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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

mailto:lezavotlaze@gmail.com


 

 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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 הפתורה 



 במה הארכת ימים פד             מוהר"ן צד:      ליקוטי                מתן בסתר פג  

הנ"ל קליפות  מג'  הם  דינה [א]  לאדם,  אחי  אמרו  זה  ומפני   .

לאיש    לא נוכל לתת את אחותינולאנשי שכם, )בראשית לד(  

היא  חרפה  כי  ערלה  לו  א  לנו   באשר  יהושע  וגם  את ר  ח  .  מל 

ה(    ישראל שנית )יהושע  גלותי את חרפת  אמר    ישראלהיום 

ות . כי עיקר החרפות באים מבחי' ערלה שהיא בחי' ג' קליפ[ג]

)הנ" ל(  דל  )בראשית  אמו  אמרה  יוסף,  כשנולד  וע"כ  אסף  (. 

. כי בהתגלות בחי' יוסף שהוא בחי' קדושת אלקים את חרפתי

כנודע מילה  בחי'  השלש  [ה]   הברית  היינו  החרפות,  נאספו   ,

אז   כי  בעש"ק,  חמין  מים  רחיצת  כוונת  וזהו  כנ"ל.  קליפות 

השלש  וקליפת גם  חפיצים  ואז  בקדושה,  נכללת  קליפות    נוגה 

, ומכוה [ז]   י"ה  שלהבתלעלות לאחוז בקדושה, ואז יורדים בחי'  

כוונת  והוא  חמין.  מים  בחי'  והוא  בקדושה,  יאחזו  שלא  אותן 

כנודע פי' הגמרא[ח]   נטילת צפרניים בעש"ק  וזהו  )שבת פח    : 

הוא    , טע"ב(  ואז  עולבים,  ואינם  הוא  ביהנעלבים  ח"ש,  בחי' 

שומעי משי  יאם שתיקה.  ואינם  ועושין יב"לכנבים  חרפתם   .

יסורים   לעשות  כדי  האדם  של  שתיקה  לפעמים  כי  מאהבה, 

לשכנגדו, ואז הוא בחי' זו נכלל בקליפה. אבל כשהוא מאהבה 

אומר   הכתוב  עליהם  בקדושה.  נכללת  ח"ש  בחי'  הוא  אז 

  כנ"ל   ידשלהבת יה בחי'    יג, היאואוהביו כצאת השמש בגבורתו

משי]טו  :   ואינם  חרפתם  ששומעין  שע"י  דוחים  פי'  עי"ז  בים, 

כנ"ל.   חרפה  בחי'  ערלה  בחי'  שהם  הנ"ל,  קליפות  הג'  בחי' 

כי הוא  ונכללים בבחי' חשמ"ל ע"י השתיקה שהיא בחי' ח"ש, 

שזהו   חבירו.  את  ולחרף  לריב  רוצה  שאינו  ע"י  החרפה  דוחה 

בחי' חרפה    יזביטול הערלה שהיא  טזבחי' מ"ל בחי' מילה שהיא 

וז הנ"ל.  הטמאות  קליפות  ג'  היינו בחי'  מ"ל  ח"ש  חשמ"ל  הו 

ביטול החרפהיחהשתיקה   בחי'  מילה  בחי'  בחי'    יטאישה  שהיא 

בחי'    כערלה כנ"ל. וזהו ועושים מאהבה, כי זאת השתיקה שהיא 

חשמ"ל זהו בחי' נוגה הנ"ל. שיש בה שני בחי', לפעמים נכללת  

הנ"ל,   קליפות  הג'  בתוך  בקליפה,  נכללת  ולפעמים  בקדושה, 

היינו כי לפעמים הוא שותק לחבירו כדי    שהם בחי' חרפה כנ"ל. 

מחרף   הוא  השתיקה  שבזאת  נמצא  ביותר,  יסורים  לו  לעשות 

את חבירו ביותר. ואז נכללת השתיקה, בחינות נוגה בקליפה,  

מאהבה,  ששותק  מאהבה,  כשעושה  אבל  כנ"ל.  חרפה  בבחי' 

נוגה   בחי'  אזי  חבירו,  את  ולחרף  לבייש  רוצה  שאינו  מחמת 

ו בקדושה.  אומר  נכללת  הכתוב  עליהם  כצאת ע"כ  ואוהביו 

י"ק הנ"ל, שעי"ז נכלל נוגה    שלהבת, זהו בחי'  השמש בגבורתו

 [ :בקדושה בבחי' חשמ"ל כנ"ל

כא(  [  כא]  פג אף  מתן)משלי  יכפה  כי     . בסתר  דע 

פאין ששה  יש  אל  , בהא"ב  בלא    ףדהיינו  לקרות  גם פא"א   .

בלא    ףוקו"  ' פ' ף  ףך  ףכ אותן  ליקרא  א"א  נמצא פג"כ   ,  

גי'  פ'שיש בהא"ב ששה פאין. וששה פעמים   , כמנין  פ"ת, 

, הוא  [כג]  מקרה בלתי טהור. והנה ח"ו כשאירע לאדם [כב]  לילית

כידוע הנ"ל  הקליפה  מן [כד]  ע"י  יונקת  הנ"ל  הקליפה  והנה   .

מן   ונעשה  הנ"ל,  הפאין  מן  היינו  שמה,  כמנין  פ"א  הא"ב 
שאף שכינה  זכו  ואשה  איש  יז(  )סוטה  ארז"ל  לפיכך  רוי' . 

דע   כי  אוכלתו.  טהור, אש  בלתי  היינו שהוא  זכו,  לא  ביניהם. 

כ. ך. פ. ף.    .אוראה כי האותיות עצמן של הפאין )היינו  
גי'    ק. הם  בסתר,  אש הנ"ל(  צדקה  וכשנותן  בו.  ונוקמין   ,

. פ"א  אףפודה הניצוצות הקדושות מן הקליפה, ונעשה מן ה

  [ כו] כלי    . מלשון כופה עליומתן בסתר יכפה אף  [כה]   וזהו
, שכופה  יכפה אףוזה    . כח. ונעשה פ"א)שהוא לשון הפיכה(כז

 [ :והוא פלאי]כט  : ונעשה פ"א אףוהופך ה

 

בגמ' )מגילה כח( במה הארכת ימים אמר לו    איתא[  ל]  פד

וותרן הייתי בממוני. לבאר זה צריך לידע מה דאיתא בזוה"ק 
"ג וז"ל ת"ח לשית ימי בראשית לכל חד אית  ךפ' נשא דף קלא

דלית    ליה יום  תשכח  ולא  ליה  דאנהיג  דרגא  דההוא  פרצופי' 

וכו' ייעול כל בר   , ביה טוב  יומא אית לי' גדר מלבר דלא  וכל 

וכו' לנהורא  דכסיא  חשך  כגון  טוב  לההוא  מאן    , נש  דא  ובגין 

נחשים  כמה  דאורייתא  רזין  למנדע  וייעול  חייבא  דאיהו 

'. אבל  ועקרבים מבלבלין מחשבתי' דלא ייעול לאתר דלאו דילי

מאן דאיהו טוב, כל אילין נטירין אינון למימרי', וקטיגור נעשה  

טוב   נש  בר  הא  מרנא  ויימרון  הגנוז,  לטוב  לי'  ויעלון  סניגור, 

גנוז לד. ההוא טוב  ליוכולגקדמך    לבוצדיק וירא שמים בעי לעיילא

בהאי   או  אהבה,  דאתקרי  תרעא  בהאי  ליה  פתחו  לון,  יימא 

י צדיק  כל  תשובה,  דאיהו  דיליתרעא  דרגא  כפום  ואין   . 'יעול 

תורה אלא  בתורה,  [לה]   טוב  ולחשוב  להגות  רוצה  וכשאדם   ,

היינו ברזין דאורייתא, אינון נטורין ונחשים ועקרבים מבלבלין 

, ואלו הם המחשבות שבאין לאדם. וכשאדם רוצה [לו]   מחשבתי'

אזי כל יום ויום אצלו    , וחושק עד מאד ופותחין לו כנ"ל בזוה"ק

ד, כי רואה ומשיג הטוב הגנוז, היינו רזין דאורייתא  גדול עד מא

השייך לאותו היום. וזה ששאל התנא במה הארכת ימים, היינו  

הימים  והארכת  הגנוז,  להטוב  נכנסת  המדות  מן  מדה  באיזה 

שזו   בממוני,  הייתי  וותרן  לו  והשיב  כנ"ל.  גדולים  להיות  שלך 

אבינו  אברהם  מדת  אהבה,  [לז]   היא  דאיתקרי'  תרעא  והיא   ,

ס ואית   לחטראיוהוא  קי"ח  'דימינא.  דף  ע'  )תי'    ([לט]   בת"ז 

מסטרא דימינא מוחא חוורא ככספא. היינו שכל המקטרגים וכל 

הנחשים ועקרבים היינו המחשבות זרות שמבלבלין מחשבתיה,  

כד(  )בראשית  באברהם  נאמר  ולכך  ככספא.  חוורא  נעשין 

בימים בא  זקן  היואברהם  שלמים  ,  שלו  הימים  כל  שהיו  ינו 

ומן [מ]   וגדולים ככספא,  חוורא  מוחא  דימינא  מסטרא  כי   .

הטוב   אל  יום  בכל  לבוא  יכול  והיה  סניגור,  נעשה  הקטיגור 

 : הגנוז השייך לו

ז"ל(  [  מא]   פה רבינו  קטנה  וסעיםפ  )לשון  פסיעה  . [מב]   בו 
 

 
"ב ועי"ש הקדמת המתוק זוהר בראשית יט סוף ע  א

קר )כרך ב שער ד' סימן ם האור ימדבש מש"כ בש
 ו' עמ' כב( וציין לזוהר פנחס רכז.: 

   הוא )בפסוק כתיב הוא וקרי היא( -בתרלד ב
 בפסוק כתוב חרפת מצרים  ג
 ]דף צב:[ עיין תיקון נח.   ד
 שער המצוות פרשת לך לך   ה
 קליפות  -מתרצו  ו
 * שיר השירים ח' ו' שלהבתיה  ז
פרי עץ חיים שער שבת פ"ג. שער הכוונות סדר   ח

 ין קבלת שבת.שבת דרוש א ענ
ותרצו  בתקפא   ט ע"ב(  -תרלו  נו  )שבת   -בתרלד  ,)שבת 

ובתשכט מחק )כנראה כיון שהוא טעות וכבר   ,פח ע"ב(
 נרשם בתחילת התורה מקום הגמ' הזו(  

 בחי'  -בתשכט י
 שומעין -מתרצו  יא
 -כנודע, בתקפא ברגר והאוצר  -בדפו"ר ובתקפא גיסין  יב

ותרלו  ובתרלד  בתרצו  -כנ"ל,  בתשכטכנו   -כנ"ל,    -דע, 
תקפא    גרסתינו)כנ"ל.   אע"פכגרסת  שמצאנו    ברגר 

יותר  שגיסיןבשאר גליונות   נראה   מדוייק  כי בגליון זה 
 -שנים כאן ואחד לקמן בדף צה.-מצאנו  שנויים שהג'  ש

ברגר תקפא  כגרסת  בהם  נוטה  כאן   הסברא  ובפרט 

 
דלכאורה לא שייך לומר כנודע אבל כנ"ל הכוונה לח"ש 

 (הנ"ל
 הוא  -בתרלד יג
 י"ה -מתרצו יד
 מוהרנ"ת בתקפא  טו
 שהוא  -בתרלד טז
 שהוא  -בתרלד יז
 שהוא  -בתרלד יח
 שהוא  -בתרלד יט
 שהוא  -בתרלד כ

ומתי   כא היכן  ידוע  לא  החברים  לשון  זו  תורה 
 נאמרה ועוד בענין הששה פאין עיין פל"ח 

אופן   כב עמוקות  ומגלה  כללי.  לתיקון  הקדמה  עיין 
 קפד.

 א כק כו  -לשה"כ שמואל כג
 ין זוהר בראשית נה. ויקרא יט. וישלח קסט:עי כד
 משלי כא יד  כה
ביו"ט פסח   כו כזה גבי חמץ שנמצא  כדמצינו לשון 

יכפה   שם  משלי  על  דוד  מצודות  ועיין  ו.  בפסחים 
 לשון כיסוי ובחז"ל כפה עליהם הר כגיגית

 מוהרנ"ת בתקפא  כז

 
ונעשה   -בדפו"ר ובתקפא גיסין נדפס כאן שתי תיבות  כח

ברג ובתקפא  והאוצר  פ"א,  ותרלו אינןר  בתרלד  וכן   ,
בסוגרים נדפסו  בתרצו  ובתשכט   -אינן.  פ"א(  )ונעשה 

גרסתינו כגרסת תקפא גיסין כי אין   נמחקו תיבות אלה.
 .  ואין לנו הכרע גמור שזו טעות הכפל לשון גורע

 נוסף בתקפא  כט
 תורה זו לשון החברים לא ידוע היכן ומתי נאמרה  ל

בד  לא גם  נמצא  זה  מקום  הוסיף מראה  ובתשכט  פו"ר 
)פ' נשא דף קך"ג( )וצ"ע כידוע שכל ההוספות   -סוגרים 

מקומות  המראה  ובכללן  בסוגרים  סגר  מוהרנ"ת  של 
שהוסיף וכאן הוא מ"מ כבר היה בלשון החברים ואפשר  

 שכך שמע מרבינו(  
 לאעלא -בתרלד לב
וגם ב  לג ומתרלו  -תרלדדפו"ר  )עיין לעיל   -וכולי,  וכו' 

 ת תיקן בכה"ג(דף צא: שגם מוהרנ"
 הגנוז  -תרלדדפו"ר וב לד
 :ע"ז יט*  לה
 עיין בעש"ט עה"ת בראשית קלט  לו
הלקיחה  לז מדת  הפך  נתינה  דהיינו  חסד  מדתו  ועיין   כי 

 .ממוןאות ו' שהיה שונא תורה ל' 
 סטרא  -מתרצו  לח
 בדפים שלנו דף קכט. לט

 
 .עיין תורה ס' אות ב' מ

בסוף לא ידוע היכן ומתי נאמרה תורה זו. )עיין    מא
הן  קח  עג עד  כאן מתורה  התורות  קח שכל  תורה 
אע"פ   כאן  סידרה  שמוהרנ"ת  ונראה  החברים  לשון 
פו  לתורה  אותה  להסמיך  כדי  רבינו  לשון  שהיא 

 שעוסקת באותו ענין( 
לשון הזמר כל מקדש שמזמרים בליל שבת ועיין   מב

עוד תורות פו רכו רעו רעז שאמר רבינו על פיוט 
 זה

 תורה אור 
)יד(   לדוישלח  בראשית  

נּוַכל   לֹּא  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹּאְמרּו 
ֶאת   ֵתת  לָּ ה  ַהּזֶ ר  בָּ ַהּדָּ ת  ַלֲעׂשוֹּ
ה  ְרלָּ עָּ לוֹּ  ר  ֲאׁשֶ ְלִאיׁש  ֲאחֵֹּתנּו 

נּו: ה ִהוא לָּ י ֶחְרּפָּ  ּכִ
ה ַהִהיא    יהושע  ֵעת  ּבָּ )ב( 

עַ  ׁשֻׁ ְיהוֹּ ֶאל  ד  ְידוָּ ַמר  ה    אָּ ֲעׂשֵ
מֹּל   ְוׁשּוב  ִרים  צֻׁ ת  ַחְרבוֹּ ְלךָּ 

ִנית: ֵאל ׁשֵ רָּ ֵני ִיׂשְ  ֶאת ּבְ
ה ֶאל    יהושע ה )ט( ַוּיֹּאֶמר ְיהוָּ

ת   ִתי ֶאת ֶחְרּפַ ּלוֹּ ם ּגַ ַע ַהּיוֹּ ׁשֻׁ ְיהוֹּ
שֵׁ  א  ְקרָּ ַוּיִ ֵמֲעֵליֶכם  ם ִמְצַרִים 

ם   ַהּיוֹּ ַעד  ל  ְלּגָּ ּגִ ַההּוא  ם  קוֹּ ַהּמָּ
ה:   ַהּזֶ

ַהר  ויצא  בראשית   ַוּתַ )כג(  ל 
ַסף ֱאלִֹּהים   ן ַוּתֹּאֶמר אָּ ּבֵ ֶלד  ַוּתֵ

ִתי:   ֶאת ֶחְרּפָּ
יֵמִני  ׂשִ )ו(  ח  השירים  שיר 
ַעל   ם  תָּ חוֹּ ּכַ ךָּ  ִלּבֶ ַעל  ם  תָּ ַכחוֹּ
ה   ַאֲהבָּ ֶות  ַכּמָּ ה  ַעּזָּ י  ּכִ ֶעךָּ  ְזרוֹּ

ִקְנאָּ  ל  אוֹּ ִכׁשְ ה  ׁשָּ ֶפיהָּ קָּ ְרׁשָּ ה 
ה:  ְלֶהֶבְתיָּ י ֵאׁש ׁשַ ּפֵ  ִרׁשְ

יֹּאְבדּו   ן  ּכֵ )לא(  ה  שופטים 
יו   ְואֲֹּהבָּ ה  ְיהֹּוָּ ְיֶביךָּ  אוֹּ ל  כָּ
קֹּט  ׁשְ תוֹּ ַוּתִ רָּ ְגבֻׁ ֶמׁש ּבִ ֶ ֵצאת ַהׁשּ ּכְ

ִעים ׁשָּ  ֶרץ ַאְרּבָּ אָּ ה:הָּ  נָּ
 

 תורה פג 
ר  -שמואל ִדּבֶ ְולֹּא  )כו(  כ  א 

י   ּכִ ַההּוא  ם  ּיוֹּ ּבַ ה  ְמאּומָּ אּול  ׁשָּ
מַ  ר  אָּ הוֹּ טָּ י  ְלּתִ ּבִ הּוא  ִמְקֶרה  ר 

ר:  הוֹּ י לֹּא טָּ  הּוא ּכִ
ֶתר   ּסֵ ּבַ ן  ַמּתָּ )יד(  כא  משלי 
ה   ֵחמָּ ֵחק  ּבַ ְוׁשַֹּחד  ף  אָּ ה  ִיְכּפֶ

ה:   ַעּזָּ
 תורה פד 

ֵקן  ם זָּ הָּ בראשית כד )א( ְוַאְברָּ
ֶאת   ַרְך  ּבֵ ה  ַויהֹּוָּ ִמים  ּיָּ ּבַ א  ּבָּ

ּכֹּל:  ם ּבַ הָּ  ַאְברָּ

 



 צה.פוסעים פה פו . פז פח                       מוהר"ן                                  ליקוטי        

כי מתחלה המלכות היא אצל ז"א בבחי' אושיט פסיעה לבר 

 כמובא בזוה"ק )בלק ד' ר"ג ע"ב וכמבואר בכתבי האר"י ז"ל

, פי' כשאנו רוצים לתקנה ולגדלה בבחי' סעד סועדים בו(. [א]

פירוש  ולברך שלש פעמיםשיהא פנים בפנים.  [ב] עזר כנגדוו

צדקתם . [ג] שצריך להאיר את נה"י דז"א, כי משם עיקר בנינה

, פי' ע"י מה מתברכין נה"י דז"א, ע"י המוחין שהוא תצהיר

מקבל כמובא. והמוחין הם ארבע, חכמה בינה חסד וגבורה, 

כאור שבעת . וזה בחינות [ד] והם מלובשים בנה"י דבינה

 :  של ד' ראשין  שיןשל ג' ראשין, ו שין, שהם סוד הימים

 : )ע"כ לשונו ז"ל(

 

סיעה קטנה סועדים בו לברך שלש בו פ פוסעים[ ה] פו

הנה ידוע כי בימי החול הוא שליטת החיצונים,   . [ו] פעמים וכו'

          [ח] זועש"ק בין השמשות אין להם שליטה כלל. כמ"ש בזוה"ק

. ועיקר שליטה [י] פועלי אוןיומא כדין יתפרדו כל  טתקדש יכד א

אדם לילך  שלהן בימי החול, הוא בבחינות רגלין, שאין מניחין ל 

בדרכי השי"ת דאיתא בגמרא )ברכות ו( הני ברכי דרבנן 

דשלהי מינייהו, ובשבת קודש חוזרין להם כח ההליכה כמ"ש 

, היינו כמו שאמרנו אם תשיב משבת רגליך)ישעיה נח( 

שבשבת קודש יכול לילך בדרכי השי"ת. אך למשל, תינוק 

נו יכול . ואעפ"כ אי[יא] כשמתחיל לילך עדיין צריך סעד לתומכו

לילך במרוצה רק פסיעות קטנות, וצריכין לחזק אותו. כך 

כשאדם מתחיל בשבת לילך בדרכי השי"ת צריך עוד סעד 

לתומכו, והסעד הזה הוא בחי' אמת. ובחי' אמת הזה הוא בחי' 

קאי, ושבת  רגל שלישי, כדאיתא בגמרא )שבת קד( קושטא

הארץ  אפילו עם יב("ד)במס' דמאי פ הוא בחי' אמת, כדאיתא

. וכשמדבק א"ע במדה זו הוא סעד  [יג] ירא לשקר בשבת

לתומכו ובחי' רגל שלישי. אך עדיין צריכין לברך את השלש 

הנ"ל וליתן כח בהם כדי שיוכלו לילך היטב. והוא ע"י  ַרְגַלִים

צדקה שעושה בשבת, היינו שנותן לאדם על שבת, או שמאכסן 

צדקה שעושין בימי עני על שולחנו. כי יש שני מיני צדקה, יש 

החול, וצדקה שעושין בש"ק. וצדקה הוא בחינות שמש, כמ"ש 

. וצדקה שעושין בימי החול הוא  שמש צדקה וכו')מלאכי ג( 

מעין עולם  ידאישמש שבזמן הזה. וצדקה של שבת שה כנגד

א ישהטוהתחדש לעתיד לבא, להבא, היא כנגד שמש העתידה 

צדקה הוא נותן  . ושמש שהוא בחינות[טז] כאור שבעת הימים

, היינו צדק לפניו יהלךכח לבחי' רגלין שנאמר )תהלים פה( 

ויזרח לו שצדקה עושה לו הליכה. וגם נאמר )בראשית לב( 

לרפאותו מצלעתו. נמצא בזה  יזרכוו, ופי' רש"י לו לצהשמש

כאור שבעת שעושה צדקה בשבת, שהוא בחי' אור השמש 

"ל. וזהו פי' , הוא הנותן כח לבחי' שלש רגלין הנהימים

, היינו שבשבת פוסע עדיין פוסעים בו פסיעה קטנה

א ישהיח, היינו ע"י בחי' שבת סועדים בופסיעה קטנה כנ"ל. 

לברך בחי' אמת כנ"ל, הוא עושה לעצמו סעד ורגל שלישי. 
, היינו שלש רגלים הנ"ל וליתן כח בהם שיוכלו  שלש פעמים

צדקתם תצהיר כאור שבעת  לילך כראוי הוא ע"י 
, היינו שיתן צדקה בשבת כנ"ל, שהיא בחי' שמש ימיםה

 : כנ"ל כאור שבעת הימיםהעתידה להתחדש 

 

הענין הוא  . אמת ליעקב חסד לאברהם תתן)מיכה ז( [ יט] פז

כי אנו רואין בחוש תיכף כשאדם רוצה לילך בדרך הישר  

. אך כי יש שני כך ומתעוררין עליו דינים. והסברא הוא להיפ

העונש ויראת הרוממות. יראת העונש נקרא מיני יראה, יראת 

צדק, ויראת הרוממות נקרא אמונה. כי מחמת שהוא מאמין 

באמונה שלימה שהשי"ת הוא רב ושליט עיקרא ושרשא דכל  

הוא ירא ממנו. וידוע הוא כי א"א לבוא לאמונה רק  [כא] עלמין

ע"י יראת העונש. כי מחמת שהוא ירא מהעונש מאמין  

על היכולת ובעל הכוחות כולם, ומזה בא שהשי"ת הוא תקיף וב

לאמונה יותר גדולה. נמצא תיכף כשרוצה לילך בדרך הישר  

צריך להיות לו יראה הנקרא צדק. ובצדק כתיב )תהלים ט( 

. אך כבן, לפיכך מתעוררין עליו הדיניוהוא ישפוט תבל בצדק

כשבא אל האמת היינו אל היראה הנקרא אמונה אז כל הדינין 

, היינו להיראה, כי [כג] תתן אמת ליעקב. וזהו נמתקין בשרשן

. אז עקב ענוה יראת ה'קב הוא יראה, מלשון )משלי כב( עי

, כי אברהם נקרא מי שבא לדבק א"ע חסד לאברהםבוודאי 

להשי"ת, מלשון אבוא רם. וזה שכתוב )בזוהר בלק דף קצח  

היינו  [כה] והיה צדק אזור מתניו ואמונה אזור חלציו כדע"ב(

ינו אמונה אלא עד לא אתחברת אמת בהדה אקרי צדק והי

צדק כיון דאתחבר אמת בהדה אקרי אמונה וכל טיבו וכל  

 : נהורא שריא בה

שמים בעבים המכין לארץ  המכסה)תהלים קמז( [ כו] פח

לעולם   כזהנה ידוע כי ההשפעות והברכות א"א להם לבא . מטר

אלא ע"י הצדיק כי הצדיק יש לו ידים במה לקבלם דהיינו 

הבה ויראה, כי הם הידים לקבל בהם כל ההשפעות וכל א

הברכות. וצריך הצדיק כזה לגנוז האהבה והיראה, כדי שלא 

המכסה רגים עליו, ויגזלו ממנו ההשפעות. וזהו טיקטרגו המק

, היינו אש ומים. היינו כשהצדיק יכול לכסות שמים בעבים

המכין שמים, היינו אש ומים, היינו האהבה והיראה שלו. אזי, 

  :  , היינו שיכול להמשיך כל הברכות שהם בחי' מטרלארץ מטר

אך כשהצדיק הוא מפורסם גדול, אזי המקטרגים יודעים 

ומשגיחים עליו היטב, ואינם מניחים לו להוריד השפע. והקב"ה 

, [כח] נותן בלב צדיק אחר להחזיק עליו במחלוקת כדי לכסותו

, [כט]לשם שמים  ושיוכל להוריד השפע. וזהו מחלוקת שהוא

היינו לשם צדיק, שהוא מכונה בשם שמים, מחמת שיש לו 

אהבה ויראה. היינו לשם שמים האהבה ויראה. וכדי להכין  

 :  מטר שהוא בחי' השפעות וברכות
 

 
עי"ש במקדש מלך והקדמת המתוק מדבש בשם שער מאמרי רשב"י והגהות מהרח"ו על הזוהר הזה ד"ה   א

 ובע"ח שער לד פ"ג ופ"ד ובשער לה פ"א.אשורנו. 
 יח  'בראשית ב ב
 עיין פרי עץ חיים שער ק"ש פרק כה, שער הכוונות דרושי ק"ש דרוש ח'  ג
 דעת כולל חסד וגבורה לכן הם ד' מוחין בז"א.פי' כי מנה"י דבינה נעשים חב"ד דז"א וה ד
 תורה זו היא לשון החברים כמבואר בסוף תורה קח ולא ידוע מתי והיכן נאמרה  ה
 לשון הזמר כל מקדש שמזמרים בליל שבת   ו
 בתקפא הניח כאן מוהרנ"ת מקום לציון הזהר ולא מילא אותו וכן בתרלד ותרלו ותרצו, ובתשכט ביטל הריוח. ז
יקהל רג. והקדמת מתוק מדבש  ורומה קלה: טעם שאסור לומר והוא רחום במעריב של שבת וזוהר זוהר ת ח

   שם משער הכוונות כונות רחיצת חמין.
 אתקדש  -מתרצו  ט
 לשה"כ הושע ו' ח'  י

נח היה צריך סעד לתמכו ואברהם היה מתחזק ומהלך. ועיין בעש"ט עה"ת   -עיין פרש"י בראשית ו' ט'  יא
 ח' ט' 'פרשת נח אות ז

בכל )צ"ע כיון ש )במס' דמאי פ"ד ( אפילו. -)במס' דמאי פ' (     אפילו, ובתקפא של ברגר והאוצר-בתקפא גיסין  יב
גם כאן כוונת  ולישנמצא שינוי בין נוסחאות תקפא נמצאה גרסת גיסין מתוקנת יותר אהאחרים מקומות  עשר

פך שתחילה השאיר מקום  אבל מסתבר יותר לה ,רושלמי ימשנה אלא ה  נו לשוןלציין שאי היתה למחוק כדי מוהרנ"ת 
ואח"כ כיון שכבר ממילא היה צריך לתקן לעיל בדף צד: תיקן גם כאן וכתב  הלוקח פרות(במס' דמאי פ' )לכתוב 

 (בקיצור פ"ד

 
אימת שבת   -שם הלשוןירושלמי פ"ד הלכה א' ומקורו ב שם אין זה לשון המשנה אלא לשון תפארת ישראל יג

    אומר אמת. אוהו  עליו
 שהוא  -שהיא, ומתרלו   -גם בדפו"ר ותרלד  יד
 שהוא  -שהיא, ומתרלו   -גם בדפו"ר ותרלד  טו
 כו  'ישעיהו ל טז
 לצרכו  -מתרצו  יז
 שהוא  -שהיא, ומתרלו   -גם בדפו"ר ותרלד  יח
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה כנ"ל  לשון החברים   יט
 להיפך  -מתרצו  כ

 לשון הזוהר ח"א דף יא:  כא
 ינים ד ה -מתרצו  כב
 ' כ 'מיכה ז כג
 )בזוהר בלק דף נח ע"ב( ובתרלו תוקן ]ציון הזוהר הזה כתב מוהרנ"ת בתורה ז אות ב[ –בתקפא  כד
 ישעיהו יא ה'  כה
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה כנ"ל  לשון החברים   כו
 לבוא  -מתרצו  כז
 לקמן תורה קיד ותורה רח  , ושיחות הר"ן אות צועיין  כח
 * אבות פ"ה  כט

 תורה אור 
ֹּאֶמרב בראשית  ְיקָֹּוק   )יח( ַוי 

ת ָהָאָדם   ב ֱהיוֹּ ֱאלִֹּהים לֹּא טוֹּ
: לְ  וֹּ ֶנְגד  וֹּ ֵעֶזר כ ְ ה ל  וֹּ ֶאֱעש ֶ  ַבד 

ר   ישעיהו ל )כו( ְוָהָיה אוֹּ
ר   ה ְואוֹּ ָ ר ַהַחמ  אוֹּ ָבָנה כ ְ ַהל ְ
ר   אוֹּ ְבָעַתִים כ ְ ה ִיְהֶיה ש ִ ָ ַהַחמ 
ם ֲחבֹּש   יוֹּ ִמים ב ְ ְבַעת ַהי ָ ש ִ
ַמַחץ  וֹּ ו  ֶבר ַעמ  ְיקָֹּוק ֶאת ש ֶ

א: ס ַמכ ָ  ָ  תוֹּ ִיְרפ 
 תורה פו 

ְלָעד ִקְרַית   הושע ו )ח( ג ִ
ם:  ה ִמד ָ ֲֹּעֵלי ָאֶון ֲעֻקב ָ  פ 

יב   ש ִ ישעיהו נח )יג( ִאם ת ָ
ת ֲחָפֶציָך   וֹּ ת ַרְגֶלָך ֲעש  ב ָ ַ ִמש  
ת   ב ָ ַ י ְוָקָראָת ַלש   ם ָקְדש ִ יוֹּ ב ְ
ד  ש  ְיקָֹּוק ְמֻכב ָ עֶֹּנג ִלְקדוֹּ
ָרֶכיךָ  ת ד ְ וֹּ וֹּ ֵמֲעש  ְדת    ְוִכב ַ

ָבר:  ר ד ָ א ֶחְפְצָך ְוַדב ֵ צוֹּ  ִממ ְ
)כ( ְוָזְרָחה ָלֶכם   מלאכי ג

א   ֵ ַמְרפ  ֶמש  ְצָדָקה ו  ִמי ש ֶ ִיְרֵאי ש ְ
ם   ֶ ת  ִפש ְ ְכָנֶפיָה ִויָצאֶתם ו  ב ִ

ק:  ֶעְגֵלי ַמְרב ֵ  כ ְ
 תורה פז 

ן ֱאֶמת ְלַיֲעקֹּב  מיכה ז )כ(  ֵ ת  ת ִ
ְעת ָ   ב ַ ר ִנש ְ ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ֲאש ֶ

  ִמיֵמי ֶקֶדם: ַלֲאבֵֹּתינו  
ֹּט פ   תהלים ט )ט( ְוהו א ִיש ְ

ים   ֶצֶדק ָיִדין ְלֻאמ ִ ֵבל ב ְ ֵ ת 
ִרים:  ֵמיש ָ  ב ְ

משלי כב )ד( ֵעֶקב ֲעָנָוה  
ד   ר ְוָכבוֹּ ִיְרַאת ְיקָֹּוק עֹּש ֶ
ים: ישעיהו יא )ה( ְוָהָיה   ְוַחי ִ
ָנה   ר ָמְתָניו ְוָהֱאמו  ֶצֶדק ֵאזוֹּ

ר ֲחָלָציו:   ֵאזוֹּ
 תורה פח 
ה  תהלים קמז )ח ֶ ( ַהְמַכס 

ִכין לָ  ֵ ָעִבים ַהמ  ַמִים ב ְ ָאֶרץ ש ָ
ְצִמיַח ָהִרים ָחִציר:  ַ  ָמָטר ַהמ 
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    פוסעים בו פסיעה קטנהפוסעים בו פסיעה קטנהמאמר מאמר 
  מספה"ק ליקוטי מוהר"ן מספה"ק ליקוטי מוהר"ן 

 א

 
 

 זמן אמירת התורה 
לא ידוע מתי והיכן   רבנולשון  תורה זו  
 נאמרה

 
 פתיחה

קטנה  לתיקון המלכות מהיותה שרומז  מזמור פוסעים בו פסיעה קטנה וכו' עפ"י הסוד,רבנו מבאר כאן את ה
עד שזוכה   בן במלכותה זוגה, וזה ע"י שהאמא מאירה בבן וביותר עד להיותה גדולה ובוגרת פנים בפנים עם בן 

 בחי' אור התפילין. בהקב"ה לדביקות 

 

 ליקוטי הלכות

 אין

 

 שיחות השייך לתורה זו  
מאמר פוסעים בו סימן פ"ה. ובמאמר  כי מוח הדעת כלול משני בחינות. מבחינת חסדים ומבחינת גבורות כידוע. וכמבואר ב

סימ ישראל  כל  לעיני  בלבראשית  ס"ז  תנינן  זה.יקוט  כעין  כן  גם  מבואר  נ"ט  סימן  הקודש  היכל  במאמר  ועיין  )יקרא    א 
 דשבתא סימן א'(

 
 הקדמה 

הבית האחרון    בליל שבת,שמנהג ישראל לזמר    ,שבת"  כל מקדש"מהבית האחרון של מזמור  קטע    ארבנו מב ר
 הווז    .חרוזים  חמשהבו יש בו 

 ְ ש ּׁ ֹוְבִתים בַּׁ ִציר עֹוָלִמים. בַ ָחִריש  וּׁ ִביִעי בּׁ  ֲעזֹור ַלש ּׁ    (ה בשבת קדושכ אים ממלתעזור לשוב -הפירוש הפשוט )קָּׁ

ה.  ִסיָעה ְקַטנָּׁ ְ ֹו פּׁ ֹוְסִעים בּׁ   יב אם תש  דכתיב  חולשל  כך של שבת כהילוכך  לויה  אשלא יה כמו בחול  בשבת    כי אין לו לאדם לרוץ)  פּׁ

קיג:  . גם בראיהו פכי  אבל פסיעה גסה גם בחול אסור    ע או"ח שא ש"לך  משבת רג עָ   . (שבת  ְ לש  פּׁ ָ ֹו ְלָבֵרְך ש  מצוה לאכול )ִמים.  סֹוֲעִדים בּׁ

 ( ג"פ ברכת המזון  לברךבשבת ג' סעודות 

ִמים. ְבַעת ַהיָּׁ ִ אֹור ש  ְצִהיר כְּׁ ַ ששימש בשבעת  כמ"ד  ים אור הגנוז  עת הימאור שבכ   לעת"למקיים מצווה זו היא תאיר לו  )ה  ִצְדָקָתם תּׁ

   (ימי בראשית 
ִמים.ה א  ְיהֹוָ  ָ ָרֵאל ַאֲהַבת תּׁ  בת ה' אלקי ישראל( )התמימים מקיימים זאת מאה לֵֹהי ִישְֹ

לֵֹהי יִ   וַּׁעת עֹוָלִמים:שְֹ ְיהָֹוה א  ש   תמיד(   ינוהוא ישועת)ה' אלקי ישראל  ָרֵאל תְּׁ

  אותיות ים והיה ראוי שגם הראשון יסתיים במרכב משני פסוקים  מצד אחד  צ"ע שי  עפ"י הפשט החרוז השליש 
, קשה כן רק בסיומו נגמר במילה פעמים בשביל החרוז  לשע, מאידך אם הכוונה שהוא עניין אחד  חרוזבשביל ה

כי בגלל שפוסעים בוהר קשר בין  שלכאורה אין   עדיין    ישא לסיפא. אמנם לפי פירוש רבנו מובן היטב הקשר 
 גדלה. "א שיאיר בה ויז את  לכן צריך לברר שלש פעמיםדהיינו שהמלכות היא פסיעה לבר, פסיעה קטנה 

עפ"י כללים   ,עפ"י הסודרבנו  מבאר אותו    כאן ו  ,( רכו רעו רעז  ופה פור הזה )רות מזכיר רבנו את המזמבחמש תו
ג' מושגים הנזכרים כאן   .ועים בקבלהיד כן צריך להקדים לבאר  בנין  ו,  ומלכות  ,אנפין   וזעיר  ,הם אמאש  ,ועל 

והמלכות שצרי  ראשית.  לבאר  בהך  מדובר  בקב"ההכל  כי  כלל,  לדבר  א"א  סוףואפילו    ,עצמו  שייך   אין  לא 
בו רק  ים  מדבראנו  ש  מהוכל    ,לומר  ה זה  ובאור  ממנו,  ספירותמאיר  עשר  של  שלימה  קומה  הוא  הזה    ,אור 

זוג,  , וברית  ,רגלים  'בו  ,גוף  ,ידים  ' בלו    שכמשל קומת אדם שי  ז' ספירותשבע איברים  יינו  דה  ובת    דחס  ,כנגד 
   .חכמה בינה דעת ,לש בראשש  דוועת, ח הוד יסוד מלכוגבורה תפארת נצ

  מרובה בלבושים שכל אחד התגלות,  בחי' חמש מדרגות של  ,יםפ גלה בעולם בבחי' חמישה פרצווהאור הזה מת 
ממהעל יותרגם  ועי"ז    ,מנויון  הם  תשחמבכלליות  ו  .נגלה    כולם   כנ"ל  .ובת  ,בן  ,אמא  ,אבא  ,סבא  הפרצופים 
כל פרצוף הוא    ,הקב"ה בעצמו  אור  אהו מיות שלהם  יהפנ יותר לאור הזה אבל  מגושם  שעי"ז הקב"ה   ,לבוש 

 נים. ות ודי ורגב הרובוהבת  ,דין וחסד שווהבו ההסבא בחי' לובן כולו טוב, והבן  .בפנים שונותמתגלה  

 
 ירושלים   טבת תשפב יחעד י'  א
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חלק    ,מתחלק לשנים  ר , כי הכתך אנפין והוא נחשב מעל הקומה דהיינו בכתרירהסבא נקרא א פרצוף ראשון  
נקהעל נקרא אריך אנפין רא עת יון  וחלק התחתון  כיון שנעתק מהתחתונים,  פנים ארוכות  יק  וכשהוא  ,  דהיינו 
  .פנים אזי הכל טוב מאיר

   פני עצמו אלא ע"י האמא.ב לו התגלות  ין נעלם שא , בחי' אוראבא הוא ספירת החכמההשני 

    ן. ב  לַ אמא היא ספירת הבינה, המקבלת מאבא ומשפיעה השלישי 

נצח הוד יסוד. לכן  גבורה תפארת  רכב משש ספירות חסד  ומדהיינו פנים קטנות.    ןנקרא זעיר אנפי  ,בןה  יעי הרב
 בת זוגו. אישה מלכותמשפיע ל אהו ,וכל השפע שמקבל מאמא ,קצוות מכונה גם ו' אהו

ע  פשאליה מכוון כל ה  ,סוף המדרגות  ,הקב"הל  היא מדת המלכות ש  ,רת המלכותהחמישי היא ספיהפרצוף  
    .מלךובחי' העם הממליך את ה ,ך על העםלוחי' המלך המב ,בחינותבזה ויש בה שתי מלמעלה, 

י אלקושהיא    ,שכינהתגלות הלההכוונה  עיקר    ,דברים על בנין המלכותמשכו  ,כנת עמנו בתחתוניםהשו  ת'תו 
והגדלת אור התגלות השכינה בתחתונים זו בניין המלכות הוא בניין   ה מ  וני י הד  תוכלמ  'י חב  דוע  שי ו  .ובבחי' 

כל שמאיר בו יותר וכ  ,דהיינו ישראל את הקב"ה. וצריך לבנות את כח ההמלכה הזה  ,ת המלךא   ךי לממ  םעהש
מוחין האמתשפע  אור  מ  ,  פני  היורד  הן  אנפיאריך  אור  כל  למלכותספירות  דרך  את    ,עד  ממליך  האדם  כך 

 הקב"ה ביותר חיות והתלהבות. 

אח נקודה  היא  עצמה  מצד  הכוונהת  המלכות  דמלכות  ל  בפשטות  המלכות  המלכות  את  ובניין  להשלים  וא 
שמי שהמלכות שלו היא בחי' נקודה   עפ"י החסידות הכוונהושר ואזי היא קומה שלימה.  הספירות שבה עד לע

להמליך רצון  אלא  לו  ואין  ביותר  קטן  הוא  הקב"ה  את  שלו  ההמלכה  כח  אזי  מאיר  אחת  אנפין  וכשזעיר   ,
עד  כבר יש לה כח להמליך את הקב"ה גם במעשים פשוטים וקלים וכל  מלכות ושמלים בה עוד ספירה אזי  ב

 . בורה ואח"כ גם מוחין שבונה בה גם חסד וג

ג  האריז"ל לד  והן מבאר    ( ')ע"ח  זמנים מלכות  קטנה  ,שיש שבעה  נקודה  היא  לתקנה    ,בראשיתה  וכשמתחיל 
בשוליו   ן )דהיינו שהיא נקודה קטנה אבל כבר דבוקה בזעיר אנפי  נקראת פסיעה לבר,  אאזי היהיינו עיבור א'  ד

.  ע לזעיר אנפין לצלעותיוי דל שמג, כי היא כבר בגונקראת ה' תתאה ונקראת צלע זמן היניקה  באח"כ  .  (וי רמאח 
מיב . ו, שיש בה בה כבר ז' מדותונקראת חוה אשת אדם  ויום אחד נקראת קטנהמהלידה עד שנעשית בת יב  ו

עד כאן היא עדיין דבוקה מאחריו )  .ר ה'נער חס  תונקרא)חב"ד(  בר נכנסו בה כל המוחין דגדלות  ויום אחד כ
פנים עמו נקראת וכשחוזרת פנים ב  .נקראת נערה   בעת הנסירהואח"כ    ,\ב/( ולא כך משמע בפסוקים  כפי שנבראו

    בוגרת.

רבנ המזמור  לבאר    ובביאור  דהיינו  ממתחיל  האחרון  שבבית  השני  פ"החרוז  בו  שרומז   קטנה"  עהי ספוסעים 
 כאילו   לאחורובולטת    ,ן זוגהב   בשולי ו דבוקה  , דהיינבר סיעה להיא מכונה פש  כנ"ללמלכות בתחילת תיקונה,  

ועל כן צריך  לחוץרוצה לפסוע   זוגה  זעיר אנפין  ש.  אותה לקומה    יבנהדהיינו    ה אור שיגדל אותה,יאיר לבן 
לזעיר    אירהאמא ת ש  וזה ע"י  ," פעמים  בו לברך שלשדים  עוס" ו  זהו  שתוכל להיות סעד ועזר כנגדו,  ,שלימה

צדקתך שהם רגלי צדקתך תצהיר, דהיינו  וזהו  ו,  שליסוד  שהן נצח הוד  שלש ספירות    "ז יאירועי ו  ,ן אנפין מוחי
"כאור שבעת  ואזי זעיר אנפין מאיר למלכות ע"י הנצח הוד שלו מוחין    .ז"א תצהיר דהיינו שאמא תאיר בהם 

 ה חכמ  ,רבע אצלו אשנעשו    ,שבע מדות דהיינו שלש וארבע, שלש הן חכמה בינה דעת שקיבל מהאמאהימים"  
וגבורה שבדעת.    ,בינה וזה  י קוהוא מאיר למלכות את הג' שוחסד  ובתוכם מלובשים הד' שלו,  רמז  בל מבינה 

 .בשמאל וש' של ד' ראשין  ,בימין  ראשיםשין של ג'  בבית של ראש בולטכי  ,לאור התפילין 

 
ם צריך שכל  רומז שאד  ואולי   רק לבאר מזמור של שבת.דלא מסתבר שכל כוונתו  ההוראה בתורה זו,  צ"ע מה  

. כי בתחילה המלכות שלו היא בחי' פסיעה לבר דהיינו קטנה ופוזלת  השתדלותו תהיה לבנות את המלכות שלו
ם, וצריך לקבל מוחין מבחי' אמא כדי שיוכל להאיר בה ולבנות אותה לכח המלכת הקב"ה  לחוץ להנות מהחיי 

)עיין תא כידובחי' אמ  אה ע"י שמקורב לצדיק שהווז.  בהתלהבות בו  והצדיק בעצותיו וההסתכלות  ורה ד'(  ע 
עיין   בו.  והצדיק  בצדיק  תנינא( גם  )הוא  עב  לאדם  תורה  מוחין  הואמאיר  ואזי  להאיר  ,  למדת   יכול  אותם 

 . להיות ממליך את הקב"ה בהתלהבות ודביקות בחי' תפילין  ,המלכות שלו

השלם  קיצור  ב מוהר"ן  זו  ליקוטי  תורה  ֹ ְיֵד -ַעל  -כתב  על  ַהמּׁ ִנים י  ְמַתקְּׁ ְוכוּׁ'  לִהים  ָהא  הוּׁא  ה'  י  כִּׁ ַעת  ְוַהדַּׁ ִחין 
ִנים(: ְ פּׁ ן  )ַעיֵּׁ ַמִים  ָ ש  ַמְלכוּׁת  ֹעל  ַעְצמֹו  ַעל  ל  ְלַקבֵּׁ ְלכוּׁת  ַ ַהמּׁ ת  א  ִלים  ז"א       וְּׁמַגדְּׁ שמאיר  שהדעת  שלמד  ונראה 

יודע ידו  הפירוש שעל  וגבורות  בו חסדים  כיון שיש  הוא האלקי   יםלמלכות  ה'  וגי כי  דול המלכות הפירוש  ם, 
קיצור ליקוטי  רכב מג' ספרים  ומכי ידוע שהקיצור השלם  וצ"ע  מקבל על עצמו עול מלכות שמים.  האדם  שעי"ז  

ולא מצאתי את   .ליקוטי עצות של מוהרנ"ת וליקוטי עצות בתרא של הטשרינער רב ושל מוהרנ"ת מוהר"ן הישן 

 
. וצ"ע  בעת הנסירה היא מיד גדולה ומוכנה לזיווג ולא צריכה לגדול עודנמצא שדבוקה מאחריו. ו  אהי  משמע שעד כאן   ב

משמע   "ויבן את הצלע"אח"כ  ו)ולפי המבואר כאן זה בזמן היניקה(    ה"א אחת מצלעותיו"  ויקח"(  בראשית ב' כא)דכתיב  
, שאמנם . עד שתהיה ראויה לזיווג. אבל עיין ע"י שער לו פ"ב שם מבגדלה"כ חזר לואח  שבהיותה צלע אז היה הניסור,

 הניסור היה אחרי שנעשית גדולה אבל אחרי היסור היה הקטרוג לבנה ולכן חזרה ונתמעטה ושוב צריך לחזור ולגדלה.



 מוהר"ן                                  ה פ  תורה                     ליקוטי                         3צד: 

המקו מהיכן  צ"ע  וא"כ  מהם.  אחד  באף  הזה  לפירהביאור  הצירוף       ושו.ר  הנ"לאת  ספרים  ג'  רבי   של  עשה 
זצ"ל קרדונער  וא  ישראל  תרעג.  צירבשנת  רק  שלכאורה  קיצורים  ף  ע"פ  שינויי ג'  קצת  הבנת    יש  לפי  לשון 

 וצ"ע אולי סימן זה כולו שלו.  המסדר.
 

 
 קדמה עד כאן הה

* 
 \ד/ ()לשון רבינו ז"ל[ ג ]   פהתורה 

ומתחיל מהחרוז השני   בליל שבת,מקדש שמנהג ישראל לזמר  מור כלבית האחרון של מזמהקטע רבנו מבאר 
 שהוא 

 . רמז למלכות בקטנותה [ה]  בו פסיעה קטנה וסעיםפ  
 

 
אע"פ שהיא לשון רבינו כדי להסמיך אותה לתורה פו שעוסקת  אה שמוהרנ"ת סידרה כאן  רים ונרבסוף תורה קח שכל התורות כאן מתורה עג עד קח הן לשון החב לא ידוע היכן ומתי נאמרה תורה זו. )עיין    ג
 אותו ענין(  ב

לשון    א אעפ"כ מוהרנ"ת סידר כאן תורה זו שהי   , ות שנכתבו עי החברים כמבואר בסוף תורה קח הן תור  עד תורה קח   אע"פ שמתורה עג   ד
 קטנה   פסיעה   ועים במבאר את המזמור הזה פוס שגם בה    ,אולי כיון שהיא קשורה לתורה פו שאחריה   ,רבינו 

 פיוט זה כל מקדש שמזמרים בליל שבת ועיין עוד תורות פו רכו רעו רעז שאמר רבינו על זמר ה  לשון  ה



 1צה.                     מוהר"ן                              הפתורה              יקוטי             ל                      
 

תיקון  כי מתחלה   בתחילת  כמובא    המלכותדהיינו  לבר  אושיט פסיעה  בבחי'  ז"א  היא אצל 
אזי הוא בחי'   נולד שהבן  כפירוש    (\ג/[ב]   וכמבואר בכתבי האר"י ז"ל  \א/ בזוה"ק )בלק ד' ר"ג ע"ב

ו' המלכות,    ,אות  היא  והשביעית  ספירות,  שבמקומה  שש  התחתון  בעוקץ  הו'  קצה  מכונה   ,מאחריושל  לכן 

פוסעים בו פסיעה קטנה, דהיינו   במזמורולזה רמז  .  כי היא כמו כף רגל הפונה לאחור אל החוץ  ,רפסיעה לב
 לראשית בניין ותיקון המלכות.

ועזר  ולנסרה שתיהיה  סועדים בו, פי' כשאנו רוצים לתקנה ולגדלה   לעמוד  בבחי' סעד  ותוכל 

שמים, וליד כבוד  י הוא  ש   ,ר כנגדוול זה, שהיא תיהיה עזזה מ  פנים בפנים יכולת שיהיו  שיהא    [ד]   כנגדו

  , וצריך להגדילה  \ה/היא קטנה  אחרי הניסור עדיין ו  , לכן צריך ניסור   ,בתחילה היא דבוקה מאחריוו  .בניםהיא  ו
רגלי העליון נכנסים ונעשים חב"ד לתחתון, דהיינו נצח הכלל שכי    ,נצח הוד יסוד של זעיר אנפיןובניינה ע"י  

כח ההתקשרות,   הואלהשפיע, והיסוד    להוצאת השפע לחוץז  רומהדהיינו כח הליכה    ,רגלים והוד שהם בחי'  
 מלכות. ה בראשנעשים חכמה בינה ודעת יסוד דז"א  דהם נצח הושל ז"א וג' כוחות אלו 

ולברך שלש   המזמורוזהו המשך    אבל כדי להשפיע למלכות לבנותה צריך שיהיה לו בעצמו מה להשפיע,
נצח הוד יסוד של  -איר את נה"י דז"אצריך לה פירוש שיר למלכות שלש אורות  דהיינו להאפעמים  

כי בנין המלכות הוא ע"י המוחין שמאיר בה זעיר אנפין   [ו] של המלכות    , כי משם עיקר בנינהזעיר אנפין 
את השפע לחוץ אל    המוליךכי הרגלים הן כח  ואופן ההארה הוא ע"י יחוד שנעשה ע"י שתי הרגלים והברית  

ע"י   לה  ומשפיע  והבריתהמלכות  יסוד וחניות  רב.  הוד  שנצח  אצלה    הכוונה  ונעשים  המלכות  בראש  נכנסים 

    . לחכמה בינה דעת

צדקתם   המזמורשך מזה רמוז בה ו .שהיא ספירת הבינה ,א ע"י אמאוה ,נצח הוד יסוד של זעיר אנפיןה והארת
ליו של זעיר  גראת  , וצדקתם פירוש  לרגלו"צדק יקראהו    "  )ישעיה מא ב'(  כי צדק רומז לרגלים כמ"שתצהיר,  

האמאתצהיר    אנפין, דז"א,  תאיר  נה"י  מתברכין  מה  ע"י  של  -פי'  יסוד  הוד  אנפין נצח  ע"י זעיר   ,
 כמובא. מאמא המוחין שהוא מקבל 

מקבל  והמוחין   בינה  שהוא  חכמה  ארבע,  להם  שמתחלק  מלובשים ודעת  והם  וגבורה,  חסד 
דבינה יסוד דהיינו    בנה"י  הוד  מונעשים    ,אמאשל    שנצח  אצלארבע  דהיינו    חין  אנפין,  ינה בכמה  חזעיר 

וגבורהסחל  המתחלק  עתדו למלכות    [ז]   ד  מאיר  הוא  אזי  מוחין  אנפין  לזעיר  שלו וכשיש  מוחין  הארבע  את 

וכל השבע הם מוחין כי נצח הוד יסוד    .מלובשים בג' של אמא דהיינו בנצח הוד יסוד שעל ידם אמא האירה בו
 אבל ביחס לבן הן נחשבים מוחין.   ,יםלשל אמא אע"פ שאצלה נחשבים לרג

 
  שם   היה,  עלאה  אימא  במעי  העיבור  בסוד  א"ז   בהיות  כי  הוא  והענין(,  זה   מאמר  על  י"מרשב '  בש  כאן)  ל" האריז  כ" מש  בקיצור  נקדים  הבא  מאמר  את  להבין  -  זוהר בלק דף רג:  א

  בבחינת  שם  היא  המלכות   כי,  פסיעה   אושיט  וזהו,  המלכות  נתדבקה  שם(  החיצון   מצד  דהיינו)   מאחוריה  זו'  ו  וברגל,  אימא  על  הרומזת  ה "ההוי  של  ראשונה'  ה  שבתוך   זעירא'  ו  בסוד
 (   ו"מהרח   בהגהות כאן ' ועי. )כ "ע , פ" פב ולא ' הו מאחורי  היא המלכות  ל" ר, לבר והיא ',  הו בסוף פסיעה 

ְקָנא   ִציּּוָרא   ומפרש,  כדלקמן  אשורי   תמוך   ש "כמ  פסיעה  לשון   הוא '  ְוגו    ֲאׁשּוֶרּנוּ   מלת  הנה,  אשורנו   ומגבעות   אראנו  צורים  מראש   כי   שכתוב   מה י  ּוְדיו  ֲאבו  ים  ּדַּ יהּ   ִאְתְרׁשִ שׁ   ּבֵּ ּמָ   מַּ
הּוא,  ממש  א"דז'  ו  אות  בראש  נרשם  אבא  של'  י  אות  ודיוקן  ציור הַּ ֲהָוה   ִזְמָנא  ּומֵּ ְמָעָהא  ּדַּ י  ּבִ ִאּמֵּ ְטָרא,  אימא  במעי  העיבור  בסוד   א"ז   שהיה  ההוא  ומזמן  הּ ּדְ יָלהּ   ִמּסִ ח   ּדִ   ִאְתְמתַּ

יט,  דאימא  ראשונה'  ה  של  השמאלית  רגל  והיינו',  ו  אות   ונעשית  ונתפשטה  נמתחה  מכחה,  לאימא   אבא  שמסר  א" ז  נשמת  סוד  שהיא  דאבא'  י  אות  ל"ר ׁשִ ִסיָעה   ְואו  ר   ּפְ יר   ְלבַּ ּתִ   ואות   יַּ

'  ו  אות  בסוף,  העיבור  בשעת  א"ז   עם  יחד  דבוקה  שהיתה  המלכות  על  רומז  והוא ,  לחוץ  שנוטה  עוקץ  בסופה  יש   זו '  ו  אות  ל" ור,  יותר  מהרגל   לחוץ  היוצאת  פסיעה  כעין  הוציאה   זו'  ו

י   שכתוב   וזה .  אליו   שביעית   שם   היתה   והיא,  ק "הו  על   הרומז  שלו  ראשׁ   ּכִ   צור   הנקראות   ומלכות   תפארת   בינה   ספירות'  לג  ש רא  שהיא ,  ראש   נקראת   החכמה  היינו  ֶאְרֶאּנוּ   צּוִרים  מֵּ

א(,  א" ע   מד  דף  תזריע '  בפ  לעיל  ש"כמ ) ְקָנא  ּדָ יּו  י  ְוִציּּוָרא  ּדִ ֲאבו  שׁ   ּדַּ ּמָ ',  י  אות  כעין  שהיא  הטפה  בסוד  לאימא  א"ז  נשמת  את  מוסר  אבא  כי,  ממש   אביו  של  וציור   דיוקן  הוא  א"וז  מַּ

יָון כ "ואח ֲהָוה  ּכֵּ ְמָעָהא ּדַּ ִאּמֵּ  ּבִ יט , ֲאׁשּוֶרּנוּ ,  זעירא' ו אות בבחינת העיבור  בסוד  אמו  במעי היה  א"שז  כיון  יהּ ּדְ ׁשִ ִסיָעה  או  ר  ּפְ ,  החוץ לצד פסיעה   כעין' ו של  הרגל את  הושיט ְלבַּ

ְווָנא ,  המלכות  נרמזת   ושם  גַּ א   ּכְ תּוִמגְּ   נאמר  זה   ועל   הּוא   ְוָדא,  דבינה'  ה  שבאות   זעירא '  ו  אות   בסוף   קוץ   שיש   ל " ור  ' ה   ּדָ   אימא   בתוך  א" ז  כשהיה ,  הכתוב  פירוש  ֲאׁשּוֶרּנוּ   ָבעו 

 (   ל" האריז לפי  מ " מק. ) אשורנו במלת  הנרמזת   פסיעה   בסוד המלכות  היתה שם, גבעת  הנקראת
 לה פ"א. ובע"ח שער לד פ"ג ופ"ד ובשער עי"ש במקדש מלך והקדמת המתוק מדבש בשם שער מאמרי רשב"י והגהות מהרח"ו על הזוהר הזה ד"ה אשורנו.  ב

  ' נים היו אל הנוקבא דז"א עד שהיתה ראויה לזווג וחזרה עמו פנים בפנים ויש בחי' אחרת ג"כ ויתמ והנה ז' ז   -פ"ג    שער לד עיין עץ חיים    ג

הג'    הב' בעיבור א' של התיקון ואז היתה נקראת פסיעה לבר.שאז היתה נקודה קטנה.    קודם תיקון ואלו הם. א' בהיותה    .   במ"א בע"ה 

ואז    ,קטנה והמשך זמן זה נקראת    ,שנים ויום א'   עד שתהיה בת י"בואז נקראת ה' תתאה ואז נקראת צלע. הד' משם ואילך    היניקה   בזמן

חסר ה'.    נער ואז נקראת    , נקראת ג"כ חוה אשת אדם. הה' אחר שעברו עליה י"ב שנים ויום א' שאז כל המוחין דגדלות שבה נגמרו להכנס 

 .בוגרת ואז נקראת    , בה'. הז' כשחוזרת עמו פב"פ לזווג  נערה את  ואז נקר   ,הו' בעת הנסירה 
 יח  ' בראשית ב ד

.  מסדר הדברים   כאן קצת  . וכן משמע  " את הצלע ה"א  ויבן  "   )שם כא(   "כ , ואח אחת מצלעותיו ויקח  (  א ' כ )בראשית ב   בחומש  מבואר כך    ה 
ועיין ע"ח לו        .גדולה בעשר ספירותדהיינו  נערה    תו מעץ חיים לד' ג' שמבואר שהניסור הוא אחרי שנעשי אבל עיין בהקדמה שם הבאנ 

  א . ולפ"ז גם אחרי הניסור הי על זה נאמר ויבן את הצלע ו   כצלע   , ומשמע פ"ב שאחרי הניסור היה הקטרוג לבנה וע"כ חזרה ונעשה קטנה 
 .עשר ספירותימה ב לקומה של , דהיינו שכדי להביאה לאדם לזיווג צריך גם ניסור וגם שתחזור לגדול  עדיין מאחוריו 

 עיין פרי עץ חיים שער ק"ש פרק כה, שער הכוונות דרושי ק"ש דרוש ח'   ו
 פי' כי מנה"י דבינה נעשים חב"ד דז"א והדעת כולל חסד וגבורה לכן הם ד' מוחין בז"א.  ז



 2צה.                     מוהר"ן                              הפתורה              יקוטי             ל                      
 

הימים, בחינות כאור שבעת  הימים,  וזה  וארבעה  שלשה  מוחין   דהיינו  בחי'  שבע  סוד   דהיינו  שהם 

הרומז לחב"ד של ז"א שהדעת    של ד' ראשין  שיןו  כנ"ל  אמאשל    לנה"י הרומז    של ג' ראשין,  שין

וגבורה חסד  בו  יש  אשלו  שבע  בחי'  למלכות  מאיר  אנפין  זעיר  כי  שלו  ,ורות.  מוחין  הארבע  את   ,דהיינו 
של ראש שבולט . וזה רמוז בתפילין  , שגם הם מוחין ביחס אליונצח הוד יסוד של האמאבמלובשים בג' דהיינו  

שרומז   ראשים  ארבע  של  ש'  ומשמאל  מאמא,  מקבל  שז"א  מוחין  לג'  רמז  ראשים  שלש  של  שין  מימין  בהן 

  :  לחבח"ג שנעשה מהם אצל ז"א
אור אמת   ,אזי ישראל מקבלים מהמלכות  ,מלכותמאיר ל  וז"א  ,שע"י שבינה מאירה בז"אלומר  רוצה  נראה ש

אנפין  מאריך  דהיינו  מלמעלה  אליה  וכשמאיר    ,הנמשך  למלכות.  עד  הספירות  כל  אמת    לישראלדרך  אור 
שין של בהם  שיש    ,תפילין של ראשה  היא בהתלהבות ודביקות בחי' אור התפילין, בחי'  םאזי כל עבודת  ,עליון 

 . בצד שמאל של המניח ושין של ד' ראשים ,המניח בצד ימין של ג' ראשים  

וזה שאנו מבקשים   זה רמוז במזמור הנ"ל  דהיינו לשומרי שבת, להמליך אותך    "בשביעי עזור לשובתים  "וכל 
לבר  ,כראוי  פסיעה  תגדיל את המלכות מבחי'  בפנים  ,ע"י  פנים  גדולה  ז"א,    עד שתיהיה  ע"י שתסעד עם    וזה 

יסוד    דהינו נצח הוד  ,דהיינו תאיר בשלש פעמים שלו  ר"צדקתך תצהי""י שאמא  ע  ,זעיר אנפין   ו שלאותה מאור
למלכות  ,דז"א יאיר  ויגדיל  ,וז"א  אור    ויבנה  של  דביקות  בחי'  גדולה  בהתלהבות  אותך  שתמליך  עד  אותה 

יושיע אותנו  אהבה שהתמים אוהב את הקב"ה.  דהיינו ל  ",אהבת תמים "ואזי נזכה ל  .התפילין  ישועת והקב"ה 
  עולמים.

 

 : )ע"כ לשונו ז"ל(
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