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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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 פתורה 



 ה' עוז לעמו יתן פ                        מוהר"ן                             צג:     ליקוטי 

לפ  רוצה  שהוא  בחי'  גנמצא  הנ"ל,  שפלות  בחי'  איש  ום  שבו 

וכו' כי    תחתיו  איש.  אשת  על  בא  כאלו  הוא  וע"כ  כנ"ל, 

ענוה  תיש  אבו  שר"ת    אשת בבחי'  שפוגם  היינו  חתיו, 

בחי'   שהוא  תחתיוושפלות  איש  שע"ז שבו  איש    א,  יצא  אל 

 :   כנ"ל ממקומו

 

כט(    ג[ב]  פ   לעמו יתן ה' יברך את עוז    'ה)תהלים 
 עמו בשלום. 

מצא   הנה שלא  פ"ג(  )עוקצין  כשדרז"ל  השלום,  שגדול  ידוע 

הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלום. ומה הוא השלום שמחבר 

הפכים ד'[ד]   תרי  ויקרא  )זוהר  כשדרז"ל  בפסוק  .  ע"ב(   [ה]   יב 

שהם תרי    כי זה המלאך מאש וזה ממים  עושה שלום במרומיו

שלום ביניהם ומחברם  הפכים כי מים מכבה אש, והקב"ה עושה 

חסדים הפכים,  תרי  מחבר  יוסף  כי  יוסף,  בחי'  והוא    ,יחד. 

ויבא יוסף את דבתם  וגבורות. לכך נאמר ביוסף )בראשית לז(  

דוחה    , רעה שמאל  כי  גבורות.  בחי'  אנכי    , [ו] הוא  אחי  את 

ימין מקרבת    )שם(  מבקש )  , [ז]הוא בחי' חסדים, כי    שם וכתיב 

הוא המשביר לכל  בחי' גבורות.    , הואויוסף הוא השליטמב(  

ויקראו לפניו , זה בחי' חסדים. ונאמר אצלו )שם מא(  עם הארץ

, ופי' רש"י אב בחכמה ורך בשנים, שהוא מוחין דגדלות אברך

 [[ :ט] שהם בחי' חסדים וגבורות כידוע]חוקטנות 

חסדים    וזהו בחי'  כן  גם  הוא  ק"ה  כי  השם,  קידוש  בחי' 

תלהב בשלהובין דרחימותא זהו בחי'  וגבורות. כי מתחלה הוא נ

על   למות  נפשו  את  ומוסר  יצרו  על  מתגבר  ואח"כ  חסדים. 

קידוש השם, זהו בחי' גבורות, שזהו בחי' שלום בחי' יוסף כנ"ל.  

על קידוש    [י]  ולכך אפילו פושעי ישראל הערו את נפשם למות

וכו'   עלה במחשבה  ישראל  כי  ישראל  [יא] השם.  פושעי  ואפי'   ,

שעדיין גדול    אך  תענוג  להש"י  יש  ישראל,  בשם  מכונה  הוא 

)ישעי כמ"ש  אתפארמט(    ' ממנו,  בך  אשר  וכשרוצין  ישראל   .

, וא"א  [יג]   בחי' ו' כנודע  יבאולהפריד אותו מבחי' זו ישראל שה 

שהוא בחי' יוסף, ותיכף ומיד נתעורר בו    'לקרותו בלא ואו שני

' פושעי  כי כ"א מישראל אפי  , פי' ]ידבחי' זו למסור נפשו כנ"ל:  

עי ישראל  ישראל כל זמן ששם ישראל נקרא עליו כי נקרא פוש
, ומאחר  [טז] אע"פ שחטא ישראל הוא    )כמבואר בסי' י"ד וי"ז(טו

בו בחי'    שנקרא עדיין בשם ישראל שהוא בחי' ו' כנ"ל ע"כ יש 

ג"כ,   ו'    ואוכי    יוסף  לקרותה בלא  היינו שישראל  א"א  שני'. 

ו' ו' שני   שהוא בחי'  יוסף  'מקושר בו  ישראל   )כייז  , שהוא בחי' 

נמצא שבכ"א מישראל מקושר בו   (יחויוסף כחדא אזלי כידוע( ) 

בחי' יוסף שהוא בחי' שלום בחי' קידוש השם כנ"ל. וע"כ תיכף  

כשרוצין להעבירו על דת ח"ו להפרידו מבחי' ישראל, נתעורר  

בו תיכף בחי' יוסף שמקושר בישראל שהוא בחי' מסירת נפש  

דהיינו שלהובין דרחימותא והתגברות על יצרו    על קידוש השם. 

כנ"ל יוסף  ק"ה שזהו בחי' שלום בחי' שלום, בחי'      : [  למות על 

שע"י    כלל כלי  הוא  והשלום  השלום,  בחי'  הוא  שיוסף  העולה 

בזה,   ית"ש  וכוונתו  לישראל.  והברכות  כל ההשפעות  יבא  בא 

לפני  קדושה  של  דיבורים  לדבר  הישראלי  אדם  כל  שיוכל  כדי 

השי"ת. ומה הוא קדושה חכמה, כי חכמה נקרא קדושה כנודע  

ומבין  [יט] ושכל,  בחכמה  ותפלה  בתורה  מדבר  כשאדם  וזהו   .

ויש להשי"ת תענוג גדול מזה,   ושומע מה ידבר נקרא קדושה. 

חי' ירושלים.  מוחין שהיא חכמה, והדיבור שהוא ב  כו נה מזבכי נ

ושלים הוא בחי'  , כי ירבונה ירושלים ה'ז(  וזה בחי' )תהלים קמ

ות"א מלכא   שלםמלך  ומלכי צדק  דיבור, כמ"ש )בראשית יד(  

נח(   )תהלים  כמ"ש  הדיבור,  בחי'  הוא  וצדק  צדק  דירושלים, 

כנודעתדברון מוחין  בחי'  הוא  וה'  נבנה  [כא]   .  הוא  אימתי   .

שהי מי  ר"ל  ישראל,  ואח"כ    ' כשנדחי  ישראל,  מבחי'  נדחה 

השלום  ונחזור:  כבנסיכ שע"י  דיבורים יכו  לענינינו,  לדבר  ל 

בקדושה ובטהרה כנ"ל. והשלום הוא מחבר תרי הפכים כנ"ל,  

היינו חסדים וגבורות. היינו הוויות שהוא חסדים, כמ"ש )תהלים  

חסדומב(   ה'  יצוה  הוא    יומם  אלקים  כי  גבורות,  הוא  ואלקים 

עד(   )שם  כמ"ש  מקדםמלכות  מלכי  דמלכותא ואלקים  ודינא   ,

לא    כדומבלעדיך וסף )בראשית מא(  ר בי: ולכן ג"כ נאמ[כג]דינא  

  ' . ידו הוא בחי' מוחין כמ"ש )תהליירים איש את ידו ואת רגלו 

, וראשית הוא  [כה]  ראשית. וקודש הוא  שאו ידיכם קודשקלד(  

צדק  . ורגלו הוא בחי' גבורות כמ"ש )ישעי' מא( [כו] חכמה מוחא

לרגלו גבורות  יקראהו  בחי'  הוא  ודיבור  הדיבור,  הוא  וצדק   .

קמה(  )  "שכמ ידברותהלים  אצל  [כז]   וגבורתך  נמצא שכתוב   .

כנ"ל חו"ג  להיות    .יוסף  הפכים  תרי  מחבר  השלום  הוא  ויוסף 

וברחניות  בגשמיות  וברכות  ישועות  ויבוא  כמ"ש    , כחאחד, 

יב(   הישועה)ישעי'  ממעיני  בששון  מים  ות"א  ושאבתם   ,

ואולפן   יבוא תורה  התשועה  היינו שע"י  אולפן חדת.  ותקבלון 

וזה פירוש     :    כל אחד לפי מדריגתוכטהבורא ית'    מאת  חדת

יתן ,  [ל]  הפסוק לעמו  עוז  היינו  עמו בשלום  יברך את  ה',  ה'   .

ברכות   יברך  כשה'  רש"י,  שפירש  ידיכמו  אזי   על  שלום,  כלי 

, היינו ותקבלון אולפן  לעמו יתןגם כן    [לב]   התורה  לאא ישה  עוז

יכונראה  ]לג  :  חדת השלום  ע"י  כי  הענין,  לדבר    לדליןביאור 

דיבורים בקדושה כי השלום מחבר תרי הפכים, חסדים וגבורות  

כנ"ל. ועיקר הקדושה  , שזהו בחי' יוסף בחי' מסירת נפש על ק"ה

כי    , [לה]  הוא חכמה ומוחין דקדושה, כי חכמה נקרא קודש כידוע

ראשית   בחי'  הוא  ב(    כ"שקודש  לה'  )ירמי'  ישראל  קודש 

שית  , כי כל ראשית הוא קודש בכל מקום. וראראשית תבואתה

בחי' חכמה   לדבר  ראשית חכמה  [לו]   כ"שהוא  זוכה  וכשאדם   .

, ומכניס כל מוחו וחכמתו לזלהידיבורים קדושים של תורה ותפ

היטב   מחשבתו  שמקשר  דהיינו  הדיבורים,  בתוך  ודעתו 

להדיבורים, ומבין ושומע מה שהוא מדבר, זהו בחי' קודש, ויש  

וג גדול מזה. וזהו בחי' שלום, שהוא בחי' התחברות  להש"י תענ

והמוחין  החכמה  ומקשר  מחבר  הוא  כי  חו"ג 
 

 
 זה נאמר שבו וכו'(  שעי"ז )צ"ע אולי כוונת מוהרנ"ת שעל –שע" ז, בתרלד ומתרלו  -בתקפ"א  א
 לא ידוע היכן ומתי נאמרה תורה זו  ב
   'ריש טור ג  136דפו"ר של תורה פ בצילום  ג
 , ועיין בעש"ט עה"ת פנחס אות ב' ומקור מים חיים שם  'עיין לעיל תורה לג אות ה ד
 איוב כה ב' ה
 סוטה מז*  ו
 סוטה שם*  ז
 ביאור מוהרנ"ת בתקפא ח
 ר כב פ"א  עעיין עץ חיים ש ט
ענין שפיכה וכן אל תער נפשי )תהלים  ות נפשו  הערה לממצודת ציון  פי'    עי"שולשה"כ ישעיהו נג יב    י

 רש"י ל' ותער כדה )בראשית כד(: ופ קמא(:
 ]פסקא ד'[  '* בראשית רבה פרשה א יא
 שהיא  -שהוא, ומתרלו  –גם בדפו"ר ותרלד  יב
 ( גוף וברית דהוא סוד התפארת בעל ו' קצוות, וגם יסוד הוא ו', ומילוי הו"ו סו )ו'קהלת יעקב ערך ו'  יג
 ביאור מוהרנ"ת בתקפא יד
 מוהרנ"ת בתקפא  טו
 * סנהדרין מד טז
 מוהרנ"ת בתקפא  יז
 זוהר וישב קפב:  יח
 [ ליל שבת דקידוש . ]ובשער הכוונות דרוש א'*זוהר אחרי דף סא יט

 
 מזה  -מתרצו  כ

 ושער הפסוקים לך לך הובא בדעת ותבונה סוף פרק ל' .עיין לעיל תורה נג כא
 כונס  -מתרצו תרלד ו כב
 ובתורה עד ]דף צ.[  ]ולעיל תורה נו אות ה ]דף סו.[ :י גיטין*  כג
    )כלשון הפסוק( ובלעדיך  –בתרלד )וכן הוא לקמן בלשון מוהרנ"ת( גם דפו"ר ומבלעדיך,  כד
 ג'  'ירמיהו ב כה
 כמ"ש ראשית חכמה תהלים קיא י' משלי ד' ז'. ועיין לעיל תורה א' כו
  תורה רז ולעיל תורה לח אות ג' כז
 וברוחניות  -בדפו"ר ותרלד ומתרלו רחניות, וב –בתקפא  כח
 לכל -מתרלו כל, ו -תרלד דפו"ר וגם ב כט
 תהלים כט הנ"ל בתחילת התורה  ל

 שהוא  -בתרלד לא
 עיין זבחים קטז.   לב
 . ובדפו"ר נדפס כאן תורה עג כי תעבור מכאן עד הסוף הוסיף מוהרנ"ת בתקפא לג
 יכולי'  -בתרלד לד
 כנ"ל  לה
 [  'ז ']משלי ד 'י תהלים קיא*  לו
 ותפלה -מתרצו לז

 תורה אור 
עֹז  תהלי ְיקָֹוק  )יא(  כט  ם 

ֶאת   ְך  ְיָברֵּ ְיקָֹוק  ן  ִיּתֵּ ְלַעּמֹו 
לֹום:  ָ  ַעּמֹו ַבש ּ

כה ָוַפַחד    איוב  ל  ַהְמש ֵּ )ב( 
ְמרֹוָמיו:  לֹום ּבִ ה ש ָ  ִעּמֹו עֹש ֶ

ה לז  וישב    בראשית ּלֶ אֵּ )ב( 
ַבע  ש ְ ן  ּבֶ ף  יֹוסֵּ ַיֲעקֹב  ּתְֹלדֹות 

ָנה ש ָ ה  רֵּ ֶאת    ֶעש ְ רֶֹעה  ָהָיה 
ּצֹאן וְ  י ֶאָחיו ּבַ נֵּ הּוא ַנַער ֶאת ּבְ

י  ְנש ֵּ ה  ִזְלּפָ י  נֵּ ּבְ ְוֶאת  ִבְלָהה 
ָתם   ּבָ ּדִ ֶאת  ף  יֹוסֵּ א  בֵּ ַוּיָ ָאִביו 

 ָרָעה ֶאל ֲאִביֶהם: 
)טז( ַוּיֹאֶמר  לז  וישב    בראשית

יָדה   ַהּגִ ש   ְמַבּקֵּ ָאֹנִכי  ַאַחי  ֶאת 
ם רִֹעים:  יֹפה הֵּ א ִלי אֵּ  ּנָ

ף מב  ץ  מק  בראשית ְויֹוסֵּ )ו( 
יט   ּלִ ַ ַהש ּ הּוא  הּוא  ָהָאֶרץ  ַעל 

ָהָאֶרץ  ַעם  ְלָכל  יר  ּבִ ש ְ ַהּמַ
לֹו   ֲחוּו  ּתַ ש ְ ַוּיִ ף  יֹוסֵּ י  ֲאחֵּ בֹאּו  ַוּיָ

ִים ָאְרָצה:   ַאּפַ
)מג( מא  מקץ    בראשית

ֶנה  ש ְ ַהּמִ ֶבת  ִמְרּכֶ ּבְ אֹתֹו  ב  ְרּכֵּ ַוּיַ
ְך   ְקְראּו ְלָפָניו ַאְברֵּ ַוּיִ ר לֹו  ֲאש ֶ

ֶאֶרץ ְונָ  ל  ּכָ ַעל  אֹתֹו  תֹון 
 : ִמְצָרִים

ִלי   ַוּיֹאֶמר  )ג(  מט  ישעיה 
ָך   ּבְ ר  ֲאש ֶ ל  ָראֵּ ִיש ְ ה  ָאּתָ י  ַעְבּדִ

ָאר:   ֶאְתּפָ
ה   ּבֹונֵּ )ב(  קמז  תהילים 
ל   ָראֵּ ִיש ְ י  ִנְדחֵּ ְיהָֹוה  ם  ַלִ ְירּוש ָ

ס:  ְיַכּנֵּ
י ֶצֶדק   ּוַמְלּכִ בראשית יד )יח( 
ָוָיִין ֶלֶחם  הֹוִציא  ם  לֵּ ש ָ  ֶמֶלְך 

ל ֶעְליֹון:  ן ְלאֵּ  ְוהּוא ֹכהֵּ
ֶלם  תהילי אֵּ ַהֻאְמָנם  )ב(  נח  ם 

טּו   ּפְ ש ְ ִרים ּתִ יש ָ רּון מֵּ ַדּבֵּ ֶצֶדק ּתְ
י ָאָדם: נֵּ  ּבְ

ה  ְיַצּוֶ יֹוָמם  )ט(  מב  תהילים 
ירֹה  ש ִ ְיָלה  ּוַבּלַ ַחְסּדֹו  ְיהָֹוה 

י:  ל ַחּיָ ה ְלאֵּ ִפּלָ י ּתְ  ִעּמִ
אלִֹהים   וֵּ )יב(  עד  תהילים 

דֶ  ִמּקֶ י  ּועֹות  ַמְלּכִ ְיש  ל  ּפֹעֵּ ם 
ֶקֶרב ָהָארֶ   ץ:ּבְ

)מד(   מאמקץ    בראשית
ֲאִני  ף  יֹוסֵּ ֶאל  ְרעֹה  ּפַ ַוּיֹאֶמר 
ַפְרעֹה ּוִבְלָעֶדיָך לֹא ָיִרים ִאיש  
ָכל ֶאֶרץ  ֶאת ָידֹו ְוֶאת ַרְגלֹו ּבְ

 ִמְצָרִים: 
ל  ָראֵּ ִיש ְ קֶֹדש   )ג(  ב  ירמיה 
ל   ּכָ בּוָאֹתה  ּתְ ית  אש ִ רֵּ ַליהָֹוה 

יֶ  בֹא  אְֹכָליו  ּתָ ָרָעה  מּו  ְאש ָ
יֶהם ְנאֻ   ם ְיהָֹוה: ֲאלֵּ

ֶכם  ְידֵּ אּו  ש ְ )ב(  קלד  תהילים 
 קֶֹדש  ּוָבְרכּו ֶאת ְיהָֹוה: 

ִעיר   הֵּ ִמי  )ב(  מא  ישעיה 
ְלַרְגלֹו   הּו  ִיְקָראֵּ ֶצֶדק  ְזָרח  ִמּמִ
ַיְרּדְ   ּוְמָלִכים  ּגֹוִים  ְלָפָניו  ן  ִיּתֵּ
ף  ִנּדָ ַקש   ּכְ ַחְרּבֹו  ָעָפר  ּכֶ ן  ִיּתֵּ

 ּתֹו:ַקש ְ 
בֹוד   ּכְ )יא(  קמה  תהלים 

ּוְגבּוָרְתָך  ַמלְ  רּו  יֹאמֵּ כּוְתָך 
רּו:   ְיַדּבֵּ

ַמִים   ם  ַאְבּתֶ ּוש ְ ישעיהו יב )ג( 
ּוָעה:  י ַהְיש  ַעְינֵּ ֹון ִמּמַ ש  ש ָ  ּבְ

ית ָחְכָמה   אש ִ תהלים קיא )י( רֵּ
ְלָכל   טֹוב  ֶכל  ש ֵּ ְיקָֹוק  ִיְרַאת 

תֹו עֶֹמֶדת ָלַעד:  ִהּלָ יֶהם ּתְ  עֹש ֵּ



 מוהר"ן       צד.                   עלו זה בנגב פא  הנעלבים פבליקוטי                               

שהם בחי' חסדים כנ"ל, להדיבור שהוא בחי' גבורות כנ"ל. וזהו 

לא ירים איש   בומבלעדיך  [א]  בחי' יוסף כנ"ל, וע"כ נאמר ביוסף

ידין ורגלין, שהם את ידו ואת רגלו יוסף הוא כלול מבחי'  , כי 

  כי ידין זה בחי' חכמה בחי' קודש כמ"ש  . בחי' החכמה והדיבור

קודש  [ג] ידיכם  ורגלין  שאו  ע"כ  ז,  כנ"ל.  וכו'  הדיבור  בחי'  ה 

צריכין לעסוק בתורה ובעבודת ה' במסירת נפש ובפרט בשעת  

 התפילה, שעיקר שלימות התפילה הוא להתפלל במסירות נפש

ק"ה, [ד] על  נפש  מסירת  כי  ק"ה.  על  נפשו  למסור  שיכוין   ,

)וכמו וכנ"ל    [ה]  בוודאי מרוצה כ"א מישראל אפי' הקל שבקלים

בחוש ראינו  קלים    שכבר  אנשים  שכמה  שלפנינו  בדורות 

ותיכף   להם(  אשרי  ק"ה  על  ומתו  נפשם  מסרו  ופחותים 

כשמרוצה למסור נפשו על ק"ה, נתעורר בחי' שלום בחי' יוסף  

הדיבור,  אל  המחשבה  לקשר  דהיינו  לדבר,  יכולין  ועי"ז  כנ"ל. 

בונה  שזה עיקר הקדושה כנ"ל, שזוכין לזה ע"י שלום כנ"ל. וזהו  

ה' כנ"ל[ז]   ירושלים  וכו'  הדיבור  בחי'  הוא  ירושלים  הוא    ה'  ., 

שזהו  הדיבור,  אל  המוח  לקשר  לזכות  היינו  כנ"ל.  מוחין  בחי' 

שהמוחין בונין הדיבור דקדושה. זה זוכין  בונה ירושלים ה' בחי' 

, זה בחי' מסירת נפש על ק"ה, שכל  [ח]   נדחי ישראל יכנסע"י  

על   להעבירם  כשרוצין  ישראל,  מקדושת  אזי  דהנדחין  ח"ו,  ת 

ק"ה   שע"י  נמצא  ק"ה,  על  נפשם  ומוסרים  תיכף,  נתעוררין 

בחי'   הקדושה, שזהו  לתוך  ישראל  מקדושת  הנדחין  כל  נכנסין 

יכנס ועי"ז  נדחי ישראל  ה'.  ירושלים  ק"ה הוא בחי'  בונה  כי   ,

בחי'   שזהו  הדיבור,  אל  המחשבה  לקשר  יכולין  שעי"ז  שלום, 

 : בונה ירושלים ה' כנ"ל

לנו מזה עצה נפלאה לעבודת ה' ובפרט בשעת    שיוצא  נמצא

ולקשר   כלל,  להתפלל  יכול  שאינו  רואה  שכשאדם  התפילה, 

י אזי  הדיבור.  אל  בוודאיזהמחשבה  שהוא  א"ע  מרוצה    כיר 

הוא   אם  אפי'  שהוא,  כמו  שהוא  אע"פ  כי  ק"ה,  על  למות 

על  להעבירו  רוצים  היו  אם  אעפ"כ,  מאד.  התחתונה  בדיוטא 

בווד ח"ו,  לגמרי  זה  אדת  על  כי  ק"ה.  על  נפשו  מוסר  הי'  י 

לעבור   ולא  השם  קידוש  על  למות  ישראל  פושעי  אפי'  מרוצה 

על דת ח"ו, כאשר ראינו בחוש פעמים אין מספר וכנ"ל. ותיכף  

כשיזכיר א"ע שרוצה למסור נפשו על ק"ה, עי"ז יתעורר בחי' 

כנ"ל והדיבור  המוח  התחברות  בחי'  שהוא  יוסף  בחי'   . שלום 

וכל להתפלל ולקשר המחשבה אל הדיבור וכנ"ל: וכן יוע"כ עי"ז  

פשוט   לדבר  הק'  שיחתו  בתוך  זאת  שאמר  הק'  מפיו  שמעתי 

 [:שצריכין להתפלל במסירת נפש

 

  את ההר   וראיתםי  בזה בנג  עלו)במדבר יג(  [  ט]  פא
הוא, שהדיבורים    הכלל, ופי' רש"י פסולת א"י:  [יא]   מה הוא 

נקרא   או בתפלה  צדיק שמדבר בתורה  היא  של  כי ארץ  א"י, 

קמג(   )תהלים  כמ"ש  נפש,  וכו'בחי'  כארץ  הוא נפשי  ונפש   .

ה(    כ"שדיבור,    בחי' בדברו  נפשי)ש"ה  וכשהצדיק  יצאה   .

נקרא א"י. והדיבורים שהוא מדבר   יבלהמדבר בתורה או בתפ

נקרא   הוא  חולין,  בשיחת  עם  המון  ולמה יגעם  א"י.  פסולת 

אל הדעת, שהוא מדבר שיחת חולין, כדי לקשר את המון עם  

הר    בחי' הר אין  בגמ'  בית המקדש, שנאמר  [יד] דאיתא   אלא 

והלבנון  [טו] הזה  הטוב  דאית ההר  דעת,  בחי'  הוא  וביהמ"ק   . '  

בגמ' )ברכות לג( כל מי שיש בו דעת כאלו נבנה ביהמ"ק בימיו  

שביהמ"ק ניתן בין שתי אותיות ודעת ניתן בין שתי אותיות.  

ותפלה  תורה  ע"י  לקשר  טזכי  שהם  א"א  מחמת  שרשם,  אל  ם 

רחוקים מן האמת. כדאיתא בתלמי המלך )מגילה ט( כשהושיב 

ברא   אלקים  כולם  וכתבו  תורה,  ספר  לו  לכתוב  זקנים  ע"ב 

את  להפוך  והוצרכו  האמת,  מן  רחוק  הוא  כי  וכו'.  בראשית 

הצירופים. כך הצדיק שרוצה לקשר את המון עם הרחוקים מן  

, ולהלביש  [יז]  יחת חוליןהתורה האמתיות, צריך לדבר עמהם ש

ארץ   פסולת  ונקרא  בצירופים.  מדבר  שהוא  רק  התורה,  בהם 

ישראל, כי אף שהם פסולת ארץ, אעפ"כ יש בהם תורה שהיא  

ישראל הפסוק,    בחינות  פי'  וזהו  עם עלו:  המון  היינו שאתם   ,

 כי זה כל האדם   [יח]  כ"שזה, הוא בחי' הצדיק,    זה בנגב,עולים.  

העולם לא נברא אלא לצוות לזה. היינו ודרז"ל )שבת ל( שכל  

ועי"ז   חולין.  שיחת  היינו  א"י,  פסולת  היינו  בנגב,  הוא  הצדיק 

אתכם,   לקשר  ההר  יטוראיתםיכול  הנ"לאת  הדעת  היינו   ,    :  

ועוד כי לפעמים הצדיק נופל ממדרגתו, וכשבא אחד מן המון  

והצדיק נהנה ממנו,   ומדבר עמו דברים של הבלי העולם,  עם, 

הוא   למדרגתואז  בא  והצדיק  להצדיק,  יכול כמחי'  כך  ואחר   ,

וזהו   הדעת.  לבחי'  להעלותם  זההצדיק  כשהצדיק עלו  היינו   ,

, היינו לדבר  בנגב , צריך אתה להיות  כאצריך לעלות למדרגתו 

, שיוכל  את ההר  כבראיתם ועמו שיחת חולין כדי להחיותו, ועי"ז  

 : אז הצדיק לקשר אתכם לבחי' דעת הנקרא הר כנ"ל

 

ע"ב(  איתא[  כג]  פב פח  הנעלבים  בגמרא    [כד])שבת 
משיבים   ואינם  חרפתם  שומעים  עולבים  ואינם 

ואוהביו כצאת השמש    [כו]   עליהם הכתוב אומרכה
 :  בגבורתו

קליפות    הנה שלש  יש  כי  גדולנודע,  וענן  סערה  ואש    רוח 

ובין  [כז]  מתלקחת קליפות  השלש  בין  היא  נוגה  וקליפת   .

בק[כח]  הקדושה נכללת  ולפעמים  נכללת .  ולפעמים   דושה 

. וזהו בחי' סדרי  [כט] בקליפה, והיא בבחי' נשמת העשוקים וד"ל  

  , כנגד השלש קליפות הנ"ל, ורבעי[ל]   בראשית, שלש שני ערלה

חשמ"ל  [לא] בחינות  והוא  נוגה.  כנגד  לפעמים  [לב]   הוא  כי   ,

  נכללת במ"ל אורות. וזהו סוד מילה, כי יש שלש עורות, הם ג'

. וכל החרפות הבאים[לג]   קליפות. ועור דק רביעי, בחינות נוגה

 

 
 בראשית מא מד   א
 ובלעדיך)כלשון הפסוק(  -בתרלד ב
 תהלים קלד ב' ג
ועיין לקוטים    ,עמוד התפלה אות מא ואילך עיין בעש"ט עה"ת פ' נח  ד

 זריטש מאות לא כמה אותיות.עיקרים למגיד ממ
לשון חז"ל בקהלת רבה א' ח' ובפרש"י בראשית כט כא עה"פ הבא    ה

 המדרש ב"ר ע' יח   את אשתי ואבואה, העתיקו משם בהביאו דברי
הזו    ו התוספת  כל  שכנ"ל  מרובעות  אע"פ  ונראה בסוגרים  הסוף   מד"ה    עד 

מוהרנ"תהו בסוגרים  כאן    ,בתקפא  סיף  שמביא  א  עגולות סגר  הדוגמא  ת 
 בתוך ביאורו. 

 תהלים קמז ב' ז
 סוף הפסוק הנ"ל  ח
 ים לא ידוע מתי והיכן נאמרה  רלשון החב ט
בדפו"ר  י ובתרלד  -גם  רש"י,  ופי'  הוא  מה  ההר  את  את    -וראיתם  ועליתם 

וראיתם את הארץ מה הוא ופי' רש"י. ומתרלו ההר ופי'  ועליתם את    -ההר 
 רש"י  

עיין בפסוק שרבינו שינה אותו ולפ"ז צ"ע איך לקרא הוא או היא   יא
וקד היא אבל לפי רבינו אולי  כי בפסוק הכוונה לארץ וכתיב הוא ומנ

 הכוונה להר 
 בתפילה -מתרצו יב
 כסולת  -פסולת, בתקפא נראה כתוב -ותרלד בדפו"ר יג

 
בסוגרים  יד בפנים  כאן  כתב  ע'  )  -בתשכט  לבנון,  וע'  צ"ל  נו,  גטין 

ילמדנו בשם  ואתחנן  פ'  כן  (.ילקוט  זה  פרש"י    ואמנם  לבנון  שם 
עיין ילקוט    אבל  ן וכו'.הביומא לט: שמלבין עונותי  הואוכן    .ביהמ"ק

עיין פסחים  דברים פ"ג רמז תתטז ההר זה ביהמ"ק. ו  שמעוני עה"פ הזה
ועיין תנא    ,פח. מדרש תהלים )שוחר טוב[ מזמור פא אברהם קראו הר

קנינו דב ביהמ"ק  טז  טו  שמות  בבחיי  הובא  יז  פרק  זוטא  אליהו  י 
 [ שנאמר הר זה קנתה ימינו

 דברים ג' כה  טו
 ותפילה -בתשכט  טז
ועיין בעש"ט עה"ת    .דגל מחנה אפרים פרשת מצרע בשם הבעש"ט  יז

 בראשית אות קיא ובאר מים חיים שם אות פט 
 יג  קהלת יב*  יח
 )כלשון הפסוק(  עליתםו -וראיתם, בתרלד ומתרלו -גם בדפו"ר יט
 למדריגתו   -מתרלו כ

 למדריגתו  -מתרלו כא
 וק( )כלשון הפס ועליתם -מתרלוובתרלד  וראיתם, -גם בדפו"ר כב
 ן נאמרה לשון החברים לא ידוע מתי והיכ כג
לשון רבינו הוא לשון העין יעקב שם וקרוב לזה ביומא כג. וגיטין   כד

 ן עולבין  לו: הנעלבין וכו' אבל בשבת הלשון עלובין ואינ
 ( כלשון הגמ')עושים מאהבה  -בתרלד הוסיף כאן כה
 שופטים ה' לא  כו
 * ביחזקאל א' ד' כז

 
ם  "ב ועי"ש הקדמת המתוק מדבש מש"כ בשזוהר בראשית יט סוף ע  כח

 האור יקר )כרך ב שער ד' סימן ו' עמ' כב( וציין לזוהר פנחס רכז.: 
ף נג:[ ובסוף * זוהר סבא דמשפטים דף קיג. ]עיין לעיל תורה לט ]ד כט

 תורה לז ]דף נב. עי"ש גרסת תשכט בראש העמוד[ 
 ויקרא יט כג ל

 שם פסוק כד. ועיין משניות פרה א' א' לא
 עיין קהלת יעקב ערך חשמל בסופו  לב
גה בזוהר שלח דף קס"ג מבואר דנ -יעהערך פר -קהלת יעקב  עייןו לג

סוד הסרת ג' קליפות טמאות  זה המילה הוא  ולפי  ו'  וכ  נקרא פריעה, 
 עי"ש. ועיין תיקון לז דף עח.

 תורה אור 
)מד(   מאמקץ  בראשית  

ֲאִני  ֵסף  יוֹּ ֶאל  ְרעֹּה  ַ פ  ֹּאֶמר  ַוי 
ִבלְ  ָעֶדיָך לֹּא ָיִרים ִאיׁש ַפְרעֹּה ו 

ָכל ֶאֶרץ ֶאת יָ  דוֹּ ְוֶאת ַרְגלוֹּ ב ְ
 ִמְצָרִים: 

ְיֵדֶכם  או   ש ְ )ב(  קלד  תהלים 
ָבְרכו  ֶאת ְידָֹּוד:   קֶֹּדׁש ו 

ם  תהלים קמז )ב(  ַלִ ׁשָ ֵנה ְירו  וֹּ ב 
ס:  ָרֵאל ְיַכנ ֵ  ְידָֹּוד ִנְדֵחי ִיש ְ

 תורה פא 
יג אָֹּתם    במדבר  ַלח  ׁשְ ַוי ִ )יז( 
ָלתו   ה  ָנַען מׁשֶ כ ְ ֶאֶרץ  ֶאת  ר 
אֲ  ֹּאֶמר  ֶגב ַוי  נ ֶ ַ ב  ֶזה  ֲעלו   ֵלֶהם 

ָהָהר: ֶאת  )יח(   ַוֲעִליֶתם 
ִהוא   ַמה  ָהָאֶרץ  ֶאת  ְרִאיֶתם  ו 

ָעֶליָה   ב  ַהי ׁשֵ ָהָעם  ֶהָחָזק  ְוֶאת 
ִאם   הו א  ַהְמַעט  ֲהָרֶפה  הו א 

 ָרב: 
ָיַדי  י  ת ִ ַרש ְ ֵ פ  )ו(  קמג  תהילים 

ֲעֵיפָ  ֶאֶרץ  כ ְ י  ַנְפׁשִ ְלָך  ֵאֶליָך  ה 
 ֶסָלה: 

פ ָ  )ו(  ה  השירים  י  שיר  ַתְחת ִ
ָעָבר   ָחַמק  ִדי  ְודוֹּ ִדי  ְלדוֹּ ֲאִני 
יהו    ת ִ ׁשְ ק ַ ב ִ רוֹּ  ְבַדב ְ ָיְצָאה  י  ַנְפׁשִ

ְקָרא ְמָצאִתיהו   ְולֹּא  ְולֹּא  ִתיו 
 ָעָנִני:

א  נ ָ ָרה  ֶאְעב ְ )כה(  ג  דברים 
ָבה   וֹּ ַהט  ָהָאֶרץ  ֶאת  ְוֶאְרֶאה 

ן   ְרד ֵ ֵעֶבר ַהי ַ ר ב ְ ב  ֲאׁשֶ וֹּ ָהָהר ַהט 
ָבנֹּ  ה ְוַהל ְ  ן: ַהז ֶ

ֹּל   ָבר ַהכ  ף ד ָ קהלת יב )יג( סוֹּ
ְוֶאת   ְיָרא  ָהֱאלִֹּהים  ֶאת  ָמע  ִנׁשְ
ל   כ ָ ֶזה  י  כ ִ ר  מוֹּ ׁשְ ָתיו  ִמְצוֹּ

 ָהָאָדם: 
יֹּאְבדו   שו ן  כ ֵ )לא(  ה  פטים 

ְואֲֹּהָביו   ְידָֹּוד  ְיֶביָך  אוֹּ ָכל 
קֹּט  ׁשְ ְגֻבָרתוֹּ ַות ִ ֶמׁש ב ִ ֶ ֵצאת ַהׁש  כ ְ

ִעים שָׁ ָהָארֶ   ָנה:ץ ַאְרב ָ
א   ה )ד(  יחזקאל  ְוִהנ ֵ ָוֵאֶרא 

ן  פוֹּ ַהצ ָ ִמן  ָאה  ב ָ ְסָעָרה  ַח  רו 
ַחת ְונַֹּגה   ל ְוֵאׁש ִמְתַלק ַ דוֹּ ָעָנן ג ָ

ו ִמת   ָסִביב  ֵעין לוֹּ  כ ְ ָכה   וֹּ
ְך ָהֵאׁש: וֹּ ַמל ִמת   ַהַחׁשְ
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 לעמו יתן זה עמאמר 
 מספה"ק ליקוטי מוהר"ן

 
 א

 
 

 התורהזמן אמירת 
זו   ידוע מתי  הלשון  תורה  חברים לא 

 והיכן נאמרה 

 

 פתיחה
  ו כולועד שנעשה דבורבלי מחשבה זרה ושום פניה,  בכוונה שלימה לתפלהתורה זו עיצה כיצד לזכות 

על דת והוא מוסר נפש   עבירועכו"ם לה עומד עליוכאילו חכמה. והעצה היא לכוון קודש דהיינו שמגלה  
  ולא נותן ,שממאן להפרד מהקב"השלהבת אהבה,   ,ומוכן למות על קדוש ה', כי עי"ז מתעורר בחי' יוסף שבו

 רה. זבה במחשפריד מחשבתו מהקב"ה הלחיצונים ל 
 
 

 ליקוטי הלכות

בחינת ברית שלום ועל ידי ראשית    הכהן הוא  אשית הגז לכהן, כיועל כן צריך לתן ר  -  ראשית הגז א השלום מחבר הפכיםיו"ד  

הגז שנותן לכהן על ידי זה נעשין הבגדים בבחינת שלום שהוא בחינת פסק הלכה שעושה שלום בין המחלקת כנ"ל. ועל כן 
יכולים להכריע ה ידי שהם בבחינת שלום הם  יורו משפטיך ליעקב. כי על  פסק הלכה ההוראה נתנה לכהנים, כמו שכתוב, 

  . לכן מותר בשעטנזבתכלית השלום   ן בשעת עבודה הואמחלוקת אבל הכה  'בחי  אז הוועטנ  נת שלום כנ"ל.כי זה בחיולהורות  
וזהו תכלית השלום, כי עקר מעלת השלום כשעושין שלום בין שני הפכים, כמו שכתב רבנו נרו יאיר )בסימן פ( ועל כן עקר  

 :מצות בגדי כהנה שיהיה מכלאים כנ"ל

חינת שני הפכים, כמו שכתב רבנו זכרונו  עקר ההולדה על ידי התחברות שני הפכים, כי איש ואשה הם ב)ד(    כא-ד  אה"ע יבום ג אות

לברכה במקום אחר, וכמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, איש מזריע לבן שממנו כו', אשה מזרעת אדם וכו'. והם שני הפכים  
שלום שמתחברין שני הפכים, כמו שכתב רבנו זכרונו  נת שלום, כי עקר הכי אם על ידי בחי  לבן ואדם, ואי אפשר שיהיה הולדה

לברכה במקום אחר. נמצא, שעקר ההולדה על ידי אמונת חכמים שהוא בחינת אשה יראת ה' שעל ידי זה זוכין לשבת שהוא  
שיש לו פה, ועל    לוםת שום כשהוא בבחינועקר שלמות השל)כא(       שעתא דזווגא, וזוכין לשלום שעקר ההולדה בא משם כנ"ל. 
כדי שיהיה בבחינת שלום שיש לו פה, שזה עקר השלום כנ"ל, ואז    כן צריך לקרות את התורה, שהוא בחינת שלום, בפה דיקא,

דיקא זוכין לחיים בבחינת כי חיים הם למוציאיהם בפה דיקא, כי עקר החיים מקבלין על ידי שלום דיקא, כמו שכתוב, "שים  
ן שני הפכים, כמו שכתב  כי ארך ימים ושנות חיים ושלום". כי עקר השלום כשמתחברים". וכמו שכתוב, "ם טובה וברכה וחיישלו

רבנו זכרונו לברכה במקום אחר וזה נמשך על ידי אמונת חכמים תורה שבעל פה, כי על ידי החכמים שמחברין ומיחדין תורה  
ם ונעשה שלום ביניהם ומשם עקר  מתחברין כל ההפכי  גבורות, על ידי זהשבעל פה עם תורה שבכתב, שהם בחינת חסדים ו

ידי התחברות הנשמה עם הגוף שהם שני הפכים, ועל ידי שלום מתחברין יחד, הנשמה והגוף וזוכין  החיים, כי עקר החיים על  
בפה    חיים הם למוציאיהם לחיים. נמצא, שעקר החיים על ידי השלום ועקר השלום כשהוא בחינת שלום שיש לו פה, וזהו כי  

 דיקא כנ"ל.  

כי עקר התהוות של כל העולם ומלואו הוא מהארבעה יסודות אש רוח מים עפר, כי ה' יתברך ברא    )ב('  ג  'בחו"מ מצרנות ד' אות  

מערבים כל הארבעה יסודות   הארבעה יסודות ומהם הרכיב והמזיג כל העולם ומלואו, שהם דומם צומח חי מדבר, שבכל אחד
כלולים השאר. והצומח עקרו בבחינת מים וכו', אבל כל אחד כלול מכלם כמובא כל זה  ינת עפר ובו  בדומם העקר הוא בחרק ש

בספרים. ועקר קיום כל הדברים שנתהוו מהארבעה יסודות הוא על ידי סדר ההרכבה שנתמזגו ונרכבו במזג השוה כפי הראוי  
מרוח ואויר, ואש ממים וכן כלם רק   עפר משנה מאד הרבה מחברו, כי ה  ארבעה יסודות כל אחד ואחד משנהלאותו הדבר, כי ה

ה' יתברך בחכמתו הנפלאה בראם בחכמה כזאת שיוכלו להתערב ולהתמזג זה עם זה עד שיתהוה מהם כל הדברים שבעולם  
  ו, שזהו עקר בחינתין הארבעה יסודות כל אחד למקומויתקימו ויחיו כל זמן קיומם עד שיגיע הזמן שיכלו ואז חוזרין ומתפרד

ון וההפסד של כל הדברים כידוע. ועל כן ברא ה' יתברך כחות ממצעים בין הארבעה יסודות כדי שיוכלו להתמזג  המיתה והכלי 
א קר ולח  זה עם זה, כי עפר קר ויבש ומים שסמוך לו הוא קר ולח ויש לו שיכות עם העפר על ידי ששניהם קרים וכן מים הו

וכו', כמ ידי  שעקר קיום כ  באר בספרים. נמצא,ורוח לח וחם  ל הדברים שבעולם שנתהוו מהארבעה יסודות עקר קיומם על 

על כן עקר קיום כל העולם ומלואו הוא על ידי  החבור וההרכבה שלהם כשהם ממזגים במזג השוה כפי הראוי לאותו הדבר.  

יבם וממזגם וא מחברם ומרכנמשכין כלם והמנו  כי מ, כי הוא מחיה ומקים כלם,  בחינת היסוד הפשוט שהוא הצדיק יסוד עולם

מחמת שהוא בבחינת יסוד הפשוט, שהוא  שעל ידי זה עקר קיום כל הדברים כנ"ל. כי    יחד במזג השוה ועושה שלום ביניהם

  זג השוה ולעשות שלום ביניהם, פשוט בתכלית הפשיטות בלי שום שנוי כלל, על כן הוא יכול לחבר כלם ולכללם יחד למזגם במ
חותם המשנים נמשכין  ואף על פי כן מאחר שבאמת כל כ,  חותם מהפכים זה מזהוו וכמאד כל אחד מחבר  על פי שהם משנים  ףא

מיסוד הפשוט שאין בו שום שנוי, ושם שרש כל הארבעה יסודות עם כל כחותם, על כן הוא מאיר בהם וממשיך בהם כח פשיטותו.  
לם, כי כל זמן שהארבעה יסודות מחברים  כל הדברים שבעושזה עקר קיום    שוהה שלום ביניהם וממזגם במזג הועל ידי זה עוש

יחד באיזה דבר ומתנהגים במזג השוה אזי יש קיום וחיות לאותו הדבר, אבל כשנתבלבל הסדר שביניהם ומתגבר יסוד אחד על  
א על ידי  כל החולאת שבאדם בארבעה יסודות וכנ"ל. ועל כן  חברו מזה נפסדים ונתקלקלים ונכלים, כי הכליון הוא פרוד ה

חלקת הארבעה יסודות שאין מתנהגים במזג השוה, חס ושלום, ומתגבר יסוד אחד על חברו כידוע וכמובא מזה בדברי אדוננו  מ

יק יסוד עולם  נמצא, שעקר קיום כל הדברים שבעולם הוא על ידי השלום שנעשה על ידי הצד)ג(      מורנו ורבנו זכרונו לברכה:

 
 ירושלים תשפב    ד' כסלועד    חשון  בכ א
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ד הפשוט וכנ"ל ועל כן לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא  ינת יסוברית שלום שהוא בח שהוא בחינת  
כי אפ  ידי השלום,יהשלום.  הוא על  יסודות  כל הדברים שנתהוו מארבעה  קיום  בגשמיות עקר  ידי שמתנהגים    לו  דהינו על 

דיק יסוד עולם וכו' שעל ידו עקר  ידי הצחברו וזה נעשה על  לגבולו ואינו מתגבר נגד  היסודות במזג השוה ואין אחד יוצא חוץ  

לענין המדות הנמשכין מהארבעה יסודות וכל מדה כלולה מכלם וצריכין לידע איך להתנהג    מכל שכן ברוחניותהשלום כנ"ל.  

מת שהוא  ת כי אם על ידי הצדיק האשבודאי אי אפשר לידע איך להתנהג בכל המדובכל מדה לברר הטוב ממנה ולבער הרע 

ט, שהוא בחינת הנהר היוצא מעדן וכו', שהוא משקה את הגן דא אוריתא שכלולה מכל המדות, שאי אפשר ד הפשובחינת יסו
לידע איך להתנהג בכל המדות שהם כלל כל התורה אשר היא חיינו וחיות כל הדברים שבעולם כי אם על ידי הצדיק יסוד 

לברר מכל מדה    ם ולחברם ולעשות שלום ביניהםע למזג יסודות, שהוא יוד  כל המדות הנמשכין מארבעהעולם, שהוא יסוד  
ומדה הטוב מהם ולהתנהג בהם במזג השוה, הכל בעתו ובזמנו באפן שיתקים ויחיה חיים אמתיים על פי התורה, שזה עקר החיות  

  אותיות ת שהם בחינת ארבע  הם בבחינת הארבעה יסודו  של כל העולמות שכלולים מארבעה יסודות. כי גם העולמות העליונים
השם, כמובא בכתבים שארבעה עולמות אבי"ע )אצילות בריאה יצירה עשיה( הם בחינת שרש הארבעה יסודות ששרשם ארבע  

כפי    ועל כן שנאוי המחלקת מאד, בפרט כשחולקין, חס ושלום, על צדיק האמת וכשרי הדור, כי   .......אותיות השם, עין שם.  
בעה יסודות, כי נתקלקל השלום שביניהם על ידי שנתעורר מחלקת בין  בין האר  חברו כן נעשה פרודהמחלקת שחולק אחד עם  

כי כל אדם ואדם יש לו אחיזה באות מיחד ובמדה מיחדת וביסוד פרטי אף על פי שכל אדם כלול מכל הארבעה  בני אדם,  

בעי בני אדם ובמדותיהם,  דולים בטעל כן יש שנויים ג ביסוד פרטי ובמדה מיחדת. ויסודות ומכל המדות, אף על פי כן עקר אחיזתו  
כי זה כנגד חברו בחינת אש וחברו, בחינת מים כנגדו וצריכין שיהיה שלום ביניהם, כי עקר השלום הוא בין שני הפכים )כמו 

מחלקת בשרשי מחלקת ביניהם אזי נתעורר    אבל כשנתעורר, חס ושלום,  שכתב אדוננו מורנו ורבנו זכרונו לברכה במקום אחר(.
אחזין בהם. וכשנעשה מחלקת בין היסודות מזה באין, חס ושלום, כל החרבנות וכל החולאת, חס ושלום, וכו',  ות שהם נ היסוד 

רחמנא לצלן, כי הכל כפי פרוד הארבעה יסודות, חס ושלום, כי כשאין הארבעה יסודות מתנהגין במזג השוה, חס ושלום, אזי  
כל החרבנות    בר האש כנגד המים והמים נגד האש וכן השאר. ומזה, כי מתגחד נעשה מצר לחברום מצרים זה לזה וכל אחד ואה

שהתגברו מאורי אש כנגד מאורי אור והחריבו את הבית המקדש    וזה בחינת חרבן בית המקדש        וכל הצרות, חס ושלום:
על צדיקי אמת.    חלקוי המחלקת, ובפרט שיהם הרעות והעקר על יד והכל על ידי שפגמו בהארבעה יסודות במדותיהם ותאוות 

וכמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה )שבת קיט(, לא חרבה ירושלים עד שהשוו בה קטן וגדול ובזו תלמידי חכמים וכו'. וגם  
אמת שמהם עקר  אמרו שעקר חרבן בית שני היה על ידי שנאת חנם, כי על ידי שנאה ומחלקת, בפרט כשחולקין על צדיקי  

ת שזה עקר קיום הכל כנ"ל, וכשחולקין עליהם אזי נעשה מחלקת בין הארבעה יסודות ואזי  סודו הרכבה של הארבעה יהחבור וה 
 . מצרים זה לזה ומזה באים כל החרבנות, חס ושלום, ועל ידי זה נחרב הבית המקדש

א בדיני נזיקין התנ  שתפסה בפשתנו  ו וז( וזה בחינת זה בא בחביתו וזה בא בקורתו וכו' וכן זה בא בנר)לב    חו"מ נזיקין ד' אות לב 

כי ה' יתברך ברא את העולם בכמה  ענינים אלו שהם הפכים זה לזה. כי עקר השלום הוא בין שני הפכים, )כמבאר במקום אחר(.  
וכמה שנויים לאין מספר כגון קר וחם, רך וקשה וכו'. וכן בני האדם משנים בדעותיהם מאד, כי כמו שהם משנים בצורותיהם  

במדרש פרשת פינחס, וכל זה בשביל להשיג ולהכיר אותו יתברך על ידי זה דיקא, כי כל    הם, כמו שכתובמשנים בדעותי  ך הםכ
השנויים נמשכין מבחינת הצמצומים הנ"ל, שהם המדות והספירות שבהם צמצם אלקותו בכמה שכליים נפלאים עד שנתהוו  

ומשם נשתלשלו ונתהוו כל העולמות וכל   ה רחמים וכו'.ו', זה דין וזה וכ המדות שהם נראים כהפכים זה מזה שזה חסד וזה גבור
הברואים ומשם נמשכין כל השנויים שיש בהם. ועקר קיום הבריאה על ידי השלום וההכרעה בין המדות כידוע. וכן בכל הדברים  

וחיות כל  קיום ועקר ם וכו'.  זה חשבעולם שנבראו מארבעה יסודות, אש, רוח, מים, עפר, שהם בטבעם כהפכים זה מזה, זה קר ו 

דבר מדומם צומח חי מדבר כשהיסודות ממזגים בו במזג השוה בבחינת ההכרעה ושלום בין היסודות, כי כשחס ושלום מתגבר  
יסוד אחד נגד חברו הוא חרבן הדבר והריסתו, כמו כן הוא ברוחניות שעקר כל הצמצומים שעל ידם היה כל הבריאה שהכל  

כנ"ל שאי אפשר לבוא להשגת אלקות כי אם כשזוכין לכלל כל הצמצומים  השגות אלקות    אם כדי להשיג   ה כיכאשר לכל לא הי
בגמרא מפרשים פרוש תוספות אי אפשר לחדש שום דבר ולברר הדין    כמו שבלמוד הפשוט     יחד להכריע ולתוך השלום ביניהם. 

נולד החדוש, דיקא על  רות שאז דיקאהקשיות והסתין כל כי אם כשיודעין להכריע בין כל הסברות ההפוכות ולתוך השלום בי
כמה קשיות וסתירות וזכה לבוא על סברא לתרץ ולישב הכל ולעשות שלום בין כל הסתירות על ידי זה נולד  ידי שהיה קשה  

ין  יודעשהיא פנימיות התורה אי אפשר לבוא לשום השגה כי אם כש כמו כן בענין השגות אלקות החדוש ונתברר הדין לאמתו,  
השכליים והצמצומים שנראים כהפכיים חס ושלום, להכריע ביניהם ולכללם יחד כראוי שאז דיקא  חד כל המדות ו להכריע ולי

ועל כן גדול מעלת השלום בין אדם לחברו, כי כל אחד  באים להשגת אלקות. נמצא, שעקר השגת אלקות הוא על ידי השלום. 

ו יחד באהבה שיבואו לידי הכרעה ושלום ואז צריכין שיכלל  נה מחברו, אבלו משמישראל הוא צמצום ושכל מיחד ועל כן דעת
דיקא על ידי שיכללו כל השנויי דעות יחד על ידי זה דיקא יזכו להשגות אלקות שנמשך על ידי ההכרעה והשלום בין הצמצומים  

ולם להורות  ל הדברים שבעחברו. וכן בכאחד מאבל כשפוגעין זה בזה ואין נזהרין זה מזה והולך אחד נגד חברו אזי נזוק      וכנ"ל:
שכל הדברים שבעולם שהם הפכיים זה מזה כלם צריכים להעולם רק שיזהרו להתנהג בהם במזג השוה ואז כל אחד מועיל  
ומסיע לחברו ועל ידי כלם יחד באים אל תכלית המכון בגשמיות וברוחניות. על כן צריכין לזהר מאד שלא ילך אחד נגד חברו  

ומזה יבין האדם לכל הדברים שבעולם שצריך להתרחק מאד              ה ויתקלקל המכון:זיקו זה את זושלום שאז י   הכרעהבלי  
ומזה יכולין להבין      ...    מאד ממחלקת ולבלי לבקש קנאה ושנאה על חברו, אדרבא ישתדל בכל כחו לדון את חברו לכף זכות.

ת ולא יאמר פלוני יקפח פרנסתו כי לזה רשות  לכף זכוום ולדון את חברו שהאדם צריך לרדף אחר השל בכל הדברים שבעולם
לעשות המשא ומתן ולזה רשות ואין אדם נוגע במה שמוכן לחברו, ולעולם יעבר האדם על מדותיו ובזה ינצל מכל מיני הזקות  

טוב   יב בדיןוא באפן שחברו יתחיקו זה את זה. ואפלו אם הומחלקת. ולא לילך נגד חברו דיקא כמו שחברו הולך כנגדו עד שיז

כי טוב לסבל  יותר לברח מדינא ודינא וימתין הוא במקומו ויותר לחברו שילך תחלה כדי שלא יבוא לידי ריב ודין ומחלקת.  

לקת ושנאת חנם  מכל שכן וכל שכן מחאיזה מניעת רוח או איזה הפסד מלבוא לידי מחלקת שיפסידו הרבה יותר בכפלי כפלים,  
פרנסות בחנם, כי אין העולם מתקים אלא על השלום, כמו שאמרו רבותינו זכרונם  בד מאה  ונצחון בעלמא שאו  בשביל כבוד

 לברכה:

 
 ורה זו תלשיחות השייך 

 אטאוצק  מעיר יצחק קראקווסקי שכתב הרב  מכתב 
עה וכתבו  אכתוב לך איזה הערות שנופל בדעתי בעת הכתיבה על הסדר שכתבתי לך את בריתי שלום שכתוב ואו קטי...

ב ע"פ  כתיב כאן ואו קטיעה, והוא קשה הבנה. אך יתייש  תיב ואו קטיעה כי יעקב כתיב פ"א בואו מלא וע"כ כי לכן כ 
המבואר בהתורה פ' כי מסירת נפש נמשך מחמת שוא"ו א"א לקרוא בלא הוא"ו שניה, והוא"ו הראשונה הוא יעקב והשניה  

ניה  שלום גבורות וחסדים ע"ש הענין הנפלא. והוא"ו שוסף וזה הוא בחי'  הוא יוסף ומסירת נפש נמשך מוא"ו שניה שהוא י 
ופנחס מסר נפשו ולכן כתיב וא"ו קטיעה שמשם נמשך מסירת הנפש  הוא וא"ו קטיעה שהוא רק נמשך אחר הראשון.  

 ין כי קצרתי. וכתיב זה בתיבת שלום, כי זהו הוא שלום. וביעקב כתיב פ"א מלא כי הוא וא"ו הראשונה ע"ש כל התורה ותב 
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ה  תובאמ  הוא  ושלום  דין  וששה  הם ששה חסד  ואוין  שני  השני  וכאן  לומר  גירסת האר"י  שזהו  בינם,  כתובים  מכריע 
המכחישים זא"ז בין שני עשר מדות יש שני כתובים מכחישים ששה חסד וששה דין והמדה שלשה עשר הוא זה בעצמו  

ף הוא המכריע שלום, וזה שששה שבטים  ם שהם הואוין שיוסעד שבא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם שהם הי"ב שבטי
פל. וזה בעצמו השני ואוין. וזה שאומרים יגלי לן  שה לא כפל וכתבו שהחזקים כפל שמם והחלשים לא ככפל שמם וש

  טעמי דבתריסר )נהמי( דאינון את בשמיה כפילה וקלישה, היינו הי"ב חלות הם אות וא"ו שהוא שני ואוין כי א"א לקרות 
הוא השליט שביניהם, ומסירת נפש הוא שלום    יה, והם כפילה שכפל שמם. וקלישה החלשים, ויוסףוא"ו בלא וא"ו שנ

 כי הוא שלהובין דרחימה כי מסירת הנפש נמשך מאהבה והואו בעצמו גבורה ע"ש. ע"ש 

ה שלימותא בשלימו  אפשר ענין אהבה רבה הנזכרת בזוהר פרשת בראשית א"ר אליעזר אהבה רבה היינו אהב  וזה הוא
יאיר הוא פנחס  ן יאיר דהא איהו בהאי דרגא קאים ורבי פנחס בן  דתרין סטרין וזה שא"ל אימא ברי קמי רבי פנחס ב 

וקאים בהאי דרגא אהבה רבה, ואפשר לכן נתנו לו כהונת עולם לו ולזרעו אחריו כי כהונת עולם הוא אהבת עולם.  
קאים האי אהבה מתקשר בעלמא עלאה אהבת עולם  י אהבה רבה בגין דואיתא בזוהר פרשת ואתחנן מאי טעמא איקר

ם באהבה רבה. ועוד מדבר שם ממסירת הנפש אברהם  רזא דעלמא תתאה בלא פרודא ע"ש שמקושר אהבת עול דא  
מסר נפשיה לגביה, ואברהם קאים בעשר נסיונות בגין דאתקשר ואתדבק בימינא דקב"ה דאיהו אהבה רבה: ואפשר כי  

יה שיטול שכרו, כי השכר הוא אהבה  "י האהבה מתגבר גבורה שבחסד, ולכן כתיב בדין הנפש מקודם אהבה וע במסירת ה
 הוא בדין מדה כנגד מדה כמו שהאהבה שלו היתה בגבורה ומסירת הנפש.  כידוע והשכר 

  ים בן בנו של יתרו בהתורה ס' ל"ת שהגרים נמשכין מגבורות כי אין להם חסדים מצד האב. ולכן היו השבטים אומרועיין  
הכתוב מעיד בן    בזמרי. וזה פגם כשאין ממתק הגבורות שבו, אבל  שפיטם עגלים, ולכן מצד הגבורות שלו עושה נקמה 

אלעזר בן אהרן שהיה לו חסדים מצד האב ובפרט בן אהרן הכהן שהוא חסד אהבה וקמץ הכהן. אבל הנקמה והגבורה  
רחימותא. וזה דכתיב תחת אשר קנא לאלקיו כי  דתגבר ע"י שלהובין  היתה מאהבה בעצמה שזהו שלום מסירת נפש שמ

ועי דרחים  מאן  כל  קנאה  כשאול  קשה  ויחי  בזוהר  האי  ין  דקני  כיון  רחימותא,  רחימותיה  לאו  קנאה  עמיה  קשור  לא 
תיב  רחימותא אשתלים, וזה דכתיב את בריתי שלום ודרש ה' שלם ותבין. והלשון לאלקיו כי בכל פעם בתיקון הברית כ

ג"כ  באלקות וזה הלשון אלוק עיין בהתורה כ"ג וזה    ה אלוק ופירש רבינו כי ע"י תיקון הברית נתקשרז לשון מבשרי אח
 הלשון לאלקיו. ועיין בתיקונים שהוא ג' אהבה ג' אחד ובראשית ג' אהבה והוא מאמר סתום ע"ש. 

ת חדש כי שם שלום  יוסתום ומשם נמשך ח  מבטל חיותו כי פרחה ממנו נשמתו ובודאי עלה למאמר   וע"י מסירת הנפש 
דין, אבל בהשורש שם יש שלום בבחינת    יש שינוי בין הדברים יש שמזגם חסד ויש שמזגםבין כל המדות, כי בהפעולה  

שמפרש בעש"ט ז"ל עושה שלום מצד העושה הוא שלום, כך מצד המעשה יש שינוי, בחינת יוסף שלום בין השבטים  
 וב הג' ויכריע.  כתכחישים עד שיבוא הבחינת כאן שני כתובים מ 

 ובין שניהם.   בין ששה שעות הראשונים חצות 

דמותר להזכיר שם הכנוי בבית המרחץ דהיינו חנון רחום אבל לא שם העצם והזכיר דאסור להזכיר שלום,    ולכן בשבת
ק  ין המדות זה הוא רוהקשה המהרש"א שם ונדחק מאוד, אבל יתיישב כי כל שם יש לה מדה בפני עצמה אבל השלום ב

כי אין הוא מדה בפני עצמה    וע"כ שלום אין שם תואר רק שם העצם ם,  עצם, כי העצם כולל המדות ועושה שלום ביניה בה
רק כולל כל המדות, והברית הוא שלם כי לתיקון הברית צריך שלא יתפשטו החסדים לחוץ רק גבורה שבחסד שזה שלום,  

 שלום אהבה מתחילה ואח"כ מתגבר, ג"כ י מסירת הנפש הוא ולתיקון הברית צריך מסירת הנפש, כ
רט על תיקן הברית לכן ניתן לו את בריתי שלום והדבר שלו לא יהיה נפסק לעולם כהונת עולם לו  נפשו ובפ ופנחס מסר

 ולזרעו אחריו מיין פאיריל ועט טליען ביז משיח ועט קומען,  

נו, וזה הלשון בדין היה שיטול שכרו  לות עם קובבחי' דין עשה פליתקעו תוכחה שפנחס התפלל תפלה  ח'    ועיין בהתורה
 דייקא,   בדין

ששלום הוא היחוד בין המחשבה והדיבור וזה הוא כלי מחזיק ברכה לא מצא אלא השלום, כי שלום הוא    )תורה פ(  ועיין שם
בין עולם הת וזה החילוק  יכול להכיל האור שבתוכו,  ובין הברכה כי הכלי  בין הכלי  ועולם התיקון  זה  כי מבואר  והו 

שם וקטנים ואינם יכולים להכיל את האור,    מבעולם התיקון רק הכלים צרים   בהתוהו יש אותיות גבוהים יותר י  בכתבים כ
 אבל בעולם התיקון הכלים רחבים.  

נכנס  נדב ואביהו כי הם נסתלקו מרבוי אור שהכלים לא יכלו להכיל האור ונשברו הכלים,   וע"כ  אבל    בפנחס נשמת 
 ,  כה שהאור נצטייר בהכלי לטובהבר תי שלום כלי מחזיקבפנחס את ברי

על הפסוק    )תורה פ(  ענין לוחות שניות כי הלוחות ארכן וא"ו והלוחות שניות הם הוא"ו שניה ועיין בהתורה הנ"ל  וזה אפשר 
משה  ות ע"ש ולכן שיבר  נדחי ישראל יכנס כי הוא"ו שניה נתעורר רק כשרוצין לדחות אותו לגמרי מהנקודה של יהד

בהלוחות ראשונות היה שני לוחות כי כל בחינה    לוחות שניות, ולכןפסח ואז נתעורר ה  "ו מבן נכר שלהלוחות ועשה ק
 כלולה מהכל כידוע, ולכן באחד היה מצות עשה ששה חסדים ובהשניה ל"ת ששה גבורות. 

לכל  ל שלום הוא הכולל  פירוש שעושה לו אב תירצו שם הקושיא מ"ש שלום משאר שם כנוי כי בהשאר ה  והתוספות 
לי]ו[מו אך לפי שפירש רבינו ששלום הוא שלא יהא שנוי בין המדות  ג"כ יכול להיות ש  שם המהרש"א ששלום  אדם ונדחק 

 ושלום אמר לא יברא כי האדם )העולם( מלא קטטות  ובין בני אדם מוכרח להיות ששלום הוא כולל, 
שלום  דות ופנחס זכה להבהשורש נכללין כל המה מהעולם כי  דות אך השלום למעלכי כל דבר שבעולם יש לה שנוי מ

פשו ונסתלק מהעולם להשורש ששם שלום בין המדות פרחה נשמתו כי מסירת נפש הוא שלום וא"ו שניה  מחמת שמסר נ 
 בין רחימותא ובין הגבורות,  

ת שהאהבה  ואח"כ אומרים ואהב רת נפש הוא באחד,  בתיקונים הנ"ל, שוא"ו גי' אחד וגם אהבה גי' אחד, ולכן המסי  ועיין 
 והכל מאחד שגי' וא"ו כמבואר בתקונים    )תורה פ( בהתורה הנ"ל גבורה כמו שכתוב בכל נפשך שהוא היתפשט 

שמסר נפשו באחד דרש ואוין כמו שאיתא כמו שדרש אתין דרש ואוין ותיבת אחד בעצמו הוא השלום    ולכן ר' עקיבה
נעשה מהכל אחד  ד כי  י' אחדות, יוסף המדה שלוש עשר גהוא הכולל בין המ  הי"ב מדות והאל"ף  בין המדות כי ח'ד' הם

 שלום הוא אחד.  

הנ"ל על בונה ירושלים ה' שזה הוא בחי' הוי' ע"ש ולכן יוסף גי' ששה הויות נגד הוא"ו הנ"ל ויעקב גי'    ועיין בהתורה 
י' שמונה הויות כי מסר  ים בשביעי ויצחק גכי הששת ימים נכללשבעה הויות כי הוא"ו נקרא מעצמו וזה בעצמו ג"כ הוי'  
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שמתו ועלה להשורש שהוא למעלה מן המדות כמו מילה שהוא לחי"ת מסירת נפש שעולה לחית. ומן יצחק  חה נ ופר  נפשו
שהוא מסירת נפש הגבורה הנמשך מהחסד אהבה בחינת יצחק בן אברהם ועם יעקב שהוא השלום בין המדות כי ע"י  

אברהם שמסר נפשו נולד יעקב כי  בן    יצחקלום שני ואוין ע"ש ולכן מן  ך מרחימותא נעשה שת נפש הגבורה הנמשמסיר
כשיוצאין מהמדות במסירת נפש אח"כ כשהולכין בחזרה להמדות כי מוכרח להיות ברצוא ושוב נעשה שלום בין המדות  

 אף שבהמדות יש שנוי נמשך שלום מהשורש  

ותן לו בריתי שלום  י נ הננ ת הנפש נתוסף בו אז גימ' יצחק ע"ש ואח"כ  מסיר שבשעתאיתא בזוהר   גי' יצחק כן ולכן פינחס
 כשחזר לחיותו להמדות ימיו נעשה שלום בוא"ו קטיעה שהולכים השני ואוים כי אח"כ נולדו יעקב ויוסף. 

  ואח"כ כשיצאו בכל   היה במערה י"ב שנה שהם השני ואוין שמשם נמשך מסירת נפש והוא מסר נפשו אז  רבי שמעון
שלום בין המדות ואז סבל הכל וזה הלשון חזרו ורבי אליעזר  שהוא המר חזרו למערתכם ובהשנה י"ג  מקום שראה נשרף א

)כ"מ שראה וכ'( נשרף והוא רפא שנעשה שלום בין השני מדות חסד וגבורה ואח"כ ראה איש שהי' לו שני מדאני אסא  
מקובץ    .קראקווסקייצחק  עד כאן העתקת מכתבו של רבי)    )חסר הסוף(    "ג.צמו זכור ושמור חו נגד זכור ושמור ויתבי דעתי כי זה בע

 ( מכתבים שארית ישראל הדפיס רבי נתן דוד קניג ז"ל מכתב קב

 
 ת עד כאן השיחו

 

 הקדמה    
  שצריך לזה תנינא בר מזה בתורה מו יכיצד להתפלל בלי מחשבות זרות, וכבר ד  בתורה זו מלמד אותנו רבנו

  א שהו \ב/ ר מזה הבעש"טבבר דוכ , ומסירות נפש בבחי' עליך הורגנו כל היום.בות זרותה גדולה במחשמחלמ
  וכשמצליח   ,הרי המחשבה זרה נכנסת בלא בחירה  אלא שקצת צ"ע  .וכיו"באחרי התפלה נשאר חי  ש  חסד גדול
היא כאן.ו  ,נמצאת  לא  לכוון  היא  פתאם  רלג  לפתע  תורה  מעצם   \ג/ ועיין  להקב"ה  יש  גדול  תענוג    איזה 

ועי"ש הזו,  תנינא  \ד/ המלחמה  נ'  לשתי   ששי  \ה/ובתורה  שא"א  והכלל  כרצונו  מחשבתו  להטות  לאדם  כח 
המחש נדחית  ממילא  לרצונו  מחשבתו  וכשמטה  כאחת  להיות  זרה.  מחשבות  תנינאבה  נא  תורה   \ ו/ ועיין 

  זו אזי אחרי כמה פעמים אזי היצר הרע מתייאש ומסתלק.הלחמה  משכשאדם מתעקש ב

 
ם )חַּ   -   עיין תורה מו תנינא   ב ְעלָּ נ ֶּ ׁש הַּ ְדרָּ ִּ מ  ַּ א ב  יתָּ ה אִּ ָּ ל  ְתפִּ י ש ָּ ְוֵכן ב ִּ ף קכד:(, י ֵ ה דַּ ת    רָּ ירַּ ְינו  ְמסִּ ', הַּ ם" ְוכו  ו  י  ל הַּ ָּ ְגנו  כ  יךָּ ה רַּ לֶּ י עָּ ת, "כ ִּ ינַּ חִּ יא ב ְ הִּ ׁשֶּ

ס ְולִּ  נו  ת לָּ לו  ו  ְחב  ים, ְותַּ לִּ ו  ְלב  ב ִּ ת ְוהַּ בו  ֲחׁשָּ ַּ מ  ם הַּ ה עִּ לָּ דו  ה ג ְ מָּ ְלחָּ מִּ ה ו  לָּ דו  ה ג ְ יעָּ יְך ְיגִּ רִּ י צָּ ׁש. כ ִּ פֶּ ה נֶּ נֶּ ל זֶּ ם, ְועַּ ר ְבר חַּ ֵמהֶּ יךָּ ֱאמַּ לֶּ י עָּ ',  : 'כ ִּ ' ְוכו  ְגנו  ה רַּ
ה:  זֶּ ָּ ֵצא ב  ו  י  ַּ ׁש, ְוֵכן כ  פֶּ ת נֶּ ירַּ א ְמסִּ הו  א ׁשֶּ ְמצָּ ם, נִּ ְעלָּ נ ֶּ ׁש הַּ ְדרָּ ִּ מ  ַּ א ב  בָּ ו  מ  ַּ  כ 

פרשת נח אות מא. יחשוב קודם התפילה שהוא מוכן למות באותה התפילה, מחמת גודל הכוונה, ויש מכוונים   עה"ת עיין בעל שם טוב 
ת בשתים או בשלש תיבות שאומר לפניו יתברך שמו, וכשיחשוב כך, יאמר בלבו למה לי איזה  ים בטבע היה יכול למו ד שפעמ כל כך ע 

פנייה וגאוה, באותה תפילה, כיון שבדעתו אפילו למות אחר שתים או שלש תיבות, ובאמת הוא חסד גדול מה' יתברך, שנותן לו כח  
 ע"ב ודף ז' ע"א(   דף ד'   ומשלים התפילה והוא חי: )צוואת הריב"ש 

זה חסד גדול מה' יתברך שאדם חי אחר התפילה, שלפי דרך הטבע היה לו למות מחמת שמפסיד כוחו, כי נתן כוחו    -   ם אות מב וש 
 בהתפילה, כל כך, מכח הכוונה הגדולה שהוא מכוון: )בריש ליקוטים יקרים, צוואת הריב"ש דף ד' ע"ב( 

דם חי אחר התפילה, שלא יצאה נשמתו מגודל הדביקות: )שפתי  ר שנס גדול הוא כשא ל, שאמ בשם הבעל שם טוב ז"   -   ושם אות מג 
 צדיקים פרשת בשלח( 

ַּ   - סימן תקצח    ועיין חיי מוהר"ן  ל  ַּ ְתפ  י ל א הִּ ֲאנִּ ד וַּ חַּ נו  יַּ ָּ מ  ֱאכ ל עִּ ה לֶּ צֶּ ה רו  יָּ ה ְוהָּ ְילָּ ַּ ל  ת הַּ ן ְסֻעד ַּ יעַּ ְזמַּ ג ִּ יו ְוהִּ נָּ ְדנו  ְלפָּ מַּ ת עָּ חַּ ם אַּ ְר ְלת ִּ פעַּ ית  י עַּ בִּ
ן, וְ  יִּ ְכרו  ֲעדַּ ית. ְוהו א זִּ ְרבִּ ל עַּ ֵ ל  ַּ ְתפ  ְלהִּ ֵדי ֵליֵלְך ו  יו כ ְ נָּ ְמדו  ְלפָּ עָּ ם ׁשֶּ לָּ עו  ן הָּ מִּ ו  ו  נ  ֶּ מ  ֵמט מִּ ָּ ׁש  י ְלהִּ ְלת ִּ ְתחַּ יבו   הִּ ה ז  את ְוֵהׁשִּ ל מַּ אַּ ה ז את ְוׁשָּ אָּ ה רָּ כָּ ְברָּ נו  לִּ

ה ְואָּ  נָּ ן. עָּ יִּ ית ֲעדַּ ְרבִּ ל עַּ ֵ ל  ַּ ְתפ  י ל א הִּ ר אֵ לו  כ ִּ לִּ מַּ נו  ְיכו  ה,  יְך אָּ ָּ ל  פִּ ת ְ ל ְיֵדי הַּ ו  עַּ נ  ֶּ מ  ה מִּ ֲעש ֶּ ה נַּ ְהיֶּ ה י ִּ ֵדעַּ מַּ י יו  י מִּ ל, כ ִּ ֵ ל  ַּ ְתפ  י ִּ ד ׁשֶּ יו עַּ לָּ ין עָּ ְמת ִּ ין ְלהַּ
. וְ  ו  נ  ֶּ מ  ה מִּ ֲעש ֶּ ה נַּ ְהיֶּ ה י ִּ ֵדעַּ מַּ י יו  ן מִּ ֵ ם כ  ׁש. ְואִּ פֶּ ת נֶּ ירַּ ְמסִּ ל ב ִּ ֵ ל  ַּ ְתפ  ין ְלהִּ יכִּ ה ְצרִּ ָּ ל  פִּ י ת ְ ֵבן  כ ִּ י  הָּ ים כ ִּ רִּ בָּ ד ְ ת  הַּ ירַּ ְמסִּ ל ב ִּ ֵ ל  ַּ ְתפ  ת ְלהִּ ֱאמֶּ ֶּ ין ב  יכִּ ְך ְצרִּ ָּ כ 

ת ְ  ל ְיֵדי הַּ ְמֵרי עַּ ֵחר ְלגַּ ן אַּ ְניָּ ו  עִּ נ  ֶּ מ  ה מִּ ֲעש ֶּ ה נַּ ְהיֶּ י ִּ ת ׁשֶּ ְהיו  ל לִּ כַּ ו  י  ד ׁשֶּ ה עַּ זֶּ ָּ ל כ  ו  ט  ְבבִּ ה ו  זֶּ ָּ ׁש כ  פֶּ ה:נֶּ ָּ ל   פִּ
ם   -   תורה רלג   ג דָּ אָּ ל הָּ ים עַּ רִּ ב ְ ְתג ַּ ִּ מ  ׁשֶּ וְ   כ ְ ים,  רִּ ְרהו  ְוהִּ ת  עו  ת רָּ בו  ֲחׁשָּ ְך הו א  מַּ רו  ָּ ב  ׁש  דו  ק ָּ ְלהַּ ֵיׁש  ם,  תָּ חַּ או  צ ֵ ְמנַּ ו  ם  ֲעֵליהֶּ ר  ֵ ב  ְתג ַּ מִּ ו  ק  ז ֵ ְתחַּ הו א מִּ

ׁשָּ  מָּ ְך, כ ְ רַּ ָּ ְתב  ם יִּ ֵ ׁש  ֵעיֵני הַּ ד ב ְ ר ְמא  קָּ ה. ְוהו א יָּ ז ֶּ ל מִּ דו  ג ג ָּ ֲענו  ַּ י ת  ים ב ְ מִּ ְפעָּ ים לִּ כִּ לָּ ְ מ  ל הַּ ׁש ֵאצֶּ י ֵ י  ל ׁשֶּ ה חַּ ָּ מ  ַּ ין כ  יחִּ נ ִּ א, ֵהם מַּ ְגרָּ פַּ א ד ְ מָּ ה  ו  חו  זֶּ צ ְ נַּ י ְ ת ׁשֶּ ו 
אִּ  ָּ ת ֵהם ב  בו  ֲחׁשָּ ַּ מ  מו  ֵכן הַּ ן, כ ְ חו  צ ָּ נ ִּ ן הַּ ל מִּ דו  ג ג ָּ ֲענו  ַּ ם ת  הֶּ ים ְוֵיׁש לָּ לִּ כ ְ ַּ ְסת  מִּ ים ו  ְמדִּ ה, ְוֵהם עו  ם זֶּ חַּ עִּ ת הַּ ינַּ חִּ ב ְ ת ֵהם  ים מִּ ׁשו  ת ְקדו  בו  ֲחׁשָּ מַּ ת )א(. ו  ו  י 

עו  ב ְ  ת רָּ בו  ֲחׁשָּ מַּ ת, ו  רו  ת ְטהו  ו  י  ת חַּ ינַּ ר חִּ ָּ ׁש ב  דו  ק ָּ ה, ְוֵיׁש ְלהַּ ם זֶּ ה עִּ חו  זֶּ צ ְ נַּ י ְ ה ׁשֶּ ְעלָּ מַּ ל ְ ה מִּ נָּ ו ָּ כַּ ים ב ְ יחִּ נ ִּ מַּ ת, ו  ת ְטֵמאו  ו  י  ת חַּ ינַּ חִּ ג  ת ֵהם ב ְ ֲענו  ַּ ְך הו א ת  ו 
ם מִּ  דָּ אָּ הָּ ׁשֶּ ל כ ְ דו  חַּ ג ָּ צ ֵ ְמנַּ ת ו  ת ְטֵמאו  ו  י  חַּ ל הַּ ר עַּ ֵ ב  ם:ְתג ַּ תָּ   או 

ל ְיכ   -   תורה רלג   ד קַּ ן ב ְ ֵ ל כ  ד. עַּ חָּ ם אֶּ עַּ פַּ ד ב ְ חַּ יַּ ת ב ְ בו  ֲחׁשָּ ֵני מַּ ְהיו  ׁשְ י ִּ ם ׁשֶּ לָּ עו  ָּ ן ב  פֶּ ׁשו ם א  ר ב ְ ְפׁשָּ י אֶּ אִּ ל ׁשֶּ לָּ כ ְ ק  הַּ ת רַּ עו  ת רָּ בו  ֲחׁשָּ ֵרׁש מַּ ין ְלגָּ לִּ ו 
ה, ד ְ  ֲעש ֶּ ַּ ל ת  ב ְואַּ ׁשֵ ֲחׁשָּ ב ְ ַּ מ  תו  הַּ ֲחׁש ב או  ל  א לַּ ְינו  ׁשֶּ חֶּ הַּ ה אַּ בָּ ֲחׁשָּ ה מַּ ֲחׁש ב ֵאיזֶּ ק לַּ ה רַּ ר  בָּ ְפׁשָּ י אֶּ י אִּ ן, כ ִּ ָּ ת  מַּ א ו  ש  ָּ ו  מַּ ל  ה או  ֲאפִּ דָּ ה או  ֲעבו  רָּ תו  ת ב ְ רֶּ

ֵחר )ְלֵעיל ב ְ  ם אַּ קו  מָּ ר ב ְ ר ְמב אָּ ְכבָּ ן. ו  פֶּ ם א  ׁשו  ד ב ְ חַּ יַּ ת ב ְ בו  ֲחׁשָּ ֵני מַּ ְהיו  ׁשְ י ִּ ת ׁשֶּ ֲעש ו  ין לַּ יכִּ ֵאין ְצרִּ ן ע"ב(: ׁשֶּ ימָּ אָּ   סִּ ה וָּ נֶּ ְעֵנעַּ ראׁשו  אָּ ְלנַּ ה ו  מָּ ְלחָּ ה  מִּ נָּ
ְבלִּ  ק לִּ ֵתר רַּ ים יו  רִּ ב ְ ְתג ַּ ה מִּ ל ְיֵדי זֶּ א עַּ ָּ ב  רַּ ד ְ ל, אַּ לָּ יל כ ְ עִּ ה מו  י ֵאין זֶּ ת כ ִּ עו  ת רָּ בו  ֲחׁשָּ ַּ מ  ֵרׁש הַּ ֵדי ְלגָּ ֲעש ו  כ ְ ק לַּ ל, רַּ לָּ ם כ ְ יחַּ ֲעֵליהֶּ ג ִּ ׁשְ ו   י ְלהַּ ל  ת ׁשֶּ ת אֶּ

ֵסק ב ְ  הו א עו  ֶּ ה ׁש  ֶּ מ  ַּ ָּ ב  ת  מַּ א ו  ש  ָּ ה או  מַּ ָּ ל  פִּ ה או  ת ְ רָּ ק:תו  ֵ ל  ַּ ְסת  א ת ִּ ילָּ ֵ מ  ה מִּ ל ְיֵדי זֶּ ל ְועַּ לָּ יו כ ְ רָּ ֲאחו  ל לַּ ֵ כ  ַּ ְסת  י ְלהִּ ְבלִּ  ן, ְולִּ
הו א רו    -   תורה נ תנינא   ה  ם ׁשֶּ קו  נו  ְלמָּ ְרצו  ה  כ ִּ תָּ ו  ט  ם ְלהַּ דָּ אָּ ד הָּ יַּ ה ב ְ בָּ ֲחׁשָּ ַּ מ  ֲחׁשָּ הַּ ֵני מַּ ְהיו  ׁשְ י ִּ ׁשֶּ ר  ְפׁשָּ י אֶּ אִּ ֵחר, ׁשֶּ ם אַּ קו  מָּ ר ב ְ ְמב אָּ ה, ְוכַּ ת  צֶּ בו 

ים, הו   רִּ ים ְוזָּ ים ֲאֵחרִּ רִּ ְדבָּ ת ב ִּ טֶּ טֶּ ְמׁשו  ת ו  חַּ רַּ פו  ו  ו  ְבת  ֲחׁשַּ ת מַּ כֶּ לֶּ ים הו  מִּ ְפעָּ ם לִּ ו  אִּ ל  ֲאפִּ ל, וַּ לָּ ד כ ְ חַּ יַּ ָּ ב ְ ל כ  עַּ ה  ב ְ תָּ ו  ט  ְלהַּ ֲחז ר ו  ם לַּ דָּ אָּ ד הָּ יַּ ה   א ב ְ ְרחָּ
ֵחר, ׁשֶּ  ְך אַּ רֶּ ר ְלדֶּ ְך ְוסָּ רֶּ ד ֶּ ן הַּ ה מִּ נֶּ ו  פ  ס ׁשֶּ מו  סו  ׁש כ ְ ָּ מ  י. ְוהו א מַּ או  רָּ ֶּ ה ׁש  ֲחׁש ב מַּ ר, לַּ ׁשָּ י ָּ ְך הַּ רֶּ ד ֶּ ל הַּ תו   אֶּ ין או  ירִּ ֲחזִּ מַּ ֵצא, ו  ו  י  ר ְוכַּ ְפסָּ אַּ תו  ב ְ ין או  ְפסִּ ו  ת 

חֲ  מַּ מו  ֵכן ב ְ ר, כ ְ ׁשָּ י ָּ ְך הַּ רֶּ ד ֶּ ל הַּ ְרחו  אֶּ ָּ ל כ  עַּ י:ב ְ או  רָּ ְך הָּ רֶּ ד ֶּ ל הַּ ה  אֶּ יבָּ ׁשִּ ה  ְלהָּ ְרחָּ ָּ ל כ  עַּ ה  ב ְ ְפסָּ ין ְלתָּ לִּ כו  י ְ ׁש, ׁשֶּ ָּ מ  ה מַּ בָּ  ׁשָּ
נֶּ   -   תנינא   נא   תורה   ו  פו  ֵמעַּ לו  ו  ם ׁשו  דָּ אָּ ם ֵאין הָּ ף אִּ . ְואַּ ְררו  עו  מ ְ ֶּ ה ׁש  ְררו  ְלמַּ ְמעו  ם ו  עַּ ַּ ל פ  כָּ ם ב ְ דָּ אָּ ָּ ֵקׁש ב  ע נו  רָּ ר הָּ צֶּ י ֵ ו  הַּ נ  ֶּ מ  ף מִּ י  ה ע רֶּ ִּ ל פ  ף עַּ , אַּ

א חָּ  ם הו  דָּ אָּ ם הָּ ל אִּ ֵתר. ֲאבָּ י ְויו  יעִּ ְרבִּ י ו  יׁשִּ לִּ ׁשְ י ו  נִּ ם ׁשֵ עַּ ַּ ד פ  ו  עו  ֵקׁש ב  י  ֵכן הו א נו  ל, ֲאזַּ לָּ יו כ ְ ה ֵאלָּ נֶּ ו  ע, ְוֵאינו  פ  רָּ ר הָּ צֶּ י ֵ ד הַּ גֶּ ן נֶּ ְקׁשָּ ו  ְועַּ ְעת  דַּ ק ב ְ זָּ
ְת  . ְוֵכן ב ִּ ֵלְך לו  ק ְוהו  ֵ ל  ַּ ְסת  ע מִּ רָּ ר הָּ צֶּ י ֵ עָּ הַּ ְ ה פ  ָּ מ  ַּ ה כ  אָּ ָּ ה ב  בָּ ֲחׁשָּ ַּ מ  הַּ "ל, ׁשֶּ נ ַּ ַּ ׁש כ  ָּ מ  ל, הו א מַּ ֵ ְלב  ים ְלבַּ אִּ ָּ ב  ת הַּ בו  ֲחׁשָּ ַּ מ  ן הַּ ְניַּ עִּ ה, ב ְ ָּ ל  ר  פִּ חַּ ם אַּ עַּ ַּ ים, פ  מִּ



 מוהר"ן                                      פ  תורה            ליקוטי                                     5צב: 

שמחשבה זרה היא כמו עכו"ם שרוצה לאנוס    בוחשדהיינו ל  ,ה הזומחלמן עיצה כיצד לנצח בנותנו  כאן רב
שישראל י ככ, וזה אפילו קל שבקלים מוכן למסור הנפש ולמות,  \ז/ ולהפריד אותי מהקב"ה  דתיאותי להמיר  

בחי' ברית   ,ובשף  מיד מתעורר בתוכו בחי' יוס  ,יד ממנו שם ישראלרולהפשרוצים להעבירו על דת  מרגיש  
  , מחבר הדבור לחכמהגם    ואהלחברו לשם ישראל  שמתעורר בו    השלוםכח  , וע"י  , שמחבר הפכים\ח/ שלום

 . בכוונה תפלה  וזוכה לדבור שהוא קדש דבור בחכמה

  .\ט/ לדות יעקב יוסףושם הבעש"ט בספר תבמבואר  וכ   שהשלום מחבר הפכיםעל מה  רבנו  בונה  יסוד העצה  
, והצדיק יסוד עולם  הנקראת שלום  תיקן ספירת היסודהברית    תרסיון שמייע"י שעמד בנשיוסף  ועל פי הידוע  

מבאר שהצדיק יסוד    \ יא/תורה סז תנינא( ובלק"ה מצרנותו  \י/ תורה סו תנינאנמשכים על הד' יסודות )ממנו  
ין כל שני דברים הפכיים שב  \יב/ועיין עץ חיים שער מבאפשר שיהיה חיבור בין הד' יסודות,  פשוט שרק בכוחו  

שבין המאציל ונאצל בהכרח יש דבר ממצע הנקרא    \יג/ יש בהכרח דבר ממצע המחבר ביניהם, עוד מבואר שם 

 
ק. וְ  ֵ ל  ַּ ְסת  י ת ִּ ֲאזַּ ן, וַּ פֶּ ׁשו ם א  ל ב ְ לָּ יהָּ כ ְ לֶּ ל עָּ ֵ כ  ַּ ְסת  י ְלהִּ ְבלִּ ק לִּ זָּ ת חָּ ְהיו  יְך לִּ רִּ ל. ְוצָּ ֵ ְלב  ם, ְלבַּ עַּ ַּ ה:פ  ז ֶּ ֵחר מִּ ם אַּ קו  מָּ ן ב ְ י ֵ ותורה    , לעיל סוף תורה עב     עַּ

 .חיי מוהר"ן תקלו ו   , ושיחות הר"ן אות יב כו קכט  , אות ז'  ל' 
ְרהו    -   ח עיין תורה ק   ז  ל  ְוהִּ ְך ֵאצֶּ י ָּ "ם ׁשַּ ו  כ  ה ׁשֶּ ר עַּ ְינו  מַּ ם, הַּ דָּ ל אָּ ָּ ְצמ כ  ת עַּ ֵדד אֶּ ו  ְתב  ת, או  מִּ ְדֵבקו  ל ב ִּ ֵ ל  ַּ ְתפ  יל ְלהִּ ְתחִּ ַּ ה או   מ  ָּ ל  פִּ ת ְ ע הַּ ְמצַּ ְבאֶּ , ו  ו 

ין  אִּ ָּ ת ב  ילו  פִּ נ ְ ל הַּ ָּ י כ  "ם. כ ִּ ו  כ  ֵרי עַּ ְרהו  ת הִּ ינו  חִּ הו  ב ְ , זֶּ תו  ְדֵרגָּ ַּ מ  ֵפל מִּ ת נו  ְדדו  ו  ְתב  הִּ נָּ   הַּ ֱאמו  ְלקו ל הָּ ת קִּ אֱ ֵמֲחמַּ ְלֵקל הָּ ְתקַּ נ ִּ ְכׁשֶּ יר  ה. ו  ֲחזִּ א מַּ ְמצָּ ה, נִּ נָּ מו 
מו   ְך, כ ְ רַּ ָּ ְתב  ם יִּ ֵ ׁש  יו ֵמהַּ נָּ ָּ חו    פ  א הו א אָּ ְמצָּ , נִּ ו  נ  ֶּ מ  יו מִּ נָּ ָּ יר פ  ְסת ִּ ן מַּ ֵ ם כ  ְך ג ַּ רַּ ָּ ְתב  ם יִּ ֵ ׁש  ר", ְוהַּ חו  רו  אָּ זו  ה א(: "נָּ ְעיָּ ב )ְיׁשַּ תו  ָּ כ  ר: ׁשֶּ חו  אָּ  ר ב ְ

כשני חצאים של דר אחד. אבל שלום הוא שנשארים  ברית היא ששנים נעשים    רה ו כי לכא   , ניהם חילוק בי אם יש  ע  צ"   –   ברית שלום   ח
ועיין בפנים שרנו מביא ראיה מהזוהר ממלאך    הוא התכללות זב"ז.אמית  ם שלום  . אבל אפשר לדחות שגאבל אוחזים זה בזה שנים  

אחרי החיבור הם אחד דהיינו דבור  לחבר חכמה ודבור משמע ש   בתפלה צריך מיכאל וגבריאל ושם הם שנים שחיים יחדיו לעומת זה  
 .שמים משמע דבר אחד ז"ל שמים הם אש ומים ונעשים  ח ב בחכמה וכן  

ביניהם  והשלום  ר  ו עפ"י המחקרים שכל שני הפכים החיב   מבואר שם פנחס אות ב' ומקור מים חיים שם אות ה' ו   עיין בעש"ט עה"ת   ט 
 וזו מעלת הצדיק.מצע  ע"י דבר המ   א הו 

לת הצדיק יסוד עולם הנקרא שלום, כי גורם לחבר ב'  עוד יש לומר כי ענין מע   - אות יא    - פרשת שלח    -   תולדות יעקב יוסף ועיין  
הפכים ונק' שלום, כנודע בענין המתווך שלום בין איש לרעהו, ומבשרי אחזה אלוה. ואפילו במצות הנוגע לדיבור לבד בלי מעשה,  

אור א"ס שבתוכו,    צריך יחוד וחיבור האותיות לצרפם לתיבות, וזה אי אפשר כי אם ע"י צדיק הממשיך שפע רוחניות הספירות עם 
שהוא המייחד האותיות לחברן לתיבות, וכמו שכתבתי בהקדמה )סימן ב'( כל העושה מצוה אחת וכו' יעו"ש. והנה האותיות של הדיבור  
נקרא כלי בעלי גבול ומדה הנק' יש, ומכל שכן במצות מעשיות כמו תפלין וטלית, הכלי נקרא יש, וצריך להמשיך בתוכו אור הרוחניות  

אותו הנק' אין, כי הוא נשמה הנמשך מא"ס חיי החיים, נגד ב' בחי' שעושה הצדיק בעה"ז בחייו, יאכל שכרו בעה"ב ב' מדריגות   המחיה 
ג"כ. וז"ס להנחיל אוהבי י"ש ואוצרותיהם אמלא, אני מעצמותי אין כביכול, שהוא אור הנשמה שבתוך האוצר, והכלי המחייה אותן  

 והבן: 

י   -   תנינא סו    תורה   י כִּ ְמׁשָּ ת נִּ דו  ה ְיסו  עָּ ָּ ְרב  אַּ ו  הָּ ל ֵאל  ר. ְוכָּ פָּ ם, עָּ יִּ , מַּ חַּ ת )א(: ֵאׁש, רו  דו  ה ְיסו  עָּ ָּ ְרב  ה ֵמאַּ ו ָּ ְתהַּ ם נִּ דָּ אָּ י הָּ הו א  כ ִּ ט, ׁשֶּ ׁשו  ָּ פ  ד הַּ יסו  ן מִּ
חִּ  יק, ב ְ ד ִּ צ ַּ ת הַּ ינַּ חִּ ל הָּ ב ְ ָּ ין כ  כִּ ְמׁשָּ נִּ ו   נ  ֶּ מ  ִּ מ  ׁשֶּ ט,  ׁשו  ָּ פ  ד הַּ ת ְיסו  ינַּ חִּ יק הו א ב ְ ד ִּ צ ַּ הַּ ם". ׁשֶּ לָּ ד עו  יק ְיסו  ד ִּ ֵלי י(: "צַּ ׁשְ ת )מִּ ת  ינַּ ינַּ ְבחִּ ת, ב ִּ דו  ה ְיסו  עָּ ָּ ְרב  אַּ

ְר  ה ְלאַּ יָּ ְוהָּ ֵרד  ָּ פ  יִּ ם  ָּ ׁש  מִּ ו  ן",  ג ָּ ת הַּ ת אֶּ קו  ׁשְ ן ְלהַּ י ֵצא ֵמֵעדֶּ ר  הָּ ית ב(: "ְונָּ ֵראׁשִּ ם',  )ב ְ לָּ ד עו  יק ְיסו  ד ִּ ת 'צַּ ינַּ חִּ ה ב ְ זֶּ ן"  י ֵצא ֵמֵעדֶּ ר  הָּ ים. "נָּ אׁשִּ ה רָּ עָּ ָּ ב 
"ל. נ ַּ ַּ ים כ  אׁשִּ ה רָּ עָּ ָּ ְרב  ת אַּ ינַּ חִּ ֵהם ב ְ ת, ׁשֶּ דו  ה ְיסו  עָּ ָּ ְרב  אַּ ֵרד" הָּ ָּ פ  ם יִּ ָּ ׁש  ר "מִּ ט, ֲאׁשֶּ ׁשו  ָּ פ  ד הַּ ת ְיסו  ינַּ חִּ יק   ב ְ ד ִּ צ ַּ ין ֵמהַּ כִּ ְמׁשָּ ם נִּ ָּ ל  ֻ כ  א ׁשֶּ ְמצָּ  .נִּ

שהצדיק הוא יסוד חמישי הפשוט הממזג בין כל הד' יסודות שהם הפכיים מאד זה מזה ורק ע"י   ' ג  ' ב אות  מצרנות ד' לק"ה לעיל ועין  יא
 הצדיק יסוד עולם כולו.בור הד' יסודות וע"כ  יסוד הפשוט אפשר שיתחברו וכל המציאות רוחנית וגשמית היא ע"י חי 

אמנם בכל אלו הד' בחי' הפרטיות יש בחי' א' כוללת כולם והיא ממוצעת בין בחי' ובחי' הכוללת    - ק א מ"ב  פר   שער מב עץ חיים    יב
שתיהן דוגמא מ"ש חכמי הטבע כי בין הדומם והצומח הוא הקורא"לי הנקרא אלמוגים ובין הצומח והחי הוא אדני השדה הנזכר במסכת  

קע ויונק משם וכשחותכין הטבור שלו מת ובין החי והמדבר הוא הקיף. וכעד"ז  כלאים שהוא כמין כלב גדל בקרקע וטבורו נשרש בקר 
יש בכאן כי בין הבורא יתברך ובין הנברא שהיא הבחי' הכוללת הרוחינות יש בחי' באמצע אשר עליה נאמר בנים אתם לה' אלהיכם  

ו  ויעל אלקים מעל אברהם וארז"ל האבות הן הן המרכבה  ניצוץ קטן מאד שהוא בי'  אני אמרתי אלקים אתם ונאמר  הכוונה כי יש 
אלהות נמשך ממדרגה האחרונה שבבורא וזהו הניצוץ מתלבשת בכח ניצוץ א' נברא שהוא נשמה דקה במאד מאד ובניצוץ זה הנקרא  

ביעית דם של  יחידה יש בה שרשי ד' בי' הרוחניות שהם נרנ"ח וכן בין בחי' הרוחניות לבחי' הגוף יש בחי' א' כוללת שתיהן והוא בחי' ר 
הנפש כי יש בה ניצוץ אחרון של הנפש שהוא הרביעית שבנפש פי' בחי' נפש שבנפש ולכן נקרא רביעית וזה הניצוץ מתלבש ברביעית  

 .דם הנזכר לעיל 
א  והענין הוא כי הא"ס נקרא אפס כי אין בו שום תפיסה שאין שם חומר ולא צורה כלל ואחריו יצ     - פרק א מ"ב    שער מב עץ חיים    יג

התהו והוא הכתר ואחריו יצא הבהו הכולל ד' יסודות חו"ב תו"מ. וביאור הדבר כי הנה בהכרח הוא שתהיה מדרה אמצעי בין המאציל  

ואיך יברא זה את זה שהם ב' קצוות אם לא היה דבר ממוצע  אל הנאצל כי יש הרחק ביניהן כרחוק השמים מן הארץ ואיך יאיר זה בזה  

ע"כ אינו  כי אין בו שום יסוד כי    והנה בחי' זו הוא כתר הנקרא תהו ' קרובה אל המאציל וקרובה אל הנאצל  ויהיה בחי   ביניהן ומחברם 

  הנה כתר הוא דוגמת החומר הקודם הנקרא היול"יאמנם הוא בחינת אמצעי כנ"ל והוא כי    נרמז בשם הוי"ה כלל רק בקוצו של יו"ד 
רא תהו כי הוא מתהא מחשבות בני אדם באמרם הנה אנחנו רואים שאין בו  שיש בו שורש כל הד' יסודות בכח ולא בפועל ולכן נק 

צורה כלל ועכ"ז אנחנו רואים שהוא נאצל ויש בו כח הד' צורות נמצא כי אפשר לקוראו א"ס ומאציל כמו שהוא דעת קצת המקובלים  
ם במופלא ממך אל תדרוש אמנם תכלית  שהא"ס הוא הכתר ואפשר לקוראו בשם נאצל כי ודאי א"ס גדול ממנו וע"כ הזהירו בו חכמי 

מה שאנו יכולים לדבר בו הוא כי הכתר הוא בחי' ממוצע ממאציל ונאצל והטעם הוא כי הבחינה היותר האחרונה מכל האפשר בא"ס  
ו  הוא אשר האציל בחי' א' אשר בה שורש כל הי"ס בהעלם ודקות גדול שא"א להיות לנאצל יותר דקות ממנו כי תהו אשר למעלה ממנ 

 אין עוד זולת האפס המוחלט כנ"ל 
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  ומהנ"ל בתורה סו תנינא משמע ששם אחיזתו של הצדיק. ומכח זהמז בקוצו של יוד שבשם הויה,  היולי הנר
   כוחו לעשות שלום והיא בחי' יוסף הצדיק המבואר כאן.

ורבנו   יוסף  ביוסף  מדבר על בחי' השלום של  זה עיקר המיוחד  לא מזכיר שיוסף שומר הברית, שלכאורה 
במסירות  ד  שעמד כזכה לתקן ספירת היסויוסף  וכידוע ש  דנטר ברית.מאן    אצדיק הוכמבואר בזוהר  הצדיק  
פוטיפרעם  סיון  יבננפש   אבל  .  את מדת השלום שיש בבריתשאמנם הכוונה להדגיש  נראה פשוט  ו  .אשת 

וברית שתיקן את מדת היסוד,  נקרא כך על שם    ,צדיק יסוד עולםה  גם לתיקון הברית שיוסףהכוונה    בוודאי
הברית  וגם בנגלה  .  שספירת היסוד נקראת שלום  (שערי אורה )בספרי קבלה  היא מרכבה ליסוד )תורה לד( ו

 טל. בית בבקנב. משים שלום כמבואר בשבת ום שלא נקר

שעדין   הפירוש  עליוששם ישראל   ,שעומק הכוונה כאן היא שבכל אחד מישראל ואפילו פושעי ישראלונ"ל 
חלק    כי יוסף הוא  ,הוא קשור באיזה בחי' של ברית וקשר להקב"ה, והיא בחי' יוסף שנמצא בכל אחד מישראל

כפי תיקון הברית שזכה כך גם בחי' יוסף שבו מתעורר ביותר שלהבת  מישראל  ובאמת כל אחד    . שם ישראלמ
לקל  עדיין    ששיהקלוש ביותר  אהבה כשרוצים להפריד אותו מהקב"ה, והחידוש כאן שאפילו הקשר ברית  

מות ולבד  כדי שיהיה מוכן למסור נפשו ל  חזק  מספיק  אוה  הזה  בריתקשר  ה  ,ששם ישראל עליו  ע"ישבקלים  
גומלי  כמו שהאבות חקקו בכל אחד מישראל מדות טובות של רג"ב רחמנים מצד יעקב  כי    שלא ימיר דתו.

בכל אחד ניצוץ ממנו    א צנמכך גם יוסף חקק בכל אחד מישראל וגם    ,חסדים מצד אברהם ובישנים מצד יצחק
להבת  ר כל יהודי בשהמחבוניצוץ יוסף הזה הוא    ."ועמך כולם צדיקים"  )ישעיה ס כא(  שעל זה נאמר  ,מישראל

נמוכה    ,אהבה להקב"ה בואלא שמי שהוא במדרגה  נעלם  יוסף הזה  בכל עומאד אבל    הניצוץ    ז מתגלית 
ועל זה אמרו שיותר קל למות על קדוש השם מלחיות על קדוש )    ה."בכשרוצים להפריד אותו לגמרי מהק

 השם(

שגדרה הוא ששנים נעשים כמו שני חצאים של  ברית  להכוונה  נראה ש   ,מחבר הפכיםשהשלום    כאמור מה
מצינו בתורה  . וובדרך כלל הם הפכים מאד כגון ישראל והקב"ה  ,שנים לכל הפחות  היא תמיד בין  דבר אחד, ו

 רבנו לא מבאר מדוע בחי' שלום בחי' יוסף מחבר ואשכול ועם אבימלך.ממרא אברהם כרת ברית עם ענר ש
כבר  ברית היא  ואולית וגדר הברית. שזה מהו ,בר הפכיםחלכן מ ,כיון שנקרא בריתדייקא ולכאורה  . יםפכה

ל אב  .שעי"ז שנים נעשים מחוברים כאחד, ולא שכח הברית לחבר  ע"י השלום,  תוצאה של חיבור ההפכים
מלשון התורה לא מצא  וכן    .רות ברית משמע שהברית מחבר הפכים לכאורה כמו השלוםלכהתורה  מלשון  

מכופף זמורה מעץ  , )שן לשון להבריך את הגפממבארים ולשון ברכה הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלום, 
חבר ללתוך כלי של שלום שיכול  להוריד שפע מלמעלה    דהיינו  עץ חדש(  וגדלומשרשי  ותוחבו בקרקע    הגפן

ת ו' שע"י תיקון הברית מצייר את תורה לו אוומבואר ב  ., באופן שישאר בציור טובני לאדם גשמיחשפע רו
הרי שגם ברית הוא כלי מחזיק   לטובה, וזוכה להבין נכון את הדבור של הצדיק.הבא מלמעלה   הפשוט האור
 ברכה. 

אות ה'  רה לו  תוכיון שסילוקא דיסוד עד אבא ואמא כמבואר ב  כח השלום של היסוד הואעוד אולי אפ"ל ש
גם  או להוריד שכל שעל ידו  ,  ששם הכל בחי' אחת  לכן יש כח ביסוד להעלות כל דבר לשרשו  \יד/ והרהזי  עפ"

מעליהם  נפין שבכתר  א אבא ואמא לכאורה הם עדיין לא אחד אלא אריך  ש  ואע"פ  .כאחד  יםנתפס  הפכים
בין   בחי' של השגת אחדותכבר  אור החכמה המאיר בבינה ויורד ע"י היסוד יש בו  אפשר ש  שם הכל אחד.

 . הפכים

  שכל המציאות העולם  ' ג  ' בחו"מ מצרנות ד' אות  עיין לק"ה  של יוסף  לחבר הפכים    םלבאר מנין כח השלועוד  
כנראה  רכב שונה אבל בכולם יש את כל הד' יסודות והל מציאות בכ  ותגשמית ורוחנית מורכבת מד' יסוד

פשוט חמישי שהוא הצדיק יש אפשרות לעשות ד' יסודות שונים זה מזה בתכלית ועל כן רק ע"י יסוד  בחוש ש
שבה    טנותן קיום לכל הבריאה בכל פרשלום ולחבר ביניהם, נמצא שצדיק יסוד עולם הוא בחי' השלום ש

את כל ההפכים ויוסף הצדיק יסוד עולם הוא היסוד הפשוט כח השלום לחבר    ול ביותר.דגוה  רהקטן ביות
 . שבעולם

 למעשה
רוצה לאנסו להמיר  העכו"ם    שמחשבה זרה היא כמותוקף ועז  בצריך להרגיש  המתפלל  ש  ר העצה היאעיק

א"א לקרא  ו  .(הרמוז בפסוק ישראל אשר בך אתפאר  קצוות'  תפארת ו)ספירת    דתו ולבטל ממנו שם ישראל 
הוימאן   שלכח עצום  שהוא , שמחובר לישראל ו' החיבור של יוסף ,מיד מתעורר הו' השני לכן ,בלא ו' שני וו

נחקק בכל אחד מישראל בבחי' ו,  וטיפרפלשמוע לגבירתו אשת  במסירות נפש  מאן יוסף  שכ  ,תליוסף בשלש
ותא שלהבת אהבת ה'  מ הובין דרחילואזי מתעורר בש.  אל-בחי' ישרמ  ,למשם ישרא  דן להפרממאההו' השני  

   .ומוכן למסור נפשו ולמות על קדוש ה'

 
ביאור    ובזוהר הרקיע שם ועין   .סוף פ"ג  ' שער ט   ותחילת ע"ב עה"פ משכיל לאיתן האזרחי ובע"ח   סוף ע"א דף קי    עיין זוהר משפטים   יד

  . בכל המ"מ האלה לא נזכר עד או"א אלא עד טעם   שער הנקודים סוף פ"ט ד"ה ועתה צריך לתת   יים ת ח ובאוצרו האידרא זוטא קיח.  
 .לעיל תורה כט אות ד' ואות י'  עוד עיין הלשון סילוקא דיסודא לא נמצא.    הדעת, וגם 
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.  וצריך התגברותהחיים שבנפש הבהמית שבו.    רצון  ,אזי מתעורר יצה"ראבל כשבא למסור נפשו בפועל  
ואזי    ,ר החייםצי  אבל אח"כ שבא למסור נפשו בפועל מתגבר  ,בה היא חסדים שביוסףהא ההשלהבת  ש  נמצא

וע"י שניהם מוסר    ם וגבורות.י דחסהפכים  כי יוסף בחי' שלום המחבר    בחי' הגבורות שביוסף.מתגבר עליו ב
 . לחבר ההפכים שהם ישראל ופושעי ישראל ונ, דהייאת נפשו שלא להתנתק מישראל

בחי'    הז של שלהבת אהבה של בחי' יוסף  ומעלים את האור הראשון  מתגבר  היצר החיים  שואולי אפשר לומר  
לא נשאר  ונעלם  אבל בזמן קצר    ,למעלה מהכליםשהוא    \טו/ בחי' אור של ליל הסדרואור של בעל תשובה  

את האור   לכסוף להחזירשאר עם הרצון הנפלא לא להתנתק אלא יהנותן כח לה אשהו \טז/ ממנו אלא רשימו
   .סירות נפש עושה זאת מכח הרשימומשל בשעת מעשה שנמצא  .הראשון
, להאיר משם  בינההמאיר בכח היסוד לעלות עד חכמה    ,ונפלא  עצום  אור   הוא,  ףס השלום של יו  י'בחש  דהיינו

חכמה, פליאות  בש  אור  עצומה  קנאות  שמעורר  נפלא  אהבה  מהקב"ה,  לאור  להפרד  למאן  אהבה,  הבת 
והוא כל כך גדול עד שאפילו הרשימו שלו לבד נקרא    הפכים.כי כוחו לעשות שלום בין  נקרא שלום  שמכוחו  

ע בו  פוצמה מאירה לא צריך התגברות כי זה חסד השעוא כשבחי' יוסף בק החילוק הרשלום שמחבר הפכים.  
ונשאר הרשימו אזי צריך התגברות האור  אבל כשנעלם    ,רוצים להעבירו על דתשמתעורר בו כשמבחי' יוסף  

גדול מאד להתגבר על היצר ולמסור את הנפש על השלום  גם הוא  והרשימו של יוסף    , על היצה"ר יצר החיים
 והברית בינו להקב"ה. 

 

 ותקושי
ם  ושואלי וזרים להפגש  פרדים וכשחשצ"ע הרי שלום אומרים זה לזה כנ  -מחבר הפכים  בחי' יוסף  שלום   .א

דרכי שלום,    ועל התורה כתוב דרכיהעליו השלום,    יםנפטר אומרים אדם שוכשמזכיר   פלוני,בשלומו של  
   ולא אומרים שלום בבית המרחץ כי הוא אחד משמותיו ית'.

מדת יוסף מעוררים    אתצריך להגיע למסירת נפש ולא כפשוטו שכדי לזכות לבחי' יוסף שלום  צ"ע מדוע   .ב
כי שמירת הברית הי ונ"ל  מ  ,מדרגה   אע"י שמירת הברית?  כל אדם אפילו פושעי  עצה לוכאן מדבר 

בונה    ממה שמביא את הכתובשראל על ידם נעשה השלום יותר,  שדווקא נדחי י  ויש קצת ראייה  .ישראל
 ירושלים ה' נדחי ישראל יכנס. 

ימותא  הובין דרחל בש  ומיד מתעורר בחי' יוסף שבתוכ  וישראל להמיר דת   פילו פושע אכשרוצים לאנוס   .ג
מרגע  ש  משמע  ?ע מדוע אחר כך ולא מידצ"  –ומוסר נפשו  מתגבר על יצרו  הוא  ואחר כך    ,למסור הנפש

בזמן הזה מתגבר עליו יצרו, והוא מתגבר    ,שרוצים לאנסו עד שבפועל באים להמיתו אם לא ימיר דתו
זה מאותו שלהובין דרחימותא של יוסף   האם ה מוסר נפשו למות  ש בזמן שלמעוצ"ע  . עליו, ומוסר נפשו

שלו    הרשימו  קבו ר  הראשונה ונשארשהתעורר בו בתחילה או שבאמת היצר כיבה את ההתלהבות  
  ,שדייקא כיון שזה אח"כ  נראה  "ואח"כ מתגבר על יצרו"מלשון התורה  ו  מוסר נפשו.  אמכח הרשימו הוו

בו בחי' יוסף א שהתעורר  אבל בתחילה בתוקף השלהובין דרחימות  ,לכן כבר צריך התגברות על יצרו
 . כך נראה וצ"ע לא היה צריך התגברות.

 
   עד כאן ההקדמה

      

* 
  יח[יז]  פתורה 

 עמו בשלום.  לעמו יתן ה' יברך אתעוז  'הט( ים כ)תהל
מוכן למות על קדוש ה' ובלבד שלא תפריד שום מחשבה זרה בינו להקב"ה  ופירוש שע"י שמכוון בתפילה 

תורה  דהיינו ה' עוז לעמו ית'  וזה .שכל חדשיני הישועה יממעוו מעוררת שפע ברכות וישועות אזי תפלה כז

 
ח   - ראש חדש הלכה ג אות ג'  ליקוטי הלכות    טו  סַּ ֶּ ת פ  ינַּ ְבחִּ ה ב ִּ בָּ ׁשו  ל ת ְ ה  ׁשֶּ ָּ ְרכ  ְך הו א ד ַּ ָּ ם.  כ  יִּ ְצרַּ ת מִּ יאַּ הו א ְיצִּ  ...עי"ש   ׁשֶּ
ר א"ס שנעלם,  הכל ועשה חלל פנוי שבתוכו נשאר רשימו מאו נמצא בבריאה מראשיתה שתחילה היה אור א"ס ממלא    היסוד הזה   טז 

ני  בין ה תן כח לחב ומכח הרשימו הזה  וכמבואר  רק  ו חלל לא"ס שהם תכלית ההפכים,  עולמות שב ר  שייך אמונה בעולמות  זה  מכח 
ויסוד    .אר בתורה לד ו י קדוש כמב ו וזה סוד מתן תורה שמכוחו כל ישראל נחקק בהם אהבת ה' ונעשו ממלכת כהנים וג  "ה נדה ב'.בלק 

אה  י שבב וביאר האריז"ל  שעשאה כלי    מי ל אין האשה כורתת ברית אלא  :  סנהדרין כב כמבואר ב חתונה של איש ואשה  זה נמצא בכל  
נולדים כל בניה.  ראשונה שביק בה ההוא רוחא שממנו נשאר  ועיקר הרוח הזה נמצא בבן    בה הרצון והשתוקקות לבעלה שעל ידו 

   .תורה ב' ב   עניין הפי שנים שזכה יוסף   בביאור   לק"ה נחלות ד' ג' ב   ן עיי   סף הוא הבכור.ובבחי' זו יו  , ור הבכ 
 לא ידוע היכן ומתי נאמרה תורה זו  יז

  ' ריש טור ג 136דפו"ר של תורה פ בצילום  יח
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ר מחשבת חכמה  רק על ידו אפשר להתפלל בכוונה לחבת עמו בשלום ששיברך אושכל להבין אותה ע"י 
 לדבור.

כשדרז"ל    הנה השלום,  שגדול  שדרשו  ידוע  ז"ל  רכמו  פ"ג(בותינו  מצא  \יט/)עוקצין    \כ/שלא 

נראה ממה שלא נקט מחזיק ברכה אלא כלי מחזיק ברכה    \כב/אלא השלום  \כא/מחזיק ברכה   הקב"ה כלי
כן טבע הכלים שהם  כי  להתהוות כלי,    ,אלא בין חלקי הכלי  ,\כג/ תברך מהברכה לשאין הכוונה לחבר בין  

 . רכה של שפע בתוכוע"י השלום ביניהם אוחזים זה בזה להתהוות כלי מחזיק ב ורק \כד/ חלקיקים זעירים

 
ָּ ...    -   משנה יב פרק ג    סכת עוקצים משנה מ   יט  ׁש ב  דו  ק ָּ א הַּ צָּ א, ל א מָּ ְפת ָּ ן ֲחלַּ ֶּ ן ב  ְמעו  י ׁשִּ ב ִּ ר רַּ מַּ א  אָּ ָּ ל  ֵאל אֶּ רָּ ש ְ ה ְליִּ כָּ רָּ יק ב ְ ֲחזִּ י מַּ לִּ ְך הו א כ ְ רו 

ר )  ֱאמַּ נ ֶּ ם, ׁשֶּ לו  ָּ ׁש  ם: הַּ לו  ָּ ׁש  ו  בַּ מ  ת עַּ ֵרְך אֶּ ן ְייָּ ְיבָּ ֵ ת  ו  יִּ מ   תהלים כט(, ְייָּ ע ז ְלעַּ

ום. שזהו חוזק.  ומסיים יברך את עמו בשלום. וסיפא פירושא דרישא. ה' עוז וחוזק. ירצה ליתן לעמו. ומה עשה ברכם בשל   -   תוי"ט 
תקיימין אם אין שלום. ובמדרש רבה סוף פרשת שופטים איתא בזה הלשון. כלי  ומבואר הוא בעצמו שכל הברכות שבעולם אינן מ 

מאמר הזה ראוי להיות בחתימת המשנה. כי ה' עוז לעמו יתן. על שעת מתן תורה הוא  שהוא מחזיק את כל הברכות לברכן בו כו'. ו 
הגוים אצל בלעם וכו' ומכיון שכשנתן להם העוז  מקרא דלעיל מיניה. ה' למבול ישב. )זבחים קטז( שנתקבצו כל  נאמר. כמו שדרשו ז"ל 

 ום.היא התורה. ברכם ג"כ בשלום. נדע מזה שזאת התורה היא גורמת ברכת השל 

עוסק בתורה אוכל פירותיה  מייתי הך מימרא הכא בתר הך דלעיל, דמדאמרינן לעיל דה   - ]צז[ ר"ש בן חלפתא  /יכין/    תפארת ישראל 
לם הזה דיופרי, והקרן קיימת לעולם הבא עד אין סוף, לא תקשה הרי הרבה עשו כן ולא הועילו, וכקושיית הש"ס ]בברכות שם[  בעו 

מעון בן חלפתא לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום, ואם כן זה שלא מצא בכל עמלו  להכי מסיים נמי במאמר ר' ש 
לו כלי השלום בביתו, ולהחזיק לו בה ברכת ד' היא תעשיר, מדלא דקדק בחיוביו לאדם, והיה לו  ברכה בביתו היינו מדלא היה  בתורה, 

, והרי השלום והברכה הא בהא תליא, וכדאמרינן ]ב"מ דף נ"ט ע"א[ כד  קטטה עם חבירו ובני ביתו, מדלא מילא חיוביו להם כראוי
ן לחבירו, אבל כשישראל שרויים בשלום יחד ובאחדות, הרי אז אף  רא בביתו, ואם כן כל אחד סימ שלימה שערי מכדא, רמי ואזיל תיג 

פה, ואפילו כשעובדין ע"ז, וכמ"ש בב"ר  כשאין עושין רצונו של מקום ח"ו, גדול כח השלום להריק עליהם ברכות וטובות במדה טפו 
מחובר ואדוק עם עצבים, יענה ויאמר האב הרחמן למה"ד הנח לו,   דר"ל גם אם אפרים  ]פל"ב[ על הפסוק חבור עצבים אפרים הנח לו, 

ן אמרינן  ואעלים עיני מחטאיו מלהענישו אבל חלק לבם, אם לבם חלק זה מזה, שמחסרים חיוב שחייבין זה לזה, אז עתה יאשמו, וכ 
"כ היו יוצאין למלחמה ונוצחין,  יד עליו ע"ז, ואעפ נמי בירושלמי ]פאה ד"ל ע"א[ אחאב לא הניח הר וגבעה בארץ ישראל שלא העמ 

והוא בעבור שהיה שלום ביניהן, שהרי עובדיה טמן כמה מאות נביאים, ואפילו הכי כשעמד אליהו בהר הכרמל והכריז בקול גדול  
  וברי רצונו, לעושי נביא לד', לא היה אחד מהקהל הגדול שהלשינו לומר שקר אתה אומר, ואם כן אם כך לע   לפני המלך, אני נותרתי 

רצונו על אחת כמה וכמה, דכל שכן וקל וחומר בן בנו של קל וחומר, כשישראל בנים למקום, עושין רצון אביהם שבשמים וצביונו,  
מוך כותל הגוהה בבנין העה"ז, הנוטה ליפול, יחזקהו ד' ביד עוזו במסמרים בל  כ"ש שיהיה גם תיווך השלום שביניהם סיבה להחזיק ולת 

 הברכות יבקיעו לו בכל דרכיו מחלונות הרקיע סביב לו: ואורות ההצלחות ו   ימוט, 
 ון שלילה.בלש מדוע נקט  הלשון צ"ע    -   לא מצא   כ

להוריד    דהיינו   ן וראיתי מבארים ברכה לשון להבריך את הגפ   .מה הכוונה ברכה צ"ע דלא נקט כלי לקבל שפע,  הלשון    –   ק ברכה י ז מח   כא
ת ו' שע"י תיקון  עיין תורה לו או   ., באופן שישאר בציור טוב ני לאדם גשמיח חבר שפע רו ל לתוך כלי של שלום שיכול  שפע מלמעלה  

 לטובה, וזוכה להבין נכון את הדבור של הצדיק.הבא מלמעלה    הפשוט   הברית מצייר את האור 
מחבר הפכים  ש לפי המבואר לקמן  ו  , כלשון המשנה, הכוונה שהשלום בעצמו כלי אמנם    צ"ע האם     - אלא השלום  מחזיק ברכה  כלי    כב

שמחבר הפכים אזי שניהם יחד נעשים    , עושה כלי   שהשלום   שכוונת המשנה או      .ברכה למתברך שהם הפכים הוא מחבר בין ה הפירוש ש 
 פרדים וע"י שלום אוחזים זה בזה ונעשים כלי.  נ   יקים כלי לברכה. וזו תכונת כל הכלים שעשויים חלק 

כח השלום לחבר את הברכה למתברך    ולפ"ז הברכה הנשפעת לא מתקבלת,    לי השלום ב ש   , מתייחס להחזקת הברכה   השלום לכאורה  

מחזיק  א  ולא אמר רק שלא מצ   , אלא השלום   מחזיק ברכה   " כלי " לא מצא הקב"ה  "   מלשון המשנה   לדייק   נראה אבל    כיון שהם הפכים.
   תברך.מ ל   , ולא רק מחבר ברכה אלא השלום, משמע שהשלום הוא הכלי ברכה  

דהיינו שעי"ז יתקיים מה שאמר    אז תהיו אנשים כשרים וצדיקים   , ביחד   ם ו עצמכ ק אם תחזי   האחרון בר"ה  ר רבנו  אמ בחי"מ ריח    וכעין זה 
 משמע שע"י השלום נעשים כלי להשפעת השפע מוחין מהצדיק.  גמרתי ואגמור.

כלי להולדה, בחי' ההוא רוחא דשביק בה    נו כה דהיי לשון כלי מחזיק בר )שעת רצון זוהר שמות סח: ד"ה ההוא רשימו(  ביאור  ראיתי    -   כלי מחזיק ברכה 
  .שלום העושה  הכלי ו ה ראשונה ונעלם והרשימו שלו הוא  אור התשובה ופסח שמאיר באור גדול בביא   א בעלה בביאה ראשונה שהו 

 וש השם(ד ין ק יתבאר לקמן בעני)

 כי הברכה חסד והמתברך דין.  הם הפכים אע"פ ש   כג
ול שסותר את הגבול של חבירו רק  ב והכלל בגשמיות שכל חלק יש לו ג  דול.לכלי אחד גיו  ד ח המחוברים י   קים חלקי כל כלי עשוי    כד

   ע"י שמתבטל לכל חבריו.  שאר יחדיו כלי לקבל בו שפע, שא"א ליחיד לקבל אלא י זה בזה כדי לה   החלקיקים   אוחזים ע"י כח השלום  
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מחבר דייקא ולא רק    \כו/[כה]  שמחבר תרי הפכיםמה היא תכונת השלום? ומתרץ  ומה הוא השלום  

 . \כז/הם יבינ משקיט את המלחמה

 
 ומקור מים חיים שם.  פנחס ב' ועיין בעש"ט עה"ת ' עיין לעיל תורה לג אות ה כה

ם כ ֵ   - סוף אות ה'    עיין תורה לג   כו  ג ַּ מו   ן צַּ ְוֵיׁש  ב, כ ְ א טו  ְקרָּ נִּ יק  ד ִּ ְוצַּ ם.  הֶּ ָּ ב  ׁש  ֵ מ  ַּ ת  ׁשְ אי ְלהִּ דַּ ם כ ְ לָּ עו  ֵאין הָּ ׁשֶּ ים,  רִּ ָּ ֻמְסת  ו  ים  נִּ ֵהם ְצפו  ים ׁשֶּ יקִּ ד ִּ
ְמרו  צַּ  ה ג(: "אִּ ְעיָּ )ְיׁשַּ ב  תו  ָּ כ  ר  ׁשֶּ ים צ"ז(: "או  ל ִּ הִּ ב )ת ְ תו  ָּ כ  ׁשֶּ מו   ר, כ ְ א או  ְקרָּ ְונִּ ם(.  ה ׁשָּ יגָּ ב" )ֲחגִּ י טו  יק כ ִּ רו  ד ִּ ים  זָּ יקִּ ד ִּ צ ַּ ו  הַּ ל  ְתג ַּ י ִּ ְכׁשֶּ ו  יק".  ד ִּ צ ַּ עַּ לַּ

כִּ  ל ֲהפָּ ָּ רו  כ  ב ְ ְתחַּ י ִּ ם. ׁשֶּ לָּ עו  ָּ ב ב  ם רַּ לו  ה ׁשָּ ֶּ ל  ְתג ַּ י יִּ ה, ֲאזַּ נָּ פו  צ ְ ה הַּ רָּ ו  ת  ים, ְוהַּ נִּ פו  צ ְ ה  הַּ ֲהבָּ אַּ ה הָּ ֶּ ל  ְתג ַּ ז יִּ י אָּ ש ". כ ִּ בֶּ ֶּ ם כ  ר ְזֵאב עִּ ב: "ְוגָּ תו  ָּ כ  מו  ׁשֶּ ד, כ ְ חַּ ים יַּ
ב ְ  ת ׁשֶּ עַּ אַּ דַּ הָּ ְינו  ׁשֶּ ה", הַּ ְילָּ ם ְול א לַּ ר הו א ל א יו  ת, "ֲאׁשֶּ עַּ דַּ ב ְ ה ׁשֶּ ֲהבָּ אַּ ְינו  הָּ ה'". הַּ ע לַּ דַּ ו ָּ ד יִּ חָּ ם אֶּ א "יו  ְקרָּ נ ִּ ה ֵמהַּ , הַּ ְעלָּ יא ְלמַּ ז  את הִּ ה הַּ ן,  ֲהבָּ מַּ ז ְ

ת: ו  ד  ִּ מ  ה ֵמהַּ ְעלָּ ְלמַּ  ו 

נודע מה שכתב בזוהר )אחרי דנ"ז ע"ב(  אות  פרשת פינחס    -   בעל שם טוב על התורה  נותן לו את בריתי שלום,  ב. לכן אמור הנני 
ובכתבים בליקוטי תורה פ' ויקרא כי נדב ואביהו אינון תרי פלגי גופא דלכך נטל פינחס נשמת שניהם שהם נחשבין לאחד כמו שכתב  

ה( שני דברים יחד נקרא  ) ל פי ששמעתי מרבותי כי המחבר  בזוהר יעו"ש, וזהו שנאמר ההני נותן לו את בריתי שלום וכו', כי נודע ע 
שלום, ולכך נקרא היסוד שלם כו', ומבשרי אחזה אלהי )איוב י"ט( וגם כן כשיש פירוד בין אנשים, זה האדם המחברן נקרא רודף שלום,  

נחס שתיקן זה וניתתקן על ידי  וסיבת חטא נדב ואביהו שלא נטלו עצה זה מזה שנאמר ויקחו איש מחתתו שלא היה שלום ביניהם, ופי 
 )תוי"י פ' אחרי דצ"ו ע"ד(:       שניתן לו ברית שלום לחברן בחינת נשמת נדב ואביהו לחד גופא וכו': 

ובתוי"י פ' שלח דקמ"ו ע"ב וז"ל, כי ענין מעלת הצדיק יסוד עולם הנקרא שלום, כי גורם    שכתב   ה( אות    מקור מים חיים   ערת ה ועי"ש  
ם, כנודע בענין המתווך שלום בין איש לרעהו, ומבשרי אחזה אלוהי, עכ"ל. ובפ' קדושים דק"א ע"ג וז"ל,  לחבר שני הפכיים ונקרא שלו 

דזכרנו דאי אפשר לחבר ב' הפכיים הנקרא שלום כי אם על ידי בחינה ממוצעת וכו' דאז יש לו חיבור ושייכות עם בחינה זאת וגם יש  
הביא עיקר ענין זה בשם חכמי המחקר, שאי אפשר לקרב שני הפכיים כי אם על  לו חיבור עם בחינה שכנגדו, עכ"ל. ושם דק"א ע"ב  

וז"ל, כי   יוסף לפ' חיי פן ד' דמ"ב ע"א בביאור הכתוב )תהלים ל"ז( כי אחרית לאיש שלום  ידי דבר ממוצע כו', ע"ש. ובס' בן פורת 
י תואר איש הוא סוד ג' ראשונות כנודע בתיקונים  להעלות ולחבר מדרגה תחתונה הנקרא איש, כמו שנאמר )תהלים א'( אשרי האיש, כ 

יעו"ש )בתיקוני זוה"ק תיקון מ"ט( זה אי אפשר כי אם על ידי דבר ממוצע, והוא נקרא שלום, שיש בו כח לחבר ב' הפכיים, מה שאין כן  
כל היחודים והברכות כמ"ש    בלאו הכי, וזהו שאמר הכתוב כי אחרית לאיש שלום, ר"ל לחבר אחרית לאיש הוא על ידי שלום, וזהו סוד 

בשם הרב מ"ו יצחק פיסטנר בכוונת ברוך אתה ה' וכו' עכ"ל. ומה שרמז כאן לדברי הרר"י פיסטנר הזכיר שם בס' בפ"י דמ"ט ע"ד  
ובתוי"י פ' תולדות דכ"ד ע"א וז"ל, אך לשתף ולהמתיק מדת הגבורה הקשה בחינת יצחק, עם מדת החסד בחינת אברהם, אי אפשר כי  

נורא מצד יצחק כנודע, וכפי שקבלתי מפי קדוש המנוח מוהר"י פיסטנר בענין    אם על  ידי דבר ממוצע, שהוא בחינת יעקב, הנקרא 
 הברכות איך להמתיק תחלה מדת הדין הקשה על ידי מדת הדין רפה שהוא מלכות יעו"ש, עכ"ל: 

  נות, ון שלום בין מדי גכ אדם,    בלשון בני שלום   י המשמעות של פ כ לא ששלום אינו ויתור דהיינו    ח הדגיש הריצ" ובתורה נז    בתורה לט   כז 
, עיין תורה נז שלום בלא  שהוא רק מניעת מלחמה ויש שלום של שמירת מרחק אדם יש שלום    ן ם המצב, וכן בין בי ע משלים  שהחלש  

ה התורה ואהבת  ת וו שעל כן צ   .כך נעשים כלי לברכה וא התכללות ואהבה וחיבור ממש בין ההפכים. רק  אבל שלם אמיתי ה   דבור, 
חלק מהכלל. וכנ"ל שרבנו אמר    א ע"י שהו   לרעך כמוך כי כל ישראל קומה אחת ויש שפע שא"א ליתן לפרט אלא שהפרט מקבל רק 

 רק תחזיקו עצמכם ביחד.
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המשל ופחד   \ל/[כט]  פסוקפירוש הב  \כח/ יב ע"ב(  )זוהר ויקרא ד'בותינו ז"ל  רכמו שדרשו  כשדרז"ל  

, ממים מלאך מיכאל  הוזה    ,דיןמדת ה,  \לב/מאש  לגבריאכי זה המלאך    \לא/עושה שלום במרומיו  עמו

שלום עושה  מדת התפארת )יעקב(  , והקב"ה  \לג/ שהם תרי הפכים כי מים מכבה אש  , חסדמדת ה
הכי נמי ו  יש קיום לאש עם המים.היה רק מים וע"י השלום דהיינו שלוליא השלום  חברם יחד. ניהם ומבי

 עם מיכאל.  \לד/ רק ע"י השלום יש מציאות למלאך גבריאל,
 

ין החסד וגבורה ועי"ז עושה  תפארת המכריע ב  ב שמדתואלא יעק ,לא נזכר יוסףהנ"ל ויקרא שם בזוהר 
אר עפ"י הסוד שספירת היסוד נקראת שלום וכן מבואר בפנחס ונתתי לו שלום ביניהם עי"ש. אבל רבנו מב

 בריתי שלום את 

 
]דף יב:[    כה ב( המשל ופחד עמו עושה שלום במרומיו, האי קרא אוקמוה חברייא, אבל המשל דא   כתיב )איוב   .דף יב   ויקרא זוהר    כח

אגדלה שמך, ופחד דא יצחק, דכתיב )שם  אברהם, דכתיב ביה )בראשית כג ו( נשיא אלהי"ם אתה בתוכנו, וכתיב )שם יב ב( ואברכך ו 
)מיכה ז כ( תתן אמת ליעקב, וכתיב )זכריה ח יט( והאמת והשלום  לא מב( ופחד יצחק היה לי, עושה שלום במרומיו דא יעקב, דכתיב  

(  בחי' תפארת ת קרבן שהם  )וזו סגול , ושלמים  )כי מכריע בין חו"ג(   שלימותא דכלא )התפארת(  הוא    ועל דא         דא: אהבו, דאמת ושלום קשיר דא ב 

יעקב איהו עביד שלום כמה דאמרן, בגין    (כי  ,בן יעק )והוא כעי   שלימותא הוא, ושלמא דכלא, ומאן דאקריב שלמים, אסגי שלמא בעלמא, 
ובקו השמאל ומשלים ביניהם(   דאחיד להאי ולהאי  בהאי  , ושלמים אחידן במצות עשה ובמצות לא תעשה, בהאי סטרא ו )יעקב אחוז בקו בימין 

דבר          לא ושלים לתתא: כה כז( ויעקב איש תם, גבר שלים, שלים לעי סטרא, ועל דא אקרי שלמים, ורזא דמלה דכתיב )בראשית  

גבריאל, דא יסודא דיליה ממיא, ודא יסודא דיליה מאשא, וקודשא בריך הוא  )מלאך הדין(  מיכאל, ופחד דא   )מלאך החסד( המשל דא    אחר, 
 מא בינייהו, דכתיב עושה שלום במרומיו: עביד של )בסוד התפארת(  

 איוב כה ב'  כט

ו  ע    איוב פרק כה   ל מ  ד עִּ חַּ פַּ ל וָּ ְמׁשֵ ְמ )ב( הַּ ם ב ִּ לו  ה ׁשָּ יו: ש ֶּ מָּ  רו 

המשל ופחד עמו. כאשר לא מצאו מענה לסתור דבריו, שב בלדד להביא ראיה ממעלת הבורא יתעלה ומפחיתות האדם. אמר    - רמב"ן  
פט צדיק והנשפט סכל מדעת הסוד, ועל כן ילעיג על איוב כי הוא סבור שהוא מקרה מפני הטעם הזה  כי הכל במשפט וצדק, כי השו 

 כאשר כתבתי לך שלישים: ו  בעצמ 

 המשל ופחד עמו. עם האל אשר יזכיר בפסוק הבא אחריו, כי יש ממשל לשפוט אבירי הכח והכל יש להם לפחוד ממנו:   

שלום, וירצה לומר כי התמורות אשר למטה גורמות רעותיהם והם מדופי המקבלים, כי  עושה שלום במרומיו. כי במרום אין דבר רק    
 ה: אין רע יורד מלמעל 

כלפי שאמר איוב אערכה לפניו משפט אמר לו המשל ופחד עמו, המשל זה מיכאל ופחד    - )ב( )מענה בלדד(. המשל ופחד עמו    רש"י 
כשהמזלות עולים כל א' סובר אני עולה ראשון לפי שאינו    - במרומיו    זה גבריאל כלום אתה יכול להשיב את אחד מהם. עושה שלום 

 , כ"ש, ל"א עושה שלום במרומיו אש ומים בלולין ואין מים מכבין את האש, כ"ש: שלפניו לפיכך אינו מתקנא   רואה מה 

השמים לשלא יתנגדו  גודל הממשלה ומרבית הפחד אשר עם ה' כ"א מהם עושה שלום במערכות    - )ב( המשל ופחד עמו    מצודות דוד 
כנעים למקום כי הן יכנעו מפניו  שמים נ זה לזה בפעולת עולם השפל ולבל ישנו את תפקידם ר"ל לא כשתאמר אתה שאין מערכות ה 

 אם מיראת הרוממות אם מפחד העונש: 

"ל הוא דומה כמלך  ר"ל ה' נותן ממשלת לאחרים )שעז"א המשל בהפעיל(, ובכ"ז נשאר הפחד עמו, ר   - )ב( המשל ופחד עמו    מלבי"ם 
כל כוחות הטבע ותולדותיה הגם שהפקיד  תחתיו, ובכ"ז הוא בעצמו משגיח על כל דבר וכולם מתפחדים ממנו, וכן  שמינה מושלים  

עליהם מושלים רבים שהם מערכת הכוכבים והשרים העליונים וכ"א ממונה על פעולה מיוחדת, בכ"ז הוא המשגיח על כולם שיהיה  
שהגם שהכוחות אשר בבריאה, וכן הראשים הפוקדים עליהם, הם    - מרומיו  תיראים ממנו, והוא העושה שלום ב בדין ובצדק וכולם מ 

מתנגדים זל"ז, וכ"א פועל פעולה מיוחדת לעצמו מתנגדת אל פעולת זולתו, הוא העומד בראש הסולם וקושר קשרים לאותיות הבריאה,  
כמ"ש יוצר אור ובורא חשך עושה    ם כתוב במכתב אלהים בחכמה ודעת, ומחבר ומצרף כל הפרטים להנהגה כולל שלימה ולספר של 

 שלום, וכמש"ש: 
דהיינו שכך    , (הקשת )בענן את פגימת  את הפסוק הזה שמעולם לא ראתה חמה פגימת הלבנה ו   רבי יוחנן  ש ר מפ   רא ר"ה כג: בגמ   לא

   בכופרים בה.ון פה לעכו"ם שחמה יורה חיצים  ושלא ליתן פתח סידרן הקב"ה כדי לעשות שלום במרומיו. דהיינו בין החמה והלבנה.  
 שאמר גבריאל אני שר של אש ארד ואקרר מבפנים.צר זרקם לאש,  נ ד שנבוכ א מישאל ועזריה  חנני ב במעשה    עיין פסחים קיח.  לב
ה קר וזה  ע כי יש עוד הבדלים בין מים לאש שזה עולה וזה יורד וז צ" (  ה ן והמים חונקים אות צ )כי האש צריכה חמ   –   מים מכבה אש   לג

ל נראה כוונת רבנו שעיקר המונע  אב   תענוגים וזה גאוה והתנשאות.וות ה א זה ת   וכן במדות המשתלשלות מהן זה חסד וזה גבורה,  חם  
צ"ע הרי יש גם מציאות להפך שהדין מבטל    לכאורה ו    .שהחסד מבטל את הדין הטבע  חברות של שני המלאכים האלו היא  את ההת 

ל  כ )כגון מי   ., ע"י החמצן שבהם שהמים לא מכבים את האש אלא מבעירים אותה יותר ש חזקה  א ב יאות  את החסד, ואפילו בטבע יש מצ 
 ( , אלא לכסותו ו מיםי ר אסור לשפוך על בוע   דלק 

הקב"ה ביקש להעניש ומיכאל  דש כפי שמספרת הגמ' שם ו שעים מאד וגם בתוך בית המק הפ שבסוף בית ראשון גברו    עיין יומא עז.  לד
ש  לכלותם לגמרי, והוא לא עשה כן אלא ביק קחת גחלי אש לזרוק על ישראל  ואזי נצטווה גבריאל ל   , הקב"ה   לה קב לימד זכות ולא  

אר שם וכן בפסחים קיח הנ"ל שאע"פ שהיה  ו מב . ונענש על זה .  מישראל   שארית  ועי"ז נשאר מהכרוב שיתן לו גחלים ועי"ז נצטננו קצת  
, ולפ"ז גם אחרי השלום ביניהם  בו גם מדת החסד קצת   ה הרי שהי   . שם הערה טו()עיין מתיבתא    , ה מלמד זכות על ישראל מלאך של דין הי 

 .היה בחי' מים גובר על האש 
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כי יוסף    ,\לה/ הצדיק יסוד עולם  בחי' יוסףא  הו  ,היסוד מדת    , הואשלוםכלי מחזיק ברכה דהיינו ההוהוא  
י  ע"להולדת כבוד שמים  שני הפכים,   ' יסוד המחבר דכר ונוק'בחיוגבורות.    ,דיםכים, חסמחבר תרי הפ

פיע והוא הממאן להשפיע במקום שלא יוליד כבוד שמים,  שכי הוא המחסד וגבורה שבו שהם שני הפכים  
   דהיינו כריתת ברית, שכורת עצמו מהערוה ומחבר עצמו לאשת חיל.

ויבא יוסף את דבתם    \לו/ לכך נאמר ביוסף )בראשית לז(  ן וחסד שיש בו דיכיון שיוסף יסוד שלום  
מעשה זה    ,עשו עבירה  \לח/ שלפי דעתו  \לז/ מספר לו על מעשיהם של אחיוושהיה הולך לאביו  דהיינו    ,רעה

שאמר   ואח"כ כתוב  ,\מ/[לט] שמאל דוחה  בהם במדת    נהג  ,אותם  אף על פי שאהבהוא בחי' גבורות. כי  

,  ו את אחי  בקשאוהב ומהיה  הרי ש   \מא/)שם(  אחי אנכי מבקש  תאאחיו    תכו לחפש ארדשפגש ב  למלאך 

ף ע"י שהיה מדתו שלום היה נוהג באחיו שתי  סדהיינו שיו  ,[מב] קרבת  כי ימין מהוא בחי' חסדים,    שזה
 וכי מדת  ,רהיבזה סת  היהולא    \מג/ וגם מקרבם דהיינו חסד,  ןהנהגות הפכיות סותרות גם מרחקם דהיינו די

 כים. חבר הפהמשלום  

 
ים  י הד' יסודות גשמ מזג את  ל חבר ו רק הוא יכול ל כלי מחזיק ברכה,    , שהצדיק הוא יסוד פשוט בחי' שלום   ין לק"ה מצרנות ד' ג' עי   לה 

 .גשמי ורוחני בבריאה כל פרט  רק על ידו מתהווה  נמצא ש  , שונים זה מזה בתכלית המ   , ורוחניים 
ה ר    ית פרק לז בראש   לו  יָּ ה הָּ נָּ ֵרה ׁשָּ ש ְ ע עֶּ בַּ ן ׁשְ ֶּ ֵסף ב  ֲעק ב יו  ת יַּ ְלדו  ה ת   ֶּ ה  )ב( ֵאל  ָּ ְלפ  ֵני זִּ ת ב ְ ה ְואֶּ ְלהָּ ֵני בִּ ת ב ְ ר אֶּ עַּ צ  אן ְוהו א נַּ ַּ יו ב  חָּ ת אֶּ ה אֶּ עֶּ

ם: ְנׁשֵ  יהֶּ ל ֲאבִּ ה אֶּ עָּ ם רָּ תָּ ָּ ב  ת ד ִּ ֵסף אֶּ ֵבא יו  י ָּ יו וַּ בִּ  י אָּ

בני לאה היה מגיד לאביו שהיו אוכלין אבר מן החי ומזלזלין בבני השפחות  רואה באחיו    כל רעה שהיה   - את דבתם רעה    -   רש"י 
לא אכלוהו חי כדי שילקה בשחיטה  לקרותן עבדים וחשודים על העריות ובשלשתן לקה. על אבר מן החי וישחטו שעיר עזים במכירתו ו 

 ם ותשא אשת אדוניו וגו': ות שספר עליה ועל דבה שספר עליהם שקורין לאחיהם עבדים לעבד נמכר יוסף. ועל הערי 

והוא עם בני בלהה ועם בני זלפה נשי אביו תמיד, לא יפרד מהם בעבור נערותו, כי להם צוה אביהם שישמרוהו וישרתוהו,    -   רמב"ן
ויראו אחיו  אביו אהבו,  רות, והוא מביא מהם דבה רעה אל אביהם, ולכן ישנאוהו אלה הארבעה האחים ואחר כן אמר כי  לא לבני הגבי 

האחרים כי אותו אהב אביהם יותר מכולם ויקנאו בו וישנאוהו, נמצא שנוא מכולם, בני הגבירות יקנאו בו למה יאהב אותו מהם והם  
יקנאו בזה למעלתו עליהם, ישנאו בו בעבור היותו מביא דבתם אל אביהם וטעם דבתם רעה,  בני גבירה כמוהו, ובני השפחות אשר לא 

דבה רעה היא ועל דעת רש"י )במדבר יד לו( יתכן שתהיה דבה טובה ו"מביא דבה" הוא אשר יראה יגיד, אבל "מוציא  ליג, כי כל  להפ 
 דבה" הוא כסיל האומר שקר: 

 בני השפחות.  ה ארבע שהכוונה ל   רמב"ן   ועיין   .גבירות בני ה ששת  הכוונה ל ש   עיין פרש"י   לז 
שבני יעקב יהיו חשודין על זאת, ואי חס ושלום אמת הוא למה נענש יוסף  )נ( וקשה דהיאך יתכן לומר    - שם  על רש"י    שפתי חכמים   לח

שחשדן על אבר מן  ענש שהיה לו לעיין בדבר על מה  , לכך נ אלא שיוסף היה טועה בדברעל זה. וי"ל דודאי לא היו חשודין על זה,  

שחיטה מתירה, והוא סבר שכל זמן    דמותר לאכלה, דכיון שנשחטה   מפרכסת החי שהיה רואה אותן שאכלו מבהמה שנשחטה ועדיין  

צריך שחיטה    שמותר בשחיטת אמו ואפילו שהוא שור גדול, ואין  בן פקועה שמפרכסת עדיין הוי אבר מן החי, או שהיה רואה שאוכלין  

,  השפחות שזלזלו בבני  מראית עין, והוא היה סבור שאבר מן החי הוא כיון דצריך שחיטה משום מראית עין. ועל מה  מן הדין אלא מפני  
וזה אמת הוא שהיו בני   הכי פירושו מפני שהיו קוראין לבני בלהה וזלפה בני השפחות וכוונתם היה שהיו משועבדים לרחל ולאה, 

סובר מדקרו להו בני השפחות כוונתם שנולדו קודם שנשתחררו, א"כ בניהם של    גם הפסוק קראם כן, אבל הוא היה השפחות, שהרי  

, ור"ל שאדם אחר  אין משתמשין באשה , הכי פירושו דקיי"ל )קידושין ע.(  חושדן על העריות . ומה שהיה  שפחות היינו עבדים כנענים 
ך חשדן על העריות, אבל טעות היה בידו  שתמשין בעסקי משא ומתן עמהן לכ אסור להשתמש באשת איש, ויוסף היה רואה שהיו מ 

ון רחיצת פניו ידיו ורגליו והצעת המטה, אבל שאר דברים שאינן  באשה היינו דוקא דברים של חיבה, כג  דהא דאמרינן אין משתמשין 

קושיא    דברים. וי"ל דרש"י בעצמו מתרץ לרש"י שהיה חושדן על כל השלושה    וא"ת מנא ליה     של חיבה או לישא וליתן עמהם מותר.
ב לקמן )פסוק לג( חיה רעה אכלתהו,  זו כיון שמצינו דבשלושתן לקה. ועי"ל דילפינן רעה רעה לגזירה שוה, כתיב הכא דבתם רעה, וכתי 

ות כא, ח(  מה להלן אבר מן החי דחיה דורסת ואוכלת כשהוא חי אף כאן אבר מן החי, ועבדים ילפינן מדכתיב בפרשת משפטים )שמ 
שה  ה, מה רעה דלהלן קאי על עבדות אף כאן עבדות, ועריות ילפינן מדכתיב לקמן )לט, ט( גבי יוסף ואיך אע אם רעה בעיני אדוני 

 הרעה הגדולה הזאת, מה רעה דלהלן קאי על עריות אף כאן קאי על עריות: 
 סוטה מז *   לט

דיו ולא כיהושע בן פרחיה שדחפו  תנו רבנן לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת לא כאלישע שדחפו לגחזי בשתי י   .סוטה דף מז  מ
 .לאחד מתלמידיו בשתי ידיו 

ךְ   בראשית פרק לז   מא ר לו  לֶּ י  אמֶּ ה:   )יד( וַּ מָּ כֶּ ב א ׁשְ י ָּ ן וַּ ְברו  ק חֶּ ֵחהו  ֵמֵעמֶּ לָּ ׁשְ י ִּ ר וַּ בָּ י ד ָּ ֵבנִּ ֲהׁשִּ צ  אן וַּ ם הַּ לו  ת ׁשְ יךָּ ְואֶּ חֶּ ם אַּ לו  ת ׁשְ א ְרֵאה אֶּ )טו(    נָּ
ה ת   נ ֵ יׁש ְוהִּ ֵאהו  אִּ ְמצָּ י ִּ ׁש: וַּ ק ֵ בַּ ה ת ְ יׁש ֵלאמ ר מַּ אִּ ֵלהו  הָּ אָּ ׁשְ י ִּ ה וַּ דֶּ ָּ ש   ַּ ה ב  נ כִּ   עֶּ י אָּ חַּ ת אַּ ר אֶּ י  אמֶּ ים: )טז( וַּ י ֵאיפ ה ֵהם ר עִּ א לִּ ה נ ָּ ידָּ ג ִּ ׁש הַּ ק ֵ )יז(    י ְמבַּ

חָּ  ר אֶּ חַּ ֵסף אַּ ְך יו  לֶּ י ֵ ה וַּ ְינָּ ה ד  תָּ ים ֵנְלכָּ ְמרִּ י א  ְעת ִּ מַּ י ׁשָּ ה כ ִּ ז ֶּ ְסעו  מִּ יׁש נָּ אִּ ר הָּ י  אמֶּ ן: יו  וַּ ד תָּ ֵאם ב ְ ְמצָּ י ִּ  וַּ

     )תנחומא( הסיעו עצמן מן האחוה:   - )יז( נסעו מזה    ל: )תנחומא( זה גבריאל שנאמר )דניאל ט( והאיש גבריא   - )טו( וימצאהו איש    רש"י 
 לבקש לך נכלי דתות שימיתוך בהם. ולפי פשוטו שם מקום הוא ואין מקרא יוצא מדי פשוטו:   - נלכה דתינה  

 סוטה שם *   מב

חילה כדי לעורר  א קירוב אבל כדי שיהיה להם כלי לקבל ממנו, בהכרח לדחות בת וימין מקרבת ונראה כי הכל הו   שמאל דוחה   בבחי'   מג
יוסף לא עמדו בנסיון ונדחו לגמרי ממנו, אעפ"כ את אחי אני  דהיינו אתערותא דלתתא   את המניעה מגבירה את החשק  . אבל אחי 

ם שוב כ"ש את אחי אנכי מבקש אבל הם  ב לקרב, ואע"פ שנתרחקו חיזר אחריהם לקר לרחק אלא    ה קש רוצה לומר שהדחיה לא הי מב 
 ורצו להרגו.  זיקם ע"י אביהם, ה ל ורדיפה    אות ראו בזה התנש , ו שוב סרבו 



 מוהר"ן                                      פ  תורה           ליקוטי                                     12צב: 

שמולך ומצווה ועוצר את  ,  ויוסף הוא השליט  \מד/ מב(  שםכתיב )ד ראייה שיוסף בחי' דין וחסד מדועו

ומשפיע מזון  המשביר  גם  הוא  מאידך  בחי' גבורות.    הואשזה    ,חוקי המלכות  העם שלא לצאת מגבול

 , זה בחי' חסדים.  לכל עם הארץ
אב בחכמה ך נוטריקון  ראברש"י    , ופי'ךויקראו לפניו אבר  \מה/ ם מא(נאמר אצלו )שש  עוד ראייהו

דהיינו מוחין   קטנות  רך בשנים בחי'ו  בחי' חסד,  מוחין דגדלות  אב בחכמה דהיינוורך בשנים, שהוא  

  בחי' חסדים וגבורות כידוע דהיינו מוחין דגדלות ומוחין דקטנות הם  שהם  ]מו  דקטנות שהוא בחי' דין
 [ :\מח/[מז]
 

י ה' דבור שמגלה קדש דהיינו יצד זוכים לדבור כראוי לפנלבאר כ מן כוונת רבינו כאןקלי שיתבאר כפ
באים  כל פניה ומחשבה זרה היא כאילו שלהרגיש ממש  ונדהיי ,והעצה לזה להתפלל במסירות נפש חכמה.

 ו ית'.ממנלא להתנתק כדי  ,סר נפשו למיתה ממשמו ואני ,מהקב"ה יאות לנתק ולהפרידעל דת  ילהעביר
למות על   םמסרו עצמכשרצו לאנסם להמיר דתם אפילו פושעי ישראל ש שםוש הדקומבאר רבנו עניין 

 קדוש השם. 
אזי מיד מתעורר  ,דהיינו להפריד אותו משם ישראלשרוצים שימיר דתו  לישראלברגע שאומרים ומבאר ש

  היאשתפארת כי ישראל בחי' ספירת  ,'שלהובין דרחימותא שלהבת אהבת ה ב , בחי' יוסף הדבוק בישראלבו 
מחובר  וו'  ארמז לישראל שהו ,ו א"א לקרא בלא עוד ו'אוו, (כידועשש ספירות חג"ת נה"י ו' קצוות ' )בחי' ו

וכשרוצים   ,ויוסף מחובר תמיד לישראל, )וספירה שישית מהמדות( החיבור , ו'בחי' ו'שגם  יוסףאליו 
שלא   אהבה הבתבשל נפשוהמחובר לישראל למסור  ףיוס ריד מתעוראת איש ישראל מהקב"ה מלהפריד 
ינו  ידה פרד מהקב"ה.ילה ,\מט/ להיות עמה דייקא( תל שלשטעם  ב)אן בחי' וימ ,של יוסףכח ה דהיינו .להתנתק

  .פושעי ישראלעם ישראל את הפכים שני הבת אהבה לבששיוסף בחי' יסוד שלום, מחבר 
  ואזי מתגבריים  הח יצרבה היא חסדים שביוסף אבל אח"כ שבא למסור נפשו בפועל מתגבר הא הוהשלהבת 

 בחי' הגבורות שביוסף. עליו ב

 
חייב    א ט אדרבה או בו חו עמדו בנסיון הדחיה, ו  קבל ממנו, ולא כי יוסף במהותו עומד בין יעקב אבינו לבניו והם בגאוותם לא הסכימו ל 

יוסף   זה בחי' הצדיק שמסתיר עצמו בכביכול עבירות כדי לרחק את מי שאינו רואי להתקרב.,  תה מי  הוא השליט בחי'    וכן בהמשך 
 בחי' ימין מקרבת. וכן רך בשנים בחי' שמאל דוחה ואב בחכמה ימין מקרבת.  והוא המשביר שמאל דוחה  

ץ    בראשית פרק מב   מד רֶּ אָּ ל הָּ יט עַּ ל ִּ ַּ ׁש  ֵסף הו א הַּ ַּ )ו( ְויו  ת  ׁשְ י ִּ ֵסף וַּ ב או  ֲאֵחי יו  י ָּ ץ וַּ רֶּ אָּ ם הָּ ל עַּ יר ְלכָּ ב ִּ ׁשְ ַּ מ  ם אָּ הו א הַּ יִּ ַּ פ  ה: ֲחוו  לו  אַּ  ְרצָּ

)ו( הוא השליט על הארץ הוא המשביר. עם היותו השליט היה הוא בעצמו המוכר ולא היה מאמין בעבדיו כי אמנם היה  ספורנו עה"ת  
הכסף ביתה פרעה ולכן לא היה שום בר נמכר לקונים בלתי חותמו או כתב ידו:    הכסף רב מאד וראוי לפרעה כאמרו ויבא יוסף את 

 י שעם היותו שליט היה הוא בעצמו המשביר הוצרכו אחי יוסף לבא אליו ולא לדבר אל עבדיו בלבד: לו. ולפ ויבאו אחי יוסף וישתחוו  
דו  וַּ   בראשית פרק מא  מה  ל יָּ ו  ֵמעַּ ְעת  ַּ ב  ת טַּ ְרע ה אֶּ ַּ ר פ  סַּ י ָּ ל  )מב( וַּ ב עַּ הָּ ז ָּ ד הַּ ם ְרבִּ ש ֶּ י ָּ ׁש וַּ ְגֵדי ׁשֵ תו  ב ִּ ׁש א  ֵ ְלב  י ַּ ֵסף וַּ ד יו  ל יַּ ה  עַּ תָּ ן א  ֵ ת  ו ָּ י ִּ : צַּ )מג(    ארו 

ם  יִּ ְצרָּ ץ מִּ רֶּ ל אֶּ ָּ ל כ  תו  עַּ ן א  תו  ְבֵרְך ְונָּ יו אַּ נָּ ְקְראו  ְלפָּ י ִּ ר לו  וַּ ה ֲאׁשֶּ נֶּ ׁשְ ִּ מ  ת הַּ בֶּ ֶּ ְרכ  מִּ תו  ב ְ ב א  ֵ ְרכ  י ַּ ְר   : וַּ ַּ ר פ  י  אמֶּ יךָּ  )מד( וַּ דֶּ ְלעָּ בִּ ְרע ה ו  י פַּ ֵסף ֲאנִּ ל יו  ע ה אֶּ
ל אֶּ  כָּ ְגלו  ב ְ ת רַּ דו  ְואֶּ ת יָּ יׁש אֶּ ים אִּ רִּ ץ ל א יָּ ם:   רֶּ יִּ ְצרָּ  מִּ

כתרגומו דין אבא למלכא רך בלשון ארמי מלך    - אברך        השניה למרכבתו המהלכת אצל שלו:   - )מג( במרכבת המשנה    -   פרש"י 
ה )ספרי פרשת דברים( דרש ר' יהודה אברך זה יוסף שהוא אב בחכמה ורך בשנים אמר  בהשותפין לא ריכא ולא בר ריכא. ובדברי אגד 

לינו את הכתובים אין אברך אלא לשון ברכים שהכל היו נכנסין לפניו ויוצאין תחת ידו כענין  תי אתה מעוות ע לו בן דורמסקית עד מ 
 שנאמר ונתון אותו וגו': 

 ביאור מוהרנ"ת בתקפא  מו

 ב פ"א  ר כעעיין עץ חיים ש מז

טנות דע כי האדם נוצר בצלם  ענין מוחין דק   שער הששי שער מוחין דקטנות ויתחלק לג' פרקים:   - פרק א מ"ק    שער כב עץ חיים    מח
ים ומבשרי אחזה אלוה. והנה דוגמת האדם שהוא טפה א' יוצאת ממוח האב ונכנס בבטן האשה שם נתהווה ונעשה צורה. וכבר  אלה 

[  הזרע וענין מ' יום ליצירת הולד וענין היותו בן ג' חדשים הכרת העובר. אמנם עתה נדבר אחר גמר ]הכרת ביארנו ענין ג' ימים לקליטת  
וכן אח"כ כשנולד וכן אח"כ כשנגדל וג' זמנים אלו הם שאנו קורין תמיד עיבור ויניקה ומוחין. והנה  העובר לגמרי מה מוחין יש לו  

טום בשכלו ועכ"ז אנו רואים בעינינו שיש לו מוחין ממש כמו הגדול וא"כ מה ענין  באמת שאנו רואים שהקטן אין בו דעת שלם והוא א 
ים וע"ש והסוד הוא כי הקטן הוא לעולם בבחי' דין כי הלא ז"א נקרא קטן בערך  ענין זה כי הקטן הוא אל"ם מאלה זה והנה כבר ביארנו 

וא יותר רחמים מן אבא והכלל הוא כי סוד הזקנה והשיבה  אבא הנקרא סבא ולכן אבא יותר רחמים מן הבן וכן למעלה עתיק יומין ה 
המוחין הם משלימין את הז"א להיותו בן י"ס שלימות  ה בחוש העין. וכבר הודעתיך כי בו תלוי הרחמים והקטנות הוא אכזריות ונראה ז 

א ביארנו שבהיות בית המקדש קיים  כי בסוד היניקה אינו רק ו"ק לבד ובעיבור בסוד ג' כליל בג' לחודייהו וזה ראיה אל הנ"ל כי הל 
וא סוד היניקה ובזמן החורבן  ן גובר בעולם אז הוא בן ו"ק שה והרחמים גוברים בעולם אז היה זו"ן כל אחד שלם מי"ס ובחורבנו שהדי 

 ....   ממש היה ג' גו ג' ולכן תבין מזה כי היות הקטנות מורה על הדין.
בָּ   בראשית פרק לט   מט  ד ְ ר הַּ חַּ י אַּ ְיהִּ י: )ז( וַּ ִּ מ  ה עִּ ְכבָּ ר ׁשִּ ת  אמֶּ ֵסף וַּ ל יו  יהָּ אֶּ ת ֵעינֶּ יו אֶּ ת ֲאד נָּ א ֵאׁשֶּ ָּ ש   ת ִּ ה וַּ ֶּ ֵאל  ים הָּ ן׀   ח( )   רִּ ֵאֵ֓ ְימָּ ת  וַּ   וַּ ל ֵאׁשֶּ ר אֶּ י  אמֶּ

י:  דִּ יָּ ן ב ְ תַּ ׁש לו  נָּ ר יֶּ ת ְוכ ל ֲאׁשֶּ יִּ ָּ ב  ַּ ה ב  י מַּ ת ִּ ע אִּ דַּ י ל א יָּ יו ֵהן ֲאד נִּ סֵ ....  ֲאד נָּ ל יו  ה  אֶּ רָּ ב ְ דַּ י כ ְ ְיהִּ ת  )י( וַּ ְהיו  ה  לִּ ְצלָּ ב אֶּ ַּ כ  ׁשְ יהָּ לִּ ע ֵאלֶּ מַּ ם ְול א ׁשָּ ם יו  ף יו 
 : ה  ָּ מ   עִּ



 מוהר"ן                                      פ  תורה           ליקוטי                                     13צב: 

בחי' קידוש השם, כי ק"ה הוא גם  גבורות זה  ' שלום שמחבר חסדים ודהיינו בחי' יוסף בחי  וזהו

וגבורות. כי מתחלה הוא נ רחימותא זהו בחי' חסדים.  תלהב בשלהובין דכן בחי' חסדים 
, זהו בחי' גבורות, שזהו דוש השםומוסר את נפשו למות על קי \נא/מתגבר על יצרו  \נ/ואח"כ

 ם בחי' יוסף כנ"ל.  בחי' שלו
 על קידוש השם.  [נב] נפשם למות אתשפכו י ישראל הערו ולכך אפילו פושע

  לכן כל אחד מישראל קשור בשרש נשמתו לראשית המחשבה   \נד/[נג ] כי ישראל עלה במחשבה וכו'  

ישראל, יש להש"י    שםב  מכונההוא    , ואפי' פושעי ישראל אך שעדייןדהיינו לקודם הבריאה
רת רמז שישראל בחי' תפא.  ישראל אשר בך אתפאר  \נה/ מט(  'תענוג גדול ממנו, כמ"ש )ישעי

 ספירות חג"ת נה"י(  ש ו' קצות שכוללה שבחי' ו' )

ו  ותו בלא וא, וא"א לקר\נח/[נז]   בחי' ו' כנודע  נוא ווכשרוצין להפריד אותו מבחי' זו ישראל שה
כשרוצים לנתק אותו  למסור נפשו  של יוסף  ד נתעורר בו בחי' זו  יכף ומישהוא בחי' יוסף, ות  'שני

 כנ"ל:  \נט/ מהקב"ה

 
מבואר מרגע שרוצים לאנסו עד שבפועל באים להמיתו אם לא ימיר דתו  ע מדוע אחר כך ולא מיד?  צ"   –   ו ואחר כך מתגבר על יצר   נ

מאותו שלהובין דרחימותא  ר נפשו למות האם זה ומוסר נפשו וצ"ע בזמן שלמעשה מוס  בזמן הזה מתגבר עליו יצרו, והוא מתגבר עליו 
להבות הראשונה ונשאר בו רק הרשימו שלו ומכח הרשימו הוא מוסר  של יוסף שהתעורר בו בתחילה או שבאמת היצר כיבה את ההת 

ילה בתוקף  אבל בתח   , לכן כבר צריך התגברות על יצרו  , שדייקא כיון שזה אח"כ  " ואח"כ מתגבר על יצרו " נפשו. ונראה מלשון התורה  
 מותא שהתעורר בו בחי' יוסף לא היה צריך התגברות. כך נראה וצ"ע השלהובין דרחי 

יות. וצ"ל  מסור נפשו למות, והרי זה מעצם חיותו הרצון לח צ"ע משמע שמצד היצה"ר קשה לאדם ל   נפשו   ומוסר   יצרו   בר על מתג   נא
 .כבהמה   יים עצמה זה כל מהותה לק כי    , בגוף   א מהות שרוצה לחיות שעצם חיותו הבהמית הי 

 רש"י ל' ותער כדה )בראשית כד(: ופ  ר נפשי )תהלים קמא(:אל תעענין שפיכה וכן  ות נפשו הערה לממצודת ציון פי'  עי"שולשה"כ ישעיהו נג יב   נב

 ]פסקא ד'[  ' * בראשית רבה פרשה א נג

רבה   נד א' פסקא    בראשית  ים   - ד  פרשא  רִּ ְדבָּ ה  ָּ ׁש  ׁשִּ ים,  ֱאל הִּ א  רָּ ָּ ב  ית  ֵראׁשִּ לו   קָּ   ב ְ עָּ ׁשֶּ ן  ֵמהֶּ ְוֵיׁש   , ְבְראו  נ ִּ ׁשֶּ ן  ֵמהֶּ ֵיׁש  ם,  לָּ עו  הָּ ת  יאַּ ְברִּ לִּ ְדמו  
ה לְ  בָּ ֲחׁשָּ ַּ מ  ַּ ְר ב  ית ד ַּ י ֵראׁשִּ נִּ נָּ ר )משלי ח, כב(: ה' קָּ ֱאמַּ נ ֶּ ן, ׁשֶּ יִּ נ ַּ ה מִּ רָּ ו  . ת  ְבְראו  ד, נִּ בו  ָּ כ  א הַּ ֵ ס  כ ִּ ה ְוהַּ רָּ ו  ת  ת. הַּ ְראו  ָּ ב  ן, ד ִּ הִּ יִּ נ ַּ ד מִּ בו  ָּ כ  א הַּ ֵ ס  . כ ִּ ו  יב  כ  ְכתִּ

ז וגו'.   ֵמאָּ ְסֲאךָּ  כ ִּ ן  כו  נָּ ׁש  )תהלים צג, ב(:  ְקּדָ ַהּמִ וֵּבית  ָרֵאל  ְוִיש ְ ְראֹות,  ָהָאבֹות  ְלִהּבָ ָבה  ֲחׁשָ ּמַ ּבַ יַח, ָעלוּ  ָמׁשִ ל  ׁשֶׁ מֹו  ר  וּׁשְ ֱאמַּ נ ֶּ ׁשֶּ ן,  יִּ נ ַּ מִּ ת  בו  אָּ הָּ

ר וגו'.   ָּ ְדב  ִּ מ  ַּ ים ב  בִּ ֲענָּ ַּ ּנֶׁ )הושע ט, י(: כ  ִין, ׁשֶׁ ָרֵאל ִמּנַ ם.א  ִיש ְ דֶׁ ר )י   ַמר )תהלים עד, ב(: ְזֹכר ֲעָדְתָך ָקִניָת קֶׁ ֱאמַּ נ ֶּ ן, ׁשֶּ יִּ נ ַּ ׁש מִּ ְקד ָּ ִּ מ  ית הַּ ֵ רמיה יז, יב(:  ב 
וגו'. ם  לָּ ְלעו  מו   ׁשְ י  ְיהִּ יז(:  )תהלים עב,  ר  ֱאמַּ נ ֶּ ׁשֶּ ן,  יִּ נ ַּ מִּ יחַּ  ׁשִּ מָּ ל  ׁשֶּ מו   ׁשְ וגו'.  ן  אׁשו  ֵמרִּ ם  רו  מָּ ד  בו  כָּ א  ֵ ס  ב ִּ   כ ִּ רַּ ב ְ ה  ֲהבָּ י אַּ ב ִּ ף  רַּ ר אַּ מַּ א אָּ ירָּ ְזעִּ י 

תָּ  , ְואו  דו  ָּ ים ֻיל  רִּ ם הָּ רֶּ טֶּ ר )תהלים צ, ב(: ב ְ ֱאמַּ נ ֶּ ה, ׁשֶּ בָּ ׁשו  ת ְ ה  הַּ רָּ ו  ת  ם הַּ ם, אִּ ם ק דֶּ ה ֵמהֶּ ֵדעַּ ֵאיזֶּ י יו  ל ֵאינִּ א וגו', ֲאבָּ ָּ כ  ד ד ַּ ׁש עַּ ב ֱאנו  ׁשֵ ָּ ה ת  עָּ ָּ ׁש  ה  הַּ
ם לַּ  ד ק דֶּ בו  ָּ כ  א הַּ ֵ ס  ם כ ִּ ד ְואִּ בו  ָּ כ  א הַּ ֵ ס  ה ְלכִּ ְדמָּ ר ) ת  קָּ ֱאמַּ נ ֶּ ד, ׁשֶּ בו  ָּ כ  א הַּ ֵ ס  ה ְלכִּ ְדמָּ ה קָּ רָּ ו  ת  א הַּ ֲהנָּ ַּ ר כ  ַּ א ב  ָּ ב  י אַּ ב ִּ ר רַּ מַּ ה, אָּ רָּ י  ו  נִּ נָּ משלי ח, כב(: ה' קָּ

ְרְמ  י יִּ ב ִּ א ְורַּ נָּ י הו  ב ִּ ז. רַּ ְסֲאךָּ ֵמאָּ ן כ ִּ כו  ו  )תהלים צג, ב(: נָּ ב ב  תו  ָּ כ  תו  ׁשֶּ ֵדם ְלאו  ו  וגו', קו  ְרכ  ית ד ַּ ם  ֵראׁשִּ ׁשֵ ה ב ְ ,  רַּ יָּ ְמרו  ק אָּ ְצחָּ י יִּ ב ִּ ר רַּ ַּ ֵאל ב  מו  י ׁשְ ב ִּ

בָ  ָרֵאל ָקְדָמה ְלָכל ּדָ ל ִיש ְ ן ׁשֶׁ ְבּתָ ֵבר  רַמְחׁשַ ְך עו  לֶּ ֶּ מ  א הַּ ְמצָּ ת נִּ חַּ ם אַּ עַּ ַּ ן, פ  ֵ ה ב  נ ָּ ֶּ מ  ה לו  מִּ יָּ ת, ְול א הָּ חַּ ה אַּ נָּ ְטרו  י ְלמַּ ו  ש  ה נָּ יָּ הָּ ְך ׁשֶּ לֶּ ל ְלמֶּ ׁשָּ ק,  , מָּ ו  ׁש  ַּ ב 
ין וְ  נִּ ילָּ ר ְטלו  מִּ מַּ ין ְוקַּ קַּ אָּ נִּ ילָּ ֵמר ְטלו  מִּ ן ֵאין לו  ְוהו א או  ֵ ין, ב  ְמרִּ כ  ל או  יו  הַּ י, ְוהָּ ְבנִּ ין זו  לִּ ס  ְלמִּ גו  לו  ְסְטרו  ְך אַּ לֶּ ֶּ מ  ְמרו  הַּ ְזרו  ְואָּ י, חָּ ְבנִּ ין זו  לִּ ְלמִּ

ה   יָּ ן ל א הָּ ֵ ה ב  נ ָּ ֶּ מ  יד מִּ ֲעמִּ יד ְלהַּ תִּ א עָּ הו  ְך ׁשֶּ לֶּ ֶּ מ  ה הַּ פָּ צ ָּ ֵלי ׁשֶּ ו  ל  ל הו א, אִּ דו  ְך  או  ג ָּ רו  ָּ ׁש ב  דו  ק ָּ ה הַּ פָּ צ ָּ ֵלי ׁשֶּ ו  ל  ְך אִּ ָּ י. כ  ְבנִּ ין לִּ ְלמִּ ין ְוקַּ נִּ ילָּ ֵמר ְטלו  מִּ
נֵ הו א ׁשֶּ  ת ב ְ ו אֶּ ה צַּ רָּ ו  ת  ַּ ֵתב ב  ו  ה כ  יָּ ה, ל א הָּ רָּ ו  ת  ת הַּ ל אֶּ ֵ ב  ין ְלקַּ ידִּ ֵאל ֲעתִּ רָּ ש ְ ת יִּ רו  ו  ה ד  ָּ ׁש  ים ְוׁשִּ רִּ ש ְ ר עֶּ חַּ ש ְ אַּ ֵני יִּ ל ב ְ ר אֶּ ֵ ב  ֵאל, ד ַּ רָּ ש ְ ֵאל.  י יִּ  רָּ

ר:   ישעיה פרק מט   נה  אָּ ָּ ְתפ  ךָּ אֶּ ר ב ְ ֵאל ֲאׁשֶּ רָּ ש ְ ה יִּ ת ָּ י אָּ ְבד ִּ י עַּ ר לִּ י  אמֶּ  )ג( וַּ

הרי אתה לפני ככל המון ישראל אשר אתפאר בך כמו    - מזומן אתה לשליחותי כעבד לאדון. ישראל    - )ג( עבדי אתה    מצודות דוד 
 בכולם: 

 שהיא  - שהוא, ומתרלו   –גם בדפו"ר ותרלד  נו

 (מילוי הו"ו סוד גוף וברית וו',   א גם יסוד הו ,קצוות 'ו בעל  תפארת ה  ודהוא ס)ו' קהלת יעקב ערך ו'  נז

א'(, גם היסוד הוא בחינת  ו' הוא סוד התפארת )זוהר צו ל"ג ע"ב( בעל ו' קצוות )פרי עץ חיים שער הלולב פרק    -   ערך ו   קהלת יעקב  נח
נחס  ו' בסוד גוף וברית חשבינן חד )זוהר רעיא מהימנא פ ו' )זוהר בראשית הקדמה י"ג ע"ב ועוד( והוא בחינת מילוי הו"ו שהוא גם כן  

 רל"ו.(, גם הדעת הוא סוד הו' כמו שכתוב בפרי עץ חיים שער הברכות פרק ב' בכוונת ברוך: 
מסר נפשו  לה רשות להרגו ואעפ"כ    ה חה אותו לעבור עבירה חמורה הי הכרי פר ואשת פוטיפר ש היה עבד בבית פוטי   יוסף הצדיק   נט 
שהתכוון לא רק לסרב לה אלא    שם יהוידע    ן הב   ביאר כיו  שנכנס לעשות צר   לו:   סוטה רו בגמ'  )ומה שאמ   להשמע לה.  סרב בכל תוקף ו 

כמבואר  יבא במקומו וישביע שד ש או שיעשה עלית נשמה  .יברח ממנה עי"ש  ע"י שברגע האחרון בעודו בתוקף להרוג את יצרו לגמרי 
 ( ח בעש"ט עה"ת בראשית קנ עיין  ו .  עי"ש   .רעו ובזוהר כי תצא רע"מ    .ת הצמח הגה מט פ"ו ב בע"ח  
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ישראל כל זמן ששם ישראל נקרא עליו כי נקרא ' פושעי  מישראל אפיכל אחד  כי כ"א    ,פי']ס
ישראל  פוש י"דסאעי  בסי'  הוא    (\ סג/וי"ז  \סב/ )כמבואר  ישראל  ומאחר \סה/[סד] אע"פ שחטא   ,

ו' כ  אל שהואשנקרא עדיין בשם ישר א"א    ואו כי    בו בחי' יוסף ג"כ,    נ"ל ע"כ ישבחי' 

ו'  ו  ,ו הוא גם ו, )רמז לו' קצוות של תפארת ישראלדהיינו המילוי הנסתר של אות ו   שני'לקרותה בלא ו'  

  )כי סו  ,' יוסףשהוא בחי  'מקושר בו ו' שני  שישראל שהוא בחי' ו'רמז  . היינו  (הנסתר  סודיברית  
ת אורו של יעקב לאחים  מאיר א  , בחי' יסודכי יוסף הצדיק    \סח/(סזוע( ) זלי כידישראל ויוסף כחדא א 

, כי  שכלפי אחיו הוא בחי' אב קטן  ,, דהיינו אב רך כנ"ל  אברך   א. ורמוז במה שנקרשהם במדרגת המלכות
 ממנו מקבלים את אור אביהם יעקב. 

כיוןמישראל  שבכל אחד  נמצא שבכ"א   ישראל  ישרא  אפילו פושעי  ישרעל ש   ל,שנקרא בשם  אל  ם 

דהיינו הברית לחוץ,  ראל שבו  שידהיינו הכח להאיר את האור של  בחי' יסוד  מקושר בו בחי' יוסף    אבינו,

להציל את   \ע/, כשמסר נפשואת בריתי שלוםלו ונתתי  \סט/כמ"ש בפנחסשהוא בחי' שלום  מרכבה ליסוד

 בחי' קידוש השם כנ"ל.  \עא/ישראל מכליה
להפרידו מבחי' ישראל, נתעורר בו תיכף בחי'  ת ח"ו  ו על דרוע"כ תיכף כשרוצין להעבי

שלהובין דרחימותא    דהיינו  דוש השם.יוסף שמקושר בישראל שהוא בחי' מסירת נפש על קי
    :[ למות על ק"ה שזהו בחי' שלום בחי' שלום, בחי' יוסף כנ"לוהתגברות על יצרו 

 
 ביאור מוהרנ"ת בתקפא  ס

 מוהרנ"ת בתקפא  סא

י   - אות ג'    יד   תורה   סב ִּ ׁש  ד ׁשִּ גֶּ נֶּ ת, כ ְ ו  י  תִּ א או  ו  ב  ים רִּ ִּ ׁש  ה ֵהם ׁשִּ רָּ ו  ת  י הַּ מ כ ִּ ׁשָּ נ ְ ל הַּ ת, ְוֵיׁש ְלכָּ מו  א ְנׁשָּ ו  ב  א  ם רִּ ֻקְדׁשָּ ה ד ְ בָּ ֲחׁשָּ ַּ מ  ה ב ְ ְעלָּ ׁש ְלמַּ ת ׁש רֶּ ו 
ְברָּ ב ְ  ת נִּ מו  ׁשָּ נ ְ ג הַּ ו  ו  ל ְיֵדי זִּ ה א(. ְועַּ ָּ ב  ית רַּ ֵראׁשִּ ה' )ב ְ ָּ ל  חִּ ה ת ְ בָּ ֲחׁשָּ ַּ מ  ַּ לו  ב  ֵאל עָּ רָּ ש ְ י 'יִּ יְך הו א, כ ִּ נ ִּ רִּ ְכׁשֶּ ים )ב(, ו  רִּ ת ג ֵ מו  ׁשְ ים נִּ ת  אִּ מו  ׁשָּ נ ְ ים הַּ ְררִּ ְתעו 

י   תִּ ל ְיֵדי או  ים זֶּ עַּ ְצצִּ ְתנו  מִּ יו ו  ִּ פ  יא מִּ צִּ הו  ה ׁשֶּ רָּ ו  ת  ת הַּ ת  ו  מו  ׁשָּ נ ְ ת הַּ ְצצו  ְתנו  ל הִּ ג ׁשֶּ ו  ו  ז ִּ ל ְיֵדי הַּ ה; ְועַּ ז ֶּ ה מִּ רָּ אָּ ל הֶּ ֵ ב  ה ְמקַּ ז ֶּ ג, ׁשֶּ ו  ו  ת זִּ ינַּ חִּ ה ב ְ ה זֶּ זֶּ ה לָּ
רִּ  ת ג ֵ מו  ׁשְ ים נִּ אִּ ְברָּ ה נִּ בָּ ֲחׁשָּ ַּ מ  ַּ ב  ל ְזמַּ ׁשֶּ ָּ ֵאל, כ  רָּ ש ְ ֵעי יִּ ׁשְ ו  פ  ם הַּ ְקרָּ ים. ג ַּ י נִּ יו )כ ִּ לָּ א עָּ ְקרָּ ֵאל נִּ רָּ ש ְ ם יִּ ֵ ׁש  ֵאל  ן ׁשֶּ רָּ ש ְ ם יִּ ֵ ׁש  א ׁשֶּ ְמצָּ ֵאל', נִּ רָּ ש ְ ֵעי יִּ ׁשְ ו  א 'פ 

א,  טָּ חָּ י ׁשֶּ ִּ ל פ  ף עַּ ֵאל(, 'אַּ רָּ ש ְ ֵעי יִּ ׁשְ ו  א פ  ְקרָּ נ ִּ ר ׁשֶּ חַּ ן, ֵמאַּ יִּ יו ֲעדַּ לָּ ים עָּ נִּ ָּ ל פ  ָּ ל כ  א עַּ ְקרָּ ין מד.(, ֵיׁש    נִּ ְדרִּ ְנהֶּ ֵאל הו א' )סַּ רָּ ש ְ ה  יִּ בָּ ֲחׁשָּ מַּ ׁש ב ְ ה ְוׁש רֶּ יזָּ לו  ֲאחִּ
ה, וְ  נָּ ְליו  עֵ עֶּ ׁשְ ו  פ  ה הַּ ה ְלזֶּ רָּ אָּ יעַּ הֶּ ג ִּ מַּ ים, ו  ׁשִּ רָּ ָּ ׁש  ר הַּ אָּ ין ׁשְ ֵ תו  ב  מָּ ׁשְ ׁש נִּ ׁש רֶּ ם  ֵצץ ג ַּ ְתנו  ת הִּ ְצצו  ְתנו  הִּ ל ְיֵדי הַּ , וְ עַּ תו  מָּ ׁשְ ׁש נִּ ׁש  רֶּ ֵאל מִּ רָּ ש ְ ל ְיֵדי  י יִּ עַּ

ְתׁשו   ֵזר ב ִּ ז  את חו  ה הַּ רָּ אָּ ה: הֶּ  בָּ
ה   -   א'אות    תורה יז   סג יאָּ רִּ ב ְ ֵטי הַּ רָּ ְ טִּ   ְוֵכן פ  ְפרָּ ת ב ִּ ֲארו  ָּ ְתפ  ֵאל הִּ רָּ ש ְ י ִּ ד מִּ חָּ ד ְואֶּ חָּ ל אֶּ כָּ י ֵיׁש ב ְ ֵאל. כ ִּ רָּ ש ְ ל יִּ ת ׁשֶּ ֲארו  ָּ ְתפ  הִּ ֵטי הַּ רָּ ְ יל פ  בִּ ׁשְ ת,  הו א ב ִּ ו  י 

 ָּ ְתפ  ְך מִּ רַּ ָּ ְתב  ם יִּ ֵ ׁש  הַּ ֵאל, ׁשֶּ רָּ ש ְ יִּ ב ְ ת ׁשֶּ חו  ָּ פ  ַּ ו  ב  ל  ֲאפִּ ת, וַּ ו  י  טִּ ְפרָּ ו  ב ִּ מ  ש ְ   ֵאר עִּ ֵעי יִּ ׁשְ ו  ו  פ  ל  ֵעי  ֲאפִּ ׁשְ ו  א פ  ְקרָּ י נִּ יו, כ ִּ לָּ א עָּ ְקרָּ ֵאל נִּ רָּ ש ְ ם יִּ ֵ ׁש  ן ׁשֶּ ל ְזמַּ ָּ ֵאל, כ  רָּ
ו   מ  ֵאר עִּ ָּ ְתפ  ְך מִּ רַּ ָּ ְתב  ם יִּ ֵ ׁש  הַּ י, ׁשֶּ טִּ רָּ ְ ת פ  ֲארו  ָּ ְתפ  ו  הִּ ֵאל, ֵיׁש ב  רָּ ש ְ ל אֵ יִּ כָּ י ֵיׁש ב ְ ת, כ ִּ ו  י  טִּ רָּ ְ ֵטי פ  ְפרָּ ת. ְוֵכן ב ִּ ו  י  טִּ ְפרָּ ל ת ְ  ב ִּ ְבכָּ ר ו  ר ְוֵאיבָּ ה  יבָּ עָּ ְתנו  ה ו  עָּ נו 

ל   ה ׁשֶּ אָּ ֵ פ  ם הַּ עַּ עִּ ֲענו  ה נַּ ש ֶּ ֵאל עו  רָּ ש ְ יִּ ב ְ ת ׁשֶּ חו  ָּ ה פ  ֵאיזֶּ ים ׁשֶּ מִּ ְפעָּ ֵחר. ְוֵיׁש לִּ ֲארו ת אַּ ָּ ְתפ  ֵאל הִּ רָּ ש ְ ל יִּ ָּ ׁשֶּ ְתב  ם יִּ ֵ ׁש  , ְוהַּ ם  ו  ל ג ַּ דו  ת ג ָּ ֲארו  ָּ ְתפ  ְך ֵיׁש לו  הִּ רַּ
ה: ז ֶּ  מִּ

 * סנהדרין מד  סד

,  (עדיין שם קדושתם עליהם   ,מדלא אמר חטא העם פרש"י  ) אע''פ שחטא ישראל הוא  א{ חטא ישראל אמר רבי אבא בר זבדא י - }יהושע ז   -   סנהדרין מד.  סה 
 .קרו ליה   סא אמר ר' אבא היינו דאמרי אינשי אסא דקאי ביני חילפי אסא שמיה וא 

אף במומר לכל התורה דישראל    גמ' חטא ישראל כו'. אע"פ שחטא ועבר על כל התורה כדלקמן לא הוי כעכו"ם וכמ"ש   -   מהרש"א 
 הוא לכל דיניו וק"ל: 

 מוהרנ"ת בתקפא  סו

 זוהר וישב קפב: סז

דיעקב הוה ביה ביוסף, וכל מה דאירע להאי   אלה תולדות יעקב יוסף, כמה דאתמר דכל דיוקנא )עם ביאור מתוק מדבש(  : ב דף קפ  וישב זוהר  סח
"ו  וזהו סוד אות ו  ודא הוא רזא דאת ו"ו דאזלי תרווייהו כחדא   , לכים יחד, כי גוף וברית חשבינן חדהתפארת והיסוד שניהם הו   אירע להאי, ותרווייהו כחדא אזלי 

חדא  , בגין דאינון רזא  רדים זה מזה לעולם זה בא לרמז על התפארת ויסוד ששניהם נרמזים באות ו' ואינם מתפ ה עמה ו' אחרת, ואי אפשר להזכיר אות ו' אלא אם יוצא ששניהם הולכים יחד ר"ל ש 
 : יסוד מכריע בין נצח והוד ה תפארת מכריע בין חו"ג כן  ה לפי שהם סוד אחד וצורה אחת כי כמו ש   ודיוקנא חדא 

  . כי אלעזר אביו לקח את אלישבע בת עמינדב לאשה סף רא קי. שאבי אמו היה משבט יו כמבואר בבבא בת   , מזרע יוסף   א שגם הו   סט 
   .רשב"ם מבני יתרו או מבני בניו של יתרו כמבואר שם ב של אלישבע היתה  ימה  וא   , משבט יוסף היה  אביה  ועמינדב    ומהם נולד פנחס.

ְך הָּ   כה פרק  מדבר  ב   ע ו  ת  ם מִּ קָּ י ָּ כ  ֵהן וַּ ֲהר ן הַּ ן אַּ ֶּ ר ב  זָּ ְלעָּ ן אֶּ ֶּ ס ב  יְנחָּ ִּ ְרא פ  י ַּ ה  )ז( וַּ : ֵעדָּ דו  יָּ ח ב ְ ח ר מַּ ק ַּ י ִּ אמ ר:   .....  וַּ ֵ ה ל  ל מׁשֶּ ד אֶּ ר ְיד וָּ ֵ ב  ְידַּ )יא(    )י( וַּ
יְנחָּ  ִּ ם ְול א פ  כָּ תו  י ב ְ תִּ ְנאָּ ת קִּ ְנאו  אֶּ קַּ ֵאל ב ְ רָּ ש ְ ֵני יִּ ל ב ְ י ֵמעַּ תִּ ת ֲחמָּ יב אֶּ כ  ֵהן ֵהׁשִּ ֲהר ן הַּ ן אַּ ֶּ ר ב  זָּ ְלעָּ ן אֶּ ֶּ נְ ס ב  קִּ ֵאל ב ְ רָּ ש ְ ֵני יִּ ת ב ְ י אֶּ יתִּ ִּ ל  י: כִּ תִּ ֵכן    אָּ )יב( לָּ

יתִּ  רִּ ת ב ְ י נ ֵתן לו  אֶּ ְננִּ ם: ֱאמ ר הִּ לו   י ׁשָּ

 .ר רבי אליעזר ראה שבא מלאך והשחית בעם ויקם מתוך העדה ויקח רומח בידו חק אמ רבי יצ   .סנהדרין דף פב   ועיין

פירש זמרי והרגו פנחס נהרג  איתמר נמי אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן הבא לימלך אין מורין לו ולא עוד אלא שאם    -   עוד שם 
 .עליו נהפך זמרי והרגו לפנחס אין נהרג עליו שהרי רודף הוא 

 נגף את כולם.והקב"ה  )כמבואר בת"כ(  שמעון באו להרגו  ששבט    –  לג ה' ובשמות רבה  
נאיהן של  שו לתו של פנחס היו  שאלולי תפ   זה ה כמבואר במדרש הגדול עה"פ  ו   " ולא כלתי את בני ישראל בקנאתי "   כנ"ל דכתיב   עא

 ישראל כלין במגפה לפי שכל ישראל ערבין זה בזה.
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ש  כלל כלי  הוא  והשלום  השלום,  בחי'  הוא  שיוסף  בא  ע העולה  כל"י  ההשפעות   יבא 

א המקשרת בין תפארת  י שה  ,מרכבה לספירת היסוד  ,הברית  שומרכנ"ל שיוסף הצדיק  והברכות לישראל.  
כות המקבלת לעם ישראל שהם בחי' בני ישראל ספירת המל  ,\עב/מרכבה להקב"ה שקראו אל  ,ישראל אבינו

 את השפע. 

ת.  השי"ל קדושה לפני  בורים שוכוונתו ית"ש בזה, כדי שיוכל כל אדם הישראלי לדבר די
דהיינו שמדבר לפני ה' כמו שמרגיש מציאותו עומדת דהיינו תפלה בכוונה בלא שום פניה ושום מחשבה זרה,  

ומה הוא קדושה חכמה, כי חכמה נקרא קדושה כנודע ומדבר דבור של קדושה  .  \עג/ לפניו ממש
נו  יידה  ,שמחבר הפכיםוסף  בחי' י  וזה אפשר רק ע"י ברית שלום  ,החכמהדהיינו שדבורו מגלה רק  .  \עה/[עד]

 בור. יה ודמחכ
ר שני הפכים שמחב  ושומע מה ידברתפלה בחכמה ושכל, ומבין  וזהו כשאדם מדבר בתורה ו

 נקרא קדושה.   דבור לחכמה
ואזי כל דבורו בחכמה וזוכה מוחין שהיא חכמה,    עוו מזנה  בויש להשי"ת תענוג גדול מזה, כי נ

של יהודי  רלג שעצם המלחמה  ועיין תורה    חי' אולפן חדת.. בלדעת ולהכיר אותו ית' כפי שיתבאר בהמשך 
 . במחשבות הזרות יש להקב"ה תענוג גדול מזה

 מלכות פה,  בחי' \עז/חי' ירושלים. שהוא ב והדיבור

של מקרא שהקב"ה יבנה את ירושלים רבנו דורש   טופשו,  בונה ירושלים ה'  \עח/ז(וזה בחי' )תהלים קמ
ית ב  ,בית המקדשבניין  זה בחי'  ו)  ,ע"י תפלה בכוונה  לים לה'דבור לחכמה דהיינו ירושה  שהכוונה לחיבור

ושלים הוא בחי' דיבור, כמ"ש  כי יר (קדש בימיונבנה בית המלו כאי דעת  כי מי שיש בו ,דעת חכמה וה
מלך דהיינו ש  מלכא דירושלים,  גם אונקלוסותר   ות"א   םשלמלך  ומלכי צדק    \עט/ )בראשית יד(

 
זר מנין שקראו הקדוש ברוך הוא ליעקב אל שנאמר ויקרא לו אל אלהי ישראל דאי  בי אחא אמר רבי אלע ואמר ר   .מגילה דף יח   עב

 .הי ישראל סלקא דעתך למזבח קרא ליה יעקב אל ויקרא לו יעקב מיבעי ליה אלא ויקרא לו ליעקב אל ומי קראו אל אל 
מן בלשון מוהרנ"ת לא מזכיר לפני  להרגיש מציאותו ולדבר דבור קודש. אבל עיין לק נראה שהם שני ענינים    -   לדבר לפני ה' ית'   עג

 השם ית' אלא רק דבור קודש.
 [ ליל שבת  דקידוש . ]ובשער הכוונות דרוש א' *זוהר אחרי דף סא עד

יהּ   ּוְתִניַנן  -זוהר אחרי דף סא.    עה  ַמר   ַקּמֵּ ימּוָתא   ואמר,  קדש   נקרא  פרצוף  איזה  קֶדש    ַמאי,  מורנו  לפני  ולמדנו  ּדְ לֵּ א  ש ְ כּלָ י   ּדְ ִאְקרֵּ ָאה   ָחְכָמה   ּדְ   בשלימות   שהוא   הפרצוף   ִעּלָ

ַהאי,  שתחתיו  הפרצופים  לכל  ושפע   קדושה  המשפיע   אבא  והיינו,  עליונה  חכמה  הנקרא   הגמורה ח   ָנִגיד   ֲאַתר   ּומֵּ א   ְרבּות   ְמש ַ יש ָ   שמן  נמשך   דאבא  מיסוד  דהיינו  המקום  ומזה  ַקּדִ

ִביִלין,  אבא   דמצד   א "דז  המוחין  דהיינו,  קודש  משחת  ש ְ   בחינה  וכל,  ג"וחו   ב"מחו   כלולים  שהם  המוחין  נמשכים   שדרכו   ולפי ,  שביל   נקרא   דאבא  היסוד   שכן,  ידועים  בשבילים   ְיִדיָען   ּבִ

י   ַלֲאַתר ,  ידיען   בשבילין  אמר   לכן,  לעצמה   שביל   עושה  ִאְקרֵּ יָנה   ּדְ ָאה   ּבִ ָמן,  דאימא  ליסוד   דהיינו ,  עליונה   בינה  הנקרא   למקום   ִעּלָ ָבר   ְלָכל   ּוְנָחִלין  ַמּבּוִעין  ָנְפִקין   ּוִמּתַ   ומשם   עֵּ

'  ג  בכל  ומתפשטים   דאימא  מיסוד   יוצאים  ושניהם  דאימא   במוחין  מתלבשים   דאבא  המוחין  כי,  אימא   דמצד   המוחין   שהם  והנחלים ,  אבא  דמצד   המוחין   שהם  המבועים   עבר   לכל  יוצאים 

 .  זאת  הנקראת  למלכות  א" מז  המוחין הארות  שנמשכות  עד זאת ְלַהאי ְדָמטוּ  ַעד , א"ז  של קוים

ד   זאת   ְוַהאי  כי  ואמר   דבריו וממשיך  ְרָכא  ּכַ ֲאַתר   (א "הנ  לפי נתבאר)   ִמְתּבָ ָאה   מֵּ א  ִעּלָ י  ּדָ ִאְקרֵּ י  קֶדש    ּדְ   המוחין  מהארת  דהיינו , זה   עליון  ממקום   מתברכת  כשהמלכות   ָחְכָמה   ְוִאְקרֵּ

לֹוַמר  הקדש רוח  אותה   קוראים  ַהּקֶדש   רּוחַ  ָלהּ  ְקָראן,  חכמה ונקרא קודש הנקרא  דאבא  ַההּוא רּוחַ , ּכְ א קֶדש   מֵּ יּלָ ְלעֵּ   ּוִמְתָעִרין  ָנְפִקין  ְוַכד , שלמעלה קדש הנקרא מאבא רוח   ּדִ
ין,  קדש  הנקרא  באבא  הם  שורשם  אשר,  התורה  סודות  מהמלכות  ומתעוררים  וכשיוצאים  אֹוַרְייָתא  ָרזֵּי   ִמיָנהּ  דֵּ י   ּכְ ֹון   ִאְתְקרֵּ   לפי,  הקדש   לשון  נקראת  היא  שמם  על   אז  ַהּקֶדש    ָלש 

 .   העליון קדש של  התורה  סודות   את  ידה על לגלות   ופה  לשון  שהיא
 מזה - מתרצו  עו

ות, וצריך לומר דהוא נצח  בש"ס ברכות נ"ח ע"א והנצח זו ירושלים, והנה נודע דירושלים בחינת מלכ  ירושלים   – ערך יר    ב קהלת יעק   עז 
 הכולל, ועיין אות ז': דמלכות, ירושלים וז' אותיות גימטריא נצח דנוקבא דזעיר עם  

ירושלים של מטה ה' תתאה      ותיקונים ועץ חיים:  של מעלה ה' עלאה בינה תיקון ס"ט, ועוד בכמה מקומות בזוהר   ירושלים שם אות ז' 
 מלכות שם: 

פ   ו' שם אות   שני  מקבלת  כי המלכות  ירושלים,  ונקראת  גמורים  דינים  הוא  אנפין  זעיר  ידי  על  הדינים שמקבלת  הן  עמים  ירושלים 
לת  ן נקרא ציון, וה' גבורות מקב מנצפ"ך, ה' גבורות מנצפ"ך על ידי בינה הן גבורות ממותקות והן בחינת ה' דמים טהורים שבאשה וה 

על ידי זעיר אנפין והן דינים גמורים והן ה' דמים טמאים שבאשה ונקרא ירושלים, הרב בליקוטי תורה פרשת מצורע, ועיין בערך מתנה  
 אורך עניין נפלא ע"ש: מה שכתבתי שם ב 

ש ְ   תהילים פרק קמז   עח ְדֵחי יִּ ד נִּ ם ְיד וָּ לִַּּ ׁשָּ ֵנה ְירו  ו  ֵאל ְיכַּ )ב( ב  ס: רָּ  נ ֵ

 הוא הבונה לעתיד את ירושלים ואת ישראל הנדחים בקצה הארץ יכנס אליה:   - )ב( בונה    מצודות דוד 
יָּ   בראשית פרק יד   עט  ם וָּ חֶּ יא לֶּ צִּ ֵלם הו  ְך ׁשָּ לֶּ ק מֶּ דֶּ י צֶּ ְלכ ִּ מַּ ן: )יח( ו  ְליו  ן ְוהו א כ ֵהן ְלֵאל עֶּ  יִּ

 א משמש קדם אל עלאה: )יח( ומלכי צדק מלכא דירושלם אפיק לחם וחמר והו  תרגום אונקלוס 

)יח( ומלכי צדק מלך שלם היא ירושלים, כענין שנאמר )תהלים עו ג( ויהי בשלם סוכו ומלכה יקרא גם בימי יהושע "אדני צדק"   רמב"ן 
י א(, כי מאז ידעו   ם כי המקום ההוא מבחר המקומות באמצע הישוב, או שידעו מעלתו בקבלה שהוא מכוון כנגד בית  הגוי )יהושע 

של מעלה ששם שכינתו של הקב"ה שנקרא "צדק" ובבראשית רבה )מג ו( המקום הזה מצדיק את יושביו, ומלכי צדק אדוני  המקדש  
 צדק, נקראת ירושלם צדק, שנאמר )ישעיה א כא( צדק ילין בה: 



 מוהר"ן                                      פ  תורה           ליקוטי                                     16צב: 

וצדק הוא בחי' הדיבור, כמ"ש    ר הצדק,רא מלכי צדק כיון שמלך על עינקו   חנ  ןשם בהיה  דאז  ירושלים  
דבור   אכאן שהושהכוונה לדבור בלא דעה. וכמבואר    ד מבוארבתורה ע.  צדק תדברון  \פ/ )תהלים נח(

   .מוחיןה' דהיינו ן ע"י שמחבר אותו לישצריך בנ

 . \פב/[פא]  הוא בחי' מוחין כנודעדהיינו שם הויה וה' 
הוא   בו החכמה  נבנה  הדבור  אימתי  שהיע"י שמאיר  מי  ר"ל  ישראל,  מבחי'    'כשנדחי  נדחה 

 : על קדוש ה' כנ"ל  ראל שמסר נפשושושעי יכגון פ פג נסיישראל, ואח"כ כ
 

 דבר דיבורים בקדושה ובטהרה כנ"ל. ל ליכו לענינינו, שע"י השלום ונחזור

 והשלום הוא מחבר תרי הפכים כנ"ל, היינו חסדים וגבורות.  
ינו  דהי\פה/   ויומם יצוה ה' חסד  \פד/ שהוא חסדים, כמ"ש )תהלים מב(דהיינו שם הויה  היינו הוויות  

 דין.  אקים שהוושאת החסד יצווה שם הויה ולא שם אל

ואלקים מלכי    \פו/מלכות כמ"ש )שם עד(שם של ספירת  ם הוא  כי אלקיואלקים הוא גבורות,  
 : דהיינו שמלכות בחי' דין דהיינו גבורות [פז] ודינא דמלכותא דינא כות, מל ארמז שאלקים הו, מקדם

פשוטו .  לא ירים איש את ידו ואת רגלו  פטומבלעדיך   \פח/וסף )בראשית מא(ביר  ולכן ג"כ נאמ
ין רשות לשום אדם לעשות כלום בלא  למלך מצרים וא  תו משנהממנה אור ליוסף שמשל מקרא שפרעה או

בחי'  השלום שהוא  שרק ע"י    ,חכמה והדיבורבזה לרבנו שרמז    לומדידו ורגלו  הכתוב  , וממה שנקט  תוורש

. \צא/שאו ידיכם קודש  \צ/קלד(  'כמ"ש )תהליים  דסבחי' חידו הוא בחי' מוחין  כי    אפשר לחברם.  יוסף

 
שלים מלכי צדק מן אדני  )יח( ומלכי צדק מלך שלם, הוא ירושלים, וכן כתוב ויהי בשלם סכו )תהלים עו, ג(, ונקראו מלכי ירו   -   רד"ק 
וכן כתוב בספר יהושע )י, א( אדני צדק מלך ירושלים, כי ירושלים הוא מקום הצדק והשלום לא יסבול עול וחמס ומעשה תועבה  צדק  

ם היושבים בה, כמו שאמר ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אותה כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם  זמן ארוך. לפיכך מקיא החטאי 
ברים לא, טז(, כי היא כנגד קו השוה ואוירה מזוג, וכן אמר יפה נוף משוש כל הארץ )תהלים  כח(, ואמר אלהי נכר הארץ )ד )ויקרא יח,  

רים לב, ב ברש"י( כי מלכי צדק הוא שם בן נח. הוציא לחם ויין, לפי שהיו  מח, ג(, ואמרו בדרש )פרקי דרבי אליעזר כז. ב"ר נו, י. נד 
ליון, לא לכוכבים ולמזלות, אלא לאל עליון לבדו הוא משרת ועובד כמו  א לחם ויין. והוא כהן לאל ע באים מן המלחמה עיפים הוצי 

 אברהם והנלוים אליו: 
רו    תהילים פרק נח   פ ֵ ב  דַּ ק ת ְ דֶּ ם צֶּ ם ֵאלֶּ ֻאְמנָּ ם: )ב( הַּ דָּ ֵני אָּ טו  ב ְ ְ פ  ׁשְ ים ת ִּ רִּ  ן ֵמיׁשָּ

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

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

 ושער הפסוקים לך לך הובא בדעת ותבונה סוף פרק ל'  . עיין לעיל תורה נג פא

ן אֵ     -   נג   תורה   פב טָּ י קָּ ת הַּ כ ִּ עַּ ד ַּ י ֵאין לו   כ ִּ יד,  לִּ הו  ינו  מו  ׁשֶּ ם  הָּ ְברָּ אַּ ב ְ ן  ֵ כ  ל  ְועַּ ים.  נִּ ְלבָּ ה  כֶּ זו  ֵלם,  ָּ ׁש  הַּ ת  עַּ ְלדַּ ה  כֶּ ז ו  ׁשֶּ כ ְ ְך  ֵלם. אַּ ָּ ר  ׁש  י ֵ ְמגַּ ה  יָּ הָּ א 
ת הַּ  ֵלמו  ׁשְ ה לִּ כָּ ה זָּ ל ְיֵדי זֶּ ה ל"ט(, עַּ ׁשָּ רָּ ָּ ה פ  ָּ ב  ית רַּ ֵראׁשִּ ים )ב ְ ׁשִּ ת נָּ רֶּ י ֶּ ה ְמגַּ רָּ ים, ְוש ָּ ׁשִּ ין ֲאנָּ ֵ ְפֵרׁש ב  ה הֶּ יָּ ל  א הָּ ת, ׁשֶּ עַּ ְך,    ד ַּ רַּ ָּ ְתב  ם יִּ ֵ ׁש  ת הַּ עַּ ו  ְלדַּ ְעת  ד ַּ

ה   ל ְיֵדי זֶּ ים, ְועַּ רִּ בָּ ה ד ְ ָּ ׁש  ֲחמִּ ו  הַּ א ֵאל  ָּ ל  ת  אֶּ ֵלמו  ל ְיֵדי ׁשְ י עַּ ה מ"ד(, כ ִּ ׁשָּ רָּ ָּ ם פ  יד' )ׁשָּ לִּ ם מו  הָּ ְברָּ יד אַּ לִּ ם ֵאינו  מו  ְברָּ ן 'אַּ ֵ ל כ  "ל. ְועַּ נ ַּ ֵה"א הַּ ה ְלהַּ כָּ זָּ
כָּ הַּ  ת ֵה"א, זָּ ינַּ חִּ הו א ב ְ ת, ׁשֶּ עַּ יד:ד ַּ לִּ  ה ְלהו 

וגם טעם למה לא נתוספה ביצחק    והנה סיבת תוספת אות ה' באברהם   - שער הפסוקים לך לך  מ פרק ל'    - למוהרי"ח    דעת ותבונה 
"י  ויעקב, הטעם הוא כי ענין תוספת ה' זו היא לשתי סיבות, האחד היא כיון שבתחלה לא היו מוחין בז"א ונודע כי הם מתלבשים בנה 

חין על  לאה ולכן חסר ממנו אות ה' ולא היו בו רק אבר מ' שהוא שתי היסודות הנז' בלי זווג, ואחר שנגדלו המו דאימא הנקראת ה' ע 
 כר.ידו נתוסף בו אות ה' עילאה כנז 

 כונס - מתרצו תרלד ו פג

ד    תהילים פרק מב   פד ה ְיד וָּ ו ֶּ ם ְיצַּ מָּ י: )ט( יו  י ָּ ה ְלֵאל חַּ ָּ ל  פִּ י ת ְ ִּ מ  יר ה עִּ ה ׁשִּ ְילָּ ַּ ל  בַּ ו  ו  ְסד   חַּ
וירא מלאך ה' אליו בלבת אש מתוך הסנה, רבי תנחום אומר, שעת המנחה היתה שמדת הדין שולטת בו, רבי   -   .דף כא   זוהר חלק ב  פה 

ר רבי יצחק, משיוצא האור עד שנוטה  יוחנן אמר, והא כתיב )תהלים מב ט( יומם יצוה יהו"ה חסדו, מדת חסד קאמר ולא מדת הדין, אמ 
 לרדת נקרא יום, והוא מדת חסד, משנוטה לרדת נקרא ערב, והוא מדת הדין, והיינו דכתיב )בראשית א ג( ויקרא אלהי"ם לאור יום.

ץ:   תהילים פרק עד   פו  רֶּ אָּ ב הָּ רֶּ קֶּ ת ב ְ עו  ם פ  ֵעל ְיׁשו  דֶּ ק ֶּ י מִּ ְלכ ִּ ים מַּ  )יב( ֵואל הִּ
 ובתורה עד ]דף צ.[  ה ]דף סו.[ ]ולעיל תורה נו אות  : י גיטין *  פז

ם: )מד   בראשית פרק מא   פח יִּ ְצרָּ ץ מִּ רֶּ ל אֶּ כָּ ְגלו  ב ְ ת רַּ דו  ְואֶּ ת יָּ יׁש אֶּ ים אִּ רִּ יךָּ ל א יָּ דֶּ ְלעָּ בִּ ְרע ה ו  י פַּ ֵסף ֲאנִּ ל יו  ְרע ה אֶּ ַּ ר פ  י  אמֶּ  ( וַּ
    )כלשון הפסוק(  ובלעדיך  –בתרלד מוהרנ"ת( )וכן הוא לקמן בלשון גם דפו"ר ומבלעדיך,  פט

ד:   תהילים פרק קלד   צ ת ְיד וָּ ְרכו  אֶּ בָּ ׁש ו  ם ק דֶּ או  ְיֵדכֶּ  )ב( ש ְ

 דושה לברך אותו כי כן דרך המברכים להרים ידיהם למעלה: הרימו ידכם לה' בק   - )ב( שאו    מצודות דוד 

גם בזה תבין סוד נטילת ידים שלא אמרו רחיצת ידים אלא נטילת ידים, לרמוז שצריך לישאם  ]שער פרצופי זו"ן[    -   אוצרות חיים   צא
כי הנה ענין רחיצת ידים סיבתה  וליטלם בסוד ]תהלים קל"ד ב'[ שאו ידיכם קדש כנזכר בתלמוד ]סוטה ל"ט א'[ ובזוהר. והטעם הוא  
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כידוע    \צה/ל דחכמה אקרי קודשוכנ"  [צד]   כמה מוחאת הוא ח, וראשי\צג/[צב]   ראשיתוקודש הוא  

 .  כידוע \צו/ וחכמה היא בקו החסד בזוהר אחרי סא.
.  רגלנקרא  שצדק  ינו  ידה  צדק יקראהו לרגלו  \צח/כמ"ש )ישעי' מא(  \צז/ ורגלו הוא בחי' גבורות

 .  [קא]  וגבורתך ידברו \ק/ תהלים קמה() "שכמ  \צט/ וצדק הוא הדיבור, ודיבור הוא בחי' גבורות
   .ורגלים בחי' דבור בחי' גבורות ,ידים בחי' חכמה בחי' חסד לו"ג כנ"נמצא שכתוב אצל יוסף ח

הדבור קדוש  ה  בתפיל  ועי"ז  להיות אחד,דיבור  החכמה ו את הויוסף הוא השלום מחבר תרי הפכים  

בנבואת   \קג/ כמ"ש )ישעי' יב(  ,קבבגשמיות וברחניותויבוא ישועות וברכות    מהכחמגלה  דהיינו  

לבוא העתיד  על  הנביא  בששושאבתם    ישעיה  הישועהמים  ממעיני  ות"און  א  ,    נקלוסוותרגם 
מעיין  מתפלה בכוונה דבור המגלה חכמה יבואו ישועות . היינו שע"י לימוד חדש ותקבלון אולפן חדת

   :   כל אחד לפי מדריגתוקדהבורא ית'    מאת  . שכל חדש  דתיבוא תורה ואולפן חועי"ז  התשועה  
 

 יל עלפ"י מה שנתבאר התורה עעתה חוזר לבאר את הפסוק שבו פתח את 

 . היינו כמו שפירש רש"י עמו בשלום  יברך את  ה',  ה' עוז לעמו יתן,  \קו/[קה]   וזה פירוש הפסוק
  עוז כלי שלום, אזי   על ידילהמתפלל בכוונה  יברך ברכות    כשה'  דהיינו  ,לעמו יתן עוז וברכת שלום

 
היא להרחיק הקליפות מקצוות האצבעות ומהצפרנים כי שם מקומם כנזכר, וזהו ע"י מימי החסד, וכדי שלא יחזרו הקליפות להתאחז  

עם  באור היוצא מהם צריך להגביהם כלפי ג' ראשונות הנק' קדש, ואז האור היוצא חוזר ונכנס תוך המוחין ממש ממקום שיצאו. וזהו ט 
 נגד( ראשו ממש, ובפרט אם הוא ביום השבת כי אז צריך להרחיק הקליפה בתכלית הריחוק.  - שצריך בנט"י להגביה ידיו עד )נ"א  

 ג'   'ירמיהו ב  צב

ֵאל  ) ירמיה פרק ב    צג רָּ ש ְ ׁש יִּ ד: ג( ק דֶּ ם ְנֻאם ְיד וָּ ב א ֲאֵליהֶּ ה ת ָּ עָּ מו  רָּ ְאׁשָּ יו יֶּ ְכלָּ ל א  ָּ ת ה כ  בו אָּ ית ת ְ ד ֵראׁשִּ יד וָּ  לַּ

לפני העומר שאסו   - כתרומה. ראשית תבואתה    - )ג( קדש ישראל    רש"י  והאוכלו מתחייב כן כל אוכליו  כראשית קציר  ר באכילה 
 : יאשמו כן ת"י

 ועיין לעיל תורה א'   כמ"ש ראשית חכמה תהלים קיא י' משלי ד' ז'. צד

 ראייה משלשה פסוקים למה שלעיל כתב סתם כידוע    תימה שמביא   צה 
 יוסף חו"ג  נמצא שכתוב אצל  לפי המבואר בהמשך   ומר ל ריך  כך צ   צו 
   הקדים מוחין בידים    ל ולעי מקדים גבורות    כאן צ"ע    צז 
ו  כ ְ   ישעיה פרק מא   צח ְרב  ר חַּ פָּ עָּ ֶּ ן כ  ֵ ת  ְרד ְ יִּ ים יַּ כִּ ְמלָּ ם ו  יִּ ו  יו ג  נָּ ן ְלפָּ ֵ ת  ְגלו  יִּ ֵאהו  ְלרַּ ְקרָּ ק יִּ דֶּ ח צֶּ ְזרָּ ִּ מ  יר מִּ י ֵהעִּ : )ב( מִּ ו  ת  ׁשְ ף קַּ ד ָּ ׁש נִּ  קַּ
ר   - רז    רה עיין תו   צט  בו  ת ג ְ ינַּ חִּ ים ֵהם ב ְ רִּ ו  ב  ד ִּ ל הַּ ָּ ָּ כ  כ  מו  ׁשֶּ ת כ ְ ת  ו  רו  בו  ה' ג ְ הַּ ים ׁשֶּ בִּ תָּ כ ְ ַּ ב ב  תו  ָּ כ  ְכמו  ׁשֶּ ", ו  רו  ֵ ב  ְתךָּ ְידַּ רָּ ְגבו  ים קמ"ה(: "ו  ל ִּ הִּ ב )ת ְ תו 

ה ֵמהֶּ  ֲעש ֶּ ה ְונַּ ֶּ פ  הַּ ין ב ְ ְצאִּ ין ְויו  ְקעִּ ו  ת ב  עַּ ד ַּ ַּ ב  רו  ׁשֶּ בו  ת ג ְ ינַּ חִּ ים ֵהם ב ְ רִּ ו  ב  ד ִּ ל הַּ ָּ כ  א ׁשֶּ ְמצָּ ה, נִּ ֶּ פ  ת הַּ או  צָּ יְך ְלהַּ ם ה' מו  רִּ ה הו א  ת, ְוצָּ קָּ ְמת ָּ הַּ ם, ְוהַּ יקָּ ְמת ִּ
ת הַּ  ינַּ חִּ ֵהם ב ְ ים ׁשֶּ רִּ ו  ב  ד ִּ ין הַּ יקִּ ְמת ִּ ה מַּ ל ְיֵדי זֶּ ים, עַּ רִּ ב ְ דַּ ְ מ  ים ׁשֶּ בִּ ים טו  רִּ ו  ב  ה ְודִּ רָּ ו  ת  ו ד הַּ מ  ל ְיֵדי לִּ בו  עַּ ת:ג ְ  רו 

ר אות    לח   עיין תורה ו  ז ְ הו א הַּ , ׁשֶּ ְרׁשו  ר ְלׁשָּ ו  ב  ד ִּ ת הַּ ת אֶּ ֲעלו  יְך ְלהַּ רִּ ֵהם  ]ג[ ְוצָּ . ׁשֶּ עַּ ֵהם  ו  ת, ׁשֶּ רו  בו  ה ג ְ ָּ ׁש  ֵהם ֲחמִּ מ אל, ׁשֶּ ד ש ְ יַּ ב ְ ין ׁשֶּ עִּ ָּ ְצב  ֵמׁש אֶּ חָּ
ל ְיֵדי ֲחֵמׁשֶּ  ר עַּ ו  ב  ד ִּ ר הַּ ק ַּ י עִּ ה. כ ִּ ֶּ פ  ת הַּ או  צָּ ת מו  ת ֲחֵמׁשֶּ ינַּ חִּ ר ב ְ בו  ל ג ְ ֵ ל  י ְימַּ ם ק"ו(: "מִּ ב )ׁשָּ תו  ָּ כ  מו  ׁשֶּ ת. כ ְ רו  בו  ג ְ ֵהם הַּ ה, ׁשֶּ ֶּ פ  ת הַּ או  צָּ ת ה'",  ת מו  ו 

עַּ  ְרְמ ׁשֶּ ב )יִּ תו  ָּ כ  ְכמו  ׁשֶּ ", ו  רו  ֵ ב  ְתךָּ ְידַּ רָּ ְגבו  ם קמ"ה(: "ו  ב )ׁשָּ תו  ָּ כ  מו  ׁשֶּ ר. כ ְ ו  ב  ד ִּ ה הַּ ֲעש ֶּ ת נַּ רו  בו  א כ  ה ְד ל ְיֵדי ג ְ ה כ"ג(: "ֲהלו  ֵאׁש ְנֻאם ה'":יָּ ָּ י כ  רִּ  בָּ
:   תהילים פרק קמה   ק רו  ֵ ב  ְתךָּ ְידַּ רָּ ְגבו  ְתךָּ י אֵמרו  ו  ְלכו  ד מַּ בו   )יא( כ ְ
   תורה רז ולעיל תורה לח אות ג'  קא

 וברוחניות  - תרלו מבדפו"ר ותרלד ורחניות, וב  –בתקפא  קב

י וְ   ישעיה פרק יב   קג ז ִּ י עָּ ד כ ִּ ְפחָּ ח ְול א אֶּ ְבטַּ י אֶּ תִּ עָּ ה ֵאל ְיׁשו  נ ֵ ה: )ב( הִּ עָּ יׁשו  י לִּ י לִּ ְיהִּ ד וַּ ה  ְיד וָּ ת יָּ ְמרָּ יִּ   זִּ ם מַּ ֶּ ְבת  אַּ ׁשְ ה: )ג( ו  עָּ ְיׁשו  ְיֵני הַּ עַּ ַּ מ  ן מִּ ו  ש  ש ָּ  ם ב ְ

כי ירחיב לבם על ידי ישועה הבאה להם ויתגלו להם רזי התורה שנשתכחו    - ותקבלון אולפן חדת. ממעיני הישועה    - )ג( ושאבתם    רש"י 
 בבבל על ידי הצרות: 

 לכל - מתרלו כל, ו - תרלד דפו"ר וגם ב  קד

 תהלים כט הנ"ל בתחילת התורה  קה

ם:   תהילים פרק כט   קו לו  ָּ ׁש  ו  בַּ מ  ת עַּ ֵרְך אֶּ ד ְיבָּ ן ְיד וָּ ֵ ת  ו  יִּ מ  ד ע ז ְלעַּ  )יא( ְיד וָּ

לסוהו שם ויאמרו ה' למבול ישב בגדולתו יחידי וגם עתה וישב ה' לבדו  שיבנה כולו אומר כבוד, הכל יק   - היכלו וב  - פסוק ט' שם רש"י 

במתן תורה שנתפחדו ונתבהלו האומות  )זבחים קטז.(    בותינו דרשוהו ור מלך לעולם, והאלילים כליל יחלוף, אבל לעמו יתן עוז וברכת שלום,  
כבר נשבע שלא יביא מבול אלא   ההמון ששמענו שמא מבול הוא בא להביא לעולם אמר להם   ובאו להם אצל בלעם ואמרו לו מה קול 

 מון ששמעתם, הקב"ה נותן תורה לעמו: ה קול ה 

ן ה' יברך את עמו בשלום. פירש עטרת ראשי אבא מארי זצ"ל דרז"ל אמרו עתיד  ה' עוז לעמו ית   - על תהילים  )החיד"א(    יוסף תהלות 
שזה להם למוקש לבעלי מצות דבאתרא דזקוקין מאן    והיה מקשה אמ"ן עדן   , לי מצות אצל בעלי תורה הקב"ה לעשות צל וחופה לבע 

שהמחזיק  לי תורה. ומציאה מצא ברז"ל  מעייל בר נפחא וצר להם דלא ידי מאי קאמרי רבנן ולאו טיבותא לגבייהו להיות אצל בע 

יח וכי שיג  כי ש   , דזו טובה שלימה להיותם אצל בעלי תורה   ובהכי ניחא   לת"ח שבשבילו למד תורה מלמדין אותו תורה לעולם הבא 
צל  להם ללמוד תורה ובזה היה מפרש ז"ל פ' זה ה' עז שהיא התורה לעמו יתן לעתיד לבעלי מצות ה' יברך את עמו בשלום שיהיו א 

בורה דאפשר לפרש במה  בעלי התורה ולא יתבוששו עד כאן דברי עטרת ראשי אמ"ן עדן. ואנא לגבי אבא חלא בר חמרא ברגליו אע 

תורה והמצות הם שיעור קומה ומה יזכה ילוד אשה לקיים כל התורה וניחא להו דכשישראל הם אחדות  שחקרו כת הקודמין דכל ה 
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כן    \קט/[קח]   התורה  קזא ישה יתןגם  כלול גם שכל   ,וונהתפלל בכדהיינו שבברכות שיתן להמ  ,לעמו 

  :לימוד חדש היינו ותקבלון אולפן חדת יםחדש ומוחין
 

וכתב   לרבנו שמוהרנ"ת התקרבחד מאנ"ש ששמע מרבנו כנראה לפני ינו אידה  לשון חברים אעד כאן הו
 ס ראשון בחיי רבנו שנת תקס"חוכך נדפס בדפו ,נ"ת קבל ממנוומוהר

 מהנ"לפא הוסיף כאן ביאור מה שהבין בשנת תקת הליקוטי מוהר"ן בביתו וכשהדפיס מוהרנ"ת א

השלום מחבר    לדבר דיבורים בקדושה כי   קיאלין ביאור הענין, כי ע"י השלום יכונראה  ]קי

 כנ"ל.  ,תרי הפכים, חסדים וגבורות שזהו בחי' יוסף בחי' מסירת נפש על ק"ה
כנ"ל וכמבואר    [קיב]   רא קודש כידועועיקר הקדושה הוא חכמה ומוחין דקדושה, כי חכמה נק

קודש ישראל לה' ראשית    \קיג/ )ירמי' ב(  כ"שבחי' ראשית    וא ודש הכי ק  ,שם בזוהר אחרי סא.
שית הוא . וראכי בראשית הבריאה הכל קודש  , כי כל ראשית הוא קודש בכל מקוםתבואתה

חכמה   חכמה  [קיד]  כ"שבחי'  בזוהר.  ראשית  עילאה  התורהש  \קטו/ וכדאיתא  מחכמה  ממקום    יצאה 
   .\קטז/ בה הסתכל וברא את העולםו ,הנקרא קודש

ומכניס כל מוחו וחכמתו ודעתו    ,קיזלהיוכשאדם זוכה לדבר דיבורים קדושים של תורה ותפ
ומבין ושומע מה שהוא מדבר,  בורים,  שמקשר מחשבתו היטב להדי   בתוך הדיבורים, דהיינו

, שמבין תהשי"ל קדושה לפני  בורים שלדבר דיומר רבנו  שם א  ,עיין לעיל ד"ה כלל העולהבחי' קודש,  זהו  
שדבור כזה  שסובר  משמע  שם ית' לכאורה  כאן מוהרנ"ת לא אומר לפני הושומע מה ידבר נקרא קדושה.  

וצריך  דהיינו בהרגשת מציאותו  ,הוא ממילא גם לפני ה'   מלחמה על. אבל צ"ע לכאורה הם שני עניינים 
פעם אחד כל ימי חייו, לדבר דבור    והמשכיל המבין יש לו להתפלל כל ימיו, שיזכהועיין תורה קיב    שניהם.

 צריך מלחמה גדולה. דבור יהיה לפני ה'  מבואר שגם להרגיש מציאותו כדי שה  אחד של אמת לפני ה' כראוי. 

 
ודאי וזה שכתוב ה' עז לעמו יתן שהיא התורה וכי תימא איך יתכן לקיימה כלה   תקיים התורה אחד נחשבים כלם כגוף אחד ובין כלם ת 

 תקיים כלה: ך את עמו בשלום שיהיו באחדות אחד ובין כלם ת לז"א ה' יבר 
 שהוא - בתרלד  קז

 עיין זבחים קטז.   קח

מלחמת עמלק שמע שהרי כתיב בצדו ויחלש   ר' יהושע אומר  ?מה שמועה שמע ובא ונתגייר  " וישמע יתרו כהן מדין" . זבחים דף קטז   קט 

מע ]ובא[ שכשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם  אומר מתן תורה ש   עי ר"א המוד יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב  
ל בלעם  נתקבצו כולם אצ   ,ועד סופו וכל ]מלכי[ עובדי כוכבים אחזתן רעדה בהיכליהן ואמרו שירה שנאמר ובהיכלו כולו אומר כבוד 

כבר נשבע    " ה' מלך לעולם וישב  "   אמר להם   ?" מבול ישב ה' ל "   , הרשע ואמרו לו מה קול ההמון אשר שמענו שמא מבול בא לעולם 
אמר   ", כי )הנה( באש ה' נשפט "  מר שנא  , אמרו לו מבול של מים אינו מביא אבל מבול של אש מביא   .הקב"ה שאינו מביא מבול לעולם 
ה אצלו  אמר להם חמדה טובה יש לו בבית גנזיו שהיתה גנוז   ?ומה קול ההמון הזה ששמענו   .ל בשר להן כבר נשבע שאינו משחית כ 

 ." ה' יברך את עמו בשלום " פתחו כולם ואמרו    מיד   , "ה' עוז לעמו יתן " שנאמר    , ורות קודם שנברא העולם וביקש ליתנה לבניותתקע"ד ד 

 התורה שהיא מעוזן של ישראל:   -   עוז   - רש"י  
 ובדפו"ר נדפס כאן תורה עג כי תעבור  הוסיף מוהרנ"ת בתקפא ףמכאן עד הסו קי

 יכולי'  - בתרלד  קיא

 כנ"ל  קיב

ֵאל  ) ירמיה פרק ב    קיג רָּ ש ְ ׁש יִּ ד: ג( ק דֶּ ם ְנֻאם ְיד וָּ ב א ֲאֵליהֶּ ה ת ָּ עָּ מו  רָּ ְאׁשָּ יו יֶּ ְכלָּ ל א  ָּ ת ה כ  בו אָּ ית ת ְ ד ֵראׁשִּ יד וָּ  לַּ

לפני העומר שאסו   - כתרומה. ראשית תבואתה    - )ג( קדש ישראל    רש"י  והאוכלו מתחייב כן כל אוכליו  כראשית קציר  ר באכילה 
 : יאשמו כן ת"י

 [  'ז  ' ]משלי ד ' י תהלים קיא *  קיד

י  - זוהר ח"ב דף קכא.  קטו  ְהיּון  קֶדש   ְוַאְנש ֵּ י', ְוגוֹ  ִלי  ּתִ ַתח  ְיהּוָדה  ַרּבִ ַאִין ְוַהָחְכָמה  כ"מש  לפרש  הקדים ּפָ א  מֵּ צֵּ ּמָ יֶזה  ּתִ יָנה  ְמקֹום ְואֵּ  ........, ּבִ

ִתיב  ואמר,  בו  שהתחיל  הפסוק  מפרש   ועתה ַאִין  ְוַהָחְכָמה  ּכְ א  מֵּ צֵּ ּמָ ָחְכָמה   אֹוַרְייָתא כי  נודע   הנה ּתִ ,  מאבא ונתקן  יצא  תורה הנקרא  א "ז ל " ר, מחכמה  וניתנה  יצאה התורה  ָנְפַקת  מֵּ

ֲאַתר  י  מֵּ ִאְקרֵּ ֲאַתר   ָנְפַקת  ְוַהָחְכָמה ,  החכמה  שהוא   קדש  שנקרא   ממקום קֶדש   ּדְ י  מֵּ ִאְקרֵּ ים   קֶדש   ּדְ ָדש ִ י,  מאין והיינו  א"א   שהוא  הקדשים קדש שנקרא ממקום  יצאה  והחכמה  ַהּקֳּ   ַרּבִ
ן, ָאַמר   ִיְצָחק י  יֹוְבָלא ְוכֵּ ְכִתיב , החכמה  כמו קדש  נקראת  הבינה שהוא יובל  וכן קֶדש   ִאְתְקרֵּ ל  ּדִ ְהֶיה  קֶדש   ִהיא יֹובֵּ ל , קדש יובל  אצל שנזכר הרי ָלֶכם  ּתִ ָראֵּ ִליָלן ְוִיש ְ ְייהוּ   ּכְ   ִמּנַ

ְכִתיב  הּוא  ָהָדא, וחיה נשמה  מהם שמקבלים  לפי  ובינה  מחכמה  כלולים   וישראל י ּדִ ְהיּון קֶדש   ְוַאְנש ֵּ  .   קדש   הנקראות ב" חו  מעלת  אל תעלו ' פי ִלי  ּתִ

ַקְדִמיָתא  ואמר   ומפרש א,  קדוש הנקראים  דאצילות  ן" מזו  ורוח  נפש  כשקבלו   והיינו,  קדוש   וגוי  ש"כמ  קדוש ה"הקב  אותם  קרא  בתחילה  ָקדֹוש    ּבְ ּתָ   וחיה   נשמה כשקבלו  ועתה  קֶדש    ְוַהש ְ

ין  ַמה   ושואל,  קדש   אותם  קרא  ב"מכח   ויחידה י  ָאַמר   ומתרץ ,  לקדש   קדוש  בין   ההבדל  מהו   ְלַהאי  ַהאי  ּבֵּ י  ַרּבִ א ,  יֹוסֵּ א   ּדָ יּלָ א   ְלעֵּ יּלָ   ָלאו   ְוָדא ,  ר "בג  למעלה   למעלה   הוא  קדש  ְלעֵּ
ְכִתיב ,  ן" בזו  הוא  אלא  כך   כל  למעלה אינו  וקדוש  ָהִכי ָאר   ְוָהָיה   ּדִ ש ְ ִציֹּון  ַהּנִ ַלִים  ְוַהּנֹוָתר ,  לאחד   נחשבים  וברית גוף  כי, א"דז   ויסוד  ת "ת  סוד שהיא  ּבְ ירּוש ָ   ָקדֹוש  ,  המלכות   סוד היא  ּבִ

ַהאי   כי   ומפרש ,  ר" בג  שהוא   קדש ולא  לוֹ   יֵָּאֶמר  י   וירושלים   ציון   במקום   ֲאַתר   ּבְ א,  ן "בזו   שהוא   קדוש   נקרא   ָקדֹוש    (ב "ע   קכא   דף )  ִאְקרֵּ יּלָ א  ּוְלעֵּ יּלָ   ר "בג למעלה ולמעלה   קֶדש   ְלעֵּ

 .   קדש  נקרא 

תא חזי, באורייתא ברא קב"ה עלמא, והא אוקמוה דכתיב )שם ח ל( ואהיה אצלו אמון, ואהיה שעשועים יום  .  דף ה   זוהר הקדמת ה   קטז 
 ואח"כ עשה בה את בריאת העולם.   יום, ואיהו אסתכל בה זמנא ותרין ותלתא וארבע זמנין, ולבתר אמר לון, ולבתר עביד בה עבידתא, 

 ותפלה - מתרצו קיז



 מוהר"ן                                      פ  תורה           ליקוטי                                     19צב: 

דהיינו שאדם מצליח להתגבר על המחשבות זרות וכל הבלי עוה"ז וקושר וג גדול מזה.  ויש להש"י תענ
  ,יש להקב"ה תענוג  זהשלא רק מההצלחה ב  \קיח/תורה רלג. ועיין  מחשבתו רק אליו ית' בדבור שהוא רק חכמה

 מה לגרש את המחשבות הזרות. חאלא גם מעצם המל

כי הוא מחבר ומקשר החכמה    חסדים וגבורות  חברות חו"ג וזהו בחי' שלום, שהוא בחי' הת
 והמוחין

 
ם   -   תורה רלג   קיח דָּ אָּ ל הָּ ים עַּ רִּ ב ְ ְתג ַּ ִּ מ  ׁשֶּ ים, וְ   כ ְ רִּ ְרהו  ת ְוהִּ עו  ת רָּ בו  ֲחׁשָּ ְך הו א  מַּ רו  ָּ ׁש ב  דו  ק ָּ ם, ֵיׁש ְלהַּ תָּ חַּ או  צ ֵ ְמנַּ ם ו  ר ֲעֵליהֶּ ֵ ב  ְתג ַּ מִּ ק ו  ז ֵ ְתחַּ הו א מִּ

ׁשָּ  מָּ ְך, כ ְ רַּ ָּ ְתב  ם יִּ ֵ ׁש  ֵעיֵני הַּ ד ב ְ ר ְמא  קָּ ה. ְוהו א יָּ ז ֶּ ל מִּ דו  ג ג ָּ ֲענו  ַּ י ת  ים ב ְ מִּ ְפעָּ ים לִּ כִּ לָּ ְ מ  ל הַּ ׁש ֵאצֶּ י ֵ י  ל ׁשֶּ ה חַּ ָּ מ  ַּ ין כ  יחִּ נ ִּ א, ֵהם מַּ ְגרָּ פַּ א ד ְ מָּ ה  ו  חו  זֶּ צ ְ נַּ י ְ ת ׁשֶּ ו 
אִּ  ָּ ת ֵהם ב  בו  ֲחׁשָּ ַּ מ  מו  ֵכן הַּ ן, כ ְ חו  צ ָּ נ ִּ ן הַּ ל מִּ דו  ג ג ָּ ֲענו  ַּ ם ת  הֶּ ים ְוֵיׁש לָּ לִּ כ ְ ַּ ְסת  מִּ ים ו  ְמדִּ ה, ְוֵהם עו  ם זֶּ חַּ עִּ ת הַּ ינַּ חִּ ב ְ ת ֵהם  ים מִּ ׁשו  ת ְקדו  בו  ֲחׁשָּ מַּ ת )א(. ו  ו  י 

עו  ב ְ  ת רָּ בו  ֲחׁשָּ מַּ ת, ו  רו  ת ְטהו  ו  י  ת חַּ ינַּ ר חִּ ָּ ׁש ב  דו  ק ָּ ה, ְוֵיׁש ְלהַּ ם זֶּ ה עִּ חו  זֶּ צ ְ נַּ י ְ ה ׁשֶּ ְעלָּ מַּ ל ְ ה מִּ נָּ ו ָּ כַּ ים ב ְ יחִּ נ ִּ מַּ ת, ו  ת ְטֵמאו  ו  י  ת חַּ ינַּ חִּ ג  ת ֵהם ב ְ ֲענו  ַּ ְך הו א ת  ו 
ם מִּ  דָּ אָּ הָּ ׁשֶּ ל כ ְ דו  חַּ ג ָּ צ ֵ ְמנַּ ת ו  ת ְטֵמאו  ו  י  חַּ ל הַּ ר עַּ ֵ ב  ם:ְתג ַּ תָּ   או 



 1צד.     מוהר"ן                                         פ  רהתו          ליקוטי                                             

 שהם בחי' חסדים כנ"ל, להדיבור שהוא בחי' גבורות כנ"ל. 
, כי לא ירים איש את ידו ואת רגלו  בומבלעדיך   [א]   וזהו בחי' יוסף כנ"ל, וע"כ נאמר ביוסף

כי ידין זה בחי' חכמה בחי'    .יוסף הוא כלול מבחי' ידין ורגלין, שהם בחי' החכמה והדיבור
 ה בחי' הדיבור וכו' כנ"ל.  ז, ורגלין שאו ידיכם קודש [ג ]  קודש כמ"ש

 
התפילה בשעת  ובפרט  נפש  במסירת  ה'  ובעבודת  בתורה  לעסוק  צריכין  שעיקר  ע"כ   ,

דהיינו שכדי    , שיכוין למסור נפשו על ק"ה[ד]  שלימות התפילה הוא להתפלל במסירות נפש
אונס  שם  " ועכ, כי תפלה בלא כוונה היא כמו שבלא שום מחשבה זרה מוכן אפילו למותלהתפלל בכוונה  

איש    ,מהקב"ה  להתנתק   , תדלהמיר  אותי   אפילו  זה  ה'שפועל  קדוש  על  הנפש  את  למסור  מוכן  כי  .  וט 
 [ה]   מישראל אפי' הקל שבקלים כל אחד  , בוודאי מרוצה כ"א  קדוש השם   מסירת נפש על ק"ה 

בדורות שלפנינו שכמה    חוש)וכמו שכבר ראינו בוכנ"ל  דהיינו שיראת שמים שלו מאד חלשה  
  ע"ז יז.  שעליהם נאמר  אשרי להםקדוש השם  ומתו על ק"ה    ם קלים ופחותים מסרו נפשםאנשי

עו קונה  אחתליש  בשעה  ק"ה(  \ז/מו  על  נפשו  למסור  כשמרוצה  לה  ותיכף  שכשרוצים  ריד פכנ"ל 
שהו ישראל  משם  ו  אאותו  שני  ,ובחי'  הו'  מתעורר  יוסף    אשהו  ,מיד  לישראלבחי'  ממאן ש  ,המחובר 

וכשחושב בשעת התפילה    , תנתקעצמו למיתה בלבד שלא יומוכן למסור    ב"ההקתק מלהתנלהבת אהבה  שב

עליו   העומד  עכו"ם  כמו  היא  זרה  נפשושמחשבה  למסור  ומוכן  דתו  בחי' שלום    אזי  ,שימיר  נתעורר 
יוסף לדבור  \ח/ בחי'  חכמה  המחשבת  שמתעו  כנ"ל  לחבר  שע"י  להפך  צ"ל  יוסף  לכאורה  בחי'  בו  רר 

י  \ט/ מוסר נפשו  אהו  עי"זשמדתו שלום   יכולין לדבר, דהיינו לקשר    . ועי"זשראלשלא להפרד משם 
 המחשבה אל הדיבור, שזה עיקר הקדושה כנ"ל, שזוכין לזה ע"י שלום כנ"ל. 

הוא בחי' מוחין כנ"ל.   ה'  ., ירושלים הוא בחי' הדיבור וכו' כנ"ל[י]   ה'  בונה ירושליםוזהו  
שהמוחין בונין הדיבור    בונה ירושלים ה'י'  בח ו  זכות לקשר המוח אל הדיבור, שזההיינו ל

 . חכמה בונה את הדבור שהוא מלכות פה, בבבחי' אבא יסד ברתא והמוחין דהיינ דקדושה
, זה בחי' מסירת נפש על ק"ה, שכל הנדחין מקדושת  [יא]   נדחי ישראל יכנסזה זוכין ע"י  

להעביר כשרוצין  על  ישראל,  ומוסרידם  תיכף,  נתעוררין  אזי  ח"ו,  ק"ה,  ת  על  נפשם  ם 
ל הנדחין מקדושת ישראל לתוך הקדושה, שזהו בחי'  נכנסין כקידוש השם  נמצא שע"י ק"ה  
, כי ק"ה הוא בחי' שלום, שעי"ז יכולין לקשר  בונה ירושלים ה'. ועי"ז  נדחי ישראל יכנס

 :   המחשבה אל הדיבור, שזהו בחי' בונה ירושלים ה' כנ"ל

 
ילה, שכשאדם רואה  ודת ה' ובפרט בשעת התפלנו מזה עצה נפלאה לעב  שיוצא  נמצא

יכו ולקשר המחשבה אל הדיבור. אזי ישאינו  עצמו  כיר א"ע  זל להתפלל כלל,  שהוא את 
ה'  מרוצה למות על ק"ה  בוודאי , כי אע"פ שהוא כמו שהוא, אפי' אם הוא בדיוטא  קדוש 

נפשו    מוסר  י הי'א, בוודגמרי ח"והתחתונה מאד. אעפ"כ, אם היו רוצים להעבירו על דת ל
על קידוש השם ולא לעבור    . כי על זה מרוצה אפי' פושעי ישראל למותקדוש השם  על ק"ה

 
 א מד  ית מבראש  א

 ובלעדיך)כלשון הפסוק(  -בתרלד  ב

 תהלים קלד ב'  ג

 זריטש מאות לא כמה אותיות. עם יקרים למגיד ממין לקוטיועי , עמוד התפלה אות מא ואילך עיין בעש"ט עה"ת פ' נח ד

 ב"ר ע' יח   דרשהמ דבריית כט כא עה"פ הבא את אשתי ואבואה, העתיקו משם בהביאו א' ח' ובפרש"י בראש  לשון חז"ל בקהלת רבה  ה

 ת הדוגמא שמביא בתוך ביאורו. א תעגולוסוגרים סגר ב כאן   , בתקפא הוסיף מוהרנ"ת  עד הסוף מד"ה ונראה  בסוגרים מרובעותאע"פ שכנ"ל כל התוספת הזו   ו

 הארכנו בזה    ה קצא ר בתו   ז 
.  יוסף של    שלום בחי'  הוא  דרחימותא ו   בשלהובין העבירו על דת מיד מתעורר בחי' ו' שני  מבואר שכשרוצים ל   צ"ע שבלשון החברים   ח

כאן  יוסף    ואילו  ו'  בחי'  מתעורר  שתחילה  דרחימותא  ש משמע  ו מ בשלהובין  לניתוק  יוסףרק  מאן  של  השלום  בחי'  מתעורר    , אח"כ 
  תחילה בחי' הו' השני שהוא שלהובין דרחימותא ורק אח"כ   , באמת הם שתי בחינות ביוסף  ואולי   חכמה ודבור.שמחבר הפכים דהיינו  

יוסף    א שגם הו ם  בחי' שלו  יוסף   ם.שמחבר הפכי בחי'  וקשר החזק של  ולהקב"ה.  , ושניהם מבחי' הברית  אבל לקמן מבואר    לישראל 
 וש השם הוא בחי' שלום של יוסף.שגם הקד 

 שהקדוש השם הוא בחי' שלום.וכן מפורש לקמן  החברים    כמבואר בלשון   ט 
 תהלים קמז ב'  י

 סוף הפסוק הנ"ל  יא



 2צד.     מוהר"ן                                         פ  רהתו          ליקוטי                                             

אין פעמים  בחוש  ראינו  כאשר  ח"ו,  דת  א"ע    על  כשיזכיר  ותיכף  וכנ"ל.  עצמו  מספר  את 

ק"ה על  נפשו  למסור  השם  שרוצה  בחי'  קדוש  יוסף שהוא  בחי'  שלום  בחי'  יתעורר  עי"ז   ,
והדי  המוח  כנהתחברות  הדיבור  יעי"ז    וע"כ  ."לבור  אל  המחשבה  ולקשר  להתפלל  וכל 

 וכנ"ל: 
הק'   מפיו  שמעתי  להתפלל וכן  שצריכין  פשוט  לדבר  הק'  שיחתו  בתוך  זאת  שאמר 

 [: הורגנו כל היוםנו להלחם במחשבות זרות במסירות נפש בבחי' כי עליך  יידה \יב/במסירת נפש
 
 

 עד כאן ביאור חברותא על תורה פ'

 
 

 

 
ף קכד:(,    -  ו תנינא עיין תורה מ   יב ה דַּ רָּ י ש ָּ י ֵ ם )חַּ ְעלָּ נ ֶּ הַּ ׁש  ְדרָּ ִּ מ  ַּ ב  א  יתָּ ה אִּ ָּ ל  ְתפִּ ְינו     ְוֵכן ב ִּ ', הַּ ְוכו  ם"  ו  י  הַּ ל  ָּ ְגנו  כ  יךָּ ה רַּ לֶּ י עָּ ת, "כ ִּ ינַּ חִּ ב ְ יא  הִּ ׁשֶּ

לָּ  דו  ג ְ ה  מָּ ְלחָּ מִּ ו  ה  לָּ דו  ג ְ ה  יעָּ ְיגִּ יְך  רִּ י צָּ ׁש. כ ִּ פֶּ נֶּ ת  ירַּ ב ִּ ְמסִּ ְוהַּ ת  בו  ֲחׁשָּ ַּ מ  ם הַּ יךָּ  ה עִּ לֶּ י עָּ ר: 'כ ִּ ֱאמַּ נֶּ ה  זֶּ ל  ְועַּ ם,  ֵמהֶּ ְבר חַּ  ְולִּ ס  נו  ת לָּ לו  ו  ְחב  ְותַּ ים,  לִּ ו  ְלב 
ה:  זֶּ ָּ ֵצא ב  ו  י  ַּ ׁש, ְוֵכן כ  פֶּ ת נֶּ ירַּ הו א ְמסִּ א ׁשֶּ ְמצָּ ם, נִּ ְעלָּ נ ֶּ ׁש הַּ ְדרָּ ִּ מ  ַּ א ב  בָּ ו  מ  ַּ ', כ  ' ְוכו  ְגנו   ה רַּ

טוב   שם  בעל  א   עה"ת עיין  נח  שהו פרשת  התפילה  קודם  יחשוב  מא.  ויש  ות  הכוונה,  גודל  מחמת  התפילה,  באותה  למות  מוכן  א 
ת בשתים או בשלש תיבות שאומר לפניו יתברך שמו, וכשיחשוב כך, יאמר בלבו  מכוונים כל כך עד שפעמים בטבע היה יכול למו 

דול מה' יתברך,  ו שלש תיבות, ובאמת הוא חסד ג למה לי איזה פנייה וגאוה, באותה תפילה, כיון שבדעתו אפילו למות אחר שתים א 
 שנותן לו כח ומשלים התפילה והוא חי: )צוואת הריב"ש דף ד' ע"ב ודף ז' ע"א( 

זה חסד גדול מה' יתברך שאדם חי אחר התפילה, שלפי דרך הטבע היה לו למות מחמת שמפסיד כוחו, כי נתן כוחו    -  ם אות מב וש 
 יקרים, צוואת הריב"ש דף ד' ע"ב(   לה שהוא מכוון: )בריש ליקוטים בהתפילה, כל כך, מכח הכוונה הגדו 

דם חי אחר התפילה, שלא יצאה נשמתו מגודל הדביקות: )שפתי  בשם הבעל שם טוב ז"ל, שאמר שנס גדול הוא כשא   -  ושם אות מג 
 צדיקים פרשת בשלח( 

יעַּ   -סימן תקצח    ועיין חיי מוהר"ן  ג ִּ יו ְוהִּ נָּ ְדנו  ְלפָּ מַּ ת עָּ חַּ ם אַּ ה וְ   פעַּ ְילָּ ַּ ל  ת הַּ ן ְסֻעד ַּ ית  ְזמַּ ְרבִּ י עַּ ְלת ִּ ַּ ל  ַּ ְתפ  י ל א הִּ ֲאנִּ ד וַּ חַּ נו  יַּ ָּ מ  ֱאכ ל עִּ ה לֶּ צֶּ ה רו  יָּ הָּ
וְ  ן,  יִּ ְכרו  ֲעדַּ זִּ ְוהו א  ית.  ְרבִּ עַּ ל  ֵ ל  ַּ ְתפ  ְלהִּ ו  ֵליֵלְך  ֵדי  כ ְ יו  נָּ ְלפָּ ְמדו   עָּ ׁשֶּ ם  לָּ עו  הָּ ן  מִּ ו  ו   נ  ֶּ מ  מִּ ֵמט  ָּ ׁש  ְלהִּ י  ְלת ִּ ְתחַּ אָּ הִּ רָּ ה  כָּ ְברָּ לִּ ז  את  נו   ה  מַּ ל  אַּ ְוׁשָּ ז את  ה 

לִּ וְ  נו  ְיכו  ר ֵאיְך אָּ מַּ ה ְואָּ נָּ ן. עָּ יִּ ית ֲעדַּ ְרבִּ ל עַּ ֵ ל  ַּ ְתפ  י ל א הִּ יבו  לו  כ ִּ ל ְיֵדי  ֵהׁשִּ ו  עַּ נ  ֶּ מ  ה מִּ ֲעש ֶּ ה נַּ ְהיֶּ ה י ִּ ֵדעַּ מַּ י יו  י מִּ ל, כ ִּ ֵ ל  ַּ ְתפ  י ִּ ד ׁשֶּ יו עַּ לָּ ין עָּ ְמת ִּ ין ְלהַּ
ין לְ  יכִּ ה ְצרִּ ָּ ל  פִּ י ת ְ ה, כ ִּ ָּ ל  פִּ ת ְ פֶּ הַּ ת נֶּ ירַּ ְמסִּ ל ב ִּ ֵ ל  ַּ ְתפ  י  הִּ ים כ ִּ רִּ בָּ ד ְ ֵבן הַּ . ְוהָּ ו  נ  ֶּ מ  ה מִּ ֲעש ֶּ ה נַּ ְהיֶּ ה י ִּ ֵדעַּ מַּ י יו  ן מִּ ֵ ם כ  ל  ׁש. ְואִּ ֵ ל  ַּ ְתפ  ת ְלהִּ ֱאמֶּ ֶּ ין ב  יכִּ ְך ְצרִּ ָּ כ 

נְ  ו  עִּ נ  ֶּ מ  ה מִּ ֲעש ֶּ ה נַּ ְהיֶּ י ִּ ת ׁשֶּ ְהיו  ל לִּ כַּ ו  י  ד ׁשֶּ ה עַּ זֶּ ָּ ל כ  ו  ט  ְבבִּ ה ו  זֶּ ָּ ׁש כ  פֶּ ת נֶּ ירַּ ְמסִּ ל ְיֵד ב ִּ ְמֵרי עַּ ֵחר ְלגַּ ן אַּ ה:יָּ ָּ ל  פִּ ת ְ  י הַּ
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