
 

 

 ליקוטי

 מוהר"ן 
 מבואר

 

 חברותא 
 ללימוד בעיון  

 

 

אמר בפרוש שהלמוד בחבוריו הקדושים ו עד שיהיה שגור בעל פה.  צריכים ללמד אותו הרבהאמר ש

בתורתו  ו כי יש עמקות גדול ונפלא בספריו  , בעיון גדולגם ללמד  . ואמר הוא אתחלתא דגאלה

 ( חי"מ שמו)   עד אין סוף ואין תכלית: , הקדושה והנוראה מאד

 

 lev.org/likumhttps://bres  ו יד בכתובת ז רהולכל גליונות חברותא על ליקוטי מוהר"ן אפשר  

 lezavotlaze@gmail.com  למיילפנות  ה הערות אפשר ל
 

https://breslev.org/likum
mailto:lezavotlaze@gmail.com


 



 

 בס"ד 
 

 ליקוטי מוהר"ן  
 מבואר

   חברותא
 ללימוד בעיון 

 

 מבוא לביאור 
 הביאור מורכב מג' חלקים: 

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

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

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

 חדושים. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ( להצליח יותר

 
 

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

  lezavotlaze@gmail.com למיילפנות ההערות אפשר ל

 

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

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

   .עדין אחוז בתחילתה וכן מסתבר שמי שאמר על עצמו שזכה ליחידה דיחידה אצלו התורה והתפלה הן כל אחת ושתיהן יחד אחדות פשוטה

mailto:lezavotlaze@gmail.com


 

 הודעה 
  , בדרך אפשר והצעה בלבדכל הביאורים הם 

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

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

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

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

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

 
 התנצלות 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   שאסורה.

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

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

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

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

 ותר להכניע ולתקן את המדמה.בי 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 . עז  ן  "מוהר                  ויסב אלקים סב סוד כוונת המילה סג                יקוטי  ל         
, כשרואים שמערכת המזלות מחייבים איזה גזירה, הסתום

שהוא עושה רצון , אזי ידעו שיש אלקי נמצא, וצדיק מבטל
פרעה היינו מערכת .  מה פרעה גוזר ואינו מקיים]א [וזה. הצדיק

כי , אף אתה גוזר ואינך מקיים. ל גזירתםכֹּ המזלות הגלוים לַ 
   :הצדיק מבטל

 )]ב[ ך' שמות פ(מדרש איתא ב, 'ויסב אלקים וכו וזהו
אחד , יםשִ מֻ חֲ וַ . היינו לשון היסיבה,  לשון סעודהויסב

שעל ידם . מוצאות הפה' היינו ה, )י שם"רשכמו שפ(מחמשה 
 ]ג [ש"כמ, לעבדו שכם אחדם פונים לאמונת ישראל "כל העכו

עלו בני ישראל . 'העמים שפה ברורה וכוד אז אהפוך אל
י עלות בני ישראל "ו עהיינ. ממיצר הגרון, מארץ מצרים

מחזיר , י הדיבור"ע, ל"הנהממיצר הגרון , ל"מראשי התאוות הנ
' בחי, וזה עיקר קישוטי האמונה. ם לאמונת ישראל"את העכו

אזי הותרה , י אמונה בשלימות"ע. וומתקשטא בקישוטין דלא ה
  )ל"כ לשונו ז"ע: ( ויסב' אכילה בחי

כי , ו לאפיקורסת ודע מה שתשיב"שלום רוזה '  לאות בשייך
וגם . ש"ל ע" שבלבו כנזתיי השלום יודע להשיב על אפיקורס"ע
ז נתבטלין "גם עי, לחבירו' י השלום שיש בין ישראל בין א"ע

 לח' ר פ"ב{ל "רזמרו וזה שא. ]ט[א "כמבואר במ, חתיהאפיקורס
שכשיש שלום בין , )'הושע ד (חבור עצבים אפרים הנח לו }]י[

חלק לבם עתה אבל .  מוחלין להם,א"עאפילו עובדין , ישראל
א אוחז "וכ, ל"י המחלוקת באין כפירות כנ"כי ע). 'שם י (יאשמו
עם חבירו ' מאחר שאינם באים ומתוועדים יחד לדבר א, בדעתו

לא ישוב , יבואו יחד וידברו זה עם זה' ואפי. להפכו לדעתו
' אפי, אבל כשיש שלום. מדעתו מחמת הנצחון של המחלוקת

ז "י השלום בוודאי יתבטל הע"כי ע. ם מוחלין להם"כועובדין 
וישיבו , י שידברו זה עם זה"ע, א מהם" שיש לכיאתיוהאפיקורס

ובוודאי יבואו לאמונה .  והכפירותיגיםאת זה מדעותיו הרעיבזה 
  ]:יד[א "ל וכמבואר במ"י השלום כנ"שלימה וישרה ע

 נעשה הלכות כמבואר מהמחלוקת) ל"ז שייך לאות הנ"ג(
 מבואר שם שההלכות הם תיקון טז .ש היטב"ע] טו[ה לדוד בתהל

כי חוזר ומהפך הצירופי אותיות של המחלוקת , המחלוקת
ש שם שהצדיק לומד אלו " מ,ש"להלכות כמבואר שם ע

וזהו . ש"ע' הצירופין של המחלוקת ועושה מהם צירוף הלכה וכו
 בשביל  דהיינו פוסקש כאן שצריכין ללמוד הלכות" מ'בחי

   :ןוהב. המחלוקתתיקון 
כי כל . כי עיקר כל הדברים הן התחלה גם) 'שייך לאות ה(

כ "וע. ל"כנ' התחלות קשות מחמת שיוצא מהיפך אל היפך וכו
צריך שיראה שיבא בכל פעם , בכל פעם ופעם שנוסע להצדיק

לא כמו שכבר היה אצל הצדיק ועכשיו הוא בא פעם . מחדש
ויהיה אצלו כמו , דיקמו שלא היה מעולם אצל הצכרק , שנית
כי כל ,  ההתחלהיזאיכי עיקר ה. עכשיו מחדש פעם ראשוןשבא 

נמצא שעיקר כח העבודה של כל הימים , ל"התחלות קשות כנ

וכפי הכח וההתלהבות של . ש"ל ע"אינו אלא ההתחלה כנ
כי עיקר היא ההתחלה , כן הולך ומתנהג בעבודתו, ההתחלה

 ואולי לא כי פןיח, חדשעל כן צריך להתחיל בכל פעם מ. ל"כנ
כ גם כל עבודתו אינה בשלימות "וא, היתה התחלתו כראוי

על כן צריך להתחיל . ]יט [כי הכל מתנהג כפי ההתחלה, כראוי
בכח התלהבות גדול , ולבא להצדיק מחדש, ]כ [בכל פעם מחדש

כדי שתהיה עבודתו כראוי , ת"והתגברות חדש לעבודת השי
פעם ופעם צריך לחשוש וכן בכל . ל"כפי כח ההתחלה כנ

להתחיל ולבא וצריך , פן לא התחיל עדיין כראוי, חששא זו
  כא  :להצדיק בכל פעם מחדש

  
כי ברית נקרא בלשון .  סוד כוונת המילהא ]כב[סג 

והוא . }:שבת קח{וכמו שמוזכר בלשון זה בגמרא , מהתרגום א
' והוא בחי. ית כלול מהם שהבר,]כג[אמה בת ששה טפחים ' בחי

שרפים עומדים ממעל לו שש כנפים שש כנפים )  וישעיה(
והם . ל"הששה טפחים הנ' הם בחי, שש כנפים. )כד( לאחד

ובשתים , בשתים יכסה פניו ]כה[' היינו בחי, נחלקים לשלש
הוא בחינות וטפח לו על , כי פנים. ובשתים יעופף, יכסה רגליו

, טפחים' הוא בחינות ב, ובשתים יכסה פניו. }:בק ל"ב{פניו 
ל " כשרזהנאמר בברית, בחינות מגלה טפח ומכסה טפח

וטפח לו ' בחיכזהוא , וכן בשתים יכסה רגליו. ]כו[)ב" ענדרים כ(
ל מגלה "טפחים כנ' ב' בחיכטכ " והוא ג]כח[}ק שם"ב{בסנדלו 

,  עופותנותהוא בחי, ובשתים יעופף. טפח ומכסה טפח
ח מ להטפי"בחינות טופח ע, )ב"ז עחולין כ(שנבראו מן הרקק 

וכל הששה טפחים כולם כלולים . }:ז ס"ז עומא עח גיטין טי{
 ששת ימים'  הם בחיל"כי הששה טפחים הנ. ונחים בבריתומ

הנה ) טתהלים ל(' בבחי, את השמים ואת הארץ' עשה השבהם 
 'וכו' ששת ימים עשה ה) שמות כ(ש "כמ. נתת ימי טפחות

 הששה' היינו שכל הששת ימים בחי, וינח ביום השביעי
' שהוא בחי,  שהוא שבתביום השביעיטפחים הניח כולם 

וזה . ברית עולם ביני ובין בני ישראל) שם לא(ש "כמ, ברית
 ששה ששת ימים' בחי. )]ל[ אתיקון י( ברא שית בראשית' בחי

 בראשיתוזה . שכולם מונחים וכלולים בברית, ל"טפחים הנ
היינו ברית שהוא כלול מששה . )]לא[ חדף י' תיקון ג(ברית אש 

שרפים ' בחי, וזה ברית אש. ימים ששה טפחים שש כנפים
כי גם אש יש לה . ל"ששה טפחים כנ' שהן בחי, בשש כנפים
,  שיש ששה כחות באש]לב [וכמבואר גם למחקרים, ששה כחות

וכן עוף יש . מבשל ושורף משחיר ומלבין, היינו מתיך ומקפיא
פיפה הוא נעלם ומתגלה קרוב ורחוק י הע"כי ע, בו ששה כחות

צדיק יסוד בחינות ,  שהוא בחינות בריתוהצדיק:   ]לג[ 'וכו
, ]לד [ל"הוא כלול מבחינות הששה טפחים הנ). 'משלי י( עולם

 ותבחינלההיינו שכל . שנחלקים לשלש בחינות של שתים שתים
  מהשלש הוא בחינות מגלה טפח ומכסה 

  

                                               
א
 פ כמוך כפרעה"י בראשית רבה פרשה צג עה"י שם עפ"פרש 
ב

סוף פסקא יח על שמות יג יח עוד עיין שם ' שמות רבה פרשה כ 
 'ותנחומא במדבר ב' ב' ובמדבר רבה א' פרשה כה פסקא ז

ג
 'ובאות ג'  סוף אות דל" הנ'צפניה ג 
ד

 אל -בפסוק ( אל כל העמים -ומתרלו.  אל העמים-ר ותרלד"גם בדפו 
  )שם כתב רבינו אל כל העמים. עמים ועין לעיל תורה מח דף נז

ה
  ל"נ ה-ת שם"ובלוה, ל" ונ-בתרלד 

ו
  לאפיקוריס-ר"דפו 
ז
  אפיקורסות- בתשכט , אפיקורסית-ר"דפו 
ח
  האפיקורסות- ובתשכט , האפיקורסית-ר"דפו 
ט
 ]'אות א [לעיל בתורה כז*  

י
 ' ודרך ארץ ז' א' ובמסכת כלה רבתי ה'ובמדבר רבה יא ז' פסקא ו 

 ה וישם ועוד"לז וספרי במדבר מב ד
יא

 ,ז והאפיקורסית" הע-ומתקפא, באלקים חיים' ם והכפירו" הכו-ר"בדפו 
 ז והאפיקורסות" הע–בתשכט 

יב
ועיין לוח טעויות תקפא ,  עם זה זה-בתקפא ותרלד,  זה את זה-ר"בדפו 

ת של תרלד " בלוה.ל זה את זה"ת שזו טעות וצ"א שם שציין מוהרנ"בסוף ח
   זה את זה-ומתרלו

יג
  הרעות-מתרלו ת של תרלד ו"בלוה, הרעים -ותרלדר "דפו 
יד
 ]ל"הנ' אות אתורה כז [שם *  
טו
 'תורה יב אות ד 

                                                       
טז

נכתב כאן לפני ובתקפא הוסיף כל מה ש, ש היטב והבן" עי-ר"בדפו 
  תיבת והבן

יז
  ,  הוא-ומתרלו,  היא-ר ותרלד"גם בדפו 
יח
   כי-ת שם"ובלוה,  פי-בתרלד 
יט

ל נצח ישראל סוף "מהר, ח אלול"רלשבת ' בינה לעיתים דרוש א 
  .ה והתבאר לך"פרק מג ד

כ
 ן סימן תלז"עיין חיי מוהר 
כא
 . ג עיין לעיל סוף תורה נה114ר בצילום "תורה סג נדפס בדפו 
כב

תורה זו נאמרה בסוף חדש אדר שנת תקסה קודם סעודת שחרית  
ן אות כז וימי "ל ועיין חיי מוהר"ולפני הברית של בנו שלמה אפרים ז

 .'א אות ה"ת ח"מוהרנ
כג
 :ערובין ג*  
כד
  .עיין זוהר פנחס רלו 
כה
 שם*  

כו
  ועיין מעריך ערך טפחא"ריטבהשיטה מקובצת שם בשם  
כז
 ' בחי-ת שם"ובלוה ,' בהי-בתרלד 
כח
 .ומועד קטן כה. בובבא בתרא כ 
כט
 חינות ב-ובתרל 

ל
 :דף כו 
לא
 'בדפים שלנו שם באמצע עמוד ב 

                                                       
לב

' מהדו' דף יד טור ד(ב "ספר עבודת הקדש לרבי מאיר אבן גבאי פי 
בביאור ' סוף אות י' ג מאמר ג"אמונות ודעות לרסובספר ) וונציה שכז

' ובספר העיקרים מאמר ב) יודפופ תרמו' במהדו. דף סב (.הפרה אדומה
  ]נג"אפ"נח"ם מ"רמב[ )וורשא תרצ' מהדו: דף נט(ח "פ
לג

שהוסיף ת "י המיוחס בטעות למוהרנ"כתוהגהות מעיין בנוסאות  
  .מעלה ומטה -כאן

לד
בתורה לד ברית מרכבה ליסוד ספירה שישית שהניקוד שלו מלאפום  

 שש' גמט' דהיינו אות ו
לה
  בחינה-בתשכט  

 תורה אור
סֵּ ) יח(יג  בשלח שמות בַוּיַ

ר ְדּבָ ֶרְך ַהּמִ ֱאֹלִהים ֶאת ָהָעם ּדֶ
ים ָעלּו ְבֵני ַים סּוף ַוֲחֻמׁשִ

ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים  :ִיׂשְ
י ָאז ֶאְהּפְֹך) ט (צפניה ג ּכִ

ָפה ְברּוָרה ִלְקֹרא ים ׂשָ ֶאל ַעּמִ
ֶכם ם ְיֹדָוד ְלָעְבדֹו ׁשְ ׁשֵ ם ּבְ ֻכּלָ

 :ֶאָחד
ים) יז(הושע ד  ֲחבּור ֲעַצּבִ

ח לוֹ ֶאְפָריִ   :ם ַהּנַ
ה) ב(הושע י  ם ַעּתָ ָחַלק ִלּבָ

חֹוָתם מּו הּוא ַיֲעֹרף ִמְזּבְ ֶיְאׁשָ
בֹוָתם  :ְיׁשֵֹדד ַמּצֵ

 
 תורה סג

ָרִפים ֹעְמִדים) ב( ישעיהו ו ׂשְ
ׁש ָנַפִים ׁשֵ ׁש ּכְ ַעל לֹו ׁשֵ ִמּמַ
ה ִים ְיַכּסֶ ּתַ ׁשְ ָנַפִים ְלֶאָחד ּבִ ּכְ

ה רַ  ִים ְיַכּסֶ ּתַ ְגָליוָפָניו ּוִבׁשְ
ִים ְיעֹוֵפף ּתַ  :ּוִבׁשְ

ת) י(כ  יתרו שמות ׁשֶ י ׁשֵ ּכִ
ַמִים ָ ה ְיֹקָוק ֶאת ַהׁשּ ָיִמים ָעׂשָ
ל ם ְוֶאת ּכָ ְוֶאת ָהָאֶרץ ֶאת ַהּיָ
ִביִעי ְ ּיֹום ַהׁשּ ַנח ּבַ ם ַוּיָ ר ּבָ ֲאׁשֶ
ַרְך ְיֹקָוק ֶאת יֹום ן ּבֵ ַעל ּכֵ

הוּ  ׁשֵ ת ַוְיַקּדְ ּבָ ַ  ס: ַהׁשּ
ה ְטָפחֹותהִ ) ו(תהילים לט  ּנֵ

ָך י ְכַאִין ֶנְגּדֶ ה ָיַמי ְוֶחְלּדִ ָנַתּתָ
ב ל ָאָדם ִנּצָ ל ֶהֶבל ּכָ ַאְך ּכָ

 :ֶסָלה
)טז(לא  כי תשא שמות

ת ּבָ ַ ָרֵאל ֶאת ַהׁשּ ְמרּו ְבֵני ִיׂשְ ְוׁשָ
ת ְלֹדֹרָתם ּבָ ַ ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהׁשּ

ִרית עֹוָלם יִני ּוֵבין) יז( :ּבְ ּבֵ
ָרֵאל אֹות ֵני ִיׂשְ  ִהוא ְלֹעָלםּבְ

ה ְיֹקָוק ֶאת ת ָיִמים ָעׂשָ ׁשֶ י ׁשֵ ּכִ
ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ּוַבּיֹום ָ ַהׁשּ

ַפשׁ  ּנָ ַבת ַוּיִ ִביִעי ׁשָ ְ  ס: ַהׁשּ
ָרא) א(בראשית א  ית ּבָ ֵראׁשִ ּבְ

ַמִים ְוֵאת ָ ֱאֹלִהים ֵאת ַהׁשּ
 :ָהָאֶרץ

ֲעבֹור סּוָפה) כה(משלי י  ּכַ
יק ְיסֹוד ע ְוַצּדִ  : עֹוָלםְוֵאין ָרׁשָ



 ן"ד כוונת המילה סג                        מוהרסו                             קוטייל:   עז
' וזה בחי, מגלה טפח ומכסה טפח נגד עצמו' כי הוא בחי. טפח

, נגד העולם' מגלה ומכסה וכו' וכן הוא בחי. בשתים יכסה פניו
מגלה ומכסה נגד ' וכן הוא בחי. בשתים יכסה רגליו' וזה בחי

כי לפעמים הוא אצל . בשתים יעופף' וזה בחי, השם יתברך
ולפעמים הוא . הםשמגלה ומקרב עצמו אלי, מגלה' העולם בחי

ולא . שמתרחק מהם מאד, שנתכסה ונתעלם מהם, מכסה' בחי
, ואינם יכולים להתקרב אליו, די שמתרחק מהם ומתרומם מהם

עד שנתעקם ונתבלבל , אלא שנופלים עליו קושיות ותמיהות
, וקשה עליו קשיות ופליאות, מחמת שנתרחק מהם מאד, מוחם

רגלין לשון ,  יכסה רגליוובשתים' וזה בחי. מכסה טפח' וזה בחי
 ההולכים אחר העם אשר ברגליךאוכל ) אשמות י(כמו , המשכה
' הוא בחי, היינו שבההמשכה שממשיך העולם אליו. ]ב[עצתך 

כי מחמת שמוח הצדיק בעצמו . ל"כנ' מגלה טפח ומכסה וכו
כ הוא צריך להתכסות ולהתלבש עצמו "ע, א לקבל ממנו"א

שיוכלו העולם לקבל , תגלותכדי שיוכל לה, בדברים קטנים
שמה שמכסה ומתלבש , מגלה טפח ומכסה טפח' וזה בחי. ממנו
כי ,  זה הוא מגלה עצמו אליהםעל ידיש, מגלה' הוא בחי, עצמו

' ולפעמים הוא בחי. בלא זה לא היה אפשר להתגלות אליהם
שמתכסה ומתעלם מהם ונתרחק ונפלא מהם , מכסה ממש

כי ', מגלה ומכסה וכו' ות בחיי צריך להי" אצל השוכן: ל"כנ
י נגלה "כאלו כביכול הש, י"צריך לדבק ולקרב עצמו להש

צריך , י"אבל כל מה שמתקרב יותר להש. ומתקרב אליו
צריך לידע שהוא , היינו כל מה שמתקרב יותר. להתרחק יותר

כי אם יחשוב וידמה בדעתו שכבר נתקרב . י"רחוק מאד מהש
כי . ]ג [זה סימן שאינו יודע כלום, י"ויודע בידיעות הש, י"להש

כי . היה יודע שהוא רחוק מאד ממנו, י"אם היה יודע קצת מהש
הוא יודע שהוא , ויודע יותר, י"כל מה שמתקרב יותר להש

א לפה לדבר ולהסביר "וזה דבר שא. ואינו יודע כלל, רחוק מאד
שלום ) זנ' ישעי(' וזה בחי. ]ד [רא אין שיעורכי גדולת הבו, זאת
שכל מה ', ת מגלה טפח ומכסה וכובחינו, חוק ולקרובלר

יעופף , ובשתים יעופף' וזה בחי. ל"שמתקרב מתרחק כנ
של ' היינו בחינות מגלה טפח ומכסה וכו, ]ה [כתרגומו משמש

, יכסה פניו ובשתים:  ל"י כנ"שמשמש ועובד הש, השימוש
, כי פנים לשון כעס. מגלה טפח ומכסה טפח אצל עצמו' זה בחי

רצון והשגחת וגם פנים לשון . )ו( פני ילכו) שמות לג(ש "כמ
והצדיק הוא . ]ז [פניו אליך' יאר ה) במדבר ו(ש "כמ, י"הש

, והוא כמו חילוף, לפעמים מקבל על עצמו יסורין בשביל העולם
שאינו רוצה זאת , ]ח [י ההשפעה וההשגחה"שמחליף עם הש

ל עצמו ומקבל ע, ומכסה פני השגחה זו, ההשפעה וההשגחה
ואותה . כי הוא בוחר בהשפעה והשגחה רוחניות, יסורין

מגלה טפח ' וזה בחי. נתפזרה בין העולם, ההשפעה שהלכה לה

ומכסה , שלפעמים מגלה פנים של רצון והשגחה', ומכסה וכו
 :  ל"ולפעמים מכסה פנים של רצון והשגחה כנ, פנים של כעס

ביום השבת  ט)דויקרא כ(ש "כמ, ברית' ים הוא בחי הפנולחם
) השמות כ(ונאמר בהם , ברית עולם' וכו' יערכנו לפני ה

המקבלת הששה ' כ נקראת הבחי"וע:  ועשית לו מסגרת טפח
כי זה היה . הבי המטפחת) רות ג(ש "כמ,  מטפחתל"טפחים הנ

שבקשה , ופרשת כנפיך על אמתיך) שם(ש "כמ, בקשתה
אמר לה ויכ "ע. ל"הששה טפחים כנ' שהן בחי, ל"הכנפים הנ

ששה טפחים ' שהן בחי, הבי המטפחת וימד לה שש שעורים
וזאת הנמלה ,  בתוך פיהי נחש ונמלהויש: ל"שש כנפים הנ

והנחש . מחמת שהיא בתוך פיה של נחש, אין לה נייחא בוודאי
כי , והחילוק שבין הליכה לעפיפה. פעמים הולך ופעמים מעופף

הליכה הוא אבל ב, בעפיפה יוכל לעוף ולפרוח ברגע הרבה
ובכל . שהוא תנועה כבידה, כדרך ההולך, הולך מעט מעט

ובפרט כשהם נוגעים על צדיקים , הדיבורים רעים שמדברים
שיוכל , באלו הדיבורים הם עושים כנפים להנחש, וגדולים
, עושים כנפים דקדושה,  דיבורים קדושים על ידיכי. לעופף
לו הדיבורים אבל בא. ובעל כנפים יגיד דבר) קהלת י(' בבחי
והם נגד השש כנפים של הקדושה , עושים כנפים להנחש, רעים

' כ נעשה ממנו בחי"ע, ]יא [כי הדיבור יוצא מכנפי ריאה. ל"הנ
, ]יג [כי הדיבור היוצא משית עיזקאין דקנה, ]יב [ להנחש כנפים

הם אלו  והנחש  :  ל"הוא נגד השש כנפים של הקדושה הנ
ירמיה (ש "כמ. יא ואפיקורסיתהחוקרים פילוסופ, החכמים להרע

, שהם רק חכמים להרע, חכמים המה להרע ולהטיב לא ידעו) ד
ם בחינות וה.  לא יוכלוידטיבישאם ירצו להשתמש בחכמתם לה

והנחש היה ערום מכל חיות ) בראשית ג(בחינות , הנחש
שהם , עושים כנפיים להחכמים אלו, י דיבורים רעים"וע. השדה

היינו שמעופפת ומתפשטת . וף ולפרוחשיוכלו לע, הנחש' בחי
וגם . ]טו [ומזיק מאד להעולם, חכמתם ואפיקורסית שלהם בעולם

, כמו מי שיש לו שכל מעופף, הם מעופפים, בחקירותם בעצמם
אבל . ונפתח להם חכמתם מאד, היינו ששכלם מעופף במהירות

, ל"היינו שאין להם דיבורים רעים כנ, אם אין להנחש כנפיים
היינו שאין להחכמים להרע , הליכה' להנחש רק בחיאזי אין 

ואינם מעופפים , רק מה שחוקרים בינם לבין עצמן, ל"הנ
ואינם . היינו שאין מתפשט ומעופף חכמתם בעולם, בעולם

כגון תלמידיהם , רק למי שסמוך אליהם, יכולים להזיק להעולם
, כמו ההולך. אבל ברחוק מהם אינם יכולים להזיק, וחבריהם

וגם . ואינו יכול למהר למרחוק כמו המעופף, לך רק מעטשהו
היינו שאין נפתח להם , בינם לבין עצמן אין שכלם מעופף

רק , ואינם מעופפים ומהירים בחכמות שלהם, כ"החכמה כ
  וגם מה שמזיקים. כמו ההולך, חוקרים בחכמתם מעט מעט
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ג
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 ובתרלו תוקן) במדבר כד(בתקפא כתוב  
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 )ח כאן אות ו"פל( ופריו שרף מעופף )ישעיהו ל(אפעה ושרף מעופף ' בבחי 
יג
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 . ה ועתה בא וראה"ה ואי תימה מה שכתב שם המתוק מדבש ד"ד. כעין זה בהקדמת הזוהר דף העיין  

 תורה אור
ָרִפים ֹעְמִדים) ב(הו ו ישעי ׂשְ

ׁש ָנַפִים ׁשֵ ׁש ּכְ ַעל לֹו ׁשֵ ִמּמַ
ה ִים ְיַכּסֶ ּתַ ׁשְ ָנַפִים ְלֶאָחד ּבִ ּכְ
ה ַרְגָליו ִים ְיַכּסֶ ּתַ ָפָניו ּוִבׁשְ

ִים ְיעֹוֵפף ּתַ  :ּוִבׁשְ
ְוָיְרדּו ָכל) ח( יא  באשמות

ֲחוּו ִלי ּתַ ה ֵאַלי ְוִהׁשְ ֲעָבֶדיָך ֵאּלֶ
ה ְוָכל ָהָעםֵלאֹמר ֵצא ַאתָּ 

ַרְגֶליָך ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵאֵצא ר ּבְ ֲאׁשֶ
ֳחִרי ָאף ְרֹעה ּבָ ֵצא ֵמִעם ּפַ :ַוּיֵ

 ס
ּבֹוֵרא ִנוב) יט(ישעיה נז 

לֹום} \ִניב{\ לֹום ׁשָ ָפָתִים ׁשָ ׂשְ
רֹוב ָאַמר ְיֹדָוד ָלָרחֹוק ְוַלּקָ

 :ּוְרָפאִתיו
ַני) יד(שמות לג  ַוּיֹאַמר ּפָ

 :ךְ ֵיֵלכּו ַוֲהִנֹחִתי לָ 
ָניו) כה(במדבר ו  ָיֵאר ְיֹדָוד ּפָ

ךָּ   :ֵאֶליָך ִויֻחּנֶ
יֹום) ח(כד אמור ויקרא  ּבְ

ת ַיַעְרֶכּנּו ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ ת ּבְ ּבָ ַ ַהׁשּ
ֵני ִמיד ֵמֵאת ּבְ ִלְפֵני ְיֹדָוד ּתָ

ִרית עֹוָלם ָרֵאל ּבְ  :ִיׂשְ
)כה(כה תרומה שמות 

ֶרת ֹטַפח ָסִביב יָת ּלֹו ִמְסּגֶ ְוָעׂשִ
ְרּתֹוְועָ  יָת ֵזר ָזָהב ְלִמְסּגַ ׂשִ

 :ָסִביב
ַוּיֹאֶמר ָהִבי) טו(רות ג 

ר ָעַלִיְך ְוֶאֳחִזי ַחת ֲאׁשֶ ְטּפַ ַהּמִ
ׁש ָמד ׁשֵ ּה ַוּיָ ָבּה ַוּתֹאֶחז ּבָ
ֹבא ת ָעֶליָה ַוּיָ ׁשֶ ֹעִרים ַוּיָ ׂשְ

 :ָהִעיר
ַוּיֹאֶמר ִמי ָאּתְ) ט(רות ג 

ַוּתֹאֶמר ָאֹנִכי רּות ֲאָמֶתָך
יּופָ  ּתָ ְכָנֶפָך ַעל ֲאָמְתָך ּכִ ַרׂשְ

ה  :ֹגֵאל ָאּתָ
ֲעָך ֶמֶלְך) כ(קהלת י  ַמּדָ ם ּבְ ּגַ

ְבָך ּכָ ל ּוְבַחְדֵרי ִמׁשְ ַקּלֵ ַאל ּתְ
י עֹוף יר ּכִ ל ָעׁשִ ַקּלֵ ַאל ּתְ
ַמִים יֹוִליְך ֶאת ַהּקֹול ּוַבַעל ָ ַהׁשּ

ָנַפִים  ָנַפִים{\הּכְ יד} \ּכְ ָברַיּגִ  : ּדָ
יכִּ ) כב(ירמיה ד  י ֱאִויל ַעּמִ

ִנים ְסָכִלים אֹוִתי ֹלא ָיָדעּו ּבָ
ה ֲחָכִמים ה ְוֹלא ְנבֹוִנים ֵהּמָ ֵהּמָ
ה ְלָהַרע ּוְלֵהיִטיב ֹלא ֵהּמָ

 :ָיָדעוּ 
ָחׁש ָהָיה) א (בראשית ג ְוַהּנָ

ר ֶדה ֲאׁשֶ ָ ת ַהׂשּ ָערּום ִמּכֹל ַחּיַ
ה ְיֹדָוד ֱאֹלִהים ַוּיֹאֶמר ֶאל ָעׂשָ

ה ַאף כִּ  ָ י ָאַמר ֱאֹלִהיםָהִאׁשּ
ן  :ֹלא ֹתאְכלּו ִמּכֹל ֵעץ ַהּגָ



 . עח      ן "               מוהרמילה סג  בא אל פרעה סדהכוונת סוד קוטי             י ל         
שאינו מעופף ונכנס , הליכה' הוא רק בבחי, לאחרים בחכמתם

אבל אינו , רק שנדבק קצת להמוח, בעומק לתוך המוח והלב
ו כנפים "אבל כשיש להם ח. נכנס בעומק לתוך הלב והמוח

וגם מזיק , ל"אזי שכלם מעופף כנ, ל"מדיבורים רעים כנ
וגם , כמו המעופף שמעופף בשעה אחת למרחוק, למרחוק
פף חכמתם המשובשת ונכנס ונדבק בהמוח והלב בעומק שמעו

הוא בחינות ,  המונח בתוך פי הנחשוהנמלה: גדול מאד
. ובעל מדות טובות, שהוא חכם הישר והצדיק, חכם הדור

אזי , ומחמת שהוא חכם גדול דקדושה ונכנס באלו החכמות
אז , לחקור באלו החכמות, כשאלו החכמים נכנסים בחקירתם

היינו עם , ויש לו מלחמה גדולה עמהם, ול מאודיש לו צער גד
כי מתגברים עליו מאד בלבולים ואמונות . ל"הנחש הנ' בחי

, שמתגבר עליו בטחון בוגד, מבטח בוגד' והוא בחי, אכזביות
. ות כוזביותאמונ' שזהו בחי, שאינו בטחון שלם ואמת כראוי

, ]ב[ שן רועה ורגל מועדת מבטח בוגד) המשלי כ(וזהו בחינות 
,  את החכםשן רועההיא בחינות מבטח בוגד היינו שזה ה

כי מחמת שהוא חכם ונכנס . ל"שהוא הנמלה שבתוך פיה כנ
 גמתגברים עליו אלו הבלבולים והאמונות כזביות', בעבודת ה

ובין כשהנחש :  וצריך לו תמיד מלחמה גדולה עמהם, ביותר
רק . ולהיש לו צער גדול ומלחמה גד, ובין כשהוא מעופף, הולך

ואין לו שום . צערו גדול יותר מאד, שבוודאי בעת העפיפה
רק שיש ממוצע . בין כשהוא מעופף, נייחא בין כשהוא הולך

והוא בעת שפוסק העפיפה ומוריד , בין ההליכה ובין העפיפה
כדרך המעופף בעת שרוצה , למטה עצמו מן העפיפה ממעלה

כי , ל נייחא"ואזי יש להנמלה הנ, לשלשל ולהוריד עצמו למטה
כי יש כמה עתים שהחכמים , היינו. אזי אינו הולך ואינו מעופף

ואז יש נייחא , כגון בעת שינה ואכילה, נייחים ואינם חוקרין
 'יכי החכם הוא בח. הנמלה שבתוך פיה' להחכם שהוא בחי

כי , לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם) משלי ו(ש "כמ, נמלה
סוד מה  וזה :   אל העם' ה החכם מלמד דעת ודרכי הז

מאן הוא נחש דפרח ) זוהר משפטים דף צה( הסבאשאמר 
בין כך ובין כך אית נייחא לחד נמלה , באוירא ואזיל בפרודא

, דפרח באוירא. ל"היינו בחינות הנחש הנ. דשכיב בין שינוי
 דיבורים רעים שנעשה על ידי, היינו.  האויריםעל ידי, שפריחתו

ות היינו שאין לו רק בחינ, בפרודאואזיל . לו מהם כנפים
ואין להנחש כנפים , דקונוכשכנפיים דקדושה הם כת, הליכה

,  ואזיל בפרודאוזה. הליכה' אזי אין לו רק בחי, מדיבורים רעים
היינו בחינות , וכנפיהם פרודות מלמעלה ]ה[)יחזקאל א(בחינות 

כי . שאין לו רק בחינות הליכה, אזי ואזיל. כנפי הקדושה
פשית להמחקרים חכי הבחירה , ות הליכה יש לו תמידבחינ

, ל"הנ' רק שאין יכולים לעופף בבחי, לחקור בכל עת שירצו
הליכה ' ואין להם רק בחי, פים מדיבורים רעיםנכשאין להם כ

צע בין ההליכה והממ' היינו בחי, בין כך ובין כך:  ל"כנ
יכה שהוא בין ההל, וזה נקרא בין כך ובין כך, ל"והעפיפה כנ

:  ל"ואזי יש לה נייחא להנמלה דשכיב בין שינה כנ, והעפיפה
שהם , היינו שאלו המחקרים,  בפרודאוםושארי בחבורא וסי

חכמתם וחקירתם , ל" שהם בחינות הנחש כנ,]ז [חכמים להרע
, ת מהמחובריםלֶ חֶ תְ  חקירתם מַ חלתישתח, שארי בחבורא, הוא

ת חכמתם שמסתיימ, וסיים בפרודא. מחיבור חומר וצורה
להתחיל מחיבור , כי כן דרך כל חקירתם. בשכליים הנפרדים

מתחילה מחומר , ועולים ממדריגה למדריגה, החומר והצורה
, כ מחומר וצורה של הדקים יותר"ואח, וצורה של הגשמיים

עד שמגיעים ומסיימים , כ מחומר וצורה של עילה ועלול"ואח
, ושייתורוצים להשיג בחקירתם האנ. בשכליים הנפרדים

הם רוצים , כידוע להמחקרים בעצמן, המוטעת והמשובשת
 יםשכלטאת , מחיבור חומר וצורה, הללוי חקירותם "להשיג ע
    :א וסיים בפרודארוזה שארי בחבו, נפרדים

אל משה בא אל פרעה כי ' ה ויאמר יא]י[סד 
 הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו למען שתי אני

אזני בנך  ולמען תספר ב:אותותי אלה בקרבו
ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת 

. 'וכו' אותותי אשר שמתי בם וידעתם כי אני ה
  ]:יב[ בגבולך ארבה הנני מביא מחר

כי רצה , מחמת רחמנותו ברא את העולם ת"כי השי א
ואם לא היה בריאת העולם על מי היה , ]יג [לגלות רחמנותו
האצילות כ ברא את כל הבריאה מתחילת "וע. מראה רחמנותו
כדי להראות ,  המרכז של עולם הגשמי]יד [עד סוף נקודת

לא היה מקום ,  לברוא את העולםטוי"וכאשר רצה הש. רחמנותו
, כ צמצם את האור לצדדין"ע. ס"לבוראו מחמת שהיה הכל א

בתוך החלל הפנוי ו.  הצמצום הזה נעשה חלל הפנויעל ידיו
ש "כמ(שהם בריאת העולם , הזה נתהוו כל הימים והמדות

וזה החלל הפנוי היה מוכרח לבריאת ). ]טז [ח בתחלתו"בע
כי בלתי החלל הפנוי לא היה שום מקום לבריאת . העולם

א להבין ולהשיג "וזה הצמצום של החלל הפנוי א. ל"העולם כנ
כי . יש ואין,  הפכיםכי צריך לומר בו שני. ]יז [א לעתיד לבא"כ

, שכביכול צמצם אלקותו משם, י הצמצום"החלל הפנוי הוא ע
, כי אם לא כן אינו פנוי והכל אין סוף, ואין שם אלקות כביכול

בוודאי , יחתויאבל באמת לאמ. ואין מקום לבריאת העולם כלל
 אין שום דבר בלעדי יטכי בודאי, כ אלקות"כ יש שם ג"אעפ
חלל הפנוי עד לעתיד ' שיג כלל בחיא לה"כ א"וע. ]כ [חיותו
  :לבא
יש אפיקורסית שבא . ]כב [אפיקורסיתכאמיני  שנישיש  ודע ב

ודע מה שתשיב ) ב"אבות פ(ועליו נאמר , מחכמות חיצוניות
כי זאת , כי האפיקורסית הזאת יש עליה תשובה. לאפיקורס

  האפיקורסית בא מחכמות

 

                                               
א
  כוזביות- מתרלו , כזביות- ותרלדר"דפו 
ב
 ן כז"ובחיי מוהר' ח אות ז"בענין רגל מועדת עיין פל 
ג
   כוזביות-מתרלו ,  כזביות-בתרלד 
ד
  כתיקונו-ר כתקונו מתרצו "דפו 
ה
   פרושות לעופף-ק פרודות "ש רד"ע 

ו
 )ל"כלשון הזהר הנ( וסיים –מתרלו ו ,וסיום - ותרלדר"דפו בגם 
ז
 ל"כב הנ' כ ירמיהו ד"לשה 
ח
  שתחלת- מתרצו , שתחילת-ר"דפו 
ט

ע כי אינו רק שינוי "וצ(,   שכליים-מתרלו ,  שכלים- ותרלדר"גם בדפו 
  )ְשָכִלים, בכתיב מלא או חסר אלא שינוי בניקוד ִשְכִלִיים

י
רק , אינה לשון רבינווהיא תורה זו מרה לא ידוע מתי והיכן נא 

והוא נדפס בסוף ^ י של תורה זו "ת את הכת"בשנת תקפד קיבל מוהרנ
 . הספר

                                                        
יא
  טור ג עיין לעיל סוף תורה נה107ר נדפס בצילום "תורה סד בדפו 
יב
 'ד' ב' פסוקים א' שמות י*  
יג

וספר מבוא שערים . ה אוף הכי"ד: מ פנחס רנז"עיין זוהר רע 
רחמנותו היא הוא בעצמו כי שם הויה הוא השם של ( בתחילתול "להאריז

  )רחמים והוא שם העצם
יד

ראשית נקודת '  ועין לקמן אות ה.'ין לעיל תורה נד אות בעי 
    ועייש מפתחי שערים נקודה דייקאהבריאה 

טו
  ת" השי- מתרצו ,י" הש-ר"דפו 
טז

ילת עיין עץ חיים תחילת שער הכללים ובתחילת אוצרות חיים ותח 
 מבוא שערים

יז
השגתו העצומה חכמתו העמוקה ושהיא לו ' ה ברכת השחר ג"לקעיין  

למחלוקת גם ואולי כוונתו  .א ליישב סתירה זו"של רבנו שגילה לנו שא
  הידועה אם הצמצום כפשוטו או לא

יח
   לאמתו-מתרצו  

                                                        
יט
   בוודאי- מתרצו . בודאי-ר"דפו 

כ
ועיין שומר אמונים '  כולית אתר פנוי מניה ו: עין תיקון נז דף צא 

. ש מאות לד"הקדמון לרבי יוסף אירגס ויכוח שני אות מג גם עי
 . א"לימודי האצילות לרבי ישראל סרוג סוד הצמצום תחילת ח

כא
ח שבא "שני מיני כפירות באלקים חיים יש כופר בא – ר הגרסא"בדפו 

  מחכמות 
כב
 . 'לעיל תורה סב אות בעין  

 תורה אור
ן ֹרָעה ְוֶרֶגל) יט(משלי כה  ׁשֵ

יֹום מּוָעֶדת ִמְבָטח ּבֹוֵגד ּבְ
 :ָצָרה

ֵלְך ֶאל ְנָמָלה) ו (משלי ו
  :ָעֵצל ְרֵאה ְדָרֶכיָה ַוֲחָכם

ּוְפֵניֶהם) יא(יחזקאל א 
ֻרדֹות ִמְלָמְעָלה ְוַכְנֵפיֶהם ּפְ
ִים ֹחְברֹות ִאיׁש ּתַ ְלִאיׁש ׁשְ
ִוּיֵֹתיֶהָנה ִים ְמַכּסֹות ֵאת ּגְ ּתַ  :ּוׁשְ

י) כב(ירמיה ד  י ֱאִויל ַעּמִ ּכִ
ִנים ְסָכִלים אֹוִתי ֹלא ָיָדעּו ּבָ
ה ֲחָכִמים ה ְוֹלא ְנבֹוִנים ֵהּמָ ֵהּמָ
ה ְלָהַרע ּוְלֵהיִטיב ֹלא ֵהּמָ

 :ָיָדעוּ 
 

 תורה סד
ַוּיֹאֶמר ְיֹקָוק) א(י  בא שמות

י ְרֹעה ּכִ ה ּבֹא ֶאל ּפַ ֶאל ֹמׁשֶ
י ֶאת ִלּבֹו ְואֶ  ְדּתִ תֲאִני ִהְכּבַ

ִתי ֹאֹתַתי ֵלב ֲעָבָדיו ְלַמַען ׁשִ
ִקְרּבוֹ  ה ּבְ ּוְלַמַען) ב( :ֵאּלֶ

ְנָך ָאְזֵני ִבְנָך ּוֶבן ּבִ ר ּבְ ַסּפֵ ּתְ
ִמְצַרִים י ּבְ ְלּתִ ר ִהְתַעּלַ ֵאת ֲאׁשֶ
י ָבם ְמּתִ ר ׂשַ ְוֶאת ֹאֹתַתי ֲאׁשֶ

י ֲאִני ְיֹקָוק ם ּכִ י) ד( :ִויַדְעּתֶ ּכִ
לֵּ  ה ְלׁשַ יִאם ָמֵאן ַאּתָ ַח ֶאת ַעּמִ

ה ִהְנִני ֵמִביא ָמָחר ַאְרּבֶ
ְגֻבֶלךָ   :ּבִ
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  כוונת המילה כוונת המילה מאמר מאמר 
  קוטי מוהר"ן קוטי מוהר"ן י י מספה"ק למספה"ק ל

 א

 

 אמירת התורהומקום זמן 
נאמרה   זו  אדרתורה  שנת   בחודש 

אחרי סוף  ב  )חי"מ(  התקס שבת  ליל 
אפרים  שלמה  בנו  של  זכר  השלום 
משפטים  כמה  מפיו  לזרוק  התחיל 
כל   בהם  שרמוז  ואמר  הברית  מעניין 

מילה כל    )חי"מ(  כוונות  והשלים 
למחרת  הת התורה  י נלפפלה(  )אחרי 

 סעודת שחרית. 

 

 פתיחה
בזוהר משפטים  כדאיתא ,את רבי יוסי  ( הנדמה לסוחרצדיק נסתר )טיעא התורה זו היא ביאור שאלה ששאל 

ו תשאל לעיל בתורה סב ביאר רבינו את שאלתו האחרונה שם, ובתורה זו מבאר ו  .הנקרא סבא דמשפטים .צה
 ראשונה שם. ה

ומבואר   רמז ובהמשך מבאר עפ"ז את הזוהר הנ"ל.מצוות המילה בדרך   רמז רבנו כל כוונותבתחילת התורה מ
 .\ב/ ת והערלה הם האמונה וכפירהשהברי

 

 קוטי הלכות לי
 'ד סימני עוף טהור   'עדף   'יו"ד  א
 דגים א  דף עא   'איו"ד 

 יו"ד ב' דף קלה: שילוח הקן ה' 

 

 שיחות השייך לתורה זו 
-לה של בנו הקדוש שלמה אפרים ִזְכרֹונוֹ מי-סי' ס"ג, נאמר בשבת שקודם הברית"סוד כוונת המילה", )ליקו"מ ח"א(    מאמר

 מוהר"ן, סימן נט; וכ"ה בסכ"ז דלהלן(.  -חודש ניסן, תקס"ה: )חיי-ִלְבָרָכה, שנולד סמוך לראש
בנו   ת שחרית, בשבת שקודם הברית מילה של התורה שבסימן ס"ג המתחלת: "סוד כוונת המילה", נאמרה בבוקר קודם סעוד

ִזְכרֹונוֹ  אפרים  שלמה  פנים -הקדוש  לקבל  שבאו  העולם  רוב  שיצאו  ואחר  ניסן.  חודש  לראש  סמוך  תקס"ה  שנת  ִלְבָרָכה, 
כנהוג, שנקרא שלום זכר, ומעשה שהיה כך היה: אחר שיצאו ההמון עם, נשארנו אנחנו עומדים לפניו, בתוך כך הסתכל על  

על פני המנעל. ענה ואמר: "המנעל   ין: "פידעשווי", נתעקמה הרבה לפניושלי שנתעקם מאוד, היינו שהעקב שקורהמנעל  
הנעל שלך    שלך הוא דומה כמי שטופחין בפנים" ! )ואמר בזה הלשון אשכנז: "דיין שיך האט אפנים, וויא אפאטש אין פנים" 

ריו אינם פשוטים, ובודאי  אנחנו בודאי היינו מאמינים שכל דב  כך שתק מעט. והנה-(. ואחריש לה פנים כמו סטירה בפנים
כך ענה ואמר: "שיחות חולין שלנו" ! ואמר בלשון  -ין גדולים,. וכמבואר ב)ליקו"מ ח"א( סימן מ"ב, עיין שם. אחריש בהם רז

! ודחק תיבת "אונזער". יאמר לי איזה מקובל איך בהווע רטיל הזה כלולים כל  אשכנז בזה הלשון: "אונזער שיחות חולין" 
לזרוק מפיו הקדוש בחן קדוש ונורא, ואמר: "יש וטפח לו על פניו, ויש  ה, ומה שהוא גבוה מכוונות. והתחיל  הכוונות של מיל

רבותינו מאמר  והזכיר  בסנדלו".  לו  חבירו,  -ִזְכרֹוָנם-וטפח  מעוברת  לענין  שם,  שאמרו  סנדל,  לענין  מ"ב.(  )יבמות  ִלְבָרָכה 
יעש וטפח  גזירה שמא  ְוכּו' כמי שבא  ְוכּו'. גם הזכיר מה שאה סנדל, למשל  פניו  )נדה  לו על  זכרונם לברכה  מרו רבותינו 

סודות   שיש  מרומז  הענינים  אלו  ובכל  פ"א(.  שבת  )ירושלמי  לסילותא"  עקב  ענוה  שעשתה  "מה  ְוכּו',  איש  דרוסת  כה:(: 
כל זה ענין מילה שהוא  ה נוגע לענין פגם הברית ותיקונו, שהתורה בענין העקב והסנדל, ובענין טפחו בפניו שהזכיר, וכל ז

רתיקון הברית   ְזּכָ ר-ְלֵעיל למשכיל. ואחר-כמובן מכל ַהּנִ ְזּכָ ְלֵעיל, ועדיין אין -כך ענה ואמר כל התורה המבוארת בסימן ַהּנִ
ר ְזּכָ דרך רמז והתנוצצות. ובכל זה ראינו  ְלֵעיל לא אמר בביאור קשר העניינים, רק הכל ב-אתנו יודע עד מה. וגם התורה ַהּנִ

ב איך  יתברך,  הבורא  גבורות  יראנו  בעינינו  יתברך  והשם  כאלה.  סודות  מלובשים  האמיתיים  הצדיקים  של  שיחה  דברי 
 נפלאות שנזכה להבין כל זה בשלמות:

  

ִזְכרֹונוֹ  רבינו  ר-אמר המעתיק: שמעתי, שאחר שאמר  ְזּכָ ַהּנִ כוונת המילה  סוד  כך -ְלֵעיל, שאלו אותו אחר-ִלְבָרָכה מאמר 
כך.  -כך, וגם קשר המאמר אינו מובן כל-י קצת דברים אינם מובנים שם כלשי שלומינו איזה שאלות במאמר זה, כקצת מאנ

ִלְבָרָכה: "מי חייב לכם שאין לכם השגה וידיעה בענינים דקים ורוחניים". ובלשון אשכנז: "ווער איז  -השיב להם רבינו ִזְכרֹונוֹ 
 כ"ז(.  מוהר"ן-חיי  -אין איידילקייט": )ולדיג אז איהר האט ניט קיין ידיעה אייך ש

 
ִזְכרֹונוֹ  אפרים  שלמה  בנו  של  מילה  הברית  קודם  גדולתו -בלילה  מענין  הרבה  עימנו  ודיבר  הרבה  עימנו  ישב  אז  ִלְבָרָכה 

אפשר לדבר מזה. כי גם  -. ואיואמיתת הפלגת מעלתו. ושמענו אז כמה דברים ואמר אז שקשה להכניס בלב ענין גדולתו

 
 ב תשע תמוז ' טא' עד  א

 ותורה ד' תנינא אות ו'   תורה יט תנינא   ועיין  ב 
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שהפאחרים   מה  וכל  כאלו.  לשונות  כך  גםאומרים  השני  אומר  לדבר  יכול  דמשער -ה  מה  כפום  חד  כל  רק  אבל  כך.  כן 
 שם, סימן רס"א(.  -בליביה יכול להבין קצת היכן נקודת האמת לאמיתו, והבן: )

 
 ֶּׁ יחֹות )ִסיָמן צ"ח( ש  ַהּשִ ֹבָאר ּבְ ּמְ ֶּׁ ְך ְלַמה ש ּ ּיָ ַ ִחיַנת ִעּבּור וְ ש  ף ִהיא ּבְ ִחיַנת ֵלָדה. ְוָאזַהחֹרֶּׁ ח    ַקִיץ הּוא ּבְ ּכַ ְ יָחה ִנְפָלָאה ְוִנש  נּו שִֹ ר ִעּמָ ּבֵ ּדִ

יָחה ז י שִֹ ֵמש  ּוָבא, ּכִ ְ ָהָיה ְמַמש  ֶּׁ ִיץ ש  ר ָאז ֵמִעְנַין ַהּקַ ּבֵ ּדִ ֶּׁ ֲאִני זֹוֵכר ֲעַדִין הּוא, ַמה ש ּ ֶּׁ ימֵ ָהרֹב, ּוַמה ש ּ ֵעת  ֹו ָהְיָתה ּבִ ַסח ּבְ ם ּפֶּׁ י ִניָסן קֹדֶּׁ
הָ  ֶּׁ לֹמֹש  ְ ש  נֹו  ּבְ ל  ֶּׁ ש  ִרית  ַהּבְ ּכ  ָיה  ָמִחים  ַהּצְ ְוָכל  ִבים  ָהֲעשָֹ ל  ּכָ ף  חֹרֶּׁ ּבַ ֶּׁ ש  ָאז  ר  ְוִדּבֵ יָלה,  ַלּמִ י  ִ ִליש  ְ ש  יֹום  ּבְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ְפַרִים  אֶּׁ ם  ה  ּלָ

ְבִחיַנת ִמ  ף ְוֵהם ָאז ּבִ חֹרֶּׁ ֵטל ּכָֹחם ּבַ י ּבָ לָּ ֵמִתים ּכִ ִיץ ּכ  א ַהּקַ ּבָ ֶּׁ ֱחִיים. ְואָ יָתה, ּוְכש  ה ם ִנְתעֹוְרִרים ְונֶּׁ דֶּׁ ּשָ ּיֹוְצִאים ָלשֹּוַח ּבַ ֶּׁ ש  ה ּכְ ז טֹוב ְוָיפֶּׁ
ְתִחיִלים ִלְחיֹות ָאז וְ  ה ַהּמַ דֶּׁ יַח ַהּשָ ל שִֹ ַרְך. ְוָאז ּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ה ְוִכּסּוִפין ְלַהש ּ ה ּוְתִחּנָ ִפּלָ יָחה זֹו ּתְ לָּ שִֹ תוֹ ִלְצמַֹח ּכ  ְך  ם ִנְכָסִפים ְוִנְכָלִלים ּבְ

יָחתֹו, ְוהֶּׁ  תֹו ְושִֹ ִפּלָ ָאר ִעְנָיִנים: )ּתְ ְ ש  ִעְנַין זֶּׁה ְועֹוד ּבִ יָחה ִנְפָלָאה ּבְ שִֹ  (. ושיחות הר"ן צח בע חי"מֱאִריְך ָאז ּבְ
 

ר ְזּכָ ִלְבָרָכה -נוֹ ִלְבָרָכה ורבינו ִזְכרוֹ -ְכרֹונוֹ ְלֵעיל סמוך לראש חודש ניסן נולד בנו הקדוש ְוכּו' שלמה אפרים זִ -בשנת תקס"ה ַהּנִ
ִזְכרֹונוֹ כיבד אותי במצוות פר ִלְבָרָכה בעצמו היה סנדק וחיתוך. ומה שהיה נעשה אם היה התינוק הזה -יעה אצלו. ורבינו 

אי בחיים  יום שנו-נשאר  למחרתו אחר  תיכף  באנו אליו  ואנחנו  ומעט קצת כתוב אצלנו ברמז בעלמא.  לד  אפשר לבאר. 
ר ְזּכָ ַהּנִ הקדוש  שנימוְלֵעיל  -הילד  עד  השבוע  וכל  בשבת  שם  אחרוהיינו  וגם  העת  -ל.  ובאותו  למילה  שלישי  יום  עד  כך 

שמענו ממנו תורה הרבה ושיחות נפלאות ונוראות מענין היצר הרע שיש כמה בחינות ביצר הרע ְוכּו'. וקצת מהם נכתבו  
פניו מאוד. ואמר המנעל שלך דומה לי דברי צחות על המנעל שלי שנעקם לונדפסו. ואז באותו השבת כשעמדנו לפינו אמר 

כך ענה ואמר שיחות חולין שלנו )כמפליג בשבח שיחות חולין שלו( איזה מהצדיקים  -ו מי שטופחין לו על פניו. ואחרכמ
כך התחיל לזרוק -ואחריוכל לומר לי איך בדברי צחות האלו שקורין ווערטיל יש בו כל כוונות המילה ולמעלה מהכוונות.  

מתוך   וטפחו  דיבורים  יש  הלא  ואמר  וענה  הקדוש  רבותינופיו  ואמרו  בסנדלו  לו  וטפח  פניו  על  סנדל -ִזְכרֹוָנם-לו  ִלְבָרָכה 
כך התחיל לומר התורה הנדפסת בסימן ס"ג: "ברית נקרא בלשון תרגום אמה" ְוכּו'. ומי -ממאי הווה ְוכּו', משל ְוכּו'. ואחר

ַהנִּ שלא היה אז   ראיך נתגלה התורה הזאת מדיבור  נין. ומי שהיה אז ראה בעיניו גדולת  אפשר לצייר לו הע-ְלֵעיל אי-ְזּכָ
הבורא יתברך וגדולת התורה וגדולת הצדיקים האמיתיים. איך כל שיחתם ותנועתם תורה גבוה. שראינו בעינינו שבדיבור 

סוד כוונת המילה.   תורה גבוה ונסתרה כזאת שכלול בה כלבעלמא שקורין ווערטיל שאמר על המנעל שלי היה כלול בו  
כן אין מי שישיג אותה היטב כי היא -כך על זה, גם-אמר בעצמו ובאמת גם התורה הנוראה שגילה אחרויותר מזה כאשר  

ימי חייו הקדושים  וכל  גבוה מאוד. כדרכו בקודש שזאת התורה לא ביארה היטב רק ברמז בעלמא כמבואר למעיין שם. 
ים את חכמתך אשרינו שזכינו לזה זה חלקינו  ואשרי אנשיך העומדים לפניך והשומע  יינו רגילים תמיד לומר. אשרי עבדיךה

 ימי מוהרנ"ת, סימן ה'(.   -מכל עמלינו: )
 

וד ִלְבָרָכה. כי היה לו חולי ההוסט אז והזהיר אותי מא-והזהיר אותי אז להתפלל על הילד היקר שלו שלמה אפרים ִזְכרֹונוֹ 
רי כשמסרתי זה הספר ליד האנשים ַהנִּ להרבות בתפילה עבורו. ואמר ידעת ְלֵעיל שיקחו עצמם ויתגברו על התינוק הזה  -ְזּכָ

ר ְזּכָ ר-)היינו המקטרגים( וגם האיש שמסרתי הספר ַהּנִ ְזּכָ ְלֵעיל( הזהרתיו מאוד מאוד  -ְלֵעיל לידו )היינו אחד משני אנשים ַהּנִ
הספר לידו  שמסרתי  ולהעתי  בעת  להתפלל  נזהר  שיהיה  ה'  רלמען  ְזּכָ ַהּנִ התינוק  על  וב-ר  התגבר ְלֵעיל  הרבים  עוונותינו 

ר ְזּכָ  חיי מוהר"ן, סימן קע"ז(.   -ְלֵעיל: )-הקיטרוג עד שנסתלק באותו קיץ התינוק ַהּנִ
 

ּיוֹ  ֶּׁ ּסֹוֵבר ש  ֶּׁ ש  זֶּׁה ַהְיינּו: ּכְ לּוי ּבָ זֶּּׁה ּתָ ֶּׁ , ש  דֹוש  יו ַהּקָ י ִמּפִ ָגתֹו יִ ֵהַבְנּתִ ָ ַהש ּ ּבְ הּו  ֶּׁ מֹו, ַעלֵדַע ַמש ּ ְ ַרְך ש  ל ה' ְוֵכן  זֶּׁה ה-ְיֵדי-ְתּבָ ֹוֵרס ַלֲעלֹות אֶּׁ
יָלה" )ליקוטי מוהר"ן ח"א, סימן סג(: ) ַנת ַהּמִ ּוָ ְתִחיל "סֹוד ּכַ ַמֲאַמר ַהּמַ ן ּבְ ְך, ְוַעּיֵ ליקו"ה או"ח ח"ג, הל' סוכה א,ב; מובא    -ְלֵהפֶּׁ

 בשיש"ק ח"א, סעיף ס"א(. 
 

ח מוהר"ן  שבליקוטי  ס"ג  לתורה  ששמעתישייך  מה  כפי  שהבנתי,  מה  כפי  שתי   "א.  שיש  משם,  לנו  היוצא  הקדוש,  מפיו 
בחינות בשמירת הברית: בחינה אחת כפשוטו, שצריך להיות שומר הברית ולקדש ולטהר עצמו מבהמיות, מרע הכולל, עד  

הבהמית להתאוה  יהיה  שלא  בשלמות,  לגמרי  קדוש  להיות  ג  שיזכה  וכפי  לא,  כלל  כלל,  בו  אחיזה  קדושתו שום  ודל 
. אבל יש עוד בחינה ב', שאפילו מי שהוא קדוש מאוד בתכלית השלמות ודעתו שלם מאוד לגודל ופרישותו, כן גודל דעתו

קדושתו, אזי צריך לשמור דעתו ושכלו מאוד, שלא יהרוס לעלות אל ה', שלא ליכנוס לפנים ממחיצתו, שלא לצאת מגבול 
 דגים א,א; מובא בשיש"ק ח"א, סעיף ע"א(. ליקו"ה יור"ד ח"א, הל'  -ם הדעת: )ושה, שזה בחינת פגם הברית, שהוא פגהקד

 
ִלְבָרָכה )סימן ס"ג, וסימן קמ(. שמוח הצדיק הוא  -פי המובא בדברי רבינו ִזְכרֹונוֹ -ִלְבָרָכה על-היה אומר רבי לוי יצחק ִזְכרֹונוֹ 

ועל ְוכּו',  מאוד  עד  אי -גבוה  שכמו  -כן  בעצמו.  ממנו  לקבל  שכל אפשר  האמת  את  ולדעת  להבין  לנו  יש  רבינו    כן  ענין 
בעצמו, וזכותו והשגתו הוא עד אין סוף ממש עד שאין לנו בו שום השגה. וכל מה שכתב ואמר בספריו כמו ליקוטי מוהר"ן  

מאור   מעט  אנו  אף  שנבין  כדי  אורו,  לעצם  לבושין  ורק  אך  הינם  מעשיות  לגמרי  וסיפורי  נבדל  הוא  אורו  עצם  אבל  זה. 
ואממ התנאים  דברי  כל  הם  וכך  דבריהם  השגתנו,  וכל  וכלל,  שום השגה כלל  בהם  לנו  הקדושים שאין  והצדיקים  וראים 

ִזְכרֹונוֹ  -ותורתם הם רק לבושים לאור עצמותם, שזה בחינת שמש ולבנה שהוא בחינת רב ותלמיד, כמבואר בדברי רבינו 
א והלבנה  וִלְבָרָכה.  כאספקלריא  אלא  אינה  מאירה  שהיא  האדף  זה  הוא  וכסיל  השמש,  מאור  שאור בבואה  שחושב  ם 

הלבנה היא אור עצמית ושרשית, כי אינה אלא לבוש וכלי מחזיק מעט דמעט מאור הגדול של השמש. וזה שאמרו רבותינו 
שי-זכרונם היינו  לבנה".  כפני  יהושע  ופני  חמה  כפני  משה  "פני  ע"ה.(:  )ב"ב  עצמו  לברכה  שהוא  לנכון  היטב  יהושע  דע 
ורק כלבבהש אינו אלא אך  רבו  הזו שהבין שאינו אלא כהלבנה וואה למשה  ורק משום הכנעתו הגדולה  נגד החמה,  נה 

-כך בקדושת רבו. וכמו שבשמש עצמו אי-המקבלת מהשמש, ואין לה אור עצמי כלל, משום כך זכה והבין והתעלה כל
עינו, יכהה  כדי שלא  להביט  רבו, שמאיר  אפשר  להרהר אחר  אסור  כן  )  כמו  ממש:  סוף  אין  אור  ח"ו  -בו  סעיף  שיש"ק   ,

 ער"ב(.
 

דות המנעל שלו שנתעקם העקב על פניו שהוא דומה וִלְבָרָכה, א-רבי נתן ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה להרב  -לענין שאמר רבינו ִזְכרֹונוֹ 
פני על  אותו  נראה שהוכיח  מפשוטו  ְוכּו';  בפנים  כברכמו שטופחין  כי  כזה.  במנעל  הולך  הוא  למה  מה שהקפידו   ו,  ידוע 
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ִלְבָרָכה )שבת קכט. קנד.(: "לעולם ימכור אדם כל  -ִזְכרֹוָנם-ברכה על ענין המנעלים )כמו שאמרו רבותינול-רבותינו זכרונם
ילך במנעלים  חכם ל-חכם הקפידו ביותר, ואמרו, שאין לו לתלמיד-מה שיש לו ויקח מנעלים לרגליו. בפרט לענין תלמיד

פל"ח תו' זו,    -ִלְבָרָכה על זה קצת: )-ן הקפיד גם רבינו ִזְכרֹונוֹ כ-כדי שלא יתבזה בפני ההמון(. ועל  מטולאים בשוק, וכל זאת
 ס"ב, דף ל"ו: טו"א; מובא בשיש"ק ח"א, סעיף רי"ג(.  

 
', ן, וסימן לדבר: "לך אל נמלה" ְוכוּ ידי זריזות זוכה להיות רועה נאמ-ידוע מה שמבואר בספר "המדות" )אות זריזות( שעל

יוכתיב "משם רועה אבן ישראל" סופ ֵ לֹוֵמנּו הזקנים, שענין זה אמר רבינו  -י תבות נמלה. ושמעתי מאנשים נאמנים מַאְנש  ְ ש 
ִזְכרֹונוֹ -ִזְכרֹונוֹ  נתן  רבי  בפירוש על הרב  ופעם אחת התפעל  -ִלְבָרָכה  כידוע.  גדול מאוד  זריז  ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה, שהיה  -רבינו 

ִלְבָרָכה, מנהיג ורועה ישראל, -שבודאי יהיה הרב רבי נתן ִזְכרֹונוֹ  -אז    זריזותו הגדולה והנפלאה, ואמר עליוִלְבָרָכה מאוד מ
ר ְזּכַ ּנִ ּכַ נאמן,  רועה  זוכין להיות  זריזות  ידי  על  ִזְכרֹונוֹ -כי  רבינו  נמצא מבואר מדברי  רבי -ְלֵעיל,  נתן    ִלְבָרָכה עצמו, שהרב 

בחי-ִזְכרֹונוֹ  הוא  כַּ ִלְבָרָכה  הנמלה,  בחינת  שהוא  הדור,  החכם  רנת  ְזּכַ )-ּנִ מובא    -ְלֵעיל:  טו"א(;  ל"ו:  )דף  ס"ב,  זו,  תו'  פל"ח 
 בשיש"ק ח"א, סעיף רי"ד(. 

 
-על-ן לנו כל טוב, אףִלְבָרָכה ספרים הרבה, והכי-ִלְבָרָכה, חיבר הרב רבי נתן ִזְכרֹונוֹ -דייקא אחר פטירתו של רבינו ִזְכרֹונוֹ 

-לם ליהנות מחבוריו אם לאו, ובאמת בחייו לא נדפס מחיבוריו כיאם יזכה העו  -לא ידע מה יהיה מהם    פי שהוא בעצמו
פל"ח תו' זו, ס"ב, )דף ל"ו: טו"א(; מובא בשיש"ק ח"א, סעיף    -ִלְבָרָכה, כידוע: )-אם כרך קטן, וגם זה סמוך לפטירתו ִזְכרֹונוֹ 

 רט"ו(.
 

י    -מה  -"ק  ח"בעיין שישבקשר של נעל לתיקון הברית  עוד   דֹוש  ַרּבִ ל ּדֹודֹו ָהַרב ַהּקָ ֶּׁ תֹו ש  ּלָ ד  נּו ִמּגְ ַעם ַרּבֵ ר ּפַ ּבֵ ּדִ ֶּׁ ש  ִרים, ּכְ ְמַסּפְ
ָליו  ל ְבַעְרּדָ ּכֵ עְזּבּוז, ָאַמר: ְלִהְסּתַ רּוְך ִמּמֶּׁ רּוְך הּוא ְסגּוָלה לִ  -ּבָ י ּבָ ל ַרּבִ ֶּׁ אְנָטאִפיל" ש  "ּפַ ִרית.ּבַ ִמיַרת ַהּבְ ְ   ש 

 
 יחות  עד כאן הש 

 

 כיצד נתגלגלה אמירת תורה זו
תורה זו כוונות מילה אמר רבנו זמן מה לפני הברית של בנו שלמה אפרים ונאמרה אחרי שחרית של שבת  
קודם הסעודה שניה אבל כבר בלילה אחרי שעזבו העולם שבאו אליו לשלום זכור אזי הביט בנעלו של  

שהכל הוא רמזים  לו שנתעקמה מאד העקב על פניה ואמר חיל זורק מפיו דבורים בענין הנעל שמוהרנ"ת והת
 לכוונות מילה של האריז"ל. 

  ,פל"חה שמבארוענין הנעל הוא יסוד חשוב בתורה זו כפי  \גנמצא בזכות הנעל העקומה נתעורר לומר תורה זו/
ים שהיו נו בורחים החיצונים והוא סוד הצדיקהמאיר מבינה עילאה שממ \ד/כי סוד המנעלים הוא סוד החשמל

א לגבי חנוך ועוד כי עיקר השמירה צריך לרגל שהיא בחי' רגליה יורדות מוות תופרים מנעלים לשכינה כמוב
והיא דבוקה בארץ מקום הקליפות לכן ציוו חז"ל שימכור אדם כל שיש לו ויקנה מנעלים לרגליו ואסרו לילך  

 ת. יחף כי גורם ליניקת הקליפו
מיד בחי' רגלי הצדיק האמת  ש רומז למוהרנ"ת דייקא שהוא התלעוד מבאר הפל"ח שהנמלה שבפי הנח

עלו היה בה קצת תוכחה למוהרנ"ת שדייקא הוא בהיותו הנמלה הנ"ל שעיקר התגברות פי הנחש  נוהערתו על 
ם ומותקנים לשמור יעליה דייקא ובפרט בהיותו ת"ח ביותר צריך להזהר בעניין המנעלים לרגליו שיהיו שלמ

 ה מיניקת הקליפות. על המלכות דקדוש
 
 

 הקדמה 
שורש  היסוד  עטרת  )שהיא  העטרה,  על  המכסה  הערלה  לכרות  שציוונו  מילה:  מצוות  כוונות  היא  זו  תורה 

  .המלכות( סוד האמונה הקדושה, ולגלותה
הוא עלמא דחירות והיובל  שוהיא בחי' הכריתת ברית של כל יהודי עם הקב"ה ביום השמיני )שמיני בחי' בינה  

יוצא  כל קשר אחר שיש לו עמ"נ להישאר בברית הטבועה בו בעצם  ים העבדים לחירות( דהיינו שכורת  שבו 
 מצד היותו חלק אלוק ממעל.  

 
והיא  בכהאריז"ל.  הרבה  כמובא  היסוד  עטרת  דהיינו  מלכות,  בחי'  הקדושה  האמונה  היא  שהעטרה  ומבואר 

, בחי' שרה אמנו  \הי ברבוע/ -היינו שם אדנחכם הדור, בחי' נמלה גמט' קכו, ד  בחי' חכמה תתאה דקדושה בחי'
 )פל"ח(. 

 
זו אבל מה שאמר בלילה היה כפי הנראה לא מתוכנן אלא רק הערה למוהרנ"ת על נעלו    אפשר   ג  שרבנו התכוין לומר תורה זו בשבת 

הזמ  באותו  עימה  שהלך  תורה  לאותה  הקשורים  בזה  עניינים  כמה  רמז  כך  בנו    ן ובתוך  של  הברית  תקוות    .קר הי קודם  בו  תלה  שכידוע 
 .רבות

 לק"ה גיטין הלכה ד' אות י'   עיין ד
י ואחורים של השם הוא אופן הארתו למקום הדין שנכתב  -דמשמע שרבוע היינו הארת השם בבחי' אחור דהיינו א' אד אדנ אדנ   צ"ע   ה 

מבואר  ואילו הכא  לינק  מקום לקליפות  ליתן  שלא  הפל   בבחי' אחור כדי  ואולי  בזוהר הרקיע שהביא  יונק הסט"א.  מהנמלה  "ח שדייקא 
 אפשר לדחוק שזו הסיבה שהוא ברבוע כי בלא זה אזי יש יניקה לקליפה.  



 4עז.              מוהר"ן                                   סג    תורה                 יקוטי                ל                      

בהגר שפחת   הנאמר  גבירתה  תירש  כי  בחי' שפחה  חיצוניות  חכמות  בחי'  וכפירה  היא האפיקורסות  והערלה 
 שרה. 

יל שבו  בבכוונות מבואר שהברית מתחלק לג' שלישים ושליש התחתון שם הערלה והיא מקבלת מהסיגים שבש 
 יוצאת הפסולת. 

 הברית מתחלק לג' חלקים   העניין כי  ונראה לבאר
שמרוב   הצדיק  בעניין  לקמן  שיתבאר  וכפי  פניו  יכסה  ובשתים  אותו  מכנה  ורבינו  בגוף.  כלול  ראשון  שליש 

 הכוונה לפני הקב"ה ולא לפני הצדיק.  "יכסה פניו" התכללות השליש הזה בגוף לכן 
בחי' סוף הקומה  ושם הוא    יז"ל( ר בכהאר)כמבוא   טרת היסוד היא שרש המלכותע כי    ,והשלישי נכלל במלכות

 לכן שם דבוקה הערלה.  ,בבחי' רגליה יורדות מוות ,שכידוע שם יניקת הקליפות ,בחי' רגלין 
הברית עיקר  הוא  אמצעי  המלכות    ,ושליש  אל  הגוף  מתפארת  ההשפעה  ומעביר  מקשר  להיות  שתכונתו 

רבינו מכנה לכן  עוף שהו  המקבלת.  בחי'  יעופף,  ובשתים  ו  \ו/א ממוצעאותו  וארץ  כמו מקשר  הוא  בין שמים 
ביניהם. והוא בחי' רוח שכידוע מקשרת בין הנשמה לנפש. וזהו שאמרה רחב על אנשי יריחו ולא קמה עוד רוח 

בחי'   )וזה  רוח.  המכונה  ההשפעה  כח  מהם  נאבד  ישראל  מבני  שמהפחד  בו" באיש  רוח  אשר  שהוא    "איש 
 מקשר בין העם להקב"ה(ה  יגה המנ

חלקיםהאמת    והצדיק הג'  מכל  כלול  נחש  ,הוא  המכונים  אפיקורסים  יש  לברית    ,ולעומתו  הכינוי  שהוא 
 ( בתורה ד' תנינאהרצון   מצח ו שהואלעומתהנחש )והם בחי' מצח דקליפה. 

 " הלחם בעמלקוא צ "שלו דייקא נאמר  ,יהושע שהוא בחי' הצדיק התלמיד המובהק שלבחי' ועטרת היסוד הוא 
המתח שהוא  להלחםדהיינו  הערלה  אל  היתה    ,בה  בר  כיצד  בשלח  בזוהר  וכמבואר  הצדיק  מכח  הכל  אבל 

הראשונה עמלק  ומכח    ,מלחמת  יהושע  אמונה"ע"י  ידיו  הפל"ח   "ויהי  ומוכיח  מבאר  וכן  רבנו.  משה  של 
הוא לעומת הצדיק ופי הנחש    שהנמלה שבפי הנחש רומז למוהרנ"ת דייקא ולא לרבנו. והביאור נ"ל כי הנחש

 למיד המכונה חכם דייקא.  רלה המכסה את עטרת היסוד שהוא התהוא הע
נמצא לפ"ז שהצדיק שבא לגלות את האמונה בעולם ממשיך מהקב"ה הארת האמת אל עטרת היסוד )שרש 

בעצמה(  המלכות  )שהם  לעם,  זאת  שמעביר  המובהק,  התלמיד  שהוא  עטרת המלכות(  על  יושבת  והערלה   .  
   יקא להכניס כפירות. היסוד )דהיינו שרש המלכות( שם די 

 
ובברית שני שבילים כידוע )כוונות מילה שער המצות לך לך( שביל הזרע הקדוש רומז לבחי' הצדיק יסוד עולם  

יראת שמים.   אוצר של  וכולו  יסוד   ,מקבלת העטרה   וממנושידיו אמונה  הנחש  בחי'  ולעומתו שביל הפסולת 
 בלת הערלה. קמ מנודסט"א שמ

שהם בלעם  ,ולעומתם יש יסוד ומלכות דקליפה ,שהם יסוד ומלכות ,וכן רבינו ומוהרנ"ת ,וזה בחי' משה ויהושע
 תורה ד' תנינא הנ"ל. לק"ה עפ"י  מבואר בכשהם מצח הנחש וחיות רעות  \ז/ ובלק

גלה בפומא  תסד מחובחי' שביל הקדוש בחי' שמירת הברית משפיע על האמונה המתגלה בעטרת היסוד בבחי'  
 ת ו'(דאמה )תורה לא או

ומחזק את הערלה/ יט    \חומאידך שביל הפסולת פגם הברית משפיע  וכמבואר בתורה  ודינים.  שהיא הכפירות 
תנינא/ ד'  בתורה  עוד  ועיין  עמלק  של  הפילוסופיא  הנחש    \טתנינא  מצח  הטבע  שיש  חכמת  הרע  שרש  שהם 

 
הוא שם המגלה אדנותו ית' וזהו שמאיר לנמלה דייקא שמכח זה נאמר בה שאין לה קצין ומושל ואעפ"כ מתנהגת כמו שיש לה    י -אדנ 

 חור דייקא למקום הנמלה הנמוך שהיא בארציות ומתחתיו דייקא.ו ית'. והינו שמאיר בא תוהיינו כי מאיר לה אדנו 
ִעים  ' חאות  הלכות בשר שנתעלם מן העין הלכה ב    -יו"ד    ליקוטי הלכות עיין    ו  ּצָ י ָהעֹופֹות ֵהם ְממ  ָחד, ּכִ ִסיָמן אֶּׁ ָרן ּבְ ְ ְכש  ן ָהעֹופֹות הֶּׁ ( ְוַעל ּכֵ

הַ  י  ּכִ ּוְבֵהמֹות,  ִגים  ּדָ ן  ִמןּבֵ ִנְבְראּו  ִגים  "ל.    ּדָ ּנַ ּכַ ָלל  ּכְ ִחיָטה  ְ ש  ְטעּוִנין  ֵאין  ְוֵאּלּו  ִחיָטה  ְ ש  ְטעּוִנין  ֵאּלּו  ן  ּכֵ ְוַעל  ָעָפר.  הֶּׁ ִמן  ֵהמֹות  ְוַהּבְ ִים  ְועֹופֹות  ַהּמַ
בְּ  ִרין  ָ ִנְכש  ן  ּכֵ ְוַעל  ם  יֵניהֶּׁ ּבֵ ִעים  ּצָ ְממ  ֵהם  ְוָעָפר,  ִים  ִמּמַ ק,  קֶּׁ ָהרֶּׁ ִמן  ְבְראּו  ּנִ ֶּׁ ָהע סִ ש  י  ּכִ ָחד.  אֶּׁ הּוא  יָמן  ֶּׁ ש  ָאָדם,  ר  דֶּׁ ּגֶּׁ ין  ּבֵ ְוֵהם  ָנַפִים  ּכְ ֲעֵלי  ּבַ ֵהם  ֹופֹות 

י מֹוָתר הָ  "ל. ּכִ ּנַ ּמֹות ּכַ ְבִעים א  ִ ִחיַנת ש  ֵהִמיּּות, ּבְ ִחיַנת ּבְ הּוא ּבְ ֶּׁ ֵהָמה, ש  ר ּבְ דֶּׁ ַעת, ּוֵבין ּגֶּׁ ִחיַנת ּדַ הוּ ּבְ ֶּׁ ּבּור ש  ֵהָמה, הּוא ַהּדִ ַעת,  ָאָדם ִמן ַהּבְ ִחיַנת ּדַ א ּבְ
ּבּורכִּ  ּדִ ָלּה  ֵאין  ֵהָמה  ְוַהּבְ ּוְתבּוָנה".  ַעת  ּדַ יו  "ִמּפִ תּוב,  ּכָ ֶּׁ ש  מֹו  ּכְ דּוַע,  יָּ ּכַ ַעת  ּדַ ּבַ לּוי  ּתָ ּבּור  ַהּדִ רּוַח    י  י  ּכִ ם,  יֵניהֶּׁ ּבֵ ע  ּצָ ְממ  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ְוָהעֹוף  ְוֵדָעה. 

ַעל ְיֵדי זֶּׁה ֵיש  ָלהֶּׁ  ֶּׁ ם, ש  ַכְנֵפיהֶּׁ ּבְ ֶּׁ בוּ ם ּכַֹח ָלעּוף ְוִלפְ ש  ּבּור ּכָ ם רּוַח ַהּדִ ָ ש ּ ֶּׁ ֵהָמה ש  ם ִיְתרֹון ִמן ַהּבְ ָהעֹופֹות ֵיש  ָלהֶּׁ ֶּׁ ּבּור, ַהְינּו ש  ִחיַנת רּוַח ַהּדִ ש   רַֹח הּוא ּבְ
ם כֹּ  ְוֵיש  ָלהֶּׁ ָנַפִים  ַהּכְ ל  ּבּור אֶּׁ ַהּדִ ִחיַנת רּוַח  ּבְ ָעָלה  ָבר  ּכְ ּוָבעֹופֹות  ְלַגְמֵרי.  נָ חַ ְוָסתּום  ַהּכְ י  ּכִ ִסיָמן   ָלעּוף,  )ּבְ נּו  ַרּבֵ ַתב  ּכָ ֶּׁ מֹו ש  ּכְ ּבּור,  ּדִ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ַפִים 

ר הָ  דֶּׁ ֵהָמה ּוְסמּוִכים יֹוֵתר ְלגֶּׁ ר ַהּבְ דֶּׁ ֵהם ְלַמְעָלה ִמּגֶּׁ ֶּׁ ָבר. ִנְמָצא, ש  יד ּדָ ָנַפִים ַיּגִ ִחיַנת ּוַבַעל ּכְ נַּ סג(, ּבְ ִדּבּור ּכַ ֲעָלָתם הּוא ּבְ ּמַ ֶּׁ  ."ל ָאָדם, ש 
 סז. ובמתוק מדבש שם מבואר שבלעם יסוד דקליפה ובלק מלכות דקליפה.  בלק    עיין זוהר  ז 
המצות עיין    ח לך    שער  הנזכר    -לך  נוגה  קלי'  הנקראת  הקלי'  היא  הערלה  כי  הוא  המילה  בעת  לכוין  המוהל  שצריך  מה  כי  ונמצא 

ותרות והסיגים היוצאים מן היסוד מן  ליו. ושורשה הוא מן המע בפרשת ויקהל אשר היא יושבת ונאחזת שם באותה העטרה דיסוד ומכסה  
 .הנקב השמאלי ]מא[ המטיל מים עכורים כמבואר בכתיבת ידי מורי זלהה"ה 

מה שכתב שהערלה קליפת נגה צ"ע ממקום אחר שהיא ג' קליפות טמאות ורק עור הדק של מצוות הפריעה הוא הנגה ולא לא מסלקים  
 וצ"ע.  גמורה.ה אותו לגמרי כמו את הערלה  

י ַהּטֶּ כי יש    –אות ו'    תנינא   'ד   תורה   ט ַהּכֹל ַעל ּפִ ֶּ ְטֵעית ש  ָחְכָמָתם ַהּמֻּ ְרִאין ּבְ ּמַ ֶּ ַבע, ש  ַבע, וְּכִאּלוּ  ַחיֹּות ָרעֹות ּדֹוְרִסים ְוטֹוְרִפים, ְוֵהם ַחְכֵמי ַהּטֶּ

וּם ָרצֹון, עָ   ֵאין ש  ֶּׁ ש  נֹוָראֹות  ָהאֹותֹות  ַוֲאִפּלּו  לֹום,  ָ ְוש  ם  ֹשָ ַחס  ֵ ַהש ּ נּו  ִעּמָ ִחיַנת  ה  ּבְ ֵהם  לּו  ַהּלָ ְוַהֲחָכִמים  ַבע.  ַהּטֶּׁ ְך  רֶּׁ ּדֶּׁ תֹוְך  ּבְ ַהּכֹל  יִמים  ְמֹשִ ַרְך,  ִיְתּבָ
מֹותָ  ּכְ ְוסֹוְבִרים  ם  ַאֲחֵריהֶּׁ ן  ּכֵ ם  ּגַ ּטֹוִעים  ֶּׁ ש  נּו,  ַעּמֵ ֵני  ִמּבְ ים  ַרּבִ ְוטֹוְרִפים  ּדֹוְרִסים  ְוֵהם  ָרעֹות,  הַ ַחיֹּות  ִאּלּו  ּכְ ִחיּּוב  כֹּ ם,  י  ּפִ ַעל  לֹום,  ל  ָ ְוש  ַחס  ַבע,  ַהּטֶּׁ

ת ָהָר  ּקֹוֵרא אֶּׁ ֶּׁ ל יֹום טֹוב, ש  ֶּׁ ִריָאה ש  ר ַעל קֹול ַהּקְ ּבֵ ה ּוִמְתּגַ ֲאָגָתם עֹולֶּׁ ַ ִרים, ֲאַזי קֹול ש  ּבְ ֵהם ִמְתּגַ ֶּׁ לֹום,  ּוְכש  ָ ְמַחת יֹום טֹוב, ַחס ְוש  ת ֹשִ ּבָ ְ צֹון, ַוֲאַזי ִנש 
יוֹ  ְמַחת  ֹשִ ר  ִעּקָ י  ִהְתגַּ   ם ּכִ ְיֵדי  ַעל  ע"ד(:טֹוב  ם  ָ )ש  ִחיַנת  ּבְ ה  ְוזֶּׁ "ל.  ּנַ ּכַ ָהָרצֹון  ֲאַגת    ּלּות  ַ ש ּ ֶּׁ ש  ֹאתֹות  אֹוֹתָתם  מּו  ֹשָ ָך,  מֹוֲעדֶּׁ ב  רֶּׁ קֶּׁ ּבְ יָך  צְֹררֶּׁ ֲאגּו  ָ ש 



 5עז.              מוהר"ן                                   סג    תורה                 יקוטי                ל                      

שהם בחי'   ,ן תלמידיהםויש חיות הרעות שה   ,ון של הקב"הרצהכופרים בהשגחה והארת ה   ,רע להכעיס  ,בעצם
 . ולעומתם יש הצדיק האמת שהוא הטוב בעצם ותלמידיו הנלווים אליו. \י/ מומר לתאבון 

הצינור של הרשע  לועיין תורה ח' שהצדיק והנלווים אליו יכולים להתגרות ברשעים ומבואר שם שהצדיק נכנס 
ולפי המבואר כאן ובתורה יט    .לו בכחמן הרע שלו אפי בו  כי אין    ,בו  יעהלרשע שום נג  אין ומכניע אותו ע"י ש 

אבל אצלו הוא בבחי' שבע יפול וקם מכח הצדיק    ,נ"ל לבאר שהתלמיד הנלווה לצדיק גם נכנס לצינור  ,תנינא
אמונה   מבלבולי  צער  לו  יש  כנפים  לנחש  וכשיש  החיצוניות  החכמות  לעסק  נכנס  שהחכם  כאן  מבואר  וכן 

   .רע שלםאין כי לא נוגע בו כלל הילו לצדיק מסתבר שגם זה , ואעליו שנופלים
 

 כנפים הם דיבורים.  
כמבואר בפנים    ,כי טפח בחי' ברית  ,כי הדבור הוא מכנפי הריאה וכתיב בעל כנפים יגיד דבר. וגם הם בחי' ברית

הם בחי'   וכל שתים  ,עופףבשתים יכסה רגליו ובשתים פניו ובשתים י   ,שיש לו שש כנפים  ,שהברית בחי' השרף
 בחי' מגלה טפח ומכסה טפח, דהיינו הברית.   ,שני טפחים

כמבואר    ,\יאקשור לברית המעור/   ,והביאור כי ברית הלשון   .דהיינו ברית  ,וכנף הוא טפח  ,נמצא כנף הוא דיבור
 בספר היצירה. 

הצדיק על  ובעיקר  רעים  דיבורים  לנחש  ,רבינו מבאר שע"י  כנפים  כחדהיינו    ,נעשה  בג  שנוסף  ' לאפיקורסים 
בעצמם  ,עניינים להם  נפתח  שחכמתם  גם   ,אחד  כפירה  ומכניס  למרחוק  הולכת  היא  הכנפים  שע"י  והשני 

והשלישי שהכפירה שלהם נדבקת וחודרת חזק אצל העולם. והפל"ח ביאר כיצד ג' דברים אלו   ,לרחוקים מהם
הצדיק אצל  שיש  בחינות  ג'  כנגד  לל  ,הם  רגליו  בחי'  לתלמידיםדהיינו  אמונה  פנ   ,מד  היובחי'  החליו  פת  א 

 .בחי' תכלית הידיעה שלא נדע ,ובחי' יעופף שזו בחי' עצמו ,השפע

ומידיעת ההפכים שהיא אחת ניתן ללמוד שדבורים טובים ובעיקר על הצדיק עושים כנפים לצדיק באותו 
הנ"ל   מר  וחכמתושהשגתו  דהיינו  אופן  מתפשטים  שלו  האמונה  ודברי  לו  וחודרנפתחת  ונדבקים    ים חוק 

 . ולם הע לבב  בחוזק
 

 נראה לומר שהתורה מתחלקת לה' חלקים 
מתחלקת לג' שכל אחד יש בו שני מיני כסויים אחד לגלות    אעניין הברית בכלליות כיצד הי   מבאר  תחילהש

 . והיא בחי' אש שכל מהותה התלהבות אליו ית'. ואחד להעלים

 תו לכבוד שמים(נוו כשכל הוא עצם הטוב ) יסוד עולם  מבאר כיצד זה מתבטא אצל הצדיק בחלק השני

 בלא הנאה להזיקן(שהם עצם הרע ) מבאר כיצד זה מתבטא אצל הנחש יסוד דקליפה בחלק השלישי

שהנמלה שהיא עטרת היסוד בחי' שרש למלכות דקדושה    ,מבאר סוד הערלה שהיא פי הנחש  בחלק הרביעי
 .בפיו

 ל בשאלת הסבא דמשפטים. מבאר כיצד רמוז כל הנ" בחלק החמישי
 

 כיצד מתבטא אצל הצדיק שבברית י' בח הג'עניין 
ועל כן שליש זה שמכונה בשתים יכסה    ,בו ית'  שכלולכלול בגוף ואצל הצדיק היא בחינתו    שליש ראשוןכנ"ל  
כעס  ,פניו פני  שיש  לפני הש"י,  והשגחה  ,הכוונה  רצון  פני  רצון שרוצה הש"  ,ויש  פני  להחליף  יכול  י  והצדיק 

 ועי"ז פני הרצון והשגחה באים על העולם. ,בל על עצמו יסורין קדהיינו שמ ,בפני כעס ,לו עלהשפי 

שכשרוצה ללמדם תורה צריך לכסות עצמו    ,רגליו הם התלמידים  ,הוא בחי' בשתים יכסה רגליו  ושליש אחרון
א משיג. ו שה  ממה  כדאיתא בשיחות שאמר שתורתו היא אלפי אלפים ורבי רבבות צמצומים  ,בהרבה כסויים

ב עסוק  כשהוא  הפך  האבל  שהנהגותיו  לעולם  נדמה  ואזי  אור  הרבוי  ע"י  מכוסה  הוא  אזי  ודביקותו  שגותיו 
האמת ונופלים קושיות ותמיהות עליו אצל העולם. והביאור כי הצדיק ראשו בשמים בבחי' עוה"ב עולם האמת 

ד שם  י תמ זכור בעוה"ב דהיינו שראשו יהיה  )כמבואר בתורה נד שצריך תמיד ל  כלפי עוה"ז שהוא עולם השקר
ברב וכן איתא בגמ' )פסחים נ. ובב"ת י:( מעשה  ומבואר בתורה כא בשם הבעש"ט שהיכן שאדם חושב שם הוא( 

 
ב ַהּמֹוֲעִדים מַ  רֶּׁ קֶּׁ ַבע, ִנְכָנס ּבְ ֵהם ַחְכֵמי ַהּטֶּׁ ֶּׁ ַהְינּו קֹול ַהַחיֹּות ָרעֹות, ש  תוֹ ַהּצֹוְרִרים, ּדְ , ַהְינּו ּבְ ש  ת  ּמָ ְכִריז ְוקֹוֵרא אֶּׁ ּמַ ֶּׁ ל יֹום טֹוב, ש  ֶּׁ ִריָאה ש  ְך קֹול ַהּקְ

י ִחיּּוב   ַהּכֹל ַרק ַעל ּפִ ֶּׁ קֹוָלם, ש  ֹוֲאִגים ּבְ , ְוש  ש  תֹוָכם ַמּמָ ּבְ ֲאַגת ַהּצֹוְרִרים ִנְכָנס  ַ "ל, ְוש  ּנַ ר אֹותֹות הַ ָהָרצֹון ּכַ ִפי ֵסדֶּׁ לֹום, ּכְ ָ ַבע, ַחס ְוש  ַמִים. ְוזֶּׁה:  ַהּטֶּׁ ָ ש ּ
ַמִים כְּ ֹשָ  ָ י אֹותֹות ַהש ּ ַהּכֹל ַרק ַעל ּפִ ֶּׁ אֹוְמִרים ש  ֶּׁ ַמִים ְלאֹותֹות, ש  ָ יִמים אֹותֹות ַהש ּ ֹשִ ּמְ ֶּׁ לֹום: מּו אֹוֹתָתם ֹאתֹות ש  ָ ַבע, ַחס ְוש   ִפי ִחיּּוב ַהּטֶּׁ

ַבע, הוּ ז[  אות  ]  ל ֵאּלוּ ַהַחיֹּות ָרעֹות, ַחְכֵמי ַהּטֶּ ֶּ ש  ָהָרצֹון, א ַעל ְיֵדי ָחָכם גָּ ְוַהְכָנָעָתם ש  ֹרֶּ ש  ל ָהְרצֹונֹות ּבְ ר ּכָ ֵ כֹול ְלַקש ּ יָּ ֶּ ה, ש  ָ ש ּ דֻּ ּקְ ּבִ ֶּ ם    דֹול ש  ָ ש ּ ֶּׁ ש 

ת ִיְתרֹו פ"ח:  ַ ָרש  דּוַע )זַֹהר ּפָ יָּ ה, ּכַ ֶּׁ קּות מש  ּלְ ִחיַנת ִהְסּתַ ֹֹא קכ"ט(.      הּוא ּבְ ן זַֹהר ָנֹש ִחיַנת ֵמַצח ָהָרצֹון,ְוַעיֵּ מֹות כ"ח( בְּ   ְוהוּא ּבְ ְ : "ְוָהָיה ַעל  ִחיַנת )ש 
בֵּ  ִמְתּגַ זֶּׁה הּוא  ְיֵדי  ְוַעל  ָהָרצֹון,  ש   ֹרֶּׁ ְלש  עֹוָלם  ּבָ ש   יֵּ ֶּׁ ש  ָהְרצֹונֹות  ל  ּכָ ר  ֵ ְלַקש ּ ְוָצִריְך  ְלָרצֹון".  ּכֹוְפִרים  ִמְצחֹו  ֶּׁ ש  ַבע,  ַהּטֶּׁ ַחְכֵמי  עֹות  ּדֵ ְוסֹוֵתר  ּוַמְכִניַע  ר 

ָרצֹון: גֶּ            ּבְ נֶּ ּכְ ִחיַנת  ַאְך  ה ֵיש  ּבְ ִחינַ ד זֶּ ַבע הוּא ּבְ ש  ָחְכַמת ַהּטֶּ ֹרֶּ , ְוש  ש  ֹרֶּ ָבר ֵיש  לֹו ש  י ָכל ּדָ ַבע, ּכִ ש  ָחְכַמת ַהּטֶּ ֹרֶּ הוּא ש  ֶּ , ש  ָחש  ת  ֵמַצח ַהּנָ

 , ָחש  ָגְלַית, ַהיְ   ֵמַצח ַהּנָ ֱאָמר ּבְ ת ַעל ַרְגָליו", ַהּנֶּׁ ֶּׁ מּוֵאל א י"ז(: "ּוִמְצַחת ְנחש  ְ ִחיַנת )ש  ִחיַנת ֵמַצח הַ נ ּבְ ה  ּו ּבְ ְלַית ָהָיה ּכֹוֵפר ְוָהָיה רֹוצֶּׁ י ּגָ "ל, ּכִ ָחש  ַהּנַ ּנָ
"ל, ּנַ ָחש  ּכַ ִחיַנת ֵמַצח ַהּנָ ה ּבְ זֶּּׁ ֶּׁ לֹום, ש  ָ ַבע, ַחס ְוש  י ַהּטֶּׁ ּבֹות ַהּכֹל ַעל ּפִ ל ַהּסִ ּכָ ֶּׁ    ְלַהְראֹות, ש 

 י' החיות הרעות.מצח הנחש ובלק שהוא בח   עב החילוק בין בלעם שהוא   ' אותה הלכה  ברכת השחר    עיין לק"ה  י
כינוי לברית כי ברית מרכבה ליסוד שהוא מחבר ומקשר בין שנים והיינו לשון מעור מלשון הכרובים שהיו מעורים זה בזה דהיינו    מעור   יא

 מחוברים וזהו לשון עריות שאסור חיבור שאסרה התורה.
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ועיין תורה קמ שהצדיק רחוק   וסיפר שראה למעלה עולם הפוך.  וע וחזר לחיותושג   יוסף בן רבי יהושע בן לוי 
נמצא שבמהלכי שכל של עוה"ז    הוא הפוך ממה שנחתם על הנייר.צמו  שבע  ,מאד מהשגתינו כמשל החותם

ותמיהות תמיד. וזהו שנופלים עליו קושיות  ומכסה   נדמה הצדיק הפך האמת לגמרי  ואפילו כשמלביש עצמו 
 עצמו מאד קשה להבינו. 

ר משיג היא בחינת עצמו והשגתו את הש"י שכמה שמתגלה לו הוא יותהוא בחי' בשתים יעופף    ושליש אמצעי
בבחי' תכלית הידיעה שלא נדע ובחי' חכמה הנקראת מרחקים כמבואר בתורה   עד כמה הוא ית' נעלם ממנו. 

פג תנינא שזה עיקר החכמה עד כמה שמשיג העדין הוא רחוק מההשגה האמיתית, כמ"ש אמרתי אחכמה והיא  
 רחוקה ממני. 

 הברית כח ההתאפקות שמירת
ע"י    \יגה מרכבה ליסוד ויתאפק/שכמ"ש ביוסף הצדיק שנע  \יב/ ההתאפקותהוא כח    ן הבריתוהשמירה ותיקעיקר  

   .שהתאפק בנסיון דאשת פוטיפר. כי עיקר הנסיון שלא להשפיע למקום שלא מוליד כבוד שמים
 ואולי אפ"ל שגם זה מתחלק לג' שלישים שבברית ג' מיני התאפקות. 

ראשון  ש לגוף,  בשליש  להרוס  הסמוך  שלא  ההתאפקות  בבחי' להשיג  לנסות  הוא  מהשגתו  שלמעלה  מה 
 עיין תורה ו'. לא ממך אל תחקור.פבמו

אלא ההתאפקות כשמלמד התלמידים שלא ללמד מצד רצונו להניק  בחי' רגליה יורדות מות,  ובשליש אחרון  
רק לפי שיקול הדעת כיצד יתקבלו הדברים אצל התלמיד באופן שיוליד רק כבוד שמים וכדאיתא בתורה קלד  

 . גתו של התלמידש לה מהעכשמלמד לתלמיד מה שלמ הבריתפגם  בשנחש
ובשליש האמצעי שהוא עצם הברית שם ההתאפקות שלא לחשוב לרגע שהוא המשפיע אלא הוא רק מעבר 

  אות ג' ובתורה קל.כי הגאווה היא פגם הניאוף כמבואר בתורה יא  שזה בחי' והאיש משה ענו מאד.בלבד 
 

 עד כאן ההקדמה 
 

*  
  [טו]ידסג  תורה 

 

 אאות 
 בכח ההולדה וקאמה שהברית נרשם דוביאור 

לנחלה בלא מיצרים דהיינו שזרעו שיזכה , דהינו שהובטח הורב  הי פר-אני קל שדליעקב בחיר האבות נאמר 
י דייקא -ושמעתי מהריצ"ח שנקט שם שד \יז/ שאמר לעולמו די  ר"ת י בחי' צמצום-דשם שו .\טז/ לעולם לא יכלה

קר הסכנה  נמצא שבברית ניתן הכח להמשיך את הבריאה לכן כאן עי  עד כאן אני ומכאן אתם.לומר לו 
 להמשיך אותה לאבדון ח"ו. 

הראשון כלול בת"ת הגוף ואחרון הוא כבר שרש למלכות  .מתחלק לשלש ,השפעההקשר והברית הוא כח 
  .\יח/ארת למלכותהוא שליש אמצעי הוא עיקר כח ההשפעה והעברת השפע מתפ ועצם הבריתהמקבלת 

הברית/.  \יט/ונת המילהסוד כו היצה"ר/  \כלתיקון  כח  נחלש  הערלה  כריתת  לשון   \כאשע"י  וזהו 

אחר קשר  כל  כריתת  שזה  הכנתה  אופן  שם  על  נקראת  אבל  ברית  קשר  שמהותה  שאע"פ  ברית   \כב/ כריתת 

 
חז"ל    וזה מותר   יב  מאמר  על  מהריצ"ח  כמו ששמעתי  איןמהאדם  הבהמה  מן  האדם  לא    ותר  לא  יכול  שהוא  עליה  מעלתו  שזה  פירוש 

ו  לא  כל  קודם  לומר  גדר אדם  לקחתה אבל  בחירה  כל  לה  אין  לפניה  שכשתאוותה  היא  כן  שאין  מה  עד  ליצרו  יקח  הכבוד  לא  יישקול 
 ואם לאו יניח.  שמים שיצא מזה 

יסוד    ויתאפק   יג  והוא  בנימין  את  לראשונה  כשראה  יוסף  אצל  וי ל כתוב  כתוב  מאידך  כוחו  שהתאפק  כל  הרשע  עמלק  בהמן  גם  תאפק 
 מלהתנקם במרדכי שלא השתחוה לו כי זה לעומת זה 

 ג עיין לעיל סוף תורה נה.   114תורה סג נדפס בדפו"ר בצילום   יד

 ת ח"א אות ה "ן אות כז וימי מוהרנ" רתורה זו נאמרה בסוף חדש אדר שנת תקסה קודם סעודת שחרית ולפני הברית של בנו שלמה אפרים ז"ל ועיין חיי מוה   טו

לו    בראשית פרק לה   טז  ואמר  לישראל  שמו  הקב"ה את  שינה  ואז  השכינה  עליו  שרתה  המלאך  יעקב אם  שנאבק  לֹו  אחרי  ר  ַויֹּאמֶּׁ )יא( 
יָך ֵיצֵ  ּךָ ּוְמָלִכים ֵמֲחָלצֶּׁ ֵרה ּוְרֵבה ּגֹוי ּוְקַהל ּגֹוִים ִיְהיֶּׁה ִמּמֶּׁ י ּפְ ּדַ ַ    ּו:א ֱאלִֹהים ֲאִני ֵאל ש 

 ה. ולא תדאג שיכלה זרעך גם כשיהי' הזרע בלתי הגון לפיכך לא תחדל מלפרות ולרבות פרה ורב   -  ספורנו

 בפרש"י בראשית מג יד   הובא  יז 
הלשון נמצא בחידושי תורה שנאמר בהקדמה לזוהר דף ה' מה אנא עביד שמיא וארעא אף אתם אבל מי שאינו בברית כראוי    ובברית   יח

 א.עביד שמים וארץ של שו   א ומחדש חדושים של שו 
ב"ן   –ח"א פרק עה כוונות מצות מילה  )לרמ"ע מפאנו(    כנפי יונה   יט בו שלשה שמות  ופריעה דע שביסוד יש    (  3X52 =156)   הטעם למילה 

א'    הראשון לג' חלקים   . וכשתחלוק השם ( 3X26 =78) ( כי הם ג' חסדים וג' גבורות שהם ששה הויות. והג' חסדים הם ע"ח  156כמספר יוסף ) 
יח ) לשליש מכוסה וב' לב ולמטה  ב"ן ויח הם ע' כמנין  26= 8+18' שלישים מגולים אשר בת"ת ישארו למעלה ח'  יהיו שני הוויות שהם   )
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ראל חלק אלוק  מילא נשאר הברית, ובפרט הברית והקשר שלנו אם הש"י שזה דבר קיים בעצם מצד שישמו
ערלה שהיא החלל הפנוי המעלים את הברית וקושר להבלי עוה"ז הוא החוצץ ואותו כורתים ביום ממש ורק ה

 שהוא כנגד בינה בחי' היובל שבו יוצאים העבדים לחירות.   השמיני 

אמה תרגום  בלשון  נקרא  ברית  אות    כי  לא  תורה  לעיל  דאמהו'  עיין  בפומא  מתגלה  וכמו  חסד   ,
בלש בגמרא  שמוזכר  זה  קח}ון  תקצץ  :{שבת  לאמה  טפחים  יד  בת ששה  בחי' אמה  והוא   .

שישית  שהברית כלול מהם  ,\כד/[כג ] ספירה  שהוא  ליסוד  מרכבה  ברית  יסוד   כי  כי  הוא  הביאור  ועיקר 
ההולכה כח  שהן  והוד  נצח  עם  ההשפעה  צדדיו    \כה/ פועל  שני  בו  כלול  אמצעי  וכל  ביניהם  אמצעי  והוא 

שכלו בתפארת  )הגר"וכדמצינו  וגבורה  החסד  בו  לבאר.  ( \כוא/ ל  נראה  שלישים    עוד  לג'  מתחלק  הברית  כי 
למלכות   שרש  גם  נמצא  ושם  רגלין  נקרא  העטרה  וסופו  פנים  בחי'  הוא  לגוף  המחובר  עטרת הראשו  מכונה 

של  היסוד ההשפעה  מכח  משם  היא  הקליפות  היניקת  עיקר  כי  בערלה  המכוסה  הוא  הזה  השליש  ודייקא   ,
יורדות מוות()שהיא תמיד בבחי' רגלי   הברית למלכות  \כז/ , שהיא האמונה הקדושה התלויה בהארת האמתה 

ח"ו  ונעשית  השקר  אלא  האמת  בה  מאיר  לא  המלכות  אזי  ערלה  וכשיש  היסוד,  ע"י  גוף  הנקרא  מהתפארת 
 ושליש אמצעי נקרא עוף מעופף כי הוא עיקר תכונת הברית להיות מקשר ומעביר שפע  כפירות ואפיקורסות.

בחי' רוח שהוא ממוצע בין נפש לנשמה ומאיר אור הנשמה    צע בין עליונים לתחתונים.בחי' עוף שהוא כמו ממו
ולא קמה עוד רוח באיש דהיינו שמחמת הפחד פסק  אנשי יריחו    שאמרה רחב עלוזהו    לנפש שהיא המלכות.

  מהם כח ההשפעה.

 
מגלה טפח כיסוי כי ה ,י של כסוזוגות ם ג' בחי' עתה יבאר כיצד השרפים הם בחי' ברית הכלול משש כנפים שה

ואח"כ יבאר כיצד זה מתבטא   והיא הקדמה כלליתדהיינו שיש כיסוי שמגלה ויש כיסוי שמעלים.  , ומכסה טפח
 .אצל הצדיק וכיצד לעומתו אצל הנחש

 
( נוסף על מ"ל להשלים  8מ"ל וח' האחרים המכוסים למעלה הם יורדים ונמשכים למטה עם המילה וזהו ביום הגמל את יצחק מלת ה"ג ) 

הויות כ   .( 3X26 =78)   ג'  פרע  ולא  מל  ב' חסדים  ולזה אמרו  עם  מ"ל  ושני שלישים שעולים  גבורות  שני  יומתק  אלו לא מל שבמילה לבדו 
ובפריעה ירד השליש של החסדים המכוסים למתק השליש האחד מהגבורות. נמצא כי השליש המכוסה    .  ושני שלישים שעולים ג"כ מ"ל 

י"ה מ  וזהו סוד  וי"ה עם ה הוא ח' ושליש גבורה שנמתק ח' הם טז  יוסף כי  מילה מ"ל י"ה  כולל טז הם כנגד טז שאמרנו והוא סוד י"ו של 
ב"פ  מל  עולה  יוסף  של  פ"א  כנגד    ( X2 ( 40+30=) 140= 60+80)   סמ"ך  שאמרנו  הטז  הם  וי"ו  מהמגולים  והכל  מהגבורות  וא'  מהחסדים  א' 

היוד   שמתגלה  באבר  י"ו  ממש  וזה  נמתקו  כולם  ופריעה  במילה  כי  כנזכר  והואו  פ המכוסים  בפריעה  העטרה  צריך  י'  ולזה  עצמו  האבר 
 המוהל לכוין שבמילה ובפריעה ממתקים כל הג' גבורות ומתגלה האור מהשליש המכוסים מהחסדים.

 נמצא לדבריו עיקר של מי"ה קאי אפריעה שהיא להוריד ח' חסדים למתק ח' גבורות.
 בת הש"י  ר הברית שהם כסופים ואה מ אות ו' סוד החסדים המתגלים בפי האמה אצל שו   עיין תורה לא  כ

והנה החסדים הם מים ויורדים במרוצה עד היסוד דז"א כיון שאין שם מכסה וכלי שיעכבם מלירד    -  פרשת לך לך   -שער המצות    ועיין
ואז  [  ולכן הם נשארים בדעת ז"א ואינם מתפשטים במקומם הראוי להם עד שנימול וכורתים בשר הערלה ומסירין אותה מעל היסוד ]לח 

יור  הנזכרים  וז"ס  החסדים  שם.  אשר  הגבורות  את  וממתקין  היסוד  עד  הארתם  יורדים  ואח"כ  הנזכר  במקומן  ומתפשטין  הדעת  מן  דים 
הנזכר בזוהר פרשת וירא בס"ת צ"ז ע"ב ובאדרת נשא קמ"ב ע"ב על פסוק ]לט[ והוא יושב פתח האהל כי כיון שנימול אז החסדים הנקרא  

 רת היסוד שנגלית ע"י כריתת הערלה ונמשכו שם החסדים שה"ס היו"ד כנודע.יסוד שהוא צורת יו"ד עט ה   אברהם מתגלים בפי אמת

ונמצא כי מה שצריך המוהל לכוין בעת המילה הוא כי הערלה היא הקלי' הנקראת קלי' נוגה הנזכר בפרשת ויקהל אשר היא    -  עוד שם 
ושור  עליו.  ומכסה  דיסוד  העטרה  באותה  שם  ונאחזת  והסיגי   שה יושבת  מן המותרות  ]מא[  הוא  השמאלי  הנקב  מן  היסוד  מן  היוצאים  ם 

 המטיל מים עכורים כמבואר בכתיבת ידי מורי זלהה"ה 

ג' מט   רמב"ם   כא ה'     .  במורה  מילה )עפ"י תורה סה( ריש הלכה  ם    -ועיין לק"ה  ָ ש ּ ּמִ ֶּׁ ש  ָחש   ַהּנָ ז ֲהַמת  ִחיַנת  ּבְ ִהוא  ִרית  ּבְ ַעל  ַחְפָיא  ּדְ ָהָעְרָלה 
גָ נִ  ל ַהּפְ ִכין ּכָ ָ ִחיַנת ֲעָנִנין ּדִ ְמש  י ָהָעְרָלה ִהוא ּבְ ַהאי ָעְלָמא, ּכִ ִחיַנת ֵחיזּו ּדְ ֵהם ּבְ ֶּׁ ַתֲאֹות עֹוָלם ַהזֶּּׁה ש  ֱאָחִזין ּבְ ִחיַנת  ִמים ַהּנֶּׁ הּוא ּבְ ֶּׁ ָין ַעל ֵעיִנין ש  ְמַכּסְ

ּמִ  ֶּׁ ֲאֹות עֹוָלם ַהזֶּּׁה ַוֲהָבָליו ש  ל ּתַ ֶּׁ ְך ש  ֶּׁ ָעָנן ְוַהחֹש  ִרין ַעל ָהֵעינַ ְת הֶּׁ ּבְ לֹום, ּגַ ָ ד ַחס ְוש  ל ִמן ַהּצַ ּכֵ ְכִלית ַרק ְלִהְסּתַ ל ַעל ַהּתַ ּכֵ נּו ָהְראּות ְלִהְסּתַ ּלֹא ְיַכּוְ ֶּׁ  ִים ש 
מהריצ"ח בשם אביו שבזה ביאר מדוע הלך אברהם להתייעץ עם בני בריתו ענר ואשכול וממרא על מצוות המילה שנצטוה.  ושמעתי    כב 

בנ  היה לכרות  י  שכיון שהיו  בהכרח  נעשים כאחד לכן לא  בריתו  כי מהות הברית ששנים  בברית עם הקב"ה  זו כדי להיות  ברית  ולבטל 
 שייך ברית עם שנים.

 * ערובין ג:   כג

ערובי   לאפוקי  כד עיין  טפחים  חמישה  בת  אב   ןמאמה  מחלקת  חמישה  י ג:  בת  באמה  שנמדדו  מידות  היו  האם  נחמן  רב  בדעת  ורבא  י 
אמות בנות חמישה  גם  המזבח היו    תי שבבני   ד.  חלקן עצבות וחלקן שוחקות ועי"ש דף   ה בת שישה אלא מ נמדדו בא ם  לחומרא או שכול 

 טפחים 
מדתו היא עצם ההתקשרות אבל כח הולכת השפע לחוץ מתפארת הגוף אל המלכות המקבלת נעשה ע"י הרגלין שהם נצח    כי יסוד   כה 

   .והוד 
יק בשית כו' ר"ל שבדרגא דצדיק הוא וא"ו כולל שית פרקין דתרין  וז"ש בצד   -נים אחרונים  קו תיקון יא מתי   -על תקו"ז    באור הגר"א     כו 

 שוקין שוקיו עמודי שש שכל אמצעי כולל ימינא ושמאלא כמ"ש לעיל וכן בת"ת כולל שית דב' דרועין: 
 ' צדק כד אתחבר בה אמת נקראת אמונה בבתורה ז' אות    כמבואר כז 



 8עז.              מוהר"ן                                   סג    תורה                 יקוטי                ל                      

. שש \ל/(כט)  שרפים עומדים ממעל לו שש כנפים שש כנפים לאחד  \כח/והוא בחי' )ישעיה ו(
, היינו שבכל אחד יש בחי' שני טפחים   והם נחלקים לשלשבחי' הששה טפחים הנ"ל.  כנפים, הם  

 .  ובשתים יעופף, ובשתים יכסה רגליו, בשתים יכסה פניו [לא] בחי' 
לזה  הפנים בחי' טפח   שם    \לב/ :{ב"ק לב }וטפח לו על פניו    לשון הגמ'  כי פנים, הוא בחינותהרמז 

ו עץ  חתיכת  טפחה  טפחהניתז  פניו,  ר  לשון   על  בזה  מצא  ורבינו  שיש  הכאה  טפח  לבחי'  והטפח    .פניםבמז 

וב' טפחים של כיסוי הפנים הוא , הוא בחינות ב' טפחים,  ובשתים יכסה פניו  שבפנים הוא כפול כמ"ש

 .  \לד/[לג ] בחינות מגלה טפח ומכסה טפח, הנאמר בברית כשרז"ל )נדרים כ ע"ב(
ב"ק  } לו בסנדלו  וטפח  לשון הגמ'  בחי'  לה  הוא  רגל בחי' טפח הרמז לזה,  וכן בשתים יכסה רגליו

לו  \לז/ [לו{] שם ואמר  בסנדליה  לו  טפח  בדבריו  שטעה  שימי  לרב  לומר  רצה  רמז כשרבא  כאן  ורבינו מצא   ,

 בחי' ב' טפחים כנ"ל מגלה טפח ומכסה טפח. לחוהוא ג"כ  שרגל היא בחי' טפח
  \לט/ ק )חולין כז ע"ב(מן הרקבשעת בריאת העולם  עופות, שנבראו    נות, הוא בחי ובשתים יעופף

כך שהנוגע בו נרטב  כל  דהיינו שהוא רטוב  בחינות טופח ע"מ להטפיח    שהוא עפר רטוב,  טיטמיינו  דה

 
ַנת  ישעיה פרק ו   כח ְ ש  יָּ מ   )א( ּבִ זִּ ְך ע  לֶּׁ ת ַהֵהיָכל: ֹות ַהּמֶּׁ ּוָליו ְמֵלִאים אֶּׁ א ְוש  ָ א ָרם ְוִנש ּ ּסֵ ב ַעל ּכִ ֵ ת ֲאדָֹני יש  ה אֶּׁ ְראֶּׁ ַעל    הּו ָואֶּׁ ָרִפים עְֹמִדים ִמּמַ )ב( ש ְ

ַרְגָליו וּ  ה  ְיַכּסֶּׁ ִים  ּתַ ְ ּוִבש  ָפָניו  ה  ְיַכּסֶּׁ ִים  ּתַ ְ ש  ּבִ ָחד  ָנַפִים ְלאֶּׁ ּכְ ש   ֵ ָנַפִים ש  ּכְ ש   ֵ ְיעֹוֵפף:בִ לֹו ש  ִים  ּתַ ְ ְידָֹוד  )   ש  זֶּׁה ְוָאַמר ָקדֹוש  ָקדֹוש  ָקדֹוש   ל  זֶּׁה אֶּׁ ְוָקָרא  ג( 
בֹודֹו: ץ ּכְ    ְצָבאֹות ְמלֹא ָכל ָהָארֶּׁ

שלא יביט    -לשמשו כן תירגם יונתן שמשין קדישין ברומא קדמוהי. בשתים יכסה פניו    -בשמים. לו    -)ב( שרפים עומדים ממעל    -  רש"יפ 
רגליו  ו   לצד השכינה. יכסה  עגל  לצנ   -בשתים  רגל  הרגלים לפי שהם ככף  ראיתי כסוי  ובתנחומא  גופו לפני בוראו  יראה כל  יעות שלא 

 ובתרין משמש:   -שלא להזכיר לישראל עון העגל. ובשתים יעופף  
 עיין זוהר פנחס רלו.  כט 
ָרִפים   ְוִאיּנּון  -זוהר פנחס רלו.    ל   בשרפים   נאמר   וכנגדם ,  הגבורה  אש  מצד  שורפים  הם  שאז,  ן"ווי  לשני  נפרדים  כשהם  שרפים   בחינת   הם  ה"והנו'  ו'  ו  ש ְ

ָמאָלא,  ְלֶאָחד ְ יקוּ   ְוִאיּנּון  שאמר   וזה,  בחינות  שלש  ולהם ,  הדין  את   במלכות   משפיעים   לכן,  השמאל  מצד  הם   והוד  כשנצח  ִמש ּ   מוציאים   והם  ִמיִמיָנא  ַמִים   ַאּפִ

ְלהֹוִביָתא  ְוָצִחין,  הימין  מצד  פועלים  שניהם   ואז,  החסד  מימי  מצד   מים  ש ַ ְלהֹון  ּבְ ְטָרא,  שלהם  אש   שלהבת   מחמת  צמאים  והם  ּדִ ְגבּוָרה  ִמּסִ   מתלבשים   כשהם  ּדִ

ֹוֲאִבין  כ "ואח,  השמאל  מצד   פועלים  שניהם   ואז ,  הגבורה  בדין ְטָרא  ְוש  ֶחֶסד  ִמּסִ ,  הגבורה  אש   יבשות   שמחמת  צמאונם   להשקיט   החסד   מצד   מים  שואבים  הם  ּדְ

ַמר  ַוֲעַלְייהוּ   ולפעמים ה  נאמר   ה"נו  על  ִאּתְ ְטָרא ,  רּוחֹות  ַמְלָאָכיו   עֹוש ֶ ַעּמּוָדא  ִמּסִ ֶאְמָצִעיָתא  ּדְ ִבין,  בתפארת  הוא  הרוח כי,  התפארת  מצד  דהיינו  ּדְ ָנש ְ   ַעל   ּדְ
א ִאיהוּ ,  המלכות   סוד  שהוא ,  הלב   על  הנושבות  ִלּבָ א  ּדְ ְרּגָ יָרָאה  ּדַ   שרפים   הם   כי,  האלו  הכחות   כל  בהם   ויש,  דאצילות ס" הי  של  עשירית  וספירה  מדרגה  שהיא  ֲעש ִ

רּוָחא  הרוח  את   נושבות  שהם  ואמר ,  התפארת  מצד   נושבות  ורוחות,  החסד  מצד  מים  ואפיקי,  הגבורה  מצד א  ּבְ ֻקְדש ָ ִאיהוּ   ּדְ יַנְייהוּ   ּדְ ,  ה"נו  בין  שהוא   היסוד   בכח  ּבֵּ

ָצָבא  אֹות'  ו  ְוִאיהוּ  יהּ   ּבְ ילֵּ ִליל  כי,  ה"נו  בין  אות   והוא  זעירא'  ו  סוד   הוא   היסוד  ּדִ ית  ּכָ ְרִקין  ש ִ ין  ּפִ ְתרֵּ ֹוִקין  ּדִ ,  ה"נו  שהם  שוקים'  הב   של  פרקים'  ו  כלול  הוא  ש 

ְכִתיב הוּ   ּדִ ֹוָקיו בהם  שנאמר   ּבְ י   ש  ש    ַעּמּודֵּ יק  ְוָדא,  פרקים  ששה בהם  יש  ה"הנו  ש ֵּ ִרית  אֹות  ַצּדִ   הכולל   העולם  עמוד  נקרא   שהוא  ברית   אות  שהוא  הצדיק  וזה  ּבְ

 (   ומפרשים ק "רמ). אותם

ָאה'  ו ְפֶאֶרת   ִעּלָ ין,  אמצעי  שבקו  בתפארת  היא,  א" שבז  ה" מ  שם  דמילוי  ו"וא  של  ן"ווי  שבשתי  והראשונה  העליונה'  ו  ּתִ ית  ּבֵּ ְרִקין   ש ִ ין   ּפִ ְתרֵּ רֹוִעין  ּדִ   בין   והוא  ּדְ

א  ּוְבִגין  ואמר ,  ג" חו  זרועות'  הב   של  פרקים  הששה ִביַנן  ּוְבִרית  ּגּוף  כי,  אחד  שהם   מורה  באמצעיתה'  והא,  ן"ווי'  ב   בה  יש  במילוי  ו"וא  ולכך'  ו'  ו   ּדָ   ַחד  ַחש ְ
י  הכרובים  והיו,  בהם  שנאמר   כרובים'  ב   כעין  הם  וההוד   והנצח   ְוִאיּנּון,  יחד  מקושרים   שהם  לפי ,  לאחד  אותם   חושבים  אנו  והיסוד  שהתפארת   ְכָנַפִים  ּפֹוְרש ֵּ
ל  דהיינו  ְלַמְעָלה ָאה'  ו  ָלֱקבֵּ יהּ ,  לתפארת   מרכבה  נעשים  הם   כי,  עליהם  שהוא  התפארת   שהיא   הגדולה'  ו  אות   כנגד   ֲעַלְייהוּ   ִעּלָ ְטרֵּ י   ִאְתְקִריאוּ   ּוִמּסִ   ְנִביאֵּ
  סֹוְכִכים  ה" הנו  זה  כנגד,  הכפרת  על   בכנפיהם   סוככים  בכרובים  כ "ומש        .    האמת  נביאי ה"מנו המנבאים  הנביאים נקראים  דתפארת  אמת  מדת  ומצד  ָהֱאֶמת

יֶהם  ַכְנפֵּ ִרית   ַעל   ּבְ ִאיהוּ ,  כפרת  הנקרא  היסוד  שהוא  הברית  על  בכנפיהם   סוככים  הם  ּבְ ְנָייָנא'  ו   ּדְ יק   נאמר   ועליו,  המלוי  ו"וא  של  השניה'  ו  שהוא  ּתִ   ְיסֹוד  ְוַצּדִ
א  ּוְבִגין,  עֹוָלם  יַקיָּיא  ָמן  טֹוֲחִנים   ְוהֹוד  ֶנַצח  ּדָ ,  השפע  ממנו   ומקבלים   לתפארת   מרכבה  נעשו   שהם   לפי,  לבא  לעתיד   לצדיקים   מן  טוחנים   ה "נו  ולכך  ְלַצּדִ

ִאיּנּון ְטָרא  ּדְ יק  ִמּסִ ַצּדִ ִאיהוּ ,  אותם  כולל   הוא   כי  היסוד   מצד  והם  עֹוָלם   ְיסֹוד   ּדְ יַנְייהוּ   ּדְ   שהם   המן  מהם  ומקבל  ה"נו  בין  הוא   אמצעי  בקו  שהוא   היסוד  כי  ּבֵּ

א ּוְבִגין, טוחנים  (   ומפרשים ק "רמ. )לצדיקים  מן  שטוחנים לפי  טוחנות ה "הנו נקראים  לכן טֹוֲחנֹות ִאְתְקִריאוּ  ּדָ
 * שם   לא 

 . פטור   פחה על פניו ומתוט תנו רבנן הנכנס לחנותו של נגר שלא ברשות ונתזה בקעת    :בבא קמא דף לב  לב 
 שם בשם הריטב"א.  שיטה מקובצת  לג 
אמרה להן אינו מספר עמי לא בתחלת הלילה ולא בסוף הלילה אלא בחצות הלילה וכשהוא מספר מגלה טפח ומכסה    : נדרים דף כ   לד

   ו שד.טפח ודומה עליו כמי שכפא 

מספר    -  ר"ן מטתו:  -וכשהוא  משמש  טפח     כשהוא  ומכסה  טפח  כג(  ק  בפר   -מגלה  דף  )ברכות  שמתו  לאשה(  מי  )לה  שהתירו  אמרינן 
   לגלות טפחיים לקטנים והוא היה מגלה טפח מאותן טפחיים ומכסה טפח כלומר וטפח שני נשאר מכוסה: 

   .כלומר מגלה טפח מבגדיה ומכסה אותו טפח בבגדיו ולא שיגלה כל בגדיה ביחד ושיכסה אותה ביחד כדי שלא יראנה   -המאירי  

 שהכוונה לשמש.  בשם הריטב"א כתב  ם ו כתב שהיא דעת הגאוני   צת וב והשיטה מק 
 בחי'  -ובלוה"ת שם  , בהי'  -בתרלד   לה 

 ובבא בתרא כב. ומועד קטן כה.  לו

אמר רב שימי מנהרדעא דטעי במנינא טפח ליה רבא בסנדליה אמר ליה אטו הוא מני והתניא גדול שבדיינין קורא    :בבא קמא דף לב   לז 
   .הכהו ר  והשני מונה והשלישי אומ 

 בעט בסנדלו לרב שימי:   -שון אחר ל   .י הכהו על סנדלו דרב שימ   -  רש"י פ 
 חינות ב   -ו בתרל  לח 



 9עז.              מוהר"ן                                   סג    תורה                 יקוטי                ל                      

רמז לשני טפחים שיש בבחי'    הורבנו מצא בז  :{יומא עח גיטין טז ע"ז ס}עד שיכול להרטיב מקום אחר  
בבחי' מגלה  יין הצדיק משמע שגם הם  , ולקמן בביאור ענשבהן הוא מעופף  ףשתי כנפיים אמצעיות של השר

 . טפח ומכסה טפח הנ"ל
ששת  וכל הששה טפחים כולם כלולים ומונחים בברית. כי הששה טפחים הנ"ל הם בחי'  

הארץשבהם    ימים ואת  ה' את השמים  טפח  ,  עשה  בחי'  הם  לט(  וימים  )תהלים  הנה  בבחי' 
ח ביום  וינ  ת ימים עשה ה' וכו'ששכמ"ש )שמות כ(  וששת ימים מונחים בברית  .  נתת ימי  טפחות

כולם  השביעי הניח  טפחים  הששה  בחי'  ימים  הששת  שכל  היינו  השביעי,  שהוא    ביום 
 . ברית עולם ביני ובין בני ישראלשבת, שהוא בחי' ברית, כמ"ש )שם לא( 

 ששת ימים (. בחי'  [מ]  ברא שית )תיקון יא  היא אותיות  בראשיתהמבואר בתיקוני הזוהר  וזה בחי'  
כי בראשית עדיין היה העולם והקב"ה בברית   ים וכלולים בבריתטפחים הנ"ל, שכולם מונחששה  

והפריד את העולם ממנו לצורך הבחירה ורק אח"כ כביכול ברא לשון חיתוך  נמצא שבבראשית    וקשר הדוק 

 . ובכל שבת חוזר הקב"ה ומניח אותם בברית השבת  היה כלול הששת ימים ואח"כ נתרחקו
ג' דף יחבר   בראשיתוזה   עימו   \מב/([מא]   ית אש )תיקון  והקשר  ברית  בחי'  כמו שרואים    כי אש  ית' 

המלאכים   שהם  שרפים  בחי'  וזה  למעלה,  ית'  אליו  לעלות  השתוקקות  כולה  רק  רגע  נחה  שאינה  בחוש 

מר להםוהנשרפים  המאיר  ית'  מאורו  התלהבות  ימים ששה \מג/ב  היינו ברית שהוא כלול מששה   .
שש כנפים, שהן בחי' ששה טפחים כנ"ל.  ברית אש, בחי' שרפים ב  טפחים שש כנפים. וזה

שיש ששה כחות באש, היינו   [מד]   כי גם אש יש לה ששה כחות, וכמבואר גם למחקרים
 משחיר ומלבין.   כגון בתפוח אדמה  דהיינו מתקן ומקלקל מתיך ומקפיא, מבשל ושורף

עוף   כנ"ל  וכן  הנ"ל  השרפים  גוף  בחי'  כחותשהוא  ששה  בו  נעיש  הוא  העפיפה  ע"י  כי  לם , 
ויורד  ומתגלה קרוב ורחוק וכו' יש בכלל  עולה  ובבחי' האמצעי נמצא שבשרפים  ת  יות שש בחי' טפחים 

 :    כי כל מהותו בחי' ברית הכלול משש טפחים הנ"ל עיקר השרף יש גם בחי' שש הגוף ושהיא 
 

"ז מרכבה ונעשה עי  מאן דנטר בריתעתה יבאר כיצד שש בחי' הנ"ל מתבטאות אצל הצדיק יסוד עולם שהוא 
 )דזה כלל שכל הדומה לבחי' עליונה נעשה מרכבה לה לטוב או ח"ו לרע( לברית שלמעלה

יסוד עולם שהוא בחינות ברית, בחינות    והצדיק י'(. הוא כלול מבחינות    צדיק  )משלי 

 ותחינבמו, שנחלקים לשלש בחינות של שתים שתים. היינו שכל  [מה]   הששה טפחים הנ"ל
 פח ומכסה  השלש הוא בחינות מגלה טמ

 

 
כז  לט עוף    : חולין דף  כלום  בולא  הכשירן  המים  מן  שנבראו  דגים  סימנים  בשני  הכשרה  היבשה  מן  שנבראת  בהמה  גלילאה  עובר  דרש 

מן הרקק   ויבשה ) שנברא  ים  מטיט שהוא  תד א   הכשרו בסימן אחד (  דהיינו  רב שמואל קפוטקאה  הוא ) ע  מר  יש להן קשקשת  (  שכך  עופות  שהרי 
 ברגליהם כדגים: 

 דף כו:   מ

 בדפים שלנו שם באמצע עמוד ב'  מא 

ִרית    וָּמאן   מי הוא הנקרא אדם, ואמר   ומפרש   -  דף יח:תקונא תליתאה  זהר    תיקוני   מב  ָנִטיר ּבְ ִאְתְקֵרי    , לבטלה ששומר את הברית מלפגמו בהוצאת זרע    מיּדְ

ִמים    ִאיש   ן,  צדיק תמים  איש )בראשית ו ט(    נקרא איש תמים, כמו שנאמר בנח   הואּתָ י   דורשים שמירת הברית אנו    בענין   ְוַתּמָ ִ ֵראש  ִרי   אותיות  הוא"ת  ּבְ ,  ּבְ   כי"ת ֵא"ש 
ָנִטיר   ענין שמירת הברית גורם ם    ּדְ א ְדֵגיִהּנָ ָ ש ּ וכל זה אפילמאש הג  אותו ומציל    ששומרֵליּה ֵמאֶּ אֹוַרְייָתא    ֲאָבל ,  שאינו עוסק בתורהו מי  יהנם,  ק ּבְ ִאְתַעּסַ ַמאן ּדְ

ִדיֹּוְקָנא ְדַההוּא ִדְלֵעיָלא     ִאְתְקֵרי   בתורה ושומר ומקיים כל מה שלומד, אחר ששומר את הברית כראוי   עוסק מי שגם    אבל ְוָנִטיר ָלּה   נקרא אדם השלם    הואָאָדם ּבְ

ת   שכתוב  זהוִדְכִתיב    הוּא   ָהָדא ,  ה שהוא ז"א בדיוקן של אדם שלמעל רֶּ ִתְפאֶּ ִית    ּכְ ת ּבָ בֶּ ֶּ שבתורתו מייחד ומיישב את התפארת שהוא ז"א הנקרא אדם,    היינוָאָדם ָלש 

 במלכות הנקראת בית. 

"ל ַהנִּ     -אמצע אות ד'  ערובי תחומין הלכה ה    -או"ח    ליקוטי הלכות עיין    מג  ָאָרה ַהּנַ י זֹאת ַההֶּׁ חוּ ַהְינּו ּכִ ת ִמיִּ כֶּׁ ֶּׁ ֵאינֹו  ד ָהעֶּׁ ְמש  ֶּׁ ְליֹון ַהִחיצֹוִני ש 
ִיחּוד  הּוא  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  יֹוֵתר  ּנּו  ִמּמֶּׁ בֹוּהַ  ַהּגָ ִניִמי  ַהּפְ ְך  ֵערֶּׁ ּבְ ִחיצֹוִני  ְקָרא  ּנִ ֶּׁ ש  י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ה    ִנְפַסק,  ַנֲעֹשָ הּוא  י  ּכִ ְמֹאד,  ָגב  ְוִנֹשְ ְונֹוָרא  ְוָגבֹוּהַ  ְליֹון  עֶּׁ

ּדֹות   ּמִ ֶּׁ ּבַ ש  ְליֹונֹות  ַמְע ָהעֶּׁ ָהֱאמּוָנה,  ל  ָאַרת  הֶּׁ הּוא  ֶּׁ ש  ם  ָ ִמש ּ ת  כֶּׁ ֶּׁ ְמש  ַהּנִ ָאָרה  הֶּׁ ן  ּכֵ ְוַעל  דּוַע,  יָּ ּכַ ּוִביָנה,  ָחְכָמה  ֵהם  ֶּׁ ש  ְנָין  ֵמַהּבִ ת  ָלה  כֶּׁ ֶּׁ ִנְמש  ִהיא  ֶּׁ ש  ּכְ
רּוָחִניִּ  ֵהם  ֶּׁ ש  ְוכּו'  ָרִפים  ְוַהּשְֹ ְלָאִכים  ַהּמַ ֵהם  ֶּׁ ש  ְליֹונֹות  ָהעֶּׁ עֹוָלמֹות  וּ ּבָ ים  ִ ּוְקדֹוש  דֹול,  ְטהוֹ ים  ּגָ ֵלמּות  ְ ש  ּבִ ָאָרה  ַההֶּׁ זֹאת  ל  ְלַקּבֵ ּכַֹח  ם  ָלהֶּׁ ֵיש   ֲאַזי  ִרים 

נִ  ן  ּכֵ ְוַעל  ְמֹאד,  דֹוָלה  ּגְ ּוְבִיְרָאה  ֵאיָמה  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ מֹו  ְ ש  יש   ְלַהְקּדִ דֹול  ּגָ ַרַעש   ּבְ ִמְתעֹוְרִרים  ף  ָרִפיםְוֵתיכֶּׁ ֹשְ ּנִ ֶּׁ ש  ָרִפים  ֹשְ ִמ   ְקָרִאים  ל אֹור  ּגֹדֶּׁ ְוִנְתַלֲהִבים 
זֹאת   ן  ּכֵ ְוַעל  ּוְבִחיָרה  ִמיּּות  ְ ש  ּגַ ם  ָלהֶּׁ ְוֵאין  ּוְטהֹוִרים  ים  ִ ְקדֹוש  ֵהם  י  ּכִ ִמיד  ּתָ ם  ֲעֵליהֶּׁ ִאיר  ּמֵ ֶּׁ ש  יֹוְדִעין  ֱאלֹקּותֹו  זֶּׁה  ְיֵדי  ְוַעל  ם  ָלהֶּׁ ת  קֶּׁ ַמְסּפֶּׁ ָאָרה  ַההֶּׁ

ֵלָמה ְוִנְתַלֲהִבים  ְ ֱאמּוָנה ש  ִהְתַלֲהבּות    ֵמֱאלֹקּותֹו ּבֶּׁ דוֹ ּבְ ֵאיָמה ּוְבִיְרָאה ְרצֹון קֹוָנם, ּגָ  ל ַלֲעשֹות ּבְ
גבאי פי"ב )דף יד טור ד' מהדו' וונציה שכז( ובספר    מד )דף סב. במהדו'    אמונות ודעות לרס"ג מאמר ג' סוף אות י' בביאור הפרה אדומה.ספר עבודת הקדש לרבי מאיר אבן 

   [ רמב"ם מ"נח"אפ"נג]   שא תרצ(' וור פ"ח )דף נט: מהדו   יודפופ תרמו( ובספר העיקרים מאמר ב'

 בתורה לד ברית מרכבה ליסוד ספירה שישית שהניקוד שלו מלאפום דהיינו אות ו' גמט' שש   מה 

 בחינה  -בתשכט    מו



 מוהר"ן                              סג      תורה                                  קוטייל                  1עז: 

בשתים  עצמו, וזה בחי'  ההשפעה הנשפעת אל  טפח. כי הוא בחי' מגלה טפח ומכסה טפח נגד  
פניו נגד  יכסה  וכו'  ומכסה  מגלה  בחי'  הוא  וכן  אל  .  שמשפיע  בחי'  ההשפעה  וזה  העולם, 

רגליו יכסה  נגד  בשתים  ומכסה  מגלה  בחי'  הוא  וכן  את  .  בחי'  השגתו  וזה  יתברך,  השם 
 .  בשתים יעופף

 
 בשתים יכסה רגליו  וטפח ומכסה טפח כלפי העולם דהיינ  בחי' מגלה ומתחיל לבאר

לפעמים   ולפעמים  הצדיק  כי  אליהם.  עצמו  ומקרב  מגלה, שמגלה  בחי'  העולם  הוא אצל 
. ולא די שמתרחק מהם  \א/ הוא בחי' מכסה, שנתכסה ונתעלם מהם, שמתרחק מהם מאד

ע שנופלים  אליו, אלא  להתקרב  יכולים  ואינם  מהם,  עד ומתרומם  ותמיהות,  קושיות  ליו 
ופליאות קשיות  עליו  וקשה  מאד,  מהם  שנתרחק  מחמת  מוחם,  ונתבלבל  עיין   שנתעקם 

תמיד בבחי' זכרון עוה"ב ואיתא בתורה    אשהו  עיין תורה נד)הצדיק בחי' שחי בעוה"ב  נראה כי  תורה קמ ו

, וזה בחי'  וא שקרעולם האמת שהוא הפוך מעולם הזה שה  (חושב שם הוא  םכא בשם הבעש"ט היכן שאד 
העם  בוכל  א(  , רגלין לשון המשכה, כמו )שמות יובשתים יכסה רגליומכסה טפח. וזה בחי'  

ברגליך עצתך    אשר  אחר  הוא  [ג ]ההולכים  אליו,  העולם  שממשיך  שבההמשכה  היינו   .
י  "גם הגילוי הוא עושניהם הגילוי והכסוי הם בחי' בשתים יכסה כי  בחי' מגלה טפח ומכסה וכו' כנ"ל.

להתכסות   מכסהש צריך  הוא  ע"כ  ממנו,  לקבל  א"א  בעצמו  הצדיק  שמוח  מחמת  כי 
כמבואר    ולהתלבש עצמו בדברים קטנים, כדי שיוכל להתגלות, שיוכלו העולם לקבל ממנו

נמוכה אלפי אלפים   לנו היא  . וזה \ד/ אותה  שהוא משיג  ורבי רבבות מכפיבחיי מוהר"ן שהתורה שמגלה 
זה   על ידיפח, שמה שמכסה ומתלבש עצמו, הוא בחי' מגלה, שבחי' מגלה טפח ומכסה ט

הוא מגלה עצמו אליהם, כי בלא זה לא היה אפשר להתגלות אליהם. ולפעמים הוא בחי'  
 :  מכסה ממש, שמתכסה ומתעלם מהם ונתרחק ונפלא מהם כנ"ל

 
צמו הש"י צריך להיות בחי' מגלה ומכסה וכו', כי צריך לדבק ולקרב עהשגתו את  אצל    וכן

להש"י, כאלו כביכול הש"י נגלה ומתקרב אליו. אבל כל מה שמתקרב יותר להש"י, צריך  
כמבואר    להתרחק יותר. היינו כל מה שמתקרב יותר, צריך לידע שהוא רחוק מאד מהש"י

 בתורה פג תנינא שזה עיקר החכמה שישכיל שהיא רחוקה ממנו וכמ"ש אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני

בתור מבואר  נקראת החכמה מרחקיםוכן  כן  תנינא שעל  מ'  וידמה בדעתו שכבר  ה  . כי אם יחשוב 
. כי אם היה יודע קצת  [ה]   נתקרב להש"י, ויודע בידיעות הש"י, זה סימן שאינו יודע כלום

מהש"י, היה יודע שהוא רחוק מאד ממנו. כי כל מה שמתקרב יותר להש"י, ויודע יותר,  
יו ואינו  מאד,  רחוק  שהוא  יודע  כללהוא  נדע  דע  שלא  הידיעה  תכלית  בחי'  דבר  \ו/וזה  וזה   .

 .  \ח/[ז]  שא"א לפה לדבר ולהסביר זאת, כי גדולת הבורא אין שיעור

 
מֹו אִּ   -  קמ   עיין תורה   א ַעצְּ ב ְּ יק  ד ִּ ַהצ ַ י  בִּ כ ִּ קֹרָׁ ַהמְּ יו  ׁשָׁ ֲאנָׁ ֵדי  יְּ ַעל  ַרק  לֹו.  כְּ ִֹּ ש  מִּ ה  לָׁ ַמעְּ לְּ י הו א  כ ִּ ה,  יסָׁ פִּ ת ְּ ם  ׁשו  ֹו  ב  י ֵאין  כ ִּ יגֹו,  ִֹּ ַהש  לְּ ר  ׁשָׁ ין  י ֶאפְּ

ין אֲ  רֹואִּ ֵדי ׁשֶ י ַעל יְּ יק. כ ִּ ד ִּ ין ַמֲעַלת ַהצ ַ בִּ הָׁ ַכל לְּ יו, יו  ים,  ֵאלָׁ ֵלמִּ ׁשְּ ים ו  ֵראִּ ה יְּ י ַמֲעשֶֹ ׁשֵ ֵהם ַאנְּ יו, ׁשֶ ׁשָׁ ם  נָׁ עֹולָׁ י הָׁ ה, כ ִּ גָׁ ָֹׁ ַהש  ה וְּ יסָׁ פִּ ֶהם ת ְּ ֶהם ֵיׁש לָׁ בָׁ ו 
מֹו,  ַעצְּ יק ב ְּ ד ִּ מֹו ֵמַהצ ַ ךְּ כ ְּ ָׁ ל כ  ָׁ ן ֵמֶהם כ  ים ֲעַדיִּ חֹוקִּ ם רְּ ועי"ש שמביא משל מהחותם דמשמע שלא רק שא"א להשיגו אלא שנדמה להם    ֵאינָׁ

 כדוגמת הנחתם שהוא הפוך מהחותם.  הפוכים מהאמת.ו  שי ע שכל מ 
   וכל העם אשר  -וכל אשר, ובלוה"ת שם   -בתרלד   ב 

 * כמובא בפרש"י שם ]עיין תורה יז אות ח הערה שם דף כד.[   ג

ֵפי אֲ   -אות שס )כא(    חיי מוהר"ן   ד ה ַאלְּ כָׁ מו  יא נְּ הִּ סֶֹלת וְּ ְּ ם ַהפ  י אִּ י כ ִּ תִּ ֹורָׁ ת  ֶכם מִּ י אֹוֵמר לָׁ ַמר ֵאינִּ י ַמה  אָׁ פִּ כ ְּ ֵרגֹות מִּ בֹות ַמדְּ בְּ י רִּ ֵ ב  רִּ ים וְּ פִּ לָׁ
אֲ  ֶ קֹום ַאֵחר: ׁש  מָׁ ה ב ְּ ז ֶ ם מִּ ׁשַ רְּ ר נִּ בָׁ כְּ מֹוךְּ יֹוֵתר ו  כֹול לֹוַמר נָׁ י יָׁ ֵאינִּ , וְּ ה  יגָׁ ִּ י ַמש   נִּ

דיעה  הידיעה היא שזכה לה' דברים שאינו יודע, ועיין תורה לה שחכמה נקרא רחוק, ובתורה מ תנינא נקראת מרחקים, וכן בתורה פג תנינא תכלית הי עיין תורה נג שתכלית    ה 
 }עיין נעם אלימלך סוף בחוקתי    שם.  שלא נדע, ועיין תורה כד אות ח ובהערות 

ֵאין    -אות טו  נפילת אפים הלכה ד    -או"ח    ליקוטי הלכות נינא ועיין תורה כד אות ח' ו ת   עיין תורה פג   ו  יג אֹור הָׁ ִּ ַהש  א זֹוֶכה לְּ קָׁ יְּ ז ד ַ אָׁ וְּ
י  דִּ ית ַהיְּ לִּ כְּ ַ יַנת ת  חִּ הו  ב ְּ ז ֶ "ל, ׁשֶ נ ַ ַ ֵטי כ  לֹא מְּ ֵטי וְּ יַנת מְּ חִּ בְּ א ב ִּ קָׁ יְּ ב ד ַ ֵ ַעכ  ַהמְּ ה וְּ יפָׁ דִּ רְּ ֵדי הָׁ י ׁשֶ סֹוף ַעל יְּ ית ֵאין מִּ לִּ כְּ ַ ֶזה ַהת  ר לֹא ֵנַדע. וְּ ה ֲאׁשֶ ז ֹוֶכה  עָׁ

ר לֹ  ה ֲאׁשֶ יעָׁ דִּ ית ַהיְּ לִּ כְּ ַ ת  ים ׁשֶ רִּ ֹל אֹומְּ ַהכ  י ׁשֶ ִּ י ַאף ַעל פ  ֹאד, כ ִּ ה מְּ ַמֲעלָׁ ים ב ְּ דֹולִּ ים ַהג ְּ יקִּ ד ִּ ם ַהצ ַ י אִּ ר ֶזה  כ ִּ בָׁ ׁש ד ָׁ רו  ֵ ַדע פ  י ֵ י ׁשֶ ל ֵאין מִּ א ֵנַדע ֲאבָׁ
זֶ  ז ֹוֶכה לָׁ ׁשֶ נו   ַהיְּ ד ְּ ֶזה,  ָׁ ב  אֹוֵחז  ׁשֶ י  ם מִּ י אִּ כ ִּ ת  ֵלמו  ׁשְּ יו  ב ִּ יחֹותָׁ שִּ ב ְּ ר  בֹאָׁ מְּ ַ כ  ה,  כָׁ רָׁ בְּ לִּ רֹונֹו  כְּ זִּ נו   ֵ ַרב  י  ִּ פ  י מִּ ת ִּ ֵהַבנְּ ר  ֲאׁשֶ ַ כ  ים  ֹובִּ ַהט  יו  ַמֲעשָׁ ֵדי  יְּ ַעל  ה 

א   קָׁ יְּ ד ַ ֵניֶהם  ׁשְּ ֵדי  יְּ ַעל  י  כ ִּ ד  ֶאחָׁ ֹל  ַהכ  ה  יעָׁ דִּ ַהיְּ ר  ד ֵ ֶהעְּ וְּ ה  יעָׁ דִּ ַהיְּ ז  אָׁ ֶזה  לָׁ ז ֹוֶכה  ׁשֶ כ ְּ ז  אָׁ וְּ ים.  דֹוׁשִּ י ַהק ְּ דִּ ַהיְּ ר  מָׁ גְּ ד  נִּ ֶאחָׁ ֵניֶהם  ׁשְּ י  כ ִּ ה,  גָׁ ָׁ ַהַהש  וְּ ה  עָׁ
מֹו הַ  ַעצְּ ב ְּ ה, הו א  יעָׁ דִּ ַהיְּ ר  ד ֵ ֶהעְּ הו א  ׁשֶ מֹו,  ַעצְּ ב ְּ ֵנַדע  ֹא  ַהל  ׁשֶ ֵנַדע,  ר לֹא  ה ֲאׁשֶ יעָׁ דִּ ַהיְּ ית  לִּ כְּ ַ ת  יַנת  חִּ בְּ ן ֶזה  ב ִּ יָׁ נְּ ין עִּ בִּ י ָׁ ׁשֶ י  ֶבֱאֶמת ֵאין מִּ ו  ה.  יעָׁ דִּ יְּ
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, בחינות מגלה דהיינו שלום וחיבור בין ברחוק והקרוב  שלום לרחוק ולקרובוזה בחי' )ישעי' נז(  
 שמתקרב מתרחק כנ"ל. , שכל מה \ט/ דהיינו שכל מה שמגלה זה עוד כיסוי טפח ומכסה וכו'

, היינו בחינות מגלה טפח ומכסה וכו'  [י]  , יעופף כתרגומו משמשובשתים יעופףוזה בחי'  
 :    של השימוש, שמשמש ועובד הש"י כנ"ל

 
עצמו. כי פנים וכלפי , זה בחי' מגלה טפח ומכסה טפח אצל של הקב"ה יכסה פניו ובשתים

וגם פנים לשון רצון והשגחת הש"י, כמ"ש    .\יב/(יא)  פני ילכולשון כעס, כמ"ש )שמות לג(  
ו(   אליך )במדבר  פניו  ה'  בשביל  [יג ]   יאר  יסורין  עצמו  על  מקבל  לפעמים  הוא  והצדיק   .

דהיינו הארת פנים הנ"ל   [יד]   העולם, והוא כמו חילוף, שמחליף עם הש"י ההשפעה וההשגחה

ה זו, ומקבל על  , שאינו רוצה זאת ההשפעה וההשגחה, ומכסה פני השגחהראויה לבוא עליו 
כי הצרה גשמית    , כי הוא בוחר בהשפעה והשגחה רוחניותשהיא בחי' פנים של כעס  עצמו יסורין

. כמבואר בתורה לז  להשפעות רוחניות  כלישהיא הדהיינו הארת הנפש    ,כמבואר בתורה קע  עושה צורה
ל מקבל ענמצא שע"י שהצדיק    .שהלכה לה, נתפזרה בין העולםשל הארת פנים  ואותה ההשפעה  

לו שיבוא על העולםיסורין  עצמו   כי  . וזה בחי' מגלה טפח ומכסה וכו',  מחליף השפע הטוב הראוי 
וכלפי העולם להפך מכסה    ,ומגלה על עצמו פנים של כעס  ,והצדיק מכסה ממנו הארת פנים  ,פנים בחי' טפח

  ומכסה פנים שלפעמים מגלה פנים של רצון והשגחה,  דהיינו    .פנים של כעס ומגלה הארת פנים
 :    של כעס, ולפעמים מכסה פנים של רצון והשגחה כנ"ל

 
ביאר שע"י שמירת  אות ט'  בתורה לא    הוא בחי' בריתסגולתו באכילתו להארת פנים  הפנים    ולחם

דאברהם  הברית   שדרגא  הפנים  לכזוכה  לחם  אכילת  בבחי'  תיהיה  כמ"שאכילתו  הפניםעל    ,    לחם 

  , ונאמר בהם )שמות כה( ה' וכו' ברית עולםערכנו לפני  ביום השבת י  טו)ויקרא כד(   שבמקדש
 : בהיכל שבבית המקדשדהיינו לשלחן שעליו מסדרים את שש ושש הלחמים  ועשית לו מסגרת טפח

 

 
ֶזה,  לָׁ ין  ַהז ֹוכִּ ם  אִּ י  כ ִּ ת  ֵלמו  ׁשְּ י   ב ִּ כ ִּ ד.  ֶאחָׁ ֵניֶהם  ׁשְּ ֱאֶמת  ֶ ב  ׁשֶ ב  ֵ ַעכ  ַהמְּ וְּ ה  יפָׁ דִּ רְּ הָׁ יַנת  חִּ ב ְּ ֵהם  ה  יעָׁ דִּ ַהיְּ ר  ד ֵ ֶהעְּ וְּ ה  יעָׁ דִּ ַהיְּ י  כ ִּ ֶהם,  לָׁ ֵרי  ֵדי    ַאׁשְּ יְּ ַעל 

ֵטי,  לֹא מְּ ֵטי וְּ יַנת מְּ חִּ בְּ ה ב ִּ גָׁ ָׁ ךְּ ַהַהש  ׁשָׁ מְּ א נִּ קָׁ יְּ ֵניֶהם ד ַ  ׁשְּ
   שיחות הר"ן אות א'עיין    ז

"כי אני ידעתי כי גדול ה' ואדונינו מכל אלקים" )תהלים קלה ה(. דוד המלך, עליו השלום, אמר "כי    -אות א    שיחות מוהר"ן   עיין  ח
אני ידעתי". אני ידעתי דיקא, כי גדולת הבורא יתברך אי אפשר לומר לחברו )א(, ואפלו לעצמו אי אפשר לספר מיום ליום לפי מה  

לספר לעצמו ליום שני הזריחה וההתנוצצות של גדולתו יתברך שהיה לו אתמול. ועל  שמזריח לו ומתנוצץ לו באותו היום, אינו יכול  
ואמר: שמה שכתוב אחריו: "כל אשר חפץ ה' עשה                   כן אמר: "כי אני ידעתי", אני ידעתי דיקא. כי אי אפשר לספר כלל: 

י". כי כונתו באלו הדברים כי אני ידעתי אי אפשר לספר  בשמים ובארץ" וכו' הוא ענין אחר לגמרי ורחוק לגמרי משבח "כי אני ידעת 
כלל, והוא גבוה מאד מאד, גבוה מעל גבוה מה שאי אפשר לפה לספר, רק אני ידעתי דיקא כנ"ל. וכמו שכתוב בזהר )א קג: על משלי  

 ל"א כג(: "נודע בשערים בעלה" 'כל חד לפום מה דמשער בלבה' כמבאר במקום אחר )ב(: 

י  י קס שצג תכג וח   ז ט שיחות הר"ן קעז ריז רצט ולק"ה ק"ש ה' עלים לתרופה    -עלים לתרופה קלה. ב   -ן ציין כאן א הרב קפל   בהגהות 
 מוהר"ן עבודת ה' קכג.

אם התכלית שלא נדע למה צריך לדעת ונ"ל לבאר במשל לצופה ית מרחוק שנדמה לו שאם היה קרוב יותר אזי היה    לכאורה קשה   ט 
כמה  להתקרב  וכשזוכה  עד    משיגו  כזה  דמיון  עוד  מתבטל  שמתקרב  וככל  מאד  ממנו  רחוק  ית'  הוא  כאן  גם  שעדיין  משיג  שורות 

שמגיע להיות עימוית' ממש ואעפ"כ משיג שגם כאן הוא ית' השגתו רחוקה ממנו מאד אבל השגתו זו אינה דומה כלל למי שמשיג  
ית' אצלו אינה בעצם אלא מחמת    שנמצא גדולתו   ן משיגזאת מרחוק ממש שהוא עדיין יש לו הדמיון שאם הי הזוכה להתקרב היה כ 

 .  שעדיין לא זכה להתקרב 
 וכן פרש"י שם   י

 ]ועיין במדבר רבה יא ז ד"ה ישא ה פניו אליך[  )בתרלו ציין כאן ב"ר רות ז ובתשכט נמחק דלא נמצא לא בבראשית ולא ברות(  * ברכות ז:    יא 

ין שאין מרצין לו לאדם בשעת כעסו דכתיב פני ילכו והנחותי לך אמר לו הקדוש  ואמר רבי יוחנן משום רבי יוסי מנ   .ברכות דף ז   יב
 ברוך הוא למשה המתן לי עד שיעברו פנים של זעם ואניח לך  

 מז עיין תורה    יג

 עיין תורה עא   יד

 בתקפא כתוב )במדבר כד( ובתרלו תוקן  טו
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כשבאה רות , כמ"ש  לשון טפח הנ"ל  וע"כ נקראת הבחי' המקבלת הששה טפחים הנ"ל מטפחת

ל  ןלגור הבטיח  אותה  שיגאל  מבועז  לבקש  נעמי  לה  במצוות  ואמר  הדבר  שיברר  ג(  ה  הבי  )רות 
הי המטפחת זה  כי  )שם(  .  כמ"ש  בקשתה,  אמתיך ה  על  כנפיך  אותה   ופרשת  שישא  דהיינו 

יבום בדרך  הכנפים  ינו  ידה,  לאשה  ברית  הנ"לשבקשה  כנ"ל. בחי'  טפחים  הששה  בחי'  שהן   ,  
לדכר שעורים  ושש  לנוקבא  רומז  שמטפחת  לה  ע"כ    נמצא  וימד  המטפחת  הבי  לה  שש ויאמר 

הנ"לשעורים כנפים  טפחים שש  בחי' ששה  ר  , שהן  אצלוובזה  בקשתה  שפעלה  לה  וכן    ,\טז/ מז 
שבי וכו' כי לא  משמע עוד שם ממה שאמרה נעמי כשרות סיפרה שנתן לה בועז שש שעורים מיד אמרה  

   :\יז/ אם כילה הדבר היום  כיישקוט האיש 
 

שהוא אוצר של  והוא הנחש  , שמים תשהוא אוצר של יראעתה יבאר את הצד העומד כנגד הצדיק 
 . היא הערלה המכסה על המלכות סוד האמונה הקדושה שברגלי הברית וופי ופגם הברית אפיקורסות

מצח   אמצח הרצון עומד הכופר הרשע להכעיס שהו אובתורה ד' תנינא מבואר יותר שלעומת הצדיק שהו
מן יבאר שהנמלה  קל. ו תורה מג ל ניאוף עייןרים ארסיים שיהנחש בחי' בלעם שאין כוחו אלא בפיו לפזר או

     של הצדיק שמתחזק באמונה נגדו. בכח הצדיק. שבפיו היא התלמיד
 והוא כמו הקדמה לביאור קושית הטעיא לרבי יוסי בזוהר סבא דמשפטים שיבאר לקמן

מחמת   \כ/יטונמלה  (\יח/ )נקבה  נחש  ויש  בוודאי,  נייחא  לה  אין  הנמלה  וזאת  פיה,  בתוך 

בתו והנחש  שהיא  נחש.  של  פיה  שלו  ך  האפיקורסות  ופבדיבורי  הולך  מעופף. פעמים  עמים 
והחילוק שבין הליכה לעפיפה, כי בעפיפה יוכל לעוף ולפרוח ברגע הרבה, אבל בהליכה  

 הוא הולך מעט מעט, כדרך ההולך, שהוא תנועה כבידה.  
שמדברים רעים  הדיבורים  צדיקי\כא/ העולם   ובכל  על  נוגעים  כשהם  ובפרט  וגדולים, ,  ם 

פגם ה  עושים כנפים להנחשבאלו הדיבורים הם   כנפים הנ"ל של הצדיק ברית  בחי'  לעומת  שהם 

בחי' תיקון   דיבורים קדושים, עושים כנפים דקדושה  על ידי  , שיוכל לעופף. כישהם בחי' ברית

 .  \כב/ ובעל כנפים יגיד דבר, בבחי' )קהלת י( הברית
פגם הברית  ם להנחשאבל באלו הדיבורים רעים, עושים כנפי בחי'  דקליפה  , והם נגד \כג/יסוד 

 . שהם יסוד מרכבה לברית בחי' תיקון ושמירת הברית של הקדושה הנ"ל השש כנפים
 

 ות כבר פעלת ובגשמיות לא אשקוט עד שאגמור י כאומר לה ברוחנ   נראה  טז 
 המבואר כאן נדרש יפה בשיחות מוסר על תורה זו להרב יהודא שינפלד עי"ש.  ניין זה ע   יז 

בראשית  כמבואר באור החיים  מהזכר  חזקה  היותר  מההמשך שנקט בפיה ולא בפיו והטעם נ"ל כי בסט"א הנוקבא היא    כך משמע   יח
 וכן בכהאריז"ל שנחש הוא נוקבא דס"מ.        מט יא בשם הזוהר במדבר רלא: 

 )ועיין לקמן שהנמלה היא החכם הצדיק(   מטות לדפו"ר כתוב שצ"ל ונמלה היינו זבוב. אבל בתקפא לא תיקן זאת כנראה חזר בו. בהש   יט 

ג  -פרדס רמונים  ב   עיין רמ"ק   כ נקראת    -  ' שער כז פרק  ועוד מלכות  והמלכות ספינה לנמל.  והוא היסוד.  נמ"ל  למ"ן ביסוד צרופו 
ראה  ו(  ו  )משלי  נאמר  ועליה  סובין    נמלה  בלא  סולת  ברה  נקראת  השכינה  וכן  מילה  שהוא  ערלה  בלא  נמל  ויסוד  וחכם.  דרכיה 

נקראת נמלה. ל' מצד החסד שכן ל' בבינה בסוד מגדל הפורח באויר. והוא נשפע מצד החסד. מ' בסוד התפארת שעל ידו נשפעים  
 מימי החסד אליו. נ' מצד הגבורה בו נפילה.

י( והיא בחי' המלכות ובחי' שרה  -י ברבוע )דהיינו אחור א אד אדנ אדנ -הרקיע שנמלה היא אדנ   ר זוה   ם אות ח' בש   עוד עיין פל"ח 
    .אמנו היתה מרכבה לה 

 שדיבורי העולם מועילים לו משמע שהוא כלליות הרע הזה ושורשו ברוחניות וכל הדומה לו נעשה מרכבה לו ומשרתו   ממה   כא
 ברית ל מרמז    " יגיד " שלשון    ' ותורה כ   עיין תורה כט   כב

חסד מתגלה בפומא דאמה היינו כיסופין והשתוקקות להש"י הם כפי תיקון הברית ושם הם בחי' הבל הנעשה בארץ    עיין תורה לא ו 
הבל קדוש שמתגלגל והולך ויכול להחזיר את כל העולם בתשובה ע"י שנכנס בהם הרהורי תשובה וכיסופין להש"י אבל שם מדבר  

 מדבר מהכח שזה נותן לדבורי הצדיק לעופף וללכת.    ן שהדיבורים עצמם הולכים ואילו כא 

 לעומת צדיק יסוד עולם הוא הזה לעומת זה של הצדיק דהיינו בחי' יסוד דקליפה    כי הנחש   כג

שעל הברית יסוד צדיק עיין בשל"ה הקדוש טעם שימת הערלה בעפר, שאל המאור הקדוש ע"ה לאליהו ז"ל והשיב:    והוא הקליפה 
  שהערלה הוא הנחש, וכיון שמעבירין אותו ממקומו צריך לתת לו מזונו, הדא הוא דכתיב )ישעיה סה,כה(   ה שמעתי בישיבה של מעל 

 'ונחש עפר לחמו': 

 בקדושה נקרא נחש כמובא בסוגית כאיל תערוג זהר פנחס ~רמט~   וכן יסוד דקטנות 

 למצוד עופן וחיוון:   נחשירכן הוה עשו גבר  ו )כז( ורביאו טליא    -ויהי עשו איש ידע ציד   -על בראשית כה כז    ועיין תרגום יונתן 

שהלעומת זה של יעקב איש תם היה לו בחי' נחש על ירכו היפך איש חרבו על ירכו המבואר בתורה ב' דהיינו תיקון הברית    דהיינו 
 ותפילה 



 מוהר"ן                              סג      תורה                                  קוטייל                  4עז: 

יוצא מכנפי ריאה , כי הדיבור [כה]   להנחש     , ע"כ נעשה ממנו בחי' כנפים[כד]   כי הדיבור 
דהיינו שכמו שיש   :"ל , הוא נגד השש כנפים של הקדושה הנ [כו]   היוצא משית עיזקאין דקנה

יש נחש שרף שיש לו שש    לעומת זה בפגם הברית  כך כנ"ל  שהם ברית אש  שרפים עם שש כנפיים כנ"ל  
בנשיכתו שורף  והוא  ו  לחכמה  פרפראות  עיין     כנפים  בבחינת    -אות  הנחש  ואז  וכו'  הנחש  כנפי   בענין  

    אפעה ושרף מעופף )ישעיה ל'(, ופריו שרף מעופף )שם י"ד(

 

, החוקרים פילוסופיא ש לקמן בתורה ד' תנינא נקראים מצח הנח  הם אלו החכמים להרע  חשוהנ

שבמחשבה/   ואפיקורסית הברית  פגם  עיקר  ד(  \כזשהיא  )ירמיה  כמ"ש  להרע  .  המה  חכמים 
, שאם ירצו להשתמש  כי כופרים במקובל למשה מסיני , שהם רק חכמים להרעולהטיב לא ידעו

חקירתם  החיצוניתבחכמתם   התורההמבוארת    ודרך  יוכלו  כטטיב ילה  \כח/ בסוף  אינה    לא  חכמתם  כי 
מה כלל כמבואר בתורה לה והביאור כי חכמה שלנו היא להשיג דקדוקי רצונו ית' וחכמתם היא להשיג  חכ

 . \ל/דרכי הטבע המעלים את הש"י
  , בחינותנעשו מרכבה לו ומתלבש בהם  נחש הקדמוני הוא הס"משע"י שדומים ל  והם בחינות הנחש

השדהג(    )בראשית חיות  מכל  ערום  היה  שהי  .והנחש  דייקא  דקדושהערום  החכמה  קליפת    א 

וע"י דיבורים רעים, עושים כנפיים    הוא ערום מלבושי האמונהו  \לא/ כמ"ש אני חכמה שכנתי ערמה
הנחש בחי'  שהם  אלו,  הברית  להחכמים  ולפרוח פגם  לעוף  שיוכלו  עניין    ,  הוא  הברית  כי 

בח שנים  בין  לזההתקשרות  מזה  מעופף  חכמתם  ומקשרם  י'  ומתפשטת  שמעופפת  היינו   .
. וגם בחקירותם בעצמם, הם מעופפים,  [לב]  יקורסית שלהם בעולם, ומזיק מאד להעולםואפ

ונפתח להם חכמתם מאד היינו ששכלם מעופף במהירות,   כמו מי שיש לו שכל מעופף, 
נפיים, היינו שאין  ין להנחש כ. אבל אם אהטבע על מנת לסתור את ההשגחה   תלהוכיח מעלת חכמ

"ל, אזי אין להנחש רק בחי' הליכה, היינו שאין להחכמים כנשל העולם  להם דיבורים רעים  
שאין   היינו  בעולם,  מעופפים  ואינם  עצמן,  לבין  בינם  שחוקרים  מה  רק  הנ"ל,  להרע 
אליהם,  למי שסמוך  רק  להעולם,  להזיק  יכולים  ואינם  בעולם.  חכמתם  ומעופף  מתפשט 

ו ההולך, שהולך רק  ון תלמידיהם וחבריהם, אבל ברחוק מהם אינם יכולים להזיק. כמכג

 
 עיין תורה מה   כד

 בבחי' אפעה ושרף מעופף )ישעיהו ל( ופריו שרף מעופף )פל"ח כאן אות ו(  כה 

 ' ברכות סא סוף ע"א וזהר רע"מ פנחס רלה. וזהר רע"מ נשא קכא: ותיקון כב דף סג: געיין תורה    כו

גילוי רצונו של א"ס    -פתח ד    -נתיב עולם התיקון    עיין פתחי שערים   כז  ובאמת, כל אדם הדבוק בתורה הוא סוד המתקלא שהוא 
הבועל ארמית,   תיקון, לבד  לו  ויש  זה  ברית  בחותם  נחתם  ע"י התורה אז  ובילדי  ה שמתגלה  זרה  פיתוי האשה  שנמשך אחר  מי  וא 

ואז   הבהמיית.  לנפשו  שליטה  גורם  ועי"ז  הטבע  אחר  נמשך  להיות  ערלתו  נמשכה  עי"ז  הארורה,  פילוסופיא  בדרכי  יספיקו  נכרים 
ו  נ מסתלק רוחו מנפשו הוא סוד שבירת הכלים ממש והוא סוד עולם תוהו ב"ן בלא מ"ה. ועל סוד העמוק הזה ארז"ל שאברהם אבי 

 יושב על פתחו של גיהנם ומוציא משם הרשעים, לבד מן הבועל ארמית, משום דממשכא ערלתיה ולא מבשקר ליה.

סג   כח תורה  הו א,  -  סוף  ם  תָׁ ירָׁ ַוֲחקִּ ם  תָׁ מָׁ כְּ חָׁ "ל,  נ ַ ַ כ  ׁש  חָׁ ַהנ ָׁ ינֹות  חִּ ב ְּ ֵהם  ׁשֶ ַרע,  הָׁ לְּ ים  מִּ ֲחכָׁ ֵהם  ׁשֶ ים,  רִּ ַחק ְּ ְּ ַהמ  ו   ֵאל  ׁשֶ נו   ב    ַהיְּ חִּ ב ְּ אֵרי  א',  ו  'ׁשָׁ רָׁ
מָׁ  כְּ חָׁ ֶמת  י ֶ ַ ת  סְּ ִּ מ  ׁשֶ א',  דָׁ ֵפרו  ב ְּ ם  ַסי ֵ 'וְּ ה.  רָׁ צו  וְּ חֶֹמר  ר  ו  ב  ֵמחִּ ים,  רִּ ָׁ ֻחב  ֵמַהמְּ ֶחֶלת  ַמתְּ ם  תָׁ ירָׁ ֲחקִּ ת  ַ ל  חִּ ת ְּ ל  ׁשֶ ָׁ כ  ֶרךְּ  ד ֶ ֵכן  י  כ ִּ ים.  דִּ רָׁ פְּ ַהנ ִּ ים  י ִּ לִּ כְּ ִֹּ ש  ַ ב  ם  תָׁ

ים מִּ  עֹולִּ וְּ ה,  רָׁ ו  ַהצ  וְּ ר ַהחֶֹמר  ו  ב  ֵמחִּ יל  חִּ ַהתְּ ם, לְּ תָׁ ירָׁ ל  ֲחקִּ ה ׁשֶ רָׁ צו  וְּ ךְּ ֵמחֶֹמר  ָׁ ַאַחר כ  וְּ ים,  י ִּ מִּ ׁשְּ ַהג ַ ל  ׁשֶ ה  רָׁ צו  וְּ ֵמחֶֹמר  ה  ָׁ ל  חִּ ת ְּ ה, מִּ ֵרגָׁ ַמדְּ ה לְּ ֵרגָׁ דְּ ַ מ 
ַהנ ִּ  ים  י ִּ לִּ כְּ ִֹּ ש  ַ ים ב  מִּ ַסי ְּ מְּ ו  ים  יעִּ ג ִּ ַ מ  ׁשֶ ל, ַעד  לו  עָׁ וְּ ה  ָׁ ל  ל עִּ ה ׁשֶ רָׁ צו  וְּ ךְּ ֵמחֶֹמר  ָׁ ַאַחר כ  וְּ ים יֹוֵתר,  ק ִּ רֹוצִּ ַהד ַ וְּ ים.  דִּ רָׁ ית,  י פְּ ֱאנֹוׁשִּ ם הָׁ תָׁ ירָׁ ֲחקִּ ַ יג ב  ִֹּ ַהש  ם לְּ
  , לו  ָׁ ם ַהל  ירֹותָׁ ֵדי ֲחקִּ יג ַעל יְּ ִֹּ ַהש  ים לְּ ן, ֵהם רֹוצִּ מָׁ ַעצְּ ים ב ְּ רִּ ַחק ְּ ַהמְּ ַע לְּ דו  י ָׁ ַ ת, כ  ׁשֶ ֶ ב  ׁשֻ ַהמְּ ֵעית וְּ טְּ ֻ ֶזה  ַהמ  ים, וְּ דִּ רָׁ פְּ ים נִּ י ִּ לִּ כְּ ה, ֶאת שִֹּ רָׁ צו  ר חֶֹמר וְּ ו  ב  ֵמחִּ

ַסי ֵ  א וְּ רָׁ ו  ב  חִּ אֵרי ב ְּ א': 'ׁשָׁ דָׁ ֵפרו   ם ב ְּ
 להטיב   -להיטיב, מתרצו   -דפו"ר    כט 

שיש הסוברים שמותר ללמוד חכמה חיצונית לצורך הבנת התורה כרקחות וטבחות אבל באמת אין זו חכמתם כנ"ל כי כוונת    ואע"פ   ל
 עי"ש חכמתם לצורך עצמם והבסיס שעליו חוקרים הוא הכפירה במצוות מעשיות כמבואר בתורה יט תנינא.

והוא לשון    וערמומיות   הארכנו בביאור העניין. וקיצור הדברים כי ערמה לשון להתחכם ולהערים עניין של התנצחות   יב   ה בתור   לא
ועומד על דעתו  והתרגום חכימו מים דהיינו בחי' תקיף  נערמו מים  כי צריך לדעת    ערימה כמ"ש  ולרע  לטוב  תכונות אלו הן  ושתי 

ד וצריך להיות תקיף על דרכי הקדושה ולא להגרר כפתי אחר יצרו אבל כשמהפך  י להערים נגד היצה"ר המנסה להערים עליו תמ 
זה צד הקליפה. הערמה היא כלי החכמה כי ע"י הערמה נלחם במלחמת  בצד הקדושה  ונמצא ש   ונעשה מערים ותקיף נגד הקדושה 

חכמה. להשיג  בגמ'    התורה  דאיתא  כא:  וזהו  ד סוטה  תפלות  מלמדה  כאילו  תורה  בתו  המלמד  ערמה  כ כל  שכנתי  חכמה  אני  תיב 
חכמה עצמה  ל   תזכה   צוניות של החכמה ולא י בקל תתפתה אחר הח )שטבעה רוצה בקב תפלות מקב פרישות עי"ש(  והביאור כי אשה  

מה   עיים  המהר"ל  לפי  ובפרט  והיזק.  תפלות  היא  לעצמן  שכשהן  ותקיפות  ערמומיות  שהם  להשיגה  לכלים  אלא  שפלות  שהיא 
 עי"ש.  שהלימוד תורה מה שאינה צריכה מזיק לחכמת נשים הטבעית של האשה שהוא שכל ההליאני   ' שכתבנו בתורה סא אות ד 

 כעין זה בהקדמת הזוהר דף ה. ד"ה ואי תימה מה שכתב שם המתוק מדבש ד"ה ועתה בא וראה.  עיין    לב 



 מוהר"ן                              סג      תורה                                  קוטייל                  5עז: 

מעופף,  שכלם  אין  עצמן  לבין  בינם  וגם  המעופף.  כמו  למרחוק  למהר  יכול  ואינו  מעט, 
היינו שאין נפתח להם החכמה כ"כ, ואינם מעופפים ומהירים בחכמות שלהם, רק חוקרים  

 מה שמזיקיםבחכמתם מעט מעט, כמו ההולך. וגם 
 



 1עח.             מוהר"ן                                     סד תורה                    קוטי             יל                      

לאחרים בחכמתם, הוא רק בבחי' הליכה, שאינו מעופף ונכנס בעומק לתוך המוח והלב, 
 רק שנדבק קצת להמוח, אבל אינו נכנס בעומק לתוך הלב והמוח. 

כנגד    אבל כשיש להם ח"ו כנפים מדיבורים רעים כנ"ל,  שבצדיק  \א/ ג' בחינותאזי הנזק משולש 

שזה בחינה שכנגד בשתים יכסה פניו   כנ"לקלוקלת  להשיג הרבה חכמתם האזי שכלם מעופף    כיהנ"ל  

דהינו   הצדיק  חב"דכשל  דהינו  עצמו  הצדיק  נגד  המעופף שמעופף  של  כמו  למרחוק,  מזיק  וגם   ,
למרחוק אחת  רגליו  בשעה  יכסה  בשתים  שכנגד  בחינה  הצדיק  שזה  חכמתם  של  שמעופף  וגם   ,

מאד גדול  בעומק  והלב  בהמוח  ונדבק  ונכנס  בחינה  המשובשת  יעופף    שזה  בשתים  של  כנגד 

 :  את הקב"ה ששזה בחי' שימוש שמשמהצדיק 
 

ונקראת  עתה יבאר עיקר כוונת המילה כי פי הנחש הנ"ל הוא הערלה ויש נמלה בפיו היא המלכות הקדושה 
 עטרת היסוד שהיא בחי' שרש המלכות. 

 ולכן הנמלה שבפי הנחש נקרא חכם שהוא בחי' חכמה תתאה שהיא במלכות.
על מנעלו הקרוע כי מנעל הוא בסוד החשמל הוכיחו למוהרנ"ת ולכן רבנו הוכיח שרמז בזה  ת ז'או ובפל"ח

 .הבינה השומר על המלכות מיניקת הקליפותמאור 
ונתבאר לעיל ובהקדמה באריכות שהצדיק והנחש הם היסוד כולו אבל העטרה רומזת לתלמיד של הצדיק 

שכל כוחם מהרשע הגדול שהוא  אר בתורה ד' תנינא והערלה לתלמיד של מצח הנחש החיות הרעות המבו
עומד מצח הנחש להעלים   ,מצח הנחש לעומת הצדיק שהוא מצח הרצון שכל רצונו להאיר אמונה בעולם

 האמת בכל חכמות הטבע שלו.

והצדיק,    והנמלה הישר  חכם  שהוא  הדור,  חכם  בחינות  הוא  הנחש,  פי  בתוך  המונח 

ומחמת שהוא חכם טובות.  ונכנס באלו החכמות  ובעל מדות  אותם    גדול דקדושה  להכניע 
שהצדיק נכנס לצינור של ועיין תורה ח'    נכנס באלה החכמות  \ב/ שהצדיק הגדול  עי"ז עיין תורה יט תנינא

לפניו נכנע  רק  כלל  הרע  בו  נוגע  לא  רע  מאותו  בכח  אפילו  בו  שאין  שע"י  אותו  ומכניע  חו וומכ  הרשע 

להתגרות   אליו  הנילוים  גם  עי"שיכולים  לחקור  ברשע  נכנסים בחקירתם,  החכמים  אזי כשאלו   ,
ויש לו מלחמה גדולה עמהם, היינו עם בחי'   באלו החכמות, אז יש לו צער גדול מאוד, 

והוא בחי'  ג הנחש הנ"ל. כי מתגברים עליו מאד בלבולים ואמונות כזביות  בוגד,  ,  מבטח 
ובוטח    שמתגבר עליו בטחון בוגד בוגד בהקב"ה  יכול להושיעו דהיינו שהוא  בבוגד דהינו במי שלא 

דהיינו פגם אמונה כי הבטחון הוא    , שאינו בטחון שלם ואמת כראויבשלימות כגון הדוקטור והדולר

, שזהו בחי' אמונות  והתגברות הנחש היא נפילת האמונה והבטחון אמונה ובטחון(  בפרי האמונה )רמב"ן  
מבטח  , היינו שזה ה[ד]   עדת מבטח בוגדשן רועה ורגל מוכוזביות. וזהו בחינות )משלי כה(  

 
שם, אבל כשיש להם חס ושלום כנפים מהדיבורים רעים אזי שכלם מעופף וגם מזיק למרחוק, וגם    -אות ה'    עיין פרפראות לחכמה  א

נר מאוד  גדול  בעומק  והלב  בהמוח  ונדבק  ונכנס  המשובשת  חכמתם  לעיל  שמעופף  מבואר  כבר  כי  לומר,  דרוצה  דעתי  לעניות  אה 
שהכנפים של הנחש הם נגד השש כנפים של הקדושה שהצדיק כלול מהם וכבר מבואר לעיל שבקדושה היא בחינת בשתים יכסה פניו  

כשעושין חס  נגד עצמו, בשתים יכסה רגליו נגד העולם הנמשכין אחריו, ובשתים יעופף נגד השימוש שמשמש את השם יתברך ועל כן  
 ושלום כנפים להנחש, אזי הם חס ושלום ממש כנגד בחינת שש כנפים הנ"ל, 

ששכלם מעופף ונפתח להם עצמם החכמה המשובשת במהירות זה כנגד בחינת בשתים יכסה פניו נגד עצמו בפרט כפי המבואר    כי מה 
 מעופפים בחכמתם,  לעיל שבקדושה הוא בחינת רוח חכמה ובינה, ועל כן בהיפוך חס ושלום אזי הם 

שחכמתם מעופפת ומתפשטת ומזקת גם לאחרים למרחוק זה בחינת ההיפוך והכנגד של בחינת בשתים יכסה רגליו, שהוא בחינת  ומה  
 כנגד המשכת העולם שנמשכין אחריו כנ"ל  

א  ומה יעופף שזה בחינת השימוש שהצדיק משמש  כנגד בחינת בשתים  זה  ונתדבקת בעומק הלב,  נכנסת  יתברך,  שחכמתם  ת השם 
יודע ממנו כלל, שזהו רק מחמת   ואינו  יתברך  ביותר שהוא רחוק מהשם  נכנס כל כך בעומק לבבו עד שיודע בכל פעם  ה'  וידיעת 

 שהידיעה נכנסה בעומק לבבו מאד עד שמבין הדבר לאשורו,  

ד הפשוט כל זמן שאין ענין הלימוד  לאו היה יכול לטעות ולומר שהוא יודע מהשם יתברך והוא קרוב אליו כמו שגם בלימו  כי באם
נכנס ונדבק בעומק לבבו, אז יכול לטעות ולומר שיודע הפשט של הלימוד, ובאמת הוא עדיין רחוק ממנו ואינו יודע כלל עומקו של  

ק  דבר מה שיש לפלפל בזה להקשות ולתרץ לשאול ולהשיב, כמו כן בידיעת השם יתברך, כל זמן שאין הידיעה הקדושה נכנסת בעומ
לבבו, אזי יוכל להיות נדמה לו שיודע מהשם יתברך וקרוב אליו, וזה בעצמו הוא סימן שאינו יודע כלום כמבואר בפנים נמצא שבחינת  
חכמתם   ושלום  חס  אזי  להיפוך  גם  כן  ועל  מאוד,  הלב  בעומק  הוא  יתברך  מהשם  הצדיק  שידיעת  מה  בחינת  הוא  יעופף  ובשתים 

חמנא ליצלן, אבל כשאין להם כנפים לעופף והם רק בבחינת הליכה אזי אין להם כל הג' בחינת  המשובשת נכנסת בעומק הלב מאוד ר
 הנ"ל כמבואר בפנים:  

משך מבואר שיש  הוים אליו אבל ממה שמבואר שם שבע יפול צדיק וקם וכן כאן בולהצדיק עצמו ולא הנכי צדיק הגדול משמע  צ"ע ב
כי הצדיק עצמו מבואר בתורה ח' שע"י    ,לווה בתלמיד הנ  ריקורסים משמע שמדובשל האפ  חקירתם  לחכם צער בלבולי אמונה בגלל

 לו בכח אין להם נגיעה בו כלל וצ"ע. יהמה אפוז   המאותבו שאין 
 כוזביות  -מתרלו   ,כזביות -ותרלד  דפו"ר ג
 בענין רגל מועדת עיין פל"ח אות ז' ובחיי מוהר"ן כז ד



 2עח.             מוהר"ן                                     סד תורה                    קוטי             יל                      

היא שיני  משמע שן    את החכם, שהוא הנמלה שבתוך פיה כנ"ל   שן רועההיא בחינות  בוגד  
הנחש שהנמלה בין שיניו כמבואר בסבא דמשפטים לקמן שהוא הכופר שתולה הכל בסיבות ומפיל לבטחון  

בדוק דסט" והדולר  א  דהינו  טור  רועה  שן  מנוזהו  היא  החכם  האפיקורסות  את  ורועה  רגליו  הגת  למעוד 

. כי מחמת שהוא חכם ונכנס בעבודת ה', מתגברים  דהיינו האמונה הקדושה וליפול למבטח בוגד
מכח  ו  ביותר, וצריך לו תמיד מלחמה גדולה עמהם  העליו אלו הבלבולים והאמונות כזביות

 :   וקםהצדיק הוא מתגבר על כל בלבולי האמונה 
הנ"ל של בלבולי    כשהוא מעופף, יש לו צער גדול ומלחמה גדולהובין כשהנחש הולך, ובין  

. רק שבוודאי בעת העפיפה, צערו גדול יותר מאד. ואין לו שום נייחא בין כשהוא  אמונה
 הולך, בין כשהוא מעופף. 

, והוא בעת שפוסק העפיפה ומוריד  היינו עמידהד  רק שיש ממוצע בין ההליכה ובין העפיפה
ממעל העפיפה  מן  עצמו   העצמו  ולהוריד  לשלשל  שרוצה  בעת  המעופף  כדרך  למטה, 

יש כמה  היינו, כי  ואינו מעופף.  נייחא, כי אזי אינו הולך  יש להנמלה הנ"ל  ואזי  למטה, 
להחכם   נייחא  יש  ואז  ואכילה,  שינה  בעת  כגון  חוקרין,  ואינם  נייחים  שהחכמים  עתים 

לך אל נמלה  "ש )משלי ו(  נמלה, כמ  'שהוא בחי' הנמלה שבתוך פיה. כי החכם הוא בחי
ולכן   ,נעשה חכם הרי כ"ש שהיא בעצמה בחי' החכם  הנמלהמ  הלמדאם  נמצא    עצל ראה דרכיה וחכם

   \ואות ז'/ עיין פל"ח :  , כי זה החכם מלמד דעת ודרכי ה' אל העםגם כל חכם מכונה נמלה 

 
 כוזביות  -מתרלו כזביות,  -בתרלד ה
שם, לענין הנמלה שבתוך פה הנחש, שעל ידי זה בא למבטח בוגד היינו לבטחון שאינו שלם ואמת    -אות ז'  פרפראות לחכמה  עיין    ו

כראוי, שזה בחינת )משלי כ"ה( שן רועה ורגל מועדת מבטח בוגד, והנמלה הוא בחינת החכם הדור המלמד דעת ודרכי ה' אל העם  
כיה וחכם וכו' אפשר לומר שזה נוגע לענין המבואר לעיל שאמר להר"ר נתן ז"ל אודות  כמו שכתוב )שם ו( לך אל נמלה עצל ראה דר

הולך   הוא  למה  פניו  על  אותו  נראה שהוכיח  ומפשוטו  וכו',  בפנים  כמו שטופחין  דומה  פניו שהוא  על  העקב  המנעל שלו שנתעקם 
ויקח  במנעל כזה, כי כבר ידוע מה שהקפידו רז"ל על ענין המנעלים )כמו שארז"ל )שב ת קכ"ט( לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו 

כדי שלא   זאת  וכל  בשוק  מטולאים  במנעלים  לילך  לת"ח  לו  ואמרו שאין  ביותר  הקפידו  חכם  לענין תלמיד  בפרט  לרגליו,  מנעלים 
שזה בחינת שן    יתבזה בפני ההמון(, ועל כן הקפיד גם רבינו ז"ל על זה קצת, ובכאן רימז לו שזה בא מחמת הבטחון שאינו שלם ואמת,

רועה ורגל מועדת דייקא )כי המנעל הוא שמירה להרגלין(, וזה בא על ידי מבטח בוגד שבא על ידי שהנמלה שהוא חכם הדור מונח  
בתוך פיה של הנחש והם מבלבלין אותו והחכם הוא בחינת נמלה כמו שכתוב )משלי ו( לך אל נמלה עצל וכו', וכבר ידוע מה שמבואר  

ידי זריזות זוכה להיות רועה נאמן וסימן לדבר לך אל נמלה וכו' וכתיב )בראשית מ"ט( משם רועה אבן ישראל ס"ת   בספר המדות שעל
ה, ושמעתי מאנשים נאמנים מאנ"ש הזקנים, שענין זה אמר רבינו ז"ל בפירוש על הר"ר נתן ז"ל שהיה זריז גדול מאוד כידוע ופעם  נמל

אחת התפעל רבינו ז"ל מאוד מזריזתו הגדולה והנפלאה, ואמר עליו אז שבוודאי יהיה הר"ר נתן ז"ל מנהיג ורועה ישראל, כי על ידי  
נאמן כנ"ל נמצא מבואר מדברי רבינו ז"ל עצמו, שהר"ר נתן ז"ל הוא בחינת החכם הדור שהוא בחינת הנמלה  זריזות זוכין להיות רועה 

כנ"ל )וזה סעד גם למה שביארנו לעיל במאמר חדי ר"ש סי' ס"א בענין זה של הר"ר נתן ז"ל(, וזה שסיים הכתוב שם במשלי ו' לך אל  
ץ לחמה אגרה בקציר מאכלה )ודברי רז"ל ידועים בזה(, שזה מרמז גם כן על ענין  נמלה וכו' אשר אין לה קצין שוטר ומושל תכין בקי

הנ"ל שדייקא אחר פטירתו של רבינו ז"ל, חיבר הר"ר נתן ז"ל ספרים הרבה והכין לנו כל טוב, אף על פי שהוא בעצמו לא ידע מה  
בחייו לא נדפס מחיבוריו כי אם כרך קטן, וגם זה    יהיה מהם אם יזכה העולם ליהנות מחיבוריו אם לאו )כמבואר במקום אחר, ובאמת

סמוך לפטירתו ז"ל כידוע( וכבר מבואר שהלימוד שהחכם מלמד דעת את העם ומתקן עצתם, הוא בחינת רגלין שזה בחינת בשתים  
להתחזק ביותר    יכסה רגליו כנ"ל, על כן הוא צריך להקפיד ביותר על המנעלים שהם שמירה להרגלין וכן ברוחניות ועבודת ה' צריך

בבטחון בהשם יתברך, שזה עיקר השמירה לבחינת רגלין ברוחניות בחינת )משלי ג( אז תלך לבטח דרכיך ורגליך לא תגוף, כי הבטחון  
השלם הוא ההיפוך מבחינת רגל מועדת כמו שכתוב בה' בטחתי לא אמעד )תהלים כ"ו( עוד יש לפרש ענין הדברי צחות של המנעל  

יש לזה עם מאמר זה הנ"ל, כי מה שאמר לו רבינו ז"ל המנעל שלך הוא דומה כמו שטופחין בפנים )דיין שיך האט  הנ"ל, והשייכות ש
אפנים וויא אפאטש אין פנים( סוד פשיטות כוונתו ז"ל נראה לי שהוא כפשוטו, ומיוסד על מאמר רז"ל במסכת נדה כ"ה: לענין המפלת  

צ  לו  שיהיה  צריך  סנדל  ואמרו שם  סנדל,  וכן  כמין  לאחוריו,  פניו  והחזיר  חבירו  את  לאחד שסטר  משל  ואפילו מאחוריו,  פנים  ורת 
המנעל שהוא העקב נתעקם הרבה לפניו על פני המנעל כנ"ל, ועל כן הוא ממש כמו שטופחין על פנים, היינו כמשל רז"ל משל לאחד  

ל אמרו גם כן משל זה לענין סנדל כנ"ל, ובוודאי דברי  שסטר את חבריו )היינו שטפח לו על פניו( והחזיר את פניו לאחוריו בפרט שרז"
צחות הנ"ל, ומה שהזכיר אחר כך מאמר רז"ל הנ"ל הם כמין חומר אפילו לפי פשוטו והנה במאמר זה הנ"ל מבואר שבחינת וטפח לו  

ובאמת כעס הוא מבחינת  על פניו הוא בחינת בשתים יכסה פניו, כי פנים לשון כעס, וגם הוא לשון רצון והשגחת השם יתברך וכו'  
הסתרת פנים בחינת אחורים, רק שבאמת גם אחורים דקדושה הם גם כן בחינת פנים, כי הכעס של השם יתברך חס ושלום הוא גם כן  
לטובה, וכמבואר גם במאמר זה לענין הצדיק שהוא בחינת מגלה טפח ומכסה טפח כי לפעמים מגלה פנים של רצון והשגחה ומקבל  

ן בשביל העולם, כי הוא בוחר ביותר בהשפעה והשגחה רוחניות, ואותה ההשפעה שהלכה לה נתפזרה בכל העולם וכו'  על עצמו יסורי 
נמצא כשמכסה הפנים של רצון והשגחה ומקבל על עצמו יסורין שזה מבחינת אחורים כנ"ל, זה בחינת שהחזיר את פניו לאחוריו, שזה  

לאחוריו,   פניו  במנעל שנתעקם  מה שהלך  בחינת  בחינת  מחמת  לפעמים  להצדיק  בא  שזה  פרנסה,  חסרון  מסתמא מחמת  היה  שזה 
בשתים יכסה פניו בחינת וטפח לו על פניו והחזיר פניו לאחוריו כנ"ל ומחמת שזה גם כן לטובת ישראל שהם בחינת הרגלין שלו, על  

כיר אז גם מאמר רז"ל )ירושלמי שבת א ג( מה  כן מרומז ענין זה בבחינת המנעל דייקא שהוא בחינת השמירה להרגלין כנ"ל ועל כן הז
שעשתה חכמה עטרה לראשה עשתה ענוה עקב לסילותא, שמזה המאמר מבואר שבחינת עקב בחינת אחורים של המדרגה עליונה  
הוא גבוה ביותר מבחינת הראש והפנים של מדריגה התחתונה ממנה, שזה גם כן בחינת מה שמבואר לעיל שבחינת אחורים דקדושה  

א גם כן בחינת פנים, היינו לבחינת המדריגה שלמטה ממנה וכמבואר מזה גם בכתבים ובזה יש להבין קצת מה שאמרו רז"ל במדרש  הי
עדיין   היה  ובישמעאל  בהגר  כי  פניה,  על  במנעל(  )היינו  בקורדקייסין  טפחתה  וכו',  מפניה  ותברח  ותעניה שרה  מ"ה,  פרשה  לך  לך 

רשו רבותינו ז"ל על )בראשית כ"א( ותלך ותתע, ושרה הראתה לה שבחינת קדושת המנעל של  אחיזת זוהמת הנחש כידוע, וכמו שד
הרגלין שלה גבוה מבחינת הפנים של הגר וטפחה בו על פניה, עד שהוכרחה לברוח מחמת זה ועיין בפרי עץ חיים שער התפלה פרק 

   ' גיטין הלכה ד' אות יו"ד י"א י"ב ותבין ביותר:ב' ג' מענין לבישת מנעלים, ובלקוטי הלכות הל' חליצה ויבום הנכלל בהל
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אם רבי חייא   שם מסופר שרבי יוסי נפגש  \ז/)זוהר משפטים דף צה(  הסבאסוד מה שאמר    וזה 

והראשונה  ולא ידע לענות לו  וסיפר לו שבדרכו לכאן ציער אותו סבא סוחר בחמש שאלות ששאל אותו  

מאן הוא נחש דפרח באוירא ואזיל בפרודא, בין כך ובין כך אית נייחא לחד נמלה  היא זו  
 עד כאן שאלת הסבא.    שארי בחיבורא וסיים בפירודא. דשכיב בין שינוי.

 על ידי שפריחתו,    דפרח באוירא,היינו בחינות הנחש הנ"ל.    שהנחש שפורח באויר  ורבינו מבאר
 דיבורים רעים שנעשה לו מהם כנפים.   על ידיהאוירים. היינו, 
דהיינו   חכשכנפיים דקדושה הם כתקונו   כי  , היינו שאין לו רק בחינות הליכהואזיל בפרודא

הצדיק ב   כנפי  רעים  דבורים  בעולם  שאין  ע"י  הצדיקכתיקונו  על  ואין  עיקר  כנפים  וכשאין  ,  להנחש 
לו  כי  דהיינו שהנחש רק הולך    מדיבורים רעים, אזי אין לו רק בחי' הליכה. וזה ואזיל בפרודא

לצדיק אלא  כנפים  בחינות  אין  יחזקאל  ,  שראה  המרכבה  במראה  שכתוב  א(  מה  וכנפיהם )יחזקאל 
מלמעלה ודהיינו    פרודות  )רד"ק(פרודות  לעופף  הפרושות  הקדושה כאשר  יינו  ,  כנפי    בחינות 

לא מתוקנות,  מתוקנות שאין לו רק בחינות  דהיינו  ואזיל,  בבחי'  הנחש  . אזי  אזי הכנפים של הנחש 
כי הבחירה   לו תמיד,  יש  בחינות הליכה  כי  פשית להמחקרים לחקור בכל עת  חהליכה. 

ים, ואין להם  שירצו, רק שאין יכולים לעופף בבחי' הנ"ל, כשאין להם כנפים מדיבורים רע
 :    רק בחי' הליכה כנ"ל

, היינו בחי' הממוצע בין ההליכה והעפיפה כנ"ל, וזה נקרא בין כך ובין כך, בין כך ובין כך
מבלבולי האמונה להנמלה דשכיב בין שינה  נייחא    שהוא בין ההליכה והעפיפה, ואזי יש לה

 :   לא מחקרים כגון בזמן אכילה ושינהשהמחקרים בזמנים ינו ידה כנ"ל  בחקירותיהםשגורמים האפיקורסים 
וסי שם  בפרודא  טם ושארי בחבורא  הזוהר  ש   כוונת  ונוק'  הלסט"א  הס"מ  להםש  דיליה,ם  חיבור    אין 

היינו שאלו המחקרים, שהם    ורבינו מבאר   ,\י/ כי לזכר אין מוחין של דעת שעל ידו ההולדה  ,שמוליד

 
י  -עם מתוק מדבשד:  דף צמשפטים  זוהר    ז  צֹור    ַרב ִּ ד ְ ל  ְגד ַ מִּ ֵליְליָּא ב ְ עו  ַחד  ֲערָּ יֹוֵסי אִּ י  ְוַרב ִּ יא  י ָּ ' חייא ור' יוסי נפגשו יחד בלילה אחד  רחִּ

חו  במגדל של צור,   ְתֲארָּ ן    אִּ ָּ מ  ַ ו  ת  א    ְוַחד  דָּ א ב ְ ַמרשם ושמחו זה בזה,    נתאכסנוד ָּ י יֹוֵסי    אָּ ה' חייא  לרַרב ִּ מ ָּ א    כ ַ יְנת ָּ כִּ ְ י ש  ֵ ֵמינָּא ַאְנפ  חָּ א ד ְ ינָּ ַחד ֵ

השכינה,    שראיתיאני שמח    כמה פני  שפניך  אאותך  ת ָּ ְ ַהש  א    ד ְ יעָּ ַטי ָּ א  בָּ סָּ א  ֲחדָּ ב ַ ַעְרנָּא  ְצטָּ אִּ א  ד ָּ א  ְרחָּ אָּ ל  כָּ הזה    כיב ְ הדרך  בכל  עתה 

הד ַ אחד סוחר,    בזקן   ינצטערת י    ֲהוָּ יל לִּ אִּ ָּ ל  (.)דף צהש  א    כ ָּ ְרחָּ אהו א    ַמאןשואל אותי בכל הדרך כמה שאלות וחידות, א'    שהיהאָּ ָּ ש   ְנחָּ

א   ירָּ ֲאוִּ ַרח ב ַ פָּ ילהוא הנחש הפורח באויר, והיינו הס"מ הנקרא נחש המשוטט באויר העולם כמו שכתוב משוט בארץ,     מי ד ְ זִּ א    ְואָּ ֵפרו דָּ ב ְ

ֹוי    ו ֵביןו כי אל אחר נסתרס,  בפירוד מבת זוג   והולך נ  ִּ ין ש  יב ב ֵ כִּ ָּ ש  ה ד ְ לָּ א ְלַחד ְנמָּ ית ַנְייחָּ ְך אִּ ָּ ְך ו ֵבין כ  ָּ ובין כך יש מנוחה לנמלה    כך   וביןכ 
, הוא נמסר ביד הס"מ, והס"מ על  בניםאחת השוכבת בין שניו שניתנה לו לטרף, ר"ל מי שלא רצה לקיים מצות פריה ורביה ומת בלא  

אל דחי, אבל בין כך ובין כך הקב"ה    מדחיפירוד מבת זוגו מפריח את נשמה ההיא ביד מלאכי חבלה המוליכים אותה  ידי שהולך ב

ֵרי, והס"מ  מנוחהמזמין לזו הנשמה מקום מנוחה על ידי אחי המת המיבם את אשתו ועי"ז יש לה   ָּ א    ש  ֵפרו דָּ ים ב ְ י ֵ א ְוסִּ ו רָּ ב  חִּ מתחיל    הואב ְ

 ."א, וכשננסרו לא נתחברו פנים בפנים אלא נשארו בפירודאבתחילה היו זו"ן דקליפה בחבור  י כבחבור ומסיים בפירוד, 
 כתיקונו  -דפו"ר כתקונו מתרצו  ח
 וסיים )כלשון הזהר הנ"ל(  –וסיום, ומתרלו  -ותרלד  גם בדפו"ר ט

המוחין כנודע כן יש אל כל הפרצופים  ודע כי כמו שבכל הפרצופים דקדושה יש בהם בחינות  - ב"מח פ הקליפות ש' שער  -עץ חיים  י
דקליפות כולם לזכרים ולנקבות אבל יש שינוי בזה כי הנה הזכר דקליפה וגם הנקבה אין בהם רק תרין מוחין לבד והזכר של הקדושה  

וז"ל אל אחר  יש לו ג' מוחין חב"ד והנוקבא של הקדושה יש לה ב' מוחין חו"ב לבד כי נשים דעתן קלה וזה נרמז בסבא דמשפטים דק"ג 
נמצא כי הפירות הנעשין מזווג העליון דזו"ן דקדושה הם נשמתין ורוחין ונפשין    .פי' הדבר כמש"ה ממני פריך  ,אסתרס ולא עביד פירין

ואמנם   הנוקבא  הזכר המזדווג עם  צד  מן  ורוחות באים  נשמות  בחי'  הנוקבא עצמה אמנם  מן  נפשות באים  בחי'  כי  והענין  דישראל 
"י הזווג הוא ממוח הדעת כי הוא המכריע והמחבר התרין מוחין חו"ב של הזכר ואי אפשר לשום זווג אם לא ע"י  הטפה הנמשכת ע

הדעת לכן נקרא הזווג בלשון דעת כמ"ש וידע אלקנה את חנה אשתו והאדם ידע את חוה אשתו ואיש לא ידעה וכמוהו רבים והטעם  
ו הזכר אין בו דעת רק ב' מוחין לבד אבל מוח הג' הנקרא דעת אין בהן וכיון שכן  כי אם אין דעת אין זווג כלל. ואמנם שם בקלי' אפיל 

הוא א"כ אין בו בחי' זווג והרי הוא דומה לסריס שאינו עושה פירות ונודע כי אל אחר הוא הזכר שבקלי' כנזכר בזוהר במקומות רבים  
עביד פירין כי בנוקבא לא שייך לישנא דסירוס אלא צינון  ובפ' פקודי דרמ"ג על לא יהיה בך אל זר וז"ש כאן אל אחר אסתרס ולא  

כמשארז"ל על התנינים הגדולים נמצא כי ישראל יש להן נר"ן מהקדושה נפש מן המלכות עצמה ור"ן מן הזכר שיש בו בחי' הדעת  
כר דקלי' אסתרס שאין  אמנם עכו"ם אין בהם רק בחי' נפש לבד מצד הנוקבא של הקליפות אך ר"נ הבאים מן הזכר אין בהם לפי שהז

בו מוח הנקרא דעת כדי להמשיך ע"י זווגו עם הנוקבא בחי' ר"נ אשר ז"ס אל אחר אסתרס ולא עביד פירי שהם הר"נ של הזכר אבל 
הנפשין הם פירי הנוקבא יש לעכו"ם נפש מהנוק' דקליפה וזש"ה גם בלא דעת נפש לא טוב כי הנפשות של האומות הבאים מהקליפות  

 לא טוב הם נעשין בלא דעת לכן אין בהם רוחין ונשמתין ג"כ. הנקרא רע ו

יהודה לחם  פ"ב  ש'  על עץ החיים שער הקליפות    פירוש הבית  הזוהר    -מח  קיצר לשון  ז''ל  פירין רבנו  עביד  ולא  אל אחר אסתרס 
מלי עביד פירין יטשטש לכל כדרכו בקודש וז''ל הזוהר ואל אחר אסתרס ולית ליה תיאובתא לעלמין ולא אפיש ולא עביד פירין דאל

עלמא : פירוש הדבר כמו שאמר הכתוב בהושע "ממני פריך נמצא". פסוק הוא בהושע סי' י"ד ופירושו הוא שהנוקבא אומרת לז''א כי  
  ִפְרֵיָך שהם הרוח והנשמה הנז' בסמוך, ממני הם נמצאים כי במעי הנוקבא ניתנת טפת הדכורא ושם הם נתקנים בבחי' פרצוף. וכלו' 
א''כ נמצא שגם הדכורא יש לו פרי וע"ז אמר בזוהר דאל אחר אסתרס ולא עביד פירין : וא"א לשום זווג אם לא ע"י הדעת. כלומר אם  
לפי   דומה  לסריס. אמר  דומה  הוא  והרי   : וכו'  והטעם  וכדמסיים  זווג  נקראת  אינה  ריקנית  ביאה  הוא  אם  הדעת אבל  טפת  ע''י  לא 

: כי בנוקבא לא שייך לישנא  שהסריס יש בו דעת אלא שיש ר  יעותא בביצים או בגיד אך לענין ההולדה דומה הזכר דקלי' לסריס 
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להרע וחקיר[יא]   חכמים  חכמתם  כנ"ל,  הנחש  בחינות  שהם  בחבורא,  ,  שארי  הוא,  תם 
מַ   יבלתישתח בפרודא,  ל  ח  ְת חקירתם  וסיים  וצורה.  חומר  מחיבור  מהמחוברים,  ת 

הנפרדים בשכליים  חכמתם  להשיג    שמסתיימת  לבדדהיינו  בצורה  כל השגה  דרך  כן  כי   .
ועולים ממדריגה למדריגה, מתחילה מחומר  והצורה,  החומר  מחיבור  חקירתם, להתחיל 

וא הגשמיים,  של  של  וצורה  וצורה  מחומר  ואח"כ  יותר,  הדקים  של  וצורה  מחומר  ח"כ 
בחקירתם   להשיג  ורוצים  הנפרדים.  בשכליים  ומסיימים  שמגיעים  עד  ועלול,  עילה 
ע"י   להשיג  רוצים  הם  בעצמן,  להמחקרים  כידוע  והמשובשת,  המוטעת  האנושיית, 

, אבל בגודל  לבדדהיינו את הצורה    נפרדים  יםכלשיג חקירותם הללו, מחיבור חומר וצורה, את  
שמסימים   נמצא  ובהשגחתו,  בהקב"ה  הכפירה  שהיא  שלהם  היסוד  הנחת  לפי  להשיג  רוצים  הרע  יצרם 

גם מנסים להשיג מהות צורה בלא חומר שהם שכלים נבדלים וגם ובעיקר בפירוד   שבפירוד תרתי משמע  

 :  ודאא וסיים בפרר, וזה שארי בחבומהמציאות האמיתית שמנהגת את העולם שהיא הקב"ה
א"צ להבין דרך חקירתם שהיא גם בתחילתה בפירודא מהקב"ה  שון הזוהר אבל באמת  לרבנו מבאר את  

וטורפים שהם חכמי הטבע שמראים בחכמתם   ו' שיש חיות רעות דורסים  ד' תנינא אות  וכמבואר בתורה 
הטבע הנ"ל הוא  המוטעית שהכל על פי הטבע וכאילו אין שום רצון ח"ו. עוד שם באות ז' ושרשם של חכמי 

שעמלק הוא עוד עיין בתורה יט תנינא     מצח הנחש הכופר שרוצה להראות שכל הסיבות עפ"י הטבע ח"ו.
המחקר הגדול שרוצה להפריד את המח מהלב וכל חקירותיו כדי להשיג שכלים גבוהים ואומר שרק הם  

כל   לגמרי שאדרבה  הפוכה  האמת  אבל  מעשיות,  במצוות  כלל  תועלת  ואין  חלק  עוה"ב  להם  יש  ישראל 
לעוה"ב וגם למי שאין לו מח כלל יכול לזכות ע"י מצוות מעשיות דייקא כי הם העיקר וזו כוונת לשון חז"ל  
הספר   שבסוף  רבינו  בכת"י  בעיקר  סב  תורה  ועיין  העיקר.  שהם  מעשיות  במצוות  פירוש  בעיקר  הכופר 

כי טוענים שהעולם מח במצוות המעשיות  כופרים  מדוע  כמו האור מהשמש נתבאר דעתם  וייב המציאות 
המוטעית שהאמת היא הפך הגמור שכל    ם וע"ש שרבינו מיד סותר דעתמילא המצוות לא מועילות כלום  מ

.  מעשה בראשית רק ברצונו לבד ומשגיח על כל מעשה קטן   שהעולם עומד רק על רצונו ית' וכל רגע מחד
ועיין תורה      בתמימות גמור בלי חכמות כלל.ועיין תחילת תורה יט תנינא הנ"ל שהעיקר לעבוד את הש"י  

 סב מצוה לחדד השכל אבל הכוונה שם לעיין בפסקי הלכה עד שיבין אותם למעשה כיצד לדקדק בקיומם. 
רבינו ציווה לעיין בתורתו בעיון גדול   םובאמת בוודאי שיש חשיבות לחכמות התורה קדושה והעיון בה וג 

הכו אבל  גדול  למח  עי"ז  שזוכים  התורה  והבטיח  קיום  את  שמחזק  כמה  עד  אלא  העיקר  זה  שלא  ונה 
   שזה העיקר כנ"ל. והאמונה הקדושה.

 
דסירוס אלא צינון. כוונתו לחזק דבריו שכתב שכוונת הזוהר הוא על דכורא דקלי'. אמנם בודאי שגם הנוקבא נצטננה כנראה מלשון  

וז''ס סירס את הזכר וצינן את הנק וז'''ל  ע''ג  ומחבר את  מבו''ש דנ''ח  בה כי בהם כח לפרות ולרבות שאין בהם מוח הדעת המשתף 
 החו"ג ביחד לעשותם פרי עכ"ל. 

אין בהם רק בחי' נפש לבד מצד הנוקבא של הקליפה היינו מנוקבא של ג' קליפות כמ"ש בפ"ג דשער מט וז''ל ונשמתם    אמנם הגויים
בדברינו דהתם. אמנם קשה כי מאחר שנצטננה הנוקבא כמו שאמרנו  של הגוים הם מג' קליפות רוח ענן ואש שכולם רע וכו' ועיין  

בדיבור הקודם וגם על הזכר אמר בזו הנז' דלית ליה תאובתא לעלמין א"כ היאך הם מתעוררים להזדווג ומולידים נפש לגויים. ואפי'  
אחת ביובל ומאחר שכן ראוי שיהיו  אי נימא שלפעמים הם מתעוררים להזדווג כעניין פרדה שתבעה, פשוט הוא שאין זה כי אם פעם  

ישראל  פרים ורבים אלף פעמים מכל האומות שבעולם ואיך היה הדבר בהפך כמ"ש כי אתם המעט מכל העמים. ועוד אם אין בהם  
דעת בקליפה א"כ איך נמצא בחי' מוח הדעת בראש הנכרים כמו בראש ישראל. ועוד מאי שנה נוקבא דקליפה שהיא יכולה להמשיך  

 פש מח''וב שלה אעפ"י שאין בה בח' דעת והדכורא אינו יכול להמשיך רוח ונשמה מחו"ב שלו אלא ע"י הדעת.  טפת הנ

הקושיות, אלו  בישוב  הז"א    ונ''ל  היה  אז  אבי"ע  עולמות  ד'  שנתקנו  אחר  כי  הוא  מדבריו  והעולה  שבסמוך  בפ"ג  רז"ל  במ"ש  והוא 
ונוקבא דקליפה בבחי' או ו' אורות לבד  ר של נקודה א' בלבד וע"י חטא אדה"ר נסתלקו ט"ס מנוקבא דז"א דאצילות  דקליפה בבחי' 

בי'   נעשה פרצוף  וגם דכורא דקליפה  ובין בכלים  ספירות בין באורות  בי'  ונעשית פרצוף שלם,  בנוקבא דקליפה דאצילות  ונתלבשו 
נתוסף בו דבר ולכן לילית נקראת יותרת על    ספירות בבחי' הכלים בלבד ואין בהם כ,א ו' אורות הראשונים שהיולו מקודם התיקון ולא

הכבד דאתגברת על בעלה כי יש לה יתרון עליו שיש לה יו"ד אורות והוא אין לו רק ו' אורות לבד עי"ש. ובזה יותרו כל הקושיות והוא  
ולילית סירס את הזכר וצינן את הנקבה שלא נתן בהם בחי' דעת כדי שלא    כי כאשר ברא אלהים את התנינים הגדולים שהם סמ' 

יטשטשו את העולם. אמנם אח"כ ע"י חטא אדה"ר גרם להמשיך ט"ס בנוקבא דקליפה ונעשה בה דעת מבחי' הדעת דנוקבא דאצילות  
העומד בין תרין כתפין דילה ולכן היא מפתה לס"מ להזדווג עמה והיא יכולה להמשיך נפש מחו"ב שבו כי אין בו דעת אפילו אחר  

דמשפטים קאי על תחלת בריאת הסט"א שהיו מקמי חטא אדה"ר משו"ה אמר אל אחר אסתרס ולית ליה  חטא אדה"ר. ולפי שסבא  
תאובתא ולא אפיש ולא עביד פירין וכו' מה שאין כן אחר חטא אדה" אע"פ שאין לו אורות חב"ד מ"מ יש לו כלים דחב"ד וגם בהם  

לה כי אם מקצת בלבד וע"י שהופך את שלחנו ואשתו יושבת  מתפשט אור הו"ק שלו ולא נשאר סריס ואין לו תיאבון לגמרי כבתחי 
נשמות שהולידו אחר חטא אדה"ר הם   ואותם  גופין  נשמות לאומות העולם בלא  ומולידין  יותרת הכבד מתחזקת תאותו  עליו בסוד 

שנכללו בו לא  נכללו באדה"ר ונעשה גוף גשמי כמבואר בספר הלקוטים תהלים לב וזה לשונו כשברא הקב"ה לאדה"ר כל הנשמות  
 עכ"ל הבית לחם יהודה ועי"ש עוד  היו אלא נשמות ישראל ואם לא הי החוטא לא היו אומות העולם יוצאים לעולם .......
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