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 ליקוטי מוהר"ן  
 מבואר

   חברותא
 ללימוד בעיון 

 

 מבוא לביאור 
 הביאור מורכב מג' חלקים: 

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

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

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

 חדושים. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ( להצליח יותר

 
 

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

  lezavotlaze@gmail.com למיילפנות ההערות אפשר ל

 

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

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

   .עדין אחוז בתחילתה וכן מסתבר שמי שאמר על עצמו שזכה ליחידה דיחידה אצלו התורה והתפלה הן כל אחת ושתיהן יחד אחדות פשוטה
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 הודעה 
  , בדרך אפשר והצעה בלבדכל הביאורים הם 

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

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

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

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

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

 
 התנצלות 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   שאסורה.

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

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

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

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

 ותר להכניע ולתקן את המדמה.בי 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 מוהר"ן           ויבן ה' אלקים את הצלע סז                                 פד:   ליקוטי

חשך לשון מניעה, כמ"ש  כיון שנצרך לבריות עולם חשך בעדו,

)שם  וכו' ולא חשכת את בנך, אוולא חשך ממנט( )בראשית ל

. היינו כשנצרך לבריות, אזי יש לו מניעות, וזה עולם [ב]ב(כ

חשך בעדו, היינו כשהוא בין העולם אזי יש לו מניעות, וקשה 

נוח וטוב לו יותר לו להתפלל באמת כנ"ל, כי כשנצרך לבריות 

להתפלל ביחיד כנ"ל. אבל מי שאינו נצרך לבריות שאינו צריך 

להתפלל וגלהם לשום דבר, יוכל לעמוד בין אלפים אנשים, 

, מאחר שאין נצרך לשום בריה, לא [ה] לבדו די"באמת להש

 שברו על ה' אלקיו, רק [ו] לפרנסה ולא לכבוד ולא לשום דבר

ב( מעשה בחסיד א' שהקניטתו ח ע"סוד )ברכות י וזה:   [ז]

, אשתו והלך ולן וכו', ושמע שתי רוחות שמספרות זו עם זו

וסיפורם הי' על אודות פרנסה, כמובא שם בגמרא. שהקניטתו, 

זה בחי' החרון אף. שתי רוחות, זה בחי' ב' רוחות הנ"ל, 

הנעשין ע"י המתקת החרון אף, דהיינו כשמוציאין מכח אל 

בבחי' פרנסה שעל ידה מוציאין מכח אל  הפועל כנ"ל. וזה תלוי

ך כל התורה הזאת מרומזת הפועל כנ"ל: ולא גילה יותר, אי

 :[ח] במאמר זה

ה' אלקים את הצלע אשר  ויבן)בראשית ב'( [ ט] סז
חד אמר  [י]ה ע"ב(. )נדה מויביאה אל האדם וכו'לקח 

מלמד שנתן בה בינה יתירה, וחד אמר מלמד שקלעה לחוה 

 : דםוהביאה אל הא

היא יקרה מאד, וצריך להיות זהיר בה ולשמרה  יאהנפש א

 מאד. ע"כ צריכין ליזהר מאד, כשבא איזה כבוד חדש לאדם

, והוא שורש כל הנפשות. [יג] אם כל חי. כי הכבוד הוא [יב]

 רשהושידוכשהנפש מסתלקת, היא מסתלקת אל הכבוד שהוא 

ת שהסתלקות ואסיפ כבוד ה' יאספך {נח הישעי}, בבחי' [טו]

: וע"כ כשבא  הנפשות הם לתוך הכבוד כי שם שורשם כנ"ל

, כי אולי בא הכבוד [טז] כבוד חדש לאדם, צריך ליזהר ולהשמר

ח"ו בשביל הסתלקות, כדי שתסתלק הנפש אל הכבוד, שהיא 

, וע"כ ע"פ הרוב, בא [יז] : אך מדה טובה מרובה שורשה כנ"ל

י היא הכבוד לטובה. דהיינו כשבא נפש חדשה אל האדם, אז

כנ"ל. וע"כ כשבא  אם כל חיבאה מלובשת בהכבוד, שהיא 

כבוד חדש לאדם, ע"פ רוב הוא לטובה, דהיינו שבא נפש 

חדשה לאדם ע"י זה הכבוד. והכלל שהכבוד הוא שורש 

הנפשות. וע"כ לפעמים בא כבוד חדש לאדם בשביל הסתלקות 

איזה נפש ח"ו, כדי שתסתלק הנפש אל הכבוד כנ"ל. אבל ע"פ 

ב, בא הכבוד לטובה. דהיינו שבא נפש חדשה להאדם, ע"י רו

זה הכבוד שהוא שורש כל הנפשות כנ"ל. ע"כ צריכין ליזהר 

לקבל הכבוד בקדושה גדולה לשמו ית' לבד, כי הכבוד  יחדומא

 : הוא שורש כל הנפשות כנ"ל

 על ידיאל הכבוד. כי [ יט]לראות שיהיה פנים וצריך  ב

ד ואין לו פנים. כי שולחנו של תאוות אכילה, אזי נפגם הכבו

והוא בחי'  ,{ב ע"ב ערש"ייומא ע}מלכות  אדם היא בחי' כתר

ד(, כי הכבוד הוא בחי' )תהלים כ מלך הכבודכבוד, בבחי' 

מלכות. וכשפוגם באכילה, אזי נפגם הכבוד, ואין לו פנים. 

ת ותאוכ על ידי, שוהסתרתי פני והיה לאכולבבחי' )דברים לא( 

מיעוט אכילה,  על ידי. אבל [כב] הסתרת פנים כאאאכילה ח"ו הו

זה הוא נשיאות פנים.  על ידיאכילה,  כגשמשבר תאות

, וכי לא [כד] ישא ה' פניו אליך וכו' (כמשרז"ל )ברכות כ' ע"ב

, ושבעת וברכת ואכלת [כה] אשא פנים לישראל שאני אמרתי

תאות כושיבור  על ידיוהם מדקדקין מכזית ועד כביצה. נמצא ש

 נשיאות פנים כזאימדקדקין מכזית ועד כביצה, עי"ז השאכילה 

לחן והשכטוידבר אלי זה א( בחינות )יחזקאל מ וזה    . [כח]

לחן, והשל, לפני ה' דייקא, בחי' הארת פנים ע"י אשר לפני ה'

 :[לא] דהיינו ע"י אכילה בקדושה כנ"ל

בתאוות אכילה, ועי"ז נפגם הכבוד ואין לו  וכשפוגם ג

מתגברין עזי פנים, דהיינו שנופל הכבוד שהוא פנים כנ"ל, עי"ז 

שבדור. כי עזות  בחי' מלכות, ואזי נוטלין כבוד העזי פנים

, היינו כשאין בחי' מלכות, {הסנהדרין ק} [לב] מלכותא בלא תגא

שבקדושה בשלימות כנ"ל, אזי מתגבר העזות  לגלחןובחי' הש

 וזה      שהוא מלכותא בלא תגא, בלא כתר מלכות הנ"ל:

, היינו ע"י והכלבים עזי נפש לא ידעו שבעהו( י' )ישעיה נבח

לא , וזהו בטן רשעים תחסרג( ה, בחי' )משלי יתאוות אכיל

)שם(, עי"ז  צדיק אוכל לשובע נפשו, היפך ידעו שבעה

פני , בחי' כלבים עזי נפשמתגברים העזי פנים, שהם בחי' 

לבים )שם בפסוק והכלהוזהו לדט ע"ב(. הדור כפני הכלב )סוטה מ

, שהם נעשים רועים רועים לא ידעו הבין המהעזי נפש הנ"ל( 

ומנהיגים אל הדור. כי הכבוד נפל אליהם, ויש להם כל הכבוד. 

צדיק אוכל לשובע אבל כשמשברין תאוות אכילה, בבחי' 

, עי"ז הוא נשיאות פנים. ואזי אין שום פקידות ושררה נפשו

ת ותאולו על ידים להעזי פנים, כי יניקתם הוא רק מהסתרת פני

עט( אכילה כנ"ל. וזהו )משלי י ֶקד רָׂ ָׂ ל ִיפ  ַ ִלין ב  ֵבַע יָׂ ָׂ , ושבע ְוש 

בל יפקד רע. שאין  עי"ז ,צדיק אוכל לשובע נפשוילין, זה בחי' 

 : והתמנות להרע, דהיינו להעזי פנים וכנ"ל לזדהישום פק

המלכות והכבוד להעזי פנים כנ"ל, אזי היא  וכשנופל ד

והיוד היא  יוד נוןהוא  ,צדיקות . כי א[לח] צדקבחי' 

( שהיא בחי' מלכות, [מא] צ)כזה מ [לט] בהחזרת פנים מן הנון

, היינו בחי' הסתרת [מב] לפני שמש ינון שמוב( י' )תהלים עבח

, דהיינו דלת, דהיינו שאין להכבוד פנים כנ"ל. וזה בחי' הפנים

שהכבוד והמלכות אזלא ונדלדלה, ונפלה אל הסטרא אחרא 

, היינו כשהמלכות ףקו  בחי' ה פנים כנ"ל. וזה שהן העזי

, דהיינו [מד] ף בפני אדם, היא כקו  מגהוהכבוד אזלא ונדלדל

ף, דהיינו שנתארך מהרגל שנתארך רגל ההא, ונעשה קו  

  רגליהלמטה, בבחי' )משלי ה'( 
 

                                        
א

)כלשון  ממני -מתרצוממנו,  -גם בדפו"ר ותרלד 
 הפסוק(

ב
 עי"ש תרגום אונקלוס לא מנעת 
ג

 להתפלל -מתרצו  
ד

 להשי"ת -מתרצו  
ה

 עיין חיי מוהר"ן סימן רמא 
ו

עיין לק"ה מתנת שכיב מרע ב' ב' שמקשה שאין  
לך אדם וגם צדיק שלא נצרך לחבירו לאיזה דבר 

 זוכה לאמת. עי"ש התירוץ.וכיצד א"כ 
ז

 תהלים קמו ה' 
ח

 טזעיין ים החכמה לרי"מ מורגנשטרן תשסח עמ' ש 
ט

חג השבועות )שחל שני של תורה זו נאמרה ב 
ם אחרי מיבימים ו' ז'( שנת תקסז בעיר זאסלאב יו

המאורעות שנסמכו  פטירת אשתו של רבינו )חי"מ(
 "תימי מוהרנלאמירת תורה זו ונכללו בה ברמז עיין 

חיי מוהר"ן אותיות קיח קנג קנח קס ח"א אות כג ו
 קסב קסג

י
 מלמד שקילעה וערובין יח. ה.וברכות סא. ושבת צ 

 אלקליעתהקב"ה לחוה שכן בכרכי הים קוראים 
ועיין לקמן אות ו'  .פרש"י קליעת שיער בניתה,

 עניין שערות קלועין.
יא

 בתקפא ש מנוקד שמאלי וימיני והפ' עם דגש 

                                        
יב

תמש בו לצרכו והנאתו לק"ע כבוד יג לבלי להש 
 ובתורה נו אות ב'

יג
אם כל חי היינו בינה עיין לשה"כ בראשית ג' כ',  

חסד לאברהם מעין ד' נהר ה', וקהלת יעקב ערך 
 ושם ערך חוה 'דרך אות ב

יד
 שרשה -מתרצו  
טו

עיין לק"ה חובל בחברו ג' ב' שהכוונה בטרם עת  
א חלוקא כי הו אבל בהגיע זמנו היא זכות גדול

ועיין  דרבנן בו מתלבשת הנפש לחזות בנעם וכו'.
לקמן אות ז' שצריך זהירות בהולדת הנפש מהכבוד, 

שההסתלקות היא ע"י  'עיין לעיל תורה סו אות או
מט שלפעמים  'הרוח דלעילא ועיין לק"ה הכשר כלים ד

מסתלק על ידה כיון שלא מוציא מכח אל הפועל ועיין תורה 
 אל השכינה רס שההסתלקות היא

טז
 עיין תורה קלא 

יז
דלא משום יומא עו. וסוטה יא. וסנהדרין ק: עיין  
. ועיין גדולהמדה אלא מלשון  נגעו בה פעמים רוב

 .לק"ע כבוד יד שהשמיט הא דמדה טובה מרובה
אמנם עיין לק"ה חובל בחברו ג' א' שכן העתיק 

 לשון זה.
יח

 מאד -מתרצו  
יט

' תנינא פנים תורה דלקמן תורה סג ולעיל עיין  
הפנים  שע"יעיין לק"ה מזוזה ג' ג' לשון רצון, ו

 מח והדעת זוכה ל

                                        
כ

 תאות -מתרצו  
כא

תרצו בתרלו והוא,  -ותשכט בתרלדבדפו"ר לא ברור,  
 היא -

כב
צ"ע איך משמע בפסוק )  עיין לעיל ריש תורה מז 

תאות אכילה ואולי והיה לאכול הכוונה כמבואר בתורה רנז 
 (נהפך לנאכל עי"ששבמקום אוכל הוא 

כג
 תאוות -מתרצו 
כד

 כו 'במדבר ו 
כה

 י' 'דברים ח 
כו

 תאוות -מתרצו  
כז

 הוא -בתשכט  
כח

 וכנ"ל בתורה מז 
כט

 השלחן -מתרצו  
ל

 השלחן -מתרצו  
לא

. וברכות נה. וחגיגה כז. 'עיין תורה לא אות ט 
 שלמדו מפסוק זה ששלחנו של אדם מכפר

לב
שמדת פירוש  שם הלשון חוצפה מלכותא בלא תגא 

העזות לוקחת לעצמה את כתר המלכות בכח בלא שהעם 
עיין תורה כב אות ד' ישימו מרצון כתר על ראשה  

. עזות 'תורה פבו ',ובלק"מ תנינא תורה א' אות ג
)נ"ל נוטריקון חוץ פה כי המהות שלה היא נקראת חוצפה 

שזה שצריך להיות בחוץ הנה אתה מוצא אותו פה כדמצינו 
פש ואיתא בנדרים כל הדלתות חתורות בכלבים שהם עזי נ

                                        
אצל הכלב( והענין כי מלכות דקדושה היא שרצון העם במלך 
הוא כתר המלוכה שלו ואל"ה לא נקרא מלך אלא מושל 
בחזקה )כידוע החילוק הזה בשם הגר"א( וכדמצינו בפסוק 

 כי לה' המלוכה ומושל בגויים.  -תהלים כה
לג

 השלחן -מתרצו  
לד

 .ת גדול סימן לתחילת ענייןבדפו"ר תיבה זו באו 
לה

 הערת מוהרנ"ת בתקפא  
לו

 תאות -מתרצו 
לז

 החדש תוקן(הרוביץ )במהדו' קרן  פקודה -מתרצו 
לח

 עפ"י ארמבפי שכ רומז לזהואותיות צד"ק  
שער השמירות סוף פ"ה,  פרי עץ חייםבכהאריז"ל 

ראה מצות צדקה  'ספר טעמי המצוות להאריז"ל פוב
ראה מצות צדקה ד"ה ' פלהאריז"ל שער המצוות וב

 . עוד כוונה אחרת
לט

 סוף ע"ב. 'הקדמת הזהר דף בב 
מ

  הערה זו נמצאת כבר בדפו"ר 
מא

זו שיטת האריז"ל בה נוהגים עדות המזרח  
 חסידים אבל בכתב ב"י היוד פונה לנון.הו

מב
 * פרש"י ינון לשון מלכות 
מג

החדש הורוביץ )במהדו' קרן   ונדלדלא –מתרצו  
 תוקן(

מד
לשון הגמ' ב"ב נח. עיין פרי עץ חיים הקדמה  

 סוף פ"אלשער השבת 

 תורה אור
)ט( ֵאיֶנּנּו  בראשית וישב לט

י ְולֹא  ּנִ ה ִמּמֶ ּזֶ ִית הַּ ּבַּ ָגדֹול ּבַּ
י ִאם  י ְמאּוָמה ּכִ ּנִ ְך ִמּמֶ ָחש ַּ
ּתֹו ְוֵאיְך  ּתְ ִאש ְ ר אַּ ֲאש ֶ אֹוָתְך ּבַּ
ּזֹאת  דָֹלה הַּ ּגְ ה ָהָרָעה הַּ ֶאֱעש ֶ

 ְוָחָטאִתי ֵלאלִֹהים:
ּיֹאֶמר  בראשית וירא כב )יב( וַּ

ל ל  אַּ ר ְואַּ עַּ ּנַּ ח ָיְדָך ֶאל הַּ לַּ ש ְ ּתִ
ה  ּתָ י עַּ ש  לֹו ְמאּוָמה ּכִ עַּ ּתַּ
ה  ּתָ י ְיֵרא ֱאלִֹהים אַּ י ּכִ ְעּתִ ָידַּ
ְנָך ֶאת ְיִחיְדָך  ְכּתָ ֶאת ּבִ ְולֹא ָחש ַּ

י: ּנִ  ִמּמֶ
ֵאל  ֵרי ש ֶ ש ְ תהלים קמו )ה( אַּ
ל ְיקָֹוק  ְברֹו עַּ ֶעְזרֹו ש ִ ֲעקֹב ּבְ יַּ

 ֱאלָֹהיו:
 תורה סז

ְקָרא ָהָאָדם  בראשית ּיִ ג )כ( וַּ
י ִהוא ָהְיָתה  ה ּכִ ּוָ ּתֹו חַּ ם ִאש ְ ש ֵ

ל ָחי:  ֵאם ּכָ
ֶבן ְיקָֹוק  ּיִ בראשית ב )כב( וַּ
ח  ר ָלקַּ ָלע ֲאש ֶ ּצֵ ֱאלִֹהים ֶאת הַּ
ְיִבֶאָה ֶאל  ה וַּ ָ ִמן ָהָאָדם ְלִאש ּ

 ָהָאָדם:
ע  קַּ ישעיהו נח )ח( ָאז ִיּבָ

ֲאֻרָכְתָך ְמֵהרָ  ר אֹוֶרָך וַּ חַּ ַּ ש ּ ה ּכַּ
ְך ְלָפֶניָך ִצְדֶקָך  ִתְצָמח ְוָהלַּ

ְסֶפָך: אַּ בֹוד ְיקָֹוק יַּ  ּכְ
ָעִרים  אּו ש ְ תהלים כד )ז( ש ְ
ְתֵחי עֹוָלם  אּו ּפִ ש ְ יֶכם ְוִהּנָ ָראש ֵ

בֹוד: ּכָ  ְוָיבֹוא ֶמֶלְך הַּ
דברים וילך לא )יז( ְוָחָרה 
ים  ְבּתִ ֲעזַּ הּוא וַּ ּיֹום הַּ י בֹו בַּ ּפִ אַּ

י מֵ  י ָפנַּ ְרּתִ ֶהם ְוָהָיה ֶלֱאֹכל ְוִהְסּתַּ
ּבֹות ְוָצרֹות  ּוְמָצֻאהּו ָרעֹות רַּ
י  ל ּכִ הּוא ֲהלֹא עַּ ּיֹום הַּ ר ּבַּ ְוָאמַּ
י ְמָצאּוִני  ִקְרּבִ י ּבְ ֵאין ֱאלֹהַּ

ה:  ָהָרעֹות ָהֵאּלֶ
א ְיקָֹוק  ָ במדבר נשא ו )כו( ִיש ּ
לֹום: ס ם ְלָך ש ָ ָניו ֵאֶליָך ְוָיש ֵ  ּפָ

ְלּתָ  דברים עקב ח )י( ְוָאכַּ
ְכּתָ ֶאת ְיקָֹוק ְוש ָ  ָבְעּתָ ּוֵברַּ

ר  ּטָֹבה ֲאש ֶ ל ָהָאֶרץ הַּ ֱאלֶֹהיָך עַּ
ן ָלְך:  ָנתַּ

חַּ ֵעץ  ְזּבֵ ּמִ יחזקאל מא )כב( הַּ
ִים  ּתַּ בֹּהַּ ְוָאְרּכֹו ש ְ ּמֹות ּגָ לֹוש  אַּ ש ָ
ּמֹות ּוִמְקצֹעֹוָתיו לֹו ְוָאְרּכֹו  אַּ
י ֶזה  ר ֵאלַּ ּבֵ ְידַּ ְוִקירָֹתיו ֵעץ וַּ

ר ְלָחן ֲאש ֶ ֻ ש ּ  ִלְפֵני ְיקָֹוק: הַּ
י  ּזֵ ָלִבים עַּ ּכְ ישעיהו נו )יא( ְוהַּ
ה  ְבָעה ְוֵהּמָ ֶנֶפש  לֹא ָיְדעּו ש ָ
ם  ּלָ רִֹעים לֹא ָיְדעּו ָהִבין ּכֻ
נּו ִאיש  ְלִבְצעֹו  ם ּפָ ְרּכָ ְלדַּ

ֵצהּו:  ִמּקָ
יק אֵֹכל  ּדִ משלי יג )כה( צַּ
ִעים  ֹו ּוֶבֶטן ְרש ָ ְפש  ע נַּ ֹבַּ ְלש 

ְחָסר: פ  ּתֶ
ת ְיקָֹוק משלי יט )כ ג( ִיְראַּ

ֶקד  ל ִיּפָ ֵבעַּ ָיִלין ּבַּ ים ְוש ָ ּיִ ְלחַּ
 ָרע:

מֹו  תהלים עב )יז( ְיִהי ש ְ
ֶמש  ינין ִיּנֹון  ְלעֹוָלם ִלְפֵני ש ֶ
ל ּגֹוִים  ְרכּו בֹו ּכָ מֹו ְוִיְתּבָ ש ְ

רּוהּו: ְ ש ּ  ְיאַּ
ְגֶליָה יְֹרדֹות  משלי ה )ה( רַּ

אֹול ְצָעֶדיָה ִיְתמֹכּו   ָמֶות ש ְ
 



 פה.     מוהר"ן                   ים את הצלע סז   ויבן ה' אלק                         ליקוטי       

, ויונקים ממנה. כי הכבוד והמלכות נפל ביניהם דות מותורי

, דהיינו שקיום מלכות רגליה יורדות מותכנ"ל, ואזי היא בחי' 

דקדושה צריכין לקבל מהם. וע"כ כשישראל צריכין לפעול איזה 

תקיפות, לצורך קיום דתינו הקדוש, צריכין לקבל הכח 

 :[א] והממשלה ממלכות העכו"ם

את הכבוד והמלכות מהם, וזה נעשה להעלות ה וצריך 

(, דהיינו ג) צדקה תציל ממות, בבחי' )משלי י( [ב] ע"י צדקה

, רגליה יורדות מותשע"י צדקה מעלין ומצילין אותה מבחי' 

. כי צדקה היא בחי' ה' חסדים, כי [ד] צדק צדקהועושין מ

הצדקה היא בחי' חסד, כמשרז"ל )סוכה מט ע"ב( אין הצדקה 

זרעו לכם לצדקה  [ו] , שנאמר[ה] פי חסד שבהמשתלמת אלא ל

 ה', עי"ז מוסיפין [ז] בחי' הה' חסדים. וע"י חסד וקצרו לפי
פעמים  'ה: וכנגד זה נזכר בתורה צדק צדקהונעשית מ

 וזה חסדים שהוא בחי' צדקה כנ"ל:  ה', כנגד ה[ח] צדקה

, מי גלורמי העיר ממזרח צדק יקראהו לבחי' )ישעיה מא( 

ממזרח אביא , זה בחי' צדקה. בבחי' )שם מג( העיר ממזרח

צדק  . עי"זזרעו לכם לצדקה וכו', בחינות )הושע יוד( זרעך

. היינו שע"י הצדקה אזי הצדק קורא את הרגלין, יקראהו לרגלו

 וזה  : [ט] כנ"ל רגליה יורדות וכו'שמעלין את הרגלין מבחי' 

כל לילך, , דהיינו שהצדק יווהלך לפניך צדקךבחי' )ישעיה נח( 

, והלך לפניךהיינו בחי' שמעלין הרגלין שהם כלי ההליכה. וזה 

לפניך דייקא, כי מעלין את הכבוד והמלכות אל אור הפנים 

 : כנ"ל

כשמעלין את הכבוד והמלכות, אזי יוצא הכבוד מן  ואזי ו

 מדע מביניהסט"א, מבין העזי פנים הנ"ל, וחוזר הכבוד אל ה

המה  [יא] העזי פנים, שהם נקראים, היפך נפילת הכבוד אל [י]

 ואזי  , ועכשיו חוזר אל המביני מדע: רועים לא ידעו הבין

נעשה  בתחילת ממשלתם ,וד אל המביני מדעכשחוזר הכב

עיקר יניקת האויבים, הוא מן המביני מדע, דהיינו  מחלוקת. כי

, היינו שמן מראש פרעות אויבמן המוח. בבחי' )דברים לב( 

יש  נתגלין כל האויבים והשונאים. כי המוח שבראש, משם

 בהמוח מותרות, שמן אלו המותרות שבמוח יוצאין השערות

, ומהם יונקים האויבים. והם יונקים עד שכלה כל המותרות [יב]

בחי' קריחת ראש  וזה  שבמוח, ואזי אין להם יניקה ונופלים: 

"ח ע"ב( ךבאד"ר ד' ק כ"שזקנים, כי בסבי מוחא שקיט ושכיך )

נים צח וצלול, ואין להם מותרות במוח. וע"כ קו שדעת הזהיינ

 דע"י הפירווע"כ נופלים השערות, כי אין להם יניקה כנ"ל: 

. כי [יג] שבין השונאים, עי"ז יש להם אריכת זמן וקיום ביותר

הם יונקים עד שיכלה כל המותרות שבמוח, ואזי כשיכלה 

יהיה להם המותרות, ויהיה הדעת צח וצלול, אזי יפלו, כי לא 

שיש ביניהם, אין להם כח לינק הרבה,  ידעוד יניקה. וע"י הפירוד

י"ז מאריכין זמן יותר, עד שיגמרו עויונקים מעט מעט. וע"כ 

לינק כל המותרות. אבל כשמתחברין השונאים יחד, אזי יונקים 

וזה   הרבה, ואזי יונקים במהרה כל המותרות ונופלים כנ"ל: 

ן בבני אדם שקורין קאלטיניס, בחי' שערות קלועין שנמצאי

, רק שיפלו מאליהם. היינו כשיש [טו] שהעולם חוששין לקצצם

הרבה מותרות במוח, אזי מוטבע בטבע האדם, שיצאו שערות 

קלועין. כדי שע"י קליעותן והתחברותם יינקו ביותר ויקבלו, 

ויוכלו לינק כל המותרות הרבה שבמוח. וע"כ אין נקצצין קודם 

ו להזיק להמוח, ע"י שישאר בתוכו המותרות, ע"י זמנם, כי יוכל

בחי' מלמד [ טז]וזה   שלא יהי' השערות קלועין לינק אותן: 

שנתן בה בינה יתירה. בינה יתירה, היינו בחי' מותרות 

 המוחין, שמשם יונקין השערות, שמשם יניקת האויבים כנ"ל

 גי: וזהו וחד אמר מלמד שקלעה לחוה וכו', היינו הך ולא פלי[יז]

. כי ע"י מותרות שבמוח שזה בחי' בינה יתירה כנ"ל, מזה [יח]

כי הכבוד הוא ]יטלעה לחוה כנ"ל: קבא שערות קלועין בחי' ש

  :  [כנ"ל כל חי אם [כ]בחי' חוה. שהיא הצלע הנ"ל. שהיא בחי' 

ואת נפש אויביך יקלענה בתוך כף ה( בחי' )שמואל א כוזה 

ת ו בחי' התחברו, בחי' שערות קלועין הנ"ל, היינהקלע

 : השונאים, שעי"ז הוא מפלתם כנ"ל

כשבא הכבוד חדש אל האדם, ומלובש בתוכו נפש ואזי ז 

בלי קישוי דקדושה כנ"ל, צריך לראות להוליד את הנפש בנקל, 

, והנפש מלובשת בה [כא] כנ"ל כל חי םאהולדה. כי הכבוד היא 

כולין כעובר במעי אמו. ולפעמים כשיש ח"ו בחי' קישוי לילד, י

להסתלק שניהם ח"ו האם והולד, דהיינו הכבוד והנפש. או 

לפעמים נסתלק אחד מהם ח"ו, כפי ענין הקישוי לילד, וצריך 

לראות להוליד בנקל בלא קישוי: ואח"כ כשנולד הנפש, צריך 

נעשין,  ,וב' בחי' אלו, דהיינו ההולדה והגידול :לגדל את הנפש

יד הגדולה ויד החזקה. כי ע"י יראה ואהבה, שהם בחי' ב' ידים, 

רעדה , בבחי' )תהלים מח( [כב] ההולדה נעשית ע"י היראה

. ואחר שנולד, אזי מגדילין אותה ע"י כיולדה אחזתם שם חיל

 אלה תולדות השמים והארץהאהבה, בבחי' )בראשית ב( 

, היינו בהבראם, שהוא לאחר הבריאה וההולדה, אזי בהבראם

הוא בחי' אהבה, בחי' יד מגדלין אותה ע"י בחי' אברהם, ש

, {[כג] בב"ר פ' י}כמובא  בהבראם באברהםימין. וזהו 

ואתה מושל  [כד]כט( בחי' )דברי הימים אוזה  היינו כנ"ל: 

 הנ"ל מלך הכבוד [כה] , היינו בחי' הממשלה והמלכות, בחי'בכל

 ובידך לגדל ולחזק, ובידך כח וגבורה, ששם מלובש הנפש. [כו]

, זה ובידך כח וגבורה' הידים כנ"ל. , היינו בחי' ב[כז] לכל

, זה בחי' יד הגדולה. ובידך לגדל ולחזקבחי' יד החזקה. 

שע"י בחי' ב' הידים אלו, מולידין ומגדלין הנפש המלובשת 

בחי' הצדקה שנותנין אצל ואתה מושל וזה  בהכבוד כנ"ל: 

את (, כי ע"י הצדקה מוציאין ומעלין [כח] בכל )כמ"ש בכוונות

 כבודי חדשבחי' )איוב כט( וזה   :  הכבוד והממשלה כנ"ל

. היינו כשמגיע כבוד חדש אל [כט] עמדי וקשתי בידי תחליף

ע"י בחי' ידים הנ"ל.  האדם, אזי צריך להחליף ולהעביר הקישוי

 . שע"י וקשתי בידי תחליף וזהו

 

                                        
 'אות ט 'עיין תורה כ א
וכן מצינו בתורה  ,פגםבה שבאכילה צ"ע מדוע לא יתקן  ב

כי  .נראה שכאן הצדקה היא הכנה לאכילהו .יז ועי"ש פל"ח
  הצדקה תיקון המלכות ואכילה היא היחוד.

 'ד]עיין גם משלי יא עיין זוהר בחוקתי קיג.  ג
וריקנטי על דברים פרשת ראה עה"פ לא תאמץ 

 לבבך[
עיין שערי אורה ספירה תשיעית ד"ה והמידה  ד

הזאת נקראת צדיק. ושער הכוונות תפלת השחר 
ספר הלקוטים להאריז"ל סוף פרשת וב, 'דרוש א

 שער המצוות פרשת ראה מצות צדקה.וב ,תצוה
והיינו בינה ליבא שהיא  ,פרש"י שנותן לבו וכו' עיין ה

נותנת ה' חסדים למלכות לגדלה אמא שמבואר בכהאריז"ל ש
נתינת צדקה ועיין ספר המדות צדקה אות כז  מצדק לצדקה.

 .והיינו בכל ליבו בשתי ידים דייקא

                                        
 הושע י' יב ו
 כתבי האריז"ל הנ"ל ז
בראשית טו ו', ושם יח יט, דברים ו' כה, ושם  ח

צדקה ממני, ועיין  -כד יג, ובבראשית לח כו 
 פרפראות לחכמה כאן אות ב'

 .אות ו' 'עיין לעיל תורה ל ט
עיין דניאל א' ד', עי"ש כל הפרק. ועיין כאן  י

 אות ג'פל"ח 
 ישעיהו נו יא יא
עיין ע"ח שער מה פ"א. ועיין תורה סט. ועיין  יב

שבילי אמונה נתיב ד' שביל א' ד"ה שערות הראש. 
. ונותועל שער הכתחילת ביאורו יפה שעה ועיין 

 אות ג'.  'ועיין תורה ל
 עיין משנה סנהדרין פ"ח מ"ה יג
 הכירוד -בתרלו יד

                                        
ת הרמ"א עיין ש"ע יו"ד סימן קצח סעיף ו' הגה טו

ואות פ"ט מ"ג אלו וובאר הגולה שם. ועיין משנה מק
שאין חוצצים קלקי הראש וכו' באיש. גם עיין 

הגזברין מפספסין  'ירושלמי שקלים פ"ג הלכה ב
 בקילקין.

 נדה מה: כנ"ל בתחילת התורה טז
אולי הכוונה לקטרוג הלבנה כשהיתה בבחי' שני המאורות  יז

שגידלה אותה מאמא  הבינה יתירה שקבלה "נה ,הגדולים
היא האוייב שמקטרג, כי לא רוצה להיות מקבלת מבעלה. 

ד"ה  עיין עץ חיים שער לו פרק ב' ויפה שעה שם אות ב'
 .והשתא ניחא

אלה דברי רבינו ולא לשון הגמ' ועיין לעיל תורה  יח
 כג אות א' ובהערה שם.

 מוהרנ"ת בתקפא יט
 * בראשית ג' כ' כ

                                        
 בתחילת התורה כא
 ס' אות ה' ע"י לידה נתגלה יראה עיין תורה כב
 פסקא ט' כג
 ב כ' ו'-ובדברי הימים כד
 תהלים כד ז' ח' כה
 באות ב'  כו
 המשך הפסוק הנ"ל בדברי הימים כז
 פרי עץ חיים שער הזמירות פ"ה כח
איתני. לשון חוזק  -עפרש"י ומצודות שם קשתי כט

 ותוקף

 פסוקים 41תורה אור 
משלי י )ב( לֹא יֹוִעילּו 

יל אֹוְצרֹות  ּצִ ע ּוְצָדָקה ּתַׁ ֶרש ַׁ
ֶות:  ִמּמָ

הושע י )יב( ִזְרעּו ָלֶכם 
ִלְצָדָקה ִקְצרּו ְלִפי ֶחֶסד ִנירּו 
ָלֶכם ִניר ְוֵעת ִלְדרֹוש  ֶאת 
ד ָיבֹוא ְויֶֹרה ֶצֶדק  ְיקָֹוק עַׁ

 ָלֶכם:
ישעיה מא )ב( ִמי ֵהִעיר 
ְגלֹו  ְזָרח ֶצֶדק ִיְקָרֵאהּו ְלרַׁ ִמּמִ

ן ְלָפָניו ּגֹוִים ְרּדְ  ִיּתֵ ּוְמָלִכים יַׁ
ף  ש  ִנּדָ קַׁ ְרּבֹו ּכְ ָעָפר חַׁ ן ּכֶ ִיּתֵ

ּתֹו: ש ְ  קַׁ
י  יָרא ּכִ ל ּתִ ישעיה מג )ה( אַׁ
ְרֶעָך  ְזָרח ָאִביא זַׁ ָך ָאִני ִמּמִ ִאּתְ

: ֶצּךָ ּבְ ֲעָרב ֲאקַׁ  ּוִמּמַׁ
ע  קַׁ ישעיה נח )ח( ָאז ִיּבָ
ֲאֻרָכְתָך ְמֵהָרה  ר אֹוֶרָך וַׁ חַׁ ַׁ ש ּ ּכַׁ

ְך ְלפָ  ֶניָך ִצְדֶקָך ִתְצָמח ְוָהלַׁ
ְסֶפָך: אַׁ בֹוד ְיהָֹוה יַׁ  ּכְ

ר ֵאין  דניאל א )ד( ְיָלִדים ֲאש ֶ
ל מאום מּום ְוטֹוֵבי  ֶהם ּכָ ּבָ
ָכל ָחְכָמה  יִלים ּבְ ּכִ ש ְ ְרֶאה ּומַׁ מַׁ
ע  ּדָ ת ּוְמִביֵני מַׁ עַׁ ְויְֹדֵעי דַׁ
ל  ֵהיכַׁ ֲעמֹד ּבְ ֶהם לַׁ ר ּכֹחַׁ ּבָ ֲאש ֶ וַׁ
וֹ  ָדם ֵסֶפר ּוְלש  ּמְ ֶלְך ּוֲללַׁ ּמֶ ן הַׁ

ים: ּדִ ש ְ  ּכַׁ
י  ּזֵ ָלִבים עַׁ ּכְ ישעיהו נו )יא( ְוהַׁ
ה  ְבָעה ְוֵהּמָ ֶנֶפש  לֹא ָיְדעּו ש ָ
ם  ּלָ רִֹעים לֹא ָיְדעּו ָהִבין ּכֻ
נּו ִאיש  ְלִבְצעֹו  ם ּפָ ְרּכָ ְלדַׁ

ֵצהּו:  ִמּקָ
לב )מב( בחקתי דברים 

י  ְרּבִ ם ְוחַׁ י ִמּדָ יר ִחּצַׁ ּכִ ש ְ אַׁ
ם ָחָלל וְ  ר ִמּדַׁ ש ָ ל ּבָ ְבָיה ּתֹאכַׁ ש ִ

ְרעֹות אֹוֵיב:  ֵמרֹאש  ּפַׁ
ְקָרא ָהָאָדם  ּיִ בראשית ג )כ( וַׁ
י ִהוא ָהְיָתה  ה ּכִ ּוָ ּתֹו חַׁ ם ִאש ְ ש ֵ

ל ָחי:  ֵאם ּכָ
ָקם -שמואל ּיָ א כה )כט( וַׁ

ש  ֶאת  ּקֵ ָאָדם ִלְרָדְפָך ּוְלבַׁ
ָך ְוָהְיָתה ֶנֶפש  ֲאדִֹני  ְפש ֶ נַׁ
ים ֵאת  ּיִ חַׁ ְצרֹור הַׁ ְצרּוָרה ּבִ

לֶֹהיָך ְוֵאת ֶנֶפש  אְֹיֶביָך ְיקָֹוק א  
ע:  לַׁ ּקָ ף הַׁ תֹוְך ּכַׁ ה ּבְ ֶעּנָ ּלְ  ְיקַׁ

ם  תהילים מח )ז( ְרָעָדה ֲאָחָזתַׁ
ּיֹוֵלָדה: ם ִחיל ּכַׁ  ש ָ

ה תֹוְלדֹות  בראשית ב )ד( ֵאּלֶ
יֹום  ְרָאם ּבְ ִהּבָ ִים ְוָהָאֶרץ ּבְ מַׁ ָ ש ּ הַׁ
לִֹהים ֶאֶרץ  ֹות ְיקָֹוק א  ֲעש 

ָמִים:   ְוש ָ
א כט )יב( -דברי הימים

ה  ּתָ ָפֶניָך ְואַׁ בֹוד ִמּלְ ּכָ ר ְוהַׁ ְוָהעֹש ֶ
ּכֹל ּוְבָיְדָך ּכֹחַׁ ּוְגבּוָרה  ל ּבַׁ מֹוש ֵ

ּכֹל: זֵּק לַׁ ל ּוְלחַׁ ּדֵ  ּוְבָיְדָך ְלגַׁ
ָעִרים  אּו ש ְ תהילים כד )ז( ש ְ
ְתֵחי עֹוָלם  אּו ּפִ ש ְ יֶכם ְוִהּנָ ָראש ֵ

בֹוד: ּכָ )ח( ִמי  ְוָיבֹוא ֶמֶלְך הַׁ
בֹוד ְיהָֹוה ִעּזּוז ֶזה ֶמֶלְך  ּכָ הַׁ

ּבֹור ִמְלָחָמה:  ְוִגּבֹור ְיהָֹוה ּגִ
בֹוִדי ָחָדש   איוב כט )כ( ּכְ

ֲחִליף: ָיִדי תַׁ י ּבְ ּתִ ש ְ ִדי ְוקַׁ  ִעּמָ



 ן ה' אלקים את הצלע סז                     מוהר"ןויב                         פה:   ליקוטי

בחי' חילוף שם וזה   הידים חולפת ועוברת הקישוי לילד כנ"ל: 

בגימ' ידך, שעל ידו ההולדה  אאיאקי"ק שהוא שם בוכ"ו, שה

 :[ג] ואתה מושל בכל: ועיין בכוונות של [ב] כידוע

יש עייפות אל הנפש, ע"י שנתרחקה מאמה,  ולפעמים ח

רים, דהיינו הכבוד כנ"ל. וצריך להחיותה ולהבריאה ע"י מים ק

. היינו כשמתפללין דפהיעי מים קרים על נפשבבחי' )משלי כה( 

בלא לב, עי"ז נתרחק הנפש מן הכבוד, בבחי' )ישעיה כט( 

. כי כוונת הלב זה בחי' הנפש, בשפתיו כבדוני ולבו רחק וכו'

ופירוש רש"י לבי  אליך ה' נפשי אשאכמ"ש )תהלים כה( 

זי הוא בחי' אכוין. אבל כשהלב רחוק מדיבורי התפילה, א

בשפתיו התרחקות הנפש שהוא בחי' הלב מן הכבוד, בבחי' 

. ואזי יש עייפות אל הנפש, וצריך להבריאה, כבדוני ולבו רחק

קרים מקבלין ע"י בחי' רעמים. ומים :  ע"י מים קרים כנ"ל

ן ששכח תלמודו, ורעמים נעשין ע"י מה שנותנין כבוד לזק

[ ה]שכח תלמודו ע"ב( הזהרו בזקן ש כמשרז"ל )ברכות ח

שצריך ליזהר ולכבדו. ועי"ז נעשין רעמים, ומשם באים מים 

הרעמים נעשין ע"י שיוצאין  כי :  קרים להחיות הנפש כנ"ל

אידיים וקיטורים חמים, ובאים בתוך הענן ונתלהבים שם, ועי"ז 

. ופעולות הרעמים שעי"ז [ו] םנקרע הענן, ומזה נשמע קול הרע

, כפי הצריך להשקותו [ח] ומקוםזם נתחלקין המים של כל מקו

מקול במדה ובמשקל כפי הראוי לפי המקום, בבחי' )תהלים קד( 

. להם יחפזון יעלו הרים ירדו בקעות אל מקום זה יסדת רעמך

כמו כן, כשנותנין כבוד לזקן ששכח תלמודו, והשכחה הוא בחי' 

, וכשנותנין לו כבוד, והכבוד הוא [ט] עננין דמכסיין על עיינין

, והוא בא וכבוד ה' כאש אוכלתבחי' אש, בבחי' )שמות כד( 

, היינו בתוך וכבוד ה' נראה בענןבתוך הענן בבחי' )שם יו( 

בחי' העננין דמכסיין על עיינין, ואזי נקרע הענן, ומזה נעשין 

אל הכבוד הרעים ה' על מים בחי' רעמים. בבחי' )תהלים כט( 

אזי יוצאין מים רבים, , שע"י הכבוד נעשין רעמים כנ"ל. ורבים

דהיינו שנתגלה דעת הזקן, ע"י שנקרע הענן המכסה על 

מלאה הארץ דעה וכו' כמים ויהעיינין כנ"ל, בבחי' )ישעיה יא( 

, וזהו בחי' מים רבים הנ"ל. והם בחי' מים קרים, לים מכסים

אלו וע"י   :  את הנפש כנ"ל יאןשעל ידן מחיין ומבריאי

לכ"א ואחד כראוי לו, לפי מה הרעמים נתחלקין מימי הדעת 

שצריך לקבל מים קרים להחיות את נפשו. וזה החילוק שבין 

. כי כשלומד מן [יב] הלומד מן הספר לשומע מפי צדיקי אמת

אינו יודע השיעור שצריך ללמוד להחיות נפשו. אבל  ,הספר

מים קרים לפי הראוי  כששומע מפי הצדיק, אזי משפיע לו בחי'

המים ואלו  , ע"י בחי' הרעמים כנ"ל: [יד] יגגתולו, לפי מדר

קרים, מחיין ומתקנין את הנפש שהיתה עייפה ע"י שנתרחקה 

הלב כנ"ל. כי הסתלקות  טותומן הכבוד, ע"י שהתפלל בלא כוונ

החכמה מן הזקנים, היינו מבחי' זקן ששכח תלמודו הנ"ל, זה 

נעשה ע"י מה שמתפללין בלא לב, וכמ"ש )שם בישעיה כט( 

 להפליא את טזוני ולבו רחק ממני לכן הנני יוסיףבשפתיו כבד

העם הזה הפלא ופלא ואבדה חכמת חכמיו ובינת נבוניו 

. וע"כ ע"י שנותנין כבוד לזקן ששכח תלמודו, שעי"ז תסתתר

חוזר ונתגלה חכמתו כנ"ל ע"י בחי' הרעמים כנ"ל, נמצא שבזה 

בעצמו מתקן הפגם שגרם ע"י שהתפלל בלי כוונת הלב, דהיינו 

רם הסתלקות החכמה מן הזקנים כנ"ל, כי עכשיו ע"י הכבוד שג

שנותן להם, חוזר ונתגלה חכמתם כנ"ל. וע"כ אזי עי"ז בעצמו 

יוצאין מים קרים, ומחיה את נפשו שהיתה עייפה ע"י פגם 

, ירעם אל בקולו נפלאותבחי' )איוב לז( וזה כנ"ל:  יזלהיהתפ

הוא בחי' בחי' הנפלאות, ש תעמים מתקנין אהיינו שקול הר

הנני יוסיף להפליא הפלא הסתלקות החכמה מן הזקנים, כמ"ש 

. וע"י הרעמים נתתקנין, וחוזר חכמיו וכו' ופלא ואבדה חכמת

כשמחיין הנפש ע"י מים קרים ואזי   ונתגלה חכמתם כנ"ל: 

הנ"ל, מחיין גם את העצמות. כי פגם הנפש הוא פגם העצמות, 

ע"י  . כיי נבהלה מאודכי נבהלו עצמי ונפשכמ"ש )תהלים ו( 

שאין מתפללין בכוונת הלב, שעי"ז הוא עייפות הנפש, עי"ז 

להרגיש דבורי התפילה  יחהוא פגם העצמות. כי צריך להתפלל

. וע"י המים כל עצמותי תאמרנהבכל עצמותיו, בבחי' )שם לה( 

)איוב  קרים, שעי"ז מחיה הנפש, עי"ז מחיה העצמות, בבחי'

מים קרים על . וזה בחי' )משלי כה( ומוח עצמותיו ישוקהא( כ

שמועה טובה, זה  נפש עייפה ושמועה טובה מארץ מרחק.

מתקנין  יטבחי' קול הרעמים שמשמיעין עצמן בטוב, שהם

שמועה טובה מארץ התרחקות הנפש מן הכבוד, וזה בחי' 

, שהם באים מן מים קרים על נפש עיפה, שזהו בחי' מרחק

"ל: וזה בחי' )שם טו( הרעמים שהם בחי' שמועה טובה כנ

, שע"י בחי' שמועה טובה, שהיא [כ] שמועה טובה תדשן עצם

בחי' רעמים, שמשם בחי' מים קרים, שהם מחיין ומבריאין 

ומוח ונתדשנין העצמות, בבחי'  כאהנפש כנ"ל, עי"ז נתתקנין

כנ"ל. וזה תדשן עצם כנ"ל, כי תיקון הנפש  הוק  ש  י   ועצמותי

)מן תיבת ואזי כשמחיין הנפש כב  : הוא תיקון העצמות כנ"ל

 : עד כאן. לא נכתב כראוי(

, בחי' הולדת הנפש בלי קישוי וביום הביכורים [כג]בחי'  וזה

 .שהוא בחי' קישוי לילדצרה כמבכירה, בחי' )ירמיהו ד(  ,לילד

 יר על הבכורמ  ה  כ  כדוגם הוא בחי' גידול הנפש, בחי' )זכריה יב( 

, זה בחי' שהכבוד שהוא דשמקרא קו, שהוא צער הגידול. [כה]

, קורא את הרגלין, ונקדש בכבודיבחי' קדש, כמ"ש )שמות כט( 

 :[כו] : והשאר לא ביארכנ"לצדק יקראהו לרגלו בבחי' 

 

הנפשות תאיבים ומתאוים לממון. ולא לממון  כל [כח]כזסח 

בלבד מתאוים ואוהבים אותו, אלא אפי' להאדם שיש לו הממון, 

דרך בני אדם למשוך אליו ולאהוב אותו, מחמת שיש לו ממון, 

כמו שאנו רואין בחוש, וכמ"ש )משלי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               
 אושה -מתרלוו ,שהיא -תרלדדפו"ר וגם ב א
פע"ח הנ"ל ועוד בענין השם בוכ"ו עיין בכוונות האריז"ל על ברכת מלך עוזר ומושיע ומגן ואתה גבור  ב

 י )פל"ח כאן אות ג(-לעולם אדנ
 השחר דרוש א' פע"ח שער זמירות פ"ה הנ"ל, ושער הכוונות תפלת ג
 עיפה -מתרלו  ד
בגמרא הגרסא ששכח תלמודו לאנסו וכן גרס רבינו בתורה לז אות ה' ]דף נא:[ עי"ש ועי"ש שמוהרנ"ת  ה

אע"פ ששתיהן לכאורה שוות בזה שהיא מימרא דרבי יהודה וראייתו ציין לגמ' בסנהדרין צא. ולא לברכות כמו כאן 
 שמוהרנ"ת מבאר כאן עפ"י המבואר שם בתורה לז. 'סוף אות ד 'חובל ג מלוחות ושברי לוחות בארון. ועיין לק"ה

 . ולקמן תורה רפג.ספר הברית ח"א מאמר י' מקריות מוסדות תבל פרק יג ו
 בתקפא ו' מחוק ונראה שכתוב ומקים ז
 עיין זהר בראשית לא. ד"ה ר"א קפץ ח
ן אחר בתורה ב', ותורה טז, ובתורה סז עננין דמכסיין על עינין נזכר בזוהר רע"מ פנחס רנב. הובא בעני ט

אמנם השכחה היא מוחין דקטנות כמבואר בתורה מו ותורה לז נמצא שהוא הפך כיסוי העינים שע"ש החכמה נאמר תנינא. 
 )פרש"י בראשית ג ז(

  כי מלאה -מתרלו  י
 ומבריאים -מתרצו  יא
 אות ד'  'ואות ט' ותורה כ 'עיין תורה יט אות א יב
 יגתומדר -מתרלו  יג

                                                                                    
 עיין תורה קלד יד
 כוונת -מתרלו  טו
 יוסף - לדרבת טז
 התפלה -מתרצו  יז
 כך הגרסא בכל המהדו' יח
 הם - לדרבת יט
 עיין לעיל תורה נ' כ

 נתתקין -ותרצו לורבת כא
 הערת מוהרנ"ת בתקפא כב
 * במדבר כח כו כג
 . כהִמירש כאן טעות שניקדו י כולם )כמ"ש בפסוק( עיין בזכריה שהניקוד כהֵמר, ובכל המנוקדים כהמר -לדרבת כד
ועיין סוכה נב. שהוא  יבכו עליו במרירות לב כמו שממררים בבכי על מיתת הבכור:שמצודת דוד עיין  כה

פרש"י שבוכים כשנזכרים על צערם שהיה להם ועי"ש  לחד מ"דלעת"ל  הספד הצדיקים על שחיטת היצה"ר
 .הנפש שהיה להם בחייהםגידול  והיינו בכי על צערבחייהם לכבוש את היצה"ר 

 ועיין לק"ה חובל ג' יט שמוהרנ"ת מבאר מה שחסר כאן כו
 טור א' 111בדפו"ר נמצאת תורה סח בצילום  כז
 זו לא ידוע זמן ומקום אמירת תורה כח

 פסוקים 91תורה אור 
משלי כה )כה( ַמִים ָקִרים ַעל 
מּוָעה טֹוָבה  ֶנֶפׁש ֲעֵיָפה ּוׁשְׁ

ָחק:  ֵמֶאֶרץ ֶמרְׁ
ישעיהו כט )יג( ַוּיֹאֶמר ֲאֹדָני 
ִפיו  ה ּבְׁ ׁש ָהָעם ַהּזֶ י ִנּגַ ַיַען ּכִ
ִלּבֹו ִרַחק  דּוִני וְׁ ּבְׁ ָפָתיו ּכִ ּוִבש ְׁ

ָאָתם ֹאִתי מִ  ִהי ִירְׁ י ַוּתְׁ ּנִ ַות ִמּמֶ צְׁ
ָדה: ֻלּמָ ים מְׁ  ֲאָנׁשִ

ָדִוד ֵאֶליָך  תהלים כה )א( לְׁ
א: ָ י ֶאש ּ ׁשִ ֹקָוק ַנפְׁ  יְׁ

ָך  תהלים קד ֲעָרתְׁ )ז( ִמן ּגַ
ָך ֵיָחֵפזּון:  נּוסּון ִמן קֹול ַרַעמְׁ יְׁ
ָקעֹות  דּו בְׁ )ח( ַיֲעלּו ָהִרים ֵירְׁ

ּתָ ָלֶהם: קֹום ֶזה ָיַסדְׁ  ֶאל מְׁ
שמות משפטים כד )יז( 

בוֹ  ֵאה ּכְׁ ֵאׁש ּוַמרְׁ ֹקָוק ּכְׁ ד יְׁ
ֵני  ֵעיֵני ּבְׁ ֹראׁש ָהָהר לְׁ ֹאֶכֶלת ּבְׁ

ָרֵאל:  ִיש ְׁ
ִהי  שמות בשלח טז )י( ַויְׁ
ֵני  ל ֲעַדת ּבְׁ ר ַאֲהֹרן ֶאל ּכָ ַדּבֵ ּכְׁ
ר  ּבָ דְׁ נּו ֶאל ַהּמִ פְׁ ָרֵאל ַוּיִ ִיש ְׁ
ָעָנן: ָאה ּבֶ ֹהָוה ִנרְׁ בֹוד יְׁ ה ּכְׁ ִהּנֵ  וְׁ

ֹהָוה ַעל  תהילים כט )ג( קֹול יְׁ
ִים  ֹהָוה ַהּמָ ִעים יְׁ בֹוד ִהרְׁ ֵאל ַהּכָ

ים:  ַעל ַמִים ַרּבִ
ֹלא  ישעיה יא )ט( ֹלא ָיֵרעּו וְׁ
י  י ּכִ ׁשִ ָכל ַהר ָקדְׁ ִחיתּו ּבְׁ ַיׁשְׁ
ֹהָוה  ָעה ֶאת יְׁ ָאה ָהָאֶרץ ּדֵ ָמלְׁ

ים: ַכּסִ ם מְׁ ִים ַלּיָ ּמַ  ּכַ
ִני  ישעיה כט )יד( ָלֵכן ִהנְׁ
ה  ִליא ֶאת ָהָעם ַהּזֶ ַהפְׁ יֹוִסף לְׁ

ֵלא ָופֶ  ַמת ַהפְׁ ָדה ָחכְׁ ָאבְׁ ֶלא וְׁ
ר: ּתָ ּתַ סְׁ ֹבָניו ּתִ  ֲחָכָמיו ּוִביַנת נְׁ

קֹולֹו  ֵעם ֵאל ּבְׁ איוב לז )ה( ַירְׁ
ֹלא  ֹדלֹות וְׁ ה גְׁ ָלאֹות ֹעש ֶ ִנפְׁ

 ֵנָדע:
י תהילים ו ) ֹהָוה ּכִ ִני יְׁ ג( ָחּנֵ

י  ֹהָוה ּכִ ָפֵאִני יְׁ ַלל ָאִני רְׁ ֻאמְׁ
י  ׁשִ ַנפְׁ ֲהלּו ֲעָצָמי: )ד( וְׁ ִנבְׁ

אֹ  ֲהָלה מְׁ ֹהָוה ַעד ִנבְׁ ה יְׁ ַאּתָ ד וְׁ
 ָמָתי:

מֹוַתי  ל ַעצְׁ תהילים לה )י( ּכָ
יל  ֹהָוה ִמי ָכמֹוָך ַמּצִ ָנה יְׁ ּתֹאַמרְׁ
יֹון  ֶאבְׁ ָעִני וְׁ ּנּו וְׁ ָעִני ֵמָחָזק ִמּמֶ

לֹו: זְׁ  ִמּגֹ
אּו  איוב כא )כד( ֲעִטיָניו ָמלְׁ

ה: ּקֶ ׁשֻ מֹוָתיו יְׁ  ָחָלב ּוֹמַח ַעצְׁ
משלי כה )כה( ַמִים ָקִרים ַעל 

מּוָעה טֹוָבה ֶנפֶ  ׁש ֲעֵיָפה ּוׁשְׁ
ָחק:  ֵמֶאֶרץ ֶמרְׁ

אֹור ֵעיַנִים  משלי טו )ל( מְׁ
מּוָעה טֹוָבה  ח ֵלב ׁשְׁ ּמַ ש ַ יְׁ

ן ָעֶצם: ֶ ַדׁשּ  ּתְׁ
יֹום  במדבר פנחס כח )כו( ּובְׁ
ָחה  ֶכם ִמנְׁ ִריבְׁ ַהקְׁ ּכּוִרים ּבְׁ ַהּבִ
ֻבֹעֵתיֶכם  ׁשָ ָוק ּבְׁ ֹֹ ה ַליֹק ֲחָדׁשָ

ֶיה ָלֶכם  ָרא ֹקֶדׁש ִיהְׁ ל ִמקְׁ ּכָ
ּו: ֶלאֶכת ֲעֹבָדה ֹלא ַתֲעש   מְׁ

חֹוָלה  י קֹול ּכְׁ ירמיה ד )לא( ּכִ
יָרה קֹול  ּכִ ַמבְׁ י ָצָרה ּכְׁ ּתִ ַמעְׁ ׁשָ
יָה  ּפֶ ָפֵרש  ּכַ ַח ּתְׁ ַיּפֵ תְׁ ת ִצּיֹון ּתִ ּבַ
י  ׁשִ ָפה ַנפְׁ י ָעיְׁ אֹוי ָנא ִלי ּכִ

ִגים: ֹהרְׁ  לְׁ
י ַעל  זכריה יב ּתִ ַפכְׁ ׁשָ )י( וְׁ

ַעל יֹושֵׁ  ִויד וְׁ ית ּדָ ם ּבֵ ַלִ רּוׁשָ ב יְׁ
יטּו ֵאַלי  ִהּבִ ַתֲחנּוִנים וְׁ רּוַח ֵחן וְׁ
דּו ָעָליו  ָספְׁ ָקרּו וְׁ ר ּדָ ֵאת ֲאׁשֶ
ָהֵמר ָעָליו  ִחיד וְׁ ד ַעל ַהּיָ ּפֵ ִמסְׁ ּכְׁ

כֹור: ָהֵמר ַעל ַהּבְׁ  ּכְׁ
י  ּתִ ֹנַעדְׁ שמות תצוה כט )מג( וְׁ
ׁש  ּדַ ִנקְׁ ָרֵאל וְׁ ֵני ִיש ְׁ ה ִלבְׁ ּמָ ׁשָ

ֹבִדי: כְׁ  ּבִ
י ֵהִעיר ישעיה מא )ב( מִ 

לֹו  ַרגְׁ ָרֵאהּו לְׁ ָרח ֶצֶדק ִיקְׁ זְׁ ִמּמִ
ּדְׁ  ָלִכים ַירְׁ ָפָניו ּגֹוִים ּומְׁ ן לְׁ ִיּתֵ
ף  ַקׁש ִנּדָ ּבֹו ּכְׁ ָעָפר ַחרְׁ ן ּכֶ ִיּתֵ

ּתֹו:  ַקׁשְׁ



 א הקדמה דף מוהר"ן                                      תורה סז          ליקוטי                                           

 מאמר ויבן את הצלע
 מוהר"ןמספה"ק ליקוטי 

 א

 זמן ומקום אמירת התורה 
)שחל  השבועות  בחג  נאמרה  זו  תורה 
זאסלאב  בעיר  תקסז  שנת  ז'(  ו'  בימים 
רבינו  של  אשתו  פטירת  אחרי  יום 
לאמירת  שנסמכו  המאורעות  )חי"מ(. 
חיי עיין  ברמז  בה  ונכללו  זו    תורה 
קסב  קס  קנח  קנג  קיח  אותיות  מוהר"ן 

 קסג

 
 פתיחה 

עיין תורה סה שיש תורה שהיא מהרשימו של הביטול אל התכלית שברח אליו רבנו מן הייסורים שעברו עליו 
וכך היתה תורה סה בשבועות תקסו בפטירת בנו, וכך נראה שהיא תורה זו שנאמרה סמוך לפטירת אשת נעוריו 

 פטירת בנו. בשנת תקסז, שנה אחרי 
ונראה שמבחי' מסויימת תורה זו היא המשך של תורה סו שמדברת מרוח דלעילא הבאה לאסוף את הצדיק  

, בעוד עניין היא דומה לתורה סו שבשתיהן התכלית היא  \בכמ"ש כבוד ה יאספך/  ,וכאן מכנה אותה כבוד
 הכוונה בתפלה.  

 

 ליקוטי הלכות 
   -ח"ב דף קכג: מזוזה ג' יו"ד 

וזה בחי' כל הבורח מן הכבוד הכבוד בורח ממנו ועי"ז יוכל להסתלק כי נפשו נמשכת אחר הכבוד   -  שילוח הקן א'  "ב דף קכז:  יו"ד ח

וזה שילוח הקן ששולח הכבוד שהיא אם   הבורח ומסתלק. אלא צריך להוציא הנפש המלובש בכבוד ומן הכבוד עצמו לברוח.
 כי מקבל נפש וחיות חדש ולא מסתלק. , וזהו דכתיב שם למען ייטב לך והארכת ימים  כל חי ואת הנפש שהיא הבת לוקח לעצמו

  עי"ז עולה מצדק לצדקה כסף הקדושין בחי' צדקה – אעה"ז דף מא קדושין א' 
א'   דף מח אבידה ומציאה  ח"ב  נפשות כי שרשה    )ב( אבידה בחי' התרחקות הנפש מהכבוד  )יד אותיות(  –חו"ב  כי חפצי האדם בחי' 

)ג( עיקר הכבוד מתבטא ביראה.   .וכח לכבד הוא רק לאדם לכן האבידה שנתרחקה ממנו נתרחקה מהכבוד  .ובכבוד  בעשירות
מצוה לזכור מעשה עמלק לתקן  השכחה ע"י עמלק ולכן    וזהו דכתיב עייף ולא ירא אלקים כי פגם היראה גורם עייפות הנפש.

   .השכחה

לכן המלבין פני חבירו וכו' וכן המתכבד בקלון חבירו  הש"י דוישראל הוא כבב( כבוד ) )כא אותיות( -  חובל בחברו ג'ח"ב דף רעו:   חו"מ

)ה( ע"י שהעזי פנים ועכו"ם לוקחים הכבוד בחזקה נמשכים גם נפשות ישראל  וכו'.  כבוד ה' יאספך הוא סוד חלוקא דרבנן.  
)ח( .  עקר שלמות הכבוד דקדשה של ישראל הוא שכל אחד מישראל יבטל עצמו מאד נגד חברו  בכבוד.אחריהם כי שרשם  

שנת ת"ח היתה ראויה לגאולה ונתהפך שהכבוד שירד אסף נפשות רבות על קדוש ה'. כי עדין היה פגם הכבדו מחמת חטא  
 פגה"ב הוא פגם הכבוד )ט( התענית בחי' שבירת תאות אכילה. והתענית בחי' צדקה. )י( עיקר  העגל.

 

 )מ"ק( תמצית התורה לפי אותיותיה 

באות א' מבאר ששורש הנפש היא בכבוד לכן צריך להזהר כשבא כבוד חדש שמא הוא בבחי' כבוד ה' יאספך אבל עפי"ר  
 הוא בא להוליד נפש

 הארת פנים אל הכבודבאות ב' מבאר עיקר פגם או שלימות הכבוד תלוי באכילה שע"י אכילה בצמצום כראוי יש 
 באות ג' מבאר שפגם אכילה הוא פגם בכבוד ונופל עי"ז לעזי פנים  

באות ד' מבאר כשהמלכות אצל העזי פנים היא בחי' צדק שהיא דלה ובהחזרת פנים ורגליה יורדות מות ואזי קיום דתינו  
 צריך לקבל מהעכו"ם 

הצדקה בחי' חמישה חסדים )בחי' השפעת האמת( שעל ידם עושה באות ה' מבאר שעלית הכבוד והמלכות זה ע"י צדקה כי 
 מצדק צדקה ומעלה את המלכות ממות לחיים ומהחזרת פנים לאור הפנים

באות ו' מבאר שהפך מהעזי פנים "לא ידעו הבין" הם המביני מדע, וכשחוזרת המלכות אליהם אזי נעשה מחלוקת, כי יונקים  
 ' שערות הראש שיונקים ממותרות המח מהם העזי פנים עד שנופלים, וזה בחי

באות ז' מבאר שאחר שחזר הכבוד ועלה מהעזות אזי צריך להוליד את הנפש המלובשת בו ע"י יראה ולגדלה ע"י אהבה 
 וצריך להזהר בהולדה שלא יהיה קשוי וח"ו יפול הולד ותמות האם

לא לב וצריך לזה מים קרים על נפש עיפה וזה נעשה  באות ח' מבאר שכוונת הלב זה בחי' נפש ולכן ע"י עיפות הנפש מתפלל ב
ע"י שנותן כבוד לזקן ששכח תלמודו כי השכחה בחי' עננין וע"י הכבוד נעשה רעם ונקרע הענן ומתחלק המים 

 להיכן שצריך כי שכחת הזקנים נגרמת ע"י תפילה בלא לב
 ולכן צריך לשמוע מפי החכם כדי שידע כמה ללמוד כדי להחיות נפשו   

 
 יב כסלו עד כ טבת תשעג   -חברותא      אב תשסח    -מ"ק  א

 שבשתי התורות האלה לא נזכר הפסוק תוסף רוחם יגוועון ועיין תורה קט שם נזכר כ"פ(   וצ"ע ) ב



 ב הקדמה דף מוהר"ן                                      תורה סז          ליקוטי                                           

 הנפש היא שמגיע הפגם גם בעצמות וע"י המים הקרים נתקנות וזוכה לבחי' כל עצמותי תאמרנה תועייפו  
 וכל זה נרמז בפסוק וביום הבכורים מקרא קודש  
 

 חמש הבחינות שבתורה זו כפי שמחלק מוהרנ"ת בהלכות חובל 
 ה  מה שנקט רק ה' בחינות כי בבחינה השניה כלל את האותיות ב' ג' ד' ה' שבתור

ים -ד(אות  ) חובל בחברו הלכה ג לק"ה רִּ בָּׁ ה ד ְ ָּׁ ׁש  י ַהֲחמִּ ז כ ִּ ֵ ֵמׁש  )נזק צער רפוי שבת ובשת(  ְוֵיׁש ְלַרמ  חָּׁ ד הֶׁ גֶׁ נֶׁ ֹוֵתן ַהחֹוֵבל ֵהם כ ְ נ  ׁשֶׁ
פֶׁ  ׁש ַהנ ֶׁ הו א ׁשֹרֶׁ בֹוד ׁשֶׁ ׁש ְוַהכ ָּׁ פֶׁ ו ן ַהנ ֶׁ ק  יַנת ת ִּ חִּ ם ֵהם ב ְ ָּׁ ל  ֻּ כ  "ל ׁשֶׁ ה ַהנ ַ ֹורָּׁ ַהת  ים ב ְ רִּ ֱאמָּׁ ינֹות ַהנ ֶׁ חִּ  -ׁש, ב ְ

ה ַאַחת.   .א ינָּׁ חִּ בֹוד ְוזֶׁהו  ב ְ כָּׁ ה  ב ְ ְרׁשָּׁ ׁש ׁשָּׁ פֶׁ ַהנ ֶׁ כבוד, שהוא הכרחי לתיקון הנפש, ולהפך הביזיון מחליש אותה, אלא כיוון שהכבוד הוא סכנה כי  נראה שרמוז בזה עניין ה  ׁשֶׁ

 ו בקדושה.  קשה מצד חומר הגוף שלא לפגום בו ולקחת אותו לעצמי )עיין תורה ד' אות ז' שמן הנמנע שלא יתגאה כשמשבחים אותו(, על כן מיד מזהיר לקבל
בֹוד   .ב ת ַהכ ָּׁ ן אֶׁ ין ְלַתק ֵ יכִּ ה.  ו ְצרִּ י ָּׁ נִּ ה ׁשְ ינָּׁ חִּ ה ְוזֶׁהו  ב ְ קָּׁ ין ַעל ְיֵדי ְצדָּׁ ים ְוזֶׁה זֹוכִּ נִּ ָּׁ ַעז ֵי פ  נראה שרמוז כאן שתחילה הוא אצל העזות פנים  ְלַהֲעלֹותֹו ֵמהָּׁ

 של האדם ואם לא משתדל מאד להתגבר ולהכניע העזות אזי בוודאי יפגום בכבוד 
י . ג בִּ ל ַהמ ְ ה אֶׁ ָּׁ ׁש  דֻּ ל ַהק ְ בֹוד אֶׁ חֹוֵזר ַהכ ָּׁ ד  ו ְכׁשֶׁ יָּׁ ֵהם  "ל ׁשֶׁ ם ַהנ ַ ַדיִּ ַהי ָּׁ י  ֵ ת  ְיֵדי ׁשְ ׁש ַעל  פֶׁ ת ַהנ ֶׁ ל אֶׁ ו ְלַגד ֵ יד  ְראֹות ְלהֹולִּ ין לִּ יכִּ ע ְצרִּ ֵני ַמד ָּׁ

ית  יׁשִּ לִּ ה ׁשְ ינָּׁ חִּ ה ְוזֶׁהו  ב ְ דֹולָּׁ ד ַהג ְ ה ְויָּׁ קָּׁ  נראה שרמוז כאן שהחזרת השלטון מהיצה"ר ליצ"ט זה הקרקע להולדת הנפש     ַהֲחזָּׁ
הֵ  .ד ית ׁשֶׁ יעִּ ׁש. ו ְרבִּ פֶׁ ת ַהנ ֶׁ ין אֶׁ לִּ ׁש ו ְמַגד ְ פֶׁ ת ַהנ ֶׁ ין אֶׁ ידִּ ם מֹולִּ דָּׁ ַעל יָּׁ ם ׁשֶׁ ַדיִּ י ַהי ָּׁ ֵ ת  ו ן ׁשְ ק   נראה שרמוז כאן עניין הדחילו ורחימו שבו תלויה התפלה ם ת ִּ
ין ַעל יְ  .ה ז ֹוכִּ ים ׁשֶׁ רִּ ם קָּׁ ה  ַעל ְיֵדי ַמיִּ ין ְלַהֲחיֹותָּׁ יכִּ ׁש ו ְצרִּ פֶׁ ל ַהנ ֶׁ ים ֵיׁש ֲעֵיפו ת אֶׁ מִּ ְפעָּׁ ְלמו דֹו  ְולִּ ַ ת ת  ַכח אֶׁ ָּׁ ׁש  ֵקן ׁשֶׁ ין ְלזָּׁ ֹוְתנִּ נ  בֹוד ׁשֶׁ ֵדי ַהכ ָּׁ

ית.  יׁשִּ ה ֲחמִּ ינָּׁ חִּ  נראה שרמוז כאן שהעייפות והשכחה הן עניין אחד ְוזֶׁהו  ב ְ

 

 שיחות השייך לתורה זו 
 נט(.מוהר"ן, סימן -)חייז: "בשבועות תקס  בזאסלאב,  נאמר סי' ס"ז, )ליקו"מ ח"א(, "ויבן את הצלע " מאמר

כן בקהילת קודש בראד ושהה בדרך  -תקס"ז נסע לנאווריטש ואוסטרהא וזאסלאב ודובנא ושאר קהילות והיה אז גם  בשנת
זה בערך חצי שנה. ואין שום אדם יודע מה עשה בנסיעה זו כי לא קיבל שם ממון בנסיעה זו. גם ברוב המקומות שהיה שם  

בהעלם גדול ְוכו '. ובנסיעה זו נפטרה אשתו בזאסלאב שהיתה שם אצל  לא ידעו ממנו כלל בפרט בבראד שנכנס לשם לבדו  
 , ואז בא עליו חולאת ההוסט  ,ואחר פטירת אשתו באותו הקיץ נשתדך מבראד  ,ואנחנו היינו שם על חג השבועות  ,הדאקטיר

 . ח("חיי מוהר"ן, סימן קי  -) ובחודש אלול נשא אשתו השניה: ,ואמר תיכף שיסתלק

ַנת  ְׁ ש  רתקס"ז    ב ִּ ְזכ ָּׁ רו ׁש ַעל-ַהנ ִּ ֵ ם ׁשו ם פ  דָּׁ ְסַלב, ְולֹא נֹוַדע ְלׁשו ם אָּׁ רֶׁ ֹה ב ְ פ  ַסע מִּ ים, נָּׁ ו רִּ ם פ  ה.  -ְלֵעיל, קֹדֶׁ יעָּׁ סִּ ה  ַהנ ְ ׁשו ט ַעל אֹותָּׁ ָּׁ י פ  ִּ פ 
ֵבית הָּׁ  ים ב ְ ו רִּ יֵמי ַהפ  ם ב ִּ ב ׁשָּׁ ֵ ְתַעכ  ן יֹוֵתר, ְונִּ ָּׁ ְנסַֹע ְלַהל  ה לִּ צָּׁ יְטׁש, ְורָּׁ אְוורִּ ז ְלנָּׁ ַסע אָּׁ ַסע ְונָּׁ ַזר ְונָּׁ ם חָּׁ ָּׁ ׁש  ת, ו מִּ נֹו ְקצָּׁ ָּׁ ת  ה ְמחֻּ יָּׁ הָּׁ ם, ׁשֶׁ ׁשָּׁ ַרב ד ְ

ֹוְקטֹור ג ַ  ֹו ְלַהד  ת  ׁשְ ת אִּ יא אֶׁ בִּ ים ְלהָּׁ ׁשִּ ַלח ֲאנָּׁ ם ׁשָּׁ ָּׁ ׁש  א, ו מִּ יןא ְלאֹוְסְטְרהָּׁ )= כך שמו. הוא היה גם רופאו ותלמידו של המגיד    ְרד ִּ
ם ַלֲעסֹק ב ִּ ממעזריטש זיע"א, וחזר בתשובה על ידו(   ׁשָּׁ י ַההו ְסטד ְ הו א ֳחלִּ ן ׁשֶׁ ָּׁ כ  ה  ַהחֹוַלַאת ְמסֻּ ה לָּׁ יָּׁ י הָּׁ , כ ִּ ה  תָּׁ )= שיעול,    ְרפו אָּׁ

ְכרֹונוֹ שחפת( ת-, ְוהו א זִּ ב ַ ם ַעל ׁשַ ֹו ְלׁשָּׁ ת  ׁשְ את אִּ . ו בָּׁ ו  נ  ׁשֶׁ מ ְ ׁשַ י ְ ד ׁשֶׁ חָּׁ יׁש אֶׁ ם אִּ ְכרו  לֹו ׁשָּׁ ֹו, ַרק ש ָּׁ ם ְלַבד  ַאר ׁשָּׁ ׁשְ ה נִּ כָּׁ ְברָּׁ דֹול,  -לִּ ַהג ָּׁ
ְצתָּׁ  ֹוְקטֹור ג ַ ְולֹא רָּׁ ל ְרפו אֹות ֵמַהד  ה  אה ְלַקב ֵ עָּׁ ה ַאְרב ָּׁ יָּׁ הָּׁ אׁשֹון, ׁשֶׁ יֹום רִּ ה  ב ְ ָּׁ מ  ַסע עִּ ם. ְונָּׁ ׁשָּׁ ים ד ְ ֹוְקטֹורִּ ְנסַֹע ְלַזאְסַלאב ְלַהד  ין, ַרק לִּ ְרד ִּ

א ם ו בָּׁ ָּׁ ל  ֻּ ְסעו  כ  ם, ְונָּׁ ֹו ׁשָּׁ מ  ה עִּ יָּׁ יק הָּׁ לִּ ְ עפ  ֶׁ ט  מו ֵאל מִּ י ׁשְ ַסח, ְוַגם ַרב ִּ ם ְלפֶׁ ים קֹדֶׁ מִּ ם יָּׁ הֶׁ ה לָּׁ יָּׁ הָּׁ ְלטו ל ׁשֶׁ ל ַהט ִּ ַסח. ְוֹגדֶׁ ֶׁ מו ְך ַלפ  ו  ְלַזאְסַלאב סָּׁ
ה אִּ  ְפְטרָּׁ בו עֹות נִּ ב ׁשָּׁ רֶׁ בו עֹות, ו ְבעֶׁ ם ַעד ַאַחר ׁשָּׁ ב ׁשָּׁ ֵ ְתַעכ  ר. ְונִּ ֵ ה ְלַספ  זֶׁה ַהְרב ֵ ֵער, ְוֵיׁש ב ָּׁ ם ֵאין ְלׁשַ ְצנו  ׁשָּׁ ְתַקב ַ ם, ַוֲאַנְחנו  נִּ ֹו ׁשָּׁ ת  ׁשְ

י אנו  ֵאלָּׁ יו ו בָּׁ בו עֹות ְלַזאְסַלאב,  ֵאלָּׁ ָּׁ ר  ו ַעל ַחג ַהׁש  ה, ו ְכבָּׁ אָּׁ ְפלָּׁ ה נִּ ֹורָּׁ דֹוׁש ת  יו ַהק ָּׁ ִּ פ  מַֹע מִּ ׁשְ ז לִּ ם אָּׁ ינו  ג ַ כִּ ֵלינו  ְוזָּׁ ַמל עָּׁ ַרְך חָּׁ ְתב ָּׁ ם יִּ ֵ ְוַהׁש 

ר פֶׁ ֵ ס  ה ב ַ סָּׁ ְ ְדפ  ן ס"ז מוהר"ן ח"א(-)ליקוטי נִּ ימָּׁ סִּ  קנ"ג(.   חיי מוהר"ן סימן)  :ב ְ

חג השבועות למד הרבה בתוך הסעודה של שחרית. ובין מאכל למאכל קודם שהושיטו המאכל אל השולחן היה לומד    באותו
כך הושיטו המאכל ופסק ואכל מעט וחזר ועסק בלימודו. וכן היה בכל פעם בין כל  -בתוך כך )ולמד אז האידרא(. ואחר

ר  מאכל ומאכל אחר. אבל הם נתנו עוד כמה מאכלים והוא היה לומד ַ ְזכ  נ ִּ ַ ְלֵעיל. אחר הסעודה ענה -בין כל מאכל ומאכל כ 
ואמר. הם מתווכחים עימי. כי אני הייתי סובר בכל פעם ששוב לא יתנו עוד והם נותנים בכל פעם עוד מאכלים. והנה הם  

כילה. כי יש  מתווכחים עימי כי אני הייתי רוצה שיהיה סיום הסעודה בלימוד והם רוצים גדולות. שיהיה סיום הסעודה בא
אנשים פשוטים שאוכלים בשביל שיהיה לו כח ללמוד ויש אנשים שגבוהים במעלה והם לומדים כדי שיהיה להם דעת איך  
- לאכול. ואני הייתי רוצה כפשוטו שתהיה סיום הסעודה בלימוד אחר האכילה, שזהו בחינת עבודה פשוטה שאוכלים ואחר

כח ללמוד. אבל הם מחזיקים אותי בגדולות ונותנים בכל פעם עוד מאכל  כך לומדים. היינו שאוכלים כדי שיהיה להם  
כך אוכלים, היינו שלומדים כדי שיהיה להם  -ורוצים שתהיה הסיום באכילה, שזהו בחינת עבודה גבוהה. שלומדים ואחר

 דעת ומח ושכל איך לאכול והבן:

כך שב  -שלומנו, וביקש מאוד שנתפלל עבורו. ואחר  בזאסלאב היה לו מיחוש וחולאת גדול וכתב איגרת לכלל אנשיבהיותו   
כך כתב עוד איגרת לכלל אנשי שלומנו לבל יהיה לריק יגיעו שיגע עם כל אחד ואחד להוציאו משיני הס"ך -לאיתנו. ואחר

ר ְזכ ָּׁ - מ"ם, כמבואר העתק האיגרת להלן ובבואו לביתו אמר שאנו פעלנו בתפילתנו ששב לאיתנו בזאסלאב מחולאת ַהנ ִּ
 ֵעיל:לְ 

ְכרֹונוֹ  העתק  ה בעצמו שכתב לכלל אנשי שלומנו בעת שישב בזאסלאב בשנת -אות באות מאיגרת כתיבת יד רבינו זִּ כָּׁ ְברָּׁ לִּ
 תקס"ז:

לכל אנשי שלומנו כי קצתי בישיבת ברסלב מגודל הצרות והרפתקאות דעדו עלי ועכשיו אהיה מתהלך מאוהל    מהודענא  
אלתי ובקשתי מכם שלא יהיה לריק יגיעי שיגעתי עם כל אחד ואחד ושמתי את אל אוהל ולא להשתקע אלא לגור. בכן ש

נפשי בכפי בשביל טובת נפשיכם. ד' הצדיק ואני הרשעתי ומעשי גרמו לי היסורים ומיתת הבנים המסולאים, והמחלוקת  
אלה עיניו לטש כן ידעתי גם ידעתי שגם העסק שעסקתי עמכם להוציא אתכם משיני הס"ך מ"ם על  -פי-על-והקטרוג אף

ושיניו חרק עלי. בכן אהובי אחי ורעי. חיזקו ואימצו ביראת ה' כל אחד ואחד לפי כחו ובחינתו ולא יהיה לריק יגיעי. ושימרו 
פי שאני רחוק עכשיו מכם, אין זה כי אם ריחוק הגופות ואין -על-תורת משה עבד ה' כאשר למדתי אתכם. ותדעו שאף

ו כי קרובים אנחנו. אהובי אחי ורעי. נא ונא שיהיו דברי אלה אשר התחננתי קרובים אליכם ריחוק הזה חס ושלום בנפשותינ
יומם לילה. ומהודענא שעכשיו אני מתגורר בזאסלאב ופה אשב אם ירצה השם לערך שלושה חודשים. כה דברי אהובכם 
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יסורים והטלטולים כאלו. נחמן הכותב בדמע מגודל השמחה אשר בלבבי שהקדוש ברוך הוא נתן לי כח ברזל לשאת עול ה
ר ְזכ ָּׁ ְלֵעיל:עד -בן מורנו הרב רבי שמחה יצ"ו, מהודענא שברוך השם אני בקו הבריאה בלא עסק רפואות גשמיות. נחמן ַהנ ִּ

 . )חיי מוהר"ן, נסיעתו לנאווריטש( כאן הועתק אות באות:

ְכרֹונוֹ פעם   ה קודם שבועות תקס"ז כשנודע ל-אחת אמר רבינו זִּ כָּׁ ְברָּׁ ו מפטירת איש אחד שהיה קצת ממקורביו. ענה ואמר  לִּ
מי יודע מה נעשה עימו שם. אבל אם היה זוכה להתקרב כמו המקורבים אמיתיים שלי, ועכשיו הולך לקראת שבועות, 
מסתמא היה נדמה לו שמשתדל בענין הנסיעה אלי על שבועות בשכירות עגלה וכיוצא והיו מוכרחין להודיע לו מה לך  

הלא כבר אתה מת ונפטר. וממילא היה טובה לפניו כי על כל פנים היה נודע לו שכבר מת. אבל עכשיו    להשתדל בזה
אפשר שנדמה לו שמחזיק איזה בראוויר )היינו מה שמבשלין בו שעורים ועושין שיכר(, וקונה שעורים וכיוצא וטרוד בעסקיו  

ְכרֹונוֹ -פי-על-המדומים לו. ואף ר-כן אחר שבועות אמר רבינו זִּ ְזכ ָּׁ ה שהאיש ַהנ ִּ כָּׁ ְברָּׁ  ְלֵעיל היה אצלו על שבועות: -לִּ

ר  קודם  ְזכ ָּׁ ְכרֹונוֹ -שבועות ַהנ ִּ - ְלֵעיל עמדו לפניו אנשי זאסלאב וסיפרו מעשיר אחד שנתן מעות הרבה להרב הקדוש רבי ברוך זִּ
ה. ועמד אז לפניו גם כָּׁ ְברָּׁ ְכרֹונוֹ -לִּ ה ואמר להם. העני הזה נתן לי -כן איש אחד מנעמרוב והיה עני גדול. ענה רבינו זִּ כָּׁ ְברָּׁ לִּ

יותר מזה, כפי בחינתו ומדרגתו. כי הוא היה מפרנס עצמו ממלמדות וכאשר שמע בימי הפסח הקדוש )שאז זמן שכירות  
ְכרֹונוֹ  ה הוא בזאסלאב ומי יודע אולי יתעכב שם עד אחר שבועות ואם ישכיר את עצמו למלמד -מלמדים( שרבינו זִּ כָּׁ ְברָּׁ לִּ

כן לא רצה להשכיר עצמו למלמד וישב כל הקיץ -היות אצלו על שבועות מחמת ביטול התלמידים מן הרב, ועללא יוכל ל

ר ְזכ ָּׁ ר -ַהנ ִּ ְזכ ָּׁ חיי מוהר"ן,    -)  ְלֵעיל:-ְלֵעיל בלי שום עסק ופרנסה. נמצא שהתנדב לבו בשביל התקרבותו אלי יותר מהעשיר ַהנ ִּ

 . ז(" סימן של

ְכרֹונוֹ פסח בעת שהייתי במאהלוב הגי  אחר  ה חלש מאוד וביקש מאתנו  -ע איגרת לפה ברסלב ומכאן נשלח אלי שהוא זִּ כָּׁ ְברָּׁ לִּ
ידי רפואות גשמיות. ואמר שתפילות -כך הגיע איגרת ממנו שחזר לאיתנו שלא על-והזהיר אותנו להתפלל עליו. אחר

ה הבין שיצטרך להתעכב  - ְכרֹונוֹ שלנו הועילו לו הרבה. והנה דרכינו היה לנסוע אליו תמיד על חג השבועות. ורבינו זִּ  כָּׁ ְברָּׁ לִּ
בקהילת קודש זאסלאב גם בחג השבועות וכתב לנו איגרות שלא ירום אחד מאתנו את רגלו לבוא אליו על שבועות. אבל  
רבי נפתלי נרו יאיר מנעמרוב שהיה פה בכל פעם וראה את האיגרת פה קודם לכל אנשי שלומנו עמד וכתב לי ולכמה 

ְכרֹונוֹ -פי-על-ירז אותנו שאף מאנשי שלומנו וז ה לקהילת קודש זאסלאב. וכן עשו פה ברסלב  -כן ניסע ונלך לרבינו זִּ כָּׁ ְברָּׁ לִּ
רוב וטעפליק ודאשוב ְוכו ' ונסעו לזאסלאב על שבועות. ואני הייתי במאהלוב אז והיתה דעתי חלוקה מאוד  יואנשי נעמ

ְכרֹונוֹ מאוד בענין הנסיעה אליו לקהילת קודש זאסלאב. כי היו לי   ה כתב  -מניעות עצומות בלי שיעור וידעתי שרבינו זִּ כָּׁ ְברָּׁ לִּ
ונתגברתי -שלא לבוא אליו. על והנורא התגבר החשק על המניעה  כן הלך לבי הנה והנה איך להתנהג ובחסדו הגדול 

לבאר. כי  אפשר  -ונסעתי לברסלב לנסוע משם לזאסלאב. ועוצם היסורים והמניעות שהיו לי בבית חותני בנסיעה זאת אי
ְכרֹונוֹ  ה היה אז בביתו והיה גדול וחשוב ויקר שם מאוד מאוד. ונאספו אליו מכמה עיירות בעסקי משפט וגם  -חותני זִּ כָּׁ ְברָּׁ לִּ

היה מוכן לנסוע אחר שבועות עם אשתו לקהילת קרעמניץ להנהיג הרבנות שם ורצה להשאיר אותי בכאן במאהלוב על  
והתחל לביתי  פתאום  באתי  ואני  רמקומו.  ְזכ ַ נ ִּ ַ כ  לברסלב  לנסוע  עצמי  להכין  וזוגתי -תי  משתוממים  כולם  ועמדו  ְלֵעיל. 

ְכרֹונוֹ  ה.  -התחילה לבכות מיד. כי כבר ידעה שלא תוכל למנוע אותי בשום אופן ואני הלכתי לקבל רשות מחותני זִּ כָּׁ ְברָּׁ לִּ
על דבריהם כלל והלכתי מהם וקיבלתי  והקפיד עלי מאוד ורצה למנוע אותי הוא וזוגתו היא חמותי. אבל אני לא השגחתי

חפצים שלי ונסעתי משם. וגם לא היה לי על הוצאות כלל. והזמין לי השם יתברך ברגע קלה שני אנשים שהלוו לי על  
הוצאות קצת. וגם הזמין לי ברחמיו עגלה מנעמרוב שהיתה צריכה לחזור ביום זה לביתה. והכל היה פתאום בשעה אחת. 

ונ טרוד  אז  כדי והייתי  לברסלב  מקודם  לנסוע  מוכרח  הייתי  ואני  לשבועות.  מאוד  סמוך  היה  הזמן  כי  מאוד.  מאוד  חפז 
להתחבר עם אנשי שלומנו לנסוע עימהם יחד לזאסלאב. והנה גודל חלוקת העצה שהיה לי אז ועוצם המניעות והיסורים  

יעות ובשעה אחת נגמר בדעתי לנסוע  אפשר לבאר והשם יתברך עזרני לשבר כל המנ-שהיו לי אז בענין נסיעה זאת אי 
בעת שהיה הזמן קצר מאוד לעסוק בנסיעה כזאת. אבל השם יתברך הזמין לי מיד עגלה ומעות על הוצאות קצת. כי תיכף  
כשנתחזקתי בדעתי לנסוע בודאי ויעבור עלי מה, תיכף סייעני השם יתברך והזמין לי צרכי נסיעתי כדרכו יתברך תמיד. כי  

פי שנדמה להאדם שיש לו מניעות גדולות באמת -על-יעין לו. וכל המניעות הם רק מניעות המח. ואףהבא ליטהר מסי
כן באמת כולם הם רק מניעות המח. ואם יגביר החשק והרצון כראוי ויכסוף באמת לגמור  - פי-על-אפשר לשברם אף-שאי

י בעניי ראיתי זאת בעיני כמה פעמים בלי אבל אנ  .הדבר שבקדושה בודאי ישבר כל המניעות ְוכו ' )כמבואר במקום אחר(
 . שיעור

ונסעתי עם העגלה שהלכה לנעמרוב ויצאתי ממאהלוב ביום ה' בערך ב' שעות ויותר אחר חצות היום ואני הבנתי שאני  
מוכרח להיות בברסלב על אותו השבת. כי ידעתי שתיכף אחר שבת יסעו כל החברים מפה לזאסלאב והייתי חושב בדעתי  

הג. כי העגלה הלכה לנעמרוב ומי יודע אם אוכל להגיע ביום ו' לנעמרוב בעוד היום גדול שאוכל לנסוע עוד איך להתנ
מנעמרוב לפה ברסלב על שבת ְוכו '. אבל תיכף בנסעי ממאהלוב התחילו שוב המניעות שיש בשעת הנסיעה בעצמה, כאשר 

כך כשזוכין לשבר אלו המניעות ומתחילין  -ע. ואחרמתנהג עמנו על פי הרוב. שיש הרבה מניעות קודם שמתחילין לנסו
לנסוע אזי חוזרים ומתגברים מניעות חדשות בענין הנסיעה בעצמה מהבעל עגלה והסוסים ומהעגלה ואופניה וחבליה וכל 
כליה וממטר וגשם ורפש וטיט וכיוצא בהם אשר כמעט לא נמלט נסיעה אחת ממניעות כאלה וכאלה הרבה, הן בחיים 

ושים הן עתה כשאנו נוסעים על ציון קברו הקדוש והנורא מאוד ְוכו '. ויצאתי לחוץ אל העגלה שעמדה בסמוך חיותו הקד
לאכסניא שלי ותיכף קיבל אותי בשמחה ונסעתי עימו מיד לפה ברסלב ובאתי לכאן בעוד היום גדול. וכבר היו כל החברים 

תי. אך תיכף שלחו שליח מיוחד לכפר אחד לשכור עגלה  מוכנים לנסוע ביום א' לזאסלאב ולא היה להם מקום לקבל או
בשבילי ובשביל עוד אחד בזול ונסעתי עימהם יחד ביום א'. ובאנו לזאסלב ביום ד' וביום ה' היה ערב שבועות. וראיתי 
השגחתו הנפלאה ושהוא יתברך שומע תפילת כל פה שנתקיימה תפילתי כהוויתה שהזמין לי ביום ו' עגלה עם ד' סוסים  
בחינם לברסלב כאשר יצא מפי ממש ברוך השומע תפילות כל פה ברחמים ומסייע תמיד לכל הבאים לגשת אל הקודש.  

אפשר לבאר בכתב ואפילו פה אל פה כל מה שעבר  -ברוך הנותן ליעף כח שעזרני עד כה. כי המשכיל יבין מאליו שאי
אפשר לבאר כל הסברות שהיו בדעתי למנוע אותי -בענינים כאלה בשלמות, בפרט מניעות המח וחלוקת העצה שבודאי אי

ְכרֹונוֹ  ר-מנסיעה זאת וכיוצא בה. ובפרט שרבינו זִּ ְזכ ַ נ ִּ ַ ה כתב בעצמו לבלי לנסוע אליו כ  כָּׁ ְברָּׁ ְלֵעיל. והמניעות כולם עמדו -לִּ
קודש   ולבוא אליו לקהילת  כולם  עזרני לדלג על  יתברך בכחו הגדול  והשם  זאסלאב לפני כחומות ממש מכל הצדדים 
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כן הארכתי קצת לבאר פרטי נסיעה -ולשמוע מפיו הקדוש תורה ולכותבה על הספר לזכות בה את הרבים לדורי דורות. על
זאת למען ידעו דור אחרון המניעות שעברו עלינו ובכחו הגדול זכינו לשברם. כי כל מה שכתבתי מעט ממה שעבר עלי  

ְכרֹונוֹ כאלה וכאלה עברו גם על שאר אנשי שלומנו שרובם  - ככולם היו להם מניעות עצומות ונוראות מלהתקרב לרבינו זִּ
ונתרחקו על נפלו  ורבים  ה, בפרט בתחילתם.  כָּׁ ְברָּׁ ידי המניעות ואבדו מה שאבדו חבל על דאבדין ואשרי להנשארים -לִּ

ְכרֹונוֹ  ה וזכו להם ְוכו ' ולדור-שהתגברו והתחזקו. ושברו כל המניעות ונתדבקו ברבינו זִּ כָּׁ ְברָּׁ ותם ולכל בני ישראל לעולמי לִּ
 עד ולנצח נצחים: 

ר  ביום  ְזכ ָּׁ ְלֵעיל בבוקר שמעתי מפיו הקדוש תורה שנודע לו שם בזאסלאב. גם הביאו לו מטעפליק כלי -ה' ערב שבועות ַהנ ִּ
אחר ובירך שהחיינו.  ולקחם  חדשים  נפטרה אשתו -כסף  מנחה  להתפלל  להתאסף  התחילו  בעת שכבר  לערב  סמוך  כך 

ְכרֹונוֹ הראשונה   ְכרֹונוֹ -זִּ ה ורבינו זִּ כָּׁ ְברָּׁ ה עמד בשעת יציאת נשמתה. וסיפר לי אחר-לִּ כָּׁ ְברָּׁ כך שכאשר יצאה נשמתה בעת  -לִּ
שעמד שם ובודאי היה לו צער גדול מאוד ובלבול המוחין לפי מדרגתו. והוא היה צריך לעשות ולכוון מה שהיה צריך  

הצער שבעוצם  מאוד  אז  עזרו  יתברך  השם  אבל  תיכף    לטובתה.  והנה  צריך.  שהיה  מה  לטובתה  ועשה  פעל  והבלבול 
כשנסתלקה זרזו עצמן מאוד אנשי החבורה קדושה דקהילת קודש זאסלאב ועסקו בקבורתה מיד בזריזות נפלא ולא התחילו  

ְכרֹונוֹ  ה. רק סמכו עליו בעצמו אם ירצה ליתן להם אחר-לתבוע שום שכר קבורה מרבינו זִּ כָּׁ ְברָּׁ   ,ו עצמןכך יתן. והם זרז-לִּ
ואותה השעה עלתה    ,באופן שהיה שהות אחר קבורתה לנהוג אבילות שעה מועטת   ,ולקחוה מיד וקברוה במהירות גדול

ידי זה זכינו לשמוע מפיו הקדוש תורה נפלאה בחג  -למנין שבעה. כידוע דין זה. וזה היה לנו לטובה וישועה גדולה. כי על
ְכרֹונוֹ השבועות הזה. והנה בתחילה נתנו לנו חדר בב זִּ ה -ית המדרש להתפלל שם. אך אחר שנסתלקה ציוה רבינו  כָּׁ ְברָּׁ לִּ

שכולנו נתפלל בביתו במקום שנסתלקה. וכל ליל שבועות לא דיבר עימנו כלל. רק עסק בתורה בשעת הסעודה בין מאכל  
ובהתמדה. ולא פנה למאכל. ואחר הסעודה ישב בינינו והיה ניעור בלילה עימנו יחד ואמר תיקון ליל שבועות במהירות  

לשום אדם לדבר דיבור בעלמא. ואחר שגמר התיקון הניח עצמו מעט לנוח שעה מועטת מאוד. ותיכף קם בזריזות והלך 
כן לא דיבר מאומה. רק  -כך התפלל עימנו יחד. וכן בסעודת שחרית ביום א' דשבועות גם-לטבול קודם אור היום ואחר

ל הסעודה. ובין כל מאכל ומאכל אמר האידרא רבא בקול נעים ונפלא מאוד.  עסק באמירת האידרא רבא בזוהר הקדוש בכ
 כך אמר דבר נאה ונכתב במקום אחר. -ואחר

 , וישב על השולחן כדרכו   , סבירות קצתמשבת קודש, שהוא ב' דשבועות, אז לבש השטריימיל ואז התחיל להראות פנים    בליל
כך  -ְוכו ' בניגון נפלא ונעים. וישב אחר  "ברוך שמך"ו  "אתה נגלית"המזון היה מזמר בעצמו  -ואחר גמר הסעודה אחר ברכת

עם קצת אנשים שנשארו עימו אחר ברכת המזון ישב עימהם עד אור היום. וגם אני הייתי בתוכם וכן בסעודות שחרית ישב  
עימנו בשמחה כדרכו בכל יום טוב. וכל בני העיר שלחו משקאות וחילק להעולם בשמחה. בסעודה שלישית אמר תורה  

ה' אלקים את הצלע". במוצאי שבת ישבנו עימו עד אור היום. ברוך השם אשר עזרנו גם בעת צרה הזאת והתחיל "ויבן  
כן לא איבדנו התורה שהיינו צריכין לקבל. וגם בתוך  -פי-על-שנפטרה אשתו הראשונה בערב שבועות לפנות היום אף

כן ישב עימנו שלושה לילות  -פי-על-אףטרדתו הגדולה שעבר עליו אז מה שעבר לפי גדולת קדושת נוראות מחו הקדוש 
רצופים שהיה נעור בכולם עימנו יחד, שהם ליל א' דשבועות וליל שבת קודש וליל מוצאי שבת. כי דרכו היה נפלא ונשגב 
ובחכמתו וקדושתו הנפלאה לא היה יכול להטריד ולבלבל אותו שום דבר. כי הבננו אז שצערו וטרדתו אז היה עצום ורב  

כן לא העבירוהו הטירדא והצער מלעסוק בתיקון -פי-על-שמענו כמה דיבורים מזה אז מפיו הקדוש ואףמאוד. וכאשר  
 : נפשותינו גם אז. והפליא חסדו עימנו גם בעת ההיא כדרכו תמיד

ז( בעזרת השם יתברך וקיבלתי רשות ודיברתי עימו הרבה ונסעתי משם בשלום "א' אחר שבועות כתבתי התורה )סימן ס  וביום

 . (כ"ג ןסימח"א, ימי מוהרנ"ת,  -) מחה ְוכו ':ובש

ֵעת  ל ַהח  ב ְׁ יו ׁשֶׁ ׁשָּׁ ה ֵמֲאנָּׁ יָּׁ הָּׁ ד ׁשֶׁ חָּׁ נו  ַרב אֶׁ ל ַרב ֵ ז ֵאצֶׁ ה אָּׁ יָּׁ ק א, הָּׁ ו ֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחלֶׁ ק  לִּ ב ְ ה ס"ז ׁשֶׁ ֹורָּׁ ה ת  ְמרָּׁ אֶׁ נ ֶׁ ֲערֹות רֹאׁשֹו  ׁשֶׁ יו  ש ַ ֹוֵלק, ְוהָּׁ
עס" ינֶׁ אְלטִּ ין "קָּׁ ו  חוֹ   ,ְקלו עִּ ֲערֹות ֵאל  ְנַין זֶׁהְוש ַ נו  עִּ יר ַרב ֵ ְזכ ִּ דו ַע, ְוהִּ י ָּׁ ַ ם כ  רָּׁ ְ ין ְלַספ  ׁשִּ תוֹ   ׁשְ תֹורָּׁ ים   ,ב ְ נִּ ְניָּׁ עִּ ל הָּׁ דו ַע כ ָּׁ י ָּׁ ַ י כ  ים. כ ִּ ְפנִּ ם ב ִּ ן ׁשָּׁ ַעי ֵ

ם עֹולָּׁ ְברו  ב ָּׁ עָּׁ י  ,ׁשֶׁ ְברו  ַעל ַאְנׁשֵ עָּׁ ים ׁשֶׁ נִּ ְניָּׁ עִּ ְפַרט הָּׁ לֹוֵמנו   -ב ִּ ְבֵר   -ׁשְ תֹוְך ד ִּ ְכַלל ב ְ ה נִּ יָּׁ ֹל הָּׁ יםַהכ  דֹוׁשִּ תֹו ַהק ְ י מֹוֲהַר"ן    ,י תֹורָּׁ ַחי ֵ א ב ְ ו בָּׁ ְוַכמ 

ן ׁש"צ) ימָּׁ  . ז(" שיש"ק ח"ב, סעיף רע -)(: סִּ

ַאַחר  - )י(    קס  חיי מוהר"ן ַזאְסַלאב  ב ְ ֹו  ת  ׁשְ אִּ יַרת  טִּ ְ פ  ֲעש ֶׁ -ַאַחר  ַ ַהמ  ת  ב ָּׁ ׁשַ ב ְ ר  ֵ פ  סִּ ְסַלב  רֶׁ ב ְ לִּ ְלֵביתֹו  א  ב ָּׁ ו ְכׁשֶׁ אד  רָּׁ ב ְ מִּ ְך  ד ֵ ַ ת  ׁשְ נִּ ְך  ָּׁ ה כ 
ם ׁשֶׁ  ַמר קדֶׁ '. ְואָּׁ ר ְוכו  פֶׁ ֵ ל ַהס  ף ׁשֶׁ יל אֹותֹו ַהד ַ צ ִּ הִּ ְך ׁשֶׁ לֶׁ ֶׁ ל ַהמ  ה ז מזבוב ועכביש( ׁשֶׁ י ֹות ַמֲעש ֶׁ ו ֵרי ַמֲעש ִּ פ  ר  )סִּ ֵ ה ֲאַספ  ֲעש ֶׁ ַ ר אֹותֹו ַהמ  ֵ פ  ס ִּ

ֵסר  ה חָּׁ ֲעש ֶׁ ַ אֹותֹו ַהמ  ם ב ְ "ל, ְוׁשָּׁ ה ַהנ ַ ֲעש ֶׁ ַ ר ַהמ  ֵ פ  י ְוַעל זֶׁה סִּ תִּ יעָּׁ ם ְנסִּ כֶׁ ים: לָּׁ נִּ ה ב ָּׁ נ ָּׁ ֶׁ מ  ְצאו  מִּ י ָּׁ ַאר ׁשֶׁ ל ַהְיַפת ת  י ו ם ׁשֶׁ  ַהס ִּ

יל לְ   -)יב(    קסב  חיי מוהר"ן ְתחִּ ף הִּ ְוֵתכֶׁ ק  ֵ ל  ַ ְסת  י ִּ ׁשֶׁ ד  י ָּׁ ַדע מִּ יָּׁ אׁשֹון  רִּ ה ַההו ְסט הָּׁ ש ָּׁ עָּׁ ף ׁשֶׁ כֶׁ ֵ יו ַההו ְסט ת  לָּׁ א עָּׁ ב ָּׁ ׁשֶׁ ף  כֶׁ ֵ ת  ַמר ׁשֶׁ ר  אָּׁ ַדב ֵ
קו תֹו, ַאף ל ְ ַ ְסת  ְנַין הִּ יו ַהג ְ -ַעל-ֵמעִּ ָּׁ ס  נו  נִּ ָּׁ מ  יא עִּ ְפלִּ דֹול הִּ ֹו ַהג ָּׁ ַחְסד  ַרְך ב ְ ְתב ָּׁ ם יִּ ֵ ַהׁש  י ׁשֶׁ ִּ ַחי ַאַחרפ  ים ְמאד ׁשֶׁ ים ְויֹוֵתר -דֹולִּ נִּ לׁש ׁשָּׁ ְך ׁשָּׁ ָּׁ כ 

ת. ַאף י-ַעל-ְקצָּׁ ִּ נ ָּׁ -פ  ה ׁשֶׁ דֹולָּׁ תֹו ַהג ְ יעָּׁ סִּ נ ְ תֹו מִּ ירָּׁ ֵעת ֲחזִּ ְך ב ְ רֶׁ ד ֶׁ ְהיֹותֹו ב ַ יו ַההו ְסט ב ִּ לָּׁ א עָּׁ ז ב ָּׁ אָּׁ ץ תקס"ז ׁשֶׁ ַקיִּ ף ב ְ כֶׁ ֵ יְטׁש ֵכן ת  אְוורִּ ַסע ְלנָּׁ
"ל, ְותֵ  נ ַ ַ חָּׁ ְוַזאְסַלאב ְוכו ' כ  ְ יו פ  לָּׁ ׁש עָּׁ י ֵ ז ׁשֶׁ ַמר אָּׁ קו תֹו, ְואָּׁ ל ְ ַ ְסת  ְנַין הִּ ר ֵמעִּ יל ְלַדב ֵ ְתחִּ "ל הִּ תֹו ַהנ ַ יעָּׁ סִּ נ ְ בֹואֹו ְלֵביתֹו מִּ ף ב ְ ים  כֶׁ דֹולִּ ים ג ְ דִּ

ַעל  ה ְלַהב ַ יָּׁ הָּׁ מֹו ׁשֶׁ ים כ ְ ֹורִּ ב  ג ִּ ים  ִּ ׁש  ְצלֹו ׁשִּ ְהיו  אֶׁ י ִּ ׁשֶׁ יְך  רִּ ה צָּׁ יָּׁ הָּׁ ַמר ׁשֶׁ ם-ְואָּׁ ְכרֹונֹו  -ׁשֵ זִּ י טֹוב  ן זֶׁה )ַאְך ֲאנִּ ְניָּׁ עִּ ה ב ְ ר ַהְרב ֵ ב ֵ ְודִּ ה,  כָּׁ ְברָּׁ לִּ
ז ֶׁה(.  ח מִּ ַ כ  ׁשְ ה נִּ ְצלֹו ְוַהְרב ֵ י אֶׁ יתִּ יִּ י לא הָּׁ דֹוׁש כ ִּ יו ַהק ָּׁ ִּ פ  ו  מִּ ים ֵאל  נִּ ְניָּׁ מַע עִּ ׁשְ י לִּ יתִּ כִּ י לא זָּׁ ַעְצמִּ  ב ְ

ת )בפעולת הצדיק כתב שהיה שבת מטות מסעי כו  ב ָּׁ ׁשַ ה ב ְ כָּׁ ַמן ו ַפַעם ַאַחת ב ָּׁ ְצלֹו ו ְבאֹותֹו ַהז ְ ז אֶׁ ה אָּׁ יָּׁ י הָּׁ לִּ ָּׁ י ַנְפת  תמוז תקס"ז( ְוַרב ִּ
יׁש )ונ"ל שרמז בזה על   בִּ ַעכ ָּׁ בו ב ְוהָּׁ ְנַין ַהז ְ דֹולֹות ֵמעִּ מֹות ג ְ ְלחָּׁ יו מִּ לָּׁ יו  עָּׁ הָּׁ ְך ׁשֶׁ לֶׁ ֶׁ ל ַהמ  ה ׁשֶׁ ֲעש ֶׁ ַ ר ַהמ  ֵ פ  הסתלקות בנו אפרים שלמה  סִּ

מחלה אז. ובספר בחכמה ותבונה מביא שקישר כל זה מוהרנ"ת למעשה מבעל ואשתו ע"י מחלת ההוסט וכן תקף גם אותו ה
 תפילה.(

ת ַ ל  ְקהִּ ְך ב ִּ רֶׁ , ו ַבד ֶׁ ת ַנֲחמו  ב ַ ין ַעל ׁשַ ערִּ ְטׁשֶׁ יד לִּ מִּ ָּׁ ה נֹוֵסַע ת  יָּׁ הָּׁ ֹו ׁשֶׁ ַדְרכ  ע כ ְ אֹוְקַריינֶׁ ז ַעל הָּׁ ַסע אָּׁ י  ְונָּׁ ם ַאְנׁשֵ ר עִּ ב ֵ ין ד ִּ יזִּ י ֵׁש  -ַלאדִּ לֹוֵמנו  ׁשֶׁ ׁשְ
ם, ם ׁשָּׁ ם ג ַ הֶׁ ָּׁ מ  ר עִּ ב ֵ ק ְודִּ ֵ ל  ַ ְסת  ח ְלהִּ ְכרָּׁ הו א מֻּ ַעל-ׁשֶׁ יְך, ו ְלַהב ַ רִּ הו א צָּׁ ים ׁשֶׁ ֹורִּ ב  ים ג ִּ ִּ ׁש  ִּ ְנַין ַהׁש  ן ֵמעִּ ֵ ם-כ  יו  לֹו  -ׁשֵ ה הָּׁ כָּׁ ְברָּׁ ְכרֹונֹו לִּ טֹוב זִּ

ים אֲ  ֹורִּ ב  ים ג ִּ ִּ ׁש  י ׁשִּ ׁשַ ְהיו  ֵמַאנָּׁ לו  ְויִּ ְגד ְ אי יִּ ְבַוד ַ ים. ו  ֹורִּ ב  ים ג ִּ ִּ ׁש  ה  ׁשִּ קָּׁ ה ַוֲחזָּׁ ֵבדָּׁ ה כ ְ מָּׁ ְלחָּׁ ים ְוַהמ ִּ נִּ ָּׁ ׁש  ים ב ַ ים ְוַרכ ִּ עו רִּ ֵני ַהנ ְ ן ֵהם ב ְ ל ֲעַדיִּ בָּׁ
ֵען ְוכו '.  ָּׁ ׁש  י ְלהִּ י ַעל מִּ ם ְמאד, ְוֵאין לִּ  ֲעֵליהֶׁ



 ה הקדמה דף מוהר"ן                                      תורה סז          ליקוטי                                           

ים   ִּ ׁש  יו  לֹו ׁשִּ ם הָּׁ ו  אִּ ל  ֲאפִּ י ׁשֶׁ ַמְעת ִּ ם ׁשָּׁ תָּׁ ְקצָּׁ ים ו מִּ מִּ עָּׁ ְ ה פ  ָּׁ מ  ַ ה כ  ז ֶׁה ַהְרב ֵ ר מִּ ב ֵ ֹו. ְועֹוד ד ִּ ל  אֹות ֵמחֹוַלַאת ׁשֶׁ ְ ְתַרפ  יל לֹו ְלהִּ ים לא יֹועִּ ֹורִּ ב  ג ִּ
ץ רֶׁ ְנסַע ְלאֶׁ ה לִּ ה רֹוצֶׁ יָּׁ הָּׁ ַמר ׁשֶׁ ץ-ְואָּׁ רֶׁ ַעם ְלאֶׁ ַ ְנסַע עֹוד ַהפ  ֵאל ַהְינו  לִּ רָּׁ ש ְ א לא יו ַכל  -יִּ ָּׁ מ  ֵרא ׁשֶׁ ְתיָּׁ ם, ַאְך הו א מִּ ק ׁשָּׁ ֵ ל  ַ ְסת  ֵאל ו ְלהִּ רָּׁ ש ְ יִּ

 ַ ְסת  ם יִּ ם אִּ ם. ג ַ יַע ְלׁשָּׁ םְלַהג ִּ ׁשֹון: עֶׁ ָּׁ זֹו ַהל  ַמר ב ְ ְברֹו )ְואָּׁ ם קִּ א עִּ ְבד ָּׁ ק ְועֻּ ם ֵעסֶׁ הֶׁ ְהיֶׁה לָּׁ ְברֹו ְולא יִּ ים ַעל קִּ ׁשִּ בֹואו  ֲאנָּׁ ם לא יָּׁ ק ׁשָּׁ ֵ ועט   ל  וֶׁ
ינָּׁ  ְמדִּ ב ב ִּ ַ כ  ׁשְ י ִּ ׁשֶׁ ל כ ְ ר( ֲאבָּׁ עם ֵקבֶׁ יט דֶׁ אהן מִּ י טָּׁ ען צִּ אב ֶׁ יט הָּׁ ועט נִּ ען וֶׁ ר מֶׁ בֶׁ עם קֶׁ ין אֹויף דֶׁ יט קו מֶׁ ער נִּ ְברֹו  ֵקיינֶׁ בֹוא ַעל קִּ אי נָּׁ ַוד ַ ֵתנו  ב ְ

ז ֶׁה.  דֹול מִּ ים ְוַתֲענו ג ג ָּׁ ֲעׁשו עִּ ְהיֶׁה לֹו ׁשַ ם ְויִּ ל ׁשָּׁ ֵ ל  ַ ְתפ  ְלמד ו ְלהִּ  לִּ

ְע  ד ַ ה  ָּׁ ל  ְוגִּ ְברֹו.  קִּ ְנַין  ֵמעִּ ה  ַהְרב ֵ ר  ב ֵ ְודִּ קו תֹו,  ל ְ ַ ְסת  הִּ ְנַין  ֵמעִּ ה  ַהְרב ֵ ר  ב ֵ ד ִּ ה  ְלאָּׁ הָּׁ וָּׁ ַמן  ַהז ְ ָּׁ ו ֵמאֹותֹו  מ  ַ כ  ֹו  ְלׁשֹונֹות  ת  יֵני  מִּ ה  ָּׁ ַכמ  ב ְ ים  מִּ עָּׁ ְ פ  ה 
ים, וְ  ה ְוַתֲחנו נִּ ָּׁ ל  ְתפִּ ם ב ִּ ֹות ׁשָּׁ ם ו ְלַהְרב  ְלמד ׁשָּׁ ְברֹו ְולִּ ים ַעל קִּ ל ִּ הִּ יד לֹוַמר ת ְ מִּ ָּׁ ְברֹו ת  בֹואו  ַעל קִּ י ָּׁ ן זֶׁה.  ׁשֶׁ ְניָּׁ ים ֵמעִּ ׁשִּ ה ֲאנָּׁ ָּׁ מ  ַ ם כ  ר עִּ ב ֵ דִּ

ם ָּׁ ׁש  ַמר ׁשֶׁ ְרג ְ אָּׁ ְמב ֶׁ ֶׁ ל  א מִּ ב ָּׁ ׁשֶׁ ם כ ְ ים. ַאְך   ג ַ דֹולִּ ים ג ְ יקִּ ה ַצד ִּ ָּׁ ה ְוַכמ  ָּׁ מ  ַ ם כ  ים ׁשָּׁ ֹוְכבִּ ׁש  ם ֵמֲחַמת ׁשֶׁ ב ׁשָּׁ ַ כ  ׁשְ ק ְולִּ ֵ ל  ַ ְסת  יו ְלהִּ נָּׁ ה טֹוב ְלפָּׁ יָּׁ הָּׁ
ְברֹו.  יו ַעל קִּ ׁשָּׁ ד ֵמֲאנָּׁ חָּׁ בֹוא ׁשו ם אֶׁ ם לא יָּׁ ָּׁ ׁש  ם ֵמֲחַמת ׁשֶׁ ק ׁשָּׁ ֵ ל  ַ ְסת  א ֵלה  ְלהִּ יחָּׁ ה נִּ יָּׁ  ֵמֲחַמת זֶׁה לא הָּׁ

כ ְ  ׁשֶׁ ַמר  ש ָּׁ ְואָּׁ ְועָּׁ ז ֶׁה  מִּ דֹול  ג ָּׁ ֲענו ג  ַ ת  לֹו  ְהיֶׁה  יִּ ב  ֵ ַהל  ְתעֹוְררו ת  הִּ ב ְ ים  ל ִּ הִּ ת ְ יְטל  ִּ ַקפ  ְויאַמר  ְברֹו  קִּ ַעל  בֹוא  יָּׁ ד  חָּׁ אֶׁ גו פֹו  ׁשֶׁ ב ְ נו עֹות  ת ְ ה 
ים ַעל קִּ  ל ִּ הִּ י אְמרו  ת ְ ׁשֶׁ ְברֹו כ ְ קִּ ז ב ְ מֹות אָּׁ ו ץ ֲעצָּׁ ל  ְהיֶׁה לֹו חִּ י ִּ ַמז ׁשֶׁ ז, ְורָּׁ יו אָּׁ ים. ְוַאַחרו ְבַעְצמֹותָּׁ מִּ עָּׁ ְ ה פ  ָּׁ מ  ַ ן כ  ְניָּׁ עִּ זֶׁה הָּׁ ר ב ְ ב ֵ - ְברֹו. ְועֹוד ד ִּ

ה, ְויאַמר אֵ  קָּׁ ְצדָּׁ ה לִּ רו טָּׁ ְ ן פ  ֵ ת  ְברֹו ְויִּ בֹוא ַעל קִּ י ָּׁ י ׁשֶׁ מ ִּ ַמר ׁשֶׁ ים, ְואָּׁ ל ִּ הִּ יְטל ת ְ ִּ ה ַקפ  רָּׁ ֲעש ָּׁ ה הָּׁ ָּׁ ל  ְך ג ִּ ָּׁ יַח  כ  ים ַינ ִּ ל ִּ הִּ יְטל ת ְ ִּ ה ַקפ  רָּׁ ֲעש ָּׁ ו  הָּׁ ל 
ְך וְ  ארֶׁ קֹום ַאֵחר:ַעְצמֹו לָּׁ מָּׁ ר ב ְ ְמבאָּׁ ַ ים ַעל זֶׁה כ  ֵני ֵעדִּ ֵחד ׁשְ ' ְויִּ ַבר ְוכו  עָּׁ ֶׁ ַבר ַמה ׁש  ם עָּׁ ילו  אִּ יׁש ַאפִּ אִּ זֶׁה הָּׁ רַחב ַלְעזר לָּׁ   לָּׁ

י  -)יג(    קסג   חיי מוהר"ן ֲאנִּ ַדע ׁשֶׁ ֵ ת  ֵדי ׁשֶׁ י אֹוֵמר ְלךָּׁ כ ְ ַזאְסַלאב, ֲאנִּ יק ב ְ לִּ ְ עפ  ֶׁ ט  מו ֵאל מִּ ַמר ְלר' ׁשְ אָּׁ י ׁשֶׁ ַמְעת ִּ ְהיֶׁה ַאַחר  ׁשָּׁ י ִּ ֶׁ - יֹוֵדַע ַמה ׁש 
חָּׁ  ה ֵהם אֶׁ לׁשָּׁ ְ ו  ַהׁש  ים ֵמֵאל  רִּ בָּׁ ֵני ד ְ לֹוַמר ׁשְ ד )כ ְ חָּׁ ד הו א אֶׁ חָּׁ ד ְואֶׁ חָּׁ ם ֵהם אֶׁ ַניִּ ים ׁשְ רִּ בָּׁ ה ד ְ לׁשָּׁ ְך ֵיׁש ׁשְ ָּׁ ד( כ  חָּׁ ר הו א אֶׁ אָּׁ ׁשְ ד ַהנ ִּ חָּׁ אֶׁ ד ְוהָּׁ

ד חָּׁ אֶׁ ר הָּׁ בָּׁ ְהיֶׁה ַהד ָּׁ ים, לא יִּ רִּ בָּׁ ֵני ד ְ ְ ְהיו  ַהש  י ִּ ְכׁשֶׁ ח ֵאיְך  ו  ַ כ  ׁשְ ' ְונִּ ה יֹוֵתר ְוכו  י רֹוצֶׁ ַמר ֲאנִּ ם. ְואָּׁ ַניִּ ְ ְהיו  ַהׁש  ד לא יִּ חָּׁ אֶׁ ר הָּׁ בָּׁ ְהיֶׁה ַהד ָּׁ י ִּ ְכׁשֶׁ , ו 
ְך:  פֶׁ ם אֹו ְלהֶׁ ַניִּ ְ ְהיו  ַהׁש  י ִּ ה יֹוֵתר ׁשֶׁ ם רֹוצֶׁ הו א ְרצֹונֹו אִּ ַמר ׁשֶׁ  אָּׁ

ה ַהז את עָּׁ  ְילָּׁ ַ ל  יְנְסק ב ַ רִּ יַלת אָּׁ ְקהִּ ֹוֵחט ד ִּ ְנַין ַהׁש  ר ְרפו אֹות ַאףֵמעִּ ֵספֶׁ י ב ְ ים ֵאינֹו  -ַעל-ַסְקת ִּ ת ְנעו רִּ ל ֵאׁשֶׁ לו ם ֲאבָּׁ ם כ ְ ְרפו אֹות ֵאינָּׁ י ׁשֶׁ ִּ פ 
ע   ַ ס  ם ת ִּ ָּׁ ׁש  א ו מִּ ע ְלאֹוְסְטְרהָּׁ ַ ס  ם ת ִּ ָּׁ ׁש  יְטׁש, ו מִּ עְזרִּ ה מֶׁ ְהיֶׁה ַנֲעש ֶׁ יַזר לשון רפואה ומזור יִּ ֵ מ  א.    מִּ ְמצָּׁ נ ִּ י לַ ב ַ תִּ ְסַלב ֲעבו ר זו גָּׁ רֶׁ ב ְ ה  לִּ יאָּׁ ֲהבִּ

ְסַטאְנב   ה לֹו ב ִּ יָּׁ הָּׁ ן ׁשֶׁ ְניָּׁ עִּ ם הָּׁ ְהיֶׁה לֹו ׁשָּׁ י ִּ בו ר ׁשֶׁ ָּׁ ס  ז ׁשֶׁ ַמר אָּׁ ה, ְואָּׁ ש ָּׁ ְרפו אֹות, ְוֵכן עָּׁ ֲעסק ב ִּ ַ ת  ם ׁשֶׁ ץְלׁשָּׁ רֶׁ ַסע ְלאֶׁ נ ָּׁ ׁשֶׁ ֵאל. -ו ל כ ְ רָּׁ ש ְ  יִּ

ל   ׁשֶׁ ה  יעָּׁ סִּ ר ֵמַהנ ְ ֵ פ  ס ִּ ׁשֶׁ יק  לִּ ְ עפ  ֶׁ ט  מו ֵאל מִּ י ׁשְ י ֵמַרב ִּ ַמְעת ִּ ׁשָּׁ ל זֶׁה  ְנַין  כ ָּׁ ר ֵמעִּ ֵ ה ְלַספ  ֵיׁש ַהְרב ֵ רב, ְועֹוד  ם הָּׁ הֶׁ ֵסר ב ָּׁ ל חָּׁ יְטׁש ֲאבָּׁ אְוורִּ ֹו ְלנָּׁ
זֶׁה:   תֹו ב ָּׁ נָּׁ ו ָּׁ ַ ה כ  ְיתָּׁ ה הָּׁ ם יֹוֵדַע מֶׁ דָּׁ ן ֵאין אָּׁ ה ְמאד ַוֲעַדיִּ ה ַוֲעצו מָּׁ בָּׁ ג ָּׁ ש ְ ה נִּ יאָּׁ לִּ ְ ה פ  ְיתָּׁ הָּׁ ה זאת ׁשֶׁ יעָּׁ  ְנסִּ

הזו ואולי הסתלקות הנפש מרמז לאשתו כמבואר בתורה סט שאשה  צ"ע הקשר בין המאורעות שקרו אז סביב אמירת התורה  
 בחי' נפש אצל האיש 

 עד כאן השיחות 

 
   סיכום לפי אותיות התורה

 עם ביאור קצר
ובפרט בעת שזוכה   )אינו יוצא מפשוטו אבל עיקר הכוונה שיתבטא בכוונת הלב בתפלה(חיוב הזהירות לשמור הנפש  מבאר   .א

)כעין זה מסיבה שונה עיין תורה א' תנינא אות ז' התמנות  כדי שלא יפסיד הנפש הבאה עימו  ,צריך לקבלו כראוי ,בכבוד

יכול גם להפסיד את נפשו שלו שכבר יש לו  פוגם בהשפעת הנבואה שעל ידה התפילה( כמ"ש כבוד ה'   ,ולפעמים 
וכאן נראה שכוונתו גם להסתלקות חלק מהנפש בבחי' המתגאה חכמתו מסתלקת    דלעילא(  )כנ"ל בתורה סו שהסתלקות ע"י רוח יאספך  

 ממנו.   

)בפשטות הכוונה לבינה אבל באות ב' משמע שהכוונה גם למלכות. ועיין תורה מט שהן תלויות  כבוד היא אם כל חי שרש הנפשות  
   כי לא אבוא בירושלים שלמעלה עד דבקרבה קדוש( כמ"ש זו בזו 

)כי עיקר תיקון המלכות שינתן לה הכבוד  חיוב לאכול בקדושה כדי שהכבוד שבא לו יושפע לו בהארת פנים.  המבאר   .ב

כי תאוות אכילה הסתרת    (ולקמן באות ח' מבואר שעיקר הכבוד הוא תפלה בכוונה  .וחשיבות, נבחן כיצד מושל בעצמו באכילה 
א אולי כי היא עניין של חיבור נשמה בגוף דהיינו בחי' תוספת  )מה שנקט אכילה דייק   פנים. ע"י מיעוט אכילה משבר התאווה.

נפש שבא ע"י הכבוד לכן דייקא באכילה צריך לעשות פנים לכבוד, ולכן עיקר הכבוד ע"י אכילה )כדמצינו שמכבדים אורח האכילה דייקא  
מבחי' מזונא דנשמתא שבמזון אבל כשאוכל  כמבואר בלק"ה(. נמצא שאכילה בקדושה עי"ז מברר כראוי את הנצוצות שבאוכל שעי"ז ניזון  

אולי אפ"ל שתפלה בחי' קרבן    ,שלא בקדושה אזי ניזון ממזונא דגופא שבו( )עוד לפי שנראה שמהלך התורה הזו עיקרו מדבר בתפלה הכוונה 
הכי נמי נעשה ע"י    , בודבחי' אכילת מזבח אכילת גבוה בחי' מזונא דנשמתא חלק אלוק, נמצא מה שאמר שע"י אכילה בקדושה עושה פנים לכ 

 ע"י יניקת מותרות המוחין ועיין לקמן(  ,תפלה בכוונה, וכך משמע באות ח' ונמצא לפ"ז שהעזי פנים הם המונעים מתפלה

ואזי    דהיינו בהארת פני ה' שהיא כנגד מדת "ואמת" מדה ז' בי"ג מדות של רחמים ועיין תורה מז.)ע"י תאוות אכילה פוגם בפנים   .ג

)כי עזות היא ואזי מתגברים העזי פנים ולוקחים את הכבוד  (.כי אין להם פנים  את הכבודמהכבוד לא מקבלים אותם שבורחים 

. כי זו מדת העזות שלוקחים בלא שיתנו להם. אבל כשמשברים תאוות הפורץ למקום שלא ראוי לו ולוקח בלא שיתנו לו(
 עושה פנים לכבוד.אכילה אזי אין להם שררה והתמנות להרע כי מתמנה מי שכן 

)כי איתא בפתח אליהו צדק מלכותא    דהיינו שאורה מועט  ,היא בבחי' צדקהמלכות  אזי    ,כשהכבוד נופל לעזי פנים .ד

זה רמוז באותיות צד"ק , וולא יותר ואזי התפלה בלא חיות(   ,רק כדי להעמידה בגבול הקדושה  ,שאור האמת בה מועט   קדישא, והכוונה  
דהיינו יניקת הקליפות,   ,רגליה יורדות מותוק'    ,וד' רומז לדלות   ,יוד בהחזרת פנים מהנ'צ' ה  )כמבואר בכהאריז"ל(

 צריכה לקבל הכח מהסט"א.  , היאואזי כשהקדושה צריכה משהו

, וזהו צדקה תציל ממות, כי הם ה'  )ואינה דלה וזוכה להארת פנים(  ע"י צדקה מעלים את רגלי המלכות מהקליפה .ה
)כי ע"י ועי"ז נעשה מצדק צדקה  )וע"י השפעת החסדים מקבלת מהבינה כלים להעלות מ"ן להקב"ה ואזי מחזיר פניו אליה(  חסדים  

מתחזק  וק יש מפזר ונוסף לו(  )כמבואר בשער המצוות עפ"י הפסשנותן ומאמין שלא יחסר לו )כמבואר בתורה רכה( צדקה שהיא מדת הבטחון ושכל גדול וגדר אדם 
ונראה לבאר עפ"י תורה כט   בצדקה וכן מבואר בתורה יזגם ה אלא פגם ע"י תאוות אכילה התיקון לא רק בז )צ"ע אע"פ שהאור האמת שבה( 

  , )כי תיקון המלכות הוא תיקון המלכת הקב"ה תיקון המלכות הוא העלאת הכבוד    (שצריך לתקן בשרש הכין שעדיין לא נפגם

 . (והיינו העלאת הכבוד שחוזר אליו ית'
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, שהם הפך הרועים דלא ידעו הארת הבינה(  י)אותם שיש להם דעת ע"חוזר אל המביני מדע    הואכשעולה הכבוד   . ו
הנ"להבין   הדעת  מחלוקת(מהבינה  )חסרי  נעשה  ואזי  הסט"א    ,\ג/.  והאויב  כי  הבין(  השונא  ידעו  דלא  יונקת )הרועים 

)יניקה זו צ"ע מה היא ואולי אפ"ל עפ"י המבואר בתורה ל' שאצל    ביני מדע דהיינו מהשערותממותרות המוחין שיש למ
הצדיק שיער הוא שער בשין ימנית כי רק במותרות המוחין שלו יש לנו תפיסה ולא במוחין עצמם ונראה שהעזי פנים מחמת תאוות אכילה  

דבריו סיבה לחלוק עליו וזו יניקתם לחזק עצמם מדבריו דיייקא( )צ"ע  נעשה כסיל כמבואר בתורה יז שנחשך ממנו אור הצדיק ומחפשים ב 
מהפסוק שפתח בו את התורה ויבן את הצלע ודרשו שקלע שערה קצת משמע שעיקר היניקה ממביני המדע היא מבחי' בינה יתירה של הנוק'  

עיון התפלה שעי"ז נחלש ממנה וגם מעורר עליו    שלהם וכמבואר בתורה יט שעיקר היניקה מהנוק', ואולי יניקתם מהתפלה ומותר שבה הוא 
 . דין(

)נראה שמכאן חוזר לקשור את התורה לפסוק שבו פתח    והתחברות השונאים היא מפלתם כי יונקים מהר כל המותרות

. ולכן כשיש הרבה מותרות מוטבע שהשערות מתרבים ונעשים קלועים כדי שינקו יותר כי המותרות אותה(
בניין דהיינו קליעת שיער ולא  לשון  אי לשון בינה יתירה או  בגמ'  ונחלקו    "ויבן את הצלע"מזיקים למח.   וזה  

  פליגי כי בגלל הבינה יתירה היה צריך לקלוע שערה של חוה כדי שלא ישארו בה מותרות שמזיקים למח
 . )צ"ע לכאורה לא הואיל לגמרי שהרי הנחש כן הצליח לינוק ממנה ולהכשיל את האדם(

  חדש לאדם ומעובר בו נפש צריך להולידה בנקל כדי שלא ח"ו יסתלק אחד מהם או ח"ו שניהםכשבא כבוד   .ז
. לידת הנפש )נראה שעד כאן דיבר מהזהירות מהכבוד ומכאן מדבר אחר שנזהר בכבוד כיצד להוליד ממנו בנקל את הנפש המעוברת בו(

חילו ורחימו שמוכרח לתפלה כמבואר בריש תורה  )אולי רומז כאן לד   בנקל היא ע"י יראה ואח"כ צריך לגדלה ע"י אהבה

. כי הצדקה מעלה את הכבוד מאחיזת הקליפה ואזי בשתי  "אתה מושל בכל". וזה טעם שנותנין צדקה ב קיב(
 ידיו שמאל וימין מוליד ומגדל הנפש. וזה חילוף אקי"ק בוכ"ו גמט' ידך על ידו ההולדה. 

 \ד)המושג עייפות בכלליות/ ' הכבוד. ולפעמים יש עייפות הנפש  כוונת הלב זה בחי' הנפש ודבורי התפלה הם בחי  .ח

ומתרחקת מהכבוד דהיינו   היא חולשה או טבעית מחמת המוחין שצריך לחדשם בשינה שהיא עיבור או מאמץ הגוף שצריך לנוח(
הנפש חלק אלוק וחיותה רק ע"י  )נמצא חיות הנפש היא שמכבד את הש"י ומיד כשנפסק אזי נאבד החיות ונעשה עיף, כי  תפלה בלא לב

 , וצריך להבריאה ע"י מים קרים. הקשר לשרשה שהוא הכבוד שמים(

ע"י הוא  ע"י כבוד לזקן ששכח תלמודו. כי הרעם  הם  ורעמים    .נעשה ע"י רעמים)זה בחי' גשם ש(מים קרים   •
כפי הצורך.    ונקרע הענן ונשמע רעם ועי"ז מתחלקים המים לכל מקום  ים הבאים לתוך ענן ומתלהביםאד

  )צ"ע שהוא בלא רעש(אש הבא בתוכו וקורע אותו ונעשה רעם  הוא  הכי נמי שכחה היא ענן על העינין והכבוד  
)נמצא כשמכבד את הצדיק נמשך התורה הנעלמת בו אל הכבוד ויוצאת    ויוצא מים שהם דעת הזקן ועל ידן מחיין את הנפש

 .  ת הלב בתפלה(ומתגלית ומחיה את נפש השומע ומחזירה אותה לכוונ

וזה חילוק בין הלומד בספר מהשומע מהצדיק כי בספר לא יודע השיעור שצריך להחיות נפשו אבל מפי  •
)דהיינו הכבוד שמכבד אותו שעי"ז נקרא הענן   הצדיק הצדיק משפיע לו מים קרים כפי מדרגתו, ע"י בחי' רעמים הנ"ל

 . של עיני החכם(

. לכן ע"י הכבוד שנותנים  )וכן להפך תפלה בלא לב היא בחי' שכחה(  בלא לבשכחת הזקן את תלמודו נעשה ע"י תפלה   •
כוונה  בלא  בתפילתו  גרם  שהוא  נמצא  בתפלה.  הלב  כוונת  וחוזר  חכמתו  מתגלית  תלמודו  לזקן ששכח 

)ואולי אפ"ל שפגם   וע"י הכבוד שנותן לו מחזיר לעצמו כוונת הלב בתפלה ניםשכחת הזק שיפליא הקב"ה מכת
לה היא בחי' שאין פנים לכבוד ועי"ז מאבד בחי' נפשו דהיינו בחי' אם חכם הוא מסתלקת חכמתו דהיינו שכחת התורה וע"י  כוונת התפי

 שמתפלל בכוונה מחזיר הכבוד להש"י ועושה פנים לכבוד וחוזר ומוליד נפש מהכבוד(.  
בבינה שממנה נולד נפש הנופשת בגוף ומחיה אותו   )כי כבוד שמים הוא שרש הנפש ששניהם בחי' מלכות אלא שהכבוד בחי' מלכות עילאה 

 .   בתפלה בחיות ולפ"ז קצת קשה מה שכתב מוהרנ"ת בסוגרים בסוף אות ו' שחוה בחי' הצלע היא אם כל חי דלכאורה היא הנפש ולא הכבוד(

  וע"י מים קרים הנ"ל מחייה את  "כל עצמותי תאמרנה"עייפות הנפש היא פגם העצמות שלא מתפלל בבחי'   •
)לכאורה צ"ע למה צריך לתת כבוד דווקא לזקן ששכח תלמודו הרי העיקר הם  העצמות ומרגיש דבורי התפלה בכל עצמותיו. 

הדבורים של הזקן וכ"ש אם לא שכח תלמודו שיכול להחיות את הנפש בדבריו. ונראה שכיון שעייפות הנפש היא בחי' שכחה צריך לתקן  
ראה שעצם הביאה לצדיק הוא תיקון השכחה שלי את הצדיק, ועוד עפ"י סוף תורה קכו כששיבחו  דייקא בעניין של תיקון השכחה. אבל נ

משמע שזה בחי'     \ההחבריא את רשב"י גילה להם יותר סודות ולכאורה סוד זה שמגלה ע"י הכבוד היה אצלו בבחי' שכחה. אבל עיין לק"ה/
  הכבוד, ויש לפלפל בזה אם גם זה נחשב שכחה ואין כאן המקום(סוד חדש שזוכה בו ע"י התחדשות ברוח הקדש שזוכה ע"י 

וגידול הנפש.   • "וביום הבכורים" רמז להולדה  ַלה'"וכל זה רמוז בפסוקים  ה  ׁשָּׁ ֲחדָּׁ ה  ְנחָּׁ מִּ ם  יְבכֶׁ זֶׁהו   "ו ְבַהְקרִּ  ,
ה, קָּׁ יַנת ְצדָּׁ חִּ ת "מקרא קודש" רמז לכבוד שניתקן ע"י הצדקה שמעלה את הרגלין מהקליפות. כל מלאכ  ב ְ

 
שהכוונה בכלליות לעזי פנים על יראי ה' ובפרטיות הרוצה לשוב ולעשות פנים לכבוד ע"י אכילה בקדושה אזי העזות שבו מפריעה    נראה   ג

 . לו בבחי' מחלוקת בליבו

ויש עייפות טבעית ונראה    משמע שיש עייפות מחמת התאמצות יתירה   -   כז שינה ותנומה   ' ו המלבי"ם ישעיה  - עייפות    פירוש המילה   ד
וצ"ע בכמה מקומות משמע שיש עיפות מחמת צמא עיין פרש"י דברים כה  .             כוונתו טבעית דהינו עייפות המח והשניה עייפות הגוף 

 ב ז לא מים עייף תשקה איוב כ .   וב מצודת דוד ישעיה כט ח' וב    יח ואתה עייף ויגע 

ם הו א  ' )עפ"י תורה ח' תנינא באות    ח הלכה ג" כבוד רבו ות  עיין לק"ה   ה  בֹודָּׁ י כ ְ ֹו, כ ִּ ַרב  דֹול ב ְ ג ָּׁ בֹוד  ְנהֹג כ ָּׁ ֹו לִּ ַרב  ְכבֹוד  ב ִּ ים  בִּ י ָּׁ ְמחֻּ יל זֶׁה  בִּ ׁשְ בִּ ו   )
ֹו, ַעל  ת ַרב  ד אֶׁ ַכב ֵ מ ְ ׁשֶׁ בֹוד  ַהכ ָּׁ ְיֵדי  ְוַעל  ַרְך.  ְתב ָּׁ בֹוד ה' יִּ בֹוד    כ ְ כ ָּׁ ְך מִּ ְמׁשָּׁ נ ִּ ׁשֶׁ ֹו  ל ַרב  ׁשֶׁ ה  ְנבו אָּׁ ַח  ׁש רו  ֹדֶׁ ַהק  ַח  ַכת רו  ַהְמׁשָּׁ יַנת  חִּ ב ְ ה  ְתַרב ֶׁ ְונִּ ל  ְגד ָּׁ נִּ זֶׁה  ְיֵדי 

נ ַ  ַ ֹו כ  ל ֵמַרב  יְך ְלַקב ֵ רִּ צ ָּׁ ֶׁ ר ַמה ׁש  ק ָּׁ עִּ ז ֶׁה הָּׁ ה ׁשֶׁ ֱאמו נָּׁ ה לֶׁ ה ְוזֹוכֶׁ ֶׁ ֵרר ַהְמַדמ  ְתב ָּׁ "ל. ְוַעל ְיֵדי זֶׁה נִּ נ ַ ַ ה    "ל. ְוזֶׁהכ  כָּׁ ְברָּׁ ְכרֹונֹו לִּ נו  זִּ ַתב ֲאדֹוֵננו  מֹוֵרנו  ְוַרב ֵ ָּׁ כ  ֶׁ ַמה ׁש 
ו ֵטי א  ק  לִּ ֹורָּׁ   ' )ב ְ ם עֹוד ת  הֶׁ ַמר לָּׁ אי אָּׁ ר יֹוחָּׁ ְמעֹון ב ַ י ׁשִּ ת ַרב ִּ א אֶׁ חו  ַהַחְבַרי ָּׁ ב ְ ִּ ׁש  קֹום ׁשֶׁ ל מָּׁ כָּׁ ב ְ ינו  ׁשֶׁ צִּ ָּׁ מ  ן קכו( ׁשֶׁ ימָּׁ חו   סִּ ב ְ ִּ ׁש  י ַעל ְיֵדי ׁשֶׁ ם. כ ִּ ן ׁשָּׁ אֹותֹו  ה, ַעי ֵ

ם עֹוד ת   הֶׁ ַמר לָּׁ ֹו. ְוַעל ְיֵדי זֶׁה אָּׁ ל  ׁש ׁשֶׁ ֹדֶׁ ַח ַהק  רו  ל הָּׁ ד ֵ ְתג ַ ה ְונִּ ְתַרב ֶׁ בֹודֹו, ַעל ְיֵדי זֶׁה נִּ ילו  כ ְ ְגד ִּ בֹוד  ְוהִּ יֹוֵתר ַעל ְיֵדי ַהכ ָּׁ ל ב ְ ד ֵ ְתג ַ נ ִּ ְדׁשֹו ׁשֶׁ ַח קָּׁ ה ַעל ְיֵדי רו  ֹורָּׁ
"ל:  נ ַ ַ  כ 
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עבודה לא תעשו רמז לתיקון תאוות אכילה של אדם הראשון שהיא גרמה לקללת בזעת אפך תאכל לחם  
 לט מלאכות

 
 הקדמה 

 מדוע הנפש באה מלובשת בכבוד 

כשרוצה הקב"ה להעלות אדם מדרגה אזי שולח לו נפש חדשה וכיון ששרש הנפש בכבוד היא באה מלובשת  
 בכבוד. 

ת והכבוד הוא האמא )שהיא ספירת הבינה(. וקודם שהאדם זוכה לתקן מעשיו ועומק העניין כי הנפש היא המלכו
סב  בתורה  גם  )כמבואר  הקב"ה,  אל  החיבור  עיקר  תלוי  שבזה  פנים  להארת  זוכה  ידה  שעל  באכילה  בפרט 
באריכות( אזי כשם שהאדם והקב"ה הם בבחי' החזרת פנים דהיינו שפונים זה מזה ולא זה לזה, הכי נמי לגביו 

בריך הוא    איש סכנת יניקת הקליפות ואזי קודשדהיינו המלכות והקב"ה הם בהחזרת פנים, ובמצב כזה  הנפש  
נקב בגבו. וכדי ליחד קב"ה בחי'  ושכינתיה דבוקים אחור באחור והנוק' מקבלת מעט כדי חיונה בלבד מהדכר דרך  
יו וכו'. והתרדמה הוא שמוחין  ושכינתיה צריך לנסר אותה ממנו כמ"ש ויפל תרדמה על האדם ויקח אחת מצלעות

שלו עולים לאמא והניסור הוא שגם היא עולה לאמא ומקבלת ממנה )וזה נקרא ניסור כיון שיש לה חיות שלא 
ע"י בעלה זה כאילו שננסרה ממנו( ותחת כנפי האמא השומרת עליהם יכולים להתייחד כדי שהנוק' תגדל, וזה  

ן אחור באחור וכיון שהנקבה אז בקטנות מאד אין לה כלים לייחוד נקרא יחוד אחור באחור כיון שלמטה הם עדיי
אזי מקבלת כלים מאמא ובלשון הזוהר אמא אוזפת מנהא לברתא. ומצב זה הוא המצב שעליו מדובר בתורה  
גדולה  שנעשית  עד  לאשה"  מהאדם  לקח  הצלע אשר  "את  ואמא  אבא  דהיינו  אלקים"  ה'  "ויבן  כמ"ש  שלנו 

 וד.  "ויביאה אל האדם" ליח
ניכר  וזה  )בעבוה"ש( שאדם ממליך אל עצמו את הקב"ה בשלימות  וכשהמלכות נקראת אשה בוגרת הכוונה 

באכילתו שהיא באמונה שלימה ונעשה על ידה יחוד קב"ה ושכינתיה כמבואר גם בתורה סב ובתורה  בתפילתו ו
 מז. 

יותר מהצורך   לאכול  ולא מתבייש באכילתו  על האדם  שולט  פנים  העזות  אזי  קטנה  עדיין  אבל כשהמלכות 
מלו באה  היא  ה'  בעבודת  שיתחזק  חדשה  נפש  לו  לתת  כרוצים  אזי  הגשמית.  במתיקות  בכבוד ולבחור  בשת 

שישמור עליה מהעזות פנים ועל זה מצווה רבינו להיזהר בנפש לקבלה בקדושה לשם שמים בלבד ולא להיות  
עז פנים הלוקח את הכבוד בלא שיתנו לו. ואם מצליח להתגבר ולקבלה כראוי אזי זוכה בנפש שבתוכה ואם  

 פש. מתגבר העזות פנים שבו אזי פוגם בכבוד השומר על הנפש ומפסיד את הנ
במעשה   להתחיל  צריך  אלא  מאד  גבוהה  מדריגה  שזו  בעצמה  באכילה  לתקן  קשה  המלכות  את  לתקן  וכדי 
הצדקה. והטעם נראה כי אכילה בקדושה היא בחי' יחוד בעצמו אבל כיון שעדין המלכות בקטנות צריך לעורר 

ל אמא שיש בה חמש ע"י מעשה הצדקה את האמא להיות אוזפת מנהא לברתא כנ"ל שזה נעשה ע"י בחי' יד ש
אצבעות חמש חסדים וכשנותנת אותם לבת נעשה מהיד כלי הולדה אצל הבת דהיינו שנעשית בוגרת וכנ"ל שזה  

תחת כנפי האמא. נמצא שהצדקה גורמת לגדל את המלכות. כי הצדקה בשתי ידים היינו בלב שלם )כי עדיין  
עורר את בינה ליבא לתת ה' חסדים לבת ועי"ז התכללות שתי ידים היא בחי' יד שלישית אמצעית בחי' לב( ומ

. וכשהיא  , ה' אלקים הם אבא ואמאמתבגרת תחת כנפיה. בבחי' "ויבן ה' אלקים את הצלע שלקח מהאדם לאשה"
 גדולה אזי "ויביאה אל האדם" ליחוד.  

וד כדי שיעלה  בוהתיקון הזה מתבטא אצלינו בכך שע"י שנותן צדקה בשלימות שולחים לו נפש מלובשת בכ 
 מדרגה ויהיה מסוגל לאכול אכילה בקדושה כנ"ל. ולהיות מתפלל תפילה בשלימות בבחי' כל עצמותי תאמרנה.  

 

 עוד הקדמה לביאור מהלך התורה בקשר אחד 
תורה זו רבינו סמך על הפסוק בבראשית ב' כב ויבן ה' אלקים את הצלע וכו' ויביאה אל האדם פסוק זה הוא סופו  

יאת חוה אשת אדם הראשון. ובו רמוז סוד בניין המלכות דקדושה סוד אלוקותו ית' הנמוכה ביותר  של מהלך בר 
השוכנת בעוה"ז שנקראת השכינה הקדושה ומכוחה יש לאדם כח להמליך את הקב"ה על עצמו ועל העולם.  

 והיא נקראת גם נפש. 
ויבן ה'   ויסגר בשר תחתנה: )כב(   כתיב שם )כא( ויפל ה' אלהים תרדמה על האדם ויישן ויקח אחת מצלעתיו

 אלהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאשה ויבאה אל האדם:
האריז"ל מבאר שנקב"ה ראשי תיבות של ד' דרגות בבנין האשה כי תחילה היא צלע מצלעותיו של האיש ואזי 

היא נערה ו' חדשים היא בחי' ה' אחרונה שבשם הויה. והם כנגד ימי הינקות. ואח"כ היא קטנה עד גיל יב ואח"כ  
 ר"ת נקב"ה.  –ה' שבשם, ק'טנה, נ'ערה, ב'וגרת  -ואח"כ נעשית בוגרת. וזהו ראשי תיבות נקב"ה. דהיינו

נמצא שמהיותה צלע עד היותה אשה היא נבנית בד' שלבים. עוד מבואר שדווקא הנקבה יש בה כל כך שלבים 
 דהיינו בלי המוחין ועם המוחין. בגדלות אבל אצל הדכר יש רק שני שלבים דהינו קטן וגדול, 

, ונ' רומז  ועניין זה בנקבה הוא ממהות המלכות שהיא תמיד בסכנה של נפילה )אות נ' רומז למלכות עיין תורה א'
( לכן מיד כשנמצא בה החטא הראשון בבריאה תיקן ומיעט אותה הקב"ה להיות מהותה נקודה בלבד לנפילה
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ה הן בתוספת בלבד. נמצא שעי"ז החטאים הגורמים לנפילתה לא  )שאז היא נקראת צדק( וכל שאר מדרגותי
 אלא רק מחסירים ממנה את התוספת שבה.   ,פוגמים בעצמה ממש

סוד מיעוט הלבנה/ נקרא  זה  לה \ותיקון  ושאלה שא"א לשני מלכים בכתר אחד אמר  והוא שאחר שקטרגה   .
 הקב"ה לכי מעטי את עצמך.  

שזהו שאנו אומרים בברכת קידוש הלבנה "וללבנה אמר שתתחדש" זה הפירוש  (  \ז )במדבר תשנ"ד/ושמעתי מהריצ"ח  
למאמר לכי מעטי עצמך, שמשמעותו לא שתתבטל אלא שתמיד תיהיה בה בחי' מיעוט וזה ע"י שבסוף כל מיעוט  

נמצא שתמיד יהיו לה עליות וירידות מיעוט והתחדשות. ונ"ל    ולהתמעט,יתחיל בה החידוש כדי שתוכל לשוב  
 זה רמז רבנו באות ח' במה שאמר שלפעמים יש עייפות הנפש. ש

והסיבה שהלבנה הרומזת לנוקבא טענה שא"א לשני מלכים בכתר אחד, טמון בפסוק הנ"ל שבו רמוזה כל התורה  
 שלנו. ויבן ה' אלקים את הצלע. ומבאר האריז"ל שהכוונה לאבא ואמא שבנו מהצלע אשה. 

זכר ונקבה והיא היתה דבוקה לו מאחוריו )כמבואר בגמ'( דהינו דבוקים אחור וביאור העניין הוא שתחילה נבראו  
וזו הצלע מצלעותיו הנזכר בתורה. אז היתה מקבלת חיות  זנב.  באחור בקומה שלימה אבל היתה קטנה כמו 

 מבעלה דרך נקב שבגבו, דהיינו רק כדי חיותה ההכרחי ולא יותר, )וכנ"ל שאז היא מכונה צדק(.
בל חיות יותר צריך ליחוד ולזה צריך שיהיו פנים בפנים כי הארת פני האיש באשה הם המוחין אבל כדי שתק

 . \חהמגדלים אותה/ 
ואז הפיל הקב"ה תרדמה על האדם דהיינו שהמוחין שלו עלו לבינה עילאה הנקראת אמא שבה מאירים אורות  

וזה מכונה חיתוך ה ועי"ז מגדלת אותה,  נותנת אותם לנוקבא  והיא  כי מקבלת את חיותה  אבא  צלע מהאדם, 
 מאמה ואינה צריכה לבעלה. וזהו שכתוב "ויבן ה' אלקים את הצלע" הכוונה בסוד הניסור כנ"ל.

ואיתא בגמ' שהלשון "ויבן" רומז לבינה יתירה ורומז שקלע את שערה קודם שהביאה אל האדם. ורבינו מבאר  
 ן וע"י קליעת שערה מתתקן החסרון הזה. )באות ו'( דלא פליגי, כי הבינה היתירה שבה הוא חסרו

והביאור בזה שכיון שבשעת הניסור הנ"ל נתגדלה בבית אמה שהיא הבינה עילאה, עד שנעשית קומה שלימה  
כמו בעלה, והיינו בינה יתירה, יתירה דייקא, שניתן בה עי"ז בינה מיותרת. )לקמן יתבאר עוד שיש לה גם כפשוטו 

 א מעלת נשים צדקניות(בחי' בינה יתירה על בעלה שהי
לו  ולהתבטל  נמצא בהיותה בוגרת בבית אמה היא קומה שלימה כמוהו ולכן לא מבינה מדוע צריכה להנשא  

שאמרה א"א לשני מלכים    יהם מקבלים מאמא הנקראת כתר. וזה בחי' טענת הלבנהשהרי שניהם קומה אחת ושנ 
. ובאמת זה נכון כמבואר בגמ' )חולין ס:( ששאלה דבר הגון, אלא החסרון הוא במה שלא הבינה  \ט/ בכתר אחד

מעצמה שאין זה התכלית להיות בבית אמה אלא רק עד שתגדל ותחזור לבעלה. ואם היתה מבינה כל זה היתה 

 
טז( ויעש אלהים את שני המאורות הגדולים וכתיב את המאור הגדול ואת המאור  - כתיב )בראשית א רבי שמעון בן פזי רמי    -  חולין ס:  ו 

הקטן אמרה ירח לפני הקב''ה רבש''ע אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד אמר לה לכי ומעטי את עצמך אמרה לפניו רבש''ע הואיל  
ובלילה אמרה ליה מאי רבותיה דשרגא בטיהרא מאי אהני אמר לה    ואמרתי לפניך דבר הגון אמעיט את עצמי אמר לה לכי ומשול ביום

יד{ והיו לאותות ולמועדים  - זיל לימנו בך ישראל ימים ושנים אמרה ליה יומא נמי אי אפשר דלא מנו ביה תקופותא דכתיב }בראשית א 
דוד הקטן חזייה דלא קא מיתבא דעתה אמר    יד{ - ב{ יעקב הקטן שמואל הקטן }שמואל א יז - ולימים ושנים זיל ליקרו צדיקי בשמיך }עמוס ז 

יא{ לה'  - הקב''ה הביאו כפרה עלי שמיעטתי את הירח והיינו דאמר ר''ש בן לקיש מה נשתנה שעיר של ראש חדש שנאמר בו }במדבר כח 
 אמר הקב''ה שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירח.

כה להיות האשה עם האיש אחרי שנבנתה ע"י ה' אלקים דהיינו שעשוה  ששני המאורות הגדולים רומזים למצב שהיתה צרי   -  הביאור נ"ל 
אשה בקומה שלימה. כי כידוע חמה ולבנה רומזים לאיש ואשה, ובתחילת בריאתם נבראת הלבנה אספקלריא מאירה בשלימות עד שכל  

וג הלבנה רומז לקטרוג האשה קודם  אור החמה האיר ממנה. כמו שיחזור להיות לעתיד לבוא כמ"ש "והיה אור הלבנה כאור החמה". וקטר 
שבאה אל בעלה שזה רמוז באדם וחוה בחטא האשה שלא נתיעצה עם בעלה על עצת הנחש כי אז עדיין היו בבחי' שני המאורות הגדולים  

שווה לו  ומבואר ענשה דכתיב  אל אישך תשוקתך ו)ע"י זה( הוא ימשול בך,  שזה בחי' לכי מעטי עצמך. דהינו שבתחילה באה אל בעלה כ 
והתיקון היה כנ"ל מעטי עצמך לפני בעלך, שבזה נתחדש שכשיוצאת מבית אמה אל   ומזה נפלו לחטא,  ממש בבחי' כתר אחד לשניהם 
בעלה נעשה בה תשוקה לבעלה. )וגם נתחדש בה דם נדה שהוא בחי' וללבנה אמר שתתחדש כמבואר בגמ' כדי שתיהיה כחדשה לבעלה  

 בכל פעם(.  

ה א' מעשה תמוה בגמ' בברוריה אשת רבי מאיר שלא הבינה במה אשה דעתה קלה ובקש ר"מ מתלמידו שיפתה אותה  בתור   ובזה ביארתי 
לעבירה. שנראה לומר שבשאלתה במה דעתן קלה נתעוררר שוב הקטרוג של הלבנה א"א לשני מלכים בכתר אחד ולתקן זאת הוכרח ר"מ  

 כיח לה שכבר אמר הקב"ה לאשה כי מעטי עצמך.להוכיח לה שעם כל גדולתה נוחה להתפתות. דהיינו שהו 
ביאר שזה מה שכתוב וללבנה אמר שתתחדש שכיוון שאמר לה לכי משמע שתלך ותתמעט מעט  )במדבר תשנד(  בשיעור זוהר פקודי   הריצ"ח   ז 

מהשמש,    מעט עד שתתמעט לגמרי אבל מדלא אמר לה שתתבטל משמע שכיוון לומר לה שתתחדש ועניין החידוש הוא הארה מלמעלה 
שזה יתרון הלבנה על החמה, שהחמה אין בה חידוש אלא רק מה שיש בה נמצא בה ואילו הלבנה דייקא החולשה שבה שמתמעטת בכל  
פעם זו מעלתה שכשחוזרת להתחדש מקבלת לזה כח מלמעלה מהשמש. כי חמה בחי' תפארת והבינה למעלה ממנה ומשם החידוש בבחי'  

 ה שעי"ז עולה על הצדיק.הסיעתא דשמיא שמקבל הבעל תשוב 
נה"י   ח שהם    בסוד  והלשון  העינים  שהם  העליונים  יסוד  הוד  נצח  דהיינו  בכהאריז"ל.  כמבואר  המקבל  אצל  חב"ד  נעשים  המשפיע  של 

 הסתכלות במאור פנים עם דיבור אל האשה, הם נעשים המוחין חכמה בינה דעת שלה ומחיין אותה.

לפרש את ענין    וממשיך   -תיקון סג דף עח.    -  הם סוד זו"ן כמו חמה ולבנה ונבראו שניהם מאורות הגדולים ועל זה קטרגה הלבנה  אדם וחוה   ט

ה הנקודה למה המלכות נעשית בסוד נקודה אב"א, ואמר   הּ המלכות,    שהיא   ְנקּוּדָּ ֲעלָּ ר    ּדַּ מַּ םנאמר,    שעליהִאּתְ דָּ ְרצּוִפים    אָּ ֲהוֹו דּו פַּ ה ּדַּ ּוָּ "ן, שנבראו שני  זווחוה שהם סוד    אדם ְוחַּ

הּ שהיו שני מאורות הגדולים,    דהיינופרצופים   ֲעלָּ א    וַּ ה ִסיֲהרָּ ְמרָּ ר    ִאיזה אמרה הלבנה שהיא המלכות,    ועלאָּ ֵניֶאְפש ַּ ִכים   ִלש ְ וּ זו"ן,    שהם  ְמלָּ ש  ּמְ ּתַּ ש ְ יִּ ֶ ד    ש  ֶכֶתר ֶאחָּ   )כמבואר במס' ּבְ

 . דז"א שעלה בסוד אור חוזר, נתקן הכתר לשניהם, ואז נתמעטה המלכות בסוד נקודה אב"א  התפארת מאור החסד של שליש   כי חולין דף ס ע"ב( 
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)דהיינו שהקומה שנבנתה ע"י אמה היתה כולה שרשית אצלה. וכמו שהיתה שוה לבעלה   \י/נשארת תמיד גדולה
קודם החטא, אבל כיון שטעתה בזה, הוצרך לתקן בה את החסרון, ע"י שאמר לה מעטי עצמך וכנ"ל ש"מעטי 

ארה נקודה אחת שרשית וכל שאר קומתה הוא בתוספת  ש עצמך" הכוונה שאיבדה את עשר תשע ספירות שלה ונ
 לבד. ב

והביאור כי שבשאלה הזו, שאמרה א"א לשני מלכים בכתר אחד, טמון סוד כל החטאים שבעולם. דהיינו שבימי  
הצלחת האדם כשהוא בגדלות המוחין הוא מתגאה לחשוב שאין הוא צריך להתבטל לקב"ה ולצדיק, דהיינו 

נו ממנו אין אנו בושים לעשות בחי' אנא אמלוך, היינו העזות פנים שיש לנו כלפי הקב"ה, שאע"פ שכל חיותי 
וגאות בחי' עזות מלכותא בלא תגא. ששורש הכל הוא הבת הבוגרת בבית אמה שאינה רוצה   ישות  עצמינו 
 להנשא לאיש כי יש לה בינה יתרה שמקבלת מהוריה. שעל ידה מרגישה ישות עצמאית שאינה צריכה לאיש. 

בזוה )כמבואר  מבעלה  אותה  שלקחו  הסיבה  שכל  מבינה  לגדלה ולא  כדי  היה  אחת(  נשמה  היו  שלמעלה  ר 
ולהחזירה אליו. דהיינו שכל המוחין שיש לה הם רק בהשאלה, וכלשון הזוהר אמא אוזפאת מנהא לברתא. וזה 

 ותלך להיות עזר לבעלה. \יא/ רק הלוואה עד שתגדל ותעזוב את אביה ואמא
 

ום כל העניין הנ"ל  ובזה נבוא לבאר את לשון רבינו כיצד רמז כל זה בלשונו שהיא תרג
 על דרך העבודה. 

נפש(  בחי'  )שהיא  למלכות  רומז  זה  לאדם,  שבאה  בכבוד  המלובשת  החדשה  הנפש  עניין  מבואר  א'  שבאות 
שנתגדלה בבית אמה )שהיא בחי' הכבוד( והגיע זמנה לצאת ולהביאה אל בעלה. וצריך להיזהר בכבוד  

 האם שהיא כבוד שמים עם הנפש שבה.   שלא לפגום בו, כי אם יקח את הכבוד לעצמו, מפסיד את
ובאות ב' מבואר שאכילה בקדושה עושה פנים לכבוד. זה רומז לייחוד קב"ה ושכינתיה שנעשה ע"י האכילה  

 כשמקבל את הכבוד כראוי. 
 ובאות ג' מבואר פגם תאוות אכילה שהיא עזות פנים שרומז לנפילת המלכות והכבוד כשלא מקבלם כראוי. 

גת המלכות כשהיא בקטנות נקראת צדק אזי היא בגבול הקדושה וקרובה מאד לחטא. ואזי  באות ד' מבאר מדר
 היא עזות פנים דהיינו שעזות הגוף לוקח את המלוכה עליה. 

באות ה' מבואר שע"י צדקה מעלה את המלכות ממדרגת צדק למדרגת צדקה. רמז לניסור, דהיינו ה' חסדים 
 אשה. שנותנת האמא לבת ומגדלת אותה בביתה ל

באות ו' מבואר שכשהמלכות נעשית גדולה דהיינו שכבר יש בכוחה להמליך כראוי את הקב"ה, אזי מתגבר בה 
אוייב חדש שלא רוצה לצאת מבית אימה לשוב אל בעלה, והיא העזות הנ"ל שמסרבת להשיב את המלוכה  

ינה יתירה שקבלה  להקב"ה, דהיינו שעד עכשיו התגברה מצד פגם המדות ועכשיו רוצה להתגבר מצד הב 
מאמה. ועצה לזה היא קליעת השיער, דהינו שלא כדלעיל שצריך להלחם בעזות אלא כי עזות זו ממילא 
תתבטל וע"י בחי' קליעת השיער ממהרים את ביטולה. וכל זה רומז לבת הבוגרת בבית אמה שנעשית גדולה 

ת מבית אמה להנשא לבעלה, כי במוחין שלימים ואזי נעשה לה יצה"ר ללכת אחר שכלה, ואז מסרבת לצא
לא מבינה למה נצרכת לו, שהרי היא גדולה כמוהו וזה רומז לשאלת הלבנה א"א לשני מלכים בכתר אחד.  
ואזי אומר לה הקב"ה לכי מעטי עצמך, דהיינו שנכנס בה יצר ההתקשטות להיות מוצאת חן בעיני אחרים  

לבעלה מיד נעשה בה ואל אישך תשוקתך. שכל דהיינו הרגשת חסרון שצריך השלמה מבחוץ ועי"ז כשבאה  
זה בחי' שקלעו אביה ואמא את שערה קודם שהביאוה אל בעלה וממילא נתבטל הבינה יתירה הנ"ל. )אמנם  
נשאר בה בינה יתירה הטובה שבה שמתבטאת בהרגשת הלב שלפעמים מכוונת בזה לאמת יותר מבעלה  

 א נתנו לעגל וכיו"ב(כשהיא בגדלות מוחין, כדמצינו בנשים צדקניות של
באות ז' חוזר רבנו לעניין המבואר באות א' עניין הזהירות לקבל את הכבוד כראוי, שזה בחי' הולדת הנפש ע"י  
יראה. ומרחיב את המבואר באות ה' בעניין גידול הבת ע"י אימה ע"י אהבה דהיינו מדת החסד לאברהם.  

ת צדקה בפסוקי דזמרא בפסוק ואתה מושל בכל שם והן בחי' שתי ידים ועל כן נוהגים עפ"י האריז"ל לת
 רמוז החזרת המלוכה והכבוד להקב"ה ע"י שתי הידים ימין ושמאל יראה ואהבה.   

באות ח' מבאר שלפעמים יש עייפות אל הנפש ע"י שנתרחקה מאמה. נראה שרומז בזה לעניין שאמר לה הקב"ה 
דהיינו כשיוצאת הבת מבית אמה, לכי מעטי עצמך.  דהיינו שנתרחקה מהכבוד, אזי מתקיים בה   ללבנה 

 
מאמר הבא נקדים    להבין  - ביאור המתוק מדבש שם  דך קפא.  וישב   הר וז  -  כשזו"ן שלימים ולשניהם כתר אחד אזי היא מאירה כמוהו ואין יצה"ר  י 

המאור הגדול ואת המאור הקטן, אמרה ירח לפני הקב"ה רבונו של עולם   את מה שאחז"ל )במס' חולין דף ס ע"ב( על הפסוק ויעש אלהי"ם את שני המאורות הגדולים, וכתיב אח"כ 
  שני המלכות היתה מקבלת אורה מהבינה כמו הת"ת שוה בשוה והיו נקראים  ומעטי את עצמך, כי קודם מעוט הירח שהיא סוד    לכי שישתמשו בכתר אחד, אמר לה   מלכים   לשני אפשר 

עצמותם על ידי אור א"ס ב"ה המאיר בהם על ידי    מאורמאורות הגדולים לפי ששניהם היו מקבלים אורם מהבינה, ואז היתה מאירה מעצמה כמו כל הספירות שאינם מאירות אלא  
שניהם שפעם מהבינה בשוה, אז היה העולם מתנהג תמיד ברחמים ולא היה שום רע ויצר הרע בעולם    לקבל"ת להיותה שוה אליו  הבינה, ואילו היתה המלכות נקשרת תמיד עם הת

רע,  ואת הטוב ואת המות ואת ה החיים השרת, וממילא לא היה שכר ועונש, אבל מאחר שעיקר הבריאה היתה שתהיה בחירה כמ"ש ראה נתתי לפניך היום את    כמלאכיוהיו בני אדם  
והיצר הרע מתגדל ובני אדם לוחמים עמו ועי"ז הם מעלים את הירח במעשיהם למעלה   בהועי"ז יהיה שכר ועונש לכן מיעט את הירח שיהיה אורה רחוק ממאצילה והדין יהיה גובר 

 ומרבים את אורה.   

א  -הקדמת הזוהר דף ב. ד"ה ועל דא נאמר בראשית ברא    -מנהא לברתא רק לשעה קלה ומיד מסתלקים עיין   אמא אוזיפאת   יא ת    ְוִאּמָּ אֹוִזיפַּ
א   הָּ אנָּ א מָּ ּתָּ אלבתה שהיא המלכות,    הלואה משאלת לבתה את לבושיה, ור"ל שאימא משאלת את הנה"י שלה שהם הכלים של המוחין בדרך    ואימא ִלְברַּ יטָּ ִ ש ּ א    ְוקַּ הָּ ּוטָּ ִקיש ּ ּה ּבְ לַּ

רק לפי שעה כדי    בהמלכותאותה במוחין ונגדלת קומתה, ואחר כל זה היא מתייחדת עם בעלה, ולפי שהנה"י דאימא נכנסים    מקשטתל ידי זה  אותה בקשוטיה, ור"ל שע   ומקשטת 
 ישראל.    תפלותעל ידי המוחין ומיד מסתלקים, לכן הם בה רק בסוד הלואה, וכל זה נעשה בכל יום על ידי   להגדילה
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וללבנה אמר שתתחדש, דהיינו שנעשה בה ימי עליה וימי ירידה. ימי טהרה וימי טומאה. ומזה נעשה גם 
שמעצמה היא הולכת ומתרחקת מהקב"ה וצריכה חיזוק תמיד ומזה נגרם התרחקות ישראל מהצדיק. ומזה 

ן בתפילה. דהיינו שכחת הקב"ה והתרחקות ממנו. וצריך נעשה מה שלפעמים יש עייפות הנפש וקשה לכווי 
מים קרים על נפש עייפה. דהיינו דבורים מחיים את הנפש לשמוע מהצדיק בעצמו דייקא, על ידי שבאים 

 אליו ומכבדים אותו.  
ו מוהרנ"ת מסיים דבריו שכל הקטע הזה לא נכתב כראוי. עכ"פ נראה מדברי   –בד"ה ואזי כשמחיין את הנפש וכו'.  

כאן ובאות ח' שעיקר המכוון בכל התורה הזו היא לזכות לתפלה כראוי שזה נעשה ע"י נפש חדשה שמקבל 
תפלה  שהיא  תאמרנה  עצמותי  כל  בבחי'  היא  כראוי  תפלה  כי  התפילה,  כוונת  במדרגת  עולה  ידה  ועל 

ז ליחוד השם  היוצאת מכל קומת האדם מכל עצמותו ומכל עצם ואבר שבו, כולו מכוון אליו ית'. שזה רומ
בין קב"ה ושכינתיה דהיינו כשמתקיים הכתוב "ויביאה אל האדם" הנ"ל. ותפלה ויחוד הם בחי' אחת ממש,  
אלא שהיום בחורבן בית הדעת קשה למצוא דוגמא לזה אלא מהסט"א, בזיווג הגשמי שכיוון שאפילו חסיד  

ל כל עצמותי. וזהו שכתב רבינו שבחסידים וכו' כמבואר בספרים לכן תמיד ואפילו בחלום נעשה באופן ש
בתורה נ' שהתפילה ופגם הברית הם זה לעומת זה. וזהו מאמר אבא בנימין עיין תורה מו שתהא תפלתי  

 .\יבסמוכה למטתי, דהיינו שתפלתי תיהיה בכל עצמותי אחוז בכוונת היחוד עימו ית' כמו מטתי/ 
נו הולדת בכור שטבעו שנולד בקושי )בחי' לילה( שיהיה וזה בחי' וביום הבכורים. רמז להולדה, כי לשון בכור דהיי 

נעשה בקלות בבחי' יום. ובכור גם רומז לגידול הנפש בחי' צער גדול בנים, בבכור דייקא שעליו לומדים 
 לגדל בנים. וכו'...

 
 עד כאן ההקדמה 

 

 
אינה מדוייקת כי בזיווג מדובר בכל עצמותי בלא כוונת הלב )כמובא בתורה קו תנינא שטוב להרהר בתורה בשעת הזיווג(    הדוגמא הזו  יב

 ואילו בתפילה העיקר זה כוונת הלב. עכ"פ בבחי' משל אפשר ללמוד מהחיצוניות של הזיווג על פנימיות התפלה.
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 [א]   סזתורה 

. ויביאה אל האדם  וכו'ה' אלקים את הצלע אשר לקח    ויבן  \ב/ )בראשית ב'(

ע"ב( מה  לחוה    \ג/ )נדה  מלמד שקלעה  אמר  וחד  יתירה,  בינה  בה  שנתן  מלמד  אמר  חד 
מאי  בגמ' נחלקו  ו  .צלע אשההשבנה מ  , דהיינוהוא לשון בנין   "ויבן"ש  פשוטו של מקרא  : והביאה אל האדם

 , \ה/לפני שהביאה לאדם  \ד/היינו שקלע את שערהד  ,מלשון בניןפירש  והשני    ,לשון בינהירש  פד  אחתנא    ,ויבן""
נקרא שיער  שקליעת  צה.  בשבת  הגמ'  למדה  פליגי   .בנין  ומכאן  ולא  ומא"ח  דמא"ח  רבינו  לפי  וכפי   ,ונראה 

ות  נקו השערשי   , כדי לכן צריכה קליעת שיער  ,יתירה  ה בינהשדייקא בגלל שנתן ב  ,באות ו'שיתבאר בתורה  
  המוחין ולא יזיקו לה. תאת מותרו

על   ,מבעלה הניסור תונראה שהפסוק הזה רומז לכל המצב שעליו מדובר בתורה דהיינו בנין המלכות משע 
  .דלייחועד שהיא נעשית גדולה ומוכנה  ,מנת לבוא ליחוד

ובאות ה' יתבאר שזה נעשה   דויחליהמגדלים את הנוקבא להכינה  \ו/ מז לאבא ואמארו  "ויבן ה' אלקים"ותיבות  
נעשה  ואזי  ע"י צדקה. וכשנעשית גדולה בקומה שווה לו ע"י ה' חסדים שמקבלת מאמה אזי יש לה בינה יתירה  

 
   מוהר"ן אותיות קיח קנג קנח קס קסב קסג בימים ו' ז'( שנת תקסז בעיר זאסלאב יום אחרי פטירת אשתו של רבינו )חי"מ( המאורעות שנסמכו לאמירת תורה זו ונכללו בה ברמז עיין חיי  השבועות )שחלבחג מרה ו נאז תורה   א
וַ   בראשית פרק ב   ב ָהָאָדם  ַעל  ָמה  ְרד ֵּ ַ ת  ֱאלִֹהים  ְיהָֹוה  ל  ֵּ פ  ַוי ַ ש ָ )כא(  ב ָ ֹר  ְסג  ַוי ִ ְלעָֹתיו  ִמצ ַ ַאַחת  ח  ק ַ ַוי ִ ן  ָ יש  ה:י ִ נ ָ ֶּ ְחת  ַ ת  ת    ר  אֶּ ֱאלִֹהים  ְיהָֹוה  ן  בֶּ ַוי ִ )כב( 

ל ָהָאָדם:  ָה אֶּ ה ַוְיִבאֶּ ָ ר ָלַקח ִמן ָהָאָדם ְלִאש   ֶּ ָלע ֲאש   ַהצ ֵּ

ויבן    י רש"  רחב   -)כב(  שהוא  חטים  של  כאוצר  הולד  לקבל  מלמעלה  וקצרה  מלמטה  רחבה  יכביד    כבנין  שלא  מלמעלה  וקצר  מלמטה 
 את הצלע. לאשה. להיות אשה כמו )שופטים ח( ויעש אותו גדעון לאפוד להיות אפוד:   -ויבן           משאו על קירותיו: 

ויום א' נדריה נבדקין בת שתים עשרה   : דף מה   נדה   ג ויום א'    משנה בת אחת עשרה שנה  ובודקין כל שתים עשרה בן    נדריה קיימין שנה 
ע  ב שתים  נבדקין  נדריו  ויום אחד  שנה  עשרה שרה  שלש  כל  ובודקין  קיימין  נדריו  ויום אחד  שנה  י"ג  גמרא ן  רבי    -..  דברי  אלו  רבנן  תנו 
הוא   וכו'..... ברוך  שנתן הקדוש  ה' ]אלהים[ את הצלע מלמד  ויבן  ב   א"ר חסדא מאי טעמא דרבי דכתיב  יתירה  יותר מבא בינה  יש  אשה 

ל  לכדריש  ליה  מבעי  ההוא  מ ואידך  בן  ר"ש  משום  לקיש  ריש  דאמר  לאשה  קיש  האדם  מן  לקח  אשר  הצלע  את  ]אלהים[  ה'  ויבן  נסיא 
 .ויביאה אל האדם מלמד שקלעה הקדוש ברוך הוא לחוה והביאה אצל אדם הראשון שכן בכרכי הים קורין לקלעיתא בנייתא 

נה אמר רבי  אלא למאן דאמר זנב מאי ויסגר בשר תחתפרצוף היינו דכתיב ויסגור בשר תחתנה  אן דאמר  בשלמא למ     .א ס דף    ברכות ועיין  
ירמיה ואיתימא רב זביד ואיתימא רב נחמן בר יצחק לא נצרכה אלא למקום חתך בשלמא למאן דאמר זנב היינו דכתיב ויבן אלא למאן  

ויבן לכדרבי שמעון בן מנס  ד שקלעה הקדוש ברוך  א מאי דכתיב ויבן ה' את הצלע מלמ מעון בן מנסי א דדרש רבי שי דאמר פרצוף מאי 

והב  לחוה  שכן  הוא  הראשון  לאדם  בנייתא יאה  קורין לקליעתא  הים  תנא    בכרכי  במתניתא  לה  ואמרי  חסדא  רב  אמר  ויבן  אחר  דבר 
מלמ  ורחב  מלמעלה  קצר  זה  אוצר  מה  אוצר  כבנין  לחוה  הוא  ברוך  הקדוש  שבנאה  א ט מלמד  לקבל  כדי  אף  ה  הפירות  קצרה  ת  אשה 

 .לקבל את הולד ויביאה אל האדם   מלמעלה ורחבה מלמטה כדי 

ויבן ה' אלהים את הצלע מלמד שקילעה    .  דף צה   שבת  בן מנסיא  רבי שמעון  בנין בכך אין כדדרש  בונה וכי דרך  ופוקסת משום  גודלת 
   קלעיתא בניתא ל הקדוש ברוך הוא לחוה והביאה אצל אדם שכן בכרכי הים קורין  

)פרש"י קליעת שיער(  נסיא ויבן ה' אלהים את הצלע מלמד שקילעה  מנסיא דדריש רבי שמעון בן מ מאי ויבן לכדרבי שמעון בן    .  דף יח   ירוביןע 

הקדוש ברוך הוא לחוה והביאה לאדם הראשון שכן בכרכי הים קורין לקלעיתא בנייתא דבר אחר ויבן ה' אלהים אמר רב חסדא ואמרי  
 קדוש ברוך הוא לחוה כבניין מלמד שבנאה ה במתניתא תנא    לה 

גויים    בואר המ   לפי  ד של  לשון  ונקטה  שער  לקליעת  התכוונה  שהתורה  דמשמע  צ"ע  בנייתה  לקליעתא  קוראים  הים  בכרכי  שכן  בגמ' 
ון שיש  לכן נקטה לש  ןבכרכי הים וצ"ע מדוע לא כתבה בפירוש ואפשר כיון שרצתה התורה שיהיה במשמעות הלשון גם קליעה וגם בניי

 י המשמעויות.  בו שת

רכי הים" דייקא רומז לעניין הקליעה שכרוך השיער ביחד לינק מותרות ים החכמה והיא לשון גויים דייקא  לשון "כ   מה שנקט   אולי אפ"ל 
 שהם השונאים היונקים.

'  א ו-מלכים עיין  ים למרחוק, ו ליכים בה אבנ שא כה( כף הקלע שהיא רצועת עור שמ -צ"ע כי עיין לקמן סוף אות ו' )שמואל   לשון קליעה 
 שהוא לשון ציור. ובחומש כ"פ קלעי החצר וצ"ע הקשר ביניהם.ע  לה( ָקלַ כט לב  ) 
שקלע שערה לקשטה כדי שתמצא חן בעיני בעלה וצ"ע הרי משנשאת מכסה שערה לגמרי. וכן פשוט שה"ויבן" הוא    משמע לכאורה   ה 

ו' שכל הקליעה היא רק כ קשטה.  וכן  לאמה צורך ל   ואח"כ כבר אין  , רק עד שמובאת אל בעלה  ניקה שמונעת  י די לבטל ה משמע באות 
 את היחוד. ומשמע לפ"ז שכשמוכנה ליחוד כבר אין לה בינה יתירה. ועי"ש בהקדמה לאות ו'.   

שכל והתירוץ   במהלכי  להלך  שמנסה  היא  יתירה  הבינה  ובתחילה  ליבא,  בינה  האוייב   , כי  של  היניקה  כשמכ   ,וזו  יניקתו ל אבל  אזי    ,ה 
ולא במהלכי שכל. וכידוע שבהרגשת הלב האשה    , יתירה תתבטא בהרגשת הלב נכונה ינה  שהב   , מעמיד את הנוק' על תכונתה העיקרית

הלב  ממהלכי  גדולה  מעלה  שהם  אע"פ  שכל  מהלכי  כי  האיש  על  וחסרון    ,עולה  מעלה  יש  מהם  אחד  בכל  כי  לגמרי  הכוונה  אין  אבל 
שאפ  הוא  שכל  במהלכי  בח שהחסרון  לאשריפו ר  לעשות  שא"א  מה  האדם  את  להטעות  השכל  של  ת  הזה  למהלך  כלל  נכנסת  שלא  ה 

ואילו היתה מסתכלת בשכל של  השכל כדמצי  ונוחה לפתוי כשבאים אליה במהלכי התפעלות הלב.  נו בעגל. מאידך אשה דעתה קלה 
 הדבר לא היתה מתפתה.

לה סק לאתריך לאתחברא  רשת וילך דף רפ"ו ע"א וז"ל, עלי באר ענו  הר פ בזו   ר וכמו שנתבא   -]שער האורות זו"ן[    -  אוצרות חיים   עיין   ו
חפ  באר  וכו'  הזה  בבעליך  הבאר  חפירת  ענין  הנה  כי  הענין  ופי'  וכו'.  אבהן  אלין  העם  נדיבי  כרוה  לעילא  או"א  לה  דאולידו  שרים  רוה 

הצלע ויבאה אל האדם, דא או"א שגדלוה    ם אתאלהי   לעשות לה בית רחם נעשה ע"י השרים שהם או"א בסוד ]בראשית ב' כ"ב[ ויבן ה' 
ר ע"י כן נעשה הפה הראשון שלה בחינת היסוד שבה כנזכר, וז"ש באר חפרוה שרים  לוה שוה בשוה בכל קומת ז"א פנים בפנים אשוהע 

בחינת   היא  נדיבי העם  ואח"כ כרוה  בלבד,  חפירת המקום ההוא  רק בחינת  ואמנם הם לא עשו  בהתינתנ אילין אינון או"א,  המ"ן אלו    ם 
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  להכניעו ע"י קליעת שיער.  וצריך  ,\ז/דהיינו בחי' עזות ואנא אמלוך  וכו',  לשני מלכים  פשראי  בה יצה"ר בחי' א
 כי אז ע"י האכילה נעשה יחוד קב"ה ושכינתיה פב"פ.  ,לכולאאזי מותר  דלייחווכשהיא מוכנה 

להמליך  וכה  זעד ש  ,ע"י הכנעת העזות פנים שבו  ,על עצמו  כל זה רומז לתיקון כח המלכת הש"י של האדםו
יחוד   אכילתו היאאז  ש  ,השלם  דהייחושהוא    ,ית'  עמולהיות פנים בפנים  וזוכה    ,את הש"י על עצמו בשלימות 

 סח הדעת כלל.י ה י בל  ובדביקות שלימה.בכח כל קומתו ועצמותיו  ,לתו היא בשלימותפי ות ,קב"ה ושכינתיה

 

 אאות 
וזה ע"י שיקבל  ,גהאזי רוצים להעלות אותו מדר ,כשאדם השלים איזה מדרגהשנראה כוונת רבינו כאן לומר 

גה חדשה רי מדוכיון שכלפי כל , מוחין חדשים וכוחות וסיעתא דשמיא לשוב, דהיינו נפש חדשה מלמעלה
הוא עדיין מאד בקטנות שהרי רק   ,כי כלפי האמת של מדריגה זו ,היצה"ר מחדש כמבואר בתורה כה רור מתע

בלה מי שאינו קשהוא כמו אם השומרת על הבת שלא י  ,עכשיו עלה לשם, לכן באה הנפש מלובשת בכבוד
 אזי ראוי הוא לנפש חדשה.  ,י כולו רק להש"שאם יקבל את הכבוד כראוי להחזירו  ,ראוי, ובזה הוא נבחן 

להתפלל הרבה שלא תסתלק ו מאד, וצריך להיות זהיר בה ולשמרה מאד  \ט/ היא יקרה  חהנפש 

נפש   כשמקבל  דקדושה(  בפרט  לקמן   חדשה)חיות  איזה  כמבואר  כשבא  מאד,  ליזהר  צריכין  ע"כ   .
 דוכבשלא ישתמש ב( ואות ז'   להתחזק ביראת שמים ואהבת ה' )כפי שיתבאר לקמן   \יא/חדש לאדם  \י/ כבוד

יג  כבוד  )לק"ע  והנאתו  כבוד    .\יב(/לצרכו  מלמעלהדהיינו  מינוי    ,\יג/שזוכה  באיזה  אותו  ממנים  חבריו  שעי"ז 

דהיינו שהכבוד שמגיע לאדם אינו   [יד]  . כי הכבוד הוא אם כל חיזהר שיהיה כבוד אלקיםי , להעליהם

דהיינו שהנפש שרשה בכבוד וכן   \טו/, והוא שורש כל הנפשותטבעי אלא הארה מבינה עילאה שמאיר בו
הזקן ששכח תלמודו   נפש  כדי שתאיר  כן  לז שעל  בתורה  ועי מצינו  לכבדו  נפשו  נ  "זצריך  ותורתו אל משכת 

, היא או שמסתלק למדרגה עליונה ממנו  כשהאדם נפטר  . וכשהנפש מסתלקתהכבוד הזה ומתגלה לחוץ

 
יק  זה  ענין  ההוא אשר  הבאר  ב בתוך  בה  אלו  המ"ן  נתינת  בחינת  והנה  כריה,  ב'  רא  שהם  אימא  של  והגבורה  החסד  ע"י  היה  שלה  יסוד 

הידים שלה שבהם ה' אצבעות שהם סוד ה' גבורות מנצפ"ך הכפולות אשר אלו ירדו למטה ונעשו בחינת מ"ן ביסוד של נוק' דזעיר, וז"ס  
 עה וד' הידות וכו', כ"ד[ והיה בתבואות הארץ ונתתם חמישית לפר מ"ז  שית  א פ' ]בר 

תה במדרגת הצדק התגברה העזות מחוסר מוחין דהיינו הסתרת האמת וכאן מדובר בתחילת גדלותה שנעשית צדקה  ו נ"ל שבהי   החילוק   ז
מ  היא  העזות  נ"ל ה ואזי  לעזות  גורמת  יתירה  שבינה  וטעם  מוחין.  מחסרון  ולא  יתירה  בתו    ארלב   בינה  המלמד  כל  בסוטה  הגמרא  עפ"י 

 מקלקלים את מעלת הרגשת הלב. ועיין באות ו' האריכות בזה.  מלמדה תפלות, כי מהותה הוא הלב ומהלכי שכל   תורה כאילו 
 בתקפא ש מנוקד שמאלי וימיני והפ' עם דגש   ח

 . ר ק יקר תרגום של כבוד רמז שהנפש באה מלובשת בכבוד דהיינו שבאה בלבוש י   -  יקרה   ט

יקרה  לשמור  -  כיון שהיא  שצריך  משמע  דהכא  כ   צ"ע  יקרה  שהיא  כיון  הנפש  אם  את  וצ"ע  הסתלקות  גם בשביל  לבוא  יכול  הכבוד  י 
הכוונה להסתלקות ממש הרי אפילו אם היא לא יקרה צריך להיזהר. ועוד צ"ע אם הגיע זמנו אזי אדרבה הוא זכות שמסתלק אל הכבוד  

לוקחו לעצמו יכול שיעורר  ינו כל כך מהכבוד שאם  ונראה שעל זה מזהיר רב   ך יפטר קודם זמנו.  אי ו  נכמבואר בלק"ה ואם לא הגיע זמ 
 עליו דינים כל כך עד שיסתלק עי"ז.

פשוט שמדובר בכבוד מלכים דהיינו איזה מינוי מבני אדם כי כבוד אלקים מבואר בתורה ו' שמקבל מי שכבר נתברר שלא יפגום    נראה  י
וכ בו כ   ימאידך צ"ע כ   בו. או הכי היה  אן מדובר בכבוד שבא בלא שירדוף אחריו דאי ל ד מלכים מבואר שם שמקבל הרודף אחר הכבוד 

 צריך להזהיר אותו לברוח מהכבוד ולא שיזהר בו אחר שכבר בא.
המבואר   יא שצריך    לפי  או  ית'  ה'  כבוד  בו  שמתגלה  מקום  או  זמן  כל  אלא  פרטי  לאדם  דווקא  לאו  משמע  ג'  חובל  וגל  מסו  א בלק"ה 

 .  להתגלות כבוד ה', שם צריך זהירות יתירה 
לו הכבוד בשביל הסתלקות  אות  ערך כבוד    -קוטי עצות  יל   יב יג. כשבא איזהו כבוד חדש להאדם צריך להתירא מאד, כי לפעמים בא 

נפשו, חס ושלום. על כן צריך לזהר לקבל הכבוד בקדושה גדולה בשביל השם יתברך לבד, ולבלי להשתמש עם הכבוד לצרכו ולהנאת  
ח  הכבוד,  לו  יזיק  שלא  כדי  כלל,  וצריכין  עצמו  מאד.  לשמרה  בה  לזהר  וצריכין  מאד  יקרה  הנפש  כי  נפשו.  את  יקח  שלא  ושלום,  ס 

להתפלל הרבה לשם יתברך, שלא יזיק לו הכבוד שלא תסתלק נפשו על ידי זה, חס ושלום. כי הכבוד הוא שרש כל הנפשות, וכשהנפש  
 מסתלקת היא מסתלקת לתוך הכבוד שהוא שרשה )סז. א(:

כ ָ אות    תורה נוגם  וראה   ְוָצִריְך  ִחינוֹ ]ב[  ב ְ ה  ְהיֶּ ת ִ ֹא  ל  ֶּ ש  ֹו.  ו ְלָצְרכ  ַלֲהָנָאתֹו  לֹו  ש   י ֵּ ֶּ ש  ְלכו ת  ַ ַהמ  ִחינֹות  ב ְ ִעם  ש   ֵּ מ  ַ ת  ְ ְלִהש  ִלְבִלי  ָחד,  אֶּ ְלכו ת  ל  ַ ַהמ  ת 
ְבִחיַנת )קֹ  ן חֹוִרין. ב ִ ְבִחיַנת ב ֶּ ְלכו ת ב ִ ַ ִחיַנת ַהמ  ה ב ְ ְהיֶּ ת ִ ֶּ ֲאָותֹו, ַרק ש  ַ ת  ֹאת  ד ְלַמל  בֶּ עֶּ ְצלֹו כ ְ ְלכו ת  אֶּ ַ ַהמ  ֶּ ן חֹוִרין", ש  ְך ב ֶּ ֵּ ְלכ  ַ מ  ֶּ ץ ש  רֶּ יְך אֶּ רֵּ ְ ת י(: "ַאש  לֶּ הֶּ

ֹו ְלֲהָנָאְתָך: ש  ב  ֵּ מ  ַ ת  ְ ן חֹוִרין, ִלְבִלי ְלִהש  ְצְלָך ב ֶּ ה אֶּ  ִיְהיֶּ
הרגשתם    דפשיטא   יג מצד  נגרם  שזה  ונ"ל  לו,  שנותנים  מכובד  מינוי  לאיזה  אותו לשעה, אלא  שמכבדים  שבח  איזה  לכל  הכוונה  שאין 

"פ שבתורה  אע ו   .שהוא למעלה מהם. וכן רואים בחוש שבכל חברה שיש כאלה שכולם מתבטלים אליהם ושואלים בעצתם יותר מאחרים 
ים בחוש שיש בני אדם מורמים מעם, מטבעם, בלא  מדרגה עצומה, צ"ל שיש בזה בחינות כמו שרוא   ו' נתבאר עניין הכבוד אלקים שהיא 

 שרודפים אחר הכבוד, וזה כי מצד נפשם שיש בה איזה מעלה יותר מאחרים.
 ם לבינה תקרא.רך דרך אות ב' ושם ערך חוה וכן ידוע כמ"ש אע  קבעאם כל חי היינו בינה עיין חסד לאברהם מעין ד' נהר ה', וקהלת י  יד

תורה סה הנפש היא בת השכל ובתורה לה השכל היא הנשמה ונשמה ידוע שהיא בבינה. ובינה כשמאיר בה החכמה היא    עיין לעיל   טו
    בחי' כבוד.
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דהיינו מזלו שהוא לאה  י שורש הנפש בכבוד שהיא בינה ע   [יח]  יזרשה ושהוא ש  \טז/ מסתלקת אל הכבוד

הנשמות  מחצב  עילאה  בבינה  נשמתו  בבחי'  מקום  נ} ,  ה'    \יט/ {חישעי'  שהסתלקות   ךספיאכבוד 
 :   כי שם שורשם כנ"ל \כ/ ואסיפת הנפשות הם לתוך הכבוד 

ולהשמר ליזהר  צריך  לאדם,  חדש  כבוד  כשבא  לו    \כא/וע"כ  יזיק  שלא  בתפילה  להרבות  וצריך 

, כדי שתסתלק הנפש אל \כב/ , כי אולי בא הכבוד ח"ו בשביל הסתלקות( לק"ע כבוד יג)  הכבוד
כנ שורשה  כי   "להכבוד, שהיא  אם  א  הכוונה  הכיקח  לצרכו  בת  בו  ישתמש  או  בו  ויתגאה  לעצמו  וד 

ואפשר שרק בחי' נפש תסתלק ממנו כמו שאמרו   \כג/והנאתו אזי גורם לעיין בדינו ואפשר שיתחייב מיתה עי"ז

 : חכמתו מסתלקת ממנו אה אם חכם הואגחז"ל כל המת

 
   ם.נ כשאדם נפטר אזי אם זוכה חוזרת נפשו לכבוד ה'. ולא לכף הקלע או לגה   דהיינו  טז

ב ְ ִעק ַ -אות ב'    'חובל בחברו הלכה ג  עיין לק"ה ֱאָמר  ר  ַהנ ֶּ ָך  ַיַאְספֶּ בֹוד ה'  ָך כ ְ ִצְדקֶּ יָך  ְלָפנֶּ ְוָהַלְך  ִחיַנת  ב ְ בֹוד,  ַהכ ָ ִחיַנת  ב ְ א הו א  ַהב ָ ִחיַנת ָהעֹוָלם 
ִנְס  ַהז ֹוִכין  יִקים  ד ִ ַהצ ַ ֶּ ש  ָתן  קו  ל ְ ַ ִהְסת  ְלַאַחר  יִקים  ד ִ ַהצ ַ ֹות  ַנְפש  ַ ַעל  בֹוד  ל ְ ת  ַהכ ָ ְלתֹוְך  ִמיָתָתם  ת  עֵּ ב ְ ְוַעלִקים  ש   פֶּ ַהנ ֶּ ש   ֹרֶּ ְוש  ְלבו ש   הו א  ֶּ זֹוִכין    ש  זֶּה  י  ְידֵּ

ֹו   ַנְפש  ְכָלל  נ ִ ֶּ ש  י  ְידֵּ ַעל  ִאם  י  כ ִ א  ַהב ָ עֹוָלם  י  ְלַחי ֵּ ָלבֹוא  ר  ָ ְפש  אֶּ ִאי  י  כ ִ ז ֹוִכין,  ֶּ ש   ְלַמה  א  ַהב ָ עֹוָלם  בוֹ ב ָ כ ְ ִחיַנת  ב ְ תֹוְך  מֹות  '  ה   ד ב ְ ְ ִנש  ֱאָסִפין  נֶּ ם  ָ ש  ל ְ ֶּ ש 
י  ד ִ ָך כ ַ ַהצ ַ בֹוד ה' ַיַאְספֶּ ְבִחיַנת כ ְ ב ִ ְידֵּ ִקים  ת ַעל  קֶּ ֶּ ל  ַ ִנְסת  ש   פֶּ ַהנ ֶּ ֶּ ש  ינֹו טֹוב כ ְ ָהִעְנָין אֵּ ז ֶּה  ֶּ ֱאַמר ש  נֶּ "ל  ַהנ ַ ֹוָרה  ַהת  ב ְ ֶּ י ש  ִ פ  י ַאף ַעל  "ל )כ ִ ָנתֹו  נ ַ ו ָ ַ בֹוד כ  ַהכ ָ י 

 ְ ִריִכין ִלש  צ ְ ֶּ ֹא ת ִ אֶּ   ר מֹ ש  ל  ֶּ בֹוד ש  א ַהכ ָ ב ָ ֶּ ש  ה  ַחס  ת ַעְצמֹו כ ְ ָ לֹא ִעת  ש  ב ְ פֶּ ק ַהנ ֶּ ֵּ ל  ַ אי ִהיא טֹוָבה  ְסת  ַוד ַ ת ָהָאָדם ָלמו ת ב ְ ֻקד ַ ְ ת פ  א עֵּ ב ָ ֶּ ש  לֹום, ֲאָבל כ ְ ָ ְוש 
ב ִ  בֹוד  ַהכ ָ ְלתֹוְך  ֹו  ַנְפש  ק  ֵּ ל  ַ ְסת  ת ִ ֶּ ש  ה  ז ֹוכֶּ ֶּ ש  כ ְ ְלָהָאָדם  דֹוָלה  ג ְ ה  ְזִכי ָ אֱ חִ בְ ו  נֶּ ז ֶּה  ֶּ ש  ָך,  ַיַאְספֶּ ה'  בֹוד  כ ְ ד ִ יַנת  ַהצ ַ ֹות  ַנְפש  קו ת  ל ְ ַ ִהְסת  ַעל  י  ַמר  רֵּ ְ ַאש  יִקים, 

ם(  י זֶּה סֹוד ֲחל   .... ....ָלהֶּ ַע, כ ִ דו  י ָ ַ ָך כ  בֹוד ה' ַיַאְספֶּ ִחיַנת כ ְ י ב ְ י ִאם ַעל ְידֵּ א כ ִ ֹות ָלעֹוָלם ַהב ָ ר ִלְזכ  ָ ְפש  י ִאי אֶּ ַרב ָ כ ִ ֹו    ןנָ ו ָקא ד ְ ב  ֶּ בֹוד ש  ִחיַנת ַהכ ָ הו א ב ְ ֶּ ש 
ֹנַעם ה'  ִמְת  ש  ַלֲחזֹות ב ְ פֶּ ת ַהנ ֶּ ֶּ ש  '.ַלב ֶּ  ְוכו 

 שרשה   -מתרצו    יז
שההסתלקות היא  סו אות א'  ירות בהולדת הנפש מהכבוד, ועיין לעיל תורה  זהך  י יין לקמן אות ז' שצרעיין לק"ה חובל בחברו ג' ב' שהכוונה בטרם עת אבל בהגיע זמנו היא זכות גדול כי הוא חלוקא דרבנן בו מתלבשת הנפש לחזות בנעם וכו', וע  יח

 כינה. ע"י הרוח דלעילא ועיין לק"ה הכשר כלים ד' מט שלפעמים מסתלק על ידה כיון שלא מוציא מכח אל הפועל ועיין תורה רס שההסתלקות היא אל הש

ָך ַוֲאֻרכָ   ישעיה פרק נח  יט ַחר אֹורֶּ ַ ש   ַקע כ ַ יָך צִ )ח( ָאז ִיב ָ ָרה ִתְצָמח ְוָהַלְך ְלָפנֶּ ָך: ְתָך ְמהֵּ בֹוד ְיהָֹוה ַיַאְספֶּ ָך כ ְ  ְדקֶּ

 וכבוד ה' יאספך אל המקום אשר שם גנוזות נפשות הצדיקים:   ,הצדקה שעשית תלך לפניך להוליכך אל הג"ע   -והלך      -  מצודות דוד 
סתלק על  לים ד' מט )עפ"י תורה סו( שלפעמים מ "ה הכשר כ ועיין לק   א אות א' שההסתלקות היא ע"י הרוח דלעיל   עיין לעיל תורה סו  כ

לעשות כלים לקבל הארת האמת שקיבל מרוח דלעילא ואולי כאן הכוונה להוציא לפועל  הפועל דהיינו  ידה כיון שלא מוציא מכח אל  
)ועיין תורה רס שההסתלקות   את כוונת הבריאה לכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו דהיינו להחזיר את כל הכבוד הבא אליו אל הש"י 

   היא אל השכינה( ועיין לק"ה חובל ג' ב' ולקמן.
ז' שע"י יראה מולידים את הנפש מהכבוד בלא קישוי לידה עוד בגודל הסכנה שבכבוד    ושמירה הן ע"י  זהירות   כא יראה ועיין לקמן אות 

 עיין תורה קלא 
ולפ"ז מבואר שתלוי    , וכמבואר בתורה קלא   , ומשמע שהוא סכנה   , מבאר מוהרנ"ת שהזהירות בכבוד הוא לקבלו כראוי   צ"ע שבלק"ע   כב

אם הכבוד בא להסתלקות או להוסיף לו    , ו כאן משמע שתלוי לשם מה בא הכבוד מלכתחילה ואיל   , באדם בעצמו כיצד יקבל את הכבוד 
 נפש.

רומז אלא    ואולי  מהעולם  לפטירה  הכוונה  ואין  קיבל  שכבר  נפש  לאבד  שאפשר  הכוונה  והסתלקות  קיבל  שכבר  הנפש  על  לזהירות 
ר על הזהרתו על שמירת הנפש ושם מפורש כוונתו לנפש  כמחז"ל כל המתגאה אם חכם הוא חכמתו מסתלקת. ועיין לקמן אות ז' שם חוז 

הנפש   הסתלקות  שם  כמו  ולא  האדם  הסתלקות  על  שמדובר  משמע  הלשון  שכאן  כאמור  וצ"ע  בכבוד.  מלובשת  אליו  שבאה  החדשה 
 קצת. לכן או שהן שתי הזהרות או שגם כאן כוונתו לנפש החדשה.  

אז אדרבה טובה גדולה וזכות כשמסתלקת אל שרשה בכבוד הש"י כמבואר בלק"ה    בזה כי אין הכוונה שכבר הגיע זמנו כי   צ"ע הכוונה 
ואולי כדאיתא בגמ'   זוכה שהיא נאספת אל כבוד הש"י.  זמנו וגם לא נזהר לשמור נפשו איך  ב'. אבל מאידך צ"ע אם לא הגיע  ג'  חובל 

   בשם רב שדרובא דעלמא נפטרים מעין הרע.

ַהכ ָ   ְוזֶּה  -שלוח הקן הלכה א    עיין לק"ה ֲאַזי  בֹוד  ַהכ ָ ַאַחר  ְך  ָ ְוִנְמש  ף  רֹודֵּ ֶּ ש  כ ְ י  כ ִ ו ,  נ  ֶּ ִממ  ַח  ֹורֵּ ב  בֹוד  ַהכ ָ בֹוד  ַהכ ָ ַאַחר  ף  ָהרֹודֵּ ל  כ ָ ִחיַנת  ַח  ב ְ ֹורֵּ ב  בֹוד 
ַוֲאזַ  בֹוד  ַהכ ָ ַאַחר  ְך  ָ ִנְמש  ֹו  ל  ֶּ ש  ש   פֶּ ְוַהנ ֶּ ַהִחי ו ת  י  כ ִ ק  ֵּ ל  ַ ְלִהְסת  יו ַכל  זֶּה  י  ְידֵּ ְוַעל  ו   נ  ֶּ ר  ִממ  הֵּ ִלז ָ ָצִריְך  ן  ֵּ כ  ְוַעל  "ל.  נ ַ ַ כ  ק  ֵּ ל  ַ ִנְסת  זֶּה  י  ְידֵּ ְוַעל  ַח,  ֹורֵּ ב  בֹוד  ַהכ ָ י 

זֶּ  י  ְידֵּ ַעל  ק  ֵּ ל  ַ ִיְסת  ן  ֶּ פ  בֹוד  ַהכ ָ ַאַחר  ף  רֹודֵּ ה  ִיְהיֶּ ֹא  ל  ֶּ ש  ַהְינו   ד ְ "ל,  נ ַ ַ כ  ָחָדש   בֹוד  כ ָ לֹו  א  ב ָ ֶּ ש  כ ְ בוֹ ְמֹאד  ַהכ ָ ִמן  ִלְברַֹח  ָצִריְך  ַרק  "ל  נ ַ ַ כ  ְכבֹוד  ה  ב ִ ט  ו ְלַמעֵּ ד 
י ַעְצמֹו ָצִריְך ִלְברַֹח, כ ִ בֹוד ב ְ בֹוד, ֲאָבל ִמן ַהכ ָ ַהכ ָ ש  ב ְ ש  ַהְמֻלב ָ פֶּ ל ְלהֹוִציא ַהנ ֶּ ֵּ כ  ַ "ל:   ַעְצמֹו ַרק ְלִהְסת  נ ַ ַ קו ת כ  ל ְ ַ ִביל ִהְסת  ְ ש  א ב ִ  או ַלי ב ָ

י'    עיין לק"ה   כג ג'  בחבירו  הרודף אחר   –חובל  שרשע  שנמצא  מדרגת    שמתקשה  שזה  ית'  בכבודו  התכללות  ע"י  להסתלק  יזכה  הכבוד 
מניחי  עי"ש.  ן אותו להכנס שם אלא עד שיתקן מעשצדיקים ומתרץ שאינו אלא לשעה קלה אבל אין  כי בשעת ההסתלקות    -וז"ל    –יו 

ידי כב  וזכיה רבה להאדם כשזוכה להסתלק על  זמן פקדתו של האדם להסתלק אז הוא טובה גדולה  ה'. כי מה שנאמר  בעת שמגיע  וד 
למעלה שצריכין לשמר עצמו שלא לפגם בהכבוד כדי שלא יסתלק על ידי הכבוד וכו' זהו שלא יגרם להסתלק חס ושלום, קדם זמנו על  
בזמן פקדת האדם הוא טובה גדולה כנ"ל, ואדרבא, מי שפוגם בהכבוד וגורם שהכבוד מוציאו מן העולם   ידי שפגם בהכבוד כנ"ל. אבל 

הוא אינו זוכה להיות נאסף ונכלל בכבוד ה', כי כל הרודף אחר הכבוד הכבוד בורח ממנו, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה.    קדם זמנו
כי זה שפוגם בהכבוד על ידי שרודף אחר הכבוד או על ידי שאר פגמים הפוגמים בכבוד ה' עד שגורם שהכבוד בא לו לרעה להוציאו מן  

הוא נסתלק על ידי הכבוד מחמת שהנפש נמשכת אחר הכבוד כנ"ל, הוא רק לפי שעה, כי אף על פי דאיהו  העולם כנ"ל, אזי אף על פי ש
ולכלל   פי כן אין מניחין אותו לכנס  לא חזי מזלה חזי. ומחמת שהכבוד בא עליו שלא לטובה גורמת לקח נפשו חס ושלום, אבל אף על 

אין  כי  שקלקל  מה  שיתקן  עד  בו  שפגם  מאחר  ה'  כבוד  הצדיקים    בתוך  כי אם  בתכלית  בשלמות  דקדשה  הכבוד  בתוך  לכלל  שיזכה  מי 
האמתיים השומרים את הברית ובורחים מן הכבוד ומבטלים כל התאות וממעטים כבוד עצמן ומרבין בכבוד המקום, כמו שכתוב )תהלים  

כמו שכתוב, וכבוד ה' מלא את הבית, שהוא הר  כד(, מי יעלה בהר ה' ומי יקום במקום קדשו וכו'. הר ה' ומקום קדשו הוא בחינת כבוד ה',  
 ה' וכנ"ל שאי אפשר לכלל שם בתכלית השלמות כי אם הצדיקים אמתיים בחינת נקי כפים ובר לבב וכו'.



 והר"ן מ             תורה סז                             ליקוטי                                           4פד: 

ע"פ הרוב וע"כ  מ  \כד/ אך מדה טובה מרובה,  ממש  שמיתה  אחת כיון  פעם  שזכו   בדל  ,תים  מיחידים 

דהיינו שמלמעלה הכוונה לטובה להוסיף לו נפש דהיינו   \כה/ בא הכבוד לטובה  לכן עפ"י רוב  ,ות קליני ולמ

דהיינו    . דהיינו כשבא נפש חדשהה"ש אבל עדיין זה תלוי בו איך יקבל את הנפשושכל ודעת וחיות בעב

מדרגה שמעליו )כמבואר בתורה סו ל קותלהסתל שהכוונהנראה  \כז/ אל האדם  \כו/שכל והשגה חדשה בו ית'
תוספת מוחין דהיינו הארת אמת מבינה וצריך והיינו (  לן ע"י הרוח דלעילא ו שיש כמה בחי' הסתלקות וכ אות א'

,  או תוספת ממון   \כח/, ויכול להתבטא גם בתוספת חיותשיתבטא בכוונה יתירה בתפילהמכח לפועל עד    להוציא
, שהיא אם כל חי  ד בחי' לבוש דהינו מה מתגלה כלפי חוץכבוכי    שת בהכבוד אזי היא באה מלוב

כנ"ל. וע"כ כשבא כבוד חדש לאדם, ע"פ רוב הוא לטובה, דהיינו שבא נפש חדשה לאדם  
  יאבד את הנפש יעורר דין על עצמו וזהר לקבל את הכבוד כראוי שלא  י וצריך לשמרה ולה  ע"י זה הכבוד

מיתה/  דהיינו  חל  \כטכולה  שיפאו  דהיינו  בבח מהשול  קה  המ גתו  ממנותי'  מסתלקת  חכמתו  והכלל  גאה   .
וכל דבר טבעו להמשך לשרשו ע"כ בהתגלות הכבוד נמשכת נפשו אליו,   שהכבוד הוא שורש הנפשות

למעלה למקורה  נפשו  שתסתלק  או  חדש  לשכל  שיזכה  ע"י  שמעליו  למדרגה  שיסתלק  או  וע"כ ואזי   .
דהיינו או מיתה או שיאבד   ח"ו   נפשזה  יל הסתלקות איבא כבוד חדש לאדם בשב  \ל/ לפעמים

כנ"ל. אבל דהיינו שתחזור לשרשה  , כדי שתסתלק הנפש אל הכבוד  חכמתו דהיינו שיפול ממדרגתו
להאדם חדשה  נפש  דהיינו שבא  לטובה.  הכבוד  בא  רוב,  מדרגה  ע"פ  עולה  זה שעי"ז  ע"י   ,

כנ"ל הנפשות  כל  שורש  שהוא  לי\לא/הכבוד  צריכין  ע"כ  מא.  לקלבדוזהר  ה,  כבוד  בל 
גדולה   אלא  בקדושה  והנאתו  לצרכו  הנפשות  לא  כל  שורש  הוא  הכבוד  כי  לבד,  ית'  לשמו 

 
רובה אלא רק על פי רוב. וכן ראיתי בביאור הר"י שינפלד שדקדק כאן שמידה טובה מרובה  מ יד לא נקט מדה טובה  אות  כבוד    בלק"ע   כד

מקום )שהוא לשון מדה גדולה( אלא הכוונה לרוב פעמים שהרי הסתלקות יש רק אחת.   אבל עיין לק"ה חובל בחברו    כבכל   שכאן אינה 
   ג' א' שכן נקט לשון זה של מדה טובה מרובה ועל כן עפ"י רוב וכו'.

ר   משמע   כה  מדה  שהיא  ומשמע  זמנו  קודם  נפשו  לאסוף  ה'  כבוד  שהיא  דלעילא  רוחו  יורדת  שלפעמים  דה כאן  לפרש  עה  שא"א  יינו 
שאע"פ שבא הכבוד     ' אות ד  'יו"ד מזוזה גשהכוונה לעלית מדרגה כמבואר בתורה סו אות א' אלא הסתלקות ממש קודם זמנו. )עיין גם לק"ה  

דחה  שאע"פ שנ   ' אות ד   ' ( וצ"ע מהמבואר בגמ' )שבת נה.( אין מיתה בלא חטא )תורה חבשביל הסתלקות אפשר להינצל מזה ע"י חכמה עי"ש
כגון דמצינו שמסיבה זו הזהירו    , נו בדינו יותר י זו במג' אבל רבינו מביא אותה שם( ואולי הכוונה שלפעמים גורם האדם לעצמו שייע   דעה 

כבוד   נמי כשמקבל  הכי  ראשו.  על  חותה  גחלים  אויבו  על  זכות  המלמד  קלו  בתורה  או  סכנה  למקום  ליכנס  ושלא  תפלה  עיון  על  חז"ל 
 ו דין ועיין תורה קלא ותורה קצד.  מעורר עלי ולוקח להנאת עצמו  

עיין משיח   אבל  לביאת  המסוגל  זמן  שהיו  בזוהר  שמבואר  ותט  תח  גזירות  שם  מבאר  מוהרנ"ת  ח'  אות  ג'  חובל  התגלות    , לק"ה  דהיינו 
ו   .התקיים בהם כבוד ה' יאספך   ,וכיון שלא היו פנים לכבוד הזה   ,גדולה של כבודו ית'    המשכן, אביהו בחנוכת  ועפ"ז מבאר גם מיתת נדב 

העגל  תורה  וחטא  למתן  הכבוד    , ועוד   סמוך  בין אם  מחלק  שלא  שם  משמע  להסתלקותשעכ"פ  לחיים   , בא  אם    ,או  רק  תלוי  הכל  אלא 
 עושים פנים לכבוד או לא וצ"ע.  

ִחיַנת שֵּ     -ל'   ' הלכה ה  תפילין עיין לק"ה    כו ב ְ הו א  ֶּ , ש  ָחָדש  ש   פֶּ נֶּ א  ב ָ ֶּ ת ש  ָכל עֵּ ן ב ְ ֵּ ה ְוַעל כ  ָ ֲחָדש  ִויִדיָעה  ָחָדש   ל  ֹות    כֶּ ְלַגל  ַרְך,  ִיְתב ָ יר אֹותֹו  ְלַהכ ִ
עֹוָלם  ר ב ָ ַרְך יֹותֵּ  .ֱאמו ָנתֹו ִיְתב ָ

נפש  -לאדם    נפש חדשה   -מ"ק    כז עוד  שייך  מה  בנפש  ? צ"ע  הנשמה  הארת  לתוספת  שהכוונה  נפש    , ונ"ל  בכחות  מתחזקת  היא  שעי"ז 
ו' שהנ   ,וכוונת הלב בתפילה   , וכיסופין דקדושה  וצריך להוציאה לפועל    , פש היא בחי' כסופים דקדושה כפי שיתבאר. עיין תורה לא אות 

ועיין תורה סו אות א' שאלישע זכה לפי    , בבחי' נפשי יצאה בדברו עי"ש. ועיין לקמן באות ח' שנפש הפירוש כוונת הלב בתפילה   ,בדיבור 
רבו שנים   הרוח דלעילא של  ע"י  בשע   , כרבו  בו  ונדבקה  רבו שירדה  רבו לתפילה בכוונ   , ת הסתלקות  זכה מכח  מרבו ועי"ז  יותר  ועי"ז    , ה 

    נעשו לו ניסים פי שנים מרבו.

יב. עי"ש שהמרגלים פגמו בכבוד של מעלה ולכן הכבוד אסף אותם ואילו כלב ויהושע שלא פגמו בו  חובל בחברו הלכה ג    עיין לק"ה   כח
 כתיב בהם חיו שזכו לתוספת חיות.

חִ     -יב  ל בחברו הלכה ג  חוב   עיין לק"ה   כט בֹוד הו א ב ְ י ַהכ ָ ר  כ ִ ָמקֹום ַאחֵּ נו  ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ב ְ י ַרב ֵּ ִדְברֵּ ְמבָֹאר ב ְ ַ ק, כ  דֶּ י צֶּ ִחיַנת ָמאְזנֵּ יַנת ַמְתְקָלא, ב ְ
יִ  ֹא  ל  ֶּ ש  ְמֹאד  ר  מֵּ ָ ו ְלִהש   ר  הֵּ ְלִהז ָ ָצִריְך  ְלָהָאָדם  בֹוד  כ ָ א  ב ָ ֶּ ש  ָעה  ָ ש  ב ְ ֶּ ַ )ִסיָמן קלא( ש  ת  ְ ִיש  ְולֹא  ו   נ  לֶּ ְ ִיט  ֹא  ל  ֶּ ֹו ש  ֹם ב  לֹום,  ְפג  ָ ְוש  ַעְצמֹו ַחס  ִביל  ְ ש  ב ִ ֹו  ב  ש   ֵּ מ 

ַרְך ְוִלְכבֹוד  מֹו ִיְתב ָ ְ י ִאם ִלש  בֹוד כ ִ ש  ִעם ַהכ ָ ֵּ מ  ַ ת  ְ ַרְך ִלְבִלי ְלִהש  בֹוד ַלה' ִיְתב ָ ל ַהכ ָ בוֹ ַרק ְלַהֲחִזיר כ ָ ַהכ ָ ֶּ ם ש  ָ ת, ו ְמבָֹאר ש  ֱאמֶּ י  ֹו ב ֶּ ִחיַנת ָמאְזנֵּ ד הו א ב ְ
ָקל  ְ ק ְוָאז ִנש  דֶּ ְבִחיַנת ָמאְזנֵּ   צֶּ אי הו א ב ִ ַוד ַ י ב ְ "ל, כ ִ ֹוָרה ַהנ ַ ַהת  ְמבָֹאר ב ְ ַ "ל כ  נ ַ ַ ם, ַהְינו  כ  ָ ן ש  ', ַעי ֵּ ָמאְזַנִים ְוכו  ֹו ַחס  ב ְ ם ְזַמנ  ק קֹדֶּ ֵּ ל  ַ י ָיכֹול ְלִהְסת  ק כ ִ דֶּ י צֶּ

בֹוד   י ַהכ ָ לֹום, ַעל ְידֵּ ָ י יָ ְוש  ָראו  ָ לֹו כ  ה ְלַקב ְ ז ֹוכֶּ ֶּ "ל ו ְכש  נ ַ ַ ב ָחיו  כ  ַע ְוָכלֵּ ֻ ִחיַנת ִויהֹוש  הו  ב ְ ז ֶּ ֶּ "ל ש  נ ַ ַ בֹוד כ  י ַהכ ָ ה ַעל ְידֵּ ָ ש  ֲחָדש  פֶּ ֹות ְלִחי ו ת ָחָדש  ְונֶּ   כֹול ִלְזכ 
"ל:  נ ַ ַ ' כ   ְוכו 

 לפעמים משמע שזה קורה יותר מפעם אחת בחיים וצ"ע.    הלשון  ל
ל מבואר שם שאפשר עי"ז לזכות לחיים ארוכים יותר כמ"ש ויהושע  הכוונה שבאה נפש חדשה לאדם חי ועיין לק"ה חוב   מה צ"ע    -מ"ק   לא

ס'  תורה  עפ"י  ונ"ל  מן האנשים  חיו  ב'  וכלב  תוספת    אות  יועיל  מה  כי  בקדושה  יום למלא אותו  היא להאריך כל  ימים  שעיקר האריכות 
פש ע"י יראה. לכן נ"ל  שזה ע"י יראה, וגם אצלינו מבואר לקמן שהולדת הנ   אות ג'  תורה ס' ימים אם לא ממלא אותם בקדושה, ועי"ש ב 

שנפש שמדובר כאן עיקר הכוונה לתוספת חיות דקדושה דהיינו כסופים וכוחות נפש לעבודת ה' וכוונה בתפילה. ועיין תורה סו אות א'  
   .עפ"י מגילה עה"פ ויחי עוד לנצח כי יראה חכמים ימותו 

 מאד  -צו  מתר   לב



 והר"ן מ             תורה סז                             ליקוטי                                           5פד: 

 \לג/ית' כמ"ש לכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו  שעל כן היא סכנה כי כל העולם לא נברא אלא לכבודו  כנ"ל

 :נמצא כל הלוקח כבוד לעצמו פוגם בעצם כוונת הבריאה 

 
 באות 

ויסוד העניין שפנים היא הארת פניו של  .עשה, עיין בהקדמה לתורה מז' ולמות בן באומק המבואר כא להבין ע
אזי פני   ,נהג שלא כרצונו ית'תדהיינו אל האדם הממליך אותו, ומתנהג כרצונו, אבל המ  ,הקב"ה אל המלכות

  ן י ג עליו מדת הדהש"י פונים ממנו, כמו מי שלא רוצים להתסכל עליו, ועוד מצד הרחמים כדי שלא תקטר 
והארת פנים היא השגחה ורצון והשפעת מוחין והארת אמת ממנו ית', וטעם שפנים נקרא   המלך. שחוטא בפני 

גדה ביג' תיקוני דיקנא וכנ ,של הקב"ה היא השביעית "ואמת "מדת  ,רחמים ג מדות של" מבואר שם כי בי  ,אמת 
 י ה'.     פנ ם זה מכונההפנוי משיער מתחת לעינים, ומקו םדהיינו מקו ,חין הם תרי תפו

דהיינו שהכבוד שמשפיע עליו הש"י   \לד/ אל הכבוד לשון רצון והשגחה    לראות, שיהיה פניםוצריך  

יד אחר כתפיה ולא כדבר שנותנים בלא רצון כלאחר  ורצון  , כמו שנותנים למי שלא יהיה מתוך הארת פנים 

ואזי אם מקבל   \לו/ \לה/ ין לו פנים תאוות אכילה, אזי נפגם הכבוד וא על ידי. כי רוצים להסתכל בו

והוא סכנה יומא עב }. כי שולחנו של אדם היא בחי' כתר מלכות  כבוד הוא בלא רצון והשגחה 
בשלחן   {ע"ב ערש"י שם  כתר  כמבואר  כמו  זהב  זר  לו  שהיה  הפנים  שלחנו   ,לחם  שיהיה  צריך  אדם  וכל 

לבן מלך  שם כתר מלוכה  ו ש יצרו דהיינשהאדם מולך על  לחם שגורם לפנים ע"י  כשלחן לחם הפנים דהיינו  

,  באופן שגורם לנשיאות פנים דהיינו השגחה יתירה של הקב"ה עליו  הן   יואכילותשבו )ולא לבן השפחה( אזי  
הוא  והוא   מלכות  בבחי'  הכתר  כבוד,  הכבודבחי'  בחי'    מלך  הוא  הכבוד  כי  כד(,  )תהלים 
חשוב    מלכות שהוא  ע"י  נותן ומכובד  כי  העם  אזי  העם  מלכות  אצל  המלךבר  כתר  וכשפוגם  אש   .

  והסתרתי פני והיה לאכול   \לז/ באכילה, אזי נפגם הכבוד, ואין לו פנים. בבחי' )דברים לא(
הצרות באות  וממילא  ההשגחה  הסרת  היא  ה'  פני  שהסתרת  הוא  הפסוק  רמז   ,פשט  לאכול  דורש  ורבינו 

אכילה ח"ו   לחתוותא  על ידיש  ות אכילה ודורש מהסוף להתחלה שע"י לאכול נעשה והסתרתי פני ולתא
אבל   פנים.  הסתרת  ידי הוא  אכילה  על  בהלעטה  \לט/מיעוט  יאכל  שלא  שכן  שמשבר  וכל   ,

ועי"ז מתבטל ממנו תאוות   זה הוא נשיאות פנים  על ידיאכילה,    מתאות דהיינו הארת פני ה' אליו 

ואמת   ממדת  הארה  ע"י  היא  מועטת  מאכילה  שהשביעה  מז  בתורה  כמבואר  לגמרי  הקב"האכילה  .  של 

 
ד הוא בבחי' הארץ האירה מכבודו כמבואר בתורה יד, לכן דווקא עולמות  נקט כבוד באצילות. אבל הטעם כי כל גדר הכבו   צ"ע דלא   לג

שעיקר   דהיינו  בעצמו.  הכבוד  שם  אלא  הכבוד  התגלות  אין  אצלו  לשון  שהוא  באצילות  אבל  כבודו,  לגלות  נבראו  בי"ע  שהן  הפירוד 
 האצילות.  הכבוד לגלות בבי"ע את

ִנים הו    ג' ג'  עיין לק"ה מזוזה   -מ"ק   לד ָ ר ַהפ  בוֹ ְוִעק ַ מו ת ַהכ ָ לֵּ ְ ר ש  ִעק ַ ֶּ "ל. ש  ֲאָמר ַהנ ַ ַ מ  ָניו ְוַכְמבָֹאר ב ַ ָ ִאיר פ  ָ ְבִחיַנת ָחְכַמת ָאָדם ת  ַעת ב ִ ַֹח ְוַהד ַ ד  א ַהמ 
בֹוד  ְלַהכ ָ ש   יֵּ ָאז  ֶּ ש  ע  ַמד ָ י  ִבינֵּ ַהמ ְ ל  צֶּ הו א אֵּ בֹוד  ַהכ ָ ֶּ ש  ַעת  כ ְ ַהד ַ הו א  ִנים  ָ ַהפ  ר  ִעק ַ י  כ ִ ה,  ָ ְקֻדש   ד ִ ִנים  ָ יורד ובא אליו  .  פ  ונ"ל הכוונה שכיון שעכשיו 

פונה אלא למקום שמתנהגים כראוי כדי שלא   ית' אינו  ה' ית' מוכרח לקבלו בדעת כי כבוד ה' בחי' השגחה בחי' פני ה' אבל הוא  כבוד 
 של אדם לנשיאות פנים הוא כיצד הוא אוכל כפי שיתבאר( נהיה ח"ו כחוטא בבית המלך. )ועיקר המבחן  

פ"ל עפ"י רש"י בביצה טז שנפש יתירה בשבת מתבטא בתאוות אכילה הכי נמי כאן כיון שע"י הכבוד זכה בנפש יתירה מתגבר  א   צ"ע אולי 
 בו תאוות אכילה דייקא כדי לחבר נפש וגוף וצריך לחברם בקדושה.

אבל כשמשבר תאות אכילה אזי    תאות אכילה. וכאן הכוונה כפי שהולך ומבאר שה' מסתיר פניו ממנו   שכסילות היא ע"י   ן תורה יז יעי   לה 
ישא ה' פניו אליך. ועיין תורה לא שאז הלחם נקרא לחם הפנים, פנים דייקא דהיינו אכילה של נשיאות פנים. ועיין תורה סב שע"י אכילה  

                     בקדושה ואמונה שלימה נעשה יחוד קב"ה ושכינתיה.

ושא פנים למי שנושא פניו אליו וזה עיקר שיבור תאוות אכילה כשבא מתוך שנושא  נ כמים הפנים לפנים וכתיב ה' צלך דהיינו ש  ומסתמא 
פניו אליו ית' וכן במואר בתורה מז.  ועיין שיש"ק ח"ג סימן רכד מה שמספר על אכילת רבי אברהם בערניו )נכד רבינו( שכל כף היה מרים  

 ראשו למעלה בגעגועים וכסופיו אליו ית', כנ"ל.

וא עצם פגם הברית עם הקב"ה אבל תאוות אכילה אינה פגם בעצם הברית אלא רק בהסתכלותו והשגחתו היתירה  ה כי ניאוף    נראה   לו
 עלינו.

הֶּ   דברים פרק לא   לז י ָפַני מֵּ ְרת ִ ַ ים ְוִהְסת  י בֹו ַבי ֹום ַההו א ַוֲעַזְבת ִ ִ ֹות ְוָצרֹות ְוָאמַ )יז( ְוָחָרה ַאפ  ְמָצֻאהו  ָרעֹות ַרב  ֱאכֹל ו  י ֹום ַההו א ֲהלֹא    ר ם ְוָהָיה לֶּ ב ַ
ה:  ֶּ ל  ִני ָהָרעֹות ָהאֵּ י ְמָצאו  ִקְרב ִ ין ֱאלַֹהי ב ְ י אֵּ  ַעל כ ִ

 תאות   -מתרצו    לח

   מיעוט אלא כדי חיונו בלבד וגם זאת שלא בהלעטה אלא באמונה כמבואר בתורה סב.  לאו דווקא   לט
 תאוות מתרצו    מ 
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שיש סתירה בפסוקים כי בברכת שמלאכי השרת שאלו את הקב"ה    \מא/ ()ברכות כ' ע"בבגמ'  רז"ל  כמש

נשא  כהנים   וכו'  כתיבבפ'  ה' פניו אליך  עקב  [מב]   ישא  י }ובפרשת  גדול  יז{  -דברים  קל  )שהקב"ה  כתיב 

יקח שחדונורא(  גבור   ולא  פנים  ישא  לא    ישראל שאני וכי לא אשא פנים לוענה להם הקב"ה  ,  אשר 
וברכת  ואכלת  [מג ]  רתיאמ והם מדקדקין מכזית  ושבעת  . נמצא  \מדלר"י/   ועד כביצהלר"מ  , 
ידיש תאות   על  שמדקדקין    מהשיבור  מעט  אכילה  הלאכול  עי"ז  כביצה,  ועד   מוא ימכזית 

פנים באכילה    .  [מז]  נשיאות  שתלוי  פנים  ונשיאות  פנים  ההסתרת  כעניין  בברכות  המאמחז"ל    :וביאור 
      .\מח, ועניין היחוד פנים בפנים שנעשה ע"י אכילה בקדושה מבואר בתורה סב/ עי"ש מז יכות בתורהמבואר באר 

, לפני ה' דייקא, בחי'  אשר לפני ה'  נלחןו וידבר אלי זה הש  \מט/בחינות )יחזקאל מא(  וזה

ובגמ' למדו מפסוק זה שאכילה   [נב]   , דהיינו ע"י אכילה בקדושה כנ"לנאלחןוהארת פנים ע"י הש

 : \נג/כמו המזבח ן עווושה מכפרת בקד

 
 גאות 

דהיינו מלך הכבוד כי ע"י שלא ממליך על עצמו בתאוות אכילה, ועי"ז נפגם הכבוד    וכשפוגם 

ואין לו פנים כנ"ל, עי"ז מתגברין  ממנו    את הש"י באכילתו אין הקב"ה נושא פניו אליו אלא נושא פניו
כש   \נה/ת, דהיינו שנופל הכבוד שהוא בחי' מלכו\נד/ עזי פנים ה'  אין כי  ית'   יראי  אותו  שממלכים 

דהיינו שנוטלים את   , ואזי נוטלין כבוד העזי פנים שבדורבאכילתם אזי אין על מי להשפיע את הכבוד

שיתנו   כבוד שלא ממתינים  הרודפי  פניםלהם  הכבוד  בעזות  אותו  לוקחים  . כי עזות מלכותא אותו אלא 

 
זמנין אמר לה משמיה דר' אסי אמרו מלאכי השרת לפני הקב''ה רבש''ע  ו דרש רב עוירא זמנין אמר לה משמיה דר' אמי    :ברכות דף כ   מא

י  }דברים  בתורתך  ו -כתוב  }במדבר  פנים לישראל דכתיב  נושא  והלא אתה  יקח שחד  ולא  פנים  ישא  פניו אליך  -יז{ אשר לא  ה'  ישא  כו{ 
ת ה' אלהיך והם מדקדקים ]על[ עצמם  א י{ ואכלת ושבעת וברכת  -פנים לישראל שכתבתי להם בתורה }דברים ח   אמר להם וכי לא אשא 

 עד כזית ועד כביצה: 
 במדבר ו' כו   מב
 דברים ח' י'   מג
יהודה    עד כזית לר''מ עד כביצה לר' יהודה דתנן )לקמן דף מה.( עד כמה מזמנין ר''מ אומר עד כזית ר'  -בפרש"י על הגמ' שם    כמבואר   מד

 אומר עד כביצה: 
 תאוות   -מתרצו    מה 

 הוא   -בתשכט    מו

 ועי"ש כי שם הארכתי יותר   תורה מז ב   וכנ"ל   מז
ו ָבא    -  שמוהרנ"ת מציין לתורה סב עפ"י תורה סז  קדושין א'    ועיין לק"ה   מח מ  ַ כ  ה,  ָ ַהֻחפ  ר  ִעק ַ ִהיא  ֶּ ש  ִאין  ו  ִנש  ל  ֶּ ש  ה  ֶּ ת  ְ ש  ַהמ ִ ת  ְסֻעד ַ ִחיַנת  ב ְ ְוזֶּה 

י   ִדְברֵּ ְ ב ְ ש  ר  ִעק ַ י  כ ִ ָמָרא,  ג ְ ב ַ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ינו   ֹותֵּ ו ָבא  ַרב  ְוַכמ  "ל,  נ ַ ַ כ  ְיָקא  ד ַ ו ָנה   ִתק  כ ְ ֲאִכיָלה  י  ְידֵּ ַעל  הו א  ִנים  ָ פ  ְבִחיַנת  ב ִ ְלכו ת  ַ ְוַהמ  בֹוד  ַהכ ָ מו ת  לֵּ
ַנֲעשֶּ  ָהֲאִכיָלה  י  ְידֵּ ַעל  ֶּ ש  )ִסיָמן סב(  ֱאלִֹקים"  ב  ֵּ ס  "ַוי ַ ֲאָמר  ַ מ  ַוי ֹאמֶּ ב ַ ְבִחיַנת  ב ִ ין  ִ ַאפ  ב ְ ין  ִ ַאפ  ְבִחיַנת  ב ִ ִיחו ד  י  ה  ִ ֹש  ג  ְיָקא,  ד ַ ל,  ָהֹאכֶּ ת  ְלעֵּ רו ת  ל  ַֹעז אֶּ ב  ר 

ֲעִנית ַ י ַהת  ה, כ ִ ָ ם ַהֻחפ  ֹות קֹדֶּ ה ְלִהְתַענ  ָ ֹוֲהִגין ָחָתן ְוַכל  נ  ֶּ ֲעִנית ש  ַ ִחיַנת ַהת  הו  ב ְ ְוזֶּ ם.  ָ ן ש  ַעי ֵּ אֲ   ֲהלֹם,  ַ ו ן ת  ק  ִנים  ִהוא ת ִ ָ ת פ  י זֶּה חֹוזֶּרֶּ ַעל ְידֵּ ֶּ ַות ֲאִכיָלה ש 
ָפִנים, כ ַ  ֲאַות ֲאִכיָלה, ב ְ ַ ן ת  י ְלַתק ֵּ דֵּ ין כ ְ ם ִמְתַענ ִ ֹדֶּ ן ִמק  ֵּ ב, ְוַעל כ  יטֵּ ם הֵּ ָ ן ש  ב", ַעי ֵּ ֵּ ס  ֲאָמר "ַוי ַ ַ מ  ם ב ַ ָ ו ָבא ש  ת    מ  ְיָקא ְוִהיא ְסֻעד ַ ה ד ַ ְסֻעד ָ ין ב ִ ְך ַמְרב ִ ָ ְוַאַחר כ 
ה  ִמְצָוה   ַנֲעשֶּ זֶּה  י  ְידֵּ ַעל  י  כ ִ ה,  ָ ְקֻדש   ב ִ ֲאִכיָלה  ִחיַנת  י  הַ ב ְ כ ִ ָמָרא,  ג ְ ב ַ ו ָבא  מ  ַ כ  ה,  ָ ַהֻחפ  ר  ִעק ַ ִהיא  ה  ֻעד ָ ַהס ְ ן  ֵּ כ  ְוַעל  "ל.  נ ַ ַ כ  ין  ִ ַאפ  ב ְ ין  ִ ַאפ  ְבִחיַנת  ב ִ חו ד  י ִ

י ֲאִכיַלת   ה ַעל ְידֵּ "ל ַנֲעשֶּ נ ַ ַ בֹוד כ  ִחיַנת כ ָ ִהיא ב ְ ֶּ ה ש  ָ "ל: ַהֻחפ  נ ַ ַ ְיָקא כ   ִמְצָוה ד ַ
ַח    -כב   מא פרק  יחזקאל    מט ְזב ֵּ ָ ַהמ ִ ש  ץ  ֻ עֵּ ַהש   זֶּה  ַלי  ר אֵּ ַוְיַדב ֵּ ץ  עֵּ ְוִקירָֹתיו  ֹו  ְוָאְרכ  לֹו  ִמְקצֹעֹוָתיו  ו  ֹות  ַאמ  ִים  ַ ת  ְ ש  ֹו  ְוָאְרכ   ַ בֹה  ג ָ ֹות  ַאמ  ר  לֹוש   ֶּ ֲאש  ְלָחן 

י ה':   ִלְפנֵּ
 השלחן   -מתרצו    נ

 השלחן   -מתרצו    נא

 תורה לא אות ט  עיין  נב
פתח במזבח וסיים    "וידבר אלי זה השלחן אשר לפני ה' זבח עץ שלש אמות וכו'(  ב "המ )יחזקאל מ כ     -  .חגיגה דף כז ו   עיין ברכות נה.  נג

 בשלחן רבי יוחנן וריש לקיש דאמרי תרוייהו בזמן שבית המקדש קיים מזבח מכפר על אדם עכשיו שלחנו של אדם מכפר עליו: 
פנים עיין תורה עב תנינא שצר   נראה   -מ"ק    נד תבייש ליקח המאכל להושיטו לפיו וע"כ  יך לה שרומז שאכילה שלא בקדושה היא עזות 

   .נקרא העזות פנים דייקא כי היא הלעומת זה של הגורם לנשיאות פנים כי עזות היא הפך הבושה 
עיקר המלכתו היא ע"י בקשת פניו וזה ע"י שיבור תאות  ית' כשממליכים אותו ואת יראיו כמ"ש ואת יראי ה' יכבד כי    כי כבודו   -מ"ק    נה 

כנ"ל   ועי"ז  לכן כשאכילה  פנים  עז  נעשה  הוא בעצמו  כי  בפרטיות  נופלת המלכות  ית'  פניו  נופל לתאות אכילה דהיינו שלא מבקש את 
 בכלליות גם מתגברים העזי פנים לקחת את המלכות בחוצפתם 
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והכי נמי בעניין המלכות העז    , ס חוץ לגבולוהכנזות היא לעפירוש שמדת ה  \נז/ {סנהדרין קה}  \נו/ בלא תגא

אותו שימליכו  בלא  המלכות  לוקח  היינופנים  הש   ,  בחי'  מלכות,  בחי'  שבקדושה    נחלחןוכשאין 
כנ"ל מהקב"ה   בשלימות  לכבוד  זוכים  שעי"ז  באכילתם  ית'  אותו  שממליכים  ה'  יראי  כשאין  נעשה  שזה 

עליו הרואה אותם ממליך אותם  עצמושמ  הכלל שמי   י כ,  שעי"ז  על  אחרים   מליך  גם  אזי  כראוי  את הקב"ה 

עלי  מרגישים  כי  עליהם  אותו  הגדלותוממליכים  מפני  להתבטל  הקטנות  וטבע  עליהם  מתגבר  ,  נותו  אזי 
ראיתי בשם ספר נוצר חסד על אבות )  :   העזות שהוא מלכותא בלא תגא, בלא כתר מלכות הנ"ל

ע"כ   .הס"מ נעשה שם ראש  ,שם ראש   ל אסיפה שאין שכ  )מליזנסק(   ו' ב' שכתב קבלה מרבינו הקדוש אלימלך
כי בלא זה אזי ימלוך   ,לשונו. ונ"ל שמזה הטעם נהגו החסידים להמליך עליהם אדמו"ר אע"פ שאינו צדיק גדול

       .( עליהם איזה עז פנים גרוע ממנו
 בחי' לה,  י, היינו ע"י תאוות אכוהכלבים עזי נפש לא ידעו שבעה  נט\ /בחי' )ישעיה נו(  וזה

 )שם(  צדיק אוכל לשובע נפשו, היפך  לא ידעו שבעה, וזהו  בטן רשעים תחסרלי יג(  )מש
וכמבואר באר  פנים  י כנ"ל  ואמת )כות בתורה מז שכשיש  שובע הנפש הכוונה שבאכילתו )  ,יש שובע  \ס/ ( מדת 

דגופא  למזונא  ולא  דנשמתא  למזונא  יש תאוות אכילה  אוכש(  מתכוין  פנים    העזי רים  ב, עי"ז מתג[סא] ין 
 עזי נפש, בחי' פני הדור כפני הכלב )סוטה מט ע"ב(.   \סב/ כלביםם, שהם בחי' פני
הנ"ל(  סד  סג וזהו נפש  עזי  והכלבים  בפסוק  הבין  המה)שם  ידעו  לא  נעשים רועים  שהם   ,

.  הם בלא דעת ובלא הארת הכבוד מבינה עילאהדהיינו ש  "לא ידעו הבין " זהו  ו  רועים ומנהיגים אל הדור

 
ל  ן כתר ע שמדת העזות לוקחת לעצמה את כתר המלכות בכח בלא שהעם ישימו מרצו פירוש     .חוצפה מלכותא בלא תגא   שם הלשון  נו

ותורה פ. עזות נקראת חוצפה    עיין תורה כב   .  ראשה  ג  ובלק"מ תנינא תורה א' אות  נוטריקון חוץ פה כי המהות שלה היא  אות ד'  )נ"ל 
נפש עזי  שהם  בכלבים  כדמצינו  פה  אותו  מוצא  אתה  הנה  בחוץ  להיות  שצריך  הכלב(    .שזה  אצל  חתורות  הדלתות  כל  בנדרים     ואיתא 

שלו ואל"ה לא נקרא מלך אלא מושל בחזקה )כידוע החילוק הזה    רצון העם במלך הוא כתר המלוכהקדושה היא שכי מלכות ד   והענין
  בשם הגר"א( וכדמצינו בפסוק תהלים כה כי לה' המלוכה ומושל בגויים.

בני צרויה קשים  ותא בלא תאגא היא דכתיב ואנכי היום רך ומשוח מלך והאנשים האלה  אמר רב ששת חוצפא מלכ   .דף קה   סנהדרין   נז
 ממני וגו' 

אנכי היום רך ומשוח מלך והאנשים האלה קשים         כלומר, שררה גדולה, ואינו חסר אלא כתר מלכות:   -מלכותא בלא תגא    -  רש"י 
 הם אלא משיחת מלכות: כלומר איני גדול מ   -ממני  

 ן השלח   -מתרצו    נח

ה   ישעיה פרק נו  נט ָ מ  ְבָעה ְוהֵּ ש  לֹא ָיְדעו  ש ָ פֶּ י נֶּ ָלִבים ַעז ֵּ הו :   )יא( ְוַהכ ְ צֵּ נו  ִאיש  ְלִבְצעֹו ִמק ָ ָ ם פ  ם ְלַדְרכ ָ ָ ל  ֻ  רִֹעים לֹא ָיְדעו  ָהִבין כ 

נפש    מצודות דוד  עזי  והכלבים  עת  -)יא(  בכל  כי  יודעים משביעה  ואינם  חזקי התאוה  יתאוו תאוה. והמה    כמו שהכלבים המה בטבעם 
להתענג בתענוגים אינם יודעים בינה להשכיל אשר מי שמשוקע בתענוגים הוא חסר מהם    וכן השרים ההמה הרועים את עצמם  -רועים  

פנו   פונה לדרכו במקום שיוכל לענג נפשו. איש לבצעו    -כי בכל עת יתאוה להוסיף וא"כ הוא עוד מעונה. לדרכם  כל אחד    -כל אחד 
 וא מקרא קצר: רצה לומר כולם עושין כן מן הקצה אל הקצה וה  -בצע. מקצהו    פונה לבצוע 

 הפנויים משיער ביג' תיקוני דיקנא   מדת ואמת שביג מדות של רחמים שהיא כנגד תרין תפוחין   דהיינו  ס

זה -מ"ק    סא בחס   כי  חסרונו  ממלא  אזי  באלוקות  במקום  בגשמיות  חסרונו  למלא  וכשרוצה  חסרון  היא  שהגשמיות  בטן כלל  כמ"ש    רון 
 רשעים תחסר ומשביעו רעב ויש לו מנה רוצה מאתים וכו' 

וכמ ו ן אלא שיש עזות קד הוי עז כנמר משמע שהעזות בעצמה אינה חסרוה' כ'  באבות    צ"ע דאיתא   סב ויש דסט"א  בואר בתורה כב  שה 
וב  ביניהן דק מאד  בעזות מהקדושה לסט"   ר קל אפששההבדל  ה ליפול  באבות  יתפלל התנא  זה  ועל  וכו'.  א  ויה"ר  דווקא  וצ" נ"ל  מדוע  ע 

נדה שממזר הוא עז  ממזר ואיתא בגמ'    שהנמר הוא   דאיתא בברטנורא על אבות הנ"ל יותר מהכלב בפרט    דקדושה הנמר דוגמא לעזות  
ואילודסט"א   פנים   וניוושומר את אד   הוא נאמן א כד טו( ש -עיין מלבי"ם )שמואל ו מכיר את אדונו    א שהו   בגמ' הוריות יג.הכלב איתא    . 

ביצי תוכ  בו  ששינו    תא יב  דהיינו  לשונו  כלב  יחרץ  לא  ביצ   טבעם מצרים  להפריע  שלא  לאדם  י כדי  גדול  עזר  שהכלב  וידוע  מצרים  את 
   לי בקר.  בפרט למגד 

     .כי היא החיה היותר פחותה שישקא כמבואר במהר"ל ורבינו בחיי ור' צדוק כנ"ל בהערות לתורה נ' )דף נט.(  חז"ל נקטו כלב דיי ש  ונראה 

שנקט כאן דייקא כלב מצד התכונה הנוספת שלהם שנובעת מהעזות והיא דלא ידעו שבעה, וכמבואר לקמן באות ב' שזה מצד    עוד מה 
ל נתבאר שמכיר את קונו. עוד לפי המתבאר לקמן באות ג' שעניין העזות מלכות בלא  הפך פני ה'. ובאמת צ"ע בזה הרי לעי   הוא מהותו ש

פנים אי  ולכן נמשלים לכלב כי הכלב הוא הפך ממלך כמבואר בגמ'  תגא מבואר שהעזי  ולוקחים אותה בחוצפה,  כי  נם ראויים למלכות 
מ  הכלב  ואילו  נתינה  של  מהות  הוא  לקיחה  מלך  הב(הותו  הב  נביחתו  שקול  כד.    כדאיתא   )וזה  נדרים  יעקב  בגמ'  בן  אליעזר  רבי  מודה 

ומודה רבי אליעזר בהאי דנדרא הוי משום דאמר  וכו'     ולא מיתהנית מינאי   בהאי דנדרא הוי דאמר ליה לא כלבא אנא דמיתהנינא מינך 
כב להפך שרק מקבל ולא  ות המלך שרק נותן ולא מקבל ומהות הל . הרי מבואר שמה ליה לאו מלכא אנא דמהנינא לך ואת לא מהנית לי 

 נותן.
 בדפו"ר תיבה זו באות גדולה  סג

 הערת מוהרנ"ת בתקפא    סד
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הכבוד   אנכי  בבחי'    ,\ סה/ ליהםפל  אכילה,  תאוות  כשמשברין  אבל  הכבוד.  כל  להם  ויש 
, עי"ז הוא נשיאות פנים. ואזי אין שום פקידות ושררה להעזי  כנ"ל  צדיק אוכל לשובע נפשו 

 תאות אכילה כנ"ל.    על ידיפנים, כי יניקתם הוא רק מהסתרת פנים 
עוזהו )משלי יט(   ֶקד רָׂ ָׂ ל ִיפ  ִלין ב ַ ֵבַע יָׂ עי"ז    ,צדיק אוכל לשובע נפשובחי'    , זהיליןשבע  ו,  ְוש ָׂ

 : והתמנות להרע, דהיינו להעזי פנים וכנ"ל סודה יבל יפקד רע. שאין שום פק

 
 דאות 

עתה יבאר את מדרגת המלכות דקדושה כשהיא קטנה במיעוט אור ומתבטא בעבודת ה' בכך שאכילתו שלא 
 וא ירוד. "ה ההקב ך אתי בקדושה ותפילתו בלא כוונה וכל החשק ורצון שלו להמל

נמצא לפ"ז שלא רק בגלל שאכילתו שלא בקדושה נפלה המלכות לסט"א, אלא גם להפך בגלל שהיא נפלה 
 קשה לו לאכול בקדושה כי זה עניין אחד ששניהם תלויים זה בזה. 

רוד יורבינו מבאר שהמלכות דקדושה כשהיא ירודה אזי היא נקראת צדק וג' אותיות צד"ק רומזות על המצב ה
 "ל בשער המצוות מצות צדקה.זי תן מילים בכוונות האר זה מבואר באווכל שלה 

ג' שע"י תאוות אכילה אין פנים אל הכבוד  המלכות והכבוד להעזי פנים כנ"ל  וכשנופל  , באות 

היא האמת    צדק בחי'    [סז]   אזי  הארת  בלא  הכוונה  פנים  בלא  בגבול כי  היא  שעי"ז  מאד  מעט  אלא 

קדישא, ואיתא בזוהר )בלק קצח: הובא לעיל בתורה ז'   ו צדק מלכותאאליהפתח  אר ב והקדושה ולא יותר כמב

אמונה היא  אזי  אמת,  בצדק  איתחבר  כד  אלא  אמונה  היינו  צדק  היינו  ב'(  רמוז  כל  ו.  אות  צדק  זה  באותיות 

ה' פרק  סוף  הזמירות  שער  חיים  עץ  בפרי  ראה  \סח/כמבואר  פ'  הוא    צדיקכי אות    ,\סט/ ובשער המצוות 

 
ע דלעיל אמר שהם לקחו אותו בעזות. אבל הכוונה שהכבוד נפל וממילא ניתן להם הכח לקחת אותו כי הם שם  אליהם צ"   הלשון נפל   סה 

 באותו מקום נפול.
 הפקוד   -מתרצו    סו

צדק    המלכות   סז אליהו  בפתח  הרי  באדם  צ"ע  מתבטא  עבודה  שבבחי'  דהיינו  הקדושה  לגבול  שהכוונה  הביאור  קדישא. אבל  מלכותא 
 כרח ולא בחיות, וזה רמוז בצ' דהיינו שהנון מחוברת ליוד אבל בהחזרת פנים ולא במאור פנים.    שמקיים המצוות מתוך ה 

צדיק, אות יוד שבה הופכת פנים מן הנ' כפופה, ומורה  והנה נפרש אותיות צדקה. דע, כי אות    -פרק ה   -שער הזמירות    -  פרי עץ חיים   סח
שיש איזה זיווג, אמנם רגליה ארוך ומגעת עד החיצונים, ולבסמא, צריך שיתן צדקה  אב"א. ד', גם זה מורה לשון דלות ועניות. ק', אע"פ  

מורה   ק'  אות  גם  אמיתי.  זיווג  הוא  כי  ה',  באות  הנחשולמלאה  והתפשטות  דמסאבותא  קינא  קין  שחוזר  על  יכוין,  צדקה  ובנתינת   ,
לקליפו  אחיזה  אין  ושם  הבל,  בסוד  ה'  ונעשית  למעלה,  לעלות  הק'  רגל  פב"פ  התפשטות  וכשהיא  צדק,  נקרא  אב"א  כשהוא  והנה  ת. 

שתהיה עמו פב"פ, וזהו אוהב צדקה  נקראת צדקה, שהיא מקבלת ה"ח להמתיק. וזהו בכוונת הצדקה שאנו עושין להמשיך ה"ח שלו, כדי  
יך לכוין, כי צדקה,  פט, ר"ל, המשפט הוא אוהב צדקה. ודע, כי צדקה ותפלה, הוא ליחד שם י"ה הנפרד מן ו"ה, לחברם ביחד. גם צרומש

והוא דין הקשה, ואדנ"י ה ידי שם אלהים  וד' אותיות השם, עולים צדקה ע"ה. והכוונה, על  וא דין הרפה,  גימטריא אלהי"ה אדנ"י ומ"ה 
המ  הוא  דאלפין  מ"ה  ורחימו  ושם  בדחילו  ושכינתיה  דקב"ה  שמא  ליחדא  לומר,  צדקה  או  מצוה  שיעשה  קודם  צריך  ולכן  שניהם.  תקת 

י"  הם  לחבר  וע"ה  ניצוצין  הדינין הם רפ"ח  כי שורש  והוא,  ו"ה,  סוד פרט  הוא  פרוטה  כי  ויכוין,  פרוטה,  ויתן  ישראל.  כל  ו"ה בשם  עם  ה 
י  והם  י"א סממני הקטורת,  רפ"ט,  ו"ה בסוד  מן  ע"י הצדקה, אז  צאו  י"ה עמהם  וע"י התחברות שם  בסוד קדיש.  ועיין  ו"ה.  גימטריא  שהם 

 ו"ה, ונמתקים ג"כ הרפ"ח ניצוצין כנודע, ודי בזה:   נמתקו הדינים של זו"נ שהם 
וד ונון  זו"ן אחור באחור וזהו ציור אות צ' יפרשת ראה עוד כוונה אחרת דע כי אות צדי שבתיבת צדקה מורה על היות    -  שער המצות   סט

ת קוף מורה על היות רגלה הארוך  כפופה הפוכות פניהם זו מזו ועומדים אחור באחור ואות ד' מורה על היות אז הנקבה דלה וענייה ואו 
זווג גרוע עכ"ז מורה על הנזכר ולכן צריך לתקנה בזווג   ויורד בקליפות ואף כי באות ק' יש בחינת  העיקרי ותחזור להיות ה' של  מתפשט 

' של צדקה היא בבחי'  אז הוראת זווג אמיתי ומה שהיתה ד' וק' וצ' נעשית ה' ]ז[ כנז' בסבא דמשפטים בענין יהודה. ]ח[ ודע כי ק צדקה כי  
ה  אל  היוצא  הקוף  רג"ל  התפשטות  כי  יכוין  הצדקה  נתינת  וע"י  בהב"ל  היא  צדקה  של  וה'  הנחש  זוהמת  נתפשטה  שם  כי  קליפות  קי"ן 

ה'   ונעשה  למעלה  ועולה  במשנה  מתעלה  למ"ש  ]ט[  טעם  ז"ל  זכותו  ה"ר אברהם  החכם  בשם  ושמעתי  בה.  נאחזים  הקליפות  אין  ועי"כ 
לו מאתים חסר דינר אפילו אלף נותנין לו כאחת הרי זה יטול לפי שהצדקה בגי' מאתים חסר דינר ונמצא כי אז הוא צריך    ]פאה פ"ח[ היו

   ול:לו ר' שלימין עבר מכלל צדקה ולא יט   ליטול צדקה ואם יש

סוד הצדקה הנה אות          פרשת ראה מצות צדקה, הכוונה בסוד והי' מעשה הצדקה שלום כמ"ש בס' נע"ח בישעיה:  -  ספר טעמי המצות 
זיוג מכ"מ רגלה הארוך פניה הפוכה מנון כפופה ומורה אב"א גם הד' מור' עניות גם הק' אע"פ שיש לו איזה  נוגע עד החיצונים    י' שלה 

בל ]ע'  צדקה ותמלא אות ה' כי הוא זיוג אמיתי בסוד הה'. והנ הסוד הק' בקין התפשטות הזוהמא וה' הוא סוד ה' דה   ולבסמם צריך ליתן 
  בשער המצות[. שמעתי טעם נכון משם חכם על מי שיש לו ר' זוז לא יטול מן הצדקה כי צדקה גי' ר' חסר א' ולכן אם יש לו ר' חסר א'

צריך לצדקה   הוא  גם  כי  יטול  זה  כי  הרי  ותכוין  תתן הפרוטה  סוד הצדקה  ר' שלימים עבר מכלל הצדקה.  מר' או  יתר  לו  מי שיש  אבל 
"ה כי שרש הדינים הם רפ"ח נצוצים והכולל פר"ט במ"ל ה' תתאה וכשמתחברים הו' עם הה' נמתקים הפרט של הדיני'  פרוט הסוד פרט ו 

שם והכוונה כי שם אלהים ואדני נמתקים ע"י הצדקה בשם מ"ה. פתוח  י' אלהי"ם ואדנ"י ומ"ה וד' אותיות ה וזה על ידי הצדקה. צדקה ג 

ותפלה לפי שהופרד    ענין צדקה           וייהו כחדא כי ע"י הצדקה מתחבר צדק בצדקה כנודע: תפתח את ידך לעניך יסוד, בארצך נוק' תר 
 לחבר י"ה עם ו"ה:   דקב"ה ושכינתיה בדחילו ורחימו בשם כל ישראל   י"ה מו"ה וצריך שיעשה צדקה או תפלה ליחדא שמא 
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( שהיא [עא]  צ)כזה  עהיא בהחזרת פנים מן הנון,  תב הארזי"ל שעל פי הסוד  כבוהיוד    ,נון  יוד

 ,אות נ' רומזת למלכות כמבואר בתורה א'   [עב]  לפני שמש ינון שמובחי' מלכות, בחי' )תהלים עב(  

לחכמה רומז  קכא.(   ויוד  ח"ב  כן    ,)זוהר  צדיקעל  רו  אות  מהנ'  פונה  שהיוד  האריז"ל  בכתב  שנכתב  ז מכפי 

 , דהיינו שאין להכבוד פנים כנ"ל.  \עד/ [עג ] היינו בחי' הסתרת פנים  הארת החכמה בלא לכותלמ

ה  בחי'  פנים  , דלתוזה  הארת  בלא  כשהיא  למלכות  רומזת  ד'  אות  שגם  שהכבוד    דהינו  דהיינו 

 והמלכות אזלא ונדלדלה, ונפלה אל הסטרא אחרא שהן העזי פנים כנ"ל. 

ה  וזה כשהמלכוקוףבחי'  היינו  אדםעהה ונדלדל  אזלאבוד  והכ  ת,  בפני  כקוף  היא   [עו]   , 
דהיינו משל לשני דברים שדומים בחיצוניות ואילו בפנמיות רחוקים כמזרח ממערב, כך אדם שממליך על עצמו 

וקוף ,  שדומה לאדם אבל בלא שכל כלל  ,אבל מי שממליך את היצה"ר הוא כמו קוף  ,את הקב"ה הוא אדם
בחי'   והאות  ואדם הם  רומ  י כ  ,'קהאות  ה'  יודז לד' שבתה'  אבל כשלא   ,בחכמה  מלאההמלכות  ש  רמז  ,וכה 
ק  ,מאיר בה חכמה נעשית  מות  ,אזי היא  יורדות  וירד    ,כמ"ש רגליה  נתארך  בו דהיינו שהיוד  ונאחזים  למטה 

בבחי'  קליפות  ה למטה,  מהרגל  שנתארך  דהיינו  קוף,  ונעשה  ההא,  רגל  שנתארך  דהיינו 
 רגליה )משלי ה'( 

 

 
 מוהרנ"ת בתקפא   ע

 בכתב הב"י היוד פונה אל הנ'.זו שיטת האריז"ל וכך נוהגים עדות המזרח והחסידים, אבל    עא

 * פרש"י ינון לשון מלכות ]דהיינו שהמלכות נרמזת באות נ' ועיין תורה א[  עב
 ף ב סוף ע"ב צדקה ד"ה עוד כוונה אחרת ועיין הקדמת הזהר דשער המצוות פרשת ראה מצות    עג

ַק   -דף ב:    הקדמת הזוהר   עד ִניָחא  ָעְלָמא  ֹון  ִרב   , יה  ֵּ ַקמ  ָאְמָרה  ְוַאְנת ְ  ָעאַלת ָאת צ  יִקים,  ַצד ִ ֲחִתיִמין  י  ב ִ )ס''א דבי(  ֲאָנא  ד ְ ָעְלָמא  י  ב ִ י  ְלִמְברֵּ ְך  ָ מ 
ים   ִ ָרש  י  ב ִ יק,  ַצד ִ ִאְתְקִריַאת  צְ ד ְ ְיָי  יק  ַצד ִ י  כ ִ יא(  )תהלים  ְכִתיב,  ְוַצד ִ ד ִ  , ַאְנת ְ יק  ַצד ִ י,  ַצד ִ ָלה   ָאַמר  ָעְלָמא.  י  ְלִמְברֵּ ָיאֹות  ו ִבי  ב,  ָאהֵּ ַאְנת ְ  ָדקֹות  יק 

ִגין ד ְ  ְך ב ְ ָ ל כ  ָיא כ ָ ְ ל  ית ַאְנת ְ ָצִריְך ְלִאְתג ַ י ְטִמיָרא, לֵּ הוֵּ ה ְלָעְלָמא. ַמא ִאְתְקִריַאת, ֲאָבל ַאְנת ְ ָצִריְך ְלמֶּ ֶּ ְתחֹון פ  ִ יַהב פ  ִאיִהי, ַאְתָיא    'י ַטְעָמא נ ָלא ְלמֵּ
)ו  ֲעָלה  )ואתאחד(  ְוָרִכיב  א  ָ יש  ַקד ִ ָמא ִדְבִרית  ְ ש  ָראֹו.  י' ד ִ ב ְ ִפין  ְרצו  ַ פ  ֹון דו   ָהִראש  ִריְך הו א ְלָאָדם  ב ְ א  ָ ָרא קו ְדש  ב ְ ד  כ ַ ָדא  ְוָרָזא   . ֲהָדה  ב ַ אתאחיד( 

ר ַלֲאחֹוָרא ו ְבִגין כ ָ  יו ''ד ְמַהד ַ ֹוי ד ְ ַגְווָנא ָדא    ְך ַאְנפ  ַגְווָנא ָדא  ]חסר ציור[  כ ְ ין כ ְ ִ ַאְנפ  ין ב ְ ִ רו  ַאִנפ  ַגְווָנא ָדא  ר ציור[  ]חסְוָלא ִאְתַהד ְ יָלא כ ְ ל ְלעֵּ כ ַ ַ ,  ]חסר ציור[  , ִאְסת 
ָדא   ַגְווָנא  כ ְ א  ָ ְלַתת  ַלת  ָ כ  ַ ציור[ ִאְסת  ָלה  קו    ]חסר  ָאַמר  ֲאָנא ,  ד ְ )תו(,  )תוב(  הו א  ִריְך  ב ְ א  ָ ַאְתָרא    ְדש  ב ְ ֲאָבל  ין  ִ ַאפ  ב ְ ין  ִ ַאפ  ָלְך  ד  ְעב ַ ו ְלמֶּ ָלְך  ְלַנְסָרא  ין  ַזמ ִ

יה  ְוֲאָזַלת.ָאֳחָרא ת ִ  מֵּ ק. ָנְפַקת ִמק ַ ַ ל  ַ  ְסת 
 ונדלדלא   -מתרצו    עה 

 לשון הגמ' ב"ב נח. עיין פרי עץ חיים הקדמה לשער השבת סוף פ"א   עו
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ויונקים ממנה. כי הכבוד והמלכות נפל ביניהם כנ"ל, ואזי היא בחי'  יורדות מות רגליה  , 
רגליה, דהיינו שקיום מלכות דקדושה  יורדות מות בחי' העמדתה על  צריכין לקבל    דהיינו את 

דמותא  מהם לפעולמסטרא  צריכין  כשישראל  וע"כ  דתינו    .  קיום  לצורך  תקיפות,  איזה 
הכח לקבל  צריכין  ]   הקדוש,  העכו"ם  ממלכות  שצריכים    [אוהממשלה  בגלות  הרבה  כדמצינו 

מינוי של תקיפות על ישראל    א ואפילו ריש גלותא שהולשלוח משלחות לבקש מהמלכות לבטל גזרותיהם  

 :בלבד צריך לקבל מינוי ממלכות העכו"ם 

 
 ה אות 

כי ע"י הצדקה מתקן  שע"י מעשה הצדקה עולה למדרגת אדם ועי"ז זוכה לאכילה בקדושה.מבאר רבנו כאן 
)כמבואר בכהאריז"ל בכוונת מצות בבחי' ויבן את הצלע אשר לקח מהאדם לאשה ומגדל את המלכות 

ע"י אפשר שואזי   (ומוכנה ליחוד  צדקה שע"י צדקה מקבלת המלכות כלי הולדה מאמא ונעשית גדולה
 . "ויביאה אל האדם" בחי'דהיינו , )כמבואר כאן ובתורה סב( נעשה יחוד פנים בפניםיהיה האכילה 

משמע שתשובה על האכילה לבד לא  ושהפגם שנעשה ע"י אכילה צריך לתקן ע"י צדקה דייקא.  משמע
משמע שעיקר עכירות המעשים היא האכילה   ,ועיין תורה יז עי"ש קיצור לק"מ אות ו' ואות טומועילה לזה. 

   .ולכן התיקון ע"י צדקה שהיא עיקר העשיה
שרות התכוונה לומר שהיא   שמבאר"י הזוהר עה"פ האיש אשר עשיתי עימו וכן מבואר בתורה לז עפ

 עשתה את בועז לאיש ע"י שקבלה ממנו צדקה. 
זוכה    ,כי ע"י צדקה דהיינו בטחון ,נעשה ע"י צדקה ,וכן בתורה רכה מבואר שגדר אדם דהיינו גדר מדבר

 לשכל גדול.
 שכינה מדברת מגרונו ונעשה בגדר מדבר.  ואזי ,ועיין תורה עז תנינא שגדר אדם הוא אכילה בקדושה

ועומק העניין מבואר בכוונות האריז"ל שע"י   .כאמור כאן מבאר שע"י הצדקה מתקן ומגדל את המלכות 
   .מגדלת את הבת שהיא המלכות להיות מוכנה ויחודמתקנת ולאה היבחי' אמא עאת הצדקה מעורר 

אזי כי מקבלת מאמה ודקה כנ"ל זה סוד הניסור  )מבואר בכהאריז"ל שאמא אוזפת מנהא לברתא דהיינו הצ
שהיא בבית אמה ולא צריכה את  דהיינו בחי' הקדמה לאות ו' שבזמן הניסור בועיין לקמן לא צריכה לבעלה 

אויב המתנגד להשיב את המלוכה שזה בחי'  בחי' בה בינה יתירה ועי"ז מתגבר  מקבלת מאמהאזי  ,בעלה
כדי לבטל מותרות  ועל כן המנהג אז לקלוע שער הבנות .\ב/ אחדא"א לשני מלכים בכתר טענת המלכות 

רק יראה זו   הנ"ל,חוד כבר אין עזות יהיבחי'  . נמצא שבאכילה שאז האויב הזה נופל נכנע ושעי"ז  המוחין
 ( באה לאדם בשעת האכילהשהיראה  ועיין תורה עז תנינא (נדרים כ)הבושה 

והמלכות מהםוצריך   הפרטית    נים פמהעזי    להעלות את הכבוד  פנים  העזות  וממדת  בכלליות 

י מצות צדקה מעורר בחי' אמא המגדלת את המלכות ועי"ז כי ע"  , וזה נעשה ע"י צדקהאצל כל אחד

 צדקה תציל ממות, בבחי' )משלי י(  גם בפרטיות גדלה נפש דקדושה שבי והחשק וכח המלכת הש"י
דקדושה    (ג ) ונפש  המלכות  את  מצילה  הסטרא  שהצדקה  הידמותאמאחיזת  אחיזתם  שעיר  ברגלים    א, 

רגליה יורדות , דהיינו שע"י צדקה מעלין ומצילין אותה מבחי'  \הוקסט/   \דכמבואר בתורה פו/ 

 
 עיין תורה כ אות ט  א
באר כאן שהבינה יתירה היא בחי' אוייב שחולק על החזרת המלכות למביני מדע. כי המביני מדע היינו  לבאר מה שרבינו מ   כך נ"ל   ב 

המלכות שנתגדלה בבית אמה שהיא הבינה ועי"ז זכתה לבינה יתירה שבנתה וגידלה אותה אלא שבינה היתירה זו שאליה וקוץ בה  
בבריאת  שזה ממש המצב שהיה  ונ"ל  לחזור לבעלה.  עי"ז מסרבת  לשני    כי  טענה א"א  שהלבנה  ס:  בחולים  ומבואר  שני המאורות 

אחרי   וחוה  אדם  כמו  היו  בתלייתם  המאורות  שני  שלפ"ז  וחוה,  לאדם  רומזים  המאורות  ששני  האריז"ל  וביאר  אחד  בכתר  מלכים 
ענה כנ"ל. וזה  שנתגדלה חוה לאשה, שאז היו הדכר והנוקבא בקומה שלימה שניהם מקבלים מוחין מהבינה היא אמא עילאה ולכן ט 

את   להחזיר  המסרב  אוייב  לבחי'  נהפכת  יתירה  הבינה  ואזי  בקומתם  שוים  זו"ן  נעשים  הצדקה  שע"י  עוסקים  אנו  שבו  המצב  ממש 
 הכבוד והמלוכה למביני מדע שממליכים רק את הקב"ה.   

 בך[  ]עיין גם משלי יא ד וריקנטי על דברים פרשת ראה עה"פ לא תאמץ לב  עיין זוהר בחוקתי קיג.  ג 

ִליטָ   -  תורה פו   ד ׁשְׁ ין ָלֶהם  ָמׁשֹות אֵּ ְׁ ַהׁשּ ין  ּבֵּ ת קֶֹדׁש  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  וְׁ ִליַטת ַהִחיצֹוִנים,  ׁשְׁ י ַהחֹל הּוא  ימֵּ ּבִ י  ּכִ ה ָידּוַע  ּזַֹהר  ִהּנֵּ ּבַ ּמּוָבא  ׁשֶ מֹו  ּכְׁ ָלל.  ּכְׁ ה 
י אָ  ל ּפֹוֲעלֵּ דּו ּכָ רְׁ ּפָ ין "ִיתְׁ דֵּ ׁש יֹוָמא ּכְׁ ַקּדַ ד ִאתְׁ דֹוׁש: 'ּכַ ךְׁ  ַהּקָ ילֵּ יִחין ָלָאָדם לֵּ ין ַמּנִ אֵּ ִלין, ׁשֶ ִחינֹות ַרגְׁ בְׁ י ַהחֹל, הּוא ּבִ ימֵּ ֶהן ּבִ ּלָ ִליָטה ׁשֶ ר ׁשְׁ ִעּקַ ֶון". וְׁ

ּובְׁ  הּו,  יְׁ ִמּנַ ִהי  לְׁ ׁשָ ּדְׁ ָנן  ַרּבָ ּדְׁ י  ּכֵּ רְׁ ּבִ י  'ַהנֵּ ו(:  ָרכֹות  )ּבְׁ ָמָרא  ּגְׁ ּבַ ִאיָתא  ּדְׁ  . ַרךְׁ ּבָ ִיתְׁ ם  ֵּ ַהׁשּ י  כֵּ ַדרְׁ חוֹ ּבְׁ קֶֹדׁש  ת  ּבַ תּוב  ׁשַ ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְׁ ַהֲהִליָכה,  ּכַֹח  ָלֶהם  ִרין  זְׁ
ַדרְׁ  ךְׁ ּבְׁ ילֵּ ת קֶֹדׁש ָיכֹול לֵּ ּבַ ׁשַ ּבְׁ נּו, ׁשֶ ָאַמרְׁ מֹו ׁשֶ נּו ּכְׁ ֶלָך", ַהיְׁ ת ַרגְׁ ּבָ ַ יב ִמׁשּ ׁשִ ָיה נ"ח(: "ִאם ּתָ עְׁ ׁשַ : )יְׁ ַרךְׁ ּבָ ם ִיתְׁ ֵּ י ַהׁשּ  כֵּ

 שם שבשעת הדין קשה לרקוד   מבואר  ה 
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מ\ו/ מות ועושין  צדקה,  היא    \ח/[ז]   צדק  צדק  לכי  כדי   מלכותכינוי  רק  מועט  שאורה  בזמן 

דהיינו   \ט/ זפאת מנהא לברתאוע"י מעשה הצדקה מתעורר סוד אמא או ,להעמידה בגבול הקדושה ולא יותר
,  ומוכנה ליחוד  ה' חסדים שמקבלת המלכות מחמש אצבעות ידה של אמה שהיא הבינה ועי"ז נעשית גדולה

שנוסף  ההולדה    ח שהם בחי' כ  . כי צדקה היא בחי' ה' חסדיםכמבואר בטעמי מצוות צדקה להאריז"ל

הצדקה  שכר  אין    \י/ט ע"ב( , כי הצדקה היא בחי' חסד, כמשרז"ל )סוכה מבמלכות ע"י הצדקה
זרעו לכם לצדקה  [  יג , שנאמר ]\יב/[יא]   שבה  נתינת לבומשתלמת אלא לפי חסד  דהיינו הנתינה  

  \טו/   צדק צדקהונעשית מ ה'  [, עי"ז מוסיפין  יד. וע"י בחי' הה' חסדים ] חסד  וקצרו לפי

 
ו' שע"י חסד קוצרים את המלכות מאחיזת הסט"א שנפלה אליה ומעלים אותה משם וזו היתה עבודתו של  תורה ל אות    עיין לעיל   ו 

אברהם אבינו תמיד שבכח מדתו מדת החסד נלחם והתגבר על אוייביו ועיין תורה ה' אות ה' שדייקא ע"י חסד מתגברים על האויב  
יא הגבלת וצמצום כח. כי חסד אל כל היום ואל הוא כח כמ"ש יש  ולא ע"י גבורה, והביאור כי חסד הוא כח השפעה הפך הגבורה שה 

    לאל ידי.
 שער הכוונות תפלת השחר דרוש א, ספר הלקוטים להאריז"ל סוף פרשת תצוה שער המצוות פרשת ראה מצות צדקה  ז 
דינין כנזכר בזוהר שהם  הצדקה שנותן צדיק לצדק הם החסדים הנקרא שלום וצדקה ואז צדק שהוא    -שער לט דרוש יד    עץ חיים   ח

 .בחי' גבורות מתמתקים ע"י החסדים שהם ה' ואז מצדק נעשה צדקה וזה כונת מצות צדקה 
שם מבואר עניין הזיווג המכונה אחור באחור ע"י שעולין לאו"א מחשש יניקת הקליפות ולא היה    –שער לט פרק א'    עיין עץ חיים   ט

ר הפסוק ויבן את הצלע כפי שמבואר בזוהר בראשית אבל לא נזכר לשון אוזפת  לנוק' מ"ן מעצמה אלא מה שקבלה מאמא וזה ביאו 
גם ענין אב"א הנזכר במ"א שעולין למעלה להזדווג וכן נזכר במ"א ענין עליית מ"ן כי הנה למטה    -וז"ל שם    –אלא בשער מ דרוש ח'  

א  נקרא  ואז  ושלה  שלו  הפנימי  כלי  חסר  כי  לזווג  ראויין  ואינם  היניקה  בזמן  לעילא  הם  הוא  עדיין  שלהם  הפנימי  הכלי  והנה  ב"א 
בסוד אמא   ומזדווגים  מועילין להם  הפנימים  כלים  והנה"י דאמא  שם  עולין  ולכן  הפנימי  הכלי  גם עלה  המוחין  וכשנסתלקו  באו"א 

רק אחוריים לבד  אוזיפת מנהא לברתא ועדיין אינם ראויים שירדו המוחין למטה ולכן עולין ונמצא כי בעת עלייתן להזדווג אין להם  
   והבן זה.  

ואמר רבי אלעזר גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה שנאמר זרעו לכם לצדקה וקצרו לפי חסד אם אדם זורע ספק    : סוכה דף מט   י
אוכל ספק אינו אוכל אדם קוצר ודאי אוכל ואמר רבי אלעזר אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבה שנאמר זרעו לכם לצדקה  

   .סד וקצרו לפי ח 

אדם      קרא הכתוב לזריעה צדקה ואת החסד קרא קציר, וטובה קצירה מזריעה כדמפרש:   -שנאמר זרעו לכם לצדקה, וגו'    -  רש"י 

הנתינה היא הצדקה, והטורח    -אלא לפי גמילות חסדים שבה      ספק אינו אוכל, שמא לא יצמח או ילקה בשדפון וברד:   -זורע וכו'  

או טורח שתעלה לו להרבה, כגון נותן לו פת אפויה או בגד ללבוש, או מעות בעת שהתבואה מצויה,    , כגון מוליכה לביתו הוא החסד 

הצדקה היא הזריעה שזורע, כדי לקצור לקבל    -זרעו לכם לצדקה      : שנותן לבו ודעתו לטובתו של ענישלא יוציא מעותיו לאיבוד,  
 שכר, וקצרו לפי חסד שתקבלו שכר לפי החסד שבה: 

 ונדיבות ליבו.ים )בספר וליוסף אמר( שכיון שהכל שלו ית' אין האדם נותן משלו אלא את הרצון טוב  ראיתי מבאר 

עוד ביאור ראיתי מבארים שאין נתינת הצדקה משלמת אלא לפי כוונתו לעוור מדת החסד של מעלה עי"ז דהיינו לבנות את המלכות  
 מצד לצדקה 

כי שמעתי מהריצ"ח    ולכאורה  קושיא  כאן קצת  מכח    אר לב יש  היא שפועל  היא שהחסד  דהיינו רחמים  בין חסד לתפארת  החילוק 
ההתחשבות   הוא  החסד  ואילו  מדתו  מצד  היא  שהצדקה  להפך  זה  כאן  ולפ"ז  המקבל.  צורך  מצד  יותר  פועל  רחמים  ואילו  מדתו 

 בזולתו.
והיינו    נתינת צדקה בשתי ידים דייקא ועיין ספר המדות צדקה אות כז    מצדק לצדקה. חסדים למלכות לגדלה    נותנת ה' והיינו בינה ליבא שהיא אמא שמבואר בכהאריז"ל ש   ,פרש"י שנותן לבו וכו'  עיין  יא

 בכל ליבו. 

שמקבל שכר רק  שאין כלל שכר על הנתינה לבד  משמע  כתיב הצדקה מתשלמת וכו' אל אאין הצדקה משתלמת וכו'    מדלא צ"ע    יב 
: מבואר שגם על הנתינה לבד מקבל שכר אלא שעל נתינה עם מאור פנים מקבל שכר יותר  ט   על החסד שבצדקה ואילו בגמ' ב"ב 

שאפילו אם נפל ממנו דינר ומצאו עני יש לו שכר על זה והרי יש כאן רק  במדרש  מהמבואר    . עוד צ"ע מבואר בתחילת תורה לא ו כ 

רבי אלעזר בן עזריה אומר הרי הוא אומר    -רמז תעט    "ה לקוט שמעוני ויקרא פ )ויקרא יב יג( ובי   ספרא עיין    –נתינה בלא חסד כלל  
כי תקצור קצירך בשדך ושכחת עומר בשדה לא תשוב לקחתו לגר ליתום ולאלמנה יהיה למען יברכך ה' אלהיך קבע הכתוב ברכה  

תוב קובע לו  למי שבא לידו מצוה בלא ידיעה, אמור מעתה היתה סלה צרורה לו בכנפיו ונפלה ממנו מצאה עני ומתפרנס בה הרי הכ 

ואמר שנפרעין מן האדם מדעתו ושלא מדעתו    -פ"ג משנה כב    -מדרש שמואל על אבות  ב כן  ו        .ברכה כשוכח עומר בתוך שדהו 
כלומר בין אם אותם המצות והמעשים טובים עשאם האדם מדעתו או שעשאם שלא מדעתו כלומר בהיסח הדעת. והמשל נפל לו  

   מעלין עליו כאלו הוא זן אותו העני אפי' שהיה הדבר שלא מדעתו:   לאדם מכיסו פרוטה ומצא אותה עני 
 הושע י' יב יג 
 כתבי האריז"ל הנ"ל יד
כי   טו  בה. עוד    צ"ע  ונראה שנקראת כאן על שם האור המאיר  נקרא המלכות בחי משפיע  ואיך  ולא מקבל  צדקה היא בחי' משפיע 

מ  בחי'  שהיא  נמצא  הולדה  כח  בה  שניתן  היא  שגדלות  כיון  כבר  אולי  היא  הנוקבא  של  משפיע  בבחי'  כי  כנ"ל  נראה  ויותר  שפיע 
 נקראת אמא.
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צדק לצדקה    הביאור נראה כנ"ל עפ"י האריז"ל שהצדקה מעורר בחי' אמא המגדלת את המלכות ממדרגת
ומבואר בתורה מו עפ"י הזוהר  ובספר המדות ערך צדקה אות כז אומר רבינו לתת צדקה בשתי ידים דייקא  

שיש בחי' יד שלישית שהיא התכללות של שתי הידים ימין ושמאל שהן יד גדולה ויד חזקה עי"ז מתעורר  
הוא בחי' אמא כי הלב בחי' בינה  והלב  ל ליבו,  כבחי' יד הרמה ושמעתי מהריצ"ח שזה בחי' שהנותן צדקה ב

פתח אליהו בינה ליבא ובה והלב מבין וכתיב אם לבינה תקרא, דהיינו שבינה נקרא אמא,  בכלשון הזוהר  
צד ממדרגת  להעלותה  המלכות  את  לגדל  הנ"ל  עילאה  אמא  בחי'  מעוררת  שהצדקה  מדרגת ל  קנמצא 

וזהו  צדקה שבה    פרש"י.  חסד  לפי  משתלמת  במעשה  ל  שנותןיינו  השצדקה  עיקר  נתינת  יבו  כי  הצדקה, 

 : כנ"ל הצדקה היא נתינת הלב

בתורה   נזכר  זה  ה טז]   צדקהפעמים    ה'וכנגד  כנגד  את חסדים    ה'[,  מגדלים  ידם  שעל 

צ"ע כי בתורה נזכר רק ד' פעמים צדקה. ועיין פל"ח אות  בחי' צדקה כנ"ל:    נעשה ע"י  שהואהמלכות  
וצ"ע איזה מעשה צדקה  שאמר יהודה על תמר כלתו,    "ממני  צדקה"שמבאר שכוונת רבנו גם לפסוק    \יז/ ב'

הפל"ח   ומבאר  שם  הזוהרהיה  ממני"  לשון   שמבאר  \יח/ עפ"י  הצדקה  ש   "צדקה  בסוד  בואר  המהוא 
הנ"ל כדי    ,בכהאריז"ל  המלכות  שמקבלת  חסדים  ה'  ליחוד.  לגדלהשהם  מוכנה  אמא   להיות  סוד  )דהיינו 

רבי  של  מיעכות  דהיינו  לברתא  מנהא  שמן    אוזפאת  שמה(  תמר  על  שנקראות  בביאה  )דהיינו  שנתעברה 
היד    ,ראשונה אצבעות  ה'  חסדים  דאמא  בסוד  ה'  נעששהן  ידן  בהשעל  לבעלה ה  ה  מ"ן  להעלות    כלי 

והצדקה היא סוד ויבן את הצלע דהיינו אבא ואמא שבנו מצלע   (\יט/כמבואר בסוד מצוות צדקה בכהאריז"ל
   (יין כל זה בפל"ח וכהאריז"ל הנ"לע \כאשה הפירוש שעשו אותה כלי לבעלה/ 

 
צ"ע מדוע בצדקה נשארות כל אותיות הצדק הרומזות לחסרון המלכות ונ"ל התירוץ כי מהות המלכות היא צדק ורק בחיבור    לכאורה 

אלא מיד כשנפסק השפעת ה' החסדים    ה' החסדים אזי היא צדקה אבל אין זה שינוי מהות באופן שתשאר כך גם בהעלם הה' חסדים, 
 היא חוזרת למצב של צדק 

 עיין פרפראות לחכמה כאן אות ב' צדקה ממני, ו   -בראשית טו ו', ושם יח יט, דברים ו' כה, ושם כד יג, ובבראשית לח כו   טז 
ב'    פרפראות   יז  ויחשבה     -לחכמה אות  רק ארבעה פעמים, היינו  נזכר בתורה  )בראשית    רוצה לומר הגם כי תיבת צדקה  לו צדקה 

ט"ו(, לעשות צדקה ומשפט )שם י"ח(, וצדקה תהיה לנו וכו' )דברים ו(, ולך תהיה צדקה וכו' )שם כ"ד(, מוכרח לומר שחושב גם תיבת  
קָ ו צדקה ממני וכו' )בראשית ל"ח(,   ָדָקה בפרט כפי המבואר כאן שעל ידי צדקה נעשה בחינת תיקון הכבוד והמלכות,    ה ָצדְׁ אותיות צְׁ

היה כל ענין המעשה של יהודה ותמר שמהם יצא משיח ועיין זוהר אחרי מות ע"ב: מענין צדקה ממני הנ"ל ועיין בפרי עץ חיים    שזה 
זה   ידי  בחינת צדקה ממני, כי על  ונעשה בבחינת צדקה שזה  נגדלת פרצופה  זה  ידי  ותבין ביותר, כי על  בכל  ואתה מושל  בכוונות 

בסוד מאמר רבותינו ז"ל )יבמות ל"ד:( כל מיעכות של בית רבי תמר שמם, תמר דייקא בחינת    נעשית בבחינת צדקה כנ"ל ועיין שם 
תמר הנ"ל ועיין שם עוד מבואר כל ענין של אותיות צדק וצדקה המבואר כאן במאמר זה הנ"ל, ושעל ידי צדקה ממשיכין לה ההא  

ינת צדקה ממני וכו' הנ"ל וזה גם כן בחינת מה שמבואר  חסדים שלו כדי שתהיה עמו פנים בפנים, ואז נקראת צדקה שזה גם כן בח 
   כאן שיהיה פנים אל הכבוד והמלכות שזה בחינת )ישעיה נ"ח( והלך לפניך צדקיך וכו' כמבואר בפנים:

ִתיב, ִהיא מוֵּצאת    ַמה   -זוהר אחרי מות דף עב.    יח ָכא   דהיינוּכְּ ְּ ַמש ּ ִאתְּ ָגלוָּתא    לְּ ִהיא י ישראל,  בגלות יחד עם בנ   הויצא  שנמשכהּבְּ ָחה ֶאל    וְּ לְּ ָ   ָחִמיהָ ש 
ה ּלֹו   ר ֵאּלֶ ֶ ִאיש  ֲאש  ִאיש  כי    ואומר ֵלאמר לְּ ִתיב    לְּ נוּ ָלא כְּ ה ִמּמֶ ר ֵאּלֶ ֶ גבורות הבאות לה על ידו, ואינם שלו ממש,    חמש היה פירושו שז"א נתן למלכות    שאזֲאש 

א  ה ּלֹו    ֶאּלָ ר ֵאּלֶ ֶ ִאיש  ֲאש  יֵליהּ   שפירושולְּ ין    ִסיָמִנין  ּדִ ִחין ִאּלֵ ּכְּ ּתַ ְּ לי את    גרמואני הרה ומלאה מגבורות ודינים, והם    ומהםָהָרה    ָאנִכי הם אלו הסימנים,    שלו  ִמש 

הגלות.    אחיזת ואת  ד החיצונים  הוָּדה    ִמיָּ יְּ ר  ּכֵ דבריה,  זַויַּ אמיתת  את  הכיר  י    ַויּאֶמר"א  ּנִ ִמּמֶ ָקה  לכן מעתה    ממניָצדְּ הגבורות,  את  וא  אתייחדקבלה  חמשה  עמה  תן לה 

ָקה , וממילא תצא מן הגלות, והיינו  ממנהחסדים, ועל ידי זה ימתקו כל הדינים שבה, ויתבטלו אחיזת החיצונים   אי    ָצדְּ ָמא כתוב מלת צדקה,    בכונהַוּדַ ְּ ִרים    וּש  זה הוא    ושם ּגָ

א    ַמאן   ומפרשלצאת מן הגלות, כמו שכתוב ושביה בצדקה.     לההגורם   ָמא ּדָ ְּ ִרים ָלּה ש  ָאַמר, ִמ   ָהַדר הגורם לה שם זה,    מיּגָ י וְּ ּנִ ואמר ממני, דהיינו מז"א, כלומר    חזר  ּמֶ

ִתיב קודם היחוד נקראת המלכות צדק שהוא בחינת דין, ואחר היחוד שאז מקבלת ה"ח היא נקראת צדקה,    כי כְּ יק יהו"ה    ּדִ י ַצּדִ ָדקֹות ,  "א נקרא צדיק בבחינת היסוד שבו ז ּכִ   צְּ
ר , והוא כאשר  צדקהידי זה תקרא    עללה ה"ח ש  לתתָאֵהב   ָ ָקה כשזו"ן הם ביחוד פב"פ, ומפרש מלת    כלומר ֶיֱחזוּ ָפֵנימֹו    ָיש  שהמלכות    פירוש'  ה   ָצַדק נוטריקון    שהיא   ָצדְּ

י צדקה, והיינו    נעשית שהיא ה' אחרונה דשם הוי"ה היתה בבחינת דיני הצדק, וע"י הה"ח שקבלה מז"א   ּנִ א    ִמּמֶ ָמא ּדָ ְּ ַלת ש  קבלה עצם שם זה של צדק, כי הוא נקרא    ני ממ ַנטְּ

י,  צדק בלי י'  נקראתצדיק בי', והיא   ּנִ ָתא    ִמּמֶ י ,  ממני ירשה אחר כך אות ה' נוספת, שהיא צדקה מכח החסדים שקבלה    וממניָירְּ ּנִ ַכַחת    ִמּמֶ ּתְּ ְּ עצמות המלכות על ידי    וכלִאש 
 נמצאת ונבנית. 

חיים   יט פ   -  פרי עץ  הזמירות  "בכל  בפסוק    -ה  " שער  ר"ת  בוכ"ו, שהוא  רמז שם  כאן  כי  והוא,  גדול,  סוד  תכוין  בכל,  מושל  ואתה 
"ובידך "כח "וגבורה, כי שם זה הוא קו המדה של המלכות, והוא מוסיף חיות במוחין שלה, ואז ניתוסף בה כח המשכות חיות אל המ"נ  

ידך כח וגבורה, בסוד מה שביארנו בפסוק כרוה נדיבי  שלה, שהוא שם שלה מלוי ההי"ן גי' בכל, וזהו ואתה מושל בכל. גם אמר, וב 
עם, בסוד כל מיעכות של בית רבי תמר שמן, כי סוד הבינה אשר ממנה יצאה המשך בוכ"ו, הנה מן היד שלה נעשה כלי המלכות  

פי רצונו, וזהו בידך  לסוד מ"נ, כי שם ה"ג בה' אצבעות היד, ודי בזה. והנה שם זה הוא קו המדה שלה, לגדלה ולחזקה ולפחות ממנה כ 
שהיא מלכות,    " ואתה " , יכוין כי  " ואתה מחיה את כולם " לגדל ולחזק לכל, שהיא המלכות הנקראת כ"ל. והנה בידך, גי' בוכ"ו כנ"ל. ב 

 הוא מחיה את העולמות, בסוד שם ס"ג, העולה גימטריא מחי"ה: 

ן האשה נעשית כלי אלא בביאה ראשונה ע"י ההוא רוחא דשדי בגווא למאמר דכל  עיין שער מאמרי רשב"י בביאור האדרא זוטא שמקשה סתירה ממאמר חז"ל אי
קושיא  מיעכות של רבי תמר שמן דמוכח שעושה עצמה כלי קודם ביאה ראשונה. ושם מתרץ בסוד אריך שזו"ן הם אחד כי אין שמאל שם. ולכאורה צ"ע מה ה

ת האם דמסככא על בניה שמקבלת המלכות בהשאלה שעל ידו נעשית גדולה וכשבאה לפניו  שהרי תמיד אמא אוזפאת מנהא וזה כלי רק ליחוד אחור באחור תח
הצדקה,    אזי כבר אין לה הכלי שקבלה מאמא וצריכה לכלי של ההוא רוחא מביאה ראשונה. אמנם כאן צ"ע שמדברי הפע"ח משמע שכל מיעכות של רבי זה סוד 

שמקבלת   הכלי  שע"י  נמצא  אוזפאת,  אמא  בחי'  הוא  ספר  וא"כ  ועיין  בהשאלה.  רק  ממנה  קבלה  שהרי  מסתבר  לא  וזה  מבעלה,  כלי  צריכה  לא  כבר  מאמה 
ו פשוט  הליקוטים פרשת חקת עה"פ באר חפרוה שרים שהכל שעושה אמא הוא הבא עצמה ועדין צריך לעשות גם מ"ן בתוכו וזה ע"י בעלה. ועי"ש היטב שאינ 
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מא(  וזה )ישעיה  לרגלו  \כא/בחי'  יקראהו  צדק  ממזרח  העיר  תוכחה  הפסוק  פשט    מי  הוא 

תחילת הנבואה מדבר משפט עם ישראל ושואל מי עורר  בו  ,לישראל על שעבדו ע"ז כמבואר שם בהמשך 
)נראה כוונתו לפניו את רודפיו  את אברהם אבינו ממזרח להפיץ את אמונת היחוד נגד כל העולם ומי הפיל  

ועשה ממנו עם שלם כיצד    לשאול כיון שכל קיומם ע"י הקב"ה שעורר את אביהם אברהם לאמונת היחוד
ורבנו מצא כאן רמז להנ"ל שע"י צדקה וחסד מעלים את רגלי המלכות    ע"ז(העם הזה פונה ממנו לעבוד  

ברהם אינו איש החסד שכל עבודתו היתה  )לכאורה יש כאן ראיה ממה שהפסוק מדבר מא  מאחיזת הסט"א
לקצור את המלכות מאחיזת הסט"א כמבואר בתורה לא אבל רבינו כאן לומד מלשון מזרח הרומז על קדם  

לאחור/  צדקה(\כבהמשפיע  בחי'  זה  העיר ממזרח,  מי  איש    ,  וכן  אחור  ומערב  קדם  נקרא  מזרח  כי 

צרתני וקדם  אחור  קלט  בתהלים  כמ"ש  ואחור  קדם  בחי'  משפיע  .  ואשה  בחי'  מג(  ומזרח  )שם  בבחי' 
.  צדק יקראהו לרגלו. עי"ז  זרעו לכם לצדקה וכו', בחינות )הושע יוד(  ממזרח אביא זרעך

וע"י היינו שע"י הצדקה אזי הצדק   ואחוזות בסט"א  יורדות  ורגליה  בקטנות  שהיא המלכות כשהיא 

וכו'רגלישמעלין את הרגלין מבחי'  דהיינו  קורא את הרגלין,  צדקה הצדק   יורדות  ונעשה    ה 

 כנ"ל:   מצדק צדקה דהינו המלכות כשמאירים בה החסדים ונעשית גדולה 
, דהיינו שהצדק יוכל  והלך לפניך צדקך  וכו'  הלא פרוס לרעב לחמך   \כג /  בחי' )ישעיה נח(  וזה

כנ"ל  לילך צדקה  מצות  ההליכהע"י  כלי  שהם  הרגלין  שמעלין  בחי'  היינו  הסטרא    ,  מאחיזת 

 .  צות צדקה דהיינו תיקון הק' הנ"לע"י מ דמותא
אל פני ה'    יש לה הליכהעי"ז  ת המלכות  דהיינו שכח ההליכה שמקבל, לפניך דייקא,  והלך לפניךוזה  

 :דהיינו תיקון הצ' הנ"לכי מעלין את הכבוד והמלכות אל אור הפנים כנ"ל 

 
 ואות 

במדרגת צדק דהיינו יותה בההיינו ש. דאחר שנתבאר שע"י מעשה הצדקה נעשית המלכות מצדק צדקה
קטנות מוחין אזי העזות פנים שלטה עליה באופן שכל קיום המצוות שלה היה מתוך הכרח ועיקר תאוותה  
היה להבלי עוה"ז ורק מעט המוחין שהיו בה מנעו אותה מליפול לגמרי לקליפה ושמרו עליה להיות בגבול  

ונעשית במוחין דגדלות  \כד/ מאמא עילאההקדושה ולא יותר. וכאמור ע"י הצדקה זכתה לבינה יתירה 
 כח המלכת הש"י שלם. היינו שניתן לה ד

 
י על הקדמת הזוהר ד"ה עאלת אות ש' שסוד באר חפרוה שרים הוא עשית היסוד בבחי' פתח אבל עדיין  כל כך. עכ"פ זה תירוץ.  עוד עיין שער מאמרי רשב" 

 הוא סתום עד שבא בעלה. 

וכמו שאמר בזוהר וילך דף רפ"ו וז"ל עלי באר ענו לה סק לאתרך להתחברא בבעלך באר חפרוה    -ז מ"ת  " שער לב פ   -  עץ חיים   כ
בי העם אלין אבהן וכו'. ופי' הענין כי חפירת הבאר הזאת לעשות לה בית הרחם נעשית ע"י  שרים דאולידו לה או"א לעילא כרוה נדי 

שרים שהם או"א בסוד ויבן ה' אלקים את הצלע ויביאה אל האדם דא או"א שגדלוה והעלוה שוה בשוה בכל קומת ז"א פב"פ אשר  
 אינון או"א.עי"כ נעשה פה הראשון שלה בחינת היסוד כנ"ל וז"ש באר חפרוה שרים אלין  

ָרָבה:   ישעיה פרק מא   כא ִנקְׁ ט  ּפָ ׁשְׁ ַלּמִ ו  ּדָ ַיחְׁ רּו  ַדּבֵּ יְׁ ׁשּו ָאז  ִיּגְׁ ַיֲחִליפּו ֹכַח  ים  ֻאּמִ ים ּולְׁ ַלי ִאּיִ הּו    )א( ַהֲחִריׁשּו אֵּ ָראֵּ ִיקְׁ ָרח ֶצֶדק  זְׁ ִמּמִ ִעיר  )ב( ִמי הֵּ
ָעָפר   ן ּכֶ ּדְׁ ִיּתֵּ ָלִכים ַירְׁ ּגֹוִים ּומְׁ ָפָניו  ן לְׁ לֹו ִיּתֵּ ַרגְׁ ּתֹו: לְׁ ף ַקׁשְׁ ִנּדָ ַקׁש  ּכְׁ ּבֹו  ָליו לֹא ָיבֹוא:   ַחרְׁ ַרגְׁ ּבְׁ לֹום ֹאַרח  ם ַיֲעבֹור ׁשָ פֵּ ּדְׁ ה    )ג( ִירְׁ ָעש ָ )ד( ִמי ָפַעל וְׁ

ֶאת ַאֲחרִֹנים ֲאִני הּוא: דָֹוד ִראׁשֹון וְׁ רֹאׁש ֲאִני יְׁ א ַהּדֹרֹות מֵּ    קֹרֵּ

ת אברה' להביאו מארם שהוא במזרח וצדק שהיה עושה היא  אותו שצדק יקראהו לרגלו מי העיר א   -)ב( מי העיר ממזרח    -  רש"י 
  -מי שהעירו ממקומו להסיע הוא נתן לפניו ארבעה מלכים וחיילותיהם. ירד    -היתה לקראת רגליו בכל אשר הלך. יתן לפניו גוים  

יתן כעפר חרבו   ואת קשתו   -ירדה.  רבים כעפר  חללים  ועושה  חרבו  נתן את  נתן מרבה הרוגים    רמא כעפרא קטולין קדם חרביה, 
 ונופלים כקש נדף: 

 שהחמה יוצאת ממזרח ופונה אל המערב בחי' המשפיע הפונה אל המקבל וכמבואר בתורה סז תנינא ששכינה במערב.  וכן מצינו  כב 

התפארת נקרא מזרח כי הוא נקרא מדת יום כדאמר נובלת אורה של מעלה גלגל    -על התורה סוף פרשת תרומה    נטי א ריק ה ועיין  
ז  ולמה איקרי  חמה  נקראת מערב כי שם מתערב הכל כדאמר בספר הבהיר  ב'(. המלכות  וגו' )ישעיה מא'  הו מי העיר ממזרח צדק 

 מערב מפני ששם מתערב כל הזרע 
נח   כג  פרק  ש ָ   ישעיה  ּוִמּבְׁ יתֹו  ִכּסִ וְׁ ָערֹם  ֶאה  ִתרְׁ י  ּכִ ָבִית  ִביא  ּתָ רּוִדים  מְׁ ים  ַוֲעִנּיִ ֶמָך  ַלחְׁ ב  ָלָרעֵּ ָפרֹס  ֲהלֹוא  ם: )ז(  ַעּלָ ִתתְׁ לֹא  ָך  ַקע    רְׁ ִיּבָ ָאז  )ח( 

ֶפָך:  דָֹוד ַיַאסְׁ בֹוד יְׁ ֶקָך ּכְׁ ָפֶניָך ִצדְׁ ָהַלךְׁ לְׁ ָמח וְׁ ָרה ִתצְׁ הֵּ ָך מְׁ ַחר אֹוֶרָך ַוֲאֻרָכתְׁ ַ ׁשּ ָך    ּכַ ִסיר ִמּתֹוכְׁ ִני ִאם ּתָ יֹאַמר ִהּנֵּ ע וְׁ ּוַ ׁשַ ָרא ַוידָֹוד ַיֲעֶנה ּתְׁ קְׁ )ט( ָאז ּתִ
ַד  ע וְׁ ּבַ ַלח ֶאצְׁ ר ָאֶון: מֹוָטה ׁשְׁ  ּבֶ

הבינה )   כד בסוד    כי  כמבואר  ליחוד  ומוכנה  גדולה  אליו  להביאה  עמ"נ  מבעלה  אותה  לנסר  כדי  במלכות  הבינה  הארת  היא  יתירה 
הניסור שהכוונה שבשעת התרדמה שהפיל על האדם אזי היא מקבלת חיות מאמה וזה נקרא כמו ניסור כי באותה שעה אינה צריכה  

 לבעלה.



 5פה.            מוהר"ן     תורה סז                                                                ליקוטי                     

  האוייב דהיינו מותרות המוחיןמתעורר   ,להמליך את הקב"ה לה הכח שחזרדייקא בעת ש וכאן מתבאר
ורבנו מבאר שכאן שלא כמו לעיל להחזיר לעצמו המלוכה.  ,(בבחי' אין גבור כמתייאש)אולי  ,שבה

כאן להפך צריך לתת לעזות לינק עד שבעצמה היא   , כיצדק היה צריך להלחם בעזותכשהייתה בבחי' 
דהיינו בינה   תיפול, כי לעיל התגברות העזות היה מחסרון המוחין וכאן התגברותם היא ממותרות המוחין

 . יתירה
אוייב. וצ"ע במה מתבטא הבינה היתירה הזו שממנה יונק האוייב ומדוע לעיל נקרא עזי פנים וכאן נקרא 

מסוכן שהתגבר כמעט לגמרי על המלכות ואילו כאן הוא לכאורה אוייב יותר לעיל היה אוייב לכאורה הרי 
  .כוחושבעצמו מכלה את  זמני

בבחי' את שני  שוה  קומה שלימהב שבתחילה היו חמה ולבנה \כה/ בסוד מיעוט הלבנהכדמצינו  ונראה לומר
עד לקומה שלימה השווה   \כז/ דלה אותהיובר כאן שאמא גשזה ממש המצב שעליו מד \כו/ המאורות הגדולים

א"א לשני מלכים בכתר אחד וביאר האריז"ל שכיון שגם היא  שאמרה הלבנה  קטרוג  היה בחי'. ואזי  לבעלה
תפארת דאמא נמצא שהאמא היא כתר שלו ושל המלכות.  בכתר דז"א הוא  כי .מקבלת מאמא כמו בעלה

 כי אני בעצמי יש לי כתר מלוכה.   ,ליך אותווהקטרוג פירושו שאין אני צריכה להמ
כנס לשבת שאז היה  יכי גם אז היו צריכים לה \כח/ ונראה לומר שחטא עץ הדעת היה בבחי' הקטרוג הנ"ל

וג  רהיא בעזות כנגדו והוא בעזות כלפי שמיא, והיינו בחי' קטשניהם  יחוד פב"פ וממש סמוך קודם לזה חטאו 
 הנ"ל.

עזות   'וזה בחי  )וכמבואר ביפה שעה הנ"ל( קבא גרמה לה לרצות את המלוכהנמצא שהבינה יתירה של הנו 
שתגדל  לא נבראת אלא להיות עזר לבעלה, ולהיות מקבלת ממנו,. כי באמת תגא הנ"למלכותא בלא 

 
וזה  שהפרדת המלכות    נמצא  יתירה שקבלה מאמה  הבינה  ע"י  שיכולה להתקיים בעצמה  מציאות  שהיא  לה לחשוב  גרמה  מבעלה 

בעצמו בחי' יניקת העזות כי נעשית בחי' עזות פנים כלפי בעלה שכביכול אינה צריכה לו. ולא זוכרת שכל מה שמקבלת מאמה זה  
 בהשאלה רק כדי שתוכל לגדול ולשוב לקבל מבעלה( 

'  גשבד' ימים ראשונים של הבריאה גדלה המלכות ב –אות ב'.    עי"ש יפה שעה פ"ב    שער מיעוט הלבנה שער לו ם  עץ חיי ב   המבואר   כה 
מדרגותיה של בחי' אחור באחור עד שהיתה שווה לו מאחריו ביום ד' שבו נתלו שני המאורות הגדולים, ואז קטרגה הלבנה א"א לשני  

לפניו, ולכן הפסידה גם מה שכבר היה לה, ועי"ש שמאריך לבאר שתמיד הנוק'  מלכים בכתר אחד וכוונה על אותו הזמן וגם כשתבוא  
מקבלת מז"א גם בשעת הניסור כשמקבלת מאמה )שעל שם זה נקרא ניסור שכביכול לא צריכה לבעלה( גם אז היא מקבלת מאמא  

א כיון ששניהם מקבלים מכתר  את אורות ז"א, כמבואר שם באריכות. ולפ"ז מבאר שהקטרוג היה שלא רצתה לקבל מבעלה כי סבר 
לכן אינה צריכה לו. ועל כן נתמעטה מאד לא רק למצב התחלתה כנקודה באצילות, אלא שירדה לראש בי"ע. ונתקיים בה מאמר  

כל מי שרודף אחר השררה לא די שאינו משיגה אלא גם מה שבידו נאבד ממנו כי כן אירע ללבנה אי אפשר כו' ורדפה אחר  חז"ל  
כיון שרצונה לשלוט  השררה מה שהי  נפלו בבריאה  שלה  ואחוריים  נטרדה  כי  נאבד ממנה  להיות באצילות  יכולה  בידה שהיתה  ה 

   נתנו לה ונעשית ראש לשועלים כי נעשית עתיק דבריאה כמ"ש רז"ל שם.

ג' שלה    עוד מבואר ...  ונ שם בע"ח שביום השישי חזרה ונתגדלה למדרגה  זו"ן בבחי' אב"א  נזדווגו  ו'  זו  ואז ביום  ברא אדה"ר בבחי' 
לבדו ואלו לא חטא אדם הראשון היה מעורר מ"נ באותו שבת הראשון ועל ידי זה היו מזדווגין זו"נ פנים בפנים בבחי' יותר עליונה  
שבכולם שישתמשו שניהן בכתר אחד ופנים בפנים אשר אין הגדלה גדולה מזה ותהיה היא מקבלת מאמא עלאה שלא על ידו. והנה  

ם הראשון יום ו' חזרה למטה תחת היסוד באחוריו ונשארה שם בבחי' נקודה לבד כלול מי' ואז אותן הט"ס עליונים  כאשר חטא אד 
שבה לא חזרו לעלות ולהסתלק ולהתעלם בזעיר אנפין עצמו כמו בעת מיעוט הירח ביום ד'. אמנם כיון שהיה מפני חטא לכן כל אלו  

יפה  . ועי"ש  בתכלית המיעוט האחרון שבכולם ואז היא ילדה קין והבל ע"י זווג זו"ן   הט"ס ירדו למטה בקליפות כמ"ש בע"ה והרי היא 

 וצ"ע אם התכלית היא שיהיו שוים בכתר אחד מה הקטרוג ונראה שהקטרוג על היחוד.  קטנות.    איך שייך זיווג בשעת    שעה 
ירח שלא נתקררה דעתה עד שאמר לה הביאו  גם בזה יתבאר לך ענין משז"ל בענין מיעוט ה   -דרושי ראש חדש    -  שער הכוונות   כו 

והוא  עלי   ענינו  מה  הירח  מיעוט  ענין  במ"ש  והענין  שמך  על  יקראו  וצדיקים  הירח  את  שמעטתי  על  זו"ן  כפרה  כשנאצלו  הנה  כי 

הגדולים  המאורות  שני  נקראים  והיו  ממש  בקומתם  שוים  היו  עולם    דאצילות  בראש  נקודה  בבחי'  וירדה  הירח  נתמעטה  ואח"כ 
   .ק"ק אשר שם ושם עומדת הנקב' תמיד שלא בשעת התפלה כנ"ל   יאה בהיכל הבר 

והנה גידול המלכות אינה בפעם א' רק בזמנים הרבה נתקנת ונתגדלת מעט מעט כנ"ל. ונבאר    -מ"ב    שער לו פרק א   -עץ חיים  ועיין  
א' כלולה מי' שהיא נקודה מלכות    עתה באורך כללותן אע"פ שיש פרטים הרבה הנה תכלית המיעוט אשר בה אינה פחות מנקודה 

ותכלית גידול שלה הוא שיהיה בה כל הי"ס שלה ותהיה עם ז"א פב"פ שוה לגמרי וישתמשו ב' מלכים בכתר  האחרונה שבה כנ"ל  

מת"ת של אמא נעשה כתר לז"א וכאשר גם היא תעלה עד שם ויהיה  והענין הוא כי נודע כי    א' שהוא מה שקטרגה הירח כנודע.

ואז לא תצטרך היא  ויהיו שניהן א' כי שניהן יהיו בחי' ת"ת דאמא שהוא ספירה א'    ת של אמא כמוהו יהיה כתריהן שוין כתרה בת" 

זו"ן שוין  ויהיו  לזה  זה  יצטרכו  ולא  ע"י עצמו  כל אחד  יהיו שניהן מקבלין הארתן מאמא  ז"א אלא  ע"י  במציאותן    לקבל הארתה 
נפקין  כחדא  או"א  באדרא  כנזכר  או"א  ש   כדמיון  הגידול  תכלית  וזהו  שריין  התיקון.ל וכחדא  בתכלית  העולמות  כל  ואז  בהמשך    ה 

 מבאר שבין זה לזה יש ד' בחי' אב"א וד' בחי' פב"פ עי"ש.
מבעלה שפירושו שקבלה חיות מאמה ולא מבעלה שזה בחינת ניסור ממנו )בסוד היחוד אחור באחור הנ"ל שנעשה    בשעת הניסור  כז 

זו אלא בתורה מט אבל  למעלה בבחי' אמא דמסככא   נזכר כאן בכוונות שנזכרו בתורה  על בניה( הלשון אמא דמסככא צ"ע דלא 
מעומק העניין נראה דהיינו הך ונ"ל טעם שלא נזכרו כאן כי כל עניין היחוד אחור באחור והשמירה הנצרכת לזה לא נזכר כאן אלא  

 רק שאמא נותנת ה' חסדים לבת לעשות בה כלי הולדה.
לשני מלכים בכתר  ויקהל דף ריט: עה"פ אל אישך תשוקתך שזה נגרם בגלל מיעוט הירח שנתמעטה בגלל שקטרגה א"א    ר זוה עיין    כח

  תרומה דף קמד:   עוד עיין זוהר   .אחד 



 6פה.            מוהר"ן     תורה סז                                                                ליקוטי                     

נמצא שה' חסדים שקבלה מהבינה גידלו אותה ועשו בה בינה  ותעזוב את אביה ואת אמא ותדבק בבעלה. 
לת גדלותה הוא מזיק לה קצת עד שינקו הקליפות את המותר ותעמוד הנוקבא על  שבתחידהיינו יתירה 

   .\כט/ תכונתה הנכונה
הבינה  וה קודם שהביאה אל האדם, כיון ש טעם לקליעת שיער שקלע הקב"ה לחכאן שזה מבאר ורבינו 

קת העזות  ינייחוד כי הוא מקום ליניקת העזות והתיקון הוא קליעת השיער שעי"ז ייתירה שבה מונע את ה
 חסרון הבינה יתירה ואזי אין מניעה ליחוד.  ומתבטל הזו נגמרת מהר מעצמה.

ומשנשאת חותכת   \ל/ ולכן מנהג ישראל שבנות קולעות שערן שנשאת,משמע שהבינה יתירה היא רק עד ו
ולקמן תירצתי שהבינה יתירה היא   שערותיה כי כבר ינקו כל הבינה יתירה שעי"ז נעשית מוכנה ליחוד.

ם תכונת האשה שבכוחה להשיג השגות בהרגשת הלב שמהלכי שכל מקלקלים אותו. והבינה יתירה  עצ
קת האויב ינינמצא ש היא שמנסה להלך במהלכי שכל להבין למה נצרכת לבעל.  עד שנשאתשיש לה 

 מחזירה ומעמידה על תכונתה הנכונה. 
אחר שנשאת נעשית משתוקקת בבית אמה לא מבינה למה צריכה להנשא ולהבת  וזה בחי' מה שמצינו ש 

לחשוב  ומתגבר בה יניקת האוייב  כי בבית אמה היא בחי' ניסור כנ"ל שמקבלת חיות מאמהמאד לבעלה. 
תשוקת הלב  ומתקיים בה ואל אישך תשוקתך  חיותה מבעלה ומשנשאת כל שאינה צריכה לבעלה  ולומר

 .דייקא

והמלכות  ואזי צדקה  כשמעלין את הכבוד  הכבע"י  יוצא  אזי  העזי  ,  מבין  מן הסט"א,  וד 

ה אל  הכבוד  וחוזר  הנ"ל,  המאיר  \לא/מדע  מביני פנים  דעת  הבר  מבינה  האל  נפילת  לו  היפך   ,
 [ נקראים  שהם  פנים,  העזי  אל  הבין[  לבהכבוד  ידעו  לא  רועים  מהארת    המה  הדעת  חסרי 

 , ועכשיו חוזר אל המביני מדע:    הבינה
לתם נעשה מחלוקת. כי עיקר יניקת  כשחוזר הכבוד אל המביני מדע, בתחילת ממש  ואזי

הכוונה   האויבים והמלכות  בפשטות  הכבוד  נלקח  שמהם  הנ"ל  פנים  מדע,  לעזי  המביני  מן  הוא   ,
הכוונה  דהיינו   היצה"ר    מן המוחשבפרטיות  את  ולא  הקב"ה  את  להמליך  זכה  צדקה  של האדם שע"י 

הגוף עזות  לב(  שהוא  )דברים  אויב. בבחי'  היינו שמן המראש פרעות  מוח שבראש, משם  , 
נתגלין כל האויבים והשונאים. כי יש בהמוח מותרות, שמן אלו המותרות שבמוח יוצאין 

 [ האויביםלג השערות  יונקים  ומהם  מותרות    [,  יוצאים  ממון  תאוות  שמעכירות  סט  תורה  סוף  עיין 
שלא מחמת    הכוונה למותרות מוחיןש  נראהאבל כאן    המוחין לחוץ ומהם יונקים ונעשים שונאי חינם לאדם

ולכן   \לד/ עכירות התאווה אלא מותרות שיש בהכרח מחמת הבינה יתירה שזכה ע"י הצדקה מבינה עילאה

 
גם לנשואה יש בינה יתירה אלא שזה לא מותרות מוחין אלא עצם תכונת שכלה עיין תורה סא בהקדמה לאות ד' מה    כי באמת   כט

לומר    שביארנו שלאשה  ונראה  טפלות.  מלמדה  כאילו  תורה  המלמד אשה  בגמ'  וזה שאמרו  בו,  פוגם  תורה  ולימוד  היולאני  שכל 
שמותרות המוחין שיש לה כשנתגדלה גורמות לה לרצות להבין במהלכי שכל במקום להעמיד עצמה על אמונה שזה טבעה כמבואר  

 ולא להתבטל לבעלה.  בתורה ז' איש ואשה אמת ואמונה. ומזה נתגבר בה העזות למלוך 

ּקְׁ   -קדושין סוף הלכה א    לק"ה אה"ע   ל ִחיַנת ׁשֶ בְׁ ה ּבִ ּשּוִאין קֶֹדם ַהֻחּפָ ת ַהּנִ עֵּ ִצין אֹוָתם ּבְׁ ךְׁ קֹוצְׁ ַאַחר ּכָ ה, וְׁ ּלָ ִעין ַשֲערֹות ַהּכַ ּקֹולְׁ ֶזהּו ׁשֶ ָלָעּה  וְׁ
ן ִמּתְׁ  ַעל ּכֵּ ם. וְׁ ּמּוָבא ׁשָ לּוִעים, ּכַ ָערֹות קְׁ ִחיַנת שְׁ ה ּבְׁ ַחּוָ ִעין ַשֲערֹוֶתיָה,  לְׁ ּה ּפֹורְׁ ין רֹאׁשָ ַכּסִ ּמְׁ ּסּוי ׁשֶ ר קֶֹדם ַהּכִ יֹותֵּ רּועֹות רֹאׁש ּובְׁ כֹות ּפְׁ ה הֹולְׁ ִחּלָ

ָלהֶ  ׁש  יֵּ ה  ִחּלָ ִמּתְׁ י  ּכִ רּוַע,  ּפָ ּה  רֹאׁשָ וְׁ ִהינּוָמא  ּבְׁ את  יֹוצֵּ ָרָכה  ִלבְׁ רֹוָנם  ִזכְׁ ינּו  ַרּבֹותֵּ י  רֵּ ִדבְׁ ּבְׁ ז  ֻרּמָ ַכמְׁ ָצִריךְׁ וְׁ וְׁ ִניָקה  יְׁ ן  ם  ּכֵּ ַעל  וְׁ ִניָקָתם,  יְׁ ָלֶהם  ן  ִלּתֵּ  
ַהּמֹוָתרוֹ  ל  ּכָ קּו  נְׁ ּיִ ׁשֶ י  דֵּ ּכְׁ ַשֲערֹוֶתיָה  ִעין  קֹולְׁ ּשּוִאין  ַהּנִ ָחַלת  ַהתְׁ ּבְׁ נּו  ַהיְׁ בֹוד,  ַהּכָ ָזַרת  ַהחְׁ ת  ִחּלַ תְׁ ִעין  ּבִ ּפֹורְׁ ן  ּכֵּ ַעל  וְׁ לּוִעים,  קְׁ ָערֹות  שְׁ ִחיַנת  בְׁ ּבִ ת 

ִיגְׁ  קּו וְׁ נְׁ ּיִ י ׁשֶ דֵּ ָערֹות ּכְׁ ֶאת נֶ ַהּשְׁ ִחיַנת וְׁ בְׁ ם ּבִ ּתָ לְׁ י ֲאַזי הּוא ַמּפַ י, ּכִ רֵּ ַגמְׁ ִצין אֹוָתם לְׁ ךְׁ קֹוצְׁ ַאַחר ּכָ ל ַהּמֹוָתרֹות, וְׁ הֹוִציא ּכָ רּו לְׁ ה  מְׁ ֶעּנָ ַקּלְׁ ֶביָך יְׁ ֶפׁש ֹאיְׁ
ן ָלהֶ  ךְׁ ָאסּור ִלּתֵּ י ַאַחר ּכָ ִכּסּוי ָהרֹאׁש, ּכִ ִמיד ּבְׁ ךְׁ ּתָ ילֵּ ִריָכה לֵּ ךְׁ צְׁ ַאַחר ּכָ כּו', וְׁ "ל: וְׁ ֲאָמר ַהּנַ ּמַ ל ֶזה ּבַ ן ּכָ לֹום, ַעּיֵּ ׁשָ ִניָקה ַחס וְׁ  ם יְׁ

 ד'. נראה שנקט לשון זה כדי לומר שהם הפך העזי נפש לא ידעו הבין.  א' פרק  עיין דניאל   לא

שמדובר בדניאל חנניא מישאל ועזריא, ונראה שבדווקא נקט לשון זה לרמוז להמשך שם ואשר כח בהם לעמוד בהיכל מלך    עי"ש 
שהם ראויים למלכות, וכמבואר בפסוק שלפני כן שהם היו מזרע המלוכה. ועי"ש בהמשך מפסוק יב שהיו אוכלים מעט מאד    דהיינו

ולפי המבואר לעיל לכן זכו לנשיאות פנים שזה בחי' אשר כח בהם לעמוד בהיכל מלך, כי טעם שהקב"ה לא נושא פנים לכל אחד זה  
ן כמורד במלכות בפני המלך, לכן מפנה פניו ממנו כדי שיהיה נידון כחוטא שלא בפני  מחשש שמע לא יתנהג כראוי ואזי יהיה נידו 

המלך, אבל צדיק האוכל לשבע נפשו כח בו לעמוד בהיכל מלך בלא חטא לכן נושא הש"י פניו אליו, ואזי הוא נקרא מביני מדע על  
 מדע עפ"י האריז"ל שם הארת המוחין ודעת שזוכה עי"ז.  ועיין בפל"ח אות ג' למה רומז מביני  

 ישעיהו נו יא  לב 
 וההנהגה המתגלית למטה בז"א ד"ה  פתח יד  -נתיב פרצוף א"א  להר"י חבר( פתחי שערים עיין תורה סט ועיין שבילי אמונה נתיב ד' שביל א' ד"ה שערות הראש  וב לג 

ייקא המוחין שזכה על ידי האכילה  דהיינו בחי' המבואר בתורה יז שאחרי אכילת איש כשר יש קצת בלבול משמע שד   ואולי אפ"ל   לד
בתחילה גורמים קצת בלבול. אלא שצ"ע כי כאן מדובר שלא במוחין שע"י אכילה שזה יחוד השלם אלא במוחין של הבינה המגדלת  
יתרה   הבינה  כאן  נמי  והכי  בלבול  גורמים  בתחילה  הם  הנשפעים  שמוחין  שם  מצינו  אמנם  ליחוד.  מוכנה  להיות  המנוקבא  את 

לכות לגדלה בתחילה גורם לה בלבול ומתבטא בעזות אולי כמבואר בסוטה כל המלמד בתו תורה כאילו מלמדה תפלות  שנשפעת למ 
והתפעלות הלב חזק מהשכל לכן   והיכן שרוצה לילך במהלכי שכל אזי כיון שאצלה הרגש  כי הנוקבא עיקר מעלתה היא האמונה 

 לות הלב.   הלב בוודאי יטה אותה לעקם את השכל לטובת הרגשת והתפע 
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. והם יונקים עד שכלה כל המותרות שבמוח,  המיותר בלבדאת  היניקה כאן היא טובה כי מבטלת  
ונופלים   נתיישב  \לה/ואזי אין להם יניקה,  לא  ע"י אמה  נתגדלה  לומר שכיון שעתה  ו המוחין נראה 

אצלה כראוי ויש לה מותרות מוחין בתחילה בבחי' בינה יתירה שקבלה מהבינה אמא עילאה, לכן בתחילת  
אמונה על  להעמיד  שצריך  במקום  שכל  במהלכי  להבין  מנסה  להיות  לה  מזיקין  המוחין  )כנ"ל    גדלותה 

   .בהערה(
יכים את הקב"ה על עצמם כראוי  שזה בחי' מה שעובדי ה' דייקא כמה שהם יותר גדולים ויותר ממל  ונ"ל

הוא   הדור  צדיק  אבל  גדולים  שיהיו  אחר שכמה  במקום  כמבואר  הדור,  לצדיק  להתבטל  להם  קשה  יותר 
הנ' כיחס שער המט לשער  לגמרי  לגמרי מכל הטיה    עניין אחר  ויצא  כולם  עניין אחר שכולל את  שהוא 

 :     בבחי' שבת אלא הוא ביושר גמור אליו ית'
, \לו/ת ראש זקנים, כי בסבי מוחא שקיט ושכיך )כ"ש באד"ר ד' קך"ח ע"ב(בחי' קריח  וזה

. וע"כ נופלים השערות, כי אין \לז/ היינו שדעת הזקנים צח וצלול, ואין להם מותרות במוח
 להם יניקה כנ"ל:  

]וע"כ   . כי הם \לט/[לחע"י הפירוד שבין השונאים, עי"ז יש להם אריכת זמן וקיום ביותר 

כל המותרות שבמוח, ואזי כשיכלה המותרות, ויהיה הדעת צח וצלול, יונקים עד שיכלה  
אזי יפלו, כי לא יהיה להם עוד יניקה. וע"י הפירוד שיש ביניהם, אין להם כח לינק הרבה,  
אבל  המותרות.  כל  לינק  שיגמרו  עד  יותר,  זמן  מאריכין  עי"ז  וע"כ  מעט.  מעט  ויונקים 

יונקים הרבה ונופלים כשמתחברין השונאים יחד, אזי  יונקים במהרה כל המותרות  , ואזי 
 כנ"ל:   
בחי' שערות קלועין שנמצאין בבני אדם שקורין קאלטיניס, שהעולם חוששין לקצצם וזה  

נעשים ע"י    הםכי  הטעם  ומבואר בהגהת הרמ"א בש"ע יו"ד סימן קצח סעיף ו'    [, רק שיפלו מאליהםמ]

צ"ע   טבע האדם, שיצאו שערות קלועין . היינו כשיש הרבה מותרות במוח, אזי מוטבע בשד

טבעםשמרבינו   מצד  שנקלעין  ויקבלו, משמע  ביותר  יינקו  והתחברותם  קליעותן  שע"י  כדי   .
להזיק   יוכלו  כי  זמנם,  קודם  נקצצין  אין  וע"כ  שבמוח.  הרבה  המותרות  כל  לינק  ויוכלו 

 :    להמוח, ע"י שישאר בתוכו המותרות, ע"י שלא יהי' השערות קלועין לינק אותן
המוחין,  מא] וזה   מותרות  בחי'  היינו  יתירה,  בינה  יתירה.  בינה  בה  שנתן  מלמד  בחי'   ]

 :  [מב] שמשם יונקין השערות, שמשם יניקת האויבים כנ"ל

 
מה שהקשיתי במקום אחר שכאן בתורה זו משמע שהבינה יתרה היא רק עד היחוד דלא כדאיתא בכל מקום שתמיד יש    ובזה יתורץ 

אבל   האוייב  של  היניקה  וזו  שכל  במהלכי  להלך  שמנסה  היא  יתירה  הבינה  ובתחילה  ליבא,  בינה  כי  והתירוץ  יתירה.  בינה  באשה 
הנוק' על תכונתה העיקרית שהבינה יתירה תתבטא בהרגשת הלב נכונה ולא במהלכי שכל. וכידוע  כשמכלה יניקתו אזי מעמיד את  

שבהרגשת הלב האשה עולה על האיש כי מהלכי שכל אע"פ שהם מעלה גדולה ממהלכי הלב אבל אין הכוונה לגמרי כי בכל אחד  
ת האדם מה שא"א לעשות לאשה שלא נכנסת  מהםיש מעלה וחסרון החסרון במהלכי שכל הוא שאפשר בחריפות השכל להטעות א 

ואילו   הלב.  התפעלות  במהלכי  אליה  כשבאים  לפתוי  ונוחה  קלה  דעתה  מאידך אשה  בעגל.  כדמצינו  השכל  של  הזה  למהלך  כלל 
 היתה מסתכלת בשכל של הדבר לא היתה מתפתה.

זה בחי' דאיתא בתורה יז אות ג' שגם באכילה  זה בחי' מים אחרונים שנותנים להם מעט יניקה בכוונה שיסתלקו. וצ"ע אם    צ"ע אם   לה 
 דקדושה יש להם קצת יניקה שמחמת זה יש קצת בלבול אחרי האכילה עי"ש.

ִאיהו    מֹוָחא  ְוַהאי  -דף קכח:    זוהר נשא  לו  ִקיט  זה  כל  עם ,  דעתיק  הגבורה  בו  שנתלבשה  הגם  הסתומה  חכמה  שהוא  המוח  וזה   ְסִתיָמָאה   ָחְכְמָתא  ַהאי  ד ְ ת ְ   ש ָ   ִכיךְ ְוִאש ְ
ַאְתֵריה   ֲחַמר   ,במקומו   ונשקט  שקט   הוא  ב ְ ַ ֵייה    ַעל   ַטב   כ  ו ְרד ְ ָאְמֵרי   ְוַהְיינו  .  סתימאה   במוחא  מתוקה  דעתיק  שהגבורה  לפי,  שמריו  על  השוקט   הטוב  כיין   ד    האנשים   שאומרים  וזה   ד ְ

ֹוי  ָסָבא,  המשל  בעלי ְעת  ִכיךְ   ָסִתים   ו מֹוֵחיה    ָסִתים   ד ַ   רתיחות   אצלו  נשקטו   כבר  כי,  בחוץ   כעסו   מלגלות  להתאפק  שיכול  כלומר,  ושקט  סתום   ומוחו   סתום  ודעת   שיבה  איש  ְוש ָ

    .לחוץ   מתגלות ואינן   גבורותיו שקטות  לכן , בקרום סתום שלו  סתימאה המוחא אשר א"א  הוא שסבא הוא והנמשל, הבחרות 
 שמצינו זקנים צדיקים שיש להם שערות   צ"ע מה  לז 
 ח מ"ה עיין משנה סנהדרין פ" לח
ִעים ֲהָנָאה ָלֶהן ַוֲהָנָאה ָלעֹוָלם,   -מ"ה  פרק ח    סנהדרין משנה   לט ׁשָ ּזּור ָלרְׁ  ּפִ
ין ירושלמי שקלים פ"ג הלכה ב עיין ש"ע יו"ד סימן קצח סעיף ו' הגהת הרמ"א ובאר הגולה שם. ועיין משנה מקואות פ"ט מ"ג אלו שאין חוצצים קלקי הראש וכו' באיש. גם עי  מ

 מפספסין בקילקין. הגזברין 
 נדה מה: כנ"ל בתחילת התורה  מא
צה להיות מקבלת מבעלה. עיין עץ חיים שער לו פרק  אולי הכוונה לקטרוג הלבנה כשהיתה בבחי' שני המאורות הגדולים, ה"נ הבינה יתירה שקבלה מאמא שגידלה אותה היא האוייב שמקטרג, כי לא רו  מב 

 ב' ויפה שעה שם אות ב' ד"ה והשתא ניחא. 
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וזהו וחד אמר מלמד שקלעה לחוה וכו', היינו הך ולא פליגי. כי ע"י מותרות שבמוח שזה 
]כי הכבוד הוא  מג שקלעה לחוה כנ"ל:    בחי' בינה יתירה כנ"ל, מזה בא שערות קלועין בחי'

 כנ"ל[ :    אם כל חי[ מדבחי' חוה. שהיא הצלע הנ"ל. שהיא בחי' ] 
כה(וזה   א  )שמואל  הקלע   \מה/בחי'  כף  בתוך  יקלענה  אויביך  נפש  הפסוק    [מו]   ואת  פשט 

פש  חת הנלמנו שלעתיד יזכהשברכה אותו  שינצל מאויביו ויזכה לחיים וחז"ל דרשו שאביגיל ברכה את דוד 

ורבנו דורש שרמזה בדבריה שיתחברו שונאיו    ,נפש אויביו לא תהיה להן מנוחה אלא יהיו בכף הקלע  ואילו

 בחי' שערות קלועין הנ"ל, היינו בחי' התחברות השונאים, שעי"ז הוא מפלתם כנ"ל : כמו

 
 זאות 

נפש חדשה והיא    כנ"ל באות א' שנתבאר כשרוצים להעלות אדם למדריגה חדשה זה ע"י שנותנים לונראה  
על שמירת הנפש ע"י הזהירות בכבוד   ולכן הזהיר שםוד כדי לבחון אותו אם הוא ראוי לה.  במלובשת בכ
לו.   לפגום כשבא  שלא  ולירא  להזהר  דהינו  יראה  ע"י  הנפש  את  להוליד  שצריך  כאן  כוונתו  שזו  ונראה 

תבאר באות ה' בעניין הצדקה  ועוד מבאר שצריך לגדלה ובזה נראה שחוזר לבאר יותר את מה שנ  בכבוד.
וזהו שמבאר כאן שאחר הולדת הנפש    שנותנת האמא בידה ה' חסדים לבת לגדלה להכין בה כלי הולדה.  

דים שמאל  יצריך לגדלה ע"י אהבה בחי' אברהם שמדתו חסד דהיינו אהבה, ומבאר שיראה ואהבה הן שתי  
בפסוק אתה מושל בכל שרומז להחזרת הכבוד    וימין ולכן נוהגים עפ"י האריז"ל ליתן צדקה בפסוקי דזמרא

יד  ידים  לשתי  שרומז  ולחזק,  לגדל  ובידך  וגבורה  כח  ובידך  לזה  סמוך  וכתיב  דקדושה  למלכות  המלוכה 
חזקה שהיא שמאל בחי' יראה ויד גדולה שהיא ימין בחי' אהבה וחסד. ונ"ל שעל כן מבואר בספר המדות  

לנתינה מכל הלב בחי' יד השלישית שהיא יד הרמה כי בינא    צדקה כז לתת צדקה בשתי ידיו דייקא שרומז
נמצא שבצדקה   לגדלה.  לבת  חסדים  ה'  הנותנת  והיינו האמא  אליהו  בפתח  כמבואר  מבין  הלב  בה  ליבא 
בשתי ידיו  מעורר סוד גידול הנפש ע"י האמא להכינה ליחוד שהוא אכילה בקדושה ותפילה בכוונה דהינו  

 ליה. תיקון המדרגה החדשה שעלה א

לראות ואזי   צריך  כנ"ל,  דקדושה  נפש  בתוכו  ומלובש  האדם,  אל  חדש  הכבוד  כשבא 

הולדה   בלי קישוי  בנקל,  כי הכבוד היא  \מז/ להוליד את הנפש  חי.  בתחילת  כנ"ל    אם כל 

שקשה   , והנפש מלובשת בה כעובר במעי אמו. ולפעמים כשיש ח"ו בחי' קישוי לילדהתורה 

 יכולין להסתלק שניהם ח"ו האם והולד, דהיינו הכבוד והנפש, לו שלא לקחת את הכבוד לעצמו
. או לפעמים  שיאבד את המינוי שנתנו לו חבריו לכבודו וגם יפסיד שלא יזכה לעלות מדרגה בעבודת ה'

, כפי ענין הקישוי  אבל להפך צ"עאם יקח את הכבוד לעצמו    \מחדהיינו הנפש/   נסתלק אחד מהם ח"ו
 קל בלא קישוי:  לילד, וצריך לראות להוליד בנ

 
 מוהרנ"ת בתקפא  מג 
 בראשית ג' כ'*  מד
א    כה פרק  א  -שמואל   מה  דָֹוד  יְׁ ת  אֵּ ים  ַהַחּיִ רֹור  צְׁ ּבִ רּוָרה  צְׁ ֲאדִֹני  ֶנֶפׁש  ָתה  ָהיְׁ וְׁ ָך  ׁשֶ ַנפְׁ ֶאת  ׁש  ַבּקֵּ ּולְׁ ָך  ָדפְׁ ִלרְׁ ָאָדם  ָקם  ַוּיָ ֶנֶפׁש  )כט(  ת  אֵּ וְׁ לֶֹהיָך 

ַלע: ף ַהּקָ תֹוךְׁ ּכַ ה ּבְׁ ֶעּנָ ַקּלְׁ ֶביָך יְׁ    ֹאיְׁ

   חתיכת עור רחבה עשויה כמין כף באמצע הקלע, שנותן בה האבן:  -כף הקלע    -  רש"י 

שלא יוכלו להמיתך    -והיתה נפש אדני          שאול וקראו אדם ולא מלך דרך בזיון כלומ' כי אין לו תקומה לפניך:   -ויקם אדם    -  רד"ק 
בך כל ימיך וימית האל יתעלה ויתברך  מי שרודפין אותך ותהיה בחיים את השם כלומר שתלך בדרכיו כל ימיך וכן ורעה לא תמצא  

יונתן פירו' נפש אדני   ולדעת  פירוש מושב אבן הקלע שהוא עשוי כמו כף  וכף הקלע  נפשם כמו אבן הקלע  ויפריח  הרודפים אותך 
וית נפש בעלי דבבך   גניזה בגנז חיי עלמא קדם ה' אלהך  צרורה בצרור החיים לעולם הבא שתרגם הפסוק כן ותהא נפשא דרבוני 

גנוזות תחת כסא הכבוד שנאמ' בצרור  י  פרחינה כמה דמפרחין אבנא בקלעה וכן בדברי רז"ל ר' אליעזר אומר נשמתן של צדיקים 
 החיים את ה' אלהיך ונשמתן של רשעים מטרפות ומשוטטות מסוף העולם ועד סופו ואין להם מנוחה שנאמר יקלענה בתוך כף הקלע: 

   עי"ש פירוש הרד"ק מו 
אביגל את דוד שאויביו יפלו מהר ע"י שיהיו כמו קלועים וכנוסים יחד כדי שמהר ינקו כל המותרות ויפלו ויסתלקו    ברכה   ולפי רבינו

 ממך במהירות כמו האבן הנזרקת ע"י כף הקלע 
וכאן    .  על ידה יתגלה כבודו ית' כי  שעל ידה קושי הלידה שמונעת התגלות נפש ישראל    " גם " תורה ב' תנינא קליפת    עיין סוף   -מ"ק   מז 

קשה מאד כי    ן ניסיוכדי שיסתלקו שניהם האם והולד. ובאמת הוא    ,נראה שעל כן מפילה את האדם לקחת הכבוד הבא אליו לעצמו 
ועיין תורה ד' אות ז' שזה מן הנמנע שלא יבוא גדלות לאדם ששומע שבחו. והכי נמי כבוד הבא    ה לגאוו בבוא הכבוד מיד נופל האדם  

   ת מאד כדי להנצל מזה. והעיצה של רבינו כאן היא יראה.ו וצריך לזה ביטול הישות והחומרי לאדם הוא כמו ששומע שבחו.  
שמאבד הנפש אע"פ שזכה בכבוד, מובן, אבל איך יזכה בנפש אם מאבד את הכבוד הרי הכבוד שמר שלא יזכה בו    צ"ע בשלמא   מח

 מי שאינו ראוי. ואיך יזכה בחיות דקדושה מי שלוקח כבוד לעצמו.
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הנפש לגדל את  צריך  הנפש,  כשנולד  שע"י    ואח"כ  ה'  באות  לעיל  למבואר  כאן  שכוונתו  נראה 

 : החסד שבצדקה מעורר בחי' האמא המגדלת את המלכות להכינה ליחוד בבחי' ויבן ה' אלקים את הצלע 
י יראה ואהבה, שהם בחי' ב'  והגידול. נעשין, ע"י  יד  וב' בחי' אלו, דהיינו ההולדה  דים, 

ועיין תורה מו שעי"ז נכללות זו בזו ונעשה בחי' יד הרמה ונראה לומר שהיא בחי'    הגדולה ויד החזקה
הנתינה מכל הלב וכנ"ל באות ה' שהצדקה משתלמת לפי החסד שבה וביארו כפי המאור פנים והטוב לב 

ליבא בינה  בחי' אמא שהיא  והיינו  ' )תהלים מח(  . כי ההולדה נעשית ע"י היראה, בבחי שנותן, 
בתחילת התורה שאמר שצריך להזהר ולהשמר    שנתבאר  בחי' הנ"ל  כיולדה  רעדה אחזתם שם חיל

ואם יקח את הכבוד   )כמו שנתבאר לעיל באות ה'(  כי הכבוד הוא האמה המגדלת את הנפש,  כשבא כבוד

 .  \מט/  לעצמו מאבד את האם עם הנפש שבה
אלה תולדות השמים  בבחי' )בראשית ב(  ואחר שנולד, אזי מגדילין אותה ע"י האהבה,  

הוא הפסוק  כי פסוק הנ"ל  , היינו בהבראם, שהוא לאחר הבריאה וההולדה,  בהבראם  והארץ
הראשון שאחר סיפור בריאת העולם בשבעת ימי בראשית שהם בחי' הולדה ומיד סמיך לזה אלה תולדות  

ו כאן הלידה  דהיינו עד  וכו',  ה' אלקים  ביום עשות  בחי'  וכו' בהבראם  דין  רק שם אלקים שהוא  נזכר  בה 

הלידה  כי אחרי  הנ"ל,  התולדות  לגדל את  כדי  ואהבה  חסד  מידת רחמים שהיא  שיתף  ומכאן  אזי    יראה 
אברהם,   בחי'  ע"י  אותה  חסד  מגדלין  וזהו  שמידתו  ימין.  יד  בחי'  אהבה,  בחי'  שהוא 

 , היינו כנ"ל:   \נ/{ט'כמובא }ב"ר פ' יב  באברהםאותיות בהבראם 

, ואתה מושל בכלבחי' )דברי הימים א כט(  הנ"ל זה  ע"י יראה ואהבה  דהיינו גידול המלכות  ה  וז

המבואר לעיל באות ב' שע"י אכילה בקדושה אזי נותן    , בחי'להקב"ה  היינו בחי' הממשלה והמלכות

והמשך הפסוק  מלובש הנפש.    בכבוד  הנ"ל, ששם  מלך הכבוד  את המלוכה להקב"ה ואזי הוא נקרא

המ הוא  ואת  בכל  וגבורהושל  כח  ולחזק,  ובידך  לגדל  הידים  נא]   לכל  ובידך  ב'  בחי'  היינו   ,]

וגבורה  כיכנ"ל.   החזקה.  ובידך כח  יד  בחי'  זה  יד  ובידך לגדל ולחזק,  בחי'  זה   ,

 הגדולה. שע"י בחי' ב' הידים אלו, מולידין ומגדלין הנפש המלובשת בהכבוד כנ"ל:   
ואתה מושל בכל )כמ"ש הפסוק  אצל  ירת פסוקי דזמרא  בתפלה באמבחי' הצדקה שנותנין  וזה  

 [ והממשלה  \נג / [(נבבכוונות  הכבוד  את  ומעלין  מוציאין  הצדקה  ע"י  כי  דינין ,  שהיא  מצדק 

 כנ"ל :    \נדלצדקה שהיא רחמים/ 
[. היינו כשמגיע כבוד חדש  נה]   עמדי וקשתי בידי תחליף  כבודי חדשבחי' )איוב כט(  וזה  

של לידת הנפש שמקשה עזות הגוף והחומר הגס  ולהעביר הקישוי    אל האדם, אזי צריך להחליף

וע"י אהבה    , ע"י יראה מכניע עזות הגוףש  ע"י בחי' ידים הנ"ל  וזה  ,התאב לכבוד, ולהוליד את הנפש

   . שע"יוקשתי בידי תחליף רמוז בפסוק הנ"ל . וזהומגדל את הנפש הנולדת

 
לפי רבינו הכווונה כי עיקר קושי לידת הנפש המלובשת בכבוד הוא התגברות העזות כנ"ל ויראה היא הפך העזות כי    נראה   -מ"ק    מט

עזות היא חוצפה הפך הבושה כל הדלתות חתורות אצלו לכן ההתגברות היא ע"י היראה שהיא תפיסת אפסיות כלפי רוממותו ית'  
 ל אפסי ארץ והי אהפך העזות כי הירא שומר מרחק ובוש וירא מלקרב אל הקדש.שכל מציאותי תלויה רק בו כמ"ש ויראו אותו כ 

ָרָהם.  -  ' ט ב"ר יב   נ  ל ַאבְׁ כּותֹו ׁשֶ זְׁ ָרָהם, ּבִ ַאבְׁ ָאם ּבְׁ רְׁ ִהּבָ ָחה, ּבְׁ ן ָקרְׁ ַע ּבֶ הֹוׁשֻ י יְׁ  ָאַמר ַרּבִ
 הפסוק הנ"ל בדברי הימים   המשך  נא
 שער הזמירות פ"ה   פרי עץ חיים  נב 
הכוונות   נג  א דרו   -  שער  דרוש  השחר  תפילת  בכל    -  ' שי  מושל  ואתה  שאומר  בעת  שיתננה  שצריך  ממוז"ל  שמעתי  אחרת  ופעם 

זה כל וזה בכל כמ"ש רז"ל בת היתה לו לאברהם    , שהיסוד נקרא כל והוא גבאי צדקה ונותן אותה למלכות אשר גם היא נקרא בכל 
א במל' והכונה היא שע"י צדקה זו שנותן לה היסוד שהו' שם  ובכל שמה והוא במה שידעת כי הויה דמילוי ההין היא בגימ' בכל שהי 

 ב"ן כנז' יגדל פרצופה ושיעור קומתה והוא כי כבר ידעת כי קו המיד' דז"א הם הנה"י דבינה המתפשטים דרך קוים ומדות דז"א: 
כד אתער צדק בשלהובוי' כו'    דרושי תפילת השחר דרוש א ותכוין כי הם צדק שהם דינין כנז' באדרת האזינו וז"ל   -  שער הכוונות   נד

 .וע"י צדקה זו שנותן נעשית צדקה כי צדקה היא רחמים כנודע 
 איתני. לשון חוזק ותוקף   –קשתי    -ומצודות שם   עפרש"י  נה 
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    הידים חולפת ועוברת הקישוי לילד כנ"ל: 
לו  בחי' חילוף שם אקי"ק  וזה   שהוא שם בוכ"ו, שהוא בגימ' ידך,  דהיינו האותיות הסמוכות 

כידוע ידו ההולדה  יד  שעל  על  מלו  יכי  פנים  ההסתר  בזמן  בוכו,  דהיינו  ה  והשם  לבתה  הבינה  האם 

להקב"הלמלכות   מ"ן  להעלות  ח,  כלים  ה'  בחי'  הם  הבינה והכלים  יד  של  אצבעות  חמש  בחי'  : [א]  סדים 
הפסוק    \ג /[ב]  ואתה מושל בכלועיין בכוונות של   דהיינו המשך  וגבורה,  כח  ובידך  בכל  ר"ת  בוכו 

ידם  והייואתה מושל בכל,   וגבורה הנ"ל שעל  בן  הנפש הרמוז במ  גידולוהולדה  נו כח  ילה בכל גמט' שם 
הוא   שם אקי"קשהיא  המלכות מהבינה  והמוחין של  י חיות  כ  ,ההין של שם הויה הרומז למלכותשהוא מילוי  

והם הה' חסדים    וממנה מקבלת כלים להעלות מ"ן בזמן שהיא באחור עם הקב"ה,  ,ו"ע"י חילוף אותיות לבוכ

 :שע"י החילוף לבוכ"ו מתגבר על הקשוי לידה  שגם רומז כאן רבינוונראה  הנ"ל שע"י הצדקה.

 
 חאות 

באופן שגורם לה עזות לבקש   ,נה שקבלה הבת מאמא בתחילה היא יתירהלעיל באות ו' נתבאר שהבי
שזה רומז   ,וביארתי שזה בחי' קטרוג הלבנה שנגרם ממה שהיו קב"ה ושכינתיה שוים בקומתם ,מלוכה

ועל דרך העבודה הכוונה שיש לה כח   .ונעשית מאירה כמוהו ,לתיקון המלכות עד שכל האור שלו מאיר בה
בה יצה"ר )בבחי' הגדול מחבירו יצרו גדול(   תיתירה מעוררההבינה  ששלימות, אלא בית' להמליך אותו 

לכים  קטרוג הלבנה שא"א לשני מ וזה עומק כוונת  .לכן לא רוצה לצאת מבית אמה ,שלא להתבטל לבעלה
, ונתבאר בברכת קדוש החדש  ן ס: שהקב"ה אמר לה לכי מעטי עצמך בכתר אחד. ומבואר בגמ' חולי

דהיינו שלעולם לא תעמוד על מדרגה אחת אלא תמיד תיהיה במהלך   ,נה אמר שתתחדששהפירוש וללב
המחלוקת על חזרת המלכות למביני מדע ביארנו שזה שלעיל בעניין וצ"ע כיון   או של מיעוט או של גדילה.

 א"כ היכן רמוז בדברי רבינו מה שענה לה לכי מעטי עצמך.   ,בחי' קטרוג הלבנה
והמלכות  שזה רומז למיעוט הלבנה "פות אל הנפשילפעמים יש עי"וינו בלשונו ונ"ל שלזה רמז כאן רב
בחי' המבואר  . וזה אלא או מתמעטת או מתחדשת ,אינה עומדת על מדרגה אחתדהיינו מה שלעולם אינה 

בבחי' אם אסק שמים ואציע שאול. ולכן מוכרח שמידי פעם   ,בתורה ו' שיש עליות וירידות בעבודת ה'
  (עד שיזכה לבחי' שבת המבואר בתורה פג תנינא שזה בחי' לעתיד לבוא שיתוקן פגם הקטרוג הנ"ל)ות אל הנפש תיהיה עייפ

כח להמליך  ב   תועליות וירידבזה דהיינו שא"א שתמיד יתפלל בכוונה ויאכל בקדושה, אלא שתמיד יהיה לו 
 . אותו ית' למעשה

ומבואר שעיקר הכוונה לצדיק  ,לזקן ששכח תלמודוכבוד  שזה ע"י שנותןנו ימבאר רבהזו והתיקון לעייפות 
   שע"י הכבוד תימשך תורתו לצאת ואזי ע"י שמיעת תורה מפיו זוכה להחיות את הנפש ולחזקה.

 
 י )פל"ח כאן אות ג( -פע"ח הנ"ל ועוד בענין השם בוכ"ו עיין בכוונות האריז"ל על ברכת מלך עוזר ומושיע ומגן ואתה גבור לעולם אדנ  א
 פע"ח שער זמירות פ"ה הנ"ל, ושער הכוונות תפלת השחר דרוש א'  ב 

גדול, והוא, כי כאן רמז שם בוכ"ו, שהוא ר"ת "בכל  בפסוק ואתה מושל בכל, תכוין סוד    -פרק ה    -שער הזמירות    -  פרי עץ חיים   ג 
"ובידך "כח "וגבורה, כי שם זה הוא קו המדה של המלכות, והוא מוסיף חיות במוחין שלה, ואז ניתוסף בה כח המשכות חיות אל המ"נ  

הו ואתה מושל בכל. גם אמר, ובידך כח  , וז )נראה הכוונה לשם בן שהוא גמט' מילוי ההין של שם הויה(  שלה, שהוא שם שלה מלוי ההי"ן גי' בכל 
וגבורה, בסוד מה שביארנו בפסוק כרוה נדיבי עם, בסוד כל מיעכות של בית רבי תמר שמן, כי סוד הבינה אשר ממנה יצאה המשך  
שלה  המדה  קו  הוא  זה  שם  והנה  בזה.  ודי  היד,  בה' אצבעות  ה"ג  שם  כי  מ"נ,  לסוד  המלכות  כלי  נעשה  שלה  היד  מן  הנה  ,  בוכ"ו, 

כנ"ל.   בוכ"ו  גי'  בידך,  והנה  כ"ל.  הנקראת  המלכות  שהיא  לכל,  ולחזק  לגדל  בידך  וזהו  רצונו,  כפי  ממנה  ולפחות  ולחזקה  לגדלה 
   בואתה מחיה את כולם, יכוין כי ואתה שהיא מלכות, הוא מחיה את העולמות, בסוד שם ס"ג, העולה גימטריא מחי"ה:

ג' אהיה א' דיודים וא' דאלפין ואחד דההין    -דרושי תפילת השחר דרוש א    -  שער הכוונות  והנה הם סוד אהיה שהיא הבינה והם 
כמבואר אצלינו שהם בנה"י דבינה הנז' ואמנם ההארות הנמשכות מן הבינה אל המלכות אינם משם אהיה ממש אלא מהארתו והוא  

שם זה בר"ת ב' כל ו' בידך כ"ח ו' גבורה ולכן    שם בוכ"ו שהוא יוצא משם אהיה בחילוף אלפא ביתא דאבג"ד כמבו' אצלינו ולכן נרמז 
בוצינא דקרדינותא מכה בהם   היה  הנטיעות  כי  המדה דכת"י  קו  ובמאמר  בזוהר  הנז'  בסוד  לכל  ולחזק  לגדל  ובידך  לו אחריו  סמך 

דל ולחזק לכל  ואומר להם גדל. וכן במלכו' אשר היא נקבה השם המכה בה ומגדל בסוד קו המדה הוא שם בוכ"ו הנז' וזהו ובידך לג
כי ע"י שם בוכ"ו קו המדה שלה בידו לגדלה ולחזקה או לפחות ממנה כפי רצונו וזהו ובידך לגדל ולחזק לכל פי' אל המלכות הנקרא  
כל והנה שם זה של בוכ"ו הוא קו המדה של המלכות והוא המוסיף חיות במוחין שלה ואז ניתוסף בה כח המשכת חיות אל המ"ן שלה  

ין שהוא בגי' בכל וזהו ואתה מושל בכל ואמרו ובידך כח וגבורה כו' הענין הוא בסוד מה שביארנו בפ' כרוה נדיבי  שהוא ההויה דהה 
העם כו' בסוד מ"ש רז"ל כל מועכות של בית רבי תמר שמן כי מן הבינה אשר ממנה נמשך שם בוכ"ו הנז' הנה מן היד שלה נעשית  

היד ודי בזה ולכן בידך הוא בגי' שם בוכ"ו והנה יש כאן ב"פ ובידך והם הא' ובידך    כלי המלכות למ"ן שלה כי שם הה"ג בה' אצבעות 
תה בתיקונו  כח וגבורה והב' ובידך לגדל ולחזק כו' וה"ס שם ב"ן הנז' שהיא בגי' בכ"ל המעלה מ"ן אשר בעולם היצירה אשר אנו ע 

ובחי' המ"ן שבו הם חו"ג שה"ס ה' אותיות מנצפ"ך הכפולות כנודע וה"ס שני ידים ימין ושמאל ובהם עשרה אצבעות כנגד י' אותיות  
 מנצפ"ך הכפולות ועיין בפ' בידך אפקיד רוחי כו' כי שם נת' ענין זה היטב.
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מאמה  ולפעמים שנתרחקה  ע"י  הנפש,  אל  עייפות  כנ"ל \ד/ יש  הכבוד  דהיינו  זהו   ,  כי 

 טבעה של הנפש שבאורך הזמן נחלש אורה וצריכה חידוש בכל פעם.  
וכפי  המקשר  הרוח  ע"י  הנשמה  הארות  נרשם  ובו  הנפעל  דבר  שהיא  לבנה  בחי'  מלכות  בחי'  היא  הנפש 

כת ונחסרת תמיד כי להאור המאיר בה כן נעשה בה כח להמליך את הש"י ולגלות כבוד שמים וטבעה שהו 
על  י  ש"ת בהמלכת ההיא תחת הזמן והשכחה. ולכן צריכה חידוש תמיד כהלבנה. וככל שנחסר אורה נחלש

העולם   ועל  כבוד שמיםעצמה  גילוי  באכילתו  דהיינו  ובכוונתו  תפילתו  בכח  נחלש  בזה שאדם  ומתבטא   ,

מים קרים    \ה/. וצריך להחיותה ולהבריאה ע"י מים קרים, בבחי' )משלי כה(לשם שמים וכיו"ב
שמועה  ש  רוצה לומרכי    ,והוא כפל לשון  "ושמועה טובה מארץ מרחק"והמשך הפסוק    ופה יעי  על נפש

הנפש  טובה   את  קריםמחייה  מים  תורה    ,כמו  דברי  הם  האלה  שהמים  לקמן  שיתבאר  מפי שכפי  שומע 

כי . היינו  היא תורה דעתיקא שממשיך הצדיק ממרחקגם ש ו  \ז/ דברי חכמה הנקראת מרחק  דהיינו  ,הצדיק

וי דהיינו שנחלשת בגיל  כשמתפללין בלא לב, עי"ז נתרחק הנפש מן הכבודיפות הנפש היא  יהע

. כי כוונת הלב זה  בשפתיו כבדוני ולבו רחק וכו', בבחי' )ישעיה כט(  כבוד שמים בכל מעשיה
הנפש עייפה  בחי'  לא  כה(  כשהיא  )תהלים  כמ"ש  אשא,  נפשי  ה'  לבי    אליך  רש"י  ופירוש 

בלב    אכוין הנפש  כי  הנפשחיות  שם  שדהיינו  שהוא  כלפי    ,הדם  אותה  שמרים  מה  היא  הנפש  ונשיאות 

ב  ,שמיא הלבזה  כוונת  התרחקות  חי'  בחי'  הוא  אזי  התפילה,  מדיבורי  רחוק  כשהלב  אבל   .
. ואזי יש עייפות אל  בשפתיו כבדוני ולבו רחקהנפש שהוא בחי' הלב מן הכבוד, בבחי'  
 :  הנפש, וצריך להבריאה, ע"י מים קרים כנ"ל

רעמיםומים   בחי'  ע"י  מקבלין  מקו  קרים  לכל  הגשם  את  מחלק  שהרעם  בטבע  כפי  כדמצינו  ם 

שיבאר כפי  לזקן ששכח תלמודוהנצרך  ע"י מה שנותנין כבוד  נעשין  ורעמים  לצדיק   .  דהיינו 
זקן    חכם, חכם/ כי  בשנים,    \חפירושו  יניק  בשנים)ואפילו  זקן  שפירושו  משיבה  לקמן    (לאפוקי  משמע  וכן 

חוזר ונזכר   הוא רעם הקורע את העננין הגורמים שכחה לזקן ואזימכבדו  שהכבוד  ו  שמדובר בצדיק אמת.

לשומע  ,בתורה ששכח קרים  מים  )ברכות ח ע"ב( הזהרו בזקן ששכח תלמודו והיא   , כמשרז"ל 
שנותנין לזקן נמשכת ויוצאת ונתבאר בתורה לז אות ה' שע"י הכבוד    \יא/שצריך ליזהר ולכבדו  \י/[ט]

 
הרי -מ"ק    ד נקרא   צ"ע  זה  כאן  ומדוע  מאמו  הולד  שנפרד  היא  לידה  בחי'    כל  הוא  שהריחוק  בהמשך  ולפי המתבאר  הנפש  עייפות 

בשפתיו כבדוני וליבו רחק נראה לבאר שהכבוד הוא כבוד אלקים וכבוד אלקים היינו בחי' לכבודי בראתיו וכו' נמצא שלידת הנפש  
בבח  ליבו  מעומק  להש"י  וכסופים  שבח  בדבורי  להש"י  אותו  מחזיר  האדם  מיד  החדש  הכבוד  שכשמגיע  היא  יצאה  כראוי  נפשי  י' 

בדברו ולכן נקט רבינו לעיל צריך להזהר מאד כי כנ"ל הלידה היא ע"י יראה כי מיד כשבא הכבוד צריך לירא מאד פן יכשל ויקח  
נפש   כאן  שאין  ע"י  כי  ח"ו  אמו  ומסתלקת  הולד  שנופל  לידה  קישוי  בחי'  נפול  כבוד  שהוא  מלכים  כבוד  יהיה  ואז  לעצמו  הכבוד 

ולבו    שמחזירה אותו להאלקים  ולא האם. אלא צריך שיהיו פיו  כבוד, לא הולד  ולא  נפש  אין כאן כבוד אלקים, דהיינו לא  ממילא 
שוים וקרובים זל"ז דהיינו שהנפש תקבל מהכבוד דהיינו מבינה עילאה דעת לדבר דבורי שבח וכבוד אליו ית'.  נמצא שהלידה היא  

 מקבלת ממנה תמיד.  התגלות הנפש מתוך הכבוד אבל לא נפרדת לגמרי מאמה אלא 
ָחק:   משלי פרק כה  ה  מּוָעה טֹוָבה ֵמֶאֶרץ ֶמרְׁ ל ֶנֶפׁש ֲעֵיָפה ּוׁשְׁ ִים ָקִרים ע   )כה( מ 
 עיפה   -מתרלו  ו 
 וכו'.  נקראת מרחק עיין תורה לה סוף אות ו' ועיין תורה מ' תנינא, וביאור בזה עיין תורה פג תנינא עה"פ אמרתי אחכמה   חכמה  ז 
תנו רבנן מפני  וכן איתא בתורת כהנים )ז' יא( ובקדושין לב:    .תייקר אפי חכימא ו   -זקן ובתרגום יונתן  ת פני  במצוות והדר   כמבואר   ח

)פרש"י ג"ש זקן זקני.    שיבה תקום יכול אפילו מפני זקן אשמאי ת"ל זקן ואין זקן אלא חכם שנאמר אספה לי שבעים איש מזקני ישראל 
)פרש"י נוטריקון  .  רבי יוסי הגלילי אומר אין זקן אלא מי שקנה חכמה שנאמר ה' קנני ראשית דרכו   דכתיב אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו(

 זה קנה חכמה( 
לאו גזירה שוה גמורה היא דאם כן ליבעו מומחין כי התם אלא לא    -ואין זקן אלא חכם שנאמר אספה לי שבעים איש כו'    -  תוספות 

 הוי אלא הוכחה בעלמא דזקן אשמאי אינו: 

בשנים מבן ע' שנה    הן שני דינין לקום לזקן יו"ד סימן רמד  למדה שהפסוק הוא כפל לשון ויליף שיבה מזקן. אבל בש"ע    ה שהגמ' נרא 
שלפעמים  הידור  להפך ב וכן    שניהם, ל שצריך    קימה מזקן לשיבה הוא בעניין  , וההיקש גבי  אפילו יניק ממנו  חכם  ל   ולקום   אפילו ע"ה,

   שרק מראה עצמו מתחיל לקום.  דהיינו לשניהם  מספיק רק הידור  

אע"פ ששתיהן לכאורה שוות בזה שהיא    ולא לברכות כמו כאן   בגמרא הגרסא ששכח תלמודו לאנסו וכן גרס רבינו בתורה לז אות ה' ]דף נא:[ עי"ש ועי"ש שמוהרנ"ת ציין לגמ' בסנהדרין צא.   ט
 חובל ג סוף אות ד שמוהרנ"ת מבאר כאן עפ"י המבואר שם בתורה לז. מימרא דרבי יהודה וראייתו מלוחות ושברי לוחות בארון. ועיין לק"ה  

העתיק את המאמר הזה כלשונו ששכח תלמודו לאנסו, והכא השמיט תיבת לאנסו. והסיבה נ"ל כיון ששם העניין    לעיל בתורה לז   י
להחזיר בתשובה נפש עייפה    הוא כפשוטו שמדובר בזקן שבאמת שכח את תלמודו, אבל כאן מדובר בצדיק גדול מאד שבדבריו יכול 

של בעל בחירה, לכן מסתמא אין הכוונה כאן שהזקן בעצמו שכח תלמודו, אלא שהמתפלל בלא כוונה מחמת ריחוקו מהצדיק נתרחק  
מהש"י, ועי"ז אין לו כלים להשיג בדברי צדיק, אבל ע"י הכבוד שנותן לו דהיינו שמתבטל אליו ומתעורר לראות מעלתו אזי נעשים  

 ם להשיג בדברי הצדיק ואזי הם נעשים אצלו מים קרים על נפש עייפה.לו כלי 
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להחיות  נעשין רעמים, ומשם באים מים קרים    הכבודע"י  . ועי"ז  תורתו כי שרשה בכבוד ומתגלית
  :  הנפש כנ"ל

נעשין ע"י שיוצאין אידיים וקיטורים חמים, ובאים    הקדומים  על פי מחקרי הטבע  הרעמים  כי

הרע  קול  נשמע  ומזה  הענן,  נקרע  ועי"ז  שם,  ונתלהבים  הענן  ]בתוך  ופעולות  \יג /[יבם   .
מקום  הן  הרעמים   כל  של  המים  נתחלקין  להשקותו  \טז/ [טו]   ומקוםידשעי"ז  הצריך  כפי   ,
ו קד(במדה  )תהלים  בבחי'  המקום,  לפי  הראוי  כפי  רעמך  \יז/ במשקל  יעלו   מקול  יחפזון 

פשט הפסוק מדבר מבריאת העולם שמקול גערת הש"י    להם  הרים ירדו בקעות אל מקום זה יסדת
, ורבינו  שאמר יקוו המים וכו' שהוא כקול רעם נחפזו המים ונקוו אל מקומם אשר יסד להם בים ואוקינוס

.  למקומה שיסד לה  שבו  כל טיפהדהיינו  הרעם שנעשה בענן כנ"ל גם מקולו נחפז המטר  דורש מכאן שגם  
  כמו כן, כשנותנין כבוד לזקן ששכח תלמודו, והשכחה הוא בחי' עננין דמכסיין על עיינין 

,  על עיני החכמה דהיינו ראיית השכל שהיא התורה הפך הראיה הגשמית שהיא אל חיצוניות עוה"ז  [יח]
לו   כד(וכשנותנין  )שמות  בבחי'  בחי' אש,  הוא  והכבוד  אוכלת   \יט/כבוד,  כאש  ה'    וכבוד 

פשט הפסוק הוא שמראה כבוד ה' שהיה על הר סיני במתן תורה נדמה לעיני בני ישראל לאש אוכלת ואילו 
למשה רבנו נדמה לענן ועל כן בא בתוכו, ורבינו דורש מצד שלעיני ישראל שהם בחי' נמוכה בחי' שכחה  

 
 א"כ ממה צריך להזהר.ולכבדו משמע דבר נוסף על הזהירות וצ"ע    הלשון  יא

 ספר הברית ח"א מאמר י' מקריות מוסדות תבל פרק יג  יב 
רים האחרונים בו, והם אמרו שסיבת  פרק יג ועתה אגיד לך בני דעת החוק   -מקריות מוסדות תבל    ' חלק א מאמר י  -  ספר הברית   יג 

היא   כן  חקרנוה  זאת  הנה  גפריית,  חלקי  בו  מעורב  מן הארץ אשר  העולה  ויבש  חם  העננים מאד  יתהוו לפעמים  הוא כאשר  הדבר 
ואמת הדבר, כי כל משכיל על דבר ימצא בקל להכיר ובמעט הבחנה להפריד ענני הרעם מענני הגשם בזולת הרעם, כי העבים של  

ראו שחורות כעורב מחמת חלקי הגפריית המקובצים בהם, אף גם האויר אשר בעת ההיא יקשה על האדם כי יורגש איזה  הרעם ית 
הגפריית   חלקי  עם  והחם  היבש  אויר  והנה  לבא.  הרעם  מעותד  כי  ומורה  בו,  המעורב  הגפריית  חלקי  מחמת  רוח  בנשימת  כובד 

יעופו אלה על אלה על ידי זה יתחממו העננים בתנועתם ויחממו את חלקי  המקובצים ומסוגרים בעבים ועננים השוכנים זה על זה ו 
האויר הקר אשר   מן  הקור  ובהגיע אליהם  האויר החם שבאמצע,  וידחיק את  ענן  על  עב  יטריח  ברי  בפנימיותם אף  הגפריית אשר 

שר באויר האמצעי ידחיק את  למעלה מהעננים או כי יפגשו לפעמים העננים האלה בענן מטר מצונן והצנה אשר בענן המטר או א 
וברגע   להבה,  כאש  ויתלהבו  התחממו  כי  עד  באלה  אלה  ויעברו  בזה  זה  ויתרוצצו  צר,  במקום  יותר  החם  והאויר  הגפריית  חלקי 
שמתלהב מתפשט האויר המסוגר עד מאד וישבר העב ויפיץ ענן אורו ויצא החוצה בכח ובקול רעש גדול כדרך כל האויר המאוסר  

שר יוצא משם הוא יוצא בכח גדול ומשמיע קול רעש חזק כאשר מאז השמעתיך )במאמר ז' פרק ב'(, ככה יעשה  באיזה מקום שכא 
ויפיצם   וידחיקם  וישליכם  ואש הזאת תרעיד בתעצומות תנועתה את חלקי אויר העולם הסמוך לעננים  וברקים,  ויהי קולות  בעננים 

ונוגה כמראה אש הנראה יקרא בשם  וככה יעשה בכל האויר בחלק אחר חלק עד כי ישמיע קול ש  און ברעש וברעם. ואותו האור 
מקנה   היוצא  והקול  האש  כענין  מתהוים  וברגע אחד  באו  אחד  ממקום  ושניהם  רעם,  בשם  יקרא  הנשמע  גדולה  המולה  וקול  ברק, 

 מראה הלפידים: השרפה הגדולה הנקרא )קאנאן( ממש, ועל כי מן הלהב ומן האש יוצא ברק על כן מראהו כגחלי אש בוערת כ 
 בתקפא ו' מחוק ונראה שכתוב ומקים  יד

 עיין זהר בראשית לא. ד"ה ר"א קפץ  טו 
יוהחבריא ישבו ורצו לדרוש בענין המשכת מימי החסד מאימא לז"א, ונזדרז    שמעון  רבי  זוהר ח"א דף לא.  טז  ר   ַרב ִּ ָעזָ לְ ץ  קפץאֶ ַפ יָתא   ָק מִּ ַקדְּ ָדַרש    ב ְּ   קֹול והתחיל לדרוש על הפסוק    , וְּ

רְּ יהו" בֹוד הִּ ָ ם א"ל ַהכ  יִּ ָ ים ה ַעל ַהמ  ים    עִּ ם ַרב ִּ ָאה    קֹול   ומפרשיהו"ה ַעל ַמיִּ ָ ל  א קֹול עִּ אקול העליון שהיא אימא,    הוא יהו"ה ד ָ ַמנ ָ מְּ ם    ד ִּ יִּ ָ על המשכת    ונהממ  שהיאַעל ַהמ 

יןשביסודה המלובש תוך דעת דז"א,    החסדיםמימי   ד ִּ ָנגְּ ָגא    ד ְּ ַדרְּ ָגא לְּ רְּ ד ַ י ַלֲאַתר ָחד    ַעד דהיינו שמתפשטים בחג"ת נ"ה,    לספירהים מהדעת מספירה  נמשכ  והחסדיםמִּ ש ֵׁ נְּ ַ כ  תְּ מִּ ד ְּ
ָיא ָחָדא   נו פְּ כְּ ָאה    ַההו אאחד והיינו ביסוד דז"א ושם נכללים יחד, ואמר    למקום שמתקבצים כל החסדים    עד ב ִּ ָ ל  ר הבינה,    היינוקֹול עִּ ד ֵׁ ש ַ ין    מְּ ו ן ַמיִּ נ  אִּ יהו  לְּ ַחיְּ ָארְּ ל    ב ְּ ַחד  כ ָ ַחד וְּ
יה    חֵׁ פו ם ָארְּ למקומו,    היאכ ְּ כל חסד  ובדרך הראוי  וכדומה,    דהיינומשלחת ומשפעת את החסדים בשיעור  ַהאי החסד דחסד בכלי החסד והחסד דגבורה בכלי הגבורה  ָנָנא    כ ְּ ג ְּ

ר לֹון   ד ַ ש ַ א לְּ ַמי ָ א ַעל  ַמנ ָ מְּ ָכל ד ִּ יה     לְּ י לֵׁ ַדֲחזִּ ַוֲאַתר כ ְּ יש מקום שצריך מים  בעל הגן הממ  כמו ֲאַתר  כי  לו,  לכל מקום כראוי  לשלוח המים  מים    רבים ונה  ויש מקום שצריך 

ךְּ מעטים,   ָ א    כ  ַמי ָ א ַעל  ַמנ ָ מְּ לכל    כךקֹול יהו"ה  ומה שכתוב    ספירהאימא ממונה על החסדים להשפיע  להן.  ים  אכראוי  עִּ רְּ בֹוד הִּ ָ ָמה   פירושו "ל ַהכ  ַאת ְּ    כ ְּ ַרַעם    ָאַמר דְּ וְּ
בו רֹוָתי ֹוָנן ג ְּ ב  תְּ י יִּ א בחינת גבורה,  הוא שרעם    הריו מִּ בו ָרה  ד ָ ן ג ְּ ָיא מִּ ַאתְּ ָרא דְּ טְּ ָקא המלכות הנקראת א"ל הכבוד שתיקונה בא מן הגבורה,   היינוסִּ ָנפְּ יה    וְּ ינ ֵׁ ממנה לפי    ויוצאתמִּ

 שהיא מושרשת בגבורה,  

ָבר  ים    ד ָ עִּ רְּ בֹוד הִּ ָ ר א"ל ַהכ  א  ומפרשַאחֵׁ ָקא  ד ָ ַנפְּ יָנא ד ְּ יה    ָימִּ נ ֵׁ ָמאָלא    מִּ ונקרא א"ל בסוד חסד אל כל היום, וממנו יוצאת הגבורה שהיא    ימיןהחסד דז"א שהוא בחינת    היינוש ְּ

ים  יהובנין המלכות, ומה שכתוב    לצורך בחינת שמאל והיא גבורה ממותקת   ם ַרב ִּ ם    ַעל   את כל השם הוי"ה,  הכוללתיהו"ה חכמה היא סוד אות י' דשם הוי"ה    פירושו"ה ַעל ַמיִּ ַמיִּ
ים   יה     ַעל   פירושוַרב ִּ נ ֵׁ יק מִּ ָנפִּ יָמָאה ד ְּ תִּ ָקא סְּ הנקראת עומק סתום על שם יסודה כנ"ל, ומימי החסדים יוצאים מהחכמה אל הבינה,    מהבינההיא למעלה    החכמהַההו א עו מְּ

ָמה  ַאת ְּ   כ ְּ ים  ָאַמר דְּ ם ַרב ִּ ַמיִּ ָך ב ְּ ילְּ בִּ  )מק"מ(   "א. לז רבים של החסדים לאימא   דאבא הנקרא שביל משפיע את המים  היסודו ש ְּ

דּו ָמִים:   תהילים פרק קד   יז  מְׁ ע  ל ָהִרים י  יתֹו ע  ּסִ בּוׁש ּכִ ּלְׁ הֹום ּכ  ָך ֵיָחֵפזּון:   )ו( ּתְׁ מְׁ ע  נּוסּון ִמן קֹול ר  ָך יְׁ ֲעָרתְׁ ָקעֹות    )ז( ִמן ּג  דּו בְׁ ֲעלּו ָהִרים ֵירְׁ )ח( י 
ּתָ ָלֶהם:  דְׁ קֹום ֶזה ָיס  בּול    ֶאל מְׁ ּסֹות ָהָאֶרץ:)ט( ּגְׁ כ  בּון לְׁ ׁשֻׁ ל יְׁ ֲעבֹרּון ּב  ל י  ּתָ ּב  מְׁ    ש  

 כשאמרת )בראשית א( יקוו המים ומאותו הקול יחפזון ונקוו אל מקום אשר יסדת להם:   -מן גערתך ינוסון    -  רש"י 
אמנם השכחה היא מוחין דקטנות דהיינו העלמת החכמה כמבואר בתורה מו ותורה    .תנינא עננין דמכסיין על עינין נזכר בזוהר רע"מ פנחס רנב. הובא בענין אחר בתורה ב', ותורה טז, ובתורה סז    יח

 לז נמצא שהיא כמו ענן המכסה על העינים שע"ש החכמה נאמר )פרש"י בראשית ג ז( 
ָר   שמות פרק כד   יט קְׁ ּיִ ו  ָיִמים  ת  ׁשֶ ׁשֵ ֶהָעָנן  הּו  ּסֵ כ  יְׁ ו  י  ִסינ  ר  ה  ל  דָֹוד ע  יְׁ בֹוד  ּכְׁ ּכֹן  ׁשְׁ ּיִ ו  ֶהָעָנן: )טז(  ִמּתֹוךְׁ  ִביִעי  ְׁ ׁשּ ה  ּיֹום  ּב  ה  ֵאה    א ֶאל מׁשֶ רְׁ ּומ  )יז( 

ָרֵאל:  ֵני ִיש ְׁ ֵעיֵני ּבְׁ רֹאׁש ָהָהר לְׁ ֵאׁש ֹאֶכֶלת ּבְׁ דָֹוד ּכְׁ בֹוד יְׁ  ּכְׁ
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אצלם הכבוד הוא כאש אוכלת, והכי נמי לגבי זקן ששכח תלמודו הכבוד כאש הקורע את ענן   ,ביחס למשה

פשט הפסוק מדובר בפרשת    וכבוד ה' נראה בענן   \כ/, והוא בא בתוך הענן בבחי' )שם יו(שכחתו
ואמר   בענן  ה'  כבוד  נראה להם  ואזי  רבנוהמתאוננים שבקשו בשר  וכו'   בשר  תאכלו  בין הערבים  למשה 

, היינו ש כנ"ל בא בתוך הענןא  שהוא  ה'   ודכבזה ש ל  \כא/ מצא כאן רמז, ורבינו  ם כי אני ה' אלקיכםוידעת
. בבחי'  \כב/ בתוך בחי' העננין דמכסיין על עיינין, ואזי נקרע הענן, ומזה נעשין בחי' רעמים

והכי נמי   , שע"י הכבוד נעשין רעמים כנ"לאל הכבוד הרעים ה' על מים רבים )תהלים כט(  

. זי היא נמשכת ומתגליתאאת הזקן קורע את הענן המכסה ומשכיח ממנו את התורה שבו ו  דד שמכבהכבו
ואזי יוצאין מים רבים, דהיינו שנתגלה דעת הזקן, ע"י שנקרע הענן המכסה על העיינין  

דהיינו שע"י דבורי הזקן   ,מלאה הארץ דעה וכו' כמים לים מכסיםוכג כנ"ל, בבחי' )ישעיה יא(  

וזהו בחי' מים רבים הנ"ל.    ת אלוקות בחי' עוה"ב שאז האלוקות בגילוי והגשמיות נעלמתזוכים להשגו
   :  את הנפש כנ"ל כדן והם בחי' מים קרים, שעל ידן מחיין ומבריאי

דהיינו התורה ששומע מהזקן  נתחלקין מימי הדעת    הכבוד שנותן לזקן  דהיינואלו הרעמים  וע"י  

אותה    לקבל מים קרים להחיות את נפשולכ"א ואחד כראוי לו, לפי מה שצריך   לחזק  כדי 

 . להיות דבוקה לאמה דהיינו שלא משיח דעתו כלל מכבוד שמים ואזי תפילתו בכוונת הלב בשלמות
 ,. כי כשלומד מן הספר\כו/ [כה]   וזה החילוק שבין הלומד מן הספר לשומע מפי צדיקי אמת

שומע מפי הצדיק, אזי משפיע שצריך ללמוד להחיות נפשו. אבל כש  \כז/אינו יודע השיעור
  : \ל/ , ע"י בחי' הרעמים כנ"ל \כט/  כחלו בחי' מים קרים לפי הראוי לו, לפי מדרגתו

 
י    שמות פרק טז  כ דָֹוד ּכִ ֵני יְׁ בּו ִלפְׁ ָרֵאל ִקרְׁ ֵני ִיש ְׁ ת ּבְׁ ל ֲעד  ֲהרֹן ֱאמֹר ֶאל ּכָ ה ֶאל א  ּיֹאֶמר מׁשֶ ּנֵֹתיֶכם: )ט( ו  לֻׁ ע ֵאת ּתְׁ מ  ֲהרֹן    ׁשָ ר א  ּבֵ ד  ִהי ּכְׁ יְׁ )י( ו 

ָעָנן:  ָאה ּבֶ דָֹוד ִנרְׁ בֹוד יְׁ ה ּכְׁ ִהּנֵ ר וְׁ ּבָ דְׁ ּמִ נּו ֶאל ה  פְׁ ּיִ ָרֵאל ו  ֵני ִיש ְׁ ת ּבְׁ ל ֲעד   ֶאל ּכָ
ואחרי שנ   ואולי אפ"ל   כא ידע משה מה לענות לישראל  דהיינו שבתחילה לא  גם בפשט התורה  נכנסים  רבינו  ה'  שדברי  ראה כבוד 

וזהו דבר אל בני ישראל וכו'    .בענן דהיינו בא בתוכו וקרע את הענן שהיה על עיני משה ועי"ז נתגלה לו תורה מאת ה' לומר להם 
ד שקרע את הענן השכחה עי"ז נמשך  ו וידעתם דהיינו שע"י שמשה ידבר אליהם את דברי ה' שזה בחי' תורה שיצאה ממנו ע"י הכב 

ם על נפש עייפה, כי תלונות בני ישראל היו בחי' עייפות וריחוק הלב מהש"י ע"י שכחת כל הניסים הגלויים  דעת לישראל כמים קרי 
וירב העם עם משה על שלא הי   שהיו להם. ג' כעין זה בביאור  מים לשתות כשהגיעו לרפידים    ה ועיין לק"ה אבדה ומציאה א' אות 

כחה כי מיתה היא שכחה ומעט היא מוחין דקטנות עי"ש שמבאר שכיון  ומשה צעק עוד מעט וסקלוני וביאר מוהרנ"ת שזה בחי' ש 
זה    ר וה אותו הש"י עבו יו והתיקון שצ   שפגמו בכבוד משה הפילו עליו שכחה. נתקן הכל עי"ש. שמח  לפני העם שיכבדו אותך ועי"ז 

 . הכה בצור וחילק להם מים 

ן ששכח תלמודו הוא כבוד ה' וקשה כי כבוד ה' הוא כבוד  שהכבוד שנותנים לזק כבוד ה' נראה בענן משמע    מדקאמר צ"ע    -מ"ק    כב 
ונראה שזקן היינו זה קנה חכמה והכוונה    הבא מלמעלה, או כבוד שמכבדים את הש"י בעצמו, ואיך אדם יכול לתת לחבירו כבוד ה'.

התפלה דהיינו מעוררים  רים לאדם את כוונת  זי דהיינו שמח   לצדיק דייקא וכפי שמבאר בסוף שתורתו היא מים קרים על נפש עייפה 
אבל כאן כיון שמדבר מזקן דייקא נראה שכוונתו לצדיק גדול    , ואע"פ שאפשר להתעורר לתשובה מכל אדם   .אותו לתשובה שלימה 

זוכים לבחי' השגת עוה"ב בחי'    שמעורר לתשובה הרבה יותר מכל אדם אלא ממש מחזיר טיפי מח שנאבדו לנו  וכדלקמן שעל ידו 
ודעת    .ם לים מכסים דהיינו שהאדם היכן שמסתכל רואה רק אלוקות ואילו הגשמיות נעלמת ממנו הפך עוה"ז מלאה הארץ דעה כמי 

   ר לנו וכדלקמן שזה החילוק בין הלומד בספר לשומע מהצדיק מהצדיק דייקא.י כזה יכול רק הצדיק הגדול להא 
 כי מלאה  -מתרלו  כג 

 ומבריאים  -מתרצו  כד

  תורה כ אות ד' עיין תורה יט אות א ואות ט' ו  כה 
מה    משמע שהזקן   כו  נעלם מהצדיק  לגביו  אזי  הצדיק  על  ע"י שחולק  ואולי  שכחה,  שייך אצלו  וצ"ע איך  האמת  הוא הצדיק  הנ"ל 

 שצריך לתיקונו וע"י הכבוד חוזר, ויש הרבה בחינות במחלוקת על הצדיק 
משמע   כז  הספ   צ"ע  מן  כשלומד  הבדל  אין  באיכות  ואילו  וכמות  בשיעור  ההבדל  עצום  שכל  הבדל  יש  מבואר  יט  בתורה  ואילו  ר, 

 וצ"ל שכאן כיון שמדבר מרעמים שמחלקים שיעור המים לכל מקום לכן לא נקט אלא עניין השיעור.  באיכות.

 מדריגתו   -מתרלו  כח

קלד   כט תורה  ז'  עיין  אות  ס  תורה  לעיל  ועיין  יותר.  ולא  מדרגתו  כפי  רק  ישמע  אחד  שכל  באופן  רק  תורה  לומר  נזהר    שהצדיק 
כשהצדיק לומד עמ"נ ללמוד וללמד לשמור ולעשות אזי הקב"ה שומר אותו שישתכח מתלמיד שאינו הגון ונראה הכוונה שלא ישמע  

לו כנ"ל שהרעם    ך הנצר בדיוק  יותר מהראוי לו. והכי נמי כאן ע"י שמכבד את הצדיק נעשה רעמים ומשקה אותו הצדיק מימי התורה  

משמע כיון שהנפש  )כפי שלמד מוהרנ"ת בלק"ה חובל(  בזה כי לפי תורה לז    וצ"ע       .הראוי לו   מחלק את מימי העננים לכל מקום כפי 
יותר  ונמשכת התורה  יוצאת  יותר כן  בכבוד אזי ככל שמכבד  ונראה  שרשה  ולא מדרגתו,  גורם להתגלות התורה  , משמע שהכבוד 

ככל שמכבד  אלא ש   .זה פגם לצדיק כנ"ל בתורה קלד שהרי    שבאמת א"א לומר שאם יכבדו יותר יוציא מהצדיק גם למעלה ממדרגתו 
מכבד את הצדיק גורם לו  ד ש ו נמצא שהכב   כך גם נעשה אצלו כלי לקבל יותר תורה מהצדיק   יום דבריו,ק ביטול ו   יותר ב את הצדיק  
   .כי יותר דבריו מכוונים אליו   בתורת הצדיק וזוכה לשמוע יותר בדברי הצדיק   ר להשיג יות 
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, מחיין ומתקנין את הנפש שהיתה עייפה ע"י  שמקבל מהצדיק הזקן דקדושה   המים קריםלו  וא  

כוונ  בלא  ע"י שהתפלל  הכבוד,  מן  מן   לאתושנתרחקה  החכמה  הסתלקות  כי  כנ"ל.  הלב 
לב, הזק בלא  שמתפללין  מה  ע"י  נעשה  זה  הנ"ל,  תלמודו  ששכח  זקן  מבחי'  היינו  נים, 

יראתם אותי מצות אנשים    בשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני  \לב/וכמ"ש )שם בישעיה כט( ותהי 

את  מלומדה להפליא  יוסיף  הנני  ובינת   לכן  חכמיו  חכמת  ואבדה  ופלא  הפלא  הזה  העם 
 תתעלםותאבד    \לד/ שחכמת החכמים  תבלא לב גורמ  שתפילתינו   מבואר בפסוק.  \לגמהעם/  נבוניו תסתתר

וע"כ ע"י שנותנין כבוד לזקן ששכח תלמודו,  השגה בו    הםשאין ל  \לה/דבר פלא ונשע להם כ  מהעם
שעי"ז חוזר ונתגלה חכמתו כנ"ל ע"י בחי' הרעמים כנ"ל, נמצא שבזה בעצמו מתקן הפגם 

ם הסתלקות החכמה מן הזקנים כנ"ל,  , דהיינו שגר\לו/ שגרם ע"י שהתפלל בלי כוונת הלב
כי עכשיו ע"י הכבוד שנותן להם, חוזר ונתגלה חכמתם כנ"ל. וע"כ אזי עי"ז בעצמו יוצאין  

יסוד העניין בזה  עיקר  ונ"ל    כנ"ל  לזלה ימים קרים, ומחיה את נפשו שהיתה עייפה ע"י פגם התפ
וההתקרבות לצדיק היא בעצמה    זה עניין אחד לכן הכבוד  ותורתו  שהתרחקות מהש"י והתרחקות מהצדיק

    :מתקנת את ההתרחקות מהש"י 

דהיינו הכבוד שמכבד את , היינו שקול הרעמים  ירעם אל בקולו נפלאותבחי' )איוב לז(  וזה  

הנני בחי' הנפלאות, שהוא בחי' הסתלקות החכמה מן הזקנים, כמ"ש    מתקנין אתהצדיקים  
. וע"י הרעמים נתתקנין, וחוזר מהעם  'חכמיו וכו  יוסיף להפליא הפלא ופלא ואבדה חכמת

 כנ"ל:   המתקרבים ומכבדים צדיקים  לעםונתגלה חכמתם 

 
. ונ"ל כי באמת גם  משמע שהזקן הזה הוא צדיק אמת   אמר שרעמים הם כשנותן כבוד לזקן ששכח תלמודו וכאן לעיל    צ"ע כי   -מ"ק    ל

אצל הצדיק יש בחי' שכחה בחי' עננין המכסים את תורתו כי גם צדיקים גדולים יש אצלם תורה שלא מתגלית אלא ע"י שמשבחים  
י בז ליום קטנות מי גרם להם לצדיקים וכו' ועיין תורה יח שהרגע באפו  אותם וכמבואר בסוף תורה קכו ועיין שיחות הר"ן קמ עה"פ מ 

ית' מתבטא אצלם בכעס על עצמם וסוברים שאינם ראויים להנהיג. ובאמת עיין לק"ה חובל ג' סוף אות ד' שמוהרנ"ת מבאר שענין  
 .זה של זקן ששכח תלמודו שייך בכל אחד מישראל כי יש לו שרש בזקן דקדושה עי"ש 

 כוונת -ו מתרל לא

ִהי יִ   ישעיה פרק כט   לב  ּתְׁ י ו  ּנִ ק ִמּמֶ ִלּבֹו ִרח  דּוִני וְׁ ּבְׁ ָפָתיו ּכִ ִפיו ּוִבש ְׁ ה ּבְׁ ּזֶ ׁש ָהָעם ה  י ִנּג  ן ּכִ ע  ּיֹאֶמר ֲאדָֹני י  ָדה: )יג( ו  ּמָ לֻׁ ים מְׁ ת ֲאָנׁשִ ו  ָאָתם ֹאִתי ִמצְׁ    רְׁ
לֵ  פְׁ ה ה  ּזֶ ִליא ֶאת ָהָעם ה  פְׁ ה  ִני יֹוִסף לְׁ ר:)יד( ָלֵכן ִהנְׁ ּתָ ּת  סְׁ בָֹניו ּתִ ת נְׁ ת ֲחָכָמיו ּוִבינ  מ  ָדה ָחכְׁ ָאבְׁ    א ָוֶפֶלא וְׁ

הוא אשר יוסיף להפליא פלא ונוסף על פלא כיסוי על כסוי אוטם על אוטם ומהו הפלא ופלא ואבדה חכמת    -)יד( לכן הנני    -  רש"י 
תורה שכולן אינן אלא הפלאה אחת והפלא    ה חכמיו, קשה סילוקם של חכמי ישראל כפלים כחורבן בית המקדש וכל קללות שבמשנ 

 ה' את מכותך )דברי' כח( וכאן שתי הפלאות: 

ואינו מוכרח דמשמע שיש בחי' שכחה אצל הצדיק ע"י שפוגמים בכבודו ועיין לק"ה אבדה ומציאה א' אות ג' הבאתי    .עיקר  כך נ"ל   לג 
 דבריו לעיל.

ורק בגלל העם שתפילתם בלא כוונה נאבדת מהם חכמתם כעונש    מבואר שמדובר בחכמי אמת שתפילתם כן כראוי   מדברי רבינו   לד
לעצמם. ולא  להם    לעם  הוא  והעונש  כוונה  בלי  מתפללים  בעצמם  שהם  בחכמים  שמדובר  שלמד  מו  סימן  חסידים  ספר  עיין  אבל 

 בעצמם שנאבדת מהם חכמתם.

נ"ל   לה  הם צדיקים אלא שתאב   הביאור  רחוק מהש"י שנקט פלא לומר שלא תאבד מהחכמים בעצמם שהרי  ונקט  ד מהעם שליבם   ,
מהצדיק   רחוק  מהש"י  שהרחוק  לומר  בעיניו  פלא  לנפלאות  ונדמים  דבריו  להבין  מצליח  לא  להפך  ולכן  רחוק  וכן  מהצדיק  הרחוק 

התורה    מהש"י,  רק  שלא  נמצא  בכוונה.  ומתפלל  להש"י  קרוב  ונעשה  חוזר  תורתו  לשמוע  שבא  ע"י  הצדיק  את  שמכבד  ע"י  לכן 
 )לעיל כתבתי שנאבד מהחכמים בעצמם(   גורמת אלא גם עצם ההתקרבות לצדיק.    ששומע מהצדיק 

עפ"ז מה שנתקשיתי במאמר לכו חזו על הגמ' בשבת קלח: שעתידה תורה שתשתכח דכתיב ישוטטו לבקש דבר ה' ולא    נ"ל לבאר   לו 
י"ש בגמ' שבת הנ"ל שרב למד זאת  ע ימצאו ורשב"י חולק על חכמים ואמר כי לא תשתכח התורה דכתיב "כי לא תשכח מפי זרעו. ו 

מפסוק בדברים כח "והפלא ה' מכותך" ופירש אותו עפ"י פסוק בישעיהו כט "הנני יוסיף להפליא וכו' ואבדה חכמת חכמיו וכו'". וצ"ע  
ס  הרי חי אחרי רשב"י מדוע עדין סבר כחכמים ובפרט למ"ד שהוא רבי אבא שבזוה"ק. ומדוע לא למד כחכמים מפסוק מפורש בעמו 

טעם שרב למד מהפסוק בישעיהו כי בפסוק הזה    ולפי המבואר כאן נראה לבאר נפלא ח' "ישוטטו לבקש את דבר ה' ולא ימצאו".  
ה    –רמוז גם כיצד רשב"י יתקן את שכחת התורה, כי מבואר בו הטעם לשכחת התורה   ּזֶ ה  ָהָעם  ׁש  ִנּג  י  ּכִ ן  ע  י  ֲאדָֹני  ּיֹאֶמר  ו  )יג(  דכתיב 

ִפיו ּוִבש ְׁ  ִני יֹוִס ּבְׁ ָדה: )יד( ָלֵכן ִהנְׁ ּמָ לֻׁ ים מְׁ ת ֲאָנׁשִ ו  ָאָתם ֹאִתי ִמצְׁ ִהי ִירְׁ ּתְׁ י ו  ּנִ ק ִמּמֶ ִלּבֹו ִרח  דּוִני וְׁ ּבְׁ ֵלא ָוֶפֶלא  ָפָתיו ּכִ פְׁ ה ה  ּזֶ ִליא ֶאת ָהָעם ה  פְׁ ה  ף לְׁ
ר: הרי מבואר ששכחת התורה היא   ּתָ ּת  סְׁ בָֹניו ּתִ ת נְׁ ת ֲחָכָמיו ּוִבינ  מ  ָדה ָחכְׁ ָאבְׁ בגלל שאין יראה ומתפללים בלא לב ובלא כוונה, ומבואר  וְׁ

שהתיקון לזה הוא לכבד את הצדיק ולבוא לשמוע תורה מפיו, וזו הסיבה שרשב"י אמר שלא תשתכח תורה מישראל וחכמים לא  כאן  
ו  אליהם  שבא  למי  להחזיר  בכוחם  שיש  יראת שמים  של  שהם אוצר  מעלת הצדיקים  ידע  הוא  רק  כי  דעתו  לסוף  מכבדם את  ירדו 

 היראה ואהבה וכוונת הלב בתפלה שעי"ז גם תצא ותתגלה התורה מהכיסוי הנפלא שעליה.
 התפלה   -מתרצו  לז 
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, ונראה שכאן מעמיק רבנו לבאר יותר מה הפירוש תפילה  כראוימוהרנ"ת לקמן כותב שמכאן לא מכתב 
  שהיא הפך מעייפות הנפש הנ"ל. ועיין תורה מח כיצד התפלה בבחי' כל עצמותי,בכוונת הלב כראוי 

   תאמרנה, דהיינו תפלה בכח ואזי כל דבריו בה הם דברי ה' ממש.
   .היא פגם העצמות  ,ון כוונת הלב בתפילהרשהיא חולשת המוחין וחס ,מתבאר כאן שעייפות הנפש הנ"ל

וכן בעניין התיקון ע"י הרעמים שהם דבורי הצדיק היוצאים מכח אש הכבוד שקרע את הענן המכסה על  
על העצמות כמו על הנפש בבחי' שמועה טובה תדשן עצם ומח עצמותיו ישוקה ע"י  עיניו, מבאר שפועלים 

בינו שהנפש המים הקרים שמחלק הרעם היוצא מהצדיק לעורר את הנפש העיפה. ובפירוש מבאר ר
הנפש ואילו העצמות שם המח שהיא בחינה  ל הדם הוא  ע בזה קצת כי איתא בחז"והעצמות עניין אחד וצ"

עיין תורה ד' שפגם הנפש שע"י החטא נחקק בעצמות. אלא ששם מבואר שלתקנם לא   .גבוהה יותר אמנם
ואילו כאן יש לזה תיקון ע"י דבורי הצדיק   מועיל תשובה אלא רק ווידוי לפני צדיק אמת שהוא בחי' אין.

 לבד.

, מחיין גם את  דהיינו דבורי הצדיק המחיין את הנפש  כשמחיין הנפש ע"י מים קרים הנ"ל ואזי  

ו([לח]  מות. כי פגם הנפש הוא פגם העצמותהעצ אני    \לט/ , כמ"ש )תהלים  אומלל  כי  ה'  חנני 

נו בורהם שני פסוקים סמוכים  וכו', דהיינו ש   ונפשי נבהלה מאוד  וסמוך לו  כי נבהלו עצמי  רפאני ה' 
אותם לשון  כ  לומד  שכפל  עצמידהיינו  נפש  \מ/בהלת  בהלת  מתפרש  ישהיא  אני"  "אומלל  שגם  ונראה   ,

ניתוק וכריתה מהש"י )כהמצודות שם(עניין וכפרש"י דל כח דהיינו עייפות הנפש הנ"ל  באותו  . כי, לשון 
כי  הוא פגם העצמות.  עי"ז  הנפש,  עייפות  הוא  בכוונת הלב, שעי"ז  ע"י שאין מתפללין 

,  \מב/דבורי התפילה בכל עצמותיו  דהיינו כשמתפלל צריך להרגיש  \מא/צריך להתפלל להרגיש 
דהיינו דבורי תפילה היוצאים מעומק הלב מעצם האדם    [מג ]   כל עצמותי תאמרנהבבחי' )שם לה(  

בכח שם/  עניין התפלה  מח  בתורה  ביארנו  )וכן  כוונת הלב בשלימות  והעיקר מכח  וע"י המים  (\מדשבי   .
 ומוח עצמותיו ישוקה   \מה/קרים, שעי"ז מחיה הנפש, עי"ז מחיה העצמות, בבחי' )איוב כא(

אי  טענת  היא  הפסוק  שם  פשט  ומתאר  לצדיקים,  שיש  הרעה  זה  ולעומת  לרשעים  שיש  הטובה  על  וב 
באריכות הצלחת הרשעים ואומר שהרשע נפטר שאנן ושבע וגופו בריא ולעומתו הצדיק נפטר בנפש מרה  

.  את העצמותומדשנת  , ונראה שרבינו מצא כאן רמז להנ"ל ששמועה טובה שהיא כמים קרים משקה  ורעב
נראה שרבנו   מים קרים על נפש עייפה ושמועה טובה מארץ מרחק  \מו/ וזה בחי' )משלי כה(

 
 עיין תורה ד' שהעוונות נחקקים בעצמות וידוע שהעונות הם בנפש  לח
ֲהלּו ֲעָצָמי   תהילים פרק ו   לט י ִנבְׁ דָֹוד ּכִ ָפֵאִני יְׁ ל ָאִני רְׁ ל  מְׁ י אֻׁ דָֹוד ּכִ ִני יְׁ ד ָמָתי:   : )ג( ָחּנֵ דָֹוד ע  ה יְׁ ּתָ א  ֹאד וְׁ ֲהָלה מְׁ י ִנבְׁ ׁשִ פְׁ נ   )ד( וְׁ

 עיין ענין כריתה כמו ימולל ויבש )תהלים צ'( והוא מלשון מילה:   -אומלל      -פירש מצודות ציון  ו     אמלל פרש"י דל כח.

ונראה  עצמי לשון עצמותי,  אבל עי"ש מלבי"ם שגם הוא פירש  אם כרבינו היה צריך להיות כתוב נבהלו עצמותי,    לכאורה צ"ע כי    מ
גם לשון עצם כמ"ש באדה"ר   וזה  ולא מחיצוניותו  דהיינו שהתפילה צריכה לצאת מעצם האדם  גם בעצמותי לעצמי  שכונת רבינו 
שאמר זאת הפעם עצם מעצמי, ונראה שכאן הכוונה למח העצום וסגור בתוך בתוך העצמות שהוא התפשטות ממוח שבראש שהוא  

 ה' נשמת אדם.     פתילת הנשמה כמ"ש נר 
 שנזכה להרגיש את דבורי התפילה בעצמות.  על זה  שצריך להתפלל  שרוצה לומר    הלשון משמע  מא
וכל מיני כח שנמצא בי ברמ"ח אברי ושס"ה גידי, בבשר וגידין ועצמות ועורקים בחלב ובדם,    -ה'  מוהרנ"ת על תורה    עיין בתפילת   מב 

הגוף  בכל  שמתפשט  ובמח  שבראש  במח  שיש  הכח  בתוך  וכל  יוכללו  כולם  כחות  מיני  שאר  וכל  חושים,  בחמשה  שיש  הכח  וכל   ,
 התפלה.

 עיין תורה מח  מג 
עיקר הכוונה שם ליראה    , ע"י הרעם שהוא תפלה בכח את הלב  בעניין תפילה בכח הארכנו לבאר שליישר    ובהקדמה לתורה ה'   מד

ורר הכוונה, אבל לא שזה עצם הרעם. וכ"ש כאן שעיקר  א הקול, ואילו הקול כפשוטו הוא לאנשים כערכנו בבחי' קול מע צ יו   ה שממנ 
המכוון הוא לתקן עייפות הנפש שנתרחקה מכוונת הלב שעיקר הוא הכח שבכוונה וכל עצמותי הכוונה שיצא הדיבור מעומק העצם  

גם את התיקון  כיוון שעייפות הנפש היא בעצמה גם עקמימיות הלב מסתמא צריך לזה    אמנם   .הזו   , והקול לעורר הכוונה אדם שבי 
 .דהיינו יראה ואהבה   המבואר שם בתורה ה' 

ֵליו:   איוב פרק כא   מה  ׁשָ וְׁ ן  ֲאנ  לְׁ ׁש  ּלֹו  ּכֻׁ ּמֹו  ּתֻׁ ֶעֶצם  ּבְׁ ה:   )כג( ֶזה ָימּות  ּקֶ ׁשֻׁ יְׁ מֹוָתיו  צְׁ אּו ָחָלב ּומֹח  ע  ָמָרה    )כד( ֲעִטיָניו ָמלְׁ ֶנֶפׁש  ּבְׁ ֶזה ָימּות  וְׁ )כה( 
ּטֹוָבה:  ל ּב  לֹא ָאכ   וְׁ

ָחק:   משלי פרק כה  מו  מּוָעה טֹוָבה ֵמֶאֶרץ ֶמרְׁ ל ֶנֶפׁש ֲעֵיָפה ּוׁשְׁ ִים ָקִרים ע   )כה( מ 

שני אלו הנאתן שוה והם מים קרים הנשפכים על נפש העיפה מרוב החום ושמועה טובה הבאה    -)כה( מים קרים וגו'   -  ד מצודות דו 
 לאדם ממרחק: 

עיפה    -  מלבי"ם    נפש  על  קרים  מים  למים,   -)כה(  הצמאה  עיפה  נפש  על  שמביאים  קרים  ומביאים    כמים  מים  שם  שאין  במקום 
לשמוע  עיפה  שנפשו  מי  דומה  כן  משם    ממק"א,  לו  יבא  מהם,  ידיעה  לו  ואין  מרחק  בארץ  הם  אשר  ב"ב  או  משפחתו  שיעשו  מה 

 שישיב נפשו העיפה אל קרבו ויחי:   שמועה טובה משלומם, 
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עייפה נפש  על  קרים  מים  בחי'  היא  מרחק  מארץ  טובה  ששמועה  נמצא  לשון  ככפל  הפסוק  את   . לומד 
התרחקות   מתקנין  שהם  בטוב,  עצמן  שמשמיעין  הרעמים  קול  בחי'  זה  טובה,  שמועה 

הו בחי' מים קרים על נפש עיפה, , שזשמועה טובה מארץ מרחקהנפש מן הכבוד, וזה בחי' 
 שהם באים מן הרעמים שהם בחי' שמועה טובה כנ"ל: 

שמראה עינים פועל על  רוצה לומר  פשט הפסוק    שמועה טובה תדשן עצם  \מז/ וזה בחי' )שם טו(

דברי תורה ששומע  דהיינו    שע"י בחי' שמועה טובהויש כאן רמז  ,  הלב ושמיעת האוזן על העצמות

בחי מהצדיק שהיא  כנ"ל,  ,  הנפש  ומבריאין  מחיין  שהם  קרים,  מים  בחי'  שמשם  רעמים,   '
כנ"ל. וזה תדשן עצם כנ"ל,    ישוקה  וומוח עצמותיעי"ז נתתקנין ונתדשנין העצמות, בבחי'  
   :  כי תיקון הנפש הוא תיקון העצמות כנ"ל

 :  )מן תיבת ואזי כשמחיין הנפש עד כאן. לא נכתב כראוי(מח
 

ות ועתה יבאר כיצד כל התורה הזו רמוזה בפסוקי התורה המדברים בחג  נאמרה בחג השבועזו תורה 
 הביכורים  

רומז  "וביום"    שהיא קשה.  דהיינו הולדה ראשונה  ביכורים לשון בכור ,  וביום הביכורים  [מט] בחי'    וזה

ביום   נמצא  הלידה,  לקושי  הגורם  ודין  חושך  שהוא  הלילה  הפך  חסד  בחי'  הוא  יום  כי  הקושי,  לביטול 

בחי' )ירמיהו ד(    כורים לשון לידה בקושייכי ב  , בחי' הולדת הנפש בלי קישוי לילדם הוא  הבכורי
כמבכירה,   לילד צרה  קישוי  בחי'  ראשונה    שהוא  ללידה  הכוונה  מבכירה  הבכור כי  לידת  דהיינו 

יותר , בחי' ע"י הכנעת היצה"ר  בחי' גידול הנפשהוא  הוא  יכורים  יום הבבוגם    .שכידוע היא קשה 
ויבכו עליו  \נ/זכריה יב()  הכתוב  יר על הבכור מ  ה  כ  נא  שלעתיד לבוא ישחטו את היצה"ר ואזי יספידו 

בכור  [נב] מיתת  על  בבכי  שממררים  יבכו  ,  \נג /כמו  שהצדיקים  להם  מאד  דהיינו  שהיה  בצערם  כשיזכרו 

  דהיינו שיבכו על צער שהיה להם   שהוא צער הגידול   \נד/סוכה נב.(  פרש"י)  בחייהם לכבוש את היצה"ר

הרע היצר  כבישת  ע"י  הנפש  זה בחי' שהכבוד שהוא בחי' קדש, כמ"ש מקרא קודש.  בגידול   ,
 כנ"ל: צדק יקראהו לרגלו קורא את הרגלין, בבחי' הוא , ונקדש בכבודי)שמות כט( 

     : ועיין לק"ה חובל בחברו ג' שם מבאר מוהרנ"ת יותר [נה]   והשאר לא ביאר
 

א    'הלכה ג  חובל בחברו  לק"ה סּוק  )יט( וְׁ ּפָ ָפֵרׁש ִסּיּום ה  י לְׁ "ל ֵהִאיר ה' ֵעינ  ּנ  ּזֹאת ה  ּתֹוָרה ה  ה  ֲעֹסק ּבְׁ ִכיִתי ל  ּזָ ב ׁשֶ ּג 
אּור ה   ּבֵ ֹמע   ָזִכינּו ִלׁשְׁ סּוק, ֲאָבל לֹא  ּפָ ל ֶזה ה  בּועֹות ע  ׁשָ ּבְׁ ּתֹוָרה  ָרה ֹזאת ה  ֶאמְׁ ּנֶ ׁשֶ ּכּוִרים'  ּבִ יֹום ה  מֹו  'ּובְׁ צְׁ ע  ּבְׁ סּוק  ּפָ

ּת  ה  י  ּפִ ל  ּכּוִרי ע  ּבִ ה  יֹום  ּובְׁ סּוק  ּפָ ה  ת  ָחל  תְׁ ה  ל  ע  ק  ר  אּור  ּבֵ ָצת  קְׁ דֹוׁש  ּקָ ה  יו  ִמּפִ י  ּתִ עְׁ מ  ׁשָ ךְׁ  ּכָ ר  ח  א  ק  ר  ּזֹאת  ה  ם  ֹוָרה 
הּוא   ׁשֶ בֹוד  ּכָ ה  ׁשֶ ת  ִחינ  ּבְׁ ֶזה  ֹקֶדׁש  ָרא  ִמקְׁ ם,  ׁשָ ֹבָאר  מְׁ ּכ  ֶפׁש,  ּנֶ ה  ִגּדּול  וְׁ ֶפׁש  ּנֶ ה  הּוֶלֶדת  ת  ִחינ  ּבְׁ הּוא  חִ ׁשֶ ֹקֶדׁש,  ּבְׁ ת  ינ 

סּוק,  ּפָ ָאר ה  ָבֵאר ׁשְׁ ֶאה ִלי לְׁ ִנרְׁ ֶפר. וְׁ ּסֵ ם ּב  ן ׁשָ ּיֵ כּו', ע  בֹוִדי קֹוֵרא וְׁ כְׁ ׁש ּבִ ּד  ִנקְׁ תּוב, וְׁ ּכָ מֹו ׁשֶ  ּכְׁ

 
ָמע:   משלי פרק טו   מז  יִקים ִיׁשְׁ ּדִ ת צ  ִפּל  ִעים ּותְׁ ׁשָ דָֹוד ֵמרְׁ ֶ   )כט( ָרחֹוק יְׁ ׁשּ ד  מּוָעה טֹוָבה ּתְׁ ח ֵלב ׁשְׁ ּמ  ש   ִים יְׁ אֹור ֵעינ  ת    ן ָעֶצם: )ל( מְׁ ע  )לא( ֹאֶזן ׁשֹמ 

ִלין: ֶקֶרב ֲחָכִמים ּתָ ים ּבְׁ ּיִ ת ח  ח     ּתֹוכ 

 ענין שומן:   -)ל( תדשן    -  מצודות ציון 

 הערת מוהרנ"ת בתקפא מח
 * במדבר כח כו  מט

הִ   זכריה פרק יב   נ  ֲחנּוִנים וְׁ ת  ם רּוח  ֵחן וְׁ ל ִ רּוׁשָ ב יְׁ ל יֹוׁשֵ ע  ִויד וְׁ ית ּדָ ל ּבֵ י ע  ּתִ כְׁ פ  ׁשָ ִחיד  )י( וְׁ ּיָ ל ה  ד ע  ּפֵ ִמסְׁ דּו ָעָליו ּכְׁ ָספְׁ ָקרּו וְׁ ר ּדָ י ֵאת ֲאׁשֶ יטּו ֵאל  ּבִ
כֹור:  ּבְׁ ל ה  ָהֵמר ע  ָהֵמר ָעָליו ּכְׁ    וְׁ

מקשים דיחיד סותר לבכור שהרי הבכור נקרא בכור כלפי אחיו ואם הוא יחיד למה נקרא בכור ועיין מלבי"ם שביאר שתחילה    ראיתי 
   אחרי שיבוא משיח בן דוד עדיין יבכו עליו אבל כמו על בכור.  ח"כ ספדו לו כמו על בן יחיד וא 

 "ר ה שנחלקו רבי דוסא ורבנן על מה ההספד בפסוק הזה האם על משיח בן יוסף שיהרג או שספדו על שחיטת היצ   ועיין סוכה נב.
 .  כהִמיר שניקדו  כהמר )כמ"ש בפסוק( עיין בזכריה שהניקוד כהֵמר, ובכל המנוקדים כולם יש כאן טעות    -לד ר בת נא

ועיין סוכה נב. שהוא הספד הצדיקים על שחיטת היצה"ר לעת"ל לחד מ"ד ועי"ש פרש"י שבוכים כשנזכרים על    יבכו עליו במרירות לב כמו שממררים בבכי על מיתת הבכור: ש מצודת דוד  עיין   נב 
 בחייהם. והיינו בכי על צער גידול הנפש שהיה להם  ר  צערם שהיה להם בחייהם לכבוש את היצה" 

יותר מבכור כמבואר במלבי"ם כיון שרצה    מה שרבנו   נג  יחיד שזה  נקט הרישא כמספד על  ולא  נקט דייקא הסיפא כהמר על בכור 
 לקשר ללשו ביום הביכורים שאותו מבאר כאן.

 רש"י פ רש"י אבל רבינו נ"ל שפירש כ פ חולק על  מקשה ו שם    אמנם המהרש"א  נד
   אר מה שחסר כאן ועיין לק"ה חובל ג' יט שמוהרנ"ת מב נה 



 מוהר"ן                      סז                תורה                              ליקוטי                 8פה: 

ים ו   ו רִּ כ  ַהב ִּ יֹום  "ל,    ב  ּנ  ּכ  ֶפׁש  ּנֶ ה  הּוֶלֶדת  וְׁ ֶפׁש  ּנֶ ה  ּדּול  ּגִ ת  ִחינ  ּבְׁ ֲחד      הּוא  ה  ח  נ  מִּ ֶכם  יב  רִּ ַהק  ַלה'ו ב  ה  ת  ש   ִחינ  ּבְׁ ֶזהּו   ,
ה   ֶזה  מֹו  צְׁ ע  ּבְׁ ד(  ִסיָמן  ָיָנא  נְׁ ּתִ ִלּקּוֵטי  )ּבְׁ ֵחר  א  ָמקֹום  ּבְׁ ָרָכה  ִלבְׁ רֹונֹו  ִזכְׁ נּו  ּבֵ ר  ֵרׁש  ּפֵ ׁשֶ מֹו  ּכְׁ ָדָקה,  ָדָקה  צְׁ צְׁ ל  ע  סּוק  ּפָ

ָדָקה.   צְׁ ּבִ ָחה  ִמנְׁ י  יׁשֵ ּגִ מ  ת  ִחינ  בְׁ ֹקֶדש      ּבִ א  ר  ק  ת  מִּ ֲעָלא  ה  ת  ִחינ  ּבְׁ מֹו  ֶזה  ּכְׁ לֹו,  גְׁ ר  לְׁ ָרֵאהּו  ִיקְׁ ֶצֶדק  ת  ִחינ  ּבְׁ בֹוד  ּכָ ה 
בוֹ  ּכָ ּקּון ה  ת ּתִ ִחינ  הּו ּבְׁ ּזֶ ִין, ׁשֶ ל  גְׁ "ל קֹוֵרא ֶאת ָהר  ּנ  ת ֹקֶדׁש ּכ  ִחינ  הּוא ּבְׁ בֹוד ׁשֶ ּכָ ה  ם ׁשֶ ֹבָאר ׁשָ ּמְׁ ה  ׁשֶ ֲעֹשֶ ה נ  ּזֶ "ל ׁשֶ ּנ  ד ּכ 

ָחה ֲחָד  ת ִמנְׁ ִחינ  ִהוא ּבְׁ ָדָקה ׁשֶ ֵדי צְׁ ל יְׁ ֵדי ֶזה זֹוִכין  ע  ל יְׁ ָדָקה ע  ּצְׁ ֵדי ה  ל יְׁ בֹוד ע  ּכָ ִנין ה  ּקְׁ ת  ּמְׁ ֵדי ֶזה ׁשֶ ל יְׁ ע  "ל ׁשֶ ּנ  ה ּכ  ׁשָ

בִּ  יֹום ה  ת ּובְׁ ִחינ  הּו ּבְׁ ּזֶ ל ׁשֶ ּדֵ ג  הֹוִליד ּולְׁ ִריִכין לְׁ ֶפׁש צְׁ ּנֶ ֹזאת ה  בֹוד וְׁ ּכָ ֵדי ה  ל יְׁ ה ע  ל ֶנֶפׁש ֲחָדׁשָ ּבֵ ק  "ל.  לְׁ ּנ  ל       ּכּוִרים ּכ  כ  

ה לֹא ַתֲעֹשו   ֶלאֶכת ֲעבֹוד  ת   מ  ֲאו  ם ּת  ג  הּוא ּפְׁ א ָאָדם ָהִראׁשֹון ׁשֶ ֵדי ֵחטְׁ ל יְׁ א ע  ּבָ ָחׁש ׁשֶ ּנָ ת ה  ל זֲֻׁהמ  ּטֵ ּב  תְׁ ּנִ ת ׁשֶ ִחינ  ֶזה ּבְׁ
זֵ  ת ּבְׁ ִחינ  ה, ּבְׁ בֹון ּתֹאֲכֶלּנָ ִעּצָ ת ּבְׁ ִחינ  ֵהם ּבְׁ ָלאכֹות ׁשֶ ּל"ט מְׁ ּוּו ה  ה  ֵדי ֶזה ִנתְׁ ל יְׁ ע  כּו'.  ֲאִכיָלה ׁשֶ ל ֶלֶחם וְׁ ָך ּתֹאכ  ּפֶ ת א  ע 

בֹוד   ּכָ ה  ל  ָנפ  ֶזה  ֵדי  יְׁ ל  ע  ָהִראׁשֹון  ָאָדם  א  ֵחטְׁ ִהוא  ׁשֶ ֲאִכיָלה  ת  ֲאו  ּת  ֵדי  יְׁ ל  ע  בֹוד  ּכָ ה  ם  ּג  פְׁ ּנִ ׁשֶ ת  ֵמֲחמ  י  ם  ּכִ ָ ׁשּ ּמִ ׁשֶ
ָרא ָאֳחָרא,   טְׁ ּסִ ל ֶאל ה  ָלִכים ָנפ  ן מְׁ ח  לְׁ ׁשֻׁ ת  ִחינ  ּבְׁ ָהֲאִכיָלה  וְׁ ָנָסה  רְׁ ּפ  ִנים  ה  ּפָ י  ּזֵ בֹוד ֶאל ָהע  ּכָ ת ה  ִפיל  נְׁ ת  ִחינ  ּבְׁ ִהוא  ׁשֶ

ת ִחינ  דֹולֹות ּבְׁ ִגיעֹות ּגְׁ ִריִכין יְׁ ן צְׁ ל ּכֵ ע  "ל. וְׁ ּנ  ִלּפֹות    ּכ  ּקְׁ ין ה  ָחׁש ִמּבֵ ּנָ ת ה  ָנָסה ִמּזֲֻׁהמ  רְׁ ּפ  ִרין ה  ָברְׁ ּמְׁ ד ׁשֶ ָלאכֹות ע  ל"ט מְׁ
ּנ   ּכ  כּו'  וְׁ בֹוד  ּכָ ה  ל  פ  ּנָ ׁשֶ ת  ֵמֲחמ  ּכֹל  ה  ָאָדם  וְׁ א  ֵחטְׁ ן  ּקֵ ּת  תְׁ ּיִ ׁשֶ ּכְׁ ֶלָעִתיד  ֲאָבל  ָרא  "ל.  טְׁ ּסִ ה  ִמן  בֹוד  ּכָ ה  ֲעֶלה  י  וְׁ ָהִראׁשֹון 

ֶזהּו: וְׁ כּו'.  ת וְׁ ּבָ ׁש  ּלֹו  ּכֻׁ ׁשֶ ֶיה יֹום  י ִיהְׁ ּכִ ָלאכֹות,  ּל"ט מְׁ ל ה  ּכָ לּו  ּטְׁ ּב  ֶזה    ָאֳחָרא ָאז ִיתְׁ ֲעֹשּו,  ֶלאֶכת ֲעבֹוָדה לֹא ת  ל מְׁ ּכָ
ת ִחינ  ּנ  ֲעלִ  ּבְׁ בֹוד ּכ  ּכָ ם ה  ג  אּו ִמּפְׁ ּבָ ָלאכֹות ׁשֶ ּל"ט מְׁ ל ה  ּטּול ּכָ ת ּבִ ִחינ  הּוא ּבְׁ ָרא ָאֳחָרא, ׁשֶ טְׁ ּסִ ין ה  בֹוד ִמּבֵ ּכָ ת ה   "ל. ּי 

 
סיכום עפ"י ראשיתה שהיא בנויה על הפסוק ויבן ה' אלקים את הצלע עד ויביאה אל האדם מבואר    -מ"ק  

המלכות מאחר הניסור של הצלע ממנו עד היחוד השלם ורבינו מבאר בכהאריז"ל שבפסוק זה נרמז כל בנין 
כל הענין על דרך העבודה כיצד בקטנותה של המלכות דהיינו שהמלכת הקב"ה היא בקטנות אזי מתגברים  
העזי פנים ולוקחים לעצמם את המלכות ומבאר כיצד ע"י חסד שבצדקה מעלה אותה מהם אל המביני מדע  

למל הראויים  הדעת  רוצים  בעלי  פנים  שהעזי  מחלוקת  נעשה  ואז  מלך  בהיכל  לעמוד  בהם  שכח  כות 
להתגבר וצריך לתת להם כי דייקא עי"ז הם נופלים ואז אפשר להתפלל כראוי בכוונה בבחי' כל עצמותי  
תאמרנה דהיינו יחוד קב"ה ושכינתיה. עוד נתבאר בתורה שצריך להזהר כשבא כבוד חדש כי מלובש בו  

בזה כי הכבוד הוא הארת הבינה שהיא מוחין דזעיר )כידוע שנה"י דבינה חב"ד דז"א(  נפש ונראה הכוונה  
והנפש היא המלכות לכן כשבא כבוד דהינו מוחין שעל ידם יוכל לתקן את המלכות ועי"ז יתקיים בו ויביאה  
ל אל האדם ויזכה בנפש וכח להמליך על עצמו את הקב"ה ביתר שאת צריך לעשות פנים לכבוד דהינו לקב

יוליד את הנפש מתוך הכבוד   ועי"ז  יפול לגאווה  אותו ביראה דהיינו בושה בשפלות והכנעת העזות שלא 
ליבו   כוונת  בכל  מקום  של  שבחו  בדברי  ית'  אליו  הכבוד  כל  יחזיר  כשבאה  מיד  כי  הולדה  קישוי  בלא 

      וישתדל בזה עד שיזכה לתפילה בבחי' יחוד כנ"ל ויתקיים בשלימות ויביאה אל האדם.   
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