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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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 ח..: ז: ודף 
 
 
 ו תורה



 בחצוצרות ה קרא את יהושע ו                     מוהר"ן  ליקוטי                   ו:        

אהיה הוא  [2] , כי אחורי שם1'פי

ינו י. ה[3] כמובא דם 'בגימ

ינו ים דהיכשכותבין השם באחורי

שחוזרין  אהיה א אה אהי

 דם 'בכל פעם לאחור, הוא בגי

החזרת והסתרת פני  'וזהו בחי

 : דםשעולה  אהיה

לבא וערקין דילה,  'דא בחי ,ויושבי בהאתבל .  בגלגל

 תיו תיו לב.אותיות  בלתכמ"ש לא נבראו רעמים וכו'. כי 
, שנרשם הקול והתוית תיוכמ"ש )יחזקאל ט'(  ,לשון רשימה

נהרות ימחאו רעמים וכו'. ועי"ז  בבלב, כמ"ש לא נברא
יחד י השמחה "וע : ולישרי לב שמחהשמחה כנ"ל,  ', בחיכף
כמ"ש )מלכים א' ח'(  ,לשון תפלה רים ירננו, רנהה

י "(, היינו עגצדיקים ) 'בחי הרים .לשמוע אל הרנה וכו'

שמחת הלב יכולין להתפלל ולהלביש את תפילתן במאמר 

ם ישמלבישים תפילתם בסיפור יחד פ"וזכשיבינו כי נגזר הדין. 

 : [ד] יחד

ה' אל משה קרא את ויאמר )דברים ל"א( [ ה] ו

 : וכו' יהושע
כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד  כי צריךא 

 (. כי מי שרודף אחר הכבוד, אינו זוכה לכבוד אלקיםוהמקום )

כבוד מלכים , אלא לכבוד של מלכים, שנאמר בו )משלי כ"ה( [ז]

 מי הוא זה ואיזהוושואלים  ,[ח] , והכל חוקרים אחריוחקור דבר

שאומרים שאינו ראוי  ,ים עליו, שחולקים לו כבוד הזה, וחולק[ט]

ורח מן הכבוד, שממעט בכבוד ב. אבל מי ש[י] לכבוד הזה

, [יב] יאעצמו, ומרבה בכבוד המקום, אזי הוא זוכה לכבוד אלהי

, [יג] על כבודו אם הוא ראוי אם לאו םואז אין בני אדם חוקרי

, כי אסור לחקור הסתר דבר 'כבוד אלהי [יד]ועליו נאמר )שם(

 : על הכבוד הזה

י תשובה. ועיקר "לזכות לכבוד הזה אלא ע ואי אפשרב 

ם וישתוק. כי לית כבוד בלא ידו [טו] כשישמע בזיונו ,התשובה

 תשובה ', בחי[כ] אהיה ', בחייט(יח, והכ"ף הוא כתר )יז(טזכ"ף )

, היינו קודם התשובה, [כב] דא אנא זמין למיהוי ,. כי אהיה[כא]

נתהווה בעולם, כי טוב לו  , כאלו עדיין לא[כג] 'עדיין אין לו הווי

ולעשות  ,. וכשבא לטהר את עצמו[כד] שלא נברא משנברא

בעולם,  'אהי"ה, היינו שיהיה לו הווי 'תשובה, אז הוא בבחי

 כתר, כי כתר לשון המתנה 'היינו אנא זמין למיהוי. וזה בחי

תשובה. כמ"ש חז"ל )יומא ל"ח: ל"ט.( הבא לטהר  ', בחי[כה]

. אומרים [כז] לאחד שבא לקנות אפרסמון, משל [כו] מסייעין לו

כתר לי זעיר כתר, כמ"ש )איוב ל"ו(  'לו המתן וכו'. וזה בחי

אהיה בהסתרת פנים  'אזי בחי ,. אבל קודם התשובה[כח] ואחוך

והסתרת פני  .ממנו. כי עדיין לא הכין א"ע למיהוי בעולם

, היינו כט *דםמטריא יג אהיה

ובזיונות, ע"ש  [ל] שפיכות דמים

, כי ובוזי יקלוואל א' ב'( )שמ

עדיין הדם שבחלל השמאלי 

, [לא] ר"מדור היצה ששם ,שבלב

ולב כסיל כמ"ש )קהלת י'( 

, עדיין הוא בתוקף ועוז. לשמאלו

 'ובשביל זה באין עליו בזיונות ושפיכות דמים, כי זה בחי

 םד  ך שיהפלבלזה,  ןותיקו : דם 'הסתרת והחזרת פני אקי"ה גימ
, ולא [לד] משיבים םומעים חרפתם ואינשיהיה מן הש לגםד  ל

, אז הקב"ה מפיל [לה] דם לה'וכשמקיים  .ידקדק על בזיון כבודו

יפיל  'והו ,דם לה' והתחולל לו לז(זכמ"ש )תהלים ל לולו חללים

 [לט] ולבי חלל בקרביהיינו  .[לח] (.')כשדרז"ל גיטין ז ,לך חללים

זה ו : )תהלים קט(, היינו עי"ז נתמעט הדם שבחלל השמאלי

 [מ](שם ןזביחת היצה"ר. ועי"ז זוכה לכבוד אלקי, כמ"ש ) 'בחי

על  [מא], ודרשו חז"ל )סנהדרין מג ע"ב(זובח תודה יכבדנני

 : חת היצה"ריזב

מי יאמר זכיתי לאחוז תמיד במדת התשובה. כי  וצריך ג 

( כי בשעה שאדם אומר חטאתי ך)משלי  .לבי טהרתי מחטאתי

בלי פנייה.  [מב] בר לבבומר בל "אאזה  לועויתי פשעתי, אפי
וזהו מי יאמר זכיתי לבי טהרתי מחטאתי, היינו מי יוכל ]מג

בשעה שאומר חטאתי וכו'.  'אפי 'לומר שלבו זך וטהור מפניו

וזהו מי יאמר וכו' טהרתי מחטאתי, היינו שיהיה טהור מן 

בלי החטאתי עויתי פשעתי שאמר כי גם אז אינו זך וטהור 

צריך לעשות תשובה על התשובה . נמצא ש[פניות כנ"ל

הראשונה, היינו על חטאתי עויתי פשעתי שאמר. כי עליו 

י תשובה זוכה לכבוד ", כי עבשפתיו כבדוני (נאמר )ישעיה כט

אם יודע אדם בעצמו, שעשה  'ואפי : ולבו רחק ממניה', 

צריך לעשות תשובה על תשובה  "כתשובה שלימה, אעפ

שובה, עשה לפי השגתו, . כי מתחלה כשעשה ת[מד] הראשונה

כ בודאי כשעושה תשובה, בודאי הוא מכיר ומשיג יותר "ואח

. נמצא לפי השגתו שמשיג עכשיו, בודאי השגתו "יאת הש

גשמיות. נמצא שצריך לעשות תשובה  'הראשונה הוא בבחי

. [מה] על השגתו הראשונה, על שהתגשם את רוממות אלקותו

היינו כולו תשובה,  ,[מו] ב, שיהיה כולו שבת"עוה 'וזה בחי

הוא  ב"עוה. כי עיקר ושבת עד ה' אלקיך [מז]כמ"ש )דברים ל'(

ועד  מחוידעו אותי מקטנםא( השגת אלקותו, כמ"ש )ירמיה ל

, אזי יעשו [מט] . נמצא בכל עת שישיגו השגה יתירהגדולם

שאמרו חז"ל )שם  וזה  : תשובה על ההשגה הראשונה

ולבי  'תשובה, בחי 'ו בחיכל הזובח את יצרו, היינ [נ]בסנהדרין(

כבוד  'כתר, בחי 'אקיה, בחי ', בחידם לה' ', בחיחלל בקרבי

ומתודה עליו, היינו שמתודה על זביחת יצרו, היינו  : כנ"ל

, כאלו כבדו \נא/ על תשובתו והשגתו הראשונה 'שעושה תשוב

ז. "כבוד עוה 'הראשונה, בחי 'להקב"ה בב' עולמות. כי תשוב

להשגה יתירה, ומכיר ביותר את  ואחר התשובה שזוכה

רוממות אלקותו, ועושה תשובה על תשובתו, זאת התשובה 

אור וזה שאמרו חז"ל )פסחים נ'.(  ב :"הכבוד עו 'הוא בחי

 , יהיה קפויז"בעוהד( אור שהוא יקר )זכריה י ,יקרות וקפאון

להשגה יתירה  נגהב, כשיזכ". נמצא בעוה"בהוקל לעו [נב]

ז, כי "ו ויעשו תשובה על השגת עוהבאלקותו, בודאי יתחרט

ב. וזה כאילו כבדו "גשם נגד השגת עוה 'ז בבחי"השגת עוה

 זביחת היצר היאהנדעולמות, כי להקב"ה בשני 
 
 
 

                                 
א

 וישבי -בתרלו 
ב
 נבראו -ומתרלו ,נברא -בדפו"ר ותרלד גם 

ג
 ד' שמות רבה בא פ' טועיין  
ד
 'ה 'עיין לק"ה ספירת העמר ב 
ה

עד היכן שמסומן  תורה זו היא לשון רבינו ז"ל 

, נאמרה ומשם נוסף לשון מוהרנ"ת מה ששמע בע"פ
שבועים בת שובה פרשת וילך ו' תשרי תקסג. בש

 אחר התקרבות מוהרנ"ת.
ו

אליהו פרק יג במדבר רבה תנא דבי עיין  
 'כ פסקא ד'רשה פ
ז

לשון חז"ל כל הרודף אחר הכבוד הכבוד בורח  

ממנו, עיין מהר"ל דרך החיים פ"ו מ"ז והמקור 
בתנחומא ויקרא ג' מי שרודף אחר השררה. 

 ובעירובין יג: המחזר אחר הגדולה וכו'.
ח

 עיין תורה קלא 
ט

 'ג 'לשון הכתוב במגילת אסתר ז 
י
 יו"ט על אבות ד' כאתוס' עיין  
יא

 -אלהי', ובתשכט -אלהי, ובתרלו -גם בדפו"ר ותרלד 

 אלהים

                                 
יב

ע' עיין תורה ערובין יג: הבורח מן הגדולה וכו' ו 
שנמשכת אל הוא השראה אלקית  וגדולהשכבוד 
 השפלות 

יג
בעש"ט וצ"ע א"כ מדוע חלקו על משה רבנו עיין  

עה"ת קרח ה' אותיות ראשונות ומקור מים חיים 
  ד' ה'אות  שם

יד
 תחילת הפסוק הנ"ל במשלי כה ב' 
טו
 פ"ד הל' ב'תשובה עיין רמב"ם }  
טז

 .רעיא מהימנא]עי"ש ב (זהר פנחס דף רנה:) 

גם עיין שם אור יקר לרמ"ק על רע"מ שער ד' 
ובראשית חכמה שער היראה פ"ב ד"ה עוד  סימן יב

 בחינה ג'[
יז
 בתרלו נכתב מ"מ זה מוקף בסוגרים 
יח

דף ח. ודף טז:   ההקדמב] )שם בתקונים( 
 [תיקון ע' דף קלה.בו

יט
 בתרלו נכתב מ"מ זה מוקף בסוגרים 

כ
שמות ג יד ועיין ערכי הכינויים לרבי משה זכות  

 אות א' -ז"ל 
כא
 עיין קהלת יעקב ערך דרום 

כב
עיין זהר אחרי מות דף סה: ואור יקר לרמ"ק  
 יז 'ולק"ה שבת ה .שם

כג
  יאה"ל אות ב'אין לו הוית אדם אלא חיה עיין ב 

                                 
כד
 עיין ערובין יג: 
כה

מכתב )תכ"ז( תנ"ט; מובא עלים לתרופה עיין  
בשיש"ק ח"א, סעיף קנ"ה  ועיין שיחות הר"ן סימן 

כז; חיי מוהר"ן סימן תלה.  עיין בלק"ה שחיטה א' 
 ג'
כו

)דף ועיין זוהר חדש בראשית  עיין מנחות כט: 

שהסיוע הוא שנותנין לו נשמה  (יד. במתוק מדבש
 ושהקד
כז

שבת כו.   וברמב"ם  עיין הערוך על ברכות מג 

 [']ב"ר סב ב '.י 'א מלכיםהלכות 
כח

המתן לי מעט ואראה לך  ועיין  -תרגום  
ועיין מאירת עינים לרבי יצחק דמן  .פרש"י שם

 ,עכו סוף פרשת נח עמ' נז מהדורת תשנג
ובהקדמת ספר מנות הלוי לרבי שלמה אלקבץ דף 

 פר היחוד לרב חמאי גאוןטו. במהדו' תרעא בשם ס

עד ושהביא ראיה מפסוק זה שכתר לשון המתנה. 
 .עיין שיש"ק ח"ו אות רנהכמה צריך להמתין 

כט
הוא פירוש של מוהרנ"ת  1 – הערות שייך להגה 

עניין אחורים עיין ע"ח  2 ,שהוסיף במהדורת תקפא
עיין ע"ח שער טז פ"ג ושער הכוונות  3 ,ש"ו פ"ח

 דרוש א' דפסח

                                 
ל

( 'ו 'ח:  עיין אלשיך עה"פ )בראשית טב"מ נ 
שופך דם האדם באדם. שערי תשובה שער ג' קלט 

 אבק רציחה. -הלבנת פנים
לא

בתיקוני זהר דף מט: ובסוף דף צח: ובריש דף  
 וזוהר רע"מ פנחס רכז: קיז:

לב
 שיהפוך -בתרלו 

לג
 כך מנוקד בתקפא 
לד
 עיין שבת פח: 
לה
 עיין תורה פב 

לו
 ון הגמ'(חללים חללים )כלש -מתרצו 
לז

ובתשכט בתרלד )בלוח תיקון( )תהלים לג(  -בתקפא 

 , תוקן
לח

משמע . תוס' ד"ה השכם בפי' השנישם עיין  
שליבי חלל ע"י הקב"ה אחרי שהאדם עושה כל שביכולתו 

 א בקול אליהו סוכה נב: וחת"ס עה"ת כי תצאהגר"ועיין 
לט

ובירושלמי )ברכות   'עיין אבות דרבי נתן לג ג 
 ('ה 'ה וסוטה 'ה 'ט
מ
 תהילים נ' כג 
מא
 עיין מהרש"א שם 

מב
 כה 'פרש"י ישעיהו או ,'תהילים כד ד 

מג
 באור של מוהרנ"ת בתקפא 
מד
 'נ 'זשבת עיין לק"ה  

                                 
מה

של שבת ח"ב דרוש ג' מאמר ה' מה  סדורועיין  
 גאון הששמע בשם רב סעדי

מו
עיין הקדמת הזהר דף א: סוף מסכת תמיד,  

, עוה"ב, עולם ובמתוק מדבש שם שבת, ארץ החיים
תורה עיין הנשמות והנחמות )כולם כנויים לבינה( ו
 תורה עטנז אות ח' קץ הימין היה כולו שבת, וב

 תשובה שלימה היא בחי' שבת
מז
 ודברים ד' ל' 
מח

למקטנם  -תרלומקטנם, ומ -ותרלד גם בדפו"ר 

 (כלשון הפסוק)
מט

 ברכות סד. עיין מהרש"א שם 
נ
 'סנהדרין דף מג: כנ"ל סוף אות ב 
נא

דהיינו שהוידוי על זביחת היצר הוא תשובה על השגתו  
והוא כבוד עוה"ב ועיין לעיל שאפילו הוידוי על הוידוי הוא 

לחלק בין פגם הפניות דלעיל לפגם  כבוד עוה"ז וצריך

 חסרון השגה בגודל החטא כאן
נב

 על הצפים י"רשפ הקופאים -א' יב צפניה 
( 'וו'  ב-מלכים) הברזל ויצףכמ"ש  שמריהם

 יא 'משנה תרומות דועיין  :פרזלא וקפא מתרגמינן
נג

 כשיזכו -תרלוומ ,כשיזכה -ותרלד גם בדפו"ר 
נד

הזביחת, ובתשכט  –ותרלד תרלו ותרצו  דפו"רגם ב 

 זביחת -

 תורה אור
ם  תהלים צח )ז( ִיְרַעם ַהי ָּ

: ה  י בָּ בֵּ ל ְוֹיש ְ בֵּ ֵּ ְמֹלאֹו ת  )ח(  ו 
ִרים  ף ַיַחד הָּ רֹות ִיְמֲחאו  כָּ ְנהָּ

:יְ  נו   ַרנ ֵּ
ק  ֹאֶמר ְיֹקוָּ יחזקאל ט )ד( ַוי 
ִעיר  תֹוְך הָּ יו ֲעֹבר ב ְ לָּ אלו אֵּ
ו ַעל  ָּ ם ְוִהְתִויתָּ ת  לִָּ ש ָּ תֹוְך ְירו  ב ְ
ִחים  ֱאנָּ ים ַהנ ֶ ש ִ ֲאנָּ ִמְצחֹות הָּ
בֹות  ֹועֵּ ל ַהת  ִקים ַעל כ ָּ ֱאנָּ ְוַהנ ֶ

: ה  תֹוכָּ ֲעׂשֹות ב ְ  ַהנ ַ
ֻרַע  תהלים צז )יא( אֹור זָּ

לְ  יק ו  ד ִ ה:ַלצ ַ ְמחָּ ב ׂשִ י לֵּ רֵּ  ִיש ְ
ִניתָּ ֶאל  (כח)א ח -מלכים פָּ ו 

ק  תֹו ְיֹקוָּ ִחנ ָּ ךָּ ְוֶאל ת ְ ת ַעְבד ְ ַ ִפל  ת ְ
ה ְוֶאל  ִרנ ָּ ֹמַע ֶאל הָּ י ִלש ְ ֱאֹלהָּ
ל  ֵּ ל  ַ ךָּ ִמְתפ  ר ַעְבד ְ ה ֲאש ֶ ָּ ִפל  ַהת ְ

ֹום: ֶניךָּ ַהי   ְלפָּ
 

 תורה ו
ֹאֶמר לא וילך  דברים )יד( ַוי 

ן  ה הֵּ ק ֶאל ֹמש ֶ ֶמיךָּ ְיֹקוָּ ְרבו  יָּ קָּ
בו   ִהְתַיצ ְ ַע ְו ֻ א ֶאת ְיהֹוש  ת ְקרָּ מו  לָּ
ה  ֶלְך ֹמש ֶ ו  ַוי ֵּ נ  ד ַוֲאַצו ֶ ֹאֶהל מֹועֵּ ב ְ

ד: ֹאֶהל מֹועֵּ בו  ב ְ ְתַיצ ְ ַע ַוי ִ ֻ  ִויהֹוש 
ֹבד ֱאֹלִהים  משלי כה )ב( כ ְ
ִכים ֲחֹקר  ְכֹבד ְמלָּ ר ו  בָּ ר ד ָּ ֵּ ַהְסת 

ר: בָּ  ד ָּ
ֶלךְ  ֶ ֹאֶמר ַהמ   אסתר ז )ה( ַוי 

ר  ֵּ ֹאֶמר ְלֶאְסת  רֹוש  ַוי  וֵּ ֲאַחש ְ
א  י ֶזה הו  א ֶזה ְואֵּ ה ִמי הו  ְלכ ָּ ַ ַהמ 

ן: ֹו ַלֲעׂשֹות כ ֵּ אֹו ִלב  ר ְמלָּ  ֲאש ֶ
יר  ר ִלי ְזעֵּ ַ ת  איוב לו )ב( כ ַ

ים: ַ ִמל ִ י עֹוד ֶלֱאלֹוה  ָּ כ ִ ך   ַוֲאַחו ֶ
ן ְנֻאם -שמואל כֵּ א ב )ל( לָּ

מֹור  ל אָּ אֵּ רָּ ׂשְ י ִי ד ֱאֹלהֵּ ְיֹדוָּ
ַמְרת ִ  ִביךָּ אָּ ית אָּ בֵּ יְתךָּ ו  י ב ֵּ

ה  ָּ ם ְוַעת  ַני ַעד עֹולָּ כו  ְלפָּ ִיְתַהל ְ
ַדי  י ְמַכב ְ י כ ִ ה ל ִ ִלילָּ ד חָּ ְנֻאם ְיֹדוָּ

: ו  ל  קָּ ֹבַזי יֵּ ד ו   ֲאַכב ֵּ
ם ִליִמינֹו  כָּ ב חָּ קהלת י )ב( לֵּ

ֹמאלֹו: ִסיל ִלׂשְ ב כ ְ  ְולֵּ
ד  ֹום ַליֹדוָּ תהילים לז )ז( ד 
ְתַחר ל לֹו ַאל ת ִ  ְוִהְתחֹולֵּ

ה  ִאיש  ֹעׂשֶ ֹו ב ְ ְרכ  ַמְצִליַח ד ַ ב ְ
ֹות:  ְמִזמ 

ִני  י עָּ תהילים קט )כב( כ ִ
י: ִקְרב ִ ַלל ב ְ י חָּ ֹנִכי ְוִלב ִ  ְוֶאְביֹון אָּ

ה ( כג)תהלים נ  ֹודָּ ַח ת  ֹזבֵּ
ו   ֶרְך ַאְרֶאנ  ם ד ֶ ְנִני ְוׂשָּ דָּ ְיַכב ְ

ע ֱאֹלִהים: ש ַ יֵּ  ב ְ
יִתי  משלי כ )ט( ִמי ֹיאַמר ִזכ ִ

הַ  י טָּ אִתי:ִלב ִ ָּ ַחט  י מֵּ  ְרת ִ
ַבר  ִים ו  ַ תהילים כד )ד( ְנִקי ַכפ 
ְוא  ָּ א ַלש   ׂשָּ ר ֹלא נָּ ב ֲאש ֶ בָּ לֵּ

ה: ע ְלִמְרמָּ ב ַ י ְוֹלא ִנש ְ  ַנְפש ִ
י  ֹאֶמר ֲאֹדנָּ ישעיה כט )יג( ַוי 
ִפיו  ה ב ְ ם ַהז ֶ עָּ ש  הָּ י ִנג ַ ַיַען כ ִ
ֹו ִרַחק  ִני ְוִלב  דו  ב ְ יו כ ִ תָּ פָּ ִבׂשְ ו 

הִ  י ַות ְ נ ִ ֶ ם ֹאִתי ִמְצַות ִממ  תָּ י ִיְראָּ
ה: דָּ ָּ ים ְמֻלמ  ש ִ  ֲאנָּ

ד  ָּ ַעד ְיֹדוָּ ְבת  דברים ל )ב( ְוש ַ
ר  ֹכל ֲאש ֶ ָּ ְבֹקלֹו כ ְ ַמְעת  ֱאֹלֶהיךָּ ְוש ָּ
ֶניךָּ  בָּ ה ו  ָּ ֹום ַאת  ךָּ ַהי  ֹנִכי ְמַצו ְ אָּ

: ךָּ ל ַנְפש ֶ ְבכָּ ְבךָּ ו  ל ְלבָּ כָּ  ב ְ
דו  ירמיהו לא  )לג( ְוֹלא ְיַלמ ְ

עֵּ  הו  ְוִאיש  ֶאת עֹוד ִאיש  ֶאת רֵּ
י  ק כ ִ וָּ עו  ֶאת ְיֹק אֹמר ד ְ ִחיו לֵּ אָּ
ם ְוַעד  ְדעו  אֹוִתי ְלִמְקַטנ ָּ ם יֵּ ָּ ל  כו 
י ֶאְסַלח  ק כ ִ ם ְנֻאם ְיֹקוָּ דֹולָּ ג ְ
ר  ם ֹלא ֶאְזכ ָּ אתָּ ָּ ְלַחט  ם ו  ַלֲעֹונָּ

 עֹוד: ס
א  (ו)זכריה יד  ֹום ַההו  י  ה ב ַ יָּ ְוהָּ

רֹות יקפאון  ֹלא ִיְהֶיה אֹור ְיקָּ
אֹוןוְ  -)קרי ָּ  :(ִקפ 

 



 ז.        "ן מוהר                      קרא את יהושע ו                   קוטי              יל           

ז. והווידוי על זביחת היצר, "כבוד עוה 'תשובה הראשונה, הוא בחי

ב. שהכבוד הראשון, "כבוד עוה ', היא בחי[א] היינו תשובה שנייה

שאומר הקב"ה )תהלים נ'(  וזה : נעשה קפוי וקל, נגד הכבוד השני

י ". כי האדם עאלה עשית והחרשתי דמית היות אהיה כמוך

אבל הקב"ה מה שמחריש לאדם,  אקיה כנ"ל, 'שמחריש, נעשה בחי

, אין זה [ד] ח"ו, כי זה אין שייך אצל הקב"ה גבשביל אקיהבאין זה 

, שאז מסדרין לעיניו עוונותיו, "באלא כדי שיקבלו עונשם בעוה

 : אוכיחך ואערכה לעיניך [ה] ויוכיח אותו על פניו, וזה

אדם לילך בדרכי התשובה, צריך להיות בקי  וכשרוצהד 

, בקי רצואוצריך להיות לו שני בקיאות, היינו בקי ב .[ו] בהלכה

האזינו  :זוהר ויקהל ריג} [ח] . כמ"ש זכאה מאן דעייל ונפיק[ז] שובב

עייל,  ', בחיאם אסק שמים שם אתה)תהלים קלט(  '. וזה בחי{.רצב

בקי  'ונפיק, בחי ', בחי[ט] ואציעה שאול הנך : בקי ברצוא 'בחי

עייל.  'אני לדודי, זה בחי .י לדודי ודודי ליאנו'(  ה"וזה )ש :[י] בשוב

וזה עיקר כבודו.  [ :וזה סוד כוונת אלול]יא : ונפיק 'ודודי לי, זה בחי

, דרכיך, לשון רבים. [יב] וכבדתו מעשות דרכיךח( וזה )ישעיה נ

וכשיש לו אלו השני בקיאות הנ"ל, אזי הוא הולך  : היינו עייל ונפיק

. וכבדתו מעשות דרכיך', כמ"ש בדרכי התשובה, וזוכה לכבוד ה

 [יג] היינו שזוכה לכתר, כי לית כבוד בלא כף, ואז ימין ה' פשוטה

 : [וזה סוד כוונת אלול]ידלקבל תשובתו 

חיריק. כמובא  'והשתיקה, נעשה בחי י הדמימה"ועה 

ותחת רגליו כמעשה לבנת  [טו](יין ע"אזבתיקונים )בהקדמה דף 

ם והארץ הדֹ)ישעיה סו(  'בחיד( דא חיריק. וזה )שמות כ הספיר

נקודה התחתונה של  '. וזה בחי[טז] דמימה ם זה בחי, הד  רגלי

 'חיב ,כתר 'ונקודה העליונה שעל האלף, זה בחי : אתמונת 

, וממעל לרקיע אשר על ראשם אבן ספיר דמות כסא)יחזקאל א'( 

. [יז]('דמתכסיא לעילא מוא"ו שבאל"ף, דמתקריא רקיע )שם בת

במופלא  [יט], כמ"ש )חגיגה י"ג.([יח] כסא דמתכסיאוהנקודה היא 

כבוד  '. וזה בחי[כ] ממך אל תדרוש, ובמכוסה ממך אל תחקור

והוא"ו שבתוך האלף, הוא רקיע,  : כתר ', בחיאלקים הסתר דבר

שנשתנה פניו לכמה גוונין  [כב] הבושה ', בחי[כא] שמים, אש ומים

אדם לשבת על  "זעירקיע כלליות הגוונין, ונעשה  '(. וזה בחיכג)

ודמות כמראה אדם עליו  [כה], כמ"ש )שם ביחזקאל([כד] הכסא

 .אדםוזה אותיות  :[כו]לית אדם בלא אל"ף )שם( ,. כימלמעלה
אדם לשבת כח, נעשה אל"ף, ונעשה דם לה'י ". היינו עכזאלף דם

כי הוא"ו שבתוך האלף, הוא רקיע כלליות הגוונין,  .(כטעל הכסא )

ודה התחתונה, היא השתיקה והדמימה, היינו הבושה כנ"ל. והנק

. ותחת רגליו ', בחילקחיר ', וזה בחיוהארץ הדם רגליכמ"ש 

 ', בחי[לא] תשובה 'ה העליונה, הוא כסא דמתכסיא, בחיוהנקוד

 'במכוסה ממך אל תחקור, בחי ', בחיכבוד אלקים הסתר דבר

 '. ונעשה אדם לשבת על הכסא, בחיוכו' וממעל לרקיע דמות כסא

, [לב] נעשה יחוד בין חמה ללבנה ואז:  אדם עליו מלמעלהכמראה 

. כי )ב"ב לדללבנה, ונעשה יחוד בין משה ויהושע לגשהשמש מאיר

כסא,  ', ודא נקודה העליונה, בחי[לה] (. פני משה כפני חמה.ע"ה

וממעל  ', בחיוכסאו כשמש נגדימשה, כמ"ש )תהלים פ"ט(  'בחי

לבנה.  'הושע, בחי. והנקודה התחתונה היא ילרקיע דמות כסא

 דא לבנה. והוא"ו שבתוך האלף ותחת רגליו כמעשה לבנת 'בחי

ויהושע בן האהל, כמו שכתוב )שמות ל"ג(  'הוא הרקיע, הוא בחי

. ואהל הוא רקיע, כמו שכתוב )ישעיה נון לא ימיש מתוך האהל

, נוטה שמים כיריעהד( , וכתיב )תהלים קוימתחם כאהל לשבתמ'( 

. וכסא העליון, היינו נקודה העליונה, יעות האוהלירוזה )שמות כו( 

נחלקת לשלש טיפין. כי תשובה צריך להיות בשלש תנאים, כמ"ש 

 [לו] .פן יראה בעיניו, ובאזניו ישמע, ולבבו יבין ושב)ישעיה ו'( 

גול דא חמה, )תיקונים הם נקודת סגו"ל, וס 'ואלו השלש בחי

                                                                                                          : חמה, היינו פני משה כפני [לז](ח ע"אבהקדמה דף 

        לח                                                               

ר רבה באמר  [מ]וז"פ  לטו

חדא הוה  אחנה זימנ בר
אזלינן במדברא וחזינן הני 

זי דשמיטן גדפייהו אוו
חלי נ מאומשמנייהו וקא נגד

דמשחא מתותייהו ואמינא להו אית לי מינייכו 
חולקא לעלמא דאתי חדא דליא לי אטמא וחדא 

 מבעזרידרבי אל הדליא לי גדפא כי אתאי לקמי
 [מג] הדין עתידין ישראל ליתן עליהם את "לא

 

, שאדם משים עצמו [מד] שהלך לחקור במדה הטובה של ענוה

 '. וזה בחי[מז] . וראה חכמים[מו] (, שהכל דשין עליומהדבר לדוש )כמ

 , כמו שאחז"ל )ברכות נז.( הרואה אווז בחלום יצפה לחכמהאווזי

מחלוקת  ', פרש"י נוצות, זה בחי[מט] דשמיטן גדפייהו :[מח]

, היינו שאין כי ינצו אנשיםובזיונות, כמו שכתוב )דברים כה( 

חרפתן ואינם  ןבזין אותן, ושומעימשגיחין על מחלוקת ובזיונות שמ

ש השתיקה נקראים חכמים, כי )אבות פ"ג( סיג "משיבים. וע

]כי השתיקה היא נא. [נ] לחכמה שתיקה

. וזה לשון [נד][כתר◦נג נבתובחינ

)דברים ט"ו(  כמ"ש דשמיטין,

, היינו שלא שמוט כל בעל משה ידו

, משמנייהופ ". וז[נה] יתבע עלבונו

  מחמת נחכלומר)נז ,[נו] שמנת עביתמלשון 

 

                                 
א

לעיל נתבאר שהן ג' תשובות וכן מבואר בלק"ה קריאת  

 התורה ו' כ' שהן שתים של עוה"ז ואחת של עוה"ב.
ב

ותוקן בלוח א תיבות( אין זה אלא )ונשמטו י -בתרלד 

 התיקון
ג
 אהיה  -בתרלד )בלוח התיקון( 
ד

עיין ב"ק נ. כל האומר הקב"ה וותרן וכו' וסמיך ליה  
מאי דכתיב ארך אפיים ולא ארך אף כי מאריך אף גם 

 לרשעים
ה

 סוף הפסוק הנ"ל 
ו

 עיין זהר משפטים קטז: 
ז

 יחזקאל א יד    עוד עיין מכתבי מוהרנ"ת רצו ושלז 
ח

ועוד עיין בעש"ט עה"ת  זכאי מי שנכנס ויוצא פירוש  
 לך לך אות י ומקור מים חיים שם אות ט'

ט
 הוא סוף הפסוק הנ"ל 

י
 עיין לק"ה שבת ז' אות יז ואות כג שוב בחי' איה 
יא

התורה ומוהרנ"ת כתבם בסוף  כאן הכוונותבדפו"ר כתב  

 בסוגרים כנ"ל. וכאן רק ציין
יב

 שבת קיג. 
יג

עיין ם שאומרים בשני וחמישי ולשון תחנון והוא רחו 

 רקנטי בראשית ד כה עה"פ וידע אדם עוד
יד

 בדפו"רנמצא כבר  
טו

)עי"ש שדורש ט' דרשות על ט' פעמים גם בדפים שלנו.  

לשון מראה שנזכר ביחזקאל פ"א שכולם רמוזים באות א. בראשון 
דורש שענין כמראה אבן ספיר שביחזקאל ולבנת ספיר שבשמות 

מז לא' והן בחי' חולם וחיריק ורקיע עמודא הן ענין אחד הרו

ו, מבאר  דאמצעיתא מפריד ביניהם. ובדרוש שני כמראה אדם עלי

                                 
שאין אדם בלא א' יוי גמט' הויה לומר שאם רץ לבך שוב לאחד 

 עי"ש.(
טז

 עיין תורה רעז 
יז

 בהקדמת התיקונים דף ז. הנ"ל 
יח

 זהר ויקהל ריז סוף עמוד א', עיין  
יט

עיין גם בראשית רבה ח' ב' גם בשם ספר בן סירא ו 
נזכר בזוהר ח"ב מב: ורע"מ ח"ב דף קנח. ובתיקון כב 

 דף סח: ודף קמג:
כ

פ"א ספר היצירה לאות כז שציין  'עיין כוזרי מאמר ד 
שע"י שקיים זאת נתקיים  אות ח' בלום פיך מלדבר בו

 שם בסוף הספר. ,בו אז נגלה אליו אדון הכל
כא

 ח' חגיגה יב. ב"ר ד' ז' פרש"י בראשית א' א' ושם א' 
כב

 עיין שיש"ק ח"א תשל 
כג

]גם עיין  מהרש"א ברכות ו: ד"ה מאי כרום 
ברטנורא אבות פ"ג משנה יא המלבין פני חבירו ועיין 

 ותוס' ומהרש"א שם[ב"מ נח: אזיל סומקא ואתי חיוורא 
כד

באר לחי רואי על תקוני זהר נא דף פו ובהקדמה עיין  
 דף ח.

כה
 ביחזקאל א כו הנ"ל סוף הפסוק וממעל  

כו
גם עיין תורה סו אות ב'  ,הקדמת התקונים דף ז. הנ"ל 

שאלף רומז להוצאה לפועל רוח דלתתא מרוח דלעילא בשלימות 
 ., ועיין לק"ה הכשר כלים ד' ג'ונעשה צדיק דאית ליה תרין רוחין

כז
 ונראה נכוןבמנוקדים ניקדו ָדם בקמץ  
כח
 (תוקן)ובלוח התיקון  ונעשה עי"ז אדם -בתרלד 
כט

]תאנא בכמה דרגין  עיין זהר תזריע דף מח. 

כנגד הז"א של ד' אתקרי בר נש, אדם, גבר, אנוש, איש, 
כנגד , גדול שבכלם אדם עולמות אצילות בריאה יצירה עשיה

                                 
ז"א דאצילות אחר שבאו לו מוחין דגדלות ונשלם בעשר ספירות 

ת א כז( ויברא דכתיב )בראשי שאז יש בו שם מה גמט' אדם
של ז"א כי צלם דז"א בצלמו  הראשוןאלהי"ם את האדם 

כד יתיב  בגדלות נקרא אדם. עוד עי"ש אימתי נקרא ז"א אדם

כשהקב"ה שהוא ז"א יושב בכסא קודשא בריך הוא בכורסייא 
שלו דהיינו כשמקבל מוחין דגדלות והמלכות נעשה כסא אליו 

כסא דמות ועל דמות ה 'א כמ"ש יחזקאל ומתייחד עימה

 מקדש מלךפי' עי"ש כמראה אדם עליו מלמעלה[. 
אור יקר ב ועי"ש ביאור הרמ"ק )במהדורת תשך בדף עג:(

וכל זה נשלם רק ע"י האדם כרך יב סימן ז' דף קצח. 

 [ין חיי מוהר"ן אות ביוע שלמטה
ל

 חיריק -גם בדפו"ר חירק ובתשכט  
לא

ורה א' הנ"ל באות ב' שעל ידה זוכה לכבוד אלקים ועיין ת 

תנינא אות ב' על הכסא כמראה דמות אדם הוא כסא הכבוד 
הלכות עיין אבן השהם לר"ח ויטאל שרש נשמות ישראל. 

תשובה פ"א אות ה' ו' תשובה מעלה את האדם ומגיעתו 

עד כסא הכבוד שהיא אמא עילאה הנקרא תשובה ועיין 
 יומא פו:

לב
 דף יט: 'מי הנחל ציין כאן לתיקון ה 
לג

 )ובלוח התיקון תוקן( מאור -תרלדב 
לד

 ויה שע -בתקפא  
לה

דף פב: ותיקון מד עיין תקוני זוהר הקדמה דף ז:  

תנינא  'ובתורה כב אות יא ותורה ה קלו:תיקון ע' דף ו
 אות טו.

לו
 עיין לק"ה ברכת הפירות ה' כג 
לז

 * בדפים שלנו דף ז: 

                                 
לח

גם בדפו"ר  2רשב"ם   -בתשכט  1שייך לפרש"י בהגה  

 -גם בדפו"ר אווזים ומתרצו  3בעלי,  -מתרלו בעל ו -ובתרלד 

 אווזין
לט

 אות ו נוסף מתרלו 
מ

 רבב"ח בב"ב עג: עשירי של ה המעשה 
מא

 (כגרסת הגמרא)נגדי  -תרלו נגדו ומ -גם בדפו"ר ותרלד  
מב

כגרסת )אלעזר  -תרלו מואליעזר  -ותרלד  בדפו"רגם  

אבל  ,, גם בדקדוקי סופרים לא נמצאת גירסת אליעזרהגמרא

ודרשות המהר"ם היא גרסת המהר"ל ביאורי אגדות כאן 

 (שי"ק
מג

פעם אחת הלכנו  רבה ברב בר חנהאמר  -תרגום  
במדבר וראינו אלה אווזים שנפלו נוצותיהם מרוב שומן, 

נחלי שמן מתחתיהם,  ואמרתי להם, יש לי מכם  ונמשכו

חלק לעולם הבא, אחד הרים לי רגל ואחד הרים לי כנף. 
עזר אמר לי עתידין ישראל יי רבי אלכאשר באתי לפנ

 .לתת עליהם את הדין
מד

 עיין תומר דבורה פ"ב ביאור מידת ספירת הכתר  
מה

אם משים אדם  -וממדבר מתנה ] עיין ערובין נד. 
תלמודו מתקיים  -עצמו כמדבר זה, שהכל דשין בו 

 [בידו
מו

 עיין תחילת תורה רעז 
מז

 ביניהןהקשר  חיפש ענוה ומצא חכמה ועיין תורה קצז 
מח

 מהרש"א שכך למדבעי"ש ב"ב עג  
מט

ביאור בתחילתו סידור בית יעקב ועיין  עיין מי הנחל 
 על שירת האווז בפרק שירהזמרת הארץ 

נ
ין ראשית חכמה שער הקדושה פרק יעשם במשנה יג ו 

וד"ה ענין מה שאמר ר"ע  יא ד"ה ועוד במעלת השתיקה

                                 
ספירת  "הלק ועיין מהר"ל דרך החיים פ"ג משנה יג ועיין

 'אות ג 'שותפין בקרקע הו ,העומר א' ב' ושבת ז' מג
, ובעש"ט עה"ת מצרע יז-וראשית הגז ג' יד ,ואות יד

ין תורה פג תנינא חכמה  אות יא שתיקה מביאה לענוה. ועי

נקרא רחוק כמ"ש אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני כי עיקר 
ינו שתיקה סיג לחכ  מה החכמה שישכיל שרחוק ממנו החכמה והי

נא
מוהרנ"ת הוסיף ההגה הקשור לה והערה זו בסוגרים  

  ,לימוד זכותמ נעשההמלך ש בתקפא במקום המשל מכתר

וכפי שציין לזה בלוח  שהיה כאן והעביר לסוף התורה.

  השמטות של דפו"ר
נב
 בחינת -בתרלד 
נג

שנעשה בדפו"ר אחרי המשל מכתר המלך  1שייך להגה  

נעשה בחי' כתר שהוא  ובזה –ע"י הלימוד זכות על מחרפו 

ובתקפא   ,כמו גדר שמסבב ומכתיר ומעטיר את החכמה

רמז עיין  2   תיקן כנדפס שדיבור זה מתייחס לשתיקה
יא והקיפוהו כתרים כגורן המוקף סייג  'פרש"י ויחי בב

 )עפ"י סוטה יג.( של קוצים
נד

הוא הסיג והשמירה  ,דהיינו שכתר הרצון והשתוקקות אנא זמין 
 .חכמת העניושהיא  ,ינו מה כוחי להשיג במופלאדהי ,לחכמה

נה
נמצא המבוזה הוא בעל חוב של המבזה וצריך לשמוט ולוותר  

 חובו
נו

                האזינו לב טו 
נז

 –ובתקפא  , בדפו"ר משמנייהו כלומר מחמת וכו' 

משמנייהו  מלשון שמנת עבית )כלומר מחמת וכו'  )דהיינו 

 ז' תיבותתיבות וסגר ג' דפו"ר שמוהרנ"ת הוסיף על 

 (בלוח השמטות של דפו"ר ציין. ותיקון זה לא בסוגרים
נח

 כלו מר – אבתקפ בדפו"ר כלומר 

 תורה אור
יָת  ה ָעש ִׂ ֶּ תהלים נ )כא( ֵאל 
ה  ְהיֶּ יָת ֱהיֹות אֶּ מ ִׂ י ד ִׂ ת ִׂ ֱחַרש ְ ְוהֶּ

יָך: ְרָכה ְלֵעינֶּ עֶּ יֲחָך ְואֶּ  ָכמֹוָך אֹוכִׂ
ֹות ָרצֹוא  יחזקאל א )יד( ְוַהַחי 

ָזק:וָ  ַמְרֵאה ַהב ָ ֹוב כ ְ  ש 
ם  ַמיִׂ ק ש ָ ַ ס  ם אֶּ תהלים קלט )ח( אִׂ

: ָ ך  נ ֶּ אֹול הִׂ ְ יָעה ש   ה ְוַאצ ִׂ ָ ם ָאת   ש ָ
י  י ְלדֹודִׂ שיר השירים ו )ג( ֲאנִׂ

ים: ס נ ִׂ ֹוש ַ ש   ה ב ַ י ָהֹרעֶּ י לִׂ  ְודֹודִׂ
יב  ש ִׂ ָ ם ת  ישעיהו נח )יג( אִׂ
יֹום  יָך ב ְ ֹות ֲחָפצֶּ ָך ֲעש  ת ַרְגלֶּ ב ָ ַ ש   מִׂ

ג ָקדְ  ת ֹענֶּ ב ָ ַ י ְוָקָראָת ַלש   ש ִׂ
ֹו  ְדת  ב ַ ד ְוכִׂ ְקדֹוש  ְיֹקָוק ְמֻכב ָ לִׂ
ְפְצָך  צֹוא חֶּ מ ְ יָך מִׂ ָרכֶּ ֹות ד ְ ֵמֲעש 

ָבר: ר ד ָ  ְוַדב ֵ
ְראו   שמות משפטים כד )י( ַוי ִׂ

ָרֵאל ְוַתַחת ַרְגָליו  ש ְ ֵאת ֱאֹלֵהי יִׂ
ם  צֶּ ְכעֶּ יר ו  ִׂ פ  ַ ְבַנת ַהס  ה לִׂ ַמֲעש ֵ כ ְ

ם ָלטֹ  ַמיִׂ ָ  ַהר:ַהש  
ֹה ָאַמר ְיֹקָוק  ישעיהו סו )א( כ 
ץ ֲהֹדם ַרְגָלי  י ְוָהָארֶּ ְסאִׂ ם כ ִׂ ַמיִׂ ָ ַהש  
י ְוֵאי  ְבנו  לִׂ ר ת ִׂ ת ֲאש ֶּ ה ַביִׂ ֵאי זֶּ

י: ָחתִׂ ה ָמקֹום ְמנו   זֶּ
יַע  ַעל ָלָרקִׂ ַ מ  מִׂ יחזקאל א )כו( ו 
ן  בֶּ ַמְרֵאה אֶּ ם כ ְ ר ַעל ֹראש ָ ֲאש ֶּ
ת  מו  א ְוַעל ד ְ ֵ ס  ת כ ִׂ מו  יר ד ְ ִׂ ַספ 
ַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו  ת כ ְ מו  א ד ְ ֵ ס  ַהכ ִׂ

ְלָמְעָלה:  מִׂ
ים  ֹבד ֱאֹלהִׂ משלי כה )ב( כ ְ
ים ֲחֹקר  ְכֹבד ְמָלכִׂ ָבר ו  ר ד ָ ֵ ַהְסת 

ָבר:   ד ָ
תהלים פט )לז( ַזְרעֹו ְלעֹוָלם 

י: ְגד ִׂ ש  נֶּ מֶּ ֶּ ְסאֹו ַכש   ה ְוכִׂ ְהיֶּ  יִׂ
ר  כי תשא שמות ב ֶּ לג )יא( ְודִׂ

ים נִׂ ָ ה פ  ל ֹמש ֶּ ים  ְיֹקָוק אֶּ נִׂ ָ ל פ  אֶּ
ל ֵרֵעהו   יש  אֶּ ר אִׂ ר ְיַדב ֵ ֲאש ֶּ כ ַ
ַע  ֻ ְרתֹו ְיהֹוש  ְמש ָ ה ו  ֲחנֶּ ַ ל ַהמ  ב אֶּ ְוש ָ
ֹוְך  ת  יש  מִׂ ן ַנַער ֹלא ָימִׂ ן נו  ב ִׂ

ל: ס  ָהֹאהֶּ
ג  ב ַעל חו  ש ֵ ֹ ישעיהו מ )כב( ַהי 
ה  ֹוטֶּ ים ַהנ  ֲחָגבִׂ יָה כ ַ בֶּ ץ ְוֹיש ְ ָהָארֶּ

ֹאהֶּ  ֵחם כ ָ ָ ְמת  ם ַוי ִׂ ַמיִׂ ֹק ש ָ ל ַכד 
ת: בֶּ  ָלש ָ

ה אֹור  תהלים קד )ב( ֹעטֶּ
יָעה: ְירִׂ ם כ ַ ַמיִׂ ה ש ָ ְלָמה נֹוטֶּ ַ ש    כ ַ

ה  שמות ָ תרומה כו )יג( ְוָהַאמ 
ְך  ֹארֶּ ֹעֵדף ב ְ ה ב ָ ז ֶּ ה מִׂ ָ ה ְוָהַאמ  ז ֶּ מִׂ
ַח ַעל  ה ָסרו  ְהיֶּ ל יִׂ יֹעת ָהֹאהֶּ ְירִׂ

ֹתֹו: ה ְלַכס  ז ֶּ מִׂ ה ו  ז ֶּ ן מִׂ כ ָ ש ְ י ַהמ ִׂ ד ֵ  צִׂ
ֵמן ֵלב ָהָעם ישעיהו ו )י( ַהש ְ 

ע  ד ְוֵעיָניו ָהש ַ ה ְוָאְזָניו ַהְכב ֵ ַהז ֶּ
ָמע  ש ְ ְבָאְזָניו יִׂ ה ְבֵעיָניו ו  ְראֶּ ן יִׂ ֶּ פ 

ב ְוָרָפא לֹו: ין ָוש ָ ְלָבבֹו ָיבִׂ  ו 
י  דברים כי תצא כה )יא( כ ִׂ

יו  יש  ְוָאחִׂ ו אִׂ ים ַיְחד ָ צו  ֲאָנש ִׂ נ ָ יִׂ
ת  יל אֶּ ָחד ְלַהצ ִׂ ת ָהאֶּ ְוָקְרָבה ֵאש ֶּ

ה   יש ָ ְלָחה ָיָדה   אִׂ הו  ְוש ָ ד ַמכ ֵ י ַ מִׂ
יו: ְמֻבש ָ יָקה ב ִׂ ֱחזִׂ  ְוהֶּ

ַבר  דברים ה ד ְ ראה טו )ב( ְוזֶּ
ה  ֵ ַעל ַמש   ל ב ַ מֹוט כ ָ ה ש ָ ָ ט  מִׂ ְ ַהש  
ש   ֹ ג  ֵרֵעהו  ֹלא יִׂ ה ב ְ ֶּ ר ַיש   ָידֹו ֲאש ֶּ
י ָקָרא  יו כ ִׂ ת ָאחִׂ ת ֵרֵעהו  ְואֶּ אֶּ

ה ַליֹקָוק: ָ ט  מִׂ  ש ְ
ַמן האזינו לב )טו( וַ  דברים ש ְ י ִׂ

יָת  ָ ָעבִׂ ַמְנת  ְבָעט ש ָ ן ַוי ִׂ רו  ֻ ְיש 
ל  הו  ַוְיַנב ֵ ַ ָעש ָ ש  ֱאלֹוה  ֹ ט  יָת ַוי ִׂ ש ִׂ כ ָ

ָעתֹו: ֻ ר ְיש   צו 

נפלו  הודשמיטין גדפיי  1י"רש

דליא לי  .נוצה שלהם מרוב שומן
יה לי הכנף רמז זהו חלקך בהג גדפא

ליתן עליהם את הדין,  .לעתיד לבא
ויש להם  שבחטאתם מתעכב משיח

מחמת  3םחיים לאותן אווזי 2צער בעל
 שומנן.

 

 
 

י השתיקה זוכין לתשובה "כי ע)
 'כתר כנ"ל, וזה בחי 'שהיא בחי

סיג לחכמה שתיקה, סיג דייקא, 
 [2] סיג 'כתר שהוא בחי 'זה בחי1

 וגדר סביב סביב 



 מוהר"ן           קרא את יהושע ו                וטי                        ז:            ליק
 [2] ומעטיר [1] ומכתיר שמסבב

את החכמה. וזה הכתר שהוא 
סיג נעשה מהשתיקה כנ"ל.  'בחי

 .(וזהו סיג לחכמה שתיקה כנ"ל

 

)דברים  'שאוחזין עצמן בבחי א

היינו בשביל זה  ,(שמנת עביתל"ב( 

שומעין חרפתן ואינם משיבים, כי 

זה עושין בשביל תשובה על 

השמן לב כו'  'בחי)ד. גוישמן ישורון [ב]עוונותם, כמ"ש )שם(

שהתשובה צריך להיות בשלשה תנאים  ואזניו כו' פן יראה כו'

, היינו על ידי יהוונגדי נחלי דמשחא מתחותי.  אלו(

שמן, כמ"ש )תהלים מ"ה(  'השתיקה, זוכין לכבוד אלקי, שהוא בחי

מלך )שם כ"ד(  '. וזה בחי[ה] אהבת צדק ותשנא רשע על כן משחך

ואמינא להו אית לי מינייכו חולקא לעלמא  : הכבוד
והארץ הדם  [ח] ', זה בחי[ז] חדא דליא לי אטמא [ו] דאתי

, זה וחדא דליא לי כנףכנ"ל.  נקודה התחתונה ', בחירגלי

נקודה  ', זה בחימוריךולא יכנף עוד  ,כסא כמ"ש )ישעיה ל'( 'בחי

הראו לרבב"ח שגם הוא זכה לאלו הבחינות. שהעליונה. היינו 

ת הדין, כי ישראל נקראים עתידין ישראל ליתן עליהם א טאר"א

ו אדם, ישב' ל שהם בחי. וישרא[יא] ב"ה וישראל כולא חד, וק[י] אדם

. וישראל ועל הכסא דמות כמראה אדם(, כמו שכתוב יבעל הכסא )

 : יתנו דין לכל באי עולם, היינו הם ישפטו בעצמן כל הדינין

 ידבר עמים תחתינו ולאומים תחת רגלינו)תהלים מ"ז( וז"פ  יגז

 [טו] 'חיריק, נקודה התחתונה של אלף, שהוא בחי ', זה בחי[יד]

 יבחר לנו את נחלתינו : רגלי והארץ הדום [טז] ', בחיותחת רגליו

וממעל  'נקודה העליונה של האלף, בחי 'משה, בחי ', זה בחי[יז]

, [כ] , פני משה כפני חמה[יט] וכסאו כשמש ,[יח] לרקיע דמות כסא

 שילהזו [ כא] נחלהשמעון אומר  ביר ,כמאמר חז"ל )זבחים קי"ט.(

און את ג :{[כג] אזוהר בראשית כה: ובתיקון כ}שילה דא משה  :[כב]

, [כה] אור 'אהל, בחי 'וא"ו שבתוך אלף, בחי ', זה בחי[כד] יעקב

ויעקב איש תם יושב שמשה מאיר ליהושע. כמ"ש )בראשית כ"ה( 

 ( שלשה דברים שנצטוו ישראל:')סנהדרין כ 'וזה בחי  :אהלים

ולמנות  : ידבר עמים תחתינו ', שיכלו זרעו של עמלק, זה בחי[כו]

דרך כוכב )במדבר כ"ד(  ', בחיגאון יעקב 'להם מלך, זה בחי

משה,  'ולבנות להם בית הבחירה, זה בחי :[כז] מלך ', בחימיעקב

עה כאלו י, כמו שאחז"ל )ברכות ל"ג.( מי שיש בו ד[כח] דעת 'בחי

          : יבחר לנו את נחלתינו [כט] 'נבנה בית המקדש בימיו. וזה בחי
 : )מסימן ד' עד כאן לשון רבינו ז"ל(ל

. משה, הוא נקודה אמר ה' אל משה קרא את יהושעוי [לא]וז"פ 

, זה באהל והתיצבו : ויהושע, הוא נקודה התחתונה : העליונה

, כי משה היה צריך ואצונו :א"ו שבתוך האלףוה 'הרקיע, בחי 'בחי

 )קהלת ח'( המות ואין שלטון ביום, [לג] הכל ליהושע [לב] אז למסור

וכח להאיר ליהושע,  , כי בשעת הסתלקות הצדיק אין לו שליטה[לד]

 : , כי חזרה הממשלה להקב"ה[לה] , אני בעצמיואצונו אכ דייק"ע

כל הענין כלול בתמונת אלף, שהוא נקודה העליונה,  וכלל

שקודם  ,ונקודה התחתונה, ווא"ו. ודוק מאד: והוא ענין שאחז"ל

ם שלש מצות, להכרית זרעו של יכניסת ישראל לארץ, הוזהרו לקי

בית הבחירה, ולמנות מלך. להכרית זרעו של  עמלק, ולבנות להם

 ,יהושע, נקודה התחתונה. כי עיקר מחיית עמלק 'עמלק, היא בחי

, וכמבואר בזהר צא הלחם בעמלקתלוי ביהושע, כמ"ש )שמות י"ז( 

משה,  'ולבנות בית הבחירה, הוא בחי :[לו] הענין)בשלח ס"ה ע"ב( 

ית המקדש בימיו, נקודה העליונה, כי מי שיש בו דעה כאלו נבנה ב

רקיע, הוא"ו  'ולמנות מלך, הוא בחי :[לח] הדעת 'בחי לזהיאומשה 

, שקאי על שיקום מלך דרך כוכב מיעקבשבתוך האל"ף, כמ"ש 

שיש בו כוכבים ומזלות.  ,רקיע 'בחיהיא לטמיעקב, ודרך כוכב 

 רקיע, כמ"ש ', בחיהליםיעקב איש תם יושב א, כי מיעקבוהיינו 

וא"ו. כי ג'  'שיעקב הוא בחי[ מא]מבואר בזוהר , כוימתחם כאהל [מ]

כפול לעיל  "כ,)מן וכלל עמג: מב תשובה, והבן 'מצות אלו, הם בחי

 :  ון קצת(שבשינוי ל

. שמעתי קצת כטיפה מן [מד] סוד כוונות אלול וזה  )שייך לעיל(

הים, עיין שם בכוונות של אלול, מבואר שם שכלל כוונות אלול 

, [מו] בים וכו' דרך 'שצריכין להאיר בחי .[מה] הנותן בים דרךהוא 

יב"ק פ "כי ב .[מז] יב"קב' פעמים השם  'הוא בחי דרךוזה ה
ב' שמות שהם קס"א ס"ג כי אלו ב'  '. וזה נמשך מבחידרךעולה 

דרך כנ"ל.  'פ יב"ק שהוא בגי"ב 'שמות קס"א ס"ג הם עולים בגי

ס"א ל, ושם ס"ג בחיריק וסגול דק"וצריך לכווין שם קס"א בסגו

וחיריק דס"ג הם עולים תי"ו כי שם קס"א הוא שם אקי"ק במלואו 

כזה אלף קי יוד קי שהם יוד אותיות וכל אחת נקודה בסגול וסגול 

הוא ג' נקודות וע"כ הוא עולה שלשים. וע"כ יוד פעמים סגול עולה 

שי"ן. וס"ג הם יוד אותיות של מילוי הוי"ה, יוד קי ואו קי וכל אחת 

. ושניהם חיריק דס"ג וסגול דקס"א עולים 'עולה ק נקודה בחיריק,

הנ"ל הימין פשוטה  'י כל בחי". ואז עפשוטה 'יחד תי"ו בגימ

ג' אותיות המטעם  דרךבמלואו עולה  ימיןכי מחלקבל תשובתו. 

 :  אלול נתומבואר מתוך כוונ "ז' ע"ש. כוכויב"ק  פ"שהוא ב

ונעלמים  א וראה והבן, איך כל הכוונות הנ"ל מרומזיםוב ועתה

בדרך נפלא ונורא מאוד, בתוך התורה הנ"ל. כי מבואר שם, שמי 

לו שני בקיאות היינו בקי  'שרוצה לעשות תשובה צריך שיהי

אם אסק שמים שם  'עייל ונפיק, בחי 'ברצוא בקי בשוב, שהוא בחי

בקי  'שהוא בחי ואציעה שאול הנךבקי ברצוא,  'שהוא בחי אתה

. והפירוש הפשוט הוא, שמי שרוצה ש"בשוב וכו' כמבואר לעיל ע

, שיתחזק עצמו בדרכי [נא] לילך בדרכי התשובה צריך לחגור מתניו

אם אסק שמים ואציעה  'בין בירידה, שהם בחי 'ה' תמיד בין בעלי

לאיזה מדריגה גדולה,  ', היינו בין שיזכה לאיזה עלישאול וכו'

בקי  כ אל יעמוד שם ולא יסתפק עצמו בזה, רק צריך שיהיה"אעפ

בזה מאד לידע ולהאמין שהוא צריך ללכת יותר ויותר וכו' שזהו 

. אם אסק שמים שם אתה 'עייל שהוא בחי 'בקי ברצוא בבחי 'בחי

 'שיפול אפיאם יפול ח"ו למקום  'וכן להיפך שאפי

 
 
 
 
 

                           
א

לשה"כ חבקוק א'  1שייך להגה  
 2  רשע מכתיר את הצדיק ד'

א כג כו שאול -לשה"כ שמואל

   ואנשיו עוטרים אל דוד
ב

הוא תחילת הפסוק שמנת הנ"ל  
שמפרש )עפרש"י  דברים לב טו

אכילה גורם לעזוב את הש"י תאות שה
ברכות לב. מלי כריסיה זיני  וכן איתא)

פרשו ם אונקלוס ויונתן תרגווה (בישי

בהושע )וכן מבואר  גורם תאות ממוןש
דברים א א עה"פ ודי ב' י' ובפרש"י 

ושניהם מפורשים בפרשת עקב  זהב(

 (יד-דברים ח יב
ג
 ישורן -בתרלד 
ד

 תוספת של מוהרנ"ת בתקפא 
ה

עיין פרש"י כל לשון גדולה  
נופל עליה לשון משיחת שמן 

                           
ן פירוש הר"י יכדת המלכים. ועי

ן )הובא במעם לועז( שהפסוק חיו

. ועיין ביאה"ל מדבר מענוה
מט פרשה שציין לבראשית רבה 

ק את ד  אהבת לצ   'טסוף פסקא 

 בריותי.
ו

שאל אותם תורה עב תנינא עפ"י  
האם יש לי מהמדה שלכם שהיא מה 

 אר ממני לעוה"בששי
ז

ב"ב פח. אגבה עפרש"י ירך פי'  
 אטמא

ח
 ישעיהו סו א' 
ט

 ,בר"תכאן בכל המהדורות כתוב  

ועיין לעיל איך לגרוס אליעזר או 

 .אלעזר
י

עיין יבמות יחזקאל לד לא ו 
 סא.

יא
 עיין זהר ח"ג דף עג. 
יב

עיין זהר חיי שרה קכו:   
 ' א'[א] ותנחומא קדושים

יג
 אות ז נוסף בתרלו 
יד

ידבר לשון הנהגה פרש"י  
 'ומצודות שם וכן לעיל תורה ד

 אות ג' דבר אחד לדור
טו

 באות ה'שמות כד י' כנ"ל  

                           
טז

 ל באות ה'"כנ ישעיהו סו א' 
יז

 סוף הפסוק הנ"ל בתהלים מז 
יח

כו )ועי"ש שרבינו  'יחזקאל א 
דילג כמה נקט רישא וסיפא ו

 ( ביניהם תיבות
יט

 תהילים פט לז  
כ

 ב"ב עה. כנ"ל באות ה' 
כא

 דברים יב ט 
כב

 יהושע יח א' 
כג

 דף מג. 
כד

 המשך תהלים מז הנ"ל 
כה

דרש רבי  ח.פ שבתעיין  
ומשה  ד"הפרש"י שם בסימאי ו

איוב  לשון בהלו נרו אהל יקח.

 כט
כו

עי"ש גמ' ופרש"י שהן תלויות  
זו בזו לעשותן כסדרן )מלך 

עמלק בית( ורבינו כאן ולקמן 
 הקדים עמלק למלך

כז
רמב"ן ו ויונתן תרגום אונקלוס 

 שם 
כח

שער מאמרי רשב"י על שיר  
השירים, שער הכוונות נפילת 

ם סוף דרוש ה, ופסח דרוש אפיי
א, שער הפסוקים שמות, ופ' 

                           
עקב ד"ה וסוד הענין ועיין תורה 
קטו ]דף ק:[ בהערות כל התורות 

 שנזכר משה הוא הדעת.
כט

 המשך תהלים מז הנ"ל 
ל

 מוהרנ"ת בתקפא 
לא

הפסוק בפרשת וילך בדברים  
 לא יד שבו התחיל את התורה

לב
עיין אבות א' א' ומסרה  

טה לצוות לא היה )רק השלי  ליהושע
והקב"ה  לו ביום המות אבל הוא מסר

ויצו דכתיב  וצ"ע א"כ מאי ציוה

רפד.  וילךועיין זוהר דברים לא כג ב
  (שםעה"ת קנטי ירו

לג
עיין ריקנטי עה"ת שם דברים  

יתכנש סיהרא וישלוט  -לא יד
שמשא וכו'. אין מלכות נוגעת 
בחבירתא וכו' ע"כ לא יהא אדם 

ועיין זוהר  'רודף אחר הכבוד וכו
  דף רפג: וילך

לד
 עיין פרש"י דברים לא כח 
לה

עיין זוהר וילך דף רפד. ד"ה  
ואצונו  מקשה מאי קרא את יהושע

שהוא הרי ציוה את משה ומבאר שא"ל 

ודא כדי שנשמתו תאיר ביהושע יפטר 

                           
ואצונו שאמשיך לו שפע התפארת על 

 ידך.
לו
 } עיין לק"ה תפלין ו' כט 
לז

 ,יאה -ותרלד גם בדפו"ר 

 הוא -ומתרלו
לח

זוהר ח"ב רכא. חסד לאברהם  
א טז. שער הפסוקים בלק. מגלה 
עמוקות וארא. ועוד הרבה. ולקמן 

אות  'תורה טו אות ז', תורה כ
י', תורה כא אות יא, תורה לו 
אות ב', תורה מג תורה נו אות 

ח' תורה קטו. ותורה ה תנינא 
 אות ז'.

לט
 הוא -בדפו"ר הוא וכן מתרצו  

מ
 כב 'מ ישעיהו 
מא

 דף רמד: ודף רעט:פנחס זהר  
מב

 תורה ז( )בדפו"ר כאן מתחילה
מג

 מוהרנ"ת בתקפא 
מד

עיין חיי מוהר"ן אות ב  
 ושיש"ק ח"א אות ערה

מה
 ישעיהו מג טז 

מו
עיין תורה פז להאיר דרך בים  

שדרך הם רכ"ד אורות  תנינא

נראה כי ים רומז ) בחי' אמונה
לעליות וירידות כמ"ש תהלים קז כו 

                           
מים ירדו תהומות וכתיב כל יעלו ש

שייך ולא  משבריך וגליך עלי עברו

אנא דרך בים אלא ע"י הבקיאות ב
   (זמין בין בעליה ובין בירידה

מז
זוהר רע"מ דף רטז: ע"ח שער  

 מעבר יבק סוד הגרון .כח פ"ה
 שער הכוונות תפילין דרוש ב

. וק"ש דרוש ד"ה וענין המעברתא

. תורת נתן ערכי ה ד"ה ונחזור
 יז"ל הנהגות אות כח.האר

מח
 .כך נדפס בדפו"ר ותקפא ותרלד 

מתרלו בכל המהדורות נדפס ו

  באות גדולה כי תיבת בטעות
מט

בתרלד בלוח תיקון ציין שצ"ל  

ה"ד )ונראה כוונתו לד' אותיות של 

תיבת ימין אבל נראה שטעה כי 

ימין במלואו עולה רכו דהיינו דרך 

 עם ב' אותיות(
נ

 כוונת -מתרצו  
נא

ור מתניו כביטוי לחג 

להתחזקות עיין בבראשית רבה 
 עא ז' ובמדבר רבה ב' טו. ועוד

 תורה אור
רּון  ֻׁ ש  ן יְׁ מ  ש ְׁ ּיִּ דברים לב )טו( ו 

יתָ  ּתָ ָעבִּ נְׁ מ  ָעט ש ָ בְׁ ּיִּ יָת  ו  ש ִּ ּכָ
ל צּור  ּבֵּ נ  יְׁ הּו ו  ּטש  ֱאלֹוּה  ָעש ָ ּיִּ ו 

ָעתֹו: ֻׁ ש   יְׁ
ב ָהָעם  ן לֵּ מֵּ ש ְׁ ישעיהו ו )י( ה 
ע  יָניו ָהש   עֵּ ד וְׁ ּבֵּ כְׁ ָניו ה  ָאזְׁ ה וְׁ ּז  ה 
ָמע  ש ְׁ ָניו יִּ ָאזְׁ יָניו ּובְׁ עֵּ ה בְׁ א  רְׁ ן יִּ ּפ 

: ָרָפא לֹו ב וְׁ ין ָוש ָ ָבבֹו ָיבִּ  ּולְׁ
ק  ד  ּתָ ּצ  בְׁ תהלים מה )ח( ָאה 

ֲחָך ו   ש ָ ן מְׁ ל ּכֵּ ע ע  ש   ָנא ר  ש ְׁ ּתִּ
ֹון  ש  ן ש ָ מ  יָך ש   ים ֱאֹלה  ֱאֹלהִּ

יָך: ר  ֲחבֵּ  מֵּ
ךְׁ  ל  ה מ  י ז  תהלים כד )ח( מִּ
ֹקָוק  ּבֹור יְׁ גִּ ּזּוז וְׁ ֹקָוק עִּ בֹוד יְׁ ּכָ ה 

ָחָמה: לְׁ ּבֹור מִּ  ּגִּ
ֹקָוק  ר יְׁ ה ָאמ  ישעיהו סו )א( ּכֹ
ץ ֲהֹדם  ָהָאר  י וְׁ אִּ סְׁ ם ּכִּ יִּ מ  ָ ש ּ ה 

ָלי אֵּ  גְׁ נּו ר  בְׁ ר ּתִּ ת ֲאש   יִּ ה ב  י ז 
י: ָחתִּ נּו ה ָמקֹום מְׁ י ז  אֵּ י וְׁ  לִּ

ם ֲאֹדָני  ן ָלכ  ָנת  ישעיהו ל )כ( וְׁ
ף  נֵּ ּכָ ֹלא יִּ ץ וְׁ ם ָלח  יִּ ם ָצר ּומ  ח  ל 
יָך ֹראֹות  ינ  ָהיּו עֵּ יָך וְׁ עֹוד מֹור 

יָך: ת מֹור   א 
י  (לא)יחזקאל לד  ן ֹצאנִּ ּתֵּ א  וְׁ

י  ם ֲאנִּ ּת  י ָאָדם א  יתִּ עִּ רְׁ ֹצאן מ 
ק: פאֱ  ֹקוִּ ם ֲאֹדָני יְׁ אֻׁ ם נְׁ יכ   ֹלהֵּ

יע   ל ָלָרקִּ ע  ּמ  יחזקאל א )כו( ּומִּ
ן  ב  ה א  אֵּ רְׁ מ  ם ּכְׁ ל ֹראש ָ ר ע  ֲאש  
מּות  ל ּדְׁ ע  א וְׁ ּסֵּ מּות ּכִּ יר ּדְׁ ּפִּ ס 
ה ָאָדם ָעָליו  אֵּ רְׁ מ  מּות ּכְׁ א ּדְׁ ּסֵּ ּכִּ ה 

ָלה: ָמעְׁ לְׁ  מִּ
ים  ּמִּ ר ע  ּבֵּ דְׁ תהלים מז )ד( י 

ים ּת   ּמִּ אֻׁ ינּו ּולְׁ ּתֵּ חְׁ ינּו:ּת  לֵּ גְׁ ת ר   ח 
ת  נּו א  ֲחָלתֵּ ת נ  ר ָלנּו א  ח  בְׁ )ה( יִּ

ָלה: ב ס  ר ָאהֵּ ֲעֹקב ֲאש   אֹון י   ּגְׁ
עֹוָלם  עֹו לְׁ רְׁ תהלים פט )לז( ז 

י: ּדִּ גְׁ ש  נ  מ  ש ּ  אֹו כ  סְׁ כִּ ה וְׁ י  הְׁ  יִּ
י ֹלא  (ט)יב ראה דברים  ּכִּ

נּוָחה  ּמְׁ ל ה  ה א  ד ָעּתָ ם ע  ָבאת 
ֹקָוק ֱאלֹ  ר יְׁ ֲחָלה ֲאש   ּנ  ל ה  א  יָך וְׁ ה 

 : ן ָלךְׁ  ֹנתֵּ
ת  ל ֲעד  ֲהלּו ּכָ ּקָ ּיִּ יהושע יח )א( ו 
ם  ינּו ש ָ ּכִּ ש ְׁ ּי  ֹלה ו  ל ש ִּ ָראֵּ ש ְׁ י יִּ נֵּ ּבְׁ
ה  ש ָ ּבְׁ כְׁ ץ נִּ ָהָאר  ד וְׁ ל מֹועֵּ ת ֹאה  א 

ם: יה  נֵּ פְׁ  לִּ
לּו  בראשית ּדְׁ גְׁ ּיִּ תולדת )כז( ו 

ע   יש  ֹידֵּ ו אִּ ש ָ י עֵּ הִּ יְׁ ים ו  ָערִּ ּנְׁ ה 
ֲעֹקב אִּ  י  ה וְׁ ד  יש  ש ָ ד אִּ יִּ ם צ  יש  ּתָ

ים:  ב ֹאָהלִּ  ֹיש ֵּ
ּנּו כד בלק  במדבר א  רְׁ )יז( א 

ֹלא ָקרֹוב  ּנּו וְׁ ּור  ה ֲאש  ּתָ ֹלא ע  וְׁ
ט  ב  ָקם ש ֵּ ֲעֹקב וְׁ ּי  ךְׁ ּכֹוָכב מִּ ר  ּדָ
י מֹוָאב  ֲאתֵּ ץ ּפ  ל ּוָמח  ָראֵּ ש ְׁ ּיִּ מִּ

ת: י ש ֵּ נֵּ ל ּבְׁ ר ּכָ ק  רְׁ ק   וְׁ
ר לא וילך  דברים ּיֹאמ  )יד( ו 

ן קָ  ה הֵּ ל ֹמש   ֹקָוק א  יָך יְׁ בּו ָימ  רְׁ
בּו  ּצְׁ י  תְׁ הִּ ע  וְׁ ֻׁ הֹוש  ת יְׁ ָרא א  ָלמּות קְׁ
ה  ךְׁ ֹמש   ל  ּיֵּ ּנּו ו  ּו  ֲאצ  ד ו  ל מֹועֵּ ֹאה  ּבְׁ

ד: ל מֹועֵּ ֹאה  בּו ּבְׁ ּצְׁ י  תְׁ ּיִּ ע  ו  ֻׁ יהֹוש   וִּ
יט  ּלִּ ין ָאָדם ש   קהלת ח )ח( אֵּ
ין  אֵּ ת ָהרּוח  וְׁ לֹוא א  כְׁ רּוח  לִּ ּבָ
ין  אֵּ ת וְׁ ו  ּמָ יֹום ה  טֹון ּבְׁ לְׁ ש ִּ

ש ְׁ  ט מִּ ּלֵּ מ  ֹלא יְׁ ָחָמה וְׁ לְׁ ּמִּ ת ּב  ח  ל 
ָעָליו: ת ּבְׁ ע א  ש    ר 

ר יז בשלח  שמות ּיֹאמ  )ט( ו 
ר ָלנּו  ח  ע  ּבְׁ ֻׁ הֹוש  ל יְׁ ה א  ֹמש  
ק ָמָחר  ֲעָמלֵּ ם ּב  חֵּ ּלָ א הִּ צֵּ ים וְׁ ֲאָנש ִּ
ָעה  בְׁ ּגִּ ל ֹראש  ה  ב ע  ּצָ י נִּ ָאֹנכִּ

י: ָידִּ ים ּבְׁ ה ָהֱאֹלהִּ ּטֵּ  ּומ 
ל ח ב ע  ש ֵּ ּיֹ ּוג ישעיהו מ )כב( ה 

ה  ּנֹוט  ים ה  ֲחָגבִּ יָה ּכ  ב  ֹיש ְׁ ץ וְׁ ָהָאר 
ל  ֹאה  ם ּכָ חֵּ ּתָ מְׁ ּיִּ ם ו  יִּ מ  ק ש ָ ּדֹ כ 

ת: ב   ָלש ָ
ֹקָוק  ר יְׁ ה ָאמ  ישעיהו מג )טז( ּכֹ
ים  ּזִּ ם ע  יִּ מ  ךְׁ ּובְׁ ר  ם ּדָ ּיָ ן ּב  ּנֹותֵּ ה 

יָבה: תִּ  נְׁ
ק  ּס  ם א  תהלים קלט )ח( אִּ
אֹול  ְׁ יָעה ש ּ ּצִּ א  ה וְׁ ם ָאּתָ ם ש ָ יִּ מ  ש ָ

ּנ   :הִּ  ּךָ

 



 מוהר"ן        ח.                     קרא את יהושע ו                                ליקוטי           

יאש עצמו לעולם, ותמיד יחפש יכ אל ית"בשאול תחתיות, ג

ויחזק עצמו בכל מקום שהוא, בכל מה שיוכל,  ,"יויבקש את הש

 "ע, וגם שם יכולין לדבק אי"כי גם בשאול תחתיות נמצא הש

בקי בשוב. כי  ', וזה בחיואציעה שאול הנך 'בחי אואליו ית', וזה

הבקיאות האלו.  בשניכשבקי  "אלילך בדרכי התשובה כ "אא

בקיאות  גאו. כי הבקיודקדק רבינו ז"ל, וקרא ענין זה בלשון 

גדול מאד מאד, שיזכה לידע לייגע עצמו ולטרוח בעבודת ה' 

אל ואעפ"כ ה גבוה יותר, יגמיד, ולצפות בכל עת להגיע למדרת

אל אעפ"כ , ח"ו אם יהיה איך שיהיה 'יפול משום דבר. ואפי

 ,סודפ "וע  : כנ"ל אציעה שאול הנךויפול בדעתו כלל, ויקיים 

 יבקשם  'הוא בחי בקינעלם בזה סוד כוונות אלול הנ"ל. כי 

ה שזוכה לשני הבקיאות הנ"ל (. וזד) בקיהנ"ל שהוא אותיות 

 דרךזוכה לי"ז בקי בשוב, ע פ בקי, דהיינו בקי ברצוא"שהם ב

 'פ יב"ק הנ"ל, עולה בגי"ב 'שהם בחי, בקיפ "התשובה, כי ב

סגול דקס"א  'נעשה זה הדרך מבחי פ הכוונות""ל. כי עכנ דרך

 'כנ"ל. וזה בעצמו סוד בחי יבקפ "ב 'מוחיריק דס"ג, שהם בגי

זה  אסק שמים 'שני הבקיאות הנ"ל, כי בקי ברצוא שהוא בחי

. ובקי בשוב שהוא קס"אאותיות  אסקסגול דקס"א, כי  'בחי

אל תס"ג ן חיריק דס"ג, מלשו ', זה בחיואציעה שאול הנך 'בחי

שמסיג גבולו ומחזירו לאחוריו. שזה  ', שהוא בחי[ה] גבול עולם

ו. "ו ממדריגתו והוא נסוג אחור ח"ירידה, שהאדם נופל ח 'בחי

ע ואל יתייאש עצמו לעולם, כי גם שם נמצא "יחזק א אעפ"כ

 : שם ס"ג כנ"ל 'כנ"ל, וזה בחי ואציעה שאול הנך 'י בבחי"הש

ה העליונה שעל האלף הנחלקת כי סגול דא חמה שהוא נקוד

סגול דקס"א שהוא  ', בחיאסק שמים 'לשלש טפין, שזהו בחי

נקודה התחתונה של  'הוא בחי ,כנ"ל. וחיריק אסקאותיות 

חיריק דס"ג  ', שהוא בחיואציעה שאול הנך 'האלף, שהוא בחי

הנ"ל. וזה שכתב שם למעלה בהתורה הנ"ל וכשיש לו אלו 

הולך בדרכי התשובה. כי משני  השני בקיאות הנ"ל אזי הוא

שאול  האסק שמים ואציע' קס"א וס"ג, שהם בחי בקיפעמים 

א קס, שהם בקיפ "ב 'מדרך, שהוא בגינעשה בחי'  עי"ז. וכו'
י שני הבקיאות "וכו' כנ"ל. כי עיקר דרך התשובה זוכין עס"ג ו

 דרך 'בגימ ימיןהנ"ל, ואז ימין ה' פשוטה לקבל תשובתו. כי 

סגול דקס"א וחיריק דס"ג  'מבגי ופשוטהכנ"ל  בקיפ "שהם ב

 'נקודה העליונה ונקודה התחתונה שהם בחי 'שהם בעצמם בחי

אם  'י תמיד הן למעלה הן למטה בחי"מה שצריכין לבקש הש

שני  'שהם בחי ךאסק שמים שם אתה ואציעה שאול הנ

כ כשיש לו שני הבקיאות הנ"ל אז הוא "הבקיאות הנ"ל. וע

ובה ואז ימין ה' פשוטה לקבל תשובתו. והבן הולך בדרכי התש

ז תבין ": ועפ[ו] כי הם דברים עמוקים מאד : הדברים היטב

לקשר התורה היטב, שמה שכתב בסוף מענין נקודה העליונה 

שני הבקיאות  'ונקודה התחתונה של האלף, זהו בעצמו בחי

כי זה אינו מבואר בפירוש בהתורה הנ"ל רק עפ"י )זהנ"ל 

 'ל מובן זאת ממילא למשכיל( וזהו בעצמו בחיכוונות הנ"

 'ר שהוא בחי"תשובה על תשובה שכתב שם, כי זביחת היצה

ז ה"כבוד עו 'בחי חאישה תשובה הראשונה 'שהוא בחי דם לה'

הדמימה והשתיקה  'נקודה התחתונה שנעשית מבחי 'זה בחי

 'חיריק דס"ג וכו' שהוא בחי '. וכל זה הוא בחידם לה' 'מבחי

שעושה על תשובתו הראשונה  ב'וב כנ"ל. ותשובה הבקי בש

זה  כבוד אלקים הסתר דבר 'ב בחי"כבוד העוה 'שהוא בחי

סגול וכו'.  'משה בחי 'כתר שהוא בחי 'נקודה העליונה בחי 'בחי

ל הדברים הנאמרים שם בהתורה והבן הדברים היטב, איך כ

כ ביחד בקשר נפלא ונורא, "נקשרים ונכללים אח הנ"ל

 : והמשכילים יבינו קצת

י שהאדם כשהוא במדריגה התחתונה מאד, "הדבר, שע ועיקר

כ הוא מחזק עצמו ומאמין שגם שם יש לו תקוה עדיין, "ואעפ

, אזי ממשיך ואציעה שאול הנך 'בבחי "יכי גם שם נמצא הש

 'הקדוש הוי' במילוי ס"ג, שהוא מחיעל עצמו הקדושה משם 

ו. "להחזיקם לבל יפלו לגמרי חאת כל הנסוגים אחור מקדושתו 

הקדוש,  יבקשם  'בשוב, שזה הבקיאות הוא בחי בקי 'וזה בחי

שם ס"ג. וכן כשאדם זוכה לבא לאיזה מדריגה בקדושה  'בחי

אינו עומד שם והוא מתחזק ומתגבר לעלות  ואעפ"כ ,העליונה

יותר ויותר, אזי ממשיך הקדושה על עצמו משם הקדוש אקי"ק 

בקי ברצוא. כי האדם כפי תנועותיו  'בחי שהוא ,במלוי קס"א

, כן גורם לייחד השמות למעלה, 'וכפי התחזקותו בעבודתו ית

 : . והבן היטב[ט] וממשיך על עצמו הקדושה משם

י הדמימה והשתיקה ששותקין לחבירו "מבואר לעיל שע והנה

 .ש"כתר כנ"ל ע 'זוכה לתשובה, שהיא בחי י"זכשמבזין אותו, ע

תיקה כנ"ל. כי צריכין ליזהר מאד לדון את כל כי סיג לחכמה ש

החולקים עליו ומבזין אותו, צריך לדונם  'אדם לכף זכות, ואפי

 ,כתר, כמובא במדרש 'ז נעשה בחי"לכף זכות ולשתוק להם. ועי

משל לאחד שמצא את חבירו שהוא עושה  ([י] )ויקרא פ"ב

ך ל כיון שהוא לצור"בשביל המלך, א א"לבשביל מי,  א"לכתר, 

א מישראל הוא "המלך, כל אבן טוב שתמצא תקבענו בו, כך כ

י, וצריך להכניס בו כל מין אבנים טובות "כתר להש 'בחי

לחפש ולבקש אחר  שר למצוא, דהיינו שצריכין להשתדלשאפ

ולדון את הכל  ,כל צד זכות ודבר טוב שאפשר למצוא בישראל

הוי דן  [יא] רז"לאשי כנ"ל, וכ"כתר להש 'לכף זכות, כי הם בחי

את הכל לכף זכות,  י שדנים"את כל אדם לכף זכות. נמצא שע

לו כשמבזה אותו, כי מוצאין בו זכות, שאינו שותקין  י"זשע

כ במה שמבזה אותו, כי לפי דעתו וסברתו נדמה לו "חייב כ

כתר. היינו כנ"ל,  'נעשה בחי עי"זשראוי לו לבזות אותו וכו', 

 : ל. והבן"כתר כנ 'י הדמימה והשתיקה נעשה בחי"שע

 

                                                
א
 וזה -וזהו, מתרלו  -בתרלד גם  
 בשני -בתשכט  ב
 היא -מתרצו  ג
ד
 פנחס רכג.רע"מ עיין זהר משפטים קטז: וזהר  
ה
 '.משלי כג יו ,משלי כב כח 

ו
} עיין תולדות יעקב יוסף פרשת בשלח ד"ה בפסוק ויהי בשלח פרעה מביא מענין זה בשם הבעש"ט  

 ומסיים שם שיש בעמקות הזה דברים נפלאיים והמשכיל יבין עכ"ל
 תוספת ביאור של מוהרנ"ת בתקפא ז

 שהוא -שהיא, ומתרלו  – דבתרלגם  ח
 ועי"ש באר מים חיים אות קלא ובפרשת קדושים הערה יז.בעש"ט עה"ת עמוד התפלה אות קלז עיין  ט
י
 מדרש רבה שם אות ה' 
 'ו 'אבות א יא

 תורה אור
ק  ַּ תהלים קלט )ח( ִאם ֶאס 
ה  יעָׁ צ ִ ה ְואַּ ָׁ ת  ם אָׁ ִים ש ָׁ מַּ ש ָׁ

: ָׁ ך  אֹול ִהנ ֶ ְ  ש  
ל  בו  ג ג ְ ֵּ ס  ַּ ל ת  משלי כב )כח( אַּ

: ׂשו  ֲאבֹוֶתיךָׁ ר עָׁ ם ֲאש ֶ  עֹולָׁ
 ַּ ל ת  ל משלי כג )י( אַּ בו  ג ג ְ ֵּ ס 

ל  י ְיתֹוִמים אַּ דֵּ ִבׂשְ ם ו  עֹולָׁ
ֹבא: ָׁ  ת 

ד  יֹדוָׁ ֹום לַּ תהילים לז )ז( ד 
ר  ְתחַּ ל ת ִ ל לֹו אַּ ְוִהְתחֹולֵּ
ה  ִאיש  ֹעׂשֶ ֹו ב ְ ְרכ  ְצִליחַּ ד ַּ מַּ ב ְ

ֹות:  ְמִזמ 
ֹבד ֱאֹלִהים  משלי כה )ב( כ ְ
ִכים ֲחֹקר  ְכֹבד ְמלָׁ ר ו  בָׁ ר ד ָׁ ֵּ ְסת  הַּ

ר: בָׁ  ד ָׁ
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 בס"ד 

  קרא את יהושעקרא את יהושעמאמר מאמר 
  מספה"ק לקוטי מוהר"ן מספה"ק לקוטי מוהר"ן 

 
 א

היא  ) זו  לשון תורה 
עד היכן שמסומן ומשם    רבינו

מה    אהו מוהרנ"ת   עמששלשון 

 (פ"ע ב

 זמן אמירת התורה

שובה יד )  בשבת  בהושע  ישראל(   ההפטרה   שובה 

וילך   תקסג.פרשת  תשרי  אחר      ו'  ימים  יג 
אליו מוהרנ"ת  ב  התקרבות  אבניה  כמבואר 

דסליחות  תקרשה  ב ברזל א'  ביום  לרבינו  ב 
 .כב אלול תקסב

 
 יחהפת

לאדם היושב על  ,שהכבד מלא דם מנהיג אותה ,מחיה בדמות אדם לשובכיצד   ,רת התשובהו היא תתורה זו 
ועומד בנסיון דחיקת השעה עד   ,והופך הדם לדום , ע"י שמקיים ידום וישתוק על בזיונווזה  ,כסא בישוב הדעת

ון והשתוקקות לזכות לשוב להיות  ולא עוזב לרגע את הרצ ב בעיניו לכתר לי זעיר,חש נ "אומרים לו המתן ה"ש
מתשובה של עוה"ז לתשובה של מתעלה ו ,תשובה על תשובהאדם בין בעליה ובין בירידה, וחוזר ועושה 

 .כבוד אלקים עד שזוכה לתכלית השפלות שעי"ז מאיר עליו ,עוה"ב
שם מבואר  ה פז תנינא תור  ועיין  ,כמבואר בסוף אות ד' ובסוף לשון רבנו ,רמוז בה כוונות האריז"ל לחדש אלולו

דהיינו תיקון הברית ושם בסוף התורה כתב שתורה ו' היא ביאור   "הנותן בים דרך"שהכוונות הן סוד הפסוק 
 כוונות אלול. לכיצד זוכים לזה דהיינו שעצות למעשה היוצאות מתורה זו הן הקיום למעשה ש

הרועש של עוה"ז שומר על קשר הברית  מתנה ארוכה עם עליות וירידות ביםי תשובה שהיא הדהיינו כיצד ע"
 א התקרבות להש"י ועי"ז עושה בים דרך אליו ית'. אל האפרסמון שנכסף אליו שהועימו ית' בקשר עין תמידי  

 
 לתורה  ךשיחות השיי

בַּ  ַ ש  ִסיָמן וא"ו ָאַמר ּבְ ַע ּבְ ֻׁ ַאַחר ראש  ּתְ ת  ַהּתֹוָרה ְקָרא ֶאת ְיהֹוש  ֶ ּוָבה ש  ְזכָּ -ש  ָנה ַהּנִ ַהְתָחַלת  ַהּשָ יר ּבְ ר ְלֵעיל. ְוָאז ִהְזּכִ
ַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו ִמְלָמְעָלה". )ְוַאַחר ּכְ מּות  א ּדְ ּסֵ סּוק )ְיֶחְזֵקאל א( "ְוַעל ַהּכִ ָסמּוְך ֶאת ַהּפָ ְכַתב  -ַהּתֹוָרה ּבְ ְך ּבִ ָידֹו -ּכָ

ס ּפָ ר  ִנְזּכַ דֹוש  לא  סֵּ ק  וּ ַהּקָ ּבַ ְמבָאר  ּכַ ּסֹוף  ּבַ ב  ֶזה ַעד ָסמּוְך  ַ ש  ּיָ ֶ א ש  ּסֵ ַהּכִ ְידֹות  י  ּתֵ ְ ש  ּבִ ָיָדיו  י  ּתֵ ְ ש  ּבִ ְוָאז ָאַחז  ם(.  ָ ן ש  ַעּיֵ ֶפר 
ֹון כְּ  ש  זֹו ַהּלָ ֵאיָמה ּוְבִיְרָאה ּוִבְמִסיַרת ֶנֶפש  ָעצּום ְמאד ּבְ א ְוָאַמר ּבְ ּסֵ ֶ ָעָליו, ְוָהָיה ִמְתנֹוֵעַע ִעם ַהּכִ א ש  ּסֵ ִבין ַעל ַהּכִ ְ ּיֹוש 

ָאָדם. הּוא  (    ָאז  ַאֶמעְנְטש  ֶמען  ִאיז  ֶדעָמאְלט  ִטיל  ְ ש  ֶדער  אֹויף  ִזיְצט  ֶמען  ַאז  ֹון  ש  ַהּלָ זֹו  ּבְ ַנז  ּכְ ְ ַאש  ֹון  ְלש  ּבִ )ְוָאַמר 
ָבִרים ְסתּוִמים ְמאד   (.ד)ַעיֵּן זַהר ַתְזִריַע ַדף מח  גְוַהּדְ

 
 בט אלול תשעב וניסן תשעג דף ו:  הגהה  הקדמות ו .  הוספתי סטתש סט מאות ה עד הסוף באייר  "י מהדורת תקפא חזרתי מטבתואחרי הפסקה של שנה להגהת הלק"מ עפ  שבט תשסח עד אדר סח באומן עד אות ד'  א

 אות ו' נמצא בשיש"ק ח"א תריח תרכב תרכה   ב

בחי' הנהגה והכוונה שנעשה  כסא מלוכה    כי כסא בחי' ליט המח על הלב בשלימות  שה ת בתכלית שלבחי' ישוב הדע   נה נראה שהכוו   ג
שמבואר מדריגה זו דאדם היא למי שזכה לנשמתא דאצילות דהיא חיה ורבינו  יבו המדות והגוף ועיין בפנים  דעתו מנהיג בשלימות את ל 

   יחידה דיחידהאמר בחיי מוהר"ן רסז על עצמו שזכה להשלים  
ביד האדם ביד    עיין תורה נד תנינא וקי תנינא הבחירה   יו בידות הכסא" שייך לזה ת לעיל "ואז אחז בשתי יד תיאור מורנ"   ם שג   אפ"ל לי  ואו 

וטו עי"ש ושמעתי מהריצ"ח עה"פ מזה בידך ואמר מטה, שהקב"ה שאל את שה רבנו מה יש לך שתלוי רק בך, וענה לו  דייקא והיא כפש
 חש.   ה ויהי לנ מה נעשה כשמשליכים את הבחיר  כדי שיראה   ירה ויאמר לו השלך מטה בח 

(  כז   א   בראשית)   דכתיב (  משום, ) אדם   ם שבכל   גדול ,  איש,  אנוש,  גבר ,  אדם ,  נש  בר  אתקרי   דרגין  בכמה   תאנא   -  מח.  דף   תזריע ח"ג    זוהר   ד
שם  ומק )   : איש  ושנ א   גבר   כתיב   לא ו ,  האדם   את  עשה   ם " אלהי   בצלם   כי (  ו  ט   שם )   וכתיב ,  בצלמו   האדם   את  ם " אלהי   ויברא  מכמה  שה 

  ד בו לע   אין  ואדם (  ה   ב   בראשית)  כתיב   א ה ו ,  ליה   תרץ ליה ומקשה עוד( ....אמר ם איש ואיש במקום אדם וכל מ פסוקים שכתוב אדם במקו 
  וכלהו ,  עלמא ב   אתחזיאו   ולא ,  מתקיימי   בגיניה   וכלהו,  דאדם   בגיניה  אלא   הוי  לא   בעלמא   די   מה  דכל ,  חזי   תא ,  ליה   אמר ,  האדמה   את
  משום ,  כתרגומו ,  לא   עד ,  טרם ',  וגו   בארץ   יהיה  טרם  השדה   שיח  וכל (  שם )   דכתיב   הוא  הדא ,  אדם   דאקרי   ההוא   י יתי ד   עד,  עכבו תא 

  אתחזי   לא   כך   ובגין,  דאתחזי   עד   דיוקנא   דהאי   בגיניה   אתעכבו   כלהו   כלומר ,  אין   ואדם (  שם )   דכתיב   הוא   הדא ,  אתחזי   לא   עלאה   דדיוקנא 
,  דאוקימנא   כמה ,  מלא   בשם ,  האדם   את  ם " אלהי '  ה  ר וייצ (  ז   שם , ) דכתיב   הוא   הדא ,  ליה   זי ח תדא   בדיוקנא   אלא ,  דיוקנא   האי (  אתברי   א " נ ) 

,  לכסא   מעלות  שש(  יט   י  א " מ )   דכתיב,  כסא   ונקרא ,  הכסא   שנשלם   בשעה ,  אדם   נברא   בששי ,  תאנא   :דכלא   וכללא ,  לא כ ד   שלימותא   דאיהו 
  אתכליל   וכלא ,  ותתא   דלעילא   מה   וכל ,  כלא   אתתקן ,  ם אד   א דנבר   כיון  , ותאנא   : הכסא   על   לישב   ראוי  שהוא ,  בששי   האדם   נברא   ולפיכך 
 : דיוקנא   בהאי   כלילן   לא כ ו ,  דכלא   כללא ,  אדם   פני   פניהם   מותד ו (  י   א   יחזקאל )  כתיב ,  יוסי   רבי  אמר ,  תניא   : באדם 
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ל  -ְוַאַחר ַמר ּכָ ְך ּגָ סֵּ ֹוָרה ַהּנֹוָרָאה ַהזּ ּת הַ ּכָ ס ּבַ ְדּפָ ַנת ֱאלּול, את ַהּנִ ּוָ ָלל ֵמִעְנַין ּכַ ר ּכְ ּבֵ ַעת ֲאִמיַרת ַהּתֹוָרה לא ּדִ ְ ֶפר. ּוִבש 
יל, ַאַחר-ַרק ַאַחר ְוִהְבּדִ ל ַעְרִבית  ּלֵ ִהְתּפַ ֶ ַהזּאת ַאַחר ש  ַהּתֹוָרה  ַמר ֲאִמיַרת  ּגָ ֶ ש  ּכְ ְך  ר ֵמהַ -ּכָ ְוִדּבֵ ָחַזר  ְך  ַהזּאת  וֹ ּת ּכָ ָרה 

ִמיד, ְוָאז עָ  ַדְרּכֹו ּתָ ִלים ִמּתֹוְך ִסּדּור ָהֲאִר"י ִזְכרוֹ ּכְ ּלְ ָהיּו ִמְתּפַ ֶ בּו ֶאְצלֹו ָאז ש  ְ ש  ּיָ ֶ ּוִבים ְזֵקִנים ש  ים ֲחש  ִ נֹו  ָנה ְוָאַמר ַלֲאָנש 
ל  ֶ נֹות ש  ּוָ ל ַהּכַ "ל ּכָ ַהּתֹוָרה ַהּנַ ז ּבְ ּמָ ֱאמֶ לאֱ   ִלְבָרָכה ּתאְמרּו ִלי ֵאיְך ְמרֻׁ י ּבֶ ּו ְולא ָענּו, ּכִ ּום  ּול ְוֶהֱחִריש  ש  ר ּבְ ָ ת ִאי ֶאְפש 

"ל.  ַהּתֹוָרה ַהּנַ ִזים ּבְ ּמָ ל ֱאלּול ֵאיְך ְמרֻׁ ֶ נֹות ש  ּוָ  אֶפן ְלָהִבין ֵמַעְצָמן סֹוד ַהּכַ

ה ְלָהִביא ְלָפָניו ִסּדּור ָהֲאִר"י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּוָפַתח אֹותֹו ְוֶהְרָאה לִ  ל ֱאלּול. ְוַאַחרנֵ פְ ְוִצּוָ ֶ נֹות ש  ּוָ יו כָּ -יֶהם ַהּכַ ַתח ּפִ ְך ּפָ
ִנְפָלא   ֶדֶרְך  ּבְ ם  ָ ִזים ש  ּמָ ל ֱאלּול ְמרֻׁ ֶ נֹות ש  ּוָ ַהּכַ ל  ּכָ ָלאֹות ֵאיְך  ּפְ ְלַגּלֹות  ְוִהְתִחיל  ְוַהּנֹוָרא  דֹוש   ְמבָאר ַהּקָ ּכַ ְונֹוָרא ְמאד 

ר ְלַציֵּ  ָ ֶפר, ֲאָבל ִאי ֶאְפש  ּסֵ לבִּ ר  ִמזֶּה ּבַ ב ֶאת ּכָ ּלֵ ּבַ ֶ עּור ש  ִ י ָאז   ְכָתב ֶאת ַהש ּ ּתִ ְ ש  ִהְרּגַ ֶ ִעים ש  ִמים ּדֵ ְפָלאֹות ּתְ ִעימֹות ְוַהּנִ ַהּנְ
ל ֶזה.  מַע ּכָ ְ ִכיִתי ִלש  זָּ ֶ ֵעת ש   ּבְ

ת   ּבָ ַ ש  ר  ַאַחר  ּבֵ ֵהםּדִ ֶ ש  מֹוֵעד  ְואֶהל  ַע  ֻׁ ִויהֹוש  ה  ֶ ִמּמש  ם  ָ ש  ֶרת  ַדּבֶ ּמְ ֶ ש  "ל  ַהּנַ ה  בְּ   ֵמַהּתֹוָרה  ּדָ ּוְנקֻׁ ָהֶעְליֹוָנה  ה  ּדָ ְנקֻׁ ִחיַנת 
ה בְּ הַ  י ְוַתְלִמיד ַנֲעש ֶ ְתַוֲעִדין ַיַחד ַרּבִ ּמִ ֶ ָכל ָמקֹום ש  ּבְ ֶ ֹון ש  ש  זֹו ַהּלָ ְחּתֹוָנה ְוָואו. ְוָאז ָאַמר ִלי ּבְ ה ּתַ ֶ ִחיַנת מש  ִחיָנה זאת ּבְ

ַע ְואֶהל מֹוֵעד.  ֻׁ  ִויהֹוש 

ַהְת  ל ֶזה ָהָיה ּבְ ה ּכָ ָזִכיִת ת ִהְתָקְרבּוִתי ֵאָליו וְ לַ חָ ְוִהּנֵ ּלא  ָאז לא  ֶ ַעְצִמי ש  י ּבְ ַתְבּתִ ָצִרים ּכָ ֲאָמִרים ַהּקְ דֹולֹות ַרק ַהּמַ י ֲעַדִין ִלְכּתב ְלָפָניו ַהּתֹורֹות ַהּגְ
ָידֹו   ְכִתיַבת  ּבִ ֶאְצלֹו  ַהּתֹוָרה  זאת  ל  ְלַקּבֵ ה  ַהְרּבֵ ְזַמן  ַע  ְעּגֵ ִמְתּגַ ְוָהִייִתי  ָפָניו  פּ ּקְ הַ ּבְ ַאַחר  ַעד  ָלֶזה  ָזִכיִתי  ְולא  ה  ָ ֶאְצלֹו דֹוש  ָאז  ָהִייִתי  ֶ ש  ּוִרים 

יו ִיְקָרא ֵאַלי ִמּתֹוְך סִ  י ַהּתֹוָרה ַהזּאת ְלָפָניו, ּוִמּפִ ְקּתִ י ְלָפָניו ְוֶהְעּתַ ְבּתִ ַ ֶמעְדֶועִדיְוֶקע. ְוָאז ָיש  ְכַתב ְפרוֹ ּבְ ה, ַוֲאִני ּכֹוֵתב ַעל-ּבִ ָ דֹוש   .  הָיר נְּ הַ   ָידֹו ַהּקְ

סָ -ְוַאַחר ּבְ ֵעת  ֵאיֶזה  ּבְ ְך  ְיָלהּכָ ּלַ ּבַ כנ"ל    מּוְך  התורהאחרי  דהיינו  אמירת  אחר  שנה  חצי  שזה  ַעל   פורים  ב  ַ ָיש  ָבר  ּכְ ֶ ש  ּכְ ְלָפָניו  י  ָעַמְדּתִ
ְצוֹות   לש  ַהּמִ ָ ה ִלי ש  ּלָ ה, ְוָאז ּגִ י ִעּמֹו ָאז ַהְרּבֵ ְרּתִ ן, ְוִדּבַ תֹו ְוָרָצה ִליש  ֶ ִמּטָ ְכִניָסָתן ָלָאֶר נִּ ש  ָרֵאל ּבִ ְך ָלֶזה  ְצַטּוּו ִיש ְ ּיָ ַ ּ ש  ֶ ץ ש 

ּוָבה כַּ  ש  ִחיַנת ּתְ לש  ִמְצוֹות ֵאּלּו ֵהם ּבְ ָ ל ש  י ּכָ ּכִ ְוִסּיֵם ָאז ְוָאַמר  ם.  ָ ן ש  ם ַעּיֵ ָ ְמקֹומֹו ש  ס ּבִ ְדּפָ ּנִ י ּכַ ַאְלּתִ ָ ם. ְוָאז ש  ָ ס ש  ְדּפָ ּנִ
לש  ִמְצוֹות אֵ  ָ ּוָבה, ָעָנה ְוָאַמרוּ לּ אֹותֹו ֵאיְך ש  ש  ִחיַנת ּתְ י ָאז    ֵהם ּבְ ֹוין( ּוָבֶזה ָהַלְכּתִ ה )ָדאס ָזאג דּוא ש  ֶזה ּתאַמר ַאּתָ

 ֶ ש  ָלַאְכַסְנָיא  יִתי  ִמּבֵ ֲהִליָכִתי  ֶדֶרְך  ּבְ ְוֵתֶכף  ֶזה,  ּבָ ב  ַלֲחש  י  ִהְתַחְלּתִ ְוֵתֶכף  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  ָפָניו  ִלי  ִמּלְ ִהְזִמין  י  ֵ הַ ּלִ ם ש ּ
ים ָנִאים ִ ֶזה ִחּדּוש  ַרְך ּבָ נִ   ִיְתּבָ ַחּנַ ֶ ּ ד ַמה ש  י ִמּיָ ִתיָבה ְוָכַתְבּתִ ֵלי ּכְ ַרְך ּכְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהש ּ י ָמָצאִתי ּבְ ּלִ ֶ י  ּוְבבֹוִאי ָלַאְכַסְנָיא ש 

 ֶ ה, ש  ָ דֹוש  תֹוָרתֹו ַהּקְ ש  ּבְ ת ִחּנּוִכי ְלַחּדֵ ְתִחּלַ ֶזה, ְוֶזה ָהָיה ּבִ פְ נֵּ חִ ה' ּבָ ַרֲחָמיו ּוְדָרָכיו ַהּנִ ַאֲחָריו ְך אֹוִתי ּבְ ּלְ ֶ ָלִאים. ּוַבּיֹום ש 
ְהיֶ  ּתִ ִאם  ִלְלמד  ּתּוַכל  ְוָאַמר  ְוָעָנה  ְמָחה  ש ִ ֵמֲחַמת  ַחק  ְוש ָ ֵעיָניו  ּבְ ְוהּוַטב  י  ַתְבּתִ ּכָ ֶ ּ ש  ַמה  ְלָפָניו  )דּו  ֵהֵבאִתי  ַמְתִמיד.  ה 

ֶגעִרין( ַאְך ַאףווֶ   ֶוועְסט ֶקעֶנען ֶלעְרֶנען ַאז דּוא י-ַעל-עְסט ּבַ ֶאְלַמד -ַחרֵכן אַ  -ּפִ ֶ ש  ַעד ש  ַחּדֵ י ְלַהְפִסיק ִמּלְ ְכַרְחּתִ ְך הֻׁ ּכָ
ה ְוַאַחר ַאַחר-ּפֹוֵסק ַהְרּבֵ ֶ ָלה ְוכּו' ַעד ש  ְך ִסְפֵרי ַקּבָ ש  ְוַאַחר-ּכָ ה ִלי ְלַחּדֵ ְך ִצּוָ ר ְמבָאר ִמזֶּ -ּכָ ֶ ֲאש  ה ִלי ִלְכּתב ּכַ ְך ִצּוָ ה  ּכָ

ָמקֹום ַאֵחר:       להתורות אות ב(  חיי מוהר"ן שיחות השיכים) ּבְ

 

ִחיַנת  ְוֶזה הּוא  אהיה,  ּבְ ֶ ִחיַנת  ש  מוֹ   ְלֵמֲהֵוי",  ָזִמין   "ֲאָנא  ּבְ ּמּוָבא  ּכְ ֶ ַהּתֹוָרה  ש  ַע"    ֶאת  "ְקָרא  ּבְ ֻׁ )ליקוטי ְיהֹוש 
זֶּה  ַהְינּו:'(., סימן ומוהר"ן ח"א ֶ ִחיַנת  ש  ְמָחה  ּבְ ֶ   ַהּשִ ב  בַּ ש  ּסֹוף  -ּלֵ ֶ ל  ש  אי ,  ֵמֲהֵוי" לְ   ָזִמין   "ֲאָנא  סֹוף  ּכָ ַוּדַ ּבְ ֶ ה  ש  י  ִיְתַהּוֶ ּנִ  ִמּמֶ

י   ֲהָוָיה;  ֵאיֶזה ל  ּכִ ל  ַהִהְתַהּוּות  ּכָ ֶ ה   ָהָאָדם  ש  יו,  ֲאִפּלוּ   ָוִריק,  ֶהֶבל  ַהּכֹל  ָהעֹוָלם,  ָבֶזה  ַעּתָ ַחּיָ דּועַ   ּבְ ּיָ ל,  ַלּכֹל  ּכַ ן   ִמּכָ ּכֵ ֶ   ש 

ְכָרח ּמֻׁ ֶ ּוב  ת,וּ מלָ   ש  ה  ֶלָעָפר,  ְוָלש  ּלֶ ן   -  ְוַעל,  לַהּכֹ  ְוִיְתּבַ ּום  ֶזה  ֵאין   ּכֵ ָלל,   ֲהָוָיה  ש  אי   -ְלֵמֲהֵוי"    ָזִמין  "ֲאָנא  ַרק  ּכְ ַוּדַ ּבְ ֶ  ש 

ן  מוָּכן  ֲאִני  ְהֶיה  וְּמֻזּמָ ּיִ ֶ י   ש  ּנִ י ,  ָלֶנַצח  ֶלָעִתיד  ֲהָוָיה  ֵאיֶזה  ִמּמֶ אי   ּכִ ַוּדַ ֵאר  ּבְ ָ י   ִיש ּ ּנִ ֵאר,  המַ   ָאז  ִמּמֶ ָ ש ּ ּיִ ֶ ּ י   ּוְכמוֹ   ש  ַמְעּתִ ָ ש ּ ֶ יוִמ   ש   ּפִ
דֹוש   ִעְנָין -ִזְכרֹונוֹ   ַהּקָ קּות  ְלִעְנַין   ֶזה  ִלְבָרָכה  ְמָחה  ִהְתַחזְּ ּשִ ָאָרה  ְוָכל'.  ְוכוּ   ּבַ ְ ת  הּוא  ַהַהש  ּדַ ְצוֹות  ְנקֻׁ ר  ַהּמִ ְזּכַ ּנִ .  ְלֵעיל-ּכַ

ִחיַנת  ְוֶזה זֶּ   ְלֵמֲהֵוי"  ָזִמין   "ֲאָנא  אהיה  ּבְ ֶ ר  הש  ְמָחה  ִעּקַ ר  ַהּשִ ְזּכַ ּנִ ִחיַנת  ֶזהוְ .  ְלֵעיל-ּכַ ינוּ   ֶמה  ָאנוּ   "ָמה  ּבְ י ',  ְוכוּ   ַחּיֵ  ַהּכֹל   ּכִ
ר  ַהְינוּ ',  ְוכוּ   ְלַבד"  ָהֶבל ְזּכַ ּנִ ֵאין   ְלֵעיל,-ּכַ ֶ ּום  ְלָהָאָדם  ש  ָלל,  ֲהָוָיה  ש  ֵאר  ַמה  ַרק   ּכְ ָ ש ּ ּיִ ֶ ּ ּנוּ   ש  ת  ִמּמֶ ּדַ ְצו  ַהּתֹוָרה  ְנקֻׁ  ת,וֹ ְוַהּמִ

ר ְזּכַ ּנִ ן   -  ְוַעל .  ְלֵעיל-ְוּכַ ֶכף  ִריםאֹוְמ   ּכֵ ךְ   ַאַחר  ּתֵ ֵרינּו"  ּכָ ְ ר'  ְוכוּ   "ַאש  ְזּכַ ּנִ י .  ְלֵעיל-ְוּכַ עֹוָלם,  ֲהָוָיה  ְוֵאין   ָהֶבל,  ַהּכֹל  ּכִ י   ּבָ  ּכִ
ֵרינּו"  ִאם ְ ַהְינוּ '.  ְוכוּ   "ַאש  ְמַחת  ּדְ ת  ש ִ ַ ש ּ ָרֵאל,  ְקדֻׁ ַיֲחִדין   ִיש ְ ּמְ ֶ מוֹ   ש  ְ ַרךְ ְת יִ   ש  ָכל  ּבָ זֶּה  ,'ְוכוּ   יֹום  ּבְ ֶ ִחינַ   ש  ְמַחת  תּבְ ְצוֹות,   ש ִ   ַהּמִ

י  ל ּכִ ר ֱאמּוָנה, ִמְצֹוֶתךָ  ּכָ ְזּכַ ּנִ  . ב( "כסעיף  שיש"ק ח"א,ליקו"ה או"ח ח"ב הל' הודאה ו, כ"ט; מובא ב -) :ְלֵעיל-ְוּכַ

ִחיַנת  ְוֶזה ּוָבה  ַמֲעַלת  ּבְ ש  ַעת  ַהּתְ ּגַ ּמַ ֶ א  ַעד  ש  ּסֵ ִהיא  ,דבוֹ ַהכָּ   ּכִ ֶ יָקא  אֹוַרְיָתא  ש  ַעּתִ י.  ָאהְסִתימָ   ּדְ ְיָקא  ּכִ   ֵמֲחַמת   ּדַ
ַרד ּיָ ֶ ִמים  ְנמּוִכים  ִלְמקֹומֹות  ש  ָ ש ּ ה'  ְוכוּ   ּוְמגֻׁ ֵאּלֶ ר,  ּכָ ּבֵ ֹכחַ   ְוִהְתּגַ יק  ּבְ ּדִ ם  ַלֲעלֹות  ַהּצַ ָ ְיָקא  ֶזה  ְיֵדי -ַעל,  ִמש ּ ין   ּדַ ִלים   ַנֲעש ִ   ּכֵ

ל  ִנְפָלִאים ֵאין   ַמה  ְפָלא,נִּ הַ   ָהאֹור  ְלַקּבֵ ֶ יִקים  ש ּ מּוִרי   ַצּדִ ל  ְיכֹוִלים  םּגְ ֶזה,  אֹור  ְלַקּבֵ ֵאין   ֵמֲחַמת  ּכָ ֶ ִלים  ָלֶהם  ש  ֵאּלוּ   ּכֵ י .  ּכָ  ּכִ
ל ּיֹוְרִדין   ַמה  ּכָ ֶ ּ זֹּוִכין ,  יֹוֵתר   ש  ֶ ש  ם    ַלֲעלֹות  ּכְ ָ ִנין   -ִמש ּ ּקְ ִלים  ִנְתּתַ ל  יֹוֵתר,  ִנְפָלִאים  ּכֵ   יֹוֵתר,   ְונֹוָרא  ָלאפְ נִ   ָחָדש    אֹור  ְלַקּבֵ

ר ְזּכַ ּנִ ֹכחַ   ְוַהּכֹל  .ְלֵעיל-ְוּכַ יִקים  ּבְ ּדִ דֹוִלים,  ַהּצַ ֵהם  ַהּגְ ֶ ִחיַנת  ש  ֲעֵלי   ּבְ ּוָבה  ּבַ ש  ם  ּתְ ן-ּגַ י .  ּכֵ יִקים  ּכִ ּדִ דֹוִלים  ַהּצַ  ַהּנֹוָרִאים,   ַהּגְ

ִמיד  ֵהם ְבִחיַנת  ּתָ ֲעֵלי   ּבִ ּוָבה,  ּבַ ש  י -ַעל-ַאף  ּתְ ּלֹא  ּפִ ֶ ּום  וּ ָטֲעמ  ש  לֹום  ַחס  ֵחְטא  ַטַעם  ש  ָ י.  ֵמעֹוָלם  ְוש  ים   ֵהם  ּכִ  עֹוש ִ

ׁשוָּבה ָכל  ּתְ ם  ּבְ עַּ ל  ּפַּ ָגָתם  עַּ ּשָ מוֹ   ָהִראׁשֹוָנה,  הַּ ֹבָאר  ּכְ ּמְ ּתֹוָרה  ׁשֶ הַּ "  ֶאת  "ְקָרא  ּבְ עַּ ִסיָמן) ְיהֹוׁשֻ י -ַעל   ְוַגם  .(ו  ּבְ   ֵהם   רֹב  ּפִ
ָנה  יֹוְרִדים ַכּוָ ִביל -ְמֹאד  דאֹ ְמ  ְנמּוִכים ִלְמקֹומֹות ּבְ ְ ש  וֹ  ְלַהֲעלֹות ּבִ ָפש  ם  תַהּנְ ָ ּוָבה ְלַהֲחִזיָרם ִמש ּ ְתש  זֶּהוּ , ּבִ ֶ ִחיַנת ש    ַמה   ּבְ
ָאַמר ֶ נוּ   מֹוֵרנוּ   ֲאדֹוֵננוּ   ש ּ ְכָלכֹות  ָיַדי   "ַוֲאִני   :ד("קנסעיף  חיי מוהר"ן,    -)ִלְבָרָכה  -ִזְכרֹונוֹ   ְוַרּבֵ ָדם  ְמלֻׁ ִביל  ,'ְוכוּ   ּבְ ְ ש    "ְלַטֵהר  ּבִ

עיי"ש(  'ְוכוּ  ד'.  ברכות  יִקים  וּ ֵאלּ   וְּבֹכחַּ .  )עפ"י  ּדִ ּצַּ ְקָוה  ֵיׁש   הַּ ז  ִמי  ְלָכל  ּתִ יֹּאחַּ ם  ׁשֶ ֲעֶלה ,  ּבָ יַּּ ה   ְיִריָדתוֹ   ֵמֹעֶמק  ׁשֶ ֲעִליָּ   לַּ

דֹוָלה ר  ,'ְוכוּ   ּגְ ְזּכַּ ּנִ י.  ְלֵעיל -ּכַּ יִקים  ֵאּלוּ   ּכִ ּדִ ּצַּ דֹוִלים  הַּ ּגְ ר  ֵהם  הַּ ֲעֵלי  ִעּקַּ ּבַּ ׁשוָּבה  הַּ י   ,ּתְ ֲעֵלי   ִנְקָרִאים  ֵהם   ַרק  ּכִ -ּבַ
ּוָבה ש  י ,  ּתְ ָעִלים  ֵהם  ּכִ ל  ַהּבְ ֶ ּוָבה  ש  ש  ָחס  ִמי   ְוָכל  .ַהּתְ ֶ יו,  ַעל  ש  ּוב  ְורֹוֶצה  ַחּיָ ּוָבה,  ָלש  ְתש  ל  ָצִריךְ   ּבִ  ּוְכמוֹ ,  ֵמֶהם  ְלַקּבֵ
י  ְרּתִ ּבַ ּדִ ֶ נוּ   מֹוֵרנוּ   ֲאדֹוֵננוּ   ִעם  ִמזֶּה  ש  נ"):  הִלְבָרכָ -ִזְכרֹונוֹ   ְוַרּבֵ ז,  המנחה  תפילת  הל'  ח"ב,  או"ח  ובא  מ  ב;ליקו"ה 

 . ל"ג( סעיף  שיש"ק ח"א,ב

 
רבינו  שון  בר שהעתיק ל אע"פ שכאן מד כתוב שבחנוכה התחיל לכתוב תורות רבינו והתחיל מתורה ח' ו   'כי בימי מוהרנ"ת סימן ב   צ"ע   ה 

 ומר שלא כתב עד פורים תורות ארוכות.אן א רי כ ושם תרגם מאידיש אבל ה 
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ליקו"ה חו"מ ח"א   -)  צדיק אמיתי ותלמידו הוא בחינת משה ויהושע, כאשר שמעתי מפיו הקדוש:  כל

 .( ז, טל(ת  שב)וכ"ה בליקו"ה או"ח ח"ב, הל' בה"פ ה,יא; ובח"ג, הל'  ;ו"צסעיף  שיש"ק ח"א,הל' שלוחין ה, י"ב; מובא ב

  ", וילך"זה הפסוק הוא בפרשת    -  סימן ו'(  ,)שבליקוטי מוהר"ן ח"א  מראת יהושע" שעליו מיוסד המא  "קרא
ִזְכרֹונוֹ   …שהיתה קריאת הפרשה הזאת בשבת פרשת שובה לא גילה רבינו  -והפירוש לכונת אלול בפרטיות 

ר ְזּכָ ַהּנִ בשבת  תורתו  אמירת  בעת  אחר-ִלְבָרָכה  אבל  תלמידיו  ב  כך-ְלֵעיל,  לעיני  הראה  קודש  שבת  מוצאי 
רכוה פירוש ְזּכָ  . א(" שיש"ק ח"ה, סעיף לתורה זו; מובא ב  ביאור הליקוטים) :…ְלֵעיל-נות לפי ַהּנִ

ִזְכרֹונוֹ   המחבר  אמר מטשערין  הרב  גברוותאִלְבָרָכה(-)=  לא.(  , כמה הלכתא  ברכות  עפ"י  חשובים,  ענינים  יש לשמוע    )= 
ר[ מוהר"ן סעיף ב' -ייבח]ולהבין מסיפור זה  ְזּכָ    :ְלֵעיל-ַהּנִ

 

ולגלות   ,עד שישיבתו על הכסא )להאיר בתלמידיו הקדושים  ,'ְוכוּ כמה גדולה ורמה מעלת הצדיק הקדוש    .א
הקדושה מתורתו  נפלאות  ה  ,להם  דרך  עליו  "  :בחינת  הואְוכּו'(    שםוללמדם  אדם  כמראה  דמות  הכסא  ועל 

ר .(דף מ"ח)ח"ג ע רי תזועיין זוהר ] .ְוכּו' "מלמעלה ְזּכָ ועד   ,שלמותא דלעילא כד יתיב קוב"ה בכורסייא אתקריכמה דרגין ב נאתא " :ְלֵעיל-ַהּנִ

ְוכּו'  ועלדכתיב    ,דלא יתיב קוב"ה בכורסייא לא אשתכח שלימותא    , תאנא בששי נברא האדם  , הכסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה 
אור  : "(קכ"ו:)ח"א דף  דרש הנעלם חיי שרה  מ  יןועי  .ְוכּו'  "בששי שהוא ראוי לישב על הכסא  דםהאולפיכך נברא    ,בשעה שנשלם הכסא ְוכּו'

 : ["שייְוכּו' ע "הכסא מאורהבא גדול -הנשמה לעולם
 

להר  .ב שאמר  ותלמיד"  ִלְבָרָכה:-ִזְכרֹונוֹ נתן    בי ר ב  מה  רבי  יחד  שמתוועדים  מקום  משה    ,שבכל  בחינת  הוא 
בזה סוד ההתקשרות בינו ובין ז  רמינו העניה יש בזה דברים גבוהים ורמים, כי  תדעול  -!    "ואוהל מועד  ויהושע
 ִלְבָרָכה, -ִזְכרֹונוֹ כי מאמר זה נאמר סמוך מאוד להתקרבותו אליו  ִלְבָרָכה ;  -ִזְכרֹונוֹ נתן    בי ר ב  הר  הקדושתלמידו  

ושיחותיו   ,ייובח   תואווהכיר    ִלְבָרָכה,-ִזְכרֹונוֹ נתן    בי ר ב  ומי שבקי קצת בספריו הקדושים של הר  דבריו  ושמע 
כי היה מבחינה זו   ,ויראה בעיני שכלו ממש  ,בלבויבין    -  צת בעניניו וסיבותיו אשר עברו עליוק  קי וב  ,הקדושים

בעבודתעילל-זכרתהנ דבריו המה מהתחזקות  רוב  כי  עצמו    שםה -,  לייאש  מישראל  שוםלבלי  כל    ,אדם  רק 
דה התחתונה קונ  בחינת, שזה  בתורה זוהמבואר    "בקי בשוב"   תינבח שזה    שם,אחד ממקומו ידרוש ויבקש את ה

 . בחינת יהושע

  , הבחינות המבוארים כאן   משני כן  -סימן ז', שם מדבר גם  ",כי מרחמם ינהגם"עוד בליקוטי תנינא במאמר    ועיין]

ר"ת    ,עיהושהוא בחינת    התלמידומבואר שם שבחינת    .בן ותלמיד  ,וקורא אותם שם בשם דרי מעלה ודרי מטה

בתכלית    שהם  -  , היינו מה שצריכין לחזק הדרי מטה שוכני עפריט(,  כו)ישעיה    פרעוכני  שרננו  וקיצו  הקומון  י
  ועמםגם אתם    השםושלום, רק ידעו כי  -ולבלי יסוגו אחור לגמרי חס  ,לבלי יתיאשו עצמן   -  שפלות המדריגה

  ואשה ,ְלֵעיל נאמר בשבת חנוכה שנת תק"ע-רכָּ זְ ַהנִּ  " כי מרחמם "ומאמר  ,התחזקות גדול ונורא םשיין ואצלם, ע
ויהושע בן נון מלא  "ִלְבָרָכה, ושם מוזכר ענין של  -מימי חייו הקדושים של רבינו הקדוש ִזְכרֹונוֹ   האחרונהנה  ש

 ששמע מזקני   )= הרב ר' צבי אריה מטשערין( ִלְבָרָכה  -מאבי ִזְכרֹונוֹ   ושמעתי   ",את ידיו עליו  משהרוח חכמה כי סמך  
שבמאמר זה   ִלְבָרָכה,-ִזְכרֹונוֹ של    הקדושיםשהבינו אז מרמיזותיו    ה,כָ ִלְבָר -ִזְכרֹונוֹ קדושים של רבינו  ידיו הלמת

הר הקדוש  לתלמידו  סמיכה  של    ִלְבָרָכה,-ִזְכרֹונוֹ נתן    בי רב  נתן  הקדושות  שיחותיו  רוב  רבי הרובאמת  נתן    ב 
י יתייאש  בלל  ,אל בהתחזקות גדול נפלא ונורא מאודד מישראחל  לחזק את כ  -  היה בענין זה   ִלְבָרָכה,-ִזְכרֹונוֹ 

-פנים לעבודת השם-כל-כן יתעורר ויתחזק מעתה על-פי -על-אף  ,רק שאיך שהוא  ,לגמרי   ושלום-עצמו חס
ְוכּו', וכמבואר מזה נפלאות הרבה בספריו הקדושים, שזה בחינת מה שמצינו שאמר    שםיתברך ממקום שהוא  
בעצמו   יתברך  משה    עושליההשם  פטירת  ואמץ"פעמים    שלשאחרי  ט(ע  וש )יה"  חזק  ז,  ו,  בליקוטי  א,  ומבואר   ,

  שלש כי בזה האיר ליהושע ה  ,משהפעמים חזק גימטריא    שלשכי    )שם, ובשער הפסוקים שם(  "לתורה בשם האריזִ 
ְוכּו' ְוכּו'  במשה  שהיו  היי ע  ,בחינות  נגד  שהם  לרמז  )ואפשר  באלף  שלש"ש  שיש    , נהיועל  נקודה  :בחינות 

)שם א,  מכל הבחינות ְוכּו'(, וכן ישראל בעצמן אמרו גם כן ליהושע  ל  לווידוע כי כל בחינה כ  ,ואמצע  ,ותחתונה

 קצח(. -תו' זו, סט"ו; מובא בשיש"ק ח"א, סעיפים: קצ"ז לחכמה פרפראות -) "[:חזק ואמץ רק: "ח"י(
 

השנה האחרון  -שהוא ראש  ,ר"הת ת  שנהשנה  -שנתחדש בראש  ,הלכות, הלכות שבת הלכה ז'-בליקוטי   ועיין
הרשי דוהק  חייומימי   של  זה    ִלְבָרָכה,-ִזְכרֹונוֹ נתן    בי רב  ם  מענין  הרבה  מרומז  רשם  ְזּכָ שמבין    ְלֵעיל,-ַהּנִ למי 

דווקא אני בעצמי   -"  ואצונו"ְוכּו',    "קרא את יהושע"ומה שרימז בענין    ,הרבהועוד יש לדבר בזה    ,ברמיזה קצת
לה שסמוך  לו  לקסתְוכּו',  נתן  לא  ממש  ואף  סמיכהותו  סמוך  -פי -על-בפירוש,  סמיכתו  לו  רימז  כבר  כן 
ר תורתו היה במאמר זה בחידושי וכן בענין מה שתחלת חינוכו  ,להתקרבותו אליו ְזּכָ ,  ְלֵעיל(-)כמובא בחיי"מ, סעיף ב' ַהּנִ

רק על ידי   הוא  -ָכה  ְבָר לִ -וֹ ִזְכרֹונכי כמעט כל השארת רשימתו הקדושה של רבינו    ,ובענין מה שנראה בחוש
בכל    ִלְבָרָכה, -נוֹ רוֹ כְ זִ נתן    בי ר ב  הר  רויש  ְזּכָ ואי   ְלֵעיל-ַהּנִ הרבה,  נפלאים  בכתב-דברים  לבאר  ואפילו   ,אפשר 

שם שם, סט"ז; מובא שם שם,   -)  :ְוכּו'  "למען ידעו דור אחרון "כן רשמתי ברמיזה קצת    פי ואף על    ,פה-בעל

 סעיף קצ"ט(. 
 

ִזְכרֹונוֹ אמ ש  :סיפר  עוד  רבינו  למֹוַהְרַנ"ּתְ -ר  ו' ִלְבָרָכה  -ְכרֹונוֹ זִ   ִלְבָרָכה  סימן  התורה  יהושע"  –  )בענין  את  שהוא    ,"קרא 

בלשון שאלה בלשון אשכנז: "ווערסט דיא אמאל ריץ רוט פאר השם ועל ענין הבושה מלפני השם יתברך(    ,מכוונות אלול
פעם מסמיק עד למאוד    -?    "יתברך יתברך  [בושה  ובמר]"האם אתה  כלומר שצריך להת  " מלפני השם   ישבי? 
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המלבין פני "  :)ב"מ נ"ח:(  לברכה-םזכרונכמינו  עד שיתאדם פניו מאוד, בבחינת מאמר ח  ,מאוד לפני השם יתברך

 . ל("תשאבני"ה ברזל, סעיף שיש"ק ח"א,  -) :"ווראי חברו ברבים כשופך דמים, דאזיל סומקא ואתי ח
 

יק-ֵזֶכר  לרבינומוהרנ"ת(    -)  נכנס  התשוב -ימי -בעשרת  כך-אחר ואז  ,  לבו  לפניו כל  וסיפר  ִלְבָרָכה,-ש  וֹ דְוקָ -ַצּדִ
  לפני  שמשיחין   כמו  יתברך,  השם  לפני   מה שבלב  את  כשמשיחין   טוב  הכל   "ועל  ִלְבָרָכה:-ִזְכרֹונוֹ   רבינו  אמר לו

ִלְבָרָכה -ִזְכרֹונוֹ   רבינו  תשובה אמר  בתבש  ואז  ."  'ְוכוּ   אוייס   זיך  מרעט  אז  גוט  איז  און ווייטער"   אמיתי".  טוב  ידיד
-ימי -ובעשרת.  (ב  סימן)"  מוהר"ן -חיי "ב  כמבואר  התעוררות גדולה,  לו  היה  ואז.  יהושע"  את  "קרא  –  'ו  רהתוה

  ומעת ,  יום  משניות בכל  פרקים  י "ח  לימוד:  היינו  נשמתו,  שורש  לפי   ִלְבָרָכה הנהגות-ִזְכרֹונוֹ   לו רבינו  נתן   תשובה
  בהשמטות   ן,"מוהר  חיי  בספר  ראה  -)  רצופים  אחת  להולי   שני ימים  ניעור  ויהיה,  החי   מן   דבר  יאכל  אל  בשבוע  לעת

י   אנשים  כמה  נתקבצו  תורה-ובשמחת  לביתו.  נסע  כך-ואחר  ,(לסעיף תצ"א  ֵ לֹוֵמנּו אצל-מַאְנש  ְ -ּתְ ִזְכרֹונוֹ " מֹוַהְרנַ   ש 
יקצַ -רֵזכֶ   בגדולת רבינו  ונזכרו   טוב,-יום  בשמחת  ִלְבָרָכה לשמוח   על  טיפסו  -  שלו  ובהזמירות  ִלְבָרָכה-ְוָקדֹוש  -ּדִ

הדביקות והגעגועים, והיתה להם חרטה    מגודל(  מליצה  לשון  -)"  ווענט  די   אויף  זיך גידראפעט  זיי   האבן "  הקירות,
יק-ֵזֶכר  כל משך ימי החג לרבינו  מה שלא נסעו  גדולה על  סע לי   בדעתם  הסכימו  כן -ועל,  ִלְבָרָכה-ְוָקדֹוש  -ַצּדִ

  אל   שוב  כן -אם:  לו  ואמר  עליו   כעס,  לאביו של מוהרנ"ת  ה מז  כשנודע.  הבדלה  אחר  טוב-יום-במוצאי   תיכף
יק-ת ֵזֶכר"מוהרנ  נסע  כן -פי -על-ואף  !  ביתי  אל  עוד  תבוא -יום-במוצאי   שלומינו  אנשי  עם  ִלְבָרָכה-ְוָקדֹוש  -ַצּדִ
ֵזֶכר  את  עוד   ומצאו.  טוב יק-רבינו  ב  יש ל  רגיל  שהיה,  בתים-הבעלי   עם   השולחן   אצל  שבוי   ִלְבָרָכה-ְוָקדֹוש  -ַצּדִ

 נסעו  שלא,  יודל  ורבי   אייזיק   שמואל  כן רבי -גם  עוד  אז  שהיו  פי -על-אף,  לבד  בתים  הבעלי   עם  תורה-בשמחת
-ֵזֶכר  רבינו  ואז אמר",  ברסלב   יושבת  ורוני   צהלי : "בשוק  שלומנו  אנשי   זימרו  אז גם  הדרך.  ריחוק  מפני   לביתם
יק   ולא,  סוכה  מענין   מדברת  היא  כי ,  פלא בזה  יהשה",  בי   מעלתם  אשר  על"  -ח  "מ  התורה   ְבָרָכהלִ -ְוָקדֹוש  -ַצּדִ
יק-ֵזֶכר  ת"מוהרנ  זאת  שישמע  בעיקר  רצה  כי ,  באמירתה  המתין   אך  ,תורה-שמחת  עד  רבינו  אמרה -ְוָקדֹוש  -ַצּדִ

 כוכ"א אבני"ה ברזל; מובא בשיש"ק ח"א, סעיף תרכ"ה(. -)ִלְבָרָכה: 
 

ִיְתבָּ ַבּטֵ לְ ח  ַהֶהְכַר  ְרצֹונֹו  ֵני  ִמּפְ ְרצֹונֹו  ַאףַר ל  ה',  ֲעבֹוַדת  ּבַ ַוֲאִפּלּו  ה'  ּוַעת  ִליש  ֵעת  ָכל  ּבְ ּוְלַצּפֹות  ין  ּוְלַהְמּתִ י  -ַעל-ְך  ּפִ
ַאף ְוכּו',  ים  ִ יֹוְקש  ח  ִמּפַ ֹו  ַנְפש  ַעל  ט  ְלַמּלֵ ְלַמֵהר  ִריִכין  ּצְ ֶ י -ַעל-ש  דוֹ -ּפִ ַהּקָ יו  ִמּפִ י  ַמְעּתִ ָ ש  ֶזה  ,  ש  ֵכן  ְלִעְנָין  ִלי  ָאַמר  ֶ ש 

לוֹ  ן הַ   :אֹוְמִרים  תלה(  ְוכּו'   !ְמּתֵ סימן  חיי מוהר"ן  כז;  סימן  הר"ן  ִלְתרוָּפה"    -)  : )שיחות  )"ָעִלים  ( תנ"ט; מובא  תכ"זמכתב 

 . בשיש"ק ח"א, סעיף קנ"ה(
 

פללים מת ה  בליקוטי מוהר"ן סימן ו' אלו  -  ששאל רבינו, אחר שאמר את התורה "קרא את יהושע"  השאלה
איך מרומ  :בסידור האר"י  לי,  עוד מכוונותבתז  "תאמרו  ומה שגבוה  כוונת אלול  כל  זו  ?, כמסופר בספר    "ורה 

ר  סימן ב')  "מוהר"ן -"חיי  ְזּכָ יתה לרבי יודל, שהיה מתפלל עם הכוונות שבסידור האר"י  ה עיקר שאלתו    -  ְלֵעיל(-ַהּנִ

 . (ה"ערסעיף  ,בשיש"ק ח" -) ִלְבָרָכה:-ִזְכרֹונוֹ 
 

ר מַּ ּגָ ׁשֶ נוּ   ּכְ עַ   ֶאת  ְקָרא"  –  'ו  ּתֹוָרה  ל"זַ   ַרּבֵ ֻׁ "ָאַמר'  ְוכוּ   "ְיהֹוש  יט  ַאָמאל  אּון :  אְטש    אַ   ֶמען   ּגִ  נֹוְתִנים  ּוִלְפָעִמים"  -.  "ּפַ
ַעםש,  ל"זַ   ּת "נַ ְר הֲ מוֹ   זֹאת  ְוִקּיֵם".  ְסִטיָרה  י   ֶאָחד  ִאיש    ָהָיה  ַאַחת  ּפַ ֵ לֹוֵמנּו אֹוֵמר-ֵמַאְנש  ְ ָנה  יםלִּ הִ ּתְ   ש  ַכּוָ  ְוֶאָחד  ,ְגדֹוָלה  ּבְ
ל  ְוָאַמר,  ָלַמדישב ו  ִדיםְמ וֹ ֵמַהלּ  ַבְלּבֵ ּמְ ֶ ּמּוד  אֹותוֹ   ש  ן   ְוָהַלךְ ,  ֵמַהּלִ ְמּדָ ה  ַהּלַ לזה שעסק באמירת התהילים.    ,אֹותוֹ   ְוִהּכָ
א  ְוָאז ְדָרש  -ְלֵבית  ת" מוהרנ  ּבָ יש    ,ַהּמִ ַאל  ,זֹאת  ְוִהְרּגִ ָ יתָ   ָמה  ַעל  ְוש  ר   :לוֹ   ָעָנה  ?וֹ תאוֹ   ִהּכִ ָ ם  ֶאְפש  ה  ּגַ  ְלַהּכֹות   הצֶ רוֹ   ַאּתָ

ּבּוִרים  ּוְבתֹוךְ   !?אֹוִתי  יט  ַהּדִ ִ ִחי   לוֹ   הֹוש  ְבּתוֹ   לוֹ   ּוָבא,  ַהּלֶ ַ ַמֲחש  ה  ּבְ ַעּתָ ֶ נוּ   ַמֲאַמר  ְיַקּיֵם  ש  ר-ִזְכרֹונוֹ   ַרּבֵ ְזּכָ ַהּנִ -ִלְבָרָכה 

יֶכףזאת    ּבוֹ   ְוִקּיֵםְלֵעיל,   ה  ּתֵ ִחי   ַעל  וֹ אֹות  ְוִהּכָ וע"ע שם בח"ב, סעיף  ;  תקכ"טף  עיס  אבני"ה ברזל,  שיש"ק ח"א,  -):  ַהּלֶ

 . (תשמ"ט
 

"פעם נותנים    –שאמר: "אמאל גיט מען א פאטש"    -ִלְבָרָכה לענין תורה ו' שבליקו"מ  -מאמר רבינו ִזְכרֹונוֹ   על
שיתן סטירה והכאה  י אואפשר לדעת מתי הוא הפעם הזה, כי אף שחושב שמן הר-אמרו: מאחר שאי  -סטירה" 

כן ימנע עצמו תדיר  -מאחר שיכול להיות שמהראוי ליתן הכאה בפעם אחרת, עלן  כ-פי -על-לענין זה וזה, אף

 שיש"ק ח"ד, סעיף ל"ב; וכ"ה בח"ב, סעיף רב"י, עיי"ש(.  -)מלהשמש בדרך זו: 
 

ביותר  אמר:  הגבוהה  למדרגה  לכסוף  האדם  ביות  ,"צריך  הקטנה  מהמדרגה  ליפול  זיך  …רולא  דארף  "מען   "

 . ע'(סעיף  שיש"ק ח"ב, -):  "…ישט אראפ פאלן פון די קלענסטע דרגאנ ון ציען צו די העכסטע דרגא, א
 

כדרכו בכל שנה. כשנכנס אליו רבי    ,לא נכנס בזמן הקבוע לאמירת תורה  ,השנה האחרון של מוהרנ"ת  בראש
עצמו מ זה, תירץ מוהרנ"ת את  נפתלי לשאלו על  רבי  בן  אולם אחר ראש ם  שואפרים  שאינו בקו הבריאות. 

י מור  השנה אמ ֵ ַאְנש  לֹוֵמנּו את התורה כדרכו,  -הרנ"ת לרבי נחמן טולטשינער, שבכונה לא נכנס לומר לפני  ְ ש 
י  ֵ לֹוֵמנּו שלא באים לקיבוץ כי אם בשביל לשמוע את אמירת תורתו, ועל-משום שראה שיש כמה מַאְנש  ְ כן, -ש 

 , כן בכונה לא אמר תורה -ועל?  ואא יהיה מי שיאמר תורה כזו, כבר יפסיקו לבולם  מה יהיה כשלא יהיה בחיי 
י  ֵ לֹוֵמנּו שצריכים להתקבץ יחדיו בראש השנה אפילו בלי תורה כזו שהוא נוהג לומר. )ואין -כדי שידעו ַאְנש  ְ ש 

ו' תורה  בפירוש  לחכמה"  "פרפראות  בספר  שמובא  למה  זה  ממעשה  שב  ,סתירה  מהלכות  ז'  ת שהלכה 



 5.ח  -דף ו:      מוהר"ן                               תורה ו                                 ליקוטי                     

נתשב הלכות  וליקוטי  האחרון,  השנה  בראש  זוינהיחדשה  הלכה  התחדשה  השנה,  בראש  שאז  לא    ,ו  אולם 

ר ,נאמרה אז אלא אחר ראש השנה ְזּכָ  . שיש"ק ח"ב, סעיף תר"ח( -) ְלֵעיל(:-ומטעם ַהּנִ
 

 )תחילת התורה( . כי צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום
 

מה לו לאדם ולכבוד כלל עד  י  וכ  ,בכבוד עצמו  למעטשלכאורה מה העבודה הזו    ,זהאנשי שלומינו ב  דייקו 

נקט רבינו   ן כ-לכבוד עצמו, ואמרו שע  לבטלשצריך למעט בכבודו, ויותר היה נראה לומר כי צריך כל אדם  
ל בכלרמז שענין זה להרבות בכבוד המקום תלוי במיעוט כבודו, ומיעוט כבודו היא עבודה תמידית    ,לשון זה
ורגע ימי חייו להשתדל למעט    ,עת  נקט    ן כ-ל וע  ,ולהרבות תמיד בכבוד המקום  ,ועוד בכבודוד  עושצריך כל 

ר' לוי יצחק בנדר   ה"חהר  -)  :נקט למעט, והיינו למעט תמיד  ן כ-לע  ,, כי תאוה זו מתגברת בכל דרגא"למעט"

 (.מעדני מלך -ִלְבָרָכה -ִזְכרֹונוֹ 
 

לים מי הוא זה ואיזהו  ואושחוקרים אחריו  והכל ,לכבוד אלקים ְוכוּ' כהזוכי מי שרודף אחר הכבוד אינו 

 )שם(  שחולקים לו כבוד הזה ְוכוּ'.
 

במ  ביארו הכוונה  שלומינו  למטה  הכל"  תבשכה  אנשי  בין  היינו  אחריו",  בעולמות    ,חוקרים  למעלה  בין 

 שיש"ק ח"ו, סעיף רנ"ב(. ו; לךמעדני מ -ִלְבָרָכה -ר' לוי יצחק בנדר ִזְכרֹונוֹ  ה"חהר -) :עליונים
 

ְוכּו'  ( א  )סעיף  ו'בתורה   ִזְכרֹונוֹ י פ  -  "כבוד מלכים חקור דבר, כבוד אלקים הסתר דבר",  -רש בו רבי לוי יצחק 
הכבוד אחר  רודף  הוא  אם  דהיינו  העצמי   ,ִלְבָרָכה:  כבודו  להרבות  בשביל  הם  ופעולותיו  עשיותיו  אזשכל   , 

היינו   ,לשם שמים  יועשואם לאו שכל מ  .לכבוד הזה  ור אם הוא ראוי חקל  והכל חוקרים אחריו  ,"חקור דבר"
היינו שעושה כל    -  , אזי הסתר דבר, ואין חוקרים אחר כבודו. וזה בחינת "הסתר דבר""קיםוכבוד אל"בחינת  

 שיש"ק ח"ו, סעיף רנ"ג(.  -) קים":ומעשיו בהסתר ובהצנע. כי זה הסימן שעושה הכל בשביל "כבוד אל
 

אדם חוקרים על כבודו אם הוא -ואז אין בני ם,קיאזי הוא זוכה לכבוד אל וכו', מן הכבוד רחבוש אבל מי
 )שם(. ראוי אם לאו וכו'. 

 

אדם -. כי זה שבני ,אין זה סותר לכל המחלוקות הגדולות שהיו על הצדיקים הגדולים בכל הדורות כולםהנה  
 ,וכבודו למעלה עולה ועולה בכל פעם  ",דבר  תרהסכבוד אלקים  "כי עליו נאמר    ,חולקים אין נחשב למחלוקת

זו   זהש מחלוקת  אין  מחלוקת  עליו  נתהוה  למטה  שכאן  ומה  למעלה,  הכבוד  שיקבל  האמיתי  הכבוד  עיקר 
יענשו   עליו  החולקים  ואלו  נסתר,  האמיתי  וכבודו  כנגדו,  חשיבות  שום  עליו  לחולקים  אין  כי  כלל,  נחשבת 

 הרה"ח ר' לוי יצחק בנדר ז"ל(.   -) :ההזכמדתם מאחר שאסור לחקור על הכבוד 
 

 )סעיף ב( כשישמע בזיונו ידום וישתוק.  -ובהתשה ועיקר
 

שלומינו ואמרו   אנשי  וישתוק",  "ידום  בזיונו  כשישמע  הוא  התשובה  שעיקר  שאמר  רבינו  בלשון  דייקו 
וגם  ,שדמימה היא בלב כי האדם כשמקבל בזיון צריך לשתוק בפה למחרפו,   , ום בלב ידל  ושתיקה הוא בפה, 

תיו ית' ששלח לו את הבזיון הזה, וצריך להצדיק עליו את דין הביזוי  דומ  ועל   ,ולבלי להתרעם על האדם המבזו

 (.מעדני מלך -ִלְבָרָכה -ר' לוי יצחק בנדר ִזְכרֹונוֹ  ה"ח)הר  :ששלחו לו מלמעלה
 

 )שם(  הוא כתר ְוכוּ'.והכ"ף 
 

ִזְכרוֹ   שמעתי עשרים" שווה  "  וא מספרִלְבָרָכה, שזהו שמובא שאות כ' שה-נוֹ מהרב החסיד ר' לוי יצחק בנדר 

 מעדני מלך(. -):  (620)שניהם בגימטריא  למספר "כתר"

ִזְכרֹונוֹ   היה יצחק  לוי  רבי  למחרפו-אומר  לשתוק  האדם  שצריך  השתיקה  לענין  זוכה  -ידי -שעל  ,ִלְבָרָכה  זה 
גם ש   ה,שענין זה סובב והולך גם לענין עבודת התפיל -  )סעיף ב'(  בתורה ו'  )בליקו"מ ח"א(האדם לתשובה, כמבואר  

בה צריך האדם לחרוש ולשתוק לבלי להתפלל שתבוא שום רעה וצרה ויגון על חברו, על אף שעשה לו רעות 
רבות, וגם בתפילתנו בתהלים וכדומה על מפלת השונאים והאויבים, אין לנו לכוון בהם חלילה על זה או על 

כי דוד המלך שהי  ונוראדצ ה  אחר.  נכוחה מי הוא בחינת ר  ,יק גדול  ומותר    ,כך-מור כלהג ע  ידע  עד שצריך 
בדברים   ומבינים  יודעין  אנו  שאין  אנו  אבל  לטובתו,  העונש  או  המיתה  תהיה  ואז  להכחידו,  עליו  להתפלל 

כאלו כבר    ,עתיקים  יסבב  ברחמיו המרובים  הוא  ברוך  ושהקדוש  לטובה,  הכל  להתפלל שיתהפך  רק  צריכים 

 -)  שיענש ממרום:  ,גדנו, ואם צריך לשכנגדנו להיענשכנלשבין לנו בין    ,שיהיה הכל על צד היותר טוב  תבוסי 

 שיש"ק ח"ו, סעיף רנ"ד(. 
 

בתורה ו'  )בליקו"מ ח"א( בענין המבואר  ,נוי ידי אחד מאנשי שלומ-ִלְבָרָכה על-כשנשאל רבי לוי יצחק ִזְכרֹונוֹ  פעם
ואמר לו: כל ימי חייך  ה  ענ ?    שיזכה לתשובה הראויה  ך האדם להמתין עדי ר צ  בענין ההמתנה, עד כמה  )סעיף ב'(

שנה ועשרים  מאה  במדרש   !  עד  להמבואר  הדבר  את  לאחד    זו,בתורה    בליקו"מ  והובא  ,בהמשילו  מהמשל 
אלו   בכלל  כבר  נכלל  לקבלתו,  בתור  וממתין  עומד  שהוא  זמן  שכל  אפרסמון,  לקנות  הבושם  בחנות  העומד 
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כל הנמצא ועומד בו כבר מתבשם, מה  ם  ושמריחו הנודף ממילא בחנות, כי בחנות של הב  םמי הנהנים והמתבס
ויתבסם בריחו  ויקבל אף הוא את האפרסמון  יגיע תורו ממש,  סוף  כל  כל העת, עד שסוף  גם שמתקדם תורו 

תורו את  ועוזב  מתיאש  אם  אולם  בודאי  ,כראוי,  ותשובה-ועל  .יפסיד  תשובה  כל  והמ  ,כן  המתנה   ,התנוכל 
נחשבים לו גם הם לימי    ,כך בימי חייו-שעצם הזמן שממתין כל  ,מלבד זאת  .תביאהו בסופו לזכות למה שצריך

 שיש"ק ח"ו, סעיף רנ"ה(.  -) זה מבחינת האפרסמון בכל אופן: -ידי -תשובה, שנתבסם על
מתבסם    י ר שה)צ"ע לכאורה לפי דבריו לא מובן לשון המשל בגמרא ביומא לט המתן כדי שאני ואתה נתבסם  

 סגור(   לי בכממילא כל הזמן, אלא מוכרח שמדובר 
 

משל לאחד שבא לקנות  "המתנה,  שהוא בחינת כתר, בחינת    -תשובה  בענין    )בסעיף ב'(המבואר בתורה  בענין  
ִזְכרֹונוֹ   בי ר  סידהחרב  ְוכּו'. שמעתי מה  ", אומרים לו המתן   ,אפרסמון  יצחק בנדר  ִלְבָרָכה, שזה האפרסמון -לוי 

להלן  נתי חב  הוא המבואר  לחכמה  והסייג  הכתר  ועלרהתוב  השגת  חייב  -,  זה,  אפרסמון  לקנות  כשבא  כן 
מחמת מעשיו ודרכיו הפגומים, ואם יתנו לו זאת תיכף ומיד, יפגם   -  כי אינו ראוי לקבל זה האפרסמון   ,להמתין 

  , ובזה תנקה מוחך  ,תקוותרבה ברצון ובהשתוק   ,כן אומרים לו המתן-ואדרבא יבאיש ריחו. על  ,זה האפרסמון 

 מעדני מלך(.  -): וכך מדרגא לדרגא יבוסם כולו ,ן זה האפרסמון הקדושמ  עטועל ידי זה תוכל לקבל מ
 

משל לאחד שבא לקנות  "המתנה,  שהוא בחינת כתר, בחינת    -תשובה  בענין    )בסעיף ב'(המבואר בתורה  בענין  
א  עד שהיא היא עיקר התשובה, הל   ,ת ההמתנהודב עא  מה הי  ריך להבין וצ  ְוכּו'.  ",אומרים לו המתן   ,אפרסמון 

-ףא  , בהמתנה. אכן ענין ההמתנה הוא עצם הדבר מה שהאדם עומד על עמדו  האורה אין שום עבודה ועשי לכ
שום התעלות  י פ-לע ומרגיש בעצמו  רואה  ניסוג אחור  ן כ-י פ-ל ע-ףוא  ,שאין  ומצפה   ,אינו  וממתין  עומד  רק 

 , מקרבין אותו מלמעלהן  אישעדיין    מן ז-לכי יודע שכ  ",ה פני אלקים רא א וא  מתי אב"וכוסף ומשתוקק ומתגעגע  
וע לזה,  ראוי  אינו  עדיין  כי  ויתעלה  די י -לזהו  יזדכך  עצמן  והכיסופין  להמדריגה    ,הרצונות  להגיע  שיזכה  עד 

בחי  ו  נתהעליונה שהיא  ִזְכרֹונוֹ   -)  ":לפום צערא אגרא"האפרסמון,  בנדר  יצחק  לוי  ר'  שם  ב  הִלְבָרכָ -הרה"ח 

 (.מעדני מלך –שי שלומינו אנ
 

שלומא  עםפ  כששאלו מאנשי  ִזְכרֹונוֹ   ,נוי חד  רבינו  של  תורתו  כל  ועומד  מושתת  שעליו  הענין  יסוד  -מהו 
הסבלנות עבודת  הוא  ענינו  כל  יסוד  ענה:  הקדושים,  מספריו  היוצא  למעשה  הלימוד  עיקר  ומהו   ,ִלְבָרָכה, 

זכרונם רבותינו  שאמרו  מה  המתן"   :הלברכ-ובחינת  לו  אומרים  אפרסמון  לקנות  ו' ר  ואהמב  -  "הבא   בתורה 
ולהמתין הרבה הרבה לישועת ה' בכל עת, ולהרבות בתפילה ותחנונים    ,, והיינו לאגור כוח וסבלנות)בסעיף ב'(
חו בבחינת  וואריכות אפים מופלגת, עד שיזכה למה שיזכה, כל אחד לפי השתדלותו בענין זה. וכפי כ ,ללא הרף
לתכלית    ,סבלנותהוה  ההמתנ  שיגיע  עד  יותר,  יתעלה  כל  דרהנכן  והולכים  סובבים  זה  קוטב  וסביב  ממנו.  ש 

יק-תורותיו ושיחותיו של רבינו ֵזֶכר  שיש"ק ח"ו, סעיף ת"ע(.  -) ִלְבָרָכה ותלמידיו:-ַצּדִ
 

: "המבייש פני  רין צ"ט. ק"ז.(דהסנ)ִלְבָרָכה  -ִזְכרֹוָנם-ִלְבָרָכה במה שאמרו רבותינו-אומר רבי לוי יצחק ִזְכרֹונוֹ   היה
לעולם הבא"  ,  חבירו ברבים לו חלק  ִזְכרֹונוֹ   -אין  בוודאי האמת כמאמרם  זה  -אף שזהו  ִלְבָרָכה שאיבד אדם 
ואם היה אפשר-עולמו,  לכאורה  ולרדפו  אחת  מנה  להמבייש  יחזיר  שהמתבייש  שטוב  לחשוב  כן    כדי,  אפים 

  להחריש   שיי המתב  האדם  צריך  כן   פי   על   אף  -בזה שביישו    ם לווש  חס  עולמו   יאבד  שלא  שחת,  מרדת  להצילו
 עולם   בבחינת  לתשובה שלימה  הוא  זוכה  ששותק,  זו  ובשתיקתו  עולמו.  איבד  המביישו  אף שזה  על   ולשתוק,

 -)כזה:    באופן   הבא  לעולם  אחראי   ואינו  שאיבדו,  חבירו  של  עולם הבא  בחינת  שהוא'.  ו  בתורה  כמבואר  הבא,

 (.  א"רלו, סעיף "ק ח"שיש
 

ש   הנה בחידמ ה  נתבחי ידי  -עלרבינו במאמר מבאר  לכתר, שזה  זוכה  נקודה   נתימה על הבזיון,  האלף שהוא 
וו עליונה  ונקודה  ואחאתחתונה  בחי   ךכ-רו,  שזה  לידום   נת ביאר  היטב  לזכות  כדי  כי  והאוהל,  ויהושע  משה 

כן מקבל    ,יותר באהל הצדיק  קבוולשתוק על הבזיונות בהכרח לו לקיים 'לא ימוש מתוך האהל', וכל מה שד
ולשתו לידום  כן   עלק  כח  הצדיק  באוהל  ישיבתו  בכח  רק  כי  ודרגא,  דרגא  בכל  ומתחדשים  הבזיונות הבאים 

 רל"י בנדר ז"ל(. "חהרה -) :זוכה לקבל זה לשתוק ולידום ולחרוש
 

ִזְכרֹונוֹ   רהנאמר תו  כידוע לבית מדרשו של   תקרבותובה  ףיכִלְבָרָכה, שת-ו' בתחילת התקרבותו של מֹוַהְרַנ"ּתְ 
 , יהושע כנגד משה  נתובכוונה נאמר לו זאת עבורו, כי הוא היה בבחי  נים,פאר ב היטב המבוו  ינלימדו רב   ,רבינו

ידום וישתוק  ענינושהוא התלמיד כנגד הרב, ועיקר   'ישמע בזיונו  זו של   ; כמה וכמה שנים  'תלוי היה בבחינה 
ו בחינת המתן המבואר ימ קיואביהו שלא    בנדאילו  ו].  ניםפאר בהמבו  ן'תמ 'הענין בחינת  גם    ולימדו רבינו היטב

י, ג(  ה'  "אש זרה אשר לא ציוה אותם" הקריבו  ו  פנים, הרה"ח ר' לוי יצחק  )  זה[:-ידי -על  , נתגלגלה מיתתם)ויקרא 

 .בנדר ז"ל(

תקכט אות  ַז"  -  שיש"ק  נּו  ַרּבֵ ַמר  ּגָ ֶ ש  יְ ּכְ ֶאת  ְקָרא  ו'  ּתֹוָרה  עַ ל  ֻׁ אָ וכו  הֹוש  נֹוְתִנים    ַמר:'  ַעם  "ּפַ  " אְטש  ּפַ ַא  ֶמען  יט  ּגִ ַאָמאל  "אּון 
ָנה ְגדֹוָלה ְוֶאחָ  ַכּוָ ים ּבְ ִהּלִ ַעם ַאַחת ָהָיה ִאיש  ֶאָחד ֵמַאַנ"ש  אֹוֵמר ּתְ ר  ד ֵמַהּלֹוְמִדים ָלַמד, ְוָאמַ ְסִטיָרה". , ְוִקּיֵם זאת מוהרנ"ת ַז"ל, ּפַ

ּמ  ל אֹותֹו ֵמַהּלִ ַבְלּבֵ ּמְ ֶ יָת אֹותֹו,  ָהלַ , וְ ּודש  ַאל ַעל ָמה ִהּכִ ָ יש  זאת ְוש  ְדָרש  ְוִהְרּגִ א מוהרנ"ת ְלֵבית ַהּמִ ה אֹותֹו, ְוָאז ּבָ ן ְוִהּכָ ְמּדָ ְך ַהּלַ
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יט ל ִ ּבּוִרים הֹוש  ה רֹוֶצה ְלַהּכֹות אֹוִתי? ּוְבתֹוְך ַהּדִ ם ַאּתָ ר ּגַ ָ ַ ָעָנה לֹו ֶאְפש  ַמֲחש  ִחי, ּוָבא לֹו ּבְ ֶ ְבּת ֹו ַהּלֶ נּו ַז"ל  עַ ֹו ש  ה ְיַקּיֵם ַמֲאַמר ַרּבֵ ּתָ
ם(. ָ ִחי )ש  ה אֹותֹו ַעל ַהּלֶ יֶכף ְוִהּכָ "ל, ְוִקּיֵם ּבֹו ּתֵ  וצ"ע הכוונה בזה והקשר של זה לתורה         ַהּנַ

  בהרמת יד ואעפ"כ אמר כנ"ל ומדלא   ואולי כלפי מה שאמר שעיקר התשובה ישמע בזיונו וידם וישתוק הרי כ"ש שלא יגיב 
עוא לפעמים  הרי מר  מוהרנ"ת  כי  וצ"ע  כן,  "אמאל"  סתירה  אבל  לא,  לעולם  שזה  משמע  עסיסית   בעקיצה  למחרף  נים 

כשסבר שבא לפניו האמאל הזה לא היה זה כשחרפוהו והרי זכה בחרפות ובזיונות די והותר ויותר מרבים ואעפ"כ לעולם  
 .רק אחר שהיציע המכה שיכוהו ש אחר וגם אזנ"גיע ה"אמאל" אלא כשביזו וסתרו לאלא סבר בשעה שחרפוהו שה

ח"ב עיין שם  נִ -  תשמט–עוד  ֵאיֶזה  ר  ְלַזּמֵ ִהְתִחּלּו  ֶ ש  ּכְ ַעם  ּפַ ְוָכל  ת  ּבָ ַ ש  ְסעּוַדת  ּבִ ָמקֹום  ֵאיֶזה  ּבְ ַאַנ"ש   ִעם  מֹוַהְרַנ"ּתְ  ב  ַ ָיש  ַעם  ּגּון  ּפַ
 ֶ ש  נּו אֹו ּכְ ּלָ ֶ נּוַסח ש  עֲ ּבְ ּבּוִרים ּבַ ר ּדִ ר ִנּגּון ַאַחר ְולֹוַמר ֵאיֶזה  ֹוַדת ה' ִיְת בָרצּו ְלַדּבֵ ִהְתִחיל ְלַזּמֵ ֶ ֶזה ש  ד, ּבָ ַרְך, ִהְפִריַע ָלֶהם ֵאיֶזה ִמְתַנּגֵ ּבָ

לָּ  ֶ ּגּוִנים ש  ִרים ֶאת ַהּנִ ָ נּו ש  ּלָ ֶ ְלָחן ש  ֻׁ ש ּ ָנה ֵאָליו מֹוַהְרַנ"ּתְ ְוָאַמר לֹו "ּבַ ּבּוִרים, ּפָ יחּדִ ִ ִרים ֶאת ַהש ּ נּו"וֹ נּו ּוְמַדּבְ ּלָ ֶ יי אּוְנֶזער ִטיש  ת ש  , "ּבַ
" ָעָנה לֹו מֹוַהְרַנ"ּתְ  ט"?!  ְ ִניש  ְוִאם לֹא?! "ָטאֶמער  ֲעזּותֹו,  ּבַ ַאל  ָ ְוש  יחֹות".  ִנּגּוִנים אּוְנֶזעֶרע שִֹ ט ֶמען"  אּוְנֶזעֶרע  ְ אְטש  ְלָך   -ּפַ רּו  ִיְסּתְ

ִנים. )ראה לעיל בח"א ּפָ  , סעיף תקכ"ט(.[ ּבַ

ֶהם,  -רבי  סימן  -בח"ודש  שיח שרפי ק  -ר  ועיין במקום אח ּוַע ִעּמָ ֲעש  ַ ִעְנַין ַהש ּ ִנים, ֵהן ֶאת  ַהּבָ ִחּנּוְך  ּבְ נּו ְמֹאד  ַרּבֵ ַלל  ָ דּוַע, ש  ּיָ   ּכַ
אֹות ַלְיָלִדים. אּוָלם אָ  יחֹות ָהַר"ן" ִסיָמן נ"ט, ְוֵהן ֶאת ַהַהּכָ ֶפר "ש ִ ּסֵ ְמֹבָאר ּבַ ַעם נֹוְתִניּכַ נּו: "ּפַ יט ֶמען ַא   ְסִטיָרה..."ם  ַמר ַרּבֵ "ַאָמאל ּגִ

ַעם" ְלַפַעם ַאֵחר: ִדיר ָצִריְך ָהָאָדם ִלְדחֹות ֶאת ַה"ּפַ ּתָ ֶ ..." ְוָהיּו ַאַנ"ש  אֹוְמִרים ש  אְטש   ּפַ

ח" שם  ִזְכרֹונוֹ   -  לבסימן  -דעוד  ינּו  ַרּבֵ ַמֲאַמר  ו'-ַעל  תֹוָרה  ְלִעְנַין  ִליקּוֵטי  ִלְבָרָכה  ּבְ ֶ ֶ   -מֹוֲהַר"ן  -ש  "ַאָמאאָ ש  ַא  ַמר:  ָמען  ִגיט  ל 
  " ַעם נֹוְתִנים ְסִטיָרה" )ראה לעיל ח"א סעיף תקכ"ט(    –ַפאְטש  ִאי  -"ּפַ ֶ י  -ָאְמרּו: ֵמַאַחר ש  ַעם ַהֶזה, ּכִ ר ָלַדַעת ָמַתי הּוא ַהּפַ ָ ֶאְפש 

ן ְסִטיָרה ְוַהכָּ  ּתֵ ּיִ ֶ ִמן ָהָראּוי ש  ֶ ב ש  ֵ חֹוש  ֶ י-ל עַ -ָאה ְלִעְנָין ֶזה ָוֶזה, ַאףַאף ש  ַפַעם ֵכן מֵ -ּפִ ָאה ּבְ ן ַהּכָ ָהָראּוי ִליּתֵ ָיכֹול ִלְהיֹות ֶשּמֵ ֶ ַאַחר ש 
ֶדֶרְך זּו:  -ַאֶחֶרת, ַעל ש ּבְ ּמֵ ּתַ ְ ִדיר ִמְלִהש  ן ִיְמַנע ַעְצמֹו ּתָ מדנקט אותו לשון פעם נותנים סתירה אולי יש קשר בין שתי           ּכֵ
 . השיחות

על זה  מגדף את ה' או את הצדיק  שסטירה" זה מדובר על מי  עמים נותנים  שכותב ש"לפד"ה דשמטן גדפייהו    ל הנחמי  ועיין  
וקצת צ"ע הרי          אסור לשתוק וכאשר נשמע מפיו הק' שאמר לענין כזה שאעפ"כ צריך לפעמים לסטור לאחד על לחיו.

 כפי המסופר בשיחה הנ"ל לא מדובר בגידוף כלפי מעלה 

תנינא פח תנינא וכולן קשורות יחד כפי שנתבאר בפנים ועיין  פב תנינא פז  ם תורות  ועיין גת אלול  דברת מכוונותורה הזו מה
בסוף הליקוטים  הא'ש'ה'.    שכתב  ביאור  והיא  האבידה,  למציאת  מסוגלת  התורה  שזאת  הקדושים  מדבריו  המבואר  כפי 

יתברך שבתוך הנראה לעניות דעתי מכותלי דבריו הקדושים שהעיקר הוא ממציאת אל יען אשר  קותו  באבידתה ירידה. 
והיא    ר"ת אש"הותבא במדריגות התחתונות והרחוקות כנודע, ]ואשר עליהם סובב הכתוב הנ"ל, א'ציעה ש'אול ה'נך,  תרד  

 [:   שמזלו בתולה אשה דייקאבמזל אלול כנ"ל 

: ֶזה ָהָאָד   ָאְמרוּ   -עיין שיש"ק ח"ד אות קיז    -  אציע שאול הנך רוּ ַאַנ"ש  ָ ח ְוש  ּנָ יִריָדה  ם ַהּמֻׁ ּבִ וְ י  דֹוָלה  ּום  אֵ ּגְ ק ְלש  ֶ ּכַֹח ְוֵחש  ּבֹו  ין 
לֶ  ַהּמֶ ֵאָליו  ּוָבא  ְחָלה  ּנֶ ֶ ֶלְך ש  ַהּמֶ ְלֶעֶבד  ּדֹוֶמה הּוא,  ּבֹו,  רּוי  ָ ֵבדּות ַהש ּ ְוַהּכְ ָהַעְצבּות  ֵמֲחַמת  ָבר טֹוב  ָרָאהּו ַהחֹוֶלה ּדָ ֶ ּוְכש  רֹו,  ְלַבּקְ ְך 

ָפָניו ּוְלַהּדְ ָרָצה ָלקּום   אוּ ִמּלְ ּיָ ָלל ּוְכָלל ֲעבּוִרי,  א  ת ְלֶמֶלְך,רֹו ּכַ ץ ּכְ ְתַאּמֵ ְמקֹוְמָך ְוַאל ּתִ ַכב ּבִ ְ ֶלְך ְרצֹונֹו, ָאַמר לֹו: ש  ָרָאה ַהּמֶ ֶ ש  ּוָלם ּכְ
 ֵ ש  הּוא,  ה  ַעּתָ ְוֶחְפִצי  ְרצֹוִני  ל  ּכָ א  ֶאּלָ אֹוְתָך?  ְלַהְטִריַח  זֹאת  ּכָ ֵעת  ּבְ אִתי  ּבָ ֶ ְוִכי  ש  זֹאת  ַרק  ַדע  ַהּמֶ ּתֵ הּוא  ּוָבאֲאִני  ְרָך  ִת ֶלְך  ְלַבּקֶ י 

וֹ  ַנְפש  ַמְכאֹוֵבי  ָלרֹב  ה  ָ ש ּ ְקדֻׁ ּבִ ֶ ש  ָבר  ּדָ ּום  ְלש  ּוֶמֶרץ  ק  ֶ ֵחש  ּום  ש  ּבֹו  ֵאין  ֶ ש  ָהָאָדם  ֶזה  ֵכן  מֹו  ּכְ דֹוש  ִלְכבֹוְדָך.  ַהּקָ רּוךְ -,  הּוא -ּבָ ֶ ש  הּוא 
רֹו, ְלַבּקְ א  ּבָ חֹוִלים,  ר  יִ   ְמַבּקֵ ֶחְפצֹו  ר  הוּ ְוִעּקַ ַרְך  יֵּ ְתּבָ ֶ ש  ַרק  דֹוש  ַד א  ַהּקָ ֶ ש  ְוַיֲאִמין  רּוךְ -ע  ַמה  -ּבָ ְוָכל  ָהעֹוָלם  ֶאת  ּוַמְנִהיג  ֶמֶלְך  הּוא 

רֹו ַוֲעַדִין ָחֵפץ   א ְלַבּקְ ה. ְוהּוא ּבָ ַרְך ְוִיְתַעּלֶ ָעַבר ְועֹוֵבר ָעָליו ַהּכֹל הּוא ְלטֹוָבתֹו ּוֵמִאּתֹו ִיְתּבָ ֶ ל  בּ ש ּ ּדֵ ּתַ ְ   ר מֹו ְוַלֲחזְֹלַהְבִריא ַעצְ ֹו, ְוִיש 
ִמּקֶֹדם.  ְרתֹו ּכְ ָ  ּוְלש 

ר  עֹוד ָאַמר  : ִסּפֵ ֶ נוּ   ש  ִעְנַין)  ל"זַ   ּתְ "מֹוַהְרנַ לְ   ל"זַ   ַרּבֵ עַ   ֶאת  ְקָרא"  ָואו  ִסיָמן  ַהּתֹוָרה  ּבְ ֻׁ הּוא",  ְיהֹוש  ֶ ַנת  ש  ּוָ ה  ִעְנַין  ְוַעל  ֱאלּול  ִמּכַ ָ   ַהּבּוש 

ְפֵני ֵ   ִמּלִ ַרךְ   םַהש ּ ֹוןלְ בִּ (  ִיְתּבָ אֵ   ש  ְ ְלש    ָלהש  ַנז  ןוֹ ּבִ ּכְ ְ יא  ֶוועְרְסט":  ַאש  אל  ּדִ ּמָ אר  רֹוט  ִריץ  אַּ ם  פַּ ֵ ׁשּ ךְ   הַּ רַּ ה  ַהִאם"  -)  ?"  ִיְתּבָ ַעם   ַאּתָ  ּפַ
ה  ֵמרֹוב]  ִלְמֹאד  ַעד  ַמְסִמיק ָ ם  ִמִלְפֵני[  ּבּוש  ֵ ַרךְ   ַהש ּ לֹוַמר.  (?"  ִיְתּבָ ִריךְ   :ּכְ ּצָ ֶ יֵּ   ש  ם הַ   ִלְפֵני  ְמֹאד  ש  ְלִהְתּבַ ֵ ֶ   ַעד  ַרךְ ִיְתבָּ -ש  םיִ ש  ָניו   ְתַאּדֵ   ּפָ
ְבִחיַנת, ְמֹאד ין ל"ֲחזַ  ַמֲאַמר ּבִ ְלּבִ ֵני ַהּמַ ים ֲחֵברוֹ  ּפְ ַרּבִ ֹוֵפךְ  ּבָ ש  ִמים ּכְ ָאִזיל ּדָ  תשל(-)שיש"ק א .ִחְווָרא ְוָאֵתי סּוְמָקא ּדְ

ב או"א  כבוד  לק"ה  עיין  הוא'  ז  ' וגם  הכבוד  עיקר  כמב  כי  בחי' אדם  )במאמואר  ע"י  הנ"ל  תנינר  עא  הוא    א(תורה  ועיקר 
בשלימות ועיקר שלימות בחי' אדם הוא ע"י האלף שבאדם כי לית אדם בלא אלף )תי"ז בהקדמה ד' ז' ע"א(   כשבחי' אדם

ם שהם אבל כשהאלף נסתלקת ח"ו אזי נשאר דם היינו בחי' התגברות הדמים שהוא בחי' פגם הברית פגם הכבוד שהבגדי
מלוכל כבוד  י בחי'  על  ח"ו  הכים  התגברות  דומי'  דמדי  נאלמתי  בבחי'  הדיבור  נסתלק  ידם  שעל  נדות  דם  בחי'  שהם  ים 

 החשיתי מטוב כמובא. וזהו בחי' פגם הכבוד כי עיקר הכבוד ע"י הדיבור שהוא גדר האדם כ"ש רבינו ז"ל במ"א.

 עד כאן השיחות 

 * 
 הקדמה 

 בה יתבאר:
 פים ובה טז סעי פתיחה

 עומק כלליות הענין
 של עוה"ז ועוה"ב הכבוד והתשובה

 כוונות אלולולהנותן בים דרך שב קשר התורה שלנו לתיקון הברית
 מרכבה למידות עליונות ביאור המושג 

 ה -שם אהי
 ותהבקיא ק סודשם יב



 8.ח  -דף ו:      מוהר"ן                               תורה ו                                 ליקוטי                     

 סיכום כללי
 תשובה על תשובה 

 ראשי פרקים מהתורה 

 פתיחה
 דת הענוה.  מיצד לזכות לבתורה זו מבאר רבינו כ

אפילו  ,יותר מכל אדם אחר ,עבור זה כיר ערך עצמו ברור לו שלא מגיע לו כלוםשמ היא שאע"פ גדר הענווה )
 (הקטן שבישראל 

שהוא האור שזוכה לו    ,ענוה אלא כבוד אלקים  מזכירתכלית התורה לא  כשמבאר  אמנם בתחילת התורה   .א
 וה ענחקור מדת ההלך לרבב"ח  ביאר ש   חאור על מאמר רבב", אבל בתחילת הבימי שמכין את כִלי הענוה

שצריך  יותר  מבאר  שם  רעז  תורה  ריש  ועיין  עליו,  דשין  שהכל  כמדבר  להיות  עצמו  נותן  שאדם    דהיינו 
להיות כעפר שהכל דשין עליו ואעפ"כ הוא נותן להם כל מיני טובות שמגדל פירות וכו' ומוצאים בו אבנים 

   .טובות

עילאהשו האפירו  כבוד אלקים .ב ב )כמב  רת החכמה  י ואר  נקתורה  כמ"  ראד שכבוד  והארץ האירה אור  ש 
ואיתא  אור( ש  ומכבודו  נקראת  קצז   החכמה  תורה  ועיין  אלקים  כבוד  שהיא  עילאה  לחכמה  זוכה  שהעניו  דהיינו 

ול  הקשר ההדוק בין ענוה לחכמה. דהיינו שענוה הבסיס שלה הוא מדת הביטול והחכמה היא שעושה את מדת הביט
תבטל למי והיכן שאסור ומופקע מעזות דקדושה.    סוד החכמה  שמלה דהיינו  יא ענוה פסוהזו לענוה ובלא חכמה ה

רמוז בנוטריקון כח מה דהיינו מה כוחי להשיג במופלא דהיינו הכתר שמעל החכמה. והיא שרש לכל מיני ביטול אלא  
הנ  צריך להאיר למדת הביטול  לכן  ביטול לע"ז  כ שבנפילתה היא  שתיהיה  די להחיותה  מוכה ממדת החכמה הגבוהה 

 .ת תמיד כלפי הקב"ה ולא לדבר זרונמכו

הנ"ל    אור .ג אהחכמה  השגה  בה  אין  באמת  כי  דבר  הסתר  אלקים  כבוד  וכמבואר ל היא  השלילה  בדרך  א 
מפרש  ו  ,שעל כן נקראת החכמה מרחקים כי אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני ופג תנינא  בתורה מ' תנינא  

והיינו כבוד אלקים הסתר   ,שגתה האמיתית ה  זוממנו,  ה  היא רחוקג שמשי האדם  דהיינו שעד כמה שרבינו  
והיינו כבוד   ( היא מהארת החכמה  אמיתית)עיין תורה קצז שענוה    ענווהב  בחכמה זו זוכה, ומי שזוכה  דבר

 אלקים 

וכבוד החילוק בין כבוד אלקים לכבוד מלכים הוא פשוט שכבוד אלקים הוא הכבוד שמכבדים   .ד את הש"י 
 ילא מבע מצא שמי שזוכה לכבוד אלקים אזי גם כשמכבדים אותו  נ  .אדם  ני ם בכבוד שמכבדי מלכים הוא  

הוא בוודאי לא מייחס את כבוד והחשיבות לעצמו אלא גם המכבדו לא מתכווין אליו אלא שמכבד אותו  ש
יה של ענוותנותוזה כיון שמרוב  ע"י שמכבד אותו. ש"י את הקב"ה דהיינו שמכבד את ה כיוון שהוא מייצג לו

מה   זועיין לק"ה ברכת הפירות ה' כב   כל הרואה אותו מתעורר לכבד את הש"י על ידו.  יםלכבוד אלק  וכההז
   .שכתב שם שצריך לכלול כבוד מלכים בכבוד אלקים והיינו כנ"ל

לא   ו. דהיינבודהעבודה בזה היא לברוח מן הכ  ראשית ועיקר כן    ענווה עלמדת  כיון שהתכלית כאן היא  ו .ה
עצ  מאח להחשיב  יותר  לתת  מו  ולא  מאחר.לאר  יותר  להחשיבו  שצריך    חרים  יד  בתורה  מבואר  ובאמת 

   להרגיש קטן מכולם ואפילו ממדרגת עצמו עי"ש.

הישות והגאווה  זובחים את מדת הכבודזוכים לענווה דהיינו כבוד אלקים הנ"ל ע"י שעוד מבאר רבינו כיצד  . ו
  .ק ודומםע"י ששומע חרפתו ושות

זוכיםיד  שעלובה  התש  עיקרזה  ומבאר ש .ז כנ"ל והיא  ל  ה  וכן מצינו בחז"ל    ,לכל המדות  חתיקון כלליענוה 
פשעיו כל  על  לו  שיעבירו  זוכה  מדותיו  על  דייקא  ,שמעביר  למחרפיו  המעביר  לדוגמא  ואע"פ    ,ונקטו 

המדות לכל  הכוונה  לכאורה  מדותיו  על  כגון   ,שמעביר  אכי  גם  ותאות  קנאה  בסוף מדת  בזה  )ועיין  לה 
 ת ב( אול 'ה ההוספ  התורה

 
כענין הכתוב בקהלת ח' א' חכמת אדם תאיר פניו, הנה תראה  נקרא אור    מה הנה החכ   -יששכר כסלו ד' נז.    ן בניעי  -  נקרא אור   חכמה   ו

בד  נמצא  והשכל  החכמה  עפ"י  הולך  הסומא  )כתאפילו  חז"ל  רברי  קח:(  וואה  ובות  השכל  כי  אדמון  דברי  את  הו החכמ אני  המאיר  ה  א 
יד( כסיל בחשך הולך. ול והרואה ובהיפוך בכסילות הנה נקרא חושך כמה דאת אמ  ב'  יון נקרא חושך כי רצו לבטל  ר )קהלת  כן מלכות 

 חכמת התורה שהיא אור ולהגביר חכמות חצוניות שהן כסילות וחושך 

ָ ְמבֹ   י כִּ   -כב    'ה הלכה    הפירות ברכת    לק"ה   ז ת ַהּתֹוָר ָאר ש  ְתִחּלַ ִריִכין ִלְברֹ ם ּבִ ּצְ ֶ ְיָקא זֹוכִ ה ש  בֹוד. ְוָאז ּדַ בֹוד ֱאלִֹקים וְ ַח ִמן ַהּכָ ן  ין ִלְבִחיַנת ּכְ כּו' ַעיֵּ
אי כָּ  ַוּדַ י ּבְ בֹוד ֱאלִֹקים, ּכִ ְבִחיַנת ּכְ בֹוד ְמָלִכים ִנְכָלל ּבִ ַהּכְ ֶ ם. ַהְינּו ש ּ ָ בֹוד ש  ש  לְ   ל ַהּכָ יֵּ ֶ עֹוָלם הּוא  ֵאיזֶ ש  ּבָ ֶ בֹוד  ִחי בְּ ה ָאָדם ש  הּוא ּכְ ֶ בֹוד ְמָלִכים ש  ַנת ּכְ

הוּ  ֶ ְחּתֹונָ עֹוָלם ַהזֶּה ש  ה ַהּתַ ּדָ ִחיַנת ְנקֻׁ ֹו לִ א ּבְ ְרש  ָ בֹוד ְמָלִכים ְלש  ר ּוַמֲעֶלה ֶזה ַהּכְ ֵ ֵאינֹו ְמַקש ּ ֶ ל ְזַמן ש  ִחיַנת ַמְלכּות, ֲאָבל ּכָ ים  ִק בֹוד ֱאלֹ ְבִחיַנת כְּ ה ּבְ
ֵאינֹו   ֶ ָבר. ש  ר ּדָ ֵ ְמקַ ַהְסּתֵ ָדה ָהֶעְליֹוָנה ַעל ש ּ קֻׁ ּנְ ְחּתֹוָנה ּבַ ה ַהּתַ ּדָ ּוָבה ָאז ֶנֱאָמר עָ   ר ְנקֻׁ ש  בֹודֹו  ְיֵדי ַהּתְ ַהּכֹל חֹוְקִרין ַעל ּכְ ֶ ָבר ש  בֹוד ְמָלִכים ֲחקֹר ּדָ ָליו ּכְ

ֲאָבל  ם,  ָ ש  בָֹאר  ּמְ ֶ ש  מֹו  ּכְ עֹוֶש   ְוכּו'  ֶ ש  ּובָ ּכְ ש  ּתְ עַ ה  עַ ה  ֵלמּות  ְ ש  ּבִ ּוָבה  ש  ּתְ ֶ ד  ל  ְמָלִכי ש  בֹוד  ּכְ ר  ֵ ְמַקש ּ ָאז  ֱאלִֹקים,  ִלְכבֹוד  י  זֹּוֶכה  ּכִ ֱאלִֹקים,  ְכבֹוד  ּבִ ם 
 ֵ ִביל עֹוָלם ַהזֶּ ְמַקש ּ ְ ש  בֹוד ּבִ ל ַהּכָ י ֵאינֹו ְמַקּבֵ א, ּכִ ְכבֹוד ָהעֹוָלם ַהּבָ בֹוד ָהעֹוָלם ַהזֶּה ּבִ ָלל  ר ּכְ בִ ה ּכְ ְ ש  ֵדי  יל ה ַרק ּבִ ַרְך ְלַבד ּכְ ַרְך  בֵּ ְלכַ ' ִיְתּבָ ד ה' ִיְתּבָ

ִחיַנת מַ  ֵני עֹוָלמֹות. ְוֶזה ּבְ ְ ש  ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרוֹ ּבִ ֶ ְרֵעי ְלַבְלֵעּה ְוָאְמרּו, ְוָאְמ ה ש ּ בֹוד ַרֲהֵטי ּתַ לֹמֹה ְוָיבֹא ֶמֶלְך ַהּכָ ְ ָאַמר ש  ֶ ש  א  רּו ִמי הוּ ָנם ִלְבָרָכה ּכְ
ֶ ַהכָּ   ֶזה ֶמֶלךְ  "י ש  ִ ָאמַ בְ ּסָ בֹוד. ּוֵפֵרש  ַרש  ֶ יָון ש  בֹוד ַעל ַעְצמֹו ּכֵ ָאַמר ֶמֶלְך ַהּכָ ֶ בוֹ רּו ש   ד ֶסָלה ָנחּו ְוכּו'.ר ה' ְצָבאֹות הּוא ֶמֶלְך ַהּכָ

כט   ח מתי   עיין תורה  מדברת  שלנו  שתורה  תנינא  פז  תורה  ועיין  הברית  תיקון  הוא  כללי  א שתיקון  הברית  נזכ קון  שלא  תיקון  בה    ר ע"פ 
בין  קון הברית עיין תורה יא הקשר ההדוק  ולהבין מדוע כאן התיקון כללי הוא תיקון הכעס ובתורה כט תי   בזהור  הברית ועיין לקמן הביא 

 גאוה וניאוף דייקא )אע"פ שכאמור גאוה היא שרש כל התאוות( 
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כי באמת שרש כל המדות הרעות היא הגאוה וכפי שמבואר בכתבי האריז"ל שכל המדות הרעות אור  ביוה .ח
ע"י הגאוה  גאווה לא מצליח לתקן מדותיו    ,טהן משבירת הכלים שנגרם  נעשה בכל אדם שע"י  וגורם וכן 

רעות.   מדות  כלים  הענוה  לשבירת  מדת  כל המדותלכן    מה חכ  בראשית  וכמבוארע  דוכי הטובות    כוללת 
  שער הענוה פ"ג.

וידוע בכתבי האריז"ל שתפארת דבינה  .ט ומבואר בחסד לאברהם שעולם התשובה הוא ספירת הבינה  ידוע 
אור  והפירוש שאדם רוצה לשוב בתשובה אזי מאיר עליו    . דהיינו שליש אמצעי שלה שם הכתר של זעיר

והסיוע הזה הוא מבחי'   גה.דרעלות מנו לדהיי   ו ית'י ללו לצאת ממדרגתו ולשוב אמעולם התשובה לסייע  
)טעם שצריך סיוע מבואר  הכתר דהיינו מקום שגבוה יותר ממדרגת האדם דהיינו ממקום שלא נפגם על ידו.

שם   ופרש"י  כט:  שהחוטא  ובמנחות  קיב  תורה  בסוף  בהשמטה  בכוחוהובא  שנפל    אין  ממקום  בלא לשוב 
 עי"ש(וזה הסיוע את הרוצה לשוב עלים מ צד לשםמן הפתח עליון  נברא בה' שיש לה ן העולםכלסיוע, 

בכתר   .י  המאיר  לי לסי והשם  לרוצה  אהי ב  ושע  שם  הויה  -הוא  לי  שתיהיה  דהיינו  עתיד  )לשון  משובחת ה 
שיותר(    בחי' אחת מבחי'  הוא בשתי  למהו-אהי   םוהסיוע  זמין  אנא  בבחי'  לו התחזקות  הנ"ל שמאיר  י ה 

וממנו מקבל סיוע וכח  שון המתנה כמ"ש כתר לי זעיר  ל  הכתר שהוא  והשני מבחי'דהיינו את הרצון לשוב.  
להי להיות ממתי הוא  ראוי  אם  אותו  שמנסים  הנסיון  עיקר  שזה  עד שתתקבל תשובתו,  עולה מדרגה ון  ת 

   ולהתקרב אליו ית'. 

זו   . יא כ"פ  ייפסק עזה מהלך תמידי שאסור ש  .'שצריך תמיד לזמן עצמו לשוב אליו יתומשמע מרבינו בתורה 
הרצו לחפש  ד  .ןבבחי'  תמיד  לגילוהיינו  להצטרף  ומעשה  דיבור  במחשבה  ית'  אליו  מלכותו   י להתחבר 

בפועל ממש ולכל הפחות  הש"י על עצמו ועל אחרים    ולהמליך אתולהשתדל להרבות כבוד שמים  בעולם  
, יהמלכות   יקון בחי' ת   שגם זה  ,ול מהרצון לכל זהאם הוא במוחין דקטנות וחלישות כח אזי העיקר שלא ליפ 

יותרוכ ויוכל  הש"י  שביכולתו.      ,שיעזרו  כל  יעשה  עיקר    מיד  שהוא  למהוי  זמין  אנא  מכונה  הזה  הענין 
להו שיתחבר  ע"י  הויה  לו  שתיהיה  עצמו  לזמן  צריך  שתמיד  תמידית  עבודה  והוא  האמיתית    הי התשובה 

 הויה אמיתית.  ואינהוהבל הקב"ה כי מלבדו ית' הכל דמיון  אשהי
זו מתחלקת לשתי דרכי  ה אחת לזמן עצמו תמיד כנ"ל, רבינו מבאר  ודהיא עבורה  שלכאפ  "ואע . יב שעבודה 

כי צריך לזה שתי בקיאויות כיון שאינו   אחת כשהוא מוחין דגדלות ואחת כשהוא במוחין דקטנות.   ,תשובה
 ת מלמעלה שמומאירים לו  יא שמקבל ע"י שוכן הסיעתא דשמדומה הנסיון שיש ברצוא לנסיון שיש בשוב  

ה במילוי יודין  -כי ברצוא מתפשט להאיר לו מילוי שם של בינה שהוא אהי   ,עו הן שני שמות יי קדושים לס
. ואילו בשוב יבלשמרו שלא להרוס למעלה ממדרגתו ולא לחשוב שכבר אינו צריך להשיג יותר   יאגמט' אסק 

ואל יודין  במילוי  הויה  לו שם  להאיר  יהי   יגף מתפשט  לשמרו שלא  סג  נסוג אחורגמט'  ש  ה  ר כב ממדרגתו 
  קנה.

ההמתנה . יג שהפסיד    הביאור  -.סוד  האורח  לרוץ  צריך  תשובה  שבעל  אע"פ  מט  כי  בתורה  רוץ  ולכמבואר 
אבל   שצריך לרוץ מההויה הרעה שלו להויה חדשה קדושה.  .כל זה מצד אנא זמין למהוי ,  לברוח מעבירה

בואר במנחות כמלעדיה  "א בכי א  וי לה.אם רא  מוכרח שינסו אותו   , שרוצה לזכות  מצד הסיעתא דשמיא
ל:  )וכן בדלא מסתייע מילתא לשוב בעצמו  )מובא בסוף תורה קיב(  כט:   יום  קדושין  מתגבר ומתחדש בכל 

שעל כן נברא העולם בה' שיש לה פתח נוסף מן הצד למעלה    ,( היצה"ר וא"א לנצחו אם לא שהקב"ה עוזרו
שמכח זה   ישרה באור  -אהי ם  עליו ש  ראיעצמו לשוב מ אע"פ שברגע שמזמן    כי   ,יםפתח לשב   היהכדי שי 
שהונקרא   עמ"נ  לקדש אשה  שיכול  עד  שתיהי   ,צדיק  אצדיק  עד  תשובתו  להשלים  פשוטה   האבל  ה'  יד 

התשובה  עולם  הבינה  למדרגת  ממש  להעלותו  תשובתו  העלי   ידלקבל  הצדובפתח  שמן  אחרי    ,ן  רק  זה 
יו שזה בחי' שכל פנייתו אליו ית' היא  ותי החטא במדן קשור בחבלה התחיל לשוב ועדישזה עת  כי כיון ) המתנה מרובה

  , שעולה גמט' דם,ה  -א אה אהי אהי  -כך  ,ה המאיר לו לסייעו נהפך לבחי' אחורים-לכן מיד גם שם אהי  ,בבחי' אחור

 
מבאר מדוע בכלי לא    בדין שנים אוחזים בכלי אור שמח    בזה   ן )עייזה לזה  ל כל חלקיו  כי מהות כלי הוא רק ע"י ביטו   ועומק הביאור בזה,  ט

( שרק עי"ז נעשים ביחד  ( 35דקה    2ותורה כו    6דקה    19תורה מט  ר בשעורי הריצ"ח על לקוטי מוהר"ן  בא נת )  מרים שכל אחד קנה עד היכן שידו מגעתאו 
אם רק  לו  אפי ביטול לחבירו אזי אין כלי ו   בלא   תישות עצמאי   מתגאה להיותכלי לקבל בו השפע ואור העליון, אבל כשכל חלק מהכלי  

ות מאור וכלי, שכל מדה יש לה  אר שם בכהאריז"ל שכל המדות הן מורכבחקל אחד מתגאה כבר הכלי עם חור ונקרא כלי שבור, ומבו 
להכנס  האורות  וכשירדו  יותר  הנמוכים  במקומות  האור  את  שמגלה  המדה  כלי  ויש  המידה  בעו   אור  שק בכליהם  התוהו  לע ד לם  ולם  ם 

מ  עדיין  נתקנה  לא  ה הענ דת  התיקון  והכלים  למעלה  למקומן  האורות  וחזרו  הכלים   נשברו  ולכן  מדות  ווה  נעשו  ונתפזרו  נפלו  שבורים 
 .רעות

ת  ותה א"א לקח היינו תיקון המלכת הש"י על עצמי יש בו קומה שלימה דהיינו עשר מדריגות ויש נקודה יסודית שא   כי תיקון המלכות   י
והיא  בח הרצו  ממני  היינו  המלכות  רגלי  ויש  והכרח   צדק י'  ן.  כופיא  מתוך  ההמלכה  מדרגת  שהיא  לרגלו  יקראו  צדק  יראת    כמ"ש  או 

 ' ביותר חשק גם לפנים משורת הדין כך בונה למלכות עוד איברים יותר מרגלי הצדק.  העונש וכמה שממליך אותו ית

 161=   20+15+11115+הי = קסא    –יוד    –הי    –אלף    יא

בתורה זו בפסוק    לדרי מעלה מראים מה חמית אבל זה רמוז גם אלא בתורה ז' תנינא ש  שזה לא נלמד בתורה זו   כול להיותי   זה ב צ"ע    יב
 שהכוונה שם להלן ולא שם היכן שאני נמצא.  אם אסק שמים שם אתה 

 הי = סג   -ואו    -הי   -יוד    יג

 אות ד'(   ק לקמן בסוף מעין ה' נהר מח )מועת  מבואר בחסד לאברהם   יד
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ו ויתקן ברו עליו עד שישלים תשובתדהיינו שפיכות דמים ובזיונות שבאים עליו לנסותו ולזככו בכל ימי ההמתנה שיע

ה אנא זמין למהוי  -וזה בחי' שם אהי   .טוה יוכל להאיר לו ביושר-פנים בפנים אליו ית' וגם שם אהי  ובתיו שאז ישמדו
   (שמאיר לו בתחילה וממנו שואב כח להמתין ולסבול בזיונות כל ימי ההמתנה עד שזוכה לשלימות התשובה

מדרגה   האות  פי כל  טז" אחדיםימים  "   אלא  אינהשההמתנה כמה שתיהיה    צריך להבין שהוא  ועיקר הנסיון   .יד
לקבל שמבקש  ההמתנה  .  נפלאה  הו כי  האם  מהנסיון  חלק  היא  גם  לאות  אבעצמה  והיא    הראוי  מדרגה 

   .יזכדי לזבוח יצרו הרוצה לדחוק את השעה , שתוקלדום ול ךבעצמה בחי' חירוף ובזיון שצרי
טבעו שולט בו  ומ  ,טאת רובץ כי לפתח ח  ,אדם נולד בבחי' דםרבינו שעפ"י הזוהר מבאר  גדר בתשובה  בעוד   .טו

העכורים  אותו  ,הדמים  שמנהיגים  ו   ,והם  תאוותיו  העכורים מוהם  מהדמים  שבאים  הרעים  )נפש   ,דותיו 
לתקנם  בהמית(  כדי  לעוה"ז  באנו  זה  אדם  ,ועל  הגדר  שהוא  היצה"ט  תחת  להכניעם  נפש    ,דהיינו  דהיינו 

ר אדם רמוז באות א' דהיינו  גד זוהר כיצד תיקוני ה "יעפומבאר רבינו  ,םשמה באדהארת הנ  אהשכלית, שהי
תחילה צריך לתקן המדות הרעות להכניען    כי   ,נקודה תחתונה ועליונה וו' שביניהן  , שהן בג' בחי' שיש בה

ו יצרו  את  זובח  ובזה  בזיונו  כשישמע  וישתוק  שידום  ע"י  בעיקר  תשובהעוד  כנ"ל  תשובה  עושה  עד   ,על 
מיטיב עם מחרפו וכפי שמכניע יצרו הרע כן  גם  ות וזכלמד  לגם  ף  מוסי כל כך שה לקיים זאת בשלימות  שזוכ

בתשובה ומתמיד  מגושמת  שהיתה  השגתו  על  שב  גם  ואזי  הש"י  גדולת  יותר  להשיג  תשובה   זוכה  על 
 התחתונה.  וזהו תיקון הנקודה .ה ליבו חלל בקרבוש ימית יצרו הרע ויעהקב"ה שעד וממתין לישועת ה' 

אבל   ,לו הנקודה העליונה נקודת נשמתו לההפך לגדר אדם  ירן אפשר שתא ה"ר הגשמי כוכפי הכנעת היצ .טז
קודה העליונה גדול מאד ונפלא כי אור הנ  ,א"א שתאיר לו אלא רק דרך מחיצת הו' שיש בין שתי הנקודות

שאין שום יחס בין מדות ו  כמכי    ,שכל גדול שאינו כלל ביחס למידות של מדרגת הנקודה התחתונה  אוהו
כך גם הבעל תשובה העומד    ,שמלביש ומתרגם שכל למדות והתפעלות הלב  עתי מחיצת הדלשכל אלא ע"

בנקודה התחתונה כשרוצה לחנך מדותיו שיתבטלו לשכל ואור הנשמה א"א לעשות זאת אלא ע"י מחיצת  
ש שמחוייב  כ(  )נדרים  היראה  שהיא  אותה  לו    היהי ת הבושה  ל  שלמעלהמדרגה  כלפי  שאין  ויבין  ו ממנו 

. כי כסא לשון כסוי שמכסה את היושב  כמאמר הגמ' במופלא ממך אל תחקורכלו  בשן ולהשיגה  כלים להבי
אותו הש"י.    .בו דרכי ההנהגה שמנהיג  להשיג  לאדם  גדר אדם    וא"א  נעשה  אזי  הא'  כל  לתקן  וכשזוכה 

 לכבוד אלקים שהיא מדרגת הענוה.  וזוכה

 
 ן למהוי. מה פירוש אנא זמי

שם  הר אין אדם בלא א'.כלשון הזוו ,דם'להיות א בנו מבאר שתחילה אנו דם וצריךר ו  ונה כאן?הויה הכו ולאיז
 הויה במילוי אלפין גמט' מ"ה, 

שמכבדים   הכבוד  שכל  ַאין,  להיות  דהיינו  אלקים  לכבוד  לזכות  התשובה  שעיקר  נתבאר  הקודמת  בהקדמה 
"ה  ו מבואר בזוהר שהקבירושה שפ -הי רת שם אאותי חוזר כולו להש"י. ונתבאר שהתשובה היא ע"י הא 

ה מתגלה אליך בהוויתי האמיתית ומכח זה האדם מרגיש שפלותו ומכין עצמו שתיהיה לו  -אהי י  אומר ל
הויה  להשגת שם  כלי ראוי  להיות  דהיינו  ההויה אמיתית כמו שעלתה במחשבת הקב"ה בבריאת אדם, 

 ית'.   שהיא מדת רחמנותו

ה שהוא בבינה שהיא -ם אהי משאנפין( והוא נמוך הרבה    זעירשל    ארת )שםהוא בתפ וצ"ע כי ידוע ששם הויה  
ה הכוונה שאהיה מתגלה לך בשם  -כתר דז"א )שהוא באריך אנפין(, וא"כ כיצד אומר הזוהר ששם אהי 

 הויה, לשם מה כל הטרחה והקצף ובזיון אם השכר הוא שאקבל הארה מֵשם נמוך יותר. 

, שמקיף את המח ולא יף ה כשכל פנימי אלא כמקלא מתגלמאד  א גבוה  יון שהוה כ-והביאור בזה כי שם אהי 
נכנס בו, לכן כל ההשגה בו היא בבחי' הרגשת אור האמת בלב, בבחי' מרחוק נראה לי ה', והארה זו היא  
לאישתמודעין   הזוהר  )וכלשון  ית'  אותו  להכיר  היא  עיקר התשובה  לחזור בתשובה, אבל  וכח  סיבה  רק 

להשיג רוממותו ואחדותו ית' הפשוטה  י  בשכל פנימות אלוקות, דהיינו  בהשגתו ית'  לדעת אוליה( דהינו  
בבחי' שמעל הזמן, כמו שרמוז בשם הויה שהוא היה הוה ויהיה, וזה זוכה רק האדם העניו השלם כמשה 
הויה,  שם  השגת  וזו  אדם.   מכל  עניו  שהיה  ע"י  לזה  שזכה  אדם.  גמט'  מה  מה",  "ונחנו  שאמר  רבנו 

יותר הוא נעשה שא נמיון שהואדרבה כש תלבש בכלי המוחין ועושה את האדם מרכבה  ומכל פנימי  וך 
 שלימה להקב"ה. מה שאין כן שכל שהוא מקיף אין תפיסה בו אלא בהרגשת הלב כנ"ל.          

ב' באות  שום  מ  כאן  לו  תיהיה  שלא  עד  בתכלית  והגאווה  היישות  ביטול  צריך  אלקים  לכבוד  שלזכות  באר 
בלה בז קפדה  על  הניסי   יונוב  עיקר  כן  שמנסיםועל  אדם א  ון  של  והגאווה  הישות  כי  להמתין,  הוא  ותו 

 
של קבלת התורה    ל המדריגות להאיר לבעל תשובה אור המדרגה סח שאז הש"י פוסח על כ כ"פ בלק"ה שזה בחי' פ   בואר זה מ   נין ע ו   טו

ביושר  ומיד למחרת נלקח ממנ  ימי הספירה ולתקן מדותיו עד שמתן תורה שאז מאיר  רשימו שנותן לו כח להיות ממתין מט  ו נשאר רק 
 .  בכלים שהכין 

תארך מאד ותירצו שתלוי בו בעצמו עד כמה מחשיב את  ן הזמן מ צל הממתי את את רחל ומקשים הרי א ן לש י כשהמת  ביעקב שכתוב    טז
 רוצה לקבל.מה ש

 שעה שרש לכל העבירות עי"ש.עפ"י תורה כ' שדחיקת ה גזלה ה'    כמבואר בלק"ה   יז
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מסרבת לזה, עד שכידוע אפילו צדיקים גדולים טעו בדחיקת השעה וכמבואר בלק"ה גזלה ה' ששרש כל  
בתחילת התשובה שקשה מאד לאדם להמתין עד שיקבל מבוקשו   כן של  העוונות הם דחיקת השעה. וכ

ה נבחן תחילה, ובזמן ההמתנה עוד מנסים אותו גם בעוד ן, לכן בזשותו כן מסרב להמתיו וי הות ליבוכפי גב 
וכ"ש אם גם זוכה שיבזוהו ויחרפוהו בני אדם, אזי   ,\יחשבכל מיני אופנים נעשה הפך רצונו/ , דהיינוזיונותי ב

י  יותר  הזדמנועוד  לו  ולשתו  תש  לידום  יצליח  אם  הזה,  יצרו  את  וכבקלזבוח  גק,  בשתינו  בסוף "פ  יום 
 שי תדום. י, נפמקללהתפילה ול

)אב חז"ל  בעצמו מאמר  ויקיים  הכבוד בתכלית  מדת  כי  עד שישבר  רוח.  הוי שפל  ד'( מאד מאד  ד'  עיקר ות 
יש עצמו שפל יותר מהקל שבקלים ה( היא כשזוכה לענווה כמשה רבינו שהרג-התשובה אליו ית' )תשוב

תורה   סוף  )עיין  תנינ שבישראל  שמשה  פב  אפ   רבנוא  התקשרות  לו  הקהיה  עם  שבקליםילו  ואיתא  (ל   ,
 סוגי   כדשיש    –'  אבות דרבי נתן פ"ט משנה ב בספר יצירה אין למטה מנגע )שחין וצרעת( ואעפ"כ איתא ב

ל כן זכה יותר מכל אדם להשגת שם הויה . וזהו שמבואר בזוהר שעמכולם שפלה  משה  שחין ונפש  מוכי 
 . ה מלגאולבר ומש כדאיתא שם יעקב מ

הכסא, המבואר לקמן, דהיינו מרכבה  . )שאז הוא נעשה אדם היושב על  ת שם הויה היא עיקר התשובהשגוה
-( וזהו שתחילת התשובה כשמבין ונותן ליבו לשוב אליו ית' אזי מאיר לו שם הקדוש אהי \יטלזעיר אנפין/

כתר מאיר א בהו  ה -שם אהי כך. כי  כשתיהיה ראוי ל  ,ושו אהיה מתגלה אליך בשמי האמיתי הויהה שפיר
לרח בשווה  שום  כמקיף  אין  )לכן  וקרוב  אין תשובה  השממנ   נפילהוק  אהי  ,כבר  אפילו -כי שם  ה מאיר 

דה  מקומות המטונפים ביותר כמבואר בתורה יב תנינא(, אבל שם הויה הוא בחי' משפט בחי' מדה כנגד מ
הוא  ת. שזה בחי' ביום הביעוית' בק   נה אליובחי' ה' צלך שפונה אל האדם רק כשהאדם בעצמו נעשה פו

בין הש"י  יהיה   חילוק  עוה"ב שאין אצלו שום  דהיינו כשזוכה למעין  ד'(  )ריש תורה  ושמו אחד  ה' אחד 
וכ זאת  לפעולותיו  פעל  הש"י  שרק  תופס  מאודו  בכל  מיד  ומרגיש  שרואה  דבר  הואל  ביום    בבחי'  ואז 

לא אין  מי מ  ,שכולו טוב ומטיב  ,מנו ית'וא מתופס שהון מיד  הוא ושמו אחד. ואזי גם כל בזי שיהיה    ,ההוא
קפידה על אף אחד כזה  ,לו שום  עימו אפילו באופן  ד'( שבטך    ,רק שמחה על הקשר  כג  )תהלים  בבחי' 

מנחם אותי   , זהמקל המכים בי ומשענתך המה ינחמוני, דהיינו אפילו השבט דהיינו ענף ומשענת שהיא ה
 כיון שזה אתה. 

)ב"ק    ידה על בזיונה ולרביה לא מקפי גם בהמהר  להקשות  ולכאורה יש וא"כ  מ"ח  פ"יהודה  ג( אפילו עבד אין לו בושת, 
 בתורה לז ששרש הנפש בכבוד.  משמעגדר אדם שמקפיד על כבודו. וכן  הזלכאורה אדרבה 

ד הקודם מעלת  בסוף מאמר  לעיל  בתועיין  להיות שפל  לאדם  לגרום  בקל  ונ"ל שבאמת אפשר  המלך,  פלות כלית השוד 
שה אלא ענוה פסולה שלא מחשיב את מעשיו ממילא לא מתאמץ בעבודת ה'  פלות דקדוועבד, אבל אין זו שהמה  כב

 גינה אותה )עיין תורה קצז וסוף תורה עב תנינא(  ושפלות כזו רבנו מכנה שלימזלניק ומאד

אלו  הצדיקים והכשרים, ככמו  גבוהה    לו נשמהכי אין זה דרך הענוה להקטין כחו ולומר שאין    -אות כה    ועיין משיבת נפש
באי מחיןן  רק  כלל  ענוה  זה  ואין  פסולה  ענוה  והיא  אסורה  כזו  ענוה  כי  וצדיק,  כשר  איש  להיות  כלל  דקטנות,   ידו 

אות נאוף כנ"ל. רק אדרבה, צריך כל אחד שצריכין להתרחק מזה מאד, כי על ידי זה נופלין לכל התאוות והעקר לת
וקדושה מאד   שבפחותים  כי הנשמה של הפחות   מאד.גבוהה    לו נשמהלומר לדעתו שיש   גבוהה  כן  גם  שבישראל 

מכל שכן לעבר איזה עברה, חס ושלום,   מאד וצריך לומר בדעתו, שאין נאה לו להיות כרוך אחר תאוות, חס ושלום,
   . ה'" כמו שכתוב: "ויגבה לבו בדרכי

הי הגדולה  בה שעיקר  תנינא שמבאר  עב  תורה  ובסופא השפלוועיין  אות  יֹוְד   -מר  ה  ָאנּו  ֵאין  פְ ֲאָבל  ִ ש  ַמהּו  ָלל  ּכְ לּות ִעים 
לֵ  ְ ל )ּוְבַלַע"ז: ש  ּקֹוִרין רַֹע ַמזָּ ֶ ָפל ְוִנְבֶזה ְוָעֵצל, ש  ָ ְהֶיה ש  ּיִ ֶ ְכִלית ש  אי ֵאין ֶזה ּתַ ַוּדַ י ּבְ י, ּכִ ר  ים ַמזְ ֲאִמּתִ ְפלּות הּוא ִעּקָ ִ י ַהש ּ ְלִניק(. ּכִ

 ֶ ש  ים  לַהַחּיִ ּכָ לְואֵ   ֵאיָבר  ל  ּכָ ְוהּוא  ֲענוּ   יָבר,  ִנְבזֶ ּתַ ְהֶיה  ּיִ ֶ ש  א,  ַהּבָ עֹוָלם  ל  ֶ ש  ְכִלית  ַהּתַ ֶזה  ֵאין  אי  ּוְבַוּדַ "ל,  ּנַ ּכַ א  ַהּבָ עֹוָלם  ה  ג 
ן ְצִריִכין ַרק ְלַבקֵּ  לֹום. ַעל ּכֵ ָ ֲעזֹר ִלְזּכֹות ַלעֲ ְוָעֵצל ְוכּו', ַחס ְוש  ּיַ ֶ ַרְך, ש  ם ִיְתּבָ ֵ ִ ִניווּ ש  ֵמַהש ּ הוּ ְפלוּ ת ְוש  ֶ י, ש  רת ֲאִמּתִ ים    א ִעּקָ ַהַחּיִ

"ל: ּנַ א ּכַ ל עֹוָלם ַהּבָ ֶ ֲענּוג ש  ר ַהּתַ  ְוִעּקָ

והעיקר כנ"ל במאמר הקודם שצריך להיות שאוואר מהאי להאי להחזיק עצמו נשמה גבוהה שכל מעשה שלה חשוב מאד  
שבעולם   ם אלא, כל הבזיונותכלו  מגיע לי רק שלא  בשמים ואעפ"כ להחזיק עצמי שבעל חוב עצום להש"י עד שלא  

גדולה ל וכאותו חסיד ששמח שמחה  תנינא(.  )תורה מט  לי לעבדו  ראוי  כפי שבאמת  לי על מיעוט מעשי,  יכפרו  א 
הדבר ובאמת מגיע לו גם השפלה גדולה    א היה בליבו כלום על הגוי שעשה עליו צרכיו כי הבין מיד שמהשם יצאשל

על מעשי לכפר  אדרביותר  דייקאו.  גדולה בגל  ה  נשמה  היותו  ה  ל  יותר  וחשובה  לו  וראוי  יותר  גדולה  עליו  תביעה 
הדין מחייב שצריך להחזירו באיזה גילוי של  לעבוד בכל כוחו. כי כל כח גשמי ורוחני וכל דבר שאדם מקבל מהש"י  

מנת על  רק  כי  שמים  כ  כבוד  וזהו  עצום,  חוב  בעל  שאינו  אדם  שאין  נמצא  לו  ניתן  חילוקכן  בסהמדרגו  ל  ולם  ת 
שהוא בעל חוב כפי האמת שמתגלה לו באותה מדרגה. כי צדיק אמיתי הוא מי שרוצה אדם משיג  התשובה עד כמה  

 
 עיין תורה פב תנינא   יח
הוא למעלה  כי אריך  ך בזעיר  זוכה עוד גם להארת ארי   אזי  ו ת יצרשזבח א ה ע"י  כ ם שז משמע שע"י האריכות אפי   מדיושב על הכסא   יט 

 מהכסא מלשון כיסוי דהיינו הכתר.
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ב  שעלה  כפי  הדין  חובת  בברכותלצאת  דאיתא  וזהו  הרחמים  מדת  משיתוף  נהנה  להיות  ולא  תחילה  יז:    מחשבה 
 .\כצדיקים נזונין בזרוע/

ו לוקח חלק מכבוד שמים, וכמ"ש כבוד לעצמ  , כי הלוקח"שחלק מכבודו"  "ל זחלשון    וזהו   ,להש"יהכבוד כולו שייך רק  וכל  
ית', לכן רק כבוד אלקים דהינו כבוד שנותנים לו באופן   וכו', דהיינו שכל העולם נברא רק לכבודו  לכבודי בראתיו 

חש. ואמנם ת הנהיא זהמעצמית    וא כבוד דקדושה, אבל כבוד הנובע מקפידה של ישות וגאווהרק ה  ,שחוזר לשמים
אבל האדם צריך לזכך עצמו לברוח מכבוד מלכים ולזכות שכל כבוד שמקבל יחזור   ,כל כבוד  יוצאת אל  אף שהנפש

ועיין תורה קכו שבכל מקום ששיבח וכמבואר בתורה קצד,  ו החבריא את רשב"י לכבוד שמים דהיינו כבוד אלקים. 
שלא לחלוק לעצמו יך לדאוג  מתגלית אבל האדם צרוד ורשה בכבמשכת לשגילה להם יותר סודות, וכנ"ל שהנפש נ

 מכבוד שמים אלא שיחזור כל הכבוד להיות כבוד אלקים.

מלך   כי  כבודו  על  הקפיד  שלא  כיון  מלכותו  איבד  המלך  ששאול  כב:  יומא  בגמ'  כמבואר  אריכות  בזה  ויש 
  לקנא על כבודו. כי   חריםיניח לאבאופן שאין כבוד מחול. וכן ת"ח צריך להיות נקיט בליביה עכ"פ    שמחל

אלקים הנ"ל שעל כבוד עצמו לא מקפיד כלל אלא רק על כבוד שמים המתחלל על ידי בזיונו.   זהו כבוד
ש"י שמטפל , כי יודע שבוודאי הוא מה\כאלו בסתר שמח בו כהמעשה שסיפר הרמב"ם/   ולכן בזיון שנעשה

 כך ולהקפיד.על  יך לקנאאזי צר בו באהבה. אבל בפרהסיא שהוא חילול כבוד שמים

נא זו  שתורה  גדוודע  לצדיקים  ומרה  ענוותנותו  בגודל  אותו  שיבח  שרבינו  כמוהרנ"ת  מאד  שרפים ללים 
עניין זה  כי    .תלמידי רבנו, כמו שנאמרה לנמוכים כמונו  \כבבעלי רוח הקדש כרבי יודיל/ לכשמואל אייזיק ו

ו הגאווה  שהיא  הנחש  זהמת  הי של  בכל  נמצאת  הזמדרגות  ישות  בכל שצה  המ והיא  בה  להלחם  ריך 
ולבטל כל המדות הרעות עדייהמדרגות   זכה לשבר  נב שגם אחרי שכבר  ישות  עיין תורה  ן נשאר איזה 

שרבנו שיבח ועיין חיי מוהר"ן רלד    ומעטים זוכים לבחי' לבו חלל בקרבי ממש.  \כגשגם אותה צריך לבטל/
א ן תורה פג תנינא שפושט משח יי וע,  ת עוה"זיח תאוועצמו שהוא כמו עור מעובד שלא נשאר בו שום ר 

אבל קודם לזה אפילו דהיינו שרק יחידי סגולה זוכים לבטל זהמה זו לגמרי,  דחויא וזוכה לגוף חדש מג"ע.  
גדולים   השעה.צדיקים  דחיקת  של  דקה  בבחי'  להתבטא  עלול  שעדיין  כאן    אפשר  רבינו  שאומר  וזהו 

  ל.רעה וכנ" כי היא שרש לכל מדהתוק ידם וישבזיונו לכולם שעיקר התשובה היא כשישמע 

נמצא שעל כל מדרגה נאמר שאין לו הויה אם לא מזמן עצמו לתשובה, דהיינו שאפילו אדם במדרגה עצומה,  
ברא, שהרי גם אליו נאמרו דברי  ברגע שאומר אין לו כח לשוב יותר, הרי גם עליו נאמר שמוטב לו שלא נ

 ם לחזור בתשובה. יין צריכי לצדיקים גדולים שעדגם  יח יראהעתי שמשהתורה זו.  וזה בחי' ששמ

 
 הואוקשר הענינים של כל התורה הזו עומק הביאור 

לענוה  לזכות  ועניו הוא החכם היושב על הכסא    .כי כלל המהלך הוא שאנו מדברים מבעל תשובה שרוצה 
החכמה    שהיא  ,ד העליון כבוא לא כסשהי  ,עולם התשובה  אשהו  ,שהיא ספירת הבינה   ,כסא הכבוד  לדהיינו ע
  .עילאה 
ע" עולה למדרגת כסא הכבודי תשוב לכן  הנ  ,ה שלימה  ונעשה   ,ל"וע"י שזוכה לחכמה שהוא הכבוד אלקים 

   .כדהיא כסא לווהתשובה הוא החכמה שהבינה  כי  ,יושב על הכסא
ע  כידו  כההכסא  ת מעולםהמדריגות שתחת הכסא. אבל הוא בעצמו מונהג בהנהגה ניסיי מנהיג לכל    ואזי נעשה

  .ית שלמעלה ז' מדותנה מעל הטבע ספירה שמינשבי 

 
עיין ערכין  ו .  ח"א כל העולם כולו נזונין בצדקה והם נזונין בזרוע    קה לב הרחוקים מצד   שמעו אלי אבירי   (ישעיהו מ"ו עה"פ )   :ברכות יז   כ

יש האלקים שכתב שרק משה רבנו זכה  ה א מש  ו' ועיין אור החיים חקת עה"פו וכ ב היו עומדין  ם האבות לא  יז. אם היה הקב"ה בא בדין ע 
  ה לתכלית השגת האמת העילות אלא הכוונה לומר שמשה רבינו זכ   כי גם כתר עליון אוכמא כלפי עילת"ע  וצ   .לזה ולא שום צדיק אחר 

 .לחקור וכו'   תר דבר אסור. ויש לפלפל בזה אבל כבוד אלקים הס בעוה"ז   שאפר להשיג 
במקום מבוזה בספינה    א מעשה מחסיד אחד שהיום שבו שמח ביותר היה כששכבות ד' ד' שמבי לרמב"ם על אב   ין פירוש המשניות י ע  כא 

   ליו צרכיו ושמח מאד שלא היה בליבו עליו כלל וכלל.ובא גוי ועשה ע 
  סרב ל ו קש ממנו שיחזור לקרא לו יודי כ בי " י יודיל ואח וקרא לו רב  קרא לו רבינו יודיל בלא רב וראה שמקפיד קצת  מסופר שבתחילה   כב

ם לקבל מלקות והסכים ואראה לו  ס ורבינו אמר אם אראה לך כדברי תסכי רבינו. עוד מסופר שהי הויכוח על איזה פרש"י היכן נמצא בש" 
 וחלתה בתו וא"ל רבינו הטעם כיון שהיה בלבו קצת קפידה על שהלקוהו וכו' עי"ש.

י  ר"ן  ה אנשי מו   -  ר כוכבי או ין  עי   כג ֵ   -אות  ש  ַעל  ַהּבַ ֶ ש  ר  לֵּ ִסּפֵ ִהְתּפַ ַזַצ"ל  ֶ ם טֹוב  ש  א  ַהַחְבַריָּ ִעם  ַאַחת  ַעם  ּפַ ִהְתַלֲהב ל  ּבְ לּו  ּלְ ְוִהְתּפַ דֹול  ּלֹו,  ּגָ ּות 

ַזַצ"ל ה ם טֹוב  ֵ ש  ַעל  ַהּבַ ֶ ָראּו ש  ָתם  ִפּלָ ּתְ ְמרּו  ּגָ ֶ ש  ּכְ ְך  ּכָ ם, ַאַחר  ַדְרּכָ ּכְ ָפנִ ְמֹאד  ּבְ זֹוֲעפוֹ ּוא  ְוָאַמר ָלהֶ , ַא תים  ָעָנה  ְך  ּכָ ִלים  בְּ ם  ַחר  ּלְ ִמְתּפַ ֱהִייֶתם  ֶ ש  ֵעת 
ָבר   ַעל ּדָ ֶ ִהְכִניס ַהּבַ בֹות ש  ָ ם ַמֲחש  ָכל ֶאָחד ִמּכֶ ֶזה, ְוַעל ְיֵדי ֶזה נִ ּבְ ִהְתַלֲהבּות ּוִבְדֵבקּות ּכָ ִלים ּבְ ּלְ ם ִמְתּפַ ַאּתֶ ֶ אּות ְוָרמּות רּוָחא ש  ַמְעָלה  ְתעֹוֵרר לְ ל ּגֵ

ְוָהָיהרוּ טְ ִק  ֲעֵליֶכם,  דֹול  ּגָ יְ לִ   ג  זֹאת  י  י  ְקּתִ ִהְמּתַ ֶ דֹוָלה ַעד ש  ּגְ ר זֹא ִגיָעה  ן ּדַּ ְוִסּפֵ עַּ ה  ת ְלמַּ ּמָ ה ְוכַּ ּמָ ת ּכַּ ל ֶזה ִלזְ עַּ ה עַּ ְתִפּלָ ְרּבֹות ּבִ ּכֹות  ְצִריִכים ְלהַּ

ָיכֹול  י  ּכִ ה',  ת  ּתֹוֲעבַּ ִהיא  ׁשֶ אוּת  ִמּגֵ ֵצל  ׁשֶ   ְלִהּנָ הַּ ׁשֶ כְּ ֲאִפּלוּ  ִלְהיֹות  ל  ִמּכָ ים  ְנִקיִּ ָבר  לֵּ ֲאוֹ ּתַּ ּכְ ּבַּ ָאר  ִנׁשְ ֵכן  י  ּפִ ל  עַּ ף  ָרעֹות, אַּ ּדֹות  ּמִ ְוהַּ ֲאָוה  ת  ּגַּ ב 
לֹום   ְוׁשָ ס  חַּ ְלִהְת ְטמוָּנה  ד  ְלבַּ ֶזה  ִביל  ׁשְ ּבִ ְצִריִכין  ן  ּכֵ ל  ְועַּ א(,  "ל  ּנַּ הַּ ְיָלה  ּלַּ ּבַּ עֹור  ּנֵ הַּ ּתֹוָרה  הַּ ּבְ ְמבָֹאר  ְמ ְוכַּ ר  ּבֵ ְתפִ ּגַּ ּבִ ם    ֹות לּ ֹאד  ֵ ׁשּ ְלהַּ וְּצָעקֹות 

ם וְ   ךְ רַּ ִיְתבָּ  ְמבָֹאר ׁשָ ם ֶאת זֹאת, ּכַּ ל ּגַּ ּטֵ ְזרֹו ְלבַּ עַּ יַּּ ית: ׁשֶ יִּ ֲעָנָוה ֲאִמּתִ  ִלְזּכֹות לַּ
 אות א' שתשובה היא להחזיר ולהשיב את המלכות אל החכמה, כי משם היא ניטלה ע"י העוונות.  ועיין תורה לה   כד



 13.ח  -דף ו:      מוהר"ן                               תורה ו                                 ליקוטי                     

 

 בעוה"ז ובעוה"ב  הכבוד והתשובה
 פטירת העניו( הולדת וד יומא  ז' אדר תשעב ליל  -)הגה

דהיינו מה שמכבדים  כבוד אלקים  וכנ"ל והכבוד שמכבדים אדם מתחלק לכבוד מלכים וכבוד אלקים נתבאר  
ל את הש"י   הוא  גם  עוהבכמתחלק  וכבוד  עו"ז  הנחל שמבאר  ה"ב  וד  באיבי  זה נפלא  ועיין  שהבורח מהכבוד 

כבוד אלקים של עוה"ז כי עדיין מקפיד על בזיונו אלא שמתאפק ושותק להם. ולכן גם התשובה שלו היא עם  
 ' בבחי ונו כלל וזוכה לענווה בשלימות אזי הוא כבוד אלקים  פניות. ורק כשליבו חלל בקרבו ולא מקפיד על בזי 

דהיינו שהעוה"ב כי וא אדם שבעו,  בעוה"ב  חי  הנ  ה"ז  עילאה  מבינה  להשגות הבאים אליו  עולם  זוכה  קראת 
ועיוור מעוה"ז  פ"ה  טוח שער  כמבואר בע" נעשה אין  ענווה שלימה  ע"י  כי  )והיכן שאדם ,  ומחשבתו בעוה"ב 

 . וכל כבודו מתייחס רק אליו ית' בתורה כא(  חושב שם הוא כמבואר

 ת  י תשובוצא שהן שתמנ
 . ל עוה"ז היא תשובה שוישתוק  יים ידוםאחת כשמק

והיא תשובה של  והשניה כשליבו חלל בקרבו שאז התשובה היא רק על השגתו הקודמת שהיתה מגושמת 
 . עוה"ב

ובזה עולה ממדרגת הפניות   נהבתשובה ראשושהוא שב על הפניות שהיו לו ממוצעת  תשובהויש עוד 
בלא פניות דאל"ה הרי   שהוא כבר במדרגה שיכול להיותשמע פניות משב על הלמדרגת החלל בקרבי. שהרי ה

    היא ממוצעת בין תשובה של עוה"ז לתשובה של עוה"ב.זו לכן תשובה   שרץ בידו,טובל ו
וידי וכי גם אם נאמר שהוצאת הכל תשובה פירושה שמתחרט על העבר ומקבל להבא וכל המתחרט מתוודה  

כי   ,אין לו סיבה לשוב  ,וכו'  שהיה פושע וחוטא  יינו שמרגישה דהו מתוודכל שאינבפה אינו מעכב אבל בליבו  
על מקבל  מחילט ושמחמתה  היא כח התשובה    ,רק ההרגשה שאני לא בסדר ומחמת זה אין הויה דקדושה כלל

ק ר  ,כך תשובתו יותר בכח ואמת. אבל מי שמרגיש טוב ,וויתולהשתנות, וככל שתופס ומשיג יותר חוסר העצמו 
 , יך כלל להקשות מדוע רבינו לא הזכיר ווידי בתחילה לא שי לכן    תשובתו חלושה מאד.  ,טוביותר    להיותרוצה  

  אלא רק בתשובה השניה ששב על החטאתי עוויתי הראשון.
ה לא לגדרי התשובה של חרטה וקבלה ומה שאמר בתחילת התורה שעיקר התשובה היא ידום וישתוק הכוונ

מ  שמרגיש  אלא התוצאה שלהם שחמת ועיקרקבל  חוטא  לשוב  עצמו  ה   על  על התשובה  בענין ההקפדה  יא 
תיקון כללי לכל המדות הרעות ששרשן בכבד    אוישתוק הושע"כ ידום  הכבוד שהיא שרש לכל המדות הרעות.  

    כמבואר בתורה נז.עכור כולו דם כי הכועס 
 

 הדורא קמאהקדמה מ
 

 קשר התורה שלנו לתיקון הברית 
עשם כתב תנינא ועיין תורה פז  כמבואר בסופהונות אלול וכרבינו תורה זו רמז ב ַנת, ּדַ ּוָ ּכַ ֶ ּקּון ִלְפַגם  ש  ֱאלּול ֵהם ּתִ

ִרית י   ,ַהּבְ נֹותסֹוד    ּכִ ּוָ ְעָיה    ַהּנֹוֵתן ֱאלּול הּוא "  ּכַ ַ ֶרְך" )ְיש  ם ּדָ ּיָ ַנת   ( )ְוַכְמבָארמג ּבַ ַכּוָ ִחיַנת    ( לַז"  י " ָהֲאִר    ּבְ   ֶרךְ ּדֶ ְלָהִאיר ּבְ
חֶדש     ֶזה  ֶרךְ ְוֶד ם,  יָּ בַּ  ח ּבְ ָ ִנְפּתָ ן ש  נֹותם   ֱאלּול  )ְוַעּיֵ ּוָ ּכַ ל  ּבַ נֹות  ּכָ ּוָ ל  ַהּכַ ֶ ועי"ש בסוף עד כאן לשון רבינו שם.    ( ֱאלּול  ש 

ן    -וז"ל שם    ו'התורה שכתב לעיין בתורה   ֲאָמרַעּיֵ ּמַ ְתִחיל:  "הַ   ּבַ ה   ֶאל'   ה   ַוּיאֶמרּמַ ֶ ַע"ְקָרא ֶאת ְיהוֹ   מש  ֻׁ לִ   ש   ֵטיוּ קּ )ּבְ
ָ 'ִסיָמן ו  'א י ש  רם  (, ּכִ נֹות ֱאלּול,    ְמַדּבֵ ּוָ ּקּון    ְוהּואִמּכַ "  ִלְפַגם  ּתִ ּנַ ִרית ּכַ אֹותֹו    לַהּבְ ן ּבְ ֲאָמרַהְינּו ְלַעּיֵ ְלָהִבין    ְוִלְזּכֹות ,  ַהּמַ
ֹותּבֹו  ם ִעּמוֹ  ְוַלֲעש  ֵ ֲעבֹוַדת ַהש ּ ַגםן ְיַתקֵּ ֶזה -ְיֵדי -ַעל -ֵאיֶזה ֲעבֹוָדה ּבַ  עכ"ל שם. ִרית:בְּ הַ  ּפְ

   ,לתיקון הברית שלא נזכר בה כלל 'ל התורה וקשר שמה ה וצ"ע
  .והקשר של תורה ו' להנותן בים דרך  תיקון הברית להנותן בים דרך שלהקשר גם צ"ע 

ין  וחיבור ב שר  שהיא ק  ובחי' ברית   .בין שני מקומות בחי' יסוד שמחבר בין שנים  כי דרך היא חיבור  )ביאור עפ"י הריצ"ח(
יות   שנים ולא  דייקא  ברית   ר)שנים  כריתת  נקרא  שבי  (שע"כ  הדרךבאלא  לעין   שה  וניכרת  באופן    כבושה 

שאפשר להולך בה לסמוך עליה ואע"פ שהיא מתפתלת אין הוא צריך לתת דעת בכל רגע היכן הוא אוחז כלפי  
 ום שצריך להגיע אליו אלא סומך עליה ומגיע למחוז חפצו. המק

כי הדרך    ם דרךשות בי אבל לע כן  שקושר דעתו והסתכלותו אל  נרשמת בים אלא רק ע"י    בים היא לאאינו 
רגע    מטרת חפצו נכספים שהיא שמירת הברית    וזהבלי הפסק  אנו  והקשר עם המטרה אליה  שמירת הברית 

 הקב"ה.  
   .לי עברויך עריך וגלוכל משבז ים נגרש והנמצא בו הוא בבחי' יעלו שמים ירדו תהומות חז"ל כינו את העוה"

הם מים  הדע  כי  תכוהפך  כי  צורהת  לבטל  ותכונתן  דעתו  על  העומד  הפך  והתמסרות  הגררות  )וכמ"ש   נתן 
  ת()שרומז לעומד על דעתו דעת דייקא שהיא צורה לגמר חומר המידו  ולא לאפשר עמידה  אבנים שחקו מים( 

לי  נמשל  הים  לכן  לשכב  מטהו  הים  כי  ים  בלב  שוכב  התאווכמ"ש  ותענום  שגות  ת  ניאוף  ובפרט  נקרא  הגוף 
 מבטלת צורה ודעת. ביותר ה בתורה והיא התאוה ששכיב

היותיקון   הברית  שוכב  ושמירת  ולא  בו  עומד  להיות  דהיינו  בשלום  הזה  הים  את  לעבור  בחיבור  ולהיות    א 
ודעת ורה  ביטול צדהיינו    .שמי הים יפסיקו בינינו או יטו אותי במשהו מהקשר הזה   עם הקב"ה בלי וקשר  ברית  ו

 
 יראו את אלקי ישראל פ ועה" יין מלבי"ם על משפטים כד י'  א' ע  על יחזקאל   ם יפה במלבי"   מבואר   כה 
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יה )ספינה( דייקא ואני היא  כמו ששמעתי בשם הרמח"ל שע"כ את הים עוברים באנ   ולא נגרר.מלהיות "אני"  
 א פרק ט וי' כ"פ אני במקום אניה עי"ש פרש"י. -אניה כמ"ש במלכים

   .וגהס"י ליונה שהיא מיוחדת בזה שיש לה קשר הסתכלות עם בן זעל שמו נמשלה כנהזה קשר העין 
סוף  יע קרי'  בח  וזה ים  הפסוק  יהשעלת  דרך"  נאמר  בים  שם  "הנותן  ומצודות  בפרש"י  י"ס    .כמבואר  וקריעת 
  כמ"ש הים ראה וינס שראה את ארונו של יוסף שכתוב בו וינס החוצה   בזוהרבזכות יוסף הצדיק כמובא    הת הי 

בז ה( )הארכנו  בתורה  לעיל  חכ  ה  מים  נערמו  עה"פ  אונקלוס  מיאוזהו שתרגם  ד  ימו  כבחי'  למדו עת  המים  י 
 , דהיינו שוב ושוב, בכל יום מחדש."וימאן" בשלשלת דייקאכמ"ש  שעמד על דעתו  ס" מכח  שעשה "וינמיוסף  

נוזלים )נערמו ונערמו כמו נד    לכן כאן החזירו לו המים)לשכב אצלה להיות עמה כמ"ש שם(  ולא נגרר כמים  
 ה נס במים ם שלו נעשת המי הכניס דעת במד כח שיוסף שמא מי מווחכי  לשון ערמה ושכל( וזה שתרגם אונקלוס

    כולעשות בים דרך לבניו  ול על דעתם( כהגשמיים של ים סוף להיות בבחי' חכימו מיא לעמוד כמו נד )כבי 
נמשך למים  כי   הזה  נד"   שעי"זהכח  נצבו כמו  מים  ונעשה  שתרגו  "נערמו  יוסף  מיא דהיינו קבלו את הערמומיות של  להם כח  מו חכימו 

ה  טבעם  יפך  עמידה  ששינו  שהוא  בחינתם  ונערמו  מכח  ערמומים  נעשו  מיא  חכימו  וכאן  כפתי  נמסר  להיות  המים  טבע  כי  טבעו  שינה 
ות דרך דהיינו כח עמידה דהיינו חכמה  ים דרך שע"י שהאדם ערום דקדושה ואינו נגרר אזי הוא נותן בים התאוכערימה וזה פירוש הנותן ב

 .  חכימו מיא

שאז    "ושוב "זה דייקא בבחי'    כזתקיפות של יוסף השהיא בחי'  עתו  ה שלעמוד על דקר הכח הזעי ש  אפ"ל  ואולי 
לעמוד   מאד  עד  עצריך  מאד  לו  שנחשך  בשעה  היה  וינס  שוימאן  יוסף  וכמו  ליפול  ולא  ליסוג  ולא  עמדו  ל 

בה    צוא שיש. אמנם גם ברכמבואר שם בפרש"י )בראשית לט יא(בד עולמו  וכמעט אי  "עשה צרכיו"שכמעט  
,  לבעלי מדרגהבזה צריכה הרבה תקיפות שלכח התאפקות של יוסף  ור במופלא גם הבקיאות  לא לחקסיון שנ

   .מחבירו יצרו גדול ובבחי' כל הגדול

 המושג ברית ביאור
פירושה  מבואר בתורה אור לבעל התניא   ומעכשיו אנחנו כל אחד  שעד עכשיו היישברית  נו שנים 

  (ר עין הנ"לי' הקשוזה בח) ה  ורים בלב ונפש באהבו קש מן אנחנובכל ז  חצי מאחד שלם שבכל מצב
ורק ע"י הברית והקשר הזה יש כח באדם לקיים "כתר לי זעיר" המבואר בתורה הזו דהיינו להמתין  

כשאדם   כי  מבוקשו  שיקבל  בידו   מתעוררעד  מסייעין  בתשובה  מכתר    לחזור  לו  שמאירין  ע"י 
ממתין להיות  כח  בבינה  הז  . שמתגלה  כוהכח  הוא  להה  וח  בברית  ולהשאר  בנ  קשריות  ת  סיונוגם 

כי דייקא בהמתנה הזו כיון שעדין אינו מתוקן וכדי לתקן אותו עוברים עליו כל מיני קשים ובזיונות.  
וצריך להיות בקי איך  ו תהומות"  ירד ם"יעלו שמיבזיונות וקשיים בבחי' "כל משבריך וגליך עלי עברו" 

ולעשות דרך ביהל ל  , ם הזהתגבר  גם  ולא    ד על דעתו' עומבבחי  זקיפות קומההיות מהלך בדהיינו 
והכח לזה הוא רק ע"י שחזק  שתוליך אותי למחוז חפצי.  בתוך גלי הים  וגם לעשות דרך    נגרר ונופל

   . נ"לכבדעתו בענין הברית 
כ  כנ"ל א"הברית    ואר כאן הוא כבישת הכעס וכיון שתורה זו היא גם תיקון כיון שעיקר זביחת היצר המבעוד  
ותיקון   יש הכעס  בין  הקשר  לדעת    .הברית  להבין  להשצריך  המיוחדת  תכונה  יש  ספירה  תכונת    ,לכל  וידוע 

( לו  היסוד שהברית מרכבה  בספירת  הביטולכמבואר  הוא  לד(  ולהעביר שפע    ,תורה  לחבר  היסוד  כי תפקיד 
בר דרכו שפע עושכל ה  שאע"פסרסור    שבמקום להיותהגאוה וישות,  ועיקר פגם הברית הוא    ,קבללמ  עממשפי 

עצמ ממעיט  שלהוא  שאינו  במה  מתגאה  הוא  בעלמא,  מעבר  רק  עצמו  ועושה  בתכלית  כבוד ו  ומבקש  ו 
קצד(   וחשיבות בתורה  זה  מו  )כמבואר  הוא  מי  השואלים  למחרפיו  ומענה  בכעס  ועצמיותו  ישותו  עזות  גביר 

נוה לשפלות  ל רוח שמחלק שם בין עהוי שפ  מאד  פ"ד מאדל אבות  וראה בפירוש תפארת ישראל ע)    ואיזהו שזכה לכבוד הזה.
ר לומר גם על ההבדל בין תכונת הביטול של ספירת המלכות דלית לה  ששהשפל לא יודע מערכו והענו יודע ונראה שחילוק זה אפ

פע  לא שת כלי מתו להיותכונת הביטול של ספירת היסוד שמהו   ןא יודע מערכו לבימגרמה כלום כי מהותה להיות כלי ריק בחי' ל
ועל כן  (כט. ואעפ"כ הוא עניו  כחוס בכל ישותו שאינו כלום אלא מעבר בעלמא שזה בחי' יודע מערכוטל עצמו ולתפ אלא שצריך לב

 
ום הוא תמיד היפך של פתי והנותן בים דרך )ישעיהו  "א על משלי שער פין את יצרם עפ"י הגר ביאר בהקשר לענין הכוצ"ב    8לג   הריצ"ח   כו

ל  שהכוונה  פרש"י  טז(  להיו מג  הזה  הכח  שאת  הר"ץ  וביאר  י"ס  כמו  קריעת  נצבו  ק ת  נוזלים  ה ב נד  כח  לו  כי  יוסף  הוינס  מכח  מים 
 על דעתו   של יוסף דהיינו הוימאן בשלשלת שלא נגרר ולא נתפתה אלא עמד   קותתאפ הה 
יע עיקר התיקון והשמירה שלו היא להתאפק מלהשפיע אלא במקום שיוליד  ן שהוא כח ההתקשרות להשפ שכיו   ענין זה שייך ליסוד   כז

 רסד.קלד ותורה    כבוד שמים ועיין תורה

החי   ל אפ"   י ואול   כח ודוד שהענ שזה  בין משה  היודע מערכו  לוק  היודע  וה יו  תורה  והוריד  בבית המלך  וציא עם שלם  הוא כמשה שגדל 
הנהיגם במדבר ארבעים שנה ודיבר עם הש"י פנים בפנים וכו' ואעפ"כ ונקרא בתורה עניו מכל אדם אבל השפל  מצרים באותות ומופתים ו 

ק למדבר מבוזה וגם סברו שהוא עמוני שלא ראוי  ורח וה   דת המלכות שמשנולד נחשב ממזר קן מ י דוד המלך שתמערכו הוא כ שאינו יודע  
   יתי כשה אובד" כשה דאבידה שאין לו שום צריכותא )ב"מ כג( ' כמו ששמעתי במליצה שעל זה אמר "טע לבוא בקהל וכו 

והאריז"   אולי אפשר   כט הש"ע  בין  המחלוקת  לבאר  הנ"ל  מצוו עפ"י  לגבי  שיב ל  ומפני  היא תקו   ה ת  ששיבה  כתוב  רמד  שביו"ד  יל  מג   ם 
ומק  מגיל שישים  פרשת קדושים כתב  והאריז"ל שער המצוות  הזהר  שבעים  בתיקוני  חינורו  מנחת  גם  מ )עיין  לזה  מקור  רנז  ובדעת תורה  וך  אונקלוס 

והביאור נ"ל דהיינו להיות  רית  ב חי' תיקון האלקים הוא ב ואולי אפ"ל שהמחלוקת היא עפ"י המבואר כאן בתורה שכבוד  למהרש"ם יו"ד רמד(  
ידו יכבדו את הש"י בלי שיקח כבו בל  מק  בו כלל דהיינו שעל  תכונת היסוד שהיא  מזה לעצמו כלום רק כמעבר בלבד שזו    ד בלי לפגום 
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דייקא   נקרא חכם  והעניו  הענווה  ואע ולו מגיע הכבוד אלקים המבכאן שתכלית המבוקש היא  הוא   כ"פוקש 
בעלמא    אלא מעברלו אינו    ששי   פס היטב שכל מהמבין ותו ל שהנ"סוד  עניו זה שייך רק למי שיש לו תכונת הי 

כדי שדרכו   כבוד שמים  וכו'  עלגלות  יצרתיו  לכבודי בראתיו  ייתקיים הפסוק  ידו  כדי  ל  עולמו  שהקב"ה ברא 
לנבראים(. להיטיב  יוכל  )שעי"ז  בעולם  כבודו  הברית  ע"כ    שיתגלה  דהיינותיקון  היסוד  לתיקון  לזכות  כדי 

  ועוד  לבוד ומדת הכעסאן היא לזבוח תאות הכ על כן עיקר התשובה כ ליסוד(  רכבהברית מ  תורה לד)כמבואר ב
אין ממש בטל ומבוטל אליו ית' להיות לבנה ואספקלריא המאירה   תכה להיוזלעשות תשובה על תשובה עד שי 
זוכה    'ה ויים תור היתה כוונת רבינו כשאמר בסוף תורה פז תנינא שע"י שמקכבוד אלקים בעולם. ונראה שלזה  

      .לאברית תיקון הל
ם מפורשים ומאירים עינים בתורה יא אות ג' שכבוד דקדושה א"א אלא ע"י תיקון הברית  יצד הדברי גם עיין כ

 כי פגם הברית וגאוה תלויים זה בזה עי"ש. 
* 

 עניין המרכבה למידות עליונות 
 מבואר בתורה זו. סוד חשוב לכל התורה כולה נ"ל י 

' ובפנים  ' כן נמשך עליו מקדושת השמות וכוה שאמר כפי תנועותיו וכוף במבסו  זוה  תורבעיקר בנ"ל שנרמז  
בארתי שזה הכוונה שם מה שכל כך מדגיש ענין האלף על כל פרטיה בכמה אופנים כי עי"ז נשלם צורת אדם 

   לבליוןועי"ז אפשר שיהיה מרכבה לאדם ע
  ולהכסגרק  לא  ביא להועיל למעשה ונו מון שרבי יל התיקובזה מתבאר הרבה עניינים בהרבה תורות איך מוע

 בעלמא  
עוד לפ"ז נראה לבאר הענין מה קדם למה ההשתדלות או כח השם שנתעורר עי"ז כי בתורה לא כלכך מובן  

ברור שכפי הכנתו כן מתלבש בו   מה קדם למה השם גרם לתשובה או התשובה להארת השם אבל לפ"ז מבואר
הב  לאותה  כמרכבה  הדוונעשה  לחי'  לו  אנחנו  מעלהמה  שתמיד  לא  באופן  שכפי מרכבה  אלא  בחי'  יזה 

  לגהשלימות וההתקדשות כן היא יותר מצד הקדושה או שלימות הקדושה

 
ות  כ י ספירת המל בוד הוא בח' הספירה השישית ולכן עפ"י הסוד צריך לכבד כבר מגיל שישים ששייך בכבוד אלקים אבל עפ"י הנגלה הכ 

 א הספירה השביעית לכן נותנים כבוד למי שהגיע לגיל שבעים הי   כותמ"ש ברוך שם כבוד מלכותו ומל כ 
)כמו שאומרים הדם  הגוף שהם הדמים העכורים שבכבד, כמבו ועזות    הכעס שהוא עיקר ביטוי היישות   ל נז כבד כועס בחי'  בתורה  אר 

שאין לו שום עצמיות רק כל    סורסר   להפך כי יסוד הוא מעביר בלבד היא    . אבל הבריתראש ומנהיג   עולה לו לראש( שהדם עולה ונעשה 
איר במדות והגוף, שזה בחי' ענווה כמבואר כאן במעשה  קב"ה ושכינתיה לחבר את אור הנשמה שת כולו לחבר שנים אחרים חתן וכלה  
 מרבב"ח שהלך לחקור מידת הענוה.

תיקון    כי תיקון הברית  ונראה לבאר  לא ומ י יס כ מידת היסוד  הוא  בין משפיע  ברית היא החיבור עצמו שכורתים  וה   קבל וד תכונתו לחבר 
הוא מתקן המרכבה לספירת היסוד וכפי שאדם מתקן אצלו את    ה ליסוד הרי מי שהוא בברית עם הקב"ה ברית עיין תורה לד ברית מרכב 

שנים   בין  הזו לחבר  יסוד דהיינו את התכונה  הזו של  ו המידה  ל רק כסרסור  בלי  כ ק צינור  ל חת  גם  ט לום לעצמו מהשפע שמעביר    ובת א 
בזה   מתקן  כי  מתוקן,  הקב"ה  עם  שלו  הברית  גם  כך  כשכר,  הק הנאה  לו  משפיע  שדרכו  המחבר,  הצינור  מידה  את  שכל  )כידוע  ב"ה 

ניתקנות עמה כל הבחינות שלה בכלליות ופרטיות כמבואר בעיקר בתורה פא תנינא( ותכונה ד  הכבו   ד היא תכונתזו של היסו   שניתקנת 
חוזר ומאיר ממנה בחי' לבנה  ון המלכות כמראה לטושה שכל האור המאיר בה  האדם הוא כל כך בתיק כבוד אלקים הכוונה שאלקים כי  
ע שאין  והוא כל כך בתיקון הברית דהיינו תיקון היסוד דהיינו ענווה שאע"פ שמאיר ממנו אור כל כך גדול כל הרואה אותו יוד   במילואה  

עמ"נ    ולם כידוע שזו תכונת היסוד שמקבל כל השפע כולו מהגבוה ממנו בע   כאן נציג ושליח הש"י להאיר אורו  רק    א עצמו אלא הו זה מ 
 אינו מחזיק מעצמו כלל אלא כמעביר ושליח בעלמא ועיין תורה קצד   הוא ,  להשפיע ואע"פ שכל השפע אצלו 

יון סימן למעשה  כדמ ים  האדם כמה איברים נסתרים ונגל גוף  ב כותנו, ברא  צה הקב"ה לז ולפי שר   -חלק ג פרק כד    -  עיין עבודת הקודש   לב
העליון הפנימי הנקרא בשם זה, אם עין עין, אם  היה אותו אבר כדמיון כסא לאותו דבר  מרכבה. ואלו יזכה האדם לטהר אבר מאיבריו, י 

ת  כבוד, ולזה נעשה ונתקן לתבני ון ה ק האדם הוא ת   ר, כי תכליתבמקומות מזה הספ יד יד, ואם רגל רגל, וכן שאר האיברים. וכבר בארנו  
ישלם כי אם    הקיום, לא העסק וזה    ה וקיום מצותיה, ואחר שזה בה העליונה לתקנו, וזה התכלית לא יגיע כלל כי אם בעסק התור מרכ ה 

ם, להיות  ן אד ק וד דמות דיו ן נתקן על ס באיברים גשמיים, חוייב אם כן שיתוקן ויעשה האדם בזאת התבונה וזה התבנית. וגם הכבוד העליו 
 ים ולפי שהוא כולל הכל נתקן הכבוד בתבניתו:תונ ותח נכללים בו עליונים  

שה ונתקן בדמות האדם  ר התבאר בדברינו הקודמים כי האדם הקטן התחתון נע וכב   -חלק ג פרק סג    -  ש ר עבודת הקוד ועיין מזה ספ   לג
ות אמתתו יש  ציא במ   יושב על הכסא, והתבאר עוד כי דם ה א נקרא במשל ה בשם הגדול ה הגדול העליון שהוא כולל כל הכחות הנכללים  
והשפע לקיום הנמצא הזה העושה בדמותו,    הם פרקי המרכבה, אשר מהם מתפשט האור דברים ועניינים פנימיים דקים רוחניים בתכלית ו 

יד כ  יד או תבנית  יד כמהות  ידים רגלים עינים אזנים, לא שמהות  יד חל והם נקראים  וגומר,  יב ו תילה, שהרי כ תבנית  אל מי תדמיון אל 
 ובינינו דמיון כלל מצד העצם והתבנית כמו שהתבאר במה שקדם: נו  בי   ואין

במצות התלויות בו יהיה האבר ההוא כדמיון מרכבה  אם יזכה לטהר אחד מאיבריו ולהשלימו  ועושה בדמות זה להורות ש   ואמנם נתקן
 אר האיברים: ן שוכ   עין, אם יד יד, אם רגל רגל,   עין   ם א בשם זה, א הפנימי הנקר וכסא כבוד לדבר ההוא העליון  

אבר,    ויש לחכמי האמת סימן לזה מחזיק  ע אמרו אבר  המשלים  השלם  האדם  לקונו המתכי  איבריו,  צמו  וטהרת  ובתורתו  במעשיו  וקן 
בני  לדמות  איבריו  כל  את  ומעמיד  ומתקן  משלים  ב הנה  מתוקן  הוא  אשר  הגדול  האדם  הנ ן  כי  שב דמותו  אבר  כל  במצות  השל   וה  ימו 

לזה  ד בנין איבריו לדמות הבנין העליון,  כדמות האבר ההוא אשר נתקן בדמותו ולהורות שצריך האדם להעמי וא  י ההמיוחדות אליו והר
ריו ובזה  וכן שאר איב תארה התורה ידים ורגלים עינים אזנים למקום ברוך הוא, כדי שישלים האדם ידיו ויתקנם בדרך שידמו ידים לידים,  
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תן גם  ועוד יותר נ"ל לומר שגם הארה ראשונה מהשם שממנה נשאר הרשימו שנותן כח לשוב בכל ימי ההמ 
נעשה מרכב כיון שע"י שנתעורר לשוב  זו היא  נוכיון ש ה אליה  הארה  ועדין לא אוחרק  לכן  תעורר  רק ז בה 

  .האירה לו פנים ומיד נעלמה
כי כל דבר שרוצה לעשות יכול לבחון לתת עיצה לנפשו  הרבה דברים  ב  שעי"ז אפשרועל דרך המוסר נראה  

ע"י    מעלה בקדושה דהיינו מרכבה לאיזה בחי' אני הולך להיותי או לא ע"י שיחשוב אם יש כזו בחי' לאאם כד
 . שה זהמע

* 
ש  ין ענ בעבוה"ש  וירידות  אחד  העליות  כל  על  השנואה  עובר  וימי  האהובה  ימי  אותם  מכנה  הישר  )בספר 
כגון  וב דקטנות(  חסידות  ומוחין  דגדלות  מוחין  אותם  מכנה  אלימלך  המלך  נעם  דוד  צעק  אסק "ועליהם  אם 

תח  העקודים פ  נתיב אורות  חק חבר( )לרבי יצשורש הענין מבואר נפלא בפתחי תשובה    "ע שאולאצי "ו  "שמים
נת הכלים בכל עולם כדי שיוכל לקבל אורות העולם ולא מטי בסוד אדם הקדמון בביאור סוד הכיד טו סוד מטי 

  .הגבוה ממנו הבאים לתקנו ועיין מזה בתורה כד
* 

 דועהחז"ל היום עצת  בשבת שובה רמז בה כוונות אלול ומלמד באופן נפלא שקי  אלול הם ימי תשובה ותורה זו שנאמרה

ל כבר ביארו שעיקרה קאי על מידת הכעס היא עיקר התשובה ורק ע"י שאוחז בזה ומשתדל ותיו שחז"להיות מעביר על מד

הוא חיה בדמות אדם    ו את הגדר אדם כי מי שלא משתדל בזה אין לו עדין הוית גדר אדם כלל אלאבזה הוא מוליד בעצמ

זוכשמבין  וכל הולדה כידוע יש בה שלבים כי   ימי  בו כטיפת  ה שמבזיק  -ת שם אהיהאר  לשוב  ומיד אח"כ באים  ההריון 

וכל הזמן הזה שם אהי ודין עד שמכין כלים כראוי  ימי עברה  גמט' דםה הו-העיבור שהם  , דהיינו הפך  א באחור שהוא 

שם דהיינו  כתר  של  מהכ'  שמאיר  דמי  ,ה-אהי  הכבוד  שפיכות  בחי'  שהם  בזיונות  עליו  באים  והכל וד  כבה  ךהפם  ולכן 

לשתוק למחרפיו ומבאר שבימי הדין  ו בפועל לידום    ו ולקיים את עיצת המעביר על מדותיולעזור לו לזבוח את יצרטובתו  ל

שזוכה   עד  וירידות  עליות  יש  הכועס    להכניעהאלה  יצרו  חללאת  ליבו  ונעשה  הורגו  הקב"ה  לזה  בקרבו.    ואזי  וכשזוכה 

תשובה על תשובה הראשונה וכן ות  יך לעשגדלות הש"י ושוב צריג בכשיו משי מה שעמגלה שעדין הוא בבחי' ירידה כלפ

והן    אתחתונה ועליונה הן בחי' שתי נקודות באות  הולך ומבאר איך כל מדרגה יש למעלה ממנה ובכל בחי' שתי המדרגות  

וז  ם רמגדר אד  ם כי כלרגה לדרגה זוכה לתקן את האלף שזה בחי' הולדת הגדר אדנתקנות באופן שכשזוכה לעלות מד

     א באות
מג התורה  נפלא  ובסוף  באופן  משמות לה  שם  קדושת  עצמו  על  עי"ז  ממשיך  בגשמיות  למטה  שעושה  פעולה  שכל  איך 

 גורםבעבודתו יתברך, כן  האדם כפי תנועותיו וכפי התחזקותו   כיהקודש שע"י שנעשה מרכבה עליו מקבל הקדושה ממנו  
חז"ל הוא בלי מית של כל עצות  ונמצא שבעשיה גש  :  והבן היטבשם.  קדושה מעצמו ה  ליחד השמות למעלה, וממשיך על

 שידע מקיים ממילא את כל כוונות האריז"ל המלובשות בהן

* 

 ה -שם אהי
 ויה שלי  דהיינו שיש עתיד ותקוה לכל ההה הוא שם שכולו עתיד ותקוה -שם אהי 

הבינה שמשם  אור  דהינו    ,אתיים ז הכח לקיר את  א מיחד עם התקוה הוא גם  כי    ,באמת הוא יותר מתקוה בלבדו
   .א שמקבל הבעל תשובה לצאת מהקליפות והטומאה שנפל אליהד הסיעתא דשמיסו

א ששם  כאן  הוא  -י ה מבואר  ידוע    .בכתרה  כי  אהי שוצ"ע  הוא  -שם  התשובה(   בבינהה  כי    .)עולם  והביאור 
א היא המגלה את  שהנוקב  כי הכלל  גם  ועוד  ע.מדבר כאן עליו הוא כתר דזעיר אנפין דהיינו בינה כידוהכתר ש
ורק הבינה דהיינו הנוק'  כי חכמה וכ"ש הכתר נעלמים ,ה אנא זמין להוולד-י ה ם בבחי' לידה והיינו שם אהדברי 

  .מגלה אותם 

מאיר אזי  הגילוי  אחר  שבאמת  לומר  אפשר  גם  אהי  ואולי  דהיינו ב  ה-שם  בחי'  כתר   :ג'  מבחי'    , הרצון 
  ."ושב ויבין "כמ"ש   מבינהלמהוי ין ואנא זמ ,מהינו כח והביטול מחכמה דהי

כי אריך אנפין הוא בכתר והוא בחי'  )כמ"ש כתר לי זעיר פרש"י המתן לי מעט(  מאיר מהכתר    ואולי גם ההמתן 
ת הרצון על אף כל המניעות שמצד הזמן אריכות אפיים ומזה מקבל הרוצה לשוב כח להאריך אף ולא לעזוב א

 . רידותומצד העליות והי 
* 

 

 ות וד הבקיאשם יבק ס
ֶ   -באות ד'   ִקיאּות, ַהְינוּ רֹוצֶ ּוְכש  ֵני ּבְ ְ ְוָצִריְך ִלְהיֹות לֹו ש  ֲהָלָכה,  ּבַ ִקי  ּוָבה, ָצִריְך ִלְהיֹות ּבָ ש  ַדְרֵכי ַהּתְ  ה ָאָדם ֵליֵלְך ּבְ

ִקי בְּ  ָרצֹוא, ּבָ ִקי ּבְ ֹוב, ּבָ  ש 
ינו ג' קוים בחי' יחוד ברכה קדושה דהי וא  וה  להנ"יבק  שם    תאר להאולי הבקיאות כוונה    ע"צ    בקי להיות    צריך

  ואמצעימין ושמאל 
זו   יב"  י שע"  הבקיאותואולי  לו שם  כי    קשמאיר  והקו האמצעי  יכול לשמור על היושר  להיות בקי   צריךהוא 

זוב את עיקר הבקיאות היא לא לע  כי דם לסטות מהיושר וכן השוב  ברצוא ובקי בשוב כי הרצוא יכול לגרום לא
ימין ושמאל  שישמהכלים  ה ומאידך לא לרוץ יותר  ך הלא המשיהרצון ל כי הריסה היא   ,לי הרי שברצוא יש 

 
ה מ יש ודמותו לדמות העליוור  כבוד א ובה ן,  אדם צלמו  וכסא  נעשה מרכבה  הנה  ל הדמות העליון:    שלימו כל איבריו בשלמות המצות, 

 האבות הן הן המרכבה,   ועל זה אמרו ז"ל, 
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הרי שצריך בקיאות בלהשאר בקו היושר    .לשלימות זה בחי' שמאל  שהגיעימין יותר מדאי וגאות שכבר חושב  
בש וכן  האמצע  סכנ  ישוב  קו  גם  יש  מאידך  אבל  שמאל  בחי'  שהיא  יאוש  ימין  סכנת  שמצת  כאלה ינו  כמו 

לאהוב אותנו   ימשיךאוהב אותנו ומה שנעשה    הר מדאי ואומרים הקב"ים לימין יותיאוש הם נוט  בגללשבשוב  
  ביעקב ולא ראה עמל   אוון הביט    לא  ש"כמ שהיא עצת בלעם הרשע    מהריצ"חוכמו ששמעתי פעם    בוכו' כיו"

ילו דק אחריהם וכו' ואפאינו מדק על דבריו ין עוברלו שאפי  י פרש"  ש"עי בישראל ה' אלקיו עמו ותרועת מלך בו 
 . יו אינו זז מתוכן פנמכעיסין ל

 על קו היושר והאמצע  לשמורשגם בשוב צריך בקיאות  נמצא

וז ה שורש הבקיאות גם  דהיינו שהבקיאות היא לשמור על רצון ישר בחי' דרך בים ע"י בחי' הסתכלות ישרה 
   .ברצוא וגם בשוב

יותר או שהיצר מסיטו   להתקדם  צבר א"כלים או כי סובר שכיק להכין  היא שיפס  ואכנה ברצשעיקר הס  ל"נכי  
בהשגות ולא מכין כלים לאותם אורות    עוסקלהציץ למעלה ממדרגתו בין כך או כך הוא או שיושב בטל או  

 . םכין כלי הויה עדין וצריך לה לוה במילוי לומר לו שאין -שם אהי מדייקא מאירים לו  ולכן  כן בהשגתושהם 

 שכבררוצה להשיג למעלה ממדרגתו זה כיוון שחושב  המבאר שאדם  שתורה סג    י עפ"  הקן שלוח    הק"בל  ועיין 
 . בגתו וכותב שם בשם רבינו שזה גם בחי' פגה" ר זכה להשיג את מד

 

 , סג  ,קסא  ,ק"יב ,ה-אהי -נמצא שהם ד' שמות קדושים לסייע לבעת תשובה 
 מיא יעתא דשול של סנראה למעשה מצד השמות יש כאן מכל

בשו להתדבק  עצם הרצון  והביטול  כי את  ואריכות אפיים  זה מאיר מהשם אהי רשו  לשוב  ה  -ולהבין שצריך 
 כנ"ל  

 מאיר לו איך לשמור על קו היושר להיות מכוון כל הזמן לאמת )יחוד ברכה קדושה( ק "ואח"כ משם יב
   שם  הטמונותהסכנות ד יש שם קסא וסג שמאירים בעליה ובירידה לשמור אותו מועו

 

 דייקא ו שם סג שמאיר ב ענין השובבביאור 
בשוב, שהוא בחינת:    ובקי   -מבאר  )ד"ה ועפ"י סוד נעלם(  בלשון מוהרנ"ת בביאור כוונות אלול  בסוף התורה  

גבול עולם", שהוא בחינת שמסיג גבולו ומחזירו    ג"סת  אל, מלשון: "גשאול הנך", זה בחינת חיריק דס"  ואציעה"
   חס ושלום. ממדרגתו, והוא נסוג אחור,, שהאדם נופל, חס ושלום, הידיר ת  זה בחינוריו, שלאח
ומחזירו אחורה כי דין השגת גבול הוא שמזיז הגבול שבינו לחבירו לתוך   עצמוכוונתו שמשיג את גבול    נראה

ו לאחור  ותא ירהחזומהתגברה ומסיגה את גבולו   אכאן הסט"הכי נמי עצמו ומגדיל את שטח  ז"ועי שטח חבירו 
שהצליח כבר כמה זמן ללמוד שני דפים ביום והנה פתאום הגיעו ימי הרעה    כגון   , שב שכבשתוך מה שכבר חל

 ללמוד יותר מדף אחד ביום הרי שגבולו חזר לאחור   מצליחואינו 

ר מה  שהעיק  ההכוונ  להמשל הנ"   י "עפ נראה    עצמו לעולם,  יתיאשו, ואל  על פי כן יחזק את עצמ  אף   -עוד שם בהמשך  
ע  וצולא לאחד מהם בחי' ממ  לשניהםן מדינה למדינה יש שטח ששיך  ממנו כי בי בש באמת שלא יפול  כבר כש

אותו   בבחי'  רק  יהיה  השוב  שכל  להתאמץ  תמיד  השטח    שטחוצריך  בתוך  להשאר  ישתדל  שבשוב  דהיינו 
לפחות ולצרף  הקבוע    הממוצע  לשטחו  ממנו  השטח    וברצואחלק  על  להוסיף  שהממוצע  ישתדל  ל  משטחו 

 ויב הא
* 

 

 סיכום כללי
נראה לומר שכלל הענין הוא איך להתהפך מדם לאדם כי אדם נולד חמת של צואה ודם עיין  סיכום  בכלליות ל
ועיין תורה פב תנ  -שבת קנב.   ינא אחור וקדם תנא אשה חמת מלא צואה ופיה מלא דם והכל רצין אחריה  

בו שהיא  הבהמית ש   איש כסדר היינו נפשחי'  כסדר לבנו שלא  איש ואשה שצריך להתהפך מבחי' אשה דהיי 
)כמבואר   מנהיג אותומלא דם"    הכבד"השולטת בו מנעוריו וכ"ש כשכועס אז ממש הדם עולה להיות ראש ו

נז(  ' אשה בחי' דם לבחי' איש בחי'  וצריך שהיא תתבטל לנפש השכלית חלק אלוק ממעל דהיינו בחי   בתורה 
אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג    ן לבנונית המוח בחי'אדום ללב )להפוך הוח  תבטל למאדם וכן הלב שהוא דם י 

מד  גמט'  וזה המבואר בכוונות אלול שאדם בלא א הוא דם והרמז כי אדם גמט' מה וכשחסר א' הוא  ילבינו(  
גמט'  מה גמט' אדם וכשחסר הא' שבואו אזי הוא  גמט'  הוא  קא(  -ואו-קא-יוד)דם וכן הויה במילוי א'    אותיות

הוא  בכו  ומבואר  דם הזה  שהא'  שםהונות  של  לשוב -אהי   א'  עצמו  שמזמן  ע"י  אלא  השם  נשלם  לא  לכן  ה 
את הגדר אדם שבו שהוא נשמה  שרוצה לגלות את הא' שבו    ה-בתשובה דהיינו שנעשה מרכבה לשם אהי 

  םשל  אדם  הבהמית שתתבטל לנפש הקדושה ותמליך אותה עליה ואז הואשיאיר לתקן הנפש  חלק אלוק שבו  
לכן כשיושב על הכסא   נו מקבל הנהגה כי הכסא הוא הכיסוי לכתריושב על הכסא דהיי ם אזי הוא  וכשהוא אד

 ניתן כתר לראשו וכל מי שתחתיו ממליך אותו. 

נא אלא שבכל תורה מבאר בחי' אחרת  כאן ובתורות פב ופז תני   -נמצא שרבינו מבאר כוונות אלול בג' תורות  
לאדם ולזה    י להפוך עצמו מדםשצריך להשלים כד  א   מוזה באותדת השם הרבואר את עהעיקר שמבוכאן הוא  

שפתח   הפסוק  והקו  מרמז  נקודות  שתי  הם  מועד  ואהל  ומשה  יהושע  כי  יהושע"  את  "קרא  התורה  את  בו 
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ך ומבאר בתורה שגם מיניה וביה בכל אחד יש בחי' דהיינו שהצדיק והתלמיד הם בחי' אות א' והול  .באמצע
ודת ה' יש  בחי' א דהיינו העליות והירידות שעוברים ן בכלל עבולב שהם בחי' א' וכמוח  דהיינו  וצדיק    תלמיד

תל בחי'  גם  וזה  למוחו  ליבו  שיתבטל  שזוכה  עד  בימים עליו  עצמו  לחזק  שצריך  רכב  בתורה  כמ"ש  ורב  מיד 
 . הקודמים שהיה מזריח לו

א'  בעצמו יש  הראשונה אזי בליבו  בתו לים תשוזכה להשדהיינו כי בכל מדרגה יש בחי' א שצריך לתקן כי עד ש
ות דהיינו העליות והירידות בחי' עיל ונפיק רצוא ושוב שבמלחמה עצמה של הלב להתבטל למוח דהיינו לעש

ואח"כ קשר המח לצדיק עד דרך בים התאוות והקשר עין הזה מתחיל מקשר הלב למח עד שהם נעשים אלף  
 ק הוא הואו באמצע. ופן שהצדי דהיינו עם הקב"ה באאלף לול גם ובזה כ שהוא עם הצדיק נעשה בחי' אלף

היסוד שתכונתו ביטול כי ל  בואו' דייקא הרומזשבואו    ומבואר שזה נעשה ע"י שהופך דם לדום דהיינו תיקון הא
איני קיים כלל וממילא א"א לבזות אותי וממילא הדם התיקון הוא שאהיה כל כך בטל למשפיע להקב"ה עד ש

יע להלל ולשבח ממילא אין הסתכלות כלל פנה למשפ ז שבו מוו"י שהדם עצמו כל העכי עדהיינו  ך לדום  נהפ
 על המבזה ולא שומע כאן אלא את הקב"ה ממילא נשמע לו כתוכחה של אב ולא ביזוי. 

 

 תשובה על תשובה 
מ  ג'  תשובב באות  ענין  רבינו  ובלק"אר  על תשובה  זה  שי   'נ  'ה שבת  על תשוב  שמבאר  אמיתי תשובה  ויש    ה 

שלו היא על תשובה שאינה תשובה על תשובה  ה  ם וישתוק עדין התשובשחט את יצרו ע"י ידוש  עדכי    ,ושאלמ
אז התשובה   לגמרי הרע  זבח יצרו  ה ורק כששחט וין יש לו פניות ולא שב בשלימות אל הקב"ד גמורה שהרי ע
רק תשובה על אלא  פניות    שובה עלעל תשובה אמיתית ותשובה זו היא מעין עוה"ב ששם אין תשעושה היא  

 כראוי שהיתה לא השגתו 
שרבינו אומר ששב על שהתוודה לא בבר לבב אלא עם פניות  חידוש  הראשון    הבענין התשובה על תשובויש  

כראוי   וישתוק  ידום  קיים  על שלא  לא מתוודה  למה  קשה  זה מתוודה אבל ונראה שב ולכאורה  על  גם  אמת 
על   להיות  צריך  הוידוי  קיי שהם  בוידוי  הפניות  עיקר  שלא  ממה  כרהתוצאה  ידום  על  ם  שמתודה  דהיינו  אוי 

שצריך לכאוב לו ולא שלא הפגם בכבוד ה' שנגרם ע"י שעדין לא זכה לזבוח יצרו כראוי. דהיינו שזה עיקר מה  
מ לו  שכואב  להיות  יכול  בעצמו  שזה  בידום  צריך הצליח  עיקר  באמת  אבל  במעשיו  מצליח  שלא  ישותו  צד 

 ינו כראוי. ין אה' שעד על כבודלשוב 
להרוג את היא    וכשזוכה  אז  רק  בלק"ה ששם אהי יצרו  כמבואר  רק כשזוכה  -תשובה שלימה  כסדר  ה מאיר 

באחור  ה מאיר עליו בפניות דהיינו  -לתשובה שלימה והביאור כי כל עוד הוא בעצמו עם פניות אזי גם שם אהי 
לזה   והרבה תשוב ה אבל צריך  וות  לימת הלא שעל התשובו  הרבה המתן    א כלול בהמתן שגם הו  כל זהשלו 

זעיר(  הארת  ח  מכ )לי  בזיונו  והכתר  על  ולישתוק  לידום  הכבוד וצריך  מן  ויברח  בוידוים  עצמו  שיבזה  עכ"פ 
ובתכלית   בירידות  ועובר מה שעובר  עובר  זמן  כלול בהמתן שהרבה  ועוהכל  בזה  ליות  גדולה  בקיאות  צריך 

   .מידלמהוי תבאנא זמין להשאר במדת התשובה  
 

 הקדמהאן העד כ

* 

  לקוטי הלכות
 עה אותיותאו"ח ג  דף כז         שבת  ז    

ה בחי' כתר  )ב( ב' מיני -ה שנתגלה שם אהיספירה בחי' המתן בחי' דם בחי' דם נידה ובשבועות זוכ  (ד אותיות)או"ח ג  דף קסז:      ספירת העומר   א   

 אל תדרוש ופלא ממך ה בבחי' בממת בושה וא' שהיא סייג לחכמשתיקה אחת מח

 אות א  או"ח ג  דף קפב:     חוה"מ   ב    
 ( י' אותיות)או"ח ג  דף רה:      ראש השנה   ד   

 ד' אותיותיו"ד א  דף א         שחיטה   א     
 ד' אותיות שליחות והרשאה  ב  חו"מ א  דף צג:     

 ד' אותיות ג      חו"מ א  דף רמא   הונאה
 ה' אותיות   אבידה   ב   מציאה ו     ף נ:    חו"מ ב ד

 
 ראשי פרקים מהתורה בסדר האותיות 

וכו' והתיצבו באהל מועד ואצוונו שכל התורה היא התירוץ על  באות א רבינו מביא הפסוק קרא את יהושע 
 הקושיות שבו  

זו זוכה לכבוד אלקים אבל הרודף   גזולבוד  כה לכבוד מלכים שהוא בחי' כומבאר שהבורח מהכבוד 
 עליו  חולקים כן ל

באות ב מבאר שלכבוד אלקים א"א לזכות אלא ע"י תשובה כי לברוח מהכבוד גם בליבו זה רק ע"י שזובח את 
ה עיקר  לכן  בזיונו  כששומע  הכועסים  העכורים  הדמים  שמכניע  ע"י  על יצרו  להעביר  היא  תשובה 

מי  כל  על  ולידום  ולישתוק  ה'מדותיו  לישועת  ולהמתין  בזיון  להתיי  ני  ומבאר  ולא  שהבזיונות  אש 
 ם ה אצלו באחור גמט' ד-שבאים עליו נגרמים על ידו בעצמו כיוון שלא שב עדין כראוי לכן שם אהי 



 19.ח  -דף ו:      מוהר"ן                               תורה ו                                 ליקוטי                     

ויש תשובה למעלה מתשובה    באות ג' מבאר רבינו שצריך לעשות תשובה על תשובה לעלות מדרגה לדרגה
וככל ה'  את  מכבד  תשובה  הכבוד  וע"י  עליונה  יותר  גדול  שהתשובה  וממ  ממנה  הכבוד יותר  ילא 
 אלקים שזוכה עי"ז הוא גדול יותר 

וכדי לשוב צריך להיות בקי בדרכי התשובה שבין  וירידות  יש עליות  ד' מבאר רבינו שבתשובה עצמה  באות 
 הרצון להשלים התשובה ולזכות לכבוד אלקים בשלימות בעליה בין בירידה לא יאבד את 

נזהר מלהרוס ולחקור במופלא ממנו  ה תחתונה וע"י שקודבחי' נמתקן    ורפי ה' מבאר שע"י השתיקה למח  ותבא

 א' מתקן נקודה עליונה וע"י הבושה מתקן בחי' הקו שביניהם נמצא שע"י תשובה שלימה מתקן צורת  
בין חמה ם היושב על הכסא שזה בחי' יחוד שלם בין משפיע ומקבל  וזוכה לגדר אדם ולהיות בחי' אד

הוא בחי' אהל ולכן כשמשה ויהושע באהל נשלם צורת מצע האלף  שע והקו בא ולבנה בין משה ויהו
 אלף על ידם ונעשה יחוד ונשפע שפע ממשה ליהושע 

 באות ו מבאר רבינו מאמר רבב"ח עפ"י התורה הנ"ל 
מבאר שג' בחי' הנ"ל הן נרמז בפסוקים במזמור מז שאומרים בר"ה קודם התקיעות ובאות ז' מבאר רבינו שהכל  

 ראל קודם כניסתם לארץ שנצטוו ישג' מצוות  בחי'
עד כאן לשון רבינו ומכאן מבאר מוהרנ"ת את הפסוק הראשון שבראש התורה ומבאר שוב הג' מצוות שנצטוו 

 יצד רמוזות בתורה שלנוקודם כניסתם לארץ ומבאר באריכות את כוונות אלול כ

 

* 
  ולהתפלל תפילה לקיים להתפלל וללמוד

תני, כי עתה אין אני נחשב  וראה דלותי ושפלותי, ועל מה שוא ברא מיך הרביםנא עלי ברחמלא רחמים, חוסה 
 בשם בריה כלל, וכאלו עדין אין לי שום הויה בעולם כלל, כי טוב לי שלא נבראתי, מאחר שהרעותי את מעשי, 

  אלהי, שתעזרני בכח שמך הגדול אהי"ה,  ה'באתי לפניך  ובכן 
 צרים י כל מיני ממתגלה לגאול עמך מ שבו אתה

 המשתלט להיות לראש עלי  כבד הכועס ט מהובפר
 למחרפי  ולומר דום לענות 

 כהעניוואזכה לזבחו ע"י שאדום 
 מכל מיני בטוי ישותי הנעלב  

  "כי לא תחפץ במות המת כי אם בשובו מדרכיו וחיה,
 תשב אנוש עד דכא ותאמר שובו בני אדם,  

 י והנחם על עבדיך. מת עד ה'שובה 
 :דש ימינו כקדם"בה חונשו אליך ה'נו השיב

 
 פתיחה

זביחת יצר הכבוד כששותק ודומם למחרפיו וזה עיקר  הענוה כיצד זוכים לה ע"י  מבאר סוד הבדרך נפלא
דרכי   בין בעליה ובין בירידה בשתי י בזה ימים רבים אדם כח לזה להיות ממתין ובקמקבל ומבאר מנין תשובה ה

 בהויה האמיתית  ור ולהכלל שלשוב ולק מזמן עצמוהיות תמיד תשובה לה
ה -וממנו גם זוכה להשגחה שבבחי' עורף )בחי' שם אהי  ,ה זמין למהוי -דהיינו ע"י שנעשה מרכבה לשם אהי 

 ריחוק עמ"נ לקרב. שהואלזבוח יצר הכבוד באחור( דהיינו בדרך של בזיונות ושפיכות דמים עמ"נ שיוכל 
יעלו שמים  ,דרך נעלמת בים הרוגש נעשית "זשעי   לאנפ ית וקשרית' בבר אליו  מוכזו קושר עצוע"י תשובה 

  של עוה"ז.ירדו תהומות 
לאה הכל רמוז בעתוי שנאמרה בו התורה דהיינו שבת שובה כי שבת רומז לאדם היושב על הכסא פובדרך נ

 הליכה בדרכי התשובה ונאמרה רומז לתשובה  ופרשת וילך לשון  החמת היצר הגשמי ושובשכבר שבת ממל
שעי"ז נשלם סוד הא' רבי ותלמיד )חי"מ שלח( כעפר וטיט ממש  "עניוגאון ו" מידליו התלהגיעה אש אחר כשבוע

 .בחי' משה ויהושעל מקום כשהם ב
 

 עד כאן ההקדמה 
 

 ]עמוד ו:[

* 
 [  לד]   ותורה 

 
 הרנ"ת.רי תקסג. שבועים אחר התקרבות מו ' תשו פרשת וילך    תורה זו היא לשון רבינו ז"ל עד היכן שמסומן ומשם נוסף לשון מוהרנ"ת מה ששמע בע"פ, נאמרה בשבת שובה   לד
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ות  וקיה מוצא רבינו רמז להתקרברבינו פותח בפסוק מפרשת וילך היא הפרשה שבה נאמרה התורה הזו ובפס
 אליו.   מוהרנ"ת

 פסוק זה ובפסוקים שאחריו רמוז כל השגתו הנפלאה שהשיג היכן שהשיג. בו

 : ה' אל משה קרא את יהושע וכו'ויאמר )דברים ל"א(  
ה ֵהן ָקְרבּו ָיֶמיָך ָלמּות ְקָרא ֶאת יְ פרק לפרשת וילך ספר דברים  ֶ בּו בְּ א )יד( ַוּיֹאֶמר ְידָֹוד ֶאל מש  ַע ְוִהְתַיּצְ ֻׁ ֹאֶהל הֹוש 

ֹאֶהל מֹוֵעד:ֵעד ַוֲאצַ מוֹ  בּו ּבְ ְתַיּצְ ַע ַוּיִ ֻׁ ה ִויהֹוש  ֶ ֶלְך מש  ּנּו ַוּיֵ  ּוֶ
 . "תבתחילת לשון מוהרנ  בפסוק זה רמוז כל עניין התורה הזו כפי שיתבאר בסופה

 ם. וצ"ע כיון שהקב"ה יצווה את יהושע ולא משה א"כ למה משה רבינו צריך להיות ש
 מות בו ימיך ליבות הן קר וצ"ע מדוע השמיט רבינו ת

, כי אין שלטון ביום המוות ,ום ההסתלקות של משה רבנו שע"כ כתיב ואצוונוי ועיין בביאור מוהרנ"ת שמדובר ב
כגון רשב"י ודרבה יכול התלמיד לזכות לפי שנים ברוח הצדיק, ועיין ריש תורה סו שבשעת הסתלקותו א

ולפ"ז אולי אפ"ל שדייקא   .ה' יאספך כבוד בחי' וזה . ותו היוםהאזינו דף רפז: שזה בכל אר בזוה ומבואר באידרא 
זכה לפי  נתקיים ואצוונו לתלמידו יהושע ש עי"ז  ,אותולאסוף דהיינו רוח דלעילא של משה הש"י  שירדע"י 

 .\לה/ברוחו של משהשנים 
כי   ,ת אור שלימות האדם הרמוז באויאבב  ,בתורהמבואר  ,באהלמשה צריך להיות גם ועיקר התירוץ מדוע 

של  יוד תחתונה  שמרגיש עצמו נקודה לבד ונעשה עי"ז בחי'ה רבנו בחי' חיריק שיהיה ענו כמש האדםימות של
מכוסה ממנו עליון הף, וזה ע"י שמחזיק את הרב בחי' יוד העליונה של האלוזה ע"י שעושה לו רב גדול האלף 

 .לרבוין התלמיד בחי' הואו של האלף המפריד ב ומרוב שפלותו תמיד מתבייש ממנו, 
שמרגיש קטן מכח ם מרגיש כנ"ל אזי נעשה א' דהיינו נהפך מדם לאדם, כי הא' הוא שלימות הענוה האדוכש

דם  עי"ז ו  הדם לדום.  שהופך דהינולמחרפיו בשלימות ידום וישתוק   מקייםשיש גבוה מעל גבוה מעליו ועי"ז 
דייקא  ה א שמהפך הדם ישותו נעשותו וי וגאולבו ם וע"י שזובח יצר גסות כי האדם נולד חמת של ד לאדם.
חיצתו לפנים מהמלאכים שכיון שאין להם בחירה ז נעשה משעי" י עפר דייקא.שבבחי' אבית תהלה מגו לאדם.

 האדם השלם. וזביחת יצר אין להם מעלת 
 

 אאות 
 הקדמה להקדמה 

וש שצדיק  אומר שהפירממדרגת עצמו בבחי' הוא היה  כל התורות שרבינו מדבר בהן בצריך לדעת הכלל 
ה לביטוי במעשיו וכל  אמיתי דבריו מחייבים אותו ואין חכמתו מרובה ממעשיו אלא כל חכמתו והשגתו בא

   .דברי תורתו הם מדרגתו ממש בעבודת ה'
ד שכביכול  לכן מדובר במדרגות גבוהות מאבחיי מוהר"ן   רת רבינו היא יחידה שביחידה כמבואג וכיון שמדר

 ,תחילה לדעת למה לשאוף ,מישורים ללמוד את הדברים בשני  ל כל לומדהחיוב ע  בלא לא שייכות לנו.
ים  ורבינו הקפיד מאד על האומר ועוד להבין כל דבר כיצד הוא שייך לי. ,ונולדעת איזה רבה גדול יש ל

 שתורתו גבוהה מדאי. וכינה אותם אפיקורסים. 
 גות נמוכות יותר. מעשה במדרוד לצד ללמר כי לבא  ננסהשהם ורק אח"כ  באר פשט הדברים כמונלכן תחילה 

ל לזכות כלום  י עוד כלל שאע"פ שבמהלך התורה נראה שעד שלא זוכה לשלימות מדרגה אחת לא מתח
ובכל מעשה כבר כלול כל   ,כי כל בחי' כלולה מכל הבחינות ,ן האמת למעשה אינה כ ,במדרגה שלמעלה ממנה

המהלך הכללי כיצד כל מדרגה  תחילה את למודלכן צריך לניכר כל כך. קטנות ולא אלא שהן ב ,המדרגות
 צד זה מתבטא בבחינות בלבד. תלויה בחבירתה ואח"כ להבין כי 

 

 מאמר הקדמה לאות א' 
 מהו כבוד אלקים?

 .ולא כבודו שלו ,כבוד אלקים הכבוד הזה נקראואעפ"כ  ,בדים אדםכיצד אפשר שמכ דהיינו 

גדולתו  כבודו ורק מפרסם  י, ובכבוד עצמ  יות ממעטהלנו  דהיי רי,  גמ ל  י עצמתכלית הביטול הה  ונראה שצריך לז
 כל המכבד אותו לא מתכוין אליו אלא להקב"ה. וזה כיצד ?הוא אין, ונהפך לאדם שעד ש ,ית'

ר לו וזה ע"י שמאי ,  )כמבואר באות ב'(  ות מתחיל כשהאדם מתעורר ומבין לשוב אליו ית'הנה סדר התשובה בכלל
ה ביושר, אור אמת למעלה ממדרגתו, -ם הקדוש אהי שה   הארת  ואוה,  \לוהבינה/  תמספיר  חזק  אור אמת

 
אי   לה מצינו שיהושע עשה כפלים ממשה אדרבה  בגמת צ"ע דלא  שזק א  פני משה כפני '  ופנ   נים אמרו  יהושע חמה  , כנראה  לבנה   כפני   י 

 ע.וצ"   .כה לפי שנים שיש בזה בחינות כי ברור שאין תלמיד דבק ברבו כמו יהושע במשה ומבואר שם בתורה סו שעי"ז בוודאי זו 
הפנוי שההשגה בו יהיה שכר    ירה הנעלם בעוה"ז כי היא קושיא מחלל מים דעים בסוד הידיעה והבח היא נפלאות ת  מהיכן ההתחלה   לו

ד. והערתי זאת רק כיון שבתורה, שאלה זו עולה מלשון רבינו שמשתמע לשתי פנים, אבל ברור שהאדם עצמו  בואר בתורה ס עוה"ב כמ 
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דהיינו שטוב לא שלא נברא    כאילו אין לו הויה כלל עדיין,עד שמרגיש ש,  כל כך  ומכח זה מרגיש שפלותו
כוונת    על כמוהוכי לא    ,ללכ זמי  ,בריאת האדםהש"י בהיתה  ן למהוי, דהיינו  ומזה מתעורר לקיים אנא 

 .  ת אדםר להיוחזו, לה ו לתשובעצמשמזמן 

קצר זמן  המניעות   ואחרי  כל  על  כח להתגבר  ממנו מקבל  בליבו,  הזה. אבל מהרשימו שנשאר  מסתלק האור 
עליו   שיעברו  התשובה  דרכי  אותו  –שבכל  אהי   ואזי  קדוש  ביושר-שם  אליו  שהאיר  הנ"ל  מתהפך   ,ה 

הוא  ה(  -אהי אהי   ה )א אה-י ם אהחורים של שרך של נסיונות, וזהו שאומאיר לו בבחי' אחור, לקרבו בד
נ כל  עליו  באים  וממנו  דם,  ובי גמט'  ההמתנהי סיונות  ימי  בכל  דמים,  ושפיכות  בשמירה    . זיונות  דהיינו 

 וטיפול של אמא עילאה. 

ט מעצמו שיפשי ע"י    ,לו הויה אמיתית  שתהיהדהיינו    ,ין שכל רצונו הוא להיות ראוי לקרבת הש"י כי מיד שמב
כי א"א לבוא לפני המלך    ות,כל הבגדים הצואים של מדותיו הרעו  גסות הלב,ות ווגבהגאווה  בגדי האת  

ין שכלפי מב   ,אלא שהבר דעת  ,וזמן ההמתנה יכול להמשך שנים רבות  .בלבוש שק, אזי אומרים לו המתן
עד    ,יו כימים אחדים"בעינ   "ויהי וכמ"ש ביעקב שהמתין לרחל שבע שנים    ,מה שהוא מבקש, זה מעט מאד

 . ה השלימה תשובשיזכה ל

מדות ותאוות רעות,  ט מעצמו את כל הבגדים הצואים של ולהפשי וגסות לבו כשיזכה לזבוח את כל יצרו דהיינו 
מאד   לשפלות  המלויזכה  לפני  לבוא  ראוי  הכי  ך,  ויהיה  יוכל  אז  פניו    ש"י רק  הנה להפנות  הנה  כאומר 
באמת אזכי  ,  אתגלה אליך  ה ה  -ר שם אהי יחזו  רק  ע ארת  הנ"ל  עול  ילאהבינה  אור  שהיא  ם התשובה, 

שכבר יודעים בבטחון שבכוחו עמוד בכל הנסיונות ולא נצרך    כמו מי ביושר,  כמקיף  לו  הבא, להאיר  עולם  
כפי  ,  והיא מדרגת איש   הנהגת השגחה שלימה כלפיו שמעל הטבע.ווזוכה להשגת מעין עוה"ב  להם עוד,  

 . ב' ה לאותבהקדמ שיתבאר לקמן 

ירידות, דהיינו שנותנים לו מוחין דגדלות  יהיה נבחן בנסיונות רבים, ובעליות ושנים....  ...וור ...ימיםובינתים כאמ
"אסק" דהיינו  ניין של רצוא ושוב,  מתקיים בו עולעמוד בניסיון ולוקחים ממנו את המוחין וכן חוזר חלילה,  

שאול" בכ  ."ואציע  לעמוד  גדולה  בקיאות  ולדעוצריך  האלה,  הניסיונות  הסודל  דהיי אובש ש    -ת  נו ל 
שהוא   לו  מעשיוכשנדמה  בגלל  ית'  ממנו  מאד  סמוך   ,מרוחק  ית'  שה'  מטה  דרי  בחי'  הוא  אדרבה  אזי 

תנינא(אליהם מאד   ז'  אותו  )תורה  ומחזק  אותו  כבודושמל  ,וסועד  כל הארץ  דוד המלך    ,א  בבחי' מה שאמר 
  , שהם ימי העליהרצוא  דך ב ומאי      ייאש.  הניסיון הוא לא להת  אז  כי   ,כשהיה בירידה "ואציע שאול הנך"

אז  וצריך  כבודו,  מקום  איה  דהיינו  ריחוק  לו  מראים  כי  אתה"  )להלן(  שם  שמים  אסק  "אם  בו  מתקיים 
אווה ומהמחשבה שכבר השיג אותו ית', אלא יבין שהוא ית' להיזהר מאד מהריסה למעלה ממדרגתו ומג

 להלן וכנ"ל.   עדיין רחוק בבחי' "שם"

ראוי לתשובה השלימה, מביאים עלי ניסיונות של אני  ומנסים אותי אם    הם בוחניםה שב תנ ימי ההמ  נמצא שכל
ומחזירים לחילו זה את המוחין לעמוד בניסיונות כל פעם לוקחים  ויחד עם  וצריך לדעת ביזיונות,  פין.    

     בל מה שאני צריך לעשות? שזה הכל מלמעלה,   דהיינו שכל זה מה שעושים איתי.      א

מכו הארי כבנה  זה  דרך  הנותן "ז"ל  תבי  נתיבה  בים  עזים  טז(   "ובמים  מג  כל    )ישעיהו  כי  אלול.  כוונות  דהיינו 
וגליך עלי עברו" דהיינו שהוא כמו   "כל משבריך)תהלים מב ח'(  הניסיונות הנ"ל מתאר דוד המלך בלשונו  

ש שם קז  אותו כמ"  ידיםמעלים ומורלים גדולים שת בו כמו גשהניסיונו  ,בלב ים גועש וסוער  הספינה ואני
  .וצריך להיות רב חובל בקי בעליות וירידות ולעשות בים דרך ,"יעלו שמים ירדו תהומות"

בים,   דרך  כלל לעשות  שייך  ידוע שלא  לאיבוד  העיצה שלא  רקוזה  עם המטרה,  היא    ,ללכת  העין  קשר  ע"י 
ב לרגע את הרצון א לא לעזוה היאות בשהבקיה',  -וזהו תשובה, תשוב  הוא ית', דהיינו בעין השכל.  דהינו

מצב. בכל  תמיד  עימו  השכל  עין  בקשר  להיות  דהיינו  אליו,  ר"ע  לשוב  קכא.  כלשון  שסיפר    \לז/ביבמות 
סוף להם  שאין  ממים  ניצל  גל"  כיצד  נענ  כל  שבא  בראשי ע וגל  לו  כיצד   עי"ש  "תי  משם  למדו  שחז"ל 

 מלהגיע.   התייאשא לול ,ישכבר הגעתלא לחשוב  בקיאות הנ"ל , דהיינולעמוד בנסיונות

. וכמבואר בסוף תורה פז )תורה לד(שהיא מרכבה לספירת היסוד  וקשר עין השכל הזה, הוא תיקון ושמירת הברית
יא תיקון הברית. והביאור כי ברית הוא קשר הדוק עם הבן ברית. דהיינו ה  ,כוונות אלול   ,תנינא שתורה ו'

 סדק.     ו נעשה בום ח"ון הברית ארית שלא יתנתק, וגם תיקשמירת הב

)וכמבואר   כלום  לו  מגיע  שלא  מרגיש  ואעפ"כ  מערכו  שיודע  דהיינו  הענווה,  היא  היסוד  ספירת  ומתכונת 
מאד מאד  באבות  חז"ל  מאמר  על  ישראל  הוא    בתפארת  וענווה  שפלות  בין  שהחילוק  רוח,  שפל  הוי 

 
ו  אם רוצה עושה ואם אינו רוצה  בתורה קי תנינא שהבחירה כפשוטו  בו תלוי  הבחירה לשוב. וכמבואר  רק    ו להתנהג כאיל חייב לחשוב 

 נו עושה.אי 

תי מהלך בספינה וראיתי ספינה אחת שנשברה והייתי מצטער על תלמיד חכם שבה ומנו רבי  יי פעם אחת ה   תניא אר"ג   .יבמות דף קכא   לז 

שבא עלי נענעתי    ף של ספינה נזדמן לי וכל גל וגל אמרתי לו בני מי העלך אמר לי ד   הלכה ב ב ודן לפני  עקיבא וכשעליתי ביבשה בא ויש
 נענע לו ראשו י   אדם אמרו חכמים אם יבואו רשעים על  לו ראשי מכאן  
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ואעפ"כ   ,ע אצלוע שכל השפ שיודהיסוד הוא  ( דהיינו שתכונת  \לחודע/שהעניו יודע מערכו והשפל אינו י 
בלבד מעבר  רק  אצלו  שהוא  תמיד  ומדגיש  מעצמו  ,יודע  שאע"פ    ,ולא  רבינו  משה  של  הדעת  סוד  וזה 

מצ  ביציאת  ניסים  ועשה  הים  את  לישראל  מועד  שקרע  לאהל  להיכנס  ראוי  שאינו  סבר  בחנוכת רים 
 ה ממנו. נבלה טוב ,כזוין בו דעת אמרו שם שמי שאוטו,  'אכמבואר במדרש ויקרא רבה המזבח, 

לספירת   מרכבה  נעשה  שעי"ז  בשלימות,  ית'  ה'  את  עצמי  על  להמליך  אחד  עניינים,  שני  יש  בתשובה  כי 
ית' על כל העולם , שעי"ז נעשה מרכבה לספירת היסוד. וכשזוכה להיות המלכות. והשני להמליך אותו 

עי" אלה,  ספירות  לשתי  שמרכבה  אלקים"  ל"כבוד  זוכה  שלמות  ז  המהתשוהיא  כי  את בה.  רק  תקן 
המלכות לא כל כך יש לו נסיון של כבוד, אבל המלמד לאחרים את גדולתו ורוממותו ית' יש לו נסיון גדול 

ואר בתורה קצד, והמבחן לעמידה בניסיון הזה, הוא כשמצליח  בוד המגיע להש"י וכמבשיתנו לו את הכ
ושופר של הקב"ה, אצלם, וזה רק כמראה ולו אלא יהיה כ, לא יתכוונו אליו כלל לעשות שהמכבדים אותו

דהיינו שיגרום שכל היחס אליו, יהיה רק הרצון להתקרב על ידו אל  נעשה רק ע"י שבעצמו מרגיש כך.   

 מכבדים אותו הוא נשאר "כבוד אלקים" ולא כבוד מלכים.ואזי כל הכבוד ש הקב"ה.

ה שהיא פגם  ר שיפול לגאוול אפשי בק, אז\לט/מהכבוד  ד עצמו בתכלית ולא בורחאבל אם ח"ו לא ממעט מכבו 
יאהברית הנ"ל   ג'  )תורה  קל(  אות  ואזי הכבוד שיקבל הוא כבוד מלכים, דהיינו שמכבדים אותו לא בשביל   ותורה 

ין ים, אלא כדי לזכות לקרבתו בגלל חכמתו או גבורתו הוא מידותיו הטובים וכיו"ב ב לזכות לקרבת אלק
 בו. שיש שנדמה להם שבאמת ישנם בו ובין 

יסוד והמלכות הנ"ל, שהם תיקון מידת השפלות והענווה כנ"ל, עיקרן הוא ביטול היישות בשני אופנים,  ון הותיק
צמי כלל אלא מה שהקב"ה משפיע לו והוא רק צריך  כי תכונת המלכות היא שיודע שאין לו שכל וכח ע

 
  כלום עד שלא בין דוד המלך למשה רבנו אבל יש בזה אריכות כי בוודאי אין הכוונה שהשפל חושב שאינו שווה    ולכאורה זה החילוק   לח

בל מאידך יתגבר מאד  ניין שסובר שלא מגיע לו כלום א יון שלו שכל שפלותו תיהיה רק בע ץ מאד בתשובה אלא אדרבה זה הניס מתאמ 
ה'   לעצמו ואדרב בעבודת  יאמר  שאע"פ    ה  וזהו  רצונו.   כל  שזה  ית'  בעיניו  חן  למצא  כדי  להשתדל  יותר  צריך  הוא  כלום  שהוא  שכיון 

מבוזה   )עד ש שהרגיש עצמו  ט א ונמאס  פירושו במעיתי כשה אובד  מר  נצרך כלל  ליצה[  ]שמעתי  בגמ' שלא  דהינו כשה דאבידה שמבואר 
ולל אז ע"י גלית אלא הציע עצמו להלחם בו ובמסירות נפש ממש.    שמים שהיה מחבר שאינו ראוי ללחום ולקנא על כבוד  לכתבו( לא ס 

 לו.ל העניו לא להתגאות במה שאינו ש ון שי ועיקר הניס   כי עיקר הניסיון של השפל זה לא להיות שלימזל ניק 
רו להפך כמאמר  ילו לגבי חבי וא   ן שהיא מידה הנוהגת רק לגבי עצמו )סלנט( שקשה לברוח מן הכבוד כיו   ידועים דברי האור ישראל   לט

ידי ר"ע  ותלמ   אב ואם ות"ח חז"ל אבות ד' איזהו המכובד המכבד את הבריות. וכן בגמ' סגולה לעושר לכבד את האשה ויש מצות כבוד  
אש  החיות מתים ממש שאדם שבור ומיו ק הרציחה כידוע כן השבח יכול ל ובחוש רואים כשם שהבזיון הוא אב מתו על שלא כבדו זא"ז.  

 תו מאד ע"י שמוצא בו שבחים וכמבואר בתורה רפב.   שר להחיות או אפ 

בג גאוול י בקל מביא  כיון שהכבוד מלכים כל כך מגונה וצריך לברוח ממנו כ   ובאמת צ"ע  פסחים  מ'  ה. שהיא מפסידה החכמה כדאיתא 
ומנתקת מהקב"ה כדאיתא שהקב"  הוא חכמתו מסתלקת  יכולים לד אם חכם  והוא  עליו אין אני  )סו ה אומר  טו:(.   ור בעולם  ה. ערכין  טה 

 מדוע לא מתחיב המכבד את חבירו על לפני עיוור לא תתן מכשול. ועוד מכשול הנורא מהכל כנ"ל.

הונא  בה בר רב  וכי הא דר  ורה לישמה סימן שע שהוכיח מקדושין לב.עיין שו"ת ת   עיוור במידות.אם שייך לפני    נים אחרו ה אמת נחלקו  ב ו 

דצ"ע אמנם    ה אמר איזול איחזי אי רתח אי לא רתח ודלמא רתח וקעבר אלפני עור לא תתן מכשול דמחיל ליה ליקריהאנפי רבה ברידרב הונא קרע שיראי ב 
וכיח  שאין לפני עיוור בכעס.  ובספר חובת אדם בעולמו כתב שכן יש לה   אב אבל נכשל בכעס עצמו אלא מכאן בוד  כ מלעבור על    ניצל 

ש שאע"פ  מהנ"ל  הנ"ל  הגרי"ס  מ דעת  לברוח  כשתרצה  צריך  חכמה  בראשית  הובא  צדיקים  אורחות  עיין  עוד  לכבד.  מצוה  יש  כבוד 
פני עיוור.  אבל למ"ד שכן  ואם לאו לאו. משמע שלא חששו לל   ר לו ב עת כעסו התח להתחבר לאדם הכעיסהו ואם יודה לך האמת בש

ני עיור, צ"ע.   )בספר חובת אדם בעולמו  ה עובר על לפ או לג   ח את חבירו באופן שיכול להביאו עיין פלא יועץ ערך הילול שהמשב שייך  
ה  לא יועץ דיבר באופן שבודאי יתגא ל הפ ב גאה עי"ז, א הנ"ל כתב ליישב שאין מחלוקת והגרי"ס דיבר שמכבדו באופן שלא מחוייב שית

א לגאות כשמבחים  נמנע שלא יבו ה   מן  הגיע לרודף כבוד אלא כל אחד זהיין תורה ד' אות ז' שלא צריך ל כגון שיודע בו שרודף כבוד. וע 
שנראה   כפרש"י  דלא  יתגאה  שמא  מהרש"א  ופירש  בפניו  שבחו  כל  אומרים  שאין  יח:  ערובין  ועיין  וכן  אותו.  ג'  יתא  א כמחניף  לב  בב"ר 

עוד    ת.ידו בזה בעצמו אם יש לפני עיור במ  ף כפרש"י. ולכאורה אפ"ל שנחלקו הרש"א הנ"ל משום גאווה והעץ יוס ומהרז"ו שם פירש כהמ 
 בזה עיין ספר אדרת תפארת )לר' אברהם דורי( ח"ה סימן סב בעיקר בסופו.  אריכות  

הר"ן  בדים בקימה. ועיין חיי מו אפילו את הראש ישיבה לא היו מכ   וגמא ד ד שבקעלעם ל שנזהרו בזה ע   גם יש הרבה מעשיות מצדיקים 
ה. כדי שלא להכשילו בגאווה. וכן בשיש"ק ח"ג  א שיבין הסיב ילין מסופר צדיק ונזהר לבקש ממנו בל סימן תקיא שרבינו שרצה לקנות תפ 

ומו  רבי  בשם  טולטשינער  נחמן  מוהרנ"ת  תלמיד  את  לכנות  רצו  שאנ"ש  בעדינ רפד  דח ו הרנ"ת  חשש ת  שמוהרנ"ת  ראב"נ  בנו  וביאר    ה 
שמקצת שבחו כן    לגאוה מבואר   ול יפ  כל שבחו של אדם בפניו כדי שלא   "א ערובין יח: טעם שאין אומריםשיפול עי"ז לגאוה.  ועיין מהרש

ה בכתה כי הבינה  מאבי   מכתב חיזוק   מותר וגם אינו מיותר. אלא יש בו תועלת לחיזוק.    ועיין חיי מוהר"ן סימן תקפב כשקבלה בת רבינו
נמ במדרגה  סוף פ"ד  שהיא  ועיין מסכת כלה  ובמסכת דרך ארץ וכה.    פירש הטעם שלא תתמעט   שנא את המכבדך.    ך מתחכ   זוטה פ"ט 

ים  כי על בעל גאוה אומר הקב"ה אין אני והוא יכול   ( )עפ"י סוטה חכמתו מסתלקת וצ"ע שלא פירשו    א אם חכם הו סו  פסחים    וכנראה עפ"י
 ר.  יות  ר "ל. שזה חמולדור בעולם כנ 

ו ומתחזקת וכן מצינו אפילו אצל  ע"י שמשבחים אדם מתגלית נפשו ותורתכיון שהנפש שרשה בכבוד לכן  ש   ונ"ל עפ"י תורה לז אות ז'
ששיב ק צדי  שע"י  כבים  ע"י  שחיזוק  פשוטים  אנשים  אצל  שכן  וכל  קכו.  תורה  עיין  יותר  וגבוהה  נפלאה  תורה  אמרו  אותם  יכול  חו  וד 

ו   ז' תנינא שלדרי מטה צריך להראותורה  תוכן מבואר ב להחיותם   וכמו שהמבזה אדם עובר  לעודדם.  מלא כל הארץ כבודו כדי לחזקם 
     מתים.  ד יכול להחיותעל אבק רציחה הרי המכב 



 23.ח  -דף ו:      מוהר"ן                               תורה ו                                 ליקוטי                     

ו ית'.  אליו  ולכוונו  כלי  המ להכין  שכל  הוא  היסוד  שמקבלתיקון  ללמממנ  וחין  ית'  אחרים  ו   , ולעצמוד 
 ירגיש שהם אצלו מעבר בלבד ואינם מעצמו. 

תשובה היא  לכן אומר רבינו שעיקר התשובה ועיקר הנסיון הוא לידום ולישתוק כשמבזים אותו. כי אע"פ שה
מכולם קשה  אחת  מידה  יש  אבל  כנ"ל,  מדותיו  כל  על  מעביר  ב שהכל    ,להיות  הגאות    \מה/תלוי  והיא 

אם מבזה    ל שכן הרוג ולאבד את כל מי שממעט מכבודו וכעוזה להשמיד ולבכל  פרצת  שמת   \מאוהיישות/ 
וכשמכנ ועכירות הדמים הזו.  יישותו אזי  אותו ומשפילו. לכן עיקר התשובה היא להכניע את רתיחת  יע 

 גם את כל שאר מדותיו להיות לשם שמים.  יכולבקל 

יסודעניין ביטול הי כ  ישות שהוא  בו סכנה גדולה, שעלול  ו  .כנ"ל  עבודת ה'  יסודו  ל המידותתיקון  יש  אעפ"כ 
המבוזה ליפול להרגשה שגם מעשיו לא חשובים אצלו ית', כי זה גשר צר מאד שצריך להיות תמיד שוור  

כל העולם עומד  דהיינו  מהאי להאי,   ואעפ"כ להתגבר בעבודת ה' כאילו  לדעת שלא מגיע לי כלום 

 .  עלי

כדי לחזור להרים ל היישות, אבל צריך כנגדו הרבה התבודדות  נפלאה לבטלתו  ן אע"פ שמעלכן כנגד כל בזיו

ה להזהר מאד שהנקודה הטובאת עצמי במציאת נקודות טובות כמבואר בתורה רפב, ובזה בעצמו שוב  

ודי אחר אפילו תעזור לי רק להחשיב את מעשי, בלא ליפול למחשבה שבגלל זה אני יותר חשוב מיה
ח נראה כסתירה מניה וביה, וצריך לזה  ש הדעת, כי על פני השטקשה שבמקדודה  , וזה עביםהקל שבקל

 הרבה תפילה לזכות לזה.  

וכ חייו  כל  נוראים  ביזיונות  שסבל  המלך  דוד  של  גדולתו  היתה  ע"י וזו  למלך  שנמשח  עד  ונערותו  ילדותו  ל 
יפול לה, שלא לת כאן שאב כוחוהו למדבר, וזה פלא מהיכשמואל, סברו כולם שהוא ממזר וע"כ הרחיקו

זה נקרא \מבלמחשבה שמעשיו אינם רצויים/ יפה עינים, שעל  יהיה עם  . אלא רק נעשה עי"ז שהאדמוני 
בשלימות ונעשה רגל רביעית במרכבה כאחד מהאבות ודייקא  וזכה לתיקון המלכות    )מועד קטן טז:(עדינו העצני  

 . הנ"לום וישתוק שמעי בן גרא, דהיינו ידכשעמד בנסיון קללתו של 

אדם  צריך  \מג/ כי עצמו  \מה/ למעט  \מד/ כל  הכבוד  \ מו/ בכבוד  מן    בכבוד   \מז/ולהרבות  לברוח 

שיתגלה    \נ/(מט)  \מח/ המקום מעשיו  בכל  זו  להשתדל  לכוונה  כי  שמים  לכבודי כבוד  כמ"ש  העולם   \ נא/נברא 

 
ליה הכי  הוא לא מוקים במי יש משמעות שהמעביר על מדותיו מעבירין לו על פשעיו מדה כנגד מידה שכיון ד   אע"פ שבגמ' בר"ה יז.  מ 

שמסדר את כל    ואר בראשית חכמה שער היראה פ"ג נאמרו על המעביר על מדותיו וכמבה כלפיו, אבל האמת שהרבה מעלות  הקב"   נמי
הטעם כיון שהוא באמת תיקון כללי לכל המדות, ועיין חולין פט שדרשו את הכתוב תולה ארץ    מעלות, ונראהר  עש  המדרשים בזה בסדר 

כג שהנעלבין ואינן    בעצמו שהוא עולם קטן ועיין יומא מתקיים על ידו, וא"כ כ"ש האדם    עולם ה ו במריבה, שה על הבולם את פי על בלימ 
 ב לעבודת ה' מאהבה.  עולבין נחש

ף  הוא דווקא תאוות ניאוף וכמבואר בתורה כט אבל מבואר בתורה יא אות ג' וכן בתורה קל שתאוות ניאו תיקון הכללי  ש   אע"פ שידוע   מא 

 אד.מ והן קשורות  נובעת מהגאווה  
גדו   ועיין במ"א   מב צדיקים  לג שאפילו  מהם  הוציא  השבח  דייקא  תור לים,  חדושי  כגון  שבהם  הטוב  את  כמבואר  לות  חדשים  וכוחות  ה 

ועיין בתורה לז הזהרו בבני עניים ובתורה כט ענין שבח הצד שהחברייא שיב ו כ ובתורה קכ  גילה להם סודות גדולים.  יקים  חו את רשב"י 
 שבח.מ ב אותם אל ה שמשפיל ומקר 

דוע צריך שמשה יבוא לאהל  ולי כי בא לתרץ הקושיא הידועה כאן שנתקשו המפרשים מ בזה.   וא   מה בא לתרץ   צ"ע מדוע פתח בכי  מג

הק  אם  לצומועד  רוצה  התורה  ב"ה  בסוף  שיתבאר  וכפי  כלל.  אותו  ציווה  לא  לכאורה  הרי  ליהושע  קרא  מדוע  ועוד  יהושע  את  ות 
כאן ולמ  התורה  כל  התירוץ   עשה  הכ שכ    .היא  על  יושב  דמות אדם  שלמעלה  מרכ יון  צריך  למטה  לצוות  כדי  ע"כ  בה  סא  להתלבש  בה 

 ונה ותחתונה והואו באמצע כי אין אדם בלא א'.הל נקודה עלי בא שע  שאינו שלם אלא בהיות משה ויהו   דהיינו תיקון הא'

 לה. נ"ל ששייכת לכאן מאד.בכו   בב תנינא היט בושה עיין תורה ע יותר את היחס בין משה ליהושע ועניין ה   עוד להבין 
 ם שהרי מדבר במי שרוצה להיות אדם בתורה זו שמדרגת אדם היא השלימות קצת צ"ע שנקט כאן אד   תבאר שי   כפי  מד

  '" צריך שיהיה בו ואולי סובר כרב חייא בר רב אשי שכדי לקיים "ויגבה ליבו בדרכי ה דוע רק למעט ולא לבטל לגמרי.   צ"ע מ   –למעט    מה 
ה דרב יהושע  בו אחד משמונה בשמינית א"ר הונא ברי אשי אמר רב ת"ח צריך שיהא  א"ר חייא בר    -סוטה דף ה.  עיין  ה.   ו של גא   1/64

ליה כי סאסא לשב  זוטר    ולתא אמר רבא ומעטרא  ולא מקצתה מי  ביה ובשמתא דלית ביה א"ר נחמן בר יצחק לא מינה  בשמתא דאית 
והיינו עוכלא כלומר צריך שי משקל קטן    -אחד משמונה בשמינית    –י  " פרש         ת ה' כל גבה לב.  דכתיב ביה תועב  היה בו מעט  הוא 

גסות מועט    -רחם:           ומעטרא ליה כי סאסא לשיבלתא  עליהן בעל כ   קבליןראש מסתוללין בו ויהא דבריו מת גאוה שלא יהו קלי ה 
  -שמתא דלית ביה  ות הרוח:          וב גס   -ת ביה  דאי   א בשמת     בולת: אסא המעטרת את השנאה והוגנת לו לתלמיד חכם ומעטרתו כס 

יחפו   -תה  ן בו כח להוכיחם:  לא ממנה ולא ממקצ פורתא לפי שאין בני עירו יראים ממנו ואי   גסות  ץ אדם לא בכולה ולא במקצתה  לא 
לוקת אלא מר אמר חדא ומר אמר  ה מח נ ר רבינו שאי חולקים עליו סוב   דמי זוטר מאי דקרי ליה קרא תועבת ה':            ונ"ל אע"פ שחבריו

שמ חד  לומר  נראה  ולפ"ז  פליגי  ולא  ויד א  בזיונו  שישמע  לקמן  שיבאר  כ ה  כפרש"י  גבול  לזה  יש  וישתוק  ה של אן  ם  קלי  יהיו  ראש  א 
כשמב  נמצא  אלקים  לכבוד  שזכה  במי  בזה  לעיין  יש  גם  שמוכיחם  דבריו  שיתקבלו  וכדי  בו  בזימסתוללין  הוא  אותו  מעל זים  כלפי    ה ון 

 יו אסור לשתוק.שעל 
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ה'  ליבו בדרכי    מה חיינו ואנו בני בריתך בחי' ויגבה ינא שבכל יום צריך לתפוס בשני הקצוות מה אנו ו תורה קכה תנ   ק"מ גם עיין בסוף הל 

 עי"ש.

 נשאר כלום.ולא לבטל כי א"א בבת אחת אלא כל פעם למעט ובאמת צריך למעט עד שלא    גם אולי נקט למעט 

על כובדו אין כבו מלך  שכי כמו    וליעוד א  י שמחל  מחול  יהו דו  בכל  בניישראל מלכים  ש  חז"ל כל  נקודת אלוקות שמצדה אמרו  לכן  די 
 י הצלם אלקים שזה כבר נוגע לביזוי המלך לא יגיע לבזוצריך למעט ולא לבטל לגמרי כדי ש 

 גס דהינו גס רוח.     בחי' מ ד כדי לצאת  היינו אחד חלקי ס שנקטו חז"ל דווקא שמינית משמינית ד   ראיתי בשם האריז"ל 

רוח ועליו נאמר בגמ'    ורודף כבוד כי המתגאה   בו גסות הרוח אפיל סנדרי כל א א"ר אלכ   -  סוטה דף ה.נקרא גס  ו רוח קימעא  דם שיש 
ועש  רנעשה    וכרתו עיות רוח קימעא ע שנאמר "והרשעים כים נגרש" ומה ים שיש בו כמה רבי    פרש"י פורענות קלה טורפתו ומאבדתו:    עוכרתו

ְונִ   ס"פ נז פרש"י הגס רוח הוא רשע כדמוכח בישעיהו    עאכ"ו.    לא רביעית אחתאדם שאין בו א   ויורד   וגועש עולה י כֹה ָאַמר ָרם  ֹכֵ )טו( ּכִ א ש  ָ ן ַעד  ש ּ
ַפל רּוַח ְלַהֲחיוֹ  ְ א ּוש  ּכָ ּכֹון ְוֶאת ּדַ ְ מֹו ָמרֹום ְוָקדֹוש  ֶאש  ְ ָפִלי ְוָקדֹוש  ש  ְ ִאים:   ת לֵ וֹ ם ּוְלַהֲחי ת רּוַח ש  י     אח"כ   וכנגד זה אומר ב ִנְדּכָ ם ִנְגָרש  ּכִ יָּ ִעים ּכַ ָ )כ( ְוָהְרש 

ֵקט לֹא  ְ ּו ֵמיָמיו ֶרפֶ   ַהש  ְגְרש  ִעים:    ש  ָוִטיט:   יּוָכל ַויִּ ָ לֹום ָאַמר ֱאלַֹהי ָלְרש  ָ    )כא( ֵאין ש 

מא באהל  כה למשה מסיני שרביעית דם מת מט ה הל ז קיים שיעור  רביעית דם הוא מתשב   -אדם שאין בו אלא רביעית אחת     -פרש"י  
   ות מת לא יבא:יה על כל נפשמפני שהיא נפש וקרינא ב 

פר"ח הוא דם הצלול שממנו משתית הלב אין בו אלא משקל כ"ה סלעים שהיא    -רביעית דם    אדם שאין בו אלא    -  ות סוטה דף ה.ספ תו 
 רביעית הלוג: 

וכמו שהים  שהרוח משל לפ הרוח לים. ומסברא מפרש הדימוי    גסי   תלדמו   מהפסוק לומד    י אלכסנדרידהיינו שרב  ורענות הבאה לאדם 
 נעכר כן דם האדם.  

פורענות דנ ומ  נרא   קט  דווקא  בדם  לפוהמתבטאת  הכוונה  בעת  ה  ליבו  כן  ויורד  עולה  וגועש  רועש  הים  גלי  שכמו  בזיונות  של  רענות 
נעשה   בזיונות  של  והדם  הפורענות  ורותח  ו כועס  נז.  נהיגמ עולה לראש  תורה  עיין  ישוב הדעת  רוח אלא     ו בלי  בו גסות  מי שאין  אבל 

ונרגש דהיינו שליטת הלב אלא  ענוה ושפלות אינו דומה לים נגר  זבח    ר בשליטת המח ק   שקט ש  ולכן שום רוח לא עושה גלים בדמו כי 
 יצרו ע"י ידם וישתוק.

שייך לצוות זאת אלא לגבי חב  א"כ   ותמיד מזולת  וד הוא ה כיון שכב צ"ע לכאור   -למעט בכבוד עצמו    מו ירו ולא לגבי עצמו. אבל  לא 

 יכבדוהו אחרים.  להמעיט עצמו וחשיבותו כדי שלא    הכוונה 

קצד  תורה  שכולם    משל   ועיין  למלך   מהשר  שמגיע  הכבוד  את  לעצמו  שלוקח  מאד  נתבייש  המלך  וכשבא  המלך  הוא  כאילו  כבדוהו 
אותו במקום  ייש שגרם לבני אדם לטעות ולכבד  המלך וכל כבוד שמקבל צריך להתב   בבית  להרגיש תמיד רבינו כאן שצריך  ולפ"ז כוונת  
 את המלך.

לה   ורה ובהמשך הת  צריך  כי  מזה  יותר  הרבה  ביתבאר  כך  כל  ואפילו  רגיש  זעירה  נקודה  כדי  עד  כך  כל  עצמו  שמקטין  עד  המלך  בית 
 ון אליו.כלל שאפשר שאיזה כבוד יהיה מכו  דעתו   לא מעלה על   אלא אל המלך, כי   כשמקבל כבוד לא מאמין שהכוונה אליו 

המקום    מז  בכבוד  וה   –ולהרבות  דבר  שהם  משמע  מהלשון  כבו צ"ע  כשממעט  ממילא  וא"כ  עצמו  יפוכו  ה ד  כבוד  דלא  מתרבה  מקום 

רבה  תו בכוונה שי לומר שימעט כבוד   מסתבר שבא לומר שירבה בשבחי הקב"ה כי מדבר כאן מתשובה לשוב מגסות הרוח.  ואולי רוצה
בי  שממעט עצמו גם כנגד המלעיגים.   כבוד שמים לאפוקי מענווה פסולה   זה החילוק  ן השפל לעניו שהשפל ממעט  ואולי גם בקדושה 

 אילו העניו ממעט עצמו מצד השגת גדולת הש"י. וצ"ע.יותו מופרך ו ה   מצד עצמו  

ֶאחָ -ְוַעל   -עיין תורה עא תנינא   ֶ ש  ּכְ ן  ָרֵאל ּכֵ ש ְ ִמיִּ ִלְר   ד  ּלוּ   אֹותזֹוֶכה  ִהְתּגַ ֵאיֶזה  ַעְצמֹו  כְּ ּבְ ַהְינּו  בֹוד,  ַהּכָ ֲאַזי  ת  בֹוד,  ּכָ ֵאיֶזה  לֹו  ש   יֵּ ֶ ָצִריְך  ש  הּוא 
ַמֲאמָ  ֵמֵאיֶזה  ִנְתַהוָּ ֵליַדע  ַעל ר  ֶ ש  ֲאָמר,  ַהּמַ ָהָיה אֹותֹו  בֹוד  ַהּכָ ֶזה  ִביל  ְ ש  ּבִ ר  ֶ ֲאש  בֹוד,  ַהּכָ ֶזה  נִ -ה  ֵמהַ ָידֹו  ֵחֶלק  כַּ ְבָרא  ִריָאה  ל  נַּ ּבְ ּכָ ָלאו  אי  ּוְבַוּדַ "ל.  

יש   ָאָד  ְלַהְרּגִ ָלֶזה,  זֹוֶכה  בוֹ ם  ּכְ ּלּות  ִהְתּגַ ַעְצמֹו  ֲאבָ ּבְ ַרְך.    ִיְתּבָ ם  ֵ ַהש ּ ֵהם  אֵ ל  ד  ֶ ש  לֹוְקִחין  ּלּו  ֵאין  ֲאַזי  בֹוד,  ּכָ ֵאיֶזה  ָלֶהם  ש   יֵּ ֶ ש  ּכְ א,  ַמְלּכָ ּדְ ֵהיָכָלא  ּבְ
ַהכָּ   ְלַעְצָמן  ִמן  ָלל  ַרק  ּכְ ֵ ם מַ הֵ בֹוד,  בֹוד ְלַהש ּ ַהּכָ ל  ּכָ ְת ֲעִלין  יִּ ֶ ש  ֵדי  ּכְ ַרְך,  ִיְתּבָ בֹוד ם  ּכְ ה  ְוִיְתַעּלֶ ל  ּדֵ יִּ ּגַ ֶ ש  ֵדי  ּכְ ַרְך,  ִיְתּבָ ּקּון ָהעֹוָלם  זֶ -ְיֵדי -ַעל   הְהיֶ ֹו  ּתִ ה 
"ל  ּנַ  ּכַ

וכן  נמצא    מח שפלות עצמו לכבוד הש"י,  יא אות  ב צריך להקדים  שיהי ב'  תורה  ע"י שתחילה  בשלי   ה כבוד הש"י אמר שא"א  מות אלא 

ניין קניית  רק עד כמה שממעט כבוד עצמו. אבל לע   וזה פשוט שכבוד הש"י אצל כל אחד הוא   מו לאין כנגד כבוד הש"י.צ ע יהיה כבוד  
וקת  וה ושם הבאתי מחל ה בלא חכמה אינה ענ ו דת השפלות לכאורה צריך להתחיל מהשגת רוממותו ית' כפי שנראה מתורה קצז שענ מ 

בין  ונ"ל ששתיהן אמת כי האומר שענוה בזה ויש בה שתי גרסאו אלימלך לרבי זושא והכרעת המגיד  רבי    בזה  קודמת מדבר    ת סותרות 
וממות הש"י קודמת מדבר מצד קניין מדת השפלות ובאמת א"א לקנין השפלות בלא שתחילה  אומר שהשגת רמצד כבוד הש"י כנ"ל, וה 

   ית' שעל ידה יזכה לענוה.  אלא שזו רק הקדמה להשגת רוממותו לות  פ להתחיל מהש  "י שלם, לכן צריךיהיה כבוד הש

 ים.   שאמר כבוד שמ ליהו מדוע שינה מלשונו  צ"ע כיון שנקט דברי א -  בכבוד המקום 

בחי' זו  מו ומדוע דווקא ל מקום מרמז שהוא מקומו של עולם ואין העולם מקו לכאורה  מכל שמותיו ית' נקט בשם מקום דווקא,    דוע ועוד מ 
ריצ"ח( שאנו  מעתי מהכמו )ש  נקרא מקוםוהכתר    , ה דהיינו כתר -עשה ע"י שמתקשר לשם אהי ואולי כמבואר לקמן שזה נ .    בוד ן הכ ו מכו

 מיה דמריה עלמא בריך כתרך ואתרך".ארון "בריך שאומרים בפתיחת ה 

"מקום"  שב   המושג  בה  שיש  התפילה  בענין  ב'  תורה  בביאור  נתבא נתבאר  ושם  המקום  נקר ח  שמקום  המקום  השו   א ר  בחי'  דהיינו  רש, 
ט  נה שע"י שממע המלכות ]או זעיר[, וכאן נראה שהכוו   וך כבוד נקרא המכבד עצמו דהיינציאות של בריאת מי שיכבד, ומאיד שניתן למ 

ית', דהיינו לא רק שנעשה מישהו שמכבד בפועל, אל  גילוי כבודו  בוד הש"י  א נעשה חפצא של כ כבוד עצמו נעשה בעצמו לחפצא של 
 בחי' מקום לגילוי כבודו ית'.ולי אפשר לומר שהוא נעשה בעצמו  אה אותו רואה בו כבוד המקום. וא הרו   ל שכ 
 'כ סקא  פ  ד'רשה  בה פ תנא דבי אליהו פרק יג במדבר ר עיין    מט
)    -רבה פרק יג    תנא דבי אליהו   נ וגנו   הושע ד( אלה וכחשולא עוד אלא כל המרבה בשחוק ושיחה ותיפלות עליו כתיב  וף  ונא   בורצוח 

שקר  על  נשבע  וכאלו  וגו'  בתוך   פרצו  היה  ואם  בדין  ומכזב  בו    ומכחש  שמחים  המשפחה  ובני  הוא  המשפחה  בני  לבסוף  כל  את  מגלה 
ם היה  שכונה ובני השכונה שמחים בו לבסוף הוא מגלה את כל בני השכונה וכן אם היה בתוך בני החצר וכן א ם היה בתוך ה המשפחה וא 
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וכו' שרודףבראתיו  מי  כי  זוכ  \נב/ .  אינו  הכבוד,  אלקיםאחר  לכבוד  השראה    \נד/[נג ]   ה  שהיא 

ה  \נה/ תאלקי  העל  אותו  עניואדם  בראותם  הש"י  את  לכבד  לאחרים  של\נו/הגורמת  לכבוד  אלא   \ נז/ , 
ודם  \נח/מלכים חקור דבר,   כבוד מלכים  \נט/, שנאמר בו )משלי כ"ה(הוא הכבוד שחולקים בשר 

חוקרים זה  ,\סב/[סא]   אחריו  \ס/ והכל  הוא  מי  שחולקים\סה/[סד]   ואיזהו  \סג /ושואלים  לו   \סו/, 

 
וגו'  תאבל הארץ ואומלל כל יושב בה    ת כל בני העיר שנאמר )שם( על כן בתוך בני העיר לבסוף הוא מגלה א היה    מבוי וכן אם בתוך בני ה

ם שנאמר אך איש אל ירב ואל יוכח איש וגו' אפילו מוצאן כהן ושוחק עמהן חולק עמהם  את ישראל כלו ן  יחי מפני מה מפני שלא היו מוכ 
בין איש בין אשה בין  וגו' וכן בין עכו"ם בין ישראל    הן וכשלת היום וכשל גם נביא עמךבי כ י מר ועמך כמר ן נביא ונשיא שנא בפורעניות וכ 

וכל הממעט כבוד    עצמו כבוד שמים מתרבה וגם כבוד עצמו מתרבה,  וממעט כבוד    מכאן אמרו כל המרבה כבוד שמים   פחה,  עבד בין ש
 ע ממה מכאן לומד זאת " צ:   ט ד עצמו מתמע במקומו עומד וכבו שמים ומרבה כבוד עצמו כבוד שמים  

פני  ל תעמוד אם ל אל תתהדר לפני מלך ובמקום גדולים א   ופקדת אלעזר בן אהרן הכהן וגו' הה"ד )משלי כה(     -  ' כ  ' במדבר ד   מדרש רבה 
ך  אבי   ןי לעשות רצו ץ כצבי וגבור כאר מלך ב"ו צריך אדם לנהוג שפלות בעצמו קל וחומר לפני המקום ותנינן הוי עז כנמר וקל כנשר ור 

     מים מתרבה וכבודו מתרבה אליהו אומר כל המרבה כבוד שמים וממעט כבוד עצמו כבוד ש   המקום  שבשמים ללמדך שאין גאוה לפני  
מי הוא    .  )והם בדיוק דברי אליהו הנ"ל בתנא דבי אליהו.מרבה כבוד עצמו כבוד שמים במקומו וכבודו מתמעט ם וכבוד שמי   וכל הממעט

 ו( מערכת ס אות  חיד"א חלק ספרים    שם של תנא עיין שם הגדולים להרב אחרונים אם הוא אליהו הנביא או  בזה    אליהו נחלקותנא דבי  

 עצמו ולא כדברי אליהו שפתח ולהרבות כבוד שמים.מלמעט בכבוד  רבינו הפך הסדר והתחיל    צ"ע מדוע 
כב   –לכבודי    נא צריך  שהקב"ה  ושלום  חס  לטעות  לצ אין  כוונתו  אלא  ל וד  ההטבה  בר נ ורך  גילוי  ו  על  שכר  בו  שיקבלו  עולם  כבודו  א 

 הנעלם.  
שמע שמי שלא רודף כן זוכה  כי בתחילה מ   ישא לדיוקא דסיפא,תירה בין דיוקא דר צ"ע שלכאורה יש ס   –  כי מי שרודף וכו' לא זוכה   נב

מדרגות, תחילה אמר    בשתי   אפשר שמדבר   ינו רודף.  ואולי ועיין לקמן מי שבורח זוכה משמע מי שלא בורח לא זוכה וצ"ע למה הרי א 
 והה יותר, שרק כשבורח זוכה.   ף כבר זוכה ואח"כ ביאר מדרגה גבשמי שלא רוד 

שיתבא  רבינו  דברי  עומק  לפי  באמת  במד אבל  שמדובר  הכבוד  ר  מן  מאד  שבורח  מי  רק  שזוכה אלא  לומר  שא"א  נ"ל  מאד  גבוהה  רגה 
רבינו לרמו  כוונת  נ"ל  מ ולפ"ז  בורח  יש  ז שמי שלא  נר ו בח ב ן הכבוד  רודף אחר הכבוד.   ואעפ"כ  באיב י'  עיין  בחי' אמצע,  גם  י  אה שיש 

 וכו'(   הנחל. )לקמן על אבל מי שבורח
הגדולה    ין יג: המחזר אחר רח ממנו, עיין מהר"ל דרך החיים פ"ו מ"ז והמקור בתנחומא ויקרא ג' מי שרודף אחר השררה. ובעירוב בוד הכבוד בו לשון חז"ל כל הרודף אחר הכ   נג

 .'וכו 
 ן נקט כבוד אלקים.  ון שנקט לעיל כבוד המקום למה כא צ"ע כי   -אינו זוכה לכבוד אלקים    נד

ן באות ג' בביאור התשובה על תשובה נקט כבוד ה' וצ"ע מה החילוק בין  כבוד ה' ועיי קט דווקא אלקים ולא שם אחר כגון  ה נ למ   עוד צ"ע 
 שם לכאן.        

 לקים מלא את המשכן וד א ב הוא בחי' כ   בתורה ע' שהכבוד   כך משמע  נה

עניין אחר  שה עצמו אין מחלט, וכעין זה מצינו ב בוד זה נשאר כבוד אלקים ולא כבוד האדם מכח שהאדם עו שזוכה לכ   פ וכנ"ל שאע"   נו

פניה כצה במ נעשו  כי  ואתנן, צהר  נקראת חלאת ואח"כ צרת צהר  היתה  יא: שתחילה  סוטה  עיין  הנביאה  כי כלרים  ואתנן  הרואה    רים, 
א אל אשתו, דלא  הרואה אותה לא מתאווה אליה אל כתה להיות אין ממש לכן  ה צדקת וז כיון שהיתך אתנן לאשתו, מבואר ש מולי   אותה 

   שהרואה או שומע אותן היה מתאוה להן.    מגילה טו.ב שמבואר  יכל  אביגיל ומכרחב ויעל  
ים חקור דבר  שון הפסוק שמביא בסמוך כבוד מלכ ה מל ז וגם שינה ב  בוד אלקים לא נקט צ"ע למה נקט כאן "של" ובכ   -כבוד של מלכים    נז

 ולא כתוב "של".
 מלכי המלכים.  לאפוקי ממלך  ראה שלכן נקט מלכים  "ה נקרא מלך. ונ צ"ע הרי גם הקב   -כבוד של מלכים    נח

נ"ל  מ   עוד  של  שם  הוא  אלקים  כי  מלכים"  ו"כבוד  "כבוד אלקים"  זה  לעומת  זה  נקט  יתלכן  שלו  המלכות  שדת  דהיינו  מלכים"    כבוד " '. 
ממליכים אותו    שע"י הכבוד הזה אנו ת מדת המלכות, דהינו את הקב"ה  בעצמו ו"כבוד אלקים" שמכבדים א   הפירוש שמכבדים את המלך 

כים שממליכים  כי מלך נעשה ע"י העם הממליך אותו )כמ"ש לעת נעשה בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא( אלא שיש כבוד מל ינו. דהיינו  על 
וי   מלך ודם  שעי" כבו   שבשר  הקב"ה  את  שממליכים  אלקים  אלק ד  הנקראת  מלכותו  מדת  מתגלית  הזה ז  לכבוד  זוכה  ואדם  בעולם,    ים 

 ולם.בע "ה  כאשר על ידו מתגלית מלכות הקב 
ָבר:   -' כה ב משלי    נט  ָבר ּוְכבֹד ְמָלִכים ֲחקֹר ּדָ ר ּדָ בֹד ֱאלִֹהים ַהְסּתֵ  ּכְ
בֹוד   ִמן   ְוִלְפחֹד   א ָיֵר ִהְת לְ   ָצִריךְ   -  עיין תורה קלא   –  והכל חוקרים אחריו   ס י,  ַהּכָ בֹוד   ּכִ ָנה   הּוא   ּכָ דֹוָלה   ַסּכָ נֹות ,  ּגְ ֹות  ַסּכָ י .  ְנָפש  ן   הּוא   ּכִ ל   ֶאת  ּדָ   ּכָ

ינִ  מוֹ ,  ים ַהּדִ ֶ   ּכְ תּובש  ים )   ּכָ ִהּלִ בֹוד   ֶמֶלךְ (: " ד " כ   ּתְ י ",  ַהּכָ בֹוד   ּכִ ִחיַנת  הּוא   ּכָ ֹוֲאִלין   ִרים ְק חוֹ   ל ַהכֹּ   ֲאַזי וַ .  ַהּכֹל   ֶאת  ן ַהּדָ   ַמְלכּות  ּבְ   ֶמֶלךְ   ֶזה   הּוא   ִמי "   ְוש 
בֹוד  כָּ   ְוֶזה.  ָלֶזה   ָראּוי  הּוא   ִאם ",  ַהּכָ ֶ מֹות)   תּובש  ְ ש  (: " ט " כ   ש  ְקֵרי   ַאל '   ",ְכבֹוִדי בִּ   ְוִנְקּדַ ְכבֹוִדי   ּתִ א   ּבִ ִדי  ֶאּלָ ּבָ ְמכֻׁ י:(,  קטו   ְזָבִחים' ) ּבִ ב  ְיֵדי   -  ַעל   ּכִ   ֹוד ַהּכָ
לֹום   ס חַ ,  ה ִמיתָ   לוֹ   ם ִלְגרֹ   יּוַכל  ָ ְ   הּוא   ַוֲאַזי ,  ְוש  מֹאְזַנִים   ל ָק ִנש  לֹום   ַחס ,  ִאם ,  ּבְ ָ ב   ִיְפּגֹם ,  ְוש  ַהּכָ חּוט   ֹוד ּבְ ֲעָרה   ּכְ ּלֹא   ַהּשַֹ ֶ לוֹ קַ יְ   ש  ִריךְ   מוֹ כְּ   ּבְ ּצָ ֶ   ַחס ,  ֲאַזי ,  ש 

לֹום  ָ ף ,  ְוש  ְקָרא " )ק ֶד צֶ   מֹאְזֵני"   ִנְקָרא   :ְוֶזה.  ַמְכַרַעת  חֹוָבה  ּכַ י(  ט " י   ַויִּ א   ַמְלכּוָתא   ק ֶצֶד '   ּכִ ָ יש  הּוא (.  א ' ) ַקּדִ ֶ ִחיַנת  ש  בֹוד   ּבְ בֹוד   ֶמֶלךְ ,  ּכָ נַּ   ַהּכָ   נוּ ְוַהיְ .  ל " ּכַ
י ,  ֶצֶדק   מֹאְזֵני  ְ   ָאז   ּכִ מֹאזְ   ָקל ִנש     :ַנִים ּבְ

 עיין תורה קלא   סא
 א חוקרים אחריהם.ם ול י הם כבוד מלכ בחוש הרבה שיש ל   צ"ע אם הכל חוקרים מי מכבד.   גם צ"ע שרואים   -  והכל חוקרים אחריו   סב

 שלימים עם הכבוד שחולקים לו.  ט אחריו ולא עליו.  ואולי רומז שחוקרים מאחרי גבו ואינם דוע נק צ"ע מ   –  אחריו 
מי הוא או  הביטוי הזה לעצמו הוא סתירה מניה וביה שנקט לשון נסתר ונוכח בחדא מחתא, כי או שיאמר  לכאורה    צ"ע  –זה    הוא מי    סג

וגם  שיאמר   זה.  אחר מי  י הנעלם. דהיינו שכך חוקרים  לו פ"ל ששאל מי הנעלם הגלוי ומי הג פל לומר אח"כ ואיזהו.   ואולי א מה כ ל מי 



 26.ח  -דף ו:      מוהר"ן                               תורה ו                                 ליקוטי                     

וח  \סז/כבוד הזה  ,עליו  \סח/םולקיהזה,  לכבוד  ראוי  שאינו  הוא   \סט/ שאומרים  מלכים  כבוד  כי 

 . תמיד עניין שמתהדר בדבר שאינו שלו
, \עב/עצמו, ומרבה בכבוד המקום  שממעט בכבודדהיינו ע"י  ,  \עא/מן הכבוד  \ע/ורחבאבל מי ש

אם  הוא ראוי  ם  א  \עה/ על כבודו  םחוקרי  , ואז אין בני אדם\עד/ עג אזי הוא זוכה לכבוד אלהי 

 
צה ליצג את הקב"ה בעולם ובאמת הוא מייצג את עצמו. דהיינו על הצדיק לא שואלים כי  כאילו הוא רו רודף אחר הכבוד כיון שנראה  ש

משתמש  מו צדיק, אבל באמת עושה להיפך של הרודף כבוד הוא רוצה להראות כ ל אצ ב "ה הנעלם, א לוי שמגלה את הקב ברור שהוא הג 
 ילה(.  מג ר ה בביאו   31)עפ"י הריצ"ח נו ,ט,    בהקב"ה כדי להתכבד בעצמו

 'ג  'ן הכתוב במגילת אסתר ז לשו   סד
ואיזהו    סה  זה  א   -מי הוא  וצ"ע  ג[  ]ז  מגילת אסתר  לשון  כאן  נקט  איזהו רבינו  נקט  למה  כ ו בתיבה אחת    "כ  ג'  לא  הן  שם  המגילה  לשון 

עי  נמכרנו תיבות.  כי  ו   "ש כשמספרת אסתר למלך  ולאבד  ועמי להשמיד להרג  זֶ ענה לה המלך אחשורוש  כו'  אני  הּוא  זֶ ִמי  ְוֵאי  הּוא    הה 
ן: ר ְמָלאֹו ִלּבֹו ַלֲעֹשֹות ּכֵ ֶ חים צ"ע להפך מדוע  ל זב שיזהו מקומן  בתיבה אחת כגון א ובאמת כיון שבלשון חז"ל בדרך כלל נקטו איזהו      ֲאש 

 בג' תיבות.     המגילה נקטה  

כזה שהוא רק בטוי מושאל.                 גם לגבי בטוי נאמר    ים עם פשט הפסוק שמביא האם זה מכללי הבאה"ל שדרש רבינו מתא   וצ"ע לגבי כלל ה'
 ות א'.לא   א'   הוספהלעצם הפשט במגילה עיין הוספות לעיון בסוף התורה  

לו    סו כבוד   –שחולקים  שכל  הפירוש  ונ"ל  צ"ע  הזה  כבוד   הלשון  לו  ונותנים  שחולקים  הוא  לע   מלכים  לו  בעוה"ז  המוכן  מקבלו  וה"ב 
זקנים נתבטלו  ומצינו  ונ"ל כי כבוד הוא הנאה רוחנית  כבוד אדרבה    אוותת גשמיות אבל  אצלם כל התאוות    כמבואר בתורה רלו עי"ש. 

וכי  כולם  כנגד  ב נשאר  היא  לכן  רוחנית  תאווה  שהיא  זמ ון  קודם  שכרו  לקבלת  נחשבת  השכ יותר  קיבול  ששם  מעוה"ב  ונחסר  ה נו    וא ר 
ע  ש" גבי חכמה עיין  חכמה כמבואר בתורה ה' אות ה'.  אבל בכבוד אלקים נאמר שהקב"ה חולק מכבודו ליראיו וכן מצינו ל   הכבוד הנקרא 

ל חלק אלוק  הגויים שנתן מחכמתו. ועי"ש במפרשים דכיוון שישרא   מתו ועל חכמי ברך שחלק מחכ ו' על חכמי ישראל מ עיף  ס או"ח רכד  
ישראל היא חכמה עלאה מצד נשמתם, אבל חכמת הגויים חכמה חיצונית היא כשרון שנתן    )כי חכמתים.  ממעל לכן הוא בלשון חולק 

 .  להם( 
 .  דבר   ואצל אלקים הסתר   דבר   שאצל מלכים חקור  יינו" דה שנקט הפסוק חוזר על ה"כבוד   דבר" " ש בינו מפרש  דהיינו שר   – הזה   כבוד   סז

ית'  לו" לכן "חו   נראה שכיון שהוא כבוד "שחולקים   –יו  וחולקים על   סח לקים עליו" שכיון שאינו שייך לו אלא שחולקים לו חלק מכבודו 
דהינ  עליו  חולקים  גם  אח"כ  ממנו.   לכן  נחלקים  מש   ו  צ"ע  שח מ גם  שאלה ע  של  באופן  דייקא  עליו  לא    ולקים  אבל  ואיזהו  הוא  מי 

 ת השאלה האם המידה נכונה.יו תמיד נשאל עשת מ כיון שהוא כבוד המדוד כפי מיד   עליו מיד בלא שום שאלות. וכנ"ל שחולקים  
זאת בלשונם שנקטו על    רמזו  כנ"ל שחז"ל   ינו ראוי.   ונ"ל צ"ע מבואר כאן שתמיד מסקנת חקירתם היא שא   –  שאינו ראוי לכבוד הזה   סט

ו  מו כבוד שאינ ט"א שאדם לוקח לעצ מלכים הוא כבוד דס וד. כי באמת כבוד  נותנים לו כב ש"חולקים" לו כבוד במקום לומר שכבוד כזה  
 מחסרים ממי שהכבוד שלו באמת.  שהם  מגיע לו וכנ"ל מתורה קצד. דהיינו שתמיד הוא כבוד  

ייך לו ולשון שאינו ראוי לכבוד ביארתי  בוד שלא ששון חולקים ביארתי שתמיד מקבל כ כי ל   ביארתי קודם ן סתירה ממה שכא   יש  הגה.
הכבוד היא מצד המידה אבל המסקנה שתמיד אינו ראוי זה    שהחקירה על ק  יד מקבל יותר ממדת מעשיו. ונראה לחל מצד המידה שתמ 

כי  ית'  מכבודו  ומחסרים  חולקים  שתמיד  ר   מצד  מגיע  הכבוד  כמ כל  להקב"ה  לכ " ק  וכו' ש  בראתיו  את  בודי  ברא  רק    שהקב"ה  העולם 
 בודו שמגלים ומחזירים לו.דו. דהיינו להיטיב לברואיו ע"י שיקבלו שכר על כ לכבו 

ות ד'  משמע שצריך תמיד לברוח. צ"ע הרי לא כל אחד הכבוד רודף אחריו.  )ובמליצה אולי כיון שאחז"ל אב   –בוד  ח מן הכ מי שבור   ע
מכוב  את  איזהו  המכבד  הוא    ריותב ד  אלו  חז"ל  דברי  המקיים  שהמכבד א"כ  נראה  בפשטות  אבל  בכבוד    הרודף(.  הכוונה  הבריות  את 

לבורח מכבוד מלכים זוכה שרודף אחריו כבוד אלקים וצ"ע אולי גם כבוד    מסתמא הכוונהו  ממנ ואילו הכבוד שרודף אחר הבורח    מלכים 
 וח.  צריך גם ממנו לברמלכים רודף אחריו, ובאמת  

טעו תלמידי ר"ע    על לפני עיוור. באמת ראיתי מי שמפרש שבזה  הרי לכאורה עובר בזהרו מקיים מצוה כנ"ל  מכבד את חביה   וע ד וצ"ע מ 
יכשלו חבריהם בגדלות דאל"ה למה כשראו שמתים לא עשו תשובה הרי מתו במשך תקופה ארוכה.     זב"ז כדי שלא שלכן לא נהגו כבוד  

"כ לברוח מהכבוד  ישראל רבי ישראל סלנטר )פ"ל( שע לו בפני ראש הישיבה. עיין באור  אפי   םזה שלא לקו   בקעלעם נהגו בגלל ובאמת  
 )הובא לעיל בהקדמה לאות א'(   פך.גבי חבירו לה ל   ילו שות כיון שהיא רק לגבי עצמו וא היא מהמדות הק 

ל הוא בעברה וכשלא בפועל אזי  ך כל ר ז כל אדם בד ריצ"ח לדייק שלפ" ]ד ב[ הוי רץ למצוה וכו' ובורח מן העברה שמעתי מה   ועיין אבות 
 פ בבחי' בכח הוא רודף אותנו? " נצטווינו לברוח כיון שתמיד עכ   ח. וצ"ע האם הכי נמי לגבי הכבוד בכ 

ל  המשך שהבריחה מהכבוד היא למעט עצמי משמע שאדם מטבעו עושה דברים כדי שיכבדו אותו דהיינו שמשתד שמבאר ב ממה    ונראה 
ובים וכשרונותיו כדי לברוח  של שקר אלא גם להסתיר מעשיו הט   ר כאן שצריך לא רק לברוח מפרסוםאומ   וחריו, ורבינ שהכבוד ירדוף א 

עד שיזבח יצרו לתאווה זו כל כך שיזכה למדרגה שיוכל לקבל כבוד ולא    בדו אותו כלל יכ לא  בוד כדי שגם על מה שבאמת עושה  מהכ 
 ייחס אותו לעצמו כלל.

ונ"ל שדברו על גדר הבריחה מכבוד שעל    הקב"ה את    מכבד המכבד את הבריות ולא אמרו ה ובד  כ מ ז"ל איזהו  למה אמרו ח   ע ת צ" ובאמ 
לכבוד  זוכה  ש   ידו  מהכבוד  שבורח  יש  כי  דהיינו  בע אלקים  שהוא  פחות  אומר  מחזיק  עוד  חבירו  כלום אבל את  לו  מגיע  ולא  כלום  צמו 

את חבירו גדול וחשוב    ת לו נותן לחבירו דהיינו שמחזיק ם לת י מלכים שרוצ  עט אלא שאת הכבוד ממנו ועל זה קמ"ל חז"ל שאינו נקרא ממ 
מבחן למידת הממעט מכבוד עצמו  כ דייקא זה ה ע" י,  הרבה יותר קשה להחשיב גדול ממנ את הקב"ה קל לכבד אבל את החבר  ממנו, כי  
 הנ"ל.   

  מי שבורח ממנו זוכה לכבוד אלקים ומר  א מלכים וכאן  כבוד זוכה לכבוד  צ"ע לעיל אמר מי שרודף אחר ה   –אבל מי שבורח מן הכבוד    עא
ם וכשאינו רודף  ה לכבוד מלכי ג' מדרגות אחת שרודף אחר הכבוד יזכ   שיושב במקומו.    עיין באיבי הנחל שיש בזה  א"כ מה דינו של זה 

 ב.   " לקים של עוה אזי זוכה לכבוד א אבל מקפיד על המבזים אותו זוכה לכבוד אלקים אבל של עוה"ז וכשגם לא מקפיד כלל  
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בבור   וצ"ע  ולא  בהקפדה  רק  ל שתולה  כבר  מקפיד  שלא  מי  כי  ונראה  ע ח  מסתמא  הבורח  אבל  לברוח  צריך  זוכה  א  ואעפ"כ  מקפיד  דין 

 .המקפיד ואינו רודף   של עוה"ז כמוקים  לכבוד אל 
ד אלקים.  לכבו   יכול לזכות  מרבה בכבוד המקום משמע שלא מספיק לברוח מן הכבוד מלכים אלא רק כשגם    –ומרבה כבוד המקום    עב

שממילא   שהכוונה  ה ואפשר  בכבוד  מרבה  עצמו  מכבוד  שצ כשממעט  נראה  יותר  אבל  בפוע מקום  למסור  ריך  לי  ל  שנותנים  הכבוד  את 
בלתם )עיין  צינו באברהם אבינו שנטע אש"ל והאכיל עוברים ושבים וכשבאו להודות לו אמר הכל ממנו ית' ומשלו ק ת' ואולי כדמ אליו י 
 לך יב( לך    א ד ו' ותנחומ ב"ר נ 

 אלהים   -אלהי', ובתשכט    -בתרלו י, ו אלה  –גם בדפו"ר ותרלד    עג
 .  ג' לגבי מי שזוכה לתשובה שניה כתב שזוכה לכבוד ה' ן לקמן באות  זוכה כתב אלקים.   גם עי גבי מי שלא  צ"ע לעיל ל   -כבוד אלהים    עד

ראשון )  שכתוב    עיין בדפוס  תקפא  ושני  ואח"כ תקסח  אלהי.  תר   כבוד  הו ל במהדורת  ובתשכט  ו  אלהי'.  וכתבו  פסיק  אלהים(  סיפו  כתבו 
י  אם  צ"ע  זו  ביןולגרסא  חילוק  לכבוד    ש  שכבוד אלקים  לחלק  ונראה  כ אלקי.  הוא  שמכבדים  כבוד אלקים  וכבוד אלקי  בוד  הקב"ה  את 

 פיע לו כבוד(.הכוונה שהוא כבוד הבא מלמעלה מהקב"ה. )ועיין לקמן בשם המי נחל שהקב"ה מש

אל   כה זו  ש  -ים  ה לכבוד  כיון  לכאורה  א צ"ע  לכבוד  צרי זוכה  היה  המקום  לקים  כבוד  ע"י  דווקא  ולמה  אלקים  בכבוד  להרבות  זוכה  ך 
כו    לכבוד אלקים. הוא  כי  ה אולי  לכבוד  כבוד  ונתו  דהיינו  כבוד השכינה  זה  ידו  על  למטה  כאן  שמתגלה  מה  מקום( אבל  )דהינו  כתר 

 .שה ומחשבה תחילה ף מע ו והן בחי' ס  אן שנקראת אלקים.המדרגה השוכנת כ 
ונגדי  פיע עליו כבוד. וכן משמע בביאור הרב עיין מי הנחל שכפי מה שמכבד את הקב"ה כך חוזר הקב"ה ומש  –קים  זוכה לכבוד אל  ב"ח 

 לי דמשחא, שפירש שע"י שתיקה זוכין לכבוד אלקי כמ"ש אהבת צדק ותשנא רשע על כן משחך.   נח 
 .               ועוד רבים   רבי לוי יצחק מבערדיטשוב "ט והבעשמשה רבנו ו גדולי עולם כ ועל  זאת    ו שאמרבעצמ   רבינו חלקו על    רי ה   צ"ע   עה 

לחכמה פרפרא עיין  ו  שהצדי   ות  יח  ואות  יא  ת אות  הבעל  הוא  בתשובה  ק  פעם  כל  תשובה  על  בתשובה  הוא  תמיד  כי  האמיתי  שובה 
א דן אותם לכף זכות  ו בכל עת מחלוקת ורדיפות רק שהו עלי  ר מוכרח שיעבוגבוה יותר על כן  ה  -עליונה יותר ובכל פעם משיג שם אהי 

כוונת ה )נראה  תחילה  עליו  מאיר  פעם  כל  כי  בשו  אותו  שמשיג  עד  בחי' אחור  על ותלימ שם  באין  גם  של  (  הבחירה  בשביל  מחלוקות  יו 
על   בבחי' אבחנך  ה'  בתורה  למבואר  כוונתו  )אולי  המתקרבים  וגם  התלמידים  מריבה(    בתור מי  ממדרגה  כב    הכמבואר  לעלות  שא"א 

ועל כן  ו.   ותם א חלוקת בחי' מים שמרימים ומנשאי ין תורה קסא שהאדם עץ השדה והמ "י בחי' ירידה צורך עליה. גם עי למדרגה אלא ע 
     צדיק בכוונה גורם שיחשדו בו ויחלקו עליו וכמבואר בחיי מוהר"ן תא תב  ה 

רב משום רבי  א ו    יח:   ןעיין מועד קט  בן אצ מר  רב רובי ט ראובן  תנא אמר  במתניתא  ר לי ואמרי לה  נחשד  י  בן אצטרובילי אין אדם  אובן 
ו לעשותו ואם לא הרהר בלבו לעשותו ראה  צתו הרהר בלבא עשה כולו עשה מקצתו ואם לא עשה מק בדבר אלא אם כן עשאו ואם ל 

בני ישראל דברים ויחפאו  יעקב  רבי  ה'  אחרים שעשו ושמח מתיב  על  כן  ויקנאו  להכע   אלהיהם התם   אשר לא  הוא דעבוד תא שמע  יס 
וד תא שמע  עב א ד א לאשתו ממשה התם משום שנאה הו בר יצחק אמר מלמד שכל אחד קינ   ה במחנה לאהרן קדוש ה' רב שמואל למש
לא אמ  בי  הוה  ולא  חשדון  לדידי  פפא  רב  ואמר  בו  ואין  בדבר  אותו  שחושדין  מי  עם  חלקי  יהא  יוסי  רבי  דפ   ר  בקלא  הא  הא  קשיא  סיק 

 .        פסיק וקלא דלא פסיק דלא    בקלא 

ד   -חיי מוהר"ן    יןועי  ַהּגְ יִקים  ּדִ ַהּצַ ל  ּכָ ְוַלּמַ אות תא )י( ָאַמר,  ֲעָלה  ַלּמַ יעּו  ִהּגִ ֶ ֹוִלים  ָכל ֶרַגע  ְדֵרָגה ש  ּבְ ם  ֵ ַהש ּ רּוְך  ּבָ ַוֲאִני  ֶזה,  ּבָ ָעְמדּו  יעּו, ֲאָבל  ִהּגִ
ה ִא  י ַהצַּ ֶזה  ַתן ַטַעם לָ יש  ַאֵחר. ְונָ ָוֶרַגע ַנֲעֹשֶ חֹוְלִקין ָעָליו, ּכִ ֶ יק ִנְקָרא ִאיָלן, ְוֵיש   ש  ים ַוֲעָנִפים ְוכ ּדִ ִ ָרש  ָ ּמַ לֹו ש  ֶ יק קֶֹדם ש  ָגתֹו ֵיש   יַע ְלַמְדֵר גִּ ּו', ְוָכל ַצּדִ

ִרי  י ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ַסְנֶהּדְ גְ ָעָליו ַמֲחלֶֹקת. ּכִ ְמיָ ן ז.( ַהאי ּתִ הַ ְלבִ   א ָרא ּדַ ֶ א, ִנְמָצא ש  ִחיַנת ַמיִ ְדָקא ְדַמיָּ ֲחלֶֹקת הּוא ּבְ ִים ַהְינּו  ּמַ ם, ְוַהּמַ
חֲ  ֶ נִ אֲ   לֶֹקת ְמִריִמין אֹותֹו. ֲאָבל ַהּמַ ְר י ָצִריְך ש  ִמּדַ ּוְבָכל ֶרַגע  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ י ֲאִני הֹוֵלְך  ִמיד, ּכִ ּתָ ְהֶיה ָעַלי ַמֲחלֶֹקת  א.יִּ א ְלַדְרּגָ ֲאִני    יִתיִאּלּו ָהיִ   ּגָ ֶ יֹוֵדַע ש 

 ָ ָעה ַהּקֹוֶד עֹוֵמד ַעְכש  ָ ש ּ מֹו ּבַ ֶזה ָהעֹולָ ֶמת, לֹא ָהִייִתי רֹוֶצה ֶאת  ו ּכְ ָלל ּבְ    ם:ַעְצמֹו ּכְ
ֵעין ֶזה ּוְבִסְגנֹון ַאֵחר ְקָצת. ּפַ   -  אות תב   ד שם ו ע  ן ּכְ ם ּכֵ לֹוֵמנּו ּגַ ְ י ש  ֵ י ֵמַאְנש  ַמְעּתִ ָ ְ ַעם ַאַחת ָהיּו  ש  י ש  ֵ ּקָ לֹומֵ ַאְנש  ֶ ה ָלֶהם ִלְסּבֹל  נּו קֹוְבִלים ְלָפָניו ש  ָ ש 

ְוָהְרִדיפֹות ְוכוּ ִעְנַין הַ  ֲחלֶֹקת  אֲ ּמַ ּתַ יֵּ ִמינוּ ', ָעָנה ְוָאַמר ָלֶהם  ֶ ּום חֹוֵלק ָעַלי,  ִלי ש  ּלֹא ִיְהֶיה ש  ֶ ל ָהעֹוָלם ש  לֹום ִעם ּכָ ָ ָיִדי ּכַֹח ַלֲעֹשֹות ש  ּבְ ֲאָבל ַמה    ש  
ש  ֶאֱעשֶֹ  יֵּ ֶ ש  ֵאּלּו  ַמְד   ה  ּכָ ְוֵהיָכלֹות  ֲאֵליֶהםֵרגֹות  ָלבֹא  ר  ָ ֶאְפש  ִאי  ֶ ְוהָ   ש  ַמֲחלֶֹקת.  ְיֵדי  ַעל  נוּ ַרק  ַרּבֵ ה  ֶ מֹש  י  ּכִ עָ ְרָאָיה,  לוֹ לָ   ָ ַהש ּ ּכַֹח  יו  לֹו  ָהָיה  אי  ַוּדַ ּבְ ם 

ִדכְ  ָרֵאל ֵאָליו, ּכְ ִיֹשְ ל  יְך ֶאת ּכָ ִ ְך ְלַהְמש  ֵ מֹות ל ַהּמֹוש  ְ ֵני    ֵהל ְק "ה(, "ַויַּ ִתיב )ש  ּבְ ל ֲעַדת  ה ֶאת ּכָ ֶ י הּוא ָהָיה הַ מֹש  ָרֵאל", ּכִ ָראֵ ִיֹשְ ִיֹשְ ַלל  ל ּכְ ֶ ַעת ש  ל,  ּדַ
ְלַהְקִהי  כֹחֹו  ּבְ וּ ְוָהָיה  יְך  לְ ל  ִ ם ל"ג(:ַהְמש  ָ ִתיב )ש  ּכְ י ֵכן ַמה  ּפִ ַעל  ם ֵאָליו, ְוַאף  ּלָ ּכֻׁ ֶ     ֶאת  יטּו ַאֲחֵרי מֹש  ַר "ְוִהּבִ ּו  ְוָדְרש  ִלְבָרָכה ַמה  ִזכְ   ּבֹוֵתינוּ ה"  רֹוָנם 

ְר  ּדָ ֶ זֶ ש ּ ּבָ ְוַכיֹּוֵצא  ּו ְוכּו'  י ֵיש  ּדְ ש  ְוָכל ֶזה ּכִ ָ ה עֹוד.  ִאי ֶאְפש  ֶ ֵאּלּו ש  ַרּבֹוֵתינּו  ָלבֹוא ֲאֵלי ר  ָבִרים ּכָ חֹוְלִקין ָעָליו ְוכּו'. ְוָאְמרּו  ֶ ְיֵדי ַמֲחלֹוֶקת ש  ֶהם ַרק ַעל 
)ַסנְ ִזְכרֹונָ  ִלְבָרָכה  ז ם  ְלִבְד     (:.ֶהְדִרין  ְמָיא  ּדַ ְגָרא  ּתִ "פּ 'ַהאי  ֱאַמר,  ּנֶ ֶ ש  א'  ְדַמיָּ ָמדֹון"  ָקא  ית  ִ ֵראש  ַמִים  כ(, ֹוֵטר  )ְדָבִרים  ּוְכִתיב  עֵ "כִּ   ְוכּו'  ָהָאָדם  ץ  י 

ֹוְפִכין ַמִים ְסִביבוֹ  ש ּ ֶ ל ַמה ש ּ ייְמל( ּכָ ּקֹוִרין ּבֵ ֶ ֶדה )ש  ֶדה". ְוֵעץ ַהּשָ יֹוֵתר, הוּ ַהּשָ ֵדל בְּ  ּבְ  ר: יֹותֵ א ּגָ

ר   -"י שיחות הר"ן קפב  לתרץ עפ   ושמעתי מהרמ"ש קרמר  ק הם חולקים על מי שעשה כך  פעם אחת ענה ואמר: עלי אין חולקים כלל, 
בו שעשה  ליו ועל איש כזה בודאי ראוי לחלק. כלומר כי החולקים בודים עליו כזבים ושקרים אשר לא עלו על ל ים החולקים ע כמו שבוד 
יו  עליו אינם חולקים כלל, כי אם ה ים הם, בודאי ראוי לחלק. נמצא שועל איש כזה שעשה כך כמו שאומר   כזב, ו ה שהכל שקר  כך וכך מ 

ו  וקדושתו  צדקתו  גדל  בודאי   תומעל יודעין  הם    וכו',  רק  כראוי,  נפלא  בהתלהבות  אחריו  רצים  היו  אדרבא  רק  עליו  חולקים  היו  לא 
  ם חתכו וצירו לעצמם אדם וחולקים ש כזה בודאי ראוי לחלק. ואמר שה ל אי ע הם אומרים.  מעשים כאלה כמו שחולקים על מי שעשה  

 פרפאות הנ"ל באות יא.ועיין שכעין זה כתב ה     עליו:

ש  שאמר מה    נמצא לפ"ז  רשעים  רבינו  בלב  מכניס  מעלתו אבל הסט"א  כשיודעים  הכוונה  עליו  חוקרים  לא  לכבוד אלקים  שזכה  צדיק 
 ל הרשע שבדו מלבם.ה שחולקים זה לא על הצדיק אלא ע מעודד שיחלקו עליו כנ"ל ואזי מ   עצמוב וגם הצדיק    ת שקרים על הצדיק לבדו 

חשו   להוסיף  ונראה שצריך  הוא  כי  עליו  שבודים  מחמת  טעם  אצלם  יז ך  בתורה  כמבואר  אצלו    .כסילותם  מוצאים  לכן  פגום  מוחם  וכן 
לא ממך  פ מו תיקן בחי' ב ' יש לו לא  שמי שלא תיקן את הא   כאן   רפי המבוא ד ל עו   .מי מריבה   על   נכם ח סתירות כמבואר בתורה ה' עה"פ אב 

 אר לקמן באות ה.כוסה כמבו ' מ , בחי' משה שהוא בחי' כסא בחילא מהם אל תחקור ולכן חוקרים על הצדיק שהוא מופ 

 עה"ת קרח ה' אותיות ראשונות ומקור מים חיים שם אות ד' ה'   עיין בעש"ט ו 
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כי   לחקור על הכבוד הזה  \עז/ הסתר דבר, כי אסור  'כבוד אלהי   [עו]נאמר )שם(  או, ועליול

 : החוקר על כבוד זה הוא כמו שחוקר על כבוד הש"י 

 

 באות 
ה שבכתר ממנו מקבל את -אותו מקום שלבסוף יקבל את הכבוד אלקים דהיינו משם אהי עתה יבאר רבינו שמ 

המתקנים אותו וממנו מקבל את  תגם באים לו הבזיונווד וממנו הכב לשוב מתאות הסיעתא דשמיא לתת ליבו
הכח לעמוד בהם. עד שזוכה משם לקבל הארת הכבוד אלקים כשנעשה בטל ומבוטל אליו ית' כל כך עד שכל  

 כוון לכבד את הש"י. בוד המגיע לו לא מעלה על דעתו שהכוונה אליו אלא להקב"ה ואז גם המכבד אותו מת כ
שנותן ליבו לשוב והסוף שכבר הכניע ושבר   שובה שיש בה ג' שלבים תחילהד חשוב בתיסו  מתבאר כאן ד עו

ומסייע לו לשוב,  ה המאיר-כל תאוותו והאמצע שהוא זמן ארוך של מלחמה והמתנה, ומשמע כאן ששם אהי 
 .  שיתבארכפי  חוריםמאיר לו בבחי' א ורק באמצע הארוך \עח/מאיר לו בשלב ראשון ואחרון ביושר הפשוט

 ת לכבוד אלקים צריך לשבר תאות הכבוד מלכים וזה רק על ידי בזיונות. שכדי לזכו ינו מבארב ר
של האדם מתקוממות על זה, סימן  הוא שבאיזה אופן שהוא ממעטים מחשיבותו, וכל זמן שהמידות  -והבזיון 

כעס יש חזי כמה  ופוקיון, הוא בזושגם  ח וניסיון ההמתן ולקמן יתבאר הכר.  \עט/שעדין לא זכה לתשובה הזו
ביחד וק"ו בדבר שמבקש והוא לבדו, כי תאות  אפילו בתור לאוטובוס אע"פ שניתן להבין שא"א שיעלו כולם 

 . בלת שלא נעשה חפצה מיד ובשלימותהכבוד שהיא גסות וישות ועזות הגוף לא סו
מתקומם  ל כולו וכם אדגיעה בעצם ה על זה בתוכו ונדמית לפקודם התשובה נדמה לאדם שאין שליטה  –בזיון 

 \פ/ הדמים העכוריםנגד הבזיון. אבל באמת זה רק בגלל שקודם התשובה מי שמנהיג אותו זה הכבד שבו 
 אותו. שמשתלט על ליבו והדם עולה לראש ונעשה המנהיג

 
 לי כה ב'סוק הנ"ל במשת הפ תחיל   עו
יע לו כי הוא עניו  י הוא זה ואיזהו כי מתקבל בדעתם שמג שעל כבוד כזה לא שואלים מ  שלא חוקרים ומשמע כיון  אמר חילה  ע ת " צ   עז

אסור לחקור וצ"ע למה אסור. ונ"ל שאסור כיון שאין לנו השגה בצדיק כמבואר בתורה לו שאין תפיסה  וכאן אומר ש   ובא לו בלא רצונו
תיק  ע"י  רק  הברית.   בצדיק  נ ע ון  על "ל  וד  החוקר  הרי  אין  שהוא  כב  שכיון  על  חוקר  למעשה  הזה  על  הכבוד  דהיינו  בעצמו  האלקים  וד 

גבוה יותר שהוא בחי' כתר כלפיהם ולכן מתגלים מעשיו כאן כתרתי דסתרי    ' אור שמעולם חיעוד נ"ל שהצדיק כלפי העם הוא ב     הקב"ה.
הלכות  ה והבחירה. גם עיין לקוטי  שמסוגל לתפוס הפכים כגון הידיע   למי   ק ים בעוה"ז ר הבאים מהכתר נתפס כמבואר בתורה כא ששכלים  

תורה ה' שהמחל   ' תפילין ד  כיון שעפ"י  ואלו דב לא מצליח להבין  וקת על הצדיק  עיין ספר המדות שסר מרע  שאלו  גם  חיים.  רי אלקים 
 .ת בה הפוכים מו חותמת שהאותיו נראה לרחוק מאמת כמשוגע. גם עיין תורה קמ שהצדיק כ 

בחי' שהאור של ליל הסדר    מן העין ד' ב' בשם הבעש"ט( וזה  ספירת העומר א' א' ובשר שנתעלםהרבה בלק"ה )עיין    ין זה מבוארנ ע  עח
ימי הספירה.   וכן רואים בחוש שכל בע"ת ברגע ההתעוררות לתשובה מרגיש הארה  ל שבועות והשור שהוא הא  לב האמצעי הוא מט 

ו תורה מח תנינא( זמן ארוך  עליו מה שעובר עליו )לשון רבינ   עת לו לברוח מהטומאה ואח"כ עוברמסיי ה דרגתו והיא  דולה שאינה לפי מ ג 
מב במל  )לא  חוץ לטומאה.   א   מיעי  חמה להשאר  מומר  כגון למעט  שהיה  תינוק שנשבה ממש אלא אפילו כל התעוררות של תשובה  ו 

 באכילה( 

ִמן    פ"ה    האדם מה שעובר רמוז בשיר השירים על    ר שחוזרת עוב  עלמת ועד בהארה שנ מתחילה    הטעם שכל תשובה  ָידֹו  ַלח  ָ ּדֹוִדי ש  )ד( 
י ֲאִני ִלְפּתַֹח לְ   יו: ַהחֹר ּוֵמַעי ָהמּו ָעלָ  ְנעּול: דֹוִדי ְויָ )ה( ַקְמּתִ ּפֹות ַהּמַ עַֹתי מֹור עֵֹבר ַעל ּכַ י ֲאנִ   ַדי ָנְטפּו מֹור ְוֶאְצּבְ ַתְחּתִ ָבר  ִדי ָחַמק עָ י ְלדֹוִדי ְודוֹ )ו( ּפָ

בִּ  רֹו  ְבַדּבְ ָיְצָאה  י  ִ ְמ ַנְפש  ְולֹא  יהּו  ּתִ ְ ש  ָעָנִני: ּקַ ְולֹא  ְקָראִתיו  ַהּסְֹבבִ )  ָצאִתיהּו  ְֹמִרים  ַהש ּ ִני  ְמָצאֻׁ ִעיר  ז(  ּבָ ֵמָעַלי  ים  ְרִדיִדי  ֶאת  אּו  ָנש ְ ְפָצעּוִני  ִהּכּוִני 
ַהחֹמֹות: ְֹמֵרי  ב   ש  פסוק  פ"ו  עד  וסוב   ועי"ש  מחפשת  בזיונות  עדין  פס ע לת  א ד  רקם  לי  ודודי  לדודי  אני  ג'  הבקי וק  ע"י  ומתגלה  חוזר  אות  ז 

 לה בפסוק ד' ומתחיל לשבח אותה.זי הקב"ה מתג דודי לי ומיד כשזוכה לבקיאות הזו א   ברצוא דהיינו אני לדודי ושוב דהינו

חכמה    סוד הענין הזה  של  החיצוני  שיחוד  ה'  ע"ת  בלק"ה  שרמוז  מתחיל נ"ל  ממנו  התעוררובינה  כל  של ו ה  כיון    ת  בעולם אבל  תשובה 
  י שאצלינו זהום יחוד שלם ואז נמשך המוחין כראו גר וחו תיהיה התעוררות תחתונה שתי יל מלמעלה אינו יחוד שלם עד שמכ שהוא מתח 

  )טל   .ד השלם הנ"ל ים לגרום את היחו בחי' הכבוד אלקים כך נ"ל. וכן זמן ההמתן שמבואר כאן שסובל בו בזיונות הוא המיין נוקבין שעול 

 רות ח"א פ"ב אות יט(  או

ות  בין שאר המד   במדה הזאת לבדה     -ד הוי שפל רוח  מא   מאד מסכת אבות פרק ד משנה ד    -רמב"ם פירוש המשניות  עיין    ה א לז דוגמ   עט
מרי עד שלא  ל השפלות הרוח לג ר"ל בגאוה לגודל חסרון זאת המדה אצל החסידים ודעתם בנזקה רחקו ממנה עד הקצה האחרון ונטו א 

ר שאיר י  והנה  כלל,  לגאוה  מקום  בנפשם  לא ו  שנשאל  המדות  מספרי  בספר  ל איתי  ונאמר  החסידים  החשובים  מן  הוא  חד  יום  איזה  ו 
שהייתי הולך בספינה והיה מקומי בפחות שבמקום הספינה בין חבילות הבגדים, והיו בספינה סוחרים    מיך, אמר יום י   מכל ששמחת בו יותר  
שפל בעיניו מאד עד שגלה ערותו  ואהי נקל בעיניו ונבזה שהייתי    מי ואחד מאנשי הספינה קם להשתיןבמקו   הייתי שוכב   ובעלי ממון, ואני

השם לא כאבה נפשי למעשהו כלל ולא התעורר ממני כחי ושמחתי שמחה גדולה    וחיות בנפשו  עז ת ה והשתין עלי ותמהתי מהתחזק תכונ 
 שפלות הרוח עד שיתרחק מן הגאוה: פשי אליו, ואין ספק שזאת תכלית  שה נ י הוא ולא הרגבני ביזוי החסר הכשהגעתי לגבול שלא יכאי 

ובחוש רואים בכבוד כמבואר בתורה  כי באמת הנפש שרשה    צ"ע בזה   פ  זה  שאדם מתחזק    לז.  ולעומת  מאד בעבודתו כשמכבדים אותו 
החיות  פוגעים בעצם  כי  בעבודתו  בנפש  הבזיון מאד מחליש את האדם  וכן מבוארשלו דהיינו  תנינא שתוכחה שאינה כראוי  בתור   ,  ח  ה 

חזק  אמנם הוא מת  דם ם א ית ולא השכלית דהיינו שכשמכבדי אבל באמת כל זה מצד הנפש החיונ חלישה את הנפש ומפילה את האדם.  מ 
  ת ואז יעבוד כל על נפש החיוני בעבודתו אבל לא לשם שמים אלא לשם הכבוד. אבל התכלית היא לשבר תאוה זו לגמרי עד שישלוט הש 

 (   ת בביאור סוד הגלו -נהר יב   -מעין ה  -חסד לאברהם )עיין התאוה    ' בכח גדול מצד שהשכל מחייב ולא את ה
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ברים  ן אפשרות לתקן זאת בהסולפי העצה של רבינו שהתשובה היא לשמוע בזיון ולדום ולשתוק, מבואר שאי 
עות ומכוער וכיו"ב לבד, אלא רק ע"י שיסבול בזיון אחר בזיון ובין מכה למכה ידבר וישיב כמה זו ט  ת עדוהוכחו

ה בידו להכניע את הישות והגאות ותאוות שבפעם הבאה ידם וישתוק וברבות המכות והימים יעל \פא/אל ליבו
 הכבוד.

 

 ל התשובה ה לסייע לבע-כיצד מאיר שם אהי 

בה, והיא בחי' עוה"ב,  ו הכוונה לבינה עילאה, שהיא עולם התשושבתורה ז  כתר,וש הוא שם הה הקד-שם אהי 
לו,   עולם האמת וממנה נמשך אור האמת של מציאותו ורוממותו של הש"י, להאיר לבעל תשובה לסייע

לחזור   בו הכח  ופרש"י שם שמעצמו אין  כט  במנחות  כח לשוב, כמבואר  לו  כיון ולתת  כי  מהיכן שנפל, 
פות והתגבר בו היצה"ר ואין לו הכח לשוב בלא סייעתא דשמיא, כמבואר ו בו הקלי נאחזנפל לעבירה  ש

 כל זה בסוף תורה קיב. 

ב שלא יחטפו אותו הקליפות בחזרה אליהם,  עוד גם אור זה מהבינה שומר עליו בכל הזמן שמזמן עצמו לשו
שהוא   סוברות  הן  אצלם  היה  שכבר  אותושכיון  ורודפות  להם  זהשייך  ועניין  בעל    הוא  .  תשובה בכל 

כל   על  עליונה.  יותר  עוד  למדרגה  מאד  עליונה  ממדרגה  ואפילו  למדרגה  ממדרגה  לעלות  הרוצה 
 של הס"מ. יש מניעות וחריקת שן התקדמות בסולם ההתקרבות אל הש"י  

ש אזי  מבואר  לשוב  כשמתחיל  מאיר מיד  דהי  יםתחילה  פנים  בבחי' הסתרת  בב-ינו הארת השם אהי לו    חי' ה 
שאי הכי  כ   .אחור באפ  לל  לאדם  להאיר  יניקת  שר  מחשש  ביושר,  גדול  אור  רעות,  ומדות  גאווה  על 

צעד קדימה שב   כרח להאיר לו באחור, שפירושו כמו אדם הנכנס למקום מסוכן וכלהה, לכן  \פב/ הקליפות

מתפשט   במקום של דין אזי הוא  לאחור לבדוק שלא רודפים להזיקו מאחור. כך השם הקדוש שבא להאיר
 וחוזר ומתקדם.   שש שמתקדםר בחלהאי

ונסיונות, אי אפשר לומר שמדובר  -וכיון שהארת השם אהי  ה באחור מתבטא בשפיכות דמים דהיינו בזיונות 

כל זמן שאדם מחזיק עצמו בסדר, אזי בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין    , כי \פג/ קודם שנתן את ליבו לשוב

ומניח זכאותו,  שכבר  לחשוב  אותו  האדין  להיות  הש ה  )ואע"ם  כמבואר לם,  לשוב  לו  מרמזין  שתמיד  פ 
זה  וכן הלומד תורה היא תמיד קוראת לו עד מתי פתיים תאהבו פתי כמבואר בתורה נו, אבל  בתורה נד,  

שמרגיש עצמו לא בסדר יכול להבין אותו( ורק ברגע שמבין לשוב בתשובה, אזי  ברמז בעלמא שרק מי  
 יות משיג שם הויה הקדוש. להכינו להכדי ה, -שם אהי   לין לטפל בו, ע"י הארתמתחי 

עוד עיין תורה סו אות ב' שכל תחילת הוצאה לפועל מאור נשמתו להאיר בנפשו אזי נעשה חרון אף שצריך  
זה ה ולכאורה  לו -יינו הך המבואר כאן שמיד כשמזמן עצמו לשוב מתהפך שם אהי להמתיקו.  וגורם  ה 

ובעים מאדם יותר מהאמת שמאירה לו. וכל  ל כי לא תה נ"והביאור בז  של בחי' שפיכות דמים.  לנסיונות
יותר אז  ורוצה לעלות למדרגה גבוהה  י מדרגה נבחנת כפי האמת שמאיר בה וכשהאדם במדרגה אחת 

א אור  לו ממנה  אור שם אהימאיר  והוא  לה  גדולה  -מת השייך  בליבו התלהבות  ומאיר  הנ"ל  ביושר  ה 
ללעלות   עולה  הוא  ומיד  המדרגמדרגה  הב תחתית  ומזמן  ה  כלים  אה  להכין  דהיינו  אותה  לקנות  עצמו 

ומיד כשהוא בתחתית המדרגה הרי הוא בעולם חדש שמעשיו רחוקים מאד מהאמת   לאותו אור אמת. 
מיד    של לכן  עולם,  כלי אותו  עוד  שמכין  וככל  להמתיקו.  שצריך  אף,  חרון  בחי'  שהוא  קטרוג  עליו  יש 

א נלקבל  כך  הנ"ל  אמת  אור  א ותו  החרון  עמתק  לף.  שכשיש  האור  ד  אזי  אמת  אור  אותו  לכל  כלים  ו 
כנ"ל כי מתיישב בליבו בנחת בלא התלהבות. וזה בחי' )ב"ב עה:( כל אחד נכווה מחופתו של חברו דהיינו  

  נמצא היכן שהוא היה קודם שהכין כלים מתלהב כמו שהוא התלהב בתחילה מאותו אור   חבירו שעכשיו
הוא מרגיש   )ואזי  בחי   אציעעצמו בבחי'  אמת  לא  שאול  כלים  ואילו הוא כעת אחר שכבר הכין  ' שוב( 

 מתלהב עוד )והוא בחי' אם אסק שמים בחי' רצוא(.    

ג'  בלק"ה  ועיין  ג'  מהאר  \פד/ר"ח  מתחילה  תשובה  למעלה שכל  שהיא  הארה  האדם,  על  אמת  של  גדולה  ה 

ליל הסדר  ל לות האריז"כוונוכמבואר ב,  לכן היא הארה לזמן קצרממדרגתו, ואין לו כלים לקבל אותה,  

 
הנפ   דהיינו שהבזיון   פא אל  שב מכוון  החיונית  הנפש  ש  את  יעורר  ואז  להחלישה  כדי  להכות  צריך  ובה  המדומה  הכבוד  אל  התאוה  לב 

 ית.  לט על הנפש החיונ השכלית בדבורים להשת 

ם ועל זה אמר איוב  צדיק ויקבל דייקא מזה חיזוק למעשיו הרעי אור האמת יחשוב שהוא    ביאור כי אם לרשע יאירנ"ל ה   יקה הינ   ן עניי  פב

 ור הגנוז שהאיר בתחילת בריאה ונגנז.. שהכוונה לא ימנע מרשעים אורם 
ו' מלק"מ המבואר שנתפרסם   ראיתי שיש מפרשים   פג תורה  מא ו תחיל לשכשמ   שמיד בר"ה תשעא(    )גליון  לו השם אהי ב  ביוש-יר    ר, ה 

 ונ"ל שזו טעות.  רק עד שמזמן עצמו לשוב  אחור זה  ואילו ב 
ְך ה  -ג'  אות  הלכות ראש חדש הלכה ג    -  ת או"ח ליקוטי הלכו   פד הּוא ְיִציַאת ִמְצַרִים. ַוֲאַזי הוּ ּכָ ֶ ַסח ש  ְבִחיַנת ּפֶ ּוָבה ּבִ ש  ל ּתְ ֶ ּה ש  ְרּכָ א יֹום  ּוא ּדַ

ְוַא  ְך ה טֹוב  ּכָ י וּ ַחר  ּוֵבי א  בּועֹות  ָ ש  ל  ֶ ש  יֹום טֹוב  ּכִ ָהעֶֹמר,  ְסִפיַרת  ִהְתעֹוְררוּ   ְנַתִים  א  ּבָ ה  ְתִחּלָ ַמְעָלה  ּבִ ִמּלְ ּוָבה  ש  ַהּתְ ִהְתגַּ יְ   ַעל ת  ָרה,  ֵדי  ַהַהְסּתָ ּלּות 
ּובָ  ְתש  רּוז ּוִמְתעֹוְרִרין ּבִ ֹוְמִעין קֹול ַהּכְ ַעל ְיֵדי ֶזה ש  ֶ ךְ ש  יִחין  ה ְוַאַחר ּכָ ִר אֹות  ַמּנִ ּצָ ֶ ּוב ְוֵליֵלךְ ֹו ֵליֵלְך ֵמַעְצמֹו, ש  א ְלטַ יְך ַלֲחזֹר ְוָלש  א ְלַדְרּגָ ְרּגָ ֵהר   ִמּדַ
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של פסח, ולמחרת לוקחים ממנו את האור, ואזי מתחילין מ"ט ימי הדין של ספירת העומר, שבהם מסייעין  
של שפלות וענווה לקבל אור  נסיונות ובזיונות שעל ידם מכין כלים    לו להכין כלים, ע"י דין דייקא דהיינו

ביושקבל הארת הששבשבועות מהאמת הזה עד   לר כמם הנ"ל  ו בתחילה אלא שעכשיו הוא ו שהאיר 
 ואזי בבקר מתקיים וירד הויה על הר סיני דהיינו השגת שם הויה. בכלים. 

לו אור   כל בעל תשובה שבתחילה מאיר  עובר על  זה  עילאה שם אהי וכל  ה הקדוש -גדול של אמת מבינה 
עליו מאותו ות הבאים  סיונעמוד בכל הנימו שמכוחו יש לו כח ללזמן קצר ואח"כ לא נשאר ממנו אלא רש

 ה אבל באחור כנ"ל עד שזוכה לתקן עצמו.-השם אהי 

צר הרע  ה ביושר הפירוש שהוא מצידו כבר עשה כל שביכולתו להכניע הי -וכשיש לו כלים להארת שם אהי 
וכשהאדם אתכפיא.  בבחי'  שהוא  אלא  בכח,  נמצא  הרע  עדין  אבל  אותו,  כל   ולזבוח  מצידו  עושה 

)עיין תורה עב(  את היצה"ר הגשמי מליבו ונעשה ליבו חלל בקרבו    לים והורגה משתו אזי הקב" שביכול
  להיות האדם השלם שמאיר לו שם הויה באור פנימי. ואזי זוכה 

 , אנוששיש ד' מדרגות, אנוש גבר איש ואדם. והביאור כי המדרגה הפחותה מכונה  .(  )ויקרא מחומבואר בזוהר  

אדם בדמות  כבהמה  הגו  והוא  כל  העוליים  והם  הוא  ורוב  ממנו  ולמעלה  מי שמשתדל   הגברם,  דהיינו 

נקרא מי שמצליח תמיד לכוף את יצרו, ואחר שהאיש עושה כל שבכולתו אזי  ואיש. \פהלהתגבר על יצרו/

 . אדםרג את יצרו הגשמי ונעשה לבו חלל בקרבו ואזי הוא מכונה הקב"ה הו

הויה  אנושולפי התורה שלנו   לו  הו  הוא שאין  כמכלל אלא  בדמא  חיה  לחזור ו  עצמו  מזמן  לא  כי  אדם,  ות 

ה מאיר לו -הוא מי שמזמן עצמו לשוב וכך הוא נקרא כל ימי השתדלותו, שאז שם אהי   וגבר בתשובה.  
יך של זביחת יצרו, אבל כשזובח את יצרו וזוכה להיות כופה אותו תמיד אזי הוא  באחור, כיון שהוא בתהל

כיון שהאישכונה  מ ואז  ש.  כל  הביכווא עשה  אזי  דהיינו שהור לתו  חללים,  חללים  לו  מפיל  ג את  קב"ה 

ונקרא   ליבו חלל בקרבו  ונעשה  הויה.  אדםיצרו הגשמי,  כלי להשגת שם  נעשה  ורק הנקרא אדם הוא   .
 קה.ה חוזר להאיר לו ביושר הארת הרגשת אמת חז-זה בהיותו איש אזי רק זוכה ששם אהי אבל קודם ל

לא א' כי בלא  אות א' כי התכלית היא להיות אדם ולית אדם בו רמוזה ב ה הזה' שכל התורוזהו שמבואר באות  
)מכאן   א' הוא רק דם ודם בלא א' הוא בחי' כעס, כנ"ל, וכמבואר גם בתורה נז שהכבד כועס ונעשה ראש

דת הכעס לכן המבחן  הביטוי שהדם עלה לו לראש( לכן עיקר התשובה שעל ידה נעשה אדם היא על מ
 פכי דמו כנ"ל.  חרפיו ושוק למלדום ולשתו הוא

ובאות א' יש שתי נקודות התחתונה היא בחי' התלמיד יהושע הרוצה להיות אדם וזה ע"י שמרגיש עצמו נקודה 
ונ המכוסה  רבו  כלפי  בלבד  שכל קטנה  שמרגיש  עד  ביניהם(  המפריד  ו'  הוא  הכיסוי  )ובחי'  ממנו  פלא 

)וצריך להתחזק בלא  ה גדולה מרבו.  ה בא לבושומז   ל השגת רבו.נקודה בלבד ביחס לגוד  השגתו ברבו היא
 הביישן למד( 

נמצא גם כשהתלמיד זוכה להיות אדם, זה רק מכח שיש בו א' הנ"ל דהיינו הבושה מרבו, שלא ליפול אפילו 
כרבו ממש, שזה בחי' שאלת הלבנה א"א לשני מלכים בכתר אחד, ש זה בעצמו  לרגע למחשבה שהוא 

ע  ם להרות שבה שגר גילה על העכי  זה רק מכח רבו. להקטין  לו  יזכור שכל מה שיש  צמה. אלא תמיד 
ומהות  דהיינו ששמה  זאת"  לקחה  כי מאיש  יקרא אשה  "לזאת  עה"פ  יט  תורה  לזכור תמיד ועיין  הוא  ה 

שעדיין השגת    אורה רק מבעלה.   וזה בחי' אם אסק שמים שם אתה דהיינו שגם ברצוא חייב לזכור  שכל
 ה מאד ממנו. הרב רחוק

י ובז יהושע באהל מועד בשעה שהקב"ה  ניין תמוה בתתבאר עה  ציוה על משה להיות עם  ורה מדוע הקב"ה 
 ממילא אין כאן אדם.  מצווה את יהושע. ונראה כי התלמיד בלא רבו חסר נקודה עליונה של א'

ד  תלמי גדול מאד והרוח דלעילא שלו שהוא    ונראה לבאר יותר עפ"י תורה סו שבשעת הסתלקות הצדיק יורד
אד מרבו יכול לזכות לפי שנים כרבו וצריך לזכור שזה רק מכח רבו. ולכן ביום הסתלקותו של  שדבוק מ

 
ש  ַעְצמֹו ִמיּוֹ  זֶּ אֶ ם  ּוְלַקּדֵ ֶ ָאז ָהָיה ִהְת ל יֹום, ש  ֶ ֶכף ַאַחר ְיִציַאת ִמְצַרִים, ש  ִהיא ּתֵ ֶ ִחיַנת ְסִפיַרת ָהעֶֹמר, ש  ּוָבה ִמלְּ עֹוְררּות ַהּתְ ה ּבְ ָלה ַעל ְיֵדי קֹול  ַמְע ש 

רּוז   ָרה ַהּכְ ַהַהְסּתָ ּלּות  ִהְתּגַ ל  ֶ ְצִרי   ש  ְך  ּכָ ְוַאַחר  "ל  ּנַ בוּ ּכַ ָ ְבָעה ש  ִ ִלְסּפֹר ש  ְסִפית  עוֹ ִכין  מֹו  ִמיֹּום ֶאל  ּכְ ַעְצמֹו  ּוְלַטֵהר  ש   ְלַקּדֵ ֵדי  ּכְ ה  ּדָ ַהּנִ ל  ֶ ים ש  ְנִקיִּ ַרת 
ְרגָּ  ִמּדַ א וְ יֹום  ךְ א ְלַדְרּגָ הּוא ּדַ זוֹ   ַאַחר ּכָ ֶ בּועֹות, ש  ָ ְוָגבֹּהַ ִכין ְלש  ְוֶעְליֹון  דֹול  ּגָ ֶ ַעת  ִחיַנת ִמְקֶוה ש  ּבְ ם   ְמֹאד  ָ ַתב ש  ּכָ ֶ בּועֹות ש  ָ ָאז  ֲאָמר ַהנַּ ּמַ בַּ ל ש  ֶ "ל, ש 

ז ּוִבְבִחיָנה  ָראּוי  ּכָ ֵלמּות  ְ ש  ּבִ ּוָבה  ש  ַהּתְ ל  ֶ ש  ּקּון  ַהּתִ ר  ִעּקַ וְ הּוא  ַסח  ּפֶ ל  ֶ ש  בּועֹותֹו  ָ ֶ ּובְ   ש  ש  ַהְינּו  ּדְ ְסִפיָרה,  טוֹ ֶאְמַצע  יֹום  ל  ֶ ש  ה  ָ ש ּ ְקדֻׁ ש   ה  יֵּ ְתִחּלָ ּבִ ב 
ה ִהיא הַ ּוַבּסֹוף, ּדְ  ְתִחּלָ ּבִ ֶ ל  דֻׁ ּקְ ַהְינּו ש  ֶ ה ש  ָ ֶ ש ּ בּועֹות, ש  ָ ְך הּוא ש  ַסח ְוַאַחר ּכָ ל ּפֶ ֶ ּוָבה ְוהּוא יֹום טֹוב ש  ש  ִחיַנת  ִהְתעֹוְררּות ַהּתְ ד הּוא ּבְ ַעת ּגָ ֹאד,  ל ְמ וֹ ּדַ

ִמְקוֶ  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ֶ וּ ש  ש  ַהּתְ ּקּון  ּתִ ִחיַנת  ּבְ ּוְבֶאְמצַ ה,  ֵלמּות.  ְ ש  ּבִ ְיֵמי ַהחֹ ָבה  ֵהם  ֶ ְסִפיָרה, ש  ֶ ע  ְמַטהֲ ל ש  ֶהם  בּועֹות  ּבָ ָ ִלְזּכֹות ְלש  ֵדי  ּכְ ַעְצָמן  ין  ִ ש  ּוְמַקּדְ ִרין 
ִחיָנה הִ  "ל. ְוזֹאת ַהּבְ ּנַ ְכָלל ּובִ ּכַ ּמוּ בְּ   תְפָרִטיּוּ וא ּבִ  ָבא.ָכל ָאָדם ּוְבָכל ְזַמן ּכַ

עצמם או  השגות לצורך  על יצרם לשם  שמסגפים עצמם ומתגברים    ולא כאותם שבמזרח הרחוק  ,מדובר רק במי שעושה לשם שמים   פה

ו(  ס   מבואר בתורה ק להגביר החשק )כ לעבודה זרה )עליהם אמר החכם שמי שעוזר להם הוא זה שמפריע לנו( ומה שגם להם קשה זה ר 
שג ו  משם  בתשובה  מחוזרים  שמענו  ברג כן  גדולות  להשגות  שם  שזכה  מי  שמי ם  מלכות  עול  עצמו  על  שקבל  הכל.  ע  ממנו  נאבד  ם 

 ה יותר קשה.רב חמה הובקדושה המל 
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ה ציוה  רבנו  ואצוונומשה  מועד  לאהל  יהושע  את  קרא  למשה  רוח קב"ה  בחי'  הוא  שהקב"ה  דהיינו   ,
המסת הצדיק  את  לקבל  היורדת  השכינה  בחי'  בכלדלעילא  נעשה  וזה  אליה,  ההסתלק  לק  ל יום  כן ות 

יום זוכה הצדיק להשגות גדולות כמבואר באידרא זוטא על יום הסתלקותו של רשב"י. ומבואר שם  באותו  
נמצא בכח ברוח דלעילא של הצדיק. לה בתלמיד בפועל מה שבתורה סו שזה בחי' הוצאה לפועל שמתג

ו , דהיינו רוח דלתתא ורומבואר שם באות ב' שהוצאה לפועל היא בחי' א' א  ביניהם הוהקו  וח דלעילא 
 בחי' פתח, בחינת שנפתח ונפרד הפועל הכלול בבכח ומתגלה בתלמיד. 

ל הקב"ה  ירד  בשבילו  רק  כי  מועד  באהל  יהושע  עם  יהיה  רבנו  משה  שגם  הכרח  היה  שקיבל ולכן  ומה  שם 

 אבל רק מכח  ,\פוא האיר לרבו בחייו/יהושע היה בבחי' ממילא וקיבל פי שנים מרבו כי האיר בו גם מה של

 .\פזע מה למעלה ממך/ הכל מכח רבו. ומקיים תמיד דדע היטב ש שיו

שהיא כידוע   \פט/ תשובה  \פח/י" אלא עדהיינו כבוד אלקים הנ"ל  לזכות לכבוד הזה    ואי אפשר

העיקרית שהיא שרש הרעה  דהיינו המידה    \צא/ התשובה  \צ/ . ועיקרהעבר וקבלה לעתיד  חרטה ווידוי על

 
 ויקבר בהר נבו ודרשו נ' בו שבשעת הסתלקותו זכה משה לשער הנ'   רבנו   במשה   וזה שכתוב  פו
ל   פז  הכ עיין  ד' ק"ה  כלים  ֶ ָהִעקָּ   -ג'    שר  ש  חּותַאחַ ר  ּתְ ִהְתּפַ ֶ   ר  ש  ַדִים  ִחיַנתַהיָּ ּבְ הַ   ֵהם  ַהיּּוִדין  ֵני  ְ ש  ָהרּוחֹות,  י  ּתֵ ְ ךְ ש  ּכָ ַאַחר  ם  ּגַ ֲעַדִין  ִיְהיּו  "ל    ּנַ

וּ  ּוִרים  ּוְמַקבֵּ ְקש  ְך  ֵ מֹוש  א  ְלַתּתָ ּדִ ָהרּוַח  ְהֶיה  יִּ ֶ ש  חּוד,  ַהיִּ ַתְכִלית  ּבְ כָ ְמיָֻׁחִדים  ּבְ ַחיּּות  מֵ ל  ֶרַגע  ָהרּוחַ ּדִ   ָהרּוחַ ל  ֶ ש  ַהְינּו  ּדְ א,  ּפַֹעל ְלֵעּלָ ִחיַנת  ּבְ א  ְלַתּתָ ּדִ    
ָכל  יר ּבְ ַעם ִמי ְלַמְעָלה ִמ   ֵיַדע ְוַיּכִ מוֹ ּפַ ּנּו, ּכְ ֱאַמר,   ּמֶ ּנֶ ֶ ל ַחיּּותֹו ְוִקיּּומֹו ֵמָהרּוַח ּדִ   ש  ּכָ ֶ ַדע ש  יֵּ ֶ ָך", ש  ַמְעָלה ִמּמְ ע ַמה ּלְ א ְוַעל "ּדַ ָ ְיֵדי ֶזה    ְלֵעּלָ ָליו  ְך עָ ִנְמש 

ַעם ַחיּּות מֵ  ָכל ּפַ א, ְוַעל ְיֵד ּבְ ְלֵעּלָ ִחיַנת מ ָהרּוַח ּדִ ָכל ּפַ ֹוִציא ִמּכַֹח ֶאל ַהּפֹ י ֶזה הּוא ּבְ ּמֹוִצי עַ ַעל ּבְ ֶ ָכל  ם ש  ַמְעָלה ֵמָחָדש  ּבְ ִריָאה ִמּלְ א ַחיּּות ְוִקיּּום ַהּבְ
 .ֵעת
תשובה    פח ע"י  כתב    -אלא  לא  למה  ל צ"ע  וא"א  ידם בוד  לכ זכות  פשוט  בזיונו  שישמע  ע"י  אלא  לבאר   אלקים  צריך  מדוע    וישתוק. 

וישתוק הוא תשובה הרי ל  ומה הוסיף בדבריו שהידום  זה ברור  ונ   כאורה  די שלא תחשוב שהעיקר המביא לכבוד  "ל שכתב כן כ אלה.   
הביטול אליו ית', ואילו זביחת  "ה ו ות בהקב חזור להדביק התשובה דהיינו ל   אלקי הוא זביחת היצר התאב לכבוד מלכים, אלא העיקר היא 

קים כלל, גם  אות לכבוד אל בי ות כאלה ואינן מ ם בדתות המזרח ישנן עבוד בכל הסיגופים וכידוע שג   יצר הוא רק המכשיר לזה. וכן הוא ה 
 לאלה שזוכים שם לשינוי הטבע.

לפתח חטאת רובץ ואחר חטא אדה"ר  הרי  ר וצ"ע  לה עפ"י הזהפל כמבואר בתורה  לשון תשובה הוא לשוב למקום שממנו נ   –תשובה    פט
והתגברות בעבירה  חייו  מתחיל  שחז   אדם  עד  באב היצר  ציוו  הו"ל  ב[  ]ד  שהמצבות  דהיינו  העבירה  מן  בורח  הוא   י  שאנו    ההתחלתי 

כב  )ריצ"ח  ד 42ז  -בעבירה  שרשו  אל  לחזור  שצריך  הכוונה  אלא  תשובה.  הכוונה  מה  וא"כ  אל (  החלק  אל  להיו היינו  שבו  קשור  וק  ת 
ם שירדנו  לחזור להיכן שהיינו קוד   היכן שהיינו בעוה"ז, אלא "ה. דהיינו שאין הכוונה לחזור ל ה עליונה ועל ידה להמליך את הקב לחכמ 
 בעוה"ז קשור אל העולם הבא, שמשם ירדנו.  דהיינו לחיות,  לעוה"ז 

  .ובה ע גמור מקודשת שמא הרהר תשו רשיק אפיל שאני צד   מנתעל  ה ואומר  דש אש: המק קידושין דף מט הרי מבואר ב   עוד לכאורה צ"ע 
עלינ  מצווה  רבינו  ולמה  צדיק,  ולהקרא  ברגע אפשר לשוב  כך.   א"כ  עבודות קשות כל  מי ו  שו"ת דובב  סימ )עיין  ח"א  ן כב הקשה  שרים 

לא  ו מד תיו א ונ עושנמחלין    מקדש כיון זה שא ב למה עד פסול מחמת עבירה לא חוששין לקדושין שמא הרהר תשובה ותירץ או שזה דווק 
  שון צדיק הוא מי שנמחלו עוונותיו ובשני וצ"ע דשני התירוצים סותרים שבתירוץ רא   ר צדיק ממה שהיה תנקט צדיק גמור הכוונה רק ליו 

חתן    מדוע צריך שיהיה   תיו ולגבי דין עדות מה מועיל שנמחלו הרי עדין הוא חשוד מצד מדותיו ואם מהני מחילת עווןשמתוקן במדו   מי
ה'  ן כא  בספר משחת שמן ח"ב סימ  (ריך עוד לעיין בשו"ת הנ"ל בפניםנמחלין עוונותיו מיד בהרהור. וצ ובה  בעל תש  הרי כל  ראיתי  אות 

 ופתו נמחלו עונותו אבל בזמנם היה מקדש ואחרי כמה חדשים מכניס לחופה.ח  דווקא ביום מקשה על הדובב מישרים ש 

  באמת שלא לשוב לעוולתו בזה ו יודע תעלומות שמתחרט וכוונתו  עלי   ן שיעיד בליבו באופ   המהרהר תשובה  אמתשב   אבל הביאור נ"ל 
רגע אפשר לקשור עצמו לשרשו, אבל עדין  תר מצדיק. וב ימת אפילו יו בבחי' קרבת ה' היא בבחי' מסו   נקרא בעל תשובה גמור ומדרגתו 

תי  בנסיונות.  כי הרהור תשובה אמי   עמודהיצר ול ר לגמרי את  רבה להכניע ולשב  כדי שיהפך לקנין בנפשו כפי שמבואר כאן צריך עבודה 
לשוב ולתקן    את דמיו, כדי ר  בעצמותיו והעכי   יינו התגברות היצר החקוק ל למחוק את הרושם שלה דה רק מוחק את העבירה למעלה, אב 

תשובה   בהרהור  מיד  נמחק  מה  )למעשה  ונסיונות.   ובזיונות  רבה  עבודה  צריך  ע זאת  למחוק  צריך  אי ומה  עבודה  ברור"י  כפי  כל    נו  כך 
החבלה שנבראו  ונראה שגם את כל מלאכי    הקלקולים שפגם בעולמות.  אה לדעת הר"א וסרמן שמוחק גם אתשיתבאר בהוספות לעיון נר 

ם  ן שהוא חקוק בו ג מה שלמדנו בתורה ד' עפ"י הזהר שעד שמתוודה לפני ת"ח לא נמחק העוון שנחקק בעצמותיו וכיו עבירה, אבל מ ל  מכ 
י ה לבד אינם מתבטלים חיזה בו לפ"ז משמע שבהרהור תשוב הם א לה יש ל המלאכי חב  יד שלבעל תשובה  ש בגדים  . עוד גם עיין תורה 

 (  מנו ירם מ צואים שצריך טרחה גדולה להעב 

נר  שכאן עוד  פשיטא,    אה  דזה  אליה  שב  ועכשיו  ממדרגתו  שנפל  במי  דהיינו  הרגילה  לתשובה  הכוונה  לצ אין  מדובר  כאן  את  אבל 
ש ד נולדתי  ממדרגה  כב בה  ותאות  לרדיפת  שלי  הטבע  הרהיינו  וגסות  והישות  הגאוה  ומידת  תינו וד  שיש  כמו  דהיינו  אל  וח.  שנשבה  ק 

א תינוק שנשבה בתוך גבולי הש"ע כלפי המדרגה הגבוהה ממנה. וצריך לצאת ממנה,  ד במדרגתו הו אח ש"ע הכי נמי כל  מחוץ לגדרי ה 
בחי "תשוב "להתקדם  דהיינו  צדיקים".  ים"  ל ת  ה ואולי  מוהר"ן  זה  בחיי  כשאמר  רבינו  מולי תכוין  אני  שבאנשי  הפחות  שיב  אותו  סימן  ך 

 אד כמו של עכשיו.  בדרך צדיק גדול מ 

ידו נקרא    דהיינו שההרהור תשובה  זה ברגע אחד כשקושר עצמו דהיינו רצונו לשם אהי שעל  ה לבחי' אנא  -בעל תשובה ונקרא צדיק 
הזה הופך אותו    לי הויה ולא נולדתי כלל, הזימון דשה שאני מבין שכלפיה עדין אין  גה ח אל מדר   להוולד מחדשלמהוי, אני רוצה  זמין  

כע  )הבי להיות  אימו  במעי  ) ובר  ממנה  וניזון  הטבור  בחבל  הקשור  בעל  נה(  כל  שמקבל  דשמיא  הסיעתא  וזו  עילאה(  אמא  שהיא  מבינה 
להשלים  עצמו  לתקן  שזוכה  עד  שנקשר   תשובה  זו  ע"י    מדרגתו  בנ אליה,  לגמרי.  סיון שעמד  תאותו  ושבר  המשקל  מרגע    תשובת  אבל 

הטבור. וזהו שאחורים    בחי' שניזון כעובר מדם אימו דרך חבל   םר לו בבחי' אחורי ה מאי -התשובה אזי שם אהי שהבין לשוב עד השלמת  
 אחת.  ה הן בחי'-י מאחורים של שם אה ה גמ' דם כמבואר לקמן. נמצא שהסיעתא דשמיא והבזיונות הבאים  -דאהי 



 32.ח  -דף ו:      מוהר"ן                               תורה ו                                 ליקוטי                     

 
מרצונו    בלב שלם עקירת הדבר בזה מסילת ישרים סוף פ"ד שהוא חסד ה' שע"י תשובה  ועיין  כנ"ל    ן בלבד מקבל שם צדיק שברצו צא  מ נ 

ואיך    כמ"ש וסר עונך וחטאתך תכופר שהעוון סר ממש מהמציאות. ויש בזה פלפול ארוך, מה החסד כאן   יחשב כעקירת הנדר ומתכפר לו
החסד   ש נפעל  באופן  מ הזה  על  תשתוק  עמד  כבר  ישרים  והמסילת  הדין,  דבריו.   דת  לבאר  נשפך  דיו  הרבה  לעיון  זה אבל  הוספות  עיין 

עיין קושית    הוספהסוף התורה  ב  עוד  ב.     הפנ   הכתנות אור א לאות  )לבעל  נצבים  ו ים מאירות( עה"פ  בפרשת  שמעת איך  ואתה תשוב 
לד: דכל שבידו  ותירץ עפ"י זבחים    מדנקרא שב הרי שהיה נראה בתחילה(מא לן דנראה ונדחה אינו חוזר ונראה )ו ני תשובה הלא קיי מה 

ופרש"י   דיחוי  הוי  עפ לא  מקשים  וראיתי  עי"ש  נדחה  שפיר  לתקן  בידו  לתקן אבל כשאין  ש  יערות דבש "י  שבידו  ח"א  אין ריש    לפעמים 
לשו   ישראל  א יכולים  ע"י  אלא  )פ"ב  תערו ב  מכות  ירושלמי  עפ"י  ותירצו  תשובה.  מועיל  ואיך  בידו  אין  לפעמים  וא"כ  דלעילא  ה"ו(  תא 

היא גם    )תימה הרי נבואההרי שבמהלכי שכל ואפילו נבואה    ,קב"ה השיב שישוב טא מה ענשו ושאלו לנבואה וכו' ורק ה שאלו לחכמה חו 

הגדולים.  גם עיין מנחות כט: בפרש"י שהחוטא אין בכוחו לשוב בעצמו    רות של תשובה ואינה אלא רחמי הש"י לא קיימת אפשדבר ה'(  
 מחמת החטא ועיין סוף תורה קיב מזה.

  )היא קושית מסילתלבטלו לגמרי    כיצד מוציא רצון מידי מעשה   )במדבר תשנ"ח(ר הריצ"ח  ביאו הדק היטב למדובר כאן הוא    שקשור מה  
ישרים הנ"ל וספר העיקרים מאמר ד' פרק כז שתירץ שגם העבירה אינה אלא המחשבה שבה עי"ש והחיד"א בכמה מקומות מקשה ותירץ  

עיין שם משמואל שבת שובה תר"פ שתירץ שמעשה    עוד   ש יז לשבת שובה ושם דרוש יג ו ר ד   שהתשובה נחשבת מעשה עי"ש אהבת דוד 
שעה שהרהר לעשותה נסתלקה ממנו הנשמה ונשאר רק יצה"ר לכן העבירה עצמה היא תמיד  עפ"י האריז"ל שמ   עבירה הוא תמיד אונס 

סימן קעא אבל   בריב"ש  וכמבואר  לידי אונס  כיון שהביא עצמו  ונענש  רק רק במחשבה  ונשאר  עוקר המחשבה הראשונה  אונס    תשובה 
המידותפ ע וביאר    (עי"ש בספר  רבינו  אות  "י  ב'  חלק  תשובה  עוש  א   ערך  שאדם  מהזמן  "יום  למעלה  הוא  תשובה  בו  הימים  ה  כל  ומעלה 

ע שלעקור מעשה אפשר רק ע"י  יש דין בש" .   עוד  עיין בתורה עט תנינא בביאור מוהרנ"ת שם :   "למעלה מהזמן, וכן יום הכפורים הוא למעלה מהזמן 
שנקשר בספירת הבינה בחי' יובל    כיוון שתשובה היא ש  ועפ"ז ביאר דעה, אבל מסירת מודעה אפשר למסור רק לפני המעשה.    מסירת מו 

מהזמן,      א עלמ  למעלה  שהוא  דהיי ) דחרותא  מידות  הז'  שעל  א'  ישיר"  "אז  בחי'  מהמידות  למעלה  היא  בינה  אבל  במידות  הוא  הזמן  בינה  כי  נו 

מוסר עכשיו תחשב  ה אפשר שהמודעה שולכן ע"י תשוב   ( עבר ולעתיד כי היא בחי' מעל הזמן אז היא משמשת ל  הספירה השמינית.  לכן המילה
)לגבי מסירת מודעה אין להקשות    כאילו נמסרה לפני המעשה דהיינו שהיא תתייחס גם על העבר כי ע"י התשובה עלה ללמעלה מהזמן.  

אות ב'    עוד בענין תשובה עיין תורה סו סוף   .א פוטרת מכפרה שמחייב הבי"ד( ש בי"ד או קרבן כי באמת שום תשובה ל שלא יפטור מעונ 
שחז  התשובה משמע  סוד  גילו  חרטה"  "ֶפתח  נדר  גבי  שנקטו  הזהב  בלשונם  דקדושה   ,"ל  הַפתח  סוד  היא  את    , שהחרטה  ומעלה  שמתקן 

)או    שפתח חרטה מבטל עקימת שפתים של נדר דחשיב כמעשה(  יל רצון לעקור מעשה כיון שחז"ל גילו)אולי ר"ל שע"כ מוע הַפתח הנפול שבעבירה עי"ש  
כ  כי  כן אולי  ניתן לעקור אותו    מבואר שם לפני  המעשה כבר במחשבה תחילה לכן במחשבה  שכל  וקמ"ל  סוף מעשה במחשבה תחילה 

 משרשו ונעשה כמעשה בלא מחשבה( 

שנשבה ובין ששנה  תינוק  כמו לרשע, בין    ר א להיטה ת הבינה והסיעתא דשמיא היא לצדיק הב ממה שמצינו כאן שהאר   עוד נ"ל להעיר 
הם קיים תירוץ הגמרא במנחות כט )הובא בסוף תורה קיב( דלא מסתייעא מילתא לשוב בעצמו, כי  בכל השבים למיני   ופרש ורוצה לשוב, 

מניחה לו לשוב אלא ע"י    גה הקודמת והיא קליפה האוחזת בו ולא בין שהוא אשם ובין שאינו אשם, כל מדרגה היא בחי' עוון כלפי המדר 
יגה פ"ב מ"ז בגדי אוכלי תרומה מדרס לקדש ובגדי קדש מדרס לחטאת.   ו לגבי טומאה בחג ה המבואר כאן.  וכעין שמצינ -הארת שם אהי 

יצחק בקובץ מועדים    יצחק הוטנר)עיין מאמר על ראש השנה לרבי   וכפור)מוריה(  בעל הפחד  בין    ר"ה  עמ' רמה. מבאר שם את החילוק 
למד מהפסוק ומל ה' אלקיך את לבבך. שבע"ת  לו מסייעין אבל נ א להטהר מסיעין ליה דילפינן מלענוים יתן חן לבין בעל תשובה שגם  הב 

בחי' חסד,  נעשה בריה חדשה ומסיעין לו למול את לבבו שינוי הגוף ממש, אבל הבא להטהר הסיעתא שלו היא רק שמקבל חן. עי"ש שתי  
ההתהוות וחסד  ההנהגה,  א חסד  קיום,  זכות  לו  אין  החטא  אחרי  אבל  החטא,  עד  שייך  ההנהגה  שחסד  התהוו ,  של  בחסד  מחדש,  לא  ת 

מעלה אני    " ועשיתם " , ודרשו חז"ל על  " והקרבתם " , לבין שאר מועדים שכתוב בו  " ועשיתם " ועי"ש זה החילוק בין ר"ה שכתוב במוסף שלו  
  כיצד כל אדם יכול לזכות להנהגה של חסד ההתהוות, ע"י מדת "היום"   ריה חדשה. עי"ש דברים נפלאים. ומבאר עליכם כאילו נעשתם ב 

המידה של חסד ההתהוות. דהינו "והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך" וזה ע"י שמקיים בנפשו בכל  שהיא המדה כנגד  
ם אחר, מוכח מזה שלא העובדא שהמהות  כלומר אני אד   , שבע"ת צריך שנוי השם   יום יהיו בעיניך כחדשים. עוד מדייק מלשון הרמב"ם

וצ"ע מה דעת רבינו בזה    .ע"ת, אלא העובדא שהמהות של עכשיו לא היתה מקודם(היא החידוש של ב   של העבר איננה במציאות עכשיו 
שהדברים מכח  בעצמו  זה  לתשובה  לזכות  כדי  הבזיונות  בנסיון  לעמוד  שבכוחו  שמי  ה  ונ"ל  ואילו  מהם  ומתעורר  כחדשים  בא  בעיניו 

נו בעינן שיחזיק עצמו שאין לו עדין הויה זה העיקר  מנם נ"ל לדעת רבי א להטהר הרגיל אין בכוחו לעמוד בנסיון לכן אינו מקבל אלא חן.  
תשובה  בעל  של  לסיעתא דשמיא  יזכה  ידו  צ שעל  שבע"ת  תנינא  נט  בתורה  עיין  לבע"ת  צדיק  בין  החילוק  ולענין  כן  .   ועל  להזדרז  ריך 

 ב   הוספה המצוות דהינו ההמתנה עי"ש. עיין בהוספות לעיון    מפסיד את מה שבין 

גם מי שרוצה רק להשאר על עמדו צריך סיעתא דשמיא שלא ליפול כמבואר בקדושין יצרו של אדם מתגבר או מתחדש עליו    ובאמת 
ת לעיון  אחר עיין בהוספו   יכול לו.  להבין החילוק מתגבר ומתחדש ולמה ד' פעמים כ"פ בשם תנא בכל יום ואילמלא הקב"ה שעוזרו אינו  

 ג לאות ב.      הוספה 
א לשחוט ולזבוח את  עפ"י מה שיתבאר לקמן שהתכלית כאן הי לשון עיקר צ"ע מה הטפל שלא מבואר כאן. ונראה    –עיקר התשובה    צ

בליבו   חלל  הרע  יצרו  את  יפילו  שהקב"ה  עד  תא יצרו  רק את  לא  מדבר  לפ"ז  שכאן  כל התאוות אלא  להרוג אלא את  צריך  הכבוד  ות 
עי  יזכה להרוג  וישתוק  ידום  ע"י  באופן המבואר כאן  זו  תאוה  הריגת  ידי  וגם משמע כאן שעל  גם בשאר  בעיקר מהכבוד  היצר הרע  קר 

ים שנגרם ע"י בחי' אנא  התאוות בשבירת כל התחומים עיקרו הוא הישות וגסות שמשם תאות הכבוד )וכידוע שרש כל  תחומים כי בכל  
אמלוך כמבואר כ"פ בלק"ה( אבל אעפ"כ נראה פשוט שא"א להרוג היצר דהיינו להיות בחי' לבי חלל בקרבי אלא גם ע"י שבירת שאר  

 א שעל זה מדבר בתורות אחרות.  התאוות, אל 
וישתוק  עיק   צא ידום  בזיונו  כשישמע  התשובה  ראשונה   –ר  פליאה  ביאה"ל  בתח   עיין  הנחל  דבריו  ובאיבי  תשובה    -ילת  הרי  מקשים 

מבואר בחז"ל ובהלכה עיין רמב"ם תשובה ב' ב' שהיא חרטה וקבלה להבא )ואפשר שגם הוידוי לשיטת הרמב"ם עיין במנחת חינוך מצוה  
פות  ( )עיין עוד בהוס שהוידוי הוא כבר חלק מתיקון והשלמת התשובה כמבואר כאן ובתורה ד' סד מחלוקת בזה, אבל בפשטות נראה לי  ש

לעיון בסוף התורה( אבל איך אפשר לחדש שעיקר התשובה הוא דבר שלא נזכר בחז"ל דהיינו שידם וישתוק. )לקמן בתחילת אות ג' רומז  
וידוי(  ותירץ הביאה"ל שהוויד רבינו שגם כאן מדובר בתשו  בזיונו ידם וישתוק וזהו שמבואר בה עם    וי שנצטוינו בתורה הוא בחי' ישמע 



 33.ח  -דף ו:      מוהר"ן                               תורה ו                                 ליקוטי                     

שממנה    הגאווה והיישותת  היא מיד  ,ותב בכל שאר המידלשו  יוכל  בנקל  ,ממנה  ישובשאם    ,רעותדות  י לכל המ

זה  ,תשובתו היא שיתחרט על העבר שהיה מקפיד על כבודולכן עיקר    ,הכעס וההקפדה   ויקבל   ,ויתוודה על 

בזיונושלהבא   בלב  \צד/ידום  \צג /[צב]  כשישמע  הקפדה  איזה  למב  \צה/ מכל  מלענות    \ צו/ זהוכ"ש 

 
בזה  ג' שיש  ענין    באות  גדר תשובה אלא מבאר את  חידש  שרבינו לא  נמצא  בווידויו.  מבוזה  ומרגיש  מתביש במעשיו  מדרגות עד כמה 

 ב.           ד לאות  הוספה התורה  ערי תשובה עיין בהוספות לעיון בסוף  הוידוי.   בענין הלכות תשובה רמב"ם ורבינו יונה ש

זו היא   ואינה תשובה כללית. אמנם תשובה  כי כאן מדבר על תשובה על דבר פרטי  וצ"ע לכאורה כפי שביארתי בפנים לא סותר 
 היות מעביר על מדותיו.  יסוד לכל התשובות דהיינו ל 

הש  ראש  יז.עיין  עושה   נה  כשגם  ודווקא  מדותיו  על  שמעביר  למי  עוון  נושא  דהיי   שהקב"ה  שירים  נראה  עצמו  עצמו.  כבוד  ממעט  נו 
שציערו  חברו  כלפי  הכוונה  מדותיו  על  מעביר  שסתם  שם  שמיא    ,הכוונה  כלפי  גם  מדותיו  על  מעביר  היינו  שירים  עצמו  עושה  אבל 

 ומכניע תאות הכבוד.    שממעט עצמו

ו' וכן מבואר לקמ  הענוה  ן אות  במדת  לחקור  הלך  וישתוק    , שרבב"ח  הידום  שעצת  לע נמצא  לזכות  כדי  בכבוד    ,נווה היא  למעט  דהינו 
עצמו ולעשות עצמו שירים. ודווקא ענוה כי היא תכונת היסוד דהיינו תיקון הברית, )שענינו להיות מעביר שפע בלי שום נגיעה עצמית  

זו    . לכן תיקון מידה מחזיק מעצמו כלל כי תופס היטב שאינו בעצמו כלום אלא מעבר בלבד(   ות דהיינו שאע"פ שכל השפע אצלו אינוויש
עוד   יא.       וכמובא בתורה  )כנ"ל(  לניאוף  וגאות קשור  הגאות  סניף  הוא  כי הכעס  בתכלית.  ביטולה  מידת הכעס דהיינו  בתיקון  עיקרה 

 ה לאות ב.  הוספהעיין בהוספות לעיון בסוף התורה  בענין מעביר על מדותיו  

פליאה השניה הוא בעצם הענין, אשר לכאורה נמצא התשובה והתיקון    -עיין ביאה"ל    –תשובה כשישמע בזיונו ידום וישתוק  יקר ה ע 
 שעיוות מוכרח להתעכב עד שיהיו לו בזיונות:  ו, אשר בהתעוררותו והזדרזו לתקן מה  בדבר כזה שאינו תלוי בהחוטא והפושע בעצמ 

ה   נ"ת ואולם כפי ביאור מור  בדבריו  ביום  ז"ל  חיוב הווידוי  וכן  עוונם.  והתוודו את  שזה דבר הכתוב  תבין מרחוק  ד(,  ר"ה  )לק"ה  קדושים 
יבזה ויחרף את והכפורים. כי כל פירוש הוידוי הוא שהאדם  ויתבייש לפני השם יתבר   התשובה  ויבוש  ך בהתוודותו חטאתי עויתי  עצמו, 

יטב דבריו הקדושים בעשיית תשובה על תשובה שבריחוק הלב לא יתבייש  י לפי זה מבואר ה וכו', עד שבאמת יהיה נשפך דמו בקרבו. כ 
 ולא יזכה כלל לתיקון החלל שבלב, ומי יאמר וכו':         

מבארים  וחו   עוד  הירידות  כל  בז שגם  בחי'  הם  האדם  על  שעובר  הצלחות  בשוב  סר  הבקיאות  שגם  נמצא  ולשתוק  לידם  שצריך  יונות 
   נו ידם וישתוק.א בחי' ישמע בזיו המבוארת לקמן הי 

הרי מתחילת בריאת האדם לא מצא    , כל כך את הקושיא של הביאה"ל למה קשה שעיקר התיקון של אדם הוא ע"י זולתו   וצ"ע איני מבין
עד  כנגדו  עזר  א   לו  או חברותא  וכן אחז"ל  לו אשה  נסיונותשברא  לידי  מגיע  בחברה  רק  וכן במדת הסבלנות  מיתותא  מודד  כדי להת  , ו 

ז  מדה  תיק ולתקן  הרבה  ועוד  כבוד,  ותאות  הגאוה  מדת  על  גם  בפשטות  כן  נאמר  לא  ולמה  כראוי  דבר  ו ו  כל  כגון  למתבודד  חסר  נים 
 שבקדושה שצריך מנין.

כל תיקונו    , איך אפשר לומר שבהיות האדם לבדו   , התשובה על תשובה   אן רבינו את הוידוי אלא ברמז בביאורכיון שלא הזכיר כ   עוד צ"ע 
רק ע"י הוידוי, ויותר מסתבר לי שבאמת אין לו תיקון כראוי, שהרי זה בעצמו שהוידוי יהיה עם בושה כראוי זו כבר  ם בתשובה ראשונה  ג 

בשיש"ק   תשל)מדרגה. כמבואר  סימן  פעם להתביי שרבינ  ( ח"א  זכה  אם  מוהרנ"ת  גם  ו שאל את  )ועיין  אדום  עד שנעשה  ש מהקב"ה באמת 
 שיחות הר"ן קסח( 

 ד הל' ב'ן רמב"ם תשובה פ" } עיי   צב
צ"ע הרי לעיל אמר שזוכים לזה ע"י שבורח מהכבוד שממעט בכבוד עצמו ומרבה בכבוד המקום.     -  אלא ע"י תשובה שישמע בזיונו  צג

כיון שלזכות נ"ל  נפשו  והביאור  גם בפנמיות  זו שמתבארת    לברוח מהכבוד באמת  מיוחדת  ע"י תשובה  רק  זה אפשר  שימאס את הכבוד 
 הכבוד ע"י שיבזוהו הפך הכבוד ולא יקפיד בליבו כלל וגם ילמד זכות.  זבח את יצר  תאותכאן שי 

הסיגו  מכל  יותר  לנפש  מועילה  עלבונות  סבילת  והאריז"ל  הרמ"ק  בשם  הקודש  טהרת  בספר  גודל ועיין  יודעים  היו  ואילו  והתעניות    פים 
 ש בגבורתו עמ' כו( ' עי"ש )כצאת השמ וטובת הדבר לנפשם הרי היו מחפשים בשוק לבקש אדם שיחרף אותם וכו 

עוד שם השתיקה    מלשון אבן דומם   צד חב"ד(  ויגש  )אור התורה  לו איזה התפעלות  כלל לאפוקי מצומח שיש  שום התפעלות  לו  שאין 
"י  רגם יונתן לשון המתנה שהיא בשרש דמם כמו דום לה' והתחולל לו פרשלשון שתיקה כתר לי זעיר )איוב לז( תשרשה בכתר כי כתר  

לישועתו   פירוש  המתן  אהרן  שוידם  מנובהרדוק  הסבא  בשם  ראיתי  עוד  בשתיקה.    היא  שההמתנה  הרי  ה'  קדם  שתוק  יונתן  ותרגום 
גז"ל נראה שמתרץ איזה קושיא עלשאפילו "גם זו לטובה" לא אמר ומבארים הכוונה כי כש  הקב"ה אבל וידם היינו שאין קושיא    אומר 

רה שלימה בס"ק כז שיש גרסא בתרגום אונקלוס וידם אהרון ושבח אהרון.  וזה מתיישב  עוד עי"ש בתו .    כלל רק קבלת הדין בביטול גמור 
   רון" טוב בכתר המלך והיינו בחי' ו"שבח אה בסוף התורה שצריך שימצא זכות במבזהו שעי"ז קובע אבן  נפלא עם דברי רבינו  

טינה בלב על חברו שציערו    ר ראל שלא לשמו לת על כל אחד מישמוט ש  , לא תקם ולא תיטור מצוות לא תעשה של    זו   צ"ע לכאורה   צה

ךָ ]ויקרא יט יח[  שמדייק לשון התורה  ועיין כלי יקר    .וכ"ש שלא להתנקם בו  ֵני ַעּמֶ לפי שהנקימה  לא אמר עמיתך    –  לֹא ִתּקֹם ְולֹא ִתּטֹר ֶאת ּבְ
ולי והנטי  לקם  אסור  עמיתך  שאינו  ישראל  גם  לכן  האדם,  בגוף  רעה  תכונה  לו.רה  ש  טור  האדם  דהיינו  של  המדות  תיקון  היא  זו  מצווה 

לחבירו. מזיק  מדין  ולא  עיין שערי תשובה       בעצמו  לח    אבל  אות  ג'  א    -שער  ֶאּלָ ּבּור,  ַהּדִ ַעל  ֶזה  ּבָ ָהעֶֹנש   ְוָאְמרּו  ְוֵאין  ב.  ַהּלֵ ְנִטיַרת  ַעל 
ִטיָרה עַ ַרבּ  ַהּנְ י ַאְזָהַרת  ּמָ ֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ּכִ ּבַ ֶ ָבר ש  ָבִרים ַעל ִלּבֹו. ְוָאְמרּו  ל ּדָ ַהּדְ ר ָלֹשּום  ּתָ ת ָרָעה, מֻׁ ַ ְבֵרי ַגֲאָוה ָובּוז ּוְדִריש  מֹון. ֲאָבל ַעל ּדִ

ְלִמיד  ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה עַ  ּתַ ל  ְלִמי   -ל ֶזה )שם כב, ב(, ּכָ , ֵאינֹו ּתַ ָחש  ּנָ ֵאינֹו נֹוֵקם ְונֹוֵטר ּכַ ֶ ּנּו ְמִחיָלה,    ָחָכם. ֲאָבל   -ד  ָחָכם ש  ּו ִמּמֶ ש  ִאם ְיַבּקְ
 ַיֲעִביר ַעל ִמּדֹוָתיו: 

השנאה והנקימה,    םפרק יא ד"ה ג   ים מסילת ישר ה   שגם בכל צער אסרה התורה נקימה ונטירה וכן נקט   )מצוה רמא( שיטת החינוך  מאידך  
כ מש על  הכעס  התפרצות  דהיינו  כאן  המבואר  וישתוק  ידום  שגם  מלשונו  כלו מע  וצער  בזיון  לשונו  ל  וזה  עי"ש.  בזה  ְנָאה    -ל  ַהּשִ ם  ּגַ

י ָהָאָדם ַמְרגִּ  ר ִלְבֵני ָהָאָדם, ּכִ ֶ ּנּו ֵלב הּוַתל ֲאש  ֵלט ִמּמֶ ּמָ יִּ ֶ ה ְמֹאד ְלש  ָ ִקיָמה ָקש  ֶעְלּבֹונֹוָתיו, וּ ְוַהּנְ ָקָמה לֹו ְמתּוָקה  יש  ְמֹאד ּבְ דֹול. ְוַהּנְ ִמְצַטֵער ַצַער ּגָ
  , ְמנּוחָ ִמְדַבש  ִהיא  י  נָ ּכִ ִיֹשְ ְולֹא  ִמּדֹוָתיו  ַעל  ְוַיֲעבֹר  ַמְכִריַח אֹותֹו,  ִטְבעֹו  ֶ ש  ַמה  ַלֲעזֹוב  ְבכֹוחֹו  ִיְהֶיה  ֶ ְלש  ן  ּכֵ ַעל  ה,  ְלַבּדָ ּבוֹ תֹו  ֵהִעיר  ֶ ש  ִמי  ְנָאה  א  ַהּשִ  

ּנוּ  ִמּמֶ ִיּקֹם  לֹו, ְולֹא  ִיּטֹר  ְולֹא  ֵקם,  ְלִהּנָ יּּוַכל  ֶ ש  לֹו  ן  ּמֵ ִהְזּדַ ּבְ ַהכֹּ     ֶאת  א  ָהָיה  ֶאּלָ לֹא  ִאּלּו  ּכְ ּבֹו  ִמּלִ ְוָיִסיר  ח  ּכַ ְ ִיש  ַרק    -ל  ַקל  ְוהּוא  הּוא,  יץ  ְוַאּמִ ָחָזק 
הַ  ּדֹות  ַהּמִ יֵניֶהם  ּבֵ ֵאין  ֶ ש  ֵרת  ָ ַהש ּ י  ְלַמְלֲאֵכי  ּתֵ ּבָ ֹוְכֵני  ש  ֶאל  לֹא  לּו,  ִהיא, ּלָ ֶמֶלְך  ֵזַרת  ּגְ ָאְמָנם  ְיסֹוָדם.  ָעָפר  ּבֶ ר  ֶ ֲאש  ְקָראֹות  חֶֹמר  ֵאר    ְוַהּמִ ּבָ לּוִיים  ּגְ
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מ  \צז/ וישתוק עוכ"  אותולהוכיח  אפילו  מלריב  ש ש  לתוכחה  שיקשיב  ידי  על  וזה  לחיצוניות  ימו.  ולא  בבזיון 
ו אפרסמון הדברים או למבזה, על ידי שישיב אל ליבו שבזיון מקבל רק מי שעדין לא שב כראוי, ויזכור שאות

 
ֵני ַעּמֶ ֵהיטֵ  ְלָבְבָך" )ויקרא יט(. "לֹא ִתּקֹם ְולֹא ִתּטֹר ֶאת ּבְ ָנא ֶאת ָאִחיָך ּבִ , "לֹא ִתֹשְ רּוש  ִקיָמה וְ ב, ֵאיָנם ְצִריִכים ּפֵ ִטיָרה ָידּוַע,  ָך" )שם(. ְוִעְנַין ַהּנְ ַהּנְ

ְנִקיָמה   ַהְיינּו,  ֵמֵהיטִ   -ּדְ ַנע  ּלִֹלּמָ ֶ ש  ְלִמי  א יב  לֹו,  ְלֵהיִטיב  ָרָצה  ּוְנִטיָרה  א  ָבר.  ּכְ לֹו  ֵהַרע  ֶ ש  ֵאיֶזה    -ֹו  לֹו  ֵהַרע  ֶ ש  ְלִמי  ֵמיִטיב  הּוא  ֶ ש  ֵעת  ּבְ יר  ְלַהְזּכִ
 ֶ ש  ָהָרע  ִמן  רֹון  הוֹ ִזּכָ ֶצר  ַהיֵּ ֶ ש  ּוְלִפי  לֹו.  ה  יחַ ָעֹשָ ְלַהּנִ ִמיד  ּתָ ש   ּוְמַבּקֵ ב,  ַהּלֵ יַח ֶאת  ּוַמְרּתִ ֵאיֶזה   ֵלְך  ִזכָּ   ְלָפחֹות  ֵאיֶזה  ם אֹו  ֶ לֹא  רֹש  ְוִאם  ָבר,  ַהּדָ ִמן  רֹון 

ֶר  רֹון מּוָעט, יֹאַמר ּדֶ ִאיר ִזּכָ ְ ל ְלַהש  ּדֵ ּתַ ְ דֹול, ִיש  רֹון ּגָ ִאיר ִזּכָ ְ ְרֶצה לִ יּוַכל ְלַהש  ל ְלָאָדם, ִאם ּתִ ָ ר לֹא ָרָצה הּוא ָלֵתת ְלָך  ְך ָמש  ֶ ן ָלִאיש  ַהזֶּה ֶאת ֲאש  ּתֵ
, כְּ  ְצַרְכּתָ ּנִ ֶ ֵננוּ   ש  ּתְ עֵ ְלָפחֹות לֹא ּתִ יִטיב לֹו טֹוָבה ְגדֹוָלה, ְולֹא ְתַסיְּ ִנים ָיפֹות, אֹו ִאם ֵאיְנָך רֹוֶצה ְלָהַרע לֹו, ְלָפחֹות לֹא ּתֵ ֵסֶבר ּפָ דֹול. אֹו   ּבְ הּו ִסיּּוַע ּגָ

ְר  ּתִ ָפנָ ִאם  ּבְ הּו  ַתֲעֹשֵ ה, ְלָפחֹות לֹא  עֹו ַהְרּבֵ ם ְלַסיְּ ּגַ ר ִעּמוֹ יו, אֹו לֹא ָתש  ֶצה  ּלֹא ֵתָרֶאה לֹו ְלאֹוֵיב    ּוב ְלִהְתַחּבֵ ֶ   -ְוִלְהיֹות לֹו ְלֵרַע, ִאם ָמַחְלּתָ לֹו ש 
ִתְר  ִעּמֹו  ר  ְלִהְתַחּבֵ ם  ּגַ ְוִאם  ֶזה,  ּבָ י  כָּ ּדַ ל  ּכָ לֹו  ַתְרֶאה  לֹא  ַאְך  בָּ ֶצה,  יֹּוֵצא  ּכַ ל  ּכָ ְוֵכן  ֹוָנה,  ָבִראש  ּכְ ְגדֹוָלה  ה  ִחּבָ הֶ ְך  יֵני  ִמּמִ ֶצר,  ֶזה  יֵּ ּבַ ֶ ש  ַמה  ָחִריצּות 

ַהּכֹל ִנכְ  ֶ ָלל ש  ָאה ַהּתֹוָרה ְוָכְלָלה ּכְ ן ּבָ ֵני ָהָאָדם. ַעל ּכֵ ל ְלַפּתֹות ֶאת ִלּבֹות ּבְ ּדֵ ּתַ ְ הּוא ִמש  ֶ ,  ָלל ּבֹו, "ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך כָּ ש ּ ּום ֶהְפֵרש  ִלי ש  מֹוָך ּבְ מֹוָך", ּכָ
ִלי ִחלּ  מֹוָך ּבְ ִלי ּתַ ּכָ : ְחּבּולֹות ּוְמִזּמֹותּוִקים, ּבְ ש  מֹוָך ַמּמָ  , ּכָ

ד   עיין מלבי"ם  צו בין  חילוק  אין  חז"ל  דבלשון  מבאר  שלו  הכרמל  ובספר  המילים  בביאור  לדממה  סערה  יקם  קז  ושתיקה  תהילים  מימה 
ול כמ"ש באין  פך ריב או רעש גד ימה היא הפסקה מדיבור או רעש שקדם לו ושתיקה מציין שתיקה שהיא ה וחש אבל בלשון המקרא דמ 

מ  ישתק  וידם אהרן  נרגן  עה"פ  שלכן  הוסיף  אור  יאיר  ובספרו  לבד.   הסער  או  דיבור  העדר  מציין  חש  מזעפו. אבל  הים  וישתוק  וכן  דון. 
   ועיין בהערה הבאה.  יש לו לומר.היה לו לומר? כי דמימה היא מדיבור ששואל המדרש מה  

מב  –  ידם וישתוק   צז רבלפי המלבי"ם  נפלא לשון  י ואר  כי  וגם ישתוק  שידום  ישתוק הפירוש  ינו  ואילו  ודומם  לומר  לו מה  דום הוא שיש 
 וגם שותק מלריב עימו.  ששותק מלריב ולפ"ז רבינו אומר שהתשובה היא להיות דום מדיבור שלא יענה למבזה  

ולם  וידם אהרון" בשם ספר שם ע ג' ס"ק כד עה"פ "בין דמימה לשתיקה, עיין תורה שלימה ויקרא יג  את החילוק  אחרת    ים מפרש אמנם יש  
הנפש   ומרגוע  הלב  השקט  על  גם  מורה  ודממה  ואנחה.  מבכי  או  מדיבור  שתיקה  על  אלא  מורה  אינו  דשתיקה  וישתוק  אמר  ולא  וז"ל 

 ת הדין עכ"ל.  וכן ביאר את החילוק בספר זרע יצחק על קהלת.   ולא שתק לבד אלא וידם וצידק עליו א   הפנימית

 יה צריך להקדים ישתוק שאפילו ידום בליבו.  ן שידום הוא פנימי יותר הכיו צ"ע    י פירושם ולפ

יותר    בזיון זה מזיק מוטב שיאמר זאת מאוחר י"ל כוונת רבינו לאסור אפילו דיבור לתועלת, שכיון שלתועלת תיקון ה   ואולי לפי פירושם 
ויעבור הנסיון.  כי באמת אם לא כך הרי יש חי ועיין ספר חרדים  תו המבזהו כמ"ש הוכח את ע וב להוכיח את עמי כשליבו ישקוט  מיתך 

וצ"ע נמצא יבם.   פרק מז שאם יודע בעצמו שנשאר לו בליבו עליו על שחטא כנגדו חייב להוכיחו ולא כמדת הרשעים ששומרים שנאה בל 
  יוכיחנו.דמיו עכורים ואז לידום אזי מצווה שגם לא ישתוק.  לכן נ"ל כנ"ל שימתין עד שישקטו לפ"ז שמי שלא יכול 

כמבואר    ע"י  צ"ע לכאורה  עוה"ב  שיאבד  להיות  יכול  חבירו המבזהו  שהרי  חבירו  בקלון  שמתכבד  נמצא  הוא  וישתוק  ידום  של  התיקון 
חבירו פני  המלבין  שהו   בחז"ל  ועוד  לעוה"ב.  חלק  לו  אין  שאין  ברבים  עליו  חז"ל  שאמרו  ידו  על  לחבירו  תקלה  שבאה  מי  בכלל  גם  א 

ינו שכל התיקון שלנו תלוי דווקא בזה. עיין שיש"ק ח"ו סימן רלא משמע שם מרבי לוי  ו בעוה"ב. וכיצד מצווה רב"ה מכניסו במחיצתהקב 
)ובמליצה שמ  זצ"ל שקושיות אלו הן תירוץ.   יורד  עתי אומרים על זה הטוב שברופאים לגה יצחק  נם. דהיינו שהמבזהו רופאהו ואעפ"כ 

 לגהנם( 

פירו   וצ"ע  לפי  נ כי  הנ"ל  המלבי"ם  כלל  ש  מצווה  לא  שרבינו  אלקים  מצא  לכבוד  לזכות  שאפשר  לומר  מאד  קשה  וזה  בלב  גם  לידום 
 ם ללמד זכות על המבזה.כשבליבו עדין כועס או מקפיד על בזיונות. וכפי שיתבאר לקמן שצריך עוד ג 

עבירה נחשב כמעשה לענין    ו עי"ש שגם הרהור מבואר שם שתשובה היא כשגם בליבו שב ולא רק במעשי   תורה מט תנינא   וגם עיין בזה 
זה לענין עונש, אבל לענין תשובה לומר שכל עוד מהרהר   תשובה, והביאור שם נ"ל דאע"פ שאין הקב"ה מצרף מחשבה רעה למעשה 

היא שידום היינו  לכן נ"ל מוכרחים לומר כשני הפירושים. דהינו שעיקר כוונת רבינו    תשובתו שלימה לזה כן מצרף, ועי"ש.   בעבירה אין  
א   אפילו קפידה,  של  במלבי"ם  מהרהור  כנ"ל  ידום  הפשט  מקרא  שבלשון  כיון  במקרא  כמו  בלשונו  לדקדק  שאפשר  רבינו  מדקאמר  בל 

והיינו לאנש הזה כלול  הפירוש  גם  )לכאורה אפשר מסתמא  יותר.  נמוכה  במדרגה  מביאור מלבי"ם דודאי אינו    ים  היה להתעלם לגמרי 
אב  רבינו,  את  הכר מחייב  אין  עוד  כל  שכיון  ל  נ"ל  לדחותו  גדול  הלשון  ח  לדיוקי  להתייחס  יש  הקודש  בלשון  הרבה  דקדק  שהמלבי"ם 

 ם.  ה לכאורה כבר קצת קרוב לדברי המלבי" שמצא( עוד עיין ביאה"ל כאן בסמוך שהידם מהתאוה והישתוק הוא מדיבור וז 

דבריו    –  ידם וישתוק  רבינו  מבאר  זה  שבלשון  שכתב  ביאה"ל  בכ עיין  שימעט  מבעי  הקודמים  דלא  וקמ"ל  עצמו  בכבוד  בוד  יחפוץ  שלא 
שלא רק שלא  אלא עוד גם יהיה מהשומעים חרפתם ואינם משיבים. צ"ע נראה כוונתו שידום הינו מהחפץ לכבוד והישתוק הוא עוד יותר  

 קבל בזיון.  ירצה כבוד אלא גם שידע ל 

את השתיקה הוא מחרף את חברו  ו יסורים ביותר, נמצא שבז ברו, כדי לעשות ל עיין תורה פב כי לפעמים הוא שותק לח    -  ידום וישתוק 
שאינו רוצה לביש    ביותר. ואז נכללת השתיקה, בחינת נגה בקלפה, בבחינת חרפה כנ"ל. אבל כשעושה מאהבה ששותק מאהבה, מחמת

   י בחינת נגה נכללת בקדושה.ולחרף את חברו, אז 
ענווה ומבואר בתורה קצז שענווה היא בטוי של    "ח שהכבוד אלקים הוא בחי'המשך בביאור הרבב עוד נ"ל לפי המבואר ב   -  ידום וישתוק 

 ון אלא היא גם סגולה להשגת ההענווה.חכמה ואמרו חז"ל סייג לחכמה שתיקה נמצא שהשתיקה כאן אינה רק השלמת התיקון של הבזי

העומ   -עוד יש בלק"ה כמה ביאורים בענין השתיקה שכאן   כיון שאי עיין ספירת  א'  מ ר א'  בושה  פה לדבר מחמת  לו  אחר שהתנהג  ן 
לגדר בהמה    כבהמה ועיין ר"ה ד' ב' שהדיבור מעורר קטרוג ודין  ועיין שחיטה א' א' שכיון שפגם בגדר אדם דהיינו דיבור שהוריד עצמו 

 עצמו ע"י הדמימה ושתיקה שעי"ז חוזר למדרגת אדם.  לכן ענשו ותיקונו עי"ז ב 

ן הולכת ונבנית המלכות שנקטנה עד כדי נקודה לבד בחי' חיריק נקודה  תֶ ְמ הַ כי בְ ירת העומר א' ב'  עפ"י לק"ה ספ  בזה עוד נראה לבאר  
ריך להמתין.              ומלכות  ת והולכת ונבנית לקומה שלימה ולכן צ תחתונה מחמת הריחוק שהיה עד עכשיו וכשמזמן עצמו לשוב ננסר 

ב  ממנו  נשאר  שלא  הדיבור  היא  ה פה  נקודת  אלא  והולכתגלות  לבד  כתר  בחי'  עיקר    רצון  וממילא  אמת  שכולו  שלם  לדיבור  ונבנית 
ואח"כ  טובים דהיינו תחילה השתוקקות לבד  רצונות  בבחי'  רק  הוא  שנבנית    הדיבור בתחילת ההתקרבות  וככל  רצון והשתוקקות  דבורי 

דיבור קולמוס  ת משפיעות על הדיבור כי ה בתורה יט שהמידו   כמבואר ו   .המלכות פה כן דבורו הולך ומתמלא בדבורי אמת כפי מדרגתו 
את  ואנו צריכים לצ   ,כי כל לשון היא התבטאות המידה הרעה   , הלב ולכן לכל אומה יש לשון אחרת כפי המידה הרעה שממנה חיותה 

 הקודש שהיא התבטאות של קודש ברית קודש שפלות וענוה.  ללשוןדהיינו  מבחי' עכו"ם לישראל  
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 ליו, דהיינובחון גודל השתוקקותו אנפלא, לו הוא מצפה וממתין, ממנו לעת עתה נמשך לו הבזיון לנסותו ול

 . כי טמון בו קול המוכיח שגם הוא משתוקק אליו ,כריחוק בעצם הוא קירוב שנדמה לו שמה
 סוד מהותכי יסוד    \ק/  צט(צחכי לית כבוד בלא כ"ף )קים זוכים דווקא ע"י ידם וישתוק  שלכבוד אלוהטעם  

כ'   טמון   אלקיםכבוד  ה מי ,  באות  כל  אותיות  בלשון הקדש  הדכי  סוד המהות של  הן  ולה  כלַבראשיבר,  ול  ת 

נשפע  ההמשך, הוא  מהיכן  הכבוד  לשרש  רומז  שבראשה  הכ'  כבוד,  המילה  גם  הואוכך  והכ"ף  רומז    , 

ספירת הבינה שהיא כתר לזעיר  שהיא    \קו/[קה]   אהיה  \קד/ שם הקדוש  'בחישהוא  ,  \ קג/  קב(קאכתר )   לספירת

 
וישתוק  שמק   –  ידם  פל"ח  נו עיין  שיהיה  צריך  ת"ח  הרי  ועיי"ש  שה  המלך  שאול  נענש  זה  שעל  כב:  ביומא  כמבואר  כנחש  ונוטר  קם 

   ו לאות ב  הוספהה  ין בזה עוד בהוספות לעיון בסוף התור מהרש"א משמע שת"ח דינו כמלך שאינו יכול למחול על כבודו.     ועי

באו   –  ידם וישתוק  לו כל  ראיתי  נותנין  לוקח כל מצותיו לכשמת  והוא שותק  נתן המזלזל בחבירו  תורת  החיים אות תתתט בשם  י"ד  צר 
 המצוות שעשה האחר מפני ששתק.

 פ"ב ד"ה עוד בחינה ג'[   ת חכמה שער היראה ובראשי   גם עיין שם אור יקר לרמ"ק על רע"מ שער ד' סימן יב   .הימנא רעיא מ ]עי"ש ב  ( זהר פנחס דף רנה:)  צח

 בתרלו נכתב מ"מ זה מוקף בסוגרים   צט

פנחס   ק פרשת  בזהר  מהימנא  ד   רעיא  עשיראה  מלכות  דאיהי  מעשר  פחות  לא  סכה  שיעור  דא  ובגין  רנה:  למעלה  דף  ולא  דרגין  כל 
ליה קב"ה לא תוכל לראות  את כבודך ואתיב    עליה אמר משה הראני נא   כתר עליון דלא שלטא ביה עינא. כבוד עלאה   דאיהי כ'מעשרין  

ובגין דא שערו מארי מתניתין לקבלייהו סכה העשויה כמבוי מסטרא דאת ם כמין גא"ם מסטרא דאת ג' כמין    ולית כבוד בלא כ' ת פני  א 
 בהון.יתין ולית לארכא  כפר"ת כ' כבשן ב' בורגנין ושאר סכות וכלהו רמיזי לגבי מארי מתנ   מסטרא דאת ד' ושבע אתוון אינון בג"ד צריף  

שער ד' סימן יב  שכתב כלומר עם היות שעיקר כבוד בחכמה עכ"ז יכונה בכתר שאין כבוד בחכמה שלא ישתתף שם  רע"מ    אור יקר עיין  

ד  יינו בלא חו"ב כי כבוד כולל כל הג' ראשונות שהן חשובות כאחת. עו שם ביאר אין כבוד בלא כ' ה   תוק מדבש במ הכתר.             אבל  
 תם בחכמה כבוד עלאה בכתר.מבאר שם כבוד ס 

שסוכה שלמעלה מכ' אמה פסולה  –שמבאר את הזהר הזה עפ"י האר"י הקדוש בשער כוונות סוכות דרוש ד'    עי"ש ביאור המתוק מדבש 
צי תחתון דת"ת  ירות, אבל למעלה מזה אין להם השגה כי הם יושבים תחת הסכך שהוא ח כ' הוא שיעור זו"ן יחד כל אחד י' ספ כי שיעור  

תר א"א להשיג וזה שאמר משה להשי"ת הראני נא את כבודך היינו שרצה להשיג את הכתר והשיב לו  מא שזהו כתר דז"א, ואת הכ דא 
 ת"ת דאמא א"א לז"א להשיג.א נעלם מהשגה.   דהיינו חצי תחתון ד הש"י לא תוכל לראות את פני כי הכתר הו 

דבר שיש לך השגה בו קשה לכבדו.  ואולי זה  ע"י שהוא מופלא ממך אבל ב ו שאין כבוד אלא  כי לית כבוד בלא כ' דהיינ   נראה הפירוש 
דווקא   יושב על הכסא דהיינו שהטבע לכבד  בחי' כדמות אדם  הוא  כי המכובד  כ' הדמיון  מי שלא משיגים כלכך אלא בדמיון  בחי'  את 

קיף שמשיג שאין  נו כאן ההשגה בכתר היא כמ י חרס.  ולפי רבי כמובא בגמרא על ע"ה שתחילה נדמה לו הת"ח ככלי זכוכית ולבסוף ככל ו 
זה הארת החכמה  לו הויה עדיין והוא מזמן עצמו שיהיה לו בעתיד וזה ע"י הביטול והכבוד שיש לו לכתר.  ואולי התפיסה שאין לו הויה  

 ת שיהיה לו הויה.תבטל להש"י על מנ מה כחי ואילו הכתר בעצמו רק מאיר לו רצון שיהיה לו הויה רצון לה שיש בכתר בחי' כח מה  

הנ"ל ומשמע ש  עייל    ם בזהר  למדרגת  וסגולה  הזו  לתשובה  סגולה  גם  היא  סוכה  וא"כ  מקיפין   בחי'  שסוכה  מובא  וכן  סוכה  בחי'  שזה 
   ה.-מאירים לו משם אהי כדלקמן שבעייל  

 [ תיקון ע' דף קלה.ב דף ח. ודף טז:  ו   ה הקדמ ]ב   ם( )שם בתקוני  קא

 ם מ זה מוקף בסוגרי בתרלו נכתב מ"   קב
כתר   קג הוא  בלשון   הכ'  שתיבה    כי  מצינו  גם  וכן  תיבות.  בראשי  חז"ל  דרשו  ולכן  המילה  שרש  היא  המילה  של  ראשונה  אות  הקדש 

ראשית כי בה כלול כל התורה. כי בכל התחלה טמון  כן דרש רשב"י ע' תיקונים על המילה בראשונה היא שרש למאמר היוצא ממנה ול 
עוד אריכות בענין זה עיין בהוספות לעיון בסוף     הריצ"ח תשנז בשלח    עוד עיין בזה שיעור      ה.מעשה במחשבה תחיל ההמשך בבחי 'סוף  

 ז' לאות ב'. הוספההתורה  

לכבוד  ביאר הקשר ההדוק בין כתר  והריצ"ח    והכבוד   וכן בשבת בפיוט שלפני ברוך שאמר אומרים הכתר   –  נו הכבוד הוא כתר הכ' דהיי
 דקות בביאור ההבדל בין מלוכה לממשלה   13  2תורה נב 

ט' קנא, כי מיד בהרהור  מט' קנא בחי' קנאת ה' ובחי' מקוה גמ ה במילוי א' וי' ג -אולי אפ"ל עפ"י הידוע אהי   –ה בחי' תשובה  -בחי' אהי   קד
המ  מקוה  בחי'  העוונות  תשובה מתעבר השב בבינה עלאה  רומז לק טהר מכל  גם  רק שאינו  ואולי השם קנא  מזולל  יקר  ה' להוציא  נאת 

אהי  משם  בזה  לחזקו  בו  מאיר  מיד  ואזי  קצת  מעצמו  שיתעורר  עד  והב -יכול  קנא.  ובמילוי  זמין  אנא  לישראל  ה  ית'  ה'  אהבת  כי  יאור 
ררת  כשמתעורר הרשע לשוב מתעו   נה אהבה, לכן מיד נפלאה אפילו לרשע, ובזהר ויחי דף רמה. כל אהבה שאין עמה קנאה אי עצומה ו 

קנאת ה' על הקליפות האוחזות בו והקב"ה מוציא יקר מזולל ע"י שחוטף אותו לעיבור בבטן האמא היא בינה אל למעלה הזמן והמקום  
י   ה ובמילוי גמט' הקנא( דהינו בחי' מקוה )גמט' -הבינה )שהיא שם אהי כן שאין לקליפות אחיזה דהיינו בתוך  הי  ש תקוה  קנא(, שעל ידו 

 ה( שתיהיה לו הויה.  -בחי' אהי   ועתיד לשב )דהיינו

 אות א'  -שמות ג יד ועיין ערכי הכינויים לרבי משה זכות ז"ל    קה 
ֶ ה מקורו בח -שם אהי   –ה  -בחי' אהי   קו ָרֵאל וְ ומש פרשת שמות ]ג יג[ ַויֹּאֶמר מש  ֵני ִיש ְ ה ָאֹנִכי ָבא ֶאל ּבְ י ָלֶהם ה ֶאל ָהֱאלִֹהים ִהּנֵ ֱאלֵֹהי    ָאַמְרּתִ

 ְ ש  ֶאְהֶיה ֲאבֹוֵתיֶכם  ר  ֶ ֲאש  ֶאְהֶיה  ה  ֶ מש  ֶאל  ֱאלִֹהים  ַויֹּאֶמר  )יד(  ֲאֵלֶהם:     ֹאַמר  ָמה  מֹו  ְ ש ּ ַמה  ִלי  ְוָאְמרּו  ֲאֵליֶכם  ִלְבֵני    ָלַחִני  ֹתאַמר  ּכֹה  ַויֹּאֶמר 
ַויֹּאֶמר עֹוד ֱאלִֹיש ְ  ָלַחִני ֲאֵליֶכם: )טו(  ְ ה כֹּ ָרֵאל ֶאְהֶיה ש  ֶ יִ ִהים ֶאל מש  ֵני  ּבְ ִיְצָחק  ה ֹתאַמר ֶאל  ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתיֶכם ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ֱאלֵֹהי  ָרֵאל  ש ְ

ִמי לְ  ְ ָלַחִני ֲאֵליֶכם ֶזה ש ּ ְ  עָֹלם ְוֶזה ִזְכִרי ְלדֹר ּדֹר:  ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב ש 

יד    יד מצרים   עיין ביאור הפסוקים בספרו  פותח  חבר הקדמת  יצחק  שמ   -לרבי  ג'  ענין  שגילה  וזה  בכתוב  המבוארים  יתברך  ות  הבורא 
ותהיה רמז    למשה "אהי"ה" וגו', שמילה זאת יש לה ב' משמעויות, א' אהיה, עתיד אני לגלות מציאותי ושלימותי, והב' שאני מגלה כעת, 

וגו',  ח"כ אמר "אהיה של בחינת עיבור, ואמר "אהיה אשר אהיה", ר"ל שאני עתיד להתגלות, וא   לו ענין גלות מצרים שהוא  חני אליכם" 
וגו', והיינו אחר שתצאו משם  ר"ל שכע  ת אני מתגלה ע"י השליחות הזאת לעשות הנפלאות במצרים, ואח"כ אמר "ה' אלהי אבותיכם" 



 36.ח  -דף ו:      מוהר"ן                               תורה ו                                 ליקוטי                     

הזה  אנפין  הכבוד  מאיר  אהי ,  ומשם  הוא-ושם  מב  \קח/ [קז]   תשובה  'בחי  ה  שהיאשמאיר  לם  עו  ינה 
הויה גבוה האומרת אהי הארה של מקיף    \קט/תשובהה שום השגה  ,ה מתגלה אליך בשם  בכתר אין  אלא    ,כי 

ד מידה דהוא בחי' משפט דהיינו שמוושם הויה הוא השם של זעיר אנפין ש  .אליו ית'  הרגשה של רצון לשוב
השלים ש  מי לכן רק    ,כךשראוי ללמי  רק    והארת פנים,  ,חמים דתו האמיתית שהיא רי כנגד מדה ולכן מתגלה במ

סייע לו להכין עצמו למאיר לו , ועד אז מאיר לו רק שם אהיה דהיינו מקיף ה תשובתו אפשר שיאיר לו שם הויה

ה -כי שם אהי   -)תרגום    \קיא/[קי]   דא אנא זמין למיהוי   ,אהיהוש  הפיר. כי  להיות ראוי להשגת שם הויה 

 
חסר,  שלימותו המיוחד לעם קדשו. ואח"כ אמר "זה שמי לעולם", לעלם כתיב  ז יתגלה שמו העצמי שהוא עצם רצונו ו ותקבלו התורה, א 

 .ך אינו מתגלה כי אם לישראל ע"י תורתו, והוא בהעלם שעצם רצונו ושלימותו יתבר והוא כמ"ש,  

אהי"ה לעתיד.  ר והעלם דבר, כי כן מלת "אהיה" ר"ל  שם אהי"ה מורה על הכת  -  אות א'  -לרבי משה זכות ז"ל    ערכי הכינויים   עוד עיין
האור  להעלים  רצה  והשי"ת  מתגלה.  אינני  עדיין  עתה  יתאחז   אך  לבל  סתהגנוז  בו  ויבינו  הרשעים  בו  חתם  ו  ולכן  ופנימיותם.  תורה  רי 

 למי שיפתחו לו מן השמים: והעלים וגנז אותם בשמו "אהיה" המורה על הכתר והעלם הדורות. ובזה נסתמו מעינות חכמה ולא יובנו רק  

כן כתב  ( ימינו פשוטה לקבל שבים  . במדבר קי"ח ע"ב דרום הוא תשובה דרום נקרא ימין )זוהר ויחי רמ"ג   -ת יעקב ערך דר  עיין קהל   קז 
זהו הבינה אימא עלאה עם הכולל,  גימטריא  יבין ושב, דרום  ולבבו  )זוהר נשא קכ"ב.(  וכן    בשל"ה דף ל"ז, ויש לומר כי התשובה מבינה 

ולהבא,    ה שאהיה טוב מכאן ם אותיותיהן שהן בעשר ספירות דבינה, וכן אהיה רומז על בעלי תשוב גימטריא עשר פעמים אהיה וארבעי 
סיד נ"י, והנה הבעל תשובה יונק ממזל ונקה שהוא מזל י"ג כמו שאמרו רז"ל )יומא פ"ו ע"ב( ונקה הוא לשבים, רצה  כמו שאמר מורי הח 
 לשבים, וכן דרום עם הכולל גימטריא ונקה מזל י"ג במכוון: ר לשבים, וזה שאמר לשבים שהוא מאיר  לומר שמזל ונקה מאי 

ה במילוי א' וי' )אלף הא יוד הי = קנא(  -וה, שמקוה גמט' קנא שהוא שם אהי ידוע בכוונות הבעש"ט למק   –ה בחי' תשובה  -י שם אה   קח
אהי  השם  מכח  אזי  לשוב  כשרוצה  במקו -כי  שטובל  בחי'  הוא  בבטן  ה  כעובר  המקוה  מי  בתוך  ומתעלם  ספירת  ה  העליונה  )אמא  אמו 
ומתגלה השם אהי  מאיר  ששם  מהכתר( -הבינה  בריה  ה  נולד  מצ  ועי"ז  בחינוך  וכמבואר  עושה  חדשה.  במקוה  המצרע  שטבילת  קעג  וה 

ה שזה בח' ביטול  -ינו שם אהי כי כשמקיים ידם וישתוק מבטל עצמו כחומר ביד היוצר לבחי' הכתר המאיר בבינה דהי אותו בריה חדשה,  
המק  חדשה במי  בריה  שנעשה  עד  אהי   . וה  בח -כי  ובינה  בבינה  המאיר  הכתר  הוא  וקר ה  בחי'  יובל  שי'  בחי'  חרות  בחי'  דרור  ער  את 

החמישים שער הנ' שאחר המט דהיינו מעל כל ההטיות )וכמבואר בתורה עג תנינא לענין תשובה(  ושם הכל חוזר לשרשו בחי' תשובה  
)נו   .  זרקא לאתר דאתנטילת מתמן )תורה לה(   שהיא  ויאמרו לי מה שמ   .  ( 21טז  -עפ"י הריצ"ח  ו )מה גמט' הויה  עוד ביאר שמשה שאל 

ר  שמשה  הכוונה  א'(  צריך  במילוי  הויה  לו  שיהיה  דהיינו  הויה  שם  שיאיר  שכדי  לו  אמר  והקב"ה  הויה  בשם  להם  יתגלה  שהקב"ה  צה 
ועיין עוד בתורה    רמז לחכמה שע"י בינה זוכה לחכמה( ה )אשר אותיות ראש מ -ה אשר אהי -אהי   ה תחילה וזהו שאמר לו-לגלות שם אהי 

 ם השיעור הנ"ל סיכו   נו אות ז
הב  קט ספירת  הוא  התשובה  עג  עולם  בתורה  כמבואר  התשובה  של  הנ'  שער  והוא  ההטיות  שבהן  מידות  מהז'  למעלה  שהוא  כידוע  ינה 

שמכח   כנ"ל  מהזמן  למעלה  בחי'  והוא  מעשה תנינא  נעקר  להיות  התשובה  חסד  שייך  עולם    זה  בחי'  יובל  בחי'  והוא  בלבד  רצון  מכח 
   ים העבדים ביובל.החירות שמכח זה משתחרר 

רת הכתר.  ונ"ל הביאור כיון שעד שיורד לבינה אין גילוי )כנ"ל ברמ"ק על הזהר בהערה קודמת( וכידוע שכל  וצ"ע שכאן הוא נקרא ספי 
ין נחשב לכתר )בחי' שאמא כלפי הבן נחשבת לכתר(. וכל מהלך התורה  ועוד גם כיון שבינה כלפי זעיר אנפ    התגלות היא בבחי' הנוקבא.

רו  שאנו  היא  יוששלנו  למדרגת אדם  להגיע  נעשים  צים  דבינה  נה"י  )כי  בינה  היא  שלו  שהכתר  אנפין  לזעיר  מרכבה  דהינו  הכסא  על  ב 
 .חב"ד דז"א ופרק תחתון של ת"ת דבינה הוא כתר דז"א( 

 יז   'ולק"ה שבת ה   .יקר לרמ"ק שם עיין זהר אחרי מות דף סה: ואור    קי
מות עיין    קיא אחרי  פרשת  ח"ג  מד   דף  זהר  המתוק  עם  הוא.    -בש  סה:  הכי  דמלה  א"א אהיה  ורזא  דכלא    הוא  כללא  פרצופי  דא  כל  כלל 

בחד אתר    המשפיעין שפע האצילות . דכד שבילין  האצילות  וכלילן  ולא מתפרשן  וכאילו  .  א דכול אהיה כללא    א"א. כדין אקרי  בא"א דהיינו  סתימין 
אבל עת האצילות,  בפרצופי  מוכן להתגלות  אומר שאהיה  א   ה א"א  ולא  סתים  הרמ"ק כלא  וביאר  יקר  בא   תגלייא.    איקרי  ור  אז  כדין  שאמר  וזהו 

תשיגני שאני נסתר ונעלם    התפשטות ההעלם הזה ופירוש שם אקיק לעת כזה דהיינו בינה שבכתר פירושו אל תחשוב להסתכל בי כי לא 
ק נסתר  נו שהנתיבות בחכמה שם יקו ו הוא גילוי דהיי אהיה מתגלה וכאן אינך מבין דבר, בענין שמורה ממש כמו שהוא ענינ   אמנם לעתיד 

ולא  בו  שיתייחס  ושם  בכתר,  שם  איזה  שיתייחס  והיינו  יתגלו  ושם  לבינה  ענפיו  ויתפשטו  שיודיענו,  מי  ואין  כלל   גילוי  בו  בכתר    שאין 
ולא בחכמה שבכתר, מפני   ובינה ששבכתר  בו שם, וחכמה שבכתר יש בה שם ושמה נעלם,  יק  בכתר יקרא בשם אק שכתר שבכתר אין 

 הגילוי נסתר ונעלם.   שהוא גילוי ודאי אמנם  

 ח' לאות ב'    הוספהה עיין בהוספות לעיון בסוף התורה  -ה ולק"ה שבת ה יז המדבר משם אהי -בביאור שם אהי   ועוד אריכות 

ה   -  ה בחי' תשובה -אהי  גם    השם הזה לנו לגבי התגלות  נ"ל הם כיצד רומזהביאורים  ורבינו מבאר באותו אופן  הקב"ה למטה אצלינו. 
בהוי  להתגלות  כח  ממנו  לקבל  בתשובה  לחזור  הזה  השם  בו  מאיר  כיצד  בתשובה  השב  אהי לגבי  והיינו  שלו  האמיתית  מזמ -ה  אני  ן  ה 

"להיות" הפירוש להוציא לפועל   כי  נ"ל  בזה  והביאור  ע ולגלות את כח הנשעצמי להיות.  והיינו אהי מה חלק אלוק שלי דהיינו  ה  -צמי, 
(. נמצא  מתגלה בכל כח נשמתי כאן למטה )עיין בזה בתורה סו עה"פ משה משה שהצדיקים זכו להשלים שמם למטה כמו שהוא למעלה 

לקשור את    בה ע"י שאני חוזרהקב"ה הוא בחי' התגלות האלוקות בעוה"ז אלא שאצלנו זה בבחי' תשו   שהשם הזה גם אצלינו כמו אצל 
המקום  ומתגלה    הלמטה אל  שב  כי  דומה  בבחי'  היא  התשובה  הקב"ה  ואצל  לה(  בתורה  כמבואר  תשובה  )דהיינו  ממנו  שניטל  למעלה 

עוו  בגלל  ממנו  שנסתלק  שהתג במקום  ע"י  העולם  את  ברא  שהרי  תלויה  נותינו,  ותשובתו  ממנו.  ונעלם  חזר  החטא  בגלל  ורק  בו  לה 
בינו אליך ונשובה והיינו הך כמבואר כאן שלא ברור בדיוק מהיכן התחלת  בה אליכם ואנו טוענים השי "ש שובו אלי ואשו בתשובתנו כמ 

י' שמביא דברי חז"ל שהיא    וררים לשוב.  ועיין בזה לק"ה ק"ש ה'ה בנו או שהשם מאיר בגלל שאנו מתע -התשובה האם מהארת שם אהי 
וב בתנאי שנשוב אלא בתנאי שנצעק השיבנו  נה כי אין כוונתו ית' שישמחלוקת אלא אי הב מחלוקת בין הקב"ה לישראל ומבאר שאינה  

 דהיינו אנו רוצים לשוב עי"ש.     

גתו נעלם ממנו להשיג את האמת  שב בתשובה צריך להבין שכרגע כפי מדר שכלול בזה גם הפירוש הראשון דהיינו שה   אבל צריך להבין 
אר לקמן בתמיד צריך לעשות תשובה על תשובה כי  מדרגתו בכל פעם. וזה יתב   יזכה מעט מעט לפיכראוי וצריך להכין ולזכך עצמו עד ש
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ומי שמתעורר לשוב בתשובה מאיר  יה בעתיד  שתיהרה על הויה  ה מו-כי שם אהי   להיות(זה אני מזמן עצמי  
הזה לסייע לו לקבל כח להתמודד אם כל המונע ממנו להיות מעשיו כראוי דהיינו שתיהיה לו הויה עליו השם  

ה ביאור  אהי קדושה,  שם  הארת  זו  התשובה  עול  וקבלת  החרטה  ליבו  במחשבת  שמבזיק  שברגע  ה  -ענין 
י הויה, )ואז הוא נקרא בעל תשובה אהוב וצדיק אבל  שתיהיה ל  עצמי , אני מזמן  יחד עם החכמה ומאיר בוהמת 

וכעס    קיבלא נקרא צדיק גמור  )לשון עברה  וההויה תחילתה בבחי' עיבור  עד שתושלם תשובתו בבחי' לידה(  
דמה  ה בחבל הטבור וניזון מודינים( והוא כמו מעובר בבטן אימו דהיינו בינה הנקראת אמא העליונה וקשור אלי 

ה מאיר בו בזמן הזה בבחי' אחורים גמט' דם ועל כן באים עליו בזיונות -שך ששם אהי יתבאר בהממה ש דהיינו  
ל ימי העיבור הם בחי' המתנה )ט' חדשים ן הראוי לו לתקנו, וכדהיינו בחי' שפיכת דמים, כי לעת עתה זה המזו
לה שיזכה  שנה(  שבעים  גם  להמשך  אתשיכולים  ולהוליד  לפועל  החד  וציא  דמדרגתו  להי שה  ראוי היינו  ות 

 \ קטז/ [קטו' ] לו הווי   \קיד/ , עדיין אין\קיג/קודם התשובהכי  , היינו  שיאיר בו הכבוד האלקי כבוד אלקים
כאלו עדיין לא  עדיין הוא בבגדים צואים ומדות רעות  שכיון ש,  לכן גם הש"י לא מתגלה אליו בשם הויה

בעולם בבחי'    נתהווה  ר אפילו  כי  עוּבָ נמנו  ,  בגמ'עליו  יגערוב  וגמרו  יפשפש    \קיז/  :ין  לא    וימשמש שאם 

 
  ם שצריך לחזור אליו אל החכמה שניטלה כל פעם שעולה מדרגה משיג יותר אזי התשובה שעשה קודם אינה כלום כי עדין לא שב למקו 

 מדת המלכות שלו ממנה.  
צדי   –צדיק וצדיק גמור    קיב בין  הזה  הו החילוק  גמור,  מנח ק לצדיק  עיין  ומחלוקת  סוגיא  ראייה שבהרהור  א  רסד שמביא  חינוך מצוה  ת 

שיש ד' חלוקי  פו.  כמבואר ביומא    . ואעפ"כ עדיין צריך כפרה תשובה נקרא צדיק מהמקדש על מנת שאני צדיק גמור דחוששין לקדושין 
זקנים  ה  כפר  עטרת  בעל  בשם  ג'  אות  כא  סימן  ח"ב  שמן  משחת  בספר  לסתו וראיתי  ראייה  עירשמביא  דאנשי  מז.  מסנהדרין  הנדחת    ר 

ע"י   הנהרג  רק  ולאביי  כפרתו  היא  בי"ד  ע"י  הנהרג  דלרבא  שם  ונחלקו  תועבה  רשעים  זבח  דהוי  קרבנותיהם  את  מקריבים  לא  שנהרגו 
ע   ויים.ג הריגתם  הנדחת  עיר  אנשי  כל  נמצא  שהרי  תשובה  עשו  ומסתמא  רשעים,  ונקראים  להם  נתכפר  לא  בי"ד  בי"ד "י  ע"י    המומתין 

שהמנחת חינוך יסבור שאע"פ שמתודין עדיין זה ספק אם התכוונתו לתשובה ומחמת הספק א"א להקריב    מתוודים. וכתב המשחת שמן 
אבל העטרת זקנם לשיטתו גם בדין אבלות על מומר    ה.תשוב   יובה דומיא דע"י גוי שמסתמא בל וכן מסתבר שמדבור שם בלי תש  קרבנם.

סובר שמתאבלים. נמצא שהיא מחלוקת העטרת זקנים ומנחת חינוך עם  תשובה לא מתאבלים והש"ך    ם סובר שאפילו עםשנהרג ע"י גויי 
אהבה נקרא צדיק  מיראה לתשובה מאהבה שרק מ   ה בין תשוב מדה פרשת נשא תירץ לחלק  ובכלי ח   נקרא רשע עד גמר כפרתו או או לא.

 יד"א.  וכן מבואר בבנייששכר תשרי ד' אות יד בשם הח   מיד.
תי יש לו הויה? האם מרגע שמתעורר לשוב וכל זמן שעוסק בתשובה, או רק כשמשלים תשובתו.  צ"ע מ   –שובה אין לו הויה  קודם הת   קיג

ו הוית אדם ממש. אלא שמאידך כלפי מאמר  ויה משמע שרק כשתושלם התשובה יהיה ל ה דהיינו שתיהיה לי ה-כי בפשטות הלשון אהי 
נחשב טוב לו שנברא, שאם לא כך הרי עסק התגלות הוויתו    להוציא הויתו לפועל, כבר  י כיון שכבר עוסק חז"ל נח לו שלא נברא, אול 

שב על הכסא  ורות שבחייהם זכו להיות בחי' אדם יו הוא כל החיים, נמצא א"כ שהתגלות הוית האדם היא אל פטירתו, לבד מיחידי הד 
כנגד זה אומר וכשבא לטהר את  שמע שרק בסוף תיהיה לו. ו ה אין לו הויה, מ כנ"ל מחיי מוהר"ן אות ב. וכן משמע מהלשון קודם התשוב 

היות לו הויה הוא יוצא  ה דהינו שיהיה לו הויה בעולם, משמע שברגע שנכנס בגדר שעתיד ל -עצמו ולעשות תשובה אזי הוא בבחי' אהי 
 שלא נברא וכבר יש לו בחינת הויה עכ"פ הויה בכח.מגדר טוב לו  

דבר כאן שהיא תשובת צדיקים דייקא הרוצים לעלות במעלות עד כדי  ן עיקר כח התשובה שעליה מ נ"ל בזה טמו  -ויה עדין אין לו ה   קיד
עד  הויה  לי  כי העיקר לתפוס שאין  וכנ"ל, דהיינו  רמז רבינו    שאזכה לאותה מדרגה שאני שואף אליה,   לזכות לכבוד אלוקי  ונ"ל שלזה 

כש רעח(  ח"א  שיש"ק  )עיין  תלמידו  יודל  הרא לרבי  בפעם  אליו  רב בא  "יורנו  ממנו  ושאל  רבינו  שונה  לו  וענה  הבורא"  בעבודת  דרך  ינו 
ת צדיקים וכ"ש כרבי יודל שהיה בקי  "לדעת בארץ דרכך" ונבהל כי סבר שמוכיחו על שמדבר בגדלות. ונ"ל כוונת רבינו לומר לו שתשוב 

שירגיש    ש שהיא בחי' תשובת רשעים, אלא ע"י תשובה ממ קבלה ובעל מופת עם חסידים, לא יכול לזכות לעלות מדרגה חדשה ממש  ב 
הנולד   צמח  כמו  העדר  מתוך  לצמוח  חייבת  חדשה  הויה  וכל  חדשה,  הויה  היא  מדרגה  כל  כי  הויה,  לו  אין  שעדין  תשובה  בעל  שהוא 

נב שהקב"ה מתחרט  ע"כ הבע"ת הגר הראשון נולד דייקא בארץ כשדים שכתוב עליהם בסוכה  קבון הזרע בעפר, וכן ראיתי במהר"ל שמר 
והנביא אומר עליהם   עם לא היה פרש"י לא כדאי היה להיות.   דהיינו עם שאין לו הויה, וכנ"ל כי תשובה חייבת להיות מתוך  שבראם 

 העדר ההויה.   
   אדם אלא חיה עיין ביאה"ל אות ב'אין לו הוית    קטו
א   -הויה   קטז דהינו  לבחי' אדם,  לזכות  היא  עליה  שמדבר  שההויה  לזכור  כבוד יש  בו  שמאיר  ה   דם  מן  שבורח  מכח  וזה  כנ"ל  אלקי  כבוד 

 שממעט בכבוד עצמו ומרבה בכבוד אלקים ע"י שזובח את יצרו לדום ולשתוק על כל חירוף ובזיון שבא עליו.  

ה   כיון שההויה   וצ"ע  ע"י שמוציא מכח לפועל את  היא  )ע הזו  בכבוד  כי שרשה  ע"י הכבוד  דייקא  וידוע שהנפש מתחזקת  יין  וית נשמתו 
וכן רואים בחוש שאדם מתחזק ע"י שמכבדים אותו )אריכות בזה נמצא בספר אחוה והשפעה(,    צריך לכבד בני עמי הארץ(   תורה לז שע"כ 

 בזה הוא דייקא ע"י כבוד.  ע"י שבורח מהכבוד ומאידך הכח לעמוד   א"כ לכאורה הוא תרתי דסתרי שזוכה לזה דייקא 
ובית הלל, הללו  שלש שנים נחלקו    אמר רבי אבא אמר שמואל:  עירובין יג:   קיז אומרים הלכה כמותנו והללו אומרים הלכה  בית שמאי 

  ו ואלו דברי אלהים חיים מפני מה זכו וכי מאחר שאל כמותנו. יצאה בת קול ואמרה: אלו ואלו דברי אלהים חיים הן, והלכה כבית הלל.  
כמותן   הלכה  לקבוע  הלל  ד   -בית  ושונין  היו,  ועלובין  שנוחין  בית  מפני  ודברי  שמקדימ בריהן  אלא  עוד  ולא  שמאי  שמאי.  בית  דברי  ין 

בית הלל לבית    כאותה ששנינו: מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושלחנו בתוך הבית, בית שמאי פוסלין ובית הלל מכשירין. אמרו   לדבריהן.
מעשה  היה  כך  לא  החורנ  שמאי:  בן  יוחנן  רבי  את  לבקר  הלל  בית  וזקני  שמאי  בית  זקני  יושב שהלכו  ומצאוהו  בסוכה    ית,  ורובו  ראשו 

ללמדך, שכל  בתוך הבית. אמרו להן בית שמאי: )אי( משם ראיה? אף הן אמרו לו: אם כך היית נוהג לא קיימת מצות סוכה מימיך.    ושלחנו 
וכל המ המשפיל   ב   -גביה עצמו הקדוש ברוך הוא משפילו. כל המחזר על הגדולה  עצמו הקדוש ברוך הוא מגביהו,  ורחת ממנו,  גדולה 

   שעה עומדת לו.  -שעה דוחקתו, וכל הנדחה מפני שעה    -חזרת אחריו. וכל הדוחק את השעה  גדולה מ   -בורח מן הגדולה  וכל ה 
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משנבראבמעשיו    \קיחתמיד/  נברא  שלא  לו  הש"י   \קכ/[קיט]   טוב  בכוונת  היתה  לא  כמוהו  בריאה  כי 

שוב עד ל  נתן ליבושדהיינו מאותו רגע    תשובה  \קכב/ ולעשות   ,את עצמו  \קכא/ . וכשבא לטהרלברא

 
שלא נברא יותר משנברא, והללו אומרים: נוח לו  בית הלל, הללו אומרים: נוח לו לאדם  שתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ו  תנו רבנן: 

מש יותר  שנברא  וג לאדם  נמנו  נברא.  נבר לא  שלא  לאדם  לו  נוח  שנברא  מרו:  עכשיו  משנברא,  יותר  לה:    -א  ואמרי  במעשיו.  יפשפש 
 ימשמש במעשיו.  

רמח עשין )צ"ע הרי עשה דוחה    ה לאוין ואילו משנברא יכול לקיים רק שפירש שאם לא היה נברא היה ניצל מלעבור שס   ועיין מהרש"א 
יותר(  לדב  גדול  מד לא תעשה משמע ערכו  מי  על  צ"ע  בו מצד אחד  ריו  שיקיים את כל  ובר. שחוששין  ומאידך  על כל הלאוין  שיעבור 

ועי"ש   ועיין    תוס' העשין.   התכוונו.       כן  בינוני  שעל  משמע  לצדיק,  כאן  הכוונה  יהוידע שאין  אד   בן  שמזיק  ההזק  שמצד  ם  שביאר 
ס' שבבינוני כן  ולם היצירה משמע סובר כתו ול להזיק רק עד עבמחשבתו בעולם הבריאה טוב לו שלא נברא אלא נוצר כמלאך והיה יכ 

 דברו.

הולדתו( כתב שדווק   ר' צדוק ועיין   ביום  נפטר  צדיק  מדוע רק  )בביאור  כ'  סוף אות  קונטרס החלומות  לילה  לו  ברסיסי  טוב  גמור  א רשע 
 בזה למעלה עליונה.  עשה בעוה"ז ויגיעוני אחר שיקבל עונש החטאים יזכה להרבה שכר עוה"ב מתורה ומצוות ששלא נברא אבל בינ 

על הגמ' הנ"ל מקשה א"כ מאחר שטוב לו שלא נברא למה נברא ותירץ כדי להיות צוותא לצדיק כמבואר בברכות ו:    עיון יעקב יין  עוד ע 
 שמים דהיינו הצדיק.לא נברא אלא לצוות לזה דהיינו לירא  כל העולם  

בריאת האדם )ב"ר ח ה( שהאמת אמרה  חלקו מדת האמת והקב"ה על  נחלקו במחלוקת שנ עפ"י הידוע שב"ש דין וב"ה חסד, ו   ואולי אפ"ל 
כ  יותר  מעלה  בה  שיש  מהארץ  שצומחת  אמת  שיש  הראה  דהיינו  ארצה  אמת  הקב"ה  השליך  ואז  שקר  כולו  מתוך  אדם  שצומחת  יוון 

אלא ששוב טענו ב"ש  נסיונות העוה"ז    שאמרו ב"ה שאמנם הנשמה היא ברה ונקיה אבל יותר מעלתה כשעוברת אתהעלם וחושך  וזהו  
ב שתעמוד בנסיון, ולכן נמנו וגמרו שטוב שלא נברא, דהיינו שהרוב הכריע שטוב לו שלא נברא, דהיינו שהמצאות של רוב העולם  ומי ער 

ן קטן כבר יש  ון, אבל מאחר שנברא יפשפש וימשמש במעשיו כי עכ"פ כל עמידה בנסיו"ש, כי באמת רוב העולם לא עומד בנסי הכריע כב 
ל   בזה  שיצטרך  ואע"פ  הרבה  שאע"פ  טוב  דהיינו  וימשמש  יפשפש  ונקטו  נצחי.  לעונג  יזכה  אח"כ  אבל  הזהמה  להסיר  יסורים  עבור 

ב"ש העיקר שימשמש המצוות שכבר עשה  קו שלב"ה יפשפש לחפש לעשות מצוות ול שהכריעו כב"ש אבל מאחר שנברא אזי שוב נחל 
 ט לאות ב      הוספה ן בסוף התורה  ת האדם עיין בהוספות לעיורוג האמת על בריא אם הן כראוי.    עוד בענין קט 

י"ז טוב לו שנברא או שאע"פ שלא טוב שנברא, יעשה כן  שנברא ימשמש או יפשפש האם הכוונה שע שם דמסיק מאחר    צ"ע כוונת הגמ' 
 גרוע יותר.    כדי שלא יהיה 

ג: הנ"ל לעמוד על הקושיות שבה וקישור הדברים עיין ערבי נחל פרשת שלח דרוש ג' שמבאר עפ"י יסוד  הגמרא ערובין י   לעצם פשט   עוד 
וב"ש היא האם  שעניו  יש משה עניו( בשם ספר התמונה  )בהעלתוך עה"פ והא הילקוט ראובני   לא נענש בעונש הגלגול, מבאר שמחלוקת ב"ה 

שוב בסוד הגלגול או מוטב שיברא שוב בסוד הגילגול אם יצטרך לתיקונו    סוף ואז לא יצטרך להבראותבמדת הענוה עד ה   צריך ללכת
   ובלבד שיהיה בו שמינית שבשמינית גאות לצורך עבודת ה' עי"ש.

ל  מת שיחזיק עצמו כ עפ"י מה שכתב שאהי"ה פעמים אהי"ה עולה אמת כי זה עיקר נקודת הא   בהשמטות להלכות חנוכה   עיין לק"ה   קיח
יה לו הויה בעולם, אע"פ שאינו זוכה מיד להויה גמורה יכין את עצמו כדי שיזכה אח"כ להכין את עצמו. דהינו  ימיו להכין את עצמו שיה 
י כל עבוה"ש היא הכנה כדי שיהיה לו הכנה אח"כ. עי"ש. כל העניין  עצמו. עד שיהיה נכלל אהי"ה באהי"ה כ שיתמיד לזמן עצמו לזמן  

כי רבינומדבר כאן גם     ר להיות זקן בשיחות הר"ן נא ועיין מש"כ בזה בתורה ס' אות ב'.וא העניין שאמר רבנו שאסו ועי"ש שבכלל זה ה 
 .דטוב לו שלא נברא   ולשוב אזי מיד נעשה בחי' זקן דסט"א   לצדיקים גדולים אם עוצר עצמו מלפשפש ולמשמש

 עיין ערובין יג:   קיט
ואילו המאמר חז"ל שטוב לו  ל שטוב לו שלא נברא אלא ע ות הדגש כאן לא ע בפשט   –  טוב לו שלא נברא   קכ ל החסרון שאין לו הויה, 

מנו וגמרו שטוב  ם התשובה אין לו הוית אדם כי עליו נ שלא נברא הוא רק ראיה שעדין אין לו הויה. אבל אפשר דהיינו הך.    דהיינו קוד 
ם הקב"ה מתחרט עליהם שבראם  תם עיין סוכה נב: ד' דברי "ה מתחרט על בריא לו שלא נברא, וצ"ע נראה שזה בחי' שהוא מאלה שהקב 

כ  שמבאר  נד  ה'  גבורות  מהר"ל  ועיין  וישמעאל.  וכשדים  לזה(  )שגורם  והיצה"ר  ממנו(  הריחוק  )דהיינו  מציאותם  הגלות  אין  אלו  ד'  י 
נמש אלא  וכוונתנחשבת  הויה,  להם  שאין  בחי'  והיינו  עי"ש,  אחרים.  מציאות  אחר  בחי'  כים  שזה  לומר  אע"פ  ו  ברע  לבחור  האפשרות 

הקב"ה בראה אעפ"כ אינה רצונו אלא בשביל מציאות הבחירה בטוב, וכך גם ברא את האפשרות שלא לשוב ואפילו צדיק העומד על  ש
 רצונו אלא בשביל הבחירה.  י ברצוא זו אפשרות שברא הקב"ה שלא ב עמדו דלא בק 

י עכ"פ משהו טוב יעשה ויזכה בו לטוב נצחי.  ב תמיד כן טוב לו שנברא כ משמע שכלפי עוה"   עיין תורה לט תנינא   -טוב לו שלא נברא  
את היסורים שצריך לשלם עבורם אבל    עי"ש שרבינו מבאר שטוב לו שלא נברא הכוונה רק כלפי עוה"ז שביחס להנאה שבו אינו שווה

אבות ד' יפה שעה  י טוב לו שנברא. כמאחז"ל  ומעשים טובים אז   לפי עוה"ב בודאי טוב לו שנברא, ואפילו כלפי עוה"ז אם עושה תשובה כ 
אלא רק מכח  אחת של תשובה ומעשים טובים בעוה"ז מכל חיי העוה"ב )צ"ע כוונתם בזה ואולי רוצים לומר שכל חיי עוה"ב אינם כלום  

 מעש"ט בעוה"ז(   עכ"פ שעה אחת של תשובה ו 

ֵשם אדם הוא רק בבח'    בכח הטמון בנשמתו שלשם כך לפועל את הוית ה   שאין לו הויה דהיינו שלא הוציא נ"ל כוונת רבינו   נברא.  כי 
)עין תורה סו אות   ב' סוד הוצאה  משה למטה כמו משה למעלה כמבואר בשערי קדושה ח"ג שער ה' בביאור איכות הנבואה  א' ובאות 

להוציא לפועל את הצורת    משה הוא רמז שזכו הצדיקים שנכפל שמם בתורה כגון נח נח אברהם אברהם יעקב יעקב משה  מכח לפועל( ש
 דם דהיינו כל הבכח של נשמתם עד שזכו ששמם למטה כמו שמם למעלה.   א 

מס   –לטהר    קכא ליטהר  הבא  בסמוך  שיביא  חז"ל  למאמר  כאן  רומז  שהתשוב רבינו  חז"ל  בלשון  ומבואר  לו.   והעוון  יעין  טהרה  נקרא  ה 
וניתן ללמוד    , ינה אלא בחי' טומאה מסכת אהלות.  אבל באמת א   ת הטומאות בתחילתטומאה. ולכאורה צ"ע א"כ למה לא נמנו בין אבו 

עכו"ם או ישראל  ד ס"ק פא ש  ועיין כף החיים ולא רק שאלה של איסור והתר.     ,שהיא נמשכת מבחי' כפירה ועון   , מזה על הטומאה ממש
 מ שגוי עע"ז טמא ומטמא.  דףוכן איתא בזהר ח"ג    .ת ידים צריך נטיל הם  הנוגע ב טמאים ו הם  מומר כיון שבחיהם נקראים מתים  
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,  היישת והגסות לב  וביטול כלנוה  בשפלות וע  םצואים ומעשיו לשם שמי   שישלים תשובתו להיות בלא בגדים
דהיינו    בעולם, היינו אנא זמין למיהוי  ', היינו שיהיה לו הווי\קכג / אהי"ה  'בבחיעדיין  אז הוא  

ה  -דהיינו כמו ששם אהי .  ה במחשבה של הקב"ה כאשר ברא אותושעלתהאמיתית  הויה  את הדין אין לו  עש
שה תשובה מכח הארת השם  ם העוהאד  , כן שלי שם הויהר אני אתגלה בשם העצם  הוא בחי' שהקב"ה אומ

 .  יאתוהזה הוא הולך ומגלה את עצמיותו היינו מוציא מכח לפועל את כוונת בר
יש   צדיק  שכל  נט  דף  נח  פרשת  הזהר  עפ"י  לבאר  והביאור נראה  למטה  ואחת  למעלה  אחת  רוחות  שתי  לו 

ונפ   \קכד/בזה נשמה  לו  יש  אדם  כל  וכי  עוה"ב  בחי'  הנשמה  עהנפש  ש,  שהתוה"זבחי'  אלא  שקועה ,  חתונה 

העליונה גם  ולכן  אורה  ומעלים את  בו  היצה"ר המתגבר  ע"י  לו   בקליפות  לא מאירה  לכן  למטה ממדרגתה, 
חוזר ומשיב את שתיהן למקומן הראוי דהיינו שמכין את נפשו להיות כראוי את בחי' עוה"ב וע"י תשובה האדם  

הנש להארת  נשמתכלי  שעי"ז  בשלימות  חופפתמה  תהא  ומאירה  עלי   ו  סו ו  ובתורה  עוה"ב.  הארת  בחי'  לו 
ועי"ז  נשמתו מהקליפות  להעלות את  היא  עבודת האדם  דהיינו שכל  לפועל,  מכח  הוצאה  בחי'  שזה    מבואר 

ינו  נה את כל הטמון בה דהיינו חלקו בתורה וכל מה שבא בשבילו לתקן בגלגול זה. דהי תאיר בה נשמתו העליו
ה וצריך לגלותה בפועל בנשמתו התחתונה. וכשזוכה לזה  תו העליונבנשמנמצאת בכח    שכל הויתו האמיתית

 אזי יש לו הוית אדם ונקרא אדם.
מי   הנ"ל,  בוד אלקיםיזכה לכתחילה במדת הדין על מנת שהאדם  ב העולם  כי הקב"ה ברא את   זוכה רק  וזה 

אין ראה ש "פ ש ואע  .\קכהבה ממנו/ נבלה טו  הדעת הזו אזי   מי שאין לו אתשפל וענו כמשה רבנו, אבל  שהוא  

ולכן רק מי שעומד    \קכו/ד במדת הדין ושיתף מדת הרחמים אעפ"כ לא נתבטלה מחשבה הראשונההעולם עומ
   .וזוכה בזכות הצדיקים \קכז/דין אזי הוא רק צוותא לצדיקמי שלא עומד באבל  ,בדין זוכה שיתגלה לו שם הויה

 זוכים לזה למעשה:ועתה יבאר רבינו כיצד 

כי ,  \קל/ [קכט]   , כי כתר לשון המתנהכנ"ל  \קכח/כתר  'בחיאות כ' שהיא  ל יסודו בהנ"  הכבוד אלקיםוזה  

סב לו  יש  וממילא  כלום  לו  מגיע  שלא  עצמו  שמחזיק  הענוה  מדת  ע"י  זוכים  היא  אלקים  גדולה  כבוד  לנות 

 
ולא בעשיה דייקא    כי בפשטות התשובה בבינה עניין של הרהור וקבלה בלבצ"ע  )וכן בתורה יא אות א' ז"פ(    הלשון לעשות תשובה   קכב

עיקר התשובה מ   אדרבה  פחות  הוא  הביטול עשה  ובכלליות  רע,  יעשה  היא ששוב לא  מט     הלאוין.בדרך כלל  תורה  עפ"י  יתורץ  ואולי 
    ל נחשבת לעשיה עי"ש.כ שמחשבה של אנשים כאלה שלא יצאו עדיין ממדמה לש א  תנינ 
ודייקא באופן הזה משמעותו  ה  -ה דהיינו א אה אהי אהי -של שם אהי כפי שיבאר בהמשך הכוונה לאחורים    –ה  -אז הוא בבחי' אהי   קכג

"ה ספירת העומר א א. אבל ע"ש בלק"ה שמה  לק ה הפשוט מתגלה רק בסוף כמבואר ב -השם אהי אני מזמן עצמי שתיהיה לי הויה, ואילו  
לו מיד מאיר  נמצא לפי"ז שבאמת כשרק מתעורר לשוב  נעלם,  שמיד  בסוף מאיר בהתחלה אלא  בחי'  -שם אהי   שמאיר  שזה  ה הפשוט 

וט,  פשה ה -נ"ל עד הלידה שאז מתגלה שוב השם אהי ית יצירת הולד ומיד מתעלם בבח'י עיבור ומתגלה רק בבחי' אחורים ה יחוד וראש
 ה הפשוט.-ולכן נקט כאן אהי 

קדושה   קכד שער   עיין שערי  ועיין  שם.  בתוספתא  נט:  נח  זהר  ועיין  הנבואה      איכות  בביאור  ה'  שער  נט:    ח"ג  נח  זהר  רשב"י  מאמרי 
הנ"  ושנ תוספתא  מו שלכל אדם שתי נשמות אחת מעליו  פרק  ותבונה  בדעת  גם  נמצא  שקו   , יה בתוכו ל  הבינוני חלק מהתחתונה  ע  אבל 

ועי"ז העליונה כולה מעליו בבחי'    , ואצל הצדיק התחתונה כולה בתוכו   , ועי"ז מרוחק משרשו   , ועי"ז העליונה חלקה יורד לתוכו   , קליפותב 

לט    הקדמה   בשער הגלגולים ריקה אל נשמתו אשר בתוכו.  וכן ביאר בקיצור  ועי"ז התחתונה שואבת לו משם חיים ומ   קשור לשרשו  מקיף

שמות ]ג ה[ שזה בחי' חומר וצורה    כלי יקרויקהל נר"ן בכח ובפועל.     ועיין    ערבי נחל ריח:        ועיין  ויחי    זהר ועיין      ד"ה ונחזור לענין.  
 ועיי"ש מנחת שי פסוק ד.

 קרא רבה א' טו י כמבואר במדרש ו קכה
ֹו  ַמְמ   -ריו שם עי"ש(  אני מעתיק רק את סוף דב תפילין ה' אות כז )ו ובאריכות יותר בלק"ה    ערבית ד' ח' עיין לק"ה    קכו ְרש  ָ ש  ין ּבְ יִקים ַהּדִ ּתִ

ְוַהּדִ  ּסּוִרים  ַהיִּ ֶ ש  ְויֹוְדִעים  ַמֲאִמיִנים  ֵהם  י  ּכִ "ל,  ַהּנַ ָבה  ָ ֲחש  ַהּמַ ת  ְתִחּלַ גְּ ּבִ טֹובֹות  ֵהם  ַעְצָמן  ּבְ ַלֲעלֹות  יִנים  זֹוִכים  ֵהם  ֱאֶמת  ּבֶ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  דֹולֹות. 
ַהּמַ ְוִלכְ  ת  ְתִחּלַ ּבִ זֶּה לֹול  ֶ ש  ָבה,  ָ ש  לוֹ ֲח  ָ ַהש ּ ָעָליו  נּו,  ַרּבֵ ה  ֶ מֹש  ַאל  ָ ְוש  ְרֶזל  ּבַ ל  ֶ ש  ַמְסֵרקֹות  ּבְ רֹו  ֹשָ ּבְ ֶאת  ְרקּו  ּסָ ֶ ש  ֲעִקיָבא  ר'  ִחיַנת  ּבְ ְוזּו  ּו  ּתֹוָרה  זּו  ם, 

וְ  ָכָרּה?!  ּמַ ֹשְ ּבַ ָעָלה  ְך  ּכָ תֹוק!  ְ ש  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהש ּ לֹו  יב  ִ ִיּסּוִר ֵהש  י  ּכִ ָבה.  ָ יִקי ֲחש  ַצּדִ ל  ֶ ש  ת  ים  ִחּלַ ִמּתְ ִכין  ָ ִנְמש  ֵהם  ַוֲחֵבָריו,  ֲעִקיָבא  ר'  ִחיַנת  ּבְ ֵאּלּו  ּכָ ם 
ִלבְ  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהש ּ ָרָצה  ֶ ש  ָבה  ָ ֲחש  יןַהּמַ ַהּדִ ת  ִמּדַ ּבְ ָהעֹוָלם  ֶאת  לְ   רֹא  ּדִ ִסיּּוַע  ִלי  ּבְ ִנָסיֹון  ּבְ ַלֲעמֹד  ְזּכּו  יִּ ֶ ש  ֵדי  ֵד ּכְ ּכְ "ל.  ּנַ ּכַ א  הַ ֵעּלָ ְזּכּו  יִּ ֶ ש  ִלְכלֹול  י  ּכֹל 

וְ  ָהַרֲחִמים  ת  ִמּדַ ים  ִהְקּדִ ן  ּכֵ ַעל  ם,  ִמְתַקיֵּ ָהעֹוָלם  ֵאין  ֶ ש  ָרָאה  ֲאָבל  ָבה,  ָ ֲחש  ַהּמַ ת  ְתִחּלַ ַ ּבִ ְלש  ַלּכֹל  ּכַֹח  ֵיש   ְוָאז  ִסיּּוַע  כּו'.  ְיֵדי  ַעל  ָהַרע  ֶצר  ַהיֵּ ר  ּבֵ
הּוא   ֶ א, ש  ְלֵעּלָ ת ָהַרחֲ ּדִ ִחיַנת ִמּדַ "ל, אֲ ּבְ ּנַ ָעָלה בִּ ִמים ּכַ ֶ מֹו ש  ַרְך ּכְ ם ִיְתּבָ ֵ "ל, ֵהם עֹוְבִדים ַהש ּ ּנַ מֹו ר' ֲעִקיָבא ַוֲחֵבָריו ּכַ דֹוִלים ּכְ יִקים ּגְ ּדִ ת  ָבל ַהּצַ ְתִחּלַ
ַהְינוּ  ּדְ ָבה,  ָ ֲחש  ִמינֵ ַהּמַ ל  ּכָ ּסֹוְבִלים  ֶ ש  ַהְינּו  ּדְ ְלַבד,  ין  ַהּדִ ת  ִמּדַ ּבְ ְועֹוְמִד   ִיּסּוִרים  סְ י  ַהּנִ ָכל  ּבְ ְוֵהם  ים  ין.  ַהּדִ ת  ּדַ ִמּמִ ְך  ָ ִנְמש  דשהכל  ְטרּוִגים  ְוַהּקִ יֹונֹות 

"ל ְוַעל ְיֵדי ֶזה  ּנַ ַעְצָמן ּכַ ִרין ַהּכֹל ּבְ ּבְ ַ ֱאֶמת ַלֲעלֹות ְוִלְכל   ְמש  תֹוק, כָּ זֹוִכין ּבֶ ְ ִחיַנת ש  הּו ּבְ זֶּ ֶ ָבה, ש  ָ ֲחש  ת ַהּמַ ְתִחּלַ ָ ֹול ּבִ ֲחש  ּמַ "ל: ְך ָעָלה ּבַ ּנַ  ָבה ּכַ
ואמר רבי חלבו אמר רב הונא כל אדם שיש בו יראת שמים דבריו נשמעין שנאמר סוף דבר הכל נשמע את האלהים    -  : כות דף ו בר   קכז 

א אמר  דוש ברוך הוא כל העולם כלו לא נברא אלא בשביל זה רבי אבא בר כהנ כי זה כל האדם אמר רבי אלעזר אמר הק ירא וגו' מאי  
 ה: ון בן עזאי אומר ואמרי לה רבי שמעון בן זומא אומר כל העולם כולו לא נברא אלא לצוות לז העולם כולו רבי שמעשקול זה כנגד כל  

י' כתר דהיינו עולם אחר כמו הכתר שהוא למעלה  ה אזי לגבי מדרגתו של עכשיו היא בבחכי הבא להטהר ולעלות מדרג   נ"ל הענין   קכח
 ו.מקומת האדם מעל ראש

 מובא בשיש"ק ח"א, סעיף קנ"ה  ועיין שיחות הר"ן סימן כז; חיי מוהר"ן סימן תלה.  עיין בלק"ה שחיטה א' ג'מכתב )תכ"ז( תנ"ט;  עלים לתרופה  עיין    קכט
בחי'    קל המתנה  לשון  וכס   –  תשובה כתר  רצון  בחי'  שכתר  ידוע  שלפי  גם  לדעת  אלא  השעה  את  מלדחוק  להזהר  צריך  אבל  ופים.  

ית ל רוממותו  וצריך מאד  של  ' חטא הרבה  עייןהתבייש במדרגתו  זה לכסוף למדרגה הבאה   ומתוך  ח"א,    עכשיו  )אבני"ה ברזל,  שיש"ק 



 40.ח  -דף ו:      מוהר"ן                               תורה ו                                 ליקוטי                     

זמן שיצטרך עי"ז בוודאי כל    ,מבקשמעלת הדבר ש  גודלוכ"ש מתוך שמבין    ואריכות אפים על כל העובר עליו

דהיינו שההמתנה היא מכינה בו כלים להיות שב   \קלא/תשובה  'בחי  וזה  ,ם אחדיםעיניו כימי ן יהיה ביתמלה

י כלים אחד שיבין גדול מעלת הדבר שמבקש אליו ית' דהיינו להיות ראוי שיתגלה אליו כי צריך לזה בעיקר שנ
וותר על  ל  לאשדושה  קד  \קלב/תנהג בעזות)ואעפ"כ י   שי למה שמבקשאינו ראו  עד שידעוהשני שישפיל עצמו  

דהיינו   \קלד/הבא לטהר  \קלג/ כמ"ש חז"ל )יומא ל"ח: ל"ט.(תשובה    והמתן זה בחי'.  הדבר שמבקש( 

 
ועיכוב הוא ל ל( " תשסעיף   הגר"א שהמתנה  "וירא העם כי בושש מש .          ושמעתי בשם  ה" כי ההמתן צריך להיות  שון בושה כמ"ש 

ואינם אלא "ימים אחדים" )בראשית כט כ(    ין שראוי לו להמתין דרגתו של עכשיו ואזי יב מתוך בושה במעשיו, בחטאי העבר ובשפלות מ 
 כלפי מה שמבקש.

אף לרוץ הפך  הן תרתי דסתרי, כי מי שמזמן עצמו שו לעיל אמר שתשובה היא בחי' אנא זמין, וצ"ע לכאורה    –  המתנה בחי' תשובה   קלא
ל  צריך  תנינא שבעל תשובה  נט  בתורה  מבואר  וכן  בס ההמתן.  וכן  ש הזדרז לברוח מהר  מבואר  תורה מט  זה  וף  צריך למהר לרוץ אורח 

וס ומקפיד על  שהפסיד בהיותו מרוחק.  אבל באמת אינה קושיא כלל, כי אדרבה כאן ההמתן היא התשובה שבורח מלהיות ממהר לכע 
ודוחק את השעה.   ולק"הכבודו  כ'  תורה  ג( עפ"י  נתן אות  בתורת  )הובא  ל'  ז'  ה' ששרש כל החטאי   עיין לק"ה שבת  היא דחיקת  גנבה  ם 

   השעה.  

שמדבר על תשובת צדיק שמבואר שם בתורה נט תנינא שצדיק יש לו עבודה מיוחדת בהמתנה שבין מצוה למצוה. והביאור    ובפרט כאן
ריקה ועוד גם  דבר שרוצה להשיג, זה כמו מתיחת מיתר הקשת, שדייקא ע"י שממתין בזשזה משל לקשת, כי ההמתנה בכסופים ל   בזה נ"ל

זוכה עי"ז ל חוזר החץ   זוכה להשיגו בכלים טובים יותר.   העניין הזה מבואר בלק"ה דהיינו  לאחור,  וכן בנמשל  יותר,  זרוק החץ למרחק 
נּו  ועיין קיצור לקוטי מוהר"ן השלם שהרגיש בזה ותירץ ַהיְ              נה עין לק"ה ברכת המזון ד' אות כ.   גודל מעלת הכיסופין בשעת ההמת

י ָצִריְך  ָלַד  בָּ ּכִ ֶ ש  ּכְ ֶ ֵלט ַעל ַנְפש  ַעת  ש  הּוא ָצִריְך ְלַמֵהר ְמאד ְלִהּמָ ֶ ן,  ַהְינּו ַאף ש  ּוָבה אֹוְמִרים לֹו ַהְמּתֵ ש  ֹות ּתְ ֵהר ְוַלֲעש  ְך  א  ִלּטָ ֶ ֹו ִלְברַח ִמּתֹוְך ַהחש 
ִרחוּ ְוַא  רֹוֶאה  ֶ ש  ּכְ ַרְעיֹוָניו  ְיַבֲהלּוהּו  י ֵכן ַאל  ּפִ ַעל  ּוִמ ף  ה   ִפּלָ ִמּתְ ָבִרים  קֹו  ַהּדְ ל   ְוֵליֵלְך  ּכָ מּור  ּגָ ְלִתּקּון  ה  ְזּכֶ יִּ ֶ ש  ין ַעד  ְלַהְמּתִ ַהֶהְכֵרַח  י  ּכִ ה.   ָ ש ּ ְקדֻׁ ּבִ ֶ ש 

ר יוֹ  ֶ ִפי ֲאש  ַהְדָרָגה ּכְ י ִאי  ּבְ יק ָהֱאֶמת ּכִ ּדִ ה:ֵרהּו ַהּצַ ָ ש ּ דֻׁ ַפַעם ַאַחת ֶאל ַהּקְ ֵנס ּבְ ר ִלּכָ ָ  בה ה'( ד' עם תוספת מלק"ע תשו   )קיצור ישן   ֶאְפש 

שמוהרנ"ת כותב ששמע מרבינו שזו עיקר הסיבה שבגללה    –  ( תנ"ט; מובא בשיש"ק ח"א, סעיף קנ"התכ"ז מכתב )   ים ִלְתרוָּפה" "ָעלִ ועיין  
ה  לו  תשוב אומרים  בעל  כלל  שבדרך  בגלל  דייקא  ועיין  מתן,  יוקשים.  מפח  נפשו  למלט  למהר  צריך  ח ה  כז;  סימן  הר"ן  מוהר"ן  שיחות  יי 

 סימן תלה.

עוד נ"ל כי כתר הוא בחי' בין עולם לעולם, כי הכתר מעל קומת העולם שלנו אבל עדין אינו מלכות    –תשובה  ר לשון המתנה בחי'  כת 
' הרצון להמליך וצריך עדיין בחי' לידת המלכות אל עוה"ב דהיינו  ים אינו ממליך את הקב"ה אלא רק בבחיעוה"ב ממש כי בבחי' כתר עד 

ע    מתחיל להמליכו בפועל.   ש נוקבא  וכן היא התשובה  בינה בחי'  יין תורה קיב עפ"י מנחות כט עולם דומה לה' והיינו ה' ראשונה בחי' 
ולכן צריך סיוע עי"ש וכמבואר כאן  יקר לרמ"ק על הזהר הנ"ל אחרי מות דף סה:  בא לטהר מסייעין לו.  וכן מבואר בא   בחי' תשובה  ור 

 שם ההמתנה.שהעיבור בבטן הבינה  

לי הוא שפלות לכן ההמתנה היא הבזיונות וצ"ע לכאורה היא מדרגת נפיק המבוארת לקמן וא"כ קשה  נ"ל כי עיקר הכ   ודה עוד ע"ד העב 
שהוא   סג  שם  מאיר  דבנפיק  מבואר  אהי דלקמן  לו  מאיר  כאן  ומדוע  דהויה  ונ"ל  -מילוי  עיל.    לבחי'  במילויו  שמאיר  שם  שמבואר  ה 

ש שהוא  כמ -ם אהי שבאמת אע"פ  קסא  שם  אינו  מ ה  הוא  כאן  כי  שם,  שאולי  ו  כתבתי  ולעיל  מילוי.  ואינו  דם  גמט'  כנ"ל  באחורים  איר 
נ  עומד על מדרגתו  "ל שבאמת קודם התשובה הוא בחי' עיל  אפ"ל שמאיר גם בבחי' מילוי אבל קנא גמט' מקוה כנ"ל בשם ריצ"ח. עוד 

ריך להאיר לו שעדין לא השיג  בעצמו בחי' עיל שצ   לו מדרגתו שנמצא בה וזהולא חושב שצריך להתקדם דהיינו שסובר שכבר מספיק  
בחי' אסק שמאירים למי  ה במילוי קסא,  -ה הוא גם בחי' אהי -כלום )כמבואר בתורה ז' תנינא( נמצא שראשית התשובה כשמאיר שם אהי 

)דה  בעיל  וכנ" שהוא  המתן,  לו  ואומרים  הזה,  האור  נעלם  שמיד  דרי מעלה(, אלא  העומ יינו  ספירת  לק"ה  עפ"י  א'.ל  א'  מאיר    ר  לו  ואז 
.      ועוד גם שם קנא כנ"ל בחי' מקוה ה גמט' דם. ואולי יחד עמו גם שם סג למי שהוא בנפיק כדי שידע שצריך להכין כלים  -אחורים של אהי 
 הויה במילוי סג.   ות דהיינו הפשוט ובמילוי אסק ומיד באחורים ובמילוי קנא ועוד גם  ה מאיר בכמה בחינ-נמצא שם אהי 

יפול מהרצון להכין    כי המתן אינו   ר נ"ל ויות  וכדי שלא  היאוש  ומתחיל  הבזיונות  ובאו  שכבר המתין קצת  הוא אחר  שוב  כי  שוב,  ממש 
כאן בא יחד עם האנא זמין כנ"ל שכל כתר חכמה בינה מתגלים  תחילה לזה מאיר שם סג, אבל ההמתן ש   כלים לאותם מקיפין שהאירו לו 

לו בבינה,   מאירים  שביחד  )כתר   דהיינו  להתקדם  להמתין  הרצון  שצריך  וההבנה  )חכמה(  מלמעלה  סיוע  בלי  כוחי  מה  דהיינו  והביטול   )
 בשביל דבר כל כך גדול שאני רוצה לזכות )בינה(.

בין המתן לשובבת  )הגה( נר   ורה כד ביארתי החילוק  ירידה צורך עליה ובחי' מעכב צורך הרדיפה. והשייך לכאן  אה פשוט, ששוב  ובחי' 
ודה הנקנית שלי אבל המתן הוא כלל לא שוב אלא להפך שעושה ככל יכולתו ברום המדרגה שנמצא  חתית המדרגה של העב היינו לת

 יעתא דשמיא.  בה ורוצה לעלות מדרגה אלא שממתין כאן לס 
 י ש מה שלא מגיע ל כי זו מדת העזות לבק   קלב

חין לו בא לטהר מסייעין אותו. תנא  תן חן, בא לטמא פותצים הוא יליץ ולענוים י אמר ריש לקיש מאי דכתיב אם לל   -  יומא דף לח:   קלג
צמך בא למדוד אפרסמון אומר  ]דף לט.[ בא למדוד נפט אומר לו מדוד אתה לע נפט ואפרסמון    דבי רבי ישמעאל משל לאדם שהיה מוכר 

 לי עד שאמדוד עמך כדי שנתבסם אני ואתה.  לו המתן  

ונטמתם בם אל תקרי ונטמאתם אלא ונטמטם תנו רבנן    נאמר ולא תטמאו בהם רה מטמטמת לבו של אדם שעבי   תנא דבי רבי ישמעאל 
מט  בם אדם מטמא עצמו מעט מטמאין אותו הרבה מלמטה  ונטמתם  בהם  ]ולא[ תטמאו  הזה מטמאין  )אל(  בעולם  מאין אותו מלמעלה 

מ  עצמו  מקדש  אדם  קדשים  והייתם  והתקדשתם  רבנן  תנו  הבא  לעולם  מל אותו  הרבה  אותו  מקדשין  מל עט  אותו  מקדשין  מעלה  מטה 
 בעולם הזה מקדשין אותו לעולם הבא: 

ך  רק מסירין את השמירה ממנו כיון שבדר עיין מהר"ל )נתיב הצדקה פ"ב( שכתב שפותחין לו הינו ש  החילוק בין פותחין לו למסייעין לו 
אבל  לו.  ניתן  חפצו  לצאת  החפץ  לכן  אותו  מוליכין  לילך  רוצה  שניתן    שאדם  הוא  לו  יכ מסייעין  ידו  שעל  סיוע  למדרגה  לו  להגיע  ול 

 שבכוחות עצמו לא יכול, וזה אינו אצל מי שבא להטמא.
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תשובה   לולעשות  לו,\קלו/[קלה]  מסייעין  שמסייעין  עפ"   וטעם  יתבאר  מיד  לו  נותנין  לאחד    י ולא  משל 

ם לו  . אומרי\ קלט/טובערך וריחו    לדבר משובח ויקר   ו משלדהיינ  \קלח/ [קלז]  אפרסמוןשמן  שבא לקנות  

 
בסיפא מבואר שמסייעין לו  מע שבא להטמא אין מסייעין לו ואילו  לכאורה הסיפא סותר את הרישא כי מדברי ריש לקיש מש  צ"ע בגמ'

מט  פרש"י שלא  ועיין  מניחין א ע"י שמטמאין אותו.   הפותח חצר  ותו ליטמא הרבה.  א מאין אותו אלא  הרי  עליו  יהוידע הקשה  הבן  בל 
ובשם הריעב"ץ ראיתי שריש לקיש דיבר בהרוצה להטמא ואילו הברייתא די  ברה במי שכבר התחיל להטמא אזי  לגנב נחשב למסייע.   

 גוררת עבירה.עברה  

הר"ל )נתיב הצדקה פ"ב( שאין  הוסיף לו.  עיין המ ה ומה חסר למטה שצריך ל איזה טומאה יש למעל   גם צ"ע מאי מטמאין אותו מלמעלה 
פגם   כל  העליונים  קדושת  זהר  לפי  כי  למעלה  רבה  טומאה  היא  כאן  מועטת  שטומאה  אלא  אותו  שמטמאין  מלמטה  הכוונה  טומאה 

באספקלריא  ומתרחב  שמת  מתגדל  הכוונה  אותו אלא  שמטמאין  הכוונה  שאין  דהיינו  למעלה.  כטומ הקדושה  קטנה  לטומאה  אה  יחסים 
 גדולה.

עיין מלמטה  שפירש    ריטב"א   אבל  עצמו  מקדש  ואם  לשטנו,  ימינו  על  עומד  והשטן  כדכתיב  להטעותו  משטינים  הרבה  שיש  כלומר 
דע שהוא סיוע ממש ע"י שמתעברות בו נשמות של צדיקים או רשעים  וכן ביאר הבן יהוי      דושים מלמעלה.מקדשין אותו המלאכים הק 

פות  כפי ליטמא  והבא  שפותמעשיו.  הפירוש  לו  יתלכלכו  חין  שלא  כדי  בו  שנתעברו  הצדיקים  נשמות  ממנו  שיצאו  בגופו  כביכול  לו  חין 
 בעוונותיו.  

טומאה אחת שאדם נולד עימה כמ"ש לפתח חטאת רובץ  מבאר שם ד' מדרגות    –כי יסיתך אחיך  על דברים ]יג ז[ עה"פ    עיין באור החיים 
חפץ הרשע וכן כל עבירה תוסיף בו הכח הזה ועוד עם יתמיד בה יקנה    רה ע"י שנולד בו כח יא גוררת אותו לעוד עבי ואם עובר עבירה ה 

מ  יש  ועוד  יתירה דקדושה  רעה כמו שמצינו להבדיל נשמה  נפש  בליבו להיות רשע שנפשלעצמו  ד' כשגמר  ו מתחברת ממש אל  דרגה 
 הרע עי"ש.

ות כלשונו שם שנתבסם אני ואתה. קשה הרי  ם עצמו לזה שבא לקנ ם הוא יתבסם ועוד שהקדי רק כדי שג   צ"ע הטעם שנתן שרוצה לסייע 
י  דבר  שהוא  לתרץ  ואמנם אפשר  להתבסם  שירצה  שעה  בכל  ויכול  האפרסמון  של  גדולה  כמות  החבית  ברשותו  פותח את  לא  לכן  קר 

שוט שיש לו להקב"ה  בה בוודאי אפשר לומר שפ מכירה כי כל פתיחה מתנדף הריח נחלש. אבל עכ"פ בנמשל לעניין התשו אלא לצורך  
בחירה   זה כשבעל  ית'  זה מעצם ההמתנה של הבעל תשובה, דהיינו שעיקר התענוג שלו  וכל מה שמבקש להתבסם  את הכבוד אלקים 

 אלקים.רגה כזו של ענוה עד שמגיע לו הכבוד  נברא זוכה למד 
"לענ   -  הבא ליטהר   קלד בגמ' הנ"ל  יתן חן" משמע שעיקר מהפסוק שממנו למד ריש לקיש  ו   וים  הענוה  היא  החן  הטהרה  הוא  הסיוע לה 

בס  גם  לרע,  והכניסה  לטומאה  הפתח  היא  שהליצנות  ורנט מבאר  רסד  אות  הצדיק  צדקת  ועיין  הליצנות,  היא  הטומאה  מב.  ועיקר  וטה 
 מעשים טובים.   ין פני שכינה ומבואר ביד רמה סנהדרין קג. אפילו אם בידיהם תורה  מבואר שהוא מהכת שאינם מקבל 

יאה"ל על תורה א' ביאור ענין החקיקה של התו עפ"י תורה ריט אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו מבאר  עיין ב  -ם יתן חן"  "ולענוי 
ונראה   הענוה.  מכח  הוא  לז שהחן  דהיינו  ליטהר  הבא  בחי'  בעצמו  דקדושה  שזה  מלכות  לתקן  שזוכה  ע"י  לח"ן  שזוכה  ע"י  לענוה  כות 

 קון הנ'. כמבואר שם.   דהיינותי 

 עיין זוהר חדש בראשית )דף יד. במתוק מדבש( שהסיוע הוא שנותנין לו נשמה קדושה ו   עיין מנחות כט:   קלה 

ל הרוצה לצאת יצא; ומ"ט תליא כרעיה?  ם הזה בה"י? מפני שדומה לאכסדרה, שכ מנחות כט: מפני מה נברא העול עיין    -  מסייעין לו  קלו
יש, דאמר ריש לקיש, מאי דכתיב: +משלי ג'+ אם ללצים  עא מילתא; כדריש לק וליעייל בהך! לא מסתיי   דאי הדר בתשובה מעיילי ליה.

א? אמר הקב"ה: אם חוזר ]בו[  . ומ"ט אית ליה תאג )להיות לץ(   ין לו , בא לטמא פותח )להיות עניו(   הוא יליץ ולענוים יתן חן? בא לטהר מסייעין אותו 
 אני קושר לו קשר.

לקיש שמהמשל מבואר שהסיוע הוא כיון שהקב"ה רוצה לסייע לו    אל משל על דברי רישאמרו תנא דבי רבי ישמע   צ"ע כי ביומא הנ"ל 
טא לא יכול לשוב  הגמ' כאן משמע שהסיוע הוא בגלל שהחו )כדי להתבסם( וכן משמע גם הלשון לענוים יתן חן, משמע סיוע קל. אבל מ 

דברי רבינו וא"א לזכות לכבוד הזה אלא  ת אות ב' )הערה על  גדול.  ועיין לעיל תחיל בכוחות עצמו )כדברי אור החיים הנ"ל( משמע סיוע  
ו הוא רק נתינת חן אבל במנחות  ע"י תשובה( הבאנו דברי רבי יצחק הוטנר שבאר שריש לקיש דיבר בצדיק שרוצה להתקדש שהסיוע של 

זו של   מדובר  יותר.  ושם כתבנו שתורה  גדול  הסיוע  ה בחוטא שרוצה לשוב ושם  בצדיק  שמדברת  נראה  זוכה    רוצה להטהר, ואעפ"כ נו 
 לסיעתא דשמיא כמו של חוטא, ע"י שמרגיש עצמו שאין לו עדין הויה ומבין שהוא עדין כחוטא כלפי רוממותו ית' שמשיג עכשיו.

 [ ']ב"ר סב ב    '.י   'א   מלכים הלכות  ברמב"ם  יין הערוך על ברכות מג  שבת כו.   ו ע   קלז
ות ו' שהוא הראשון בסממני הקטורת )הערוך ברכות מג.( וכן  י הקטף הנזכר בכריתדהינו שרף הנוטף מעצ –י  הוא צר  –  שמן אפרסמון  קלח

שהוא   וי"א  תשא(  כי  לועז  )מעם  בערבית  בלסאם  ונקרא  והרמב"ן  הרמב"ם  )הערוךפרשו  האפרסמון  יוצא  שממנו  גפן  ברכתו    מין  הנ"ל( 
ם( וי"א שהוא חשוב כיון שהיה  ריח מאחרים )מפרשי   ריחו מחמת עצמו ולא קלט בורא שמן ערב )ברכות מג.( וקודם לכל השמנים כיון ש

וף )מלבי"ם(.  אבל המאירי  גדל ביריחו ע"כ נקראת כך על שם ריחו )רש"י ברכות מג( והוא השמן שבו חונטים את המת להשאר בקיום הג 
 עוה"ב עי"ש.    ת אפרסמון הן משל לשכר  כתב שהוא עץ אפרסמון השרוי בתוך שמן.  במדרש ]ב"ר סב ב[ יג נהרו על ברכות  

וברמב"ם )מלכים א י( שמלכי ישראל שא"א למשוח בשמן המשחה וכשצריכים למשחו מפני המחלוקת שעליו    מבואר בהוריות יא:  עוד 
מלך  מצד הקדושה שעל ידה חל עליו שם של מלך ישראל אפשר שרומזת לבחי'  מן אפרסמון. וכיון שהמשיחה הזו היא  היו מושחין בש

 הממונה להיות מנהיג את כלל ישראל להיות מגלים כבוד שמים.  אלקים, דהיינו שהוא הכבוד דהיינו כבוד  

מפני שהוא עף ובגלל  דליקים בצרי ובנפט הלבן שניהם הטעם  לעומתו במשל הגמ' ביומא הוא הנפט ועיין שבת כו. אין מ   –  שמן אפרסמון
וכן פסק הרמב"ם. נראה דאזלינן יחדיו כאן  ח ממנו ונמצא מכבה  מון כי ריחו טוב שמא יק הריח, הנפט כי ריחו רע ואינו כבוד שבת ואפרס 

 ושם כיוון שהם בחי' זה לעומת זה.
שהבא   קלט סוף    משמע  ועיין  לטהרה  משל  הוא  טוב  ריח  תלוי  לקנות  שהריח  הענין  נתבאר  שם  ב'  מח.  תורה  בסוטה  כמבואר  בטהרה 

 תלוי בתיקון הברית.וי בטהרה עי"ש. שבעיקר  משמבטלה הטהרה בטל הריח כי עיקר הריח תל 
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לך  \קמ/ תןהמ לסייע  שאבוא  שלך  \קמא/ עד  להכלי  מהחבית  לך   דהינו  וכו'  לשפוך  לסייע  שאתפנה   עד 

ג נהרי דאפרסמונא שבכתר הנ"ל אבל זוכה " , והנמשל הוא שהכבוד אלקים הוא הארה מי שנינו  \קמב/ שנתבסם
ל הנסיונות  וד בכולעמ  ב זמן ר  וילאפ  ,להמתין   וא אם יש בכוחו עליה ה  שהמבחן   ,בהם רק מי שיש לו ענוה הנ"ל

מה שאין כן הבא  .  שובה באמתתמרוב חשקו ורצונו לשוב ב  בכל הזמן הזה,  של ריחוק ובזיונות שיעברו עליו
וצה להטמא ללכת בתאות ליבו הרע אומרים לו שלא צריך להמתין אלא  שהוא משל למי שר  \קמג/לקנות נפט

כ בעצמו  שהרויקח  נמצא  רע,   ריחו  בשרי  ללכת  יכול    ירותצה  לעשות  ליבו  הבא  אבל  ולבדו,  בקלות  מיד 

סיוע וסיוע צריך המתנה\קמד/תשובה צריך  זה  וזה    ,,  כמ"ש    \קמה/ שהוא לשון המתנהכתר,    'בחיההמתנה 
ל"ו( לי  \קמו  /)איוב  ואחוך   כתר  מעט  \קמח/[קמז]   זעיר  לי  המתן  לך  \קמט/ שפירושו  אמר .  ואראה  כך 

 
מג:    גם נקט אפרסמון רע לנשמה כמבואר בברכות  הנפט שריחו  ולעומתו  דייקא  טוב לנשמה  רב  שריחו  טוביה אמר  זוטרא בר  רב  אמר 

. דהיינו  הריח   ה איזהו דבר שהנשמה נהנית ממנו ואין הגוף נהנה ממנו הוי אומר זה רכין על הריח שנאמר כל הנשמה תהלל י מנין שמב 
 וב לנשמתו והבא לטמא לקונה מקח רע לנשמתו.ר נמשל לקונה מקח ט שהבא לטה 

 ל בחי' "מה כוחי".  אותיות תן מה אולי הוא רמז שאומרים לו תן "מה" דהיינו בחי' ביטו   –  אומרים לו המתן   קמ 
ומ ה   צ"ע כי במשל   קמא באותה העת  פנוי  יהיה  הבית  ו המתנה אינה הכרחית שהרי אפשר שהבעל  עימו,  יבוא להתבסם  בנמשל  יד  אילו 

חית כי על ידה נעשית הכנת הכלים.    עיין בלק"ה שחיטה א' ג' שההמתן הוא בחי' תשובת המשקל עי"ש.     עוד עיין סוף תורה  היא הכר 
 פרסמון.            ק ע"י תיקון הברית שזוכה ע"י ההמתן, נעשה לו החוש ריח להנות מהא הריח הוא ע"י תיקון הברית. נמצא שר   ב' שחוש

רי מעשיות מהמשנה למלך שחיפש את הבת מלכה שנים רבות ולבסוף התברר שרק ע"י ההמתנה מצא אותה  מספו   עיין במעשה א'גם  
 שם, כי לפני כן עדין לא היתה שם.

כרצונו בכל עת,  א בגמרא יומא שם ולכאורה צ"ע הרי יש לו למוכר הרבה ויכול להריח  זה הטעם המוב   -  כדי שנתבסם אני ואתה   קמב
מק וכנראה   צ"ע א"כ מה הדמיון לנמשל ממה  שריחו מתנדף לכן  סגור לכן המוכר שמח לסייע להבא לקנותו. אבל  בכלי  פידים לשמרו 

ונראה דלפי המבו  הוא משל לכבו רוצה הקב"ה להתבסם.  מי שמכבד את הקב"ה כראוי,  אר לעיל שהאפרסמון כאן  לו  שזוכה  ד אלקים 
נתב  ואתה  אני  שהכבו והיינו  וכיון  מהכבוד.  ממישהו אח סם  רק  הוא  סגור אצל  ד  בכלי  נמצא  כמו  הוא  לכן  עצמו(  לכבד את  א"א  )כי  ר 

 המוכר, כי רק המכבד את הקב"ה יכול הקב"ה להשפיע עליו את הכבוד הזה.   

ובסוף תורה ב' מבואר    שעיקר ההמתן הוא   עוד נ"ל עפ"י הנ"ל  וכידוע שהיא בח'י פגה"ב  שתיקון הברית הוא בחי'  תיקון דחיקת השעה 
: הדודאים נתנו ריח אלו בחורים שלא טעמו טעם חטא, ובפרט כאן שהמתנה היא בכסופים ויחולים אל הש"י בבחי'  ריח וכן בערובין כא 

פז תנינא, נמצא לפ"ז שההמתנה היא הריח טוב שממנו מתבסם הקב"ה    תיקון הברית כנ"ל בהקדמה עפ"י תורה  "הנותן בים דרך" דהיינו
 אלקים.      אפרסמון דהינו כבוד על ידה זוכים להתבסם מה ו 

ולפ"ז לעומתו השמן אפרסמו   מה שנקטו נפט   קמג )סוטה מח.(  ן  נ"ל לבד מריחו הרע גם נדלק בקלות רמז ליצה"ר שנמשל לאש בנעורת 
  רוחני מתלבש בו דקדושה   בקדושה.  והעניין נ"ל שבגוף יש כח התלהבות אחד ורק תלוי איזה כחשגם דליק רומז להתלהבות לכל דבר ש

 דם איזה כח הוא משתדל לקנות לעצמו )עיין לק"ה גילוח ה ו(.  או דסט"א ותלוי בא 

יחלש  ועיין זהר תולדות קלח  רק  היצה"ר אלא  יתבטל  נצרך לעולם כמו מטר שאלמלא    מבואר שם שלעתיד לא  הוא  היה  כי  הוא לא 
ל התלהבות היא בחי' דומה  כל שהוא קודש אזי כ הידיעה. ונ"ל כי כלפי ש חדווא דשמעתתא. וצ"ע א"כ למה נקרא יצר הרע ועוד בהא  

 ליצה"ר ובפרט לעתיד לבוא ש"מלאה כל הארץ דעה" שאז כל זכרון היצר יהיה רק בבחי' זו.   

 "ל ששניהם רמוזים בשני הכוחות האלה היצר בדלק והשגות בריח.ת גם התלהבות היא בחי' יצר ואולי אפ נמצא שכלפי השגו 

ש   י אפשר לחלק ואול  גס  שרו באופן  היא  חוטא  היא  תשובת  צדיק  תשובת  אבל  דקדושה  דלק  חומר  דהיינו  דקדושה  כסופים  לקנות  צה 
ך אחר הריח רע, ויש בעלי  שך אחר הדלק ואח"כ להצדיק מעשיו נמששרוצה יותר השגות וזה מצד הריח טוב, ולעומתו הרשע תחילה נמ 

 בחי' דלק חום היצר.    רע ואח"כ לחטא ממש  מות חיצוניות בחי' ריח  מדרגה שאצלם זה להפך שתחילה נופלים בחכ 
 ק"ה בל וכן ראיתי    כאן שכל הבחירה היא הרצון ואז מיד מסייעין לומשמע   קמד
מוז שכשהמלכות בקטנות אזי היא נקודה בלבד דהיינו  ט רבינו המתנה בלשון כתר אולי גם לר מה שנק   –  לשון המתנה כמ"ש כתר לי  קמה 

מוחין במשך  -ונבנית לקומה שלימה מהרגלין עד קומה שלימה עם ראשהרצון בלבד( והולכת  שבתחילה אין בידו אלא  כתר שבה )בחי'  
 כל ההמתן.

י ע   -  איוב לו ב   קמו ּךָ ּכִ ר ִלי ְזֵעיר ַוֲאַחּוֶ ּתַ ין:  פרש"י  ּכַ   כולו לשון ארמי הוא הוחל לי מעט ואגידך, כתר   -תר לי זעיר ואחוך  כ   -ֹוד ֶלֱאלֹוּהַ ִמּלִ
 לבאים במקומו:   -ייחלו )ישעיה מב( יכתרון. לאלוה    יונתן ולתורתו איים  לשון הוחל כאשר תירגם 

רת תשנג, ובהקדמת ספר מנות הלוי לרבי שלמה  חק דמן עכו סוף פרשת נח עמ' נז מהדו ועיין מאירת עינים לרבי יצ   .המתן לי מעט ואראה לך  ועיין פרש"י שם   -תרגום    קמז

 .עיין שיש"ק ח"ו אות רנה עד כמה צריך להמתין  ו איה מפסוק זה שכתר לשון המתנה.  ב חמאי גאון שהביא ר תרעא בשם ספר היחוד לר אלקבץ דף טו. במהדו'  
שני   עיין ספר הערוך השלם   קמח ציין לעוד  ר  ּתַ ּכַ יח   ערך  ולתורתו איים  בישעיהו מב  זרועי  פסוקים  ואל  נא  ובפרק  יכתרון  יונתן  תרגם  לו 

בנימין בשופטים פ"כ.     עוד עיין עפ"י הקבלה בקהלת יעקב ערך    ם אביו עה"פ כתרו אתי"ש עוד ציין לרד"ק בשייחלון תרגום יכתרון ע 
עוד עיין בתורה כד אות ז'    תן עד שיתפשט ותוכל להשיגו.         כתר כתב שהגאונים פרשו לשון המתנה כמו כתר לי זעיר רוצה לומר המ 

ָנה, כְּ  ֹון ַהְמּתָ ֶתר, הּוא ְלש  תּוב )ִאיּ ּכֶ ּכָ ֶ ר מֹו ש  ּתַ ב   ִלי ְזֵעיר",   ֹוב ל"ו(: "ּכַ ֵ ֶאְתַיש ּ ֶ ן ַעד ש  ֶכל, אֹוֵמר: ַהְמּתֵ ֹוֲאִלין ֶאת ָהָאָדם ֵאיֶזהּו ש ֵ ש ּ ֶ ש  י ּכְ וכן הוא     .ּכִ
 נורא כדמצינו באליהו שאמר לאיוב כתר לי זעיר ואחוך.מדת החכם שאינו נבהל להשיב פרש הברט באבות פ"ה  

   שיש"ק ח"ו, סעיף רנ"ה(.עיין  )   כול להמשך כל החיים.בר עליו רבינו כאן י צ"ע הרי ההמתן שמד   -עט המתן לי מ   קמט

ָרחֵ   ונ"ל התירוץ שזה  ּבְ ֲעבֹד ַיֲעקֹב  ְהיּו ְבֵעינָ בחי' הכתוב בראשית פרק כט )כ( ַויַּ ַויִּ ִנים  ָ ַבע ש  ֶ ַאֲהָבתֹו ֹאתה: שקשה הרי  ל ש  ּבְ ָיִמים ֲאָחִדים  יו ּכְ
ואפשר לומר שכשהאהבה היא לא לדבר הגשמי אזי ההתקשרות לדבר בדרך  ותר את אריכות הזמן  שהייחול גורם להרגיש ימדרך הטבע  

 בר זכה נפסקה ההתקשרות שמבחי' זו.של געגועים היא יותר ממה שאחר שכבר זכה לה ואף להיפך כי אחר שכ 
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יו, נמצא שגם שם היה המתנה על מנת  רת הקב"ה עלק גזריו להצדי דב ע  כדי שימתין מעט וישמאליהו לאיוב  

 . לגלות כבוד אלקים )נע"נ( 

 ה לסייע לבעל התשובה  -כיצד מאיר שם אהי  עתה יבאר
אפשר   י כי הכלל שא ,ה בבחי' אחור-פנים דהיינו הארת השם אהי  ומבאר שתחילה מאיר לו בבחי' הסתרת

, לכן מוכרח גדול בשבילוכמקיף זה אור  אפילו רק י כ ,רדול ביושר גאו ות רעות וגאווה,מד בעללהאיר לאדם 
להאיר לו באחור שפירוש כמו אדם הנכנס למקום מסוכן וכל צעד קדימה שב לאחור לבדוק שלא רודפים 

זר  מתפשט להאיר בחשש שמתקדם וחו אהואזי דין ל קום שמשם הקדוש שבא להאיר בכך הלהזיקו מאחור. 
    .ומתקדם

ות ונסיונות אי אפשר לומר בטא בשפיכות דמים דהיינו בזיונה באחור מת -אהי  הארת השםן שכיו ש אלא
לך מוליכין  אזי בדרך שאדם רוצה לי  ,כי כל זמן שאדם מחזיק עצמו בסדר ,ליבו לשובאת שמדובר קודם שנתן 

 ,ן לטפל בושוב בתשובה אזי מתחיליויכול לחשוב שכבר זכה להיות האדם השלם, ורק ברגע שמבין ל ,אותו
 קדוש. ת משיג שם הויה הו להיולהכינכדי 

שכל תשובה מתחילה מהארה גדולה של תשובה על האדם שהיא למעלה ממדרגתו  \קנ/ עוד מבואר בלק"ה
  ,מחרת לוקחים ממנו את האורלו ,הארה לזמן קצר כגון ליל הסדר של פסח לכן היא ,כלים לקבל אותה ואין לו

כין כלים ע"י דין דייקא דהיינו נסיונות ן לו להמסייעי  הםשב  ,מרל ספירת העוט ימי הדין ש "מתחילין ואזי מ
  אלא שעכשיו הואבתחילה האיר לו שביושר כמו ים לחזור ולקבל הארת השם הנ"ל לל ידם מכין כעובזיונות ש
ה  -נה עילאה שפא הי , וכל זה עובר על כל בעל תשובה שבתחילה מאיר לו אור גדול של אמת מבי בכלים
ממנו אלא רשימו שמכוחו יש לו כח לעמוד בכל הנסיונות הבאים עליו "כ לא נשאר ואח וש לזמן קצרהקד

 .עד שזוכה לתקן עצמו ה אבל באחור כנ"ל-מאותו השם אהי 
מצידו כבר עשה כל שביכולתו להכניע היצר הרע   אהוש שה ביושר הפירו-וכשיש לו כלים להארת שם אהי 

וכשהאדם עושה מצידו כל שביכולתו אזי  יא.פ בבחי' אתכ  שהוא, אלא חא בכנמצ הרעאבל עדין  ,ותוולזבוח א
   הקב"ה משלים והורג את היצה"ר הגשמי מליבו ונעשה ליבו חלל בקרבו ואזי זוכה להארת שם הויה.

ובכל משך  דהיינו כל    ,התשובהלמה  שנשאבל קודם     זמן ההמתנה, קודם שהשלים תשובתו בכל מעשיו 

ברצון, רק  ולא  ב  מדותיו  שזוכה  שהואאפרסעד  אלקיםה  מון,  בחי  כבוד  בבחי'  אהיה  שם    'אזי  לו  מאיר 

 שכיון שבזמן הזה עדין עובר עליו ירידות ועליות כמבואר לקמן בחי' עיל ונפיק .  \קנא/בהסתרת פנים ממנו

 
כל כך הרבה  הב את רחל שאף שעבד  ( שפירש שיעקב כל כך א על הפסוק הזה )בשם ר"א מבלגנצי על יחזקאל צד כח   עיין תורה שלימה ו 

 שנים עדין היה נראה לו שהוא אונה את לבן ולא להיפך כי בשביל דבר כל כך גדול היה נראה לו שראוי שיעבוד יותר.

להיות ונראה   צריך  ההת   שכך  על  שיתענג  ל ההמתן  שרוצה  הדבר  ומעלת  גודל  את  יבין  וגם  להש"י  הגעגועים  בעצם  בו  קשרות  זכות 
 ין לא מגיע לו.ותו שכמה שימתין עדי ומאידך את שפל 

מט   עוד שמעתי מהריצ"ח  זה כלל לא -)תורה  הרי  זמן שיחכה  נצח כמה  וכלפי  נצח  עוה"ב שהוא  שכר  הוא  כיון שהאפרסמון  עומד    יז( 
 אעפ"כ נקרא רגע.אומר הקב"ה "ברגע קטון עזבתיך" שהרגע הזה כבר נמשך אלפיים שנה ו באותו יחס.  וכעין זה מצינו ש 

הּוא ְיִציַאת ִמְצַרִים. ַוֲאַזי    -אות ג'  כות ראש חדש הלכה ג  הל   -  וטי הלכות או"ח ליק   קנ ֶ ַסח ש  ְבִחיַנת ּפֶ ּוָבה ּבִ ש  ל ּתְ ֶ ּה ש  ְרּכָ ְך הּוא ּדַ הּוא יֹום  ּכָ

ְך הּוא   ּכָ ְוַאַחר  יטֹוב  ּכִ ָהעֶֹמר,  ְסִפיַרת  ּוֵביְנַתִים  בּועֹות  ָ ש  ל  ֶ ש  ִהְת   יֹום טֹוב  א  ּבָ ה  ְתִחּלָ וּ ּבִ ש  ַהּתְ ָרה,  עֹוְררּות  ַהַהְסּתָ ּלּות  ִהְתּגַ ְיֵדי  ַעל  ַמְעָלה  ִמּלְ ָבה 
ְתש   רּוז ּוִמְתעֹוְרִרין ּבִ ֹוְמִעין קֹול ַהּכְ ַעל ְיֵדי ֶזה ש  ֶ יִחין אוֹ ש  ְך ַמּנִ ּוב ְוֵליֵלךְ ּוָבה ְוַאַחר ּכָ ִריְך ַלֲחזֹר ְוָלש  ּצָ ֶ א ְלַדְרגָּ תֹו ֵליֵלְך ֵמַעְצמֹו, ש  ְרּגָ א ְלַטֵהר   ִמּדַ

ָאז ָהָיה  ּוְלַקּדֵ  ֶ ֶכף ַאַחר ְיִציַאת ִמְצַרִים, ש  ִהיא ּתֵ ֶ ִחיַנת ְסִפיַרת ָהעֶֹמר, ש  ה ּבְ זֶּ ֶ מַ ש  ַעְצמֹו ִמיֹּום ֶאל יֹום, ש  ּוָבה ִמּלְ ש  ְעָלה ַעל ְיֵדי קֹול  ִהְתעֹוְררּות ַהּתְ
ָרה  ַהַהְסּתָ ּלּות  ִהְתּגַ ל  ֶ רּוז ש  ְוַאַחר כָּ   ַהּכְ "ל  ּנַ ִלְסּפֹ ּכַ ְצִריִכין  ִמיֹּום ֶאל  ְך  ַעְצמֹו  ּוְלַטֵהר  ש   ְלַקּדֵ ֵדי  ּכְ ה  ּדָ ַהּנִ ל  ֶ ים ש  ְנִקיִּ ְסִפיַרת  מֹו  ּכְ בּועֹות  ָ ְבָעה ש  ִ ר ש 

ִמּדַ  ְך זוֹ יֹום  ְוַאַחר ּכָ א  א ְלַדְרּגָ ְוָגבֹּהַ ְרּגָ ְוֶעְליֹון  דֹול  ּגָ ַעת  הּוא ּדַ ֶ בּועֹות, ש  ָ ִחיַנת ִמ ִכין ְלש  ּבְ בּועוֹ  ְמֹאד  ָ ל ש  ֶ ָאז  ְקֶוה ש  ֶ "ל, ש  ַהּנַ ֲאָמר  ּמַ ּבַ ם  ָ ַתב ש  ּכָ ֶ ת ש 
ּוִבְבִחינָ  ָראּוי  ּכָ ֵלמּות  ְ ש  ּבִ ּוָבה  ש  ַהּתְ ל  ֶ ש  ּקּון  ַהּתִ ר  ִעּקַ ּובְ הּוא  בּועֹות  ָ ְוש  ַסח  ּפֶ ל  ֶ ש  זֹו  טוֹ ה  יֹום  ל  ֶ ש  ה  ָ ש ּ ְקדֻׁ ש   יֵּ ֶ ש  ַהְינּו  ּדְ ְסִפיָרה,  ה  ֶאְמַצע  ְתִחּלָ ּבִ ב 

ֶ ּוַבּס  ַהְינּו ש  בּועֹות, ֹוף, ּדְ ָ ְך הּוא ש  ַסח ְוַאַחר ּכָ ל ּפֶ ֶ ּוָבה ְוהּוא יֹום טֹוב ש  ש  ל ִהְתעֹוְררּות ַהּתְ ֶ ה ש  ָ ש ּ דֻׁ ה ִהיא ַהּקְ ְתִחּלָ דֹול    ּבִ ַעת ּגָ ִחיַנת ּדַ הּוא ּבְ ֶ ְמֹאד,  ש 
וּ  ש  ַהּתְ ּקּון  ּתִ ִחיַנת  ּבְ ִמְקֶוה,  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ֶ ֵלמּות. וּ ש  ְ ש  ּבִ ְסִפיָרה,ָבה  בּועֹות    ְבֶאְמַצע  ָ ִלְזּכֹות ְלש  ֵדי  ּכְ ַעְצָמן  ין  ִ ש  ּוְמַקּדְ ְמַטֲהִרין  ֶהם  ּבָ ֶ ַהחֹל ש  ְיֵמי  ֵהם  ֶ ש 

ִחינָ  "ל. ְוזֹאת ַהּבְ ּנַ ְכָלל ּוִבְפָרִטיּּות בְּ ּכַ ּמּוָבא.ה ִהוא ּבִ  ָכל ָאָדם ּוְבָכל ְזַמן ּכַ
פנים ממנו  ה  -קודם התשובה בחי' אהי   קנא אהי כ   –בהסתרת  פירוש  כן  דהי -י  שקודם  ה  משמע  וכאן  האמיתי,  בשמי  מתגלה  ינו אהיה 

ה אבל ביושר.  -השם שיתגלה הוא אהי   התשובה הכוונה לקודם השלמת התשובה, וכן משמע בלק"ה ספירת העומר א אות א שגם בסוף
ביו"ד בשר  ו  )וכן  יסוד שכתב שם  ב[ נ"ל לפי לק"ה ספירת העומר שם עפ"י  ]ד  ובה היא בחי'  ( בשם הבעש"ט, שכל תששנתעלם מן העין 

שכבר    יציאת מצרים שבליל הסדר מאיר האור ביושר ע"י ש"פוסח" על מדרגתו ולמחרת חוזר ונעלם ומאיר רק בבחי' אחור עד שבועות

בל עיין  א הסדר ובשבועות.      ה ביושר בליל  -ומאיר שוב מה שהאיר בליל הסדר, ולפ"ז מאיר שם אהי הוכנו הכלים במט' ימי הספירה  

מצרים  אהי )לר  יד  שם  מאיר  שבתחילה  חבר(  יצחק  עצמו  -בי  ומזמן  וכשמבין  באחור  אהי ה  לו  מאיר  אזי  וממתין  כסדר  -ורוצה  ה 
הויה משיג  מדרגתו  בעיבור   וכשמשלים  אז  עד  כוו     .שהיה  צ"ע  הויה  ואמנם  לו  אין  התשובה  שקודם  רבינו  מלשון  באמת  כי  הלק"ה,  נת 

שבאמת לגבי המתגלה בסוף הפשט הפשוט הוא כפי שביאר רבי יצחק חבר, כי    ך להתגלות בסוף. ונ"ל שם הויה הוא השם שצרי משמע ש
בה, לכן כל מדרגה לא נגמרת  ל לומר שיש אפילו רק בחינת סוף לתשו ה היא הויה בלשון עתיד. אבל אולי רבינו לא סוב -משמעות אהי 

התשובה,   נגמרת  כאילו  שזה  בהויה  היא אצלו  מדרגה  סוף  כל  אה   אלא  שוב  בו  מאיר  בבחי'  -י שמיד  ומתגלה  נעלם  ושוב  יותר  גבוה  ה 
מצרים. עיין  עוד בענין תשובה שהיא בחי' יצאת      אחורים לעוררו להכין כלים יותר מזוככים וכו'.    ועיין ביאור הליקוטים אות ג'           

 ב'.  י' לאות  הוספה בהוספות לעיון   
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בוע, לכן עדין עדין לא נתגלית הויתו האמיתית בגילוי ק  א"ע למיהוי בעולם  \קנב/עדיין לא הכיןכי  

   .לבחי' חוטא בבית המלך, לכן מביט בו בחשש בחי' הסתר פניםשלא יפול  ווח ב"ה יכול לבטאין הקב

 *,  דםמטריא י ג אהיהוהסתרת פני 

  א אה אהי ינו  י ם דהי ינו כשכותבין השם באחוריי. ה[קנה]   כמובא  דם  'אהיה הוא בגימ  [קנד]   כי אחורי שם  קנג' פי  -הגה
   ע"כ הגה. –: דםשעולה  יההאי הסתרת פנרת והחז  'בחיהו וז  דם ', הוא בגי\קנו/ ורשחוזרין בכל פעם לאח אהיה

דהיינו חרפות   [קנז]   שפיכות דמיםבחי'    ממנוה כיון שמאיר באחור אזי נמשך  -שמהשם הקדוש אהי היינו  

כי כל זמן שלא זכה לכבוד    \קס/ובוזי יקלו  \קנט/, ע"ש )שמואל א' ב'(נים בכל מיני אופ  \קנח/ובזיונות
כשעדיין לוקח לעצמו  כי    ,ו מקילים בכבודוא בעצמגם הו ולכן  קב"ה כראוי  דין לא זכה לכבד את האלקים ע

כבוד אפילו מעט הוא נחשב מבזה את המלך כמבואר בתורה קצד לכן גם ההנהגה כלפיו משמים היא שלא  

, כי עדיין בזוהווגם בני אדם לא יעשו רצונו ועוד י )כמבואר בתורה פב תנינא(  אלא הפך רצונו    ילך לו כסדר
השמאלהדם   שבלשבחלל  מ\קסא/ בי  ששם  היצ.  י'([קסב]   ר"ה דור  )קהלת  כמ"ש  ולב    \קסג / , 

 
צ"ע משמע כאן שקודם התשובה הכוונה קודם שזימן עצמו לשוב.   וצ"ל שלשון לא הכין    –כי עדין לא הכין את עצמו למהוי בעולם    קנב

 לא גמר להכין לעצמו כלים לגלות הויתו האמיתית.   עצמו אין הכוונה לא זימן עצמו אלא ש

ן ומזומן, כי לכאורה לפי רבינו כאן צריך לומר להפך הריני מזומן וגם מוכן.   קיום מצווה הריני מוכ ן חז"ל שאומרים לפני  לפי זה צ"ע לשו 
מצו  קודם  כי  הזימון  שלפני  להכנה  הכוונה  שם  כי  לזמ ואולי  ואח"כ  עצמו במעשים  להכין  צריך  מתחיל  ה  בתשובה  בכוונה אבל  עצמו  ן 

 מזימון ואח"כ הכנת הכלים.
     , וסיף במהדורת תקפאפירוש של מוהרנ"ת שה  הוא  קנג

 עניין אחורים עיין ע"ח ש"ו פ"ח  קנד
 עיין ע"ח שער טז פ"ג ושער הכוונות דרוש א' דפסח  קנה
לכאורה   קנו לה   צ"ע  מהסוף  שמתחיל  הכוונה  המבוא אחור  האחור  ואילו  היהא,  דהינו  צעד  תחלה  שכל  אלא  כסדר  דווקא  הוא  כאן  ר 

גם האחור שלא כסדר הוא דין, אבל כאן מדבר על    שמעתי מהריצ"ח( שאמנם בזה נ"ל )עפ"י מה שש   קדימה חוזר מההתחלה.  והביאור
סוג אחור שהוא בחי' פחד מהקליפות כי באמת המהלך  שזה כאדם    דין שהוא רחמים גדולים דהיינו על  הוא קדימה אל הקדושה אלא 

מהסטרא  פחד  בליבו  יש  לכן  הקב"ה  אל  כראוי  עדין  מחובר  שאינו  כי    שכיון  לו,  האורבת  אליה אחרא  שייך  שהוא  היה  אומרת  ,שהרי 
פניו  מחזיר  פעם  שכל  ונמצא  אחריו.  רודפים  אם  לראות  לאחור  פניו  מחזיר  הוא  צעד  שכל  היא  הקב"ה,  אל  שלו  ההליכה  לכן    אצלה, 

דין הוא    הם בחי' דין כי   ם וריי וכל אח   םה אחוריי -מחזיר פניו ממנו לכן נקרא אופן זה של השם אהי   מהקב"ה ואזי בבחי' ה' צלך גם הקב"ה
נסתרת נידון    השגחה  יהיה  יחטא  אם  אזי  כי  בגלוי  עליו  ההשגחה  שתהיה  א"א  כראוי  בתשובה  חזר  לא  שעדין  כיון  כי  לטובתו  זה  וגם 

   עצמו לפעמים מחזיר פניו מהקב"ה אזי גם הקב"ה מחזיר פניו ממנו.   יני המלך, לכן לטובתו כל זמן שהוא ב כחוטא בבית המלך לע 

אר גם בתורה סב אות ה' עי"ש סוד התענית שהוא הויה אלקים באחור גמט' רעב, שעי"ז  מפחד הקליפות מבו   רים ענין זה של שם באחו 
נתגלים  ואזי  לקליפות  יניקה  ואין  האחורים  ל   נדבקים  משמע  שאצלינו  וצ"ע  דקדושה.  מאיר  הפנים  שהשם  בגלל  בהסתר  שהפנים  הפך 

ואולי כי שם הוא אור שלעתיד לבוא ולכן זה חסד גדול  ט' עב שהוא גמט' חסד  תנינא שהויה באחור גמ באחורים.  עוד גם עיין תורה ח  
 של תפילין בחי' לאה בחי' בינה[   בחי' קשר שעכ"פ בבחי' אחור אפשר לזכות לו בבחי' וראית את אחורי שנאמר למשה ] 

 אבק רציחה.  -נת פנים תשובה שער ג' קלט הלב "מ נח:  עיין אלשיך עה"פ )בראשית ט ו( שופך דם האדם באדם. שערי  ב   קנז
תני תנא קמיה דרב נחמן בר יצחק כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמים אמר ליה שפיר קא אמרת  ב"מ נח:(  כמבואר בגמ' )  קנח

אבות דברו במי שרגיל  בות ג יא מבואר שאין לו חלק לעוה"ב וכתב הרמב"ם )תשובה ג יד( שב ורא. ובא נא ליה דאזיל סומקא ואתי חודחזי 
ו( שופך דם האדם    ר חסידים אות נד איזהו רציחה שאינה ניכרת לעינים זו הבושה.  בזה.   עוד עיין  בספ  עיין אלשיך עה"פ )בראשית ט 

י: משמע שהלבנת  אי "באדם" דמשמע בתוכו ומתרץ היינו  באדם דמו ישפך" מקשה מ  הלבנת פנים שנשפך דמו בתוכו.   עוד עיין סוטה 
 חה ממש.  ועיין שערי תשובה שער ג' קלט שהלבנת פנים נקראת אבק רציחה.  ביהרג ואל יעבור כרצי ים לומדים מתמר שהיא  פנ 

ו את ענשו אומר שם בפסוק  עי בניו ובסיום התוכחה לפני שמנבא ל שאומר הנביא לעלי הכהן על פש  הפסוקים שם מדברים מתוכחה   קנט
ָר  ם ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ִיש ְ יְתָך ּוֵבית ָא ֵאל ָאמֹור ָאַמְרּתִ ל' ָלֵכן ְנאֻׁ ד ּובַֹזי ֵיָקּלּו:    י ּבֵ ַדי ֲאַכּבֵ י ְמַכּבְ י ּכִ ם ְיהָֹוה ָחִליָלה ּלִ ה ְנאֻׁ כּו ְלָפַני ַעד עֹוָלם ְוַעּתָ     ִביָך ִיְתַהּלְ

   אסתלק מהם: מאליהם, מש   -ובוזי יקלו    -  פרש"י 
ה'. ואמנם אפ משמע שכל מי שלא השלים תשובתו הוא בכ   –  ובזי יקלו  קס ית' הרי בכל תנועה  שר לתרץ כיון שכלפי רלל מבזי  וממותו 

אין לומר שהכוונה    אבל באמת שאינה ביטול גמור הוא מורד במלכות מלך מלכי המלכים וכן מבואר בתחילת תורה מט תנינא עי"ש.   

עפ"י פירוש רש"י שם  הענין    ונ"ל ביאור   .ל רון כמבזה את הש"י שהרי מדובר באדם שמזמן ומכין עצמו לתשובה כנ" כפשוטו שיש עליו ח 
עד אז אין  שב  במי שהשלים תשובתו לכן  שייך רק  וזה  הוא כבוד אלקים  כיון שעיקר הכבוד  כיון שאסתלק מהם דהיינו  יקלו ממילא  וזי 

ו דהיינו שכבודו  ' הסתרת פנים כנ"ל ולכן באמת לא זוכה לכבוד אלקים וזה הכונה יקל כול לשרות עליו אלא מסתלק ממנו בבחיהקב"ה י 
 שאז נקרא חשוב ומכובד באמת כי כבודו הוא כבוד הקב"ה.  ן קל כלפי כבוד אלקים  עדי 

ז בפסוק  יצה"ר מתיחס לחלל השמאלי שבלב ושנרמ רבינו( היסוד שם  וד )לשון זה לא מצאתי בספר ק   –  הדם שבחלל השמאלי שבלב   קסא
מט:   דף  זהר  בתיקוני  כבר  נמצא  וכו'  לימינו  חכם  לב  ד בקהלת  ובריש  צח:  דף  דו ובסוף  מדוע  וצ"ע  קיז:   מדור  ף  שם  שמאלי  בחלל  וקא 

העכ  הדם  בגשמיות  ואילו  בו,  שהתלבשה  הגוף  ועזות  הדם  מעכירות  הבאות  הרעות  מידות  היינו  היצה"ר  הרי  דווקא  היצה"ר  נמצא  ור 
ש כידוע  הימיני.  לריאה בחלל  אותו  ושולחת  הגוף  חלקי  מכל  דם  ששואבת  משאבה  הוא  הגשמי  ולק   הלב  לנקות  חמצן  אותו  לקבל  רר 

ם דם מחומצן לכל חלקי הגוף.  יש בו שני חללים שהמחיצה ביניהם ללא פתח וכל חלל הוא משאבה שבה יש חדר ועליה  וחוזרת להזרי 
  ליות ביחד מתרחבות וכן כשהעליות מתכוצות אזי החדרים מתרחבים.    פן ששני החדרים ביחד מתכוצים אזי הע פעולת הלב נעשית באו 
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לשמאלו השלים ,  כסיל  שלא  ומי  הרע,  היצר  דהיינו  שבלב  השמאל  בחי'  שולט  הכסיל  שאצל  דהיינו 
דכך דמו בחי' כסיל החפץ בהתגלות ליבו, דהיינו שנגרר אחר תאוות ליבו, כי עדין לא נזתשובתו הוא עדין ב 

י  זה  ידי  הרעועל  עועוא בתוקף  הוין  עדי  צרו  באין  זה  ובשביל  ושפיכות דמים ז.  בזיונות    ליו 
שכיון שאת עצמו עדין מנהיג תוקף ועזות הבא מדמים עכורים והן המידות הרעות לכן גם ההשגחה עליו היא 

כנ"ל דומה  זה, כי זה  \קסד/ באופן  בזיון  ע"י  דמו  דהיינו שם  אקי"ה  הסתרת והחזרת פני    'בחי  שנשפך 

 :ולהחזיר כל הכבוד לכבוד שמיםזכה לזבוח עי"ז את יצרו די שיתוהכל כ "ל, נכ דם 'גימ ה אחור-אהי 
 

כיון ששם   ג' טעמים מדוע ההכרח שיבואו בזיונות על השב בתשובה אחת  ה נסתר  -אהי עד כאן הביא רבנו 
כיון ש ושלישית  יקלו  כיון שבוזי  ף י אצלו בתוקעדין הדם שבחלל השמאלממנו בבחי' אחור גמט' דם ושתים 

   ועתה הולך ומבאר כיצד לתקן זאת: ז )ביהא"ל(.ועו

ע"י שידום \קסז/  קסום דֹ ל  םדַּ שיהפך  קסהלזה,    ןותיקו  יכניע  תרתי משמע את הדמים העכורים שבלבו 

אהי  השם  שאת  ע"י  כח -למחרפיו  יקבל  בעצמו  ממנו  בזיונות  של  נסיונות  של  בדרך  לו  המאיר  ד"ם  גמט'  ה 

כשיודע  לידו כי  למחרפיו  שהבזי ם  ממוזוכר  לתקנון  ית'  בנסיון נו  עומד  בנקל  אזי  מן   דהיינו  ו  שיהיה 
דהיינו כשמבזים אותו    , ולא ידקדק על בזיון כבודו\קסט/ [קסח]   משיבים  ם השומעים חרפתם ואינ

 
כשמתרחבת הימין  דם   בחלל  לתוכו  שואב  הדם    העליה  את  ודוחף  מתכוץ  החדר  ואז  שתחתיו  לחדר  הדם  נדחף  וכשמתכווץ  האברים 

מהריאה   הדם  את  מקבל  העליה  כשמתרחבת  השמאלי  והחלל  שתחתיו  לריאה,  לחדר  הדם  את  דוחף  החדר  וכשמתכווץ  מתכויץ  ואז 
להרב ופ"ז  פ"ו  האדם  )מראה  לאברים.  הדם  את  נמצא   ודוחף  ווינשטוק(   נמצ   משה  העכור  שהדם  שהולך  לפ"ז  והנקי  הימני  בחלל  א 

וכידוע הוא ההופך את המזון לד  ועולה אל הלב  לאיברים בחלל השמאלי. גם מבואר במקום אחר שעיקר עכירות הדמים היא בכבד  ם 
נת חז"ל שנקטו ליחס  ן.        ונראה שכוו ד עם הדמים העכורים החוזרים מהגוף נמצא שהוא קשור דייקא לצד ימי לההתנקות ולהתחצן יח 

שמאל לסט"א מצד שהשמאל דייקא רומז לסט"א לעומת הימין שהוא רומז לקדושה. גם מצינו בחז"ל שמאל דוחה וימין מקרבת ומצד  ה 
ם החוזרים  ה את הדם אל הגוף והחלל הימני בחי' ימין מקרבת כי הוא מקרב הדמי ל השמאלי הוא בחי' שמאל דוחה כי דוח זה אמת החל 
מין פשוטה לקבל את החוזרים בתשובה אע"פ שהם עדין בבגדים צואים. )עיין אבן עזרא עה"פ לב חכם  בחי' המבואר לקמן שי   מהגוף. וזה 

שה  אע"פ  אפ"ל  אולי  עוד  כיו לימינו(.     אבל  עכורים  דמים  שואב  הימני  יותר  חלל  עדינה  היא  פעולתו  הריאה  עד  רק  אותם  ששולח  ן 
וז של יצה"ר המיוחס לצד שמאל שממנו נשלח הדם בחוזק כדי שיגיע  ל יצה"ט ולא לתוקף וערומזת לבחי' החסדים ש כמבואר שם לכן  

 היטב לכל האברים.  

הריאה נכנס לחלל ימין וצ"ע כי במציאות  והדם בשמאל ובשם הגר"א ביאר כי רוח  )א ריד( בשם הזהר שמשכן הרוח בימין    בים החכמה 
 מקבל מהריאה                      חה אליו והשמאל הוא שצא שמתכויץ כשהיא פתו החלל ימין דוחף לריאה ונמ 

 וזוהר רע"מ פנחס רכז:   בתיקוני זהר דף מט: ובסוף דף צח: ובריש דף קיז:   קסב
ֶ )א( זְ   קהלת פרק י קסג יַע ש  בֹוד ִסְכלּות ְמָעט:  )ב( לֵ בּוֵבי ָמֶות ַיְבִאיש  ַיּבִ מֹ ב ָחָכם ִליִמינֹו וְ ֶמן רֹוֵקַח ָיָקר ֵמָחְכָמה ִמּכָ ִסיל ִלש ְ  אלֹו: ֵלב ּכְ

  לעקשו מן הדרך המיומנת שהיא   -חכמתו מזומנת להטותו אל דרך המיומנת לטובתו. ולב כסיל לשמאלו    -)ב( לב חכם לימינו    -רש"י  פ
   תפארת ונוחה לו: 

ועניינו ששכל החכם  שראשו נטוי לצד שמאל  לא יאמר על גוף הלב כי באמצע הוא לכל לחכם ולכסיל אע"פ    -ב חכם  )ב( ל   -אבן עזרא  
ו ובשעת הצורך ימצאנו מיד בכל ענייניו במהרה והפך זה הכסיל, כאילו לב חכם לימינו כי לימין יותר כח מן השמאל ויותר מהירות  עמ

 בני אדם: כי המשל הוא על דרך הנמצא ברוב    ,ן, ואין איש אטר יד ימינו טענה ר היות מבוע הדם שהוא הכבד לפאת ימיבעבו 

 ימין בחי' תשובה כדלקמן ימין עם הכולל גמט' דרך עם האותיות. עי"ש    -רש מהרישא, לב חכם לימינו  עיין מי הנחל שדו   -'  לב כסיל וכו
ארנו החסד שבזה ובאמת יש בזה עד חסד כי הבזיונות הם  אדם בבחי' ה' צלך מידה כנגד מידה וב שהקב"ה מתנהג עם ה   לעיל בארנו  קסד

ה  עזות  שעדיןבחי'  העזות  את  בת  משברת  כמבואר  בו,  הידום  נמצאת  היא  העזות  עיקר  ובאמת  בעזות,  אלא  א"א  עזות  שנגד  כב  ורה 
 .ן שגם היא משברת את עזות הגוף והיצר וישתוק שהאדם עומד כנגד יצרו בעזות אבל יש גם בחי' עזות בכל בזיו 

 שיהפוך   -בתרלו   קסה 
 כך מנוקד בתקפא   קסו
 יה.הנחל ד"ה משם הק' הו   עיין מי  –שיהפוך דם לדום    קסז
 עיין שבת פח:   קסח
תנו רבנן עלובין ואינן עולבין שומעין חרפתן ואינן משיבין עושין מאהבה ושמחין    -הוא מלשון חז"ל בגמרא שבת דף פח:    הלשון הזה   קסט
 ת השמש בגבורתו.  סורין עליהן הכתוב אומר ואוהביו כצא בי 

ורין זה בחי' ידם ואינם משיבין זה  אורה נראה ששמחין ביס לא כתב וכו' אע"פ שלכ רבינו הביא המאמר רק עד אינם משיבין ו   צ"ע למה 
 ישתוק.  

חידושי   מאמר חז"ל  ועיין שם  עולבים"  ואינם  "הנעלבין  הגרסה  לו: ושם  בגיטין  גם  נמצא  ח   זה  יעקב שכתב. שדקדקו  עין  על  ז"ל  גאונים 
ותים שאינם נעלבים  ן נעלבים ולא מכת הפח ייקא ע"י שהן דייקא כ לומר נעלבים היינו כי הכל לפי המבייש והמתבייש שמעלתם היא ד 

עול  אינם  ואעפ"כ  לעלוב  במה  להם  שיש  דהיינו  עולבים  נקט  וכן  עולבים,  אינם  ואעפ"כ  נעלבים  )הצדיקים(  הם  רק  והמשך  כלל,  בים.   
 ה דהיינו מאיפוק לשם שמים וכו' עי"ש.  המימרא היא עושים מאהב 

כן   מה שכתב שמעלתם  שאד   שדייקא  צ"ע אפשר  הו נעלבים  האמת  ידיעת  מתוך  כי  ם  כלל  נעלב  שלא  עד  עצמו  בעיני  שפל  כך  כל  א 
אופ  באיזה  כפשוטו אבל  לא  שאפילו אם  בזיון כאמת  כל  ומקבל  ממנו  גרוע  אין  שבאמת  שאמרו  מאמין  כפי  גרוע  כזה  הוא באמת  דק  ן 

ת חסרון תאוות  כל מאוויו רק לספק א   ל להיות טוב יותר אלא ליו. ואינו דומה כלל לאדם פחות ערך שלא מתבייש כי לא אכפת לו כל ע 



 46.ח  -דף ו:      מוהר"ן                               תורה ו                                 ליקוטי                     

ומקבל ולא ועז לגרום לאדם    יהיה שומע  כי טבע הדם כשהוא בתוקף  וגם לא מדקדק כלל על כבודו,  משיב 
ולהת כבודו  ועל  עס עלפרץ במענה כלהקפיד על  ליבו   מבזהו,  ומשליט השכל על תאוות  ידי שמכניע טבעו 

 .\קע/ים שליטה עליונהפך גם הדם לדום כמ"ש ליבי חלל בקרבי, דהיינו שנעשה גם טבעו שאין לתקיפות הדמ
לו "ה מפיל  , אז הקבגמרי כל שביכולתוומכניעו לעד שזובח את יצרו    \קעב/ [קעא]   דם לה'שמקיים  וכ

דם לה'    \קעה/  קעד( זכמ"ש )תהלים למי לגמרי  צה"ר הגש נו את הי ממ  מבטל  נו שהקב"היי דה  קעג חללים
אזי    ,והתחולל לו כנ"ל  וישתוק  ידום  תקיים  דרשו שאם  )כשדרז"ל   ,\קעו/יפיל לך חללים  'והווחז"ל 

ז מחסו  \קעח/  [קעז] ('.גיטין  תן  אותך  המצערים  אדם  שבני  הוא  בגמרא  שמתפרש  כפי  הפסוק  בפיך פשט  ם 

 
יותר. כמבואר חזקות  מוותר על תאות הכבוד כדי לספק תאוות  ועלת עתה  ליבו  א   במקום אחר   ויצר  לו  שרבינו אמר שלפעמים אדם  ין 

 צלו תאווה לדבר אחר.  תאוה לדבר אחד בגלל שמתגברת א 
הדמים שבליבו ועד שנכנעים לגמרי    יט את השכל על תקיפותנכנע דהיינו שהוא משל תחילה היצר    הכוונה שזה נעשה בשני שלבים   קע

 ונעשה לו טבע טוב שאין כלל תקיפות לדמים בבחי' ליבי חלל בקרבי.

 עיין תורה פב   קעא
ְוֶזהּו  בהמשך המאמר עושים מאהבה דהיינו שלא משיבין בגלל אהבת ה' עי"ש.  קא כמבואר בתורה פב שזה כוונת חז"ל  דיי   דום לה'  קעב

ים   י זֹא 'ְועֹוש ִ ּכִ ִלְפָעִמים  ֵמַאֲהָבה',  ִחינֹות,  ּבְ ֵני  ְ ּה ש  ּבָ ש   יֵּ ֶ ש  "ל.  ַהּנַ ֹנַגּה  ִחיַנת  ּבְ ֶזהּו  ַמ"ל,  ְ ִחיַנת ַחש  ּבְ ִהיא  ֶ ִתיָקה ש  ְ ַהש ּ ְוִלְפָעִמ ת  ה,  ָ ש ּ דֻׁ ּקְ ּבַ ים  ִנְכֶלֶלת 
ַהנַּ  ְקִלּפֹות  לש   ָ ַהש ּ תֹוְך  ּבְ ה,  ִלּפָ ּקְ ּבַ ִחינַ ִנְכֶלֶלת  ּבְ ֵהם  ֶ ש  "ל."ל,  ּנַ ּכַ ה  ֶחְרּפָ יֹוֵתר,    ת  ּבְ ִיּסּוִרים  לֹו  ֹות  ַלֲעש  ֵדי  ּכְ ַלֲחֵברֹו,  ֹוֵתק  ש  הּוא  ִלְפָעִמים  י  ּכִ ַהְינּו 

ִתיקָ  ְ זֹאת ַהש ּ ּבְ ֶ יוֹ ִנְמָצא ש  ִלּפָ ה הּוא ְמָחֵרף ֶאת ֲחֵברֹו ּבְ ּקְ ִחיַנת ֹנַגּה ּבַ ִתיָקה, ּבְ ְ ְבִחיַנת ֶחְר ֵתר. ְוָאז ִנְכֶלֶלת ַהש ּ "ל. ֲאבָ ה, ּבִ ּנַ ה ּכַ ה ֵמַאֲהָבה  ּפָ עֹוש ֶ ֶ ש  ל ּכְ
ִחינַ  ש  ּוְלָחֵרף ֶאת ֲחֵברֹו, ֲאַזי ּבְ ֵאינֹו רֹוֶצה ְלַביֵּ ֶ ֹוֵתק ֵמַאֲהָבה, ֵמֲחַמת ש  ש ּ ֶ ה.  ש  ָ ש ּ דֻׁ ּקְ תּוב אֹוֵמר: ת ֹנַגּה ִנְכֶלֶלת ּבַ ן ֲעֵליֶהם ַהּכָ ֵצאת    ְוַעל ּכֵ "ְוֹאֲהָביו ּכְ

 ֶ ְגבּוָרתוֹ ַהש ּ  ", ֶמש  ּבִ
 ללים )כלשון הגמ'(חללים ח   -מתרצו  קעג
 )תהלים לג( בתרלד )בלוח תיקון( ובתשכט תוקן,    -בתקפא  קעד
ְרכּ תהילים פרק לז )ז( ּדֹום ַלידָֹוד ְוִהְתחֹוֵלל לוֹ   קעה  ַמְצִליַח ּדַ ְתַחר ּבְ ה ְמִזּמֹות:  ַאל ּתִ ִאיש  עֹש ֶ  ֹו ּבְ

ליבי חלל  )בתהלים(  וכן    , דהיינו מתבאדמה  חלל  ימצא  )דברים כא א( כי  שון  חז"ל דרשו חללים מל   –  חללים היינו וליבי חלל בקרבי   קעו
אצלו    וכמבואר בתורה ח' שהמכניע עדין נמצא   אלא הרגו,  משמע שלא רק הכניע אותו   ,בקרבי דרשו חז"ל שדוד המלך המית את יצרו 

ולקמן    .כניע אותו י שרק    ולא מספיק   , בוד אלקים יכול לזכות לכ   ,הגשמי וצ"ע לפ"ז משמע שרק הממית יצרו    .היצר בכח אע"פ שלא בפועל 
לזכות לכבוד אלקים  שהיא בחי' תשובה של עוה"ב כדי    ,עדין צריך לתשובה על השגתו   ,שגם אחר שהרג אותו עוד יותר  באות ג' יבואר  

 ם" היושב על הכסא.ולהיות בבחי' "אד 
 עיין שם תוס' ד"ה השכם בפי' השני   קעז
עוקבא   -  .גיטין ז  קעח מר  ליה  בני אדם    שלח  ובידי למסרם למלכות מהו לרבי אלעזר  עלי  ליה אמרתי אשמרה    .העומדים  וכתב  שרטט 

ה קא מצערי לי טובא  שלח לי   .שרשע לנגדי אשמרה לפי מחסום אף על פי    , דרכי מחטוא בלשוני אשמרה לפי מחסום בעוד רשע לנגדי 
השכם והערב עליהן לבית המדרש והן    , ם יפילם לך חללים חללי   דום לה' והוא   , ולל לו שלח ליה דום לה' והתח   .ולא מצינא דאיקום בהו 

 .  הדבר יצא מפי ר"א ונתנוהו לגניבא בקולר   .כלין מאיליהן 

ק )סי' ו'( שמוכיח מכאן דהא דאמרו כל שחבירו נענש על  תשובות סי' י"ח( מביא משו"ת צמח צד   בשו"ת חתם סופר )קובץ   -  דף על הדף 
ינו שמענישו ומקללו, דהא הכא קאמר השכם והערב עליהם והם כלים מאליהם.  ל הקדוש ברוך הוא, הי ניסין אותו למחיצתו שידו אין מכ 

גדו  ת"ח  הי'  גניבא  דהרי  היא,  גדולה  דראי'  סופר  החתם  ס וכתב  לקמן  כדאי'  פלגא'  הי'  רק  וצדיק,  בר  ל  שהי'  שם  דאי'  ]וכנ"ל  ע"א  "ב 
בשם רשע, אלא אתא מכח ק"ו, דאם ברשע ישים מחסום    כיון ח"ו לכנות גניבא דבעוד רשע לנגדי, לא  אוריין[, ומה דמייתי הכא הך קרא  

דאי  בקולר, אלמא  לגניבא  נתנוהו  ולבסוף  ימסרנו למלכות,  רבה לא  בגברא  ק"ו  וד לפיו,  וכהצמח צדק,  ידו  על  נענש  חבירו  לא כתשו'  ן 
 ר.מהרי"ו שמחמיר בדב 

עליהן     -ובתוספות שם   והערב  דמדומ   -השכם  כמו  דום  קיח:(  דריש  דף  )שבת  חמה  דינו  י  המוסר  צג.(  )דף  קמא  בבבא  דאמר  אע"ג 
 עכ"ל התוס'. רש קאמר לעסוק בתורה:  אי נמי השכם עליהם לבית המד   .    לשמים הוא נענש תחילה הא אמר ה"מ דאית ליה דינא בארעא 

אד   היינו שתוס'ד  היא  שאז  החמה  ושקיעת  זריחת  מלשון  דום  תחילה  הכוו פירש  המדרש  ולבית  שימותו ומה  להתפלל  כדי  זה  נה  ופי'   .
כרבינו שלא  ותזכה    .נראה  בקרבך  חלל  לבך  יעשה  הקב"ה  ועי"ז  התורה  עסק  ע"י  יקבל  לזה  הכח  ואת  וישתוק  שידום  שני  לשון  אלא 

ה  ן של תוס' שאין הכוונ אבל יש מפרשים גם בלשון ראשו ולא אחור ולא יהיה להם כח לבזותך.   ה בבחי' פנים  -לתשובה ואז תזכה לאהי 
 אלא שיתפלל שיחזור בתשובה.  שיתפלל שיענש גניבא 

וקבא וכשנתקן מר עוקבע  אולי מה שנתנו את גניבא בקולר כי כבר לא היה לו שום תכלית אלא לבזות את מר עאפ"ל  לעיל    עפ"י רבינו 
 .בגניבא לא היה צורך  

זה, כי אם לא היה המבוזה  "ל כי הם תלויים זה בל הוא אצל המבוזה. וצ החלל הוא זה שמצער ומבזה ואילו אצלינו החל   וצ"ע כי בגמ' 
 ו.ה באחור לא היה כח למבזה לבזותו. לכן גם כשזכה עוקבא לתשובה שלימה לא היה עוקבא נצרך לבזות-בבחי' אהי 

בינו  א חלל היינו הרוג. ורון תוחלת ויחול להקב"ה. ורבי אלעזר בגמ' דרש חללים מלשון כי ימצ דרש התחולל מלש  דהיינו שדוד המלך 
חלול מלשון  וריק    דורש  חלל  שנעשה  הוא  והרוג  מהקב"ה,  וריק  חסר  מרגיש  שאני  בגלל  הוא  הייחול  כי  בחי' אחת  הכל  ובאמת  וריק.  

 בעולם מחסרון הנפטר.  

המבזה  מקום אחר בגמ'ב  לה'"  "דום  כלפ   דרשו  וצ"ע  חללים  הפלת  בבחי'  אותך  מבזה  פירוש  לו",  "והתחולל  זה  אותך  בגיטין  הדרשה  י 
זבחים דף קטו:  אה מדרגה נמוכה מאד שנר  וצ"ע. עיין  ובאמת אינו כך כי מדבר בצדיקים כאהרן ודוד    -מצוה שלא לכעוס על הקב"ה, 

 ( את שתוק.)פי' שממית קרוביך  ללים חללים דום לה' והתחולל לו אע"פ שמפיל לך ח וידם אהרן וכן בדוד הוא אומר  
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. ורבינו מבאר שרמזו בדבריהם והוא יפיל לך חללים, לא קעטללים ילם לפניך ח"ה יפלה' ואז הקבותידום ותקוה  
ועל ידי   שיפיל חלל את המצער אותך, אלא שימית את היצר תאות הכבוד והכעס שלך להשיבו במענה חימה,

חלל    ביולדוד המלך על עצמו    שאמר  מה  שדורש חללים מלשון היינו    .זה יהיה לבך חלל וריק מיצר הרע
קט(  [קפ]   יבקרב היה    \קפא/)תהלים  שלא  שהכוונה  עב  תורה  כלללועיין  גשמי  יצה"ר  עי"ז ו  היינו   ,

   : הדם שבחלל השמאלישליטת היצר הרע הרמוז בבחי' תוקף  \קפב/נתמעט

י וזה   זה  כשמקיים  וישתוק,  ומקרבו לאביו שבשמים כא   \קפג/זביחת היצה"ר  'בחי דום  ילו דהיינו שמכפר 

כקר והקריבו  על המזבחשחטו  ועיבן  זו .  )כה לכב"ז  ןוד אלקי, כמ"ש  זובח תודה   \קפה/  [קפד] (שם 
את    \קפח/וכנ"ל שע"י שזובח  על זביחת היצה"ר  \קפז/   [קפו] , ודרשו חז"ל )סנהדרין מג ע"ב(יכבדנני

וזר  הכל שלימות ח  ,ווה אזי לא לחולק לעצמו שום כבוד שמים אלא כל כבוד שמגיע לויצה"ר של ישות וגא

 : בשם ה'וד המלך " שאמר דנני יכבד" וזה הפירושד שמים להיות כבו

 

 גאות 

 
אע"פ שאין זה מוסר דין לשמים שאסור, אלא גם כל תקלה    אם מותר לקוות לזה כישימית אותם אלא שצ"ע  הכוונה    בפשטות חללים   קעט

הק  במחיצת  אותו  מכניסים  שאין  עליה  להענש  הוא  עתיד  פלוני  בגלל  ליהודי  לחשוב  הבאה  צריך  כי  קלח(  )שבת  לעתיד  יהודי  ב"ה  כל 
. וגם במקרים שמותר למסור  להציל אותי כפי רצונו כבר ימצא פתרון כיצד  כאח ולקוות להציל עצמי בלא נזקו אפילו הוא רשע והקב"ה  

אין זה אלא רוע הלב. וכן מצינו  דין לשמים כגון שאין דין בארץ, צריך לקוות שאנצל בלא נזקו ואפילו רשע. כי איזה ריוח יהיה לי בנזקו ו 
 עי"ש.  א גם לא ימצאו חוטאים ות י.( בברוריה שאמרה לר"מ יתמו חטאים כתיב ולא חוטאים ואז ממיל )ברכ 

 ובירושלמי )ברכות ט ה וסוטה ה ה(    'רבי נתן לג געיין אבות ד   קפ 
ָרע  תהילים פרק קט   קפא ְוַהּדְֹבִרים  ְידָֹוד  ֵמֵאת  ְטַני  ש  ת  ּלַ עֻׁ ּפְ זֹאת  י:   )כ(  ִ ַנְפש  יֱדֹוִ   ַעל  ה  ְוַאּתָ ָך  )כא(  ַחְסּדְ טֹוב  י  ּכִ ֶמָך  ְ ש  ְלַמַען  י  ִאּתִ ה  ַעש ֵ ֲאדָֹני  ד 

יֵלִני: כִּ   ַהּצִ ְוֶאְביֹון  )כב(  ָעִני  י:  י  ִקְרּבִ ּבְ ָחַלל  י  ְוִלּבִ ָעְזֵרִני....ָאֹנִכי  )כו(  ם:  ָ רֹאש  ְיִניעּון  ִיְראּוִני  ָלֶהם  ה  ֶחְרּפָ ָהִייִתי  ַוֲאִני  יֵעִני    )כה(  ִ הֹוש  ֱאלָֹהי  ְידָֹוד 
ָך:  ְכחַ  ה ְתָבֵרְך ָקמּו וַ ....ְסּדֶ ה ְוַאּתָ ךָ )כח( ְיַקְללּו ֵהּמָ ּו ְוַעְבּדְ בֹש  ָמח:  יֵּ   ִיש ְ

שליבי חלל בקרבי הפירוש שניטל ממנו היצר הרע ונתן לו יצר טוב במקומו. ובירושלמי )ברכות ט ה וסוטה ה    ' לג ג  בות דרבי נתן ועיין א 
 כול עמוד בו והרגו בלבבו, מאי טעמא וליבי חלל בקרבי.  הם עשה את היצה"ר לטוב אבל דוד לא י ה( שאבר 

ש  –  דם נתמעט ה   קפב מ צ"ע לעיל אמר  ועוז  בתוקף  עדין  תלוי בכמות הדם.  הדם  שזה  ואילו כאן משמע  ועזות הדם  תלוי בתקיפות  שמע 
ועפ"י הסוד  הניכר לעין, אלא כיון שאמרו חז"ל שה אבל באמת כל הענין אינו אלא משל, כי בלב הגשמי אין שום שינוי   דם הוא הנפש 

ים שבבחי' השמאל של הלב והיצר הטוב  של היצר הרע לתוקף הדמ ית תלוי בדם, לכן נמ ידוע שלבד מהחיות הגשמית גם החיות הרוחנ 
היצה  נמשל  ולפעמים כמו כאן  מזוככים  ודמים  עכורים  במקום אחר נמשל לדמים  ימין או  הגוף  לחלל שבבחי'  חיות  "ר לדם מצד שהוא 

נינא מזונא  וף וכמבואר בתורה ח' תהריק מהדם וחיות הג   זות דסט"א וצבעו אדום הרומז לדינים ואילו היצה"ט נרמז בבחי' חלל שממנו הע 
 דנשמתא הך מזונא דגופא.  

בו היצ   –  זביחת היצר הרע   קפג שולט  היצר אולי אפשר ללמוד עד כמה  זביחת  נקרא  וישתוק  שידום  בבזיון שכל  ממה  מרגיש  כי אם  ר, 
כן רוח  דהיינו מחלל הימני מש   שחיותו מצד הקדושה,  זבת אותו, נמצא שכל חיותו מהדם השמאלי הנזבח על ידי היצר, אבל כ חיותו עו 

 הקודש אזי יש לו חיות מהקב"ה ולא מכבוד בני אדם.  

 תהילים נ' כג   קפד
ָדְנִני   תהלים פרק נ   קפה  ַ   פסוק כג זֵֹבַח ּתֹוָדה ְיַכּבְ ֵיש  ֶרְך ַאְרֶאּנּו ּבְ ם ּדֶ ל  המביא לי זבח של תשובה והודאה ע   -רש"י זובח תודה  פ   ע ֱאלִֹהים: ְוש ָ

      מלמד ושם דרך לחוטאים לשוב אלי אני אראנו בישועתי:   ( אני ) לי  השב א   -ושם דרך     נני: עוונותיו הוא יכבד 

דרכו להבין הטובה היא אם  ה והזדמנות אבל ישים עיניו ולבו על  המשים דרכו ר"ל לא יעשה מעשיו בדרך מקר   -ושם דרך    -מצודת דוד  
 רעה: 

 עיין מהרש"א שם   קפו
בן ל  -  סנהדרין מג:  קפז יצרו  אמר רבי יהושע  ומתודה עליו, מעלה עליו הכתוב כאילו כיבדו להקדוש ברוך הוא בשני  וי: כל הזובח את 

בית המקדש קיים, אדם מקריב  נני. ואמר רבי יהושע בן לוי: בזמן שזבח תודה יכבד   ( תהלים נ ) עולמים, העולם הזה והעולם הבא, דכתיב  
כתוב כאילו הקריב כל הקרבנות כולן, שנאמר  מעלה עליו ה   -תו שפלה  חה בידו. אבל מי שדע שכר מנ   -שכר עולה בידו, מנחה    -עולה  

 לב נשבר ונדכה אלהים לא תבזה.  +תהלים נ"א+ זבחי אלהים רוח נשברה, ולא עוד אלא שאין תפלתו נמאסת, שנאמר +תהלים נ"א+ 

תודה"    מהרש"א   עי"ש "זובח  ע"י שכובש    -שדורש  היצר  זביחת  הינו  ו"תודה "זובח"  יצרו להבא  הוי את  הינו  וידוי  דוי על שעבר.  " לשון 
הפירוש     ובמה   ז " בעוה   מכבדו   להבא   יצרו   את  שכובש  במה   דהיינו   פעמים'  ב   ה " הקב   על   דקאי   יכבדנני   של   ן " הנוני '  דב  -ו"יכבדנני" 

  אל ישר   לאלהי   כבוד   נא   ם שי   מדכתיב  לה   ומייתי   הבא   לעולם   חלק   לו   יש  המתודה   שכל   כדלקמן   הבא   בעולם   מכבדו   לשעבר   על   שמתודה 
דהיינו שהמהרש"א לומד שבכל וידוי יש בו        :ק " ודו '  כו   יצרו  את   שזבח   עכן   זה   יכבדנני   תודה   זובח   רבה   בויקרא   רו אמ   וכן   תודה   לו  ותן 

ד נ"ל לדמות  שובה כפי שיבואר לקמן.        עיין הוספות לעיון בסוף התורה כיצ ב ואילו רבינו מפרש שתלוי במדרגת התכבוד עוה"ז ועוה" 
 יא לאות ב   הוספה יצר לשחיטת בהמה  זביחת ה 

זובח דייקא   קפח ה   נקט  באור שמות  בספר  ושחיטה  ולא שוחט כמבואר  בקרבנות  זביחה  דייקא  נרדפים שלשון  זביחה  וקמ"ל הכא  בחולין 
 ר תאווה.שמים דייקא ולא לבש  דהיינו שמתכווין בידום וישתוק לשם 
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)כי מי שסובר שכבר חזר  וחזור קאי  ימיו בעמוד  זמן מסוים אלא כל  כאן מבאר רבינו שתשובה אינה לאורך 
(. ומבאר כאן שתי סוגי תשובה אחת קשורה  \קפט/במהות המושג תשובה היא טעותבתשובה כל התפיסה שלו  

ונקראת תשוב לתיק התשובה הקודמת כיון שלא היתה בשלימות   קן אתששב לתוהיא  ה של עוה"ז  ון המדות 
ושניה היא תשובה של   כראוי,  ישרות  היו  עוה"ב, שהיא אפילו למי ששב בשלימות בגלל מדותיו שלא  בחי' 

ושב על שפגם בותיקן מדות ית', חוזר  זוכה להשיג עוד גדולתו  ית' בגלל יו לגמרי, אבל ע"י שכל פעם  כבודו 
 עכשיו.  פי מה שמשיגמת כלשהיתה מגוש השגתו

כי    \קצא/במדת  \קצ/ לאחוז תמיד  וצריך לבי טהרתי מחטאתיהתשובה.  זכיתי  יאמר    . מי 

כששב  כי בשעה שאדם  דהיינו    \קצב/ (ך)משלי   פעם  עויבכל  אפיאומר חטאתי   לותי פשעתי, 

לבבב  \קצד/ לומר  א"א  \קצג /זה פנייה  \קצו/[קצה]   בר  מדות  \קצז/בלי  מתוקנ  יובגלל  אינן  ות שעדיין 

 
 כבר התקרבתי מספיק אל השם יתברך ותמיד כשמתקרב עוד קצת צריך לעשות תשובה על שהיה רחוק.    ומר דלא שייך ל   קפט

יפה באומ"י  אהי כיון    עוד ראיתי ביאור  משם  הסיעתא דשמיא  דהיינו  -שאת  עצמו  ה  מזמן  רק כשבעצמו  מקבל  למהוי  זמין  אנא  בחי' 
יותר קרוב ית' לכן צריך    להיות  יפסק ממנו הארת שם אהי תמיד לזמן עצמו לעוד ילהשם  ועי"ז לא  ה'  ועין לקמן  -ותר קרבת  ה הנ"ל.   

ל  ברצוא  אבל  אהיה  שם  הארת  הוא  שגם  קסא  אותית  אסק  אלול  שמאי בכונות  דסתרי  תרתי  זה  ושם  מהריסה  השם  שמור  מאותו  רים 
התשובה )כי הריסה היא סניף  יסה, שיהיה בגבול מדת  ואחד קסא ששומר מהר   ה אחד אנא זמין אפילו ברצוא והוא גורם להריסה -אהי 

 הגאות וגסות הלב פגם התשובה( בלי לאבד את מדת התשובה של אנא זמין.
יזכה לכבוד אלקים וזה רק כשיזכה לבחי' לבי חלל    כיון שביאר שהתכלית היא שע"י התשובהצ"ע    -לאחוז תמיד במדת התשובה    קצ

עד שיזכה, א"כ מה מחדש כאן. וגם לא מדבר כאן על אחר שכבר זכה  לעשות תשובה עוד ועוד  שעד שיזכה לזה צריך  בקרבי א"כ פשוט  
, דהיינו ג' מדרגות להגיע  ' כ'( שרבינו מדבר על ג' בחי' תשובה לבחי' לבי חלל בקרבי כי מבואר מדברי מוהרנ"ת )לק"ה קריאת התורה ו 

נקרא אדם היושב  ע על הכסא, ראשונה אנ   לבחי' כבוד אלקים, שאז  ושניה תשובה  זמין,  שזכה  א  עוה"ז קודם  בחי'  עדיין  והן  ל תשובה, 
אח  גם  שרבינו  נט  מוהר"ן  בחיי  )כדמצינו  תמיד  שהיא  השגתו  על  תשובה  ושלישית  אלקים  טעיתי  לכבוד  התבודד  שזכה  למה  שזכה  רי 

דין הדרך  בה הרי תשובה זו היא ע מיד צריך לאחוז בתשו אובד(. ולפ"ז מדבר כאן מתשובה אמצעית,  וא"כ צ"ע למה פתח בזה שתכשה  
לתכלית ואינה בגלל שתמיד צריך לאחוז בתשובה.   ונראה ממה שמבאר דבריו הטעם שצריך תמיד לאחוז במדת התשובה, כי תשובתו  

  נו אומר לו כאן, שזה תמיד כדי לשלול סברא זו שנדמה לאדם שכבר זכה לכבוד אלקים, ורבי   הקודמת א"א שהיתה בשלימות, שנקט כאן 
מדותיו בתכלית, ופשוט שתשובת עוה"ז עיקרה בהמתן ארוך מאד ממילא שייך גם עליה לומר תמיד דהיינו כל    לא שייך כי אם כשיתקן 

אתמול שאינה כראוי. אבל תשובה שלישית ממש מבואר בלק"ה  ן עצמי תמיד וגם לשוב על התשובה של  זמן ההמתן תמיד צריך גם לזמ 
 מרמה עצמו זה דבר פשוט בין לגבי עצמו לבין לגבי מפורסמים רבים(.ים גדולים. )ולמי שלא  '( שזכו לזה רק צדיק )שבת ז' נ

דם לראות את עצמו כאילו  בכל דור חייב א בהגדה של פסח  מאחז"ל  נחלקו בפי'  בספר משחת שמן ח"ד אות א' שראיתי    עוד בעניין תמיד 
יום  התניא פרק מז    ומביא בשם הוא יצא ממצרים   ד"ה  ות החת"ס  בשם דרשקשר לזה מביא  ובה שהכוונה לכל  )דרוש לפסח שנת תקס עמ' רסב 

מדרגה חדשה ואם מרגיש יוצא ממצרים  על הפסוק היום אתם יוצאים בחדש האביב מבאר שהכוונה בכל יום, כי בכל יום עולה ל ואמר(  
 זי עולה לעוד מדרגה עי"ש.א 

השמט   עוד בעניין תשובה תמיד  לק"ה  עפ"י עיין  חנוכה  להלכות  פעמי   ות  שאהי"ה  שכתב  נקודת  מה  עיקר  זה  כי  אמת  עולה  אהי"ה  ם 
מורה יכין את עצמו כדי שיזכה אח"כ  האמת שיחזיק עצמו כל ימיו להכין את עצמו שיהיה לו הויה בעולם, אע"פ שאינו זוכה מיד להויה ג

שיהיה לו הכנה  עבוה"ש היא הכנה כדי  אהי"ה באהי"ה כי כל    הכין את עצמו. דהינו שיתמיד לזמן עצמו לזמן עצמו. עד שיהיה נכלל ל 
 רה ס' אות ב'.  אח"כ. עי"ש. כל העניין ועי"ש שבכלל זה הוא העניין שאמר רבנו שאסור להיות זקן בשיחות הר"ן נא ועיין מש"כ בזה בתו 

ו הלשו   –מדת התשובה    קצא רך כלל מידה  צ"ע הכוונה בו. כי בד ן הזה לא מצינו עוד בלקוטי מוהר"ן אבל בהרבה ספרים אחרים נמצא 
בול ואילו תשובה היא דייקא בבחי' למעלה מהגבול ומדקרי לה מדה משמע שכאן הכוונה לאיזה גבול שיש בה.  ונראה הכוונה  פירושה ג

במדת התשאר לקמן שלעולם לא להפסיק מהמגמה לה לבקיאות שתתב  וכלל את שתיהן  בירידה.  ובין  בעליה  בין  ית'  ובה  יות שב אליו 
מדבר במגמה כללית אין חילוק כלל באיזה מדרגה נמצא. ונקרא מדה כדי לשים גבול שלעולם  י התשובות, כי כיון שלכלול את שתי סוג 

להרוס למעלה מהמדרגה, שגם זה יציאה מגבול  התקרב יותר, וכן גם רומז לגבול שלא  לא לחזור לאחור ולא לעצור מהרצון להתקדם ול 
 מדת התשובה.

י ָטהַ )ט( ִמי יֹאַמר זִ   ק כ משלי פר   קצב יִתי ִלּבִ אִתי: ּכִ י ֵמַחּטָ ר"ל הואיל והכל גלוי לפניו מי יוכל להכחיש    -)ט( מי יאמר    -מצודת דוד        ְרּתִ
 כי עשיתי תשובה עליה:   סיג עון ואני כבר טהרתי עצמי מחטאתיולומר הנה לבי זכה ובהירה מבלי  

צ"ע למה ולאיזה דבר אחר מתכוין,  ונראה  בלי פניות מדבר אחר ו סתבר שכן יצליח לומר  צ"ע משמע בוידוי יותר מ   הלשון אפילו זה   קצג
שוב, לכן היה סברא לומר שאז כן  בתחילת התשובה שאז הוא בהתעוררות גדולה וסיעתא דשמיא גדולה ל בכל פעם  כיון שהוידוי הוא  

שייך  יוכל  לא  שזה  רבינו  אומר  זה  ועל  פניה,   בלי  לומר  הוידוי  כיון  עכ"פ את  נראה  והטעם  מדותי   כלל  תיקן  לא  אין אפשרות  שעדין  ו 
 במדות עקומות לדבר אל הקב"ה בלי פניות, ואפילו וידוי שאותו אומר האדם בזמן של התעוררות ביותר לתשובה.   

ל וידוי לא  שובה, משמע במדת התשובה שדיבר עליה קודם, דהיינו ידם וישתוק, אב שצריך תמיד להחזיק במדת הת   ון שאומר צ"ע כי   קצד
ואילו כאן מבאר נזכר כלל   כנ"ל    לעיל,  ונ"ל שבאמת  שלהחזיק תמיד במדת התשובה היינו לתקן את הוידוי הקודם שלא היה כראוי.   

חלל בקרבו ומבטל יצה"ר הגשמי ממנו, אבל צ"ע לפ"ז  יו ובזה זובח יצרו עד שהקב"ה מפילו  עיקר התשובה היא לידום ולישתוק למחרפ 
דום כראוי וכנ"ל, אלא שזה מחדש כאן רבינו שהתשובה על תשובה  יתוודה על שלא קיים י ה היתה צריכה להיות שהתשובה על תשוב 

ניות שיש לי.   ועיין  ין איני מכבד כראוי את הקב"ה בגלל פ צריכה להיות בעיקר על התוצאה ממה שלא קיימתי ידום כראוי דהיינו שעד 
ו' כ' שהן ג'  ה היא על הוידוי וצ"ע א על זביחת היצר ושני לקמן סוף אות ג' שם מבאר שתשובה ראשונה הי  .  ועיין לק"ה קריאת התורה 

 "ב.תשובות ראשונה אנא זמין שניה על הוידוי והן בח'י עוה"ז ושלישית על השגתו היא בחי' עוה 
 כה   'א ופרש"י ישעיהו    ', תהילים כד ד   קצה 
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מוומבא]קצח.  כראוי  לומר  ז והרנ"ת  ר  יוכל  מי  היינו  מחטאתי,  טהרתי  לבי  זכיתי  יאמר  מי  הו 
מפניו וטהור  זך  טהרתי   'אפי  'שלבו  וכו'  יאמר  מי  וזהו  וכו'.  חטאתי  שאומר  בשעה 

הי החטאתימחטאתי,  מן  טהור  שיהיה  זך   \קצט/ינו  אינו  אז  גם  כי  שאמר  פשעתי  עויתי 

, היינו על \ר/הראשונהעל התשובה    תשובהות  צריך לעש. נמצא ש[פניות כנ"ל  וטהור בלי

שאמר פשעתי  עויתי  הקודמת  חטאתי  כי  בתשובה  בפניות  .  הקב"ה  לפני  נאמר המתוודה  עליו 
אבל אינו ,  \רג /זוכה לכבוד ה'אמנם  י תשובה  "י עכדהיינו  ,  \רב/ בשפתיו כבדוני  \רא/ ()ישעיה כט

  : \רד/ולבו רחק ממניכבוד שלם כי 
דהיינו תיקון המדות בתכלית עד שנעשה ליבו   שובה שלימהעשה תשדם בעצמו,  אם יודע א  'ואפי

בבחי' חלל בקרבי, וכבר יכול לכבד את הקב"ה בוידוי בלא פניות על ידי שששחט וזבח את יצרו הגשמי כנ"ל 

  הראשונה   צריך לעשות תשובה על תשובה  "כ, אעפ\רה/קר על ידי שקיים ידום וישתוק למחרפיובעי 
"ז וזו בבחי' עוה"ב כמבואר  שתי הראשונות שהן היו בבחי' עוה  שית שהיא עלה שלי וג תשובנו סדהיי   \רז/[רו]

ואח  .בהמשך השגתו,  לפי  עשה  כשעושה תשובה,  "כי מתחלה כשעשה תשובה,  בודאי  כ 

 
לבב    קצו כ   –בר  בתהלים  אלא  במקרא  נמצא  ולא  הבטוי,  פירוש  ד'  צ"ע  יִ   -ד  ַכּפַ ר ְנִקי  ֶ ֲאש  ֵלָבב  ּוַבר  ע    ם  ּבַ ְ ִנש  ְולֹא  י  ִ ַנְפש  ְוא  ָ ַלש ּ א  ָנש ָ לֹא 

ן נקיון כמו ובר לבב  לשון בורית סבו"ן בלע"ז ולשונו לשו   ופירושו עיין בפרש"י על ישעיהו א כה עה"פ ואצרוף כבור סגיך פרש"י    ְלִמְרָמה: 
 .   )תהלים כ"ד( ע"ש שהוא מנקה הבגד מכתמיו 

פירושו כדרש   לב,עוד מה שנקט לבב ולא   יצריך נמצא לפ"ז בר לב פירושו נקי בשני  נראה  )ברכות נד.( עה"פ בכל לבבך בשני  ת חז"ל 
 חללי לבו.   

עו   צ"ע איזה פניה   קצז מ יש שאומר חטאתי  בבר לבב דהיינו  זה  יתי לבד ממה שאינו  גודל חטאו אבל  מבין  כיון שלא מספיק  עומק הלב 

מעשה מחיגר שפיזר פול של  מ שכתב ללמוד    הרב גדליה קניג זצ"ל   וראיתי במאמר של תו.   תשובה שלישית על השג   לכאורה כבר בחי'
ח   ם צדיקי  את  האשים  אחד  כל  בתשובה  שכשחזרו  גרם  אזי  ביחד  משוגעים  לבד   ,בירו ושל  צדיקים  של  פול  כשפיזר  הגדול    אבל  לגזלן 

ח  את  ולא  לבד  עצמו  את  האשים  בתשובה  כשחזר  אזי  ולפ"ז שבהם  עימו,  שהיה  הוידוי  ברו  כאן  שגם  שתולה    מבאר  הוא  פניות  עם 
 קלקלתו בדברים אחרים ולא בעצמו בלבד לכן לא מתוודה בבר לבב.

 באור של מוהרנ"ת בתקפא   קצח

 בשני פירושים, אחד חטא הפניות ואחד חטאתי שאמר בוידוי.מפרש לפי רבינו את המילה "מחטאתי"    שמוהרנ"ת  צ"ע נראה   קצט
אי   –הראשונה    התשובה   ר לסו ראשונה  אלא  ממש  הכוונה  עדין  ן  מדותיו  לתקן  השלים  שלא  זמן  כל  למעשה  אבל  ראשונה  תשובה  ג 

ו"ב הרבה פעמים עד שיזכה  ת ואז ישוב להתוודות על הקודמים וכיהווידוים שלו עם פניות ויגלה זאת רק אחרי שיזכך את מדותיו עוד קצ 
 לק"ה שבת ז נ.  ישר בלא פניות.  עייןלתיקון המדות בשלימות שעי"ז יהיה ליבו  

נִּ   יה פרק כט ישע   רא דּוִני ְוִלּבֹו ִרַחק ִמּמֶ ּבְ ָפָתיו ּכִ ִפיו ּוִבש ְ ה ּבְ ש  ָהָעם ַהזֶּ י ִנּגַ ִהי ִיְרָאָתם ֹאִתי ִמְצוַ )יג( ַויֹּאֶמר ֲאדָֹני ַיַען ּכִ ָדה: י ַוּתְ ּמָ ים ְמלֻׁ ִ  ת ֲאָנש 

 בשפתיו לשון יחיד.  ל עם ישראל וכמו שנקט מר כבדני שהרי מדבר ע צ"ע לכאורה צריך לו   –בשפתיו כבדוני    רב
 וד אלקים.פגם הוידוי דהיינו פגם התשובה ועל זה אומר שזוכה לכבוד ה'. גם צ"ע שנקט כבוד ה' ולא כדלעיל כב   צ"ע שמבאר   רג

כוונת רבינו  ה   ואולי  כבדו לבאר  בשפתיו  אומר  איך  ממני  רחק  ליבו  שאומר  שכיון  בפסוק  שיש  זה קושי  הוא  כבוד  דאיזה  רק    ני  כשהוא 
זוכים לכבוד ה' אבל באמת כיון שליבו    בשפתים ולא  זה מתרץ רבינו שהכוונה שאם היה מהלב היה כבוד ה' כי ע"י תשובה  מהלב. על 

ויותר נ"ל לפרש שבאמת כי   רחק ממני אין כאן  ולכן נקט כבוד ה' ולא כבוד כלל.  כבוד    ון ששב יש כאן כבוד ה' אע"פ שאינו בשלימות 
מצד הדין אלא ברחמים כי עדין אינו ראוי מצד הדין.  ועיין לקמן סוף אות ד' שגם שם נקט כבוד  בוד הנמשך עליו אינו  אלקים כיון שהכ 

 ה'.
רחוק מהקב"ה לכן דבור שפתיו לא יוצא מליבו ולפ"ז שם הכוונה  ין תורה מט ב' וסז ח'( הכוונה שהלב  בדרך כלל )עי  -וליבו רחק ממני   רד

כאן נראה הכוונה שכן יוצאים דיבורי הוידוי שבשפתיו מלבו ולכן באמת יש כאן כבוד  נראה כאילו מכבד אבל  ני אינו כבוד כלל רק  כבדו 
 לות אשמת חטאיו לא רק בעצמו.לא הרג את יצרו הרע, יש לו פניות לת ה', אבל לבו רחק ממני שכאן הכוונה שכיון שעדין  

ש  –כנ"ל    רה  ג'  אות  תחילת  על  ע" בהערות  בעיקר  המדות  אעפ"כ  תיקון  וישתוק  ידום  ידום  י  קיים  שלא  על  ולא  הפניות  על  הוא  הוידוי 
ות ב'  ב מלחמת כל התאוות ולכן אמר לעיל בא כראוי. עוד נראה פשוט שלא רק ע"י ידום וישתוק זובח יצרו אלא גם במיעוט אכילה וכיו" 

 מתיקון הכבוד.  עיקר התשובה ידום וכו' עיקר דייקא וכמו שנתבאר שם כי מדבר 

 'נ '  ז שבת  ן לק"ה  עיי   רו
צ"ע כי כבר עשה תשובה על תשובתו הראשונה כנ"ל ועוד גם אם הכוונה לסוג תשובה ראשונה הרי מבואר בלק"ה שכאן    –ראשונה  ה   רז

וא"כ צ"ל על תשובה שניה. אלא צ מדבר מסוג ש ' עוה"ז  ריך לומר שהכוונה כאן שכלפי שתי התשובות הקודמות כיון שהיו מבחילישי 
רי  על  כ דהיינו  לכן  המידות  מצד  מצד  חוק  רק  הוא  הריחוק  ששם  עוה"ב  מעין  שהיא  השגה  על  תשובה  אחר  מסוג  תשובה  זו  לפיהן 

זמן שלא זיכך האדם את עצמו בתכלית הזכות  כי כל  לאחת.  ועיין לק"ה שבת ז נ.    שניה להן כי מצד הסוג נחשבותההשגות, וזו תשובה  
מחשבתו  על  עולה  שאין  מחשבה    עד  ושם  פניה  בכלל שום  אינו  עדיין  אחיזת    זרה.  שמץ  איזה  עדיין  בו  שיש  מאחר  גמור  תשובה  בעל 

מחמת    כך. כל אלו התשובות שעושין בכל פעם   הפסולת. ועל כן כל אלו התשובות שעושין בכל פעם מחמת שלא היתה התשובה זכה כל 
מה באמת בתכלית  תיו הרבים לתשובה שלי ואז כשבא בתשובו .  אחתכל אלו התשובות נקראים תשובה  שלא היתה התשובה זכה כל כך.  

זה  הראשונה  השגתו  על  תשובה  כך כשעושה  ואחר  הראשונה.  תשובה  נקרא  זה  כל  חוץ.  מחשבת  צד  איזה  של  שמץ  שום  בלי    הזכות 
 עיקר בחינת תשובה על תשובה.
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. נמצא לפי השגתו שמשיג עכשיו, בודאי השגתו  "יכיר ומשיג יותר את הש בודאי הוא מ
בבחי   הראשונה נ  'הוא  הש עשות  למצא שצריך  גשמיות.  על  על תשובה  הראשונה,  גתו 
אלקותו  \רח/שהתגשם רוממות  השגה   .[רט]   את  מיעוט  על  הם  כולן  התשובות  כל  שלכאורה  צ"ע 

יותר   על ההשגה  בזו שנקראת  מיוחד  ומה  בלק"ה      חרות?מהא הקודמת  כ')ועוד שמבואר  ו'    ( קריאת התורה 
   .\רי/הויה י ין לין א ות שעדי ה משמע שהן ג' תפיס-י שהשלש תשובות הן בחי' ג' אה

והשניה על תשובתו הראשונה שלא הבין כראוי גדולת   ,ונראה לחלק שהראשונה על שעבר על מצוות המלך
ועל כן חוזר עכשיו להצטער ולהתחרט    בחומרת העבירה()בגלל פניות וישות שגרמו לו למעט  המלך שציווה עליה  

שגה  יא לא על עבירה אלא על התשובה זו שהבכלל  מבאר ש  ( כ'  קרה"ת ו'))בלק"ה  שאת  על העבירה הראשונה ביתר  

לאפרסמון( שיזכה  עד  לא  שאומרים  בהמתן  ושוב  ברצוא  והבקיאות  ההתחזקות  כל  גם  כזו    כלול  ומי שעושה תשובה 
ל היצה"ר על כל מעשיו אזי הקב"ה עושה חלל בקרבו ומבט  ה ועל שלא הבין כמה היא חמורה()על העבירכפולה  

עין עוה"ב דכתיב ילכו מחיל אל חיל תשובת צדיקים שהיא רק  שית מבה שלי א תשוז תשובתו היהגשמי ורק א
ית לכאורה ניות דבבחי' עוה"ב לא שייך כלל פניות. ובתשובה שליש על מיעוט השגתו הקודמת אבל לא בגלל פ

 .\ריא/ יש שתי מדרגות מדרגת משה רבנו ומדרגת שאר צדיקים

 , שיהיה כולו שבת\ריב/ב" עוה  'בחימת היא  מגוש  השגתו שהיתהובה ששב בה על  על תש  התשובהוזה  

הרע/   [ריג ] תשובה,  \רידמיצר  כולו  ל'(\ רטו/היינו  )דברים  כמ"ש  אלקיך  \ריז/   [רטז] ,  ה'  עד   ושבת 

 
',  שגישם את רוממותו ית  שצריך לעשות תשובה על צ"ע כי שרש התפעל הכוונה שבעצמו התגשם ולכאורה הנכון לומר    –שם  שהתג   רח

ואולי כוונת רבינו לומר שכיון שבעצמו הוא מגושם לכן מגושמת השגתו וכלל זה במילה אחת על שהתגשם דהיינו גם בעצמו ועי"ז גם  
 השגתו ברוממותו ית'.    את

 של שבת ח"ב דרוש ג' מאמר ה' מה ששמע בשם רב סעדיה גאון  סדורו עיין    רט

מ   רי כל אחת מהג' תשוב צ"ע  הכל  דהיינ ה  -ות נקראת אהי דוע  נחשב  אם  דבשלמא  לי,  תיהיה  בעתיד  רק  אלא  הויה  לי  אין  שעדין  ו 
נה קודם כל אחת מהג'  ה צ"ל שהכוו -הכסא. אבל אם הן ג' אהי ה אחד הרי שהויה הכוונה לסוף התשובה למדרגת אדם יושב על  -לאהי 

ה רומז לזה שתמיד צריך  -ריו שהג' אהי ה ואח"כ משמע שמדב -הי ר שג' תשובות הן ג' א תשובות אין לי הויה. וצ"ע בזה כי בתחילה אמ 
יתית שלימה יש רק בסוף אבל יש  להתחיל מחדש ולפ"ז הן לאו דווקא ג' אלא תמיד גם בכל אחת מהג'. ונראה כוונתו שבאמת הויה אמ 

וה הויה   הויה.  ללא  הקודמת  הויתו  אצלו  נחשב  יותר  שמשיג  פעם  ובכל  ביחסית  בחי'  עוד  יש  נמי  צריך  כי  פעם  בכל  שגם  להרגיש  זה 
קן  שעדיין לא זכהל להויה ולכן להתחיל מחדש לגמרי וכמבואר בתורה סב ובלק"ה השמטות לחנוכה. ועוד אריכות בזה בתורה ס' סוד הז 

 דקדושה עפ"י לק"ה תפילין ה' ה'.  

' אפילו הפך דבריו  ל שלא כיוון לדעתו יתמדעתו דהיינו תשובה ע שתשובה שלישית היא בבחי' הוסיף יום אחד    עיין לק"ה שבת ז' נ'   ריא
מ  כל  דהיינו  יותר  נמוכה  במדרגה  גם  היא  עוה"ב  השגת  שהיא  שלישית  תשובה  ולכאורה  קצ.  בתורה  כמבואר  המפורשים  שזכה  ית'  י 

להשג  וזכה  הגשמי  היצה"ר  בחינה  לבטל  שיש  נאמר  אם  גם  מדעתו  יום אחד  להוסיף  מדרגת  עוה"ב. אבל  במ ת  בכל מדרגה אבל  ה  כזו 
 ובה שלישית מוכרח שהתכווין למדרגה האמיתית של הוסיף יום אחד מדעתו.  שאמר שהיא מדרגת תש

שבת   ריב כולו  שיהיה  עוה"ב  בחי'  מיתה    –  וזה  אחר  מדבר  לעתי בפשטות  בחי'  וזה  כתב  לא  מדוע  צ"ע  המבואר  וא"כ  עפ"י  לבוא  ד 
רז"ל   מאמרי  ושער  פ"ה  טו  שער  )ע"ח  ה בכהאריז"ל  שעוה"ב  צ.(  בעוה סנהדרין  ומאיר  שבא  א(  פירוש  אות  תחילת  ד  בתורה  )נתבאר  "ז 

" וכו' שמדברים באחרית הימים  ולעתיד לבוא הכוונה כפשוטו.   אמנם מהפסוקים שמביא לראיה בסמוך "ושבת עד ה"א" וכן "וידעו אותי 
 שזבח את יצרו והרגו.בא ומאיר בעוה"ז למי  ל יצה"ר בעוה"ז ולא בעה"ב שאחר המיתה, מובן שבדווקא נקט עוה"ב שכשיתבט 

תורה נז אות ח' קץ הימין היה  ן  עיי סוף מסכת תמיד, עיין הקדמת הזהר דף א: ובמתוק מדבש שם שבת, ארץ החיים, עוה"ב, עולם הנשמות והנחמות )כולם כנויים לבינה( ו   ריג

 תשובה שלימה היא בחי' שבת   תורה עטשבת, וב   כולו 
כול   ריד היינו  תורה    -ו תשובה  כולו שבת  ָיכוֹ   -עט  עיין  מֹו  ְוֵאיָמַתי  ּכְ ת.  ּבָ ַ ש  ִהיא  ֶ ש  ֵלָמה,  ְ ש  ּוָבה  ש  ּתְ ה  עֹוש ֶ ֶ ש  ּכְ ת,  ּבָ ַ ש  ּבְ ְפלּותֹו  ִ ש  ִלְראֹות  ל 

ָבִרים ל(:   תּוב )ּדְ ּכָ ֶ ְבּתָ ַעד ה' ֱאלֶֹקיָך, ַאְת ש  ַ ֵדין": "ְוש  ַאְתָון ּדְ ֵדין ּכְ ּובֹות  ָון ּדְ ש  ֵני ּתְ ְ י ֵיש  ש  ֵני ּכִ ין מַ   . ַאַחת, ֵיש  ּבְ עֹוש ִ ֶ ַהְבֵלי  ָאָדם ש  ן ְוהֹוְלִכין ּבְ א ּוַמּתָ ּשָֹ
ּוָבה, ְוַאַחר   ש  ְך חוֹ   -עֹוָלם ַהזֶּה. ּוְבֶאְמָצעּות נֹוֵפל לֹו ִהְרהּוֵרי ּתְ ֹון. ְוֶזהוּ ּכָ ִחינֹות )ְיֶחְזֵקאל א(:ֵזר ִלְמקֹומֹו ָהִראש  אֵ    ּבְ ֶ ֹוב", ש  ין לֹו  "ַהַחיֹּות ָרצֹוא ָוש 

ַעם ָטֵמא ּוַפעַ ַנְיָחא, כִּ  חִ י ּפַ ֵלָמה הּוא ּבְ ְ ּוָבה ש  ש  ת ְיֵמי חֹול. ֲאָבל ּתְ ֶ ש  ֵ ִחינֹות ש  ר, ְוֶזהּו ּבְ ּתָ ר ּוָפסּול, ָאסּור ּומֻׁ ֵ ש  ש  לֹו ַנְיחָ ם ָטהֹור, ּכָ יֵּ ֶ ת, ש  ּבָ ַ א.  ינֹות ש 
ְמנּוחָ  לֹו  ש   יֵּ ֶ ש  )א(.  ְמנּוָחה'  א  ּבָ ת  ּבָ ַ ש  א  'ּבָ י  ְונִ ּכִ ָוכֹל,  ִמּכֹל  ְלַגְמֵר ה  ָהַרע  ִאיָתא    י:ְדֶחה  י  ּכִ ת,  ּבָ ַ ש  ִחינֹות  ּבְ הּוא  ֵלָמה  ְ ש  ּוָבה  ש  ּתְ ֶ ש  ֶנֱאָמָנה,  ְוֵתַדע 

 ָ ָרש  ּפָ ית  ִ ֵראש  ה )ּבְ ַרּבָ ִמְדָרש   ַגע ָאָדם ָהִרא ּבְ ּפָ ֶ ש  ִ ה כ"ב(: ּכְ ִדיְנָך, ְוֵהש  ּבְ ה  ֲעש ָ ּנַ ַאל לֹו ַמה  ָ ֹון ְלַקִין, ְוש  ּתְ ש  ה  ָעש ָ ֶ ּוָבה. ָאַמר, ִאם  יב לֹו ש  יף  ש  ּקִ ּתַ ְך  ּכָ
ת ּבָ ַ ש  ִעְנַין  ָמה  ְוִלְכאֹוָרה,  ת".  ּבָ ַ ַהש ּ ְליֹום  יר  ִ ש  "ִמְזמֹור  ְוָאַמר:  ַתח  ּפָ ּוָבה,  ְתש  ּדִ ּדְ   ֵחיָלא  ְלִפי  ֲאָבל  ּוָבה.  ש  ּתְ ה  ֵאֶצל  עֹוש ֶ ֶ ש  ּכְ י  ּכִ ֵהיֵטב,  ן  ּוָ ְמכֻׁ ָבֵרינּו 

לֵ  ְ ּוָבה ש  ש  תְלַגְמֵרי, ְוֵיש  לוֹ ָמה ְוִנְדֶחה ָהָרע  ּתְ ּבָ ַ ִחינֹות ש   . ַנְיָחא, ֶזהּו ּבְ

ת' אבל תשובת עוה"ב היא בבחי' שכבר  נ"ל הכוונה כי תשובת עוה"ז היא בבחי' אנא זמין דהיינו שהולך ושב אל ה' י   –כולו תשובה    רטו
ורים ושלימות  ה בבחי' אח -יר שם אהי ת עוה"ז היא בחי' שמא שב ונמצא אצלו. וכמבואר לעיל עפ"י לק"ה ספירת העומר א' א' שתשוב 

אהי  שם  הארת  היא  אהי -התשובה  ושם  ביושר,  שמזמן -ה  המתן  בחי'  הם  העוה"ז  ימי  כל  כי  הבא  עולם  הנקראת  הבינה  הארת  הוא    ה 
ויר עליות  עליו  )ועובר  וממתין  בתעצמו  וכמבואר  אלקיך"  ה'  "עד  באמת  לשוב  שבת(  )לבחי'  שזוכה  עד  הוא  ידות(  ה'  שהשגת  ד'  ורה 

 , וזה שמביא בהמשך את הפסוק וידעו אותי למקטנם ועד גדולם, ידעו דייקא, דהיינו דעת היינו בחי' עוה"ב.האלקים זה מעין עוה"ב 

 ודברים ד' ל'  רטז
ְבּתָ ַעד ְיקָֹוק אֱ   ל בים  פרשת נצ   ריז ַ ךָ )ב( ְוש  ר ָאֹנִכי ְמַצּוְ ֶ כֹל ֲאש  ַמְעּתָ ְבקֹלֹו ּכְ ָ ה ּובָ   לֶֹהיָך ְוש  ְלָבְבךָ ַהיֹּום ַאּתָ ָכל  ב ְידָֹוד  ֶניָך ּבְ ָ ָך:  )ג( ְוש  ֶ  ּוְבָכל ַנְפש 

הֱ  ר  ֶ ֲאש  ים  ָהַעּמִ ל  ִמּכָ ְצָך  ְוִקּבֶ ב  ָ ְוש  ְוִרֲחֶמָך  בּוְתָך  ְ ש  ה ֱאלֶֹהיָך ֶאת  ּמָ ָ ש  ֱאלֶֹהיָך  ְידָֹוד  ְיקַ   : ִפיְצָך  ם  ָ ִמש ּ ָמִים  ָ ַהש ּ ְקֵצה  ּבִ ֲחָך  ִנּדַ ִיְהֶיה  ִאם  ְיהָֹוה  )ד(  ְצָך  ּבֶ
ִיקָּ ֱאלֹ ם  ָ ּוִמש ּ ֵמאֲ ֶהיָך  ָך  ְוִהְרּבְ ְוֵהיִטְבָך  ּה  ּתָ ְ ִויִרש  ֲאבֶֹתיָך  ּו  ָיְרש  ר  ֶ ֲאש  ָהָאֶרץ  ֶאל  ֱאלֶֹהיָך  ְיהָֹוה  ֶוֱהִביֲאָך  )ה(  ֱאלֶֹהי ֶחָך:  ְיהָֹוה  ּוָמל  )ו(  ֶאת  בֶֹתיָך:  ָך 

ָכל ְלָבבְ ְלָבְבָך ְוֶאת ְלַבב ַזְרֶעָך ְלַאֲהָבה ֶאת ְיהָֹוה אֱ  ךָ לֶֹהיָך ּבְ ְ יָך: ָך ּוְבָכל ַנְפש    ְלַמַען ַחיֶּ



 51.ח  -דף ו:      מוהר"ן                               תורה ו                                 ליקוטי                     

ב שמדובר  הסמוכים  בפסוקים  שם  ה'  כמבואר  ומל  ה'  אל  ישובו  וכולם  גלויות  קיבוץ  שיהיה  הימים  אחרית 

ו יצראלקיך את לבבך  ביטול  , כמ"ש )ירמיה ת אלקותוהוא השג  בה" עוקר  . כי עיהרע  כו' דהיינו 
מקטנם  \ריח/ לא( אותי  גדולם  ריטוידעו  היצה"ר    \רכ/ועד  שיתבטל  שכיון  עקב  סוף  בתנחומא  כמבואר 

השגות בודאי לא יעמדו בזה על דרגה אחת אלא ילכו מחיל אל חיל   וכיון שישיגו.  ממילא יזכו להשיג הדעת

וע עוד  אז\רכג/ [רכב]   יתירהה  ישיגו השג בכל עת ש  \רכא/ נמצא  ,ודלהשיג  יע,  על  י  שו תשובה 

דהיינו שבודאי ישיגו כל פעם יותר ומבאר רבינו שזה מכח שיעשו תשובה על ההשגה   ההשגה הראשונה 

   : ההשגה היותר גדולה ומהבושה הזו יזכו להשיג יותרה של -הקודמת עי"ז יאיר להם בחי' אהי 

 
לעי  שנתבאר  למה  רמז  כאן  יש  נ"ל  וכו'  לבבם  את  ה'  ומל  ועי"ז  שלימה  בתשובה  ישראל  ישובו  שתחלה  כאן  שמבואר  לה'  ממה  דם  ל 

 ממנו.ל בקרבי שמבטל יצה"ר  "י שמקיים ידום וישתוק אזי הקב"ה עושה שיהיה ליבו בבחי' ליבי חל ויתחולל לו שע"י ששב לה' ע 

ְבּתָ ַעד ְיקָֹוק אֱ ד  פרשת ואתחנן  גם ב   הפסוק הזה נמצא  ַ ִמים ְוש  ַאֲחִרית ַהיָּ ה ּבְ ָבִרים ָהֵאּלֶ ר ְלָך ּוְמָצאּוָך ּכֹל ַהּדְ ּצַ קֹלֹו: )ל( ּבַ ַמְעּתָ ּבְ ָ   אבל   לֶֹהיָך ְוש 
 מוהרנ"ת ציין לפסוק הנ"ל בפ' נצבים.

זֹא   ירמיהו לא   ריח י  ּכִ ר ֶא )לב(  ֶ ִרית ֲאש  ַהּבְ ִיש ְ ת  ית  ּבֵ ה  ְכרֹת ֶאת  ֶבּנָ ם ֶאְכּתֲ ִלּבָ ְוַעל  ם  ִקְרּבָ ּבְ ּתֹוָרִתי  י ֶאת  ָנַתּתִ ְידָֹוד  ם  ָהֵהם ְנאֻׁ ִמים  ַהיָּ ַאֲחֵרי  ָרֵאל 
לָ  ִלי ְוָהִייִתי  ִיְהיּו  ה  ְוֵהּמָ ֵלאלִֹהים  ְוִאיש     ְלָעם:  ֶהם  ֵרֵעהּו  ֶאת  ִאיש   עֹוד  דּו  ְיַלּמְ ְולֹא  ּדְ )לג(  ֵלאמֹר  ָאִחיו  כִּ ֶאת  ְיהָֹוה  ֶאת  אֹוִתי  עּו  ֵיְדעּו  ם  כּוּלָ י 

ר עוֹ  אָתם לֹא ֶאְזּכָ י ֶאְסַלח ַלֲעֹוָנם ּוְלַחּטָ ם ְיהָֹוה ּכִ דֹוָלם ְנאֻׁ ם ְוַעד ּגְ    ד: ְלִמְקַטּנָ
ילמדו    -רד"ק   ולא  א   -)לג(  ח אינו  הקטנים  שיהיו  שכן  כל  אפשר  אי  זה  כי  בחכמה  שוים  כולם  שיהיו  שאמ ומר  כמו  כגדולים  ר  כמים 

  -כולם      לא פירוש לדעת את ה' כלומר ליראה אותו וללכת בדרכיו כמו שפירשנו הלא היא הדעת אותי נאם ה':למקטנם ועד גדולם א 
 לב חדש שידעו אותי: שעברו בעודם בגלות ואתן להם    -עונם  כי אסלח ל     בוי"ו עם הדגש: 

לעתיד לבוא, עיין רמב"ם וכסף משנה בפרק  וק בינו לבין עוה"ב ו בה ט' ב' ולהבין החיל היא לימות המשיח כמבואר ברמב"ם תשו   נבואה זו 
 ח הלכה ב.   

 (כלשון הפסוק )למקטנם   -תרלומקטנם, ומ   -ותרלד   גם בדפו"ר   ריט
אדם  רמב"ן דברים ל' ו' שפירש שהרבותא בלמקטנם דייקא כיון שיצר לב ה   ותא היא שאף הקטנים ידעו אותו ועייןהרב  צ"ע לכאורה   רכ

.  אותו ית'.  וא"כ הל"ל מגדולם ועד קטנם, דלא זה אף זה. ואולי קטן וגדול הכוונה ענו ופחות ענוכ אפילו הקטנים ידעו  רע מנעוריו ואעפ" 
כאלה שלא ידעו כלל אלא כולם יהיו יראי שמים אבל לקטן    שלמקטנם ועד גדולם הכוונה שלא יהיו  הנ"ל ולפ"ז יותר נראה   ועיין רד"ק 
השגתו  ו   לפי  השגתו.  לפי  ל והגדול  הכתוב  נקט  לכן  צ"ל  אולי  שלפ"ז  ואעפ"י  שהוא.  מה  לפי  והגדול  שהוא  מה  לפי  לקטן  דהינו  מקטנם 

 לגדולם אפשר שקיצר הכתוב.

ותקפא  ובתרל   בדפו"ר  מקטנם  לה הלשון  וצריך  הפסוק  כלשון  למקטנם  תיקן  שינוי  ו  שזה  למקטנם  נקט  בפסוק  למה  דהיינו  החילוק  בין 
 יר ללשון הפשוט.ולפ"ז למה רבינו החז  מהלשון הפשוט 

הנחל   עיין לרצוא    מי  שמרמז  וקטנים  גדולים  דייקא  לנקוט  רבינו  דרצה  ומתרץ  דיעה  הארץ  ומלאה  הפסוק  את  הביא  לא  מדוע  שואל 
 ושוב.  

יה מהפסוק היא  ידעו את ה' ית', שגם יזכו עוד בכל פעם להשגה יתרה. וצ"ל שכל הרא צ"ע איך נמצא מזה שמקטן ועד גדול    –נמצא    רכא
על   השגו רק  עולם  הוא  בדבר  שעוה"ב  אלא  עונג  אין  הרי  יתענגו  במה  דא"כ  מסברא  זה  יותר  פעם  בכל  ישיגו  שגם  זה  אבל  אלוקות  ת 

 המתחדש.  
 ברכות סד. עיין מהרש"א שם   רכב
  שכיון שתתבטל הבחירה   ה כא אות ד' עה"פ צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם יושבים דייקא צ"ע עיין תור   –  שישיגו השגה יתרה   רכג

שיכנסו כל המקיפ מוהרנ"ת עה"פ ומלאה  ע"י  בסוף התורה שמבאר  ועי"ש  הליכה.   ולא  ישיבה  בחי'  יהיה העדר השתנות  ים פנימה אזי 
קות כל אחד ישיג כפי טרחו שטרח בעוה"ז ואע"פ שיכנסו כל  השכל המשותף יהיו כולם שוים אבל בעמ הארץ דעה כמים לים מכסים שב 

ז היו אצלו בבחי' מקיף מחוץ לשכל אבל יהיו אז מקיפים אחרים, כי בודאי לא  יטב כל ההשגות שבעוה" פנימה דהיינו שישיג ה המקיפים  
ח מה יזכו לזה הרי מבואר שם שרק  יזכו להשגה יתרה כל פעם. גם צ"ע מכ   ידעו מהות השם ית'. ולפי כל זה צ"ע המבואר כאן שגם שם 

לזכ  עוה"ז אפשר  ויגיעת  ס מכח טרחה  ברכות  ועיין  מנוחה ות שם.  ת"ח אין להם  חיל    ד.  ילכו מחיל אל  בעוה"ב שנאמר  ולא  בעוה"ז  לא 
 וכו'.   

  ומנוחה   שבת  כולו ש  ליום   ש" כמ   מנוחה   כולו   הוא   ח " הת  לו   שזוכין   ב " עוה   דהא   בזה   לדקדק   יש'.  כו  מנוחה   להם   אין   ח " ת  -  מהרש"א ועי"ש  
וי '  כו   לחיי   כלתה   מנוחה  באת  שבת  באת  נוחהמ   חסר  העולם   היה  מה  י השביע  ביום   אלהים   יכל ו  ש" מ   פ "ע   ל " )משנה בסוף מסכת תמיד( 

  ז "בעוה   ועיון  השכל   פעולת  שהוא   ח " בת  הכא   וקאמר   ופעולה  מלאכה  וסילוק   כילוי  היא   שם   דהמנוחה  בחומש  י " כפרש  מלאכה   ונגמרה
  שהצדיקים   ב " דלעוה   המנוחה  פעולת  בעצמה   והיא   בה  פועל   שתמיד   אלא   השכלי   עיון   של   הפעולה   מזאת   וכילוי  מנוחה   לו  דאין   ב "ובעוה 
 ק.  " ודו   השכלי   בעיון   השכינה   מזיו  ונהנין  בין יוש

ו' הנ"ל  ז"ל סוף ברכות ת"ח אין להם מנוחה וכ עפ"י לקוטי הש"ס להארי   182ח"א למ' רייצס. פ' משפטים עמ'    הנה ימים באים   ועיין ספר 
הת אחר  לבוא  לעתיד  אבל  בג"ע,  פטירתו  אחר  בת"ח  מדובר  מנוחה  שזה  להם  תיהיה  דעה.חיה  הארץ  ומלאה  הרי    מכ"ש  שם  ומקשה 

בעמ'   התירוץ  ועי"ש  השביעי.  באלף  לעת"ל  ישתנה  מה  א"כ  סוף  לתורה  שאין  כיון  מנוחה  לת"ח  שאין  טעם  האריז"ל  בשם    184לדברי 
לף  קרבות אליו ית' עד הא רק לעומק התורה א"ס כי בכל עולם משיגים אותה בעומק יותר כפי ההת הרבי מחב"ד שהתורה יש לה סוף ו

' קב"ה וישראל ואורייתא חד אזי יגיעו אל המנוחה. ועי"ש בהמשך מקשה שלא מסתבר שבמצב הנעלה ביותר לא  השביעי שיתגלה בחי 
וכרח שיהיה בו שינוי. ותירץ עפ"י הרבי שאז יחדשו ת"ח חדושים  ועוד דכיון שאלף שביעי מוגדר כזמן מתיהיה הוספה בתורה אצל ת"ח  

והם בחי' הענין שכל מה שעתיד תלמיד  בסוג חדושים ההם דהיי ש שאין לנו שום השגה  עי"  ובתורתו בתכלית  בו ית'  נו של ת"ח הכלול 
 העלם לגילוי.  חדש כבר היה כלול בתורה בסיני, רק התלמיד הוציאו מה 



 52.ח  -דף ו:      מוהר"ן                               תורה ו                                 ליקוטי                     

שנ  וזה תשובה  סוגי  רשתי  הן  כאן  עד  כל    \רכה/ [רכד] רין(הדל )שם בסנ"ו חזשאמרבמה  ות  מוזתבארו 

עולמים בשני  להקב"ה  כבדו  כאילו  עליו  ומתודה  יצרו  את  בחי  ,הזובח  היינו  יצרו,  את  הזובח    ' כל 
 ,שעי"ז הוא שוחט וזובח את יצר הכבוד שבו  ,ששומע בזיונוכנ"ל שעיקר התשובה שידום וישתוק כ  תשובה

א  מפיל  הקב"ה  בקרבוועי"ז  חלל  יצרו  חלל  'יבח  ,ת  בחייבקרב  ולבי    ' בחידהיינו  ,  לה'דם    ', 
שלם ומתודה עליו, היינו שמתודה  ועוד    :  כנ"לעוה"ב  כבוד    ' כתר, בחי  ', בחי\רכו/ אקיה בלב 

יצרועל שהיה צריך לזב  על זביחת יצרוניות  בלא פ על תשובתו   ', היינו שעושה תשוב\רכז/ וח את 
הראשונה א  \רכט/\רכח/והשגתו  שזכהדהינו  בק  חר  חלל  מצטלליבי  אזי  עלרבי  והש  ער  גתו  תשובתו 

,  שהיתה עם פניות   הראשונה   '. כי תשוב\רלא/כאלו כבדו להקב"ה בב' עולמות  אזי ,  \רל/הקודמת
להשגה יתירה, ומכיר ביותר ז. ואחר התשובה שזוכה  "כבוד עוהשמכבד את הקב"ה    'בחיהיא  

הוא    חלל  אחר שזכה לליבי תשובה  את רוממות אלקותו, ועושה תשובה על תשובתו, זאת ה

 
 ל סוף אות ב'סנהדרין דף מג: כנ"   רכד
את    סנהדרין מג:   רכה  הזובח  כל  לוי:  בן  יהושע  רבי  מע אמר  עליו,  ומתודה  כאילו  יצרו  הכתוב  עליו  בשני  לה  הוא  ברוך  להקדוש  כיבדו 

נ' )   עולמים, העולם הזה והעולם הבא, דכתיב  יכבדנני.  (תהלים  יצרו    -רש"י  פ     זבח תודה  שהסיתו לחטוא הוא זובחו    לאחר   -זובח את 
 בודים.י בתשובה ומתוודה עליו, שני נוני"ן דריש לשני כ   והורגו ושב 

תיבה כפולה ומשמע מזה שהכבוד כפול אבל צ"ע מנין ללמוד מכאן שמכבדו גם  ן בו משמע כאילו כל ה , כפל הנו תו שיכבדנני נראה כוונ 

ינו אלא שרף הנוטף מעצי הקטף ירמוז  ריו בדברי חז"ל בגמ' כריתות שהצרי א כאן דברים נפלאים ומה שרמז דב   בן יהוידע בעוה"ב.   ועיין  
ה  עפ"י  רבינו כאן  שמן הא נפלא לדברי  הוא  ה ערוך שצרי  מה  פרסמון שאליו ממתין  בעצמם  חז"ל  כנ"ל, דהיינו שבביאור  יצרו  זובח את 

המבואר  באופן  יצרו  את  שיזבח  ע"י  דהיינו  בו,  זוכים  כיצד  רמוז  האפרסמון  מן  עולמות  הוא  בשני  להקב"ה  מכבדו  שעי"ז  זה  שם  עכ"פ   .
 להקב"ה גם בבחי' עוה"ב.תודה על השגתו מכבדו  הרג את יצרו לגמרי ומ דווקא לפי פשט הגמ' אבל לפי רבינו כפי שיתבאר רק מי ש

יצרו  רכו אהי   שכל זמן שלא גמר לזבוח את  כיון שמשמעות  וצ"ע  באחור,  עליו  הר -מאיר  בהויה  שבעתיד אתגלה  היא  בו  ה  יש  כבר  י 
ללבי חלל אזי  עליו כנ"ל. וכשיזכה    שעדיין ישמדוע צריך גם שיהיה באחור אלא שזה לתקנו ומחמת הדינים  משמעות שעדיין לא זכה ו 

יו ביושר. אלא שא"כ צ"ע מתי תתקיים ההבטחה שאהיה מתגלה בהויה. אלא שבאמת בכל שלב של תשובה מתגלה הויה אלא  יאיר על 
שוב שם אה  ליבו לגמרי מאיר  -י שמיד מאיר  שזובח  שזה  ה אלא שעד  בלשון עתיד  עדיין  ביושר אבל  באחור וכשנעשה חלל אזי מאיר 

 חוק.  דהיינו להלן עדיין ר   ' אם אסק שמים שם אתה בחי
ומתוודה על שזבח את יצרו הרי זה כל תיקונו כנ"ל אלא על שלא זבח אותו כראוי ע"י ידום וישתוק. אלא שאם    בוודאי לא מתחרט   רכז

אזי  חלל וכבר אין לו יצר  הרי גם התשובה שלו על זה היא עם פניות, אלא שעכשיו כשזכה לליבי  עדיין לא זכה לידום וישתוק בשלימות  
כך  כל  שהיה  מט    מתחרט  בתורה  )כמבואר  יצה"ר  לו  שהיה  על  שמצטער  הכוונה  ואין  אותו.   לזבוח  צריך  שהיה  הרע  יצר  עם  מגושם 

חר שכבר זכה ללב שלם כי אם אין ליבו שלם הרי הוא כטובל  לא זכה לעבוד בלב שלם וזה שייך רק א תנינא( אלא על שבגלל היצה"ר  
הפנ  הת ושרץ  תמיד  כי  בידו.  שעבר יות  חטא  על  היא  לקמן   שובה  הערה  כנ"ל   )עיין  על    ( ד"ה  שב  לגמרי  יצרו  שזבח  כאן אחרי  נמי  הכי 

 השגתו המגושמת שהיתה שלו כשהיה עסוק בזביחת יצרו.

ד   -ורה מט תנינא  ועיין ת  י ָאז יָ ְוהּוא ַמְעָלה ּגְ ש  ֲעַדִין ֵיֶצר ָהָרע ְלָהָאָדם, ּכִ יֵּ ֶ ש  ַרְך ִעם ַהיֵּ כֹול ַלֲעבֹד אֹותֹו  ֹוָלה, ּכְ ח  ִיְתּבָ ַהְינּו ִלּקַ ְיָקא, ּדְ ֶצר ָהָרע ּדַ
ַהיְ  ּדְ ם,  ֵ ַהש ּ ֲעבֹוַדת  תֹוְך  ּבְ ּוְלַהְכִניסֹו  ְוַהֲחִמימּות  ַהִהְתַלֲהבּות  ל  ן  ּכָ ּוְלִהְתַחּנֵ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ יֵ נּו  ֵאין  ְוִאם  ְוַכיֹּוֵצא.  ב  ַהּלֵ ְוִהְתַלֲהבּות  ֲחִמימּות  ָהָרע  ּבַ ֶצר 

ְ   ְלָהָאָדם,  ָלל.ֵאין ֲעבֹוָדתֹו ש       ֵלָמה ּכְ

זביחת היצר   רכח הוא    דהיינו שהוידוי על  הוידוי  על  הוידוי  שאפילו  לעיל  ועיין  עוה"ב  כבוד  והוא  השגתו  על  תשובה  עוה"ז  הוא  כבוד 

 . ות דלעיל לפגם חסרון השגה בגודל החטא כאן וצריך לחלק בין פגם הפני 

וי על השגתו, ולעיל פירש שזו תשובת עוה"ז. ואולי אפשר לחלק  ל זביחת יצרו הוא ויד צ"ע שמפרש שהוידוי ע   –  על תשובתו והשגתו   רכט
שלא   הוידוי  עצם  על  מדבר  כאן  ואילו  בוידוי  פניות  על  שדיבר  לעיל  הבין  בין  שלא  כיון  כראוי  הלב  מעומק  כי  היה  חטאו.  גודל  כראוי 

 לי יצה"ר.יו היא עם יצה"ר או ב הוא אם תשובתו של עכשבאמת כל תשובה היא על השגתו לכן כל החילוק  

כי הפניות  לפנ   דהיינו  כראוי  דיבור  לומר  לו  ומפריעים  מעוונותיו  שנבראו  הקליפות  אותו  מסבבין  עדין  חטאיו  שמחמת  כיון  וזה  הן  ה'  י 
שליבו   מחמת  שזה  לעיל  חילו שאמר  יש  כי  דהיינו  וכו'.  ליבי  זכיתי  יאמר  מי  כמ"ש  כראוי  זך  מ אינו  חסר  כשהוידוי  בין  שחסר  ק  חמת 

ה' לבין כשהלב עדין אינו חלל ולכן לא שב בכל ליבו אלא עם פניות. ונ"ל שזה הכוונה בתורה קיב שאמר שצריך כל ימיו    בהשגת גדולת
לו  שיזכה  דהי לבקש  ית',  לפניו  של אמת  דיבור אחד  מבואר מר  וכן  לזה  לזכות  גדולה  זכות  צריך  עוה"ז  של  תשובה  שאפילו  בלק"ה    ינו 
 דיקים גדולים.  ובת עוה"ב זוכים רק צ שבת ז' נ' שתש

והכוונה   רל באותו  כנ"ל  ונופלים  וחוזרים  תשובה  עושים  העולם  רוב  ואמנם  להבא  ומקבל  שמתחרט  העבר  על  היא  תשובה  כל  דבר    כי 
  ב   הלכות תשובה פרק מב"ם  לימה עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב עוד לכסלתו כמבואר בר ששבו עליו. אבל אין זו תשובה ש

התשובה הוא שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור בלבו שלא יעשהו עוד שנאמר יעזוב רשע דרכו וגו' וכן    ומה היא     -הלכה ב  

שנאמר ולא נאמר עוד אלהינו    תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם   ויעיד עליו יודע כי אחרי שובי נחמתי  יתנחם על שעבר שנאמר  
 ר עניינות אלו שגמר בלבו: להתודות בשפתיו ולומ   עשה ידינו וגו' וצריךלמ 

ואי   –בשני עולמות    רלא עולמות  בשני  מכבד  יצרו  את  הזובח  כל  משמע  ושם  הנ"ל  הגמ'  על  דבריו  שסומך  כיון  כבוד  צ"ע  רבינו  לפי  לו 
כשש רק  הוא  ע עוה"ב  שני  לכבד  שייך  לא  נפשך  ממה  וא"כ  יצרו  את  שהרג  אחרי  השגתו  על  כשעדין  ב  או  אלא  בתוקף  ולמות  יצרו 

 כבד כבוד עוה"ז ואחר שהרגו מכבד בבחי' עוה"ב.ומכניעו מ 



 53.ח  -דף ו:      מוהר"ן                               תורה ו                                 ליקוטי                     

שמכבד אותו ית' בעוה"ז בכבוד מסוג שמכבדים אותו בעוה"ב אזי כאילו כבדו גם    "י שעה"ב  עו וד  כב  'יבח

   : בעוה"ב
עוה"ז לתשובה  וזה   בין תשובה שהיא בחי'  חילוק  זה רמוז במהשנתבאר שיש  עוה"ב,  שאמרו    שהיא בחי' 

נות קפוי הן לשויקר ושכיון ש  \רלג /)זכריה יד(  וןות וקפאאור יקרעל הפסוק    \רלב/חז"ל )פסחים נ'.(
רמז הנביא שהשגות אלוקות בזה  לכן ביארו ש  ,\רלה/וקפוי לשון קל שעולה וצף  \רלד/כובדסותרים כי יקר לשון  

וטעם שנדרש על עולם    ה"בלעווגלוי  וקל    [רלו]  קפוי  , יהיהבעוה"זספון ומכוסה  אור שהוא יקר  הן  
דווקא כת  ,הבא  שבפסוק  )בלשוכיון  יקפאון  עתי וב  וקן  חזד(  שצבלו  וק"ל  לקרא  את ריך  דרשו  לכן  פאון, 

להשגה יתירה באלקותו,    רלזהב, כשיזכ". נמצא בעוההסתירה, שיקרות רומז להוה וקפאון לעתיד
כי היה בלבושים    גשם  'ז בבחי"כי השגת עוה   ז,"בודאי יתחרטו ויעשו תשובה על השגת עוה 

 .  ראועין בעין י  בבחי'עוד מוריך ובחי' לא יכנף גלוי ב ששם הוא ב" נגד השגת עוה סוייםי וכ
 

נתבאר דברי חז"ל שאור רומז להשגות ואור יקרות רומז להשגות עוה"ז שההשגות בו הן דבר יקר המציאות,  
 בחי' קפוי וקל שעולה וצף וגלוי לעין כל.וקפאון רומז להשגות עוה"ב ששם השגות הן 

א שמצד כבוד ה' ל( ונמצהנח ן מי י ה מכבודו )עוכמו שכתוב הארץ האירועתה יבאר רבינו שאור רומז לכבוד 
ז דהיינו ששב על שיצרו התגבר כיון שתלוי בהשגת השם ית', יתפרש הפסוק להפך, כי כבוד של בחי' עוה"

 עומת כבוד של בחי' עוה"ב דהיינו של זה ששב על השגתו שהיתה מגושמת. עליו, הוא קפוי וקל ואינו חשוב ל
כאילו כבדו להקב"ה בשני    ומתודה  ובח את יצרון שהזמרא בסנהדרי באר לעיל על פי הג שנתמה  וזה  

דהיינו זביחת היצר  הרלח, כי  וביאר רבינו לעיל שזביחת היצר והוידוי רומזים לשתי סוגי תשובה  עולמות

 היא  \רלט/קשמקיים ידם וישתו
 [ז. עמוד]

  
ן בלא  כאן והילך הרות מ וכן ההע .ילסט רגכאן היא גרסת טק עד כאן היה גרסת הטקסט של הליקוטי מוהר"ן המדוייק ומ

 דויק. ממוהר"ן הההערות של הליקוטי 
 

ָהִראׁשֹוָנה ׁשּוָבה  ּתְ הגשמי   ,הַּ הרע  היצר  והריגת  בזביחת  ת  לכן   שעוסק  ִחינַּ ּבְ הקב"ה   הּוא  את    שמכבד 
ה זֶּ בֹוד עֹוָלם הַּ ּדוּ שהרי בעוה"ב אין יצה"ר להרוג  ּכְ ּוִ ל ְזִבי, ְוהַּ ֶצרי עַּ ּיֵ ת הַּ ובתו על תשתשובה  היינו    רמחַּ

 
וקפא   ( זכריה יד )   פסחים נ.  רלב וקפאון. מאי יקרות  יהיה אור יקרות  ביום ההוא לא  זה אור, שיקר בעוהיה  ולם הזה,  ון? אמר רבי אלעזר: 

יוחנן אמר: אלו נגעים ואהלות, שי  וק וקפוי לעולם הבא. רבי  בני  פויין הן לעולם הבא.  קרין הן בעולם הזה  בן לוי אמר: אלו  ורבי יהושע 
ו  איתנגיד. כי הדר, אמר ליה אבוה:  אדם, שיקרין הן בעולם הזה וקפויין הן לעולם הבא. כי הא דרב יוסף בריה דרבי יהושע בן לוי חלש 

 רור ראית.אמר לו: בני, עולם ב   חזית? אמר ליה: עולם הפוך ראיתי, עליונים למטה ותחתונים למעלה.  מאי 

 צאת גם במדבר רבה חקת יט ו' שם מדמה החילוק בין השגות עוה"ז לעוה"ב לסומא ופקח ועי"ש רד"ל ומהרז"ו.דרשה זו נמ 
יֹּום ַההּוא לֹא ִיְהֶיה א פסוק ו ְוהָ   זכריה פרק יד   רלג אֹון   -)קרי ֹור ְיָקרֹות יקפאון  ָיה ּבַ ַדע ַליהֹ )ז( ְוָהָיה יֹום ֶאחָ   : (ְוִקּפָ ָלְיָלה  ָוה לֹא יֹום ְולֹא  ד הּוא ִיּוָ

ִיְהֶיה אֹור:  עיין שם פרש"י שמדובר בימות המשיח ביום האחרון של מלחמת גוג ומגוג ועיין במצודות   ֶעֶרב  שמדובר במבוכה  ְוָהָיה ְלֵעת 
ה  שיהיה ברגע  רוב המפרשים שביום ההוא והבלבול  פירשו  תתקיים  הכוונה סמוך מאד לגא   אחרון שלפני הישועה.    פשט הפסוק  ולה 

הז פרש  הסתירה  וכן  לעתיד  ההוה  בין  תיהיה  שהסתירה  היא  הנ"ל  הגמ'  דרשת  ואילו  גדול.  ערבוב  שיהיה  דהיינו  וקפאון  יקרות  בין  ו 
   עי"ש.  המלבי"ם גם בפשט 

ין בראשית כט  נ"ל ובוזי יקלו גם עיא כבוד בלשון ארמי וכבוד הוא מלשון כובד לעומתו הבזוי נקרא קל כ כי יקר הו   -יקר לשון כובד   רלד
 הבה את אשתי וגו', פרש"י קל שבקלים אינו אומר כן.  כא עה"פ 

ורה וקפאה  סאה תרומה שנפלה על פי מגפ"ד מי"א    כפרש"י הנ"ל על פסחים נ שהוא לשון ארמי. וכן במשנה תרומות  –קפוי לשון קל    רלה 
י   צפניהגם עיין       .רבי אליעזר אומר אם יש בקפוי מאה סאה תעלה באחד ומאה  כמ"ש    שמריהם  על   הצפים   -  י" רשפ   -  הקופאים  -ב א 

 : פרזלא   וקפא   מתרגמינן(  ו   ב  מלכים )   הברזל  ויצף 

ח לכן הקרח קפוי וצף על פני  חבים ולכן נעשים קלים יותר ביחס לנפ נראה כיון שידוע שהמים כשקופאים מתר   ומה שהקרח נקרא קפאון
 י מים ולא חומר אחר.המים. ולפ"ז לשון קפאון שייך רק לגב

 יא   'משנה תרומות ד ועיין    : פרזלא   וקפא   מתרגמינן (  'ו ו'    ב -מלכים )   הברזל   ויצף כמ"ש    שמריהם   על   הצפים   י " רשפ   ים הקופא   -א' יב   צפניה   רלו
 כשיזכו   -תרלו כשיזכה, ומ  -ותרלד   גם בדפו"ר  רלז

 זביחת  -הזביחת, ובתשכט   –ותרלד תרלו ותרצו    דפו"ר גם ב   רלח
 שובה.כנ"ל שזה עיקר הת   רלט
ג'  שצ   עיין לעיל   רמ  ולעיל תחילת אות  וישתוק כראוי.  ידום  קיים  יצרו כראוי דהיינו שלא  זבח את  הוא על שלא  כי משמע שהווידוי  "ע 

 שגתו. ועי"ש שנתבאר  היא על ה עויתי.  ואח"כ אמר שהוידוי  כשדיבר על וידוי אמר שמתוודה על החטאתי  
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הראש כנ"לוהשגתו  ה,ונה  ִנּיָ ׁשְ ׁשּוָבה  ּתְ ְינּו  הַּ ת    ,  ִחינַּ ּבְ הקב"ה ִהיא  את  עֹוָלם    שמכבד  בֹוד  אּכְ ּבָ ,  הַּ
בֹוד ָהִראׁשֹון ּכָ הַּ יצרו  ׁשֶ ל  שכיבד את הקב"ה בזביחת  ְוקַּ ה ָקפּוי  ֲעש ָ ֵ ואינו חשוב  נַּ ׁשּ בֹוד הַּ ּכָ ֶנֶגד הַּ   ִני , 

  :השגתוהקב"ה בוידי על ד את כשכיב

מדברי דוד המלך שאמר  זה נשמע הן מכלל לאו    ,כדי לזבוח את יצרו  ה למחרפיו היאאר שהשתיקתבשנ  הְוזֶ 

ים נ ִהּלִ דֹוׁש   רמא( ' כא)ּתְ ּקָ אֹוֵמר הַּ רּוךְ   ׁשֶ יָת ֱהיֹות    לאדם החוטא  הּוא  ּבָ ּמִ י, ּדִ ּתִ ׁשְ יָת ְוֶהֱחרַּ ה ָעש ִ ֵאּלֶ
ואתה סובר שהחרשתי  ,  רמגבכבודיפגמת    ועי"ז  ( רמביים גובמידות ה  גתנהש)  עשית עבירות  דהיינו,  ה ָכמֹוךָ ֶאְהיֶ 
אני  טובתך  ל  , לכן רמדאלא לטובתך כיון שאינך רוצה לקבל תוכחהובאמת אינו  עביר על מדותי,  וותרן ומ  כי אני 

וממתין  זאת תשוב   מחריש  בכל  ל   .רמהשמא  ָהָאָדם עַּ י  ֲחִריׁש   ּכִ ּמַּ ׁשֶ יצ  ,ְיֵדי  ה  ,רוזובח את  ֲעש ֶ ת    נַּ ִחינַּ ּבְ
ל  אקיה  "וי מהזמין  ּנַּ ּכַּ דֹוׁש רמול ,  ּקָ הַּ ֲאָבל  רּוךְ   .  ִביל    ּבָ ׁשְ ּבִ ֶזה  ֵאין  ָלָאָדם,  ֲחִריׁש  ּמַּ ֶ ׁשּ ה  מַּ הּוא, 
ְך  רמזאקיה  ּיָ ׁשַּ ֵאין  ֶזה  י  ּכִ לֹום,  ְוׁשָ ס  רּוְך הּוא   ֵאֶצל , חַּ ּבָ דֹוׁש  ּקָ לרמחהַּ ּבְ קַּ ּיְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ א  ֶאּלָ ֶזה  ֵאין  ּו  . 

 
עיין לק"ה )קריאת התורה ו' כ'( שמוהרנ"ת מבאר שרבינו מדבר  דיבר מג' תשובות. גם  כאן שיש רק שתי תשובות ולעיל    וכן הא דמשמע 

והן עדיין בחי' עוה"ז קודם שז  ושניה תשובה על תשובה,  זמין,  בה על  כה לכבוד אלקים ושלישית תשו על ג' בחי' תשובה, ראשונה אנא 
 גתו שהיא בחי' עוה"ב שהוא תמיד.הש

ִעּמוֹ )יח( ִאם ָרִאיָת גַ   תהילים נ   רמא ֶרץ  ַוּתִ ב  ר בְּ   ּנָ ָאִחיָך ְתַדּבֵ ּבְ ב  ֵ ש  ּתֵ ְצִמיד ִמְרָמה: )כ(  ּתַ ֹוְנָך  ַלְחּתָ ְבָרָעה ּוְלש  ָ יָך ש  ּפִ ֶבן  ְוִעם ְמָנֲאִפים ֶחְלֶקָך: )יט( 
ָך ּתִ  ה  ִאּמְ ן ּדִֹפי:  )כא( ֵאּלֶ יתָ ּתֶ יָת ֱהיֹות ֶאְהֶיה ָכמֹוָך אֹוִכיֲחָך    ָעש ִ ּמִ י ּדִ ּתִ ְ    ָך: ְוֶאֶעְרָכה ְלֵעיֶני ְוֶהֱחַרש 
   סבור אתה שאהיה כמוך להתרצו' במעשיך הרעים, )וי"מ דמית כי אינני יודע הנסתרות(:   -)כא( דמית    רש"י 

אבל דע אשר    -וך לאהוב את הרע. אוכיחך  ר אני כמ כל אלה ולזה תדמה ותחשוב אשמלהפרע לך על    -)כא( והחרשתי    -מצודות דוד  
 גמול בעוה"ב:   ת מעשיך ועל כלם תקבל אתוכח עמך ואערוך לפניך א 

 ענין סדור:   -מלשון ויכוח. ואערכה    -מל' דמיון ומחשבה. אוכיחך    -ושתקתי. דמית    -)כא( והחרשתי    -מצודות ציון  

ב ואלה בסוסים רומז לל"ה ול"ה אומות סה"כ ע' שרשם בע' מדות  אלה ברכ   ירות מכונים אלה ונ"ל כידוע צ"ע מדוע העב   -אלה עשית  
 .  רעות

אלה ברכב ואלה בסוסים. שהם עשו וישמעאל ושבעים האומות שתחתיהם. ולכל אומה מידה רעה שלה כמבואר    שהם בחי'הגויים    רמב
 בתורה לו ותורה קא.

בכח שמקבל מהקב"ה מורד במלכות לעשות הפך ציווי המלך    ך( שהרשע דבורה פ"א )מידת מי ֵקל כמו כמבואר בתומר    וזה בזיון גדול   רמג
 )פרקי היכלות פכ"ה(   נקרא הקב"ה מלך עלוב  עי"ש, וע"כ 

ד'    רמד פל"ח אות  עונותיו    -עיין  על  לו  בא  שהעונש  כלל  לבו  אל  ישים  שלא  אפשר  הזה  בעולם  אותו  יעניש  אם  כי  בזה  שרמז  נראה 
 יותר חס ושלום.  ויתקצף עוד 

מדרש אפילו  ת כפי שיוכל כמבואר ב כאורה יש לומר שאפילו אם לא ישוב יש להשאירו לטובתו שיקיים מצוו צ"ע ל   –  שמא תשוב   רמה 
הטוב   ואילו  ויתנקה בגהנם מהרע  תיקון  בעצמו יבקש  מצוות כרימון ואחר הפטירה אז אוכיחך ואערכה לעיניך אז  ריקנים שבך מלאים 

ו ל א"כ למה לא אומרים זאת בבישאר לו לנצח אב  ו ן סורר  זכאי משימות חייב.  ימות  נראה  מורה עי"ש פרש"י שממיתים אותו כי מוטב 
ינוני שרשע הפגם כבוד שעושה הוא כל כך גדול שאין ערך למעשיו הטובים כי עיקר השכר הוא על גילוי כבודו ית'  לחלק בין רשע לב 

 טעם שמחריש לו הקב"ה.ת גם זה  אף עשיתיו, אבל בינוני באמ   בהעלם של העוה"ז כמ"ש לכבודי בראתי יצרתיו 

אהי רמו בחי'  נעשה  שמחריש  ע"י  כת-האדם  שהוא  ארי ה  בחי'  אריך  בחי'  הנ"ל  ר  האפרסמון  לו  שימדוד  לסיוע  ממתין  להיות  אפים  כת 
   כמבואר גם בלק"ה גזלה ה' שעיקר התשובה היא ללמוד לא לדחוק את השעה כי היא שרש כל העבירות עי"ש.

ונ"ל  זביחת היצר ותשובה.    ומר זאת הקב"ה מי הוא זה שיש לו הווא אמינה כזו שח"ו הקב"ה צריך "ע למי א צ   -  ה -אין זה בשביל אהי   רמז
שהקב"ה   שסובר  נ"ל  והביאור  כזו  אמינא  הווא  שיש  שמצינו  הרי  חייו.  יוותרו  הוא  וותרן  הקב"ה  האומר  כל  נ.(  )ב"ק  חז"ל  מאמר  עפ"י 

וכ ם לא בשביל תקנן אלא מצד רו מעביר על מדותיו אמנ  עין אותם בנ"א שמעבירים על מדותם מצד שמבינים שכך מתנהג אדם  ממותו 
הם. ובאמת גם זה לא שייך אצלו ית' באותה מידה, כי לצורך עצמו אינו צריך כלום אלא רק לצורך האדם  ב ולא כדי לתקן מדותי חשו 

 כדי שלא ידח ממנו נידח.  

בקרבו אזי שותק למחרפיו כדי ללמד עליהם זכות לצרכם וכמבואר  יבו חלל  ון שגם האדם מי שכבר זכה לל שכתב שכי   אורח מישורועיין  
ה שהרי כבר זכה לכבוד אלקים, לכן היה הווא אמינא ששיך כה"ג גם אצל הקב"ה. וצ"ע כי  -מו בבחי' אהי ה נה ולא כדי לתקן עצ בתור 

 שיש לו הוא אמינא כזו.ר רבינו  מוך וא"כ שוב צ"ע אל מי מדב מי שזכה כנ"ל הוא כבר אינו במדרגת דמית היות אהיה כ 

הקב"ה כמבואר בפסוק ונתבאר לעיל שפירושו אהיה מתגלה    ר שם אהיה הוא שמו של לכאורה צ"ע הרי עיק   –  ה -אין זה בשביל אהי 
  ה -כי באמת מצד שמו ית' אהי   ונראה ה.  -בשמי האמיתי וא"כ לפ"ז היה צריך לומר אין זה בשביל זביחת היצר ולא שאין זה בשביל אהי 

א להכותו הרבה כדי לעשותו  ריך לא להחריש לו, אל י להפך שלא יחריש, דהיינו שכדי להיות מתגלה לאותו אדם הרי היה צ היה ראו 
 בכח כלי להשיגו, אבל אריכות אפו של הקב"ה היא שנותן לאדם בחירה.

לעוררו בתשובה והאדם אז בבחי'  דם בכדי  יקא בעת ששולח יסורים על הא ה די -ביאור הדברים כי הש"י נקרא אהי    -   עיין באיבי הנחל 
ובוזי-אחורים דאהי  ע"ש  גימט' דם  וכשנתעורר האדם   ה  בבחי' אהי   יקלו  נעשה האדם  ומקיים דום לה' אז  נקרא אז  -בתשובה  והש"י  ה 

מרו  מצרים וא בשם הויה וז"ש בשעת יציאת    בשם הויה בחי' וידעתם כי אני ה' היינו כשהאדם יודע שהכל מתנהג בהשגחתו ית' אז נקרא 
התוודע בעולם כי פרעה אמר מי ה' וכו' שלא  היינו כי הש"י רצה ל   ה היינו אנא זמין למהוי-ה אשר אהי -לי מה שמו והשיב הש"י אהי 

נקרא בשם   בתחילה  ע"כ  וכן כ"פ  ה'  כי אני  פרעה כמ"ש למען תדע  ע"כ כשרצה להתוודע אצל  ית'  ממנו  יודע כלל  ואצל  -אהי היה  ה 
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ם א  רמטָעְנׁשָ ּבָ הַּ עֹוָלם  ָאזםלטובת  ּבָ ׁשֶ ל  ּדְ ְמסַּ   האמתלם  ועב  ,  עַּ אֹותֹו  ְויֹוִכיחַּ  ֲעוֹונֹוָתיו,  ְלֵעיָניו  ִרין 
ָניו : אֹוִכיֲחָך ְוֶאֶעְרָכה ְלֵעיֶניָך:  ְוֶזה  שיווכח בברור שטעה ושכל ההנהגה כלפיו היא רק להטיב עימו  ,רנּפָ

  , מותל עצש  גליו ועשאו  נמאמר חז"ל נתן בו עי צח  מבואר בתורה  שגם זה חלק מהעונש כעיין פל"ח אות ד'  
 זה צער נורא.  ,גודל הפגם שעשה והאמת בעצמה ומתברר ללאדם גלה שמתשכ

  

 ד אות 
ועתה יבאר שההמתנה הזו יש בה שתי    ,מתין להקב"הלהישתוק ולידם והיא לשעיקר התשובה    נתבארלעיל  

וירידות   ,דרכי תשובה  ים בחז"ל, כרכינוים הנז  ורבינו מכנה להן בכמהות  צלחות וכשלונ ה  רנאכי יש בה עליות 
מה    רבינו לא מבאראבל    .התשובה וזוכה לכבוד אלקים  מבאר שמי שזוכה להיות בקי בזה הוא ההולך בדרכי ו

בתוספת   רנבבאר מוהרנ"ת רק בסוף התורה ה י וז  למעשה וכיצד להתגבר על הקשיים שבכל דרך,  היא הבקיאות
 ה. הביאור שלו לתור

רוֹ  דַּ   ֶצהּוְכׁשֶ ּתְ   רנג ְרֵכי ָאָדם ֵליֵלְך ּבְ ידום וישתוק מקיים  ו  ית'   ושממתין לי כנ"ל ע"י  הש"אל    הׁשּובָ הַּ

ִקי   לזכות לזה  ,ית'  ולמחרפיו לכבוד ֲהָלָכה   רנדָצִריְך ִלְהיֹות ּבָ דהיינו גם שלחן ערוך כפשוטו כי הוא   רנהּבַּ

 
בדרך לבו    אדם ומניחו לילך שובב ה גימט' דם ע"כ הביא עליו בראשונה מכת דם אבל כשהש"י מחריש ל -הי חורים דא פרעה היה בחי' א 

 ה כי אינו רוצה להתוודע אליו כלל.-אז איננו נקרא בשם אהי 

ות  או שהתגל ור ואצל מי האחור אצל האדם  ה מתי הוא ישר ומתי באח -דיוק וכנ"ל בתחילת אות ב לבאר ענין שם אהי   דבריו צריכים 
 הארתו לאדם היא באחור או שהם עניין אחד בבחי' ה צלך 

 וותרן וכו' וסמיך ליה מאי דכתיב ארך אפיים ולא ארך אף כי מאריך אף גם לרשעים   כל האומר הקב"ה  "ק נ.עיין ב   רמח

והרי אמר הביאו עלי כפרה צ"ע לכאורה רוצה לומר שלא שייך אצלו ית' תשו   -  זה אין שייך אצל הקב"ה  תי את הירח  על שמעט   בה 
וה  י' שמשם שורש התשובה  אבל פשיטא שאינה תשובה ששב למקום    ש תשובה.פתחון פה שיש לנו לבק כמבואר בחולין ס: ועיין תורה 

 שנתרחק ממנו אלא שנתן מקום לחשוב ששיך אצלו עניין כזה כדי ליתן פתחון פה לשבים.  

בעוה"ב    רמט ענשם  ה   –יקבלו  העולם  בריאת  שכל  כיון  כי צ"ע  רק  הזה  יה  העונש  מהו  א"כ  בספרים  כמבואר  להיטיב  הטוב  שמטבע  ון 
איזה הטבה יש במה שמחריש לאדם הרי עונש עוה"ב קשה הרבה יותר מעונשי עוה"ז כי בעוה"ז שיתף  י שכולו טוב. גם צ"ע  שמעניש מ

אבל  א  א  בראשית  בפרש"י  כמבואר  הדין  למדת  הרחמים  מדת  ונ"   הקב"ה  הדין.  הנהגת  היא  ו עוה"ב  כנ"ל  שענשי  ל  בספרים  כמבואר 
ובו ית' וגם מה שמחריש לאדם זה רק למי שמסרב לקבל תוכחה  ה לו כלים לקבל אור טהקב"ה כל תכליתם היא תיקון האדם לצרפו שיהי 

 ולשוב בתשובה אזי מחריש לו שלא לאבדו כדין מורד במלכות אלא עכ"פ יעשה טוב עם הרע כנ"ל.  

ונ"   מה תועלתצ"ע    –ויוכיח אותו על פניו    רנ פניו.   פנים היינו האמת של בתוכחה למי שאין ביכולתו לתקן עוד צ"ע מה הפירוש על  ו  ל 
)תורה סו ג( דהיינו שיוכיח לו שגם לפי האמת של עצמו הוא לא נהג כראוי. דהינו שאוכיחך אינו לשון תוכחה אלא הוכחה.  אבל אפשר  

ה  י יראה בעיניו את הפגם וזה בעצמו תוכחה הקשה ביותר וכמבואר בתור בעצמו כ   כלל וכוונת רבינו שאז יווכח גם שלא מוכיחים אותו  
ן בו את עיניו ועשאו גל של עצמות שהצדיק נותן לרשע את עיניו שבהם יתגלה לו עצם הפגם שעשה והיינו גל של  צח על מאמר חז"ל נת

 עוון עד היכן פגם.עצמות, כך בעוה"ב מגלה האדם בעיניו את עצם ה 
אות ט'. ועיין תורה רסא  ' ומקור מים חיים שם  יתבאר קלמן בהערות עפ"י בעש"ט על התורה פ' לך אות י  –בעבודת ה'  ועליות    ירידות   רנא

שגם מפילים מלמעלה את האדם כדי שיתחיל בהתחדשות כל פעם.  גם עין תורה קסח עה"פ לפני שבר גאון ולפני כבוד ענוה.   גם עיין  
מאחז" ב על  לח:  יומא  יהוידע  ה ן  הנ"ל  כשישן ל  באדם  מתעברות  צדיקים  נשמות  מעשיו  שכפי  לו  פותחין  ליטמא  או    בא  לו  ומסייעות 

 ת רשעים מתעברות בו ומפריעות לו.  עוד עיין בזה פל"ח אות יח יט בענין עליות וירידות של הצדיק נשמו 
לקבל   כלל הדברים   רנב זוכה  יצרו  את  שזובח  שע"י  הם  שום    בקיצור  בלי  עליו  שעובר  מה  אל כל  ית',  קפידה  אליו  ורצון  באהבה  רק  א 

ים ועפ"ז שמעתי מרמ"ב בשם רל"י זצ"ל "אשרי העם שככ"ה לו", דהיינו  ככ"ה ר"ת כתר כל הכתר )כידוע פירוש הבעש"ט עה"ת פ' לך לך  
דרך בחי'  זה  שכל  שם  ומבואר  עליו(  עובר  מה  בכל  מאושר  הוא כשהאדם  ביותר  הגבוה  אב   שהשכל  "שוב",  של  בעיקר  יש  התשובה  ל 

רצון הש"י בדקות יותר ועוד נסיון  ליותר דביקות ועשית    ון גם ב"רצוא" שלא יחשוב שכבר זכה לכל מה שאפשר אלא ימשיך לשאוף נסי 
סג, אבל  שלא להרוס להשיג למעלה ממדרגתו. ובשוב הנסיון הוא )גס דהינו רק( לא ליסוג ממה שכבר כבש, לכן מאיר לו לסייע לו שם  

ד  הנסיון  ששם  מ ברצוא  יותר  את  ק  לתפוס  השוב  בבקיאות  ענין  יש  עוד  שיתבאר.   כפי  קסא  שם  לו  י איר  לעליה  כהכנה  תבאר  הירידה 
לקמן בשם הבעש"ט עה"ת פ' לך אות י' ומקור מים חיים שם.    עוד בענין כלל הבקיאות בשתי ההדרכים מבואר בלק"ה שבת ז' נד עפ"י  

הרנ"ת הרי אם כלי הקרב בידו משמע שלא גמר להלחם ואיך כבר ניצח  אל שם מו ושו דאחיד מאני דקרבא בידיה  הזהר מאן דנצח מאן  
כמו בגשמיות אלא המלחמה היא תמידית כי היא מלחמת עמלק ולכן העיקר הוא לא להתיאש ולא לנוח שזה    מבואר שברוחניות אינו ו

   יותר חשוב משאר תכסיסי המלחמה.

ג צ"ע    בדרכי התשובה   רנג וירידות וגם עפ"י כוונות אלול שמבואר כאן שהם לעשות  ם אם יש  הרי הדרך אל הש"י היא אחת  בה עליות 
דייקא משמע אחת ועוד שם בכוונות ב' פעמים בקי גמט' דרך משמע היא דרך אחת עם שתי בקיאויות.  מאידך  ם דרך נקט הנביא דרך  בי 

ם כשיש בה עליות וירידות, אבל דרך  יא אחת ג .    ונ"ל אמנם דרך גשמית ה לקמן מביא את הפסוק וכבדתו מעשות דרכיך משמע שתים 
בבחי' להיות תמיד במגמה של התקרבות )דהיינו תיקון המידות שע"י זביחת  דרך הגשמית בזה שהיא  התשובה אל ה' ית' אמנם דומה ל 

בהם  שונים ש  תקרב, אבל יש בה שני מהלכים היצר הרע שעי"ז נעשה קרוב יותר אל הש"י( והעיקר בשום אופן לא לאבד את המגמה לה 
בתשובה להפך ההמתן הוא עיקר    ה היא לא התקדמות אבל העמידה היא חלק מעצם התשובה שזה שונה מהדרך הגשמית ששם עציר

וחזקה   מעשית  מגמה  של  הקרקע  על  עומד  שהכל  התשובה אע"פ  דרכי  עיקר  שהם  נ"ל  ההמתן  סוגי  ושני  התשובה.  והוא  ההתקדמות, 
עצירה וההמתנה  בעליה לדעת לעצור ולא להרוס וזה בעצמו התשובה שם, כי אז דייקא ה כים הן:  ם ולשוב אל הש"י.  והשתי דר להתקד 
עצ  אהי היא  שם  למילוי  ההתקשרות  העמידה    –ה  -ם  רק  הזה  במצב  כי  תשובה  דרך  בעצמו  זה  מנסיגה  לעצור  לדעת  ובירידה  קסא. 
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  ְהיֹות לוֹ , ְוָצִריְך לִ מכבוד שמים  וגדר שלמעלההיכן גדר שלמטה משאול  יודע  והבקי בש"ע    רנוגדר הקדושה
ִק ׁשְ  ָרצֹואֵני ּבְ ִקי ּבְ ְינּו ּבָ ( פירושו הפשוט רץ וחוזר,  רנזרצוא ושוב הוא לשון הנביא )יחזקאל א יד   ,יאּות, הַּ

לעל כמשל  זה  לשון  נקט  וירידות י ורבינו  בעבוד  רנחות  אדם  לכל  פירושו  תשיש  שרצוא  במדת    ה',  להחזיק 

 
ונוכל להמשיך להתקרב ה   וההמתנה בכיסופים אליו ית' והציפיה שיעבור רות למילוי שם הויה. )משמע שהעליה הכנה  יא ההתקשהגל 

 ה בשם הויה שהוא מאיר בירידה דייקא בבח'י אשכון את דכא(     ה מתגל -עליה מאיר אהי אל הירידה ולא להפך כי ב 
    ליסטים והגזלנים הם היצה"ר.ורגיל דהיינו שבקי בדרך ובמכשוליה מה והיכן הם והיכן ומתי אורב לו ה   בקי פי' כמו בקי רנד

ואמצע   ועיין שמאל  ימין  בחי'  שהוא  יבק  השם  בביאור  ש   לקמן  רמזתי  בחי'  )ולעיל  שהיא  אפ"ל  רוחתא  אולי  תלת  על  הסכין  בדיקת 
וצריכה כוונת הלב כמבואר בהלכה. והיינו להיות בקי בכל הצדדים היכן   ובקיאות גדולה  כשהולך לזבוח את יצרו שכידוע היא אמנות 

 והסכין היא הדמימה והשתיקה שהן בחי' ההמתן(.ביצה"ר.  יש חסרון בסכין שאיתו נלחם  

כן הדבר הזה: מי שעדיין לא משל ביצרו, הוא בתוך השבילים,     -בבאור חלקי הזהירות    -ג  פרק    מסילת ישרים יין  ע   עוד בענין בקיאות 
יוכל להבחין ביניהם. אך המושלים ביצרם שכבר הגיעו אל האכסדר  ור לא  רכים לעיניהם בברור,  או כל הד ה, שכבר יצאו מן השבילים 

צר  ואליהם  ליעץ למי שירצה לשמוע,  יכולים  ואמ הם  ונחשב  יכים אנו להאמין.  בואו  בואו חשבון,  לנו?  נותנים  שהם  היא העצה  נם מה 
 אשר הוא מבקש ולא זולת זה:  חשבונו של עולם, כי כבר הם ניסו וראו וידעו שזה לבדו הוא הדרך האמיתי להגיע האדם אל הטובה  

ו  ו  פשוט מבואר  בדרכים אלו בשלום  רק ממי שכבר עבר  בעיצות  שאת הבקיאות אפשר לקבל  מדובר  איך לעבור בשלום אבל  בפשטות 

שכתב להמשיך על עצמו הבקיאות מהבקי בהלכה, משמע שגם את הכח לקיים את העצות גם מקבלים    בעלים לתרופה מכתב רצו עיין  
 מהצדיק 

ע ֲאָבל   שם מכתב שלז יין  עוד  זֶ   שכתב  ּלא  ֵאין  ֶ ש  ָהָאָדם  ֶאת  ּוְלַהֲחִזיק  ְלַהֲחיֹות  ּוט  ש  ּפָ ָבר  ּדָ ה ה  ֶ ש  ּכְ יֹוֵתר  ַחס  ִיּפל  ש   ַמּמָ יֹּות  ְחּתִ ּתַ אֹול  ְ ש  ּבִ ּוא 
וָּ  הּוא סֹוד ּכַ ֶ ר ְמאד ְמאד ש  דֹול ְונֹוָרא, סֹוד ָעמק ְוִנְסּתָ ֶזה סֹוד ּגָ לֹום, ַרק ֵיש  ּבָ ָ זֶּה ַהּסוֹ ְוש  ֶ ה זאת ַהּתֹוָרה  ד ֵאין  נֹות ֱאלּול, ש  ר ְוִגּלָ ּבֵ ּדִ ֶ יֹוֵדַע ַרק ִמי ש 

ָ   ַהּנֹוָרָאה  ִהיא סֹוד ַהש ּ ֶ ֵ ש  ִחיַנת ָאָדם ַהיֹּוש  ִלים ּבְ ְ ה ָהֶעְליֹוָנה ְמאד ְלַהש  ּדָ ִחיַנת ְנקֻׁ ֲעָלה ַעד ּבְ ַתְכִלית ַהּמַ ָבה ּבְ ה ֶמְרּכָ א  ַגת ַמֲעש ֵ ּסֵ ְוֵאין ִמי  ב ַעל ַהּכִ
יּּוַכל ְלהַ  ֶ ּדֹורֹות ָהֵאּלּו כִּ ֲחיֹות עַ ש  ֹות ַהְירּודֹות ְוכּו' ּבַ ָפש  ה ַהּנְ לָּ ּתָ ּגִ ֶ "ל י ִאם ִמי ש   .ה ַהּתֹוָרה ַהּנַ

לא    –בהלכה    רנה  לעולם  והעיקר  לעצור,  ומתי  להלך  מתי  לדעת  היא  שהבקיאות  בהמשך  וכמבואר  בהליכה.  לומר  צריך  לכאורה  צ"ע 
ה אל ה'  כה דהיינו שלחן ערוך ופוסקים גם היא הבקיאות בהליכה בדרכי התשוב ימוד ההל ונ"ל שנקט הלכה כי באמת ל    ליסוג לאחור.
ל כי באמת עיקר התשובה היא להמתין כנ"ל ממילא אינה הליכה אלא הלכה, כי צריך ללמוד היטב מה רצון הש"י שאעשה  ית'.  עוד נ" 

גת בנפיק דהיינו גם לעצור, ממילא עיקר הבקיאות  , ולא לס יא לא להרוס בעיל אלא לעצור בזמן ההמתנה.  עוד כפי שיתבאר הבקיאות ה 
זביחת  ולא בהליכה, ואולי ע   היא בעצירה דייקא  "כ נקראת הלכה כנ"ל. אמנם כפי שבארנו לעיל גם העצירה היא בחי' הליכה כי מצד 

 היצר והכנת כלים לקרבת ה' זו עיקר התקדמות.   

  הקב"ה   הוא הכי סלקין אתווי דיליה יב"ק כגוונא  ]דף קטז:[  דא הקודשא בריך  ריך הוא  וקודשא ב   -הר משפטים קטז.:  עיין ז   -בקי בהלכה  
ומאן דאיהו בק"י בהלכה דיליה דאיהי    י בגמט' יבק.  וכיוון שיבק אותיות בקי דרש ואמר-ה הויה אדנ -אותיות יקב שהם סוד ג' שמות אהי  בחשבן יב"ק

להיות ה' כלה ותתיחד  ן למלכות דאצילות ועי"ז גורם שההלכה העליונה שהיא השכינה תחזור  העלות מ"הלכה לעמוד על בוריה זוכה ל מי שמדקדק בשכינתא  
   ,  כלומר לא יסיר השגחתו ממנו   קודשא בריך הוא עמיה דבגינה לא יזוז מניה לעלם עם ז"א ובשכר זה  

ערוך   רנו כי שלחן  ההלכה    נ"ל  חובת  דהיינו  הדין  שורת  רק הוא  השם  שעובד  מי  גם  אחד  א   לכל  אבל  מהכרח  ש"ע  על  לעבור  לו  סור 
א"א בלא ידיעת הש"ע דהיינו שגם כשאין לו ידע עכ"פ על מה אסור    . לכן להיות בקי בשובצדיקים בוודאי שעושים לפנים משורת הדין 

המב  חומרא  יחמיר  שלא  כדי  ההלכה  לדעת  מוכרח  ברצוא  לבקיאות  שגם  ונראה  אופן.  בשום  וכגו לוותר  אחר  בדבר  קולה  לידי  ן  יא 
 ים או בדיני חמץ בפסח להשליך כלים ואוכל, מחוסר בקיאות בדין בשר וחלב ודיני הגעלת כל   שמחמיר 

ָזק.    רנז ַמְרֵאה ַהּבָ ֹוב ּכְ  יחזקאל פרק א )פסוק יד( ְוַהַחיֹּות ָרצֹוא ָוש 

ושוב    -  רד"ק  רצוא  והחיות  ויהי   -)יד(  ה"א  במקום  והאל"ף  רצה  שרשו  ו מקור  וכן  אחד  כענין  ורוץ  רצה  עמו  ה  ענין  תרץ  רצה  משרש 
יונתן ברקא ובדברי   ובזק כמו ברק וכן תירגם  יהודה כאור היוצא מפי הכבשן מאי כמראה    רבותינו ז"ל מאי רצואמרוצה  ושוב אמר רב 

  שבוזק גפת בכירה כלומר כמי   הבזק אמר רבי יוסי בר חנינא כאור היוצא מבין החרסים ורבי יהודה אומר בשם רבי סימון בן פרטא כזה 
רצוא ושוב ולפי שהוא ברק    לה ויורד וזהו פירושו פת שהיא פסולת הזתים בכירה שהוא מתלהט במהרה ומעלה להב והלהב עו שמפזר ג 

  ענינו כי הברק רץ מהרה ושב ומתכנס מהרה עד שכמעט תשיגנו הראות ברוצו ושובו והתכנסו קל מהרה ויונתן תירגם הפסוק כן ובריתא 
 שרי שכנתי' במרומא וגו' ובקצת נוסחאות באגפא בגימל: ונהון דא באשתלוחיהון למעבד רעות רב

ושוב    -  מצודות דוד    וחזרו למקומם במהירות רב כברק הזה המבריק    -)יד( רצוא  לא עמדו במקום אחד כ"א היו רצים ממקום למקום 
 ומתכנס מהר ומעט תשיגנו הראות: 

 ו הברק כי זסשר"ץ מתחלף: כמ   -)יד( הבזק    -מצודות ציון   

וז"ל    מהר"י ק'ש  יין פירו וע  ולא לשון לרוץ  הוא מלשון רצון  נראות  וכהשמוכיח שרצוא  והחיות  כרוצים לצאת ושבים כמראה    פתרונו 
 עכ"ל    הבזק כמראה האש שנראה כיוצא ושב כל כך מהר לשוב שכשאתה סבור שהוא יוצא לחוץ והוא שב.

כן נקט רבינו לשון זה לגבי עליה וירידה כי עליה מבאר לקמן  ל לפ"ז ל אש היוצא מהחרסים, אולי אפ" וכן פרש"י כ   מה שנקט כמראה אש 
 ירידה היא אציע שאול ר"ת א"ש והיינו רצוא ושוב כמראה א"ש.   ו אסק שמים ר"ת א"ש ודהיינ 

מידה שצריך לאחוז בה ברצוא  כי ידוע שמידת היראה ממטה למעלה היא בחי' אש ששואפת לעלות לשרשה תמיד וכן היא ה והעומק  

 . ובשוב 
ל   רנח שנקט  ונראה  הבזק.  כמראה  אינן  בעבוה"ש  ועליות  ירידות  שהרי  שמתקדם צ"ע  מצד  מושאל  צ"ע    שון  בזה  גם  אמנם  לאחור  ושב 

נתבאר   עוד גם  נסוג לאחור.  סג מלשון  זאת  מכנה  עיין לקמן שרבינו  רק לעצור. אבל  דייקא לא לשוב אלא  היא  בשוב  שהרי הבקיאות 
אה  השם  לו  מאיר  כן  שעל  בבחי -י לעיל  בקביעו ה  לא  עדין  היא  שדביקותו  היא  בעבוה"ש  שמדרגתו  כיון  אחורים  דבק  '  פעמים  אלא  ת 

ה. שלפי זה אחור הכוונה שמחזיר  -ה מאיר לו בחי' שמתקדם ושב מתקדם ושב כנ"ל א אה אהי אהי -ים פונה לאחור, וכן השם אהי ופעמ 
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בתו לכווין בכל דבר לשם  ות קושר מחשקל)דהיינו שב  הוא במוחין דגדלותעות, ולו כל כך מני כשאין  התשובה  

ִקי  שמים(  ׁשֹוב , ּבָ )דהיינו שקשה לו לכוין לשם במדת התשובה כשהוא במוחין דקטנות    קדהיינו להחזי   רנטּבְ

במעשיו(   מניעותמושמים  מיני  וכל  התאוות  מוֹ ,  תגברות  ְקֵהל}  אמרוׁשֶ   ּכְ ּיַּ וַּ ר  אַּ רסריג:   זהַּ הַּ  ִזינוּ , 
ָאה מַּ   {רסארצב. ּכָ יִ זַּ עַּ כי כשם שצריך בקיאות כיצד להכנס    שנכנס ויוצא(   )פירוש זכאי מי   רסבל ְוָנִפיקאן ּדְ

כך צריך בקיאות    והיא זכות גדולה למי שמצליח בזה,  אל הקדושה והדבקות בו ית' שזה בחי' בקי ברצוא הנ"ל
הזו דהיינו לקה בחי' בקי  בעל כרחו שז  גם כשמוציאים אותו  ,כיצד לצאת מהדבקות    ה בבל הכל באה בשוב, 

   .רסגבזה  ב ובלי חלישות הדעת או יאוש ח"ו, והיא זכות גדולה למי שמצליחורצון טו
בזהר שנזכר  ונפיק  עיל  בחי'  ושזה  ושוב  ברצוא  בקי  להיות  מחייבת  בדרכי התשובה   ,אחר שביאר שההליכה 

 ם: י רק בשיר השי, ושלמה המלך רמז זאת בפסוםבפסוק בתהילי שדוד המלך כבר רמז זאת  מוסיף רבינו לבאר

 
ה הבזק כי ברגע מכוין לבו להשם וברגע פונה להבלי עוה"ז עיין  שוב כמרא קרוב לומר שזה בחי' רצוא ו   פניו ולא שנסוג. ולפ"ז כבר יותר 

 ה קח.תור 
התשובה  ע   -בקי בשוב    רנט במדרגת  לאחוז  צריך  תמיד  כי  תמידי  דבר  הוא  שהרצוא  שכמו  שנראה  מקשה  ד  אות  הליקוטים  ביאור  יין 

יקא בשתי הנקודות, ועל זה קשה איך  ם הוא די חיה כן השוב, שהרי האלף דאד ומבואר לקמן שכשלא אוחז בזה אינו אדם אלא בדמות  
 וב. עי"ש.ה לו כל כך ירידות ושאפשר שמי שהוא "אדם" השלם יהי 

הטש"ר(    רס ריג:,)ציון  ויקהל  חולקיה    זהר  של  זכאה  חלקו  ונפק  מי  מאן  אשרי  בשלום דעאל  ויוצא  דמאריה,  שנכנס  ברזין  לאסתכלא  וידע   ,
,  הפסק   ילות ודבוק בקונו בליות של קונו ועי"ז להתדבק בו כי המשכיל בסודות התורה הוא ממש באצות הספיר וידע להסתכל ולהתבונן בסוד   ולאתדבקא ביה

ולדעת שלימות  , למנדע שלימו דחכמה ברזא עלאה  בהשכלתו בסודות אלו יכול האדם להתדבר בקונו ברזין אלין יכיל בר נש לאתדבקא במאריה  כי  
דם  כשא  ברעותא בכוון לבא כד פלח למאריה בצלותא,  ואמר עוד  .      על ידי עסק בסודות התורה   ת הדבקותהעליון, וזהו דרך אחד להשג   החכמה בסוד 

עד שמדבק נשמתו ורצונו העולים מקירות  , אדבק רעותיה כנורא בגחלתא  עובד לקונו בתפלה ברצון ובכוונת הלב, ומכווין רצונו אל סוד הספירות והשמות 
ם ספירות  הרקיעים התחתונים שה   הוא יכול ליחד אתליחדא אינון רקיעין תתאין דסטרא דקדושה    עלייתוואגב  ,  ת אל השכינה כאש הקשורה בגחל   ליבו

ולעטר אותם בשם אחד שלמטה במלכות שהוא השם  , ולאעטרא לון בשמא חדא תתאה  התחתונות של המלכות של צד הקדושה כלומר בלי אחיזת הקליפות 
ו אדנ"י רק ,  ולהלאה ליחדא אינון  ז"א ין פנימאין  יעין עלא מתמן  עלי של  רקיעא עלאה דקיימא  בההוא  חד,  זו"ן כולם  יהו  , למהוי כלהו  שיהיו 

. ובעוד דפומיה ושפוותיה מרחשן, לביה יכוון, ורעותיה יסתלק לעילא לעילא,  ביחוד אחד על ידי הרקיע העליון של הבינה העומד עליהם ומיחדם 
 בין, ברזא דקיימא באין סוף.תין ומחשדרזין, דתמן תקיעו דכל רעו   ליחדא כלא ברזא 

אשרי חלקו למי שנכנס  זכאה חולקיה דמאן דעאל ונפיק    -דרא זוטא דף רצב.  הא   -ח"ג פרשת האזינו  זוהר    האזינו רצב.(:)ציון הטש"ר(    רסא
ו   נא ולשמאלא, וינדע אורחין דלא יסטי לימי בפרדס החכמה ויצא ממנו לשלום בלי ספיקות ובלבולים   כי    יה דלא אברינפק טב ל ומאן דלא עאל 

מסתכל הוינא כל יומא בהאי קרא דכתיב )תהלים לד( ביי' תתהלל    י יי', אמר רבי שמעון, וכתיב )הושע יד( כי ישרים דרכ קלקל יותר משתיקן 
ביה   נשמתי  דהא  ודאי  נפשי  תתהלל  ביי'  כלא,  קרא  אתקיים  והאידנא  וישמחו  ענוים  ישמעו  אתדבקת  נפשי  ביה  להטא  ביה  אחידא 

 ובאשתדלותא דא תסתלק לאתרהא.ואשתדלת  
ורד, שאי אפשר לעמוד במדרגה אחת תמיד, רק שיש ב' סוגים בענין זה, כי  האדם נקרא עולה וי  -  פ' לך לך אות י'  עיין בעש"ט עה"ת   רסב

התחתו  המדרגות  כל  עם  ועלה  שירד  ממצרים,  אברהם  ויעל  שנאמר  וכמו  ונפיק,  דעייל  היו יש  ב'  סוג  כן  שאין  מה  ואינונות,  יכול    רד 
וכמו ששמעתי ממורי   שני אנשים שהלכו ב משל  )הובא שם לעיל באות ט(  לעלות ר"ל,  מקום סכנה, אחד היה שיכור ושוטה, ואחד  על 

ודפח"ח:  וכו'  זה  בדרך  שיזהרו  לאחרים  מזהיר  והיה  הגזלנים,  מגזלת  מרגיש  היה  שזה  פיקח,  דמ"   היה  שמות  ר"פ  ע"א(: )תוי"י  ועי"ש     א 
 ם אות ט' שמאריך בענין עיל ונפיק. )ואעתיק חלק מדבריו שם( מים חיי   ביאור המקור 

לך לך ט( עיקר לשון זה הוא בזוה"ק פ' האזינו )דרצ"ב ע"א( זכאה חולקיה דמאן דעאל ונפיק וכו' ומאן דלא  פרשת    -קור מים חיים  ספר מ 
ענח ד"ח סע"ב כתב וז"ל, אמנם יש בזה שני בחינות,  ' צפנת פ ן בפ' ויגש בהגה זיי"ן. ובסעאל ונפיק טב לי' דלא אברי ע"ש, ועוד עיין לקמ 

ייה שהן מועטין דעיילי ונפקי, בחינה ב' דעייל ולא נפיק טב ליה דלא אברי וכו', והענין עייל ונפיק  י אמוני ישראל בני על בחינה א' לשלומ 
על מדרגה אחת כי החיות רצוא ושוב,    מדו תמיד י גם בני עלייה אי אפשר שיע הוא עמוק עמוק מי ימצאנו, אך דרך מלבוש יש לבאר, כ 

יורד ממדרגתו, על יד  ור ולפעמים  ונפשו, שירדו ממקום מושבם לחוץ למקומם, תחת רשות האברים, שהם כח  י הירידה של הנשמה  וחו 
לעסו  יכולים  ואינן  עליהם,  רשות אחרים  שאז  ר"ל,  והסטרא אחרא  והשרים  אומות  כ שבעים  יתברך  ועבודת השם  בתורה  ומ ק  כל  ראוי, 

וכ  מכל  יתברך  השם  של  ועבודתו  מתורתו  עצמו  את  מייאש  אינו  וכ מקום  לישועה  מצפה  רק  לה'  ל,  וחכיתי  ח'(  )בישעיה  שכתוב  מו 
ך הקליפות  המסתיר פניו מבית יעקב וגו', ונותן לב להבין ולדעת כי בכל המדרגות אינו נפרד ממנו יתברך שמלכותו בכל משלה, גם בתו 

יקיים  ואז  )  כנודע,  מיין בעצמו  ומעלה  יחוד,  עושה  ואז  וגו',  אליך  שועתי  שאול  מבטן  ב'(  דתהומ   יונה  מעומקא  רום  נוקבין  עד  תתאה  א 
המעלות, שהוא מעלה נפלאה, וכמו ששמעתי ממורי זלה"ה יחבק לה בעלה ביסודא דילה וכו' ודפח"ח, ]עיין לעיל בפ' בראשית בהגה י'  

בפרש  ויר ולעיל  סוד  וזהו  ב'[  בהגה  שתינו  אברם  א ד  ויעל  ס'[  הגה  ריש  בראשית  פ'  לעיל  ]עיין  וגו'  מצרימה  הנשמה  ממצרים  הוא  ברם 
מה למקום מעלתה דעייל ונפיק, וכן יצחק בארץ פלשתים, וכן יעקב וילך חרנה כמו שכתוב בזוהר וכו', וכן )בפ' ויגש( אנכי  שחזרה הנש

 לה עמה גם כן ניצוצין ממדרגה תחתונה והבן, עכ"ל.עלה, שתע ור הנשמה אל רום מעלתה, גם  ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך שתחז
ונפיק ולא מקצר לנקוט אחת מהן ואולי כי באמת  -ושוב ועיל -מיד נוקט בשתי הלשונות רצוא שמוהרנ"ת ת  ובתפילות   עיין במכתבים   רסג

וב יותר למה שמלמעלה  רצוא וש  למה שגורם האדם לעצמו ואילו אינן מרמזות לאותו דבר.  ואולי אפשר לומר שעיל ונפיק יותר מרמז  
ב כאן  ועיין  וצ"ע.      אותו  ומרימים  ו מפילים  הטשרינרב  שציין  פב  זהר  תורה  ועיין  לפרדס  כניסה  לשון  בעיקר  הוא  שעיל  והאזינו  יקהל 

ר, כמו  כהות עינים ע"י שמתקרב לאו   תנינא בסוף שמבאר כשלונו של אחר כשנכנס לפרדס היה דלא היה בקי בעיל, כי בעייל יש סכנת
 .מביט בשמשה 



 58.ח  -דף ו:      מוהר"ן                               תורה ו                                 ליקוטי                     

ת    ְוֶזה ִחינַּ ים קל"טּבְ ִהּלִ ה   רסד(ח  )ּתְ ָאּתָ ם  ׁשָ ִים  מַּ ׁשָ ק  ֶאּסַּ ִיל,  זה  ,  רסהִאם  ִחינַּת עַּ ת דהיינו  ּבְ ִחינַּ ּבְ
ָרצֹוא ִקי ּבְ    :הנ"ל רסוּבָ
צִּ והמשך הפסוק "   יָעה"ְואַּ ּךָ אֹול ִהּנֶ ת ְוָנִפיק   זה,  רסזׁשְ ִחינַּ חִ   דהיינו,  רסחּבְ תּבְ ׁשֹוב  ינַּ ִקי ּבְ דוד    :הנ"ל  רסטּבָ

אומר שנפלא ממנו להשיג כיצד אפשר לברוח מהש"י כי בכל מקום שינסה לברוח הילים  זה בת  רקבפ  המלך

 
ַוּתָ   -קלט    תהילים   רסד ִני  ַצְרּתָ ָוֶקֶדם  ָכה )ה( ָאחֹור  ּפֶ ּכַ ָעַלי  ת  ֶ ִליָאה \ )ו( פלאיה    : ש  ָלּה:\ }ּפְ ָבה לֹא אּוַכל  ּגְ ִנש ְ י  ּנִ ִמּמֶ ַדַעת  ֵמרּוֶחָך     {  ֵאֵלְך  ָאָנה  )ז( 

ֶאְבָרח: ֶניָך  ִמּפָ ֶאּסַ    ְוָאָנה  ִאם  ְוַא )ח(  ה  ָאּתָ ם  ָ ש  ַמִים  ָ ש  יָעה ק  :  ּצִ ּךָ ִהּנֶ אֹול  ְ בְּ    ש ּ ָנה  ּכְ ְ ֶאש  ַחר  ָ ש  ַכְנֵפי  א  ָ ֶאש ּ ָים:)ט(  ַתְנֵחִני    )י(   ַאֲחִרית  ָיְדָך  ם  ָ ש  ם  ּגַ
   ְוֹתאֲחֵזִני ְיִמיֶנָך: 

 מצע ומשכב:   -)ח( ואציעה          מכוסה ונעלם ממני מקום לברוח מפניך )מצאתי(:  -)ו( פליאה דעת וגומר    רש"י פ 

   ארץ הלא הנך גם שם: אם אעלה אל השמים הלא אתה שם ואם אעשה לי משכב בשאול מתחת ל   -ק  אם אס   -  )ח(  מצודות דוד 
 )לפ"ז אסק היא לשון ארמית(      אעלה כמו והוסק דניאל מן גובא )דניאל ז(.  -)ח( אסק    מצודות ציון

את רק מאיש פרטי, ועז"א פליאה דעת  היא מופל ה שהאדם יכול עליה להשיגה ו כי יש שני מיני פליאה, א[ פליא   -)ו( פליאה    -  מלבי"ם
שהוא דבר הנשגב מבינת    -ישיג אותה שום אדם, ועז"א נשגבה לא אוכל לה  נמנעת ההשגה כלל ולא  ב[ פליאה החלטית שהיא    -ממני  
 האדם: 

 ביאור הפסוקים עפ"י מוהרנ"ת עיין לקוטי הלכות ריבית ה יג.
הקב"ה    במקום הגבוה הזה ולפ"ז כוונת הפסוק שבין שאני בעליה ובין בירידה דהיינו    רש בשני פירושים כי אפ"ל שם מתפ   –שם אתה    רסה 

אפשר גם לפרש שככל שאני משיג יותר תמיד הוא נראה לי שם דהיינו עוד יותר רחוק )כך פירש בלק"ה פדיון הבכור ג ח(  עימי, אבל גם  
ה מקום כבודו ואיה בחי' כתר כמבואר בתורה יב היינו  היינו אי אים שעדין לא השיגו כלום, ד וכמבואר בתורה ז תנינא שלדרי מעלה מר 

אהי  ובי -שם  בתה  מבואר  וכן  אסק  וכמ"ש  לוי  משיג  לא  שמשיג  כמה  עד  דייקא  היא  החכמה  השגת  כי  רחוק  נקרא  שהחכמה  לה  ורה 
ציע שאול הנך  י. אבל א היינו להשיג שהיא רחוקה ממנ אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני שלפי רבינו הכוונה שזו עצם השגת החכמה ד 

עימ יחד  הנמוך  בפירוש אחד שהוא כאן במקום  רק  וכמבואר שם שלדרי מטה מראים מלא כל הארץ  י בבחי' אשכון את דכא מתפרש   ,
 כבודו.

 אש" היוצא מהחרסים.  ושוב בחי' אסק שמים ר"ת א"ש אציע שאול ר"ת א"ש ועיין לעיל רצוא ושוב כמראה הבזק פרש"י "   –רצוא   רסו

הנ   אציע   רסז  כל    –ך  שאול  שנפל  כמי  השוב  את  ממשיל  המלך  שדוד  דהינו  משכב  לשון  די  אציע  שלא  עד  לחלשות  בשאול  כך  שהוא 
תחתיות גם אין לו עמידה אלא צריך מצע ומשכב דהיינו מטה לשכב עליה שם  ועיין כתבי האריז"ל עה"פ ה' יסעדנו על ערס דוי שחולה  

ה  ממנו  דה נסתלק  דוי  ערס  הו אעל  לכן  יוד  חכמה  ולפ ינו  ערסו  על  לסעדנו  למראשותיו  בעצמו  ה'  אז  ודייקא  אותיות  מבואר  בהיפוך  "ז 
 ה שהוא לשון אהיה מתגלה בעתיד.-ייקא מאיר מילוי שם הויה שם העצם ולא אהי מדוע בשוב ד 

פירש מתחת לארץ    –שאול   בניבבראשי ועיין  פרש"י תחתיות הארץ הפך השמים והמצודות  "כי ארד אל  יעקב  לה"  אבל שאו   ת שאמר 
בלה שאם לא ימות לו בן בחייו לא יראה פני  ה למדרש שהיה ליעקב ק ]וכוונת רש"י כנרא   שאול פשוטו לשון קבר ומדרשו גהנום,   פרש"י 

ז' מדורי גיהנם  זהר חדש מדרש רות מאמר  גהנם[ אבל עיין ישעיהו יד ט שם פרש"י שאול הוא גהנם משמע עפ"י פשט ולא מדרש ועיין  
עט    ל ושבע דף  שמות  שאול    גיהנם, ה  נקרא  החמישי  המדור  והמוסרוכו'  המינים,  נידונים  והכ ושם  והאפיקורסים,  בתורה,  ים,  ופרים 

, כלה ענן וילך כן יורד שאול לא יעלה. ועל שאר החוטאים כתיב, ה' ממית ומחיה מוריד שאול  והכופרים בתחיית המתים. על אלה נאמר 
   ויעל:

בח   שמעתי מהריצ"ח  ,בביאור שאול   עוד  נקרא שאול מלשון שאלה  שהוא  בלא תשובה לכן  מדור שהוא מהות של שאלה  בחי'  י'  שזה 
 לו מילוי ומזה נמשך הצער הנורא שבו.  חסרון שאין 

ישרא   עוד בענין אנא מפניך אברח  על  )י א( שרצה לברוח מהש"י כדי למנוע קטרוג  הנביא  ביונה  עיין  הנך,  ולבסוף  אם אציע שאול  ל 
 ת קולי.  ל ושם דייקא אמר שמע שמעת קולי דהיינו כשהיה בבטן הדג היה בבחי' ושוב וכינה זאת שאו   ל שוועתי כתיב ביה מבטן שאו 

 עוד עיין שיש"ק ח"ד אות קיז.

המת  –הנך   העצם  שם  לו  מאיר  הש"י  את  כשמחפש  מיד  שבשוב  דהיינו  הנך  והיינו  במילוי  הויה  שם  מאיר  שבשוב  לקמן  מלא  מבואר 
רגת  דהיינו שהוא בחי' מד שוב הוא רחוק ביותר משם העצם הויה שהוא האמור להיות מתגלה בסוף  י באמת ב ומתפשט עד אליו וצ"ע הר 

המקיף שאליו אנו שואפים.  וצ"ל כנ"ל עפ"י לק"ה שביאר עפ"י תורה ז תנינא שלדרי מטה מראים מלא כל הארץ כבודו, דהיינו שזה טעם  
אב  הויה  שם  אז  חיבה אע"פ שמאיר  בכזו  שמאיר  טעם  ה   ל  נורא  שבאמת  וריחוק  חושך  הוא  שלא  מצב  כאן  החידוש  כל  שזה  לומר  נ"ל 

המל מבקשי  לגמור  כבר  ממך  מאני  ם  דאחיד  מאן  נצח  מאן  הזהר  עפ"י  נד  ז'  שבת  בלק"ה  כמבואר  עורף  לה  להפנות  לא  רק  אלא  חמה 
זמין   אנא  זה  שתשובה  וכנ"ל  בידיה  כשי דקרבא  דהיינו  בשוב  הזימון  ולכן  אזי  וחושך  מניעות  הוא  ש  המלכות  לבד  קומת  כל  הוא  הכל 

ממי שנמצא במדרגה הכי גבוהה, אם הוא כבר לא מקיים אנא זמין,    ך לדעת שזה יותר יקר, וצרידהיינו נקודת הכתר שהיא הרצון לבד 
    אלא חושב שהגיע לסוף, כי עליך נאמר נוח שנברא, ועליו נאמר נוח שלא נברא כנ"ל.

מה שלימה אם  ון )אנא זמין למהוי( זה יקר יותר ממדרגת ה"רצוא" ששם המלכות בקו קודת הרצכשהמלכות היא רק נ   שב"שוב"  דהיינו 
בה הרצון להשיג עוד מדרגה חדשה, שפירושו לתפוס את כל מדרגתו ככתר ורצון בלבד דהיינו כדל ועני כלפי המדרגה היותר  רק חסר  
 גדולה.

לוי. וסג אותיות גס אולי אפ"ל שהוא רמז שבאמת זו גסות לחשוב  הויה במי נ"ת שאז מאיר שם סג דהיינו  מבואר לקמן בלשון מוהר   –  הנך
זוכה לזה  יע לי הארת שם הויה  שמג  לפי מדרגתי של עכשיו בשוב ורק מחמת ההכרח כדי שהשוב לא יהפך לסג דהיינו נסיגה לכן אני 

כ  תנינא שלדרי מטה מראים מלא כל הארץ  ז  הר בודו.    כמבואר בתורה  גדולתואמנם מאידך להפך  דייקא את    י  ענותנותו לשכון  היא 
   דהיינו שמבחי' מסויימת להפך אצל ה"שוב" הש"י יותר נמצא.  לך שאומרים במוצ"ש(   דכא ושפל רוח )כמבואר בפסוקי ויתן 

כג    –הנך בחי' ונפיק בחי' בקי בשוב   רסח ואות  יז  ז' אות  "איה" המ עיין לק"ה שבת  הוא בחי'  תנינא דהיינוששוב  יב  בתורה  צעקת    בואר 
ז' תנינא הנ"ל שאיה מקום כ הח  לה ולא לדרי מטה.  ונ"ל שבאמת האדם  בודו מאירים לדרי מע יפוש אותו ית'. וצ"ע הרי מבואר בתורה 

ולא נשאר   יב תנינא שמי שנפל למקומות המטונפים )שכל קומת המלכות שלו נפלה  בה  בשוב צריך לצעוק איה כמבואר היטב בתורה 
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שא"א לברוח מהש"י כך גם הש"י    שכמו  רעורבינו לומד מכאן לענין דרכי התשובה   ,אליו כבר נמצא שם הש"י 
 י עימו לסעדו. יורד הש" קום שעולה אולעולם לא עוזב את האדם אלא בכל מ

יר  ְוֶזה ִ -)ׁשִ ׁשּ ִלי  רעא( ו  ִרים יהַּ ְודֹוִדי  ִיל ֲאִני ְלדֹוִדי.  ֲאִני ְלדֹוִדי  ִחינַּת עַּ ּבְ ית'  , ֶזה  בו  דבקות  . בחינת 
ת ְוָנִפיק  ִלי דֹוִדיוְ  ִחינַּ ֶזה וְ רעג ] :בחינת חלישות הדעת שאז הקב"ה יורד אליו בבחי' אשכון את דכא רעבֶזה ּבְ

תוָּ ּכַּ סֹוד  בוֹ רעדֱאלּול נַּ ר ּכְ  .   הנ"ל קי בדרכי התשובהשראלי בכשאיש י  דוֹ [, ְוֶזה ִעּקַּ
  

ְעָיהּו נ"ח  ְוֶזה ָרֶכיךָ   רעה( )ְיׁשַּ ֹות ּדְ ְדּתֹו ֵמֲעש  תלך בדרכיך )שלא  שלא  שכבוד ה' הוא  הנביא מזהיר    רעוְוִכּבַּ

יְ   ָרֶכיךָ ּדְ .  ות כבוד שמיםלהרב  תתנהג בהרגליך וטבעך הרע( אלא בדרכי התשובה הנ"ל ים. הַּ ּבִ נּו  ְלׁשֹון רַּ

 
ד  היסודית שלה  נקודה  הר אלא  תוספת לכן מאבדת אותהיינו  בסוד  באות אצלה  כידוע שכל שאר הספירות  בנפילתה( אזי אין  צון,  לו  ן 

כידוע   גם למקומות המטונפים  חיות  נמשך  "איה" שהוא מעורר את הארת הכתר העליון דהיינו מאמר סתום שממנו  עיצה אלא לצעוק 
לכ  בשווה  מאיר  עלמין  כל  המ שסובב  חילוקי  כל  )כי  המדרגות  הןל  אל    דרגות  הסובב  מא"ס  היוצא  הקו  דהיינו  עלמין  כל  בממלא  רק 

לו כתר עליון מתגלה אצלו בבחי' הויה בבחי' מלא כל הארץ לחזקו, שכיון שהוא בבחי' דרי מטה    ע נראה לפ"ז שכשמאיר העולם(, וצ" 
 עמ"נ לחזקו. וצ"ע.  בהווה,    ה, מאיר לו כאילו כבר מתגלה ה מתגל -מאירים לו מבחי' איה את הארת מלא, דהיינו שבחי' אהי 

לקו   עוד בענין הצעקה אל הש"י  עיין  שוב  ח' בבחי'  בתרא אות  ית'    טי עצות  יא. מבאר שם שא"א לשוב אליו  י  ה אות  עפ"י לק"ה ק"ש 
אתער  נחשב  כבר  וזה  השיבנו  שתצעקו  הכוונה  אליכם  ואשובה  אלי  שובו  הקב"ה  שאומר  וזהו  בעזרתו  אע"פ  אלא  שלכם  דלתתא  ותא 

 עי"ש.אתו ית'  שהכל מ 
"ז ששאול נקרא שוב משמע שמקומו הטבעי הוא  ' אציע שאול וצ"ע לפ היינו בקי בנפיק והיא הבקיאות למי שנמצא בבחי  -בקי בשוב   רסט

והעיל ואסק שמים אזי כשחוזר למקומו נדמה בעיניו לשאול תחתיות. א  ונ"ל התירוץ שבאמת מי שטועם את הרצוא  זו  שם.   בל באמת 
 בוהים יותר.עי ואז אזכה לשמים גדעתו מזה אלא להמתין ולכסוף עד שגם מדרגת השמים תיהיה מקומי הטב ליפול ב   עיקר הבקיאות לא 

רבינו דוד מחפש    לפ"ז לכאורה צ"ע   רע ולפי  בפסוק דלפי המפרשים דוד מחפש איך לברוח מהש"י  רבינו עם הפשט  איך מתיישב דברי 
מר  תנחני ותאחזני ימינך דקשה אם דוד מבקש לברוח מעונש היה צריך לו   ם שם ידךה. אבל באמת עי"ש פסוק י' ג כיצד לברוח אל הקב" 

ידך תשיגני  ימין ה' פשוטה לקבל שבים שזה בחי'  גם שם  ימינך מאד מזכיר את לשון חז"ל שרבינו מזכיר בהמשך  , עוד גם לשון תאחזני 
מת הענין שדוד המלך  ביאור  נ"ל  וקדם צרתני דהיינותשובה.  לכן  וי   נצל אחור  )רעי  יצ"ט  ב' מתנצל בנת לרעי מרחוק  וכן בפסוק  צה"ר 

ומכיר א לשון רוע הלב( דהי  מבין  "פליאה  נו אתה  פליאות כהמלבי"ם אחת  זה מתפלא דוד המלך על כח התשובה שתי  ועל  היצה"ר  ת 
כבר, לחזקני שלא    אתה נמצא י ברגע שאני רוצה אותך מיד  דעת ממני" כיצד זה שבכל נפילה והתגברות היצר בין בעליה ובין בירידה אז 

הת  כח  להבין  לה  אוכל  לא  נשגבה  ועוד  יותר,  בע אפול  בהרהור  שמיד  צדיק  שובה  נחשב  כבר  ואני  לקבלני,  פשוטה  ימינך  לשוב,  למא 

תחתיות ממש יאמר הנך  מכתב שלז שמוהרנ"ת בענין שבשאול    ועיין מזה בעלים לתרופה ואהוב אצלך וזוכה לסיעתא דשמיא עצומה.    
בָ ה ממש כפשוטו אבל אין זה פשוט כלל להבין זאת, כי  שאע"פ שז שמבאר   ּדָ ְלַהֲחיוֹ ֵאין ֶזה  ּוט  ש  ּפָ יֹוֵתר  ר  ִיּפל  ּלא  ֶ ָהָאָדם ש  ּוְלַהֲחִזיק ֶאת  ת 

ְונֹוָר  דֹול  ּגָ ֶזה סֹוד  ּבָ ֵיש   לֹום, ַרק  ָ ש  ַחס ְוש  ַמּמָ יֹּות  ְחּתִ ּתַ אֹול  ְ ש  ּבִ הּוא  ֶ ש  ְמ ּכְ ר  ְוִנְסּתָ ַהּסֹוד ֵאין    אד ְמאד א, סֹוד ָעמק  זֶּה  ֶ נֹות ֱאלּול, ש  ּוָ ּכַ הּוא סֹוד  ֶ ש 
ר   יֹוֵדעַ  ּבֵ ּדִ ֶ ה הָ   ַרק ִמי ש  ּדָ ִחיַנת ְנקֻׁ ּבְ ֲעָלה ַעד  ַתְכִלית ַהּמַ ּבְ ָבה  ה ֶמְרּכָ ַגת ַמֲעש ֵ ָ ִהיא סֹוד ַהש ּ ֶ ַהּנֹוָרָאה ש  ה זאת ַהּתֹוָרה  ִלים    ֶעְליֹוָנה ְמאד ְוִגּלָ ְ ְלַהש 

ִחיַנת ָאָד  ה הַ ם ַהיּוֹ ּבְ יּּוַכל ְלַהֲחיֹות ַעּתָ ֶ א ְוֵאין ִמי ש  ּסֵ ב ַעל ַהּכִ ֵ ֹות ַהְירוּ ש  ָפש  "ל,  ּנְ ה ַהּתֹוָרה ַהּנַ ּלָ ּגִ ֶ י ִאם ִמי ש  ּדֹורֹות ָהֵאּלּו ּכִ      דֹות ְוכּו' ּבַ
ים:   שיר השירים פרק ו   רעא ּנִ ַ ֹוש  ים ְוִלְלקֹט ש  ּנִ ּגַ ם ִלְרעֹות ּבַ ים:   )ב( ּדֹוִדי ָיַרד ְלַגּנֹו ַלֲערּוגֹות ַהּבֹש ֶ ּנִ ַ ֹוש  ש ּ  )ג( ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ִלי ָהרֶֹעה ּבַ

לי מהם    -  דוד ת  מצודו  בשושנים להביא  הרועה  זה  והוא  כן תשוקתו אלי,  דודי,  היא אל  רוצה לומר כמו שכל תשוקתי  וגו'.  אני לדודי 
תשורה והנמשל הוא לומר כמו שאני לא בחרתי באל נכר, כן הוא לא עזבני מכל וכל לבחור בעובדי גלולים, ואף עתה מקבל ברצון עסק  

 השיב לי עליהם גמול טוב: ושמורים אצלו ל   התורה והתפלה 

אנך   וצריך    -כו.  אות    )חיד"א( חומת  עכ"ד  זה  בחדש  לישראל  מתרצה  הקב"ה  כי  אלול  ר"ת  דהוא  ז"ל  פירשו  לי.  ודודי  לדודי  אני 
דהבא ליטהר מסייעין אותו  להתעורר האדם בתחילה בתשובה וזה הרמז אני לדודי כשאני מתעורר ומתחבר עם דודי הקב"ה אז ודודי לי  

תר בחדש זה דיש בו התעוררות הרחמים. עוד רמז דצריך לשוב מאהבה דאז תכף מתכפרין עונותיו שכתבו המפ' דד' חלוקי כפרה הם  וביו 
עמו   ה'  תכף  לי  ודודי  ואז  על דודה מתוך אהבה.  צריכה מאהבה למשל האשה המתרפקת  וז"ש אני לדודי התשובה  מיראה דוקא  לשב 

 צריך שום זמן: ואין  
ל הוא בדביקות והרי זה  וחין ובק בחי' עיל הקב"ה מאיר לאדם מ צ"ע כי לכאורה אפשר לומר גם להפך כי ב   –  חי' ונפיק דודי לי זה ב   רעב

 ותו לעבוד בכוחות עצמו א"כ אז הוא בחי' אני לדודי.דודי לי ואילו בנפיק אזי ה' נדמה כעוזב א 

כו   –וזה סוד כוונת אלול    רעג הזכיר  כידוע שרבינו לא  מוהרנ"ת  הוספת  ועי זו  הזו אלא אח"כ.  קר  נות אלול בפירוש כשאמר את התורה 
וכו' הנזכרים בכונות אלול,    תורה, למה שאמר לעיל ענין הבקיאות ברצוא שזה בחי' שמות בקי ואסק ת בסוף ה כוונתו כפי שיבאר מוהרנ" 

 גם ידוע )שער הפסוקים להאריז"ל על שה"ש( אני לדודי ודודי לי ר"ת אלול.
אירים במקיפי או"א שהם  דיקנא ומ רישא ומאירים ליג' תיקוני    וז"ל בר"ח אלול נפתחין יג' מקורות של יג תיקוני   "ל עיין סידור האריז   רעד

הויה אהי  תיקונ -סוד  דיג'  ומקבלים מהויה  ומן אהי ה  רישא  ואהי -י  זו היא דסג  והויה  דיקנא.   תיקוני  דיג  לב'  -ה  ואלול מרמז  ה דקסא.  
או שהם ו"ל  יודין וו היינו אלף הי יוד הי יש ג'  ו הי יש בו ג' יודין ואלף שהם א"ל של אלול ובקסא ד שמות אלה כי שם סג הוא יוד הי וא 

הנ"ל מפרצוף לפרצוף עד נוק'.           והנה סג קסא בגמט' יבק שהם ב"פ הויה  של אלול  ומבואר שם שע"י יג טבילות ממשיכין המקיפין  
יענך ותכוון כי תחילת יבק ובסוף המזמ  אלקים.  ותאמר מזמור  ביום צרה ר"ת גמט'  יענינו ביום קראינו ר"ת  המזמור יענך ה'  יבק הרי  ור 

 .   המלכות  וזה הדרך הולך בים  ב"פ יבק גמט' דרך וזה סוד הנותן בים דרך כי בים גמט' שם ב"ן סוד 

יג' מידות הרחמים ע"י שני שמות סג וקסא ועל ידם יש שתי בקיאויות דה   משמע שבאלול  יינו יום צרה ויום קראינו וע"י שתיהן  מאירים 
 שהיא המלכות.  נותן דרך בים 
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יִ  ׁש ּוְכׁשֶ :  בשתי הדרכים בין בעליה ובין בירידה להכניע היצר הרע, ולעשות רצון הש"י    ָנִפיקל וְ עַּ לֹו ֵאּלּו    ּיֵ
הּוא   י  ֲאזַּ "ל,  ּנַּ הַּ ִקיאּות  ּבְ ֵני  ְ ׁשּ ׁשּוָבה   הֹוֵלךְ הַּ ּתְ הַּ ְרֵכי  דַּ ה'  רעזּבְ ִלְכבֹוד  כָּ   ,רעחְוזֹוֶכה  ׁשֶ מֹו    תּוב ּכְ

ֹות ּדְ ְוכִ  ְדּתֹו ֵמֲעש  על ידי זה מתקיים וכבדתו שמכבד את    כנ"לכי התשובה  שעושה דר  יינו שע"י הד,  ָרֶכיךָ ּבַּ

ףהקב"ה ואזי זוכה לכבוד אלקים   לא ּכָ בֹוד ּבְ י ֵלית ּכָ ֶתר, ּכִ זֹּוֶכה ְלּכֶ ְינּו ׁשֶ , ְוָאז  בתחילת אות ב'כנ"ל    הַּ
ׁשּוָבתוֹ   רעטּוָטה ׁש פְּ חסדו ית'    שהיא מדתה'    ְיִמין ל ּתְ ּבֵ , רפאו ית' אלי   ובה, השיבהששלמת התא השהי  רפְלקַּ

נַּת ֱאלּול ּוָ  [:  ונפיק הנ"ל ו"ימין" "פשוטה" בהן רמוז כוונות אלול כפי שיתבאר לעיי דהיינו  רפב]ְוֶזה סֹוד ּכַּ

 
ָק   )יג(  נח   ישעיהו פרק   רעה  יֹום  ּבְ ֲחָפֶציָך  ֹות  ֲעש  ַרְגֶלָך  ת  ּבָ ַ ִמש ּ יב  ִ ש  ּתָ ָרֶכיָך  ִאם  ּדְ ֹות  ֵמֲעש  ְדּתֹו  ְוִכּבַ ד  ּבָ ְמכֻׁ ְיקָֹוק  ִלְקדֹוש   עֶֹנג  ת  ּבָ ַ ַלש ּ ְוָקָראָת  י  ִ ְדש 

צֹוא ֶחְפצְ  ָבר: ִמּמְ ר ּדָ  ָך ְוַדּבֵ

דרכיך    רעו ת   -מעשות  שלא  קיג.  הפירוש  שבת  בגמרא  כמבואר  שבת    וכבדתו   -עשה  של  מלבושך  יהא  שלא  וכבדתו  דרכיך  מעשות 
 .מעשות דרכיך שלא יהא הילוכך של שבת כהילוכך של חול   .הא דרבי יוחנן קרי למאניה מכבדותי כמלבושך של חול וכי  

שתיים    -דרכי התשובה    רעז שצ דהיינו  מהמדרגה  לאדם המקיף  דרך אחת כשמאיר  דהיינו  אל כנ"ל  עיל(  )היינו  "להכנס"  ל ריך  ויש  ו  יה 
אסק(   )היינו  לשמים"  ו"ליסוק  רצוא(  )היינו  "לרוץ"  דשמיא  בה  סיעתא  שיש  עצמה  בפני  עבודה  וזו  ממדרגתו  למעלה  היא  עבודתו  ואז 
עוד  ויש  מיוחדת.   לזה בקיאות  וצריך  זו  מיוחדות לעבודה  ו"יציאה   סכנות  "שוב"  בחי'  מסוג אחר  והיא דרך  נפיק(  דרך בתשובה  )היינו   "

ההי  כש מהעבודה  וזה  הה א  למדרגה  ראוי  לנסותו אם  כדי  הנ"ל  המקיף  אורות  מהאדם את  עצמו,  לוקחים  בכוחות  כלים  שיכין  וכדי  יא 
ומכין לעצמו מטה לשכב עליה בש  יצוע, שדומה כאילו מציע  גם  נקראת  זו  והמדרגה  נדמית כלפי  לזכות לה.  היא  כי כך  אול תחתיות, 

 הנ"ל של רצוא.  המדרגה הראשונה  
 נקט כאן כבוד ה' ולא כבוד אלקים. וכבר נקט כן לעיל באות ג'   צ"ע למה  -כבוד ה'    רעח
נ"ל רומז להתפשטות דהיינו לשני השמות סג וקסא המאירים בשתי הדרכים למי שבקי בהן להיות תמיד מחפש כבוד שמים    –שוטה  פ   רעט
ת השם למטה להאיר לנמוך. אבל צ"ע כי  ש התפשטו מילוי דייקא כי מילוי הפירו בעליה בין בירידה אזי מאירים בו שני השמות הנ"ל ב   בין 

מתן קודם שנשלמה התשובה )גם עיין תורה עג תנינא ששובו אלי הם מט שערים בחי' הטיה ואשובה אליכם  לפ"ז ימין ה' פשוטה בזמן הה 
בסו  שזוכים  הנ'  ה' ששולח לשב דהיינהוא שער  פשוטה היינו חסד  שימין  ונ"ל  והיינו ה ף(  הנ"ל, לא  סיעתא דשו המזמן עצמו לשוב  מיא 

שערי   הם  תשובה  שערי  המט  שם  כי  תנינא  עג  מתורה  אזי  קשה  לשוב  ומתחיל  לשער  שנכנס  ומי  לו  השייך  שער  אחד  לכל  תשובה 
 כנ"ל.  ואשובה אליו בבחי' שער הנ' דהיינו בינה בחי' הסיעתא דשמיא 

עולמים ועיין   בית  יצחק חבר בספר  ק   -  רבי  ע"ב  דף  ומהאי    -כח  הו   וידוע   -ד"ה  משם  שכתר  ולכן  הפרצוף  כל  של  כללות  לעולם  א 
דע"ק וכוללים כל פרצופו כמש"ל. וז"ש ומהאי אתפשט אורכא דאנפוי לתלת מאה ושבעין רבוא עלמין. הם  נמשכים הש"ע נהורין בפנים  

וז"ש וההוא אתקרי אריכ ש"ע נהורין הנ"ל שע"י מ  ונקרא א"א כמש"ל  והם מאריכים אף לר תארך אנפוי  א סוד חסד  שעים שהו ו דאנפין 
והאריכות אפים לרשעים הוא כדי שיחזרו בתשובה וימין הפשוטה הוא סוד  דבינה ימין הפשוטה לקבל שבים שתשובה הוא בבינה כידוע  
 כו'.    החיוורתי המתפשט כמ"ש בס"ד חיזו דחויא אריך ומתפשט  

 ך אף לרשעים.חי' מארי אינו צדיק גמור לכן היא בב   ולפ"ז נ"ל שימין ה' פשוטה מדבר בזמן שעדין

וידע עיין    –ימין ה' פשוטה   ד כה עה"פ  יד    רקנטי בראשית  וכו' מה עשה הקב"ה פשט  פרדר"א אמר אדם קבל תשובתי  עוד בשם  אדם 
ֶחֶסד ֶוֱאֶמת יְ יכופר עוון.    ימינו וקבלו הרמז למידת החסד הנקראת יד ימין אשר בה  ר ָעֹון ּוְבִיְרַאת יְ משלי פרק טז )ו( ּבְ ּפַ  ּור ֵמרע: הָֹוה סכֻׁ

טא צריך סיוע והסיוע הוא שמעלים אותו בפתח עליון מן הצד של העולם  במנחות כט: מבואר שהחו   –ימין ה' פשוטה לקבל תשובתו    רפ 
ותשובה על תשובה  בואר כאן שאחרי כל העבודה הנוראה של זביחת היצה"ר  שעל כן נברא העולם בה' כדי שיהיה בו פתח לשבים וכן מ 

צ  לימי אחרי הכל  נזכ ריך  )ענין החתירה תחת כסא הכבוד  לו חתירה  ה' לחתור  מקור אלא אצל  ן דהיינו חסד  לו  ולא מצאתי  בספרים  ר 
פנים בזמן ששב וע"כ סתמו המלאכים כל חלונות התשובה ל  חתירה תחת כסא    כן היה הכרח לחתור מנשה ושם הרשיע מאד וגם העיז 

בדב  כמבואר  כ'  הכבוד  ב'  רבה  ה'  רים  רבה  ולהעלות   וצ"ע(ו'  ורות  לעולם(  קודם  התשובה  נבראה  כן  )שעל  עוה"ז  במהלכי  ו  שאינה 
אין   עומדים  שבע"ת  במקום  חז"ל  מאמר  עפ"י  להעיר  ויש  מתמן  דאיתנטילת  לאתר  זרקא  לה  בתורה  מבואר  )כך  ניטל  שממנו  למקום 

אות ב מדוע תשובה אינה עפ"י טבע  אריכות ב ה שהיה(. וכבר נתבאר לעיל ב יקים יכולים לעמוד דמשמע שעולה למקום גבוה יותר ממ צד 

ונראה  הזמן לעולם הבינה שהוא עולם התשובה כדי שחרטתו תבטל פגם מעשיו הרעים עי"ש.      אלא צריך להעלותו לבחי' למעלה מ 

ובזה    לה למעלה ממדרגתו בבחי' פסח ה וברגע אחד עו -ד כשמזמן עצמו לשוב מאיר לו שם אהי כי תחילה מי   שזה נעשה בשני שלבים 
יכול לקדש אשה עמ"נ מת ה'    קן פגמי כבודו ית' וכבר נקרא בחי' צדיק שע"כ  ימי העבודה וההמתנה עד שימין  שהוא צדיק ואח"כ בכל 

לזכויות פגמי חטאיו לגמרי עד שנהפכים  בתחילה כשנעו פשוטה לקבל תשובתו מתקן כל  נאמר שגם  מדוע לא  צ"ע  ולפ"ז לכאורה  רר  . 
התעוררות לתשובה עמ"נ  ובתו וצריך לומר שכיון שאינו אלא לשעה קלה אינו נחשב תשובה אלא  לקבל תש  לשוב היתה ימין ה' פשוטה 

 שמכוחה יהיה לו כח לשוב בשלימות וכנ"ל  

כל אהבה והיכל  ההיכל הזה הוא הי   -)היכל חמישי שבג"ע(    –נהר מח    -מעין ה    -חסד לאברהם    עיין    -ימין ה' פשוטה לקבל תשובתו  
תם שהם בעלי תשובה שלימה, ירצה  , אמנם או ההיכל הזה מקום שבעלי תשובה עומדים , לכך  וטה לקבל שבים ימינו פשהחסד, שסודה  

שאפ  הבאה  תשובת  דהיינו  מחטאם  ושבו  תשובת המשקל,  דהיינו  העון,  כנגד  ויסורים  סיגוף  ונתחרטו  שקבלו  פרשו  לידם  שבא חטא  ילו 
שגדרו דהיינו  לכס   מחטאם  לשוב  שלא  גדירות  וזהולעצמן  שמיתה    לה,  אותם  דהיינו  בטהרה  נשמתם  ויצאה  הגדר,  תשובת  נקראת 

וידוי בעת מיתה כדי שמתוך תשובה תצא נשמתם, ושאר כמה מיני בעלי תשובה כולם בהיכל הזה, וכל אותם שקבלו  ממרקת   שצריכין 
בי  בב מיתה  עצמם  שמפילים  אותם  כגון  התורה,  על  לעבור  שלא  יאנסו  דם  שלא  כדי  באש  או  על  ורות  מורים  אותם  אלו  שכל  התורה, 

י"י. וכן בעלי תשובה  אהבתו של הקדוש ברוך הוא, שאינם מצפים שיה  רגום האויבים מפני פחדם שלא לבטל את התורה יראים אהבת 

שה מלך  הזה ממונה מנ   ובשער ההיכל                       ל אלו בכלל אוהבי י"י מצד החסד:מחמת אהבת י"י דהיינו תשובה שלימה. לפיכך כ 
, ויש  ( זה חידוש ועיין דברים רבה ב' כ')  ני שהיתה שלימה מאהבה הודה, ששב אל י"י וחתר לו מחתרת מתחת כסא הכבוד, וקבל תשובתו מפ י 

רדיא וכיוצא בהם,  ם ומתוך מרירותם יצאה נשמתם, כגון ר' אליעזר בן דופנימה להיכל זה מדריגה עליונה, והם אותם שנתמררו על עוונ 
נודע הת  והנה  הבינה שמדת  היא  לתוך  שובה  בא  עליון  אור  בחסד  המאירה  הבינה  מצד  ולכך  ביום  ,  פעמים  ג'  להם  ומאיר  הזה,  ההיכל 



 61.ח  -דף ו:      מוהר"ן                               תורה ו                                 ליקוטי                     

  

 ה אות 
צר ע"י  סוד זביחת הי באר באות ב' אחר שנתבאר באות א ענין הכבוד אלקים שתלוי בבריחה מכבוד מלכים ונת

י  י תשובה ובאות ד' נתבאר סוד הבקיאות בדרכהן שלש מינ נין שתים שער באות ג' ידום וישתוק ונתבא 
 . בעל תשובה בזמן ההמתןה לדעתשצריך  התשובה
שלימות התשובה ומכאן יבאר בעיקר מה שנעשה ע"י  רפגהעבודה ועיקר  דהיינו שעד כאן נשלם ביאור מהלך

  ה שיש מעליה אהל ורבי שמכוסה ממנוקודה תחתונד להרגיש נשצריך תמי דו היא לימובאמת צורת הא' בעצמ ליתר דיוק -ל תשעבאלו -)הגה זועבודה 

, ונ"ל שבזה יתבאר  ואע"פ שזה כבר נתבאר לעיל אבל כאן מבואר שזה לא רק הכנה אלא מציאות תמיד ועיין מזה בלק"ה השייך לתורה סו הכשר כלים ד'ג' 
 ( יהושע ה יצווה אתהוא יהיה באהל בשעה שהקב""ה למשה שגם דוע ציוה הקבמ

 

שא"א להיות אדם בלא רב המכוסה ממנו ושמתבייש   \רפדבהקדמה לעיל בעניין משה ויהושע ואהל מועד/ ין עי 
 \רפהממנו/

 
הלב  חרטת  ומציאות  מאד  רבים  התשובה  מיני  ולהיות  תמיד.  להם  אשר  העליון  העדן  על  חופות    נוסף  הזה  בהיכל  רבו  לכך  כמה,  עד 

ולא אל ל אחד נכוה מחופתו של חבירו הבעלי תשובה, וכ  ח ,  ופתו  ו בלבד אלא כל בעלי ההיכלות הם חופות חופות ואין אחד נכנס תוך 
לעצמו  ענין  זה  יחד,  מתקבצים  שהם  נראה  יחד  מחול  עושים  שהצדיקים  שנאמר  ומה  לעצמה.  ומדריגה  מדריגה  כל  אלא  חבירו,    של 

 יתבאר במקום אחר בס"ד:  

על    והנה ההיכל הזה  מקום שב מתעלה  נאמר  וע"ז  בזה כמה  עלי תשוב הנזכרים,  ויש  יכולים לעמוד שם,  גמורים  צדיקים  עומדים אין  ה 
הא' שממש משבר מתלעות החיצונים בשובו ומכניעם, מה שלא עשה הצדיק שלא נכנס אליהם לשבר כחם. הב' שהרי התשובה    טעמים 

המאי  העו מצוה  החשוכים  זדונות  כל  ומשם  שבתורה,  העבירות  כל  התשרה  אור  עליהם  האיר  פגם  ונעששים  אורות  ובה  ירצה  זכיות,  ו 
תשובה מתקנם, שהרי התשובה עם כל א' וא' מהם, ובהיותו מתמרמר ושב מכל א' וא'  זכים מאירים, נמצאו אלו העבירות כולם מצות  
לצדיקים   שאין  מצות  הם  ואלו  כולם,  זכה  ה הרי  מטהרת  מצוה  היא  התשובה  שמצות  ודאי  כמותם,  השחורים  גמורים  ומלבנת  טמאים 

 הור. וזמש"ל: הטמא לט   ומהפך
ימי    נראה כפי שנתבאר   רפא ומט  בחי' פסח  בבחי' פסח  לעיל שהתשובה  בליל פסח  לו  תורה שאז מקבל את מה שהאיר  ספירה עד מתן 

ונש -אהי   ודילוג, הכי נמי כשרוצה לשוב מאיר לו למעלה ממדרגתו שם  ומיד נעלם  ולזמן עצמו לשוב  אר רק רשימו  ה כסדר להתלהב 
ש הנפלאה  לו  מהאמת  ע גילו  כנ"ל  התשובה  בדרכי  תמיד  עצמו  לזמן  ברצון  נשאר  הזה  הרשימו  דהיינו  ומכח  בשלימות  לשוב  שזוכה  ד 

בתו. ונתבאר בסוף תורה קיב  להוציא את המלכות מהגלות לאט לאט ולבנות אותה לקומה שלימה עד היחוד השלם דהיינו קבלת תשו 
דל  כט:  מנחות  גמרא  ב עפ"י  לשוב  לחוטא  מילתא  מסתיע  בדר א  הצד  עצמו  מן  לפתח  אותו  ומעלים  ה'  באות  נברא  העולם  לכן  שיצא  ך 

ו  ולהשיב  שבה'.  בו  ה' פשוטה לאחוז  ימין  עבודתו אזי  ואחרי כל  לו האור הראשון שהוא למעלה ממדרגתו  הכוונה שמשם מאיר  נראה 
יוצאת מהם נמצא רק כשמגיע  עולה כן  היא יציאתה מהקליפות וככל שאש הה' הנ"ל. ומבואר בכתבי האריז"ל  שעלית המלכות  אותו לר 

ורק  מהקליפות  רגליה  יוצאות  למעלה  השב    ראשה  את  להעלות  דשמיא  הסיעתא  א"כ  וצ"ע  השלם.  יחוד  שייך  מהקליפות  כשיוצאות 
אפ  איך  נעשה אם בהתחלה  מתי  שבה'  הצד  מן  שהיצ לפתח  נתבאר  הרי  בסוף  ואם  מהקליפות  יצא  כבר  שמיד  היא  שר  מהקליפות  יאה 

ע הוא בבינה שהיא ה' ראשונה של השם  ה שכידו -המתן שעולה ויוצאת. לכן נראה שהכוונה כנ"ל להארת שם אהי כל זמן ה לאט לאט ב 
יש לו כח לחזור בתשובה. וזה נחשב  והסיעתא דשמיא שמדובר עליה שם היא בחי' הארת פסח שמשאירה רושם חזק אצל השב שמכוחו  

אותו   העלו  המ כאילו  רושם  לקבל  מועט  לזמן  ההי לשם  יום דרגה  בכל  נאמר  בזה  גם  וכמובן  לבד  שישוב  עמ"נ  למדרגתו  חוזר  ומיד    א 
  מתגבר ומתחדש היצה"ר על האדם ואילמליא הקב"ה עוזרו לא יכול לו. נמצא שימין ה פשוטה מדובר בסוף אחרי שעשה כל שביכולתו 

בקומ  בנויה  המלכות  וכבר  לעיל  כמבואר  דשמיא  מב בסיעתא  ואז  ליחוד  מוכנה  שלימה  כאן  ה  שתהא  ואר  ה'  ימין  חסד  צריך  שעדיין 
ר לעיל שאחרי שעשה את שלו בזביחת היצר אזי הקב"ה עושה ליבו חלל בקרבו. ומשמע שרק  פשוטה לקבלו ליחוד השלם וכבר נתבא 
 שייך לה.אח"כ שייך יחוד. ובכל מדריגה באופן ה 

לומר    –וזה כונות אלול    רפב גם כאן  " מה שחזר  ה'  ל"ימין"  נ"ל לרמוז  כונות אלול  פשוטה" שזאת  בסוף התורה שהן  במילוי  ימין  יתבאר 
א  הג'  עם  דרך  דהיינו  גמט'  דקסא  וסגול  דסג  חיריק  גמט'  פשוטה  וכן  נמוך(  למקום  החסד  התפשטות  דהיינו  דייקא  במילוי  )והיינו  ותיות 

 קא, דהיינו התפשטות בחי' "פשוטה".  מילויים דיי 
חידוש    לקבל תשובתו אחרי כל מה שעשה זה בעצמו עוד כוונה בכוונות כי זה  נו פשוטה נ"ל שרוצה לומר שימי   מר זאת עוד מה שחזר לו 

ת המלכות  נפלא שאחרי כל מה שהכין שזבח יצרו ושב על הוידי ועל ההשגה ועשה כן תמיד והיה בקי בזה בעליה ובירידה עד שתיקן א 
ואעפ  מהקליפות  לגמרי  אותה  והוציא  דהיינו  בשלימות  פשוטה  ימין  צריך  הש"י"כ  הדביקות    חסד  דהיינו  תשובתו  לקבל  לו  שיעזור 

י  בו  השלם  והיחוד  דהיינו  השלימה  טבעינן  הוי  לספינתא  דמקרבינן  לאו  אי  אומר  המלכות  תיקוני  כל  אחרי  שם  גם  ב'  תורה  ועיין  ת'. 
 ממנו ית.  ית' לא היינו יוצאים מהגלות שלנו, דהיינו מהפירוד   שאחרי הכל לוליא חסדו 

 )פתקבכותל( נעשית פשוטה דהיינו פנימי וישר    וף התשובה כי תחילה הייתה בחי' ימינו תחבקני דהיינו מקיף ועכשיואי גם אסעוד אולי אפ"ל דק
סוד ההריסה בחי' במופלא ממך אל תחקור וסוד משה  כי באמת גם לגבי התשובה דלעיל יתבארו כאן קצת ענינים חדשים כגון    –עיקר    רפג
סוד החיריק למטה    ו שגם הצדיק הוא נקודה עליונה.  אבל בעיקר מה שמתבאר זה סוד הא'נה דהיינ ושע שהן נקודה עליונה ותחתו ויה 

וגם כנגד הדמימה למטה מבואר בלק"ה שיש שתיקה למעלה   ומתבאר ענין  והכתר למעלה שהם אבן ספיר למעלה ולבנת ספיר למטה 
וע"י מחיצת הבושה אזי מאיר הכבוד גם למטה בבחי'  ה חיריק  תיקון הא' שע"י הדמימה נעש  הכבוד ה' המכוסה בחי' הסתר למעלה שע"י 

 כבוד אלקים  

בבקעה, שכשהוא במקום צניעות    -רש"י  נ"ל לבאר עפ"י ברכות לד: חציף עלי מאן דמתפלל בבקתא ועי"ש פ   קשר בין אהל לבושה ה   רפד

 עליו אימת מלך, ולבו נשבר: חלה  
חידי הדורות היו נשמות גבוהות במיוחד שזכו שהקב"ה בעצמו יהיה  ונ"ל שי ו של רבינו או של משה רבינו  מי היה רב   אורה קשה כ ל   רפה

 ודה עליונה לגביהם ועיין שיחה שאמר רבנו יש צדיק שאין לו במי לקנא אלא בהקב"ה בעצמו נק 
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בתחילת ביאור המעשה שסיפר רבב"ח מבואר שהלך לחקור במדת הענווה ומבואר שם ברמז שזוכים לזה ע"י 
 ת א. ולו שזכה לאלו לרבב"ח שזכה לזה רמזו כשרצו לרמוז זביחת היצר ו

ת תורה ו' היא לזכות לענווה שרק זה נקרא אדם. וגדר אדם הוא שמרגיש עצמו כחיריק, נקודה  שתכלינמצא  
 קטנה מכח הבושה שיש לו מרבו שהוא נקודה עליונה. 

תי, כשנמשך עלי בושה ושפלות  י מ צדיק אם הוא  ועיין בזה בסוף תורה עב תנינא שזה המבחן לבחון את רבו א
. ועי"ש שהצדיק האמת ע"י הסתכלותו על אדם יכול להשפיע לו  הבר תוראיזה דפיו  ממע  ושאני  שעל ידי  

 גדולה דהיינו שפלות, ועי"ש שרק זה מה שישאר מהאדם אחר פטירתו, כי רק השפלות תקום בתחיה. 

לות, רב להצדיק נתבטל הגדוכשמקלות. ועל כן  בטל לגבי הגדבע הקטנות שיתט  -וכן מבואר בריש תורה קלה  
גמרי. והוא בחינת )איוב כ"ט(: "ראוני נערים ונחבאו", הינו על יק נתבטל לדול של הצדידי אור הג  כי על

 ידי שרואים פני הצדיק נחבאים הקטנים, כי הקטנות נתבטל לפני גדלות. 

הגאווה   לבעל  היעוצה  עצה  ה'  אות  י'  תורה  גאוותוועיין  להתקרב]לבטל  היא  הרי   [  צ"ע  ולכאורה  לצדיק. 
 מם למחרפיו זובח את יצרו וזוכה לענווה. ששותק ודו שלנו שע"י  המבואר בתור

מאידך צ"ע מסיפור המובא בשיש"ק שרבי זושא שקודם מותו יעץ לתלמידו להתקרב לרבי שיאמר לך שאין  
הרבה התבודדות נב שרק ע"י    ועיין תורה   עצה לבטל הגאווה אלא תפלה, ונתקרב אותו תלמיד לרבנו.

 . ישות לגמרי ילבטל את ה אפשר לזכות

משמע שאע"פ שרבנו אמר עצות לזה אבל אין עצה אחת גמורה אלא צריך את כל העצות וכולי האי ואולי. 
נראה ברור שעיקר   בזיונו  ודום על  יצרו בשתיקה  ע"י שזובח את  ישותו  זו לבטל  עכ"פ העיצה שבתורה 

. ועוד  א יהיה אדםזכה לא' ול י לעולם לא    יות חיריק בלא יוד עליונהלו רב כי לה  א דייקא כשישהעצה הי
עיקר השפלות מקבלים מהרב דהיינו את כל הכח להיות שותק ודומם  יותר אפילו חיריק לבד לא יזכה כי  

 עב הנ"ל.   למחרפיו ולא מקפיד על כבודו זוכים לזה רק ע"י צדיק אמיתי וכמבואר בפירוש יותר בתורה

ד אע"פ שלכאורה לא היה  ע באהל מועות עם יהושי"ה למשה להד נ"ל להוכיח מתורה זו ממה שציוה הקבוע
לעשות שם, י"ל נוסף למה שכבר נתבאר לעיל שההשפעה על יהושע צריכה להיות דווקא באופן  לו מה  

אר נראה עוד מבו, אבל  \רפושנמצא מרכבה לא' דהיינו לאדם העליון לרדת להשפיע על אדם התחתון/
זוכה להי בזה שהשפל ידה  וות מרבו שעל  זקודה תחתוננות חיריק  לו רבי חי  ה בשלמות  ה דווקא כשיש 

הרומ  יראת  לו  נמצא  שיש  כשלא  חי  רבי  ואפילו  שנפטר  רבי  אבל  לו,  בסמוך  ונמצא  ממנו  ובושה  מות 
ק ומדוע  לאהל זה מספי אצלו, זה כבר לא אותו דבר, כי לכאורה כיון שיהושע היה עם משה עד כניסתו  

 .   שמשה יהיה עמו בתוך האהל צריך

זה מי י וח"ו א גם היום לקרב כל אחד מאיתנו, אבל בודאי שאינו דומה  מג  עוטן  דולת רבינו שבוודאי ממשיך 
של  עניין  היא  מרבו  הבושה  עניין  שעיקר  ופשוט  שנפטר.  מצדיק  להתפעלות  חי  מצדיק  ההתפעלות 

 בדבר. התפעלות נוסף לעניין הסגולי ש

מרגישי שיש    ואותם אליו  ובהתקרבם  חי  רבי  בסדלהם  תמיד  האומתחזקים    רם  את  ולהתייחס  לבטל  חרים 
 ועיין תורה קעא.  אליהם בזלזול וכו'.

לקיים  התחילו  לא  בוודאי  החילונים,  של  העבירות  מחמת  הם  ישראל  עם  צרות  שכל  שחושבים  אותם  וכ"ש 
ב עצמו  את  להאשים  צריך  אחד  שכל  כאן  ההמבואר  חסרונות  בתכל  )וכן  נברא עולם  בשבילי  ה'  ורה 

 (אתקן אותו אשאני דייק  העולם

כי מבואר כאן שכל אחד צריך לומר לעצמו אנא זמין למהוי ולהרגיש תמיד שעדיין אין לי הויה וטוב לי שלא 
ה  נבראתי, עד שישוב באמת אל הש"י, ואין לזה סוף, שהרי רבינו אמר תורה זו גם לעצמו בבחי' הוא הי 

ות. והיינו בלא התחדש  אין לו רגעשר על עצמו  ות. וכן מבואר בשיחות שאמבהקדמה להקדמאומר כנ"ל  
ק אמר שאם התפלה שלו היום תיהיה כמו אתמול למה לו חיים. והיינו דאיתא שתלמידו רבי שמואל איזי 

יה  ל עדיין לא ה כנ"ל שטוב לו שלא נברא אם לא מקיים אנה זמין בכל יום דהיינו שבכל יום תופס שאתמו
 בסדר. 

צריך להקטין עצמו לם ועיין תורה יד שסרונות העואת עצמי בח  ווה להאשיםכי זה דייקא מדת השפלות והענ
ועיין   מאד.  דק  עניין  שהיא  עי"ש  עצמו,  ממדרגת  ואפילו  ממנו  מהקטנים  עצמו  שיקטין  עד  בחינות  בד' 

עימו והיה    שותפת להתקשריותר נקודה מתורה פב תנינא שמשה רבינו מצא בכל יהודי אפילו המרוחק ב
כדי  כפי האמת שמאירים לו, וכפי הכלים שקיבל    נים כל אחדאר לעיל שדב ו וכמו שנתמרגיש שפל ממנ

יותר   כוחו  בכל   ה'  עובד  יהיה  שבקטנים  שקטן  אפשר  ולכן  שקיבל  האמת  מכח  שמים  כבוד  להחזיר 

 
ג'  מרכבה ל ללא דכולא וע"י שישוב בבחי'  הושיב את בנו מימינו ואת תלמידו משמאלו ואמר אנן כ שרשב"י    כעין זה מצינו בתורה ס'   רפו

 ם דא לדא נקשן, ומכח זה לכל שאר התיקונים.קוי יראה המבואר שם זכו ליראה העצומה שירדה עליהם שארכובותיה 
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שקיבל. למה  ביחס  גדול  חוב  בעל  שנשאר  שבגדולים  זכי  מהגדול  יאמר  יותר  ומי  לבי  בדבר  תי  מחברי 
 חד.אוי בלב כל שהוא נעלם ותל

)כמבואר בתורה  ומדרגות הצדקות והתשובה שצריך להוציא לפועל את מדת ושברו על ה' אלקיו,  היהדותועיקר 

ועי"ש שזה עיקר צורת א' להוציא לפועל את כל מה שיש לו בכח ביוד העליונה ברוח דלעילא שהיא    סו אות ב'(
שיאיר  מעט מנפשו שובה מצחצחתתונה ובכל לפועל בנפשו שהיא יוד תח ת האמת תמיד,שמתו המשגת א נ

 בנפשו עוד יותר שברו על ה' אלקיו.  בה אור האמת מנשמתו ומכח זה מקיים

תחתונה הנקודה  נעשה בעצמו בחי'שנתבארו לעיל  ידום וישתוק זביחת היצר ע"י עתה יבאר רבינו כיצד ע"י 
ההריסה   תו בנסיון נה ובעמידתוה נקודה תחכי בזביחת היצר כראוי נעשנת אות א' מות עי"ז נשלםבאות א' וש

בחי' ואו של אות א' ועי"ז מאיר לו כבוד ה' דהיינו נקודה עליונה. ונשלם   עושהלמעלה ממדריגתו שלא לחקור 
ב על הכסא כמו שכתוב כדמות אדם היוששבה רמוז סוד האדם השלם שהוא דוגמא של מעלה אות א' 

 חזקאל פ"א. י ב
היינו שהבעל תשובה זוכה לכבוד אלקים שיושב  ד ת על הכסאשבעשה אדם לנואזי היא שלימות התשובה ו

 \רפז/ על כסא הכבוד

ל ִמיָמה    ְועַּ ּדְ הַּ ִתיָקה  ְיֵדי  ְ ׁשּ כנ"לְוהַּ בזיונו  ב'  כששומע  ִחיִריק,    באות  ת  ִחינַּ ּבְ ה  ֲעש ֶ דהיינו נַּ

הקטנות  למידת  מנהיגה  ו  רפטוענוה  רפחשזוכה  כהיא  מדותיו  החיריק את  נקוד  האותיו  רצמו  ּמוּ   ,תאת  א בָ ּכַּ
קּ  ּתִ ָמה ז.ּוִנים  ּבְ ְקּדָ הַּ  ( ביחזקאל פ"א )  נבואתומשה רבינו מבקש שם מיחזקאל שיאיר בנשמתו ביאור    רצא()ּבְ

 
הבינה   רפז במדרגת  לחכמ   דהיינו  דהיינו  העליון  לכבוד  כסא  היא  ובינה  התשובה  וזכה  עולם  אדם  שנעשה  תשובה  והבעל  עילאה  ה 

 יושב הכסא על מדרגת הבינה בעולם התשובה.    תו כנ"ל כבוד אלקים ע"י שנתקבלה תשוב לחכמה עילאה ל 
ת בחי' חיריק רומז לזה שע"י הדמימה שזבח את יצרו דהיינו כל קומת מלכות דסט"א הרוצה להתפרץ ולענות  שהקטנו   לכאורה נראה   רפח

יקה בלבד. אבל  יינו שתדה לבד בחי' הרצון להמליך וה אותה מתחיל בנין מלכות דקדושה מראשיתו דהיינו נקו   למחרפיו עכשיו שהפיל 
ע ומקבל רב ותלמיד הנרמז באות א' שלפ"ז המלכות נקראת חיריק בחי' קטנות גם  באמת אינו כן שהרי מדובר כאן ביחוד השלם בין משפי 
ולא נקראת נקודה אלא כלפי  דמימה והשתיקה במה  המשפיע. אלא שצ"ע כיון שכל הגדרתה אינה אלא מצד ה   בהיותה קומה שלימה 

וישתוק אלא רק רוצה לידום ולשתוק אבל    הקומה. אבל באמת בבחי' נקודת הרצון לבד הוא עדין לא מקיים ידום   שלימות  מתבטא כאן 
ונקרא ח  והיינו קומת המלכה שלימה,  וענוה שמחזיק  כשמצליח אזי דמימה למחרפיו נחשב שלימות המעשה  יריק נקודה מצד השפלות 

 לימות ההמלכה.   עצמו דהיינו ש
ענין היטב עפ"י תורה עב תנינא שהצדיק  כאן בשלימות היחוד הרמוז בא' דהיינו שמשה משפיע ליהושע יבואר ה   שמדובר  נראה כיון  רפט

 מביט בתלמיד מאיר בו מוחין ומתבטא בענוה עי"ש.

סוק  כתב בפ   סוק ז' כתב דם לה והתחולל לוהרשע "חורק, עליו שיניו עיין בתהילים לז אחרי שבפ   אולי אפ"ל שלעומתו נקרא   –חיריק    רצ
אדנ  וההמשך  שיניו.  עליו  וחורק  לצדק  רשע  זמם  כי -יב  לו  ישחק  "    י  וכו'  כמוך  אהיה  היות  "דמית  עה"פ  כנ"ל  היינו  יומו  יבא  כי  ראה 

וזה ישחק ל ה כמוהו אבל באמת הוא ממת-שהרשע סובר שהקב"ה מקיים אהי  יומו,  יבוא  ין לו לערוך לפניו עוונותיו בבוא  ו כי ראה כי 
 יומו.   

ז.הקדמת ה   רצא מ   -  תיקונים דף  פעמים המילה  ט'  נזכר  יחזקאל  הט' מראות האלו  מבואר שם שבנבואת  והתיקונים דורש את כל  ראה 
 -  עם ביאור מתוק מדבשיקוני זהר דף ו:  ת   כיצד נרמזים באות אלף ואני מעתיק כאן את שני המראות הראשונים הנוגעים לנו

ואמר   רבינו(הר פתח  משה  )הוא  מהימניה  משינתך    יחזקאל   עיא  קום  בנשמתי  נביאה,  להעיר  הכא  תתעורר  כא לגלאה  שאוכל  התשעה  כדי  לבאר  ן 
ואזיל, אבל במראה העשירי כתוב  כי בסוף פ"א דיחזקאל מפסוק וממעל לרקיע עד סוף הפרשה נזכר ט' פעמים מלת מראה כדמפרש  מראות דאתגליין לך,  

ואפול על פני, ב מראות הן  דכלהו    ואמר   ואראה  ולא בהתגלות אור ממש, אבל לפי אותו עולם שראה בו נקרם  ארח סתי לגבך  ובאתגליא,   א  בדרך משל 
דיוקן  דיוקנא דמלכא ומטרוניתא  , אבל בסתימו דעיינין  ציורי חותם המלך שבבריאה הנחתם בשעוה ביצירה ראה בגלוי באתגליא ציורין  ומפרש דבריו  

רא למאן דצייר  , דבגיניה אתמר האי ק הא"ס ב"ה שכן וכל שכן ההוא דלית ליה דיוקנא  , כל  יו ' אצילות הם היו סתומין בעינ המלך בעצמו שהוא בחי 
יכיל לאסתכלא בעינא  ביה דיוקנא, )דברים כ"ז( ארור האיש אשר יעשה פסל וכו', ושם בסתר, בסתרו של עולם, ואפילו מכל מה דבר נש  

גם  ביאי  , ואפילו מכל דיוקנין דאחזי לנ ם כי למעלה אין שום מראות וגוונים הוא גש   בעודו לבוש בגוף החומרי הכל   כי כל מה שאדם מדמה בעיני שכלו
ושמות הק' אבל למעלה מעולם אצילות אסור  להם נתגלו רק צורות גשמיות, וכל זה אין שייך בעולמות הרוחניים, ורק לצורך לימוד וכדי לכוון מותר לצייר צורות  

שום   אפילו  לדמות  ח"ו,  כלל  ודמיון  משצורה  בעלמא.בדרך  שיגלה  :    ל  ליחזקאל  בדבריו  דיוקנא  וממשיך  המרכ צורת  נהורין,  בה  צורת  מכמה  דכלילא 
הכתובים   מראות  כו(מעשרה  )מפסוק  א  פרק  הן הארת    יחזקאל  רכו: מבואר שהמראות האלה  ח"ג דף  עשר ספירות דמלכות דאצילות בהתלבשותן  )ובזהר 

 ( במט"ט דיצירה

כמראה אבן ספיר דמות כסא, דא    וממעל לרקיע אשר על ראשםומתחיל מנקודה עליונה כדכתיב    א ין האות  הראשון שראה יחזקאל בו בנ חד  מראה  
א'   דא  כגוונא  לעילא  הספיר(  לבנת  )כמעשה  ואיהו  כסא,  דמות  ספיר  בתורה בפסוק  אבן  הספיר,  ותח ונרמז  ז.[  ]דף  לבנת  רגליו כמעשה  ת 

, ותחת  ר קטן במספלא כתר עליון, דרכיב על י"ק דאינון חכמה ובינה כחושבן חל"ם  ודה דא הוא כגון חל"ם לעי כלא א', נק כגוונא דא א' ו 
ודא מלכות, והארץ הדום רגלי, איהו תחות ו"ה   במספר    ו חושבון חר"ק  , דאיה דהיינו יסוד ומלכות דז"א רגליו כמעשה לבנת הספיר חיר"ק, 

 : א רות נרמזות ב גמט' כו וכל היוד ספי ו"י  א' יקו"ק י, והכי סליק  קטן יא וכן ו'ה' 

ו  יקו"ק,  שם  דכליל  דאמצעיתא,  עמודא  דא  רקיע  מלמעלה,  ועוד  ראשיהם  על  נטוי  אתמר  דעליה  באמצעיתא,  ספירן  שית  כליל  איהו 
כגוונא דא א' באמצע א  כיריעה,  נוטה שמים  ליה, עלת על כלא לבדו, דעליה אתמר  נטה  מאן  נוטה שמים לבדי,  בלא   ',  תניינא    יחידא 

 למעזר ליה: 

ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה דא איהו  דכתיב  כ,  שראה יחזקאל הוא בת"ת דמלכות לכן מפרש בו את ענין ז"א   תניינאמראה  
ואז מה  סר א' בוו  כי תחילה היה שם מה ח, וכלא א', דלית אדם בלא א',  יוד הא ואו ה"א כליל תשע נקודין, ועשיראה שכינתא כלילא מכלהו 
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ומבאר שם כיצד כל מראה רמוז באות א', במראה הראשון  שאמר שם ט' פעמים    "מראה"  בלשון מה התכווין  

ת רַּ   עם  רצבמבאר שהוא ענין אחד   "אה אבן ספירכמר " חַּ מַּ ְותַּ ה ִלבְ ְגָליו ּכְ ּסַּ ֲעש ֵ ינַּת הַּ שאמר משה   רצגרּפִ

מֹות  ב ספיר  רצד( 'דכ)ׁשְ לבנת  ואילו  לכתר  רמז  לחולם  רומז  ספיר  שאבן  ִחיִריק    אלא  א  תיקון ל  רומז  רצהּדָ
רק לגלות    יו מכוון וכל מדות  בוע"י שזבח את יצרו כנ"ל נעשה לי ש  ,דהיינו המלכת הש"י בשלימות  רצוהמלכות

מעשי  בכל  שמים  בְּ וכבוד  ְוֶזה  ס"ו( ְעָיהּו )ְיׁשַּ   תינַּ חִ ,  ְגָלי  רצז  רַּ ֲהדם  'הֲ ְוָהָאֶרץ  ת   רצח' דם.  ִחינַּ ּבְ ֶזה 
ִמיָמה   רומז גם דהיינו שדומם ועושה עצמו כעפר הארץ שהכל דורכים עליה, בחי' ונפשי כעפר תהיה.    ,רצטּדְ

 
ה בוו' דמה ונעשה מדם אדם גמט' מה ושם מה הוא  -נס א' דאהי ה גמט' דם ואח"כ נכ-ה דהיינו א, אה, אהי, אהי-נעשה מאחורים דאהי חסר א' הוא דם כי  

שמא מפרש    א', ואיהו  וכלא איהו עמודא דאמצעיתא, איהו יקו"ק דכליל קומתו  עשר אותיות כנגד עשר ספירות וע"י שנשלם הא' נשלמו ספירותיו ו
א'   הש  היינודכליל  ועיקר  הנקרא שם מפורש  שם מה  יש בה  הו"ק  שהיא נשמת  דז"א  הואו  הדעת  שבמלוי  א'  אות  ע"י  נשלם  לבך  ם  רץ  דאם  לאחזאה 

בי צבי  י רואי )לר ועיין ביאור הבאר לח .   ום וחתום בפנמיות הדעת דז"אכי הוא סת שוב לאחור )נ"א לאחד(:  להסתכל בשם המפורש בשביל איזה ענין  
 ש( הירש שפירא ממונקט 

 זכר ביחזקאל כיון שכבר נזכר בשמות על הק' התיקונים הנ"ל  שלבנת הספיר לא נ   עיין באר לחי רואי  רצב
 משמע דבר מעובד לאפוקי אבן שהיא בחי' צור בחי' מקור בחי' אב ובן כחדא.    -לבנת    רצג

מלכ   -יר  ספ שהיא  תחתונה  נקודה  ואילו  אור  משמע  כי  לה צ"ע  דלית  ח   ות  בחי'  היא  לכאורה  וחושך.    מגרמא  קטנות  בחי'  יותר  שכות 
די  ולבנה  אבן  בחי'  הוא  לכן  לשוב,  ואולי  מבין  שבתחילה  הבינה  הארת  שהיא  ולמטה,  למעלה  ספיר  שיש  ספיר  ולבנת  ספיר  אבן  יקא 

י'  נה דהינו מעשה ידי אדם בח מטה היא לב שובתו, לכן למעלה היא אבן בחי' אב ובן מחוברים, ול והארת הבינה בסוף כשזוכה להשלים ת
למעלה היא ספיר כי רומז ללמעלה מכל גווני הספירות ולמטה היא  שיעבוד ועבודה קשה של מלחמת היצר. ועיין באר לחי רואי מבאר ש

 ספיר כי בה מאירים כל הגוונים ביחד מכל ספירות.
וְ   ט(  שמות כד   רצד ַוֲאִביהּוא  ָנָדב  ְוַאֲהרֹן  ה  ֶ ַעל מש  ְבִעים ַויַּ ִ ָרֵאל:    ש  ְקֵני ִיש ְ ַרְגָליו כְּ     ִמזִּ ְוַתַחת  ָרֵאל  ְראּו ֵאת ֱאלֵֹהי ִיש ְ ַויִּ יר  )י(  ּפִ ַהּסַ ִלְבַנת  ה  ַמֲעש ֵ

ַמִים ָלטַֹהר:  ָ  ועי"ש רבינו בחיי.    ּוְכֶעֶצם ַהש ּ
יצר מבואר היטב שעיקר  יא זביחת ה אר לעיל באות ב' שהידום וישתוק שעי"ז נעשה חיריק ה ממה שנתב   –לבנת הספיר בחי' חיריק    רצה 

ודה קשה בחומר וב"לבנים" ועיין סוטה יב היא )הלֵבנה הזו(  ודה הקשה היא בהכנת החיריק הזה ונראה שע"כ מכונה לבנה, בחי' בעבהעב
משועבדים   שהיו  ישראל  של  צרתן  לזכור  השיעבוד  בשעת  לפניו  לבני היתה  להכין  עצמו  שמשעבד  מי  שכ"ש  ונראה  לבנים  ם  במעשה 

ית' לזכור צרת ישראל.  עוד עיין תרגו בחי' לבנת הספיר לעשות ע   כאלו שהן  וחזקוני עה"פ לבנת  צמו חיריק שהיא עומד לפניו  יונתן  ם 
ערב בלבנה ולקחה מיכאל  הספיר שדרשו מלשון שפיר עפ"י המדרש שנכדת מתשולח ובעלה דרכו הקש עשות לבנים ונפל עוברה והת

ודה קשה להיות בחי' לבנת הספיר וחיריק הנ"ל, מקבל על עצמו  "ת שבזמן שמשעבד עצמו בעב י רומז לבע והניחה תחת רגלי הקב"ה ואול 
  ת קבלות ומעשים טובים, ואע"פ שנופל מזה לפני שמספיק להשלים קבלתו, נמצא עבודתו זו בחי' נפל אעפ"כ יקרה מאד בעיניו ית' עבודו 

 ומונחת תחת רגליו ית' כלבנת השפיר.

קו אמצע   שתחת  קונים מבואר שם בת   רצו תחת  היינו  רגליורגליו  ותחת  לזעיר  שרומז  התפארת  דהיינו  קצוות  לו'  הרומז  הא'  של  היא    י 
תחת   היא  הזו  שהמלכות  אומר  התיקונים  אבל  ומלכות  תפארת  דהיינו  ה'  ו'  גמט'  חרק  כי  בחיריק  ונרמז  העשיה  בעולם  ה'  המלכות  ו' 

ומז למלכות שבקומת ז"א בעצמו, ממילא ו'  לב פ"ג שה' אחרונה שבשם ר ר בפע"ח לו ומבאר הבאר לחי רואי שרוצה לומר כיוון שמבוא 
ומ  בעצמו  לז"א  הכוונה  נוק'  ה'  דהיינו  עצמו  בפני  פרצוף  היא  רגליו  שתחת  שמלכות  הכא  קמ"ל  ה'  ו'  תחת  שחיריק  בתיקונים  שאמר  ה 
עה"פ ויאמר ה  ולפי מה שיתבאר לקמן       המשפיע בה.יא מכונה חרק גמט' ו' ה' דייקא וצ"ל שנקראת על שם  דז"א. ומבואר שאעפ"כ ה 

ומבאר   חיריק  שיהושע  שם  מבואר  יהושע  את  קרא  משה  משה  אל  ולא  יהושע  את  ציווה  בעצמו  הקב"ה  לכן  המות  ביום  שלטון  שאין 
ב  כיון שהקב"ה  ואולי אפ"ל  גם משה להיות שם  הוכרח  בחי' שם אהי ואעפ"כ  כנ"ל שהוא  ר בשלימות  ה שבסוף התשובה מאי -חי' כתר 

ו' ה' דהיינו   הל מועד עיין בתחילת התורה שרבינו  משה שהוא הו' שבין שני היודין ואע,ם שמבואר לקמן שהו' הזה הוא א ויהושע תחת 
ו'   בחי'  ו'ה'  לזה שהו אבחי'  רומז  בעצמו  כיון שמשה  וכנראה  מועד  ומלכות דזעיר שהכתר מאיר דרכו  משמיט את המילים אהל  קצות 

 בל מחר"ק כנ"ל.יריק כי מק ליהושע שהוא הח 

ְסִאי ְוָהָאֶרץ ֲהדֹם   סו ישעיהו    רצז ַמִים ּכִ ָ ָתה    א( ּכֹה ָאַמר ְיהָֹוה ַהש ּ ה ָיִדי ָעש ָ ל ֵאּלֶ ְבנּו ִלי ְוֵאי ֶזה ָמקֹום ְמנּוָחִתי: )ב( ְוֶאת ּכָ ר ּתִ ֶ ַרְגָלי ֵאי ֶזה ַבִית ֲאש 
י ַויִּ  ם ְיהָֹוה ְוֶאל ֶזה ַאּבִ ה ְנאֻׁ ָבִרי: י ּוְנֵכה רּוַח ְוָחֵרד  ט ֶאל ָענִ ְהיּו ָכל ֵאּלֶ  ַעל ּדְ

מר הלא השמים הוא מקום המכון לשבתי והארץ היא הדום רגלי ואחז במשל  עתה שב להוכיחם וא   -)א( השמים כסאי    -מצודות דוד  
פי רוב גדולתי.  הגון לי ל   מהו הבית אשר תוכלו לבנות לי שיהיה  -ף. אי זה בית  מבן אדם היושב על הכסא ורגליו יורדות לנוח על השרפר 

 כפל הדבר במ"ש:   -ום מנוחתי  ואי זה מק 
הוא שרפרף שהיושב   רצח הדום  לידום שצריך    בפשט הפסוק  ורבינו דורש שרומז  דוד  במצודות  רגליו כמבואר שם  מניח תחת  על הכסא 

)כמבואר שם בתיקונים(.   ו' ה' בשם  נו תיקון המלכות שמקבלת מהגבוה ממנה כנ"ל. מלכות מלקיים מי שרוצה להיות בבחי' חיריק דהיי 
כ ע  עצמו  שמשים  הענוה  במדת  לחקור  שהלך  הרבב"ח  בביאור  לקמן  עיין  הכוונה  וד  דשין  ולשון  עי"ש,  עליו  דשין  שהכל  לדוש  מדבר 

 עלי יניח צדיק את ראשו ראשו דייקא ולא רגליו ברגלים והיינו הדום.  והוא בזיון להיות נידוש ברגלין כמבואר במדרש  

ך הרבה בזיונות עד שנעשה  ( ויפרפרני )איוב טז יב( רמז שלעשות עצמו הדום דהיינו שרפרף צרי ז לנוטריקון ָשֶלו )הייתי ף אולי רומ)שרפר 
 פרורים פרורים(  

ומח  –דמימה    רצט זכות  גם מלמד  בלבד שהרי  יותר מדמימה  שזה  נראה  נקט  ממה שמבאר בהמשך  כן  ונראה שעל  זכות על המבזה  פש 
ל  ְלַכף ְזכּות, וְ   את החולקים עליוָראּוי ָלדּון  שבואר בתורה רעז  ימה הדומה לדמימת הארץ כמ נו שהיא דמ והארץ הדם דהיי  ֹות ָלֶהם ּכָ ַלֲעש 

מֹו   ְהֶיה", ּכְ ּתִ ָעָפר ַלּכל  י ּכְ ִ ִחינֹות: "ְוַנְפש  ַהּכל    ֶהָעָפר ַהּטֹובֹות, ּבְ ֶ ִ ש  ש  ל ַהּטֹובוֹ   ְוִהיא ָעֶליָה,    ין ּדָ ה ְוָזָהב וְ ת ֲאִכילָ נֹוֶתֶנת ָלֶהם ּכָ ִתיָּ ְ ֶכֶסף ַוֲאָבִנים  ה ּוש 
ִמן   ָהָיה  ַהּכל  ֵכןֶהָעָפרטֹובֹות,  מֹו  ּכְ י   -ַעל -ַאף   ,  ַאף   ּפִ ָרָעתֹו,  ים  ִ ש  ּוְמַבּקְ ָעָליו  חֹוְלִקים  ֵהם  ֶ י -ַעל -ש  כְּ -ּפִ ַהּטֹובֹות,  ל  ּכָ ָלֶהם  ה  ֵיָעש ֶ   ֶהָעָפר מֹו  ֵכן 

"ל.    ּנַ  ּכַ
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חִ   , את רגליו והרגליו  שמנהיג ע והיסוד שרקהקהוא    ,בודרדיפת הכלשכח המעצור לכעסו ו  ת  ְוֶזה ּבְ קֻ ינַּ ה  ּדָ ּנְ

ת  ּתַּ הַּ  מּונַּ ּתְ ל  ׁשֶ רמוז    אְחּתֹוָנה  אדם  וגדר  אדם  מדרגת  היא  השלימה  שהמדרגה  בהמשך  שיתבאר  כפי 

א'  האות  חיריק   ,שאבתמונת  בבחי'  עצמו  שמקטין  מזה  מתחיל  אדם  גדר  שיסוד  ביאר  שכיון    .כנ"ל  שבוכאן 
 , עה שלא נדעלית הידי תכ   חי'תנינא ב  'רה מהנקראת מרחקים כמבואר בתו  לחכמה עילאהכלית לזכות  שהת

ובסמוך    .ר לחקור בושאסו  ,למעלה מהשגתוהוא שתופס שיש מופלא    ,לכן חלק מתיקון הא' דהיינו גדר אדם
כי לגביו   ,שגשנתפס אצלו כמופלא ממנו ומכוסה ממנו ההשגה בו   ,שזה נוגע גם ליחס של התלמיד לרבויתבאר  

יותרוא במדרגת  ה עליון  הפ'  י ח בבבעצמו  א  מבין שהוו  ,עולם  )מעולם  ית'( ירוד  רבו שבאצילות    ,מנו  לעומת 
לו(  וסמוך  ית'  כן  ו  ,)אצלו  לזכות לכלי השגת הכתר  על  יכול  ידו  על  ענוהרק   ,שהשכלול בה חכמה  ,שדדהיינו 

לָהֶעְליוֹ   הּוְנֻקּדָ וזהו    :שובכתר   תאמיתי ה כי רק זו ההשגה    , שעל ידה משיג שאינו משיג עַּ ָהָאֶלף ֶזה   ָנה ׁשֶ
ִחינַּת כֶּ  ת יא מעל הקומה, הרומזת לבחי' השייכת לעולם עליון יותרבחי' שהו דהיינ שזֶתרּבְ ִחינַּ )ְיֶחְזֵקאל , ּבְ

ל ראׁשָ   שח(א ר עַּ ל ָלָרִקיעַּ ֲאׁשֶ עַּ יר  שטֶאֶבן  םּוִמּמַּ ּפִ א   שיסַּ ּסֵ מּות ּכִ יע רומז לעולם עליון מעל הרק   ,שיאּדְ

 
 נהיג את בטוי האות.א ניקוד המ מנהיג כמו החיריק שהו   ש

)האריז"ל עה"פ נעשה אדם( המתחלק לג'  עפ"   שא והן בבחי' שני  י הסוד קומת אדם רומז לעשר  ז' מידות  ראשונות שהם מוחין ותחתיהן 
וחומר. והצוואר שם ה  בין מידה לשכל אלא הם כצורה  יחס  ביניהם הוא בחי' המחיצה והקו עולמות כי אין    דעת שהוא ממוצע המחבר 

 לף.שבאמצע הא 

ו' קצוות הן המח ועוד בחי' יש שא' בקו  יצה והראש שם המוחין בחי' חב"ד ורגלין  מת אדם הרגלין הם נקודה תחתונה וגוף בחי' תפארת 
ום והזמן צריך כלי הליכה גשמיים גדולים  כלי ההליכה השכל שם מועט מאד ואעפ"כ הוא בכלים גדולים מאד כיון שבעוה"ז תחת המק 

בין השגות  ן נקודה בלבד כי ההליכה שם היא בהשגות אבל באמת שגם שם יש לחלק  הזמן והמקום אזי הרגלים ה עוה"ב מעל  אבל בבחי'  
 המוחין לשכל כלי ההליכה דשם.  

כ   שב היינו  ואני  הרב  הוא  וואו  הקב"ה  הוא  הכתר  אזי  חיריק  הנקודה  שאני  זו  דהיינו  ובבחי'  הבחירה  שע"י  הקב"ה  את  שלי  ההמלכה  ח 
יראה מהקב"ה  טלה לגמרי כלפי הנקודה עליונה, ע"י הואו שהוא מחיצת הבושה שהיא  וחר להמליך צריכה להיות ב שבה אני ב  עצמיותי 

 שמקבלים ע"י הרב.
היודין    שג שני  הואו שבין  ובחי'  יריעות האהל  בחי'  הוא  ביארתי שמשה כלפי יהושע  ה' יתבאר  לעיל בהערה  בסוף אות  אבל לקמן כאן 

היו  בחי'  הוא  כנ" ד העליון.  שמשה  נ"ל  ליישב הסתירה  נע לכן  עי"ז  ודייקא  עליונה דמתכסיא  נקודה  בבחי'  נתפס  גם הרב  שבאמת  שה  ל 
 צינור להשגת היוד העליון האמיתי דהיינו הקב"ה.  

 כמבואר נפלא בתורה עב תנינא עי"ש   שד

 עיין תורה קצז   שה 

שתופס שאינו תופס  אלא על דרך השלילה שכמה    ן בה תפיסה תנינא ופג תנינא שחכמה עלאה נקראת מרחקים כיון שאי עיין תורה מ    שו
 ה עי"ש.זו התפיסה האמיתית כמ"ש אמרתי אחכמה והיא רחוק 

 שם בהקדמת התיקונים הנ"ל ביאר שנקודה עליונה בחי' חולם וצ"ע מדוע רבינו לא מזכיר זאת   שז

   -הלכה א אות ב    "ה או"ח ענין ספירת העומרין מזה בלק ועי עליונה היא בחי' שתיקה כמ"ש סייג לחכמה שתיקה   ועיין לקמן שגם נקודה  
ול לדבר דהיינו מחמת בושה מחטאיו שאין לו פה לדבר כנ"ל ואף שזה תיקונו כנ"ל על  כי יש ב' מיני שתיקות. יש שתיקה מחמת שאינו יכ 

ישאר האדם בשתיקה ח"ו רק  ינו מעלה שעל ידי זה זוכה שיהיה לו פה לדבר כנ"ל כי בוודאי א כל זה עיקר תיקונו הוא הדיבור דהיינו ש
דברים עמכם  קחו  שכתוב  כמו  ותפלה  בתורה  לדיבור  שיזכה  תיקונו  אזי    עיקר  הדיבור  לשלימות  כשזוכה  כך  אחר  אבל  ה'.  אל  ושובו 

הדיבו מן  למעלה  שהוא  שתיקה  בבחינת  הוא  ההשגה  תכלית  השלימות  נאמר  תכלית  ששם  זעיר  לי  כתר  בחינת  כתר  בחינת  שזה  ר 
תבמופל  אל  ממך  ההשא  תכלית  והוא  וכו'  שהו דרוש  כתר  בחינת  שהוא  ממחיצתך  לפנים  תסתכל  ואל  המתן  בחינת  שהיא  האי  גה  א 

ושוב  רצוא  והחיות  בבחינת  ההשגה  עיקר  זה  ידי  שעל  המוחין  של  והמיישב  המסדר  בחינת  דעלמ   פריסא  במאמר אמצעותא  א  )כמובא 
 גם אות ג' ועוד עי"ש    תי סוגי שתיקה ליונה הם ש דהיינו ששתי הנקודות תחתונה וע    סימן כ"ד והבן(.

ָ   יחזקאל א   שח ר ַעל רֹאש  ֶ ַעל ָלָרִקיַע ֲאש  ַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו ִמְלָמְעָלה: כו( ּוִמּמַ מּות ּכְ א ּדְ ּסֵ מּות ַהּכִ א ְוַעל ּדְ ּסֵ מּות ּכִ יר ּדְ ַמְרֵאה ֶאֶבן ַסּפִ    ם ּכְ
ה ֶאל  -עוד עיין שם פרק י' א'   ְוִהּנֵ רֻׁ ָהָרִקיַע  ָוֶאְרֶאה  ר ַעל רֹאש  ַהּכְ ֶ א ִנְרָאה ֲעלֵ ֲאש  ּסֵ מּות ּכִ ַמְרֵאה ּדְ יר ּכְ ֶאֶבן ַסּפִ ולהבין מדוע כאן    יֶהם: ִבים ּכְ

ארבעה חיות המרכבה ובפרשה זו חזר    על ראש  -על ראש הכרובים    -פרשי    האבן ספיר על כרובים ובפרק א' על החיות עיין פרש"י ומלבי"ם שם.
לפניו רבונו של עולם אין קטיגור    כתוב בפרשה זו, ואמרו רבותינו יחזקאל בקש רחמי' והפכו לכרוב אמר פני השור לפני כרוב כמו ש פי שנהפכו  לקרותם כרובי' ל 

 : נעשה סניגור 
 ל להפרד ולהבראות הבריאה זה בחי' כתר עין תורה נא אב"ן בחי' אב ובן כחדא בחי' קודם בריאה היכן שמתחי   -אבן    שט
ספיר   שי לעיל    –  אבן  ה וכן  ששתי  דהיינו  הספיר  לבנתלבנת  היא  שלמטה  רק  ונהיר  ספיר  בחי'  שתיהן  ותחתונה  עליונה  כידוע    נקודות 

ספיר ואבן  שלבנה היא מעשה אדם כמ"ש לבנים אומרים לנו עשו )כי במצרים ערות הארץ לא היו אבנים כידוע( ואילו למעלה היא אבן  
שמבאר עפ"י הסוד כיצד זה ששתיהן בחי' ספיר הרי  י רואי על התיקונים הנ"ל  רוש באר לח היא מעשה שמים ובפרט אבן טוב. ועיין בפי

ומבאר כי ספיר הוא זהר אור ללא גוון כי לכל ספירה יש גוון משלה אבל בכתר  ניהן עצום שזה בכתר וזה במלכות.     החילוק והמרחק בי 
ומאידך  יבור כל הגוונין נעשה גוון לבן(  )וכן ידוע עפ"י מחקר שח ן  ור ללא גוו כל הכל כלול בו, קודם להתחלקות הגוונין, לכן הוא א הוא שרש ה 

רמא כלום אלא מה שמקבלת מהאחרות לכן גם אין לה גוון משלה לכן שתיהן בחי' ספיר, אלא שהחילוק גדול  במלכות כיוון דלית לה מג
 שזה כלום וזה הכל.



 66.ח  -דף ו:      מוהר"ן                               תורה ו                                 ליקוטי                     

ש הייותר  בחי'  מדר  בחי'  אשם  עליונה  הנקודה  זוומדרי   הכתרגת  מונעל מכוסה    גה  תחתמת   שיבונה נקודה 
ָרִקיעַּ  ְרָיא  ְדִמְתקַּ ָאֶל"ף,  ּבָ ׁשֶ א"ו  ִמּוָ ְלֵעיָלא  ְסָיא  ִמְתּכַּ שבאלף    ּדְ מהואו  למעלה  שמתכסית  )פירוש 

רקיע(  ּקּוִנים  שנקרא  ּתִ ּבַּ ם  נק  .(הנ"ל  )ׁשָ משתי  מורכב  א'  אות  כי  בי דהיינו  וקו  הודות  והקו  כמו ניהן  וא 

נְּ וְ לם,  ולם לעוהרקיע שמפריד בין ע ִמְת   עליונה  הֻקּדָ הַּ ּדְ א  ּסֵ ְסָיאִהיא ּכִ מלשון שיגנקראת כסא  דהיינו ש  ּכַּ

כי היא מכוסהכסוי  מוֹ שידונעלמת  ,  ּכְ יָגה  בגמ'  שאמרו ,  ּגִ ְפָלא   שטויג.(   )חַּ ּמֻ ְדר  שטזּבַּ ּתִ ל  ָך אַּ אל    ׁש וִמּמְ

 
.  מכוסה היא רק כפי תיקון המדמה   ו שתפיסת הכתר כיוון שהוא מיון דהיינ דמות כסא ולא כסא ממש דהיינו מכסה של ד   –דמות כסא    שיא

זהר ויקהל ריז דמות כסא ולא כתיב הכסא בגין דאתכסיא ואיכסא כסא עלאה טמירא  יסוי.       ועיין  שהדמיון מדמה כאילו משיג וזה הכ 
 … גניזא דלא אתגליא  

מדר   לומד רבינו  כך   שיב בתי  עיין מדרש  וצ"ע  ברעפ"י התיקונים  ח"א  פ"ג  שות  הכבוד תחתיו כסא אבן ספיר    כסא ייתא דמעשה מרכבה 
השכינ  רגלי  לתחת  מתוקן  ספיר  אבן  הכבוד  וכסא  וכסא  הספיר  לבנת  כמעשה  רגליו  ותחת  ישראל  אלהי  את  ]ויראו[  )ויחזו(  שנאמר  ה 
ומהו חשמל ששלש    ל מתוך האשרם ונשא ומראהו כעין החשמל שנאמר ומתוכה כעין החשמ מתוקן למושב יקרו וכסא הכבוד הוא כסא  

ושב  והפחות שבכו מאות  בו  גדול קבועים  זוהר  זיו  של  מיני מאורות  ושבעים  עים ושמונה  שלש מאות  וסימנו חשמל  גלגל החמה  כזיו  לן 
צב  כשהקב"ה ציוה למשה לפסול לוחות שניות הראה לו מח   –.  עוד עיין ילקוט שמעוני דברים פ"י סוף רמז תתנד ד"ה בעת ההיא  ושמונה 
הרמסנפרינו  והוא  הכבוד  כסא  תחת  י ן  מעשה  והלוחות  ביה  וכתיב  הספיר  לבנת  כמעשה  רגליו  ותחת  בפסוק  נאמר  וז  ועליו  אלקים  די 

 תמשילהו במעשי ידיך 

פי שיתבאר שיש בחי' אדם היושב על הכסא, וצ"ע  כי לכאורה היא גם כסא ממש כ   –צ"ע אולי צ"ל גם מלשון כסוי    -  כסא מלשון כסוי  שיג
יא נקודה העליונה  ה ע"י הרקיע דהיינו הו'. גם צ"ע כי נקודה היא כסא משמע שאע"פ שה כסוי או שהכסא לשון מכוס   כסא הוא גם האם ה 

יין תורה יג אות ה  בחי' הקב"ה המשפיע לנקודה תחתונה אבל היא לא האדם היושב על הכסא כי שם אדם קאי אמשפיע ומקבל ביחד )ע
יתי עמו שרות עשתה את בועז לאיש ע"י שקבלה ממנו וכן  תורה לז עה"פ האיש אשר עשתירי וכן ב בשם התיקונים אדם בחי' מסכני וע 

ה' ב' ויקרא שמם אדם( לכן אדם היושב על הכסא הינו תמונת הא' כולה אבל הרב לבדו אפילו הגדול ביותר הוא עדין    כתיב בראשית
פלג  חיריק.בבחי'  עצמו  שעושה  הראוי  התלמיד  בלי  כשהוא  דגופא  גם    א  ו'  )ועוד  בחי'  יש  בעצמו  הבקיאות  בתלמיד  ע"י  עליונה  ויוד 

כי כסא הוא    שבאמת היוד עליונה אינה כסא אלא רק מכוסה יון שהגענו לזה א"כ אפשר  בדרכי התשובה ברצוא ושוב כנ"ל(  אלא שכ 
ביאור דלקמן יתבאר    עדיין צריךהיושב על הכסא כי הכלל שמרכבה היא רק בדומה לו. ו   בחי' מרכבה דהיינו שכל הא' היא כסא לאדם 

 היא נקודה תחתונה.     שהכסא 

רושו מרכבה לעליון ממנו וגם לשון כסוי בכל מקום לפי הענין השייך לו )והיינו הך כי כסוי  ג' בחינות בזה כי לשון כסא פי   והביאור נ"ל 
ע"י שמונע רבו הפירוש לשון כסויבחי' לבוש שמגלה  עליונה  מנקודה  וכאן שמדבר  מ   י אור(  נה  תחתונה היא כסא לעליון ממ וכשמדבר 

הכוונה לב  היושב על הכסא  נעשה אדם  ואז  ולקמן שאומר  תיקון הא' שעי"ז  שמתלבש בה  על תשובה כשזוכה לתשובה שלימה דהיינו 
זוכה לישב על הכסא דהיינו על כסא ההנהגה הטבעי  גדר אדם אזי  הכ נעשה  יושב על  כי אדם  מנהיג לה  ונעשה  הוא מעליה  כי  סא  ת, 

דהיינו  פירושו   עילאה  לחכמה  מרכבה  שזכה  היא  הכבוד  כסא  דהיינו  שהבינה  הנ"ל  אלקים  כבוד  עליון  מרכבה  כבוד  עילאה  לחכמה 
צעקת איה כי    שאליו פונה   .    ועיין לק"ה שבת ז יז שהכסא המבואר כאן הוא בחי' המאמר הסתום בתורה יב תנינא לכבוד העליון לחכמה 

   מקבלים חיות בהעלם בשעת החורבן עי"ש    ים כמבואר שם בתורה וממנומות המטונפממנו מקבלים חיות גם המקו 
ם אמר הכתוב אלהים הבין דרכה והוא ידע  ג (   )ד"ה ולהביןמסכת שבת    -  בשער מאמרי רז"ל ז"ל  י רבכתבי הא   ועיין כל זה עפ"י הסוד   שיד

ותו לא אבל אותה  זולתי דרכה או מקומה בלבד  לא הבינו  איך יתכן כי אלהים והוא שהם בחי' האלהות לא ידעו ו את מקומה ויש לדקדק  
הד  כי  ע"א(  ב'  דף  )ד"ש  הוא  והענין  ראו.  לא  מיבעיא  עצמה  ולא  השיגו  לא  שם  הגנוזה  התורה  אך  השיגו  היו"ד  של  העליון  והצנור  רך 
ס יתב' אבל מן  ישיגו הא" מעלה מאלהים לא השיג אותה ואם התורה לא השיגו איך  אלהים שלא השיג אותה אמנם אפילו הוא שיותר ל 

וא   הקוץ התחתון  מ' ויחכם מכל האדם ולזה אמר שלמה הע"ה  של היו"ד לא נעלם השגתו כ"ש שלמה המלך ע"ה שהעיד עליו הכתוב 
השפ  מריק  איך  היו"ד  של  התחתון  הצנור  ר"ל  בעלמה  גבר  דרך  כו'  ממני  נפלאו  המה  ואי'  שלשה  ראשונה  הה"א  שהיא  בעלמה  עתו 

יו"ד הרומז בחכמה  שיג שלמה הע"ה וכל ההעלם ה דאתי לא ה עילאה שהיא עלמא   זה הוא בעולם האצי' ולכן נרמז האצי' בקוצו של 
ה  להורות כי הא"ס מאיר בכל האצי' אחר התלבשותו בחכמה עילאה הנק' יו"ד ואח"כ נתלבשה היו"ד באות ה' ראשונה ונעשה כסוי אלי 

י היו"ד נכללת בה"א והה"א היא היו"ד  כסה בתוכו וכשתדקדק תמצא כ הכבוד מת   ולכן נקרא ה' ראשונה כסא הכבוד ר"ל לשון כסוי כי 
במלואה יו"ד וא"ו דל"ת והנה ו"ד של המלוי הם צורת ה' כזה ה וכן הה"א עצמה יש לה ד"ו שחוזרת אל    הנכללת בתוכה כי צורת היו"ד 

בדרך ישתה על  ממנה מאי' וזהו מש"ה מנחל  א"ו יונק  ן שהוא ברחם האם שנתעברה והולידה הוא"ו ואז ראש הו היו"ד כי הוא"ו הוא הב 
להים בבינה והוא בחכמה וקשה לי כי הוא בבינה כמ"ש הכתוב ועבד הלוי הוא  כן )ע"ג( ירים ראש )אמר שמואל נלע"ד שרוצה לדרוש א 
יקש גם  בבינה  והוא  בגבורה  אלהים  לדרוש  נרצה  מנח ואם  ר"ל  ע"כ(  וצ"ע  כן  סובר  שאינו  האדרא  לשון  לזה  אי ה  שהיא  עילאה  ל  מא 

וזהו היו"ד  וץ התחתון של היו"ד שמריק הנחל ההיא שהוא הה"א ושותה הוא"ו מאותובדרך ר"ל שהוא ק  ירים ראש  הוא"ו  ו מקום ע"כ 
 שעל הוא"ו  

עין  יות, דכתיב (יחזקאל א') ודמות על ראשי החיה רקיע כ ואמר רב אחא בר יעקב: עוד רקיע אחד יש למעלה מראשי הח   -חגיגה יג.    שטו
רשות  הקרח   לך  יש  כאן  עד  ואילך  הנורא.  מכאן  ב   -לדבר,  סירא:  בן  בספר  כתוב  שכן  לדבר,  רשות  לך  תדרוש  אין  אל  ממך  מופלא 

מה   זכאי:  בן  יוחנן  רבן  אמר  תניא,  בנסתרות.  עסק  לך  אין  התבונן,  שהורשית  במה  תחקור,  אל  ממך  קול  ובמכוסה  בת  השיבתו  תשובה 
בן רשע, בן בנו של נמרוד    -ה על במתי עב אדמה לעליון  אעל   ( י"ד   ישעיהו ) לאותו רשע, בשעה שאמר   יצתה בת קול ואמרה לו: רשע 

ימי שנותינו בהם שבעים שנה    ( שבעים שנה, שנאמר (תהלים צ'   -ריד כל העולם כולו עליו במלכותו! כמה שנותיו של אדם  הרשע, שהמ 
אות שנה, וכן בין כל רקיע  ועוביו של רקיע מהלך חמש מ אות שנה,  ורת שמונים שנה. והלא מן הארץ עד לרקיע מהלך חמש מ ואם בגב 

ות כנגד כולם. קרסולי החיות כנגד כולן, שוקי החיות כנגד כולן, רכובי החיות כנגד כולן, ירכי  ורקיע. למעלה מהן חיות הקדש; רגלי החי 
מעלה מהן כסא כבוד;  , קרני החיות כנגד כולן. ל כנגד כולן ות כנגד כולן, צוארי החיות כנגד כולן, ראשי החיות  החיות כנגד כולן, גופי החי

כנגד כ  כולן, כסא הכבוד  כנגד  במתי עב אדמה  רגלי כסא הכבוד  ואתה אמרת אעלה על  שוכן עליהם.  ונשא  רם  וקים  חי  ולן, מלך אל 
 לעליון אך אל שאול תורד אל ירכתי בור.
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השכ  להבין   שיזתחפש  ְמכֻ שיחלבכלי  ּובַּ ִממְּ ,  ה  ְחקּסֶ ּתַּ ל  אַּ שם  רו ָך  רשן  שכא  פירשו  בגמרא    . ר לדבות  אין 
השלילהכי  והביאור   בדרך  היא  העליונה  בנקודה  ההשגה  שאני  ,כל  מה  כפי  היא  בה  שלי   דהיינו שההשגה 

  שגה כזו א"א ה, ו, דהיינו עד כמה שאני מבין שאיני מבין כך היא התפיסה וההשגה בהשיטשאני לא משיג   תופס

ממנה   אחד  לדבר  כל  משיגאלא  ליבו  רוחב  חִ   ְוֶזה,  כפי  תּבְ בֹוד אֱ   ינַּ ָבר לִקים  ּכְ ּדָ ר  ְסּתֵ לשון    שכהַּ כבוד 

,  א"א להתלמיד להשיג צדיק אמיתי    הואאם  כי גדולת ההש"י ואפילו הרב    ,הסתר לשון העלם  ,חשיבות וגדולה
ֶתר ת ּכֶ ִחינַּ    :המדרגה שלי גה שלמעלה מלם שהוא מדרכמו כתר שהוא למעלה מהקומה כי שייך כבר לעו ּבְ
הענין   שביאור  מהשאע"פ  זמקב  התלמידש  כל  מהרבל  דייקא  עומק   ,ה  את  לקבל  אפשר  שבו  הכלי  אבל 

שמגלה לו וגם את בעצמו משיג למעלה למעלה ממה   רבמבין שה ברים ופנמיותם זה רק עד כמה שהתלמיד הד
 .זיכוכו מה שמגלה אין ביכולת התלמיד להבין אלא לפי מדריגת

לחיל ממ צריך  אדם  רב  איזה  גם  מובן מכאן  חי א  ימי  כל  בת  וי פש  תנכמבואר  ח'  צריך  ורה  חייו  ימי  ינא שכל 
   ., עי"ש לחפש לעצמו רב צדיק אמיתי כי רק על ידו יכול לצאת מהדמיונות ולזכות לאמונה שלימה

  

ָוא תֹוְך ָהָאֶלף, הּוא ָרִקיעַּ ְוהַּ ּבְ ִיםון מהתחתון ה עצמו העלי שמכס  רומז לבחי' מחיצה  שכא"ו ׁשֶ מַּ רומז   , ׁשָ

בחי'  ,נמצא תחתיה ש  ון אצל התחת  אכיצד מתבט   צהלמהות המחי  ה   שהיא  ּבּוׁשָ ִחינַּת הַּ ּבְ ִים,  ּומַּ  שכבֵאׁש 
ה ּמָ ָניו ְלכַּ ה ּפָ ּנָ ּתַּ ׁשְ ּנִ ָוִנין שכגׁשֶ   .(שכה) שכדּגְ

 
 מעל הראש הכתר הוא  דהיינו דבר שמעל ההשגה ולכן הוא רומז לכתר ש  ן פלא לשו   שטז
 נו שחיפש להבין מדוע לא הוקרב לשון דרשה וכמ"ש ויקרא י' טז ואת שעיר החטאת דרוש דרש משה דהיי   ולא   לשון חיפוש   שיז
לו שיש עיוות המשפט וההנהגה    שייך לבעלי השגה דרי מעלה אבל באמת כל אדם וגם הפשוט ביותר לפעמים נדמה   נדמה שענין זה  שיח

אי  ג אחרת וגם זה בחי' שחוקר ודורש במופלא ממנו כי הנהגת הש"י בווד ת העולם ולדעתו צריך להנהי בנה בהנהג כלפיו וכאילו יש לו ה 
 היא פלא ומכוסה לגמרי מבינתינו.   

חכמה היא שאני משיג שהיא רחוקה ממני  תנינא ותורה פג תנינא שהחכמה נקראת מרחקים כי השגת ה   'ותורה מ  כמבואר בתורה לה  שיט
והיא ר כמ"ש אמרתי אחכ  יד  ק שמים שם אתה דהינו שם רחוק דהיינו כמה שאני עולה למעלה אני תמ חוקה ממני. וזה בחי' אם אס מה 

     רואה שהוא עוד יותר רחוק.
מקבל אדם מבחוץ נקרא חכמה ומה  כי כל השגת התלמיד מה שמקבל מהרב נקרא חכמה כידוע שכל ידיעות והשגות ש  עוד בזה נראה 

דב  אח"כ  ומוליד  דב שמבין  מתוך  בינה.  ר  נקרא  זה  חדש  דבר  ושרשה  ר,  ביוד  רמוזה  חכמה  הויה  בשם  וכן  תמצא,  מאין  החכמה  וכתיב 
ר הרמוז בתג שעל היוד )תג בחי' שמצביע למעלה שיש סוד שהוא מקור גבוה יותר לדברים( נמצא שעיקר החכמה מקבלים ממקור  בכת
הקלקול, לכן תלמיד הרוצה לקבל    מקום גבוה יותר ששם לא פגע ב שימשך מ ם וגבוה ממדרגתו. עוד כידוע שכל דבר התיקון שלו חיי נעל 

ש רב שבכוחו להמשיך תורה ממקור שהוא עולם גבוה ממנו. ועכ"פ עד שימצא רב שבעצמו גבוה  דברי תורה שבכוחם לתקנו צריך לחפ 
צריך לחפש תלמיד שבכוחו ללמד  )ובתו כזה  גבוה כזה בלי לעוות אותה.  צדיק  מבוא ו את התורה של  בתיקון הברית  רה כ  תלוי  שזה  ר 

ע בברסלב שלא לתת עיצה אחד לשני אלא עצות כלליות כי אולי  בחי' ואם לא הגיד לשון גיד כפי שביאר הריצ"ח שם( )וזה בחי' הידו ב
להפנות צריך  אלא  שלי  הפגומים  הכלים  לפי  היא  נותן  שאני  בע   העיצה  שהוא  כדי  הצדדים  את  לפניו  ולהציג  למקור  האדם  צמו  את 

  האמת השייכת לו(         ד עליהם ויאירו לו מן שמיא יתבוד 

אלקים הוא הבקיאות בשתי הדרכים אם אסק ואציע משמע שע"י שתי הנקודות עליונה  בתחילת התורה מבואר שכבוד    צ"ע דלעיל   שכ
ם דיבר על כבוד אלקים  בחי' כי שדה עליונה לבד היא בח'י כבוד אלקים.  ונ"ל שהן שתי  ותחתונה זוכים לכבוד אלקים וכאן משמע שנקו 

 שכבוד אלקים בעצמו הוא ההסתר.  יות איך אפשר לזכות בו שממני יאיר כבודו ית' וכאן רק מבאר הענין בכלל 

שתי הבקיאויות ושניה שבא לכלל    עוד צריך לזכור ולבאר ענין נקודה תחתונה ועליונה שהן בשתי מישורים אחד אצל התלמיד שהן 
התחתונה היא להיות קשור אליו ית' אפילו בחושך ועליונה אפילו    תי הנקודות. דהיינו שתחילה ביחד הם ש אדם אזי הרב ותלמיד  

וב אור ושם עיקר העבודה בבחי' אהבה ודביקות ואח"כ צריך להתחיל לתקן בחי' הא' דהיינו לקבל מהרב כראוי או מהקב"ה אבל  בר 
כיכ  יותר  גבוהה  מדריגה  היא  כי  היראה  עבודת  כבר  זו  שרצ   אן  ו אע"פ  מטה  דרי  בחי'  הן  ושוב  תנינא,  וא  ז'  שבתורה  מעלה  דרי 

ה בשתי הבקיאויות הוא עדין בבחי' דרי מטה כלפי המדרגה הזו שבא לתקן את הא' ששם  אעפ"כ כל זמן שצריך לתקן נקודה תחתונ 
ישית על ההשגה  תשובה של   ות היא בחי' דרי מעלה שמראים להם מה חמית והיא בחי' עיקר העבודה בבחי' יראה דהיינו שבכללי 

 יג עד עכשיו שהיתה בבחי' עבודת האהבה והקשר שבבקיאות הנ"ל.   המגושמת שהש 
  הוא מלשון לרקע דהיינו לרדד )שמות לט נ( ולשון השפלה כמו רוקע הארץ על המים )תהלים קלו ו'( לכן נראה שרומז   לשון רקיע   שכא

באות ז' בביאור ג' דברים שנצטוו בכניסה    וכן בסוף התורה על העליון.  י' שהיא מ למחיצה בבחי' שהיא תחת העליון ואילו שמים רומז לבח 
נ  )וזה  לארץ מבאר שמינוי מלך  יעקב" משמע ממטה למעלה.  ב"גאון  ונרמז  מיעקב" משמע ממעלה למטה  "דרך ככב  בשני פסוקים  רמז 
ה מהקב"ה והם  י' בושה מבנ"א המבזים ובושיש שתי בח וצ"ע אולי אפ"ל שגם בבושה     ו א"א לומר בלי עוד ו'( בחי' המבואר בתורה פ' שו 

ה באחורים כנ"ל באות ב' ויש  -רקיע שדשין עליו ומבזין אותו וזה נמשך משם אהי   שני ווין. דהייינו שיש בושה שהיא שפיכות דמים בחי'
 יש מעליו בעל הרוממות ומתאפס כלפיו ביראת שמים.בושה שהיא יראת שמים, שמים דייקא שתופס ש

ואו שבין שני  תו )שהרי לא דיבר עד כאן מבושה אחרת( ורוצה לומר שעל ידה נעשה המבושה שיש לו מהמבזים או   רפשטות מדב ב   שכב
בע  השגה  איזה  לו  יש  ידה  על  כידוע(  הגלוי  הוא  הכיסוי  )בבחי'  שדרכה  המחיצה  הוא  שהואו  כיון  צ"ע  להתבטל  היודין אבל  עמ"נ  ליון 

ע  וכן ההשפעה של  ממנו  ולקבל  היא  כלפיו  ל ליון  כן קשה  על  הואו,  צ"ל  דרך מסך  הבזיון אלא  ידי  על  מבני אדם  בבושה  ומר שמדובר 
"י הבזיון שמתבייש מבני אדם עי"ז מתבטל ישותו וגאוותו ורדיפת הכבוד ועי"ז זוכה לבושה היא היראה )נדרים כ( כלפי  שע"י הבושה שע 

 כה לכבוד אלקים דהיינו הכתר.   ת א' שע"י שבורח מהכבוד זו כנ"ל באו   והקב"ה דהיינו כלפי נקודה עליונה היא הכתר. דהיינו  הצדיק 



 68.ח  -דף ו:      מוהר"ן                               תורה ו                                 ליקוטי                     

ָלִלּיוּ   ְוֶזה ת ָרִקיעַּ ּכְ ִחינַּ ָונִ ּבְ ּגְ בין הרב והתלמיד דרים כ( שיש  היא הבושה )נש יראה  הדהיינו מחיצת    יןת הַּ
עליו נקודה תח לנקודה  ויראה כי הבושנה,  תונה  הם הכלים לקבל ממנו   שכוה  ורק ע"י שמקבל ממנו שכזמהרב   ,

ל  .יוד עליונה להשלים הא' בחי' שלימות האדם  שכחהרב לגביו  כראוי אזי נעשה   ה עַּ ֲעש ֶ ָאָדם   שכטֶזה   ְיֵדי  ְונַּ

 
ר  עֹוד   -שכתב ר"ש וועקסלר שיחה ב' הובא בשיש"ק ח"א אות תשל    ועיין בשיחות מרבי אברהם בן נחמן ָאַמר   :ִסּפֵ ֶ נוּ   ש    ּתְ " מֹוַהְרנַ לְ   ל " זַ   ַרּבֵ

ֻׁ   ֶאת  ְקָרא "   ָואו   ִסיָמן   ַהּתֹוָרה  ִעְנַיןבְּ )   ל " זַ  ֶ ",  עַ ְיהֹוש  ַנת  הּוא ש  ּוָ ה   ִעְנַין  ַעל וְ   ֱאלּול   ִמּכַ ָ ְפֵני   ַהּבּוש  ם   ִמּלִ ֵ ַרךְ   ַהש ּ לְ (  ִיְתּבָ ֹוןּבִ ֵאָלה   ש  ְ ֹון   ש  ְלש  ַנז   ּבִ ּכְ ְ :  ַאש 

יא   ֶוועְרְסט "  אל   ּדִ ּמָ אר   רֹוט   ִריץ   אַּ ם   פַּ ֵ ׁשּ ךְ   הַּ רַּ ה   ַהִאם "  -)   ? "  ִיְתּבָ ַעם   ַאּתָ ָ   ֵמרֹוב ]   ִלְמֹאד   ַעד   ַמְסִמיק   ּפַ ם   ֵניִמִלפְ [  ה ּבּוש  ֵ ַרךְ   ַהש ּ לֹוַמר .  ( ?   " ִיְתּבָ   : ּכְ
ִריךְ  ּצָ ֶ ש    ש  יֵּ ֵ   ִלְפֵני   ְמֹאד   ְלִהְתּבַ ַרךְ -ם ַהש  ם   ַעד   ִיְתּבָ ִיְתַאּדֵ ֶ ָניו  ש  ְבִחיַנת,  ְמֹאד   ּפָ ין  ל" ֲחזַ   ַמֲאַמר   ּבִ ְלּבִ ֵני  ַהּמַ י   ֲחֵברוֹ   ּפְ ַרּבִ ֹוֵפךְ   םּבָ ש  ִמים   ּכְ ָאִזיל   ּדָ   סּוְמָקא   ּדְ
 .ִחְווָרא   ְוָאֵתי 

שמבאר גוונין דהיינו לבן אדום וירוק  ונין אש ומים דהינו אדום ולבן אבל ראיתי בנופך דעת על התיקונים  שני ג   מדברי רבינו משמע   שכג
ל  )ואולי  צהובים.   פניו  נעשים  בבושה  רב  זמן  שכשנשאר  וביאר  צהב  פי'  ירוק  שם  תמיד  וביאר  כי  היתה  ירקרוקת  חז"ל אסתר  רמזו  זה 

 ת הבושה( החזיקה במד 

ח"כ מחויר הרי שני גוונים בבחי' אש  נין שמשתנה פניו דאזיל סומקא ואתי חיורא דהיינו שתחילה מאדים וא אש ומים בחי' גוו   –בושה    שכד

וחסד.    גבורה  לבן  ומים  ז   ועיין שיש"ק ח"א אדום  אם  מוהרנ"ת  שאל את  שרבינו  תשל  וצ"ע  סימן  עי"ש.  הש"י  מפני  מאד  להתבייש  כה 
 ומא ואתי חיורא  ושה ומביא שם ראיה מאזיל סום מרוב ב שאמר שנעשה אד 

נח: שהדמים  ועיין תוס' ב"מ  לפי  תחילה  שמאדים  הטבעית    מה  שאדמימות  כפשוטו  פירש  דלא  הא  מהרש"א  ועי"ש  לברוח  מתאספים 
 אזלה כי באבות מדמי לשפיכות דמים.

עובדיה  ועיין   ג    מברטנורא ר'  פרק  אבות  במי"א  מסכת  חבירו  פני  ו המ   -רבים  והמלבין  תחלה  מאדימות  פניו  מתלבנות,  תבייש  אח"כ 
מביישין את האדם, בתחלה הרוח מתנועע לצד חוץ כמי שמתמלא חמה ופניו  שהנפש יש לה שתי תנועות אחת לחוץ ואחת לפנים, וכש
ניו מתכרכמים  הצער. ופ   מעל פניו, הוא דואג בקרבו ונכנס הרוח לצד פניו מפנימאדימות, וכשאינו מוצא טענה כיצד יסיר הבושת ההוא  

   יורא: הו שאמרו ]בבא מציעא נ"ח ע"ב[ בענין ההלבנה, דאזיל סומקא ואתי ח ומתלבנים. וז 

אבל    וצ"ע לדבריו  כועס  שתחלה  ומתבייש(  בזיונות  עליו  שבאים  התשובה  תחילת  )דהיינו  מאדם  במתבייש  רק  שייך  זה  מהקב"ה  אולי 
 אחת וצ"ע   יו יש כאן רק בושה ותנועה  בייש בחטא )דהיינו בושה שהיא בחי' רקיע כנ"ל( כיון שמת

 ם המלבין המאדים פני חברו ברבים.  הנ"ל שיש גרסאות במשנה ובפרש"י במקו   עיין תיו"ט אבות 

עמוק שאדם מעריך עצמו כפי מה שמעריכים    ונ"ל שיש בזה עניןע"י שמבזין אותו ומתבייש עי"ז מבטל ישותו בעיני עצמו,    וצ"ע למה ) 

 ( שגת עצמו ולא כפי ה אותו העולם  
ם שנאמר כרום זלות לבני אדם.  מאי כרום כי  דאמרי תרוייהו כיון שנצטרך אדם לבריות פניו משתנות ככרו   י אלעזר רבי יוחנן ורב   שכה 

ל  מתהפך  זורחת  שחמה  וכיון  שמו  וכרום  הים  בכרכי  יש  עוף אחד  דימי אמר  רב  תרוייהו  אתא  אסי דאמרי  ורבי  אמי  רבי    . גוונין  כמה 
 כבת אנוש לראשנו באנו באש ובמים: ני דינים אש ומים שנאמר הר ו נדון בשכאיל 

נידון באש ובמים כו' דהיינו שמביישו נשתנה פניו להתהפך בגוונים דאזיל סומקא דהוא תולדות אש  ואהא מייתי כאלו  –  עי"ש מהרש"א 
 ים וק"ל: ואתי חיורא דהוא תולדות מ 

, וכלפי הקב"ה זה שייך גם ביראת  תחתיה דבר המירא והוא כמו מתאפס  ו תלויה ב הגדרתה היא שתופס שמציאות  בדרך כלל יראה   שכו
ראה מהרב, שהיא יראת הרוממות שאמנם גם היא בחי' התאפסות מחמת הרגשת רוממותו אבל אינה בגלל  הרוממות וצ"ע איך להגדיר י 

רומז  ה זו היא רק בלשון השאלה שבאמת ירא   בע קטנות שבטל לגבי הגדלות כמבואר בתורה קלה. ואולישמציאותי תלויה בו. אלא מט 
 להתאפסות שביראה.

ב ה( לא הבישן צ"ע הרי אמרו חז"ל )   שכז בירושלמי ברכות פ"ד הלכה א' ובשקלים    אבות  ונחבאו מכאן למדו  וכתיב ראוני נערים  למד 
וה  הגדול.  בשלום  שואל  לא  שקטן  שם  שלום ומו"ק  שאלת  שדווקא  וצ"ל  ה'.  אות  פ"ד  ברכות  ברא"ש  ח   ובא  בזה  אבל  יש  היראה  סרון 

שלא מבין אבל בודאי שאין הכוונה להסיר כל  ואל ביראה מה שלא מבין לא. ולא הבישן למד צ"ל שמתבייש לשאול מה  בלימוד כשש
ייבת ריחוק גמור ואהבה מחייב קשר )התקשרות  בושה. אלא להעיז לשאול ביראה ובושה. והביאור פשוט כי יראה מצד עצם המידה מח 

 ברחימו ודחילו. ופשוט.    ה קלה( והלימוד צריך להיותעיין תור   היא אהבה 

כי אם ליראה דהיינו שעיקר התשובה היא לזכות למדת היראה ממנו ית' ושואלת שם הגמ'    מה השם שואל ממך   עוד גם עיין ברכות לג:
לגבי אין  ומתרצת  קטן  דבר  זה  אין  יו   הרי  להרבה  זכה  שמשה  הכוונה  ובפשטות  קטן  דבר  היא  ואצלו  משה  קטן  תר  חלק  היא  היראה 

מי שנמצא    מהשגתו. כן  )מהריצ"ח( שמבארים אין לגבי משה דהיינו  )לגבי  אבל שמעתי  לזה.  זה דבר קטן לזכות  גם אצלו  סמוך למשה 
ת  ע"י שאני ירא גם ממשה כמובא בגמ' את ה"א תירא לרבו   שהוא לשון סמוך עיין תורה קלה קטנות לגבי גדלות( ולקבל ממשה זה דייקא 

 אמיתי יראת הרוממות אזי גם מהקב"ה אינו ירא.  באמת מי שלא ירא מת"ח צדיק ת"ח כי  
כפי שיבאר רבינו בהמשך וכבר ביארתי לעיל בהערה שהרב הוא גם המחיצה שממנה מקבל התלמיד והוא    יונה נעשה הרב יוד על   שכח

אפשרי  והשגות אלקות ממש. רק שזה  היא הכתר  ה כל זה מצד התלמיד אבל באמת בוודאי שהנקודה בעצמה  גם בחי' הנקודה שמעלי 
 שגות באלוקות.רק ע"י שהתלמיד תופס את הרב ככתר לגביו אזי משיג על ידו ה 

ושה שממנה דיבר בסוף.  ע"י כל זה דהיינו שתי הנקודות והואו. אבל אפשר שיש כאן רמז שדייקא עי"ז דהיינו ע"י הב  בפשטות הכוונה   שכט
או של שם הויה שבלעדיו הגמט' דם והוא המשלים לגמט' מה  לא א' הכוונה לא' שבתוך הו לית אדם ב וכן משמע בזוהר בבחי' הגמט' ש

ואח"כ     גמט' אדם. בושה כדי לתקן הדמים  צריך  וכנ"ל שתחילה  הא'  בתיקון  שיש  עיקר העבודה למעשה  היא  ונראה שבאמת הבושה 
חי' חיריק אולי עי"ז קאי  ע"י הדמימה והשתיקה נעשה ב באות ה' שדי לקבל מהרב.  אבל מאידך צ"ע כיון שפתח דבריו כאן  צריך בושה כ 

 הידום וישתוק הנ"ל.



 69.ח  -דף ו:      מוהר"ן                               תורה ו                                 ליקוטי                     

כִּ ָלׁשֶ  ל הַּ א ֶבת עַּ תוּ שלּסֵ ּכָ מֹו ׁשֶ ם  ב  , ּכְ יְ )ׁשָ ְרֵאה ָאָדם ָעלָ (  ֵקאלֶחזְ ּבְ מַּ י ,  שלאָלה יו ִמְלָמעְ ּוְדמּות ּכְ ּכִ
לא ָאֶל"ף    :(הקדמת התקונים דף ז. הנ"ל) ֵלית ָאָדם ּבְ

ּדָ ָאָדם אֹוִתּיֹות    ְוֶזה ָאֶלף  דםכי    ם,  בבחי'  נולד  מנהיגים  ,אדם  עכורים  בכעס  שהדמים  ובכל   ,אותו 

א  ,הרעותהמדות   מעצמו  לעשות  תיקון   ,דםוצריך  כנ"ל  ע"י  למרהח"ו(    ,הא'  הקדושה  בשער  ם דא)מבואר 
מנ  כבהמה  , בהמיתחיונית  פש  מורכב  הוא  התאוות    ,שמצידה  לכל  כועסנמשך  הכבד  בו  כמבואר )  ,ושולט 

ו'  נז אות  ם שיש לו בל מעלת האדא  והדמים העכורים בחי' דם.  ומדמה פגום כמבואר בתורה נד,  ( שלבבתורה 
מ  ש השכליתנפ עולם בחי' אלף ק  חלדהיינו  ל  עמבחי' חלק אלוק  ל  .שלגמאלופו של  על  ה  השליט אותובכוחו 

  , ואזי הוא שליטת הדם על הא'   ,והשכל שבו נעלם  ,, אבל מראשיתו האדם נברא בשליטת היצרנפש הבהמית

לוכשזובח את יצרו   ְינּו עַּ ה'   שלדם ְיֵדי ּדֹ  הַּ ה  הבא מדמים עכורים  הכעס והישותשמכניע יצר    שלהלַּ ֲעש ֶ , נַּ
ממליך בכל מדותיו רק ם ונעשה  הד  מה( נכנע)גדר בה   שבו על הדם)גדר אדם(  '  ולט האע"י ששיינו  הד  ָאֶל"ף

א  , אזי ודהיינו תיקון מדת המלכות  את הש"י   ּסֵ ּכִ ל הַּ ֶבת עַּ ה ָאָדם ָלׁשֶ ֲעש ֶ   ח. תזריע דף מעיין זוהר  )  שלוְונַּ

 
כְּ   אות ב עיין חיי מוהר"ן    של מּות  ּדְ א  ּסֵ ַהּכִ "ְוַעל  א(  )ְיֶחְזֵקאל  סּוק  ַהּפָ ָסמּוְך ֶאת  ּבְ ַהּתֹוָרה  ַהְתָחַלת  ּבְ יר  ִהְזּכִ ִמְלָמְעָלה".  ְוָאז  ָעָליו  ָאָדם  ַמְרֵאה 

ְכתַ כָּ   -)ְוַאַחר  דֹוש  לא נִ -ב ְך ּבִ ֶפר עַ ָידֹו ַהּקָ ּסֵ ְמבָאר ּבַ ּסֹוף ּכַ סּוק ֶזה ַעד ָסמּוְך ּבַ ר ּפָ ב ָעָליו,  ְזּכַ ַ ש  יָּ ֶ א ש  ּסֵ י ְידֹות ַהּכִ ּתֵ ְ ש  י ָיָדיו ּבִ ּתֵ ְ ש  ם(. ְוָאז ָאַחז ּבִ ָ ן ש  יֵּ
ִע  ִמְתנֹוֵעַע  ּוִבְמסִ ְוָהָיה  ּוְבִיְרָאה  ֵאיָמה  ּבְ ְוָאַמר  א  ּסֵ ַהּכִ ֶנפֶ ם  הַ יַרת  זֹו  ּבְ ְמאד  ָעצּום  )ְוָא ש   ָאָדם.  הּוא  ָאז  א  ּסֵ ַהּכִ ַעל  ִבין  ְ יֹּוש  ֶ ש  ּכְ ֹון  ש  ֹון  ּלָ ְלש  ּבִ ַמר 

ַאֶמעְנְטש   ֶמען  ִאיז  ֶדעָמאְלט  ִטיל  ְ ש  ֶדער  אֹויף  ִזיְצט  ֶמען  ַאז  ֹון  ש  ַהּלָ זֹו  ּבְ ַנז  ּכְ ְ י ַאש  ְעּתִ ַהּמַ )ָאַמר  ְמאד  ְסתּוִמים  ָבִרים  ְוַהּדְ ן  (  ַעיֵּ ף  ק  ּדַ ְזִריַע  ּתַ זַהר 
      מח(.

נ"ל  ע   הביאור  הקב"ה  שאז  יצרו  זבח  כשאדם  להנהגה  רומז  כסא  שהוכיח  כי  שכיון  ב'  אות  בסוף  לעיל  כמבואר  בקרבו  חלל  ליבו  ושה 
ב  ר בתורה ע ומכאן והלאה מבן הבחירה שלו הוא ביצה"ר רוחני כמבוא שיכול להנהיג עצמו כראוי אזי הק"ב המבטל ממנו יצה"ר הגשמי  

 יקר בענין דחיקת השעה.   שהוא לכוין לדעת הש"י בע 

אמר רבי שמעון ברי, רזא עלאה הכא, אף על גב דכלא אתברי ואתקן     -זהר תיקון נא דף פו:    תיקוניעיין    עוד להבין מדרגת הנקרא אדם 
כלא  ה'שמים ו'תגל ה'ארץ, עם כל דא ד מחו  ורזא דמלה י"ק בשמים, ו"ק בארץ, הדא הוא דכתיב י'ש  בשמא דיקו"ק, דאינון את השמים, 

ינון שיח השדה דאיהו צדיק, ועשב השדה דאיהו עמודא דאמצעיתא,  אתקן בארבע אתוון, לא נחית נביעו מלעילא על זרעין ואיבין דא 
   אדמה: ולמה בגין דאדם אין, דאיהו יו"ד ק"א וא"ו ק"א לעבוד את ה 

לך ברמ"ז פ' בלק דף קצז:( דז"א כשהוא בשלימות  עיין )במקדש מ   –ד ק"א וא"ו ק"א  יו"   בגין דאדם אין, דאיהו  -עיין שם באר לחי רואי 
אד"ם שהוא הויה במילוי אלפין שהוא שם מה גימט' אדם עי"ש. ולזה דרש הכא ואדם אין לעבוד את האדמה רוצה  ובכל גדלותו נקרא  

ת של הויה במילוי  עשר ספירות שלו שהוא עשר אותיו   בכל   שלא נתגדל ז"א בכל קומתו להיות נקרא אדם בבחי' גדול לומר כי כל זמן  
ת ביסוד צדיק ולהוליד נשמות צדיקים שי"ח השדה ועשב השדה כי יסוד שלו לעבוד את  אלפין גימט' אדם אז אינו ראוי לזיווג עם המלכו 
עו מלעילא על זרעין ואבין  נבי   המוחין דגדלות דז"א לא היה בשלימות ולא נחית על ידו האדמה שהיא המלכות ולאפקא טפת הזרע מן  

 ר:  וכאמו 

שם אדם הוא למי שזכה לנשמתא דאצילות שהיא מדרגת חיה )כידוע  אור יקר על תזריע מח הנ"ל שמבאר ש   ועיין רמ"ק בפירושו לזוהר 
)שיזכ נפש רוח נשמה חיה ויחידה(    ועיין  -שיש ה' מדרגות בנשמה   יחידה  זכה למדרגת  רק המשיח    ה להחיי מוהר"ן סימן רסז שרבינו 

 כידוע(.

 עפר ארבע רגלין דכורסיא, נקודי אדם לשבת על הכסא, ואית דשוי לון לאתוון, מים אש רוח ו    -  .הקדמת תיקוני זהר דף ח  עוד בזה עיין 

י  ז"א שנקרא אדם כמ"ש בלקוטי תורה כי תשא ובשאר דוכת  פי' שהנקודות הם סוד   -נקודי אדם לשבת על הכסא   –  באר לחי רואי  ועי"ש
, וכמש"ל דף ג:  הכסא   וכשבא ז"א להזדווג במטרוניתא הוא סוד בא אדם לשבת עלה נקרא אדם  המטרוניתא היא סוד הכסא וז"א בעל ש

 ו:  דכשמתקנין הד' רגלי הכסא אז בא אדם סוד ז"א לשבת על הכסא ונעשה יחוד קב"ה ושכינתיה ועי"ש בדברינ 

ועיין  סא  לבחי' השלימות של אדם היושב על הכ   מבואר שלזכות  ליקוטי הלכות אורח חיים הלכות ברכת  צריך לזכות לתיקון המרכבה 
יִקים ֵהן ֶמְרכַּ ך ע"י קיום התורה הזו זוכה לתיקון המרכבה  הפרות הלכה ה אות יח לבאר אי  ּדִ י ַהּצַ ָבה, ּכִ ה ֶמְרּכָ ל ַמֲעש ֵ ִחיַנת ּכָ ל  ְוֶזה ּבְ ֶ ְבּתֹו ש 

ש ְ  ִמיִּ ֶאָחד  ל  ּכָ ְוֵכן  )קכד(  ּוָבתוֹ ָר ָמקֹום  ש  ּתְ ּקּון  ּתִ ִפי  ּכְ ךְ ֵאל  ַעּמֵ י  ּכִ ָבה  ְרּכָ ַהּמֶ ִחיַנת  ּבְ ִלים  ְ ְלַהש  זֹוֶכה  ן  ּכֵ ְוכּו'.   עי"ש שמאריך ועוד    יִקים  ַצּדִ ם  ּלָ ּכֻׁ  
 עי"ש אותיות כא כג.

צדק עיין    שלא עמ'    דובר  צדוק  השג   191לר'  דור  הוא  דבכל  היושב  והאדם  המרכבה,  הוא  להשי"ת  הדור  בני  כל  שהוא  צדי ת  הדור  ק 
    כח לראות. ובכלליות כל הדורות הוא יעקב.ר, דהיינו שבזמן יחזקאל אזי הוא עצמו היה האדם, ועי"ז ניתן לו ה כלליות כל נפשות הדו 

ויוצא מגדר   בתורה נז אות ו'כמבואר    שלב וע"י הכעס סר הצלם אדם  אדם לגדר בהמה כי רק ע"י הצלם הוא אדם,    הכעס בא מהכבד 
 עי"ש.

נשמה בבחי' נח  יא נשמתו שכשזוכה שתאיר לו בשלימות דהיינו שנפשו תאיר בכל אור ה בחי' הכבוד אלקים וה   החכמה עילאה יא  וה   שלג
כמה כמ"ש באיוב  נח המבואר בתחילת תורה סו נח למטה כמו נח למעלה אזי נעשה אדם היושב על הכסא. וזהו א דם כי אלף רומז לח 

 אאלפך חכמה.  
ב   צ"ע פתח בדם   שלד ם דום לה' ורוצ הלומר שלא אפשר להשליט את השכל על הדמים  דהיינו שנעשה א על דם ע"י שמקיי   דוםוסיים 

 בכופיא אלא שצריך תחילה להכניע את הדמים בעצמם ורק כפי מה שכבר הכניע שם יאיר אור השכל שהיא הנשמה   העכורים
 י' אויל מחריש חכם יחשב בעיניהם בבח ולא כששותק בשביל היות מוסרי למצוא חן בעיני בני"א    דום לה' דייקא   שלה 
כי עיקר שלימות האדם הוא שיזכה להטיב מעשיו    -ז אות ה  ליקוטי הלכות אורח חיים הלכות שבת הלכה  עיין    בחינה כללית בזה   שלו

הכסא   על  היושב  אדם  בבחינת  נכלל  שיהיה  עד  יתברך  הבורא  את  נקודה שישיג  בבחינת  הוא  בכלל  העולם  כי  הזאת.  בהתורה    כמובן 
ה העליונה שהוא בחינת  וא בחינת נקודה התחתונה כנ"ל. וידיעת הבורא יתברך זה בחינת נקוד חתונה בבחינת והארץ הדום רגלי שה הת
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בנב  (שלז) יחזקאל  רמז  אשזה  בפרק  דמות  ואתו  ועל  עליו  '  אדם  כמראה  דמות  דהיינהכסא  יחוד מלמעלה  ו 
אזי     (.השלם לזה  י י   על  וכשזוכה  נעשה  ושדו  קב"ה  והכסא   כינתיהחוד  אדם  הדמימה שלחדהייינו  ע"י  כי   .

והשתיקה שקיים מכח הבושה מהקב"ה זכה לתקן נפשו להיות בגדר אדם כמו נשמתו שהיא חלק אלוק ממעל  
נע נזדככה  לוע"י שנפשו  דוגמא  נ  שלטאדם שלמעלה שית  בין  והביטול  לנשמתו מואזי היחוד  תקן למעלה  פשו 

זה בין קוד תֹוְך ָהָאֶלף    ושכינתיה.  שא בריך הואכעין  ּבְ ׁשֶ א"ו  ּוָ י הַּ ְינּו    הּואּכִ ָוִנין, הַּ ּגְ ָלִלּיּות הַּ ָרִקיעַּ ּכְ
ִתיָקה   ְ ׁשּ ְחּתֹוָנה ִהיא הַּ ּתַּ ה הַּ ֻקּדָ ּנְ "ל. ְוהַּ ּנַּ ה, ּכַּ ּבּוׁשָ ִמימָ הַּ ּדְ מֹו  ְוהַּ תּובה, ּכְ ּכָ ְגָלי ְוָהָאֶרץ הֲ   ׁשֶ   , דם רַּ

ת ִחיִריק   ְוֶזה ִחינַּ ת: "בְּ   ,שמּבְ ת  ִחינַּ חַּ ְגָליו"ְותַּ ְסָיא,    .רַּ ִמְתּכַּ א ּדְ ּסֵ ה ָהֶעְליֹוָנה הּוא ּכִ ֻקּדָ ּנְ וכשזוכים  ְוהַּ

ׁשּוָבה להשלים אותה זה   ת ּתְ ִחינַּ  שמבניטלה   למקום שממנודהיינו שלימות התשובה כשהמלכות חוזרת    שמאּבְ

 
לקשרו   התחתונה  נקודה  מבחינת  שחיותו  ומלואו  העולם  כל  לקשר  התכלית  ועיקר  כנ"ל.  וכו'  דמתכסיא  נקודה  כסא  לבחינת  למעלה 

ידי בחינת וא"ו ימי המעשה שבהם נבר שה  העליונה. וזה על  א הכל עד שנברא האדם שהוא העיקר שהוא צריך לקשר  וא בחינת ששת 
בח  ומלואו  ימי  העולם  בו'  יתברך  שיברר כל הבריאה שברא השם  ידי  על  נקודה העליונה  בבחינת  יתברך  בהבורא  נקודה התחתונה  ינת 
בחינ  שהם  טמ המעשה  ומותר  אסור  ופסול  כשר  בחינת  שהם  משנה  סדרי  ששה  ו ת  שא  ורע  טוב  אחיזת  בהם  יש  כי  לברר  טהור.  צריכין 

 וכו' עי"ש   ן ההלכה הכשר מן הפסול וכו'. כמובן בכתבים.בששת ימי המעשה על ידי ששה סדרי משנה על ידי שמבררי 
מח.    שלז  תזריע  א   -זוהר  גבר,  אדם,  נש,  בר  אתקרי  דרגין  בכמה  איש  תאנא  עשיה נוש,  יצירה  בריאה  אצילות  עולמות  ד'  של  הז"א  גדול  כנגד   ,

,  מה גמט' אדם ועי"ש נעשה יחוד זו"ן ואז נקרא בשם אדם   מוחין דגדלות ונשלם בעשר ספירות שאז יש בו שם  כנגד ז"א דאצילות אחר שבאו לודם  ם א שבכל 
האדם   ויברא אלהי"ם את  כז(  א  )בראשית  דכתיב  אדם   בצלמו   הראשון)משום(  נקרא  בגדלות  דז"א  צלם  כי  ז"א  בצלם  של  כי  ו(  ט  )שם  וכתיב   ,

אי עש  אלהי"ם  אנוש  גבר  כתיב  ולא  האדם,  את  אזל  ה  יהודהש......      אשכ   רבי  דרבי אבא,  אימתי אתקרי  לגבי  ואמר,  דריש  דהוה  חיה 
כד יתיב קודשא בריך הוא    לם יותר מכל שאר השמותמתי נקרא ז"א בשלימות גמורה דהיינו בשם אדם שהוא שם הששלימותא דלעילא )נ"א דכולא(,  

יתיב בכורסייא, לא  מה וחין דגדלות והמלכות נעשה כסא אליו ומתייחד עי א יושב בכסא שלו דהיינו כשמקבל מ ז"  כשהקב"ה שהואבכורסייא   ועד דלא   ,
דמות    שהיא המלכותחזקאל א כו( ועל דמות הכסא  , דכתיב )י ועד שאינו יושב בכסאו ואינו מתייחד עימה לא נמצא ז"א בשלימות אשתכח שלימותא  

 ושלימותא דכלא     , משמע דכתיב אדם, דהוא כללא ז"א   הואשכמראה אדם עליו מלמעלה  

יהבין ליה רוח  על הזהר הזה בביא   רמ"ק ועיין   יתיר  זכה  ור אור יקר שמבאר כשזוכה אדם לנפש דעשיה או במלכות לחוד איקרי אנוש 
ד  התפארת  ועולה אל  גבריאל דיצירה  והאיש  כמ"ש  עולם המלאכים  ששם  היצירה  כנגד  איש  ואתקרי  רוח  ליה  ז    מתמן  יהבין  יתיר  כה 

מ  דבריאה  נשמת נשמה  ליה  יהבין  יתיר  זכה  גבר   ואתקרי  הבינה  ובזה  צד  אדם  ואתקרי  אדם  מה  ספירות  עשר  מהחכמה  דאצילות  א 
 השתבח משה שאפילו קודם שנשלם והיה רק איש כבר היה ענו וגדול.

כה רק לחיה וכן  ב דף ו' ערך אדם הראשון שאדה"ר ז יעק ועיין קהלת  ע שלא נזכר כאן כלל יחידה כי נשמתא דאצילות היא כנגד חיה  צ" 
 בלות החכמה.משה רבינו ועי"ז הוריד תורה נו 

היא כסא לו וז"א  שם )נמצא בדף עג:( אדם יושב על הכסא הכוונה כי האדם הוא דוגמת ז"א שהוא יושב על המלכות ש  מקדש מלך ועיין  
 ם אדם  פירות נקרא אדם ואז הצלם נקרא צל ר ס בהיותו ו"ק נקרא איש ואז בצלם יתהלך איש וכשנשלם לעש

 מטה  וכל זה נשלם רק ע"י האדם של   הרמ"ק וכתב  

 שרק נשמות חדשות יכולות לזכות להכל בגלגול אחד ועי"ש שיש לזה עיצה ועוד פרטים רבים   בשער הגלגולים ועיין  

עיי  יעקב ן  עוד  ישעיהו    קהלת  מפרש"י  שמוכיח  ועי"ש  בזה  יפים  דברים  כמה  אדם  א ב'  ערך  וישפל  הקטנים  אדם  וישח  שם  יש  מפרש 
 הגדולים מבואר שלרש"י איש גדול מאדם.

דיחידה    אולי לר' צדוק וצ"ע   היא דרגה  היושב על הכסא  בזה שסובר שאדם  ]רכט[ יש סברא אחרת  שלמה         עיין צדקת הצדיק אות 
משיח   המע"ה  כענין  רק  כא:(  ר"ה  )כמ"ש  עדים  בלא  לדון  שביקש  זו  למדריגה  שמעמיד  דמ   שהגיע  צג:(  )סנהדרין  ודאין  חכמתו  ורח  על 

פי שנאמר וישב על כסא ה' שהוא דמות אדם שעל הכסא שזכה למדרגת יחידה דהיינו נקרא  ורצונו שכן הוא האמת גם בחכמת הש"י ל 
 .בשמו של הקב"ה 

בַּ   ן ב'ועיין חיי מוהר"ן סימ  ַ ש  ּבְ ָאַמר  ִסיָמן וא"ו  ּבְ ַע  ֻׁ ְיהֹוש  ְקָרא ֶאת  ּתְ ַהּתֹוָרה  ַאַחר ראש  ת  ֶ ש  ּוָבה  נָ -ש  ַהְת ַהּשָ ּבְ יר  ִהְזּכִ ְוָאז  ְלֵעיל  ר  ְזּכָ ַהּנִ   ָחַלת ה 
ִמְלָמְע  ָעָליו  ָאָדם  ַמְרֵאה  ּכְ מּות  ּדְ א  ּסֵ ַהּכִ "ְוַעל  )ְיֶחְזֵקאל א(  סּוק  ַהּפָ ָסמּוְך ֶאת  ּבְ )ְוַאַחר ַהּתֹוָרה  ְכַתב   -ָלה".  ּבִ ְך  סוּ -ּכָ ּפָ ר  ִנְזּכַ דֹוש  לא  ַהּקָ ֶזה  ק  ָידֹו 

ְמב  ּכַ ּסֹוף  ּבַ ְ ַעד ָסמּוְך  ש  ּבִ ְוָאז ָאַחז  ם(.  ָ ן ש  ַעיֵּ ֶפר  ּסֵ ּבַ ֵאיָמהָאר  ּבְ ְוָאַמר  א  ּסֵ ַהּכִ ִמְתנֹוֵעַע ִעם  ְוָהָיה  ָעָליו,  ב  ַ ש  יָּ ֶ ש  א  ּסֵ ַהּכִ ְידֹות  י  ּתֵ ְ ש  ּבִ ָיָדיו  י  ּוְבִיְרָאה    ּתֵ
כְּ  ֹון  ש  ַהּלָ זֹו  ּבְ ְמאד  ָעצּום  ֶנֶפש   ֶ ּוִבְמִסיַרת  הש  ָאז  א  ּסֵ ַהּכִ ַעל  ִבין  ְ בְּ יֹּוש  ַנז  ּכְ ְ ַאש  ֹון  ְלש  ּבִ )ְוָאַמר  ָאָדם.  ִטיל  ּוא  ְ ש  ֶדער  אֹויף  ִזיְצט  ֶמען  ַאז  ֹון  ש  ַהּלָ זֹו 

ָבִרים ְסתּוִמים ְמא  ( ְוַהּדְ ף מח(.ֶדעָמאְלט ִאיז ֶמען ַאֶמעְנְטש  ְזִריַע ּדַ ן זַהר ּתַ יק ַעיֵּ ְעּתִ  ד )ָאַמר ַהּמַ
   לים יחידה דיחידה שרבינו אמר שזכה להש  "ן סימן רסז והר ועיין חיי מ 

ר שם במפרשים )כידוע בסוד היחוד שהמשפיע נקרא רוכב על המקבל, וכן מצינו צדיקים מרכבתו של  כמבוא   כי כסא רומז לשכינה   שלח
 ש"י בראשית יז כב( מקום בסוד היחוד כמבואר בפר 

כנ"ל   שלט דהיינו  דהיינו  אלקים  לכבוד  זוכה  תשובה  דהיינ יח   שע"י  העליון  הכבוד  עם  המלכות  שניטל  וד  למקום  הדבר  שחוזר  תשובה  ו 
 כות וחכמה עלאה. ואזי יש לו הויה כי בטל למציאות האמיתית.ממנו דהינו מל 

ו' ונקודה עליונה חלם גמט' מספר קטן י' ה' וצ"ע מדוע נקודה תחתונה    בתיקונים הנ"ל מבואר שנקודה תחתונה חרק גמט' מספר קטן ה'   שמ 
כות על שם אורות המאירים ומתגלים בה  נה על שם התחתון ממנה.  ואולי כי חרק נקרא המל ת על שם העליון ממנה ונקודה עליו קרא נ 

 דהיינו החכמה ומתגלה בבינה.     וחלם נקרא הכתר על שם האורות המגלים אותו כידוע שאור הכתר הוא אין יורד מאין ליש
   נה?שתוק והיא נקודה תחתונה ולא עליו וי   הרי אמר לעיל שעיקר התשובה ידום   צ"ע   שמא

מקום שצריך השב לשוב אליו. ונקרא כסא כי עולם התשובה הוא עולם הבריאה הנקרא  לשלימות התשובה דהיינו לאותו    אבל הכוונה 
הרוצה לשוב   ומשם הסיעתא דשמיא שמקבל  תורה ק כסא  עיין  בו כמבואר במנחות כט  שנפל  וכח  יב  דלא מסתיע מלתא לשוב ממקום 
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א'מכ) אות  לה  בתורה  בְּ ( בואר  "כְּ ִחי,  ת:  הַּ נַּ ֱאלִקים  ר  בֹוד  בָ ְסּתֵ ִחינַּ רּדָ ּבְ "ּבַּ ",  ָך  ת:  ִמּמְ ה  ֻכּסֶ ל  ּמְ אַּ
ִחינַּת ּבְ ְחקר",  א   ּתַּ ּסֵ ּכִ הַּ ל  עַּ ֶבת  ָלׁשֶ ָאָדם  ה  ֲעש ֶ ְונַּ ְוכּו',  א  ּסֵ ּכִ מּות  ּדְ ָלָרִקיעַּ  ל  עַּ ִחינַּתשמג ּוִמּמַּ ּבְ  , 

ְר  מַּ     :הכל כנ"ל ָמְעָלהָעָליו ִמלְ ֵאה ָאָדם ּכְ
 

כי   כאן עד   שענתבאר  הא'  נבנית  מדם  צד  אדם  נעשה  ידה  הכנעל  עליו  ת  דהיינו  אדם  הגדר  והשלטת  הדם 
וכו'. ומכאן מ  יהושע  ויאמר ה אל משה קרא את  תחיל לרמוז כיצד כל זה רמוז בפסוק שבו פתח את התורה 

  הם באהל אפשר חי' ו' ורק באופן הזה ששני ונה והאהל בע נקודה תחתדהיינו שמשה הוא נקודה עליונה ויהוש
יו אע"פ שהוא  יהושע  יצווה את  הוא המצווה, ואין שלטון    שהם הסתלקות משהש"י  ה'  כן  ביום המות שעל 

לצוות  שלמעלה  הכסא  על  היושב  האדם  שיוכל  לא'  המרכבה  להשלים  שם,  יהיה  שמשה  ההכרח  אעפ"כ 
מש דהם  שלמטה  באדם  באולהאיר  ויהושע  דייקא.ה  הא'     הל  כשנשלם  מאיר  וזהו  עלאזי  ה יונהנקודה 

 )וכפי שנתבאר כבר בתורה א(ה אור העליונ ונה מאירה בכללתחתונה ונעשית התחת

שהיא בחי'  כשזכה    ְוָאז לבנה  בחי'  נעשה  אזי  חיריק  שנעשה  עד  ישותו  כל  ולבטל  יצרו  את  לזבוח  יהושע 

החמה   אור  כל  בה  שמאיר  עֲ ואז  אספקלריא  ִיחּודנַּ ה  מָּ   ש ֶ חַּ ין  ִלְלָבָנה ּבֵ הדוגמא    שמדה  למשפיע  שהם 

 
אהי  שם  היא  הזו  שמאיר  -והסיעתא  הכסא ה  על  לשבת  לזכות  תשובתו  להשלים  אבל  כנ"ל  בסוף    לו  זה  סיעתא  ממנו  לקבל  רק  ולא 

 כשתשובתו שלימה.

גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד שנאמר שובה ישראל    היא כשיושב על הכסא וכן ארז"ל יומא פו: א"ר לוי  וצ"ע שלימות התשובה 
גרסת העין  הוספה ב לאות ה  "ח ויטאל הלכות תשובה פ"א אות ה' ו'.עין  "כ עד הכסא ממש עיין אבן השהם לר כה   עד ה"א )ונראה שעד 

תחת לכסא הכבוד כדי לקבל  ה מ לגבי היחיד( ומאידך מבואר בספרים שתשובה היא רק ע"י שהקב"ה חותר חתיר יעקב עד ולא עד בכלל  
ל תשובתו   פשוטה  ה'  ימין  ד"ה  בהערות  ד'  אות  בסוף  עי"ש(  )כנ"ל  תשובתו  עיין קבל  ז"א    והביאור  פרצוף  נתיב  שערים  יד    -פתחי  פתח 

ם מן הסט"א בסוד חותר חתירה מתחת כסא הכבוד. דהיינו להעלותו למדרגה  שבתחילה עד שמשלים תיקונו ותשובתו צריך להיות נעל 
"ל כיון שכסא  ונ     רה לו והיא מעלימתו מהם:  חי' העיבור שאינו מתגלה לחוץ ובטן אמו הוא שמי נה שאין הקטרוג מגיע לשם, והוא ב ליו ע 

מכ  רחוק  הוא  עדין  לשוב  שמתעורר  אף  הבע"ת  בודאי  לכבוד אלקים  כסא  הוא  הפך  הכבוד  צואים  ובגדים  חטאים  לבוש  כי  בוד אלקים 
מיד כשמת  ולכן  כבוד.  נועורהבגדי  קטרוג  עליו  מתעורר  אזי  לשוב  לחכמה  ר  שאלו  ה"ו  פ"ב  מכות  בירושלמי  וכמבואר  וכו'  רא  ונבואה 

מוכרח להעלים את  דהיינו שעפ"י החכמה ואפילו הנבואה לא שייך מושג של תשובה )כמבואר בפני משה שם(. וכ"ש לפי מדת הדין ולכן  
שהוא לש עיבור  נקרא  שזה  בהסתר  ולקבלו  מהם  תשובה  לאמו ון  הבעל  מחובר  הוא  ומאידך  וכעס  אבל    עברה  ממש  ממנה  וניזון  ממש 

 בהעלם גמור.   
לא שייך לנו לתקן נקודה עליונה כי היא בחי' נשמה בחי' כבוד עליון בחי' חכמה עלאה כנ"ל אלא הכוונה שתיקון    אור שבאמת הבי   שמב
חכמה וכל  המלכות לחכמה עלאה שתהיה בטלה ל   את  מלכות דהיינו הכח שלנו להמליך על עצמינו את הש"י הוא ע"י שאנו קושרים ה 

שמח  הפירוש  וזה  הזו  החכמה  עפ"י  שהבת  מעשיה  אלא  ברתא.  יסד  אבא  בזוהר  וכמבואר  ממנה  שניטלה  למקום  המלכות  את  זירים 
שבספורי   הראשון  בספור  כמבואר  מאביה  והתיקו נתרחקה  ובספרים.  ס  חולין  בגמ'  המבואר  עצמך  מעטי  לכי  בחי'  וזה  ה מעשיות,  וא  ן 

לי קטרוג שהיה אז כי עכשיו המלכות מבינה היטב  זו בבחי' את שני המאורות הגדולים אלא שעכשיו ב להחזיר את המלכות והחכמה זו ל 
לחמ  פונה  שכולה  בעצמו  עי"ז  רק  כמוה  נראית  שהיא  וטעם  מהחכמה  רק  כוחה  החכמה  שכל  אור  כל  בה  ומאיר  ישות  שום  בלא  כה 

 סוק והיה אור הלבנה כאור החמה.בפ   וכמבואר בתורה א. ויתבאר לקמן 

והנה נתבאר במ"א כי ארבע עולמות הם    -דרושי הקדיש דרוש א    -ער הכוונות  עיין ש  עוד להבין ענין הכסא שהוא עולם הבריאה   שמג
י  ובחי'  בחי' עשרה  הוא  וכל א' מהם  דרגין דכורסי הנקר' אבי"ע  שית  נק'  והם  מי"ס  היא  והנה הבריאה  מן הבריאה  ונתחיל  ו "ג.  ארבע  א 

רגלין אית לכורסי' וכולם הם עשרה וכלא איהו כורסי'.  כו' כנז' פרשה בא בר"מ דמ"א דשית דרגין וארבע  רגלין דכורסיה הרי הם עשרה  
א עצמו מי הוא אבל הענין הוא כי השית דרגין לכורסייא הם  וצריך להבין המאמר הזה שאם בחינת הי"ס הם הרגלין והדרגין א"כ הכס 

יש בהיכל ק"ק וזה ההיכל  א לעילא וארבע רגלין דכורסי' הם ארבע היכלות שמן לבנת הספיר עד היכל הרצון מתת יש  ששה היכלות ש
שנמ  אורות  ג'  ענין  הוא  הכסא  ענין  האמנם  דבריאה.  י"ס  נשלמו  והרי  דכורסי'  רגלין  ארבע  נקרא  דמקננא  עצמו  אימא  מן  ויורדין  שכין 

ואותם השלש   בתיקוני'  כנז'  בג"ס  הנק' כסא  אור בכורסי'  והם  חד קדשים  ות הם נשמת הבריאה  נקראים קודש קדשים קדש  והם  הכבוד 
רגליתרי  ד'  הנקרא  בתוכו  היכלין  ד'  הכולל  דבריאה  העליון  ההיכל  בזה  ומתלבשן  מקננא  קה"ק  הנק'  הנז'  אורו'  הג'  ואלו  תלת  הא  ן  ן 

ג' א  וע"כ נק' ההיכל הזה קה"ק ר"ל בהיכל שבו מתלבשין  כנז'  והרי נתבאר  ורו דכרוסייא  כי עולם הבריאה עצמו  ת עליונין הנקרא ק"ק 
 אורות עליונים שהם נשמה להם הם הנק' כסא והרי איך הבריא היא עשרה והיא י"ג והבן היטב כל זה:   הוא עשר היכלות הנז' והג'

שנמסור נפשינו על קדוש השם  מה  אמנם עכ"ז יש קצת תיקון ב   -וונות קריאת שמע דרוש ו פירוש תיבת ישראל  דרושי כ   -ושער הכוונות  
ד להפליא הנה ע"י מסירת נפשינו להריגה מתכפרים עונותינו כולם ויש בנו יכולת  ב כי ע"י כן אפילו אין בנו שום מע"ט והרשענו ע בכל ל 

תשוב  גדולה  חז"ל  כמ"ש  עלאה  אימא  עד  התשו לעלות  ענין  כי  כו'  אלהיך  ה'  עד  ישראל  שובה  שנאמר  הכבוד  כסא  עד  שמגעת  בה  ה 
הכב  עד כסא  ומגיעתו  תוכל המל מעלה את האדם  ועי"כ  הנקר' תשובה  אימא עלאה  גדפין דשכינתא  וד שהיא  כי אנחנו  ' לעלות עמנו 

 יא אימא אשר למעלה על ז"א הנק' ה': כנ"ל ואז יעלו זו"ן ונשמותינו למעלה בסוד מ"ן אל אימא עלא' וז"ס על קדוש השם שה 
מים הוא  שעיקר כל הפג   -ומציאה ב' ב' ובלק"ה שבת ז כג    תיקון הכל ועיין מזה בלק"ה אבידהל ו היינו שלימות הכ   יחוד חמה ולבנה  שמד

ולכן כל חטא מחשיך אור  פירוד  בחי'  שזה  לנקודה תחתונה  עליונה לא מאירה  ונקודה  נסתלק האור למעלה לשרשו  ידם  הצדיק    שעל 
קודה העליונה ונמצאות כל  ים וע"י תשובה שלימה אזי מאיר הנ דוש ואור השבת שהן בחי' נקודה עליונה ואזי למטה נאבדים הנצוצות הק 

 .ל הלכה לפי הענין שלה כי חברתי אותן לענין אחד האבדות וכו' עי"ש. בכ 

איהו מחלוקת שהיא לשם שמים, דאיהו סופה להתקיים, ולעאלא  והאי  תיקוני זהר דף יט/ב    שמציין לתקוני הזהר תיקון ה'    עיין מי הנחל 
ב  ויחודא  כגון תרושלם  דפרודא,  מחלוקת  ולאו  ל   וייהו,  דאיהו  האי  ומחלוקת  באהרן,  ועדתו  קרח  תתאין  מחלוקת  דמים  בגין  שמים,  שם 

ייהו, עד דעלת העלות שוי לון שוין, י'  אינון בוכין ואמרין אנן בעיין למהוי קדם מלכא עלת העלות, ובען לסלקא לעילא, רקיע אפריש בינ 
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א   שמהלומקב תורה  ֶמׁש שמועיין  ֶ ׁשּ הַּ ׁשֶ לַּ   שמז,  ָבנָ ֵמִאיר  ה בשלימות  שמחה ּלְ מׁשֶ ין  ּבֵ ִיחּוד  ה  ֲעש ֶ ְונַּ  ,

עַּ  י  שהם הדוגמא לרב ותלמיד  שמטִויהֹוׁשֻ ּכִ ְתָרא עה.( ,  ּבַּ ָבא  ְפֵני    שנ)ּבָ ּכִ ה  ֵני מׁשֶ הּפְ ּמָ חכמת כי    שנאחַּ

 
לקי"ם את שני  אלין כלהו קרבין לעלת העלות, ורזא דמלה ויעש א כגוונא דא יו"י דאיהי א', ו   יתא, מצע מסטרא דא, וי' מסטרא דא, ו' בא 

 המאורות הגדולים, ואינון שוין, הדא הוא דכתיב )ישעיה ל'( והיה אור הלבנה כאור החמה: 
ע"י מעשי   הזהר עיל ביאור  עיין ל   שמה  כי האדם  זו"ן  יחוד  היינו  יושב על הכסא  ה תזריע דף מח אדם  של  ו  פרצופים  טובים למטה מתקן 

לב   מעלה  עד  ז"א  פרצוף  ודעת מתקן  שזוכה למוחין  ע"י  שע"י  ועיקר  וע"י שממליך על עצמו את הקב"ה כראוי בשלימות  חי' צלם אדם 
מה  לקו פיו וכו' כנ"ל עי"ז מתקן פרצוף הנוקבא דהינו תיקון המלכות בונה אותה  תשובה שעיקרה ידום וישתוק ויזבח יצרו בשתיקה למחר 

ז  עם  בפנים  פנים  ונעשית  דה שלימה  ולבנה  חמה  יחוד  בחי'  שזה  לזיווג  וראויים  ושולט  "א  בשלימות  מאיר  שמוח  הכוונה  בפרטיות  יינו 
 בשלימות על הלב ובכלליות שתלמיד מקבל כל חכמת רבו מרבו כראוי 

שות ורק  הנון תיקון המלכות להיות ריקן מי לי  בחי' חמה בחי' שכל גדול שזוכים לו ע"י הכנעת היצה"ר והכנת כ   ר שהצדיק שם מבוא   שמו
בנה אספקלריא המאירה שמאיר בה כל אור החמה וחוזרת לבחי' שני המאורות הגדולים שהיו  ורצה להיות לכי לחמכה ואזי היא בחי' ל 

 במעשה בראשית.

 ם בשמש ומשמע שרבינו לא מחלק בין חמה לשמש.  וסיי   צ"ע פתח בחמה   שמז

מדוע  חמה   צ"ע  שיחוד  שהח ול   מבאר  ולא  ללבנה  מאיר  שהשמש  זה  צינור  בנה  רק  היא  החמה  כאילו  ונראה  ללבנה  מאיר      לשמשמה 

 שער זמירות פ"ד זו"ן שבבריאה נקראים שמש וירח ביצירה נקראים חמה ולבנה    עיין פרי עץ חיים 

וירח א בהק   ועיין תקוני זהר  יד חמה איהי נוקבא לגבי שמשא לבנה נוקבא לגבי ירח ושמש  )ערכי    נוןדמה דף  נהרין לשבעה ככבי לכת 
 ש ח"ג( הקד 

ב ג' שמות לשמש שמש בבריאה חמה ביצירה וחרס בעשיה.    עוד עי"ש בינה נקראת חמה  בשם ספר הקרנים מאמר י   ועיין קהלת יעקב 
החמה אור  והיה  כחמה  ברה  בסוד  איהי    בתיקונים  חמה  כ  דף  התיקונים  בשם  עוד  תתאה  וה'  עלאה  ה'  היינו  הלבנה  ועלה  גהנ כאור  ם 

שם המדרש שיעקב נקרא שמש  ועי"ש בקהלת יעקב עוד  עוד ב שמש רומז לזעיר כשיש לו מוחין דגדלות.     אתמר ובושה החמה.  עוד שם 
 בזה.

הכנויים  ומר  ועיין ערכי  צדקה  שמש  נקרא  הימין  מצד  כי  לרמ"ק  של  בפרדס  האש  חמימות  בסוד  חמה  נקרא  שמאל  ומצד  בכנפיה  פא 
 שמש צדקה    שהיא בתוך נרתיקה אזי ביחוד אז היא רחמים והיא חמה מנרתיקה היינו המלכות אבל כ   ציא הגבורה לכן כתוב מו 

שית גדולה  גם כשהיא בקטנות כמו שרואים בחוש ואילו יחוד לפי האריז"ל הוא רק אחרי שהמלכות נע   צ"ע כי חמה מאיר ללבנה   שמח
 ות.בקומה שלימה. וצ"ל שכוונת רבינו כאן שחמה מאיר ללבנה בשלימ 

שלבנה משמע  עצמך  מעטי  שלכי  מא   )צ"ע  החמה  במציאות  ואילו  מעכירות  כראוי  נקיה  אנחנולא  לא  שרק  אלא  בשלימות  תמיד  ירה 
   רואים את כל הצד המואר(

ונו ומבואר שם כי אין שלטון ביום המוות וא"כ לכאורה משה כאן הוא  שעליו בנויה התורה קרא את יהושע כתוב ואצו  צ"ע כי בפסוק   שמט
 דהיינו שמשה המשפיע חוד משה ויהושע משמע שזה בחי' תנה מהודך עליו  צינור בין הקב"ה ויהושע ואילו י   חי' רק ב 

כ   בבא בתרא עה   שנ על  ה'  וברא  וצדיק שנאמר  צדיק  חופות לכל  יוחנן עתיד הקב"ה לעשות שבע  רבה א"ר  ועל  ואמר  ציון  הר  מכון  ל 
לו הקדוש ברוך הוא חופה לפי כבודו    בוד חופה מלמד שכל אחד ואחד עושה ל כ מקראיה ענן יומם ועשן ונוגה אש להבה לילה כי על כ 

 למה אמר רבי חנינא שכל מי שעיניו צרות בתלמידי חכמים בעולם הזה מתמלאות עיניו עשן לעולם הבא ואש בחופה למה  עשן בחופה  

 לאותה כלימה    לה   מלמד שכל אחד ואחד נכוה מחופתו של חבירו אוי לה לאותה בושה אוי  חנינא אמר רבי  

הדור אמרו פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנה אוי לה    מר ונתתה מהודך עליו ולא כל הודך זקנים שבאותואתה או   כיוצא בדבר 
 לאותה בושה אוי לה לאותה כלימה.

על ש  ראיתי בשם משלי החפץ חיים  שהזקנים אמרו  ותירץ  חכמה.  רוח  מלא  ויהושע  ביה  כתיב  יהושע  הרי  שמתבישים  עצ   הקשה  מם 
 חסדי אבות.משה והיו זוכים גם הם. וכן פירש החיד"א בספרו  מיהושע שלא שמשו את  

ביאור יוסף  עי"ש  קרנ   ענף  הם  משה  של  ההוד  שקרני  מבאר  חיים   תורת  בשם  אחד  באורים  שני  וכו'  חמה  כפני  משה  של  פני  ההוד  י 
הם הכתרים של כל ישראל  של כל אחד כי היה בו קרני הוד ש  וחוישראל שהוסרו מהם אחר חטא העגל ומכוחם היה יכול להלך נגד ר 

נה מהודך עליו ולא כל הודך לכן יהושע לא יכול היה להלך כמשה נגד רוחו של כל אחד.  ופירוש שני בשם  ומזה נתן ליהושע כמ"ש ת
 של רבו ועי"ז זכה לפי שנים.  לו  א היה לו מעצמו כלום לכן לא זכה לפי שנים כאלישע שהיה לו מעצמו ונוסף יערות דבש שיהושע ל 

יינו שפניו האירו יותר מפני יהושע לכן ביאר שמדובר בקרני הוד דווקא ולכן  משמע שלמד פני משה ה   "ש בתחילת פי' התורת חיים ועי 
ו  יהושע  על  מעלות  עוד  למשה  היו  שהרי  שם  המו הקשה  הם  יהושע  פני  וכן  בכלליות  למדרגתו  הכוונה  משה  שפני  רבינו  לפי    חין נ"ל 

 רה עב תנינא.בכלליות שקבל ממשה וכן משמע בתו 

כדעת רבינו כי בוודאי מה שאין לו מעצמו כלום זה רק מעלה ולא חסרון כמבואר בתורה א' וגם    נראה פשוט שאינו  ופי' היערות דבש 
 ו הוא מרבו ולא רק התוספת.  בתורה סו משמע שהפי שנים כול 

מח(  ) (  )לפני פטירתו כשמינו את בנו במקומו  החת"ס  עמ'  ח"ד  הסופר  באוצרות  שנים שיהושע מכתב  )הרין כמה  הזקנים  דווקא  מדוע    הקשה 
ירץ  כבר היה מנהיג גם צעירים עוד זכרו את משה( עוד הקשה מה הבושה אולי כשיהושע יגיע לגילו של משה גם פניו יאיר כחמה. ות

 רוח הקדש(   כתב בשם החזו"א שתורת החת"ס כולהבמ   )אגב שם שהכוונה לזקנים שזכרו את משה בגילו של יהושע עכשיו.       

 לא כפני שמש  ואולי כי לא ראו פניו אלא דרך המסווה כפי מדרגתם שהיו ביצירה.  כפני חמה צ"ע מדוע    מה שאמרו זקנים 

החמה  ור  חוד אינו אלא כשהמלכות בקומה שלימה א"כ היחוד הוא בבחי' אור הלבנה כא לעיל יחוד חמה ולבנה וי   צ"ע כיון שאמר   שנא
ו אוי לה לאותה בושה דהיינו שאינו דומה יהושע  ב"ב ששם מבואר שהזקנים שזכרו את משה רבינו אמר וא"כ במה שמביא ראיה מהגמ'  

שמ  לראיה  רק  הזו  הגמ'  את  שהביא  ואפשר  לסתור.  ראיה  היא  לכאורה  וא"כ  אולי  למשה  או  יותר.   ולא  לבנה  ויהושע  חמה  בחי'  שה 
ס  במדבר  ספרי  עפ"י  ה יתבאר  ז'  ח  ט'  בהעלותך  בפרש"י  לה ובא  רבו.  אמר  מפי  לשמוע  המובטח  כתלמיד  ואשמעה,  עמדו  ילוד  ם  אשרי 
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ה קלריא המאירהספבא  שנבאת הש"י  היתה כפי השגתו השלימה  פני משה רבינובותאיר פניו  אדם   ֻקּדָ  , ְוָדא ּנְ
א ה, בְּ ָהֶעְליֹונָ  ּסֵ ת ּכִ ה  בחי' כסוי   ,שנגִחינַּ ִחינַּת מׁשֶ מֹו  שהוא בחי' כסא כי הוא מכוסה ואין השגה בו  ּבְ , ּכְ

תּוב   ּכָ ים פט(ׁשֶ ִהּלִ ֶ   )ּתְ ׁשּ ּכַּ לא  בו  שנדאלקים ה'  ומגן    שוסה כמ"ש שמהיא מכ  כי השמש יֶנְגּדִ   ֶמׁש ְוִכְסאֹו 

ִחינַּתשנהחמה מנרתיקה א  שלעתיד יוצי   בנדרים ח:כן  ואפשר לסבול אורה  היה  לא    ן המג  ל ָלָרִקיעַּ   , ּבְ עַּ ּוִמּמַּ
מּות א  ּדְ ּסֵ ְלָבָנהּכִ ת  ִחינַּ ּבְ  , עַּ ְיהֹוׁשֻ ִהיא  ְחּתֹוָנה  ּתַּ הַּ ה  ֻקּדָ ּנְ ְוהַּ ִחינַּתשנו.  ּבְ ת  ,  חַּ כְּ   ְותַּ ְגָליו  ה רַּ ֲעש ֵ מַּ
ְלָבָנה ִלְבנַּת א  ּדָ ׁשֶ .  שנז,  א"ו  ּוָ תֹוְך  ְוהַּ הּוא    ָהָאֶלףּבְ  , ָהָרִקיעַּ ִחינַּ הּוא  הָ ּבְ תּוב אהֶ ת  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ל, 

לג(  מֹות  ָהאהֶ   )ׁשְ ִמּתֹוְך  ָיִמיׁש  לא  נּון  ן  ּבִ עַּ  ,    אֶהלוְ שנט.  שנחל ִויהֹוׁשֻ ָרִקיעַּ מוֹ הּוא  תּוב   ּכְ ּכָ ׁשֶ

 
"ש בסוף התורה  וזה מה שזכרו הזקנים ונצטערו שמנהיג כזה כבר אין כמ   אשה שכך מובטח, שכל זמן שהיה רוצה היה מדבר עם השכינה.

כְּ   דברים ָרֵאל  ִיש ְ ּבְ עֹוד  ָנִביא  ָקם  ְולֹא  )י(  ֶ לד  נִ מֹש  ּפָ ְיקָֹוק  ְיָדעֹו  ר  ֶ ֲאש  ִנים:ה  ּפָ ֶאל  מגדולת    ים  למעט  הכוונה  אין  לבנה  אבל  שהיה  יהושע 
 במילואה.

קוני זוהר ויקרא דף קא. יעקב בגופא  שם יעקב בחי' חמה ועיין זוהר )בראשית כב.( חילוק בין השגת יעקב למשה ועיין ת   עיין תורה א   שנב
שגת  ו יעקב מלבר. שהשגת משה פנימית וגדולה יותר מה בעש"ט עה"ת ויצא אות יח משה מלגא וב  ומשה בנשמתא. ובתקוני זוהר דף כט.

 יעקב )ונראה שמה שיעקב זכה במוחין דגדלות שאז נקרא ישראל כמבואר באור החיים זכה משה תמיד( 
כסוי  שנג לשון  הי   ולעיל   כסא  ובסוד  המרכבה  בסוד  הכוונה  שכסא  ידוע  )וכן  המלכות  היא  כסא  כסא    חוד בתקונים  נקרא  שהמקבל 

ה בבחי' כסוי שמכסה על הנקודה העליונה. ונראה שבאמת גם  שיש כסא למטה בבחי' מלכות המקבלת ויש כסא למעל למשפיע(. נמצא  
כס  שנקרא  ומה  להקב"ה  דהיינו  ממנו  לעליון  מרכבה  הוא  העליון  העליונה  כסא  שלגביה  התחתונה  הנקודה  מצד  רק  זה  כסוי  לשון  א 

זעיר אנפין( נעשית מדרג ה רבינו ע"י שנעשה מרכבה למידה ע שמשמכוסה. דהיינו   )למידת  תו מכוסה מיהושע שהוא  ליונה של הקב"ה 
לתשובה שלימה הוא כתר    בחי' מלכות.  )צריך ליישב זאת עם המבואר לעיל באות ב שהכתר שמדובר בו שעל ידו מתקנים את המלכות

 דזעיר דהיינו הבינה(       
 השמש   ים מכסה על שם הויה כך יש מגן על אלק דהיינו שכמו ששם    שנד

  נידונין   ורשעים  בה  מתרפאין  צדיקים,  מנרתיקה   חמה  מוציא   ה " הקב   אלא ,  הבא   לעולם  גיהנם  אין:  דאמר ,  לקיש  בן  ש" דר   -  ח:נדרים    שנה 
 ';  וגו   שמש  שמי   ראי י   לכם   וזרחה)מלאכי ג כ(  :  שנאמר ,  בה 
לבנה  שנו  הוא  אם  ב   צ"ע  שאמר  השמש  את  להשתיק  יכול  פרק  איך  ) יהושע  וְ י  ּדֹום  ִגבעֹון  ּבְ ֶמש   ֶ ש  לֹון:יב(  ַאיָּ ֵעֶמק  ּבְ אפ"ל    ָיֵרַח  בפשטות 

היא  ע רק בחי' לבנה מצד הביטול אבל בעיקר הוא אדם בעל בחירה שזבח את יצרו לכן שירתו גבוהה משירת החמה שאע"פ ששיהוש
 ד כמו שירת של בוחר.כבו פיע בחי משה אבל מצד השירה היא שירה שלא בבחירה וממילא אין בה כל כך  רמז למש

ועיין תשבע"פ בשם עץ יוסף  .   אמת היה בזיון שבחי' לבנה משתיק אותו דום דייקא ידום וישתוק אולי כי ב שר לרמז שאמר  עוד אולי אפ 
ו  היא העבודה לשמש  נקראת בעל  הוא  שע"ז שהשמש  שימוש  קילוסו  נקרא שמש לשון  ולכן  ועושה  מצווה  להראות שאינו אלוה אלא 

 "ה  הקב שמשמש ל 

השמש מי ישיר במקומי ואמר יהושע אני אשיר    בא שהכונה דום משירתך כי הליכתה היא שירה ואמר אחרי מות ט' מו   במדרש תנחומא 
כל  טענה  לא  גם  וע"כ  במקומה  ישיר  מי  קושיא  אין  הלבנה  דלגבי  שאומרוצ"ע  על  לבנה    ום  בחי'  שיהושע  כיוון  מסתמא  לידום  לה 

עיין מה  ה אבל השמש הרי גבוהה יותר ואיך ישיר במקומה ו טול למשה שהוא החמה היא כמו שירתהבי ומציאותו לבד בשלימות עבודת  
ירתו. וראיה  אלוה וזו ש  שכתב העץ יוסף לעיל לפי"ז דום שאמר לשמש זה בעצמו גם שירה כי ע"י שעומד בגלל נברא הרי מוכח שאינו

ת ְיהָוהה אמר בשירה מפורש )יב( ָאז ְיַד ומ   נפלאה לזה שהרי חז"ל אמרו שאמר שירה כי לשון אז היא שירה יֹּום ּתֵ ַע ַליהָוה ּבְ ֻׁ ר ְיהֹוש  ֶאת    ּבֵ
ִגבעֹון ּדֹום ְוָיֵר  ֶמש  ּבְ ֶ ָרֵאל ש  ָרֵאל ַויֹּאֶמר ְלֵעיֵני ִיש ְ ֵני ִיש ְ ֵעמֶ ָהֱאמִֹרי ִלְפֵני ּבְ לֹון: ַח ּבְ  ק ַאיָּ

רבינו בחיי שמות כד י' שנחלקו    י מירח כשהוא חסר. וכן לבנת עיין פוק לבנה נקראת כשהיא במלואה לא   -ערך ירח    עיין קהלת יעקב   שנז
בחי'  ון לובן אור הספיר וי"א לשון לֵבנה וכמ"ש ביחזקאל שא"ל הש"י קח לבנה  וכן במדרש לזכור השיעבוד. נמצא ירח  בביאורה י"א לש

ב  צורה לא חומר  חומר עם  לֵבנה שהיא  והיינו  צורה  חומר עם  בחי'  ולָבנה  צורה  ר פוק לא  כי הצורה  צורה.  בלא  חומר  טיט  ומז לחכמה  י 
שהיא   דייקא  ולֵבנה  בה.  המאיר   יצרו  עלאה  על  שמתגבר  הטובים  מעשיו  מכח  המלכות  תיקון  ביטול  בחי'  הלָבנה  כך  אדם  ידי  מעשה 

 הרע.  

ו   שנח משה  שהרי  ביניהם.    שניהם   יהושע צ"ע  פרוס  האהל  הנ"ל  ולפי  האהל  כיוון תחת  דהי  ואולי  כנער  שם  שמסדר    ינו שנהג  משרת 
כלים מתוקנים לקבל האור של משה וזה בחי' שימוש ת"ח    ן ומסדר את האהל ובזה עשה בחי' מחיצת אהל בחי'הספסלים הרי היה מתק 

  , לו מרים ואהרון לא השיגו מעלתו של משה באמת של משה ישראל ואפי   בל ממנו כראוי ובאמת כל ק ושימוש הצדיק שרק עי"ז אפשר ל 

ן הרב לתלמיד כי יש  היותם בתוך האהל זה בעצמו עושה בחי' מחיצה בי  שעצם   עוד נ"ל השימוש הוא האהל.    כי  כי לא שמשו כראוי  
   יותר יראה כשנמצאים שניהם ברשות היחיד מקום סגור.

ְתַנצְּ   שמות פרק לג ועיין   ַויִּ ָרֵאל ֶאת ֶעְד )ו(  ְבֵני ִיש ְ ח ֶאת ָהֹאֶהל ְוָנָטה לֹו ִמחוּ   ָים ֵמַהר חֹוֵרב:לּו  ִיּקַ ה  ֶ ֲחנֶ   ץ)ז( ּומש  ֲחֶנה ַהְרֵחק ִמן ַהּמַ ְוָקָרא  ַלּמַ ה 
ל ְמבַ  ְוָהָיה ּכָ ֲחֶנה: לֹו ֹאֶהל מֹוֵעד  ר ִמחּוץ ַלּמַ ֶ ש  ְיהָֹוה ֵיֵצא ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ֲאש  ור פניו וזהו  שראל הורידו לקח משה ומזה קרן אעיין שבת פח שמה שי  ּקֵ

ְוָהָיה כְּ   ויקח את האהל מלשון בהילו נרו עלי ראשי   ה ֶאל ָהֹאֶהל ָיקּומּו כָּ צֵ )ח(  ֶ ַתח ָאֳהלֹו וְ את מש  ּפֶ בּו ִאיש   ּבֹאֹו  ל ָהָעם ְוִנּצְ ה ַעד  ֶ יטּו ַאֲחֵרי מש  ִהּבִ
ָהֹאֱהָלה     ָהֹאֱהָלה: ה  ֶ מש  בֹא  ּכְ ְוָהָיה  ּפֶ )ט(  ְוָעַמד  ֶהָעָנן  ַעּמּוד  ה:ֵיֵרד  ֶ מש  ִעם  ר  ְוִדּבֶ ָהֹאֶהל  ַעּמוּ   ַתח  ֶאת  ָהָעם  ָכל  ְוָרָאה  ַתח  ד  )י(  ּפֶ עֵֹמד  ֶהָעָנן 
ְוקָ  ָא ָהֹאֶהל  ַתח  ּפֶ ִאיש   ֲחוּו  ּתַ ְ ְוִהש  ָהָעם  ל  ּכָ ִא   ֳהלֹו:ם  ר  ְיַדּבֵ ר  ֶ ֲאש  ּכַ ִנים  ּפָ ֶאל  ִנים  ּפָ ה  ֶ מש  ֶאל  ְיהָֹוה  ר  ְוִדּבֶ ַהּמַ )יא(  ֶאל  ב  ָ ְוש  ֵרֵעהּו  ֶאל  ֲחֶנה  יש  

ן נּון ַנַער לֹא ָיִמיש  ִמּתֹוךְ  ַע ּבִ ֻׁ ֲרתֹו ְיהֹוש  ָ  ָהֹאֶהל:   ּוְמש 

עזרא  מקשה    עיין אבן  שכאן  ותירץ  נער  לו  קורא  ואיך  נו  בן  אז  היה  ששיהושע  שירות  תורה  ל  עשה  גם  ועיין  כמה    שלימה נער.  כאן 
 ביאורים בזה.  

י כז( נוצר תאנה יאכל פריה בניך ישבו להם ולא עסקו בתורה יהושע  פרשה כא פסקה יד אמר לו הקב"ה )משל במדבר    מדרש רבה   ועיין
סלים והוא פורס את המחצלאות  כים ומעריב בבית הועד שלך הוא היה מסדר את הספ תך והרבה חלק לך כבוד והוא היה מש שר הרבה  



 74.ח  -דף ו:      מוהר"ן                               תורה ו                                 ליקוטי                     

ְעָיהוּ  יִּ   שס מ( )ְיׁשַּ ֶבתְמּתָ וַּ ָלׁשָ אֶהל  ּכָ ּוְכִת ֵחם  הִ יב  ,  ִריָעה  קד(  יםלִּ )ּתְ ּיְ ּכַּ ִים  מַּ ׁשָ ְוֶזה  נֹוֶטה  מ),  ֹות ׁשְ
שהשמים מתוחים דהיינו פרוסים כאהל   רבינו מביא ג' פסוקים ונראה כי הראשון ראיה  יעֹות ָהאֶהלִר יְ   כ"ו(

   .עות היינו יריעות אהל' מבאר שירי יעה ופסוק גופסוק שני מבאר כיצד פרוסים דהיינו שהם כיר 
 

רומז שיש בחי' א  ותינבחאן ביאר  כ  עד וכאן  לגדר אדם  ונקודה    שסאצמה ונה בעה תחתבנקודם  ג  'הא' הרומז 
 וזהו  מבין לשוב אעל ידם הומתחלקת לג' בחי' חב"ד של הבעל תשובה ש שבתחתונהעליונה 

א ה ָהעֶ   ְוִכּסֵ ְנֻקּדָ ְינּו  יןְחֶלֶקת ְלׁשָ ְליֹוָנה נֶ ָהֶעְליֹון, הַּ ִטּפִ ׁש שסבלׁש  ּתְ י  ּכִ לׁש יּוָבה ָצִר .  ׁשָ ּבְ ְך ִלְהיֹות 
תּוב  שא"כ צריך לשוב  יבין  אמת ודבורי  וישמע    שיראה את האמת,  שסגָנִאיםּתְ  ּכָ מֹו ׁשֶ ְעָיהּו ו( ּכְ ן    שסד)ְיׁשַּ ּפֶ

 
והוא שרתך בכל כחו כדאי הוא שישמש את ישראל שאינ  נוןהואיל  בן  לקיים מה שנאמר נוצר תאנה    ו מאבד שכרו קח לך את יהושע 

 יאכל פריה: 

מישור  אורח  גודל   עיין  הר"א  י בס בשם  על  עליו  עבר  שבאמת  יפה  ביאור  ועיין  קי  מש.  לא  ואעפ"כ  באהל  הרבה  בזיונות  לקוט  י הושע 
בן תורה  כסיל אדם יבלענו זה יהושע שלא היה  אוצר נחמד ושמן בנוה חכם. זה משה, ו   -המשך רמז תתקנט    -פרק כא    -שמעוני משלי  

ויושב תחת רגליו לפיכך    שהיה מכבדו ופורס הסדין על הספסל   תו והיו ישראל קורין אותו כסיל, ובשביל שהיה משרת משה זכה לירוש 
 כרך ועליו נאמר נוצר תאנה יאכל פריה.  אמר הקב"ה איני מקפח ש 

 רק שר חמישים.         ו שרי חמישים וא"כ יהושע שמהם היה  גם עיין בעל הטורים במדבר יג ג' שהמרגלים הי

ר   שנט ונ"ל שגם בחוש  גורם ליראה היא הבושה מה וא ולעיל נתבאר שאהל בחי' בושה  ירא כ"כ מהרב כמו  ים שהאהל  רב כי בחוץ אינו 
יותר התפעלות הלב. ונעשה כלי לקבל כבוד עליון מכח הביטול שזוכה ע כשהוא עימו   וראיה לזה עיין  בתוך הבית שאז יש  "י הצדיק.   

 מת השכינה.)דהיינו בשדה פתוח( כי אין שם אי   תא "ח סימן צ ביאור הב"ח וט"ז שם טעם לדברי הגמ' חציף עלי מאן דמצלי בבק ש"ע או 

ב ַעל חּוג  ישעיהו מ   שס ֵ אֹ   )כב( ַהיּש  ֵחם ּכָ ְמּתָ ַמִים ַויִּ ָ ֲחָגִבים ַהּנֹוֶטה ַכּדֹק ש  ֶביָה ּכַ ְ ֶבת: ָהָאֶרץ ְויֹש  ָ  ֶהל ָלש 

יניו כחגבים ואחז במשל מדרך  בע הלא הוא יושב על השמים המסבבים את הארץ ויושבי הארץ המה    -יושב וכו'  )כב( ה   -  מצודות דוד 
הלא הוא הנוטה את השמים כאדם הנוטה קרום כל שהוא.    -הנוטה                היושב ממעל שכל מה שמתחת לו נדמה בעיניו לקטן.האדם  

 רשם כאוהל להיות מוכן לשבת תחתיו: פ   -וימתחם  

ו. כי כמו שע"י  י הנקודות עליונה ותחתונה שבא' הז שתש"אם אסק" "ואציע שאול" שנתבארו באות ד' הן גם רומזות ל   ונ"ל שאפ"ל   שסא
בחי' שאסק  ח היצר, כך ימי העליה צריך לקחת מהם אור לימי החושך כמבואר בתורה רכב. דהיינו שיש  המוחין מאיר במידות לתקנן לזבו 

 מאיר לאציע.

טיפי  שסב נ"ל לשון  בביא   ן  התורה  בסוף  חב"ד.      הן  שהמוחין  לומר  ורוצה  למוחין  כאן   ורשמרמז  שמבאר  שמה  יתבאר  אלול    כוונות 
ג' טיפין כי רוצה לרמוז לס  יש    גול דקס"א   ועיין תיקון סט דף קי. שנקודה עליונה ותחתונה מתחלקות לג' דהיינו בחי' שבנקודה עליונה 

 ולתא ותחתונה היא הניקוד סגול חב"ד אלא ששם העליונה היא הטעם סג 

בקטנותה  בכללות הן בחי' נקודות הרצון בלבד כי המלכות    ' ג' דהיינו זמין והמתן וידום אבל חי )נ"ל לפי רבינו שגם בנקודה תחתונה יש ב 
 ( עומדת על בחינתה היסודית שהיא הרצון בלבד 

זור לעליון כמבואר בתיקונים עיין תורה לה אות א' דהיינו  התשובה ותשובה היא שהתחתון צריך לח כיון שהם ג' תנאי    לכאורה צ"ע   שסג
ה לאתר דאיתנטילת מתמן א"כ לכאורה    קתזרקא דאיזדרי  ולמה  בנקודה התחתונה  צריכים להיות  תנאים  ג'  הג'  כי  ונראה  בעליונה.    ן 

שר  צ"ל  יבין  ולפ"ז  ובינה  חכמה  הם  ואזנים  עינים  אלה  שמכוחם תנאים  המוחין  שהם  דהיינו  לדעת  וכבר    ומז  למקומה  חוזרת  המלכות 
ה שבכתר כפי הביטול שלה אליו.  וג'  -י יות לשם שמים מקבלת מלמעלה משם אה לה נתבאר לעיל שהכח לזה להכניע את כל מדותיה  

לו מו נקודות א  ביהושע מאיר  ע"י שמביט  תנינא שמשה  עב  תורה  ועיין  בחי' משה כדלקמן  סגול  הן  ידם  לו  תחזה שעל  ואתה  בבחי'  חין 
ובה. ואולי זה  העליון שנשים בתחתון לג' בחי' תש  של לשפלות וענווה עי"ש. נמצא שהסגול הרומז לתשובת התחתון ע"י ג' נקודות  זוכה  

 תחתון.  בחי' נה"י דעליון שנעשים חב"ד ב 
ֶאת    ו'פרק  ישעיה      שסד ָוֶאְרֶאה  הּו  יָּ זִּ עֻׁ ֶלְך  ַהּמֶ מֹות  ַנת  ְ ש  ּבִ ְונִ )א(  ָרם  א  ּסֵ ּכִ ַעל  ב  ֵ יש  עְֹמִדים  ֲאדָֹני  ָרִפים  ש ְ )ב(  ַהֵהיָכל:  ֶאת  ְמֵלִאים  ּוָליו  ְוש  א  ָ ש ּ
ש  ִמ  ֵ ַעל לֹו ש  ש   ּמַ ֵ ָנַפִים ש  ה ָפנָ  ּכְ ִים ְיַכּסֶ ּתַ ְ ש  ָנַפִים ְלֶאָחד ּבִ ִים ְיעֹוֵפף: )ג( ְוָקָרא ֶזה ֶאל ּכְ ּתַ ְ ה ַרְגָליו ּוִבש  ִים ְיַכּסֶ ּתַ ְ ש   ֶזה ְוָאַמר ָקדֹוש  ָקדֹוש  ָקדוֹ   יו ּוִבש 

ַא  נֻׁעּו  ַויָּ )ד(  בֹודֹו:  ּכְ ָהָאֶרץ  ָכל  ְמלֹא  ְצָבאֹות  ּפִ ְיהָֹוה  ַהּסִ ַהּקֹוֵר ּמֹות  ִמּקֹול  אוֹ ים  ָוֹאַמר  )ה(  ן:  ָ ָעש  ֵלא  ִיּמָ ִית  ְוַהּבַ ְטֵמא  א  ִאיש   י  ּכִ ִנְדֵמיִתי  ִכי  ִלי  י 
ָפַתִים ָאֹנִכי ּוְבתֹוְך ַעם ְטֵמא ש ְ  י ֶאתש ְ ב ּכִ ֵ ָעף ֵאַלי ֶאָחד   ָפַתִים ָאֹנִכי יֹש  ַויָּ ֶלְך ְיהָֹוה ְצָבאֹות ָראּו ֵעיָני: )ו(  ָרפִ   ַהּמֶ ְ ּוְבָידֹו ִרְצּפָ ִמן ַהש ּ ֶמְלָקַחִים  ים  ּבְ ה 

ַח:   ְזּבֵ ַהּמִ ָפֶתיָך ְוָסר ֲעֹוֶנךָ ָלַקח ֵמַעל  ה ָנַגע ֶזה ַעל ש ְ ִהּנֵ י ַויֹּאֶמר  ּפִ ע ַעל  ּגַ ר:  )ז( ַויַּ ּפָ כֻׁ ּתְ אְתָך  ענש על כך בפה רצפה נוטריקון רצוץ פה וכן  נתנבא שי   ְוַחּטָ
כלי פז()תשבע"פ רמז במלוא    מסופר ביבמות מטהוה שמשנשה ניסר אותו בפה כ ֲאדֹנָ     בשם  קֹול  ֶאת  ַמע  ְ ָוֶאש  ָלנּו  )ח(  ֵיֶלְך  ּוִמי  ַלח  ְ ֶאש  ִמי  ֶאת  ֹאֵמר  י 

ָלֵחִני:   ְ ָדעוּ אֶמר ֵלְך ְוָאַמְרּתָ ָלָעם ַהזֶּ )ט( ַויָֹּוֹאַמר ִהְנִני ש  ִבינּו ּוְראּו ָראֹו ְוַאל ּתֵ מֹוַע ְוַאל ּתָ ָ ְמעּו ש  ִ ֵמן  ה ש  ְ ד ְוֵעיָניו  ֵלב ָהָעם ַהזֶּה וְ : )י( ַהש  ָאְזָניו ַהְכּבֵ
ִיְר  ן  ּפֶ ע  ַ לֹו:   ָהש  ְוָרָפא  ב  ָ ָוש  ָיִבין  ּוְלָבבֹו  ָמע  ְ ִיש  ּוְבָאְזָניו  ְבֵעיָניו  ַויֹּאמֶ )יא(  ֶאה  ֲאדָֹני  ָמַתי  ים  ָוֹאַמר ַעד  ּוָבּתִ ב  ֵ יֹוש  ֵמֵאין  ָעִרים  אּו  ָ ש  ר ִאם  ֶ ֲאש  ַעד  ר 

ָממָ   ָדם ְוָהֲאָדָמה ֵמֵאין ָא  ְ ֶאה ש  ָ ש ּ ָבה ְוָהְיתָ ה:  )יב( ְוִרַחק ְיהָֹוה ֶאת ָהָאָדם ְוַרבָּ ּתִ ָ ה ְוש  ִריָּ ּה ֲעש ִ ֶקֶרב ָהָאֶרץ:  )יג( ְועֹוד ּבָ ֵאָלה  ה ָהֲעזּוָבה ּבְ ה ְלָבֵער ּכָ
ּה: ְוָכַאּלֹון אֲ  ְבּתָ ם ֶזַרע קֶֹדש  ַמּצַ ֶבת ּבָ ֶכת ַמּצֶ ּלֶ ַ ש  ר ּבְ ֶ  ש 

הלא אתם רואים נפלאותי    -וראו ראו  עים דברי מפי הנביאים ואינם נותנים לב להבין.  הלא אתם שומ   -שמוע    )ט( שמעו    -  דוד מצודות  
השמן  )י(  בהם:     ולהכיר  לדעת  לב  על  שמים  והאטי   -  ואינכם  השמן  הוא  בלבו  הנטוע  המובן  היצר  בדבר  וקצר  הבין  לבל  הלב  אל  ם 

זהו דרך מעשה היצר. הכב  פן יראה  אזניו לבלי שמוע והשהיצר הכביד    -ד  מאיליו כי  פן    -ע עיניו לבל יראה.  כשיראה  כי היצר חושב 
דעת היצר נוחה  בזה רפואת הנפש והיא הסליחה ואין    בעיניו וישמע באזניו ויבין בלבבו שלא עשה את הטוב ויעשה א"כ תשובה ויבוא לו

 עכ"ל.   ישאר חייב:מזה כי איננו דורש אליו לשלום ולזה מטמטם את הלב למען  

כאןהקוש  שלא   יא  אפשר  עיי   איך  מפרשים  יש  ובאמת  ישראל  בתשובת  הקב"ה  בחי'  ירצה  שזה  ג'  הלכה  פ"ו  תשובה  הלכות  רמב"ם  ן 
אבל  בפרעה  שנאמר  ליבו  ההפ   והכבדתי את  לפרש  ונדחקו  כך  ללמוד  רצו  לא  רש"י  הפשטנים  פרשו  וכן  במצודות  כנ"ל  מהמשמעות  ך 
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ב   ִיְרֶאה ְוׁשָ ָיִבין  ּוְלָבבֹו  ָמע,  ִיׁשְ ּוְבָאְזָניו  העני  .שסהְבֵעיָניו,  עיני ועומק  כי  לחכמהין  רומז  ואזנים    שסום 
דעת   ת הלבוהבנ  שסזלבינה  ית' מתבררת  שסחהיא  בו  ש  וכשידיעת החכמה שהיא השגה  עד  יודע הדבר בבינה 

ִחינֹות ֵהם   שיודע שצריך לקיימו אזי מבין לשוב אליו ית' על הדבר הזהמתחבר עימו באופן ו לׁש ּבְ ָ ׁשּ ְוֵאּלּו הַּ
ֶסּגֹו"ל  ת  ּדָ וְ ,  שסטְנֻקּדַּ הֶסּגֹול  ּמָ חַּ הנ"ל  א  זוהר  בתיקוני  מבואר  י  כך  ּקּונִּ ד  )תִּ ַהקְּ בְּ ז:ם  ה  רומז (  שע  מ  חמה  כי  

וסגול ר נֵ   ְינוּ , הַּ ומז לחב"דלשכל  ה   יּפְ ּמָ ְפֵני חַּ ּכִ ה  כאן ממוחין של הבעל תשובה    מׁשֶ עפ"י הנ"ל שמדבר 

   :ו של משהיה כולו שכל נראה שהכוונה למוח של יהושע שרוקן שכלו העצמי לגמרי עד שזכה שיה 

 
ת אמר להם כך  אור רי"ף על עין יעקב  ועיין תנדב"א פט"ז שבאמ מבטלת גז"ד עי"ש בי   מדת מכאן שתשובהורד"ק  עיין גמרא ר"ה יז: שלו 

   .כדי שמזה יתעוררו לשוב 

)י( השמן לב העם הזה    -ך ואמרת  חלק באור הענין )ט( ויאמר ל   -רק ו פסוק ט י על ישעיה פ   מלבי"ם עיין ביאור יפה של   שיעור    –וכו' 
)תיבת ואמרת    -לו  ראו )ואל תאמר( תדעו פן יראה בעיניו ושב ורפא  תבינו, )ואמרת( ראו  מוע ואל )תאמר(  הכתוב, לך ואמרת שמעו ש

מוסגר(.    הוא מאמר  הזה  נסוג אחור בעת  ובאו נמשך לכל הכתוב, והשמן לב העם  היה  כי לב ישראל  דבר  ר הדברים,  ההיא מקבל כל 
או    -יאמר להם בסתם שמעו שמוע    יעץ לו ה' שבעת יבא אליהם לדבר עמהם      חכמה ומוסר, ולא היו רוצים לשמוע לדבר הנביא כלל, 

ראו   שיבינו  ולא    -ראו  להם  שידעו    -יאמר  ד   -או  או  בינה  דבר  בדבריו  שנמצא  להם  יזכיר  אם  ומלראות,  כי  מהקשיב  ימאנו  ואם  עה 
אזניו יתן לבסוף  תרויח פן ע"י שיראה בעיניו וישמע ב   א בזה ח במה שישמעו או שיראו, אם לא יבינו וידעו.                 עז" תשאל מה ארוי 

)הגם  ג"כ  ויבין  לבו  על  נפשו.    הדברים  רפואה לחולי  וימצא  וישוב בתשובה  לזה(  נתכוין  יאמר להם  ובאר הטעם למה מצו שלא  ה שלא 
שה  ידי  על  כי  וידעו?  שגם  שיבינו  הסבה  הוא  זה  ושכל  חכמה  מכל  הזה  העם  לב  השע שמן  ועיניו  הכבד  שנמצא  אזניו  ישמעו  ובאם   ,

ויסתמו עיניהם מראו   בדבריך דבר חכמת אבל ע"י שתאמר להם רק שמעו שמוע ולא תאמר להם תבינו  ת,  בינה יכבידו אזניהם משמוע 
 ניו וממילא ובלבבו יבין וכו'.  ותדעו, פן יראה בעי 

ב  שסדר  תחלה )ומה  כי  הבנה,  שמיעה  ראיה  מהמו   דבריו  החושים  ראיית  ע"י  הבורא  את  הקבלה נכיר  ע"י  ואח"כ  ובריאותיו,  מעשיו    ן 
כמ"ש לקמן )פרק מ"ם(, הלא תדעו הלא תשמעו הלא הוגד מראש לכם. ע"כ סדר פן    הנמשכת מדור דור, ואח"כ ע"י מופתי השכל והדעת
 שגה(: או עכ"פ ראו ראו שהיא התחלת הה   יראה ישמע יבין. ותחלה סדר בהפוך שמעו שמוע

ולבבו  שסה  וישמע  ג'    יראה  הן  שהיא יבין  חכמה  בחי'  עין  כי  חב"ד,  ד   מדרגות  וקולטת  שרואה  העין  כמו  מבחוץ,  ידיעות  ברים  קליטת 
ומברר דבר מתו  בינה שהיא שמקבץ הדברים שקיבל  וי שלמים.  ושמיעה היא בחי'  שמע  ך דבר, כמו השמיעה שהיא לשון קיבוץ כמ"ש 

היא  השמיעה  כי  העם,  את  ה   שאול  והולך  שומע  אלא  כאחד,  שלם  דיבור  ומשפטים.לא  לתיבות  ומצרפן  ומקבצן  הוא      ברות  והדעת 
 לב שיתפעלו ממנו, דהיינו שגם יתנהג בהתאם למה שהבין  שחותם הדבר ומאיר אותו למידות שב 

תשו   -  ויבין ושב  שםמשמע  נקט  ה'  אות  סב  תורה  ועיין  בהבנה  תלוי  להת  בה  להבין  שהתחיל  בדניאל  שתשובה  לשה"כ  ידוע  וכן  ענות 
ה אנא זמין  -ם אבי מקבל מעולם הבינה ולעיל נתבאר שמאיר שם הכתר שנו שהסיעתא דשמיא שמקבל הבעל תשובה  עולם הבינה דהיי 

ור בבחי' המתן ובזיונות  שפוסח על המדרגות( ומיד אח"כ מאיר בבחי' אח למהוי ותחילה מאיר ביושר להתלהב לשוב )בבחי' אור של פסח  
 מי הספירה(  )בחי' י 

לומר ולהעיר   שייך  לא  חכמה   שע"כ  כי  לשוב  מבין  לשוב אלא  מעצ   שנתחכם  שמבין  היא  תשובה  ואילו  מבחוץ  הבא  דבר  דבר  היא  מו 
תחיל  לגבי  שייך  לא  לשוב  יודע  לשון  גם  עוד  מבחוץ.  שקיבל  הדברים  בה מתוך  הבקיאות  דהיינו  ההמשך  לגבי  אלא  התשובה  מתן  ת 

 ה באחור.  -יו מלמעלה ע"י שם אהי ובעליות וירידות שמביאים על 

ההמשך צ"ל בחי' דעת ואילו פן יבין ושב    נה ולפ"ז פן יראה וישמע היינו חכמה ובינה וא"כ ידוע עינים ע"ש החכמה ואזנים ע"ש בי וצ"ע  
 שוב היינו בינה.    

 ה"פ ותפקחנה עיני שניהם כמו שפרש"י ע   שסו

ך אזנים מצרץ הברות ששומע ומחברן  דבר מתוך דבר וכן נוק' שבונה הוולד כ   פרטים ובונה מהם קומה כגון מביןמקבצת ה   כי הבינה   שסז
 מע שאול את העם יבה ומשפט ומבין לכן שמיעה לשון צרוף כמ"ש וישלת

ב   כי דעת הוא ממוצע   שסח והמידות בלב וכשמבין  ו הלב המביא  ליבו מה שראה ושמע דהיינו שכבר גרם להתפעלתבין השכל למידות 
 לעשיה זה מכח הדעת.

יא  טעם סגול ועפ"י המבואר כאן אולי רומז שתשובה ה וידוע שתמיד אחרי זרקא יש    ˜ם זרקא  שתשובה היא בחי' הטע   ועיין תורה לה   שסט
ועיין תיקונים דף קי. שנקודה עליונה של א' מתחלקת   והיא בחי' הטעם ע"י הטעם סגול כנ"ל.  ויוד    לג' טיפין בחי' מוחין דאריך  סגולתא 

וכן מבאר  אבל בפשטות רבינו לא מדבר מהטעם סג   מוחין דז"א היא בחי' הניקוד סגול.     התחתונה ג' טיפין   ולתא אלא מהניקוד סגול 
לתשובה עיין שער רוח הקדש להאריז"ל שמבאר  והקשר של סגול    אריך(   א)וכן האדם היושב על הכסא הוא ז"א ולקוד סגול דקסא.  לקמן שהוא הני 

 .  ל ותכוין בו שהיא הויה בניקוד סגו חסד  ן כי ימינך פשוטה לקבל שבים ימין הוא  בתפילה על רשע שישוב צריך לכווי ש

לו  החזיר את הרשע בתשובה, והוא להר"מ אלשיך זלה"ה על אודות בנו, שנשתמד ולמד  יחוד א' ל   -דף כד עמוד ב    -שער רוח הקודש  
ו לתורתך שבתפלת  כבר ידעת, כי ברכת השיבנו אבינ          ובה, והועיל לו ושב לדת ישראל: מורי זלה"ה שיכוין ליחוד הזה להשיבו בתש

לה זו קודם החתימה, ירמ"י או"א, שתחתור חתירה מתחת כסא  תשובה, ולכן בהגיעך בברכה זו בתפלתך, תאמר תפ   י"ח היא בבינה הנק'
בתשובה וקבל  פב"פ,    כבודך,  בא"י  את  שבים,  לקבל  פשוטה  ימינך  תכוי כי  ימינך  ובמלת  בתשובה,  ימין.  הרוצה  הנק'  החסד.  ספי'  אל  ן 

בה  א   ותכוין  ד'  בסגול כל  נקודה  הוי"ה  שם  ידוד שהיא  ת  ותיותיהם  ולכן  בינה,  עם  נקשר  בינה  והנה החסד  עם  ולחבר החסד  כוין לקשר 
   וכים יחד: נק' חסד, כדי לקבלו בתשובה הנקרא בינה, הסמ הנק' ימין ותשובה, ותכוין שיפשוט יד ימינו ה 

,  א שם עב שהוא בחסד שמהם יוצו' ו' מן ו'יסע ו'יבא ו'יט  , ואיהו ו'  במספר קטן ח"י חושבניה  ג"ת  שבחסד הכולל חסגל    -דף ז:    הקדמת התקונים   שע
דהיינו חמד  , ותיבה הא אינון חמ"ה  לשון חמדה וסגולה ואיהו חמ"ד  , וארבע אתוון מן סגו"ל  דהיינו חי ועוד ג"פ י' ח"ם    ותלת נקודין י' י' י' איהו

טפת חסד דאבא המתחלקת לג'  א לרמוז שג' נקודות הסגול רומזת על  וב:  כי משה אחוז בת"תני משה כפני חמה  , פ הכולל הם חמה שהיא שמש שבת"ת עם  
 ' חסדים דחג"ת שהם עיקר ז"א. טיפות שמהם נתקנים ג
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 ואות 
 כוחם בה מפרשים ניסו: בסיפור סתום.  והרר בר חנה בגמ' בבא בתרא דף עגזו רמז רבה בכל המבואר בתורה 

אולם רק רבינו מבאר הדברים בשם אמרם כפי שגילה לו רבב"ח בעצמו כמבואר בחיי מוהר"ן  דבריו,לבאר 
 סימן ה'. 

רּוׁש   ְוֶזה ר    ּפֵ ּבַּ ָאמַּ ה  ּבָ חָ רַּ ר  ּבַּ ִזיְמנָ ר  ְזִלינָ ָנה:  אַּ ֲהָוה  א  ּדָ חַּ ִמְדבָּ א  ּבְ ָרא, ן 

ּדִ  ֵזי  ּוָ אַּ ֵני  הַּ ֲחִזיָנן  ִמיִטיןוַּ ַּ ְד ּגַּ   ׁשְ ִמׁשּ ְיהּו  ְיהוּ פַּ ָחא   ְוָקא,  ְמּנַּ ׁשְ מַּ ּדְ ֲחֵלי  נַּ י  ְגּדֵ נַּ
יָנא ְלהּו: ִאית ִלי ּמִ ְיהּו. ְואַּ ּדָ   ִמּתּותַּ ָאִתי? חַּ ְלָמא ּדְ ְיכּו חּוְלָקא ְלעַּ ְליָ ִמּנַּ א  א ּדַּ

ְטמָ  א  ִלי אַּ ּדָ ְלָיאא, ְוחַּ י ֶאְלָעָזר, ָאמַּ י ֲאָתִאי ְלקַּ ְדָפא. כִּ ּגַּ   ִלי  ּדַּ ּבִ רַּ יּה ּדְ ר ִלי:  ּמֵ
ָראֵ ֲעִתיִד  ין:ל לִ ין ִיש ְ ּדִ ן ֲעֵליֶהם ֶאת הַּ    ּתֵ

  
ּבַּ  ׁשְ     "םרַּ

ִמיִטין ׁשְ ְיהּו    ּדִ ְדפַּ ֶהם    ָנְפלוּ ּגַּ ּלָ ׁשֶ ׁשּומָ נֹוָצה  ְלָיאן:  ֵמרב  יּהַּ   ּדַּ ִהְגּבִ ְדָפא  ּגַּ נָ   ִלי  ּכָ הַּ ֶזהּו  ִלי  ז  ָרמַּ ף, 
ָלבוֹ  ֶלָעִתיד  ןא:  ֶחְלְקָך  אָתם    ִלּתֵ ּטָ חַּ ּבַּ ׁשֶ ין  ּדִ הַּ ֶאת  ב מִ ֲעֵליֶהם  ּכֵ ר  ׁשִ מָ   ְתעַּ עַּ צַּ ָלֶהם  ְוֵיׁש   , יחַּ

ֲעֵלי ת ׁשּוָמָנן:-ּבַּ ִזין, ֵמֲחמַּ ּוָ ים, ְלאֹוָתן אַּ ּיִ    חַּ

  –ב"ם תרגום על פי רש
אלרבב  ואמר וראינו  במדבר  הלכנו  אחת  פעם  שנפ"ח  אווזים  שומן,   ה  מרוב  נוצותיהם  שמן   ונמשכולו  נחלי 

מוז לי שזהו  לי רגל ואחד הרים לי כנף, לר  א, אחד הריםמכם( חלק לעולם הב)לי    ,  ואמרתי להם, ישמתחתיהם
ישראל   עתידין  לי  אמר  אלעזר  רבי  לפני  באתי  כאשר  לעוה"ב.    אחלקי  עליהם  שבגללתת  הדין  צער ת  ל 

 ב משיח.האווזים משומנן מתעכ

 

 רבינווש פיר
)במדבר(  הולכים  היינו  )או  אמר רבב"ח פעם אחת  וראינו  ענווה,  לחזולחקור במדה הטובה של  כמים ים( רמז 

ים  גדפייהו( שעוזבים ואינם משגיחים על המצה ומריבה דהיינו מחלוקת ובזיונות שמבזין אותם, ושומע  )דשמיטן 
וא  וישמן תיקה.  )משמנולכן נקראים חכמים ע"ש הש  ינם משיבים,חרפתם  כיוון שמחזיקים עצמם בבחי'  ייהו( 
 ,ים בשביל תשובה על עוונותיהםבעט לכן שותקישורון וי

"השמן לב העם הזה פן    הפך הכתובא התשובה בג' בחי' דהיינו שיראה וישמע ויבין וישוב,  לוישמן הו)והתיקון  
 ין ושב(. מע ולבבו יבובאזניו יש  יראה בעיניו

  מן כי שמן בו מושחים ים שהוא בחי' נחלי ש כי ע"י ששתקו זכו לכבוד אלוק  א מתחותייהו( )ונגדי נחלי דמשח 
חלק לעוה"ב, אחד הראה לי  ממדתכם שעי"ז יהיה לי ותם האם יש לי מכם  ושאלתי א   את המלכים להמליכם. 

י בכנף לרמוז ל זכיתי.  ואחד הראה לי    זביחת היצרינו  תחתונה דהי  ברגלו לרמוז לי שע"י שיש לי בחי' נקודה
 כיתי. מך אל תחקור זיינו במכוסה משע"י שיש לי בחי' נקודה עליונה דה

 ל באי עולם.    בחי' אדם היושב על הכסא וידונו כ ישראל יהיו אמר רבי אלעזר לעתיד 
 
  

ךְ  ָהלַּ ֲעָנָוה   ׁשֶ ל  ׁשֶ ּטֹוָבה  הַּ ה  ּדָ ּמִ ּבַּ ֲחקר  ר  אָ ׁשֶ דהיינו  ,  שעאלַּ ְדּבָ ּמִ ּכַּ ְצמֹו  עַּ ים  ֵמש ִ כמו    שעבָלדּוׁש ָדם 

ּכל  ,(שעג ) בגמרא    שאמרו הַּ ין ָעלָ   ׁשֶ ׁשִ ה  ענונוים כי  דהיינו ע  ,שעהֲחָכִמיםרבה בר בר חנא  . ְוָרָאה  שעדיו ּדָ

 
המבוארת בתורה ז' והמבוארת    מלך בשם ר"א חשין( ששם בהמשך הגמ' דף עד. בשתי המעשיות שסיפר אחת  )מעדני   ראיתי מעירים   שעא
הרי  שתק וקיבל הבזיון באהבה. ואם יש סדר למעשיות    זו אותו וכינו אותו חמור עי"ש. והוא רה ח' בשתיהן סיפר אותן לחכמים והם ביבתו 

 ם שסיפר אח"כ.  אחרי שנודע לו המבואר כאן קיים זאת בשני הספורי 
מי   -  כמדבר לדוש   שעב הגדרת  ולא  התוצאה  זה  לכאורה  להגדיר צ"ע  נראה  שיותר  הענווה  יצא  דת  לא  מעלתו  אף  שסובר שעל  כמי  ה 

 וחרפה.     ו כלל וממילא לא מגיע לו יותר מבוז  חובת

י כְּ   -עיין תורה רעז    -לדוש   ִ ַהכֹּ "ְוַנְפש  ֶ מֹו ֶהָעָפר ש  ְהֶיה", ּכְ ל ַהּטֹובֹות ֲאִכי ָעָפר ַלּכֹל ּתִ ין ָעֶליָה, ְוִהיא נֹוֶתֶנת ָלֶהם ּכָ ִ ש  ה ְוָזָהב וְ ל ּדָ ִתיָּ ְ ֶכֶסף  ָלה ּוש 
ים ָרעָ  ִ ש  ֵהם חֹוְלִקים ָעָליו ּוְמַבּקְ ֶ י ש  מֹו ֵכן ַאף ַעל ּפִ ל ַהּטוֹ ַוֲאָבִנים טֹובֹות, ַהּכֹל ָהָיה ִמן ֶהָעָפר, ּכְ ה ָלֶהם ּכָ י ֵכן ֵיָעֹשֶ מֹו ֶהָעָפר  תֹו, ַאף ַעל ּפִ בֹות, ּכְ

"ל:  ּנַ    ּכַ

רק  מבואר שם גם   לא  הענוה  כעפ   ששלימות  טובה  להם  מחזיר  עוד  אלא  עליו  הדשין  עלבון  אבנים  ששומט  וממציא  פירות  שמגדל  ר 
 .רות זהב לכל הדשין עליו טובות ועפ 

תנה וממתנה  וממדבר מ   (במדבר כ"א ) יב  : לא תתיב אכרעיך עד דמפרשת לי הני קראי, מאי דכתא( )רב יוסף לרב   אמר ליה   עירובין נד.  שעג
ומבמ במות  ומנחליאל  ה נחליאל  עצ   -גיא.  ות  משים  אדם  אם  ליה:  בו  אמר  דשין  שהכל  זה  כמדבר  וכיון    -מו  במתנה,  לו  ניתנה  תורה 
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כמבא  חכמה  ע"י  קצזהיא  בתורה  ת    שעור  ִחינַּ ּבְ ֵזיְוֶזה  ּוָ לחכמה,  אַּ רומז  אוז  מוֹ   כי  ֲחָכֵמינּו,    ּכְ ָאְמרּו  ׁשֶ

לִ זִ  נז:(ְבָרָכה  ְכרֹוָנם  ָרכֹות  ּבַּ רֹואֶ הָ   שעז)ּבְ ז  ּוָ אַּ ה ה  ּפֶ ְיצַּ המדמה    שעטְלָחְכָמה   שעחֲחלֹום  במדרגת  כי 

  . שנקרא אוזהחכמה נדמית לעוף  ולט בזמן השינה אזי שש

ִמיִטין ׁשְ ְיהוּ   ּדִ ְדפַּ מֹו ׁשֶ   שפּגַּ ֲחלֶקת ּוִבְזיֹונֹות, ּכְ ִחינַּת מַּ "י: נֹוצֹות, ֶזה ּבְ ׁשִ ֵרׁש רַּ תּוב  ּפֵ ָבִרים )ּדְ ּכָ

ֲאָנׁשִ   כ"ה( צּו  ִיּנָ י  ְיניםּכִ הַּ ֵאין  ,  ׁשֶ יִחיןּו  ּגִ ׁשְ ּוִבְזיוֹ   מַּ ֲחלֶקת  מַּ ל  אֹותָ עַּ ין  זִּ בַּ ּמְ ׁשֶ ְוׁשֹוְמִעים נֹות  ן, 
ָתן   ׁשֵ ֶחְרּפָ ל  ְועַּ יִבים.  ְמׁשִ ֲחָכִמיםְוֵאיָנם  ִנְקָרִאים  ִתיָקה  ְ ׁשּ הַּ י  שפאם  ּכִ ָחְכמָ   ג(פ")ָאבֹות  ,  לַּ ה ְסָיג 
ִתיקָ     שפבה ׁשְ

 
במתנה   לו  שנחלו    -שניתנה  וכיון  נחליאל.  וממתנה  שנאמר  אל,  ל   -אל  נחלו  מגיס  ואם  במות.  ומנחליאל  שנאמר  לגדולה,    -בו  עולה 

   עיהו מ'+ כל גיא ינשא.דוש ברוך הוא מגביהו, שנאמר +ישהק   -ילו, שנאמר ומבמות הגיא. ואם חוזר בו  הקדוש ברוך הוא משפ 

יצ   להעיר  את  לגביו כשהלך לעקוד  ואפר  ואנכי עפר  ולוט שאברהם שאמר  בעוה"ז באברהם  מצינו כה"ג  מבואר  היכן  בהר המוריה  חק 
ומשהגיע עמק  היה  לשם  שהגיע  והיי   שעד  הר  נעשה  לשם  כל  אברהם  לגביו  לדוש  כעפר  עצמו  שעושה  מי  לוט  גיא  נו  ולעומתו  ינשא 

סו  באנשי  ועמק  שבחר  המוריה  הר  מאד  לזה  זה  סמוכים  ושניהם  בעולם  הנמוך  המקום  שנעשה  הגיא  מבמות  נהפך  אצלו  הרשעים  דם 
 סדום.

שה היא בתבואה שזה בוודאי אין במדבר שדייקא על שם זה  הרי במדבר אין בני אדם לדוש וכ"ש שסתם די צ"ע    -  ליו כל דשין ע שה   שעד
ום כמדבר ועל כן לא מקפיד על  חוד ולדוש לחוד דהיינו שמחזיק עצמו כל ין שם תבואה. ונראה דלצדדים קתני ומדבר ל נקרא מדבר שא 

 שמדבר הכוונה שמופקר שלכל יש רשות לדוש בו.     עליו. ועיין בן יהוידע שכתב לפי רש"י הדשין  
היא  שה יינו  דה   שעה  ענוה  כי  לענוה  זכו  דייקא  והם  חכמה  ומצא  ענוה  לחקור  ששרש  לך  ידוע  וכן  קצז  בתורה  כמבואר  חכמה  ע"י  רק 

נוטריקו הביטול הוא בחכמה שנקראת רחוק בתורה מ' תנינא כי החכמה היא לתפוס שהאמת רחוקה ממני וכן ידו  ן כח מה מה  ע חכמה 
 כוחי   

ובע מהחכמה עילאה  עצמו גם היכן שלא צריך ונ"ל הכוונה כי צריך שהמיעוט יהיה נשממעט    "ש שבלא חכמה היא ענוה פסולהעי   שעו
יד  שהיא מה כוחי להשיג במופלא דהיינו שמחזיק עצמו מגושם שתמיד חסר תיקון ותופס שכל המניעות ממנו ית' לתקנו, ממילא שמח תמ 

שלא יפגע במדת העזות דקדושה אלא רק יכניע העזות  באופן    או שהוא חשוב ממשהו אבל הכל   לא מחזיק שמגיע לו משהו בהם וממילא  
 ן בתורה כב שחוט השערה מפריד ביניהן.דסט"א ועיי

, ספר  מה, ספר יחזקאל קנה, בא על אחותו, אווז, של   -אחרי סה"כ ט' דברים שהרואה אותם בחלום יזכה לחכמה   עי"ש דף לפני ודף  שעז
 רבי, בן זומא.משלי, ספר קהלת,  

 דהיינוכבוד אלקים   ריך להמתין הרבה עד שזוכה לתשובה להשיב נפשו ומלכותו לחכמה כנ"ל שצ יצפה דייקא    שעח

זה דרבב"ח בב"ב עג:       עי"ש בגמ'  שעט   והנראה כלפי מ"ש פרק הרואה דכתיב חכמות בחוץ תרונה. ועיין מהרש"א בביאורו על מעשה 
בח  אווז  ח הרואה  שנאמר  לחכמה  יצפה  שלום  למדנו  מזה  תרונה  בחוץ  לקול כמות  רב    יש  בסוטה  נמי  ואמרינן  חכמה  דבר  אווז  וצפצוף 
א קם מאה אווזי בזוזא ולא מבעי רב חסדא זלזל בה אי בעי אווז בזוזא ולא אשתכח תלה אווז בשיעור הזוז כמ"ש בחולין  הונא בטיל זמר 

בד  דידה  ריאה  בזוזא  ד אווז  בזה  כוונתו  מ '  יותר  האווז  לקנות  דד אין  חושבן  ואווזא  וזוזא  כחוששוייה  מקום  ין  שם  והריאה אשר  דדין  בן 
מקום ומקור קול החכמה והפטפוט כמ"ש ולזה אמר רב הונא בטיל זמרא שהוא קול האיסור כי הקול    שהקול יוצא ממנו שוה ד' כי היא 

זכה לקול החכמה דק  וע"כ  זל אי מאה אווזי ב יהיה לאדם ללמוד החכמה  וההיפך רב חסדא  בזה וקיים קול האיסור וע" זוזא  ר  כ נתייק זל 
שתרבה הדעת והחכמה כי כולם ידעו דעת ה' מקטנם ועד גדולם וילכו    האווז יותר מכדי שוויה דאפילו בזוזא לא משתכח ולזה לעתיד 

שזכה כמו    ני ושכלי ע"ש החכמה למי ול בהם דבר רוח במדבר כמו אבותינו להשיג שם במושכלות ואמר שיתן להם הש"י ב"ה אווזים לאכ 
]ו[מו יו במדב שניתן לצדיקים השל  בו בפרק י"ה בשומנן דהוי כצפורתא  ותפח והוה מלא כו'. על  ר לאבותינו שהפליגו  תבינן לה בתנורא 

. וה"נ נהרא  נהרי דמשחא כו' שם נהרא דמשחא דחזא מתותייהו הוא רמז לתענוג נפשי ורוחני כמ"ש בתענית דהראו לו לר"א בן פדת י"ג  
 .נפשי   ווז הוא רמז למושכלות ותענוגדמשחא של א 

ז' מידות שהן נקודה  עוד כי אוז הוא א' לשון חכמה כמ"ש באיוב אאלפך    ואולי אפ"ל  ז' בחי'  ו' בחי' מחיצה  חכמה והיא נקודה עליונה 
 תחתונה ועל כן יצפה לחכמה כי אוז רומז לא' המאיר חכמה בז' מידות.

ולשון חרוף וגידוף.  ועיין מי הנחל שתירץ כיון  שגדפייה רשב"ם, במקום לדרוש כפשוטו    לדרוש מריבה עפ"י פירוששרבינו בחר    "עצ   שפ 
 כלפי מעלה ועל זה אסור לשתוק.שגידוף הוא  

 שהרי לא שתקו לגמרי אלא רק למחרפיהם. ובאמת צ"ע לאיזה שתיקה הכוונה שהיא הסייג וגדר להחכמה עילאה.  צ"ע   שפא

תיקה היא בחי' סובב לחכמה. ונ"ל לבאר יותר כיצד  כיצד הש ליו הוסיף ביאור בהגה ומבאר  כאן ביאור בסוגרים וע   ף מוהרנ"ת הוסי   שפב
שומ  כמבואר  השתיקה  מסתלקת  חכמתו  הכועס  שכל  כיון  בוודאי  התשובה  בתחילת  כי  המדריגות,  בכל  ממש  בפועל  החכמה  על  רת 

בנדר  כמבואר  טפשות  ומוסיף  סו:  שי בפסחים  נמצא  כב:  שהי ים  למחרפיו  וישתוק  שומ דום  והכבוד  הכעס  יצר  זביחת  ת א  שלא  סתלק  ר 
לדוש בלא שום קפידה ועוד מלמד זכות ועוד מיטיב למחרפיו כמבואר  חכמתו. וככל שעולה במעלת השתיקה שגם עושה עצמו כמדבר  

דבר הבא    אותו עניו. כי חכמה היא מה שהיא שעושה  לעיל שכל זה בנין מדת הענוה והעניו נקרא חכם כנ"ל א"כ בודאי ששומר על החכ 
שמ  הכלי  וכפי  כן  מבחוץ  ב כין  שעולה  ככל  ממילא  אותה  מאבד  כן  בכלי  הפגם  וכפי  הלחכמה  בכל  זוכ  גם  שתיהיה  השתיקה  מעלת 

ה שבעצמו מבין  פנמיותו ומדותיו כן עושה כלי יותר שלם לחכמה. דהיינו שדייקא לגבי חכמה שייך סייג אבל לגבי בינה כיון שהיא מד 
השתיק  אין  דבר  מתוך  מפדבר  היותר  לכל  אלאל  לה  סייג  לה ה  הוא    ריעה  בדיבור  דווקא  דבר  כשמברים  שלהפך  רנראה  יות  ובאמת 

ר יותר טוב וכן הבינה מדת הנוק' שהיא חוה בחי' דיבור דייקא וכמבואר בתורה יט.  עוד גם עפ"י המבואר לעיל שהשתיקה היא גם  מתבר 
יקה הזו מלחקור במופלא היא  צא שהשתה שמשיג שאין בכוחו להשיג נמ עיל שזה בעצמו גדר החכמ וכפי שנתבאר ל   לא לחקור במופלא 

 עצמה.   שומרת ותנאי לחכמה והיא החכמה ב 
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ִחי ִתיָקה ִהיא ּבְ ְ ׁשּ י הַּ ֶתר*[]ּכִ ת ּכֶ  .  נַּ
ל עַּ י  ִלְתׁשוּ -*)ּכִ זֹוִכין  ִתיָקה  ְ ׁשּ הַּ ֶתר ְיֵדי  ּכֶ ת  ִחינַּ ּבְ ִהיא  ׁשֶ "לשפגָבה,  ּנַּ ּכַּ בְּ ,  ְוֶזה  ָחכְ .  לַּ 'ְסָיג  ֶזה  ִחינַּת:  ְיָקא,  ּדַּ 'ְסָיג'  ִתיָקה'.  ׁשְ ָמה 

ְסיָ  ת  ִחינַּ ּבְ הוּא  ׁשֶ ֶתר,  ּכֶ ת  ִחינַּ ְוָגֵדר  ּבְ בָסִביב,    יבָסבִ ג  ּבֵ סַּ ּמְ ְכּתִ   ׁשֶ עֲ וּמַּ וּמַּ ְוזֶ טִ יר  ָחְכָמה,  הַּ ֶאת  חִ יר  ּבְ הוּא  ׁשֶ ֶתר,  ּכֶ הַּ ְסָיג,  ה  ת  ינַּ
 ְ ׁשּ ה ֵמהַּ ֲעש ֶ ּנַּ נַּ ִת "ל. ְוֶזה ִתיָקה, ּכַּ ָחְכָמה ׁשְ "ל(.  וּ: 'ְסָיג לַּ ּנַּ  יָקה', ּכַּ

יןְוֶזה ְלׁשֹון   ִמּטִ ׁשְ תּוב  ּדִ ּכָ מֹו ׁשֶ בָ , ּכְ ה ָידוֹ   שפדִרים ט"ו( )ּדְ ֶ ׁשּ ל מַּ עַּ ל ּבַּ מֹוט ּכָ   מו שבסוף דהיינו כ  ,ׁשָ

ך  ירו צריע"י חב   המלווה לוותר ללווה על חובותיו כך המבוזהשמיטה יש שמיטת כספים והתורה ציוותה על  

ע  ותר למבזה לו ּלא ִיְתּבַּ ְינּו ׁשֶ  .   ֶעְלּבֹונוֹ הַּ
  

רּוׁש  ְוֶזה ְיהוּ ּפֵ ְמּנַּ ַּ ׁשוֹ  ִמׁשּ נְ  ןִמּלְ מַּ ת ּתָ ָעִביתָ ׁשָ ר: ֵמֲחמַּ לֹומַּ  , )ּכְ
  

 [עמוד ז:]
 

ת  ׁשֶ  ְבִחינַּ ּבִ ְצָמן  עַּ ל"ב(אֹוֲחִזין  ָבִרים  ָעִביתָ   )ּדְ ְנּתָ  מַּ יצה"  ׁשָ בעלי  עצמם  שאוחזים  גדול דהיינו  ר 

אותושצרי  לזבוח  ִביל  כים  ׁשְ ּבִ ְינּו  הַּ ֶחְרפָּ   ֶזה(,  עֹוש ִ ׁשֹוְמִעין  ֶזה  י  ּכִ יִבים,  ְמׁשִ ְוֵאיָנם  ִביל  ָתן  ׁשְ ּבִ ין 
ל ֲעוֹונ ׁשּוָבה עַּ מוֹ ֹותָ ּתְ תּוב  ם, ּכְ ּכָ ם( ׁשֶ רּון".    )ׁשָ ן ְיׁשֻ מַּ ׁשְ ּיִ ֵמן  וַּ ׁשְ ִחינַּת הַּ ן   ֵלב)ּבְ כּו', ְוָאְזָניו כּו', ּפֶ

ה ֶאה כּו', ׁשֶ ִיְר  לׁשָ ׁשְ ׁשּוָבה ָצִריְך ִלְהיֹות ּבִ ּתְ ָנִאים אֵ הַּ  ּלּו(.   ּתְ
  

י ְגּדֵ ֲחֵלי  ְונַּ ׁשְ   נַּ מַּ ִמּתְ ּדְ ְיהּו  ָחא  ְינוּ חּותַּ ל  הַּ ִת ְיֵד -עַּ ְ ׁשּ הַּ אֱ יקָ י  ְלָכבֹוד  זֹוִכין  הּוא  ה  ׁשֶ לִקי, 

ׁשֶ  ִחינַּת  תּוב  שפהןמֶ ּבְ ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ מ"ה(,  ים  לִּ הִּ צֶּ )תְּ ְבּתָ  "ָאהַּ ּתִ   שפוֶדק :  נָ וַּ לש ְ ע, עַּ ֶרׁשַּ ֲחָך"-א  ְמׁשָ ן  , שפזּכֵ
ת   ִחינַּ ם כ"ד(  )ְוֶזה ּבְ בֹוד" ש  ּכָ שמושחין בו  אשון לימד ששמן הוא בחי' השמן  שפסוק רדהיינו    שפח: "ֶמֶלְך הַּ

    :חי' כבודלכים ופסוק שני לומר שמלכות בחי' כבוד נמצא שמן במ
  

 
הקודם לחכמה והוא בחי' דביקות בו ית' ששומר על השגת החכמה השגת מה כוחי שמשיג שאין בכוחי להשיג מכח    כתר בחי' הרצון   שפג

 שיג עד כמה גדול הדבר שמבקש.חדים שמ שבבחי' ויהי בעיניו כימים א   מהריסה ע"י גודל הרצון  לו שעוצר עצמו  ההמתן שיש
י ָקָרא  )ב( ְוֶזה ּדְ   ראה טו   דברים   שפד ֵרֵעהּו לֹא ִיּגֹש  ֶאת ֵרֵעהּו ְוֶאת ָאִחיו ּכִ ה ּבְ ֶ ר ַיש ּ ֶ ה ָידֹו ֲאש  ֵ ַעל ַמש ּ ל ּבַ מֹוט ּכָ ָ ה ש  ִמּטָ ְ ִמ ַבר ַהש ּ ְ ה ַליקָֹוק: ש   ּטָ
ל  עפ"י הזוהר ששמן משחת קדש הוא השכל וכן בתורה ס' ועוד שהשכ ורה ד'  הכבוד הוא חכמה עילאה עיין תמה שבארנו ש  גם עפ"י   שפה 

 יל המח ע"י השמנים העולים מן הגוף.באדם הוא כמו שלהבת הנר הדולר בפת

כאן נמשל לכבוד  ינו ליצה"ר ואילו השמן  הוא אותו שמן שבגללו נשמטו גדפיהו שהוא נמשל לשומן שמכסה על הלב דה   צ"ע כי במשל 
 גי שמן ובמשל הם סוג שמן אחד  שני סו   א"כ בנמשל הם 

להיפך היה ענווה שהיא ע"י שמן משחת קודש דהינו חכמה    ן על הלב אלא רק החזיקו עצמם כך א"כ הרי לא היה להם שומ   אבל באמת 
 והוא אותו שמן משחת קודש כבוד אלקי 

ע, אהבת לצדק את בריותי ותשנא  תשנא רשאברהם )תהלים מה( אהבת צדק ו א"ל הקב"ה  פסקא ט'  מט    )וילנא( פרשה   בראשית רבה   שפו
חבריך מנח ועד אצלך י' דורות ומכלם לא דברתי עם אחד מהם  אלהים אלהיך שמן ששון מחבריך, מהו מ רשע, מאנת לחייבן, ע"כ משחך  

 אלא עמך, ויאמר ה' אל אברם לך לך.
ָיֵרְך גִּ )ד( ֲחגֹור חַ   תהלים מה   שפז ָך ַעל  ְוַעְנָוה ֶצֶדק וְ )ה( וַ   ּבֹור הֹוְדָך ַוֲהָדֶרָך:  ְרּבְ ַבר ֱאֶמת  ְיִמיֶנָך:  )ו(  ֲהָדְרָך ְצַלח ְרַכב ַעל ּדְ יָך  תֹוְרָך נֹוָראֹות  ִחּצֶ

ְסֲאָך ֱאלִֹהים עֹוָלם ָועֶ  ּכִ )ז(  ֶלְך:   ַהּמֶ ֵלב אֹוְיֵבי  ּבְ לּו  ִיּפְ יָך  ְחּתֶ ּתַ ים  ַעּמִ נּוִנים  ְ בֶ ש  ֵ ֹר ש  ִמיש  ֶבט  ֵ ַמְלכּוֶתָך:  )ח( ָאַהבְ ד ש  ן  ּתָ צֶּ ט  ּכֵ ע ַעל  ַ ֶרש  ָנא  ש ְ ַוּתִ ֶדק 
ֲחָך ֱאלִֹהים ֱאלֹהֶ  ָ ֹון ֵמֲחֵבֶרָך: ְמש  ש  ֶמן ש ָ ֶ  יָך ש 

 כל לשון גדולה נופל עליה לשון משיחת שמן כדת המלכים:   -)ח( משחך וגו' שמן ששון    -רש"י  פ

ילה שמן ומצטט את הרישא אהבת  ט את המ אלקיך שמן ומדוע רבינו משמי   הפסוק על כן משחך אלקים לכאורה היה צריך להביא מ   צ"ע 
 יבה שזכה לשמן לכבוד אלקים וצ"ע ת צדק ושנאת רשע היא הענווה והיא הס צדק ותשנא רשע  משמע מזה שאהב 

מר לעיל בפסוק ה  לו השכר שניתן על מה שא )מובא מעם לועז אות פ( שהפסוק הזה מדבר מענווה כי כאן מבאר    ועיין פירוש הר"י חיון
 שע כי הרשע הוא היפך הענווה עי"ש.וה צדק וכו' וכאן כשאומר צדק הכוונה לענווה צדק וכן תשנא ר אמת וענ רכב על דבר  

לבחי' אדם  ו  שזכה  על  גם  שמרמז  לעולם אבל אפשר  ולזרעו  לו  המלוכה  לכסא  שזכה  הכוונה  בפשטות  כסאך אלקים  ז  בפסוק  גם  עיין 
 פרשים על מלך המשיח ך ויש מ ור הזה יש מפרשים על דוד המל היושב על הכסא  כי המזמ

ה על כן משחך אלקים למלך וכל המשיחות הן כמין כ  א מלך הכבוד שזה בחי' כבוד אלקים וז כי שם כתוב ד' צבקות הו   מי הנחל עיין    שפח
ן כי  המשל לאחד שבא לקנות אפרסמו   זוכה על ידה לכבוד מביא וכמין כתר שזה בחי' כתר בחי' כבוד המב"פ אות ב' וע"כ לענין תשובה ש

 ן הוא בחי' נחלי משחא הנ"ל שזה בחי' כבוד.שמ 



 79.ח  -דף ו:      מוהר"ן                               תורה ו                                 ליקוטי                     

יָנא ּמִ ְיכוּ :  ְלהוּ   ְואַּ ָאִת ְלָקא ְלעַּ וּ ח  שפטִאית ִלי ִמיּנַּ דהיינו ששאל את החכמה האם   י ְלָמא ּדְ

ְליָ   ,כסא לכבוד אלקיםהבינה  הארת    שעל ידה זוכים לעוה"ב  ז יש לי ענוהשעי"  ממךיש לי   א ּדַּ ּדָ א ִלי חַּ
ְטמָ  ת  ֶזה  אאַּ ִחינַּ הֲ   ּבְ ְגָלי  דםְוָהָאֶרץ  בְּ רַּ ְנֻקּדָ ,  ת  ְחּתֹוָנהה  ִחינַּ ּתַּ "ל.  הַּ ּנַּ ּכַּ א,  ּדָ ְלָיא  ְוחַּ ִלי   ּדַּ

נָ  א,    ֶזה  שצףּכָ ּסֵ ת ּכִ ִחינַּ לה כך מכוסה הקב"ה מאיתנו בעוה"ז ולעתיד יתגכי כמו שהכנף מכסה את הגוף    ּבְ

תּוב   ּכָ ׁשֶ מֹו  ְעָיהּו לּכְ יִ   ()ְיׁשַּ ֵנף עוֹ ְולא  יה   ד מֹוֶריךָ ּכָ  ,יה מכוסה עוד לעולםדהיינו שלעתיד הקב"ה לא 
ֻקּדָ   שצאהיינו הקב"ה   מוריך ּנְ הַּ ת  ִחינַּ ּבְ ָנהָנהָהֶעְליוֹ ה  ֶזה  ר חַּ ּבַּ ר  ּבַּ ה  ּבָ ְלרַּ ֶהְראּו  ׁשֶ ְינּו  ם הּוא  . הַּ ּגַּ ׁשֶ  ,

ִחינ ּבְ הַּ ְלֵאּלּו  אדם    שצבֹותָזָכה  לגדר  שרומז  לא'  נבשם  שדהיינו  שזה  מי  אלקיםקרא  לכבוד  בחי'   זכה 

 .  אעוה"ב 

אֶ  י  ּבִ רַּ ר  ֲעִתיִד ָאמַּ יןְלָעָזר:  ּדִ הַּ ֶאת  ֲעֵליֶהם  ן  ִלּתֵ ָרֵאל  ִיש ְ יִ   ין  י  ָראֵ ּכִ נִ ש ְ ָאָדםל    כמבואר   ְקָרִאים 

ִר ,  בבגמ'  א ּבְ דְוקּוְדׁשָ א חַּ ּלָ ָרֵאל ּכֻ ָרֵאל.  גזוהר אר בכמבו  יְך הּוא ְוִיש ְ חִ ְוִיש ְ ֵהם ּבְ על שם    ינַּת ָאָדם, ׁשֶ

סא,  זכות לגדר אדם ולהיות בעצמו בחי' אדם היושב על הכשרשם חלק אלוק שמכח זה יש ביד כל אחד מהם ל

סֵּ י יזכו כל ישראל למדרגה זוהארץ דעה אזולעתיד כשתמלא   ּכִ ל הַּ בּו עַּ  . (ד) כמבואר במדרש ובזוהר    א, ֵיׁשְ

 
למה ענו לו שזכה לכבוד אלקים באופן הזה שרמזו לו על האלף ועוד הרי    למה נקט מכם ועוד   "לי מכם חלק לעוה"ב   יש"   צ"ע הלשון   שפט

רומזים   שהיו  אפשר  זוכה  היה  לא  אם  מידה  שבשב באותה  לו  לומר  דבר  אותו  להכי לו  צריך  לעוה"ב  לזכות  א.    יל  וההאירליבציון  ן 
וכים לכבוד אלקים ואמרה לו החכמה  לי מכם האם יש לי חכמה הזו שעל ידה ז   שכנראה רבב"ח שאל את מדת החכמה בעצמה האם יש

 הנה יש לך יוד עליונה ותחתונה וא"כ זכית לגדר אדם הרי שיש לך החכמה.  

ולכן שאל אותם האם יש לי מהמדה שלכם שהיא מה    ושפלות  מהאדם לעוה"ב הוא רק הענוה שמה שישאר    תורה עב תנינא עוד עיין  
 .עוה"ב שישאר ממני ל 

 וגדפא הוא כנף   -א חדא דליא לי גדפ -  הלשון בגמרא   שצ
דּו עֹוד ִאי ירמיהו לא )לג(  כיון שלעתיד לא ילמדו אחד מהשני אלא כולם ילמדו מהקב"ה עיין    שנקרא מורה   נ"ל   שצא ש  ֶאת ֵרֵעהּו  ְולֹא ְיַלּמְ

ם ֵיְדעּו אֹוִתי ת ָאחִ ְוִאיש  ֶא  י כּוּלָ עּו ֶאת ְיקָֹוק ּכִ ם יְ   יו ֵלאמֹר ּדְ דֹוָלם ְנאֻׁ ם ְוַעד ּגְ ר עֹוד:  ְלִמְקַטּנָ אָתם לֹא ֶאְזּכָ י ֶאְסַלח ַלֲעֹוָנם ּוְלַחּטָ  קָֹוק ּכִ
יזכה ואולי הכוונה  ל אזי  ורק אם יעשה את הבחי' הנ"   דה יכול היה להבין שלא זכה הבין שזכה לזה הרי באותה מי   איך רבב"ח   צ"ע   שצב

 ומצא שכבר קיים עצות אלו והבין שזכה   שבאמת הראו לו איך לזכות ועי"ז בדק עצמו 

 "ע שלא רמזו לו על הואו בחי' בושה צ 
עי"ש בע"ח שער    עולם הבא ומאיר כאן בעוה"זמבואר בע"ח שהיא השגה שזוכים לה בעוה"ב דהיינו הארת הבינה שנקראת    כי עוה"ב   א

 טו פ"ה.
ַא   לד   חזקאל י עיין    ב ָאָדם  ַמְרִעיִתי  צֹאן  צֹאִני  ן  ְוַאּתֵ לא  פ פסוק  ְיקִֹוק:  ֲאדָֹני  ם  ְנאֻׁ ֱאלֵֹהיֶכם  ֲאִני  ם  ב   ּתֶ שדרשו  בגמ'  סא ועיין  דף  על  .  יבמות 

   .די כוכבים קרויין אדם אתם קרויין אדם ואין העוב   ", ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם "  הפסוק 
קודשא בריך הוא דכתיב )משלי ג(  עזר ת"ח זכאין אינון ישראל דחולקא עלאה, קדישא דא נטע בהו  "ל, אל [  א .עג ]דף    זוהר אחרי מות   ג

ועל    ין עכו"ם, ובגין דאיהי גניזא עלאה יקירא שמיה ממש אורייתא כלא סתים וגליא ברזא דשמיה, כי לקח טוב נתתי לכם, לכם ולא לעמ 
ל חד דרגא על  ין אינון מתקשרן דא בדא קודשא בריך הוא אורייתא וישראל, וכ ג' דרג דא ישראל בתרין דרגין אינון סתים וגליא דתנינן  

וגליא, אורייתא הכי נמי סתים וגליא, ישראל הכי נמי דרגא על דרגא, הדא    דרגא סתים וגליא, קודשא בריך הוא דרגא על דרגא סתים 
 וישראל חד גליא וחד סתים, יעקב    דבריו ליעקב חקיו ומשפטיו לישראל, תרין דרגין אינון  הוא דכתיב מגיד 

 . חי' יושב על הכסא בעצם ואילו המלאכים הם בחי' הכסא בעצם דמשמע שנשמות ישראל הן ב   עיי"ש   ד

עבדו זקן ביתו המושל וגו',    מדרש הנעלם: ישדר לה לאתרה אמר רבי יצחק באותה שעה מה כתיב, ויאמר אברהם אל   :א דף קכו" זוהר ח 
בדו, עבדו של מקום )זקן ביתו(,  כל, מהו אל עבדו, אמר רבי נהוראי, לא נסתכל אלא במה שאמר ע דא נסת א  מהו אל עבדו, אי בחכמת 

עבדו    טטרו"ן כדקאמרן, דאיהו עתיד ליפות לגוף בבתי קברי, הה"ד ויאמר אברהם אל עבדו, זה מטטרוןהקרוב לעבודתו, ומאן איהו, זה מ 
, ותאנא  ל בכל אשר לו, שנתן לו קודשא בריך הוא ממשלה על כל צבאותיו , המושום של מקום, זקן ביתו, שהוא תחלת בריותיו של מק 

נוטלים אור ונהנין מזיו הנשמה,  אמר רבי שמעון אמר רבי יוסי אמר רב, כל צבאותיו של אות דתאנא אור הנשמה לעולם הבא  ו עבד 

מה  והא  הכסא,  מאור  הרא גדול  לפי  וזה  לו,  הראוי  לפי  זה  הנשמה, אלא  נטלה  רב   וי כסא  ממש,    לו  הכסא  מאור  גדול  נחמן אמר, 
זהרו וכשהוא הולך לעשות ש כמראה אדם עליו מלמעלה דכתיב )יחזקאל א כז( דמות   ליחותו, כל צבאותיו והמרכבה  , מאי עליו, על 

ש )דכתיב(  לו,  אומרת  שהנשמה  הוא  הדא  הזוהר  מאותו  נזונין  הנשפע שלו  אור  וזהו  יריכי,  תחת  סיעתך  כלומר  ידך,  נא  הנשמ מ   ים  ה  ן 
   עליהם, 

ישר   מדרש תנחומא  בני  אל  דבר  א  אות  א  פרק  אימתקדושים  ה(  )ישעיה  וגו'  במשפט  צבאות  ה'  ויגבה  זש"ה  תהיו  קדושים  נעשה  אל  י 
לדין עמים וכן הוא אומר )דניאל ז( חזה הוית  הקדוש ברוך הוא גבוה בעולמו כשיעשה משפט בעכו"ם שנאמר )שם ג( נצב לריב ה' ועומד  

את ה' יושב על כסא רם ונשא וכתיב )משלי כ( מלך יושב  יו מהו כרסון וכי כסאות הרבה הן והא כתיב )ישעיה ו( ואראה  ון רמ כרס עד די  
דין  כסא  שעת  על  העכו"ם  כסאות  אלו  וח"א  שלו  ואפופרין  הכסא  זה  כרסון  ח"א  ור"ע  הגלילי  ר"י  כרסון  ב(  ומהו  )חגי  שנא'  להפכן  יד 

ן אמרי מהו כרסון לעתיד לבא  ורבנ כרסון רמיו כענין שנאמר )שמות טו( סוס ורוכבו רמה בים  אמר    הוא והפכתי כסא ממלכות תדע שכן  

גדולי ישראל והן יושבין והקב"ה יושב עם הזקנים כאב ב"ד ודנין העכו"ם שנאמר )ישעיה ג(  הקב"ה יושב והמלכים נותנין כסאות ל 
זקני עמו אינו אומר כאן   במשפט יבא עם זקני עמו   ה'  עם  אל   על  ודןא  ישראל  ושרי  הזקנים  עם  יושב    זקני עמו ושריו מלמד שהקב"ה 

ב( כי שמה ישבו כסאות למשפט כסאות לבית דוד אמר פנחס בשם  העכו"ם ומי הן אלו כסאות בית דוד וזקני ישראל שנאמר )תהלים קכ 
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מוֹ  תוּ   ּכְ ּכָ ּדְ וְ   בׁשֶ א  ּסֵ ּכִ הַּ ל  ְרֵאהמּות  עַּ מַּ ָרֵאלָאָדם  ּכְ ְוִיש ְ ְלָכל  ,  ין  ּדִ נּו  עֹוָלם   ִיּתְ ֵאי  ֵהם  הּבָ ְינּו  הַּ  ,

יִנין ּדִ ל הַּ ְצָמן ּכָ עַּ טּו ּבְ ּפְ שיזכו לחכמה עילאה כבוד  דהינו    וושב על הכסא מדרגת י ל  כולם יזכו כי ישראל    ִיׁשְ

ובינה  ון שבינה כסא הכבוד מרכבה לעלי  דינין מתעוררים  גה הטבעי ההנה ל  מעו  ומשם  הדינים  שורש  ת שם 

  : שאז תיהיה מדרגת הגויים עולם הטבעי מידה במידהלהנהגת ה
  

 ז אות 

ים מ"ז()ּתְ לים  ני פסוקי תהג' בחינות הנ"ל שהן בחי' א' רמוזים בש  ְוֶזה רּוׁש   ִהּלִ חְ   ּפֵ ים ּתַּ ּמִ ר עַּ ְדּבֵ ינּו יַּ ּתֵ

ים ּתַּ  תּוְלֻאּמִ ְגֵלינ  חַּ ע"י זביחת   היאחתונה  רמז שתיקון נקודה ת  ,פירושו ינהיג את העמים והלאומים  בריד  וּ רַּ
סת  ופא הנדריסקכא  שנפשו תיהיה  להיות בטלות בלא שום בטוי עד  זמנהיג התאוות ומדות רעותשהיצר דהיינו  

ת ִחיִריק נְּ דבר שכולם דשין עליוכמ ִחינַּ ְחּתֹוָנה ׁשֶ , ֶזה ּבְ ּתַּ ה הַּ ִחינַּת  הּואל ָאֶלף, ׁשֶ ֻקּדָ הפסוק הנ"ל :  ּבְ

משפטים   ְגָליובפרשת  רַּ ת  חַּ תְותַּ ִחינַּ ּבְ בישעיהו    ,  הנ"ל  ְגָליהפסוק  רַּ ֲהדם  רומזים    ְוָהָאֶרץ  ששניהם 

 . לנקודה תחתונה כנ"ל באות ה'
שוהפס בוק  דהיינו  אחריו  הנ"ל  מז  ֲחלָ תהלים  נַּ ֶאת  ָלנּו  ר  מֵתנוּ ִיְבחַּ ִחינַּת  ּבְ ֶזה  ִחי,  ּבְ ה,  נְ ׁשֶ ת  ה  נַּ ֻקּדָ

ל   ת:ָהָאֶלףָהֶעְליֹוָנה ׁשֶ ִחינַּ א",    ל אה יחזקאהמראה שר   , ּבְ ּסֵ מּות ּכִ ל ָלָרִקיעַּ ּדְ עַּ   וכתוב בתהלים "ּוִמּמַּ

ֶמׁש   פט ֶ ׁשּ מָּ   ינו כדאיתא בגמ'רב ה  דהיינו מש רמז שכסא רומז לחמה    ְוִכְסאֹו ּכַּ ְפֵני חַּ ה ּכִ ֵני מׁשֶ כנ"ל    הּפְ

מוז  ומשה שהוא נקודה עליונה ר.  יהושע  חמה המאירה ללבנה שהיאבחי' הדהינו שמשה הוא  בסוף אות ה.  

ר ֲחָכֵמינּו, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה    לתינו בפסוק יבחר לנו את נח ֲאמַּ מַּ מְ   ביר  ,ח)ְזָבִחים קיט.(   בגמראּכְ עֹון ׁשִ

 
ועתיק רבי חלקיה הדרומה אם אתה אומר   מהו  דוד  י יו   כי שמה ישבו כסאות למשפט כסאות לבית  יושב  מין  ז( אלא שהוא  )דניאל  תיב 

 עכו"ם לכך כתיב עד די כרסון רמיו.ביניהם כאב ב"ד ודן עמהם את ה 
הרשב"   צ"ע שהפשט   ה  שפרשו  דרש  כפי  גדפיהו  שמיטן  בפירוש  ולעיל  לטובה.  והדרש  לרעה  הפשט  כי  הדרש  הפך  ממש  הוא  לעיל  ם 

 מר ברוח הקדש עד שנחשב כחלק מכוונת רבב"ח.לא נא ו א ו עפ"י פירוש הרשב"ם שלפ"ז משמע שלא חולק על פירושרבינ 
 ם את הסיפא הזו  בדיוק הקשר של הסיפא לתורה שלנו ולמה ציטט רבינו במאמר רבב"ח ג   צ"ע לא מבואר  ו 

על הכסא הנהגת עצמו ושולט על מדותיו כך לעתיד    ונראה שרוצה לומר שכמו בפרטיות כשאדם זוכה לתשובה שלימה נעשה בחי' יושב 
 ת ישראל ושאר הגויים כלליו ה ב יהי 

ד  ראש השנה    ליקוטי הלכות ועיין   ֶ הלכה  ָלש  ָאָדם  ִחיַנת  ּבְ ָאָדם  ִלְהיֹות  זֹוִכין  ְוָאז  ֶאת  ח(  ֲעֵליֶהם  ן  ִלּתֵ ָרֵאל  ִיש ְ ֲעִתיִדין  ִחיַנת  ּבְ א  ּסֵ ַהּכִ ַעל  ֶבת 
ַהיְ  ין, ּדְ ל ָהאֻׁ ַהּדִ ִיְהיּו ְלַמְעָלה ִמּכָ ָרֵאל  ש ְ יִּ ֶ נ הֵ ּמֹות וְ נּו ש  יִנין ְוִיּתְ ַהּדִ ל  טּו ֶאת ּכָ ּפְ ְ ַעְצָמם ִיש  ַהּתֹוָרה ַהנַּ ם ּבְ ְמבָֹאר ּבְ ּמֹות, )ּכַ ל ָהאֻׁ ין ַעל ּכָ ן  ּו ַהּדִ ַעיֵּ "ל, 

ְבִעים ּפָ  ִ ָרֵאל ש  ָאז ַמְקִריִבין ִיש ְ ֶ ּכֹות ש  ִחיַנת סֻׁ ם(. ְוֶזה ּבְ ָ ר ש  ּמֹות ְוָאז ִנּכָ ְבִעים אֻׁ ִ ִביל ש  ְ ש  תָ   ִרים ּבִ ֶ ִחּבָ יִּ ן ש  ֶ רּוְך הּוא ש  קֹום ּבָ ָרֵאל ִלְפֵני ַהּמָ ָרֵאל  ל ִיש ְ ש ְ
ַר  ָלֶהם  ֵאין  י  ּכִ ּמֹות,  ָהאֻׁ ְלָכל  ָרס  ּפְ ֵהיטֵ נֹוְתִנין  )ְוַכְמבָֹאר  ם,  ּלָ ִמּכֻׁ ְלַמְעָלה  ָאנּו  י  ּכִ ָלֶהם,  נֹוְתִנים  ָאנּו  ֶ ש ּ ַמה  ֲעִתיִד ק  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה   .) דֹוש  ַהּקָ זַֹּהר  ּבַ ין  ב 

ֲעֵלי ָרֵא ִיש ְ  נֹוְתִנים  ָאנּו  י  ּכִ ְוכּו',  ֲעֵליֶהם  ן  ִלּתֵ רֹוִצין, ל  ָאנּו  ֶ ש ּ ַמה  ִפי  ּכְ ט  ּפָ ְ ש  ְוַהּמִ ין  ַהּדִ ֶאת  ַעל    ֶהם  זֹוִכים  ָאנּו  ֶזה  ְוָכל  "ל  ּנַ ּכַ נּו  ֵמִאּתָ ַהּכֹל  י  ְיֵדי    -ּכִ
ה,  ּכָ ַעל    -ַעל    ִמְצַות סֻׁ ֶ ִחיַנת ְוָנִפיק ש  ְכִניִעים  ים ְמקֹומֹות ַהִחיצֹוִנים ּוַמְכִניִעים אֹוָתם ְלַגְמ ִר ה ְמָבְר ְיֵדי זֶ   -ְיֵדי ּבְ ּמַ ֶ ש  ה ֵמֶהם ְוָאז ּכְ ָ ש ּ דֻׁ ֵרי ּוַמֲעִלין ַהּקְ

מֵ א  ְרצֹוֵננּו  ּכִ אֹוָתם  ְוָלדּון  אֹוָתם  ּפֹט  ְ ִלש  זֹוִכים  ָאנּו  ָאז  ְמקֹוָמם  ּבִ נּו.  ֹוָתם  ְחּתֵ ּתַ ם  ּלָ ּכֻׁ ִנְכְנעּו  ָבר  ּכְ ֶ ש  בְּ ַאַחר  ִזְכרֹוָנם  חִ ְוֶזה  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ֶ ש ּ ַמה  יַנת 
ֶ ִלְבָרכָ  ֶזה ש  י ּבָ ָפֵרי ֶהָחג, ּכִ ְתַמֲעִטין ְוהֹוְלִכין ּכְ ּמִ ֶ ְהֶיה ָלֶהם ֵאיֶזה ִקיּוּ ה ש  יִּ ֶ ֵדי ש  ִרים ּכְ ְבִעים ּפָ ִ ְבִחיַנת  ָאנּו ַמְקִריִבין ֲעֵליֶהם ש  ם ּבִ ְלּתָ ֱאֶמת ֶזהּו ַמּפַ ם ּבֶ
ָר  ֹנַ ִאם  ש  חוֹ אֲ ֵעב  ה  ַאּתָ ָחִלים  ּגֶ י  ּכִ ְוכּו'  ֶלֶחם  ַהֲאִכיֵלהּו  ַעל  ָך  י  ּכִ ֹו.  רֹאש  ַעל  ְוהֹוְלכִ   -ֶתה  ִלים  ּכָ ֵהם  ֶזה  ְוֶזהּו  ְיֵדי  ְלַגְמֵרי,  ְוהֹוְלִכים  ִלים  ּכָ ים, 

ֶהחָ  ָפֵרי  ּכְ ְוהֹוְלִכים  ְתַמֲעִטים  ּמִ ֶ ַעל  ש  ְיָקא  ּדַ י  ּכִ ְמ   -ג,  ֶ ש  ֶהָחג  ֵרי  ּפָ ִמי ְיֵדי  א ַקיְּ ַעל  ם  ֵמֶהם    -ֹוָתם,  ה  ָ ש ּ דֻׁ ַהּקְ ְמָבְרִרים  ֶזה  ר  ְיֵדי  ִעּקַ ְוֶזהּו  ַעם.  ּפַ ָכל  ּבְ
ש  בְּ  ָלָתם ְוֶזהּו ַמּמָ נַּ ַמּפָ קֹומֹות ַהִחיצֹוִנים ּכַ ה ִמּמְ ָ ש ּ דֻׁ ָבְרִרין ַהּקְ ּמְ ֶ "ל ש  ּמֹות וְ ִחיַנת ְוָנִפיק ַהּנַ ל ָהאֻׁ ָרֵאל ְלַמְעָלה ִמּכָ ט  ים  נֹוְתנִ "ל ְוָאז ִיש ְ ּפָ ְ ש  ין ְוַהּמִ ַהּדִ

ְרצֹוָנם. ְוֶזה בְּ  זֹּוִכים ַעל  ֲעֵליֶהם ּכִ ֶ א ש  ּסֵ ֶבת ַעל ַהּכִ ֶ י ַעל    ְיֵדי   -ִחיַנת ָאָדם ָלש  ה, ּכִ ּכָ ִחיַנת סֻׁ ה ַעל    -ּבְ זֶּה ַנֲעש ֶ ֶ ִחיַנת ְוָנִפיק, ש  יֹּוְצִאין ִמן    ְיֵדי   -ְיֵדי ּבְ ֶ ש 
ּסֻׁ  ּבַ ב  ֵ ֵליש  ֵדי  ּכְ ִית  כַּ ַהּבַ ה  ְלַהכְ נַּ ּכָ ַהִחיצֹוִנים  ְמקֹומֹות  ל  ּכָ ְלָבֵרר  ֵדי  ּכְ חִ "ל  ּבְ ֶזה  ָרֵאל,  ִיש ְ ַחת  ּתַ ּמֹות  אֻׁ ְבִעים  ִ ַהש ּ ל  ּכָ נּו  ִניַע  ְחּתֵ ּתַ ים  ַעּמִ ר  ַיְדּבֵ יַנת 

ֵהיֵטב  ם  ָ ש  ן  ַעיֵּ "ל,  ַהּנַ ֲאָמר  ּמַ ּבַ ֱאָמר  )כַּ ַהּנֶ ְחּתֹוָנה,  ַהּתַ ה  ּדָ קֻׁ ַהּנְ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ָ ְמבָֹא .  ש  חִ ר  ּבְ הּוא  ְוָנִפיק  ִחיַנת  ּבְ י  ּכִ ם(.  ָ ש  ן  ַעיֵּ ְחּתֹוָנה  ם,  ַהּתַ ה  ּדָ קֻׁ ַהּנְ יַנת 
ן )ַעיֵּ ִחיִריק,  ִחיַנת  ָ   ּבְ ת  ש  ּכַ סֻׁ י  ּכִ ה,  ּכָ ּסֻׁ ּבַ ִנְכָנִסין  ֲאַזי  ַלחּוץ  יֹּוְצִאין  ֶ ש  ּכְ ְוָאז  ֵהיֵטב(.  ִנין  ם  ּבְ ַעל  ִדְמַסְכָכא  ֵאיָמא  ִחיַנת  ּבְ ֵלם  ָ ֶנתש  ְוסֹוֶכֶכת  עָ   ַמּגֶ ֵלינּו 

ְלַהכְ  ְועֹוֶזֶרת אֹוָתנּו  וְ ָעֵלינּו  ֵמֶהם  ה  ָ ש ּ דֻׁ ַהּקְ ל  ּכָ ּוְלָבֵרר  ַהִחיצֹוִנים  ל  ּכָ ַעל  ִניַע  זֹוִכין  ַעל    -ָאז  ֶזה,  ִלבְ   -ְיֵדי  דֹוָלה  ּגְ ה  ַלֲעִליָּ ְוָנִפיק  ִחיַנת  ּבְ ִחיַנת  ְיֵדי 
יִפים ְוכַ  ִחיַנת ַמּקִ הּוא ּבְ ֶ ה, ש  ּכָ "ל סֻׁ  .ּנַ

לה    מבואר בתורה לו כ   ז המיוחדת  מידה  יש  אומה  שלכל  קא  אותה  ותורה  תחת  כבוש  כמו  הוא  שלה  במידה  שנופל  ומי  חיותה  שהיא 
 האומה 

רושלים, ואומר: +ירמיהו יב+ היתה לי  זו י   -זו שילה, נחלה    -ת"ר: כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה, מנוחה    . זבחים קיט   ח
זו ירושלים, נחלה    -ר"ש אומר: מנוחה    רבי יהודה; +ירמיהו יב+ העיט צבוע נחלתי לי העיט סביב עליה, דברי    מר: יער, ואו נחלתי כאריה ב

ואו   - שילה,  ב זו  ה'  בחר  כי  קלב+  +תהילים  ואומר:  אויתיה,  כי  פה אשב  עד  עדי  מנוחתי  זאת  קלב+  +תהילים  לו.  מר:  למושב  אוה  ציון 
זו שילה, אל הנחלה    -נחלה  זו ירושלים,    -: אל המנוחה ואל הנחלה, אלא למ"ד: מנוחה  תיב היינו דכ זו שילה,    -בשלמא למ"ד: מנוחה  

לא   קאמר:  הכי  ליה!  מיבעי  המנוחה  וזו  ואל  זו  ישמעאל:  רבי  דבי  תנא  מטיתו.  לא  נמי  לנחלה  אפילו  מטיתו, אלא  דלא  מנוחה  מיבעיא 
ירושלים. בשלמא שיל  וזו  זו  יוחי אומר:  בן  רבי שמעון  נחלה    –מנוחה    מר: למאן דא   ה,  שילה,  קיט:[  ]דף  נמי   -זו  ירושלים, אי  איפכא,    זו 

זו וזו ירושלים, מנוחה  היינו דכתיב: +דברים יב+ אל המנוחה ואל הנחלה, אלא למא  נחלה מיבעי ליה! קשיא.    -ן דאמר: זו וזו שילה או 
זו   לה+ דפלגו התם נחלות, דכתיב: +יהושע יח+ ויחלק  ונח ת הש"ס:  )זו( +מסור   -דנחו מכיבוש, נחלה    -וזו שילה, מנוחה  בשלמא למ"ד: 

יהוש בשלהם  ירושלים,  וזו  זו  למ"ד:  ה', אלא  פי  על  בשילה  גורל  להם  ויפל  נחלה  ע  מנוחה    -למא  עולמים, אלא  מנוחה?    -נחלת  מאי 
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ֲחָלה  ראֹומֵ  ילה   תה אל המנוחה ואל הנחלה  כי לא באתם עד ע  ( יב ט)שכתוב בדברים    נַּ  יוןשמע  ורבי ,  טזֹו ׁשִ

ּקוּ  בזהרגם אמר  ית כה: ּוְבּתִ ֵראׁשִ ר ּבְ ה  ן כא()זהַּ א מׁשֶ ילה ּדָ  . יאׁשִ

דהיינו   מז  בתהלים  הנ"ל  הפסוק  ֲעקבוהמשך  יַּ אֹון  ּגְ ָוא"ו ֶאת  ִחינַּת  ּבְ ֶזה  בְּ   יב,  ָאלֶ תֹוךְ ׁשֶ ִחינַּתף,      ּבְ

ִחינַּת אֹוריג אֶהל  שדייקא מחיצת האהל על נמצא    ,ראשי  שון אור כמ"ש באיוב בהילו נרו עלי הל לכי א  , ּבְ

ה ֵמִאיר    ידה אפשר ּמׁשֶ עַּ ׁשֶ יהיה אורו של משה   ִליהֹוׁשֻ יהושע מרבו  ויראה של  כי בלא מחיצת הבושה 

יהושע אצל  הנר  את  מכבה  אור  רבוי  מוֹ בבחי'  ּכְ ׁשֶ ,  תוּ   כ"ה(ב  ּכָ ית  ֵראׁשִ ּתָ   )ּבְ ִאיׁש  ֲעקב  ב  ְויַּ יֹוׁשֵ ם 
בותיו סבו אהל קיבל הארת ר המחיצת  שדייקא ב  הבאהלה של אורה זו תור  יד ישבדהיינו שיעקב תמ  אָהִלים

 .  ידועבר  ואביו
 

קי הא'  לשהם בחי' ג' ח טועתה יבאר רבינו שג' מצוות שנצטוו ישראל בכניסתם לארץ הם בחי' הג' פסוקים הנ"ל
 . בהמשך מוהרנ"תפסוק וזה יבאר  ין כל מצוה לכל אר מה הדמיון בורבינו לא מבבלשון  .להנ"

הםדהיינו    ְוֶזה הנ"ל  ת    פסוקים  ִחינַּ ְנֶהְדִריּבְ כ:()סַּ ָרֵאל  טזן  ִיש ְ ּוּו  ְצטַּ ּנִ ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ה  לׁשָ בכניסתם   ׁשְ

ל ֲעָמֵלקאחד  ,  יזלארץ  ְרעֹו ׁשֶ ּלּו זַּ כַּ ּיְ תִחיֶזה בְּ "י ידום וישתוק  בוח עזלשצריך    יחרע ר ה הוא היצ ,  ׁשֶ ר    נַּ ְדּבֵ יַּ
ינוּ  ְחּתֵ ּתַּ ים  ּמִ ולהנהיג המדות הרעות תחת השכל  שצריךכנ"ל    עַּ ּנֹות  לְ וּ   ודבר שני  .להכנע   ֶמֶלךְ   ָלֶהםמַּ

מלך הוא המנהיג את העם לעשות רצון הש"י דהיינו שמאיר לעם )מלשון גחלים עמומות( שהם בחי' נקודה 

א השתחתונה  אור  עליונה  "י ת  נקודה  שהו  בחי'  אהל  אנמצא  בחי'  שבאמצע  הואו  בְּ בחי'  ֶזה  ת,  אֹון    ִחינַּ ּגְ
ֲעק ת יושב אהלים יעקב וכו' שיעקב בחי' אהל כמ"ש כנ"ל  ביַּ ִחינַּ ר כ"ד(, ּבְ ִמְדּבַּ ֲעקב" )ּבְ ְך ּכֹוָכב ִמּיַּ רַּ  יטּדָ

 
תיב: +שופטים יג+ ויקח מנוח  דכ   ת, היינו שלמא למ"ד: זו וזו ירושלים, אבל שילה הוה שריא במו מנוחת ארון, דכתיב: ויהי כנוח הארון. ב 

יקח מנוח? הוראת שעה היתה. תנא דבי  ל על הצור לה', אלא למ"ד: זו וזו שילה, ובמות הוה אסירן, מאי ו את גדי העזים ואת המנחה ויע 
 ם, וסימניך: משכי גברא לגברי.רבי ישמעאל כרבי שמעון בן יוחי, דאמר: זו וזו ירושלי 

שם שסט שנים והיא נקראת מנוחה  בגלגל יד שנים עד שגמרו לחלק הארץ ואז עבר לשילה ושכן    שכןץ שכן המ לאר   משנכנסו ישראל   ט
 פטירת שמואל עבר לגבעון מד שנים )סדר הדורות הקצר(    משנפטר עלי עבר לנב יג שנים לאחר 

 כתב את הזהר ותקוני הזהר סתם רבי שמעון בגמרא הוא רשב"י ש   י
דהיינו וא   בזוהר.    כמובא   גם שילה גמט' משה   יא יריעות  ע"י  מקורה אלא  לא  אבן  בנין  היה  ששילה  לא    ע"פ  רבינו  אעפ"כ  שהיה אהל 

 עליונה, דהיינו מצד היותו מקדש.  דורש אותו בענין אהל אלא בענין נקודה
נקרא    לותאבל בגד   וד אולי אפ"ל כי יעקב מלבר ומשה מלגאו ויעקב קטנותע בחי' הו' קצוות לכן מרומז בואו    כי יעקב בחי' תפארת   יב 

זכה לבחי' ישראל בק  ולפ"ז אולי אפ"ל שמשה מאיר ליהושע דייקא באהל מועד דהיינ ישראל וראיתי באיזה מקום שמשה  ו דרך  ביעות 
 . התלמיד המסך של האהל והרקיע וכשמשפיע לו מקטין עצמו לבחי' יעקב כדרך הרב שמוריד עצמו אל  

ן הוא לשון שבח על  ונחום ב' ג' ושם הוא לשון בני ישראל המתגאים ואילו כא    ח'   בעמוס ו' נמצא בתנ"ך ג"פ כאן ו  הבטוי הזה גאון יעקב 
   להם ביהמ"ק כמו שאומר גאוות ישראל הוא הביהמ"ק ש

עקב היינו בית המקדש ורבינו חילק שגאון יעקב  ובתרגום יונתן ומצודות שהפסוק הוא כפל לשון ונחלתינו היינו גאון י   עיין שם בפסוק   יג
ה והוא בחי' חלק ממנה ורק על ידה אפשר שתאיר למטה  "ל שאינה סתירה כיון שהואו הוא כמו לבוש על נקודה עליונ ונ   חי' הואו הוא ב 

כן   ועיין לעי ונ"ל שעל  הואו.   באותו הפסוק עם  עליונה  נקודה  ואת  בפסוק שלם  נקודה תחתונה  רבינו את  הוא  דרש  ל שדייקתי שהואו 
נה.  ועיין לקמן כשדורש מצוות  תייחס רק לבחי' השמים דהיינו הבחינה השייכת לנקודה עליו ן מ ולפ"ז כא תמיד כפול דהיינו שמים ורקיע  

מי  ככב  דרך  נקט  יעקב  גאון  על  כיו מלך  ואולי  שמים.  לומר  צריך  היה  ולדברינו  ככבים  בו  שיש  רקיע  דהיינו  ביאר  מוהרנ"ת  ושם  ן  עקב 
 נה.שמוהרנ"ת בחי' נקודה תחתונה נקט רקיע ששיך לתחתו 

היה אהל אלא כל פעם היה באהל אחר של עבר או אברהם או    שע"כ נקט הכתוב אהלים לשון רבים כי ליעקב לא   תורה שלימה ין  עי  יד
 יצחק 

 צ"ע מדוע מבאר הקשר לפסוקים ולא לאות אלף שהיא העיקר ו   טו

רית זרעו של עמלק, ולבנות  להכ ם מלך, ו מר: שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ: להעמיד לה וכן היה רבי יהודה או   סנהדרין כ:  טז
הבחירה. בית  כ   -מצות    שלש  -רש"י  פ    להם  כסדרן,  לעשותן  בזו  זו  תלויות  שהן  הללו,  שלש  נקט  מלך,  להכי  בתחלה  לקמן:  דמפרש 

י מלך  כתיב ירושה וישיבה, וירשת וישבת בה ואמרת אשימה על דבכולהו    -בכניסתם לארץ          ואחריה עמלק, ואחריה בית הבחירה.
וגו', ברי )ד  ה'  /דברים/ כה( והיה בהניח  יז(, בעמלק כתיב )שם  יב( ועברתם את הירדן וישב   ם  /דברים/  תם  ובבנין בית הבחירה כתיב )שם 

 בארץ וגו' והדר כתיב והיה המקום וגו'.

ובה כדי  תש  ל מחייבתשבכניסתם לארץ נצטוו על התשובה כי קדושת ארץ ישרא   שג' מצוות אלה רומזות לתשובה   נמצא לפי רבינו  יז
ר קָ )כח( וְ יח  פרשת אחרי מות  שלא יתקיים בהם הפסוק   ֶ ֲאש  ֲאֶכם ֹאָתּה ּכַ ַטּמַ ר ִלְפֵניֶכם: לֹא ָתִקיא ָהָאֶרץ ֶאְתֶכם ּבְ ֶ    ָאה ֶאת ַהּגֹוי ֲאש 

 כמובא עמל"ק סופי תיבות רק רע כל היום   יח

מיעקב שאמר בלעם רמז בזה למלך משיח. נמצא שמלך בחי'  כב  כי דרך כ הביא רבינו לראיה שמינוי מלך הוא בחי' גאון יעקב    פסוק זה  יט
ל בחי' ואו.   עוד גם הפסוק עצמו דרך ככב גם הוא רומז לאהל  ב. ויעקב כבר נתבאר שהוא בחי' אהלים נמצא מנוי מלך הוא בחי' אה יעק 

ושמים ממטה למעלה ואולי אפ"ל  טה  ממעלה למ לעיל הערנו שהם לא ממש אותו דבר כי רקיע הוא בחי'  כנ"ל שרקיע ושמים בחי' אהל ו 
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לקמן  שיתבאר  כפי  ככבים  בו  שיש  רקיע  חִ בחי'  ּבְ ֶמֶלךְ ,  ת  ככב  כינַּ דרך  וקם  כי  מישראל    מיעקב  היא שבט 

כמבו  המשיח  מלך  על  בלעם  שנבואת  באר  השלישי   .כארמב"ןוום  תרגם  ית    ְבנֹות'ְולִ   והדבר  ּבֵ ָלֶהם 

 
טה. והם בחי' אהל כפול שני ווים כי  עקב רומז לשתי בחי' אלה. כי גאון הוא ממטה למעלה ודרך ממעל הלמ שגם גאון יעקב ודרך ככב מי 

 וו א"א לומר בלי עוד וו' כמבואר בתורה פ.
כי מלך לכאורה הוא בעצמו נקודה עליונה ודווקא  "ע  ו וקצת צ אמר למנות מלך וכאן משמע קצת שהמלך בעצמו הוא וא   ל צ"ע דלעי   כ

 ך שהוא בחי' ההכנעה למלך הוא בחי' הואו.  המינוי מל 

 אות ה' ו' ז' ח' ט' שמבאר הקשר בין ואו שבאלף דהיינו בחי' בושה למצות מינוי מלך.     מה עוד עיין פרפראות לחכ 

הוא בחינ   רוצה לומר   ותפארת  בחינת תפארת  הוא  הוא"ו  כי מלך  הענין כלל מה שרמז את הנ" ת  מובן  כן לכאורה אין  פי  על    ל אך אף 
 וות מינוי מלך  הבושה שמשתנה פניו לכמה גוונין )שזה הוא בחינת וא"ו הנ"ל( במצ

נקודה התחתונה, וכשזוכה לידום ולשתוק שעל ידי זה  , כי כמו שהוא"ו הוא הממוצע בין הנקודה העליונה ל ונראה לקרב אל השכל קצת 
זה אור נקודה העליונה שהוא בחינת כבוד אלוהים וכשאינו  נקודה התחתונה אז נעשה מהבושה בחינת וא"ו ומקבל על ידי  נת  עשה הבחי נ 

 בזיונו אז הבושה חס ושלום הוא בבחינת ובוזי יקלו  שותק על  

מלכים חקור דבר וחולקין  וד  כ"ה( כב   ר הכבוד אז הכל חוקרין אחריו על כבודו בחינת )משלי כמו כן גם בחינת כבוד מלכים כשרודף אח 
המלכות, וכן מן השמים מכריחין  ואינו רוצה כבוד המלכות כלל רק שכלל ישראל מכריחין אותו לקבל    עליו וכו', אבל כשבורח מן הכבוד 

א  כלל  לחקור  שאסור  אלוהים  כבוד  בבחינת  כבודו  אז  לזה,  רב אותו  כמאמר  מלכים,  כבוד  של  המצוה  בחינת  שזה  כבודו  ז" חר  ל  ותינו 
  ימתו עליך )כתובות י"ז( ומלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול וזה פרט של מלכי ישראל, שזה בחינת שום תשים עליך מלך שתהא א ב

 שנאמר אצל שלמה )דברי הימים א' כ"ט( וישב שלמה על כסא ה',  

כבוד אלוהים הסתר דבר שהוא  נת  שהוא בחי הנ"ל שהוא בחינת האור שמאיר הנקודה העליונה    הוא"ו כי המלכות שלו היתה בבחינת  
אל   כנ"ל,  דמתכסיא  כסא  לשבת  בחינת  אדם  זה  ידי  על  שנעשה  עד  מלכות  בחינת  שהוא  התחתונה  עתידין  הנקודה  בחינת  הכסא,  על 

 הדין לכל באי עולם  ישראל ליתן עליהם את הדין שישראל שנקראו אדם ישבו על הכסא ויתנו  

 חרפו עקבות משיחך    ל ידי החרפות שסבלו ישראל כל כך בבחינת )תהלים פ"ט( אשר א ע מות דייק בשלי   ומשיח יזכה לבחינת המלכות 

ישראל  ידי שסובלין  שמח   ועל  בשביל  החרפות  רקיע  כל  בחינת  זה  ידי  על  נעשה  יהיה  הקדושה,  ובתורתו  יתברך  השם  בקדושת  זיקין 
יח, שעליו נאמר )במדבר כ"ד( דרך כוכב מיעקב  המשידי מלך  ו שבתוך האלף ויקבלו מאור הנקודה העליונה בפרט על  שמים בחינת וא" 

ה לנו את בית הבחירה שזה בחינת מה שאמרו רבותינו  כל הסטרין אוחרנין תחת רגלי הקדושה, וימחה זכר עמלק לגמרי ויבנ והוא יכניע  
 דם לכריתת זרעו של עמלק: ז"ל )סנהדרין כ:( שמצוות העמדת המלך קו 

ו  ובביאו   אות  יותר  ק ובדקות  יותר  בכדי להרבות    צת, ר  הוא  בכבוד עצמו  שנוגע  כי העיקר מה שצריכין למעט  במה  כבוד המקום, אבל 
ז"ל אלה עשית   בכבוד המקום אסור למעט חס ושלום וכן אסור לשתוק על מיעוט כבודו יתברך חס ושלום שזה בחינת מה שרמז רבינו 

ו והחרש  זה שייך אצל  תי דמית היות אהיה כמוך  פי שההכרח לקבל חרפות ובושות בכדי  וך  הקדוש בר כו', כי אין  הוא נמצא כי אף על 
כות לתשובה, אף על פי כן צריכין ליזהר ולהתפלל להשם יתברך על זה שיבואו עליו בזיונות כאלו שיתמעט רק כבודו על ידי זה אבל  לז 

ם, וכן עוד כל כיוצא בזה כמובן  כו" שראל מהע גון החרפות שסובלין כלל י לא במקום שאי אפשר לתקן כ לא כבוד המקום חס ושלום )אם  
יודע שלא ישים אל לבו אלא אדרבה יתקצף עוד  וכנ"ל שגם הקדוש ברוך הו  א בעצמו כביכול מחריש ואינו מעניש את הרשע מיד, כי 

 יותר כנ"ל(  

זרעו של עמלק, כי אף שוזה בחינת מצוות העמדת מלך שקודם לכרי   אות ז זה  צריכין לסבול חרפות ובזיו תת  יל למעט בכבוד  בשב נות, 
זה דווקא יכניע כל הסטרין אחרנין ויכרית זרעו של עמלק הרוצין למעט בכבוד המקום חס  עצמו בכדי שיתרבה כבוד המקום, כי על ידי  

 ושלום,  

קודם, צריכין למנות מלך  כן  בכבוד    על  למעט  הכוונה  שאין  אפי לידע  ושלום  חס  לגמרי  המ ישראל  לכבוד  נוגע  הדבר  אם  חס  לו  קום 
בכדי שמ שלו ו  הוא  הבזיונות  רק תכלית התיקון של  כן הדבר,  הנקודה  ם לא  הוא"ו שבתוך האלף שמחבר  בחינת  נעשה  יהיה  הם עצמם 

בכדי  ר כלל על הכבוד הזה  תחתונה שהוא בחינת והארץ הדום רגליו לבחינת הנקודה העליונה שהוא בחינת כבוד אלוהים שאסור לחקו 
   שלא ימעט כבודו חס ושלום, 

בח  מלך  ינת שזה  העמדת  ברוך    מצוות  הקדוש  לו  שחלק  כזה  אדם  שיש  וצריכין  לידע  כביכול,  המקום  כבוד  הוא  וכבודו  כבודו,  הוא 
נוכל להכרית זרעו של עמלק שרוצה למעט בכבוד המקום ח  וליזהר בכבודו מאוד, ואז דווקא  וזה שלמדו  שתהא אימתו עליך  ס ושלום 

א אלא מלך שנאמר וישב  שנאמר כי יד על כס יה ואחר כך מלחמה לה' בעמלק ואין כס   חלה יד מלך תסנהדרין כ:( שצריכין להעמ רז"ל ) 
 שלמה על כסא ה' למלך היינו כנ"ל ע"ש עוד ותבין  

רק בשביל כבוד  ס ושלום וידע שכבודו הוא  וזה שהוזהר המלך מאוד לבלתי רום לבבו מאחיו שלא יהיה רודף אחר כבוד עצמו ח   אות ח 
   המקום כנ"ל 

כבוד  ת הממוצע חינ והוא ב  בחינת  העליונה  מהנקודה  הארה  להמשיך  התחתונה    שצריך  נקודה  בחינת  שהיא  המלכות  לבחינת  אלוקים 
)ועל כן  .  ד המקום שהיא בחינת כלל קדושת ישראל, ויכניע כל הצרים הרוצים למעט בכבוד המקום חס ושלום, רק יראה להרבות בכבו 

 י הצדיקי אמת זוכין גם כן לבחינת הכבוד הזה(  ן כ מלכי רבנרו רז"ל )גיטין ס"ב( מאן  באמת אמ 

מפני מה לא נמשכה מלכות שאול מפני שלא היה בו שום דופי וכו' ואין מעמידין פרנס על הצבור אלא אם    ו רז"ל יומא כ"ב:וזהו שאמר 
 ם לו חזור לאחוריך  שאם תזוח דעתו עליו אומרי כן קופה של שרצים תלויה לו מאחוריו,  

ובושות כדי שלא יהיה רודף אחר כבוד עצמו ואמרו  ז"ל שעיקר העמדת המלך וקיום מלכותו הוא על ידי החרפות    ריו מבואר דב נמצא  
כבוד עצמו ומקבל    עוד שם מפני מה נענש שאול מפני שמחל על כבודו, כי אדרבא דייקא כשאינו לוקח המלכות לעצמו ואינו להוט אחר 

דף כ"ג מענין שתלמיד  על כבודו בכדי שלא ימעט בכבוד המקום חס ושלום וע"ש עוד  ול  אסור למח רק בשביל כבודו יתברך אז  מלכותו  
ראוי   בוודאי  עצמו  מצד  כי  בלבו  לו  ונקיט  כנחש  ונוטר  נוקם  להיות  צריך  כן  פי  על  אף  עולבין,  ואינן  מהנעלבין  שהוא  פי  על  אף  חכם 

זה    ונו לכפר עו  החרפות באין לו לטובתו אוכי ה' אמר לו קלל ומסתמא  לשתוק   שפגם בכבוד המקום חס ושלום או בכדי שיגיע על ידי 



 83.ח  -דף ו:      מוהר"ן                               תורה ו                                 ליקוטי                     

בְּ  ֶזה  הַּ ִחינַּתִחיָרה',  ה,    ּבְ הואמׁשֶ הבחירה  ִזְכרֹוָנם    ובית  ֲחָכֵמינּו,  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ת,  עַּ ּדַּ ת  ִחינַּ ּבְ
ׁש   ִלְבָרָכה: ּיֵ ִאּלּו ִנְבָנה עָ  ּבֹו ּדֵ 'ִמי ׁשֶ ָיָמיו'  ה, ּכְ ׁש ּבְ ְקּדָ ּמִ ית הַּ ָר   ּבֵ שמה שיתווסף   דהיינו    כבלג.(   כֹות)ּבְ

והשגת אלוקות שכל אחד  כגדהיינו שכל  נמצא זה מהותו של הביהמ"ק דעתדעת הוא  ע"י בנין בית המקדשלנו 

בנפשו נשמתו  להארת  בתחתונה  יזכה  עליונה  נקודה  חִ   ְוֶזה,  דהיינו  תּבְ ֲחָלתֵ לָ   רִיְבחַּ   ינַּ נַּ ֶאת  כנ"ל   נוּ נּו 
בית   דהיינו  שילה  זו  בשילההמקדש  שנחלה  במקומו    שהיה  המקדש  בית  שנשבנה  עד  לארץ  משהגיעו 

 :   רושליםבי
   

נּו, ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה( ֹון ַרּבֵ אן ְלש  יָמן ד' ַעד ּכָ  )ִמּסִ
 

ורה  ואר בתכל המבבו רמוז  צדי כדהיינו רה פתח רבינו את התושבו  כדקעתה יבאר מוהרנ"ת כיצד יתבאר הפסו

 . זו

 
על כבודו  למ  לו למחול  כן אסור  על  לו חלק בכבוד המקום  יש  כן מאחר שכבר  פי  על  יבואר לקמן, אך אף  ביותר וכאשר  גדולה  דריגה 

 ברינו הנ"ל:  ל ד מבואר כ   אגדות שם( נמצא במאמר זה  ו' )עיין רש"י שם וחידושי לגמרי רק להיות נקיט ליה בלביה וכ 

ט  הממוצ   אות  דבר  כי  ידוע  כי  דברינו,  הנקודה  תמצית  בין  הממוצע  שהוא  הבושה  כן  כמו  הקצוות,  שתי  מבחינת  בו  להיות  צריך  ע 
, ונעשה נבזה שפל  ידה לשפלות גמור חס ושלום כשאינו מקבלה כראוי אז בא על  העליונה להנקודה התחתונה יש בה מבחינת שניהם,  

 בחינת )שמואל א' ב( ובוזי יקלו  ום ב ש חס ושל כעפר ממ 

זה את יצרו )שהוא עיקר  )תהלים ל"ז(  וכשמקיים   ידי  וזובח על  יפיל לך חללים בחינת )שם ק"ט( ולבי חלל בקרבי  דום לה' וכו' אז והוא 
שזה  ובזיונות(,  החרפות  כל  לו  באין  שממנו  עמל   השונא  של  זרעו  כריתת  עלי ק,  בחינת  שבא  הזאת  ב ובהבושה  מאיר  אור ו  הנקודה    ה 
 בושה הוא בבחינת העמדת מלך  העליונה בחינת הכבוד העליון כבוד אלהים ואז ה

כי אי אפשר לזכות לכבוד אלהים אלא על ידי תשובה שהוא בחינת הכף של כבוד, ועיקר התשובה כשישמע בזיונו ידום וישתוק    והכלל 
ואז    אהיה גימטריא דם, ואז באין עליו שפיכות דמים ובזיונותפני    ו והסתרתינת אהיה בהסתרת פנים ממנקודם התשובה אז עדיין בח   כי 

 אם אינם מקבלם כראוי אזי בא על ידי זה לשפלות ובזיונות ביותר, ואז הבזיונות בבחינת ובוזי יקלו 

יצר    לזביחת  זה  ידי  על  זוכה  שזוכהוכשזוכה לקיים דום לה'  והבז  ו ולתשובה שלימה עד  ת האוהל  בחינ   יונות הם לבחינת כבוד אלהים, 
 האור שהנקודה העליונה מאיר להנקודה התחתונה  שעל ידו נעשה יחוד בין משה ויהושע שזה בחינת  

עו של עמלק,  מבחינת הדמימה והשתיקה שהוא בחינת נקודה התחתונה נמשך בכלליות בחינת כריתת זר ,  וזה נעשה בפרטות ובכלליות 
הבז בכלליות  ומבחינת  נמשך  עצמן  לה יונות  ל למנות  מלך  בכלליותישראל,  ם  נמשך  העליונה  הנקודה  תיקון  בית    ומבחינת  בנין  בחינת 

 ח." עכ"ל הפל      הבחירה:
כד   רמב"ן   כא מיעקב    במדבר  כוכב  דרך  מקצה    -)יז(  ברקיע  הדורך  לכוכב  ימשילנו  הארץ,  מקצה  ישראל  נדחי  יקבץ  המשיח  כי  בעבור 

 .ועיין עוד לקמן בלשון מוהרנ"ת   עכ"ל.       .השמים 
גדולה דעה שנתנה בין שתי אותיות שנאמר כי אל  מר רב אמי גדולה דעה שנתנה בתחלת ברכה של חול ואמר רב אמי  א   -  .ברכות לג   כב

ר גדול מקדש שנתן  דעות ה' וכל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו שנאמר כי לא עם בינות הוא על כן לא ירחמנו עושהו אמר רבי אלעז 
ו בין שתי אותיות שנאמר פעלת ה' מקדש   בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיא ה'  ו דעה נתנה בין שתי  מר רבי אלעזר כל אדם שיש 

   . עכ"ל.אותיות מקדש נתן בין שתי אותיות

ִבֵאמוֹ   מקדש ניתן בין שתי אותיות הכוונה לשני שמות ה' כמ"ש בשירת הים  ךָ שמות פרק טו )יז( ּתְ ְבּתְ ִ ַהר ַנֲחָלְתָך ָמכֹון ְלש  ֵעמֹו ּבְ ַעְלּתָ   ּפָ  ְוִתּטָ
ָד   ש  ֲאדָֹני ּכֹונֲנּו ָיֶדיָך: ְיהָֹוה ִמּקְ

י ֵאל    דהיינו בין שני שמות בשירת חנה   ניתנה בין שתי אותיות   דעה  יֶכם ּכִ בָֹהה ְגבָֹהה ֵיֵצא ָעָתק ִמּפִ רּו ּגְ ְרּבּו ְתַדּבְ שמואל א פרק ב )ג( ַאל ּתַ
נּו ֲעִללֹות: ּדֵ   עֹות ְיהָֹוה ְולֹא }ְולֹו{ ִנְתּכְ

 ת.שמו ש"י מלמד שהם בחי' אחת ואע"פ שהם הם לא אותן  קדש נכתב מקדש ודעת בין שני שמות ה שבכתבי הקדש ברוח ה   יוון כ שמע  מ 

נו אור הנשמה לנפש  של דעת היא חיבור והחיבור הנצרך כאן הוא אור הנקודה עליונה אל התחתונה דהיי   אע"פ שההגדרה המדויקת   כג
בחי' הוא  שדעת  לומר  ראוי  היה  מצינול האה   שלפ"ז  מקומות  בכמה  כי    . אבל  דעת,  בשם  השכל  מכנה את  הדעת  שרבינו  המדות  כלפי 

 נחשב לשכל. והכי נמי הכא.

נ"ל  ה  אבל באמת  הבחירה  בית  גם  שהרי  ממנה  עליונה  לנקודה  אהל  בחי'  היא  גם  בעצמה  עליונה  נקודה  שבחי'  כאן  אהל  שרמוז  וא 
העולם  צוואר  נקרא  והוא  ער   מועד.  בלק"ה  ה')כמבואר  לח(   ב  אות  ז  סוף  שה"ש  למק כמ"ש  והכוונה  השן  כמגדל  צווארך  ה'  שם.  '  כפרש"י  דש 

ראש לגוף כך ביהמ"ק מחבר בים שמים וארץ, וכן הוא נקרא בבראשית כח יז שער השמים. וזה בעצמו גם    ןדהיינו כמו צוואר שמחבר בי 
טה איש ומחציו למעלה  קים ודרשו חז"ל מחציו למ ל ש הא עת כיון שדרכו מאיר לעולם הדעת.   ומשה בעצמו נקרא אי הסיבה שנקרא ד 
בנקודה עליונה בעצמה הוא בחי' ממוצע בין איש לאלקים. ואולי כיון שנקודה עליונה היא היושב על הכסא לזה משמע  אלקים דהיינו  

 גבוה דהיינו כנ"ל.     יותרת לזה כמבואר כאן בכל התורה. וכלפיו משה הוא כבר עוד  שזכה גם יהושע שהרי כל בעת תשובה צריך לזכו 

יצא מגדר אדם דהיינו ביום מותו ואז לא היה אדם מעל יהושע כי משה היה כבר בבחי' רק    כבר  אולי יהושע זכה לזה רק כשמשה   וצ"ע 
 שב על הכסא לגבוה יותר. וצ"ע.   אלקים, עכ"פ אין זה סותר שהוא בחי' ממוצע בחי' דעת שקושר גם את היו 

ַויֹּ  לא דברים    כד קָ   אֶמר)יד(  ֵהן  ה  ֶ מש  ֶאל  ֶאת  ְיהָֹוה  ְקָרא  ָלמּות  ָיֶמיָך  בּו  ְרבּו  ְתַיּצְ ַויִּ ַע  ֻׁ ִויהֹוש  ה  ֶ מש  ֶלְך  ַויֵּ ּנּו  ַוֲאַצּוֶ מֹוֵעד  ֹאֶהל  ּבְ בּו  ְוִהְתַיּצְ ַע  ֻׁ ְיהֹוש 
מֹוֵעד:  ֹאֶהל  אֹ   ּבְ ּבָ ְיהָֹוה  ָרא  ַויֵּ ַעל )טו(  ֶהָעָנן  ַעּמּוד  ֲעמֹד  ַויַּ ָעָנן  ַעּמּוד  ּבְ תַ   ֶהל  ָהֹאֶהל: ּפֶ ַויֹּאמֶ   ח  ֹ )טז(  ש  ָך  ִהּנְ ה  ֶ מש  ֶאל  ְיהָֹוה  ְוָקם  ר  ֲאבֶֹתיָך  ִעם  ֵכב 

ִריִתי ּבְ ֶאת  ְוֵהֵפר  ַוֲעָזַבִני  ִקְרּבֹו  ּבְ ה  ּמָ ָ ש  ָבא  הּוא  ר  ֶ ֲאש  ָהָאֶרץ  ֵנַכר  ֱאלֵֹהי  ַאֲחֵרי  ְוָזָנה  ה  ַהזֶּ ִאּתֹו:  ָהָעם  י  ַרּתִ ּכָ ר  ֶ בַ   ֲאש  בֹו  י  ַאּפִ ְוָחָרה  ַההּוא  יּוֹ )יז(  ם 
ים וְ  י ָפַני ֵמֶהם ְוָהיָ ַוֲעַזְבּתִ ְרּתִ י ְמָצאּוִני ָהָר ִהְסּתַ ִקְרּבִ י ֵאין ֱאלַֹהי ּבְ יֹּום ַההּוא ֲהלֹא ַעל ּכִ הּו ָרעֹות ַרּבֹות ְוָצרֹות ְוָאַמר ּבַ ה:  ה ֶלֱאכֹל ּוְמָצאֻׁ עֹות ָהֵאּלֶ

יּ )יח  ּבַ ַני  ּפָ יר  ַאְסּתִ ר  ַהְסּתֵ ְוָאֹנִכי  ַההוּ (  עַ ֹום  ָהָר א  ל  ּכָ ֲאחֵ ל  ֱאלִֹהים  ֶאל  ָפָנה  י  ּכִ ה  ָעש ָ ר  ֶ ֲאש  ַהזֹּאת    ִרים: ָעה  יָרה  ִ ַהש ּ ֶאת  ָלֶכם  ְתבּו  ּכִ ה  ְוַעּתָ )יט( 
יָרה ִ ַהש ּ י  ּלִ ְהֶיה  ּתִ ְלַמַען  ִפיֶהם  ּבְ יָמּה  ש ִ ָרֵאל  ִיש ְ ֵני  ּבְ ֶאת  ָדּה  ָרֵאל:  ְוַלּמְ ִיש ְ ְבֵני  ּבִ ְלֵעד  כִּ   ַהזֹּאת  ֲאִביאֶ )כ(  ָהֲאָד   ּנוּ י  ַלֲאבָֹתיו  ֶאל  י  ְעּתִ ּבַ ְ ִנש  ר  ֶ ֲאש  ָמה 
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רּוׁש   ְוֶזה יּ   ּפֵ ה: ְקָרא ֶאתאֶמר ה וַּ עַּ   ' ֶאל מׁשֶ ה הּוא ְנֻקּדָ   ְיהֹוׁשֻ עַּ הּוא  :    כהה ָהֶעְליֹוָנהמׁשֶ ִויהֹוׁשֻ

ְחּתֹוָנה ּתַּ הַּ ה  ָבאֶהל  :  ְנֻקּדָ בּו  ּצְ חִ   ֶזהאהל    ְוִהְתיַּ ּבְ  , ָהָרִקיעַּ ת  ִחינַּ בְּ ּבְ ׁשֶ א"ו  ּוָ הַּ הָ ינַּת    :  כוף לֶ אָ תֹוְך 
וֶּ  ֲאצַּ ה ָהָיה ָצִריְך ָאז כזּנוּ וַּ י מׁשֶ ,  כחר ִלְמסֹ  ּכִ עַּ ּכל ִליהֹוׁשֻ יֹום הַּ ְלטֹון ּבְ מָּ ְוֵאין ׁשִ י  )קֶהֶלת ח( ֶותהַּ , ּכִ

עַּ  ִליהֹוׁשֻ ְלָהִאיר  ְוכחַּ  ִליָטה  ׁשְ לֹו  ֵאין  יק  ּדִ ּצַּ הַּ קּות  ּלְ ִהְסּתַּ ת  עַּ ׁשְ הכוונה שלהאי  נראה  כטּבִ כאן  ר 

נקודה עליונהשלטון אבל  ו  וי ה בחי' צולהסמיך שז ל כֵּ   ,צ"ע  ללהאיר מוחין בבחי'  ּדִ עַּ וַּ ן  ּנוּ ּיֵק  ּוֶ , ֲאִני לאֲאצַּ

 
ִריִתי: ָזַבת חָ  ן ּוָפָנה ֶאל ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ַוֲעָבדּום ְוִנֲאצּוִני ְוֵהֵפר ֶאת ּבְ ֵ ַבע ְוָדש  י ִתְמֶצאןָ     ָלב ּוְדַבש  ְוָאַכל ְוש ָ ֹאתֹו ָרעֹות ַרּבֹות ְוָצרֹות  )כא( ְוָהָיה ּכִ

 ִ י   את ְלָפָניו ַהזֹּיָרה  ְוָעְנָתה ַהש ּ י ַזְרעֹו ּכִ ִמּפִ ַכח  ָ ִתש ּ י לֹא  י:    ְלֵעד ּכִ ְעּתִ ּבָ ְ ר ִנש  ֶ ֶטֶרם ֲאִביֶאּנּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאש  ּבְ ַהיֹּום  ה  ר הּוא עֹש ֶ ֶ י ֶאת ִיְצרֹו ֲאש  ָיַדְעּתִ
יָרה  ִ ה ֶאת ַהש ּ ֶ ְכּתֹב מש  יֹּום ַההּוא ַוְילַ   )כב( ַויִּ ֵני יִ ַהזֹּאת ּבַ ָדּה ֶאת ּבְ ן נּון ַויֹּאֶמר חֲ   ֵאל: ָר ש ְ ּמְ ַע ּבִ ֻׁ ֵני  )כג( ַוְיַצו ֶאת ְיהֹוש  ִביא ֶאת ּבְ ה ּתָ י ַאּתָ ַזק ֶוֱאָמץ ּכִ

ְך:  י ָלֶהם ְוָאֹנִכי ֶאְהֶיה ִעּמָ ְעּתִ ּבַ ְ ר ִנש  ֶ ָרֵאל ֶאל ָהָאֶרץ ֲאש   ִיש ְ
רבה ט' ט' שמשה קרא ליהושע והלכו יחד    םדברי ם המוות ומובא במדרש  אחרון ולקמן אומר שאין שלטון ביו הרי מדובר ביומו ה   צ"ע  כה 

לשמ  כשמשה  מועד  מלמד  לאהל  ב  לא  דברים  ולבוא  לצאת  עוד  אוכל  לא  עה"פ  פרש"י  עיין  ועוד  רבו   לצד  כתלמיד  יהושע  של  אלו 
תורה   של  מעינה  ועיין  החכמה,  ומעיינות  מסורות  ממנו  לדב שנסתמו  המקור  שם  יג:  סוטה  ועיין  ענ כאן  שם  ועיין  רש"י.  יו רי  )ד"ה  ס ף  ף 

ך סמוך למיתה נתוסף בצדיק קדושתו ועוד כתיב לא נס ליחו ולא כהתה עינו  מלמד( מקשה הרי כתוב תוסף רוחם יגועון דהיינו שלהיפ 
יה בכח  וב מים ואם היה רוצה להשפיע לא ה ועוד וכו' עי"ש. ומתרץ כי להפך מה שנסתמו מעיינות החכמה אין זה מחוסר מים אלא מר

 ן אדם יכול להביט אל החמה וכו' עי"ש.  י ו שא המקבל לקבל כמ 

 חי' בושה ובחי' בזיונות והרי כאן להפך משה התבזה ולא יהושע, כנ"ל בדברים רבה ט' ט' כי הואו הוא ב   צ"ע  כו 

בגי בשעת   ויקבור אותו  יג מידות אולי  רעווא דרעוין שעלה לשער החמישים  ואולי כיוון שמשה היה צריך לעלות מדרגה כמ"ש  לבחי' 
אבל יהושע בעצמו ידע גדולת משה  .    הושע כשלא רצה לגלות לו יה צריך בחי' תשובה ולכן נתבזה ועמד בנסיון שלא הקפיד על י ה לכן  

האהל  בוודאי  ולגביו  לקמן(  עיין  החיים  באור  )כמבואר  נצטווה  שכך  בגלל  רק  אלא  לו  לגלות  סרב  שנתבאר    דלא  כפי  בושה  הבחי'  הי 
 באות ה.  לעיל  

ונח   א קושי יש כאן       כז ולא מצינו שציווה את יהושע אלא את משה   ואצוונו  לקו בזה המפרשים דמערבי נחל משמע שהכוונה  שכתוב 
וכו'    לויצב את יהושע שנאמר אח"כ בפסוק כג ויש מפרשים עפ"י המדרש דברים רבה ט ט שמשה שאל את יהושע מה אמר לך הקב"ה 

י שויצב  צו את יהושע אח"כ מסתמא כיוון שלפני כן כתוב ויכתוב משה הרי וב ו נכתב בתורה ואע"פ שכתשבאמת ציווה אותו אלא שלא  
 היה בזמן אחר  

אבל הזהר מבאר שואצוונו הכוונה באמת להנאמר שם עד ויצו את יהושע כי ואצוונו אין הכוונה בדווקא שיאמר ליהושע בעצמו אלא  
וממילא  שוכב עם אבותיך הכוונה שהגיע זמ   שאמר הנך  וזו    תזריח ן שקיעת השמש  הלבנה כי קודם השקיעה שרגא בטיהרא מאי מהני 
רה שאעפ"י שמשה מת תמשיך נשמתו להאיר בנשמת יהושע ועי"ז יוכל להנהיג את העם ולנחול את הארץ הכל מכח משה  הייתה בשו 

 שתאיר נשמתו בנשמתו   

את שניהם באהל הרי בשורה זו יכול לומר לו    ךצרי   ין לפי הזהר צ"ע מדועו כאן אלא שמבאר יותר כי באמת עד ונראה שזו גם כוונת רבינ 
ביום הממוצע בבחי' בין השמשות שבו  לבדו בלי משה אל  א הכח שזה ימשיך גם אחר מותו לזה היה כנראה צריך שהקב"ה יעשה זאת 

   .רבו   לנהוג מנהג שררה בפנייהושע עוד לא שליט אבל כבר צריך  משה עוד לא התכנס אבל גם כבר אין לו שליטה ומאידך  

עיין   החיים עוד  וגו'    -  אור  יהו   -והתיצבו  שיתנהג  צוה  משה כאן  לפני  בשררה  שניהם  שע  ושררה  מינוי  לשון  והתיצבו  אומרו  והוא   ,
ויצוהו[ ה'  ך אומרו )ש"א יג יד( )ויצוני( ]בהשואה, על דרך שפירשנו בפרשת אתם נצבים )לעיל כט ט( ואומרו ואצונו, לשון מלכות, על דר 

 עכ"ל.  טול[ מקל והך על קדקדם: אומר כי אתה תביא )פסוק כג(, ודרשו ז"ל )סנהדרין ח( )קח( ] א  הו   לנגיד, וכן 

  שואצוונו לא היה דבר פרטי כי משה רבן של כל הנביאים מאיר בכל נביא וחכם וצדיק בכל דור ויהושע בחי' התלמיד   עוד נראה לומר
    נו ממשה לבחי' יהושע שבכל הדורותאצוו כאן ו ו מיוחד כי היה  הראשון אולי לכן היה צריך כאן ואצוונ

 הוספה א  סוגיא זו בסוף בהוספות לאות ז  ועיין עוד ביאור    

כיון  כח אי   צ"ע  למסור  צריך  היה  שמשה  נתקשי שאמר  כבר  ולעיל  באצוונו.  נתקיים  זה  שאצוונו ך  כיון  שם  נצט   מדוע   נו  להיות  משה  וה 
בשות בבחי' מרכבה של אדם עליון שהוא הקב"ה על בחי' אדם התחתון שהוא א' דהיינו משה  ותרצנו שאצוונו אפשרי רק באופן של התל 

היה שם כדי להשלים האלף אל  רק  עוד שמשה לא  נתחדש  וכאן  ע"יויהושע והאהל.  באותו מעמד  יהושע  גם כל מה שקבל  הקב"ה    א 
רה מסיני ומסרה ליהושע מדלא כתיב משמים ניתן לו  שב שמשה מוסר ליהושע.  וכדאיתא באבות א' א' משה קבל תו ו נח אצוונ דהיינו ו 

ל  ורק הכח לצוות  הפועל אותה  היה  הוא  ליהושע  במסירה  נמי  והכי  הפועל את הקבלה  היה  הוא  נמסר משמע שמשה  כי  או  לו  היה  א 
 ך רפד.המסירה היתה על ידו.  ולקמן יתבאר יותר עפ"י הזהר ויל   אבל   לצוותוות דהיינו הכח  דייקא שילטון אין ביום המ

למסור    ולא כדמשמע בזהר   כט צריך  היה  משה  החמה אלא  אור  ברוב  בטלה  לא  שכבר  הלבנה  נראית  החמה  בשקיעת  שממילא  הנ"ל 
הצדיק באדם משפיע לו    כלותי הסתרה עב תנינא שע" ידו עליהם ונתן מרוחו עליהם ועיין תו   ליהושע מרוחו כמ"ש בזקנים שמשה סמך 

ע  תחזה  וזהו אתה  הנהגה  וכח  פרשת  מוחין  להאריז"ל  הלקוטים  בספר  כמבואר  מוחין  ידה  על  מקבל  ברב  התלמיד  הסתכלות  )וכן  י"ש  
 קדושים עה"פ בכי תשא והביטו אחרי משה(  

   המות  אין שלטון ביום  נו שהסתכל זמן רב על מוהרנ"ת וצ"ע הריועיין מעשה הסתלקות של רבי 

 הסמיכה עצמה שזה בחי' צווי לזה צריך בחי' שלטון   ולי ההסתכלות היא השפעת מוחין להיות מנהיג ראוי אבל אתוא 
י במדרש דברים רבה  שה והרמ לזהר בשלח סה הנ"ל שיהושע מעולם לא נתייחד עמו הדיבור אלא קיבל דרך    ועיין לעיל ביאור הרמ"ק   ל

שכל הדיבור ליהושע הוא  אמר לו  ואולי זו הכוונה אין שלטון ביום המוות שאע"פ    ע מה לא יד דיבר עמו ומשה    ט' ט' מבואר שהקב"ה 
 מהארת נשמת משה אין למשה שלטון לשמוע זאת.
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חָ  י  ּכִ ְצִמי,  עַּ ָלהְזָרה  ּבְ ְמׁשָ ּמֶ דֹוׁש   הַּ ּקָ רּוךְ   ְלהַּ א"א   הּוא  ּבָ כי  באהל  להיות  משה  גם  מוכרח  ואעפ"כ 
  :עליון מרכבה לאדם ה אצשתמָ כדי , א תיקון הא' בחי' אדםוה את יהושע אלא כשנמצושהקב"ה יצ

ל ָהִעְנָין    ּוְכָלל  וזהו לּו ּכָ ת ָאֶלף, ׁשֶ ּכָ ְתמּונַּ ה ָהֶעְליֹוָנה, וְ ל ּבִ ְחּתֹוָנה ּוָוא"הּוא ְנֻקּדָ ּתַּ ה הַּ ו. ְודֹוק  ְנֻקּדָ
 ְמאד.  

  
קּ   ְוהּוא ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: ׁשֶ ָראֵ ִעְנָין ׁשֶ ת ִיש ְ ִניסַּ לׁש ְזֲהרּו לְ הֻ ץ  ל ָלָאֶר ֶדם ּכְ ּיֵם ׁשָ קַּ

ְכִרית  ְרעוֹ ִמְצוֹות: 'ְלהַּ ל ֲעָמֵלק' זַּ ִחיָרה ׁשֶ ּבְ ית הַּ ּנֹות ֶמֶלךְ  ְוִלְבנֹות ָלֶהם ּבֵ  . לבּוְלמַּ

 
ה  ' הנ"ל של בקיאות וצ"ע היכן נרמז כל ז ביום הזה יהושע עלה מדרגה וכל עלית מדרגה זה בחי' תשובה וצריך להיות בה כל הבחי  צ"ע, 

קב"ה ולא לקב"ה כדי שיהיה גמט' יב"ק הרי  משלה להקב"ה ומבואר בזהר משפטים דף קטז שלכן אומרים לה ה המ ר חזר ואולי במה שאמ 
 שנרמז כאן שתי הבקיאויות שעל ידן זוכין לתשובה שלימה 

עַ פסוק ז'  עיין בפרק הנ"ל שבעה פסוקים למעלה    -  חזרה הממשלה להקב"ה  ֻׁ ה ִליהֹוש  ֶ ְקָרא מש  ָרֵאל ֲחַזק ֶוֱאָמץ  ֵעינֵ יו לְ ַויֹּאֶמר ֵאלָ   ַויִּ י ָכל ִיש ְ
בֹוא   ּתָ ה  ַאּתָ י  שמתק ּכִ במפרשים  עי"ש  אֹוָתם:  ה  ְנִחיֶלּנָ ּתַ ה  ְוַאּתָ ָלֶהם  ָלֵתת  ַלֲאבָֹתם  ְיהָֹוה  ע  ּבַ ְ ִנש  ר  ֶ ֲאש  ָהָאֶרץ  ֶאל  ַהזֶּה  ָהָעם  בשנויי  ֶאת  שים 

בי לי הלשון  צווי הקב"ה  ובין  ליהושע  צווי משה  א ן  כג  בפסוק  חילוקי לשון ומבאר הטעם  ועייח"כ   הושע  ד'  ז מוצא  פסוק  על  יקר  ן כלי 
קירוב  ש לגבי  בעיקר  טעות  שהייתה  מריבה  במי  שלו  הטעות  על  לחזור  שלא  ושיזהר  רב  והערב  החלשים  על  בעיקר  אותו  ציווה  משה 

ק כג ציווה את יהושע  בפסו קב"ה  מאמינים ואילו ה ידוש ה' שבדיבור אל הסלע שהרי הם כבר  רחוקים כי למאמינים פחות נחוץ היה הק 
 בעיקר על בני ישראל המאמינים עי"ש 

הממשלה    עכ"פ לענינינו  חזרה  המיתה  ביום  הוא  כג  ובפסוק  לצוות  בידו  השלטון  ועדין  מותו  יום  לפני  היה  מסתמא  ז'  שבפסוק  רואים 
 להקב"ה לצוות 

פז  בתורה  שהי   ועיין  הייתה  משה  של  תחתונה  הנקודה  אפי שבחי'  עצמו  מקשר  לפ ה  זאת  חות  לו  מסר  ז'  שבפסוק  ונראה  שבישראל 
 אזי נהפך שעיקר הנקודה התחתונה שלו היא פחות בעצמו ויותר בקירוב רחוקים   ליהושע שעכשיו כמנהיג

יי' אל " כתיב    -  עם ביאור המתוק מדבש   .פרשת וילך דף רפד   ג " זוהר ח   עיין   לא וגו' ויאמר  קימנא אמר  . והא או " י רב לך אל תוסף דבר אלי 

פלח לסיהרא. חמית מן יומך דישלוט סיהרא בעוד  משה תבעי לאחדשא )ס"א לאכחשא( עלמא חמית מן יומך שמשא  משה  ב"ה ל ק ליה  
רעא יתכניש  אלא הן קרבו ימיך למות קרא את יהושע יתכניש שמשא וישלוט סיהרא ולא עוד אלא אי אנת תיעול לא   דשמשא קיימא.  

שולטנותא דסיהרא מטא  ודאי  .  אשה שתשלוט כל זמן שבעלה עמה לכן צריך אתה למות "א ל תא ואישה בעלה דמטרונ כי מ  סיהרא מקמך ולא ישלוט 
 ולא תשלוט בעוד דאנת קיימא בעלמא:  

צווי היינו המשכת שפע התפארת למלכות ל  יך שפע  כן אמר הכתוב "ואצוונו" רוצה לומר אמשהנה נודע שהמלכות נקראת "מצוה" לכן בכל מקום שנמצא ענין 
 משה ובעזרת ה' בזה תבין מאמר הבא )מתוק מדבש( אחוז יהושע וממנה יקבל יהושע את שפע התפארת שבו אחוז    שבה  מלכותל התפארת  

ליהושע אלא למשה    . ומאי קאמר הנך שוכב עם אבותיך וקם העם הזה וגו'. ולא אשכחנא דפקיד קב"הואצוונו וכו' קרא את יהושע וגו'  
ולמדה את בני ישראל    . וחרה אפי בו ביום ההוא. ועתה כתבו לכם את השירה הזאתריתי את ב   ר תיב ועזבני והפדא"ל למשה כל האי דכ 

 שימה בפיהם.  

דיר  אי הכי מהו ואצונו.     אלא קרא אמר הנך שוכב עם אבותיך אמר ליה קב"ה למשה אע"ג דאנת תשכוב עם אבהתך הא אנת קיימא ת 
וד המלכ סוד    אבחי' לבנה שהי  דהיינו ליהושע שהוא   לאנהרא לסיהרא  וכן בכל דור  יהושע  ורוצה לומר שנשמתך תאיר בנשמת  רבינו  ות  ור אור נשמת משה 

לא אתכניש אלא לאנהרא לסיהרא וכדין אנהיר    ונשקע כמו שהשמש אע"פ שנאסף    כמה דשמשא דאע"ג דאתכנישמאיר בכל חכם ובכל צדיק  
   עליו שפע התפארת על ידך   משיךוש שאר פי הוא ואצונו.ועל דא הנך שוכב לאנהרא ודא    ד אתכנישלסיהרא כ 

ועל דא כתיב    נמצא שאצוונו הוא בשורה ליהושע שיקבל הארה ממשה שתמיד נשמת משה תאיר בנשמתו  לאנהרא   שע וכדין )ס"א אתכשר( אתבשר יהו 
את יהושע כלהו  יצו  ו  תיבכן ביולך ח' כג  וכא  וצו את יהושע וחזקהו.    תחנן ג' כח מש"כ בוא  עם אבותיך לאנהרא ליהושע ודא הוא   הנך שוכב 

 מדבש והר ומתוק עד כאן הז .  הושע דהיינו שתאיר נשמת משה בנשמת יהושעכל אלו הצוויים הם כדי להאיר לי:  לאנהרא 

בלבנה בעצם  שאור השמש הוא אור הלבנה ובהיות אור השמש מאיר    לזהר הזה וילך סוף סימן א )עמ' כח(  ועיין רמ"ק בביאור אור יקר
הני  בהיות  שוקע הוא  שזה  ולפיכ   גוד  זורח  שקי וזה  ה ך  המלכותעת  בהיות  כי  בספירות  הענין  וכן  הלבנה  אור  גורם  אצל    חמה  ממש 

התפארת כענין יהושע אצל בחיי משה אין המלכות מאירה דלא נטלא שמא ולא אדכרת בשמא קדם שמשא לזה להאיר בלבנה צריך  
ואז הלבנה היא   ואורו הו שיתעלם התפארת  ם בסוד אורו ושפע נשמתו  השלו עליו  וכן משה רבינו    א הנשפע למטה מאירה מאורו ממש 
אים ועל דא רבן של נביאים קרינן ליה וכל שכן בנשמת יהושע והיינו הנך שממש בכל דור ודור ובכל  בעולם הנעלם הוא שופע בכל הנבי 

   .מה שנו בספר בארוכה בשער הנשחכם ןחכם בסוד הנשמה מאיר נשמת משה רבינו עליו השלום כדפר 

היינו ואצוונו כי מעולם לא דיבר    אלא ממשה ובאמור למשה רבינו עליו השלום דברים אלו מפיוושע  ע ליה ואצוונו שאין שפ ודא הוא  
  הקב"ה ביהושע אלא ע"י משה רבינו עליו השלום בסוד אור הנשמה ועתה שמשה רבינו עליו השלום בחיים ממש ע"י משה רבינו עליו 

      השלום בגוף ונשמה 

י ְלפָ ְך  כָּ -ַחר ְוַא -  ב   "ן סימן עיין חיי מוהר   לב ְיָלה ָעַמְדּתִ ּלַ ּבַ ָסמּוְך  ּבְ ֵאיֶזה ֵעת  ה,  ּבְ י ִעּמֹו ָאז ַהְרּבֵ ְרּתִ ְוִדּבַ ן,  תֹו ְוָרָצה ִליש  ב ַעל ִמּטָ ַ ָבר ָיש  ּכְ ֶ ש  ָניו ּכְ
יִ  ְצַטּוּו  ּנִ ֶ ש  ְצוֹות  ַהּמִ לש   ָ ִלי ש  ה  ּלָ ּגִ ְכִניָסָתן  ְוָאז  ּבִ ָרֵאל  ַ ש ְ ש ּ ֶ ָלֶזה כַּ ָלָאֶרץ ש  ְך  ְוָאמַ ְדּפָ נִּ יָּ ם ָאז  ְוִסיֵּ ם.  ָ ן ש  ַעיֵּ ם  ָ ְמקֹומֹו ש  ּבִ ִמְצוֹות ֵאּלּו  ס  לש   ָ ש  ל  ּכָ י  ּכִ ר 

ִחינַ  לש  ִמְצוֹות ֵאּלּו ֵהם ּבְ ָ י אֹותֹו ֵאיְך ש  ַאְלּתִ ָ ם. ְוָאז ש  ָ ס ש  ְדּפָ ּנִ ּוָבה ּכַ ש  ּתְ ִחיַנת  ּוָבה, ָעָנה וְ ֵהם ּבְ ש  ּתְ ה )ָדא ָאַמר ֶזה ּתאַמ ת  ֹוין(  ג דוּ ס ָזא ר ַאּתָ א ש 
ִזְכרוֹ  ָפָניו  ִמּלְ ָאז  י  ָהַלְכּתִ לִ ּוָבֶזה  ִהְזִמין  י  ּלִ ֶ ש  ָלַאְכַסְנָיא  יִתי  ִמּבֵ ֲהִליָכִתי  ֶדֶרְך  ּבְ ְוֵתֶכף  ֶזה,  ּבָ ב  ַלֲחש  י  ִהְתַחְלּתִ ְוֵתֶכף  ִלְבָרָכה,  ַר נֹו  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהש ּ ֶזה  י  ּבָ ְך 

ים נָ  ִ ֶ י ָלַאְכַסְניָ ִאים ּוְבבֹוִא ִחּדּוש  יא ש  ֵלי כְּ   ּלִ ַרְך ּכְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהש ּ ש   ָמָצאִתי ּבְ ת ִחּנּוִכי ְלַחּדֵ ְתִחּלַ ֶזה, ְוֶזה ָהָיה ּבִ ִני ה' ּבָ ַחּנַ ֶ ד ַמה ש ּ י ִמיָּ ִתיָבה ְוָכַתְבּתִ
בְּ  אֹוִתי  ְך  ִחּנֵ ֶ ש  ה,  ָ דֹוש  ַהּקְ תֹוָרתֹו  הַ ּבְ ּוְדָרָכיו  ְפָלִאים.  ַרֲחָמיו  לְּ ּנִ ֶ ש  בְּ   ָריוַאחֲ ּוַביֹּום  ְוהּוַטב  י  ַתְבּתִ ּכָ ֶ ש ּ ַמה  ְלָפָניו  ְמָחה  ֵהֵבאִתי  ש ִ ֵמֲחַמת  ַחק  ְוש ָ ֵעיָניו 

ֶגעִר  ְהֶיה ַמְתִמיד. )דּו ֶוועְסט ֶקעֶנען ֶלעְרֶנען ַאז דּוא ֶוועְסט ּבַ י -ַעל -ין( ַאְך ַאף ְוָעָנה ְוָאַמר ּתּוַכל ִלְלמד ִאם ּתִ ךְ -ֵכן ַאַחר   -ּפִ י ּכָ ְכַרְחּתִ ק  ְפִסי ְלהַ    הֻׁ
ְוַא  ה  ַהְרּבֵ ּפֹוֵסק  ֶאְלַמד  ֶ ש  ַעד  ש   ַחּדֵ ַאַחר -ַחר ִמּלְ ֶ ש  ַעד  ְוכּו'  ָלה  ַקּבָ ִסְפֵרי  ְך  ְוַאַחר -ּכָ ש   ְלַחּדֵ ִלי  ה  ִצּוָ ְך  ִמזֶּה  -ּכָ ְמבָאר  ר  ֶ ֲאש  ּכַ ִלְכּתב  ִלי  ה  ִצּוָ ְך  ּכָ

ָמקֹום ַאחֵ   ר:  ּבְ
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ְחּתֹוָנה  ּתַּ ה הַּ , ְנֻקּדָ עַּ ת ְיהֹוׁשֻ ִחינַּ ל ֲעָמֵלק' ִהיא ּבְ ְרעֹו ׁשֶ ְכִרית זַּ י  לג 'ְלהַּ ת  . ּכִ ר ְמִחּיַּ י לוּ ּתָ   ֲעָמֵלקִעּקַּ
,וֹ יהבִּ  עַּ תּוב    ׁשֻ ּכָ מֹו ׁשֶ י"ז(  ּכְ מֹות  ֵחם ּבַּ ֵצא הִ : ")שְּ ר ָהִעְנָין  לדֲעָמֵלק" ּלָ זּהַּ בָאר ּבַּ ּמְ ַשַלח סה:(), ְוכַּ . להבְּ

 
 

והרשאה הלכ הלכות שלי  משפט ליקוטי הלכות חשן   ב א חות  ג ה  משבעה    -  ות  א"י  לכבוש  והלכו  ממצרים  שיצאו  ישראל  כי 
חטא    עממין  ע"י  שנפלו  הנצוצות  כל  שם  ובררו  שם  שנזדככו  מצרים  גלות  ע"י  היה  תיקונו  שעיקר  אדה"ר  חטא  לתקן  תשובה  בחי'  זה 

ועלו ברכוש גדול דהיינו כל הנצוצ וגם א"יות הנ"ל, לא"י להחזיר הכ אדה"ר  סט"א שחפה עליה  ליפה וה ו מהק בעצמו הוציא   ל לשרשו. 
כנען תחלה. וישראל תקנו כ"ז והכניעו ז' עממין והוציאו א"י מהקליפה והעלו כל הנצוצות שנפלו  ע"י חטא הנ"ל שמחמת זה היה א"י ביד  

בחי'   הוא  לארץ  ישראל  שכניסת  נמצא  הקדושה.  חטא אדה"ר אל  ישראל  ע"י  נצטוו  וע"כ  בכניסתן תשובה  מצוות  בח   ג'  שהם  י'  לארץ 
נ"ל, ועיקר התשובה הוא שיהיה נעשה כביכול יחוד בין הנקודות בין  במאמר הנ"ל. כי עיקר כניסתן לארץ הי' בחי' תשובה כ   ובה כ"שתש

 חמה ולבנה כנ"ל.  
התשובה   לג המל   בענין  תיקון  כי  גם  אבל  כנ"ל.  עמלק  הוא  היצר  זביחת  שהת היינו  תשובה  בבעל  תלוי  הכות  תיקון  היא  מלכות  שובה 

הו   כלפי  ויהושע  ע"ימשה  הוא  הסור מרע  בבחי'  ותיקון המלכות  בחי' אש ששורף    א הבעל תשובה  הדינים הקדושים שבה דאכלי ושצי 
 הריצ"ח צו תשנו   פ"יע ומביא הכל אל התכלית באופן שנכלל בה ונעשה אש או שבוער לה' כמו האש או שכלה ונפסד אם כולו רע כעמלק.   

דמכסין על עינין והוא    ל שרומז שהמלחמה בעמלק היא לברוח מהכבוד שהוא ענניןולי אפ" לנו א בוד ולענין ש הכ   רש"י צא מענניעפ   לד
 כבוד מדומה של עוה"ז כבוד מלכים ושל יחוס והיינו להכרית זרעו של עמלק דהיינו המן הרשע שהוא תאות כבוד 

וקרבא דא אשתכח לעילא  בא דא,  יא קר א קשיא קא אתתא הכא מגזרת דינ עמלק א"ר שמעון רזא דחכמ ויבא  :  זוהר בשלח דף סה   לה 
לא אית בה רזין עלאין דחכמתא דמתקשרין בשמא קדישא, כביכול אמר קודשא בריך הוא, כד ישראל  ותתא, ולית לך מלה באורייתא ד 

זכאי  וכד לא אשתכחו  זכאין לתתא אתגבר חילא דילי על כלא,  ת"ח    דדינא קשיא,   עילא ואתגבר חילא ן כביכול מתישין חילא דל אינון 
תא לקטרגא דינא ברחמי, דכלא אשתכח לעילא ותתא, ברפידים,  חבו ישראל לתתא מה כתיב ויבא עמלק וילחם עם ישראל א בשעתא ד 

וחד  בא עמלק בישראל חד הכא,  ברפוי ידים דרפו ידיהון מאורייתא דקודשא בריך הוא כמה דאוקימנא, אמר ר' יהודה תרי זמני אגח קר 
ך הוא הוה לעילא כמה דאתמר, לתתא  וגו', אמר ר' שמעון לעילא ותתא, קטרוגא דקודשא ברי   והכנעני מלקי  יד( וירד הע   דכתיב )במדבר

להו וארמו    ונטלי   וגזרי לון ערלתא )ס"א אתא( דרשימא קדישא   שהיו לוקחים אנשים שמלו ולא פרעו בקודשא בריך הוא הוה דהוו נסבי לגברי  
 כלא )ס"א קבלא(:  , ועכ"פ דקודשא בריך הוא הוה )ס"א כל קובלנא(  שבחרת קח מה    תרעיתטול לך מה דא ואמרי    רקו למעלהוז   לון לעילא 

הוא   בריך  גרמיה מהאי קרבא קדמאה דקודשא  וכי מה חמא משה דסליק  בעמלק,  וצא הלחם  לנו אנשים  בחר  יהושע  ויאמר משה אל 
להכניע קליפת עמלק    וא קרבא דלעילא רמי להה מין ג אנא אז   יהושע ל   דמלה, אמר משה   חולקיה דאסתכל וידע עקרא פקיד, אלא משה זכאה  

עת דקליפה ומשה בדעת דקדושה לכן משה ראוי להלחם בדעת דקליפה שמשם שורש עמלק ובזה התיש כח הס"מ שרו של עמלק וסייעתו  כי עמלק מושרש בד 
  גד הס"מ למטה שהיה נגדית למט"ט ללחום נ סוגל  ך מט"ט היה מ שע שהיה בחי' מלאכי יהו  גרמך לקרבא דלתתא ואנת יהושע זמין    שבאו לעזור לעמלק 

והיה כ  וגבר ישראל, ישראל דלעילא והיינו דכתיב  ירים משה ידו  , ובגין כך סליק משה גרמיה  דהיינו ז"א שמשה היה מושרש בדעת שלו   אשר 
שמעון וכי קלה היא  אמר ר'        ,  יהושע למטה מעלה ממילא ינצח  וע"י שינצח ל   צח על ידוי מקרבא דלתתא בגין לאזדרזא בקרבא דלעילא ויתנ 

יומא דאתברי עלמא עד ההוא זמנא ומההוא זמנא עד דייתי מלכא משיחא ואפי' ביומוי דגוג ומגוג    בעיניך קרבא דא דעמלק, תא חזי מן 
לה  פה שלמעדקלי  ק מושרש בדעתלפי שעמל   הוא הוהדבכל סטרין דקודשא בריך  לא ישתכח כוותיה, לאו בגין חיילין תקיפין וסגיאין אלא בגין  

קצו צריך ללחום עמו בכל הששה  היה  לכן  קצוות  הוה    .     ות מהו'  רביא  זמנא  בההוא  והא  לאחרא  ולא  ליהושע  יהושע אמאי  אל  משה  ויאמר 
מניה  תקיפין  בישראל  הוו  וכמה  נער  נון  בן  ויהושע  לג(  )שמות  ממנ   דכתיב  אסתכל ו חזקים  בחכמתא  משה  אלא  למ  וידע   ,  עלה  שהמלחמה 

, מאי חמא, חמא לסמאל דהוה נחית  גבורי חיל כי גם היא לא היתה גשמית עיונה ומי לתחתונה וגם לתחתונה לא יכול היה לבחור בראוי ל   דע מי ולמטה וי
כח, אי  מנא בדרגא עלאה יתיר אשתמסטרא דלעילא לסייעא לעמלק לתתא, אמר משה ודאי קרבא הכא תקיפא אתחזי, יהושע בההוא ז 

אשתכח    ה והו אהיה בעלה דמטרוניתא(, )השכינה למשה נלקח  או הכי דהא במשה אתנסיבת ואתאחדתזמנא, ל ההוא  ינתא אשתכח ב תימא דבשכ 
נע"ר,  ר' שמעון בההוא אתר דאתקרי  ובמה, אמר  מינה,  יהושע    )בעולם היצירה ששם משכן מלאך מט"ט הנקרא נער כייהושע דאתאחד לתתא 

 לחם נגד הס"מ כפי שיתבאר שם בהמשך( סוגל לההי המ ינה לכן הוא  דו קיבל שפע מהשכמרכבה אליו ועל י

רבי דאמר  ירושלם,    והיינו  לנצח,  יתדותיו  יסע  בל  יצען  בל  אהל  שאנן,  נוה  ירושלם  תראינה  עיניך  כ(  לג  )ישעיה  דכתיב  מאי  יהודה, 
יתיר למהך בגלותא. ודא ירושלם דלעילא, דאקרי אהל בל יצען, דלא ישתכ  ו   ח  נוןהוא רזא דכתיב  בן  ימיש  נער וד   נער,   יהושע  אי, לא 

ויומא הוה מתוך האהל, ההוא דאקרי אהל בל יצען, מל  יניק משכינתא, כמה דההוא נער דלעילא לא ימיש מתוך    יהושע  מד דבכל יומא 
ך  כ ,  החול בימי  יג את העולם  וא שרו עולם שמנהא יפסיק שפע הנהגתו כי ה בסוד תינוק יונק משדי אמו כדי של   ויניק מינה תדירא   דהיינו השכינה   האהל 

 ויניק מנה תדירא.    שהיא המלכותמתוך האהל  לא ימיש    שהוא יהושע האי נער ] ב דף סו/א [ דלתתא  

יקום לקבליה וישלוט עליה לנצחא ליה  משה ודאי    אמר,  בגין כך כד חמא משה לסמא"ל נחית לסייעא לעמלק, אמר משה ודאי האי נער 
מט"ט ןרע הוא ס"מלכן אין למטה  ה אלקים כי מט"ט וס"מ הם בעץ הדעת טוב ורע טוב הוא  ת זה עשלעומ  לנצחו כי זה  נגדו וישלוט עליויהושע יעמוד ל 

ונוצחו יהושע שהוא השולט עליו  כנגד הס"מ כמו  בעמלק, דילך היא    בעל מלחמה  וצא הלחם  לנו אנשים  בחר  יהושע  ויאמר משה אל  האי  מיד 
   עמך.זכאין, דיתחזון למהך    אין בניים זכ בחר לנו אנש  רז לקרבא דלעילא, קרבא דלתתא ואנא אזד 

ואתתקן בכמה תיקונין בכמה  , כי כל עליון מתעורר ע"י מרכבתו שלמטה   דלעילא   מט"ט   נפק יהושע נער, אתער נער אמר רבי שמעון, בשעתא ד 
ליה אמיה   זיינין, ומלק כשחתך מיע הברית שפגם בה    לנקום נקמת  נוקמא דברית  לקרבא דא לנקמא   השכינה  דאתקינת  כל לות  ,  פי מעלה כנ"ל זרקן 

ודא הוא רזא דכתיב )שמות יז יג( ויחלש יהושע את עמלק ואת  ,  היא השכינה הנקראת חרב  ת נקם בריתוהיינו דכתיב )ויקרא כו כה( חרב נוקמ 
תתקן  ומשה א   ברית, ב נוקמת נקם  האי היא דאקרי חר ודאי,    בכח השכינה   בחרב  עמו לפי חרב, לפי חרב ודאי, ולא לפום רומחין וזיינין, אלא 

 עכ"ל.  . לקרבא דלעילא 

אז הייתה המלחמה ע"י יהושע כי משה נלחם למעלה ויהושע דייקא היה בחי' מט"ט שהוא כנגד הס"מ בעץ  שדווקא    נראה שכוונת הזהר 
ה  הוא  הרב  של  התלמיד  שתמיד  משמע  בלק"ה  אבל  ורע   טוב  עמלק הדעת  למלחמת  ל   יוצא  זעיין  שבת  התור   'ק"ה  עפ"י  שלנ נה    , ו ה 

 .שעפ"י תורה נז   לכות סוטה ג' טזוה 

ִחיַנת    'חיי מוהר"ן סימן ב ועיין   ּבְ ִחיָנה זאת  ּבְ ה  ַנֲעש ֶ ְוַתְלִמיד  י  ַרּבִ ַיַחד  ְתַוֲעִדין  ּמִ ֶ ָכל ָמקֹום ש  ּבְ ֶ ֹון ש  ש  ַהּלָ זֹו  ּבְ ִלי  וְ ְוָאז ָאַמר  ַע  ֻׁ ִויהֹוש  ה  ֶ אֶהל  מש 
   מֹוֵעד.



 87.ח  -דף ו:      מוהר"ן                               תורה ו                                 ליקוטי                     

למחרפיו   וישתוק  ידום  ומקיים  בתשובה  לשוב  שרוצה  מאיתנו  אחד  כל  הוא  יהושע  לעיל  שנתבאר  זהו  כפי 
למלחמת עמלק ודייקא כפי שנתבארה    שנתבאר ה  ובל סוד התשומההשוואה הזו ש  .מלק שבלבומלחמה בעה
אדם שאפשר לזכות לה להיות ה  מבואר שהמלחמה בעמלק דהינו התשובה הזו שעליה מדבר רבינונ"ל  ה  הרבז

הכסא על  אהיושב  במעלה,  גדולים  חיל  גבורי  לאנשים  רק  לא  היא  בעמלק לא  ,  להלחם  מחוייב  אחד  כל 
כ  ואעפ"  ומבואר שאינה מלחמה טבעיתשב על הכסא.  דם היוא  דרת להיות גוכל אחד יכול עי"ז לזכו  בו,שבל

וכתלוי הנלחם צריך לחשוב שרק בו הכל   נע  שנלחם כאילו הכל,  שה הכל תלוי במשה כמבואר תלוי בו אזי 
ישראל ידו גם    במלחמת עמלק כשהרים ידיו גברו ישראל כי הוא נלחם למעלה בכל המניעות הרוחניות ועל

כש  .כט  ר"ה  השנבמר  כמבואהש"י  ב  דבקים אלא  מלחמה  עושות  משה  של  ידיו  ישראל  יו   ד י   יםרהוכי  היו 
שבשמים  לאביהם  לבם  שכשמ.  לומשעבדים  ידום  וכנ"ל  חללים  קיים  לו  מפיל  הקב"ה  אזי  בשלימות  וישתוק 
בקרבו   חלל  לבו  שעושה  ית'  דהיינו  ממנו  אחר  לדבר  פניה  איזה  בסוףמכל  כל   וכן  שאחרי  מבואר  ד'  אות 

שבהמב שם  הב  קי ואר  ה'  דרכי  ימין  אזי  וכו'  וירידה  בעליה  חסד  פשוטה  תשובה  דהיינו  ימין  תשובתו  לקבל 
הוא יעשה הכל וכנ"ל כשאדם עושה כל  תו אינה פועלת אלא לעורר חסדו ית' שדייקא כי אחרי הכל כל עבוד 

 רבינו  ארבי רבב"ח שם  בסוף מאמר    'ועיין תורה ב  .שיכול כאילו הכל תלוי בו אזי עושה הקב"ה הכל מלמעלה
   בפירוש ענין זה.

ית בְּ   'ְוִלְבנֹות ּבֵ ה ָהֶעְליֹוָנה,    הּואִחיָרה'  הַּ ה, ְנֻקּדָ ִחינַּת מׁשֶ ִאּלוּ ּבְ ָעה, ּכְ ׁש ּבֹו ּדֵ ּיֵ י 'ִמי ׁשֶ ִנְבֶנה    ּכִ
ית ת-ּבֵ עַּ ּדַּ ִחינַּת הַּ ה הּוא ּבְ ָיָמיו', ּומׁשֶ ׁש ּבְ ְקּדָ ּמִ  . לכנ" הַּ

ּנֹות   חִ   ּוא' הֶמֶלךְ 'ּוְלמַּ תוֹ ָרִקי  תינַּ ּבְ ּבְ א"ו ׁשֶ ּוָ , הַּ ֲעקב" מֹו  ְך ָהָאֶל"ף, כְּ עַּ ְך ּכֹוָכב ִמּיַּ רַּ תּוב: "ּדָ ּכָ , לזׁשֶ
ִאי עַּ  ּקָ קּוםׁשֶ ּיָ ׁשֶ ֲעקב  ל  ִמּיַּ ּכֹוָכב"  כמבואר שם בתרגום  ֶמֶלְך  ְך  "ְוָדרַּ ּבֹו   הּוא,  ׁש  ּיֵ ׁשֶ  , ָרִקיעַּ ת  ִחינַּ ּבְ
"מִ   ּכֹוָכִבים ְינּו  ְוהַּ לֹות.  זָּ ֲעקב"ּומַּ מכהד  ּיַּ יעיינו  של  םקבוחו  ּתָ ִאיׁש  ֲעקב  "יַּ י  ּכִ ב  ,  אָהִלים",    יׁשֵ

, כְּ  ת ָרִקיעַּ ִחינַּ יִּ ּבְ תּוב: "וַּ ּכָ אֶהל" מֹו ׁשֶ ֵחם ּכָ רלחְמּתָ זּהַּ בָאר ּבַּ ּמְ ִחיָנת  פנחס רמד  , ּכַּ ֲעקב הּוא ּבְ ּיַּ , ׁשֶ
 ָוא"ו.  

ִמְצוֹות ֵאּלּו הֵ  לׁש  י ׁשָ וְ ּכִ ׁשּוָבה,  ּתְ ת  ִחינַּ ּבְ אן    ְכָלל וּ   ןָהֵבן. )מִ ם  ד ּכָ פּולעַּ ּנוּ   ּכָ ׁשִ ּבְ ֹון י ָלׁש ְלֵעיל 
 ְקָצת(:  

  
נ  ּוָ ְך ְלֵעיל(, ְוֶזה סֹוד ּכַּ ּיָ ִטפָּ )ׁשַּ י ְקָצת ּכְ ְעּתִ מַּ ם ֹות ֱאלּול. ׁשָ ּיָ ל ֱאלּול, לטה ִמן הַּ נֹות ׁשֶ ּוָ ּכַּ ם ּבַּ ן ׁשָ ּיֵ . עַּ

ּכַּ  ָלל  ּכְ ׁשֶ ם,  נֹות ֱאלּול  ְמבָאר ׁשָ ּבַּ ּנֹותֵ , "הַּ הּואּוָ ּדֶ יָּ ן  ִריִכין ְלהָ ם  ּצְ ׁשֶ ִחיֶרְך",  ּבְ ם   ְךר  ד  נַּת  ִאיר  ּיָ  מּבַּ
יכול לסמוך  לא נרשם הדרך כמו ביבשה שבה מי    כפי שביארנו באריכות בהקדמה שבים  ְוכּו' שמכיר הדרך 

יכול לעשות דרעליה שתוליך אותו למקום חפצו אבל בים רק מי שלרגע לא מסיר עינו ממ ך קום חפצו הוא 

בלי  האבל  בים  את  עם  ד  והקשר  הברית  תיקון  בחי'  וזה  חכיוון  הקב"המחוז  הַּ פצו  ְוֶזה  ְך,  ר  ִחינַּת    הּוא  ד  ּבְ

פְּ  י  ּתֵ ם  ׁשְ ֵ ׁשּ הַּ ָעִמים  מא"ק יבָעִמים  ּפְ י  ּתֵ ׁשְ י  ּכִ ֶרךְ   עֹוֶלה  "ק יב ,  ְך 224=112+112  מבּדֶ ִנְמׁשָ ְוֶזה   ,

 
ונתו גם לענין זה  וצ"ע אם כו"כ.    . ע שע כאשר שמעתי מפיו בפירושהוא בחי' משה ויהו מידו  תל כל צדיק אמיתי ו   ש"ק אות צושי   ועיין

 .שהתלמיד בחי' מרכבה למט"ט לכן על ידו מלחמת עמלק 
ונה כן מי שנמצא לגבי  בי משה ופרשו שהכועל מאמר הגמ' וכי יראה מלתא זוטרתי היא ותירצה הגמ' אין לג )מהריצ"ח(    וכמו ששמעתי   לו

 יראה היא דבר קטן.  אצלו  וסמוך למשה גם

 מלך המשיח שיהיה נדרך כחץ מקשת ממקום למקום לקבץ נדחי ישראל.  שם משמע שככב הוא כינוי ל   עיין רמב"ן  לז
ָ   לח ֲחָגִבים ַהּנֹוֶטה ַכּדֹק ש  ֶביָה ּכַ ְ ב ַעל חּוג ָהָאֶרץ ְויֹש  ֵ ְמּתָ ישעיה מ )כב( ַהיּש  ֶבת: ַמִים ַויִּ ָ ֹאֶהל ָלש   ֵחם ּכָ
ל ַהּתֹוָר -ְוַאַחר   -  השיכים להתורות ב  חות ן שי " חיי מוהר   לט ַמר ּכָ ְך ּגָ ָלל  ּכָ ר ּכְ ּבֵ ַעת ֲאִמיַרת ַהּתֹוָרה לא ּדִ ְ ֶפר. ּוִבש  ּסֵ ס ּבַ ְדּפָ ה ַהּנֹוָרָאה ַהזּאת ַהּנִ

ַאַחר  ַרק  ֱאלּול,  ַנת  ּוָ ּכַ גָּ -ֵמִעְנַין  ֶ ש  ּכְ ְך  הַ ּכָ ֲאִמיַרת  לֵּ ַמר  ִהְתּפַ ֶ ש  ַאַחר  ַהזּאת  ַא ַעְר   ל ּתֹוָרה  יל,  ְוִהְבּדִ ֵמַהּתֹוָר -ַחר ִבית  ר  ְוִדּבֵ ָחַזר  ְך  ַדְרּכֹו  ּכָ ּכְ ַהזּאת  ה 
ִלים ִמּתֹוְך ִסדּ  ּלְ ָהיּו ִמְתּפַ ֶ בּו ֶאְצלֹו ָאז ש  ְ ש  יָּ ֶ ּוִבים ְזֵקִנים ש  ים ֲחש  ִ ִמיד, ְוָאז ָעָנה ְוָאַמר ַלֲאָנש  יקר  ה שערעיין שיש"ק סימן ע   רֹונֹו ִלְבָרָכה ּור ָהֲאִר"י ִזכְ ּתָ

ּו ְולא ָענּו, האריז"ל     יודל שהיה מתפלל עם הכוונות שבסידור    שאלתו הייתה לרבי ל ֱאלּול ְוֶהֱחִריש  ֶ נֹות ש  ּוָ ל ַהּכַ "ל ּכָ ַהּתֹוָרה ַהּנַ ז ּבְ ּמָ   ּתאְמרּו ִלי ֵאיְך ְמרֻׁ

ר בְּ  ֱאֶמת ִאי ֶאְפׁשָ י ּבֶ נֹות ׁשֶ ׁשוּם אֶפן ְלהָ ּכִ וָּ ּכַּ ְצָמן סֹוד הַּ זִ ל אֱ ִבין ֵמעַּ "ל.  לוּל ֵאיְך ְמֻרּמָ ּנַּ ּתֹוָרה הַּ הַּ ה לְ ים ּבְ ָהִביא ְלָפָניו ִסּדּור ָהֲאִר"י ִזְכרֹונֹו  ְוִצּוָ
ל ֱאלּול. ְוַאַחר  ֶ נֹות ש  ּוָ יו  -ִלְבָרָכה ּוָפַתח אֹותֹו ְוֶהְרָאה ִלְפֵניֶהם ַהּכַ ַתח ּפִ ְך ּפָ דֹוש  ְוַהנּ ּכָ ָלאוֹ ַהּקָ נוֹ ת אֵ ֹוָרא ְוִהְתִחיל ְלַגּלֹות ּפְ ּוָ ל ַהּכַ ל ֱאלּול  יְך ּכָ ֶ ת ש 

ֶד  ּבְ ם  ָ ִזים ש  ּמָ ב ֶאת כָּ ְמרֻׁ ּלֵ ּבַ ֶ עּור ש  ִ ְכָתב ֶאת ַהש ּ ּבִ ר  ר ְלַציֵּ ָ ֶפר, ֲאָבל ִאי ֶאְפש  ּסֵ ה ּבַ ִמזֶּ ְמבָאר  ְונֹוָרא ְמאד ּכַ ִעימֹות ְוהַ ֶרְך ִנְפָלא  ִמ ל ַהּנְ ּתְ ְפָלאֹות  ים  ּנִ
י ָאז בְּ  ּתִ ְ ש  ִהְרּגַ ֶ ִעים ש  מ   ֵעתּדֵ ְ ִכיִתי ִלש  זָּ ֶ ל ֶזה.ש   ַע ּכָ

פז תנינא   מ  גם תורה  המלכות    עיין  תיקון  היינו  תשובה  כי  שהכוונה  כאן  ומשמע  במלכות  היינו  בים  להאיר  שצריך  אורות  רכ"ד  שהם 
סא וסג  "ל ק נ ם ע"י שמכוין עצמו לקבל משני שמות ה יאויות הנ"ל שנעשי דהיינו שימליך את הש"י על עצמו בשלימות וזה ע"י שתי הבק 

שר עם הש"י בכל מצב והיינו תשובה בשלימות שעושה דרך בים הנגרש של  אורות. ועל ידם מתחזק לשמור הברית והק שיחד הם רכ"ד  
 עוה"ז לשוב אליו ית'.

זכה לג שיעקב ע"י שהיה שלישי בחי' ממוצע  מהריצ"ח וישלח תשנ"ג  שמעתי    מא יבק  בחי' תפארת  ויעבור את מעבר  זה כמ"ש    ומיד ]לות שם 
ולכן השם של ת"ת הוא הקב"ה גמט' יב" נלחם בו שרו של עשו[  יבק"ע  .  וכן הוא נרמז בשם יעקב אותיות  ק כמבואר בזהר משפטים קטז 

מור זה ורמז בו ד'  וקות שיעקב אמר מז והכוונה שממשיך למלכות שהיא בחי' ע',   ושם זה רמוז במזמור כ' בתהילים  ומבואר במגלה עמ
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ֵני ׁשֵ  ת ׁשְ ִחינַּ ֵהם קס"א ס"ג ִמּבְ ֵני ׁשֵ   ֵאּלוּ   י, כִּ מג מֹות, ׁשֶ ִגימַּ מֹות קסׁשְ א  ְטִריָּ "א ס"ג, ֵהם עֹוִלים ּבְ
י   ּתֵ ָעִמיםׁשְ הוּ 112+112= 224=161+63  יב"ק  ּפְ ִגי, ׁשֶ ֶרךְ א ּבְ ּדֶ א  ְטִרּיָ ם  224=  מַּ ן ׁשֵ ּוֵ "ל. ְוָצִריְך ְלכַּ ּנַּ ּכַּ  ,

ֶסּגֹול ּבְ ם סֶקיֶ -ֶיֶוֶד -ֶקיֶ -ֶאֶלףֶ   קס"א  ִחיִריק, ְוׁשֵ ּבְ א ְוִחיִריק דס"ג ֵהם  ֹול דקס" . ְוֶסגּ יִ ִק -ִוִאוִ -ִקיִ -ִיִוִד   "ג 
י"  עֹוִלים כָּ 400= וּתָ ִמּלּואֹו  ּבְ אקי"ק  ם  ׁשֵ הּוא  קס"א  ם  ׁשֵ י  ּכִ יּוד  ,  ֵהם  ׁשֶ ֵקי,  יּוד  ֵקי  ָאֶלף  ֶזה: 
ֶסּגֹול, ְוֶסּגֹול הּוא אֹוִתּיוֹ  ה ּבְ ת ְנֻקּדָ חַּ לׁש ת, ְוָכל אַּ ן הּוא עֹוֶלה ׁשְ  ְנֻקּדֹות, ׁשָ ל ּכֵ יםְועַּ כ של  "הס לׁשִ

והנקודהאו ן יּוד  ות כולן תיות  ּכֵ ל  ָעמִ , ְועַּ י"ּפְ   תיות האו  שבכלסגול  מנו שאחרי שסיכ  ןים ֶסּגֹול עֹוֶלה ׁשִ
  ספירות   דהיינו עשרדקסא  הוא ל' וא"כ כל קומת הסגול  דקסא  נמצא כל סגול  דשם קסא הוא שלשים נקודות  

ל ִמּלּוי ֲהָוָי"ה, יוּ   ּיֹותִת אוֹ   ֵהם יּוד. ְוס"ג  300=  היא עשר( עולה)כידוע שקומה שלימה     , ֵקיו  ד ֵקי ָואׁשֶ
ִחיִריק, עֹוֶלה ק' ּבְ ה  ת ְנֻקּדָ חַּ ֵניֶהם עולה עשר נמצא כל הקומה מאה  ה לכל אותכנ"ל נקוד  ְוָכל אַּ ּוׁשְ  ,

יו ּתָ ד  חַּ יַּ עֹוִלים  ְדקס"א  ְוֶסּגֹול  ְדס"ג  בְּ 400=300+10  ִחיִריק  א  ,  ְטִרּיָ ׁשּוָטה ִגימַּ   ּפְ
וְ 400=5+9+6+300+80 לָאז  ,  ל  -עַּ ּכָ ִחינֹותְיֵדי  "   ּבְ ּנַּ יָּ הַּ הַּ ׁשוּ ל,  ּפְ ָיִמין ִמין  י  ּכִ ׁשּוָבתֹו,  ּתְ ל  ּבֵ ְלקַּ ָטה 

ִמּלּואֹו   הכולל  ּבְ אֹוִתּיֹותעם  לׁש  ָ ׁשּ הַּ ִעם  ֶרְך  ּדֶ במילוי כי    עֹוֶלה  הכולל    ימין  נון   = עם  יוד  מם    יוד 

א  227=    226+1= 106+20+80+20= ג'  עם  דרך   =  = הנ"ל  ,  227=3+224ותיות  ָעִמים  הדרך  ּפְ י  ּתֵ ׁשְ הּוא  ׁשֶ
ן 224=112+112 כּו'יב"ק וְ  ּיֵ ם, עַּ ל ֶזה ְמבָאר ִמּתוֹ ׁשָ נַּת ֱאלּול.  . ּכָ ּוָ  ְך ּכַּ

  
ה ּתָ בְּ   ְועַּ ְוֶנֱעָלִמים  ִזים  ְמֻרּמָ "ל  ּנַּ הַּ נֹות  ּוָ ּכַּ הַּ ל  ּכָ ֵאיְך  ְוָהֵבן  ּוְרֵאה  מְ ּבֹוא  ְונֹוָרא  ִנְפָלא  אד  ֶדֶרְך 
תוֹ  ּתוֹ   ךְ ּבְ ם,  הַּ ׁשָ ְמבָאר  י  ּכִ "ל,  ּנַּ הַּ מִּ ָרה  לֹו  רֹוצֶ ׁשֶ   י ׁשֶ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָצִריְך  ׁשּוָבה,  ּתְ ֹות  ֲעש  לַּ ֵני  ה  ׁשְ

ִק  ָרצֹוא ּבָ ִקי ּבְ ְינּו ּבָ ִקיאּות, הַּ ת: "ִאם  ּבְ ִחינַּ ִיל ְוָנִפיק, ּבְ ִחינַּת עַּ הּוא ּבְ ׁשֹוב, ׁשֶ ם    קֶאּסַּ י ּבְ ִים ׁשָ מַּ ׁשָ
ׁשֶ  ה",  בְּ ָאּתָ בָּ יחִ הּוא  אֹולנַּת  ׁשְ יָעה  ּצִ "ְואַּ ָרצֹוא,  ּבְ ְוכּו', ִהנֶּ   ִקי  ׁשֹוב  ּבְ ִקי  ּבָ ִחינַּת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ָך", 

ְמב ם.   ּכַּ ן ׁשָ ּיֵ  ָאר ְלֵעיל, עַּ
  

רּוׁש  ּפֵ ׁשּוָבה, ָצִריךְ  ְוהַּ ּתְ ְרֵכי הַּ דַּ רֹוֶצה ֵליֵלְך ּבְ י ׁשֶ ּמִ ׁשּוט הּוא, ׁשֶ ּפָ ְת הַּ ּיִ ֲחגר ָמְתָניו, ׁשֶ ק עַּ  לַּ זֵּ ֹו  מצְ חַּ
ֲעִליָּ בְּ  ּבַּ ין  ּבֵ ִמיד,  ּתָ ה'  ְרֵכי  ידַּ ּבֵ יִריָדהן  ה  ִים  ּבִ מַּ ׁשָ ק  ֶאּסַּ "ִאם  ת:  ִחינַּ ּבְ ֵהם  ׁשֶ אֹול"  ,  ׁשְ יָעה  ּצִ ְואַּ

י ְינּו ּבֵ ףְוכּו', הַּ דֹוָלה, אַּ ְדֵרָגה ּגְ ה, ְלֵאיזֹו מַּ ה ְלֵאיזֹו ֲעִלּיָ ְזּכֶ ּיִ ל-ן ׁשֶ ם, וְ   ֵכן  -יפִּ -עַּ ֲעמד ׁשָ ל יַּ לא  אַּ
צְ פֵּ ִיְסּתַּ  ְהֶיה  ק עַּ ּיִ ק ָצִריְך ׁשֶ ֶזה, רַּ הּוא ָצִריְך ָללֶ   ִקיבָּ מֹו ּבָ ֲאִמין ׁשֶ ע ּוְלהַּ ֶזה ְמאד, ֵלידַּ ֶכת יֹוֵתר  ּבָ

ְוכּו' הוּ ,  מדְויֹוֵתר  זֶּ ֶאּסַּ   ׁשֶ "ִאם  ת:  ִחינַּ ּבְ הּוא  ׁשֶ ִיל,  עַּ ְבִחינַּת  ּבִ ָרצֹוא,  ּבְ ִקי  ּבָ ת  ִחינַּ ם  ּבְ ׁשָ ִים  מַּ ׁשָ ק 
ה"   . מהָאּתָ

 
כן "יעננו ביום קראנו", וכן "יענהו בשם קדשו".        ויש  בק, וכן שם "ואנחנו קמנו ונתעודד",  ו ביום צרה" ר"ת גמט' י ה'    ךצרופי יב"ק  "יענ 

דוש הוא ברוך  הוא שלמרות שהוא ק במזמור זה ע' תיבות, וכן נזכר בו יעקב "ישגבך שם אלקי יעקב".  ומשמעות השם הקב"ה גמט' יב"ק  
והביאור כי קדוש היינו נבדל בחי'         השם יבק שהוא ר"ת יחוד ברכה קדושה.     יא הבינה, ולזה  מרמזא שה ו דהיינו שמתברך מבחי' ה

כן כשצריך   על  שפע,   מוריד  הוא  ביניהם  והיחוד  למטה,  ממעלה  להיפך  היא  וברכה  למעלה,  ממטה  של  הקו  דהיינו  לצאת  הסתלקות, 
.  ויש  112= 86+26ה אלקים הוא גמט' יבק דהיינו  עוד גם השם השלם הוי   ם.   שהזה מחבר לגבוה ביותר וממשיך שפע מ   מצרה אזי השם 

א  דהיינו  ומלכות  ת"ת  בחסד  שהוא  יותר  נמוך  אדנ -יבק  הויה  שיבק  -ל  ח"ב  טו  תורה  ועיין  יפה.   נכתב  לא  כי  בשיעור  שם  עוד  ועיין  י. 
ז  בחינת  הוא  ונע בקדושה  דקדושה  הרשעים  יווגין  לצדיק, אבל אצל  צדקה  ע"י  שנתק עלי  ב שה  להיפך  נעשה  ונעשה  צדקה  היניקה  לקל 

 אצלם ניאוף.         

וזהו שמבואר כאן שע"י השם הזה יכול לזכות לבקיאות בהליכה ובהלכה ולזכות לשמירת הברית ולהיות קשור ומחובר להשי"ת תמיד  
 ולהחיות עצמו בכל זמן ומקום.

היא בחי' דרך לאחוז בהש"י  וכאן משמע  ם דהיינו שכל בקיאות  דרכי   ות ד' נקט דרכי התשובה משמע שהן שתי תחילת א   צ"ע דלעיל   מב
בים רק ע"י שאוחז הרצון כל הזמן בין   שהיא דרך אחת שנעשה ע"י שתי בקיאויות ועי"ש שהקשיתי למה הן שתים הרי כך עושים דרך 

 מר כך.ר לו שאחת, ובאמת נראה שאפשר לומר כך ואפ   לשוב הרי שזו דרך  ברצוא ובין כשבא גל ומחזיר אותו 
באורייתא.  ונ"ל על פי הידוע  כי  אלול  ירמוז ב' שמות ס"ג קס"א, מספר ב' פעמים  וליכא מידי דלא רמיזא    -דף רבי.    טוב   עיין ספר רב   מג 

"ב  "יענינו   ושל   ב(,  כ   )תהלים   "צרה   "ביום  "יי'  "יענך  של  ר"ת  "קראינו )תהל יב"ק,  ב יום   ומאירין  גימטריא דרך  והם  י(,  כ  ב"ן    וק',נ ים 
זה נפתח בחדש אלול, ועל ידי  דרך  זה  נפתחין י"ג מקורות של י"ג תקונא דיקנא.     זה הנותן בים דרך )ישעיה מג טז(, ודרךגימטריא בים.  ו 

 ש השנה מצות תקיעת שופר, ואחר זה בתשרי ברא וזה שאמרו בדרך המלך נלך, כלומר בדרך  הניתן  במלכות  בחדש אלול נלך,  
ההמוהר   שכאן   צ"ע   מד מסכנת  מדבר  לא  למעלה נ"ת  להציץ  בהר  לעלות  תהרסו  )לא  שהיא    ריסה  בה  מאריך  בלק"ה  ואילו  ממדרגתו( 

ואר באות ה'  סכנה גדולה ויצה"ר גדול ברצוא. ואולי כיוון שרק לקמן יבאר הקשר בין המבואר באות ד' דהיינו רצוא ושוב שזה בחי' מב
 תחקור.היא בחי' במופלא לא    יונהל עליונה ותחתונה ששם מבואר בנקודה ע   נקודה 

ולא כפשוטו שם היכן שאתה נמצא  שהבקיאות היא לא    כפי שימפרש   מה  ויותר לפ"ז שם אתה הכוונה להלן  יותר  לעמוד אלאל ללכת 
 ולא כמו בשוב הנך דהיינו כאן  
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לֹום, ֲאִפּלּו ִאם ִיפּ ׁשֶ ְך, פֶ הֵ ְוֵכן לְ  ס ְוׁשָ ּפל ֲאִפּלּו   םְלָמקוֹ ל, חַּ ּיִ  ׁשֶ
 

 [ח.עמוד ]

 
ְחּתִ  ּתַּ אֹול  ׁשְ ן  ּבִ ּכֵ ם  ּגַּ ְך,  ּיֹות,  רַּ ִיְתּבָ ם  ֵ ׁשּ הַּ ֶאת  ׁש  ּקֵ ִויבַּ ש   ּפֵ ְיחַּ ְוָתִמיד  ְלעֹוָלם,  ְצמֹו  עַּ ִיְתָיֵאׁש  ל  אַּ

ָכל   ְצמֹו ּבְ ק עַּ זֵּ ה  ָמקֹוםִויחַּ כָ ּוא,  ׁשֶ ׁשְ ה ׁשֶ מַּ   לּבְ ם ּבִ י ּגַּ ל, ּכִ ְחּתִ ּיּוכַּ ְך,    יֹותאֹול ּתַּ רַּ ם ִיְתּבָ ֵ ׁשּ ִנְמָצא הַּ
ם ם ְיכֹוִלין לְ   ְוגַּ ְצמוֹ ׁשָ ק ֶאת עַּ ּבֵ ְך, ְוֶזה  ּדַּ רַּ ת ֵאָליו ִיְתּבָ ִחינַּ ת  ּבְ ִחינַּ ". ְוֶזה ּבְ ּךָ אֹול ִהּנֶ יָעה ׁשְ ּצִ : "ְואַּ

ׁשֹוב,   ִקי ּבְ  ּבָ
ר לֵ  י ִאי ֶאְפׁשָ ִקי בִּ ֵכי הַּ ְר דַּ יֵלְך בְּ ּכִ ּבָ ׁשֶ י ִאם ּכְ ׁשּוָבה, ּכִ נֵ ּתְ ִקיאּות ׁשְ ּבְ  .  ָהֵאּלּו י הַּ

ִזכְ   קְוִדְקּדֵ  נּו,  ּבֵ ִלְבָרכָ רַּ ְלׁשֹון  רֹונֹו  ּבִ ֶזה  ִעְנָין  ְוָקָרא  ִקיה,  יב"ק  ּבָ לשם  ִקיאּות  לרמוז  ּבְ ִהיא  י  ּכִ  ,

ְמאד,   ְמאד  דֹוָלה  הּגְ ְזּכֶ ּיִ עַּ   ׁשֶ ּגֵ ְליַּ ע  ְצמוֹ ֵלידַּ עַּ ת  ְטרחַּ לִ וְ     ֲעבֹודַּ ּפֹות  ּבַּ ּוְלצַּ ִמיד,  ּתָ כָ   ה'  ֵעת ּבְ ל 
גְּ  ְדֵרָגה  ְלמַּ יעַּ  ּגִ ףבוֹ ְלהַּ ְואַּ יֹוֵתר,  ל-ָהה  י-עַּ יִ -ּפִ ל  אַּ ֵאיְך  ֵכן  ִיְהֶיה  ִאם  ֲאִפּלּו  וַּ ָבר,  ּדָ ּום  ִמׁשּ ּפל 

ְהֶיה ּיִ ףׁשֶ לֹום, אַּ ס ְוׁשָ ל-, חַּ י-עַּ ָלל-ּפִ ְעּתֹו ּכְ דַּ ל ִיּפל ּבְ יֵּ ֵכן אַּ צִּ :  ם, ִויקַּ "ל:"ְואַּ ּנַּ ", ּכַּ ּךָ אֹול ִהּנֶ   יָעה ׁשְ
אות להשאר על בקיאות שונה מהבקי   לא לעמדו ברצוא היאשהיא שתי בקיאויות כי הביקאות  כנ"ל    הכוונה

שב וכנ"ל  בשוב  ממדריגתו  ליסוג  ולא  בדרך  "עמדו  הולך  תמיד  להיות  אחת  היא  הדרך  כי  דרך  גמט'  בקי  פ 
ם ואעפ"כ הוא ל החיי כתר לי זעיר כנ"ל שיכול המשך כ   ל בחי'תן הנ"המ ב  הדרך היא  התשובה אליו ית' ועיקר

הש"י. ובהמתן עובר על האדם מה שעובר   על ידו דהיינו קרבתהדבר שרוצה לזכות    כלפי זעיר וכימים אחדים  
ת לרצוא  עליו כל משבריך וגליך עלי עברו יעלו שמים ירדו תהומות ועל כן צריך דייקא שתי בקיאות כנ"ל אח

    לשוב.ת אחו
  

ל ֶזה ס-ְועַּ י סֹוד ֶנְעָלם ּבָ י  ֹוד ּכַּ ּפִ "ל, ּכִ ּנַּ נֹות ֱאלּול הַּ ִק ּוָ ת ׁשֵ   הּוא  יּבָ ִחינַּ ּנַּ "ק  יבם  ּבְ הּוא  הַּ "ל, ׁשֶ

ִקיאֹוִתּיֹות   משפטים  ,)ח(    ּבָ זוהר  עיין  וזוהר  מו"ז: קט )ח(  רכ"ג. רע"מ  ,  ִקיאּות    ְוֶזה  מזפנחס  ּבְ הַּ ֵני  ִלׁשְ זֹּוֶכה  ׁשֶ

ׁשֶ הַּ  "ל,  ּתֵ   ם הֵ ּנַּ ִק ׁשְ ּבָ ְינּו  הַּ ּדְ ִקי,  ּבָ ָעִמים  ּפְ בְּ י  לי  עַּ ׁשֹוב,  ּבְ ִקי  ּבָ זֹוֶכה  זֶ -ְיֵדי-ָרצֹוא  ְך   לְ ה  ר    ד 
ׁשּוָבה ּתְ א  הַּ ְטִרּיָ ִגימַּ "ל, עֹוֶלה ּבְ ּנַּ ָעִמים יב"ק, הַּ י ּפְ ּתֵ ת ׁשְ ִחינַּ ֵהם ּבְ ִקי, ׁשֶ ָעִמים ּבָ י ּפְ ּתֵ י ׁשְ ְך, ּכִ ר    ד 

ּנַּ   "ל.  ּכַּ
  

י ל  ּכִ ּכַּ פִּ -עַּ הַּ ֲעש ֶ י  נַּ נֹות  ִמבְּ ּוָ ֶרְך  ּדֶ הַּ ֶזה  ׁשֶ ִחינַּ ה  ְדס"ג,  ְוִחיִריק  ְדקס"א  ֶסּגֹול  ְטִר ת  ִגימַּ ּבְ א  ֵהם  ּיָ

עָ  ּפְ י  ּתֵ ְוֶזה  "קיבִמים  ׁשְ ְלֵעיל.  ר  ְזּכָ ּנִ ּכַּ ְצמוֹ ,  עַּ ִקי    ּבְ ּבָ י  ּכִ "ל,  ּנַּ הַּ ִקיאּות  ּבְ הַּ ֵני  ׁשְ ת  ִחינַּ ּבְ סֹוד, 

הּוא ָרצֹוא, ׁשֶ ִחינַּ   ּבְ ק  "אֶ ת  ּבְ ת ֶסּגֹול דקסּסַּ ִחינַּ ִים", ֶזה ּבְ מַּ ַסק י  "א, כִּ ׁשָ עיין  .  מח"א קס  אֹוִתּיֹות  א 

לו קסא וסג רצוא ושוב לא נתבאר שם שהם בחי' א' ורק כאן עפ"י  עליונה של הא' ואי   יל שסגול הוא נקודהלע
הא' של  ותחתונה  עליונה  נקודה  בחי'  הם  וסג  אסק  שגם  מוהרנ"ת  למד  עייהכוונה  עוד  שסגלען  .  רומז יל  ול 

תנאים שהם  והבנה  ושמיעה  לנ  תשובה  לראיה  שייכת  תשובה  הרי  שם  קשה  לנו  ולא  והיה  תחתונה  קודה 

 
עב   .זוהר משפטים דף צד   מו מהימנא  עבד  רעיא  לגבך  נאמן,  הענ ד  לו,  תעניק  הענק  טו(  )דברים  ליה עברי  במליןק  לבנוי,  תעניק  גניזין    , 

בגרן ויקב הכתוב מדבר, יק"ב )קיט  רה דילך, ומיקבך בגרן ויקב קרא ממלל כמה דאוקמוה מארי מתניתין  רנך גרנה של תו אלין, )שם( ומג
ה מצד ימין  הקב"  שהיא ברכה של ה  קודשא בריך הוא מימינ ינתא דאיהי ברכה ד א רסב א( י"חוד, ק"דושה, ב"רכה דקודשא בריך הוא ודא שכ 

כי   ברכ שבחסד  רב  אליה  נמשכות  קדושה  ותמשם  שמשם  משמאליה    ואיהי  שבגבורה  השמאל  מצד  קדושה  הקדושהוהיא  אליה  יחודיה    נמשכת  ואיהי 
  ותיות והקב"ה בגמט' יב"ג א  ווי דיליה יב"ק הוא הכי סלקין את  וקודשא בריךוהיא היחוד שלו מצד האמצעי שבת"ת ששם מתיחד ז"א עמה    באמצעיתא 

)הרמ"ק כתב שכל זה מוהקב"ה הכי סליק היא    [ דא הקב"ה בחשבן יב"ק: כגוונא ]דף קטז   ט' יב"ק דהיינוי גמ-ה אדנ -ה הוי -ת אהי יק"ב שהם סוד ג' שמו
דיליה דאיהי שכינתא   הגהה מבחוץ( ועי ה לעמוד על בוריה  מי שמדקדק בהלכ   ומאן דאיהו בק"י בהלכה  גוזוכה להעלות מ"ן למלכות דאצילות  רם  "ז 

, דאית הלכה  קודשא בריך הוא עמיה דבגינה לא יזוז מניה לעלם   עם ז"א, ובשכר זה  ה' כל"ה ותתיחד יא השכינה תחזור להיות  שההלכה העליונה שה
ר בה הלכה למשה מסיני מפי  מהימנא איהי דאתמ   דאיהי נערה דילה מסטרא דנער ובגינה אתמר הלכה כפלוני, אבל הלכה דילך רעיא 

יה  לךהגבורה  ברתא   יב  הוא  בריך  הל   קודשא  על  דא  ובגין  דילך  כות אחרנין אתמ דיליה,  הלכה  על  חיל,  עשו  בנות  רבות  לא(  )משלי  ר 
ם בניינא דמלכא  אתמר ואת עלית על כלנה דאתגברת על כלהו בגבורה )שופטים ו( יי' עמך גבור החיל אתקין )ס"א אתתקף( בך ואשלי 

 לקך: אה חו יהו בני בנייניה על פומך ועל ידך זכ וא 

 ...ויקום עמיה ר' אלעאי בגי' יב"ק בקי בהלכתא ...עמוד א[  סוף  ו  שת פנחס ]דף רט כרך ג )במדבר( פר   הימנא רעיא מ   -זוהר    מז
קסא     מח אותיות  אהי   אסק  גמט'  אהי -שהוא  ששם  ביאר  ב'  באות  ולעיל  במילוי  זמין  -ה  אנא  הוא  תר ה  שזה  נמצא  דסתרי  למהוי  תי 

אהי  השם  מאותו  מ -שמאירים  א   הפשוט ה  זמין  אנא  מאיר  ל שלו  גורם  והוא  ברצוא  ומהמילוי פילו  ששומר    הריסה  קסא  מאיר  שלו 
 מהריסה, שיהיה בגבול מדת התשובה )כי הריסה היא סניף הגאות וגסות הלב פגם התשובה( בלי לאבד את מדת התשובה של אנא זמין.

 ג'(   )ועין בהערה להקדמת אות                                          
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ר שם סגול דא חמה דהיינו נקודה עליונה ותירצנו שם שהכוונה לבחי' נקודה עליונה  ליונה וא"כ איך אומלע
מבואר כאן יש חיזוק לזה כי י ה ולפשע  הוי  משה שאצל  של התחתונה דהיינו בחי' מוחין של יהושע דהיינו בחי'

א ושוב  פ"כ מבואר כאן שרצושל הבעל תשובה ואע  שייך רק בנקודה תחתונה דהיינו בהמתן   א ושובכל הרצו
של   ותחתונה  עליונה  נקודה  על  מדובר  שהכל  כנ"ל  לבאר  לפ"ז  ומוכרח  ותחתונה  עליונה  נקודה  בחי'  הן 

 התחתונה. 

ׁשֹוב, ׁשֶ  ", ֶזה בְּ נַּת: "יחִ הּוא בְּ ּוָבִקי ּבְ ּךָ אֹול ִהּנֶ יָעה ׁשְ ּצִ ל  ִחינַּ ְואַּ ׁשֹון: "אַּ ג  ת ִחיִריק ְדס"ג, ִמּלְ ּסֵ ּתַּ
בּול עוֹ  הּוא  ּגְ ׁשֶ ִחינַּתָלם",  ֲאחֹוָריו  ּבְ ֲחִזירֹו לַּ ּומַּ בּולֹו  ּגְ יג  ּסִ ּמַּ ליפול   ׁשֶ לא  עיקר הנסיון בשוב הוא  כי 

עמ"נ  ם אסור לאחד להחזירו לאחור  ן שני בע ביקשנל  גבול שגבוממה שכבר כבש והיינו מצוות איסור השגת  

נמי בשוב אסור לתתאת תחום עצ  ללהגדי  גבול  מו הכי  ת  להגדיל את תחומו  י ליצה"ר להשיג  ִחינַּ ּבְ ה  זֶּ ׁשֶ  ,
ְדֵרָגתוֹ  ִמּמַּ לֹום,  ְוׁשָ ס  נֹוֵפל, חַּ ָהָאָדם  ׁשֶ דהיינו שכל הנקנה המבואר בתורה כה שהיא מדרגתו   ְיִריָדה, 

לֹוםג ָאחֹור, חַּ א ָנסוֹ הוּ וְ אמיתית  ה  ן ונקבע אצלו שלא ות שכבר עשה בהם קני ם ומידדהיינו ממעשי   ס ְוׁשָ
וד לעולם  הי יבטל מהם  נלחם  הזה, שהרי את מה שמשיג ייקא עליהם  הגבול  צה"ר בשעת השוב להשיג את 

ף.  ברצוא כבר נלקח ממנו ע"י עצם השוב ל-אַּ י-עַּ ְצמֹו, -ּפִ ק ֶאת עַּ זֵּ ל יִ   ֵכן ְיחַּ ְצמֹו ְלעֹוָלם,  ֵאׁש עַּ יָ ְת ְואַּ
ם ִנמְ  ם ׁשָ ּגַּ י  ת: "וְ ָצא הַּ ּכִ ְבִחינַּ ּבִ ְך,  רַּ ִיְתּבָ ם  ֵ אֹול  ׁשּ יָעה ׁשְ ּצִ ",  אַּ ּךָ ּנַּ ִהּנֶ ם ס"ג,  ּכַּ ת ׁשֵ ִחינַּ ּבְ ְוֶזה  "ל, 

"ל.   ּנַּ  ּכַּ
  

י ֱחלֶ   ּכִ ּנֶ ל ָהָאֶלף, הַּ עַּ ָהֶעְליֹוָנה ׁשֶ ה  ְנֻקּדָ הּוא  ה, ׁשֶ ּמָ א חַּ ּדָ י  לׁש ֶקת ְלׁשָ ֶסּגֹול  ת  ִטּפִ ִחינַּ ּבְ הּו  זֶּ ׁשֶ ן, 

מַּ  ׁשָ ק  ְדקס"א,  ִים",  "ֶאּסַּ ֶסּגֹול  ת  ִחינַּ הּוא ּבְ קֹוִתּיֹות  א  ׁשֶ ה  ,  ֶאּסַּ ְנֻקּדָ ת  ִחינַּ ּבְ ְוִחיִריק הּוא  "ל.  ּנַּ ּכַּ

יעָ  ּצִ ת: "ְואַּ ִחינַּ הּוא ּבְ ל ָהָאֶלף, ׁשֶ ְחּתֹוָנה ׁשֶ ּתַּ הּוא   ההַּ ", ׁשֶ ּךָ אֹול ִהּנֶ ת ׁשְ ִחינַּ ּנַּ   "גסִחיִריק ְד  ּבְ  "ל.   הַּ
  

ְעלָ   ְוֶזה ם ְלמַּ ב ׁשָ תַּ ּכָ יֵּ ה בְּ ׁשֶ "ל: "ּוְכׁשֶ ּנַּ ּתֹוָרה הַּ ֵניׁש לוֹ הַּ ְ ׁשּ "   ֵאּלּו הַּ ּנַּ ִקיאּות הַּ י הּוא הֹוֵלְך  ּבְ ל ֲאזַּ

ָעִמים   ּפְ ֵני  ְ ִמׁשּ י  ּכִ ׁשּוָבה",  ּתְ הַּ ְרֵכי  דַּ ִקיּבְ וס"ג,  ּבָ קס"א  ִחינַּת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ׁשָ דהיינו  ,  ק  ִים "ֶאּסַּ מַּ

ל   יָעהצִּ אַּ וְ  אֹול" ְוכּו', עַּ עֲ -ְיֵדי-ׁשְ ה בְּ ֶזה נַּ ֶרךְ ש ֶ ת ּדֶ ִגימַּ מטִחינַּ הּוא ּבְ י  , ׁשֶ ּתֵ א ׁשְ ִקי  ָעִמיםפְּ ְטִרּיָ , ּבָ

ֵהם לּנַּ ', ּכַּ ְוכוּ "א ְוס"ג  קס  גמט'  ׁשֶ ׁשּוָבה זֹוִכין עַּ ּתְ ֶרְך הַּ ר ּדֶ י ִעּקַּ "ל, -"ל. ּכִ ּנַּ ִקיאּות הַּ ּבְ ֵני הַּ ְיֵדי ׁשְ

לָטה  ׁשוּ פְּ   ה'ז ְיִמין  ְואָ  ּבֵ ׁשּוָבתוֹ   ְלקַּ י  נּתְ אגִ בְּ   יןָימִ , ּכִ ְטִרּיָ ֶרךְ   ימַּ ,  227ל וג' אותיות =  כנ"ל עם הכול  ּדֶ

ֵהם =  ׁשֶ אותיות  הג'  בלי  דרך  "ל.    הם  224דהיינו  ּנַּ ּכַּ ִקי,  ּבָ ָעִמים  ּפְ י  ּתֵ א   ּוְפׁשּוָטה ׁשְ ְטִרּיָ ִגימַּ   ּבְ

ֵהם  300+100הם  ל שכנ"  "גס ְד   ְוִחיִריקֶסּגֹול ְדקס"א    =400+= 5+9+6+300+80 ְצָמם, ׁשֶ עַּ ל לעי פ שאע"  ּבְ
ויאלו המבואר באות ד' או הצדיק    הקב"ההיא  בעל תשובה ועליונה  שנקודה תחתונה היא ה   נתבאר  באות ה'

אסק ואציע שתיהן הן עליה וירידה של הבעל תשובה אעפ"כ למד מוהרנ"ת מהמבואר בכוונות אלול שסגול  

ה הָ   העליונה ושתיהן נקודה  ל  גםאסק רומז  קשור לקסא, ש ת ְנֻקּדָ ִחינַּ ְחּתוֹ ֶעְליוֹ ּבְ ּתַּ ה הַּ יו  עכש  ָנה,ָנה ּוְנֻקּדָ

ֵהם  מתבאר   ה,  חִ בְּ ׁשֶ ּטָ ְעָלה ֵהן ְלמַּ ִמיד, ֵהן ְלמַּ ְך ּתָ רַּ ם ִיְתּבָ ֵ ׁשּ ׁש הַּ ּקֵ ִריִכין ְלבַּ ּצְ ֶ ה ׁשּ ִחינַּתינַּת מַּ :  ּבְ
ה, ְואַּ  ם ָאּתָ ִים ׁשָ מַּ ק ׁשָ יָעה  "ִאם ֶאּסַּ בְּ ֹול הִ אׁשְ ּצִ ֵני הַּ ת ׁשְ ִחינַּ ֵהם ּבְ ", ׁשֶ ּךָ ן  ִקיאּנֶ ל ּכֵ "ל, ְועַּ ּנַּ ּות הַּ

ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִק   ּכְ ּבְ הַּ ֵני  ׁשְ ּנַּ יאּות  לֹו  ל  הַּ ּבֵ ְלקַּ ׁשּוָטה  ּפְ ְיִמין ה'  ְוָאז  ׁשּוָבה,  ּתְ הַּ ְרֵכי  דַּ ּבְ הֹוֵלְך  ָאז הּוא  "ל, 
ׁשּוָבתוֹ  י נאּתְ ָבִרים ֵהיֵטב, ּכִ ּדְ בָ . ְוָהֵבן הַּ  ים ְמאד.   ֲעֻמּקִ   יםִר ֵהם ּדְ

 
ים ואמצע שעל ידם ניתן לשמור על קו היושר והדרך כמדבור בה היא  ם בחי' שני צדד בח'י יחוד ברכה קדושה ה כי בק"י    אולי אפ"ל   מט

י  שאעפ"כ  היא  הבקיאות  כח  ולכן  בים  שיש  תהומות  ירדו  שמים  יעלו  בח'  הם  ושוב  ורצוא  בים  של דרך  ישר  קו  על  עינו  שמור  תסטה  א 
ה  חייב כל  כיון שבים אי זמן ל מהמטרה שאליה  כי  רק ההבט הביט  נסמת לכן  היא העושה דרך  ה על המטרה אלי ן דרך  בלא הפסק  וית' 

 והבקיאות היא שבקי לא להסיט מבטו לימין או שמאלא אלא להשאר בקו היושר 
 ב יש קבלה שהיא נתינה דהיינו באדם חשו בל ועיין קדושין שכי ימין היא חסד לכאורה היא פשוטה לתת ולא לק   צ"ע  נ 

רומזויו  ימין  כי  נראה  אע   תר  המעשים  כל  שאחר  תשובתו  לזה  את  לאו  פ"כ  אי  ב'  בתורה  וכמבואר  גמור  חסד  דהיינו  בימין  מקבלים 
 דמקרבינן לספיתיה הוי טבעינן בגלות עי"ש.  

וי דהיינו  א מיל וטה הפי' ששם הויה  מאיר לו פשוט בל בלת אזי ימין ה פשעוד פירוש בזה שרוצה לומר שכשתשבותו מתק   אולי אפ"ל   נא
שנתבאר  שבתחילת    שמה  ב'  בתור  שם לעיל  מאיר  בהויה    התשובה  מתגלה  כאן  שלי  האמיתית  בהויה  מתגלה  אהיה  שפירושו  אהיה 

לרדת השם  התגברות  שהוא  המילוי  סוד  ט(  דרוש  )בראשית  נחל  בהערבי  שמבואר  מה  לפי  מש  פשוטה.  אבל  כמונו  שרק  לנמוכים  מע 
 ב מלבר ומשה מלגאו.הויה בעצמו וכנ"ל יעק ג שם  צדיקים גדולים מאד מזכו להשי 
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ל י-ְועַּ ִבין  -ּפִ ּתָ ֵ ֶזה  ׁשּ ׁשֶ ְלקַּ ֵהיֵטב,  ּתֹוָרה  הַּ כָּ ר  ֶ ׁשּ ה  ֵמעִ ּמַּ ּסֹוף  ּבַּ ב  הָ תַּ ה  ְנֻקּדָ ן  ה  ְניַּ ּוְנֻקּדָ ֶעְליֹוָנה 
ְצמֹו   עַּ ּבְ ֶזהּו  ָהָאֶלף,  ל  ׁשֶ ְחּתֹוָנה  ּתַּ ִחינַּתהַּ ֵאינֹו    ּבְ ֶזה  י  )ּכִ "ל,  ּנַּ הַּ ִקיאּות  ּבְ הַּ ֵני  בְּ ׁשְ ּוׁש רפֵ ְמבָאר 

לבְּ  ק עַּ "ל, רַּ ּנַּ ּתֹוָרה הַּ י ּכַּ -הַּ נוֹ ּפִ ּמַּ ּוָ יָלא לַּ "ל מּוָבן זאת ִמּמֵ ּנַּ יל(, ת הַּ ּכִ  ש ְ
 

ר עכשיו מוהרנ"ת שגם מה שנתבאר לעיל באות ג' תשובה של עוה"ז ותשובה של עוה"ב גם הן בחי'  מבא ועוד
 שתי הנקודות של הא' 

ׁש   ְוֶזהוּ  ת ּתְ ִחינַּ ְצמֹו ּבְ עַּ לּבְ יֵּ ׁשּובָ ּתְ   ּוָבה עַּ ת הַּ י ְזִביחַּ ם, ּכִ ב ׁשָ תַּ ּכָ ִחינַּת ּדם ֶצר  ה, ׁשֶ הּוא ּבְ ָהָרע, ׁשֶ
ה',   ִחינַּת  לַּ ּבְ הּוא  ׁשּוָבה  ׁשֶ הָהִראׁשֹוָנהּתְ זֶּ הַּ עֹוָלם  בֹוד  ּכְ ת  ִחינַּ ּבְ הּוא  ׁשֶ עם   ,  היא  המלחמה  שבו 

יהיצה"ר ֲעש ֵ ּנַּ ְחּתֹוָנה, ׁשֶ ּתַּ ה הַּ ת ְנֻקּדָ ִחינַּ חִ , ֶזה ּבְ ּדְ   תינַּ ת ִמּבְ ִחינַּת דּ הַּ ִתיָקה, ִמּבְ ְ ׁשּ הִמיָמה ְוהַּ   ' ם לַּ
הּוא    ְוָכל.  הכעס והכבודלהכניע את הדמים העכורים שמהן מדת   ת ִחיִריק ְדס"ג ְוכּו', ׁשֶ ִחינַּ ֶזה הּוא ּבְ

"ל.  ּנַּ ׁשֹוב, ּכַּ ִקי ּבְ ת ּבָ ִחינַּ  ּבְ

ִנּיָה  ּוְתׁשּוָבה  ְ ׁשּ עַּ   הַּ ה  עֹוש ֶ הָ   לׁשֶ ׁשּוָבתֹו  מגושמת    תשובה  דהיינו,  הִראׁשֹונָ ּתְ שהיתה  השגתו  על 

הּוא חִ   ׁשֶ תּבְ א  ינַּ ּבָ בֹוד ָהעֹוָלם הַּ יותר חיל אל חיל מהשגה לן יצה"ר אלא ילכו מששם אי   ּכְ ,  השגה זכה 
ָבר"  ר ּדָ ְסּתֵ בֹוד ֱאלִקים הַּ ת: "ּכְ ִחינַּ הכבוד הזה הוא נסתר כי מי יודע מה שבליבו כי השגה לכל אחד   נבּבְ

כפו דמשעהיא  מה  ָהֶעְליֹוָנה,,  יביהבלר  ם  ה  ְנֻקּדָ ת  ִחינַּ ּבְ חִ   ֶזה  מׁשֶ ּבְ ִחינַּת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ֶתר,  ּכֶ ת  ה,  ינַּ
ִחינַּת  ועיין לעיל. כנ"ל בשם הזוהר סגול דא חמהּו'. ל ְוכֶסּגוֹ  ּבְ

"ל,  ּנַּ הַּ ּתֹוָרה  הַּ ּבְ ם,  ׁשָ ֱאָמִרים  ּנֶ הַּ ָבִרים  ּדְ הַּ ל  ּכָ ֵאיְך  ֵהיֵטב,  ָבִרים  ּדְ הַּ ִר   ְוָהֵבן  ָלִלים ְוִנכְ ם  יִנְקׁשָ
ר חַּ ֶקׁשֶ -אַּ ד ּבְ חַּ יַּ ְך ּבְ יִלים יָ  ָלאִנפְ ר ּכָ ּכִ ש ְ ּמַּ  : נג ִבינּו ְקָצת ְונֹוָרא, ְוהַּ

  
ר ף  ְוִעּקַּ ְואַּ ְמאד,  ְחּתֹוָנה  ּתַּ הַּ ְדֵרָגה  ּמַּ ּבַּ הּוא  ׁשֶ ּכְ ָהָאָדם,  ׁשֶ ְיֵדי  ל  עַּ ׁשֶ ָבר,  ּדָ ל-הַּ י-עַּ הּוא -ּפִ ֵכן 

ֲאִמין   ּומַּ ְצמֹו  ק עַּ זֵּ ם ׁשָ ְמחַּ ּגַּ ְקָוהֹו  ֵיׁש לם  ׁשֶ ם    ּתִ ׁשָ ם  ּגַּ י  ּכִ ִין,  ְבִחיִנְמצָ ֲעדַּ ּבִ ְך,  רַּ ִיְתּבָ ם  ֵ ׁשּ   נַּת: א הַּ
א יָעה ׁשְ ּצִ ", ֲאזַּ "ְואַּ ּךָ דֹוׁש ֲהָוָיה  ֹול ִהּנֶ ּקָ ם הַּ ֵ ה ִמׁשּ ָ ֻדׁשּ ּקְ ְצמֹו הַּ ל עַּ יְך עַּ ְמׁשִ ִמּלּויי מַּ דהיינו   נדס"ג   ּבְ

ּיֶה ֶאתהּוא מְ ׁשֶ   ,נהלוי שלו ששם הויה מתפשט עד אליו ע"י בחי' המי  סֹוִגים ָאחֹור  חַּ ּנְ ל הַּ אל ו  שנסוג  ּכָ

ָ   , הוא מחיה עיקר מדרגתם  ֻדׁשּ לּו  ֲחזִ ְלהַּ של השם  תֹו  ִמּקְ ִיּפְ ל  יהיו בסכנה  יָקם ְלבַּ מעיקר מדרגתם שעי"ז 

ת  שיפלו   ִחינַּ ּבְ ְוֶזה  לֹום,  ְוׁשָ ס  חַּ ְמֵרי,  ִקיְלגַּ ׁשֹוב  ּבָ ה  ּבְ זֶּ ׁשֶ ִקיאּות,  ּבְ ִחיא  הוּ   הַּ ם  ת  נַּ ּבְ   "ק ביׁשֵ
דֹוׁש  ּקָ בל שלא ליפול בשוב מק   והדבר בו בקיאים היינו הכח  ,משם יב"קקבלים  עצם הבקיאות היא כח שמ  הַּ

ם ס"ג.  ע"י  ִחינַּת ׁשֵ  ּבְ
 ָ ֻדׁשּ ּקְ ּבַּ ְדֵרָגה  ְלֵאיזֹו מַּ ָלבֹוא  זֹוֶכה  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ ף  הְוֵכן  ְואַּ ל-ָהֶעְליֹוָנה,  י  -עַּ ׁשָ -ּפִ ֵאינֹו עֹוֵמד  ם,  ֵכן 

זֵּ מִ   אְוהוּ  וְ ְתחַּ יֹוֵתר  ֲעלֹות  לַּ ר  ּבֵ ּוִמְתּגַּ ל ֵתריוֹ ק  עַּ ה  ָ ֻדׁשּ ּקְ הַּ יְך  ְמׁשִ מַּ י  ֲאזַּ הַּ   ,  ם  ֵ ִמׁשּ ְצמֹו  דֹוׁש עַּ ּקָ
בְּ  קּותֹו קס ִמּלּוי  אקי"ק  זְּ ִהְתחַּ ּוְכִפי  נּועֹוָתיו  ּתְ ִפי  ּכְ ָהָאָדם  י  ּכִ ָרצֹוא.  ּבְ ִקי  ּבָ ת  ִחינַּ ּבְ הּוא  ׁשֶ "א, 

 
 ת ב מבואר שע"י ידום וישתוק זוכה לכבוד אלקים וכאן משמע שרק ע"י תשובה שניה זוכה לזה כי לעיל באו   "ע צ   נב

י  פרפראות לחכמה   נג  לקשר    -'  אות  תבין  זה  פי  ועל  אלול,  בכוונות  וכו',שם  היטיב  עצ   התורה  להסתפק  לבלי  היינו  ברצוא  בקי  מו  כי 
תוב באות גימ"ל שצריך לאחוז תמיד במדת התשובה, כי צריכין  בחינת מה שכ גה יתירה בכל פעם, שזה  דריגתו רק לבקש אחר מדרי במ 

בחינת אם אסק שמים שם אתה אס .    לעשות תשובה על תשובה  גימטריא קס"א  בחינת שם אהיה במילואו  כי זה  שם    ק אותיות קס"א, 
אסק שמים וכו' בחינת  בחינת אם  תמיד במדת התשובה שזה    תשובה ומלואה הוא רק לאחוזמות ה אהיה הוא בחינת תשובה ועיקר שלי 

ובקי  .   ותשובה הוא בחינת הנקודה העליונה שהוא בחינת סגול דא חמה, על כן צריכין לכוון השם הקדוש הזה בניקוד סגול .   בקי ברצוא 
שאו   בשוב ואציעה  ה בחינת  כשהאדם  היינו  ס"ג,  בחינת  זה  הנך  בב ל  וה וא  ושלום  חס  אחור  נסוג  לגמרי  חינת  מהקדושה  רחוק  חס  וא 
לזכות  ושלום  ויחתור  יתברך  השם  את  משם  גם  ויבקש  הנך  שאול  ואציעה  יקיים  רק  ושלום  חס  לגמרי  עצמו  יתייאש  אל  כן  פי  על  אף   ,

ואז עלתשובה רק שאז עדיין בחינת אהיה בהסתר  פנים ממנו  ובזיונות, והוא צרת  זק את עצמו ולקבלם באהבה  יך לח וברין עליו חרפות 
בחינ ול  כעפר,  ולשתוק  ונפשי  ידום  ידי  ת  ועל  לתשובה  זה  ידי  על  לזכות  וליחל  ולקוות  רגלי,  הדום  והארץ  בחינת  תהיה,  לכל  כעפר 

 הזה בניקוד חיריק:   ך לכוון השם הקדושהדמימה והשתיקה נעשה בחינת נקודה התחתונה בחינת חיריק, על כן צרי 
 ובה.  ששם התש  גד הבריאה דהיינו הבינהם ס"ג כיון שהוא המילוי שכנ יקא ששדי   אולי אפ"ל   נד

ה שפירוש אהיה  -שדייקא בשוב מאיר שם הויה דייקא שהוא שם העצם שמורה על קרבה יתירה ואילו ברצוא דייקא מאיר שם אהי   צ"ע 
 מעלה מראים מה חמית.   לדרי  תורה ז תנינא שלדרי מטה מראים מלא ו זה בחי' המבואר ב   מתגלה בהויה האמיתית. ואולי 

ב(  התפשטות  שהוא    בין עניין המילוי לה   נה  יותר כח לפעול עיין ערבי נחל )בראשית דרוש ט ושלח דרוש  השם של הדבר כדי לתת לו 
הנופלים   דייקא שמתפשט לחזק את  ס"ג במילוי  ענין השם  נראה לבאר  אין  ועפ"ז  במעלה  כי השם הפשוט  לו כח להאיר אלא לגדולים 

 שט השם במילוי עמ"נ שיהיה בו השגה וחיזוק גם לכל אדם.  וע"כ מתפ ב זכה מלבר ומשה מלגאו  גיע אליו וכמבואר בזוהר יעק ים לה שזוכ 
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יִ  ֲעבֹוָדתֹו  ךְ ּבָ רַּ גּ כֵּ   ,ְתּבָ ְעָלה,  ן  ְלמַּ מֹות  ֵ ׁשּ הַּ ֵחד  ְליַּ מְ ֹוֵרם  יךְ ּומַּ ָ   ׁשִ ִמׁשּ ה  ָ ֻדׁשּ ּקְ הַּ ְצמֹו  עַּ ל  ְוָהֵבן  עַּ ם. 
 :  נוב ֵהיטֵ 

  
ל  ְוִהּנֵה עַּ ל-ְמבָאר ְלֵעיל, ׁשֶ ין אֹותֹו, עַּ זִּ בַּ ּמְ ׁשֶ ֲחֵברֹו ּכְ ֹוְתִקין לַּ ׁשּ ִתיָקה ׁשֶ ְ ׁשּ ִמיָמה ְוהַּ ּדְ -ְיֵדי-ְיֵדי הַּ

זֹוכֶ  ִלְתׁשוּ ֶזה  הִ הבָ ה  ׁשֶ ת  ,  ִחינַּ ּבְ ֶתריא  יֵּ   ּכֶ עַּ "ל,  ּנַּ םּכַּ ׁשָ ָחְכמָ ן  לַּ 'ְסָיג  י  ּכִ ִתיָקה'  ,  ׁשְ י ה  ּכִ "ל,  ּנַּ ּכַּ
ֵהר מְ ְצִר  ִלזָּ חֹוְלִקים ָעָליו  יִכין  ֲאִפּלּו הַּ וַּ ף ְזכּות,  ל ָאָדם ְלכַּ ּכָ יןאד ָלדּון ֶאת  זִּ אֹותֹו, ָצִריְך   וְּמבַּ

ְוִלׁשְ  ְזכּות  ף  ְלכַּ ל,  םּתק ָלהֶ ְלדּוָנם  ֶתר.-ְיֵדי-ְועַּ ּכֶ ת  ִחינַּ ּבְ ה  ֲעש ֶ נַּ מּ   ֶזה  ְדָרׁש ּכַּ ּמִ ּבַּ א  ּוָבא  ר  קְּ ה  ַרב  -)ַויִּ

ב( ה  ש  ר  'פ  ָצא ֶאת  :  ּמָ ׁשֶ ְלֶאָחד,  ל  ר לֹו:   ֲחֵברוֹ ָמׁשָ ִמי, ָאמַּ ִביל  ׁשְ ּבִ ר לֹו:  ֶתר. ָאמַּ ּכֶ ה  הּוא עֹוש ֶ ׁשֶ
יָון ׁשֶ  ר לֹו: ּכֵ ֶלְך. ָאמַּ ּמֶ ִביל הַּ ׁשְ מֶּ ךְ צֶר הּוא לְ ּבִ ל ֶאֶבן טֹוב   הַּ ְמָצאֶלְך, ּכָ ּתִ ְקבָּ ,  ׁשֶ ל   ֶעּנוּ ּתִ ְך ּכָ ּבֹו', ּכָ

ָרֵאל הּוא בְּ ֶאָחד מִ  ש ְ ֶתר ּיִ ת ּכֶ ֵ   נזִחינַּ ׁשּ ךְ   םְלהַּ רַּ ל ִמין  נחִיְתּבָ ְכִניס ּבֹו ּכָ טֹובֹות    ֲאָבִנים, ְוָצִריְך ְלהַּ
ְלהִ  ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ְינּו  הַּ ּדְ ִלְמצא,  ר  ֶאְפׁשָ ּדֵ ׁשֶ ּתַּ פֵּ לְ   לׁשְ ְזכּותחַּ ד  צַּ ל  ּכָ ר  חַּ אַּ ׁש  ּקֵ ּוְלבַּ טֹוב ְוָדבָ   ש   ר 

ִיש ְ  ּבְ ִלְמצא  ר  ֶאְפׁשָ הַּ אֶ   ְוָלדּוןָרֵאל,  ׁשֶ ְך  ת  רַּ ִיְתּבָ ם  ֵ ׁשּ ְלהַּ ֶתר  ּכֶ ת  ִחינַּ ּבְ ֵהם  י  ּכִ ְזכּות,  ף  ְלכַּ ּכל 
ּבֹוֵתינּו, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרכָ  ָאְמרּו רַּ ר ְלֵעיל. ְוְכמֹו ׁשֶ ְזּכָ ּנִ ל ן ֶאתּדָ י ה: 'ֱהוֵ ּכַּ ף ְזכּות'  ּכָ  .  נטָאָדם ְלכַּ

 
תועלת שמאיר  מה ה   וצ"ע   .  יב"ק   ה וע"י הבקיאות רצוא ושוב מאיר לי שם -כשאני מקיים אנא זמין למהוי עי"ז מאיר לי שם אהי דהיינו    נו

מקי  שה   אלא צ"ל   , הבחי' שלו   ים את לי השם אחרי שאני כבר  לי לקיים  כנ"ל  העוזר  ס"ג  בשלימות  שם הוא  את הבחי' שלו כנ"ל ששם 

   .שזה סוד מה שכתוב האבות הן המרכבה ונראה    מקים ועוזר לנסוגים אחור.  

הקודש   עבודת  ספר  כד    -עיין  פרק  א  המת  -חלק  השלם  תמי והנה  ומשתדל  מהמעלה  עסק  משער  שהוא  ממה  ההשגה  זאת  אחר  ד 
שאינוהנפלא  תמיד  ירא  ההיא,  בהשגה  לג   ה  אליה  ראוי  ולא  מע כדאי  ומבקש  ודל  שלימה  עבודה  ועובד  יראה  עוד  מוסיף  ולזה  לתה, 

ב אצלו  ן הונו הכל נחשצדדים להשתלם ביראה ההיא, עד שאינו חושש לדבר מן הדברים העומדים בפניו, כי אפילו עצמו ובשרו וכל שכ 
העבודה והמצות, אולי בזה    בקשוטי ה וטהרה בעצמו, ומתקשט  השם המיוחד, ומוסיף תמיד קדוש ך על  כאין, והכל ימסור ויתן ולא יחשו 

עצמו   ישמור  הדרך  זה  על  שהירא  לומר  צריך  ואין  אליו,  ולהאהב  בהיכלו  לשרתו  אליו  ויגש  שיקריבהו  ראוי  ויהיה  אדוניו  אל  יתרצה 
  א יודע שרצון המלך בהם, ך, אבל יתעסק תמיד בדברים שהו י המל מאת נדת העונות והפשעים שלא להשנא בעינ כלך ומהטמא בטו מהתל 
 לבו כי אם על בצעו לעשות רצונו ולהתקרב ולהדבק בו: ואין  

יזות  ועוד משתדל בזר ולזה מקשט נפשו בקשוטי המחשבות הטהורות והדעות הישרות, דעות התורה והאמונה, לא יפנה אל מדעתו כלל,  
אחרי  רודף  והוא  המצות,  לקיים  לק נמרץ  בהם,  הם  איבריו  ולהשלים  גופו  מ שט  אבר  שום  ימצא  שלא  המצות    איבריוכדי  מן  וחסר  פנוי 

והעבודה, כי הוא יודע כי השלם יחול וישרה על השלם, לא על הפגום והחסר. ולזה משתדל תמיד להשלים נפשו וגופו כדי שיעשה כסא  
  א ושורה עליו בתחתונים, ד, ואז הכבוד מניח העליונים וב הכבו   והנה האיש אשר כזה מרכבה שלימה אל    לם: רה עליו השם השכבוד שיש

השם  וכענ  אל  מרכבה  נעשו  ולזה  בבאורם,  אנחנו  אשר  האלה  האמתיים  החיים  חיו  שהאבות  לפי  המרכבה,  הם  הם  האבות  שאמרו  ין 
 עכ"ל.  תם: ו בעודם בחיים חי

 . ליסוד לד ברית מרכבה  גם בתורה    ועיין

וע   וצ"ע בדיוק  ב  ד כמהעד כמה אני העושה  ע כל כחותיו במסירות  שקי העבודה שאדם צריך לה שאחרי כל    'השם עוזר לי. ועיין תורה 
וזו אחת הסתירות שא"א להבין בעוה"ז כמו   ית'  בו אע"פ צרך לדעת שכל מה שזוכה זה רק בחסדו  ולהתנהג כאילו הכל תלוי רק  נפש 

ימינו פשוטה עשות  שאחרי כל מה שנתבאר כיצד ל   ועיין לעיל   ידיעה והבחירה.קושית ה  ואז  לקבל תשובתו    תשובה כתב בסוף אות ד' 

  ויש להקשות איתא בכל יום מתגבר היצה"ר וא"א לו אלא ע"י שהקב"ה עוזרו.    וגם בקדושיןו חסד שאחרי הכל הכל בחסדו ית.  יינ ימין ה 
טעם לבריאת העולם כדי להטיב  קד.(  טבת ועיין ירושלמי ערלה א ג ובבלי שבת  אשית אור ליד'  מובא בספרים )מגיד מישרים פרשת בר 

לכן נתן לנו מצוות שנזכה בשכר בדין אבל כיון שעיקר היא ההטבה והנהמא    ה ינה הטבה שלימ א א א שכיון שנהמא דכסופ לברואיו אל 
מו  לא  לכן  ההטבה  להשלים  סניף  רק  הוא  מלהטיב  ע נ דכסופא  הש"י  בעצמו   עצמו  הכל  הכל    ,לנו  כאילו  שרק  מספיק  הבושה  ולבטל 

   חינו.בכו 
חד הוא כתר והכוונה שגם המבזהו הוא כתר המלך הרי עד כאן  כל א י וא"כ צ"ע שאומר ש דמסתמא לא בא לומר דבר חדש לגמר   "ע צ   נז

אהי  שם  בו  מאיר  כי  הכתר  הוא  תשובה  שהבעל  ב'  באות  שנתבאר  כפי  ברור  כתר   -היה  ומקיים  הכתר  כ   מה  וכל  זעיר  לזכות  לי  וונתו 
 לכבוד ששרשו בכתר כנ"ל.  

בעצם זכות לעצמו שהרי הוא עצמו הכתר דהיינו שהוא  היא  הזכות שמוצא במבזה  אפ"ל שהכוונה לעצמו והאבן טוב שהיא    היה באמת  ו 
 עצמו הכתר וכל זכות שמצליח למצוא בחבירו היא אבן טוב שיש בו בעצמו. אבל לא כך מבואר במשל.

הוא גם כתר    שמבזהו צריך ללמד עליו זכות שמצד נשמתו   ברשע   רק על המבזה ורוצה לומר שאפילו כשמדוברכאן מדבר    באמת ואולי  
שעדיין לא הוציא זאת לפועל ובבח'י כל המוגש ומוקטר לשמי שאמרו חז"ל על הרשעים שאפילו שעובדים עבודה זרה זה  ע"פ  למלך א 

 ותי. עיין לק"ה ע"ת הלכה ה' ת נפשם חסרים א מחמת החסרון שמרגשים שנובע ממה שבפנמיו 
אולי רוצה לומר שבכח ובהעלם זה נמצא בכל  תר ו ה שבכ -ומכח שם אהי   י עפ"י הנ"ל באות ב שההמתן הוא בחי' כתר ואול   צ"ע מדוע   נח

אל  וכיון שעם ישר   יהודי אפילו רשע.  עוד אולי כי אשה תסובב גבר ואיתא בכהאריז"ל שלעתיד לבוא כך יהיה שהנוק' תיהיה כתר הדכר 
 שו.  ה הזו שאנו כתר לרא ת' ששם הוא הלעתיד לבוא כבר נמצאת הבחינ ומו י הוא בח'י אשה להקב"ה הרי למעלה בממק 

ה ְלָך ַרב, ּוְק   אבות א   נט ַרְחָיה אֹוֵמר, ֲעש ֵ ן ּפְ ַע ּבֶ ֻׁ לּו ֵמֶהם. ְיהֹוש  ִלי ִקּבְ אי ָהַאְרּבֵ ַרְחָיה ְוִנּתַ ן ּפְ ַע ּבֶ ֻׁ ֱהֵוי ָדן ֶאת ָכל ָהָאָדם ְלַכף  ְלָך ָחֵבר, וֶ ֵנה  )ו( ְיהֹוש 
 ת:  ְזכוּ 

כשיהיה אדם שלא תדע בו אם צדיק הוא אם רשע ותראהו שיעשה    האדם לכף זכות. ענינו והוי דן את כל      -  מב"ם פירוש המשניות ר 
וב בו רע,  ל הטוב ולא תחשמעשה או יאמר דבר שאם תפרשהו על דרך אחת יהיה טוב ואם תפרשהו על דרך אחרת יהיה רע, קח אותו ע 
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ׁשֶ ָצאִנמְ  לְ עַּ ,  ּכל  הַּ ֶאת  ִנים  ּדָ ׁשֶ ְיֵדי  לל  עַּ ׁשֶ ְזכּות,  ף  ׁשֹוְתִק -ְיֵדי-כַּ י  ֶזה  ּכִ אֹותֹו,  ה  זֶּ בַּ ּמְ ׁשֶ ּכְ לֹו  ין 
ְך   ּכָ ל  ּכָ ב  ּיָ חַּ ֵאינֹו  ׁשֶ ְזכּות,  ּבֹו  ֶמהמֹוְצִאין  לְ   ּבַּ י  ּכִ אֹותֹו,  ה  זֶּ בַּ ּמְ ֶ עְ ׁשּ ּדַּ לֹו  ּוְסבָ   וֹ ּת ִפי  ִנְדֶמה  ָרתֹו 

ָראּוי לֹו ְלבַּ  לא זבח את  ותו אבל מי שעדיין  ובר בצדיק שמבזים אשכאן מד  סאעיין פל"ח   ,סאֹותֹו ְוכּו'  זֹּותׁשֶ
יצרו אזי צריך לדעת שהוא בעצמו גרם לו הבזיון כי הדם שבליבו נהפך עליו לשפיכות דמים כמבואר לעיל 

 
שהוא   נודע  האדם  יהיה  אם  ובפעולו צדיק  אבל  פועל מפורסם  לו  ונראה  הטובות  שה   ת  מורים  עניניו  יכול  שכל  אדם  ואין  רע  פועל  וא 

להכריעו לטוב אלא בדוחק גדול ואפשר רחוק הוא ראוי שתקח אותו שהוא טוב אחר שיש שום צד אפשרות להיותו טוב ואין מותר לך  
]   לחשדו,  זה אמרו  ו ועל  בגופו.  לוקה  בכשרים  החושד  צז[ כל  ויתפר כן כששבת  ראינ יהיה רשע  כן  והו שיעשה מעשה  סמו מעשיו ואחר 
איותיו מורות שהוא טוב ויש בו צד אפשרות רחוק לרע ראוי להשמר ממנו ושלא תאמן בו שהוא טוב אחר שיש בו אפשרות לרע  שכל ר 

סידות שתדין  ת צריך בדרך הח הקצוו לתי ידוע והמעשה בלתי מכריע לאחד משני  וגו' וכשיהיה ב ועל זה נאמר כי יחנן קולו אל תאמן בו  
 עכ"ל.  קצוות: יזה קצת שיהיה משני ה לכף זכות א 

נלמד מהפסוק בצדק תשפוט עמיתך ולכאורה קשה מה הצדק כאן שדן לזכות בלי שיודע האמת ובלי עדים    החיוב הזה לדון לכף זכות 
 .פב והארכתי בזה בתורה ר 

זכות  חלק דאמנם כשהחולק טוע נו שמ שאחרי אות ד' על התורה של   אור הליקוטים ועיין בי   ס ועה  כעצת רבינו שט ה אפשר ללמד עליו 
השוב   בחינות  כל  וה"ה  התוכחה  וקבלת  והכנעה  הודאה  היא  הדמימה  אזי  צודק  בודאי  שהוא  הצדיק  הוא  וכו' אבל כשהמבזה  לחשוב 

 הכנע על ידי זה ולהודות אל האמת לשוב מלמעלה וצריך ל שיש לאדם הם בחי' בזיון ותוכחה  

לשו והש   -ונו  זה  הדמימה  מוכר בדבר  הבזיונות,  על  ב תיקה  שהוא  לפרש  כי  ח  אותו.  מבזה  הוא  בעצמו  כשחבירו  ובפרט  שונים,  פנים 
ירו באמת  ולפעמים יש שחב לפעמים אין צריך רק לדון את חבירו המבזה לכף זכות אשר לפי דעתו וסברתו נדמה לו שהוא צריך לבזותו.  

דמימה והשתיקה בהכרת האמת,  מוכרח להיות ה דושים במקום אחר[, שאז  צדיק, המובא בדבריו הק כחת ה צדיק וזכאי כנגדו, ]וכענין תו 
  והודאה ממש להודות לחבירו על דבריו, ולא להעיז פנים כנגד חבירו לכפור ולומר על עצמו שאינו חייב כלל, ומכל שכן שלא יפתח פיו 

 חס ושלום.

והפושעים שבעולם[,    ה לכל החולאים נסוגים אחור, ]וכולל בז המוב"פ שמחיה את כל ה   יתברך . . ויוצא לנו מזה, לענין המשכת חיותו  .    
אשר כוונתו העיקריית על החיות הרוחני, ]שהיא ההתעוררות לתשובה כמובא במקום אחר[, אשר קול דודם דופק בלבבם בדברי תוכחה  

, שיכירו  נהג בדמימתם באופן הנ"ל . והם מוכרחים בזה להתפנים   ל מעשיהם הרעים, כדי שישובו מעתה על כל ותם ולהוכיחם ע ובזיון, לבז 
מתת דברי תוכחתו אשר בלבבם, ויודו ויתוודו ויאמרו לפניו בפה מלא, דברי התוכחה והבזיון שהביא בלבבם. ואשר הדמימה הזאת  את א 

ומר לפניך וכו'  עזי פנים וקשי עורף ל   ן אנואנשי כנסת הגדולה בתחילת הווידוי, שאי   לא לפי זה נוסח היא עיקר התשובה. ]ו[מה נעים ונפ 
חטאנ  לא לא  באמת  כי  אל    ו.  דמימתינו  תצא  לבד  ובזה  בזה[.  לבאר  במקום אחר  ז"ל  מורנ"ת  ]וכהוספת  ושלום,  חס  כן  לאמר  פה  נפתח 

 הפועל שזה עיקר התשובה כמוב"פ:  

י' בזיון כדי שיודו  מפיל אותם לשוב שזה בח ע"י שהשם הקדוש סג שמחיה את הנסוגים דייקא    שזו בעצמה הארתגם כוונתו    וצ"ע אולי
סג הוא הויה במילוי אבל בין המילויים עצמם היא כנגד בינה כידוע עיין תורה מח סג גמט' חנה שהתפללה על ה' דהיינו  ובו ואולי כי  ויש

מנה למי  הנפילה עם הכח לקום מ   בחי'   לכן אולי יש בו את שתי הבחינות דהיינו   בחי' נסוג אחורבחי' בינה ובינה בחי' תשובה וסג בעצמו  
   ל הנפילה הבזיון הזה ש  שמודה ודומם על 

לכאורה יש לדקדק כי הלא לעיל מבואר שצריך לשתוק בשביל תשובה על עוונותיו, כי עדיין  אות יא ששואל    עיין פרפראות לחכמה   סא
ועוז ובשביל הדם שבחלל השמאלי בתו  בזיונות ושפיכות דמים נמ   קף  וכאן מבאר  ובר שהבזיונות מגיעין  צא שס זה באין עליו  לו באמת, 

   ת שנדמה להם שראוי לבזות אותו משמע שבאמת אין ראוי להם לבזותו רק שלהם נדמה כך אותם לכף זכו   שדן 

לו אם נראה לו שבפרטיות מה  לו הבזיון ואפי ומתרץ שבאמת מי שלא תיקן עצמו באמת צריך לידום מתוך הודאה שבאמת מגיע  
עליו   ד אינו  שאמרו  על  לו  מגיע  כר נכון אבל  נוהג  הצדיק ברים אחרים שלא  ת"ח    אוי אבל  גבי  כמובא  אלקים  לכבוד  זכה  שכבר 

מחילה  שצריך להיות נוקם ונוטר בליבו כמובא בגמ' על שאול שטעה בזה כי כשמוחל על כבוד אלקים הרי זה פגם בכבוד הש"י ואין  
לך אלא  פגום בכבוד המ לכף זכות שאין כוונתם ל לדון את החולקים עליו  צריך  מלך שמחל אין כבודו מחול אדם כזה הוא    על זה כי 

 להפך הם טועים שלא זכיתי לכבוד אלקים וכל כוונתם היא לקנא על כבוד ההש"י  
מבואר  הענין  הת   אך  במדת  תמיד  לאחוז  שצריך  מהענין  למעלה  שכתב  מה  פי  כשעל  ואפילו  זוכה  שובה  שאז  שלימה  לתשובה  זוכה 

 כן בכל פעם עד עולם  גתו הראשונה ו לעשות עוד תשובה על הש  הים, אף על פי כן צריך ד אלו לבחינת כבו 

 שם אהיה הגבוה יותר    והנה התשובה הוא בבחינת שם אהיה וכל מה שזוכה לתשובה העליונה ביותר הוא בבחינת

סתרת פנים  ינת אהיה הזה עדיין בה ז הבח ורוצה לעלות לבחינת אהיה הגבוה יותר וא יא בחינת אהיה  והנה מי שזכה לתשובה שלימה שה 
טריא דם, ובאין עליו שפיכות דמים ובזיונות והוא מהפך דם לדם ושותק על עלבונו, על ידי זה זוכה לתשובה  פני אהיה גימ   ממנו, והסתרת

 עליונה ביותר שהוא בחינת אהיה הגבוה ביותר  

כי    ש לחוש רק שי  שכבודו  בזה  עד  שלימה  לתשובה  זכה  שכבר  ב מאחר  אם  הוא  אלוקים  כבוד  ומבזי בחינת  עליו  כשחולקין  אותו  כן  ן 
ישראל בכבוד אלוהים כביכול )ובאמת אמרו ז"ל )פסיקתא דרב כהנא ב' ד( שהקפיד הקדוש ברוך הוא על כבוד הצדיק יותר מעל    פוגמין 

 חס ושלום    המקום ליזהר שעל ידי הבזיונות לא יתמעט כבוד  לעיל שצריכין    כבוד עצמו כביכול( בפרט כפי שבארנו

ד  הצדיק  ל אך  עליו  החולקים  כל  את  ל ן  כי  זכות,  זכה  כף  שכבר  יודעים  היו  ואילו  אותו,  לבזות  שראוי  להם  נדמה  וסברתם  דעתם  פי 
הבה וזוכה על ידי זה לתשובה  בל הבזיונות בא לתשובה שלימה בחינת כבוד אלוהים גם הם היו מכבדין אותו, על ידי זה הוא שותק ומק 

י הבזיונות, רק אדרבה נתרבה כבוד המקום על ידי שדן  ו מתמעט על יד וכבוד אלוהים גם כן אינ ינת כתר עליון ביותר,  תר בח עליונה ביו 
 אותם לכף זכות שזה שמבזין אותו הוא כי נדמה להם כי זה כבודו יתברך  

שה כל מה שהם  ן כלל כי אלו הייתי עו חולקי לוקת שהיה עליו, ואמר הוא ז"ל עלי אין  ז"ל לענין המח   ומזה תבין דברי צחות שאמר רבינו
מת לחלוק עלי, וכיון שאין הדבר כן רק אדרבא בהיפך לגמרי מכל מה שהחולקין אומרים עלי, נמצא שגם הם  י היה ראוי בא אומרים על 

 נ"ל:  שמץ מזה וכמבואר במ"א ומכוון לדברינו ה ר שאין בי שום  אינם חולקים רק על העושה כן, אבל לא עלי תלונותם מאח 
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ב'    לבאות  זֶ -עַּ ֲעש ֶ ְיֵדי  נַּ "ל,  ִחינַּ בְּ ה  ה  ּנַּ ּכַּ ְינּו  הַּ ֶתר,  ּכֶ לת  עַּ הַּ ֵד יְ -ׁשֶ ִמימָ י  ה  ּדְ ֲעש ֶ נַּ ִתיָקה  ְ ׁשּ ְוהַּ ה 
ֶתר,  ת ּכֶ ִחינַּ "ל. ְוָהֵבןּבְ ּנַּ  : סב  ּכַּ

 
 עד כאן ביאור חברותא לתורה ו' 

 

   

 
 

 

 הוספות לעיון  
 

 אוסף בנושא התשובה 
  אמרה   עונשו  מהו  טאוח  לנבואה  ושאל  "רעה  תרדף  חטאים"  םה ל   אמרה  נשווע  מהו  חוטא  לחכמה   שאלו   ו  הלכה  ב  פרק  כות מ  ירושלמי .א

  יורה  כן  על"  דכתיב  היינו  , לו'  ויתכפ  תשובה  יעשה  להן'  אמ  עונשו  מהו  חוטא  הוא  בריך'  לקודש  שאלו  "תמות  היא  החוטאת  הנפש"   להן
 ה. תשוב   לעשות דרך' לחטאי יורה  "בדרך יםחטא 

ה צים עפ"י האלשיך עה"פ תהילים סב כי את ראיתי מתר  זה לפנים משורת הדין.    י שזה דין ובין הנבואה לקב"ה ואול  צ"ע מה החילוק .ב
נבואה רצו  החוטא והיינו חסד אבל החכמה וו אלא לפי שפלות  מותו ית' שחטאו ללפי רומ תשלם לאיש כמעשהו דהיינו שמעניש לא  

 ית'.    להענישו כראוי לפי רוממותו

ה  י[  ]לג  יחזקאל .ג ית  לאֶ   ֱאמֹר  םָאָד   ֶבן  ְוַאּתָ ָרֵאל  ּבֵ ן  ִיש ְ םֲאַמְר   ּכֵ י  ֵלאמֹר  ּתֶ ֵעינוּ   ּכִ ָ ים  ֲאַנְחנוּ   ּוָבם  ָעֵלינוּ   וּ אֵתינְוַחּטֹ   ְפש   ֱאמֹר (  יא )  :ִנְחֶיה  ְוֵאיךְ   ְנַמּקִ
ם  ָאִני  ַחי  ֲאֵליֶהם מֹות  ֶאְחּפֹץ  ִאם  יֱדִֹוד  יֲאדֹנָ   ְנאֻׁ עָהָר   ּבְ ָ י  ש  ּוב  ִאם  ּכִ ש  ע  ּבְ ָ ְרּכוֹ   ָרש  וּ   ְוָחָיה  ִמּדַ ּובוּ   בוּ ש  ְר   ש  ה  ִעיםָר הָ   םֵכיכֶ ִמּדַ ית   ָתמּותוּ   ְוָלּמָ   ּבֵ

ה(  יב)  :ָרֵאלִיש ְ  ֵני  ֶאל  ֱאמֹר  ָאָדם  ֶבן  ְוַאּתָ ךָ   ּבְ יק  תקַ ִצְד   ַעּמְ ּדִ יֶלּנוּ   לֹא  ַהּצַ יֹום  ַתּצִ ְ פִּ   ּבְ ַעת  עוֹ ש  ְ ע  ְוִרש  ָ לִיכָּ   לֹא  ָהָרש  ֶ הּ   ש  יֹום  ּבָ ּובוֹ   ּבְ עוֹ   ש  ְ  יק ּדִ ְוצַ   ֵמִרש 
יֹום הּ בָּ  ִלְחיֹות יּוַכל לֹא  : ֲחטֹאתוֹ  ּבְ

  תצילנו   לא  הצדיק  צדקת  שנאמר  ותהראשונ  את  איבד  באחרונה  ומרד  ימיו  כל  גמור  צדיק  אפילו  אומר  חייו  בן  ש"ר  -  מ:  דף  קידושין .ד
 שובו  ביום  בה  יכשל לא  שע הר ורשעת  שנאמר  רשעו  שוב  לו  מזכירים   אין ונהבאחר  תשובה  ועשה  ימיו  כל  גמור רשע  לוואפי  פשעו   ביום

 . מרשעו

זה במשנה  מחשבה לא מוציאה מידי מעשה וכעין קור מעשה ועיין קדושין נט: שהרי היא רצון בא לע ה התשובהיצד מועילצ"ע קשה כ  .ה
ל  -משנה ט'    כה  כלים פרק ִלי  ּכָ ְמָאָתן  ִליֵדי  יֹוְרִדין  ם ַהּכֵ ַמחֲ   טֻׁ ָבהּבְ ָ ְמָאָתן  ִמיֵדי  עֹוִלים  ְוֵאיָנן,  ש  א  טֻׁ ִ   ֶאּלָ ה  ּוינּ ְבש  ֶ ,  ַמֲעש ֶ ֲעש ֶ ש  ל  הַהּמַ ד   ְמַבּטֵ  ִמּיַ
ה ֲעש ֶ דּוִמ   ַהּמַ ָבה  ּיַ ָ ָבה,  ַמֲחש  ָ ֶלת  ֵאיָנהּ   ּוַמֲחש  ד  לֹא  ְמַבּטֶ ה  ִמּיַ ד  ְולֹא  ַמֲעש ֶ ָבה. וכן בש"ע    ִמּיַ ָ   העומד מאליו אם או"ח שסג סעיף יא לחי  ַמֲחש 

אם יפול הלחי השני שהניח אלא מערב עליו בשבת לא יוכל לשוב לסמוך ון שעמד שם הניח לחי אחר ועי"ז דחה בידים את הלחי הראש
 עליו.   בשבת לסמוך, אבל אם רק במחשבה לא סמך עליו יכול שבת

ן   ִאם,  ּתֹאַמר  ְוִאם   ד  פרקף  וזה לשונו בסו  –שאמנם הוא חסד ה'   ישרים  מסילתועיין   .ו ה   ָהַרֲחִמים  תִמּדַ   ּכֵ יוָ ,  עֹוֶמֶדת  ִהיא  ָלּמָ ַעל ןּכֵ ֶ ִנים  לכָּ   ש    ּפָ
ין  קְלַדְקּדֵ   ָצִריךְ  ּדִ ל  ַעל   ּבַ ָבר  ּכָ וּ ?  ּדָ ש  אי,  ָבהַהּתְ ת  ַוּדַ ל  ִקּיּומוֹ   ִהיא  ָהַרֲחִמים  ִמּדַ ֶ ּלֹא   ,עֹוָלם  ש  ֶ ָלל  זּוָלָתהּ   עֹוֵמד  ָהָיה   ש  י  ַעל  ְוַאף ,  לּוְכלָ   ּכְ   ֵאין   ֵכן  ּפִ
ת ין  ִמּדַ י  -  ְוֶזה,  לֹוָקה  ַהּדִ ּוַרת   ְלִפי  ּכִ ין  ש  ַהחֹוטֵ   ָראּוי  ָהָיה  ש  ּמָ מַ   ַהּדִ ֶ ד  ֵיָעֵנש    אש  ֶכף  ִמּיָ ָנה  ִליבְּ   ְלֶחְטאוֹ   ּתֵ ָלל  ַהְמּתָ ָהֹעֶנש    ְוַגם,  ּכְ ֶ  ִיְהֶיה   ַעְצמוֹ   ש 
ֲחרֹון ָראּוי  ַאף  -  ּבַ ְמֶרה  ְלִמי  ּכָ ּמַ ֶ י  ש  ֵרךְ   ַהּבֹוֵרא  ּפִ מוֹ   ִיְתּבָ ְ ּלֹא,  ש  ֶ ּקּון  ִיְהֶיה  ְוש  ָלל  ַלֵחְטא  ּתִ י  ,ּכְ ֱאֶמת  הִהנֵּ   ּכִ ןתַ יְ   ֵאיךְ   ּבֶ ר  ֶאת  םָד ָהאָ   ּקֵ ֶ ת   ֲאש   ִעּוֵ
ה  ָברכְּ   ְוַהֵחְטא ָרַצח  ֲהֵרי?  ַנֲעש ָ ֶ ֶ   ֲהֵרי,  ֲחֵברוֹ   ֶאת  ָהָאָדם  ש  ן  יּוַכל  ֵאיךְ ,  ַאףנָּ ש  ָבר  ְלַתּקֵ ה  ְלָהִסיר  ֲהיּוַכל?  הַהזֶּ   ַהּדָ ֲעש ֶ ּויהֶ   ַהּמַ ִציאּות   ִמן   ָעש  ?  ַהּמְ
ת,  ָאְמָנם ְ   ךְ פֶ הֵ   ַהּנֹוֶתֶנת  ִהיא  ָהַרֲחִמים  ִמּדַ ָ ַהש ּ ַכְרנוּ   ְדָבִרים  הלֹש  זָּ ֶ הַ ,  ש  ן,  וּ ְינּדְ ּיֻּׁתַ ֶ ֵחד  ְולֹא  ַלחֹוֵטא  ְזַמן  ש  ד  ץָהָאֶר   ִמן  ִיּכָ ָחָטא  ִמּיָ ֶ ש  ָהֹעֶנש  ,  ּכְ ֶ   ְוש 

ה  ַעד  ִיְהֶיה  לֹא  ַעְצמוֹ  ּתְ ,  ְלַכּלֵ הַּ ֵתן  ׁשוָּבהְוׁשֶ ּנָ חֹוְטִאים  ּתִ ֶחֶסד  לַּ ּתֵ ,  וּרמגָּ   ּבְ בחָ ׁשֶ ת  ׁשֵ תעֲ ּכַּ   ָרצֹוןהָ   ֲעִקירַּ ה  ִקירַּ ֲעש ֶ ּמַּ ְינוּ ,  הַּ הַּ ְהיֹותׁשֶ ,  ּדְ ב   ּבִ ָ ׁשּ   הַּ

יר ּכִ ל  ֹוֵנןְתבּ וּמִ ,  ּבוֹ   וּמֹוֶדה  ֶחְטאוֹ   ֶאת  מַּ ב  ָרָעתוֹ   עַּ ָרא  ְגמוָּרה  ֲחָרָטה  יוָעלָ   וִּמְתָחֵרט  ְוׁשָ ֵמִעּקָ ת  ּדְ ֲחָרטַּ ֶדר  ּכַּ ּנֵ ׁש   הַּ ּמָ הוּא,  מַּ מְ   ֵחםִמְתנַּ   ׁשֶ   ֵרי ְלגַּ
ּתוֹ וּ  ָחֵפץ  ְוָהָיה עֹוָלם  ֵקקִמׁשְ ּמֵ ה  לֹא  ׁשֶ ֲעש ָ בָ   נַּ ּדָ הוּא  רהַּ ֵער  הַּ ִלּבוֹ  וִּמְצטַּ ר  ּבְ עַּ ל  ָחָזק  צַּ ָבר  עַּ ּכְ הנַּ   ׁשֶ ָבר  ֲעש ָ ּדָ א  אֹותוֹ  ְועֹוֵזב,  הַּ ּבָ ּנוּ   בֹוֵרחַּ וּ  ְלהַּ ,  ִמּמֶ
ת  ִהּנֵה ָבר  ֲעִקירַּ ּדָ ב  ֵמְרצֹונוֹ   הַּ ֲעִקי  לוֹ   ֵיָחׁשֵ תּכַּ ֶד   רַּ ּנֵ ר  רהַּ ּפֵ ר  המַּ   ְוהוּא.  לוֹ   וִּמְתּכַּ ָאמַּ ֶ תוּב  ׁשּ ּכָ אְתךָ   ֲעֹוֶנךָ   ְוָסר "  (,ז,  ו  ישעיה)  הַּ ּטָ ר   ְוחַּ ֻכּפָ ", ּתְ

ֶהָעֹון ִציאוּת  ׁש מָּ מַּ   ָסר  ׁשֶ ּמְ ַמה  ְוֶנֱעָקר  ֵמהַּ עַ   ּבְ ֶ וש ּ ָ ָהָיה  המַ   ַעל  ּוִמְתַנֵחם  ִמְצַטֵער  ְכש  ֶ א  ֶחֶסד  ְוֶזה.  ְלַמְפֵרעַ   ש ּ ֵאינוֹ   יַוּדַ ֶ ּוַרת  ש  ין   ִמש ּ ל   ַעל  ַאךְ ,  ַהּדִ  ּכָ
ִנים אֵ   ֶחֶסד  הּוא  ִהּנֵה  ּפָ ֶ ין  ַמְכִחיש    ינוֹ ש  ֲהֵרי,  ְלַגְמֵרי  ַהּדִ ֶ ַחת,  ּבוֹ   תִלְתלוֹ   ַצד  ֵיש    ש  ּתַ ֶ ה  ָהָרצֹון  ש  ְתַרּצָ ּנִ ֶ ֱהָנה  ְוַהֲהָנָאה  ֵחְטאבַּ   ש  ּנֶ ֶ א  ּנוּ ִמּמֶ   ש  ה   ּבָ   ַעּתָ

ָחָמה ַער  ַהּנֶ ַמן  כּותֲאִרי  ְוֵכן,  ְוַהּצַ א,  ַהֵחְטא  ַעל  רֹוןִוּתָ   ּנוּ ֵאינֶ   ַהזְּ ַתח  לוֹ   ִלְפּתֹחַ   ְקָצת  ַסְבָלנּות  ֶאּלָ ּקּון  ּפֶ ָאר  ְוֵכן,  ּתִ ְ ל  ש  ְר   ּכָ ִעְנַין,  ֶחֶסד  ֵכיּדַ  סנהדרין )  ּכְ
ה  ָראבְּ (, "א,  קד א  ְמַזּכֶ ָכל  ֶנֶפש    ִמְקָצת, " אוֹ ",  ַאּבָ ֶפש    ּכְ ְזכָּ ,  (כה,  ז  רבה  קהלת" )ַהּנֶ ִדְבֵרי  ִריםַהּמֻׁ ל  ֵהם  ֶחֶסד  ֵכיְר ּדַ ,  ִמים כָ חֲ   ּבְ   ָעט ַהּמוּ   ֶאת  ְלַקּבֵ

ה ּבֶ ְמרֻׁ ִדים  לֹא  ַאךְ ,  ּכַ ים  ִמְתַנּגְ ִ ת  ש  ַמּמָ   ּוַמְכִחיש  ין  ִמּדַ י,  ַהּדִ ָבר  ּכִ ֶהם  ֵיש    ּכְ יב  ָהגּון  ַטַעם  ּבָ ִ ְתרוּ   ךְ אַ .  אֹוָתם  ְלַהְחש  ּוָ ּיִ ֶ לֹא  ֲעֵברֹות  ש  ּלֹא   וֹ א  ְכלּום  ּבְ ֶ   ש 
ח ּגַ ְ ין ֶנֶגד ָהָיה  ֶזה  ,ֲעֵליֶהם יֻׁש  י, ְלַגְמֵרי  ַהּדִ ט ָהָיה לֹא ְכָבר ּכִ ּפָ ְ י  ָוִדין ִמש  ָבִרים ֲאִמּתִ ּדְ ן ַעל, ּבַ ר - ִאי ֶזה ּכֵ ָ ֵצא ֶאְפש  ָלל  ִלּמָ  . ּכְ

אלו .ז וס רבי  בקובץ הערות הקשהחנן  ש מקדושין    רמן  יב( שצדיק  לג  יחזקאל  )עפ"י  אמר  שת מ: שרשב"י  כיון  הראשונות מרד  על  הה 
מ   מפסיד הראשוניםמצוותיו  מעשיו  עוקר  שרצון  ע"י  הדין  ושו   ן  הראשונות  על  ותוהה  ברשע  הדין  על  וכן  א"כ  דיבראל  חסד   איזה 

 . המסילת ישרים

סופרו .ח הרי"ח  מאמר  בזה  מכבה  שמבי  עיין  עבירה  בסוטה  חז"ל  מאמר  וא  רקמצוה  מפסיד  תוהה  שצדיק  ומסיק  תורה  מכבה   אינה 
 מר א תורתו עי"ש בסוף המא מצוותיו ול

וק בשוב  דווקא שמרד נמצא הוא רצון עם מעשה )עי"ש למד מהפס  שונות מדוברתוהה על הרא :  דייק של קדושין ממקנה עבספר הו .ט
הפסוק לא  והוא  עוול  ועשה  מפרק  הצדיק מצדקתו  אלא  לג  שלנו מפרק  זאת    שהביאה הגמרא  לדייק  שלנו אפשר  בגמרא  יח אמנם 

הגמרא שלנו כאן ציין בפרק יח    ל הרי"ח סופר שהקשה כן גם על רש"י שאתה במאמרו ששנקט ומרד כנ"ל עיין בז"י בברייתא  מרשב
 . ה הגמרא שלנו( ק לג שהביאולא בפר

 
ביאור  סב אין  שמעתי  שאת  כי  דהיינו  עם  בלא  ע  מלך  מלוכה  היא  הכתר  ההמלכה  שעצם  דהיינו  אותו  שממליך  בזה  למלך  העם  ושה 

הר  הוא הכתר  שהמבזה  נפרש  אם  וא"כ  טוב שבכתר.  היא אבן  וכל הכנעה למלך  ביטול  כל  וא"כ  שבראשו.  זכות  הכתר  הלימוד  עליו  י 
ר לי זעיר נמצא כשמוצא  בזה המקיים כתבאות ב' שהכתר הוא המת  ן הש"י. ואם נפרש כנ"ל ת רצו צריך להיות בבחי' איזה הכנעה ועשי 

זכות במבזה קובע בזה אבנים טובות בעצמו, שהרי הלימוד זכות עצמו שמלמד על מבזהו היא בחי' הכנעה להקב"ה והיא אבן טוב בכתר  
 בעצמו.  דהיינו



 95.ח  -דף ו:      מוהר"ן                               תורה ו                                 ליקוטי                     

קדושין מ: את קושית ר"א וסרמן שבתשובה  )לרבי בירנצויג ישראל אות תשסה( על    'א  תירץ בספר שמועות קדושין  ולפי דברי המקנה .י
שלא הזכיר    'ג  'תשובה גמהרמב"ם    אבל דחה   נ"ל דהיינו מעשה,דווקא מרד כילו תוהה  או ילו רק התחרט בלא מעשה  חסד הוא שאפה

כדרכם סנהדרין לו: שמה שרואים כופרים מתים  תוס'  כל מצוותיו אלא בחרטה בלבד  ותירץ עפ"י    דבעינן שיעשה מעשה כדי שיפסיד
אורה קשה הרי צדקת הצדיק לא תצילנו בעוה"ז ולכלומר שמשלמים להם שכרם    לא בטלו דישאינה סתירה לחז"ל שד' מיתות בי"ד  

י"ח סופר  לגמרי.    עוד עיין בזה מאמר הר  מחקין עברותיו ו בעל תשובה נעוה"ב ואיל"ל אלא שהרשע עברותיו הפסידוהו שכרו לכנ
שיש שני    שלמד הר"א ורסמן מהרמח"ל עפ"י היסוד  ם אבל דקדק ברמב"ם כפל לשון תמוה ותירץ  שהביא את המקנה ודחה מהרמב" 

 ש.       ילת ישרים עי" רמן על המסשנעשה, אלא שא"כ יוקשה תירוץ הר"א ורסדרים בכל מצווה עשית רצון ה' והתיקון ג

חובותיו.  ת רשע כי אינו דומה מפקיר נכסיו למפקיר  ט שאינו דומה חרטת צדיק לחר ר"א וסרמןהמרפסין אגרי נצבים ]ל ב[ הקשה על ה .יא 
 תוהה לרשע תוהה.   ם בקדושין מ' אמר שאין חילוק בין צדיק"י בעצמו של אינה קושיא כלל כי רשבאב

וה על האדם שמסיר ממנו  ' שבכל מעשה מצוה ב' חלקים השפעת המצבדרך ה  "ל עפ"י הרמח תרץ קושייתו הנ"ל  רבי אלחנן וסרמן   .יב
לבד [ שבכל מצוה יש  ]כב והקן    שילוחעל מצות  כי תצא    שתפר א ברמב"ן  ותו מדרגה וחלק שני עשית רצון ה וכן אית החושך ומעלה א

אבות שלא נצטוו קיימו המצוות רק בשביל  ינו התיקון אדם אלא על עשית רצון ה'( ולפ"ז ה דם )משמע שהשכר א השכר גם תיקון האמ
מבאר    התועלת ולפ"ז  בעבירה  והתיקון  עבשגם  וייש  שגורמת.  הקלקול  ועוד  ית'  רצונו  על  שרה  מבאר  על  החרט לפ"ז  התוהה  ת 

לא מבטלת  שנעשה  אבל את התיקון או הקלקול    ,במצוה או עבירה  טלת את עשית או אי עשית רצון ה'דין מבמצד ה  היא  הראשונות
שכרו כיון שהשכר הוא על    ונמצא שצדיק התוהה על הראשונות מפסיד  , חסד שגם הקלקול שגרם מתבטל  היא  חרטת התשובה  ורק

 קון שנעשה.  ולא על התי עשית רצונו ית'

דו)אהב  החיד"א .יג וכו'(  ו כת הקודמים איך כשיתרבה עמ' קמד ד"ה אכן חקר טו"ב לשבת תשו  ד דרושת  ו   מקשהחק האדם  ידוי  איך אתי דיבור של 

  פוס ביד הקליפה והקדושה שבו ברחה ונכנסהשהחוטא ת ותירץ  דיבור ומבטל מעשה.      עבירות והרי קימל"ן לא אתיומוציא ממעשה ה
ליפה שבקרבו נתגרשה וחוזרת הקדושה א מרשות הקליפה ונכנס ברשות גבוה  והקלב נשבר יצמה וע"י החרטה והוידוי בקליפה במקו

מעשה    ושה חוזרת כל זה הוא מעשה רב והרי זהנעשה כל זה שהקליפה נתגרשה והקד  ן שע"י הוידוישה ומבאר שכיוזה הוא מע   וכל
 . שעוקר מעשה 

ורשע התוהא  מחבל הקדושה וקושר עצמו לחבל הטומאה    מנתק עצמו  ונות ונאנח ונהא על הראשצדיק תוה   קטועיין כעין זה בתורה   .יד
 ר עצמו להיות ניזון מחבל הקדושה  נאנח מנתק עצמו מחבל הטומאה וקושעל הראשונות שנה ו

   'בה חלק ב' אות אתשו  ערך  המידות  "י רבינו בספרפע (  21ר גם בתשנז עקב דקה  )נרמז כב  ()שיעור בזוהר(  במדבר תשנ"ח)  תרץ  הריצ"ח .טו
וכן מבואר  כל הימים למעלה מהזמן, וכן יום הכפורים הוא למעלה מהזמן:   לה  ומעהוא למעלה מהזמן"       ושה בו תשובהיום שאדם ע"

ר מעשה  ויש דין בש"ע שלעקו    'תחילת לק"ה ר"ה הכמבואר בומנים שזה בחי' למעלה מהזמן  בתורה עט תנינא שתשובה היא איחוד הז 
דחרותא שהוא    ארת הבינה בחי' יובל עלמ ניחא שכיוון שתשובה היא שנקשר בספי"כ  . א עשהי המלפנ   רק ע"י מסירת מודעה  אפשר

הזמן   כי  מהזמן,    מהמידולמעלה  למעלה  היא  בינה  אבל  במידות  " הוא  בחי'  בית  דהיינו  מידות  הז'  שעל  א'  ישיר"  הספירה אז  נה 
  , סר עכשיו ולכן ע"י תשובה אפשר שהמודעה שמו      זמן.       לעתיד כי היא בחי' מעל השמשת לעבר והשמינית.  לכן המילה אז היא מ 

)לגבי מסירת מודעה אין   כי ע"י התשובה עלה ללמעלה מהזמן.  ,ם על העברדהיינו שהיא תתייחס ג  ,תחשב כאילו נמסרה לפני המעשה
 מכפרה שמחייב הבי"ד(   בה לא פוטרתטור מעונש בי"ד או קרבן כי באמת שום תשולהקשות שלא יפ

צא, אבל ד א"צ כוונה אם כיוון שלא לצאת לא י לחלק בין מצוה שאפילו למ"  שתירץ ם ביאור מאור המסילהילת ישרים עד עיין מס וע .טז
של  ין מועיל לבטלן כי לומדים מנדר שמחשבתו  א לעבור. לכן בתוהה על מצוותיו מן הדאם כיון של עבירה לא תועיל לפטור אותו  

וש שהרי אם בשעת העבירה חשב שלא  ידאז שלא לצאת. אבל מתחרט על עבירה זה חילו כיוון  יתה בשעת העשיה וכאילו היו כאשעכ
 ת מתוהה על תשובה. א להקשולכן א"  לעבור לא היה מועיל.

"ל שזה  מעשה לכן צ  ן שלומד מנדר שהוא דיבור לעבירה שהיא גםישרים נתקשה כיו  שם ביארנו שהמסילת  :ועיין תורה סו דף פב .יז
 . ת הדיבור נעקר המעשה ממילאר וכיון שעקר אחילוק בזה מנד הוצאה לפועל בדיבור איןנו שעיקר ה אבל לפי רבי .חסד

תשובהעפ"י    תירוץ הריצ"ח .יח שמועיל  זהראכיון שעולה למעלה מהזמן    רבינו  א   יתי כעין  כתבי  קבוצת  בספר  בן  במכתב  )שטרן  גדה 
 . ירת מודעהר שנחשב כמסיששכר( עמ' רכב אבל לא ביא

ליטהר כיון שחטא לא מסתיע מלתא שיעלה    ן לו למטה והבאהבא לטמא פותחישהעולם דומה לה'    ות כטז בגמ' מנחונ"ל שזה רמו .יט
ידוע שעולם התשובה הוא    דשמיא לשב שמעלין אותו וזה החסד וגם   ן מסייעין לו לעלות לפתח מן הצד הרי שיש סיעתאמעצמו לכ

 מעל הזמן   עוה"ב בחי' עולם הבינה בחי'

בחי' אחת דהיינו שזה חידוש שאדם יכול    הקלקול והתיקוןשר לתקן משמע ששאפשר לקלקל תאמין שאפ   מאמין   ה את  אם  רבינו אמר .כ
"ז שהקלקול שאדם מקלקל  שתשובה מבטלת את הקלקול הזה נמצא לפ ולמות ע"י חטא וא"כ מי שחידש זאת גם יכול לחדשלקלקל בע

ל לו תשובה טענה זו  אל אדם שסבר שכיון שקלקל הרבה לא תועירבינו פנה  כמו התיקון   )גם משמע שהוא חידוש    אינו מן הדין אלא
הקב"ה אומר ליחזקאל אמור להם חי אני  וחטאתינו עלינו ובם אנו נמקים. ור כי פשעינו   כן אמרתם לאמ  ]לג י,יא[  איתא בנביא יחזקאל

הצדיק לא תועיל לו אם תהה לבסוף על    הסוף צדקת  גם מוסיף לומר שהעיקר זהשובו יחיו ווכו' דהיינו שהקב"ה נשבע שאינו כן ואם י 
 בתשובה.   לבסוף ישובראשונות וכן רשעת הרשע לא יכשל בה אם ה

ל הראשונות ממילא אין שם  העונש שזדון נהפך לשגגה שם לא תוהה עדיבר בתשובה מיראת    יים תירץ שהמסילת ישרים ץ חהחפ .כא
ת מזדון שגגה וא"כ  ד הדין שרצון עוקר מעשה היה צריך להיו צ"ע הרי מצאהבה אה"נ אינה חסד    ואבל תשובה מקושיא מקדושין  

   לזכות נהפך בחסד.  

 "י חרטה.  הבה בשניהם מצד הדין לא נמחק העוון עין חילוק בין מיראה או א דמשמע במסילת ישרים שא  ורבי אלחנן וסרמן דחה .כב

ן נט:  אל להגרי"ס דרוש ב' שביאר )עפ"י קדושי ד מאבן ישרד שלמעמ' חצר )עפ"י יסו  ה מט קול תורבקובץ    גם הקשה הר"י קרלינסקי  .כג
פ"ז מקשה על הח"ח  צון לכן נהפך לשגגה ולרצון ונשאר הזדון בלא ר  שבתשובה מיראה רצון עוקרמחשבה לרבי יוחנן עוקרת מחשבה( 

לא חסד ודווקא  י זה דין ונשאר מהזדון שגגה א"כ הרעוקר רצון ומיראה למאהבה נמצא הביאור שמיראה הרצון  אם נחלק בין תשובה  
" וסרמן תירץ לחלק בין  את קושית הר  ה אלא לזכות.  נהפך לשגג  ד כי הרצון עוקר רצון ואעפ"כ הזדון לאמאהבה שם לכאורה הוא חס

)עיין לעיל בשם שמועות קדושין עלעוה"ז לעו יה גאון אמונות ודעות  ד( עפ"י סעדמסכת קדושין נראה ששניהם כיונו לדבר אח  ה"ב 
 ה את שכרו וכןמפסיד התוה שהגמ' לא דברה בעוה"ז אלא רק שבעוה"ב  ה על הראשונות מקבל שכרו בעוה"ז מוכח  מר ה' שתוהמא 

עוקרת מעשה רק לעוה"ב אמנם מצד    ה משמע שמדברים לפני מיתה נמצא שחרטההגמ' אפי' צדיק גמור ומרד באחרונמדוייק לשון  
להחליש איכות המעשה ונידון   עם שחרטה מבטלת שכר עוה"ב כיון שבכוחהשמים.  וט גם בעוה"ז לא נידון בידיהשב בתשובה הרחמים 

 לא עוה"ז.  ן שכר עוה"ב אשעל זה אי כלא לישמה

א על  תורני באר יצחק ח"ג שואל האם צדיק התוה  בץב י"ח סופר בספרו גדולה תשובה ובקוהר  עוד עיין מאמר תוהא על הראשונות .כד
חזר בתשובה האםהראשונ ואח"כ  מ  ות  את  רצוןאיבד  שעקירת  מ:  בקדושין  לו   צוותיו כמבואר  וענה  רבו  ושאל את  כעקירת מעשה 

נשוי    סופר זהר מפורש ח"ג דף קא. עה"פ אשריאבל הן לא נאבדות ומצא לזה הרב    עצמו ממצוותיוונות רק מנתק  הא על הראששתו 
זמנו ולא הספיק להשלים חלוקו. יק שנפטר קעל הראשונות נותנים לצד  ות של התוהה פשע כסוי חטאה. מבואר שם שאת המצו ודם 

ונים לגמרי  כ חזר לסורו נאבדו עוונותיו הראשים )פ"ד( ואח"אר במסילת ישרליבו כמבו  רשע ותוהה על הראשונות ושב כראוי בכל  אבל
 זה חסד.    מהמציאות ו  ה' להיות חרטתו כחרטת הנדר והעון סר ממשעפ"י המבואר שם שהוא חסד 
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"ז והרי מטובו ית' היה ראוי לשמור לו לעוה"ב  מקבל שכרו בעוהצים מדוע הרשע  להחיד"א כמה תירו  ין מ:ים על קדושעיין פתח עינ  .כה
שמטובו ית' שאינו מקפח שכר בריה    חת הסט"א לכן אין לו כלום לעוה"ב אלאבסוף תירץ בעצמו עפ"י האריז"ל שמצוות הרשע לוקול

עכ"פ מבואר שגם עם הרשע מתחסד    אווייו הן עוה"ז או דאזלינן בתר רובו.כיון שכל מעוה"ז עי"ש עוד תירוצים  ו כעין זה במשלם ל
 תשובה בזה ובבא   ואילו עם הבעלעימו בעוה"ז  אלא שמתחסדהקב"ה 

 רצה לעבור  ם מעיקרא לאימן רצו מקשה למה שוגג צריך תשובה הרי ג בי משה שטרנבוך ח"ב סלר ובות והנהגותעוד עיין בזה תש  .כו

פ' ברא לר  ת השרוןראיתי בחבצל  .כז בנוש ' מרדכי קרליבך  כו  נינוה.  א קושית המנח"ח  שית עמ'  גוי שייך בתשובה שהקשה מאנשי  אם 
ן שמכפר אפילו כשלא מכווין כל  בכל ליבו מתקבלת אבל ישראל כמו בקרב  עפ"י רבי אלחנן וסרמן  הנ"ל וכתב שגוי רק כששבוביאר  

.  עוד כתב שהחסד של תשובה  עשית רצונו ית' אבל קלקול לא שייך בהםבתם על אי שבו בכל ליבם נתקבלה תשונינוה ע"י ש כך ואנשי 
זה עמדה החכתורה דלפנ   נתחדש במתן פ שמצד הקלקול כיון שהיה בצלם  החוטאת היא תמות ולכן אדה"ר אע"   מה ואמרה הנפשי 

וד כתב שם בשם הגר"ח על עדין.   ע  כיון שלא נתחדש החסד הזהתקן בתשובה  חטאו קלקל כל העולמות אבל לא יכול היה לאלקים  
 התשובה.   שב הכשר למצותון שהוא נחזדון נעשה זכות בתשובה מאהבה תירץ כי  יומא פו: כיצד

יב בבי  שמן  עיין ספר משחת  עוד בגדר תשובת הגוי .כח אות  תר   הקושיא  אורח"ד  ואת הח אבי אברהם שהקב"ה  על  ת בטיח  ב אל  ושה 
מדוע  ם משמעך בשלואבותי  תרח  בחייו    מתנקרא  "כ  א  שחזר בתשובה  וימת  כתיב  שע"כ  ת.  בחרןכמאחז"ל  לא  תשובתו  קנה  ימדוע 

 עי"ש.  רשעתו למפרע.

ששב ונתכפר לו    ה"ר את קין ושאלו מה נעשה בדינו ואמרבמדרש איתא שפגש אדושנית  מה לעולם   יתא שתשובה קדראשית דא  וצ"ע .כט
כתשובה    לי כוונתו שהתשובה מעיקרא לבן נח אינהואו  -)הגה  מה שקלקל כיון שקלקל הרבה.  "ר לא תיקן  מוכח מכאן שדווקא אדה
החילוק בין   ה למפרע וזהתורה נתחדש שהתשובה עוקר את העביר   ראיתי בשם קובץ הערות שבמתן  -)הגה  שנתחדשה במתן תורה(

 ישראל לגוי( 

ס שמדרגתו היא  דיקים שתופולא בתשובת הצ  ,בתינוק שנשבה   רו כלללא דבאבל    ,היא לגבי רשע ששב או צדיק שנפל  סוגיא הנ"ל .ל
הש"ע. ועל זה מדבר בתוך גבולות    שבה אלא שנשבהא תינוק שנ למדרגה גבוהה ממנה דהינו שתופס שגם הו עבירה ורוצה לשוב ממנה  

אה שהיא א' על דם ורק י המדרגה הב פעם תופס שמדרגתו היא בחי' דם כלפ   ', סוד התשובה ותשובה על תשובה. שבכלרבינו בתורה ו
 אדם.   יזכה להיותעל ידה  

ז ועד שגומר תשובתו מאיר לו לשוב דהיינו שתיהיה לו הויה ומא רק מתחיל לשוב ע"י שמזמן עצמו  שבהרהור תשובה   בתורה ו' מבואר .לא
ות מדובר שם על  מה.    בפשטה ביושר והיא התשובה השלי -ו שם אהיאבל הויה תיהיה לו רק כשזוכה שיאיר לה באחורים  -אהישם  

 רים  דמיו העכו כנעה וידם וישתוק למחרפיו עד שיזבח כלוח ועד שיעמוד בנסיון קבלת בזיונות בהד וגסות הרעוון תאות כבו

ור תשובה כבר נקרא צדיק  ר תשובה וכן בתחילת צדקת הצדיק שבהרהש עמ"נ שאני צדיק גמור חוששין שמא הרההמקד   שיןבגמ' קדו .לב
ו מכאן ולהבא, ובזה  ון, אלא שמתחרט על מעשיו ומקבל על עצמשעמד בנסי  אין הכוונה שתיקן מדותיו ולא  שצדיק גמור  גמור מבואר

רק מכח חסד הש"י שהרצון הזה  ולד מחדש, ומבואר במסילת ישרים שאני רוצה להו  א זמין למהוי,ה אנ -ה אהימתקשר לשם של הבינ 
 בד,  לא נמחק לא נקרא צדיק ברצון ליק, אבל אם לה את עברותיו הקודמות הוא נקרא צדמוחק למע

ד'בתור .לג לה  ה  השייכות  מהב   בשיחות  מעשה  שלמובא  עליו  אמר  שהבעש"ט  צדיק  על  עוונעש"ט  למטה  ורק  הכל  תיקן  ותיו מעלה 
ושוברים עצמותיו זוודה לפני צדיק אמיתי.    מבואר שכיו כיון שעדין לא הת  חוקקים  גמור הכל  נעשה צדיק  נוגע  ן ששב בהרהור  ה 

 זמן  תקנו ולזה צריך תיקון השייך לזה ולוקחנשאר עד שי לה אבל קלקול העוון בעצמותיו ללמע

וילך שע שמדבר כיצד  עוד עיין גליון רינונה של תורה .לד זירא בתענ   מחשבת תשובה מועילה  נצבים  ית ח: שחידש  מביא מעשה מרבי 
תענית   רחמישקבלת  וראיי מעוררת  התענה  כבר  כאילו  קבלה  בשעת  ים  מדניאל  נת תו  אשר  היום  מן  כי  שכתוב  ב'  להבי '  לבך  ן  ת 

ב היה אפשר לחשוה טובה למעשה  ה מצרף מחש י"ש מהרש"א שר' זירא חידש שאע"פ שהקב"ולהתענות לפני אלקיך נשמע דבריך. וע
ד סי'  לב ח"א יו"  כל קבלה. וכן נפסק להלכה עיין חקריבשעת המחשבה. ועי"ש מאירי שזה תקף ב  שזה רק אחרי המעשה וקמ"לן שמיד

לשוב.  לשוב אע"פ שלא התחיל עדיין להתענות ו  ין עדות מומר שכשר מיד כשמקבל על עצמומ לד כב בדקס שביאר את הרמ"א בחו"
כבר זכו לרוח הקדש אול ואש סביבם ורק בהרהור תשובה אחד  בני קרח שהיו רשעים וכבר נפלו לשח"א סי' קיב    עיין אור זרועעוד  

 מרו שירה. ונעשו נביאים וא 

או עו .לה צדוק  לר'  אמרים  לקוטי  )ד"ב    תיין  ונטז  מחשבה  מבטלת  שמחשבה  סב.(  ח"א  בתענית    עשהובזהר  מתכפר  והוא  לשוגג  הזדון 
 ויסורים 

א"כ מדוע מצות  ו הניתק לעשה אין לוקים עליו  אכלל של ח"ב סימן כא מביא קושיה ה  מןראיתי בספר משחת שעוד בעניין תשובה   .לו
עדין לא  צדיק גמור אע"פ ש"י הרהור תשובה נקרא  יכות האם עודן שם באר   .תק לעשה ולא ילקוהעבירות ני  תשובה לא עושה את כל

הרשע אזי רק למ"ד    ולפ"ז רוצה לתרץ שכיון שכתוב והיה אם בן הכותרתו או לא. ומביא במחלוקת אחורנים בזה עי"ש.  השלים כפ
מנתק את    תכפר לו לאאבל למ"ד שלא נקרא צדיק עד שי תק את הלאו  ל ממנו שם רשע כי נקרא צדיק הוא מנשבהרהור תשובה מתבט

 הלאו. 

בענין משיח    5טרק    86דיסק מספר     1ם מס'  )הרב עופר ארז מבאר העניין בלקוטי שעורי   מ אות  -  הצדיק צדקת  ספר  עיין ר' צדוק הכהן .לז
 ה( סף הנהגת הבחירה ובן דוד הנהגת הידיע בן יו

  ן כ   גם  היה  שחטא  מה  שכל  ויבין  שיכיר  מרול  רצה ,  יותכזכו   זדונות  שיהיו  עיניו'  ה  רשיאי  עד  הוא  התשובה  עיקר  -צדקת הצדיק אות מ
 ואשר  \סה/ (ז" ל  ח" י  א   -  מלכים) לבם  את הסבות ואתה'  וכו  פסוקים שלושה  \סד/ (ב"ע סוף  א" ל  ברכות)  ל "ז שאמרו כמו,  \סגיתברך/  השם  ברצון

 
  ותיקון   המתקה   ידי  על   אלא   בו   נגלה  הטוב  הסוף  שאין  הבתור   בפירוש  האסור   דברב   זהוו -  טז  אות   -  אמרים   ליקוטי  דוק הכהן ספר ר' צ   סג

  בא   מסודר   שלו   החטא   איך  העתיד   מעין   לו   מאיר  יתברך '  ה  האהבה  גודל   ידי   שעל   זכויות  נעשים   שזדונות  מאהבה  התשובה   ידי  על   דהיינו
 , יתברך '  ה  מרצון  והיפך  הסרה  לבד   רע   רק   הוא   ההז   לםבעו   נגלהו  הרי  זה  קודם   אבל   ממש  יתברך '  ה  רצון  והוא   יתבראש  ימי   מששת

  רבי   ואמר   מעלה   כלפי   דברים  שהטיחה   מלמד '  ה   על   ותתפלל   שנאמר   מעלה   כלפי   דברים  הטיחה   חנה  אלעזר   רבי   ואמר   :לא   דף   ברכות   סד
  ברוך   הקדוש  שחזר   מנין   יצחק   רבי   בר   שמואל   רבי   אמר   ורניתאח   לבם   את  סבותה   ואתה   שנאמר   מעלה   כלפי   דברים   הטיח   אליהו   אלעזר 
 : הרעותי   ואשר   דכתיב   לאליהו   לו   ה והוד   הוא 

  מיכה )   נאמר   זה  ועל   בליעל   האדם   שליטת  בסוד   כנודע   העליון   בעולם   שמשורשו   חסרון  עוד   ויש-  ד   אות   -  עקרים   דוק הכהן פוקד צ   ר'  סה 
  נה בטע   ישראל   בעד   המליץל   ריתהב   מלאך   אליהו  אמר   זה  ועל  הרע   היצר  יאתבבר  לזה   הגורם  הוא   יתברך  דהשם   הרעותי   ואשר '(  ו',  ד 
  והתחלת   חומד   בלב  הברית  קלקול   נמשך   שמזה   עורף  והפיכת  הפנים  בהחזרת  היינו  אחורנית  לבם  את  הסבות  ואתה (  ז " י ,  ח " י   א   -  מלכים ) 

  אוסיף   דלא   עונשן   שקיבלו  אחר   המבול   דור  על  לעצמו  יתברך  השם   שאמר   ההתנצלות  וזהו,  היצר   בבריאת   יתברך  מהשם   הוא   ההסבה
 : בבחירתו   שלא   משורש  חסרון  בו  שיש  יינודה   אמו  ממעי   נער שנ   ומשעה (  א " כ ',  ח   אשיתבר )  מנעוריו '  וגו   צר י   כי   'וגו

  של   רהמקו   ומתגלה   הדינין  מקור  שמשם ,  מתערין   דינין   שמינה   התשובה  לעולם   שמגיע   השלימה   התשובה  וזהו   לח   אות   -  סופרים   דברי
  שהוא   דעשו   הפסולת  יוצא   ששם   זה   לעומת  דזה   התמורות  לעולם   גיע שה   עד   הדינין  התפשטות  ידי  על   הוא   בעולם   הרע  מציאות  כל 
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) וגו  הרעותי   בפני   במקום  אחד  כל   אמת  ששניהם ,  כסף  שקל  מאות   ארבע   ספר  בסוף  ל "האריז  ארשבי   ובחירה  ידיעה  וכטעם'(,  ו'  ד  כהמי' 
  כל   שבו  אז  העצום  זה  לאור  וכשמשיג,  \סולבחירה/   מקום  אין  באמת  שם  הידיעה  ובמקום,  לידיעה   מקום   אין  שם  הבחירה  במקום  עצמו

 : אחד  הכל ורצונו ודעתו והוא יתברך השם  ידיעת מעומק  יוצאים  בלתי זדונותיו
  עצמו   האדם  עשוהו  שאילו  לעזאזל   השעיר  סוד  שזה  הכפורים  שביום  הגמור  לכפרה  וזוכה  זכויות  הכל  הרי  כן  רצה  יתברך  שהשם  ומאחר

 שהשעיר  רק.  יתברך  השם  מרצון   הסרותהו   העבירות  וכל,  תעשה  לא  המצוות  כל  יסוד  שהוא,  יהיה  לא   והוא  גמור  זרה  עבודה  עובד  היה
(  \סז ו/"מ  פרק  אליעזר  דרבי  פרקי)   ל"חז  פירשוהו  ךוכ.  עבירה  ולא  מצוה  עוד  נעשה  לו  לשלחו  והמצו  שהוא   יתברך  השם  רצון  ידי  על  ואה
 : מצוה העבירה ונמצא לו לתת צוה  יתברך  שהשם  המ  מצד הרע  שהוא לעזאזל חלק נותנים שאנו  אחרי פרשת  ן"ברמב ייןעו
 

 הוספה ב לאות ב 
בין דרגה לדרגה קא להמתין  ך מדרגה לדרגה כסדר וצריך דיי ה שצדיק הולמבואר שם החילוק בין צדיק לבעל תשובעיין תורה נט תנינא  

 רוח מהר  ריך דייקא לבזו כי הוא צים שבין המצוות אבל בע"ת אין לו בחי'  כדי לעבוד בבחי' הדבור
אחר  שבא לחזור   שהיה בבחי' הבא לטמא פותחין לו ומי  ולך כסדר אבל בע"ת הוא מי שנפל דהיינוביארתי שם החילוק שצדיק הוא מי שהו

צד בחי' אי הבריאה שמעלים אותו לבחי' פתח מן ה עצמו אלא ע"י סיעתא דשמיא מיוחדת מפל   לחזור בכח  נפילה הוא לא מסתיע מילתא
 צדיק שכבר לא צריך לברוח באמת אחר ששב מכאן והלאה דינו כ ו לתשובה אבלרה שחותרים לחתי

   צדיקי א"י הם בחי' בע"ת וצדיקדיקי חו"ל ון זה מוחלט כי בבאיבי הנחל מבואר שצאבל באמת אי
 ת  זו מדבר מבחי' צדיק ולא בבע" אן בתורהונראה שכ

נ"ל מקבל של המדרגה הבאה שאליה רוצה לעלות אבל בע"ת ה  ה-עוד חילוק כתבתי שם שנראה שצדיק מקבל סיעתא מבחי' שם אהי
מלקרוב   יותר לרחוקאמר ה' )ישעיה נז יט( תחילה ו חוק ולקרוב  יא מנפלאות הבורא ית' ששלום שלום לרסיעתא דשמיא מיוחדת כנ"ל שה 
 יתיו יצרתיו אף עשבודי בראתי  דייקא, וכל הבריאה לכבודו ית' כמ"ש לכ אולי כי עיקר הכבוד מהרחוקים 

 עצמה ינה עלאה אבל אפשר שיש חילוק בבינה בגם זה לא מדויק כי נ"ל ששניהם מקבלים מב 

 
 
 לאות ב' דהוספה 

 תשובה   בענין הלכות
י אחרי שובי  ן יתנחם על שעבר שנאמר "כשיעזוב רשע דרכו וגו', וכתשובה, הוא   ומה היא "לוז כות תשובה פ"ב הלכה ב'ם הלרמב"

נו וגו'" וצריך להתוודות אמר "ולא נאמר עוד אלוקינו למעשה ידיתעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם שנ  ונחמתי" ויעיד עליו יודע
 בלבו. עכ"ל. ות אלו שגמרבשפתיו ולומר עניינ
   ילה מועלת לו עד שישליך השרץ ה לטובל ושרץ בידו שאין הטב גמר בלבו לעזוב הרי זה דומ   בדברים ולא כל המתודה  עוד שם סעיף ג'  

 השרץ   וידוי הוא מקווה והחרטה היא השלכתע המשמ
ד'   סעיף  שם  ל עוד  התשובה  ובתחנוניםמדרכי  בבכי  השם  לפני  צועק תמיד  השב  הדבר  ועושה צדקה  היות  מן  ומתרחק הרבה  כחו    כפי 

ו ו   יש שעשה אותן המעשים ומשנה מעשיו כולן משנה שמו כלומר אני אחר ואיני אותו הא שחטא בו  ומו ממק  גולהלטובה ולדרך ישרה 
 ע שלזה צריך להגיע  לו להכנע ולהיות עניו ושפל רוח: משמ  שגלות מכפרת עון מפני שגורמת

 חטאה גדולה ויעשו להם אלהי זהב: טא העם הזהיך לפרוט את החטא שנאמר אנא ח ב ירוחם וצרוכן הוא אומר ומודה ועוז
 

 שערי תשובה לרבינו יונה שער א' מסעיף י' עקרי התשובה ין ועי
 חרטה  .א

 עזיבת החטא  . ב

 השכל. דל המרירות, כי זה תלוי בטוהר הנפש וַזּכות ותיה לפי גוומדריגות התשובה ומעל    היגון על שהמרה את יוצרו. .ג

                      )צום ובכי(             במעשההצער  . ד

 יתגבר יצרו.הדאגה מעונש עוונותיו ופן  .ה

 תיו לפני השי"ת. הבושה , והמדריגה העליונה בזה היא שיכלם על עוונו  .ו

                                           הכניעה והשפלות.     .ז

 
  ואתה   הכל   ממך   הרי   עליון  השורש   מצד   בא   הכל   כי   ומתברר  כשמתגלה   מעלה   למעלה   בקדושה   וכן,  עליו   חל   הרע   כל   כן  ועל   הרע  שורש
 :  (ב " ע   ריש  ב " ל   תברכו   עיין )   אחורנית  לבם   את  הסבות

  כל   כולל   הדור   אשור   שלימה   קומה  ראל יש  כל   כי,  ממנו   שמץ   דורה   בראש  גם  להיות  ךצרי   רהדו   חטא   וכל   י   אות   -  השבין   תקנת   ספר 
  לשם   כיוון   הוא   אבל   דוגמא   מעין   חטא   כן   גם   שזה   בעגל   ישראל   בחטא   הלוחות  ה " ע   רבינו   משה   וכשבירת,  כידוע   הדור   לפי   פרנס   הדור 
  ן וכ ,  לשמה   עבירה  כעין  יהה   חטאם   דגם  נתברר  כי   אל לישר   גם  וכפרה  סליחה   פעל   אז  ששיברת  וחךכ   יישר   כך  אחר   לו  וכשאמר  שמים 
  ידי   ועל ,  שמים   ולשם '  ה  בדבר   מפורש  עשה   הוא   אבל   זרה   עבודה   עובדי   וכדרך   כגוים   נקרא   שזה   בחוץ   להקריב   הוא   ך הוצר  אליהו  בדור
  היה   כרחם   ועל  כן  שיעשו   רצית  ואתה   ידך   על   הוא   חטאם   גם ש  אחורנית  לבם   את  הסבות  ואתה   ישראל   בעד   גם  לטעון  מקום   מצא   זה

  על   הזה  בעולם   העונש  מן   נפטרו   לא   מקום   ומכל ,  ישראל   כל   בקרב  תשובה  ררלעו   ופעל   למריה   כי דז   עבדא   יאמרו  דלא   צונך כר   שיעשו 
  החוטאים   וכל ',  וגו  לא   אשר   ם הברכי '  וגו   רתי והשא '  וגו  חזאל   מחרב   הנמלט   והיה (  ז" י ,  ט " י   א   -  מלכים )   שנאמר   כמו   ההם   הגדולים   חטאים 
  עבירה   ככל   כפרה   צריך  מקום  מכל   כזכויות  ה דנעש  מאהבה   שלימה  בתשובה  ששבו  פי  על   אף   י ופקדת  פקדי   וביום  בעגל   וכמו   נענשו 
 : מיסורים   עליה  להגן   הוא '  וגו  מנשים   תבורך  שנאמר   דמה  לברכה   יעל  הוצרכה   כן   ועל   לשמה 

ק בין עולם לעולם  וא להבין את החילו ושי ה ש תירוץ אלא שאנחנו לא מבינים אותו והק י הנ"ל משמע שי לפ   בעניין הידיעה והבחירה   סו
 ות שקל כסף תירץ שהידיעה באצילות והבחירה בבריאה  ריז"ל שם בארבע מא כי הא 

באצי  הידיעה  כיצד  דהיינו  לבריאה  אצילות  בין  החילוק  את  להבין  כוונתו  צ"ל  בגוף  להבין  שא"א  שאמר  מכריחה  ורבינו  לא  את  לות 
ן שום קשר ביניהם ושום  ולם אחר לגמרי ואי בחי' ששני עולמות הן ע  ה אחד אבל באמת ישהקב"   הבחירה בבריאה כי קשה לנו להבין הרי 

 הכרח הידיעה באחד שיכריח את הבחירה בשני.
  נותן   אתה   אין   ישראל   ועל  רשות  לי   תתנ   העולם   אומות  כל   על   העולמים   כל   רבון   ה " הב   לפני  סמאל '  אמ   -  מה  פרק   אליעזר  דרבי  פרקי   סז 
  שלא   כ " ביוה   שוחד   לו  נותנין'  לפי  עליהם   רשות  לך  אין   לאו   אם ו   חטא   להם   יש  אם   כפוריםה   ביום   עליהם   ותרש  לך   יש  הרי   לו'  אמ   לי

  שעיר   ל עזאז   של   וגורלו  עולה   לקרבן   ה" הב   של   גורלו  לעזאזל   אחד   וגורל '  לה   אחד   גורל'  שנ   קרבנם  את  יקריבו  שלא   ישראל   את  לבטל 
 גזירה   ארץ   אל   עונותם   כל   את  יו על   יר השע   ונשא '  שנ   עליו  ישראל   של   עונותיהם   ל וכ   חטאת
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 הכנעה במעשה )מענה רך וקול נמוך(  .ח

                          מית.           וות הגשת תאשביר .ט

 להטיב פעליו בדבר אשר זדה עליו.  . י

 דרכיו שיזכור כל החטאים שחטא עליהן ויתוודה עליהן. וש חיפ . יא

 ותיו. כיר גודל העונש לכל אחד מעוונוידע וישיחקור  . יב

 יניו.              שיהיו העבירות הקלות חמורות בע  . יג

 ות אבותיו. וידוי על עוונותיו ועוונ . יד

                               תפילה שיתכפר לו.             .טו

 .ן להשיב את הגזלה תיקון המעוות כגו  .טז

            לרדוף פעולות חסד ואמת.                    .יז

 להיות חטאתו נגדו תמיד.  . יח

      יבת החטא בהזדמן והוא בתוקף תאוותו.ז ע . יט

 להשיב רבים מעוון.  . כ

 
 מעלת צדיק על בע"ת 

בגמרא    שבעלצ"ע  מצדיק    מבואר  גדול  ביתשובה  בזה  לכאור ויש  שהרי  הכוונה  בעצם  צ"ע  אבל  שאורים  מדובר  אם  השלים  ה  כבר 
צדיק  ודם שהשלים תשובתו ואעפ"כ הוא גדול מר צדיק ומאידך אם הכוונה למי שנפטר קתשובתו וביטל היצה"ר הרי לכאורה הוא כב
     .ר נסיונותבגלל הרצון החזק שבליבו קשה שהרי לא עב

וצ"ע הרי הבע"ת בגלל    .לעולםצדיק בזה שלא ניתק  כי זו עיקר מעלת ה  ,כיוון שנתרחק פעם   נקרא בע"ת  ונראה שאע"פ שהשלים תשובתו
   .דייקא בגלל שפעם לא עמד בזהעליו כלכך נסיונות ונבחן על נאמנותו שניתק כבר עבר 

לא יחזור להיות  א  ו הבל לעולם  דשה איתק ונבחן על נאמנותו החמעלה במי שנ אמנם יש גם    .שיש מעלה בעצם האי ניתוק לעולםונראה  
ניתק מעולם  יותר מצדיק  כי את המעלה הזו כבר איבד אלא שיכול לזכות למעלות אחרות כגו  ,אחד שלא  ן בזה שמגלה דבקות אפילו 

 שהרי טעם טעם חטא ואעפ"כ עזב ושב 
הנשמה בו ובזה בעצמו   כלים להארתה וצריך להתחיל מהתחלה להכין  בא לעולם הזל יש בחי' ניתוק הבא מלמעלה דהיינו מה שאדם  אב

ובה  נקרא צדיק בזה שהוא תמיד עושה תשזה    ל שםת ויותר מזה דייקא עה וזו בחי' תשובה שגם הצדיק צריך לעשוללכת מדרגה לדרג
 זה בתורה כ עפ"י תורה נט תנינא(  והולך מדרגה לדרגה )ועוד יבואר מ

 
 ת ב' אול ההוספה 

 ין הכעסביר על מדותיו שעיקרו בענן מעבעני
 ותיו ומי שאינו מעמיד על מד ס ומי שאינו משתכרא אוהבן מי שאינו כועשלשה הקדוש ברוך הו  :פסחים דף קיג  יןעי

ום  וב לפני המקמעביר על מדותיו ולזכות לנשיאת פשע ולהיות אהכותב שיש דרך פשוטה להגיע לזה להיות   243מכתב לאליהו ח"ד עמ'  בספר 

ואין זה קשה כל כך     ת עצמו בעיני חבירוראות א למאן ל ופן שהוא מביט על עצמו  וגם לא  חברינו בא   והיא להתרגל להביט עלכנ"ל  
  להשכנת השלום.  עד כאן קיצור דבריו. מחשבה ועיי"ש שנותן עשר עצות מעשיותכי זה תלוי רק ב

לעוות את האמת לצידו יותר  עצמו ולמה  האמת הרי אין אדם רואה נגעי    שוב אין זו  אם אביט על עצמי ממש כחברי הרי  ולכאורה קשה
   ?לצידי מלעוות אותה

עיניו משוחדות ללמד על עצמו אחד ובפרט במחלוקת שאז השכל מתמעט  הכוונה שזו דרך להגיע לאמצע כי זה פשוט שכל אלא מסתמא
אתה ואז אולי  והחבר הוא  תנסה בדמיונך לראות שאתה החבר  ות את האמת  חבירו חובה ועל זה מייעץ הרב דסלר שכדי לרא  זכות ועל

 . ך הרי תגיע לאמת האמצעית עצמבי  ת מהנגיעות שיש לך לגן לך את הנגיעות שלו ומאידך גם תצא קצ כיוון שבאמת אינו כן ואי 

ע"י העברה על    שכתוב שזוכהתר באמת שאני לעצמי אטה את האמת לצידו כי ממה  האמיתית שהטוב ביו   אפשר שהכוונה  באמתאבל  
  אלא צריך לומר שאפילו ן ליצר להתפרץ אין זה מידה כנגד מידה  על כל פשעיו ולכאורה אם הוא רק לא נות מעביר לו    המידות שהקב"ה

 על עצמו ולכן הקב"ה גם מעביר לו על פשעיו.   ירו ומלמד עליו זכות כמו שחבירו מלמדצודק אעפ"כ הוא מעביר וסולח לחב הואכש

יבה למבזים אותו על שלא נטר א  יומא כב: שלומדים משאול שאיבד מלכותו  וץ בה עייןאבל אליה וק  ,תיוהמעביר על מדכאן בשבח    דע
יבו ולגביו המעביר על  ריך לנטור כנחש על שביזוהו אבל רק בלאדם כי בזינו הוא בזיון התורה לכן צולמסקנה שם משמע שת"ח אינו ככל  

 מידתיו היינו אחר פיוס 

העמלקים היו  א במדרש ש איתכי  ג כל נשמה בעמלק והוא חמל על הצאן  ות ה' להרוששאול אחר שלא קיים מצו  מסופרבספר שמואל  
גם לא השמיד   רק שלא קיים מצוות ה' בענין הצאן אלאועיזים וכיוון שחמל על הצאן הרי לא  מכשפים וע"י כישוף הפכו עצמם לכבשים  
סיבה שגרמה לו לטעות ולא  כב שה  ביומא  יתאאו  .ך והמלכות תינתן לאחרות מלמלהי  לושאב  את עמלק ואז ה' אמר לשמואל שמאס

שלא רצו להביא לו ליעל  כל ישראל מנחה והיו שם אנשי ב  בו כי כשהמליכו שמואל הביאו לומצוות ה' הייתה הענווה היתירה שלקיים  
ז יושיענו  מה  שבזה  שאמרו  הגמרא  ואומרת  כמחריש  ויהי  ביזוהו  וגם  ש ה  הראה  תלמיד  ששתק  כי  למלוך  ראוי  הוא  לאין  אסור  ו חכם 

ל למחול על בזוי המלכות  יכוין  ל למחול )וכ"ש מלך שאאותו מתבזה התורה ועל זה אין הוא יכו  להעביר על מידותיו לגמרי כי כשמבזין
אול  לגמרי למאבל  אותו  קבלו  לא  שעדין  כיוון  שכתי  וזהו  כמבזי המלכות ממש(  נדונו  לא  עדין  בפסוק  לך  נחש  יו"וב  ויבוא  הי כמחריש 
זה  רי כתוב לא תקום ולא תטור ומתרצת שבזוי תורתו ושואלת הגמרא ה  ך להיות נוקם ונוטר כנחש עליד חכם צרי ללמד שתלמ   " העמוני

מך אמר לו איני  שאילני קרדוו השאילני מגלך אמר לו לאו למחר אמר לו הוא ההיא נטירה נקימה אמר ל   א נקימה ואיזודתניא איזו הימדובר בעניני ממון  

נטירה אמר לו  לא השאלתנימשאילך כדרך ש נקימה ואיזו היא  לך איני  הי  לו  לו השאילני חלוקך אמרהשאילני קרדומך אמר ליה לא למחר אמר    זו היא 
  א נטירהכמותך שלא השאלתני זו הי

מאהבה   יבין עושיןנן משעולבין שומעין חרפתן ואילבין ואינן  והא תניא הנעצער הגוף צריך למחול שהרי כתוב    ושוב שואלת הגמרא הרי גם על

 ו מר ואהביו כצאת השמש בגברתושמחין ביסורין עליהן הכתוב או

א צריך למנוע  א להנקם בו על שביזה את תורתו אין הוב  רק לשמור בליבו והכוונה שאם מישהושבאמת הכוונה שצריך    ומתרצת הגמרא
  ת האנשים ונמיתם והוא אמר לא יומת איש לינו תנו אאול ואומר שאינו ראוי למלוך עי מבזה את ש אותו ואילו שאול כשאמרו ישראל מ 

על מדותיו מעבירין לו על שואלת הגמרא הרי כתוב כל המעביר  וב  וש  ת אותם לכבוד המלכות  היום הזה: ובזה טעה כי היה צריך להמי
ם אין לו למיד חכם גשהיה מלך ואפילו אם היה רק ת  ששאול כיווןשאול נענש על שהעביר על מדותיו מתרצת הגמרא    פשעיו ומדוע

 ו אותים כשהוא מתפייס כשמפייסתורתו אבל לגביו העברה על מדותיו זה   להעביר על מדותיו כשמבזין את
ה עליונה  בספרים שאז זכה להיות בחי' רגל רביעית במרכב  וכתוב  דואג קללה נמרצת הודה על חטאיווכן נהג דוד המלך כשקילל אותו  

ונצטרפה דמותו להיות עם  ן היותר גדול שאפשר לאדם להמליך על עצהשלים תיקויינו מרכבה לספירת המלכות כי  דה מו את הקב"ה 
א כדי לכפר לדואג אבל  ו ציווה לשלמה המלך להעניש אותו מסתמ ואעפ"כ נקט לו בליביה וקודם מות  ונהעליאבות הקדושים במרכבה  ה

 עכ"פ נקיט בליביה כנ"ל. 



 99.ח  -דף ו:      מוהר"ן                               תורה ו                                 ליקוטי                     

זה גדולה  לא יומת איש היום ה  יקא מהמעשה הזה שאמרעביר על מדותיו די שה  את שאולשמשבח    'ענווה ז  ראשית חכמה  ןומאידך עיי
נותו ואמר ליה  ת ישראל הלא לך הקטין עצמו מפני ענותא ט, יט( ולמי כל חמד-ולה שמואל )שםענוה שבה נתגדל שאול כשאמר לו גד

ים  ו למשחו למלך הלך והטמין עצמו בין הכלובשעה שבקשישראל ומשפחתי הצעירה וגו'.    מקטני שבטי  א ט, כ( הלא בן ימיני אנכי-)שם
גורלות, שנאמר )שם י,  -עד שהפילו  י"ג מדו בא  נח  כב( ויאמר ה' הנה הואא  ינאי אומר  ת טובות הכתוב מפרש בשאול אל הכלים. רבי 

ו מה יושיענו זה וגו' בליעל אמר  א י, כז( ובני-ותק, שנאמר )שםמע חרפתו וש השלום, א' ענו הלא בן ימיני אנכי, ב' שהיה שו המלך עליו  
י , שנאמר מי האומר שאושלא ידע. שלישית שהיה מוחל על עלבונו  ויהי כמחריש כמי ב ויאמר  ך עלינו תנו האנשים ונמיתם, וכתימלול 

 שאול לא יומת איש היום.  

וזבח את יצרו וממנו יש    הרי הכניע  נלקח ממנו אבל מצד היותו אדם  לך ואמנם זהכי באמת אע"פ שטעה קצת מצד היותו מ  אה כוונתוונר
 לנו ללמוד

 

חכמה  יןעי מדותיו    ראשית  על  המעביר  שבח  שמבאר  ג'  פרק  הענווה  ששער  ומסדר  החסד  מידת  הגברת  מצד  הגמרות  דהיינו  את  ם 
הדברים   עיין שם וזה לשון תחילת הפרק  על מידותיו  על מדותיו בסדר של עשר מעלות שזוכה מי שמעבירוהמדרשים שיש על המעביר  

קדוש ברוך הוא אוהבן,  סחים קיג וכן בחופת אליהו, שלשה ההם אלו, הא' מה שאמרו ז"ל בפל לבו כדי שלא הדברים יכעוס  תן האדם אשי 
כו שאינו  על  עסמי  מעמיד  שאינו  ומי  הו   ומי שאינו משתכר  ברוך  והטעם שהקדוש  לשונו.  כאן  עד  מפנמדותיו,  אוהבן  הם  א  י שג' אלו 

י' לעיל שהכועס הוא  כן משכתיך חסד, מי שאינו כועס. כבר פ  כתיב )ירמיה לא( ואהבת עלום אהבתיך עלא אהבה, כדמרכבה לחסד הנקר
ד היין הקשה שאינו מתעורר אהבה, ומי שאינו  ק מהחסד, וכן המשתכר מצד הדין הוא מצח המרה שהוא שורש הדין נמצא מתרחר כעורמ

וך הוא אוהבו. וכן מי שאינו קרוב לעורר אהבת החסד, ולכן הקדוש בר  לא מה שהואינו נהנה מן היין שהוא הדין אתכר נמצא שאמש 
על   הממעמיד  בחסד  מתקשר  ברוךבי   טיבמדותיו  שהקדוש  לרעים,  בין  לטובים  כמעשיו  ן  לאדם  משלם  אינו  החסד  מצד  כדכתיב  הוא   ,

י עשה לנו וגו', והמעמיד על מדותיו ראו   לא כחטאינולא לנצח יריב ולא לעולם יטור  ים ורב חסד  )תהלים קג, ח( רחום וחנון ה' ארך אפ
 וים כסדרן מצד החסד הגובר:יו וכפרי מעלליו וג' אלו הם ג' קדרכש כהדין המדקדק לתת לאי  לשלם לו מדה כנגד מדה הוא מתקשר מצד

 יש למעביר על מדותיו הם והמעלות אלו,  והמעלות ש 
 גילה כח חולין מד: כל פשעיו מים ומעבירין לו על שמאריך ימ  ב' מעלות  - אות ב
 רא שניצול ממיתה משונה   ת מהזהר מקץמעלה שלישי  - אות ג
 פין לו חיים ו גזר דינו ומוסי השנה יז שקורעין ל  מעלה ד' מגמרא ראש - אות ה
 לעולם אחר הקבורה  פוהרקיב גו  מאדם שלא חופת חתנים ומספר פרקי דרבינו הקדושעי"ש מעשה מספר  - אות ז
 ואמר אבינו מלכינו ונענה  כה שנשמעת תפילתו ירד ר"עמגמרא תענית ה שישית על מ  - אות ח
 ץ על בלימה על הבולם את פיו במריבה תולה ארשהעולם מתקיים על ידו כמ"ש    מעלה שביעית מגמרא חולין פט - אות ט

בשם רבי יוסף גקטליא שיזכה  ם באות יא כה לתורה ולגלוי אליהו ועוד ש תי ספ"ה שיזשתי מעלות שמינית ותשיעית מסכת כלה רב  - ות יא
 רש ודם שימסרו לו את השם המפווא תנאי קשין עא שהת טו מגמרא קדולמדנה אותו תורה ולא יצטרך לרב ושם אושכליותיו ת

 . שהשכינה שורה עמואות טז מעלה עשירית מגמרא סוטה ה 
 . וולעומת זה הכועס מאבד נשמת

 מידה זו  ו נכתב על את השמש בגבורתו שכולבספר כצ  עוד עיין
יר על מדותיו וכן מביאים בעלי  צאת השמש בגבורתו למד שהמיוחס מעבבל היינו יחוסא משמע שבעל הכ עיין קדושין עא: שתיקותיה דב

 ו וצ"ע. שלא ריחקוה ת אבל עיין פרש"י שם משמע שהמיוחס שותק כיווןשהסימן ליחוס הוא השתיקה בשעת מחלוק  סרהמו

 
 לאות בו הוספה 

פבקוש נוקם  לחכמה  רפראותית  צריך שיהיה  ת"ח  הרי  ע  שמקשה  על שמחל  נענש  וכן שאול  חלק  ונוטר  לו  שמי שיש  ומתרץ  כבודו  ל 
 נקיט ליה  היות בכבוד אלקים הרי מצד זה צריך ל

כב ש   --     :יומא דף  שנה  חבן  טעם  שנה שלא טעם  כבן  הונא  רב  אמר  במלכו  להאול  מתקיף  ש   טא  כבן  ואימא  יצחק  בר  נחמן  נה  רב 
סיו  שמלוכלך נחמן  לרב  ליה  אחויאו  ובצואה  עצמות שאול  בטיט  לכם  נעניתי  אמר  סיוטאטא בחלמיה  חזא  קיש הדר  ה אמר  למי בח  בן 

 קיש מלך ישראל  נעניתי לכם עצמות שאול בן 
יהודה אמר שמו יוחנן משום רב  היה בו שום  אל מפני מה לא נמשכה מלכות בית שאול מפני שלאאמר רב    י שמעון בןדופי דאמר רבי 

 רין לו חזור לאחוריך  אומיו  ריו שאם תזוח דעתו עללא אם כן קופה של שרצים תלויה לו מאחויהוצדק אין מעמידין פרנס על הציבור א
לא הביאו לו מנחה  זה ויבזהו וחל על כבודו שנאמר ובני בליעל אמרו מה ישענו  מפני מה נענש שאול מפני שמ דה אמר רב  אמר רב יהו
 ל נחש העמוני ויחן על יבש גלעד וגו' וכתיב ויע ויהי כמחריש

 יד חכם א[ שאינו נוקם ונוטר כנחש אינו תלמ/ ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בו יהוצדק כל תלמיד חכם ]דף כג
לו לאו    קימה אמר לו השאילני מגלך אמרהיא נטירה נבממון הוא דכתיב דתניא איזו היא נקימה ואיזו  והכתיב לא תקם ולא תטר ההוא  

לו  למ אמר  קרדומך  השאילני  הוא  לו  אמר  היא  חר  זו  השאלתני  שלא  כדרך  משאילך  נטיראיני  היא  ואיזו  אנקימה  השאילני  מר  ה  לו 
 איני כמותך שלא השאלתני זו היא נטירה   חר אמר לו השאילני חלוקך אמר לו הילךקרדומך אמר ליה לא למ

ב אומר ואהביו  ביסורין עליהן הכתופתן ואינן משיבין עושין מאהבה ושמחין  שומעין חר  ואינן עולביןהא תניא הנעלבין  א לא ודגופ   וצערא
 ט ליה בליביה  כצאת השמש בגברתו לעולם דנקי

 פייסו ליה ומפייס:על כל פשעיו דמ על מדותיו מעבירין לווהאמר רבא כל המעביר 

כבודו  ומבואר שם הטעם כיוון דאסור לו למחול  ינו מחול   ו אן שמלך שמחל על כבודו כבודבפ"ק דקדושיכיוון שמבואר    עיין מהרש"א
אתה תשופנו עקב וה"נ היא נקימת  ו   כנחש דווקא כי כתוב הוא ישופך ראשקום.   עוד מבאר המהרש"א שם מדוע  כיוון שהוא כבודו של מ

אלא או שלא נוקם כלל או ו נוהג כן  קטן בבחי' ישופנו עקב ואם איניחזיר דבר    אף שעשו לו דבר גדול כגון ישופנו ראש אבל הואת"ח ש 
   אי אינו ת"ח שהיה לו ללמוד מהנחש.שנוקם יותר מד

ו מחול ורב יוסף אמר אפי'  ודו מחול הרב שמחל על כבודו אין כבודא האב שמחל על כבודו כבאמר רב חסד  א"ר מתנה  -  .קידושין דף לב
   .נאמר ויי' הולך לפניהם יומםבודו מחול שהרב שמחל על כבודו כ

רה  בא אין תוהדר אמר ר.  הכא תורה דיליה היא[  :]דף לב  הוא ותורה דיליה היא  תם הקדוש בית הלל עלמא דיליהכי השתא האמר רבא ה
יהגה יומם ולילהדיליה היא דכתיב ובתור  תור  -פרש"י  ).  תו  היא  הכא  דיליה  ואינו    -ה  בתורה  תלוי  למחול  בתמיה הכבוד  הקב"ה: יכול  של  התורה שהיא  כבוד      על 

 .(ום ומשלמדה וגרסה היא נקראת תורתיהגה בתחילה היא נקראת תורת השכי אם בתורת ה' חפצו ובתורתו  -יהגה  ובתורתו

ריה דרב דרב יהושע וקמו מקמיה לרב מרי ולרב פנחס בה  ודל ליה כסא לרב פפא ולרב הונא בריאיני והא רבא משקי בי הלולא דבריה  
כסא לר'   משקי בי הלולא דאבא מר בריה ודלי ליה נן והנו רבנן לאו רבנן ותו רב פפא הוהנו רבנן רבא ולא קמו מקמיה איקפד ואמר החסד

לו למ"ד הרב שמחל על כבודו כבודו  אמר רב אשי אפי.    ד ליה בעוהידור מיעבאפילו הכי . ולא קם מקמיה ואיקפדיהודה  ה דרב  יצחק ברי 
בין בבית המשתה בנו של רבן ואליעזר ורבי יהושע ורבי צדוק שהיו מס  מעשה ברבי  כבודו אין כבודו מחול מיתיבי  שיא שמחל עלמחול נ

נו לר' יהושע וקיבלו אמר לו רבי אליעזר מה זה יהושע  ה עליהם נתן הכוס לר' אליעזר ולא נטלו נתגמליאל והיה רבן גמליאל עומד ומשק
יושבין ורבן גמליאל   ]דרבאנו  הם גדול  רנו ושמש( אבממנו ששמש )אברהם גדול ממ  מצינו גדולעלינו אמר ליה    י[ עומד ומשקה)ברבי( 

אנו לא יהא רבן גמליאל ברבי י השרת נדמו לו לא נדמו לו אלא לערביים ו הדור היה וכתוב בו והוא עומד עליהם ושמא תאמרו כמלאכ 
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ש ברוך הוא משיב רוחות בריות הקדועוסקים בכבוד ה של מקום ואתם ניחים כבודועומד ומשקה עלינו אמר להם רבי צדוק עד מתי אתם מ
א אי  יהא רבן גמליאל ברבי עומד ומשקה עלינו אל וריד מטר ומצמיח אדמה ועורך שולחן לפני כל אחד ואחד ואנו לא  מלה נשיאים וומע

נשיא שמחל על כבודו כבודו מחול   אין    מלך שמחל עלאיתמר הכי איתמר אמר רב אשי אפילו למ"ד  שום  כבודו מחול שנאמר  כבודו 
 ליך מלך שתהא אימתו עליך:תשים ע

 

 'ת באול 'זהוספה 
 בענין הכ' הוא הכתר

  בשלח תשנ"ז      יצ"חעיין שיעור הר 

ית וכן  ערכך ולא בערך, משפט הלשון כן שיוסיף אות כ"ף בתחלת תיבה וכן באמצעאמר בומה ש   -על ויקרא פרק כז פסוק ב    רבינו בחיי
)בראשיתבסופ והייתם  ה, בתחלתה לדמיון כמו  והנה שבה כבשרו, בא  ג(  ד(  )שמות  ויאמר  מצעית כאלהים,  אני  תיבת  היא שנוסף על  ה 

 מכסת הערכך, בערכך נפשות:אנכי, בסופה כערכך הכהן, 
יתכן לומר בטוע"ד הקבלה אומר א  עלה, מעותד לישב  זקוף כלפי מעם תוספת הכ"ף במקום הזה, מפני שכסא הכבוד כצורת כ"ף  ני כי 

ב"ה ואמר רבש"ע רצוני שבי תברא העולם, שבי קוראין כסאך  ני הקה באלפ"א בית"א דר' עקיבא, עמד כ"ף לפאמרו באגד   עליו. ועל זה
לט(  כ"ף. וממה שהחיות שפניהם פני אדם נושאות הכסא, תבין סוד הכתוב )תהלים ק  תרך וכנויך. ומפני זה נתיסדה תיבת כסא על אותכ

וד, וכשאמר בערכך נפשות לה',  א הכבהנפש השכלית בכסך, ומן הידוע כי שורש  ביה כ"ף של כפכה, קרי    דם צרתני ותשת עליאחור וק
 עכ"ל. בוד, כי גם הנה מרכבה לו יתעלה.ונתבאר מזה כי הנפשות אשר לה' הם בערך כסא הכביחוד מלת בערכך בערך כ"ף, 

  ברכות, רואים שם שיעקב משנה כמה פעמים לקח יעקב המז לגלוי ואנכי לפנמיות.   כשלכתר אני מרבקבלה אני רומז למלכות ואנכי רומז  
תת הברכות אז אכי  נו שיעקב אמר ליצחק לגבי פנמיות כוונתך למי ראוי ל י ופרש"י אנכי מי שאנכי והכוונה דהיינו פנמיות דהיימאני לאנכ

 . עשו בכרך אבל לגבי חצוניות הלבוש אני זה אני
וזה  נה שזה כמו הדביון הכווהדמכ'   נגלה בפועל הוא  ה דהיינו של תוב מעלין עליו כאילו עשה אע"פ שלא עשבחי' מה שכר ולא ממש 

וכ' הדמיון מרמז למה שדו הכתר שלו שמשם משתלשל הדבר   מה לו אבל למעלה ממנו דהיינו השורש שלו הבכח המקיףהדבר עצמו 
   .עצמו דהיינו שמרמז לרצון לעשות אותו

יעקב בא  כשעלו לקבור יג( על שם המאורע יהמוקף אטדין ה  -גרן האטד    ('י  'נאשית  רב)  שםרש"י  ו עד גורן האטד ופאת  . ור"ד )סוטה 
בארונו של יעקב עמדו כולן ותלו בו כתריהם והקיפוהו    מעאל למלחמה וכיון שראו כתרו של יוסף תלוישבאו כל מלכי כנען ונשיאי יש 

 . שכתר נקרא קוץ משמע   עכ"ל.  של קוצים:  כתרים כגורן המוקף סייג

יהודה אמר רב בשעה שעלה משה    :ובמנחות כט וקושר כתרים לאותיות אמר לפניו רבש"עלמרום מצאו  אמר רב  מי   להקב"ה שיושב 
תילין של    ף כמה דורות ועקיבא בן יוסף שמו שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תיליןומעכב על ידך אמר לו אדם אחד יש שעתיד להיות בס

 "ל. . עכלכותה

   .וציםמשמע שכתרים הם ק
מהכתר דהיינו מהרצון  עלה למדרגה כל כך גבוה שיכול היה להוציא הלכות    כי ר"ע   .ורותדרשו זאת עה"פ קווצותיו תלתלים שח  ז"לובח

הוצי  ,מחכמההן  דאע"פ שסתם הלכות   לנו הלכות אלוהוא  היום אין  סייג לחכמאלא הם בחי' שתיקה כמ"   .א גם מכתר.    , ה שתיקה ש 
   .של קוצים  וזהו שהקיפוהו כתרים כגורן המוקף סייג ,לחכמהדר דהיינו הרצון הוא הג

מים טעמי  ותר שהוא הסוד בחי' הטע וף דבר היא האות אלא יש לה שורש גבוה יהכוונה לתגים שעל האותיות שמרמז שלא ס  םקוץ וכתרי
  .המצוות בחי' ניגון וקול שהוא הפנמיות ושורש 

תר  שהיא כ  ,נה לבינהורה הכוושכאן בת  ,דווקא לרצון ולכתר של הדברים יך להתקשר  היא שאדם בתחילת התשובה צר  זההכוונה בכל  
יש סכנה שיפרש    , בריםולכן אם יאחוז בבחי' ההסברים והבנה של הד  ,הוא בסכנה   , השלים תשובתו  והסיבה היא שכיוון שעדין לא   ,דז"א 

נכון ברצלכן    ,לא  לאחוז  פחו   , וןצריך  סכנ ששם  יש  של הטיהת  בזה  . ה  דף ללא  נפ  מהרש"א  ועיין  נקראו ראשונ   -.  בקדושין  ים  לפיכך 
ש דרש חציין של תיבות והתגלח של  חון חציין של אותיות של ס"ת דרות שבתורה שהיו אומרים וא"ו דג פרים כל האותיסופרים שהיו סו 

מהאי גיסא או מהאי  חון  סף וא"ו דגר עון חציו דפסוקים בעי רב יווא רחום יכפכרסמנה חזיר מיער עי"ן דיער חציין של תהלים והפסוקים י
אי בחסירות ויתרות  ספר תורה ומנאום א"ל אינהו בקיבר חנה לא זזו משם עד שהביאו    ס"ת ואימנינהו מי לא אמר רבה ברגיסא א"ל ניתי  
 . עכ"ל. אנן לא בקיאינן

ן אלא על שמותיו ית' שהוא  אינן מורי  יבות ופסוקים שבה אבל האותיותזה דווקא בת נים טמא ומט פנים טהור שיש בתורה  שהמט פ  מבאר
התורה אין מקום כלל לכח  וני להורות שמצד אותיות  על גחון שהוא הנחש הקדמ  ל התורה לכן הפסיק אותיות התורה בהולך נסתר גמור ש

 הטומאה דויו דגחון מפסיקו. 
 

ה ואנא  -שהולך ומבאר שכ הוא כתר והוא שם אהי  הכבוד וכפיבאר שכלול בכ' זה ביאור בשרש  שמה שאח"כ נבזה שאין כתר בלא כ הוא    עיקר הכוונהל  נ"
 ה וכו' וכפי שהולך ומבאר. -בה והתקשרות לשם אהילכבוד אלקים צריך לתשו שורש הכבוד שכדי לזכות אזמין וכו' רוצה לומר שכל זה הו 

 
 לאות ב'  חהוספה 

 ה -ביאור שם אהי
לא קיימא  ו שהם שמות פרצופי האצילות   יה אשר אהיהדאבא הא שמענא בהאי דכתיב אה  יחא קמיה א"ל אי נ   - עם ביאור המתוק מדבש  . דף סה  אחרי מות  "ג ח  זוהרעיין  

 והשתא בחד מלה אתקשר כלא  ר ברי הא אוקמוה חברייא ביה. א"ל אלעז
.  "אדהיינו באתפרשן וכלילן בחד אתר  ולא מ  סתימין   לותהמשפיעין שפע האצי  דכד שבילין.  י האצילותכלל כל פרצופ  דא כללא דכלא  הוא א"א  היה]דף סה[ ורזא דמלה הכי הוא. א

 כלא סתים ולא אתגלייא.    ילות, אבל עתהכן להתגלות בפרצופי האצאילו א"א אומר שאהיה מווכ.  דכולאאהיה כללא א"א כדין אקרי 
   -ביאור האור יקר לרמ"ק

יקר  ןדכד שבילין סתימי אור  שביל  עיין  נעלם אפילשנקט   היותר  כי הם  מנין  מ ו  וכ"ש  נתיבות חתיב  כמה עדיין הלב  עד  להראות  כמה שבהם חקוקים  דרך 
 ולכן שם נקראות שבילין סתימין  יכות להתגלות עדין נעלמים מאד בכתרההויות שצר

פני ש רשב"י מרפי  בסוד הבינה כי אקיק נוקבא   כמה אלא הואבכתר וגם לא בחה בכל מקום אינו  -ביאר האור יקר כי הענין הוא כי שם אהי  וכלילן בחד אתר
ביודין ברישא,  שההוי והם  זכרים  והנהות  נוק'.  ה  ואקיק באלף ברישא  לרוב  וקורבא למקורו.   אמנם תחילת השם הוא עבכתר עצמו אין בו שם עצמי  למו 

י' דהיינו חכמה נקודה וקודם נקו ות חכמה אינם  י הלב נתיבה כקראת הבינה פתח גילוי לחכמ לם ונסתר ונדה אין שהכל נעבחכמה ולכן בשם הויה תחילתו 
ה, אפילו מיעוט ההיגלות הזה דהיינו שיקראו בשם זה נולכן אפילו בהסתרם בכתר סודם בסוד אקיק המורה על ההעלם הם בבי,  נגלים בחכמה אלא בבינה

 בכתר. שייתייחסו בשם כאשר נבאר אפילו זה אינו אלא בבינה ש
ן ל"ב שמות יקוק מתחלפות בנקודתם כן  ובתוכ יקוק וכמו שהם למטה באצילות ל"ב אלקיםתר נקראות ר יקר כי למעלה בחכמה שבכן או עיי  רי אקיקכדין איק

 וק בחכמה ולבוש עליהם ל"ב שמות אקיק אלא העלמן אינם ל"ב שמות אקיק אלא שם אחד לבד. קהם בכתר ל"ב שמות י
נסתר   שיגני שאניתר פירושו אל תחשוב להסתכל בי כי לא תו בינה שבכם אקיק לעת כזה דהיינופירוש ש עלם הזה  הה  איקרי התפשטות  וזהו שאמר כדין אז

בר, בענין שמורה ממש כמו שהוא ענינו הוא גילוי דהיינו שהנתיבות בחכמה שם יקוק נסתר שאין בו גילוי דונעלם אמנם לעתיד אהיה מתגלה וכאן אינך מבין  
שיוד   כלל מי  ויתפשואין  יתגלו  יענו,  ושם  לבינה  ולאינו שיתייחוהיטו ענפיו  בו  ושם שיתייחס  ולא בחכמה שבכתר, מפני כת ב  ס איזה שם בכתר,  ר שבכתר 

יאמר    שבכתר יש בה שם ושמה נעלם, ובינה שבכתר יקרא בשם אקיק שהוא גילוי ודאי אמנם הגילוי נסתר ונעלם.  ולזה  שכתר שבכתר אין בו שם, וחכמה
ד כאן ביאור הרמ"ק  ע   דבר כאילו לא הייתי.  יןמבוי הוא להגלות אקיק למטה וכאן אינך  שוב כי גיל תח  שנגליתי ותחשוב לדעת בי אל ה אתה רואה  אהיה ירצ
 באור יקר. 



 101.ח  -דף ו:      מוהר"ן                               תורה ו                                 ליקוטי                     

להוציא  יך את כל השפע הא"ס ונתעברה להמשוהנהר ההוא שהוא אמא  וההוא נהר אתעבר לאמשכא כלא    יינו ראשית האצילותדהוא אבא דהשירותא  מא"א  בתר דנפק מניה    - והר בז  שם   ד עו 

ולאולדא    אהיה זמין לאמשכא להורות כאילו אמא אומרת  אהיה  ם  נקראת בשכלו' על כן  ה השני הוא בינה  -אבא ושם אהי  ות ראש שהוא כי אשר אותי אקרי אשר אהיה  אבא ואמא  ן  כדי ת זו"ן  א
 את זו"ן דהיינו אהיה מזומנת אחר העיבור להמשיך את השפע ולהוליד כלא 

אשר  ומה שכתוב  דכל פרטא.  לא  כל  עתה טרם נאצלו או"א וזו"ן אני הוא הכולל את כל האצילות   ינודהי כלומר השתא אנא הוא כלל כלא  בא"א    הראשון הוא אהיה  כי  ר לפרש יותר ואומר  וז וח
ולהתגלות על  מא עלאה  אתגלייא של והפרטים  כל    מזומנת להוציא אתר היא  העיבו ואחר  וזמינת לאפקא פרטין כלהו  שאחר יחודם נתעברה אמא עם זו"ן  רת אמא  דאתעבשהם או"א  אהיה  

אמר אהיה )ס"א ידוד( דא הוא פרטא  עד דפריש ושעתיד לצאת מאמא  וא  ע פרטא דמלה מאן הלבתר בעא משה למנדוזה שאמר  .  זילון שהוא ז"א ומלכות כדמפרש ואידה שם הויה העלי
  א"א. נאמר עלשנפרש שוהכא לא כתיב אשר אהיה  ה פרטאראך ולכן קפרש בסמומא הולידה את ז"א כדמה על זמן שאה השלישי הזה מור-דהיינו בינה, ואהי 

בחברותא עלאה אשתכח    דהיינו היכלקסטירא  וא אבא  הנרא עדן  בקש רהעידון שהבקיטורא דעדונא  פירושו  אשר    וסתוםשמפרש הכל בלשון קצר  ואשכחנא בספרא דשלמה מלכא  
ינה  ילת אשר היא בחרוצה לומר כי מ כמה דאתמר באשרי כי אשרוני בנות  ן  הוליד את זו"כדי לתקן ול  ים יחדר אחד כלומר שמתיחד בויחוד וחי עם אבא ביון לאבא נמצאת תמיד  היא היכל עלפירוש שאמא  

ב  ראשונה  ובחינה  בחכמה  לי מהחכמה אשרואחרונה  הנשפע  בהשפע  באשרי  אומרת  והיא  הנקראת לפעמים לאה  בו  בינה  בנות  הני  בין שאר  זה  בנהנקראים  פרצופים  אני מאושרת  וע"י שפע  אהיה זמינא  ות. 
 ה השלישי מורה על זמן לידת ז"א -דהיינו ששם אהי. "אז אתלאולדא 

א דכלא  אהיה כללבקדמיתא  "א  דהיינו עד שנתגלה למשה סוד לידת ז)לאחזאה קב"ה( למשה  הויה שהוא ז"א    מדרגא לדרגא לאודע' רזא דשמא קדישא הידיעה    נחית  ת"ח היך  
נו  החכמה מאין דהיי. וכתיב  די נאצלו פרצופי האצילותשא"א אומר אני נמצא אצל הא"ס ב"ה ואני הייתי כלי אמנותו שעל יסימן ואהיה אצלו אמון וגו'  ה דאמינא וכמייא כלל דלא אתגל סתים  

 . א"אשיג כ"ש את שאפילו את חכמה א"א להלא ידע אנוש ערכה וגו' א"א תמצא ועליו נאמר 
)רזא   ינא לאולדא ולתקנא כלא. לבתר ת וזמינא לאולדא ואמר אשר אהיה זמ כלא ו( ההוא נהרא אימא עלאה אתעברתא דראשיעלאה    דשירותא  לבתר אפיק 

 יפיק ויתתקן כלא.  לא אהיה כלומר השתא  שארי לאולדא ולא כתיב אשר א
הניח הכתוב את כל  שבק כלא  ז"א, אז  וק הלבישה את  , והנטיבורא דיליה ולמטהמ  ש את א"אז"א הלביבמקומו הראוי לו כי    ףרצוף ופרצושנתקן כל פבתר דנפיק כלא ואתתקן כל חד וחד באתריה  

 וזה תכלית וקיום העולם       ודא קיומא  ה שבזו"ן-ם אהיכאן פרט הכתוב את ש. דא פרטא  שהוא פרצופי זו"ןד ואמר ידוהשמות שהם סוד א"א 

 שיק ידוי. ' אלעזר ונקיה. אתא רזכאה חולדבקו שאר בני עלמא אתמה דלא  א ואתדבק דשמא קדישא סתים וגלידע משה רזא ובההיא שעתא י
 

 ]תיקון ע' דף קלא:[ 
 

ה אזי מאיר  -דרוש א' עה"פ הבו לה'( שע"י שמאיר בו שם אהי  דבר וכן בשער הכוונות קבלת שבתהתורה ד"ה ועיקר המבואר לקמן )בסוף 
שמשה   ושם זה מבואר בתורהשמתו דהיינו תשובה צמיותו דהיינו כח נ ע לפועל אתולהוציא שנותן לו כח להתגבר  זמין למהוי  בו בחי' אנא

שמבאר בזה מדוע בניו לא היו כל כך  שה להשלים את מדרגתו עד כדי כך  בואר שבסנה זכה מובשער הגלגולים מזכה שיתגלה לו בסנה  
הייתה ז"א דבשמות  שמדרגת משה רבינו    ארסה: מבו  אחרי מותלשלימותו ובזהר הנ"ל  קודם שהגיע  צדיקים כפי שראוי לו כיוון שנולדו  

א בעצם  ח"כ התגלה בשם הויה כל המהלך הורוש הזהר הנ"ל ואה מתגלה בשמי כפי -ה וא"כ מה שאמר הקב"ה אהיוא בחי' שם הויה ב"ה
  יםשנ ר  עשבכל יום  הן תיקן  ם ששימש משה רבינו ככ ימי המלואי   מהלך התגלות מדרגת משה רבינו )עוד מבואר בילקוט ראובני שבשבעת

שהיו   לסנה  שקדמו  שנה  כמהשמונים  חול  בחי'  היו  כי  תיקון  בסצריכים  שנשלם  שאחר  שנה  הארבעים  מהעשר  לפי  לבד  דהיינו  נה 
תי להם היינו  ה' לא נודע  קום אחר בזהר כתוב יעקב מלבר ומשה מלגאו דהיינו שמה שכתוב באבות ושמישהיה בהן קטן(  במהראשונות  

רבינו זכה    יות אלא החיצוניות אבל משהלא זכה להשיג הפנמ  בחי' השמות שם הויהמידתו תפארת שהיא בש   ות ליעקבבחיר האבאפילו ל
 שם    לפועל את כל אור נשמתו המושרשת ות דהיינו להוציאלפנמי

ת  קצ רי גילה  ולה בה ההיא שמו וכל מדרגה שעאת נשמתו ש   וכן אצל כל אדם שרש נשמתו רמוז בשמו וכל חייו צריך להוציא לפועל
 הויה   לה בבחי' אהיה נעשהמשמו מה שהיה תחי

 

ה הוא שם שמאיר -אילו בשוב מאיר מלוי דהויה וצ"ע דכאן משמע שאהיה במילוי ו-שברצוא מאיר שם קסא דהיינו אהי  לקמן מבואר
יאוש בגלל המני בשוב שיש סכה מאיר כל הזמן אבל אעפ"כ  -בכל התשובה ואולי אמנם אהי קדם ולשוב התנותנות ל עות שלא  נה של 

לא יכול להתקדם  ה דהיינו שאע"פ שהיינו בדרך התשובה ד-ל יותר כח להשאר בבאהיחי' שם ס"ג כדי לקבן צריך להאיר גם מבבפועל לכ
 להיות עכ"פ עומד במקומו ולא ליפול ממשהו שכבר אחז בו השם ס"ג מאור לו

 

 ' דינים  ז על בחישמרמ  לה במילוי דווקאצוא מתגע ברמדו ובאמת צ"ע

נח    -  ספר ערבי נחלין  יע מילוי של הא  -  דרוש ד'פרשת  כי כל  )וידוע במקובלים,  כו'  לי  עיבור, ולז"א, אל תקראנה  ותיות הוא בחינת 
לוי כ"ף ו"ו, ועי"ז  רק תוך המי  ר"ל שהיה בחינת אלהים -בתחלה אני, ר"ל מדתי שהוא אלהים, מלאה הלכתי  כאשה עוברה שנתמלאה(, כי

תה  פשוט, כי עי"ז היוא הסוד של פירוש הראשון ה מעוברת. האי ד"א ה  בעושר, ד"א, שהיתה  זה פירש רש"י, מלאהל  טוב. וע  יה לי כלה
קם השיבני  שם אלהים רק בבחינת עיבור דהיינו המילוי, והיה הדין כפוף לרחמים. וריעל ידי שאני מלאה הלכתי, שהיה ה מלאה כל טוב,  

המשפיע  ה הוי"ה  ר"ל  בלי  ',  והיה  ואהימילוי,  גמורים,  רחמים  פיה  בי,  ענה  וה'  ר"ח"כ  רש"י, מדה"ד.  ג רש  והיה  הב',  בבחינה  ם  ל שהיה 
   והבן והש"י יכפר.בהוי"ה דינים, 

 רמז שעדין השגתו היא רק עיבור ולא ממש בגלוי  ואולי לכן מאיר ברצוא המלוי ל
 

ה דהיינו  ינהבהכתר נעלמים ורק  ילוי כי חכמה וכ"ש  ג  נה יש לושרק בבי  בינה אבל מבואר לעיל  וא כתר והואה ה-דמשמע ששם אהי  צ"ע

הביטול מחכמה דהיינו כח  ון מבחי' כתר ו לוי אזי מאיר בג' בחי' דהיינו הרצואולי גם אפשר לומר שבאמת אחר הגיהנוק' מגלה אותם  

 כמ"ש ויבין ושב  מה ואנא זמין מבינה
 ל המניעות  כח להאיך אף לכ מקבל הרוצה לשובזה  י' אריכות אפיים ומ בחתר והוא ן הוא בכיר מהכתר כי אריך אנפ מאיההמתנה  ואולי גם

 
 נינא הלכה ה אות יז    עפ"י תורה סז ת  ליקוטי הלכות אורח חיים הלכות שבת

ים טובים היה להם מצוות ומעשא  ים. כי לה התחתונלות שם ה' על ידי מעששר עדיין לג במצרים שהיה קודם קבלת התורה ולא היה עדיין אתערותא דלתתא ולא היה אפ.ועל כן  …
כי היה קשה לו איך אפשר לקרותו יתברך בשם  אמרו לי מה שמו מה אומר אליהם.  ושאל להשם תברך ושה למשה ענין זה  ם קבלת התורה. על כן היה קות בהם. כי היה קודעדיין לזכ

יתברך אנא זמין למיהוי אך  ה איך שיך אצל השם  למיהוי. ולכאורה קשי אהיה דא אנא זמן  כ  יה וכו'.ר כו' אהלו השם יתברך כה תאמ  התורה והשיבמאחר שהוא עדיין קודם קבלת  
בל קודם קבלה תורה  קר שם ה'. אאם על ידי קבלת התורה שאז נתגלה שם ה' שהוא שם הויה בריך הוא שהו עי  יה. אך אי אפשר לנו לידע מזה כיהוא היה הוה ויה  בוודאי השם יתברך

הוי. שהשם יתברך מקיים ינת אנא זמין למישם אהיה. שהוא בחכו'. אזי נקרא השם יתברך באפשר לגלות שם ה'    תונים שאז עדיין איתא על ידי מעשה התחלתתערותא דדם שיש אקו
כל העולמות מאין    וה ויהיה שהוא מהוה ה  שליט היהשיש רב ו ם וידעו כל באי עולם  וכבודו בעול שם העתיד בזכות הצדיקים שעתידין להיות שיעשו רצונו יתברך ויגלו שמו    עולמו על 

ן אז נקרא בשם אהיה. שהוא בחינת אנא זמין למיהוי  את העולם קודם קבלת התורה ועל כם ובזכותם מקיים  כותם ברא את העולקים שעתידים לגלות שמו. בזיש ובזכות אלו הצדיל
בים כו'  א בעולם על ידי מעשיהם הטולו שם הויה בריך הושעתידין צדיקים שיגלות בעולם. דהיינו  תגעתיד לה  הוי שהוא העתיד שהוא זמין למי  מו שם על שם שהשם יתברך קורא לעצ

ע להם  ה באפשר לגלות ולהודיעדיין לא היף על פי שדיבר עם האבות בשם הוי' גם כן כמו שפירש רש"י. אף על פי כן  ב ושמי הויה לא נודעתי הם. כי אודם מתן תורה כתיועל כן ק
על    גם עכשיו כשאדם חוטא ח"ו ועובר   בא במקום אחר. כיבחינת תשובה כמו  דעתי להם. ועל כן אהיה הואיב ושמי הויה לא נותן תורה. ועל כן כתה מחמת שהיה קודם מויינת שם ה בח

יקבל חיות. אך אז  יתברך אם כן מהיכן  בשם ה' ונתעלם שמו  ם  ח"ו שפג  די חטאיו ה' כנ"ל. ועכשיו על יות הוא משם התורה ואז פוגם בשמו הגדול. ואם כן מהיכן יקבל חיות. כי עיקר החי
יים השם יתברך את העולם קודם מתן תורשה. וכן עכשיו אחר החטא ח"ו.  א בחינת אנא זמין למיהוי. שבו קחינת שם אהיה שהורש התשובה שהוא בוא מקבל חיות מבחינת כח שוה

יתדהי בחסדינו שהשם  העולם  מקיים  בזכות  ברך  דהו  הסוף  ייהעתיד  על  שמסתכל  ישובו  נו  סוף  כל  ויכשסוף  יתברך  אליו  יתגהכל  ואז  תברך  כולם שמו  יתירו  ויתקדש שמו  ברך  לה 
ן אנא זמי  יד בחינתאהיה שנקרא על שם העתו בחינת שם  שמו אחד ובכח זכות זה הוא מקיים העולם בעת שעוברין על התורה ח"ו. שזה שכתוב ביום ההוא יהיה ה' אחד ו   בשלימות. כמו 

 .  .…וה ויהיה וכו' שהשם יתברך היה ה גלות בחינת שם הוי' שמורה  דהיינו שעתיטד להת לות הווייתו בעולם.למיהוי. שעתיד להתג

ונורא כזה שבו מתגלה שם ה' מעצמו בלי מעשה היינו שזהו מעלת שבת קדש שנת שהוא    ידל שם העתשם ה' ע  רק השם יתברך מגלה אזהתחתונים.    ן לנו השם יתברך קיום קדוש 
אור שם ה' שיתגלה    ו שבו מתגלה גם עכשיו בזה העולםש יש לו קדושה כזל כידוע. ושבת קד בשלימות. כי אז יזדככו הכ  בת. שז יתגלה שם ה' ן שהוא יום שכולו שהתכלית האחרו

תברך  . דהיינו מה שהשם יבה שהוא בחינת אהיהזה עיקר בחינת תשו כיתשובה.  וא בחינתה' כנ"ל ועל כן שבת הז יתגלה שם לעתיד. כי שבת היא בחינת תכלית מעשה שמים וארץ ושא
דלתתא. לו היה עיקר הנס על ידי שבת שבזכות שבת שבו מתגלה שם ה' בלי אתערותא  מצרים שלא היה לישראל זכות שיגאל כן בשעת יציאת יד וכו' כנ"ל. ועקיים העולם על שם העת

 ונים על ידי קיום על ידי מעשה התחתדי זה נתגלה אחר כך שם ה'  קבל את התורה שעל ידי זה נגאלו וזכו לדולה משם ה'. ועל יג  אז הארה  יתברך גםת זה האיר עליהם השם  בזכו
פשר לצאת א  י לא היהמשבת. כ  רים שכול צריכים לקבלר ליציאת מצכנ"ל. ועל כן שבת הוא תחלה למקראי קדש וכו'. כי כל המקראי קדש שהם זכהתורה והמצות שהם כולם שם כו'  

לה שם ה' בלי מעשה  יקר הגאולה היה בכח שבת שבו מתגשם ה'. ועל כן ע  נים לגלות על ידםם לא היה עדיין מעשה התחתו חר שבעת יציאת מצריי אם על ידי שבת מאמממצרים כ
ת  דלתתא כמובא בכוונו לעילא בלי אתערותא  בפסח היה אתערותא דש  כי ידוע   ידי שבת.הנס של פסח היה על מ  ול. כי עיקר התחתונים נ"ל. ועל כן שבת שקודם פסח קורין שבת הגד

עשה  ו שעל ידי זה עיקר יציאת מצרים. כי שם ה' נקרא גדול. כמו שכתוב ומה תשבת הגדול על שם שם ה' שנתגלה ב"ל. ועל כן נקרא  בכח שבת וכו' כנ  שזה אי אפשר לזכות כי אם
ח  ל כלל ולא שום שבין שייך לומר גדוברך כי עליו יתברך בעצמו אך הוא הגדלת שמו יתי עיקר גדולתו יתברבעבור שמו הגדול. כו  ' אתץ עמא יטוש הדול. וכמו שכתוב כי ללשמך הג
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ם ה' בלי ש  בו נתגלהיך הוא שת שהוא שמא דקודשא ברא על ידי שבלת שמו יתברך. וזהו בחינת שבת הגדול שקודם פסח. כי עיקר נס של פסח הוכלל. ועיר שבח גדולתו הוא גדו
 בת הגדול וכו'. די מעשה התחתונים ועל כן נקרא שיותר ויותר על י שאז יתגדל שם ה'   צאת ממצרים ולקבל את התורהינו לנסים של פסח ללתתא שעל ידי זה זכאתערותא ד

ם שם  נו שתיכף שיזכיר להאבותיכם וכו'. היי  ר וכו' מיקו"ק אלקיאממשה כה תעוד אל    א כמו שכתוב ויאמר ה' וי' בריך הו.. ועל כן אחר כך צוה השם יתברך שיזכיר להם גם שם ה ……
אהיה.    אהיה בחינת אנא זמין למיהוי וכו' וכנ"ל. אך תיכף שיזכיר להם שם זה של הזכיר כי אם שם  חלה קודם התחלת הגאולה אי אפשר לשהוא על שם העתיד כנ"ל. כי אז בתאהיה  
. כי הודיע לו  אהיה שלחני אליכםלו השם יבתרך עוד כה תאמר  ה. על כן תיכף אמר  וא בשביל קבלת התור ישועה של הגאולה שה ה  יל התחלתומיד מתחיתחילו להאמין. תיכף  והם  
 הוא וכנ"ל.  ך הוי' בריגלות שם  תיכף מתחיל להאיר ולהם אהי' כו' העצם על ידם שהוא שם הוי'. כי תיכף שיתחילו להאמין בהגאולה על ידי ש  כף שיגלה להם שעתיד לעשות לו שםתי

 
 הוספה ט לאות ב 

 מת על בריאת האדםטרוג האבענין ק
 

ה    מדרש רבה בראשית ח פסקה  נעשו מלאכי השרת כיתים כיתים   ימון בשעה שבא הקב"ה לבראות את אדם הראשוןר סא"  -פרשה 
שהוא    ום נשקו חסד אומר יבראשו צדק ושלסד ואמת נפג הה"ד )תהלים פה( חומרים יברא וחבורות חבורות מהם אומרים אל יברא ומהם א

ואמת אומר אל  גומל חסדי יבריברא שהוא עושה צדק  יברא שכולו שקרים צדק אומרם  א דכוליה קטטה מה עשה ות שלום אומר אל 
 "ה נטל אמת והשליכו לארץ הה"ד )דניאל ח( ותשלך אמת ארצה  הקב

תיב )תהלים  הארץ הדא הוא דכסייה שלך תעלה אמת מן  כסיס אלטיכאתה מבזה ת ה רבון העולמים מהת לפני הקב" אמרו מלאכי השר 
 אמת מארץ תצמח  פה( 

מאד הוא אדם הה"ד וירא אלהים את כל אשר עשה    רבי סימון אמר אידי ורבי פנחס ורבי חלקיה בשםרבנן אמרי לה בשם ר' חנינא בר 

  והנה טוב אדםוב ם וכאילו כת מאד אותיות אדטוב מאד  והנה
מה אתם  ם אלו ומתעסקין אלו עם אלו בראו הקב"ה אמר להן  מדיינין אלו ע  עד שמלאכי השרתכוונת הפסוק לומר  אמר של צפורין ר' הונא רבה

 מדיינין כבר נעשה אדם: 

 לום אמר אל יברא ומדוע רק את האמת השליך  הרי עדין ש צ"ע

נפגשו משמע התווכ  צ"ע ואמת  נ חסד  ואילו צדק ושלחו אבל לא  חילוקי דום אע"פ שהישקו  ואולי לה  נשקו   כן השליך אמת  עות אבל 

מות כל מעט  ר מתגלה השלום אבל אמת היא אחת שלימה בכל שליכי שלום הוא דייקא בין שני הפכים וא"כ אחר הקטטה יותועוד  וקא  דו
 קר שקר כבר סילק אותה והאדם הוא בעצם היותו נברא יש בו אחיזת הש

 ר  שליך כבר אינה למעלה א"כ ח"ו יש שקשה  תו ואם אחראמת היא מד  עיל שהשליך הריהו  מה וצ"ע

היא לא  ואולי הכוונה להם שיש אמת שצומחת מהארץ שאמנם  ב  שהראה  מעלה שאין אותה  בה  יש  אמת  כמו האמת שלמעלה אבל 
 שלמעלה כי היא צומחת מתוך חושך והעלם מתוך התגברות על החושך  

 ה  נה ויוד תחתונף יוד עליונקודות שבאל שתי האלה הן בחי' ששתי האמת ה  ונראה

 
 ' לאות ב 'י הוספה 

 ה בחי' יצאת מצרים ובתש
 50דקה  2מהבתורה   יצ"חר הרוביא

לם לא יצא עבד ממצרים והיינו שא"א לאדם לשנות מידה כשהוא עבד בבחי' מצרים וכדי לצאת  חי' מצרים ומעוצרים הם בכי כל המי 
צריך ב  הוא  חריא להיות  ביה  היינו  ובריאה  לגמרי  אה דשה  וזהו  בבי-ינה  מתגלה  הכתר  כי  למהוי  זמין  אנא  ובה  התשובהנה  עולם   ינה 

נו אות ז' לכן כשיצאו ממצרים מיד טבלו במקווה ובפרט לתוספות שרק    ' בן מ' לבינה עיין תורהוחירות ויובל וזה בחי' מקווה מ' סאה בחי
ה  הבינ   יהם וכן היה שם הנהגה ניסית בחי' עולםמים גם מעללטבול ולצאת ובמדרש שהיו הדי  ק כמת היה רנכנסו ויצאו מאותו צד כי בא

אמא ונולד מחדש ומובא שהדיבור הוא שהיה    ומתעבר בבינה שהיא בחי'  ו כי בעל תשובה צריך לידה מחדש ולכן חוזרכעובר בבטן אמ
הזמן כמילת אז שהיא    ת והיא מעלר אז בחי' בינה שהיא שמיני ישיאז  ה ואמרו  בגלות ואמנם מיד כשיצאו מים סוף בחי' מקווה אמרו שיר

 תשובה הוא למעלה מהזמן    מידות יום שעושהספר העבר והוה וכנ"ל ב
מה ]א' שבו אינו מהשרש[ לשון טמטום ולשון מט צדדים לכאן ולכאן ולא לאמצע אבל יש  לשון סתי   יה טמא שורש טמ וקודם התשובה ה 

יוצא    גלות וע"י הבינהבור בו היינו שאין לו דיבור לא' הזה כי הדימבטאים אותטומאתם כדי להוציאם ואין    תוךם ב שוכן איתבו א' בחי' ה 
אלה הוא יוצא ומי גמט' חמישים בחי' חמושים עלו בני ישראל ממצרים  י מי שהיא הבינה דקאי לשהיינו מי יתן טהור מטמא דהיינו שע" 

 וזמן עלה ממקום ה דהיינו למעלה מההטיות למשובי ת ממ"ט שערהיינו מ' שערי בינה א' יותר 
ירך   ן אמו דהיינו בינה מבחי'עולם הדיבור כעובר שיוצא מבט   א הבינה בחי' שתיקה מחשבה לגילויה שהי -דהיינו שאז יוצא מבחי' אהי

דיבור   לבחי'  יורד  כי  תורתו  שוכח  וולכן  כולו  העולם  בכל  צופה  ממדרגת  יורד  ואז  לגילוי  דהי אמו  עיין  גי  ינו ובכי  פה  מלכות  לבחי'  לוי 
 ת ה' פרק כח. הר"ל גבורומ

 
   הוספה יא לאות ב

 ת היצר לשחיטת בהמה זביח  לדמות
ב בדיקות על בשרא ואטופרא מוליך ומביא אתלת רוחתא ואולי אפשר שצריך י דין הואשחיטה והאולי אפשר לדרוש כי זביחה היא בסכין 
מוליך ומביא היינו רצוא ושוב ובשרא יצה"ר  כי  שהיא הכנת הסכין לשחיטת ה  ובההתשות בדרך  לומר שהיב בדיקות האלה הם הבקיא

ו ופרא  וט זמין והמתן  ויהן  יבק שהוא ברכה קדושה  ימין ואמצתלת רוחתא הן השם  יראה  חוד בחי' שמאל  ע או עזיבה חרטה וקבלה או 
 וישמע ויבין   

 ושחיטה בצפון היינו בלב שם הרוח הצפונה בלב 
 ענין סמיכה ווידוי  ת ה'או  כה ן תורהיי וע
 וק את הבהמיות היא הידם וישת  בשני סמנין חיטה עצמהש ה

 אר ועיין לק"ה שחיטה א' ב' מבאר ענין שהיה דרסה ושחיטה מהצוו
 ה וזריקה ואולי זה הבושה ולימוד זכות  וצ"ע קבלת הדם והולכ

 מליחה היא התקשרות לצדיק שנקרא ברית מלח 
 ה קנו  מבואר בתורורים כגחלי אש כבדבות א התבודדוהאש המזבח הי 

 
 לאות ה   אה ספהו

א"ר יוחנן עד ובה שמגעת עד כסא הכבוד  העין יעקב )אות עה( גדולה תששע יד רמז תקל ו והילקוט הא בגרסת  סוף עמוד    עיין יומא פו 
י יֹוָחָנןולא עד בכלל  דוֹ . ומי אמר רבי יוחנן הכי?! והא( ]דף פו ע"ב[ ָאַמר ַרּבִ ּוָבה ְת  ָלה, ּגְ ּדֹוָחה ֶאת  -ש  ֶ ּתֹוָר לֹא ַתֲעש ֶ ש  ּבַ ֶ ה וכו'  ותירצו הא  ה ש 

 כך הגרסה( רסת הגמרות שלנו הישנות )וראיתי בשם דקדוקי סופרים שגם בג             .יד והא בציבורביח
גיאת תירץראיתי   ו  שהרי"צ אבן  זדונות  ביא. ולא מאהבה כאן מאהבה כאן מיראה. דהיינו שר"י דיבר בתשובה מיראה  ר כיון שמאהבה 
   וכן נמצא בכמה ספרים. כן עד ועד בכלל.ם זכויות לנעשי
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עד תחת כסא הכבוד מדור נשמות ישראל  מגיע    דאפ"ל שיחיישראל    ל שיושב על הכסא הוא צדיק הכולל כל נשמותעפ"י הנ"וצ"ע אולי  
   .גיע ממשאבל צדיק שכולל כל נשמות ישראל שנעשה היושב על הכסא הוא מ 

תורה אבא עיין  וישראל הן    תנינא שנשמות  'ל  ועוד שבתורה  יכול להגיע  ' משמע שכל אחהכסא כבוד  ע"י  ד  יושב על הכסא  למדרגת 
 תשובה שלימה 

מהושע ולא    נחלקו רק על הפסוקמדוע  לגרסת העין יעקב שנחלקו אי עד ועד בכלל או לא בכלל  אל  פו. הנ"ל ששו הרש"א יומאעוד עיין מ 
   .רץמה שתיועי"ש  ל'  עד ה"א בדברים ל' ב' ושם ד'ת ושבתורה ק בהפסו

א דבר ה' ועוד  הי   תשובה וצ"ע הרי נבואהורק הקב"ה אמר ישוב בנבואה וכו'  לוחוטא מה דינו  לחכמה    ו שאלופ"ב ה"מכות  עיין ירושלמי  ו
קא  חלקו דוואולי אפ"ל שע"כ נ  פ"ז ול   י הנביא.לא ע"י נבואה. וראיתי מבארים שכל נבואה היא לפי כל האם  כששאלו להקב"ה איך שאלו  

כיון שהומ  בפסוק ובנבואה א"א להשי  א הושע  ולא עד בכלל אבל תורת משה שהיא אספג מעלת התשובה באמת לכנביא  קלריא  ן עד 
  שובה ושע  )אמנם עדיין צ"ע מאחר שהנבואה אמרה חוטא ימות איך אמר הבעצמו לכן לא נחלקו שעד ועד בכלל.      המאירה היא דבר ה'

  כזו כלל(אל הרי לפי הנבואה אין תקנה ר יש
 

 הוספה א לאות ז
נאמר בהמשך  ובסוף פסוק אחד ליהושע שיתיצבו שניהם יחד הרי דיבר רק עם משה שבעה פסוקים  היה צריך שישואל מדוע    הערבי נחל

 בפסוק כג ויצב את היהושע וכו' והרי היה יכול לומר לו זאת בפעם אחרת בלי משה  
לפ ועי"  דרש  שיש  מבאכו  י  בער  ונבואה  תורה  נפ בחי'  שנה  ועד שמלאולם  והמשכן  דהיינו שמשה  קכ למש  בו  הן  בעש"ן,   שה  תורה  חי' 

ישראל.ויהושע   נבואה  ואחר שמלאו למשה    וארץ  י  ,בעש"ןקכ הם בחי'  יום ממוצעואותו  היה  תורה    ,ום שנצטוו לבא לאהל מועד  בין 
  ,בשנים וקיבל דיבורנתבטל    הזמןו  מסוגלוהנפש היה  שה כיוון שמצד המקום  אבל מ   ,רם לקבל דיבולכן מצד היום לא יכלו שניה  ,לנבואה

שעובי הפתח משמש   בהלכות שבת  ואיתא  ,נמצא בפתח האוהל  לכן התורה מדגישה שהענן היה  ,ורויהושע לא היה אפשר שיקבל דיב
יכול ולכן היה    ,והנפש בטל בשנים  ,ניהם ממוצעקום והזמן ש הרי שמצד המ  ,הוא מקום ממוצעש   נמצא  ,לפעמים כרה"י ולפעמים כרה"ר

ור הראשון בבחינת קול  להיות דיב  לכן הוכרח  ,ע בן נון דיבור בימי משה רבינו ע"היין לא קבל יהוש , ואמנם לפי שעדדיבור ממוצעלקבל  
 ול משה רבינו ע"ה, ושני הקולות נתלבשו בדיבור יהושע בן נון:  עליון בק

כדי לגרום קנאה    עם אחרת וציווה את יהושע להתייצב רקבפ מר אז אלא  הכתוב כאן לא נאגם דיבור זה    שר שבאמתמב   קולבספר  ועיין  
   למשה שיסכים למות

א, צ"ל מפשיסחם הרבי ר' בונם ז ד(. שמעתי בשדברים ל"א יקרא את יהושע והתיצבו באהל מועד ואצונו, וילך משה ויהשע ויתיצבו באהל מועד )   א. ויאמר ה' אל משה, הן קרבו ימיך למות,פרשת וילך    -קול מבשר ח"א  
ת יהושע, אמר לפניו, רבונו של עולם, יטול יהושע ארכי שלי, ואני חי.  ני המלך. קרא אחבירו, פלוני קבל עליך לפקרבו ימיך? כאדם שאומר ל  אות ט בסוף(, 'הן', מהו הן)פרשה ט'    פרשת וילך  פירוש על דברי המדרש סוף

והפסיק  אהל מועד, ירד עמוד הענן  לשמאלו של יהושע. נכנסו לצלי. יצאו להלוך. הלך משה  רבי בוא א  ואמר, משה  יתו של יהושע. נתיירא יהושעשה והלך לב לך. מיד השכים מ  רך שהוא עושה, עשה לו כדאמר הקב"ה
אחת.   ת ולא קנאה, מאה מיתו מך!! אותה שעה צעק משה ואמר מה מדבר ע  ך, יודע הייתי מהבור נגלה עלי , כשהיה הדימשנסתלק עמוד הענן, הלך משה אצל יהושע ואמר, מה אמר לך הדיבור? אמר לו יהושע  ביניהם.

שום דיבור אחר   נ"ל, שלא היהרה"ק זצ"ל היה תלמידו זמן רב, וסמך אותו בטוב עין, כמובא במדרש פ' פינחס(. ועל זה תירץ הכך!! )ובפרט שהבו דברים של עגמת נפש כל  זה[ שיהושע ישיב אל משה ר ומקשין העולם, ]איך  
השיב[. ודפח"ח. ]גדולת הצדיקים, קונטרס זיקוקין ב לו כך ]כמו שאת, היה יהושע מוכרח להשילה עליך וכו', כנ"ל". ולז תשיב לו, כשהיה הדיבור נג  -יבור עמך  מה היה הד   דבר זה, "כשישאל אותך משה,  ם יהושע רק ע

 שמבאר כך   אור הרד"ל דברים רבה ט' ט' ועין שם ביהמדרש הוא שם הגר"א   מקור רה זה מובא ב מעינה של תודנורא, אות נ"ג[:           ב 

 ת משה מראש שעלול לקנא היר א שיתנהג בשררה לפני משה אולי בזה הזלעיל והתייצבו שכאן ציווה ליהושע  ועיין אור החיים

 
יקרבו ימי, וכי בימים שייך עוד יתבאר הענין בדקדוק עוד אומרו ו   ישראל למותעה"פ ויקרבו ימי  ויחי מז כט    תחילת פרשת  עיין בזה ביאור נפלא באור החיים על  הן קרבו ימיך למות 

 ן קריבה: לומר לשו
כל  ה ניצוצות וב הנשמות לכמ  הר"י לוריא זצוק"ל, ומצאת כי תדרשנו בספר קהלת יעקב וז"ל ואמנם ידעת מהתחלקותתב איש אלהים קדוש ה"ה  היא על פי מה שכ  אכן כוונת הכתוב 

ו  ום שאין עושה בההוא כנגד היום ההוא, והינתקן ניצוץ אחד של הצלם   ו, והימים שעושה בהם המצותפר ימי חייהצלם כך מסהם, וכפי מספר הניצוצות של  באים קצת מגלגול וגלגול  
 ו' ע"כ  מצוה נשאר פגום ניצוץ ההוא של הצלם ההוא כנגד היום ההוא, וכן על זה הדרך וכ

רכות נז:( כי השינה אחד  שכנגד היום ההוא, והוא סוד אומרו )בשינה, כי הוא לעלות ניצוץ  , הא' האירה עינינו בסוד הרטי החקירותיל בכמה פכשהקדמה זו עיני מוד האירה  מא  ומה
בנפש, ה, ומששים מהמית ונסבך  ועודנו נסרך  מוכרת מהנשמה אלא שנפרד מהכל  הניצוץ בהחלט  יציאת  א  אין  ניצוץ  וזה מחסד  ביומו, הנה  ל שכל  מ שזכה  ההפסד, הגם הוא רחוק 

 עלה שמו:הוא אלהינו ית יתקן, גם זה מחסדי המתחסד ידי תשובה ישוב הניצוץ ו גום הנה הוא יכול ליתקן עלאשר יעלה פו, וניצוץ שירשיע אדם אחרי
מתמעט, גם הזקן כבר וכשם שהנר הולך והזקן לנר,  שילו מיתת  ר ויפה לפתילה וכו' ע"כ, המכו' יפה לנים, מיתת זקנים וים למיתת נער ין מיתת זקנגם בהקדמה זו הרווחנו כוונת מאמר רבותינו ז"ל )ב"ר סב ב( שאמרו מה ב 

 ה נדמה לו כאדם הישן שלא ירגיש ביציאת החלק ממנו, והבן:ו יהיהנפש, וחלק האחרון שנשאר בו ביציאתהלכו להם חלקי 
י כשיגיע קץ האדם פקודת  יאיר אור הכתוב כאור השמש, שיתכוין לומר כברוחם וכפי ההקדמה    ועה, גם לא אמר תוסףין כוונת הכתוב ידיגועון שא  קד כט( תוסף רוחםכתוב )תהלים  ש מה שאמר הגם בזה הרווחנו פירו 

יר שינה, שמא בלילה בעת ט אלא הרי היא כיציאת הנשמהנעקרת בהחלהגם שהולכת אינה וכבר אמרנו שעצמה שלהם, כל חלקי הנפש שנדו והלכו מידי לילה ולילה, והוא אומרו תוסף רוחם, פירוש הרוח נפשו יתוספו בו 
 רגיש גם חלק אשר עלה, והבן:חלק המתעורר ויאדם את הישן ירגיש )חלק( מעלה, וזה לך האות בהעיר אורה בגוף למטה, והוא ל

 גם הרווחנו דעת כי אותם חלקי נשמה נקראים ימים:  
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