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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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 עגקתורה 



 קז:      ליקוטי                         קסט  קע  קעא  קעב  קעג                   מוהר"ן 

הדמים  יוצאין  אזי  הדין  כשנמתק  ואז  טו(  בסי'  לעי'  מזה 

שזוכה  עד  ברגלין  להתפשט  השמחה  יכולה  ואזי  מהרגלין 

 :  לריקודין

והיה והיה  וזהו  תשמעון.  )  עקב  שמחה  (. אלשון 

שהם   עקב שהעקביים  עד  לשמחה  לזכות  היינו  הרגלין,  הם 

ע"י   זוכין  זה  השמחה,  ישמעו  המשהרגלין  פטים את 
ושמרת אותםהאלה  ועשיתם  לעשות  ם  שתשמרו   .

שלמעלה  הדין  נתבטל  שעי"ז  והדינים,  המשפטים  בעצמיכם 

ואז   שתשמעו השמחה בהרגלין ע"י    והיה עקב תשמעוןכנ"ל, 

 : שיוצאים משם הדינים כנ"ל

כי    ושמר ה' לך את הברית  [ב]   מצאתי, שזהו בחי'  עוד

הברית   את  לך  ישמור  בעצמו  הש"י  אזי  לשמחה  כשתזכה 

ש פגם  דהיינו  עיקר  כי  קודש,  הברית  את  לשמור  בעזרך  יהי' 

הברית הוא ע"י עצבות כידוע, כי פגם הברית בא ע"י הקליפה 

הידועה שנקראת לילית ע"ש שמיללת תמיד שזהו בחי' עצבות,  

וע"כ עיקר שמירת הברית זוכין ע"י שמחה, כי ע"י שמחה זוכין 

 : שהש"י בעצמו יעזור לו לשמור את הברית קודש כנ"ל

. כי כל א' לפי מה רבו צרי רבים וכו'ה'  )תהלים ג(  [  ג]  עק

יסורים   לו  שיש  יש  יסורים,  לו  יש  כך  עבודתו,  ולפי  נשמתו 

גדולה ממנו, ויש לו    דמבניו ומאביו ומשכן, ויש שהוא במדרגה

מכל   יסורים  לו  ויש  ממנו  גדול  ויש  רחוקים  משכנים  יסורים 

לם, וכל אחד ע"י  העיר, ויש גדול מאד ויש לו יסורים מכל העו

היסורים נושא עליו האנשים שיש לו יסורין מהם, כי כשיש לו 

יסורין מהם, הוא נושא אותם עליו. אך איך אפשר לחומר לישא  

אנשי כ"כ  היסורין  םעליו  כל  כי  גופו,  נכנע  היסורין  ע"י  אך   .

וכשנכ להגוף,  ומעיקין  מצירין  שהם  ע"ש  צרות,  ת תנקראים 

מאי עי"ז  הצרות  ע"י  הנפשהגוף  ונתגדלה  בהכנע  [ה]   רה  כי   ,

הצורה בזוהר  [ו]  החומר תגדל  וכמ"ש  דלא  ז,  קסח( אעא  )שלח 

לי מבטשין  נורא  ביה  נהורא 'סליק  ביה  סליק  דלא  גופא   ,

ה כי ע"י  וע"כ נקראת צרה לשון צורה,  וכו'.    צרה דנשמתא 

ה ומאירה  הגוף  יסורין צורהנכנע  לו  שיש  שעי"ז  נמצא   .

היינ הצורה,  מאירה  לשאת  וצרות  לה  אפשר  והנפש  הנפש,  ו 

כל מה שנתרבין    , ה' מה רבו צריוזה    .עליה כמה וכמה אנשים

עליצרי,   קמים  רבים רבים  ומרים  ומקים  נושא  אני  עי"ז  כי   ,

 :[ח]  לשרשם

מישיני אדמת עפר יקיצו אלה    ורבים)דניאל יב(  [  ט]  קעא

עולם ולדראון  לחרפות  ואלה  עולם  שכל   .לחיי  שנתעורר  ע"י 

בעב עי"ז  חדש  עתה,  עד  נודע  היה  שלא  מה  ה'  רבים  ודת 

יקיצו אלה לחיי עולם ואלה לחרפות  , אך  מישיני אדמת עפר 

כי  ולדראון עולם ילכו בם,  זה השכל    [י]   צדיקים  שעובדין עם 

, שאינם עובדין בזה את הש"י,  ופושעים יכשלו בםאת הש"י,  

רק שעי"ז הם מבזין ומחרפין את העולם, על שהם יודעין מזה  

שמעתי לחרפות ששכל החדש, והעולם אינם יודעין מזה. וכמו  ה

כי אינם משתמשין   ולבזות העולם,  היינו לחרף  ולדראון עולם, 

העולם ולחרף  לבזות  רק  החדש,  השכל  זה  שהם  [יא]   עם  ע"י   ,

 :  יודעים מזה והעולם הם רקים וחסרים מזה

  ו החסרונות שיש לאדם הן בנים או פרנסה א   כל[  יב]   קעב

כל הוא מצד האדם עצמו, כי אור הש"י שופע עליו  בריאות, ה

שאין   לעצמו,  צל  עושה  הרעים  מעשיו  ע"י  האדם  אך  תמיד, 

אור   המונע  נעשה הצל  כן  ולפי מעשיו  אור הש"י,  עליו  מגיע 

הצל,   נעשה  ידה  שעל  המעשה  לפי  החסרון  לו  ומגיע  הש"י, 

רוחני   דבר  נגד  שעומד  גשמי  מדבר  הוא  הצל  )היינו יגוהנה 

אורשהו  ידדבר נגד  ואבן  עץ  גשם  כמו  ממנו(  דק  הלבנה   טוא 

, וכן  [טז]   והחמה עושה צל, וכן ליקוי חמה ולבנה ע"י צל הארץ

ועושה  גשמיות,  הוא  נגד מה שלמעלה ממנה,  החמה בעצמה 

צל   עושה  כן  וכפי מעשיו,  גשמיותו  כפי  וע"כ האדם  נגדו,  צל 

האדם   אם  אבל  הש"י,  של  ושפע  אור  ממנו  שמונע  בעצמו 

ו, ואינו כלל מזה העולם, אזי אינו עושה צל, ומקבל  מבטל עצמ

שברא   מה  כל  כי  הכבוד,  הוא  הש"י  אור  ועיקר  הש"י,  אור 

מג(    "ההקב )ישעיה  כמ"ש  לכבודו,  אלא  ברא  לכבודי  לא 

, היינו אם הוא מלא [יז]   מלא כל הארץ כבודו. וזה  בראתיו וכו'

הארץ הש"י  [יח]   כל  אור  מקבל  אזי  העולם,  מזה  כלל  שאינו   ,

ג(  ש )משלי  וזה  הכבוד:  ינחלוהוא  חכמים  כי  כבוד  החכמה , 

זוכי  מאין תמצא אין  וע"כ החכמים שהם  כח(,  לכבוד,   ם)איוב 

:     ע"י שאינם עושים צל להפסיק, כי אין להם שום גשמיות כנ"ל

חיים וטובה לעולם, ולהיפך   יטמראה פנים שוחקות   וכשהש"י

פנים שוחקות  כשמראה  וכן הצדיק  ח"ו.  וכן הו  , להיפך  טוב,  א 

ראה נתתי לפניכם היום את החיים ואת הטוב    [כ]   להיפך. וזה

 :   היינו לפנים שלכם את המות וכו'.

הנפש   יע"[  כא]  קעג להכיר  האמת  הצדיק  יכול  הכתב 

ופנימיות הנפש של הכותב, והאמונה ושורש האמונה שלו, כי  

האמונ כי  האמונה,  שורש  בחי'  חיות    'יש  לה  יש  בעצמה 

שיש עולם אמונה שמשם נלקח האמונה, ועולם    ושורש, דהיינו

האמונה   שורש  בחי'  וזה  בהש"י,  אמונה  ג"כ  לו  יש  האמונה 

כי   הנפש,  פנימיות  בחי'  והיא  האמונה,  פנימיות  בחי'  שהיא 

אחת בחי'  הם  והאמונה  כו(  ,הנפש  )ישעי'  נפשי   כבכמ"ש 

בלילה צב(אויתיך  )תהלים  וכתיב  בלילות  כג,  וע"י  ואמונתך   ,

להכיר   אפשר  ופנימההכתב  שהנפש  הנפש  בחי'    כדא ויות 

אנא   קה(  )שבת  שאחז"ל  אנכי  בבחי'  כנ"ל,  האמונה  פנימיות 

יהבית  כתבית  הכתב  , נפשי  בתוך  נפשו  נותן  שהכותב    , היינו 

בזוה"ק איתא  כי  נפשו,  פנימיות  אנא   [כה]  וגם  נוטריקון  אני 

חצוניות   שכינתא  דא  יהבית  שכינ  [כו]   אנכי נפשי  תא  דא 

מרמז שהכ'  נמצא  שכינת  כזתפנימיות  בחי'  )   'על  ( כחפנימיות 

בע"ח   איתא  העולמות  [כט]וכן  התלבשות  היא   לענין  שהכתר 

לעיל   כמובא  כתר  בחי'  היא  והכ'  הנפש,  כי  [ל] פנימיות   ,

כידוע נפש  בחי'  היא  שהוא  [לא]   השכינה  הכתב  שע"י  נמצא   ,

האמ פנימיות  הנפש  פנימיות  בחי'  ונראה  נתגלה  כ'  ונה בחי' 

במעלה  [לב]  כנ"ל הוא  האמיתי  הצדיק  עם  שמדבר  והדיבור   :

 גדולה 

 

 
 במדבר רבה נשא פרשה יג ז'   א
 המשך הפסוק הנ"ל  ב
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו  ג
 דריגהבמ -מתרצו  ד
כעין זה  ו  תיקון הנפש בחרבן הגוף,  המשניות  הקדמה לפרושרמב"ם    ה

כ'גרושין    ם"ברמב  אני  ב'  רוצה  שיאמר  עד  למה מכין  נג:  ומנחות   ,
 הנה טוב מאד זה יסורין . ובראשית רבה ט' ח'ישראל נמשלו לזית

ג  ו אות  פ"ה  אורות ח"א  טל  עיין  סוד ההתחדשות  צמי  ' נראה שהוא   חת בביאור 
רעהאילן   מכלה  שרע  שהכלל  הזרע  גוף  כליון  אמת   ,ע"י  דברי  יושר  עיין  עוד 

 שא"א לבוא ממציאות למציאות אלא ע"י אין. ת יב.קונטרס א' או
 בתקפא הציון הזה נמצא בין הטורים ובמקומו יש ככבית * ז
 קשר הסיפא לרישא עיין פל"ח  ח
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו  ט
  הושע יד*  י

 
אוצ  יא חיים  עיין  כיר  הברכה  היכל  שילוח  -שבחומש  מצות  סוף  תצא 

 הקן מש"כ בשם הבעש"ט.
קלו  לא    יב אות  הר"ן  שיחות  ועיין  זו  תורה  נאמרה  והיכן  מתי  ידוע 

 שיחה הקשורה לתורה זו 
 הערה זו כבר נמצאת בדפו"ר בסוגרים  יג
 )תיבת דבר נמחק(  היינו שהוא -בתשכט  יד
 אור  -לואור אור, ובתר -אור, ובתקפא -בדפו"ר טו
דהיינו  צ"ע כי ליקוי חמה הוא צל הלבנה ולא הארץ ואולי הכוונה לארץ הלבנה    טז

 גשמיותה 
 * ישעיהו ו' יז
 דהיינו עד כמה שאני לא ממלא את הארץ כך הקב"ה אור כבודו ממלא אותה  יח
 שוחקית )נראה שהו' נמחק ונשאר נקודה(  -בתקפא יט
הפסוק  כ לשון  טו  ל'  ורבי   -דברים  לפניך.  שינה  נתתי  טעות  )נו  זו 

לר"ה ובאר מים נפוצה בכמה ספרים עיין פרי הארץ נצבים ג"פ וערבי נחל שייך  
 חיים בראשית פ"א ד"ה הרי לפניך( 

 
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו  כא
 בתקפא )ישעי' כז( ובתשכט תוקן  כב
 בתקפא )תהלים צה( ובתשכט תוקן  כג
 לא ברור(  –שהיא )בתרלו  –מתרצו  כד
 הר יתרו דף צא. ביאור השמיני למילת אנכי.עיין זו כה
 שמות כ' ב' כו
 מרמז  –מרמזת ,ומתרצו  -גם בלוח תיקונים לדפו"ר דף צב כתוב כז
עדן    כח גן  ובשערי  יתרו  פרשת  להאריז"ל  תורה  לקוטי  עיין 

 ושער הפסוקים יתרו ד"ה אנכי  כ[  שער האותיות אות] אות
 ד'ג' שער א' ענף  כט
 * תורה ו' אות ב' ל

 בשן זוהר יתרו צד: ערך נפשסוף וצר הזהר ח"ד  עיין א לא
תיק שבנפש כמבואר  דהיינו מה באמת הוא רוצה ומתענג ממנו )כי הם אריך וע  לב

 בטל אורות ח"א פ"א אות י(

 תורה אור 
)יב( ְוָהָיה ֵעֶקב  ז  עקב   דברים

פָּ  ש ְ ְמעּון ֵאת ַהּמִּ ש ְ ה  ּתִּ ים ָהֵאּלֶ טִּ
יֶתם אָֹתם ם ַוֲעש ִּ ַמְרּתֶ ַמר    ּוש ְ ְוש ָ

ֱאלֶֹהיךָ  ית    ְיקָֹוק  רִּ ַהּבְ ֶאת  ְלָך 
ע   ּבַ ש ְ נִּ ר  ֲאש ֶ ַהֶחֶסד  ְוֶאת 

 ַלֲאבֶֹתיָך:  
 תורה קע 

ַרּבּו   ָמה  ְיהָֹוה  )ב(  תהילים ג 
ים ָעָלי:  ים ָקמִּ  ָצָרי ַרּבִּ
 תורה קעא 

ֵני  ש ֵ ּיְ מִּ ים  ְוַרּבִּ )ב(  יב  דניאל 
י  ַאְדמַ  ְלַחּיֵ ה  ֵאּלֶ יצּו  ָיקִּ ָעָפר  ת 

ְוֵאלֶּ  ְראֹון עֹוָלם  ְלדִּ ַלֲחָרפֹות  ה 
 ָלם: עוֹ 

ְוָיֵבן  ָחָכם  י  מִּ )י(  יד  הושע 
י רִּ ְיש ָ י  ּכִּ ְוֵיָדֵעם  ָנבֹון  ה  ם ֵאּלֶ

ָבם   ֵיְלכּו  ים  קִּ ְוַצּדִּ ְיהָֹוה  ְרֵכי  ּדַ
לוּ  ש ְ ּכָ ים יִּ עִּ  ָבם:   ּופש ְ

 תורה קעב 
ְקָרא   ַהּנִּ ּכֹל  )ז(  מג  ישעיה 
יו   ָראתִּ ּבְ י  ְכבֹודִּ ְולִּ י  מִּ ש ְ בִּ

יו אַ  יו: ְיַצְרּתִּ יתִּ  ף ֲעש ִּ
ָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה  ישעיה ו )ג( וְ 

ָקדֹוש    ָקדֹוש   ָקדֹוש   ְוָאַמר 
ְמלֹא  ְצָבאֹות  ָהָאֶרץ   ְיהָֹוה  ָכל 

בֹודֹו:   ּכְ
ים   ֲחָכמִּ בֹוד  ּכָ )לה(  ג  משלי 

ים ים ֵמרִּ ילִּ ְנָחלּו ּוְכסִּ  ָקלֹון:   יִּ
ְוַהחָ  )יב(  כח  ן איוב  ֵמַאיִּ ְכָמה 

ינָ  ֵצא ְוֵאי ֶזה ְמקֹום ּבִּ ּמָ  ה: ּתִּ
ְרֵאה   ל  נצבים  דברים   )טו( 

ים   י ְלָפֶניָך ַהּיֹום ֶאת ַהַחּיִּ ָנַתּתִּ
וְ  ֶות  ַהּמָ ְוֶאת  ַהּטֹוב  ֶאת  ְוֶאת 

 ָהָרע: 
 תורה קעג 

יָך  יתִּ ּוִּ י אִּ ישעיהו כו )ט( ַנְפש ִּ
י   ְרּבִּ ְבקִּ י  רּוחִּ ַאף  ְיָלה  ּלַ ּבַ

כַּ  י  ּכִּ ֲחֶרּךָ  ֶטיָך  ֲאש ַ ּפָ ש ְ מִּ ר  ֲאש ֶ
   ֵבי ֵתֵבל:ָלָאֶרץ ֶצֶדק ָלְמדּו יֹש ְ 

)ג(   צב  ּבֶֹקר  תהלים  ּבַ יד  ְלַהּגִּ
ילֹות:  ּלֵ ָך ֶוֱאמּוָנְתָך ּבַ  ַחְסּדֶ

י ְיקָֹוק  )ב(  כ  יתרו    שמות ָאֹנכִּ
ֵמֶאֶרץ  יָך  הֹוֵצאתִּ ר  ֲאש ֶ ֱאלֶֹהיָך 

ים ית ֲעָבדִּ ּבֵ ם מִּ ְצַריִּ  : מִּ

 



 קעד  קעה  קעו  קעז                         מוהר"ן       קח.                   ליקוטי                
מהכתב, כי הכתב אינו רק פעולת הנפש, ומתוך הפעולה יכול 

, [א] הצדיק להבין מהות הנפש, והדיבור הוא הנפש בעצמו

, ואע"פ שהדיבור הוא דבר נפשי יצאה בדברוכמ"ש )ש"ה ה( 

שאין בו ממש, אעפ"כ מחמת שהוא צדיק אמת, והדיבור הוא 

 : מהות הנפש בעצמה, ע"כ יכול לראות מהות הנפש בעצמה

ח"ו גוברים על האדם אין להמתפלל  כשהדינין[ ב] קעד

( ד, וכמו דאיתא )[ג] עבורו להזכיר שמו שלא יתגברו הדינין ח"ו

שנח לא קרא לו אביו שם בעת לידתו משום שהיה אז העולם 

בדינין, וע"כ לא רצה אביו ליתן לו שם כי ע"י השם יהיה ניכר 

 וזההר עליו, ומסויים בין המקטרגים ויוכלו הדינים להתגב
כשהתפלל משרע"ה על מרים לא הזכיר שמה, רק אמר סתם שו

)במדבר יב(. כי מחמת שהיו הדינין גוברים  להנא אל נא רפא 

פ"כ העלים , ואע[ז] עליה, לא רצה להזכיר שמה בפירוש כנ"ל

בגימ'  נא רפאלתו. כי תפחשמה ברמז נפלא בתוך 

ושם אמה , היינו שם החולה [ט] מכוון ממש מרים יוכבד

, אך לא רצה [י] שצריך להזכיר על החולה כשמתפללין עליו

 : להזכיר בפירוש כנ"ל

 

 [יב] מעלת הבכי' הוא כשהיא מחמת שמחה עיקר[ יא] קעה

וחדוה, ואפי' החרטה טוב מאד שתהי' מחמת שמחה, שמרוב 

שמחתו בהש"י, הוא מתחרט ומתגעגע מאד על שמרד נגדו 

כי' מחמת רוב השמחה, וזה בימים הראשונים, ומתעורר לו ב

הוא  בכיהמחמת שמחה, וזה  'עיקר מעלת הבכיה, שתהי

יום )תהלים פט( שעיקר הבכיה הל כגילון ישמך בר"ת 

שתהיה מחמת שמחה בשמו ית'. כי בכי' הוא מתעורר משם 

ס"ג שהוא בבינה, וע"כ בכיה בגימ' המילוי של ס"ג כמובא 

תהיה משמחה כי  הבכי' ידהיינו שהתעוררת[ יג]בכתבי האר"י 

הלב מבין, ועיקר השמחה היא בלב,  [טז] כמ"ש ,לבא טובינא

, ומשם צריך שתהיה נתת שמחה בלביכמ"ש )תהלים ד( 

 : זה נמתק הבכיה והבן על ידיהתעוררות הבכיה כנ"ל, ו

האדם למהר מאד לגרש מקרבו הרוח שטות,  צריך[ יז] קעו

ר מה שלבו מלא מרוח שטות הדבוק בו, וזה ע"י שנתקש

מה  [יט] , והתקשרות היינו אהבת נפש[יח] להצדיק האמת

זה נכלל לבו בלב הצדיק ולפי  על ידישאוהב להצדיק מאד, ו

שלבו מלא מרוח שטות, והרוח הוא האויר, וטבע האויר לבקש 

, וכשמוצא [כ] לו מקום פנוי לצאת שם, כמבואר אצל המחקרים

ת האויר מקום פנוי לצאת שם, הוא בוקע ושובר במהירו

ובבהלה, וע"כ כשנכלל לבו בלב הצדיק, ולב הצדיק הוא חלל 

)תהלים קט(. וע"כ האויר של הרוח  ולבי חלל בקרביבבחי' 

שטות הדבוק בלבו שלבו מלא מזה האויר, הוא בוקע ושובר 

 ח לחוץ, מחמת שמצא מקום פנוי בלב הצדיק, רלבו בבהלה ובו

"ז יש לו שמגרש במהירות הרוח שטות מקרבו, עי על ידיוע"כ 

 מהירות ובהלות הרוח על ידי, כי נשבר לבו [כא] לב נשבר

שטות לצאת כנ"ל, וע"כ לא מצא לפי שעה מקום לצאת, וע"כ 

 : נשבר הלב
, כוסיר"ת  דברךכלחתי ס"י ייאמר ו)במדבר יד( [ כב] קעז

, כי יש צדיקים [כג] אשיר שמןב שנתדר"ת  דבר, כדברך

ין לפעמים למחול עוונות עי"ז, אמתיים שיש להם כח כששותין י

כי ארז"ל )יומא עו( שיין יש לו שני בחינות, זכה נעשה ראש, 

מוחין, עי"ז הוא יכול לכפר עוונות,  'וכשנעשה ראש שהוא בחי

ויאמר ה' , וזהו ואיש חכם יכפרנהכמו שכתוב )משלי טז( 

כנ"ל,  דשנת בשמן ראשיהוא ר"ת  דבר, כי סלחתי כדברך

שמן משחת  [כה])שהם בחי' כדת המוחין, שהיא בחי' שלימו

ויאמר ה' (. וזה [כז] כידוע כשמן הטוב על הראש [כו]בחי'  קודש

, כדברך סלחתיכנ"ל וזהו  כוסישהוא ר"ת  סלחתי כדברך

 דשנת בשמן ראשיך דייקא. כפי בחי' דברשהסליחה כ

שאתה זוכה, היינו כפי המוחין שזוכה הצדיק האמת ע"י 

ה לסליחות עוונות, כי עיקר הסליחה היין, כמו כן זוכ כחשתית

ואיש חכם ע"י החכמה והמוחין הקדושים שמקבל בבחי' 

)תהלים  רוויה כוסי אשיר שמןב שנתדכנ"ל. וזהו  יכפרנה

. כי ל)שם סו( לרויה כטנויבאנו באש ובמים ותוציאכג(. בחי' 

ויזר  וישרוף את העגל וכו' [לא]כן היה אצל העגל )שמות לב(

)תהלים נח( שנעשה האומנות  אומנם אלםה:   על פני המים

אלם שאין לו דיבור להתפאר, כי צריכין לעשות דיבור 

הם  יהלהאומנות שיוכל להתפאר למעלה. ונעשה אלקים. כי 

 שבטי יה עדות לישראלהמוחין, וזה תלוי בשמירת הברית, כי 

בעלמא די ברא כרעותיה וימליך .  (לד)לגעל פגם הברית [ לב]

כבוד מלכותך  [לו] כ"שות הוא בחי' כבוד, . מלכ[לה] מלכותיה

ירושלמי }רצון כי רצונו של אדם זהו כבודו . והוא בחי' יאמרו

. וכשהאדם מסתפק ומתרצה ברצון הש"י, רק {[לז] א"פאה פ

כמו שהוא ית' רוצה, אזי ממליך מלכותיה, כי עיקר המלכות 

וזהו בעלמא די ברא כרעותיה וימליך מלכותיה,  .מהרצון כנ"ל

אבל כשרוצה האדם איזה  .עיקר המלכות הוא מהרצון כנ"לכי 

זה נעשה מלכות  על ידירצון אחר חוץ מרצון השם יתברך, 

אחרים של העכו"ם, וכפי הרצון האחר כן נעשה איזה מלכות 

לאיזה עכו"ם, כי צריך האדם לבטל רצונו לגמרי נגד רצון השם 

שם יתברך, שלא יהיה לו שום רצון אחר, רק כמו שרוצה ה

כל שאר  לחןכיתברך, הן שיהיה לו ממון ובנים, הן לאו ח"ו, ו

 הרצונות לא ירצה שום רצון אחר רק כמו שרוצה השם יתברך

, יתגדל תגי דל, שהוא תגי איתגדל ויתקדש שמיה רב  .[לט]

כתר, דל בחי' יעקב שהוא עקב בחי' דל, ובחי' ישראל הוא בחי' 

 . [מ] כי שרית עם אלקים וכו'תגי 

 

                                        
א

ותורה נא עיין לעיל תורה לא לשון מוהרנ"ת  
ותורה צח תנינא )להבין הענין עיין ערבי נחל ויקהל 
דרוש א' ועי"ש וישלח דרוש ב' בשם הבעש"ט עה"פ 

 בדברו(נפשי יצאה 
ב

 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו 
ג

}עיין קב הישר סוף פרק עא )והביא שם בשם  
הזוהר ראיה מהשונמית שאמרה בתוך עמי אנכי 
יושבת עי"ש( וספר הפרדס לרש"י סימן רפז. וילקוט 

והגר"א  ראובני ריש פרשת וירא בשם סודי רזא.
 באבן שלמה פ"ט אות יד.

ד
ת להאריז"ל פרשת סט: ובלק"נח עיין זוהר  

צ"ע בזהר שם מבואר שלא נזכר שמו בתורה ) בראשית
אבל היה לו שם כמבואר שם דף נח.: רק היה מחלוקת איזה 
שם נח או חן או נחמן או מנחם עיין גם ילקוט שמעוני רמז 

 מב(
ה

 וזהו -גם דפו"ר וזה ומתרצו  
ו

 כשהתפלל -בתשכט גם דפו"ר שכשהתפלל ו 
ז

כמבואר בברכות לד. וש"ע  וה לפניתצ"ע כיון שהי 
)ועיין או"ח קיט א מג"א א בשם מהרי"ל אות קסא. 

עיון יעקב טעם שלא מזכיר השם שמא השם גורם לדין 

                                        
שהרי שנוי השם מועיל ועיין בזה ספר חסידים רמד 
והחיד"א דחה פי' זה מלשון הגמ' א"צ להזכיר ולא שלא 
 יזכיר ובזהר סט: בה"נ הטעם מפני הכישוף שהוא בשם

 האם דווקא(
ח

 תפילתו -מתרצו  
ט

 }עיין דגל מחנה אפרים סוף בהעלותך 
י

 זוהר לך לך פד. עיין גם שבת סו: 
יא

נאמר במוצאי שבת תשובה שנת תקסה )חי"מ נט(  
 עוד עי"ש סימן יג. כיצד נאמרה 

הבכיה היא  עיין בעש"ט עה"ת כי תבוא אות ז' יב
רעה מאד וכו' רק אם היא מחמת שמחה אז היא 

 ה מאד. טוב
יג

טעמי המצוות פרשת ויחי מצות קבורת המת פרי  
עץ חיים חצות פ"ד. שער הכוונות תיקון חצות 

 'דרוש א
יד

 שהתעוררות -גם בדפו"ר שהתעוררת ומתרלו  
טו

 בינה -בתשכט 
טז

 פתח אליהו 
יז

 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו 
יח

 עיין לעיל תורה י' אות ה' 
יט

 עיין לעיל תורה קלה 

                                        
כ

 פ"ו 'רית ח"א מאמר זספר הב 
כא

 לשה"כ תהלים נא יט 
כב

-ה, שהיה אז ה"פאר"תקס בשבת ר"ח חשון נאמר 
שפיל" )שבת שקודם החתונה, שקוראים אז לחתן 

כיצד נאמרה  לתורה( של בתו מרים ז"ל: )חי"מ נט(.
בדפו"ר מתחילה התורה הזו  . עיין שם סימן קיז

קצת ראשי פרקים ואח"כ כתובים ראשי  -במילים 
קים של כל התורה בקיצור מאד ומוהרנ"ת פר

בתקפא הרחיב הדברים כנראה לפי הבנתו ובסופה 
 כתב שהיא ראשי פרקים עי"ש.

כג
 תהלים כג ה 
כד

 תוספת ביאור של מוהרנ"ת בתקפא 
כה

 'שמות ל*  
כו

 תהלים קלג*  
כז

 עיין לעיל בסוף תורה נד ]דף סג.[ 
כח

 שתיית -מתרלו  
כט

 ותוציאנו -מתרלו  
ל

 מו( ובתשכט תוקן )שם –בתקפא  
לא

 עיין בפנים שרבינו שינה מלשה"כ 
לב

 תהלים קכב ד' 
לג

  ציון זה נוסף בתרלו בפנים 

                                        
לד

 ]במדבר כו ה'[ כמובא בפרש"י פ' פנחס 
לה

 לשון הקדיש 
לו

 תהלים קמה*  
לז

 הלכה א דף ג: 
לח

 והן -מתרצו  
לט

עיין פל"ח לתרץ א"כ למה התפללו האבות על  
 בנים

מ
 בראשית לב*  

 תורה אור
י ש ַתְחת ִּ ָּ יר השירים ה )ו( פ 

ר  בָּ ַמק עָּ י חָּ י ְודֹודִּ י ְלדֹודִּ ֲאנִּ
יהו   ת ִּ ש ְ ק ַ רֹו ב ִּ ה ְבַדב ְ ְצאָּ י יָּ ַנְפש ִּ
יו ְולֹא  אתִּ יהו  ְקרָּ אתִּ ְולֹא ְמצָּ

י: נִּ נָּ  עָּ
 תורה קעד

ה  ְצַעק מש ֶׁ במדבר יב )יג( ַוי ִּ
א  א ְרפָּ ה ֵלאמֹר ֵאל נָּ ל ְיהֹוָּ אֶׁ

: ה  א לָּ  נָּ
 תורה קעה

ן תהילים פט )י ילו  ְמךָּ ְיגִּ ש ִּ ז( ב ְ
: מו  רו  ְתךָּ יָּ ְדקָּ ְבצִּ ל ַהי ֹום ו   כ ָּ

ה  ְמחָּ ה ש ִּ ָּ ַתת  תהילים ד )ח( נָּ
ם  ירֹוש ָּ ם ְותִּ נָּ גָּ י ֵמֵעת ד ְ ב ִּ ְבלִּ

: ו  ב   רָּ
 תורה קעו

י  נִּ י עָּ תהילים קט )כב( כ ִּ
ַלל  י חָּ ב ִּ י ְולִּ ֹנכִּ ְביֹון אָּ ְואֶׁ

י: ְרב ִּ קִּ  ב ְ
 תורה קעז

ר ְיהֹ ה במדבר יד )כ( ַוי ֹאמֶׁ וָּ
: ךָּ רֶׁ ְדבָּ י כ ִּ ַלְחת ִּ  סָּ

ַני  ֲערְֹך ְלפָּ ַ תהלים כג )ה( ת 
ן  מֶׁ ֶׁ ָּ ַבש   ְנת  ַ ש   י ד ִּ ד צְֹררָּ גֶׁ ן נֶׁ ְלחָּ ֻׁ ש 

ה: יָּ י ְרוָּ ֹוסִּ י כ   רֹאש ִּ
ְך  לֶׁ משלי טז )יד( ֲחַמת מֶׁ
ם  כָּ יש  חָּ ת ְואִּ וֶׁ ַמְלֲאֵכי מָּ

ה: נ ָּ רֶׁ ְ  ְיַכפ 
יתָּ אֹתֹו  ש ִּ שמות ל )כה( ְועָּ

ש  רֹקַ  ַחת קֹדֶׁ ש ְ ן מִּ מֶׁ ח ש ֶׁ
ן  מֶׁ ה רֵֹקַח ש ֶׁ ְרַקַחת ַמֲעש ֵ מִּ

ה: ְהיֶׁ ש  יִּ ַחת קֹדֶׁ ש ְ  מִּ
ֹוב  ן ַהט  מֶׁ ֶׁ ש   תהילים קלג )ב( כ ַ
ן ְזַקן  קָּ רֹאש  יֵֹרד ַעל ַהז ָּ ַעל הָּ

יו: ֹותָּ ד  י מִּ ִּ ֵֹרד ַעל פ  י  ֶׁ  ַאֲהרֹן ש 
ָּ ֱאנֹוש   ְבת  ְרכ ַ תהלים סו )יב( הִּ
ם  יִּ ַ ַבמ  ֵאש  ו  אנו  בָּ נו  ב ָּ ְלרֹאש ֵ

יֵאנ ֹוצִּ ה:ַות  יָּ ְרוָּ  ו  לָּ
ח  לבכי תשא  שמות ק ַ )כ( ַוי ִּ

רֹף  ש ְ ו  ַוי ִּ ש  ר עָּ ל ֲאש ֶׁ ֵעגֶׁ ת הָּ אֶׁ
זֶׁר  ק ַוי ִּ ר ד ָּ ְטַחן ַעד ֲאש ֶׁ ֵאש  ַוי ִּ ב ָּ
ֵני  ת ב ְ ְק אֶׁ ש ְ ם ַוי ַ יִּ ַ ֵני ַהמ  ְ ַעל פ 

ֵאל: רָּ ש ְ  יִּ
ם  ם ֵאלֶׁ ְמנָּ תהילים נח )ב( ַהאֻׁ
טו   ְ פ  ש ְ ים ת ִּ רִּ ן ֵמיש ָּ רו  ֵ ַדב  ק ת ְ דֶׁ צֶׁ

נֵ  ם:ב ְ דָּ  י אָּ
לו   ם עָּ ָּ ש   תהלים קכב )ד( ש ֶׁ
ה  ֵעדו ת  ְבֵטי יָּ ים ש ִּ טִּ בָּ ש ְ

ק: ם ְיקֹוָּ ֵאל ְלהֹדֹות ְלש ֵ רָּ ש ְ   ְליִּ
בֹוד  תהילים קמה )יא( כ ְ
ְתךָּ  רָּ ְגבו  ְתךָּ יֹאֵמרו  ו  ַמְלכו 

: רו  ֵ  ְיַדב 
ר לֹא ב ֹאמֶׁ ראשית לב )כט( ַוי 

ם  י אִּ ְמךָּ כ ִּ ֵמר עֹוד ש ִּ ַיֲעקֹב ֵיאָּ
אֵ  רָּ ש ְ ים יִּ ם ֱאלֹהִּ יתָּ עִּ רִּ י ש ָּ ל כ ִּ

ל: כָּ ו  ים ַות  ש ִּ ם ֲאנָּ  ְועִּ
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  מכיר מכיר     קקהצדיהצדי  על ידי הכתבעל ידי הכתבאמר אמר ממ
  מספה"ק ליקוטי מוהר"ן מספה"ק ליקוטי מוהר"ן 

 א

 
 

 זמן אמירת התורה 
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה  

 
 פתיחה

כתב  שוב או מתגלה ע"י דבריו הכתובים בכתב שצווה לכתמיות האמונה של האדם י אמונה ופנ שה  מבאר
 בעצמו 

 ליקוטי הלכות

וי  וציבשכותב הסופר    כתבכי ב  ,ע"י כתב דייקא  ,הנפש של הבעל  מיותמפנ   ,בין בני הזוג  את הקשרשגט כורת    -הלכה ב'    אהע"ז גיטין

 .של הבעל מיות הנפשי מתגלה פנ ,הבעל
 - 'א ההלכ חו"מ הלוואה

 

 שיחות השייך לתורה זו 

 ןאי
 

 הקדמה 

)יתרו תשנח( על פני השטח נראה שרבנו כאן מדבר על מה שנקרא גרפולוגיא בלעז ואמנם כך שמעתי מגאון אחד  

  .ה מדע שלםמז שון שגילה זאת לפני הצרפתים שעשוהרא רבנוש אמר ו
חכמה  גרפולוגיא  ה הכותב  מדותל  ביטוי   ישבכתב  ש  שנתגלההיא  של  הרוח  בגרפולוגיא,  ומצב  גם    ,ואמנם 

   ממה שיש בדבור שלו. ,האדםאופיו של בכתב יש יותר גילוי על 
ורבנו   ,ויכול כל אדם ללמוד אותה  ,כי גרפולגיא היא חכמה  ,אבל אם לדין יש תשובה  ,נקבל  אואם קבלה הי 

אמנם  .  וה לכתובושצי דברים  אלא גם טופס    ,תב ידוולא רק בכ   ,בכתב   אמת  רק צדיקמתגלה  דבר על גילוי שמ
לדחות   עדיין אפשר  זה  רבנו  חיצונית  שבזמן  כחכמה  התגלה  צדיקים.  \ב/ לא  של  כהשגה  כנ"ל    אבל  אלא 

דייקאעל  מפנמיות הנפש של הב  את הקשרשגט כורת  '  בגיטין  לק"ה  ממשמעות   מתגלה    כתבכי ב  ,ע"י כתב 
ם הכוונה לגרפולגיא היה צריך שהבעל יכתוב את הגט ולמעשה הסופר  או  ,נפשו ורצונו האמיתי לגרשמיות י פנ

 . םלשמבציוויו   ב אלא שכותבכות
 

דהיינו מה הכוונה שרש האמונה   ,נראה שעיקר הקושי בתורה זו היא להבין מה שמתגלה לצדיק האמת בכתב
 שמכונה עולם האמונה. 

ק לדבורועוד  בין כתב  החילוק  ו  ,שה להבין את  בחברו,  קצת קשה  שנראה שיש לכל אחד מהם מעלה שאין 
שהו שבדבור  יתכן  כיצד  בהנפ   אלהבין  מ  ,עצמהש  הנפלא  פנמיות  בכתב  ,ש תגלה  שמתגלה  רק    ,כמו  שהוא 

 ועל כן קשה גם מה מתגלה בדבור יותר ממה שבכתב. פעולת הנפש. 
אבל כל זה מצד המשמעות    ,של האדם  דותי למביטוי  יש  שניהם  ב, וגם הכתב כךת,  עאע"פ שהלשון קולמוס הד

 ודמות לה. גות הקכי שניהם בחי' מלכות המגלה את המדר  ,של הכתב והדבורוהתוכן 
י  "לא מתגלה עשזה    ,יק אמיתי להכיר את האמונה ושרש האמונה של האדם מגלה שבכתב יכול צדורבנו כאן  

ע"י    י כ  ,לא ע"י רוח הקדשמסתבר שו  ,שזוכה לה צדיק אמיתי   ,בכתב  םנעלהשל  גרפולוגיא, אלא היא התגלות  
ואולי זה   . כך נראה וצ"ע.ה'  והריחו ביראת כמ"שהאמונה  האמונה ושרש הכיר אתלרוה"ק לא צריך כתב כדי 

 מדרגות ברוח הקדש. 
 
 שיותוק

יכול הצדיק האמת להכיר   .א טעם  עיין לק"ה גיטין ב' מבואר  .  הכוונה לגרפולגיאהאם  וכו' צ"ע  ע"י הכתב 
ולא מועיל דב וזה מת י מפנ   שתומא   דיפרהבעל  ש צריך  י  ור כדבעינן ספר כריתות  דווקא מיות נפשו  גלה 

 
 תשפב ירושלים  א'  אדר כבעד    'ח-רותא חב   .   טבת תשס ירושלים א

גם לות מחכמת התו מבואר שהחכמות החיצוניות משתלש  בתורה ל'   ב חיצוני הגר   רה, ומסתמא  היא חכמה  הזה  פולוגיא  בחקר הטבע  ת 
בו מצב הנפשכ ה ש יד של האדם מתבטא  ותפיסת סולם  והמדות והשקפה כללי י שלו  תב  זו השגה הרבה    ערכים שלו.ה ת  אבל בקדושה 

 קבלו.לקרא קויטלך שידעו צדיקים    שעי"ז ונראה    ל." הפנימית לכל הנ מיות נפשו דהיינו הסיבה  י שמתגלה לצדקי פנ ה  יותר עמוק 
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הגבכתב  שאת  וכיון  כותבט  .  גרפולוגיא.  משמע  הבעל  \ד/בצווי   \ג/ סופרה  לכתחילה  לא  חכמ   שזה   תכי 
ב דווקא  היא  ממשת כהגרפולוגיא  ידו  י   ,ב  שאחר  מועיל  מאלא    .בשליחותווב  תכולא  על דבר  שרבנו 

דם בני אכגון  משמים    במתנה  דומה זהו  בלשקם  עין זה בני אדמצינו כובאמת    של צדיק אמת.  \ה/ השגה
ב  הרי שמכירים זאת בכת  זה.בבית שבו תלויה המזו  ות דברים על האדם הגרלה ולגים לקרא במזוזודעי ש

ספק גדול אם   אמנם  לשם הגרים בה עתה.דווקא  ואע"פ שלא כתב  של המזוזה אע"פ שכתב אותה סופר,  
הק מצד  היא  הזו  נדושה,  המתנה  לאדם  י או  קיימת אותה  שקבלסיון  המציאות  אבל  אמאבל  .  ,  ת  צדיק 

והאמונהנפב   יותר  מסתבר שמשיג הרבההקדושה    משיג מצדש הנפש  לוו  .ימיות  הכוונה מצריך  ר שאין 
   , וצ"ע אולי ע"י כתב משיג יותר.כתב כהרי רוח הקדש לא צכי  ,שמשיג ברוח קדשו

כידוע שיש בזה ה' בשה בגוף  לשהת  ,שלו  י' הרוחניתא האדם בבחכי נפש הי  עצ"  –נפש ואמונה בחי' אחת   .ב
שת בגוף ומתלבשת  פוהבחי' הנ  ולכן היאביותר  מגושמת  יה נשמה רוח ונפש. והנפש היא החידה חי בחי'  

כ בדם  דהיינו  הזכה שבו  הנפש.בבחי'  הוא  הנמוכה    חז"ל הדם  בבחי'  הנשמה  היא השגת  נמצא שהנפש 
לגוף.   שמאירה  האמביותר  של  אבל  כלום  מלכות  י'בחי  לכ  היאהאדם  ונה  מגרמא  לה  וכידוע    דלית 

מתחי נשאמו שהה  היכן  ולה  מסתייםחכמה  צרדעת  שם  כי  להאמין  ,  כי יך  הביאור  אבל  יודע.  שכן  למי 
ע וממילויו  הכלי  מהכנת  דברים  משני  מורכבת  אמונה  אמת,"באמת  של  אור  הובא   י  בזוהר  וכמבואר 

 חכמהאור פנימי של  של אמונה אינו  אמת  אלא שאור ה  .ר בה אמתאמונה נקראת כאשר מתחב בתורה ז'  
או  בהקב"ה(  )כגון אמונה  ראוי להאמין  שבה    ציאות בכלליות מאור שמראה    בחי'  ר מקיףאלא או  ,ודעת

ויה בכלי נמצא שהאמונה של האדם תל  .הותהאבל לא את מ  \ו/( )כגון להאמין לחז"לשלה ראוי להאמין  
האמשל   ובאור  שמכין  בנפשו.ביטול  שמאיר  ע  ת  כמוזה  אתד  שמזכך  להאמין    ה  אותה  ומכין  נפשו 
ולאולקד בעביר  שה  שלא  וכ"ש  עולם  בהבלי  אותה  מתגלה ו  ות.מטמא  זה  שכל  כאן  רבנו  שמבאר  זה 

  ם.בכתב ידו של האדלצדיק אמת 

בהש"י.   .ג אמונה  גם  לו  יש  האמונה  מוצ"ע  עולם  שאמונה  כנ"ל  וכלי,  כרנ"ל  מאור  יש בת  לאור  בשלמא 
 ר בחלל הפנויאין סוף שנשאשימו של אור  נו ברי דהייש רק שרש כללי    רהאו לכלכלי  אבל    ,שרש פרטי 

אור  מ י. דהיינו שיש אמונה שהיא לכר מהאור ולא מהנו מדב נראה שכאן רבלכן   .ב'( )כמבואר בלק"ה נדה 
היא  הנשמה  כי    וצ"ע  עצמה.ב  ההמאירנשמה  הש שרש האמונה היא האור  וי ,  בנפשהרוח  שמאיר  הנשמה  

ממעל אלוק'  שנמצא   ולי וא  .חלק  להיכן  ד  תהכוונה  ישראל  בהי בקומת  שלה  המדרגה  כלל  ינו  סולם 
שמות שנחצבו ויש נ  בוהשנחצבו ממקום גכידוע שיש נשמות    .תו אדםאמונה של או, הוא שרש הישראל

נמוך   הוממקום  וזה  המד  איותר  ב רסולם  שיש  הארץגות  ועמי  בינונים  צדיקים  היו ישראל  כן  שעל   ,
      .ת ואלפים, וצדיק אחד על כולםומאובישראל שרי עשרות 

עולם האמוהאמושרש   .ד הוא  הא  -נהנה  נשמתו טי של האדם  מונה הפרש האלשור  הנווכה  םצ"ע  מאור 
המבואר בלק"ה    ,לשורש האמונה בעולםאו הכוונה    .האצילותלם  בעוחיה שהנשמה שבבריאה או  דהיינו  
לם  קיום העורק ל  אנראה לי ה' שהו  קרחומ  י'בחמאיר אמת ב ממנו  ששל חו"ב  יחוד תדיר    ואשה  \ז/'ע"ת ה

 
אה"ע   ג של יף  ע ס קכ  סימן    שו"ע  אם  ואף  שלוחו.  או  הבעל  שיכתבנו  צריך  הגט,  מש)א(  שיהיה  צריך  כותבו,  נהגו  וחו  לכך  הבעל;  ל 

כי מהל' גיטין(  צוי, שנותן לו הסופר הקלף והדיו, )ויש אומרים דאף הקולמוס ושאר כלי הכתיבה( )הגהות אשירי פ"ב ובמרד כשהבעל מ 
 ל: ות, תקנו חכמים שהאשה תתן שכר הסופר והקנוהו לבע עגונשכרו. ומפני תקנת    קודם כתיבה, והבעל נותן במתנה;  

"וכתב לה" ואע"פ שהתוס' גיטין כב כתבו  מדכתיב  הט"ז    והקשה תוב הגט בעצמו.  והבעל לכתחילה לא יכ   בהגה   סעיף א'   קכג סימן  שם    ד
די שיכתוב לשמה. אעפ"כ טוען  לסופר זה לא מדין שליחות אלא כ צריך לצוות  ומה שהבעל    אסופר קאי   "ת ד"וכתב לה דלא בינן שליחו 

שהט  חיו "ז  שאין  לומר  שלא רצו  ולא  הבעל  על  כיון  יכתוב    ב  שכנראה  ומסיק  יכתוב  בעצמו.  הבעל  שאם  חשש  יש  הדורות  שנתקלקלו 
ולא  לקלקל  התכוונתי  בק ל  אב   כתבתיו לשמה.  יאמר אח"כ  לא  הבעל  כי  הטעם  כתבו  וב"ש  שם  חל"מ  המבואר  הכתיבה  דקדוקי  בכל  י 

 מן קכו.בסי 
 .ך צדיקים לקרא קויטל ושמעתי שהיא חכמת  נה.  ליו ה דקדושה ע מ כנראה היא חכ   , לא רוח הקדש  וכיון שהיא   ה 

חק   ונראה  חכמת  דהיינו  גרפולוגיא,  של  החיצונה  החכמה  השתלשל  הכותב.  שממנה  של  ומידותיו  הרוח  מתבטא מצב  שבכתב  הטבע  ר 
רפת וגם  בצ   אלא גויים    ל א סומכים עליה בבית משפט שרך כלל ל ת, ובד ברורו   הוכחותכמה חיצונה ממש כיון שאין לה  ושמעתי שאינה ח 

ם  ציור כידוע שיש יועצי וחכמה זו יש גם בכל    הכל סימנים ברורים.וא הרגשת החכם ולא  ם בגרפולגיא יש חלק שה ע שג משמ   לא לגמרי.
 בחינוך ילדים עפ"י ציור שמצייר הילד.

שואל את חברו מה    דם ם א ותנו כל היו האמונה סובבת א ובאמת    מי שטועה או שקרן.ל להאמין אמונות כוזביות, כשמאמין    כאן הפתח ו  ו
 רו ומאמינו שיחזיר וכיו"ב.לחב   ווה חפץ או מממוןל מ   ו א   , מה קורה בחוץ   ו א   , עה הש

  ל ש  ר תדי הוא יחוד  לם  עו מונה ב ששרש ההא יז"ל  של האר   כוונת ק"ש  "יעפ ו תורה ה' תנינא  עפ"י    מבאר אות ג'  ה'    בלק"ה ערובי תחומין   ז
 לם איזה הרגשה רחוקה של מציאות ה'.יר לכל אדם בעו לעולם שמא   ת אמת חלשה אר ה   ם העולם משם מאי לקיו   מא א אבא ו 

ְעָלה   -' אות גתחומין הלכה ה  וערובי    הלכות   ליקוטי  ֵיׁש ְלמַּ ִזּוּוִגים  ּבְ ֲהלֹא  י  ּכִ ע  ּדַּ וְ   ָהִעְנָין  א  ּבָ אַּ חִ ּבְ ּבְ א  ת הָ ִאּמָ יֵּ   תמוֹ עֹולָ ת הָ ֲחיוֹ א' ְלהַּ ינַּ ם  ּוְלקַּ
ּתְ ִקיּּום ֶהְכֵרחֹו ְוזִ  ע אֶ ק ְלעוֹ ינֹו ִנְפסַּ ִדיִרי ְואֵ ּוּוג ֶזה  ל ֶרגַּ ּטֵ י ִאם ִיְתּבַּ ל ָהעֹוָלמוֹ ָלם, ּכִ לּו ּכָ ּטְ ִיְתּבַּ ִזּוּוג ב' ָלֵתתָחד  ֵדי ְלהֹוִליד    ת,  ּוְנֵקָבה, ּכְ מִֹחין ְלָזָכר 

ה ְנׁשָ  עֹוָלם, ׁשֶ ּבָ נּ עֹולָ ת הָ יּוּ ִניִמ ּוא ּפְ מֹות  ּוּוגמֹות ּכַּ זִּ ְוֶזה הַּ ע,  ִד   ֹודַּ ּתָ ם  יר ְוכּו',  ֵאינֹו  ׁשָ ן  יֵּ ׁשַּ עַּ ֶפֶרק ה'ּבְ ּבְ ע  מַּ ׁשְ ת  ִריאַּ ּקְ ר הַּ לַּ   עַּ ּכְ ָרִקים, ְוהַּ ּפְ ָאר הַּ ל  ּוִבׁשְ
ׁש ִזּוּוג   יֵּ ִין נוּ ׁשֶ ֲעִליֹּות מַּ ֵאינֹו ָצִריְך לַּ ִחיצֹון ׁשֶ עֲ הַּ ל ְיֵדי מַּ ינ ְקִבין עַּ ְצמוֹ   יכִּ   ים,ֹובִ ּט ּו הַּ ֹשֵ י הּוא ִזוּ ֵמעַּ ה ּכִ ֲעֹשָ ִדיר  נַּ סִ   ּוג ּתָ ָלא ּפָ ֶרְך ִקיּּום  ין ְלצֹ יק ְלָעְלִמ ּדְ

יִכין בִּ ָהעֹוָלמֹות, ּוִמזֶּ  ְמׁשִ ּוּוג ָאנּו מַּ זִּ ת ׁשְ ה הַּ ת ְקִריאַּ עַּ ָרֵאל, ֶהָאָרה ְלמֹחִ ׁשְ ע ִיֹשְ מַּ ׁשְ ת  ֲאִמירַּ ע ּבַּ יּּוכְ מַּ ֵדי ׁשֶ עֲ   סֹוד בְּ   תֲעלוֹ לּו לַּ ין ּכְ יִ הַּ ת מַּ ן נּוְקִבין  ָלאַּ
ר כָּ  חַּ בְּ ְואַּ ִין ְך עֹוִלין  ְיֵד נּוְקִבין עַּ   סֹוד מַּ ִקּדּוׁש הַּ ל  ל  ֶנֶפׁש עַּ ת  ְמִסירַּ ֲחִדין ִיחּוד הָ י  ְמיַּ ְוָאז  ם,  ֵ תׁשּ ְבִחינַּ ּבִ מוֹ   ֶעְליֹון  ׁשָ ּנְ הַּ ת  כַּ ְמׁשָ ִניִמי ְלצֶֹרְך הַּ ּפְ ת,  ִזּוּוג 



 מוהר"ן               קעג                תורה            ליקוטי                                    3קז: 

רת האמת חזקה יותר. וממנו כל האמונות האלזוכה  ר  ותי   י יחוד פנימ  הוממנו מי שמתעורר ועוש  א יותרלו
ומגוכל המ  ם בבחי'ביות של העכו"זוכ של שורש  הנ"ל  האור  וגם בזה צ"ע האם מדבר מ   קטר לשמי. וש 

בל  ,האמונה  המבואר  שלו  מהכלי  נדה  או  ה  \ח/ב'ק"ה  בחלל  שנשאר  א"ס  אור  של  הרשימו   פנוי.שהוא 
ה  והרשימו שנשאר בו הוא שרש לכל כח האמונה שעל יד  ,דהיינו שהחלל הפנוי הוא שרש כל ההסתרות

     .רה ומתקשרים אל הנעלםת מדלגים על ההס

מלשון   .ה הכותבנראה  של  דהיינו  שלו  האמונה  שורש  מתגלה  הכתב  שע"י  בחי'    המשךהו  התורה  יש  כי 
שורש האמונה  שהוא שרש האמונה. משמע שמדבר ב  רבנו שיש עולם אמונה  אמונה ואת זה מבארורש  ש
)כמו עולם התשובה  ידך לשון עולם בדרך כלל מורה על עניין כללי  של אותו אדם בעל הכתב. מא   פרטי ה

 ולא על שרש פרטי. וצ"ע. שהוא הבינה( 

יק  קויטל לצדצ"ע אולי לכן צריך ליתן  ו  נו?יך לע א"כ מה זה שי צ"  –להכיר    ע"י הכתב יכול הצדיק האמת  . ו
 אפילו עללא לסמוך על תשובה שהצדיק נתן לפלוני    בלא   ,שכתב או ציוה לכתובקויטלך    אמת, ודווקא

 
ֶזה   ְיֵדי  ל  ִכין ְועַּ גְּ מֹחִ   ִנְמׁשָ וְ מוּ ין  ה,  ּוְתִפּלָ ע  מַּ ׁשְ ת  ְקִריאַּ ת  עַּ ׁשְ ּבִ ֲחִד ִרים  ִמְתיַּ ֶזה  ְיֵדי  ל  ְלה עַּ ׁשָ ים  ן  יֵּ עַּ ְוכּו'  מֹות  ְנׁשָ זֶ ֹוִליד  ל  ּכָ בָֹאר  ּמְ ׁשֶ נֹות  ּוָ כַּ ּבְ ה  ם 
ה   רֹות לְ ֵהיֵטב. ְוִהּנֵ ִנְסּתָ ֵאין ָלנּו ֵעֶסק ּבְ י ׁשֶ ל ּפִ ף עַּ נאַּ ּוָ " ֹות ָהֲאִר" ָהִבין סֹוד ּכַּ כְ ל לְ י זַּ ְמָצא  תַּ ר ּתִ ל ֲאׁשֶ י ֵכן ּכָ ל ּפִ ף עַּ ְרָמִזים  ָיֵדינּו ְלָהִבין ֵמֶהם  ִליתֹו, אַּ

ִיְת  ם  ֵ ׁשּ ת הַּ ֲעבֹודַּ ְק ְוֵעצֹות לַּ הַּ ְרֵכי הַּ ּדַּ י  ּפִ ל  ְך עַּ רַּ ְוגִ ּבָ ר  ָחתַּ ׁשֶ זַּ ָדמֹות  ּנֹוָרא  דֹוׁש ְוהַּ ּקָ "ל הַּ נּו זַּ ּבֵ רַּ ָלנּו  ה  ה  ּלָ ּטֹוב ּומַּ ה  ִעים, כִּ "ל מַּ ז  הוֹ   ָברי כְּ ּנָ ְוָרמַּ ִדיעַּ 
ְת  ּכִ ל  ּכָ ׁשֶ "ל  זַּ נּו  ּבֵ רַּ לוּ ָלנּו  ּכְ "ל  זַּ ָהֲאִר"י  לֵ ֵבי  לֹו  ׁש  יֵּ ׁשֶ ּוִמי  תֹוָרתֹו,  ּבְ ִלְזכּ ִלים  ל  יּוכַּ ֱאֶמת  ּבֶ ְלָהִבין  כִּ ב  ל  ּכָ ְלָפֵרׁש  י  ֹות  ּפִ ל  עַּ ֵהיֵטב  ֵאר  ּבַּ ָהֲאִר"י  ְתֵבי 

ְבֵרי ת ה ּדִ דֹוׁשָ ּקְ בָֹא   ֹוָרתֹו הַּ ּמְ מָ ה  ר ִמזֶּ ּכַּ ֵחר: ּבְ  קֹום אַּ

ִחיָרה ְוִעקָּ ...(  ד   שם אות  ּבְ ל ֱאמּוָנה נִ   ר הַּ ְך  עַּ "ל ְמׁשַּ ּנַּ נֹות ָהֲאִר"י הַּ ּוָ ּכַּ ת  ִחינַּ ת ִיחּוד ָהֶעְליוֹ   ִמּבְ ִחינַּ ִמּבְ י  ק  ּכִ ֵאינֹו ִנְפסַּ ׁשֶ ִדיר  ן  ּתָ ְך ִחיּּות  ְלעֹוָלם, ִנְמׁשַּ
ָהעֹולָ  ִקיּ ְלָכל  ִביל  ׁשְ ּבִ ָהעֹולָ מֹות  ָהעֹוָלמוֹ ּקַּ ְוִע   מֹות, ּום  ְוִקיּּום  ִחיּּות  הַּ ָהֱאמוּ ר  הּוא  ׁשֶ ת  מֹו  ּכְ תּוב,  ָנה,  כֵּ ּכָ ל  ְועַּ ֱאמּוָנה,  ּבֶ הּו  ֲעֹשֵ מַּ ִחיּּות    ן ְוָכל  הַּ

ִמ  ִמיד  ּתָ ְך  ְמׁשַּ ּנִ הֶ הַּ ִלי  ּבְ ְעָלה  ִחינַּ ְלמַּ ּבְ ֶזה  ָהעֹוָלמֹות,  ִקיּּום  ִביל  ׁשְ ּבִ ָהֱאמּונָ ְפֵסק  ת  ֶהָארַּ ְמׁשַּ ת  ּנִ ׁשֶ ֵמחָ ָרה  ֶהָא ְך  ה  ֶעְליֹוִנים  ים  ְכִליִּ ּוִביָנהִמּשִֹ   ְכָמה 
עַּ  ֵלב  ל ְיֵדי  ִעָלִאין, ׁשֶ ְך ּכֹחַּ ּבְ זֹּאת ִנְמׁשַּ רַּ הָ ֶהָאָרה הַּ ה' ִיְתּבָ ֲאִמין ּבַּ י ֱאמּוָנה הוּ ָאָדם ְלהַּ לְ ְך ּכִ ת מַּ , ּוְבִחינַּ דּועַּ יָּ ְלכּות ּכַּ ת מַּ ִחינַּ ְרׁשָ א ּבְ ּה  כּות ֱאמּוָנה ׁשָ

ּשֵֹ  מֹו  ְליוֹ ָהעֶ ֶכל  ּבַּ ּכְ ָאה,  ִעּלָ ָחְכָמה  ּבַּ ה'  ן  תּוב,  ּכָ ָיסַּ ׁשֶ ָחְכָמה  ֶאֶרץ,  ּבְ מוֹ ד  ּכְ ֱאמּוָנה,  ת  ִחינַּ ּבְ ִהיא  ּוְרֵעה    ְוֶאֶרץ  ֶאֶרץ  ָכן  ׁשְ תּוב,  ּכָ ּמּוָבא ׁשֶ ְוכַּ ,  ֱאמּוָנה 
ָפנַּ  ְקׁשּו  ּבַּ י  ר ִלּבִ ת ְלָך ָאמַּ ִחינַּ ּבְ ב  ְוֶזה  ּלֵ הַּ ׁשֶ ל ָהָאָד י ְוכּו'  ְך,  לֹו  ֵמר  ם אוֹ ׁשֶ רַּ ִיְתּבָ ָניו  ּפָ ׁש  ּקֵ תְלבַּ ִחינַּ ּבְ "ל  ָהֶעְליוֹ ִהְתעֹוְררּות    ְוֶזה  ּנַּ ִחיָנה הַּ ִמּבְ ְך  ְמׁשַּ ּנִ ׁשֶ ן 

ְך ְלִק ִמבְּ  ְמׁשַּ ּנִ ת ִחיּּות הַּ לֵ יּּום ָהעֹוָלמֹות ׁשֶ ִחינַּ ְך ֶהָאָרה ְוִהְתעֹוְררּות ּבְ ם ִנְמׁשַּ ָ ׁשּ ּמֹוִדי ּמִ לִ   עַּ ּוֵמִאירב ָהָאָדם ׁשֶ רַּ  הִ ּבוֹ ּבְ א  ְתנֹוְצצּות ֱאלֹקּותֹו ִיְתּבָ ּבָ ְך ׁשֶ
ל  ׁש ָיִחי ָבָנה ְוהַּ ֵלב ָהָאָדם הֲ   עַּ יֵּ ָרה ְלָהִבין ָהֱאֶמת ׁשֶ ה   ד ּכָ ב ׁשֶ ְמֻחיָּ ְדמֹון ִנְמָצא הַּ ּבֹוֵרא ִיְתבָּ קַּ כְ ּוא הַּ ּתַּ ר הַּ ִעּקַּ ל ׁשֶ יט ּומֹוׁשֵ ּלִ הּוא ׁשַּ ְך ׁשֶ ֲאִמין  רַּ ִלית ְלהַּ
רַּ ּבוֹ  ִיְתּבָ וּ   ׁש ְלבַּ ְך  לוּ ּקֵ ּתָ ּוָבֶזה  ִמיד  ּתָ ָניו  ּפָ בְּ   הַּ ר  ִעּקַּ ָהָא י  ל  ׁשֶ כִּ ִחיָרה  ּתָ ָדם,  ֶכת  ִנְמׁשֶ "ל  ּנַּ הַּ ֶהָאָרה  זֹאת הַּ ָהעֹולָ ִמ י  ל  ִלְכלַּ ֶהְפֵסק  ִלי  ּבְ ִביל  יד  ׁשְ ּבִ מֹות 
ְוִקיּּוָמם  ִקיּ  ִחיּּוָתם  ר  ִעּקַּ ׁשֶ ָהעֹוָלמֹות  ּנַּ ּום  ּכַּ ָהֱאמּוָנה  ּוְכמ הּוא  ׁשֶ "ל,  ב  כָּ ֹו  ֵחר,  תַּ ָמקֹום אַּ ּבְ "ל  זַּ נּו  ּבֵ ִחיּ רַּ הַּ ר  ִעּקַּ ֱאמוּ ׁשֶ ִהיא  הִ ּות  ׁשֶ ת אֹור  ָנה  ִחינַּ ּבְ יא 

בְּ  ת  ִחינַּ ּבְ ִנים  ּפָ ְוכוּ הַּ ים  יִּ חַּ ֶמֶלְך  ֵני  ּפְ ִכְתבֵ אֹור  ּבְ ְוִאיָתא  ְלִקיּוּ ',  ְך  ְמׁשַּ ּנִ הַּ ִחיּּות  הַּ זֶּה  ּמִ ׁשֶ ֵחר  אַּ ָמקֹום  ּבְ ָהֲאִר"י  ָהעֹוָלמ י  ׁשֶ ם  ּוּוג ְמׁשַּ נִּ ֹות  ִמזִּ ִחיצֹון    ְך  הַּ
ּנַּ   ."ל ּכַּ

ְלהִ     -  א'ב' אות    לק"ה נדה   ח ר  ֶאְפׁשָ ִאי  י  ׁשֶ ּכִ ֱאמּוָנה  ְיֵדי  ל  עַּ ִאם  י  ּכִ ֱאֶמת,  ּבֶ ְך  רַּ ִיְתּבָ ה'  לַּ ּוְלִהְתָקֵרב  ק  ּבֵ מֹו  ְתּדַּ ּכְ ה,  ּלָ ּכֻ ּתֹוָרה  הַּ ל  ּכָ ְיסֹוד  ִהיא 
ׁשֶ  ּוְכמֹו  ִיְחֶיה,  ֱאמּוָנתֹו  ּבֶ יק  ּדִ ְוצַּ ת,  חַּ ל אַּ עַּ ְוֶהֱעִמיָדן  ּקּוק  ֲחבַּ א  ּבָ ּכֹות כד(,  )מַּ ָאְמרּו  ָהעֹוָלמֹות  ׁשֶ ְוָכל  ֱאמּוָנה".  ִמְצֹוֶתיָך  ל  "ּכָ ים קיט(,  ִהּלִ )ּתְ תּוב  ּכָ

ְבָרִא  ּנִ ְוהַּ ֱאָצִלים  ּנֶ הַּ ל  בֶּ ּכָ ֲעֵשהּו  מַּ "ְוָכל  לג(,  ים  ִהּלִ )ּתְ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֱאמּוָנה,  ל  עַּ ק  רַּ עֹוְמִדים  ם  ּלָ ּכֻ ֲעִשים,  ּנַּ ְוהַּ ּנֹוָצִרים  ְוהַּ ָעלָ ים  ׁשֶ ּכְ י  ּכִ   ה ֱאמּוָנה", 
ֵאין   ּכֹל  הַּ ָהָיה  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ְלָבְראֹו  ָמקֹום  ָהָיה  ָהעֹוָלם, לֹא  ִלְברֹא ֶאת  ְך  רַּ ִיְתּבָ ְרצֹונֹו  ֲעָשה  ּבִ ּנַּ ׁשֶ ד  עַּ ֱאלֹקּותֹו  ּנֹות  ּוְלפַּ ְמֵצם  ְלצַּ ְבָיכֹול,  ּכִ ח,  ְוֻהְכרַּ סֹוף, 

דּ  ּמִ הַּ ְוָכל  ָהאֹורֹות  ל  ּכָ יְך  ִהְמׁשִ ם  ּוְלׁשָ ְוכּו',  נּוי  ּפָ הַּ ִלְסבֹּ וֹ ָחָלל  ְיכֹוִלים  ִלים  ּכֵ הַּ ָהיּו  לֹא  ה  ּוִבְתִחּלָ ְוכּו'.  ם  ּלָ ּכֻ ל ָהעֹוָלמֹות  ּכָ ם  ׁשָ ָרא  ּבָ ׁשֶ ד  עַּ ל ֶאת  ת 
ְטָרא ָאֳחָרא, וּ  ּסִ ִלּפֹות ְוהַּ ּקְ ת הַּ ם ֲאִחיזַּ ָ ׁשּ ּמִ ִלים ׁשֶ ת ּכֵ ִבירַּ ת ֶזה ָהָיה ׁשְ ת ִרּבּוי אֹור, ּוֵמֲחמַּ ן זֹאת  ָא ְבָכל ּדֹור ָודֹור  ָהאֹור ֵמֲחמַּ ּקֵ נּו עֹוְסִקין ְלָבֵרר ּוְלתַּ

תֹו:  ְתִחּלָ ים ּבִ יִּ ֵעץ חַּ ל ֶזה ּבְ ְמבָֹאר ּכָ  ְוכּו', ּכַּ

ף    ב(   שם אות    אַּ ֲחרֹוָנה,  ָהאַּ ה  ִמּדָ ִהיא  ְלכּות  ּמַּ ׁשֶ י  ּפִ ל  עַּ ף  אַּ י  ּכִ ְלכּות,  מַּ ת  ִחינַּ ּבְ הּוא  ְמצּום  ּצִ הַּ ת  ִחּלַּ ּתְ ׁשֶ ָידּועַּ  ְעָלה  ְוֶזה  ְלמַּ ֵכן  י  ּפִ ל  כְ עַּ תַּ ִלית  ּבְ
דּועַּ   יָּ ּכַּ סֹוף  ֵאין  ּבְ ְעָלם  ּנֶ הַּ ְלכּות  מַּ ת  ִחינַּ ִמּבְ ִהיא  ְתָחָלה  הַּ הַּ ר  ִעּקַּ ֲעָלה  ּמַּ סֹוף  הַּ י  ּכִ ָהעֹוָלם,  ת  ִריאַּ ּבְ ִביל  ׁשְ ּבִ ְמצּום  ּצִ הַּ ת  ְתָחלַּ הַּ ם  ָ ׁשּ ּמִ ׁשֶ ִביִנים,  ּמְ לַּ

אֲ  ֲאִני ִראׁשֹון וַּ ת  ְבִחינַּ ּבִ ה,  ִחּלָ ּתְ ָבה  ֲחׁשָ מַּ ּבְ ֲעֶשה  ּנַּ ִני אַּ מַּ הַּ ְקָרא  ּמִ ּבַּ ם  ׁשָ תּוב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  דּועַּ  יָּ ּכַּ ְלכּות  ת מַּ ִחינַּ ּבְ 'ֲאִני' הּוא  ר ה'  ֲחרֹון ְוכּו'  "ל, "ּכֹה ָאמַּ

ְקָר  ּנִ ת ֶמֶלְך ִיְשָרֵאל ׁשֶ ִחינַּ ְלכּות, ּבְ ת מַּ ִחינַּ ְינּו ּבְ ֲחרֹון". הַּ ֲאִני אַּ ּסֹוף ְוכּו':י הוּ א ֲאנִ ֶמֶלְך ִיְשָרֵאל ְוֹגֲאלֹו ֲאִני ִראׁשֹון וַּ רֹאׁש ּובַּ ָלל        א ּבָ ת    ְוַהכ ְ ִחּלַּ ּתְ ׁשֶ
לְ  ּומַּ ְלכּות  מַּ ת  ִחינַּ ּבְ הּוא  ְמצּום  ּצִ ָחְכָמ הַּ ּבְ ל  ּכֵ ִהְסּתַּ ָהעֹוָלם  ֶאת  ִלְברֹא  ָרָצה  ְך  רַּ ִיְתּבָ ה'  ׁשֶ ּכְ י  ּכִ ְינּו  הַּ  , דּועַּ יָּ ּכַּ ֱאמּוָנה  ת  ִחינַּ ּבְ ִהיא  דּוָמה  כּות  ּקְ הַּ תֹו 

ִאי ֶאפְ  ר ְלהַּ ׁשֶ ן ִא ׁשָ ל ּכֵ עֹוָלם, ְועַּ ׁשּום ָחְכָמה ּוְבׁשּום ֵשֶכל ּוְבׁשּום ְתבּוָנה ּבָ ְך ּבְ רַּ יגֹו ִיְתּבָ ה,  ּשִ ל ְיֵדי ׁשּום ִמּדָ ר ִלְהיֹות ִקיּּום ְלָהעֹוָלמֹות עַּ י  י ֶאְפׁשָ ּכִ
ב   רַּ הּוא  ׁשֶ ְך  רַּ ִיְתּבָ ּנּו  ִמּמֶ יֹּוְדִעין  ׁשֶ ְיֵדי  ל  עַּ הּוא  ִקיּּוָמם  ר  כְּ ְוׁשַּ ִעּקַּ ָהעֹוָלמֹות,  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ְכִלית  ּתַּ הַּ ר  ִעּקַּ הּו  זֶּ ׁשֶ ָעְלִמין,  ָכל  ּדְ א  ְרׁשָ ְוׁשָ ָרא  ִעּקָ יט  מֹו  ּלִ

יִ  ּנּו  ִמּמֶ ע  ְוֵלידַּ ירֹו  ּכִ ר ְלהַּ ִאי ֶאְפׁשָ ּוֶבֱאֶמת  ֵליּה,  מֹוְדִעין  ּתְ ִיׁשְ ּדְ ִגין  ּבְ דֹוׁש  ּקָ ר הַּ זֹּהַּ ּבַּ ר  ֱאמַּ ּנֶ ׁשוּ ׁשֶ ְיֵדי  ל  ְך עַּ רַּ ִמ ְתּבָ ְיֵדי  ם  ל  י ִאם עַּ ּכִ ְסִפיָרה,  ְוׁשּום  ה  ּדָ

ת   ִחּלַּ ּתְ ִהיא  ׁשֶ ְלכּות,  ת מַּ ִחינַּ ּבְ ִהיא  ׁשֶ ְוָכל ָהעֹוָלמֹות,  ָהֱאמּוָנה  ּדֹות  ּמִ ל הַּ ּכָ ּלּות  ִהְתּגַּ ר  ִעּקַּ ָיָדּה  ל  עַּ ׁשֶ ְמצּום,  ּצִ ר  הַּ ָ ְפש  י אֶׁ אִּ ֶׁ ַרְך ָרָאה ש  ְתב ָ י ה' יִּ כ ִּ

ן   ו ם ֹאפֶׁ ש  יֹגֹו ב ְ ִּ פְ ַעל יְ ְלַהש  ן לֹא ָהָיה אֶׁ ֵ ָלל, ַעל כ  יה  כ ְ יָסא ב ֵ פִּ ָבה ת ְ ָ ַמֲחש  י ֵלית  עֹוָלם, כ ִּ ב ָ ֶׁ ל ש  ו ם ֵשכֶׁ ר  ֵדי ש  ֶׁ ת ָהעֹוָלם ַעד ֲאש  ְברֹא אֶׁ ר לִּ ָ ש 
ל   ְמֵצם ָחְכָמתֹו כ ָ ְפָלָאה צִּ ָחְכָמתֹו ַהנ ִּ ב ְ ֶׁ ְבָיכֹול, ַהְינו  ש  ַרְך, כ ִּ ְתב ָ ה ֱאלֹקו תֹו יִּ נ ָ ְמֵצם ו פִּ ךְ צִּ ָאר    כ ָ ְ ש  נ ִּ ֶׁ ל ְלַגְמֵרי, ַעד ש  כֶׁ ֵ ק ַהָחְכָמה ְוַהש  ֵ ל  ר סִּ ֶׁ ַעד ֲאש 

נו י  ָ פ  ְבָיכֹול,  כ ִּ קֹום,  ָ ָהֱאמו    ַהמ  ַֹח  כ  ם  אִּ י  כ ִּ ל  כֶׁ ֵ ַהש  ן  מִּ ָאר  ְ ש  נִּ ְולֹא  ַרְך,  ְתב ָ יִּ ֱאלֹקו תֹו  ַעְצמו ת  ֵהם  ֶׁ ש  ְוַהָחְכמֹות  י ו ת  ְכלִּ ִּ ַהש  ל  כ ָ ַֹח  מִּ כ  ָרא  ב ָ ֶׁ ש  ָנה, 
הָ  ל עֹולָ ב ְ ו ם ֵשכֶׁ י ש  לִּ ַרְך ב ְ ְתב ָ יִּ ֹו  ין ב  ל ָוַדַעת ְלַהֲאמִּ ם ֵשכֶׁ ה ָלהֶׁ ְהיֶׁ י ִּ ֶׁ ים ש  ְבָראִּ ְוַהנ ִּ ָמקֹום  מֹות  ו ָבא ב ְ מ  דֹול, כ ַ א ג ָ לֶׁ ֶׁ ְמצו ם הו א פ  ה ַהצ ִּ זֶׁ ת  ֱאמֶׁ ו בֶׁ  ,
ְעָיה כה(, "אֹודֶׁ ַאחֵ  ַ תו ב )ְיש  כ ָ ֶׁ מֹו ש  דֹול, כ ְ א ג ָ לֶׁ ֶׁ י ֱאמו ָנה הו א פ  ִּ ר, כ ִּ ן".ה ש  א ֵעצֹות ֵמָרחֹק ֱאמו ָנה ֹאמֶׁ לֶׁ ֶׁ יָת פ  י ָעשִּ י ֱאמּוָנה ִהיא ִנְפְלאֹות    ְמָך כ ִּ ּכִ

ּדֵ  ִמים  ּבַּ ּתְ הּוא  ָהֱאמּוָנה  ר  ְוִעּקַּ ֱאמּוָנה,  ִנְקָרא  ְוֵאינֹו  ֲאִמין  ְלהַּ ְצִריִכין  ֵאין  ֶכל  ּשֵ הַּ ּבְ ִביִנים  ּמְ ׁשֶ ָדָבר  ּבְ י  ּכִ בְּ ִעים,  ְמִביִנים  ֵאין  ׁשֶ ה  ּשֵ ּמֶ ן  הַּ ּכֵ ְוִאם  ֶכל. 

ְך   ֶזה, אַּ ּבָ ֲאִמין  יַּּ ׁשֶ ת  עַּ ים ֵמֵהיָכן ָיבֹוא ָלדַּ מִּ ְפְלאֹות ת ְ יא נִּ ת הִּ ֱאמֶׁ ַֹח ְלַצְמֵצם    ב ֶׁ ה לֹו כ  ְהיֶׁ י ִּ ֶׁ ל ָהָאָדם ש  ֵשכֶׁ ַֹח ב ְ דֹוָלה כ  ָחְכָמתֹו ַהג ְ ָרא ב ְ ב ָ ֶׁ ים ש  עִּ ד ֵ

ֱאמו ָנה ְלַבד עַ  ין ב ֶׁ ֹו ו ְלַהֲאמִּ ְעת  ק ד ַ ֵ ַעת, ל יְ ו ְלַסל  קו ת ַהד ַ ל ְ ַ ְסת  ו  ְלַאַחר הִּ ל  ַעת, ֲאפִּ ַהד ַ ָאר ב ְ ְ ש  נ ִּ ֶׁ ימו  ש  ִּ ַֹח ָהְרש  י ַאף    ֵדי כ  יהו  ָלא ָחֵזי  כ ִּ אִּ י ד ְ ִּ ַעל פ 
ָראו י לֹו לְ  ֶׁ ין ֵמָרחֹוק, ש  י ֵכן ֵמבִּ ִּ ְכלֹו, ַאף ַעל פ  שִּ ָבר ב ְ ין ַהד ָ ֵאינֹו ֵמבִּ ֶׁ י ש  ִּ י ַאף ַעל פ  ֵליה  ָחֵזי, כ ִּ ין.ַהאֲ ַמז ָ ל ָהֱאֶמת הּוא    מִּ ל עַּ ּכֵ רֹוֶצה ְלִהְסּתַּ ׁשֶ י ּכְ ּכִ

ֲאִמין כִּ  ִריִכין ְלהַּ ּצְ ׁשֶ ֵברּור  ּבְ וְ ֵמִבין  ד.  ֱאמּוָנה ְלבַּ ּבֶ ֲאִמין  ְצִריִכין ְלהַּ ק  רַּ ֵשֶכל,  ׁשּום  ּבְ ָבר  ּדָ ְלָהִבין הַּ ר  ִאי ֶאְפׁשָ ׁשֶ ְצמֹו  עַּ ּבְ ֵמִבין ֶזה  ת  י הּוא  ִחינַּ ּבְ ֶזהּו 
ד  ְינּו  ִאְת   ֶצֶדק ּכַּ ֱאֶמת, הַּ ּבָ לּוי  ּתָ ר ָהֱאמּוָנה  ִעּקַּ ׁשֶ ְינּו  ת ֱאמּוָנה, הַּ ִבידַּ ּה ֱאֶמת ִאְתעַּ ּבָ ָרת  ּבְ ף חַּ י    אַּ ּפִ ל  ף עַּ ָלל, אַּ ִשְכלֹו ּכְ ּבְ ָבר  ּדָ ֵאינֹו ֵמִבין הַּ ׁשֶ י  ּפִ ל  עַּ

אֲ  ָראּוי לֹו ְלהַּ ל ָהֱאֶמת ָיִבין ֵמָרחֹוק ׁשֶ ל עַּ ּכֵ ְרֶצה ְלִהְסּתַּ יִּ ׁשֶ יֹּוֵצא: ִמין  ֵכן ּכְ יִקים ְוכַּ ּדִ ּצַּ ה' ּוְבהַּ  ּבַּ
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לו  התשובה שכי  רוצה לשאול את הצדיק  בעצמו  ש לה  אותה שא עפ"י הכתב שבקויטל השייך היא  נתן 
כואולי    וני.ללפ בספר  הוא  גט  מדוע  להבין  בלק"ריתוגם  כמבואר  דווקא  לשמםת  דווקא  ומדוע  ע"י   ה 

 , \ט/ א( )גיטין פ"ג מ" כשמם ט שכתב לזוג אחר ששמםולא מועיל שיתן להם ג .ובשליחות ואהבעל 

יו, ומשמע שם שזה נמצא בכתב ואע"פ ו ופנעתו נשמתנמצא דהצדיק  של  בתורה קצב רבנו מבאר שבספר   .ז
וממללכאורה הכוונה  "ז  ולפ  אלא תלמידו או הדפוס.שלא הוא בעצמו כתב.   כאן  ר מדב  כאן דוע  בואר 

מ ושם  ואמונה  ודעתמנפש  שבתור ין  ועי    ? ושכל  נשמה  שכתב  לח  יומא  מסכת  הש"ס  על  שלנו  פל"ח  ה 
הנשמה  מדובר   ונ"בהתגלות  הנשמה  ל  בכתב.  פנימיות  כוונתו  שהתגלות  שמתגלה  אומר  שרבנו  למה 

א הו   כי שם נראה שעיקר העניין ,  לחלק  שיש  נראהיון התורה שלנו לתורה קצב  מהנפש. אבל בנוגע לד
 פנימיות נשמתו. א שמתגלה בכתב פניו ונשמתו ולחכמתו הם עות דברי החכם ששממ

נפשצ"ע   .ח נשוהרי    ,י כתביתהראיה שמביא אנא  לא  והם    ,ה רבנוכתב משושניות    ,ברוהלוחות ראשונות 
)לבעל הנודע  אבל עיין צל"ח  למה שכתב משה בציווי ה'.    השהכוונ, וכן מבואר בלק"ה  הקב"ה  שלב ידו  בכת

מהפסוק  ביהודה(   שמדייק  פז:  שבת  לד  )על  יְ 'אשמות  ּיֹאֶמר  וַּ מׁשֶ (  ֶאל  ֻלחֹת  הָֹוה  ֵני  ׁשְ ְלָך  ָסל  ּפְ ֲאָבִנים ה 
ִראׁשִֹנים ְוכָ  לֻּ ּכָ ל הַּ י עַּ ְבּתִ ר ׁשִ תַּ ּלֻחֹת ָהִראׁשִֹנים ֲאׁשֶ ל הַּ ר ָהיּו עַּ ָבִרים ֲאׁשֶ ּדְ :חֹת ֶאת הַּ ְרּתָ ם אשר  "את הדברי   ּבַּ

והיו וחזרו על הלוחות השניות,  כי רק גוף הלוחות נשבר אבל האותיות פרחו  דייקא,  בצרור כן מבואר  " 
    על פסוק זה. \י/ המור

יכופש בעצמו  נה  אר הדבור הואומ  רבנו .ט ידו הצדיק   אהו  הכתבאבל    , ות מהות הנפש בעצמהארל לעל 
דם אלמד על הותר מצ"ע לכאורה פנמיות הנפש י פנמיות הנפש, ועל ידו יכול הצדיק להכיר   פעולת הנפש

 יותר וצ"ע מכיר בור שבד מר שמהנפש בעצמה בנו או ר לוי א מהנפש בעצמה ו

שיצא  דהיינו    ,ן מעשה הקני שיך  כי צרינו כתב דווקא  שטר דהיקנינים ע"י  ן כל הה א' שלכעיין לק"ה הלוא .י 
 ותפשוכמבואר בתורה סט ששורש הנ  ,שורש נפשוופנמיות  שב   צריך יהיה רצון   בעלותו,החפץ שמקנה מ

שבעשירות וצריך  שמוכר,  דבר  מאותו  נפשו  שיצא  צריך  לכן  ע",  רצון יצא  נפשו.  י  מפנימיות   שמתגלה 
מיות נפש שיש שם  א"כ פנ  ,העדיםא  אל  יד המוכר וגם לא צריך לחתום בו  ר הוא לא בכתבוצ"ע הרי השט 

 ל המוכר ולא של האשה בגט. היא של הסופר או העדים אבל לא ש

 

 ה עד כאן ההקדמ 
 

* 
 [יא]  קעג תורה

שורש כותב, והאמונה וה ר הנפש ופנימיות הנפש שלהכתב יכול הצדיק האמת להכי יע"

גלה את נפשו ופנימיות  לכן מ ,הוא פעולת נפשו , יוואו שנכתב בציו אדםשכותב  כי הכתב ,האמונה שלו
, ושרש האמונה נראה שהכוונה נתו כי נפש בחי' אמונהוממילא גם את אמונתו ושרש אמופשו ושרש נ

  .לנשמתו

בנפשו  כי יש   דהיינו האמת שמאירה  לפכאמונה  שזכה  הנפשי מה  ידה מאמין בהקב"ה,  וע  ,זכך את  יש  ול 

בעצמה יש לה    'כי האמונ  ,\יב/וחע"י הר  פשלנאמת  דהיינו הנשמה שמאירה    ,י' שורש האמונהחב
דושחיות   האמונה,  היינוורש,  נלקח  אמונה שמשם  עולם  נראה    שיש  אדם  כל  אצל  בפרטיות 

  יש לו ג"כ אמונה בהש"י, ה  ועולם האמונ  ונשמתו מקבלת מהחיה וחיה מיחידה,  שהכוונה לנשמתו,

 
  .ם בגיטין הלכה כרבי אלעזר שכל הגט צריך לכתבו לשמ   מבואר שבכל השטרות העיקר הוא השמות ומקום וזמן אבל   ושם משנה ב'  ט
א'  ב  הלוואה  ש לק"ה  לגט מבואר  והלוואה  קנין  שטר  בין  הבדל  אין  שלנו  אם  לעניין  גם  לפ"ז  כשטר    גט .  דינו  שצריך    כיון  ,ה הלווא היה 

ר כשייך להם ופעולתו  כבר מחשיב את השט התורף נכתב סתם  אע"פ שלא נכתב בשליחות הבעל וגם  את השם מקום וזמן לשמם    בו תלכ 
   שבפנמיות נפשו.מגלה את רצון בעליו  

אני בעצמי. את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים. זה לאות על מאמרם ז"ל )שמו"ר מו, א(, שכשהגיע    -  וכתבתי   –  צרור המור   י
שהיו על הראשונים. ולא אמר    משה למקום מחנה ישראל, פרחו האותיות מהלוחות ונשארו אבן כבראשונה. וז"ש את הדברים בעצמם,

 כדברים, אלא הדברים: 
 יכן נאמרה תורה זו לא ידוע מתי וה יא

ואת העם לקשור אותו    לקשור אותו לאור נשמתו,  להנהיג את האדם   "איש אשר רוח בו " מקשרת בין דברים בחי'  בדרך כלל היא    -  רוח   יב
 .להקב"ה 
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הקב"ה בעצמו, אלא ע"י וכל שכן ב  \יג/א"ס  אוראין לה השגה ב   ,' ממעלפ שהיא חלק אלוקכי גם הנשמה אע"

הנפש, כי האמונה, והיא בחי' פנימיות  נימיות  י' שורש האמונה שהיא בחי' פה בחוז  אמונה, 
אחת בחי'  הם  והאמונה  כו("ש  כמ  ,הנפש  בלילה  יד)ישעי'  אויתיך  )תה  ,נפשי  לים  וכתיב 

לילה דהיינו הסתרת    בחי'דהיינו    \טז/ בדבר שלא מבין אמונה היא  לומר ש   צהרו,  ואמונתך בלילות  טוצב(
כי נפש   ולכן נפשי אויתיך בלילה,  ית'היא  האור,  דהיינו    ,זה בחי' לראות בחושך  ,בחי' הרצון להתקשר אליו 

אחת  .אמונה בחי'  ואמונה  שנפש  הנ  ,לילה  בחי'יהן  שת  ,נמצא  שמכי  מהנשמהפש  אמת  אור  לא   ,קבלת  זה 
מקי   ידיעה אור  אותו  אלא  לדעת  הרצון  את  בה  שמגביר  אמונה,ו  ,ית'ף,  בחי'  אל    דהיינו  זה  להתקשר  הכח 

 הנעלם.
רי החומה צריך  ומאחהיכן שלא מבין, כמו אדם שמגיע לאיזה חומה וכדי לדעת מה יש    והביאור כי אמונה היא

מאמין למי שאומר לו, ה שהראשוננמצא שהאמונה מורכבת מג' בחי'  .  ולהאמין לו  ,מי שהיה שםאת  לשאול  
 הואבו  שאמרו לו ור  וב ייא אמונה כוזבת, ובחי' שלישית היא הדהכי הול, דאי לאו  דע את מי לשאושניה שיו

שכל , שלישית הלמי להאמין   עשניה שכל מקיף שיוד  ,וזולתהאמין לאחת ביטול ל  ,נמצא שהן ג' כוחות  .מאמין 
 ו. שמאמין ב

דהיינו שכשיודע להאמין  אות ב'(    , )תורה ז'ריאת כד אתחבר בה אמתאיתק  אמונה  :()בלק קצחוזה שאמרו בזוהר  
   אמונתו שלימה.א צדק, ואזי אזי מחבר אמונה לכח הביטול שלו הנקר  ,לאמת

תוך  אבל יש אמונה פנימית מה שאדם מתעורר מ  , לצדיקים אמיתיים.באמת עיקר האמונה שלנו היא לחז"לו
באמת להאמין  לאמו"שעי  ,עצמו  בא  בצדיקי ז  זו  נה  ואמונה  אדם,  בכל  תינוק מעצמו  ם  מתעוררת  אפילו 

הזוו  .השנשב האמונה  נפשו  ,חוזק  בשרש  נש  ,תלוי  באור  שלומתודהיינו  האמונה  שרש  שהוא  כח ,  את  כי   ,
   .\יח/נשמתובשרש האמונה שלו דהיינו גודל תלוי  מת אאבל   .\יז/בשווה  הביטול יש לכל אדם בעולם

 
ה"עו להכיר  אפ  כתבי  ופנימהשר  הנפשנפש  הנשמה  יות  יות פנימ  בחי'   כאושה  \יט/דהיינו 

בהנו  דהיי מונה  הא המאיר  בבחאמונה  אמת  )ש  י' כנ"ל,  שאחז"ל  קה(אנכי  נפשי   \כא/ בת  אנא 
 \ כב/עיין תורה קצבוגם פנימיות נפשו,    ,תבו בתוך הכנו שהכותב נותן נפשייה   ,כתבית יהבית

 
ע"י אמו שאפילו    ואפשר  יג השגה אלא  לנשמה  אין  חיה  ח   נהבמדגת  הוא  עליון  כרת  שאפילו  הזוהר  העילות.  וכלשון  לעילת  ביחס  שוך 

ּמַּ     -אות א'  ועיין לק"ה תפילין ה'   ֲאִפּלּו הַּ ׁשֶ ּוְבִכְתֵבי האר"י ז"ל  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ּבֹוֵתינּו  רַּ ִדְבֵרי  ּבְ ּוְמבָֹאר ּומּוָבן  דֹול  ּגָ ָלל  ּכְ ֶזה  י  בֹּהַּ  ּכִ ּגָ הַּ ְדֵרָגה 
ְדֵרגֹות   ּמַּ ּבַּ ְלָמא כְּ אע ׁשֶ עַּ ּבְ ה  ְנֻקּדָ ּכֹל ּכִ ב הַּ בֹּהַּ עֹוד יֹוֵתר ֶנֱחׁשָ ּגָ ְדֵרָגה הַּ ּמַּ ֶנֶגד הַּ ּקּוִנים ע' ד' קכג( ֲאִפּלּו  פ"כ ּכְ דֹוׁש )ּתִ ּקָ ר הַּ זֹּהַּ ּבַּ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּה, ּכְ ֶנְגּדָ

ת ָהִעּלֹות ְוכּו'   .כ"ע אּוְכָמא הּוא ֳקָדם ִעּלַּ
 בתקפא )ישעי' כז( ובתשכט תוקן  יד

 כט תוקן בתקפא )תהלים צה( ובתש  טו

ז'    תורה ח' תנינא   טז ר ֱאמוּ   -אות  ְוִעּקָ ֱאמּוָנה.  ְך  יָּ ׁשַּ ֵאין  ֵמִבין  ֶכל  ֹֹ ּשֵֹ הַּ ׁשֶ ה  ּמֶ ּבַּ י  ּכִ ה.  ּמֶ ְמדַּ הַּ כֹחַּ  ּבְ לּוָיה  ּתְ ָהֱאמּוָנה  ר  ִעּקָ י  ָמקֹום  ּכִ ּבְ ק  רַּ ִהיא  ָנה 
ֹשִ  ָבר ּבְ ּדָ ֶכל ִנְפָסק ְוֵאינֹו ֵמִבין הַּ ֹֹ ּשֵֹ הַּ ם צְ כְ ׁשֶ ם ְצִריִכין  ִריִכין  לֹו, ׁשָ ה, ְוׁשָ ּמֶ ְמדַּ ת ּכֹחַּ הַּ ְבִחינַּ ק ּבִ ָאר רַּ י ִנׁשְ ְכלֹו, ֲאזַּ ֹשִ ָבר ּבְ ּדָ ֵאינֹו ֵמִבין הַּ ֱאמּוָנה, ּוְכׁשֶ

 ֱאמּוָנה: 
לזו   כי אי אפשר   יז אמונה  בלא  בעולם  ממנו להתקיים  שנעלם  דבר  איזה  לדעת  נצרך  אדם  רגע  בכל  השעה   ,לתו,  מה  זורע    וא וה   , כגון 

לדעת למי להאמין זה תלוי בבחירה ויש על זה הרבה הסתרה    א"ס דוגמאות. אבל   'וכו   ,ומאמין שיועיל לו   , אוכל ו   , קונה ו   , ומאמין שיגדל 
   .אמתיודעים את כל ה יש כמה שיודעים את האמת ולא כולם  וגם כשמאמין באמת    ויצה"ר.

יש הארת אמת לכל באי עולם, אעפ"כ רואים  של חכמה ובינה וממנו    ירבהקדמה שיש אור אמת שמאיר בעולם מיחוד תד   עיין לעיל   יח
, ובלק"ה הנ"ל מבואר שזה תלוי בתאוות עד כמה הן חזקות אצלו, אבל גם  בחוש שיש בניאדם שמתעוררים ממנו ויש שמתעלמים ממנו 

   ם.זה בעצמו תלוי בגודל נשמת האד 
הנשמה בעצמה שהיא בבחינת הכתב    בבחינת אור בזה פגם  ל מעשה הכתב,  ע   ללמד   בן קמצר לא רצה   -על הש"ס יומא לח.    עיין פל"ח   יט

 .בחינת בינה שהוא בחינת נשמה כידוע   כתב הוא ור שה בסימן קע״ג. ועיין במאורי א   כמובן 
 לא ברור(  –יא )בתרלו שה –מתרצו  כ

ה  ב מה כתיבה יהי נעי מירה  ת רבנן אמרי א בי יה   ת[ ]כתבי   נכי נוטריקון אנא נפשי כתיבתב{ א -ר' יוחנן דידיה אמר }שמות כ   -  שבת קה.  כא
 .יבה כתיבה נאמנין אמריה איכא דאמרי אנכי למפרע יה 

נ   -  מהרש"א  וכדכתיב    שהקב"ה בעצמו נתנה כתובה נפשי כו'. ר"ל  וע"כ דרשו כולה לדרשה אנא    , פשי כו'. דהוי סגי למכתב אני אנא 
כדי לשבר את האוזן וז"ש  בע אלהים אלא  באצ ובים  ת דלא נאמר כתיו הגשמ   ורבנן אמרי דבר נוסף להרחיק   .וגו'   והלוחות מעשה אלהים 

כו'.   כתיבה  נעימה  הנעימ אמירה  מעצמה היו ה  שהאמירה  בלוחות  נכתבה  הגבורה  מפי  בת  .צאת  ע"ש    הונתן, י רגום  וכ"ה  ובמדרשות 
כתובה  נתונה  שהתורה  להורות  כו'.  יהיבה  למפרע  רשאי  ו   ,וא"ד  אתה  אי  שבכתב  דדברים  בע"פ  פה ם  לאומר לא  כ   , על  שי והוא    היו די 

 דיבור שבע"פ יפול בו מהשינוי ענין וק"ל: כי ה   , נאמנין 

כזיקין והי כברקין והי כשלהוביין למפד דינור  דבירא קדמאה כד הוה נפיק מן פום קודשא יהי שמיה מברך הי    (' ב  'כ שמות  )   תרגום יונתן 

דאישא   ולמפד  ימניה  שמאליה  מן  וח מן  וטייס באויר שמיא  ומ פרח  וחזר ומתחקק שרא ון די מי על משיריתה תח זר  על לוחי קיימא    ל 

ת ואפיקית יתכון  טר ובכן צווח ואמר עמי בני ישראל אנא הוא אלהכון די פרקי ס טר ל ומתהפיך בהון מן ס   דהוון יהיבין בכף ידוי דמשה 
 פריקין מן ארעא דמצראי מבית שעבוד עבדיא: 

ֶהָחכָ   -  קצב   ורה עיין ת   כב ל  ׁשֶ ֶפר  ּסֵ הַּ ִנְר ּבְ יֵּ ׁשָ ם  ְוִנְצטַּ ם ם  ׁשָ כִּ   ר  ֶהָחָכם,  מּות  ִמי ּדְ ְרׁשָ ּנִ הַּ ְוָהאֹוִתיֹּות  ּבּוִרים  ּדִ הַּ ֵאּלּו  ּוְמ י  ֶכל  ן  ֹשֵ ֵהם  ֶפר,  ּסֵ הַּ ּבְ ִרין  ֻציָּ
ָמתוֹ  ְוִנׁשְ ּוָפָניֶהָחָכם  ָמתֹו  ְוִנׁשְ ְכלֹו  ּשִֹ ׁשֶ ִנְמָצא  ָניו,  ּפָ ּוְבִחינֹות  הּוא    ׁש  ּמָ מַּ מּותֹו  ּדְ הּוא  ׁשֶ ֵא ו  ָהאֹוִתיּוֹ לּ ּבְ ּתֵ ּו  ְוהַּ ִנְמ ת  ן  ּכֵ ל  עַּ ָוֵסֶפר  בֹות,  ֵסֶפר  ָכל  ּבְ ָצא 



 מוהר"ן               קעג                תורה            ליקוטי                                    6קז: 

משמע   שכלו ונשמתו ובחי' פניו ודמות דיוקנו.   הם  חכםבספר של ה  ומצויריםים  נרשמ והאותיות השהדבורים  
מיות נפשו של יהסופר לשמם של בני הזוג נמצא פנ  ב שכות  "ה גיטין ב' בגט, וכן מבואר בלקאפילו ספר הנדפס
ונה למשמעות הכתוב ואילו אצלינו אבל יש לדחות שבתורה קצב הכו  מיות נפשו.ימפנ   מגרשהבעל כדי שיהיה  

דייקא. דהיינו  בגט הכוונה לעניין   קצב נראה שהד שבתוהנעלם בכתב  יותר מרה  את השכל   הכתבבור מגלה 
 . הן בכתב דייקא והלוואות, שעל כן הגט בכתב התגלות שאין בדבור ישואילו אצלינו  ,החכםופנים ונשמה של 

תחילת עשרת  בעניין הנ"ל שבכתב מתגלה הנפש ופנמיות הנפש בתיבת אנכי ש עתה יבאר רבנו כיצד רמוז
 ,"וכו' ה' אלקיך "אנכי הדברות 

אני לשון הזוהר  נא נפשי יהבית  קון אנוטרי  אנכי הן תיבת  מאני  שאותיות    \כד/[כג ]   כי איתא בזוה"ק 

חדא כ' שלדהיינו    [כה]   כינאאבל  וניות  חצ  נתאשכי  דאורבנו מפרש    ,כורסיא  כורסיא היא    אנכי   אות 

כסא    תאהת  פירוש שאני רומז לנפש שהיא במלכות  .\כו/פנימיותתא  דא שכינ  אחרא עלאה, ורבנו מפרש

נמצא   כסא ונוק' לחכמה.  כות עליונהסיפים כ' לאני נעשה אנכי שרומז לבינה שהיא מלאבל כמוונוק' לז"א,  

 
ל הֶ  ׁשֶ יֹוָקנֹו  מּות ּדְ מּותָחכָ ּדְ ִפי ּדְ י ּכְ ּבּוִרים, ּכִ ּדִ ׁש ֵאּלּו הַּ ִחּדֵ ׁשֶ ן  ם  ל ֶהָחָכם, ּכֵ ׁשֶ ָמתֹו ּוָפָניו  ְוִנׁשְ ְכלֹו  ֹשִ ְינּו  הַּ ּסֵ ֹו ּדְ ּבַּ ִרין ָהאֹוִתיֹּות  יְּ י ִאם ָהָיה  כִּ ֶפר,  ִנְצטַּ

יְ ְלֶהָחכָ  הַּ ֵחר  מּות אַּ ּדְ ּדֵ ם  ְמחַּ ָהָיה  ֶחֶרת,  ָמה אַּ ּוְנׁשָ ּוָפִנים  ֶכל  ֹשֵ וּ נּו  ּשֵ ׁש  הַּ ִפי  ּכְ ֶפר,  ּסֵ הַּ ּבְ ֲאֵחִרים  ר אֹוִתיֹּות  יֵּ ִנְמָצא  ְמצַּ מּותֹו,  ּדְ הּוא  ׁשֶ לֹו  ָהָיה  ׁשֶ ֶכל 
ָכל ֵספֶ  ׁש ּבְ יֵּ ל ֶהָחכָ ׁשֶ יֹוָקנֹו ׁשֶ מּות ּדְ  ם: ר ּדְ

 . בסולם( צאות ת )דף מח. במתוק מדבש ו, ודיבורסוף מאמר קול רו ביאור השמיני למילת אנכי. ועיין זוהר חדש יתדף צא.   הר יתרויין זוע כג

שם מתפרש כפירוש רבנו שכ'  הר יתרו צא.  ו לי הכוונה לז ו א   ,אבל זוהר שרמוז בו קצת עניין הנ"ל   ,מדבר עליו לא מצאתי   נוהזוהר שרב   כד
חדש  דא  זוהר  ראה  אבל  לנפש.  פנימית  שהיא  לבינה  רומז  מדבש .מח )דף  יתרו  נכי  מתוק  במהדו'  שבאנכי    ( :  שכ'  מבאר  לשכינה  שם  רומז 

 דאצילות שהיא כתר דבריאה.

ת    ָזארָ   א"כס '  שגי  י " אנכ  מלת  ָאנִכי  'ח  אופן  -יתרו צא.    זוהר  ָוון  ֵריןד ִ ס  ר  ֻּ   כיצד  ומפרש,  א "לז  כסא  שהיא  ומלכות,  לחכמה  כסא  שהיא  בינה  דהיינו,  הכסאות  שני   סוד  הוא  כ 

ָייא   יֲאנִ   ואומר,  כסאות'  הב  באנכי  נרמזו ס  ו ר  ָייא  'כ   ,התחתון  כסא  יא שה  המלכות  היא  י" מאנכ  י"אנ  אותיות  ֲחָדא  כ  ס  ו ר  ָאה   ַאֲחָרא  כ  ָ   האחר  סא' כ  ת" ר  היא  י'אנכ  של'  כ  תאו   ִעל 

 .   אנכי  של 'כ באות   מזתנר  היא לכן ,  בכורסיא המקננת הבינה שהוא הרחמים  כסא העליון 

ַאף  -  דף מח.  פרשת יתרו  זוהר חדש ב  ַעל  ו  א  ג ַ ָ כל  יר  ד   ִ פ   ,י"מאנכ  י"אנ אותיות ֲאִני  כי,  בזה   סוד  עוד   יש  ֲאָבל, הם  יפים   הפירושים שכל   פי  על  ואף  ש ַ
א ִרית   ָרָזא  ד ָ ב  א  ד ִ יש ָ סֹוָדא  ַקד ִ ָמא  י  ָעל  '  כ(,  א"רע  רמז  דף  ג"ובח,  ב"ע  סה  דף   א"בח  כמבואר),  עולם  הנקרא א"דז יסוד  והיינו,  העולם  יסוד  שהוא   קודש   הברית  סוד  הוא  ד  

ֵליל כ   יה    ִאת  ַגו ֵ א,  בתוכו  הנכללת  אנכי  של'  כ   ואות  ב   א  ָרָזא  ִאיהו    ד ָ ב ָ נו ק  ָכל  כי  ודע,  היחוד  בסוד  היסוד   עם   הנכללת ,  א" דז  הנוקבא   סוד   היא  ד  '  כ  ֲאַתר  ו ב 
א א ִאיִהי ד ָ ב ָ ֵרי נו ק  ִאק   ר ד  תֶּ ֶּ  .   לבריאה כתר  נעשית  דאצילות  המלכות כי, כתר  הנקראת  נוקבא  היא' כ  אות  מקום בכל כ 

ס ח"ב בע'  רד "ד דזכור ושמור א"נ ו"ה. כ"י ה"י. כ"כ הר"מ מלונזאנו ז"ל( ]דף סט עמוד ב[ ]ע' פ נכי א"י דכר נ"כ נוקבא )נלע א   -  מח:דף  שם  
אי   ושואלאנכי כלא כחדא.    איהו והכי קאמר אני דכר ונוקבא כחדא דהא נו"ן כפופה איהו נוקבא בכל אתר אוף הכא   י[ ושפיר אנכ  ַ   ָנַקט   ַאמ 
לֹא  ָאנִכי א  ומשיב ,  ן "זו   על  לרמז  באני  די  שהרי",  אני "   אמר  ולא"  אנכי "  ה"הקב   אמר  למה  ֲאִני  ו  ל ָ י  ירֵ ת     כ"נ   כי,  אחר  באופן  נפרש  אֶּ ב ֵ ו ן  נו ק    רומזות  י"אנכ   של  כ"נ  אותיות'  ב  ִאינ 

ִניַנן   . דבריאה   כתר   שהיא   המלכות   סוד   יאה'  וכ,  בינה  שערי'  נ  סוד  היא'  נ  כי ,  נקבות '  ב  על  וָנא   ,שלמדנו  וכמו   ו ת  ַגו  ִכיָנה   כ   ש   א   ד ִ ַתת ָ   אֹוף   ,המלכות   שהיא   למטה  שכינה   שיש  כמו   ל 
ִכיָנה   ָהִכי א  ,הבינה  אשהי   למעלה  ינהשכ  יש  כך   ְלֵעָלא   ש   כל ָ ַכח   ו  ת   ת  ִאש   ִמל ַ ו ָרא  ָאנִכי  ב   ִחיב  וכלא אשתכח במלת אנכי    ,אחד  בחיבור  אנכי  במלת  נמצא  והכל  ָחָדא  ב  

לא דזכור רזא דכל מהימנותא כללא דעילא ותתא יו"ד. לעילא לעילא ראשיתא דכל מהימנותא נ"כ תרין נוקבי  בחיבורא חדא. אנכי כל 
ו  עלמיןתת עילאה  תרין  ות  אה  הכא  עילא  וע"ד  ומסטרוי.  מעילא  סטרין  מכל  דנטיל  אמצעיתא  דקו  רזא  א  רזא  תא.  כל  אשתכח 

      י בהאי מלה לאעטרא רזא דאורייתא במלה דא אנכי כללא דכלא.הימנותא. ובגין דהכא תליא כלא בחיבורא חדא בכללא חדא שאר דמ 
 עכ"ל הזוהר.

פת  .דף פה   יתרו זוהר   וגו', רבי אלעזר  הוצאתיך  יהו"ה אלהי"ך אשר  ש  ח, אנכי  ח(  מ )משלי א  בני  תורת אמך,  מע  ואל תטוש  וסר אביך 
מוסר   בני  בינה, כמה דכתי שמע  ישראל, דא  ישראל, מאן כנסת  תורת אמך דא כנסת  ואל תטוש  הוא,  ב(    ב )שם אביך דא קודשא בריך 

בינה. רבי יצח  בינה. רבי יהודה אמר, מוסר אביך דא היא חכמה, ואל תטוש תורת אמך דא היא  והא ח ק  להבין אמרי  ד מלה  אמר, הא 
ר את נפקת.  תורת אמך.  פרשו, דתנינן אורייתא מחכמה דלעילא  תטוש  ואל  וכתיב  בינה,  נפקת, דכתיב להבין אמרי  מבינה  יוסי אמר,  בי 

מחכמה ובינה אתכלילת, דכתיב שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך. רבי אבא אמר בכלא אתכלילת,    רייתא אמר רבי יהודה, או 
מותא דאצטריך מלה, אי מלכא ומטרוניתא מסתכמין,  כלילת בכלא, בחסד, בדינא, ברחמי, בכלהו שלי לילת, את אלין תרין אתכ דב דכיון  

, כמה דכתיב )בראשית מו ד( אנכי ארד עמך  יוסי אמר, אנכי דא שכינתא רבי    כלא מסתכמין, באתר דאלין משתכחין, כלא משתכחין.

אנכי    רבי יצחק אמר, דא כנסת ישראל, דכתיב ואל תטוש תורת אמך(.  א חד(, ) עילא למהוי כל ל   מצרימה, יהו"ה אלהי"ך )נ"א כלא סליק 

א קודשא בריך הוא, כמה דכתיב )דברים ד לו(  י"ך ד , ופסקא טעמא, כמה דאת אמר )שם כז יט( אנכי עשו בכורך, יהו"ה אלה דא שכינתא 
השמים ממש, דא קודשא בריך הוא(. אשר  ים, )מן  עמכם, מן השמ   תי מן השמים השמיעך את קולו, וכתיב אתם ראיתם כי מן השמים דבר 

 ך מארץ מצרים, אשר, אתר דכלא מאשרין ליה, הוצאתי 
 ב'  שמות כ' כה

בזוהר בכתיבת יד, כי אנכי  נכי הוא, כמ"ש  הפרש שבין אני לא )מזולתו( הנה ה    יך וגו':ה אלה אנכי יהו"   -פרשת יתרו    -  שער הפסוקים  כו
נוטריקון, אנא, נפשי,  בה תוכיות הנקודה, הנקרא נפש שלה. וזה שארז"ל כי ר"ת אנכי,  אמנם יש  א דלא נהרא. ו רי רומז במלכות, אספקל 

יהבית נאמר אנכי, כ כתבית,  ולכן בעשרת הדברות  זה.  והבן  היה,  בחי'    י  תוכ   אבל כשאומר אני,   הנפש של המלכות.בה  בתוכה  יות  אין 
 הנקודה, שהיא הנפש שלה )ע"כ מזולתו(: 

ש  ודת פנימיותה. והנה מלכות בחינת נפ "אנכי" במלכות נוקבא דז"א כשיש בתוכה נק   -רח"ו ז"ל על אבות  ירוש מוה פ  -  אמרי רז"ל מ   שער 
נוקבא דז"א ונקראת  י" משמע מלכות  "נשמתי" אלא "נפשה מדלא קאמרו  רש הרב זלה" ית פיוארז"ל אנכי נוטריקון אנא נפשי כתבית יהב

 "אנכי". [: 

ו   נוטריקון אנכי    -ת שבת  סכ מ   -  לקוטי הש"ס  ועיין מ"ש בפסוק אנכי ה' אלהיך  'יהבית  'כתבית  'נפשי  גו'. שזה הי' הדיבור מלכיות  'אנא 
מלכות הנקרא  נ"י שהיא בחי'  ש ולכן לא נאמר א ות שהוא בחי' נפ ר שהפנימיא דבוות והיא נפש למלכות החיצוניות וז"ש אנא שהו הפנימי 

 אני חיצוניות. ג"ז מהרח"ו זלה"ה: 
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 \ לא/[ל]  בעץ חיים-וכן איתא בע"ח  \כט/(כחמיות )ניפ  'תעל בחי' שכינ  כזת מרמז  "אנכי "של  שהכ'  
לעכור, ואילו ביושר להפך הזכך הוא הפנימי   ףהזך יותר הוא חיצוני יותר ומקי שבעגולים  שר  ובסוד עגולים וי 

ולפ"ז  אותומקיף    והעכור העוללבשלענין הת.  יושר   מותות  פנימיות    מבואר  ,בבחי'  היא  שהכתר 
נוק' דחכמהשהיא    שבינה  נמצא  ,עילאה  הוא בבינהתר  הכלפ"ז  ו  \לב/הנפש, היא הפנמיות    ,מלכות העליונה 

והכ' היא בחי' כתר כמובא    .איר למלכות, דהיינו בחי' אור אמת המשל המלכות התחתונה נוק' דתפארת
ו'בתורלעיל   ב'    ה  כ\ לד/ [לג ] אות  ה,  כידי  נפש  בחי'  היא  והש  [לה]  ועשכינה  שתיהן  נפש  השכינה 

לצדיק אמיתי ה  נתגלה ונרא  י הכתב שהוא בחי' כ'א שע", נמצסוף המדרגות  \לו/בספירת המלכות

יש "   \מ/כמ"ש  \לט/נפש בחי' רצון כי  ועוד    ,\לח/ [לז]  ונה כנ"לות האמפנימי  ת הנפשבחי' פנימיובחי' כתר  

 
 מרמז  –מרמזת ,ומתרצו  -"ר דף צב כתוב נים לדפו גם בלוח תיקו כז

 [ 'כ שער האותיות אות ] גן עדן אות ריז"ל פרשת יתרו ובשערי  עיין לקוטי תורה להא  כח

 ....ל הכסא.נאמנה כי אות כ' בצורתה מעידה על הכתר ועדע  –שער האותיות אות כ'  שערי גן עדן  כט
והוא בסו והוא רומז לכסא כתר שזה הכתר נעשה בעצמו כסא  ה' הוא האלקים    פסוקהד  ולכן צורת אות כ' היא כפופה 

כבר כי כל כסא הוא סוד אלקים שהוא סוד הכס"א במספר השוה והיושב על הכסא הוא בסוד הוי"ה: והנה   בארשהרי נת
אלקי סוד  שהם  או"א  היינו  ממנו  שלמטה  הכסא  נגד  הוי"ה  שם  שהוא  כסא  הכתר  שנעשה  עצמו  והכתר  הכתר  לערך  ם 

לעילת על כל העילות הוא סוד אלקים נגד עילת על כל העילות הרי כי ה' הוא האלקים וכן כולם שזה נעשה כסא לזה וזה 
כסא  לזה עד א"ס שהוא רוכב על כולם ומתלבש בכולם בסוד אור פנימי ומלביש לכולם בסוד אור מקיף. ולכן צריך להבין 

דב מתוך  מרובע דבר  שיר  בסוד  רגלים  ד'  של  כסא  שהיא  המל'  מדת  אל  רומז  הוא  שלפעמים  רומז  הוא  מדה  באיזה  ר 
שנעשית כסא ובית קבול לאורות עליונים כמו הצורה של אות כ' והיא בעצמה כתר לכל העולמות שלמטה עד שנעשה  

 בסוד זנב לאריות וראש לשועלים כמ"ש בש"ב....
 ד' ג'  שער א' ענף  ל

אמנם החילוק שיש בין העגולים להיושר הוא כי י"ס דעגולים הם בחי' האור הנק' נפש ויש    -  'שער א ענף ג  -  עץ חיים  לא
בהם אור פנימי ואו"מ פנימי וחיצון שיש לה בחי' י"ס של כלים ובכל כלי מהם יש בו פנימיות וחיצונות וגם יש י"ס של אורות  

שהוא מדרגה גבוה על מדרגת הנפש כנודע גם הם לכל אור יש בו או"פ ואו"מ אבל הי"ס דיושר הם בחי' האור הנק' רוח  
 . כלולים מאו"פ ואו"מ. גם יש להם י"ס דכלים ובכל כלי מהם יש בו פנימיות וחיצוניות

אמנם ההפרש בין הכלים של נפש והכלים של הרוח כבר נודע כי אבר הכבד הוא משכן להאור הנק' נפש וסימן לדבר כי  ...
 .הלב משכן לרוח ואבר המוח משכן להאור הנקרא נשמההדם שהוא כבד שמלא דם הוא הנפש ואבר 

היותר ... הם  מכולם  תוכניים  פנימים  היותר  והעגולים  חבירו  על  ומקיף  סובב  מחבירו  המעולה  כי  א'  בבחי'  הם  והעגולים 
גרועים מכולם הלא המה הרקיעים והגלגלים הסובבים על עולם השפל שהם נתונים תוך כל העגולים באמצע כולם אבל  

הוא להפך כי היותר פנימי הוא עליון ומעולה מכולם וחיצון שבכולם הוא יותר גרוע מכולם ויושר זה מלביש לזה  היושר  
 וזה לזה עד שהגרוע שבכולם הוא מלביש לכולם והבן כל זה היטב.

  , בתחתית הסולם, כי הספירות הן כגלדי בצל   דהיינושהיא במלכות    , ביחס לנפש  , מיותי נחשב פנ   , א בראש הסולם שהו   דהיינו שהכתר   לב
ובפני א המדרגה הנ הי בחוץ  ו זו הבינה  אבל יש גם בחי' הפוכה שהפנ    והה.ם המדרגה הגב מוכה  ובבחי'  מלכות עלאה  ימי הוא המגושם 

      היא חיצוניות המלכות תתאה.
 * תורה ו' אות ב'  לג

בוֹ   ]ב[תורה ו' אות    לד ּכָ ר ִלְזּכֹות לַּ ל יְ ד  ְוִאי ֶאְפׁשָ א עַּ זֶּה, ֶאּלָ "ף  הַּ לֹא ּכָ בֹוד ּבְ י ֵלית ּכָ ּתֹק, ּכִ ְזיֹונֹו, ִיּדֹם ְוִיׁשְ ע ּבִ מַּ ׁשְ יִּ ׁשֶ ׁשּוָבה ּכְ ּתְ ר הַּ ׁשּוָבה. ְוִעּקַּ ֵדי ּתְ
 " ּכָ ׁשּוָבה:)ב(, ְוהַּ ת ּתְ ִחינַּ ת ֶאֱהֶיה, ּבְ ִחינַּ ֶתר )ג(, ּבְ א ָאָנא ָזִמין ְלֵמְהֵוי.כִּ   ף הּוא ּכֶ ׁשוּ הַּ   י ֶאֱהֶיה ּדָ ּתְ ֲדִיין לֹא  ְינּו קֶֹדם הַּ ִאילּו עַּ ִין ֵאין לֹו ֲהָוָיה, ּכְ ָבה, ֲעדַּ

בָּ  ּוְכׁשֶ ְבָרא,  ּנִ ֶ ִמׁשּ ִנְבָרא  ּלֹא  ׁשֶ לֹו  טֹוב  י  ּכִ עֹוָלם,  ּבָ ה  ּוָ ְבחִ ִנְתהַּ ּבִ הּוא  ָאז  ׁשּוָבה,  ּתְ ֲעֹשֹות  ְולַּ ְצמֹו  עַּ ֶאת  ֵהר  ְלטַּ לֹו  א  ְהֶיה  יִּ ׁשֶ ְינּו  הַּ ֶאֱהֶיה,  ת  ָוָיה  הֲ ינַּ
יְ  עֹוָלם, הַּ ָזִמין ְלֶמְהֵוי:ּבָ ָאְמרּו ֲחָכמֵ   נּו ֲאָנא  ׁשֶ מֹו  ׁשּוָבה, ּכְ ּתְ ת  ִחינַּ ּבְ ָנה,  ְמּתָ ֶתר ְלׁשֹון הַּ י ּכֶ ֶתר, ּכִ ת ּכֶ ִחינַּ ינּו, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )יֹוָמא לח: לט.(:  ְוֶזה ּבְ

ֵהר ְמ  א ִלּטָ ּבָ א  'הַּ ּבָ ׁשֶ ל ְלֶאָחד,  ִעין לֹו ָמׁשָ יְּ ְרְסמֹון.  לִ סַּ ר ִלי ְזֵעיר    אֹוְמִרים לֹו:ְקנֹות ֲאפַּ ּתַּ תּוב )ִאיֹּוב ל"ו(: "ּכַּ ּכָ מֹו ׁשֶ ֶתר, ּכְ ת ּכֶ ִחינַּ ן' ְוכּו', ְוֶזה ּבְ ְמּתֵ הַּ
." ּךָ ּוֶ ֲאחַּ  וַּ

 וצר הזהר ח"ד ערך נפש ן א יעי לה

 והנפש נופשת בו. בחי' ושכנתי בתוכם,  וףגשוכנת ב השכינה  לו
 אות י("א פ"א ח  תיק שבנפש כמבואר בטל אורותכי הם אריך וע ענג ממנו ) ת הוא רוצה ומת דהיינו מה באמ  לז

הנפש מקורם הוא הרצון שרוצה בזה  , שכל הבחינות המתגלים בהגוף ע"י  )ממה שנתבאר באות י'(   היוצא מזה  -יא  "א פ"א אות  ח   רות טל או   לח
)הנקראים  שיתגלה, והסיבה לה  והרצון הם בחינת כתר בשתי בחינותיו  ואלו שתי הבחינות העונג  רצון הוא העונג אשר נקשרה בהנפש. 

ו המ בפי   ואריך(.  עתיק  הנתפ קובלים  האורות  ובין  גשמי  מקום  בבחינת  אינה  כי  בהגוף  נתפס  שאינה  הנפש  בין  הממוצע  הוא  סים  הכתר 
הנפש ר"ל שכל הנפש נמשכת אחריו, והרצון הוא השורש להאורות והכוחות אשר  בהגוף, והעונג הוא הבחינה האחרונה הנמשך מעצם  

נעלמים, כי העונג כמו שהוא בבחינת הכתר אינו נרגש כלל בהגוף,    ום דבר. אמנם שניהם הם ש  מתפשטים בהגוף, כי בלי רצון לא נעשה 
הוא בהעלם מוחלט. כמו שנראה בחוש איך האדם  עונג ומתפשט בכל הגוף עד בחינה התחתונה שבגוף הכל  אלא אפי' הרצון הנמשך מה 

ינה, וכל זה התנועה נעשה כרגע. כי  כח הרצון לנענע זה הבח מ   פושט אצבע קטנה שבידו או שברגלו או איזה איבר שמנענע, שכל זה בא 
לר  ואיבר להיות נשמע  גמ אור הרצון מתפשט בהעלם בכל איבר  שירגיש  צונו, עד שכל האיברים בטלים כולם לרצונו באחדות  בלי  ור, 

א  הוא מתגלה הרצון שנקר   שם האדם בעצמו שום רצון במוחו, אלא עד בא אור הכתר אל הלב )כמש"ל איך שאור הכתר מתגלה בת"ת(,  
 רעותא דלבא, ושם מתגלה התענוג והרחבת הלב, עד שבא לידי חמדה ותשוקה בהתפעלות ממש.

ִע   -אות ח'  הלכה ג    ערב   לק"ה   לט ׁשֶ ָלל,  ּכְ ה הַּ "ל וְ ְוִהּנֵ ּנַּ ְך ּכַּ רַּ ה' ִיְתּבָ ה לַּ ָ ְקֻדׁשּ זֶּה הּוא ָהָרצֹון ּדִ עֹוָלם הַּ ל ָהָאָדם ּבָ ְכִלית ׁשֶ ּתַּ ר הַּ ְתָחָלה  ִע ּקַּ הַּ ר הַּ ּקַּ
ָהָרצֹון ּבַּ  ת  ִחינַּ ּבְ הּוא  ּכֹל  הַּ ְכִלית  ּתַּ ְוהַּ ּסֹוף  ְוהַּ ה'  ת  חִ ֲעבֹודַּ ּבְ הּוא  ָמה  ׁשָ ּנְ הַּ י  ּכִ "ל,  ּנַּ ּכַּ ָהָרצֹון  הּוא  ר  ִעּקָ י  ּכִ ָמה  ,  ְנׁשָ רּוחַּ  ֶנֶפׁש  ָלִליּּות  ּכְ י  ּכִ ָרצֹון,  ת  ינַּ

כְּ  ָרצֹון,  ְלׁשֹון  ְוֶנֶפׁש הּוא  ֶנֶפׁש,  יֵ מוֹ ִנְקָרא  "ִאם  תּוב,  ּכָ ׁשֶ ת  ִחינַּ ִמּבְ ּה  ְרׁשָ ׁשָ ָמה  ׁשָ ּנְ הַּ י  ּכִ ְוכּו'".  ֶכם  ְפׁשְ נַּ ֲחזֹר    ׁש ֶאת  ּתַּ ׁשֶ ְכִליָתּה  ּתַּ ר  ְוִעּקַּ ָהֶעְליֹון  ָרצֹון 
קֹום אֲ  ּמָ רַּ לַּ ה  מֹׁשֶ ת  מַּ ִנׁשְ ת  ְבִחינַּ ּבִ ְרצֹונֹות  ּבָ ׁשֶ ָרצֹון  ּבָ ֵלל  ְלִהּכָ ה  ְזּכֶ ּתִ ׁשֶ ם,  ָ ִמׁשּ ָבה  ֻחּצְ ר  ֲאָבל בֵּ ׁשֶ "ל,  ּנַּ ּכַּ ִמי    נּו  ׁשְ ּגַּ הַּ ּגּוף  ּבַּ ת  ׁשֶ ְמֻלּבֶ ָמה  ׁשָ ּנְ הַּ ׁשֶ ת  ֵמֲחמַּ
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הוא  ג  העונשלנו שהוא האמונה  יינו בחי' העונג, ובעניין  ת הנפש הוא הסיבה לרצון דהמיוי , ופנ"את נפשכם וכו'
  דהיינו  ,שען אמיתילאדם בטחון ומ  העונג הוא כשישבעולם הזה  כי    ,אמת מציאותו ית' שהיא העונג האמיתי 

נמצא שבכתב של האדם    .ל"ע"י אמונה דהיינו הרצון שבנפש בבחי' נפשי אויתיך בלילה כנ  , וזוכה לוהקב"ה
משען בוגד לח"ו  האם להקב"ה או  ,  הוא נכסףאת הרצון האמיתי של האדם ולאיזה עונג  מכיר הצדיק האמת  

 :  וותתא שארלממון או של 
 

 גדולה   יתי הוא במעלהעם הצדיק האמ והדיבור שמדבר 
 

 
ם  עֹולַּ ָנה   ּבְ ּכָ סַּ ן ִהיא ּבְ ל ּכֵ ם ְמֹאד עַּ ָ ה ָהָרחֹוק ּוְמֻגׁשּ יָּ ל ְיֵדי ּגֶֹדל ִרח  ָהֲעֹשִ ה עַּ ָ ְקֻדׁשּ ּכֹחַּ ֶאת ָהָרצֹון ּדִ ל ִלׁשְ לֹום, ּתּוכַּ ס ְוׁשָ י, חַּ יֹון, ּכִ ל ְיֵדי  וּ ּוְבִנּסָ ָקּה ְועַּ

ְוכוּ ָהְר  זֶּה  הַּ עֹוָלם  ֲאוֹות  תַּ ּבְ ים  ׁשִ ְמֻלּבָ פּוִלים הַּ ּנְ הַּ ּתוֹ צֹונֹות  ָלנּו ֶאת  ן  ְוָנתַּ ָעֵלינּו  ְך  רַּ ִיְתּבָ ה'  ל  ָחמַּ ן  ּכֵ ל  עַּ ִנְקָרִאים  ',  ֵהם  ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ּקְ הַּ ּוִמְצוֹוָתיו  ָרתֹו 
ּבַּ  ִאיָתא  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְיָתא,  אֹורַּ ּדְ ֲעִטין  "ג  ְריַּ ֲאׁשֶ ּתַּ דֹוׁש  ּקָ הַּ ר  זוֹ זֹּהַּ ָאנּו  ים  דֹוׁשִ ּקְ הַּ ְצוֹות  ּמִ הַּ ֵאּלּו  ת  יַּּ ֲעֹשִ ְיֵדי  ל  עַּ ם  ר  ָהעֹולַּ ל  ּכָ ְוֶאת  ּגּוֵפנּו  ֶאת  ׁש  ּדֵ ְלקַּ ִכין 

זֶּ  ה הַּ ֲעֹשֶ ּמַּ ךְ הַּ רַּ ֶכת ֵמְרצֹונֹו ִיְתּבָ ל ִמְצָוה ּוִמְצָוה ִנְמׁשֶ י ּכָ  .ה, ּכִ
ר ִאּתָ   בראשית פרק כג   מ  ּבֵ ְידַּ ר: ֵלאמֹר ִאם ֵיׁש ֶאת    ם )ח( וַּ ן צֹחַּ ֶעְפרֹון ּבֶ ָמעּוִני ּוִפְגעּו ִלי ּבְ י ׁשְ ָפנַּ ֶכם ִלְקּבֹר ֶאת ֵמִתי ִמּלְ ְפׁשְ  נַּ
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מהכתב, כי הכתב אינו רק פעולת הנפש, ומתוך הפעולה יכול הצדיק להבין מהות הנפש, 
בעצמו הנפש  הוא  ה(\ב/[א]  והדיבור  )ש"ה  כמ"ש  בדברו  \ג/,  יצאה  בשם   \ה/ [ד]  ,נפשי  כמובא 

  , המתלבש בדיבור ,\ז/ממללארוח  ,נפש חיה  ,כח אלקי הוא אלא   ,\ו/בלבד  כח הדיבור אינו עניין טכני ש הבעש"ט
 . \ח/מוציא חלקי נפשו, ומקבל מלמעלה חלקי נפש חדשים, וכשמדבר פש א הנהוש

פיונעשה  שהוא    \ט/ואע"פ שהדיבור הוא דבר שאין בו ממש לו,  ,בהבל  והולך  על   יוצא  נרשם    ולא 

אעפ"כ מחמת שהוא צדיק אמת, והדיבור הוא מהות הנפש בעצמה,  ,  שיש לו קיום  איזה דבר
כן  לה  ועל  צריך  שקר  לומר  תחילה כדי  הדמים  את  יכול    ,עכיר  לא  זך  מדם  רק  לצאתכי  אלא  ם מד  שקר, 
בכתב   השקרנפשו, ועל כן  פעולת  ב לא יוצאת נפשו אלא רק נעלם בה  בכת י הדם הוא הנפש, אבל  כ  ,\י/עכור

 מהכתב שבו  להבדיל  מהות הנפש בעצמה  בדבורלראות  יק  הצדע"כ יכול    כמו בדבור.  \יא/ לא פוגם

פנ  , שבדבור מתגלה הנפש בעצמה  שההבדל  לאולי אפ"  :  לא הנפש עצמהאבל    פשנפעולת המיות  ימתגלה 
גם נפש  שש בעצמה אם היא עכורה או זכה, אבל ע"י הכתב שהוא רק פעולת הנפש וכנ"ל  ב הנפמתגלה מצ ו

לכתוב שקר, יכולה  עכירות    זכה  ולא  בנפש  מאיר  אמת  כמה  רק  מתגלה  אבל  נמצא שבכתב  זכות שבה,  או 
 למוד על העכירות או הזכות. למהאמת אתה יכול 

 

 
 ( ב' בשם הבעש"ט עה"פ נפשי יצאה בדברורוש ותורה צח תנינא )להבין הענין עיין ערבי נחל ויקהל דרוש א' ועי"ש וישלח ד ותורה נא  עיין לעיל תורה לא לשון מוהרנ"ת  א

ּתֹוְקקּות  -לשון מוהרנ"ת  תורה לא    ב ְ ּסּוִפין ְוַהִהש  ךְ   ּוְלִפי ַהּכִ ל ָהָאָדם, ּכָ ֶׁ ֵהם בְּ   ש  ֶׁ ֻקּדֹות ש  ִרין ָהאֹוִתיֹּות ַעל ְיֵדי ַהּנְ ִלין ַעל  ִנְצַטיְּ ַקּבְ ּמְ ֶׁ ש  ש  פֶׁ ִחיַנת נֶׁ
הוּ  ִאם  ַהְינּו  ּסּוִפין.  ַהּכִ ָ ְיֵדי  ְקדֹוש  ש   פֶׁ נֶׁ ּסּוִפין  ֵמַהּכִ ה  ַנֲעֹשֶׁ טֹוב,  ְלָדָבר  ִנְכָסף  "ְנקֻ א  ִחיַנת  ּבְ ְנֻקּדֹות,  ים  ְוַנֲעֹשִ ַואֲ ה.  ף".  סֶׁ ַהּכָ ָהאֹוִתיֹּות  ּדֹות  רּו  ִנְצַטיְּ ַזי 

ים   ְוַנֲעֹשִ ם,  ֹגלֶׁ ּכְ ָהיּו  ֶׁ ְלַר ש  ִנְכָסף  ִאם  לֹום,  ָ ְוש  ַחס  ְך,  פֶׁ ְלהֶׁ ְוֵכן  טֹוב.  ל  ְלַקּבֵ ִלי  בְּ ּכְ ֵהם  ֶׁ ש  ֹות  ְנָפש  ּסּוִפין  ֵמַהּכִ ים  ַנֲעֹשִ לֹום,  ָ ְוש  ַחס  ְנֻקּדֹות,  ע,  ִחיַנת 
רּו ָהאֹוִתיּ  ים כְּ ְוִנְצַטיְּ ְוַנֲעֹשִ ֵתצֵ ֹות  ְליֹון לֹא  י עֶׁ י "ִמּפִ ּכִ לֹום.  ָ ְוש  ַרע, ַחס  ל  ְלַקּבֵ הוּ ִלי  ֶׁ ְלִפי ַמה ש ּ ָחד  ל אֶׁ ּכָ ַרק  ג'(;  )ֵאיָכה  ְוַהּטֹוב"  ָהָרעֹות  ר  א  ְמַציֵּ א 

לֹום  ָ ְוש  ַחס  ַרע,  אֹו  טֹוב  ל  ְלַקּבֵ ִלי  ּכְ ה  ּתֹוְקק ְועֹוֹשֶׁ ְ ְוַהִהש  ּסּוִפין  ַהּכִ ְיֵדי  ַעל  ְיֵד ,  ַעל  ּלֹו,  ֶׁ ש  ַהנְּ ּות  ְיֵדי  ְוַעל  ְנֻקּדֹות.  ִחיַנת  ּבְ ש   פֶׁ ַהּנֶׁ ה  ַנֲעֹשֶׁ זֶׁה  ֻקּדֹות  י 
רּו ְלטֹוב אֹו ְלהֵ  לֹום:ִמְתנֹוֲעִעים ָהאֹוִתיֹּות, ְוִנְצַטיְּ ָ ְך, ַחס ְוש  ִמּכַֹח אֶׁ       פֶׁ ש   פֶׁ ַהּנֶׁ ֵצא  ּתֵ ֶׁ ֵדי ש  ה הַ ַאְך ּכְ ּפֶׁ ּבַ ר  ַהּפַֹעל, ָצִריְך ְלַדּבֵ ּת ל  ְ ּסּוִפין ְוִהש  ֹוְקקּות,  ּכִ

תּוב ּכָ ֶׁ מֹו ש  ּכְ ּתֹוֵקק.  ְ ּוִמש  ִנְכָסף  הּוא  ֶׁ יוֹ   ש  ּבּור  ַהּדִ ְיֵדי  ַעל  ֶׁ רֹו", ש  ְבַדּבְ ָיְצָאה  י  ִ ם ה'(: "ַנְפש  ָ ּתֹוְקק )ש  ְ ַהִהש  ְיֵדי  י ַעל  ּכִ ַהּפַֹעל.  ל  ִמּכַֹח אֶׁ ש   פֶׁ ַהּנֶׁ ּות  ֵצאת 
ִפי  ר ּבְ הּוא ְמַדּבֵ ֶׁ ּבּור ש  כַֹח, ְוַעל ְיֵדי ַהּדִ ש  ּבְ פֶׁ ה ַהּנֶׁ ש  וְ ִנְתַהּוָ פֶׁ ּתֹוְקקּות, ִנְגָמר ַהּנֶׁ ְ ל ַהּפַֹעל:ו ַהִהש   יֹוְצָאה ִמּכַֹח אֶׁ

תַ   ה'   פרק   שיר השירים   ג י ֲאִני לְ )ו( ּפָ י ָיְצָא ִדי ְודֹוִדי ָחמַ דוֹ ְחּתִ ִ רֹו בִּ ק ָעָבר ַנְפש  ּתִ ה ְבַדּבְ ְ ש   י: ּו ְקָראִתיו ְולֹא ָעָננִ לֹא ְמָצאִתיה יהּו וְ ּקַ
 יין תורה קנו ע -בדברו  ד

  א רוח ממלא שנפח שכח הדבור הו   כיוןואולי  ה דיבר וכפרש"י וכן בגמ' שבת פח:  כאשר הקב"   צ"ע כי הפשט הוא שנפשי יצאה   –בדברו    ה 
ב"ה  ן שמדובר בדברי כסופים להק וח ה'. או כיו רא בחי'  דיבור הו ו נופח נמצא כח ה ספרים שכל הנופח מרוחו של קב"ה באדם ואיתא ב ה 

ה'  דברי  בתור    הם  ְוכּו'   -קנו    הכמבואר  ִלי  ָרא  ּבְ ָטהֹור  ִהלִּ   ֵלב  בֵּ )ּתְ ִרים  ַדּבְ ּמְ ֶׁ ש ּ ַמה  י  ּכִ נ"א(.  קֹונוֹ   ינוֹ ים  ִחינַ ְלֵבין  ּבְ הּוא  .  ת,  ש  ַהּקֹדֶׁ ְוָדִוד    רּוַח 
 ֶׁ ש  לֹום,  ָ ַהש ּ ָעָליו  ְך,  לֶׁ ְמ וֹ ַמֲעָלתָהָיה  ַהּמֶׁ דֹוָלה  ּגְ ר  ֵספֶׁ ִמזֶּׁה  ד  ִיּסֵ וְ   ֹאד,  ים.  ִהּלִ ִחיַנת  ּתְ ּבְ הּוא  ִחיָנתֹו  ּבְ ְלִפי  ָחד  אֶׁ ל  ּכָ ַהּקֹרֵכן  תּוב  ּוַח  ּכָ ֶׁ ש  מֹו  ּכְ  , ש  דֶׁ

ים כ  ִהּלִ מוֹ "ְלָך ָאַמר    "ז(:)ּתְ י", ּכְ ֶׁ   ִלּבִ "י ש  ִ ֵרש  ַרש  ִליחּוְתָך' ּפֵ ְ ִביְלָך ּוִבש  ְ ש  ל בִּ , "ָאַמר ִלי לִ : 'ְלָך ּבִ ּכָ ֶׁ ב אוֹ   י". ש  ַהּלֵ ֶׁ ָבִרים ש  בְ ַהּדְ ַרְך  ֵמר, ֵהם ּדִ ם ִיְתּבָ ֵ ֵרי ַהש ּ
ִחינַ  , ְוהּוא ּבְ ש  .רּוַח הַ   תַמּמָ ש   ּקֹדֶׁ

כדעת  בואר שם שכח הדיבור אינו ענין טכני בלבד  הסוד ומ ח"א פ"ג עפ"י  יעקב מאיר(  רבי  )ל עיין בספר טל אורות    ולהבין עומק סוד הדיבור   ו
קי בכח הרצון של הנשמה אשר  . אלא הוא ענין אלו מחתכות את הקול נים  ן שי גרו   המחקרים שה' מוצאות הפה שהם לשון שפתים חיך

ויורד בבחי' אורות וכלי  ה' מוצאות  חשבה ול חשבה ויורד לה' מוצאות המ ם למ האותיות נעלמים בנשמה כזיו השמש בשמש ומשתלשל 
גשמי וכו' עי"ש.  המתלבש באמ"ר ה חני  ח רו ם רו היינו הבל הלב ואור הנשמה וגם הבל הלב הוא אש מי הפה ונעשים בבחי' חומר וצורה ד 

 .אם לא כן מדוע אדם הנברא ע"י ספר היצירה אין לו כח הדיבור עי"ש  כי 
וכמשל    ו נפחעצמ מ מאן דפח  שם  ותרגומו רוח ממללא, וברמב"ן    "ו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה באפי ויפח  הראשון "   באדם   כמ"ש   ז

 .שנופח בפיו מרוח עצמו   יוצר כלי זכוכית
י ענין רוח האדם בקרבו וחיות שלו הוא כח  הבעש"ט זללה"ה כ   תב כ רו כו', כי הנה  נפשי יצאה בדב   -ב' דרוש  פרשת וישלח    -  ערבי נחל   ח

מינן לרוח ממללא, ולפ"ז כשהאדם  ומתרג   " דם לנפש חיה ת חיים ויהי הא ויפח באפיו נשמ "   '( ז   ב' )   כמשה"כ בראשיתו רבו  הדיבור אשר בק 
דיבורי מד  חיותו   ,ם בר  הן  הן  ההם  הדיבורים  ח   ,אזי  הדי יות  ויוצא  באותן  שלהי שלו  רק  דבוק  בורים,  האדם  חיות  בשורשו ות  לכן    , תמיד 

ו מביא  מ בור עצ כל די רק    , יותו מקרבו אף שבכל דיבור יוצא ח   , תמיד חדש ועי"ז חי    חיות  , ו שהדיבורים ההמה עצמן ממשיכים עליו משר 
ים דך קג: שהביא זאת בשם  יוסף פרשת קדוש ב עק דות י ציין לתול שם    חייםקור  ובמ צג שהעתיק דבריו שם. אות ורה בראשית  טוב על הת ועיין בעל שם    לו חיות חדש עכ"ד: 

 ליקוטי תורה להאריז"ל. 
הרי    משמע   ט וצ"ע  ממש  יש  האותיות  שבכתב  צורת  הכתב אלא  לא  זה  והדיו  היה  בדיו    שמצויר הקלף  היה  בד   מצוירואם  גם  בר אחר 

על אדים  שאע"פ  ע"פ שאין להם קיום.  , א ( ב')ש"ע אה"ע קכד    שהרי אפשר לכתוב גט גם עלה ועל ידו של עבד הנפש.    תפנימיו ד על  מ מל 
א  ו ה  ב תכ ה גשמיות  לא     קכה א( ואפילו מי פירות פסול )שם  המתקיים  צבע  דבר  עיל דבעינן  ית או בכתב מחשב לא יו שנצטברו על זכוכ 

זה לדב ולזה אין ממשות    .תו המשמעות כשהיא כתוב באותי   אלא   הנפש  תמפנימיו את הפירוד שיהיה  הפועל    הדבר  בין    ור.ומה ההבדל 
  קול ה ה גשמיות דווקא ולא כמו האוזן שמצרפת הברות של  לעין, שהעין רוא לבין דבר הנראה  נראה שיש לחלק בין דבר הנשמע לאוזן  ו 

 .נו וניגו 
ת ִאי אֶׁ וַ     -  תורה נא   י ֱאמֶׁ וֶׁ ָמיו.  ּדָ ת  ר אֶׁ ַעּכֵ יְּ ֶׁ ש  ר, ַעד  קֶׁ ֶׁ ר ש  ְלַדּבֵ ר  ָ ְפש  י ִאי אֶׁ ּכִ ר.  קֶׁ ֶׁ ְיֵדי ַהש ּ ַעל  ִמים, הּוא  ַהּדָ י ִאם כְּ ֲעִכיַרת  ּכִ ר,  ְלַדּבֵ ר  ָ ְך  ְפש  ַזּכֵ ּמְ ֶׁ ש 

הַ  ת  אֶׁ ם  ִמים:ִמּקֹדֶׁ יר  ּדָ ִ )ש  תּוב  ּכָ ֶׁ ש  מֹו  ּכְ  , ש  פֶׁ ַהּנֶׁ ּבּור הּוא  ַהּדִ ר  ִעּקַ י  ְקָרא    ּכִ )ַויִּ תּוב  ּכָ ֶׁ ש  מֹו  ּכְ ם,  ַהּדָ ש  הּוא  פֶׁ ְוַהּנֶׁ רֹו".  ְבַדּבְ ָיְצָאה  י  ִ "ַנְפש  ה(:  יִרים  ִ ַהש ּ
 ֶׁ ש  ". ִנְמָצא ּכְ ש  פֶׁ ם הּוא ַהּנֶׁ י ַהּדָ ר ֵיש  לֹו ֲעִכיַר י"ז(: "ּכִ קֶׁ ֶׁ חֹוָרה.אֹוֵמר ש  ְ ָרה ש  ָאה ַהּמָ ִמים ּוִמזֶּׁה ּבָ  ת ַהּדָ

 נ. השקר אינו אלא בפיו, אבל לא בכתב:ת  או ערך אמת    -  ספר המידות   יא
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בור יכול להתגלות ו שבדי דהיינ  ,ותמי י כי בדיבור יש חיות ובכתב פנ  ,ונראה שבאמת יש בזה מעלה ובזה מעלה
ב דווקא הגיל  ,גלוי ממשהאמונה  נעלם הפנ  ,ותמי יוי מסתיר את הפנ אבל    ,מיותי כידוע כשעוסקים בחיצוניות 

דהיינו הבחי'   ,ת שבהמיוי לכן מתגלה הפנ  ,לת הנפשרק פעו  כי היא  ,ואילו בכתב אין בו גילוי ממש של אמונה
כנ"ל הבטחון  וחוזק  הדבר  ,קיום  את  לעד  ה  שכשכותבים  וקיימות  תוקף  לו  לתת  פנכוונה  מגלה  מיות  ישיותר 

  .הכוונה

לחכמה דהיינו לעין שקולט את הדבר בלי להשתתף עוד חילוק בין כתב לדיבור. שרואים בחוש שהכתב פונה  
דבור שנקלט בבינה דהיינו באוזן, אבל האדם משתתף בקליטה כי קולט הברה אחר הברה  בקליטה. להבדיל מ

ולהבדיל ה היא שמבררת כל מה שבה בה.  ומצרף אותן לתיבה ומשפט ומבין את הדבר בבינה, שמצד מהות
וכנראה זה    , לכן רק קולט ידיעות מבחוץ ולא מוסיף בהן כלום.מהחכמה שהיא כמו צילום הדבר כמות שהוא

ו שלו  בקליטה  משתתף  הוא  כי  יותר  הרבה  האדם  מתפעל  שמדיבור  ל"הסיבה  ל  באבינה   \יבמבין"/   הבובה 
 להתפעל מהם.  ך להשיב אל הלב כדי מתפעל. אבל החכמה שקולט דברים בעין צרי ו

כיון שנ  ואולי אולי  פנלקזה הטעם שבכתב  יותר  כי מיות,  יט בעין החכמה נקלט רק פעולת הנפש אבל מגלה 
ינה  בב   נקלטשכיון  ואילו דבור  .  מק הנפשעולהכיר את  , ויורד  לרדת נמוך יותר  ככל שהאור גבוה יותר בכוחו

הנפש בעצמה  ,באל הנפש   . מתגלה  רק  היא  פעולתה מאידך  רק  ולא  בעצמה  הנפש  הוא  דהיינו שמצד אחד 
 מתגלית ולא פנמיותה. 

 בחי' נפשי יצאה בדברו,נתתי נפשי זה    י יהבית,ולכאורה זה ההבדל בין אני לאנכי, כי אני נוטריקון אנא נפש
ִני:  משמע שאני זה ב ר ִהּנֵ יהבית,   י כתביתאנא נפשטריקון  נוואנכי  חי' דבור כמ"ש ) ישעיה נב ו( ֲאִני הּוא ַהְמַדּבֵ

שבו   כתבדהיינו שלא ננתי את נפשי אלא כתבתי את נפשי ונתתי את פעולת הנפש בכתב על הלוחות, דהיינו  
ית', ואילו   בכתב מתגלה פנימיות ספירת המלכות שלו  כי   .פעולת הנפש ופנמיות הנפש בבחי' כח כוחומתגלה  

 א.     הרוח ממלל בדבור מאיר בחי' ז"א בחי' נפשי יצאה מלביש את

יוחנן   קה.  רבנו מביא ראיה לדבריו מדברי רבי  דהיינו  בגמרא שבת  יהבית  נפשי כתבית  נוטריקון אנא  שאנכי 
עשרת הדברות נאמרו תחילה במתן תורה    ת הברית הקב"ה כתב את פעולת נפשו ונתן אותה לישראל.שבלוחו

בלו  ארבעים יום ק  . ואחרי \יג/ יה צריך טל תחיה להחיותםבור שגרם לישראל שפרחה נשמתם והבהר סיני בדי
חזרו על הלוחות  ר  כפוביום  אחרי שמונים יום  את עשרת הדברות בכתב על הלוחות, וכשחטאו פרחו האותיות ו

יו\יד/ השניות מתגלה  שבכתב  אע"פ  נשמתם,  שתפרח  להם  גרמה  לא  מהלוחות  הדברות  עשרת  קריאת  תר  . 
הרבה    גורםדבור  המצא שראני האדם וחי. נ שהוא אש אכלה וכתיב ביה כי לא י פנימיות נפש של נותן התורה,  

פנימ  ואעפ"כ בכתב הקב"ה נתן לקורא בו,  הכתב  מאשר  לשמוע,  יותר התפעלות   יות נפשו  לישראל את בחי' 
 ולא בדבור. כך נראה לכאורה וצ"ע.

 היו גם רואים את הקולות,  ,שמעושלבד ממה    ,עשרת הדברותשאמר הקב"ה את  באמת גם במתן תורה כ  אבל
שפונה   דבור  היה  שזה  יתרו  ן זאוללעין  דהיינו  חדש  בזוהר  ומבואר  מדבש,  במתוק  מח.  תפו  ו  ,)דף    בסולם( תפז  אות 

ויראו את  "כמ"ש    והן הקולות שראו  ,אחד שבו כלול כל העשר דברות  קול   ,בלחשאת קולו  ז"א    נתן שתחילה  
שמעתי,    הקולות" זו  שתים  אלקים  דיבר  אחת  דבבחי'  המלכות  גדול  י ואח"כ  בקול  הדברות את  בר  עשרת 
פעולת   .באזניהם  ששמעו את  להכיר  הלוחות  שעל  בכתב  יכול  אמיתי  שצדיק  אפשר  אצלינו  המבואר  ולפי 

בחי' הנפש בעצמה  מהקב"ה יצאה  מיות נפשו דהיינו קולו. אבל בדבור ששמעו  יהנפש של הכותב וגם את פנ
זכו לתחית המתים, עד שכידוע  דהיינו שמתו ו  )תורה סז(  רחה נשמתם, אולי בבחי' כבוד ה' יאספך,פ  ובשמיעתה

זו במי  . כידוע  ן שהרי מיתה מפקעת קדושי   , את אשתושוב  כל אחד היה צריך לקדש  האם    ,ם בזהי נד קושיא 
תורה השאלה אם כבר חלו קדושין לפני כן ועוד שהיו כגר שנולד   , אלא שבמתן שמת מות קליני וחזר לחיים

 .  וכו'

 
 

 ורה קעג ר חברותא לתעד כאן ביאו

 
 אליהו תיקוני זוהר דף יז.  פתח   יב
צא מפי הקדוש ברוך הוא יצתה נשמתן של ישראל שנאמר ואמר רבי יהושע בן לוי כל דיבור ודיבור שי  : שבת דף פח  יג

נפשי יצאה בדברו ומאחר שמדיבור ראשון יצתה נשמתן דיבור שני היאך קיבלו הוריד טל שעתיד להחיות בו מתים והחיה  
ודיבור שיצא מפי  דיבור  יהושע בן לוי כל  ונלאה אתה כוננתה ואמר רבי  אותם שנאמר גשם נדבות תניף אלהים נחלתך 

ידודון  הק צבאות  מלאכי  אותן שנאמר  מדדין  מלאכי השרת  והיו  מיל  עשר  שנים  לאחוריהן  ישראל  חזרו  הוא  ברוך  דוש 
 ידודון אל תיקרי ידודון אלא ידודון:

 הובא לעיל( ) שמות לד א'.    צרור המור   יד



 


	א שער והתנצלות ד' עמודים לפני שער של כל תורה וכל כרך
	א שער לכריכה לקוטי מוהר''ן מבואר חברותה ללימוד בעיון
	ג דף ראשון ודף התנצלות לכל כרך

	ד שער לחברותא לכל תורה קמא
	דף קז עמוד ב ג''פ
	דף קח עמוד א ג''פ
	תורה קעג דף קז עמוד ב מבואר
	תורה קעג דף קח עמוד א מבואר
	תתת תתחלק



