ ְקֻדש ּ ירּות ּדִּ ִּ  ַוֲעש 

ג'ח"א דף קל ח     זה  אותיות(    יג )  זקת מטלטלין  וחוסר הבנת הנהגת הקב"ה בעניין  וצריך  )ב( בעניין הפרנסה יש קושיות רבות 

. מבאר שעניין יש לו מנה חסר לא מאתים נמשך  מוח בחלקואת השעה רק לשא לדחוק  לעשות סייג לדבריו שזה בחי' של
     וכל תירוץ מעורר קושיא וכל קושיא מעורר תירוץ מיד. מבחי' המקיפין שמבאר רבנו שכשמכניס לפנים מיד בא מקיף חדש  

ר  )ו(   ּקַ עִּ י  ּכִּ ּלֹו,  ש   הּוא  ש   ְזַקת  ח  ּבְ ָהָאָדם  ַיד  ּבְ הּוא  ש ּ  ַמה  ל  ַהָחְכָמהּכָ ָים  ּבְ ש   ּיֵּ ש   ם  ַדיִּ ַהּיָ מֵּ ְך  ָ ְמש  נִּ ְרָנָסה  ְוַהּפַ מֹון  ל   ַהּמָ ְמַקּבֵּ ם  ָ ש ּ ּמִּ ש  
ְמבֹ  ְרָנָסה, ּכַ ְלכּות ַהּפַ רֹו ָיכֹולַהּמַ ין ֲחבֵּ ּלֹו ְואֵּ הּוא ש   ֱאָמן ש   ָידֹו הּוא נ  ים ּבְ מֹון ְוַהֲחָפצִּ ַהּמָ ה ש   ן ז  "ל. ְוַעל ּכֵּ ֲאָמר ַהּנַ ּמַ דֹו  לְ   ָאר ּבַ ּיָ יא מִּ הֹוצִּ

רֹו ְורֹוצ   ת ֲחבֵּ יש  א  ְכחִּ ּמַ ש   י ּכְ ַגם ָהָרצֹון, ּכִּ יַנת ּפְ חִּ ם ּבְ ֹות הֵּ ל ַהַהְכָחש  י ּכָ לֹא ְרָאָיה, ּכִּ ְמָצא  ּבְ רֹו נִּ ָממֹון ֲחבֵּ ע ּבְ ּגַ ּלֹו. ְולִּ בּול ש   ה ַלֲהֹרס ַהּגְ
ּקִּ  יַנת ַהּמַ חִּ הּוא ּבְ "ל. ש   ָהָרצֹון ַהּנַ ם ּבְ הּוא ּפֹוגֵּ ָים ַהָחְכָמה  ש   ש  ּבְ ּיֵּ ם ש   ַדיִּ ים ַהּיָ מִּ ְפּגָ ה נִּ י ז  "ל. ְוַעל ְידֵּ ּנַ ר ּוְסָיג ּכַ דֵּ ם ּגָ ש  ָלה  ּיֵּ "ל ש   ים ַהּנַ יפִּ

 ָ ש ּ ּמִּ "ל. ְוַעלש   ּנַ יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון ּכַ ָך ּוַמְשּבִּ ת ָיד  ַח א  יַנת ּפֹותֵּ חִּ ָאַרת ָהָרצֹון ּבְ ּה ה  יר ּבָ אִּ ּמֵּ ְרָנָסה ש   ד  ּכֵּ   ם ַהּפַ ג  ֱאָמן נ  ָידֹו נ  מֹון ּבְ ַהּמָ ה ש   ן ז 
מוֹ  ַהּמָ ַאַחר ש   ָרצֹון מֵּ ַגם ּבָ ּלֹו ְולֹא ּפָ מֹון ש   ת ְוַהּמָ ר ֱאמ  אֹומֵּ רֹו ש   "ל:ֲחבֵּ מֹון ְוַכּנַ ְך ַהּמָ ָ ְמש  ם נִּ ָ ש ּ ּמִּ יר ָהָרצֹון, ש   אִּ ם מֵּ ָ ש ּ ּמִּ ָידֹו ש   כל    )ז(   ן ּבְ

ש מי  אזי  מוחזק  כשאין  דהיינו  גבר  שבדאלים  כיון  שלו  הוא  שלימזלניק  ולא  חיל  איש  שמשם  הוא  הרצון  הארת  מאיר  ו 
ם יִּ )ט(     הפרנסה והממון ֵּ ַהש ּ ין ּבְ יַדע ּוְלַהֲאמִּ ר לֵּ ָ ְפש  י א  ה  אִּ ַגת ַאּיֵּ ַהְינּו ַהּשָ "ל ַיַחד, ּדְ גֹות ַהּנַ ינֹות ַהַהּשָ חִּ י ּבְ ּתֵּ ְ י ש  ם ַעל ְידֵּ י אִּ ַרְך ּכִּ ְתּבָ

ַגת  ּוְמּלֹא יא ַהּשָ הִּ לְ   ש   ְוַהּתַ ן  ד ּפְ ַהּבֵּ ּצַ ה מִּ ְגל  ְונִּ ד ַעְצמֹו  ּצַ ר מִּ ְסּתָ י הּוא נִּ ּכִּ ְוַגְלָיא,  ְבָיכֹול, ָסתּום  ּכִּ ַרְך,  ְתּבָ יִּ י ה'  ּכִּ יד,  ְוָסתּום  מִּ ֻעּלֹוָתיו. 
ְוַגְלָיא   בֹודֹו  ּכְ ה ְמקֹום  ַאּיֵּ יַנת  חִּ ּבְ ה  ז  "ל ָסתּום  ַהּנַ גֹות  ַהַהּשָ י  נֵּ ְ יַנת ש  חִּ ּבְ ה  ז  ְכלֹל ְוַגְלָיא  ין לִּ יכִּ ּוְצרִּ בֹודֹו  ּכְ ץ  ָהָאר  ְמלֹא ָכל  יַנת  חִּ ּבְ ה  ז 

י ַרְך ּומִּ ְתּבָ ַעת אֹותֹו יִּ ר ַהּדַ ּקַ הּו עִּ ּז  ם ַיַחד ש   יה  נֵּ ְ ל עֹוָלם    ש  יד ַאּלּופֹו ש   ְפרִּ ּמַ יד ַאּלּוף ש   ן ַמְפרִּ ְרּגָ ה, הּוא נִּ ּז  ה מִּ לֹום, ז  ָ יד ַחס ְוש  ְפרִּ ּמַ ש  
ין  כִּ ָ ְמש  ם נִּ ָ ש ּ ה ְלַבד    ּומִּ יַנת ַאּיֵּ חִּ י ּבְ י ַעל ְידֵּ ית ְוָכל ָהֱאמּונֹות ּכֹוְזבֹות ַוֲעבֹודֹות ָזרֹות, ּכִּ יקֹוְרסִּ ּפִּ ירֹות ְוָהא  פִּ ל ַהּכְ ירֹות  יָ ּכָ ְכפִּ ּפֹל לִּ כֹול לִּ

ירוֹ  פִּ ַהּכְ ְוָכל  ן  ֹאפ  ּום  ש  ּבְ יגֹו  ְלַהּשִּ ר  ָ ְפש  א  י  אִּ ש   ה  רֹוא  ש   ֲחַמת  מֵּ מּור  ּגָ ית  יקֹוְרסִּ ּפִּ י  ְוא  ְידֵּ ַעל  זֹו  יָנה  חִּ ּבְ מִּ ְך  ָ ְמש  נִּ ית  יקֹוְרסִּ ּפִּ ְוָהא  ת 
בוֹ  ּכְ ץ  ָהָאר  ָכל  ְמלֹא  יַנת  חִּ ּבְ מִּ "ה  ַאּיֵּ יַנת  חִּ ּבְ ין  ידִּ ְפרִּ ּמַ ַחס  ש   ין,  כִּ ָ ְמש  נִּ ְלַבד  בֹודֹו  ּכְ ץ  ָהָאר  ָכל  ְמלֹא  ַגת  ַהּשָ יַנת  חִּ ּבְ י  ְידֵּ ַעל  ְך  פ  ּוְלהֵּ דֹו 

לֹום, ֱאמּונֹות ּכֹוְזבֹות וַ  ָ בֹודֹו ְוה' יִּ ְוש  ץ ּכְ לֹא ָכל ָהָאר  ּמְ ין ש   ּיֹוְדעִּ י ש   י ַעל ְידֵּ ּבּוי אֹור ְוכּו', ּכִּ רִּ ין מֵּ כִּ ָ ְמש  ּנִּ ְמָצא  ְתבָּ ֲעבֹודֹות ָזרֹות ש   ַרְך נִּ
י הַ  ה ַעל ְידֵּ ן ְוָכל ז  ב  ץ ָוא  ים עֵּ ל ֲעבֹוָדה ָזָרה ְועֹוְבדִּ טּות ש   ְ ה ָנְפלּו ַלש ּ י ז  ָבר. ַעל ְידֵּ ָכל ּדָ יַנת  ּבְ חִּ ין ּבְ ה ּובֵּ יַנת ַאּיֵּ חִּ ין ּבְ ין ּבֵּ עֹושִּ רּוד ש   ּפֵּ

י   נֵּ ְ ְכלֹל ש  ין לִּ יכִּ ת ְצרִּ ֱאמ  י ּב  בֹודֹו, ּכִּ ץ ּכְ ן הּוא ָסתּום  ְמלֹא ָכל ָהָאר  י כֵּ בֹודֹו, ְוַאף ַעל ּפִּ ץ ּכְ לֹא ָכל ָהָאר  ּמְ ין ש   ּלּו ַיַחד ְלַהֲאמִּ גֹות אֵּ ַהּשָ
ְעלֵּ  ית ַהה  ַתְכלִּ ּבְ ְעָלם  ָללְונ  ּכְ ּנּו  ּמ  יַדע מִּ ְולֵּ יגֹו  ְלַהּשִּ ר  ָ ְפש  י א  ְואִּ ְלנַ      ם  ָנה  ָ ַהש ּ ֹראש   ּבְ ין  יכִּ רִּ ּצְ יָרה ש   סִּ ַהּנְ יַנת  חִּ ּבְ הּו  ְוז  יַנת )יא(  חִּ ּבְ ר  ּסֵּ

ַנעֲ  ה  ְוז  נֹות.  ּוָ ּכַ ּבַ ְמֹבָאר  ּכַ ים,  ָפנִּ ּבְ ים  נִּ ּפָ ּוְלַיֲחָדם  יָאם  ַלֲהבִּ י  דֵּ ּכְ ין  ַאְנּפִּ יר  ְזעֵּ ְמֹבָאר  ַמְלכּות מִּ ּכַ ָנה,  ֵּ ַהש ּ ְתעֹוְררּות  ְוהִּ ָנה  ֵּ ַהש ּ י  ְידֵּ ַעל  ה  ש 
מַ  ָ יַנת ש  חִּ ה ּבְ ין ז  יר ַאְנּפִּ י ְזעֵּ "ל, ּכִּ ּנַ ם, ַהְינּו ּכַ ָ יַנת  ש  חִּ ץ ּבְ ר  יַנת א  חִּ יא ּבְ יָרה. ּוַמְלכּות הִּ ְקַלְרָיא ַהְמאִּ יַנת ַאְסּפַ חִּ י ַמְעָלה ּבְ רֵּ יַנת ּדָ חִּ ם ּבְ יִּ

ְקַלְרָיא ש    ים, ַהְינּו ַאְסּפַ ָפנִּ ים ּבְ נִּ י ְלַיֲחָדם ּפָ דֵּ ָרם ּכְ ין ְלַנּסְ יכִּ בֹודֹו ּוְצרִּ ץ ּכְ יַנת ְמלֹא ָכל ָהָאר  חִּ יָרה, ּבְ יָנּה ְמאִּ ּיּות  כְּ אֵּ חּוד ּוְכָללִּ ה יִּ ְהי  ּיִּ י ש   דֵּ
גֹות   ַהַהּשָ י  נֵּ ְ ש  ְכְללּו  ּיֻ ש   ְליֹון  ע  ּבְ ְוַתְחּתֹון  ַתְחּתֹון  ּבְ ְליֹון  ע  עֹוָלם.ָהעֹוָלמֹות  ּבָ ַמְלכּותֹו  ְלַגּלֹות  י  דֵּ ּכְ ּוְמּלֹא  ה  ַאּיֵּ יַנת  חִּ ּבְ הדעת היא    ַיַחד 

השנה בו יש תרדמה והתעוררות ע"י השופר שזה בחי' בן ותלמיד וזה  ראש  איה הוא מלא.ששיודע שה' הוא האלקים וזה בחי' 
א ועי"ז זוכים למקיפין מבינה דהיינו יום הכפורים  לצורך הניסור כדי לחבר ז"א בחי' בן בחי' איה למלכות בחי' תלמיד בחי' מל

  כנ"ל.בן ותלמיד  עשרת ימי תשובה מיוה"כ עד ר"ה  הם ימים נוראים בחי' יראה הנמשכת ע"י כלליותע"כ )יב(  

ה'     דף קסה שותפים בקרקע  אותיות(  ח"א  לעשות    (ה )  )כז  וצריך  יותר  שנתן לחברו  הש"י  הנהגת  לו  מחמת שקשה  הרע  עין 

עַ .  להבין הרמזים במה שא"א לבארצה שהיא רומזת לסייג לחכמה מחי ֹזאת ש   ה ּכָ ָ ְקֻדש ּ ש  ּבִּ רּוַח ַהּקֹד  ה ּבְ ְבנ  ש  נִּ ְקּדָ ית ַהּמִּ י  ַהּבֵּ ל ְידֵּ
דֹוש  ְלָכל ָהעֹוָלם ְלַהּכִּ  ַעת ַהּקָ ְך ַהּדַ ָ ְמש  ה נִּ י ז  , ַעל ְידֵּ ש  ְקּדָ ית ַהּמִּ ל ַהּבֵּ ֹות ש   דֹוש  ּצֹות ַהּקְ ר ַמְעַין ַהָחְכָמה  ַהְמחִּ ּקַ י עִּ ַרְך, ּכִּ ְתּבָ יר אֹותֹו יִּ

"ּוַמְעָין תּוב:  ּכָ ש   מֹו  ּכְ ה,  ּיָ תִּ ְ ש  ן  ב  ָהא  ת  ֻקּדַ ּנְ מִּ ם  ָ ש ּ מִּ א  י    יֹוצֵּ ְידֵּ ַעל  ם  אִּ י  ּכִּ ַהָחְכָמה  ְעַין  ַהּמַ ה  ּז  מִּ יֹנק  לִּ ר  ָ ְפש  א  י  אִּ ַאְך  א".  צֵּ יֵּ ה'  ית  ּבֵּ מִּ
ית ַהּבֵּ ל  ֹות ש   דֹוש  ַהּקְ ּצֹות  ר לְ   ְמחִּ ָ ְפש  י א  י אִּ ּכִּ ת,  יִּ ּבַ יַנת  חִּ ּבְ הּוא  ל, ש   ְשָראֵּ ּיִּ מִּ ָחד  ְלָכל א  דֹוש   ַהּקָ ַעת  ַהּדַ ְך  ָ ְמש  נִּ ם  ָ ש ּ ּומִּ  . ש  ְקּדָ ל קַ ַהּמִּ ּבֵּ

יַנת ְסָיג ַלחָ  חִּ "ל, ּבְ יָקה ַהּנַ תִּ ְ יַנת ַהש ּ חִּ י ּבְ ים ַעל ְידֵּ ֲעשִּ ּצֹות ַהּנַ י ְמחִּ ם ַעל ְידֵּ י אִּ דֹוש  ּכִּ ַעת ַהּקָ יַנת  ַהּדַ חִּ ּבְ ם, מִּ ָ ש ּ "ל. ּומִּ יָקה ְוַכּנַ תִּ ְ ְכָמה ש 
ל, ְשָראֵּ י יִּ ּתֵּ ה ְלָכל ּבָ ָ ֻדש ּ ְך ַהּקְ ָ ְמש  , נִּ ש  ְקּדָ ית ַהּמִּ הפרנסה    בשביל)יג( הטרחות    יין נר חנוכה )ו( עוד בעניין נר חנוכהמבאר ענ  ַהּבֵּ

גם בדיבור עם  שאין בחברו ובכל אחד יש נקודה  לדבר עם חבירו כי    צריך)יד(   י הכבד של העוונות של האדםו הם בחי' המשא
ש  חברו צריך לעשות סייג לחכמה. )טו(   ן יֵּ ַדְעּתֹו. ּכֵּ ּבְ בּול ש   י ַהּגְ פִּ ָחד ּכְ ש  לֹו  ְוָכל א  ל יֵּ ְשָראֵּ ּיִּ ָחד מִּ ל א  י ּכָ ל ּכִּ ְשָראֵּ ץ יִּ ר  א  ק ּבְ ל   לֹו חֵּ

יַד  ה לֵּ ַעת ַהּז  ר ַהּדַ ּקַ י עִּ ל, ּכִּ ְשָראֵּ ץ יִּ ר  א  ק ּבְ ל  ַעת  חֵּ יַנת ַהּדַ חִּ ּבְ לּול מִּ הּוא ּכָ ש  ש   ְקּדָ ית ַהּמִּ ם ַהּבֵּ ָ ש ּ ל ש   ְשָראֵּ ץ יִּ ר  א  ַרְך הּוא ּבְ ְתּבָ ּנּו יִּ ּמ  ע מִּ
ְותַ  ן  ּבֵּ ל  דש   ּיָ ּכַ ש   ְקּדָ ַהּמִּ ית  ַהּבֵּ ת  ַ ְקֻדש ּ ם  ָ ְלש  ט  ֵּ ש ּ ְתּפַ ּמִּ ש   ל  ְשָראֵּ יִּ ץ  ר  א  ָכל  ּבְ יר  אִּ מֵּ ַעת  ַהּדַ ה  ּז  ש   "ל  ַהּנַ יד  ץ  ּועַ ְלמִּ ר  א  ּדְ יָרא  ֲאוִּ ן  ּכֵּ ְוַעל   

דוֹ  ַהּקָ ַעת  ַהּדַ ר  ּקַ עִּ ם  ָ ש  י  ּכִּ ל,  ְשָראֵּ יִּ ץ  ר  א  ָחְכַמת  ּכְ ָחְכָמה  ין  ְואֵּ ים  ַמְחּכִּ ל  ְשָראֵּ ינּו  יִּ ַרּבֹותֵּ ָאְמרּו  ש   מֹו  ּכְ ַרְך  ְתּבָ יִּ יר אֹותֹו  ְלַהּכִּ "ל  ַהּנַ ש  
ל ּדוֹ  ְשָראֵּ ץ יִּ ר  א  ר ּבְ ל ַהּדָ ְבָרָכה: ּכָ ְכרֹוָנם לִּ ש  לֹו ֱאלֹוּהַ ְוכּו'. זִּ ּיֵּ י ש   מִּ ה ּכְ )טז( עיקר כוונת הדבור עם חבריו לצאת ממוחין דקטנות    מ 

דגדלות,   בי למוחין  השיגוה  רודפיה  כל  דקטנות,  כי  מוחין  דהיינו  המצרים  ה', ן  בעבודת  והמניעות  היסורין  כל  צריך    שמהם 
קדושת   שם  נמצאים  שישראל  מקום  כל  כי  לחו"ל  א"י  קדושת  בית  א"י  להמשיך  שהחריבה  חינם  שנאת  פגם  לתקן  וצריך 

לכן צריך לעשות  ולדבר עמו ביראת שמים אבל רק לטובה ולא לרעה  מקדשינו לכן צריך כל אחד לאהוב עצמו עם חבירו  
)יז( חטא העגל שהיה הריסה להשיג למעלה ממדרגתם שאז היה ע"ז והיום שנתבטל יצה"ר של ע"ז נשאר    סייג לדבריו כנ"ל.

ם  )כ(    . מבאר עניין פורים והתיקון הוא שקלים למשכן שהוא מחיצות הדעתילוסופיא  חכמת הפ י אִּ ם ָהעֹוָלם ּכִּ ְתַקּיֵּ ְבָרא ְונִּ לֹא נִּ
יל הַ  בִּ ְ ש  ים,  ּבִּ י ה' הּוא ָהֱאלֹקִּ יַע ּכִּ ה ְלהֹודִּ ַעת ַהּז  ַכת ַהּדַ ָ )כג( עמלק הפך הדעת ועיקר המלחמה בעמלק מבאר עניין פורים      ְמש 

ובגאולה ראשונה לא הי הדעת כי היה קודם קבלת התורה לכן יצאו  הדעת הוא בחי' הוו מתונים בדין.    גת הדעת.היא ע"י הש
אח ובגאולה  כי  רבחפזון  כתיב  תצאו  ונה  בחפזון  י  לא  ְידֵּ ַעל  ל  ְשָראֵּ יִּ ת  א  ילּו  ִּ ְכש  הִּ ק,  ֲעָמלֵּ ּדַ ְטָרא  ּסִּ מִּ ם  הֵּ ש   ַרב,  ב  ר  ָהעֵּ ן  ּכֵּ ְוַעל 

לָּ  זֹון ָהַרע ש   ּפָ ת  ַהחִּ ְוָחְפזּו ְוָעשּו א  ֲהרּו  ף מִּ כ  ְתַמְהַמּה ְקָצת, ּתֵּ ְונִּ ְוכּו'  ה  ש  ֹמש   ֵּ י ֹבש  ָראּו ּכִּ ש   ף ּכְ כ  ּתֵּ ם ש   י גַּ ה  ּכִּ ל,  ג  ָהָיה  ָהעֵּ זֹון ש   ּפָ ם ַהחִּ
ב ַרב ר  ת ּבֹא: "ְוַגם עֵּ ַ ָפָרש  ּבְ ם  ָ תּוב ש  ּכָ מֹו ש   ם ָהָיה ַעל ָיָדם, ּכְ ְצַריִּ יַאת מִּ ְיצִּ ַעת  ְ ש  ק   ּבִּ צֵּ ת ַהּבָ ּה: "ַוּיֹאפּו א  ְוָסמּוְך לֵּ ְוכּו'".  ם  ּתָ ָעָלה אִּ

ְתַמהְ  ם ְולֹא ָיְכלּו ְלהִּ ְצַריִּ ּמִּ ּו מִּ י ֹגְרש  ם  ֻעגֹות ַמּצֹות ּכִּ הֵּ ים ש   ילֹוסֹופִּ ים ְוַהפִּ רִּ ל ַהְמַחּקְ יֹות ש   ְ ש  י ַהּקֻ ים ַעל ְידֵּ ָגמִּ ל ַהּפְ ר ּכָ ּקַ י עִּ ּהַ ְוכּו'". ּכִּ מֵּ
עֲ  ּדַ ְטָרא  ּסִּ ָבם,מִּ ְ ְלַיש ּ ר  ָ ְפש  א  י  אִּ ש   יֹות  ְ ֻקש  ֹות  ְלַהְקש  ים  ַמֲהרִּ ּמְ ַרב ש   ב  ר  עֵּ ּדְ ְטָרא  ּסִּ ק מִּ ְנָין  )כה(    ָמלֵּ ישראל  ַהּמִּ ְלָצְרָפם  הּוא כְּ של  י  דֵּ

עַ  ה ַהּדַ ז  ה ּבָ ירּו ז  אִּ ּיָ י ש   דֵּ ל ּכְ ָראֵּ ֹשְ ֹות יִּ ּבֹוא ַנְפש  ים רִּ ִּ ש ּ ִּ ל ש  ָרם ּוְלָכְלָלם ַיַחד ּכָ ב  ּוְלַחּבְ ּגָ ֹשְ ֹבּהַ ְונִּ ַעת ּגָ ה ַהּדַ י ז  ה, ּכִּ ּז  ה מִּ לּו ז  יַקּבְ "ל וִּ ת ַהּנַ
חִּ  א ַהּיָ ת ַהּבֹורֵּ יר א  יַדע ּוְלַהּכִּ הּוא לֵּ מּות ָהֱאמּוָנה. ְמֹאד, ש   לֵּ ְ ית ש  ַתְכלִּ ה ּבְ ְתַעּל  ַרְך ְויִּ ְתּבָ ְדמֹון יִּ  יד ַהּקַ

 עפ"י תורה סח תנינא  ח"ב דף מז: שכיב מרע ג'    

 פריקה וטעינה ב' דף סח"ב     

 ח"ב דף צו: נחלות ב'     

 ח"ב דף קפח שכירות פועלים ב'    
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 תמצית התורה לפי אותיות
א   יכול    –באות  ואע"פ שהוא רחמן צריך לדעת כיצד לנהוג עם הרחמנות, מי שהוא רחמן  להיות מנהיג, 

כגון לתינוק ים שלו  לפי הכלירחם במה שצריך לו  צריך לרחם  ש  מי, וגם על  \ז/ רשעשלא לרחם על  
לו.  הראוי  לגדול  לו  הראוי  המאכל  ש    יתן  צריך  כדלקמן  ובזה  דעת  ללמד  היא  הרחמנות  עיקר 

 . )פל"ח ט'( לעשות סייג לדבריו
ועסק בישוב העולם דהיינו להכניס דעת   \חרחמן כנ"ל היה משה רבנו שמסר נפשו בשביל ישראל/ –באות ב 

משה פתח לנו אור   הישוב ואינו אדם אלא חיה בדמות אדם.בבני אדם כי מי שאין בו דעת אינו מן  
 כי יש אלקים שליט בארץ הדעת וגילה לנו 

ופלין בעוון, כי לפי קדושת ישראל ודקות רוחניותם כל עוון  עיקר הרחמנות על ישראל היא כשם נ –באות ג 
עליהם אינם  ואין העוון שייך להם כלל, לכן היסורין הבאים    הוא משא כבד עליהם שא"א לסבול.
הם גורמים לעוון. העוון מהעדר הדעת דהיינו שנכנס בו רוח   יסורין כלל כיון שמכפרים עוון אא"כ

 דעת בישראל להוציאם מעוון.  שטות. לכן עיקר הרחמנות להכניס
כי עיקר תענוג הקב"ה מהרחוקים דייקא    למטה.  הנשמה שעולה למעלה היא שתיהיה גם  ימותשל  –באות ד  

לכן צריך להשאיר דעתו בבן או תלמיד, ואזי נחשב כאילו בעצמו נשאר   ,עפר שבעוה"ז  דהיינו קרוצי
 בעוה"ז. 

כדי    לו יראת שמים   י להכניס בו דעת צריך שיהיהמי שרוצה לדבר עם חברו ביראת שמים כד  –באות ה  
 שיהיו דבריו נשמעים ויתקיימו אצל חבירו

ו   ונכנסי  –באות  שכלו  מתרוקן  בחבירו  דעת  חדשיםכשמכניס  מקיפין  חדשה  ם  והבנה  דעת  והצדיק  של   .
הם  וושם המקיפין הם בחי' סדר הזמנים    \ט/בחי' עוה"ב מבחי' למעלה מהזמן הדור זוכה עי"ז למקיפין  

תענוג   נדע.  עוה"ב.  \יושעשוע/ עיקר  שלא  הידיעה  תכלית  בחי'  שפע    והם  בחי'  חמית,  מה  בחי' 
 .\יאהכתר/ 

דאחיד בשמיא וארעא.    "כל בשמים ובארץ"צריך שיהיה לו בחי'  וחכם שזכה לשפע הכתר הנ"ל    –באות ז  
דרי  תו, דהיינו לומקיים שני העולמות תחתון ועליון דהיינו דרי מעלה ודרי מטה, כל אחד לפי בחינ

  ( \יב)כי עיקר כבודו ית' אצלם/   וסמוך להם  להם שה' עמהם  מטה יראה שמלא כל הארץ כבוד לגלות 
יראה  ,ויתייאששלא   מעלה  חמית  ולדרי  כבודו  ,מה  מקום  להם  ,איה  יודעים    שיראה  אינם  שעדיין 

כתב שאם אין וזה עיקר שלימות הצדיק כשיכול לעשות זאת ולקמן בתורה סח תנינא    .בגדולתו כלל
 לו מדה זאת אינו צדיק כלל.

ח   מהזמן,  –באות  למעלה  של  מקיפין  לו  יכנסו  שלא  כדי  לדבריו  סייג  לעשות  צריך  הצדיק  דהיינו    וזה 
כנראה הכוונה שגם למעלה מהזמן יש מדרגות ויש מקיפין עיין אות ו' ו)   ן עליהן תירוץושיות שאיק

   יכנסו במוחו(ששאסור 
וזה בחי' שמשה רבנו אמר כי לא יראני האדם וחי כי   דרי מטה הם בחי' בן ותלמיד.דרי מעלה ו  -באות ח*  

י היה בחי' תלמיד והראו לו מלא כל  היה בחי' בן והראו לו מה חמית וישעיהו אמר ואראה את ה' כ
 הארץ כבודו. 

אה כי  בחי' מה וא"כ לא יהיה להם יר  מראה להם הצדיקכי דרי מעלה  וצריך לכלול העולמות    –באות ט  
מטה. הדרי  מהשגת  להם  להראות  צריך  לכן  לירא  ממי  אין  שהצדיק    כביכול  מטה  דרי  להפך  וכן 

, לכן צריך להראות להם מהשגת  מדאי  אה יותרלהם יר  תהיהמראה להם בחי' מלא כל הארץ וא"כ  
מטה    .התלמיד דרי  שהם  במה  העולמות  נכללו  כבר  הרי  להקשות  יש  מדרגתם)ולכאורה  רואים    שמצד  לא 

מדתם,כל הפך  דהיינו  מלא  בחי'  להם  ומראים  מעלה.   ום  בדרי  להפך  לחכם    וכן  הוראה  שזו  הכוונה  ואולי 
. כי מצד שמירת  שלא יאבדו את היראה  הבמידרי אלא  כשמראה לכל אחד הפך מדתו שלא יעשה זאת לגמ

  שכבר זכה   והבן לא יתגאה לחשובמלהשיג  הרצון בבן ותלמיד צריך לנהוג הפך מהותם שהתלמיד לא יתייאש  

 
שרוצה לעשות חסד פועלת וברחמנות טובת  המרחם על רשע אינה רחמנות אלא חסד כפי שנתבאר שבחסד המדה    צ"ע לכאורה   ז 

 המקבל פועלת  וצ"ל שזה בעצמו המתבאר כאן.

ראל שחטאו ע"י המרגלים. והוא גם קרב את הערב רב שהיו  אמר שאסור לרחם על רשע ומשה מסר נפשו לרחם על יש   צ"ע דלעיל   ח
 רשעים.  

שית הידיעה והבחירה, ובאמת בחיי מוהר"ן מבואר שהיה  נתבאר שמקיפין אלה הם ביטול הבחירה, כי הם תירוץ על קו   בתורה כא   ט 
נו מקיפין של למעלה מהזמן ולקמן  לרבנו תירוץ על קושיא זו. והביאור כי ע"י שנכלל בו ית' זוכה לחיים נצחיים כמבואר שם דהיי 

 באות ח' מבואר שגם בזה יש מדרגות ויש מקיפין שאסור לחכם להכניס.

 ור הפנים כפי שיתבאר לקמן רומז לשע נהורין שהם א   שעשוע   י
ה  תורה פג תנינא ותורה מ' תנינא מבואר שהחכמה היא תכלית הידיעה שלא נדע כמבואר שם עפ"י הפסוק אמרתי אחכמ   צ"ע עיין   יא

 והיא רחוקה ממני.

מרוחק    למה שמבואר שעיקר כבודו ית' מהרחוקים דייקא, ועיין תורה סח תנינא שם כתב לחזק עצמו בזה שמרגיש   נראה שרומז   יב
ע"כ   ממנו  שנסתר  יודע  לא  שאפילו  הסתרה  בתוך  הסתרה  שיש  נו  לתורה  רומז  נראה  שמרוחק  יודע  שכבר  הקרבות  בעצמו  שזה 

 ה אחת כבר שיבר.  כשמרגיש מרוחק עכ"פ הסתר 



 6יב.   מוהר"ן תנינא                     תורה ז                  ליקוטי                                                  

נמצא שהצדיק צריך חכמה עצומה    .צריך להפך  כנ"ל  , אבל מצד שמירת היראהויפסק אצלו הרצון להשיג יותר
   (.\יג/ לכוון המשקל המדויק תמיד

אזי ע"י כלליות בן ותלמיד (  \ידשמתנהג במלכות ולא ענוה פסולה/ דהיינו  )מי שהוא לא שלימזל    –באות י'  
מהמלכות היא  ת הרצון. וטעם שדווקא בשעת האכילה כי הפרנסה  יכול לזכות באכילתו להאר  ,הנ"ל

' הרצון  אזי באכילה שמקבלת המלכות מבחי  לכן כשנוהג מלכות.  שמקבלת מהרמזים שבים החכמה
כוונת רבינו שכידוע רחמים ספירת התפארת בחי' משפט    רמזים שבים החכמה, מתגלה הרצון.בש ונראה 

ריו במשפט כדי לכלול בדבריו מלא ואיה ביחד אע"פ שהן סותרות זו  וכשמרחמם מנהגם ומלמדם דעת שוקל דב
ירה דהיינו מקיף מעוה"ב בחי' מה  לזו וזו עיקר גדולת הצדיק כי לחבר את שתיהן זה בחי' קושיית הידיעה והבח

מזה   לדבר  שלא  לדבריו  סייג  לעשות  צריך  כי  החכמה  שבים  ברמזים  רק  שנמצא  הרצון  בחי' הארת  קל  פעל 

המלכות         .ממנו באה הפרנסההרצון הנ"ל כי  משם מקבלת המלכות פרנסה לכן באכילה מתגלה  בפירוש ו 
חים בו ית' ומצפים לפרנסה רק ממנו ית' וטב  שכל באי עולםמקבלת משם ע"י שמקבצת את הבטחון  

בחי' פותח את ידיך רמזים שבים החכמה הנ"ל הם  כלליות בן ותלמיד הנ"ל דהיינו  . ומ"ן  זאת  ומעלה
וכו'  ו הרצון  ומשביע  בחי' הארת  ידים.  ורחב  גדול  הים  זה  כמ"ש  הגדול,  הידים שבים  הרחבת  בחי' 

 , ובחי' שתיקה, שהיא הסייג לחכמה כנ"ל.יםשער החמישוחירות שבבחי' אור הפנים בחי' יובל 
על    . כי סלח נא בקש משהוזה בחי' חנוכה כי חנוכה היא לפי מה שפעלנו סלח נא ביום הכפור  –באות יא  

חטא המרגלים שגרמו לבכיה לדורות דהיינו חורבן הבית שהיה מכפר עוון )ע"י כי הוא בניין הדעת  
ן ונבנה הבית בחי' חנוכת הבית. והבהמ"ק הוא כללית בן  וע"י סלח נא נבנה בית הדעת ומתכפר העוו

 ותלמיד הנ"ל בחי' מקיפים הנ"ל בחי' אור הפנים הנ"ל
 והרוח חיים שבה בחי' מקפים הנ"ל. כי היא בחי' כלליות בן ותלמיד וזה בחי' מזג הריאה –באות יב 
ללמוד    -יג  באות   בו  שמעיין  )הכוונה  הצדיק  של  תורה  החדוש  את  להבין כשחוזרים  דבר  מתוך  דבר 

ו הנ"ל  ותלמיד  בן  כלליות  מתעורר  אזי  יראת הרמזים(  מתעורר  לכן  פרנסה  לבקש  המלכות    באה 
וזה פירוש המעשה בר"א ור"י שהם בחי'          . מקור היראה מלכות ה על הלומד ומעיין בה כי הצדיק

גלה מעש"ה דהיינו בחי'  השגת בן ותלמיד שהיו באים בספינה וכו' דהיינו בבחי' ים החכמה שעי"ז נת
הנ" ומקפים  וכו'.  ימים  שנתים  מקץ  ויהי  בחי'  וזה  הפנים.  אור  של  נהורין  ש"ע  ובחי'  חי'  מ"ה  הם  ל 

רבנו   משה  בו(  )בקבורת  נ'  נבו  בהר  למטה  חי'  נדמה  שלעליונים  בחי'  ומלא  איה  של  חיבור  שהוא 
 ולתחתונים נדמה למעלה 

 

 
 יך לתורה זו יהש שיחות  

מקץ" כי מרחמם ינהגם בליקוטי מוהר"ן ח"ב בסימן ז' המתחילה "וזה בחינת    אחר התורה "ויהי הדברים הנכתבים  
שאמר מהדברים  הם  הדברים  אלו  ְוכּו',  משה"  ְכרֹונוֹ   קבורת  זִּ אחרים,  -רבינו  סעודות  שלוש  אנשי  לפני  ְבָרָכה  לִּ

גם  לפניהם  שאומר  אחרים  סעודות  שלוש  אנשי  יש  כי  עליונים.  לפני  תור-היינו  שבשעה כן  מדבריו  ומובן  ה. 
גם לפניהם  ואומר  מי שעומדים  עומדים שם  תורה  לפנינו  בודאי -שאומר  לפנינו. אבל  התורה שאמר  מענין  כן 

ומר לפניהם הוא גבוה יותר הרבה ומעט דמעט מאותן הדברים אמר לפנינו ברמז בעלמא. ולא אותה התורה שא
רביאר אותם כלל והם הדברים הנכתבים שם אחר התורה הַ  ְזּכָ יל: -ּנִּ  .  חיי מוהר"ן, סימן מב( -)ְלעֵּ

ידים והוא שייך  קודם שגילה ענין הנדפס בליקוטי מוהר"ן ח"ב סימן ס"ח מענין הצדיק שצריך שישאיר בנים ותלמ
ותיקן מה שתיקן, ואחר גדולים שכל אחד עשה  ז', אז דיבר שהיו כמה  ינהגם" בסימן  כך  -להתורה "כי מרחמם 

כך נפסק  -ההארה שהאירו דעתם בתלמידיהם וקרבו כמה אנשים להשם יתברך. אבל אחר   נפסק. וכוונתו בענין
א שאלו  לעולם.  יופסק  שלא  דבר  לעשות  צריכים  אנו  אבל  עוד  הארתם.  יעשו  והם  אנשים אחרים  יעשו  נשים 

מוכרח   וכל אחד  ותלמידיהם  שיאירו בחבריהם  כבר שהמקורבים שלנו בהכרח  וכן שמעתי  לעולם.  וכן  אנשים 
עשה איזה פעולה ויאיר בחברו וחברו בחברו. כי יש ענפים להאילן ומאלו הענפים יוצאין עוד ענפים וכן להלן שי

במקום אחר מה אמר ש"האש שלי תוקד לעולם לא תכבה". ואמר בלשון אשכנז בזה יותר ְוכּו' ְוכּו'. וכבר נרשם  
וה קומין.  וועט  משיח  ביז  טלוען  שוין  וועט  פייעריל  מיין  רהלשון:  ְזּכָ ַהּנִּ השיחה  ותלמיד  -תחלת  בן  מענין  יל  ְלעֵּ

על מחדרו,-התחיל  משם  שיצא  הפתח  אצל  ועמד  הגדול  לביתו  שסמוך  השני  לחדר  מחדרו  שנכנס  ומצא   ידי 
אותנו עומדים לפניו. היינו אותי וחברי וחתנו רבי יוסקא עליו השלום. והתחיל לדבר עם חתנו ואמר לו שמעתי  

כך  -יחו באהבה שיחזיק בלימוד. ואמר לו "הלא טוב ויפה כשלומדים תחילה ואחרשלמדת היום. והתחיל להוכ
כן. והלימוד שלי הוא חידוש. והתחיל  -ומד גםכך ענה ואמר. הלא גם אנכי ל-הולכים לשוק לסחור" ְוכּו'. ואחר

אינו יכול להתפאר את עצמו וענה ואמר. "אני יכול ללמוד. אני יכול להראות ללמדן הגדול שבגדולים שעדיין  
ְוכּו'.  ולהתורה"  יתברך  להשם  שקרובים  להקטנים  להראות  יכול  אני  להיפך.  וכן  כלל.  יודע  ואינו  כלל  ללמוד 

רונכנס משיחה זו לתוך ש ְזּכָ יל וגילה כל הענין הנאמר שם מענין בן ותלמיד מה שדרי מעלה שואלים -יחה ַהּנִּ ְלעֵּ
מל אומרים  מטה  דרי  ולהיפך  כבודו  מקום  איה  השעה  דייקא  אשרי  היטב.  והבן  שם  עיין  כבודו.  הארץ  כל  וא 

 
פט  שתורה זו מדברת מרחמים שהיא מדת התפארת ומדת המשפט ע"כ מדוייק כאן עד כמה שצריך המנהיג לשקול במש   נראה כיון  יג

 ובאמת עפ"י לק"ה מבואר בזה עומק עצום שהוא עיקר הבנת התורה הזו ויתבאר לקמן בהקדמה.  את מעשיו.

 ענוה פסולה.    רבנו קורא שלימזל למי שיש לו   בכמה תורות   יד
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וכן ע דיינו.  זאת מפיו הקדוש בעצמו. אלמלא לא אתינא לעלמא אלא לשמוע דא  ל כל דיבור  שזכינו לשמוע 
 .  שם, סימן מ"ו( -)ודיבור ששמעתי מפיו הקדוש. במה אקדם ה' על כל אשר גמלנו מה אשיב לה' כל תגמולוהי עלי: 

וצריך להרחיק מאוד לבלי ללמוד  רים. כבר מבואר  בענין ספרי המחק אצלנו כמה פעמים שאסור לעסוק בהם 
י ישראל. כי הוא איסור גדול מאוד ללמוד אותם  אותם ולבלי להביט בהם כלל. אפילו בספרי חקירות של גדול

בהם( ללמוד  האיסור  גודל  ספרים  בכמה  מבואר  שייכות)וכבר  לנו  אין  כי  יעקב.  חלק  באלה  לא  כי  אנו    .  כי  בהספרים 
לבד בלי שום חקירה כי הוא יתברך ברא את העולם כולו ומקיים את עולמו ועתיד  מאמינים בו יתברך באמונה  

ְוכ ומי לחדש את עולמו  והתירוץ חלוש מאוד.  גדולות  ודרך אלו הספרים להקשות קושיות שנראין כקושיות  ּו': 
ו  יכול להקשות  התירוץ  על  ולהקשות  יותר  לחקור  עלשרוצה  התירוץ.  לו  יועיל  כלל. -לא  לעיין בהם  כן אסור 

 ובאמת כל הקושיות שלהם אינם כלום והם כולם הבל ורעות רוח.

שאין דעתם נמשכת אחר ספרים קדושים ונוראים מאוד, כגון ספרי הזוהר וספרי    ומה שאנו רואים שיש בני אדם
ר כ  זֵּ יק -האר"י  וכיוצא, אף-ַצּדִּ ְבָרָכה  נוראים מאוד מאוד המאירים עינים ומתוקים  פי שיש בהם חיד-על-לִּ ושים 

טבעם הוא מזג  מדבש, והם נמשכים דייקא אחר ענינים אחרים, כגון חקירות, דע כי זהו מחמת מזגם. כי מזגם ב
רע מן ההולדה שנולדו במזג רע. שאינם יכולים לסבול את הדבר הקדוש באמת. ובאמת בודאי יש לו בחירה ויש 

מזגו   מזגו  לו כח לשבר את  גדול לשבר את  כזה, הוא צריך לסבול מרירות  הרע. אבל מאחר שנולד במזג רע 
על סדר הבריאה מה זכה הכוכב להיות כוכב.   וטבעו הרע. ואשרי לאדם שנולד בקדושה. נמצא בספריהם קושיות

לא ומדוע  וכיוצא.  וחיות  בהמות  כגון  שפלים.  שיהיו  השפלים  הדברים  חטאו  ומה  מזל.  להיות  המזל  היה    או 
בהיפך. וכן מפני מה הראש ראש והרגל רגל. ומדוע לא היה בהיפך וכיוצא בזה, כמבואר אלו הקושיות באריכות 

ורע הבל  הכל  ובאמת  הוא: בספריהם.  וישר  צדיק  כי  יתברך  אחריו  לחקור  צריכין  ואין  רוח.   ות 
דם מלאך  מא  ר חלילה ונתהפךידיל. והכל חוזובאמת דע כי כל העולם כולו הוא בחינת גלגל החוזר שקורין דרי

ומתגלגלים   חלילה  חוזרים  כולם  שבעולם  הדברים  כל  שאר  וכן  ראש.  ומרגל  רגל  ומראש  אדם  וממלאך 
ו לזה  מזה  נבדלים ומתהפכים  יש  כי  הכל אחד.  כי באמת בהשורש  ומתחתון לעליון.  מעליון לתחתון  לזה.  מזה 

הם בחינת חומר. אבל חומרם זך מאוד. ויש עולם דהיינו מלאכים הם נבדלים לגמרי מן החומר. ויש גלגלים ש
רפי שבודאי כל אחד ואחד מאלו הג' ַהּנִּ -על-השפל. דהיינו זה העולם השפל הוא חומר גמור. ואף יל הוא -ְזּכָ ְלעֵּ

כן כל העולם כולו הוא בחינת גלגל החוזר -כן בשורש הכל שם כולו חד. ועל-פי-על-נלקח ממקום מיוחד, אף
. שעתה זה הדבר הוא בבחינה עליונה בבחינת ראש ודבר אחר בבחינה שפלה בבחינת רגל.  והכל חוזר ונתהפך

דם מלאך וממלאך אדם. כמו  ש רגל. וכן נתהפך מאינת ראש ומראכך נתהפך וחוזר ונעשה מבחינת רגל בח-ואחר
ְכרֹוָנם-שמצינו שאמרו רבותינו ְבָרָכה שהשליכו מלאכים מן השמים אל עולם השפל ונכנסו-זִּ בחומר גמור עד    לִּ

ומות. וכן שהיו בעלי תאוות ְוכּו'. וכן כמה פעמים שבאו מלאכים בעולם הזה ונתלבשו בחומר, כמבואר בכמה מק
דם מלאך. כי העולם הוא בחינת גלגל החוזר שקורין דריידיל, והכל חוזר חלילה. כי נעשה מאלהיפך שמצינו ש

ר ְזּכַ ּנִּ ּכַ יל  -באמת בהשורש כולו אחד  וכן בעולמות. כי  צינו  )גם מְלעֵּ שרגלו של זה הוא גבוה יותר במעלה מראשו של אחר. 

ר  מדרגה התחתונה של עולם העליון הוא במעלה יותר ממדרגה העליונה של ְזּכַ ּנִּ -עולם התחתון ממנו. אבל באמת הכל חוזר חלילה ּכַ

יל(  .  ְלעֵּ
הבית המקדש. ועיקר בנין בית המקדש    וזה בחינת מה שמשחקין בחנוכה בדריידיל. כי חנוכה הוא בחינת חנוכת

ר ְזּכָ יל. ב-היא בחינה ַהּנִּ למעלה. כמו חינת גלגל החוזר. כי בבית המקדש היה בחינת עליונים למטה ותחתונים  ְלעֵּ
ובבית  במשכן  למטה  שכינתו  השרה  יתברך  השם  שכביכול  בתוכם".  ושכנתי  מקדש  לי  "ועשו  במשכן  שכתוב 

. וכן להיפך כל ציורא דמשכנא הכל היה רשום למעלה. וזה בחינת תחתונים  המקדש, שזה בחינת עליונים למטה
כַּ  ונתהפך  חוזר  החוזר. שהכל  גלגל  דריידיל בחינת  בחינת  שזה  רלמעלה  ְזּכַ דבר -ּנִּ הוא  חקירה  פי  על  כי  יל.  ְלעֵּ

ן. "הן רחוק מאוד שהשם יתברך, שהוא מרומם ומנושא למעלה מכל הרוחניות, יהיה מצמצם שכינתו בכלי המשכ
ואף ְוכּו'  יכלכלוך"  לא  השמים  ושמי  כי -פי-על-השמים  מדעתם.  להיפך  דווקא  שהוא  יתברך  השם  הראה  כן 

כן, וכן להיפך, הוא דבר רחוק על פי חקירה שהאדם, שהוא בריה שפלה, באמת השם יתברך השרה שכינתו במש
יהיו מקריבין אותה לקרבן ניחוח לנחת רוח    יהיה לו כח לעשות רושם למעלה. או בהמה שפלה  שתעלה לריח 

לפניו יתברך, שאמר ונעשה רצונו ואין שייך רצון אצלו יתברך. אבל באמת הראה השם יתברך להיפך מדעתם כי 
וזה בחינת  באמת   ְוכּו'.  ניחוח  והבהמה עלתה לריח  ובבית המקדש.  יתברך הישרה שכינתו למטה במשכן  השם 

חוזר בחינת דריידיל. והנה כח היולי המובא בספריהם הוא בחינת  עליונים למטה ותחתונים למעלה. בחינת גלגל  
על. וכשיוצא מן הכח קודם  כך יוצא מכח אל הפו-הממוצע בין הכח והפועל כי כל דבר הוא בתחילה בכח ואחר

שבא אל הפועל יש בחינת היולי שהוא ממוצע בין הכח והפועל שהוא שורש כל הנבראים. כי כולם יוצאים מן  
רכח ההיולי   ְזּכָ ַהּנִּ ג' בחינות  וכל הנבראים היוצאים משם, שהם  -כי כולם היו תחילה בתוך בחינת כח ההיולי. 

יל, שהם נבדלים גלגלים ושפלים, כול ם חוזרים חלילה וחוזר ונתהפך מנבדל לשפל ומשפל לנבדל וכן כולם כי  ְלעֵּ
ר ְזּכַ ּנִּ יל. וזה בחינת האותיות החקוקים על  -בשורש כולו אחד ּכַ הדריידיל שהם הנג"ש ראשי תיבות היולי נבדל ְלעֵּ

ר ְזּכַ ּנִּ יל, שכולם חוזרים חלילה ומתגלגלים ומתהפכים  -גלגל שפל. שהם כלל כל הבריאה ּכַ מזה לזה ומזה לזה  ְלעֵּ
ר  ְזּכַ ּנִּ יל. שזה מרומז בחנוכה שהוא בחינת חנוכת הבית המקדש ששם היה בחינת עליונים למטה ותחתונים  -ּכַ ְלעֵּ

ר   למעלה שזה ְזּכַ ּנִּ יל. וזה בחינת -בחינת דריידיל בחינת גלגל החוזר שנתהפך מבחינה זו לבחינה זו, ומזו לזו ּכַ ְלעֵּ
ש הגאולה  עיקר  זהו  כי  רהגאולה.  ְזּכָ ַהּנִּ בחינת  ר-יהיה  ְזּכָ ַהּנִּ חלילה  חוזרת  בחינה  דהיינו  יל,  בחינת  -ְלעֵּ יל,  ְלעֵּ

כן כשיצאו ממצרים, תיכף בשירת הים אמרו "תבאמו -עלעליונים למטה ותחתונים למעלה שהיה בבית המקדש. ו
ית המקדש ששם היא  ותטעמו בהר נחלתך" ְוכּו' שבישרו על בנין בית המקדש כי זה עיקר הגאולה שיהיה בנין ב

ר  ְזּכָ יל, בחינת עליונים למטה ותחתונים למעלה  -בחינת גלגל החוזר ַהּנִּ . כי באמת כולו אחד  )שזהו עיקר התכלית(ְלעֵּ
זְ כי   ּנִּ ּכַ ר בהשורש הכל אחד  וזהו גם-ּכַ יל.  ר-ְלעֵּ ְזּכָ ַהּנִּ יל שהם הנג"ש ראשי תיבות ג'אלת -כן בחינת האותיות  ְלעֵּ
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ציון. ה'ר  נ'חלתך  גלגל    ש'בט  בחינת  היה  ששם  המקדש,  הבית  בחינת  נחלתך",  בהר  ותטעמו  "תביאמו  בחינת 
ר ְזּכַ ּנִּ יל:-החוזר שזהו עיקר הגאולה ּכַ  ְלעֵּ

ְוכּו'. שם מבואר גםנאמר בחנוכה,  ועיין במאמר ה ינהגם"  "ויהי מקץ כי מרחמם  כן מענין עליונים  -זה המתחיל 
 כת בית המקדש עיין שם: למטה ותחתונים למעלה. ומענין חנוכה שהוא חנו

ר ְזּכָ ר-וזה בחינת מקיפים הנאמר במאמר ַהּנִּ ְזּכָ יל היינו בחינת גלגל החוזר דהיינו דריידיל ַהּנִּ יל ה-ְלעֵּ יא בחינת  ְלעֵּ
 .  שיחות הר"ן, סימן מ( -) : )חכמה הוא בחינת היולי( מקיפים שמקיף וסובב. ועיין שם והבן 

ינהגם" מרחמם  כי  מקץ  "ויהי  בהתורה  ז'(   וכן  סימן  ח"ב  מוהרן  למעלה   )בליקוטי  שהם  קושיות  שיש  שם  שמבואר 
היה חזקה יותר מבתחילה,  כך עוד קושיא שי-אפשר לתרצם, כי אם ירצה לתרץ אותם יוקשה אחר-מהזמן שאי

ירוצים שיש שם ְוכּו'  עד שיכול לכנוס בקושיות ותירוצים שלמעלה מהזמן שאין הזמן מספיק לבאר הקושיות והת
 היטב. וכן בכמה מקומות בספרים שלו הקדושים: עיין שם

ְכרֹונוֹ  )בליקוטי מוהר"ן ח"ב סימן נ"ב(וכן מה שכתוב שם  ְבָרָכה שמה שקשה קושיא לִּ -דבר נאה ומתקבל שאמר רבינו זִּ
אפשר להבינם. כי -וכרח להיות כך, כי על השם יתברך בהכרח שיהיה קשה קושיות שאיעל השם יתברך זה מ

יתנ רק  לאו,  אםאם  עליו,  קושיות  בלי  דעתנו  חיוב  כפי  על-הג  ושלום.  חס  כדעתנו  דעתו  יהיה  בהכרח -כן  כן 
שאי גדולות  קושיות  יתברך  עליו  להבי-שיהיה  לנו  ונתעלה  אפשר  מרומם  בהנהגותיו  דעתו  כי  אופן  בשום  נם 

 ונשגב מאוד מדעתנו ְוכּו' עיין שם, וכן בכמה מקומות:

ְכרוֹ  ְבָרָכה מחקירות וקושיות כאילו אינו רוצה לתרצם בשום מקום, רק כל -נוֹ הכלל שבכל מקום שמדבר רבינו זִּ לִּ
ְכרֹונוֹ  זִּ ְבָרָכה בחכמתו הנפלאה מגלה תורה-דבריו הם שהוא  ונורא מאוד, ומראה לעינים    לִּ נפלאה בדרך נפלא 

כוונתו  אפשר לתרצם ולישבם בשום אופן. ו-ומבאר לדעת להראות מהיכן אלו הקושיות נמשכין, שמחמת זה אי
כן כל באיה לא ישובון ולא -אפשר לישבם בשום אופן ועל-להראות לדורות שאסור לכנוס בחקירות אלו, כי אי

 ישיגו ארחות חיים: 

אפשר ליישב קושיות  -תבין נפלאות ה', איך מי שרוצה להסתכל על האמת יבין מדעתו שאי ו וחכם וראה דרכי
האמיתי המקובלים  בדרכי  ואפילו  שכל,  בשום  מה  כאלו  ועיין  לזה.  הזוכה  אשרי  האמונה,  על  לסמוך  רק  ים, 

 .  חיי מוהר"ן, סעיף כ"ד( -)שכתבתי מזה, בהלכות ברכות השחר הלכה ג: 

ל ת ּכָ ֱאמ  כְ   ּוב  ּלּו ַהּמִּ יםאֵּ רֹוצִּ ים ש   ה ְסָפרִּ ּמָ ים ּכַ ְמָצאִּ ּנִּ ֲחַמת ש   ים, הּוא מֵּ ה ְסָפרִּ ַכּמָ ים ּבְ נִּ ים ְלַהְמַעּיְ ְמָצאִּ ֹלֹות ַהּנִּ ב    ש  ֵּ ְלַיש ּ
ין ְמעַ  בִּ לּום ַלּמֵּ יָנם ּכְ ים אֵּ רּוצִּ ת ַהּתֵּ ֱאמ  ַרְך, ּוב  ְתּבָ י ַהְנָהגֹוָתיו יִּ ַדְרכֵּ יֹות ֲעֻמּקֹות ּבְ ְ ה ֻקש  ּמָ ל ַעל-ט, ַעלּכַ ֵּ ש  ּכָ ים ְלהִּ ן ְיכֹולִּ -ּכֵּ

י הַ  ַדְרכֵּ ּבְ ּלּו ש   אֵּ יֹות ּכָ ְ ש  ַהּקֻ ל  ת ַעל ּכָ ֱאמ  ּב  ר, ֲאָבל  ים יֹותֵּ רּוצִּ י ַהּתֵּ ה ָהעֹוָלם,  ְידֵּ ז  ּבְ רּוץ  ּום ּתֵּ ין ש  ְוכּו' אֵּ ַרְך  ְתּבָ יִּ ְנָהגֹוָתיו 
ה ָהע ז  ים, ֲאָבל ּבְ רּוצִּ ל ַהּתֵּ ה ּכָ ּל  ְתּגַ יד יִּ ָעתִּ נּו ַרק ל  יְך ַרּבֵּ ֱארִּ ה  ְסֹמְך ַעל ֱאמּוָנה ְלַבד, ּוְכמֹו ש   ָלל, ַרק לִּ ֹוָלם ָאסּור ַלֲחֹקר ּכְ

ְכרֹונוֹ  ה-זִּ ה ַהְרּבֵּ ז  ְבָרָכה ּבָ ה ְמקֹומֹות. ְוַעל  לִּ ַכּמָ ְכרֹונוֹ -ּבְ נּו זִּ ן ַרּבֵּ ינֹו  -ּכֵּ ל ַעְמקּות ָחְכָמתֹו ָהעֹוָלה ַעל ַהּכֹל, אֵּ ֹגד  ְבָרָכה ּבְ לִּ
ב ֵּ ְסּבִּ   ְמַיש ּ ם, ְוהִּ ה  ה ָלנּו ּבָ ּלָ ְפָלאֹות ֲעֻמּקֹות ּוְרָחבֹות, וּגִּ ה ָלנּו ּתֹורֹות נִּ ּלָ ל ָחְכָמתֹו ּגִּ ֹגד  ָיא, ַרק ּבְ ְ ּום ֻקש    -יר ָלנּו ַעל ָיָדם  ש 

נוּ  יס ּבָ ְכנִּ ְסֹמְך ַעל ֱאמּוָנה, ְוהִּ ן, ַרק לִּ ּום ֹאפ  ש  ב ּבְ ֵּ ר ְלַיש ּ ָ ְפש  י א  ּלּו אִּ אֵּ יֹות ּכָ ְ ש  ּקֻ ּלּו   ש   ב אֵּ ֵּ ַיש ּ ר ַלּיְ ָ ְפש  י א  אִּ ין ש   ַעת ְלָהבִּ ּדַ
וּ  ן  ַאיִּ מֵּ ָלנּו  ה  ּלָ ּגִּ ָגתֹו,  ַהּשָֹ ם  ֹעצ  ל  ֹגד  ּבְ הּוא  י  ּכִּ יֹות,  ְ ש  יֹות  ַהּקֻ ְ ש  ַהּקֻ ּלּו  אֵּ ין  כִּ ָ ְמש  נִּ יָכן  הֵּ ה,    -מֵּ ז  ּכָ ֹבּהַ  ּגָ קֹום  ּמָ מִּ ין  כִּ ָ ְמש  ּנִּ ש  

י אִּ ה ָהעֹולָ -ש   ז  ָבן ּבְ ְ ר ְלַיש ּ ָ ְפש  ְפָרא דצניעותא  א  סִּ ְרָקא רביעאה ּדְ ַהּתֹוָרה ַעל ּפִּ מֹו ּבְ ן, ּכְ ּום ֹאפ  ש  ה ַהּגּוף, ּבְ ז  יָמן  ם, ּבְ סִּ )ּבְ

ינוּ ַעל ַמֲאַמר ַרבּ   כ"א( ְכרֹוָנם-ֹותֵּ ְבָרָכה  -זִּ ָרכֹות י"ז.(לִּ ם"    )ּבְ יה  ֵּ ָראש  ם ּבְ יה  ים ְוַעְטרֹותֵּ בִּ ְ ים יֹוש  יקִּ יד ָלֹבא ַצּדִּ ָעתִּ ה  -"ל  ּלָ ּגִּ   ש  
ּלוּ  אֵּ יֹות ּכָ ְ ש  ּקֻ ם ש   ָ יר ָלנּו ש  ְסּבִּ ְפָלא, ְוהִּ ְך נִּ ר  ם ּד  ָ ר ָלנּו ש  אֵּ ְכלִּ ּובֵּ ּשִֹּ ין מִּ כִּ ָ ְמש  ם, נִּ ה  ין ּבָ בֹוכִּ ּנְ ר   ש   ָ ְפש  י א  אִּ ים, ש   יפִּ ּקִּ ים ַהּמַ ּיִּ

ְת  הִּ ה ּבְ ְפָלָאה ַעל ז  ם ּתֹוָרה נִּ ָ ן. ְוָאַמר ש  ּום ֹאפ  ש  ה ָהעֹוָלם ּבְ ז  יָגם ּבְ ְרֹעה"  ְלַהּשִֹּ ל ּפַ ַהּתֹוָרה "ּבֹא א  ן ּבְ ְפָלא. ְוכֵּ ּלּות נִּ יָמן  ּגַ )סִּ

סּ   -  ס"ד( מִּ ין  כִּ ָ ְמש  נִּ ּלּו  אֵּ ּכָ יֹות  ְ ש  ּקֻ ש   ם  ָ ש  ה  ּלָ ּגִּ ם  ש   אִּ י  ּכִּ ֹזאת  יג  ְלַהּשִֹּ ר  ָ ְפש  א  י  אִּ ש   ְוכּו',  נּוי  ַהּפָ ָחָלל  ה  ל  ש   ְמצּום  ַהּצִּ ֹוד 
י ַהּתֹוָרה "ּכִּ ן ּבְ יד ָלֹבא. ְוכֵּ ָעתִּ ם"    ל  יָמן ז'(מרחמם ְיַנֲהגֵּ ְנָיָנא סִּ י ּתִּ ּקּוטֵּ לִּ ים    -  )ּבְ יפִּ ּקִּ ּמַ ין מִּ כִּ ָ ְמש  ם נִּ הֵּ יֹות ש   ְ ש  ֻקש  ּיֵּ ם ש   ָ ר ש  אֵּ ּבֵּ

לְ  ם  הֵּ ָכל  ש   ּבְ ם  ָ ש  ן  ַעּיֵּ ְוכּו',  ם  ָ ש  ש   ּיֵּ ש   ים  רּוצִּ ְוַהּתֵּ יֹות  ְ ש  ַהּקֻ ר  ְלָבאֵּ יק  ַמְסּפִּ ַמן  ַהּזְ ין  אֵּ ש   ַמן,  ַהּזְ מֵּ לּ ַמְעָלה  קֹומֹות,  אֵּ ַהּמְ ּו 
ְכרֹונוֹ  זִּ נּו  ַרּבֵּ י  ְברֵּ דִּ ּבְ ה  ּל  אֵּ ּכָ ְמקֹומֹות  ָאר  ְ ש  ּתִּ -ּובִּ ה,  ַאּתָ ת  ֱאמ  ל  כ  ֹשֵּ ַעל  ּבַ ם  ְואִּ ְבָרָכה.  מֹוָצא  לִּ ן  מִּ יל  ּכִּ ְוַתֹשְ ין  ְוָתבִּ ה  ְרא 

יג  ּשִֹּ הּוא הִּ ּיֹות, ש   ּתִּ גֹוָתיו ָהֲאמִּ בֹוָתיו ְוַהּשָֹ ְ ָבר, ַמה ְמֹאד ָעְמקּו ַמְחש  ָלל, ַרק   ּדָ יֹות ּכְ ְ ש  ּלּו ַהּקֻ ב אֵּ ֵּ ר ְלַיש ּ ָ ְפש  י א  אִּ ת ש   ָהֱאמ 
יָלה ָלנ ָגתֹו ָהֲעצּוָמה, ּגִּ ה ְוַהּשָֹ ָחְכָמתֹו ָהֲעֻמּקָ ָלל, ְלַבל ַנֲהֹרס  ּבְ ב ּכְ ֵּ ר ָלנּו ְלַיש ּ ָ ְפש  י א  אִּ ְפָלא ְונֹוָרא ְמֹאד, ש   ל נִּ כ  ְך ֹשֵּ ר  ד  ּו ּבְ

ַלחֲ  ְרצֹות  לִּ ל ה',  ה חסַלֲעלֹות א  ז  ּבָ ְיסֹוד -ֹקר  הּוא  ש   ְלַבד,  ֱאמּוָנה  ַעל  ְסֹמְך  לִּ ַרק  ָלל.  ּכְ ָבם  ְ ְלַיש ּ ר  ָ ְפש  א  י  אִּ י  ּכִּ ושלום, 
מִּ  ל  ּכָ ֲאָבל  ּדַ ַהּכֹל,  י  ּפִּ ַעל  ָבם  ְ ְלַיש ּ ה  רֹוצ  ש   ּכְ ּלּו  ֲאפִּ ים,  רִּ ַהְמַחּקְ ל  ש   יֹות  ְ ש  ַהּקֻ ּלּו  אֵּ מֵּ ָיא  ְ ֻקש  ה  יז  אֵּ ב  ֵּ ְלַיש ּ ה  רֹוצ  ש   י ְר י  כֵּ

ר חס ְכשול יֹותֵּ ְגֹרם מִּ ָלל. ַוֲאַזי ָיכֹול לִּ רּוץ ּכְ ּום ּתֵּ ָידֹו ש  ה ּבְ ינֹו עֹול  ָלה, אֵּ ּבָ ּיִּ -ַהּקַ ן ש   ְצלֹו  ושלום ְלַהְמַעּיֵּ ב א  ֵּ ְתַיש ּ ּיִּ ה ש   ְרצ 
קֻ  והדרא  רּוץ,  ַהּתֵּ ְסּתֹר  לִּ ין  ְיכֹולִּ ּוְבַקל  ָלל,  ּכְ ב  ָ ְמֻיש ּ ינֹו  אֵּ ן  ֲעַדיִּ ת  ֱאמ  ּוב  ָבר.  ַעלַהּדָ עֹוז,  ר  ת  י  ּבְ לדוכתה  ָיא  ְ ין  -ש  אֵּ ן  ּכֵּ

ּנִּ  ּכַ נּו  ְעּתֵּ ּדַ מִּ ְבהּו  ּגָ י  ּכִּ ּלּו,  אֵּ ּכָ יֹות  ְ ֻקש  ב  ֵּ ְלַיש ּ יל  ְלַהְתחִּ ין  יכִּ רְצרִּ תּוב  -ְזּכַ ּכָ ש   ּוְכמֹו  יל.  נ"ה(ְלעֵּ ְעָיה  ַ בֹוַתי  )ְיש  ְ ַמְחש  לֹא  י  "ּכִּ  ,
י גָּ  ם דרכי, ּכִּ יכ  ְרכֵּ ם, ְולֹא ּדַ יכ  בֹותֵּ ְ בֹותַ ַמְחש  ְ ם, ּוַמְחש  יכ  ְרכֵּ ּדַ ָרַכי מִּ ְבהּו ּדְ ן ּגָ ץ, ּכֵּ ר  א  ם מֵּ ַמיִּ ָ ם".  ְבהּו ש  יכ  בֹותֵּ ְ ְחש  ּמַ ין  י מִּ )ְוַעּיֵּ

ָמקֹום אַ  ּז ה(עֹוד ּבְ ר מִּ  .  ליקו"ה או"ח ח"א, הל' ברכה"ש ג, לו; מובא בשיש"ק ח"א, סעיף ה'( -): חֵּ

ואף דייקא  -פי-על-אמונה היא מידה אחרונה,  ידה  על  כי אמונה הוא בבחינת  כן  כולן.  עולין על כל המדרגות 
ְכרֹונוֹ )תהלים קיח(  ְבָרָכה בשיחותיו הקדושים  לִּ -: "אבן מאסו הבונים היתה לראש פינה" כידוע. וכמו שאמר רבינו זִּ

שדיבר עימנו אחר התורה "כי מרחמם ינהגם" ואמר אז שאמונה היא מדרגה אחרונה אבל על ידה זוכין לעלות  
שיחות    -)להגיע לבחינת רצון מופלג ְוכּו' שעולה על הכל. עיין שם בהשיחות שאחר הסיפורי מעשיות  על הכל, ו

 .  ד, אות טז; מובא בחיי מוהר"ן, סעיף תקס"ד(ליקו"ה הל' נדרים הלכה  -): הר"ן, סל"ב(
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הפליג בתנועתו למעלה איני זוכר היטב לענין מה נדבר הענין, אבל זה אני זוכר שבסוף אמר: כשאוחזין בזה ְוכּו', ו 
ומשת וחפץ  יהיה איש כשר גדולה מאוד כשאוחזין בזה, דהיינו כשאוחזין בזה שהוא מרוצה  וקק מאוד שחברו 

אף חספי  -על-וצדיק  יהיה  לא  שהוא  -שהוא  הלשון:  זה  אז  נזכרתי שאמר  גם  מאוד.  גדולה  מעלה  זהו  ושלום, 
על כל פנים יעבוד ישראל השני את השם יתברך,   פי שאני איני זוכה חס ושלום לעבוד את ה',-על-מרוצה אף

אוד. כי בודאי זהו דבר גדול מאוד כשאוחזין בזה. כך שמעתי מפיו הקדוש ולפי דעתי נדמה לי שזהו דבר פשוט מ
אני רוצה וחפץ מאוד ומשתוקק ומתגעגע מאוד שיהיו כל ישראל כשרים וצדיקים אמיתיים, אפילו אם לא אזכה 

יהיה חברי בני גילי וכל ישראל צדיקים נוראים אמיתיים. כי זה עיקר האהבה והרחמנות    פנים-כל -אני לזה, על
ית האמיתי להיות כרצונו הטוב באמת, שזהו עיקר שצריכין לרחם אחד על חברו ועל כל ישראל, שיזכה לתכל

שכשהם נופלים    טובתן של ישראל. וכמבואר בהתורה "כי מרחמם ינהגם ְוכּו' עיין שם. אבל ידעתי שיש בני אדם
חס ושלום מעבודת ה', כל שכן וכל שכן אותן שנכשלין באיזה תאוה רעה או בעבירה חס ושלום, הם שונאים  

בעב שעוסק  במי  בכמה ומתגרים  אותו  ומבזים  מאוד,  דעתו  את  ומחלישים  ושלום,  חס  להפילו  ורוצים  ה',  ודת 
יפול כמו שנפל הוא רחמנא ליצ וגם אומרים לו שגם הוא  לן כמו שראיתי כמה מהחסידים של עכשיו  לשונות 

ליצלן.   רחמנא  נפילתו  לפי  אחד  כל  שנפלו,  למה  נפלו  כך  ואחר  ה',  בעבודת  קצת  התחילו  שנים  כמה  שלפני 
בני הנעורים הרכים בשנים כשנתעוררו בעבודת ה' והתחילו להתפלל בהתלהבות בלב שלם  -ואחר כך כשראו 

ְוכּו', כאשר מצוי עכשי  יתברך  ולהתמיד בלימודו  בני הנעורים הכשרים המשתוקקים מאוד מאוד להשם  ו כמה 
אותם, הם שוחקים מאוד מהם    ומתחילים להתפלל בכל לב בכוונה גדולה ְוכּו', וכשרואים אלו החסידים הנפולים

קנאה  מחמת  זה  כל  ְוכּו'  בעבודתם  ממש  שאין  להם  ואומרים  מאוד  מאוד  דעתם  את  ומחלישים  אותם  ומבזים 
נפ שהם  בהיפך מחמת  שיהיה  צריך  ובאמת  ליצלן  רחמנא  כמותם  יהיו  השאר  שגם  ושלום  חס  רוצים  הם  לו, 

ר  ְזּכַ ּנִּ יל: -ּכַ  .  שיחות הר"ן, סעיף קי"ט( -)ְלעֵּ

ינהגם"  הת "כי מרחמם  ז'( ורה  סימן  ח"ב,  מוהר"ן  זוכים    )ליקוטי  כן  יום הכיפורים  נא של  שמבואר שם שכפי הסלח 
בראש השנה, שמבואר    שם, סימן ה'(  -)שנה שנאמרה התורה "תקעו אמונה"  לחנוכה, זאת התורה נאמרה באותה  

ר  ְזּכָ ַהּנִּ כל  ואחר-שם  כיפור.  ביום  נגמר  החותם  ושתיקון  יל  "כי כך  -ְלעֵּ התורה  נאמרה  שאחריו  בחנוכה  תיכף 
ם לזה  מרחמם" שמבואר שם שכפי הסלח נא שפועלים ביום הכיפורים כן זוכין לקדושת חנוכה ְוכּו'. כי הם שייכי

מה שכתב שם שבכל שנה   )סימן פ"ט(לזה וקשורים זה בזה. והבן היטב כי יש בזה הרבה לדבר. ועיין בחיי מוהר"ן  
 .  ליקו"ה חו"מ ח"ב הל' נזיקין ה, לט; מובא בשיש"ק ח"א, סעיף קי"ב( -)בהתחדשות נפלא ְוכּו':  קיבל כל הזמנים הקדושים

 . סעיף ח(  -)"שלא יבוא למקיפים שא"צ להשיגם" ְוכּו' 

ַאף ֲאָבל  ר,  יֹותֵּ בֹוּהַ  ּגָ ָגה  ְלַהּשָֹ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ַלֲעלֹות  יק  ּדִּ ַהּצַ יְך  ָצרִּ אי  ַוּדַ ּבְ י  י-ַעל-ּכִּ ָאסוּ -ּפִּ ן  ה'  כֵּ ל  א  ַלֲעלֹות  ַלֲהֹרס  לֹו  ר 
ְכרֹונוֹ  ְדָבָריו זִּ ה ּבִּ ל ז  ּמּוָבן ּכָ ם לֹו, ּכַ יָנם ְראּויִּ אֵּ גֹות ש   ַהּשָֹ ס ּבְ נֵּ ּכָ ְבָרכָ -לִּ יָמן ז'  לִּ סִּ ם ּבְ י ְמַרֲחמֵּ ַהּתֹוָרה ּכִּ תּוב ּבְ ּכָ מֹו ש   ה, ּכְ

ְכרֹונוֹ  זִּ ינּו  ַרּבֹותֵּ ַמֲאַמר  ַעל  ְנָיָנא  ּתִּ י  ּקּוטֵּ ְבָרָכה-לִּ ר:  לִּ ּוְבָמקֹום ַאחֵּ ְוכּו',  יָקה"  תִּ ְ ַלָחְכָמה ש  "ְסָיג  ליקו"ה או"ח ח"ג, הל'    -), 

 .  שבת ז, נ(

ר הֵּ  ֲאש   ר הּוא ָהֱאמּוָנה ּכַ ּקָ וֹ ְועִּ דֹוש  יחֹוָתיו ַהּקְ ּשִּ י מִּ רַבְנּתִּ ְזּכָ נּו ַאַחר ַהּתֹוָרה ַהּנִּ ּמָ ח עִּ ּסָ ַעל  -ת ש   יל, ש   י ָהֱאמּוָנה    -ְלעֵּ ְידֵּ
ין ְלה   י ַמעֲ זֹוכִּ ּפּורֵּ סֹוף ַהּסִּ ס ּבְ ְדּפָ ּנִּ ְצַעק ְוכּו', ּכַ ה, ְויִּ ָלל ַמה הּוא רֹוצ  ַדע ּכְ ּלֹא יֵּ ְפָלג, ַעד ש   ם.  ׂשִּ ָאַרת ָהָרצֹון ַהּמֻ ָ ן ש  ּיֹות, ַעּיֵּ

ר ְזּכָ ַהּנִּ ְלַהּתֹוָרה  ְך  ּיָ ַ ש  לֵּ -ְוהּוא  ְ ש  ֱאמּוָנה  ּב  ק  ְתַחּזֵּ ּמִּ ש   י  מִּ י  ּכִּ ָחד,  א  ַהּכֹל  י  ּכִּ יל,  ַרְך  ְלעֵּ ְתּבָ יִּ ה'  ש   ין  ּוַמֲאמִּ ַרְך,  ְתּבָ יִּ ה'  ּבַ ָמה 
ְתבָּ  ן ה' יִּ הּוא, ֲעַדיִּ מֹו ש   ם הּוא ּכְ בֹודֹו, ְואִּ יש   ְמלֹא ָכל ָהעֹוָלם ּכְ אי הּוא אִּ ַוּדַ יד, ֲאַזי ּבְ מִּ ָליו ּתָ ּמֹו, ְוָקרֹוב אֵּ ְצלֹו ְועִּ ַרְך א 

 ָ ְמש  יַנת ַמְלכּות ּומ  ְבחִּ ק ּבִּ ל  ש  לֹו חֵּ ל, ְויֵּ יַנת ַחיִּ חִּ ר", ּבְ ְתַאּזָ ש  ה' ֹעז הִּ יַנת "ָלבֵּ ְבחִּ קּות, ּבִּ ְתַחּזְ ר ַההִּ ּקַ יא עִּ י ֱאמּוָנה הִּ ָלה, ּכִּ
ְוגֹו' זֹור  אֵּ ק  ד  צ  יֹום    "ְוָהָיה  ָכל  ּבְ ָחָדש   מֵּ ָעָליו  יְך  ִּ ְלַהְמש  ל  ָראֵּ ׂשְ ּיִּ מִּ ָחד  ל א  ּכָ יְך  ָצרִּ ה  ּז  ש   ֲחָלָציו",  זֹור  ֱאמּוָנה אֵּ ֱאֹזר    -ו  ל 

זֹור ְלָחמָ   אֵּ ּבֹור ֲערּוְך מִּ גִּ ְהיֹות ּכְ ת, לִּ י ֱאמ  יקֵּ ַרְך ּוְבַצּדִּ ְתּבָ ה' יִּ ָמה ּבַ לֵּ ְ ֱאמּוָנה ש  ָמְתָניו, ַלֲחּגֹר ַעְצמֹו ּב  ת ה'  הּבְ מ  ְלח  ְלֹחם מִּ , לִּ
ָכל יֹום:   .  ליקו"ה יור"ד ח"ב, הל' פדיון בכור ה,יט. עיי"ש עוד( -)ּבְ

ֱאמּונָ  ְהיֹות ָחָזק ּב  ין לִּ יכִּ ָרצֹון ֻמְפָלג  ּוְצרִּ ַרְך ּבְ ְתּבָ ְכֹסף ַלה' יִּ ק ְויִּ ּתֹוקֵּ ְ ש  ּיִּ יָלה, ש   ַעת ָהֲאכִּ ְ ש  ָאַרת ָהָרצֹון ּבִּ ה ְלה  ְזּכ  ּיִּ ה, ַעד ש  
ְוכּו'  ְוכוּ  ם"  ְיַנֲהגֵּ י ְמַרֲחָמם  ַהּתֹוָרה "ּכִּ ּבְ ְמֹבָאר  ּכַ ז'(',  יָמן  ְנָיָנא סִּ ּתִּ י  ּקּוטֵּ לִּ ַמעְ )ּבְ ָ ר ש  ם. ְוַכֲאש   ָ ן ש  ַעּיֵּ יָחתֹו  ,  ּשִּ י ָאז מִּ ַבְנּתִּ ְוהֵּ י  ּתִּ

ם   ָ ש  ן  ַעּיֵּ ּיֹות,  ֲעׂשִּ ַהּמַ ל  צ  אֵּ ס  ְדּפַ ְונִּ יא,  ַההִּ ת  עֵּ ּבָ ָאז  יַח  ׂשִּ הֵּ ש   ה  ָ דֹוש  ֱאמּוָנה ש     -ַהּקְ ּב  ַרק  ַעְצמֹו  ת  א  ק  ְלַחּזֵּ ָהָאָדם  יְך  רִּ ּצָ
ַעל ה  ְזּכ  יִּ ְוָאז  ירֹות,  ֲחקִּ ּום  י ש  לִּ ּבְ ָמה  לֵּ ְ ָהֱאמּוָנה ַלעֲ -ש  י  ֻמְפָלג ְידֵּ ָרצֹון  ּבְ ַרְך  ְתּבָ יִּ ְכֹסף ַלה'  ְויִּ ק  ּתֹוקֵּ ְ ש  ּיִּ ַעד ש   ְלָרצֹון,  לֹות 

זֹוכִּ  ָהָרצֹון  ָאַרת  ְוה  ְוכּו',  עּור  ִּ ש  י  לִּ ַעלּבְ ְיָקא,  ּדַ יָלה  ָהֲאכִּ ַעת  ְ ש  ּבִּ ַעל -ין  ָהעֹוָלמֹות,  ּיּות  ָללִּ ּכְ י  יד  -ְידֵּ ְוַתְלמִּ ן  ּבֵּ ָאַרת  ה  י  ְידֵּ
ים  יעִּ ּמֹודִּ ה: ְוכּו', ש   ָ דֹוש  ר ָהֱאמּוָנה ַהּקְ ּקַ ם עִּ ָ ש ּ ּמִּ ים", ש   י ה' הּוא ָהֱאלֹקִּ י "ּכִּ ּתִּ ַעת ָהֲאמִּ ם ַהּדַ  .  שם שם, הל' חלה ד, ג( -) ָלה 

יָמן סח  ְמֹבאָ ...וּ  סִּ ּבְ ְנָיָנא(ר  ּתִּ י  ּקּוטֵּ לִּ י  )ּבְ ידִּ ְוַתְלמִּ ים  ָבנִּ ּבְ יר  אִּ יק מֵּ ּדִּ ַהּצַ ה, ש   ז  ְנָין  עִּ ן מֵּ ּכֵּ ם  ּגַ ר  ַדּבֵּ ּמְ ן  ש   ֹאפ  ּבְ ֹזאת,  ּכָ ָאָרה  ם ה 
ּלֹ  ַצח, ש   י ּדֹורֹות ָלנ  ן ְלדֹורֵּ ם, ְוכֵּ יה  ידֵּ ם ְוַתְלמִּ יה  ְבנֵּ ר ּבִּ ן יֹותֵּ ירּו ְלַהּלָ ם ָיאִּ הֵּ דֹוש  ְלעֹוָלם, ש   ַעת ַהּקָ ָאַרת ַהּדַ א ֻיְפַסק עֹוד ה 

 ְ ש  י לִּ יתִּ כִּ ּזָ ת ש   עֵּ רּוש  ּבְ פֵּ דֹוש  ּבְ יו ַהּקָ ּפִּ י מִּ ַמְעּתִּ ָ ר ש  ֲאש   ת נֹוְראֹוָתיו ּכַ ֻדּלַ ר ּגְ ּקַ ה עִּ י ז  . ּכִּ דֹוש  יו ַהּקָ ּפִּ ה מִּ ְנָין ַהּנֹוָרא ַהּז  ֹמַע עִּ
ש  לוֹ  ּיֵּ ת, ש   יק ָהֱאמ  ּדִּ ל ַהּצַ ּלּו    ש   ה, ֲאפִּ י ַמּטָ יַע ְלָדרֵּ ים, ְוָיכֹול ְלהֹודִּ ידִּ ים ְוַתְלמִּ ָבנִּ דֹוש  ּבְ ַעת ַהּקָ יר ַהּדַ כֹול ְלָהאִּ ּיָ ה ש   ז  ּכַֹח ּכָ

הְלהַ  ַהּז  דֹוש   ַהּקָ ַעת  ַהּדַ ם  ה  ּבָ יר  ְלָהאִּ ים,  ָהֱאלֹקִּ הּוא  ה'  י  ּכִּ יָעם  ְלהֹודִּ ְמֹאד,  ְחּתֹוָנה  ַהּתַ יֹוָטא  ּדְ ּבַ ים  חִּ ּנָ וּ ּמֻ יָאם  ,  ְלהֹוצִּ
ֲעֹונֹות ַעל ְצָלם ְוכּו', ּכִּ -מֵּ ם ְוא  ּמָ ן ה' עִּ בֹודֹו", ַוֲעַדיִּ ץ ּכְ י "ְמלֹא ָכל ָהָאר  ם ּכִּ ה ָלה  ַגּל  ּמְ י ש   ָלל, ְידֵּ עֹוָלם ּכְ אּוש  ּבָ ּום יֵּ ין ש  י אֵּ

ר ְזּכָ ַהּנִּ ַהּתֹוָרה  ּבְ ְמֹבָאר  "מֵּ -ּכַ הּוא  ש   י  ּדַ ְולֹא  ְמקֹומֹות.  ָאר  ְ ש  ּובִּ יל  ים ְלעֵּ קִּ ּמֵּ ש   ְביֹון",  א  ים  ָירִּ ּפֹות  ְ ַאש  מֵּ ל  ּדָ ָעָפר  מֵּ ים  קִּ
ַמּמָ  ּפֹות  ְ ַאש  ּומֵּ ָעָפר  מֵּ ְמֹאד  ים  ְוַהְירּודִּ ים  מּוכִּ ַהּנְ ים  רִּ ָעָפר",  ּומֵּ י  ְֹכנֵּ ש  נּו  ְוַרּנְ יצּו  "ָהקִּ יַנת  ְבחִּ ּבִּ אֹוָתם,  ר  ּוְמעֹורֵּ יץ  קִּ ּומֵּ  , ש 

ְתיָ  יִּ ּלֹא  ש   ָקם  ּוְמַחּזְ אֹוָתם  ה  ם  ּוְמַחּי  ּגַ ַאף  ת,  ֱאמ  ּב  ה  ָ ֻדש ּ ַהּקְ י  ְלַדְרכֵּ יָבם  ִּ ש  ּמְ ש   ַעד  ן,  ֹאפ  ּום  ש  ּבְ ַרְך  ְתּבָ יִּ ַלה'  ְצֹעק  ּלִּ מִּ ּו  ֲאש 
ה   ּבָ ן  נֹותֵּ גַּ הּוא  ש   ַעד  ים,  רִּ ֲאחֵּ ּבַ ם  ּגַ ַעת  ַהּדַ יר  ְלָהאִּ ּכַֹח  ם  ָלה  ש   ּיֵּ ש   ַעד  י,  ּתִּ ָהֲאמִּ ַעת  ַהּדַ ם  ה  ּבָ יר  אִּ ּומֵּ ה,  ז  ּכָ ּכַֹח  הֵּ ם  ם  ם 

 ְ ַאש  ָעָפר ּומֵּ ים מֵּ ים ְונֹוְפלִּ ים ְירּודִּ ימִּ ם ְמקִּ ים, ְוַגם הֵּ ידִּ ים ְוַתְלמִּ נִּ יד ּבָ ּוב ָהעֹוָלם, ְלַהֲעמִּ ש ּ יִּ ים ּבְ ם עֹוְסקִּ ה  ים ּבָ ירִּ ּפֹות, ּוְמאִּ
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יק ַעל ּדִּ י ַהּצַ ּדֹור ְלדֹור ְלעֹוָלם. ּכִּ ן מִּ דֹוש  ְוכּו'. ְוכֵּ ַעת ַהּקָ עַ -ַהּדַ יר ַהּדַ אִּ ּמֵּ י ש   ץ ְידֵּ יַנת "ְמלֹא ָכל ָהָאר  ְבחִּ יָדיו, ּבִּ ַתְלמִּ ת ּבְ
בֹודֹו"   ַמְד   -ּכְ ּבְ ּלּו  ֲאפִּ ץ  ָהָאר  ָכל  ּבְ בֹודֹו  ּכְ א  ָמלֵּ ַרְך  ְתּבָ יִּ ה'  ַעלש   ְמֹאד.  ְמֹאד  ְחּתֹונֹות  ַהּתַ גֹות  י-רֵּ יַנת -ְידֵּ חִּ ּבְ ה  ַנֲעׂש  ה  ז 

ַתְלמִּ  ה ּבְ ז  ַעת ּכָ יר ּדַ אִּ ּמֵּ ץ", ש   ת ָהָאר  ְלאּו א  יָדיו  "ּומִּ ְלמִּ י ּתַ ידֵּ ְלמִּ ּלּו ַהּתַ ן אֵּ ים. ְוכֵּ רִּ ים ֲאחֵּ ידִּ ְלמִּ ים ּתַ ידִּ ם ַמֲעמִּ הֵּ יָדיו, ַעד ש  
ים, ְוכֵּ  ידִּ ְלמִּ ים עֹוד ּתַ ידִּ ת  ַמֲעמִּ ין א  ּיֹוְדעִּ ָעה ש   י ּדֵּ נֵּ ּבְ ַהְינּו מִּ י ָאָדם, ּדְ נֵּ ּבְ ל ָהעֹוָלם מִּ א ּכָ ְתַמּלֵּ ּיִּ ּדֹור ְלדֹור ְלעֹוָלם, ַעד ש   ן מִּ

ְת  רה' יִּ ְזּכַ ּנִּ ץ" ּכַ ת ָהָאר  ְלאּו א  יַנת "ּומִּ חִּ ּוב ָהעֹוָלם, ּבְ ש ּ ר יִּ ּקַ ה עִּ ּז  ים ָאָדם. ש   ְקָראִּ ם נִּ ַרק הֵּ ַרְך, ש   יל. ּכִּ -ּבָ יר ְלעֵּ אִּ יק מֵּ ּדִּ י ַהּצַ
ש  לֹו ּכַֹח   ְעּתֹו, יֵּ ּדַ ָאָרה מִּ ל ה  ה ְלַקּבֵּ ּזֹוכ  י ש   ל מִּ ּכָ ה, ַעד ש   ז  ְפָלא ּכָ ְונִּ י  ּתִּ ַעת ֲאמִּ ּלּו  ּדַ יָדיו. ֲאפִּ ָריו ְוַתְלמִּ ר ַלֲחבֵּ יר יֹותֵּ ְלָהאִּ

ְגָבה ְמֹאד, עַ  ְעּתֹו ׂשָ י ּדַ ַמֲעָלה ְמֹאד, ּכִּ ַעְצמֹו ָקָטן ּבְ ם הּוא ּבְ ְעּתֹו, אִּ ת ּדַ ל א  ים ְלַקּבֵּ ים ְיכֹולִּ ים ּוְקַטּנִּ דֹולִּ י ָאָדם ּגְ נֵּ ל ּבְ ּכָ ד ש  
ם ְוַתְלמִּ  יה  ַחְברֵּ ר ּבְ ן יֹותֵּ יר ְלַהּלָ רּוְלָהאִּ ְזּכָ ַהּתֹוָרה ַהּנִּ ְמֹבָאר ּבְ ם, ּכַ יה  ים  -ידֵּ נִּ יד ּבָ ם ֹזאת ְלַהֲעמִּ ל ָאָדם ָיכֹול ְלַקּיֵּ ּכָ יל. ש   ְלעֵּ

ים ְוכּו' ידִּ ם: ְוַתְלמִּ ָ ן ש   , ַעּיֵּ

ְכרֹונוֹ  זִּ נּו  ַרּבֵּ ָאַמר  ַאַחת  ַעם  ּפַ ש   לְ -ּוְכמֹו  ָיכֹול  הּוא  ם  ּגַ ש   ְמֹאד,  ּוט  ש  ּפָ יש   אִּ ה  יז  ְלאֵּ ְבָרָכה  ּלּו לִּ ֲאפִּ ָאָדם  י  נֵּ ּבְ ר  עֹורֵּ
ת, ְוָאַמר   ֱאמ  ַרְך ּב  ְתּבָ יִּ ּנּו ְמֹאד ְלעֹוְרָרם ַלֲעבֹוַדת ה'  ּמ  ים מִּ דֹולִּ ץַהּגְ יק    לֹו: "ֲהלֹא עֵּ י ָיכֹול ְלַהְדלִּ ילִּ עְנד  ּפ  ְ ין ש  ּקֹורִּ ָקָטן ש  

ץ קָ  ְבָרָכה: "ָמה עֵּ ְכרֹוָנם לִּ ינּו זִּ ן ָאְמרּו ַרּבֹותֵּ דֹול" ! ְוכֵּ ץ ּגָ ֹכַח עֵּ ים" ְוכּו'. ְוַהּכֹל ּבְ י ֲחָכמִּ ידֵּ ְלמִּ דֹול, ַאף ּתַ ת ַהּגָ יק א  ָטן ַמְדלִּ
ה הַ  יר ז  אִּ הּוא הֵּ ת, ש   ָחָכם ָהֱאמ  יק ה  ּדִּ ר ַהּצַ ְזּכַ ּנִּ ּדֹור ְלדֹור ּכַ ר מִּ יר יֹותֵּ ּנּו ְלָהאִּ ּמ  ים מִּ לִּ ם ְמַקּבְ יָדיו, ְוֻכּלָ ַתְלמִּ ַעת ּבְ יל: -ּדַ ְלעֵּ

 .  ל' נדרים ג, ו(ליקו"ה יור"ד ח"ב, ה -)

ְכרֹונוֹ  זִּ נּו  ַרּבֵּ ָאַמר  ש   ַהּתֹוָרה-ּוְכמֹו  ַאַחר  נּו  ּמָ עִּ ר  ּבֵּ ּדִּ ש   ֹות  דֹוש  ַהּקְ יחֹוָתיו  ׂשִּ ּבְ ְבָרָכה  ר  לִּ ְזּכָ ַהּנִּ יד  ְוַתְלמִּ ן  ּבֵּ ל  יל,  -ש   ְלעֵּ
ין ַלֲעלוֹ  זֹוכִּ ָיָדּה  ַעל  ָהַאֲחרֹוָנה, ֲאָבל  ָגה  ַמְדרֵּ יא  ֱאמּוָנה הִּ ָאז: ש   ָאַמר  ְוכּו' ש   ֻמְפָלג  יַנת ָרצֹון  ְבחִּ לִּ יַע  ּוְלַהּגִּ ַהּכֹל,  ַעל  ת 

ּיֹות ש    י ַמֲעׂשִּ ּפּורֵּ סֹוף סִּ ם ּבְ ָ ן ש  ה ַעל ַהּכֹל, ַעּיֵּ עֹול  יָחה ֹזאת: ש   ּשִּ ם ְמַעט מִּ ָ ס ש  ְדּפַ  .  ליקו"ה יור"ד ח"ב, הל' נדרים ג, טז( -)ּנִּ

כְ  ה ַהּתַ ַדע, ז  ר לֹא נֵּ יָעה ֲאש   ית ַהְידִּ ְכלִּ ים הַ ּתַ יקִּ ּדִּ ם ַהּצַ י אִּ ה ּכִּ ּזֹוכ  י ש   ין מִּ ית אֵּ י ַאףלִּ ַמֲעָלה ְמֹאד, ּכִּ ים ּבְ דֹולִּ י    -ַעל-ּגְ ּפִּ
ְכלִּ  ּתַ ים ש   ַהּכֹל אֹוְמרִּ ה,  ש   ז  ז ּבָ אֹוחֵּ י ש   ם מִּ י אִּ מּות, ּכִּ לֵּ ְ ש  ה ּבִּ ָבר ז  רּוש  ּדָ ַדע ּפֵּ ּיֵּ י ש   ין מִּ ַדע, ֲאָבל אֵּ ר לֹא נֵּ יָעה ֲאש   ית ַהְידִּ

ַהיְ  ה ַעלּדְ ה ָלז  ּזֹוכ  ְכרֹונוֹ -נּו ש   נּו זִּ י ַרּבֵּ ּפִּ י מִּ ַבְנּתִּ ר הֵּ ֲאש   ים, ּכַ יו ַהּטֹובִּ י ַמֲעׂשָ ׂשִּ -ְידֵּ ְמֹבָאר ּבְ ְבָרָכה, ּכַ ים:  לִּ ִּ דֹוש    -)יחֹוָתיו ַהּקְ

 .  ליקו"ה או"ח ח"א, הל' נפי"א ד, טו; מובא בשיש"ק ח"א, סעיף י"ב(

י מ ּקּוטֵּ לִּ ּבְ סֹוף ּתֹוָרה ז' ש   ּזֹאת הַ ּבְ ק ב', מּוָבא ש   ל  לש  ֹוֲהַרן חֵּ ָ י ש  ֵּ ְמָרה ְלַאְנש  א  ֹון  -ּתֹוָרה נ  ש  ם. ַהּלָ ָ ן ש  ים, ַעּיֵּ רִּ ְסעּודֹות ֲאחֵּ
ָאַמר ַרּבֵּ  לש  ש   ָ י ש  ֵּ ים ַחּלֹות"...  -נּו הּוא: "ְלַאְנש  יָנם אֹוְכלִּ אֵּ ים(ְסעּודֹות ש   לש    -  )ַהְיינּו: ַמְלָאכִּ ָ עס, ָוו-"ש  יק  יי  ְסעּודֹות'נִּ אס זֵּ

יין קֹוי ט קֵּ ְ יש  ין נִּ סִּ ":  ע  יְטש   .  שיש"ק ח"ב, סעיף רפ"ג( -)לִּ

לומד מוהרנ"ת אחר חצות נחמן טולטשינער שראה פעם איך  ינהגם" שבליקוטי   סיפר רבי  "כי מרחמם  התורה 
  שיש"ק   -)מוהר"ן ח"ב סימן ז', בחיות והתלהבות כזו עד שהיה נדמה כאילו שמעה מוהרנ"ת עתה ממש מרבינו:  

 .  יף תקצ"ט(ח"ב, סע

באותו ליל שבת, שאחר פטירת מוהרנ"ת, כששכב עדיין מוהרנ"ת בביתו על הארץ, אמר רבי אהרן הרב: "ידענו,  
ז'( נו  שמה שאמר רבי על הפסוק: "ויהושע בן נון מלא רוח חכמה, כי סמך משה את ידיו    )בליקוטי מוהר"ן ח"ב סימן 

עליו".    –עליו"   זאת  באמרו  רבינו  גימיינט":  התכוון  אים  ער  בהמובא    -)"האט  להלן  וע"ע  תרנ"ד;  סעיף  ח"ב,  שיש"ק 

 . מפל"ח(

ז'(התורה כי מרחמם ינהגם   )ליקוטי  באותה השנה שנאמרה התורה "תקעו אמונה"    נאמרה  )ליקוטי מוהר"ן ח"ב סימן 

רכך בחנוכה שאחריו נאמרה התורה "כי מ-שנאמרה בראש השנה תק"ע, ואחר  מוהר"ן ח"ב סימן ה'( ְזּכָ -רחמם" ַהּנִּ
יל, כי הם שייכים זה לזה וקשורים זה בזה וה   )סימן פ"ט( בן היטב, כי יש בזה הרבה לדבר, ועין בספר חיי מוהר"ן  ְלעֵּ

 .  שיש"ק ח"ו, סעיף ה'( -)שכתבנו שם שבכל שנה קיבל רבינו כל הזמנים הקדושים בהתחדשות נפלא ְוכּו': מה 

בשמעתי מאבי   אריה  צבי  אהר-)=ר'  דברסלב( ר'  הרב  ְכרֹונוֹ   ן  ְכרֹונוֹ -זִּ זִּ רבינו  המקורבים של  מגדולי  ְבָרָכה ששמע  -לִּ
ְכרוֹ  ְבָרָכה, שהבינו מרמיזותיו הקדושות של רבינו זִּ ְבָרָכה, שבזה המאמר הקדוש סמך ידיו על הרב רבי נתן -נוֹ לִּ לִּ

ְכרֹונוֹ  ְבָרָכה, שהוא יהיה המוציא והמביא בכל עניניו הקדושים של רבינ-זִּ ְכרֹונוֹ לִּ זִּ ְבָרָכה לאחר פטירתו, כמו  -ו  לִּ
ְכרֹונוֹ  זִּ רבינו  הקדושה של  קיום השארתו  עיקר  היה, שכל  בעינינו שכן  לנצח,  -שראינו  ְבָרָכה  ככולו לִּ רובו  היה 

ְכרֹונוֹ  ְבָרָכה, כידוע: -כמעט רק על ידי הרב רבי נתן זִּ  .  פל"ח תו' זו; מובא בשיש"ק ח"א, סעיף רכ"ג( -)לִּ

ְכרֹונוֹ הקדוש של הרשמעתי מפיו   ְכרֹונוֹ -ב רבי נתן זִּ ְבָרָכה, שיחה נפלאה ונוראה, באשר שרבינו זִּ ְבָרָכה היה -לִּ לִּ
ְכרֹונוֹ משתוקק, שישאיר אחריו בן זכר מ ְבָרָכה, אז בביאור דבר זה קצת, כי -מלא מקומו. והאריך הרב רבי נתן זִּ לִּ

ְכרֹונוֹ  זִּ מרבינו  נשאר  היה  בן, שהוא תל-אם  ְבָרָכה  הקדוש,  לִּ אביו  הקדושה של  שיקבל הארת דעתו  מיד אמתי 
   .שם; מובא בשיש"ק שם, סעיף רכ"ד( -)בודאי כבר היה העולם בא לתכלית השלימות והתיקון:  

ְכרֹונוֹ  זִּ נתן  רבי  להרב  שהיה  הקדושה,  הענוה  מעלת  רבנו  -ידוע  וכאשר  ומכיריו,  יודעיו  לכל  כידוע  ְבָרָכה,  לִּ
ְכרֹונוֹ  ְבָרָכה בעצמ-זִּ )עבידה , ו"ענוה גדולה מכולם"  חיי"מ סעיף של"ח(-)ו הפליג בשבחו בענין המידה הזו של ענוה  לִּ

   .שם; מובא בשיש"ק שם, סעיף רכ"ה( -): זרה כ:(

כן משני הבחינות המבוארים כאן,  -...ועיין עוד בליקוטי תנינא במאמר "כי מרחמם ינהגם", סימן ז', שם מדבר גם
ה ודרי מטה, בן ותלמיד. ומבואר שם שבחינת התלמיד הוא בחינת יהושע, ר"ת וקורא אותם שם בשם דרי מעל
עפר   שוכני  ורננו  הקיצו  יט(יקומון  כו,  שצריכי)ישעיה  מה  היינו  עפר  ,  שוכני  מטה  הדרי  לחזק  בתכלית   -ן  שהם 

ועמם ושלום, רק ידעו כי השם גם אתם  -לבלי יתיאשו עצמן, ולבלי יסוגו אחור לגמרי חס  -שפלות המדריגה  
ר ְזּכָ יל נאמר בשבת חנוכה שנת תק"ע, שהוא  -ואצלם, עיין שם התחזקות גדול ונורא, ומאמר "כי מרחמם" ַהּנִּ ְלעֵּ

ְכרֹונוֹ  שנה האחרונה מימי חייו ְבָרָכה, ושם מוזכר ענין של "ויהושע בן נון מלא רוח  -הקדושים של רבינו הקדוש זִּ לִּ
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ושמעתי מאב עליו",  ידיו  כי סמך משה את  ְכרֹונוֹ חכמה  זִּ ְבָרָכה  -י  בלִּ אריה  צבי  דברסלב(-)רבי  הרב  אהרן  ששמע    ר' 
ְכרֹונוֹ  ְבָרָכה, שהבינו אז מ-מזקני תלמידיו הקדושים של רבינו זִּ ְכרֹונוֹ לִּ ְבָרָכה, שבמאמר  -רמיזותיו הקדושים של זִּ לִּ

ְכרֹונוֹ  זִּ ְבָרָכה, ובאמת רוב שיחותיו  -זה נתן סמיכה לתלמידו הקדוש הרב רבי נתן  הקדושות של הרב רבי נתן לִּ
ְכרֹונוֹ  זה  -זִּ ְבָרָכה, היה בענין  יתייאש    -לִּ ונורא מאוד, לבלי  נפלא  גדול  לחזק את כל אחד מישראל בהתחזקות 
חסעצמ אף-ו  שהוא,  שאיך  רק  לגמרי,  על-פי-על-ושלום  מעתה  ויתחזק  יתעורר  השם -כל -כן  לעבודת  -פנים 

נפל מזה  וכמבואר  ְוכּו',  שם  מה שמצינו שאמר  יתברך ממקום שהוא  בחינת  שזה  הקדושים,  הרבה בספריו  אות 
ומבואר בליקוטי תורה   , )יהושע א, ו, ז, ט(השם יתברך בעצמו ליהושע אחרי פטירת משה שלש פעמים "חזק ואמץ"  

ְכרֹונוֹ  זִּ ְבָרָכה  -בשם האר"י  ובשער הפסוקים שם(לִּ גימטריא משה, כי בזה האיר ליהושע   )שם,  כי שלש פעמים חזק 
עיי"ש    השלש ְוכּו',  ְוכּו'  במשה  שהיו  ותחתונה,  בחינות  עליונה,  נקודה  באלף:  שיש  בחינות  השלש  נגד  שהם  לרמז  )ואפשר 

:  : "רק חזק ואמץ"[ )שם א, ח"י(, וכן ישראל בעצמן אמרו גם כן ליהושע כלול מכל הבחינות ְוכּו'(  ואמצע, וידוע כי כל בחינה

 יש"ק ח"א, סעיף קצח(.  פרפראות לחכמה תו' ו', סט"ו; מובא בש -)

ְכרֹונוֹ  זִּ ְבָרָכה, כאשר כבר רמזנו למעלה קצת בענין מה  -...ולפי עניות דעתי, רמז גם בזה סמיכה להרב רבי נתן  שביארנו קצת על  לִּ
נת המאמר "קרא את יהושע" סימן ו' )אות ט"ו; הובא לעיל שם(; ושגם במאמר "כי מרחמם ינהגם" בליקוטי תנינא סימן ז', שנאמר בש

ְכרֹונוֹ  ְבָרָכה, וגם שם מובא בסוף המאמר פסוק זה "ויהושע בן נון מלא רוח חכמה" ְוכּו',  -תק"ע, שהיא שנה האחרונה של ימי חייו זִּ לִּ
י ֵּ ְכרֹונוֹ -ואז הבינו גם קצת מַאְנש  זִּ נּו , שכוונתו  לֹומֵּ ְ ְכרֹונוֹ -ש  זִּ ְבָרָכה להסמיך בזה את הרב רבי נתן  ְבָרָכה, בפרט לפי מ-לִּ ה שמבואר,  לִּ
ְכרֹונוֹ  ְכרֹונוֹ -מה שאמר לו רבנו זִּ ְבָרָכה: "ואם יש לך אמונה" ְוכּו', מובן מזה שגם רבינו זִּ ְבָרָכה הסכים למחשבותי -לִּ ו, שיש לו אמונה  לִּ

כן בודאי היה ראוי לסמיכה,  -חכמים להאמין גם בעצמו, ובחידושיו שהוא מחדש. ואם-שלימה, רק שצריך לתקן עוד בחינת אמונת
אמונתמ לו  שיש  ענין  -אחר  כל  בעצמו  שזה  הלימודים שלומד,  מכל  ישרות  והנהגות  אמת  משפטי  להוציא  וזוכה  בשלימות,  חכמים 

ְכרֹונוֹ החיבורים הקדושים שחיב ְבָרָכה, שהם ספרי "ליקוטי-ר הרב רבי נתן זִּ ְכרֹונוֹ -לִּ -הלכות", שהתחיל לחברם בחיים חיותו של רבינו זִּ
כְ  זִּ ובפקודתו  ְבָרָכה  אמת  -רֹונוֹ לִּ משפטי  לומד,  שהאדם  הלימודים  מכל  להוציא  זה  קוטב  על  רק  הוא  ענינם  יסוד  כל  אשר  ְבָרָכה,  לִּ

ב ותערובות ְוכּו', והן מהלכות טוען ונטען, וגביית חוב, ופקדון, ושומרים, וכל כיוצא בזה, וכמובא  והנהגות ישרות הן מהלכות בשר בחל
ם כזה בודאי ראוי לסמיכה. ויותר יש לבאר בזה מענין ידי הכתיבה וידי הסמיכה, כי הרב  הלכות". וחכ-גם בהקדמה של ספר "לקוטי

ְכרֹונוֹ  זִּ ְבָרָכה היה כתבן וסופר גדול-רבי נתן  ְכרֹונוֹ לִּ זִּ ְבָרָכה, -, וחיבר ספרים הרבה, וגם כתב כמעט כל חיבוריו הקדושים של רבינו  לִּ
ְכרֹונוֹ  זִּ עליו, ש-ורבינו  בעצמו אמר  ְבָרָכה  "ליקוטילִּ בהספר  גדול  חלק  לו  על-יש  )היינו:  שלו  הוא  הספר  וכמעט שכל  ידי  -מוהר"ן", 

ְכרֹונוֹ -ידושיהגעגועים והתשוקות גדולות וחזקות מאוד שהיו לו לשמוע ח ְבָרָכה, וגודל זהירות וזריזות השתדלותו בזה  -תורה מרבינו זִּ לִּ
 מובא בשיש"ק שם, סעיף ר"י(.   פל"ח תו' ס"א, סי"ז )דף ל"ה. טו"א(; -לכתבן ולהעתיקם(: )

ינַ  ְבחִּ לִּ מּות  לֵּ ְ ש  ּבִּ ה  ְזּכ  ּיִּ ש   ָרצֹון,  יַנת  חִּ ּבְ יל  בִּ ְ ש  ּבִּ ָהָיה  ָהָאָדם  יַאת  רִּ ּבְ ר  ּקַ עִּ י  נּו  ּכִּ ַרּבֵּ י  ְברֵּ דִּ ּבְ ּמּוָבן  ּכַ מּות,  לֵּ ְ ַהש ּ ית  ְכלִּ ּתַ ה  ּז  ש   ָהָרצֹון"  ָאַרת  "ה  ת 
ְכרֹונוֹ  ה ְמקֹומֹות. וּ -זִּ ַכּמָ ְבָרָכה ּבְ יחֹות ָהַר"ן: )לִּ ׂשִּ סּו ּבְ ְדּפְ ָבר נִּ נּו. ּוְקָצָתם ּכְ ּמָ ר עִּ ּפֵּ ּסִּ ּפּוָריו ש   סִּ ְפָרט ּבְ ילַ  -בִּ ְלכֹות ְנטִּ ם  ליקו"ה או"ח, ח"ב, הִּ ת ָיַדיִּ

 ג, ג; מובא בשיש"ק ח"א, סעיף ט"ז(. 

ָכל ּדֹור, הּוא ַעל ה ּבְ ל ֲחֻנּכָ ּוָעה ש   ש  ס ְוַהּיְ ַכת ַהּנֵּ ָ ר ַהְמש  ּקָ י -עִּ ת ֹראש    ְידֵּ ַ ָנה ְויֹום-ְקֻדש ּ ָ ְכרֹונוֹ -ַהש ּ ָאַמר ַאדּומֹו"ר זִּ מֹו ש   ּפּור ּכְ ם    -ְבָרָכה: )לִּ -ּכִּ ָ ש 
ְלכֹות ֹראש   ש  ז-הִּ  , עיי"ש; מובא שם שם, סעיף מ"ז(.  , יא'ֹחד 

ְנָיָנא   ּתִּ י  ּקּוטֵּ לִּ ּבְ ש   ְוכּו'  ין  ְנָימִּ ּבִּ ל  ש   ְלקֹו  ח  מֵּ יֹוְצָאה  ָהְיָתה  ְרצּוָעה  י  ַמֲאַמר  ּקּוטֵּ לִּ ּבְ ש   ם  ְיַנֲהגֵּ ַרֲחָמם  מֵּ י  ּכִּ ץ"  ּקֵּ מִּ י  "ַוְיהִּ ְלַמֲאַמר:  ְך  ּיָ ַ ש  ע"ז,  יָמן  סִּ
נְ  יָמן ז': )ּתִּ  ח"ב, הל' ראשית הגז ג, ח"י; מובא בשיש"ק ח"א, סעיף פ"ה; וכ"ה בליקו"ה או"ח ח"ג, הל' פסח ט, ג(.  ליקו"ה יור"ד  -ָיָנא סִּ

ְתנּו ָמָרק-ּוַפַעם ּנָ ש   י נָ   ַאַחת, ּכְ ר ַרּבִּ ּבֵּ ְלָחן, ְודִּ ֻ רַעל ַהש ּ כ  יק-ָתן זֵּ ם" )ליקו"מ ח"ב, ת -ְוָקדֹוש  -ַצּדִּ ם ְיַנֲהגֵּ י ְמַרֲחמֵּ ַהּתֹוָרה: "ּכִּ ְבָרָכה מֵּ תֹוְך  לִּ ו' ז'(, ּבְ
ָרק ְולֹא ָאַכל. ַאַחר ַעד ַהּמָ ם ּבְ ּלֵּ ִּ ָרק, ְוש  ר ַהּמָ ְתָקרֵּ ְך נִּ ֲאָכל אֵּ -ּכָ ּמַ ָהָיה ּבַ ע ש   ְתַוּדַ ְך נִּ ָפה: )ּכָ ל ְטרֵּ ָלה ש   אֵּ ְ ל; מובא בשיש"ק   -יזֹו ש  ְרז  י"ָה ּבַ ֲאָבנ 

 ח"א, סעיף תרנ"ז(.  

ְקָרא: ה ַהּנִּ ל ֲחֻנּכָ ּיֹום ָהַאֲחרֹון ש   י  ּבַ ֵּ ה", ָהיּו ַאְנש  ירֹות ֲחנֻ -"ֹזאת ֲחֻנּכָ ים ְזמִּ רִּ ָ ר ָהַאֲחרֹון, ְוָהיּו ש  ים ַיַחד ְלַאַחר ַהְדָלַקת נֵּ ְתַאְספִּ נּו מִּ לֹומֵּ ְ ן  ש  ה, ְוכֵּ ּכָ
ת יֹום ּלַ פִּ ל ּתְ ים ֻנְסָחאֹות ש   רִּ ַלח ָנא ש   -ְמַזּמְ י ַהּסְ פִּ ּכְ ק ב', ש   ל  תֹוָרה ז' חֵּ י ָהָאמּור ּבְ ּפּור, ְלפִּ יֹוםּכִּ ְפֹעל ּבְ ה לִּ ה,  -ּזֹוכ  יַנת ֲחֻנּכָ ְבחִּ ה לִּ ן זֹוכ  ּפּור, ּכֵּ ּכִּ

י ש    ה, ּוְכדֵּ ּה ַהְרּבֵּ יכּו ּבָ ֱארִּ ם, אּוָלם לֹא ה  ָ ן ש  ֲחצֹות ַלְיָלה: )ַעּיֵּ ר ּבַ ְתעֹורֵּ  שיש"ק ח"ד, סעיף רנ"ו(.   -ּיּוְכלּו ְלהִּ

 בשר וחלב בשבועות   תשכתב טעם לאכיל"מי הנחל".  עוד עיין 

 עיין פל"ח מאות כו עד לח מה שמבאר כיצד סמך רבנו את מוהרנ"ת בתורה זו  ועוד חדושים בעניין משה ויהושע וכוונות חנוכה. עוד 

 
 הקדמה 

זו  ישראל שהוא רק מי שהוא רחמן אמיתי שמרחם  אאודות המנהיג הרה שלימה  היא תו  תורה  מיתי של 
ישראל   על  נפש  מאד  מסירות  כדי  שמכניס  עד  היא  ישראלורחמנותו  בעם  להקב"ה.   דעת  אותם    ומחבר 

וזה החוט הסובב   כיצד למלא את העולם בדעת את ה' ית'ובתורה זו מבואר באריכות כיצד הוא עושה זאת, 
אכתוב בעניין מהות וגדר אחרי הקדמה קצרה הנוגעת בסוגיא הקשה שבתורה זו  לכן תחילה    כל תורה זו.ב

ות שכתבתי לפני כל אות ולפני כל נושא חדש בתורה  כהקדמה אני מעתיק את כל ההקדמהדעת ואח"כ  
  ."לבפנים כדי לעקוב אחר המהלך באופן רצוף ולתפוס כיצד כל הנושאים קשורים כאחד לעניין הנ

מנהיג אמיתי הוא צדיק גדול מאד שהשגתו למעלה למעלה מהעם ובכוחו להראות לגדולים ביותר שעדיין  
שה רבנו )עיין תורה פב תנינא( לרדת אל הקטנים והרחוקים ביותר  ענוה ושפלות כמלו  הם רחוקים, וגם יש  

רוב עליהם מאד ועיקר לרחם עליהם ולחזקם ולהראות להם שאדרבה כתיב אשכון את דכא והש"י סמוך וק 
וזה יכול רק צדיק גדול מאד כי כפי מה שזוכה להשיג  ,  שמתקרבים  הוא דייקא מהם מהרחוקיםית'  כבודו  

יותר יותר.  מקיפין גבוהים  יכול לרדת ולהאיר בחי' מלא לנמוכים  דהיינו כפי מה שזוכה להיות בבחי'    כך 
יכול לרדת למטה לנמוכים שנדמה  משה נגש אל הערפל למעלה לגלות אלוקות בחושך החלל הפנו י כך 

 הארץ כבודו. להם שהם בחלל הפנוי ממנו ית' להאיר להם בחי' מלא כל 
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"כל" שיש לצדיק   ותרגומו דאחיד בכי  "  כמ"שוזה בחי'  ובארץ"  וארעא  שכל בשמים  כזה  מיא  ורק מנהיג 
כתר העם בבחי'  קומה שלימהכי    פי'  ,שמדרגתו היא  הוא  במ  ,כל העם  כלפיהם  דהיינוהוא  ו דרגת הכתר 

  הוא מנהיג אמיתי.  , רק מעליהם

אחד ואחד   ורבנו כאן מפליג עוד במדרגת הצדיק שנוסף לבחי' "כל" הנ"ל שעל ידה שומר על הרצון של כל 
תקרב אל הש"י, עוד יש לצדיק בחי' "כלליות" שהיא מדרגה נפלאה ועצומה, מה  יות משתדל להמהעם לה

דהיינו להראות לקטנים    "מלא כל הארץ כבודו"עם השגת    "כבודו  מקוםאיה  "שיודע לחזור ולכלול השגת  
נפלא ששרשו במקיפין   מהשגת הגדולים ולגדולים מהשגת הקטנים כדי לשמור על היראה שלהם. וזה סוד

החמיש שער  של  בחי'  הנפלאים  הצחצחות  אור  בחי'  יובל  בחי'  שבאור  ים  נהורין  ש"ע  שהם  הכתר  שפע 
לכן רק צדיק עצום שזכה לשלימות הדעת תכלית  ,  \טוסייג לחכמה שתיקה/   בחי'והם  הפנים כפי שיתבאר,  

ור עניין זה הוא סוגיא קשה ביותר  )וביא  יכול לעשות זאת  \טז/ויודע לעשות סייג לדבריו  שלא נדע   הידיעה 
ועל ידה מתבאר עומק יותר בכל ובלק"ה נדרים ד' יב עד יח    בתורה זו ומבואר קצת בלק"ה נט"י ו' עו עח

הם בחי' הרמזים שהם הידים שבים החכמה של הצדיק שעושה סייג לדבריו שלא  מקיפין הנ"ל . ו(ורה הזוהת
בידיו   לגלותם רומז  רק  מ  .אלא  כפי  אחד  לאמונה וכל  זוכה  הנ"ל  למקיפין  שזכה  הזה  מהצדיק  ה שמקבל 

לאים  קות נפוהשתוקיאיר לו הארת רצון  ש  ועי"ז יכול לזכות   \יזחזקה מכח הארת הדעת שמקבל מהצדיק/
 בשעת האכילה, כי את הפרנסה מקבלת המלכות משם.  אליו ית' 

, דהיינו שבטל ממנו כל רצון  ' ג'()לק"ה נט"י לסעודה ג  והארת הרצון הזו היא התכלית שבשבילה נברא האדם
 אחר מלבד הרצון הנפלא והמופלג אליו ית', והיא תכלית הידיעה בחי' דעת קנית מה חסרת. 

ביראת שמים נעשים כל אחד לחבירו בחי' תלמיד המקבל דעת מרבו    ד' שנים שמדבריםצ"ע מבואר באות  
ו אות ג' שרש היראה בדעת. ותכלית נמצא שיראת שמים היא בטוי של דעת וכן מבואר בפירוש בתורה ט 

הידיעה היא הרצון הנפלא. גם עיין לק"ה נט"י ו' יב שתורה עז תנינא שם מבואר שבשעת האכילה בקדושה  
 יראה לאדם זה בחי' הרצון המבואר אצלינו שמתעורר בשעת האכילה.  באה

ב רץ לדבוק ברבו והירא וצ"ע כיצד הרצון שהוא בחי' אהבה הוא גם בחי' יראה, דהן תרתי דסתרי שהאוה
 חושש מאד להתקרב לרבו.  

בכהאריז"ל   כמבואר  וגבורות  חסדים  בו  יש  הדעת  כי  אפ"ל  רה(  ואולי  תורה  עיין  הר )גם  זה  ובדעת  גיל 
תבטא ברחמנות שהיא בחי' חסד וגבורה, אבל בדעת גדול הצדיק הגדול שזכה לשפע הכתר שהן המקיפין מ

יובל שהוא שער הנ' בהכרח שדעת כזה יהיה נדמה בשכל אנושי  הגבוהים מאד שכלים של עוה"ב מבחי'  
ויראה ביחד דייקא, ומתבטא באופן שאי אפשר להבין כיצד אבל הוא    לתרתי דסתרי לכן מתבטא ברצון 

 רצון עם יראה דהיינו שממלא אותו ברצון מופלג לדביקות ואעפ"כ הוא מלא ביראת הרוממות נפלאה. 

 

 יות איה ומלאכלליות בן ותלמיד דהיינו כלל
עניין כלליות בן ותלמיד שמבואר בסוף אות י' בעניין היובל ובסוף אות יא שהם סוד המקיפין הגבוהים מאד  

בה הצדיק הגמשפע הכתר שזוכה  ית' שזה תכלית המכוון  שבדור  ול  דם  אליו  הנפלא  נמשך הרצון  ומהם 
 וכנ"ל צ"ע כוונתו בזה.  , מלאומבואר בלק"ה שזה בחי' חיבור איה ובתורה זו ותכלית בריאת האדם. 

שצריך לכלול העולמות עליון בתחתון ותחתון בעליון,    'אות ט ריש  והביאור רמוז בדברי רבנו שאמר שם ב
בחי' עולם תחתון וצריך לכוללם יחד  עלה המשיגים השגות הם בחי' עולם עליון ודרי מטה  שדרי מ  וכוונתו

ַע ְקָצת ּבִּ ובאות ד' כתב   ּיֹודֵּ י ש   י מִּ ַרְך  ּכִּ ְתּבָ ם יִּ ֵּ ל ַהש ּ ים ש   ּועִּ ֲעש  ַ ים ְוַהש ּ ֲענּוגִּ ר ַהּתַ ּקָ עִּ ַע ש   ַרְך, הּוא יֹודֵּ ְתּבָ יָעתֹו יִּ ידִּ
ֲאַנְחנּו   ש   ַרק  ֵּ הּוא  ַהש ּ ל  ש   ים  ּועִּ ֲעש  ַ ְוַהש ּ ים  ֲענּוגִּ ַהּתַ ר  ּקָ עִּ הּו  ְוז  ַרְך,  ְתּבָ יִּ מֹו  ְ ש  ש   ּוְנַקּדֵּ ל  ְנַגּדֵּ ָפל  ָ ַהש ּ ה  ַהּז  עֹוָלם  ם  מֵּ

תּוב: ּכָ ש   מֹו  ּכְ ַרְך,  ְתּבָ ל  יִּ ש   יֵּ ַרְך  ְתּבָ יִּ ם  ֵּ ַהש ּ י  ּכִּ ְוכּו',  ר"  ֹחמ  י  רּוצֵּ ּקְ מִּ ָעָפר  י  ֵּ ּגּוש  מִּ ה  ּלָ ְתהִּ יָת  ְוַחּיֹות "ְוָאבִּ ים  ָרפִּ ֹשְ ֹו 
ַרךְ  ְתּבָ יִּ ים אֹותֹו  ם עֹוְבדִּ הֵּ ים, ש   ְליֹונִּ ים ְועֹוָלמֹות ע  ר ַהּתַ ְואֹוַפּנִּ ּקָ ן עִּ י כֵּ ּפִּ עֹוָלה  , ְוַאף ַעל  ש   ּכְ ּלֹו  ּוַע ש   ֲעש  ַ ֲענּוג ְוַהש ּ

ה. ָפל ַהּז  ָ ל עֹוָלם ַהש ּ    ְלַמְעָלה ָהֲעבֹוָדה ש  

 
 אות ח' ואות יב )ד"ה וע"כ הזהירו(   ו'    נטילת ידים   עיין לק"ה   טו 
. ואולי לפי משמעות דבריו שם שבחי' הכלליות הוא בחי' הרמזים  דבריו שם   נטילת ידים ו' אות ח' אבל לא באר בלק"ה    כך מבואר   טז 

כוונתו שמה שאמר שם באות ט' של  דרי מטה מראה מהשגת הדרי מעלה איה מקום  וע"י הרמזים הוא עושה את הכלליות. אפ"ל 
לא רק רומז להם כי זה לדרי  אין הכוונה שאומר להם בפירוש א   כל הארץ כבודו   א מל   כבודו ולדרי מעלה מראה מהשגת הדרי מטה 

אשו ע"י השגת איה א"א להראות להם איה אלא ברמז וכן לדרי מעלה שיש חשש שיחשבו שכבר זכו לתכלית  י מטה שיש חשש שיית 
אבל צ"ע לכאורה זה לא סייג שעושה לדבריו שלא יכנסו לו  .  מדרגה ע"י השגת מלא לכן א"א לומר להם זאת בפירוש אלא ברמז ה 

אבל עכ"פ זה שכל גבוה מאד לדעת המידה המדוייקת ואולי שכל זה בעצמו הוא משער הנ' בלבד ולא שכל    .יותר   מקיפין גבוהים 
 בהקדמה לאות ט' ין לקמן ו ועי     .בעצמו לא מבאר לעצמו אלא ברמז בלבד. וצ"ע   אנושי וצ"ע, דהיינו שהוא שכל שגם הצדיק 

 ( ידים ו' אות יב )ד"ה וזה בעצמו   ת ל י ט נ   לק"ה   יז 



 13יב.   מוהר"ן תנינא                     תורה ז                  ליקוטי                                                  

לא ומופלג הנ"ל הוא במקיפין הגבוהים ביותר השייכים לדרי  פרצון הנונראה כוונתו בזה שכיון שמקור ה
כן צריך תמיד לחפש כיצד מעלה ואילו כבוד שמים ושעשועיו של הקב"ה הוא דייקא מעבודת הדרי מטה, ל

 שמים.  ורצון כבוד הלהאיר הארת הרצון הזה לדרי מטה דייקא שמכוחו יתגברו ברצון אליו ית' שזה עיקר 

היא עבודת דרי מטה אבל אין שלימות אלא שנכללים בהם גם הדרי מעלה כי    שאע"פ שעיקרומבואר כאן  
י לא שייך לומר שאדם ישאף להיות דרי רק מכח הדרי מעלה נעשית שלימות עבודת הדרי מטה. ובוודא

מעלה   דרי  להיות  לשאוף  תמיד  זה  שהעיקר  כאן  מבואר  אדרבה  כי  שמים  כבוד  יעלה  שממנו  כדי  מטה 
ע למשוולהשיג  גם  צריך  מדרגות  שעולה  שככל  אלא  דעת,  של  מקיפין  ועוד  מטה    ך וד  דרי  את  עימו 

אין שלימות לעליית דרי מעלה בלא דרי  להעלותם עימו כי קומת ישראל אחת מורכבת מדרי מעלה ומטה ו
והעניין כי דרי מטה קרובים לקליפות א"א להם לעלות בעצמם אלא ע"י הצדיק ודרי מעלה שעוזרים    מטה. 

והדרי מעלה מראים להם מהשגת   לדרי מטהומשמע שהצדיק מראה    ,ול איה  "  םשמלא כל הארץ כבודו 
    ועי"ז יש להם יראה שהיא שלימות הדעת. "מקום כבודו

כי היו בחי' דרי מעלה ולא רצו   ,המרגלים שפגמו בזה  לחטאם שמוהרנ"ת  מבאר    חבלק"ה נדרים ד' יב עד י
צדיק הדור שמראה גם לדרי מעלה שעדיין רחוקים  משה רבנו  לו לכי לא התבט  ,לכלול עצמם בדרי מטה

ג המלאכים מה  זוכים לשפלות ומתגברים על יצה"ר המשתלשל בהם מקטרוועי"ז הם    ,מההשגה האמיתית
ולא מדרי    אנוש כי זכרנו שהוא היצה"ר של דרי מעלה שסוברים שכל הכבוד שמים הוא רק מדרי מעלה

)כמבואר בשיחות הר"ן  משיג גדולת הש"י  כי רק הצדיק הדור הוא ש  מטה, באמת מה שא"א לבאר בפה 
עי"ש(   ידעתי  כי אני  א'  בידיו,  סימן  וכבוד שמישאדרבה עיקר  רק לרמוז  דרי    ם הוא מהרחוקיםהשעשוע 

דייקא וכנ"ל.  מטה  ומראים לה,  יורדים הם לדרי מטה  מהשגתם    םומכח הצדיק שמראה איה לדרי מעלה 
כי הארת    ,הארת הרצון הנפלא בשעת האכילהלא נכללים זה בזה ועי"ז זוכים לאיה ומקבלים מהם השגת מ 

ומטה    הושר בו וכלול בדרי מעל. והמקהרצון הזו מקורה במקיפין הנפלאים שזכה הצדיק שהם שפע הכתר
 מקבל ממנו הארת הרצון הזה. 

המקיפין היא שע"י    עיין היטב לק"ה נטילת ידים הלכה ו' אות עו ואות עח מבואר שם, שעיקר השגתעוד  
נע העניין  שלימות  ע"כ  למלא,  מאיה  ממשיך  הרצון  ותלמידהתגברות  בן  רב  בג'  דייקא  כלל   ,שה  שהם 

 ב לדרי מעלה ומהם לדרי מטה עי"ש מהר ,המשכת המקיפין לעוה"ז

אות עו מבאר שאיה ומלא בשרשם הם אחד והשגה זו היא המקיפין הגבוהים של הצדיק בחי' שפע    שםעוד  
מקושר לצדיק יכול לקבל הארה מהם מהידים שבים החכמה דהיינו הרמזים שרומז בחדושי תורתו  הוהכתר  

 מה שא"א לבאר בפה 

ביותר תופס דלית אתר פנוי מניה ואפילו החלל הפנוי אינו כפשוטו אלא ונ"ל הביאור כי רק צדיק הגדול  
במ המסופר  במים  המים  וחומות  וכמבצר  וביה,  מניה  דלבושיה  קמצא  בטלרס  כההוא  מז'  שישי  עשה  יום 

, דהיינו שרק מי שיודע שהחלל אינו פנוי בבחי' משה נגש אל הערפל דהיינו שמשיג  \יח/ מהבטלער בלי ידים
הוא   האיה  כן  ר  ,\יט/ מלאשגם  הידיעה, על  בתוך  והבחירה  בתוך הבחירה  הידיעה  כיצד  וא  הק הוא משיג 

  .\כ/ למד אותם שגם שם הוא מלאל' איה ונדמה להם שהם בחלל פנוי בחישיכול לרדת וללמד לדרי מטה 

 
ְמצּום    -   עפ"י תורה סד.  תולעים ד' אות ח' שמבצר וחומות של מים רומז לחלל הפנוי עי"ש   בלק"ה   כמבואר   יח ם ַהּצִּ ת ּגַ ֱאמ  ּב  ְמָצא, ש   נִּ

ש    ַעְצמֹו  ינַ ּבְ חִּ ּבְ ָחְכָמה  ּבְ ית  ֲעשֵֹּ ּנַ ש   ַעְצָמּה  ּבְ יָאה  רִּ ַהּבְ ל  ּכָ מֹו  ּכְ ה  ַנֲעשֹ  ָחְכָמה  ּבְ הּוא  ם  ּגַ נּוי  ַהּפָ ָחָלל  ה  י  הּוא  אִּ ש   ַרק  יָת,  ָעשִֹּ ָחְכָמה  ּבְ ם  ּלָ ּכֻ ת 
נּוי   ַהּפָ ָחָלל  ְלה  ם  ּגַ ש   יֵּ ת  ֱאמ  ּב  יְך  ל אֵּ כ  ַהּשֵּ ה  ז  ָהעֹוָלם  ה  ז  ּבְ ין  ְלָהבִּ ר  ָ ְפש  ַהָחְכָמה.  א  הּוא אֹור  ש   ַרְך  ְתּבָ יִּ ה    ואעפ"כ אֹורֹו  ְהי  ּיִּ י ש   דֵּ ּכְ נּוי  ּפָ הּוא 

י א   ָבר אִּ ה ַהּדָ יָאה. ז  רִּ י ָמקֹום ְלַהּבְ חִּ הּו ּבְ ם(: ְוז  ָ ן ש  ב, ַעּיֵּ יטֵּ ם הֵּ ָ ְמבָֹאר ש  יד ּכַ ָעתִּ ן ַעד ל  ּום ֹאפ  ש  י ּבְ ִּ ל ֱאנֹוש  כ  שֵֹּ ה ּבְ יג ַעּתָ ר ְלַהּשִּ ָ שֹ  ְפש  ר  ַנת ָהע 
ּמַ  ת ה' ּכַ ָעה א  ץ ּדֵּ יַנת ּוָמְלָאה ָהָאר  חִּ ל, ּבְ כ  יַנת ָחְכָמה ְושֵֹּ חִּ ּבְ ם הּוא  י ַמיִּ "ל, ּכִּ ַהּנַ ם  ל ַמיִּ ם, ַהְינּו  חֹומֹות ש   יִּ יַנת ַהּמַ ְבחִּ ּבִּ ם  ָ ים. ְוש  ם ְמַכּסִּ ַלּיָ ם  יִּ

ם מִּ  ָ יד, ש  ָעתִּ ה ל  ּל  ְתּגַ ּיִּ ת ש   ל ָהֱאמ  כ  יַנת ַהָחְכָמה ְוַהּשֵּ ְבחִּ ים ְוַגן  ּבִּ ים ְונֹוָראִּ ְפָלאִּ ים נִּ ְנָינִּ ם ּבִּ הֵּ ם ְוכּו', ש   ל ַמיִּ ר חֹומֹות ש   שֹ  ם ע  הֵּ ם ש   ל ַמיִּ ְבָצר ש  
רֹות ְוכּו'  ַעְצָמן, ַאךְ ּופֵּ ם ּבְ יִּ ַהּמַ ים מֵּ ְנָינִּ ין ּבִּ יְך ּבֹונִּ ָלל אֵּ נּו ּכְ ְכלֵּ שִֹּ ין ּבְ ר ְלָהבִּ ָ ְפש  י א  ה אִּ ם. ְוז  ל ַמיִּ הּו בְּ . ְוַהּכֹל ש   יַנת ָחָלל   ז  חִּ "ל, ּבְ יָנה ַהּנַ חִּ ַעְצמֹו ּבְ

ן ַהּשֵּ  ה מִּ ְתַהּו  ל ְוַהּכֹל נִּ כ  ש  ּבֹו שֵֹּ ת יֵּ ֱאמ  ּב  "ל, ש   נּוי ַהּנַ הּוא ָחָלל  ַהּפָ יָאה ש   רִּ ל ַהּבְ ְמצּום ש   יָאה ְוָכל ַהּצִּ רִּ ל ַהּבְ ּכָ ַהְינּו ש   ם, ּדְ יַנת ַמיִּ חִּ הּוא ּבְ ל ש   כ 
ְתַהּו   נִּ ַהּכֹל  נּוי;  ל ַהּפָ ש   ְבָצר  ַהּמִּ יַנת  חִּ ּבְ הּו  ְוז  זֹאת.  ין  ְלָהבִּ ר  ָ ְפש  א  י  אִּ ש   ַרק  ם,  ַמיִּ יַנת  חִּ ּבְ הּוא  ש   ַרְך,  ְתּבָ יִּ ַחְסּדֹו  ּבְ ר    ה  שֹ  ע  ּבֹו  ש   ּיֵּ ש   "ל  ַהּנַ ם  ַמיִּ

"ל. ל ַהּנַ כ  יַנת ַהּשֵּ חִּ ם ּבְ י ַמיִּ ם, ּכִּ ל ַמיִּ ן ש    חֹומֹות ְוכּו' ְוֻכּלָ

ד'    עיין לק"ה אבר מן החי   יט  ַהּתַ   -ב'  ָאַרת  ה  ם  ּגַ י  ּכִּ ַמה.  יַנת  חִּ ּבְ ים,  ְרָמזִּ יַנת  חִּ ּבְ ם  הֵּ ש   ְיָקא  ּדַ 'ָיָדיו'  ָיָדיו,  ה  מֹש   ָסַמְך  י  ּכִּ ה  הּוא  ְוז  ש   יד  ְלמִּ
ַעל  ל  ְלַקּבֵּ ין  יכִּ ְצרִּ בֹודֹו  ּכְ ץ  ָהָאר  ָכל  ְמלֹא  יַנת  חִּ ְוַעל -ּבְ ְיָקא.  ּדַ ַמה  יַנת  חִּ ּבְ י  הְ -ְידֵּ ּיִּ ש   יְך  ָצרִּ ן  ָיכֹול  ּכֵּ ְיָקא  ּדַ ְוָאז  ְיָקא  ּדַ ַמה  יַנת  חִּ ּבְ ְלָהַרב  ה  י 
ם   הֵּ יד, ש   ן ְוַתְלמִּ ל ּבֵּ "ל ש   ָארֹות ַהּנַ י ַהה  נֵּ ְ יר ש  ין  ְלָהאִּ יכִּ ירֹות ְצרִּ פִּ ּלּו ַהּכְ בֹודֹו, ַאְך אֵּ ץ ּכְ ת ְמלֹא ָכל ָהָאר  ֱאמ  י ּב  בֹודֹו, ּכִּ ץ ּכְ ַמה ּוְמלֹא ָכל ָהָאר 

ל חַ  ְלַקּבֵּ ן  ּכֵּ ם  ינַ ּגַ חִּ ּבְ מִּ ַחּיּות  ים  לִּ ְמַקּבְ ם  הֵּ יב( ש   יָמן  סִּ ְנָיָנא,  ּתִּ י  ּקּוטֵּ לִּ ּבְ יר,  ָיאִּ רֹו  נֵּ נּו  ַרּבֵּ י  ְברֵּ דִּ ּבְ יָתא  ְואִּ ה  ּיּות.  ַאּיֵּ יַנת  חִּ ּבְ מִּ ַהְינּו  ְיָקא,  ּדַ ה  ַאּיֵּ ת 
ְע  יָנה ָסתּום ְונ  חִּ ּזֹאת ַהּבְ ֲחַמת ש   י מֵּ יַנת ַמה, ּכִּ חִּ הּוא ּבְ בֹודֹו ש   יַנת ַמה,  -ָלם, ַעל ְמקֹום ּכְ חִּ ל ּבְ ָגה ש   י זֹאת ַהַהּשָ ם ַחּיּות, ַהְינּו ּכִּ ָ ש ּ ין מִּ לִּ ן ְמַקּבְ ּכֵּ

יל   ָהכִּ ּבֹו ָקָטן מֵּ ּלִּ י ש   ְוַעל מִּ לֹום,  ָ י ַחס ְוש  ְלַגְמרֵּ יָרה  ְכפִּ ּבִּ ּפֹל  לִּ זֹו ָיכֹול  ָגה  ַהּשָ ּבְ ְכָנס  נִּ הּוא  ש   ּכְ ָגה,  יכִּ -זֹאת ַהַהּשָ ה ְצרִּ י ַמּטָ רֵּ ּדָ ן  ל ַרק  ּכֵּ ין ְלַקּבֵּ
ים  ינִּ ַמֲאמִּ ין  אֵּ ש   ַהְינּו  ּדְ ירֹות,  פִּ ַהּכְ ְוָכל  בֹודֹו.  ּכְ ץ  ָהָאר  ָכל  ְמלֹא  יַנת  חִּ ּבְ ל  ש   ָגה  ְיָקא    ַהַהּשָ ּדַ ַחּיּות  ים  לִּ ְמַקּבְ ם  הֵּ בֹודֹו  ּכְ ץ  ָהָאר  ָכל  לֹא  ּמְ ש  

"ל. ְוַעל  ּנַ יַנת ַמה ּכַ חִּ ה, ּבְ יַנת ַאּיֵּ חִּ ּבְ ר  -מִּ ָ ְפש  י א  ן אִּ ת  ּכֵּ בֹודֹו ּוְלַגּלֹות ָהֱאמ  ץ ּכְ לֹא ָכל ָהָאר  ּמְ ים ש   ינִּ ין ַמֲאמִּ ים ְואֵּ ּכֹוְפרִּ יָרה ש   פִּ יא זֹאת ַהּכְ ְלהֹוצִּ
לֹא   ּמְ ַעל ש   ם  י אִּ ּכִּ בֹודֹו  ּכְ ץ  ָהָאר  ְוַאף -ָכל  ת.  ֱאמ  ּב  ַמה  ל  ש   ָגה  ְלַהּשָ ה  ּזֹוכ  ש   ָחָכם  ה  ה  ּז  ש   ַהְינּו  ַמה,  יַנת  חִּ ּבְ י  ַע  -י ּפִּ -ַעל -ְידֵּ ְויֹודֵּ יג  ַמּשִּ הּוא  ן  כֵּ

י ַההַ  נֵּ ְ ם ש  הֵּ יַנת ּכֹל, ש   חִּ ש  לֹו ּבְ ָחָכם יֵּ ה ה  י ז  בֹודֹו. ּכִּ ץ ּכְ לֹא ָכל ָהָאר  ּמְ ית  ש   לֵּ ב ּדְ ים! ְוַאף ַעל ּגַ ּלֹו ַחד, ְוה' הּוא ָהֱאלֹקִּ ת ּכֻ ֱאמ  י ּב  "ל, ּכִּ גֹות ַהּנַ ּשָ
יַנת   חִּ ָלל ּבְ יּה ּכְ יָסא ּבֵּ פִּ ָבה ּתְ ָ , ַאף ַמֲחש  ַדְעּתָ יָת, ַמה ּיָ ה ָחמִּ י -ַעל -מ  ים.-ּפִּ ּלֹו ַחד ְוה' הּוא ָהֱאלֹקִּ ת ּכֻ ֱאמ  י ּב  בֹודֹו, ּכִּ ץ ּכְ ן ְמלֹא ָכל ָהָאר  ה    כֵּ 'ה', ז 
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ולא יותר וכמבואר בסוף התורה    ם מדתדהיינו    לדרי מטה רק מה חמית דייקא  יםעל כן הדרי מעלה מלמד
ר ר"א מה זה יהושע, וגם זה מכח האיה שמאיר לו הצדיק הגדול שזכה לתכלית הידיעה שלא נדע.  שאמ

ולהאיר תר כך בכוחו לרוככל שעול היו  והצדיק בזה בכל פעם עולה מדרגה יותר  נמוכים  דת לדרי מטה 
שואל הרי  אות עח שלק"ה נט"י ו'  וכמבואר שם  \כא/יש איה גבוה יותר  ,אע"פ שכבר זכה לאיהכי , להם מלא

כי הם    , המלאכים אומרים בכל יום איה א"כ מה יש לצדיק להראות להם איה אלא שיש איה למעלה מאיה
להש יכולים  לא  כי  עומדים  שלהםנקראים  שהאיה  נמצא  לעולם  ממדרגתם  יותר  אחת    יג  מדרגה  הוא 

להם   והצדיק מראה  ית'  אותו  ישיגו  כבר  זו  יזכו למדרגה  ונדמה להם שאם  גם  למעלה מהשגתם  שהשיג 
 מדרגה זו ויותר מזה ועדיין יש לו איה גבוה מזה, דהיינו שלגדולתו ית' אין חקר. 

ידע לחזק עצמו כי איה של  ונ"ל שע"כ מלאך שירד לעוה"ז לא  זכה לאיה,    במלא אע"פ שבהיותו מלאך 
י נמי מלאך הוא מוגבל דלא משיג שגם איה הוא מלא כמו שמשיג הצדיק לכן לא יכול לחזק דרי מטה, והכ

הדרי מעלה לא יכולים לחזק דרי מטה בהשגת מלא אלא רק לכלול אותם בהשגת עצמם שהיא איה, ורק  
 מטה מלא. ל להאיר לדרי  איה ומלא יכו הצדיק הגדול שזכה לכלול

דהיינו שהם   הזו  התורה  כל  עומק  עיקר  שזה  לבאר  נ"ל  אחד  בשרשם  ואיה  שמלא  בלק"ה  ומה שמבואר 
שבאור הפנים שמשם הארת הרצון    ן' יובל ואורות הצחצחות ש"ע נהורי' בחיהמקיפין הנפלאים משער הנ 

"א לבאר זאת לזולתו אלא ע"י  הנפלא שהשגתם היא תכלית בריאת האדם, ושם הסייג לחכמה שתיקה כי א
   .\כב/ הידים שבים החכמה דהיינו הרמזים שרומז הצדיק בידיו, הטהורות

שהם   האלו  המקיפין  עניין  בביאור  שנ"ל  השגת  ומה  בחי'  הבריאה  קודם  השגת  בחי'  עוה"ב  השגות  בחי 
נדע, דהיינו יחידה דיחידה שזוכה צדיק הדור וזה בחי' שלימות הדעת דלעתיד לבוא תכלית הידיעה שלא  

השגת ה' הוא האלקים ואלקים הוא ה' והיינו השגת שפע הכתר דהיינו להשיג את השפע אלקות שבעגול  
יינו בחי' איה מחייה את השפע אלוקות שבעוה"ז. דהיינו השפע שבכתר דהוחלל הכתר ולהשיג כיצד הכתר  

 והכתר שבשפע בחי' האלוקות שבחלל והחלל שבאלוקות.  

א ואיה. לתפוס שאין מלא כי באמת הוא איה ואין איה כי באמת  יא אחת כלליות מלוהן שתי השגות שה
אין חלל כי הוא מלא  ש  דהיינוחלל  ודת  נקכי העולם הזה הוא בחלל הפנוי דהיינו דמיון בתוך    ,הוא מלא
  דהיינו העלם  ,ומכח זה נבנו כל העולמות  ,כי לא פינה אלוקותו אלא רק נתן מקום לדמות שפינה  ,אלוקות

בנין העולמות שבחלל, וכל חיות ההעלם היא מבראשית מאמר סתום כמבואר בתורה איה    האלוקות הוא
 נמצא שגם המלא הוא איה.  כבודו ית'.  םה מקויב תנינא דהיינו שמלא כל ארץ מקבל חיותו מאי

הרמזים  ועומק העניין לבאר באופן שיעורר את הלב לרצון מופלג, דהיינו שלימות הדעת, א"א אלא רק ע"י  
צדיק הדור בידיו הטהורות, והיינו הרמזים שבים החכמה שמשם מקבלת המלכות פרנסה ירא שמים  שרומז  

נו תכלית בריאת האדם לרצות רק את הש"י בלבד שזה בחי' דעת  וע"כ הארת הרצון הנפלא ומופלג דהיי
והגשמיות וחושך  קנית מה חסרת מאיר דייקא בשעת האכילה, לכן דייקא באכילה מתגבר ביותר השכחה  

לתכלית שלנו  נזכה  אז מאד שלא  ביותר אלא שהסט"א מתגבר  לרצון הנפלא  לזכות  הזמן  זה  כי  הרצון, 

 
בֹודֹו. ץ ּכְ יַנת ְמלֹא ָכל ָהָאר  חִּ יַנת ַמְלכּות, ּבְ חִּ ה ּבְ ים', ז  ּלּוי ַמ"ה. 'ֱאלֹקִּ מִּ יַנת ֲהָוָיה ּבְ חִּ יַנת ַמה, ּבְ חִּ ָחד    ּבְ י ה' א  ָחד, ּכִּ ּלֹו א  ינֹות הּוא ּכֻ חִּ י ַהּבְ נֵּ ְ ּוש 

ים! ְוַעל  י ה' הּוא ָהֱאלֹקִּ ָחד, ּכִּ מֹו א  ְ ָחָכם ש   -ּוש  ה ה  ן ז  "ל. ַעל ּכֵּ ּנַ יַנת ּכֹל ּכַ חִּ ש  לֹו ּבְ י יֵּ ל ַהּכֹל, ּכִּ ּכֹולֵּ ל ַמה, ש ּ  ָגה זֹו ש   ש  לֹו ַהּשָ ן הּוא ָיכֹול  -ּיֵּ ּכֵּ
ל ַהכְּ  ל ּכָ י הּוא מַ ְלַבּטֵּ בֹודֹו, ּכִּ ץ ּכְ י ְמלֹא ָכל ָהָאר  ְבָרם ּוְלַגּלֹות ּכִּ ָ ָלם ּוְלש  יַנת ַמה, ְלַבּטְ חִּ ּבְ יָקָתם מִּ נִּ ּיְ ירֹות ש   הּו  פִּ י ז  ַיַחד, ּכִּ גֹות ּבְ י ַהַהּשָ ּתֵּ ְ יג ש  ּשִּ

חָ  ה  מ  יַנת  חִּ ּבְ ָלל,  ּכְ יּה  ּבֵּ יָסא  פִּ ּתְ ָבה  ָ ַמֲחש  ית  לֵּ ּדְ יַדע  לֵּ ָהֱאמּוָנה  ית  ְכלִּ ְוַאף ּתַ ְוכּו'.  יָת  י -ַעל -מִּ ים  -ּפִּ ַהּכֹוְפרִּ ְך  פ  הֵּ בֹודֹו  ּכְ ץ  ָהָאר  ָכל  ְמלֹא  ן  כֵּ
ַעל  ירֹות  ְכפִּ לִּ ְפלּו  ּנָ י -ש   חִּ ּבְ י  י ְידֵּ ּכִּ ַיַחד,  ּבְ בֹודֹו  ּכְ ץ  ָהָאר  ָכל  ְמלֹא  ל  ש   ָגה  ְוַהּשָ ָמה  ל  ש   ָגה  ַהּשָ יג  ַמּשִּ הּוא  א,  ַרּבָ ַאּדְ י  ּכִּ "ל.  ּנַ ּכַ ַמה  ה' הּוא    ַנת 
ְוַעל  "ל.  ּנַ ּכַ ים  "ל.  -ָהֱאלֹקִּ ּנַ ּכַ בֹודֹו  ּכְ ץ  ָהָאר  ָכל  ְמלֹא  ל  ש   ָגה  ַהּשָ ְלַגּלֹות  ָיכֹול  ְיָקא  ּדַ ָחָכם  ה  ה  ז  ן  יַנת  ּכֵּ חִּ ּבְ ַהְינּו  ּדְ יד,  ְלמִּ ַהּתַ ָאַרת  ה  ש   ְמָצא,  נִּ

ַעל  ה  ּל  ְתּגַ נִּ ה  ז  בֹודֹו.  ּכְ ץ  לֹא ָכל ָהָאר  ּמְ ָגה, ש   ַהַהּשָ ּלּות  ְתּגַ ר  יְ -הִּ ּבֵּ ַ ל ַמה, הּוא ָיכֹול ְלש  ָגה ש   יַנת ַהּשָ ְבחִּ ּבִּ הּוא  ה ש   ז  י  ּכִּ ְיָקא,  ּדַ יַנת ַמה  חִּ ּבְ י  דֵּ
ירֹות   פִּ ַהּכְ ל  לֵּ ּוְלַבּטֵּ ּדְ ב  ּגַ בֹודֹו. ַאף ַעל  ּכְ ץ  א, ְמלֹא ָכל ָהָאר  י, ַאְדַרּבָ ּכִּ ּוְלַגלֹות  ה  יַנת ַאּיֵּ חִּ ּבְ יַנת ַמה,  חִּ ּבְ יָקָתם מִּ נִּ ּיְ ָ ש   יּה  ית ַמֲחש  ּבֵּ יָסא  פִּ ּתְ ָבה 

, ַאף  ַדְעּתָ יָת, ַמה ּיָ ה ָחמִּ יַנת מ  חִּ ָלל ּבְ י -ַעל -ּכְ "ל.-ּפִּ ּנַ בֹודֹו ּכַ ץ ּכְ ן ְמלֹא ָכל ָהָאר   כֵּ
הּוא    מכתב שלז   מכתבי מוהרנ"ת עיין    כ ש   ר ּכְ ּפל יֹותֵּ ּלא יִּ ת ָהָאָדם ש   יק א  ּוט ְלַהֲחיֹות ּוְלַהֲחזִּ ש  ָבר ּפָ ה ּדָ ין ז  ּיֹות  שכתב ֲאָבל אֵּ ְחּתִּ אֹול ּתַ ְ ש  ּבִּ

ה  ר ְמאד ְמאד ש   ְסּתָ ְונִּ ְונֹוָרא, סֹוד ָעמק  דֹול  ּגָ ה סֹוד  ז  ּבָ ש   יֵּ לֹום, ַרק  ָ ש  ַחס ְוש  ר  ַמּמָ ּבֵּ ּדִּ י ש   ַע ַרק מִּ ין יֹודֵּ ה ַהּסֹוד אֵּ ּז  נֹות ֱאלּול, ש   ּוָ ּכַ ּוא סֹוד 
ה זאת ַהּתֹוָרה  ּלָ יא סֹוד    )תורה ו'(   ְוגִּ הִּ יַנת  ַהּנֹוָרָאה ש   חִּ ים ּבְ לִּ ְ ְליֹוָנה ְמאד ְלַהש  ה ָהע  יַנת ְנֻקּדָ חִּ ֲעָלה ַעד ּבְ ית ַהּמַ ַתְכלִּ ָבה ּבְ ְרּכָ ה מ  ַגת ַמֲעׂשֵּ ָ ַהׂשּ

י אִּ ָאָדם   ּלּו ּכִּ ּדֹורֹות ָהאֵּ ֹות ַהְירּודֹות ְוכּו' ּבַ ָפש  ה ַהּנְ ּיּוַכל ְלַהֲחיֹות ַעּתָ י ש   ין מִּ א ְואֵּ ּסֵּ ב ַעל ַהּכִּ ֵּ י ש   ַהּיֹוש  "ל ם מִּ ה ַהּתֹוָרה ַהּנַ ּלָ  .ּגִּ

שזה בחכמה וזה    מה שמו ומה שם בנו דהיינו שגם הצדיק וגם הבן שניהם השגת מה חמית אבל ההבדל גדול.  עיין בסוף התורה   כא
 בתפארת.

קנט  הר"ן  )של(    -  ועיין שיחות  יהודי?  להיות  זוכין  קובלנא: איך  לפני בדרך  )שכט( אמר  זאסלאב  בקהלת  פעם אחת אחר שבועות 
והייתי משתומם מאד לפניו על זה כפי מה שהייתי יודע מגדולתו ועבודתו מכבר אשר אי אפשר לשער במח כלל ועדין נדמה בעיניו  

ענה ואמר: הלא בעת שהייתי יגע בשביל עבודת ה' לא עלה על דעתי שאזכה לזה, ולא הייתי יודע כלל ממה       כלל:   שלא התחיל 
ל  דעתי  על  עלה  וכי  עכשו.  יודע  וידיעה  שאני  מציאות  שום  כלל  יודע  הייתי  לא  כי  עכשו?!  יודע  שאני  מה  לידע  ולהתגעגע  כסף 

! והבן. אחר כך אמר: אך    מהשגה זו לכסף ולהתגעגע אלי. אם כן גם עכשו, מי  יודע מה שיש עוד להשיג ומה שאוכל לזכות עוד? 
 זאת נחמתי, שכל היום כולו אני מבלה רק על תורה ותפלה: 

 לסעודה א' שצריך לזה טהרת הידים   י נט"   עיין לק"ה   כב
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בהתקשרות    האכילהק אלא איש חיל זריז במלאכתו, ולהתגבר על תאוות  ניוצריך לזה לא להיות שלימזל
בלי צדיק הדור שממנו   וזה א"א  איתערותא דלתתא  בלא  כי א"א  וההתחלה  לצדיק הדור.  כל ההתחלות 

 לג.  שלו בעצמו היא מנפלאות תמים דעים כמבואר בלק"ה פדיון הבן ה'

 גדר ומהות המושג דעת 
דהיינו שלבו מחובר לידיעתו    קדושה מחובר להש"י דע את אשתו" ובר דעת  דעת לשון חיבור כמ"ש והאדם יד .א

שמחפש ע"י    )כמבואר בתורה מג(  יש גם בר דעת דקליפה כבלעם   בדיל ולהאת הש"י ועי"ז רץ לעשות רצונו,  
החיבור הזה כיצד לעשות הפך רצונו ית', כמבואר בגמ' שמכל הכ"ד שעות של היממה שהקב"ה אוהב ומרחם  

  ן ומצפהמרא לצורך קיום העולם שבו הוא כועס על ישראל ובלעם כל היום היה ממתי י יש רגע כמעל ישראל  
 .  לאותו רק של כעס כדי להשמיד את ישראל

ש"י עד שבכל הפעולות המשתנות  ל הא  רהוא האלקים, דהיינו שכל כך מחוב  יא שיודע שה'הדעת ה ועיקר   .ב
ע שה'  הלב  בהרגשת  בברור  יודע  הוא  אלקים  בחי'  מעצשהן  להן  ואין  אותן  ופועל  כחמושה  שום  אלא    , ם 

ותר ומבאר  על התורה שלנו מעמיק בזה י  (פסח ט' לא)ובלק"ה    .כמבואר בתורה ד'  כחומר ביד היוצר של הויה
שאיה הוא   בחי' ההשגההיא שלא נדע כלית הידיעה תדהיינו שבן ותלמיד המבואר באות ט'  שזה בחי' כלליות

 א נמצא גם באיה. והמל   המחיה ופועל את המלא.

ו שבמצרים עיקר  וחוסר הדעת היא עיקר גלות הנפש ועיקר הגאולה היא גאולת הדעת וזהו שמבואר בתורה נ  .ג
 יחוק הלב מידיעת מציאות הש"י דהיינו ר  גלות הדעת ההגלות הי

  דעת עומד בין החו"ב לחג"ת נה"י דהיינו בין המח ללב, כי המח שכל קר יבש והלב התפעלות חם ולח, כי ה .ד
וכל שכל ראשיתו במח וצריך להביא את הלב להתפעלות וכיון שאין כל יחס בין שכל למדות )כמו שאין יחס  

צע ביניהם והוא הדעת שנכלל בחב"ד דהיינו  וכלית( מוכרח שיהיה ממ בין חומר לצורה כי הן מהות שונה בת
 ת. מח אבל הוא כבר שייך קצת למדות, כי הוא בחי' רגלי המח הנכנסים לראש המדו

שם נחלט השפע ומתלבש כדי  )בחי' רגלים כלי ההולכה והעמידה(  הוד  וידוע שהחלטת הדברים הוא בנצח  כי   .ה
לשון  וזהו    ,הנצח והוד של המחהדעת הוא  לכן    ,דעת ממוצע בין מח ולבלהיות מוכן להשפעה לחוץ. וכיון שה

 שהפירוש שהוא חזק והחלטי בדעתו.   " עומד על דעתו"חז״ל 
חוזר כמה פעמים על לשון ישוב בהקשר לדעת כגון מי שאין בו דעת אינו מן הישוב וצריך    באות ב' רבינו   .ו

תורה י'  ב   וכן,  )ישעיהו מה יח(  אני ה' ואין עוד"  רהתוהו בראה לשבת יצא  ל"כי  בבעלי דעת  את העולם    לישב
ל דעתו" כנ"ל,  בחז"ל לשון "עומד עמצינו  סיבה שבני אדם רחוקים מהקב"ה כי אין להם ישוב הדעת.  תנינא  
 אבל לא מצינו הליכה בדעת. ומדוע? " ב הדעתושולשון "י

ו' על מחז"ל צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם מ .ז באר שכיון ששם העדר ההשתנות  ועיין תורה כא אות 
, להבדיל מעוה"ז שאפשר ללכת ולעלות מדרגה לדרגה. ואיתא במגלה עמוקות אופן ג'  \כגלכן נקרא ישיבה/ 

בין   וכן  החילוק  בין העומדים האלה,  ונתתי לך מהלכים  ז'  ג'  בשם    ראיתיצדיק למלאך רמוז בפסוק בזכריה 
אם   מחז"ל  מבאר  יבקשו מפיהו,  בעל ההפלאה בהקדמתו לספר המקנה  ה' צבקות תורה  דומה למלאך  הרב 

רב   לעמוד  שרק  עצמו  ומקדיש  עצמו  של  הלימוד  ממהלכי  עומד  הוא  התלמיד  את  מלמד  שהוא  שבשעה 
למדרגת התלמיד ללמדו.  ולפ"ז נראה כוונת רבינו ישוב הדעת היא עצירה ממרוץ החיים  כל אחד    ולרדת 

העתיד מאין באתה ולאן    הכל ולהסתכל על העבר ולתכנן את במה שעוסק בין פרנסה ובין לימוד צריך לעצור 
מחובר אליו בכל    אתה הולך זה ישוב הדעת. האם הייתי מספיק מחובר אליו ית' בכל רגע וכיצד אהיה יותר 

 ז כי היום הולך וחולף ואין פנאי לישב עצמו עי"ש. "הרגעים שיבואו. וכשיחות הר"ן מ

שרוח שטות עומדת כנגד הדעת כמבואר  בתורה ז' תנינא  מבואר  את הגדר של דעת ממה ש  לבארעוד צריך   .ח
  ת ומה שאמרו כי הבחירה ע"י הדעת כי בודאי אנוס לא נקרא בוחר אלא העושה מדעשם בהמשך התורה.  

חז"ל אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטות הכוונה כי באמת מצד הדעת הוא מפקע מעבירה וכדי  
מ"ה דייקא  )חגיגה ד.(  רוח שטות להסיטו, כי שוטה הוא המאבד מה שנותנין לו    להשוות את הבחירה נכנס בו 

לכן צ"ל שהבחירה היא בין    .ותו שוטהגמט' אדם דהיינו דעת, אבל צ"ע א"כ מה הטענה עליו הרי בחר בהי
  ידו באין כאחת. )כדמצינו בחז"ל כל הכועס חכמתו מסתלקת והדעת לרוח שטות וכשבוחר נכנס בו בבחי' גטו  

לפני שכועס, אבל א"כ מה הוא אשם אם כבר  וצ"ע הרי הכעס הוא בעצמו חוסר חכמה וא"כ היא מסתלקת  
 א בבחי' גטו וידו באים כאחת( היה שוטה לפני שכעס, אלא מוכרח שהבחירה הי 

שמבואר   .ט מה  ב'  עוד  אות  התורה  שכל  בתחילת  ידוע  חיה  וגדר  אדם.  בדמות  חיה  הוא  דעת  בו  שאין  שמי 
לדאוג   המין  לקיומה  מהותה  מהלכים  ולקיום  שני  לחשוב  אפשרות  לה  אין  מהותה  ומצד  והולדה  באכילה 

קא ע״י שחושב כמה מהלכים קדימה ובעיקר על  קדימה. נמצא לפ״ז שדעת היא עניין הדאגה לקיום רוחני ודיי 
 מגדר חיה. שיצא הסוף ועוה״ב. ואת הדאגה לקיום הגשמי משאיר להקב״ה. ורק זה הוא הבר דעת 

.  \כדשמונה עשרה נקראת תפלת עמידה. אבל קרבנות פסד"ז וברכות ק"ש נקרא הולך מעולם לעולם/ פלת גם ת .י
 בעמידה דייקא.  היאת החיבור שאפשר תכליו  , כי עד עמידה אנו הולכים למדרגת עמידה

 
 מזוהר תרומה קפג. שעמידה בזכר וישיבה בנקבה עי"ש.  קצת צ"ע   כג
דם עוסק בפרשת קרבנות שהוא עולם העשיה. אז הוא דבוק באצילות דעשיה, וכן בפסוקי  כשהא -פרשת נצבים    -  אוהב ישראל   כד

דיצי  באצילות  הוא  ואז  המלאכים.  עולם  אל  יותר  מתקרב  הוא  בעולם  דזמרה  הוא  ואז  יותר.  עוד  מתקרב  הוא  יוצר  ובברכות  רה. 
ת דאצילות ומשם אין לילך יותר כי כיון  השרפים שהוא אצילות דבריאה עד אשר מגיע האדם לתפלת י"ח שם הוא דבוק באצילו 

ו  הוא מתחנן אליו  שצריך האדם לצייר בשכלו ולהיות דבוק במחשבתו דביקות אמיתית איך הוא עומד לפניו ית' לבדו ומקיף אותו 
י"ח תפלת העמידה כי שם האדם  נק' תפלת  ולכך  יצוייר הליכה  לא  ומסדר בקשתו מעומקא דלבא. ושם    כבן המתגעגע לפני אביו 

 עומד לפני רבו.



 16יב.   מוהר"ן תנינא                     תורה ז                  ליקוטי                                                  

כיון שכנ"ל הדעת עומד בין השכל ללב לכן הבטוי לדעת, הוא בלב דייקא דהיינו עד כמה מתפעל הלב ממה   .יא
מהריצ"ח    ש בשכל.שי ב'  ושמעתי  לוי צחק    ( 42)לג  מה  ששמע מרבי  אינו מקיים  ביותר  הגדול  זצ"ל שהצדיק 

וזו    דיק גדול לא מצליח לדעת בלבו את כל מה שיש בשכלו.שאפילו צדהיינו    , שהרשע הגדול ביותר יודע
 משה רבנו נקרא דעת כי בזה עלה על כולם.  ן חילוקי מדרגות הצדיקים ועל כ

נתבאר באריכות בתורה ד' שעי"ז יודע דהיינו מרגיש שכל מאורעותיו  ו מי שמחובר להש"י  עת דהיינ הבטוי לד .יב
 כי ה' הוא האלקים.  לטובה.

  תדהייינו שמרוב חיבור אל הש"י מרגיש תמיד בבי  ( מא  יא דעת קנית מה חסרת )נדרים וכן בתורה כא אות   .יג
 המלך וכלום חסר בבית המלך. 

ה  עוד שם .יד יודע שהכל    דעתשיסורים הם מחסרון  אזי  וכשיש דעת  היסורים מרגישים בלב  כי את  רק  וכנ"ל 
ד'(    להיטיב עימו,  ד' אות  )וכמבואר בתורה  יוכיח  ה'  יאהבה  צ"ע  ו  י החומר משיח דעתו מהם.ויסורכי אשר 
   .אין הכוונה דעת ממש אלא. וצ"ל ששם  ף דעת יוסיף מכאובייוסכי ברוב חכמה רוב כעס מקהלת א יח 

 וא באמונה כמבואר בשיחות הר"ן ריז של הדעת ה עיקר הבטוי .טו
 שגם היא בלב.   \כה/ הבטוי של דעת הוא יראת שמיםעוד  .טז
דעת  עוד   .יז של  הבטוי  ה   .\כו/ענוה היא  אחד  וענווה  אף  על  מעלה  שום  לו  שאין  בלבו  שמרגיש  כמה  עד  יא 

 אבל אם רק יודע זאת בשכל לא נקרא עניו.  , דבר ולא מגיע לו שום מחביריו 
בברכת  הבדלה בההבדלה כדאיתא בתפארת ישראל )ברכות פ"ה מ"ב( מדוע תיקנו  ל דעת היא  עוד בטוי ש .יח

נ"ל כי טוב ורע נבחן רק בעד כמה הדבר    םוהטע  מקורו בירושלמי.  , כי אם אין דעת הבדלה מנין  חונן הדעת 
 .מרחיקשמה  שמחבר למה בין  להש"י יודע להבדיל היטב מי שמחובר  רק מקרב או מרחיק אותי מהש"י ו

התפעלות הלב  קלה לכן בגלל חולשת הדעת בחיבור השכל אל הלב בחוזקה לכן אצלה    ה אשה דעתאבל   .יט
)למדנו  פחד  איום ו)למדנו ממעשה דברוריה אשת ר"מ( או  כגון שבח  גובר על השכל. לכן בכל פניה אל הלב  

לג:(   מתחבא()שבת  הוא  היכן  תגלה  שהיא  שחשש  רשב"י  שאשת  הר  ממעשה  שיתגבר  אפשרות  על יש  גש 
 השכל.

יחבר שכל משובש לליבו וכדמצינו   א כי אז הו  ,במהלכי שכל טעותהאיש שדעתו חזקה אותו אפשר להלעומת  .כ
 במהלכי שכל.  בני בלעם באו נתנו, כי שם  בחטא העגל שם דייקא נשים לא

 

 

 הקדמות לפי סדר התורה
רבנו שמנהיג   ומבאישראל  בתחילת התורה מבאר  הרחמנות  לו מדת  הרחמנות  צריך שיהיה  ר שלפעמים 

לרחם והביאור כי הרחמים להבדיל מדת החסד שהיא להתחסד עם הכל כי זו תכונת מדת    היא דווקא לא
משפיע שתמיד  הר  ,החסד  משפט  אבל  בחי'  הרחמנות  כי  להשפיע,  שלא  הדין  מדת  גם  בה  כלול  חמנות 

קול מה טוב למקבל ששוקל את התועלת שתיוולד מההשפעה דהיינו שלא מדת החסד פועלת בה אלא השי
 וכיצד להביאו לתיקונו. 

אכזרי   רשעים)שזה בחי' רחמי  ועל כן רוצח וגזלן אסור לרחם עליהם באופן שיעזור להם לעשות עבירה  
שהיא משא כבד על הנפש ישראל אלא לרחם עליהם בדרך שימנע (  אות ב'  כמבואר לקמן תורה ח' תנינא

 מהם לחטוא. 
רחם עליהם לפי שכלם דהיינו לעשות  י' דרי מטה המבואר לקמן צריך לוכן תינוק שרומז למעוטי שכל בח
יין פל"ח ט' אולי כוונתו למי שלא  . ומה שנקט ארבעה ימים ע)עיין פל"ח ט'(סייג לדבריו כפי שיתבאר באות ח' 

רק חסר שכל דהיינו חב"ד, אלא שגם חסד גבורה תפארת חסר לו, כי כל קומתו רק נצח הוד יסוד מלכות,  
בחי' חיה, שכל כוחה רק לדאוג לקיומה בלבד לרוץ לחפש אוכל וקיום המין לכן גם הידים שלה שאצל שזה 

שהוא במדרגה כזו נמוכה צריך לדבר עימו ביראת שמים  י  אדם הם חסד וגבורה אצלה הם עוד רגלים, ומ
 לפי מדרגתו הנמוכה שמבין ולא בהשגות גבוהות.   

 באות ב'  
למד דעת את ישראל דהיינו ליישב את העולם  רק משה רבינו שמסר נפשו ל  מבאר רבינו שרחמן הנ"ל הוא

 עיקר האדם הוא הדעת. כי מי שאין בו דעת אינו אדם ואינו מן הישוב והוא חיה בדמות אדם, כי 
ידוע שמדת הרחמנות היא מדת התפארת והיא ספירה שלישית מהמדות וכלולה מחסד ודין על כן נקראת  

אב שיעקב  וידוע  ומשפט/ משפט,  תפארת  היתה  מדתו  לאבות  שלישי  ואמת/  \כזינו  נקרא \כחורחמים  ולכן   ,
למשה רבנו יותר. ועיין תורה כא בחיר האבות. ולפ"ז צ"ע מדוע לא נחשב רחמן אמיתי. ומה חסר לו שיש  

אות ח' שיעקב בחי' עיבור ומבואר שם שהדעת כשהיא בבחי' עיבור הכוונה שאפילו לא נולד כמקיף והוא 
ל מבואר  בחי'  ומאידך  הדעת,  שיבוש  ואפילו  גמור  העלם  דהיינו  ברבים,  לדרוש  ואסור  אהבה,  עלי  גלוגו 

ונקרא שמש, וביארנו שם שהדעת של משה היתה אצל  ה בתורה א' שיעקב אבינו בחי' חכמה וראשית ובכור 
ואצל    יעקב אבינו בבחי' הארת החכמה בבינה דהיינו עיבור בחי' שרק עתה יצא יש מאין חכמה מהכתר,

 
 ששנים מדברים זה עם זה ביראת שמים נעשים בחי' רב המלמד דעת לתלמיד.  מבואר בתורה   כה 

 דם ומשה הוא הדעת מבואר בזוהר והרבה בלק"מ.רבנו כתוב בו שהיה ענו מכל הא   ממה שמשה   כו 
 קב.אמצעי והוא מדתו של יע   )תהלים צט, ד( משפט וצדקה ביעקב אתה עשית, כי משפט הוא קו -טז יח    רבנו בחיי דברים   כז 
 תתן אמת ליעקב   כמ"ש   כח
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את תורת משה רבנו היו אומרים לו שאסור לו    אברהם ויצחק היה עדיין בכתר, לכן אם רצה יעקב ללמד
לידה   החבלי  אחרי  )דהיינו  דגדלות  במוחין  כשהיה  אבל  הרגילה  במדרגתו  דווקא  וזה  ברבים,  לדרוש 
שבמלחמתו עם המלאך של עשיו( אזי נקרא ישראל דהיינו שנולד המקיף, אבל לא נעשה פנימי אלא אצל  

 משה רבנו ביציאת מצרים שיצא הדעת מהגלות. 
כאן  ל רבנו  עולם   -שון  של  אדם  ..בישובו  מבני  היישוב  .. מיושב  מן  העולם  .. אינו  העולם    'שיהי  .. ביישוב 

פעמים/   ..מיושב בחי'    \כטחמש  בישיבה  דווקא  הדעת  כי  הדעת,  ישוב  לעניין  רומז  ואולי  צ"ע.  ישוב  לשון 
ה עניין הדעת שעוצר  עצירה ולא הליכה דמצינו עומד על דעתו וישוב הדעת ולא מצינו הליכה בדעת כי ז

 ומביט על העבר ומתכנן את העתיד בבחי' מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דו"ח.

 באות ג'  
דעת  להכניס  יכול  כי  האמיתי,  הרחמן  הוא  שעי"ז  דעת  הבר  הוא  אמיתי  שמנהיג  להנ"ל  כהמשך  מבאר 

קדושת עם ישראל בשרשם שעל כן הם  בישראל, מבאר עתה רבנו הטעם שזה עיקר הרחמנות, בגלל גודל  
רחוקים מאד מעוון ועל כן כשח"ו נופלים בעוון הוא משא כבד מאד עליהם, ועל כן עיקר הרחמנות עליהם  

 הוא להרחיקם מעוון ע"י שמעלה אותם לדעת כי העוון הוא רוח שטות דהיינו חוסר דעת.  
שא"צ לה כל כך, כדאיתא בחז"ל )ב"ק   לתינוק הצריך לאמו, לעומת וולד חיה   ,ואולי אפשר לבאר במשל

סה:( ששור בן יומו נקרא שור. וכל הגויים מצד שרשם רחוקים מהדעת בעוה"ז, והם מעיקרא חיה בדמות  
אדם, לכן אפילו חסידי אומות העולם כל החיבור שלהם לאמם הוא בז' מצוות בני נח, אבל ישראל כתינוק 

מצוות ל בתרי"ג  נצטוו  לכן  לאמו תמיד  איברים,  שצריך  ורמח  גידים  בכל השסה  ית'  אליו  היות מחוברים 
כן כל   ועל  ונורא, כתינוק המאבד את אמו.  גיד מחיותו הוא משא כבד  ניתוק איבר או  ולכן העוון שהוא 
ייסורים שבעולם לא נחשבים ייסורים כלל כשאינם גורמים לעוון, כי אין ייסורים בלא עוון, תרתי משמע,  

מהפירוש של חז"ל, כי דייקא בגלל שהייסורין הם כתוצאה מהעוון, ועל כן הם רק   והפירוש של רבינו יוצא
תיקון העוון דהיינו רפואה טובה לחבר האבר או גיד שניתק ממקור חיותו, ועל כן לא נחשב ייסורים כלל  

 .  \לכשלא גורמים בעצמם לעוון, כגון ביטול תפלה ותורה ומצוות מחמת חלישות הדעת שגורמים/ 

   אות ד'
עתה יבאר דלא די שאדם עוסק בהשגת הדעת לעצמו גם צריך להשאיר השגת הדעת שזכה בה בעוה"ז  
ובלק"ה   זה.  לעניין  לזה  זה  נעשים תלמידים  ביראת שמים  חבירו  וכל אדם שמדבר עם  ותלמידים,  בבנים 

דעתו    )נדרים ד' ו'( הלכות מבואר ששמע מרבינו בפירוש שזה עיקר מעלתו של הצדיק שלא רק שמשאיר
בעוה"ז בבנים ותלמידים עוד גם בכוחו שהתלמידים יעשו תלמידים וגם הם יעשו תלמידים והכל מכח דעת  

בחייו. בעולם  בכוחם    ההצדיק שהאיר  יהיה  הדרי מטה  כזה שאפילו  בכח  בדרי מטה  ובכוחו להאיר מלא 
 לעורר דרי מעלה בבח'י עץ קטן מדליק עץ גדול. 

 אות ה' 
את שמים דהיינו שילמדו דעת זה לזה צריך שיהיה לו יראת שמים כדי שיהיו הרוצה לדבר עם חברו ביר

 דבריו נשמעים ומתקבלים בלב חברו

 אות ו'  
ויש כאן בלשון רבינו  מבאר כיצד זוכה אדם ששכל המקיף שלו יכנס לפנים ועי"ז יזכה למקיפים חדשים, 

אזי נכנס המקיף לפנים ולשון זה  קצת קושי שצריך ביאור במה שנקט לשון שע"י שנתרוקן מוחו מהשכל  
עד  להיכנס  במוחו  מקום  היה  שלא  כיון  המקיף  נכנס  לא  שקודם  שהסיבה  שכוונתו  שנדמה  קצת  מטעה 
שרוקן אותו ונעשה מקום מקיף אבל באמת רבינו לא הזכיר כלל עניין חוסר מקום רק אמר שע"י שנתרוקן 

שכל לא תופס מקום, אבל שכל הקב"ה שולח מוחו נכנס המקיף ונראה לי כוונתו, שבאמת מדובר בשכל ו
נתרוקן,  הכוונה  וזה  שקיבל,  מה  לתלמידיו  וישפיע  שימשיך  מנת  על  רק  אלא  לו  לתת  רוצה  ולא  לאדם 
דהיינו שלא שומר לעצמו השגותיו שזכה, אלא מלמד לתלמידיו ואזי מיד הקב"ה שולח בשכלו פנימי ומקיף  

 חדשים. 
בואר שע"י שאומר קושיא מיד נכנס בשכלו תירוץ וכשאומר תירוץ ויש כאן חידוש צריך להבין כי כאן מ

חדש   למקיף  שלזכות  כא  בתורה  למבואר  סותר  זה  ולכאורה  במוחו,  יותר  חזקה  חדשה  קושיא  עולה  מיד 
 צריך צעקות ולהכניס מקיף לפנים צריך לקדש הז' נקבי הראש.  

עניין הסייג לחכמה כיון שמדבר כאן  ת ח' היא הקדמה למה שיבאר לקמן באוונ"ל כי עיקר כוונת רבינו כאן 
משפע הכתר שא"א לבארם בדבור אלא רק של הצדיק  מדעת גדול מאד שהיא השגת מקיפין גבוהים מאד  

העניין מדבר באותן מקיפין שנכנסים ממילא ברגע שאדם מוציא בפיו יסוד  ידיו, לכן בביאורו את  לרמוז ב
   ת סייג לדבריו שלא לבוא להשגות שלמעלה משכלו., כי דייקא בהם צריך זהירות לעשואת מחשבתו

 
עיין בסוף התורה  )  אותיות מנצפך בחי 'חמש    חמש פעמים דייקא אולי רומז לחמש גבורות דהיינו ליראה שהיא בחי' גבורות   מה שנקט   כט 

 כי עיקר הביטוי של דעת מבואר לקמן שהוא במדת היראה.  תורה קנד ותורה יד סוף אות ו'(  וב 

עוון. אלא שברשות התורה נדחית המצווה או הלאו מחמת  י כגון חולה שחי   הכוונה   אבל אין  ל ב לאכול איסור ובזמן איסור כי לא 
 החולי.
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 אות ז'  
צריך ללמדם באופן שכל אחד   ,כדי ליישב את העולם בבני אדם  ,מבאר שצדיק המלמד דעת את ישראל

שיש   "כל"  בחי'  וזה  השי"ת,  קרבת  ויותר  דעת  ליותר  לזכות  הרצון  את  יאבד  שלא  לו  הראוי  כפי  ישמע 
לכן צדיק שאין לו בחי' "כל"  ,רומז לספירת היסוד שהצדיק מרכבה להלצדיק כמ"ש כי כל בשמים ובארץ ה
 אינו צדיק כמבואר לקמן תורה סח. 

דהיינו שלבעלי השכל הגדול צריך להראות שעדיין רחוקים מהשגת הש"י לכן מראה להם בחי' מה חמית  
דהיינו קרובים מאד להש"י  ולבעלי השכל הקטן מראה להפך שהם  כבודו,  מקום  איה  כל    בחי'  בחי' מלא 

 הארץ כבודו. 
לתפ וזוכים  יותר  מזוככים  מעלה  שדרי  הוא  מטה  ודרי  מעלה  דרי  בין  בהשגת  יוהחילוק  ברורה  יותר  סה 

הש"י, כגון משה רבנו שזכה לאספקלריא המאירה לעומת שאר נביאים שלא זכו אלא למדרגה נמוכה יותר  
עיהו הראו את הש"י כדמות אדם, כי באמת  וע"כ למשה רבנו אמר הש"י כי לא יראני האדם וחי ואילו ליש

היא שא"א להשיג את הש"י ואדרבה כמה שמשיג יותר משיג עוד יותר עד כמה רחוקה    תההשגה האמיתי
ממנו ההשגה האמיתית אלא שלמי שהוא במדרגה נמוכה מראים מראות שנדמה לו שרואה כדי שלא יפול  

הצדיק מדבר עימו לפי כשרונו    ,בכל מקורב אל הצדיקויתייאש, וזה בכל המדרגות בין בנביאים כנ"ל ובין  
 והשגתו וכוחותיו שלא יתייאש ולא יתגאה לחשוב שכבר זכה להשגות. 

' יבאר רבנו שיש מדרגה עוד יותר גבוהה והיא לכלול את שתי הלימודים האלה יחד דהיינו  טולקמן באות  
מבאר שם שצריך לעשות זאת כדי   לדרי מטה להראות גם "מה חמית" ולדרי מעלה גם "מלא", ובפשטות

משמע שם שזו בחי' מאד גבוהה, שהיא מהשגות השפע    בסוף אות יאשלא יאבדו את היראה, אבל אח"כ  
כתר הנ"ל של הצדיק, דהיינו שבחי' "כל" שמבאר כאן היא עדיין בחי' נמוכה כלפי בחי' הכלליות שמבאר  

 שם. 

 אות ח'  
ד דעת לתלמיד מיד כשמעביר את השכל שזכה בו, לתלמיד,  עפ"י היסוד שלמדנו לעיל באות ו' שכשמלמ

מיד נכנס במוחו שכל חדש, וכאן מבאר רבנו שעל כן צריך להיזהר כשמלמד דעת לעשות סייג וגבול למה  
 שלא טוב שיכנסו במוחו.  משכלושאומר, כי יש מקיפים שהם שכלים גבוהים מאד שהם למעלה 

ידים ו' סוף אות יב שזהו שכתוב במשה רבנו ויסתר פניו כי  כך משמע בהתחלה וכך מפורש בלק"ה נטילת  
ירא מהביט. אבל אח"כ משמע קצת שדווקא בלימוד לתלמיד צריך לעשות סייג כי שכל שלמעלה מהזמן 
זמן  מספיק  אין  מהזמן  למעלה  שהם  שכיון  בפירוש  מבואר  מוהר"ן  בחיי  אמנם  לבארו,  מספיק  הזמן  אין 

הנזכר בתורה סד. וצ"ל אע"פ שהצדיק עצמו יש לו שכל של עוה"ב שהם   לבארם כמו הקושיות מחלל הפנוי
למעלה מהזמן ויכול לתפוס שכלים שהן תרתי סתרי כמו הידיעה והבחירה כי זכה לתכלית הידיעה שלא  
נדע שזו תפיסת השכלים האלה. אבל באמת בוודאי יש גם לצדיק גבול שבו כבר אסור לו להביט ולחקור  

ות סייג לדבריו גם כדי שלא יכנסו במוחו שכלים שלמעלה ממדרגתו כי לגדולת הש"י  ולהשיג, וצריך לעש
 אין חקר ואין גבול אבל להצדיק אפילו הגדול ביותר יש לו גבול. 

וצ"ע קצת משמע שיש גם סייג שעושה הצדיק לדבריו לא מחמת עצמו אלא כי הוא שכל גדול לתלמיד,  
שזה   ועוד  בידיו  מרמז  אינו  זה השכל  בחי'  אבל  הוא  באופן שלא   "כל"הסייג  דבריו  לצדיק שאומר  שיש 

 ישמע כל אחד אלא רק את הראוי לו. ועיין לקמן הקדמה לאות ט' בביאור עניין הכלליות בן ותלמיד.

 אות ח* 
 דרי מטה ודרי מעלה בחי' בן ותלמיד

 אות ט'  
באות ז' נתבאר שהצדיק הוא  לעיל  כי    –  "כלליות"בחי'  גם  לצדיק  צריך שתיהיה    "כל"מבאר שנוסף לבחי'  

מי שיש לו בחי' "כי כל בשמים ובארץ" דהיינו שיודע ללמד כל אחד באופן שישמע רק את הראוי לו לדעת,  
 את הרצון להתקרב אליו ית'.   ו התלמיד והבןבאופן שלא יאבד

כבוד הארץ  כל  מלא  בבחי'  דעת  אותם  שמלמדים  מטה  דרי  בחי'  הוא  תלמיד  שבחי'  שכיון  יבאר  ו,  עתה 
מהמציאות/  יתבטל  ית'  מציאותו  הרגשת  שמרוב  שאפשר  מעלה  \לאנמצא  דרי  בחי'  שהוא  בן  ובחי'   .

בן   לכלול  צריך  לכן  אצלם.  ביראה  חסרון  שיהיה  נמצא שאפשר  חמית,  מה  בבחי'  דעת  אותם  שמלמדים 
ץ,  ותלמיד, דהיינו שלצורך שלימות היראה צריך לכלול שתי ההשגות יחד גם מה חמית וגם מלא כל האר

 ואע"פ שזה תרתי דסתרי, זו שלימות הדעת דייקא. 
פחותה   היא  עצמו  מצד  שהשגתו  לתלמיד  שמלמד  כנ"ל  "כל"  בחי'  לו  יש  שכבר  כיון  הרי  צ"ע  ולכאורה 
דהיינו "מה חמית" והוא מלמדו בחי' "מלא", ולבן שהשגתו מצד עצמו גדולה בחי' "מלא" הוא מלמדו בבחי'  

מיד יחד. אלא ששם זה כדי שכל אחד מהם לא יאבד את הרצון, וכאן "מה", נמצא כבר כלל את הבן ותל
מוסיף בזה כדי שלא יאבדו את היראה, אלא שצ"ע מדוע לא נעשה ממילא. ונראה לי שרבינו בכוונה כתב 

 
מדובר בדרי מטה יותר מסתבר שכשמראים להם מלא אזי נעשה בבחי' ליבו גס בו ועל כן אין לו יראה  בזה שכיון ש   צ"ע כוונתו   לא

 אורה וצ"ע.  ולא מחמת ביטול, שזו מדרגה גבוהה לכ 
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גבוה מאד כפי שיתבאר שהוא בחי' הרמזים שבים החכמה, אולם   כי הוא עניין  זה באופן לא ברור  עניין 
דעת נראה לומר שעיקר ההתכללות אינה כפשוטו שהצדיק צריך לשקול המינון הנכון  קצת לקרב העניין ל

להראות לתלמיד נוסף להרבה מלא גם קצת איה, ולבן נוסף להרבה איה להראות קצת מלא, לא זה עומק 
במה שדרי   היא  ההתכללות  עיקר  כי  העולמות,  לכלול  במה שאמר שצריך  לזה  ורמז  בהתכללות  הכוונה 

ונכללים בדרי מטה ועי"ז דרי מטה נכללים בהם כמבואר בלק"ה נדרים ד' יב עד יח בביאור    מעלה יורדים
חטא המרגלים ויותר בעומק מבואר העניין בלק"ה מטלטלין ג' ט' ד"ה כי באמת )מועתק לקמן( ועוד יותר  

 בעומק בלק"ה נטילת ידים לסעודה ו' עו עח.  
"כי בחי'  את  שמסתמא  כתבתי  ז'  אות  בריש  אחד שהרי    ולעיל  בדיבור  לעשות  צריך  ובארץ"  בשמים  כל 

לו   רק הראוי  ישמע  באופן שכל אחד  אומר  ואעפ"כ  יחד  ומעלה  דרי מטה  לרבים שיש בהם  תורה  אומר 
כי מלא ואיה הם השגות הפוכות ואיך    ,ובאמת זה בעצמו כבר מדרגה עצומה לומר שני הפכים בדבור אחד

דיק. אבל זה עדיין לא נקרא כלליות בן ותלמיד שהולך לבאר יאמר אותן בדבור אחד, אלא שזו גדולת הצ
אבל כלליות בן ותלמיד   דבלא זה אינו צדיק כמבואר בתורה סח תנינא,  עתה, כי בחי' "כל" יש לכל צדיק

זה בחי' אור הצחצחות שפע הכתר בחי' המקיפין של עוה"ב  שמשמע לקמן סוף אות י' )ד"ה אשריך ארץ(  
לכ ולא  הדור  לצדיק  שעושה  שיש  הסייג  ע"י  הצדיק  עושה  הכלליות  בחי'  שאת  משמע  ובלק"ה  צדיק.  ל 

  לדבריו וצ"ע כוונתו.
"ננער  יג בביאור המעשה מרבי אליעזר ורבי יהושע מבואר כיצד נעשית ההתכללות, כדאיתא שם  באות 

דהיינו   משמע  המרגלים(  חטא  בביאור  טז  ד'  )נדרים  לק"ה  ועפ"י  יהושע"  רבי  זה  מה  לו  אמר  שר"א ר"א 
שהוא דרי מעלה השיג ע"י שהתבטל לצדיק הדור שאע"פ שהוא מדרי מעלה עדיין השגתו מה חמית ואיה  
כלפי אמת רוממותו ית' ועל כן הבין שהוא צריך לכלול עצמו עם דרי מטה לקבל מהם קצת מהשגת מלא,  

ש  מטה  דרי  השגת  יהושע  מרבי  קיבל  ועי"ז  חמית  "מה  מהשגתו  יהושע  לרבי  האיר  כן  האמונה  ועל  היא 
 שמלא כל הארץ כבודו, ובזה כלל עולם עליון ותחתון שזה עיקר השעשוע של הקב"ה. 

וביאור עומק העניין נ"ל עפ"י לק"ה הנ"ל שלכלול העולמות יכול בשלימות רק הצדיק כי זו השגת הדעת  
שב בידים  לרמוז  רק  אלא  בפה  אותה  לבאר  וא"א  נדע  שלא  הידיעה  תכלית  בחי'  ביותר  ים בשלימות 

 החכמה,  
כי התכללות העולמות היא התכללות עולם הזה ועולם הבא, היא להשיג כיצד עולם הבא שהוא בחי' מלא  
כמ"ש כי מלאה הארץ דעה הוא בחי' בן שמראים לו איה ועולם הזה שהוא בחי' איה שעל כן נקרא עולם  

 כי האלוקות בו נעלמת, הוא בחי' תלמיד שמראים לו מלא, הם אחד.  
שזה בחי' ההוא    \לבלהשיג כיצד החלל הפנוי דהיינו בחי' איה הוא בחי' מלא ומלא הוא בחי' איה/ דהיינו  

קמצא דלבושיה מניה וביה )עיין סוף תורה סד(, ובחי' המבצר וחומות של מים במים המסופר במעשה מז'  
ששם הוא    בעטלרס יום שישי )עיין לק"ה תולעים ד' ח'( וכמבואר בלק"ה שהיא השגת איה ומלא בשרשן

אחד, בחי' ה' הוא האלקים ואלקים הוא ה', שהן השגות שפע הכתר שמשיג כיצד הכתר מלא שפע והשפע  
מלא כתר, כיצד איה הוא מלא דהיינו שאין חלל פנוי כלל רק שניתן מקום לדמות כן וכיצד מלא מתחיה 

המטונפ המקומות  כל  את  מחיה  סתום  מאמר  שבראשית  איה  יב  בתורה  כמבואר  החלל  מאיה,  דהיינו  ים 
הפנוי, וצדיק כזה שזכה לדעת השלם ממקיפין בחי' יובל משער הנ', הוא בחי' משה נגש אל הערפל ומגלה  
לזכות להארת הרצון הנמשכת משם   יכול  וכל המקושר אליו  ומעלה שמלא כל הארץ כבודו,  לדרי מטה 

 כפי שיתבאר לקמן באות י'.
גבוהה להשגה  שזכה  הצדיק  שמכח  לק"ה  ביותר    ומבואר  הגדולים  מעלה  לדרי  להראות  כח  לו  יש  כזו 

מקטרוג   שמשתלשל  היצה"ר  מהם  ומתבטל  שפלות  בהן  מכנסי  ועי"ז  באמת  להשיג  התחילו  לא  שעדיין 
המלאכים מה אנוש כי תזכרנו דהיינו שלא להחשיב את עבודת הדרי מטה, ועי"ז הם יורדים ונכללים בדרי 

וכשיורדים   מלא,  בחי'  מהם  ומקבלים  נכללים  מטה  ועי"ז  איה  בחי'  מהשגתם  להם  מראים  מטה  לדרי 
יורדים לדרי מטה בחי' הבן   והכל מכח הצדיק אבל ההתכללות בעצמה היא מכח שדרי מעלה  בעולמות 
מטה,  דרי  בעבודת  דווקא  ומשתעשע  נהנה  הקב"ה  כמה  עד  לו  מגלה  שהצדיק  ע"י  התלמיד  את  שמלמד 

כו בכל  מבין שכל השתדלותו היא תמיד  להיות ואעפ"כ  דהיינו  למוחין דגדלות  דקטנות  חו לצאת ממוחין 
דרי מעלה, דייקא, וזה לכאורה תרתי דסתרי, כיון שגם היא השגה גבוה מאד ככל ההשגות הגבוהות שעל  

 כן נדמות במח אנשי לתרתי דסתרי.
שגת  , שזכה לה\לגאבל להאיר "מלא" לדרי מטה יכול רק הצדיק, כי להאיר מלא יכול רק צדיק גדול מאד/

עוה"ב תכלית הידיעה שלא נדע, דהיינו להשיג כיצד החלל הפנוי מלא אלוקות כנ"ל וכן להאיר איה לדרי 

 
א"א להשיג אותו ית' כי לגדולתו אין חקר נמצא מי שנדמה לו שיודע ממנו י' הוא טועה ומי שנדמה לו שהקב"ה    דהיינו שבאמת   לב

 י גם הוא טועה שהרי פעולותיו מרעישות עולם והן לנגד העין תמיד לכל מי שרוצה לדעת.נעלם לגמר 

ּיֹות  שכתב ֲאָבל אֵּ   מכתב שלז   מכתבי מוהרנ"ת   עיין   לג ְחּתִּ אֹול ּתַ ְ ש  הּוא ּבִּ ש   ר ּכְ ּפל יֹותֵּ ּלא יִּ ת ָהָאָדם ש   יק א  ּוט ְלַהֲחיֹות ּוְלַהֲחזִּ ש  ָבר ּפָ ה ּדָ ין ז 
לוֹ  ָ ש  ַחס ְוש  ה ַהּסֹוד  ַמּמָ ּז  נֹות ֱאלּול, ש   ּוָ ּכַ הּוא סֹוד  ר ְמאד ְמאד ש   ְסּתָ ְונִּ ְונֹוָרא, סֹוד ָעמק  דֹול  ּגָ ה סֹוד  ז  ּבָ ש   יֵּ ר  ם, ַרק  ּבֵּ ּדִּ י ש   ַע ַרק מִּ ין יֹודֵּ אֵּ

ה זאת ַהּתֹוָרה  ּלָ ית הַ   )תורה ו'(   ְוגִּ ַתְכלִּ ָבה ּבְ ְרּכָ ה מ  ַגת ַמֲעׂשֵּ ָ יא סֹוד ַהׂשּ הִּ יַנת  ַהּנֹוָרָאה ש   חִּ ים ּבְ לִּ ְ ְליֹוָנה ְמאד ְלַהש  ה ָהע  יַנת ְנֻקּדָ חִּ ֲעָלה ַעד ּבְ ּמַ
ּיּוכַ  י ש   ין מִּ א ְואֵּ ּסֵּ ב ַעל ַהּכִּ ֵּ "ל ָאָדם ַהּיֹוש  ה ַהּתֹוָרה ַהּנַ ּלָ ּגִּ י ש   ם מִּ י אִּ ּלּו ּכִּ ּדֹורֹות ָהאֵּ ֹות ַהְירּודֹות ְוכּו' ּבַ ָפש  ה ַהּנְ  .ל ְלַהֲחיֹות ַעּתָ
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מעלה יכול רק הצדיק, ומכח זה נעשית ההתכללות ע"י הבן והתלמיד בעצמם והעיקר ע"י הבן מוריד עצמו 
 לתלמיד וכנ"ל. 

 

 באות י'  
ת ידים לסעודה ג'  בשעת האכילה ועיין לק"ה נטילכיצד אפשר לזכות להארת הרצון הנפלא  תחילה מבאר  

גת הרצון הזה היא תכלית בריאת האדם בעוה"ז, דהיינו לזכות להארת הרצון הנפלא  ג' מבואר שם שהש 
והמופלג אליו ית' עד שאין שום הסתכלות ולא רצון אחר כלל לשום הבלי עוה"ז, רק אותו ית' בחי' דעת  

 קנית מה חסרת דעת חסרת מה קנית.

טעם שהארת הרצון הנ"ל שמתגלית ע"י התכללות בן ותלמיד דהיינו שלימות היראה כנ"ל, בהמשך מבאר  ו
 מתגלית דווקא בשעת אכילה, ומבאר כי הפרנסה היא מהמלכות לכן המפרנס בהכרח שתיהיה לו מלכות,  

זו צריך בה עיון כי מפרש דבריו שהכוונה לממשלה, אבל מאידך, לעיל מניה ביאר ש כלליות בן ומלכות 
ותלמיד היא לצורך היראה, ומשמע בפשטות מהלך העניין שהיראה היא הגורמת, ואילו מלשון רבנו נראה 
כאילו עזב את עניין היראה מתחיל עניין חדש. ובפנים הקשיתי עם המפרנס צריך מלכות מדוע צריך דווקא  

משמע שבאמת שניהם נכונים    \לדד/ להיות מולך ולא ממליך הרי שניהם זו בחי' מלכות. ועיין בפל"ח אות י
ואע"פ שכאן נקט ממשלה אבל גם יראה היא מלכות כמבואר לקמן אות יג. )ואולי אפשר לומר שזהו אין  
ועיין   ע"י המלכות(  לפרנסה  לו  לא חסר  ירא שמים  דהיינו  דהיינו שגם הממליך את הש"י  ליראיו  מחסור 

מקבלים מהמלכות ושם מדבר מכבוד המלכות לקמן תורה טז תנינא גם שם מדבר מעניין שאת הפרנסה  
שנעשה ע"י הענוה.  ושם משמע שהמלכות היא כפי המלכת הקב"ה דהיינו כבוד מלכות שזה כפי הענווה  

 עי"ש.
והמלכות מקבלת את הפרנסה מכתר עליון הנ"ל שהוא המקיפים העליונים של הצדיק שהם בחי' תכלית 

יינו מה שא"א לפרש בפיו אלא רק לרמוז בתנועת הידים  הידיעה שלא נדע בחי' רמזים שבים החכמה דה
 . \להבחי' תגים הנ"ל שעל האותיות שרומז לסוד עליון, ולאור הצחצחות/ 

לכן בשעת האכילה שהיא הפרנסה שמקבלת המלכות מהרמזים שבים החכמה מתעורר שרש הפרנסה הזה  
של רצון עצום ונפלא אליו ית'    דהיינו מקיפין הנ"ל שהן אור הצחצחות משפע הכתר המתבטא בהתעוררות

 בלא שמבין כלום. 
 ולקמן בסוף האות יתבאר שאורות אלה הם בחי' אור הפנים וש"ע נהורין עליונים. 

ימין ושמאל/ והמקיפים בחי' הארת הרצון הם בחי' אור    \לועוד מבאר שם שהידים שבים החכמה הן בחי' 
 הפנים. 

ז גם עניין כלליות בן ותלמיד שהיא כלליות הארת איה במה שרומז כאן שהידים הן בחי' ימין ושמאל רמו
שמתגלה   הנפלא  הרצון  הארת  נמשכת  הזו  הכלליות  מבחי'  ודייקא  כבודו.  הארץ  כל  ומלא  כבודו  מקום 

שמוהרנ"ת מבאר באריכות עניין הידים ועניין כלליות    \לז/ באכילה. ועיין לק"ה נטילת ידים הלכה ו' אות א'
 איה ומלא. 

 
ם אות יו"ד, ועל ידי כלליות בן ותלמיד נראה לעניות דעתי דרוצה לומר, שאז נמשך על ידי הדעת הקדושה של  ש   -  פל"ח אות יד   לד

א בחינת מלכות, בחינת מוראה של מלכות כמבואר לקמן בפנים באות י"ג ועל כן על ידי זה מי שהוא  המקיפין גם בחינת יראה שהו 
זה שייכות עם המלכות, על כן יכול לקבל בשעת האכילה הארת הרצון שהוא  איש חיל וכו', היינו שיש לו קצת ממשלה ויש לו אי 

מ  שמשם  הנ"ל,  העליונים  המקיפים  הארת  בחינת  הרצון  הארת  כן  בחינת  גם  וזה  הפרנסה  את  יראה  בחינת  שהיא  המלכות  קבלת 
ה הבאה להאדם בעת האכילה  בחינת )רות כ( לעת האוכל גשי הלום אין הלום אלא מלכות וכו' המבואר לקמן, היינו בחינת הירא 

בן חורין המובא  כמבואר לקמן במאמר רצועה היתה יוצאת וכו' סימן ע"ז עיין שם וזה גם כן בחינת )קהלת י( אשריך ארץ שמלכך  
לקמן, היינו כשיש בחינת כלליות בן ותלמיד שהוא בחינת יובל בחינת חירות, ועל ידי זה נמשך יראה שהוא בחינת מלכות, והמלכות  

זוכה  מקב  ויש לו איזה שררות וממשלה  יאכלו, היינו שמי שהוא איש חיל  ושריך בעת  )שם(  ואז  לת פרנסה מן המקיפים העליונים, 
 ילה הארת הרצון שהוא בחינת בעת יאכלו כמבואר בפנים: לקבל בשעת האכ 

 ומצוחצח )בביאור הסבי דבי אתונה ד"ה בסילותא דכדנייתא(  ששרש הממון הוא אור צח    ועיין תורה כג   לה 
בגדול זרועך הוא כנגד אלופי אדום שגידלם יצחק שהוא זרועך שאין זרוע אלא שמאל    -על שמות פרק טו פסוק טז    שפתי כהן   לו 

 עוזו.  ר )ישעיה ס"ב, ח'( נשבע ה' בימינו ובזרוע שנאמ 

ם ָהֲאכִּ אות  נטילת ידים לסעודה הלכה ו    -או"ח    ליקוטי הלכות   לז  ר קֹד  ין ְלַטהֵּ יכִּ י ְצרִּ עֹוָלם  א( ּכִּ ל ֲעבֹוַדת ָהָאָדם ּבָ י ּכָ ְיָקא, ּכִּ ם ּדַ ַדיִּ יָלה ַהּיָ
ּמּוָבן בַּ  ּכַ יָנא,  ימִּ ּבִּ ְלַאְכְלָלא ְשָמאָלא  וא  ה הִּ ר  ַהּז  ּקַ ְועִּ ְשָמאָלא.  ּדִּ ְטָרא  ּסִּ מִּ ְטָרא ָאֳחָרא הּוא  ַהּסִּ יַזת  ל ֲאחִּ ּכָ י  ּכִּ ְמקֹומֹות,  ה  ַכּמָ ּבְ דֹוש   ַהּקָ ּזַֹהר 

 ְ ש  ּבִּ ש   ין  ָהֲעבֹוָדה  ְוָימִּ ין,  ָימִּ ּבְ ְשמֹאל  ְכָלל  נִּ ה  ְהי  ּיִּ ש   ַעד  ָאֳחָרא.  ְטָרא  ַלּסִּ א  ְלַאְכַפּיָ הּוא  ָלעֹוָלם  ָהָאָדם  א  ּבָ ה  ז  יל  י  בִּ רֵּ ּדָ יַנת  חִּ ּבְ ם  הֵּ ּוְשמֹאל 
ַמיִּ  ָ ְוש  ץ  ר  ם. א  ָמיִּ ָ ָחה ש  ּפְ י טִּ ינִּ ימִּ וִּ ץ  ר  ָיְסָדה א  י  ָידִּ יַנת ַאף  ְבחִּ ּבִּ ה.  ַמּטָ י  ְוָדרֵּ ,  ַמְעָלה  ש  פ  ְונ  ּגּוף  יַנת  חִּ ּבְ ה  ְוז  ַמְעָלה  י  ְוָדרֵּ ה  י ַמּטָ רֵּ ּדָ יַנת  חִּ ּבְ ם  ם הֵּ

יַנת עֹוָלם ַהּז   חִּ ה ּבְ ר ְוצּוָרה. ְוז  ר חֹמ  יַנת חֹמ  חִּ ּבְ ה  יַנת עֹוָלם ַהּז  ְבחִּ ּבִּ ש  הּוא  פ  ד ַהּנ  ג  י ַהּגּוף נ  יָנה ַאַחת, ּכִּ ְבחִּ י ַהּכֹל ּבִּ א, ּכִּ ינַ ה ְועֹוָלם ַהּבָ חִּ ת  , ּבְ

יַנת ְשמֹאל ְוכּו':  חִּ ה, ּבְ י ַמּטָ רֵּ ש           ּדָ פֶּ יַנת ּדָ   ְוַהנ ֶּ חִּ יַנת צּוָרה ּבְ חִּ א ּבְ יַנת עֹוָלם ַהּבָ ְבחִּ ים ַיַחד  הּוא ּבִּ ְכָללִּ ְהיּו נִּ ּיִּ ר ש   ּקָ ין ְוָהעִּ יַנת ָימִּ חִּ י ַמְעָלה ּבְ רֵּ
ַתְחּת  ּבְ ְליֹון  ָהע  ָהעֹוָלמֹות  ַלל  ּכְ ם  הֵּ ש   "ל  ַהּנַ ינֹות  חִּ ַהּבְ ל  ין,  ּכָ ָימִּ ּבְ ְשמֹאל  ְכָלל  נִּ ה  ְהי  ּיִּ ש   ַהְינּו  "ל,  ַהּנַ ַהּתֹוָרה  ּבְ בָֹאר  ּמְ ש   מֹו  ּכְ ְליֹון  ע  ּבְ ְוַתְחּתֹון  ֹון 

ש  ְוכּו'  פ  ַהּנ  ּיּות ַהּגּוף ּבְ ָללִּ יַנת ּכְ חִּ הּוא ּבְ י ַמְעָלה ש   רֵּ ם ּדָ ה עִּ י ַמּטָ רֵּ א, ּדָ עֹוָלם ַהּבָ ה ּבָ י הָ ָהעֹוָלם ַהּז  י  . ְוַעל ְידֵּ ם ַהּגּוף, ּכִּ ש  עִּ פ  ר ַהּנ  ְתַחּבֵּ יָלה מִּ ֲאכִּ
ה   ש  ְמַחּיָ פ  ַהּנ  הּוא ַמה ש ּ  ת ָהָאָדם ש   ה א  יָלה ְמַחּיָ ה  ָהֲאכִּ ְהי  יָלה יִּ י ָהֲאכִּ ְיָקא ַעל ְידֵּ ּדַ ְרצֹונֹו ש   ַרְך ּבִּ ְתּבָ ָרא ה' יִּ ְך ּבָ י ּכָ יָלה, ּכִּ י ָהֲאכִּ ַהּגּוף ַעל ְידֵּ

פ   ַהּנ  ּיּות  חִּ ְך  ָ ְמש  לוֹ נִּ ָ ְוש  ַחס  ַהּגּוף  מֵּ ד  רֵּ ְתּפָ מִּ ש   פ  ַהּנ  ש   ּכְ י  ּכִּ ים.  ַהַחּיִּ ר  ּקַ עִּ ה  ּז  ַיַחד ש   רּו  ְתַחּבְ ְויִּ ַהּגּוף  ל  ְצָוה  ש  א  ַהּמִּ ן  ּכֵּ ְוַעל  יָתה.  יַנת מִּ חִּ ּבְ הּו  ז  ם, 
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  -ד רמוז כל עניין הנ"ל בפסוק בקהלת. ומתחדש כאן שמקיפין הנ"ל שנתבאר לעיל שהםעוד מבאר שם כיצ
וזה בחי'   יכול לפרש בפיו,  ידים, דהיינו מה שחכם מרחיב ואינו  הרמזים שבים החכמה, בחי' זה הים רחב 

כות  הסייג שעושה הצדיק לדבריו כשמלמד את הבן, וזה בחי' מה חמית, ובחי' שתיקה, ומחשבה, ובחי' ארי
ימים ושנים, בחי' למעלה מהזמן, בחי' עוה"ב, ובחי' כעת יאמר ליעקב, בחי' מקיפין שישיגו הצדיקים יותר 

 מהמלאכים, ובחי' הארת הרצון, ואור הפנים, וש"ע נהורין, ואורות הצחצחות, והם משפע הכתר.  
בחי' חירות על כן    עתה מוסיף לבאר שהם גם בחי' יובל שכידוע יובל הוא שער החמישים שבבינה שהוא

בשנת היובל משתחררים העבדים וכל הקרקעות חוזרים לבעליהם הראשונים, ומי שזוכה לשער החמישים  
יוצא לגמרי מבחי' מט"ט מבחי' עבד, דהיינו המ"ט הטיות לרע ומ"ט לטוב, דהיינו שנעשה בן חורין מיצה"ר  

 הגשמי.  
ותלמ בן  כלליות  בחי'  הוא  ויובל  חרות  כאן  מתבאר  שצריך  עוד  ט'  באות  לעיל  שנתבאר  מה  דהיינו  יד, 

שהצדיק המלמד דעת את הבן והתלמיד צריך לכלול השגת בן ותלמיד לכל אחד מהם כדי שלא יאבדו את  
היראה, עי"ז הוא זוכה לאורות הצחצחות בשעת האכילה, כאן לכאורה נראה בפירוש שכלליות בן ותלמיד  

א היא עבודה שלימה של הצדיק עד שהיא בחי' הרמזים  אינה רק לשמירת היראה אצל הבן ותלמיד, אל
. והביאור בזה נ"ל כפי שכתבתי שם כי בדיבור אחד לכלול הבן והתלמיד, \לחשבים החכמה שמשם הפרנסה/ 

דהיינו השגת איה מקום כבודו והשגת מלא כל הארץ כבודו, אע"פ שהן השגות סותרות, זה שייך להשגות  
אנשי   לא  בשכל  שם  שרק  עוה"ב  המבואר  של  והבחירה  הידיעה  כמו  כאחת  הפכים  שני  לתפוס  אפשר 

 בתורה כא. לכן רבינו מכנה את כלליות בן ותלמיד כהשגות המקיפין הנ"ל שמהן נמשכת הפרנסה.    

 אות יא 
עתה יבאר סוד חג חנוכה שהוא בחי' בניין בית המקדש וכיוון שחורבן הבית נגרם בשרשו בחטא המרגלים  

בגמ' שאמר ה דהיינו שלדורות כדאיתא  דורות,  בכיה של  לכם  חינם אקבע  בכיה של  כיון שבכיתם  קב"ה 
יקבע ט' באב שבו בכו בכיה של חינם להיות לדורות יום של בכיה על חורבן בית המקדש שגם הוא נחרב  

 .  \לטבאותו היום בבית ראשון ובבית שני/

 
ץ ַהּדַ  עֵּ ֱאֹכל מֵּ ּלֹא ל  יָלה ש   ְנַין ָהֲאכִּ עִּ ֹון ּבְ אש  ה ָאָדם ָהרִּ ְצַטּוָ ֹוָנה נִּ אש  יָזָתם  ָהרִּ י טֹוב ָוָרע ֲאחִּ יָלה, ּכִּ ֲאכִּ לּוי ּבַ ּקּונֹו ָהָיה ּתָ ר ּתִּ ּקַ י עִּ ַעת טֹוב ָוָרע, ּכִּ

יָּ  ּכַ ּוְשמֹאל  ין  מִּ ּיָ עַ מִּ ַהּדַ ץ  עֵּ יַלת  ֲאכִּ הּוא  ש   ָוָרע  טֹוב  ֱאָחז  נ  ם  ָ ש ּ ש   יָלה  ֲאכִּ ָלל  ּכְ יֹאַכל  לֹא  ָהָאָדם  ש   ָרָצה  ַרְך  ְתּבָ יִּ ְוה'  ש   דּוַע  ָרָצה  י  ּכִּ ל  ת,  ּכָ
ְרנָ  ַהּפַ ש   ֹר  ש  ר  ּקַ עִּ ם  ָ ש ּ ּמִּ ש   ַהָחְכָמה  ם  ּיָ מִּ ְך  ָ ְמש  ּנִּ ש   ָהָרצֹון  ָאַרת  ה  מֵּ ַרק  ה  ְהי  יִּ יָלתֹו  מּות  ֲאכִּ לֵּ ְ ש  ר  ּקַ עִּ ה  ז  י  ְידֵּ ַעל  ש   ה  ָ ְקֻדש ּ ּדִּ יָלה  ְוָהֲאכִּ ָסה 

הַ  ם  הֵּ ש   ה  ַמּטָ י  ְוָדרֵּ ַמְעָלה  י  רֵּ ּדָ ל  ש   ּיּות  ָללִּ ְוַהּכְ רּות  ְתַחּבְ ְשמֹאל  ַההִּ ּיּות  ָללִּ ּכְ ר  ּקַ עִּ ה  ז  י  ְידֵּ ַעל  ש   "ל  ַהּנַ ַהּתֹוָרה  ּבְ ְמבָֹאר  ּכַ ּוְמלֹ"א,  "ה  ַאּיֵּ ַגת  ּשָ
ְוכוּ  ין  ָימִּ יַנת  ּבְ חִּ ּבְ ם  הֵּ ש   ה.  ַמּטָ י  ְוָדרֵּ ַמְעָלה  י  רֵּ ּדָ ץ  ָוָאר  ם  ַמיִּ ָ ש  ְבְראּו  נִּ ָיָדם  ַעל  ש   ם  ַדיִּ ַהּיָ י  ּתֵּ ְ ש  ש   ֹר  ש  ם  ָ ְוש  ּיֵּ '  ש   ים  ם  ָהְרָמזִּ הֵּ ש   ַהָחְכָמה  ָים  ּבְ ש  

גּ  רּוש   פֵּ ּבְ ה  ּפ  ּבַ ר  ְלָבאֵּ ר  ָ ְפש  י א  אִּ דֹוש  ש   ַהּקָ ּמּוד  ּלִּ ּבַ ְתּבֹוְננּות ש   ַיַחד  ַההִּ ים  ְכָללִּ נִּ ְיָקא  ּדַ ה  ז  י  ְידֵּ ְוַעל  ים.  ְרָמזִּ יַנת  חִּ ּבְ ם  הֵּ ש   ם  ַדיִּ ּיָ ּבַ ים אֹוָתּה  ֹוְמרִּ
ם ַהּשָ  הֵּ יד ש   ְלמִּ ן ְוַהּתַ ַגת ַהּבֵּ ַגת ֱאלֹקוּ ַהּשָ ַהּשָ ה ָידּוַע ש   י ז  ה, ּכִּ י ַמּטָ י ַמְעָלה ְוָדרֵּ רֵּ ַגת ּדָ יַנת ַהּשָ חִּ ם ּבְ הֵּ "ה ּוְמלֹ"א. ש   בֹּהַ ְמֹאד ְמֹאד,  ַגת ַאּיֵּ ת ּגָ

ר הּוא   ּקָ ּה. ְוָהעִּ ּבֵּ לִּ ר ּבְ עֵּ ַ ְמש  פּום ַמה ּדִּ ם ְלָכל ַחד ּכְ י אִּ ָלל. ּכִּ ּה ּכְ יָסה ּבֵּ פִּ ָבה ּתְ ָ ית ַמֲחש  י לֵּ י  ּכִּ ב ּכִּ ּמַֹח ּוַבּלֵּ ין ּבַ סִּ ּפָ ּתְ ין נִּ אֵּ "ה ּוְמלֹ"א ש   ּיּות ַאּיֵּ ָללִּ ּכְ
ם בְּ  הֵּ ים ש   יַנת ְרָמזִּ חִּ ּבְ י  ְידֵּ ם ַעל  ת אִּ ְתּבֹוְננּות ּבְ ְוָכל ַההִּ ים  ִּ דֹוש  ַהּקְ ים  ּמּודִּ ַהּלִּ ל  ּכָ ים  לִּ ְ ְלש  ּתַ ְ ש  ם מִּ ָ ש ּ ָים ַהָחְכָמה. ּומִּ ּבְ ם ש   ָיַדיִּ יַנת  ְרָאה חִּ ְויִּ   ֹוָרה 

י  ּכִּ ם,  ָיַדיִּ יַנת  חִּ ּבְ ם  הֵּ ש   ים  ְרָמזִּ י  ְידֵּ ַעל  ם  י אִּ ּכִּ מּות  לֵּ ְ ש  ּבִּ ַרּבֹו  מֵּ יָנם  ַלֲהבִּ ר  ָ ְפש  י א  ם אִּ ּלָ ּכֻ ְגָמָרא    ש   ּבִּ ים  טִּ ָ ְפש  ּבִּ ה  ְגל  ּנִּ ּבַ ַהּתֹוָרה  ָחְכמֹות  ּבְ ּלּו  ֲאפִּ
יַקת   ָבר ּוְמתִּ ית ַהּדָ ְמצִּ ין ּתַ ר ְלָהבִּ ָ ְפש  י א  רּוש  ּתֹוָספֹות אִּ י ּפֵּ ם ַעל ְידֵּ י אִּ ּכִּ ּדּוש   ט ְוַהחִּ ָ ש  יַנת    ַהּפְ חִּ ּבְ ם  הֵּ ם ש   ַדיִּ ּיָ יד ּבַ ְלמִּ יָנם ְלַהּתַ ים ַלֲהבִּ ּגֹוְמרִּ ש  

בְּ ְרָמזִּ  ן  ּכֵּ ש   ְוָכל  ן  ּכֵּ ש   ל  ּכָ מִּ ָיָדיו,  ְתנּועֹות  ּבִּ יָדיו  ְלַתְלמִּ ט  ָ ש  ַהּפְ יר  ַמְסּבִּ ָהַרב  ש   חּוש   ּבַ ין  רֹואִּ ש   מֹו  ּכְ צוֹ ים.  עֵּ י  ָבר  ַדְרכֵּ ּדָ ַעל  ַהּבַ ש   ה'  ֲעבֹוַדת  ּבַ ת 
ָויֹום   יֹום  ָכל  ּבְ ר  ְסּפָ מִּ ין  ַתְחּבּולֹות אֵּ ּבְ ְמֹאד  ְמֹאד  ָהָאָדם  ַעל  ר  י  חֹותֵּ ְידֵּ ַעל  ם  אִּ י  ּכִּ ָעְמּדֹו  ַעל  ַלֲעמֹד  ר  ָ ְפש  י א  אִּ ש   ַגע  ָור  ָעה  ָ ש  ָכל  ּבְ ְמַעט  ְוכִּ

ְכרֹוָנם לִּ  זִּ ינּו  ַרּבֹותֵּ ְלנּו מֵּ ּבַ ּקִּ ַהּתֹוָרה:ַהּתֹוָרה ש   ּבְ ש   ּיֵּ ים ש   ָהְרָמזִּ ר הּוא  ּקָ ְוָהעִּ ן             ְבָרָכה  ֵּ כ  ּוְלַבּקֵּ   ְוַעל  ש  ְלַחּפֵּ ין  יכִּ ְצרִּ ת  ֱאמ  י  ּב  ַרּבִּ ְמֹאד  ש  
ָיָדיו  ּבְ ז  ַרּמֵּ ּמְ ים ש   ין ָהְרָמזִּ ְלָהבִּ י  דֵּ ּכְ ַעם  ּפַ ַעם ַאַחר  ּפַ ּמֹו  ר עִּ ּוְלַדּבֵּ י  ּתִּ י ֲאמִּ ַרּבִּ ל מֵּ ּבֵּ ּקִּ י ש   ּתִּ י   ֲאמִּ ַגת  ַעד הֵּ ַהּשָ ּבְ ן  ּכֵּ ל ש   ּכָ ְוכּו', מִּ ְוכּו'  ק  ְתַחּזֵּ ָכן ְלהִּ

ְך ַעל ְידֵּ  ָ ְמש  ה נִּ "ל. ְוָכל ז  ָאַרת ָהָר ֱאלֹקּות ְוַכּנַ ם ה  ָ ש ּ ָים ַהָחְכָמה ש   ש  ּבְ ּיֵּ ים ש   ם ָהְרָמזִּ הֵּ ם ש   ַדיִּ ַהּיָ ם מֵּ ָ ש ּ ת מִּ כ  ְמש   ּנִּ ה ש   ָ ְקֻדש ּ יָלה ּדִּ צֹון. ְוַעל  י ֲאכִּ
ן ָרָצה ה  ר ּכֵּ ָ ְפש  י א  ַעת אִּ י ַהּדַ י ַעל ְידֵּ ַעת טֹוב ָוָרע, ּכִּ ץ ַהּדַ יַלת עֵּ ּלֹא יֹאַכל ָהָאָדם ֲאכִּ ַרְך ש   ְתּבָ ֱאָחז    ' יִּ ם נ  ָ ש ּ ן מִּ "ל. ְוַעל ּכֵּ ּיּות ַהּנַ ָללִּ יג ּכְ ְלַהּשִּ

ְך ַעל  ָ ְמש  ּנִּ י ָהָרצֹון ש   ּיּות הּוא ַרק ַעל ְידֵּ ָללִּ ַהּכְ ל  ּכָ ר  ּקַ י עִּ ה    טֹוב ָוָרע, ּכִּ ז  ַגם ּבָ ֹון ּפָ אש  ַעת. ְוָאָדם ָהרִּ ַהּדַ הּוא ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה מֵּ ים ש   י ְרָמזִּ ְידֵּ
ְגַזר עָ  ן נִּ נּו ָעלָ ַעל ּכֵּ ה ַרּבֵּ ַתן מֹש   ּנָ י ַהּתֹוָרה ש   ּקּון ַעל ְידֵּ ש  ְוַהּגּוף ְוכּו'. ְוַהּתִּ פ  ין ַהּנ  רּוד ּבֵּ וא ּפֵּ הִּ יָתה ש   ָר ָליו מִּ ּקָ עִּ לֹום ש   ָ ְכלֹל ָהעֹוָלמֹות  יו ַהש ּ ּה לִּ

מַ  ָ י ָעָלה ש  יַנת מִּ ְבחִּ ַתְחּתֹון ְוכּו' ּבִּ ְליֹון ּבְ ְליֹון ְוע  ע  ְחּתֹון ּבְ ּמּוד  ַהּתַ ּלִּ ק ּבַ עֹוסֵּ ה ש   יַנת מֹש   חִּ ת הּוא ּבְ י ָהֱאמ  ָכל ּדֹור ָודֹור ָהַרּבִּ ן ּבְ ַרד ְוכּו'. ְוכֵּ ם ַוּיֵּ יִּ
י ַמְעלָ  ָדרֵּ יר ּבְ ה ְלָהאִּ דֹוש  ַהּז  ינַ ַהּקָ חִּ ם ּבְ הֵּ ים ש   י ָהְרָמזִּ ר ַעל ְידֵּ ּקָ ה ּוְמלֹ"א ְלָכְלָלם ַיַחד. ְוָהעִּ ַגת ַאּיֵּ ה ַהּשָ י ַמּטָ ָים ַהָחְכָמה  ה ְוָדרֵּ ש  ּבְ ּיֵּ ם ש   ת ָיַדיִּ

כִּ  ָ ְמש  ַהּנִּ ם  יִּ ַהּמַ י  ְידֵּ ַעל  ֳהָרה  ְוַהּטָ יָלה  ָהֲאכִּ ם  קֹד  ְיָקא  ּדַ ם  ַדיִּ ַהּיָ ת  ר א  ְלַטהֵּ ין  יכִּ ְצרִּ ן  ּכֵּ ם  ְוַעל  ָ ש ּ ּומִּ ָהָרצֹון  ָאַרת  ה  יר  אִּ מֵּ ם  ָ ש ּ ש   ַהָחְכָמה  ם  ּיָ מִּ ין 
 " ַהּנַ ים  ָהְרָמזִּ ם  הֵּ ם ש   ַדיִּ ַהּיָ ש   ֹר  יּ ש  ָללִּ ּכְ יַנת  חִּ ּבְ הּוא  ם ַהּגּוף ש   ש  עִּ פ  ַהּנ  ר  ּכַֹח ְלַחּבֵּ ָלּה  ה  ְהי  ּיִּ ה ש   ָ ְקֻדש ּ ּבִּ יָלה  ָהֲאכִּ ין ש   ְוָאז זֹוכִּ ַמְעָלה  ל.  י  רֵּ ּדָ ּות 

"ל: ְוָדרֵּ  ּנַ יָנא ְוכּו' ּכַ ימִּ ּיּות ְשָמאָלא ּבִּ ָללִּ ה ּכְ    י ַמּטָ

זות לבן ותלמיד וכמבואר באריכות בלק"ה נטילת ידים הלכה ו' עי"ש אות א'  שרומז בשתי ידו ימין ושמאל שרומ   דהיינו הרמזים   לח
 שם באות עד.  שזה כלליות איה ומלא וכל החטאים נובעים מרדיפת כבוד שהיא הפירוד בין איה ומלא כמבואר 

ראשון   לט  כ   בית  הפורענות  כיון שבו התחילה  בכיה  ט' באב  ונקבע  בי'  ונשרף  בט'  הוצת  והשני  בט' באב  כט.  נחרב  מבואר בתענית 
 )לקמן( 

נמי אמר רב פפא שאני תשעה באב הואיל והוכפלו בו צרות דאמר מר בתשעה באב חרב הבית בראשונה  :  דף יח   ראש השנה עיין  
 .ונחרשה העיר   ובשניה ונלכדה ביתר 
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לו הקב"ה    \מך וכו'" ועי"ז נתרצה/ ועל חטא המרגלים בקש משה רבנו "סלח נא לעוון העם הזה כגודל חסד 
ואמר סלחתי כדברך. ונראה שרבנו לומד שכיוון שנתרצה הקב"ה לסלוח עוון זה שגרם לחורבן הבית ע"י 

 "סלח נא" משמע שיש ב"סלח נא" כח לבטל את גזרת חורבן הבית המקדש. 
ון העם הזה" שבקש  ואנשי כנסת גדולה תיקנו לומר ביום הכפורים כמה פעמים פסוק זה של "סלח נא לע

תיקון חטא המרגלים   בחי'  הוא  עוון,  מחילת  יום  הכפורים שהוא  יום  כי  רבנו אחרי חטא המרגלים.  משה 
 שחטאם שורש לכל החטאים, וע"י סלח נא של יום כפור נמחל עוון ונעשה בחי' בנין בית המקדש. 

 ()ומשמע גם ש"סלח נא" של יוה"כ הוא בחי' הבכי של ט' באב
וא בניין בית המקדש, כי היה חינוך מחדש של בית המקדש אחרי שחולל ע"י מלכות יון באמצע  וחנוכה ה
 בית שני. 

 .\מאועפ"י זה קובע רבנו שכפי הסלח נא שהאדם זוכה לפעול ביום הכפורים, כן יש לו חנוכה/ 
יינו לבנין דהיינו כפי מה שפועל ביום הכפורים לעורר מדת אריכות האפים של הקב"ה כך זוכה לחנוכה דה

 בית המקדש.

ונ"ל   הבית.  בניין  בו  נכלל  כיצד  אחד  נר  הדלקת  היא  חנוכה  מצות  לכאורה  חינוך  צ"ע  שהיה  בית  כיון 
על כן קבלו את אור חנוכה שהוא אור כל עצם מהות בית    ,שיצא ממסירות נפש של החשמונאיםהמקדש  

הצחצח אורות  בחי׳  ותלמיד  בן  בחי׳  של  אורות המקיפים  הצדיק המקדש שהוא  של  שהם שפע הכתר  ות 
שמאיר הארת האמת )מבואר בבני יששכר(  כל זה התנקז לתוך מצות הדלקת נר חנוכה שהוא אור הגנוז    ,הדור

הגבוה ביותר שאפשר להאיר, וזה דבר שאפשר להמשיך רק מכח מסירות נפש עצומה עד שזכו בנר והדעת  
 נוכה. חנוכה לדורות לצמצם את כל קדושת בית המקדש לתוך נר ח

ישראל  בכפרת עוונות  בית המקדש תלוי  בניין  נר חנוכה שמאיר בחי'  ומבאר רבינו שכל האור הנ"ל של 
בכייתם  נרצה הקב"ה להאריך אפו אבל  רק  נמחל אלא  לא  בגמ' שחטא המרגלים  מבואר  כי  כפור,  ביום 

נחרב   עד שבגללו  לדורות  הדעת  חורבן  גם  המרגלים  של  הדיבה  הוצאת  מחמת  ב"פ. לחינם שבכו  הבית 
 ואלפים שנה כמעט אנו בגלות המר וחורבן הבית והדעת. 

נא  ומבאר רבינו שכיון שמצינו בחטא המרגלים שנתרצה להם הקב"ה להאריך אף ע"י תפלת משה סלח 
לעוון העם הזה וכו' נמצא יש כח בתפילה זו לכפר עוון באופן שמתקן את חטא חורבן הבית והדעת שגם  

שתקנו אנשי כנסת גדולה בתפלה לבקש בלשון תפלת משה סלח נא לעוון העם  חורבן לדורות, נמצא מה  
הזה וכו' נמצא שתפילות יום כפור מסוגלות לתקן חטא המרגלים עכ"פ באותה שנה שיועיל שבחנוכה יאיר 

 יותר אור בניין הבית ע"י הנרות.

ומשמע שהיה גרוע יותר  מבואר שחטא המרגלים גרם לחורבן הבית לדורות כי בחטא זה תלוי כל החטאים, 
 גם מחטא העגל וצ"ע 

, ועוד שעשו פירוד בין עם ישראל לארץ  \מבונראה כי עיקר החטא שחלקו על הקב"ה והצדיק משה רבנו/
הארץ  דיבת  שהוציאו  היה  החטא  שעיקר  מבואר  ובזוהר  בלא    \ישראל  שכלם  אחר  שהלכו  הכל  ושורש 

מוביטול חכמים  דעה  דור  כיון שהיו  דייקא  כי  זה  ,  ובלא  יתרה,  ענווה  בהכרח שתיהיה  זה  שכנגד  פלגים, 
כמעט הכרח שאדם יטעה בהליכה אחר שכלו. ולענווה זוכים רק ע"י הצדיק כמבואר בתורה עב תנינא. והם  

 לא התבטלו למשה רבנו. 
דברי   פי  על  המרגלים,  חטא  פגם  באריכות  מבאר  מוהרנ"ת  יח  אות  עד  יב  מאות  ד'  נדרים  לק"ה  ועיין 

שנשמתם היתה גבוהה מארץ ישראל לכן מאסו בה ומבאר שזה פגם גדול בהתכללות העולמות  האריז"ל  
איזה   עולה  כשמשם  התחתון  מעולם  דייקא  הקב"ה  של  שעשועיו  עיקר  כי  בעליון,  ותחתון  התחתון  עליון 

 רצון ומעשה לשם שמים. 

 
ורות, דמשמע שלא  ביקש סלח נא והקב"ה אמר לו סלחתי כדברך מדוע עדיין נשאר רושם החטא שגרם לבכיה לד   צ"ע כיון שמשה   מ

 נמחל לגמרי.

שהקב"ה )פסוק יז( לא מחל אלא רק נתרצה להאריך אפו, וגם משה רבנו בסלח נא לא ביקש יותר מזה ועל כן לא הזכיר    ועיין רמב"ן 
ברים ט' כשהזכיר את תפילתו עליהם בחטא העגל ובחטא אהרן, כי היה כאן איזה טענה עליו שלא בקש מחילה גמורה. וזהו  זאת בד 

אמר ועתה יגדל נא וכו' כאשר דברת לאמור ה' ארך אפים וכו', שבקשת משה היתה שיאריך אפו על חטא זה כמו שדיבר אחרי  ש 
יג מדות של רחמי  והמדות שלא הזכיר מבאר הרמב"ן  חטא העגל כשלימד אותו הקב"ה  חלק מהם  וכאן חזר משה רבנו רק על  ם, 
אל. עי"ש. ובכהאריז"ל מבואר שמדות שהזכיר כאן היו ט' של זעיר אנפין ואילו  הטעם כי בחטא זה היו מדות אלה מקטרגות על ישר 

 אחרי חטא העגל היו יג מדות של רחמים באריך אנפין.  
פך שהסלח נא  מדוע לא אמרינן שנר חנוכה כיון שהוא בחי׳ בית המקדש יכפר עוון כמו בית המקדש אלא רק לה   ולכאורה צ״ע   מא

  דהיינו הבית המקדש של חנוכה לא מכפר אלא להפך צריך לכפרת הסלח נא של יום כפור.     של יום כפור יעשה את החנוכה.

כי שם לא חלקו על הצדיק כמו במרגלים והראייה שרק כשהראה להם הס"מ שמת אז נתעוררו    בחטא העגל לא היה   וזה לכאורה   מב
להקב"ה   תחליף  ולא  תחליף  בלעם  לחפש  בני  של  מרמה  מעשה  היה  זה  עגל  שעשו  ומה  אותם.  שעזב  שסברו  לצדיק  תחליף  אלא 

לוקת על משה רבנו אבל צ"ל שביחס למרגלים  שגם חטא העגל היה מח   -אמנם עיין לק"ה נטילת ידים ו' אות עד       כמבואר בזוהר.
 לא היה על משה. כך נ"ל.
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ובכיה לדורות בט'  חומר חטא המרגלים שנחשב כאן פגם כל החטאים עד שגרם לחורבן שני בתי המקדש  
באב ובכל יום בחצות, צ"ע שלכאורה היה חטא פרטי של עשרה נשיאים ומה כל הרעש הגדול הזה, שבגינו 

 נחרב בית הדעת ואנו בגלות כמעט אלפים שנה שליש מימות עולם,  
ונראה הטעם כיון שפגמו בעצם החיבור של ישראל והקב"ה בעצם פגם הדעת, דהיינו בארץ ישראל שהיא  

ומטה, שמשם מאיר הרצון  מקו וארץ, בחי' התכללות דרי מעלה  ביותר לחיבור שמים  ם המקדש המסוגל 
 הנפלא אליו ית' שבשבילו נברא העולם.  

וכיון שכלל ישראל קיבל את הוצאת הדיבה שלהם על ארץ ישראל עד שבכו בכעס בכיה של חינם וכפרו  
מתוך עם כדי להביאם לארץ ישראל מקום    בטובה שעשה עמהם הקב"ה שהוציא בניסים ונפלאות עם שלם

כלל   פגם הדעת של  דהיינו  וארץ.  בחיבור שמים  פגם  יש  ביאת משיח  גרמו שעד  ובזה  ית'.  עימו  החיבור 
 ישראל, 

וקצת תימה כיון שבעצמם היו בעלי דעת גדול מאד כדאיתא בכהאריז"ל שהיו נשמות מבחי' לאה נשמות  
ר דעה. ומדוע מה שמאסו בסה"כ במקום המסוגל לדעת נחשב גבוהות מאד עד שכל הדור ההוא נקרא דו

בעצמם   שנפלו  ואע"פ  ית'.  אליו  מחוברים  דעת  בעלי  היו  נשמתם  מצד  בעצם  שהרי  גדול.  כך  כל  חטא 
 לדיותא התחתונה שרגמו וגדפו כלפי מעלה. לא זה היה עיקר חטאם כמבואר בלק"ה. 

ו נשמות גבוהות דרי מעלה ונשתלשל בהם יצה"ר  ועיין לק"ה נדרים ד' יב עד יח סיבת חטאם שכיון שהי
בחי' מלאך קדוש שהוא קטרוג המלאכים על בריאת האדם מה אנוש כי תזכרנו, דהיינו שסברו שעבודת  
הדרי מטה אינה חשובה אצלו ית' אלא רק מעבודות הדרי מעלה. ויצה"ר הזה הוא שרש לכל הנפילות כי  

שה פירוד בישראל ובכל העולמות תחתון ועליון ועוד גם דרי דרי מעלה לא מחשיבים את דרי מטה וע"י נע 
 מטה שרואים התרחקות הדי מעלה מהם נופלים בדעתם ומתייאשים כי לא מחשיבים עבודתם.  

האמת   לצדיק  מתבטלים  ולא  שכלם  אחר  והלכים  מעלה  דרי  של  בגאווה  הוא  ההעונות  כל  שרש  נמצא 
רי מטה חשובים ויקרים בעינו יותר ממעשים גדולים של  שיודע דעתו ית' שדייקא מעט מעשים טובים של ד

 דרי מעלה שהרי יש לו שרפים שעובדים אותו יותר מדרי מעלה אפילו.  
וכיון שלא מבוטלים לצדיק נופלים בגאווה וסוברים שכבר השיגו השגות כי רק הצדיק יכול להראות לדרי  

 ת מעלה שעדיין לא השיגו כלום ועי"ז להכניס בהם ענוה ושפלו
ועיקר חטאם היה שנפרדו ממשה רבנו שרק הוא יכול להראות להם בחי' איה ומה חמית שעי"ז יתבטל מהם  
היצה"ר מלאך קדוש הנ"ל של מה אנוש כי תזכרנו וגם מאיר בהם בחי' ענוה ושפלות שיבינו שהם נצרכים  

מלא ועי"ז נשלמת    לדרי מטה, שירצו לכלול עצמם בדרי מטה ולהאיר להם מהשגתו איה ולקבל מהם בחי'
 היראה של שניהם. ונכללים העולמות זה בזה. 

שעיקר   יודע  הקב"ה  בידיעת  קצת  שיודע  שמי  ד'  באות  כמבואר  דייקא  מהרחוקים  הכבוד  שעיקר  וטעם 
השעשוע שלו הוא דייקא מדרי מטה קרוצי חומר כי מלאכים יש לו הרבה אבל עיקר הכבוד מהאדם דייקא 

בר עליו, ועושה מעשה לשם שמים אפילו קטן, הכבוד שמים שעולה מזה,  כיון שהוא עלול לחטא כשמתג
הוא גדול הרבה יותר ממעשים גדולים של מלאכים ושרפים והביאור בזה כי כבוד לא שייך אלא מזולתו כי 
בוודאי אדם שמכבר עצמו אין זה כבוד אלא דווקא מזולתו וככל שהמכבד הוא יותר רחוק מהמכובד הוא  

לכן אפילו צדיקים גדולים כיון שהם עושי רצונו תמיד   (  מבואר בלק"ה )כבוד אב ואם ב' א'  תויותר בחי' זול
   הם נכללים בו והכבוד העולה מהם הוא בבחי' שמכבד את עצמו.

נס   על  נקבע  שהוא  ממה  לבד  נראה  המקדש,  בית  בניין  בחי'  שחנוכה  מבואר  כי  נ"ל  יותר  עמוק  וביאור 
"י מלכות יון, גם בעצם המהות של בית המקדש שהוא בחי' דעת כמבואר  החינוך מחדש של הבית שחולל ע

בחי' הארת  הוא  חנוכה  נמי  והכי  בימיו,  נבנה הבית  כאילו  בימיו  בית המקדש  מי שנבנה  כל  לג.  בברכות 
לכל המקומות אפילו שתחת עשרה טפחים    בחי' דעת המאיר ע"י נר חנוכה  כי חנוכההדעת לכל באי עולם,  

הארת   בית  בחי'  בנין  המקדש,  בית  בניין  בחי'  וזה  דעת.  בבני  העולם  את  ליישב  כדי  ישראל  לכל  הדעת 
ז ותורה  עהדעת, לכן מדליקים לכתחילה בשמן זית, בחי' שמן משחת קדש שהוא הדעת כמבואר בתורה ק

 נד. 
 

 אות יב 
חולה שחפת  מבאר   היה  וידוע שרבנו  הנ"ל,  הבחינות  כל  נמצא  אדם  של  הריאה  במזג  חולי  כיצד  דהיינו 

הריאה ועל כן דיבר בכמה תורות על עניין הריאה ובזה כנראה רצה להמשיך רפואה למחלתו, ואמנם זכה  
אז את ספרו   כן הדפיס  ועל  קיצו  וסבר שהגיע  חולה  נעשה  כי בשנת תקסח  חיים,  לעוד שלש שנות  עי"ז 

ם יש דמיון בין תורה סא הליקוטי מוהר"ן וגם אמר אז תורה סא שמבואר בפל"ח שהיא כמו צוואה ואמנ
 לתורה ח' תנינא שהיא התורה אחרונה שאמר רבנו והיא הצוואה האחרונה. 

, ואבר הריאה מברר את החמצן שבאויר  אבר הריאה הוא בסוף הקנה שבו נכנס אויר הנשימה של האדם
ותו ע"י הנשימה ומכניס את החמצן לדם שבא מן הלב אל הריאה אחרי שעבר בכל הגוף והריאה מחדשת א

 החמצן ומחזירה אותו ללב והלב חוזר ושולח אותו לכל אברי הגוף להחיותם בדם עם חמצן חדש. 
נמצא שרוח חיים הבא לאדם ע"י הנשימה בא אל הריאה והיא שולחת ומפזרת אותו ע"י הלב לכל אברי  

 הגוף להחיותם ברוח חיים מחודש. 
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ררת את החום הלב, ובלשון תקוני זוהר דף כח.  עוד הריאה מקומה מעל הלב באופן שכביכול בנשיבתה מק
חיים   הרוח  ע"י  כי  כנ"ל  נ"ל  והביאור  גופא.  כל  אוקיד  ליבא  הוה  ליבא  על  דנשבי  ריאה  כנפי  אלמלא 
ששואבת מהחטם היא מקררת את הדם שעבר בכל הגוף ונתעכר שזה בחי' עכירות הדם וחמימות התאוות  

 זככת אותו ע"י הרוח חיים שמכניסה בו. הנגרם ע"י עזות הגוף והריאה מקררת אותו ומ
עוד איתא בגמ' שהריאה שואבת כל משקין ומבואר בשער הפסוקים וישב שע"י שהיא סמוכה לושט אזי  
ע"י חום הלב היא שואבת מהוושט לחות ועי"ז היא מקררת את הלב. בתורה רכה ועוד כמה תורות מבאר 

כ הוא  שהשכל  קדמונים  מחקר  ספרי  עפ"י  כנראה  שמעלה  רבינו  השמנים  ע"י  המח  בפתילת  דולק  נר  מו 
( וצ"ע האם הכוונה למשקים הנ"ל או  \מגהריאה אליו, )ועיין סוף תורה ב תנינא שע"כ השמן רפואה לריאה/ 

חיים   הרוח  מצד  וגם  כנ"ל  שמעלה  השמנים  מצד  גם  בריאה,  תלוי  שהדעת  מבואר  עכ"פ  הנ"ל.  לדם 
 .  שמושכת ומחלקת לאברי הגוף כנ"ל עפ"י תורה ח'

ואיתא בספרים )פתחי שערים לרבי יצחק חבר ועוד( שנפש האדם היא חלק מנשמת האדם הנמוך שנופש  
לזכך   ואותו צריך  ובו עכירת הדמים שממנו התגברות התאוות  כג( הדם הוא הנפש.  יב  )דברים  בו בבחי' 

שמשיג   ומתוקן  זך  ממעל  אלוק  חלק  היא  האדם  נשמת  לעומתה  לעולם.  באנו  כך  ולשם  השגות  ולתקן 
אלוקות באין מפריע והוא בחי' הבכח של כל עבודת ה' של האדם, וכל עבודת ה' שלנו היא להוציא מכח  
אל הפועל ולהאיר את אור הנשמה בנפש דהיינו במדות שבלב )כנ"ל ד"ה משה משה וכמבואר בתורה סו 

אמצעי   בחי'  שהיא  הרוח  ע"י  נעשה  וזה  שלמעלה(.  משה  כמו  מטה  של  משה  להיות  בין שזכה  המקשר 
 הנשמה לנפש. 

 נמצא שעיקר עבודת ה' שלנו היא ע"י הרוח, דהיינו הרוח חיים, שמושך חיים מהנשמה אל הנפש.  
דהיינו  אנחה  שע"י  ח'  בתורה  כמבואר  חסרת,  מה  קנית  דעת  מא.(  )נדרים  בבחי'  הדעת  בחי'  היא  והרוח 

נות כאחת אלא ע"י הדעת וכנ"ל  המשכת רוח חיים נשלמים כל החסרונות. ובוודאי א"א למלא כל החסרו
 דעת קנית מה חסרת.  

ובוודאי שלא כל מי שנושם יש לו דעת אלא שמי שמקיים את התנאים שעל ידם יזכה לדעת הוא זוכה לזה  
שם   כמבואר  נשמה.  בחי'  שהיא  הנשימה,  ע"י  ב"ה  מא"ס  הבא  חיים  ברוח  הדעת  מקור  כי  הנשימה,  ע"י 

 בתורה ח. 
ו להיות מחוברת לנשמה הקדושה ולא לצד הסט"א אזי מקבל רוח חיים שהיא  דהיינו מי שמכווין את רוח

 דעת אבל מי  שחפץ בתאוות עוה"ז אזי יש לעומת זה רוח חיים דסט"א שהיא דעת דקליפה.  
ודעת היא בחי' חיבור כמ"ש וידע אדם וכו' דהיינו שמי שיש לו דעת הוא מחובר במוחו ומחשבתו להש"י 

הדעת מחבר מח ולב. כי כשם שהרוח ממוצע בין נשמה ונפש כך הדעת ממוצע    ומרגיש אלוקותו בלב כי
בין מח ולב ומאיר את השכל במח אל הלב. ועי"ז אינו חסר כלום כי כלום חסר בבית המלך, וגם יודע שכל  

 מאורעותיו לטובה כמבואר בתורה ד' שזה בחי' מעין עוה"ב.
ומשי תורה כי התורה תורת חיים ודעת, לכן הריאה  ועל כן דימו חז"ל את החמש חלקי הריאה לחמישה ח

 .\מדשעל ידה הרוח חיים ודעת רומזת לה/ 
שזוכה   הנפלא  הדעת  עניין  הוא  כולה,  את  הקושר  שהחוט  מבואר  שלנו,  התורה  בתחילת  שנתבאר  וכפי 

עת  ומאיר ד  \מההצדיק וכיצד הוא מכניס אותו בלב כל ישראל, והיינו כנ"ל כי הצדיק הוא איש אש רוח בו/ 
 והשגת אלוקותו ית' לישראל שהם בחי' הנפש בעוה"ז. 

נמצא   עוה"ז,  גוף גשמיות  תוך  סוף אל  מאין  הנמשך  והדעת הנפלא  חיים  בחי' הרוח  היא  נמצא שהריאה 
שהיא בחי' כלליות בן ותלמיד כנ"ל שזה בחי' המקיפין הנפלאים אורות הצחצחות שמהם נמשכת הפרנסה  

 ן באכילה.  שעל ידה אפשר לזכות להארת הרצו

 אות יג  
מבאר שכיון שצדיק מלמד יראה לתלמידים ביראה כדי שדבריו יתקבלו כמבואר לעיל באות ה' שרק מי 
גנוזה בחדוש של החכם,   זו היא נשארת  שיש לו יראה דבריו נשמעים דהיינו נחקקים בלב השומע. יראה 

כמה עד  דהיינו  שלו  המלכות  מדת  באה  הזה,  החדוש  את  התלמיד  שמים    וכשחוזר  לשם  מעשיו  שעושה 
וממליך את הקב"ה על עצמו כך בונה את מדת המלכות שלו ומלכות זו באה לקבל פרנסה מהידים שבים  
יראת   כי  בו  הגנוזה  היראה  את  מעורר  גם  ועי"ז  אותו  ומעורר  עליו  חוזר  התלמיד  שעכשיו  החכם  חכמת 

החכם על התלמיד. יראה עצומה וכמו  התלמיד מעורר את יראת החכם הגנוזה בחדושיו, ועי"ז נופלת יראת  
לכם   היה  אפשר  אי  יראתי  את  מסתיר  הייתי  לא  ואם  יראת שמים,  של  אוצר  אני  עצמו  על  רבנו  שאמר 

 לעמוד בקרבתי אפילו ד' אמות חוץ לביתי מרוב עוצם היראה שהייתם מרגישים. 

 
גם לנר   תורה ב תנינא   מג בזה  ונראה שרמז  וכן התורה שלנו,  בחנוכה  זית, שמן    נאמרה  חנוכה שמצוה מן המובחר להדליקו בשמן 

 משחת קדש בחי' חכמה ודעת שתלוי בריאה כנ"ל.
שנקראת ריאה כי מאירה את העינים וכן בתורה כתיב )תהלים יט ט'( מצות ה' ברה מאירת עינים. ועינים על    .וכן איתא בחולין מט   מד

 שם החכמה דהיינו בחי' דעת.

תנינא   מה  ט'  בתורה  הוא שה   כמבואר  בו  רוח  אשר  איש  ה   צדיק  ממנו  לבטל  הלב  על  ומנשב  מהריאה  היוצא  רוח  שטות  רו בחי'  ח 
 ושתיהיה בו רוח דקדושה כראוי 
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 עד כאן ההקדמה 

 

* 
 

 [מו]  זתורה 
ת שניה בחנוכה כי כשיש רק שבת אחת אזי היא  שב תורה זו נאמרה בחנוכה בשבת מקץ שהיא כידוע

, ורבנו דורש את הפסוק הראשון בפרשת מקץ ומבאר באריכות כיצד רמוז בו סוד המקיפים  פרשת וישב
הנפלאים שהם תכלית הידיעה שלא נדע שצריך הצדיק להאיר בעולם עד כדי שיזכו שבאכילתם יאיר להם  

 הארת הרצון הנפלא משם. 

 [:מז] ים ופרעה חולם וכו'ימ מקץ שנתיים ויהי 
ומבאר שפרעה חולם הוא עניין שהודיעו למלך עניין   בסוף התורה מבאר כיצד היא רמוזה בפסוק זה.

ומבאר מהיכן  (כמבואר גם בתורה טז תנינא)הפרנסה העתידה לבוא )כי הפרנסה באה תחילה למלכות 
למעלה   אב שהום דהיינו עוה"שנישנתיים ימים שרומז לתקופות המקבלת המלכות את הפרנסה מבחי' 

ה עילאה והשאר  נמהזמן ששם סדר הזמנים הוא בחי' מקיפין בחי' פרעה הרומז ליובל שהוא שער הנ' בבי
  לא באר.

 
 
 אאות 

מבאר שמנהיג צריך שיהיה לו מדת הרחמנות ומבאר שלפעמים הרחמנות היא דווקא לא לרחם והביאור כי 
ד עם הכל כי זו תכונת מדת החסד שתמיד משפיע אבל תחסהרחמים להבדיל מדת החסד שהיא לה

הרחמנות כלול בה גם מדת הדין שלא להשפיע, כי הרחמנות בחי' משפט ששוקל את התועלת שתיוולד  
 מההשפעה דהיינו שלא מדת החסד פועלת בה אלא השיקול מה טוב למקבל וכיצד להביאו לתיקונו.

עזור להם לעשות עבירה שהיא משא כבד על הנפש שי ועל כן רוצח וגזלן אסור לרחם עליהם באופן
 ישראל אלא לרחם עליהם בדרך שימנע מהם לחטוא. 

דהיינו לעשות   וכן תינוק שרומז למעוטי שכל בחי' דרי מטה המבואר לקמן צריך לרחם עליהם לפי שכלם
ולי כוונתו למי א 'ט  ה ימים עיין פל"חע. ומה שנקט ארב)עיין פל"ח ט'(סייג לדבריו כפי שיתבאר באות ח' 

כי כל קומתו רק נצח הוד יסוד   ,אלא שגם חסד גבורה תפארת חסר לו ,שכל דהיינו חב"ד רשלא רק חס
לכן גם הידים   לרוץ לחפש אוכל וקיום המין מלכות, שזה בחי' חיה, שכל כוחה רק לדאוג לקיומה בלבד

זו נמוכה צריך לדבר עימו  ה כ, ומי שהוא במדרגשלה שאצל אדם הם חסד וגבורה אצלה הם עוד רגלים
    .ביראת שמים לפי מדרגתו הנמוכה שמבין ולא בהשגות גבוהות

ינהגם  כי רחמן    ')ישעי  מרחמם  שהוא  מי  היינו  חסד  מט(.  בעל  נכון  דהיינו  במשפט  ששוקל 

רק    השפעתו כבוד שמים  לכוונה  לזולתו  בזולתו  יכול להיות מנהיג. וצריך לידע איך  שיוליד  הוא 
ע"י   \מט/[מח]  מנות, כי על רשעים או על רוצחים וגזלנים אסור לרחםהרחלהתנהג עם   אם 

להרשיע יוסיפו  עליהם  יוכל  הרחמנות  אזי  הרחמנות,  עם  להתנהג  איך  יודע  שאינו  מי  וכן   .
ליתן לו מאכל הצריך לגדול, ולא לקטן כזה. כי קטן כזה   \נ/לרחם על תינוק של ד' ימים

 
 .. ב' טבת )פל"ח( ועיין פל"ח אות כה שבזה המאמר סמך רבינו ידיו על מוהרנ"ת שיהיה המוציא ומביא בכל עניניו הקדושים עי"ש(חי"מ נט)   תק"ע   נאמר בשבת חנוכה שנת   מו

 בראשית מא *    מז

עולם לרחם ולהאיר בהם דעת והוא ענין דק וגם משה קירב את הערב  עיין פל"ח אות ט ובאה"ל אות ה' ואות מט לאיזה רשעים הכוונה כי מאידך העיקר הוא לעסוק בישוב ה   מח 
 רב כביכול שלא ברצון הש"י ואע"פ שהיו קשים כספחת.  ועיין לק"ה אבר מן החי הל' ב' אות א'.

ג', שעיקר הרחמנות הוא להאיר להם הדעת, על כן צריכין לידע כי על   -  ין פל"ח ריש אות ט' עי   מט  ב',    כי כבר מבואר שם באות 
מהשם   ריחוקם  גודל  להם  יאיר  אם  כי  נחת,  ואין  ורוגז  ושחק  כ"ט(  )משלי  בבחינת  הם  כי  לרחם,  אסור  ושלום  חס  גמורים  רשעים 

יחזק אותם  ואם  כנ"ל,  ביותר  יתרחקו  יודע    יתברך  צריך לרחק אותם אם  גם הצדיק  כן  על  ביותר,  ברשעתם  שיתחזקו  כנ"ל אפשר 
גבר כל כך עד שאי אפשר להכריע אותם אל הטוב, וכמובן דבר זה גם בדברי רבותינו  ומכריע בדעתו שהרשעות שלהם והרע שבהם  

 ז"ל במקומות הרבה, 
שתפס רבינו ז"ל בלשונו הקדוש לרחם על תינוק של ד' ימים לזונו    )ואי לאו דמסתפינא הוה אמינא, שמה   -  עיין פל"ח סוף אות ט'   נ

פסוק )דברים ד( כי שאל נא לימים ראשונים ולמקצה השמים וכו' ועיין בזה גם    על ידי חלב דייקא, רומז בזה על דרך שאמרו רז"ל על 
ד' ימ  ז"ל ועל כן מי שהוא במדריגה קטנה, הוא בבחינת תינוק של  ים, שמרמזין על מדריגות התחתונות של  בזוהר הנ"ל ובמפרשיו 

"ל, או רק בבחינת נ"ה"י"ם שבבחינת מלכות  הקדושה שהם בחינת נ"ה"י"מ, או שהוא בבחינת מלכות לבד העומדת נגד נ"ה"י"ם הנ 
ש  לבד כידוע ותינוק כזה צריכין לזונו במאכל דק ורוחני דייקא שהוא החלב כי האמת שבהלימוד הזה של מלוא כל הארץ כבודו י 
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צריך לידע איך להתנהג עם הרחמנות, שלקטן כזה  "כ  צריכין לזונו רק ע"י חלב דווקא. ע 
צריכין לרחם ליתן לו חלב דייקא, ולגדול מאכל הצריך לו, וכן על כ"א וא' צריכין לרחם  

,  כפי שיתבאר לקמן שיש דרי מטה ודרי מעלה וצריך ללמד דעת לכל אחד כפי מדרגתו  במה שצריך לו
לזכות ליותר  וב שכבר יודע כי תמיד צריך לרצות  יחשבאופן שהקטן לא יתייאש מהרצון לדעת והגדול לא  

 :  ים וזה כפי שעולה במדרגות הדעתמיראת ש
 

 ב אות
מבאר שרחמן הנ"ל הוא רק משה רבינו שמסר נפשו ללמד דעת את ישראל דהיינו ליישב את העולם כי מי 

 . דעת, כי עיקר האדם הוא השאין בו דעת אינו אדם ואינו מן הישוב והוא חיה בדמות אדם
ידוע שמדת הרחמנות היא מדת התפארת והיא ספירה שלישית מהמדות וכלולה מחסד ודין על כן נקראת 

ולכן נקרא  ,\נבואמת/ ורחמים \נא/ משפט, וידוע שיעקב אבינו שלישי לאבות מדתו היתה תפארת ומשפט
יין תורה כא  וע ומה חסר לו שיש למשה רבנו יותר. בחיר האבות. ולפ"ז צ"ע מדוע לא נחשב רחמן אמיתי.

אות ח' שיעקב בחי' עיבור ומבואר שם שהדעת כשהיא בבחי' עיבור הכוונה שאפילו לא נולד כמקיף והוא 
דהיינו העלם גמור ואפילו שיבוש הדעת, ומאידך מבואר  , ואסור לדרוש ברבים,בחי' לגלוגו עלי אהבה

שם שהדעת של משה היתה אצל   רנווביא, בתורה א' שיעקב אבינו בחי' חכמה וראשית ובכורה ונקרא שמש
יצא יש מאין חכמה מהכתר, ואצל   יעקב אבינו בבחי' הארת החכמה בבינה דהיינו עיבור בחי' שרק עתה

אברהם ויצחק היה עדיין בכתר, לכן אם רצה יעקב ללמד את תורת משה רבנו היו אומרים לו שאסור לו  
)דהיינו אחרי החבלי לידה   תין דגדלומוח, וזה דווקא במדרגתו הרגילה אבל כשהיה בלדרוש ברבים

אבל לא נעשה פנימי אלא אצל   דהיינו שנולד המקיף,אזי נקרא ישראל שבמלחמתו עם המלאך של עשיו( 
 . את מצרים שיצא הדעת מהגלותיביצ משה רבנו

לם  העו  'שיהי ..ביישוב העולם ..אינו מן היישוב ..מיושב מבני אדם  ..בישובו של עולם -לשון רבנו כאן 
לשון ישוב צ"ע. ואולי רומז לעניין ישוב הדעת, כי הדעת דווקא בישיבה בחי'   \נג/ חמש פעמים ..מיושב

דמצינו עומד על דעתו וישוב הדעת ולא מצינו הליכה בדעת כי זה עניין הדעת   \נד/ עצירה ולא הליכה
עתיד ליתן   אתהשעוצר ומביט על העבר ומתכנן את העתיד בבחי' מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי 

 בחי' תשובה חרטה על העבר וקבלה לעתיד כי בר דעת הוא הבעל תשובה האמיתי. דו"ח.

המנהיג לעתיד, כי    'כזה, הוא רק משה רבינו. כי הוא הי' מנהיג ישראל והוא יהי  ורחמן

באמת על ישראל,   נו. כי משה רבינו הי' לו רחמנות[נה]   )קהלת א(וכו'    ' מה שהי' הוא שיהי

 
בא  גם  ז"ל  רבינו  כן בחינת מה שכתב  גם  ביותר, שזה  וגדול  ורוחני ביותר, וצריכין להמשיכו ממקור עליון  גדול  ד', שמי  עמקות  ות 

נגדל   השפל  הזה  מעולם  שאנחנו  רק  הוא  יתברך  השם  של  והשעשועים  התענוגים  שעיקר  יודע  הוא  יתברך  בידיעתו  קצת  שיודע 
 ואבית תהלה מגושי עפר ומקרוצי חומר וכו'(:   ונקדש שמו יתברך כמו שכתוב )בפייט( 

ממ  ולבד  חדש  בזוהר  פעם  ועוד  פעמים  חמש  בזוהר  נמצא  הפל"ח  שציין  אחד  הזוהר  בלק(  קום  מדבש  )פרשת  המתוק  מבאר  בכולם 
  שמדובר בז"א וימים ראשונים הם ז' ספירות שבו ששם מותר לשאול להבדיל ממה שמעל ז"א דהיינו הבינה ששם אסור לשאול כי

ל כד  מי ברא אלה אב עה"פ    ]דף א:[   לא תקבל תשובה. ולכאורה צ"ע כי ידוע שבינה היא קיימא לשאלה כמבואר בריש הקדמת הזהר 
מצווה לעיין אבל א"א לשכל אנשי להשיג אלא לבעלי מדרגה הקב"ה מגלה כמבואר שם בשם   תעיין שם תראה שאדרבה אמנם 

 הכתם פז.

א  ְוַעל   -ות זוהר חדש בראשית דף ז . סתרי אותי  ּה  ִאְתְרִשים   דָּ יְד ,  קוים '  ג   בו  שיש   אדם  צורת'  בא  נרשם  כן  ועל   נַש   ְדַבר  ִבְדיֹוְקִנין   ַגבֵּ  ְלִמְשַאל   ִאְתֲחזֵּ
  אבל ,  ולדעת  לשאול   ראוי  שבהן,  דאצילות   התחתונות  ספירות  שבע  סוד   שהם  ִראשֹוִנים  ְליִָּמים  נָּא  ְשַאל  ִכי   ִדְכִתיב,  ולדעת  לשאול   לאדם  שראוי  להראות  ּוְלִמְנַדע

א,  בהן  לשאול   ראוי  אין  לכן,  השגה   שום  אין  ר"בג   מהם  למעלה א  ִהיא  ְודָּ ְלתָּ אַקמַ   ְשאֵּ  נָּש  ַבר  ְלִאְשְתמֹוַדע  האדם  עליה  שיתחייב,  הראשונה  שאלה   היא  וזו  ְייתָּ
יּה ארֵּ א ,  קונו   את  האדם  ויכיר  שידע  ְלמָּ א  ִאיהּו  ְדדָּ אִשיתָּ א  רֵּ ין,  הכל   בראשית  לדעת  האדם  שחייב  הראשון  חיוב  הוז  כי  ְדכלָּ א  ִאיהּו  ּוְכדֵּ זָּ   ובהיות  ף"ְדָאל    רָּ
א   וגם ,  חכמה  ואאלפך  מלשון ',  הא   בסוד   הוא  אז,  םהעניני   אלו  על   מורה  התפארת אִשיתָּ א  רֵּ ְיימָּ ל   ְדקָּ ון  ְלכָּ ,  האותיות   כל   לפני   העומדת  הראשית  שהיא  ַאְתוָּ
 . העולמות   ל כ  להתפשטות  ראשית  ה"הקב  כי  להורות

 קב.של יע   )תהלים צט, ד( משפט וצדקה ביעקב אתה עשית, כי משפט הוא קו אמצעי והוא מדתו -טז יח    רבנו בחיי דברים   נא
 תתן אמת ליעקב   כמ"ש   נב
ביטוי  כי עיקר ה )תורה קנד ותורה יד סוף אות ו'(  חמש פעמים דייקא אולי רומז לחמש גבורות דהיינו ליראה שהיא בחי' גבורות    מה שנקט   נג

 של דעת מבואר לקמן שהוא במדת היראה.  
ַעת    -אות כג  הלכה ה    הלכות שותפים בקרקע עיין לק"ה    נד ַהּדַ ה  י ז  ין  ּכִּ ּדִּ ים ּבַ יַנת ֱהוּו ְמתּונִּ חִּ ְפָלא, ּבְ דֹול ְונִּ ּגָ ינּות  יַנת ְמתִּ חִּ ּבְ "ל הּוא  ַהּנַ

ם, 'ְמ  ָ ּמּוָבא ש  מֹו ש   "ל, ּכְ ַעת ַהּנַ ז ַעל ַהּדַ ַרּמֵּ ּמְ י ַמְע ש   ָדרֵּ יר ּבְ ַעת ְלָהאִּ ה ַהּדַ ינּות ָעצּום ָלז  ים ְמתִּ יכִּ י ְצרִּ זֹון', ּכִּ ּפָ ְך 'חִּ פ  ְיָקא הֵּ ים' ּדַ יַנת  תּונִּ חִּ ָלה ּבְ
כוּ  לֵּ תֵּ לֹא  ְמנּוָסה  ּובִּ אּו  צֵּ ּתֵּ זֹון  ּפָ ְבחִּ לֹא  י  "ּכִּ הּו:  ְוז  בֹודֹו.  ּכְ ץ  ָהָאר  ָכל  ְמלֹא  יַנת  חִּ ּבְ ה  ַמּטָ י  ּוְבָדרֵּ הוֹ ָמה,  י  ּכִּ י  ן  ֱאלֹקֵּ ם  ְפכ  ּוְמַאּסִּ ה'  ם  יכ  ְפנֵּ לִּ ְך  לֵּ

ל". ְשָראֵּ  יִּ
 י כהן עה"ת שמות יב ב' ורמ"ע מפאנו מאמר מעין גנים ח"א ליקוטים מה שהיה הוא ר"ת משה עיין תיקון סט דף קיא: קיב. ושפת   נה 

   רחמנית  -בתרלד   נו
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הי' חושש על עצמו כלל. כי הש"י  ו בומסר נפש ולא  שביל ישראל, והשליך נפשו מנגד 
לו   העגל אמר  חטא  לב(    אחרי  ואכלם)שמות  בהם  אפי  ויחר  לי  הניחה  גדול  ועתה  לגוי   ואעשך 

רק אמר  \נח/[נז] זה כלל  על  והוא לא השגיח  וכו',  נא    אם תשא חטאתם  מחני  אין  [ נט]ואם 
ופוטרם  את כלל ישראל    יקש למות אם אין הקב"ה מרחם שב  רחמן ומנהיג אמתי  ')שם(. כי הוא הי

כמבואר   רשעים  על  לרחם  ואסור  רשעים  שהיו  הרי  מיתה  חייבים  היו  ישראל  אם  צ"ע  ולכאורה  ממיתה 
ג', אבל באמת  לעיל אות  קרויים  ש  כמבואר לקמן  ישראל  אין  לעוון  ואפילו שנפלו  מעוון  רחוקים  ישראל 

כמו ט רק  כי הוא  בתוכם,  קה  נופת שנדבירשעים  ולא  לקרא בהם  קכב. שאסור  בזוהר משפטים  וכמבואר 

העולם מיושב מבני אדם.    'עוסק בישובו של עולם שיהימשה רבנו  , והי'  \סרשע לאיש מישראל/ 
 כי עיקר האדם הוא הדעת, ומי שאין לו דעת אינו מן היישוב, ואינו מכונה בשם אדם כלל

ו' שקודם התשובה אין לאד  [סא] שכל  , רק הוא בחי' חיה  ויית אדם ודהיינו ה  וויה ם ה כמבואר בתורה 

שלה   הקיום  יצר  סביב  רק  עוסק  מחשבותיה  והי'  רחמנות,  לו  הי'  רבינו  ומשה  אדם.  בדמות 
שיהי העולם,  הוא    ' ביישוב  כי  כנ"ל.  דיעה  בני  היינו  אדם,  מבני  וממולא  מיושב  העולם 

כ  לנו אור הדעת,  ד(    "שפתח  ה'  )דברים  כי  הדעת   אלקים הא  הואתה הראת לדעת  זו  כי 

. כי משה פתח את  \סב/ כשיודע שה' מדת רחמים פעול בהעלם את כל הפעולות המשתנות שהן אלקים
וגילה לנו כי יש אלקים שליט בארץ  מנהיג    הדעת,  שיש  שגילה  הראשון  אבינו  אע"פ שאברהם 

הקב"ה במתן לה  לבירה אבל אז עדיין לא היה כלל ישראל ומשה רבינו בזכותו נפתחו כל הרקיעים שנתג
כמבואר וגם נשמות גרים  כולן על הר סיני גם כל אהל שלא נולדו עדיין  תורה לכל נשמות ישראל שהיו  

 : ריש ע"א בשבת קמו

 
 גאות 

כהמשך להנ"ל שמנהיג אמיתי הוא הבר דעת שעי"ז הוא הרחמן האמיתי, כי יכול להכניס דעת בישראל, 
גודל קדושת עם ישראל בשרשם שעל כן הם רחוקים   גללמבאר עתה רבנו הטעם שזה עיקר הרחמנות, ב

, ועל כן עיקר הרחמנות עליהם הוא  מאד מעוון ועל כן כשח"ו נופלים בעוון הוא משא כבד מאד עליהם
 .  להרחיקם מעוון ע"י שמעלה אותם לדעת כי העוון הוא רוח שטות דהיינו חוסר דעת 

)ב"ק כדאיתא בחז"ל  ,כל כך לה ד חיה שא"צ ווללעומת  ,ואולי אפשר לבאר במשל לתינוק הצריך לאמו
והם מעיקרא חיה בדמות   ,דעת בעוה"זמצד שרשם רחוקים מהוכל הגויים  .שור נקראששור בן יומו סה:( 
אבל ישראל כתינוק   , נח לאמם הוא בז' מצוות בנישלהם  כל החיבור  חסידי אומות העולםאפילו לכן  ,אדם

וות להיות מחוברים אליו ית' בכל השסה גידים ורמח איברים,  מצ שצריך לאמו תמיד לכן נצטוו בתרי"ג
ועל כן כל  ולכן העוון שהוא ניתוק איבר או גיד מחיותו הוא משא כבד ונורא, כתינוק המאבד את אמו.

  ,תרתי משמע יסורים בלא עוון,סורים כלל כשאינם גורמים לעוון, כי אין ייסורים שבעולם לא נחשבים ייי
העוון, ועל כן הם רק  מ  כתוצאהיסורין הם יהכי דייקא בגלל ש ,יוצא מהפירוש של חז"ל ינוהפירוש של רבו

  ם כללסוריירפואה טובה לחבר האבר או גיד שניתק ממקור חיותו, ועל כן לא נחשב יתיקון העוון דהיינו 
   .\סג/ עת שגורמיםדומצוות מחמת חלישות הכגון ביטול תפלה ותורה  , כשלא גורמים בעצמם לעוון

 
 ועיין גם דברים ט' יד   נז

 ו למשה רבנו אמר ואעשה אותך לגוי גדול נאמר לאברהם אבינו בריש פרשת לך לך ואיל   לשון זה   נח
 וההמשך ואם אין מחני   נט 

ר  -  חיי מוהר"ן אות לד   ס ע  ַאל אֹותֹו ּבְ ָ ָחד ש  ר ַעל  א  ּלֹא ְיַדּבֵּ יב לֹו ש   ִּ ש  ָצה ְלַהְתָמָדה הֵּ קּותֹו עֵּ ּלְ ְסּתַ ין ָסמּוְך ְלהִּ אּומ  ָנה ָהַאֲחרֹון ּבְ ָ ב רֹאש  ַהש ּ
י  ל. ּכִּ ָראֵּ שְֹ ּיִּ ָחד מִּ ּום א  ת ַעְצמוֹ   ש  ְך א  ֵּ ָחד מֹוש  ר ַעל א  ַדּבֵּ ּמְ ַהּתֹוָרה ְוכּו' ּוְכש   ש  לֹו אֹות ּבְ ל יֵּ ָראֵּ שְֹ ּיִּ ָחד מִּ ל א  ָגם ַחס    ּכָ א ּפְ ּמֹוצֵּ ֲחַמת ש   ַהּתֹוָרה מֵּ מֵּ

ָמקֹום ַאחֵּ  ּבְ ְמבָֹאר  ּכַ ָעָליו  ר  ה ַהְמַדּבֵּ ז  ל  ֹו ש   ַנְפש  ש   ֹר  הּוא ש  ַהּתֹוָרה ש   אֹות מֵּ ּבְ לֹום  ָ ַער ּבֹו  ְוש  ּגָ מּור  ּגָ ע  ָ הּוא ָרש  ין ש   ם רֹואִּ ַאל אֹותֹו ְואִּ ָ ר. ְוש 
יְך אַ  ְבָרָכה אֵּ ְכרֹונֹו לִּ נּו זִּ ה  ַרּבֵּ ה ְנֻקּדָ יז  אי עֹוד ְמַעט טֹוב אֹו אֵּ ַוּדַ ְמָצא ּבֹו ּבְ מּור ֲהלֹא נִּ ע ּגָ ָ הּוא ָרש  ל ש   ָראֵּ שְֹ ּיִּ ָחד מִּ ר ַעל א  ה אֹומֵּ ם  ּתָ ָ ש ּ טֹוָבה ש  

ינֹו ָר  עוֹ אֵּ אלַֹקי ּבְ ָרה לֵּ ַהּתֹוָרה ֲאַזּמְ ע ַהְמבָֹאר ּבְ ָ ין ָרש  ְנַין ְועֹוד ְמַעט ְואֵּ יר ָאז עִּ ְזּכִּ ע. ְוהִּ ָ ם: ש  ָ ן ש  י ַעּיֵּ  דִּ
 עיין ביאה"ל תורה ו' אות ב'  סא 

ובעת מאיזה  ל הוא אלקים כי כל פעולה נ -כמ"ש )בראשית לא כט( יש לאל ידי לעשות עמכם וכו'  ורבוי של א   ל פירושו כח -כי א   סב
אבל   אלקים,  דהיינו  כוחותיו  שהם  הנגלות  פעולותיו  מצד  רק  לנו  ניכר  ית'  והוא  ה כח  מדת  אחד  ה'  הוא  וכמבואר  הפועל  רחמים. 

וזו שלימות   נובעים ממדת רחמנותו וטובו ית'.  ד' בה' אהלל דבר באלקים אהלל דבר כי גם פעולותיו הנדמות לנו כרע הם  בתורה 
 ר שם.הדעת בחי' עוה"ב כמבוא 

הלאו מחמת    אלא שברשות התורה נדחית המצווה או   ב לאכול איסור ובזמן איסור כי לא עוון.י כגון חולה שחי   אבל אין הכוונה   סג
 החולי.
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הרחמנוי  כ זהו  כי  ר"ל,  בעוונות  ח"ו  נופלין  קדוש  עם  הוא, כשישראל  הרחמנות   'עיקר 

כנגד   כלל  נחשבים  אינם  שבעולם,  הקשים  היסורים  כל  כי  רחמנות  מיני  מכל  הגדול 
ח"ו  \סד/המשאוי עוונות  נפלאה    הכבד של  טובה  וזו  עוון  שמכפרים  נמצא  עוון  בלא  יסורין  אין  כי 

היסורין מסבל  יותר  כהרבה  כבד מאד שא"א  .  זהו משאוי  ח"ו,  בעוונות  נופלים  י כשישראל 
כי   מה שאמר דוד המלך   לישא כלל המשאוי הכבד הזה, בבחי' לנשמת ישראל הקדושה והעדינה  

. כי מי שיודע קדושת ישראל  \סו/)תהלים לח(  סהוכמשא כבד יכבדו ממנ  עוונותי עברו ראשי
הוא יודע שישראל הם רחוקים לגמרי  ל.  מאין הם לקוחים, ויודע רוחניות ודקות של ישרא

דקותם  וגודל  משרשם  קדושתם  גודל  לפי  לא,  כלל  כלל  להם  שייך  עון  ואין  מעון, 
של   הכבד  המשאוי  כנגד  למשאוי  נחשבים  אינם  שבעולם  היסורים  כל  וע"כ  ורוחניותם. 

  עתו שמחמת היסורין נחלשת ד  עונות ח"ו ר"ל. ואפי' כשיש לאדם יסורים, אם אין בהם עוונות

כח בו  שאין  לו  ית'   ונדמה  רצונו  בחי'  לקיים  וזה  כלל.  ליסורים  נחשבים  אינם  חז"ל ,  שרמזו  רמז 

כי הפשט הוא שכשאין לאדם עוון גם אין לו יסורים כי )שבת נה( אין יסורין בלא עון,  במאמרם בגמ'  

עוד   מכאן  לומד  ורבינו  עוון  לכפר  רק  באים  עון  הם  בהם  כנ"שכשאין  בגללם  אליו  ינם  א ל  שנפל 
מחוועכי ת  יסורים כלל גדולה הרבה  , כי עיקר היסורים הם רק כשנופלים  ר הכאבמלת הכפרה 

וזהו עיקר הרחמנות לרחם על ישראל עם קדוש להוציאם מהמשאוי    .ח"ו  סזונותובעבגללם  
סורים כי הם טובה גדולה לנשמה ועוד ללמדם דעת  י ראשית ללמדם שלא לבעוט בי  הכבד של עוונות

. וע"כ משה רבינו ע"ה בכל עת שנפלו ישראל באיזה עון, היה מוסר נפשו ווןלע  שלא יבואו
במרגלים כגון  בעדם,  והתפלל  ישראל   \סט/ [סח]   עליהם,  קדושת  שלפי  ידע  כי  וכיוצא 

 ודקותם הם רחוקים מעון, וא"א להם לישא כלל המשא הכבד של עון כנ"ל. 
חיבור להקב"ה  דעתובאמת מהיכן באים לעוונות ח"ו, הוא רק ע"י שאין לו   . כי אין  דהיינו 

שטות לשון סטיה כמבואר שם בגמ' כי    )סוטה ג(  \ע/ אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטות

 .  \עא/ ונעשה שוטה שמאבד גדר האדם שניתן לוהוא סוטה ונוטה ונפרד מהקב"ה 
 

משא על עוון, אמנם מצינו ביג מדות שהקב"ה נושא עוון. וכאן משווה רבנו עוון ליסורין ולגבי יסורין מבואר בתורה קע    צ"ע לשון   סד
 נפש ועי"ז מזכך אותה מחומר לצורה, שע"י צרה נעשית צורה.שהם משא על ה 

ם נופל לטרחת הפרנסה שהיא משא בגשמיות וברוחניות עליו עיין  מבאר משא כפשוטו כי מחמת העוון האד   ועיין לק"ה שמוהרנ"ת 
ע אַ   -לק"ה שותפין בקרקע הלכה ה' אות יג   ן ַאְרּבַ ּתֵּ ין לִּ יכִּ רִּ ּצְ יַנת ַמה ש ּ  חִּ ה ּבְ י ְמבָֹאר  )יג( ְוז  אֹו. ּכִּ ם ַמּשָ ָ ק ש  י ְלָפרֵּ דֵּ ַתח ּכְ ל ּפ  י ּכָ ְפנֵּ ּמֹות לִּ

ה  ז  י  ְידֵּ ַעל  "ל ש   ַהּנַ ַהּתֹוָרה  ְשָראֵּ   ּבְ יִּ ת  יא א  ה הּוא ְלהֹוצִּ ַהּז  ַעת  ַהּדַ ר  ּקַ ְועִּ ירּות  ִּ ְוָהֲעש  ְרָנָסה  ַהּפַ ל  ּכָ ְך  ָ ְמש  נִּ יד  ְוַתְלמִּ ן  ּבֵּ ל  ש   ַעת  ֲעוֹונֹות,  ַהּדַ ל מֵּ
ה   ּז  חִּ ש   ד, ּבְ בֵּ א ּכָ יַנת ַמּשָ חִּ ם ּבְ הֵּ ֲעוֹונֹות, ש   יאֹו מֵּ י ְלהֹוצִּ לִּ ְשְראֵּ יש  ַהּיִּ ר ָהַרֲחָמנּות ַעל אִּ ּקַ ה  עִּ ל ז  ם ּכָ ָ ן ש  י ְוכּו', ַעּיֵּ ּנִּ ּמ  דּו מִּ ְכּבְ ד יִּ בֵּ א ּכָ ַמּשָ יַנת ּכְ

ְרחוֹ  יעֹות ְוַהּטִּ ל ַהְיגִּ יַנת ּכָ חִּ ה ּבְ "ל. ְוז  ַהְתָחַלת ַהּתֹוָרה ַהּנַ אֹות ָעלָ ּבְ ָ ה ַמש ּ ּמָ א ּכַ ְרָנָסה ְונֹושֵּ יל ַהּפַ בִּ ְ ש  ה ּבִּ ַח ַהְרּבֵּ ַע ְוטֹורֵּ ְתַיּגֵּ ָחד מִּ ל א  ּכָ יו  ת ַמה ש ּ 
ים  ּבּוי ַהֲחָטאִּ ְורִּ ֹון  אש  ְטא ָאָדם ָהרִּ ן חֵּ ֲעַדיִּ ן  ּקֵּ ְותִּ ַרר  ּבֵּ ּלֹא  ֲחַמת ש   ְך מֵּ ָ ְמש  נִּ ַהּכֹל  ְרָנָסה,  ַהּפַ יל  בִּ ְ ש  ל    ּבִּ יַנת ַמְשאֹוי  ְוָהֲעוֹונֹות ש   חִּ ּבְ ם  הֵּ ַעְצמֹו ש  

ְצָלן  ל ָהֲעוֹונֹות, ַרֲחָמָנא לִּ ְשאֹוי ש   ּזֹאת ַהּמַ "ל, ש   ּנַ ד ּכַ בֵּ ט  ּכָ ְתַמעֵּ ְחָסר ְונִּ ן נ  מֹו כֵּ ּכְ יד, ש   ן ְוַתְלמִּ ל ּבֵּ "ל ש   דֹוש  ַהּנַ ַעת ַהּקָ ְסרֹון ַהּדַ י ח  פִּ ין ּכְ כִּ ָ ְמש  , נִּ
ּנִּ  ש   לֹום,  ָ ְוש  ַחס  ְרָנָסה,  ָעָלי ַהּפַ א  ּשָ ְולִּ ה  ַהְרּבֵּ ַע  ְתַיּגֵּ ּוְלהִּ ְטרַֹח  לִּ יְך  ָצרִּ ה  ז  ֲחַמת  ּומֵּ "ל.  ּנַ ּכַ ה  ַהּז  ַעת  ַהּדַ מֵּ ת  כ  ַדְעּתֹו  ְמש   ּבְ ְרָנָסה  ַהּפַ ַמְשאֹוי  עֹל  ו 

ש    ְרָנָסה. אֹו  ּפַ יל  בִּ ְ ש  ּבִּ ּוְבָידֹו  גּופֹו  ּבְ ש   ַמּמָ אֹות  ָ ַמש ּ א  נֹושֵּ ים  ְפָעמִּ ּלִּ ש    , ש  ַמּמָ ּזֹאת  ּוְבגּופֹו  ש   ְרָנָסה  ַהּפַ ַמְשאֹוי  ב  אֵּ ּכְ ּבֹו  ְולִּ ַדְעּתֹו  ּבְ ל  ְוסֹובֵּ א  ּנֹושֵּ
יֹותֵּ  עֹוד  ה  ָקש   ְשאֹוי  הָ ַהּמַ ְשאֹוי  ּמַ מִּ ְך  ָ ְמש  נִּ ה  ז  ְוָכל  ַעְצמֹו.  ַעל  א  ּנֹושֵּ ש ּ  ַמה  ָחד  א  ְלָכל  דּוַע  ּיָ ּכַ ּיּות  מִּ ְ ַגש  ּבְ ַמְשאֹוי  יַאת  שִּ ּנְ מִּ ַרֲחָמָנא  ר  ֲעוֹונֹות, 

"ל  לִּ  ַעת ַהּנַ ה ַהּדַ "ל. ְוז  יד ַהּנַ ן ְוַתְלמִּ ל ּבֵּ דֹוש  ש   ַעת ַהּקָ ְסרֹון ַהּדַ ח  ין מֵּ כִּ ָ ְמש  ּנִּ ָחד  ְצָלן, ש   ש  ְוָכל א  ְקּדָ ית ַהּמִּ ת ַהּבֵּ ַ יַנת ְקֻדש ּ חִּ ת, ּבְ יִּ יַנת ּבַ חִּ הּוא ּבְ
"ל ַהּכֹל ּבִּ  ּנַ אֹות ּכַ ָ א ַמש ּ ּשָ ַפְרָנָסתֹו לִּ ַע ּבְ ְתַיּגֵּ יְך ְלהִּ ּקּון ַמְשאֹוי ָהֲעוֹונֹות.  ָצרִּ רּור ְותִּ יל ּבֵּ בִּ ְ  ש 

 הפסוק ממני(  ממני )וכן לשון   –ממנו, אבל בדפו"ר ובתרלד ומתרלו    –בתקפא    סה 

י:   תהילים פרק לח   סו  ּנִּ ּמ  דּו מִּ ְכּבְ ד יִּ א ָכבֵּ ָ ַמׂשּ י ּכְ ִּ י ֲעֹוֹנַתי ָעְברּו רֹאש     )ה( ּכִּ

ממני כמשא כבד, )העון הוא עוות המחשבה והוא המזיד וע"כ מיחסם אל הראש    יכבדו   -אשר עברו על ראשי    -כי עונותי    -  מלבי"ם 
 ביים( והם כמשא כבד עליו מרוב החרטה והעצב עליהם,ששם מקום המחשבה ושם עוברים עונותיו המחש 

 בעונות   -מתרלו    סז

 במדבר יד   סח 

החידוש שגם על פחות מגרוע מסר רבנו את  ולא חטא העגל שלכאורה היה גרוע יותר. ואולי כי אדרבה    נקט מרגלים   צ"ע מדוע   סט 
 נפשו.

נ"ל כי צדיק יסוד עולם. ובחטא העגל לא כפרו בצדיק  אות יא מבאר שחטא המרגלים בזה הפגם תלויים כל החטאים. ו  ועיין לקמן
 אלא כיון שסברו שמת רצו תחליף אבל במרגלים ממש חלקו על הצדיק וזה שרש כל החטאים.  

לו בחירה להיות בדעת ולא ליתן מקום לרוח שטות לחול, אבל הוא חלש    , הרי אין לו דעת וצ"ל שיש וצ"ע א"כ מה הטענה עלי   ע
מקו  לה  ונותן  לחול.בדעתו  רוח    ם  לו דעת אלא  אין  כבר  בזמן העבירה  הרי  מתי חלה הבחירה  היא בדעת א"כ  הרי הבחירה  וצ"ע 

ועוד איתא במ"א של  ו  ליק   .סיון י ים מהאדם את הדעת בשעת הנ ח ק ו שטות  יוטי הלכות תחומין הלכה  ָהָאָדם    -  ז אות  ת  ין א  ַנּסִּ ּמְ ש   ּכְ
ַעת,   מּות ַהּדַ לֵּ ְ ת ש  ּנּו א  ּמ  ין מִּ ְבָרָכה.לֹוְקחִּ ְכרֹונֹו לִּ ּנּו זִּ ּמ  י מִּ ַמְעּתִּ ָ ר ש  ֲאש   יֹון, ּכַ ּסָ ר ַהּנִּ ּקַ הּו עִּ ּז   ש  
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שמאבד את הגדר אדם שלו, דהיינו את הדעת. נמצא רוח    )חגיגה ד.( מ"ה גמט' אדם, דהיינו   כי שוטה הוא המאבד מה שנותנין לו   עא

 שטות אינה מציאות אלא חוסר מציאות, דהיינו חוסר דעת.  



 מוהר"ן תנינא                             ז         תורה          ליקוטי                                       1יב: 

וזהו הרחמנות הגדול מן הכל, שצריכין לרחם עליו להכניס בו דעת, בבחי' )תהלים מא(  
דעת קנית מה   מא.כמבואר בנדרים    \ב/ [א] אלא מן הדעת  ודל  . כי אין עני  אשרי משכיל אל דל

ו לכבוד  ראפילו אם הוא עשיר גדול כיון שלא משתמש בעש, כי בלא דעת אזי  חסרת דעת חסרת מה קנית
באמת גם בגשמיות , ו, כי לא מביאו לחיי נצח אלא לכל היותר חיי שעה בעוה"זערך כלל לעשרושמים אין  

 :  , וצריכין לרחם עליו להכניס בו דעתה שיש לו לא מספק אותו ותמיד מרגיש חסר ודלמ

 
 דאות 

עתה יבאר דלא די שאדם עוסק בהשגת הדעת לעצמו גם צריך להשאיר השגת הדעת שזכה בה בעוה"ז  
  \ג/ ותלמידים, וכל אדם שמדבר עם חבירו ביראת שמים נעשים תלמידים זה לזה לעניין זה. ובלק"ה בבנים

הלכות מבואר ששמע מרבינו בפירוש שזה עיקר מעלתו של הצדיק שלא רק שמשאיר דעתו בעוה"ז בבנים  
יק  ותלמידים עוד גם בכוחו שהתלמידים יעשו תלמידים וגם הם יעשו תלמידים והכל מכח דעת ההצד

ובכוחו להאיר מלא בדרי מטה בכח כזה שאפילו הדרי מטה יהיה בכוחם לעורר דרי   שהאיר בעולם בחייו.
 מעלה בבח'י עץ קטן מדליק עץ גדול. 

בעולמות  ואפילו   שעולה  במקום  ומתדבקת  עולה  והנשמה  להסתלק,  זמנו  כשמגיע 

לה כלים להשיג    כי אין  עליונים, אין זה תכלית ושלימות שתהיה הנשמה רק דבוקה למעלה

  , יותר מדרגותנמצא היא עומדת בהשגותיה לנצח וא"א לה לעלות  ,בעוה"ז הכינהיותר ממה שכבר  בעוה"ב 
לקמן    כמבואר  רק עיקר השלימות של הנשמה היא שבעת שהיא למעלה, תהיה למטה ג"כ

לעבור את    שהתכלית שהוא שכר עוה"ב נמצא בארץ בעוה"ז לכן מוכרחות כל הנשמות  \ד/ תנינא  טתורה ל

. ע"כ  והכי נמי כל תוספת השגה בעוה"ב הוא רק מכח איזה עבודה של עוה"ז  העולם הזה כדי לזכות בו 
או תלמיד בן  ברכה  הגפן    הצריך שישאיר אחריו  את  המבריך  הזהזקנה    ונעקרהכמו  נה  קחוזרת 

 
 נדרים מא *    א 

כולא ביה דלא דא ביה מה ביה דא קני מה חסר דא    אמר אביי נקטינן אין עני אלא בדעה במערבא אמרי דדא ביה   .נדרים דף מא   ב
 .לא קני מה קני 

ְוַתְלִמי )  –  לק"ה נדרים ד' אות ו'   ג ָבִנים  ּבְ יק ֵמִאיר  ּדִ ַהּצַ ֶׁ ה ש  זֶׁ ֵמִעְנָין  ן  ּכֵ ם  ּגַ ר  ַדּבֵ ּמְ ֶׁ ְנָיָנא( ש  ּתִ ִלּקּוֵטי  ּבְ ִסיָמן סח  ּבְ זֹאת.  ּוְמבָֹאר  ּכָ ָאָרה  ִדים הֶׁ
ֵהם ָיִאירוּ  ֶׁ ן ש  ֹאפֶׁ דֹוש  ּבְ ַעת ַהּקָ ָאַרת ַהּדַ ּלֹא ֻיְפַסק עֹוד הֶׁ ֶׁ ַצח ש  ם ְוֵכן ְלדֹוֵרי ּדֹורֹות ָלנֶׁ ם ְוַתְלִמיֵדיהֶׁ ְבֵניהֶׁ ן יֹוֵתר ּבִ י   ְלַהּלָ ַמְעּתִ ָ ר ש  ֶׁ ֲאש   ְלעֹוָלם ּכַ

יו ַהקָּ  ה ִמּפִ מַֹע ִעְנָין ַהּנֹוָרא ַהּזֶׁ ְ ִכיִתי ִלש  ּזָ ֶׁ ֵעת ש  . ּבְ ֵפרּוש  דֹוש  ּבְ יו ַהּקָ ה  ִמּפִ זֶׁ ש  לֹו ּכַֹח ּכָ ּיֵ ֶׁ ת ש  יק ָהֱאמֶׁ ּדִ ל ַהּצַ ֶׁ ת נֹוְראֹוָתיו ש  ֻדּלַ ר ּגְ ה ִעּקַ י זֶׁ . ּכִ דֹוש 
ִחים בַּ  ּנָ ה ֲאִפּלּו ְלַהּמֻ ְלָדֵרי ַמּטָ ְלהֹוִדיַע  ְוָיכֹול  ְוַתְלִמיִדים  ָבִנים  ּבְ דֹוש   ַהּקָ ַעת  ַהּדַ ְלָהִאיר  כֹול  ּיָ ֶׁ ְחּתֹוָנה ְמֹאד לְ ש  ַהּתַ יֹוָטא  י ה' הּוא  ּדְ ּכִ הֹוִדיָעם 

ה ּוְלהֹוִציָאם ֵמֲעֹונֹות ַעל  דֹוש  ַהּזֶׁ ַעת ַהּקָ ם ַהּדַ הֶׁ ְצָלם ְוכּו',  -ָהֱאלִֹקים ְלָהִאיר ּבָ ם ְואֶׁ בֹודֹו ַוֲעַדִין ה' ִעּמָ ץ ּכְ י ְמלֹא ָכל ָהָארֶׁ ם ּכִ ה ָלהֶׁ ַגּלֶׁ ּמְ ֶׁ ְיֵדי ש 
בְּ  ְמבָֹאר  ּכַ ָלל,  ּכְ עֹוָלם  ּבָ ֵיאּוש   ּום  ש  ֵאין  י  ִקים  ּכִ ּמֵ ֶׁ ש  ְביֹון,  אֶׁ ָיִרים  ּפֹות  ְ ֵמַאש  ל  ּדָ ֵמָעָפר  ֵמִקים  הּוא  ֶׁ ש  י  ּדַ ְולֹא  ְמקֹומֹות.  ָאר  ְ ּוִבש  "ל  ַהּנַ ַהּתֹוָרה 

ְבִחיַנת ָהִקיצּו ְוַר  ש  ּוֵמִקיץ ּוְמעֹוֵרר אֹוָתם ּבִ ּפֹות ַמּמָ ְ מּוִכים ְוַהְירּוִדים ְמֹאד ֵמָעָפר ּוֵמַאש  ֹ ּוֵמִרים ַהּנְ נּו ש  ּלֹא  ּנְ ֶׁ ָקם ש  ה אֹוָתם ּוְמַחּזְ ְכֵני ָעָפר, ּוְמַחּיֶׁ
ם הּוא נֹותֵ  ּגַ ת, ַאף  ֱאמֶׁ ה ּבֶׁ ָ ֻדש ּ יָבם ְלַדְרֵכי ַהּקְ ִ ש  ּמְ ֶׁ ן ַעד ש  ּום ֹאפֶׁ ש  ַרְך ּבְ ְצעֹק ַלה' ִיְתּבָ ּו ִמּלִ י  ִיְתָיֲאש  ַעת ָהֲאִמּתִ ם ַהּדַ הֶׁ ה ּוֵמִאיר ּבָ זֶׁ ּכָ ם ּכַֹח  הֶׁ ן ּבָ

ם   ָלהֶׁ ש   ּיֵ ֶׁ ש  ְוגַ ַעד  ְוַתְלִמיִדים  ִנים  ּבָ ְלַהֲעִמיד  ָהעֹוָלם  ּוב  ִיש ּ ּבְ עֹוְסִקים  ֵהם  ם  ּגַ ֶׁ ש  ַעד  ֲאֵחִרים  ּבַ ם  ּגַ ַעת  ַהּדַ ְלָהִאיר  ְירּוִדים  ּכַֹח  ְמִקיִמים  ֵהם  ם 
לְ  ְלדֹור  ִמּדֹור  ְוֵכן  ְוכּו'.  דֹוש   ַהּקָ ַעת  ַהּדַ ם  הֶׁ ּבָ ּוְמִאיִרים  ּפֹות,  ְ ּוֵמַאש  ֵמָעָפר  ַעל ְונֹוְפִלים  יק  ּדִ ַהּצַ י  ּכִ ַתְלִמיָדיו  -עֹוָלם.  ּבְ ַעת  ַהּדַ ִאיר  ּמֵ ֶׁ ש  ְיֵדי 

ְחּתֹונוֹ  ַהּתַ ַמְדֵרגֹות  ּבְ ֲאִפּלּו  ץ  ָהָארֶׁ ָכל  ּבְ בֹודֹו  ּכְ ָמֵלא  ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ֶׁ ש  בֹודֹו  ּכְ ץ  ָהָארֶׁ ָכל  ְמלֹא  ְבִחיַנת  ַעל ּבִ ְמֹאד.  ְמֹאד  ִחיַנת  -ְיֵדי -ת  ּבְ ה  ַנֲעש ֶׁ ה  זֶׁ
אֶׁ  ְלִמיֵדי  'ּוִמְלאּו  ַהּתַ ֵאּלּו  ְוֵכן  ֲאֵחִרים.  ְלִמיִדים  ּתַ ַמֲעִמיִדים  ֵהם  ֶׁ ש  ַעד  ַתְלִמיָדיו  ּבְ ה  זֶׁ ּכָ ַעת  ּדַ ִאיר  ּמֵ ֶׁ ש  ץ'  ָהָארֶׁ עֹוד  ת  ַמֲעִמיִדים  ְלִמיָדיו  ּתַ

ַהְינוּ  ּדְ ֵני ָאָדם,  ִמּבְ ל ָהעֹוָלם  ּכָ א  ְתַמּלֵ ּיִ ֶׁ ְוֵכן ִמּדֹור ְלדֹור ְלעֹוָלם ַעד ש  ְלִמיִדים  ִנְקָרִאים ָאָדם.  ּתַ ַרק ֵהם  ֶׁ ַרְך ש  ִיְתּבָ ת ה'  ּיֹוְדִעין אֶׁ ֶׁ ָעה ש  ּדֵ ֵני  ִמּבְ  
י ְוִנְפָלא כָּ  ַעת ֲאִמּתִ יק ֵמִאיר ּדַ ּדִ י ַהּצַ "ל. ּכִ ּנַ ץ ּכַ ת ָהָארֶׁ ִחיַנת ּוִמְלאּו אֶׁ ּוב ָהעֹוָלם ּבְ ר ִיש ּ ה ִעּקַ ּזֶׁ ֶׁ ָאָרה ִמ ש  ל הֶׁ ה ְלַקּבֵ ּזֹוכֶׁ ֶׁ ל ִמי ש  ּכָ ֶׁ ה ַעד ש  ְעּתֹו  זֶׁ ּדַ

ש ָ  ְעּתֹו  ּדַ י  ּכִ ְמֹאד  ַמֲעָלה  ּבְ ָקָטן  ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  ִאם  ֲאִפּלּו  ְוַתְלִמיָדיו.  ַלֲחֵבָריו  יֹוֵתר  ְלָהִאיר  ּכַֹח  לֹו  דֹוִלים  ֵיש   ּגְ ָאָדם  ֵני  ּבְ ל  ּכָ ֶׁ ש  ַעד  ְמֹאד  ְגָבה 
ן יֹותֵ  ְעּתֹו ּוְלָהִאיר ְלַהּלָ ת ּדַ ל אֶׁ ים ְיכֹוִלים ְלַקּבֵ ם זֹאת ְלַהֲעִמיד  ּוְקַטּנִ ל ָאָדם ָיכֹול ְלַקּיֵ ּכָ ֶׁ "ל. ש  ַהּתֹוָרה ַהּנַ ְמבָֹאר ּבְ ם, ּכַ ם ְוַתְלִמיֵדיהֶׁ ַחְבֵריהֶׁ ר ּבְ

ם  ּגַ ֶׁ ּוט ְמֹאד, ש  ש  ה ִאיש  ּפָ נּו ַז"ל ְלֵאיזֶׁ ַעם ַאַחת ָאַמר ַרּבֵ ּפַ ֶׁ ם: ּוְכמֹו ש  ָ ן ש  ִנים ְוַתְלִמיִדים ְוכּו', ַעּיֵ דֹוִלים  הּוא ָיכֹול ְלעֹוֵר   ּבָ ֵני ָאָדם ֲאִפּלּו ַהּגְ ר ּבְ
יִלי ָיכֹול  עְנדֶׁ ּפֶׁ ְ ּקֹוִרין ש  ֶׁ ת ְוָאַמר לֹו, ֲהלֹא ֵעץ ָקָטן ש  ֱאמֶׁ ַרְך ּבֶׁ ּנּו ְמֹאד ְלעֹוְרָרם ַלֲעבֹוַדת ה' ִיְתּבָ דֹול! ְוֵכן ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל,    ִמּמֶׁ ְלַהְדִליק ֵעץ ּגָ

דוֹ  ַהּגָ ת  אֶׁ ַמְדִליק  ָקָטן  ֵעץ  וְ ָמה  ַתְלִמיָדיו  ּבְ ַעת  ַהּדַ ה  זֶׁ ֵהִאיר  הּוא  ֶׁ ש  ת  ָהֱאמֶׁ ָחָכם  הֶׁ יק  ּדִ ַהּצַ ֹכַח  ּבְ ְוַהּכֹל  ְוכּו'.  ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  ּתַ ַאף  ם  ל,  ֻכּלָ
"ל. ּנַ ּנּו ְלָהִאיר יֹוֵתר ִמּדֹור ְלדֹור ּכַ ִלים ִמּמֶׁ  ְמַקּבְ

ְבִחיַנת    -  לט   תורה   ד ץ, ּבִ ַמִים ָוָארֶׁ ָ ה ש  ְכִלית ַמֲעשֵֹ ָרכֹות ז:(:  ּתַ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ּבְ ֶׁ מֹו", ּוְכמֹו ש  ְ ה הּוא ש  ש  ַחּיָ פֶׁ ית ב(: "נֶׁ ִ ֵראש  )ּבְ
ץ   ָארֶׁ ֱאָחז ּבָ ש  ְונֶׁ ְכִלית הּוא ְמֻלּבָ הּוא ַהּתַ ֶׁ מֹות ש  ָ ש  ַהְינּו עֹוָלם ַהּנְ מֹות' ּדְ ֵ א ש  ּלָ ּמֹות, אֶׁ ַ ְקָרא ש  ָפָלה ַהזּ 'ַאל ּתִ ְ ָפל,  ַהש ּ ָ ה ַהש ּ ַעל ְיֵדי עֹוָלם ַהּזֶׁ ֶׁ ֹו, ש 
ַגת הַ  ַהּשָֹ ֶׁ ת הּוא ִחּדּוש  ִנְפָלא ְונֹוָרא ְמֹאד, ש  ֱאמֶׁ "ל. ּובֶׁ ּנַ ְכִלית ּכַ יג ַהּתַ ְיָקא ַעל ָידֹו ֻמְכָרִחין ְלַהּשִֹ יג אֹותֹו  ּדַ ה ְלַהּשִֹ זֶׁ בֹוּהַ ּכָ ָבר ּגָ הּוא ּדָ ֶׁ ְכִלית, ש  ּתַ

לּוי   ַרְך, הּוא ּתָ ְכִלית.  ִיְתּבָ יג ַהּתַ ֵדי ְלַהּשִֹ ה ָהעֹוָלם ּכְ זֶׁ מֹות ֻמְכָרִחין ַלֲעבֹר ּבְ ָ ש  ָפל, ְוָכל ַהּנְ ָ ְבִרּיֹות עֹוָלם ַהש ּ ְיָקא ּבִ א,  ּדַ ִוד ּבָ ן ּדָ יַח ּבֶׁ ִ י 'ֵאין ָמש  ּכִ
ם ֻמְכָרִחין ָלבֹוא  ּלָ י ּכֻ ּגּוף' )ְיָבמֹות סב.(, ּכִ ּבַ ֶׁ מֹות ש  ָ ש  ל ַהּנְ ְכלּו ּכָ ּיִ ֶׁ ם    ַעד ש  ּלָ ּכֻ ֶׁ "ל. ִנְמָצא ש  ּנַ ְכִלית ַעל ָידֹו ּכַ יג ַהּתַ ֵדי ְלַהּשִֹ ָפל, ּכְ ָ ה ָהעֹוָלם ַהש ּ ְלזֶׁ

"ל:  ּנַ ְכִלית ַעל ָיָדם ּכַ יג ַהּתַ ֵהם ִנְצָרִכים ִלְבִרּיֹות ָהעֹוָלם, ְלַהּשִֹ ֶׁ ִרּיֹות, ש  ִחיַנת ִנְצָרְך ַלּבְ  ֵהם ּבְ
   תלמוד   -בתרלד   ה 
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ר דעתו למטה  . כדי שישא, כך התלמיד יונק מרבו וכשנפטר רבו חוזר ויונק מהתלמיד\וברכה/ כהלהיות 
על הפסוק בתהלים שאמר דוד המלך    \ז/(יו.ק   ב)ב"בגמרא  ג"כ בעת שנסתלק למעלה. כשארז"ל  

כשהם מתים לא נשאר   הרידהיינו כיון שאין בהם דעת    \י/[ט]   אשר אין חליפות למו  \ח/ הגויים  בגנות
ישראל   איש  וכיו"ב  כלל  זכר  ממהם  נחשב  אבל  לעוה"ב  יזכה  ובוודאי  מצוות  שעשה  כיון  אע"פ  שלא  ת 

חד אמר בן  אבל המשאיר דעתו כאילו הוא עדיין חי בעוה"ז ומה צריך להשאיר    .משאיר דעתו בעוה"ז
וח"א תלמיד. כי התלמיד מקבל דעת הרב, גם הבן, בוודאי אין מעלה כשנשאר בן רשע  
ח"ו, והעיקר להשאיר בן שיהיה בחי' תלמיד ג"כ, שיקבל ממנו שכלו ודעתו. ולאידך מ"ד  

בתל גם בתלמיד  די  די  ע"כ  בעולם,  דעתו  כדי שישאר  הוא  כי מאחר שעיקר  לבד.  מיד 
לבד. כי זהו עיקר השלימות שישאר דעתו בעוה"ז גם בעת ההסתלקות כשהנשמה עולה  

וע"י שמכח הדעת שבו יעשה מצוות נזקפת הזכות גם למי שנתן בו את הדעת ונחשב כאילו הוא   למעלה

כי  "ז ניתן להכין כלים להשגות התכלית בעוה"ב  הרק בעו לזה שטעם  ה ו   .בעצמו עדיין מקיים מצוות בעוה"ז
רק   יאהוא יודע שעיקר התענוגים והשעשועים של הש"י הוא   'מי שיודע קצת בידיעתו ית

כי עיקר הכבוד הוא מהרחוקים דייקא כמבואר   שאנחנו מעולם הזה השפל נגדל ונקדש שמו ית'

י' יד  בריש תורה  ואבית תהלה  [  יבכ"ש ] גים והשעשועים של הש"י,  . וזהו עיקר התענוותורה 
עליונים  ועולמות  ואופנים  וחיות  שרפים  לו  יש  הש"י  כי  וכו'.  חומר  מקרוצי  עפר  מגושי 

שלו, כשעולה למעלה העבודה    יג שהם עובדים אותו ית', ואעפ"כ עיקר התענוג והשעשוע
 

ָנה ַאחַ )   ערלה פרק א משנה    ו  ָ ֵרָכה, ִהְבִריָכּה ש  ּבְ ֵקָנה ִלְהיֹות ּכַ ה, ָחְזָרה ַהּזְ ּנָ ה ִמּמֶׁ ֵרָכה, ְוהּוא ַחיֶׁ ֱעַקר ּובֹו ּבְ ּנֶׁ ֶׁ ה  ה( ִאיָלן ש  ָנה, ְוִנְפְסָקה מֹונֶׁ ָ ר ש 
ְפְסָקה. ּנִ ֶׁ ָעה ש  ָ    ִמש ּ

אותם הענפים מוציאים פרי בלי ספק ושיש    )ה( כשלוקחין ענפי האילן ומותחין אותם בקרקע וטומנין אותן בעפר   -  רמב"ם ה פירוש  
זקינה,   נקרא  הראשון  והאילן  בריכה,  נקראין  בארץ  שהשרישו  הענפים  אותם  הראשון,  באילן  דבקים  ועיקרם  בארץ  שרשים  להם 
ואמרו בכאן שאם נעקר האילן והוא גדל ומושך לחלוחית מאותם הענפים היוצאים ממנה הטמונים בארץ נמצא שחזר האילן עצמו  

ויאמר  כא  יגיד  והוא  כבריכה  להיות  זקנה  חזרה  וזהו אמרם  העיקרי,  האילן  הם  כאילו  בריכה  שהיו  הענפים  וחזרו  בריכה,  הוא  ילו 
בזו   בארץ  האילן  מענפי  טמן  עניינו שאם  ונפסקה,  שנה  שנה אחר  הבריכה  ואמרו  הוא,  איך  הזקנה  עם  הבריכה  דין  השני  במאמר 

ים שצמחו בשנה ראשונה וטמנם בארץ ועשה כן שנה אחר שנה, כל מה שיצמחו באותן  השנה וצמחה, ולשנה השניה לקח אלו הענפ 
הענפים כולם הדבקים קצתם בקצתם אינן חייבין בערלה, לפי שעיקרם דבקים באילן הזקן, ואם נפסקו הענפים ונכרתו עיקריהם מן  

 האילן הזקן מונה משעה שנפסקו, וכל אילו הבריכות חייבות בערלה: 

 התלמיד עשה תלמיד והוא גם עשה תלמיד וכן הלאה כל אחד יונק מרבו וכולם יונקים מהזקן הראשון שממנו התחילה ההברכה. נמצא אפילו 
)כלומר    אמר רבי יוחנן משום ר' שמעון בן יוחאי כל שאינו מניח בן ליורשו הקדוש ברוך הוא מלא עליו עברה   .בבא בתרא דף קטז  ז 

   .טו{ יום עברה היום ההוא -ח{ והעברתם את נחלתו וכתיב התם }צפניה א -}במדבר כז   כתיב הכא   רבנו חננאל( –שונא אותו  

רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי חד אמר כל שאינו מניח בן וחד אמר כל שאינו    כ{ אשר אין חליפות למו ולא יראו אלהים -}תהילים נה 
יוחנן דין גרמיה ד  יוחנן דאמר תלמיד דאמר רבי  יוחנן דאמר תלמיד ומדרבי  מניח תלמיד תסתיים רבי  עשיראה ביר תסתיים דרבי 

יוחנן אמר תלמיד רבי יהושע בן לוי אמר בן והא רבי יהושע בן לוי לא אזיל לבי טמיא אלא לבי מאן דשכיב בלא בני דכתיב בכו  
בן לוי הוא דאמר    בכה להולך ואמר רב יהודה אמר רב להולך בלא בן זכר אלא רבי יהושע בן לוי הוא דאמר תלמיד ומדר' יהושע 

   תלמיד רבי יוחנן אמר בן קשיא דרבי יוחנן אדרבי יוחנן לא קשיא הא דידיה הא דרביה: 

כל מי שאינו מניח בן ליורשו הקב"ה מלא עליו עברה כו'. מבואר כי העוה"ז הוא העולם העובר ועוה"ב הוא הנצחי וז"ש    -מהרש"א  
ר"ל עובר יהיה העוה"ז ביום ההוא דלעתיד והנה עיקר בריאת האדם הוא הזכר  בקרא דמייתי דמיירי בעוה"ב שאמר יום עברה וגו'  

שלא נברא בתחילה רק הזכר שאף שבהעוה"ז עובר הנה המצוה שמקיים בעוה"ז היא מעמיד לו לעולם נצחי בעוה"ב משא"כ הנקבה  
ב"ה מלא עליו עברה דהיינו שמלא עליו  שעיקר בריאתה לקיום המין בעוה"ז עולם העובר וע"כ אמר כי מי שאין מניח בן ליורשו הק 

מצות   לקיים  זכר  במקומו  ממלא  ולא  וגו'  והעברתם  הנקבה  בירושת  כדכתיב  המין  לקיום  אלא  שאינו  העובר  העולם  שהוא  עוה"ז 
  בוראו להעמיד עולם הנצחי דלעתיד ודמייתי נמי מהאי קרא דאשר אין חליפות למו וגו' שעובר מעוה"ז ואין ממלא מקומו אם למ"ד 
לפי שאינה   מקום אביה  הנקבה אינה ממלאה  מקומו אבל  הממלא  ואם למ"ד בתלמיד  נצחי  עולם  בעוה"ז לעמוד  מצות  לקיים  בבן 
חייבת ברוב מצות ודאמר בכו בכה להולך בלא זכר הוא עד"ז וכפל בו לשון בכו בכה שעם המספידים ידבר לבכות עם האבל להולך  

 זיל לבי טמיא כו' ועיין בשמעתין בחדושי הלכות וק"ל: ועובר מן העולם הזה כמ"ש דהוה ריב"ל א 

 רשעים  דרבה ברוך ה' שאין להם חליפות ל בזה א   צ"ע מה הגנות   ח
 תהלים נה כ'  ט 

ִדי:   תהילים פרק נה   י ים ָהיּו ִעּמָ י ְבַרּבִ ָרב ִלי ּכִ י ִמּקְ ִ לֹום ַנְפש  ָ ָדה ְבש  ר ֵאין ֲחִליפֹות ָלמֹו ְולֹא    )יט( ּפָ ֶׁ ָלה ֲאש  ם סֶׁ דֶׁ ב קֶׁ ֵ ַמע ֵאל ְוַיֲעֵנם ְויֹש  ְ )כ( ִיש 
ִריתֹו:   ָיְראּו ֱאלִֹהים:  ּבְ ל  ִחּלֵ לָֹמיו  ְ ש  ּבִ ָיָדיו  ַלח  ָ ש  ְפִתחֹות:   )כא(  ה  ְוֵהּמָ ן  מֶׁ ֶׁ ִמש ּ ְדָבָריו  ַרּכּו  ִלּבֹו  ּוְקָרב  יו  ּפִ ַמְחָמֹאת  ָחְלקּו  עַ   )כב(  ֵלְך  ְ ַהש  ל  )כג( 

יק:  ּדִ ַלּצַ ן ְלעֹוָלם מֹוט  ָך לֹא ִיּתֵ לֶׁ ם ַוֲאִני    ְידָֹוד ְיָהְבָך ְוהּוא ְיַכְלּכְ ֱחצּו ְיֵמיהֶׁ י ָדִמים ּוִמְרָמה לֹא יֶׁ ֵ ַחת ַאְנש  ַ ה ֱאלִֹהים ּתֹוִרֵדם ִלְבֵאר ש  )כד( ְוַאּתָ
ְך:  ְבַטח ּבָ  אֶׁ

 ִ (י היא )בתקפא ו' מחוק ונשאר שתי נקודות   -בתרלד   יא 

פי כעין לשון    יב  ובבמ"ח שם אות עה  לז: אות צב  ועיין בעש"ט עה"ת דף  ד:[.  ט' ]דף  ד' אות  ליום כפור. ועיין לעיל תורה  ונתנה תוקף במוסף  ' הבעש"ט על  הפיוט שלפני 
 מאמחז"ל אין שמחה אלא בבשר ואין אשה אלא ליופי.

   והשעשיע    -בתרלד   יג



 מוהר"ן תנינא                             ז         תורה          ליקוטי                                       3יב: 

א לש  נמצא  ,וגדולה ומכבדומהות של כבוד הוא שזולתו נותן לו חשיבות  כי    \יד/של עולם השפל הזה
וככל שהמכבד קרוב להמכובד הרי זה קרוב למכבד את עצמו לכן ככל שהוא    שייך שאדם יכבד את עצמו, 

יותר הכבוד  כך  יותר  דעתו רחוק  שישאר  כדי  תלמיד,  או  בן  אחריו  להשאיר  צריכין  וע"כ   .
חשב כאלו למטה שיאיר בבני עוה"ז השפל. כי כשנשאר דעתו למטה ע"י בן או תלמיד, נ

 :\טז/[טו]  הוא בעצמו ממש נשאר בעולם

ביראת שמים וכל   יחד  כי כששנים מדברים  להעמיד תלמידים,  זאת  לקיים  יכול    אדם 
,  , כי שרש היראה בדעת כמבואר בתורה טו אות ג'כי כל התחזקות ביראת שמים נובעת מדעת  ,דהיינו דעת

, אזי כשאחד מאיר לחבירו \יזן דגדלות/ וצריכים לדבר ביראת שמים כדי לצאת ממוחין דקטנות למוחי
, נחשב חבירו אצלו בחי' תלמיד. ולפעמים  שמתחזק עי"ז ביראת שמים ובעבודת ה'  בור יבאיזה ד

, דהיינו כשאח"כ הוא מקבל מחבירו איזה  \יחכי לכל אחד יש נקודה שאין בחברו/   נעשה להיפך

 
 ניין זה בביאור חטא המרגלים יך שם בע ר ד' אותיות יב יג יד טו טז מא   עיין לק"ה נדרים   יד

יג  ַעל -ְוַעל   -  שם אות  ים  ִמּיִ ְ ש  ּגַ ְדָבִרים  ּבִ ְיָקא  ּדַ ה  ַמֲעש ֶׁ ּבְ ִמְצֹוָתיו  ִמין  ְמַקּיְ ָאנּו  ֶׁ ש  ָעְלָמא  -ְיֵדי -ְיֵדי  ל  ֶׁ ש  רּות  ְ ְוַהִהְתַקש ּ חּוד  ַהּיִ ר  ִעּקַ ה  ַנֲעש ֶׁ ה  זֶׁ
עֻ  ִכיַנת  ְ ש  ְכָלל  ּנִ ֶׁ ש  ָאה  ִעּלָ ָעְלָמא  ּבְ ָאה  ּתָ ל ּתַ ִמּכָ ְלַמְעָלה  ַרְך  ִיְתּבָ הּוא  י  ּכִ ה.  ּוְתִהּלָ ָרָכה  ּבְ ל  ּכָ ַעל  ְמרֹוָמם  הּוא  ֶׁ ש  ִמי  ּבְ ְחּתֹוִנים  ּתַ ּבַ ֹוֵכן  ַהש ּ   ּזֹו 

ָלל. ְוַעל  ּה ּכְ ִפיָסא ּבֵ ָבה ּתְ ָ י ֵלית ַמֲחש  בֹות, ּכִ ָ ֲחש  ל ַהּמַ מֹות ּוִמּכָ ֵ ל ַהש ּ ת זֹאת  -ָהרּוָחִנּיּות ּוִמּכָ ֱאמֶׁ ן ּבֶׁ יג ַעל ּכֵ ר ְלַהּשִ ָ ְפש  ִחיָנה ִאי אֶׁ ּום  -ַהּבְ ְיֵדי ש 
ַעל  ִאם  י  ּכִ ְוָחְכָמה  ל  כֶׁ ֶׁ -ש ֵ ש  ּוֵמַאַחר  ֵנַדע.  לֹא  ר  ֶׁ ֲאש  ַהְיִדיָעה  ְלַתְכִלית  יעּו  ִהּגִ ֶׁ ש  יִקים  ּדִ ַהּצַ נּו  ּבָ יִעין  ּפִ ְ ש  ּמַ ֶׁ ש  ְלַבד  ֱאמּוָנה  לֹא  ְיֵדי  ְבִחיַנת  ּבִ ֵהם 

ְכִלית ַהיְ  הּו ּתַ ּזֶׁ ֶׁ דּוַע ְוַעל -ִדיָעה. ַעל ֵנַדע ש  ּיָ ֵאין ְמִביִנים ּכַ ֶׁ ַמה ש ּ י ָהֱאמּוָנה ִהוא ּבְ ֵלמּות ָהֱאמּוָנה, ּכִ ְ ַתְכִלית ש  ן ֵהם ּבְ ל ַהּתֹוָרה  -ּכֵ ּכָ ת  ֱאמֶׁ ן ּבֶׁ ּכֵ
יָך   ִמְצֹותֶׁ ל  ּכָ תּוב,  ּכָ ֶׁ ש  מֹו  ּכְ ֱאמּוָנה,  ּבָ לּוָיה  ּתְ ּה  ּלָ ּכֻ רּות  ְ ַהִהְתַקש ּ ר  ִעּקַ ָיָדּה  ַעל  ֶׁ ַעל ש  אי  ַוּדַ ּבְ י  ּכִ ֵאיְך  -ֱאמּוָנה,  ְלָהִבין  ר  ָ ְפש  אֶׁ ִאי  ל  כֶׁ ש ֵ י  ּפִ

ְליֹוִנים ַעל  עֶׁ ּבְ ְחּתֹוִנים  ּתַ ִרים  ְ ְוַעל -ִמְתַקש ּ ים.  ִמּיִ ְ ש  ּגַ ְדָבִרים  ּבִ ים  ֲעש ִ ַהּנַ ּיֹות  ּום  -ְיֵדי ִמְצֹות ַמֲעש ִ ש  ּבְ ְצֹות  ַהּמִ ְלָהִבין ַטֲעֵמי  ר  ָ ְפש  ת ִאי אֶׁ ֱאמֶׁ ּבֶׁ ן  ּכֵ
ֱאמּוָנה ְלַבד: ש ֵ  י ִאם ּבֶׁ ל ּכִ  כֶׁ

יד  אות  שם  ּוָבה -ְוַעל   -  עוד  ש  ּתְ ֲעֵלי  ַהּבַ ֶׁ ש  ֵמֲחַמת  ַלֲעמֹד  ְיכֹוִלין  מּוִרים  ּגְ יִקים  ַצּדִ ֵאין  עֹוְמִדין  ּוָבה  ש  ּתְ ֲעֵלי  ּבַ ֶׁ ש  ָמקֹום  ּבְ ן  ְמִריִמים    ּכֵ ֵהם 
יֹוֵתר. ְוַעל  ְחּתֹונֹות ּבְ יק  -ַמְדֵרגֹות ַהּתַ ּדִ ן ַהּצַ דֹול ַעל ּכֵ ּנּו  -ַהּגָ ָלל ִמּמֶׁ ֲעַדִין ֵאיָנם יֹוְדִעים ּכְ ֶׁ ֵרי ַמְעָלה ש  ִחיַנת ּדָ ַמֲעָלה ּבְ דֹוִלים ּבְ ה ְלַהּגְ ְראֶׁ ּמַ ֶׁ ְיֵדי ש 

ַעל  ַרְך,  נַ -ְיֵדי -ִיְתּבָ ל  ּוְמַקּבֵ ם  ִאּתָ ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ֲעַדִין  ֶׁ ש  יֹוֵתר  ּבְ מּוִכים  ַהּנְ ה  ַמּטָ ְלָדֵרי  ְלַהְראֹות  ָיכֹול  ה  ַעת  זֶׁ ַהּדַ ַעל  יחּו  ּגִ ְ ַיש  ְולֹא  ם.  ֵמהֶׁ רּוַח  ַחת 
ַר  ַאּדְ ְלָקְרָבם,  רֹוִצים  ֵאיָנם  ֶׁ ש  ַמְעָלה  ֵרי  ּדָ ִחיַנת  ּבְ דֹוִלים  ַהּגְ ֵאּלּו  ל  ֶׁ ש  ָברֹות  ַעל ְוַהּסְ אֹוָתם  ְמַרֲחִקים  ֵהם  א,  י    ּבָ ּכִ ם,  ּוְסָברֹוֵתיהֶׁ ם  עֹוֵתיהֶׁ ּדֵ י  ּפִ

ֲעַד  יֹוְדִעים  ֵאיָנם  ֵהם  ת  ֱאמֶׁ וְ ּבֶׁ ַהֲחָכִמים  ל  ּכָ ל  ֶׁ ש  ן  ַרּבָ הּוא  ֶׁ ש  ה  ֶׁ מֹש  ִחיַנת  ּבְ הּוא  י  ּכִ ם,  ּלָ ּכֻ ַעל  ָעָלה  יק  ּדִ ַהּצַ ה  זֶׁ י  ּכִ ַרְך,  ִיְתּבָ ֵמה'  ּוְכמֹו  ִין  כּו'. 
 ָ בָֹאר ש  ּמְ ֶׁ "ל ש  ת ַהּתֹוָרה ַהּנַ ְתִחּלַ  .ם ּבִ

ִא   -  עוד שם אות טו  י  ּכִ ַרְך  ִיְתּבָ ּנּו  ִמּמֶׁ ַדע  ּיֵ ֶׁ ש  ִמי  ֵאין  י  ר  ּכִ ִעּקַ הּו  זֶׁ ְיָקא  ּדַ ֶׁ ש  יֹוֵדַע  רֹוְממּותֹו  ם  עֹצֶׁ ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ְוה'  ה,  ְוִיְתַעּלֶׁ ַרְך  ִיְתּבָ ְלַבד  הּוא  ם 
ה ָהעוֹ  זֶׁ ה ְוַיֲעבֹד אֹותֹו ּבְ ה ַהּזֶׁ ּיָ עֹוַלם ָהֲעש ִ ת ָהָאָדם ּבְ ְבָרא אֶׁ ּיִ ֶׁ ש  ַרְך ּכְ ּוָעיו ִיְתּבָ ֲעש  ַ ֲענּוָגיו ְוש  ְיָקא ַוֲאפִ ּתַ ַרְך,  ָלם ּדַ יז ְלָפָניו ִיְתּבָ ֱחָטא ְוַיְרּגִ ּלּו ִאם יֶׁ

י -ַעל -ַאף  ם ַעד -ּפִ ם ֲעֵליהֶׁ ת ַרֲחָמיו ַוֲחָסָדיו ּגַ ֻדּלַ יְך ּגְ ִ ְדעּו ְלַהְמש  ּיֵ ֶׁ ה ש  ֵאּלֶׁ בֹוִהים ּכָ יִקים ּגְ ש  ַצּדִ ּיֵ ֶׁ ם    ֵכן יֹוֵדַע ש  יהּו ַנַחת רּוַח ְלָפָניו ּגַ ִרימּו ְוַיְגּבִ ּיָ ֶׁ ש 
ם. ְוָאז   ַרְך ִמּמַ ֵמהֶׁ ה ַנַחת רּוַח ְלָפָניו ִיְתּבָ ה ֵאיזֶׁ עֹולֶׁ ֶׁ ל ַמה ש ּ י ּכָ ּוִעים, ּכִ ֲעש  ַ ֲענּוִגים ְוש  ל יֹוֵתר ְויֹוֵתר ּתַ ּוִעים  ְיַקּבֵ ֲעש  ַ ְדֵרָגה ְנמּוָכה יֹוֵתר ֵיש  לֹו ש 

ה ַהּקִ  "ל. ּוִמּזֶׁ ת ָהעֹוָלם ְוַכּנַ ָרא אֶׁ ה ּבָ ִביל זֶׁ ְ "ל ּוִבש  ּנַ ר ָהָרע  יֹוֵתר ְויֹוֵתר ּכַ צֶׁ ר ַהּיֵ י ִעּקַ ר ָהָרע, ּכִ צֶׁ ר ֲאִחיַזת ַהּיֵ ם ִעּקַ ָ ְלָאִכים ִמש ּ ל ֵאּלּו ַהּמַ ֶׁ ְטרּוג ש 
ֵמַהְמַקְטְר  ְוָהָיה  דֹוש   ַהּקָ ַמְלָאְך  ָהָיה  ָהָרע  ר  צֶׁ ַהּיֵ י  ּכִ דּוַע.  ּיָ ּכַ ְוִקְטרּוִגים  יִנים  ּדִ ִחיַנת  ִמּבְ ה  וְ ִנְתַהּוָ ָהָאָדם  ִריַאת  ּבְ ַעל  ַעְצמֹו  -ְיֵדי -ַעל ִגים  ּבְ ה  זֶׁ

ָפִרים  ּסְ ּמּוָבן ּבַ ר ָהָרע, ּכַ צֶׁ ה הּוא ַהּיֵ  .ִנְתַהּוָ
 עיין חיי מוהר"ן סימן מו   טו

נִ   -  מו   סימן  חיי מוהר"ן  טז  ּבָ ִאיר  ְ ש  ּיַ ֶׁ ִריְך ש  ּצָ ֶׁ יק ש  ּדִ ַהּצַ ֵמִעְנַין  ִסיָמן ס"ח.  ִתְנָיָנא  ִלּקּוֵטי  ּבְ ס  ְדּפָ ַהּנִ ִעְנָין  ה  ּלָ ּגִ ֶׁ ש  ם  ְך  קֹדֶׁ ּיָ ַ ְוהּוא ש  ְוַתְלִמיִדים  ים 
 ֶׁ ן ַמה ש ּ ה ְוִתּקֵ ָחד ָעשָֹ ל אֶׁ ּכָ ֶׁ דֹוִלים ש  ה ּגְ ּמָ ָהיּו ּכַ ֶׁ ר ש  ּבֵ ִסיָמן ז' ָאז ּדִ י ְמַרֲחָמם ְיַנֲהֵגם ּבְ ָאָרה  ְלַהּתֹוָרה ּכִ ָנתֹו ְלִעְנַין ַההֶׁ ְך ִנְפַסק. ְוַכּוָ ן ְוַאַחר ּכָ ּקֵ ּתִ

ַתְלִמ  ם ּבְ ְעּתָ ֵהִאירּו ּדַ ֶׁ ָאָרָתם, ֲאָבל ָאנּו ְצִריִכים ַלֲעשֹוֹ ש  ְך ִנְפַסק הֶׁ ַרְך ֲאָבל ַאַחר ּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ים ְלַהש ּ ִ ה ֲאָנש  ּמָ ם ְוֵקְרבּו ּכַ ּלֹא ֻיְפַסק  יֵדיהֶׁ ֶׁ ָבר ש  ת ּדָ
ים ְוֵכן ְלעֹוָלם:  ִ ים ֲאֵחִרים, ְוֵהם ַיֲעשֹּו עֹוד ֲאָנש  ִ ים ַיֲעשֹּו ֲאָנש  ִ ֵאּלּו ֲאָנש  ֶׁ    .וכנ"ל בלק"ה נדרים ד' ו'   ְלעֹוָלם, ש 

ֻמְכָר    ָחד  ְוָכל אֶׁ ם.  ְוַתְלִמיֵדיהֶׁ ם  ַחְבֵריהֶׁ ּבְ ִאירּו  ּיָ ֶׁ ְכֵרַח ש  הֶׁ ּבְ נּו  ּלָ ֶׁ קָֹרִבים ש  ַהּמְ ֶׁ ָבר ש  ּכְ י  ַמְעּתִ ָ ַוֲחֵברֹו  ְוֵכן ש  ֲחֵברֹו,  ּבַ ְוָיִאיר  ה  ֻעּלָ ּפְ ה  ה ֵאיזֶׁ ֲעשֶֹׁ ּיַ ֶׁ ח ש 
ֲעָנִפים ְלָהִאילָ  י ֵיש   ּכִ ֲחֵברֹו.  ָאַמר  ּבַ ֶׁ ָמקֹום ַאֵחר ַמה ש ּ ּבְ ם  ַ ִנְרש  ּוְכָבר  ְוכּו'.  ן יֹוֵתר  ְוֵכן ְלַהּלָ ֲעָנִפים  יֹוְצִאין עֹוד  ּוֵמֵאּלּו ָהֲעָנִפים  י  ן  ּלִ ֶׁ ָהֵאש  ש  ֶׁ ש 

ֹוין טְ  ועט ש  וֶׁ ְרל  ֹון, "ַמיין ַפייעֶׁ ש  זֹו ַהּלָ ַנז ּבְ ּכְ ְ ֹון ַאש  ְלש  ה. ְוָאַמר ּבִ י ּתּוַקד ַעד  ּתּוַקד ְלעֹוָלם לֹא ִתְכּבֶׁ ּלִ ֶׁ ען" ]ָהֵאש  ש  ועט קּומֶׁ יַח וֶׁ ִ יז ָמש  ּבִ ן  לּועֶׁ
יַח[:  ִ ש  יַאת ַהּמָ עדיין    התחילו ללמוד בהמשך השיחה שם מספר כיצד נתגלגל מה שדיבר מזה בתורה סח ומה שהתפאר בעצמו שיכול להראות לגדולים שלא     ּבִ

 . עי"ש "א מל "ו   "איה" , וכל עניין  השם ית'הם קרובים מאד ל ולקטנים ש
תּוב:  אות  הלכה ה    שותפים בקרקע   עיין לק"ה   יז  ּכָ ֶׁ מֹו ש  ּכְ ַעת,  ַהּדַ ר  ִעּקַ ה  ּזֶׁ ֶׁ ַמִים ש  ָ ִיְרַאת ש  ּבְ ר ִעם ֲחֵברֹו  ְלַדּבֵ ְוַהִחּיּוב  ְצָוה  ַהּמִ ר  ִעּקַ י  ּכִ )טז( 

ר ְלהֹוִציא   י ָהִעּקָ ְעּתֹו. ּכִ ית ָחְכָמה ִיְרַאת ה'", הּוא ַרק ְלַהְרִחיב ּדַ ִ ַגְדלּות  "ֵראש  ַקְטנּות ִלְבִחיַנת מִֹחין ּדְ ִחיַנת מִֹחין ּדְ ת ֲחֵברֹו ִמּבְ ת ַעְצמֹו ְואֶׁ אֶׁ
ּדֵ  ְתּגַ ּיִ ֶׁ ל ש  ּדֵ ּתַ ְ י ְצִריִכין ִלְראֹות ּוְלִהש  ְנָיָנא. ּכִ ִסיָמן כ"ב ִלּקּוֵטי ּתִ ָמקֹום ַאֵחר ּבְ תּוב ּבְ ּכָ ֶׁ מֹו ש  ָכל ָהעָ ּכְ יֹוֵתר ּבְ ַעת ּבְ ִחיַנת  ל ְוִיְתַרֵחב ַהּדַ הּו ּבְ ּזֶׁ ֶׁ ם, ש 

בּוֵלְך וְ  ּגְ ת  י אֶׁ ְוִהְרַחְבּתִ ְבִחיַנת  ּבִ "ל  ּנַ ּכַ דֹוש   ַהּקָ ַעת  ַהּדַ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ֶׁ ִיְשָרֵאל ש  ץ  רֶׁ בּול אֶׁ ּגְ ְוכּו'",  ַהְרָחַבת  בּוֵלְך  ּגְ ת  ַיְרִחיב ה' אֶׁ י  ּוְכִתיב: "ּכִ כּו', 
 ֶׁ ַצר ָקָראִתי ָיּה, ש  ִחיַנת ִמן ַהּמֵ הּו ּבְ ּזֶׁ ֶׁ לֹום, 'ָעָנִני ש  ָ ָחד, ַחס ְוש  ִרים ַהְמֵצִרים ְלָכל אֶׁ ּסּוִרים ְוַהּצָ ל ַהּיִ ם ּכָ ָ ש ּ ּמִ ֶׁ ַקְטנּות ש  ִחיַנת מִֹחין ּדְ ְרַחב    הּוא ּבְ ַבּמֶׁ

ַהְמצָ  ל  ּכָ ִלין  ּטְ ְוִנְתּבַ ִקין  ִנְמּתָ ה  זֶׁ ְיֵדי  ַעל  ֶׁ ש  ַעת,  ַהּדַ ְתַרֵחב  ּנִ ֶׁ ש  ְרָחב  ְלמֶׁ ַצר  ִמּמֵ ָצאִתי  ּיָ ֶׁ ש  ּסּוִרים  ָיּה',  ַהּיִ ל  ּכָ ר  ִעּקַ י  ּכִ לֹום,  ָ ְוש  ַחס  ֵצִרים,  ַהּמְ ִרים 
ין ַהְמָצִרים  יגּוָה ּבֵ יָה ִהּשִ ל רְֹדפֶׁ ְבִחיַנת ּכָ ַרְך ֵהם ַהְמָצִרים ּבִ  .ְוַהְמִניעֹות ֵמֲעבֹוַדת ה' ִיְתּבָ

ריו כמבואר לקמן באות ח' שהצדיק  ועי"ש שגם במה שאומר לחבירו צריך לפעמים לעשות סייג לדב   ה' יד   לק"ה שותפין בקרקע   יח
 צריך לעשות סייג לדבריו כדי שלא לבוא לשכלים גבוהים שאין כלים להשיגם.

ְוִע   -  עוד עי"ש אות טו  ִתיָקה.  ְ ש  ַלָחְכָמה  ְסָיג  ִחיַנת  ּבְ ַלּתֹוָרה  ְסָיג  ַוֲעשּו  הּוא  ֶׁ ש  ְלֵעיל  תּוב  ּכָ ֶׁ ש ּ ַמה  ם  ְלַקּיֵ ְצִריִכין  ן  ּכֵ ָבר ְוַעל  ַהּדָ ר  ּתֹק    ּקַ ְ ִלש 
ַלֲהִבינָ  ר  ָ ְפש  אֶׁ ִאי  ֶׁ ש  ַרְך  ִיְתּבָ ְדָרָכיו  ּבִ ש   ּיֵ ֶׁ ש  יֹות  ְ ְוֻקש  ֲחִקירֹות  ִעְנַין  ּבְ ּתֹק  ְ ִלש  ִריִכין  ּצְ ֶׁ ש  ָמקֹום  ר  ּבְ ָ ְפש  אֶׁ ִאי  ַעְצמֹו  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ֶׁ ש  ָידּוַע  ה  זֶׁ י  ּכִ ם, 

תּוב:  ּכָ ֶׁ מֹו ש  יגֹו, ּכְ ִפיָסא    ְלַהּשִ ָבה ּתְ ָ ַרךְ ֵלית ַמֲחש  ִנְפְלאֹוָתיו ּוִמּדֹוָתיו ִיְתּבָ ר ּבְ ּות ְלַדּבֵ ן ְרש  ָלל ַרק ִנּתַ ְך ּכְ ָיַדע ּבָ ָלל. ְוָאַמר עֹוד: ְוֵלית ּדְ ְך ּכְ  ַעד  ּבָ
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לשון  דיבור אזי נעשה הוא בבחי' תלמיד לגבי חבירו לדייק  תלמיד    נראה  זה  כאן שפעם  רבנו 
ופעם זה תלמיד ולא אמר שפעם זה רב ופעם זה רב ועיין בסוף התורה בביאור המעשה מרבי אליעזר ורבי 

שנים צ"ע אולי  , ולפ"ז  יהושע וכן בלק"ה נט"י לסעודה ו' אות עו מבואר שהבן מאיר לתלמיד בחי' מה חמית
דהיינו מה שמתנוצץ    זה את בחי' איה ומה חמית  שמדברים ביראת שמים עיקר מה שכל אחד מאיר לחבירו

שמים יראת  מרגיש  שעי"ז  הש"י  גדולת  הדבמוחו  את  דהיינו  נפולים  לחזק  אבל  צדיק ר,  רק  יכול  מטה  י 

 . \כ/ . וצ"ע בזה בהקדמה לאות ט' בארתשזכה למקיפין משפע הכתר כפי שי \יט/ הגדול
בבחי' תוהו/ בלא דעת, נש  וצריך כל אדם ליזהר להשתדל ולעסוק בזה, כי דהיינו    \כאאר העולם 

כי צריך כל אחד לעסוק   \כב/)ישעיה מה(  לא תהו בראה לשבת יצרה   , וכתיבשממון וריקנות
אדם   מבני  ממולא  העולם  שיהיה  עולם,  של  א(  כ"שבישובו  את   [כג ])בראשית  ומלאו 

הע  הארץ בריאת  בתחילת  דהיינו  מהתיבה,  כשיצא  ולנח  כשנברא  הראשון  לאדם  נאמר  זה  ולם  פסוק 
בני דעה   ואדם ונח היו בני דעה ונצטוו למלא את עולם כיוצא בהם הראשונה ובתחילת ישוב העולם השניה 

. כי זה עיקר ישוב העולם כשהעולם ממולא מבני אדם היינו מבני דיעה. כי  עובדי ה' דייקא
 מי שאין בו דעת אינו אדם כלל כנ"ל. 

מוהרנ"ת   בנים בעולם בשביל קיום העולם. כן    היינו כמו שהאדם מצווה להעמיד]כדומבאר 
שמצווה   המצוה  עיקר  זה  כי  ובתלמידים.  בבניו  שמים  ויראת  דעת  להכניס  מצווה  הוא 

, ולא  כוקא יי ממין בני אדם דתולדות  העולם. כי העיקר להעמיד    כהם ילהעמיד תולדות לקי 

 
י ִאם  יג ּכִ ר ְלַהּשִ ָ ְפש  ַרְך ִאי אֶׁ ם ִמּדֹוָתיו ּוְדָרָכיו ִיְתּבָ ּגַ י  ר. ּכִ ָחד ְלָהִבין ּוְלַדּבֵ ל אֶׁ כֹול ּכָ ּיָ ֶׁ ַדְעּתֹו, ּוְכמֹו ֵכן    ָמקֹום ש  ָחד ּבְ ש  ְלָכל אֶׁ ּיֵ ֶׁ בּול ש  ַעד ַהּגְ

נֹוָדע   ְבִחיַנת  ּבִ ּלֹו  ֶׁ ש  ַעת  ַהּדַ ֵלי  ּכְ ִפי  ּכְ ַרְך  ִיְתּבָ ֱאלֹקּותֹו  ִהְתנֹוְצצּות  ַדְעּתֹו  ּבְ לֹו  ִמְתנֹוֵצץ  ה  זֹוכֶׁ ֵער  ִאם  ַ ְמש  ּדִ ַמה  פּום  ּכְ ַחד  ל  ּכָ ְעָלּה  ּבַ ָעִרים  ְ ש ּ ּבַ
ּה וְ  ִלּבֵ ָאַמר הּוא ִזְכרוֹ ּבְ ֶׁ מֹו ש  ר ִמּיֹום ַלֲחֵברֹו ּכְ ר ְלַסּפֵ ָ ְפש  ר ַלֲחֵברֹו. ַוֲאִפּלּו ְלַעְצמֹו ִאי אֶׁ ר ְלַסּפֵ ָ ְפש  ה ִאי אֶׁ תֹו,  זֶׁ ְתִחּלָ ִשיחֹות ָהַר"נ ּבִ נֹו ִלְבָרָכה ּבְ

 ִ ן ִהְזִהירּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: ֵאין ּדֹוְרש  ם. ְוַעל ּכֵ ָ ן ש  ה  ַעּיֵ ַגת ֱאלֹקּות זֶׁ י ַהּשָ ַדְעּתֹו. ּכִ ן ָהָיה ָחָכם ּוֵמִבין ּבְ א ִאם ּכֵ ּלָ ָיִחיד אֶׁ ָבה ּבְ ְרּכָ מֶׁ ין ּבְ
ת ַהּת  ְתִחּלַ תּוב ּבִ ּכָ ֶׁ מֹו ש  ַגת ֱאלֹקּות )ּכְ ִאים ְלַהּשָ ַעל ָיָדם ּבָ ֶׁ ְמצּוִמים ש  י ַהּצִ ָבה, ּכִ ְרּכָ ִחיַנת ַמֲעֵשה מֶׁ חִ ּבְ ָבה.  ֹוָרה ִסיָמן ל( ֵהם ּבְ ְרּכָ יַנת ַמֲעֵשה מֶׁ

ַרךְ  יר אֹותֹו ִיְתּבָ ּוְלַהּכִ דֹוש  ֵליַדע  ַהּקָ ַעת  ַהּדַ ּבְ ר ִעם ֲחֵברֹו  דֹוָלה ְלַדּבֵ ּגְ ְצָוה  ּמִ ֶׁ י ש  ן ַאף ַעל ּפִ ּכֵ ְבִחיַנת ָרצֹוא  ַעל  י ֵכן ָצִריְך ִלְהיֹות ּבִ ּפִ , ַאף ַעל 
ִנְפְלאֹותָ  ּבְ ר  ְלַדּבֵ י ְצִריִכין ַרק  ּכִ ֹוב,  תּוב: ָוש  ּכָ ֶׁ מֹו ש  ּכְ ַרְך,  ִיְתּבָ תּוב:    יו  ּכָ ֶׁ מֹו ש  ּכְ ה  ָ דֹוש  ק ָהֱאמּוָנה ַהּקְ ִנְתַחּזֵ ה  זֶׁ ְיֵדי  ַעל  ֶׁ ִנְפְלאֹוָתיו. ש  ָכל  ּבְ "ִשיחּו 

ִפי". ּוְכִתיב: ָך"   "ְלדֹור ָודֹור אֹוִדיַע ֱאמּוָנְתָך ּבְ ָך ְוכּו' ָאב ְלָבִנים יֹוִדיַע ֵאל ֲאִמּתֶׁ ָחד ִעם ֲחֵברֹו  "ַחי ַחי הּוא יֹודֶׁ ל אֶׁ ר ּכָ ַדּבֵ ּיְ ֶׁ דֹוָלה ש  י ִמְצָוה ּגְ . ּכִ
ָעשָ  ֶׁ ה, ּוִבְפָרט ַמה ש ּ ָכל ּדֹור ָודֹור ִמימֹות ַאְבָרָהם ַעד ֵהּנָ נּו ּבְ ָבר ָעָשה ִעּמָ ּכְ ֶׁ ַרְך ש  ִנְפְלאֹות ה' ִיְתּבָ יִציַאת ִמְצַרִים  ּבְ נּו ִנְפָלאֹות ְונֹוָראֹות ּבִ ה ִעּמָ

ן ּתֹוָר  ֶׁ ּוַמּתַ י ּתֹוָרה ש  ֵ ַאֲחָריו. ְוִנְפְלאֹות ְנִעימּות ִחּדּוש  ֶׁ ּדֹורֹות ש  נּו ְוֵכן ּבַ ה ַרּבֵ ֶׁ אֹותֹות נֹוָראֹות ַעל ְיֵדי מֹש  יֵקי  ה ּבְ ָכל ּדֹור ַעל ְיֵדי ַצּדִ ה ָלנּו ּבְ ּלָ ּגִ
הּ  ִלּבֵ ּבְ ֵער  ַ ְמש  ּדִ ַמה  פּום  ּכְ ַחד  ל  ּכָ ּוְמִביִנים  רֹוִאין  ָיָדם  ַעל  ֶׁ ש  ת  ֱאמּוָנה    ֱאמֶׁ ְלַהְכִניס  ָחד  ל אֶׁ ּכָ ָיכֹול  ה  זֶׁ ְיֵדי  ְוַעל  ַרְך  ִיְתּבָ ֱאלֹקּותֹו  ִהְתנֹוְצצּות 

ְועַ  ַלֲחֵברֹו  ּוְלַגּלֹות  ר  ְלַדּבֵ ר  ָ ְפש  ַהִהְתנֹוְצצּות ִאי אֶׁ ם  צֶׁ ֵמֲחֵברֹו. ֲאָבל עֶׁ ל  ְלַקּבֵ ְוֵכן  ֲחֵברֹו  ֵלב  ּבְ ֵלָמה  ְ ְואֵ ש  ָך  ְלַבּדֶׁ ְלָך  ְיִהי  ֱאַמר:  נֶׁ ה  זֶׁ ְלָזִרים  ל  ין 
לוֹ  ָ ְוש  ַחס  בּול,  ַהּגְ ַלֲהרֹס  ּלֹא  ֶׁ "ל ש  ַהּנַ ִתיָקה  ְ ַלָחְכָמה ש  ְסָיג  ם  ְלַקּיֵ ְצִריִכין  ן  ּכֵ ְוַעל  ֵלי ה(.  ְ )ִמש  ְך  ְוָעִליָת  ִאּתָ ּתֹוָרה  ן  ַמּתַ ם  ִהְזִהיר קֹדֶׁ ֶׁ ּוְכמֹו ש  ם, 

ְרסּו ַלֲעלֹות אֶׁ  הֶׁ ה ְוַאֲהרֹן ְוַהּכֲֹהִנים ְוָהָעם ַאל יֶׁ ר ַאל  ַאּתָ ל ִעּקָ ה ְלַעְצמֹו ְוָהָעם ּכָ ה ְלַעְצְמָך ְוַאֲהרֹן ְמִחּצָ ה ְמִחּצָ ם: ַאּתָ ָ "י ש  ִ ל ה' ְוכּו' ּוֵפֵרש  ַרש ּ
"ל:  בּול ְוַכּנַ ָאסּור ַלֲהרֹס ַהּגְ ֶׁ ַדְעּתֹו ש  בּול ְמֻיָחד ּבְ ָחד ּגְ ָחד ְואֶׁ ְרסּו ְוכּו' ּוְכמֹו ֵכן ֵיש  ְלָכל אֶׁ הֶׁ  יֶׁ

ּיוֹ   מכתב שלז   ת מכתבי מוהרנ"   עיין   יט  ְחּתִ אֹול ּתַ ְ ש  הּוא ּבִ ֶׁ ש  ּלא ִיּפל יֹוֵתר ּכְ ֶׁ ת ָהָאָדם ש  ּוט ְלַהֲחיֹות ּוְלַהֲחִזיק אֶׁ ש  ָבר ּפָ ה ּדָ ת  שכתב ֲאָבל ֵאין זֶׁ
נֹות   ּוָ ּכַ הּוא סֹוד  ֶׁ ר ְמאד ְמאד ש  ְוִנְסּתָ ְונֹוָרא, סֹוד ָעמק  דֹול  ּגָ ה סֹוד  זֶׁ ּבָ לֹום, ַרק ֵיש   ָ ש  ַחס ְוש  ר  ַמּמָ ּבֵ ּדִ ֶׁ יֹוֵדַע ַרק ִמי ש  ה ַהּסֹוד ֵאין  ּזֶׁ ֶׁ ֱאלּול, ש 

ה זאת ַהּתֹוָרה  ְ   )תורה ו'(   ְוִגּלָ ְליֹוָנה ְמאד ְלַהש  ה ָהעֶׁ ִחיַנת ְנֻקּדָ ֲעָלה ַעד ּבְ ַתְכִלית ַהּמַ ָבה ּבְ ְרּכָ ה מֶׁ ַגת ַמֲעש ֵ ָ ִהיא סֹוד ַהש ּ ֶׁ ִחיַנת  ַהּנֹוָרָאה ש  ִלים ּבְ
ב ַעל ַהכִּ  ֵ ה ַהּת ָאָדם ַהּיֹוש  ּלָ ּגִ ֶׁ י ִאם ִמי ש  ּדֹורֹות ָהֵאּלּו ּכִ ֹות ַהְירּודֹות ְוכּו' ּבַ ָפש  ה ַהּנְ ּיּוַכל ְלַהֲחיֹות ַעּתָ ֶׁ א ְוֵאין ִמי ש  "ל ּסֵ  .ֹוָרה ַהּנַ

דבור פשוט מחזקים גם אנשים  ב משמע במהלך התורה וחשבון הדברים אבל במציאות מצינו הרבה אנשים פשוטים ש   כי אע"פ שכך   כ
ליאוש.  גדולים  יכול רק    שנפלו  יש שכוחם לדרי מעלה אבל לשניהם כאחד  ומעט  ונ"ל שרוב המחזירים בתשובה כוחם לדרי מטה 

צדיק, אבל עיקר מעלת הצדיק הדור שבכוחו לא רק להראות מלא לדרי מטה ואיה לדרי מעלה אלא עיקר מעלתו שמכח המקיפים  
מיד בבן שעי"ז יש להם יראה וזה יכול רק צדיק הדור להכניס דעת גדול עד  הנפלאים שם שפע הכתר יכול רק לכלול בן בתלמיד ותל 
ם בחריפות לענות על קושיות  נ"ל שמצינו מחזירים בתשובה שיודעי עוד       כדי שיתעוררו ביראה גדולה הלש"י, כך משמע באות ט'.

שנפל וכמבואר קצת מזה בתורה יד    אמיתת התורה אבל אין זה הכח של הצדיק שיכול להכניס רצון בשרש נשמת האדם   ולהוכיח 
 שע"י התורה מעורר זיווג הנשמות עי"ש.  

תהו לשון תמה ושממון שאדם תוהה ומשתומם על    -)ב( תהו ובהו       .ו )בראשית א ב( והארץ היתה תוהו ובוה   עיין פרש"י עה"פ   כא
 א(: לשון ריקות וצדו )סא"   -בהו       אשטורדי"שון בלע"ז )בענטייבענד(:   -תהו      בהו שבה: 

ֶׁ   ישעיה פרק מה   כב ּה הּוא כֹוְנָנּה לֹא ֹתהּו ְבָרָאּה ָלש  ץ ְועֹש ָ ַמִים הּוא ָהֱאלִֹהים יֵֹצר ָהָארֶׁ ָ י ֹכה ָאַמר ְידָֹוד ּבֹוֵרא ַהש ּ ת ְיָצָרּה ֲאִני ְידָֹוד  )יח( ּכִ בֶׁ
י     ְוֵאין עֹוד:  ְך לֹא ָאַמְרּתִ ֶׁ ץ חש  רֶׁ ְמקֹום אֶׁ י ּבִ ְרּתִ ּבַ ר ּדִ תֶׁ ִרים: )יט( לֹא ַבּסֵ ָ יד ֵמיש  ק ַמּגִ דֶׁ ּוִני ֲאִני ְידָֹוד ּדֵֹבר צֶׁ ש  ַרע ַיֲעקֹב ּתֹהּו ַבּקְ    ְלזֶׁ

    כי אם לקבל שכר גדול.    ,ולא אמרתי על תהו על חנם לזרע יעקב בקשוני   .   כשנתתי את התורה   -לא בסתר דברתי    -  רש"י פסוק יט 
צדק   דובר  ה'  מתן   -אני  להודיעם  צדקי  בדבר  שפתחתי להם  מתן    מאחר  שקודם  ותורתי  חוקי  מישרים  להם  הגדתי  כן  שכרן אחר 

 והייתם לי סגולה וממלכת כהנים וגומר:   , תורה נאמר להם )שמות יא( ועתה אם שמוע וגומר 
 בראשית א' כח ובראשית ט' א'  כג

 ביאור זה בסוגרים נוסף בתקפא ואינו בדפו"ר   כד

 לקיום  -מתרצו  כה 

 דווקא  -מתרצו    כו



 מוהר"ן תנינא                             ז         תורה          ליקוטי                                       5יב: 

יודעים  וחיות בדמות אדם. ע"כ כל זמן שאין מאיר הדעת בבני אדם ואינם    מין בהמות 
ומרגישים אלקותו ית' וממשלתו אינם בכלל בני אדם, מאחר שאין בהם דעת לדעת את 

שיודע בשכל  ה', שזה עיקר גדר האדם רק  ולא  בלב  ית'  ומרגיש אלוקותו  דעת  . וע"כ  שיודע  בלא 

דהיינו שלא   לא תהו בראה לשבת יצרה, וע"ז נאמר  שומם וריק  [כז]  תהו ובהונחשב העולם כ

בב הקב"ה  התכווין  העולםלזה  ויצירת  אדם    ריאת  בבני  מיושב  שיהיה  ויבאלא  דעת  הדעתשעלי  כי  וב   .
דעה,  מבני  דהיינו  דייקא,  אדם  מבני  העולם  מיושב  שיהי'  העולם  את  ליישב  צריכין 

, שצריכין למלאות את הארץ בבני  ומלאו את הארץשיודעין את הש"י. וזהו ג"כ מצוות  
היינו שכל אדם מצווה שידבר עם  כל אחד מישראל  וזה חיוב על  .  וגדר אדם הוא שיש בו דעת  אדם

העולם   שיהיה  העולם,  ישוב  עיקר  שזה  בחבירו,  דעת  להכניס  כדי  שמים  ביראת  חבירו 
 ,  עד כאן ביאורו של מוהרנ"ת [מיושב מבני אדם היינו מבני דעה שיודעין את הש"י כנ"ל

שה חבירו בחי'  ע"כ צריך כ"א לעסוק בזה להכניס דעת ויראת שמים בחבירו, שעי"ז נע
תלמיד אצלו. ואזי כשימלאו ימיו ויגיע זמן הסתלקותו, אזי יתלבש בזה הדיבור שהכניס 

כעין שמצינו בגמ' שביקש דוד    בחבירו, ויהיה נחשב כאלו הוא בעצמו ממש קיים בזה העולם

אשר אין חליפות . כמ"ש  \כח/ בשני עולמיםבאהלך עולמים דהיינו שביקש אחר פטירתו  המלך אגורה  
ח"א בן וחד אמר תלמיד, נמצא כשנשאר בן או תלמיד אחריו, אזי יש חליפות למו.   למו

היינו כי יש לו חליפין מאחר שנשאר דעתו אחריו ע"י בן או תלמיד כנ"ל. כי עיקר הוא  
קיים   כטהדעת  נשאר  ממש  הוא  כאלו  נחשב  תלמיד  או  בן  ע"י  אחריו  הדעת  וכשנשאר 

)תהלים מט(. כי עיקר    בונותת   ביל  הגותו  ותכמחדבר  י   יפר"ת  חליפות  בעולם. וזה  

דהיינו שמדבר ביראת שמים חכמה    פי ידבר חכמות והגות לבי תבונותהוא הדעת שהוא בחי'  

, שזהו עיקר ההשארה  \ל/שקבל מרבו ועוד מה שהבין דבר מתוך דבר בעצמו והרחיב את מה שקיבל
חכמה מדבר  שהיה  מה  דהיינו  אחריו,  האדם  מן  שנשאר  חבירו    והחליפות  עם  ותבונה 

דהיינו מה שמשאיר דעתו אחריו בבן ותלמיד וזהו פי ידבר    והכניס בו דעת אמת ויראת שמים כנ"ל

והגות ליבי תבונות לבן דהיינו דרי מעלה בחי' שתיקה/  . \לאחכמות לתלמיד דהיינו לדרי מטה בחי' דיבור 
ידבר חכמותוע"כ   ה   והגות לבי תבונות  פי  עיקר  זה  כי  וההשארה  ר"ת חליפות,  חליפות 
 : כנ"ל

ג"כ תלמיד כנ"ל. וגם התלמיד הוא בחי'    בן ותלמיד הוא כולו חד. כי הבן הוא  ובאמת

 
 לשה"כ בראשית א' ב'.  כז

דאמר רב יהודה אמר רב מאי דכתיב אגורה באהלך עולמים וכי אפשר לו לאדם לגור בשני עולמים אלא אמר    -  : יבמות דף צו   כח
שיאמרו דבר שמועה מפי בעוה"ז דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן  .[  דף צז ]   דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם יהי רצון 

שמועה   ת"ח שאומרים דבר  כל  מאי  יוחי  נזירא  ואיתימא שמעון  זעירא  בן  יצחק  ר'  דובבות בקבר אמר  שפתותיו  הזה  בעולם  מפיו 
קראה וחכך כיין הטוב הולך לדודי למישרים דובב שפתי ישנים ככומר של ענבים מה כומר של ענבים כיון שמניח אדם אצבעו עליו  

שפ  בעוה"ז  מפיהם  שמועה  דבר  שאומרים  כיון  חכמים  תלמידי  אף  דובב  בקבר: מיד  דובבות  שם       תותיהם  גם  לא:  בכורות  ועיין 
 ועיין לעיל תורה יב    מובאת גמ' זו.

   הדע' )מחוסר מקום בסוף שורה(  -בתרלד   כט 

הזכיר   ל שמים   ומה שלא  יראת  לו  שיהיה  צריך  חבירו  עם  שמים  ביראת  שמי שמדבר  מבאר  שלקמן  כיון  נראה  דעת  גם  כדי    כאן 
 והיינו דעת.  יעברו ממנו מיד, שהדברים יעשו רושם בלב חבירו ולא  

מוהרנ"ת   לא באר  ג'    כך  אות  ב'  החי  מן  אבר  ַמֲאַמר    -בלק"ה  ַעל  ֲאָמר  ַהּמַ ת  ְתִחּלַ ּבִ ָיִאיר,  ֵנרֹו  נּו,  ַרּבֵ ַתב  ּכָ ֶׁ ש ּ ַמה  הּו  ּזֶׁ ֶׁ ש  ְלָפֵרש   ה  ְוִנְראֶׁ
ָלמֹו",   ֲחִליפֹות  ר ֵאין  ֶׁ סּוק, "ֲאש  ּפָ ַעל  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  י  ַרּבֹוֵתינּו  ּכִ ְוַתְלִמיד,  ֵבן  ּבְ ַעת  ַהּדַ ְלָהִאיר  ָצִריְך  י  ּכִ ְלִמיד.  ּתַ ְוַחד ָאַמר,  ן,  ּבֵ ַחד ָאַמר, 

ִהלִּ  י ְת' בּונֹות ּתְ ר ָח' ְכמֹות ְו' ָהגּות ִל ּבִ ' י ְי' ַדּבֵ בֹות, ּפִ י ּתֵ ֵ הּו 'ֲחִליפֹות' ָראש  ַעת. ְוזֶׁ ר, ַהּדַ ֲאָמר  ָהִעּקָ ּמַ ם ּבַ ָ ְמבָֹאר ש  ם(.  ים מט( ּכַ ָ ן ש  "ל, ַעּיֵ ַהּנַ
ְלִמיד  ּתַ ִחיַנת  ּבְ ה  זֶׁ ָחְכמֹות',  ר  ְיַדּבֵ י  'ּפִ ְוַתְלִמיד.  ן  ּבֵ ִחיַנת  ּבְ ַעל  ז  ְמַרּמֵ ַעְצמֹו  ּבְ הּו  זֶׁ י  ּכִ ִלי  ה  בֹודֹו.    ְוִנְראֶׁ ּכְ ץ  ָהָארֶׁ ָכל  ְמלֹא  ִחיַנת  ּבְ ָגתֹו  ַהּשָ ֶׁ ש 

ַמלְ  ִחיַנת  ּבְ ּבּור,  ּדִ ִחיַנת  ּבְ ִהיא  זֹו  ָגה  ּבּור, ְוַהּשָ ּדִ ִחיַנת  ּבְ ָחְכמֹות,  ר  ְיַדּבֵ י  ּפִ ִחיַנת  ּבְ הּו  ְוזֶׁ "ל,  ּנַ ּכַ בֹודֹו  ּכְ ץ  ָהָארֶׁ ָכל  ְמלֹא  ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶׁ ֶׁ ש  י    כּות,  ּכִ
ה ַעל  ָגה ִנְתַגּלֶׁ בֹודֹו, זֹאת ַהַהּשָ ץ ּכְ ִחיַנת ְמלֹא ָכל ָהָארֶׁ ל ּבְ ֶׁ ָגה זֹו ש  ִאיר ָהַרב ְלַת -ַהּשָ ּמֵ ֶׁ ּבּור ש  ץ  -ְלִמידֹו ַעל ְיֵדי ַהּדִ לֹא ָכל ָהָארֶׁ ּמְ ֶׁ ּבּוָריו, ש  ְיֵדי ּדִ

הּו בְּ  י זֶׁ ה. ּכִ ּפֶׁ יר ּבַ ר ְלַהְסּבִ ָ ְפש  ָגה ִאי אֶׁ ִחיַנת ַמה, זֹאת ַהַהּשָ ָגתֹו ּבְ ַהּשָ ֶׁ ן, ש  ַגת ַהּבֵ בֹודֹו. ֲאָבל ַהּשָ ֵלי לא, כג(  ּכְ ְ ְעָלּה ִמש  ָעִרים ּבַ ְ ש ּ ִחיַנת נֹוָדע ּבַ
ַחד ְלפּום ַמה  ל  ּדִ   ּכָ ּבַ ה  ִמּזֶׁ ר  ְלַדּבֵ ר  ָ ְפש  י ִאי אֶׁ ּכִ ְתבּונֹות',  י  ִלּבִ 'ְוָהגּות  ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ָגה  ַהַהּשָ ְוזֹאת  יּה.  ִלּבֵ ּבְ ֵער  ַ ְמש  פּום  ּדִ ּכְ ב  ּלֵ ּבַ ִהיא  ּבּור, ַרק 

ה   ִחיַנת מֶׁ ּבְ ִחיַנת ַמה,  ּבְ ָגה זֹו הּוא  ַהּשָ ֶׁ י ֵמַאַחר ש  ּכִ "ל.  ּנַ ּכַ יּה  ִלּבֵ ּדְ עּוִרין  ִ י הּוא  ש  ּכִ ר,  ְלַדּבֵ ר  ָ ְפש  אי ִאי אֶׁ ַוּדַ ּבְ ָגה,  ִמּזֹו ַהַהּשָ  ? ַדְעּתָ ּיָ ָחִמיָת, ַמה 
ְוַעל  יּה.  ִלּבֵ ּבְ ֵער  ַ ְמש  ּדִ ַמה  פּום  ּכְ ַחד  ל  ּכָ ַרק  ִתיָקה,  ְ ש  ִחיַנת  ַרבּ -ּבְ ּו  ְרש  ּדָ ֶׁ ש  ַמה  ֵהיֵטב  ְמבָֹאר  ה  ְוַעּתָ "ל.  ּנַ ּכַ ְוכּו'  י'  ִלּבִ 'ָהגּות  ִנְקֵראת  ן  ֹוֵתינּו  ּכֵ

בֹות, ּפִ  ּתֵ י  ֵ הּוא ָראש  ֶׁ י ֲחִליפֹות ש  ּכִ ְוַתְלִמיד,  ן  ּבֵ ר ֵאין ֲחִליפֹות ָלמֹו",  ֶׁ סּוק, "ֲאש  ְת'  ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ַעל ּפָ י  ּבִ ְו' ָהגּות ִל'  ר ָח' ְכמֹות  ְי' ַדּבֵ ' י 
ן ְוַתְלִמיד,   ֵהם ּבֵ ֶׁ ִחינֹות ש  ֵני ַהּבְ ְ ַעְצמֹו ש  הּו ּבְ "ל.בּונֹות, זֶׁ ּנַ בֹודֹו ּוְבִחיַנת ַמה ּכַ ץ ּכְ ַהְינּו ְמלֹא ָכל ָהָארֶׁ  ּדְ
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בן חבירו תורה כאלו עשאו   :{יטף  וע"ש גם בד  :סנהדרין צט}בן, כשארז"ל     כל המלמד 
. כי נחשב כאלו עשה את הגוף של התלמיד ג"כ, כי מקודם לא היה נקרא בשם אדם  [לב]

מאחר   תורה  כלל  עמו  שלמד  שע"י  נמצא  אדם.  דמות  רק  היה  ולא  דעת  בו  היה  שלא 
כי דעת הוא רק כשיש חיבור בין    והכניס בו דעת עי"ז נעשה אדם ע"כ נחשב כאלו עשאו ממש,

שקיבל,  המח   ממה  ומתפעלות  שבלב  במדות  שנכנס  דהיינו  כשמקבל נמצא  ללב  דהיינו  דקדושה  שדעת 
זה ויראת שמים  אמת  קדוש  דברי  וזהו שאמרו  החומר  בחי'  חדשה  חפצא  מהתלמיד  עושה  נמצא שהרב   ,

 :  ע"כ גם התלמיד הוא בחי' בן חז"ל כאילו עשאו

 
 האות 

מי שרוצה לדבר עם חבירו ביראת שמים כנ"ל, הוא צריך שיהי' לו יראת שמים.   אמנם

באופן   רק היוצא מן הלב נכנס ללבש  \לגהכלל/ נראה הטעם כי    כדי שיהיו דבריו נשמעין אצל חבירו

בו יראת שמים דבריו נשמעין. וגם כדי   , כשארז"ל )ברכות ו' ע"ב( כל מי שיששעושה רושם
והולך   עובר  ומיד  ותיכף  חבירו  עם  א'  מדבר  לפעמים  כי  חבירו,  אצל  דבריו  שיתקיימו 
הדיבור מלב חבירו ואינו מתקיים אצלו כלל. ע"כ צריך לזה יראת שמים, כי מי שיראת  

,כי    )אבות פ"ג(חכמתו מתקיימת  חטאו קודמת לחכמתו     , דעת  לשטוי  ייראת שמים היא בכנ"ל 
נמצא מי שיש לו יראת שמים אזי מה שמשיג גדולת הש"י מאיר התפעלות בלב    ,שהוא חיבור בין מח ולב

זו להיות מכוונות לשם שמים.  יש    לחכמתו דהיינו השגתו   ועי"ז קיום בלבו ומדותיו ומתקדשות ע"י חכמה 

מ זה  חכמתו מתקיימת אצלופשט מאמר  יראת שמים  בו  יש  עם  דורש  , כוון אל האדם עצמו שרק    ורבנו 
. נמצא וצ"ל כנ"ל כי דברים היוצאים מן הלב נכנסים בלב  אצל חבירוגם  היינו שיש קיום לדבריו  

דבריו נשמעין וכדי    לדמי שרוצה להכניס דעת בחבירו, הוא צריך שיהי' לו י"ש, כדי שיהיו 
 שיתקיימו דבריו.  

ולא יראו אלקים  זהו  ו נשאר  אשר אין חליפות למו  היינו כשאין  נה(,  )תהלים 

דעתו אחריו ע"י בן או תלמיד שזה בחי' חליפות כנ"ל, זה סי' שלא יראו אלקים כי ע"י  
 : יראה נשאר דעתו אחריו כנ"ל

 
 
 

 
 כאילו ילדו וכו'  הלשון שם מעלה עליו הכתוב כאילו עשאו כמ"ש הנפש אשר עשו בחרן ופרש"י דמתרגמינן דשעבידו לאורייתא ובדף יט שם הלשון מעלה עליו הכתוב   לב 

 ר שיצא מן הלב יכנס בלב )מוסר( לר"ת שער יג אות קעג כל דב   ין ספר הישר עי   לג
   שיהי' )אע"פ שלא חסר מקום(  -בתרלד   לד
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 ואות 
כי האדם נברא  עתה יבאר כיצד זוכה אדם ששכל המקיף שלו יכנס לפנים ועי"ז יזכה למקיפים חדשים, 

להכיר את בוראו וצריך כל ימיו לשאוף ברצון חזק להשיג עוד השגות בהכרת הש"י ורצונותיו ולעסוק  
רת הרצון עד  תמיד בהשגת עוד דעת עד שיזכה לתכלית הידיעה שלא נדע שהם המקיפין הגבוהים שהא

 שבטל ממנו כל רצון אחר מלבדו ית' שזה בחי' דעת קנית מה חסרת. 
ויש כאן בלשון רבינו קצת קושי שצריך ביאור במה שנקט לשון שע"י שנתרוקן מוחו מהשכל אזי נכנס  

המקיף לפנים ולשון זה מטעה קצת שנדמה שכוונתו שהסיבה שקודם לא נכנס המקיף כיון שלא היה מקום  
אבל באמת רבינו לא הזכיר כלל עניין חוסר מקום רק   .מקיףליכנס עד שרוקן אותו ונעשה מקום במוחו לה

אבל   ,אמר שע"י שנתרוקן מוחו נכנס המקיף ונראה לי כוונתו, שבאמת מדובר בשכל ושכל לא תופס מקום
מה  לתלמידיורק על מנת שימשיך וישפיע אלא לא רוצה לתת לו  ,הקב"ה שולח לאדם  לשככיון שאת ה

אלא מלמד לתלמידיו ואזי מיד   ,דהיינו שלא שומר לעצמו השגותיו שזכה  ,בל, וזה הכוונה נתרוקןיקש
 פנימי ומקיף חדשים. הקב"ה שולח בשכלו 

דוש צריך להבין כי כאן מבואר שע"י שאומר קושיא מיד נכנס בשכלו תירוץ וכשאומר תירוץ יויש כאן ח
ולכאורה זה סותר למבואר בתורה כא שלזכות למקיף חדש במוחו, חזקה יותר מיד עולה קושיא חדשה 

   צריך צעקות ולהכניס מקיף לפנים צריך לקדש הז' נקבי הראש.
הסייג לחכמה כיון שמדבר כאן ונ"ל כי עיקר כוונת רבינו כאן היא הקדמה למה שיבאר לקמן באות ח' עניין 

הכתר שא"א לבארם בדבור אלא רק מדעת גדול מאד שהיא השגת מקיפין גבוהים מאד של הצדיק משפע 
לרמוז בידיו, לכן בביאורו את יסוד העניין מדבר באותן מקיפין שנכנסים ממילא ברגע שאדם מוציא בפיו  
 את מחשבתו, כי דייקא בהם צריך זהירות לעשות סייג לדבריו שלא לבוא להשגות שלמעלה משכלו.  

את שמים ולהעמיד תלמידים  שעוסקים לדבר אחד עם חבירו להכניס בו דעת וירועי"ז  

כנ"ל, עי"ז נכנסין אורות המקיפים, דהיינו שזוכה להבין ולידע מה שלא היה מבין ויודע  
שמניך טובים  הפל"ח ציין לגמ' ע"ז לה: שם רמוז העניין בדרשת הפסוק )שיה"ש א ג( לריח    \ב/ (אמתחלה )
ע"כ   אהבוך וכו'  שעלמות  ע"י  ופרש"י  עלומות  אלא  עלמות  תקרי  אל  בלא  ,  לו  מתגלה  לתלמידים  מלמד 

מה שאדם מבין ומשיג בשכלו יש שכל מקיף ויש שכל פנימי דהיינו  כי    טורח מה שהיה נעלם ממנו
שכלו לתוך  נכנס  השכל  זה  כי  פנימי,  בחי'  שכלו    ,זה  לתוך  ליכנס  יכול  שאין  מה  אבל 

 וא"א לקיף סביבות שכלו ומדהיינו מה שא"א לו להבין, זה בחי' מקיפים, כי זה הדבר  
אצלו.   מקיף  בחי'  שהוא  מחמת  זאת,  להבין  לו  א"א  כי  שכלו,  בתוך  בפנים  להכניסו 
והדעת  מהשכל  מוחו  שנתרוקן  נמצא  דעתו,  בהם  ומכניס  אדם  בני  עם  לדבר  וכשעוסק 

לו תעלומות שהיה לו,   אין הכוונה שלא היה מקום במוחו לכן לא הבין את הדבר, אלא שלא מתגלים 
לכן רק כשמדבר עם אחרים דברי אמת ויראת שמים ללמדם    ילמד אותן לאחריםחכמה אלא רק על מנת ש

 ונעשה  לפניםדהיינו שכל שהיה נעלם ממנו ולא הבין אותו נכנס  אזי עי"ז נכנס השכל המקיף    דעת

, עי"ז נכנס המקיף לפנים, [ג ]   . כי ע"י שנתרוקן שכלו ע"י שהכניס דעתו בחבירושכל פנימי
 : כנ"ל דלה יהמקיף, דהיינו שמבין מה שלא היה יכול להבין מתחוזוכה להבין בחי' השכל 

 
,  כי כל אחד יש שכלים והשגות זה למעלה מזה שאין לו השגה והבנה בהן  כמה בחינות במקיפים  ויש

כי מה שמקיף לזה הוא בחי'  ואין שני בני אדם שווים וכל אחד משיג לפי כח שכלו ויש בזה מדרגות  
ריגה למעלה ממנו, וכן למעלה מעלה. ויש שכל שהוא בחי'  פנימי אצל חבירו שהוא במד

גבוה  המקיף לזה, ואצל אחר, זה השכל הוא נמוך אפי' מבחי' פנימי מחמת שהוא במדרגה 
 

 ד לאחרים דומה לצלוחית שמן פלייטין מגולה שריחה נודף וזוכה לשם ועוד שמתגלים לו דברים שהיו מכוסים ממנו ועי"ש מהרש"א[ ]ת"ח המלמ  עיין מסכת ע"ז לה:  א 

ג{ לריח שמניך טובים למה ת''ח דומה לצלוחית של פלייטין  -דרש רב נחמן בריה דרב חסדא מאי דכתיב }שיר השירים א ע"ז לה:    ב
ג{ עלמות אהבוך  -ה נודף ולא עוד אלא דברים שמכוסין ממנו מתגלין לו שנאמר }שיר השירים א מגולה ריחה נודף מכוסה אין ריח 

קרי ביה עלומות ולא עוד אלא שמלאך המות אוהבו שנא' עלמות אהבוך קרי ביה על מות ולא עוד אלא שנוחל שני עולמות אחד  
   העוה''ז ואחד העוה''ב שנא' עלמות קרי ביה עולמות: 

יחה נודף. והיינו דכתיב שמן תורק שמך כשמגלין אותה ומריקין שמנה כלומר כשאתה מלמד תורה לתלמידים אז  מגולה ר   -  פרש"י 
   יצא לך שם: מתגלין לו. מעצמן בלא טורח כשהוא מלמדן: 

ר קשיא מיד בא תירוץ וכשאומר תירוץ בא קושיא בלי סוף א"כ צ"ע כל  צ"ע דמשמע שלא נתרוקן אצלו אלא עד שנכנס בחבירו ולא באמירה לבד וכ"ש שלא מועיל כשאומר לעצמו. ומשמע שתמיד כשאומ   ג
 התיק"ו שבש"ס   

 מתחלה   -מתרלו    ד

 במדריגה  -מתרלו    ה 
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שלו   מקיף  נכנס  עי"ז  דעתו,  בו  ומכניס  בי"ש  חבירו  עם  אחד  וע"י שמדבר  הרבה.  ממנו 
נכנס מקיף שלו לפנים, ע"י   ,וו ומדרגתונתלפנים כנ"ל. וכן למעלה מעלה, שכ"א לפי בחי

 שמדבר עם חבירו ותלמידו ומכניס בו דעתו כנ"ל. 

בפיך ובלבבך לעשותו. כי קרוב    זדו כי קרוב אליך הדבר מא(  לוזהו, )דברים  
, בחי' מקיפים, שהם חד והיינו לקרב אליך הדבר שהוא בבחי' מא  אליך הדבר מאוד

בפיך ובלבבך  ם בפנים, זה תלוי נעלמים ורחוקים מאד מן האדם. ולקרבם אליך להכניס
והגות זה בחי'    לעשותו. בפיך ובלבבך ידבר חכמות  היינו שיגלה  לבי תבונות  טפי   ,

וזהו   כנ"ל.  לתלמידיו  ותבונתו  יוכל  לעשותו  חכמתו  ועי"ז  הנ"ל.  עשאו  כאלו  בחי' 

     : להכניס ולקרב המקיפים שהם בחי' מאד להכניסם לפנים כנ"ל
 

  ש בהקדמה יתבאר שהםיפין הגבוהים מאד של צדיק הדור ולקמן באות ט' עי"כאן מתחיל לבאר סוד המק
כי   משיג אותם בשרשם היכן שהם בחי' אחת. קכי הצדי סוד כלליות בן ותלמיד בחי' חיבור איה ומלא

 הצדיק זוכה בעוה"ז לבחי' מלאה הארץ דעת את ה' וכו' דהיינו לדעת של עוה"ב. 

אחד צדיק הדור    ים של חכם הדור שהוא הרבי שבדורולמעלה מן הכל הם המקיפים העליונ

. שע"י שזה הרבי והחכם שבדור עוסק לדבר עם תלמידיו ומכניס בהם דעתו,  הגדול שבדור
כי   ושנים,  ימים  אריכות  בחי'  הם  שלו  והמקיפים  לפנים.  שלו  המקיפים  נכנסים  עי"ז 

ארוך   שכולו  יום  שהוא  עוה"ב  בחי'  הם  שלו  לט} המקיפים  קמבחו  : קדושין  ואע"פ  .  .{לין 
שנקרא יום ארוך אין הכוונה שהוא רק ארוך יותר מהיום שלנו אלא הכוונה ליום שהוא מהות אחרת לגמרי 

, כי  שהיה הוה ויהיה הם אחד  \י/ דהיינו התאחדות הזמנים  כי שם הוא למעלה מהזמןמיום של עוה"ז  
דהיינו מהות אחרת  פס  , הוא כולו אין וא'כל הזמן של כל העוה"ז כולו מה שהיה ומה שיהי

נגד יום א' ואפי' נגד רגע אחת של עוה"ב שהוא יום שכולו לגמרי שאינה עומדת ביחס כלל  
 ארוך. ושם אין שום זמן, כי הוא בחי' למעלה מהזמן. 

 
רק סדר הזמנים שיש שם הם בחי' השגות של המקיפים שיש מקיפים שהם בחי' ימים ויש  

בחי'   שנים.  בחי'  הימים תקופמקיפים שהם  א(  ות  א  השנים  \יא/ )שמואל  )שמות    תקופות 
. ואלו המקיפים שיש שם, הם  כי לשון תקופה מלשון שנשלם היקף זמן מסויים  וד"ה ב כד(  \יב/לד

כיון ששם הוא למעלה    בחי' סדר הזמנים שם להפך  זמן אלא  בחי'  מכונות  אין הכוונה שהשגות שם 
, כי שינוי המקומות הוא רק ון שזמן ומקום הם בחי' אחת , ונ"ל כיהשגות מקיפיןמהזמן לכן הזמן שם מכונה  

וכל    ,ממילא הוא גם למעלה מהמקום  ,ושם שהוא למעלה הזמן  מחמת הזמן שלוקח להגיע ממקום למקום,

 . \יג/ בחי' מקום שם הוא רק חילוקי ההשגות מקיפין שכל אחד מקומות הוא כפי השגת המקיפין שזכה
נוג והשעשוע של עוה"ב, אשרי מי שזוכה להשיגם. והשגות מקיפים הללו, זה עיקר התע

נראה כוונתו שעוה"ב הפך עוה"ז    [יד]   וזה בחי' תכלית הידיעה, כי תכלית הידיעה אשר לא נדע

 
 ומדריגתו   -מתרלו    ו

 מאד   -מתרצו    ז

 מאד   -מתרלו    ח 

 מחוק ונראה נקודה  הוו בתקפא גיסין  ו  והגית  -בתרלד   ט 

הוא   י ה בעולם הבא שהוא הארת    כידוע שכן  עולם  עט הבינה,  תורה  ועיין  כי  תנינא   תשובה  והכוונה  הזמנים  ועיי"ש משה אחדות   ,
 שכפי רוב הדעת כן מתבטל הזמן עי"ש.תנינא  משה רבנו הוא הדעת ומבואר בתורה סא  

יְ   א פרק א -שמואל   יא י מֵּ ל ּכִ מּואֵּ ְ מֹו ש  ְ א ֶאת ש  ְקרָּ ן ַוּתִ ֶלד ּבֵּ ה ַוּתֵּ ַהר ַחּנָּ ִמים ַוּתַ יו: )כ( ַוְיִהי ִלְתֻקפֹות ַהּיָּ ִאְלּתִ ְ ד ש   דֹוָּ
ה:   שמות פרק לד   יב נָּ ָּ קּוַפת ַהש ּ ִסיף ּתְ אָּ ים ְוַחג הָּ י ְקִציר ִחּטִ ּכּורֵּ ה ְלךָּ ּבִ ֲעש ֶ ֻבעֹת ּתַ ָּ  )כב( ְוַחג ש 
ל    -עיין תורה קצא    צ"ע בזה   יג ֶזה ִיְהיּו ּכָּ ֶדן, ְולָּ ַגן עֵּ ד ּבְ קֹום ֶאחָּ מָּ רֹו ּבְ ֶצל ֲחבֵּ ד אֵּ ב ֶאחָּ ֵּ ש  ּיֵּ ֶ ר ש  ָּ ֶאְפש  ֶ ע ש  "י  ּדַ ַ ל ַהש ּ ּוִעים ְוכָּ ֲעש  ַ ֲענּוִגים ְוַהש ּ ַהּתַ

ֲענּוג ּתַ ּום  ִיְהֶיה לֹו ש  ְולֹא  לּום  ּכְ יש   ַיְרּגִ רֹו לֹא  מֹות, ַוֲחבֵּ .  וצ"ע אם לא משיגים השגה דומה, במה נחשב שהם זה בצדזה בג"ע הרי  עֹולָּ
ן עצומים כמו אחר שעבד כל ימיו להשיגם אבל  שם הוא למעלה מהמקום. וצ"ל שמחמת איזה מצוה או תשובה גדולה זכה למקיפי 

 הכנת הלב להיות כלי לתענוג ממקיפין אלה לזה צריך עמל בעוה"ז.
מאמר ב סוף פרק ל'.  ועיין  ספר בחינות עולם לרבי ידעיה בדרשי )שנת ק( )מהדורת ברלין תרפז וורשא תרכד דף כא.( פרק יג אות לג. ובספר העיקרים )רבי אלבו שנת ר(    יד

ו בשם פורת יוסף ששמע  ל תורה כד אות ח ולקמן תורה פג תנינא ושבחי הר"ן אות לה ושיחות הר"ן אות ג ובעש"ט עה"ת פ' נח עמוד התפילה מקור מים חיים שם אות קנ לעי
 אות ג   -תולדות יעקב יוסף פרשת בלק  מהבעש"ט שתי בחי' בזה.  
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ומרוב דעת שבו לא רק שמתבטל הזמן גם מתהפך אופן התענוג והשעשוע כי בעוה"ז חוסר הבנה מייסר כי  

.  \טו/ ממה שמשיג עד כמה אינו משיגהוא בעוה"ב עיקר התענוג  התענוג בו הוא רק ממה שמבין ומשיג ואילו 
מה  , זה בחי'  והצדיק זוכה בהם כבר בעוה"ז  כי השגות אלו המקיפים, שהם בחי' שעשוע עוה"ב

)תהלים לא(, כי הם הם רב טוב הצפון וטמון וסתום מעין כל.    רב טובך אשר צפנת ליראיך

טובךוזהו   רב  בחי'  מה  ,  מה  הם  כי  פשפשת    ,מהדייקא.  מה  חמית  מה  בחי'    [טז]בחי' 

  "ש . וזה בחי' שפע הכתר, כי כתר הוא בחי' מקיף כ\יח/ [יז]   תכלית הידיעה אשר לא נדע
כי כמו שכתר המלך מעל הראש כן השגות של שפע הכתר הן בחי'    כתרו את בנימין וכו'כ(    ')שופטי

וה"ב דהיינו שמתענג מהמקיף ולא  מקיף שמעל הראש ואינו נכנס בו, ואעפ"כ זה עיקר תענוג ושעשוע של ע

 : מהפנימי 

 
 זאות 

שב את העולם בבני אדם צריך ללמדם באופן שכל אחד  יליכדי שצדיק המלמד דעת את ישראל עתה יבאר 
, וזה בחי' "כל" שיש ישמע כפי הראוי לו שלא יאבד את הרצון לזכות ליותר דעת ויותר קרבת השי"ת

לספירת היסוד שהצדיק מרכבה לה לכן צדיק שאין לו בחי' "כל"  לצדיק כמ"ש כי כל בשמים ובארץ הרומז
 אינו צדיק כמבואר לקמן תורה סח. 

דהיינו שלבעלי השכל הגדול צריך להראות שעדיין רחוקים מהשגת הש"י לכן מראה להם בחי' מה חמית  
כל  מלא דהיינו בחי' בחי' איה מקום כבודו, ולבעלי השכל הקטן מראה להפך שהם קרובים מאד להש"י

 הארץ כבודו. 
והחילוק בין דרי מעלה ודרי מטה הוא שדרי מעלה מזוככים יותר וזוכים לתפסה יותר ברורה בהשגת הש"י, 

ספקלריא המאירה לעומת שאר נביאים שלא זכו אלא למדרגה נמוכה יותר וע"כ אכגון משה רבנו שזכה ל
ראו את הש"י כדמות אדם, כי באמת למשה רבנו אמר הש"י כי לא יראני האדם וחי ואילו לישעיהו ה

ההשגה האמיתי היא שא"א להשיג את הש"י ואדרבה כמה שמשיג יותר משיג עוד יותר עד כמה רחוקה  
ממנו ההשגה האמיתית אלא שלמי שהוא במדרגה נמוכה מראים מראות שנדמה לו שרואה כדי שלא יפול 

רב אל הצדיק הצדיק מדבר עימו לפי כשרונו ויתייאש, וזה בכל המדרגות בין בנביאים כנ"ל ובין בכל מקו
 והשגתו וכוחותיו שלא יתייאש ולא יתגאה לחשוב שכבר זכה להשגות. 

ולקמן באות י' יבאר רבנו שיש מדרגה עוד יותר גבוהה והיא לכלול את שתי הלימודים האלה יחד דהיינו 
שצריך לעשות זאת כדי    שםלדרי מטה להראות גם "מה חמית" ולדרי מעלה גם "מלא", ובפשטות מבאר 

משמע שם שזו בחי' מאד גבוהה, שהיא מהשגות השפע כתר הנ"ל שם אבל אח"כ  ,שלא יאבדו את היראה 
 שמבאר כאן היא עדיין בחי' נמוכה כלפי בחי' הכלליות שמבאר שם.  "כל"שבחי'  דהיינושל הצדיק, 

הבר דעת של העולם  הוא צדיק הדור    החכם שזוכה לאלו המקיפים הנ"ל בחי' שפע הכתר,וזה  

  כל שיהי' לו בחי'  יטהוא צריך    ישב את העולם בבני אדםילבעולם כדי  להכניס דעת  ללמד ושצריך  
באופן שכל אחד ישמע   כאחד  דהיינו לגדולים ולקטנים במעלה  ,דעת  כדי שידע כיצד ללמד את כל העולם

מדרגתו לפי  כט(  \כ/רק  א  )ד"ה  בחי'  ובארץ.  בשמים  כל  ד[כא]   כי  ותרגומו  בשמיא  ,  אחיד 

 
תנינא   טו  פג  תורה  מרחקי   עיין  נקראת  שהחכמה  תנינא  מ'  רבנו  ותורה  ומבאר  ממני  רחוקה  והיא  אחכמה  אמרתי  בחי'  היא  כי  ם 

 שהכוונה שזה בעצמו החכמה מה שמשיג עד כמה אינו משיג. ומבאר שם שזה בחי' תכלית הידיעה שלא נדע, וצ"ע  
 פי' מה ראיתה מה עיינתה * עיין הקדמת הזוהר דף א: ]ועי"ש מתוק מדבש בשם שער מאמרי רשב"י[   טז

 ג ]דף עז:[ ובהערות שם עיין לעיל תורה ס   יז

ַעְצמוֹ     -  סג   עיין תורה   יח ב  רֵּ ּוְלקָּ ק  ְלַדּבֵּ ִריְך  צָּ י  ּכִ ְוכּו',  ה  ּוְמַכּסֶ ה  ְמַגּלֶ ִחיַנת  ּבְ ִלְהיֹות  ִריְך  צָּ ַרְך  ִיְתּבָּ ם  ֵּ ַהש ּ ֶצל  ן אֵּ ִאּלּו  ְוכֵּ ּכְ ַרְך,  ִיְתּבָּ ם  ֵּ ְלַהש ּ  
לָּ  ב אֵּ רֵּ ַרְך ִנְגֶלה ּוִמְתקָּ ם ִיְתּבָּ ֵּ כֹול ַהש ּ ְביָּ ב י ּכִ רֵּ ְתקָּ ּמִ ֶ ל ַמה ש ּ ר. ַהְינּו ּכָּ ק יֹותֵּ ִריְך ְלִהְתַרחֵּ ַרְך, צָּ ם ִיְתּבָּ ֵּ ר ְלַהש ּ ב יֹותֵּ רֵּ ְתקָּ ּמִ ֶ ל ַמה ש ּ ל ּכָּ ר,  יו. ֲאבָּ ֹותֵּ

 ֵּ ב ְלַהש ּ רֵּ ר ִנְתקָּ בָּ ּכְ ֶ ַדְעּתֹו ש  ה ּבְ ֹב ִויַדּמֶ י ִאם ַיֲחש  ַרְך. ּכִ ם ִיְתּבָּ ֵּ ַהש ּ חֹוק ְמֹאד מֵּ הּוא רָּ ֶ יַדע ש  ִריְך לֵּ ַרְך, ֶזה  צָּ ם ִיְתּבָּ ֵּ יִדעֹות ַהש ּ ַע ּבִ ַרְך, ְויֹודֵּ ם ִיְתּבָּ
ִמּמֶ  ְמֹאד  חֹוק  רָּ הּוא  ֶ ש  ַע  יֹודֵּ ה  יָּ הָּ ַרְך,  ִיְתּבָּ ם  ֵּ ַהש ּ מֵּ ת  ְקצָּ ַע  יֹודֵּ ה  יָּ הָּ ִאם  י  ּכִ לּום.  ּכְ ַע  יֹודֵּ ינֹו  אֵּ ֶ ש  ן  ם  ִסימָּ ֵּ ְלַהש ּ ר  יֹותֵּ ב  רֵּ ְתקָּ ּמִ ֶ ש ּ ַמה  ל  ּכָּ י  ּכִ ּנּו. 

ַרְך, וְ  ר ּולְ ִיְתּבָּ ה ְלַדּבֵּ ר ַלּפֶ ָּ ִאי ֶאְפש  ֶ ר ש  בָּ ל. ְוֶזה ּדָּ לָּ ַע ּכְ ינֹו יֹודֵּ חֹוק ְמֹאד, ְואֵּ הּוא רָּ ֶ ַע ש  ר, הּוא יֹודֵּ ַע יֹותֵּ ין  יֹודֵּ א אֵּ ת ַהּבֹורֵּ ֻדּלַ י ּגְ יר זֹאת, ּכִ ַהְסּבִ
ה נ"ז(:  ְעיָּ ַ ִחיַנת )ְיש  עּור. ְוֶזה ּבְ ִ ִחינוֹ   ש  רֹוב", ּבְ חֹוק ְוַלּקָּ רָּ לֹום לָּ ָּ "ל.  ת: "ש  ּנַ ק ּכַ ב ִמְתַרחֵּ רֵּ ְתקָּ ּמִ ֶ ל ַמה ש ּ ּכָּ ֶ ה ְוכּו', ש  ה ֶטַפח ּוְמַכּסֶ  ְמַגּלֶ

 שיהיה   -בתרלד   יט 

היה אפשר לומר שרק צריך שידע ללמד כל אחד בפני עצמו לפי מדרגתו נ"ל מוכח מההמשך מה שמבאר עניין    אע"פ שבפשטות   כ
לצ  רק  שייך  בעניין שהוא  שמפליג  ומה  ותלמיד  בן  שהיא השגת  כלליות  הפכים  שני  תפיסת  עניין של  במעלה מאד, שזה  גדול  דיק 

 עוה"ב השייכת רק לצדיק.  
 כפי שיבואר ועיין לק"ה נדרים ד' יג שרק מכח המקיפים הנ"ל זוכה לזה   כא 
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לא}וארעא   בראשית  כב  \כב/.זוהר  שיהי {\כד/[כג ]   ובתיקון  היינו  שני    '.  ומקיים  אוחז 
זוהר שצדיק יסוד עולם  הפשט ב  העולמות, עולם העליון ועולם התחתון, שהם בחי' שמים וארץ

מחבר שמים וארץ דהיינו שהוא החיבור בין    אהו  כי  בשמים ובארץ"   כל"מכונה  מרכבה לספירת היסוד ש
כל עבודת עם ישראל  שמעלה את  הצינור שדרכו עובר השפע ממטה למעלה דהיינו    דהיינו  פיע ומקבל,מש

ינו מיין דוכרין שהוא  היממעלה למטה  מחבר  ולהיות מיין נוקבין שיעוררו רצון עליון להשפיע שפע למטה  

היורד   השפע  הזהדרכו  כל  העולם  את  להחיות  ע.  מלמעלה  עוד  גם  בזה  שכלול  דורש  חשוב  ורבינו  ניין 

לימוד הדעת   אוחז בשניהם, לקיים את כ"א    'כי הצדיק והחכם הנ"ל הוא צריך שיהיבעניין 
יש לו גם את    \כה/ דהיינו דייקא מכח שהוא המחבר שמים וארץ עולם עליון ותחתון מכח זה  ונתוא' בבחי

ישמע כל אחד כפי מדרגתוהכח   דיבר אלקי)  \כו/ללמד דעת באופן שבדיבור אחד  זו בבחי' אחת  ם שתים 

ית'  . כי יש דרי מעלה(שמעתי בו  והשגה  בעלי שכל  בני אדם  ויש דרי מטהדהיינו  מעוטי השכל    , 

ית' בו  וארץוההשגה  ועולם התחתון. בחי' שמים  שדרי    . דהיינו עולם העליון,  כאן  שרומז  נ"ל 

לתחתון/ עליון  ועולם  לארץ  שמים  כמו  מטה  לדרי  להאיר  צריכים  להר\כזמעלה  הצדיק  וצריך  אות  . 

ית' בידיעתו  כלל  יודעים  שאינם  מעלה  של  \כח/לדרי  השגה  בחי'  שזה  מה  מה,  בחי'   ,

 [ כט]   מקום כבודואיה  , בחי'  הנ"ל )סוף אות ו'( שהיא תכלית הידיעה שלא נדע   חמית מה פשפשת
 דהיינו של בעלי המדרגה בעבודת ה' צריך להראות שעדיין הם רחוקים מהשגת האמת ומגילוי כבודו ית'

של יאבדו  )כדי  ה'(אא  בעבודת  עוד  להתאמץ  הרצון  לדרי מטה ת  להראות  צריך  ולהיפך  דהיינו   . 

, שאדרבא אותם שנדמה להם שלא פועלים כלום בעבודתם ושהם רחוקים ממנו מאד ועי"ז נופלין ליאוש

, שהם בני אדם המונחים במדריגה  שוכני עפר. כי יש  \לא/[ל] מלא כל הארץ כבודו  

 
ִריש    -  זוהר בראשית לא.   כב  ָּ ְכִתיב ,  מפרשם  הפסוק  לֹון   פ  ה   ה " יהו  ְלךָּ   ד ִ ָּ ל  ֻדו  ה ,  החסד  הוא  ַהג ְ רָּ בו  ְפֶאֶרת ,  ְוַהג ְ י,  וההוד   והנצח  ְוגֹוֵמר   ְוַהת ִ א   כל   כ ִ   ד ָּ

יק  ַמִים ,  היסוד   שהוא   ַצד ִ ָּ ש   א   ב ַ ְפֶאֶרת   ד ָּ ֶרץ ,  ת ִ אָּ בָּ א   ו  ֶנֶסת   ד ָּ ֵאל   כ ְ רָּ מוֹ   שאמר   וזה ,  ומלכות  תפארת   בין  מקשר  שהיסוד  והיינו  המלכות   שהיא   ִיש ְ ו  ַתְרג  י   כ ְ   ד ִ
ִחיד  א   אָּ ַמי ָּ ש ְ א   ב ִ ְבַאְרעָּ לֹוַמר ,  ו  א   כ ְ יסֹודָּ א   ד ִ ְלמָּ ִאְקֵרי  ְדעָּ ל   ד ְ ִחיד   ִאיהו  ,  כל   הנקרא  א"דז   שהיסוד  כ  ִתְפֶאֶרת   אָּ ִאְקֵרי   ב ְ ִים   ד ְ מָּ ֶרץ ,  ש ָּ אָּ בָּ   שהיא   ו 

ִאְקֵרי  (ב" ע  לא   דף)  המלכות  ֶנֶסת  ד ְ ֵאל  כ ְ רָּ  (   ומפרשים  ק " רמ )  . היחוד  בסוד ִיש ְ

 דף סז:   כג

י  עוד  ואמר  -  תיקון כב דף סז:   כד ִ ש   ה   ֶאֶלף   ִאיהו    ,הששי   יום  של  ְוש ִ אָּ ִתיתָּ ִביִעי   מלת ),  הששי   באלף  שתהיה   הגאולה  בעת  דהיינו  הששי  אלף  על  רומז  הוא  ש ְ   ג "ל   שְׁ

יה  ,  הששית  מדה  שהיא  ְיסֹוד   מדת  כנגד  והוא(,  א "הגר  ֵ ִלילו    ב  ית   ְוִאְתַייֲחדו    ִאְתכ ְ ן   ש ִ   ,המלכות   עם  להתייחד  ק"הו   של  ספירות  שש  ונתייחדו  נכללו  היסוד  ידי  על  ְסִפירָּ
א  דָּ א   הָּ ו    שכתוב   זהו   ִדְכִתיב   הו  ַמִים   ַוְיֻכל  ָּ ֶרץ   ַהש   אָּ א   והארץ   והשמים ,  התכללות  לשון   היא"  ויכלו"  מלת   הנה  ְוהָּ א   ד ָּ ִריךְ   ֻקְדש ָּ א   ב ְ א   הו  ִכיְנת ָּ ש ְ ן   ו  ו  ִאינ    ה " ו  ד ְ

י  יֹום   ידי על ,  יחד יחדווית  שיתכללו ,  ה" הוי  דשם  ה"ו  סוד  שהם, ארץ  הנקראת  והשכינה, שמים הנקרא ה" הקב זהו ִ ש   ִ ִגין ,  היסוד שהוא  ַהש   ֲעֵליה   ב ְ ַמר  ד ַ   נאמר  שעליו  לפי  ִאת ְ

י ַמִים   כל   כ ִ ָּ ש   ֶרץ   ב ַ אָּ בָּ מוֹ ,  ו  ו  א   ַדֲאִחיד   ְוַתְרג  ַמי ָּ ש ְ א   ב ִ ְבַאְרעָּ א   ומפרש,  ן "זו   שהם   והארץ  השמים  את  ומיחד  אוחז  ל "כ  הנקרא  שהיסוד  ו    והטעם   כל   ִאיהו    ְודָּ

ַמר   ַוֲעֵליה    ,ל"כ   כמספר   הם   שביחד,  מעשרה  כלול  אחד   שכל   חסדים  חמשה   שכולל  לפי,  כל  נקרא   א "דז  שהיסוד  ל "  והארץ   השמים   ויכלו  הששי  יום "  נאמר   ועליו  ִאת ְ ם   ְוכָּ אָּ   ְצבָּ
ם   ַמאי  ומפרש אָּ ֵרי  ואמר ",  צבאם"   מלת  לרבות   בא  מה  ְצבָּ ְמֵכי   ת ְ ֹוט   סָּ   שהיסוד ,  צבאות  הנקראים  והוד  נצח  והיינו,  אמת   הנקרא  התפארת   סומכי   שני  את  לרבות  שבא  ְקש 

 ( ר "ובל   מ "כ )  .עמו  כוללם

 וצריך ביאור הקשר ביניהם   כך משמע   כה 
תורה ס' אות ז' ותורה סז אות ח' ועיין לקמן תורה מז תנינא גם עיין תורה נט אות ה' על אבות א' יא חכמים הזהרו  ו   תורה קלד עיין    כו 

ועיין שמות יט ג' כה תאמר לבית יעקב ותגיד    אברהם אבינו היה מודיע לכל א' וא' כפי דעתו.בדבריכם. ועיין רמב"ם ע"ז פ"א ה"ג ש 
 לבנ"י ועי"ש קושית אור החיים דלא מצינו ששינה הלשון ועפ"י המבואר כאן מובן שאמר באופן שכ"א שמע הראוי לו.

לומר  ב   ואולי אפשר  חז"ל  מאמר  יתבאר  טז שבזה  דף  קטן  ישנו   .מועד  שלא  רבי  כמו    גזר  ירכיך  חמוקי  מאי דרש  בשוק  לתלמידים 
ואולי כי בשוק אפשר שישמעו בני אדם שלא לפי מדרגתם. וכעין זה שמעתי בשם הרב      .אף דברי תורה בסתר   חלאים מה ירך בסתר 

 שבשנים ראשונות של הישיבה לא הסכים שיקליטו את דבריו שמא ישמעו תלמידים מה שלא שייך להם.
דהינו דרי מעלה  עשה מר"א ור"י שם ד"ה מה זה רבי יהושע מאר רבנו שר"א הביא את ר"י להשגה של מה  בביאור מ   עיין לקמן   כז 

 .מאיר לדרי מטה ועי"ש ביאור הלקוטים 

ם וּ     -  עיין חיי מוהר"ן סימן קמח   כח א ַאּתֶ ֲעיָּ ם לֹא ִמּבָּ עֹולָּ ל הָּ ל( אֹוִתי ְצִריִכים ּכָּ אֵּ רָּ ְ ַמר[ קֶֹדם ֶאֶרץ ִיש  ם ֶזה ]אָּ ם יֹוְדִעים  )כ( )ּגַ ְכמֹוְתֶכם ַאּתֶ
ם  ינָּ אֵּ ֶ ש  ֶהם  לָּ ְלַהְראֹות  כֹול  יָּ ֲאִני  ל  ּלֵּ ְלִהְתּפַ ר  בָּ ּכְ כֹוִלין  ּיְ ֶ ש  יִקים  ּדִ ַהּצַ ן  ַאִפּלּו אֹותָּ א  ֶאּלָּ ַעְצְמֶכם,  ֶהם    ּבְ לָּ ּוְלַהְראֹות  ה,  ִפּלָּ ּתְ ַמהּו  ל  לָּ ּכְ יֹוְדִעים 

יִקים גְּ  ה. ְוַגם ֲאִפּלּו ַצּדִ ְתִפּלָּ ּבִ ֶרְך  יִ ּדֶ ּבְ ֶרְך  ל ַהּדֶ לָּ ּכְ ם יֹוְדִעים  ינָּ אֵּ ֶ ֶהם ש  כֹול ְלַהְראֹות לָּ ִיחּוִדים, ֲאִני יָּ ר ַרק ּבְ בָּ ּכְ הֹוְלִכים  ֶ חּוִדים  דֹוִלים ְמֹאד ש 
ִרים:  בָּ ה ּדְ ּמָּ ב עֹוד ּכַ ֵּ ִחש ּ ֶ ה ש  ִיחּוִדים, ְוִכְמֻדּמֶ ֶרְך ּבְ ֶהם ּדֶ  ּוְלַהְראֹות לָּ

 "ח ועיין זוהר משפטים ק: שלח קנט. ורע"מ קדושים פב. וכי תצא רפא. ותיקון ה דף כ. ותיקון י' דף כד: כה. תיקון כא דף סא: ועוד  לשון קדושת כתר במוסף שבת יו"ט ור   כט 

 ג'  ישעיה ו *    ל 

י   .....  -  מו   סימן חיי מוהר"ן    עיין   לא ּלִ ֶ ּמּוד ש  ן, ְוַהּלִ ם ּכֵּ ד ּגַ ֹנִכי לֹומֵּ ם אָּ ַמר ֲהלֹא ּגַ ה ְואָּ נָּ ְך עָּ ר ֶאת ַעְצמֹו    ְוַאַחר ּכָּ אֵּ הּוא ִחּדּוש  ְוִהְתִחיל ְלִהְתּפָּ
כֹול לִ  יָּ ינֹו  ֲעַדִין אֵּ ֶ דֹוִלים ש  ּגְ ּבַ ֶ דֹול ש  ַהּגָּ ן  ְמדָּ ַלּלַ ְלַהְראֹות  כֹול  יָּ ֲאִני  ִלְלמֹד  כֹול  יָּ ֲאִני  ַמר  ה ְואָּ נָּ ֲאִני  ְועָּ ְלֶהֶפְך  ן  ְוכֵּ ל.  לָּ ּכְ ַע  ינֹו יֹודֵּ ְואֵּ ל  לָּ ּכְ ְלמֹד 

כֹול ְלַהְראֹות לְ  "ל ְוִגּלָּ יָּ ה ַהּנַ יחָּ ה זֹו ְלתֹוְך שִֹ יחָּ ה ְוכּו' ְוִנְכַנס ִמּשִ ַרְך ּוְלַהּתֹורָּ ם ִיְתּבָּ ֵּ רֹוִבים ְלַהש ּ ּקְ ֶ ים ש  ַטּנִ ן  ַהּקְ ִעְנַין ּבֵּ ם מֵּ ָּ ר ש  ֱאמָּ ן ַהּנֶ ִעְניָּ ל הָּ ה ּכָּ
בֹודֹו, ּולְ  ה ְמקֹום ּכְ א ַאּיֵּ ְיקָּ ֹוֲאִלים ּדַ ה ש  י ַמְעלָּ רֵּ ּדָּ ֶ ב: ְוַתְלִמיד ַמה ש ּ יטֵּ ן הֵּ בֵּ ם ְוהָּ ָּ ן ש  בֹודֹו, ַעּיֵּ ֶרץ ּכְ אָּ ל הָּ ה אֹוְמִרים ְמלֹא כָּ י ַמּטָּ רֵּ  ֶהֶפְך ּדָּ
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רחוקים מאד ממנו ית'. וצריך הצדיק לעוררם ולהקיצם בבחי'  התחתונה, ונדמה להם שהם 
מלא . ולגלות להם שה' עמם, והם סמוכים אליו ית', כי  הקיצו ורננו שוכני עפרכו(    ישעי')

. ולחזקם ולעוררם שלא יהיו מייאשין עצמן ח"ו, כי עדיין הם אצל הש"י  כל הארץ כבודו
כנ"ל כדי שלא יאבדו את הרצון להתאמץ בעבודת  )גם כן    מלא כל הארץ כבודווקרובים אליו, כי  

וזה בחי'  ה'( דאחיד בשמיא וארעא.   כי כל בשמים ובארץ. בחי'  [לב]   שיש להצדיק  כל. 

היינו שהוא אוחז ומקיים שני העולמות, עולם העליון הוא אוחז ומקיים בבחי' מה, בחי'  
וע' לקמן )לג :    דומלא כל הארץ כבוועולם התחתון הוא מקיים בבחי'    ,איה מקום כבודו

 שם מבואר ג"כ ענין זה בביאור יותר קצת.  {סי' סח}
עיקר שלימותו לדבר  \לד/ והכלל שהצדיק  איך  דהיינו שידע  הנ"ל.  הבחי'  שני  לו  , כשיש 

וללמוד ולהאיר בכ"א וא', בדרי מעלה ודרי מטה, בעליונים ובתחתונים, בשמים ובארץ,  
שלהגדולים   היינו  וקטנים.  גדולים  בחי'  עלישהם  בני  צריך  'במעלה  מעלה,  דרי  בחי'   ,

"י, בחי' מה  כח להצדיק להראות להם ולגלות להם, שעדיין אינם יודעים כלל מהש  'שיהי
בהגדולים   ולהכניס  להאיר  צריך  הוא  וההשגה  הלימוד  וזה  וכו'.  פשפשת  מה  חמית 
יש בני אדם שמונחים במדריגה התחתונה מאד,  ולהיפך  במעלה שהם בחי' דרי מעלה. 

אבד  עד שהיו מייאשין א"ע לגמרי ח"ו, כי נדמה להם שהם רחוקים מאד מהש"י, וכבר  
שנדמה להם שאין להם כח  , דהיינו  \לזוחוזק/לשון נצח ולשון ניצוח    נצחם  \לו/[לה]   נצחם ותוחלתם מה' 

תוחלתם היינו תקווה שאבדה תקוותם להתקרב אבד  חיי נצח, ובלזכות  ועל כן התייאשו מ  לנצח את היצה"ר

 לו כח לעוררם ולהקיצם שלא יהיו מייאשין עצמן בשום  לחו. צריך הצדיק שיהילהש"י
 

 
ק ואציע שאול. גם עיין לק"ה  עין לק"ה נדרים ד אות יד שאת הנמוכים יכול לחזק כנ"ל רק צדיק שבעצמו זוכה לבחי' איה ומה חמית. ועיין גם תורה ו' דרכי התשובה אם אס   לב 

 נפלא עי"ש.שבזה מבואר גם ענין הנ"ל באות ב כיצד מנהיג רחמן מיישב את העולם בבני"א להכניס בהם דעת עי"ש ובזה מתבאר כיצד כל התורה קשורה בקשר    נט"י ו' אות לג

 מכאן ועד סוף אות ז' הוא ביאור מוהרנ"ת שהוסיף בתקפא ולא נמצא בדפו"ר   לג

 בל אח"כ בסמוך כתב שבלא זה אינו צדיק כלל.בתחילה כתב שזה עיקר שלימותו א   עיין תחילת תורה סח   לד

חִ   -אות טז    ועיין לק"ה נדרים ד'  ַרְך ּבְ ְרבּות ַלה' ִיְתּבָּ ִעְנַין ַהִהְתקָּ דֹול ּבְ ע ּגָּ רָּ ֶצר הָּ ש  יֵּ ּיֵּ ֶ ן עב ש  ִסימָּ ם ּבְ ָּ נּו ַז"ל ש  ַתב ַרּבֵּ ּכָּ ֶ מֹו ש  ן ֶיֶהְרסּו  ּכְ יַנת ּפֶ
ְת  ּמִ ֶ ש  ַהְינּו  ְוכּו',  ַלֲעלֹות  ה'  ַעְצמוֹ ֶאל  ְלהֹוִריד  רֹוֶצה  ינֹו  ְואֵּ ק  ֶהְפסֵּ ִלי  ּבְ ְלַבד  ה  ֲעִלּיָּ ּבַ ִמיד  ּתָּ ְוַלֲעלֹות  ַרְך  ִיְתּבָּ ַלה'  ב  רֵּ ְלִהְתקָּ ַרק  ה  ל    ַאּוֶ לָּ ּכְ

ְחּתֹונֹות ַלה'  גֹות ַהּתַ ְדרֵּ ל ַהּמַ ב ּכָּ רֵּ יּהַ ּוְלקָּ ְתִמימּות ּוְלַהְגּבִ ּבִ ְחּתֹונֹות ַלֲעבֹד ֶאת ה'  ַהּתַ גֹות  ְדרֵּ ב ַלה'    ַלּמַ ר הּוא ְמקֹרָּ בָּ ּכְ ֶ י ִנְדֶמה לֹו ש  ַרְך, ּכִ ִיְתּבָּ
ינָּ  עֵּ ַדאי ּבְ ינֹו ּכְ ַרְך אֵּ א ִיְתּבָּ ת ַהּבֹורֵּ ֻדּלַ תֹו ֶאת ּגְ ַרְך ּוְלִפי ְיִדיעָּ יִדיַעת ה' ִיְתּבָּ ַע ּבִ ַרְך ְויֹודֵּ ב  ִיְתּבָּ רֵּ ְחּתֹונֹות ְלקָּ גֹות ַהּתַ ְדרֵּ יו ְלהֹוִריד ֶאת ַעְצמֹו ַלּמַ

מַ ַהְמֻרחָּ  ּבְ הּוא  ֶ ש  ּכְ דֹול  ְוגָּ יק  ַצּדִ ּום  ְלש  מּות  לֵּ ְ ש  ין  אֵּ ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ דֹול,  ּגָּ ם  גָּ ּפְ הּוא  ֶזה  ֱאֶמת  ּבֶ ל  ֲאבָּ ר.  יֹותֵּ ּבְ ל,  ִקים  לָּ ּכְ ה  ְלַמּטָּ ְולֹא  ְלַבד  ה  ְעלָּ
ה ּוְלמַ  ְהֶיה ְלַמְעלָּ ּיִ ֶ יק ש  ּדִ מּות ַהּצַ לֵּ ְ ר ש  ִעּקַ ֶ "ל ש  ה ַהּנַ ַהּתֹורָּ ם ּבְ ָּ ר ש  ְמבֹאָּ ה ְוכּו' ּכַ  ּטָּ

 לשה"כ באיכה ג יח   לה 

ד:   איכה פרק ג   לו  ְידֹוָּ י מֵּ ַבד ִנְצִחי ְותֹוַחְלּתִ ֹאַמר אָּ  )יח( וָּ
ענין חוזק והתגברות, כמו )איכה ג יח(: אבד נצחי, ועל המקום יאמר, שהוא    -נצח    -על שמואל א פרק טו פסוק כט    מצודות ציון   לז 

 ראל.חוזקן של יש 
 שיהיה   -גם בתרלד שיהיו, ומתרלו    לח 
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. ולהראות להם ולהאיר בהם, כי עדיין ה' עמם ואצלם וקרוב  'אופן בעולם, יהי' איך שיהי
ח"ו, אעפ"כ שם דייקא    [א]   להם ואפי' בתוך הארץ ממש, אפי' אם נפל לשאול תחתיות

 : ( שיש להצדיק וכו' כנ"לכל , וזה בחי' \ג / כי מלא כל הארץ כבודו \ב/נמצא כבודו ית'

 
 חאות 

ו לעיל באות ו' שכשמלמד דעת לתלמיד מיד כשמעביר את השכל שזכה בו, לתלמיד, עפ"י היסוד שלמדנ
מיד נכנס במוחו שכל חדש, וכאן מבאר רבנו שעל כן צריך להיזהר כשמלמד דעת לעשות סייג וגבול למה  

שאומר, כי יש מקיפים שהם שכלים גבוהים מאד שהם למעלה מתכלית הידיעה שלא נדע שלא טוב  
 שיכנסו במוחו. 

כך משמע בהתחלה וכך מפורש בלק"ה נטילת ידים ו' סוף אות יב שזהו שכתוב במשה רבנו ויסתר פניו כי  
ירא מהביט. אבל אח"כ משמע קצת שדווקא בלימוד לתלמיד צריך לעשות סייג כי שכל שלמעלה מהזמן  

ספיק זמן אין הזמן מספיק לבארו, אמנם בחיי מוהר"ן מבואר בפירוש שכיון שהם למעלה מהזמן אין מ
שהצדיק עצמו יש לו שכל של עוה"ב שהם   וצ"ל אע"פלבארם כמו הקושיות מחלל הפנוי הנזכר בתורה סד. 

למעלה מהזמן ויכול לתפוס שכלים שהן תרתי סתרי כמו הידיעה והבחירה כי זכה לתכלית הידיעה שלא  
סור לו להביט ולחקור  נדע שזו תפיסת השכלים האלה. אבל באמת בוודאי יש גם לצדיק גבול שבו כבר א

ולהשיג, וצריך לעשות סייג לדבריו גם כדי שלא יכנסו במוחו שכלים שלמעלה ממדרגתו כי לגדולת הש"י  
 אין חקר ואין גבול אבל להצדיק אפילו הגדול ביותר יש לו גבול. 

וצ"ע קצת משמע שיש גם סייג שעושה הצדיק לדבריו לא מחמת עצמו אלא כי הוא שכל גדול לתלמיד, 
ר דבריו באופן שלא ישמע מאבל זה השכל אינו מרמז בידיו ועוד שזה הסייג הוא בחי' כל שיש לצדיק שאו

 ועיין לקמן הקדמה לאות ט' בביאור עניין הכלליות בן ותלמיד. כל אחד אלא רק את הראוי לו.

  ה ע ידישלמעלה מהזמן שהם תכלית ה  אע"פ שנתבאר לעיל שזוכה למקיפים  זה החכם הדור הנ"ל  גם

שלא נדע דהיינו שכלים של עוה"ב אעפ"כ יש גבוה מעל גבוה ויש שכלים שגם לצדיק הם ריבוי אור ויכול  

צריך לידע איזה מקיפים שהוא צריך להמשיכם, ואיזה מקיפים שאין צריך  לכן  ,  \ד/ להזיקו
יגלה   אם  כי  התלמידים.  בפני  לגלותם  רשאים  שאין  דברים  יש  זה  ובשביל  להמשיכם. 

הדברים אלו    אותן  לקבל  צריך  אין  ולפעמים  כנ"ל,  שכלו  בתוך  אחרים  מקיפים  יכנסו 
, ובתוך דבריו הוא  [ה]   המקיפים. כמו למשל כשהרב מדבר עם תלמידו איזה פשט בגמפ"ת

הי הקשיא  ואותו  קשיא,  איזה  על  ממנה   'בא  ידע  לא  כי  אצלו,  מקיף  בבחי'  בתחילה 
אומר הוא  הקשיא,  זאת  בשכלו  כשנופל  ותיכף  תלמידובתחילה.  בפני  כך   ,ה  ובתוך 

אחר   מקיף  ומשיג  שחוזר  נמצא  הקשיא.  על  תירוץ  בשכלו  נופל  הקשיא,  לו  כשמסביר 
שהוא תירוץ על הקשיא. ואזי אומר גם התירוץ בפני התלמיד, אך כשמגלה גם התירוץ  
בפני התלמיד, אזי נכנס בו עוד מקיף אחר. ואז עי"ז השכל שבא עליו עתה, הדרא קושיא  

שגילה  [ו]   לדוכתא שע"י  נמצא  מבתחילה,  יותר  ורחבה  חזקה  הקשיא  עתה  ואדרבא   ,
בו מקיף אחר, דהיינו שכל חדש, עי"ז חזרה הקשיא   נכנס  התירוץ בפני התלמיד שעי"ז 
בהשגות   יש  כן  כמו  מבתחילה.  יותר  ורחבה  חזקה  הקשיא  עתה  כי  עוז,  ביתר  למקומה 

בו מקיף חדש   זסוי התלמיד, יכנשיש דברים שאסור לגלותם, כי אם יגלה זה התירוץ בפנ
מקיפים   בהשגות  ליכנס  שיוכל  עד  מבתחילה.  יותר  ורחבה  חזקה  הקשיא  יהי'  ידו  שעל 

זוכה למקיפים שהם למעלה מהזמן אבל    שהם למעלה מהזמן ז' שהצדיק  אע"פ שנתבאר לעיל באות 

הזמן מספיק שאין  כי שכל שלמעלה מהזמן א"א ללמד כיון  ,  לתלמיד א"צ ללמד אלא מה שתחת הזמן

 
 עיין תורה ו' מש"כ עה"פ אציע שאול הנך.  א 

 ורה י' ובתורה יד  כמבואר בכמה מקומות שעיקר כבודו מהרחוקים דייקא עיין ריש ת   נקט שם דייקא  ב
הטעם כיון שמלא כל הארץ כבודו מדוע נקט שם דייקא נמצא כבודו הרי מלא כל הארץ כבודו בשווה. ולכאורה היה    צ"ע אם זה   ג

 לו ללמוד מהפסוק והארץ האירה מכבודו הארץ דייקא כדאיתא בתורה יד.

בפשטות   ד נראה  סייג    כך  צריך  הוא  התלמיד  לגבי  רק  שאולי  כתבתי  בפל"ח.  ולעיל  משמע  גם  וכך  ושניהם אמת  בחינות  בזה  ויש 
 שע"כ תירץ בזה שני תירוצים עי"ש אות ד'.

 גמרא פשט תוספות   ה 

 חוזרת הקושיא למקומה   ו

 יכנס   -מתרלו  יכנוס, ו  -גם בתרלד   ז
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והתירוצים שיש שם, כי הם למעלה מהזמן. כי כל מה שהוא מגלה איזה    חלבאר הקשיות 
שכל קשיא או תירוץ, נכנס בו שכל חדש שהוא בחי' מקיף כנ"ל. ע"כ אם לא יהי' נזהר  
בקשיות   נכנס  יהי'  עי"ז  לגלות,  שלא  דבר  ואיזהו  לגלות  דבר  איזה  לדקדק  בדבריו 

מספיק הזמן  שאין  כנ"ל  ותרוצים  מהזמן  למעלה  מקיפים שהם  בחי'  הם  כי   [ט]  לבארם, 
כד/ מוהר"ן  בחיי  כמבואר  הפנוי  מהחלל  קושיות  סייג  \ידהיינו  לעשות  החכם  מוכרח  ע"כ  [ יא] . 

וליזהר מה לגלות   ישיג  לתלמידים  לדבריו, לדקדק  בלימודו ומה שלא לגלות, באופן שלא 

 [ יג ]   יג מקיפים שאין צריך להשיגא להשו יביברק אותן המקיפים שצריך להשיג ולא  עמהם  
כי אין הזמן מספיק לבארם, דהיינו שהם למעלה משכל אנושי   דהיינו מקיפים שלא יכול ללמד לתלמידים

 :\יד/  סה לבארם רק תתחזק הקושיא יותרנואם י

 
 הקושיות   -מתרלו  הקשיות, ו   -גם בתרלד   ח 

 חיי מוהר"ן כד ולק"ה ברכת השחר ג' אות לו עיין    ט 

ַהּתֹוָרה  .......  כד   סימןחיי מוהר"ן    י סֹוף  ּבְ ַהְמבָֹאר  ָהִעְנָין  ָאַמר  ֶׁ ּלּו  נו  ַאַחר ש  ִחיַנת אֵּ ּבְ ם  הֵּ ֶׁ ַלֲהִביָנם ש  ר  ָ ְפש  ִאי אֶׁ ֶׁ י ה' ש  ְרכֵּ ִמּדַ ר  ַהְמַדּבֵּ "ל  ַהּנַ
ין הֲ  ה אֵּ ְוזֶׁ מֹותֹו  יק ֲהָלָכה ּכְ ּדִ ַהּצַ ה  ּזֶׁ ֶׁ י ש  ּפִ ַאף ַעל  ֶׁ ים, ש  ַחּיִ י ֱאלִֹקים  ְברֵּ ּדִ ּלּו  ה  ָואֵּ ְוזֶׁ ים.  ַחּיִ י ֱאלִֹקים  ְברֵּ ּדִ ּלּו  ָואֵּ ּלּו  ן אֵּ י כֵּ ּפִ מֹותֹו, ַאף ַעל  ָלָכה ּכְ

ִחיַנת ְרָעִמים ְוכּו':  ם ּבְ י הֵּ ָלל ּכִ ר ְלָהִבין ּכְ ָ ְפש  ָבר ִאי אֶׁ ך            ַהּדָ ַאף    ַאַחר כ ָּ ֶׁ ה ִעם ָהעֹוָלם ְוָאַמר ש  ָ דֹוש  יָחתֹו ַהּקְ שִֹ ה ְקָצת ּבְ ר ִמּזֶׁ ּבֵּ ְיָלה ּדִ ּלַ ּבַ
 ֶׁ ש ּ ַמה  ץ  ְלָתרֵּ רֹוִצים  ם  הֵּ י  ּכִ ה  זֶׁ ּבָ א  ְוַכּיֹוצֵּ ַהּזֹאת  ָיא  ְ ֻקש  ַעל  רּוץ  ּתֵּ ִלים  ְמֻקּבָ י  ִסְפרֵּ ּבְ ְמָצא  ּנִ ֶׁ ש  י  ּפִ ה  ַעל  ְוזֶׁ ד  סֶׁ חֶׁ מֵּ ה  ּזֶׁ ֶׁ ש  ַמְחִמיר  ה  ְוזֶׁ ל  קֵּ מֵּ ה  ּזֶׁ

ים, עַ  י ֱאלִֹקים ַחּיִ ְברֵּ ּלּו ּדִ ּלּו ָואֵּ ת אֵּ ֱאמֶׁ ן ּבֶׁ ּכֵּ בּוָרה ְוכּו', ַעל  רּוִצים  ִמּגְ ּלּו ַהּתֵּ ת אֵּ ֱאמֶׁ ן ּבֶׁ י כֵּ ּפִ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַאף ַעל  ם, ְוָאַמר ַרּבֵּ יהֶׁ ִדְברֵּ ן ּבְ ּיֵּ
ָחד ָמְתָניו לוֹ  רּוץ(. ַיְחּגֹר אֶׁ ער ָזאִגין ַאּתֵּ ִמיצֶׁ ֹון )ִמיר ָלאז עֶׁ ש  זֹו ַהּלָ ִבין ְקָצת. ְוָאַמר ּבְ לּום ַלּמֵּ יָנם ּכְ ָיא זֹ אֵּ ְ רּוץ ַעל ֻקש  ת  ַמר ּתֵּ ֱאמֶׁ י ּבֶׁ ָפַני. ּכִ את ּבְ
יךְ  ָאסּור ְלָאְכלֹו ְואֵּ ֶׁ ְך ש  פֶׁ ר ְלהֶׁ ה אֹומֵּ ֱאֹכל, ְוזֶׁ ר לֶׁ ר ּוֻמּתָ ֵּ ש  ָבר ּכָ ַהּדָ ֶׁ ר ש  ה אֹומֵּ י זֶׁ ָלל ּכִ רּוץ ּכְ ינֹו ּתֵּ ת    אֵּ ם ֱאמֶׁ יהֶׁ נֵּ ְ י ש  ְברֵּ ּדִ ֶׁ ל ש  כֶׁ ּשֵּ ר ְלָהִבין ּבַ ָ ְפש  אֶׁ

ךְ  פֶׁ הֶׁ ין ּבְ ר ַהּדִ ָחד אֹומֵּ ל אֶׁ ּכָ ֶׁ ַאַחר ש  רֹו ְוכּו':   מֵּ ֲחבֵּ תו              מֵּ נָּ ַכו ָּ רּוִצים    ו  ֲעָיא ַהּתֵּ . לֹא ִמּבַ ש  ם ַמּמָ הֶׁ ין ּבָ ּלּו אֵּ אֵּ יֹות ּכָ ְ רּוִצים ַעל ֻקש  ַהּתֵּ ֶׁ ָהְיָתה ש 
ה אָ  ִביל זֶׁ ְ ש  ּבִ ֶׁ ר ש  ָמקֹום ַאחֵּ ינּו ּבְ ְדָברֵּ לּום, ְוַכְמבָֹאר ּבִ ם ּכְ הֶׁ ין ּבָ אי אֵּ ַוּדַ ּבְ ֶׁ ִרים ש  י ַהְמַחּקְ ִסְפרֵּ ּבְ ֶׁ ְסָפִרים  סַ ש  ּבִ ן ֲאִפּלּו  נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְלַעּיֵּ ַרּבֵּ ר 

 ְ ֻקש  ּבְ ּוַמֲאִריִכין  ם  ֵּ ַהש ּ י  ְרכֵּ ּדַ ַעל  דֹולֹות  ּגְ ֲחָזקֹות  יֹות  ְ ֻקש  ִביִאין  ּמְ ֶׁ ש  ֲחַמת  מֵּ ִרים  ֵּ ש  ַהּכְ ִרים  ַהְמַחּקְ ל  ֶׁ רּוץ  ש  ְוַהּתֵּ ְלָתְרָצּה  רֹוִצין  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ָיָתם, 
י ָחלּוש  ְמֹאד   ּפִ ל יּוַכל ָלבֹוא ְלאֶׁ כֶׁ י שֵֹּ יֹות ַעל ְידֵּ ְ ש  ץ ַהּקֻ ה ְלָתרֵּ ם ְורֹוצֶׁ הֶׁ ן ּבָ ַעּיֵּ ּמְ ֶׁ ן ִמי ש  ּכֵּ ל ְלָסְתרֹו. ְוַעל  ְך  ּוְבָנקֵּ ִבין ַאַחר ּכָ י מֵּ דֹול, ּכִ ּגָ קֹוְרסּות 

לָ  ּכְ ם  הֶׁ ּבָ ן  ְלַעּיֵּ ָאסּור  ן  ּכֵּ ַעל  ָיא,  ְ ֻקש  ּבְ ָאר  ְ ְוִנש  לּום  ּכְ ינֹו  אֵּ רּוץ  ַהּתֵּ ֶׁ ָיא  ש  ְ ֻקש  ה  יזֶׁ אֵּ ַדְעּתֹו  ּבְ לֹום  ָ ְוש  ַחס  א  ּבָ ֶׁ ּוְכש  ְלַבד.  ֱאמּוָנה  ַעל  ִלְסמְֹך  ַרק  ל 
נּו ָהאֱ  ְכלֵּ שִֹ יג ּבְ ר ָלנּו ָלַדַעת ּוְלַהּשִ ָ ְפש  י ִאי אֶׁ ר ְלָתְרָצּה ּכִ ָ ְפש  ִאי אֶׁ ֶׁ יַדע ש  ּלּו ָצִריְך לֵּ ִעְנָיִנים אֵּ י ה' ְוכּו', ַרק ִלְסמְֹך  ּבְ ְרכֵּ י ּדַ ִ ַעל ֱאמּוָנה ְלַבד,  נֹוש 

ם, ְוַכְמ  ֵּ י ַהש ּ ְרכֵּ ר ְלָהִבין ּדַ ָ ְפש  נּו ִאי אֶׁ ְכלֵּ שִֹ ּבְ ֶׁ ר, ַרק ש  ָ ת ַהּכֹל ָנכֹון ְוָיש  ֱאמֶׁ אי ּבֶׁ ַוּדַ ּבְ ֶׁ א  ְלַהֲאִמין ש  ּלָ ה. אֶׁ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַהְרּבֵּ י ַרּבֵּ ִדְברֵּ ה ּבְ בָֹאר זֶׁ
בְּ  ַהּמּוָבִאים  רּוִצים  ַהּתֵּ ְקָצת  ִאי ֲאִפּלּו  ן  כֵּ י  ּפִ ַעל  ַאף   , ש  ַהּקֹדֶׁ ְורּוַח  ָגה  ַהּשָ י  ֲעלֵּ ּבַ ים  ִ ְקדֹוש  יִקים  ַצּדִ ָהיּו  ֶׁ ש  ים,  ּיִ ֲאִמּתִ ִלים  ַהְמֻקּבָ י  ר    ִסְפרֵּ ָ ְפש  אֶׁ

ִלְסמְֹך עַ  ָאר ַמַעל, ּוְצִריִכין ַרק  ְ ִנש  ּוָבה  ש  ַהּתְ ֶׁ חּוש  ש  ה ּבְ ִנְראֶׁ ּכַ רּוִצים,  ּתֵּ י  ְידֵּ ָיא ַעל  ְ ש  ַהּקֻ ץ  ּלּו  ְלָתרֵּ אֵּ ּבְ א  ּיֹוצֵּ ּכַ יֹות  ְ ָאר ֻקש  ְ ן ַעל ש  ְוכֵּ ל ֱאמּוָנה. 
ין ְיכוֹ  אֵּ ֶׁ ה ש  יַנִים ִיְראֶׁ ש  לֹו עֵּ ּיֵּ ֶׁ רֹוִצים ְלָתְרָצּה, ּוִמי ש  ֶׁ ן ש  ם ּכֵּ ּמּוָבא ּגַ ֶׁ ִחיָרה ש  גֹון ַהְיִדיָעה ְוַהּבְ ין ָלנּו  ּכְ ן אֵּ נּו. ַעל ּכֵּ ְכלֵּ שִֹ ָלל ּבְ רּוץ ּכְ ִלין ְלָהִבין ַהּתֵּ

ַעל  ִלכְ  ה ּבַ רֹוצֶׁ ֶׁ תֹו ש  ְתִחּלָ ים ּבִ ץ ַהַחּיִ עֵּ ָיא ַהּמּוָבָאה ּבְ ְ ש  ן ַהּקֻ ּלּו. ְוכֵּ אֵּ יֹות ּכָ ְ ץ ֻקש  ָלל ְלָתרֵּ ה ּכְ זֶׁ ל  ֹנס ּבָ כֶׁ ש  לֹו שֵֹּ ּיֵּ ֶׁ ן" ְלָתְרָצּה, ּוִמי ש  דֶׁ י ַגן עֵּ ֲערֵּ ַ ַה"ש ּ
ל ס  י סֹוף ּכָ רּוץ הּוא ְוָלא ְכלּום, ּכִ ַהּתֵּ ֶׁ ה ש  הּוא ִיְראֶׁ ֶׁ ל ש  ם ָאסּור ּכָ ָ ַמְעָלה ִמש ּ ּלְ ֶׁ ם ש  ָ ם ש  ָיא    ֹוף ְמַסּיֵּ ְ ש  ץ ַהּקֻ ה ְלָתרֵּ ר ָיפֶׁ ֶׁ ן טֹוב ֲאש  ר. ִאם ּכֵּ ְלַהְרהֵּ

ֲחִק  ּבַ ה ָלנּו ִלְכֹנס  ָאחֹור, ְוָלּמָ ּלְ ָפִנים ּוַמה  ּלְ ָלל ַמה  ר ּכְ ָאסּור ָלנּו ְלַהְרהֵּ ֶׁ רּוץ, ש  ה ַהּתֵּ ה ִעם זֶׁ ְתִחּלָ ל עֹוַלם ַהּתֹהוּ ּבִ ֶׁ ּלּו, ּוְלַבּסֹוף לֹא    ירֹות ש  אֵּ ּכָ

לֹום:  ָ ש  ּבְ ּוב  ַע ִאם ָיש  ּוִמי יֹודֵּ לּום,  ּכְ ֵאר              ְיָתְרצּו  ָּ ב ִלש   ן,    טו  הֶׁ ּבָ א  ְוַכּיֹוצֵּ ִחיָרה  ְוַהּבְ ַהְיִדיָעה  מֹו  ּכְ ּלּו  אֵּ ּכָ י ֲחִקירֹות  ּכִ ֱאמּוָנה ְלַבד  ּבֶׁ ף  כֶׁ ּתֵּ
ים ִא  ץ ַהַחּיִ ת עֵּ ְתִחּלַ ּבִ ֶׁ יֹות ש  ְ ש  ר ְלָתְרצָ ּוִבְפָרט ַהּקֻ ָ ְפש  ִאי אֶׁ ֶׁ יַדע ש  ָלל, ַרק ְצִריִכין לֵּ ם ּכְ הֶׁ ָלל ְוָאסּור ִלְכֹנס ּבָ י ּכְ ִ ל ֱאנֹוש  כֶׁ שֵֹּ ר ְלָתְרָצם ּבְ ָ ְפש  ם  י אֶׁ

ָרָכיו ִמּדְ  ְבהּו ּדְ ן ּגָ ץ ּכֵּ ָארֶׁ ַמִים מֵּ ָ י ָגְבהּו ש  ן, ַרק ִלְסמְֹך ַעל ֱאמּוָנה ְלַבד ּכִ ּום ֹאפֶׁ ש  י ּבְ ִ ל ֱאנֹוש  כֶׁ שֵֹּ ינּו: ָר ּבְ בֹותֵּ ְ ְחש  בֹוָתיו ִמּמַ ְ ינּו ּוַמְחש  ן             כֵּ ַעי ֵ ו 

ת  או  לָּ יִק   ִנפ  ַצּדִ ָעִתיד ָלבֹוא  ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה לֶׁ ינּו  ַרּבֹותֵּ ַמֲאַמר  ִסיָמן כ"א ַעל  ּבְ ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה  נּו  ַרּבֵּ י  ִדְברֵּ יְך  ּבְ ם אֵּ ָ ר ש  אֵּ ּבֵּ ֶׁ ְוכּו' ש  ִבים  ְ ים יֹוש 
בּוכֹות הַ  ּלּו ַהּמְ ְר אֵּ ל ּפַ ַהּתֹוָרה "ּבֹא אֶׁ ן ּבְ ן. ְוכֵּ ּום ֹאפֶׁ ש  ו ּבְ ָ יגֹו ַעְכש  ר ְלַהּשִ ָ ְפש  ִאי אֶׁ ֶׁ יף ש  ּקִ ל ַהּמַ כֶׁ ִכין ִמּשֵּ ָ "ל ִנְמש  ם  ּנַ ָ בָֹאר ש  ּמְ ֶׁ ִסיָמן ס"ד, ש  עֹה" ּבְ

כֶׁ  שֵֹּ ם  הֶׁ ּבָ ִלְמצֹא  ר  ָ ְפש  אֶׁ ִאי  ֶׁ ש  נּוי  ַהּפָ ָחָלל  ִמּסֹוד  ִכין  ָ ְמש  ּנִ ֶׁ ש  יֹות  ְ ֻקש  ש   ּיֵּ ֶׁ ם  ש  ְיַנֲהגֵּ ְמַרֲחָמם  י  ּכִ ץ  ִמּקֵּ ַוְיִהי  ַהּתֹוָרה  ּבְ ן  ְוכֵּ ן.  ֹאפֶׁ ּום  ש  ּבְ ָבן  ְ ְלַיש ּ ל 
ר ְלָתְרָצם, כִּ  ָ ְפש  ִאי אֶׁ ֶׁ ַמן ש  ַהּזְ ם ְלַמְעָלה מֵּ הֵּ ֶׁ יֹות ש  ְ ש  ֻקש  ּיֵּ ֶׁ ם ש  ָ בָֹאר ש  ּמְ ֶׁ י ִתְנָיָנא ִסיָמן ז' ש  ִלּקּוטֵּ ה אַ ּבְ ֶׁ ץ אֹוָתם ֻיְקש  ה ְלָתרֵּ ְך עֹוד  י ִאם ִיְרצֶׁ ַחר ּכָ
 ֶׁ ש  ַמן  ַהּזְ מֵּ ַמְעָלה  ּלְ ֶׁ ש  רּוִצים  ְותֵּ יֹות  ְ ֻקש  ּבְ ִלְכֹנס  כֹול  ּיָ ֶׁ ש  ַעד  ה  ִחּלָ ּתְ ִמּבַ ר  יֹותֵּ ֲחָזָקה  ה  ְהיֶׁ ּיִ ֶׁ ש  ָיא  ְ רּוִצים  ֻקש  ְוַהּתֵּ יֹות  ְ ש  ַהּקֻ ר  ְלָבאֵּ יק  ַמְסּפִ ַמן  ַהּזְ ין  אֵּ

ַכּמָ  ן ּבְ ב. ְוכֵּ יטֵּ ם הֵּ ָ ן ש  ם ְוכּו' ַעּיֵּ ָ ש  ש  ּיֵּ ֶׁ ים: ש  ִ דֹוש  ּלֹו ַהּקְ ֶׁ ְסָפִרים ש  תו ב              ה ְמקֹומֹות ּבִ כ ָּ ֶּׁ ֵכן ַמה ש   ה    ו  ָבר ָנאֶׁ י ִתְנָיָנא ִסיָמן נ"ב ּדָ ִלּקּוטֵּ ם ּבְ ָ ש 
ה ֻמְכָרח ִלְהיֹות  ַרְך זֶׁ ם ִיְתּבָ ֵּ ָיא ַעל ַהש ּ ְ ה ֻקש  ֶׁ ש  ּקָ ֶׁ ה ש ּ ּמַ ֶׁ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ש  ָאַמר ַרּבֵּ ֶׁ ל ש  ְך,   ּוִמְתַקּבֵּ ה    ּכָ ֶׁ ה ָקש  ְהיֶׁ ּיִ ֶׁ ַח ש  ְכרֵּ הֶׁ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵּ י ַעל ַהש ּ ּכִ

ּכֵּ  ִאם  ָעָליו,  יֹות  ְ ֻקש  ִלי  ּבְ נּו  ְעּתֵּ ּדַ ִחּיּוב  ִפי  ּכְ ג  ִיְתַנהֵּ ַרק  ָלאו,  ִאם  י  ּכִ ַלֲהִביָנם.  ר  ָ ְפש  ִאי אֶׁ ֶׁ ש  יֹות  ְ ן  ֻקש  ּכֵּ ַעל  לֹום.  ָ ְוש  ַחס  נּו  ַדְעּתֵּ ּכְ ְעּתֹו  ּדַ ה  ִיְהיֶׁ ן 
חַ  ְכרֵּ הֶׁ ַהְנָהג  ּבְ ּבְ ְעּתֹו  ּדַ י  ּכִ ן  ֹאפֶׁ ּום  ש  ּבְ ַלֲהִביָנם  ָלנּו  ר  ָ ְפש  אֶׁ ִאי  ֶׁ ש  דֹולֹות  ּגְ יֹות  ְ ֻקש  ַרְך  ִיְתּבָ ָעָליו  ה  ְהיֶׁ ּיִ ֶׁ ְמֹאד  ש  ב  ּגָ ְוִנשְֹ ה  ְוִנְתַעּלָ ְמרֹוָמם  ֹוָתיו 

ְמקֹומֹות:  ה  ַכּמָ ּבְ ן  ְוכֵּ ם,  ָ ש  ן  ַעּיֵּ ְוכּו'  נּו  ְעּתֵּ ל            ִמּדַ לָּ מָ   ַהכ   ָכל  ּבְ ֶׁ ה  ש  רֹוצֶׁ ינֹו  אֵּ ּלּו  אֵּ ּכָ יֹות  ְ ְוֻקש  ֲחִקירֹות  מֵּ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵּ ר  ַדּבֵּ ּמְ ֶׁ ש  קֹום 
ִנפְ  ּתֹוָרה  ה  ְמַגּלֶׁ ְפָלָאה  ַהּנִ ָחְכָמתֹו  ּבְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  הּוא  ֶׁ ש  ם  הֵּ ָבָריו  ּדְ ל  ּכָ ַרק  ָמקֹום,  ּום  ש  ּבְ ְמ ְלָתְרָצם  ְונֹוָרא  ִנְפָלא  ְך  רֶׁ דֶׁ ּבְ ה  ָלָאה  ּוַמְראֶׁ ֹאד, 

ר ְלָתְרָצם ּולְ  ָ ְפש  ה ִאי אֶׁ ֲחַמת זֶׁ ּמֵּ ֶׁ ִכין, ש  ָ יֹות ִנְמש  ְ ש  ּלּו ַהּקֻ יָכן אֵּ הֵּ ַעת ְלַהְראֹות מֵּ ר ַלּדַ יַנִים ּוְמָבאֵּ ָנתֹו ְלַהְראֹות ַלּדֹורֹות  ָלעֵּ ן. ְוַכּוָ ּום ֹאפֶׁ ש  ָבם ּבְ ְ ַיש ּ

 ָ ְפש  י ִאי אֶׁ ּלּו, ּכִ ֲחִקירֹות אֵּ ָאסּור ִלְכֹנס ּבַ ֶׁ ים: ש  יגּו ָאְרחֹות ַחּיִ בּון ְולֹא ַיּשִ ֻ יָה לֹא ְיש  אֶׁ ל ּבָ ן ּכָ ּכֵּ ן ְוַעל  ּום ֹאפֶׁ ש  ּבְ ָבם  ְ יו              ר ְלַיש ּ כָּ רָּ ֵאה ד     ר 
קֻ  ב  ֵּ ְלַיש ּ ר  ָ ְפש  ִאי אֶׁ ֶׁ ש  ְעּתֹו  ִמּדַ ָיִבין  ת  ָהֱאמֶׁ ַעל  ל  ּכֵּ ְלִהְסּתַ ה  רֹוצֶׁ ֶׁ ש  ִמי  יְך  אֵּ ה',  ִנְפְלאֹות  ְוָתִבין  כָּ ַוֲחָכם  יֹות  ְ י  ש  ַדְרכֵּ ּבְ ַוֲאִפּלּו  ל,  כֶׁ שֵֹּ ּום  ש  ּבְ ּלּו  אֵּ

הִ  ה, ּבְ י ִמּזֶׁ ַתְבּתִ ּכָ ֶׁ ן ַמה ש ּ ה. ְוַעּיֵּ ה ָלזֶׁ י ַהּזֹוכֶׁ רֵּ ְ ים ַרק ִלְסמְֹך ַעל ָהֱאמּוָנה, ַאש  ּיִ ִלים ָהֲאִמּתִ ַחר ֲהָלָכה ג: ַהְמֻקּבָ ַ ְרכֹות ַהש ּ  ְלכֹות ּבִ
 ן אבות ג יג ר"ע אומר סייג לחכמה שתיקה. וכדלקמן.גדר. ועיי   –ברטנורא על אבות א' א' סייג  עיין    יא 

 יבא   -מתרלו    יב 

ד'  יג ועיין פל"ח אות  עוה"ב שהוא למעלה מהזמן  בחי'  ו' אמר שמקיפים של חכם הדור הם  וצ"ע דלעיל באות  כנ"ל  ובאה"ל אות יט מה     דהינו מקיפים שהם למעלה מהזמן 
 שתירצו.

הר בדבריו וכו' על ידי זה יהיה נכנס בקשיות ותירוצים שאין הזמן מספיק לבארם כי הם בחינת מקיפין על כן אם לא יהיה נז   -  עיין פל"ח אות ד'   יד

רוצה לומר כי אף על פי שכבר נתבאר למעלה באות ו' שהמקיפים של החכם והרבי שבדור הם בחינת עולם הבא    -שהם למעלה מהזמן
ומר שהוא למעלה מכל בחינת הזמן של עולם הזה, אבל אף על פי כן  שהוא יום שכולו ארוך כי שם הוא למעלה מהזמן וכו' רוצה ל 
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עב(וזה   כט  )מנחות  משארז"ל  שהי'    ,\טו/ בחינות  להקב"ה  מצאו  למרום  משה  כשעלה 

ורק   (ה' )פל"ח דהיינו שעושה סייג לדבריוהן כמו סימן נוטה כלפי מעלה ש לאותיותתגים קושר כתרים 

נ"ל ששאל אותו אם יש כאן עוד הוראה   \יז/[טז] א"ל רבש"ע מי מעכב על ידךז לסוד הנעלם כאן רומ
, ומי מעכב בך רק רמז  לדעת מי מעכב בך לגלותה בפירוש דהיינו מי מעכב בך לעשות  שישראל צריכים

דורש על כל קוץ   ' , א"ל עתיד א' לעמוד ועקיבא בן יוסף שמו שיהירמזשלא לעשות אפילו  
, מדוע עשה רמז ומדוע רק רמזלכאורה צ"ע מה תרץ לו בזה עדיין קשה    וקוץ תילי תילין של הלכות
–להעלים שכלים שהם מקיפים מבחי' כתר עליון )וזהו לשון קושר כתרים אלא אמר לו שצריך לעשות סייג 

ו'( של  פל"ח  ואעפ"כ  כדי  להם  ראויים  שאינם  מקיפים  לתלמידים  יכנסו  לא  שעתיד להם  ז  ורמצריך  כיון 
באמת עכשיו שיש נבואה בעולם א"צ  באר לקמן. כי  תזכה לפרנסה כפי שים יועל יד  םלהיות מי שיבין אות 

תגלה עומק חכמת התורה שבע"פ יותר ע"י ר"ע  יאזי    אחר חורבן בית שנילדעת הוראות אלה אבל לעתיד  

. א"ל כי אז יצטרכו להוראות אלה שהן שייכות לאורך הגלות ולימות המשיח  \יח/חי' חכם עדיף מנביאבב

 
גם שם יש בחינת סדר הזמנים ברוחניות בחינת תקופת הימים תקופת השנים וכו' כמבואר שם באות ו' הנ"ל ועל כן זה החכם אם לא  

רוך והרוחני שלו שהוא בחינת סדר  יעשה סייג לדבריו, אזי יוכל ליכנס בהשגת המקיפים שהם למעלה מהזמן גם לפי בחינת הזמן הא 
אותם   היינו שמשיג  מהזמן,  למעלה  בחינת  שהוא  הבא  עולם  בחינת  הם  שלו  שהמקיפים  פי  על  אף  כי  וגם  הבא  עולם  של  הזמנים 

כל כך עד שהם בבחינת למעלה מהזמן, אבל אף על פי כן עדיין הוא עצמו בבחינת הזמן  בשרשם ברוחניות בהארה גדולה ובהרחבה  
של עולם הזה, כי הלא הוא מלובש בגופניות כשאר בני אדם, ומי לנו גדול ממשה רבינו ע"ה והיו ימיו מאה ועשרים שנה ועל כן  

וך הזמן, ועל כן אם לא יעשה סייג לדבריו אזי  ההכרח לצמצם כל כך את אור השגתו הגדולה והרחבה מאד עד שתוכל להתלבש בת 
יוכל ליכנס בהשגות מקיפים כאלו שהם למעלה מהזמן, היינו שלא יוכל להלביש ולצמצם אותם כל כך עד שיתלבשו בבחינת תוך  

א  והרבי שבדור כל עסקו הוא להאיר הדעת בבנים ותלמידים, וכל השגות שלו אף על פי שהו   וגם כי הלא החכם               .הזמן כנ"ל 
אותם   ולהלביש  אותם  לצמצם  מוכרח  הוא  כן  פי  על  אף  מהזמן,  למעלה  בחינת  שהוא  הבא  עולם  השגת  בבחינת  אותם  משיג 
ואם לא   ותלמידים שהשגתם עדיין הוא בבחינת תוך הזמן,  רבים עד שיוכל להמשיך הארת הדעת הזה בבנים  ולבושים  בצמצומים 

כאלו שהם בבחינת למעלה מהזמן, היינו שלא יהיה יכול להלביש אותם כל כך    יעשה סייג לדבריו אזי יוכל ליכנס בהשגות מקיפים 
עד שיאיר מהם גם לבחינת תוך הזמן בבנים ותלמידים שזה עיקר שלימות ההשגה של הצדיק כמבואר בפנים וכל אלו האופנים הנ"ל  

ים ח( האלף לך שלמה וכו' אין הרב נוטל  שביארנו הכל עולה בקנה אחד למבין קצת ועיין במדרש שיר השירים על פסוק )שיר השיר 
שהשגתם   להתלמידים  אלף  בבחינת  שהיא  השגתו  לצמצם  צריך  שהצדיק  מזה  מבואר  לאחרים,  שישלימנו  עד  תלמודו  על  שכר 

 בבחינת מאתים עיין שם ותבין לענינינו: 
לאותיות אמר לפניו  )תגים(  כתרים  אמר רב יהודה אמר רב בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב"ה שיושב וקושר    -  : מנחות דף כט   טו 

אמר לו אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות ועקיבא בן  (  מה שכתבת שאתה צריך להוסיף עוד עליהם כתרים) רבש"ע מי מעכב על ידך  
וישב בסוף  יוסף שמו שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות אמר לפניו רבש"ע הראהו לי אמר לו חזור לאחורך הלך  

יודע מה הן אומרים תשש כחו כיון שהגיע לדבר אחד   אמרו לו תלמידיו רבי מנין לך אמר להן  )שצריך טעם(  שמונה שורות ולא היה 
הלכה למשה מסיני נתיישבה דעתו חזר ובא לפני הקב"ה אמר לפניו רבונו של עולם יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה ע"י אמר לו  

פני אמר לפניו רבונו של עולם הראיתני תורתו הראני שכרו אמר לו חזור ]לאחורך[ חזר לאחוריו ראה  שתוק כך עלה במחשבה ל 
   .אמר לפניו רבש"ע זו תורה וזו שכרה א"ל שתוק כך עלה במחשבה לפני )חנות למכירת בשר(  ששוקלין בשרו במקולין  

ונ"ל בס"ד ידוע כל אחד יש לו אחיזה באותיות שמו, ואות  הלך וישב לסוף שמונה עשר שורות. כן הגירסא בעין יעקב.    -  בן יהוידע 
הראשון שבשמו שם הוא עיקר אחיזתו, ונמצא רבי עקיבה עיקר אחיזתו באות עי"ן שהוא ראש שמו הטוב, ואם תניח אותיות מנצפך  

ועל זה קאמר הלך וישב  בתוך כ"ב אותיות יהיה אות עי"ן הוא אות י"ט שיש למעלה ממנה י"ח אותיות נמצא הוא עומד בסוף י"ח,  
לסוף שמונה עשר שורות ומצאו לרבי עקיבה. ודע דהליכה וישיבה זו היא בהבטת השכל שהסתכל במקום אחיזתו, ונקיט י"ח שורות  

 לשון מליצה הוא זה: 

אור יש לך  והנה גרסת התלמוד הנדפס הוא הלך וישב לסוף שמונה שורות, נ"ל בס"ד זה על פי מ"ש רבינו האר"י ז"ל בבי   -  עוד שם 
הוא   הדעת  והנה  ע"ש,  יש  הנקראת  בינה  בסוד  עקיבה  ורבי  בסוד תפארת,  רבנו דעת  משה  כי  ידי,  על  תורה  נותן  ואתה  כזה  אדם 

 שמיני ביו"ד ספירות מתתא לעילא, והבינה היא אחר הדעת מתתא לעילא, וז"ש ישב לסוף שמנה שורות ומצאו לרבי עקיבא ודוק: 
סייג    –מעכב  תגי האותיות. מי    –כתרים    טז כיון שצריך החכם לעשות  בחי' רמזים  ו תגים  ועיין פל"ח אות  )עפ"י פרש"י בגמ' שם ע"ש(  צריך להוסיף תגים לאותיות  שאתה 

 לדבריו. לפ"ז מי מעכב בעדך היינו מה שייך אצלך סייג דלא שייך אצלו ית' שיכנס מקיף גבוה מדאי. עי"ש.

יהוידע עיין    יז  אלה שמבאר מעכב  )   שם   בן  תגים  בך לעשות  דוחק  ומי  תגים  יותר  ממך לעשות  מונע  מי  דוחק, דהיינו  ולשון  פנים לשון מונע  מי    -( בשני 
מעכב על ידך. יובן בס"ד ראה שלא היה עושה לכל אותיות אלא רק לשעטנ"ז ג"ץ ולבד"ק חי"ה ולא לשאר, ולכן אמר לו מי מעכב  

יובן הוא חשב  על ידך שלא תעשה לכל האותיות, והשיב עתיד אחד ל  נותן התגין כפי הדרשות השייכים להם. או  וכו', ואני  דרוש 
שסוד התגין לא ישיגו התחתונים והלואי שישיגו האותיות, ומי מעכב על ידך לתת את התגין אע"פ שאין התחתונים משיגים אותם,  

 והשיב לו עתיד אחד לעמוד, וזה ישיג גם הנקודות ויותר: 
  שכינה דאע"פ שלא שרתה  )ובפכ"ט(  פרקי היכלות פכ"ז  סוף ספר  ד"ה כמו שמובא ב אות נו  באמצע    ילה ר' צדוק ברסיסי ל ועיין    יח

( לא היה אלא בבית שני שלא רצו לבנותו עד שהבטיחם  עי"ש יז מעלות שלא היו קודם בבית שני מ"מ עיקר התורה וזיווה והדרה ) 
בית שני ע"י אנשי כנסת הגדולה שהם יסדו את הבית ואת התורה  והיינו כי התחלת תורה שבע"פ היה ב   הקב"ה לגלות להם רזי תורה 

הל' א'   בירושלמי שקלים פ"ה  דהיינו שקבלו מרצון את התורה שבע"פ אותה לא    שבע"פ כמבואר  ובימי מרדכי קיימו מה שקבלו 
ג'(   )נח  בכופיא כמבואר בתנחומא  יותר מהש   קבלו בסיני אלא  ה'  גילוי מפורש מראות  גת החכמים מכל מקום  ואף שהנבואה הוא 

אמרו )בבא בתרא יב א( דחכם עדיף מנביא ועיין שם ברמב"ן דיכול להשיג מעמקים יותר. וכידוע מהאריז"ל שהגיד דברים בעולמות  
עליונים שכפי דעת עצמו הוא למעלה מהשגת כל הנביאים ואפילו השגת משה רבינו ע"ה כנודע להוגים בכתבי האריז"ל. אלא שהם  
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ידו על  תורה  ראוי שתנתן  ממני/  רבש"ע  גדול  הוא  מה    \יטשהרי  כל  רבנו  למשה  שנתגלה  )אע"פ 
  )רסיסי לילה  אצלו זה היה בנבואה ואילו אצל הת"ח היה בחכמה  ויקרא רבה כב א'( )  שעתיד ת"ח לחדש 

 
יה ואי אפשר לראות בעולם הזה יותר כפי התלבשות גופניות דעולם הזה דעל כן דבריהם ניתנו לכתוב בלבוש גמור  השיגו דרך רא 

 בעולם הזה. אבל הוא השיג דרך השגה בשכל שזהו השגת רוח הקודש כמו שכתב רמב"ן שם ושלא דרך ראיה אפשר להשיג הרבה:  

ן דברי רבי עקיבא ובמדרש רבה )חקת יט, ו( דראתה עינו של רבי עקיבא  וזה מה שאמרו במנחות )כט ב( דמשה רבינו ע"ה לא הבי 
מה שלא ראה משה רבינו ע"ה ואף דלא קם כמוהו היינו מצד השגתו דרך ראיה ולו נתגלה גם כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש  

שכלי  השגה  דרך  ולא  ראיה  דרך  נבואה  התגלות  היה  שהכל  אלא  לחדש.  עתיד  עקיבא  שרבי  מה  אותם  ואפילו  שמשיגים  כמו  ות 
המחדשים הדברים שדבר זה לא ניתנו לכתוב כי דבר זה אי אפשר להלביש בכתב כלל רק מה שלב חכם ישכיל פיהו ועיקר ההשגה  

 הוא סוד נעלם בלב המשיג:  

ו   צדקת הצדיק   ועיין וזה    –אות ]רנו[  אות צג  דנובע ממקום    חכם עדיף מנביא עי' ברמב"ן פ"ק דב"ב )יב.( הטעם שהביא הנ"ל וכתב 
 יותר גדול. ובזוהר שמות )ו' סע"ב( כי הוא תמידי. רק דהנבואה הוא התגלות מאמר ה' בבירור והשגה דחכמה הוא בהעלם.

    ופרש"י ושיטה מקובצת שם ודרשות הר"ן דרוש יב שכפשוטו זוכה להשגות גדולות יותר. עיין גמ' בבא בתרא יב: ו 

הן מבאר חילוק הנ"ל בין משה רבינו לרשב"י עפ"י מאמחז"ל חכם עדיף מנביא כי החכמה  לר' צדוק הכ   פוקד עקרים   עוד עיין ספר 
היא תורה שבע"פ נשאר בלב ישראל לעולם, אבל נבואה א"א להיות נשאר בלב ישראל לכן כח הזוהר לעורר את הלב ואילו תורה  

 ינו מעורר את הלב.      שבכתב שהיא נובלות של חכמה עליונה משמת משה רבינו נגנזו מעיינות חכמתו וא 

עיין בחסד לאברהם  מבואר    אמנם  וכן  בהם.  ניצוץ משה שמתלבש  מכח  הוא  כח החכמים  שכל  מנביא  עדיף  לה( במאמר חכם  )ב' 
בהרבה ספרים על דברי הגמ' משה שפיר קאמרת ועיין תורה כו תנינא. עכ"פ מובן לפי זה מדוע סבר משה שר"ע גדול ממנו כי חכם  

"כ תורה ניתנה דייקא ע"י משה כי גם הכח של ר"ע הוא מכוחו של משה רבנו המתלבש בו אלא שאת זה כנראה  עדיף מנביא ואעפ 
 שמשה רבינו לא ידע בחייו  

שכנגד הנבואה עמדה הע"ז ומשפסקה ניתן הרשות לבטל יצרא דע"ז אבל כנגד חכמת    -בשם הגר"אפ' בהעלותך יא יז בסוף דבריו    ועיין משך חכמה 
עיקר כוונתם  חי' תפארת עמדה חכמת יוון שהיו מיוחדים בחכמות חיצוניות שזה בחי' ת"ת דקליפה לכן העיקר אצלם היופי החיצוני ו התורה שהיא ב

 . היה דייקא נגד התורה 

ודע כי מפורש בדברי רבינו האר"י ז"ל בשער הגלגולים דרבי עקיבה השיג הטנת"א )טעמים נקודות תגים    -  שם   בן יהוידע עיין    יט 
מעשיו   ע"י  הכל  אח"כ  השיג  ע"ה  רבנו  משה  גם  אמנם  יותר,  ולא  התגין  עד  השיג  ע"ה  רבנו  משה  אבל  יותר,  ועוד  כולה  אותיות( 
הטובים ע"ש. ובאמת הדבר יפלא לומר דרבי עקיבה גדול מן משה רבנו ע"ה אשר מתחילתו השיג השגה גדולה וזכה לנבואה שלא  

ת בדבר אחר שכתב רבינו ז"ל בשער הכוונות כי משה רבנו ע"ה היה דעת בסוד תפארת,  השיגה שום נביא בעולם. גם עוד יפלא כזא 
ורבי עקיבה היה בסוד בינה הנקראת יש, וגם דבר זה יפלא איך יהיה מקומו למעלה ממנו. אמנם יובן בס"ד הענין אם יוכשר בעיני  

משה רבנו ע"ה ואיך יהיה    אה עתיק יומין מה שלא ראה השי"ת על פי מ"ש בשער הגלגולים בשמואל א' וז"ל ובזה יתורץ כי דניאל ר 
זה, אלא מה שהשיג דניאל הוא עתיק יומין דעשיה, לפי שבכל העולמות דאצילות בריאה יצירה ועשיה יש בהם עשר ספירות ויש  

שיה וכו', ואליהו  בכל עולם כל הפרצופים, וכן עולה דניאל א"ל אדנ"י כי האל"ף עומדת באמצע משמש לכאן ולכאן, ושם זה הוא בע 
זכור לטוב השיג בבריאה כי אליהו למטה מן הבאר שהוא המלכות דאצילות וכו' עכ"ד ע"ש. ולכן גם כאן נאמר דמקום שהשיג רבי  
וידוע שבכל עולם יש טנת"א ובכל עולם יש בינה ויש דעת בסוד התפארת.   עקיבה הוא תחתון מן המקום שהשיג משה רבנו ע"ה, 

מה   בס"ד  יובן  וצריך  ובזה  בו  עומד  שאתה  במקום  עומד  אינו  הוא  כי  יוסף  בן  עקיבה  את  תמצא  ששם  לאחוריך  חזור  לו  שאמר 

אני לבאר בס"ד מ"ש כאן ולא היה יודע מה הם אומרים, דלפי פשוטו    ועדיין צריך           שתחזור לאחוריך ותראה אותו ודוק היטב: 
הנה היא לומדת מקודם לפני הקב"ה למעלה כל הסודות אשר  יפלא מאד. אמנם הענין הוא כך, דידוע כל נשמה שתבא לעולם הזה  

תוכל להשיג, אך לימוד זה הוא אצלה בכח דוקא שהוא סוד המחשבה, כי הכח הוא המחשבה והמחשבה היא הכח ענין אחד הוא,  
מקודם בסודות  וכאשר יגיע זמנה לבא בעולם הזה להתלבש בגוף אז כל הלימוד הוא יוצא ממנה מכח לפועל, כלומר השגה שהשיגה  

וידיעתה   השגתה  אין  בגוף  התחברות  לה  אין  שעדיין  כיון  יען  המחשבה,  סוד  שהוא  דוקא  בכח  עמה  נקשר  הכל  ומצפוניה  התורה 
וידיעתה בסוד פועל, דאז הגוף   כל השגתה  ותתחבר בגוף תהיה  הזה  בסוג פועל, אלא בכונת כח, אבל אחר שתרד לעולם  נחשבת 

הדברים ההם שהיו אצל הנפש מן הכח לפועל ומגלה אותם בהיותו בעוה"ז באורך זמן של שנות    בהתחברות הנפש אשר עמו יוציא 

למרום ומצא את רבי עקיבה זיע"א לומד עם תלמידיו עדיין לא בא רבי עקיבה לעולם הזה והוא    וכאשר עלה מרע"ה               חייו: 
הלימו  ואותו  ה',  לפני  תורה  לומדים  תלמידיו  ונשמות  עקיבה  רבי  נשמת  את  בלבד  מצא  המחשבה  סוד  שהוא  בכח  אצלם  היה  ד 

וקליטתם דברי תורה היתה קליטה בכח ולא קליטה בפועל, כי עדיין לא היה התחברות לאותם הנשמות בגופם, אך משה רבנו ע"ה  
  באותו זמן כבר נשמתו באה לעולם הזה ויש לה התחברות עם גוף, וכיון דיש לנשמתו התחברות עם גוף אי אפשר להוציא הדברים 

נקלט כרגע, אבל דבר שצריך    שקלטה נשמתו קודם בואה לעולם הזה ברגע אחד אלא צריך לאט לאט, כי כל דבר שהוא בכח דוקא 
להשיגו בסוג פועל שהוא בזמן היותו בהתחברות גוף אי אפשר להשיגו ולהוציא הדברים כולם מן הכח לפועל כרגע, ולכן הם שהיו  

לקולטם תכף ומיד, כי אין להם שיעור וזמן מוגבל, אבל מרע"ה שהיה בהתחברות גוף עדיין    עודם בכח גילו לו כל דברי תורה שזכו 
לא יצאו אצלו כל הדברים מן הכח לפועל, ולכך הם היו מדברים בדברי תורה ולא הוה יודע מה הם אומרים, ובהשקפה הראשונה  

תלמידיו מנין לך והשיב להם הלכה למשה מסיני    תשש כוחו, כי חשב אין לו השגה בדברים אלו כלל, אך אחר ששמע שאמרו לו 

לפועל:  מן הכח  זמנם לצאת  בא  עדיין לא  גנוזים אתו, אך  הם  ידע שדברים אלו  כי  דעתו,  יובן          נתיישבה  הקב"ה    ובזה  דברי 
גד  והשיב לו שתוק כך עלה במחשבה לפני, פירוש אתה  ידי,  נותן תורה על  ואתה  כזה,  לך אדם  יש  ול  כשאמר לו משה רבנו ע"ה 

ורק הוא עתה עלה במחשבה   ויותר מהם,  כן  גם  ישנם אצלך  דברים אלו  ידעתם הנה  ממנו, ואשר ראית שאמר דברים שאתה לא 
שאינו בסוג פועל אלא בכח, לכך משיג כל מה שיוכל להשיג ברגע אחד, מה שאין כן אתה עומד בהתחברות גוף שהוא בסוג פועל,  

ין למטה, אבל אתה כבר ירדת לתחתונים לארץ, ולכן אל תתמה על אשר לא ידעת עתה  ועוד הוא עודנו לפני למעלה שלא ירד עדי 
גנוז אצלך, ורק לא הגיע זמנו לצאת מן הכח לפועל, ועיין בספר עץ חיים   בשעה זו עד שאומר הוא לתלמידיו, כי באמת הכל הוא 

ר' א  ברהם הלוי ז"ל מה זאת, והשיב שעלתה נשמתו  מעשה שהיה ברבינו האר"י ז"ל שהיה ישן ביום שבת ושפתיו דובבות, ושאלו 
עמכם   אם אשב  אפילו  בחייך  לו  ואמר  דמעליותא,  מילי  מהני  מר  לן  לימא  לו  ואמר  בלעם,  בפרשת  סודות  לומדת  והיתה  למעלה 
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מנביא(  הנ"ל( עדיף  חכם  לו והיינו  אמר  מה  קשה  ולכאורה  במחשבה.  עלה  כך  שתוק  א"ל   ,
  כיוון שהוא גדול ממני מדוע לא ניתנה תורה על ידו שכנ"ל    הש"י שתוק וכו' הלא כבר אמר הקשיא

נפל   הקשיא,  כשאמר משה  תיכף  אך  מה שהקשה.  הקשה  זו שתיקה מאחר שכבר  ומה 
א התירוץ שבאמת בחכמה היה גדול אבל בנבואה לא קם כמשה אלאולי    בשכלו תירוץ על הקשיא

כגון משה שהוא הדעת והכניס דעת בישראל והביאם למדרגת    נביא  אשבמתן תורה היה צריך מנהיג שהו
החזיק מעמד  ואילו ל  נבואה )עיין תורה לט תנינא( עד שאפילו שפחה ראתה על הים יותר מיחזקאל הנביא,

על  ן תילי תילים של הלכות בתג קטן שכי חכם מגלה אור בחושך כגו  \כ/וקאדו   גלות צריך חכםאורך הב
. או אולי התירוץ שבאמת כל כוחו האות, וזה נצרך לאור הגלות והחשך לראות בו אור ולא ליפול ליאוש

שעל )עיין תורה ב אות ו'(    בזוהר ח"ב דף קיד:כמבואר    \כא/ של ר"ע הוא מכח ניצוץ משה רבנו שהתלבש בו

קרא קאמרתכן  שפיר  משה  לזה  זה  צדיקים  היו  הי' אומר את התירוץ  בו מקיף   '. אך אם  נכנס 
והי' בא ורחבה מבתחילה  אחר,  יותר חזקה  שזה    על קשיא  גלות  מדוע שתיהיה  הקושיא  אולי 

, וזה  קושיא שנוגעת לזה שמשה רבנו לא יכנס לארץ כי אם היה נכנס לא היה נחרב הבית ולא היתה גלות
משה נמצא בכל חכמי ישראל שזה  ניצוץ מדוע אולי הקושיא ללשון שני . או ידיעה והבחירהנוגע לקושית ה

, וגם זה רק כיון שלא נכנס  \כב/בחי' ואיש לא ידע קבורתו ותירצו כיון שהוא קבור בכל איש ואיש מישראל

  תוק על התירוץ, היינו שישתוק ש. ע"כ אמר לו הש"י  לארץ ישראל, וכנ"ל שנוגע לידיעה ובחירה
, כדי שלא יבא על קשיא יותר  שעלה במחשבתו מיד כששאל את הקושיא  ולא יגלה את התירוץ

כיצד כזה אדם  ואולי גם היה מתקשה  מדוע לא נכנס לארץ  כנ"ל מדוע שתיהיה גלות,    חזקה מבתחילה
  )וכאמור שאפילו אם   \כד/ ואילו הוא בן גדולי הדור  \כג/ גרים ועם הארץ ארבעים שנה   גדול יהיה דווקא בן

 
ה  שמונים שנה רצופים לא יספיק הזמן ללמוד זה, הרי מה שקלטה הנשמה בחצי שעה בהיותה לבדה בלי התחברות הגוף לא יספיק ל 

   ללמוד זה בהתחברות הגוף שמונים שנה: 

אמר לפניו רבונו של עולם זו תורה וזו שכרה אמר לו שתוק כך עלה במחשבה. נ"ל בס"ד דאמרו רז"ל על רבי עקיבא ע"ה    -  שם עוד  
מ' שנה הראשונים   ניצוצות שלו שהם כנגד שנותיו של  ארבעים שנה היה עם הארץ, ארבעים שנה למד, ארבעים שנה לימד, א"כ 

יכים מילוי ותיקון, אך אינו דומה ך' שנה הראשונים דעדיין אינו בר עונשין בבית דין של מעלה לעשרים השניים, ולכן אמר לו כך  צר 
שנים של מ' הראשנים נתקנו ועלו עד סוד המחשבה שהוא עליון מאד, ולכן צריך    ף עלה במחשבה ר"ל ע"י יסורין קשים אלו אותם כ 

 לעלות לעולם המחשבה: להם יסורין קשים ביותר כדי  

שבבית שני נתגלו רזי תורה ובזה ניתן כח לאריכות הגלות ונראה להוסיף כי ר"ע היה שרש להתגלות זו ורשב"י    עיין ר' צדוק הנ"ל   כ
חזו   לכו  במאמר  לעיל  כמבואר  זרעו  מפי  התורה  תשכח  לא  כי  אמר  ר"ע  של  מדותיו  תמצית  שהוא  סז.(  )גיטין  עצמו  על  שהעיד 

הספר  לא    בתחילת  מדוע  פשוט  התירוץ  שלכאורה  נמצא  דגאולה.  אתחלתא  הנקרא  בזוהר,  שגילה  הסוד  תורת  ידי  על  דייקא  וזה 
ניתנה תורה על ידו כי רזי התורה לא היו נצרכים עדיין במתן תורה כי אז בקושי קבלו את נגלות התורה ואילו את התורה שבע"פ  

ק בנס פורים קיימו מה קבלו דהיינו שחזרו וקבלו מרצון, ועל כן רק בבית שני  מבואר שקבלו בכופיה כיון שכפה עליהם הר כגיגית ור 
נתגלו עומק התורה עוד יותר כי רק אז קבלו אותה מרצון. לכן במתן תורה היה צריך נביא דהיינו משה רבנו ואילו בחורבן בית שני  

 היה צריך חכם עדיף מנביא דהיינו ר"ע.
והענין דאיתא בזוהר הקדוש אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא    -פרשת תרומה    -תקנח( -תצה )למנחם נחום טברסקי    מאור עינים   כא

עד שיתין רבוא דרי וזהו ענין בחינת הדעת שיש לכל אחד ואחד מישראל להשיג בתורה והכל על ידי הדעת בחינת משה שהוא היה  
ניצוץ דבר מה חלק מהדעת של משה רבינו  ויסיג כל אחד ואחד    הדעת של כל ישראל ויש לכל אחד ואחד  ויבין  ע"ה בכדי שידע 

 .בתורה כל חד וחד כפום שיעורא דיליה כפי בחינת משה שיש אצלו כך הוא מבין ומשיג בתורתו 

והנה נאמר במשה רבינו ע"ה )דברים ל"ד, ו'( ולא ידע איש את    -פרשת תרומה    -תקנח( -)למנחם נחום טברסקי תצה   מאור עינים   כב
ר שאתפשטותא דמשה בכל דרא ולזה ענין בחינת משה הוא גנוז באדם הישראלי ולא ידע איש את קברתו  קבורתו והוא על פי האמו 

פירוש שלא ידעו היכן משה קבור וגנוז כי באמת הוא נגנז ונקבר בדעת של כל אחד ואחד מישראל כאמור וזהו ויקבור אותו בגיא  
גיא ואינו מתגאה שהמתגאה הוא כאלו עובד עבודה זרה ואין בו  פירוש שנגנז בחינת משה שהוא הדעת אצל מיש הוא שפל בעינו כ 

 .דעת 

ות אור  ל ק בתורה שבע"פ שהיא לגלות אור בחושך ובזה ניתן כח לעם ישראל לג מ שדייקא כיוון שר"ע חדש עו   שמעתי בזה תירוץ   כג
גם בן גרים וגם עם הארץ ודייקא    מתוך החושך דהיינו   ר ע שמצד מהותו היה גילוי או בחושך הגלות לכן נתגלה כל זה דייקא ע"י ר" 

בידו דייקא לגלות דרך חדשה בלימוד התורה   וע"כ עלה  הזה  מתוך החושך הזה עמל בכח עצום לגלות אור התורה מתוך החושך 
וזה בחי' פירוש רבי מאיר מלובלין על  שבע"פ שנתנה כח לכל ישראל להיות מגלים אור האמת או הש"י החושך הגלות הארוכה.   

הכי נמי ר"ע את מהותו גילה בדרך    , דושי התורה שלו י י אבות הוא היה אומר דהיינו שכל חכם את מהותו היה אומר בח לשון פרק 
  " שעטז גץ ג' ב" האותיות    י תג קטן שהוא קוץ קטן שבראש כל  לי תילין של הלכות ב י לגלות ת היה  כוחו  ב עד ש   , הלימוד החדשה שלו

 ." בדק חיה אחד ב" ו 
, והוא הבוז של  א שלעולם חוזרת וראשיתה כבר בבוז שחשו בני יעקב אבינו בני הגבירות לבני השפחות היא קושיא עתיק   קושיא זו   כד

וזה אע"פ  צדיק לבעל תשובה וגר. ובאמת כבר נאמרו תירוצים כיצד יש לכל אחד מעלה שאין בחבירו   )זה לא פגם בקשר הברית 
כי היא סוד התשובה שקדמה    אבל אעפ"כ הקושיא נשארת דושה(  שפגם חזר ואיחה אותו והעלה והחזיר ניצוצות מעמקי הקליפות לק 

)סוגיית הקושי והסתירה שבחדוש סוד התשובה הארכתי בתורה ו' בחדושו של המסילת    לעולם והיא שלא כסדר והגיון העולם הזה 
הארץ כמבואר בזוהר    . וגם נתבאר שהוא סוד מה שהקב"ה מערים על קליפת נגה ונותן נשמת צדיק בטיפת עם ישירים והפלפול בזה( 

 .דף קיג )עיין תורה לז אות ז(   משפטים 
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ף כשמגלין את  כהיינו שתי  ,. וזהו כך עלה במחשבהמשה רבנו ידע הכל אבל לדבר מזה אסור(
וע"כ  לפנים,  אחר  מקיף  נכנס  כי  חדש,  אחר  שכל  במחשבה  עולה  אזי  הפנימי,  השכל 

כנ"ל להשיגם  צריכין  שאין  למקיפים  יבא  שלא  כדי  לשתוק  כך    .\כה/צריכין  שתוק  וזהו 
 :  כנ"ל כו* עלה במחשבה

הי'   סתרי)משה  בחי'  השיג  כי  התירוץ  את  יודע  היה  לכך  המחשבה  מן  והדברים [2]  אותיות  1  למעלה   .

   סתומים כי לא ביאר היטב ענין זה(.

לתורה.    כז)אבות פ"א( הוו מתונים בדין והעמידו תלמידים הרבה ועשו סיגוזה פרוש    וז"פ

כ"א    הוו מתונים בדין, זה בחי' שצריך החכם הנ"ל להיות לו מתינות לידע איך לדבר עם

יגלה להם ההשגה של   בחי' דרי מעלה  דרי  מה  וא', שלפני  ולפני  וכו'.  בחי' מה חמית 

. בחי' )תהלים  \כח/. וזה בחי' דין בחי' משפט מלא כל הארץ כבודומטה יגלה ההשגה של  
, שהגבוהים הוא צריך להשפיל להראות להם  שופט זה ישפיל וזה ירים  כטים קכי אלעה(  

ת'. והקטנים בחי' שוכני עפר צריך להרים לעוררם ולהקיצם  שאינם יודעים כלל בידיעתו י
 שלא יתייאשו, כי מכה"כ כנ"ל. 

והעמידו תלמידים הרבה, כי כשזוכה להשגה כזו להאיר בגדולים וקטנים וכו' כנ"ל,   לוזה
בוודאי יעמיד תלמידים הרבה. כי כולם צריכים אליו, כי יש לו כח ללמוד עם כולם כנ"ל.  

ל סייג  ועשו  סייג וזהו  לעשות  צריך  כי  פ"ג(.  )אבות  שתיקה  לחכמה  סייג  בחי'  תורה, 
שזוכה להעמיד    על ידילדבריו לשתוק לפעמים, בחי' שתוק כך עלה במחשבה כנ"ל. כי  

  ' תלמידים הרבה, עי"ז הוא זוכה להשיג את המקיפים, דהיינו שמשיג ומבין מה שלא הי 
להשיג מתחילה לתל  יכול  שמלמד  ע"י  שרק  לעיל  צריך   \לא/ מידכמבואר  ללמד  וכדי  למקיפים  זוכה 

וכיון    .שיהיה לו בחי' כל הנ"ל שידע ללמד קטן וגדול כל אחד רק הנצרך לו דהיינו בחי' מה או בחי' מלא

שי צדיק  למקיפים  ש שהוא  וזוכה  דעת  ללמד  בכוחו  ויש  כל  בחי'  סיג   לו  לעשות  צריך  הוא   לבע"כ 
במקיפים   יכנוס  שלא  כדי  לפעמים,  ולשתוק  הזמן  לדבריו  שאין  מהזמן,  למעלה  שהם 

 : מספיק לבאר הקשיות והתירוצים שיש שם כנ"ל

 
 ]ט[ לג חאות 

השני בחי' של דרי מעלה ודרי מטה, דהיינו השגה של בחי' מה, והשגה של בחי'    ואלו

, הם בחי' השגה של בחי' בן והשגה של בחי' תלמיד. כי אף על פי  מלא כל הארץ כבודו

 
יבואר   כה  חלקם    ובזה  ענה להם  זו  ואילו כשהמלאכים שאלו שאלה  כך עלה במחשבה  ענה שתוק  רבנו  מדוע למשה  מה שמקשים 

שכרה }תהילים    אמרו מלאכי השרת לפני הקב''ה זו תורה וזו כשסרקו את בשרו של ר"ע במסרקות של ברזל  ברכות סא:  בחיים עיין  
  חלקם בחיים )הקב"ה, את המשך הפסוק(  אמר להם  )כלומר מידך היה לו למות מזקנה מחלד ולא מידי בשר ודם(  יד{ ממתים ידך י''י ממתים וגו'  -יז 

הוא הצדיקים  של  חלקם  ולא בעוה"ז  )כלומר  חיים  שכולו  עו       ()מהרש"א(.  לעוה"ב  כי  כיון שלמלאכים אין מקיפים  מדים על כל  והביאור פשוט 
לכן לא ענה  ולא יכולים לעלות מחיל אל חיל שעל כן נקראים עומדים כמ"ש ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה.  הקבוע  שכלם  

 להם מה שענה למשה רבנו.
 הערות השייך להגה    כו

 .  [ )ואמנם גם בהמשך נקט רבינו לשון כתרי אותיות וכן הלשון במדרשים(ב 186וציין כאן הערה למטה שכך היא גרסת הדפו"ר של מוהרנ"ת ]עי"ש צילום   , )סתרי( ]כתרי[   -בתשכט   1

 למשה בסיני.  ואחריו הוציאו את רבי עקיבא בן יוסף הדורש כתרי אותיות ומגלה פנים בתורה כמו שנמסרו   -  441אוצר המדרשים )אייזנשטיין( עשרה הרוגי מלכות עמוד  עיין    2

 סייג   -מתרצו    כז

מה  ואולי כי רובא דעלמא דרי אמצע וצריך משפט כיצד ללמד אותם    דים וצ"ע איזה שני צדדים יש כאן, הוא בין שני צד   משפט   כח
באופן שבדבור    או מלא. ועוד כשצריך ללמדם יחד צריך משפט ומשקל לדבריו כיצד לדבר באופן שכל אחד ישמע רק את הראוי לו.

 אחד ישפיל את זה וירים את זה 
 אלהים   -מתרצו    כט 
 זהו  ו   -מתרצו    ל 

בזה   לא שמלמד    צ"ע  רק  ולא  רבו  עם  כשמדבר  גם  משמע  מקיף  בו  יכנס  שלא  כדי  שתוק  וא"ל  הש"י  עם  שדיבר  נתבאר  לעיל  כי 
 לתלמיד.

 סייג   -מתרצו    לב 

וצ"ע כיון שמוהרנ"ת ציין כאן אות הבין  )  דממה נפשך הכל נכלל אות ח'   במקום ט' וכך הדפיסו בכל המהדורות ורק בתשכט מחק ולא ציין שום אות  ' אות ח שוב  בתקפא טעה וסימן כאן    לג
ועיין פל"ח  יין ח* כמו שנוהגים בכיו"ב(.  שכאן מתחיל ענין חדש אלא שמאידך כיון שכבר נדפסו ספרי מפרשים שציינו כאן לעיין לפי האותיות הקיימות א"א לשנות את האותיות ונראה לצ

 "ז אם לא שטעה הרי סבר שצריך למחוק את אות ח' הראשונה ולא את זו שכאן. כאן אות טו שהחכם צריך לעשות סיג לדבריו נמצא באות ז' ולפ 
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תלמיד כנ"ל, והתלמיד הוא גם כן בחי' בן  כן    םכי הבן הוא ג  שבן ותלמיד כולו חד כנ"ל,
כי נחשב כאלו עשאו כנ"ל. אף על פי כן יש הפרש בין בן לתלמיד. כי הבן שהוא תלמיד, 
הוא במעלה יתירה מתלמיד לבד. כי הבן הוא כולו נמשך מן האב מראשו עד רגלו ואין  

שהגוף נמשך כולו מן האב אבל הרי    צ"ע מה בכך  [לד]  בו שום שערה שאינה נמשכת ממוח האב
, וצ"ל שאעפ"כ יש לבן יותר כלים לקבל מאביו הנשמה שהיא השכל לאו דווקא כדמצינו אב ע"ה ובן ת"ח

ומה שנקט אפילו שערה אולי   )עיין תורה י' אות ד'(  שאותן הוא כן יורש מאביו   מצד דמיון המדות  דייקא

. על כן בחי' ההשגה של הבן  ' שער בשין ימניתרומז למבואר בתורה סט ששער בשין שמאלית בחי
התלמ בחי'  של  במעלה מהשגה  יותר  נבואת משה  להדו גדולה  שבין  החילוק  בחי'  וזהו   .

ספקלריא  א, כי משה ראה בכי משה רבנו בחי' בן ושאר נביאים בחי' תלמיד  רבינו לשאר נביאים
דהיינו מדמה עכור  ה מאירה  שאינ   'באספקלרילווהם ראו דהיינו ע"י מדמה מבורר ומזוכך  המאירה  

כה   ןשעל כן הם נתנבאו בלשו  \לטוכמבואר בתורה ה' אות א'/   \לח/[לז] )יבמות מט ע"ב(ביחס למשה רבנו  

 , אמר ומשה רבנו בלשון זה הדבר
 

 
והכי נמי ישראל קרויים בנים אתם לה אלקיכם אין  ע"ח שער כב פ"א, ולעיל ח"א תורה לג אות ה', ולקמן תורה ח' תנינא אות ב' ושם נרשם תיקון יח דף לה. ובתורה סח תנינא    לד

 בהם שערה שלא נמשכת ממוח האב 

 התלמיד )צ"ע גם לקמן תחילת עמוד הבא כתב בתקפא תלמוד במקום תלמיד וגם אח"כ שם שינה מלשון דפו"ר וכתב השיג במקום אמר(  -דפו"ר ותרלד ומתרלו ב   לה 

 באספקלריא )וצ"ע מדוע לא השלים התיבה מאחר שיש הרבה מקום( -בתרלד ומתרלו  לו

    אספקלריא המאירה וידע שלא ראהו בפניו.וכסבורים לראות ולא ראו ומשה נסתכל ב   -עי"ש פרש"י    לז

תני שמעון בן עזאי אומר מצאתי מגלת יוחסין בירושלים וכתוב בה איש פלוני ממזר מאשת איש וכתוב בה משנת ר'    -  יבמות מט:   לח
כ{ כי  -לג אליעזר בן יעקב קב ונקי וכתוב בה מנשה הרג את ישעיה אמר רבא מידן דייניה וקטליה אמר ליה משה רבך אמר }שמות  

ז{ מי כה' אלהינו בכל  -א{ ואראה את ה' יושב על כסא רם ונשא משה רבך אמר }דברים ד -לא יראני האדם וחי ואת אמרת }ישעיה ו 
כו{ את מספר ימיך אמלא ואת אמרת }מלכים ב  -ו{ דרשו ה' בהמצאו משה רבך אמר }שמות כג -קראנו אליו ואת אמרת }ישעיה נה 

עשרה שנה אמר ישעיה ידענא ביה דלא מקבל מה דאימא ליה ואי אימא ליה אישוייה מזיד אמר שם  ו{ והוספתי על ימיך חמש  -כ 
ה{ ובתוך עם טמא שפתים אנכי יושב מכל  -איבלע בארזא אתיוה לארזא ונסרוה כי מטא להדי פומא נח נפשיה משום דאמר }ישעיה ו 

באס  נסתכלו  הנביאים  כל  כדתניא  ה'  את  ואראה  קראי אהדדי  קשו  באספקלריא  מקום  נסתכל  רבינו  משה  מאירה  שאינה  פקלריא 
 .המאירה 

 נסתכלו באספקלריא שאין מאירה. וכסבורים לראות ולא ראו ומשה נסתכל באספקלריא המאירה וידע שלא ראהו בפניו:   -  פרש"י 
ָאר נְ   -  תורה ה אות א'   לט  ְ ין ְנבּוַאת ש  נּו ְלבֵּ ה ַרּבֵּ ֶׁ ין ְנבּוַאת מש  ּבֵּ ֶׁ הּו ַהִחּלּוק ש  ּטֹות ְוכּו'    ִביִאים ְוזֶׁ י ַהּמַ ֵּ ל ָראש  ה אֶׁ ֶׁ ר מש  ַדּבֵּ "י: "ַוּיְ ִ רּוש  ַרש  פֵּ ּכְ

 ֶׁ ה, ש  ֶׁ ם מש  יהֶׁ "ֹכה ָאַמר ה'", נֹוַסף ֲעלֵּ ּבְ אּו  ִנְתַנּבְ ִביִאים  ַהּנְ ל  ּכָ "י:  ִ ש  ַרש  רֵּ ה ה'", ּפֵּ ִצּוָ ר  ֶׁ ָבר ֲאש  ַהּדָ ה  ִחיַנת "ּכֹה"  זֶׁ ּבְ י  ּכִ ָבר".  ַהּדָ ה  "זֶׁ ּבְ א:  ִהְתַנּבֵּ
ִאיָרה: ה  ְקַלְרָיא ַהּמְ ִחיַנת ַאְסּפַ ָבר" הּוא ּבְ ה ַהּדָ יָנּה ְמִאיָרה, ְו"זֶׁ אֵּ ֶׁ ְקַלְרָיא ש     ּוא ַאְסּפַ
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. כי אד ושזהו בחי' החילוק שבין השגת דרי מעלה להשגת דרי מטה, שהם בחי' בן ותלמ
כי  הראני נא את כבודך אמר לו הקב"ה מהקב"ה  בן ועל כן כשביקש אחרי חטא העגל  השיג בחי' במשה 

וחי האדם  יראני  לג(  לא  וכו', שזהו   \ג / )שמות  חמית  בחי' מה  מה,  בחי' ההשגה של  זה 
  ואראה את ה' שהי' במדריגה קטנה ממשה, אמר    'חי' בן. וישעי בההשגה של דרי מעלה  

מטה  דרי  של  השגה  בחי'  זה  ו(  שאינה    )ישעי'  שרואה  מאירה  אספקלריא  לו  כמבואר  שנדמה 

הנ"ל תלמיד  והיינו  ,ביבמות  לו  ,  \ד/בחי'  כבודובחי'  שמראים  הארץ  כל  פי מלא  על  אף  כי   .
בבחי'    'ן אמר לפי מדריגתו שהוא הישיש השגה של בחי' מה, אף על פי כ  'שידע ישעי

ותלמיד הם בחי'  ז. נמצא שבן  \ו/(ה)  ואראה את ה' ההשגה של מלא כל הארץ כבודו, בחי'  
דרי מעלה ודרי מטה. היינו ההשגה של מה, בחי' מה חמית מה פשפשת, בחי' איה מקום  

מלא  ל  , זה בחי' השגת הבן, השגת דרי מעלה. והשגה שכי לא יראני האדםכבודו, בחי'  
, זה בחי' השגת התלמיד, השגת דרי מטה. כי הבן  ואראה את ה', בחי'  כל הארץ כבודו

דלכאורה  צ"ע    שהוא נמשך כולו ממוח האב, ע"כ זוכה להשגת אביו ממש שהוא בחי' מה
  ,כי אמנם שתיהן בחי' מה אלא שאצל התלמיד זה בחי' הסתרה כדי לעוררו לחפש יותראינו ממש כאביו  

שזכ הרב  נדעואצל  הלא  על  שמתענג  וכנ"ל  נדע  שלא  הידיעה  תכלית  בחי'  זה  עוה"ב  של  למקיפים  , ה 
שהוא ההשגה של הרבי והחכם שבדור כנ"ל. אבל התלמיד אין מקבל רק בחי' ההשגה  

 :  כנ"למלא כל הארץ כבודו וכו' של דרי מטה, שהוא בחי' 

 
 טאות 

כי לעיל באות ז' נתבאר שהצדיק הוא    –ות"  מבאר שנוסף לבחי' "כל" צריך שתיהיה לצדיק גם בחי' "כללי
מי שיש לו בחי' "כי כל בשמים ובארץ" דהיינו שיודע ללמד כל אחד באופן שישמע רק את הראוי לו לדעת,  

 באופן שלא יאבדו התלמיד והבן את הרצון להתקרב אליו ית'.  
מל בבחי'  דעת  אותם  שמלמדים  מטה  דרי  בחי'  הוא  תלמיד  שבחי'  שכיון  יבאר  כבודו,  עתה  הארץ  כל  א 

. ובחי' בן שהוא בחי' דרי מעלה שמלמדים \ח/יתבטל מהמציאות  שמרוב הרגשת מציאותו ית'נמצא שאפשר  
נמצא שאפשר שיהיה חסרון ביראה אצלם. לכן צריך לכלול בן ותלמיד, דהיינו   ,אותם דעת בבחי' מה חמית

וגם מלא כל הארץ, ואע"פ שזה תרתי  שלצורך שלימות היראה צריך לכלול שתי ההשגות יחד גם מה חמית 
 דסתרי, זו שלימות הדעת דייקא.

בחי'   לו  יש  שכבר  כיון  הרי  צ"ע  פחותה    "כל"ולכאורה  היא  עצמו  מצד  שהשגתו  לתלמיד  שמלמד  כנ"ל 
הוא מלמדו בבחי'    "מלא"ולבן שהשגתו מצד עצמו גדולה בחי'    ",מלא"והוא מלמדו בחי'    "מה חמית"דהיינו  

כלל את הבן ותלמיד יחד. אלא ששם זה כדי שכל אחד מהם לא יאבד את הרצון, וכאן , נמצא כבר  "מה"
לי שרבינו בכוונה כתב מוסיף בזה כדי שלא יאבדו את היראה, אלא שצ"ע מדוע לא נעשה ממילא. ונראה  

 
 ף עמוד קודם כתב בתקפא תלמוד במקום תלמיד(תלמיד )צ"ע גם לעיל בסו   -בדפו"ר ותרלד ומתרלו   א 

 בדפו"ר כי משה אמר כי לא יראני   ב 

בֶֹּדָך:   שמות פרק לג   ג ֹּאַמר ַהְרֵאִני ָנא ֶאת כ ְ ר    )יח( ַוי  ֶ ִֹּתי ֶאת ֲאש  ם ְידָֹּוד ְלָפֶניָך ְוַחנ  ֵ ֶניָך ְוָקָראִתי ְבש  ָ ִבי ַעל פ  ל טו  ָ ֹּאֶמר ֲאִני ַאֲעִביר כ  )יט( ַוי 
ר ֲאַרֵחם: ָאחֹּן ְוִרחַ  ֶ י ֶאת ֲאש  י לֹּא ִיְרַאִני ָהָאָדם ָוָחי:   ְמת ִ ָני כ ִ ָ ת ֶאת פ  ַכל ִלְראֹּ ֹּאֶמר לֹּא תו   )כ( ַוי 

ַמְענו    ' דברים ה במתן תורה בחי' תלמיד דכתיב )   וכן כלל ישראל   ד ָ ְדלוֹּ ְוֶאת קֹּלוֹּ ש  בֹּדוֹּ ְוֶאת ג ָ ֹּאְמרו  ֵהן ֶהְרָאנו  ְידָֹּוד ֱאלֵֹּהינו  ֶאת כ ְ   כא( ַות 
ָוָחי:  ָהָאָדם  ר ֱאלִֹּהים ֶאת  ֵ ְיַדב  י  כ ִ ָרִאינו   ה  ַהז ֶ ם  וֹּ ַהי  ָהֵאש   ְך  וֹּ ֲאַנְחנו     ִמת  יְֹּסִפים  ַהז ֹּאת ִאם  דָֹּלה  ַהג ְ ָהֵאש   י תֹּאְכֵלנו   כ ִ ת  ָנמו  ה  ָ ָלמ  ה  ְוַעת ָ )כב( 

 : ד ָוָמְתנו  ל ְידָֹּוד ֱאלֵֹּהינו  עוֹּ מַֹּע ֶאת קוֹּ ְ ר  ִלש  ש ָ ָ י ִמי ָכל ב  ִחי:   )כג( כ ִ מֹּנו  ַוי ֶ ָ ְך ָהֵאש  כ  וֹּ ר ִמת  ֵ ים ְמַדב  ל ֱאלִֹּהים ַחי ִ ַמע קוֹּ ָ ר ש  ֶ  ֲאש 
 עיין זוהר וארא כג:  ה 

א   ְוַעל   -רא כג:  א ו   ח"ב   זוהר   ו  ֵריַנן   ד ָּ ה   כי  למדנו  זה  ועל   קָּ ה   מש ֶׁ כָּ א   זָּ ְקַלְריָּ ָּ ַאְספ  א   ב ְ ַנֲהרָּ א   א"ז  של   המאירה  במראה  להשיג  זכה  משה  ד ְ ְיימָּ קָּ   ו א ַהה   ַעל   ד ְ
א  לָּ א   ד ְ ,  א"ז  של   מאורות  ברורה  לנבואה  זכה  לכן  ממנו  ונתפשט  מחומרו  עצמו  שזיכך  לפי  והכל ,  המלכות   של   מאירה  שאינה  המראה  על   ומאיר  עומד   שהוא  ַנֲהרָּ

ר   אבל  אָּ ֵני   ש ְ א   ב ְ ְלמָּ ַההו א   עָּ ְקַלְריָּא   ב ְ ָּ א   ַאְספ  לָּ א   ד ְ ֲהרָּ   במראה   אלא  להשיג  זכו  לא  הם  מהחומר  להתפשט  בלי  הנבואה  השגת  להשיג  שרצו  אדם  בני  שאר  נָּ

ן ,  מלכות   של   אורות  שהם  מאירה  שאינה הָּ אן   ֲהוו    לכן  נביאים  משאר  יותר  חומרם  שזככו  והאבות  ַוֲאבָּ מָּ ו    חָּ ין   ִמג  ֵ וִנין   ִאל  וָּ ין   ג ְ יָּ ל ְ ִאְתג ַ ו ן   ד ְ ְייֵמי   ְסִתיִמין   ִאינ  קָּ   ד ְ
ו ן   ֲעַלְייהו   ִאינ  א   ד ְ לָּ ֲהִרין   ד ְ   שאינם   המלכות   של   הגוונים  אלו  על   ומאירים  שעומדים  א"ז  של   הגוונים  אלו  את   המלכות  של   הנגלים  הגוונים  אלו  מתוך  רואים   היו  נָּ

א   ְוַעל ,  מאירים א ,  ְכִתיב   ד ָּ ֵארָּ ל   וָּ ם   אֶׁ הָּ ל   ַאְברָּ ק   אֶׁ ל   ִיְצחָּ א   ַיֲעקב   ְואֶׁ ו ן   פירושו  י " שד   ל " ב ְ ִאינ  וִנין   ב ְ וָּ ין   ג ְ יָּ ִאְתַחז ְ   אל   נראו  א"ז  אורות  דהיינו  להאבות  וארא  ד ְ

ִמי   אמר  לכן,  נביאים   שאר  כמו  רק  היתה  שהשגתם  לומר  נטעה  שלא  וכדי,  הנראים   המלכות  של   הגוונים  אלו  י"ע  האבות י   ל א   ה " יהו   ו ש ְ ַדְעת ִ ם   נו  הֶׁ   פירוש   לָּ

ין  ֵ וִנין   ִאל  וָּ ִאין   ג ְ ָּ ֲהִרין   ְסִתיִמין   ִעל  זָּ ה ד ְ ,  מאירים   שהם   הסתומים  א"ז  של   העליונים  הגוונים  אלו   ד ְ כָּ הו    זָּ ה   ב ְ א   מש ֶׁ לָּ כ ְ ַ ן   ְלִאְסת  הו    בהם  להסתכל   זכה  שמשה  ב ְ
 . להדיא  שפירושו  נודעתי  לא  הלשון  וזהו,  המלכות  גווני  מתוך  אלא  השכל   בידיעת  האבות  השיגו  לא  אותם,  א"בז   בשורשם

 ותלמיד. בתקפא לא ברור ותלמיד או ותלמוד    -בדפו"ר ותרלד ומתרלו   ז

ובר בדרי מטה יותר מסתבר שכשמראים להם מלא אזי נעשה בבחי' ליבו גס בו ועל כן אין לו יראה  בזה שכיון שמד   צ"ע כוונתו   ח
 ולא מחמת ביטול, שזו מדרגה גבוהה לכאורה וצ"ע.  
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גבוה מאד כפי שיתבאר שהוא בחי' הרמזים שבים החכמה, אולם   כי הוא עניין  זה באופן לא ברור  עניין 
לקרב העניין לדעת נראה לומר שעיקר ההתכללות אינה כפשוטו שהצדיק צריך לשקול המינון הנכון    קצת

להראות לתלמיד נוסף להרבה מלא גם קצת איה, ולבן נוסף להרבה איה להראות קצת מלא, לא זה עומק 
במה שד היא  ההתכללות  עיקר  כי  העולמות,  לכלול  במה שאמר שצריך  לזה  ורמז  בהתכללות  רי  הכוונה 

מעלה יורדים ונכללים בדרי מטה ועי"ז דרי מטה נכללים בהם כמבואר בלק"ה נדרים ד' יב עד יח בביאור  
ועוד יותר  חטא המרגלים ויותר בעומק מבואר העניין בלק"ה מטלטלין ג' ט' ד"ה כי באמת )מועתק לקמן(  

   בעומק בלק"ה נטילת ידים לסעודה ו' עו עח.
שמסת כתבתי  ז'  אות  בריש  אחד שהרי  ולעיל  בדיבור  לעשות  צריך  ובארץ"  בשמים  כל  "כי  בחי'  את  מא 

לו   רק הראוי  ישמע  באופן שכל אחד  אומר  ואעפ"כ  יחד  ומעלה  דרי מטה  לרבים שיש בהם  תורה  אומר 
כי מלא ואיה הם השגות הפוכות ואיך    ,ובאמת זה בעצמו כבר מדרגה עצומה לומר שני הפכים בדבור אחד

א שזו גדולת הצדיק. אבל זה עדיין לא נקרא כלליות בן ותלמיד שהולך לבאר יאמר אותן בדבור אחד, אל 
אבל כלליות בן ותלמיד   דבלא זה אינו צדיק כמבואר בתורה סח תנינא,  עתה, כי בחי' "כל" יש לכל צדיק

זה בחי' אור הצחצחות שפע הכתר בחי' המקיפין של עוה"ב  שמשמע לקמן סוף אות י' )ד"ה אשריך ארץ(  
לצד שעושה  שיש  הסייג  ע"י  הצדיק  עושה  הכלליות  בחי'  שאת  משמע  ובלק"ה  צדיק.  לכל  ולא  הדור  יק 

  לדבריו וצ"ע כוונתו.
יג בביאור המעשה מרבי אליעזר ורבי יהושע מבואר כיצד נעשית ההתכללות, כדאיתא שם   ננער "באות 

יהושע רבי  זה  מה  לו  אמר  המרגלים  "ר"א  חטא  בביאור  טז  ד'  )נדרים  לק"ה  דהיינו שר"א ועפ"י  משמע   )
שאע"פ שהוא מדרי מעלה עדיין השגתו מה חמית ואיה    ע"י שהתבטל לצדיק הדור  שהוא דרי מעלה השיג

  לקבל מהם קצת מהשגת מלא,  הוא צריך לכלול עצמו עם דרי מטהשכלפי אמת רוממותו ית' ועל כן הבין  
מהשגתו   יהושע  לרבי  האיר  כן  יהושע  "ועל  מרבי  קיבל  ועי"ז  חמית  האמונה  מה  שהיא  מטה  דרי  השגת 

 שמלא כל הארץ כבודו, ובזה כלל עולם עליון ותחתון שזה עיקר השעשוע של הקב"ה. 
וביאור עומק העניין נ"ל עפ"י לק"ה הנ"ל שלכלול העולמות יכול בשלימות רק הצדיק כי זו השגת הדעת  

רק   אלא  בפה  אותה  לבאר  וא"א  נדע  שלא  הידיעה  תכלית  בחי'  ביותר  שבים בשלימות  בידים  לרמוז 
   החכמה,

  היא להשיג כיצד עולם הבא שהוא בחי' מלא   ,כי התכללות העולמות היא התכללות עולם הזה ועולם הבא
שעל כן נקרא עולם  ועולם הזה שהוא בחי' איה  הוא בחי' בן שמראים לו איה    כמ"ש כי מלאה הארץ דעה 

   .אחד הם הוא בחי' תלמיד שמראים לו מלא, כי האלוקות בו נעלמת,
בחי' מלא   הוא  איה  בחי'  דהיינו  הפנוי  כיצד החלל  איה/ דהיינו להשיג  בחי'  ההוא    \טומלא הוא  בחי'  שזה 

קמצא דלבושיה מניה וביה )עיין סוף תורה סד(, ובחי' המבצר וחומות של מים במים המסופר במעשה מז'  
איה ומלא בשרשן ששם הוא  בעטלרס יום שישי )עיין לק"ה תולעים ד' ח'( וכמבואר בלק"ה שהיא השגת  

אחד, בחי' ה' הוא האלקים ואלקים הוא ה', שהן השגות שפע הכתר שמשיג כיצד הכתר מלא שפע והשפע  
מלא כתר, כיצד איה הוא מלא דהיינו שאין חלל פנוי כלל רק שניתן מקום לדמות כן וכיצד מלא מתחיה 

כל   את  מחיה  סתום  מאמר  שבראשית  איה  יב  בתורה  כמבואר  החלל  מאיה,  דהיינו  המטונפים  המקומות 
הפנוי, וצדיק כזה שזכה לדעת השלם ממקיפין בחי' יובל משער הנ', הוא בחי' משה נגש אל הערפל ומגלה  
לזכות להארת הרצון הנמשכת משם   יכול  וכל המקושר אליו  ומעלה שמלא כל הארץ כבודו,  לדרי מטה 

 כפי שיתבאר לקמן באות י'.
שז הצדיק  שמכח  לק"ה  ביותר  ומבואר  הגדולים  מעלה  לדרי  להראות  כח  לו  יש  כזו  גבוהה  להשגה  כה 

מקטרוג   שמשתלשל  היצה"ר  מהם  ומתבטל  שפלות  בהן  מכנסי  ועי"ז  באמת  להשיג  התחילו  לא  שעדיין 
המלאכים מה אנוש כי תזכרנו דהיינו שלא להחשיב את עבודת הדרי מטה, ועי"ז הם יורדים ונכללים בדרי 

מ בחי'  מהם  ומקבלים  נכללים  מטה  ועי"ז  איה  בחי'  מהשגתם  להם  מראים  מטה  לדרי  וכשיורדים  לא, 
יורדים לדרי מטה בחי' הבן   והכל מכח הצדיק אבל ההתכללות בעצמה היא מכח שדרי מעלה  בעולמות 
מטה,  דרי  בעבודת  דווקא  ומשתעשע  נהנה  הקב"ה  כמה  עד  לו  מגלה  שהצדיק  ע"י  התלמיד  את  שמלמד 

מבין שכל השתדלותו ה להיות ואעפ"כ  דהיינו  למוחין דגדלות  דקטנות  כוחו לצאת ממוחין  בכל  יא תמיד 
דרי מעלה, דייקא, וזה לכאורה תרתי דסתרי, כיון שגם היא השגה גבוה מאד ככל ההשגות הגבוהות שעל  

 כן נדמות במח אנשי לתרתי דסתרי.
, שזכה להשגת  \יאד/לדרי מטה יכול רק הצדיק, כי להאיר מלא יכול רק צדיק גדול מ  "מלא"אבל להאיר  

כנ"ל וכן להאיר איה לדרי עוה"ב תכלית הידיעה שלא נדע, דהיינו להשיג כיצד החלל הפנוי מלא אלוקות  

 
נמצא מי שנדמה לו שיודע ממנו י' הוא טועה ומי שנדמה לו שהקב"ה  א"א להשיג אותו ית' כי לגדולתו אין חקר    דהיינו שבאמת   ט 

 גם הוא טועה שהרי פעולותיו מרעישות עולם והן לנגד העין תמיד לכל מי שרוצה לדעת.נעלם לגמרי  

וֹּ   מכתב שלז   מכתבי מוהרנ"ת עיין    י י  ְחת ִ ַ ל ת  אוֹּ ְ ש  הו א ב ִ ֶ ש  ֵתר כ ְ ל יוֹּ א ִיפ  ל  ֶ ְלַהֲחִזיק ֶאת ָהָאָדם ש  ת ו  ט ְלַהֲחיוֹּ ו  ש  ָ ָבר פ  ת  שכתב ֲאָבל ֵאין ֶזה ד ָ
ם  לוֹּ ָ ש  ַחס ְוש  ָ ד ֵאין  ַממ  וֹּ ה ַהס  ז ֶ ֶ ל, ש  ת ֱאלו  נוֹּ ו ָ ַ ד כ  הו א סוֹּ ֶ ר ְמאד ְמאד ש  ְוִנְסת ָ ד ָעמק  ָרא, סוֹּ ְונוֹּ ל  דוֹּ ג ָ ד  ֶזה סוֹּ ָ ר  , ַרק ֵיש  ב  ֵ ב  ד ִ ֶ ֵדַע ַרק ִמי ש  יוֹּ
ָרה  וֹּ ה זאת ַהת  ָ ַ   )תורה ו'(   ְוִגל  ַתְכִלית ַהמ  ָבה ב ְ ָ ה ֶמְרכ  ַגת ַמֲעש ֵ ָ ד ַהש   ִהיא סוֹּ ֶ ָרָאה ש  וֹּ ִחיַנת  ַהנ  ִלים ב ְ ְ ָנה ְמאד ְלַהש  ה ָהֶעְליוֹּ ִחיַנת ְנֻקד ָ ֲעָלה ַעד ב ְ

ו  כ ִ  ת ָהֵאל  רוֹּ וֹּ ד  ַ ' ב  ת ְוכו  דוֹּ ת ַהְירו  וֹּ ָפש  ה ַהנ ְ ת ַעת ָ ַכל ְלַהֲחיוֹּ ו  י  ֶ א ְוֵאין ִמי ש  ֵ ס  ב ַעל ַהכ ִ ֵ ש  וֹּ "ל ָאָדם ַהי  ָרה ַהנ ַ וֹּ ה ַהת  ָ ל  ג ִ ֶ  .י ִאם ִמי ש 



           3יד.   מוהר"ן תנינא                           ז          תורה          ליקוטי                                             

מעלה יכול רק הצדיק, ומכח זה נעשית ההתכללות ע"י הבן והתלמיד בעצמם והעיקר ע"י הבן מוריד עצמו 
 לתלמיד וכנ"ל. 

העולמותוצריך   ותחתו  \יא/ לכלול  בתחתון  מבחי'  עליון  כלול  הבן  שיהיה  בעליון  ן 

כפי שהולך ומבאר עפ"י   [יב]   תלמיד, וכן התלמיד יהיה כלול מבחי' בן, כדי שיהיה להם יראה 
פשוטו שמי שהשגתו איה כביכול לא משיג מימי להתיירא ומי שהשגתו מלא הוא בטל ברוב מציאותו ית'  

תון ועליון רומז להתכללות הרבה יותר  עד שכביכול אין מי שיתיירא. אבל ממה שמכנה אותם עולמות תח

 . עפ"י לק"ה  גדולה וכוללנית ממה שמבאר עפ"י פשוטו וכפי שנתבאר לעיל בהקדמה לאות זו
וכו' לו מכי כשהצדיק מל  כי הבן שהוא בבחי' ההשגה של מה בחי' מה חמית  דו דעת מראה 

ראה כלל, מאחר שאינו , וא"כ לא יהיה לו יבחי' איה מקום כבודושעדין הוא רחוק מהשגת הש"י  
ית' בן  \יג / רואה כלל כבודו  וע"כ צריך שיהיה הבן כלול מבחי' תלמיד, להראות לבחי'   .

לו בחי' מה    ג"כ קצת מההשגה של בחי' התלמיד דייקא בחי' תבלין בתבשיל שעיקר מראה  קצת 

   , כדי שיהי' לו יראה.מלא כל הארץ כבודו, דהיינו בחי' זאת בקצת "מלא" \יד/חמית ומתבל
יותר    מלא כל הארץ כבודווכן התלמיד שהשגתו בחי'   כנ"ל שכיון שהוא בחי' דרי מטה, עלול 

עליו וקרוב  עמו  שהש"י  הצדיק  מלמדו  לכן  וא"ליאוש,  צריך   כ,  וע"כ  במציאות.  להתבטל  יוכל 
שמתבל את בחי' מלא כל הארץ כבודו בקצת להראות לו קצת מההשגה של בחי' הבן, דהיינו  

 : \טז/ [טו]  לא יתבטל במציאות, ויהיה לו יראהבחי' מה, כדי ש

 
 

 .עולם עליון ועולם תחתון שמים וארץ וגם שם מכנה אותם  מטה  מעלה ו מכנה את הדרי  ש אות ז'    לעיל עיין    יא
ואע"פ ששם ביאר כיצד ללמד דעת באופן שלא יאבד את הרצון, וכאן מבאר שצריך  צ"ע מה חידש כאן יותר ממה שכבר אמר באות ז' שהצדיק מאיר לדרי מטה מלא ולדרי מעלה איה דהיינו בחי' התכללות.    יב 

זה לא נעשה ממילא התכללו והיכן ההתכללות.   . ת כדי שהדעת תתבטא ביראה, אבל צ"ע מדוע  והרי לכאורה היא רק מה שמראים לדרי מעלה  וצריך    עוד צ"ע דלקמן מבואר שהארת הרצון היא בחי' מה, 
 לחלק בין מה חמית למה פעל קל. 

לו שעדיין   צ"ע לכאורה   יג ורק אומרים  יותר מהתלמיד  והתלמיד להפך משיג    היה משמע שהבן משיג  לא השיג כלום כלפי האמת 
ממנו   שמסתירים  דהיינו  כלום  רואה  לא  שהבן  כפשוטו  אלא  כך  לא  משמע  כאן  ואילו  עימו  נמצא  שהש"י  אותו  ומחזקים  מעט 

 והתלמיד מראים לו הרבה.
ת ט' כי נעשה באופן  על פי פשוטו שמתבל את המלא בקצת איה אבל באמת אינו כן כפי שנתבאר בהקדמה כאן לאו   כך נראה   יד

שמכח שהצדיק מראה לדרי מעלה בחי' איה אזי הם יורדים לדרי מטה ומראים להם מהשגתם איה וגם מקבלים מהם קצת מלא ובזה  
נעשה ההתכללות, כך משמע לקמן בביאור המעשה מרבי אליעזר ורבי יהושע שבאו בספינה וכן משמע בלק"ה נדרים ד' יב עד יח  

 בביאור חטא המרגלים.
ב. ועיין מה שביאר בזה  נמצא הארת התלמיד היא ביטול ולתפיסתו אין מי שיתיירא והארת הבן היא מה חמית אין לו תפיסה שלימה ממי להתיירא עי"ש. עיין פל"ח אות י   טו

 הביאה"ל אות פא. ועיין לק"ה חזקת מטלטלים הל' ג' אות ט' ד"ה כי באמת.

יראה אינו שייך אלא בשנים שזה ירא מפני זה, וזה צריך הרגשת שניהם דהיינו שירגיש  רוצה לומר כי מדת ה   -  עיין פל"ח אות יב   טז 
את עצמו וירגיש את חבירו שמתיירא מלפניו, מה שאין כן אם הוא בעצמו בטל במציאות עד שאינו מרגיש את עצמו כלל מי יתיירא  

כמו כן למעלה ברוחניות בענין יראת ה', צריך להאיר להבן  וכן אם אין לו הרגשה בחבירו שאינו יודע ממנו כלל אז לפני מי יתיירא ו 
מבחינת ההשגה של מלא כל הארץ כבודו, שזה בחינת ואראה את ה' שיש לו הרגשה קצת בידיעת אלקותו יתברך בכדי שיהיה לו  

 ראה כנ"ל יראה וכן להתלמיד צריכין להראות לו קצת מההשגה של בחינת מה, בכדי שלא יתבטל במציאות לגמרי ואז יש י 

ת    -אות ט'    ' חזקת מטלטלין הלכה ג  עיין לק"ה  גוֹּ ָ ת ַהַהש  ִחינוֹּ י ב ְ ֵ ת  ְ ְיֵדי ש  י ִאם ַעל  ַרְך כ ִ ָ ִיְתב  ם  ֵ ַהש   ְלַהֲאִמין ב ְ ו  ֵליַדע  ר  ָ ֱאֶמת ִאי ֶאְפש  ֶ י ב  כ ִ
ְלִמי  ַ ְוַהת  ן  ֵ ַהב  ַגת  ָ ַהש  ִהיא  ֶ ש  ֹּא  ְמל  ו  ה  ַאי ֵ ַגת  ָ ַהש  ַהְינו   ד ְ ַיַחד,  "ל  ְוִנְגֶלה  ַהנ ַ ַעְצמוֹּ  ד  ִמצ ַ ר  ִנְסת ָ הו א  י  כ ִ ְוַגְלָיא,  ם  ָסתו  ל,  ְבָיכוֹּ כ ִ ַרְך,  ָ ִיְתב  ה'  י  כ ִ ד, 

דוֹּ  בוֹּ כ ְ ם  ְמקוֹּ ה  ַאי ֵ ִחיַנת  ב ְ ֶזה  ם  ָסתו  "ל  ַהנ ַ ת  גוֹּ ָ ַהַהש  ֵני  ְ ש  ִחיַנת  ב ְ ֶזה  ְוַגְלָיא  ם  ְוָסתו  ָתיו.  וֹּ ֻעל  ְ פ  ד  ְמלֹּא  ִמצ ַ ִחיַנת  ב ְ ֶזה  ְוַגְלָיא  דוֹּ    בוֹּ כ ְ ָהָאֶרץ  ָכל 
ה  ם, ֶזה ִמז ֶ לוֹּ ָ ְפִריד ַחס ְוש  ַ מ  ֶ ִמי ש  ַרְך ו  ָ תוֹּ ִיְתב  ַעת אוֹּ ר ַהד ַ הו  ִעק ַ ז ֶ ֶ ֵניֶהם ַיַחד ש  ְ ְצִריִכין ִלְכלֹּל ש  ל  ו  ֶ פוֹּ ש  ו  ְפִריד ַאל  ַ מ  ֶ ף ש  ו  ן ַמְפִריד ַאל  , הו א ִנְרג ָ

וְ  ת  ִפירוֹּ ַהכ ְ ל  ָ ִכין כ  ָ ִנְמש  ם  ָ ִמש   ו  ָלם  ֹּל ִלְכפִ עוֹּ ל ִלפ  ה ְלַבד ָיכוֹּ ִחיַנת ַאי ֵ ב ְ ְיֵדי  י ַעל  ת, כ ִ ת ָזרוֹּ דוֹּ ַוֲעבוֹּ ת  ְזבוֹּ וֹּ כ  ת  נוֹּ ְוָכל ָהֱאמו  ְרִסית  יקוֹּ ִ ת  ָהֶאפ  ירוֹּ
ְרִסי  יקוֹּ ִ ְוָהֶאפ  ת  ִפירוֹּ ַהכ ְ ְוָכל  ֶפן  אֹּ ו ם  ש  ב ְ יגוֹּ  ִ ְלַהש  ר  ָ ֶאְפש  ִאי  ֶ ש  ֶאה  רוֹּ ֶ ש  ֵמֲחַמת  ר  מו  ג ָ ְרִסית  יקוֹּ ִ ְפִריִדין  ְוֶאפ  ַ מ  ֶ ש  ְיֵדי  ַעל  זוֹּ  ִחיָנה  ִמב ְ ְך  ָ ִנְמש  ת 
דוֹּ  בוֹּ ַגת ְמלֹּא ָכל ָהָאֶרץ כ ְ ָ ִחיַנת ַהש  ְלֵהֶפְך ַעל ְיֵדי ב ְ דוֹּ ו  בוֹּ ִחיַנת ְמלֹּא ָכל ָהָאֶרץ כ ְ "ה ִמב ְ ִחיַנת ַאי ֵ ת    ב ְ ְזבוֹּ וֹּ ת כ  נוֹּ ם, ֱאמו  לוֹּ ָ ִכין, ַחס ְוש  ָ ְלַבד ִנְמש 

 ֶ ש  ת  ָזרוֹּ ת  דוֹּ ב ְ ַוֲעבוֹּ ִנְמָצא  ַרְך  ָ ִיְתב  ְוה'  דוֹּ  בוֹּ כ ְ ָהָאֶרץ  ָכל  לֹּא  מ ְ ֶ ש  ְדִעין  וֹּ י  ֶ ש  ְיֵדי  ַעל  י  כ ִ  ,' ְוכו  ר  אוֹּ י  ו  ֵמִרב  ִכין  ָ ְמש  ָנְפלו   נ ִ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ָבר.  ד ָ ָכל 
ִשין   עוֹּ ֶ ד ש  רו  ֵ ְבִדים ֵעץ ָוֶאֶבן ְוָכל ֶזה ַעל ְיֵדי ַהפ  ָדה ָזָרה ְועוֹּ ל ֲעבוֹּ ֶ טו ת ש  ְ ֱאֶמת  ַלש   ֶ י ב  , כ ִ דוֹּ בוֹּ ִחיַנת ְמלֹּא ָכל ָהָאֶרץ כ ְ ֵבין ב ְ ה ו  ִחיַנת ַאי ֵ ין ב ְ ֵ ב 

וְ  ם  ָסתו  הו א  ֵכן  י  ִ פ  ַעל  ְוַאף   , דוֹּ בוֹּ כ ְ ָהָאֶרץ  ָכל  לֹּא  מ ְ ֶ ש  ְלַהֲאִמין  ַיַחד  ו   ֵאל  ת  גוֹּ ָ ַהש  ֵני  ְ ש  ִלְכלֹּל  ר  ְצִריִכין  ָ ֶאְפש  ְוִאי  ַהֶהְעֵלם  ַתְכִלית  ב ְ ֶנְעָלם 
: ְלהַ  וֹּ י ַלה' ְלַבד  ְלת ִ ָבר ב ִ ם ד ָ ו  ר ָלנו  ַלֲעבֹּד ש  ָלל ְוָאסו  ו  כ ְ נ  ֶ יגוֹּ ְוֵליַדע ִממ  ִ  ש 

ובזה תבין דבר נעלם מה שתקנו חז"ל בתפלה לומר ובכן תן פחדך ה'    -גמ' בברכות  עפ"ז  לבאר    נפלא בפל"ח אות יג   ביאור   עיין בזה 
ואימתך על כל מה שבראת בחינת עולם הבריאה בחינת דרי מעלה והוא על    אלקינו על כל מעשיך, בחינת עשיה בחינת דרי מטה 

דרך מה שפירש"י בפרשת בשלח )שמות ט"ו( תפול עליהם אימתה ופחד אימה על הרחוקים ופחד על הקרובים כי לפי הלימוד הזה  
ארץ כבודו, שזה בחינת עליונים  הנ"ל בדרי מעלה הם הרחוקים בחינת איה מקום כבודו, והדרי מטה הם הקרובים בחינת מלא כל ה 

למטה ותחתונים למעלה המבואר בסוף המאמר )ובזה מיושב היטב קושית הש"ס בגמרא ברכות ל"ד: על פסוק שלום לרחוק ברישא  
לרחוק   לומר  רוצה  לרחוק  שתרצו  מה  שם  עיין  תשובה  הבעלי  ממעלת  הצדיקים  מעלת  שגדולה  יוחנן  ר'  אמר  והא  לקרוב,  והדר 

ו  וכו'  הם  מעבירה  מעלה  דרי  בבחינת  והם  מעבירה  רחוקים  שהם  גמורים  הצדיקים  אדרבא  כי  נכון,  על  מיושב  הנ"ל  הדברים  לפי 
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 יאות 
ת ידים לסעודה ג' ג'  עתה יבאר כיצד אפשר לזכות להארת הרצון הנפלא בשעת האכילה ועיין לק"ה נטיל

גת הרצון הזה היא תכלית בריאת האדם בעוה"ז, דהיינו לזכות להארת הרצון הנפלא מבואר שם שהש
ות ולא רצון אחר כלל לשום הבלי עוה"ז, רק אותו ית' בחי' דעת  והמופלג אליו ית' עד שאין שום הסתכל

 קנית מה חסרת דעת חסרת מה קנית.

 

ותלמידוע"י   בן  בשלימות  כלליות  היראה  חילשעי"ז  איש  שהוא  מי  עי"ז  זריז    \יח[/ יז]  , 

ורק   \כבדהיינו שצריך איתערותא דלתתא/ (  [כא]  ש"מ   \כ/ )שקורין רוע מזליט, ואינו ההיפך  במלאכתו

דהיינו שהבסיס הוא שיהיה לו דעת הכלול    [כג ]   הוא יכול לקבל בעת האכילה הארת הרצוןעי"ז  
ומתגבר  ואז אם הוא איש חיל בעל כח להתגבר על תאוות אכילה  שעי"ז יש לו יראה כראוי  מבן ותלמיד  

הוא   אז  הרצון  להארת  לזכות  גדול  ברצון  הרצוןמאד  להארת  לזכות  לו הרצון  יכול  דהיינו שיאיר   .
האכילה, וישתוקק ויכסוף מאד אליו ית' ברצון מופלג בלי שום ידיעה שלא ידע כלל  בעת 

הידיעה    מה הוא רוצה תכלית  לאור הצחצחות שהוא  באכילתו  שזוכה  כיון  לקמן הטעם  שיתבאר  כפי 

 . שלא נדע שהיא הארת שפע הכתר שהוא בחי' רצון נפלא

זה כי "בעתו"  ,  בעתוהיינו בבחי'  ד.  ואתה נותן להם את אכלם בעתווזה בחי' )תהלים קמה(  

כעת    \כד/)במדבר כג(  כמ"ש  "כעת" שרומז למקיפין שהם בחי' "מה"בחי' הארת הרצון הנ"ל, בחי'  
וזמן    פי' שעתיד  "כעת"ופרש"י ש,  יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל יושבים  להיות עת  שישראל 

 
נקראים רחוקים בחינת עליונים למטה, כי זה עיקר השגתם לידע שהם רחוקים ממנו יתברך בחינת איה מקום כבודו כנ"ל(, אך מחמת  

ה בחינת שמראין להדרי מטה גם קצת מההשגה של איה הנ"ל שהוא בחינת  שעיקר היראה הוא על ידי כלליות העולמות כנ"ל, שז 
התרחקות, וכן להדרי מעלה מראין קצת מההשגה של מלא שהוא בחינת התקרבות, וכל זאת בשביל היראה כנ"ל על כן אמר אחר  

כי מראים להם גם בחינת    כך וייראוך כל המעשים על דרך שפירש"י סוף פרשת עקב מורא על הרחוקים וזה וייראוך כל המעשים,
התרחקות בכדי שיהיה להם יראה וישתחוו לפניך כל הברואים, זה בחינת ההתקרבות שמראין לבחינת הדרי מעלה כנ"ל וזה ויעשו  

 כולם אגודה אחת וכו', היינו בחינת כלליות העולמות הנ"ל עליון בתחתון ותחתון בעליון כמבואר בפנים: 

   ין לק"ה פדיון הבכור ה' לג ד"ה ועל כן דקדק.ועי .  עיין רמב"ן שמות יח כא   יז 

וטעם אנשי חיל. אנשים ראויים להנהיג עם גדול, כי כל קבוץ ואוסף יקרא חיל, ואיננו ביוצאי צבא המלחמה    -  רמב"ן שמות יח כא   יח
ה לי את החיל הזה )דברים ח  בלבד, וכן חיל גדול מאד )יחזקאל לג ו(, ובאר בה, חילי הגדול )יואל ב כה(, ובממון, כחי ועוצם ידי עש 

)יואל ב כב(. והנה יקרא איש חיל במשפטים, החכם   ו(, ובפירות, תאנה וגפן נתנו חילם  יז(, ישאו על כתף עירים חיליהם )ישעיה ל 
הזריז והישר. ובמלחמה. הגבור הזריז היודע מערכות המלחמה, ותקרא גם כן האשה אשת חיל )משלי לא י( בהיותה זריזה ויודעת  

 הנהגת הבית:  ב 

אנשי חיל, אנשי כח וזריזות, וכן אשת חיל, בעלת כח וזריזות בעבודת הבית, כאשר יפרש בה )במשלי לא(, כענין ואשר    ויש מפרשים 
יז(, מלשון   לג  )שם  ימלט  וברב חילו לא  וכן  יב(, בכחך.  נט  )תהלים  וכן הניעמו בחילך  ד(,  )דניאל א  כח בהם לעמוד בהיכל המלך 

שיאמר  ישראל,    הארמית  מכל  חיל  אנשי  משה  ויבחר  אמר  כה(  )בפסוק  ולמטה  בידי.  חילא  אית  כט(  לא  )בראשית  ידי  לאל  ביש 
 המובחרים מכל העם, והכל בכלל, כאשר פירשתי: 

 הסוגרים נמצא כבר בדפו"ר   יט 

 תלו זאת במזל דמשמע כאילו טבעו כך והרי אומר שלא להיות כך, משמע שתלוי בו ולא במזל.  צ"ע למה   כ
ִניק "מ באידיש שלים מזלניק לקמן סוף תורה עב תנינא ) ש  כא  לְׁ ֵליַמזְׁ    יט(  פדיון בכור ה לק"ה    -  ש ְׁ

לק"ה   כב לג    עיין  ה'  הבכור  ֶ   -פדיון  ש  ַעת  ַהד ַ ְיֵדי  ַעל  ֶ ש  ְוָאַמר  "ל  ַהנ ַ ָרה  וֹּ ַהת  ב ְ ִלְבָרָכה  נוֹּ  ִזְכרוֹּ נו   ֵ ְוַרב  ֵרנו   מוֹּ ֵננו   ֲאדוֹּ ק  ְקד ֵ ד ִ ן  ֵ כ  ן  ְוַעל  ֵ ב  ל 
י צָ וְ  ַעת ָהֲאִכיָלה, כ ִ ְ ש  ן ב ִ ל ֶהָאַרת ָהָרצוֹּ ֵ ל ְלַקב  ֵליַמְזְלִניק ָיכוֹּ ְ הו א ִאיש  ַחִיל ְוֵאינוֹּ ש  ֶ ל ִמי ש  ָ תוֹּ  ַתְלִמיד כ  קו  אוֹּ ַעְצמוֹּ ְוָאז ְיַחז ְ ְהֶיה ָחָזק ב ְ י ִ ֶ ִריְך ש 

ְלָיא כ ָ  ַ ָהא ת  י ָהא ב ְ ן, כ ִ ה ְלֶהָאַרת ָהָרצוֹּ ֶ ְזכ  י ִ ֶ ֵתר ַעד ש  ל  יוֹּ ד ֵ ִמְתג ַ ט ו  ֵ ש   ַ ן ִמְתפ  ָהָרצוֹּ ֶ ֵתר ְוָכל ַמה ש   ן יוֹּ ל ֶהָאַרת ָהָרצוֹּ ֵ ל ְלַקב  ֵתר ָיכוֹּ ָחָזק יוֹּ ֶ ל ַמה ש  
 ֶ ֹּש  ִממ  הו א  נו   ָ ל  ֶ ש  ַהַהְתָחָלה  ר  ִעק ַ ֱאֶמת  ֶ ב  ַאְך  ֵליַדע.  ר  ָ ֶאְפש  ִאי  ְוַהַהְתָחָלה   ' ְוכו  ֵתר  יוֹּ ב ְ ָחָזק  הו א  ֵתר  ָעָלי יוֹּ נו   ֵ ַרב  ֱאֶמת  ה  יֵקי  ד ִ ִמצ ַ ו  ם  לוֹּ ָ ַהש   ו 

ק ב ְ  י ֵכן ָצִריְך ָהָאָדם ְלִהְתַחז ֵ ִ ' ְוַאף ַעל פ  א ְלֻמְחָזִקין ְוכו  ָ ִקין ֶאל  י ֵאין ְמַחז ְ "ל, כ ִ ר ְוַכנ ַ וֹּ ָכל ד  ב ְ ֶ י ַאף ַעל  ש  ֵליַמְזְלִניק, כ ִ ְ ה ְולֹּא ִיְהֶיה ש  ֵ ַעְצמוֹּ ַהְרב 
חִ  אי ב ְ ַוד ַ י ֵכן ֵיש  לוֹּ ב ְ ִ ְבִרים ָעָלי פ  עוֹּ ֶ ת ש  ָרעוֹּ אֹּ ת ְוַהמ ְ ָקאוֹּ ת ְ ַ ְכִפי ַהַהְרפ  ַמן ו  ְכִפי ַהז ְ ִפי ָהָאָדם ו  ם כ ְ ְבָכל יוֹּ ר ו  וֹּ ָכל ד  ֵאר  יָרה ב ְ ָ ש   י ִ ֶ ֶהְכֵרַח ש  י ב ְ ו, כ ִ

ָחזָ  ֶ ִחיָרה. ַאְך ִמי ש  ִביל ַהב ְ ְ ש  י ִאם ב ִ ָלם כ ִ ֶזה ָהעוֹּ י לֹּא ִנְבָרא ב ְ ִחיָרה, כ ִ ָלם. ְוֶזה ִאי  לוֹּ ב ְ י ְלעוֹּ ִ ן ָחְפש  י ָהָרצוֹּ ן כ ִ ָרצוֹּ ק ב ְ ל ְלִהְתַחז ֵ ֱאֶמת ָיכוֹּ ֶ ק ב 
ן חָ  ָרצוֹּ ֵקק ב ְ וֹּ ת  ְ ִמש  י ֵכן ֲאִני ָחֵפץ ו  ִ י ַאף ַעל פ  ָלם, כ ִ עוֹּ ָ ב  ֶ ם ְמִניָעה ש  ו  ש  ֶפן ב ְ ו ם אֹּ ש  ֹּר ב ְ ר ִלְסת  ָ .ֶאְפש  וֹּ  ָזק ֶאל ָהֱאֶמת ַלֲאִמת 

ואם לא היראה גורמת אלא רוצה לומר סיבה של צ"ע כיון שאמר לע   כג זוכה להארת הרצון בשעת האכילה  יראה  יראה מדוע כאן לא ממשיך שע"י  ישית להתכללות. א"כ למה  יל שההתכללות היא בשביל 
ועיין לקמן תורה עז תנינא משמע שהיראה גורמת להארת    פעל קל. בהמשך מבאר שהארת הרצון הזו היא הארת מה הרי הארת מה היא הארת הבן לבד בלי התכללות, וצריך לחלק בין מה חמית למה  

 הרצון שבשעת האכילה.  

ַעל ֵאל:   במדבר פרק כג   כד ָ ָרֵאל ַמה פ  ְלִיש ְ ֵעת ֵיָאֵמר ְלַיֲעקֹּב ו  ָ ָרֵאל כ  ִיש ְ ַיֲעקֹּב ְולֹּא ֶקֶסם ב ְ י לֹּא ַנַחש  ב ְ    )כג( כ ִ

כעת הזאת אשר תגלה חבתן לעין כל שהן יושבין לפניו ולומדים תורה מפיו  עוד עתיד להיות עת    -כעת יאמר ליעקב וגו'      -  רש"י 
ומחיצתן לפנים ממלאכי השרת והם ישאלו להם מה פעל אל וזהו שנאמר והיו עיניך רואות את מוריך. ד"א יאמר ליעקב אינו לשון  

מה פעל הקב"ה ומהו גזרותיו במרום    עתיד אלא לשון הוה אינן צריכים למנחש וקוסם כי בכל עת שצריך להאמר ליעקב ולישראל 
 אינן מנחשים וקוסמים אלא נמסר להם ע"פ נביאיהם מה היא גזרת המקום. או אורים ותומים מגידים להם. ואונקלוס לא תרגם כן: 
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ולמדו כשארז"ל    ראל מה פעל קל, והמלאכים ישאלו את ישולומדים מפי הש"י לפנים ממחיצת המלאכים

מחיצתן לפנים ממלאכי   'עתידין צדיקים שיהי  [כז]   \כו/ ([כה]   )ירושלמי שבת פרק במפסוק זה  
ומחיצת  כי הם מקיפין את גבול    . מחיצה, זה בחי' מקיפים שהם המחיצה של השכל\כח/השרת

השכל השכל  השגת  למחיצת  חוץ  שהן  הצדהיינו  של  המקיפים  מחיצות  יהי'  ולעתיד  דיקים  . 
דהיינו בחי' הלא נדע של הצדיקים יהיה גבוה מהלא נדע של    למעלה ממקיפים של מלאכי השרת

המלאכים, והמלאכים ישאלו את הצדיקים היושבים לפניהם "מה" פעל קל, דהיינו לאיזה השגות של בחי'  
הש"י בגדולת  להשיג  זכיתם  נדע  שלא  הידיעה  תכלית  דהיינו  חמית"  מאיתנו  "מה  ביותר  כי  כל  ,  עוה"ב 

בחי' של הצדיקים  . ואז יהי' השגתם  \כטהקרוב יותר להקב"ה משיג יותר עד כמה אין לו השגה בו ית'/ 

וגם השגת המלאכים היא בחי' מה אבל נמוך    פעל אלמה  , בחי'  הנ"ל  דרי מעלההשגת  דהיינו    מה

יודע  כנ"ל שרוצה ולא    בחי' הארת הרצון  לאי ה  של הצדיקים. וזאת ההארה של בחי' מה  יותר
מה, וזה שעשוע ותענוג עוה"ב כנ"ל סוף אות ו', כי השגת מה חמית דהיינו בחי' תכלית הידיעה שלא נדע  
הרגשה   הוא  מהמקיף  ותענוג  מהפנימי  ולא  כנ"ל  מהמקיף  תענוג  היא  משיג,  לא  כמה  עד  ההשגה  שהיא 

ית', דהיינו אל הלא נפלאה של חיבור אל רוממותו ית' האין סופית הגורמת להשתוקקות אין סופית אליו  

הנ"ל רוצה  מה  יודע  ולא  שרוצה  וזהו  הכלנודע,  מן  למעלה  מאור    \לב/[לא]  , שהוא  הארה  היא  כי 
)הובא    \לד/ .כמבואר בזוהר נח סה  השגה בהן כלל  איןש  \לג/הצחצחות שהן אורות הכתר בחי' שרש לספירות

 
 צ"ל סוף פרק ו'  כה 

רבי ברכיה  .....     אל ומה טעמא ]במדבר כג כג[ כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל    -פרק ו  סוף  תלמוד ירושלמי )וילנא( שבת    כו 
השרת   ומלאכי  השרת  מלאכי  של  ממחיצתן  לפנים  צדיקים  של  מחיצתן  לעשות  הוא  ברוך  הקדוש  עתיד  כהנא  בר  רבי אבא  בשם 
שואלין אותן ואומרין להן מה פעל אל. מה הורה לכם הקדוש ברוך הוא. אמר רבי לוי בר חיותא ולא כבר עשה כן בעולם הזה הה"ד  

בוכדנצר ואמר הא אנא חזי גוברין ד' שריין מהלכין בגו נורא וחבל לא איתי בהון. ומה ת"ל וחבל לא איתי בהון.  ]דניאל ג כה[ ענה נ 
אלא מלמד שהיו סריסים ונתרפאו. וריויה די קדמיתא אין כתיב כאן אלא וריויה די רביעאה. הן היו מכבשין לפניו את האור. דמי  

 לבר אלהין.  
ון השגה שישראל יאמרו  ש"י דהלשון סותר כי כעת לשון הוה ויאמר לשון עתיד לכן מפרש שם שני פרושים. ורבינו משמע שמתייחס רק ללשון עתיד ולפ"ז מה פעל הוא לש ועי"ש בפר הובא בפרש"י שם.    כז

הוא למעלה מהכל כנ"ל שרוצה ולא יודע מה כמבואר בתורה עז תנינא אולי אפ"ל  למלאכים מה פעל קל, אבל מאידך ממה שמכנה השגה זו "מה" דדמי למה חמית הנ"ל וכן ממה שהיא בחי' הארת הרצון ש 
 שהוא גם לשון הווה דהיינו שרוצה עכשיו אותו ית' מכח בחי' ההעלם של מה חמית בבחי' המניעות מגבירות הרצון המבואר בתורה סו. 

למרום שאלו המלאכים מה לילוד אשה בינינו,  מהריצ"ח בשם רבי לוי יצחק זצ"ל שפירש מאמר חז"ל כשעלה משה    כמו ששמעתי   כח
דלא כפשוטו ששאלו זה את זה מה הוא עושה במחיצתינו אלא ששאלו את הקב"ה מה הוא עושה בינינו ובינך כי משה רבנו היה  

 לפנים ממחיצתם עומד בינם להקב"ה.
ועיין  דמה לו שאם היה קרוב היה משיגו.  שכל הקרוב לצדיק משיג עד כמה אין לו השגה בו אבל הרחוק ממנו נ   וכן הוא בעוה"ז   כט 

 תורה סג העתקנו לעיל בהערות סוף אות ו'.
 הוא   -היא ומתרלו    -גם בדפו"ר ותרלד   ל 

ג' צדיק    ה תנינא סוף אות   עיין לק"ה כלאי הכרם ב' יא שהארת הרצון הזו היא מאור הצחצחות בחי' והשביע בצחצחות נפשך בחי' צדיק אוכל לשובע נפשו ועיין לעיל תורה   לא 
עליון. ועיין לקמן תורה עז    אוכל לשובע נפשו ושביעת הנפש זה בחי' הצחצחות ועיין לעיל תורה כד שאור הצחצחות הוא למעלה מהספירות, כשכלולים בשרשם בכתר בחי' רצון

 תנינא עה"פ לעת האוכל גשי הלום  

ב    עיין לק"ה   לב ואילן הלכה  מָ     -כלאי הכרם  ַהצ ְ ֵלי  ו  ד  ג ִ ר  ְיֵדי  ְוִעק ַ ַעל  ן  ֵ כ  ְוַעל  "ל.  נ ַ ַ כ  ף  סוֹּ ָהֵאין  ֶאל  ל  ו  ט  ב ִ ְבִחיַנת  ב ִ הו א  ָהָאֶרץ  ִמן  ִחים 
הו  ֶהָאַרת ָהָרצוֹּ  ז ֶ ֶ ף ש  ל ֶאל ָהֵאין סוֹּ ו  ט  ִחיַנת ב ִ ַהְינו  ב ְ ן, ד ְ ן ָהֶעְליוֹּ ָרצוֹּ ָ ל ב  ֵ ט  ַ ִכין ְלִהְתב  ַעת ָהֲאִכיָלה, כ ַ ָהֲאִכיָלה זוֹּ ְ ש  ִכין ב ִ ז וֹּ ֶ י  ן ש  ֲאָמר כ ִ ַ מ  ַ ְמבָֹּאר ב 

וְ  ִחיַנת  ב ְ  , וֹּ ַנְפש  ְלשַֹּבע  ֵכל  אֹּ יק  ַצד ִ ִחיַנת  ב ְ הו   ז ֶ ֶ ש  ז(  ִסיָמן  ְנָיָנא  ת ִ ֵטי  ו  ִלק  )ב ְ  ' ְוכו  ְיַנֲהֵגם  ַעת  ְמַרֲחָמם  ְ ש  ב ִ ִכין  ז וֹּ ֶ ש  ָך  ֶ ַנְפש  ת  ַצְחָצחוֹּ ב ְ יַע  ב ִ ְ ִהש 
ת  ְחָצחוֹּ ת ַהצ ַ רוֹּ ה ְלאוֹּ ָ ְקֻדש   ִחיַנת ָהֲאִכיָלה ד ִ הו א ב ְ ֶ ת ש  ִפירוֹּ ֵהם ְלַמְעָלה ֵמַהס ְ ֶ ְנָיָנא ִסיָמן ה( ש  ֵטי ת ִ ו  ִלק  ' )ב ְ ְקעו  ְוכו  ֲאָמר ת ִ ַ מ  ַ ְמבָֹּאר ב  ַ ל    , כ  ו  ט  ב ִ

ְבִחיַנת ְוַיִין ְישַ  ַח, ב ִ ֵ ְבִחיַנת ַיִין ַהְמַשמ  ִין הו א ב ִ ן ָאז ַאַחר ָהֲאִכיָלה ָאז ַהי ַ ֵ ף ְוַעל כ  ן  ֶאל ָהֵאין סוֹּ ֵ ש  ִיְסָעד. ְוַעל כ  ש  ְוֶלֶחם ְלַבב ֱאנוֹּ ח ְלַבב ֱאנוֹּ ַ מ 
"ל ְוֶזה ב ְ  נ ַ ַ ָנם ִלְבָרָכה, ַהְינו  כ  ֵתינו  ִזְכרוֹּ וֹּ ָאְמרו  ַרב  ֶ מוֹּ ש  ר, כ ְ ֵ כ  ַ ה ֵאינוֹּ ְמש  ֻעד ָ ְך ַהס ְ תוֹּ ב ְ ֶ ָ ַיִין ש  ת ַהמ  ַ ְרכ  י ב ִ ן, כ ִ זוֹּ ָ ת ַהמ  ַ ְרכ  ל ב ִ ֶ ל ַיִין ש  ֶ ס ש  וֹּ ן  ִחיַנת כ  זוֹּ

ֶהָאַר  ִחיַנת  ב ְ הו א  ֶ ש  ַח  ֵ ַהְמַשמ  ַיִין  ִחיַנת  ב ְ ה  ָ ְקֻדש   ד ִ ִין  ַהי ַ יְך  ִ ְלַהְמש  ַֹּח  כ  ֵיש   ְוָאז  ַֹּבע  ַהש  ַעל  ף  ֶנֱאַמר  סוֹּ ָהֵאין  ֶאל  ל  ו  ט  ב ִ ִחיַנת  ב ְ "ל,  ַהנ ַ ן  ָהָרצוֹּ ת 
"ל:  נ ַ ַ ָלה כ  דוֹּ ה ג ְ ָ ְקֻדש          ב ִ

דם הקדמון הנזכר בספר התקונים )בתקון י"ט ובריש תיקון ע' ובכמה מקומות( ובלשון הגאונים  א   -ח"ג שער א'    ועיין שערי קדושה   לג
ולפ"ז מובן שהם מקיפין הנ"ל שא"א לדבר מהם אלא לרמוז בידים  נקרא צחצחות  כי אדם קדמון הוא הקו הראשון שנכנס בחלל  . 

יצאו   ונק אורות העקודים  העולמות  הפנוי ומהאורות היוצאים ממנו  ודים מהעינים והברודים מאור מה החדש שיצא מהמצח  מהפה 
     והוא עולם האצילות אבל ממנו בעצמו אין מדברים כלל כמבואר כל זה בעץ חיים.

עי"ש  ש   עוד  מבאר  האדם  ב' במהות  ו שער  מבריאה  ויחידה מא"ק  הנשמה  יכול    ולפ"ז לכאורה חיה מאצילות  ליחידה  שזכה  מי  רק 
אלה  לאורות  המב לזכות  לפי  אבל  אחר  .   במקום  עולמים(  ואר  בית  חבר  צחק  רבי  בשם  התורה  לחיה  )בסוף  רק  זכה  רבנו  שמשה 

מאלוקים   מעט  ותחסרהו  רבנו  במשה  ביה  דכתיב  וזהו  ליחידה  יזכה  לכל  ומשיח  זכה  האמיתי  המנהיג  רבנו  שמשה  כאן  ומבואר 
מקשה רק מעורר שהרי יש כאן ערבוב של    )ובאמת איני   המקיפין המבוארים כאן מוכרח לומר שגם במדרגת חיה אפשר לזכות לזה.

שיצאו מפה  העקודים  אורות  בחי'  גם  שהם  עפ"י פתחי שערים לרבי יצחק חבר במ"א  דעת הגאונים עם שיטת האריז"ל( עוד נראה  
 .וע"כ נקרא יחידה   הנברא כלול במאציל בחי' ש היכן שהכל אחד    באורות   משרשים א"ק בבחי' שהכלים עדיין  

ָאה ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא ָקְייָמא ַעל ַההו א    -.  זוהר נח דף סה   לד ָ ָתא ִעל  ַכד ְרעו  ִתין ְלֵעיָלא, ד ְ ְצלוֹּ ן ֲאֵריַמת ְיָדאי ב ִ ְמעוֹּ ִ י ש  ָלא  ָאַמר ַרב ִ ָתא ד ְ ְרעו 
יק ַמאי ְדַאפ ִ  ִ א ַאפ  ָ יר ְלֵעיָלא. ְוַההו א ֵריש  ָסִתים ַית ִ א ד ְ ָ ַלל ְלָעְלִמין ֵריש  ס כ ְ ַ .  ִאְתְיָדע ְולֹּא ִאְתפ  ְסִתימו  א ב ִ ָ ֹּל   יק ְוָלא ְיִדיַע ְוָנִהיר ַמאי ְדָנִהיר כ 
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כד באכילתו  (\לה/בתורה  שזוכה  למי  הרגשה  קצת  נפשו  אלא  לשבע  אוכל  ש\לו/להיות  ומי  להם  ז,  וכה 
שי בלא  ית'  אליו  עצומה  להשתוקקות  לבו  מהומתעורר  תכלית    דע  בבחי'  י'(  אות  בתחילת  )כנ"ל  רצונו 

 ואתה נותן להם את אכלם בעתו , בבחי'  \לח/ א מתגלה בעת האכילהיוהלז  ,הידיעה שלא נדע
יו להשגות  יזכו  שישראל  לעת  דהיינו  יאמר"  ל"כעת  הרומז  בעתו  בחי'  שהשגת  מהמלאכים,  דהיינו  תר 

 
ִר  ְ פ  ַההו א  וֹּ  ִמג  ו  ִריס.  ְ ִאְתפ  ִריסו   ְ פ  ַחד   . יה  ִמנ ֵ ְלִאְתְנָהָרא  ו  ֲאַבְתֵריה   ף  ְלִמְרד ַ ָאה  ָ ִעל  ָבה  ָ ַמֲחש  ד ְ ָמֵטי  ְרעוֹּ  ָאה  ָ ִעל  ָבה  ָ ַמֲחש  ַהִהיא  ד ְ ְרִדיפו   ב ִ יָסא 

עַ  ָמֵטי  ד ְ ְוָלא  ָסִתים  )בסתימו(  ְנִהירו   ב ִ ָנִהיר  ָאה  ָ ִעל  ָבה  ָ ַמֲחש  ִאיהו   ההוא(  )ס''א  ְכֵדין  ו  ָנִהיר.  ד ְ ַמה  ָנִהיר  ִריָסא  ְ פ  ַההו א  ְוַההו א  ד  ְיִדיַע  ָלא 
ד ְ  ַפְרָסא  ד ְ ְנִהירו   ב ִ ִאְתְייַדע  ָלא  ד ְ ָבה  ָ ַמֲחש  ד ְ ְנִהירו   ַהאי  ַטש   ָ ב  ֵדין  כ ְ ָיַדע.  ָלא  ָבה  ָ ְוָלא  ַמֲחש  ִאְתְייַדע  ְוָלא  ְיִדיַע  ָלא  ד ְ ה  ַ ִממ  ָנִהיר  ד ְ ָקְייָמא 

ְפִריָסא ְוָנֲהִרין כ ְ  ְנִהירו  ד ִ ַטש  ב ִ ָ ָלא ִאְתְייַדע ב  ָבה ד ְ ָ ַמֲחש  א ְנִהירו  ד ְ ְכֵדין )נ''א האי( ד ָ ְלָייא. ו  ע ֵהיָכִלין.  ִאְתג ַ ַ ש  ֵ  ֲחָדא ְוִאְתֲעִבידו  ת 

ו   ָכל ת ֵ ְוֵהיָכִלין ָלאו ִאנ  ָתא ד ְ . ְרעו  הו  ָקְייָמא ב ְ ָמִתין. ְוָלא ִאית )איהו( ָמאן ד ְ ְ ן ִנש  ו  ִחין ְוָלאו ִאנ  ן רו  ו  ִרין ְוָלאו ִאנ  ְלהו   ן ְנהוֹּ ֻ ָקְייֵמי כ  ִרין ד ְ ע ְנהוֹּ ַ ש 
 ַ ש  ְתַרְייהו  ב ְ ַ ף ב  ְלהו  ְלִמְרד ַ ֻ ָנא כ  ב ְ ְ ש  חו  ְייהו  ב ְ ִאיהו  ַחד ִמנ ַ ָבה ד ְ ָ ַמֲחש  ין ָלא ָקְייֵמי ָלא  ב ְ ֵ . ְוִאל  ָקן ְוָלא ִאְתְייָדעו  ב ְ ָבה ְוָלא ִמְתד ַ ָ ַמֲחש  ָקְייֵמי ב ְ ֲעָתא ד ְ

ל ָרֵזי ִדְמֵהי  ָ ין ָקְייֵמי כ  ֵ ִאל  ְוָלא ָתְפִסין. ב ְ ה   ָ ְפִסין ב  ָ ָאה )נ''א עלאין(. ת  ָ ָבה ִעל  ָ ַמֲחש  ְוָלא ב ְ ָתא  ְרעו  ִר ב ִ ן ְנהוֹּ ו  ִאנ  ְוָכל  ָתא  ָבה  ְמנו  ָ ַמֲחש  ין ֵמָרָזא ד ְ
. ָלאו ָהכָ  ן ְוָלא ִאְתְייָדעו  ִרין ְוָלא ָמטו  ף. ַעד ָהָכא ָמטו  ְנהוֹּ ן ֵאין סוֹּ ְלהו  ִאְקרו  ֻ ָאה )דלתתא ד''א ולתתא( כ  ָ ָבה. )כדין  ִעל  ָ ָתא ְוָלא ַמֲחש  א ְרעו 

כ ְ  ָנִהיר.  ד ְ אן  ַ ִממ  )ידיע(  ִאְתְייַדע  ְוָלא  ָבה  ָ ַמֲחש  ָנִהיר  כד(  ַעד  ד''א  ָדא  ב ְ א  ד ָ ְוָאִעיל  ְדָנִהיר  ְלַמאן  ְוָנִהיר  יָנה  ב ִ וֹּ  ג  ים  ְוַאְסת ִ ש   ֵ ִאְתַלב  ֵדין 
ָדא. ב ְ א  ד ָ ְוָנִהיר  ָדא  ב ְ א  ד ָ ר  ַ א ִאְתַקש   ָ ֹּל  כ  ָסִליק  ד  ַ כ  ָנא  ָ ָקְרב  ד ְ ְבָרָזא  ו  ֲחָדא.  כ ְ ְלהו   ֻ כ  ִלילו   ִאְתכ ְ ְסִליקו    ד ְ ב ִ ְלהו   ֻ כ  ָקְייֵמי  ֵדין  ר  כ ְ ַ ָבה ִאְתַעט  ָ ַמֲחש  ו   

יה  ִא  ִמנ ֵ ף. ו  ָאה )דלא אתיידע בה כלל( ִאְקֵרי ֵאין סוֹּ ָ ָבה ִעל  ָ יה  ַמֲחש  ִאְתְנִהיר ִמנ ֵ ף. ַההו א ְנִהירו  ד ְ ֵאין סוֹּ ָנִהיר  ב ְ ַכח ְוָקְייָמא ְוָנִהיר ְלַמאן ד ְ ת ְ ְ ש 
י  ַצד ִ ן ד ְ ָלֵקיהוֹּ ָאה חו  ָ א ָקִאים. ַזכ  ָ ֹּל  א כ  ָאֵתי.  ְוַעל ד ָ ְבָעְלָמא ד ְ ָעְלָמא ֵדין ו   ַקָיא ב ְ

ֲאִציל. 'ְוִאְתֲעִביד     -אות ח'    כד   עיין תורה   לה  ַ ֱאָצִלים ְלֵבין ַהמ  ין ַהנ ֶ ֵ ס ב  רו  ָ א פ  הו  ֶ ֶתר, ש  ֶ ִחיַנת כ  הו א ב ְ ֶ ב, ש  ֵ ר ְוַהְמַיש   ע ֵהיָכִלין,  ֶזה ַהְמַסד ֵ ַ ש  ו  ת ְ
ִחי  ִרין, ְוָלא רו  ן ְנהוֹּ ו  ָלאו ִאנ  ְכִלית ַהיְ ד ְ ַ ה ת  ז ֶ ֶ ִעין'. ְוַדע, ש  ִקין, ְוָלא ִמְתַיד ְ ב ְ , ְוָלא ִמְתד ַ הו  ָקְיָמא ב ְ ָמִתין, ְוֵלית ָמאן ד ְ ְ ְכִלית  ן, ְוָלא ִנש  ַ י ת  ִדיָעה, כ ִ

לֹּא ֵיַדע:  י      ַהְיִדיָעה ד ְ ָך"; כ ִ ֶ ת ַנְפש  ַצְחָצחוֹּ יַע ב ְ ב ִ ְעָיה נ"ח(: "'ְוִהשְֹּ ַ ִחיַנת )ְיש  ת    ְוֶזה ב ְ ִפירוֹּ ֵהם ְלַמְעָלה ֵמַהס ְ ֶ ת, ש  ְחָצחוֹּ , ֵהם ַהצ ַ ו  ת ֵאל  רוֹּ עיין ) אוֹּ

ֵֹּ ( פרדס שער הצחצחות  ַיד ַהש  ֵאין ְיכֶֹּלת ב ְ ֶ י ש  ִ , ַאף ַעל פ  ו  ת ֵאל  גוֹּ ָֹּ יג ַהש  ִֹּ וֹּ ְלַהש  ְבת  ַ ֹּף ַמֲחש  ְרד  י ִ ֶ ֶכה ש  ז וֹּ ֶ ֵרי ִמי ש  ְ ב ְ , ַאש  י ָלא ִמְתד ַ ָתם, כ ִ יג אוֹּ ִֹּ ִקין  ֶכל ְלַהש 
 ְוָלא ְיִדיָען: 

ִביֵנם": ְוָצִריְך ְלזַ   -סוף אות ג'    תורה ה' תנינא   לו  י ת ְ ד ַ ַ ַמת ש  ְ ב ל"ב(: "ְוִנש  וֹּ ְבִחיַנת )ִאי  ָמה, ב ִ ָ ש  לוֹּ ְנש  י ֵ ֶ ת הו א, ִמי ש  נוֹּ בו  ְלַצְחֵצַח  ְוִאיש  ת ְ ְך ו  ֵ כ 
 ָ יְך ַהְמש  ִ ְמש  ַ מ  ֶ ה ַעל ְיֵדי ש  ָמה, ְוֶזה ַנֲעשֶֹּ ָ ש  ם  ַהנ ְ ֵ י ַעל ש  ד ַ ַ י ש  ם, כ ִ ִחיַנת ִצְמצו  הו א ב ְ ֶ י, ש  ד ַ ַ ִחיַנת ש  ה ב ְ ז ֶ ֶ ִמים, ש  ְך ִצְמצו  ת ְלתוֹּ ת ֱאלֹּקו  ו  ָחִני  ַכת רו 

ָלמוֹּ ַדי,   ָאַמר ְלעוֹּ ֶ ֲחִגיש  ה מ"ו,  ָ ָרש  ָ פ  ו  ה ה'  ָ ָרש  ָ ה פ  ַרב ָ ית  ִ ֵראש  ב ְ ן  ְוַעי ֵ ץ,  ת ִמק ֵ ַ ָרש  ָ "י פ  ִ ֵפיַרש  ב ְ ָבא  ו  מ  ַ י"ב( )כ  ועל ידי זה מצחצח הנשמה. וזהו: "ונשמת שדי  ,  ָגה 
תבונות    -תבינם"   הוא איש  ואזי  הנשמה,  זה מצחצח  ידי  על  צמצומים,  לתוך  רוחניות אלקות  דהינו המשכת  בחינת שדי,  ידי  שעל 

תו, כי כשממשיך רוחניות  כנ"ל. כי על ידי המשכת רוחניות אלקות לתוך צמצומים, דהינו לתוך גופים, על ידי זה נכפל ונתרבה פרנס 
הגוף   עם  רוחניות אלקות  חבור  ידי  על  חדשה  בריאה  נעשה עתה  כי  בריאה,  בחינת  זה  גופים,  לתוך  דהינו  לתוך צמצומים,  אלקות 
'מקרני   מפרנס  יתברך  השם  כי  תכף,  פרנסה  נותן  יתברך  השם  אזי  בריאה,  איזה  כשנעשה  תכף  ואזי  הבריאה,  עקר  שזה  והצמצום, 

, ותכף שיש בריאה, תכף השם יתברך נותן פרנסה, כי הנשמה לבד אינה צריכה פרנסה, וכן הגוף  )עבודה זרה ג: ( כנים'    ראמים עד ביצי 
ובשרא'   דנפשא  'שתופא  דהינו  הגוף,  עם  הנשמה  כשנתחבר  רק  הוא  הפרנסה  צרך  ועקר  פרנסה,  כן  גם  צריך  אינו  הקדמת  לבד  )עיין 

י שממשיך רוחניות אלקות לתוך צמצומים וגופים שזה בחינת בריאה, בחינת שתופא דנפשא  אז צריכין פרנסה, ועל כן על יד התיקונים(  
: כל המשתף שם  )ברכות ס"ג( וגופא, על ידי זה נתרבה ונכפל פרנסתו, כי תכף כשיש בריאה, נותן השם יתברך פרנסה כנ"ל. וזה בחינת  

בצערו   שה   -שמים  הצמצום  לתוך  אלקות  רוחניות  ומשתף  שממשיך  זה  דהינו  ידי  על  כי  פרנסתו,  לו  כופלין  אזי  צער,  בחינות  וא 
נתרבה הפרנסה כנ"ל. שנאמר: והיה שדי בצריך, וכסף תועפות לך. 'שדי' זה בחינות הצמצום, בחינות המשכת רוחניות אלקות לתוך  

ידי הפרנסה הוא מצחצח    ועל על ידי זה: "וכסף תועפות לך", הינו רבוי הפרנסה כנ"ל,    -הצמצום, בחינת 'משתף שם שמים בצערו'  

בחינת   זה  הנפש  ושביעת  נפשו",  לשבע  אוכל  "צדיק  י"ג(:  )משלי  שכתוב  כמו  הנשמה,  בשביל  רק  הוא  הצדיק  אכילת  כי  נפשו, 
הוא   אזי  כשמצחצח נשמתו,  ואזי  נפשך".  בצחצחות  "והשביע  נ"ח(:  )ישעיה  בבחינת  אכילתו,  ידי  על  הצחצחות, שמצחצח נשמתו 

 . ועל ידי זה נתגלין העצות כנ"ל. ומשם גדלה האמונה וכו' כנ"ל: "ונשמת שדי תבינם" כנ"ל איש תבונות, בחינת:  
 והוא  -והיא ומתרלו  -גם בדפו"ר ותרלד   לז

לו צדיק גדול, צריך שיהיה לו איזה צער בכל יום, וגם מי שדעתו יותר גדולה,  י דע, שכל אחד מישראל, אפ   -  עיין תורה עז תנינא   לח
בחינת )קהלת א(: "יוסיף דעת יוסיף מכאוב". וההמתקה הוא על ידי אכילה בקדשה וביראת שמים, הינו, שעל ידי  צערו גדול ביותר, ב 

ושלום,   חס  הצער,  מן  נשתלשל  יהיה  שלא  וגם  ושלום,  חס  ביותר,  הצער  יתגבר  שלא  המתקה,  נעשה  זה  ידי  על  בקדשה,  אכילה 
ועל  ושלום.  נעשה ההמתקה    השתלשלות אל הסטרא אחרא, שהיא דין קשה, חס  זה  ידי  ידי אכילה בקדשה, שעל  זה, הינו על  ידי 

כנ"ל, על ידי זה נעשה הפה בבחינת קומת אדם, בבחינת )שמות ד(: "מי שם פה לאדם", הינו שעושה ומשים הפה לבחינת קומת אדם.  
י משים את הפה לאדם, שנעשה  כי מי שאין אכילתו בקדשה, חס ושלום, אזי פיו הוא בחינת בעל חי ממש, אבל כשאוכל בקדשה, אז 

כנ"ל.   אדם  קומת  בחינת  הלם",  מהפה  גשי  האכל  "לעת  ב(:  )רות  בבחינת  דיקא,  אכילה  בשעת  לאדם  באה  היא  היראה  עקר  כי 

'אין הלם אלא מלכות' )זבחים קב(, שהיא בחינת יראה, כמו שאמרו )אבות    -)כאשר דברנו מזה ]במקום אחר[ לעיל בסימן ז אות י(  
'א  ג(:  מקץ  פרק  'ויהי  )וכמבאר במאמר  להאדם,  היראה  באה  אזי  אכילה  נמצא שבשעת  מלכות'.  מוראה של  מרחמם    -למלא  כי 

ועל כן כשאוכל בקדשה וממשיך על    ינהגם', שעקר האכילה והפרנסה נמשכת מבחינת מלכות, שהיא בחינת יראה, עין שם היטב(.
ש  יראת  כראוי, אזי הוא מכניס את בחינת המלכות,  עצמו היראה הבאה לו בשעת אכילה, דהינו שאוכל עם  ובטהרה  מים בקדשה 

אוכל   כשאינו  כי  כנ"ל.  לאדם"  פה  שם  "מי  בבחינת:  אדם,  קומת  בחינת  מהפה  נעשה  ואזי  הפה,  לתוך  כנ"ל,  היראה  בחינת  שהיא 
ל בקדשה וביראה,  בקדשה וביראת שמים, אזי היראה הבאה בשעת אכילה כנ"ל, היא עומדת מרחוק ואינה נכנסת בו, אבל כשאוכ 

דהינו שממשיך על עצמו היראה קדושה הנ"ל, אזי נכנס בחינת היראה מלכות בפיו, ונעשה מהפה בחינת קומת אדם כנ"ל. ובשכר זה,  
שאוכל בקדשה וביראת שמים ועושה מהפה קומת אדם, על ידי זה זוכה לעליה יותר גדולה, שנתעלה בחינת קומת אדם הנ"ל ונעשה  

בחינת אדם  בחינת אדם העליו  פנחס רכה(; שזה  זוהר  )עיין  עליו מלמעלה"  "ועל הכסא דמות כמראה אדם  )יחזקאל א(:  ן, בבחינת 
העליון, בחינת: 'שכינה מדברת מתוך גרונו', בחינת: "אדני שפתי תפתח", שבפתיחת פיו הוא בחינת אדני, בחינת 'שכינה מדברת מתוך  

, אזי הוא בגדר מדבר, כי גדר האדם הוא הדבור, אבל אחר כך זוכה שנתעלה הפה  גרונו'. הינו כי כשעושה מהפה בחינת קומת אדם 
 בבחינת אדם העליון, הינו בחינת: שכינה מדברת מתוך גרונו, בחינת: 'אדני שפתי תפתח', כנ"ל:  



           7יד.   מוהר"ן תנינא                           ז          תורה          ליקוטי                                             

בעתו דייקא, בחי' הארת הרצון שהוא בחי' מה    .השגות אלה הם כאשר אתה נותן להם את אכלם
וכו'. בחי' מקיפים הנ"ל שהם בחי' מה, שזהו בחי'   כעת יאמר ליעקב ולישראל מהבחי'  

 :  הארת הרצון כנ"ל
 

כנ"ל  שלימות היראה  עתה יבאר טעם שהארת הרצון הנ"ל שמתגלית ע"י התכללות בן ותלמיד דהיינו
 ,  , ומבאר כי הפרנסה היא מהמלכות לכן המפרנס בהכרח שתיהיה לו מלכותדווקא בשעת אכילהמתגלית 

ומלכות זו צריך בה עיון כי מפרש דבריו שהכוונה לממשלה, אבל מאידך, לעיל מניה ביאר שכלליות בן 
מלשון רבנו נראה  הגורמת, ואילו  ותלמיד היא לצורך היראה, ומשמע בפשטות מהלך העניין שהיראה היא

ובפנים הקשיתי עם המפרנס צריך מלכות מדוע צריך דווקא  כאילו עזב את עניין היראה מתחיל עניין חדש. 
שבאמת שניהם נכונים  משמע  \לט/ידעיין בפל"ח אות להיות מולך ולא ממליך הרי שניהם זו בחי' מלכות. ו
. )ואולי אפשר לומר שזהו אין  כמבואר לקמן אות יג ותואע"פ שכאן נקט ממשלה אבל גם יראה היא מלכ

ועיין לפרנסה ע"י המלכות(  לא חסר לומחסור ליראיו דהיינו שגם הממליך את הש"י דהיינו ירא שמים 
לקמן תורה טז תנינא גם שם מדבר מעניין שאת הפרנסה מקבלים מהמלכות ושם מדבר מכבוד המלכות 

שזה כפי הענווה  דהיינו כבוד מלכות כת הקב"ה ל מות היא כפי המשמע שהמלכושם   שנעשה ע"י הענוה.
 עי"ש.

והמלכות מקבלת את הפרנסה מכתר עליון הנ"ל שהוא המקיפים העליונים של הצדיק שהם בחי' תכלית  
  הידיעה שלא נדע בחי' רמזים שבים החכמה דהיינו מה שא"א לפרש בפיו אלא רק לרמוז בתנועת הידים

 . \מ, ולאור הצחצחות/ ל האותיות שרומז לסוד עליוןבחי' תגים הנ"ל שע
  הזהמתעורר שרש הפרנסה   מהרמזים שבים החכמהשמקבלת המלכות לכן בשעת האכילה שהיא הפרנסה 

המתבטא בהתעוררות של רצון עצום ונפלא אליו ית'   היינו מקיפין הנ"ל שהן אור הצחצחות משפע הכתרד
 . בלא שמבין כלום

   שאורות אלה הם בחי' אור הפנים וש"ע נהורין עליונים. אות יתבארהולקמן בסוף 

 [מא]   הארת הרצון בעת האכילה דווקא. דע, כי מי שרוצה לחגור מתניו  שמתגלהומה  

ההיפך    'איש חיל ולא יהי   'צריך שיהי   מג ם בו, הוא ילהתלוימבלהיות מפרנס ליתן פרנסה  
שיהי מדשקורין   צריך  כי  ש"מ(.  מזל  כל    ')רוע  כי  ממשלה  קצת  נמשך  לו  הפרנסה 

משתלשל    \מו/(מה) מהמלכות השפע  המלכותאל  ברוחניות  כי  אותו    \מז/ספירת  מחלקת  לעולמות והיא 

 
הדעת הקדושה של    שם אות יו"ד, ועל ידי כלליות בן ותלמיד נראה לעניות דעתי דרוצה לומר, שאז נמשך על ידי   -  פל"ח אות יד   לט 

המקיפין גם בחינת יראה שהוא בחינת מלכות, בחינת מוראה של מלכות כמבואר לקמן בפנים באות י"ג ועל כן על ידי זה מי שהוא  
איש חיל וכו', היינו שיש לו קצת ממשלה ויש לו איזה שייכות עם המלכות, על כן יכול לקבל בשעת האכילה הארת הרצון שהוא  

הרצון  הארת  כן    בחינת  גם  וזה  הפרנסה  את  יראה  בחינת  שהיא  המלכות  מקבלת  שמשם  הנ"ל,  העליונים  המקיפים  הארת  בחינת 
בחינת )רות כ( לעת האוכל גשי הלום אין הלום אלא מלכות וכו' המבואר לקמן, היינו בחינת היראה הבאה להאדם בעת האכילה  

וזה גם כן בחינת )קהלת י( אשריך ארץ שמלכך בן חורין המובא  כמבואר לקמן במאמר רצועה היתה יוצאת וכו' סימן ע"ז עיין שם  
לקמן, היינו כשיש בחינת כלליות בן ותלמיד שהוא בחינת יובל בחינת חירות, ועל ידי זה נמשך יראה שהוא בחינת מלכות, והמלכות  

וי  יאכלו, היינו שמי שהוא איש חיל  ושריך בעת  )שם(  ואז  זוכה  מקבלת פרנסה מן המקיפים העליונים,  ש לו איזה שררות וממשלה 
 לקבל בשעת האכילה הארת הרצון שהוא בחינת בעת יאכלו כמבואר בפנים: 

 י דבי אתונה ד"ה בסילותא דכדנייתא(  ששרש הממון הוא אור צח ומצוחצח )בביאור הסב   ועיין תורה כג   מ
 ב פרק ד' כט ועי"ש הביאור בזה ברלב"ג, ובפרק ט' כח ועי"ש מצודות דוד.   -פרש"י במלכים   -כל חגורת מתנים לשון זרוז גבורה הוא    מא 

 להתלוים   -מתרצו    מב 

 היא   -בתרלד   מג

 ם נכתב כאן בלי הסוגרים[  הסוגרים נמצא כבר בדפו"ר  ]צ"ע במנוקדי   מד

 ]ועיין זוהר וירא דף קז. ולקמן תורה טז[   עיין זוהר תרומה קנג. במקדש מלך שם ועי"ש גם בדף קע. מה 

ַתח   -זוהר תרומה קנד.    מו  ָּ ַמר   יעקב  רבי   עוד   פ  יתָּ   כ" מש  לפרש  ְואָּ ש ִ ן   ְועָּ ְלחָּ ֻׁ ן ',  וגו  שטים  עצי   ש  ְלחָּ ֻׁ א   ש  א   ִאיהו    ד ָּ ָּ ,  למטה  הוא  שבמשכן  זה  שלחן  ְלַתת 

ה  אָּ ו ָּ ם   ֲעֵליה    ְלש ַ חֶׁ ין   לֶׁ ִ ַאפ    לה   שיש  לפי   הפנים  לחם  נקראת  וגם,  האצילות  בסוף  למטה  שהיא  המלכות  סוד   הוא  השלחן  ל "ר,  הפנים  לחם  את  עליו  לשים  כדי  ד ְ

ִדיף   ַמאן   ושואל ,  למטה   להאיר  הרבה  פנים א   עָּ א   ִמן   ד ָּ ם   מזו  זו  יותר  חשובה  שבמלכות  בחינה  איזו  ד ָּ חֶׁ ן   או    לֶׁ ְלחָּ ֻׁ א   ִאי ,  השלחן '  בחי   או  הלחם'  בחי   ש    ֵתימָּ
א  כל ָּ   השני  שאין  מה  מורה  האחד   ודאי  אלא ,  כנויים  שני  אחד   לענין  יהיו  למה   כן  שאם   כן  לומר  אפשר  אי,  שוים   הם   ששניהם   תאמר  אם  ַחד   ִאיהו    ( : קנד   דף )   ד ְ

א   כי  לדבר  וראיה,  יותר  חשובה   שבה   לחם'  שבחי  נאמר   אם  כן  ואם,  מורה ְלחָּ   הָּ ֻׁ א   ן ש  רָּ י   ִמְתַסד ְ ם   ַההו א   ְלַגב ֵ חֶׁ   את   עליו  להניח  ומוכן  מסודר  השלחן  שהרי  לֶׁ

ן   ְותו  ,  הלחם ְלחָּ ֻׁ א   ש  ָּ ם   ְלַתת  חֶׁ  .   הלחם  אל   טפל   הוא  שהשלחן  נראה  הרי,  למעלה  עליו  מונח  והלחם  למטה  הוא  השלחן  שהרי  ועוד   ֲעֵליה    ְולֶׁ

או   באמת  אבל  ִכי   לָּ א ,  כן  החושב   ביד   הוא  וטעות   כך  הדבר  אין  הָּ ל ָּ ן   אֶׁ ְלחָּ ֻׁ א   ִאיהו    ש  רָּ א   ִעק ָּ ו רָּ ִסד  יֵליה    ב ְ א   ד ִ לָּ אן   ְלַקב ְ ְרכָּ א   ב ִ ְלֵעיל ָּ א   ד ִ נָּ א   ו ְמזו  ְלמָּ   אלא  ְלעָּ

זָּא ,  הברכות  את  לקבל   הראוי  כלי  הוא  השלחן  כי,  לעולם   המזון  שפע  ולהמשיך   מעלה  של   הברכות  לקבל   המקום  שהוא   צפון  לצד   בסדורו  העיקר  הוא  השלחן   ו ֵמרָּ
ן   ַהאי ד ְ  ְלחָּ ֻׁ ִפיק   ש  א   נָּ נָּ א   ְמזו  ְלמָּ ה   ְלעָּ מָּ ִאְתְיִהיב   כ ְ יה    ד ְ א   ב ֵ ֵעיל ָּ   תיכף  כלומר,  מלמעלה   בו  שניתן  כמו  לעולם  מזון  יוצא  המלכות'  בחי  שהוא  זה   שלחן  ומסוד   ִמל ְ

,  כלל   בלחם  תלויות  הברכות  המשכות  אין  ןכ  אם,  בשבת  מהשלחן  הלחם  הלקח  עד   שם  מתעכב  ואינו  לעולם  המזון  שפע  יוצא  מיד ,  מלמעלה  הברכה  בו  שניתנה

ם   ְוַההו א   כי  ואמר,  השלחן  על   הלחם  להיות  צריך  למה  כן  אם  תאמר  ואם חֶׁ א   ִאיהו    לֶׁ א   ִאיב ָּ נָּ א   ו ְמזו  קָּ ִפיק   ד ְ ן   ֵמַהאי   נָּ ְלחָּ ֻׁ   רק   הוא  השלחן  שעל   ההוא  הלחם  ש 



           8יד.   מוהר"ן תנינא                           ז          תורה          ליקוטי                                             

לנערותיה  \מחהתחתונים/  וחק  לביתה  טרף  ותתן  כמ"ש  ישראל  )דניאל    בספרבמלך    "שכ  \מט/ לכנסת 
מזון אילנא די חזית די רבה ותקף וכו' ו  בפתרון שפתר דניאל את חלומו של המלך נבוכדנצר  \נ/ד(

  זון העולם ממנו הכוונה אליך שאתה דהיינו שהאילן שראיתה בחלום שכל מ לכלא בי' אנת הוא מלכא

לו איזה    'לו קצת ממשלה, כדי שיהי   'שיהי  נא. וע"כ מי שרוצה לקבל פרנסה, צריך המלך 
, אין הלום אלא מלכות  לעת האכל גשי הלם. וזה בחי' )רות ב( [נג ] \נב/ שייכות עם המלכות

 
ה   והיינו,  השלחן  מזה  שיוצא  ומזון  פרי אָּ א   ְלַאֲחזָּ הָּ ן   ד ְ ְלחָּ ֻׁ ְפֵקי   א ד ָּ   ִמש   ִרין   נָּ ֵ ין   פ  א   ְוִאב ִ נָּ א   ו ְמזו  ְלמָּ   ומזון  פירות  יוצאים  השלחן  מזה  כי  הכל   לעיני  להראות  ְלעָּ

 .    אליו  טפל   והלחם  העיקר  הוא  השלחן  ולפיכך,  לעולם  הנשפעים  ורוחני  גשמי  שפע  שהם

  מעצם   יותר  חשוב  המדה  את  נחשוב  ואיך,  השפע  את  לקבל   הומד   כלי  רק  הוא  והשלחן,  ומאיר  הנשפע  עליון  אור  הוא  הלחם  סוד   שהוא  השפע  והרי  תאמר  ואם
,  השעה  בזו  הנשפע  השפע  על   אלא  דנים  אנו  אין  עתה  אבל ,  יותר   חשוב  השפע  ודאי  אז  תמיד   זו  מדה  דרך  שנשפע  השפע  כל   נכלול   שאם  ודאי  אמנם,  והשפע  האור

ִאי   וענבים  מכרם  משל   מביא  זה  ועל ,  קלה   לשעה  העובר  דבר   רק  הוא  והשפע,  תדיר   להשפיע  קבועה  היא  כי  יותר  חשובה  שהמדה  ספק  בלי  שאז א   ד ְ ַכח   לָּ ת ְ   ִאש ְ
ם  רֶׁ ֶׁ ו ן   ִעְנִבין ,  הענבים  את  להוציא  הכלי   שהיא  הכרם  נמצא  היה  לא  שאם  כ  ִאינ  א   ד ְ ְפֵקי   ִאיב ָּ נָּ יה    ד ְ א   ִמנ ֵ ן   לָּ ִחין   ְיהו  כ ְ ַ ת    ממנו  היוצאים  הפירות  שהם  הענבים  ִמש ְ

א אִ   ִאי   וכן,  נמצאים  היו  לא נָּ א   ילָּ א ,  ְיֵהא   לָּ א   ִאיב ָּ ח   לָּ ַ כ  ַ ת  א   ִיש ְ ְלמָּ עָּ   אם  והנה,  בעולם   פרי  נמצא  היה  לא,  הפירות  את  להוציא  הכלי  שהוא  האילן  היה  לא  אם  ב ְ
  על   רק  יםדנ   שאנו  עתה  אבל ,  הפירות   את  להוציא  כלי  רק  הוא  האילן  כי  האילן   מן  יותר  חשובים  הפירות  ודאי  אז  מהאילן  מעולם  שיצאו  הפירות  כל   את  נחשוב

  ו ְבִגין (,  א"ז'  בחי   הוא  ואילן,  המלכות'  בחי  היא  כרם  כי  משלים  שני  ונקט, ) עוברים   והפירות  תדיר  קיים  הוא  כי,  יותר  חשוב  האילן  בודאי  השעה  זו  של   הפירות
ךְ  ן   כ ָּ ְלחָּ ֻׁ א   ִאיהו    ש  רָּ א ,  העיקר  הוא  השלחן  לכן ִעק ָּ נָּ ִפיק   ְמזו  נָּ יה    ד ְ ם   ַההו א   ִאיהו    ִמנ ֵ חֶׁ ָּ   לֶׁ  . הפנים  בלחם  נרמז  הוא  ממנו  שיוצא  והמזון  ִנים ַהפ 

שם  ם דהיינו שנעשים בחי' אחד, אלא ש ה נ"ל כי באמת הפרנסה היא ע"י יחוד שני ך  ז תנינא נקט מל ט ובתורה    כות מל   מה שנקט   מז 
ה הבוטחים  מדבר מעניין המלכות שמחלקת את הפרנסה לבני   כאן מדבר מהמלך ביופיו תחזינה עיניך שעל כן לא מקבל מיד ואילו  

 בה.

ומזוני  חיי  ד   בני  ונה"י  המזל  עילאה שם  בבינה  דהיינו  תליה מלתא  ונעשים  ינה  ב במזלא  המשפיע  נכנסים  דז"א שהוא המלך  חב"ד 
אה יצירה ועשיה. וכך נעשה גם בכל עולם בפני עצמו, והמלך כלפי העם  י ר והיא מחלקת לבניה שהם עולמות ב למלכות דאצילות  

 ' מלכות כלפי הקב"ה כי הוא מרכבה למלכותו ית' המולך מכח שממליך.   הוא בחי' זעיר והוא בחי 

יב עוד   תורה  גשמית   עיין  לפרנסה  שיתגשם  לשמאל  אותו  להמשיך  וצריך  רוחנית  בבחי'  בימין  הוא  שמלמעלה    שתחילה  ע"י  וזה 
ז אופן  -ב    ' וטי הלכות גניבה ב לק   עיין   תורה כגוכן מבאר מוהרנ"ת בלק"ה על    ד שלא לישמה ו מפילים את התנא לבחי' דקה של לימ 

חד   מעינא  תחילה  הממון  להמשיך  שצריך  שם  מבאר  לידות  שתי  הן  כי  כיולדה  כפלים  קלין  קמ  דבעינן  דקדושה  הממון  המשכת 
 .דרחמי לבחי' דעת תורה שהיא בחי' מצות ה ברה מאירת עינים ואח"כ מבחי' עינים לבחי' מעשה בחי' מעמידו על רגליו 

בָּ   ַמאי   שואל   כבר  נהר  על   הגולה  בתוך  ואני  כ" ומש  -זוהר פנחס רמז.    מח ר '  כ  ואמר",  כבר"   מלת  לרמז  בא  מה  על   ר " כ ְ תֶׁ ֶׁ ה '  ב ,  כ  ינָּ ית '  ר ,  ב ִ ה   ֵראש ִ ְכמָּ   חָּ
ר   כי (  א" פ   ג" שי  ח"בע)  שמבואר  מה  על   לרמז  ובא תֶׁ ֶׁ א   כ  יִמינָּ ה ,  שבימין  דעתיק  חסד   מתלבש  שבו,  א"דא  הכתר   הוא  ב ִ ְכמָּ א   חָּ אלָּ מָּ ש ְ   שבה  א"דא  החכמ  היא  ב ִ

ה ,  שבשמאל   דעתיק  גבורה  מתלבשת ינָּ א   ב ִ ִעיתָּ ְמצָּ אֶׁ   ב"שכח   לרמז  ב" רכ  אותיות  היא  ר " כב  מלת  הנה.  שבאמצע  דעתיק  התפארת  מתלבש  שבה  א"דא  בינה  היא  ב ְ

ב   הם  אלו כֶׁ א   רֶׁ ת   ְלֵעיל ָּ ַ ת   ְלִעל  ו  ִעל  ר   הרי,  ה "ב  ס"לא   הָּ ש ֶׁ אן   עֶׁ הו    ְסִפירָּ ל ְ ֻׁ לו    כ  לָּ ר   ִאְתכ ְ הָּ נָּ ִאיהו  ,  הדעת  שהוא  בנהר   כלולות  ספירות  עשרה  כל   ב ְ ט   ד ְ ש ַ ְ   ִאְתפ 
יק   ַעד  ִאיהו  ,  היסוד   שהוא   צדיק  עד   מתפשטת  שהיא  ַצד ִ ל   ד ְ ִליל ,  כ ָּ ָּ א   כ  ל ָּ ְקמו ה    ו ְבִגיֵניה  ,  הספירות  כל   הארת  שכולל   שם  על "  כל "   נקרא  שהיסוד   כ    ובשבילו  או 

א   נאמר נָּ א   ִאילָּ יף   ַרב ָּ ן   ְוַתק ִ זו  א   ו מָּ יה    ְלכל ָּ יה  ,  העולמות   לכל   מזון  שפע  נמשך  המלכות  דרך  היסוד   שמן  ב ֵ א   ִמנ ֵ ְליָּ ַ א   ת  ל ָּ   כל   שפע  תלוי  היסוד   ומשפע  כ 

ד   ואמר  דבריו  ומסיים,  העולמות  ַ א   כ  מָּ א   בבבל   ראה  הנביא  כשיחזקאל   חָּ ָּ ִכיְנת  ו    ש ְ זָּא (,  יחזקאל   בריש  שם  הנזכרות)  קליפות  ארבע  דרך  השכינה  את  ְקִליִפין   ִמג    חָּ
ה  עִ  ָּ ר   מ  ש ֶׁ ן   עֶׁ  (   ק"ורמ  א" והגר   צ" עט'. ) א  פרשה  בסוף  שם  הנזכרים  מראות  העשרה  והם,  בה   שהאירו  ספירות  העשר   הארת  עמה  ראה  ְסִפירָּ

א   -זוהר וירא דף קז.    מט ָּ   יב דכת,  ושמלה  לחם   אין  ובביתי  בתורה  אעסוק  איך  לומר  לך  אין  כן  אם,  הנבראים  כל   את  ומפרנס  זן   ה "הקב  איך  וראה  בא  ֲחֵזי   ת 

י  ת   הו א   כ ִ ץ   ִלְקצו  רֶׁ אָּ יט   הָּ   ְלֵמיַהב   ומשגיח  מביט  א"ז  שהוא  ה"והקב ,  למטה  ממנה  המשתלשלים  הנבראים  כל   הם  וקצותיה,  הקדושה   השכינה  היא  הארץ   הנה  ַיב ִ
ן  א   לו  נָּ א   ְמזו  קָּ ָּ ְלַספ  ן   ו  ל   לו  ִאְצְטִריכו    ַמה   ִמכ ָּ ִגין ,  המלכות  י" ע  שצריכים  מה  בכל   אותם  ולספק  מזון  להם  לתת  ד ְ ִאיהו    ב ְ ח   ד ְ ג ַ ה    ַאש ְ ִדיר   ב ָּ ָּ   ה "שהקב  לפי   ת 

ְכִתיב ,  תמיד   בהשכינה  משגיח ִמיד   ד ִ ָּ ה    ך " אלהי '  ה   ֵעיֵני   ת  ית   ומשתלשל   היורד   שפע  בה   ומשפיע  השכינה  סוד   שהיא  ישראל   בארץ   תמיד   משגיח  ה"הקב  ב ָּ   ֵמֵרש ִ
ה  נָּ ָּ ה   ַאֲחִרית   ְוַעד   ַהש   נָּ ִגין   ומפרש(,  ספירה '  גי   ה"שנ   שמלת  כנודע)   הספירות  אחרית  שהיא  המלכות  עד   הספירות  ראשית  שהיא   מהחכמה  ש ָּ ץ   ב ְ רֶׁ אֶׁ א   ד ְ   ַמה   ד ָּ
ִתיב  ה    כ ְ ק ,  כתיב  השכינה  שעל   לפי  ב ָּ ְרחָּ ֶׁ ִביא   ִממ  ָּ ה    ת  ,  הרבה  ממנה  רחוק  למעלה  שהיא  החכמה   מספירת   ושפעה  לחמה  את  ומקבלת  מביאה  השכינה '  פי   ַלְחמָּ

ַתר  א מְ   ַיֲהַבת   ִאיִהי   ו ְלבָּ נָּ א   זו  ָּ ל   ְוַטְרפ  ו ן   ְלכָּ א   ֵחיַוון   ִאנ  רָּ   החיצוניים   הכחות  כל   והיינו,  לאצילות  מחוץ   שהם  החיות  אותם  לכל   וטרף  מזון   נותנת  היא  כ"ואח   ב ְ

ְכִתיב ,  ע "בי   עולמות  כל   של   והפנימיים ם   ד ִ קָּ ָּ ד   ַות  עו  ה   ב ְ ן ,  הבריאה  לעולם  לילה  חצות  בכל   יורדת  שהשכינה'  פי   ַלְילָּ ֵ ת  רֶׁ   ַות ִ ה    ף טֶׁ   מזון   שפע  שנותנת'  פי  ְלֵביתָּ

יהָּ   ְוח ק ,  ע "בי  לפנימיות תֶׁ א   ְוַעל ,  ע" בי  לחיצוניות  מזון  שפע  נותנת  היא  וכן  ְלַנֲערו  י   נאמר  זה  ועל   ד ָּ ת   הו א   כ ִ ץ   ִלְקצו  רֶׁ אָּ יט   הָּ   כל   על   ישגיח  ה"הקב   כי'  פי   ַיב ִ

ַחת ,  ע "בי   מלאכי  כללות ַ ל   ת  ַמִים   כ ָּ ָּ ה   ַהש   הו    דהיינו,  התחתונים  פרטי  כל   על   גיחלהש   יראה  הוא  וגם  ִיְראֶׁ ל ְ ֵני   ְלכֻׁ א   ב ְ ְלמָּ ן   ְלֵמיַהב   עָּ א   לו  נָּ א   ְמזו  ו קָּ ל   ְוִספ    ְלכָּ
ִאְצְטִריךְ   ַמה  ל   ד ְ ְכִתיב ,  לו   הצריך  כפי   ואחד   אחד   לכל   וספוקם  מזונם  העולם  בני   לכל   לתת  ְוַחד   ַחד   כ ָּ ֵתחַ   ד ִ ו  ת   פ  ךָּ   אֶׁ דֶׁ יעַ ,  ידך   את  פותח'  ה   אתה  יָּ ב ִ ל לְ   ו ַמש ְ   כָּ
ן   ַחי  צו     .  (ומפרשים   פ"וכ   ק"רמ. )ואחד   אחד   כל   של   רצונו  כפי   פרנסתו  חי  לכל   משביע  ואתה  רָּ
ֵתה  ְלָכל ַאְרָעא:   דניאל פרק ד   נ א ַוֲחזוֹּ ַמי ָ ְ ֵמה  ִיְמֵטא ִלש  ְתִקף ְורו  י ְרָבה ו  י ֲחַזְיָת ד ִ יא ו    )יז( ִאיָלָנא ד ִ ג ִ ה  ש ַ ֵ יר ְוִאְנב  ִ פ  ַ א  )יח( ְוָעְפֵיה  ש  ָ ל  ן ְלכֹּ ָמזוֹּ

א:  ַמי ָ ְ ֵרי ש  ֲ ָנן ִצפ  כ ְ ְ ִהי ִיש  ְבַעְנפוֹּ ָרא ו  ָ ר ֵחיַות ב  דו  ִהי ת ְ חֹּתוֹּ ה    ֵבה  ת ְ י ְרַבית  \}ַאְנת ְ \ )יט( ַאְנת ְ א ד ִ ָ ְמַטת  \ }ְרַבת \ { הו א ַמְלכ  ָתְך ְרָבת ו  ְרבו  ְתֵקְפת ְ ו  ו   }
ף ַאְרָעא:  ְלָטָנְך ְלסוֹּ ָ א ְוש  ַמי ָ ְ  ִלש 

 ך   צר   –בתקפא    נא 

המלכות לית לה מגרמא והיא בחי' שפלות וענוה וביטול והכנעה למלך והיא כח ההמלכה שלנו אותו ית' וא"כ תרתי קשיא    צ"ע כי   נב
מדוע   היא  אחת  מלכות  ל מלכות  באמת  כי  ונראה  המלכה.  ולא  מלכות  רבינו  נקט  מדוע  שתיהן  היא  אם  ועוד  להמליך,  ולא  מלוך 

למלוך והביאור כי אצל הרב היא מדתו האחרונה שאותה מעביר לתלמיד וזה ע"י שמולך    עיקרה היא המלכת הקב"ה אבל היא גם 
התלמיד המלכות מתבטאת אצלו במדת ההמלכה,  שהוא  ולהשפיע אבל מצד המקבל  כי בלא מלכות א"א ללמד  הן    עליו  ובאמת 
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קב שיהי \נד/ (.)זבחים  צריך  כי  נמשך   '.  עי"ז  כי  האכל,  לעת  מלכות,  בחי'  ממשלה  לו 
בכתובה  "שהפרנסה כנ"ל. וע"כ כשהבעל חוגר מתניו נגד אשתו, ומחייב עצמו לפרנסה, כ

  "שנותנים לו קצת ממשלה, ככדי שיוכל לקיים הבטחתו  ואיזון וכו', אז    נהרוקיואנא אפלח וא
ג(   וכן    נז"י הממשלה הוא . כי ע\נו/ והוא ימשול בך)בראשי'  יכול להמשיך הפרנסה כנ"ל. 

הוא צריך שיהי'    ,בו  נחים י כל השרים, כל מי שצריך ליתן פרנסה יותר לאנשים רבים התלו
 לו יותר ממשלה, כדי שיוכל להמשיך הפרנסה ע"י המלכות כנ"ל.  

. דהיינו הרמזים שהם בחי'  \נט/והמלכות מקבל הפרנסה מן בחי' הידים שיש בים החכמה
לכל העולם לשוב אל הקב"ה    \ס/)משלי א(  "שים, כיד ורחובות  בחוצות  קוראת  מבואר שם שהתורה 

  נטיתי ידי ואין מקשיב   לכן יעןעל זה אומר הקב"ה  ולא תוכחה ו  ות וליצנותאבל הכסילים אוהבים פתי
 [ סא]   דהיינו רמזיםשנטיתי ידי  רש"י    'ופי  גם אני לא אקשיב לתפלתכם כשתבוא הצרה עליכם,  על כן

כי כשהחכם   הכוונהוהידים שבים החכמה דהיינו רמזים כנ"ל  .  שרמז להם הקב"ה ע"י התורה לסור אליו
מגלה חכמתו, לפעמים אומר איזה דיבור שמרמז בו רמזים לתלמידיו, דהיינו מה שא"א  

בפירוש בפיו  דקותם  לבאר  מחמת  בפה  לבאר  שא"א  לדברים  הכוונה  מה    ,\סב/ בפשטות  לפי  אבל 

 
כי כפי מה שהרב ממליך על עצמו את מי שמעליו כן התלמיד ממליך אותו. והמלך למלוך על    תלויין זה בזה  וזה כל תפקיד הרב 

הקב"ה,   להמליך את  ולהביאם  ממנו  לדעת  אותם שמקבלים  הכוונה להביאה  על אשתו  כח מלכות  הכוונה כאן שהבעל מקבל  וזה 
כי המלכות היא כפי האמת שמאירה בה ואיש הוא מדת האמת כלפי אשתו שהיא בחי' אמונה עד כמה שמאיר בה    והמלכת הקב"ה.

     האמת.

 את הפל"ח אות יד עיין לעיל בהקדמה לקטע זה הבאתיו. שבאמת גם יראה היא מלכות והיינו המלכה.  ראיתי   אח"כ 
 לפי החילוק הידוע בשם הגר"א בין ממשלה בכופיא למלכות מרצון צ"ע שפתח בממשלה וסיים במלכות    נג

קב   נד דף  ג  .זבחים  }שמות  דכתיב  לו  נתנו  ולא  מלכות  משה  בקש  עולא  תקר -אמר  אל  שנאמר  ה{  מלכות  הלום אלא  ואין  הלום  ב 
ז  ב  מלך  -}שמואל  יבמה  אומר  ישמעאל  רבי  רבא  מתיב  הלום  עד  הביאתני  כי  ]וגו'[  אלהים  ה'  אנכי  מי  מניה  )יח{  לעיל  שם  כדאיתא 

רבא לו ולזרעו    אמר (  שאלישבע בת עמינדב אשת אהרן זכתה ביום הקמת המשכן לחמש שמחות ואחת מהן שראתה את יבמה דהיינו משה אחי בעלה מלך
י  כב{ הבא עוד הלום איש הוא אין זרעו לא איבעית  -קאמר וכל היכא דכתיב הלום לדורות הוא והא גבי שאול דכתיב }שמואל א 

גדולה   שפוסקים  חנינא בשעה  רבי  כדר' אלעזר אמר  בגויה לא קאים  ואיבעית אימא שאני שאול דאפי'  הוה איש בשת  אימא הא 
ז{ לא יגרע מצדיק עיניו ואת מלכים לכסא וגו' ואם הגיס דעתו הקב''ה  -סוף כל הדורות שנאמר }איוב לו   לאדם פוסקים לו ולזרעו עד 

 ח{ ואם אסורים בזקים ילכדון בחבלי עוני: -משפילו שנאמר }איוב לו 

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

ואין הלום אלא מלכות וכו'. מדשינה למכתב הלום במקום פה ובכולהו דקרא יש לדרוש על שם המלכות כמ"ש גבי    -שם   מהרש"א 
דוד לשון הלום רמז למלכות כמ"ש בפ"ג דמס' ע"ז ואת העדות עדות הוא לבית דוד שכל הראוי למלכות הולמתו וכו' ע"ש וגם הלום  
ראיתי וגו' דהגר שאמרה וכי סבורה הייתי להיות גדולה ומלכות בזרעי כמו שאמר לה המלאך הרבה ארבה וגו' ידו בכל וגו' אחרי  
רואי עניי בבית גברתי וכן מי הביאך עד הלום דשופטים דרשוהו פרק חלק לאו ממשה קאתית דכתיב ביה אל תקרב הלום וגו' ע"ש  

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

אהע"ז  טור  )ואוזין היא גרסת טור חו"מ צט וב   ואוקיר וֵאזון  -וקדים ואוקיר ואיזון, במנ  -ואיקור ואיזון, ומתרצו   -ואיקיר ואיזון, בתרלד ובתרלו   -ואיקיר ואיזין, בתקפא לא ברור ונראה  -בדפו"ר   נה 
ואנא אפלח ואוקיר ואיזון   -ואפרנס ואיכסי יתיכי, וגרסת הכתובה הנהוגה היום  ואיזוןואסובר ואוקיר אפלח לג גרס  הלכה  ד  פ" רמב"ם יבום וחליצה  ב קסו גרס ואזון, בטור ליתא לתיבת אוקיר ו

 (ואפרנס יתיכי 

נט.  מ בגמ'    א דאית צ"ע    נו  לנשיכו  "מ  ומלכות  אוקירו  בכבוד  אמרו  ולא  לאשה  בכבוד  תלויה  שהפרנסה  דהיינו  דתתעתרו  היכי  כי 
ואולי כי ע"י שמכבד אותה מתעורר בה רצון להמליך אותו. ורק עי"ז נעשה מלך כי מלוכה היא ברצון דייקא    שהאשה נותנת לבעלה.

 )אע"פ שנקט רבנו ממשלה לאו דווקא( 
 הוא. בתקפא לא ברור היא או הוא.    -רלו בדפו"ר ותרלד ומת  נז

 התלוים   -מתרלו  נח 

שבה מאיר מימי החכמה ובידים רומז הצדיק ומרחיב את קו החכמה ונעשה רוחב הבינה שהיא כתר דז"א בחי'    ים הוא בינה עילאה   נט 
דז"א.   הכתר  שהיא  בבינה  דהיינו  מלתא  תליא  במזלא  ומזוני  חיי  למל בני  משפיע  המלך  הוא  אנפין  קב"ה  וזעיר  יחוד  בבחי'  כות 

הרוצה פרנסה צריך להיות לו ממשלה על אשתו כדי להיות בחי' מרכבה   לכן  וכנסת ישראל. איש ואשה.  ובבחי' צדיק  ושכינתיה, 
 להמליך אותו.  ית לזעיר אנפין. והממשלה היא ע"י שמכבד אותה ואזי מתרצ 

ת ֵ   משלי פרק א   ס ת ת ִ ְרחֹּבוֹּ ָ ה ב  רֹּנ ָ ָ חו ץ ת  ַ ת ב  : )כ( ָחְכמוֹּ ָלה  ִעיר ֲאָמֶריָה תֹּאֵמר:   ן קוֹּ ָ ָעִרים ב  ְ ִפְתֵחי ש  ְקָרא ב ְ ת ת ִ וֹּ רֹּאש  הִֹּמי  )כב( ַעד ָמַתי    )כא( ב ְ
ְנאו  ָדַעת: ְכִסיִלים ִיש ְ ן ָחְמדו  ָלֶהם ו  ֵאֲהבו  ֶפִתי ְוֵלִצים ָלצוֹּ ָתִים ת ְ ְ ִחי אוֹּ   פ  יָעה ָלֶכם רו  ה ַאב ִ י ִהנ ֵ ַכְחת ִ בו  ְלתוֹּ ו  ש  )כד(    ִדיָעה ְדָבַרי ֶאְתֶכם: )כג( ת ָ

יב:  ִ ש  ַמקְּ ֵאין  וְּ ָיִדי  ָנִטיִתי  ָמֵאנוּ  ַוּתְּ ָקָראִתי  ֲאִביֶתם:   ַיַען  לֹּא  י  ַכְחת ִ ְותוֹּ ֲעָצִתי  ָכל  ְפְרעו   ַות ִ בֹּא    )כה(  ב ְ ֶאְלַעג  ָחק  ֶאש ְ ֵאיְדֶכם  ב ְ ֲאִני  ם  ג ַ )כו( 
ֶכם:   ַפְחד ְ

 לרמוז להם לסור אלי...    –פרש"י נטיתי ידי    סא 

שאפשר   סב מה  ופנ   כי  הדברים  רוח  בחי'  יש  אבל  באותיות  לצמצם  שאפשר  מה  הוא  התורה  י לדבר  נשמת  בחי'  שזה  הכוונה  מיות 
שכל   אמרו  שניהם  ור"ל  יוחנן  שרבי  בירושלמי  וכדמצינו  הרמזים  בחי'  ע"י  זה  הלב  הרגשת  ולהעביר  הלב  בהרגשת  רק  שנתפסת 
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יך לו מבואר שיש גם דברים  יצריך מאד לשקול דבריו שלא ישמע התלמיד יותר ממה שש שנתבאר שהחכם

בפיו   )פל"ח(שלא מבאר  לדיבורו  , רק ע"י הרמזים שיש בהדיבור הם  מחמת הסייג שצריך לעשות 
הו בחי' הידים  זכנ"ל. ו   נטיתי ידי, בחי'  \סד/ . ואלו הרמזים הם בחי' ידים[סג ]   מבינים כוונתו

נ"ל כי ים הוא ים החכמה שהיא    זה הים גדול ורחב ידיםקד(    ' בבחי' )תהלי  יש בים החכמה,ש
אורך   למטה(  בחי'  ממעלה  הדברים  )בחי'  את  שמרחיב  מה  לבינה  רומז  ורוחב  מרבו  שמקבל  מה  דהיינו 

דבשקיבל   שמבין  וע"י  דבר,  מתוך  השגתו  ר  כפי  הדברים  את  החכם  שמרחיב  שזה  ב מה  השגות  א"א  יש 
רבו מאבל מה ששמע    ,\סה/, וזהו "רחב ידים" דהיינו שאת הרוחב רומז בידיוז בידיולבאר בפיו אלא לרמו

תח את ופ, ומאלו הידים מקבל בחי' המלכות את הפרנסה, בבחי' )שם קמה(  בפיו  ריכול לומ
בחינת הרוחב  דהיינו מ  היינו שהפרנסה נמשכת מבחי' הידים הנ"ל   ידיך ומשביע לכל חי רצון
מה ורומז זאת בידיו כאילו בידיו פותח ומרחיב את ים החכמה דהיינו לרמוז שמרחיב החכם את הים החכ

, וזהו פותח וכו' ומשביע וכו' כי משם מבחי' פותח את ידיך דהיינו מהרמזים  ליותר ממה שאפשר לפרש בפיו
אכילה   שהיא  הפרנסה  נמשכת  משם  עליון  שבכתר  הצחצחות  אורות  עליונים  למקיפין  שרומזים  האלה 

דהיינו שמהארת הרצון    סורצון   ומשביע לכל חי. וזהו  בבחי' צדיק אוכל לשבע נפשו  לשובע הנפש

הבטן  ולא  הנפש  שובע  היא  לכן  הצדיק  של  השביעה  משם  הנ"ל  הרצון  דהיינו  ,  שבכתר  בחי' הארת 

בעתו    ואתה נותן להם את אכלם)תהלים קמה הנ"ל(  שמתגלה בתוך הפרנסה כנ"ל, בבחי'  
הפרנסה דהיינו  שבאכל  דהיינו    דהיינו  בעתו  בחי'  שהם  הנ"ל  מקיפין  בחי'  שהיא  הפרנסה  שרש  מאיר 

המקיפין שיהיו לעת"ל לישראל בעת שיהיו לפנים ממחיצת המלאכים כמ"ש כעת יאמר לישראל מה פעל 

 .  בעוה"ז  שו זוכה להם באכילתופוצדיק האוכל לשבע נ כנ"לקל 
הזה   הנפלא  הרצון  מאיר  באכילה  שדווקא  טעם  מידים  כי מחמת שהמוזה  הפרנסה  לכות מקבל 

והפרנסה הארת המקיפים שהם   ע"כ מתגלה שם בתוך האכילה  בים החכמה,  אלו שיש 
 בחי' הארת הרצון כנ"ל, כי המקיפים מאירים בים החכמה שמגלה החכם כנ"ל. 

קד(  וזה בחי'   חק בו.  זה הים גדול ורחב ידים וכו' לויתן זה יצרת לש  )תהלים 
מלכותלויתן בחי'  זה  עקלתוןכז(    ')ישעי  "שכ  ,[סז]  ,  נחש  לויתן  בריח  נחש  ,  לויתן 

 
לא זכינו אלא אע"פ שלמדו הרבה תורה והיו גדולי התורה שבדורם    הו שאמרו , וז חכמתם לא זכו אלא ע"י שראו את אצבעתיה דרבי 

  הארכתי בזה יותר( לתורה  )בהקדמה    .הכל היה בבחי' חומר כלפי מה שלמדו מאצבעו של רבי שזה הפנמיות והצורה של הדברים 
 34  וצורה עמ'   בלוך פרק חומר   ברהם ע''י א שנכתב  יוסף יהודה  ועיין בזה מאמר נפלא בספר שעורי דעת לרבי  

ות ה' ואות ו' שזה בחי' תגי  עיין לק"ה נט"י ו' נד. ועיין כוזרי מאמר ב' אות עב. ועיין פל"ח אות טו שהרמזים הם מחמת הסייג שצריך לעשות לדיבור כנ"ל. ועי"ש גם א   סג
 האותיות 

ע בזה אולי אפשר לקשר לידים  הם בחי' התורה הגבוהה מאד שהצדיק לא מגלה משמע קצת שהיא שרש התורה וצ"   נמצא הידים   סד
ִחיַנת ַיד    -אות ט'  מבואר בתורה נו  כ שמשם מקבלים הצדיקים את התורה  ידי האמונה   ֵהם ב ְ ֶ ַמִים, ש  ַמִים, ֵאש  ו  ָ ִחיַנת ש  ַדִים ֵהם ב ְ י ַהי ָ כ ִ

מֹּאל:  ְוַיד שְֹּ ָ      ָיִמין  ש   ַ ב  ִים ֶאל ֵאל  ָ פ  ַ כ  ְלָבֵבנו  ֶאל  א  ָֹּ ג(: "ִנש  )ֵאיָכה  ַדִים  ְוֶזה  ַהי ָ ב, ֶאל  ֵ ל  ַ ב  ֶ ֵפק ש  וֹּ ַהד  ַח  ָהרו  ַהְינו   ב,  ֵ ַהל  א ֶאת  ָֹּ ִלש  ִריְך  צ ָ ֶ ָמִים". ש 
"ל:  נ ַ ַ ַמִים כ  ָ ְך ַהש   ֵ כ  ה ִנְזד ַ י ִמז ֶ ָמִים", כ ִ ָ ש   ַ "ל. ְוֶזה: "ֶאל ֵאל ב  נ ַ ַ צ ָ      כ  ֶ ַמִים ָיִדי", ש  ָ א ֶאל ש  ָֹּ י ֶאש  ָבִרים ל"ב(: "כ ִ ִחיַנת )ד ְ ַדִים,  ְוֶזה ב ְ א ֶאת ַהי ָ ָֹּ ִריְך ִלש 

"ל: נ ַ ַ ַמִים כ  ָ ִחיַנת ש  ה ֵמֶהם ב ְ ְהֶיה ַנֲעשֶֹּ י ִ ֶ ַד      ש  ב ֶאל ַהי ָ ֵ ל  ַ ב  ֶ ַח ש  א ָהרו  שֵֹּ ַעל ָיָדה  נוֹּ ֶ ַמִים, ַעל ְיֵדי ֲאָנָחה. ש  ָ ִחיַנת ש  ַדִים, ב ְ ְך ֶאת ַהי ָ ֵ ַזכ  ְ מ  ֶ ְכש  ִים, ְוַעל  ו 
ִכין ַהי ָ  כ ְ מַ ְיֵדי ֶזה ִנְזד ַ ָ ִלין ִמן ַהש   ִרים ְמַקב ְ ו  ב  ל ַהד ִ ָ י כ  ַמִים. כ ִ ָ ם ש  ֵ ִחיַנת ַמֲחלֶֹּקת ְלש  "ל, ֲאַזי הו א ב ְ נ ַ ַ ַמִים כ  ָ מוֹּ  ַדִים ְוַהש   ִרים, כ ְ ו  ב  ל ַהד ִ ָ ם כ  ָ י ש  ִים, כ ִ

ים קי"ט(:  ִהל ִ ב )ת ְ תו  ָ כ  ֶ ִר    ש  ו  ב  ָמִים". ְוַהד ִ ָ ש   ַ ב ב  ָבְרָך ִנצ ָ ָלם ה' ד ְ ם י"ח(: "ַיְרֵעם  "ְלעוֹּ ָ ִחיַנת )ש  ִלין ִמן ָהְרָעִמים. ב ְ ַמִים, ְמַקב ְ ָ ִלין ִמן ַהש   ַקב ְ ְ מ  ֶ ים ש 

ת  ִנְפָלאוֹּ לוֹּ  קוֹּ ב ְ ֵאל  "ַיְרֵעם  ל"ז(:  ב  וֹּ )ִאי  ִחיַנת  ב ְ ה'",  ַמִים  ָ ש   ַ ַמיִ ב  ָ ש  ִחיַנת  ּבְּ ֵהן  ֵהן  י  ּכִ ַדִים,  ֵמַהיָּ ּבוִּרים  ַהּדִ ִלין  ַקּבְּ ּמְּ ֶׁ ש  ָצא  ִנמְּ ל  ".  ּכָ ם  ָ ש ּ ֶׁ ש  ם, 

ּבוִּרים. עַ   ַהּדִ ֶ ְיֵדי ֲאָנָחה, ש  ן ַעל  ק ֵ ַ ְתת  נ ִ ֶ ֵפק. ש  וֹּ ַח ַהד  ִחיַנת רו  ַהְינו  ב ְ ִחיַנת ְרָעִמים,  ְיֵדי ב ְ ָלה ַעל  ָ ב  ַהק ַ ר  י  ְוִעק ַ כ ִ ַמִים.  ָ ַדִים ַלש   ַהי ָ ִאים  ְֹּ ִנְתַנש  ָידוֹּ  ל 

ְמ  ב ו  ֵ ְמַנש   ֵלְך ו  הוֹּ ֶ ֵפק ש  וֹּ ַח ַהד  "ל.  ָהרו  נ ַ ַ ַמִים ה'" כ  ָ ש   ַ ִחיַנת: "ַיְרֵעם ב  ִחיַנת ְרָעִמים, ב ְ ַדִים, ֶזה ב ְ ַהי ָ ר ב ְ ֹּל, ְוִעק ַ ץ ַהכ  ֵ ַמִים  ַנפ  ָ ִחיַנת ש  בְּ ַדִים ֵהן ּבִ י ַהיָּ ּכִ

ִחיַנת:  ּבוִּרים, ּבְּ ל ַהּדִ ם ּכָ ָ ש  "ל. וְּ ּנַ "ל, נִ    ּכַ ּנַ ָמִים" ּכַ ָ ּ ש  ב ּבַ ָך ִנּצָ ָברְּ עֹוָלם ה' ּדְּ ר ה'  "לְּ ּבֶׁ ר ּדִ ֶׁ ֲאש  ִחיַנת: "ּכַ ה ּבְּ זֶׁ ַדִים. וְּ ּבוִּרים ֵמַהיָּ ִלין ַהּדִ ַקּבְּ ּמְּ ֶׁ ָצא ש  מְּ
ִביִאים  נְּ ָאר  ְּ וִּבש  ה  ֶׁ מש  ּבְּ ֱאָמר  ַהּנֶׁ ַיד",  "ל: ּבְּ נ ַ ַ כ  ָתם  ִלין אוֹּ ְמַקב ְ ם  ָ ִמש   ו  ִרים,  ו  ב  ַהד ִ ל  ָ כ  ם  ָ י ש  כ ִ ם,       .  ָ ִמש   ִלין  ַקב ְ ְ מ  ֶ ש  ִרים  ו  ב  ַהד ִ ִחיַנת  ְוָכל  ִמב ְ ַהְינו  

ק ִ  ֶ ש  ֵמַאַחר   , תוֹּ מוֹּ כ ְ ֲהָלָכה  ֵאין  ִאם  ַאף  ל,  ֵ ַהְמַקב  ֶאת  ת  וֹּ ְלַגנ  ֵאין  ְרָעִמים.  ִחיַנת  ב ְ ַמִים,  ָ ש  ִחיַנת  ב ְ ו   ָיַדִים,  ֵאל  ֱאֶמת  ֶ ב  ן  ֵ כ  ְוַעל  ַמִים.  ָ ַהש   ִמן  ָלם  ב ְ
ִבין י"ג:(. ים )ֵערו  ְבֵרי ֱאלִֹּקים ַחי ִ ו  ד ִ  ָוֵאל 

מפורסמים אע"פ שרואים    להעיר נ"ל    סה  ידי אדם, שים לב אפילו בציורים של ציירים  דבר תימה, שרואים בחוש כמה קשה לצייר 
מומחיות בהבעת פנים ותנועת הגוף ועומק ע"י הבחנה דקה של אור וצל והעתקה מדוייקת של פנים דהיינו כשרון מיוחד של ציור,  

יד  פ"כ אע  של  הבעה  לצייר  בחוש    , כשבאים  לצייר  רואים  מאד שמצליחים  שלה.  שמעט  עם ההבעה  הנכונה  בפרופורציה  היד  את 
ולא    , אלא בהרגשת הלב   , חנה דקה קשה לעמוד עליהןב כי ביד יש חכמה גבוה בחי' רמזים שאפילו בה   , ואולי הטעם לזה מבואר כאן

לציירה.   יוכל  ידה  מדותית שעל  שדומה ממש למקור  בהבחנה  פני אדם  לצייר  שיודע  מי  למקור  לכן אפילו  יד שדומה  לצייר  אבל 
 )וכך גם שמעתי מאמי שעסקה בציור(    קשה מאד.

 בתקפא רצ ן )ו' מחוק(  סו

 הים.  לויתן בגי' מלכות כי הוא מלך על דגי     -ו  " ח   -מאמר שבתות ה' מכ"י    -הרמ"ע מפאנו    סז
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שהוא רקיע שלישי  חקים  ש  רקיע  בחי'  דהיינו שהמלכות  ,  חק בולש  . וזהו  [סט]  ופרש"י מלכותסח

ש   מןששם  בגמ'    \ע/וחקין  ע"ב(   ')חגיגכמבואר  שהמלכו  \עא/יב  היינו  פרנסה.  בחי'    'דהיינו 
הפרנסה מ מקבל  ש  ןלויתן,  החכמה,  בים  שיש  בחי'  הידים  ידיםזהו  ורחב  גדול  הים    זה 
חקת ונכתשת ליתן לכ"א וא' חלק פרנסה להמלכות, שם היא נש    'כנ"ל. וכשמגיע הפרנס

שזה מתכונות המלכות בחי' ותתן טרף לביתה, כי המלכות בחי' גבורות כידוע   [עב]   כפי מה שראוי לו 
יינו חסד אבל לרבים כל אחד כפי  והפרור הוא בחי' דינים וכן החלוקה לרבים אע"פ שהיא בחי' השפעה דה
, ולקמן יתבאר שהמלכות מחלקת הראוי לו זה ע"י הגבורות שנותן לזה ולא לזה ומצמצם מזה כדי לתת לזה

 .אל הש"י לבקש פרנסה ומעלה מיין נוקביןהיא לוקחת   םביטחונהפרנסה לאותם הבוטחים בה' כי את 
 

 
 ופירש"י  –בתרלד מתרלו    סח 

 רברבן ראשון ולויתן נחש עקלתון תרגום של מלך גאותן שני    עי"ש שפרש"י בשם תרגום יונתן שלויתן נחש בריח תרגום של מלך   סט 

 באה משם שוחקים מן לצדיקים כיצד לומד משם שכל הפרנסה    ברקיע שחקים שמבואר בגמ' ש   צ"ע כיון   ע
ן  יד{ הן לה' אלהיך השמים ושמי השמים ר''ל אמר שבעה ואלו הן וילו-א''ר יהודה שני רקיעים הן שנאמר }דברים י   -  חגיגה יב:   עא

רקיע שחקים זבול מעון מכון ערבות וילון אינו משמש כלום אלא נכנס שחרית ויוצא ערבית ומחדש בכל יום מעשה בראשית שנאמר  
יז{ ויתן  -כב{ הנוטה כדוק שמים וימתחם כאהל לשבת רקיע שבו חמה ולבנה כוכבים ומזלות קבועין שנאמר }בראשית א -}ישעיה מ 

שחקים שב  ברקיע השמים  עח אותם אלהים  }תהילים  שנאמר  לצדיקים  מן  וטוחנות  עומדות  רחיים  ודלתי  -ו  שחקים ממעל  ויצו  כג{ 
 ...וכו' שמים פתח וימטר עליהם מן לאכול וגו' זבול שבו ירושלים ובית המקדש ומזבח בנוי 

 ר היינו דינים בחי' פר דינים נקרא שחוק בחי' פחד יצחק. והיינו לשחק בו פי' לשחוק ולפרר בו את הפרנסה דהיינו מן ולחלק אותו לצדיקים הבוטחים בה' ושחיקה ופרו   עב 
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וחקין מן. כי הפרנסה שהיא בחי' מן, נשחקת ונכתשת  חקים ששם ש  , בחי' ש  חק בולש  וזהו  
לויתן, שמקבל הפרנסה מבחי'   בחי'  בחי' המלכות שהוא  ידים אצל  ורחב  גדול  ,  זה הים 

 היינו מן הידים שיש בים החכמה שהם בחי' רמזים כנ"ל. 
,  הנ"לתהלים קד  רמוז בהמשך הפסוק  נ"ל זה  דהיינו כיצד המלכות מקבלת פרנסה לחלק לכל אחד כ  וזהו

אליך א  כולם  לתת  בעתוכישברון  פרנסה לם  על  ומצפין  מסתכלין  הכל  כי   .  

הבטחונות\א/ מהש"י אלו  כל  ומקבץ  מלקט  והמלכות  שכולם   \ב/ ,  מה  עולם,  באי  כל  של 
פרנסה דהיינו    [ג ]  מצפין ומסתכלין על פרנסה בהש"י שיתן להם    , ועם אלו הבטחונות שבוטחים 

ומקבל פרנסה מן  דהיינו שמעלה אותן מיין נוקבין לעורר רצונו ית' להשפיע הפרנסה  עולה המלכות  
, היינו ע"י הבטחונות הנ"ל שכולם ישברון אליו ומצפין כולם אליך ישברוןידים הנ"ל. וזהו 

פרנסה,   על  ידי ומסתכלין  וזהו    על  כנ"ל.  המלכות  ע"י  הפרנסה  נמשך  אכלם  זה  לתת 

אכלם  בעתו בעתו  שאת  מבחי'  דייקא, בחי' הארת הרצון  נותן הקב"ה  שמתגלה הנ"ל  , בעתו 

ואתה נותן להם  , בחי'  כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אלבתוך הפרנסה, שהוא בחי'  
       : כנ"ל פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, בחי' את אכלם בעתו

 
המקיפים בחי' הארת הרצון הם בחי' אור  ו \דעתה יתבאר שהידים שבים החכמה הן בחי' ימין ושמאל/ 

 . הפנים
במה שרומז כאן שהידים הן בחי' ימין ושמאל רמוז גם עניין כלליות בן ותלמיד שהיא כלליות הארת איה  
מקום כבודו ומלא כל הארץ כבודו. ודייקא מבחי' הכלליות הזו נמשכת הארת הרצון הנפלא שמתגלה  

שמוהרנ"ת מבאר באריכות עניין הידים ועניין כלליות  \ה/ אות א'ו' ה נטילת ידים הלכה באכילה. ועיין לק"
 איה ומלא. 

 
הלשון   א אב   צ"ע  העולם  בכל  שמדובר  משמע  הפרנסה  על  מסתכלים  הבטחון  הכל  מעלה  והמלכות  בבטחון  שמדובר  מההמשך  ל 

מהש"י. רק  לפרנסה  שמצפים  האמונה  שלימות  שהיא  הבטחון  למדת  שהכוונה  מבואר  פרי    להש"י  הוא  שבטחון  בספרים  כמבואר 
נראה   ושלימות האמונה מה שבטוח בהש"י שיתן לו כל מחסורו כתיקון אצל אמו שאין לו שום דאגה כלל. אבל למעשה  האמונה 

ומצפה ממנו לפרנסה אפילו  שכ  גם בכל אדם כמה שמאמין שפרנסתו מהש"י  ולומר שמדובר  היריעה  יותר את  אן אפשר להרחיב 
ואע"פ שמעט    ה פרנסה שתחלק אותה לבניה.ז תעורר רצונו ית' להשפיע ל מעט בטחון כבר יש בה למלכות התפארות לפניו ית' שעי" 

כל הבטחונות של כל המצפים ביחיד ובהצטרף הבטחון של צדיקים שמצפים רק  בטחון לעצמו אינו כח כל כך אבל כשאוספת את  
 מהש"י יש לזה כח גדול.

וזהו בחינת מעלת הבטחון. כי הבטחון הוא בחינת הסתכלות, שמסתכל וצופה בעיניו להשם יתברך לבד, ובוטח בו,    -  עיין תורה עו   ב
ההסתכלות בבטחון גם כן עושה כלי, דהינו גבול וזמן. כי ההשפעה יורדת    בבחינת )תהלים קמ"ה(: "עיני כל אליך ישברו". כי על ידי 

מלמעלה תמיד, אך שהיא בלא זמן. כי לפעמים דבר שצריך לו עכשו, יבוא בשתים או שלש שנים. אך על ידי הסתכלות בבטחון,  
ליך ישברו", על ידי זה, "נותן להם את  עושה לההשפעה גבול וזמן, שתבוא השפע בעת וזמן שהוא צריך. וזה פרוש הפסוק: "עיני כל א 

נותן   אכלם בעתו". פרוש: בהסתכלותו בעיניו להשם יתברך, דהינו בחינות בטחון, בחינת: "עיני כל אליך ישברו", על ידי זה: "אתה 
 וזמן כנ"ל: להם את אכלם בעתו". 'בעתו' דיקא, דהינו בעת וזמן שהוא צריך. כי הבטחון שהוא בחינת הסתכלות, עושה כלי וגבול  

 בטחון הוא הסתכלות עיין לעיל תורה עו   ג

בגדול זרועך הוא כנגד אלופי אדום שגידלם יצחק שהוא זרועך שאין זרוע אלא שמאל    -על שמות פרק טו פסוק טז    שפתי כהן   ד
 עוזו.  שנאמר )ישעיה ס"ב, ח'( נשבע ה' בימינו ובזרוע 

עֹוָלם  אות  נטילת ידים לסעודה הלכה ו    -  ליקוטי הלכות או"ח   ה  ָ ל ֲעבֹוַדת ָהָאָדם ב  ָ י כ  ְיָקא, כ ִּ ם ד ַ ַדיִּ יָלה ַהי ָ ין ְלַטֵהר קֶֹדם ָהֲאכִּ יכִּ י ְצרִּ א( כ ִּ
ְטָר  ַהס ִּ יַזת  ל ֲאחִּ ָ כ  י  כ ִּ ְמקֹומֹות,  ה  ָ ַכמ  ב ְ דֹוׁש  ַהק ָ ז ַֹהר  ַ ב  ָבן  ו  מ  ַ כ  יָנא,  ימִּ ב ִּ ְלַאְכְלָלא ְשָמאָלא  וא  ה הִּ ְטָרא ַהז ֶ ס ִּ א מִּ ר    א ָאֳחָרא הו  ק ַ ְועִּ ְשָמאָלא.  ד ִּ

יָ  ב ְ ְשמֹאל  ְכָלל  נִּ ְהֶיה  י ִּ ׁשֶ ַעד  ָאֳחָרא.  ְטָרא  ַלס ִּ א  ְלַאְכַפי ָ הו א  ָלעֹוָלם  ָהָאָדם  א  ָ ב  ֶזה  יל  בִּ ׁשְ ב ִּ ׁשֶ ֵרי  ָהֲעבֹוָדה  ד ָ יַנת  חִּ ב ְ ֵהם  ְשמֹאל  ו  ין  ְוָימִּ ין,  מִּ
י  וִּ ָיְסָדה ֶאֶרץ  י  ָידִּ יַנת ַאף  ְבחִּ ה. ב ִּ ָ ְוָדֵרי ַמט  ְוֶנֶפׁש,  ַמְעָלה  ף  ו  ג  יַנת  חִּ ְוֶזה ב ְ ַמְעָלה  ְוָדֵרי  ה  ָ ֵרי ַמט  יַנת ד ָ חִּ ב ְ ם ֵהם  ַמיִּ ְוׁשָ ם. ֶאֶרץ  ָמיִּ ׁשָ ָחה  ְ פ  י טִּ ינִּ מִּ

ֶפׁש הו   ף ֶנֶגד ַהנ ֶ ו  י ַהג  יָנה ַאַחת, כ ִּ ְבחִּ ֹל ב ִּ י ַהכ  א, כ ִּ ָ ה ְועֹוָלם ַהב  יַנת עֹוָלם ַהז ֶ חִּ ָרה. ְוֶזה ב ְ ינַ חֶֹמר ְוצו  ְבחִּ יַנת  א ב ִּ חִּ יַנת חֶֹמר, ב ְ חִּ ה ב ְ ת עֹוָלם ַהז ֶ

 :' יַנת ְשמֹאל ְוכו  חִּ ה, ב ְ ָ ֵרי ַמט  ש           ד ָ פֶּ ים יַ ְוַהנ ֶּ ְכָללִּ ְהיו  נִּ י ִּ ר ׁשֶ ק ָ ין ְוָהעִּ יַנת ָימִּ חִּ ֵרי ַמְעָלה ב ְ יַנת ד ָ חִּ ָרה ב ְ יַנת צו  חִּ א ב ְ ָ יַנת עֹוָלם ַהב  ְבחִּ ַחד  הו א ב ִּ
הֵ  ׁשֶ "ל  ַהנ ַ ינֹות  חִּ ַהב ְ ל  ָ י ִּ כ  ׁשֶ ַהְינו   "ל,  ַהנ ַ ֹוָרה  ַהת  ב ְ בָֹאר  ְ מ  ׁשֶ מֹו  כ ְ ֶעְליֹון  ב ְ ֹון  ְוַתְחת  ֹון  ַתְחת  ב ְ ָהֶעְליֹון  ָהעֹוָלמֹות  ַלל  כ ְ ין,  ם  ָימִּ ב ְ ְשמֹאל  ְכָלל  נִּ ְהֶיה 

ו ת הַ  י  ָללִּ יַנת כ ְ חִּ הו א ב ְ ֵרי ַמְעָלה ׁשֶ ם ד ָ ה עִּ ָ ֵרי ַמט  א, ד ָ ָ עֹוָלם ַהב  ָ ה ב  י  ָהעֹוָלם ַהז ֶ ף, כ ִּ ו  ם ַהג  ֶפׁש עִּ ר ַהנ ֶ ֵ ְתַחב  יָלה מִּ '. ְוַעל ְיֵדי ָהֲאכִּ ֶפׁש ְוכו  ַהנ ֶ ף ב ְ ו  ג 
ְתב ָ  ָרא ה' יִּ ָ ְך ב  ָ י כ  יָלה, כ ִּ ף ַעל ְיֵדי ָהֲאכִּ ו  ה ַהג  ֶפׁש ְמַחי ָ ַהנ ֶ ֶ הו א ַמה ׁש  ה ֶאת ָהָאָדם ׁשֶ יָלה ְמַחי ָ ְיָקא ַעל ְיֵדי הָ ָהֲאכִּ ד ַ ְרצֹונֹו ׁשֶ ְהֶיה  ַרְך ב ִּ יָלה יִּ ֲאכִּ

ֵמַהג   ֵרד  ָ ְתפ  ֶפׁש מִּ ַהנ ֶ ׁשֶ כ ְ י  כ ִּ ים.  ַהַחי ִּ ר  ק ַ עִּ ה  ז ֶ ׁשֶ ַיַחד  רו   ְתַחב ְ ְויִּ ף  ו  ַהג  ֶפׁש ֶאל  ַהנ ֶ ת  ו  י  חִּ ְך  ְמׁשָ ְצָוה  נִּ ִּ ַהמ  ן  ֵ כ  ְוַעל  יָתה.  יַנת מִּ חִּ ב ְ ֶזהו   לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ף  ו 
ְניַ  עִּ אׁשֹון ב ְ ה ָאָדם ָהרִּ ְצַטו ָ אׁשֹוָנה נִּ י טֹוב ָוָרע אֲ ָהרִּ יָלה, כ ִּ ֲאכִּ ַ י ב  לו  נֹו ָהָיה ת ָ ו  ק  ר ת ִּ ק ַ י עִּ ַעת טֹוב ָוָרע, כ ִּ ֹא ֶלֱאֹכל ֵמֵעץ ַהד ַ ל  יָלה ׁשֶ יָזָתם  ן ָהֲאכִּ חִּ

ׁשֶ  ָוָרע  טֹוב  ֶנֱאָחז  ם  ָ ׁש  ׁשֶ יָלה  ֲאכִּ ָלל  כ ְ יֹאַכל  לֹא  ָהָאָדם  ׁשֶ ָרָצה  ַרְך  ָ ְתב  יִּ ְוה'  ַע  דו  י ָ ַ כ  ְשמֹאל  ו  ין  מִּ י ָ ל  מִּ ָ כ  ׁשֶ ָרָצה  י  כ ִּ ַעת,  ַהד ַ ֵעץ  יַלת  ֲאכִּ הו א 
יָלה  ְוָהֲאכִּ ְרָנָסה  ַ ַהפ  ׁשֶֹרׁש  ר  ק ַ עִּ ם  ָ ׁש  ִּ מ  ׁשֶ ַהָחְכָמה  ם  י ָ מִּ ְך  ְמׁשָ נ ִּ ׁשֶ ָהָרצֹון  ֵמֶהָאַרת  ַרק  ְהֶיה  יִּ יָלתֹו  ת    ֲאכִּ ֵלמו  ׁשְ ר  ק ַ עִּ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ה  ָ ְקֻדׁש  ד ִּ

ׁשֶ  ת  ו  י  ָללִּ ְוַהכ ְ ת  רו  ְתַחב ְ כ ְ ַההִּ ר  ק ַ עִּ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ "ל  ַהנ ַ ֹוָרה  ַהת  ב ְ ְמבָֹאר  ַ כ  ְמלֹ"א,  ו  "ה  ַאי ֵ ַגת  ָ ַהש  ֵהם  ׁשֶ ה  ָ ַמט  ְוָדֵרי  ַמְעָלה  ֵרי  ד ָ ְשמֹאל  ל  ו ת  י  ָללִּ
ְוָדֵרי  ַמְעָלה  ֵרי  ד ָ ָוָאֶרץ  ם  ַמיִּ ׁשָ ְבְראו   נִּ ָיָדם  ַעל  ׁשֶ ם  ַדיִּ ַהי ָ י  ֵ ת  ׁשְ ׁשֶֹרׁש  ם  ְוׁשָ  ' ְוכו  ין  ָימִּ ֵהם    ב ְ ׁשֶ ַהָחְכָמה  ָים  ב ְ ׁש  י ֵ ׁשֶ ים  ָהְרָמזִּ יַנת  חִּ ב ְ ֵהם  ׁשֶ ה.  ָ ַמט 

ב ְ  ֵהם  ׁשֶ ם  ַדיִּ י ָ ַ ב  ים אֹוָתה   ֹוְמרִּ ג  ׁש  ֵפרו  ב ְ ה  ֶ פ  ַ ב  ְלָבֵאר  ר  ֶאְפׁשָ י  אִּ ׁשֶ דֹוׁש  ַהק ָ ד  ו  מ  ִּ ל  ַ ב  ׁשֶ ת  ֹוְננו  ְתב  ַיַחד  ַההִּ ים  ְכָללִּ נִּ ְיָקא  ד ַ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ים.  ְרָמזִּ יַנת  חִּ
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ישראל   .כי ימינך וזרועך ואור פניך כי רציתם  \ו/ )תהלים מד(  ווזה פשט הפסוק שכיבוש ארץ 

דורש  "מל ורבנו  בהם,  הקב"ה שרצה  של  בכוחו  אלא  הזרוע  בכח  היה  לא  שתי  א המלכים  הן  וזרוע  ימין 
ושמאלהידים   ו  \ז/ימין  הפרנסה  שרש  שהם  החכמה  שבים  הרמזים  ידם  בשעת  שעל  הרצון  הארת  משם 

הנ"ל, שבהם מתגלה  דהיינו הרמזים שבים החכמה  ימינך וזרועך, זה בחי' הידים    ומבאר   האכילה,
, כי  ואור פניך כי רציתםכנ"ל. וזהו  בשעת האכילה  הארת המקיפים שהוא בחי' הארת הרצון  

    :  כנ"ל \ט/ , כי הם בחי' הארת הרצוןכי רציתםוזה  .[ח] המקיפים הם אור הפנים 
 

 -עתה יבאר כיצד רמוז כל עניין הנ"ל בפסוק בקהלת. ומתחדש כאן שמקיפין הנ"ל שנתבאר לעיל שהם
הרמזים שבים החכמה, בחי' זה הים רחב ידים, דהיינו מה שחכם מרחיב ואינו יכול לפרש בפיו, וזה בחי'  

ובחי' אריכות  כשמלמד את הבן, וזה בחי' מה חמית, ובחי' שתיקה, ומחשבה,  הסייג שעושה הצדיק לדבריו
שישיגו הצדיקים יותר   ובחי' כעת יאמר ליעקב, בחי' מקיפיןימים ושנים, בחי' למעלה מהזמן, בחי' עוה"ב, 

   .והם משפע הכתר ,אורות הצחצחותו , ובחי' הארת הרצון, ואור הפנים, וש"ע נהורין,מהמלאכים
יף לבאר שהם גם בחי' יובל שכידוע יובל הוא שער החמישים שבבינה שהוא בחי' חירות על כן  עתה מוס

וכל הקרקעות חוזרים לבעליהם הראשונים, ומי שזוכה לשער החמישים   יםעבדהבשנת היובל משתחררים  
מיצה"ר   עשה בן חוריןנהמ"ט הטיות לרע ומ"ט לטוב, דהיינו שמט"ט מבחי' עבד, דהיינו יוצא לגמרי מבחי' 

   הגשמי.
עוד מתבאר כאן חרות ויובל הוא בחי' כלליות בן ותלמיד, דהיינו מה שנתבאר לעיל באות ט' שצריך  

שהצדיק המלמד דעת את הבן והתלמיד צריך לכלול השגת בן ותלמיד לכל אחד מהם כדי שלא יאבדו את  
בפירוש שכלליות בן ותלמיד היראה, עי"ז הוא זוכה לאורות הצחצחות בשעת האכילה, כאן לכאורה נראה 

אינה רק לשמירת היראה אצל הבן ותלמיד, אלא היא עבודה שלימה של הצדיק עד שהיא בחי' הרמזים  
. והביאור בזה נ"ל כפי שכתבתי שם כי בדיבור אחד לכלול הבן והתלמיד,  \י/ שבים החכמה שמשם הפרנסה

פ שהן השגות סותרות, זה שייך להשגות  דהיינו השגת איה מקום כבודו והשגת מלא כל הארץ כבודו, אע"
של עוה"ב שרק שם בשכל לא אנשי אפשר לתפוס שני הפכים כאחת כמו הידיעה והבחירה המבואר 
   בתורה כא. לכן רבינו מכנה את כלליות בן ותלמיד כהשגות המקיפין הנ"ל שמהן נמשכת הפרנסה.  

 
י  ה, כ ִּ ָ ֵרי ַמְעָלה ְוָדֵרי ַמט  ַגת ד ָ ָ יַנת ַהש  חִּ ֵהם ב ְ ְמלֹ"א. ׁשֶ "ה ו  ַגת ַאי ֵ ָ ֵהם ַהש  יד ׁשֶ ְלמִּ ַ ן ְוַהת  ֵ ַגת ַהב  ָ ַ ְמֹאד ְמֹאד,    ַהש  בֹה  ת ג ָ ַגת ֱאלֹקו  ָ ַהש  ַע ׁשֶ ֶזה ָידו 

ם ַמה  פו  ם ְלָכל ַחד כ ְ י אִּ ָלל. כ ִּ ה  כ ְ ֵ יָסה ב  פִּ ָבה ת ְ י ֵלית ַמֲחׁשָ י    כ ִּ ב כ ִּ ֵ ַבל  ַֹח ו  מ  ַ ין ב  סִּ ָ פ  ת ְ ֵאין נִּ ְמלֹ"א ׁשֶ "ה ו  ת ַאי ֵ ו  י  ָללִּ ר הו א כ ְ ק ָ . ְוָהעִּ ה  ֵ ב  לִּ ֵער ב ְ ְמׁשַ ד ִּ
ים  דִּ ו  מ  ִּ ַהל  ל  ָ ים כ  לִּ ְלׁשְ ַ ת  ׁשְ ם מִּ ָ ׁש  מִּ ו  ָים ַהָחְכָמה.  ב ְ ׁשֶ ם  ָיַדיִּ יַנת  חִּ ֵהם ב ְ ׁשֶ ים  יַנת ְרָמזִּ חִּ ְיֵדי ב ְ ם ַעל  ים וְ   אִּ דֹוׁשִּ ְרָאה  ַהק ְ ְויִּ תֹוָרה  ת ב ְ ֹוְננו  ְתב  ָכל ַההִּ
ו    ל  ֲאפִּ י  כ ִּ ם,  ָיַדיִּ יַנת  חִּ ב ְ ֵהם  ׁשֶ ים  ְרָמזִּ ְיֵדי  ַעל  ם  י אִּ כ ִּ ת  ֵלמו  ׁשְ ב ִּ ֹו  ֵמַרב  יָנם  ַלֲהבִּ ר  ֶאְפׁשָ י  אִּ ם  ָ ל  ֻ כ  ְגָמָרא  ׁשֶ ב ִּ ים  טִּ ְפׁשָ ב ִּ ְגֶלה  נ ִּ ַ ב  ֹוָרה  ַהת  ָחְכמֹות  ב ְ

י ֶאְפׁשָ  ֹוָספֹות אִּ ׁש ת  רו  ֵ ם ַעל ְיֵדי פ  י אִּ ׁש כ ִּ ו  ד  ט ְוַהחִּ ׁשָ ְ יַקת ַהפ  ְמתִּ ָבר ו  ית ַהד ָ ְמצִּ ַ ין ת  יַנת    ר ְלָהבִּ חִּ ֵהם ב ְ ם ׁשֶ ַדיִּ י ָ ַ יד ב  ְלמִּ ַ יָנם ְלַהת  ים ַלֲהבִּ ֹוְמרִּ ג  ׁשֶ
כ ָ  מִּ ָיָדיו,  עֹות  ְתנו  ב ִּ יָדיו  ְלַתְלמִּ ט  ׁשָ ְ ַהפ  יר  ַמְסב ִּ ָהַרב  ׁשֶ ׁש  חו  ַ ב  ין  רֹואִּ ׁשֶ מֹו  כ ְ ים.  ָבר  ְרָמזִּ ד ָ ַעל  ַ ַהב  ׁשֶ ה'  ֲעבֹוַדת  ַ ב  ֵעצֹות  ַדְרֵכי  ב ְ ן  ֵ כ  ׁשֶ ְוָכל  ן  ֵ כ  ׁשֶ ל 

ֶאְפׁשָ  י  אִּ ׁשֶ ָוֶרַגע  ָעה  ׁשָ ָכל  ב ְ ְמַעט  ְוכִּ ָויֹום  יֹום  ָכל  ב ְ ר  ָ ְספ  מִּ ֵאין  לֹות  ו  ַתְחב  ב ְ ְמֹאד  ְמֹאד  ָהָאָדם  ַעל  ְיֵדי  חֹוֵתר  ַעל  ם  אִּ י  כ ִּ ֹו  ָעְמד  ַעל  ַלֲעמֹד  ר 

ֹוָרה ׁשֶ  ֹוָרה: ַהת  ַהת  ׁש ב ְ י ֵ ים ׁשֶ ר הו א ָהְרָמזִּ ק ָ ְבָרָכה ְוָהעִּ ְכרֹוָנם לִּ ֹוֵתינו  זִּ ְלנו  ֵמַרב  ַ ב  ן           ק ִּ ֵּ י    ְוַעל כ  ת ִּ י ֲאמִּ ׁש ְמֹאד ַרב ִּ ְלַבק ֵ ש ו  ֵ ין ְלַחפ  יכִּ ֱאֶמת ְצרִּ ֶ ב 
ין   ֵדי ְלָהבִּ ַעם כ ְ ַ ַעם ַאַחר פ  ַ ֹו פ  מ  ר עִּ ֵ ְלַדב  י ו  ת ִּ י ֲאמִּ ל ֵמַרב ִּ ֵ ב  ק ִּ ת  ׁשֶ ַגת ֱאלֹקו  ָ ַהש  ן ב ְ ֵ כ  ל ׁשֶ ָ כ  ', מִּ ' ְוכו  ק ְוכו  ְתַחז ֵ ָיָדיו ַעד ֵהיָכן ְלהִּ ז ב ְ ֵ ַרמ  ְ מ  ים ׁשֶ ָהְרָמזִּ

ׁש  י ֵ ים ׁשֶ ֵהם ָהְרָמזִּ ם ׁשֶ ַדיִּ ם ֵמַהי ָ ָ ׁש  ֶכת מִּ ְמׁשֶ נ ִּ ה ׁשֶ ָ ְקֻדׁש  יָלה ד ִּ ְך ַעל ְיֵדי ֲאכִּ ְמׁשָ "ל. ְוָכל ֶזה נִּ ָ   ְוַכנ ַ ׁש  ָים ַהָחְכָמה ׁשֶ ן ָרָצה  ב ְ ֵ ם ֶהָאַרת ָהָרצֹון. ְוַעל כ 
ָללִּ  יג כ ְ ִּ ר ְלַהש  י ֶאְפׁשָ ַעת אִּ י ַעל ְיֵדי ַהד ַ ַעת טֹוב ָוָרע, כ ִּ יַלת ֵעץ ַהד ַ ֹא יֹאַכל ָהָאָדם ֲאכִּ ל  ַרְך ׁשֶ ָ ְתב  ם ֶנֱאָחז טֹוב ָוָרע,  ה' יִּ ָ ׁש  ן מִּ ֵ "ל. ְוַעל כ  ת ַהנ ַ ו  י 

ו ת הו א  י  ָללִּ ל ַהכ ְ ָ ר כ  ק ַ י עִּ ַגם ב ָ   כ ִּ ָ אׁשֹון פ  ַעת. ְוָאָדם ָהרִּ א ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה ֵמַהד ַ הו  ים ׁשֶ ְך ַעל ְיֵדי ְרָמזִּ ְמׁשָ נ ִּ ְגַזר  ַרק ַעל ְיֵדי ָהָרצֹון ׁשֶ ן נִּ ֵ ֶזה ַעל כ 
ַתן מֹ  נ ָ ׁשֶ ֹוָרה  ַהת  ְיֵדי  ן ַעל  ו  ק  ְוַהת ִּ  .' ְוכו  ף  ו  ְוַהג  ֶפׁש  ַהנ ֶ ין  ֵ ד ב  רו  ֵ פ  וא  הִּ ׁשֶ יָתה  ֹון  ָעָליו מִּ ְחת  ַ ְכלֹל ָהעֹוָלמֹות ַהת  ָרה  לִּ ק ָ עִּ לֹום ׁשֶ ָ ַהׁש  נו  ָעָליו  ֵ ַרב  ה  ׁשֶ

י  ֹור ָודֹור ָהַרב ִּ ָכל ד  '. ְוֵכן ב ְ ַרד ְוכו  ַוי ֵ ם  ַמיִּ ׁשָ י ָעָלה  יַנת מִּ ְבחִּ ' ב ִּ ֹון ְוכו  ַתְחת  ֶעְליֹון ְוֶעְליֹון ב ְ ד    ב ְ ו  מ  ִּ ל  ַ עֹוֵסק ב  ה ׁשֶ יַנת מֹׁשֶ חִּ דֹוׁש  ָהֱאֶמת הו א ב ְ ַהק ָ
ים ׁשֶ  ר ַעל ְיֵדי ָהְרָמזִּ ק ָ ְמלֹ"א ְלָכְלָלם ַיַחד. ְוָהעִּ ה ו  ַגת ַאי ֵ ָ ה ַהש  ָ ָדֵרי ַמְעָלה ְוָדֵרי ַמט  יר ב ְ ה ְלָהאִּ ן  ַהז ֶ ֵ ָים ַהָחְכָמה ְוַעל כ  ׁש ב ְ י ֵ ם ׁשֶ יַנת ָיַדיִּ חִּ ֵהם ב ְ

וְ  יָלה  ָהֲאכִּ קֶֹדם  ְיָקא  ד ַ ם  ַדיִּ ַהי ָ ֶאת  ְלַטֵהר  ין  יכִּ ׁשֶֹרׁש  ְצרִּ ם  ָ ׁש  מִּ ו  ָהָרצֹון  ֶהָאַרת  יר  ֵמאִּ ם  ָ ׁש  ׁשֶ ַהָחְכָמה  ם  י ָ מִּ ין  כִּ ְמׁשָ ַהנ ִּ ם  יִּ ַ ַהמ  ְיֵדי  ַעל  ֳהָרה  ָ ַהט 
ם   עִּ ֶפׁש  ַהנ ֶ ר  ֵ ְלַחב  ַֹח  כ  ָלה   ְהֶיה  י ִּ ׁשֶ ה  ָ ְקֻדׁש  ב ִּ יָלה  ָהֲאכִּ ׁשֶ ין  זֹוכִּ ְוָאז  "ל.  ַהנ ַ ים  ָהְרָמזִּ ֵהם  ׁשֶ ם  ַדיִּ ב ְ ַהי ָ הו א  ׁשֶ ף  ו  ְוָדֵרי  ַהג  ַמְעָלה  ֵרי  ד ָ ת  ו  י  ָללִּ כ ְ יַנת  חִּ

"ל:  נ ַ ַ ' כ  יָנא ְוכו  ימִּ ת ְשָמאָלא ב ִּ ו  י  ָללִּ ה כ ְ ָ    ַמט 

י   תהילים פרק מד   ו  י ְרצִּ ֶניָך כ ִּ ָ ְזרֹוֲעָך ְואֹור פ  יְנָך ו  י ְימִּ מֹו כ ִּ ָ יָעה ל  ְזרֹוָעם לֹא הֹוׁשִּ ם ָיְרׁשו  ָאֶרץ ו  ָ י לֹא ְבַחְרב     ָתם: )ד( כ ִּ

 לשון רצון:   -( רציתם  )ד   רש"י 
בן ותלמיד בחי' דרי מעלה ומטה בחי' איה ומלא שבהתכללותם זוכים למקיפין שהם הרמזים שבים החכמה שרומז החכם    והם בחי'   ז 

 בשתי ידיו ימין ושמאל, ורומז למה שא"א לבאר כי צריך לעשות סייג לחכמה בחי' כתרי האותיות,  

 .  אות ח' וסוף   אות ז' סוף  תורה כא  ב   וכן משמע   ח

 היא שרצון אל הש"י והפסוק כי רציתם הוא רצון הש"י אל ישראל.  צ"ע הארת הרצון   ט 
ו' עי"ש אות א'    דהיינו הרמזים   י שרומז בשתי ידו ימין ושמאל שרומזות לבן ותלמיד וכמבואר באריכות בלק"ה נטילת ידים הלכה 

 רוד בין איה ומלא כמבואר שם באות עד.שזה כלליות איה ומלא וכל החטאים נובעים מרדיפת כבוד שהיא הפי 



 מוהר"ן תנינא                                 ז   תורה                    ליקוטי                               3יד: 

. חירות זה בחי'  \יב/(יא)  לואשריך ארץ שמלכך בן חורין ושריך בעת יאכ)קהלת י'(  וזהו  

, דהיינו אורות ספירת  יוצאים ישראל משיעבוד הקליפות  ארה משםהי  שבו שחרור העבדים ועל יד  בלוי

החכמה שבים  הרמזים  דהיינו  אנפין  דזעיר  הכתר  שפע  שהיא  הפרנסה    הבינה  שרש  בחי' שם  שהוא 

 כלוהוא אותיות  יובל  כי    ויובל בחי' כלליות בן ותלמיד רמוז בתיבת יוב"לכלליות בן ותלמיד.  

 
 עיין זוהר לך לך צה: וחיי שרה קכד: יא 

ַתח   -  זוהר לך לף דף צה:   יב  ָּ ַמר   פ  ֵריךְ   כ" מש  ואמר,  זו  פתיחה  פתח  אמת  תורת  היתה  שתורתם  לפי  אותם  לשבח  כדי,  אבא  רבי  והיינו  (ז"וד   ק "הרמ  ג"ה )  ְואָּ   ַאש ְ
ךְ   ֶאֶרץ  ֵ ְלכ  ַ מ  ן   ש ֶ רַ   חֹוִרים   ב ֶ ֵעת   ִיךְ ְוש ָּ ךְ   ִאי ,  הדרוש  לצורך  שלאחריו  פסוק  שמקדים  אלא,  שלפניו  בפסוק   שם  ו ְכִתיב ,  יאֵכלו    ב ָּ ךְ   ֶאֶרץ   לָּ ֵ ְלכ  ַ מ  ַער   ש ֶ ַרִיךְ   נָּ   ְוש ָּ
ֶקר  ב  ֵני   לכאורה  יאֵכלו    ב ַ ֵאי   הָּ ין   ְקרָּ יָּ ֵדי   ַקש ְ   היפך  כי,  זקן   שמלכך  ארץ   ריךאש,  נער  שמלכך  ארץ   לך  אי  למימר  ליה  הוה  כי,  זה   על   זה  קשים  הפסוקים  אלו  ַאֲהדָּ

א ,  והפכו   דבר  הוא  כי  חורין  בן  שמלכך  ארץ   אשריך,  עבד   שמלכך  ארץ   לך  אי  יאמר  או,  הזקן  הוא  הנער ין   ְולָּ יָּ ְכִתיב   כי  קשים  אינם  הסוד   שלפי  ואמר  ַקש ְ   ַהאי ד ִ
ֵריךְ  א   ֶאֶרץ   ַאש ְ א   ֶאֶרץ   ד ָּ ְלֵעילָּ א ,  שלמעלה  ארץ   הנקראת  המלכות  היינו  ד ִ ְלטָּ ש ָּ ל   ַעל   ד ְ ו ן   כ ָּ ין   ִאנ  א   ַחי ִ ְלֵעילָּ   אליה   הנשפע  הספירות  שפע  כל   על   ששולטת  ד ִ

ךְ   ו ְבִגין ,  העולמות  כל   את  להחיות  כדי  חי  ל "א  הנקרא  היסוד   י"ע ים   ֶאֶרץ   ִאְקֵרי   כ ָּ ,  העולמות  כל   את  מחיה   שהיא  לפי  החיים   ארץ   המלכות  נקראת  ולכן  ַהַחי ִ

ה   ִתיב   ַוֲעלָּ ר   ֶאֶרץ   כ ְ ֹוֵרש    ך " אלהי '  ה   ֲאש ֶ ה    ד  ִמיד   אֹותָּ ָּ ,  העליונים   מהחיים  בה  להשפיע  תמיד   אותה  דורשים  אלקיך'  ה  הנקראים  א" שאו  ארץ   היא  המלכות  ת 

ר   ֶאֶרץ   ו ְכִתיב  נו ת   ֹלא   ֲאש ֶ ֵ אַכל   ְבִמְסכ  ה    ת  ל   ֶתְחַסר   ֹלא   ֶלֶחם   ב ָּ ה    כ  ל   ֶתְחַסר   ֹלא   פירוש  ב ָּ ה    כ  א   ב ָּ ְייקָּ ,  כל   הנקרא  יסוד מה  החיים  שפע  בה  יחסר  לא'  פי   ד ַ

ל  ךְ   ְוכָּ ה   כ ָּ ָּ מ  ו ם ,  שפע  בה  חסר   שלא  הטעם  מה  לָּ ְכִתיב   ִמש   ךְ   ד ִ ֵ ְלכ  ַ מ  ן   ש ֶ א ,  חֹוִרים   ב ֶ א   ד ָּ ִריךְ   ֻקְדש ָּ ,  חורין   בן  שהוא  המלכות  של   מלכה  שהוא  א"ז  היינו   הו א   ב ְ

ה   בן  שנקרא  ומפרש מָּ ַמר   ְדַאת ְ   כ ְ ִני   אָּ כֹוִרי   ב ְ ֵאל   ב ְ רָּ ן ,  בני  שנקרא  בפסוק  כאן  מצינו  א"ז   שהוא  להשלמע  ישראל '  פי  ִיש ְ ן   ַמהו    ומפרש  חֹוִרים   ב ֶ   למה   חֹוִרים   ב ֶ

ה   ואמר,  חורין   א"ז  נקרא מָּ ַמר   ְדַאת ְ   כ ְ ְהֶיה   קֶדש    ִהיא   יֹוֵבל   אָּ ֶכם   ת ִ אֶתם   ו ְכִתיב ,  יובל   הנקראת  הבינה  על   נאמר  שזה'  פי   לָּ רֹור   ו ְקרָּ ֶרץ   ד ְ אָּ א ,  ב ָּ הָּ ל   ד ְ   ֵחירו    כ ָּ
א ִמי ֹובְ  א   לָּ ֵתי   קָּ ִגין ,  מבינה  לעולם  באה  חירות  שכל   לפי  אָּ ךְ   ב ְ ן   כ ָּ א   ְוִאי ,  חורין  בן  נקרא  מוחין  ממנה  לקבל   לבינה  עולה  א"כשז   לכן  חֹוִרים   ב ֶ ן   ֵתימָּ   חֹוִרים   ב ֶ

א ,  רבים  לשון  שמשמעו  חורין  בן  א" ז  נקרא  למה  ת"וא ן   ְכִתיב   ְולָּ ִכי   מתרץ ו,  לבינה   בן  והיינו  יחיד   לשון  שמשמעו  ֵחירו ת   ב ֶ אי   הו א   הָּ ן   ַוד ַ ֵעי   ֵחירו ת   ב ֶ   ֵליה    ִמב ָּ
 ,  חירות  בן  להקרא  צריך  היה  א"שז  ודאי  הוא  כן

א  א   ֶאל ָּ ַמְתִניתָּ ה   ב ְ אָּ ן   ְסִתימָּ א   ִדילָּ ִנינָּ ָּ ד ,  למדנו  סתומים  דברים  שבה  שלנו  במשנה  אלא  ת  ַ ן   כ  רָּ   דשם  ה"י  סוד   שהם  ואימא  אבא  כשמתחברים'  בה '  י   ִמְתַחב ְ

דֵ ,  ה"הוי ִתיב   ין כ ְ ר   כ ְ הָּ קֹות   עדן   הנקראת  מאימא  יוצא  דאבא  יסוד   של   שפע  הוא  נהר  ֵמֵעֶדן   יֹוֵצא   ְונָּ ן   ֶאת   ְלַהש ְ א ,  ן "זו  את  היינו  ַהג ָּ א   ְולָּ ד   ֵתימָּ ַ ן   כ  רָּ   ִמְתַחב ְ
א ,  מתחברים   שאינם  עתים   להם  שיש  ולחשוב  לטעות  שאפשר  א "או  כשמתחברים  הלשון  תאמר  ולא ן   ֶאל ָּ רָּ אי   ִמְתַחב ְ   ביחוד   תמיד   מחוברים   ודאי  הם  לאא  ַוד ַ

ךְ   ו ְבִגין ,  תדירי  ן   כ ָּ ִתיב   חֹוִרים   ב ֶ א   ְוַעל ,  חורין   הנקראים   יחד   א" מאו  משניהם  המוחין  מקבל   א"שז   לפי  רבים  בלשון  חורין  בן  כתיב  ולכן  כ ְ   נאמר   זה  ועל   ד ָּ

ֵריךְ  ךְ ,  המלכות  שהיא  שלמעלה  ארץ   היא  ֶאֶרץ   ַאש ְ ֵ ְלכ  ַ מ  ן   ש ֶ   א "שכשז  לפי  אשריך  אמר  ולכך,  חורין  שני  של   בן  והוא,  המלכות  של   מלכה  שהוא  א"ז   היינו  חֹוִרים   ב ֶ

ַרִיךְ   ש"וז,  למטה   להשפיע  יכולה  היא  ואז,  רב  שפע  בה  משפיע  הוא  אז  א"לאו   כשעולה  דהיינו,  חורין  בן  נקרא ֵעת   ְוש ָּ   ממלכת   שהם  ישראל   בני  הם  יאֵכלו    ב ָּ

א   הוא  ואכילתם,  המלכות  של   עמהשפ   יאכלו  הראויה  בעת  שהם  קדוש  וגוי  כהנים ותָּ ֶחְדוָּ ִלימו    ב ְ ש ְ א   ב ִ ַרֲעוָּ   מצד   וברצון,  אבא  מצד   בשלימות,  אימא  מצד   בשמחה  ב ְ
 (   ומפרשים  פ" וכ  ק"רמ. ) הכתר

ךְ   ִאי   כ" ומש ךְ   ֶאֶרץ   לָּ ֵ ְלכ  ַ מ  ַער   ש ֶ א   ֶאֶרץ   ַהאי   פירושו  נָּ ָּ ְלַתת  א ,  התחתונה  זו  ארץ   היינו  ד ִ ַתְניָּ ל   ד ְ ר   כ ָּ אָּ ר   י ַאְרעֵ   ש ְ אָּ ש ְ ין   ד ִ ֵריִסין   ְלַרְבְרִבין   ִאְתְיִהיבו    ַעמ ִ   ת ְ
ן  ְמַמנ ָּ א ,  להם'  ה  חלק  אשר  עליהם  הממונים  מגינים  בעלי  לשרים  ניתנו  העמים  ארצות  שאר  שכל   למדנו  כי  ֲעַלְייהו    ד ִ הו    ְוֵעילָּ ל ְ ֻ   הוא   השרים  מכל   ולמעלה  ִמכ 

ְכִתיב   ַההו א  יה    ד ִ ִייִתי   ַנַער   ב ֵ ם   הָּ ַקנְ   ג ַ י זָּ א   ומפרש   ת ִ אנָּ א   ַהאי ,  ב"ע   טז  דף  יבמות '  במס   ְותָּ רוֹ   הייתי  נער  של   ְקרָּ ל   ש ָּ ם   ש ֶ ְמרו    עֹולָּ   ט"מט   מלאך  היינו  אָּ
  העולם  הנהגת  כל   ועל   השרים  כל   על   ממונה  והוא,  טוב  וכל   ורחמים  שפע  המלא   זקן  נקרא  ולפעמים,  כנער  שפע  מלהשפיע  חלש  כלומר,  נער   לפעמים  הנקרא

א   ְוַעל ,  ולם ע   של   שרו  נקרא  לכן ךְ   ִאי   ְכִתיב   ד ָּ ךְ   ֶאֶרץ   לָּ ֵ ְלכ  ַ מ  ַער   ש ֶ א   ַווי   פירוש  נָּ ְלמָּ א   ְלעָּ ְטרָּ ִמס ִ א   ד ְ א   דָּ ְנקָּ   כשהוא   ט"מט   מצד   כשיונקים  להעולם  אוי  יָּ

ֵאל   ְוַכד ,  השפע  העדר  על   המורה  נער'  בבחי רָּ א   ִיש ְ לו תָּ גָּ ַמאן   ַיְנִקין   ב ְ ִניק   כ ְ יָּ א   ד ְ ו תָּ א   ֵמְרש  ֳחרָּ   מרשות   שיונק  כמי  ממנו  יונקים  הם  גם  גלותב   וכשישראל   אָּ

 (  ומפרשים  פ" כ. ) מהתמצית  רק  מקבלים  וישראל   להאומות  ניתן  השפע  עיקר  כי,  אחר

י   -זוהר חי שרה דף קכד:   ה   ַרב ִ ַתח   ְיהו דָּ ָּ ֵריךְ   כ" מש  לפרש  פ  ךְ   ֶאֶרץ   ַאש ְ ֵ ְלכ  ַ מ  ן   ש ֶ ַרִיךְ   חֹוִרים   ב ֶ ֵעת   ְוש ָּ א   ַהאי ,  יאֵכלו    ב ָּ יא   ה  אֹוְקמו    ְקרָּ   זה   פסוק   ַחְבַרי ָּ

ל (,  ב" ע  צה  בדף  לעיל )  החברים  בארוהו  כבר ן   ִאית   ֲאבָּ א   לָּ לָּ ָּ כ  ַ יה    ְלִאְסת  ִאין   ואמר  ומקדים,  בו  ולעיין  להסתכל   מה  עוד   לנו  יש  אבל   ב ֵ ָּ ַזכ  ו ן   ד ְ ֵאל   ִאינ  רָּ   ִיש ְ
א  ֻקְדש ָּ ִריךְ   ד ְ ַהב   הו א   ב ְ א   לֹון   יָּ ע   אֹוַרְייתָּ ל   ְלִמְנד ַ ,  שבה   הסתומים  הדרכים  כל   ידה  על   לדעת  התורה  להם  נתן  ה"שהקב  ישראל   אשריהם  ִתיִמין סְ   אֹוְרִחין   כ ָּ

יא  יָּ ל ְ ִזין   לֹון   ו ְלִאְתג ַ ִאין   רָּ ָּ א ,  העליונים  סודות  להם   ולגלות  ִעל  ַמר   ְוהָּ ֵריךְ   כ" מש  נאמר  הרי  ִאת ְ א ,  ֶאֶרץ   ַאש ְ ים   ֶאֶרץ   ד ָּ   החיים  ארץ   הנקראת  המלכות  היא  ַהַחי ִ

א   ִגין ב ְ (,  שם  כמבואר) ַמְלכ ָּ ה    ד ְ ה    ַאְזִמין   ִדילָּ ל   לָּ אן   כ ָּ ְרכָּ א   דהיינו,  הברכות  כל   לה  הזמין  א"ז  שלה שהוא   שהמלך  לפי  ב ִ ְרכָּ ִאְתב ָּ ן   ד ְ הָּ ִאין   ֵמֲאבָּ ָּ   שנתברכה   ִעל 

זָּא ,  האבות   שורש  שבהם  א"דז  ת"חג   שהם  העליונים  מאבות '  לה  עלאה'  מה   שפע  וממשיך  ן"ההי   'ב   בין  עומד   והוא,  ה" הוי  דשם'  ו  אות  סוד   הוא  א"וז  ו " ְדוא   רָּ

ִאיהו    ש"וז ,  תתאה א   ד ְ א   ַקְיימָּ ה    ְלַאְרקָּ אן   ֲעלָּ ְרכָּ ִדיר   ב ִ ָּ ן   הוא  א"וז  ְוִאיהו  ,  תמיד   המלכות  על   ברכות  להריק  עומד   שהוא  ת  ן   פירוש  חֹוִרין   ב ֶ א   ב ֶ   הבינה   בן  יֹוֵבלָּ

יק ,  יובל   הנקראת ִ ַאפ  ין   ד ְ א   עוד   ומפרש,  הקליפות  שעבוד   מתחת  ישראל   בני  את  שמוציאה  ל "ר,  לחירות  העבדים  את  מוציאה  שהיא  לפי  ְלֵחירו    ַעְבד ִ רָּ א   ב ְ ְלמָּ עָּ   ד ְ
ה  אָּ יק ,  העליון   עולם   סוד   שהיא  אימא  בן  הוא  א"ז  ִעל ָּ ִ ַאפ  ִדיר   ד ְ ָּ ל   ת  ין   כ ָּ   מים   סוד   שהם  ג" חו  הכולל   הדעת  מוח  סוד   שהם  החיים  כל   תמיד   מוציאה  שאימא  ַחי ִ

ל ,  חיים ל ,  הבינה  מוח  של   האורות  כל ו   ְנִהירו    ְוכָּ ח   ְוכָּ   המוחין   שפע  מאימא  א"ז  שמקבל   הרי,  שמן  הנקרא  החכמה  מוח  סוד   שהוא  המשחה  שמן  וכל   ְרבו ת   ְמש ַ

א ,  ד "דחב יד   ְוכל ָּ א   ַהאי   ִאְנג ִ רָּ א   ב ְ ו ְכרָּ   הנזונית  בת'  י בח  שהיא  להמלכות  ֶאֶרץ   ְלַהאי ,  המוחין  כל   יורש  שהוא  בכור  בן  הנקרא  א"ז  ממשיך  המוחין  כל   והארות  ב 

ה ,  יורש   שהבן  ממה מָּ ַמר   ְדַאת ְ   כ ְ ִני   אָּ כִרי   ב ְ ֵאל   ב ְ רָּ ךְ   ו ְבִגין ,  ישראל   הנקרא  א"ז  על   הנרמז  ִיש ְ ֵריךְ   נאמר  זה  על   כ ָּ   א "ז  שהוא  שמלכה  המלכות  שהיא  ֶאֶרץ   ַאש ְ

 .   טוב   מכל   שבעים  הם  אז  רצון  עת  שכשי'  פי  יאכלו  בעת,  ממנה  היונקים  אוכלוסיה'  פי  ושריה   כ" אח  וכתוב,  לאימא  בן'  פי   חורין  בן

ַמר   ו ַמה  ִאת ְ ךְ   ִאי ,  לזה  הקודם  בפסוק  שנאמר  ומה  ד ְ ךְ   ֶאֶרץ   לָּ ֵ ְלכ  ַ מ  ה   פירושו  ַנַער   ש ֶ מָּ   ט " מט  מלאך  סוד   הוא  נער  כי,  שם  החברים  שבארוהו  כמו  ְדאֹוְקמו ה    כ ְ

ַהאי ,  שביצירה ה   ֶאֶרץ   ד ְ אָּ ָּ ת  ַ א   ת  ְלמָּ ה   ְועָּ אָּ ָּ ת  ַ א ,  התחתון  הזה  עולם ו  התחתונה  שבארץ   ת  א   לָּ ְנקָּ א   יָּ וֹ   ֶאל ָּ א   ִמג  נו תָּ ְלטָּ ה    ש ָּ ֲעלָּ   אלא  יונק  אינו(  ל "אוה   ג" ה)   ד ְ

א   והיינו,  ממנו   שלמעלה  שלטון  מתוך א   ֵמַההו א   ְוכל ָּ ִאְקֵרי   ַמְלכ ָּ ה   ַנַער   ד ְ מָּ   כמו   ט" מט  מלאך  שהוא  נער  הנקרא  המלך  י"ע  נמשך  השפע  שכל   ְדאֹוְקמו ה    כ ְ

א לְ   ַווי ,  שביארוהו ִאְצְטִריךְ   ַאְרעָּ א   ד ְ קָּ ִכי   ִלינָּ     (  פ "וכ  ג "ורא   ק"רמ. )נער  שמלכך  ארץ   לך  אי  כתוב  לכן,  כך  לינק  שצריכה  הלזו  לארץ   אוי  הָּ
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הם    לימודי ה'זה בן.    בניך, דהיינו כלליות בן ותלמיד. כי  יג )ישעיה נד(   "יי   ימודיל   ניךב

דהיינו אורות בינה עילאה    בחי' חירותיובל  שהוא בחי'    \יד/ תלמידים. ומכלליות בן ותלמיד

לו מרכבה  שהצדיק  אנפין  לזעיר  וכתר  מקיפין  בראשית  בבחי'    שהם  כב)פרש"י  של (  יז  מרכבתו  צדיקים 

וזהו  ה, משם מקבל המלכות  מקום כנ"ל.  חוריןפרנסה  בן  , שמלכות  אשריך ארץ שמלכך 
אנפין כשמקבל הפרנסה    זעיר  דהיינו מבעלה  חורין  בן  מבינה הוא  ממלך שהוא  דגדלות  מוחין  מקבל 

דהיינו ע"י   ,ושריך בעת יאכלוהמשך הפסוק הנ"ל  חירות, בחי' יובל וכו' כנ"ל. וזהו    מבחי'  דהיינו

דהיינו  בעת  זוכים שבשעת האכילה מאיר בחי'    זמלכות מקבלת פרנסה מבחי' חורין עי"השהארץ דהיינו  
את האור שיזכו ישראל לקבל מהקב"ה בעת שישבו ללמוד ממנו לעתיד לבוא וישבו לפנים ממלאכי השרת 

אז   שיזכו  בחי'  והמקיפין  אכילה,  בשעת  הרצון שמתגלה  התגלות  בחי'  וכו'כעת  זה   יאמר 
     :\טז/ (טו)  שכעת רומז לעת שבה ישראל ילמדו תורה מהקב"ה ויהיו קרובים אליו יותר מהמלאכים כנ"ל

 
כי אז בשעת סעודה מאיר הארת הרצון  אין מסיחין בסעודה,  ע"ב(  ה  )תענית  בחי'  וזה 

 :  שהוא בחי' הארת המקיפים, שהם בחי' שתיקה, בחי' שתוק כך עלה במחשבה כנ"ל

 

 
 ובתשכט תוקןבתרלד  בתקפא )ישעיה מד(   יג

ובחי' הארת הרצון שבאכילה דהיינו אורות הצחצחות    כלליות בן ותלמיד   יד יובל דהיינו הרמזים שבים החכמה  שהם למעלה  בחי' 
  מהכל. וכן זה בחי' כלליות איה ומלא כמבואר בלק"ה באריכות גדולה בהלכות נטילת ידים לסעודה הלכה ו' עי"ש אות א' ואות עד.

צריך להכניע עצמו לזכות לבחי' מה ואז הצדיק מאיר בו בחי' מלא  העיקר  וצריך עיון גדול שם להבין עומק העניין. מה שמבאר ש 

ם הו א    -וז"ל שם  י  אִּ ת ִּ תֹו ָהֲאמִּ יתו  ְפחִּ תֹו ו  ְפלו  ׁשִּ יְך ֵליַדע  ה ָצרִּ יַנת מֹׁשֶ חִּ יֵקי ֱאֶמת ב ְ ְתָקֵרב ְלַצד ִּ ס ַעל ַעְצמֹו ְלהִּ ים ְולֹא  רֹוֶצה ָלחו  נִּ ָ ל פ  ָ ַעל כ 
ֹו ג ַ  יר ב  יק ְלָהאִּ ד ִּ ַכל ַהצ ַ יַנת ַמ"ה ְוָאז יו  ְבחִּ ְכָלל ב ִּ ְהֶיה נִּ ים ְויִּ נִּ ָ ל פ  ָ בֹוד ַעל כ  ָ ְרֶצה כ  יַנת  יִּ חִּ ְכָלל ב ְ ְהֶיה נִּ י ִּ בֹודֹו ַעד ׁשֶ י ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ כ ְ ן כ ִּ ֵ ם כ 

"ל. א ַחד ְוַכנ ַ ָ ל  ֻ ֱאֶמת כ  ֶ י ב  "ה ַיַחד כ ִּ יַנת ַאי ֵ ְבחִּ  ְמלֹא ו 
 א' עיין זוהר תרומה קעה. ובאבות דרבי נתן פרק כא  טו

א   -זוהר תרומה דף קעא.    טז  אנָּ ָּ ֵריךְ   כ" מש  למדנו  ת  מ ַ   ֶאֶרץ   ַאש ְ ךְ ש ֶ ֵ ן   ְלכ  ם   ֶאֶרץ   היינו  ואמר,  נאמר  ארץ   איזו  על   ֶאֶרץ   ַמאי   ושאל   חֹוִרין   ב ֶ   שהיא   ְסתָּ

ַתְניָּא ,  המלכות ְכִתיב   ַמאי   ד ְ ִליךְ   שכתוב  מה   שלמדנו  ד ִ ַמִים   ִהש ְ ָּ ְפֶאֶרת   ֶאֶרץ   ִמש   ֵאל   ת ִ רָּ א   ואמר,  פירושו   מה  ושואל ,  ִיש ְ זָּא   ִהיא   ֶאֶרץ   ַהאי   ֶאל ָּ גוֹ   רָּ ְתֵרי   ב ְ   כ ִ
א ַמלְ  א   כ ָּ יש ָּ ְכִתיב ,  הקדוש   המלך  של   הספירות  שהם  הכתרים  בין  סוד   היא  המלכות  שהיא  הזאת  ארץ   אלא  ַקד ִ יה    ד ִ יֹום   כתוב  זה  שעל   ב ֵ ֹות   ב ְ   ה " יהו   ֲעש 

ִים   ֶאֶרץ ,  ם" אלהי  ה"יהו  הנקראים  ואימא  אבא  שתיקנו  ביום  ם " אלהי  מָּ ל   ֶאֶרץ   י ְוַהא ,  ארץ   הנקראת  המלכות  ואת  שמים  הנקרא  התפארת  את  ְוש ָּ ִניק   ַמה   כ ָּ יָּ   ד ְ
ן זָּ ִאְקֵרי   ֲאַתר   ֵמַההו א   ְוִאת ְ ַמִים   ד ְ א   כי,  שמים  הנקרא  המקום  מזה  הוא,  ונזונית  שיונקת  מה  כל   זו  וארץ   הו א   ש ָּ ַנת   ְולָּ זָּ א   ִאת ְ א   ַאְרעָּ א   ד ָּ א   ֶאל ָּ ֵלימו תָּ ְ   ִמש  

א  יש ָּ ִאְקֵרי   ַקד ִ ַמִים   ד ְ  .   ידם  על   נשלם  א"שז  דגדלות  המוחין  משפע  ל "ר,  שמים   הנקרא  הקדוש  משלימות  אלא  נזונית   המלכות  אין  ש ָּ

א  ָּ ְעת  א   ו ְבש ַ עָּ בָּ א   ד ְ ִריךְ   ֻקְדש ָּ א   הו א   ב ְ בָּ יֵתיה    ְלַאֲחרָּ א   ב ֵ ָּ ְלַתת  א   ד ִ א   ְוַאְרעָּ יש ָּ א   ַקד ִ ָּ ְלַתת    הקדושה  וארץ   שלמטה  ביתו  את  להחריב  ה"הקב  שרצה  ובשעה  ד ִ

א   ְלַהאי   ַאֲעַבר ,  שלמטה  יש ָּ   ַאְרעָּ א   א ַקד ִ ְלֵעיל ָּ א   ד ִ ַקְדִמיתָּ ִחית ,  א"ז   עם  פ" פב   מלהיותה  שלמעלה   הקדושה  המלכות  את   בתחילה  העביר  ב ְ   ֵמַההו א   ֵליה    ְונָּ
א  ְרג ָּ ה   ד ַ ֲהוָּ א   ד ַ ְנקָּ ַמִים   יָּ ָּ א   ִמש   יש ָּ ַתר ,  הקדוש  א" מז  יונקת  שהיתה  המדרגה  מאותה  והורידה  ַקד ִ ִריב   ו ְלבָּ א   ְלַהאי   חָּ ָּ ְלַתת    המקדש   בית  את  החריב  כ"ואח   ד ִ

א ,  שלמטה  דָּ ִליךְ   שכתוב  זהו  ִדְכִתיב   הו א   הָּ ַמִים   ִהש ְ ָּ א   ֶאֶרץ   ִמש   ַקְדִמיתָּ ַתר ,  תחילה   א"מז  המלכות  את  השליך  ב ְ א   ו ְלבָּ ַכר   ְולָּ יו   ֲהדֹום   זָּ   כ "אח  כלומר  ַרְגלָּ

ַתְניָּא .  המלכות  עם  יחד   בתוכו  שוכן  היה  א"שז   לפי,  רגליו  הדום   שהיה  ביתו  את  החריב ךְ   ד ְ ְרחֹוי   כ ָּ א   אָּ ֻקְדש ָּ ִריךְ   ד ְ ד ,  ה"הקב  של   דרכו  שכך  שלמדנו  הו א   ב ְ ַ   כ 
ֵעי  א   ְלֵמיַדן   ב ָּ ְלמָּ א ,  העולם  את  לדון  כשרוצה  עָּ ַקְדִמיתָּ ֵביד   ב ְ א   עָּ ינָּ א   ד ִ ַתר   ְלֵעיל ָּ ים   ו ְלבָּ א   ִאְתַקי ָּ ָּ   מתקיים  הדין  כ" ואח  למעלה  דין  עושה  בתחילה  ְלַתת 

ְכִתיב ,  למטה  א   ל עַ   ה " יהו   ִיְפקֹוד   ד ִ רֹום   ְצבָּ ָּ רֹום   ַהמ  ָּ מ  א   ב ַ ַקְדִמיתָּ ַתר ,  שלמעלה   האומות  שרי  את  פוקד   תחילה'  פי   ב ְ ה   ַמְלֵכי   ְוַעל   ו ְלבָּ מָּ ֲאדָּ ה   ַעל   הָּ מָּ ֲאדָּ   הָּ
 .   שלמטה   אומותיהם  את  יפקוד   כ"ואח

ַמר  י   אָּ ְמעֹון   ַרב ִ ֵריךְ   כ" מש  ואמר,  דבריו   את  לפרש  המשיך  ש ִ ךְ   ֶאֶרץ   ַאש ְ ֵ ְלכ  ַ מ  ן   ש ֶ ,  חורין  בן,  א "ז  שהוא  שמלכך,  ארץ   שנקראת  המלכות  אשריך  פירושו  ים חֹוִר   ב ֶ

ן ,  דגדלות  המוחין  את  מאימא  כשקיבל   והיינו,  החירות  שבה  אימא  בן זָּ ךְ   ד ְ א   לָּ ְסִגיאו תָּ א   ב ִ כל ָּ א ,  כל   ברוב  אותך  זן  שהוא  ד ְ לָּ ִחילו    ב ְ א   ד ְ ַאֲחרָּ   מאחיזת   פחד   בלי  ד ְ

א   ו ֵמַההו א ,  החיצונים  אָּ   ַמְלכ ָּ ָּ ַזן   ה ִעל  א   ִאת ְ ל ָּ ַרִיךְ   כ" ומש,  העולמות  כל   נזונים  עליון  מלך  שהוא  א"ומז  כ  ֵעת   ְוש ָּ   יקראו   המשיח  שבביאת  ישראל '  פי  יאֵכלו    ב ָּ
    את  יאכלו  אז,  שרים

ה   שכרם מָּ ַמר   ְדַאת ְ   כ ְ ֵעת   שנאמר  כמו  אָּ ָּ ַמר   כ  ֵאל   ְלַיֲעקב   ֵיאָּ רָּ ה   ו ְלִיש ְ ַעל   מָּ ָּ   על   להם  ל "א  פעל   שכר  מה  ולישראל   יעקבל   יאמר  המשיח  ביאת  בעת'  פי  ל " א   פ 
 (   ומפרשים  ק"רמ. ) בגלות  אותו  שעבדו

ךְ   ִאי   כ" ומש ךְ   ֶאֶרץ   לָּ ֵ ְלכ  ַ מ  ַער   ש ֶ ה ,  נער   הנקרא  ט"מט   מלאך  שהוא  נער  שמלכך,  המלכות  דהיינו  ארץ   לך  אוי'  פי   נָּ מָּ ַמר   ְדַאת ְ   כ ְ י   שכתוב  כמו  אָּ ַתת ִ ִרים   ְונָּ   ְנעָּ
ֵריֶהם  ַווי ,  בגלות   ידם  על   ניזונית  המלכות  להיות  שרים  נעשים  והם,  נערים   הנקראים  ל "וסנד   ט" טמ  מלאך  היינו  נערים  ש ָּ א   ד ְ ד   ְלַאְרעָּ ַ א   כ  ְנקָּ א   יָּ אלָּ מָּ ְ   כי  ִמש  

ַרִיךְ ,  והדין  השמאל   מצד   רק  להשפיע  שיכול   ט"מט  י" ע  דהיינו,  והדין  השמאל   מצד   מזונה  ומקבלת  כשיונקת  לארץ   אוי ֶקר ,  ל "וסנד   ט"מט  שהם  ְוש ָּ ב    יאֵכלו    ב ַ
ַההו א   פירושו א   (: קעה   דף )   ב ְ א   ְוַעד ,  וחשך  השחרות  בזמן  ַקְדרו תָּ לָּ ִהיר   ד ְ א   נָּ א   ְולָּ ְלטָּ א   ַמה   ש ָּ ְלטָּ ש ָּ   החסד   מדת  עדיין  שלטה  ולא  היום  האיר  שלא  ועד   ד ְ

 (   ומפרשים   מ"ומק  ק"רמ. ) מעט  שפע  אלא  להם  אין  ואז,  ואכילתם  מזונם  את  המשפעת  ביום  השולטת

ואיזו אותו עת? הוי אומר    " בגבורה ולא בשתי   "אשריך ארץ שמלכך בן חורין ושריך בעת יאכלו   –פרק כא אות א'    אבות דרבי נתן 
שנאמר  לבוא  )במדבר   לעתיד  ואומר  אחישנה"  בעתה  ה'  "אני  ס(  הקב"ה    )ישעיה  אמר  כך  וגו'.  ולישראל"  ליעקב  יאמר  "כעת  כג( 

 ת שאני עתיד לעשות להם גאולה לישראל.שאתה עומד בתוכה אלא בע   לבלעם כעת ולא בעת לא בעת 
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 יא אות 
עתה יבאר סוד חג חנוכה שהוא בחי' בניין בית המקדש וכיוון שחורבן הבית נגרם בשרשו בחטא המרגלים  
כדאיתא בגמ' שאמר הקב"ה כיון שבכיתם בכיה של חינם אקבע לכם בכיה של דורות, דהיינו שלדורות 

גם הוא נחרב  יקבע ט' באב שבו בכו בכיה של חינם להיות לדורות יום של בכיה על חורבן בית המקדש ש
 .  \יזבאותו היום בבית ראשון ובבית שני/

לו הקב"ה    \יחועל חטא המרגלים בקש משה רבנו "סלח נא לעוון העם הזה כגודל חסדך וכו'" ועי"ז נתרצה/ 
ואמר סלחתי כדברך. ונראה שרבנו לומד שכיוון שנתרצה הקב"ה לסלוח עוון זה שגרם לחורבן הבית ע"י 

 א" כח לבטל את גזרת חורבן הבית המקדש. "סלח נא" משמע שיש ב"סלח נ
ואנשי כנסת גדולה תיקנו לומר ביום הכפורים כמה פעמים פסוק זה של "סלח נא לעון העם הזה" שבקש  
תיקון חטא המרגלים   בחי'  הוא  עוון,  מחילת  יום  הכפורים שהוא  יום  כי  רבנו אחרי חטא המרגלים.  משה 

 ם כפור נמחל עוון ונעשה בחי' בנין בית המקדש. שחטאם שורש לכל החטאים, וע"י סלח נא של יו
 ( \יט)ומשמע גם ש"סלח נא" של יוה"כ הוא בחי' הבכי של ט' באב/

וחנוכה הוא בניין בית המקדש, כי היה חינוך מחדש של בית המקדש אחרי שחולל ע"י מלכות יון באמצע  
 בית שני. 

 .\ככפורים, כן יש לו חנוכה/ ועפ"י זה קובע רבנו שכפי הסלח נא שהאדם זוכה לפעול ביום ה
דהיינו כפי מה שפועל ביום הכפורים לעורר מדת אריכות האפים של הקב"ה כך זוכה לחנוכה דהיינו לבנין 

 בית המקדש.

ונ"ל   הבית.  בניין  בו  נכלל  כיצד  אחד  נר  הדלקת  היא  חנוכה  מצות  לכאורה  חינוך  צ"ע  שהיה  בית  כיון 
על כן קבלו את אור חנוכה שהוא אור כל עצם מהות בית    ,שיצא ממסירות נפש של החשמונאיםהמקדש  

הצדיק  של  שהם שפע הכתר  הצחצחות  אורות  בחי׳  ותלמיד  בן  בחי׳  של  אורות המקיפים  המקדש שהוא 
שמאיר הארת )מבואר בבני יששכר(  כל זה התנקז לתוך מצות הדלקת נר חנוכה שהוא אור הגנוז    ,הדור

, וזה דבר שאפשר להמשיך רק מכח מסירות נפש עצומה עד  הגבוה ביותר שאפשר להאירוהדעת  האמת  
 שזכו בנר חנוכה לדורות לצמצם את כל קדושת בית המקדש לתוך נר חנוכה. 

 
ראשון   יז  כט.    בית  בתענית  כמבואר  הפורענות  התחילה  שבו  כיון  בכיה  באב  ט'  ונקבע  בי'  ונשרף  בט'  הוצת  והשני  באב  בט'  נחרב 

 )לקמן( 

שונה  נמי אמר רב פפא שאני תשעה באב הואיל והוכפלו בו צרות דאמר מר בתשעה באב חרב הבית ברא :  דף יח   ראש השנה עיין  
 .ובשניה ונלכדה ביתר ונחרשה העיר 

שמשה ביקש סלח נא והקב"ה אמר לו סלחתי כדברך מדוע עדיין נשאר רושם החטא שגרם לבכיה לדורות, דמשמע שלא    צ"ע כיון   יח
 נמחל לגמרי.

ועל כן לא הזכיר    שהקב"ה )פסוק יז( לא מחל אלא רק נתרצה להאריך אפו, וגם משה רבנו בסלח נא לא ביקש יותר מזה   ועיין רמב"ן 
זאת בדברים ט' כשהזכיר את תפילתו עליהם בחטא העגל ובחטא אהרן, כי היה כאן איזה טענה עליו שלא בקש מחילה גמורה. וזהו  
שאמר ועתה יגדל נא וכו' כאשר דברת לאמור ה' ארך אפים וכו', שבקשת משה היתה שיאריך אפו על חטא זה כמו שדיבר אחרי  

והמדות שלא הזכיר מבאר הרמב"ן  חטא העגל כשלימד אות  חלק מהם  וכאן חזר משה רבנו רק על  יג מדות של רחמים,  ו הקב"ה 
הטעם כי בחטא זה היו מדות אלה מקטרגות על ישראל. עי"ש. ובכהאריז"ל מבואר שמדות שהזכיר כאן היו ט' של זעיר אנפין ואילו  

 אחרי חטא העגל היו יג מדות של רחמים באריך אנפין.  

וו    ְוֶזה (  אות פגו'    לסעודה   ידים   נטילת   הלכות   ליקוטי   עיין   יט ׁשְ הִּ ֹוֵתינו    ׁשֶ ְכרֹוָנם   ַרב  ְבָרָכה   זִּ ה   יֹום   לִּ ָ ׁש  ָאב   ָעָשר   ֲחמִּ ים   ְויֹום   ב ְ רִּ ו  פ    ְוָאְמרו    ַהכ ִּ
ֹא  ל  ים   ָהיו    ׁשֶ ים   ָימִּ ְשָרֵאל   טֹובִּ ה   ְליִּ ָ ׁש  ֲחמִּ ַ ָאב   ָעָשר   כ  ים   ְויֹום   ב ְ רִּ ו  פ  י ,  ַהכ ִּ ה ב ַ   כ ִּ ָ ׁש  ָאב   ָעָשר   ֲחמִּ יל   ב ְ ָקה   ַמְתחִּ ָ ן   ַהַהְמת  ו  ק  ל   ְוַהת ִּ ים   ֵחְטא   ׁשֶ לִּ   ַהְמַרג ְ

ְרמו   ג ָ ה   ׁשֶ י ָ כִּ ֵליל   ְלדֹורֹות   ב ְ ָעה   ב ְ ׁשְ ָאב ,  ת ִּ מוֹ   ב ְ ָאְמרו    כ ְ ֹוֵתינו    ׁשֶ ְכרֹוָנם   ַרב  ְבָרָכה   זִּ י .  ל " ְוַכנ ַ   לִּ ט   כ ִּ ָאב   ו  " ב ְ לו    ב ְ ָ ר   ֵמֵתי   כ  ָ ְדב  ָהיו    מִּ ים   ׁשֶ ָכל   ֵמתִּ   ֵליל   ב ְ
ָעה  ׁשְ ָאב   ת ִּ ים   ֵמֵחְטא   ב ְ לִּ מוֹ ,  ַהְמַרג ְ ָאְמרו    כ ְ ְכרֹוָנם   ֲחָכֵמינו    ׁשֶ ְבָרָכה   זִּ ַעְצמוֹ   ְוֶזהו  .  לִּ יַנת   ב ְ חִּ ים   יֹום   ב ְ רִּ ו  פ  ָאז   ַהכ ִּ ים   ׁשֶ ׁשִּ   ֵחְטא   ַעל   ָנא   ְסַלח   ְמַבק ְ

ים  לִּ ַרם   ַהְמַרג ְ ג ָ ן   ׁשֶ ַ ית   ֻחְרב  ֵ ׁש   ב  ְקד ָ ִּ ׁשְ   ַהמ  תִּ ָאב   ָעה ב ְ וֹ   ב ְ ב  ים   ׁשֶ יִּ לו  ל   ת ְ ָ ְמָצא .  ָהֲעוֹונֹות   כ  ה ,  נִּ ָ ׁש  ֲחמִּ ָאב   ָעָשר   ׁשֶ ים   ְויֹום   ב ְ רִּ ו  פ  יָנה   ֵהם   ַהכ ִּ חִּ ,  ַאַחת   ב ְ
י  ֵניֶהם   כ ִּ יַנת   ׁשְ חִּ ן   ב ְ ו  ק  ים   ֵחְטא   ת ִּ לִּ ר   ְודֹור   ַהְמַרג ְ ָ ְדב  ִּ ְרמו    ַהמ  ג ָ ן   ׁשֶ ַ ית   ֻחְרב  ֵ ׁש   ב  ְקד ָ ִּ ם   ו  ְוֶזה .  ל " ְוַכנ ַ   ַהמ  י ֵ ס ִּ ם   ׁשֶ ָנה   ׁשָ ׁשְ ִּ מ  ַ יֹום ,  ב  תוֹ   ב ְ ן  ֶזה ,  ֲחֻתנ ָ ַ   ַמת 

ֹוָרה  ְביֹום .  ת  ְמַחת   ו  וֹ   שִּ ב  ְנַין   ֶזה ,  לִּ ית   ב ִּ ֵ ׁש   ב  ְקד ָ ִּ י '.  ְוכו    ַהמ  ר   כ ִּ ק ַ ן   ָצַרת   עִּ ַ ית   ַהֻחְרב  ֵ ׁש   ב  ְקד ָ ִּ ַעל   ַמה   הו א   ַהמ  ֶ ין   ֵאין  ֶזה   ְיֵדי   ׁש  ר   ְיכֹולִּ ֵ   ָהעֹוָלמֹות   ְלַקׁש 
ְלכָ  נ ַ   ַיַחד   ְלָלם ו  ַ הו    ל " כ  ז ֶ ַגם   ׁשֶ ְ ל   פ  ָ ְצַלן  ַרֲחָמָנא   ָהֲעוֹונֹות   כ  ין ,  לִּ ֹוְרמִּ ג  ד   ׁשֶ רו  ֵ לֹום   ַחס   פ  ן   ְוַעל .  ל " ְוַכנ ַ   ְוׁשָ ֵ ֹוָרה   כ  וא   ַהת  הִּ יַנת   ׁשֶ חִּ ְביֹום   ב ְ תוֹ   ו    ֲחֻתנ ָ

ְנַין  בִּ ית   ו  ֵ ׁש   ב  ְקד ָ ִּ ן   ֵהם   ַהמ  ו  ק  י ,  ָלֶזה   ַהת ִּ ֹוָרה   ְיֵדי   ַעל   כ ִּ ין   ַהת  רִּ ְ ְתַקׁש  ל   מִּ ָ ֹון   ֶעְליֹון   ָהעֹוָלמֹות   כ  ַתְחת  ֹון   ב ְ ֶעְליֹון  ְוַתְחת  י ,  ב ְ ר   ֶזה   כ ִּ ק ַ ַלל   עִּ ֹוָרה   כ ְ   ַהת 
ָאנו   ין   ׁשֶ ל   ְיֵדי   ַעל   זֹוכִּ ָ ְצָוה   כ  ְצָוה   מִּ מִּ ָאנו    ו  ין   ׁשֶ ת   עֹושִּ ו  י  מִּ ַגׁשְ ֶזה   ב ְ  ָהעֹוָלם   ב ְ

)עיין במגיד מישרים לב"י פרשת אמור ובספר דברים אחדים ח"ב עמ' שפה )מהדו' תשמו(  ם ובחטא העגל הועבר לי' תשרי  דהיינו יום הכפורי   כבר היה יום של סלח נא  י׳ אב 

אותו לתשרי    העביר  וכיון שחטאו  אב  בי'  כפור  יום  היה  ישראל  על"ת בעלז  להחיד"א שקודם שחטאו  השנה בתמוז  ראש  מזה במאמר  עומדים  אם המרגלים היו  אולי  ו   סו( ואתחנן תש )עיין 
אבל הם נכשלו בזה לכן לא התבטל הסלח נא אלא נהפך   בנסיון היו מתקנים זאת לגמרי שסלח נא יעבור לתשרי לגמרי ולא יהיה חורבן ולא חנוכה  

וא  תיקון חצות על חרבן הבית וסלח נא עבר לתשרי באופן שעל ידו מתקנים את הבכיה כי נעשה מסלח נא חנוכה שה ו דורות  וצום ט' באב ללבכיה  
 קצת בנין הבית המקדש.

גרמו את חנוכה בחטאם דהיינו שתהיה מציאות של חרבן ואחריה יוצרך להיות חינוך מחדש ומשה המשיך את חנוכה בסלח נא על    נמצא שהמרגלים
תב שלא כראוי רק כרעיון  )מתיבת י' אב נכ  על תוצאת החטא.  -בכיה על חרבן    -באב  ט׳ וב   על סיבה לחורבן.  -בכיה על חטא  בי' תשרי    –סלח נא   חטאם

 לא מעובד( 
מדוע לא אמרינן שנר חנוכה כיון שהוא בחי׳ בית המקדש יכפר עוון כמו בית המקדש אלא רק להפך שהסלח נא של יום כפור יעשה    ולכאורה צ״ע   כ 

  דהיינו הבית המקדש של חנוכה לא מכפר אלא להפך צריך לכפרת הסלח נא של יום כפור.    את החנוכה.



 מוהר"ן תנינא                                 ז   תורה                    ליקוטי                               6יד: 

ישראל  בכפרת עוונות  בית המקדש תלוי  בניין  נר חנוכה שמאיר בחי'  ומבאר רבינו שכל האור הנ"ל של 
רק נמחל אלא  לא  בגמ' שחטא המרגלים  מבואר  כי  כפור,  בכייתם   ביום  נרצה הקב"ה להאריך אפו אבל 

ב"פ.  הבית  נחרב  עד שבגללו  לדורות  הדעת  חורבן  גם  המרגלים  של  הדיבה  הוצאת  מחמת  לחינם שבכו 
 ואלפים שנה כמעט אנו בגלות המר וחורבן הבית והדעת. 

נא   ך ומבאר רבינו שכיון שמצינו בחטא המרגלים שנתרצה להם הקב"ה להארי אף ע"י תפלת משה סלח 
ון העם הזה וכו' נמצא יש כח בתפילה זו לכפר עוון באופן שמתקן את חטא חורבן הבית והדעת שגם  לעו

חורבן לדורות, נמצא מה שתקנו אנשי כנסת גדולה בתפלה לבקש בלשון תפלת משה סלח נא לעוון העם  
וכה יאיר הזה וכו' נמצא שתפילות יום כפור מסוגלות לתקן חטא המרגלים עכ"פ באותה שנה שיועיל שבחנ

 יותר אור בניין הבית ע"י הנרות.

ומשמע שהיה גרוע יותר  כי בחטא זה תלוי כל החטאים, לדורות חטא המרגלים גרם לחורבן הבית ש מבואר
 מחטא העגל וצ"ע גם 

ועוד שעשו פירוד בין עם ישראל לארץ  ,  \כאמשה רבנו/הצדיק  הקב"ה ו עיקר החטא שחלקו על    ונראה כי
ושורש הכל שהלכו אחר שכלם בלא   \כבהוציאו דיבת הארץ/ עיקר החטא היה ש בזוהר מבואר שוישראל  
ובלא זה    ,שכנגד זה בהכרח שתיהיה ענווה יתרה  ,דייקא כיון שהיו דור דעה חכמים מופלגים  כי  ,\כג/ ביטול

 
בחטא העגל לא היה כי שם לא חלקו על הצדיק כמו במרגלים והראייה שרק כשהראה להם הס"מ שמת אז נתעוררו    לכאורה וזה    כא

בלעם   בני  של  מרמה  מעשה  היה  זה  עגל  שעשו  ומה  אותם.  שעזב  שסברו  לצדיק  תחליף  להקב"ה אלא  תחליף  ולא  תחליף  לחפש 
שגם חטא העגל היה מחלוקת על משה רבנו אבל צ"ל שביחס למרגלים    -ד  אמנם עיין לק"ה נטילת ידים ו' אות ע      כמבואר בזוהר.

 לא היה על משה. כך נ"ל.

י   -זוהר שלח קסא.    כב  ְמעֹון   ַרב ִ ַמר   ש ִ ֵלא ,  אָּ ְייִלין   ֲהווֹ   ִאְלמָּ ֵאל   עָּ רָּ א   ִיש ְ א   ְלַאְרעָּ נָּ או מָּ א   (. קסא   דף )  ב ְ נָּ ִליש ָּ א   ד ְ יש ָּ   לארץ   נכנסים   ישראל   היו   אם   ב ִ

א ,  הארץ  על   המרגלים  שדיברו   הרע   לשון  שהוא   הנחש   של   באומנתו  ישראל  ה   לָּ ֵאים   ֲהוָּ א   קָּ ְלמָּ א   עָּ   היה   ולכן,  אחד   רגע   אפילו  עומד  העולם   היה  לא   ַחד   ִרְגעָּ

א   ַמאן   ומפרש ,  הרע  לשון   פגם   את   לתקן   כדי   שנה   ארבעים   במדבר   שישארו   מוכרח  נָּ א   או מָּ נָּ ִליש ָּ א   ד ְ יש ָּ ש  נָּ   ואמר ,  הרע  לשון   של   האומן   הוא   מי   ב ִ   היה   שהוא   חָּ
  בני  את   שונא   אומן   כל   י"פרש )",  ורע  טוב  יודעי  ם " כאלהי   והייתם   עיניכם   ונפקחו   ממנו  אכלכם   ביום   כי   ם " אלהי   יודע  כי "   לחוה   שאמר   ה " הקב  על   הרע  לשון   שדיבר   הראשון 

זָּא   (,העולם   את   וברא   אכל   העץ   מן ,  אומנותו ה   ְורָּ ִמל ָּ א ,  הוא   הדבר   וסוד  ד ְ תָּ אָּ ש    ִמד ְ חָּ ה חַ   ַעל   נָּ יל   ו ָּ ה    ַאט ִ א   ב ָּ   ישראל   בני  וכן,  זוהמא   בה   הטיל  חוה   על   הנחש   משבא   זו ֲהמָּ
  נחש   בא   כאילו  ו " ח   נחשב  היה,  חוה   סוד  שהיא   המלכות   בחינת   שהיא   ישראל   לארץ   הזוהמא   באותו   ישראל   באו  ואילו,  המרגלים   של   הרע  הלשון  ידי   על   זוהמא   קבלו 

 .   פגריכם   יפלו  הזה   במדבר   שכתוב  כמו ,  מדבר ב  ישראל   מתו   הזוהמא   מאותה   להזדכך   וכדי,  חוה   על 
ַמר   ועוד (    א "הגר   גירסת   לפי  נתבאר   הבא   קטע ) י   אָּ ְמעֹון   ַרב ִ א   ְוַעל ,  ש ִ ל ָּ ַחל   כ  א   מָּ ִריךְ   ֻקְדש ָּ ר   הו א   ב ְ א   ִמן   ב ַ נָּ א   ִליש ָּ יש ָּ   מעון   חוץ  ה " הקב  מוחל   העונות   כל   ועל   ב ִ

  ועוד ,  בעיקר  כופר   הרע   לשון  המספר  כל ,  ל "וז(,  ב " ע   טו   דף )  ערכין'  במס   כמבואר),  ל " רח   קרבעי   כופר   כאילו  הוא  הרע  לשון   שהמדבר   לפי,  הרע  לשון 
ִגין '(,  וכו  הקודש  ברוח  דוד   כרתו  שכבר ,  תקנה  לו  אין  סיפר,  שם  מובא ְכִתיב   ב ְ ר "  גדולות   מדברת   לשון   חלקות   שפתי   כל '  ה   יכרת "   שכתוב  לפי   ד ִ   ֲאש ֶ
ְמרו   ֹוֵננו    אָּ יר   ִלְלש  ֵתינו  ,  הכל   על  נגביר  גדולות  המדברת   נובלשוני   ַנְגב ִ פָּ נו    ש ְ ָּ דֹון   ִמי ,  כרצונינו  בו  לדבר   ונוכל  ברשותינו  שפתינו   הלא  ִאת  נו    אָּ   אין   הלא  כלומר   לָּ

ל ,  ל " רח   בעיקר   כפרו   ובזה ,  לנו   אדון  ן   כ ָּ ֵ כ  א   ש ֶ כָּ יקו    הָּ ִ ַאפ  א   ד ְ נָּ א   ִליש ָּ יש ָּ א   ַעל   ב ִ לָּ כֹול   כי ,  הכל   על   הרע  לשון   שהוציאו   המרגלים   כאן   שכן   כל   כ  ְביָּ ן   כ ִ יוָּ ֵ   כ 
יקו   ִ ַאפ  א   ַעל   ד ְ א   ַאְרעָּ יש ָּ ו  ,  הקדושה   ארץ   על   הרע  לשון  שהוציאו  כיון   כביכול   ַקד ִ ִאיל  יקו    כ ְ ִ ִגין ,  שם   השורה   השכינה   על   הוציאו  כאילו  להם   נחשב  ֲעֵליה    ַאפ    ב ְ

ךְ  י   כ ָּ א   ַקנ ֵ ִריךְ   ֻקְדש ָּ א   ַעל   הו א   ב ְ א ,  גדולה   קנאה  לציון  וקנאתי  ש " וכמ ,  כביכול   לאשתו   וקנא   כמו ,  השכינה   בשביל   ה " הקב  קנא   ולכך  ד ָּ ָּ ה ,  ֲחֵזי   ת  ָּ מ  ַ ֵבד   כ    עָּ
א   ַההו א  נָּ א   ִליש ָּ יש ָּ ַזר ,  המרגלים   של   הרע  הלשון   וגרם   עשה   רעות   כמה   וראה   בא   ב ִ א   ַעל   ג ָּ נָּ א   ֲאְבֲהתָּ לָּ א   ֵייעֹול   ד ְ   המדבר   דור  שהם   אבותינו   על   נגזר  ְלַאְרעָּ

ו ן   ו ִמיתו  ,  לארץ  יכנסו  שלא  ְמרו    ִאינ  אָּ ַזר ,  מיד   מתו  הרע  הלשון   את  שאמרו   והמרגלים   ד ְ ה   ְוִאְתג ְ ְכיָּ ֵרי   ב ִ ִרין   ְלדָּ   תשעה   ליל   היה   אז  כי,  דורות   לדורי   בכיה  ונגזר   ד ָּ

ִאימו  (,  א" ע   כט   דף   תענית'  במס   כמבואר )   מקדשות   בתי   השני   נחרבו   יום   שבאותו ,  באב ֵאל   ְוקָּ רָּ הו    ִיש ְ ל ְ ֻ ת ֵ   כ  ה ְלִאש ְ אָּ א   צָּ ְלמָּ   ולהשמד   להכלות   כולם   ישראל   ועמדו   ֵמעָּ

ֵלא ,  העולם   מן עו ֵתיה    ִאְלמָּ ה   ב ָּ מש ֶ   האנשים   רק  וגם,  במגפה   יחד   כולם  מתו  ולא ,  שנה   ארבעים   בהמשך   מיתתם   זמן   האריך   שבתפלתו ,  משה   של   תפלתו   לא  אם   ד ְ
 (   א" והגר   ק " רמ ) .  מתו   שנה   מעשרים   שלמעלה   הגדולים 

י   עיין לק"ה  כג בה    דים נטילת  ו' שכלול  ַעל    -עד    עי"ש אות בציעת הפת  הלכה  ֲחלֶֹקת  ַ ַהמ  ְיֵדי  ַעל  הו א  לו ת  ַהג ָ יַכת  ֲארִּ ר  ק ַ עִּ ה  ַעת ָ ְוֵכן 
ָגם  ְ ר ַהפ  ק ַ ַמר ֶנֶפׁש. ְועִּ ְצעֹק ְמֹאד ַעל ֶזה ב ְ ֹות ְולִּ ְבכ  ין לִּ יכִּ ן ְצרִּ ֵ ֶרת. ְוַעל כ  יֵקי ֱאֶמת ְוָהֱאֶמת ֶנְעד ֶ יַנת   ַצד ִּ חִּ הו א ַמה    הו א ב ְ "ל ׁשֶ ַמֲחלֶֹקת קַֹרח ַהנ ַ
ר ַלהֲ  י ֶאְפׁשָ אִּ ם ׁשֶ ְעת ָ ד ַ ֵהם ְלַמְעָלה מִּ יֹות ׁשֶ ׁשְ ֻ ְמלֹא. ַעל ְיֵדי ַהק  "ה ו  יַנת ַאי ֵ חִּ ין ב ְ ֵ ד ב  רו  ֵ ין פ  עֹושִּ ֶ ת  ׁש  ת ְוֵגאו  ו  ס  א ַעל ְיֵדי ג ַ ָ ֹל ב  "ל. ְוַהכ  יָנם ְוַכנ ַ בִּ

ָכבֹוד, כ ִּ  ל ֶאָחד ָחֵפץ ב ְ ָ כ  ֹל ְלעֹוָלם ַאף אִּ ׁשֶ פ  אי לֹא יִּ ַוד ַ קֹום ב ְ ָ בֹוד ַהמ  הו א כ ְ יק ָהֱאֶמת ׁשֶ ד ִּ בֹוד ַהצ ַ בֹודֹו ֶנֶגד כ ְ ל כ ְ ֵ ַבט  ְ מ  י ׁשֶ ם ַיֲעבֹר ָעָליו ָמה,  י מִּ
"ל.   נ ַ ַ כ   ' ְוכו  בֹודֹו  כ ְ ָהָאֶרץ  ָכל  ְמלֹא  י  כ ִּ הו א  ׁשֶ ָמקֹום  ָכל  ב ְ ֹו  ב  יר  ְלָהאִּ ָיכֹול  יק  ד ִּ ַהצ ַ י  ְתָקֵרב  כ ִּ ְלהִּ ָיכֹול  ֲאַזי ֵאינֹו  ַעְצמֹו  ְכבֹוד  ב ִּ ָחֵפץ  ם  ֲאָבל אִּ

'. ְוָכל  ָלְך ֱאֶמת ַאְרָצה ְוכו  ׁשְ ה ְמֹאד ְונִּ ְמֻבז ָ ת ָהֱאֶמת  ֻקד ַ נ ְ ו  ׁשֶ ֹורֹות ָהֵאל  ד  ַ ה ב  ְפָרט ַעת ָ יק ב ִּ ד ִּ ין אֹותֹו    ְלַהצ ַ ְתָקֵרב ֶאל ָהֱאֶמת ְמַבז ִּ ָחֵפץ ְלהִּ ׁשֶ י  מִּ
ר    ְמֹאד. ַעל  י ֶאְפׁשָ ָכבֹוד אִּ ָחֵפץ ב ְ "ל. ֲאָבל ֶזה ׁשֶ בֹודֹו ְוַכנ ַ ל כ ְ ֵ ַבט  י ְ ם ַעל ְיֵדי ׁשֶ י אִּ ְתָקֵרב כ ִּ ר ְלהִּ י ֶאְפׁשָ ן אִּ ֵ ם ַנֲעֶשה חֹוֵלק  כ  ְתָקֵרב ַאף ג ַ לֹו ְלהִּ

יַכת   ן ַוֲארִּ ָ ר ַהֻחְרב  ק ַ ַעל ְיֵדי ֶזה עִּ '. ׁשֶ יַנת ַמֲחלֶֹקת קַֹרח ְוכו  חִּ הו  ב ְ ז ֶ ְתֵבי  ׁשֶ כִּ יָתא ב ְ . ְואִּ , ְזֹכר ה' ֶמה ָהָיה ָלנו  ְרְמָיהו  ֹוֵעק יִּ צ  "ל. ְוֶזה ׁשֶ ת ְוַכנ ַ לו  ַהג ָ
גְ  הִּ ׁשֶ "ל  ַהנ ַ יַנת  חִּ ב ְ ַהְינו   ם.  ׁשָ ן  ַעי ֵ  ,' ְוכו  ָלנ"ו   ה  ְתַהו ָ נִּ ַמ"ה  יַנת  חִּ ב ְ ִּ מ  ׁשֶ וא  הִּ ָעָקה  ַהצ ְ ׁשֶ ַז"ל  "י  חִּ ָהֲארִּ ב ְ ַעל  ָלנו   יַנת  חִּ ב ְ ירו   ָהָאָדם  ב ִּ י  כ ִּ ַמה.  יַנת 
ָאַמר ְוַנְחנו  ָמ"ה ׁשֶ  ה ׁשֶ יַנת מֹׁשֶ חִּ הו א ב ְ י ָהֱאֶמת ׁשֶ ָהַרב ִּ ְכָלל ב ְ ְהֶיה נִּ י ִּ יַנת ַמ"ה ׁשֶ ְבחִּ ְהיֹות ב ִּ יְך לִּ ה  ָצרִּ מֹׁשֶ יַנת ַמ"ה. ו  ְבחִּ ְכַלל ב ִּ תֹו ְונִּ ל ְיׁשו  ָ ל כ  ֵ ט  ב ִּ

יק ָהֱאֶמת ָהָיה ָקדֹוׁש ְוטָ  ד ִּ יַנת ַהצ ַ חִּ ית ַהב ִּ ב ְ ַתְכלִּ ל ֶאת ַעְצמֹו ב ְ ֵ ט  י ֵכן ב ִּ ִּ ֲעבֹוַדת ה'. ְוַאף ַעל פ  ַ ה נֹוָרָאה ְמֹאד ְוָיַגע ְמֹאד ְמֹאד ב  ָ ְקֻדׁש  ל  הֹור ב ִּ ו  ט 
ס ַעל עַ  ם הו א רֹוֶצה ָלחו  '. אִּ ָגָמיו ַוֲחָטָאיו ְוכו  ְ ל ֶאָחד יֹוֵדַע פ  ָ כ  ים ׁשֶ ָאר ֲאָנׁשִּ ן ׁשְ ֵ כ  ן ְוָכל ׁשֶ ֵ כ  ל ׁשֶ ָ כ  ה  מִּ יַנת מֹׁשֶ חִּ יֵקי ֱאֶמת ב ְ ְתָקֵרב ְלַצד ִּ ְצמֹו ְלהִּ
ְכָלל  ְהֶיה נִּ ים ְויִּ נִּ ָ ל פ  ָ בֹוד ַעל כ  ָ ְרֶצה כ  ים ְולֹא יִּ נִּ ָ ל פ  ָ י ַעל כ  ת ִּ תֹו ָהֲאמִּ יתו  ְפחִּ תֹו ו  ְפלו  יְך ֵליַדע ׁשִּ ֹו    ָצרִּ יר ב  יק ְלָהאִּ ד ִּ ַכל ַהצ ַ ְוָאז יו  יַנת ַמ"ה  ְבחִּ ב ִּ

ְמלֹא   י  כ ִּ ן  ֵ כ  ם  "ל. אֲ ג ַ ְוַכנ ַ ַחד  א  ָ ל  ֻ כ  ֱאֶמת  ֶ ב  י  כ ִּ ַיַחד  "ה  ַאי ֵ יַנת  ְבחִּ ו  ְמלֹא  יַנת  חִּ ב ְ ְכָלל  נִּ ְהֶיה  י ִּ ׁשֶ ַעד  בֹודֹו  כ ְ ָהָאֶרץ  ַעְצמֹו  ָכל  ְכבֹוד  ב ִּ ֶהָחֵפץ  ָבל 
ְמבָֹאר  ַ כ  ים  ינִּ ד ִּ יַנת  חִּ ב ְ הו א  ׁשֶ ָלנ"ו   יַנת  חִּ ב ְ ַמ"ה  יַנת  חִּ ב ְ ַנֲעֶשה מִּ ְוָאז  ד  רו  ֵ פ  ְוָחֵפץ    עֹוֶשה  תֹו  ֵיׁשו  ְך ַאַחר  רו  ָ כ  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ֶזה  ְוָכל  "ל.  ַהנ ַ ים  ָתבִּ כ ְ ַ ב 

ֲחֵפצִּ  יַע ָלנו  ַעד ׁשֶ ֹל ַמג ִּ ו  ַהכ  ל  אִּ נו  כ ְ ָ ל  בֹוד ׁשֶ ָ ים ַעל כ  ׁשִּ ָאנו  חֹוׁשְ ' ׁשֶ יַנת 'ָלנו  חִּ הו  ב ְ ז ֶ ָכבֹוד ׁשֶ יָטה ב ְ , ַהב ִּ בֹוד. ְוֶזהו  ָ ם כ  ְהֶיה ָלנו  ג ַ י ִּ ְרֵאה ֶאת    ים ׁשֶ ו 
חַ  דֹולֹות  ג ְ ׁשֹות  בו  ו  ַלֲחָרפֹות  ים  אִּ ָ ב  ָכבֹוד  ב ְ ים  ֲחֵפצִּ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  י  כ ִּ בֹוד,  ָ ַהכ  ֵהֶפְך  וא  הִּ ה  ָ ֶחְרפ   . ֵתנו  ָ בֹוד  ֶחְרפ  ָ ַהכ  ַאַחר  ָהרֹוֵדף  ל  ָ כ  י  כ ִּ לֹום,  ְוׁשָ ס 

ד ִּ  ְתָקֵרב ְלַהצ ַ י ֵאינֹו ָיכֹול ְלהִּ , כ ִּ ו  נ  ֶ מ  ֹוֵרַח מִּ בֹוד ב  ָ ו   ַהכ  יֶלנ  צ ִּ י ַ י ׁשֶ י ֵאין מִּ ְצַלן, כ ִּ ֵהם ָהֲעוֹונֹות ַרֲחָמָנא לִּ ׁשֹות ׁשֶ בו  יֵדי ֲחָרפֹות ו  א לִּ ָ יֵקי ֱאֶמת. ְוָאז ב 
ְיֵדי   ַעל  ֱאֶמת  יֵקי  ד ִּ ֵמַהצ ַ ְתַרֵחק  נ ִּ ׁשֶ ֵמַאַחר  בֹודֹו.  כ ְ ָהָאֶרץ  ָכל  ְמלֹא  י  כ ִּ ֹו  מ  עִּ ה'  ן  ֲעַדיִּ י  כ ִּ ֹו,  ב  יר  ב ִּ ְוָיאִּ ָחֵפץ  ַנֲחָלֵתנו   ׁשֶ ְוֶזהו   "ל.  ְוַכנ ַ ַעְצמֹו  ְכבֹוד 
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והם  ולענווה זוכים רק ע"י הצדיק כמבואר בתורה עב תנינא.  כמעט הכרח שאדם יטעה בהליכה אחר שכלו.
 לו למשה רבנו. לא התבט

אות   עד  יב  מאות  ד'  נדרים  לק"ה  דברי    חיועיין  פי  על  המרגלים,  חטא  פגם  באריכות  מבאר  מוהרנ"ת 
התכללות העולמות  בהאריז"ל שנשמתם היתה גבוהה מארץ ישראל לכן מאסו בה ומבאר שזה פגם גדול  

בעליון ותחתון  התחתון  התחתו  ,עליון  מעולם  דייקא  הקב"ה  של  שעשועיו  עיקר  איזה  כי  עולה  כשמשם  ן 
 . שמים ומעשה לשםרצון 

חומר חטא המרגלים שנחשב כאן פגם כל החטאים עד שגרם לחורבן שני בתי המקדש ובכיה לדורות בט'  
באב ובכל יום בחצות, צ"ע שלכאורה היה חטא פרטי של עשרה נשיאים ומה כל הרעש הגדול הזה, שבגינו 

 שליש מימות עולם,  נחרב בית הדעת ואנו בגלות כמעט אלפים שנה 
ונראה הטעם כיון שפגמו בעצם החיבור של ישראל והקב"ה בעצם פגם הדעת, דהיינו בארץ ישראל שהיא  
ומטה, שמשם מאיר הרצון   וארץ, בחי' התכללות דרי מעלה  ביותר לחיבור שמים  מקום המקדש המסוגל 

 הנפלא אליו ית' שבשבילו נברא העולם.  
את הדיבה שלהם על ארץ ישראל עד שבכו בכעס בכיה של חינם וכפרו  וכיון שכלל ישראל קיבל את הוצ

בטובה שעשה עמהם הקב"ה שהוציא בניסים ונפלאות עם שלם מתוך עם כדי להביאם לארץ ישראל מקום  
כלל   פגם הדעת של  דהיינו  וארץ.  בחיבור שמים  פגם  יש  ביאת משיח  גרמו שעד  ובזה  ית'.  עימו  החיבור 

 ישראל, 
שבעצמם היו בעלי דעת גדול מאד כדאיתא בכהאריז"ל שהיו נשמות מבחי' לאה נשמות    וקצת תימה כיון

גבוהות מאד עד שכל הדור ההוא נקרא דור דעה. ומדוע מה שמאסו בסה"כ במקום המסוגל לדעת נחשב 
בעצמם   שנפלו  ואע"פ  ית'.  אליו  מחוברים  דעת  בעלי  היו  נשמתם  מצד  בעצם  שהרי  גדול.  כך  כל  חטא 

 ונה שרגמו וגדפו כלפי מעלה. לא זה היה עיקר חטאם כמבואר בלק"ה. לדיותא התחת
ועיין לק"ה נדרים ד' יב עד יח סיבת חטאם שכיון שהיו נשמות גבוהות דרי מעלה ונשתלשל בהם יצה"ר  
בחי' מלאך קדוש שהוא קטרוג המלאכים על בריאת האדם מה אנוש כי תזכרנו, דהיינו שסברו שעבודת  

ה אצלו ית' אלא רק מעבודות הדרי מעלה. ויצה"ר הזה הוא שרש לכל הנפילות כי  הדרי מטה אינה חשוב 
דרי מעלה לא מחשיבים את דרי מטה וע"י נעשה פירוד בישראל ובכל העולמות תחתון ועליון ועוד גם דרי 

 מטה שרואים התרחקות הדי מעלה מהם נופלים בדעתם ומתייאשים כי לא מחשיבים עבודתם.  
ההע כל  שרש  האמת  נמצא  לצדיק  מתבטלים  ולא  שכלם  אחר  והלכים  מעלה  דרי  של  בגאווה  הוא  ונות 

שיודע דעתו ית' שדייקא מעט מעשים טובים של דרי מטה חשובים ויקרים בעינו יותר ממעשים גדולים של  
 דרי מעלה שהרי יש לו שרפים שעובדים אותו יותר מדרי מעלה אפילו.  

ה וסוברים שכבר השיגו השגות כי רק הצדיק יכול להראות לדרי  וכיון שלא מבוטלים לצדיק נופלים בגאוו
 מעלה שעדיין לא השיגו כלום ועי"ז להכניס בהם ענוה ושפלות 

ועיקר חטאם היה שנפרדו ממשה רבנו שרק הוא יכול להראות להם בחי' איה ומה חמית שעי"ז יתבטל מהם  
ם בחי' ענוה ושפלות שיבינו שהם נצרכים  היצה"ר מלאך קדוש הנ"ל של מה אנוש כי תזכרנו וגם מאיר בה

לדרי מטה, שירצו לכלול עצמם בדרי מטה ולהאיר להם מהשגתו איה ולקבל מהם בחי' מלא ועי"ז נשלמת  
 היראה של שניהם. ונכללים העולמות זה בזה. 

שעיקר   יודע  הקב"ה  בידיעת  קצת  שיודע  שמי  ד'  באות  כמבואר  דייקא  מהרחוקים  הכבוד  שעיקר  וטעם 
ע שלו הוא דייקא מדרי מטה קרוצי חומר כי מלאכים יש לו הרבה אבל עיקר הכבוד מהאדם דייקא השעשו 

כיון שהוא עלול לחטא כשמתגבר עליו, ועושה מעשה לשם שמים אפילו קטן, הכבוד שמים שעולה מזה,  
לתו כי הוא גדול הרבה יותר ממעשים גדולים של מלאכים ושרפים והביאור בזה כי כבוד לא שייך אלא מזו

בוודאי אדם שמכבר עצמו אין זה כבוד אלא דווקא מזולתו וככל שהמכבד הוא יותר רחוק מהמכובד הוא  
לכן אפילו צדיקים גדולים כיון שהם עושי רצונו תמיד   ,מבואר בלק"ה )כבוד אב ואם ב' א'(  יותר בחי' זולתו

   הם נכללים בו והכבוד העולה מהם הוא בבחי' שמכבד את עצמו.

יותר    ביאורו המקדש  כינ"ל  עמוק  בית  בניין  בחי'  שחנוכה  נס    ,מבואר  על  נקבע  שהוא  ממה  לבד  נראה 
גם בעצם המהות של בית המקדש שהוא בחי' דעת כמבואר  ע"י מלכות יון,  החינוך מחדש של הבית שחולל  

והכ בימיו,  נבנה הבית  כאילו  בימיו  בית המקדש  מי שנבנה  כל  לג.  בחי'בברכות  הוא  חנוכה  נמי  הארת   י 
עולם,  הדעת   באי  חנוכהלכל  חנוכה  כי  נר  ע"י  אפילו שתחת עשרה    \כד/ בחי' דעת המאיר  לכל המקומות 

 
ת   ו  י  ָללִּ כ ְ ְך מִּ ְמׁשָ ת נִּ ירו  ְוָהֲעׁשִּ ְרָנָסה  ַ ַהפ  ר  ק ַ עִּ "ל ׁשֶ ַהנ ַ ֹוָרה  ַהת  ב ְ י ְמבָֹאר  '. כ ִּ ְוכו  ים  ְלָזרִּ ָכה  ְ ד  ֶנְהפ  רו  ֵ פ  ְוָגַרם  ְתַרֵחק  נ ִּ ׁשֶ "ל. ֲאָבל ֶזה  ַהנ ַ ָהעֹוָלמֹות 

"ל. נ ַ ַ  כ 

ה    שותפים בקרקע   עיין לק"ה   כד ו'  הלכה  ואות  ה'  ֹות    אות  צ  ְמחִּ ב ִּ יפֹו  ְלַהק ִּ ין  יכִּ ְצרִּ ַעת  ַהד ַ י  כ ִּ ת,  יִּ ַ ַהב  ְלֶפַתח  ְך  ָסמו  ה  ָ ֲחֻנכ  ֵנר  יַנת  חִּ ב ְ ְוֶזה 
ף ְמ  הו א ֻמק ָ ׁשֶ "ל, ַאְך ֵמַאַחר  נ ַ ַ ַעת כ  ם ַהד ַ ְתַקי ֵ מִּ ו  ְך  ְמׁשָ נִּ ְיֵדי ֶזה  ַעל  ַרק  ׁשֶ "ל  נ ַ ַ כ  יָקה  תִּ ְ ַעת,  ַהׁש  ֵמַהד ַ יֹנק  ְולִּ ל  ֵ ַכל ְלַקב  נו  ֵמֵהיָכן  יָקה  תִּ ְ ַהׁש  ֹות  צ  חִּ

ה ַעל ְיֵדי   ָ ל  ְתג ַ ִּ מ  ָנה ׁשֶ יַנת ֱאמו  חִּ ַתח הו א ב ְ ֶ ַתח, ְוַהפ  ֶ ֶרְך ַהפ  ַעת הו א ד ֶ ַכת ַהד ַ יַקת ְוַהְמׁשָ ל ְינִּ ָ י".  ַאְך כ  פִּ ָנְתָך ב ְ יַע ֱאמו  ב: "אֹודִּ תו  ָ כ  מֹו ׁשֶ ר, כ ְ ו  ב  ַהד ִּ
ָבֶר ׁשֶ  ד ְ ַתח  ֶ פ  יַנת  חִּ ב ְ יָך,  פִּ ְתֵחי  ִּ פ  יַנת  חִּ ב ְ ים,  ֱאֻמנִּ ׁשֵֹמר  יק  ַצד ִּ ֹוי  ג  ְוָיבֹא  ים  ָערִּ ׁשְ ְתחו   ִּ פ  יַנת  חִּ ב ְ הו   ְיֵדי  ז ֶ ַעל  ין  יכִּ ְמׁשִּ ַ מ  ׁשֶ ָנה  ָהֱאמו  י  כ ִּ יר,  ָיאִּ יָך 

ְכָנסִּ  ַעל ָיָדה  נִּ ַער, ׁשֶ ַתח ְוׁשַ ֶ יַנת פ  חִּ דֹוׁש הו א ב ְ ר ַהק ָ ו  ב  ַעת.ַהד ִּ יְך ַהד ַ "ל ְלַהְמׁשִּ ית ַהָחְכָמה ַהנ ַ ֵ י    ין ְלתֹוְך ב  ַתח, כ ִּ ֶ ְך ַלפ  ה ָסמו  ָ יַנת ֵנר ֲחֻנכ  חִּ ְוֶזה ב ְ
וְ  יַע  ְלַהְכנִּ קֶֹדׁש  ַחת  ׁשְ מִּ ֶמן  ׁשֶ יַנת  חִּ ב ְ עֹוָלם,  ָ ב  דֹוׁש  ַהק ָ ַעת  ַהד ַ אֹור  ַכת  ַהְמׁשָ יַנת  חִּ ב ְ הו א  ׁשֶ ה,  ָ ֲחֻנכ  ר ֵנר  ֵ ב  ְלׁשַ ו  ת    ַלֲעקֹר  ַמְלכו  עֹות  ד ֵ ל  ֵ ְלַבט  ו 



 מוהר"ן תנינא                                 ז   תורה                    ליקוטי                               8יד: 

בחי' בניין בית המקדש, בנין   טפחים בחי' הארת הדעת לכל ישראל כדי ליישב את העולם בבני דעת. וזה
בשמן  בית הדעת לכתחילה  מדליקים  לכן  כמבו  ,זית,  הדעת  קדש שהוא  משחת  קבחי' שמן  בתורה  ז עאר 
   .ותורה נד

. כי ענין חנוכה, דע כי כ"א ואחד כפי מה שזוכה לפעול בקשתו  \כה/ בחי' חנוכה  וזה

כי יום הכפורים הוא בחי' הארת הבינה עילאה שמשם המקיפין  \כו/ ביוה"כ, דהיינו בקשת סלח נא

 , כן יש לו חנוכה. כי ע"י סלח נא נעשה חנוכה. \כז/הגבוהים ומשם סליחת עוונות
 

בֹוָכה ְמֹאד. ַעל כ ֵ  ְטֵעית ְוַהנ ְ ֻ ת ָחְכָמָתם ָהָרָעה ַהמ  רו  ב ְ ְתג ַ ֹוָרתֹו ַעל ְיֵדי הִּ יַח ת  כ ִּ ָרצו  ְלַהׁשְ ׁשֶ ָעה  דֹוׁש  ָהְרׁשָ ה ַהק ָ ָ יק אֹור ֵנר ֲחֻנכ  ין ְלַהְדלִּ יכִּ ן ְצרִּ
יכִּ  ר ְצרִּ ק ָ י עִּ ת, כ ִּ יִּ ַ ַתח ַהב  ֶ ה ֵאֶצל פ  " ַהז ֶ ֵאי עֹוָלם ְוַכנ ַ ָ יְך ֶהָאָרתֹו ְלָכל ב  ַעת ְלַהְמׁשִּ ין ֶאל ַהד ַ ין ְויֹוְצאִּ ְכָנסִּ ם נִּ ֶרְך ׁשָ ד ֶ ַתח ׁשֶ ֶ מֹר ַהפ  ׁשְ  ל: ין לִּ

ק ַ אות  )  י עִּ כ ִּ "ל.  ַהנ ַ יָקה  תִּ ׁשְ ַלָחְכָמה  ְסָיג  יַנת  חִּ ב ְ ֶזה  ׁש ְלאֹורֹו,  ֵ מ  ַ ת  ׁשְ ְלהִּ ר  ה ָאסו  ָ ֲחֻנכ  ֵנר  יַנת  חִּ ב ְ ְוֶזה  ְקֵראת אֹור,  ו(  נ ִּ ׁשֶ ַהָחְכָמה  הו א  ָהאֹור  ר 
ר  אֹור ַהנ ֵ ין ב ְ ׁשִּ ְ מ  ַ ת  ׁשְ ִּ מ  ֶ '". ְוָכל ַמה ׁש  ְתרֹון ָהאֹור ְוכו  יִּ ' כ ְ ְתרֹון ַלָחְכָמה ְוכו  י יִּ ב: "כ ִּ תו  ָ כ  מֹו ׁשֶ יַנת    כ ְ חִּ ב ְ ְך מִּ ְמׁשָ ל ֶזה נִּ ָ ל ַעל ָידֹו, כ  ֵ כ  ַ ְסת  ְלהִּ ְראֹות ו  לִּ

הו א עִּ  ְמ ַהָחְכָמה ׁשֶ ה נִּ ָ י אֹור ֵנר ֲחֻנכ  אֹורֹו, כ ִּ ׁש ְוֵלָהנֹות ב ְ ֵ מ  ַ ת  ׁשְ ר ְלהִּ ה ָאסו  ָ ֵנר ֲחֻנכ  ן ב ְ ֵ ר. ְוַעל כ  ר ׁשֶֹרׁש אֹור ַהנ ֵ ַ ְמֹאד ְמֹאד  ק ַ בֹה  קֹום ג ָ ָ מ  ְך מִּ ׁשָ
ים ְוַהיְ  כִּ מו  ַהנ ְ ו  ב ְ ל  ָכל ָהעֹוָלם ֲאפִּ ַעת ב ְ יר ַהד ַ ין ַעל ָידֹו ְלָהאִּ כֹולִּ י ְ ֹוֵתיֶהן  ַעד ׁשֶ ד  מִּ ַתֲאוֹוֵתיֶהן ו  ים ב ְ חִּ נ ָ ֻ ו  ְלַהמ  ל  ַמֲעֵשיֶהם ְמֹאד ְמֹאד, ֲאפִּ ים ב ְ דִּ רו 

 ְ מ  מֹו ׁשֶ ', כ ְ בֹודֹו ְוכו  י ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ כ ְ ן כ ִּ ָ ֻכל  יר ב ְ ְצָלן, ְלָהאִּ ים, ַרֲחָמָנא לִּ חִּ נ ָ ֻ מ  ָמקֹום ׁשֶ ם.ָהָרעֹות ב ְ  בָֹאר ׁשָ

ועיין    -  אות לב   עיין פרפראות לחכמה   כה  וכן מבואר בתיקוני תליסר,  בכוונת חנוכה שחנוכה הוא בחינת תיקון ההוד  והנה מבואר 
נר   הדלקת  בכוונת  כן  גם  ומבואר  וכו'  עליו  מהודך  ונתת  כ"ז(  )במדבר  דכתיב  משה  של  מהודו  אתנבי  יהושע  כ"א:  בראשית  זוהר 

נר, כי בג' ראש  ונות שם יש יחוד הוי"ה אהי"ה, ובחג"ת הויה אלקים, ובנה"י  חנוכה, שהוא להמשיך לה הג' יחודים שהם בגימטריא 
שם היחוד הויה אדני )ועיין גם בכוונות של ברכת שים שלום וכו'(, והמלכות עומדת אז נגד נה"י דז"א ואין לה אלא היחוד התחתון  

א במילוי ע"ב קס"א גימטריא רגל, וזה  הנ"ל, וצריך להמשיך לה גם השני יחודים העליונים, והיחוד העליון ביותר שהוא הויה אהיה הו 
בחינת עד שתכלה רגל מן השוק גם להדליק גימטריא ע"ב ס"ג מ"ה, חנוכה אותיות חנ"ה כ"ו, כי המלכות יונקת מאימא שבה שם ס"ג  

נמתק הבחינת אלקים שביחוד  זה  ידי  ועל  גימטריא ש"ע  ובמילוי הם  וכו'  יוצא שני פעמים אל  זה  ומשם  וכו'  השני    בגימטריא חנה 
שבמילויו הוא גמטריא שין ועם האותיות הוא ש"ה וזה שעשה נסים וכו' עיין שם עוד נמצא שבחינת נר חנוכה להמשיך להמלכות  
אור הג' יחודים שהם בחינת מן הראש ועד הרגל וכו' שזה בחינת הענוה של משה שאמר ונחנו מה כנ"ל וגם הם בחינת עולם הבא  

ידוע שהוא גם כן בחינת ענוה כנ"ל עד שמאיר אותם בבנים שהם בחינת חג"ת בחינת מה שם בנו  שהוא בחינת בינה אימא עילאה כ 
דא תפארת וההלכות בעצמם הם בחינת חסד וגבורה שהיא בחינת יראה כמבואר שם בסוף המאמר וגם מאיר אותם בתלמידים שהם  

לכלול העולמות וכו' וכלליות בן ותלמיד הוא בחינת יובל  בחינת לימודי ה' בחינת נצח והוד, והצדיק הוא בחינת כל דא יסוד וצריך  
כן   גם  ומשם  מלכות  בחינת  שהוא  יראה  נעשה  זה  ידי  ועל  מינה  ואתגליין  אתפרען  נהורין  דכל  בינה  בחינת  עילאה  אימא  בחינת 

ל הנ"ל וזה גם כן  מקבלת המלכות פרנסה ושם נתגלין אורות המקיפין שהם בחינת ש"ע נהורין של אור הפנים בחינת שני פעמים א 
מרומז בהסופי תיבות של הפסוק הנ"ל שהם אותיות עניו אתה חנוכה כי עניו הוא בחינת אור היחוד העליון שבג' ראשונות על ידי  
שממשיך החכם והרבי שבדור אור המקיפין שלו שהם בחינת שפע הכתר בחינת מ"ה בחינת עניו הנ"ל ומדבר מזה עם בניו ותלמידיו  

ר חכמות והגות לבי תבונות וגם הם בחינת עולם הבא בחינת ענוה בחינת בינה כנ"ל את"ה הוא בחינת היראה כנ"ל, כי  בבחינת פי ידב 
מקבלת   ומשם  יראה,  נעשה  ותלמיד  בן  כלליות  ידי  על  גם  דבריו  שיתקיימו  וכדי  נשמעין,  דבריו  שיהיו  כדי  יראה  לו  שיהיה  צריך 

מו בחינת חנוכה שמרמז שהמלכות יונקת מאימא בחינת היראה שנתגלה על ידי  המלכות שהוא בחינת יראה את הפרנסה שזה בעצ 
כלליות בן ותלמיד שהוא בחינת יובל בחינת אימא וכן הפרנסה שמקבלת משם וגם חנוכה מרמז על כל התיקונים הנ"ל, ובו נתתקן  

 .הזוהר בראשית כא: הנ"ל ותבין ביותר   ההוד שהוא בחינתו של יהושע שנתנבא מהודו של משה כנ"ל ועיין במקדש מלך בפירושו על 
אָתה  חזן    -ט פעמים סה"כ כל היום  " ואח"כ בסליחות שבתפילה כמ   מיד אחרי כל נדרי   כו  ר ָנשָֹ ָך ְוַכֲאׁשֶ ֹגֶדל ַחְסד ֶ ה כ ְ ְסַלח ָנא ַלֲעֹון ָהָעם ַהז ֶ

ם ֶנֱאַמר:  ה. ְוׁשָ ם ְוַעד ֵהנ ָ ְצַריִּ ִּ מ  ה מִּ ְדָבֶרָך:   בקול רם:והקהל אומרים ג' פעמים    ָלָעם ַהז ֶ י כ ִּ ֹאֶמר ְידָֹוד ָסַלְחת ִּ  ַוי 

ה'    עיין לק"ה נדרים   כז  כ ָ   -ד' אות  ׁשֶ "ל  ַהנ ַ ֹוָרה  ַהת  ב ְ ֵהיֵטב  ְמבָֹאר  י  כ ִּ עֹות,  בו  ׁשְ ו  ים  ְנָדרִּ יַנת  ְבחִּ ב ִּ ים  רִּ ו  פ  ַהכ ִּ יֹום  יַנת  חִּ ב ְ ר  ק ַ עִּ ֶזה  י  ְנָין  כ ִּ עִּ ל 
ָראֵ  ש ְ יִּ ב ְ ַעת  ַהד ַ יר  ְלָהאִּ "ל  יפִּ ַהנ ַ ק ִּ ַ ַהמ  ֶהָאַרת  יַנת  חִּ ב ְ י ָאז הו א  כ ִּ ֲעֹונֹות.  ל  ׁשֶ אֹוי  ש  ַ ֵמַהמ  ָרֵאל  ש ְ יִּ ין  יאִּ מֹוצִּ ָאז  ׁשֶ ֵמֲעֹונֹות  יָאם  "ל,  ל ְלהֹוצִּ ַהנ ַ ים 

ל ֶזה הו א ב ְ  ָ כ  ים ׁשֶ רִּ ו  פ  יַנת יֹום כ ִּ חִּ א, ב ְ ָ ַע עֹוָלם ַהב  ֲעׁשו  יַנת ׁשַ חִּ ֶתר, ב ְ ֶ ַפע ַהכ  יַנת ׁשֶ חִּ ֵהם ב ְ ים. ְוַעל ׁשֶ רִּ ו  פ  יַנת יֹום ַהכ ִּ ים  -חִּ רִּ ו  פ  יֹום ַהכ ִּ ן ָאז ב ְ ֵ כ 
ׁש  ְקד ָ ִּ ַהמ  ית  ֵ ַהב  ל  ׁשֶ ָהֶעְליֹוָנה  ה  ָ ְקֻדׁש  ית  ְלַתְכלִּ ים  ְפנִּ ְולִּ ְפַני  לִּ ׁש  ְקד ָ ִּ ַהמ  ְלֵבית  דֹול  ַהג ָ ֵֹהן  ַהכ  ְכָנס  הו א    נִּ י  כ ִּ חֹות,  ו  ַהל  ם  עִּ ָהָארֹון  עֹוֵמד  ם  ָ ׁש  ׁשֶ

 ָ ׁש  יְך מִּ ל מִּ ַמְמׁשִּ לו  ָ ׁש כ  ְקד ָ ִּ ית ַהמ  ֵ י ַהב  לֹום כ ִּ ָ נו  ָעָליו ַהׁש  ֵ ה ַרב  ל מֹׁשֶ ַעת ׁשֶ ַהְינו  ֶהָאַרת ַהד ַ ֹוָרה, ד ְ ֹוָרה  ם ֶהָאַרת ַהת  ַהת  ים ב ְ ינֹות ַהְמבָֹארִּ חִּ ל ַהב ְ ָ כ 
ׁש הו   ְקד ָ ִּ ית ַהמ  ֵ ל ַהב  ה ׁשֶ ָ ֻדׁש  ית ַהק ְ ְכלִּ ַ ר ת  ק ַ ם. ְועִּ ְמבָֹאר ׁשָ ַ "ל, כ  ל  ַהנ ַ ַעת ׁשֶ ַהְינו  ֶהָאַרת ַהד ַ ֹוָרה, ד ְ ר ַהת  ק ַ ֵהם עִּ חֹות ׁשֶ ו  ם ַהל  ָ ׁש  ים ׁשֶ ְפנִּ ְפַני ְולִּ א לִּ

נִּ  חֹות.  ו  ַהל  ב ְ ֱאָמר  ַהנ ֶ ֱאלֶֹקיָך  ה'  י  ָאֹנכִּ יַנת  חִּ ב ְ ים,  ָהֱאלֹקִּ הו א  ה'  י  כ ִּ ָלַדַעת  ָהְרֵאיָת  ה  ַאת ָ יַנת  חִּ ב ְ ה  ַהד ַ מֹׁשֶ ֶהָאַרת  ר  ק ַ עִּ ׁשֶ "ל  ְמָצא,  ַהנ ַ ַעת 
ְוַעל  ים  רִּ ו  פ  ַהכ ִּ יֹום  ב ְ הו א  ֵמֲעֹונֹות  ָרֵאל  ש ְ יִּ יא  יַנת  -ְלהֹוצִּ ְבחִּ ב ִּ ֵהם  עֹות  בו  ׁשְ ו  ים  ְנָדרִּ י  כ ִּ  .' ְוכו  ְדֵרי  נִּ ל  ָ כ  ים  רִּ ו  פ  ַהכ ִּ יֹום  יַסת  ְכנִּ ב ִּ ים  אֹוְמרִּ ן  ֵ כ 

ַעל  "ל ׁשֶ ֹל ַהנ ַ יַנת כ  ְבחִּ ים ו  יפִּ ר ֶהָאַרת הַ -ְיֵדי -ַמק ִּ ק ַ "ל.ֶזה עִּ נ ַ ַ "ל כ  ַעת ַהנ ַ  ד ַ

יַנת יֹום ַהכ ִּ   -  עוד שם אות ז'  חִּ ָבה, ב ְ ׁשו  יַנת ת ְ חִּ ֹוָרה, ב ְ יַנת ׁשֶֹרׁש ַהת  חִּ "ל ֵהם ב ְ ים ַהנ ַ יפִּ יָנה ַמק ִּ חִּ ים ב ְ ָדרִּ ַהנ ְ "ל. ְוַאף ֵמֲחַמת ׁשֶ נ ַ ַ ים כ  רִּ ו  י  -ַעל -פ  ִּ פ 
ְך, ַאף  ָ ל כ  ָ ַ כ  בֹה  יָנה ג ָ חִּ ים ֵהם ב ְ ָדרִּ ַהנ ְ י -ַעל -ׁשֶ ִּ ֶדר ַעל -פ  יר ַהנ ֶ ים ְלַהת ִּ ים,  -ֵכן ְיכֹולִּ יפִּ ק ִּ ַ יַנת ַהמ  ְבחִּ ם ב ִּ י ׁשָ ְפֵני ֶהָחָכם, כ ִּ ים לִּ ְתָחְרטִּ ִּ מ  ְיֵדי ֲחָרָטה ׁשֶ

ְוׁשָ  "ל.  ַהנ ַ ֹוָרה  ַהת  ב ְ בָֹאר  ְ מ  ׁשֶ מֹו  ֵנַדע, כ ְ ר לֹא  יָעה ֲאׁשֶ ית ַהְידִּ ְכלִּ ַ יָנה ת  חִּ ם הו א ב ְ ָבה, ׁשָ ׁשו  יַנת ת ְ חִּ ְתָחֵרט  ב ְ ין ְלהִּ יכֹולִּ וִּ ם ַהֶחֶסד ַעד ֵאין סֹוף 
יא ְלַמְעָלה ֵמהַ  ְפָלא ְוהִּ ָבר נִּ יא ד ָ ָבה הִּ ׁשו  ֱאֶמת ת ְ ֶ י ב  ְהֶיה. כ ִּ י ִּ ְהֶיה ֵאיְך ׁשֶ ָבה ְלעֹוָלם יִּ ׁשו  ֹות ת ְ י ַעל ְוַלֲעש  ַעת, כ ִּ יַנת ד ַ חִּ יא ב ְ הִּ ֹוָרה ׁשֶ ַעת  -ת  י ַהד ַ ִּ פ 

יל ת ְ  ֶכל ֵאין מֹועִּ ֵ ַעת ְוַהש  ב ַהד ַ ו  י  י חִּ פִּ כ ְ ים ׁשֶ ָפרִּ ס ְ ַ ָבא ב  ו  ' ְוַכמ  ֲאלו  ַלָחְכָמה ְוכו  ֹוֵתינו  ַז"ל, ׁשָ ָאְמרו  ַרב  מֹו ׁשֶ ָבה, כ ְ ָבה ַרק    ׁשו  ׁשו  יל ת ְ לֹא ָהָיה מֹועִּ
ים ְלָפָניו  בִּ ָ ל ַהׁש  ֵ ְפָלא ְמַקב  דֹול ְוַהנ ִּ ֹו ַהג ָ תֹו ְוַחְסד  ד ַרֲחָמנו  צ ַ ַרְך מִּ ָ ְתב  ֵהם ְלַמְעָלה  -ַעל   ה' יִּ "ל ׁשֶ ים ַהנ ַ יפִּ ק ִּ ַ יַנת ַהמ  ְבחִּ יא ב ִּ הִּ ָבה ׁשֶ ׁשו  יַנת ת ְ חִּ ְיֵדי ב ְ

ְועַ  ַעת.  יא ְלַמְעָלה ֵמַהד ַ ָבה הִּ ׁשו  ר ַהת ְ ק ַ עִּ ְמָצא, ׁשֶ נִּ ֵנַדע.  ר לֹא  יָעה ֲאׁשֶ ית ַהְידִּ ְכלִּ ַ יַנת ת  ְבחִּ ַעת ב ִּ ְפָסק -ל ֵמַהד ַ ָבה ֵאינֹו נִּ ׁשו  ַֹח ַהת ְ ן כ  ֵ ְלעֹוָלם    כ 
ְבָכל  ַעם ו  ַ ל פ  ָ יל כ  ם ַמְתחִּ ו  אִּ ל  ה. ַוֲאפִּ ז ֶ לֹום מִּ ב ְונֹוֵפל ַחס ְוׁשָ יל ָלׁשו  ְתחִּ ַ מ  י ׁשֶ ו  מִּ ל  ם ֹאֶפן ַוֲאפִּ ׁשו  ְצָלן, ַאף   ב ְ ֹוֵפל ַרֲחָמָנא לִּ נ  ֶ ַעם נֹוֵפל ְלַמה ׁש  ַ -פ 

י -ַעל  ִּ ַעם מֵ -פ  ַ ָכל פ  יל ב ְ ק ְלַהְתחִּ ְתַחז ֵ יְך ְלהִּ ים  ֵכן הו א ָצרִּ ם ַהֶחֶסד ַעד ֵאין סֹוף. ְוֶזה ָאנו  רֹואִּ י ׁשָ ְפָסק ְלעֹוָלם, כ ִּ ָבה ֵאינֹו נִּ ׁשו  ַֹח ַהת ְ י כ  ָחָדׁש, כ ִּ
ֶדר ַעל -ַעל  ל ַהנ ֶ ֵ ים ְלַבט  כֹולִּ י ְ ים ׁשֶ ַרת ְנָדרִּ ָ ֹכַח ֶהָחָכם ַאף -ְיֵדי ַהת  ָבה ב ְ ׁשו  יַנת ת ְ חִּ יא ב ְ הִּ ֶד -ַעל -ְיֵדי ֲחָרָטה ׁשֶ ַהנ ֶ י ׁשֶ ִּ ָבה  פ  ׁשו  יַנת ת ְ חִּ ַעְצמֹו ב ְ ר ב ְ

"ל, ַאף  נ ַ ַ י -ַעל -כ  ִּ ַעל -פ  ֶדר  ַהנ ֶ ל  ֵ ט  ַ ְתב  ם מִּ ָ ׁש  ׁשֶ ַ יֹוֵתר  בֹה  ג ָ יָנה  חִּ ב ְ ֵיׁש  א  -ֵכן  ְרג ָ ד ַ ְבָכל  ו  ָכל ָאָדם  ב ְ ַרְך  ָ ְתב  יִּ ֲעבֹוַדת ה'  ָכל  ב ְ ֵכן  מֹו  כ ְ ַהֲחָרָטה,  ְיֵדי 
ים  ְפָלאִּ ים נִּ ָרכִּ ְבָכל ְזַמן ֵיׁש ד ְ ב    ו  ֵ ר ְוַהל  ֵ ה ָיכֹול ְלַדב  ֶ ֵאין ַהפ  ֶ ַ ַמה ׁש  בֹה  ַ ֵמַעל ג ָ בֹה  ַרְך. ג ָ ָ ְתב  ים ֵאֶצל ה' יִּ ים ְונֹוָראִּ דֹולִּ ים ג ְ  ַלֲחׁשֹב.ַוֲחָסדִּ



 מוהר"ן תנינא                                 ז   תורה                    ליקוטי                               9יד: 

שהוציאו    על חטא המרגלים  סלח נא לעון העם הזה  \כח/ משה רבינו ביקש )במדבר יד(  כי
חזק הוא  כלפי שמיא  ואמרו    ,וחלקו על משה  \לאועוד גם כפרו בו ית'/   \לולא שמעו בקול ה'/   \כט/ הארץ  דיבת

דהיינו שבקשו לחזור   \לג/ עד שאמרו נשובה מצרימה  \לב/ ממנו שכביכול הנפילים שראו שם חזקים מהקב"ה
  ד , וכל זה מבואר בכתבי הארזי"ל היה רק תואנה כי באמת כיון שנשמתם היתה גבוהה מאלהיות עבדים

שלהם שלא רצו לרדת למדרגת   םובאמת זה היה הפגמבחי' לאה לא יכלו להכנס לארץ שהיא בחי' רחל,  
מונה להאמין  ועי"ז יקבלו דין מן דין מדרי מטה א  )מה חמית(   מהשגתםרחל דהיינו לדרי מטה להראות להם  

כי רצו להשאר במדרגתם הגבוהה וזה פגם גדול פגם נדב ואביהו שלא נשאו נשים  שגם עדיין צריכים לה,  
יותר למעלה ולהשיג יותר בחי' איה כך יש בכוחו לרדת למטה    ת ופגם בן עזאי כי אדרבה כמה שזוכה להיו

נפולים להחיות  הש,  יותר  עיקר  זה  מהתענוגכי  יותר  הקב"ה  של  מעלה    ששי  עשועים  מדרי  היו  לו  ואם 
ומלמדם שצריך לרדת   מתבטלים למשה צדיק הדור היה מראה להם שעדיין לא השיגו כלום גם למעלה 

ור"י שללמד את הדרי מטה   ננער  )כמבואר במעשה מר"א  נצרך ללמוד ר"א  תחילה  דהיינו שהבין שהוא 
ובזה    (ית לכול השגת בן ותלמידשהאיר לו השגתו מה חמשאל את ר"י מה זה יהושע דהיינו  מדרי מטה ו

ושמים   ארץ  שמתחברים  השמים  שער  שם  כי  העולמות  כל  התכללות  עיקר  ששם  ישראל  בארץ  פגמו 

ית' דהיינו כיון שראו בעצמם  .  והתכללות העולמות עליונים בתחתונים זה עיקר התענוג והשעשועים שלו 

ה אחרונה לכן דברו סרה על הארץ ולא שיש להם דעת גדול והם גבוהים מבחי' אמונה כי אמונה היא מדרג
ללמדם שעם כל מדרגתם הגבוהה עדיין    התבטלו למשה רבנו הצדיק שרצה להראות להם מה חמית ואיה,

כמבואר    הם צריכים מאד למדרגת האמונה, ועל כן גם הם מוכרחים את ארץ ישראל שבה משיגים אמונה

ד'   נדרים  זה בלק"ה  טז  \לדיב/אות  כל  ו\לה/ ואות  דיבת הארץ ששם  חטא המרגלים    יעל יד.  שהוציאו 

 
ֹכל   במדבר פרק יד   כח י ב ְ ינו  בִּ ה ְוַעד ָאָנה לֹא ַיֲאמִּ ַהז ֶ י ָהָעם  ה ַעד ָאָנה ְיַנֲאֻצנִּ ֹאֶמר ְידָֹוד ֶאל מׁשֶ ֹו:  )יא( ַוי  ְרב  קִּ י ב ְ יתִּ ר ָעש ִּ )יב(    ָהֹאתֹות ֲאׁשֶ

 : ו  נ  ֶ מ  מִּ ְוָעצו ם  דֹול  ג ָ ְלגֹוי  ֹאְתָך  ה  ְוֶאֱעש ֶ ו   נ  ׁשֶ ְואֹורִּ ֶבר  ַבד ֶ ו   נ  ֶ ה    ַאכ  ַהז ֶ ָהָעם  ֶאת  ְבֹכֲחָך  יָת  ֶהֱעלִּ י  כ ִּ ם  ְצַריִּ מִּ ְמעו   ְוׁשָ ְידָֹוד  ֶאל  ה  מׁשֶ ֹאֶמר  ַוי  )יג( 
ֹו:  ְרב  ק ִּ אֶ   מִּ ְוָאְמרו   וַ )יד(  ְידָֹוד  ה  ַאת ָ ְרָאה  נִּ ן  ַעיִּ ב ְ ן  ַעיִּ ר  ֲאׁשֶ ה  ַהז ֶ ָהָעם  ֶקֶרב  ב ְ ְידָֹוד  ה  ַאת ָ י  כ ִּ ְמעו   ׁשָ ַהז ֹאת  ָהָאֶרץ  ב  יֹוׁשֵ ֲעֵלֶהם  ל  עֵֹמד  ֲעָנְנָך 

ָלְיָלה:  ֵאׁש  ד  ו  ְבַעמ  ו  יֹוָמם  ְפֵניֶהם  לִּ הֵֹלְך  ה  ַאת ָ ָעָנן  ד  ֻ ְבַעמ  ה    ו  ַהז ֶ ָהָעם  ה ֶאת  ְוֵהַמת ָ ְמֲעָך  )טו(  ׁשִּ ֶאת  ְמעו   ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ם  ֹויִּ ַהג  ְוָאְמרו   ֶאָחד  יׁש  אִּ כ ְ
ר:  ֵלאמֹר: ָ ְדב  ִּ מ  ַ ָחֵטם ב  ׁשְ ַוי ִּ ע ָלֶהם  ַ ב  ׁשְ ר נִּ ה ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ יא ֶאת ָהָעם ַהז ֶ י ְיֹכֶלת ְידָֹוד ְלָהבִּ ְלת ִּ ב ִּ ר    )טז( מִּ ֲאׁשֶ ַ ַֹח ֲאדָֹני כ  ל ָנא כ  ְגד ַ ה יִּ )יז( ְוַעת ָ

ְרת ָ  ַ ב  ל ֵ     ֵלאמֹר: ד ִּ ים ַעל ׁשִּ נִּ ָ ֵֹקד ֲעֹון ָאבֹות ַעל ב  ה פ  ה לֹא ְיַנק ֶ ע ְוַנק ֵ א ָעֹון ָוָפׁשַ ם ְוַרב ֶחֶסד ֹנש ֵ יִּ ַ ים: )יח( ְידָֹוד ֶאֶרְך ַאפ  עִּ ֵ ב  ים ְוַעל רִּ ְסַלח  )יט(    ׁשִּ

צְ  ה ִממ ִ אָתה ָלָעם ַהז ֶּ ר ָנש ָ ֶּ ָך ְוַכֲאש  ל ַחְסד ֶּ ֹגדֶּ ה כ ְ ה:ָנא ַלֲעֹון ָהָעם ַהז ֶּ נ ָ ָך:   ַרִים ְוַעד הֵּ ְדָברֶּ י כ ִ ר ְידָֹוד ָסַלְחת ִ  )כ( ַוי ֹאמֶּ
ר ֹאָתה    במדבר פרק יג   כט ר ָעַבְרנו  ָבה  ָלתו  ָרֵאל ֵלאמֹר ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ש ְ ֵני יִּ רו  ֹאָתה  ֶאל ב ְ ר ת ָ ת ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ַ ב  יאו  ד ִּ ֹצִּ ֶביָה  )לב( ַוי   ֶאֶרץ ֹאֶכֶלת יֹוׁשְ

וא ְוָכל ָהָעם ֲאׁשֶ  ֹות: הִּ ד  י מִּ ינו  ְבתֹוָכה  ַאְנׁשֵ  ר ָראִּ

ְת   -  ' כבמדבר רבה טז  ועיין   מִּ ן כ ְ ְרג ָ ְבֵרי נִּ ב )משלי יח, ח(: ד ִּ תו  ָ ָאַמר ַהכ  נו  ֶאת קֹוָלם )במדבר יד, א(, ֶזה ׁשֶ ת ְ ל ָהֵעָדה ַוי ִּ ָ א כ  ָֹ ש   ים ְוֵהם  ַות ִּ ַלֲהמִּ
ָרְגנו  ַאַחר הַ  ׁשֶ ים  ָברִּ ֶהם,  ָיְרדו  ַחְדֵרי ָבֶטן, ד ְ ָ מ  ין עִּ ים לֹא ָהיו  לֹוקִּ לִּ ַרג ְ ְ ו  ַלמ  ו  ַ ת  ׁשְ נִּ ו  לֹא  ל  אִּ דֹוָלה, ׁשֶ ג ְ ָצָרה  ָגְרמו  ָלֶהם  ְך הו א,  רו  ָ דֹוׁש ב  א  ק ָ ָ ֶאל 

נ  ם ג ְ ֶ ְרת  ַ , ת  ָרְגנו  ֵ , ַמהו  ַות  ֹאְמרו  ָרְגנו  ְבָאֳהֵליֶכם ַות  ֵ ֱאַמר )דברים א, כז(: ַות  נ ֶ ימו  ַאֲחֵריֶהם, ׁשֶ לִּ ׁשְ ְך הו א  הִּ רו  ָ דֹוׁש ב  ָרָאה  ַהק ָ ק ְ ָרֵאל ׁשֶ ש ְ ת ֶאֶרץ יִּ ו 
קֹוָלה   ָנְתָנה ָעַלי ב ְ ב )ירמיה יב, ח(:  תו  ָ ָאַמר ַהכ  ׁשֶ נו  ֶאת קֹוָלם, ֶזה  ת ְ ַוי ִּ ל ָהֵעָדה  ָ א כ  ָֹ ש   ַות ִּ יֶתם,    ֶאֶרץ טֹוָבה.  כִּ ב ְ ׁשֶ יָה, אֹותֹו קֹול  ֵנאתִּ ן ש ְ ֵ כ  ַעל 

ש ְ  ְהיֹות  לִּ ָלֶכם  ַרם  י ג ָ ְפרִּ ַ ת  ַזְרֵעְך  ֶֹקר  ַבב  ו  י  גִּ ְגש ֵ ש ַ ת ְ ְטֵעְך  נִּ יֹום  ב ְ יא(:  יז,  )ישעיה  ְעָיה  ְיׁשַ ָאַמר  ֹור  ַהד  אֹותֹו  ְוַעל  ין,  אִּ ע  נו  ַ ט  לִּ ָאַמר  ׁשֶ ֹום  י  ַ ב  י.  חִּ
ַר  ְ פ  ָרב  ָ ַהׁש  א  ָ ב  לֹא  ׁשֶ ַעד  י,  יחִּ ְפרִּ ַ ת  ַזְרֵעְך  ֶֹקר  ַבב  ו  ים,  יגִּ סִּ יֶתם  ַנֲעש ֵ ָאֶרץ  ָ ב  י  ֶאְתֶכם  ָעַבְרת ִּ ׁשֶ ֹום  י  ַ ב  ַנֲחָלה,  יֹום  ב ְ יר  ָקצִּ ֵנד  יז, יא(:  ם, )ישעיה  ֶ ְחת 

 ֶ ַלְחת  ְ ׁש  ת ׁשֶ ְרָענו  ֻ ׁש, ֶזה ַהפ  ְכֵאב ָאנו  עֹוָלם, )ישעיה יז, יא(: ו  ָ יֶתם ָקלֹון ב  יֶכם, ַנֲעש ֵ ן ָלֶכם ַנֲחַלת ֲאבִּ ֵ ת  ָעה  לִּ ׁשְ ֵליל ת ִּ כו  ב ְ ָ ב  ה ְלדֹורֹות, ׁשֶ ׁשָ ם ְירו 

ְך הו א  ב ְ  רו  ָ ב  דֹוׁש  ַהק ָ ָלֶהם  ְוָאַמר  ִנְגְזָרה ַעל  ָאב,  ָעה  ָ ו ִמן אֹוָתה  ש  ה ְלדֹורֹות,  ִכי ָ ם ב ְ ע ָלכֶּ ְקב ַ ֲאִני אֶּ ְלָפַני,  ם  ִחנ ָ ל  ֶּ ה ש  ִכי ָ ב ְ ם  ִכיתֶּ ם ב ְ ֶּ ית  ַאת  ב ֵּ

ב,   ְתָחרֵּ ת ִ ֶּ ש  ש  ְקד ָ כ ֵ ַהמ ִ ֹות, ׁשֶ ָרֵאל ְלֵבין ָהֻאמ  ש ְ ְגלו  יִּ י ִּ ֵדי ׁשֶ יל  כ ְ ִּ ְלַהפ  ר, ו  ָ ְדב  ִּ מ  ַ יל אֹוָתם ב  ִּ א ָידֹו ָלֶהם ְלַהפ  ָֹ ש   ַוי ִּ ן הו א אֹוֵמר )תהלים קו, כו כז(: 
יאו ת קֹול.   ֶנֶגד ְנש ִּ ת ַיד כ ְ יאו  ֲאָרצֹות, ְנש ִּ ָ ְלָזרֹוָתם ב  ם ו  ֹויִּ ג  ַ  ַזְרָעם ב 

זצוק"ל האם יסע לארץ    משה ליב מסאסוב   רבישכתב ששמע מבעל האמרי יוסף שאיש אחד שאל את    חקל יצחק ספר    ראיתי בשם 
 ]שיש לו קבלה שאם שואלים אם ליסע לא"י ועונים לא הרי זה ניצוץ מהמרגלים[ ישראל והשיב לו  

 כה( וירגנו באהליהם לא שמעו בקול ה' וישא ידו להם להפיל אותם במדבר ולהפיל זרעם בגוים ולזרותם בארצות, )  קו פרק    תהלים   ל
א{ ותשא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו אמר רבה אמר רבי יוחנן אותו היום ]ערב[ תשעה באב היה  -ר יד }במדב   -  עיין סוטה לה.  לא

י{ וכבוד  -אמר הקב''ה הן בכו בכיה של חנם ואני אקבע להם בכיה לדורות ויאמרו כל העדה לרגום אותם באבנים וכתיב }במדבר יד 

 .בנים וזרקום כלפי מעלה אמר רבי חייא בר אבא מלמד שנטלו א ה' נראה באהל מועד  
:  במדבר פרק יג   לב ו  נ  ֶ מ  י ָחָזק הו א מִּ ַכל ַלֲעלֹות ֶאל ָהָעם כ ִּ ֹו ָאְמרו  לֹא נו  מ  ר ָעלו  עִּ ים ֲאׁשֶ    )לא( ְוָהֲאָנׁשִּ

 )במדבר רבה( כביכול כלפי מעלה אמרו:   -)לא( חזק הוא ממנו    רש"י 
יד   לג ַאֲהרֹ   במדבר פרק  ְוַעל  ה  מׁשֶ ַעל  ֹנו   ל  ַוי ִּ לו   )ב(  ה  ַהז ֶ ר  ָ ְדב  ִּ מ  ַ ב  ם אֹו  ְצַריִּ מִּ ֶאֶרץ  ב ְ ַמְתנו   לו   ָהֵעָדה  ל  ָ כ  ֲאֵלֶהם  ֹאְמרו   ַוי  ָרֵאל  ש ְ יִּ ֵני  ב ְ ֹל  כ  ן 

 : ְהיו  ָלַבז ֲהלֹוא טֹוב ָלנו    ָמְתנו  נו  יִּ ֵ ינו  ְוַטפ  ֶחֶרב ָנׁשֵ ַ ֹל ב  ְנפ  יא ֹאָתנו  ֶאל ָהָאֶרץ ַהז ֹאת לִּ ְצָרְיָמה: ׁשו    )ג( ְוָלָמה ְידָֹוד ֵמבִּ יׁש ֶאל    ב מִּ ֹאְמרו  אִּ )ד( ַוי 
ְצָרְיָמה:  ָבה מִּ ָנה רֹאׁש ְוָנׁשו  ת ְ יו נִּ  ָאחִּ

ְתֵבי הָ   -  לק"ה נדרים ד' יב   לד כִּ יָתא ב ְ ה ַעל ָהָאֶרץ. ְואִּ ָ ב  יאו  ד ִּ ָרֵאל ְוהֹוצִּ ש ְ ֶאֶרץ יִּ ְגמו  ב ְ ָ פ  ים ָהָיה ׁשֶ לִּ ַרג ְ ְ ר ֵחְטא ַהמ  ק ַ י עִּ ׁשְ כ ִּ נ ִּ "י ַז"ל ׁשֶ ַמת  ֲארִּ
ׁשְ  בִּ '. ו  יַנת ֵלָאה ְוכו  חִּ ב ְ י ָהיו  מִּ ָרֵאל, כ ִּ ש ְ יַנת ֶאֶרץ יִּ חִּ ב ְ ים מִּ בֹוהִּ ר ָהיו  ג ְ ָ ְדב  ִּ ים ְודֹור ַהמ  לִּ ַרג ְ ְ ן  ַהמ  ָרֵאל, ַעי ֵ ש ְ ים ָלבֹא ְלֶאֶרץ יִּ יל ֶזה לֹא ָהיו  ְיכֹולִּ בִּ

בוֹ  ג ְ ָהיו   ׁשֶ ֵמַאַחר  י  ַ כ ִּ ה  מו  ָבר ת ָ ְכאֹוָרה ַהד ָ ְולִּ ם.  ה  ׁשָ ַהז ֶ ֹול ָהַרַעׁש  ן ַמה ק  ֵ ם כ  ם. אִּ ְלׁשָ ְכֹנס  ים לִּ ָהיו  ְיכֹולִּ יל ֶזה לֹא  בִּ ׁשְ בִּ ו  ָרֵאל  ש ְ יִּ ים ֵמֶאֶרץ  הִּ
וְ  ם  ְלׁשָ ְנסו   ָ כ  יִּ ֹא  ל  ׁשֶ ֲעֵליֶהם  ְוָגַזר  ָרֵאל  ש ְ יִּ ֶאֶרץ  ב ְ ְגמו   ָ פ  ׁשֶ ַעל  ְך  ָ כ  ל  ָ כ  ֲעֵליֶהם  ָחָרה  ַרְך  ָ ְתב  יִּ ה'  נ ִּ ׁשֶ ׁשֶ ֵמַאַחר   !?' ָרֵאל  כו  ש ְ יִּ ֵמֶאֶרץ   ַ בֹה  ג ָ ָמָתם  ׁשְ

ַעל  ם. ַאְך  ְלׁשָ ְכֹנס  ים לִּ ְיכֹולִּ ְפְלא -ְוֵאיָנם  נִּ ְרֵכי ה'  ד ַ הו א  ׁשֶ ה  ַהז ֶ ב  ג ָ ש ְ ְוַהנ ִּ ֹוָרא  ַהנ  ְנָין  עִּ ָ ב  ֶרֶמז  ין ֵאיֶזה  ְלָהבִּ ים  ְיכֹולִּ "ל  ַהנ ַ ֹוָרה  ַהת  י  ִּ ים  פ  מִּ ת ְ ֹות 
ַרג ְ  ְ ר ֵחְטא ַהמ  ק ַ י עִּ ים. כ ִּ עִּ ל ָהעֹוָלמ ד ֵ ָ ר ַיַחד כ  ֵ כֹול ְלַקׁש  י ָ ׁשֶ יק  ד ִּ יַנת ַהצ ַ חִּ א ב ְ הו  "ל, ׁשֶ ֹל' ַהנ ַ יַנת 'כ  ְבחִּ ְגמו  ב ִּ ָ פ  ֶ ים הו א ַמה ׁש  ְדֵרגֹות  לִּ ַ ֹות ְוָכל ַהמ 
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ַעל  ׁשֶ "ל.  נ ַ ַ כ   ' ְוכו  ים  ֹונִּ ְוַתְחת  ים  ב ִּ -ְיֵדי -ֶעְליֹונִּ ׁשֶ ָהעֹוָלמֹות  ל  ָ כ  ל  ׁשֶ ן  ו  ק  ַהת ִּ ר  ק ַ יָאה  ֶזה עִּ רִּ ַהב ְ ר  ק ַ י עִּ כ ִּ ֶזה.  ָ ב  ְגמו   ָ פ  ְוֵהם  ָהעֹוָלם  ְבָרא  נִּ ֶזה  יל  בִּ ׁשְ

ׁש לוֹ  י ֵ ר ַמֲעַלת ָהָאָדם הו א ׁשֶ ק ַ ְקָרא ָאָדם ְועִּ נ ִּ יק ׁשֶ ד ִּ יל ַהצ ַ בִּ ׁשְ ַהְינו  ב ִּ יל ָהָאָדם, ד ְ בִּ ׁשְ ל ָהעֹוָלמֹות ַיַחד, ד ְ   ָהְיָתה ַרק ב ִּ ָ ר כ  ֵ ְלַחב  ר ו  ֵ ַֹח ְלַקׁש  ַהְינו   כ 
ֵניהֶ  ְ ׁש  ל מִּ לו  ָ י ָהָאָדם כ  ל ָהעֹוָלמֹות, כ ִּ ָ ן כ  ו  ק  ים ת ִּ לִּ לו  ֶהם כ ְ ָ ב  ָאה ׁשֶ ָ ל  ָאה ְוָעְלָמא עִּ ָ ת  ַ ר ָעְלָמא ת  ֵ "י  ְלַחב  ֵרׁש ַרׁשִּ ֵ פ  מֹו ׁשֶ ים, כ ְ ֹונִּ ים ְוַתְחת  ם, ֵמֶעְליֹונִּ

ב ְ  י ׁשֶ ים. ְלפִּ ַמת ַחי ִּ ׁשְ יו נִּ ָ ַאפ  ח ב ְ ַ פ  ק, ַוי ִּ סו  ָ ' ַלת ַ ַעל פ  ם ְוכו  יִּ ַ וו  ַהמ  ק ָ י יִּ יׁשִּ לִּ ְ ׁש  ַ ים, ב  יַע ָלֶעְליֹונִּ י ָרקִּ נִּ ֵ ׁש  ַ ', ב  ם ָוָאֶרץ ְוכו  ַמיִּ ָרא ׁשָ ָ אׁשֹון ב  ים  יֹום רִּ ֹונִּ ְחת 
 ְ ר ַהׁש  ק ַ י ֶזה עִּ ם. כ ִּ ן ׁשָ ים, ַעי ֵ ֹונִּ ים ְוַתְחת  ל ֵמֶעְליֹונִּ לו  ָ כ  ְברֹא ָאָדם ׁשֶ י לִּ ִּ ׁש  ִּ ׁש  ַ '. ֻהְצַרְך ב  ר  ְוכו  ֵ ְתַחב  ִּ מ  ׁשֶ ַרְך כ ְ ָ ְתב  ל ה' יִּ ים ׁשֶ עִּ ֲעׁשו  ַ ר ַהׁש  ק ַ ת ְוֶזה עִּ ֵלמו 

ְמ  ים  כ ִּ ְוַהז ַ ים  י ִּ ָחנִּ ָהרו  ים  ָהֶעְליֹונִּ עֹוָלמֹות  ָ ב  ם,  ָ ֻגׁש  ְ ַהמ  ה  י ָ ָהֲעש ִּ עֹוַלם  ֹון  ְחת  ַ ַהת  ָהעֹוָלם  ר  ֵ ְתַקׁש  מִּ ְוָאבִּ ו  יַנת  ְבחִּ ב ִּ "ל  ַהנ ַ ֹוָרה  ַהת  ב ְ ְמבָֹאר  ַ כ  יָת  ֹאד, 
סֹוף   ְוַעד  ֵמרֹאׁש  יָאה  רִּ ַהב ְ ל  ָ כ  ָרא  ָ ב  ֶזה  יל  בִּ ׁשְ בִּ ו  ַרְך  ָ ְתב  יִּ ְרצֹונֹו  ֶזהו   י  כ ִּ  .' ְוכו  ָעָפר  י  ׁשֵ ו  ג  מִּ ה  ָ ל  הו א  ְתהִּ ׁשֶ יָרה  חִּ ב ְ ַעל  ַ ַהב  ָהָאָדם  יל  בִּ ׁשְ ב ִּ ֹל  ַהכ 

י  ֹונִּ ְחת  ַ ר ת  ֵ ר ֲעבֹוָדתֹו ְלַקׁש  ק ַ עִּ י. ׁשֶ מִּ ׁשְ ה ַהג ַ עֹוָלם ַהז ֶ ָ דֹוׁש ב  ָרא ַהק ָ ָ ב  ֹום ׁשֶ י  י מִּ "ל. כ ִּ נ ַ ַ ַרְך כ  ָ ְתב  ָעיו יִּ ֲעׁשו  ָגיו ְוׁשַ ֲענו  ַ ר ת  ק ַ ה עִּ ז ֶ ים ׁשֶ ֶעְליֹונִּ ךְ -ם ב ְ רו  ָ -ב 
ינָ  חִּ ַהב ְ ְוזֹאת  ַז"ל.  ֹוֵתינו   ַרב  ָאְמרו   ׁשֶ מֹו  כ ְ ים,  ֹונִּ ְחת  ַ ת  ַ ב  יָנתֹו  כִּ ׁשְ ְהֶיה  ת ִּ ׁשֶ ה  ְתַאו ָ נִּ ָהעֹוָלם  ֶאת  ְלקַ הו א  ים  ה  ֹונִּ ְוַתְחת  ים  ֶעְליֹונִּ ַיַחד  ְכלֹל  ְולִּ ר  ֵ ׁש 

ַעל  ה  ַנֲעש ֶ ֵאין  "ל  ַהנ ַ ֹל  כ  יַנת  חִּ ַעל -ב ְ ם  אִּ י  כ ִּ ֹוֶמה  ְוַכד  ָרף  ְוש ָ ַמְלָאְך  ם  ׁשו  ַעל -ְיֵדי  ַהְינו   ד ְ ֹון,  ְחת  ַ ַהת  ָהָאָדם  יב  -ְיֵדי  ְלֵהיטִּ ז ֹוֶכה  ׁשֶ יק  ד ִּ ַהצ ַ ְיֵדי 
בְ  לִּ זֹוֶכה  הו א  ׁשֶ יו  ַ ַמֲעש ָ ַהת  ר  ק ַ עִּ ה  ז ֶ ׁשֶ ים  ֹונִּ ְוַתְחת  ים  ֶעְליֹונִּ ְכלֹל  ְולִּ ר  ֵ ְלַקׁש  זֹוֶכה  הו א  ׁשֶ יק  ַצד ִּ א  ד ָ ֹל  כ  י  כ ִּ "ל,  ַהנ ַ ֹל  כ  יַנת  ֶזה  חִּ יל  בִּ ׁשְ ב ִּ ׁשֶ ית  ְכלִּ

ב ְ  ם  י אִּ כ ִּ ין  זֹוכִּ ן ֵאין  ו  ק  ְוַהת ִּ ת  ֵלמו  ְ ַהׁש  ית  ַתְכלִּ ב ְ יָנה  חִּ ַהב ְ ְוזֹאת  "ל.  נ ַ ַ כ  ֹל  ַהכ  ְבָרא  ֵבית  נִּ ו  ם  ַליִּ ׁשָ ְירו  ָרֵאל עֹוֵמד  ש ְ יִּ ֶאֶרץ  ב ְ ם  ׁשָ י  כ ִּ ָרֵאל.  ש ְ יִּ ֶאֶרץ 
ב ְ  ם  ׁשָ י  כ ִּ "ל,  ַהנ ַ ֹל  כ  יַנת  חִּ ב ְ הו א  ׁשֶ יד  ְוַתְלמִּ ן  ֵ ב  יַנת  חִּ ב ְ מִּ "ל  ַהנ ַ ים  נִּ ו  ק  ַהת ִּ ל  ָ כ  מִּ לו ל  ָ כ  ׁשֶ ׁש  ְקד ָ ִּ ְלַמט ָ ַהמ  ים  ֶעְליֹונִּ יַנת  חִּ ב ְ ָהָיה  ׁש  ְקד ָ ִּ ַהמ  ה  ֵבית 
'ַאלְ  ג ָ ק  סו  ָ פ  ַעל  יל  ֵריידִּ ַהד ְ ְנַין  ֵמעִּ ֶרת  ֶ ַהְמַדב  ָלֶזה  ָכה  י ָ ַ ַהׁש  ֹוָרה  ַהת  ב ְ ְמבָֹאר  ַ כ  ְלַמְעָלה,  ים  ֹונִּ סֹוף  ְוַתְחת  ב ְ ׁשֶ ים  טִּ ו  ק  ִּ ל  ַ ב  ַה'ר,  ַנ'ֲחָלֶתָך  'ֶבט  ׁשֵ  ָ ת 

עַ  ׁשַ הו א  ׁש  ְקד ָ ִּ ַהמ  ֵבית  ב ְ ם  ׁשָ י  כ ִּ ֹות.  י  ֲעש ִּ ַ ַהמ  ֵרי  ו  פ  ין  ַהס ִּ רִּ ְ ְתַקׁש  מִּ ָידֹו  ַעל  ׁשֶ ַער  ַ ַהׁש  ם  ָ ׁש  ׁשֶ ַהְינו   ם,  ָמיִּ ָ ַהׁש  ַער  ׁשַ ְוֶזה  ב,  תו  ָ כ  ׁשֶ מֹו  כ ְ ם,  ַמיִּ ָ ַהׁש  ר 
מִּ  ְכֹנס  לִּ ין  ְיכֹולִּ ָידֹו  ַעל  ׁשֶ ת  רו  ְ ְתַקׁש  הִּ יַנת  חִּ ב ְ הו א  ַער  ַ ַהׁש  י  כ ִּ ם.  ַמיִּ ׁשָ ב ְ ֶאֶרץ  ים  ֶעְליֹונִּ ב ְ ים  ֹונִּ ְחת  ַ וְ ת  ים  ְפנִּ לִּ ץ  ם  חו  עִּ חו ץ  ַ ב  ים  ָהעֹוְמדִּ ין  ְכָללִּ נִּ

עֶ  ים ב ְ ֹונִּ ְחת  ַ ין ַהת  ְכָללִּ ין ְונִּ ְכָנסִּ ֹו נִּ ֶרְך ב  ד ֶ ם ׁשֶ ַמיִּ ָ ַער ַהׁש  מֹו ֵכן ֵיׁש ׁשַ ים ַיַחד. כ ְ ְפנִּ ים ב ִּ ית  ָהעֹוְמדִּ ֵ ֹו ַהב  ב  ָרֵאל ׁשֶ ש ְ ֶאֶרץ יִּ ַער הו א ב ְ ַ ים. ְוֶזה ַהׁש  ְליֹונִּ
ֱאַמר ב   נ ֶ ׁש ׁשֶ ְקד ָ ִּ "ל:  ַהמ  נ ַ ַ ם כ  ָמיִּ ָ ַער ַהׁש   ֹו, ְוֶזה ׁשַ

יַנת אֱ   –  לק"ה נדרים ד' טז  לה  חִּ ב ְ ים מִּ בֹוהִּ דֹול ְוֵהם ג ְ ַעת ג ָ ׁש ָלֶהם ד ַ י ֵ ַעְצָמן ׁשֶ ָראו  ב ְ ׁשֶ ֲחַמת  ֵ מ  ׁשֶ ים  לִּ ַרג ְ ְ ְגמו  ַהמ  ָ ָבֶזה פ  יא  ו  ָנה הִּ י ֱאמו  ָנה, כ ִּ מו 
או    ָ ב  ָבר  כ ְ ְוֵהם  ָהַאֲחרֹוָנה  ַעל ַמְדֵרָגה  יֹוֵתר   ַ בֹה  ג ָ ׁשֶ ַעת  ַהד ַ ם  -ְלַמְדֵרגֹות  ְעת ָ ד ַ ן  ֲעַדיִּ ׁשֶ ינו   ֵהבִּ ְולֹא  ָיְדעו   ְולֹא  ָרֵאל  ש ְ יִּ ֶאֶרץ  ַעל  ָסָרה  רו   ב ְ ד ִּ ן  ֵ כ 

ַרךְ  ָ ְתב  יִּ ְבֵרי ה'  ים ְלדִּ ינִּ ְוָהיו  ַמֲאמִּ ם  ְעת ָ ד ַ ים  לִּ ם ָהיו  ְמַבט ְ ין אִּ ָהיו  זֹוכִּ ֶ ׁש  י ַמה  פִּ ם כ ְ לו  ַ  ֵאיָנם כ ְ בֹה  ג ָ ָרֵאל  ש ְ יִּ ת ֶאֶרץ  ַ ֻדׁש  ק ְ ׁשֶ נו   ֵ ה ַרב  ְבֵרי מֹׁשֶ ְלדִּ ו   
ָרֵאל ַאף  ש ְ ֶאֶרץ יִּ ין ב ְ ז ֹוכִּ ָנה ׁשֶ ת ָהֱאמו  ד ַ י מִּ יא ַמְדֵרָגה ָהַאֲחרֹוָנה, ַאף -ַעל -ְמֹאד, כ ִּ הִּ י ׁשֶ ִּ י -ַעל -פ  ִּ ְדֵרגֹות  -פ  ַ ל ַהמ  ָ ין ַעל כ  ְיָקא עֹולִּ ֵכן ַעל ָיָדה  ד ַ

ן, כ ִּ  ָ ל  ֻ ש ִּ כ  נו  ַז"ל ב ְ ֵ ָאַמר ַרב  ׁשֶ ְכמֹו  ו  ַע.  דו  י ָ ַ כ  ה  נ ָ ִּ פ  ים ָהְיָתה ְלרֹאׁש  ֹנִּ ָמֲאסו  ַהב  יַנת ֶאֶבן  ְבחִּ ב ִּ יא  ָנה הִּ נו  ַאַחר  י ֱאמו  ָ מ  ר עִּ ֵ ב  ד ִּ ׁשֶ דֹוׁשֹות  ַהק ְ יחֹוָתיו 
יא ַמְדֵרָגה הָ  ָנה הִּ ֱאמו  ָאַמר ָאז ׁשֶ "ל ׁשֶ יד ַהנ ַ ן ְוַתְלמִּ ֵ ל ב  ֹוָרה ׁשֶ יַנת ָרצֹון ֻמְפָלג  ַהת  ְבחִּ יַע לִּ ְלַהג ִּ ֹל ו  ין ַלֲעלֹות ַעל ַהכ  ַאֲחרֹוָנה ֲאָבל ַעל ָיָדה  זֹוכִּ

חִּ  ב ְ ְוֶזהו   זֹאת.  יָחה  ִּ ש  מִּ ְמַעט  ם  ׁשָ ס  ַ ְדפ  נ ִּ ׁשֶ ֹות  י  ַמֲעש ִּ ֵרי  ו  פ  סִּ סֹוף  ב ְ ם  ׁשָ ן  ַעי ֵ ֹל,  ַהכ  ַעל  עֹוֶלה  ׁשֶ  ' ְצרִּ ְוכו  ָהיו   ׁשֶ ָרֵאל  ש ְ יִּ ֶאֶרץ  ים  יַנת  לִּ ַרג ְ ְ ַהמ  ין  יכִּ
ְוַעל  ָרֵאל  ש ְ יִּ יַנת ֶאֶרץ  חִּ ב ְ יא  הִּ ׁשֶ ָנה  יַנת ֱאמו  ְבחִּ ַעְצָמם לִּ ר ֶאת  ֵ ְלַקׁש  ו  ם  ְעת ָ ד ַ ם  ׁשָ ק  ֵ ְמֹאד, ֲאָבל ֵהם לֹא  -ְיֵדי -ְלַסל   ַ בֹה  ג ָ ְלַדַעת  ים  זֹוכִּ ָהיו   ֶזה 

ינַ  ְבחִּ ַעְצָמן לִּ יד  ָרצו  ְלהֹורִּ ְולֹא  ם  ְעת ָ ד ַ ק  ֵ ְלַסל  ְוַעל ָרצו   ָנה  י  -ְיֵדי -ת ֱאמו  כ ִּ ֹות ְלדֹורֹות,  י  כִּ ב ְ ְוָגְרמו   ָרֵאל  ש ְ יִּ ֶאֶרץ  ב ְ ָמֲאסו   ו  ירֹות  ְכפִּ ְכְנסו  לִּ נִּ ֶזה 

"ל: -ְיֵדי -ַעל  נ ַ ַ כ  ים  ל ַהֲחָטאִּ ָ כ  ים  יִּ לו  ֶזה ת ְ ָ ב  ׁשֶ ׁש  ְקד ָ ִּ ית ַהמ  ֵ ֶנֱחַרב ַהב  ַתב ......          ֶזה  כ ָ ֶּ מֹו ש  ימָ   כ ְ סִּ ם ב ְ ׁשָ נו  ַז"ל  ֵ דֹול  ַרב  ג ָ ֵיֶצר ָהָרע  ׁש  י ֵ ׁשֶ ן עב 
ְת  ְלהִּ ה ַרק  ְתַאו ֶ ִּ מ  ׁשֶ ַהְינו    ,' ְוכו  ַלֲעלֹות  ֶיֶהְרסו  ֶאל ה'  ן  ֶ פ  יַנת  חִּ ב ְ ַרְך  ָ ְתב  יִּ ת ַלה'  ְתָקְרבו  ַההִּ ְנַין  עִּ ְלַבד  ב ְ ה  י ָ ֲעלִּ ַ ב  יד  מִּ ת ָ ְוַלֲעלֹות  ַרְך  ָ ְתב  יִּ ָקֵרב ַלה' 

ְוֵאינֹו רֹוֶצה ְלהֹורִּ  י ֶהְפֵסק  לִּ ְדֵרגֹות ַהת ַ ב ְ ַ ל ַהמ  ָ ְלָקֵרב כ  ו   ַ יה  ְלַהְגב ִּ ו  ת  ימו  ְתמִּ ֹונֹות ַלֲעבֹד ֶאת ה' ב ִּ ְחת  ַ ְדֵרגֹות ַהת  ַ ַלמ  ָלל  ַעְצמֹו כ ְ ֹונֹות ַלה'  יד  ְחת 
י  ְלפִּ ו  ַרְך  ָ ְתב  יִּ ה'  יַעת  ידִּ ב ִּ ְויֹוֵדַע  ַרְך  ָ ְתב  יִּ ַלה'  ְמקָֹרב  הו א  ָבר  כ ְ ׁשֶ לֹו  ְדֶמה  נִּ י  כ ִּ ַרְך,  ָ ְתב  ֵעיָניו    יִּ ב ְ ַדאי  כ ְ ֵאינֹו  ַרְך  ָ ְתב  יִּ ֹוֵרא  ַהב  ת  ַ ֻדל  ג ְ ֶאת  יָעתֹו  ְידִּ

דֹול, כ ִּ  ָגם ג ָ ְ ֱאֶמת ֶזה הו א פ  ֶ יֹוֵתר. ֲאָבל ב  ים ב ְ ֹונֹות ְלָקֵרב ַהְמֻרָחקִּ ְחת  ַ ְדֵרגֹות ַהת  ַ יד ֶאת ַעְצמֹו ַלמ  יק ְוָגדֹול  ְלהֹורִּ ם ַצד ִּ ת ְלׁשו  ֵלמו  ֱאֶמת ֵאין ׁשְ ֶ י ב 
ׁשֶ  ְהיֶ כ ְ י ִּ יק ׁשֶ ד ִּ ת ַהצ ַ ֵלמו  ר ׁשְ ק ַ עִּ "ל ׁשֶ ֹוָרה ַהנ ַ ַהת  ם ב ְ ְמבָֹאר ׁשָ ַ ָלל, כ  ה כ ְ ָ ַמְעָלה ְלַבד ְולֹא ְלַמט  ין  הו א ב ְ יכִּ יל ֶזה ְצרִּ בִּ ׁשְ ב ִּ ' ׁשֶ ה ְוכו  ָ ְלַמט  ה ְלַמְעָלה ו 

ְוַתְלמִּ  ן  ֵ ב  ַאֲחָריו  ָאָרה  ַהׁשְ יר  אִּ ְלַהׁשְ ָהעֹוָלם  ב  ו  ׁש  יִּ ב ְ ַעל ַלֲעסֹק  ם:  ׁשָ ן  ַעי ֵ ם,  ׁשָ בָֹאר  ְ מ  ׁשֶ מֹו  כ ְ  ,' ְוכו  דֹוׁש  ַהק ָ ֹו  ְעת  ד ַ ו   נ  ֶ מ  מִּ לו   ַקב ְ י ְ ׁשֶ ם  -יד  ָ ל  ֻ כ  ן  ֵ כ 
י  חִּ ַמֲעָלה ב ְ ים ב ְ דֹולִּ י ַהג ְ ים. כ ִּ ַטנ ִּ ן ַהק ְ ֵ כ  ׁשֶ ל  ָ כ  ַמֲעָלה מִּ ים ב ְ דֹולִּ ו  ַהג ְ ל  יג ֲאפִּ ַמְנהִּ ו  י  ים ַרב ִּ יכִּ ֵרי ַמְעָלה ְצרִּ ְלמֹד    ַנת ד ָ יִּ י  ת ִּ יג ָהֲאמִּ ְנהִּ ַ ַהמ  ׁשֶ ין  יכִּ ְצרִּ

ן ֵאיָנם  ֲעַדיִּ ׁשֶ יַע ָלֶהם  ', ְלהֹודִּ ְוכו   ָ ת  ׁשְ ַ פ  ׁשְ ִּ פ  יָת ַמה  יַנת ֶמה ָחמִּ חִּ יַנת ָמ"ה, ב ְ חִּ ב ְ ֶהם  ָ ב  יר  ְוָיאִּ ֶהם  ָ מ  ָבר    עִּ ְוֵאין ַהד ָ ָלל  ַרְך כ ְ ָ ְתב  יִּ יָעתֹו  ידִּ ב ִּ ים  יֹוְדעִּ
ׁשֶ  ים  סֹוְברִּ ֵהם  ׁשֶ מֹו  י כ ְ ב ְ ים  כִּ מו  ַהנ ְ קֹומֹות  מ ְ מִּ ַח  רו  ַנַחת  ֵאָליו  ְלַהֲעלֹות  ְך  י ָ ׁשַ ֵאיְך  ים,  יגִּ ִּ ַמש  ֵהם  ׁשֶ ַרְך  ָ ְתב  יִּ תֹו  ָ ֻדל  ג ְ י  פִּ ְ י  ל  כ ִּ הו א,  ֵכן  לֹא  ֹוֵתר. 

כ ִּ  יֹוֵתר  ב ְ ֹונֹות  ְחת  ַ ַהת  ְדֵרגֹות  ַ מ  מִּ ַח  רו  ַנַחת  ל  ֵ ַקב  ְ מ  ׁשֶ תֹו  ָ ֻדל  ג ְ ר  ק ַ עִּ ֶזהו   א,  ָ ַרב  ְוַעל ַאד ְ "ל.  נ ַ ַ כ   ' ְוכו  ֵחֶקר  ֵאין  תֹו  ָ ְגֻדל  לִּ יַע  -ְיֵדי -י  ג ִּ הִּ ׁשֶ ַעְצמֹו  ב ְ ֶזה 
ַעל  ׁשֶ ֵנַדע  לֹא  ר  ֲאׁשֶ יָעה  ַהְידִּ ית  ְכלִּ ַ ת  יַנת  חִּ ב ְ ַמ"ה,  יַנת  ְבחִּ לִּ יק  ד ִּ ַעל -ְיֵדי -ַהצ ַ "ל,  נ ַ ַ כ   ' ְוכו  יָת  ָחמִּ ֶמה  יַנת  חִּ ב ְ ים  דֹולִּ ְלַהג ְ ַמְרֶאה  ֶזה  -ְיֵדי -ֶזה 

עַ  נו  ׁשְֹכנֵ ב ְ יצו  ְוַרנ ְ יַנת ָהקִּ חִּ בֹודֹו, ב ְ ה ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ כ ְ ָ ֵרי ַמט  יַנת ד ָ חִּ ים ב ְ ַטנ ִּ י  ְצמֹו הו א ַמְרֶאה ְלַהק ְ , כ ִּ ְתָיֲאׁשו  ֹא יִּ ל  יָמם ׁשֶ ְמקִּ ָקם ו  ְמַחז ְ י ָעָפר ו 
', כ ַ  ם ֵמֶהם ְוכו  ים ג ַ עִּ ֲעׁשו  ַח ְוׁשַ ל ַנַחת רו  ֵ ַרְך ְמַקב  ָ ְתב  מֹר  ה' יִּ ׁשְ ין לִּ יכִּ ַמֲעָלה ְצרִּ ים ב ְ דֹולִּ ים ַהג ְ יקִּ ד ִּ ם ַהצ ַ ג ַ ְמָצא, ׁשֶ "ל. נִּ "ל ְוַכנ ַ ֹוָרה ַהנ ַ ַהת  ְמבָֹאר ב ְ

ים, ָמה ֱאנֹוׁש  ְלָאכִּ ַ ַהמ  ג  ְטרו  יַנת קִּ חִּ ב ְ הו א  ׁשֶ ים,  ינִּ ְודִּ רֹות  בו  ג ְ הו א  ׁשֶ ַמְעָלה  ְ ל  ׁשֶ ָהָרע  ֶצר  ֵמַהי ֵ ַעְצָמם  ב ְ ֶאת  מִּ ו   .' ְוכו  ְך    ְמׁשָ נִּ ֶזה  ָהָרע  ֵיֶצר  יַנת  חִּ
ב ְ  ינֹות  חִּ ב ְ ְבבֹות  ְורִּ ַאְלֵפי  ׁש  י ֵ ׁשֶ מֹו  כ ְ י  כ ִּ י,  ָראו  ָ כ  רֹו  ב ְ ְמׁשַ ֵאינֹו  ׁשֶ י  מִּ ים  ָגמִּ ְ פ  יֵני  מִּ ה  ָ ְוַכמ  ה  ָ מ  ַ ין  כ  ֵ ב  ו   ל  ֲאפִּ י  כ ִּ ָאָדם,  ֵני  ב ְ ְסָתם  ל  ׁשֶ ָהָרע  ֶצר  ַהי ֵ

ְבבֹות ַמְדֵר  י רִּ ֵ ב  ים ֵיׁש רִּ עִּ אי יֵ ְרׁשָ ַוד ַ ֵרי ַמְעָלה, ב ְ יַנת ד ָ חִּ ים ב ְ דֹולִּ ל ַהג ְ ֶצר ָהָרע ׁשֶ ַהי ֵ מֹו ֵכן ב ְ ', כ ְ ים ְוכו  ינֹונִּ ֵ ין ַהב  ֵ י  גֹות ְוֵכן ב  ֵ ב  ים ְורִּ ֶזה ֲאָלפִּ ָ ׁש ב 
ם ֵיֶצר ָהָרע ֶזה ַרק   רו  ג ַ ב ְ ים ְמֹאד ְמֹאד ְוׁשִּ דֹולִּ ים ג ְ יקִּ י ֵיׁש ַצד ִּ ְבבֹות ַמְדֵרגֹות. כ ִּ ְגמו  ְמַעט  רִּ ָ פ  ק. ְוֵיׁש ׁשֶ ן ַהד ַ ק מִּ ֲעָרה ד ַ ַ ט ַהש  חו  ֶזה כ ְ ָ ְגמו  ב  ָ פ  ׁשֶ

ַאף  ֲאָבל  י -ַעל -יֹוֵתר  ִּ ְוַעל -פ  דֹול.  ג ָ ת  ו  ַדק  ב ְ ֹל  ַהכ  ַרק  -ֵכן  ְמֹאד,  ַמֲעָלה  ב ְ ים  דֹולִּ ג ְ ים  רִּ מו  ג ְ ים  יקִּ ַצד ִּ ֲארו   ׁשְ ְונִּ ָעְמָדם  ַעל  ֱאֶמת  ֶ ב  ֲארו   ׁשְ נִּ ן  ֵ כ 
וֹ  ַרב  ים  ׁשֶ ְפָגמִּ ַמֲעָלה ְוָנְפלו  לִּ ים ב ְ דֹולִּ ָהיו  ג ְ וא. ֲאָבל ֵיׁש ׁשֶ הִּ ל ׁשֶ ָ יָאה כ  גִּ בו  ֲעֵליֶהם ֵאיֶזה ׁשְ ים ַעל ֵתינו  ַז"ל ָחׁשְ דֹולִּ ׁש  -ג ְ י ֵ "ל ׁשֶ ֶצר ָהָרע ַהנ ַ ְיֵדי ַהי ֵ

ְצָלן,   ְפלו  ְלַגְמֵרי ַרֲחָמָנא לִּ נ ָ ׁשֶ ' ַעד  ְוכו  ת  ְתָקְרבו  ְנַין ַההִּ עִּ לֹום,  ב ְ ׁשָ ְוָיָצא ב ְ לֹום  ׁשָ ְכַנס ב ְ יָבא נִּ י ֲעקִּ ַרב ִּ ַרק  ׁשֶ ס  ְרד ֵ ַ ְכְנסו  ַלפ  נ ִּ ׁשֶ ָעה  ָ ְנַין ַאְרב  ְוֶזה עִּ
ָעֵיל ְוָנפִּ  ָאה 'ָמאן ד ְ ָ יַנת ַזכ  ְבחִּ ין ָלֵצאת ב ִּ יכִּ ְך ְצרִּ ָ ְכֹנס כ  ין לִּ יכִּ רִּ צ ְ ם ׁשֶ ׁשֵ י כ ְ ְיָקא, כ ִּ ְכַנס ְוָיָצא ד ַ י ֵאין ׁשְ נִּ ְהֶיה ַרק ְלַמְעָלה  יק', כ ִּ י ִּ יק ׁשֶ ד ִּ ת ְלַהצ ַ ֵלמו 

דוֹ  ים ג ְ ים נֹוָראִּ יקִּ ֶבן זֹוָמא ָהיו  ַצד ִּ אי ו  ֶבן ַעז ַ "ל. ו  נ ַ ַ ' כ  ה ְוכו  ָ ְלַמט  ְהיֹות ְלַמְעָלה ו  יְך לִּ ְנָין ֶזה ֵאיֶזה  ְלַבד ַרק ָצרִּ עִּ ְגמו  ב ְ ָ ַמֲעָלה ְמֹאד, ֲאָבל פ  ים ב ְ לִּ
וא.   הִּ ׁשֶ ל  ָ כ  יָאה  גִּ גַ -ְוַעל ׁשְ ְ פ  יַנת  חִּ ב ְ הו   ז ֶ ׁשֶ אי  ד ַ מִּ יֹוֵתר  לו   כ ְ ַ ְסת  הִּ ׁשֶ הו א  יץ  ֵהצִּ ְלׁשֹון  ו  ֵמת.  ו  יץ  ֵהצִּ ְוֶזה  ע  ְפג ַ ְונִּ יץ  ֵהצִּ ֶזה  ן  ֵ יהו א  כ  ַוֲאבִּ ָנָדב  ם 

ַעל פ ֶ  ְוָעְברו   אי  ד ַ יֹוֵתר מִּ ְתָקֵרב  ְלהִּ ָרצו   ׁשֶ  ,' ְוכו  ְפֵני ה'  ָקְרָבָתם לִּ ב ְ ֶהם,  ָ ב  ֱאַמר  נ ֶ ל  ׁשֶ ׁשֶ ָגם  ְ ַהפ  ׁשֶ ֹוֵתינו  ַז"ל  ַרב  ָאְמרו   ׁשֶ ְוֶזה  "ל.  נ ַ ַ כ   ' ְוכו  ֶיֶהְרסו   ן 
ׁשְ  ֹא ָרצו  ְלהִּ ל  ַהְינו  ׁשֶ ים, ד ְ ים ָנׁשִּ ו אִּ ֹא ָהיו  ְנש  ל  ׁשֶ ֶבן זֹוָמא ָהָיה  אי ו  ַעז ַ ן  ֶ ל ב  יהו א ְוֵכן ׁשֶ י ָנָדב ַוֲאבִּ אִּ ב ָהעֹוָלם ְלַהׁשְ ו  ׁש  יִּ ל ַלֲעסֹק ב ְ ד ֵ ַ ם  ת  ְעת ָ ר ד ַ

"ל. נ ַ ַ ן כ  ֵ ֱאֶמת ֵאינֹו כ  ֶ ְהיֹות ַרק ְלַמְעָלה, ֲאָבל ב  ין לִּ יכִּ רִּ צ ְ י ָסְברו  ׁשֶ ה, כ ִּ ָ ֹוָרא ְלַמט   .......  ַהנ 

ל  ָראֵּ ִיש ְ ץ  רֶּ אֶּ ב ְ ְגמו   ָ פ  ֶּ ִלים ש  ַרג ְ ַהמ ְ ַגם  ְ פ  ָהָיה  ה  ׁש    ְוזֶּ ְלַבק ֵ ו  ים  רִּ ו  פ  ַהכ ִּ יֹום  ב ְ זֹאת  ן  ְלַתק ֵ ין  יכִּ רִּ צ ְ ַעל ׁשֶ י  כ ִּ  ,' ְוכו  ָנא  ְסַלח  זֹאת  ֶזה  -ְיֵדי -ַעל 
זֶ  ָ ְגמו  ב  ָ ים פ  לִּ ַרג ְ ְ י ַהמ  ם. כ ִּ בָֹאר ׁשָ ְ מ  מֹו ׁשֶ ים, כ ְ ל ַהֲחָטאִּ ָ ים כ  יִּ לו  ֶזה ת ְ ָ ב  ׁש ׁשֶ ְקד ָ ִּ ית ַהמ  ֵ י  ֶנֱחַרב ַהב  ְצָלן, כ ִּ ְפלו  ְלַגְמֵרי ַרֲחָמָנא לִּ נ ָ ה ְמֹאד ְמֹאד ַעד ׁשֶ

י ֵ  ָבר ְמבָֹאר ׁשֶ ְרד ֵ כ ְ ַ ְכְנסו  ַלפ  נ ִּ ָעה ׁשֶ ָ ְנַין ַאְרב  עִּ ינו  ב ְ צִּ ָ מ  מֹו ׁשֶ ינֹות ְלֵאין ֵקץ כ ְ חִּ ְבבֹות ב ְ ים ְורִּ ְנָין ֶזה ֲאָלפִּ עִּ ֶבן זֹוָמא ַאף ׁש ב ְ אי ו  ן ַעז ַ ֶ ב  י  -ַעל -ס ׁשֶ ִּ פ 
ַאף  ֲאָבל  י,  ָראו  ָ כ  לֹום  ׁשָ ב ְ ָיְצאו   ֹא  ל  י -ַעל -ׁשֶ ִּ ג ְ -פ  ים  יקִּ ַצד ִּ ֲארו   ׁשְ נִּ ץ  ֵכן  צ ֵ ְוקִּ ְצָלן,  לִּ ַרֲחָמָנא  ְלַגְמֵרי  ָנַפל  ַאֵחר  ֲאָבל  ְמֹאד,  ים  ְונֹוָראִּ ים  דֹולִּ

עָ  ָאה ב ְ ת ָ ַ ר ָעְלָמא ת  ֵ ל ְלַקׁש  ד ֵ ַ ת  ׁשְ ֹא הִּ ל  ֹות ֵיׁש. ֵמֲחַמת ׁשֶ י  י ָרׁשֻ ֵ ת  לֹום, ׁשְ יעֹות ְוָאַמר, ַחס ְוׁשָ טִּ נ ְ ַ ְדמֶ ב  נ ִּ ֹו ׁשֶ ְעת  ָאה ְוָעַמד ַעל ד ַ ָ ל  ָבר  ְלָמא עִּ כ ְ ה לֹו ׁשֶ
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, כשארז"ל )תענית \לז/ חורבן בית הדעת גרמו חורבן ביהמ"ק \לומקום חיבור שמים וארץ דהיינו דעת/
שהש"י אמר להם אתם בכיתם בכיה של חנם אני אקבע לכם בכיה לדורות. כי    \לח/כט(

ל זה סלח נא, כי  היה שבו נחרב הביהמ"ק. ומשה רבינו ביקש ע   \לט/ אותו הלילה ליל ט"ב
  ומאסו באמונה ודברו לשון הרע על ארץ ישראל   של המרגלים שחלקו על משה רבנווהפגם  בזה החטא  

דאי לאו הכי לא היה תולה הקב"ה עונש כל כך חמור של חרבן בית הדעת שהוא    \מ/ תלוים כל העוונות

 
וְ  ֵני ָאָדם  ב ְ ה  ֲעש ֵ ַ מ  ַנַחת מִּ ל  ֵ ְמַקב  ַרְך  ָ ְתב  יִּ ְרֵכי ה' ֵאיְך הו א  ד ַ ל  ָ כ  ֵליַדע  י לֹו  ְוָראו  דֹול  ג ָ ַעת  ד ַ ְוַעל ֵיׁש לֹו   .' כֹות  -ְיֵדי -כו  ְמבו  ו  יֹות  ֻקׁשְ ב ְ ְכַנס  נִּ ֶזה 

ר לְ  ֹא ָהָיה ֶאְפׁשָ ל  ְמקֹומֹות ׁשֶ א לִּ ָ ב  דֹולֹות ַעד ׁשֶ ְכלֹו. ְוַעל ג ְ ש ִּ ב לֹו ב ְ ֵ יעֹות. ְוָכל  -ְיֵדי -ַיׁש  טִּ נ ְ ַ ץ ב  צ ֵ תֹו ְלַגְמֵרי ְוקִּ ָ ֻדׁש  ק ְ ַפל ְוָיָצא מִּ נ ָ ֶזה ָנַפל ְלָמקֹום ׁשֶ
יָת ְוכו   יַנת ֶמה ָחמִּ חִּ יַנת ָמ"ה, ב ְ חִּ הו א ב ְ ו  ׁשֶ נ  ֶ מ  דֹול מִּ יק ַהג ָ ד ִּ ל ֶהָאַרת ַהצ ַ ֵ ֹא ָזָכה ְלַקב  ל  ר    ' ֶזה ֵמֲחַמת ׁשֶ י ֶאְפׁשָ ָלל ְואִּ ֵאינֹו יֹוֵדַע כ ְ ָאז יֹוֵדַע ׁשֶ ׁשֶ
ם, ַאֵחר ַמאי ֲחָזא? ֲחָזא מ  ָאְמרו  ׁשָ ֹוֵתינו  ַז"ל ׁשֶ ְבֵרי ַרב  דִּ ז ב ְ ָ ָלל: ְוֶזה ְמֻרמ  ַרְך כ ְ ָ ְתב  ָרָכיו יִּ ין ד ְ יְכַתב  ְלָהבִּ ְלמִּ ָתא ְלֵמיַתב ו  ַקַיֲהֵבי ֵלה  ְרׁשו  ט"ט ד ְ

ָראֵ  ש ְ יִּ ָתא ד ְ ' ְוַעל ְזכו  ֹות ְוכו  ֻכי  ֹב ַהז ְ ְכת  ב ְולִּ ְך ְלַמְעָלה ֵליׁשֵ י ָ ֵאין ׁשַ ׁשֶ ְדָמה לֹו  תֹו נִּ י ָטעו  ְלפִּ '. ו  ֹו  -ְיֵדי -ל ְוכו  ְעת  י ָעַמד ַעל ד ַ יעֹות. כ ִּ טִּ נ ְ ַ ץ ב  צ ֵ ֶזה קִּ
ְעת   ל ד ַ ֵ ַרְך ְולֹא ָרָצה ְלַבט  ָ ְתב  יַעת ה' יִּ ידִּ ָבר יֹוֵדַע ב ִּ כ ְ ְדֶמה לֹו ׁשֶ נ ִּ ַמֲעָלה ְוָהיו   ׁשֶ ים ב ְ דֹולִּ ָהיו  ג ְ ים ׁשֶ לִּ ַרג ְ ְ ַגם ַהמ  ְ ָנה. ְוֶזה ָהָיה פ  ְסמְֹך ַעל ֱאמו  ֹו ְולִּ

כָ  ׁשְ יַנת  חִּ ב ְ ָנה,  ֱאמו  יַנת  חִּ ב ְ הו א  ָרֵאל  ש ְ יִּ ֶאֶרץ  יַנת  חִּ ב ְ ר  ק ַ עִּ ׁשֶ ַהְינו   ָרֵאל,  ש ְ יִּ ֶאֶרץ  יַנת  חִּ ב ְ מִּ ים  בֹוהִּ מִּ ג ְ ו  ָנה.  ֱאמו  ְרֵעה  ו  ֶאֶרץ  ת  ן  ֵלמו  ׁשְ ֶֹדל  ג 
ַעל  ָרֵאל  ש ְ יִּ ֶאֶרץ  ב ְ ֹות  ְזכ  לִּ ים  כֹולִּ י ְ ׁשֶ ית  ַתְכלִּ ב ְ ָנה  ר  -ְיֵדי -ָהֱאמו  ק ַ עִּ ה  ז ֶ ׁשֶ ים.  ֶעְליֹונִּ ב ְ ים  ֹונִּ ְחת  ַ ת  ַיַחד  ָהעֹוָלמֹות  ל  ָ כ  ר  ֵ ְלַחב  ו  ר  ֵ ְלַקׁש  ים  ְיכֹולִּ ֶזה 

ם ַעל  י אִּ ֹות ָלֶזה כ ִּ ְזכ  ר לִּ י ֶאְפׁשָ אִּ ת ׁשֶ ֵלמו  ְ "ל. ְוַעל -ַהׁש  נ ַ ַ ֵלָמה כ  ָנה ׁשְ א ַרק ַעל -ְיֵדי ֱאמו  א הו  א ְלַדְרג ָ ְרג ָ ד ַ ֹות מִּ י  ל ָהֲעלִּ ָ ן כ  ֵ ָרֵאל,  -כ  ש ְ ְיֵדי ֶאֶרץ יִּ
כֶ  ְמׁשֶ ֵלָמה ַהנ ִּ ָנה ׁשְ ין ֶלֱאמו  ָרֵאל זֹוכִּ ש ְ ֶאֶרץ יִּ ם ב ְ י ׁשָ יָמן כ(. כ ִּ סִּ ָמקֹום ַאֵחר ב ְ נו  ב ְ ֵ ַתב ַרב  ָ כ  מֹו ׁשֶ חִּ כ ְ ב ְ ית  ת מִּ ְכלִּ ַ יַנת ת  חִּ ב ְ "ל מִּ ים ַהנ ַ יפִּ ק ִּ ַ יַנת ַהמ 

ַעל  ׁשֶ ֵנַדע  לֹא  ר  ֲאׁשֶ יָעה  ְק -ַהְידִּ לִּ ָכה  ז ָ ׁשֶ ַמֲעָלה  ב ְ דֹול  ַהג ָ יק  ד ִּ ַהצ ַ י  כ ִּ עֹוָלם.  ָ ב  ׁשֶ ֹות  י  ָהֲעלִּ ְלָכל  ין  זֹוכִּ ת  ֵלמו  ׁשְ ב ִּ ָנה  ָהֱאמו  זֹאת  ֶאֶרץ  ְיֵדי  ת  ַ ֻדׁש 
א לְ  ָ ב  ֶ ל ַמה ׁש  ָ ָרֵאל כ  ש ְ ֵאינֹו יֹוֵדַע ְוחֹוֵזר יִּ ֶכף כ ְ ֵ ים ַעְצמֹו ת  דֹוָלה הו א ֵמש ִּ ה ג ְ י ָ ָכה ַלֲעלִּ ז ָ ׁשֶ ו  כ ְ ל  ַמְדֵרָגה ֲאפִּ ָגה ו  ָ ָנה    ֵאיֶזה ַהש  ַעם ֶאל ָהֱאמו  ַ ָכל פ  ב ְ

י ג ָ  ָלל, כ ִּ ן ֵאינֹו יֹוֵדַע כ ְ ַרְך ֲעַדיִּ ָ ְתב  ת ה' יִּ ַ ֻדל  י ג ְ פִּ כ ְ ין ׁשֶ ַמֲאמִּ י הו א יֹוֵדַע ו  תֹו ֵאין ֵחֶקר. ְוַעל כ ִּ ָ ְגֻדל  י לִּ ', כ ִּ ַ ׁשֹוֵמר ְוכו  בֹה  ַ ֵמַעל ג ָ ן ַאף -בֹה  ֵ י  -ַעל -כ  ִּ פ 
ָמה ְמֹאד ַאף  ַ ַוֲעצו  בֹה  ג ָ ָגה  ָ ָכה ְלַהש  ז ָ י -ַעל -ׁשֶ ִּ ַעם ַלֲעבֹ -פ  ַ ָכל פ  ָחְכמֹות ְלַבד ַרק הו א חֹוֵזר ב ְ ַרְך ב ְ ָ ְתב  ֲעבֹד ֶאת ה' יִּ י ַ ד ֶאת ה'  ֵכן ֵאינֹו סֹוֵמְך ׁשֶ

ֹונֹות ְלַהֲעלֹות ַנַחת   ְחת  ַ ְדֵרגֹות ַהת  ַ יד ֶאת ַעְצמֹו ְלָכל ַהמ  מֹורִּ טֹות ו  ׁשו  ְ ֲעבֹודֹות פ  ַ ת ב  ימו  ְתמִּ ַרְך ב ִּ ָ ְתב  ָעיו  יִּ ֲעׁשו  ר ׁשַ ק ַ י ֶזה עִּ ם, כ ִּ ָ ל  ֻ כ  ַח ְלָפָניו מִּ רו 
סִּ  ב ְ ָנה"  ֱאמו  ְקעו   "ת ִּ ֹוָרה  ַהת  ב ְ ָבן  ו  מ  ׁשֶ ְכמֹו  ו   .' ה  ְוכו  ְועֹוש ֶ ְלָפָניו  ַח  רו  ַנַחת  ֹות  ַלֲעש  ֵדי  כ ְ יט  ָוטִּ ֶרֶפׁש  יֵני  מִּ ָכל  ב ְ ַעְצמֹו  ל  ְמַגְלג ֵ יק  ד ִּ ַהצ ַ ׁשֶ ה  יָמן 

ם. ְוַעל  ן ׁשָ ', ַעי ֵ ט ְוכו  ׁשו  ָ ה ֶעֶבד פ  בֹוהֹות יֹוֵתר ְויֹוֵתר -ְיֵדי -ַמֲעש ֵ ֹות ג ְ י   ֶזה הו א זֹוֶכה ַלֲעלִּ

לק"   לו  טו  ה'    ה שותפין בקרקע עיין  ל    -אות  לו  ָ כ  הו א  ׁשֶ ׁש  ְקד ָ ִּ ַהמ  ית  ֵ ַהב  ם  ָ ׁש  ׁשֶ ְשָרֵאל  יִּ ֶאֶרץ  ב ְ הו א  ַרְך  ָ ְתב  יִּ ו   נ  ֶ מ  מִּ ֵליַדע  ה  ַהז ֶ ַעת  ַהד ַ ר  ק ַ עִּ
ְקֻד  ם  ְלׁשָ ט  ֵ ׁש  ַ ְתפ  ִּ מ  ׁשֶ ְשָרֵאל  יִּ ָכל ֶאֶרץ  ב ְ יר  ֵמאִּ ַעת  ַהד ַ ה  ז ֶ ׁשֶ "ל  ַהנ ַ יד  ְוַתְלמִּ ן  ֵ ב  ל  ׁשֶ ַעת  ַהד ַ יַנת  חִּ ב ְ יָרא  מִּ ֲאוִּ ן  ֵ כ  ְוַעל  ַע  דו  י ָ ַ כ  ׁש  ְקד ָ ִּ ַהמ  ית  ֵ ַהב  ת  ַ ׁש 

י  ְלַהכ ִּ "ל  ַהנ ַ דֹוׁש  ַהק ָ ַעת  ַהד ַ ר  ק ַ עִּ ם  ׁשָ י  כ ִּ ְשָרֵאל,  יִּ ֶאֶרץ  ָחְכַמת  כ ְ ָחְכָמה  ְוֵאין  ים  ַמְחכ ִּ ְשָרֵאל  יִּ ֶאֶרץ  ֹוֵתינו   ד ְ ַרב  ָאְמרו   ׁשֶ מֹו  כ ְ ַרְך  ָ ְתב  יִּ אֹותֹו  ר 
ְבָרָכה  ְכרֹוָנם לִּ ְכפִּ זִּ ְרׁשֹו ו  י ׁשָ פִּ ְשָרֵאל כ ְ י ִּ '. ְוָכל ֶאָחד מִּ ַ ְוכו  ׁש לֹו ֱאלֹוה  י ֵ י ׁשֶ מִּ ֹוֶמה כ ְ ְשָרֵאל ד  ֶאֶרץ יִּ ר ב ְ ל ַהד ָ ָ ה  : כ  ַעת ַהז ֶ ַגת ַהד ַ ָ ַהש  י ֲעבֹוָדתֹו ב ְ

יל ֶזה ָחְתר  בִּ ׁשְ בִּ ְשָרֵאל. ו  ֶאֶרץ יִּ מֹו ֵכן ֵיׁש לֹו ֵחֶלק ב ְ ֹו כ ְ ל  ׁשֶ ל  בו  ֶאֶרץ  ַעד ַהג ְ דֹול ב ְ ְהֶיה לֹו ַנֲחָלה ְוֵחֶלק ג ָ י ִּ ׁשֶ ְשָרֵאל  י ִּ ל ֶאָחד מִּ ָ ה כ  ֵ ו  ְוָיְגעו  ַהְרב 
יַנת ַנחֲ  חִּ הו א ב ְ ה ׁשֶ דֹוׁש ַהז ֶ ַעת ַהק ָ יג יֹוֵתר ַהד ַ ִּ יל ְלַהש  בִּ ׁשְ ֹל ב ִּ ה ְמקֹומֹות, ַהכ  ָ ַכמ  ְמבָֹאר ב ְ ַ ְשָרֵאל כ  ְשָרֵאל.יִּ  ַלת ֶאֶרץ יִּ

 מי שיש בו דעת כאילו נבנה בית המקדש בימיו   ת לג.כמבואר בברכו   לז 
ותניא בעשרים ותשעה בסיון שלח משה מרגלים וכתיב וישובו מתור הארץ מקץ ארבעים יום הני ארבעים יום נכי    .תענית דף כט   לח

ו את קולם ויבכו  חד הוו אמר אביי תמוז דההיא שתא מלויי מליוה דכתיב קרא עלי מועד לשבור בחורי וכתיב ותשא כל העדה ויתנ
העם בלילה ההוא אמר רבה אמר רבי יוחנן )אותו היום ערב( ]אותה לילה ליל[ תשעה באב היה אמר להם הקדוש ברוך הוא אתם  
תשע   שנת  היא  לחדש  בשבעה  החמישי  ובחדש  דכתיב  בראשונה  הבית  חרב  לדורות  בכיה  לכם  קובע  ואני  חנם  של  בכיה  בכיתם 

מלך נבכדנאצר  למלך  ]שנה[  ובחדש    עשרה  וכתיב  וגו'  ה'  בית  את  וישרוף  ירושלם  בבל  מלך  עבד  טבחים  רב  נבוזראדן  בא  בבל 
בבל   מלך  לפני  עמד  טבחים  רב  נבוזראדן  בא  בבל  מלך  נבוכדנאצר  למלך  ]שנה[  עשרה  תשע  שנת  היא  לחדש  בעשור  החמישי 

וגו' ותניא אי אפשר לומר בשבעה שהרי כבר נאמר בעשור ואי אפשר לומר בעש  ור שהרי כבר נאמר בשבעה הא כיצד  בירושלם 
בשבעה נכנסו נכרים להיכל ואכלו וקלקלו בו שביעי שמיני ותשיעי סמוך לחשכה הציתו בו את האור והיה דולק והולך כל היום כולו  

הדור לא קבעתיו אלא בעשירי   הייתי באותו  יוחנן אלמלי  רבי  והיינו דאמר  ערב  צללי  ינטו  כי  היום  פנה  כי  לנו  אוי  מפני  שנאמר 
שרובו של היכל בו נשרף ורבנן אתחלתא דפורענותא עדיפא ובשניה מנלן דתניא מגלגלין זכות ליום זכאי וחובה ליום חייב אמרו  
יהויריב   של  ומשמרתה  היתה  שביעית  ומוצאי  היה  שבת  ומוצאי  היה  באב  תשעה  ערב  היום  אותו  בראשונה  המקדש  בית  כשחרב 

ן על דוכנם ומה שירה היו אומרים וישב עליהם את אונם וברעתם יצמיתם ולא הספיקו לומר  היתה והלוים היו אומרים שירה ועומדי 
 .יצמיתם ה' אלהינו עד שבאו נכרים וכבשום 

ותשא כל העדה ויתנו את קולם. על דרך הפשט נתנו קול בבכי גדול לעת ערב, הוא סוף    -על במדבר פרק יד פסוק א    רבנו בחיי   לט 

, הוא שכתוב )איכה א, ב( בכה  וזהו שכתוב ויבכו העם בלילה ההוא כי בערב באו והביאו חושך לעולם,  יום שבאו המרגלים אליהם,  
ושלח   הקימו  שניה  המשכן,  את  משה  עשה  ראשונה  שנה  כט.(,  )תענית  ז"ל  אמרו  כך  כיצד,  היה.  באב  תשעה  וליל  בלילה,  תבכה 

ים בחודש נעלה הענן, נשארו תשעה מאייר שהוא חסר לעולם,  מרגלים, דכתיב )במדבר י, יא( ויהי בשנה השנית בחודש השני בעשר 
וכתיב )שם, לג( ויסעו מהר ה' דרך שלושת ימים, ויום ראשון מהני תלתא לא חשבינן שהוא יום עשרים לעלית הענן ואמר רבי חמא  

בכו גם בני ישראל, הלכך הוו  ברבי חנינא אותו יום סרו מאחרי ה' דכתיב )שם יא, ד( והאספסוף אשר בקרבו התאוו תאוה וישובו וי 
להו כ"ב באייר, וכתיב )שם, כ( עד חודש ימים, הוו להו כ"ב בסיון, וכתיב )שם יב, טו( ותסגר מרים שבעת ימים הרי כ"ט בסיון, ותניא  

לסיון שהו  יום שלושים  באב,  כלין בתשעה  נמצאו  יום,  וישובו מתור הארץ מקץ ארבעים  וכתיב  מרגלים  בסיון שלח משה  א  בכ"ט 
יומא,   חד  בציר  כן  אם  בגמרא  הקשו  לכך  ותשעה.  שלושים  הרי  באב  ותשעה  שלושים,  הרי  לעולם  חסר  שהוא  לתמוז  וכ"ט  מלא 
כלומר מן הארבעים, ומשני, תמוז דההיא שתא עבורי עברוה, כלומר תמוז של שנת המרגלים מלא היה, דכתיב )איכה א, טו( קרא  

בירת בחורי בתשעה באב, וכתיב ותשא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו, אמר רבי יוחנן  עלי מועד לשבור בחורי, זימן עלי מועד לש 
אותו היום תשעה באב היה, אמר הקב"ה אתם בכיתם בכיה של חנם אני אקבע אותו לכם בכיה לדורות, שחרב בו הבית בראשונה  

 ורבן ראשון תבכה בחורבן שני.ובשניה, ולכן כפל הנביא לשון בכה תבכה, ודרשו חז"ל )סנהדרין קד ע"ב( בכה בח 

ועל כן חטא העגל אע"פ שהיה עבודה זרה אבל לא חלקו על    ומחלוקת על הצדיק בזה תלוייים כל העוונות.  כי צדיק יסוד עולם.  מ
לים היה  ג צו תחליף לאמצעי בינם להקב"ה והערב רב מצאו כאן מקום להפילם בע"ז. אבל חטא המר ר הצדיק רק כיון שסברו שמת  
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בסוטה  יבס כדאיתא  כל העברות  ר  ג. ת  בו  נכנס  א"כ  עובר עבירה אלא  איבוד  אין אדם  דהיינו  וח שטות 

בברכות  שהוא חרבן בית הדעת כחז"ל    נחרב הבימה"קשל הבכיה חינם הנ"ל  . כי עי"ז הפגם  הדעת

, ובזמן שביהמ"ק היה קיים, היינו נקיים  \ מא/ כל מי שיש בו דעת כאילו נבנה בית המקדש בימיולג.  
שחר היה מכפר  תמיד של  קרבן  , ופירש"י כי  צדק ילין בה  \מב/מעוונות, כמ"ש )ישעיה א(

יום של  עבירות  על  מכפר  היה  הערבים  בין  של  ותמיד  לילה  של  עבירות  הנ"ל    על  ולפי 

. כי ישראל עם  שפע דעת לישראלשע"י הקרבן התמיד היה נשפע  שעבירה היא רוח שטות בהכרח לומר  
כמו    לפי גודל רוחניותם ודקותם אין יכולין לישא עליהם המשא של עון אפי' יום א'  ,קדוש

, ע"כ אנו צריכין את הביהמ"ק שיכפר עלינו בכל יום.  ריך רבנו לבאר לעיל בתחילת התורהשהא
מי  אין  כי  העוונות,  מן  עצמינו  לנקות  יכולים  אנו  אין  מקדשינו,  בית  חרב  אשר  ומעת 

סלח  על ישראל וביקש    \מג /שיכפר בעדינו. ומשה רבינו ע"ה שידע כל זאת, ע"כ מסר נפשו
י ידע שבזה החטא תלוי חורבן הבית שהוא כולל כל החטאים  . כנא לעון העם הזה וכו'

ניסן שנה שניה   'הקמת המשכן בא  כנ"ל. וכשזכה לפעול בקשתו, מזה נעשה בחי' חנוכת הבית
דהיינו ט'  ארבעה חדשים    בניין המשכן  "פ שחטא המרגלים היה אחרי, ואעבמדבר כמבואר בפרשת שמיני

באמצע בית שני כשנצחו החשמונאים את המקדש  יהור הבית  היא זכר לטש  , בחי' חנוכהבאב אותה שנה

, היפך חורבן הבית. וכן כ"א כפי מה שזוכה לפעול בקשת סלח נא ביוה"כ, שעי"ז היונים
, כמו כן נעשה בחי' חנוכת הבית,  כנ"ל  שראשיתו היה בחטא המרגלים  נתתקן פגם חורבן הבית

  חנוכה ע"כ רמז משרע"ה צירוף  בחי' חנוכה. נמצא שחנוכה נעשה ע"י סלח נא כנ"ל. ו

, הוא ר"ת  שאתה וכו'נכאשר  ו  סדךחגודל  כ  זה  העם  הכי סלח נא לעון  בפסוק סלח נא,  

וכו', כי חנוכה נעשה ע"י  חנוכה נא  אנו   כנ"ל  סלח  כיפור  יום  עד  אלול  מר"ח  יום  ובארבעים 

 . \מדט'(/ מבקשים סלח לנו לתקן את ארבעים יום שפגמו בהם המרגלים )לק"ה נדרים ד' 
 וכן כל הבחינות הנ"ל כולם כלולים בביהמ"ק. כי ביהמ"ק כלול מבחי' בן ותלמיד, 

יצחקכי   עקדת  המוריה    ההר שעליו היתה  הר  בית המקדש נקרא  נבנה    \מה/(יו.ארז"ל )תענית    ועליו 
שמו   נקרא  הוראה[  מו]  המוריה  הרלמה  לישראל,    מזשממנו  ביהמ"ק  יוצאה  בחי' נמצא  זה 

 . מחתלמיד

 
ובזוהר שלח קסא. מבואר שהיה על הוצאת דיבה שהוא בחי' הזוהמה שהטיל הנחש בחוה ואם    .מחלוקת על הצדיק והקב"ה   בפירוש 

הרמב"ן   בשם  לעיל  ועיין  חדש  דור  ויכנס  ההוא  הדור  כל  שימות  הכרח  היה  לכן  העולם  נחרב  היה  לארץ  זה  עוון  עם  נכנסים  היו 
אבל חטא  ארבעים שנה.    משך ימותו מיד אלא ב לא  ון אלא רק אריכות אפיים ש שמשה בתפילתו לא פעל מחילת העו )במדבר יד יז(  

 ושרש לכל החטאים.וכן לשון הרע כנגד כולם  העגל נמחל. ומסתמא מהאי טעמא שמחלוקת על הצדיק גרוע מהכל  

 בשם זוהר ומדרש כיצד חטא זה דוגמא לכל העוונות   עיין צרור המור גם  
ו       -פא  אות ז' ובתורה    כמבואר בתורה ו'   מא ל  אִּ ַעת כ ְ ד ַ ֹו  ׁש ב  י ֵ ׁשֶ י  ל מִּ ָ 'כ  ָרכֹות ל"ג(:  ָמָרא )ב ְ ג ְ ַ יָתא ב  אִּ ַעת, ד ְ ד ַ יַנת  חִּ ׁש הו א ב ְ ְקד ָ ִּ ַהמ  ֵבית  ו 

י אוֹ  ֵ ת  ין ׁשְ ֵ ן ב  ַ ת  ֹות, ְוַדַעת נִּ י  י אֹותִּ ֵ ת  ין ׁשְ ֵ ן ב  ַ ת  ׁש נִּ ְקד ָ ִּ ית ַהמ  ֵ ב  ָיָמיו', ׁשֶ ׁש ב ְ ְקד ָ ִּ ית ַהמ  ֵ ְבֶנה ב  ֹות תִּ נִּ  .י 

ים:   ישעיה פרק א   מב חִּ ה ְמַרצ ְ ה  ְוַעת ָ ָ ין ב  ט ֶצֶדק ָילִּ ָ פ  ׁשְ י מִּ ְרָיה ֶנֱאָמָנה ְמֵלֲאתִּ  )כא( ֵאיָכה ָהְיָתה ְלזֹוָנה קִּ
שעיקר   מג דרכו   נראה  היתה  כך  שתמיד  למדו  ומשם  נא  מחני  אין  אם  כשאמר  בעגל  היתה  נפשו  מסירות  על  בחטא    .הלימוד  כי 

פש  עפ"י  לכאורה  ) המרגלים  שם  כמבואר  חדש  עם  ממנו  הקב"ה  שיתחיל  על  וויתר  רק  ו   ט  נ  ׁשֶ ְואֹורִּ ֶבר  ַבד ֶ ו   נ  ֶ ַאכ  יב(  יד  פרק  במדבר 
 : ו  נ  ֶ מ  דֹול ְוָעצו ם מִּ ה ֹאְתָך ְלגֹוי ג ָ  ְוֶאֱעש ֶ

ֶנֶגד אַ   -  לק"ה נדרים ד' ט'   מד ים יֹום כ ְ עִּ ָ ים ֵהם ַאְרב  רִּ ו  פ  ל ַעד יֹום ַהכ ִּ י ֵמרֹאׁש חֶֹדׁש ֱאלו  ן  כ ִּ ַ ְרמו  ֻחְרב  ג ָ ים ׁשֶ לִּ ַרג ְ ְ ֶהם ַהמ  ָ ְגמו  ב  ָ פ  ים יֹום ׁשֶ עִּ ָ ְרב 
יוֹ  ים  עִּ ָ ָהַאְרב  ו   ֵאל  ַגם  ְ פ  ן  ְלַתק ֵ ין  יכִּ ְצרִּ ָאנו   ׁשֶ "ל,  נ ַ ַ כ  ים  ַהֲחָטאִּ ל  ָ כ  ים  יִּ לו  ת ְ ֶזה  ָ ב  ׁשֶ ׁש  ְקד ָ ִּ ַהמ  ית  ֵ ו  ב  ָהֵאל  ים  ֹוָראִּ ְוַהנ  ים  דֹוׁשִּ ַהק ְ ים  ָימִּ ים  עִּ ָ ַאְרב  ב ְ   ם 

ַהְינו   ד ְ ים,  רִּ ו  פ  ַהכ ִּ יֹום  ב ְ ֵתנו   ׁשָ ק ָ ַ ב  ְפעֹל  לִּ ה  ֶ ְזכ  נ ִּ ׁשֶ ַעד  ים  רִּ ו  פ  ַהכ ִּ יֹום  ַעד  ֱאלו ל  חֶֹדׁש  ֵמרֹאׁש  ֵהם  ֶזה    ׁשֶ ָ ב  ׁשֶ ים  לִּ ַרג ְ ְ ַהמ  ַגם  ְ פ  ַעל  ָנא  ְסַלח  ת  ׁשַ ק ָ ַ ב 
ינִּ  ְמכִּ ָאנו   ל  ֱאלו  ְיֵמי  ְבָכל  ו  "ל.  נ ַ ַ כ  ים  ַהֲחָטאִּ ל  ָ כ  ים  יִּ לו  ֶרְך  ת ְ ד ָ ם  י ָ ַ ב  ֹוֵתן  ַהנ  יַנת  ְבחִּ ב ִּ ָבה  ׁשו  ַלת ְ ֶרְך  ד ֶ ין  עֹוש ִּ ֱאלו ל  ֶ ב  ָאז  י  כ ִּ ָבה,  ְתׁשו  לִּ ַעְצֵמנו   ין 

ה  ם ָאת ָ ם ׁשָ ַמיִּ ק ׁשָ ַ ם ֶאס  יַנת אִּ ְבחִּ ָבה ב ִּ ׁשו  ה ַלת ְ ׁשָ בו  ֶרְך כ ְ ין ד ֶ עֹוש ִּ ַהְינו  ׁשֶ ל, ד ְ נֹות ֱאלו  ו ָ ַ יא כ  הִּ אוֹ   ׁשֶ יָעה ׁשְ יֹוָטא  ְוַאצ ִּ ד ְ ַ ים ב  חִּ נ ָ ֻ ו  ַהמ  ל  ֲאפִּ . ׁשֶ ָ ך  נ ֶ ל הִּ
ׁשָ  בו  ֶרְך כ ְ ְהֶיה ָלֶהם ד ֶ ֹות יִּ י  ְחת ִּ ַ אֹול ת  ְמֵקי ׁשְ ו  ֵמעִּ ל  ַרְך ֲאפִּ ָ ְתב  בו  ַלה' יִּ ֹוָנה ְמֹאד ְמֹאד ָיׁשו  ְחת  ַ ַע"  ַהת  ֹוָרה "ְקָרא ֶאת ְיהֹוׁשֻ ַהת  ָבן ב ְ ו  מ  ַ ָבה, כ  ׁשו  ה ַלת ְ

בְ  ו  יָמן ו.  סִּ ְגָמר  ב ְ נִּ ָבה  ׁשו  ֶרְך ַהת ְ ר ד ֶ ק ַ ְועִּ ם.  ן ׁשָ ַעי ֵ יָמן פב(,  סִּ ְנָיָנא ב ְ ֵטי ת ִּ ו  ק  לִּ ְלָחָמה ב ְ ִּ י ֵתֵצא ַלמ  כ ִּ ֹוָרה  ֵהם ֵמרֹאׁש  ַהת  ׁשֶ ָבה  ׁשו  ְיֵמי ת ְ ֶרת  ֲעש ֶ ַ ב 
ר הו   ק ָ ָבה. ְועִּ ׁשו  ֶרת ְיֵמי ת ְ ים ֲעש ֶ ְקָראִּ נ ִּ ים ׁשֶ רִּ ו  פ  ָנה ַעד יֹום ַהכ ִּ ָ ֶֹדל עֶֹצם ַמֲעַלת  ַהׁש  נו  ַז"ל ג  ֵ ל ַרב  דֹוׁשֹות ׁשֶ יחֹוָתיו ַהק ְ ִּ ש  ָבן מִּ ו  מ  ַ ָנה כ  ָ א רֹאׁש ַהׁש 

יק ָהֱאֶמת ׁשֶ  ד ִּ ְהיֹות ָאז ֵאֶצל ַהצ ַ ין לִּ יכִּ י ְצרִּ ים, כ ִּ י ִּ ת ִּ ים ֲאמִּ יקִּ ְנסַֹע ְלַצד ִּ ין לִּ יכִּ ָאז ְצרִּ ָנה ׁשֶ ָ ֶר רֹאׁש ַהׁש  ֹות ד ֶ ָבה ְלָכל  הו א יֹוֵדַע ֵהיֵטב ְלַגל  ׁשו  ְך ַהת ְ
  :' ים ְוכו  עִּ ֹוׁשְ ה נֹוֵתן ָיד ַלפ  יַנת ַאת ָ ְבחִּ ים ב ִּ עִּ ֹוׁשְ ים ְוַהפ   ַהחֹוְטאִּ

מאי הר המוריה פליגי בה רבי לוי בר חמא ורבי חנינא חד אמר הר שיצא ממנו הוראה לישראל וחד אמר הר שיצא    .תענית דף טז   מה 
 ממנו מורא לעובדי כוכבים: 

 ב ג' א'. ועיין פרש"י תענית טז.-, ודברי הימים בראשית כב ב'  מו



 מוהר"ן תנינא                                  ז    תורה                  ליקוטי                               13יד: 

רז אמרו  שה"ש  }"ל  גם  רעננה  \נ/[מט]מדרש  ערשנו  שמו    {ע"פ  נקרא  המטות למה   חדר 
לא מבואר הקשר בין בית המקדש לפריה ורביה    שעל ידו פרים ורבים ישראל זה בחי' בן  \נב/[נא]

נג תורה  יתבאר עפ"י  אולי  וצ"ע  ולא מבאר  עובדא  מציין  רק  עד    \נג/ והמדרש  הוליד  לא  שאברהם אבינו 

 . בני אדם בעלי דעת צריך שיהיה דעת לבני הזוג וזה זוכים ע"י בית המקדששזכה לה' הדעת כי להוליד  
 כד פרק שמואל ב }כמבואר בספר  הגורןבמקום שהוא בחי' כלליות בן ותלמיד הוא ועל כן ביהמ"ק 

, וגורן הוא מקום  נה היבוסי ושם בנה את יסודות בית המקדשוורשדוד המלך קנה את גורן א \נד/ {מפסוק טז 

 זה בחי' פרנסה שנמשך ע"י כלליות בן ותלמיד כנ"ל.    אהכינוס תבו
על שלחן הזהב שבהיכל  דהיינו יב לחמים שהיו משבת לשבת    וזה בחי' לחם הפנים שהיה בביהמ"ק

שבת   מוצאי  בכל  מחלקים  וממנו  והנכנסתהיו  היוצאת  במשמרת  שעבדו  האכילה  לכהנים  בחי'  זה   ,
בו נתגלה אורות המקיפים שהם בחי' אור  שנמשך ע"י כלליות בן ותלמיד ש  \נה/והפרנסה
השכל  הפנים   מהשגת  למעלה  גבוהה  אמת  הארת  ש"ע  דהיינו  בחי'  זה  הפנים  אור  כי  כנ"ל. 
 .  נמצא שאור הפנים הוא בחי' מקיפין כנ"ל [נט]  , וש"ע הוא ב"פ הקף כמובא\נח/ [נז]  כידוע \נו/נהורין

 
 הוראה   -היראה, בתרלד   -הוראה, בתקפא לא ברור ונראה  -בדפו"ר   מז

 תלמוד   -בתרלד   מח 

 ט )על שיה"ש א טז( ס שיר השירים רבה פרשה א פסקא    מט 

נחת רוח כך עד שלא  פסקה סט )ג( דבר אחר אף ערשנו רעננה מה מטה זו אינה עשויה אלא ל שיר השירים פרשה א    מדרש רבה   נ
נבנה בית המקדש היתה השכינה מטלטלת ממקום למקום הדא הוא דכתיב )שמואל ב' ז'( ואהיה מתהלך באהל ובמשכן משנבנה בית  
המקדש )תהלים קלב( זאת מנוחתי עדי עד ד"א אף ערשנו רעננה מה מטה זו אינה עשויה אלא לנחת רוח כך ישראל עד שלא נבנה  

ין ממקום למקום ויסעו ויחנו משנבנה בית המקדש )מלכים א' ה'( וישב יהודה וישראל לבטח דבר אחר אף  בית המקדש היו מטלטל 
משנבנה   ישראל  את  ספרו  לכו  כ"א(  א'  )ד"ה  המקדש  בית  נבנה  שלא  עד  כך  ורביה  לפריה  אלא  אינה  זו  מטה  מה  רעננה  ערשנו 

זו אינה אלא לפריה ורביה כך עד שלא נבנה בית המקדש )עזרא  ד"א אף ערשנו רעננה מה מטה  )מלכים א' ד'( יהודה וישראל רבים  

יוחנן מגבת ועד אנטיפרס ששים רבוא עיירות היו והיו    ב'( כל הקהל כאחד ארבע רבוא משנבנה בית המקדש פרו ורבו דאמר רבי 
נסב  ולא  להון  דקני לא מטחנא  רבוא  יתהון ששים  וכדין אפילו את מצנעה  כיוצאי מצרים  כפלים  חנינא    מוציאות  רבי  יתהון אמר 

 קפצה להם ארץ ישראל: 
 ב כב יא -ב יא ב ודברי הימים -מלכים   נא 

יא   נב פרק  ב  נֵ   מלכים  ב ְ ֹוְך  ת  מִּ ֹאתֹו  ְגֹנב  ַות ִּ ֲאַחְזָיה  ן  ֶ ב  יֹוָאׁש  ֶאת  ֲאַחְזָיהו   ֲאחֹות  יֹוָרם  ֶלְך  ֶ ַהמ  ת  ַ ב  ַבע  ְיהֹוׁשֶ ח  ק ַ ַות ִּ תים  )ב(  ָמותִּ ֻ ַהמ  ֶלְך  ֶ ַהמ  י 
ָמתִּ \  ו  ָמת: \ ים }ַהמ  ֵני ֲעַתְלָיהו  ְולֹא הו  ְ פ  רו  ֹאתֹו מִּ ְסת ִּ ֹות ַוי ַ ט  ִּ ֲחַדר ַהמ  ַ ֹו ב  ְקת   { ֹאתֹו ְוֶאת ֵמנִּ
, ַעד ׁשֶ   -  נג   תורה   נג ידו  ָרה לֹא הֹולִּ ית מ"ז(: "ֵהא ָלֶכם ֶזַרע". ְוַאְבָרָהם ְושָֹ ֵראׁשִּ יַנת )ב ְ ְבחִּ ֵה"א, ב ִּ י ב ְ לו  ר הֹוָלָדה ת ָ ק ַ יעו  ַלֵה" עִּ ג ִּ א ַהז ֹאת )א(.  הִּ

י  )ַסְנֶהְדרִּ יד'  מֹולִּ ֵאינֹו  'ְוָקָטן   ,' ְוכו  ָאָדם"  ַדע  "ַוי ֵ ד(:  ם  )ׁשָ יַנת  ְבחִּ ב ִּ ַעת,  ַהד ַ ְיֵדי  ַעל  הֹוָלָדה  ר  ק ַ עִּ י  ׁש  כ ִּ ֵ מ  ַ ת  ׁשְ י ִּ ׁשֶ ַהְינו   ַעת,  ַהד ַ ר  ק ַ ְועִּ ס"ח:(.  ן 
ַהפ ֹ  ַֹח ֶאל  כ  ְכלֹו מִּ שִֹּ יא ֶאת  ֹוצִּ י  ׁשֶ ַהְינו   ֹו,  ַדְעת  ׁש  ב ְ ֵ מ  ַ ת  ׁשְ הִּ י לֹא  כ ִּ ֹפַעל,  ב ְ ְולֹא  ֹכַח  ב ְ ַעת  ַהד ַ ן  ֲעַדיִּ ָטן  ַהק ָ ַעת, ֲאָבל ֵאֶצל  ד ַ ֵיׁש  ְלָקָטן  ם  ג ַ י  כ ִּ ַעל. 

ַהפ ֹ  ֶאל  ַֹח  כ  מִּ יא אֹותֹו  הֹוצִּ ׁשֶ ֹו,  ַדְעת  ב ְ ֵלם  ׁשָ הו א  ׁשֶ י  מִּ ו  ַֹעל.  ַהפ  ֶאל  ַֹח  כ  מִּ יא אֹותֹו  הֹוצִּ ְולֹא  ֹו,  ַדְעת  ְוהִּ ב ְ ְלַדַעת  ַעל,  ר  ֶאְפׁשָ ֶ ׁש  ַמה  ֹו  ַדְעת  ב ְ יג  ִֹּ ש 
ְלַדעַ  ָהָאָדם  ַעת  ד ַ ין  ֵ ב  ק  ו  ל  חִּ ְוֵאין  הו א,  ְך  רו  ָ ב  דֹוׁש  ַהק ָ ְלַדַעת  ָקרֹוב  הו א  ֲאַזי  ֹו.  ַדְעת  ב ְ יג  ִֹּ ְלַהש  ים  ָהָאָדם  ָברִּ ד ְ ה  ָ ׁש  ֲחמִּ א  ָ ֶאל  ַרְך,  ָ ְתב  יִּ ם  ֵ ַהׁש  ת 

ֹו יֹוֵנק מִּ  ְעת  ָבא. ְוָאז ד ַ ו  מ  ַ יד:כ  יַנת ֵה"א, ְוָאז מֹולִּ חִּ יא ב ְ הִּ ַרְך, ׁשֶ ָ ְתב  ם יִּ ֵ ַעת ַהׁש   ד ַ

י   ב פרק כד -שמואל   נד חִּ ׁשְ ַ ְלָאְך ַהמ  ַ ֹאֶמר ַלמ  ֶחם ְידָֹוד ֶאל ָהָרָעה ַוי  נ ָ ֲחָתה  ַוי ִּ ם ְלׁשַ ַלִּ ׁשָ ְלָאְך ְירו  ַ ַלח ָידֹו ַהמ  ׁשְ ה ֶהֶרף ָיֶדָך  )טז( ַוי ִּ ָעם ַרב ַעת ָ ָ ת ב 
ַמְלַאְך יְ  ֶֹרן ָהֲאַוְרָנה  ו  ם ג  י: \ }ָהֲאַרְוָנה \ דָֹוד ָהָיה עִּ י    { ַהְיֻבסִּ י ָחָטאתִּ ה ָאֹנכִּ נ ֵ ֹאֶמר הִּ ה ָבָעם ַוי  ֶ כ  ַ ְלָאְך ַהמ  ַ ְרֹאתֹו ֶאת ַהמ  ד ֶאל ְידָֹוד ב ִּ וִּ ֹאֶמר ד ָ )יז( ַוי 

ְבֵבית אָ  י ו  י ָנא ָיְדָך ב ִּ הִּ ו  ת ְ ֹאן ֶמה ָעש  ה ַהצ  ֶ י ְוֵאל  י ֶהֱעֵויתִּ י:ְוָאֹנכִּ ֹגֶרן    בִּ ַח ב ְ ֵ ְזב  ֹאֶמר לֹו ֲעֵלה ָהֵקם ַלידָֹוד מִּ ֹום ַההו א ַוי  י  ַ ד ב  וִּ בֹא ָגד ֶאל ד ָ )יח( ַוי ָ
י: \ }ֲאַרְוָנה \ ֲאַרְנָיה   ַהְיֻבסִּ ְידָֹוד:   {  ה  ו ָ צִּ ר  ֲאׁשֶ ַ כ  ד  ג ָ ְדַבר  כ ִּ ד  וִּ ד ָ ַעל  ַוי ַ עֲ   )יט(  ְוֶאת  ֶלְך  ֶ ַהמ  ֶאת  ְרא  ַוי ַ ֲאַרְוָנה  ֵקף  ׁשְ ַוי ַ ֵצא  )כ(  ַוי ֵ ָעָליו  ים  עְֹברִּ ָבָדיו 

יו ָאְרָצה:  ָ ֶלְך ַאפ  ֶ חו  ַלמ  ת ַ ׁשְ ְבנוֹ   ֲאַרְוָנה ַוי ִּ ֶֹרן לִּ ָך ֶאת ַהג  ְ מ  ְקנֹות ֵמעִּ ד לִּ וִּ ֹאֶמר ד ָ ֹו ַוי  ֶלְך ֶאל ַעְבד  ֶ י ַהמ  א ֲאדֹנִּ ָ ַע ב  ו  ֹאֶמר ֲאַרְוָנה ַמד  ַח  )כא( ַוי  ֵ ְזב  ת מִּ
ָפה מֵ  ג ֵ ַ ְוֵתָעַצר ַהמ  ֵעיָנו    ַעל ָהָעם: ַלידָֹוד  ֹוב ב ְ ֶלְך ַהט  ֶ י ַהמ  ְוַיַעל ֲאדֹנִּ ח  ק ַ יִּ ד  וִּ ֹאֶמר ֲאַרְוָנה ֶאל ד ָ ַוי  ֵעיָניו \ )כב(  ים  \}ב ְ ג ִּ ֹרִּ ְוַהמ  ָקר ָלעָֹלה  ָ { ְרֵאה ַהב 

ים:  ָקר ָלֵעצִּ ָ ְכֵלי ַהב  לֶ   ו  ֶ ֹאֶמר ֲאַרְוָנה ֶאל ַהמ  ֶלְך ַוי  ֶ ֶלְך ַלמ  ֶ ֹל ָנַתן ֲאַרְוָנה ַהמ  ְרֶצָך: )כג( ַהכ  י    ְך ְידָֹוד ֱאלֶֹהיָך יִּ ֶלְך ֶאל ֲאַרְוָנה לֹא כ ִּ ֶ ֹאֶמר ַהמ  )כד( ַוי 
ָקר ב ְ  ָ ֶֹרן ְוֶאת ַהב  ד ֶאת ַהג  וִּ ֶקן ד ָ ַוי ִּ ם  נ ָ יר ְולֹא ַאֲעֶלה ַלידָֹוד ֱאלַֹהי עֹלֹות חִּ ְמחִּ ים: ָקנֹו ֶאְקֶנה ֵמאֹוְתָך ב ִּ ִּ ׁש  ים ֲחמִּ ָקלִּ ׁשְ ם ד ָ    ֶכֶסף  ֶבן ׁשָ ַוי ִּ ד  )כה(  וִּ

ָרֵאל:  ש ְ ָפה ֵמַעל יִּ ג ֵ ַ ָעַצר ַהמ  ֵ ָעֵתר ְידָֹוד ָלָאֶרץ ַות  ים ַוי ֵ ָלמִּ ׁשְ ַעל עֹלֹות ו  ַח ַלידָֹוד ַוי ַ ֵ ְזב     מִּ

הראה הקב"ה דמות מלאך וחרבו שלופה בידו נטוי' על ירושלים והעמידו סמוך לגרן ארונה    -וישלח ידו המלאך    -פסוק טז    -רד"ק  
ושם    היבוסי כדי שיראהו דוד  ויהיה סימן לדוד כי שם הוא מקום העתרה  ותעצר המגפה  ויעתר לו האל במקום ההוא  ויתפלל  שם 

יהיה בית המקדש ושם בית התפלה והעבודה כמו שצוה לו האל על יד גד להקים שם מזבח ושם נעתר לו באש שירד מן השמים על  
 העולה כמו שאומר בדברי הימים: 

לכל  מתחלק  וממנה  מגובה  היה בחי' מלכות והלחם בחי' אור הפרנסה המאיר בה  שבהיכל  חן  שהשל תרומה קנד.    כמבואר בזוהר   נה 
 בעניין הפרנסה שהיא מהמלכות( אות י'  )העתקיו לעיל    העולם עי"ש.

נו  יהוא מ"ה ש"ע, דהי   " מעשה " ש באות יג  גם מכין את הקרקע לביאור המעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע כמבואר לקמן    נראה כאן   נו 
 ן העליונים הנ"ל שהם בחי' מה חמית והם ש"ע נהורים שבאור הפנים.המקיפי 

 סוף פ"ה ושער יג פרקים יג יד. שער הפסוקים פרשת נשא ד"ה וענין ש"ע. ועוד    'ע"ח שער ד   נז

"ה  והנה ידעת סוד אדנ"י שמעה כו' כי השמיעה באז"ן והיא בינה לכן ר"ת ש' מעה ס' לחה ה' קשיבה שס   –  ע"ח שער ד' סוף פ"ה   נח
זו   עיקר אמירה  ולכן  שייך שם אדנ"י בכאן  ביארנו איך  וגם  לכן מתחילין משמיעה  בבינה  ימות החמה ששורשם  הנ"ל שהם  כמנין 
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קד( )תהלים  בחי'  אנוש    \ס/ וזה  לבב  ולחם  משמן  פנים  שבתוך  יסעדלהצהיל  היינו   ,
להצהיל פנים משמן  בחי'  שהם  האכילה מתגלה הארת המקיפים שהוא בחי' אור הפנים,  

וכו' משמן  ולחם  פנים  הלהצהיל  מתגלה  יסעד  אנוש  לבב  שבלחם  הידים    ,דהיינו  שהם  המקיפים  שהם 

 .  שבים החכמה שמהם מקבלת המלכות פרנסה
בחי' בית המקדש שהוא כלליות בן  ת הבית,  וע"כ מצות חנוכה בשמן, כי חנוכה הוא בחי' חנוכ

הפנים  ותלמיד   לחם  בחינות  שזה  הפנים  אור  ונתגלה  פרנסה  נמשך  לחם  שעי"ז  שהוא 

ע"י  זית  כי שמן    כנ"ל  להצהיל פנים משמן ולחם וכו'בחינות    כנ"ל  שבאכילתו מתגלה אור הפנים
 'וכתיב )קהלת ח  \סא/ גולה לחכמהס, וגם אכילתו  תו מעדן את הפנים ונעשה כמו פנים מאירותיכאכילתו וס

ועיין לק"ע   . שהוא בחי' חג החנוכההמקדש  בית ע"י הפנים שזוכים   ר, שזה בחי' או( חכמת אדם תאיר פניו'א
ודעת הוא בחי' ביהמ"ק כי מי שיש בו דעת כאילו נבנה הבית    חנוכה ב' שע"י הדלקת נר חנוכה זוכה לדעת

 . בימיו
ו( זה בחינות חנוכה, שעל ידו    סג . ויחונך פניו אליך ויחונך  יאר ה'  \סב/ וזה בחינות )במדבר 

כי יחונך לשון חן שהוא בחי' חכמת אדם תאיר פניו   כנ"ל  יאר ה' פניו וכו'נתגלה אור הפנים בחי'  
בית המקדש   חנוכת  דהיינו  כנ"ל  חנוכה  ע"י  לו  וזוכים  א'  בתורה  בחי'  כמבואר  ותלמיד  בן  כלליות  שהוא 

 . מקיפין הנ"ל
שהוא בחי' בנין בית המקדש ותלוי בזה שיצאו ישראל מעוון דהיינו כפי    זכה לסוד חנוכה  ומשה רבינו

הכפורים יום  של  נא  בסלח  ובפרט  ילמדם  שהצדיק  בחטא    הדעת  הכלול  העוונות  כל  פגם  כנגד  שהוא 

ידי,  המרגלים  ונתן לבו עליהם להסתכל בצרתם, כי הוא   על  שמסר נפשו בשביל ישראל 
. ועיקר צרת ישראל הוא המשא על כן גילה לו הש"י סוד זה  תי כנ"להיה רחמן ומנהיג אמי

כל    כנ"ל  סלח נאשל עוונות ח"ו כנ"ל. ועל כן ביקש עליהם   פגם  אחרי חטא המרגלים שהיה 

הבית חורבן  פגם  תיקן  נא  סלח  וע"י  הדעת  מקדש  בית  חורבן  בחי'  שזה  בחי'  החטאים  נעשה  ועי"ז   ,
הבית    \סד/חנוכה חנוכת  עדהיינו  בחי'  דור  בית שבכל  בנין  לבחי'  זוכים  כיפור  יום  של  נא  סלח  "י 

 שבזה תלוי תיקון כל הבחינות הנ"ל כנ"ל. המקדש הדעת  

ר  סי  כ"י  יירא  ו( הוא אותיות  סז)  כסליוהיינו כ"ה בכסליו.    \סו/ (סהוזהו חנוכה חנו כה ) 

ג(  בחומש  כמסופרראות  ל הי  \סח/ )שמות  רבנו  צאן  השמשה  הרחמנות/   רועה  מדת  שהיא    \סטלקנות 

 
ביוה"כ הרומז על הבינה. גם בזה תבין איך כל סוד הבינה הם קולות הנשמעים באז"ן ואלו הם מ"ש בסוד ה' עינוים דיוה"כ שאז אין  

קולות לא מסוד אכילה ושתיה. גם תבין כי הלא התבונה היא ה' אחרונה של בינה ותבין בזה מש"כ    מלכות ות"ת נזונים אלא מסוד 
בתקו' מל' נפש תבונה כי תבונה היא בחי' מל' ובחי' נפש של הבינה. גם תבין בתבונה עניינה שהם בן ובת אך בבינה לא נרמז רק הבן  

חשבון של שם הוי"ה אך בהתחברותה עם התבונה אז שם הוי"ה אדנ"י הוא  לבד והוא כי בבינה עצמה עדיין לא יש חשבון אדנ"י רק  
 בן ובת והוא כי ל"ג דבינה עם נ"ח דתבונה הם צ"א כמנין הוי"ה אדנ"י.

כאן ענין ש"ע נהורין דא"א כי הלא ביארנו כי יש באזן זה ג' מיני ס"ג שהם ה' עליונה ונ"ח הרי ס"ג א' וה' תתאה ונ"ח הרי    גם תבין 

גימ' שע"ח נהורין ש"ע נהורין הנמשכין אל  וכל כללותם הם ס"ג הרי ג"פ ס"ג בימין וכן ג' מיני ס"ג באזן שמאלית הרי ו"פ ס"ג  ס"ג ב'  

   הפנים עם ח' אותיות של ב' הויות דחוורתי דברישא דחוורתי מצד פני הראש הנמשכין אל הפנים.
 ושער יג סוף פרק יג שער הגלגולים אמצע הקדמה לט טעמי המצוות אמצע פרשת עקב    נט 

ְסָעד:   תהילים פרק קד   ס ֶמן ְוֶלֶחם ְלַבב ֱאנֹוׁש יִּ ָ ׁש  ים מִּ נִּ ָ יל פ  ח ְלַבב ֱאנֹוׁש ְלַהְצהִּ ַ מ  ן ְיש ַ  )טו( ְוַייִּ

   מצמיח השמן להאיר פני האדם על ידי כשירבה לאכול ממנו ולמשוח בו.  -להצהיל    -  מצודות דוד 

 מו צהלה ושמחה )אסתר א(.ענין הארה כ   -)טו( להצהיל    -  מצודות ציון 
ס'   סא תורה  הנר סוף    עיין  פתיל  כמו  שהוא  המח  אל  שעולים  שבגוף  השמנים  ע"י  השכל  ג'  שמן  אות  קעז שהמח  תורה  ריש  ועיין   .

וזהו בחינת נר חנוכה. כי שמן הוא בחינת חכמה )תנ(  סוף שיחה רסא  שיחות הר"ן  עוד עיין    משחת קדש בחי' דשנת בשמן ראשי עי"ש.
ינים כמו שכתוב )בראשית ג ז(: "ותפקחנה עיני שניהם", ופרש רש"י על שם החכמה נאמר. ועל ידי עיני החכמה זוכין לראות  בחינת ע 
 שפלותו.

 ספרי( יתן לך חן: עפ"י ה )   -רש"י  פ    -  ויחנך   סב
 ויחנך, ויחנך   -בתרלד   סג

מת המשכן ואולי כוונתו שע"י סלח נא  שעה ימים אחרי הק ת כי סלח נא אמר בחטא המרגלים שהיה ארבעה חדשים ו   צ"ע כנ"ל   סד
ביטל קצת את הבכיה לדורות על חורבן הבית דהיינו שכיון שחטא המרגלים הוא פגם כל החטאים כנ"ל היה ראוי שהמשכן יחרב  

          וע"י סלח נא לא נחרב אלא הבתים שנבנו בא"י אחרי כמה מאות שנים.
 תנינא ]דף ד:[   '"ף שבת דף ט: בדפי הרי"ף ולעיל בסוף תורה ב ר"ן על רי  פע"ח חנוכה פ"ד * תיקון יג ]דף כט[    סה 

 נו בכ"ה ח ויש מי שכתב שלפיכך קראום חנוכה כלומר    : על הרי"ף שבת דף ט   רבינו נסים   סו 
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ופעם הרחיק    \עאוכדי להתבודד/כשל בגזל  יונהג להתרחק מהישוב ומשדות זרים שלא לה  \עממדת הדעת/ 
כל וסר לראותו  אהר סיני ושם ראה סנה בוער ואינו מת  הוא   \עג/ ממדין עד הר חורב  \עב/ מהלך ארבעים יום

כי משה    ת ישראל, וטעם שבו בחר לגאולעבוד מצריםה ובקשו לגאול את ישראל משמו הקב"עואז דבר  
)מלכים א   סר וזעףלשון    כי סר לראותרבינו נתן לבו להסתכל בצרתן של ישראל. וזהו  

מדרש אבל ב  .כמי שמאד לא מרוצה עד שרוחו סרה ובא לכעס  פשט הלשון במלכים שם הוא  \עה/[עד]כא(

אד בצרת  דואג וחרד מכוונתו שמשה היה  ו  דרשו כנ"ל שמשה רבנו סר לראות כמו סר וזעף,  \עז/(עו) רבה

ועיקר צרתן הוא המשא של שמאד היה כואב לו צרתן עד שרוחו סרה מאתו בשל כך  דהיינו  ישראל  
 פסוק הנ"ל   כמ"ש בהמשך   עוונות ח"ו כנ"ל. והש"י כשראה שהוא נותן לבו על זה, קראו אליו 

 ,  \פ/משה משה \עט/[עח] ויאמר

 
ן,  דף כח/ב תמינאה, בהודאה, וביה הוה משבח דוד הודו לה', ודא הוד ודאי, למנצח הודו, בהון רמיזין נצח והוד, ואינון נסי   תיקוני זהר 

וביה שבח משה אז, הדא הוא דכתיב אז ישיר משה, בגין דאיהו הוד דיהיב למשה, אז תקרא וה' יענה, ואיהו )נ"א ואינון( תמניא יומין  
י': יומי  .[  דף כט ]   דמילה, ובתריה ברית דאיהו יסוד צדיקא דעלמא, וביה אתגליא  דמילה, עשיראה לעשר ספירן, ואיהו הוד תמניא 

רין יומין, דאינון ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ומיד דעלה זית טרף בפיה, שריא כ"ה על ישראל בכ"ה  דחנוכה, לארבעה ועש 
   בכסלו, ואלין אינון כ"ה אתוון דיחודא, דאינון שמע ישראל וגומר, ודא איהו חנוכ"ה חנ"ו כ"ה: 

ע נהורין, שהם גימטריא ב' א"ל במילוי, ומציאות  כי ש"ע, הם ש"   -שעשה, בארנו    -פרק ד    -שער ר"ח חנוכה ופורים    -  פרי עץ חיים 
ב' א"ל אלו, הם בשם ס"ג, שבארנו במלת חנוכה, שהיא חנ"ה כ"ו, כי חנה גימ' ס"ג, שהוא הוי"ה פשוטה ומלאה. והנה הפשוטה הוא  

כנ"  הנ"ל מתמלאין  וב' א"ל  גי' א"ל,  י"י א"י  יש  בס"ג במלוי  וכן  גי' א"ל,  הכולל  ועם  וד' אותיותיה  מן  כ"ו,  ונרמזו באותיות ש"ע  ל, 
 שעשה.

  שכן הוא  ]סעיף ז כסלו צריך לכתוב חסר וכתב הגט פשוט שאם נכתב כסליו מלא עם יוד אין להקפיד[   סימן קכו ]הוא פירוש על שו"ע אהע"ז[    עיין בספר גט פשוט   סז
 א כז יב[ -]תרגום יונתן זכריה ז' א' וגם בדה"י  הגרסא בתרגום 

ה    שמות פרק ג   סח מׁשֶ ים חֵֹר )א( ו  בֹא ֶאל ַהר ָהֱאלֹהִּ ר ַוי ָ ָ ְדב  ִּ ֹאן ַאַחר ַהמ  ְנַהג ֶאת ַהצ  ְדָין ַוי ִּ ֵֹהן מִּ ְתרֹו חְֹתנֹו כ  ָרא    ָבה: ָהָיה רֶֹעה ֶאת צֹאן יִּ )ב( ַוי ֵ
ֶנה ֵאי  ֵאׁש ְוַהס ְ ָ ֵֹער ב  ֶנה ב  ה ַהס ְ נ ֵ ְרא ְוהִּ ֶנה ַוי ַ ֹוְך ַהס ְ ת  ת ֵאׁש מִּ ַ ַלב  ל: ַמְלַאְך ְידָֹוד ֵאָליו ב ְ ָ ו  ֻאכ  ְרֶאה    ֶננ  ַ א ְוֶאְרֶאה ֶאת ַהמ  ה ָאֻסָרה נ ָ ֹאֶמר מׁשֶ )ג( ַוי 

ֶנה:  ְבַער ַהס ְ ַע לֹא יִּ ו  ה ַמד  דֹל ַהז ֶ י:   ַהג ָ נִּ נ ֵ ֹאֶמר הִּ ה ַוי  ה מׁשֶ ֹאֶמר מׁשֶ ֶנה ַוי  ֹוְך ַהס ְ ת  ים מִּ ְקָרא ֵאָליו ֱאלֹהִּ ְראֹות ַוי ִּ י ָסר לִּ ְרא ְידָֹוד כ ִּ    )ד( ַוי ַ

גם באבות    רבנו בחיי  מצינו בהבל הצדיק,  כן  כי  הזה כמנהג הצדיקים הראשונים,  רבינו האומנות  רועה. אחז משה  היה  )א( ומשה 
העולם, גם בשבטים, והטעם כדי שיתרחק מן הישוב שהוא עלול אצל החטא, ועוד כדי להתבודד בנבואה. ומה שאמר אחר המדבר  

 חק מן השדות כדי שלא ירעה צאנו בשדה של אחרים ויבוא לידי גזל.לימדך הכתוב שהיה משה מתר 
כהן   סט  א    שפתי  פסוק  ג  פרק  הרבה    -שמות  האומנות  מזה  קונים  כי  רועים  להיותם  והצדיקים  האבות  דרך  וגו'.  רועה  היה  ומשה 

ד כדי שיהיו מתבודדים בעבודת ה'  שלימות, א' שמרוחקים מן הגזל ומכל עבירות שבין אדם לחבירו, ועוד קונין מדת הרחמנות, ועו 
יתברך, וכשהקב"ה רוצה להקים פרנס על הציבור עושה אותו קודם רועה צאן כדי שיהיה מורגל במדת הרחמנות ותהיה לו בטבע,  
וכן אמר שלמה ע"ה )משלי כ"ז, כ"ג( ידוע תדע פני צאנך, פירוש אם אתה תרחם על הצאן אפילו שהם מכעיסים אותך שהם בורחים  

שעסקיהם רעים, וזהו פני פנים של זעם, ידוע כמו וידע אלהים, תדע פעם אחר פעם הם מכעיסים ואתה מרחם, וזהו פני צאנך כי  או  
הצאן אין להם פנים אלא הוא פני של זעם, שית לבך לעדרים שהם ישראל, וכן הוא אומר )ישעיה מ', י"א( כרועה עדרו ירעה, כלומר  

ולדת הרחלה מיד מקבל הולד ומנהיגה בנחת וזהו בחיקו ישא עלות ינהל, אם עושה כן ודאי קנה  אם הרועה הוא כדין הרועה שכשי 
 שלימות מדת הרחמנות, עדרו של הקב"ה שהם ישראל ירעה. ולזה קודם שרעה צאנו של הקב"ה רעה צאן יתרו: 

 על ישראל.  )ח"ב כ"א.( ומשה היה רועה. לפי שרעה הצאן כדין וכשורה לפיכך עשהו הקב"ה מלך ובזוהר  

 כמבואר בתורה קיט   ע
 ויבא אל הר האלהים חורבה. הוא לבדו להתבודד ולהתפלל, על דרך ויבא עד חברון:    ' פסוק א   -ספורנו  וב הנ"ל    עיין רבנו בחיי   עא
ש  פסוק א אל הר האלהים חרבה. יש תמהין, איך הרחיק כל כך לרעות הצאן, שמדין במזרח, ובפרקי רבי אליעזר י   -  הטור הארוך   עב

 שהלך צאנו של משה ארבעים ימים בלא אכילה: 

בשם מדרש שנקרא הר חורב שהיה חד כחרב, וא"כ אינו ראוי למרעה ותרגום יונתן שתרגם אחר המדבר להר    עיין חנוכת התורה   עג
 על כרחך לומר שהביא את הצאן למקם מרעה תחת ההר ועלה לבדו להר.  .דהיינו מקום מרעה שפר,  

 ושם כ' מג   עד
ן לְ   פרק כא   א -מלכים   עה  ֵ ֹאֶמר לֹא ֶאת  י ַוי  ְזְרֵעאלִּ ר ֵאָליו ָנבֹות ַהי ִּ ֶ ב  ר ד ִּ ָבר ֲאׁשֶ יתֹו ַסר ְוָזֵעף ַעל ַהד ָ ֵ בֹא ַאְחָאב ֶאל ב  ָך ֶאת ַנֲחַלת ֲאבָֹתי  )ד( ַוי ָ

ָניו ְולֹא ָאַכל ָלֶחם:  ָ ב ֶאת פ  ֵ ס  תֹו ַוי ַ ָ ט  ב ַעל מִּ ַ כ  ׁשְ  ַוי ִּ

 .מאתו שרוחו סרה    –סר    –  מלבי"ם 

בֹא ׁשְֹמרוֹ   א פרק כ -כים מל  יתֹו ַסר ְוָזֵעף ַוי ָ ֵ ָרֵאל ַעל ב  ש ְ ֶלְך ֶמֶלְך יִּ  נה: )מג( ַוי ֵ

ציון וזעף    -סר    -  מצודות  סרה.  רוחך  זה  מה  ה(:  כא  )לקמן  וכמו שכתוב  והדבור,  הרצון  לומר: סרה מעמו  כמו    -רוצה  ענין כעס, 
 )מיכה ז ט( זעף ה' אשא: 

 ]פסקא ו[  ין שמות רבה פרשה ב עי עו
ְך הו א   -  שמות רבה ב' ו'   עז  רו  ָ דֹוׁש ב  ְראֹות, ָאַמר ַהק ָ י ָסר לִּ ְצָחק, ַמהו  כ ִּ י יִּ ם,    , ָאַמר ַרב ִּ ְצַריִּ מִּ ָרֵאל ב ְ ש ְ ל יִּ ַצֲעָרן ׁשֶ ְראֹות ב ְ ָסר ְוָזֵעף הו א ֶזה לִּ

ד ַוי ִּ  י ָ ְהיֹות רֹוֶעה ֲעֵליֶהן, מִּ י הו א לִּ יָכְך ָראו  ה, ְלפִּ ה מׁשֶ ֹאֶמר מׁשֶ ֶנה. ַוי  ֹוְך ַהס ְ ת  ים מִּ  ְקָרא ֵאָליו ֱאלֹהִּ
 המשך הפסוק הנ"ל שמות ג' ד'.  עח 

י:   ג פרק שמות    עט  נִּ נ ֵ ֹאֶמר הִּ ה ַוי  ה מׁשֶ ֹאֶמר מׁשֶ ֶנה ַוי  ֹוְך ַהס ְ ת  ים מִּ ְקָרא ֵאָליו ֱאלֹהִּ ְראֹות ַוי ִּ י ָסר לִּ ְרא ְידָֹוד כ ִּ    )ד( ַוי ַ
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ג דף קלח   זוהר עיין   והיינו רזא דתנינן )שמות לד ו( יהו"ה יהו"ה פסיק טעמא בגווייהו, בכלהו אתר דשמא אדכר תרי זמני,    -  .חלק 

י( שמואל שמואל, כלהו פסיק טעמא   ג  )ש"א  יעקב  יעקב  יא( אברהם אברהם, )שם מו ב(  )בראשית כב  בגווייהו, כגון  פסיק טעמא 
 בגווייהו, חוץ ממשה משה, דלא פסיק טעמא בגווייהו: 

טעמא, אברהם אברהם, בתראה שלים קדמאה לא שלים, דהשתא שלים בעשר נסיוני, ובגין כך פסיק טעמא בגווייהו, דהשתא  מאי  
 לא הוה איהו כדקדמיתא: 

יעקב יעקב, בתראה שלים קדמאה לא שלים, דהשתא אתבשר ביוסף, ושראת עליה שכינתא, ועוד, דהשתא אשתלים בארעא אילנא  
יסר תחומין בשבעין ענפין, מה דלא הוה בקדמיתא, ובגיני כך בתראה שלים, קדמאה לא שלים, ופסיק  קדישא כגוונא דלעילא, בתר 

 טעמא בגווייהו: 

 שמואל שמואל, טעמא פסיק בגויה, מאי טעמא, בתראה שלים קדמאה לא שלים, דהשתא הוא נביאה, וקודם לכן לא הוה נביאה: 

 יליד שלים הוה, דכתיב )שמות ב ב( ותרא אותו כי טוב הוא: אבל משה משה לא אפסיק טעמא בגווייהו, דמיומא דאת 

 אוף הכא יהו"ה יהו"ה פסיק טעמא בגווייהו, קדמאה שלים, בתראה שלים בכלהו: 

 ומשה באתר דינא, אמר לנחתא לון מעתיקא קדישא רחמין לזעיר אנפין, דהכי תנינן, כמה חילא דמשה, דאחית מכילן דרחמי לתתא: 

יר אנפין, כלא ברחמי אתחזון, וחוטמא אשתכיך, ואשא ותננא לא נפיק, כמה דאת אמר )ישעיה מח ט( ותהלתי  וכד אתגלי עתיקא בזע 
 אחטם לך: 

ֲהָנא ָאַמר    שמות רבה ב' ו' עיין  שמות שכאן בכפילת שמו נרמז שזכה אז למדרגה מאד גבוהה    מבואר במדרש רבה   פ ַ ר כ  ַ א ב  ָ י ַאב  ַרב ִּ
מֹו הו   ׁשְ ל  ַ ְכפ  נ ִּ ׁשֶ י  מִּ ל  ָ ֵני עֹוָלמֹות.כ  ׁשְ ב ִּ ג' א'   א  ועיין    .ואע"פ שכאן היה פעם ראשונה שזכה משה רבנו לנבואה כמבואר בשמות רבה 

זכה להוציא לתקן את רוחו של מטה שתיהיה כמו רוחו של מעלה דהיינו שהוציא לפועל את כל מה  ריש תורה סו שמי שנכפל שמו  
וזהו שאומר המדרש שזכה בשני עולמות  ' והיתה אור הלבנה כאור החמה,  שיש בנשמתו בכח עד שנעשו נשמתו ונפשו שלמטה בבחי 

ובפרט משה רבנו שעלה בזה כל כל האחרים שגם אין שום הפסק בין משה למשה וכלשון הזוהר  דהיינו שזכה בעוה"ז למעין עוה"ב.  
ת האדם היא חלק אלוק ממעל היא  כי הכלל שנשמ   כי זכה בזה יותר מכולם.ח"ג דף קלח. אבל משה משה דלא אפסיק טעמא בגויה,  

להאיר כל אור הנשמה וכל הדעת שבה שיאיר בנפש דהיינו בלב  )כי רוח בח' ממוצע(  בחי' תכלית הידיעה וצדיקים זוכים ע"י רוחם  
   והמדות, ומשה רבנו זכה לזה בתכלית השלימות.
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דהיינו שמשה    \א/ הנני לכהונה, הנני למלכות כשדרז"ל )מ"ר שמות פ"ב(דהיינו  ויאמר הנני.  
רבנו כשאמר הנני התכווין שמוכן הוא להיות הוא ובניו מלכים וכהנים בישראל, דהיינו שביקש מהקב"ה  

ובניין  דהיינו בחי' חינוך    . הנני לכהונה, זה בחי' חנוכת הביתשיעמדו ממנו כהנים ומלכים בישראל

כי משה שימש בז' ימי  ואמנם משה רבנו זכה לזה  ,  כי הכהן תפקידו לעבוד בבית המקדשבית המקדש,  
 \ב/)זבחים קב(כמבואר במדרש שם אמנם בגמ'  דהיינו שבשעת ימי חנוכת המשכן במדבר,  המילואים  

כהן ורק מזרעו  וי"א שנתכלל  י"א שלא נתכהן  חכמים אומרים ששימש בכהונה ז' ימי מלואים ו  זו מחלוקת

. גם כהן הוא בחי' כלליות בן ותלמיד,  משה ואהרן בכהניו)תהלים צט(    "שכ  פסקה הכהונה
. להורות לשון הוראה זה בחי' תלמיד.  להורות את בני ישראל  \ג /('כי בכהן נאמר )ויקרא י

בן.   בחי'  הריון  לשון  להורות  שאמר  גם  הנ"לומה  בחי' מלכות  זה  שמקבלת    הנני למלכות, 

החכמה  פרנס שבים  מהידים  הפרנסהה  נמשך  ידו  כנ"ל  שעל  הפנים  אור  נתגלה  נמצא   שבו 
לדעת שהוא בחי' בית המקדש כי מי שיש בו דעת כאילו נבנה הבית בימיו  כשאמר הנני לכהונה רמז שזכה  

בחי' דעת הנפלא מאורות הצחצחות והידים שבים החכמה והנני למלכות  שהוא  לכלליות בן ותלמיד  וזכה  

  : \ד/ שזכה למלכות הזו שמקבלת משם ועי"ז באכילתו מאיר הארת הרצון דהיינו

 
ה ְוהוּ   -  שמות רבה ב ו'   א ם ַהּזֶׁ עֹולָּ ה ּבָּ ד ּתֹורָּ ּמֵ ּלִּ ֶׁ ה, הּוא ש  ֶׁ ה מש  ֶׁ ר ַאֵחר, מש  בָּ ל  ּדָּ ֵאל ֵליֵלְך ֵאצֶׁ רָּ ש ְ ין יִּ ידִּ ֲעתִּ ֶׁ א, ש  ם ַהּבָּ עֹולָּ ד ּבָּ יד ְלַלּמֵ תִּ א עָּ

ק א  ְצחָּ י, ְויִּ ּנִּ ּמֶׁ ַמד יֹוֵתר מִּ ּלָּ ֶׁ ק ש  ְצחָּ ל יִּ ם ְלכּו ֵאצֶׁ הֶׁ ה, ְוהּוא אֹוֵמר לָּ ֵדנּו תֹורָּ ים לֹו, ַלּמְ ם ְואֹוְמרִּ הָּ י,  ַאְברָּ ּנִּ ּמֶׁ ש  יֹוֵתר מִּ ּמֵ ִּ ש ּ ֶׁ ל ַיֲעקֹב ש  ֹוֵמר ְלכּו ֵאצֶׁ
ֵילְ  ח(:  פד,  )תהלים  יב  ְכתִּ דִּ הּוא  א  ֲהדָּ הּוא,  רּוְך  ּבָּ דֹוש   ַהּקָּ י  ּפִּ מִּ ּה  דָּ מָּ ּלְ ֶׁ ש  ה  ֶׁ מש  ל  ֵאצֶׁ ְלכּו  ם  הֶׁ לָּ אֹוֵמר  ל  ְוַיֲעקֹב  אֶׁ ה  אֶׁ ֵירָּ ל  יִּ חָּ ל  אֶׁ ל  ֵמַחיִּ כּו 

יךָּ אֱ  ֱאַמר: )שמות ז, א(: ְרֵאה ְנַתּתִּ ּנֶׁ ֶׁ ה, ש  ֶׁ א מש  ּלָּ ים אֶׁ ּיֹון, ְוֵאין ֱאלֹהִּ צִּ ים ּבְ מֹו  ֱאלֹהִּ ְ ל ש  ְכּפַ ּנִּ ֶׁ י ש  ל מִּ ַמר ּכָּ א אָּ ֲהנָּ ר ּכַ א ּבַ י ַאּבָּ ים ְלַפְרעֹה. ַרּבִּ לֹהִּ

מֹות.   ֵני עֹולָּ ְ ש  ּבִּ ה וְּלַמְלכוּת הּוא  ִני ִלְכֻהּנָּ ִהּנֵּ ִני,  ִהּנֵּ מַ ַויֹּּאֶמר  ם אָּ הָּ ה עֹוֵמד, ַאְברָּ ם ַאּתָּ ל עֹולָּ ֶׁ ְמקֹום ַעּמּודֹו ש  ּבִּ רּוְך הּוא  ּבָּ דֹוש   ַהּקָּ ַמר לֹו  ר  . אָּ

י,   נִּ ּנֵ ה אֹוֵמר: הִּ י, ְוַאּתָּ נִּ ּנֵ ִכים )בראשית כב, א(: הִּ ּנוּ ּכֲֹּהִנים וְּמלָּ ַעְמדוּ ִמּמֶ יַּ ה ׁשֶ ׁש מׁשֶ ּקֵּ לֹוַמר  ּבִ ְקַרב ֲהלֹם, ּכְ רּוְך הּוא: ַאל ּתִּ דֹוש  ּבָּ ַמר לֹו ַהּקָּ , אָּ
ה ְלַאהֲ  ֻהּנָּ ת ַהּכְ נֶׁ ר ְמֻתּקֶׁ בָּ ּכְ ֶׁ ין, ש  יבִּ יךָּ ַמְקרִּ נֶׁ ְהיּו ּבָּ י ַעד ֲהלֹם. ְואֹוֵמר  לֹא יִּ ֹאַתנִּ י ֲהבִּ א )שמואל ב ז, יח(: ּכִּ ה ְדֵתימָּ מָּ . ֲהלֹם זֹו ַמְלכּות, ּכְ יךָּ חִּ רֹן אָּ

ד,   וִּ ְלכּות ְלדָּ ן ַהּמַ ר ְמֻתּקָּ בָּ רּוְך הּוא ּכְ דֹוש  ּבָּ ַמר לֹו ַהּקָּ . אָּ יש  א עֹוד ֲהלֹם אִּ יהֶ )שמואל א י, כב(: ֲהבָּ ּתֵּ ה ִלׁשְ ה מׁשֶ כָּ ן זָּ י כֵּ ה,  ַאף ַעל ּפִ ֻהּנָּ ן, ּכְ

ּלוִּאים,  י ַהּמִ ְבַעת ְימֵּ ׁשִ ׁש ּבְ ּמֵּ ִ ׁשּ סּור ּבִּ   ׁשֶ ְגֵלית אָּ ה נִּ ינָּ כִּ ְ ַהש ּ ֶׁ קֹום ש  ל מָּ , ּכָּ יךָּ לֶׁ ל ְנעָּ ַ ְך. ש  לֶׁ רּון מֶׁ ֻ יש  י בִּ יב )דברים לג, ה(: ַוְיהִּ ְכתִּ יַלת  ַמְלכּות, ּדִּ ְנעִּ
א ְיֵחפִּ  ּלָּ ש  אֶׁ ְקּדָּ ּמִּ ּו ּבַ ש  ּמְ ִּ ים לֹא ש  , ְוֵכן ַהּכֲֹהנִּ ל ַנַעְלךָּ ַ ַע )יהושע ה, טו(: ש  ֻ יהֹוש  ל. ְוֵכן ּבִּ ְנּדָּ  ים.ַהּסַ

קא:   ב  ח   -  זבחים  }ויקרא  שנאמר  היה  שמים  בקדשי  וחולק  גדול  כהן  רבינו  משה  רב  למנה  -אמר  היה  למשה  המלואים  מאיל  כט{ 
משה   מר  דאמר  בשכינה  דטריד  משה  שאני  דילמא  עמהן  היה  רבינו  משה  והלא  לימא  איתא  ואם  עמהן  היה  פינחס  והלא  מיתיבי 

כב{ לחם אלהיו מקדשי הקדשים ומן הקדשים יאכל אם נאמרו קדשי קדשים למה  -בהשכמה עלה ובהשכמה ירד מיתיבי }ויקרא כא 
נאמר קדשים קלים ואם נאמרו קדשים קלים למה נאמר קדשי קדשים אילו לא נאמר קדשים קלים הייתי אומר קדשי קדשים הוא  

מר בקדשים קלים יהא אוכל שהן קלים  דאוכל . שהרי הותרו לזר ולהן קדשים קלים לא יאכל ואילו לא נאמרו קדשי קדשים הייתי או 
בקדשי קדשים לא יהא אוכל לכך נאמרו קדשי קדשים ולכך נאמר קדשים קלים קתני מיהא שהרי הותרו לזר ולהן לאו משה אמר  

ואין זר    ]דף קב.[   רב ששת לא בבמה לזר וכדברי האומר יש מנחה בבמה מיתיבי מרים מי הסגירה א''ת משה הסגירה משה זר הוא 
את הנגעים וא''ת אהרן הסגירה אהרן קרוב הוא ואין קרוב רואה את הנגעים אלא כבוד גדול חלק לה הקב''ה למרים אותה    רואה 

קתני מיהת משה זר ואין זר רואה את הנגעים אמר רב נחמן בר יצחק שאני    .     שעה אני כהן ואני מסגירה אני חולטה ואני פוטרה 

ובניו כתובין בפר  נגעים דאהרן  כהן    .    שה מראות  יבמה מלך אישה  יתירה על בנות ישראל  היתה אלישבע  מיתיבי חמש שמחות 

קתני מיהת יבמה מלך מלך אין כ''ג לא אימא אף    .   גדול בנה סגן בן בנה משוח מלחמה ואחיה נשיא שבט ואבילה על שני בניה 

ויחר אף ה' במשה רבי יהושע בן קרחה אומר כל חרו -כתנאי }שמות ד   .    מלך  וזה לא נאמר בו  יד{  ן אף שבתורה נאמר בו רושם 
יוחי אומר אף זה נאמר בו רושם שנאמר }שמות ד  יד{ הלא אהרן אחיך הלוי והלא כהן הוא הכי קאמר אני אמרתי  -רושם ר''ש בן 

לוי   ואתה  כהן  הוא  לוי עכשיו  והוא  כהן  ימי המלואים בלבד אתה  נתכהן משה אלא שבעת  ל   וחכמים אומרים לא  א  ויש אומרים 
-יד{ ומשה איש האלהים בניו יקראו על שבט הלוי ואומר }תהילים צט -פסקה כהונה אלא מזרעו של משה שנאמר }דברי הימים א כג 

)עלים לתרופה כי תשא ויקהל  .   ו{ משה ואהרן בכהניו ושמואל בקוראי שמו מאי ואומר וכי תימא לדורות הוא דכתיב ואומר משה ואהרן בכהניו

 ה גרושתו למ"ד כהן היה וכיצד עסק בארונו של יוסף(תשעא כיצד החזיר מש 

ל ַאֲהרֹן ֵלאמֹר:   ויקרא פרק י   ג ד אֶׁ ר ְידֹוָּ ם    )ח( ַוְיַדּבֵ ת עֹולָּ ֻמתּו ֻחּקַ ל מֹוֵעד ְולֹא תָּ ל ֹאהֶׁ ם אֶׁ בֲֹאכֶׁ ְך ּבְ ּתָּ יךָּ אִּ נֶׁ ה ּובָּ ּתְ ַאּתָּ ְ ש  ר ַאל ּתֵ כָּ ֵ ן ְוש  )ט( ַייִּ
ם:  ין   ְלדֹרֵֹתיכֶׁ ּבֵ יל  ּוֲלַהְבּדִּ הֹור:   )י(  ַהּטָּ ּוֵבין  ֵמא  ַהּטָּ ּוֵבין  ַהחֹל  ּוֵבין  ש   ד    ַהּקֹדֶׁ ְידֹוָּ ר  ּבֶׁ ּדִּ ר  ֶׁ ֲאש  ים  ַהֻחּקִּ ל  ּכָּ ֵאת  ֵאל  רָּ ש ְ יִּ ֵני  ּבְ ת  אֶׁ ּוְלהֹורֹת  )יא( 

ה:  ֶׁ ַיד מש  ם ּבְ    ֲאֵליהֶׁ

)במדבר יח( כהנים    למד שאסור שיכור בהוראה )ת"כ( יכול יהא חייב מיתה ת"ל אתה ובניך אתך ולא תמותו   -)יא( ולהורת    רש"י 
 בעבודתם במיתה ואין חכמים בהוראתם במיתה: 

יַנת  אות  הלכות נטילת ידים לסעודה ובציעת הפת הלכה ו    -  ליקוטי הלכות או"ח   ד חִּ ּבְ ְך מִּ ָּ ְמש  צֹון נִּ רָּ י הָּ ת הּוא ּכִּ ן ְקצָּ ְניָּ עִּ ֵאר הָּ עח( ּוְלבָּ
יַנת  חִּ הּו ּבְ ּזֶׁ ֶׁ יג ש  ר ְלַהּשִּ ָּ ְפש  י אֶׁ אִּ ֶׁ ין ש  יפִּ ּקִּ י   ַהּמַ רִּ ם צָּ דָּ ל אָּ תֹו. ְוכָּ ְרּכֹו ּוַמְדֵרגָּ י עֶׁ ין ְלפִּ יפִּ יַנת ַמּקִּ חִּ ד ֵיש  לֹו ּבְ חָּ ל אֶׁ ּכָּ ֶׁ ם ש  ָּ ר ש  דּוַע ּוְמבֹאָּ ה יָּ ְך  ַמ"ה ְוזֶׁ

זְ  ר לִּ ּקָּ עִּ ם. ְוהָּ ָּ ר ש  בֹאָּ ּמְ ֶׁ מֹו ש  ים ְוכּו' ּכְ ְפנִּ ּלֹו לִּ ֶׁ ין ש  יפִּ ּקִּ יס ַהּמַ ְכנִּ ּיַ ֶׁ ַע ַעד ש  ְתַיּגֵ ל ּוְלהִּ ּדֵ ּתַ ְ ש  י, הּוא  כּ ְלהִּ ימִּ נִּ יף ּפְ ּקִּ ים ַלֲעשֹות ֵמַהּמַ ְפנִּ ם ּבִּ יסָּ ֹות ְלַהְכנִּ
זָּ  חָּ צֹון  רָּ ּבְ תֹו  ְותֹורָּ ַרְך  ְתּבָּ יִּ ַלה'  יד  מִּ ּתָּ ְכסֹף  לִּ ַעְצמֹו  יל  ְלַהְרּגִּ יְך  רִּ ּצָּ ֶׁ ש  צֹון.  רָּ הָּ רּות  ּבְ ְתּגַ הִּ ְיֵדי  ה  ַעל  בָּ ָּ ַמֲחש  ּום  ש  ֹב  ַלֲחש  י  ְבלִּ ְולִּ ְמֹאד  יף  ְוַתּקִּ ק 

ית   יצֹונִּ ה ְלהָּ חִּ ְזּכֶׁ ּיִּ ֶׁ ַעד ש  ַרְך  ְתּבָּ יִּ יו  ק ֵאלָּ זָּ צֹון חָּ רָּ ּבְ ל ֵעת  כָּ ּבְ ּתֹוֵקק  ְ ש  ַוֲעבֹוַדת ה' ְלהִּ ה  תֹורָּ ֹב ּבְ ַלֲחש  ל ַרק  לָּ ין  ּכְ ֵמבִּ ה  יָּ ּלֹא הָּ ֶׁ יג ַמה ש ּ ּוְלַהּשִּ ין  בִּ
זּ  ֶׁ ל ַמה ש ּ "ל. ְוכָּ ּנַ ים ְוכּו' ּכַ יפִּ ּקִּ ַגת ַהּמַ יַנת ַהּשָּ חִּ הּו ּבְ ּזֶׁ ֶׁ ה ש  ּלָּ חִּ ּתְ "ה  מִּ יַנת ַאּיֵ חִּ מֹות יֹוֵתר ְוכֹוֵלל יֹוֵתר ּבְ עֹולָּ ר ְוכֹוֵלל הָּ ֵ יֹוֵתר הּוא ְמַקש ּ ה ּבְ זֶׁ ה לָּ ֹוכֶׁ

ּכָּ  ה מִּ ְצלֹו ְלַמְעלָּ ם הּוא אֶׁ ָּ ית ְוכּו'. ְוש  מִּ ה חָּ יַנת מֶׁ חִּ "ה, ּבְ יַנת ַאּיֵ ְבחִּ יג הּוא ּבִּ ֵאינֹו ַמּשִּ ֶׁ י ַמה ש ּ יַנת  ּוְמלֹא. ּכִּ חִּ י ּבְ מֹות, ּכִּ ֵ יַנת  ל ַהש ּ ְבחִּ "ה הּוא ּבִּ ַאּיֵ
 ֵ ל ַהש ּ ש  ּכָּ ֹרֶׁ א הּוא ש  ְיקָּ ם ּדַ ָּ מֹות ְוש  ֵ ל ַהש ּ ּכָּ ה מִּ הּוא ְלַמְעלָּ ֶׁ ר ש  תֶׁ ּיּות ַהּכֶׁ ימִּ ש  ּוְפנִּ ֹרֶׁ יַנת ש  חִּ יק, ּבְ "י ַז"ל: ַעּתִּ ֲארִּ ְתֵבי הָּ כִּ ן ּבְ דּוַע ּומּובָּ ּיָּ  מֹות ּכַ



 2טו.     נאתני מוהר"ן                        ז             תורה               ליקוטי                                        

. מלכי  ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין והוא כהן לאל עליוןוזה בחי' )בראשית יד(  
ע שנמשך  פרנסה  בחי'  היינו  ויין  לחם  הוציא  מלכות.  בחי'  זה  שלם  מלך    דיהל  צדק 

הנ"ל כהונה  בחי'  זה  כהן,  והוא  כנ"ל.  שמשם   המלכות  ותלמיד  בן  כלליות  בחי'  שהוא 
 : נמשך הפרנסה ע"י המלכות כנ"ל

 
 יבאות 

נו היה חולה שחפת דהיינו חולי בכיצד במזג הריאה של אדם נמצא כל הבחינות הנ"ל, וידוע שר עתה יבאר
הריאה ועל כן דיבר בכמה תורות על עניין הריאה ובזה כנראה רצה להמשיך רפואה למחלתו, ואמנם זכה  

כי בשנת תקסח נעשה חולה וסבר שהגיע קיצו ועל כן הדפיס אז את ספרו    שנות חיים,ז לעוד שלש עי"
הליקוטי מוהר"ן וגם אמר אז תורה סא שמבואר בפל"ח שהיא כמו צוואה ואמנם יש דמיון בין תורה סא  

 האחרונה. לתורה ח' תנינא שהיא התורה אחרונה שאמר רבנו והיא הצוואה  
, ואבר הריאה מברר את החמצן שבאויר  \ו/ הקנה שבו נכנס אויר הנשימה של האדם  אבר הריאה הוא בסוף

הנשימה ומכניס את החמצן לדם שבא מן הלב אל הריאה אחרי שעבר בכל הגוף והריאה מחדשת אותו ע"י 
 עם חמצן חדש. להחיותם בדם   ףחזירה אותו ללב והלב חוזר ושולח אותו לכל אברי הגומ החמצן ו

הבא לאדם ע"י הנשימה בא אל הריאה והיא שולחת ומפזרת אותו ע"י הלב לכל אברי    נמצא שרוח חיים
 הגוף להחיותם ברוח חיים מחודש. 

  תקוני זוהר דף כח.החום הלב, ובלשון  את  בנשיבתה מקררת  כביכול  עוד הריאה מקומה מעל הלב באופן ש
גופא.  אלמל כל  אוקיד  ליבא  הוה  ליבא  על  דנשבי  ריאה  כנפי  נא  חיים  והביאור  הרוח  ע"י  כי  כנ"ל  "ל 

ששואבת מהחטם היא מקררת את הדם שעבר בכל הגוף ונתעכר שזה בחי' עכירות הדם וחמימות התאוות  
 הנגרם ע"י עזות הגוף והריאה מקררת אותו ומזככת אותו ע"י הרוח חיים שמכניסה בו. 

אזי  א סמוכה לושט  בגמ' שהריאה שואבת כל משקין ומבואר בשער הפסוקים וישב שע"י שהי  איתאעוד  
בתורה רכה ועוד כמה תורות מבאר לחות ועי"ז היא מקררת את הלב.    מהוושטהיא שואבת  ע"י חום הלב  

שמעלה   השמנים  ע"י  המח  בפתילת  דולק  נר  כמו  הוא  שהשכל  קדמונים  מחקר  ספרי  עפ"י  כנראה  רבינו 
האם הכוונה למשקים הנ"ל או   ( וצ"ע\ז/ הריאה אליו, )ועיין סוף תורה ב תנינא שע"כ השמן רפואה לריאה

הנ"ל חיים  עכ"פ    .לדם  הרוח  מצד  וגם  כנ"ל  שמעלה  השמנים  מצד  גם  בריאה,  תלוי  שהדעת  מבואר 
   י הגוף כנ"ל עפ"י תורה ח'.רשמושכת ומחלקת לאב

שנפש האדם היא חלק מנשמת האדם הנמוך שנופש  ואיתא בספרים )פתחי שערים לרבי יצחק חבר ועוד(  
כג(  )דברים  בו בבחי'   לזכך    .הדם הוא הנפשיב  ואותו צריך  ובו עכירת הדמים שממנו התגברות התאוות 

לעולם.   באנו  כך  ולשם  השגות  לעומתה  ולתקן  שמשיג  ומתוקן  זך  ממעל  אלוק  חלק  היא  האדם  נשמת 
להוציא מכח  אלוקות באין מפריע והוא בחי' הבכח של כל עבודת ה' של האדם, וכל עבודת ה' שלנו היא  

)כנ"ל ד"ה משה משה וכמבואר בתורה סו   להאיר את אור הנשמה בנפש דהיינו במדות שבלבואל הפועל  
שלמעלה( משה  כמו  מטה  של  משה  להיות  בין שזכה  המקשר  אמצעי  בחי'  שהיא  הרוח  ע"י  נעשה  וזה   .

 הנשמה לנפש. 
   נמצא שעיקר עבודת ה' שלנו היא ע"י הרוח, דהיינו הרוח חיים, שמושך חיים מהנשמה אל הנפש.

 
 על ידי   –על יד בדפו"ר ע"י  ובתרלד ותשכט    –גם בתרלו ותרצו    ה 

י"ז נפש החי שבמדבר    -  ספר הברית   ו  ב    -חלק א מאמר  והנה הריאה היא מנשבת על הלב המונח בצל כנפיה באמצע, כי    -פרק 
ויופסד   יוזק  הריאה שוכנת בשתי חדרי החזה וחולקת עצמה לב' חלקים, אשר כל אחד מהחלקים מונח בחדר בפני עצמו כדי שאם 

פעולתו היא הנשימה, כי חדר החזה נחלק לשתים על ידי ב' עורות הנמשכים ממעלה למטה    האחד יהיה החלק השני לפליטה לעשות 
ולא רחוקים זה מזה הנקרא )מעדיאשטינוס( אשר בין שתי עורות המחיצה הזה מונח הלב. והריאה מורכבת מבשר רך כמו ספוג וכלם  

וכה רוח ואויר החיצון דרך החוטם והפה במסילת הקנה  ביעות וכיסים בשריים אשר על כן היא נפוחה וממלאת כל החזה, ומושכת בת 
ורוחין   פנחס(  פרשת  )בר"מ  בזוהר  שאמר  כמו  הגוף,  של  העורקים  אל  הרוח  יוצא  הלב  ומן  בהתכווצותה  הלב  אל  האויר  ושולחת 

ערקין דלבא  דאוירא נפקין נחתין ביה בלבא לקרר אחמימותא דלבא דלא לוקיד לגופא עכ"ל. עוד שם והאי איהו רוח דדפיק בכל  
ידי   על  חדש  בתוכה אויר  ומקבלת  ומתרחבת  חוזרת  והיא  עכ"ל.  א'(  )יחזקאל  ילכו  ללכת  הרוח  שמה  יהיה  אל אשר  בהון  דאתמר 
הנשימה דרך הקנה כי הקנה הוא הדרך להביא הנשימה ולהוציא הקול מהריאה והקול יוצא מתוך סמפוני הריאה הבא מנשמת רוח  

ווצותה דוחה האויר אל הלב לקרר החמימות הטבעי שבו להחליפו באויר הקר ר"ל שנכנס אויר  חיים מאודנא שמאלא דלבא ובהתכ 
תמורת   למלאות  הטבעיי  הרוח  ניזון  הנכנס  ובאויר  חיים,  בעלי  במציאות  הכרחי  דבר  וזה  עשני,  גוף  שהוא  החם  אויר  ויוצא  הקר 

מגביה את עצמה ואחר כך משפלת, וכן בזה אחר זה    המותך ולא יחסר המזג מכח הטבעיי, ובתנועת הריאה תתנועע עמה כל החזה 
כמו חמישים פעמים )במינוטא( אחת, גם יתנועעו הבני מעיים וגורם מרוצת הדם וסיבובו בגוף, וע"י הסיבוב והמרוצה יתחמם הדם  

 רכיו של האדם: ויזדכך וזה עיקר חיות האדם. גם גורם למרוצת המאכל אל המרכז ע"י תנועת הבני מעיים ועוזרת פתיחת נקבי צ 

תנינא   ז  ב  שמן    תורה  זית,  בשמן  להדליקו  המובחר  מן  שמצוה  חנוכה  לנר  גם  בזה  שרמז  ונראה  שלנו,  התורה  וכן  בחנוכה  נאמרה 
 משחת קדש בחי' חכמה ודעת שתלוי בריאה כנ"ל.



 3טו.     נאתני מוהר"ן                        ז             תורה               ליקוטי                                        

הדעת   בחי'  היא  )והרוח  מא.בבחי'  חסרת,  (  נדרים  מה  קנית  ח'  כמבואר  דעת  דהיינו בתורה  אנחה  שע"י 
המשכת רוח חיים נשלמים כל החסרונות. ובוודאי א"א למלא כל החסרונות כאחת אלא ע"י הדעת וכנ"ל  

   דעת קנית מה חסרת.
שעל ידם יזכה לדעת הוא זוכה לזה    לו דעת אלא שמי שמקיים את התנאים  של מי שנושם יובוודאי שלא כ

שם   כמבואר  נשמה.  בחי'  שהיא  הנשימה,  ע"י  ב"ה  מא"ס  הבא  חיים  ברוח  הדעת  מקור  כי  הנשימה,  ע"י 
 בתורה ח. 

דהיינו מי שמכווין את רוחו להיות מחוברת לנשמה הקדושה ולא לצד הסט"א אזי מקבל רוח חיים שהיא  
 מת זה רוח חיים דסט"א שהיא דעת דקליפה.  דעת אבל מי  שחפץ בתאוות עוה"ז אזי יש לעו

להש"י במוחו ומחשבתו  ודעת היא בחי' חיבור כמ"ש וידע אדם וכו' דהיינו שמי שיש לו דעת הוא מחובר  
ומרגיש אלוקותו בלב כי הדעת מחבר מח ולב. כי כשם שהרוח ממוצע בין נשמה ונפש כך הדעת ממוצע  

י"ז אינו חסר כלום כי כלום חסר בבית המלך, וגם יודע שכל  וע  בין מח ולב ומאיר את השכל במח אל הלב.
 מאורעותיו לטובה כמבואר בתורה ד' שזה בחי' מעין עוה"ב.

, לכן הריאה  ודעת  ועל כן דימו חז"ל את החמש חלקי הריאה לחמישה חומשי תורה כי התורה תורת חיים
 .\ח/ רומזת להודעת שעל ידה הרוח חיים 

התורה בתחילת  שנתבאר  כולה  ,שלנו  וכפי  את  הקושר  שהחוט  שזוכה    , מבואר  הנפלא  הדעת  עניין  הוא 
דעת  ומאיר    \ט/ הצדיק וכיצד הוא מכניס אותו בלב כל ישראל, והיינו כנ"ל כי הצדיק הוא איש אש רוח בו

 השגת אלוקותו ית' לישראל שהם בחי' הנפש בעוה"ז. ו
ס מאין  הנמשך  והדעת הנפלא  חיים  בחי' הרוח  היא  נמצא  נמצא שהריאה  עוה"ז,  גוף גשמיות  תוך  וף אל 

שמהם נמשכת הפרנסה  אורות הצחצחות  שהיא בחי' כלליות בן ותלמיד כנ"ל שזה בחי' המקיפין הנפלאים  
 שעל ידה אפשר לזכות להארת הרצון באכילה.  

השוה  וזה  במזג  היא  כשהריאה  הריאה,  מזג  הנ"ל   \י/בחי'  הבחינות  מכל  כלולה    היא 
איש אש רוח בו שמראה לדרי מטה מלא ולדרי מעלה איה, והרוח חיים שבה בחי'  שהיא בחי' הצדיק בחי'  

 . השגות המקיפין שמשיג הצדיק
  \יג /כשארז"ל )חולין מט(  \יב/ ודעת  \יא/ דהיינו שעל ידה זוכה לחכמהכי הריאה היא מאירת עינים  

ראה את  וא, זה בחי' תלמיד שהשגתו בחי'  שהמבשל אותה עם סימנין ואוכלה היא רפואה לעינים 
 . דהיינו דרי מטה שהצדיק מראה להם מלא כל הארץ כבודו ה'

ולח/ גם ע"י הריאה בא שינה   השינה    שבזמן הגשמיםשזה טבע הגורם שינה כדמצינו    \ידכי היא קר 

( זה בחי' השגת הבן, שהשגתו בחי' מה, \יח/ [יז]   במ"א לעיל בסי' ה'טז)כמבואר  טו  עריבה יותר 

 
. ועינים על  ברה מאירת עינים ( מצות ה'  ' ט ט י בחולין מט. שנקראת ריאה כי מאירה את העינים וכן בתורה כתיב )תהלים    וכן איתא   ח

 שם החכמה דהיינו בחי' דעת.
תנינא   ט  ט'  בתורה  הוא   שהצדיק   כמבואר  בו  רוח  אשר  ה   איש  ממנו  לבטל  הלב  על  ומנשב  מהריאה  היוצא  רוח  שטות  רו בחי'  ח 

 ושתיהיה בו רוח דקדושה כראוי 

ן כראוי ומעלה שמנים למח כראוי ומושכת רוח  מזג שווה ואולי הכוונה כשהריאה ביראה ולא חולה, אזי שואבת משקי   צ"ע מאי   י
 חיים לחלקו לאברי הגוף כראוי.

ג' ז' עה"פ ותפקחנה עיני שניהם וידעו על שם החכמה נאמר כמבואר בפרש"י )   כי עינים   יא ( נמצא שמאירת עינים הכוונה  בראשית 
 .ודעת   שמאירה עיני האדם בחכמה 

ֵלמּות ַהּדַ   -אות יב    עיין תורה ח' תנינא   יב ְ ל  ש  כֶׁ י ַהּשֵֹ ית ַהּגּוף. ּכִּ ְמנּונִּ ַ ין הּוא ַעל ְיֵדי ש  ַעת ְוַהּמֹחִּ ר ַהּדַ ּקָּ י עִּ ה, ּכִּ ֵראָּ יַנת הָּ ְבחִּ "ל הּוא ּבִּ ַעת ַהּנַ
 ִּ ש  ל ַהּמַֹח ַעל ְיֵדי ַהּנְ ית ַהּגּוף אֶׁ ְמנּונִּ ַ ה ש  יא ַמֲעלָּ ה הִּ ֵראָּ ית ַהּגּוף, ְוהָּ ְמנּונִּ ַ מֹו ֵנר ַעל ְיֵדי ש  ֶׁ ּדֹוֵלק ּכְ ה ש  ם  ימָּ ְתַקּיֵ ה נִּ ימָּ ִּ ש  ם ַעל ְיֵדי ַהּנְ ה. ּגַ ֵראָּ ל הָּ

בְ  ה, ּבִּ מָּ ָּ ין ְנש  ין ַהּמֹחִּ אִּ ְקרָּ ן נִּ ל. ְוַעל ּכֵ כֶׁ ּיּום ַהּשֵֹ ר קִּ ּקָּ ה עִּ ַעל ְיֵדי זֶׁ ֶׁ ל ַהּגּוף, ש  ֶׁ ית ש  ְמנּונִּ ַ ל ַהש ּ ר  ּכָּ ּקָּ י עִּ יֵנם"; ּכִּ בִּ י ּתְ ּדַ ַ ַמת ש  ְ ש  ּיֹוב ל"ב(:  "ְונִּ יַנת )אִּ חִּ
ְוַהּדַ  ּדֹוֵלק  ַהּמַֹח  ֵנר  הּוא  ל  כֶׁ ַהּשֵֹ י  ּכִּ ם".  דָּ אָּ ַמת  ְ ש  נִּ ה'  "ֵנר  כ(:  ֵלי  ְ ש  )מִּ יַנת  חִּ ּבְ ה  ְוזֶׁ "ל.  ּנַ ּכַ ה  ימָּ ִּ ש  ַהּנְ ְיֵדי  ַעל  ּגּוף,  ַעת  ּבַ ֶׁ ש  ית  ְמנּונִּ ַ ַהש ּ ְיֵדי  ַעל 

ּקָּ  עִּ ֶׁ א ש  ְמצָּ ה. נִּ ֵראָּ ל הָּ ֶׁ ה ש  ימָּ ִּ ש  ל ַהּמַֹח ַעל ְיֵדי ַהּנְ ין אֶׁ ין ְועֹולִּ מִּ ְתַקּיְ ּמִּ ֶׁ ה: ש  ֵראָּ ַעת ַעל ְיֵדי הָּ ּיּום ַהּדַ  ר קִּ

א''ר יוחנן למה נקרא שמה ריאה שמאירה את העינים איבעיא להו לאכילה או ע''י סמנין ת''ש דאמר רב הונא בר יהודה    חולין מט.  יג
   אווזא בזוזא וריאה דידה בארבעה ואי ס''ד לאכילה לינקט בזוזא וליכול אלא ע''י סמנין 

שהיא: האוכ   -  לאכילה   -    רש"י  כמו  אותה  סמנין     לין  ע"י  עמם:  -  או  מסייעה  היא  אף  העינים  את  המאירין  סממנין       כשמערבין 

כמות שהיא    -  ואי ס"ד   כשהאווז נלקח בדינר ריאה שלה שווה ד' לפי שהסממנין מעורבין בה:   -  אווזא בזוזא ריאה דידה בארבעה 
 י גרסינן ואי ס"ד לאכילה לינקוט בזוזא וליכול: מאירה לינקוט אווז שלם עם הריאה בזוזא וליכול ומאי דקאמר הכ 

דף    )ובזוהר רע"מ פרשת פנחס בואר בברכות סא  מ קר זה מחמת האויר הנמשך אליה מבחוץ ומה שהיא לח הכוונה ל   מה שהיא   יד
יאה בסוף  ובשער הפסוקים מבאר הכוונה בזה כי הקנה וושט סמוכים זה לזה והר ומשקה את הגוף  ריאה שואבת כל מיני משקין  (  רלה.

לה. הסמוך  מהוושט  המשקין  את  שואבת  הריאה  שבלב  החום  ומכח  ללב  סמוך  המחקרים    הקנה  דהיינו  עולם  בחינות  בספר  אבל 
תנינא אות יב מבאר רבנו    ' ועיין תורה ח   הקדומים עפ"י חכמי העולם כתב שהכוונה למשקין שהם מותרי המח והיא שואבת אותן.

 המח ובזה תלוי הדעת עי"ש.שע"י הריאה עולה שמנונית הגוף אל  

   בדפו"ר כתוב רק כמבואר במ"א ובלי סוגרים ובתקפא כתב את ההמשך   טו
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דהיינו )ישעי' סד(    עין לא ראתה אלקים זולתךינה, בחי'  בחי' מה חמית וכו', שזהו בחי' ש

 .דרי מעלה שהצדיק מראה לו בחי' מה חמית ואיה מקום כבודו
)קהלת א(   סובב סובב הולך הרוחורוח החיים שבתוך הריאה, זה בחי' מקיפים הנ"ל, בחי'  

הם במזג    \כ/)איוב ד( בחי' אור הפנים. וכשהשמנים של הריאה  יטף וורוח על פני יחלבחי'  
בבחי' הפנים  אור  מאיר  עי"ז  משמן  [כא]   השוה,  פנים  של להצהיל  השמנים  ע"י  היינו   .

ועי"ז הדעת. כי השכל    ,בתורה ח' תנינא אות יב שהריאה מעלה שמנונית הגוף אל המחכמבואר    הריאה

המח   בפתילת  דולק  נר  כמו  הריאהע"י  הוא  שמעלה  הגוף  בחי' עי"ז  ,  שמנונית  הפנים  אור  מאיר 
והידים הנ"ל שיש בים החכמה כנ"ל, בהם נתגלה אור הפנים בחי' מקיפים שהם    ,יםמקיפ

פותח כנ"ל. וזהו בחי' חת"ך שהוא ס"ת של    פותח את ידיך וכו' בחי' הארת הרצון, בבחי'  
ידיך , היינו שבאלו הידים  [כג ]   . חת"ך ב"פ רו"ח[כב]   שהוא השם של הפרנסה כמובא   את 

סובב  נתגלה בחי' המקיפים שהם בחי'  ותלמיד    בן  מלא כלליותשהם ימין ושמאל בחי' איה והנ"ל  
הרוח הולך  המח  [כד]   סובב  את  ומקיף  שסובב  גדול  דעת  בחי'  שהרוח  בחי'  דהיינו  פני .  על  ורוח 

הפנים    יחלוף אור  בחי'  דהיינו  וזה  י(  כההכתוב  כנ"ל.  מתחת   המלאכיםעל  )יחזקאל  אדם  וידי 
שיוצאת הכנף    כנפיהם מקום  ידיםדהיינו שמאותו  גם  על  , זה  יוצאים  בחי' כנפי הריאה ששם רמז 

דהיינו הרמזים שבים החכמה  בחי' מקיפים, שמשם נמשך בחי' הארת הידים  שהיא  סובב הרוח,  

 :  כנ"למקיפין סייג ובידיו את מה שא"א לבאר בפיו כי הוא בחי'  \כו/ שרומז החכם

יח(  'בחי  וזה מחלהו  \כז/ )משלי  יכלכל  איש  איש  .רוח  ב  ,רוח  הנ"ל,    'חיזה  החיים  רוח 

שמאיר בה   שמשם נמשך פרנסה וכלכלה  ,מקיפים  ', בחי סובב סובב הולך הרוח  'שהוא בחי 

 : כנ"ל \כח/יכלכל וכו' ', בחיבאכילתה הארת הרצון 

 
 יגאות 

שרק עתה יבאר שכיון שצדיק מלמד יראה לתלמידים ביראה כדי שדבריו יתקבלו כמבואר לעיל באות ה'  
יראה זו היא נשארת גנוזה בחדוש של החכם,   .יו נשמעים דהיינו נחקקים בלב השומעמי שיש לו יראה דבר

עושה מעשיו לשם שמים  ש וכשחוזר התלמיד את החדוש הזה, באה מדת המלכות שלו דהיינו עד כמה 

 
 בתשכט הקיף בסוגרים תיבת )במ"א( שכיון שבתקפא כתב היכן לא צריך לכתוב במ"א   טז

 תורה ה' תנינא אות טז   יז

יַנת ּתִּ   -אות טז    תורה ה תנינא   יח חִּ ה ּבְ ֵלמּות, זֶׁ ְ ש  ה ּבִּ ֵראָּ הָּ ֶׁ ש  ם ּכְ ַלח, ְוַעל ְיֵדי ַקר  ּגַ יא ַקר וָּ ה הִּ ֵראָּ י הָּ ה. ּכִּ ֵראָּ ה ַעל ְיֵדי הָּ נָּ ֵ י ַהש ּ ה, ּכִּ נָּ ֵ ּקּון ַהש ּ
נָּ  ֵ ם ַהש ּ דָּ אָּ ֵרב לָּ ז עָּ י אָּ ה, ּכִּ נָּ ֵ ז הּוא ְזַמן ש  ים אָּ מִּ ָּ ש  ַעת ּגְ ְ ש  ן ּבִּ ה. ְוַעל ּכֵ נָּ ֵ ר ַהש ּ ּקָּ ה עִּ ַלח, ַעל ְיֵדי זֶׁ ָּ וָּ ש  ַהּגְ ֶׁ ה ֵמֲחַמת ש  ַלח,  ה ְמֹאד, ְוזֶׁ ים ֵהם ַקר וָּ מִּ
ַלח, ְועַ  ן הּוא ַקר וָּ ם ּכֵ ל, ַוֲאַזי ּגַ ז יֹוֵרד ַהּטַ י אָּ ן, ּכִּ ם ּכֵ ה ּגַ ה ֲעֵרבָּ נָּ ֵ ר ַהש ּ ּבֹקֶׁ ירּות ְוַלחּות ְוֵכן ּבַ ַעל ְיֵדי  ְקרִּ ֶׁ א ש  ְמצָּ ן. נִּ ם ּכֵ ז ּגַ ה אָּ ה ֲעֵרבָּ נָּ ֵ ן ַהש ּ ל ּכֵ

ּקוּ  יַנת ּתִּ חִּ ַלח, הּוא ּבְ יא ַקר וָּ הִּ ֶׁ ה ש  ֵראָּ ה:הָּ נָּ ֵ ה          ן ַהש ּ אָּ ם רֵּ ין    ּגַ ה )ֻחּלִּ כָּ ְברָּ ם לִּ ְכרֹונָּ ְמרּו ַרּבֹוֵתינּו, זִּ אָּ ֶׁ מֹו ש  ם, ּכְ יַרת ֵעיַניִּ יא ְמאִּ הִּ ֶׁ ם ש  ֵ ַעל ש 
ּקּון ַהּשִֹּ  יַנת ּתִּ חִּ ח ֵלב", ַהְינּו ּבְ ּמַ ם ְישַֹ ֵלי ט"ו(: "ְמאֹור ֵעיַניִּ ְ ש  יַנת )מִּ חִּ ה, ּבְ ְמחָּ יַנת שִֹּ חִּ הּו ּבְ ה,  מט(. ְוזֶׁ "ל: ְמחָּ ּנַ ְך ּכַ ְלאָּ ּזּוק ַהּמַ הּוא חִּ ֶׁ  ש 

 יחלף )כמ"ש בפסוק( –מתרצו    יט 

   רכה ובתורה ס'    בתורה בואר בתורה ח' תנינא אות יב ו מ   עניין זה   כ
 תהלים קד טו   כא 

 לת היצירה פ"ד.פרי עץ חיים שער הזמירות פ"ה. ושער עמידה פ"כ. ושער קריאת התורה פ"ג.  שער הכוונות תפלת השחר דרוש א. משנת חסידים תפ   כב 

 פע"ח זמירות הנ"ל. ושער בכוונות ת' השחר הנ"ל   כג

 קהלת א' ו'  כד

 בתרלד )יחזקאל א(  כה 

דמה שאצל כל  אם הרב דומה למלאך ה' צבקות תורה תבקש מפיהו, נמצא שצדיק הוא מלאך שיש לו גם ידים וגם כנפים,    כחז"ל   כו 
נעשה ידים וכנפים ביחד דהיינו הרוח חיים בחי' מקיפים עם הרמזים  אדם הכנפי ריאה נעלמות בתוך הגוף יוצר אצל המלאך לחוץ ו 

 שבים החכמה שרומז בידיו.

ה:   משלי פרק יח   כז  ּנָּ אֶׁ ָּ ש ּ י יִּ ה מִּ ל ַמֲחֵלהּו ְורּוַח ְנֵכאָּ יש  ְיַכְלּכֵ    )יד( רּוַח אִּ

ת הגוף בבריאתו ואף כי בחליו אבל  רוח השכלי אשר באיש יסבול ויחזיק חולי הגוף כי היא מנהגת א   -)יד( רוח איש    -  מצודות דוד 
 כשהרוח עצמה נכאה ושבורה בעצב ויגון מי ישאנה כי אין הגוף נושא אותה להחזיקה כי אם היא את הגוף:

למה   כח תיבת    צ"ע  לכאן.  " מחלהו " ציטט  שייכות  לה  אין  רוצה    שלכאורה  הכלכלה    לרמוז ואולי  ש באיכות  בא  הפרנ ש כ דהיינו  סה 
הארת הרצון שהיא דעת נפלא שמרפא מכל    ר מאי באכילה  מהידים שבים החכמה אזי  חיים הנ"ל דהיינו  מבחי' רוח איש בחי' הרוח  

כמבואר בכהאריז"ל עה"פ ה' יסעדנו על ערש דוי. שיוד חכמה נתהפך לדוי    ודעת   כי המחלה היא מחסרון הארת החכמה   , המחלות
 והעשר לערש.



 5טו.     נאתני מוהר"ן                        ז             תורה               ליקוטי                                        

מלכות זו באה לקבל פרנסה מהידים שבים  המלכות שלו ומדת  כך בונה את על עצמו את הקב"ה   וממליך 
בו כי יראת   הגנוזהחוזר עליו ומעורר אותו ועי"ז גם מעורר את היראה התלמיד כשיו  חכמת החכם שע

התלמיד מעורר את יראת החכם הגנוזה בחדושיו, ועי"ז נופלת יראת החכם על התלמיד. יראה עצומה וכמו  
שאמר רבנו על עצמו אני אוצר של יראת שמים, ואם לא הייתי מסתיר את יראתי אי אפשר היה לכם  

 ד בקרבתי אפילו ד' אמות חוץ לביתי מרוב עוצם היראה שהייתם מרגישים. לעמו

כשמעיינים ומדברים מאיזה חידוש שחידש החכם שבדור, אזי נופל יראה על זה וע"כ  

 \ ל/את החידוש, אזי נתעורר ונתגלה ים החכמה \כט/ שמדבר ומעיין בהחידוש. כי כשחוזרים
ידיים ים החכמה רחב  והרחיב את ההקדמות    כי החידוש של החכם הוא  דהיינו מה שהחכם הבין מדעתו 

  וכשחוזר את החידוש ששמע מהחכם מתנוצץ בדעתו גם הרמזים שרמז שהם הידים שבים החכמה  שקיבל

, ואזי  כנ"ל שהפרנסה מקבלת המלכות מהידים שבים החכמה  שמשם מקבל המלכות את הפרנסה
המלכות   בחי'  התלמידבא  החידוש    \לא/של  את  היא  להמשיהחוזר  היראה  ועיקר  פרנסה,  ך 

א מוראה של מלכות. ואזי  ל)אבות פ"ג( אלמ  "שבמלכות, כי מלכות היא מקור היראה, כ
החכם של  היראה  צריך    \לג / [לב]   נתעורר  כי  ביראה.  תלוי  הכל  כי  החידוש,  זה  שחידש 

כנ"ל דבריו  שיתקיימו  וכדי  נשמעין  דבריו  שיהיו  כדי  יראה,  לו  ה'  שיהיה  וע"כ  באות   .
התלמיד  ם את החידוש, שאזי בא בחי' המלכות  כשחוזרי ומלכות של  לקבל משם פרנסה, 

, בבחי' מצא מין את מינו ונתעורר  בחי' יראה כנ"ל ועי"ז נתעורר יראה של החכם הנ"ל  לדא יה
 :  ע"כ נופל יראה על זה שמעיין בהחידוש

 
 עתה יבאר כיצד רמוז כל הנ"ל במעשה המסופר בגמ' ב"ב עד:

עדוז"פ   והיה  מע (  :)ב"ב  בספינה  באין  שהיו  יהושע  ור'  אליעזר  בר'  שה 

רבי אליעזר ישן ור' יהושע ניעור. נזדעזע ר' יהושע ונינער ר' אליעזר.  
א"ל מה זה יהושע, מפני מה נזדעזעת. אמר לו, מאור גדול ראיתי בים. 

 :[לה]  א"ל שמא עיניו של לויתן ראית שנאמר עיניו כעפעפי שחר
אליע שרבי  הוא  המעשה  החכמה  ביאור  בים  מהלכים  והיו  מטה  לדרי  יהושע  ורבי  מעלה  לדרי  רומז  זר 

ישן היינו השגת מה חמית   והיה ר"א  הנ"ל,  להשיג את המעשה דהינו ש"ע מ"ה אורות המקיפין הגבוהים 
בתלמיד   בן  כלליות  ע"י  ליראה  שזכה  היינו  ר"י  נזדעזע  כבודו,  הארץ  כל  מלא  השגת  היינו  ניעור  ור"י 

ר"א היינו שכלל בעצמו השגת התלמיד בחי' מלא, א"ל ר"א לר"י מה זה יהושע היינו    ותלמיד בבן ונינער
וע"י כלליות בן ותלמיד זכה ר"י למקיפין שהבן הראה לתלמיד מהשגתו לכלול אותו בהארת הבן מה חמית, 

ר"א   אותו  ושאל  נזדעזע  וע"כ  נזדעזעת  הגבוהים שבים החכמה  מה  בים מפני  ראיתי  גדול  ר"י מאור  א"ל 

 
לומד חידוש  ה בחידוש שכבר שמע מהחכם ועכשיו חוזר עליו. אבל  לומדים אלא חוזרים לכאורה המשמע שמדובר    מדלא אמר   כט 

 .של החכם מהספר צ"ע 
צ"ע כי הפרנסה היא מהידים שבים החכמה שהם הרמזים שהחכם רומז כי לא יכול לבאר בפיו או מחמת שאין אותיות    לכאורה   ל

מה שזה מה שהחכם כן ביאר בפיו. ועל זה  למקיפין האלה או בגלל הסייג שצריך לעשות לדבריו כנ"ל ואילו כאן מדבר מים החכ 
צ"  עוד  הפרנסה.  את  המלכות  מקבלת  שמשם  רבינו  כאן  אמר    ע אומר  ולא  החכם  של  החידוש  את  כשחוזרים  רבנו  אומר  מדוע 

שהרי אם מדובר בים החכמה בלבד בלא הרמזים הרי זה אפשר גם לכתוב בספר. ולכאורה צ"ל  כשלומדים את החידוש, כגון בספר.  
נזכר ברמזים שמהם מקבלת המלכות את    מה שנקט  גם  וממילא  החידוש  ועכשיו חוזר על  במי ששמע מהחכם  לשון חוזרים מדובר 

גם לרמזים האלה. זוכה  מי שלומד מהספר צ"ע אם  ובאמת  עיין לקמן מה דאיתא בחיי מוהר"ן רצד שיראתו של     הפרנסה.  אמנם 
לזכות  יכול  בספר  הלומד  שגם  משמע  בספריו  גנוזה  עפ"י    רבינו  ונ"ל  אבל אפשר.  בעצמו  מהצדיק  הלומד  כמו  לא  כמובן  לרמזים 

 חברים מקשיבים לקולך שמי שלומד בעיון את חדושי הצדיק הצדיק מאיר לו גם את הרמזים שיש בים חכמתו.עה"פ  הזוהר  

התלמיד דהיינו עד כמה  . ויותר נ"ל שמדובר במלכותו של  אבל אולי הכוונה למלכותו ית' שבאה לקבל פרנסה לכל ישראל   כך נ"ל   לא
 שהוא ממליך על עצמו את הקב"ה כך היא מלכותו ויראתו וכך גם ממשיך פרנסה ע"י לימודו, לעצמו ולתלויים בו.

 עיין חיי מוהר"ן רצד   לב
ֶׁ   רצד   סימןחיי מוהר"ן    לג ש  ה  ְראָּ ַהּיִּ ּוְלַהְראֹות  ְלַגּלֹות  ה  ה רֹוצֶׁ יָּ הָּ ם  אִּ ֶׁ ַמר ש  אָּ ֶׁ מֹו ש  ְ ש  ּבִּ י  ַמְעּתִּ ָּ ע ַאּמֹות  )ד( ש  ַאְרּבַ ַלֲעמֹד  ים  ְיכֹולִּ יּו  הָּ ּלֹו לֹא 

ַמר אֲ  אָּ ֶׁ ש  דֹוש   ַהּקָּ יו  ּפִּ מִּ י  ַמְעּתִּ ָּ ש  י  ֹנכִּ ְוַגם אָּ ה.  נָּ ַכּוָּ ּבְ ּלֹו  ֶׁ ה ש  ְראָּ ַהּיִּ ים  ַמְעלִּ ְלֵביתֹו, ַאְך הּוא  מּוְך  ה  סָּ רֹוצֶׁ ֶׁ ש  י  ל מִּ ּכָּ ֶׁ ש  ם  ַמיִּ ָּ ְרַאת ש  יִּ ל  ֶׁ ר ש  י אֹוצָּ נִּ
י  ּנִּ ּמֶׁ ל מִּ כֹול ְלַקּבֵ ְתַלֵהב ְמ יָּ ה, ְונִּ ה ַוֲעצּומָּ דֹולָּ ה ּגְ ְראָּ ף יִּ כֶׁ א ּתֵ ְתַמּלֵ יו נִּ ֵרב ֵאלָּ ְתקָּ ּנִּ ֶׁ ל ש  ּכָּ ֶׁ חּוש  ש  ה ּבְ ְראֶׁ ה נִּ יָּ ת הָּ ֱאמֶׁ ַרְך  . ּובֶׁ ְתּבָּ ם יִּ ֵ ֹאד ַלֲעבֹוַדת ַהש ּ

יו   רָּ ְספָּ ה ּבִּ נּוזָּ ּגְ ה  דֹולָּ ַהּגְ תֹו  ְראָּ ן יִּ ֲעַדיִּ ו  ָּ זֹאת. ְוַגם ַעְכש  ה ּכָּ ְראָּ ר לֹא נִּ ֶׁ ה  ֲאש  ְראָּ יו יִּ לָּ א עָּ ימּות ּבָּ ְתמִּ ת ּובִּ ֱאמֶׁ ם ּבֶׁ הֶׁ עֹוֵסק ּבָּ ֶׁ י ש  ל מִּ ים, ְוכָּ ִּ דֹוש  ַהּקְ
 : ַגֲחֵלי ֵאש  יו ּכְ רָּ בָּ ל ּדְ י ּכָּ ַרְך ּכִּ ְתּבָּ ם יִּ ֵ ְתעֹוֵרר ְמֹאד ְלַהש ּ ה ּומִּ דֹולָּ  ּגְ

 הוא   -היא, ומתרלו    -גם בדפו"ר ותרלד   לד

 איוב מא י'  לה 



 6טו.     נאתני מוהר"ן                        ז             תורה               ליקוטי                                        

היינו המקיפין הגבוהים שהם הרמזים שבים החכמה א"ל ר"א שמא עיניו של לויתן ראיתה דהיינו כנראה  
של   כל הבטחונות  את  מ"ן  ע"י שמעלה  שבים החכמה  מהידים  פרנסה  לקבל  באה  המלכות  כיצד  ראיתה 

 ישראל שהם בחי' עיני כל איליך ישברו. 
שהשיג את המקיפין הנ"ל מכח הצדיק שהאיר בבן ויש כאן חידוש שדייקא ר"י שהוא בחי' דרי מטה הוא  

 מבואר מזה שמכח הצדיק יכול כל אחד לזכות לזה. והבן בתלמיד 
ר"א היה ישן שזה בחי'  ה ל"מה חמית" מכח הבן, ונ"ל כי  כ עוד חדוש יש כאן שהבן נינער מעצמו והתלמיד ז

יאור חטא המרגלים משמע שדרי ועיין לק"ה נדרים ד' טז בב,  מלאשנכלל בהשגת  ניעור דהיינו  מה חמית ו
מדת  מהם  לקבל  מטה  בדרי  להכלל  שנצרכים  מבינים  הם  חמית  מה  להם  מראה  שהצדיק  מכח  מעלה 
האמונה כי מראה שעדיין יש השגות, שלמעלה מהשגתם ונצרכים ביחס אליהם למדת האמונה, ולכן מכח 

    .ממנו מדת האמונההצדיק הבן מעצמו מתעורר להכלל בתלמיד וע"י שמאיר לו מה חמית מקבל 

ור' יהושע   ותלמיד.  ר' אליעזר  בן  בחי'  בחי'  ר' אליעזרזה  בן, שהשגתו  בחי'  זה   ,

עין לא ראתה אלקים זולתך וכו' , בחי'  כי לא יראני האדם, בחי' מה חמית וכו', בחי'  מה

, עשה וכו'י ולתךז  לקיםא אתהר אל יןער"ת  אליעזראליעזר, כי  לו'כנ"ל. וזה בחי' ר

 ' בן כנ"ל.  שזה בחי
. שזהו בחי'  ואראה את ה', זה בחי' תלמיד שהשגתו הוא בחי' מכה"כ, בחי'  ר' יהושע

הקיצו ההשגה של דרי מטה, שצריך לעוררם ולהקיצם שלא יתייאשו עצמן כנ"ל בבחי'  

יחיו  הוא ר"ת    עיהוׁש יהושע, כי    'בחי' ר  , ולהראות להם כי מכה"כ. וזהורננו שוכני עפר

  פרעוכני ׁש רננו וקיצו הון  קומימתיך נבלתי 

שהוא בחי' חכם הדור, שהוא מאיר בבן ותלמיד כנ"ל. ע"כ היה לו בן  ומשה רבינו  לז

אליעזר   'שהי ר'  בחי'  הוא  משה,  בן  אליעזר  כי  יהושע.  ששמו  ותלמיד  אליעזר,  שמו 
האחד   ושם האחד אליעזר  [לט]  על פ'  [{לח}במדבר רבה פ' יט ]הגדול הנ"ל כמובא במדרש  

 :  ונתקיים כן ,כי משה רבינו ביקש על זה שיהי' ר' אליעזר מיוצאי חלציוהמיוחד 

, [מ]   כמובא בכתבים  מה ש"עהוא    מעשהמעשה בר' אליעזר ור' יהושע וכו'.    וזה

 כנ"ל.   מהבחי'  \מא/נהורין של אור הפנים שעהיינו בחי' מקיפים הנ"ל, שהם בחי' 

ושע שהם בחי' בן ותלמיד, היו מהלכין  וזה שהיו באין בספינה. היינו שר' אליעזר ור' יה
 בים החכמה, ששם מתגלין אורות המקיפים.  

כי )מג מעין כל.    מבמניןו, לשון ספון וטמון, בחי' המקיפים שהם ספונים וטספינהוזה בחי'  

, היתה כאניות סוחרוזה בחי' )משלי לא(    .כנ"ל(  מה רב טובך אשר צפנת ליראיךהם בחי'  
 : פים שהם בחי' ספינה כנ"ללשון סחור סחור, בחי' מקי

. כי השגת ר' אליעזר שהוא בחי' בן, והי' ר' אליעזר ישן, ור' יהושע נעור  וזה

 , בחי' מה, בחי' מה חמית וכו'  עין לא ראתה וכו'הוא בחי' שינה, בחי' 
 

 
 רבי   -מתרצו    לו

 נתקיים כן סגור בסוגרים בדפו"ר מכאן ועד ו  לז

לציך הה"ד ושם האחד  פסקא ז' בשעה שעלה משה למרום שמע שהקב"ה אומר רבי אליעזר אומר עגלה בת שנתה וכו' אמר לפניו יה"ר שיהא מחלצי וכו' א"ל חייך שהוא מח   לח 
 אליעזר. ועיין לעיל תורה רטו דף קיג: 

 שמות יח ד'  לט 

 ה בר"א. ומשנת חסידים מסכת סדר ליל הפסח פ"ח אות א פרי עץ חיים שער חג המצות פ"ז ד"ה מעש  מ

 באות יא ]דף יד: אמצע טור ב'[   כנ"ל   מא
 וטמונין -וטמנים ומתרלו  –וטומנים בתרלד    -בדפו"ר   מב 

 נמצא כבר בדפו"ר   מג
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יהושע ר'  בחי'    אא ישה  כנ"ל. אבל השגת  ניעור,  בחי'  הוא  דרי מטה,  בחי'  בחי' תלמיד, 

ה' את  בחי'  ואראה  מכה"כ  בחי'  עפר,  שוכני  ורננו  והיה  הקיצו  וזה  ישן .  ר' אליעזר 
  רק כמו בחלום  כמו אדם ישן שלא רואה כלום  שמראים לו שעדיין הוא  דהיינו בחי' מה חמית שמראים לבן

 כנ"ל. בחי' מלא כל הארץ כבודו שמראים לתלמיד  ורור' יהושע ניע
דהיינו שהבין שאע"פ שהוא מדרי   שהיה ישן  . נינער ר"אר' יהושע ונינער ר"א  \ב/ נזדעזע

כנ"ל שניעור זה   , זה בחי' כלליות בן בתלמיד\גמעלה הוא נצרך לדרי מטה לקבל מהם מדת האמונה/

. כי צריך לכלול בן  זו הארת התלמיד בבן  ,וא בחי' בןבחי' תלמיד וישן בחי' בן, נמצא שניעור ר"א שה
וזהו   כנ"ל.  יראה  לו  כדי שיהיה  בחי' ההשגה של התלמיד  בן  לבחי'  להראות  בתלמיד, 

ר"א כנ"לונינער  שינה  בחי'  בן  בחי'  שהוא  שר"א  היינו  תלמיד, [ד]   ,  בבחי'  נכלל   ,

נזדעזע רבישהשגתו בחי' ניעור כנ"ל.   כי ע"י  ושעיה  ולכן  זכה לאור    התלמיד  כלליות הבן בתלמיד 
כפי  עצומה  יראה  עליו  נפלה  ועי"ז  פרנסה  המלכות  מקבלת  שמשם  החכמה  שבים  בידים  המאיר  הפנים 

 שיבאר לקמן.

מה זה יהושע.  ר"א בחי' בן לר"י בחי' התלמיד  אמר לו    כיצד נכלל השגת הבן בתלמיד  ומבאר
.  למידתר"א הבן לר"י האמר אותה  דייקא, זה בחי' השגה של בחי' בן שהוא בחי' מה כנ"למה 

זה בחי' כלליות תלמיד בבן, כי התלמיד צריך שיהיה נכלל בבחי' בן, שהוא בחי' מה, כדי  
וזה,   כנ"ל.  יראה  לו  השגת  שיהיה  שהם  ישראל  לכלל  הבן  השגת  בחי'  שהוא  רבנו  משה  שאמר 

י'(  התלמידים   ו שכיון שהם  דהיינ  . מה דייקאמה ה' אלקיך שואל מעמך כ"א ליראה)דברים 
  בחי' מלא כל הארץ כבודו שהיא השגת התלמיד, אמר להם שהש"י שואל מהם ומבקש שיזכו גם לבחי' מה

באות ט'   כנ"ל  , כי צריך שיהיה נכלל בבחי' מה, כדי שיהיה לו יראהשהיא השגת הבן   חמית
יראה אלא   לו  לבן הארת התלמיד בשביל שתיהיה  נתבאר שגם להפך צריך להאיר  צד  כאן    שנקט)ושם 

, היינו שר"א הביא את ר' יהושע לבחי' השגה  מה זה יהושעשאמר ר"א לר"י  . וזה  (\ה/אחד

באות   ן כנ"לבכדי שיהיה ר' יהושע שהוא בחי' תלמיד נכלל בדהיינו למדתו של ר"א  מה  של  

אות  כבר נתבאר לעיל    אע"פ ששם דיבר מהצדיק שמאיר בתלמיד וכאן מדבר מהבן שמאיר בתלמיד   [ו]ט'  
כי כל  ,  להפך רו התלמיד ופעם  בחי' רב ותלמיד, פעם זה הרב וחב  שכל שנים המדברים ביראת שמים הם'  ד

חב דעת  המלמד  להרו  נעשה  לו  כלפי  עניין  מתנוצץ  רב  ע"י  זה  ותלמיד  בן  כלליות  נעשה  ועי"ז  חברו  
)פל"ח בעצמם  הליקוטים(.  \ז/התלמידים  לד  \ח/ והביאור  דעת  המלמד  הוא  שהצדיק  שאע"פ  מטה כתב  רי 

הדרי מטה מקבלים   ע"י הדרי מעלהדברי הרב  ומעלה אבל  זה מה שאחרי    ,בעיקר  שעיקר  כוונתו  נראה 
גדולים    חוזרים  ,מהרב  ששומעים להתלמידים  דבריו  הקטניםלבאר  הבינו  וכיצד  היטב  מה ששמעו  ועיין   .

פין שע"י התגברות לק"ה נטילת ידים הלכה ו' אות עו ואות עח כך מבואר שם בפירוש, שעיקר השגת המקי

 
 שהוא   -שהוא, ומתרצו    –שהיא, בתרלו שהא )טעות דפוס( בדפו"ר    –בתקפא ותרלד    א 

 לקמן מה פי' נזדעזע ר"י.  יתבאר   ב
 ות טז ד"ה ובזה פגמו המרגלים נדרים ד' סוף א   עיין לק"ה   ג
 אות יב   ד

אבל השגת התלמיד לבן זה הבן עושה מעצמו כנ"ל נינער ר"א, בכח הצדיק    , בן ה כיון שהשגת הבן לתלמיד היא ע"י    כפי שיתבאר   ה 
 שרק הוא בכוחו להאיר מלא משרשו היכן שהוא כלול באיה.  

 ר"י להשגתו כדי לכלול תלמיד בבן ועיין פל"ח אות יט וביאה"ל אות כח.שם מבואר שהחכם עושה זאת וצ"ע שכאן מבואר שר"א הביא את    ו

נזדעזע ר' יהושע וננער ר' אליעזר וכו' נראה לעניות דעתי שרומז בזה למה שמבואר לעיל באות ד'      -אות יט    פרפראות לחכמה   ז 
חבירו אצלו בחינת תלמיד ולפעמים הוא  שצריכין לדבר אחד עם חבירו ביראת שמים, ואז כשאחד מאיר לחבירו באיזה דיבור נחשב  

להיפך, דהיינו שהוא מקבל מחבירו אז הוא בבחינת תלמיד לגבי חבירו וכו' ובאות ט' מבואר מענין כלליות בן ותלמיד והגם כי רוצה  
מטה גם  לומר שהחכם בעצמו צריך לכלול העולמות ולהאיר גם להדרי מעלה מבחינת הלימוד של מלא כל הארץ כבודו, וכן להדרי  

בחינת הלימוד של איה כנ"ל, אף על פי כן לפעמים נעשה זאת הכלליות גם בין התלמידים בעצמן שהם כלולים מבנים ותלמידים, כי  
יש בהם דרי מעלה ודרי מטה ומדברים זה עם זה ומקבלין דין מן דין, ואז הדרי מעלה נכללין גם בבחינת הלימוד של הדרי מטה,  

בב  גם  נכללין  מטה  ר'  והדרי  ננער  יהושע  ר'  שנזדעזע  זה  ידי  שעל  כאן,  גם  מרומז  וזה  יראה  ונעשה  מעלה  דרי  של  הלימוד  חינת 
אליעזר, ונכלל מבחינת השגה של התלמיד אמר לו מה זה יהושע שר' אליעזר הביא את ר' יהושע לבחינת ההשגה של הבן שהוא  

 בחינת מ"ה וכו' כמבואר בפנים: 

שנשתנים הדברים בכלליות הבן בתלמיד ]שבביאור המעשה מר' אליעזר וכו'[ מכלליות התלמיד  שממה    -אות כח    ביאור הלקוטים   ח
בבן, ]כי בזה נראה ומבואר, שר' אליעזר הביא את ר' יהושע[. יש לבאר בכוונתו הקדושה, שאף על פי שהתלמידים גם כן מקבלים  

 עליהם: מפי הרב כנ"ל, לא ישפיע להם רק באמצעות )ל(הדרי מעלה והעליונים ש 
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הרצון ממשיך מאיה למלא, ע"כ שלימות העניין נעשה דייקא בג' רב בן ותלמיד שהם כלל המשכת המקיפין 
ולכאורה צ"ע הרי בן משיג איה ואיך ילמד לתלמיד מה    לעוה"ז מהרב לדרי מעלה ומהם לדרי מטה עי"ש

ו  שצריך  תלמיד שנעשה דייקא ע"י שהדרי  ללמדו מלא דייקא, אלא שזה בעצמו עניין ההתכללות של בן 
וצ"ע מדוע זה נקרא מדת הכלליות של הרב  שנעשה ע"י הבן  וצ"ע א"כ  מעלה מלמד לדרי מטה מהשגתו  

התלמיד מהשגת  לבן  נעשה הצד השני שמראים  כיצד  בחי'  א"כ  זה  כי  דייקא  הרב  ע"י  נעשה  שזה  ונ"ל   ,
שג שמשיג  הגדול  הצדיק  רק  זוכה  וזה  מלא  הוא  האיה  שגם  אלוקותלגלות  מלא  הוא  הפנוי  החלל   .ם 

)ובלק"ה נדרים ד' טז מבואר שהצדיק מראה לדרי מעלה שעדיין לא השיגו כלום ולכן הם צריכים למדת  
האמונה כלפי מה שלמעלה מהם ועל כן הם נצרכים לרדת לדרי מטה ללמדם מה חמית ועי"ז להכלל בהם  

איה השלם היא מדת הרב וממנו מקבל הבן  ולכן הכלליות נקרא מדת הרב כי    ולקבל מהם מדת האמונה(
בעצמו  לתלמיד  הרב  מאיר  ומלא  לתלמיד,  ובסוף    ומאיר  ההקדמה  בתחילת  עיין  יותר  העניין  )ועומק 

 .  ההקדמה לאות ט(
מפני    ששאל ר"א   בים החכמה וזהוהם הידים שוע"י כלליות בן ותלמיד כנ"ל זכה ר"י למקיפין הגבוהים ש

אור גדול בים  רבי יהושע  , שראה  גדול ראיתי ביםמאור  ר"י  א"ל  ,  טת זמה נזדעזע 

 . אור הפנים הנ"ל שהם המקיפין בחי' הידים שבים החכמה כנ"ל החכמה
את בחי' עיני   דהיינו שראית  וכו'שמא עיניו של לויתן ראית  ר"א הבן לר"י התלמיד  א"ל  

הם האור גדול    ,בהש"י  עיני הבוטחים  ,והעינים האלה  ,שמקבצת המלכותדהיינו הבטחונות  כל אליך ישברו  
ידים שבים החכמה חוזר ומאיר בעיניהם אור  רק מהכי ע"י האמונה שמאמינים שכל הפרנסה היא    ,שראית

כולם אליך ישברון    לויתן זה יצרת לשחק בו, זה בחי' מלכות, בחי'  לויתןכי  .  הפנים ששם

נסה שמקבלת מהידים  למלכות שהיא בחי' רקיע השחקים שבו הפרלתת להם את אכלם בעתו רמז    וכו'
לקבל   הקב"ה  אל  בבטחון  ומסתכלות  המשברות  ישראל  עיני  את  נוקבין  מיין  שמעלה  ע"י  החכמה  שבים 

פרנסה החכמה  ממנו  שבים  מהידים  פרנסה  לה  להשפיע  הקב"ה  את  מעוררת  היינו [י]  כנ"ל  ועי"ז   .
לו   הפירוש  שהשיב  בים  גדול  מאור  שראה  שמה  לו  לויתן,  וביאר  של  עיניו  היינו עשראה  יניו 

, דהיינו שראה אצל המלכות את עיני ישראל הבוטחות ומצפות  הסתכלות בחי' בטחון כמבואר בתורה עו

נוקבין דהיינו מה שבחי' מלכות מלקט ומקבץ כל   לפרנסה מהקב"ה כיצד היא מעלה אותן למיין 
בחי'   ומלכות  פרנסה,  על  ומצפין  תלויות  עיניהם  שכולם  עולם,  באי  כל  של  הבטחונות 

ונכנס  ומעלה אותן מיין נוקבין לעורר רצון עליון להשפיע פרנסה  ויתן, מקבץ כל אלו הבטחונות,  ל
 עמהם לים החכמה לקבל משם פרנסה. 

, כי נפל עליו יראה, מחמת שנכנס בים החכמה, ששם נתגלה  נזדעזע ר' יהושעועי"ז  

ועי"ז   כנ"ל,  לויתן  של  עיניו  בחי'  שזה  פרנסה,  לקבל  מלכות, שבא  כי בחי'  יראה,  נופל 
כך מעורר את היראה    ,וכפי תיקון המלכות של הלומד דהיינו גודל יראתומקור היראה    יאאימלכות ה

 : כנ"להעצומה של הצדיק הגנוזה בחדוש שחידש 

 
 , ומבאר כיצד רמוז בו כל עניין התורה הזו. עתה חוזר לבאר את הפסוק שבו פתח את התורה

חו  וזה ופרעה  ימים  וכו'ויהי מקץ שנתיים  המלך   לם  לפרעה  בחלום  הפרנסה    \יב/ שהודיעו  עניין 

זה בחי'   שנתיים ימים  מבחי'   , הפרנסה  מקבלת המלכות אתמהיכן    תמבאר  והתורה   .שעתידה לבוא

הימים ארוך[יג ]   הנ"ל  השנים  תקופות  תקופות  שכולו  יום  שהוא  עוה"ב  בחי'  שהם  , [יד]   . 
מקיפים   בחי'  הוא  הזמנים  סדר  ששם  מהזמן.  למעלה  התענוגים  שהוא  כל  שהם  כנ"ל, 

שבים החכמה  והשעשועים של עוה"ב   הידים  בחי'  יובלוהם  כי אע"פ   \טו/ כנ"ל. ופרעה זה בחי' 

 
 נזדעזעת  -נזדעזעזת, ומתשכט  -גם בדפו"ר ותרלד ותרלו ותרצו  ט 

 אות י'  י

 היא. ומתרלו הוא    –היא. בתקפא נראה    –בדפו"ר ותרלד    יא 

וכנ"ל בתורה שלנו    כל הפרנסה של ישראל צריכים לקבל ע"י המלך כי את הפרנסה מקבלת המלכות עי"ש   עיין תורה טז תנינא   יב
 כ'    . ופל"ח כאן אות אות י' 

 אות ו'  יג

 לשון ההוספה ליו"ט בהרחמן שבסוף ברכת המזון    יד

ויהי מקץ וכו', ופרעה הוא בחינת יובל וכו' היינו שמבחינת המקיפים העליונים של החכם והרבי שבדור, שהמקיפין    -  פל"ח אות כ'   טו 
ימוד של כלליות בן ותלמיד שהוא  שלו הם בחינת עולם הבא בחינת תקופות הימים תקופות השנים, משם נמשך ונתגלה בחינת הל 



         מוהר"ן תנינא                                   ז      תורה                  ליקוטי                                  3טו: 

  \ יז/ )ויגש ד' רי ע"א(טז, כמובא בזוהר  בבינה עילאה  שהיה רשע אבל שרשו היה ממקום גבוה מאד
לבינה שם הכל    כי בחכמה שהיא קודמת  דכל נהורין איתפרעין ואיתגליין מינהשבינה היא ספירה  

בבינה ומתגלה  מתפרעים\יח/ נעלם  שבה  פרעה  מכונה  הבינה  לכן  ונמצא    \יט/ ,  האורות.  שהמלך  ומתגלים 

         :\כא/[כ]  . והשאר לא ביארל את הפרנסה לעולםבפרעה נקרא על שם המקום שממנו מק
י    -  ם מבאר מוהרנ"ת וזה לשונו כו שועיין לקוטי הלכות נדרים הלכה ד' אות   סִּ שֶׁ ר  כְּ ָבא  יְּ ינּו שֶׁ ם ַהּתֹוָרה לֹא ָזכִּ

ַעל ַהָפסּוק  ָכל  ֹבָאר  -ָלנּו  ַכמְּ ָקל,  שְּ מִּ בְּ ָהיּו  ָבָריו  דְּ ָכל  י  כִּ ם,  ֹחל  ֹעה  ּוַפרְּ ַעד  ַהָפסּוק  ָחַלת  ַהתְּ ם  אִּ י  כִּ ַהּתֹוָרה  י  פִּ
ר י ֲאשֶׁ פִּ ר ַבּתֹוָרה כְּ ָבא  שּות י ש ָלנּו לְּ ה רְּ נ  הִּ ר. וְּ ָמקֹום ַאח  ה ַעל  בְּ לֶׁ ים ָהא  סּוקִּ ר ַהפְּ ָבא  י ש לְּ נּו ה'. וְּ י ַהּתֹוָרה  -יֹור  פִּ

הּוא ּוַפְרֹעה ֹחֵלםַהַנ"ל.   ל שֶׁ יַנת יֹוב  חִּ ֹעה בְּ י ַפרְּ ן, כִּ ר ָיש  זֶׁ יעֶׁ י ֱאלִּ ָהָיה ַרבִּ יַנת וְּ חִּ ָנה ַהַנ"ל בְּ ָנה. ש  יַנת ש  חִּ ם' בְּ   . 'ֹחל 
יַנת ַמקִּ  חִּ ַמן, בְּ ַהזְּ ָלה מ  ַמעְּ כּו'.  לְּ ן לֹא ָרָאָתה וְּ יַנת ַעיִּ חִּ ָנה, בְּ יַנת ש  חִּ הּוא בְּ יַנת 'ָמה' שֶׁ חִּ ים ַהַנ"ל, בְּ 'ְוִהֵנה ֹעֵמד יפִּ

ַהְיֹאר' שָ   ַעל  וְּ ָשם  ֹבָאר  ַכמְּ ַהַנ"ל,  ין  יפִּ ַהַמקִּ ין  ירִּ אִּ מְּ ָשם  שֶׁ ַהַנ"ל  ָמה  ַהָחכְּ ָים  יַנת  חִּ בְּ ַהַדַעת,  י  ימ  מ  יַנת  חִּ בְּ ה  ם  זֶׁ
קַ  יַנת מְּ חִּ הּו בְּ זֶׁ ֹבָאר ָשם. וְּ מְּ מֹו שֶׁ ָנָסה, כְּ כּות ַהַפרְּ ת ַהַמלְּ לֶׁ ַבע ִשבֳִּלים טֹובֹות  בֶׁ רֹות ְושֶׁ ַבע פָּ ְוִהֵנה ִמן ַהְיֹאר ֹעֹלת שֶׁ

עֹות   ַוַדאְורָּ כּו'. ַאְך בְּ י ַהָּשָבע וְּ נ  ַבע שְּ יַנת שֶׁ חִּ ַהּשַבע בְּ וְּ ָנָסה  ים ַעל ַהַפרְּ זִּ ַרמְּ ם מְּ ה  ַמָטה  שֶׁ ת לְּ כֶׁ שֶׁ מְּ ָנָסה נִּ ַהַפרְּ שֶׁ י כְּ
שֶׁ  יַנת  חִּ בְּ הּו  זֶׁ שֶׁ ת  טֶׁ ַמעֶׁ תְּ נִּ וְּ ים  ָעמִּ פְּ לִּ ַפע  ַהשֶׁ ל  ק  ַקלְּ תְּ מִּ ָוָרע  טֹוב  יַזת  ֲאחִּ ם  ָבהֶׁ י ש  שֶׁ לּו  א  עֹוָלמֹות  ָהָרָעב  בְּ י  נ  שְּ ַבע 

קּון ַעל  ַהּתִּ כּו', וְּ ָפַתר ַהֲחלֹום וְּ -וְּ יק שֶׁ ף ַהַצדִּ י יֹוס  ד  י ָכל  יְּ ץ ָבָרָעב. כִּ ת ָהָארֶׁ ָכר  לֹא תִּ ַקי ם ַהָּשָבע וְּ תְּ יִּ יְך שֶׁ ָצה א  ָנַתן ע 
ה ַעל ֱאָמר ַבּתֹוָרה ַהַנ"ל ַנֲעשֶׁ קּון ַהנֶׁ ַקר ַהּתִּ ָקא  -עִּ הּוא ַדיְּ סֹוד עֹוָלם ַכָידּוַע שֶׁ יק יְּ ָרא ַצדִּ קְּ הּוא נִּ ף שֶׁ יַנת יֹוס  חִּ י בְּ ד  יְּ

י יֹונִּ לְּ ר עֶׁ ַקש  יק  מְּ ף ַהַצדִּ הּוא יֹוס  יק שֶׁ י ֹכל ָדא ַצדִּ כּו'. כִּ יד וְּ ָאח  ץ דְּ ם ָוָארֶׁ י ֹכל ַבָשַמיִּ יַנת כִּ חִּ בְּ ים בִּ ּתֹונִּ ַתחְּ הּוא  ם וְּ וְּ
ַעל שֶׁ יד  מִּ ַתלְּ וְּ ן  ב  ים  ּתֹונִּ ַתחְּ וְּ ים  יֹונִּ לְּ עֶׁ ר  ַקש  ּולְּ ֹלל  כְּ לִּ ַע  י-יֹוד  ד  דֹו-יְּ גְּ ַפע  שֶׁ וְּ ָנָסה  ַפרְּ ָשְך  מְּ נִּ ה  ַעל זֶׁ וְּ ָידֹו  -ָלה.  ַעל  ן  כ 

ית רִּ א  ם שְּ כּו' ָלשּום ָלכֶׁ ם וְּ יכֶׁ נ  פְּ ים לִּ י ֱאֹלקִּ ָלַחנִּ ָיה שְּ חְּ מִּ י לְּ ָכתּוב, כִּ מֹו שֶׁ סּו ָכל ָהעֹוָלם, כְּ נְּ ַפרְּ תְּ ַהֲחיֹות    נִּ ץ ּולְּ ָבָארֶׁ
זֶׁ  י  כִּ ָרב.  ַעם  ַהֲחֹית  לְּ ה  ַהזֶׁ ַכיֹום  ַמַען ֲעשה  לְּ ֹדָלה  גְּ יָטה  ל  פְּ לִּ ם  י  ָלכֶׁ ד  כְּ יד  מִּ ַתלְּ וְּ ן  ב  בְּ יר  אִּ מ  יק שֶׁ ַהַצדִּ ק  סֶׁ ע  ַקר  עִּ ה 

יִּ  ַרק  ָשלֹום,  וְּ ַחס  י  ר  ַגמְּ לְּ ַהָגדֹול  אֹורֹו  ק  ַּתל  סְּ יִּ לֹא  קּותֹו  ַּתלְּ סְּ הִּ ַאַחר  לּו  ֲאפִּ שֶׁ ץ  ָבָארֶׁ ית  רִּ א  שְּ ָאר  ָלשּום  שְּ נִּ יֶׁה  הְּ

 
וזה מחמת   לבוא,  והרעב שעתידין  והנה פשוטו של מקרא מספר איך שהודיעו לפרעה בחלום אודות שנות השבע  וכו'  יובל  בחינת 
שהיה מלך על כן הודיעו לו כמו שאמרו רז"ל ולפי דברי רבינו ז"ל מבואר היטב, כי הפרנסה נמשכת דרך המלכות וכו' כנ"ל, ועיקר  

מנשה  ה  שהם  ותלמידים  בנים  לו  והיו  כל,  שנקרא  הצדיק  בחינת  הוא  יוסף  כי  הנ"ל,  הבחינות  מכל  שכלול  יוסף  ידי  על  היה  תיקון 
יעקב   של  חכמתו  שכל  לו,  הוא  זקונים  בן  כי  ל"ז(  )בראשית  שכתוב  כמו  ותלמיד,  בן  מבחינת  כלול  היה  בעצמו  הוא  וגם  ואפרים, 

ון וחכם כמוך, ונאמר בו )שם מ"ב( את האלקים אני ירא, ונאמר בו ויוסף הוא השליט בחינת  נמסרה לו, ונאמר בו )שם מ"א( אין נב 
 מלכות, הוא המשביר לכל עם הארץ בחינת הפרנסה שנמשך על ידי המלכות, ונאמר בו )שם מ"א( איש אשר רוח אלקים בו: 

 ןובתרלד ותרצו תוק   º בתקפא ותרלו נדפס המ"מ הזה בין הטורים ובמקומו סימן  טז

א   -זוהר ויגש דף רי.    יז  ָּ ית   כ" מש  וראה  בא  ֲחֵזי   ת  ְרעה   ב ֵ ַּ א ,  פ  יךְ   הו א   ד ָּ נָּ א   ִסימָּ א ,  הבינה  על   למעלה  סימן  זהו  ְלֵעילָּ יתָּ עו    ב ֵ רָּ ְ ִאְתפ  ין   ד ְ יָּ ל ְ יה    ְוִאְתג ַּ   ִמנ ֵ
ל  ל   ְנהֹוִרין   כ ָּ ו ִציִנין   ְוכָּ ל ,  בה  נעלמים  שהיו  הגבורות  של   הנרות  וכל   החסדים  של   האורות  כל   ונראו  ונתגלו  נפרעו  שמשם   בית  שהיא  ב  ה   כ ָּ ה   מַּ ֲהוָּ ִתים   ד ַּ ן   סָּ ָּ מ  ַּ   ִמת 

ִלי  ךְ   ו ְבִגין   ,אהרן   פרעה  כי  כמו  וגלוי  פריעה  לשון  שהוא  פרעה  בית  הבינה  נקראת  כן  ועל ,  נתגלה  משם  ונעלם  סתום  שהיה  מה  וכל   ִאְתג ְ א   כ ָּ ִריךְ   ֻקְדש ָּ   הו א   ב ְ
יק  ִ פ  ל   אַּ ל   ְנהֹוִרין   כ ָּ ו ִצי   ְוכָּ ִגין   ,ג "החו  סוד   שהם  הנרות  וכל   האורות  כל   הוציא  ה"הקב   ולכן  ִנין ב  א   ב ְ רָּ ְנהָּ הו א   ְלאַּ ִאְקֵרי   קֹול   ְלהַּ א   קל   ד ְ לָּ   להאיר  כדי  ו " וא   ב ְ

 .   ' ו   חסר  ל "ק'  בחי   שהיא  למלכות
, הכי נמי בכל  ד ובינה בחי' אבא ואמא וידוע האב נותן טפת חכמה והאמא בונה ויולדת ומגלה קומה שלימה של ול   כידוע שחכמה   יח

 רעיו שמתגלה בבינה שרשו בבחי' הבזק החכמה המאיר בה.
ם:   שמות פרק לב עיין    יט  ָקֵמיהֶׁ ּבְ ְמָצה  ִּ ְלש  ַאֲהרֹן  ְפָרעֹה  י  ּכִּ הּוא  ָפֻרַע  י  ּכִּ ָהָעם  ת  ה אֶׁ ֶׁ ְרא מש  ַוּיַ פרוע  פ   )כה(  )כה(  נתגלה    -רש"י  מגולה 

ופרע את ראש האשה: ה(  )במדבר  כמו  וקלונו  מגודל שער     שמצו  ופרש"י  פרוע  יהיה  וראשו  כתיב  בדין מצרע  מה  יג  ויקרא  ועיין 
 ועיי"ש מלבי"ם שחולק.

 ועיין לק"ה נדרים ד' אות כו   כ 

נֵּ אות  נדרים הלכה ג  ליקוטי הלכות    כא ה עֵֹמד ַעל ַהְיֹאר ְוהִּ ּנֵ ים ּוַפְרעֹה חֵֹלם ְוהִּ ם ָימִּ ָנַתיִּ ְ ץ ש  ּקֵ י מִּ ה, ַוְיהִּ ה  כו( ְוזֶׁ ּנֵ ן ַהְיֹאר עֹלֹת ְוכּו'. ְוהִּ ה מִּ
ינ  ם ַהּתֹוָרה לֹא ָזכִּ ּיֵ ּסִּ ֶׁ ש  ּה, ַאְך ּכְ ין ּבָ ָאנּו עֹוְסקִּ ֶׁ יד ש  ן ְוַתְלמִּ ל ּבֵ ֶׁ ְמָרה ַהּתֹוָרה ש  אֶׁ ְקָרא נֶׁ ה ַהּמִּ י  ַעל זֶׁ י ַהּתֹוָרה ּכִּ ּפִּ סּוק ַעל  ל ַהּפָ ָבֵאר ָלנּו ּכָ ּיְ ֶׁ ּו ש 

סּוק ַעד ּוַפְר  ם ַהְתָחַלת ַהּפָ ּתֹוָרה אִּ ּות ֵיש  ָלנּו ְלָבֵאר ּבַ ה ְרש  ּנֵ ָמקֹום ַאֵחר. ְוהִּ ְמבָֹאר ּבְ ָקל, ּכַ ְ ש  מִּ ָבָריו ָהיּו ּבְ ל ּדְ י ּכָ ר יֹוֵרנּו    עֹה חֵֹלם, ּכִּ ֶׁ י ֲאש  פִּ ּכְ
 ֵ יַנת ש  חִּ "ל. ּוַפְרעֹה חֵֹלם. 'חֵֹלם' ּבְ י ַהּתֹוָרה ַהּנַ ה ַעל ּפִּ ים ָהֵאּלֶׁ סּוקִּ ְרעֹה  ה'. ְוֵיש  ְלָבֵאר ַהּפְ י ּפַ ן, ּכִּ ֵ ר ָיש  זֶׁ יעֶׁ י ֱאלִּ יַנת ְוָהָיה ַרּבִּ חִּ "ל ּבְ ָנה ַהּנַ ֵ ָנה. ש 

חִּ  ּבְ ָנה,  ֵ ש  יַנת  חִּ ּבְ הּוא  ֶׁ ש ּ 'ָמה'  יַנת  חִּ ּבְ "ל,  ַהּנַ ים  יפִּ ַמּקִּ יַנת  חִּ ּבְ ַמן,  ֵמַהּזְ ְלַמְעָלה  הּוא  ֶׁ ש  יֹוֵבל  יַנת  חִּ ְוכּו'.  ּבְ ָרָאָתה  לֹא  ן  ַעיִּ ַעל  יַנת  ד  עֹמֵּ 'ְוִהנ ֵּה 

"ל, הַ  יִפין ַהנ ַ ק ִ ַ ם ְמִאיִרין ַהמ  ָ ש   ֶ "ל ש  ִחיַנת ָים ַהָחְכָמה ַהנ ַ ַעת, ב ְ י ַהד ַ ימֵּ ִחיַנת מֵּ מֹו    ְיֹאר' ֶזה ב ְ ְרָנָסה, ּכְ ַהּפַ ְלכּות  ת ַהּמַ לֶׁ ְמַקּבֶׁ ם  ָ ם ְוש  ָ ְמבָֹאר ש  ּכַ

ם.   ָ בָֹאר ש  ּמְ ֶׁ רֹות ש  ָ ַבע פ  ֶ ה ִמן ַהְיֹאר עֹלֹת ש  ִחיַנת ְוִהנ ֵּ ַבע    ְוֶזהו  ב ְ ֶ ִחיַנת ש  ַבע ב ְ ְרָנָסה ְוַהש  ַ ִזים ַעל ַהפ  ם ְמַרמ ְ הֵּ ֶ ִלים טֹובֹות ְוָרעֹות ש  ֳּ ב  ִ ַבע ש  ֶ ְוש 

ָבע  ָ י ַהש  נֵּ ְ ל הַ ְוכּו'.    ש  ִמְתַקְלקֵּ ָוָרע  ֶהם ֲאִחיַזת טֹוב  י ֵּש  ב ָ ֶ ו  ש  ל  עֹוָלמֹות אֵּ ה ב ְ ָ ְלַמט  ֶכת  ֶ ְרָנָסה ִנְמש  ַ ַהפ  ֶ ש  כ ְ אי  ַוד ַ ב ְ פַ ַאְך  ֶ ְוִנְתַמֶעֶטת  ש   ִלְפָעִמים  ע 

יק  ד ִ ף ַהצ ַ י יֹוסֵּ ו ן ַעל ְידֵּ ק  י ָהָרָעב ְוכו ', ְוַהת ִ נֵּ ְ ַבע ש  ֶ ִחיַנת ש  הו  ב ְ ז ֶ ֶ ָרָעב.    ש  ּבָ ץ  ֵרת ָהָארֶׁ ּכָ ָבע ְולֹא תִּ ם ַהּשָ ְתַקּיֵ ּיִּ ֶׁ ַתר ַהֲחלֹום ְוָנַתן ֵעָצה ֵאיְך ש  ּפָ ֶׁ ש 
בַּ  ֱאָמר  ַהּנֶׁ ּקּון  ַהּתִּ ר  ּקַ עִּ ל  ּכָ י  ֵ ּכִּ ְמַקש ּ ְיָקא  ּדַ הּוא  ֶׁ ש  דּוַע  ּיָ ּכַ עֹוָלם  ְיסֹוד  יק  ַצּדִּ ְקָרא  נִּ הּוא  ֶׁ ש  יֹוֵסף  יַנת  חִּ ּבְ ְיֵדי  ַעל  ה  ַנֲעשֶׁ "ל  ַהּנַ ים  ּתֹוָרה  ְליֹונִּ עֶׁ ר 

הּוא יֹוֵסף ַהצַּ  ֶׁ יק ש  א ַצּדִּ י ֹכל ּדָ ָאֵחיד ְוכּו'. ּכִּ ץ ּדְ ם ָוָארֶׁ ַמיִּ ָ ש ּ י ֹכל ּבַ יַנת ּכִּ ְבחִּ ים ּבִּ ן  ְוַתְחּתֹונִּ ים ּבֵ ים ְוַתְחּתֹונִּ ְליֹונִּ ר עֶׁ ֵ ְכלֹל ּוְלַקש ּ יק ְוהּוא יֹוֵדַע לִּ ּדִּ
מוֹ  ל ָהעֹוָלם, ּכְ ְרְנסּו ּכָ ְתּפַ ן ַעל ָידֹו נִּ דֹוָלה. ְוַעל ּכֵ ַפע ּגְ ֶׁ ְרָנָסה ְוש  ְך ּפַ ָ ְמש  ה נִּ ַעל ְיֵדי זֶׁ ֶׁ יד ש  ְפֵניכֶׁ ְוַתְלמִּ ים לִּ י ֱאלֹקִּ ָלַחנִּ ְ ְחָיה ש  י ְלמִּ תּוב, ּכִּ ּכָ ֶׁ ם ְוכּו'   ש 

זֶׁ  י  ּכִּ ָרב.  ַעם  ְלַהֲחיֹת  ה  ַהּזֶׁ ּיֹום  ּכַ ֲעשה  ְלַמַען  דָֹלה  ּגְ ְפֵליָטה  לִּ ם  ָלכֶׁ ּוְלַהֲחיֹות  ץ  ָארֶׁ ּבָ ית  ֵארִּ ְ ש  ם  ָלכֶׁ ֵבן  ָלשּום  ּבְ יר  אִּ ּמֵ ֶׁ ש  יק  ּדִּ ַהּצַ ק  ֵעסֶׁ ר  ּקַ עִּ ה 
קּות  ּלְ ְסּתַ ּלּו ַאַחר הִּ ֲאפִּ ֶׁ ץ ש  ָארֶׁ ּבָ ית  ֵארִּ ְ ֵדי ָלשּום ש  ּכְ יד  ְעּתֹו  ְוַתְלמִּ ּדַ ָאָרה מִּ ְ ָאר ַהש  ְ ש  ה נִּ ְהיֶׁ לֹום, ַרק יִּ ָ דֹול ְלַגְמֵרי ַחס ְוש  ק אֹורֹו ַהּגָ ּלֵ ְסּתַ ֹו לֹא יִּ

ְועַ  ְוכּו'.  ץ  ָארֶׁ ּבָ ית  ֵארִּ ְ ש  ם  ָלכֶׁ ָלשּום  יַנת  חִּ ּבְ ָאָרה  ְ ַהַהש  ר  ּקַ עִּ הּו  ּזֶׁ ֶׁ ש  "ל,  ּנַ ּכַ יָדיו  ְוַתְלמִּ ָניו  ּבָ ְיֵדי  עִּ ַעל  ַעְצמֹו  ּבְ ה  זֶׁ ְיֵדי  ְרָנָסה  ל  ַהּפַ ַכת  ָ ַהְמש  ר  ּקַ
"ל ְוָהֵבן ֵהיֵטב: ּנַ יד ּכַ ן ְוַתְלמִּ ָאַרת ּבֵ ת ַעל ְיֵדי הֶׁ כֶׁ ֶׁ ְמש  ּנִּ ֶׁ ץ ַהּכֹל ָהָיה     ש  ּקֵ י מִּ ת ַוְיהִּ ַ ָפָרש  ֱאָמר ּבְ ְתרֹון יֹוֵסף ַהּנֶׁ ְרעֹה ּופִּ ּפַ ֲחלֹום  ּבַ ה  ֲעשֶׁ ה ַהּמַ ְוָכל זֶׁ

ָאְמרּו ַרּבוֹ  ֶׁ מֹו ש  ָנה, ּכְ ָ רֹאש  ַהש ּ ֹופָ ּבְ ש  ש  ְקעּו ַבחֹדֶׁ תּוב, ּתִּ ּכָ ֶׁ מֹו ש  ים, ּכְ ית ָהֲאסּורִּ ּבֵ ָנה ָיָצא יֹוֵסף מִּ ָ רֹאש  ַהש ּ ְבָרָכה, ּבְ ְכרֹוָנם לִּ ר ְוכּו'. ֵעדּות  ֵתינּו זִּ
"ל:  ּנַ ָנה ּכַ ָ יַנת רֹאש  ַהש ּ חִּ ה הּוא ּבְ ְנָין זֶׁ ל עִּ י ּכָ "ל, ּכִּ ּנַ יהֹוֵסף ָשמֹו ְוכּו', ַהְינּו ּכַ  ּבִּ



         מוהר"ן תנינא                                   ז      תורה                  ליקוטי                                  4טו: 

ּתֹו ַעל  ַדעְּ ָאָרה מִּ יָדי -ַהשְּ מִּ ַתלְּ י ָבָניו וְּ ד  ַעליְּ כּו'. וְּ ץ וְּ ית ָבָארֶׁ רִּ א  ם שְּ יַנת ָלשּום ָלכֶׁ חִּ ָאָרה בְּ ַקר ַהַהשְּ הּו עִּ זֶׁ -ו ַכַנ"ל, שֶׁ
י ד  ת ַעל-יְּ כֶׁ שֶׁ מְּ נִּ ָנָסה שֶׁ ַהַפרְּ ָשַכת  ַקר ַהמְּ מֹו עִּ ַעצְּ ה בְּ ה  -זֶׁ ה ַהַמֲעשֶׁ ָכל זֶׁ וְּ ב:  יט  ן ה  ָהב  וְּ יד ַכַנ"ל  מִּ ַתלְּ ן וְּ ָאַרת ב  י הֶׁ ד  יְּ

י  ַבֲחלֹום רּו ַרבֹות  ָאמְּ מֹו שֶׁ רֹאש ַהָשָנה, כְּ ץ ַהֹכל ָהָיה בְּ ק  י מִּ הִּ ָפָרַשת ַויְּ ֱאָמר בְּ ף ַהנֶׁ רֹון יֹוס  תְּ ֹעה ּופִּ רֹאש  ַפרְּ נּו ַז"ל, בְּ
יהֹו דּות בִּ כּו'. ע  ש שֹוָפר וְּ עּו ַבֹחדֶׁ קְּ ָכתּוב, ּתִּ מֹו שֶׁ ים, כְּ ית ָהֲאסּורִּ ב  ף מִּ י  ַהָשָנה ָיָצא יֹוס  נּו ַכַנ"ל, כִּ כּו', ַהיְּ ף ָשמֹו וְּ ס 

יַנת רֹאש ַהָשָנה ַכַנ"ל:   חִּ ה הּוא בְּ ָין זֶׁ נְּ  ָכל עִּ
 

קבורת משה[  כג ]  כבוזה  ינהגם   \כד/בחי'  מרחמם  בחי'  האמיתי  המנהיג  היה  שהוא  רבנו  והוא    משה 

כנ"ל הזמן  שמעל  למקיפין  שזכה  הדור  יותרצדיק  עוד  זכה  בהסתלקותו  אבל  לחיה    )כילזה    ,  זכה  בחייו 
יחידה( לבחי'  בוכמ"ש    ונסתלק  נ'  חז"ל  ודרשו  נבו  ויעל משה אל הר  א'(  לד  ו'    ,)דברים  פסוק  וכתיב שם 

בגי" אותו  רחמיםב  חז"ל  ודרשו  ",ויקבור  של  מדות  אע"פ  י"ג  כי  ח'( ,  )תהלים  רבנו  משה  על    שנאמר 
  אבל בפטירתו זכה  \כו/ כה לשער הנ'שלא ז  \כהבגמ' ר"ה כא: ונדרים לח./   רווביא  "ותחסרהו מעט מאלקים"

זו בתורה  הנזכרים  המקיפין  שהוא  הנ'  וזה    לשער  כל.  מעין  טמונים  המקיפים שהם  בחי'  שהוא 
עליונים נדמה להם למטה ותחתונים נדמה להם למעלה, הנאמר בקבורת משה כמשרז"ל 

יד( עלתה    \כז/)סוטה  אחת  קבוצות  לשתי  ונחלקו  נבו  להר  באו  הרשעה  מלכות  ושניה  שחיילי  למעלה 

 
 ר מכאן עד סוף התורה באות מרובעתבדפו"   כב 

 עיין חיי מוהר"ן סימן מב   כג

וזה בחינת קבורת משה וכו' נראה לעניות דעתי דרוצה לומר, כי קברו של משה כלול גם כן מבחינת המקיפים    -  פל"ח אות כא   כד
נ"ל(, כי הם ספונים וטמונים  הנ"ל שהם בחינת )תהלים ל"א( מה רב טובך אשר צפנת ליראיך )ליראיך דייקא כי מהם נעשה יראה כ 

מעין כל, והם בחינת תכלית הידיעה אשר לא נדע וזה בחינת )דברים ל"ד( ולא ידע איש את קבורתו וכו' ודרשו רז"ל )סוטה י"ד( שגם  
משה בעצמו לא ידע, כי הוא בחינת תכלית הידיעה הנ"ל, ושם הוא בחינת הארת הרצון שהוא למעלה מכל הידיעות, שזה בחינת  

וא דרעווין רצון שברצונות שנסתלק בו משה ומאחר שקבורת משה הוא בחינת המקיפין הנ"ל, ועל כן עליונים נדמה להם למטה  רע 
 ותחתונים נדמה להם למעלה כמבואר בפנים: 

השנה   כה  כא   ראש  יב :  דף  }תהילים  קרא  אמר  אבהו  שבעתים  -א''ר  מזוקק  לארץ  בעליל  צרוף  כסף  טהורות  אמרות  ה'  אמרות  ז{ 
רב ושמואל חד אמר נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחד שנאמר }תהילים  (  )מהרש"א תיים היינו מ"ט טעמי תורה  )שבע

י{ בקש קהלת למצוא דברי חפץ בקש קהלת להיות כמשה יצתה בת קול ואמרה לו וכתוב  -ו{ ותחסרהו מעט מאלהים }קהלת יב -ח 
נביא עוד בישראל כמשה וחד אמר בנביאים לא קם במלכים קם אלא מה אני מקיים בקש  י{ ולא קם  -יושר דברי אמת }דברים לד 

דברי אמת   יושר  וכתוב  לו  ואמרה  ב''ק  יצתה  ושלא בהתראה  בעדים  דינין שבלב שלא  לדון  קהלת  בקש  חפץ  דברי  למצוא  קהלת 
 ו{ על פי שנים עדים וגו':  -}דברים יז 

ואל דאמרי תרוייהו חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולם נתנו למשה חסר אחת  רב ושמ )מנין שמשה היה( חכם?    .נדרים דף לח 
   .שנאמר ותחסרהו מעט מאלהים 

בספ"ק דר"ה יליף ליה מדכתיב לארץ מזוקק שבעתים שבע    חמשים שערי בינה נתנו למשה חסר א' כו'.  -.  על נדרים דף לח   מהרש"א 
הגיעו למעלה זו בחסר א' כדאמרי' בערובין במעלות תלמיד ר"מ שלא היה    שביעיות דהיינו מ"ט טעמי התורה ושאר כל החכמים לא 

. כל  שנאמר ותחסרהו מעט מאלהים גו'            בדורו כמותו והיה יודע על כל דבר טומאה מ"ח טעמים ועל כל דבר טהרה כו' ע"ש: 
ר"ע   בפרק  נדרש  המזמור  פח:(  אותו  כו' )שבת  לילוד אשה  מה  אמרו  למרום  משה  שעלה  שבשעה  משה  כי    על  אנוש  מה  שנאמר 

 תזכרנו גו' ע"ש: 

דלעיל   כו  הוא    צ"ע  רבנו  שמשה  הנ" נתבאר  המקיפין  עננין  גם  כולל  זה  שנתבאר  וכפי  האמיתי  שי המנהיג  ולפ"ז    ש ל  הדור  לצדיק 
ן  בוודאי משה רבנו זכה למקיפין הנ"ל. וא"כ למה הכוונה ותחסרהו מעט מאלקים. שמבואר בספרים שמשיח כן יזכה. וצ"ל שגם בעניי 

ם שהמקיפין הם בחי' יובל וכידוע שיובל בחי' שער  י המקיפין יש מדרגות. וצ"ע בזה כי בפשטות הכוונה לשער החמישים כמבואר בפנ 
ואולי אדרבה זה הכוונה שזה לשער החמישים בבחי 'מקיפין ולא פנימי ובפטירה זכה לשער הנ' ועיין מה  עיין תורה נו(  גם  החמישים ) 

דיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם דהיינו לא שהמקיף נעשה פנימי אלא שבעוה"ב התענוג הוא מעצם  שבארנו בזה בתורה כא צ 
כי עדיין קשה מה יזכה    היותו מקיף כי תכלית הידיעה שלא נדע נהפך לתענוג בעוה"ב הפך עוה"ז שהתענוג הוא רק מהנודע. וצ"ע.

   שמשה רבנו זכה לחיה ומשיח יזכה ליחידה.  –  ( רע"ג ופרה שנת ת  -פרשת שמיני  )שם משמואל  ועיין    משיח בזה יותר.

יג:   כז  יהודה אילמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו היכן משה מת בחלקו של ראובן דכתיב }דברים לד   סוטה  ויעל משה  -א''ר  א{ 
ונבו בחלקו של ראובן קיימא דכתיב }במדבר לב  וגו' -מערבות מואב אל הר נבו  נבו  וגו' ואת  ג'    לז{ ובני ראובן בנו  )נבו ששם מתו 

כא{ וירא ראשית לו וגו' ומחלקו של ראובן עד חלקו  -נביאים משה ואהרן ומרים( והיכן משה קבור בחלקו של גד דכתיב }דברים לג
של גד כמה הוי ארבעה מילין אותן ארבעה מילין מי הוליכו מלמד שהיה משה מוטל בכנפי שכינה ומלאכי השרת אומרים }דברים  

טז{ מי יקום לי עם מרעים מי יתיצב לי עם פועלי  -עשה ומשפטיו עם ישראל והקדוש ברוך הוא אומר }תהילים צד כא{ צדקת ה'  -לג
ח  }קהלת  אמר  ושמואל  כח -און  }איוב  אמר  יוחנן  ורבי  דבר  פשר  יודע  ומי  כהחכם  מי  אמר  -א{  נחמן  ורב  תמצא  מאין  החכמה  יב{ 

משה ספרא רבה דישראל תניא רבי אליעזר הגדול אומר שנים עשר מיל על  ה{ וימת שם משה וגו' סמליון אמר וימת שם  -}דברים לד 
שנים עשר מיל כנגד מחנה ישראל בת קול משמיע ואומר וימת משה ספרא רבה דישראל ויש אומרים לא מת משה כתיב הכא וימת  

ו{ ויקבר אותו בגיא בארץ  -ד כח{ ויהי שם עם ה' מה להלן עומד ומשמש אף כאן עומד ומשמש }דברים ל -שם וכתיב התם }שמות לד 
גסטרא  [  דף יד.] מואב מול בית פעור א''ר ברכיה סימן בתוך סימן ואפ''ה ולא ידע איש את קבורתו וכבר שלחה מלכות הרשעה אצל  

הראנו היכן משה קבור עמדו למעלה נדמה להם למטה למטה נדמה להם למעלה נחלקו לשתי כיתות אותן שעומדים  של בית פעור  

ר' חמא בר' חנינא    ו{ ולא ידע איש את קבורתו -ה להן למטה למטה נדמה להן למעלה לקיים מה שנאמר }דברים לד למעלה נדמ 
א{ וזאת הברכה אשר ברך  -אמר אף משה רבינו אינו יודע היכן קבור כתיב הכא ולא ידע איש את קבורתו וכתיב התם }דברים לג

 .משה אצל בית פעור כדי לכפר על מעשה פעור   משה איש האלהים וא''ר חמא ברבי חנינא מפני מה נקבר 
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ורבנו לומד    .כי לעליונים נדמה שהוא למטה ולתחתונים נדמה שהוא למעלה  ,למטה ולא מצאו את קברו

שצריך הצדיק    כי כל בשמים ובארץהנ"ל בחי'  כל  זה בחי'    שרמוז כאן שקברו של משה רבנו

המק לאלו  בחי'  ישזוכה  לו  שיהיה  הנ"ל  למטה  כל  פים  שהם  לעליונים  להראות  כנ"ל, 

בידיעתו   שאינם כלל  להם    כחיודעים  נדמה  תחתונים  ולהיפך  וכו'.  חמית  מה  בחי'  ית' 
וצ"ע כי פשט המעשה שם בגמ' הוא שאת      ואראה את ה'בחי'  מכה"כ  למעלה, כי הם משיגים ש

ראו   רחוק מהם.   תחתונים למעלה,הו   הליונים למטע הקברו של משה הם  ראו את הקבר    דהיינו ששניהם 
למעלה. דהיינו  ולתחתונים שהם  למטה  בעצמם  ל משה הראה לעליונים שהם  ואילו רבנו דורש שקברו ש 

זה לא   ולתחתונים הראה שהם למעלה אצל הקבר, אבל  ורחוקים מהקבר  שלעליונים הראה שהם למטה 
אור נפלא של רבינו  . ואולי באמת אדרבה בזה מתבאר ביכי לפ"ז הקבר היה למעלה   מסתדר עם פשט הגמ'

ויעל  למעלה    א בגמ' שבאמת הו נבו,  משה  וכמ"ש  הר  אין  אל  נדמה למטה  לעליונים  הגמ'  ומה שאומרת 
למטה   שהם  להם  שנדמה  אלא  למטה  נדמה  שהקבר  לו   מהקבררחוק  הכוונה  סמוך  הם  שבאמת  אע"פ 

למעלה  למעלה. נדמה  מהם  ,ולתחתונים  רחוק  למעלה  שהקבר  להם  שנדמה  הכוונה  הכוונה    ,אין  אלא 

ומלא כל   וצ"ע    .  ובאמת הם למטה  שנדמה להם שהם למעלה אצל הקבר מקום כבודו  לפ"ז לשון איה 
וכן  מלא כל הארץ פי' ששהם למעלה ומדוע הרי  הראה  הארץ כבודו קשה, דלתחתונים   הוא בכל מקום. 

כי אמר שקברו של משה   עוד צ"ע    .  הרי איה הפי' שהוא אינו בשום מקום  ,לעליונים מדוע נדמה למטה 
י' הרמזים שבים החכמה ונתבאר בתורה שזה בחי' כלליות בן ותלמיד ולא בחי' רבנו הוא בחי' המקיפים בח

 : ואילו כאן מדבר רק מכל ולא מכלליות   כל שיש לצדיק
 

כי משה   ,עתה מגלה לנו רבינו שכל התורה הארוכה הזו היא רק ראשי פרקים מדברים נעלמים הרבה 
עלם הרי התורה ארוכה מאד וביאר בה המון  . וצ"ע מה נרבינו המנהיג הרחמן האמיתי כנ"ל היה עניו

ענוה גדולה מכל צ"ע מה רוצה לומר בזה ש ו ,נזכר לעיל בתורהגם צ"ע שענוה לא ודברים באריכות 
 .  , לגבי הדברים הנעלמים בתורה זוהמדות

ק התורה הזו וכיון שהיה  דמשמע שבעניין של משה רבנו יש להאריך הרבה מאד בביאור עומ ,וצ"ע כוונתו
 מדה גבוהה מהכל לכן רבנו עשה סייג לעצמו ולא ביאר אלא ראשי פרקים.   או שהיעני

אולי רומז בזה למקיפין הגבוהים ונעלמים הנ"ל תכלית הידיעה שלא נדע שזוכה הצדיק הדור ומשה  עוד 
רבינו זכה להם בעצם דכתיב ביה והאיש משה ענו מאד, ומשה הוא הדעת כמבואר הרבה בלקוטי מוהר"ן 

. דהיינו  ולכן היא גדולה מכולן פקודי רכא. וענוה היא בחי' אין בחי' תכלית הידיעה שלא נדע ובזוהר
שמשה רבנו בעצמו היה בחי' דברים הנעלמים הרמוזים בתורה הזו שלא ביאר כי א"א לבאר כי הם מקיפין 

 . כנ"ל אלא ברמזשלמעלה מהזמן וצריך לעשות סייג שלא לגלותם 
ש שלא מגיע לו כלום והכל רק חסד בין מהקב"ה ובין מבני אדם. ועיין תורה יד  ונ"ל גדר הענוה מה שמרגי

שצריך להקטין עצמו בד' בחי' מגדולים ושוים וקטנים וממדרגת עצמו עד שירגיש אין ממש. ועיין תורה פב  

דהיינו לא רק שהוא נמוך מהם אלא תנינא שמשה רבנו היה מרגיש שווה לכל אדם אפילו הפחות ביותר 

 ובמדרש כד מיני מצורעים יש ומשה מרגיש שפל מכולם.  א נצרך להםשהו

יש בזה דברים נעלמים הרבה, ולא ביאר רק קצת קצת ראשי פרקים. כי משה רבינו  עוד  

בי יהושע בן לוי שם  רזו דעת  \לב/[לא] כשרז"ל )ע"א כ' ע"ב( \ל/ וענוה גדולה מכולם [כט]  עניוהיה 

 
 בידיעת  -בתרלד   כח 

 במדבר יב *    כט 

וענוה גדולה מכולם וכמו שאמרו רז"ל וכו' עיין תוספות שם במסכת ע"ז כ: ד"ה ענוה וכו' שענוה גדולה מיראה וכן    -  פל"ח אות כב   ל
שב  )ירושלמי  רז"ל  מאמר  שם  שהביאו  המסוליים,  ד"ה  קג:  יבמות  בתוספות  א הוא  היינו    -ת  לראשה  עטרה  חכמה  מה שעשתה  ג( 

יראה עשתה ענוה עקב לסוליתה וכו' וכבר מבואר לעיל שיראה הוא בחינת מלכות, וענוה מבואר בכתבים שהיא נמשכת מבינה ועל  
וכו' )ועיין גם במאמר כי אקח מועד בליקוטי  י"ב( עניו מאד  הראשון    כן משה רבינו ע"ה שזכה למ"ט שערי בינה נאמר בו )במדבר 

חנוכה   בחינת  הוא  זה  שכל  הנ"ל,  מהמקיפין  שנמשך  ותלמיד  בן  כלליות  בחינת  שהוא  הנ"ל  יובל  בחינת  הוא  ובינה  קל"ה(,  סימן 
כמבואר לעיל אות י"א או יש לומר, דרוצה לומר ענוה גדולה מכולם, כי ענוה הוא בחינת מ"ה בחינת )שמות ט"ז( ונחנו מ"ה בחינת  

דמסתפינא הוה אמינא שזה רומז רבינו ז"ל בפסוק ויהוש"ע ב"ן נו"ן מל"א רו"ח    ואי לאו )               .הכתר   מה הנ"ל שהוא בחינת שפע 
חכמ"ה כ"י סמ"ך מש"ה א"ת ידי"ו עלי"ו בסופי תיבות יש בהם צרוף חנוכ"ה כמבואר בפנים, ויש בהם צירוף עני"ו את"ה, עניו הוא  

ת יראה שהוא בחינת גבורה כידוע, והם אלף ות"ה גבוראן שזה בחינת  בחינת יובל הנ"ל או בחינת שפע הכתר הנ"ל, אתה הוא בחינ 
 עד כאן הפל"ח.אתה כמבואר בכוונות אתה גבור וכו'(:  

 אמר רבי פנחס בן יאיר וכו' וחולק על רבי יהושע בן לוי שאומר ענוה גדולה מכולן    לא 

יום ויבוא לידי טומאה בלילה מכאן א''ר פנחס בן  י{ ונשמרת מכל דבר רע שלא יהרהר אדם ב -ת''ר }דברים כג   -  עבודה זרה כ:   לב
יאיר תורה מביאה לידי זהירות זהירות מביאה לידי זריזות זריזות מביאה לידי נקיות נקיות מביאה לידי פרישות פרישות מביאה לידי  

לידי )קדושה קדושה(    טהרה טהרה מביאה לידי )חסידות חסידות( מביאה לידי ענוה ענוה מביאה לידי יראת חטא יראת חטא מביאה 



         מוהר"ן תנינא                                   ז      תורה                  ליקוטי                                  6טו: 

אבל עיין גרסת המסילת ישרים שרבי   ר שחסידות גדולה מכולןסובה' שחולק על רבי פנחס בן יאיר  מבג
מכולן שהיא בחי' אין בחי' תכלית    הרבנו פשוט שענו . ולדעת  פנחס בן יאיר אומר שחסידות מביאה לענוה

 . הידיעה שלא נדע שזה גדול מכולן
 

לד(   )דברים  בפסוק  מרומז  שהוא  חנוכה  של  צירוף  עוד  נוויש  בן  רו   ןויהושע    ח מלא 
ידי  ךכי סמ  החכמ . כי בזה הפסוק מרומז כל  חנוכהבס"ת יש צירוף    עליו   ו משה את 

רוח  . וכן  [לג ]   המבואר לעיל  את הארץ   ומלאוזה בחי'  מלא    .הבחי' של המאמר הנ"ל
הנ"ל.  משה ידיו    כי סמך,  חכמה זה מבואר לעיל במאמר  לומר  וכו', כל  רוצה  כי אולי 

. ופסוק זה רומז למשה  "שאתנכאשר וסדך חגודל כזה  ה עם ה  סלח נא לעוון" את חנוכה הולעיל נתבאר שר"
נמצא ר"ת חנוכה רומז למשה וס"ת חנוכה רומז ליהושע. כי חנוכה הוא    . על חטא המרגלים  כי היא בקשתו

ועי"ז יהושע מלא דעת שעל ידו מילא משה ליהושע,  דהיינו  חנוכת בנין בית הדעת, שמלמד הרב לתלמיד  
ה  שיהיה  בדעת  העולם  את  חכמה  משה  רוח  היא  והדעת  אדם,  בדמות  חיות  ולא  אדם  בבני  מיושב  עולם 

בפירוש   ללמד  א"א  נדע  הדעת שלא  ותכלית  לתלמיד  לדבריו  שמלמד הצדיק  סייג  לעשות  צריך  לכן  כי 
  . רומז בידיו רקהחכם 

 
 הנ"ל. בורות שיש בזעיר אנפין הם בחי'  מש גחסוד אלף ארבע אמות ושעתה יבאר 

  מנצפ"ח גבורות'  מצח ז"א יורדים ההדעת שבעטרא דגבורה שבשמ \לד/ מבואר בזוהר כיואולי אפשר לומר 
. והזוהר ממשיל העניין לרב המלמד דעת את התלמיד לחמש אצבעותו ולידלחטם ומשם לפה ומשם לזרוע 

יב ְכתִּ ח ְלדֹור ּדֹור ּדִּ ּבַ ַ יךָ  ְיש    כן, אחריו הבא לדור הקבלה  מוסר אחד שדור כמו  שפירושו, יגידו וגבורתיך  ַמֲעש ֶׁ
וכשהגבורה יוצאת מהחטם מתלהטת   ,השניה לגבורה כחה מוסרת האחת שגבורה דהיינו" יגידו וגבורותיך "

 אזי מתלהטות כל הגבורות הנ"ל המשתלשלות ממנה.  
ומה שלא ואולי אפ"ל שז"א הוא הצדיק וממנו יוצאות גבורות קדושות דהיינו דעתו ומתגלה בדבורי פיו 

, והכל הם גבורות דהיינו יראה הקדושה  בחמש אצבעות דהיינו הרמזים שרומז בידיו מתגלה בפיו מתגלה
שהיא הביטוי של הדעת, כמבואר לעיל שע"י שמדברים זה עם זה ביראת שמים אזי מלמדים דעת זה את  

והגבורות הן חמש אותיות מנצפ"ח כי הן אותיות סופיות וכידוע שהגבורות הם במלכות בסוף ולכן הן   .זה
. ולכן גם שם ב"ן הן אותיות כפולות כי הוא כנגד  תיות כפולות בחי' אימרא שבסוף הבגד שכופלים לחזקואו

וזהו שהן מתגלות בפה של ז"א דהיינו אע"פ ששרשן בדעת ז"א אבל הן מתגלות בדבור פה דהיינו   המלכות.
ה אזי גם הם  של יראה קדוש מגלה דעתו לתלמיד ובן בהתלהבות  ושהצדיק שהוא בחי' ז"א מלכות.

 מתלהטים ביראה קדושה, וכמו שרמוז שם בזוהר הנ"ל.  
שזהו שאמר לו   ,האיר לר"י בחי' מה ,שר"א כדי לכלול בן ותלמיד ,ועיין לעיל בביאור המעשה מר"א ור"י

מה זה יהושע, ושם רבינו מבאר שזה בחי' מה ה' אלוקיך דורש מעמך כי אם ליראה, וכבר נתבאר באות ט'  
ק ע"י כלליות בן ותלמיד ופסוק זה אמר משה רבינו לעם ישראל כדי לכלול השגתו שהיא  שיראה היא ר

    בחי' בן בהשגתם שהיא בחי' תלמיד כדי שתיהיה להם יראה.

 
פט  }תהילים  שנאמר  מכולן  גדולה  וחסידות  המתים  תחיית  לידי  מביאה  הקודש  רוח  הקודש  רוח  לידי  בחזון  -מביאה  דברת  אז  כ{ 

א{ רוח ה' אלהים עלי יען משח ה'  -לחסידיך ופליגא דרבי יהושע בן לוי דא''ר יהושע בן לוי ענוה גדולה מכולן שנאמר }ישעיה סא 
 וים חסידים לא נאמר אלא ענוים הא למדת שענוה גדולה מכולן: אותי לבשר ענ 

מדוע  ממנה.  צ"ע  גדולה  ענוה  לענוה א"כ  מביאה  הרי אמר שהיא  מכולן  גדולה  תחיית    אומר שחסידות  הרי  על שניהם  ועוד קשה 
    .יפה עינים שיש במאמר זה כאן ובירושלמי כמה גרסאות ועיין תוס' ומהרש"א ו   המתים גדולה מכולן.  

ישרים    בביאור החסידות ו  ושאפשר   -מבאר המסילת  והתנאים שראוי  הצדדין  בכל  כל המצות  קיום  החסידות הרחבת  )מרוב    כלל 
חד, שהוא להוסיף על  . והנך רואה שהחסידות ממין הפרישות, אלא שהפרישות בלאוין והחסידות בעשין ושניהם ענין א אהבת הש"י( 

   .ות האמתי שיהיה נחת רוח לפניו יתברך, זהו גדר החסיד כל לדון לפי המצוה המפורשת  ו המפורש מה שנ 

וע"י  בכל מדה שבו ימצא חסרון  ש שהיא ההתרחקות מן הגאווה בתכלית ו   –מאריך ומכלל דבריו נראה כוונתו    ובביאור מדת הענוה 
יותר משום אדם כלל.    שימצא  יחשיב עצמו  ולא  ישפיל עצמו מאד  יקפיד כלל  שאינו מושלם  זה לא  בז ע ומחמת  ויהיה בורח  ל  יונו 
 קדים שלום לכל אדם.מ ומכבד את הבריות ו מכבוד  

 אות ד'  לג

קלז:    לד נשא  הו    -זוהר  אן   ְוֻכל ְ בו רָּ ין   ג ְ ְליָּ ַּ אי   ת  א   ֵמהַּ מָּ   ובידים   ובזרועות  בפה  המתפשטות  הגבורות  כל   כלומר,  החוטם  מזה  תלויות   הגבורות  וכל   חֹוטָּ
  בו  כי,  החוטם  מן  יוצאות  כולם,  ובאצבעות   ובידים,  מקומות  לשאר  מתפשטות  וממנו,  הדעת  מן  הגבורות  חילהת  יורדות  בו  כי,  החוטם  מן  יוצאות  כולם,  ובאצבעות 

ְכִתיב ,  מקומות   לשאר  מתפשטות  וממנו,  הדעת   מן  הגבורות  תחילה  יורדות ֹור   ד ִ ח   ְלדֹור   ד  ב ַּ יךָּ   ְיש ַּ ֲעש ֶׂ   הקבלה   מוסר  אחד   שדור  כמו  שפירושו,  יגידו  וגבורתיך  מַּ

ד ,  השניה  לגבורה  כחה  מוסרת  האחת  שגבורה   דהיינו"  יגידו  וגבורותיך"   כן,  ו אחרי  הבא  לדור אֵרי   ְוכַּ ה   ש ָּ בו רָּ א   ג ְ ,  להתעורר  החוטם  של   זו  גבורה  וכשמתחלת   ד ָּ

הו    אז ל ְ ֻ אן   כ  בו רָּ ן   ג ְ ֲהטָּ  . הגבורה  באש  מתלהטות  גבורות  הארבע  שאר  גם  ִמְתלַּ



         מוהר"ן תנינא                                   ז      תורה                  ליקוטי                                  7טו: 

היראהגם   ליראה  הנ"ל    בענין  כוונתו  בנראה  מכניס  בן  שהצדיק  כלליות  ע"י  שנעשית  ובן  תלמיד 

ה' גבורות שהם ה'    צדיק שהוא בחי' זעיר אנפיןליש  , כי  והם בחי' מלכות ונוקבא כלפי הרב  ותלמיד
הגיבוראימות   על  חלש  עז  \לה/של  )שבת  שחלש רמז    \לו/(:שארז"ל  הכלל  כי  ותלמיד  בן  לכלליות 

שהוא בחי' תלמיד ירא מגבור שהוא בחי' בן ומצינו חמש אימות ששם זה להפך ורומז לכלליות בן ותלמיד  

המובא בזוה"ק )במדבר ד'    \לז/ גבורות  1405"ה גבוראן  , ויש אלף ות שבחי' בן ירא מבחי' תלמיד
ע"ב(  מבאר    \לט/לחקלז  בזהדהיינו  ורבנו  זה  הגבורות  ות"ה  \מ/שנכללים  להנ"ל    עד אלף  רומז 

ה תפלת  ילבחי' את"ה גבור. שרומז ליראה שבה מתח  ,שע"י כלליות בן ותלמיד נעשה יראה שהיא גבורות
 שהיא בחי' עוה"ב ששם בחי' עמידה.  עמידה.

מד דעת שהצדיק שהוא בחי' זעיר אנפין שממנו יוצאות הגבורות דהיינו הדבור שמלעפ"י הזוהר אולי אפ"ל  
ביראה כדי שיתקבלו דבריו כנ"ל    מדבר  קוהצדירז  מגבורות כמבואר בתורה    אאת הבן ותלמיד כי דבור הו

שעל ידה שומר על    "כל"כל כוונתו להכניס בתלמיד ובן דעת שתתבטא ביראת שמים ועל כן יש לו מדת  ו

 
ְנפוּ   -  עיין תורה קנד   לה  ְראֹות  יִּ ֵיש   י  ּכִּ ע,  בָ ּדַ ַהּדָ ה  זֶׁ ְפלּו ְלתֹוְך  ּנָ ֶׁ פּולֹות ש  ַהּנְ ְראֹות  ֵמַהּיִּ ם ֵהם  ּלָ ּכֻ ָלָאָדם,  ש   ּיֵ ֶׁ ים ש  ינִּ ְוַהּדִּ ין  ּסּורִּ ַהּיִּ ְוָכל  ר  לֹות 

ת ע"ז:(: ּבָ ַ יַנת )ש  חִּ ּנּו. ְוֵהם ּבְ ּמֶׁ ין מִּ ּסּורִּ ֵחד ְוֵיש  לֹו יִּ ְתּפַ הּוא מִּ ֶׁ ּבֹור   ש  ש  ַעל ַהּגִּ ְפַחד  ָחֵמש  ֵאימֹות ֵאיַמת ַחּלָ ּבֹור יִּ ַהּגִּ ֶׁ ַבע, ש  ד ַהּטֶׁ גֶׁ הּוא נֶׁ ֶׁ ַאף ש  ֶׁ , ש 
ן ֵהם בְּ  ים. ְוַעל ּכֵ ָברִּ ֵאּלּו ַהּדְ ה ּבְ ָ ש  ְתַלּבְ ְפָלה ְונִּ ּנָ ֶׁ ְליֹוָנה ש  ְרָאה ָהעֶׁ הּוא ֵמֲחַמת ַהּיִּ ֶׁ , ַאְך ש  ש  ֵהם ָחֵמש   ֵמַהַחּלָ ֶׁ בּורֹות, ש  ד ָחֵמש  ּגְ גֶׁ נֶׁ , ּכְ ר ָחֵמש  ְסּפָ מִּ

יֹות ַמְנצְ  ב, כְּ אֹותִּ ּלֵ יא ּבַ ְרָאה הִּ ְמקֹוָמם. ּוְמקֹום ַהּיִּ ם לִּ ָ ְרש  ָ פּולֹות, ְלש  ְראֹות ַהּנְ יְך ְלַהֲעלֹות ַהּיִּ ים. ְוָצרִּ פּולִּ "י: ַפ"ְך ּכְ ִּ ֵרש  ַרש  ּפֵ ֶׁ סּור      מֹו ש  ָבר ַהּמָ ּדָ
הְ  יָכה לִּ ְרָאה ְצרִּ ים יט(. ְוַהּיִּ ִּ ֱאַמר ּבֹו "ְוָיֵראָת" )ְקדֹוש  ל ָאָדם נֶׁ ֶׁ ּבֹו ש  ּיֹוב ד(: ְללִּ ֱאַמר )אִּ ַעת נֶׁ לֹא ּדַ י ּבְ ַעת, ּכִּ ם ּדַ ָך".      יֹות עִּ ְסָלתֶׁ ְרָאְתָך ּכִּ "ֲהלֹא יִּ

הוּ  ֶׁ ש  ּכְ ַעת  ַהּדַ ר  ּקַ עִּ ַאְך  ֵלב.  לֹא  ּבְ ַעת, ַאְך הּוא  ּדַ לֹו  ֵיש   ַעּכּו"ם  ם  ּגַ י  ּכִּ ב,  ּלֵ ּבַ ְהיֹות  יְך לִּ ָצרִּ ַעת  ים  ְוַהּדַ ָברִּ )ּדְ תּוב  ּכָ ֶׁ ש  מֹו  ּכְ ב,  ּלֵ ּבַ ד(: "ְוָיַדְעּתָ  א 
ר   ַחּבֵ ּמְ ֶׁ ּוְכש  ְיָקא.  ּדַ ָלַדַעת"  ֵלב  ם  ָלכֶׁ ָנַתן  "ְולֹא  כ"ט(:  ם  ָ )ש  תּוב  ּכָ ֶׁ ש  מֹו  ּכְ ָך",  ְלָבבֶׁ ל  אֶׁ בֹוָת  ֵ ַוֲהש  ּה  ַהּיֹום  ָ ְרש  ָ ש ּ ֶׁ ש  ְרָאה  ַהּיִּ ם  עִּ ב  ּלֵ ּבַ ֶׁ ש  ַעת  ַהּדַ

ין יִּ  בִּ ֵלי ב(: "ָאז ּתָ ְ ש  ֱאַמר )מִּ ב, ֲאַזי נֶׁ ּלֵ ְמָצא": ּוְמקֹוָמּה ּבַ ים ּתִּ  .....   ועיין גם תורה טו.ְרַאת ה' ְוַדַעת ֱאלֹקִּ
ת''ר חמשה אימות הן אימת חלש על גבור אימת מפגיע על ארי אימת יתוש על הפיל אימת סממית על העקרב אימת    -  שבת עז:   לו 

 ל עז: ט{ המבליג שוד ע -סנונית על הנשר אימת כילבית על לויתן א''ר יהודה אמר רב מאי קרא }עמוס ה 

רנו עיין    לז  הים    תורה  על  מסוגל  שם  ששם את"ה  הגהת ופל"ח  קלו  סימן  מוהר"ן  ר"ת אלף ארבע מאות    את"ה שם.  המעתיק    ובחיי 
 .וחמש. וכו' 

ועיין בפרי עץ חיים בשער הסליחות שכתב, הנה אמרנו בכוונות אתה גבור שיש אלף ת"ה גבוראן    -אות ב' על תורה רנו    פל"ח ועיין  
בכוונות אתה גבור שכתב כי חמשה גבורות מנצפך הם שורש לכל הגבורות וכו' וכו' נמצא כי חמש הגבורות מנצפך    וכו' )ועיין שם 

ז"ל כי יש גם כן אלף תיו הא חסדים, וכולם הם בשורש חסד אחד   וזהו אתה גבור(, ושמעתי ממורי  וכו'  הם גימטריא אלף תיו הא 
סוד הא חסדים, וכל חסד כלול מכל הא, הרי הא פעמים פ"ר גימטריא אלף תיו,    שהוא ורב חסד וכו' והנה ורב חסד עולה פ"ר והם 

   ועם הא חסדים שהם השרש הרי אלף תיו הא: 
 בתרלד )נשא ד' קלז ע"ב(  לח 

א   -זוהר פרשת נשא דף קלז: )אדרא רבה(    לט אנָּ ֵמש    כי,  ולמדנו   ְותָּ אן   חָּ בו רָּ ו ן   ג ְ אי   ִאינ  הַּ ין  ְזֵעיר   ב ְ ִ ְנפ  '  ה  סוד   היא  גבורה  וכל ,  א"ז  ל ש  בדעת  יש  ג"ה   אַּ

קו  ,  ר" פ  שבגימטריא  ך"מנצפ   אותיות לָּ ף   ְוִאְסת ְ לֶׂ ע   ְלאֶׂ ְרב ַּ ה   ְואַּ אן   ְמאָּ בו רָּ   וארבע  אלף  עולות  ר"פ   פעמים  חמש   כי,  גבורות  מאות  וארבע  לאלף  ביחד   ועולות  ג ְ

ן ,  מאות  טָּ ְ ש   ַּ מֹוי ,  מקומות  בחמשה  הדעת  מן  ומתפשטות  ו ִמְתפ  חֹוטָּ ,  סתומה '  ם   כצורת  עגול   הוא  החוטם  נקבי  משני  נקב  כל   צורת  כי',  ם   אות  מתפשטת  בחוטם  ב ְ

א  ָּ פו מ  ְדרֹועֹוי ,  ה'פ   לשון  שהיא',  ף   אות  מתפשטת   בפה   ב ְ יִדין ,  פשוטה'  ן   אות  כצורת  ארוכה  היא  הזרוע   צורת  כי ',  ן   אות   מתפשטת  בזרועות  ב ִ   הידים  בכפות  ב ִ

ִעין ,  ף"כ   והיינו',  ך   אות  מתפשטת ְצב ְ אֶׂ ךְ   ו ְבִגין ,  אצבע  ממלת  היא'  צ   אות  כי',  ץ   אות  מתפשטת  בעותבאצ   ב ְ ִתיב   כ ָּ   לשאר   שרשים   רק  הם   ג" ה   אלו   שכל   ולפי   כ ְ

ל   ִמי   כתוב  לכך ,  הגבורות  ֵ ל  בו רֹות   ְימַּ  .   קץ   לאין  המתפשטות  הגבורות  רבוי  לספר  יכול   מי  פירוש  ה" יהו   ג ְ

ִתיב   ושואל  א   כ ְ כָּ בו רֹות   הָּ ם   ו ְכִתיב ,  גבורות   הרבה  על   המורה,  ביםר   בלשון  גבורות  כאן  כתוב  ג ְ תָּ ה   ה " יהו   ְלךָּ   הָּ דו ל ָּ ג ְ ִתיב   ושואל   הַּ א   כ ְ כָּ בו רֹות  הָּ   כאן  כתוב  ג ְ

ם   ו ְכִתיב ,  גבורות  הרבה  על   המורה,  רבים   בלשון   גבורות תָּ ה   ה " יהו   ְלךָּ   הָּ דו ל ָּ ג ְ ה   הַּ בו רָּ ג ְ ,  זה  על   זה   הכתובים  וקשים,  אחת  גבורה  על   המורה,  יחיד   בלשון  ְוהַּ

א   ומשיב ל ָּ ִכי   אֶׂ א   הָּ אנָּ ָּ ד ,  למדנו   כך  אלא  ת  ַּ אן   כ  רָּ ב ְ הו    ִאְתחַּ ל ְ ֻ אן   כ  בו רָּ א   ג ְ ֲחדָּ ַּ ה   ִאְתְקֵרי ,  כ  בו רָּ א   ג ְ   נקראות  אז,  כאחת  הגבורות  כל   ונכללות  כשמתחברות  ֲחדָּ

 . אחת  גבורה  אלא  היתה  לא   כאילו  כלומר,  אחת  גבורה  כולן  ונחשבות

הו    ואמר  ומפרש אן   ְוֻכל ְ בו רָּ ין ש ַּ   ג ְ א   ְריָּ ֲחתָּ מֹוי  ְלנָּ   לכן ,  במצח   המתלבשת  שבדעת  דגבורה  מעטרא  יוצאות  שהם  לפי,  החוטם   מן  לצאת  מתחילות  ג"הה  וכל   ֵמחֹוטָּ

אי ,  ובאצבעין   בידין  בדרועין  כך  ואחר,  הפה  אל   יורדות  כך  ואחר,  בחוטם  תחילה  פוגעות  מהמצח  כשיורדות ,  מקומות   בחמשה  המתפשטות,  שבחוטם   ג" ומה  ו ֵמהַּ

ְליָּ  ַּ ף ,  ומשתלשלות   תלויות  ין ת  לֶׂ ע   אֶׂ ְרב ַּ ה   ְואַּ ֹוא   ְמאָּ ל ,  ִרב  ד   ְלכָּ ְייהו    חַּ   נפרטות   כי,  גבורות  רבוא  מאות  וארבע  אלף  מתפשטות  גבורות  החמש  מן  אחת   מכל   ִמנ ַּ

אי ,  קץ   לאין א   ו ְבהַּ נָּ נָּ יק   ת ְ ִ פ  אַּ מֹוי   ד ְ ין   ן כ  גם  לבדו  ממנו,  שלו   החוטם  של   הימיני  מנקב  א"ז  שמוציא  העשן  ובזה  ֵמחֹוטָּ ְליָּ ַּ ף   ת  לֶׂ ע   אֶׂ ְרב ַּ ה   ְואַּ ר   ְמאָּ ְסטַּ ה   ד ִ בו רָּ   ג ְ
א   .   לקמן  כמבואר  השמאלי  מנקב  גם  יוצאות  וכן,  זו  גבורה  צד   של   גבורות   פרטי  מאות  וארבע  אלף  תלויות  ד ָּ

הו   אן   ְוֻכל ְ בו רָּ ין   ג ְ ְליָּ ַּ אי   ת  א  ֵמהַּ מָּ   מן  יוצאות  כולם,  ובאצבעות  ובידים  ובזרועות  הבפ   המתפשטות  הגבורות  כל   כלומר,  החוטם   מזה  תלויות  הגבורות  וכל   חֹוטָּ
  מן  הגבורות  תחילה  יורדות  בו  כי,  החוטם  מן  יוצאות  כולם,  ובאצבעות  ובידים,  מקומות  לשאר  מתפשטות  וממנו,  הדעת  מן  הגבורות  תחילה  יורדות  בו  כי,  החוטם

ְכִתיב ,  מקומות  לשאר  מתפשטות  וממנו,  הדעת ֹור   ד ִ ח   ְלדֹור   ד  ב ַּ י   ְיש ַּ ֲעש ֶׂ   כן ,  אחריו  הבא  לדור  הקבלה  מוסר   אחד   שדור  כמו  שפירושו,  יגידו  וגבורתיך  ךָּ מַּ

ד ,  השניה  לגבורה  כחה  מוסרת  האחת  שגבורה  דהיינו"  יגידו  וגבורותיך" אֵרי   ְוכַּ ה   ש ָּ בו רָּ א   ג ְ הו    אז,  להתעורר   החוטם  של   זו  גבורה  וכשמתחלת  ד ָּ ל ְ ֻ אן   כ  בו רָּ   ג ְ
ן  ֲהטָּ אן ,  הגבורה  באש  טותמתלה   גבורות  הארבע  שאר   גם  ִמְתלַּ טָּ ד   ְוש ָּ ן   עַּ ֲחתָּ נַּ ט   ד ְ הַּ ב   ְללַּ רֶׂ חֶׂ ת   הַּ כֶׂ ֶׂ פ  ְתהַּ מ ִ   מקום  שהוא  הזה   לעולם   שיורדות  עד   ומשוטטות  הַּ

 .ל "רח  דין  ופועלות,  המתהפכת  החרב  הלהט

 אולי רומז לכלליות בן ותלמיד   צ"ע   מ



         מוהר"ן תנינא                                   ז      תורה                  ליקוטי                                  8טו: 

נדע הוא כולל השגת הבן ותלמיד יחד    אאבל כדי ללמד תכלית הידיעה שלשל הבן והתלמיד כנ"ל    הרצון

 . גבורות וזה צריך ביאור 1405וביחד הן בחי'   שזה בחי' כלליות מלא ואיה
 

וכו' נאמרו  כי אלו הדברים  ביאר כלל,  מוהר"ן   \מב/ [מא]   וכל אלו הדברים לא  בחיי  כמבואר 
שסי מב  רבינו  מן  שאמר  מהדברים  הם  הדברים  לפני   ז"לאלו  היינו  אחרים,  סעודות  שלוש  אנשי  לפני 

אחרים   סעודות  שלוש  אנשי  יש  כי  חלו)עליונים.  אוכלים  שלא  סעודות  ג'  למלאכים  ,תאנשי    . דהיינו 
תורה כן תורה. ומובן מדבריו שבשעה שאומר לפנינו  -שאומר לפניהם גם(  כמבואר בשיש"ק ח"ב סימן רפג

גם לפניהם  ואומר  מי שעומדים  מענ-עומדים שם  ביכן  אבל  לפנינו.  התורה שאמר  התורה  וין  אותה  ודאי 

 : שאומר לפניהם הוא גבוה יותר הרבה ומעט דמעט מאותן הדברים אמר לפנינו ברמז בעלמא

 
  . ל בחינת השגת אי"ה ומלא יחדוכי עקר הכלליות הוא לכל  \מג /הזאת מדברת מכל הי"סהתורה  

עד    וזה מכתר  שהם  ספירין  עשר  שהם  תקונים  עשר  בחינת  הם  מלא  בחינת  עד  אי"ה  שמבחינת  ידוע 

ידים, גם יראה, גם ארז"ל )כתובות צו( המונע הלכה   דהיינו  ,\מד/מלכות שפע הכתר, חו"ב, 
איתא  בן,  ותלמיד,  בן  גם  שמים.  יראת  ממנו  ופורק  חסד,  ממנו  מונע  כאלו  תלמיד  מפי 

עט ע"ב ד'  )יתרו  בנודא חכמה  [  מו]  מה שמו  \מה/(בזוה"ק  דהיינו    דא תפארת  \מז/ מה שם 

 
 מ' סט עיין חיי מהר"ן סימן מב ושיש"ק ח"ב סימן רפג. ודבורי אמונה ח"ד שיחה נ' ע   מא 

כי אלו הדברים נאמרו וכו' היינו מענין וזה בחינת קבורת משה וכו' עד כאן הם מהדברים שאמר רבינו ז"ל לפני    -  פל"ח אות כג   מב
מדבריו שבשעה   ומובן  כן,  גם  לפניהם  שאומר  סעודות אחרים  שלש  יש אנשי  כי  לפני העליונים  היינו  סעודות אחרים  אנשי שלש 

תלמידיו )שהם דרי מטה ממש(, עומדים שם אז מי שעומדים )היינו דרי מעלה ממש(, ואומר לפניהם גם  שאומר תורה לפני מקורביו ו 
ומעט   יותר הרבה  גבוהה  בוודאי אותה התורה שהוא אומר לפניהם אז היא  כן מעין התורה שאומר לפני התלמידים מקורביו אבל 

והן הן הדברים הנכתבים שם אחר המאמר הנ"ל, כך כתוב בס'    מעט מן אותן הדיבורים אמר לפני התלמידים אז ברמז בעלמא וכו',
 חיי מוהר"ן ז"ל: 

לה   מג אות  פל"ח  יחודים    -  עיין  הג'  בענין  לפרש  יש  חנוכה(  עוד  נר  הדלקת  לב(  הנ"ל  )שבכוונות  היינו  )באות  קצת  אחר  באופן 
נעשה בבחינת נה"י העליונים שהם בחינת  שהדיבורים שמדבר החכם עם בניו ותלמידיו ומגלה להם הים החכמה, זה בחינת היחוד ש 

והדיבורים   ל"ב  סימן  הראשון  בליקוטי  ועיין  תפתח,  שפתי  אדני  בחינת  אדני  הויה  בבחינת  הוא  הזה  והיחוד  כידוע  ולשון  השפתים 
נשאר  שאומר החכם ומרמז בהם רמזים לתלמידיו והרמזים הם בחינת ידים, זה בחינת היחוד של חג"ת העליונים ופנימיות החכמה ש 

בדעת החכם שאינו רשאי לגלותה כלל מחמת בחינת )אבות ג( סייג לחכמה שתיקה, זה בחינת היחוד העליון שבשלש ראשונות ואם  

וכבר אמר רבינו ז"ל בעצמו שהמאמר הזה מדבר מכל העשר ספירות, ויש ספירות שמדבר מהם כמה פעמים  שגיתי והוא רחום יכפר  

   .כמבואר בסוף המאמר בפנים 
ית נֹוְראוֹ   -  ן לק"ה נטילת ידים ו' עז עיי   מד ְכלִּ יַנת ּתַ חִּ ֵהם ּבְ ֶׁ "ל ש  "ה ּוְמלֹא ַיַחד ְוַכּנַ ַגת ַאּיֵ יַנת ַהּשָ חִּ ְכלֹל ּבְ ּיּות הּוא לִּ ָללִּ ר ַהּכְ ּקַ י עִּ ה  ּכִּ ָ ֻדש ּ ת ַהּקְ

ר  תֶׁ יַנת ּכֶׁ חִּ יַנת ַמ"ה ּבְ חִּ "ה ּבְ יַנת ַאּיֵ חִּ הּוא ּבְ ֶׁ יז ש  ים ְוָגנִּ ָסתִּ ְליֹוָנה ּדְ יַנת ְמלֹא ָכל    ָהעֶׁ חִּ יַנת ַמְלכּות ּבְ חִּ הּוא ּבְ ֶׁ ה ָהַאֲחרֹוָנה ש  ָ ית ְקֻדש ּ ְכלִּ ם ּתַ ְוכּו' עִּ
ר ְספִּ  שֶׁ ֵהם עֶׁ ֶׁ ים ש  ּקּונִּ ר ּתִּ שֶׁ יַנת עֶׁ חִּ יַנת ְמלֹא ֵהם ּבְ חִּ "ה ַעד ּבְ יַנת ַאּיֵ חִּ ּבְ ּמִּ ֶׁ ה ָידּוַע ש  בֹודֹו ְוזֶׁ ץ ּכְ ר ַעד ַמְלכּות. ְועַ ָהָארֶׁ תֶׁ ּכֶׁ ֵהם מִּ ֶׁ ין ש  ֵאר  ירִּ ן ּבֵ ל ּכֵ

ְמבֹאָ  ירֹות ּכַ ר ְספִּ שֶׁ ל ָהעֶׁ ים ּכָ לּולִּ ּכְ ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת  ּבְ ֶׁ ְבָרָכה, ש  ְכרֹונֹו לִּ נּו זִּ "ל. ְוַדְיָקא ַעל  ָלנּו ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ סֹוף ַהּתֹוָרה ַהּנַ ּבְ ֶׁ יָחה ש  ַהּשִּ ּבְ ר 
ר ְולִּ  ֵ ין ְלַקש ּ ין ְיכֹולִּ ּקּונִּ ר ּתִּ שֶׁ  ְכלֹל ָהעֹוָלמֹות ַיַחד.ְיֵדי ֵאּלּו ָהעֶׁ

ר   -זוהר יתרו דף עט.    מה זָּא   ייסא  לרבי  שמעון  רבי  ֵליה    ֲאמַּ ה   רָּ ִמל ָּ ְיינו    הוא  הדבר  סוד   ד ְ ְכִתיב   הַּ ִני   אומר  שאבא  ד ִ ֵאל   ְבכֹוִרי   ב ְ רָּ   שהוא   ישראל   כי'  פי   ִיש ְ

ֵאל   ו ְכִתיב ,  א"או  מיחוד   שנמשך  אבא   של   בכורו  בנו   הוא  א"ז רָּ ר   ִיש ְ ךָּ   ֲאש ֶׂ ר   ב ְ אָּ ָּ ְתפ  זָּא (  ק"הרמ  ג"ה )   ְוהו א ,  שלך   בתפארת  מתפאר  אני '  פי   אֶׂ רָּ ה   ב ְ אָּ   והוא  ִעל ָּ

אי ,  ישראל   נקרא  דאצילות  א"שז   רואים  אנו  הרי,  דאצילות   א" ז  סוד   התפארת  שהוא  העליון  בסוד   אלא  התחתון  ישראל   אינו נוֹ   ִאְקֵרי   ְוהַּ   של  בנו  הנקרא  הוא  וזה  ב ְ

,  תדע  של   בנו  שם  הוא  ה"ומ ,  האצילות  בספירות  ה"ב  ס" הא  אור  נמשך  ידו  שעל   אבא  של   שמו  הוא  ה"מ  פירושו,  תדע  כי  ובנ   שם  ומה  שמו  מה  כ" מש  לכן,  אבא
  במלוי  ה"הוי  שם  שמותיהם  ששניהם,  א"ז  שהוא  אבא  של   בנו  שם  הוא  ה"ומ,  האצילות  בספירות  ה"ב  ס"הא  אור  נמשך  ידו  שעל   אבא  של   שמו  הוא  ה"מ   פירושו
 ,  אבא  את  ותשיג  תדע  א"ז  של   ידו  ל ע  כי,  ה"מ'  שגי   ן"אלפי

א  ל ָּ ְחִזיאו    ]דף עט:[....כ  ךְ   אַּ א ,  לכך   ראוי  אינך  שעדיין  אפילו  לך  הראו  הכל   והרי  לָּ ְכִתיב   הו א   ְודָּ   הפסוק'  פי  מהו  אותי  כששאלת  בחלום  שראית  התשובה  וזה  ד ִ

ה  מוֹ   מַּ ְ ה   ש   ם   ו מַּ ֶׂ נוֹ   ש   י   ב ְ ע   כ ִ ה   כי  ֵתדָּ ְכמָּ מוֹ   חָּ ת ,  ה "מ  שם  סוד   שהוא  אבא  היינו  ש ְ רֶׂ ְפאֶׂ נוֹ   ת ִ  . ה "מ  שם  כ" ג  שהוא  א"ז   היינו  ב ְ
 משלי ל' ד'  מו

ֵאל   -זוהר בראשית דף כד.    עיין גם   מז  רָּ ִליק   ִיש ְ סָּ יו   ד ְ (,  ה"מ  ח"כ  בסוד )   ה"מ  שם  בו  שיש  בחכמה  כשעולה  ישראל   הנקרא  א"ז  היינו  א " ה   ו " וא   א " ה   ד " ב ְ

זָּא ,  בנו   שם   ה"ומ  שמו   ה"מ (  ד   ל   משלי)   שכתוב  מה  בסוד ,  ילנאדא  שקיו  שהוא  ה"מ  שם  בסוד   המוחין  בחינת   ממנו  לקבל  ה   ְורָּ ֵאל   ְדִמל ָּ רָּ ה   ִיש ְ לָּ ה   עָּ בָּ ֲחש ָּ מַּ   א "ז   ב ְ

ְראֹות ,  המחשבה  סוד   שהוא   בחכמה  עולה ה   ומפרש ,  נברא   עכשיו  כאילו  ונחשב   נתקן   שמקבל   המוחין   ידי  שעל   ְלִהב ָּ בָּ ֲחש ָּ ש ַּ   נוטריקון  מַּ   ו ֵביה    דהיינו   ה " מָּ   ב " חָּ
ש ְ  ח ת ִ ַּ א   כ  מָּ א   ש ְ יש ָּ ד ִ ִאיהו  ,  א "ז  שהוא   יֲַּעקב   ו ְבִגין ,  ה "מ  השם  א"ז  מקבל   וממנו   ה" מ  שם  בחכמה  שיש  קַּ ֵאל   בגדלות  נקרא  ד ְ רָּ ר ,  ִיש ְ מַּ א   ִאת ְ ְברָּ י ִ ת   ם " אלהי   וַּ   אֶׂ

ם  דָּ אָּ ְלמוֹ ,  ה "מ'  בגי   שהוא  ם" אד   הנקרא  א"ז  את  בראה  בינה  הָּ צַּ א   ומפרש  ב ְ ִדי ֹוְקנָּ אֵריה    ב ְ   ה"מ   השם  את  מקבל   א"וכשז,  ה"מ  שם  בו  שיש  החכמה  ל ש  בצלמו  ְדמָּ

ֵני   והיינו,  להתחתונים  שפע  ממנו  נמשך  אז,  המוחין  שהם ֵיי   ב ָּ א   ו ְמזֹוֵני   חַּ ְטרָּ א   ִמס ִ ו דָּ מ  עַּ א   ד ְ ִעיתָּ ְמצָּ אֶׂ   נקרא  ולכן,  עלאה   ממזלא  מקבלם  שהוא  א"ז   מצד   שהם  ד ְ

ִאיהו   ִני   ד ְ כֹוִרי   ב ְ ֵאל   ב ְ רָּ ים   ֵעץ   ְוִאיהו    וגם,  הבנים  יםנמשכ  שממנו  שם  על   ִיש ְ י ִ חַּ א   ְוִאיהו    וגם,  החיים   נמשכים  שממנו  שם  על   הַּ נָּ זֹון   ִאילָּ מָּ א   ד ְ יה    ְלכל ָּ   לפי  ב ֵ

א   ו ְבִגין ,  התחתונים  לכל   המזון  נמשך  שממנו ו ן ,  המזון  נמשך  א"שמז  לפי  ד ָּ ֵאל   ִאנ  רָּ א   ִיש ְ   ידם   ועל   א"לז  ן"מ  בסוד   שעולות  ישראל   בני  נשמות  לכן  ִדיֵליה    ְמזֹונָּ
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והבן תפארת  הוא בחי'שהרב   בזוהר ש ו  ,חכמה  ומ"ממבואר  גם שמו של  "ה הוא שמו של החכמה  ה הוא 
כי יש מה למעלה ממה כמבואר בלק"ה   ,מה חמית  םהשגת דרי מעלה שהם  יכי גם הרב וגם הבן שנהבן,  

עח(   ו'  לסעודה  השג)נט"י  הצדיק  שהמלאכים  ואעפ"כ  איה  יותרמתם  הרבה  גבוה  איה  להם    .ראה 
כנ"ל שהצדיק   דא יסוד  כל.  נצח הוא נקראים לימודי ה'  [מט]   דא נ"ה[  מח]   לימודי ה' תלמידים הם  

איה  מעלה  ולדרי  מלא  מטה  לדרי  ומלמד  וארץ  בשמים  אוחז  הוא  כי  כל  היא   הנ"לומלכות    ,נקרא 

י'המקבלת פרנסה מהידים שבים החכמה ומחלקת לכ . ריאה היא איברים  ל בעלי הבטחון כנ"ל באות 
ויש ספי' שמדבר מהם כ"פ.   לו  )נהפנימים  אשרי אזנים שכך שומעות אשרי העם שככה 

 : וכו'(

 
א ,  אליו   מזון   שפע  נמשך א   ְצלֹותָּ יבָּ ֲחש ִ א   ד ַּ נָּ ְרב ָּ א ,  כקרבן  הנחשבת  התפלה   בשעת  היינו  ְלקָּ לו תָּ ר   ו ְבגָּ מַּ ה   אומרת  שהשכינה  ִאת ְ בָּ י   הָּ ִנים   ל ִ   שבניה  לומר   רצה   בָּ

ִין   ְוִאם ,  השפע  לה  נמשך   זה  ידי  ועל   ן"מ  בסוד   בה  יעלו  ישראל  ה   אַּ נִכי   ֵמתָּ  . אָּ

שרמוז  כ   נראה  שנזכ כאן  עניינים  הפרנסה.   ר מה  את  מקבל  המלך  דהיינו  שז"א  זו  בתורה  השפע  ו  את  מקבל  המלך  שז"א  ומבואר 
   .מהחכמה דהיינו הרמזים שבים החכמה ומחלק לתחתונים 

 ישעיהו נד יג    מח 

 נצח הוד. ועיין זוהר חדש כי תשא דף עה: ועיין לעיל תורה כב   מט 
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