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 ליקוטי מוהר"ן  
 מבואר

   חברותא
 ללימוד בעיון 

 

 מבוא לביאור 
 הביאור מורכב מג' חלקים: 

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

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

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

 חדושים. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ( להצליח יותר

 
 

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

  lezavotlaze@gmail.com למיילפנות ההערות אפשר ל

 

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

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

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

mailto:lezavotlaze@gmail.com


 

 הודעה 
  , בדרך אפשר והצעה בלבדכל הביאורים הם 

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

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

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

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

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

 
 התנצלות 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   שאסורה.

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

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

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

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

 ותר להכניע ולתקן את המדמה.בי 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

)ישעיה מ(   ונגלה כבוד  הדיבור עם ישראל בגלות. לכך נאמר 

, והיינו כשיגאלו ישראל  ה' וראו כל בשר יחדיו כי פי ה' דבר

)סנהדרין   ואמרו רז"ל  יהי' עם השי"ת.  ג"כ כביכול  אז הדיבור 

לתקנו.   וחייב  העולם,  נברא  בשבילי  לומר  אדם  כל  חייב  לז( 

שיעלה שיראה  כך.  הוא  הענין  התיקון  הניצוצות   ומהו  כל 

אותיות.   מעלה  נמצא  אותיות,  הם  והנצוצות  דבר,  שבכל 

ו דיבורים,  נעשים  ידיוהאותיות  טוב    על  רב  נשפע  הדיבור 

נצוצות להשי"ת, העצה הוא    לישראל. אך כיצד יכולין להעלות

ה שלימה שיש  נבאמו  בבדבר מה, תיכף יאמין   אסתכלתכש  , כך

הזה האמונה  ומן  ונצוצות.  אותיות  הזה  זיי"ן,    בדבר  נעשה 

. והעשי' היא ששת  וכל מעשיהו באמונהשנאמר )תהלים לג(  

האמונה   אל  יצרף  ואח"כ  השביעית.  היא  והאמונה  החול,  ימי 

כ"ח(   )ד"ה א  ואלקי אביך  דע את אלקי אביךהחכמה, כמ"ש   .

שאנו    :{ חולין יג}אבותיהם בידיהם    גי כמו מעש  היא בחי' אמונה 

אבותינימאמינ אלקי  שהוא  ית'  בו  ום  העיקר.  שזהו  היא  דעו   ,

אז  החכמה והשכל. וחכמה היא יו"ד, כמו שפרש"י )שמות טו(  

נאמרה.    ישיר המחשבה  ע"ש  י'  ישיר,  אלא  נאמר  לא  שר 

נעשה    זייןוה  דד "יוומה כי  עיןהנ"ל  בגימטרי'    י'  פז", 

  עיני העדה . ועוד העין הוא חכמה, כי חכמי העדה נקראים  ע'

כזה,  [ה] עין  לו  כשיש  וממילא  מהעולם,  .  בדבר  כשמסתכל 
כח(  ו )שמות  כמ"ש  הניצוצות.  נתעלין  זהב  בודאי  ציץ  ועשית 

ציץטהור  ,   ( הסתכלות  באמונה    , (זמלשון  כנ"ל,  טהור  כשהוא 

יו פִּ ובחכמה, אז   לָּ ְחּתָּ עָּ םוּתּוֵחי חיּוִפּתַּ , היינו שתפתח ע"י עין  תָּ

.  קודש לה'כזה הנצוצות החתומים בכל הדברים, ותעלה אותם  

ות הם אותיות ומאותיות נעשה דיבורים, וע"י הדיבורים  והנצוצ

משפיע רב טוב לישראל. וכשמעלה נצוצות מהדבר, אזי הדבר  

הזה נעשה אפס, כי הנצוצות הם החיות של הדבר: וזה פי' של 

חסדו ,  [ח]   הפסוק כשרוצה  זכר  היינו  השפעה.  לשון  זכר   ,

א  שהי  ואמונתו לבית ישראללהשפיע חסד לישראל, אזי יצרף  

כד(   )משלי  יבנה ביתהחכמה, שנא'  בוודאי  בחכמה  כל .  ראו 

ארץ ו[ט]  אפסי  אפס.  נעשה  הדבר  של  הארציות  היינו  ,  את, 

ישועות   נעשה  הנצוצות,  היינו  ת',  עד  מא'  האותיות  היינו 

רב   הש"י  משפיע  ועי"ז  דיבורים,  נעשה  מהנצוצות  כי  אלקינו. 

 :  גו, כי זה תענו[ י]  ישועת אלקינוטוב לישראל. וזהו 

ז"ל(    [יא]  צה רבינו  הדור    כשפרנסי)לשון  ומנהיגי  הדור 

וידברו   שיחלוקו  אדם  בני  עליהם  מקים  הקב"ה  אזי  נתגאים 

יזוח שלא  כדי  כעליהם,  )יומא  חז"ל  כמ"ש  עליהם,  דעתם   ב ו 

ע"ב( אין ממנים פרנס על הציבור אא"כ קופה של שרצים תלוי  

פרק   א"א  שער  בעה"ח  שמובא  סוד  פי'  וזה  י"ב.  מאחריו. 

פ"ה נשאר  מ"ה  תסיר  דמ"ה  של  [יב]   אחוריים  קופה  ע"י  פי'   .

בבחי' א"ע  מחזיק  עי"ז  מאחוריו,  ואפס   מה  [יג]   שרצים שתלוי 

ל א"ע  מחזיק  שאין  מה  ממנו  וכשמסיר  שהוא  מהואין.  אלא   ,

פיהם  את  פותחים  אדם  שבני  היינו  פה,  נשאר  אזי  מתגאה, 

 : נו ז"ל()ע"כ לשו :  ואומרים חזור לאחוריך, ומבזים אותו

 

לז(  [  יד]  צו עליו זומם  )תהלים  וחורק  לצדיק  רשע 
וכו' יומו  יבא  כי  ראה  כי  לו  ישחק  ה'    .  שיניו 

הוא כך, דקשה מאין יבא מחשבה זרה לצדיק שרוצה  הענין  

לח )יומא  ארז"ל  הלא  גדול  בדביקות  לטהר : להתפלל  הבא   )

נפלו   השבירה  מעת  כי  כך,  הוא  הענין  אלא  אותו.  מסייעין 

מעט    הנצוצות עולין  הצדיקים  תפילות  וע"י  העולמות,  מכל 

ומדבק   להתפלל  עומד  וכשצדיק  מדריגה.  אחר  מדריגה  מעט 

לו מחשבה זרה מעין אותה   א"ע למדה שהוא בה עתה, נופל 

זרה   המחשבה  לו  נופל  גדולה,  יותר  למדריגה  וכשבא  מדה. 

בא עתה. והצדיק צריך לידע מאיזה    טוא ימעין המדה הזאת שה

ומאיזה   לידע במה מדה  וצריך  זרה,  זאת המחשבה  עולם היא 

אך   בה.  עתה  שהוא  המדה  ולאותו  עולם  לאותו  להעלותה 

לפעמים הצדיק רוצה להעלותה ואינו יכול. הטעם הוא, כי נופל 

זו,   לו מחשבה זרה ממדריגה עליונה שלא בא עדיין למדריגה 

מזו,   תחתונה  מדריגה  עדיין  לו  יש  כי  להעלותה,  לו  א"א  לכן 

מדריגה שהוא בה עתה. אך קשה למה באה לו מחשבה היינו  

יש קבלה בידי כי  זמנה. דע  קודם  כי כשיש מחלוקת  [טז]  זרה   ,

זרה מעין אותה מחלוקת לצדיק   נופל מחשבה  איזה צדיק,  על 

אותה,  מעלה  שאינו  אע"פ  להעלותה  שרוצה  ומחמת  אחר. 

וז"פ הפסוק  משבר בכח הרצון כל בעלי המחלוקת זומם  ,  [יז]   : 

זרה.  ,  רשע מחשבה  שיניו ,  לצדיקהיינו  עליו  היינו  וחורק   ,

להעלותה.   לושרוצה  ישחק  יומו,  וה'  יבא  כי  ראה  היינו  כי   .

לו  יבא  מאין  אך  זו.  זרה  המחשבה  למדריגת  בא  לא  שעדיין 

ומפרש,   זו.  זרה  רשעיםהמחשבה  פתחו  חרב  חרב  ופרש"י   ,

איזה צדיק.   היינו שנתעורר מחלוקת על  , חרבםלשון מלחמה, 

, היינו בלב צדיק  תבוא בלבם  , יינו המ"ז של אותה המחלוקתה

הזה,   הרצון  בכח  להעלותה,  שרוצה  וע"י  וקשתותם זה. 

 :  . כלומר המחלוקת הנ"לתשברנה

פג(    [יח]   צז אל דמי לך אל תחרש    אלקים )תהלים 
הוא כך, דידוע הוא שיש מקום    הענין   .  ואל תשקוט אל 

יורד לעולם. כי , שמשם השפע  [יט]  למעלה שנקרא אלדד ומידד

כמ"ש  }הם דד. והשני אותיות מ"י, הם דד  השני אותיות א"ל,  

בהעלותך פ'  להאר"י  כמ"ש    . כ{ בלק"ת  ה',  נקראת  והשפע 

מ"ז(   זרע)בראשית  לכם  אך  הא  משלם.  אלקים  השם  ונשלם   .

מן   ונעשה  יש בעו"ה הסתלקות השפע,  ד', ע"ש    'הכאלפעמים 

כלום מגרמה  לה  מישר[כב]   דלית  כ"א  וצריך  א"ע  .  לזרז  אל 

כך.   הוא  הענין  ה',  הד'  מן  עושין  וכיצד  ה'.  הד'  מן  שיעשה 

ס'( )תהלים  כתיב  מנשה    [כג] דהנה  ולי  גלעד  לי 
, הפי' הוא כך. מחוקקי  כהאפרים מעוז ראשי יהודה וכד

בתפלתן  א"ע  וקישט  עידן  השי"ת  העולם,  בריאת  קודם  כי 
  

 
 כשיסתכל -מתרלו כשתסתכל ו -תרלד דפו"ר וגם ב א
 מאמין   -בדפו"ר  ב
 מעשה  -מתרצו  ג
 יו"דמה  -מתרלו ו  יו"דומה -תרלד דפו"ר וגם ב ד
 והערה שם[ * במדבר טו כד ]גם עיין תורה סז תנינא ולעיל תורה לד אות ו'  ה
 בוודאי  -מתרצו  ו
 עיין זוהר ויקהל דף ריז: ושלח דף קעה.  ז
 תהלים צח הנ"ל בתחילת התורה  ח
 המשך הפסוק הנ"ל תהלים צח  ט
 סוף הפסוק הנ"ל   י

 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו  יא
, פחות מה שווה יוד, יוד הא, יוד הא ואו, יוד הא ואו הא. זה אחורים דשם הויה במילוי אלפין גימט' קל  יב

 פה.  
 לשון הכתוב ונחנו מה שמות טז פסוק ז' ח' יג
 תורה זו לשון החברים ונאמרה זמן רב לפני נסיעתו של רבינו לארץ ישראל )חי"מ נט(  יד
 שהוא  -מתרלו ו  ,שהיא –תרלד דפו"ר וגם ב טו
יש"ק ח"ב שב שעיין  ואחר פטירתו.  בחלום  שקיבל זאת מרבי ליב מטראטענעץ כשבא אליו  עיין פל"ח    טז

 וח"א ריח ורעט  
 הנ"ל בתחילת התורה  יז
 לשון חברים לא ידוע מתי והיכן נאמרה  יח

 
 במדבר יא כו  יט
 המראה מקום הזה נוסף כבר בתרלד  כ

 הא  -מתרלו ה', ו -גם בתרלד כא
 א' ושם נרשםלעיל תורה עיין  כב
 'ותהלים קח ט כג
 ( ם)בטעות כי בתהלים בשני המקומות ואפרי אפרים –מתרלו גם בתרלד ואפרים ו  כד
 יחודה  -בתקפא יהודה,   –בדפו"ר  כה

 תורה אור 
בֹוד   כ ְ ְוִנְגָלה  )ה(  מ  ישעיהו 
י   ו כ ִ ר ַיְחד ָ ש ָ ְיקָֹוק ְוָראו  ָכל ב ָ

ר: ס ב ֵּ י ְיקָֹוק ד ִ ִ    פ 
ַבר   ד ְ ר  ָיש ָ י  כ ִ )ד(  לג  תהלים 

ָנה:  ֱאמו  הו  ב ֶּ  ְיקָֹוק ְוָכל ַמֲעש ֵּ
ה    א כח-דברי הימים )ט( ְוַאת ָ
ְבִני לֹמֹה  י    ש ְ ֱאלֹהֵּ ת  אֶּ ע  ד ַ

ם   לֵּ ש ָ ב  לֵּ ב ְ הו   ְוָעְבדֵּ ָאִביָך 
ְלָבבֹות   ָכל  י  כ ִ ָצה  ֲחפֵּ ש   פֶּ ְבנֶּ ו 
בֹות   ר ַמֲחש ָ צֶּ ש  ְיקָֹוק ְוָכל יֵּ ֹורֵּ ד 
ָלְך   א  צֵּ ָ ִימ  ו   נ  ְדְרש ֶּ ת ִ ִאם  ִבין  מֵּ

ו  ַיְזִניֲחָך ָלַעד:  נ  ַעְזבֶּ ַ  ְוִאם ת 
יר טו  בשלח    שמות )א( ָאז ָיש ִ

י ִיש ְ  ְבנֵּ ה ו  יָרה  מֹש ֶּ ִ ת ַהש   ל אֶּ ָראֵּ
אמֹר   לֵּ ֹאְמרו   ַוי  ַליקָֹוק  ַהז ֹאת 
ָאה   ג ָ ָגאֹה  י  כ ִ ַליקָֹוק  יָרה  ָאש ִ

ם:    סו ס ְורְֹכבֹו ָרָמה ַבי ָ
ְוָהָיה טו  שלח    במדבר )כד( 

ָתה   ש ְ עֶּ נֶּ ָדה  ָהעֵּ י  ינֵּ עֵּ מֵּ ִאם 
ר   ַ פ  ָדה  ָהעֵּ ָכל  ו   ְוָעש  ָגָגה  ִלש ְ
יַח   ְלרֵּ ְלעָֹלה  ָחד  אֶּ ָקר  ב ָ ן  ב ֶּ

ֹו  נִ  ְוִנְסכ  ִמְנָחתֹו  ו  ַליקָֹוק  יחַֹח 
ָחד   אֶּ ים  ִעז ִ ִעיר  ו ש ְ ט  ָ פ  ש ְ מ ִ כ ַ

ת:  ָ  ְלַחט 
יָת  כח  תצוה    שמות ְוָעש ִ )לו( 

ָעָליו   ְחת ָ  ַ ִפת  ו  ָטהֹור  ָזָהב  יץ  צ ִ
ש  ַליקָֹוק:  י חָֹתם קֹדֶּ חֵּ ו  ת  ִ  פ 

צח ֹו   תהלים  ַחְסד  ָזַכר  )ג( 
ָראו    ל  ָראֵּ ִיש ְ ית  ְלבֵּ ָנתֹו  ֱאמו  וֶּ

ַעת  כָ  ו  ְיש  ת  אֵּ ץ  ָארֶּ י  ַאְפסֵּ ל 
ינו :   ֱאלֹהֵּ

ה   נֶּ ִיב ָ ָחְכָמה  ב ְ )ג(  כד  משלי 
ֹוָנן:  ָנה ִיְתכ  ִבְתבו  ִית ו   ב ָ

 
 תורה צה 

ר  בשלח  שמות   בֹקֶּ ו  )ז(  טז 
ְיהָֹוה   בֹוד  כ ְ ת  אֶּ ם  ְרִאיתֶּ ו 
ַעל   ם  יכֶּ ֹתֵּ ֻלנ  ת ְ ת  אֶּ ְמעֹו  ש ָ ב ְ
ונו   ַתל ִ י  כ ִ ָמה  ְוַנְחנו   ְיהָֹוה 

ינו  \ : \}ַתל ִ ינו   { ָעלֵּ
 

 תורה צו 
ע   ָרש ָ ם  זֹמֵּ )יב(  לז  תהלים 

יו: נ ָ ק ָעָליו ש ִ יק ְוחֹרֵּ ד ִ )יג(   ַלצ ַ
י  כ ִ ָרָאה  י  כ ִ לֹו  ַחק  ִיש ְ ֲאדָֹני 

יֹומֹו: ְתחו     ָיבֹא  ָ פ  ב  רֶּ חֶּ )יד( 
יל   ִ ְלַהפ  ם  ת ָ ַקש ְ ְוָדְרכו   ִעים  ְרש ָ
י   רֵּ ִיש ְ ִלְטבֹוַח  ְביֹון  ְואֶּ ָעִני 

ְך:   ָדרֶּ
ַחְרב ָ  ם  )טו(  ְבִלב ָ בֹוא  ת ָ ם 

ַבְרָנה:  ָ ש   תֹוָתם ת ִ ְ  ְוַקש  
 

 תורה צז 
ַאל   ֱאלִֹהים  )ב(  פג  תהלים 
ְוַאל   ֱחַרש   ֶּ ת  ַאל  ָלְך  ִמי  ד ֳּ

ל: קֹט אֵּ ש ְ  ת ִ
ר מז  ויגש    בראשית ֹאמֶּ )כג( ַוי 

ָקִניִתי   ן  הֵּ ָהָעם  ל  אֶּ ף  יֹוסֵּ
ם   ַאְדַמְתכֶּ ת  ְואֶּ ַהי ֹום  ם  ְתכֶּ אֶּ

זְ  ַרע ו  ם זֶּ א ָלכֶּ ם  ְלַפְרעֹה הֵּ ֶּ ַרְעת 
ת ָהֲאָדָמה:   אֶּ

ְוִלי   ִגְלָעד  ִלי  )ט(  ס  תהלים 
י  רֹאש ִ ָמעֹוז  ְפַרִים  ְואֶּ ה  ֶּ ְמַנש  

ָדה ְמחְֹקִקי:   ְיהו 

 



 צח  צט  ק                 מוהר"ן  . .אלקים  אל דמי צז                      צו:       ליקוטי

 

צדיקים, של  טובים  שע"י    [א]   ובמעשים  צדיקים,  שיהיו  שצפה 

, ויפעלו כל מה שירצו,  בןמעשים טובים שלהם ימשלו בתפילת

אלקיםע"ד   יראת  מושל  כג(  )   צדיק  ב  אחד [ג]שמואל  וכל   .

שיש   אלא  בתפילתו.  למשול  זו  למדריגה  לבוא  יכול  מישראל 

ל שני מניעות, האחת היא קודם התפילה, היינו שעומד להתפל

בגדלות, שהוא מיוחס גדול, או מחמת שהוא עמל ויגע בעבודת  

הבורא, ומחמת זה אי אפשר שיהי' ממשלה לתפילתו. רק צריך  

יחיד  והוא  נברא,  היום  כאלו  לו  נדמה  ויהי'  זאת,  כל  לשכוח 

, לשון נשיון ושכחה. וז"ש )בראשית  מנשהבעולם. וזהו בחי'  

אבימא(   בית  כל  את  אלקים  נשני  היחכי  זה  כל  וס.  ,  ואת 

בתוך עמלי היא  השנית  והמניעה  הבורא:  בעבודת  שעמל   ,

התפילה. כי מחמת עוונות הראשונים במזיד או שהרהר במזיד,  

א"א  ג"כ  המ"ז  ומחמת  בתפילתו,  זרות  מחשבות  לו  נופלים 

ע"י   זרות  המחשבות  לשבר  צריך  ע"כ  בתפילתו.  למשול 

ה דהיינו  הזדונות  ועי"ז  התפילה,  של  קדושות  מ"ז  מחשבות 

כזכיות לו  בחי'  [ד]   נעשין  וזהו  )שם(  אפרים.  כמ"ש  כי  , 

. פי' כי הדבר שהיה בעניות מקודם,  הפרני אלקים בארץ עניי 

כזכיות.  לו  נעשין  קדושות  המחשבות  וע"י  ויבש,  חרב  דהיינו 

וכשמתפלל בב' בחי' אלו מנשה ואפרים הנ"ל, ובוודאי בא לידי 

היראה,   נמשך  הענווה  ומן  ושפלות.  כב(    כמ"שענווה  )משלי 

ה' יראת  ענוה  והיראה [ה]  עקב  ביראה.  ג"כ  מתפלל  נמצא   ,

אלמלא ג(  פרק  )אבות  כשאחז"ל  מלכות  של    ונקראת  מוראה 

מלכות וכו', נמצא שהתפילה יש לה בחי' מלכות, ויש להתפלה  

ונתמלא רצון   וזה תענוג של הש"י,    הבורא. כזו בחי' ממשלה. 

רק הזה,  התענוג  היה  שלא  מתחילה  צפה שהש  ומה  י"ת 

למרחוק שיהיו צדיקים שיתפללו באופן זה, ומזה התענוג נברא  

מאמרות בעשרה  הזה,    עכשיו  כ"ש .  [ז]   העולם  התענוג  שבא 

מאמרות   בעשרה  עולמו  את  מחדש  ובטובו    [ח]   כ"ששהש"י 

לי    [ט]   . וזה פי' הפסוקמחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית
שי"ת קודם  ה לה. שנתגלה התענוג שהי[י]   , לשון גל עדגלעד

בריאת העולם, שעידן וקישט בתפילתן של צדיקים, כשיהיה לו 

של   בחי'  היינו מעוז ראשיכנ"ל.  מנשה ואפרים  הב'   ,

קדושות.   המחשבות  התפילה,  יהודהשיגביר  היינו    כ"ש, 

, ופרש"י ל' שררה ומלכות,  מחוקקי.  הפעם אודה)בראשי' כט(  

התענו ויתגלה  ממשלה,  להתפילה  שיהי'  הנ היינו  ויחדש  ג  "ל, 

עולמו בעשרה מאמרות כנ"ל: ועשרה מאמרות הנ"ל הם יו"ד, 

נעשה    'ד ויו"ד   מחסד,  ה'הנ"ל  נמשך  מאמרות  ועשרה   .

פט(   )תהלים  המאמרות,    אמרתישנאמר  חסד  דהיינו  עולם 

וזהו  :  חסד אל כל היום. וחסד נקרא אל, שנא' )שם נב(  יבנה
היינו כשאאלהים אל דמי לך,  [יא]   פי' הפסוק ר.  ואה  תה 

אותיות    אלהיםשמשם   שנעשה  ד,  אל דמינעשה  היינו 

  אל   ואל תשקוט  יבתחרוש אל    , אומר לך  ה' ד'מן ה

בחינות   שתעורר  הנ"ל,  אלשתראה  בחי'  בב'  התפילה  ע"י   ,

ה מן  עי"ז  אלד' ה'  ותעשה  ונעשה  ד  יגכנ"ל,  ומ"י ידד"בחי'   ,

מ חלב, עם  "בחי' דד. וה' היא השפע, כי ה' בג' ציורין שלה גי 

 : (טוות, כידוע לי"ח ) להכל ב'

פעמים    הענין[  טז]  צח כמה  בגמרא  שנאמר  בו  מה  נתן 

עצמות   של  גל  ונעשה  נח}עיניו  לד  . ברכות  מה  [יז{] . שבת   .

ם אך הנה האד  . הלשון נתן עיניו בו, ומה נעשה גל של עצמות

עבר עבירה. והצדיק רואה,    ם אינו רואה עד היכן הפגם מגיע א

  עיני ה' אל צדיקים הלים לד(  ת )"ש  כמ  , כי הצדיק יש לו עיני ה' 

  ועיני ה' המה משוטטות בכל הארץ  [יח]   שהצדיק יש לו עיני ה'

, נמצא הצדיק רואה עד היכן הפגם מגיע. {זכרי' ד' ד"ה ב טז}

וזהו פי' הגמרא, נתן עיניו בו, כלומר שיהי' רואה בעיניהם של  

גל עצמות,  של  גל  ונעשה  ועצמות  , צדיקים.  התגלות,    ,מלשון 

. דהיינו שהוא רואה עוצם עיניו מראות ברעישעי' לג(  )  שוןמל

מזה   גדול  עונש  ואין  מקודם.  ממנו  נסתר  שהיה  שפגם,  מה 

 : [יט]  כשאדם רואה מה שפגם

 

דהנה האדם    . [כא]  אל ה' בעת ההיא לאמרואתחנן    [כ]  צט

עת  יש  לפעמים  אם  אך  להש"י  גדול  בדביקות  להתפלל  צריך 

א  בדביקות,  להתפלל  יכול  יאשאינו  כלל,  מל  מתפלל  איני  ר 

ולהתפלל בדביקות,   לכוין כראוי  יכול  לה יוהתפכבמאחר שאינו 

אינה מקובלת, וכמו שארז"ל )ברכות לד ע"ב( על ר"ח בן דוסא  

לתי  יתפכגשהי' מתפלל כו' אמרו לו וכו' אמר להם אם שגורה  

ע"ד   וזהו  וכו'.  יודע  לאו  ואם  מקובל  שהוא  אני  יודע  בפי 

בדביקות   אם  בפיו   כדלהיהתפ  שאזישאמרנו,  ומרוצה  שגורה 

 , מקובלת. ואם לאו ח"ו להיפך. אף על פי כן אל יאמר האדם כן

תמיד יתפלל  כראוי,   , אלא  בדביקות  להתפלל  יוכל  לא  ואם 

כחו בכל  יעלה    , יתפלל  אזי  כראוי,  בדביקות  שיתפלל  בעת  כי 

כראוי שהתפלל  ההיא  התפילה  עם  התפילות  וזה  [כה]   כל   .

ה' אל  בדביקות  בין  תמיד,   ואתחנן  שלא  בין   בעת   , בדביקות 

שהוא בחי'    היינו בעת שאזכה להתפלל בדביקות,   . ההיא לאמר

תפ והיינו    כולתי ישגורה  לאמרבפי.  ההיא  שהדברים  בעת   ,

נאמרים ומרוצים בפיו מחמת שמתפלל בדביקות, אז יעלה כל  

 : התפלות שהתפלל עד עתה כנ"ל

ודור  הנה  [  כז]   ק דור  בכל  אשר  ם  יקדושכולם  הצדיקים 

ה' בהם  [כח]  ובתוכם  שיש  הראות,  בחוש  רואין  אנו  ומדוע   ,

ויש  לכל.  וטובים המה  מאד,  וטבעם טובה  צדיקים אשר מזגם 

עם,   המון  עם  נוחה  וטבעו  מזגו  ואין  אמת  צדיק  הוא  אשר 

צדקת   שכל  ידוע  הנה  וקפידה.  כעס  ממנו  נראה  ולפעמים 

 דרך, וממנה מאור התורה, כי היא המורה  כטהצדיקים הוא לוקח

גדול ממאור  [  ל]  ֳקָחהול   והנה הצדיק אשר השיג מאור  צדקתו. 

לפי השגתו בתורה, אזי צדקתו   לאוים והתורה, ומעשיו גם כן בש

, לפיכך דעתו נוחה [לב]   בשובה ונחתותורתו שניהם מתישבים  

 עם הבריות. והצדיק אשר אור חכמת
 

 
התיקון.    א סידור  ספ"ב  הכללים  שער  בעמק וע"י 

 : המלך שער א' פ"ב
 בתפילתם  -מתרצו  ב
 * מועד קטן טז: ג
פו  ד כא   :יומא  הקדמה  סוף  הגלגולים  שער  ועיין 

 ן שם.ובני אהר
ע"ז כ: ענוה ירושלמי שבת פ"א סה"ג, ובבלי עיין  ה

 מביאה לידי יראת חטא ועיין לעיל תורה קמח 
 אלמלא -בתרלד ומתרלו  אלמא –קפא תדפו"ר וב ו
 משנה באבות פ"ה מ"א  ז
 ילת יוצר אור של שחרית תפ ח
 ם ס הנ"ל בסוף העמוד הקודם תהלי ט
העידון  י התגלות  ע"כ .   לשון  מח  לא  בראשית  }עיין 

רש"י(  )על  הזכרון  ספר  ועיין  גלעד,  שמו  קרא 

 
שכותב על פרש"י שם שַגלֵעד הוא ִגלָעד כמ"ש לי 

שה ולפי שלא מצינו שום מקום שנקרא ִגלָעד ולי מנ
 א ִגלָעד הידוע.ַגלֵעד לכן מפרש רש"י שהו

 נ"ל בריש תורה זו תהלים פג ה יא
בתקפא    -בדפו"ר  יב תרלו  תחרש,  -תשכט  תרצו  תרלד 

 תחרש -במנוקדים תשכו ותרפד ב ,תחרוש
 א"ל -בתשכט  יג
 דד  -בתשכט  יד
עיין מאורי אור ערך חלב ועיין בעץ חיים    טו

 ]ועיין פל"ח[   פ"ג   שער הכללים 
 לשון החברים לא ידוע מתי והיכן נאמרה  טז
רב ב  מדובר  .ות נח. ]בברכסנהדרין ק  .ב"ב עה*    יז

ששת שהיה עיור ואיך נתן בו עיניו אלא כפי' רבנו 
 [ כאן

 
תו  יח ועיין עיין  שיכול.  מי  אך  ד"ה  תנינא  מ'  רה 

 לקוטי תורה תהלים צא עה"פ רק בעיניך תביט 
ה  יט שהעונש  זה  עיין ענין  הפגם  לו  שמגלין  וא 

חיים שם בעש"ט עה"ת בראשית אות פא ובאר מים  
 אות סו

 לא ידוע מתי והיכן נאמרה   לשון החברים כ
 * דברים ג' כג כא
 והתפלה -מתרצו  כב
 תפלתי  -מתרצו  כג
 התפלה -תרצו מ כד
ועיין  ]דף צט. סוף טור ב'[. עיין לקמן תורה קיב כה

ד"ה    שיעיתהספירה הת  -השער השני   -שערי אורה  
וא"ת, נמצאו רוב התפילות שמתפלל היחיד נפסדות 

ש"ט עה"ת פרק ועיין בעזוהר ח"ב רמה:    .בדותונא

 
התעוררות לתשובה אות לח לט ובאר מים חיים שם 

 ר סוף פרשת וישב.יט כ'. ובספר אור המאי 
 תפלתי  -מתרצו  כו
 לשון החברים לא ידוע מתי והיכן נאמרה  כז
 'לשה"כ במדבר טז ג כח
בהמשך צ  כט כמו  לוָקח  או  לוֵקח  אם  לנקד  איך  "ע 

 ד היום עשו חילוק וצ"ע. לוקחה ובמנוקדים ע 
י ֵמִאיׁש ֻלֳקָחה ז ֹּאת: כג  'ב בראשית"כ  לשה ל  כ ִ

 בשוים  -מתרצו  לא
 טו  'לשה"כ ישעיהו ל לב

 תורה אור 
ֱאלֵֹּהי  -שמואל ב כג )ג( ָאַמר 

ָרֵאל  ִיש ְׂ צו ר  ר  ִדב ֶּ ִלי  ָרֵאל  ִיש ְׂ
אָ  ב ָ ל  ׁשֵ ל  מוֹּ ׁשֵ מוֹּ יק  ַצד ִ ָדם 

ַאת ֱאלִֹּהים:   ִירְׂ
ָרא  מא )נא( מקץ בראשית  קְׂ ַוי ִ

הַ  ם  ׁשֵ ת  אֶּ ֵסף  ה יוֹּ ֶּ ַנׁש  מְׂ ר  כוֹּ ב ְׂ
ל   כ ָ ת  אֶּ ֱאלִֹּהים  ִני  ַ ַנׁש  י  כ ִ

ית  ל ב ֵ ֵאת כ ָ  ָאִבי: ֲעָמִלי וְׂ
ֵאת  מקץ  בראשית   וְׂ )נב(  מא 

י   כ ִ ָרִים  פְׂ אֶּ ָקָרא  ִני  ֵ ַהׁש  ם  ׁשֵ
רֶּ  אֶּ ַרִני ֱאלִֹּהים ב ְׂ ִיי:ִהפְׂ  ץ ָענְׂ

ֲעָנָוה   ב  ֵעקֶּ )ד(  כב  משלי 
עֹּׁשֶּ  הָֹּוה  יְׂ ַאת  ד  ִירְׂ ָכבוֹּ וְׂ ר 

ים:  ַחי ִ  וְׂ
ִלי    תהלים וְׂ ָעד  ִגלְׂ ִלי  )ט(  ס 

י  רֹּאׁשִ ז  ָמעוֹּ ַרִים  פְׂ אֶּ וְׂ ה  ֶּ ַנׁש  מְׂ
חֹּקְׂ  ָדה מְׂ הו   ִקי:  יְׂ

ד   ַהר עוֹּ ַ ַות  בראשית כט )לה( 
ה   דֶּ ַעם אוֹּ ַ ר ַהפ  ֹּאמֶּ ן ַות  ד ב ֵ לֶּ ֵ ַות 

כ ֵ  ַעל  הָֹּוה  יְׂ ת  מוֹּ  אֶּ ׁשְׂ ָאה  ָקרְׂ ן 
 ֶּ ֲעמֹּד ִמל  ַ ָדה ַות  הו  ת: יְׂ  דֶּ

פט   י  תהילים  ת ִ ָאַמרְׂ י  כ ִ )ג( 
חֶּ  ָלם  ִכן עוֹּ ת ָ ַמִים  ׁשָ ה  נֶּ ִיב ָ ד  סֶּ

ם:  ָך ָבהֶּ ָנתְׂ  ֱאמו 
ַהל ֵ  תְׂ ת ִ ַמה  )ג(  נב  ל  תהילים 

ל   כ ָ ֵאל  ד  סֶּ חֶּ ר  וֹּ ב  ַהג ִ ָרָעה  ב ְׂ
ם:  וֹּ  ַהי 

פג   ַאל  (  ב)תהלים  ֱאלִֹּהים 
ֱחרַ  ֶּ ת  ַאל  ָלךְׂ  ִמי  ַאל  ד ֳ וְׂ ׁש 

קֹּט ֵאל:  ׁשְׂ  ת ִ
 

 תורה צח 
ֵעיֵני   )טז(  לד  הָֹּוה  תהילים  יְׂ

ָאזְׂ  וְׂ יִקים  ַצד ִ ל  ל  אֶּ אֶּ ָניו 
ָעָתם: וְׂ  ׁשַ
ם    זכריה ד יוֹּ לְׂ ַבז  ִמי  י  כ ִ )י( 

חו  וְׂ  מְׂ ש ָ ת וְׂ וֹּ ַטנ  ן קְׂ בֶּ ת ָהאֶּ ָראו  אֶּ
ָעה   בְׂ ׁשִ ל  בֶּ ֻרב ָ זְׂ ַיד  ב ְׂ ִדיל  ַהב ְׂ
ה   ָ ֵהמ  הָֹּוה  יְׂ ֵעיֵני  ה  ֶּ ֵאל 

טִ  טְׂ ׁשוֹּ ץ:מְׂ ָכל ָהָארֶּ  ים ב ְׂ
הימים טז-דברי  י    ב  כ ִ )ט( 

ֵעינָ  הָֹּוה  ָכל  יְׂ ב ְׂ ת  טוֹּ ׁשֹּטְׂ מְׂ יו 
ָבָבם  ָהָארֶּ  לְׂ ִעם  ק  ַחז ֵ ִהתְׂ לְׂ ץ 

זֹּאת   ַעל  ת ָ  לְׂ כ ַ ִנסְׂ ֵאָליו  ֵלם  ׁשָ
ה  י ֵמַעת ָ ת: כ ִ ָחמוֹּ ָך ִמלְׂ  ֵיׁש ִעמ ְׂ

ת   ָדקוֹּ צְׂ הֵֹּלךְׂ  )טו(  לג  ישעיה 
ַצע   בֶּ ב ְׂ מֵֹּאס  ִרים  ֵמיׁשָ דֵֹּבר  וְׂ

מֹּךְׂ  ַמֲעשַׁ  ִמת ְׂ יו  ָ פ  כ ַ נֵֹּער  ת  וֹּ ק 
נוֹּ  ָאזְׂ אֵֹּטם  ַֹּחד  ׁש  ַ מַֹּע   ב  ְׂ ִמׁש 

עֵֹּצם   וְׂ ִמים  ת  ד ָ אוֹּ ֵמרְׂ ֵעיָניו 
ָרע:   ב ְׂ

 
 תורה צט

)כג(  ג  ואתחנן    דברים
קֹּוָ  יְׂ ל  אֶּ ן  ַחנ ַ תְׂ ַהִהוא  ָואֶּ ֵעת  ב ָ ק 

 ֵלאמֹּר: 
 

 תורה ק 
ֲהלו   (  ג)טז    שלח  במדבר ק ָ ַוי ִ

ֹּא ַוי  ַאֲהרֹּן  ַעל  וְׂ ה  מֹּׁשֶּ רו   ַעל  מְׂ
י ָכל ָהֵעָדה   ם כ ִ ם ַרב ָלכֶּ ֲאֵלהֶּ

י דֹּׁשִ קְׂ ם  ָ ל  ֻ קָֹּוק  כ  יְׂ ָכם  תוֹּ בְׂ ו  ם 
ו   ַמד  ַהל  ו  קְׂ ַעל  או   ְׂ ַנש   תְׂ ת ִ ַע 
קָֹּוק:  יְׂ

ָאַמר  כֹּה  י  כ ִ )טו(  ל  ישעיהו 
יְׂ  ָרֵאל  ֲאדָֹּני  ִיש ְׂ ׁש  דוֹּ קְׂ קִֹּוק 

ֵקט  ַהׁשְׂ ן ב ְׂ עו  ׁשֵ ו ָ ָבה ָוַנַחת ת ִ ׁשו  ב ְׂ
ג ְׂ  ה  יֶּ הְׂ ת ִ ָחה  ִבטְׂ בְׂ לֹּא  ו  וְׂ ם  כֶּ ַרתְׂ בו 

ם:   ֲאִביתֶּ
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 זמן אמירת התורה
זו   לא    החבריםלשון  תורה 

 ידוע מתי והיכן נאמרה

 
 פתיחה

כוחו מעשה בראשית, בזכות צדיק מושל יראת ה' שבתמיד רבנו מבאר כיצד הקב"ה מחדש בטובו בכל יום 
קל וחומר  משנברא העולםם, ועתה עולאת הברא  מכח זה ויות לה  אשעתיד הולבטל גזרות, בו צפה הקב"ה  

 . בטובו בכל יום מחדש את העולם הואהזה הצדיק  שבזכות
כי אותו הדם שממנו נברא , מקל וחומרבהעלם מולבש בדברים אלו סוד יצירת החלב שהאם מניקה את בנה 

 בו היא מניקה את בנה.   ,מתקים ונעשים חלבנונעכרים ו סיגים ממנו עולים ,הולד
הם העשרה מאמרות שבהם   ,יםם את העולם כשצפה שיהיו בו צדיקרות שברא בהעשרה מאמ אותם כך גם

   .בזכות הצדיקיםבכל יום את העולם  מחדשמניק ו

 ליקוטי הלכות

ל יְּ     -אות א'  ו  תפלת המנחה הלכה    לק"ה א, עַּ קָּ יְּ ה ּדַּ ּלָּ פִּ ֵדי ּתְּ ל יְּ יֹוֵתר הּוא עַּ ךְּ ּבְּ רַּ ּבָּ תְּ בֹוד ה' יִּ ר ּכְּ ּקַּ י עִּ ין ּכִּ לִּ ּלְּ ּפַּ תְּ ּמִּ ֶׁ ּקְּ   ֵדי ש  בַּ ךְּ  ּומְּ רַּ ּבָּ תְּ ין ֵמה' יִּ ִּ ש 

רָּ  ּוקְּ תּוב  ּכָּ ֶׁ מֹו ש  ּכְּ ּיּות.  נִּ רּוחָּ ּובְּ ּיּות  מִּ ְּ ש  גַּ ּבְּ ֵסר לֹו  חָּ ֶׁ ה ש ּ ל מַּ ּכָּ יו  כָּ רָּ ל צְּ יֹום צָּ ּכָּ ּבְּ י  ת ֵאנִּ ּלַּ פִּ ּתְּ ן  ּכֵ ל  עַּ וְּ בֹודֹו.  ּכְּ ר  ּקַּ זֶׁה עִּ י  ּכִּ י,  ֵדנִּ ּבְּ כַּ ּותְּ ךָּ  צְּ לֶׁ ה ֲאחַּ רָּ
מֹונֶׁה   ְּ ֹאד  ש  מְּ ֹבּהַּ  ּגָּ ֵרה  שְּ מִּ עֶׁ ר  קָּ יָּ אוְּ מְּ הַּ ת  ּכַּ רְּ ּובִּ ה  רָּ מְּ זִּ ּדְּ סּוֵקי  ּפְּ ל  ּכָּ ֵדי  יְּ ל  עַּ ֶׁ ש  י  ּפִּ ל  עַּ ף  אַּ י  ּכִּ נֹות,  ּוָּ ּכַּ ּבַּ ן  ּמּובָּ ּכַּ ה  ּלָּ פִּ ּתְּ הַּ ר  ֵסדֶׁ ל  ּדְּ ּכָּ גַּ מְּ ין  ֹורֹות  לִּ

א   רָּ ּובָּ מֹו  עֹולָּ ּבְּ יד  חִּ יָּ ךְּ  רַּ ּבָּ תְּ יִּ הּוא  ֶׁ ין ש  יעִּ ּומֹודִּ ךְּ  רַּ ּבָּ תְּ יִּ בֹודֹו  ף  ּכְּ אַּ בֹודֹו,  כְּ לִּ ּכֹל  י כֵ הַּ ּפִּ ל  ֵדי  עַּ יְּ ל  עַּ יֹוֵתר הּוא  ּבְּ בֹודֹו  ּכְּ ת  לַּ ּדָּ גְּ הַּ ֵלמּות  ְּ ר ש  ּקַּ עִּ ן 
יו,   כָּ רָּ צְּ ל  עַּ ין  לִּ ּלְּ ּפַּ תְּ ּמִּ ֶׁ ש  זֶׁה  ּבָּ ֶׁ ש  ה.  ּלָּ פִּ ּתְּ מֹודִּ הַּ זֶׁה  ּבָּ ּבָּ ֶׁ ש  ר  בָּ ּדָּ ל  ּכָּ ל  עַּ ּיּות  טִּ רָּ פְּ ּבִּ יחַּ  ּגִּ ְּ ש  ּומַּ מֹו  עֹולָּ יג  הִּ נְּ מַּ ךְּ  רַּ ּבָּ תְּ יִּ ה'  ֶׁ ש  ַּ ים  ש  לְּ דֹו  יָּ ּובְּ ם  ּנֹות  עֹולָּ

ּטֶׁ  ין  הַּ ּדִּ ת הַּ ּדַּ ּמִּ ּוב מִּ ש  ּיָּ ֶׁ ד ש  ים, עַּ ֲחנּונִּ תַּ ה וְּ ּלָּ פִּ תְּ סֹו ּבִּ ּיְּ פַּ ּצֹותֹו ּולְּ רַּ ּות לְּ ש  נּו ּכֹחַּ ּורְּ ן לָּ תַּ נָּ ע. וְּ רַּ בַּ ת הָּ ּדַּ מִּ ים  לְּ ם טֹובִּ ֵאינָּ ֶׁ ֵזרֹות ש  ּגְּ ל הַּ ל ּכָּ ּטֵ בַּ ים לְּ ֲחמִּ
זֶׁ  ֲחסֹוֵרנּו. וְּ ל מַּ אֹות ּכָּ ּלְּ מַּ בֹודֹו ּבִּ ּולְּ ר ּכְּ ּקַּ ֵלמּות הּו עִּ ְּ י ש  ֵלמּות, ּכִּ ְּ ש  ךְּ ּבִּ רַּ ּבָּ תְּ בֹודֹו יִּ ה ּכְּ ּלָּ ּגַּ תְּ ן לֹא נִּ יִּ ין זֹאת, ֲעדַּ מִּ סְּ רְּ פַּ ין ּומְּ יעִּ ֵאין מֹודִּ ֶׁ ן ש  מַּ ל זְּ י ּכָּ   , ּכִּ

ל ּפִּ  ף עַּ ֹאד ּובֹוֵר אַּ דֹול מְּ ךְּ ּגָּ רַּ ּבָּ תְּ הּוא יִּ ֶׁ ים ש  ין אֹותֹו ּומֹודִּ ֲארִּ פָּ ין ּומְּ חִּ ּבְּ ַּ ש  ּמְּ ֶׁ לי ש  ּכָּ ֶׁ ּכֹל כּו', ש  ן לֹא  זֶׁה הּוא    א הַּ יִּ ל ֲעדַּ אי. ֲאבָּ ּדַּ וַּ בֹודֹו ּבְּ ת ּכְּ לַּ ּדָּ גְּ הַּ
הּוא   ֶׁ ש  מֹו וְּ עֹולָּ ה ּבְּ ּתָּ ם עַּ יחַּ ּגַּ ּגִּ ְּ ש  ּמַּ ֶׁ ֵפרּוש  ש  יעּו ּבְּ צהֹודִּ ל רְּ ּטֵ בַּ זֶּׁה עִּ מְּ ֶׁ ים, ש  ֲחנּונִּ תַּ ה וְּ ּלָּ פִּ תְּ ים ּבִּ ּבִּ רְּ ֵהם מַּ ֶׁ ש  ֵאל ּכְּ רָּ שְּ צֹון יִּ ֵני רְּ ּפְּ ֵלמּות  ֹונֹו מִּ ְּ ר ש  ּקַּ

בֹודוֹ  ְּ ּכְּ ש  ּבִּ ֶׁ ר   ש  ּקַּ עִּ ֶׁ ק א( ש  ּקּוֵטי ֵחלֶׁ ן צז לִּ ימָּ ךְּ )סִּ י לָּ מִּ ל ּדֳּ ים אַּ ה ֱאלֹקִּ ּתֹורָּ הַּ ר ּבְּ ֹבאָּ ּמְּ ֶׁ מֹו ש  ּכֹל. ּכְּ א הַּ רָּ יל זֶׁה ּבָּ ה  בִּ יאָּ רִּ ּבְּ ל הַּ ּבֵ קַּ ּיְּ ֶׁ ה ש  פָּ ּצָּ ֶׁ ה ש  תָּ יְּ הָּ
ּלֹוֵתיהֶׁ  פִּ תְּ לּו ּבִּ ְּ ש  מְּ ּיִּ ֶׁ ֵאל ש  רָּ שְּ ּיִּ ים מִּ ּועִּ ֲעש  ַּ ם. ּכִּ ש  ָּ ן ש  ּיֵ כּו' עַּ נּו  י זֶׁהּו  ם וְּ יְּ "ל. הַּ ּנַּ ּכֹל ּכַּ א הַּ רָּ זֶׁה ּבָּ יל  בִּ ְּ ש  ּבִּ ֶׁ א ש  קָּ יְּ ם ּדַּ דָּ אָּ ל ֵמהָּ ּבֵ קַּ ּמְּ ֶׁ בֹוד ש  ּכָּ ר הַּ ּקַּ עִּ

פְּ  ת נִּ ֻדּלַּ גְּ ּבִּ ֶׁ ה ש ּ יו הָּ מַּ אֹותָּ ּיֵש  לֹו ּכֹחַּ לְּ ֶׁ ה ש  ירָּ חִּ ל ּבְּ עַּ ּבַּ ם הַּ דָּ אָּ הּוא הָּ ֶׁ זֹאת ש  ה ּכָּ יאָּ רִּ א ּבְּ רָּ ים ּבָּ רַּ   ֲעצּומִּ ּבָּ תְּ ֹל ּבֹו יִּ ש  מְּ ּיַּ לִּ ֶׁ צֹונֹו. ךְּ ש  רְּ ם ּכִּ עֹולָּ יג הָּ הִּ נְּ
ֵהן   ֵהן  ל  ֲאבָּ י,  ִּ ֱאנֹוש  ל  כֶׁ ּשֵ מִּ ֹאד  מְּ ֹאד  מְּ אי  ּדַּ וַּ ּבְּ חֹוק  רָּ זֶׁה  ל  ּכָּ ֶׁ הֵ ש  יו,  בּורֹותָּ אּגְּ נֹורְּ ֵהן  ךְּ הּוא  ן  רַּ ּבָּ תְּ יִּ בֹודֹו  ּכְּ ת  לַּ ּדָּ גְּ הַּ ר  ּקַּ עִּ י  ּכִּ ים.  ֲעצּומִּ הָּ יו  ֹותָּ

ים נּו מֹודִּ אָּ ֶׁ ש  ים הָּ   ּכְּ רִּ בָּ ּדְּ ל הַּ ל ּכָּ יםעַּ חֹוקִּ ר  רְּ ָּ ש  פְּ י אֶׁ אִּ ֶׁ ֹאד ש  נּו מְּ ּתֵ עְּ ּדַּ ֲאמִּ   מִּ נּו מַּ י ֵכן אָּ ל ּפִּ ף עַּ אַּ ל. וְּ לָּ י ּכְּ ִּ ת ֱאנֹוש  עַּ דַּ זֶּׁה ּבְּ ן הַּ יָּ נְּ עִּ יס הָּ נִּ כְּ הַּ ים לְּ ינִּ
גְּ  ֹאד  ּבִּ ֹאד מְּ הּו מְּ בְּ גָּ וְּ בּו  גְּ יו שָּ כָּ רָּ ּודְּ יו  בֹותָּ ְּ ש  חְּ ר מַּ ֶׁ ךְּ ֲאש  רַּ ּבָּ תְּ יִּ תֹו  ּדַּ ֻדּלָּ ּתֵ מִּ ּכָּ עְּ ֶׁ מֹו ש  י  נּו, ּכְּ ּכִּ הוּ תּוב  בְּ ּגָּ ן  ּכֵ ץ  רֶׁ ם ֵמאָּ יִּ מַּ ָּ הּו ש  בְּ ם  ּגָּ ֵכיכֶׁ רְּ ּדַּ י מִּ כַּ רָּ  דְּ

ב ֲאדֹוֵננוּ  תַּ ּכָּ ֶׁ מֹו ש  כּו'. ּוכְּ ם וְּ בֹוֵתיכֶׁ ְּ ש  חְּ ּמַּ י מִּ בֹותַּ ְּ ש  חְּ יֶׁה קָּ   ּומַּ הְּ ּיִּ ֶׁ ֵרחַּ ש  כְּ הֶׁ ךְּ ּבְּ רַּ ּבָּ תְּ ל ה' יִּ עַּ ֶׁ ה ש  כָּ רָּ בְּ רֹונֹו לִּ כְּ נּו זִּ ּבֵ רַּ י אִּ מֹוֵרנּו וְּ יֹות, ּכִּ ְּ ה ֻקש  ֶׁ ם לֹא  ש 
ּלָּ  ֵכן פִּ ֵדי ּתְּ ל יְּ בֹודֹו הּוא עַּ ת ּכְּ לַּ ּדָּ גְּ ר הַּ ּקַּ ן עִּ ל ּכֵ עַּ ם. וְּ ָּ ן ש  ּיֵ נּו עַּ ּתֵ עְּ דַּ ּתֹו ּכְּ עְּ לֹום ּדַּ ָּ ש  ס וְּ יֶׁה חַּ הְּ ל יְּ יִּ עַּ ֶׁ יֹוֵתר,  ה, ש  ים ּבְּ ֲעצּומִּ יו הָּ אֹותָּ לְּ פְּ ין נִּ ֵדי זֶׁה רֹואִּ

ה ּגִּ  ּלָּ פִּ ּתְּ ל הַּ ֶׁ ךְּ ש  רֶׁ ּדֶׁ זֶׁה הַּ נּו ֲאבֹוֵתינּו,וְּ אש    ּלּו לָּ רִּ הָּ ילוְּ בִּ ְּ ש  ֹו ּבִּ ש  פְּ ר נַּ סַּ יו ּומָּ ֲאוֹותָּ ל ּתַּ ל ּכָּ ּטֵ ר ּובִּ ּבֵ ִּ ש  ֹאד וְּ תֹו מְּ ֲעבֹודָּ ח ּבַּ רַּ טָּ ע וְּ גַּ ּיָּ ֶׁ ם ש  הָּ רָּ בְּ יָּה אַּ ֹו  ֹון הָּ
רַּ  ּבָּ תְּ ּתְּ יִּ ךְּ הַּ רֶׁ יךְּ ּדֶׁ ִּ ש  מְּ הִּ ֶׁ ד ש  ֹאד עַּ ים מְּ ֲחנּונִּ תַּ ה וְּ ּלָּ פִּ תְּ ה ּבִּ ּבָּ רְּ הִּ יו. וְּ מָּ ל יָּ קֵּ ךְּ ּכָּ תִּ ם וְּ עֹולָּ ה ּבָּ ּלָּ נּו פִּ ֲעקֹב  ן לָּ יַּ ק וְּ חָּ צְּ א יִּ ךְּ ּבָּ ר ּכָּ חַּ ֵכן אַּ ית. וְּ ֲחרִּ ַּ ת ש  ּלַּ פִּ ּתְּ

הַּ  ל  ּכָּ ֵכן  וְּ יב.  ֲערִּ ּומַּ ה  חָּ נְּ מִּ ת  ּלַּ פִּ ּתְּ יֹוֵתר  נּו  ּקְּ תִּ יםוְּ יקִּ ּדִּ קוּ   ּצַּ זְּּ חִּ וְּ ם  ֵכיהֶׁ רְּ דַּ ּבְּ כּו  לְּ הָּ ם  ּלָּ ּכֻ זֶּׁה,  הַּ ּיֹום  הַּ ד  עַּ ם  ֲחֵריהֶׁ אַּ ֶׁ ש  ים  ּיִּ ּתִּ ֲאמִּ ּבֹות  הָּ רְּ הַּ לְּ נּו  אֹותָּ  
ּלָּ  פִּ תְּ ל ֲאבֹותֵ ּבִּ ֶׁ ם ש  ֵכיהֶׁ רְּ דַּ ֵליֵלךְּ ּבְּ ֹאד וְּ ה מְּ ֲחֵסרָּ הַּ ה וְּ חּותָּ ּפְּ נּו הַּ ּתֵ עְּ ל ּדַּ ּטֵ בַּ ים לְּ יכִּ רִּ נּו צְּ אָּ ים, וְּ ֲחנּונִּ תַּ ּבוֹ ה וְּ רַּ ל  ינּו וְּ ל ּכָּ ה עַּ ּלָּ פִּ תְּ ּבֹות ּבִּ רְּ הַּ ֵתינּו לְּ

ֵדינּו לְּ  יָּ ּיֵש  ּכֹחַּ ּבְּ ֶׁ ין ש  ֲאמִּ הַּ ר ּולְּ בָּ ּבָּ ּדָּ תְּ חַּ אֹותֹו יִּ ּצֵ ֲהפֹ נַּ ךְּ לַּ ת  רַּ ֱאמֶׁ י ֵכן הָּ ל ּפִּ ף עַּ ל זֶׁה, אַּ ין ּכָּ בִּ הָּ ר לְּ ָּ ש  פְּ י אֶׁ אִּ ֶׁ י ש  ל ּפִּ ף עַּ ים, אַּ ֲחמִּ רַּ ין לְּ ּדִּ ּתֹו מִּ עְּ ךְּ ּדַּ
זֶׁ  ן. וְּ גְּ הּוא ּכֵ ר הַּ ּקַּ ל יְּ ה עִּ בֹוד הּוא עַּ ּכָּ ֵלמּות הַּ ְּ ר ש  ּקַּ ן עִּ ל ּכֵ עַּ "ל וְּ ּנַּ ֵלמּות ּכַּ ְּ ש  בֹודֹו ּבִּ ת ּכְּ לַּ "ּדָּ ּנַּ ה ּכַּ ּלָּ פִּ ּתְּ  ל: ֵדי הַּ

 

 לתורה זו השייך שיחות 
 ן אי

 
 הקדמה 

  ל ומי הם -נרמזת בשם אלקים, שא  והאמא  ,בדרך של הנקה  נהאמא לב  השפע שמשפיע על    רבנו מדבר כאן 
  )תהלים פג( ועל זה צעק דוד המלך ,אין חלבה' נעשה ד' וולפעמים בעוונות  מקום היניקה וה' שביניהם היא החלב.

דמי אלקים  " ולא תש  אל  לד'כשאל  פירוש  ,"קוטלך אל תחרש  נהפך  ה'  דהיינו  דמי,  נהפך לאל  אזי אל   ,קים 
תשקוט,   ואל  בבחי'    כי תחרש  להתפלל  לזה  תחרש" התיקון  כ  דהיינו  ," אל  גאות  לסלק  מחשבת  לי  ל  שמגיע 

כל מחשבה ק  סללדהיינו    "קוטאל תשו"מיוחס גדול, ובבחי'  כי אני  או    י הטוביםש עשתתקבל תפלתי בזכות מ
כי מנשה    ,מנשה ואפרים. וזה בחי'  או מעשה  ת מחמת איזה עבירה שעשה במזיד במחשבה דבורבאו  י הן זרה, כ

פרה ורבה  לשון ש  כאפריםבתוך התפלה  לשון שכחה שצריך לבוא לתפלה בבחי' מנשה ששוכח כל מעלותיו, ו
  .יותת לזכואת העונו ךז מהפועי" ,בר לדחות מחשבות זרות ע"י מחשבות קדושותג שמת , ע"י בזכויות

 
 תשפב ירושלים  'דר באעד כ' ז'   א



             2צו.           מוהר"ן                  צז                       תורה                               ליקוטי                      

אזי תפלוכשמתפל כך  בחי' ת  ותיו מתקבלול  בו  דהיינו שמתקיים  הקב"ה,  גזרותיו של  לבטל  כשמבקש    אפילו 
   .מת כוונת הבריאהמבטל, ואזי נשל ה' גוזר והואש וכדרשת חז"ל "צדיק מושל יראת ה'"

צדיקים לם ע"י שצפה שיהיו לו בעו חסד גמור בלא אתערותא דלתתא כלל אלא רקכי תחילת הבריאה היתה ב
יראת ה',  קשיתפללו בשלימות כזו שיזכו להיות צדי   כאלה בעשרה    פיה הזו ברא את העולםי מכח הצ   מושל 

   .מאמרות בי'יינו קים כאלה שיחדש את עולמו בחסד הנ"ל דהיש לו צדי בר כקל וחומר עתה ש. מאמרות
 . חלבשפע ונמשך ה, ית ונעש ביוד מתמלאת הד'ואזי   ,ועשרה מאמרות הן יוד

עתה כאשר נתגלה לי גלעד פירוש    ,מחוקקי"  הולי מנשה ואפרים מעוז ראשי יהוד  לי גלעד"בפסוק    רמוזוזה  
שישכחו מעלתם   "מנשה"יתפללו לפניו בבחי'  צדיקים שלימים כאלה שת' כאשר צפה שיהיו  העידון שהיה לו י 

בזכויותש   "ואפרים" ש  ,יפרו  קדוע"י  במחשבות  הזרותיתגברו  את  לבטל  ראשי(   שות  מעוז  ת ע בשעי"ז  ,  )בחי' 
עי"ז ליראה  תפלל כך בא לענווה וכשמ  כי   .לבטל גזרותיו)דהיינו מחוקקי(  יהיו מושלים  )דהיינו ויהודה(  התפלה  

ואז  נשמעים(  דבריו  שמים  יראת  בו  שיש  )מי  מלכות  היא  ה'ויראה  יראת  מושל  הוא  של י  התענוג  ונשלם   ,
ובעשרה מאמרות בראו    ,יצא לפועל מה שצפהכש  אותוקל וחומר שיחדש  ו  ,ולםהעת  הקב"ה שלמענו ברא א

יום מק"ו הנ"ל, ו  הד'  תמלאנ  ועי"ז  ובעשרה מאמרות מחדש אותו בכל  ולם נשפע שפע חלב לעבי' ונעשה ה' 
 . בכל יום לחדשו

 
 נו מדברים כאן? שעליו א ע והיסודקמה הקר

, אמא מניקה את בנה רק ע רגיל במצב רגילקה , זה לא שפו באופן של הננשפע לנשהתורה הזו מדברת משפע  
הליכה ברגליו וכח הדבור עכל מאכלים גסים וכח  לע"י החלב מקבל כח    כי כשהוא קטן משנולד עד כ"ד חודש  

 . כמבואר במבוא שערים בפיו

ישראל   שעם  מצב  על  מדבר  שרבנו  מאדבק  הואנמצא  והקי ממו  ,טנות  בקטנות,  העולם  כל  אם    כמוב"ה  לא 
ועל כן העצה במצב כזה כיצד לגרום      .  ומניק אותו  בזרועותיונושא אותו  ראת אמא(  קבינה הנ  ףפרצובבחי'  )

יחוס שלו, ואין לו מחשבות זרות  ישאין לו מעשים טובים ולא יודע מהלנו שפע הוא להתנהג כמו תינוק,    שיהיה
 ק מחשבה אחת שרוצה את אמא שלו.ר

עבודת ה'  עם כל היחוס והיא ש  ,ובעבור זה ברא את העולםב"ה  פה הקשאותה צהעבודה שלנו  נמצא שתכלית  
דאגה ורק בטחון גמור שאמו  בלא  בלא גאוה ושלנו נתגבר בשעת התפלה להרגיש ממש כתינוק בזרועות אמו  

יכול וכל חסרונותיו אצלה וכל מחשבתו   לא חושב שמגיע לו חלב    יובוודא  .ת רק אליהניו נשואוי ועהיא כל 
 מאמא.  לינוקאחת מחשבה אלא רק  , חשבה זרהאו מעשיו הטובים, וגם אין לו שום מבגלל יחוסו 

מה שאצל ממילא  דהיינו  נעשה  מאמץ  תינוק  נפש  אצלי  ,בלא  שמסירות  עד  עצומה  ומלחמה  מאמץ  הוא  נו 
 . \ב/ הורגנו כל היום ךשעליה נאמר עלי ממש 

 וא , הלוולדצורה שתצייר אותו  טפת  ב ש  פגכידוע דם נידה הוא דם שממנו היה צריך להווצר ולד וכיון שלא  
שה ודקליפות נוראות לינק ממנו קמתלבשות בו    י אז  ,בכח היה צריך להיות וולד יהודי קדושוכיון שיוצא לחוץ  

ציירת אותו משבדם ואת הטוב   תזה ע"י שהטפה מברראבל כשהוא כן מצטייר לוולד   אתו גדולה מאד.ן טומלכ
והנותר   דהיינולולד  למעלה  יםעול  הסיגים  מהדם  הלידה  טז )  למילדות  פרעהרמז  זה  ו  .בשעת  א'   ( שמות 

שסימן מסר להן בשעה שהאשה כורעת ללדת  :  ה יאבסוטופרשו חז"ל    "אם הבן הוא וכו'  יםעל האבנ   ן וראית "
ואז נעשה  ,  את הוולד לחוץ  מהן למעלה לדחוף הדם עולה    י כ  \ד/ומבאר האריז"ל,  \ג/כאבנים  ירכותיה מצטננות

 
פִּ וכן  ...  –  תורה מו תנינא   ב תְּ רָּ ּבִּ ֹשָּ י  יֵּ )חַּ ם  לָּ עְּ ּנֶׁ הַּ ש   רָּ דְּ ּמִּ ּבַּ א  יתָּ אִּ ה  קכד:( ּלָּ ף  דַּ יךָּ ,  ה  לֶׁ עָּ י  "ּכִּ ת,  ינַּ חִּ ּבְּ יא  הִּ ֶׁ נוּ ש  גְּ הֹרַּ הַּ   ל  ּכָּ ירַּ יֹּום   סִּ מְּ נּו  יְּ הַּ כּו',  וְּ ת  " 

ּכִּ   . ש  פֶׁ ה נֶׁ דֹולָּ ּגְּ ה  מָּ חָּ לְּ ה ּומִּ דֹולָּ ּגְּ ה  יעָּ גִּ יְּ יךְּ  רִּ חְּ   י צָּ תַּ וְּ ים,  ּבּולִּ לְּ ּבִּ הַּ וְּ בֹות  ָּ ֲחש  ּמַּ ם הַּ ' ּבּול עִּ ר:  ֱאמַּ נֶׁ ל זֶׁה  עַּ ם, וְּ ֵמהֶׁ רֹחַּ  בְּ לִּ וְּ נּוס  יךָּ ֹות לָּ לֶׁ י עָּ כּו',  רַּ הֹ   ּכִּ וְּ נּו'  גְּ
ש   רָּ דְּ ּמִּ א ּבַּ ּמּובָּ לָּ   ּכַּ עְּ ּנֶׁ ת  ם, נִּ הַּ ירַּ סִּ הּוא מְּ ֶׁ א ש  צָּ ֵכןמְּ , וְּ ש  פֶׁ ה:   נֶׁ זֶׁ יֹּוֵצא ּבָּ  ּכַּ

מֵ   -  ועיין תורה טו רּו ֲחכָּ מְּ אָּ רֹונָּ וְּ כְּ י  ם לִּ ינּו, זִּ ין כב.(: 'מִּ ה )ֵערּובִּ כָּ רָּ ֲעֹשֶׁ בְּ ּנַּ ֶׁ י ש  עֹוֵרב ּומִּ יו ּכְּ נָּ ּפָּ יר  חִּ ְּ ש  ּמַּ ֶׁ י  ש  רִּ זָּ כְּ ל  ה אַּ ל  עַּ ּלֵ ּפַּ תְּ ּמִּ ֶׁ נּו ש  יְּ עֹוֵרב', הַּ יו ּכְּ נָּ ּבָּ
לִּ  ּוָּ י ש  ּבְּ ת  ּום ּכַּ לֶׁ ת ּתֹועֶׁ אֵ נַּ מֹו, וְּ צְּ ל ּכָּ עַּ ּטֵ ּבַּ תְּ נִּ מֹו, וְּ צְּ ת עַּ לּום אֶׁ כְּ ב לִּ ֵ ְּ ינֹו חֹוש  ש  גַּ מּותֹו וְּ צְּ אִּ ל עַּ ל ּכְּ ּטֵ ּבַּ תְּ נִּ יּּותֹו, וְּ ּלִּ מִּ הִּ תּוב )ּתְּ ּכָּ ֶׁ מֹו ש  ם, ּכְּ עֹולָּ ים  ּלּו ֵאינֹו ּבָּ

יֹּום" מ"ד(: "  ל הַּ נּו ּכָּ גְּ יךָּ הֹרַּ לֶׁ י עָּ  ּכִּ

 לבד נאמר עליה כנ"ל.ח אבל היגיעה  אפילו כשלא מצלי סימן יב    הר"ן   ועיין בזה שיחות 
אבל    ,מובן מדוע זה סימן לזכר   "זפ מנם ל א   טז הנ"ל שכתבו שרק בלידת זכר ירכותיה מצטננות וצ"ע.על שמות א'    עיין בעל התוספות   ג

 .  ז"ל סותר לדברי הארי 
מ"ת    שער כ  ץ חיים ע   ד ג  הע   -פרק  בילדכן את  הנה הפסוק אמר  כי  כי האבנ דע  וארז"ל  וראיתן על האבנים  הירכיים של  בריות  ים הם 

הלידה ומי גרם אותה והענין הוא כי  אשה שכאשר יולדת מצטננות ומתקשות כאבנים ולכן נקרא אבנים. ולהבין זה נבאר תחלה מה ענין  
וזהיש אורות רבות שם בבטן אמא עי  ול לאה ע"י העיבור כנ"ל  ז"א רוצה לצאת  גורם שהולד שהוא  וסתום  ו  פי רחמה צר  ולהיות  הולד 

וכבר נתקן ונצטייר העובר אז בחי' האורות והרוחניו א"א אל ה  זמן העיבור  ת שיש  ולד לצאת מתוכה לכן כאשר בא זמן הלידה שנגמר 
ש  יבור ואז מתרבים שם האורות כי הנה י שהעובר עומד שם בבחי' ע   בנה"י דאמא מסתלקין משם ועולין למעלה בגוף אמא עצמה במקום 

מחצית גוף התחתון שלה כנ"ל וכל האורות דזו"נ אשר עומדין שם בסוד העיבור ואין הבטן    שם אור של הת"ת עצמו דאמא והאורות של 
יוכל לסבול כל רבו ואז האורות של בחי' אמא עצמה שהם בעל הבית הם דוחקי שלה  זו"נ שאי י אורות ההם  נם שלה  ן את האורות של 

לחוץ  ומוציאין אתה  אורח  וי  שהוא  רחמה  ונפתח  ונבקע  שלה  היסוד  פי  דנה"י  דרך  אורות  והסתלקות  עליות  כי  ונמצא  הולד לחוץ  וצא 
ומוציא דאמא מלמטה למעלה כנ"ל הוא לב' תועליות א' לצורך הליד  ודוחקין את העובר  ין  ה כנ"ל כי ע"י עלייתן מתרבים שם האורות 

ל  הוא  והב'  לחוץ  שאי אותו  אצלינו  כמבואר  דז"א  המוחין  מלובשים  צורך  היותן  אחר  אלא  בז"א  נכנסים  הוצרכו  נן  ולכן  דאמא  בנה"י 



             3צו.           מוהר"ן                  צז                       תורה                               ליקוטי                      

והחלב עצמו  אלדד ומידד,    ,בלחל  תנבקעו שני מעיינומרוב אורות שעלו לשם  והנפש    אהדם הוכי    עוד פעולה 
קום נמוך למקום עליון נמתק ונעשה  שעלה ממ  שעל ידי הדם  מכיצד נעשה    \ה/םמבוא שעריהאריז"ל במבאר  

ד ועי"ז נעשה עו ילתו יברר אותוכדי שהתינוק באכ , דהיינו חלב אםדם למאכל ה ונהפך , וגם נעכר לבן מאדום ל
    .לידהוץ כדם הא תיקון יוצא לח, ורק מה שאין לברור טוב מרע גם לסיגים הנ"ל

הנפש   ובחבללעמוד בשל האם  כוחות  העיבור  לידה  צער  שי  בן    אי ההם מכח  בדמיונה שתלד  שתוכל  צופה 
ויגדל  להשפי  טוב  לו  נפשצדיק    ויהיה ע  במסירות  כל  ו  ומתפלל  אותו  שגםכשתראה  עד  תשמח  בכעסה    כך 

י יתקבלו.מראהו  ובקשותיו  רק היא  ושנולד התינוק    רי אחכל שכן  ובוודאי    רגיע אותה  נשואות  רואה שעיניו 
 .בוהטיפול ההנקה ות ה כל טרחהיא מקבלת באהב ,אליה ובוטח בה לגמרי 

ביראה הם מטובו וימליכו אותו  שיהיו בו צדיקים שיטיב לצפה  בעשרה מאמרות  כך גם הקב"ה כשברא עולם  
גזרה כל העולם כי יבטלו כל    תק הדין מעלובזכותם יומ  "מושל יראת ה'  קצדי "  בבחי'לימות כל כך עד שהיו  שב

 קשה.

ונולדו מה ובכוחם לבטל גזרות  בו צדיקים יראים ושלימים שתפלתם שלי  וכל שכן אחרי שכבר נברא העולם 
 .יקיים את העולםיחדש ואזי בוודאי ש

 ע"י זה  הם בחי' דם שממנו יצר ולד של עולם, ו  ,נברא עולם יש מאין   םמהמאמרות הראשונות    רהעש נמצא ש
בששצפה   היהיו  הזהוולד  שלמים  עולם  השישי)ובלידה    .צדיקים  שלסה  עלו  \ו/( ביום  שהוא  ה  יגים  הנ"ל  דם 

מאמרות   ובעלייתם    למעלהעשרה  הוולד,  את  דם    ומתקנ לדחוף  חלבאדום  בבחי'  ונעשה  בוי  רו   ,לבן   נעכר 
ה מניק את "יום הקבועד הומאז  ,  מעינות חלב אלדד ומידדשני  (  אם לבינה תקרא" ")עשו לאם  האורות בקע ונ

מחד  הוולד   יום  בראשיתובט  שדהיינו שבכל  ובחסדו מעשה  מאמרות   בו  נצב    וכמ"ש  , ע"י העשרה  ה'  דברך 
הבעש"ט )כדברי  מח   בשמים  בראשית  כאלה(  עה"ת  צדיקים  בעולם  ויש  צפיתו  שנתקיימה  שרואה  ע"י   וזה 

 כתינוק שנולד כנ"ל.  בשעת התפלה ם משעושים עצ
הדם הם העשרה מאמרות שאולי אפשר עוד לרמוז בעניין החלב שהוא מסיגי הדם של יצירת הוולד ולפי רבנו  

כידוע שיש מחלוקת על מאמר פרו אפ"ל  יש בהם, ואולי בדרך דרש  ולא נתבאר איזה בחי' סיגים שלא נתבררו  
הו בדברי המלאכת    ברכה  אאו שהו  מהעשרה מאמרות  אורבו אם  בפנים  באבות( ש)עיין  על המשנה    . לימה 

ולכן בלידה הוא  מחלוקת הוא בחי' דבר שלא נתברר ע"י מעשה בראשית    אמאמר זה כיון שהואפ"ל שואולי  

 
בחי' האורות   ב'  כי  דז"א  מן האורות שלהם כדי שיתלבשו במקומם אורות המוחין  והנה  להתרוקן  ביחד.  ז"א א"א להיות שם  ושל  שלה 

רי שם הוא מעמד ז"א בסוד העיבור  ומדין בחצי ת"ת התחתון דאמא עצמה שה הנה"י דאמא הם עולין וע   כאשר עולין ומסתלקין אורות
והרי הם עושין תועל ודוחקי  וא"כ נמצא שהם עומדין תחת המקום החזה של האמא ששם עומדין ב' דדים של האשה  ג'  ן אותו לחוץ  ת 

האורות אותן  ובולטין  גדולה  הארה  נתוסף  אז  כי  למעלה  הזה    בעלייתן  במקום  ונעשים  יוצא לחוץ  ומהם  ונבקעים  דדים  ב'  ב  החל   כעין 
 פ"ב.  ילתתח   אר במבוא שערים שער ה' ח"בוכן מבו         .להניק הולד אחר הלידה 

ג  ' שער כ עץ חיים   הע   -מ"ת    'פרק  ויאמר בילדכן את  ז"ס הפסוק הנ"ל  זמן הלידה מסתלקין  גם  וראיתן על האבנים כי הנה בעת  בריות 
מן כ   האורות  כאבנים  ויבשים  קרים  ונשארים  שלה  נ"ה  שהם  האשה  של  במהירכיים  האדם  ירכי  שבתוכ מו  אורות  הנה  כי  שהוא  ותו  ו 

הזה לנ"ה של האשה    רוחניות הוא כמו אש בסוד נר ה' נשמת אדם ומחמת האדם בעודו בו ואחר שמת מתקרר ומתקשה לכן קרא הפסוק 
בנים  בעת לידתה אבנים לטעם הנ"ל. גם הוא לסבת טעם   ונה"י נקרא  לכן נקרא אבנים  אחר כנודע מזוהר ומתקונים כי חג"ת הם אבות 

 כי נה"י שלה חוזרין להעשות בחי' הגוף אל זו"נ שהם בני התבונה כאשר מתלבשין בתוכם:   מלשון בנים. עוד טעם ג'
לא נתבררו ע״י העיבור, ועולים בחזה,  דה, ש ים של דם הלי ג א מאותם הסי נתבאר לעיל פ״א, כי החלב הו   -"ג  פ ש"ה ח"ב    מבוא שערים   ה 

אי ומ  והנה  לחלב.  שתהפכים  אין  ולכן  הלידה,  בשעת  אלא  עלייתם  עתם  ן  עד  ה הלידה,    חלב  אין  מאותם  כי  אלא  נעשה,  עצמו  חלב 
ם בחי׳ א'.  דדי . ונמצא כי ה נ״ל עום לזה כ יי ס אריך כנ״ל, ע״י ריבוי האורות ש ד   פרקין עליונים דנ״ה  תהסיגים. אמנם הדדים עצמם, הם מבי 

 .בפ"ד לקמן  שיתבאר  והחלב ענין אחר.  

מעלה במקומם, כנ״ל בפרק זה, שעולין אורות  שבג״ת ל   וא ריבוע אהיה דההין שה ואז בעת הלידה, חוזר לעלות הדם,    -  ' סוף פרק ג שם  
ואז   החזה,  כנגד  עד  למעלה,  שלה  דיניןנה״י  הוא  דההין  אהיה  כי  דין,  שהוא  מדם  בההייו   מתהפך  להיותו  ושם  תר,  תחתון,  ולהיותו  ן, 

ב ואחר שיונק  נעשה חל   ה הדם בוולד, כי הדם עשאר פה, איך מטיפת אודם שבנקבה, נ נתב   ם, ונעשה חלב. והרי למעלה מתהפך לרחמי 
 וכפי שיתבאר לקמן פ"ד.  וברור.אותו זה הוולד, מתהפך בו לדם אח״כ כבתחילה, אלא שעתה הוא מזוקק  

״ת שבו, שהם דינים חזקים, אין בו  מג להיות סיגים אלו  ונק משדי אמו כי  וק אוכל מעצמו, רק י נ י התמה אין  תבין, ל   בזהוהנה    -  פ"ד   ם ש 
ולבררם ע״י אכיל לצ כח   ותנק תו, כנוד רפם  )ש( וצריך שאמו תבררם תחילה,  ה הפסולת  ע כי האכילה היא בחי' בירור, כמבואר במקומו 

ביררה   שכבר  מה  ותניקהו  כ שבהם,  ג היא,  הבח י  שאר  כול ם  מתבי׳  הם  אלו  וגם  העיבור,  בעת  היא  ביררם  אל ם,  עתה  ידה  על  א  ררים 
קה יתבררו כנזכר בפ"ו, וגם בירור זה לא יכול להעשות עד  של היני   ב׳ שנים אלו ובהמשך    ר.שבעת העיבור לא יכלו להשתלם ולהתבר 

עלייהשעלו למקום השדיים, שה  וע״י  בג׳ אמצעיות,  עליון,  מקום  ונ נתב ההיא    ם  הוא    תמתקו, ררו שם  ונעשו חלב, ממה שנתברר מהם, 
שה  בתהטוב  בתחילה מעורב  שנתיה  הוא  בהם,  המעורב  הטוב  ואותו  ונהפך  בר וכה,  כ ר  חלב,  בהיותו בסוד  מתרבים    י  הם  הסיגים,  בתור 

שנ  ועתה   לדם,  ונהפך  שהוא  תעליו,  ללבן  נהפך  מהם.  טמ ברר  דם  בסוד  יוצאים  שבהם,  והסיגים  אחרשרשו.  שנ   א,  ב׳  של  תשלום  ים 
לום  ממנה אחר תשיוצאים    ים בסוד דם לידה. כנ"ל פ"א כן אלו הסיג  היניקה, דוגמת הסיגים האחרים, שלא יצאו עד תשלום זמן העיבור 

שבאצילות, זמן   זו"ן  בחי׳  ממנו  להעשות  ראוי  שיהיה  להתברר,  מה  עוד  בהם  שאין  חוזרין    היניקה,  הם  גם  איך  היטב,  ע״ש  פ״א  כנ״ל 
 וכו'.  לצורך עולם הבריאה   להתברר 

ה    רש"י על   ו פסוק  ב  פרק  העול   -בראשית  בריאת  השדה  כשנגמרה  עשב  וכל  שנברא אדם  קודם  בששי  שכתוב  עד ם  ובג'  צמח  לא  יין 
לפי שאדם אין לעבוד את האדמה ואין    על פתח הקרקע עמדו עד יום ו' ולמה כי לא המטיר ומה טעם לא המטיר ותוצא לא יצאו אלא  

 הדשאים: אדם וידע שהם צורך לעולם התפלל עליהם וירדו וצמחו האילנות ו תן של גשמים וכשבא  מכיר בטוב 
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ד דאלב יינות החלב  רא פרו ורבו דייקא ולא רק פרו או רבו, לרמז לשני מעקלכן נעלה להתברר ונעשה חלב, ו
בצירוף האותיות כמבואר  טעמו של החלב בין ימין לשמאל, וגם  כמבואר במבוא שערים שיש חילוק ב,  מידדבו

בואר בתורה שכל העשרה  ה שמ ומ  .ת ה' של אווהשני מהציור  של אות ה'    מהמילוי בסוף התורה שאחד הוא  
כיון שבכל מאמר כלול כל העשרה מאמרות נחשב גם פר ורבו   ומאמרות עלו לקיים את העולם אולי אפ"ל 

 . חלב ה'היות לעשר דהיינו י' שממלא את הד' ל
 יוסף הצדיק

ובו    רבנו מדבר כאן על צדיק  יראת ה' שבתפלתו מושל בהקב"ה  התענוג ו  ,הבריאה  צפה הקב"ה קודם מושל 
ובזכותם   ,ים כאלהבכל דור יש צדיק, בוודאי  ברא את העולםלמכח זה נעשה בו הרצון    ,שצפה שיהיה לו ממנו

העול א םמתקיים  המי ,  שהדמות  נראה  זובל  לתורה  שקשורה  שמ  ,וחדת  את  מזכיר  שלא  יוסף    ,ואע"פ  היא 
שע"י שתי הבחי' מנשה ואפרים זכה להמשיך יוד לתוך הד' בשנות הרעב הנורא שהיה אז בכל העולם,   ,הצדיק

  וכו'   הא לכם זרע"  למצריםשאמר  דבריו  בו,  ל העולםהמניק את כהמשביר  השליט ומושל ו  ועל כן נעשה הוא
ועל כן קרא כן לשני ,  ואפרים  מנשהבבחי'    ע"י תפלה  ,כמבואר כאן זכה לזה  דאי  ו לזה, ובו  רמז  "'לאכלכם וכו
והרבה מעשים טובים שעד היום   ,האבות יעקב אבינובן לבחיר    הלו יחוס נפלא שהי  ה אע"פ שהי שבניו, לרמוז  

  שזכה עד    ,פר. הכל סילק בשעת התפלה בעריות בזכות הנסיונות שעמד בהם עם אשת פוטי  יםעם ישראל גדור
צפה  תהדמו  ותלהי  העולם  הקב"ה  שבה  שו  ,בבריאת  וחומר  הקל  שכן  נתקיים  העולם  שיקייםכל  אחרי    את 

  \ז/.את כל העולםהקב"ה  ניקשעל ידו ה להיות משביר שפעזכה להמשיך עי"ז ו ,כזה צדיקבעולם שכבר נמצא 
 

 קושיות
ון )כג  של לידה  באופן ו  עה לנומשפי   ,קב"ה ושכינתיה"י יחוד  א עמז"שפע  בדרך כלל המלכות מקבלת    צ"ע .א

  ולא מהנוקבא לנו. ,אמא לבן השפע מהוא  ,דרך של הנקהפע הבא במדובר בש  ילו כאן או (תורה קנט

ש אותו שיחדכ"ש    , תא בלא אתערותא דלת א את העולם בחסד  אם בר ש וחומר  מבואר בתורה שיש קל  צ"ע   .ב
יש אתכש  בחסד קיים גם בלערותא דלתתאכבר  וצ"ע לכאורה הק"ו  א  שהרי לבר   ,אתערותא דלתת האי  , 

שיחדש ע"י שצופה שיהיו  כן דיקים כל שפה שיהיו צאחרי שכבר נברא. ואם ברא ע"י שצ דש מלחשה יותר ק
 מת ולא מתקיי  העולם  ראכבר נבאבל אם    ,העולם  שנבראשיהיו קודם  שהרי צפה    ק"ו פריכא  אהו  אבל באמתצדיקים.  

  בה היא סיבה להחריב ולא חדש.אדר אזי ,יתויצפ

אלא דין    זה לא חסד   ,ש צדיקיםאבל אחרי שכבר י   ,ו צדיקיםהי   כי לא  "ד יבנהעולם חס"מא  צ"ע הרי בשל  .ג
  חסדוא שה נהואולי הכוושכרם בזרוע.  יז צדיקים נוטליםוכמבואר בברכות  שיך לחדש אותו בזכותם.מ שמ המ

 שאר בעולם. כלפי

ם שיהיו ממעשיהם הטובים של צדיקי   שיהיה לו  ולם רק מכח התענוג שצפהמבואר שהקב"ה ברא את הע .ד
וכל שכן שמקיים אותו רק בגללם דהיינו בגלל מעשיהם הטובים שיודעים להתפלל   בעולם כשיברא אותו,

ואפ  בבחי' ועי"ז למשול בתפילתם לבטל גזרות. נמצא כביכול שיש סתירה שמצד אחד האמת מנשה  רים 

 
ר י"א( אות ג'    עיין תורה נד   ז ּבַּ דְּ מִּ )ּבְּ יֹּוֵנק"  הַּ ת  אֹוֵמן אֶׁ א הָּ ּשָֹּ יִּ ר  ֶׁ ֲאש  "ּכַּ ם,  עֹולָּ ת הָּ א אֶׁ נֹוֹשֵ י הּוא  ּכִּ א,  ּשָֹּ א מַּ רָּ קְּ נִּ יק  ּדִּ ּצַּ אות ח'    עיין תורה ד' ו   הַּ

 .  ל בתורתו קרא אם שמניק את ישרא שהצדיק  

עיין שבת נג: תנו רבנן: מעשה באחד שמתה אשתו והניחה בן לינק, ולא היה  ,  ק מצינו איש שמניק חלב לתינו   ,בעניין דומה   עניין ומענין ל 
לו שכר מניקה ליתן, ונעשה לו נס ונפתחו לו דדין כשני דדי אשה והניק את בנו. אמר רב יוסף: בא וראה כמה גדול אדם זה, שנעשה לו  

לו אביי: אדרבה, כמ ה!  כז נס   מזונותיו של אדם,  אמר  וראה כמה קשים  יהודה: בא  רב  בראשית! אמר  לו סדרי  זה שנשתנו  ה גרוע אדם 

מזונישנשת ולא אברו  ניסא  נחמן: תדע, דמתרחיש  רב  בראשית. אמר  עליו סדרי  כתב    המהרש"א   : נו  יש  שם  כיון דדדים  דאיכא למימר 
זה אין חדש  , באיש כמו באשה  מיהת בכח   , הרי  נתחדשה   , דהוה  גדילים    , אלא שהפעולה  מזוני כפרש"י שימצאו חטים  וז"ש דלא איברו 

ז   , באוצרותיהם עכ"ל  גו' ודו"ק:   , ה בכח היינו משום דאין  עדיפא מינה הול"ל    עינים בפתח    וכתב על זה החיד"א   ושייך ביה אין כל חדש 
ריש פ' נח גבי ויהי אומן את הדסה שחזר מרדכי וכו' הנז' וגחיך צבורא וא"ל    והכי אמרו בב"ר)ו' ז'(  דגם חלב זכר יש כדתנן סוף מכשירין  

ומהר" טהור.  זכר  חלב  היא  מתניתא  בדבריו  ולא  עיין  אנטונינוס  של  אמו  וגלגול  וכו'  הזה  האיש  בעיבור  היה  דמרדכי  גילה  ז"ל  סרוק  י 

ל המניקות ולא מצא  ופירנס אמר רבי יודן פעם אחת חזר על כ מרדכי זן    '(ח בראשית רבה )ל'    עיין  בערך מרדכי וערך רבינו הקדוש ע"ש:
והיה מניקה כד דרש ר' אבהו בציבורא גחוך  תר מניקה והיה מניקה הוא רבי ברכיה ורבי אבהו בשם רבי אליעזר בא לו חלב  לאסתר לאל 

מתניתא   ולא  להון  אמר  לקליה  ז'(  ציבורא  ו'  שמע )מכשירין  רבי  הזכרהיא  חלב  אומר  אלעזר  בן  כג(  שבמדרש  ו   טהור:  ון  )כב  טוב  וחר 
וב שנעשה  וזהו שאומר המדרש פעם אחת לא מצא וכו'. וצ"ע שבמרדכי לא כת  .יקה את אסתר תו של מרדכי הנ אש בדרך כלל  ש  מבואר 

זכר    דדין של ב נשתנה והיו לו דדין, משמע ששחלב זכר שאם    :גם צ"ע מחולין קיג: רש"י שם שכתב לו נס, ומה החילוק בינו לאיש דגמרא.  
חלב. שייך  לא  ד   ? טמא   מהאסור היוצא  הרי    לאסתר הותר  איך  וצ"ע    רגיל  החי.  מן  אבר  גם  אסור  והוא  אדם    ב"ם ולרמ מדרבנן  בשר 

ג'(   "ס א )מאכ  מהתורה   ב'  עשה  איסור  שלו   מדוע  הוא  פז    ש"ע )   ? מותר   החלב  ד'    (' ויו"ד  יא  ויקרא  הוא " ועיין  גרה  מעלה  כי  הגמל  "  את 
זה דייקא.    " וזה לכם הטמא " זאת מפסוק כט שם    למדו כב.  ובכריתות    הוא טמא ואין מהלכי על שתים טמא.  כתובות ס.בברייתא  ב ודרשו  

התר זה. לבד ממה שיש סוברים שאיסור עשה לא אוסר את היוצא  אשה משמע שגם חלב זכר כלול ב   ולא חלבומדנקט מהלכי על שתים  

לפי  לעניין שלנו  ו ממנו.   נעש  "ל מה שמבאר האריז צ"ע  בלידה  ה  כיצד  זה    , ונהפך לחלב   נידות  דם ה   עולה שהחלב    תלד ביו רק  שייך  כל 
כלל. באיש  שייך  שלא  בהמה  וכ"ש  חלב  ב ש   אפילו  )ראה  איברים  דם  אלא  נידות  דם  מתי אינו  ו:  שם כורות  ור בשם    בתא  בחרש"י    ייבנו 

וא"כ קשה לומר    )ר"ש מכשירין הנ"ל(   אלא הוא זיעה בעלמא   , באיש  ך לא שיי גם זה    ( שהוא דם אברים   הנודע ביהודה ו שנחלקו בדם נדות  
ונתו שזה לא יש  שכו   את המדרשראיתי מתרצים  ו  משמע שזה טבעי.קצת  דרש מר' אבהו ד וצ"ע המ   .לא בנס ם  א   , יכול להזין תינוק   א שהו 
 גם לזכר.  תיכול להיו , כי טיפי חלב  אלא ברכה בקיים   מאין 
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הטובים   מעשיהם  מאידך  שרק  העולם  את  בתמקיימים  רק  זאתאנזה  שוכחים  הם  שבתפלה  ומבקשים  י   ,
קים גדולים לעטות בזה ולבקש  בזכות מעשיהם. וכדמצינו וכנראה שהסתירה הזו היא שגורמת גם לצדימתנת חינם.  

אע"פ   \ט/ ג:צ  וכן נחמיה שם  ל רפואתו בזכות מעשיו הטובים.שביקש ע  \ח/ קד.  ןביחזקאל שטעה בזה כמבואר בסנהדרי
זכרה לי אלה אמרם לא נקרא על שמו כימי ספר עזרא נחשרוב דבר כל    קי לטובהיון שהחזיק טובה לעצמו כשאמר 

הזה העם  על  עשיתי  בזה  וגם משה רבנו     .אשא  מריבה  טעה    , העם הטעה אותוכי  אמנם לא באשמתו  במי 
ולא ברחמים  מן הסלע  המים   שיצאובזכותם ובמקום להכניע את הרע שבעם ע"י מטה מעשיו הטובים ביקש 

 .'ים כמבואר בתורה כותחנונ

יורדם שמהמקו .ה כו(  ך  בפרשת בהעלותנביאים  ני  והם ש  ,השפע נקרא אלדד ומידד  מנו  יא  נבאו התש)במדבר 
מתש רומזים  משה  והם  מכניס.  א  ויהושע  אלקים  משם  הנמשכים  מעלה  של  דדים  ומי -לשני  בימין  ל 

וה' באמצע   פ"ג(ועיין מבוא שערים  וקים.  בשער הפסכמבואר    לבהח   הואבשמאל  ח"ב  ים  כמה טעמ  \י/ )ש"ה 
עלו  ן  פישל רגלי אריך אנ  תחתוניםב' פרקים  אור  ש   עם הראשון והעיקרי הואר שהט ומבואעת הדדים  לבקי 

המלכות   י דדונעשים    ' עולמותדב  ם ובוקעיםיורדי שורה ג'  המבואר בתרגלי עתיק    הםצ"ע האם  ו.  למעלה
דד היו נביאים לדד ומי ממה שא  מצד אחד  .ן עוליםאכשם יורדים ו  או שאינו דומה כי   .יונקים הנביאים  םמה

ינדייק דנביאים  משמע שהוא אתר  זלכאורה  דך  מאיו     קין.א  שייך  שלא  לזהנראה  נשמתם   ,ה  ומידד  אלדד  כי 
הראשון  של  בדדים   הפסוקים(  אדם  בשער  דנביאין  )כמבואר  אתר  הם  ל  ורהלכא  ,נקיןיואם  צריכים  הם  היות  היו 

הארות משה  הזקנים קבלו מש  ,במעלה משאר זקניםא היו קטנים  ואינו כן אל  ,נקים האחריםגדולים שמהם יוהנביאים  ה
ו  דצרבנו שמ ב  .מצד הנקבהקבלו  הם  הזכר  יז.\יא/היכל הברכה שםכמבואר  שהשבעים    \יב/ , מאידך מבואר בסנהדרין 

 .פסקה נבואתם לא ידדזקנים פסקה נבואתם ואילו אלדד ומ

 
ב בעיניך עשיתי מה אות בשביל מה אות נכרים אכלו על שולחנו בשביל  תניא אמר רבי שמעון בן אלעזר בשביל הטו   .סנהדרין דף קד   ח

ב   -  בן יהוידע וביאר  .   שולחנו גרם גלות לבניו שנכרים אכלו על   בזה,  עינ שם בשביל הטוב  זה  נ"ל בס"ד הא דתלה  יך עשיתי מה אות. 
רפואתו, היתה נגלית אליו עצמו, וממילא    משבח עצמו בכך, היה זוכה דהנבואה שהגיד לו ישעיה הנביא ע"ה בדבר  היה מפני שאם לא  

בא הוא עצמו בכך,  נתנ וא עצמו נתנבא בכך, נמצא בשביל שאמר הטוב בעיניך עשיתי, לא  ת מן ישעיה, כיון דה לא היה צדיך לשאול או 
ס פלאי במהלך  ונעשה לו האות נסתבב נכרים אכלו על שלחנו, כי ע"י האות שנעשה בנ   אותועל ידי כך שאל מה אות, וכיון דשאל מה  

שלחנו, ואם לא היה האות איך היו שרי מלך בבל באים    בשלומו, ואז אכלו על השמש נתפלא מלך בבל, ועי"כ שלח לו אנשים לדרוש  
 ם על שלחנו: כלי אצלו ואו 

אמר רבי    ונחמיה בן חכליה מאי טעמא לא איקרי סיפרא על שמיה   , חכליה אמרינהו בן  מכדי כל מילי דעזרא נחמיה    :סנהדרין דף צג   ט
זכרה לי אלהי לטובה דוד נמי זכרני ה' ברצון עמך פקדני בישועתך דוד    מימר אמר   ירמיה בר אבא מפני שהחזיק טובה לעצמו שנאמר 

הוא זרובבל והוא עלה קודם שעלה עזרא והוא כתב כל  יה  מכדי כל מילי דעזרא נחמיה כו' דנחמ   -  רש"א ה וביאר המ     .י קבע רחמי הוא ד 
גו'. במסכת ראש השנה פרק  ר אמר זכרני ו נו ולא נקרא על שמו אלא שנקרא ספר עזרא. ואמר מפני כו' דוד נמי מימ הספר כנראה מעני 

י  של  זכרון  לענין  להו  מדמה  נמי  לזכ   חיד י"ט  בקש  שלא  ר"ל  דקבעי  הוא  רחמי  דדוד  הכא  בהו  מחלק  מעשיו    רהו מיהו  משום  לטובה 
משא"  ב"ה  יתברך  שלו  ברחמים  שיזכרהו  אלא  מעשי  הטובים  שכל  כהוגן  עשה  לא  בזה  מעשיו  משום  לטובה  לזכרהו  שבקש  נחמיה  כ 

 ן כדי לזכותו אם לא ברחמים שלו ית' ב"ה: אדם לטובה אינ ה 
דאבא  יך נסתלקו למעלה במקום ג' אמצעיים  אר ד   צח הוד ל נ כי תרין פרקין ראשונים ש  והענין   -ק ג  פר ב  חלק    ה   ער ש  -  וא שערים מב   י

נו גדול בתלת  אינ וד ועטרה כי היסוד  ' תתאין דהוד וב' פרקין דיס ה פרקין שהם ב' תתאין דנצח וברו ששא שלהם ונש   שהוא החזה   ואמא 
נאמר שעלה הפרק    לא   כ"ז ע   , זכר . ואמנם אע"פ שאין ביסוד רק תרין פרקין כנ "א אל הז   ו"ק ואלו הששה פרקין מהם נעשו    , ן כמו הנ"ה פרקי 

  בראשו וגם בסופו   עים דנ"ה דאריך כנ"ל ח"א פי"ו נשאר למטה בין ב' פרקין אמצ כי זה    , ונים דנ"ה הא' דיסוד גם הוא עם ב' פרקין העלי 
ם  ארתפת ה דנ"ה דאריך הם שעלו שם תכף אחר הקליטה ומתוס ם  עליוני ין  נתהוה ע"ש. ונמצא כי אלו התרין פרק   ענין הגרון דז"א מהיכן ב 

דים בזכר ושניהם בנקבה  מפרק ההוד. ואמנם היות ב' ד ח וא'  צ א' מפרק הנ בחזה דאו"א בלטה הארתם שם ונעשו מהם ב' דדים להם    שם 
כן כנודע ג"כ כי נ"ה הם רעים  ם  מנצח ג וד  ך עם חג"ת שבו נכללו הנצח מההוד וההשעלו ונכללו נה"י דארי כ   מש"ל ח"א פ"ו כי  הוא עם 

  ק עליון דהוד ומהם נתהוו ב' לות פר ל ש בו ג"כ כ ונמצא שפרק הא' דנצח דאריך העומד בתוך חזה דאבא י   בזה  זה  וליםאהובים תמיד כל 
' פרקין  הבה אלו  והנ דאימא.    א ומהם נתהוו ב' הדדין בחזה פרק א' דנצח בחזה דאימ מ   ון דהוד עלה כלול דדין בחזה דאבא. וכן פרק עלי

שלא  אפילו  לעולם  שם  תמיד  נשארים  הם  הבז   הנז'  כנרא מן  לעולם  מאו"א  מסתלק  הדדין  רושם  אין  ולכן  הרא יניקה  בחוש            ת.  ו ה 
  ורות זו"ןימא וא אורות נה"י דאריך ואורות חג"ת דאבא וחג"ת דא ם ההוא כי שם היו  ו במקו י האורות הרבים ההם שה   גם סייע בזה ענין ....
ים  ב' פרקים עליונים דנ"ה הנשאר   אמנם עיקרם הוא מאותם   דים הד   היא לעשות שם מרוב האורות אשר שם נתהוה הבקיעה ה   כן לם. ול כו 

 .לעולם כנזכר   שם בקבע 
  .ומצד הזכר נבואה בעלמא דדכורא   , לכותמ ח הקודש שהוא ה מצד הנקבה הם כתובים בסוד רו ך )ד"ה עליהם( ...בהעלות  יכל הברכה ה   יא
שוה  זקני בעי נה  שבזכר ם  ם  והוד  נצח  מצד  רב  , נתנבאו  משה  הארות  ידי  דדכורא   ינועל  אנשים "  , בעלמא  שני  נשארו   " וישארו    ? היכן 

בעלמא    ,במחנה  שבה   , דנוקבא שם  זרועות  ו   , מצד  חל"ב ויונקין  חלב   ,משפיעין  אלדד   בסוד   , בסוד  של  אחד  מידד   , ה"ה  שני  הה    , ושם 
והה משפעת חלב ההולך    , ע כידו   , מל"א מי"ם   , מ"י חל"ב   , א"ל חל"ב   , אל"ה ה"ים ג  פל   " ים א מ פלג אלהים מל " בסוד    , כמבואר בע"ח ובלק"ת

ני הוא בסוד הי הה הא אחד העולה דם נעכר  והש  , עם שלשה תבות ועם ששה אותיות  ד הי הא הה והוא סו   ,אל צד ימין ממותק מחבירו 
חסר יוד כי לא היה על ידי משה בנבואה  עלהם[    נח ]ות           חלב בהמתקות דלת דאחד שנעלמת בא"ח ונעשה חלב ועיין לק"ת:  נעשה ו 

י  ו סתלקות שביל דמשה ונבאו מהסתלקות של בה   אלא  שער הברכות  יוד הוא מורה על שביל עליון עיין    וד ודע שכל על כן עלהם חסר 
 . ...המדות ומשם נמשך כל השפעות והרחמים והרצון   שמשם יורדין כל הברכות ונתברכין כל 

הוא למשה אספה לי שבעים איש אמרו אלדד ומידד  וך  שמעון אומר במחנה נשתיירו בשעה שאמר לו הקדוש ברי  רב   .יזדף  סנהדרין    יב
ר  ו ה גדולה אמר הקדוש ברוך הוא הואיל  אויין לאותאין אנו  מה גדולה הוסיף להם  ומיעטתם עצמכם הריני מוסיף גדולה על גדולתכם 

ארץ אבא חנין אומר  ל ל ה נבואה נתנבאו אמרו משה מת יהושע מכניס את ישרא ומ פסקו    ולא שהנביאים כולן נתנבאו ופסקו והם נתנבאו  
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 נו שהיה הדםשנעכר ונעשה חלב דהיי משם בא החלב שהוא דם  שדד  שמדובר בשפע הבא מאלדד ומי כיון   .ו
שהוא   הנפש  לדם הוא  שהזדכך  נ  אוכל  להיות  עכרועתה  וי לתי מזון    כדי  מאכלנוק  לעכל  ובמבוא    .תרגל 

מבשערים   סי הנ"ל  שהם  נג ואר  שממנו  דם  הוולד  י  למעלה  עותברר  למעלהמצטננות  רגלים  מהלו  ה אל 
  יותר   אותם לדם לבררם עוד  התינוק יונק ומחזירונמתקו ונעשו חלב ו  (בפ"  )שם  כדי לדחוף את הוולדא  מהפרס
הדם בעניין ההעשרה מאמרות שהם בחי'  נתבאר    יל בהקדמהעלו   .התורהבמהלך    תלב זה משכיצד  צ"ע    .)שם פ"ד(

הולד   נתשממנו  לא  אבל  העולם,  את  לקיים  החלב  ומיוממנו  אלדד  סוד  שהם ברר  בעצמם  מ  דד  אריךבעיקר   .רגלי 
' פרקי הוד  נצח וב  ב' פרקיי שנעשו מ"ת נה"הוא שש ספירות חג  וולד דהיינו זעיר אנפיןהשביאר  במבוא שערים הנ"ל  ו
לב שני מעיינות לחשם  ובקעו    ,דנצח ופרק א' דהוד עלו למעלה לדחוף את הולד לחוץ  ', ופרק איסוד של אריךי  ' פרקבו

ומידד.אלד יסוד  'בש  נמצא  ד  הוד  נצח  ע   אריך הםד  פרקי  נבחי'  ז"א דהיינו ברא העולם  שרה מאמרות שבהם  דהיינו 
והם העשרה מאמרות שמקיים   ,ברר לחלב למעלהבהוד יסוד שעלו להתנותרים  פרקים ההבחי' הסיגים הם שני  והולד,  

 חלב.שפע בהם את העולם אחרי שנברא בבחי' 

 הקדמה אן ה עד כ
 

* 
 [יג ]  צז רהתו

 . ט אל תשקו ואל תחרשך אל מי לאל ד  אלקים \יד/ פג( )תהלים
של הי  פשוטו  ה'  מקרא  אל  המלך  דוד  צעקת  מאשי א  ישראל  את  וויביהםושיע  האריז"ל   עלדורש  רבנו  .  פי 

, כי אלקים הוא עצירת השפע מאמא העליונה  בגלל, שהוא  ן שיש בעולםבת הדימלך רמז בדבריו לסישדוד ה
   .פעה, אזי נחסר הש א דלה ועני פך לד' שהי הנו שה' נלאל דמי דהיי שנהפך מאלקים וכ שמה של המלכות

 , \טז/[טו]   ומידד   הוא שיש מקום למעלה שנקרא אלדדי האריז"ל  ב בכת, דידוע  כך  הוא  יןהענ

הם    י אותיות א"ל,השנכי  ים  -ה-אל  בשםורמוז  .  כאם המניקה את בנה  יורד לעולםפע  ם הששמש
והשנ מ" דד.  אותיות  דד    ,יי  בל}הם  בהעלותך  \יז/ ק"תכמ"ש  פ'  והשפע   .\יט/ יח{להאר"י 

 
הן מת רבי אליעזר על עסקי שליו  עלי  משום  נחמן אמר על עסקי נבאים  רב  עלי שליו  ה'    שליו  היו מתנבאין שנאמר כה אמר  ומגוג  גוג 

הנ   אלהים  ישראל  נביאי  ביד עבדי  בימים קדמונים  הוא אשר דברתי  בימי באי האתה  תיקרי  ם  ם  וגו' אל  שנים להביא אותך עליהם  ההם 
כו שאלדד ניבא הסתלקות    במדבר יא   תרגום יונתןב )  אלדד ומידד הוי אומר    שנים ואיזו הן שנים נביאים שנתנבאו בפרק אחד נבואה אחתלא  שנים א 

ומידד על השל גו   ם יה ו ושנמשה  על  ופסקו (  ומגוג  גיחד  לן דפסקו אילימא מדכתיב    או ן נתנב וה   אמר מר כל הנביאים כולן נתנבאו  ולא פסקו מנא 
ו  הוא לא  ויתנבאו  אוסיף  דלא  נמי  הכי  יסף  ולא  גדול  קול  מעתה  אלא  פ   יספו  דלא  ויתנבא אלא  כתיב  הכא  אלא  הוא  כ סק  התם  תיב  ו 

 .מתנבאים עדיין מתנבאים והולכים 
 רה כן נאמרים לא ידוע מתי והילשון חב  יג

זְּ   תהילים פרק פג   יד יר מִּ ִּ אָּ מוֹ )א( ש  מִּ   ף:סָּ ר לְּ ל ּדֳּ ים אַּ ש  )ב( ֱאלֹהִּ ֱחרַּ ל ּתֶׁ ךְּ אַּ קֹט ֵאל: וְּ   י לָּ ְּ ש  ל ּתִּ ֱהמָּ   אַּ יךָּ יֶׁ בֶׁ ה אֹויְּ ּנֵ י הִּ ש ַּ )ג( ּכִּ :יּון ּומְּ אּו רֹאש  ש ְּ יךָּ נָּ אֶׁ   נְּ
ל  ל צְּ   )ד( עַּ ֲעצּו עַּ יָּ תְּ יִּ ימּו סֹוד וְּ ֲערִּ ךָּ יַּ ּמְּ : עַּ יךָּ  פּונֶׁ

יהיה לך דומים. א   -)ב( אל דמי לך    מצודות דוד  תנוח מלהפרע:  אל   -חרש  ל תלא  ואל  אל. נשאו  ישר לכלות את    -)ג( יהמיון    תשתוק 
 מרימים ראש ועולים מעלה מעלה:   -ראש  

 ענין מנוחה:   -)תהלים סה(. תשקוט  ענין שתיקה כמו לך דומיה תהלה    -י  )ב( דמ   יוןמצודות צ 

החרישה הוא הפך המענה, ר"ל    -רש  ל תח א   ד עתה, ל ע אל תדום ותניח מעשיך שהיית מושיע ישרא   -( אלהים אל דמי לך  ' ' ג)ב  מלבי"ם
  וההשקטה היא מניעת המעשה, אל תחרש   ניעת הדבורהחרישה היא מ   -ת כי הדבר נוגע לך כמו שיבאר, ואל תשקט  ענו שאתה צריך ל 

תחרש   אל  ומפרש,  מלעשות,  תשקוט  ואל  אוי   כי -מלענות  יהמיון הנה  ענ   -ביך  הומים,  ונגדך  אויביך,  הם  ההומים  א אלה  ו ה    אל ותם, 
 .על הם משנאיך, ועליך באו, וצריך אתה לעשות להלחם נגדם: בפו הנושאים ראש להרע    -ש  כי משנאיך נשאו רא   -תשקט  

 יא כו במדבר    טו
ָּ   במדבר פרק יא   טז ש ּ יִּּ נֵ )כו( וַּ ְּ ם הָּ ֲארּו ש  ֵ ה ש  ֲחנֶׁ ּמַּ ים ּבַּ ִּ ש  ם הָּ י ֲאנָּ ח ֲעֵלהֶׁ נַּ ּתָּ ד וַּ י ֵמידָּ נִּ ֵ ש ּ ם הַּ ֵ ש  ד וְּ ּדָּ לְּ ד אֶׁ חָּ ה  הֵ חַּ וְּ רוּ אֶׁ ֹאֱהלָּ אּו הָּ צְּ לֹא יָּ ים וְּ ֻתבִּ ּכְּ ה ּבַּ ּמָּ
יִּּ  ה: תְּ וַּ ֲחנֶׁ ּמַּ אּו ּבַּ ּבְּ  נַּ

יוכבד א מצד ה ברי התרגום יונתן  ד ל   , ו נב שה ר אחים של מ   שהיו גדול  יחוס    ה הי   לאלדד ומידד  מצד  וצרור המור  ולדברי הפענח רזא    , ם 
שמותם מלמד  אה הרי שהיה להם מעשים טובים הרבה. ו בו זכו לנ ו .  ה בהם ענוה יתירה כמבואר בגמ' סנהדרין יז תהי אעפ"כ  ו .  עמרם   ב א ה 
משרשת  נשש עילאה,  ב מתם  באמא  השפע  מסתמא  מקור  נביאים  ב ז והיו  לתפלה  צדיק  כו  בי  מושל  מי  של  ששכחו בחי'  יחוסם    ע"י 

 .משרש נשמתם   שיתבאר לקמן שעי"ז נמשך החלב והשפע לעולם   כפיכל מחשבה זרה,  ומעשיהם הטובים ודחו  
תורה ט קו י ל   יז א   -האריז"ל ל   י  כי  דע  ומידד:  אלדד  ענין  בהעלותך  הלא    ד לד פרשת  כי  החלב  המוזגים  ושדים  דדים  ב'  סוד  הם  ומידד 

נקראת א הנוק  ו בא  א לקים  ג' אמצעות שבה  בסוד  ה   ז בהיותה  א"ל  ב' אותיות  מתחלק לשנים, כיצד  בסוד  שם אלקים  הימין,  ולכות לצד 
' שערי בינה, הרי כי ב' דדים  נ ,  לצד שמאל, ואז נעשה מ"י דד, כי מ"י הוא קו שמאל   "יתיות מ ו א   "חסד אל כל היום" ואז נעשה אלדד, וב'

באמצע    חלב הנמשך באמצע בין הדדים, לכן אות ה' עומדתה ן אל ובין מי הוא סוד צינור  סקת בי אות ה' המפ הנה  הם א"ל מ"י מאלהים, ו 

היא החלב ההול והנה יש בו ב' מיני חלב שם אלהים,   י א ך  , א'  צד  הי   ,ן מי ל  כי  שווין  ואינם  שמאל,  הוא ההולך אל צד  ממותק    ןמי וא' 
 ...מחבירו 

 המראה מקום הזה נוסף כבר בתרלד  יח
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ב הנורא ערמזון בשנות הממנו  באו לבקש    ,מצריםהיה מושל בארץ  צדיק  ף היוסכשש נקראת ה', כמ"ש  
ויבש מקור השפע של המלכות, ורק ע"י יוסף הצדיק    , לאל דמישם אלקים    ךנהפ  כי בעוונות  ,שהיה בכל העולם

הצדיק שבו    נעשהובה על הקב"ה,  יהיו בתפילה האהבחינות שצריך שהשתי  שהן    ,מנשה ואפריםשקרא לבניו  
ו נתמלא הד' ביוד ונעשה ת, ובזכוש שמקיים את העולם בזכותו אחרי הבריאהוכ"  ,עולםה הקב"ה בבריאת הצפ

אשית )בר  למצרים שבאו אליו לבקש מזון וזהו שאמר    ,המשביר לכל העולםו  ,לשפעויוסף נעשה הצינור    ,ה'
 מאל דמי   השם  ועי"ז החזיר את  שהצליח למלא את הד' ביוד' ולהפכה לה'  נרמז בזה.  עהא לכם זר  \כ/מ"ז(

 .  ועי"ז המשיך שפע לכל העולם משלם םהשם אלקיונשלם  לאלקים
דלית לה מגרמה   על שם-ע"ש  ד',  'הכאמן  ות השפע, ונעשה  תלקבעו"ה הס  אך לפעמים יש

רומזת    [כב]  כלום ד'  לומר שהאות  ריק  לדלותרוצה  לכלי  דהיינו  לספירת המלכות לכן  ,  ועניות  רומזת  היא 
לכן   ,הממלא את הכלי לשפע    בתוכה יוד הרומזואות ה' היא ד' ו,  כשלא נשפע לה שפע. ואזי נשארת כלי ריק

הד'  שיעשה מן    את עצמו-עאל לזרז א"צריך כ"א מישר. ובשפע נרמזת באות ה'ות מלאה  כשהמלכ
 . כפי שיתבאר בהמשך, על ידי תפלהוזה  ה'
ך. דהנה כתיב  נין הוא כהע  ,שפע למלכות  שיושפעו כיצד גורמים  דהיינ  וכיצד עושין מן הד' ה', 

, ימחוקק  כוההודוז ראשי ים מעאפרי וכהלי גלעד ולי מנשה    [כד]\כג/ (ס')תהלים  

 תפלתןב את עצמו-א"ע \כז/ עידן וקישט ם, השי"ת דם בריאת העולהפי' הוא כך. כי קו

 
ל, על פסוק איפה היית ביסדי  כבר ידעת משרז"      וגו':  ה ויאמר אלדד ומידד למשנער ויגד  וירץ ה   -ותך  ת בהעל פרש   -  סוקים ער הפ ש   יט

באברי  נתלים  הצדיקים  כל  כי  פ ארץ,  ה   של ים  רטי ם  הדדים,  שתי  מבחי'  הם  ומידד,  והנה אלדד  חלב  מני אדה"ר.  בכל  לתינוק קים  ולכן   .

י"ם, ובג'  , כי הנה הנקבה נקראת אלה והענין הוא         י: מ"   ית, בבחי' ל בחי' א"ל. וזו שמא נית ב מ שזו י אלא    , אחת מהם נרמז ב' אותיות ד"ד 
נעשה  ום. ואז  הי   ם, הם בצד ימין, בסוד )תהלים נ"ב ג'( חסד א"ל כל הי מאל "ל  ת א אמצעיות שבה, יש שם אלהים באופן זה, כי שתי אותיו 

י, שהם חמשים שערי בינה.  קרא מ" ונ   א שמאלית, ידד, בסוד בינה שהי עשים מ ל, ונ ד שמא לדד. ושתי אותיות מי מאלהי"ם, הולכים בצ א 
   צע ב' הדדים, ומתפשטים לכאן ולכאן:אמ ד ב עומ , ה ה' אמצעית, שבין א"ל ובין מ"י דאלהים, והיא בחי' צינור החלב עוד יש אות  

ם  ש בה שם כי הנה הנקבה נק' אלהים כנודע וי ן משם אלהי והנה ענין הדדים בעצמן הם נמשכי   -  'פרק ג  'חלק ב  'ער הש  -  מבוא שערים 
בשמאל כי שם    "יאל ומ   חסד והנה שם אלהים שבג' אמצעיות שבה מתפרש לג' א"ל בימין בסוד    אלהים בג"ר וכן בג' אמצעיות וכן בג"ת.

שה כי אל דאלהים  אל דדי הא   ם הוא בגבורה וה' מאלהים באמצע ומאלו תלת בחינות מתפשט להי סוד בינה הנק' מ"י ולכן סוד מ"י דא 
ן באמצע ולכן הושמה אות ה' באמצע שם אלהים א"ל מכאן ומ"י  אלהים בדד שמאלי וה' דאלהים בין ב' הדדי ומ"י ד מתפשט בדד הימיני  

ב' הנביאים הנקראים אלדד ומידד שה מצ וה' בא אן  מכ  וז"ס אותם  נוק' דז"א ואלדד הוא הא'יו  עם.  כי    יונקים מב' דדי הנקבה התחתונה 
                 דאלהים ונעשה מ"י דד.  דד. ומידד הוא הדד שמאלי המצטרפת עם מ"י ת א"ל  ימין המצטרפת עם א"ל דאלהים ונעשי   הוא דד 

ר ייֹּ)כג( וַּ   בראשית פרק מז   כ אֶׁ וֹ אמֶׁ יֹּום וְּ ם הַּ כֶׁ תְּ י אֶׁ יתִּ נִּ ם ֵהן קָּ עָּ ל הָּ ם אֶׁ ת  ֵסף אֶׁ ּתֶׁ עְּ רַּ ע ּוזְּ ם זֶׁרַּ כֶׁ עֹה ֵהא לָּ רְּ פַּ ם לְּ כֶׁ תְּ מַּ דְּ מָּ אַּ ֲאדָּ  ה: ת הָּ
 הא -רלו מתה', ו -גם בתרלד  כא

 א' ושם נרשם לעיל תורה עיין  כב

י מְּ )   תהילים פרק ס   כג לִּ ד וְּ עָּ לְּ י גִּ ֶׁ ט( לִּ ש ּ י נַּ ִּ עֹוז רֹאש  ם מָּ יִּ רַּ פְּ אֶׁ ה יְּ   ה וְּ י: מְּ   הּודָּ קִּ  חֹקְּ

זכ   רד"ק  זולתר כ )ט( לי גלעד. ואחר שזכר אפרים  והם כל ישראל  יוסף  והפרטים שזכר הם לשבט  יהוד ל ישראל,  יהודה  י שבט  ה. וטעם 
יקר  כי המלך  ומחוק מחוקקי,  י(,  מט,  רגל א מחוקק, כמו )בראשית  מבין  עת,  ק  הוא בכל  מושלי  יהודה  היא, כלומר,  מיהודה  יו. והמלכות 

ידי  ה   ל והאל ואי וה  ואני מלך, לא    מיד מליכני על כל ישראל לטוב להם עשה להצילם על  שוסיהם, ואעפ"י שבאו עתה האויבים בארץ 
כ י  זה,  ואשימ עמוד  עליהם  אני  אתחזק  האל  ברצון  הבא( י  )בפסוק  שאמר  וזהו  רגלי.  מרמס  סיר    ם  פי"ז(,  מואב  )פדר"א  ובדרש  רחצי. 

אמר הקב"ה, אני נותן שכרם    יו.עד לפי שגמלו חסד אנשי יבש גלעד, עם שאול ועם בנ גל מקבץ    הוא כשעתיד הקב"ה לקבץ גליות, ראשון  
 י גלעד: , שנאמר, ל לעתיד, ראשון אני מקבץ גלעד 

 ' ותהלים קח ט כד

 ( םהמקומות ואפרי )בטעות כי בתהלים בשני  אפרים –מתרלו ם וואפרי גם בתרלד  כה

 יחודה  -בתקפא   יהודה,  –בדפו"ר  כו

ע"י אתערותא דלתתא דהיינו שהשכינה מתקשטת    וררשורת הדין שכל שפע הבא מלמעלה יתע   כי הכוונה    –  ט את עצמו קיש עידן ו   כז
ישראל שבמע  של  טובים  לפניו    ים  קא ובאה  במה  ברא  חזי  לגבך  תואומרת  מעורר ינא  ו ועי"ז  שפע,  לה  להשפיע  אותו  היו  כיון ת    שלא 

 .את העולם ראל שיהיו לאחר שיברא  שול במעשים של שי ביכ ישראל ולא מעשים טובים הקב"ה קישט את השכינה כ 



 מוהר"ן                            תורה צז                                  ליקוטי                1צו: 

כביכול ,  דהיינו שקודם בריאת העולםשצפה שיהיו צדיקים,    דהיינו  ובמעשים טובים של צדיקים,
במ כבודוחעלה  את  ויגלו  אותו  שימליכו  צדיקים  יהיו  שבו  עולם  לברא  הקב"ה  של  אע"פ  בשלימות  שבתו   ,

ם  ות בעולממשלה לבטל גזר  םויתן לה  ,בעולם הבא  שהוא יהיה בו נעלם, ועי"ז יטיב להם בשכר המגיע להם
ם קדושאע"פ ששורת הדין שאין שפע בא מלמעלה עד שי   "עולם חסד יבנה"(  ג'ם פט  תהלי )כתוב  ש  וזהוהזה.  

  , אבל בתחילת הבריאה עדיין לא היה מי שיכין כלי   \א,/ פעשקבל הכנת כלי לדהיינו ה  ,אתערותא דלתתא  לו
כשיברא קים  לו הצדי שיעלו    המעשים טוביםי שהעלה במחשבתו  "ע  בחסד לבד  הקב"ה את העולם  לכן ברא

  הם לא אין ללפניו כאילו  שיתפללו  שע"י מעשים טובים שלהם    דהיינו צדיקים כאלה  \ג/[ב]ת העולם  א
ועי"ז לממשלה דהיינו   \דת הרוממות/ יראוווה  ניבואו לעעי"ז  ו  ,וידחו כל מחשבה זרה  ,יחוס ולא מעשים טובים

בתפילת ש  דהיינו   ,הןימשלו  ב ע"י  הקב"ה  את  שהקב"שלימות  ימליכו  שמי  בהם  יתקיים  בו אזי  מושל  ה 

מרצונו עליואזי    ,בשלימות  ממשלה  לו  נותן  צדיק.  ,\ו/ הקב"ה  בי  מושל  מי  שירצו, ויפעלו כל מה    בבחי' 

 
שלשה טפחים והא  תהום יוצא לקראתו  אין לך טפח מלמעלה שאין  מר  ן בן אלעזר או תניא רבי שמעו :  דף כה ית  עיין תענ   א בטבע הו   וכן   א

 .ן בשאינה עבודה כא   ודה תניא טפחיים לא קשיא כאן בעב

מבואר  זה  לא    יסוד  בתורה  מוהרנ"תיותר  לשון  בתחילת  שם  ַעל   -ראה  ִהיא  ָהאֹוִתיֹּות  ל  ֶׁ ש  ְוִהְצָטְרפּוָתן  ים  י  ְיד    ִזּוּוָגן  ֲעש ִ ּנַ ֶׁ ש  ֻקּדֹות,  ַהּנְ
ִחינֹות ּבְ ם  ה  ֶׁ ש  ֹות.  ָפש  ַהּנְ ין  ִנְתַהּוִ ָיָדם  ַעל  ֶׁ ש  ּתֹוְקקּות,  ְ ְוַהִהש  ּסּוִפין  ַהּכִ ִזּוּוג.    מ  ה  ַנֲעש ֶׁ ּסּוִפין  ַהּכִ י  ְיד  ַעל  י  ּכִ עַ ְנֻקּדֹות.  י  ל  ּכִ אֶׁ ִנְכָסף  הּוא  ֶׁ ש ּ ַמה  י  ְיד  ל 

  . ש  פֶׁ נֶׁ ה  ַנֲעש ֶׁ ָבר,  י  -ְוַעל ַהּדָ .ְיד  ש  פֶׁ נֶׁ ן  ּכ  ם  ּגַ ה  ִנְתַהּוֶׁ ּוִמזֶּׁה  ָליו.  ף א  ְוכֹוס  ָבר  ַהּדָ ר  ָבר, חֹוז  ַלּדָ ִנְכָסף  הּוא  ֶׁ ִמ   ַמה ש ּ ֹות  ָפש  ,  ְוַהּנְ ִגין,  ּוְ ִאים  -ְוַאַחר ְזּדַ ּבָ ְך  ּכָ
ָד  ְול  ִעּבּור  ךְ ה.  ִלְבִחינֹות  )לֶׁ דֹוש   ַהּקָ זַּהר  ּבַ תּוב  ַהּכָ ִעְנַין  הּו  פ" -ְוזֶׁ ף  ּדַ ֲאבוּ ְלָך  ְות  נּוְקָבא,  ְנַפש   ד  ָעב  נּוְקָבא  ּדְ ּה  ֲאבּות  'ּת   : ּה  ה:(  ְנַפש   ת  ד  ָעב  ְדַכר  ּדִ

הּוא ִנְכסָ  ֶׁ י ַמה ש ּ ַכר'. ּכִ נּוְקָבא, ְוהּוא ָעב  ּדְ ּה ּדְ ֲאבּות  ִחינֹות ּת  ִחינוֹ ף הּוא ּבְ ָליו, הּוא ּבְ ר ְוִנְכָסף א  ָבר חֹוז  ַהּדָ ֶׁ ְדַכר,  ד ְנַפש  נּוְקָבא. ּוַמה ש ּ ּה ּדִ ֲאבּות  ת ּת 
ַכר. ְוַאַחר  ד ְנַפש  ּדְ ִאים -ְוָעב  ְך ּבָ זּהַ   ּכָ תּוב ּבַ ּכָ ֶׁ מֹו ש  ָדה, ּכְ ם:   ִלְבִחינֹות ִעּבּור ְול  ָ  ר ש 

הלכות לקו ועיין   ג'    טי  אות  ג  הלכה  ּתֹוק     -נחלות  ְ ּוְלִהש  ִלְכסֹף  ה  ִחּלָ ּתְ ר  ִיְתעֹור  הּוא  ֶׁ ש  ִלְראֹות  ָחד  אֶׁ ל  ּכָ ה  ְוָצִריְך  ְהיֶׁ יִּ ֶׁ ש  ַרְך  ִיְתּבָ ָליו  א  ק 
ִנְמ  ַוֲאַזי  א  ּלָ ְלע  ּדִ ָערּוָתא  ִאּתְ ם  קֹדֶׁ א  ְלַתּתָ ּדִ ָערּוָתא  גָּ ִאּתְ ד  סֶׁ חֶׁ ָעָליו  ְך  ָ ָזָכר,    דֹול ש  ת  דֶׁ יֹולֶׁ ה  ִחּלָ ּתְ ַמְזַרַעת  ה  ָ ִאש ּ ְבִחיַנת  ּבִ ְדכּוָרא  ּדִ ִסְטָרא  הּוא  ֶׁ ש 

ִנכְ  ל  ָרא  ִיֹשְ ת  סֶׁ נֶׁ ּכְ ֶׁ ש  ּכְ ַהְינּו  יהֶׁ ּדְ ֲעל  יַע  ּפִ ְ ּוַמש  ם  יהֶׁ ֲאל  ִנְכָסף  ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ֲאַזי  ֹות  ְנָפש  ּמֹוִליִדין  ֶׁ ש  ַעד  ָליו  דֹוָלה א  ּגְ ּוָקה  ְתש  ּבִ דֹול  ם אוֹ ָסִפין  ַהּגָ ד  סֶׁ ַהחֶׁ ר 
ַעְצמֹו ַלה' ִיְתבָּ  ר מ  ין ָהָאָדם ִמְתעֹור  א  ֶׁ ש  י ּכְ דּוַע. ּכִ יָּ ְדכּוָרא ּכַ ִחיַנת ִסְטָרא ּדִ הּוא ּבְ ֶׁ ק  ש  ּתֹוק  ְ ץ ּוִמש  ַרְך ָחפ  י הּוא ִיְתּבָ ָליו, ּכִ ַרְך ִנְכָסף א  ַרְך ַוֲאַזי ה' ִיְתּבָ

ָער  ַוֲאַזי ִאּתְ ָליו  ּוב א  ש  יָּ ֶׁ ִא ּוָתא  ש  ִחיַנת  ּבְ נּוְקָבא  ּדְ ִסְטָרא  ְבִחיַנת  ּבִ ם  ַהּנֹוָלִדין ה  ֹות  ָפש  ַהּנְ ַוֲאַזי  א  ְלַתּתָ ּדִ ָערּוָתא  ִאּתְ ם  א קֹדֶׁ ּלָ ְלע  ה  ּדִ ִחּלָ ּתְ ַמְזִריַע  יש  
ִחלַּ  ְך ִמּתְ ָ נּוְקָבא ִנְמש  ִחיַנת ִסְטָרא ּדְ הּוא ּבְ ֶׁ ין ש  ת ַהּדִ ר ִמּדַ י ִעּקַ ת. ּכִ ת ּבַ דֶׁ ַעת  ת ַהּדִ יֹולֶׁ ְ ש  ה ּבִ ְתִחּלָ ָהָיה ּבִ ֶׁ י ש  ר ָהָיה ַעל ְיד  ִעּקָ ֶׁ ִריַאת ָהעֹוָלם ש  ל ּבְ ֶׁ ין ש 

לָּ  ְלע  ָערּוָתא ּדִ ִריַאת ָהעֹוָלם ִאּתְ ָתִבים.ּבְ ּכְ דּוַע ּומּוָבן ּבַ יָּ א ּכַ ְלַתּתָ ָערּוָתא ּדִ לֹא ִאּתְ  א ּבְ
 פ"ב  עמק המלך שער אוב  .ע"ח שער הכללים ספ"ב סידור התיקון   ב
אלא  ם חסד יבנה' ]תהילים פ"ט ג'[, כי אין עליה  חסד, שנאמר, 'אמרתי עול היתה בתורת    והעליה הזאת  -פרק ב    -שער א    -  עמק המלך   ג

השירים וזה לשונו, 'כמא  קים, אתערותא דתתאי צדיקים שבעולם התחתון. וכן הוא בזוהר שיר  בין, התעוררות מעשה הצדי נוק   סוד מיין
לאתערא אבא    תערותא ממלכא ומטרוניתא כן אצטריך א   מתתא לעילא,   ניתא רו ומט כא  מתתא לעילא לאתערא מל   דאצטריך אתערותא 

ל ידי מעשה הטוב של התחתונים, כנודע, המעורר איזה שפע טוב להריק עלינו ברכה,  אם ע נוקבין, כי    ואמא'. כי אי אפשר להעלות מיין 
'חזי במאי ברא וג העליון, שהשכינה או מסוד הזו ]זוה   מרת  וכך שקיד   א'[, י"ג    ר ויקרא אתינא לקמך'  וכך מעשיו, לפיכך    ת לימודו, כךכך 

הת  שורת להעולם  ידו  על  וברכה  שפע  שתתן  הוא  ה הדין  נמצא  העליון,  עליי חתון,  חוק  יתבטל  שלא  ולפי  חסד.  בתורת  היתה  הזאת  ה 
  א דתתאי. לכן ים אתערות ה הצדיק ון, אלא בזכות מעשעליה או זווג עלי   אה חדשה, הנעשה על ידיגזירת המלך שלא יהיה עלייה או ברי 

מחשבתו שחשב בצדיקים    ק לויעבר, והספי   העתידים להבראות, להיותו ]מחשבתו[ חוק ולא   , שמעשה טוב של הצדיקים חשב במחשבתו 
מיניה וביה. ולא    את האור הזה אליו   ן הכח אל הפועל, והעלהעם קודש, ובמעשיהם, אשר הם עתידים להבראות, ובזה הוציא מחשבתו מ 

לבדה העלייה   בתורת    הזאת  כמה היתה  אלא  א   חסד,  עד  כך  אחר  היו  לעבעליות  אין  'ואדם  שנאמר,  הראשון,  אדם  בריאת  את  חר  וד 
]ש]בר   האדמה'  הזוהר,  שאומר  כמו  התחתונים,  מעשה  עלייתה את  לתקון  הצריכה  השכינה,  שהיא  ה'[  ב'  'לעבדה  אשית  ב'[  קס"ה  מות 

מח ולא יהיה מטר,  ' ]כדלעיל[, ולמה לא יצ שדה טרם יצמח, 'וכל שיח ה ם זה נאמר פי שקוד במצות לא תעשה'. ל מצות עשה, ולשמרה  ב 
ות מיין נוקבין לשכינה, הנקראת אדמה, אשר חשבונו חמשים, שמקבלת חמשים שערי  על לה   ' בוד את האדמה ותירץ הכתוב 'ואדם אין לע 

מאי  העלייהבינה  דהיינו  העליות  כל  נמצא  עילאה.  לעול   מא  מקום  שפינה  וכן  הראשונה  השניתמות,  א   העלייה  >ב  חצי  שנתעלה   >
מותו שהיה בתוך הטהירו, וכן העלייה  ס"ג מאור עצ   היו"ד של שם   ורי חצי מלבוש העליון, וכן כל העליות שהעלה המלבוש התחתון אח 

שחשב  , מחשבתו  לעליות[ חסד. והספיק להם ] ו, כולם היו תורת  חציו בחצי  אריך שנתקפל לים, שהעלה  של ז' אורות פנימיות של שברי כ 
יהיה ל בהצדיקי  ויסגלו מעשי ם איך  נ ו עם קדוש,  ולימוד התורה, אשר הכל  ח עצמו  ותכף היה משמ ברא בשבילם.  ם טובים, של המצות 

   כביכול, בעם קדוש כזה, שיהיה לו אחר כך.

אשון של ז"א. הנה כאשר עלו ג' תחתונות  ענין עיבור הר   ונבאר דרך פרט,   -מוד ב  דף מ ע   -שער ההקדמות  )כתבי האריז"ל( ב   כמבואר
ז  בחי'  עלו  ואז  כנודע,  דאריך  לחג"ת  מלבישים  או"א  והנה  שבו,  בחג"ת  ונכללו  דאריך,  סבת  נה"י  היה  וזה  שנבאר,  כמו  שם,  להתקן  ו"ן 

חצי העליון דת"  תוך  נכלל  בהיותו  היסוד דאריך  הנה אז  כי  הוציא אור והבלת דארי תקונם,  כנז',  ואותו ההבל   ך  היסוד,  לב',    מפי  נחלק 
שני  מתעוררים  אלו,  מוחין  להם  שניתנו  ואחר  לאימא.  מוחין  נעשה  השמאלי,  וחציו  לאבא.  מוחין  נעשה  הימני  יחד,  חציו  להזדווג  הם 

עדיין, כנז"ל מהות  כי אין מי שיעלה אותם    וקבין, כנודע כי אין זווג, אלא לסבת המוחין. ואמנם עדיין הזווג הזה לא היה בו העלאה מיין נ 
וזה ג"כ סוד, מה שאמרו המיי  יבנה.  ונדבה, כמו שאמר הכתוב, אמרתי עולם חסד  נוקבין בתחלת הדרוש הזה. אמנם היה בתורת חסד    ן 

 : )עיין זוהר ח"ע דף פו:(  בס"ה במקומות רבים, ברמזם כד סליק ברעותא למברי עלמא וכו' 

 .ר התיקון סוף פ"ב סידו   -ר הכללים שע   -  ם עץ חיי ב הובא גם  
 יראת הרוממות היא גדולה מענווה.שיראת העונש היא לפני ענווה ורק    פרק כד   ריםיש  כמבואר במסילת   ד
 בתפילתם   -מתרצו  ה

ז   עיין  ו ריט  סוף  ב   הכעין  לֹ    -תורה  ַוֲאִני  ִרים  ִמְסּתָ ּבְ ִאיש   ר  ת  ִיּסָ "ִאם  כ"ג(:  )ִיְרְמָיה  סּוק  ּפָ ַעל  ָאַמר  ֶׁ ש  מֹו,  ְ ש  ּבִ י  ַמְעּתִ ָ ָאָדם  ש  ֶׁ ש  ּכְ י  ּכִ ּנּו",  ְראֶׁ אֶׁ א 
ת ַעצְ  ן ַמְקִטין אֶׁ ם ּכ  ַרְך ּגַ ם ִיְתּבָ ת ַעְצמֹו, ָאז ַהש ּ  ָהָאָדם ִמ ַמְקִטין אֶׁ ֶׁ ש  ה ּוִמְתגַּ מֹו, ֲאָבל ּכְ אֶׁ הּו:  ְתּגָ ֲאָותֹו ְוָגְדלֹו, ְוזֶׁ ה ּגַ ן ַמְראֶׁ ם ּכ  ַרְך ּגַ ם ִיְתּבָ ל, ֲאַזי ַהש ּ  ּד 



 מוהר"ן                            תורה צז                                  ליקוטי                2צו: 

דרך  -ע"ד המלךעל  דוד  שאמר  האחרונה  מה  דיבר    , בנבואתו  ישראללי  באדם    ,צור  מושל  מושל  צדיק 
ביראת שממליך אותי  מי  אמר לדוד  דרשו שהקב"ה    \ט/ [ח]  וחז"ל בגמרא  \ז/ שמואל ב כג()  יראת אלקים 

ד'וכחז"ל  .  שיהיה מושל בי   \י/אני ממליך אותושאהיה מושל בו בשלימות אזי  עד  שמים   ב'  עשה    \יא/באבות 
 .כרצונוכדי שיעשה רצונך רצונך רצונו כ

בתפילתו זו למשול  לבוא למדריגה  יכול  מישראל  מניעות, \יב/וכל אחד  . אלא שיש שני 
, שהוא מיוחס גדול, או ווהוגא  ל בגדלותינו שעומד להתפלילה, היהתפ  ת היא קודםהאח

ויגע בעבודת הבורא, כ  מחמת שהוא עמל  וחושב שעל  ומצוות  ותפלה  לו שתתקבל  בתורה  מגיע  ן 

מחמת זה אי אפשר שיהי' ממשלה לתפילתו. רק צריך לשכוח כל זאת,   באמת להפךו  תפלתו,
 הם,לסמוך עלי   ,לו יחוס  ואין   בעולםוהוא יחיד    ,ם ים טובי בלא מעש  ראויהי' נדמה לו כאלו היום נב

שתניק לאמו בבטחון גמור  כמו תינוק בזרועות אמו שעיניו נשואות רק  .  רק הכנעה וביטול ובקשת רחמים  אלא
   אותו בחסד גמור.

יוסף צדיק  רמוזהו   וב  תזה שכ  -לשון נשיון ושכחה. וז"שא  הו,  מנשה י'  חבכי    הבכור,  בנו  בשםז 

וס. ח, זה היבית אבי כי נשני אלקים את כל \יג/)בראשית מא( שה לזכורקרא לבנו מנ  בנושמשה ר
אחרי שעמד בכל ו  דייקא,  בן יעקב אבינויק  ינו שיוסף הצדי דה  , שעמל בעבודת הבורא ואת כל עמלי

ך  לממשנה לשה  וכבר נע זכותו מגן עלינו לעולם, ,מגיל שבע עשרה עד שלשיםראים שעברו עליו הנוהנסיונות 
לו בנכשוכל מצרים   לו    ,ן ולד  ועוצריך לשכלה'  זכיר לעצמו שבתפלה  הלמנשה  קרא  יחוסו  מלו אלא ח את 

 :   א במעשים באנו לפניך, כדלים וכרשים דפקנו דלתיךסד וללא בח (בתחילת הסליחות)ל חז" כלשון 
ודבווהמניעה השנית היא בתוך התפילה. כי מחמת עוונות הראשונים   ון גכ  רים רעיםעבירות 

טינוף  עבירה  תבמחשב   ד במזיד או שהרהר במזי  ניבולאו    לשה"ר זרות או  לו מחשבות  נופלים   ,
כיון שאינו ראוי    ,לנסותו, או שבאים  דבור קדושמחשבה וב להתתקן ע"י שידחה אותן  כי הן באות    בתפילתו

 
ִמ  ר ִאיש  ּבְ ת  יר וּ "ִאם ִיּסָ ְסּתִ ּמַ ֶׁ ַהְינּו ש  ִרים, ּדְ ִמְסּתָ ת ַעְצמֹו ּבְ יר אֶׁ ָהָאָדם ַמְקִטין ּוַמְסּתִ ֶׁ ש  ּכְ ֶׁ ִרים", ש  ת עַ ְסּתָ ֲעָנָוה וְ ַמֲעִלים ּוַמְקִטין אֶׁ ְפלּות, ֲאַזי  ְצמֹו ּבַ ִ ש 

ה  ֶׁ ְבִחיַנת לֹא. ש  ָליו ּבִ ה ַעְצִמי א  ן ַמְראֶׁ ם ּכ  ֲאִני ּגַ ֶׁ ּנּו", ש  ְראֶׁ "ל:ַוֲאִני לֹא אֶׁ ְפלּות, ְוַכּנַ ִ ִחיַנת ֲעָנָוה ְוש  ס ּבְ פֶׁ ִחיַנת ַאִין ָואֶׁ  ּוא ּבְ
ְנאֻ   פרק כג שמואל ב    ז ָהַאֲחרִֹנים  ָדִוד  י  ְבר  ּדִ ה  ּלֶׁ ְוא  ַ )א(  ִיש  ן  ּבֶׁ ִוד  ּדָ י  ם  ֱאלֹה  יַח  ִ ְמש  ָעל  ֻהַקם  ר  בֶׁ ַהּגֶׁ ּוְנֻאם  ל: י  ָרא  ִיש ְ ְזִמרֹות  ּוְנִעים  ַח  רוּ   )ב(  ַיֲעקֹב 

י וּ ְיהָֹוה ּדִ  ר ּבִ ֹוִני:ּבֶׁ תֹו ַעל ְלש  ל לִ )ג( ָאַמר ֱאלֹה    ִמּלָ ָרא  ל ִיְרַא ִיש ְ   ר צּורי ִדּבֶׁ י ִיש ְ יק מֹוש   ָאָדם ַצּדִ ל ּבָ ל מֹוש    ת ֱאלִֹהים: ָרא 

דם  )יחזקאל לד לא(: א אהיה מושל באדם, בישראל שנקראו אדם, שנאמר  אלי דבר וצוה צור ישראל, ש   -( לי דבר צור ישראל  )ג   פרש"י
)יבמות סא   ורב אתם  וירא אלהים.  )מועד קט א(, ואהיה צדיק מושל  דוד: אלהי ישראל לי דבר,    בלשון אחר: אמר   ופירשוה   ן טז ב( ותינו 

ו  לה. אבל לפי ישוב המקראות, הראשון הוא פשוט י, ומי מושל בי, צדיק, שאני גוזר גזירה והוא מבט ישראל, מושל באדם אנ   אלי דבר צור
 של מקרא: 

 טן טז: עד ק * מו ח

מאי קאמר א''ר    ".של באדם צדיק מושל יראת אלהים ישראל מו שראל לי דבר צור  להי י אמר א " ג{  -}שמואל ב כג   -  מועד קטן דף טז:  ט
 .שאני גוזר גזרה ומבטלה   , ק די צ   ?מי מושל בי   , אני מושל באדם   , לי דבר צור ישראל   , ''ק אמר אלהי ישראל אבהו ה

ג'  י זה בתורה  כעין  אזי    ראה  בשלימות  הקב"ה  את  שממליך  שם שע"י  לשונו  זה  התחתונים,  על  בממשלה  ִחיַנת    -זוכה  ּבְ ן  ַתּק  יְּ ֶׁ ש  ּכְ ַוֲאַזי 
 ֹ ּלֹו, ְויּוַכל ִלְמש  ֶׁ ה ְויּוַכל ְלָהִמית ָלזֶׁה ּוְלַהֲחיֹות ָלזֶׁה, ַמְלכּות ש  ְרצֶׁ יִּ ֶׁ ָכל ַמה ש ּ ל ָהָאָדם לְ   ל ּבְ ת ּכָ ן אֶׁ י ּדָ ֱהו  ב. ָלזֶׁה ָאַמר: 'וֶׁ ַכף ְזכּות'.  ְוִנְמָצא עֹוָלם ָחר 

ן הָ  ֻחְרּבַ ץ ּבְ רּוְך הּוא ָחפ  דֹוש  ּבָ ין ַהּקָ י א  ל ָאָדם ְלַכף ְזכּות, ּכִ ת ּכָ ִריְך ָלדּון אֶׁ ּצָ ֶׁ ת ְיָצָרּה" ש  בֶׁ ֶׁ ָרָאּה, ָלש  י לֹא ְלֹתהּו ּבְ  .עֹוָלם, "ּכִ
ה ְרצוֹ (  רבי יהודה הנשיאל בנו של  רבן גמליא)הּוא    -  בות ב' ד'א   יא ר, ֲעש   ָך, כְּ ָהָיה אֹומ  ְרצֹונֶׁ יַּ נֹו ּכִ ֶׁ י ש  ל ְרצֹוְנָך ִמּפְ ד  ּט  ּבַ ְרצֹונֹו.  ה ְרצֹוְנָך ּכִ י ְרצֹונֹו, כְּ ֲעש ֶׁ י  נ  ד 

ל  ַבּט  יְּ ֶׁ ִרים    ש  י ְרצ ְרצֹון ֲאח  נ  ָך.ִמּפְ  ֹונֶׁ

ם בכל יכלתך  מו שאתה עושה רצון עצמך, שאפילו היו לך מונעים תמנע ו כ צונמשנה כך, עשה ר והנראה לי שפירוש ה   -  פירוש היעב"ץ 
להשיג  כ   כדי  כ חפצך,  רצונך  האל  ויעשה  המונעים,  יטרידוך  ולא  יוצרך  רצון  לעשות  עוז  בכל  תשתדל  יהיך  שאפילו  מונעים  רצונו,  ו 
ב בין מצ גדולים  בין מכוכבי שמיך, לא יעכבו לעשות  בקשתך  ויהיו כא ד הרכבתך  י מצותך, כמו שאין מונע מעכב לאשר  אנשפס  רצונך 

 ל דברי דברי המפרשים: ירצה השי"ת. ובכל 
והגמרא   רבנו  גם משה   יב ליראה,  אם  כי  מעמך  שואל  ה'  מה  לישראל  לג  אמר  מתלת  :()ברכות  יראה  אטו  עליו  היא  תמהה  זוטרתא  א 

בלא מחשבה    יותיו ויחוסו וב' שיתפלל ל על זכו ' שלא יסמוך כל ם א נאי ך לזה שני תמבאר שצרי   ך ש מ בה אבל  משה.     לגבי  ומתרצת אין  
אדם להשתדל כל חייו לזכות לזה ועיין    ריך , צ אבל להתפלל בלא מחשבה זרה   , לזה   א לבו כל אחד    א להתפלל כדל ורש יכול זרה. ובשלמ 
ש  ל ּמַ ְוהַ תורה קיב   י  ִבין  ַהּמ  יל  ּכִ ְזּכֶׁ ֹשְ יִּ ֶׁ ש  ָיָמיו,  ל  ּכָ ל  ּל  ְלִהְתּפַ ָחד כָּ ֹו  ַעם אֶׁ ּפַ יו,ה  ַחיָּ י  ְימ  בּ ְלַדּב    ל  ּדִ תר  ל ֱאמֶׁ ֶׁ ָחד ש  ָראוּ   ּור אֶׁ ּכָ י ה'  אין  אעפ"כ    .י ִלְפנ 

להלחם לה  שיזכה  כמה  וכל  זרו במחשב   תייאש  לקמ ות  כאן  כמבואר  לזכויות  ונהפכות  אותן  מתקן  כך  בלא    , ן ת  להתפלל  שא"א  דהיינו 
זוכה  וכל כמה שוב להתתקן.  קן את כולן הן יבואו שוב וש שלא ית ן העברות שלו ועד  באו והוא סילק אותן כי ה בות זרות רק אחרי שמחש
 וחו לתקן.ביא את כולן בבת אחת אלא רק כפי כ רחם ולא מ והקב"ה מ   זרות כך גם זוכה יותר שתתקבל.ממחשבות  ה יותר נקיה  לתפל 

ְקָר   ראשית פרק מא ב   יג ת)נא( ַויִּ ף אֶׁ ה כִּ   א יֹוס  ֶׁ כֹור ְמַנש ּ ם ַהּבְ ִני ֱאלֹש   ַ ל ֲעמָ י ַנש ּ ת ּכָ י ִהים אֶׁ ל ּב  ת ּכָ ִני קָ )נב( וְ   ת ָאִבי:ִלי ְוא  ם ַהש ּ  ת ש   פְ א  ָרִים  ָרא אֶׁ
רֶׁ כִּ  אֶׁ  ץ ָעְנִיי: י ִהְפַרִני ֱאלִֹהים ּבְ

ז"   )נא( כי נשני אלהים את כל עמלי  רבנו בחיי בי נשא כלומר בית השכחה, על שם  ואת כל בית אבי. מזה קורין  ל בית אביה של אשה 
 , וכן האשה בבעלה: שית ב, כד( על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו הכתוב )ברא 



 מוהר"ן                            תורה צז                                  ליקוטי                3צו: 

כן -ג"כ  רותבות זהמחש-, ומחמת המ"ז\יד/להתפלל בכוונה כי   ילתול בתפלמשו  אי אפשר-א"א  גם 

 .  ולבו רחק ומחשבתו זרה בשפתיורק י לא תתקבל בקשתו כשמבקש וודאב
כי הכלל שא"א    צריך לשבר המחשבות זרות ע"י מחשבות קדושות של התפילה,  כן   על-ע"כ

ביחד מחשבות  שתי  קדוש  \טו/לחשוב  מחשבה  לחשוב  הזרה, וכשמתגבר  המחשבה  נדחית  ממילא   ועי"ז  ה 
עביזרות    שבותהמח-מ"זה  דהיינו  הזדונות להתתקן שהן  באות  ועתה  שעשה  בזדון  לו   ,רות  נעשין 
, בה קדושהדוחה אותה ע"י מחשמתגבר ווהוא  העבירה ומתלבשת במחשבה זרה,  כי ע"י שבאה    \  .\טז/כזכיות

וחוזר השפע טרג נהפך למליץ,  קשנהפך הצרוף הרע לצרוף טוב והמ  \יז/ויינהד  ,הוא ממית אותה ונהפכת לזכות

 
ז'    ל'  תורה   יןי ע  יד ְלבּ ...אות  ַהּבִ ְוָכל  ַעת  ַהּדַ ָהִעְרּבּוב  ל  ּכָ י  ֶׁ ּכִ ש  טּוִתים  ְ ַהש ּ ְוָכל  הַ ּוִלים  ִלְפָעִמים,  ָלנּו  ש   ְלּבּוִלים  כֹּ יּ  ַהּבִ ל  ּכָ י  ּכִ נּו.  ת  ְתִפּלָ ּבִ ְך  ָ ִנְמש  ל 
ִלְפעָ וְ  ָהָאָדם  ב  חֹוש   ֶׁ ש  בֹות  ָ ֲחש  ַהּמַ ְוָכל  ִאים  כּו'  ּבָ ַהּכֹל  ּדַ ִמים,  עַ ּת ְע ַעל  ְ ש  ּבִ לָ ֹו  א  ָמע  ְ ִנש  ְוַהּכֹל  ְיָקא,  ּדַ ה  ִפּלָ ַהּתְ ֶׁ ת  ש  ָעה  ָ ש  ּבְ ְיָקא,  ּדַ ָאז  ד  יו  עֹומ 

בְ  ּבִ ל.  ּל  ִמיעַ ְלִהְתּפַ ְ ַיש  ה',  בּורֹות  ּגְ ל  ְיַמּל  "ִמי  ק"ו(:  ם  ָ )ש  ד   ִחיַנת  )ִאיֹּוב  ֹון  ְלש  תֹו'  ִהּלָ 'ּתְ תֹו".  ִהּלָ ּתְ ל  יָ ּכָ "ּוְבַמְלָאָכיו  ים  (:  ַהְינ ה  ּתָ ֹשִ ִעְרּבּוב  ָלה",  ּו 
ִמיִע  ְ ַמש  ָאז  ֶׁ ש  ָ ּוִבְלּבּוִלים,  ש  ּבְ ְיָקא  ּדַ ַעְצָמן  ת  אֶׁ ל ין  ּל  ְלִהְתּפַ ד  עֹומ  ֶׁ ש  א   ָעה  ִחינֹות:  ּבְ י  ּת  ְ ש  ּבִ ְוהּוא  ה'.  בּורֹות  ּגְ ל  ֲחַמת  ּוְלַמּל  מ  ן  ּק  ְלִהְתּתַ ִאים  ּבָ ֶׁ ש  ֹו 

ּמִ  ֶׁ רֹוִאים ש  ֶׁ נָ ש  ַכּוָ ּבְ ל  ּל  ָר ְתּפַ ן  וּ א ה ּכָ ַהזְּ י, ַעל ּכ  ו הּוא  ָ י ַעְכש  ן. ּכִ ּק  ִאים ְלִהְתּתַ כֹוִלין ְלִהְתּתַ ּבָ יְּ ֶׁ ם ִניצוֹ ַמן ש  הֶׁ ּבָ ש   י י  ן, ּכִ ּקּון.  ּק  ּתִ ִריִכין  ּצְ ֶׁ ים ש  ִ צֹות ְקדֹוש 
ְבִחיָנה ַא  ּבִ ּוָבִא אֹו  ל,  ּל  ְלִהְתּפַ ָראּוי  ינֹו  א  ֶׁ ֲחַמת ש  ת, מ  רֶׁ ל אֹותוֹ חֶׁ ְלַבְלּב  עַ תֹו. ַעל כָּ לָּ פִ ִמּתְ   ין  ְ ש  ּבִ ְך,  ּכָ ין  ּוב  ְך  ּכָ ין  ּב  ִנים  ּפָ ִאי ל  ּבָ ְיָקא  ּדַ ה  ִפּלָ ַהּתְ ל  ת  ּכָ ן 

הַ  ְוָכל  וּ ָהִעְרּבּוִבים  ָאז,  ְצלֹו  ָמִעין אֶׁ ְ ְוִנש  ָהָאָדם,  ל  ֶׁ ש  ְלּבּוִלים  ְוָהִעְרּבוּ ּבִ ְלּבּוִלים  ַהּבִ ִנְקָרִאין  זֶׁה  ִביל  ְ נַּ ִבש  ּכַ ה  ִהּלָ ּתְ מ  ִבים  ן בָּ מַ חֲ "ל,  ה  ֶׁ ש  ְיָקא  ת  ּדַ ִאים 
ִהלָּ  ה ְוַהּתְ ִפּלָ ת ַהּתְ ע  "ל:ּבְ ּנַ  ה ּכַ

התפלה נקראת  . ועיין תורה ב' שבאים בשעת התפלה להתתקן וונותיו בכבודו ית'  מבואר שכל פגמי הכבוד שפגם בע   ובתורה עא תנינא 
   ל.-א כבוד  

בָ   -  תורה נ' תנינא   טו ָ ֲחש  ַיד הָ ַהּמַ ּבְ ְרצֹונֹו  ּטֹוָתּה ָאָדם ְלהַ ה  ּכִ ָמקוֹ   ּבְ ְוַכְמבָֹאר  ה,  הּוא רֹוצֶׁ ֶׁ ר, ְלָמקֹום ש  ִאי אֶׁ   )תורה רלג(   ם ַאח  ֶׁ ֶׁ ש  ר ש  ָ ְהיוּ ְפש  י    יִּ נ  ְ ש 
בֹות בְּ ַמחֲ  ָ ִלְפָעִמים הש  ַוֲאִפּלּו ִאם  ָלל,  ּכְ כֶׁ ַיַחד  ְדָבִרי ת מַ ֹולֶׁ ּבִ ת  טֶׁ ֹוטֶׁ ּוְמש  ּופֹוַרַחת  ְבּתֹו  ַ ְוָזִרים,  ֲחש  ִרים  ָהָאָדם לַ הּוא בְּ ם ֲאח  ַעל  ַיד  ּבְ ּוְלַהּטֹוָתּה  ֲחזֹר 

ַהּדֶׁ  ל  ְרָחּה אֶׁ ֹב מַ ּכָ ר, ַלֲחש  ָ ש  ַהיָּ ְך  ָראּוי. ְוהוּ רֶׁ ֶׁ ש   ה ש ּ מֹו סּוס א ַמּמָ ְך ַא   ּכְ רֶׁ ְך ְוָסר ְלדֶׁ רֶׁ ַהּדֶׁ ה ִמן  ּפֹונֶׁ ֶׁ ר, ש  ּת   ח  ֶׁ א, ּוַמחֲ ש  ְוַכיֹּוצ  ַאְפָסר  ּבְ ִזיִרין  ֹוְפִסין אֹותֹו 
ַעל  ְרחוֹ   אֹותֹו ּבְ ךְ ּכָ רֶׁ ל ַהּדֶׁ ש   אֶׁ ָבה ַמּמָ ָ ַמֲחש  ן ּבְ מֹו כ  ר, ּכְ ָ ש  כֹוִלין ְלָתְפָסּה בְּ  ַהיָּ יְּ ֶׁ ְרָחּה ְלהָ , ש  יָבּה אֶׁ ַעל ּכָ ִ ךְ ש  רֶׁ   ָהָראּוי:ל ַהּדֶׁ

ִרים עַ   -תורה רלג   ּבְ ְתּגַ ּמִ ֶׁ ש  בֹות  ּכְ ָ ְוִהְרהּוִרים, ְוהּוא  ל ָהָאָדם ַמֲחש  ּב  ָרעֹות  ם ּוְמַנּצ  ר ֲעל  ִמְתַחזּ ק ּוִמְתּגַ ש  לְ יהֶׁ ּתַ ַח אֹוָתם, י  רּוְך הּוא  ּבָ דֹוש   ֲענּוג  ַהּקָ
ִמזֶּׁה. ְוהוּ  דֹול  י ַהש ּ  ּגָ ינ  ע  ּבְ ָלִכים ִלְפעָ א ָיָקר ְמֹאד  ל ַהּמְ צֶׁ ש  א  יּ  ֶׁ ל ש  ָ ָמש  ַרְך, ּכְ ה חַ ם ִיְתּבָ ּמָ יִחין ּכַ ַמּנִ ם  ַפְגָרא, ה  יֹוָמא ּדְ חוּ ִמים ּבְ ַנּצְ יְּ ֶׁ זֶׁה,    זֶׁה ִעם   יֹּות ש 

עוֹ  ם  כְּ ְוה  ּוִמְסּתַ ֲענוּ ְמִדים  ּתַ ם  ָלהֶׁ ש   ְוי  חֹון,  ִלים  ּצָ ַהּנִ ִמן  דֹול  ּגָ םג  ה  בֹות  ָ ֲחש  ַהּמַ ן  כ  מֹו  וֹ   ּכְ ְקדֹוש  בֹות  ָ ּוַמֲחש  )א(.  ַהַחיֹּות  ִחיַנת  ִמּבְ ִאים  ִחיַנת  ּבָ ּבְ ם  ה  ת 
ָר  בֹות  ָ ּוַמֲחש  ְטהֹורֹות,  חַ ַחיֹּות  ִחיַנת  ּבְ ם  ה  ּוַמנִּ יֹּות טְ עֹות  אֹות,  ָנהמ  ַכּוָ ּבְ חוּ   יִחים  ַנּצְ יְּ ֶׁ ש  ַמְעָלה  ְלַהּקָ ִמּלְ ש   ְוי  זֶׁה,  ִעם  זֶׁה  ֲענּוג  ּתַ רּוְך הּוא  ּבָ דֹול    דֹוש   ּגָ

אֹות   ר ַעל ַהַחיֹּות ְטמ  ּב  ָהָאָדם ִמְתּגַ ֶׁ ש  ַח אֹוָתם:ּכְ ָלל          ּוְמַנּצ  ר    ַהכ ְּ ָ ְפש  ִאי אֶׁ ֶׁ ן בָּ ש  ּום ֹאפֶׁ ש  יִּ עוֹ ּבְ ֶׁ י ָלם ש  נ  ְ ַיַחד בְּ   ְהיּו ש  ּבְ בֹות  ָ ָחד. ַעל ּכ  ַמֲחש  ן  ַפַעם אֶׁ
מַ  ש   ְלָגר  ְיכֹוִלין  ַקל  ב ּבְ ש   ּבְ ַרק  ָרעֹות  בֹות  ָ ַהּמַ   ֲחש  אֹותֹו  ֹב  ַלֲחש  ּלֹא  ֶׁ ש  ַהְינּו  ּדְ ה,  ֲעֹשֶׁ ּתַ תְוַאל  ּבְ ת  רֶׁ ַאחֶׁ ָבה  ָ ַמֲחש  יזֶׁה  א  ֹב  ַלֲחש  ַרק  ָבה  ָ אֹו  ֲחש  ֹוָרה 

א ּומַ  ֲאִפלּ ֲעבֹוָדה אוֹ  ָ ּו ַמּשָֹ ְפש  י ִאי אֶׁ ן, ּכִ י מַ ּתָ נ  ְ ְהיּו ש  יִּ ֶׁ ּום  ר ש  ש  ּבְ ַיַחד  ּבְ בֹות  ָ ָמק ֲחש  ּבְ ן. ּוְכָבר ְמבָֹאר  ין ְצִריִכין  ֹאפֶׁ א  ֶׁ ִסיָמן ע"ב(: ש  ּבְ יל  ר )ְלע  ֹום ַאח 
ד  ַלֲעשֹ  ּכְ ָוָאָנה  ה  ָאנֶׁ ֹו  ַע ראש  ּוְלַנְענ  ִמְלָחָמה  ָ ֹות  ֲחש  ַהּמַ ש   ְלָגר  ָר י  ין בֹות  י א  ּכִ ַא   עֹות  ָלל,  ּכְ מֹוִעיל  זֶׁ זֶׁה  י  ְיד  ַעל  א  ַרּבָ לִ ּדְ ַרק  ר  יֹות  ִרים  ּבְ ִמְתּגַ ְבִלי  ה 

ם  יהֶׁ ֲעל  יַח  ּגִ ְ ק   ְלַהש  עֹוס  הּוא  ֶׁ ש ּ ה  ּמֶׁ ּבַ ּלֹו  ֶׁ ש  ת  אֶׁ ַלֲעֹשֹות  ַרק  ָלל,  אוֹ   ּכְ ה  ִפּלָ ּתְ אֹו  תֹוָרה  ְוִלבְ   ּבְ ן,  ּוַמּתָ א  לַ ַמּשָֹ ל  ּכ  ְלִהְסּתַ ְוַעלֲאחֹוָריִלי  ָלל  ּכְ זֶׁה    ו  י  ְיד 
יָלא ּתִ  ק: ִמּמ  ּל   ְסּתַ

 ר מוזכר שם שעניין זה כב   ב יד טזח"   הברית   ספר ועיין  
רץ שמסתמא השב מאהבה  תומ   שכר? חוטא נ   לזכויות היתכן שנמצא   הבה שזדונות נהפכיםששואל על השב מא יומא פו:    מהרש"א   עיין  טז

טובים מעשים  עניי   מוסיף  בו  ןבאותו  מהצורך  ששב  כ והם    יותר  לו  מוכ   יותכו ז נעשין  דמייתי  מרשעתו  וקרא  רשע  ובשוב  שנאמר  כן  יח 
בעלי  ו עליהם חיה יחיה ועד"ז יש לפרש במקום שחיה וגו' דמשמע משפט וצדקה שהוסיף לעשות על תשובת  ם ה ועשה משפט וצדקה עלי 

 .ובה עומדין אין צדיקים גמורים יכולין לעמוד תש
בזדון.לטוב  שעי"ז מהפך    כתוב   חסידות   בספרי   יז ע"י העברות  נהפכים למליצים.  את הצרופים הרעים שנעשו  בעץ    וממילא המקטרגים 

מהרע  "ל  נ ה חיים   נפרד  שהטוב  לק מבאר  להצטרף  הגלגולים ב ו   .דושה ויכול  שהכוונה  שער  ש  הנ"ל  השפע  הקליפות  לעניין  ע"י  לקחו 
 שה.ו ד לזכות הפירוש שהם מחזירות אותו לק   נהפךו   ,העוון 

מ   אהבת שלום  ידוע ד     -פרשת ויקרא    -נדל מקוסוב לרבי מנחם  ות לזכויות  כל הוא תשובה מאהבה, המהפכת זדונ יסוד ושורש ה דהנה 

. והיינו שצריך  תשובה מאהבה וב, וזה תלוי ב פך הצירופים לט כמבואר בספרים הקדושים, שהעיקר הוא לה ונגע לענג,    )יומא פו ע"ב(, 
וחיות כחו  כל  ולשים  ושמחה,  ותשובה  ויראה  באהבה  השי"ת  לפני  דיבורו  להוציא  שמ האדם  באותיות  ע ו  בפיו,  המבואר  וציא  דרך  ל 

ולמטה על  עולמות למעלה,  ל התיבה. ועל ידי הדיבור בשלימות יומשך שלום בכל ה ית ז א( בא אתה וכל ביתך א בספרים בפסוק )בראש
)זוהר א קמה.(, ועל כן תלוי בנין קומת המ ישראל  כי בחינת מלכות נקראת עולם הדיבור כנודע  ונבנית קומת המלכות.  לכות בהוצאת  , 

ה )ד  פירוש שמהאותיות הנקראים אבנים, כדאיתא בספר יציר   , כז ו( אבנים שלימות תבנה   וזהו פירוש הפסוק )דברים       ות: הדיבור בשלימ 
ות. ועל ידי זה יומשך שלום בכל העולמות, כי שלימות הוא מלשון שלום ומלשון שלימות. ובזה נעשה גם כן  דיבורים בשלימ   יב(, תבנה 
 בנים שלימות תבנה וד"ל: ן )זוהר ג רמג ע"ב( בשלימות. וזהו א הנקראת אב ת המלכות  בנין קומ 

נו כל כוחות הרע ויצר הרע כי נשרפו באש  ין ומבוטלין ממ אשר תיכף בטיל   ונמצאת אומר מכל זה  -בראשית פ"ב    יין באר מים חיים וע 
בכל  ומושל  ומולך  השליט  הוא  ונעשה  שופטו  טוב  היצר  הנה  ומעתה  עוד.  הרע  היצר  אותו  ישפוט  ולא  כאמור  ולבו    ההבערה  לו  אשר 

ת  אז, ומשנה כל מעשיו  ברשותו ומיחד את לבבו ומחשבתוכל  היה  והרגשותיו מכאשר  ומעשנועותיו  ודיבורו  תנועותי ו  וכל  ה'  יו  ו לשם 
וכמו שכתב שם   ולאדם אחר  ביחוד אליו באמת ובתמים בלי שום מחשבת פסול חלילה, ונמצא נשתנה לבריה אחרת  אחד, שיהיו הכל 

ן הדבר  בבכי ותחנונים ועושה צדקה כפי כוחו ומתרחק הרבה מ   פני ה' יות השב צועק תמיד ל ד'( מדרכי התשובה לה הרמב"ם ז"ל )הלכה  
בו כלו   שחטא  שמו  ממש  ומשנה  כאן.  עד  וכו'  לטובה  כולן  מעשיו  ומשנה  המעשים,  אותן  שעשה  האיש  אותו  ואיני  אחר  איש  אני  מר 

ו אוהב, כי ברצות ה' דרכי  נעשו ל אותם ואדרבה מאויב    כשלחו כלה גרש יגרש  כדברינו כי נעשה בריה אחרת כי הלך מאתו כוחות הרע
ת אש שעבר בו עבירה עתה יעשה בו מצות ה' כאשר הארכתי בבחינה זו בספרי  (, כי בגודל לב )משלי ט"ז, ז'   איש גם אויביו ישלים אתו 



 מוהר"ן                            תורה צז                                  ליקוטי                4צו: 

הס"מ   ביומאהקדושה,    לאשלקח  מאהבה  יט/[יח]  הגמרא  בתשובה  שמדובר  תשוב  ,מבארת  מיראה    האבל 
נעשים   בשעררק  הזדונות  והאריז"ל  כזכות,  ולא  עוון    \כ/ גלגוליםה  כשוגג  שרק  עבירכתב  לתיאבון    הדהיינו 

בה גג, והרנהפך רק לשו  ,להכעיסעבירה שעשה  אבל פשע דהיינו    ,זכותל  ךנהפ  ,דהיינו כשלא התגבר על יצרו
לכן חילקה תרץ שהגמרא דיברה בפשעים  )פי' על שער הגלגולים(  והבני אהרן    .\כא/גמראך ליישב דעתו עם הנשפדיו  

אבל וכיון שעל כל פשעים תכסה אהבה יש כח בתשובה מאהבה להפך אפילו פשע לזכות.  בין יראה לאהבה,  
  . ובהי תשהפך לזכות ע"שרק עוון נ,  ון כן חילק בין פשע לעומיראה למאהבה אלא  דיבר בתשובה  לא  האריז"ל  

שוב   ותאע"פ שבא  במחשבות זרותשנלחם    מי במקום אחר ש  מה שכתבעל פי  , אבל נראה  ורבנו סתם ולא פירש
ל  \כב/ושוב נכנע  נאמר    ן,הולא  היום"עליו  כל  הורגנו  עליך  בת \כג/"כי  שמדבר  כנראה  מאהבה,  וכיון   .שובה 

 
א, ה'(  עיה ס" תרצים וזו בחינת )ישם בדבר שחוטאים בו מ סידורו של שבת )שורש ו' ענף ג'( על מאמרם )עיין תנחומא בשלח כ"ד( הצדיקי 

 אך טוב.ה ממלאך הרע מל ו כזכויות ונעשועמדו זרים ורעו צאנכם, ומזה זדונות נעשה ל 
 יומא פו:   יח
תשובה    -  פו:  א יומ   יט גדולה  לקיש  ריש  כשגג אמר  לו  נעשות  יד שזדונות  }הושע  שנאמר  כ -ות  כי  אלהיך  ה'  עד  ישראל  שובה  שלת  ב{ 

יט{  -ות נעשות לו כזכיות שנאמר }יחזקאל לג ונ לקיש גדולה תשובה שזד   קרי ליה מכשול איני והאמר ריש  בעונך הא עון מזיד הוא וקא 
 .ה כאן מיראה עליהם )חיה( יחיה לא קשיא כאן מאהב שה משפט וצדקה  רשע מרשעתו וע   ובשוב 

הלך    תשובה הטוב מהרע ואז הטוב שבהן כזכיות כי הרי הם נפרדין ע"י ה גם תבין ענין הזדונות הנעשות      -ח  " פ סוף  שער מט    -  עץ חיים 
זדונות נעשו שגגות דס"ל שגם  ב שהיו מעורבים עם הרע כנ מרי א"כ הם נעשו כזכיות ממש אותה בחינת של הטו לקדושה לג  ולמ"ד  "ל 

זדונות    ת חציו טוב וחציו רע ויצא מכלל חלה מעורב טוב עם רע בקליפת נוגה שאז הם נקרא שגגו ע"י תשובה הלואי יספיק שיחזור כבת
אלא    תמימרו שתי ה את  דבריו שא"א לישב  כ"ל. וצ"ע משמע ל ע   שיפרידו לגמרי ויעשו זכיות: ת אך לא יספיק  שהם קליפות רעות גמורו 

לזכות.  נהפך    רה לתיאבוןיב דהיינו ע ועוון    ,שגגה להכעיס נהפך ל נו  דהיי שפשע  ולים תרץ  ר הגלג ע שויות וב או כשגגות או כזכ   הוא ספק 
   .שחילקה בין יראה לאהבה   ביומא הגמ'  דלא כ וגם זה קשה  

נב   -הקדמה כא    -  שער הגלגולים   כ ג"כ  ועתה  שי אר  בין חטא  השינוי,  הוא, כאשש  כי הפשע  דע,  ופשע.  רבו,  לעון,  יודע האדם את  ר 
ם, ישראל.  י נ כוין למרוד בו להכעיסו, ואז גורם שהקליפות יקחו כל השפ"ע ההוא, תמורת הפש"ע, ואינם נותנים כלל ממנו אל התחתו ומ 

היורד, אמנם אחר    רם שהקליפות יקחו ג"כ השפע וכל נבילות לתאבון, ואז גו ועון הוא, כאשר עושה כרצונו, אלא שאינו להכעיס, רק שא 
ה  חוזרים  אותו,  מאמרים  שלוקחים  ב'  ז"ל  מ"ש  תבין  ובזה  כנודע.  הגלות  ז"ס  כי  קצת,  לנו  ונותנים  שלקחו,  ההוא  השפע  מן  ומורידים  ם 

חלה גרם שהקליפות  מדבר בזדון הנקרא פשע, שבתפרק בתרא חד אמר, גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כשגגות, כי זה    א מ במסכת יו 
רם שגם שהקליפות שיקחו כל השפע, עכ"ז חוזרים ומורידים לנו מן השפע ההיא  צמם, ועתה ע"י התשובה ג ים כל השפע כלו לע היו לוקח 

כי אז כששב בתשובה  אמר שזדונות נעשות לו כזכיות, הוי בעון, שאינו חוטא אלא לתאבון,    על ידי עצמם, אחר שלקחוהו לעצמם. וחד 
 לוקחים לעצמם:   נע מהם אפילו השפע שהיוורד כלל לעצמם, ומ קליפות לא יקחו מן השפע היגורם שה 

ו ש  שם   בני אהרןועיין   יומא הנ"ל  רז"ל קאי אר"ל    ן כ ל   -כתב  סוף דבריו  ב האריך ו הביא את דברי החיד"א בפתח עינים על  נ"ל דלעולם 
וסי' לדבר ועל כל פשעים תכסה אהבה.    ,ת ודלא כהגאון חי"דא ז"ל דע"י תשו' מאהבה גם הפשעים נעשים כזכיו   )האריז"ל(  אלא דסבר מור

  , תשו' מיראה   ע"יוכן מאי דקאמר נמי דבעונות נעשים כזכיות היינו נמי    , ומאי דקא' הכא דבפשעים נעשים כשגגות היינו ע"י תשו' מיראה 
בפשעי  הוא  ליראה  מאהבה  בין  דמחלק  והש"ס  יעו"ש.  ל"ב  סוס"י  תהלים  מס"הל  מש'  פשעים  והכי  נקיט  דהש"ס  באופן  בעונות.  ולא  ם 

בין פשעים לעונות ומור אמר חדא ומא"ח ולא פליגי.  ומחלק בין מאהבה ליראה ורז"ל נקיט תשו' מ דבפשעים    א"נ י"ל      יראה ומחלק 
נעשים   ןו ס"ל לרז"ל כהגא  מיראה  בתשו'  בעונות אפי'  נעשים אלא כשגגות. אבל  ז"ל דאפי' בתשובה מאהבה אינם  כזכיות אלא    ח"ידא 

שגגות והיינו בפשעים ומאי דק' כאן מיראה קאי  דחילוק הש"ס יש לפרשו היפך פשט הגמ' והוא דמאי דקאמר כאן מאהבה קאי אזדונות כ 
הוי   והשתא  בעונות  והיינו  כזכיות  לדברי  חי אזדונות  דמייתי  ע"ד  פ'  דף  בדרשותיו  ז"ל  להרד"בש  שו"ר  א'.  הכל  רז"ל  ודברי  הש"ס  לוק 

 דא ז"ל הנ"ל ומפרש לדברי רז"ל באופ"א יע"ש: הגאון ח"י 

ואפשר עוד לפרש, עם מימרא דר"ש בן לקיש במס' יומא, שהשב בתשובה    -פרק לב  סוף    –ספר תהלים    -להאריז"ל   ספר הליקוטים ועיין  
שהוא שב מאהבה או מיראה. וז"ש אשרי נשוי פשע, שהם הזדונות, ונעשו כסוי חטאה שהם שגגות,  ת לו שגגות או זכיות, כ זדונות נעשו 

כלל  עון  לו  ה'  יחשוב  שלא  מיראה. אבל אשרי אדם  חשבון  כששב  שום  אליו  אין  השב  חשבון, אבל  עליו  יש  עדיין  מיראה,  כי כששב   ,
זכיות. שב מיראה אין לך רמיה גדולה מזו, שאם לא מפני היראה לא היה  ואין ברוחו רמיה, כי ה   כשהוא שב מאהבה, כי כבר נעשו לו 

 שב, נמצא, שבערמה גדולה שב, משא"כ בשב מאהבה. ע"כ: 
והוא פליאה גדולה, הגמ' מחלק בין תשובה מאהבה לבין תשובה    -  פרשת אחרי   )רבי יוסף מאיר ויס(  ועיין אמרי יוסף  הנ"ל   הרןבני א ועיין    כא

ל  תשובה נעשה זכיות ובפשע על ידי התשובה נעשו שגגות, וח"ו שיחלוק האריז" פשע לעון, דבעון על ידי ה אה, והאריז"ל מחלק בין  מיר 
נים )שם ביומא(, והרב דב"ש בספרו הנחמד )דף פ' עמוד  זה גדולי חקרי לב הוא הרב הגדול חיד"א בספרו פתח עי על הגמ', וכבר עמדו ב

ריך  ועי"ש שמא            ועיין בסה"ק אור לשמים )פ' שלח(:  "ק דברי אמת )פ' משפטים(,מלובלין זצוקללה"ה בסה   ג' פ"א ע"א ב'(, והקדוש
ך אחר בדברי האריז"ל, דמודה דעל ידי תשובה מאהבה אפילו הפשעים נעשים זכיות, רק דחידש לנו  ואמנם יש דר .....ובסוף דבריו כתב 

אפילו ע"י תשובה  ק שגגות, היינו פשע דוקא, מה שאין כן עון  שובה מיראה אינו נעשה ר האריז"ל שאף על פי שהגמ' אמרה דעל ידי ת 
אפיל מיראה   מאהבה  תשובה  ידי  על  זה  לפי  ונמצא  זכיות.  שוגג,  נעשה  נעשה  הפשע  מיראה  תשובה  ידי  ועל  זכיות,  נעשים  הפשעים  ו 

חוטאין לפניך ועושין תשובה עשה  ן ופשע וחטאה, כשישראל  ולפי זה ביומא )לו ע"ב( שהתפלל משה בפסוק נשא עו     והעון נעשה זכיות: 
 אמרי יוסף.  עכ"ל     ונה ועושים תשובה, היינו מיראה נעשה זכיות:כשגגות, צריך לומר הכו להם זדונות  

ר ָהָר תנינא    עיין תורה נא   כב צֶׁ ַעם ּוְמעֹוְררוֹ ַהיּ  ָכל ּפַ ָאָדם ּבְ ש  ּבָ עֹוְררֹו. ְוַאף ִאם   ע נֹוק  ּמְ ֶׁ עַ   ְלַמה ש ּ ֹומ  ין ָהָאָדם ש  ּנּו, ַאף ַעל  א  ף ִמּמֶׁ ה עֹרֶׁ י    לֹו ּופֹונֶׁ ּפִ
וּ  ִני  ש   ַעם  ּפַ עֹוד  ּבֹו  ש   נֹוק  ן הּוא  חָ כ  הּוא  ָהָאָדם  ִאם  ֲאָבל  ר.  ְויֹות  ּוְרִביִעי  י  ִ ִליש  ְ ַדְעּת ש  ּבְ ינוֹ ָזק  ְוא  ָהָרע,  ר  צֶׁ ַהיּ  ד  גֶׁ נֶׁ ן  ָ ְוַעְקש  ֲאַזי    ֹו  ָלל,  ּכְ ָליו  א  ה  ּפֹונֶׁ

ּל  ַהיּ   ִמְסּתַ ָהָרע  ר  בְּ צֶׁ ה,  ְתִפּלָ ּבִ ן  ְוכ  לֹו.  ְך  ְוהֹול  הוּ ִעְניַ ק  ל,  ְלַבְלּב  ִאים  ַהּבָ בֹות  ָ ֲחש  ַהּמַ עָ ן  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ָאה  ּבָ ָבה  ָ ֲחש  ַהּמַ ֶׁ ש  "ל,  ּנַ ּכַ ש   ַמּמָ ַעם א  ּפַ ַאַחר    ִמים, 
ל. ְוָצִריְך ִלְהיֹות ַעם, ְלַבְלּב  ל ָעלֶׁ   ּפַ ּכ  ּום אֹ ָחָזק ִלְבִלי ְלִהְסּתַ ש  ָלל ּבְ ן בְּ יָה ּכְ ק. ְוַעיּ  ּל  ְסּתַ ן, ַוֲאַזי ּתִ ר ִמזֶּׁה:ָמקוֹ פֶׁ  ם ַאח 

צֶׁ ם  גַּ   -  ב וף תורה ע ועיין ס  ַהיּ  ְלזֶׁה  ּכַֹח  ן  ְונֹות  ְמֹאד,  יק  ַמזִּ ָהָעבַעְצבּות הּוא  ָהָרע  א, ִאם רֹוצֶׁ   ר  ַרּבָ ַאּדְ ן  ּכ  ַעל  ִמי.  ְ ש  ה  ַהּגַ ְורֹוצֶׁ ה',  א  ְיר  ִלְהיֹות  ה 
ינֹו רְלהִ  ְוא  ל,  ּל  בוֹ ְתּפַ ָ ֲחש  ַהּמַ ּלּו  א  ּבְ ה  ָרעֹות, ֹוצֶׁ ָלל,    ת  ּכְ ם  יהֶׁ ֲעל  יַח  ּגִ ְ ּלֹא ְלַהש  ֶׁ ְוַרק ָצִריְך ש  ְלָפָניו,  עֹוְמִדים  ֶׁ ש ּ ּה ַמה  ת ל  ִיְכּפַ ּלֹא  ֶׁ ת  ְוש  ה אֶׁ ּלֹו    ַיֲעֹשֶׁ ֶׁ ש 
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אם בדורות שלנו יש כזו מציאות של עבירה    עוצ"  .לזכותמהפך  פשע  גם  ש  נראהשנחשב מסירות נפש כל כך  
והכי נמי תשובה מאהבה צ"ע    .אפילו האומר שעושה להכעיס זה לא מדעת באמת  ב ההסתרהרומ כי    ,להכעיס

מה  .  ששב לא מיראת העונש שב מאהבת עצמו ולא כל כך מאהבת ה'אם שייך היום, ורובא דעלמא גם מי  
מהחי  יותר  עושה  בח ושאדם  הוא  תשב  של  מאהבה,  ובי'  במחשולה  המלחמה  היא  פ"ז  הזרות  תשובה  בות 

התשובה שלהם היא  ורובא דעלמא    ,באמת ליבם בוער באהבת ה'  םכי אינה חיוב, אלא שכנ"ל מעטי מאהבה  
אעפ"כ אהבת עצמו   .ירא מהפסד שכר  לבא  ,לא ירא מעונש  כשעושה יותר מהחיובשאע"פ ש  ,מאהבת עצמו

זדון לזכות  א  צ"ע  ולא עם הבלי עוה"ז,  \כד/ ב"ההזו היא שאוהב עצמו עם הק ם היא תשובה גדולה שמהפכת 
 וצ"ע.

שו כתב  טועיםמוהרנ"ת  זר  מרובש  ,הרבה  ב באות  ה ות  מחשבות  בידיהם להם  נדמה  תפילה  להם  שאין הדבר 
ע גשבכל רהרי    ,נהפכת לזכותשאני מצליח לדחות מיד  נפלא שכל מחשבה  זוק  כאן יש חי ל  אב  .\כה/ ומתייאשים

 . מליץ עלי מלאך ה לעלי מקטרג מלאך הפכתי זרה התגבר ודוחה מחשבה י מ שאנ

כי    פירוש-פי'  ורבו  פרו  לשון   .כי הפרני אלקים בארץ עניי  \כו/, כמ"ש )שם(אפריםבחי'    הווז

קח  תט"א  שגרמו שהס  ות זר  תושבנות ומחעוו  דהיינו  הדבר שהיה בעניות מקודם, דהיינו חרב ויבש,

עבירות  שבמקום    וע"י המחשבות קדושות נעשין לו כזכיות  ועניה,  את השפע והמלכות נשארה דלה

  .מליץ עליולהם נוספו לו מלאכים טובי  יםמקטרג  יםרע כיםמלאמקום נוספו לו זכויות וב
ששוכח   \כז/ובוודאי בא לידי ענווה ושפלותו מנשה ואפרים הנ"ל,  וכשמתפלל בב' בחי' אל

 . ישות וגאווההחיזת הסט"א בו שהם כויות, מתבטל אשזדונות נעשים זמיחוסו ומעשיו הטובים וע"י  
ש ה הפירוכי ענוו  ,\לא/[ל]   ת ה' עקב ענוה ירא  \כט/)משלי כב(  כמ"ש  \כח/ ך היראה,ווה נמשומן הענ

גם    ,גיש מציאות ה'כיון שמר שלא מגיע לו כלום, וממילא    ,שגורמת לו להרגיש קטן שמרגיש את מציאות ה'  

 
ּתֹוָרה   ּבַ ק,  הּוא עֹוס  ֶׁ ה ש ּ ּמֶׁ ּוַמּתָ ּבַ א  ַמּשָֹ ה אֹו  ִפּלָ ּתְ יַח עֲ אֹו  ּגִ ְ ַיש  ְולֹא  ָ ן,  ש ּ ֶׁ ּוְכמֹו ש  ָלל.  ּכְ ם  יהֶׁ ְלִהְת ַמְעּתִ ל  ָעַמד  ֶׁ ָעה ש  ָ ש  ּבְ ֶׁ ָחד ש  אֶׁ ּבְ ה  ַמֲעֹשֶׁ ָהָיה  י  ל,  ּל  ּפַ
ִדְמיֹונוֹ  ד ְלָפָניו ּבְ ן ְועֹומ  ּמ  דֹוִלים ִמזֶּׁה  ַעּכּו"ם עָ ִמְזּדַ ל, ְוָהָיה לֹו ִיּסּוִרים ּגְ ּב  ר  ָרָצה ְלִהְתּגַ ֶׁ ָ , ְוָכל ַמה ש ּ ֲחש  ק ַהּמַ ָרה ָעָליו י ר ּוְלַסּל  ּבְ ר. וְ ָבה, ִהְתּגַ ָיַעץ  ֹות 

ְוַיֲעמֹ  ּה,  ל  ת  ִיְכּפַ ּלֹא  ֶׁ ש  ָחָכם,  ְויִ לֹו  ּלֹו  ֶׁ ש  ת  אֶׁ ה  ַיֲעֹשֶׁ ן  כ  י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ָהַעּכּו"ם,  וּ ד  ל,  ּל  ָצה  ְתּפַ ע  זֶׁה  ַאְך  ּנּו.  ִמּמֶׁ ק  ּל  ִיְסּתַ ה  ּלֹא  ָבזֶׁ ֶׁ ש  ְזַמן  ל  ּכָ ָעה,  ָ ש  ְלִפי 
ש  ּגּופֹו עֲ  ש  וּ ִנְתַקּד  ר ְלַקּד  ר  ַדִין. ְוָהִעּקָ ן לוֹ ְלַטה  ְך ְלָחָכם, ְוִיּת  ל  "ל, ְוי  ּנַ "ל:  ַעְצמֹו ּכַ ּנַ ָבר ּכַ ל ּדָ ָצה ְנכֹוָנה ַעל ּכָ  ע 

הר ראה    כג אפל   "ן שיחות  יב  היגי אות  כן  פי  על  אף  כראוי,  להתפלל  זוכה  אינו  אם  ומוסר ו  כחו  בכל  עצמו  שמיגע  בעצמה  נפשו    עה 
 הרגנו" וכוא בחינת קרבנות בחינת "כי עליך  בעצמו הו להתפלל כראוי זה  

 לאהוב את עצמו עם השם יתברך.לשון כזה    אות ב' סוף    עיין תורה לג   כד
 .בתם בידים ח"ו לכדו בזה שבאים למה שבאים ר"ל מחמת שנדמה להם כאילו אין מחששהרבה בני נעורים נ   לק"ה תפלין ו' לב   כה 

 ע"ז נאמר כי עליך הורגנו כל היום צריך לזה מלחמה גדולה ו ש  תנינא   ועיין תורה מו 
ְפָרִים כִּ )נב( וְ   בראשית פרק מא   כו ִני ָקָרא אֶׁ ם ַהש ּ  ת ש   ץ ָעְנִיי: א  רֶׁ אֶׁ  י ִהְפַרִני ֱאלִֹהים ּבְ

 כבוד: נים ובעושר וב יתה לי מתחלה ארץ עניי, ועתה הפרני האל בה בב בארץ עניי, שה   )נב(  רד"ק 
אב רק    ורה לכא צ"ע    כז לענוה  מביא  מנשה  הכנעת  בחי'  זרות  ל  לע   ד כיצ המחשבות  להביא   נווה?מביא  יכול  שהצליח    אדרבה  לגאווה 

וכנראה כולהתגבר עליה  ומח ן.  וממילא יש בו פחות ישות  ליש את אחיזת הסט"א בו  ונת רבינו שע"י שמהפך זדון לשגגה מזכך את גופו 
 .ויכול לבוא לענווה 

ת רחל  עד חזה דז"א ומשם מתחל   ועתה נבאר פרצוף לאה ואח"כ סוד התפילין. והנה לאה מגעת  -ם פרק יב  שער הכללי   -  ם חיי   עץ   כח
וז"ס אין מלכות נוגעת בחברתה אפי' כמלא נימא כי עד שתכלה מלכות עלאה לאה ממש אז משם מתחלת מלכות תתאה רחל. וזהו עקב  

ה עטרה לראשה כי ענוה היא בחי' לאה. ולפי שמשה השיגה כי עלה  נדלה עשתה ירא ענוה יראת ה' שארז"ל מה שעשתה ענוה עקב לס 
יו מאד כי השיג עד מקום לאה ובמקום שנשלם עקב ענוה שהיא לאה שם מתחלת העטרה של רחל ובחינה  שערי בינה לכן נקרא ענ   עד ן'

 זהו יראת ה'.שלה נקרא אשת חיל יראת ה'. פי' כי היא נקרא יראת היוצאת מז"א שהוא הוי"ה ו 

 ליראה שמלאה באים לרחל והיינו כנ"ל מענוה באים    ועיין סוף תורה פה תנינא 
ים: )ד   משלי פרק כב   כט ר ְוָכבֹוד ְוַחיִּ ֶׁ ב ֲעָנָוה ִיְרַאת ְידָֹוד עֹש  קֶׁ  ( ע 

 לרגליה:   לה ועקב לה מדרס בשביל הענוה יראת ה' באה, ד"א ענוה עיקר והיראה טפי   -)ד( עקב ענוה    רש"י 
 קמח  ע"ז כ: ענוה מביאה לידי יראת חטא ועיין לעיל תורה ובבלי  ה"ג, ס פ"א ירושלמי שבת עיין   ל

  מיכן היה ר' פינחס בן יאיר אומר זריזות מביאה לידי נקיות. נקיות מביאה לידי טהרה. טהרה   -  'הלכה ג   סוף   ' א   ירושלמי שבת פרק   לא
רוח חסידות. חסידות לידי תחיית    הקודש.  מביאה לידי קדושה. קדושה לידי ענוה ענוה לידי יראת חט. יראת חט לידי  רוח הקודש לידי 

ריזות לידי נקיות. )ויקרא י( וכלה. וכיפר. נקיות לידי טהרה. )ויקרא טז( וכפר עליה הכהן וטהרה.  מתים לידי אליהו ז"ל. ז המתים. תחיית ה 
ן עד וקדוש שמו מרום וקדוש אשכון  נשא שוכ קדושה. )שם( וטיהרו וקידשו. קדושה לידי ענוה. )ישעיהו יז( כי כה אמר רם ו טהרה לידי  

רוח.   ושפל  דכא  ל ואת  )מש ענוה  דכתיב  חטא  יראת  ה'.ידי  יראת  ענוה  עקב  כב(  עטרה    לי  חכמה  שעשת  מה  אלעזר  בר  יצחק  א"ר 

ה'. וכתיב  לראשה. עשת ענוה עקב לסולייסה דכתיב )תהיל  ידי  יראת חט ל   )משלי כ( עקב ענוה יראת ה'.ים קיא( ראשית חכמה יראת 
תמצא.    רוח  אלהים  ודעת  ה'  יראת  תבין  אז  ב(  )משלי  דכתיב  חסידות.הקודש.  לידי  הקודש  בחזון    רוח  דברת  אז  פט(  )תהילים  דכתיב 

חייתם. תחיית המתים לידי אליהו ז"ל. דכתיב )מלאכי ג( הנה  לחסידיך. חסידות לידי תחיית המתים. דכתיב )יחזקאל לז( ונתתי רוחי בכם ו 
א  שולח לכם  בניםת אליה  אנכי  על  והשיב לב אבות  והנורא  הגדול  ה'  יום  בוא  תנ   הנביא לפני  בנים על אבותם.  מי  ולב  ר"מ כל  י בשם 

 ובטח לו שהוא מחיי העולם הבא:שהוא קבוע בארץ ישראל. ואוכל חוליו בטהרה. ומדבר בלשון הקודש וקורא את שמע בבוקר ובערב מ 
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כי היראה    ,ודאי כבר יש לו יראהוב  וי שהענ  \לג/וכפירוש המהר"ל  .מהמציאות המרוממת הזו  \לב/יראהמרגיש  
גורם להסתרת הגסות רוח    ו, ורק מעילת  לולל יראת העהרגשה טבעית ש  ,ו ית'מציאות כשיודעים מציאותהיא  

 נמצא מתפלל ג"כ ביראה.   ממילא בא ליראה. \לה/לענווהלבטל הישות ובא כשזוכה לכן  ,\לד/הידיעה
פירוש  מוראה של מלכות וכו',  לזאלמלא \לו/ל )אבות פרק ג( כשאחז" והיראה נקראת מלכות

הקב"ה   ,יך את ה' ביראהשהוא ממל, וכיון  מעליו מלך ושליטמרגיש שיש  ש  מגלהזה    ,יראת שמיםמי שיש לו  ש

  ו, כשהיא ביראה דהיינו גילוי מלכותנמצא שהתפילה    , בבחי' מי מושל בי צדיק. \לח/ נותן לו ממשלה עליו

 
ת שהיא יראה המובחרת לפי שמחשב בעצמו וכי מה אני השפל רוח  ו וזהו יראת הרוממ עקב ענוה. סופה מביאה לידי יראת ה'    -  פני משה 

חכמה  מה שעשת                וברי' שפילה לפני גודל רוממות יתברך ב"ה וירא מלפניו מלעבור על מצותיו וכן יהיה זריז לקיים ולעשות: 

שהיא    , " ראשית חכמה יראת ה' " כדכתיב    , רה לראשה ואצל החכמה היא עט   , . והוא היראה האנושית שהיא יראת העונשעטרה לראשה 
יראה אין חכמה   , ראשית להחכמה  יראה   , שאם אין  לו  תועלת מהחכמה שלו אם אין  עקב    , דמה  היראה עשת הענוה  זה אותה  ואם כל 

ה' " כדכתיב    , כמו לשוליה   , לשולייתה  והיא הגורמת ליראה   ," עקב ענוה יראת  שאם אין חכמה    , וכלומר יראת ה' האמורה אצל החכמה 
לפי שאם מתרגל האדם בענוה מתוך שהוא    ,ואעפ"כ יראה זו אינה אלא עקב אצל הענוה   , שאינו יודע להזהר ולהתנהג ביראה   ,יראה   אין

 יבא לידי יראת הרוממות כמו שאמרנו:   , חושב תמיד מה אני ומה חיי

בלילה מכאן א''ר פנחס בן יאיר  טומאה    י{ ונשמרת מכל דבר רע שלא יהרהר אדם ביום ויבוא לידי -ת''ר }דברים כג   -דף כ:    עבודה זרה 
זהיר  זהירות  ז תורה מביאה לידי  זריזות  לידי ט ות מביאה לידי  פרישות מביאה  הרה  ריזות מביאה לידי נקיות נקיות מביאה לידי פרישות 

)קדושה ק  לידי  מביאה  יראת חטא  יראת חטא  לידי  מביאה  ענוה  ענוה  לידי  מביאה  חסידות(  )חסידות  לידי  מביאה  מ טהרה  ביאה  דושה( 
כ{ אז דברת בחזון לחסידיך ופליגא  -}תהילים פט   ידות גדולה מכולן שנאמר לידי רוח הקודש רוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים וחס 

דא'' לוי  בן  יהושע  סא דרבי  }ישעיה  שנאמר  מכולן  גדולה  ענוה  לוי  בן  יהושע  ענוים  -ר  לבשר  אותי  ה'  משח  יען  עלי  ה' אלהים  רוח  א{ 
 א ענוים הא למדת שענוה גדולה מכולן: נאמר אל חסידים לא  

פז  לב נתב   עיין לעיל תורה  העונש  א שם  יראת  בין  החילוק  יותר  שר  הירושלמי  על  משה  הפני  כאן  שמבאר  וכפי  עקב  ליראת הרוממות 
יראת היא  ודבר העוקב אחרי הענוה  העונש,  יראת  היא  פירושים, כשולי הענוה  נכנסנו לחילוק  וכאן לא  הרוממות.    ענוה מתפרש לשני 

 יראת העונש.בעיקר  הזה כי כאן מדבר ממוראה של מלכות משמע  
וגו', שלמה המלך אמר כי בעל ענוה שהוא    -פרק א    -נתיב הענוה    -  נתיבות עולם ב מהר"ל    לג בספר משלי )כ"ב( עקב ענוה יראת ה' 

ולפ  מכיר שפלתו  ענוה  בעל  כי  יראה,  בעל  יהיה  ב משפיל עצמו אי אפשר שלא  הפך  והוא  יתב',  מן השם  ירא  הוא  הגאוה אשר  יכך  על 
ה  לפני  עצמו  משפיל  ואינו  בשמים  לי  מי  אומר  הגאוה  ענוה בעל  עקב  וזהו  יתב'.  כמו    שם  היראה  הענוה  אחר  נמשך  כי  ר"ל  ה',  יראת 

עשתה   לראשה  עטרה  חכמה  שעשתה  מה  פ"א(  )שהש"ר  ובמדרש  הענוה.  אחר  היראה  נמשך  כך  הגוף  אחר  העקב  עקב  שנמשך  עונה 
 ענוה יראת ה' ע"כ.  רה לראשה שנא' ראשית חכמה יראת ה' עשתה ענוה עקב לסילותה שנא' עקב לסילותה, מה שעשתה החכמה עט 

בעל ענוה והוא משפיל עצמו א"כ בודאי משפיל עצמו כנגד בוראו מכיר בפחיתות שלו וזהו עצם היראה כאשר מכיר עצם    ר האדם כאש 
הוא בודאי כאשר הוא בעל ענוה שהוא ירא הש"י, כי בעל ענוה  עקב ענוה יראת השם, כלומר שדבר זה    שפלתו, וזה פירושו לפי פשוטו 

יל עצמו לפני השם יתב'. ואין לומר אצל הענוה שמן הענוה יעלה למדריגת יראת השם ויראת שמים  מו לפני כל ואיך לא ישפ משפיל עצ 
נקראת זה כך שלכך  הוא   ראש לענוה כמו שהוא ראש לחכמה, שאין  כי כאשר  ענוה,  ירא שמים    יראת השם עקב אל  הוא  בודאי  עניו 

 ף.העקב הוא בכלל עיקר הגו לפני זה ובכלל ענוה הוא יראת שמים כמו ש

בפרק קמא דע"ז )כ', ב'( ענוה מביאה לידי יראת השם, ר"ל גם כן כמו שאמרנו אם הוא עניו כבר הוא ירא שמים שאי אפשר    ומה שאמרו 
עקב ענוה יראת ה' ומה שאמרו מה שעשתה חכמה עטרה לראשה עשתה    נו. אמנם יש לך להבין מה שאמר הכתוב זולת זה כמו שאמר 

אשר אמרנו, כי ההפרש אשר יש בין הענוה ובין היראה כי כאשר האדם בעל ענוה מתדמה ליוצרו ברוך    עקב לסילותה, מן הדברים ענוה  
ים הגבוהי' והשרה שכינתו על הר סיני,  ם מדעת קונו שהרי הקב"ה הניח כל ההר הוא, וכמו שאמרו ז"ל )סוטה ה', א'( לעולם ילמוד אד 

וזו המדה היא ומפני כי מדת השם יתב' שאתו   ולפיכך בעל ענוה הוא מתלבש במדת    היא הענוה  יותר מכל וכמו שיתבאר  עצמית אליו 
כיר שהוא  ניו ואין בדבר זה התדמות כלל, רק שמ בוראו, ובודאי דבר זה יותר גדול שמדת היראה שהוא ירא השם יתב' משפיל עצמו לפ 

שמים שהוא יותר גדול מן החכמה והוא    ה עקב לסילותה, כי יראתעלתו ית'. ועל זה אמר מה שעשתה חכמה עטרה לראשה עשתה ענו 
מצד שהוא עלול אל  קטן מן הענוה כי בעל הענוה מצד שיש בו מדעת קונו יש לו מעלה יותר וזהו יותר מן יראת השם, כי בעל ירא שמים  

 עכ"ל המהר"ל      לה יש לו דביקות עם העלה.השם יתברך שהוא הע 
ב'   עיין תורה סב   לד י   -  אות  ָהָיה  ת ִאם  ֱאמֶׁ ד  ּובֶׁ עֹומ  רּוְך הּוא  ּבָ דֹוש   ְוַהּקָ ו(,  ְעָיה  ַ )ְיש  בֹודֹו'  ּכְ ץ  ָהָארֶׁ ָכל  לֹא  ּמְ ֶׁ 'ש  ם,  ל  ָ ש  ב  ל  ּבְ ְיִדיָעה  ָהָאָדם  ַע  ֹוד 

 ְ ש  וַ ּבִ ה.  ִפּלָ ַהּתְ ַע  ֹומ  ְוש  ה,  ִפּלָ ַהּתְ א ַעת  ְמַדְק ּדַ ְוָהָיה  דֹול,  ּגָ ִהְתַלֲהבּות  ּבְ ל  ּל  ִמְתּפַ ָהָיה  ן אֶׁ י  ְלַכּו  ְמֹאד  ק  זֹאת  ּד  ַע  יֹוד  ינֹו  ָהָאָדם א  ֶׁ ש  ִביל  ְ ּוִבש  ָבָריו.  ּדְ ת 
ְך, ְוא   ל ּכָ ב ּכָ ינֹו ִמְתַלה  ִביל זֶׁה א  ְ ש  ם, ּבִ ל  ָ ב ש  ל  ָחד לְ ְיִדיָעה ּבְ ְך. ְוָכל אֶׁ ל ּכָ ק ּכָ ן ִהְתַלֲהבּותֹו ְוִדְקּדוּ ִפי ִמ ינֹו ְמַדְקּד  ְכלֹו ִויִדיָעתֹו, ּכ  ֹו. ְוַהְיִדיָעה  ק עּוט ֹשִ

ב.  ִהיא  ּל  ּבַ ֶׁ ר ָהָרע ש  צֶׁ ַהיּ  ַרת ַהְיִדיָעה ִהיא מ  ב, ְוַהְסּתָ ּל  ּבַ ֶׁ ר ַהּטֹוב ש  צֶׁ ַהיּ   מ 
חסרו   ענווה ה   לה  שמכיר  בו, נ היא  להתגאות  שיש  עניין  בכל  חובתו    ו  יצא  שלא  שיודע  מהקב"ה  קב"ה  לה ובעיקר  שקיבל  לכלים  ביחס 

לא  מרגיש    וממילא  ולא  חשובחושב  הקב"ה    יותר  אדם שמ אצל  מכיר  ו ,  ום  מעלה  גם  מושלם  שבשום  אינו  בעבודתו  או  בטבעו  שקיבל 
 .בכל אחת יש מושלמים יותר ממנו ו
ְ   אבות פרק ג משנה      לו ש  ל ּבִ ּל  י ִמְתּפַ ר, ֱהו  י ֲחִניָנא ְסַגן ַהּכֲֹהִנים אֹומ  ע  )ב( ַרּבִ ת ר  א מֹוָרָאּה, ִאיש  אֶׁ ִאְלָמל  ֶׁ ל ַמְלכּות, ש  ֶׁ ָלעּו.לֹוָמּה ש  ים ּבָ  הּו ַחיִּ

דבר אחר מה דגים שבים כל הגדול מחבירו בולע את חבירו אף בני אדם אלמלא מוראה של מלכות כל הגדול מחבירו    .ה דף ד עבודה זר 
והיינו דתנן רבי חנינא סגן הכהנים אומר הוי   מתפלל בשלומה של מלכות שאלמלא מוראה של מלכות איש את רעהו  בולע את חבירו 

 .עו חיים בל 
 לא אלמ  -  בתרלד ומתרלו למא א –תקפא דפו"ר וב  לז

ְראֶׁ     -תורה ריט  סוף  ב   כעין זה  עיין   לח אֶׁ ַוֲאִני לֹא  ִרים  ִמְסּתָ ּבְ ִאיש   ר  ת  ִיּסָ "ִאם  )ִיְרְמָיה כ"ג(:  סּוק  ּפָ ַעל  ָאַמר  ֶׁ ש  מֹו,  ְ ש  ּבִ י  ַמְעּתִ ָ ָאָדם  ש  ֶׁ ש  ּכְ י  ּכִ ּנּו", 
ן ַמְקטִ  ם ּכ  ַרְך ּגַ ם ִיְתּבָ ת ַעְצמֹו, ָאז ַהש ּ  ה ּוִמְתגַּ ַמְקִטין אֶׁ אֶׁ ָהָאָדם ִמְתּגָ ֶׁ ש  ת ַעְצמֹו, ֲאָבל ּכְ הּו:  ין אֶׁ ֲאָותֹו ְוָגְדלֹו, ְוזֶׁ ה ּגַ ן ַמְראֶׁ ם ּכ  ַרְך ּגַ ם ִיְתּבָ ל, ֲאַזי ַהש ּ  ּד 



 מוהר"ן                            תורה צז                                  ליקוטי                7צו: 

בחי'   לה  צלךי'  בחב  מלכות,יש  דברי   דםשא כיון    י אולו  \לט/ ה'  שמים  יראת  לו  נשמעיםשיש  ויש   \מ/ ו 
 .  שנגזרי גם אחר דין גזר "ל שבכוחו לבטל בחי' צדיק מושל יראת ה' הנ שלהלהתפלה כזו בחי' ממ
הש"י, מושל  וזה תענוג של  צדיק  בעולם  שיהיה  צפה  כי  העולם  את  שברא  רצון  כנ"ל   \ מא/ונתמלא 

הע  ,דייקא הבורא    הבורא את  ברא  כן  מנת  הזהומה מתחילה שלא    .ולםשעל  התענוג  רק    ,היה 
רצון  נוג  י"ת צפה למרחוק שיהיו צדיקים שיתפללו באופן זה, ומזה התעשהש נעשה  שצפה 

כשכבר יש   ג הזה,התענושבא    עכשיו  כ"ש.  \מג/ [מב]  נברא העולם בעשרה מאמרותלברא ואזי  

בתפלתם המושלים  מחדששהש"  צדיקים  עבורם  עב  \מד/ י  מאמרות  ולמו  את   [ מה]  כ"שבעשרה 
ריאה היא  אבל יש חילוק בין בריאה לחידוש כי הב.  ם תמיד מעשה בראשיתובטובו מחדש בכל יו

ן  חר הבריאה אין חדש תחת השמש אלא חידוש שפע לקיים אותו שממשיך בכל יום מאייש מאין אבל א  חידוש
מש\מו/ סוף העולם  ברא את  מקום שממנו  דהיינו מאותו  קיו,  כח  מאין אלא  יש  נוסף שאינו  ם.   ם ממשיך שפע 

 . \מז/ בחי' שאותו הדם שממנו נוצר הוולד הסיגים ממנו עלו ונעשו חלב לקיים את הוולד

 
ִרי  ִמְסּתָ ר ִאיש  ּבְ ת  ּמַ "ִאם ִיּסָ ֶׁ ַהְינּו ש  ִרים, ּדְ ִמְסּתָ ת ַעְצמֹו ּבְ יר אֶׁ ָהָאָדם ַמְקִטין ּוַמְסּתִ ֶׁ ש  ּכְ ֶׁ ֲעָנָוה וְ ם", ש  ת ַעְצמֹו ּבַ יר ּוַמֲעִלים ּוַמְקִטין אֶׁ ְפלּות, ֲאַזי  ְסּתִ ִ ש 

חִ  הּוא ּבְ ֶׁ ְבִחיַנת לֹא. ש  ָליו ּבִ ה ַעְצִמי א  ן ַמְראֶׁ ם ּכ  ֲאִני ּגַ ֶׁ ּנּו", ש  ְראֶׁ "ל:ַוֲאִני לֹא אֶׁ ְפלּות, ְוַכּנַ ִ ִחיַנת ֲעָנָוה ְוש  ס ּבְ פֶׁ  יַנת ַאִין ָואֶׁ
ממנו   הזה מלמד   צ"ע כי הפסוק   לט שיראו  מחייב  מוהר"ן   כאן אבל    , שמלך  בליקוטי  תורות  כמה  מביא   ועוד  לו  ו כראייה שרבנו  מי שיש 

מדה בבחי' ה' צלך לכן    מנהג ה' מדה כנגד כיון שואולי    ל בגמרא מי מושל בי צדיק.על הקב"ה כנ" כביכול    נעשה מלך הוא בעצמו  יראה  
   ירא ממנו.מה' אזי כביכול ה'    מי שירא 

הכל נשמע את האלהים ירא  ונא כל אדם שיש בו יראת שמים דבריו נשמעין שנאמר סוף דבר  ואמר רבי חלבו אמר רב ה   :ו   ברכות דף  מ 
ול  ביל זה רבי אבא בר כהנא אמר שק ו לא נברא אלא בשי זה כל האדם אמר רבי אלעזר אמר הקדוש ברוך הוא כל העולם כל וגו' מאי כ 

 בן זומא אומר כל העולם כולו לא נברא אלא לצוות לזה:   אומר ואמרי לה רבי שמעון   איי שמעון בן עז ולו רב כ   זה כנגד כל העולם 
  המתחלק לעתיק למים בכתר  שהעונג הוא סיבת הרצון ושניהם נע מעניין הכתר    יא   סעיף י'  ח"א פ"א  טל אורות  עיין  רצון ה   סיבת נג  עו   מא

   לא צריך מחשבה כדי לנענע איזה אבר.לכן  בכל הגוף  מתפשט    שממנו העונג ולאריך שממנו הרצון, ואין להם אבר מסויים אלא 
 משנה באבות פ"ה מ"א  מב

ה משנה    מג פרק  ְבמַ   אבות  ַוֲהלֹא  לֹוַמר,  ְלמּוד  ּתַ ּוַמה  ָהעֹוָלם.  ִנְבָרא  ַמֲאָמרֹות  ָרה  ֲעש ָ ּבַ ִמן  ֲאמָ )א(  ַרע  ְלִהּפָ א  ּלָ אֶׁ ְראֹות,  ְלִהּבָ ָיכֹול  ָחד  אֶׁ ר 
ת   ִדין אֶׁ ַאּבְ ּמְ ֶׁ ִעים ש  ָ עֲ ָהְרש  ְבָרא ּבַ ּנִ ֶׁ ת ָהעֹוָלם ש  ִמין אֶׁ ַקיְּ ּמְ ֶׁ יִקים ש  ּדִ ָכר טֹוב ַלּצַ ן ש ָ ָרה ַמֲאָמרֹות, ְוִלּת  ֲעש ָ ְבָרא ּבַ ּנִ ֶׁ ָרה ַמֲאָמרֹות: ָהעֹוָלם ש   ש ָ

ה  הכי פירושו ומ   -מאמרות נברא העולם ומה ת"ל והלא במאמר אחד יכול להבראות אלא להפרע וכו'    )א( בעשרה   -  תוספות יום טוב 
בעשרה   היתה  למה  עצמה  הבריאה  על  שאלה  שהיא  ולא  מזה  נמשך  לימוד  איזה  כלומר  מאמרות  בעשרה  נברא  שהוא  מזה  ת"ל 

נאה. לפי שהלא במאמר אחד היה יכול להבראות  מאמרות לימוד מוסר  מאמרות. אלא שר"ל שיש לנו ללמוד מהבריאה שהיא בעשרה  
לכך היתה כוונת הבריאה בעשרה מאמרות כדי להפרע וכו' שאין זה ממדת טובו  ויצא לנו ממה שנברא בעשרה להפרע וכו' אבל לא ש

 יתברך לעשות פעולה יתירה כדי להפרע וכו' כך פי' בדרך חיים: 
באמת אינו כן    ל ב טל גזרות. א הצדיקים שכוחם לב   בלא לאו הכי יש ק"ו גם    ה כמו לברא מחדש דאי לחדש את העולם ז ש  צ"ע משמע   מד
 .ברא מחדש, אע"פ שלקיים יותר קל מל ש לא לקיימוולם וכ" החריב הע שצפה זה סיבה ל   ם מהם לא מתקיי א י  כ 
 צר אור של שחרית ו תפילת י מה

הרקאנאטי  מו התורה    פירוש  בראשית    -על  ג' פרשת  מלאכתו "   -ב'  מכל  שבת  בו  מדות    ." כי  ששה  פעלו  בראשית  ימי  בששת  כי  דע 
ין השמשות של הכנסת יום השביעי ומשנכנס יום השביעי שבתו כולן ופעל הוא  הנזכרות כל פעולותיהם והוציאו מן הכח אל הפועל עד ב 

כי כל מידה    מלאכה ונתן בו מנוחה לכך נקרא יום השביעי שבת. והבן היטב פעולתו והשלים מה שחסר העולם וזו היא שביתת העולם מ 
וכן כלם עד סוף השביע  י שהוא שבת לכולם. כי בהשלימה הראשונה  גורמת שביתה לאשר לפניה שנייה לראשונה והשלישית לשנייה 

בפועל  הגנוז  האור  בהוציאה  בפועל  שובתה  הפועל  אל  הכח  מן  להוציאה  עליה  שנתמנית  אלו    פעולתה  ימים  ששת  פעולת  אחרי  ואין 
גבריאל  ועומדת בכח מן היום הראשון עד בוא זמנו להתגלות לעולם בפועל. ואמרו רז"ל אמר לו הקב"ה ל   פעולה שלא היתה גנוזה בהם 

ימי   מששת  הדג  היה  ממונה  טרפון  ר'  אמר  עוד  בראשית.  ימי  מששת  ועומדת  היא  לטושה  עולם  של  רבונו  לפניו  אמר  לטושה  מגלך 
ימי בראשית  ב נגזר מששת  יונה והטעם כי הכל  כמו שאמר ירמיהו עליו השלום אתה עשית את השמים ואת הארץ  ראשית לבלוע את 

יז'( לא יפלא ממך כל  גלוי מה שהיה    )ירמיהו לב'  דבר ר"ל כי מעת עשיית השמים והארץ לא יפלא ממך כל דבר ובבא הדבר אינו רק 

ברא אלהים לעשות.   כל חדש תחת השמש רק  שלמת הבנין לעשות פרי בבוא זמנו להתגלות בפועל לפי שאין  כלומר ה וזהו אשר 

רגע. שאילו היה פוסק לא היה העולם מתקיים. זהו    שפע הברכות הבא ממקור החיים ומן המעיין המברך כל הדברים בכל זמן ובכל 
 ובו מאין סוף בלי הפסק: וטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית פירוש טובו הוא משך הברכה שהיא מדת ט 

טל    -  ספר שפע טל  פ   -חלק  שני  רביעי  שער  שנייה: רק  יותר    הקדמה  ונתרחקו  הוא  ידוע כל מה שנשתלשלו העולמות  ברוך  סוף  מאין 
שירד    בסוד  ומדריגה  מדריגה  שבכל  ונמצא  ובריאותן  השתלשלותן  קודם  העולמות  נתגלו  שלא  מה  יותר  העולמות  נתגלו  האחוריים 

היה   וכן  השתלשלותו  קודם  נתגלה  שלא  מה  בריאה  התחדשות  ניתוסף  סוף  השתלשלות  שהוא  הבריאה  נשלמה  שבו  אדם  בריאת  עד 
ו  נאמר  עליו  וסוף המעשה  ירא אלקים את כל אשר עשהמדריגות אשר  הוא תחלת המחשבה  כי  טוב מאד מא"ד אותיות אד"ם  והנה  ה 

ת  ומבריאת אדם והלאה לא נתחדש ולא ניתוסף שום בריאה יותר והגם שמחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית עם כל זה אינו התחדשו 
הוא כבר היה ואין דבר חדש תחת  ה שהיה הוא שיהיה ומה שחדוש מה שלא היה קודם כי מה שמחדש בכל יום כבר היה לעולמים כי מ 

השמש כמו שהיה בששת ימי בראשית שבכל יום ויום בפני עצמו היה חדוש מה שלא היה ביום שלפניו וזהו שתקנו מתקני תפלות אדון  
ת בששת ימי בראשית  תמיד מעשה בראשית. פירוש שאדון הנפלאות שהוא הקב"ה שברא כל העולמו הנפלאות המחדש בטובו בכל יום  

י פלאות יש מאין שהוא דבר פלא לברוא יש מאין שהוא נגד הטבע כי הטבע הוא יש מיש והוא ברא יש מאין זה האדון ברוך הוא  בפלא 

בששת ימי בראשית הוא מחדש בכל יום מה שאין כן  וברוך שמו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית רוצה לומר מה שנתחדש  
מה שנתחדש בכל יום ויום מששת ימי בראשית בעת הבריאה היה בכל יום    ימי בראשית עצמן כי כל   בעת הבריאה שהם הששת 
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. שנתגלה התענוג שהיה  עידון וי וגיל  דהיינו  [נ]   עד  , לשון גללי גלעד  \מט/[מח]   וזה פי' הפסוק 

וקישט בתפילתן של  לה צדיקים   \נא/ צדיקים, כשיהיה לושי"ת קודם בריאת העולם, שעידן 

 "ל. נכמנשה ואפרים של  הב' בחי' שיתפללו ב
ועל ידי זה ממילא ידחו   קדושות המחשבות  בעזות ותקיפות גדולה את  , היינו שיגביר  ימעוז ראש

 .  המחשבות הזרות

הייניהודה התפי,  יהודה  אמנו  שלאה    כ"שלה,  ו  כשנולד  כ )בראאמרה  אודה   \נב/ ט(שי'  .  הפעם 
רך המוסר ותכסיס המלכות לסדר כי כן הוא דאבל היא חלק מהתפלה    \נג/ הלשון תפל  אה היא לאאע"פ שהוד

   (סעיף א  "ח סימן נאעל אולבוש ה) תחלה ואח"כ יבקש צרכיו ממנו \נד/ השבח

ופרש"יוקקיחמ ומלכות,ל' שרר  \נה/,  וְמ   ה  ספרים  ושולח  מחוקקי והוֶׁ צָ שמחוקק  יהודה  וזהו    והיינ  . 

, ויחדש עולמו שבעבורו ברא הקב"ה את העולם  "ל הנויתגלה התענוג    שיהי' להתפילה ממשלה,
כל שכן בעשרה מאמרות    לםשאם ע"י שצפה שיהיה לו התענוג הזה ברא את העו  בעשרה מאמרות כנ"ל

 :   ך לקיים ולחדש את העולםיששימ התענוג הזה כשכבר נמצא

מאמרות יו"ד,    \נו/ועשרה  הם  נעשה    'דויו"ד  הנ"ל  משך  נ  מאמרותועשרה  .  ה'הנ"ל 

. וחסד נקרא  \נח/ עולם חסד יבנהרות,  דהיינו המאמ  אמרתי  \נז/ר )תהלים פט(מחסד, שנאמ

 
נתגלה  המשל בזה ביום הראשון היה מתגלה האור ולא היה מתגלה הרקיע יום שני    ויום בריאה בפני עצמה מה שלא היה ביום שלפניו

יתוסף התחדשות ארץ מה שלא היה ביום  ם שלישי נתגלתה הארץ ונ הרקיע וניתוסף התחדשות הרקיע מה שלא היה ביום ראשון וכן ביו 
ימי בראשית יום מששת  היה חדוש מה שלא היה ביום שלפניו כמבואר בפרשת בראשית מפשוטה של פרשה מה שאין כן    שני וכן בכל 
ש  היה  בראשית לא  ימי  נתחדש במעשה ברא אחר ששת  נוהג דהיינו מה שכבר  עולם כמנהגו  רק  בריאה  אותו התחדשות  ם חדוש  שית 

 בכל יום תמיד בהשגחת הקב"ה עד כאן הקדמה שנייה:   מתחדש
אמא עלאה מקבלת מאריך אנפין אור המקיף הזה, מהפה שלו הנקרא 'פום ממלל רברבן'. על זה    -פרק קמז    -שער יד    -  עמק המלך   מז

, והשלישי במצח דא"א.  ו'אל' שני בפה השמאליתעלה בפאות אריך אנפין שני שמות 'אל' אחד מימין דהיינו בפה הימנית,  הדרך שיש למ 
אדני'   ו'אל  דיצירה,  הויה'  ו'אל  דבריאה  שדי'  'אל  שהם  ע'שייה,  י'צירה  ב'ריאה  עולמות  שלשה  שורש  הם  אל  שמות  השלשה  ומאלו 

הם מאחוריים, וכן יש  פעמים הק"ף במילוי של ימין ושמאל עולה ש"ע נהורין, דהיינו חשמל, ו   דעשייה. והנה אל במילואו עולה הק"ף, וב'

להציל מאחיזת הקליפות, הן זעיר  פנים ימין ושמאל, נמצא שהם סוד שע שע. וזהו שנאמר, 'ושעשע יונק על חור פתן' ]ישעיהו י"א ח'[  ב

אמו' משדי  'יונק  נקרא  מטטרון  הן  'נער',  בג  שנקרא  בודאי  הנזכר  כי  שלנו.  האגדות  בפירוש  שם  שנבאר  כמו  א'[  ]ג'  דברכות  מרא 

ובזה הסוד מחדש בכל יום תמיד  ישועת המוחין דזעיר, על ידי החלב דאמא, שהוא סוד גדלות ראשון,    מרה השלישית מצמיח קרןבמש

 מעשה בראשית, בסוד עיבור יניקה ומוחין דז"א ודי בזה.
 ם ס הנ"ל בסוף העמוד הקודם תהלי מח

ְפַרִים  לים פרק ס תהי   מט ה ְואֶׁ ֶׁ י ְיהוּ   )ט( ִלי ִגְלָעד ְוִלי ְמַנש ּ ִ  חְֹקִקי: ָדה ְמ ָמעֹוז רֹאש 

שרים שלי מחוקק לשון שררה שמחוקק ושולח ספרים ומצוה כמו )בראשי' מ"ט( לא יסור    -למלוך עליהם. מחקקי    -)ט( לי גלעד    רש"י 
 שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו )סא"א(: 

שום מקום שנקרא ַגלֵעד  וא ִגלָעד כמ"ש לי ִגלָעד ולי מנשה ולפי שלא מצינו  הל פרש"י שם שַגלֵעד  )על רש"י( שכותב ע  ועיין ספר הזכרון   }עיין בראשית לא מח ע"כ קרא שמו גלעד, .   העידוןת  גלו לשון הת  נ
 לכן מפרש רש"י שהוא ִגלָעד הידוע. 

 ולזה ברא את כל העולם.  קיווהשהרי לזה  דייקא  דרבה לו להקב"ה  ע צריך לומר כשיהיה להם, ואולי א צ"   –  כשיהיה לו   נא
הַ   בראשית פרק כט   נב ת: )לה( ַוּתַ דֶׁ ֲעמֹד ִמּלֶׁ מֹו ְיהּוָדה ַוּתַ ְ ן ָקְרָאה ש  ת ְידָֹוד ַעל ּכ  ה אֶׁ ַעם אֹודֶׁ ר ַהּפַ ן ַוּתֹאמֶׁ ד ּב  לֶׁ  ר עֹוד ַוּת 

)ז.( מיו   פרדס יוסף ותמוה וכי    ם שברא ה' העולם לא היה אדם שהודה לה' עד שבאה לאה, ]נ[ הפעם אודה את ה' )כ"ט, ל"ה(. בברכות 
>וי"ל על פי חז"ל ]פסחים קי"ז.[ עשרה לשונות אמר דוד בתהילים, גדול       יקנו כל התפילות לא הודו לה':אדם נח אברהם יצחק יעקב שת

ם וזאת לא היה עוד, ועיין באסיפת זקנים ברכות  מכולם הללויה שהוא הלל ושם ה' ביחד, וזה פירוש בתיבת יהודה יש הודאה ושם ה' של 
 ]ח"ג דף נ"ט[ וכתב סופר<: ה לא היה[ מה שכתב מספר גבול בנימין  ]ז. ד" 

יכול יהא תובע צרכיו ויוצא לו כבר פירש שלמה )מלכים א' ח( לשמוע אל הרנה ואל התפלה    -פרשה ב פסקה א    -  מדרש רבה דברים   נג
לצ  ותפלה  הקב"ה  של  קילוסו  זו  לב רנה  כוון אדם  אם  לתפלה  סימן  זה  אומר  שאול  אדם אבא  של  שתפלתו  רכיו  מובטח  יהא  לתפלה  ו 

שנאמר )תהלים י( תכין לבם תקשיב אזנך א"ר יוחנן עשרה לשונות נקראת תפלה ואלו הן שועה צעקה נאקה רנה פגיעה ביצור  נשמעת  
 .קריאה ניפול ופילול ותחנונים 

השבח    והודאה היא   נד לשון  מעשר  במזמור    -אחת  במשכיל  בנגון  בניצוח  תהלים  ספר  נאמר  שבח  של  מאמרות  בעשרה  ריב''ל  דאמר 
 .בתהלה בתפלה בהודאה בהללויה גדול מכולן הללויה שכולל שם ושבח בבת אחתבשיר באשרי  

ודה ומחוקק  שרים שלי מחוקק לשון שררה שמחוקק ושולח ספרים ומצוה כמו )בראשי' מ"ט( לא יסור שבט מיה   -מחקקי    -הנ"ל   רש"י  נה 
 מבין רגליו )סא"א(: 

ויאמר ובראשית למי מאמר הוא וכו' הכי אמר רבי בפ' בתרא דראש    בפ' רעז"ל. בעשרה מאמרות תשעה     -  'א   ' האבות    מלאכת שלמה   נו
המנין  השנה גבי עשרה מלכיות כנגד מי מצאתי כתוב בספר פלח הרמון פרק שני דשער שני וז"ל ופשטא דשמעתין מוכח אין פרו ורבו מן  

הוא מבואר. אמנם בזוהר פ' ויקרא פי' ר"ש  סקין בה שמה ואנן בבריאת העולם עסקינן ו לפי שהיא מצוה דרמיא עלן וברכה לשומריה ועו 
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  יעצר ובזה יבאר לקמן הפסוק אל תחרש ואל תשקט אל, שלא   :וםחסד אל כל הי \נט/()שם נבאל, שנא' 
  .סד למלאת את הד' בשפע י' ולהפכה לה'השפע ח

לך,  [ס]   סוקהפ  פי' וזהו   דמי  אל  האלהים  ריינ.  כשאתה  שמשם  ו    אלהים ואה 

ואין    ה' ד'היינו שנעשה מן הד,  אל דמינעשה אותיות   וענייה  דלה  שפע דהיינו שהמלכות 

אזי לעולם לך  ,  בחינשתראה שת   אל  וטאל תחרוש ואל תשק  ,אומר    , אלות  עורר 

מדת   את  ית'דהיינו  למ  חסדו  שפעכללהשפיע  תחרדהיינו    ע"י התפילה בב' בחי' הנ"ל   ות    \ סא/ שואל 
לך שתלחשוב שמג  בגיע  הטובתקבל תפלתך  היחוס שלך  לל מעשיך  או  תים  חשבות  ממלחמה במשקוט  ואל 

ותזרות ה,  מן  עי"ז  ה'  עשה  ונעשה  ד'  ד  סבאלכנ"ל,  וסג ד "בחי'  דד. ,  בחי'  היא    מ"י  וה' 

  .מלא הד' בשפע י' ונעשה ה', דהיינו שנ ים-ה-שם אל שנעשה מאל דמי דהיינו ע, השפ
וג' כוללים הרי ל"דמטה"י ה"ה ה"א גי   ,מילואים שלהכי ה' בג'   וכללות ה' או    ,וה' עצמה הרי ט"ל  ,' ל"א 

כי ציורין שלה  ב'    י ישצד שני הוא כהנמשך ל  לבוח.  הנמשך לצד אחד  ' חלבט מגי  ות הכל יחד הרי מ'כלל
 הוא' ש' ממט"ו גי וי   כ"דוביחד    ,' י"ומטגי הן    'א'  ה'  ג' מילוי ה' לבד שהם י עוד  ו  ,' כ"דמטגי והן    ,צורת ה' ד"י ד"ו

  .\סד/ כך מבואר בלקוטי תורהמ חלב, "גי

 
יקוו   כנגד  ולא תשא  רקיע  יהיה  כנגד  יהיה  ולא  יהי אור  כנגד  ופי' אנכי  תורה  בראשית עשרה למתן  עשרה עשרה הכף עשרה למעשה 

לא תענה כנגד  גד תוצא הארץ. לא תגנוב כנגד הנה נתתי.  כנגד יהי מאורות. לא תרצח כנגד ישרצו. לא תנאף כנ זכור כנגד תדשא. כבד  
ולפי זה אין בראשית מן המנין והמשלים הוא מאמר העזר עם היותו מופלג בפרשה   נעשה אדם. לא תחמוד כנגד אעשה לו עזר כנגדו. 

עשרה מבלי שנצטרך למנות  ו בכלל האומניות של יום הששי עם שאר המאמרות והם  להלן. ויש בתקונים דרך אחרת שהם מונים פרו ורב 
בראשית   לא  נראה  עמהם  בזוהר  ויקרא  ובפרשת  ר"ה  דמסכת  תנאי  תרי  הני  שהשמיטוהו  ומה  בספ"ד  שם  עוד  וכתב  ע"כ.  העזר  ולא 

להם ויאמר  נאמר  לפיכך  בזולתו  נתלה  המאמר  שקיום  לפי  הוא  נת     שהטעם  הנה  כן  לא  שאר  אלהים  בכל  וכן  הנותן  לבדו  שהוא  תי 
צ הוא  כי  שפיר  המאמרות  התיקונים  שיטת  לפי  אמנם  ונבראו  אצל  וה  אומניות  עשר  נתישבו  זה  ועם  העשרה  בכלל  ורבו  פרו  חשבינן 

עשרה מאמרות כי מאמר העזר איננו אומניות בעצמו שהרי כתיב אחריו אעשה לו עזר ועוד שבא מופלג בכתוב ולא נזכר בששת ימים  
 ת ע"כ: מנם התולדות הנמשכות ממנו הן האומניות המכוון באמ א 
יל    תהילים פרק פט   נז ּכִ ַמש ְ ְזָרִחי:)א(  ָהאֶׁ יָתן  ִפי:   ְלא  ּבְ ֱאמּוָנְתָך  ָודֹר אֹוִדיַע  ְלדֹר  יָרה  ִ ָאש  עֹוָלם  ְידָֹוד  י  ַחְסד  ה    )ב(  נֶׁ ִיּבָ ד  סֶׁ חֶׁ עֹוָלם  י  ָאַמְרּתִ י  ּכִ )ג( 

ִכן ֱאמּוָנְתָך בָ  ַמִים ּתָ ָ ם: ש   הֶׁ

א   רד"ק  כי  ולב )ג(  לו  המלכות  לו  לתת  לדוד  שעשה  החסד  יבנה,  חסד  לעולם  כי  חשבתי  שתכין אמונתך  מרתי.  השמים  וכמו  ניו אחריו, 
בהם שלא תפסוק, כי פירוש אמונה קיום, כן תכין אמונתך עם דוד ועם זרעו שלא תפסוק לאורך זמן כל ימי עד, כמו שאמר )דברים יא,  

 הארץ: כ(, כימי השמים על  
שרומז לבריאת העולם  מק המלך הנ"ל(  )ע דרשו בספרים  . אבל  בחסד שעשה הקב"ה לדוד לתת לו מלכות ולבניו אחריו   פשוטו מדבר   נח

שהעולם נבנה  איתא  ובאוצרות חיים שער המלכים  בעץ חיים יא ו'  ו    .בתחילת התורה   לתתא וכנ"ל ד שהיתה בחסד גמור ללא אתערותא  
שהו  דהיינו  שהקב   א בחסד  רק חסד  ז"א  את  ברא  ספירות  "ה  כדי    בשש  ולמטה  ה רק    יסלקו שהחטאים  מחסד  ולא  את  שלו  יפגום  מוחין 

 .גופו ב 
יל ְלָדִוד:   תהילים פרק נב   נט ּכִ ַח ַמש ְ ְך:  )א( ַלְמַנּצ  לֶׁ ית ֲאִחימֶׁ ל ּב  א ָדִוד אֶׁ ר לֹו ּבָ אּול ַויֹּאמֶׁ ָ ד ְלש  ּג  ג ָהֲאדִֹמי ַויַּ בֹוא ּדֹוא  ְתהַ   )ב( ּבְ ָרָעה  )ג( ַמה ּתִ ל ּבְ ּל 
ל ַהיֹּום: ַהגִּ  ל ּכָ ד א  סֶׁ  ּבֹור חֶׁ

הגבור    דוד מצודות   הגבו   -)ג(  דואג  צידה  אתה  לי  מלתת  ימנעו  הכל  שמעתה  בחושבך  לי  שעשית  בהרע  עצמך  תשתבח  מה  בתורה  ר 
 וכי לא ידעת שחסד אל הוא בכל עת וימצאו לי מרחמים:   -ואהיה נלכד ביד שאול. חסד  

 רה זו ונ"ל בריש ת תהלים פג ה  ס

 פרים.ש ואל תשקוט, ואולי הן רמז לשתי בחי' הנ"ל מנשה וא אל תחר בות  דורש את התי   רבנו לא   סא
 א"ל -בתשכט   סב

 דד  -בתשכט   סג

תורה קו י ל   סד אלד   -להאריז"ל   טי  כי  דע  ומידד:  אלדד  ענין  בהעלותך  הלא  פרשת  כי  החלב  המוזגים  ושדים  דדים  ב'  סוד  הם  ומידד  ד 
ו  נקראת אלקים  אז   בהיותה הנוקבא  ג' אמצעות שבה  בסו   בסוד  הימין,  הולכות לצד  א"ל  ב' אותיות  מתחלק לשנים, כיצד  ד  שם אלקים 

נ' שערי בינה, הרי כי ב' דדים  ותיות מ"י לצד שמאל, ואז נעשה מ"י דד, כי מ"י הוא קו שמאל,  "חסד אל כל היום" ואז נעשה אלדד, וב' א 
חלב הנמשך באמצע בין הדדים, לכן אות ה' עומדת באמצע  בין מי הוא סוד צינור ה ן אל והנה אות ה' המפסקת בי הם א"ל מ"י מאלהים, ו 

היא החלב ההולך  ה יש בו ב' מיני חלב והנ שם אלהים,   ימי , א'  צד  הימי   ,ן אל  כי  שווין  ואינם  שמאל,  הוא ההולך אל צד  ן ממותק  וא' 

"א כנודע, והנה ה"י ה"ה ה"א גי'  מיני מילואי' וסימנם יה בה ג'  כיצד הרי אות ה' יש    מחבירו, והנה בב' בחי' נעשה ה' מאלהים חלב,

הרי בארנו בחי' א' של חלב הנמשכת לדד    מ' גי' חלב הרי ט"ל וכללות ה' או כללות הכל יחד הרי  ל"א וג' כוללים הרי ל"ד וה' עצמה  

וי"ו גי' מ' שהוא    ד שהם יה"א גי' י"ו כ"ד ה' לב   "ו גי' כ"ד וג' מילוי בחי' ב' בסוד ציור כיצד צורת ה' ד"י ד חי' מלוי ה',  אחד והוא ב 

 שער הכללים פ"ג(:   השם כי הוא חלב הנמשך לב' דדים )עי' בע"ח הרי ב' מיני חלב באות ה' לכן הושמה באמצע    חל"ב 



 מוהר"ן                             תורה צז                                ליקוטי                 10צו: 

שכתב הכלל  ומה  ב'  בפל"חא ר  ותעם  לי\סה/ ה  כידוע  הנסתר   -"ח,  חכמת  האריז"לתב בכ  ליודעי   \ סו/י 

 :\סח/(סז)
כתינוק בזרועות אמו  בשעת התפלה נמצא שהקב"ה מניק את העולם בשפע חלב בזכות צדיקים שעושים עצמם 

עולים ונמתקים ונעכרים י התינוק ע"י שנברא התינוק וחוזרים להתברר ע" י הדם שממנוחלב הוא סיגוה .כנ"ל
ומכל  , ברא את העולםנה מאמרות שבהם שרהע  םשממנו נברא הולד הוהדם . חלבמאכל מדם ללההפך 

אופן של קיום בבחי' מחדש בטובו  אבל לא בבריאת יש מאין אלא ב  ,העשרה מאמרות עדיין צריך לברר עוד
הם י' לכן ו .דהיינו שחוזר ומניק את העולם בכל יום בחלב העשרה מאמרות ,אשיתום מעשה בר בכל י 

 שמתמלא הד' ונעשה ה' חלב ושפע לעולם. 
  \סט/ תמא כלול בדברי רבנו גם דבריו שכתבמסמהבעש"ט קבלו  שניהםכיון שורים דודו של רבנו דגל אפ וראה ב

ל יום ע"י התורה שמחדשים מקיים ומחדש אותו בכאת העולם והכי נמי  וברא האיסתכל בתורשהקב"ה  

 
"ה  ה"י ה   ואין שלה, ורוצה לומרלכאורה צריך לומר בג' מיל   -ה"א בג' ציורין שלה גימטריא חלב עם ב' הכללות    -  כמה פרפראות לח   סה 

גימטרי  וה ה"א  ל"א,  תשעה א  הם  לבדם  ההין  הג'  של  והכולל  אותיות  הששה  של  גי   , כולל  הכל  חלב בסך  ב'    .מטריא  עם  שכתב  וזה 
לומר עם שני מיני כוללים הנ"ל כך מבואר בעץ חיים שער הכללים פ"ג ועיין מאורי אור אות ח' חלב שכתב שם בציורה  הכללות, רוצה  

ריא חלב עם  ו' ואולי רוצה לומר גם כאן כך, הא בג' ציורין שלה היינו כנ"ל גימט תיות וכ מנין חלב עם האו כולל כ י ד"ו ג' וואוין עם ה ד" 
 נ"ל עם הכולל שלה גימטריא מ"ג, לכן חלב עם הכולל של השלש אותיות גימטריא גם כן מ"ג כנ"ל: שני הכללות, רוצה לומר הה"א ה 

ג'  ים  שער הכלל   -  עץ חיים  סו פרק  לב ונח    -סוף  הנ זור  ה' דבאמצעיתא  ה'  אר אות  מ"י משמאל  מימין  כי א"ל  הנ"ל  שאר משם אלהים 
יד"ד וסוד ה' הוא החלב שמתפשט בב' הדדים האלו לכן הוא באמצע  רנו כי א"ל מ"י הם ב' דדים בסוד אלד"ד ומ באמצעיתא כנ"ל וביא 

יהיה בה' זו ב' מיני חלב והם  ' לדד שמאל וא"כ צריך שמין ובחלב יוצאין א' לדד י   כי ב' מיניכי הוא מתפשט לדד ימין ושמאל והנה נמצא  
ילואים שסימנם יה"א הוא גימ' י"ו ועם כ"ד גימ' חל"ב וכל  ד"ו ד"י גימ' כ"ד גם אם תמלא ה' זו בג' מ באופן זה כי אות ה' יש לה ב' ציורין  

ז וג' אותיות המילוי יה"א  ועם ו' אותיותי' הרי ל" ' א"ל  מלוי ה"י ה"ה ה"א גימ ג' ההי"ן ב זה מהציור בלתי מנין הה' עצמה גם באופן אחר  
 מתפשטים ב' מיני חלב א' לדד ימין וב' לדד שמאל:   מן ה' זו שבאמצע הדדין של בינה ומן ה' זו הרי גימ' חל"ב והרי ב' מיני חלב יוצאין  

ים מן האמצע, אל שני  חלב, הנמשכ   נישני מי   י' חלב, כנגד ה שני בח הזאת יש ב   איך באות ה'צריכים אנו לבאר  :  דף מא   -  דמות שער ההק 
יירת בשני ציורין, או ד"ו, או ד"י, הם בגימטריא כ"ד, גם  ודע שאות ה' מצט הדדים שבימין ושמאל. וזה עניינם, החלב האחד הוא כך, שנ 

ביודי"ן או באלפי"ן או בהההמלוי   בבחי'  ב ים שלה לבדם, שהוא  י" י"ן, יהיו  יוד ו, בזה ה גימטריא  י'אופן, מן  פי"ן, א'. ומן  ומן מלוי אל .  י"ן, 
כ"ד וי"ו, שהם חל"ב. וכ"ז הוא בבחי' הציור והמלוי שלה  שלה, בגימטריא    מלוי ההי"ן, ה'. הם בגימטריא י"ו. ונמצא כי הציורים והמלויים 

  יהם, הרים ו' אותיותוע ' א"ל,  ה"ה, הם בגי  "י, ה"א, ז', שהם, ה המלויים הנ   ין הה' בעצמה. החלב השני באופן זה, כי הנה ג'לתי מנ כנז', ב 
ג' בחי' אותיות המלוי לבדם, שהם יה"א, הרי הכל בגימטריא   ועם  ב' מיני חל"ב, הנמשכים מזו הה"א, העומדת  חל"ב. הרי נתבאר ל"ז,  ו 

     מא, ונמשכין ב' מיני חלב, א' לדד ימין, וא' לדד שמאל: של אי   באמצע בין ב' הדדין 

הפסוקים   נבאר,   -  בהעלותך שער  דאל אות    איך  ועתה  חלב ה'  נעשית  הנ   הים,  החלב  כי  נודע,  והנה  ימיכנזכר.  לדד  יותר  משך  הוא  ן, 
לדד שמאל. ואם כן ב' בחינות חלב, צריכות להמצא באות ה' הנזכר. וזה עניינם, הנה ב' בחי' יש באות    חלב הנמשך וד החסד, מ בס ממותק  

, ה"ה,  ן. כזה, ה"י בה, וסימנם יה"א, ר"ל, יודי"ן, ההי"ן, אלפי"   וים ישני מל חד בסוד מלוי, ואחד בסוד ציור. בחי' המלוי הוא, כי ג' מי ה', א 
ינותיו, הרי ל"ד, וחשבון ה' עצמה בהיות פשוטה, הרי ל"ט, ועם כללות כולם, הרי מ', כמנין חלב. בחי'  ועם ג' בח טריא א"ל,  ימ ה"א. והם בג

  הם   יורים הנזכר"י, כי רגל הה"א יהא זעירא, בציור י'. וב' הצ , או ד ר ד"ו ר היא, כי תוכל לצייר אות ה' פשוטה, בשתי ציורים, או ציו הציו 
מלוים שבה בלבד, הנז"ל שהם יה"א, והרי הכל בגימטריא חלב. ואלו הם ב' בחי' חלב שבאות ה'  ותיות ג'  חבר עמהם א ותבגימטריא כ"ד,  

 באמצע ב' הדדים, הנקרא א"ל מ"י, ונמשכים לכאן ולכאן:   דאלהים, שהושמה 

עם שהיא נעשית צינור החלב  והנה החלב הנמשך אל ב' הדדים הוא דרך אות ה' מאלהים שבאמצ -שער ה חלק ב פרק ג    -  וא שערים מב 
בבחי' א' כי החלב הנמשך   ונודע כי החלב אינו שוה  בין שניהם.  ולכאן בסוד הת"ת המכריע  המריק באמצע לב' הדדים ומתפשט לכאן 

מהחלב  מתוק  יותר  יהיה  ימיני  ושתיהן ה   בדד  מאלהים  ה'  שהיא  הצנור  זה  דרך  יתפשטו  חלב  מיני  שני  כי  ונמצא  שמאלי.  בדד    נמשך 
ם להמצא רמוזים באות ה' זה והוא כי יש בחינת מילוי ויש בחינת ציור כי כשתמלא ה' זו בג' מיני מילויים שסימנם יה"א כנודע והם  צריכי 

' עצמה הם ל"ט וכללות הכל ביחד או כללות הה' עצמה הם מ' כמנין חלב.  ה   ה"י ה"ה ה"א הם בגימטריא א"ל וג' כוללים הם ל"ד ואות
כי   אחרת  בחינת  יש  הם  גם  ד"י  ד"ו  שהם  ציורים  בב'  ה'  אות  וכשתצייר  י"ו  בגימטריא  הם  יה"א  שהם  הנז'  לבדם  המילויים  ג'  כשתקח 

חלב  מיני  ב'  נתבאר  הרי  חלב.  ג"כ  כמנין  מ'  הרי  המילוי  של  י"ו  ועם  כ"ד  ימין  ב   בגימטריא  דד  אל  הנמשך  שהם החלב  ה' דאלהים  אות 
     והחלב הנמשך בדד שמאל.  

 יין פל"ח[ ע]ו  ער הכללים פ"גחלב ועיין בעץ חיים ש  עיין מאורי אור ערך סז

ה,  -גי' ד' יודים דע"ב, חסד. גם מצד הבינה, חלב עם האותיות והכולל ג' ד"ם, רבוע אהי   -  חלב   -לרבי מאיר פופרש    י אורספר מאור   סח
 זר לחלב.שח 

בציו  הוא   -חלב   הה'  כי  והוא  בערך דדים,  כנזכר  ומ"י דד,  ]ע"ה[ כמ ה' דאלהים שבאמצע א"ל דד  ]וו"ו[ שבה' השרשית  ד"ו  ד"י  נין  ריה 
 ]והכוללים[ גי' חלב.יות  , גם ה"י ה"ה ה"א עם האותחלב ]עם האותיות[ 

לב שבו נעשה ג"כ משם זה.ת( ]ע"ה[ גי' חלב,  ה. גם יוד הא ואו )עם ג' אותיו -ע"ה גי' מ"א אתוון דמילוי אהי   -  חלב   ולובן דז"א ח 

אפרים   סט מחנה  בא  פרש   -  דגל  או ד" ) ת  כמו    -(  ה  כי  לעיל  זה  בארתי  וכבר  בראשית  מעשה  תמיד  יום  בכל  מחדש  שהקב"ה  ידוע 
וברא עלמא כך התחדשו  בזוה"ק קודשא בריך הוא אסתכל באורייתא  ידי התורה כדאיתא  ת הבריאה של  שהתחלת הבריאה היתה על 

חדו  יום  בכל  מחדשין  שישראל  התורה  התחדשות  ידי  על  כן  גם  הוא  בראשית  תו מעשה  שספר  שי  זללה"ה  מאא"ז  ששמעתי  וכמו  רה 
נ"א, ט"ז( ואשים דברי   )ישעיה  ה'.( על  יום פירוש אחר ועל דרך דאיתא בגמרא )מדרש אגדה ואתחנן הקדמת הזוהר  הזוהר יש לו בכל 

וליסוד  שמים  לנטוע  במילול   בפיך  אנא  מה  בשותפות  דהיינו  בחיריק  עמי  אלא  עמי  תקרא  אל  אתה  עמי  לציון  ולאמר  עבי ארץ  דנא  א 
מחדשין   אמת  בתורת  ישראל  שמחדשין  מהחידוש  היינו  ארץ  וליסוד  שמים  לנטוע  בפיך  דברי  ואשים  וזהו  כן,  אתה  אף  וארעא  שמיא 

ל ידי התחדשות התורה שישראל מחדשים בהסתכלותם בה וכפי  בריאת שמים וארץ החדשים וכל דברים המתחדשים בעולם הכל הוא ע 
 .ם בעול   ענין התחדשותם בתורה כך נתחדש



 מוהר"ן                             תורה צז                                ליקוטי                 11צו: 

 "עמי אתה ן לאמור לציו"וכמבואר בהקדמת הזוהר שעי"ז נבראים שמים חדשים וארץ חדשה בבחי' , הצדיקים
 ועיין תורה עח תנינא שעשרה מאמרות כלול בהם כל העשר דברות דהיינו כל ,וכו' מה אני בורא אף אתה

ע"י  דהיינו  עולה להתברר שוב ע"י התינוק בעצמו ,ר מהדם שבו נבראר ל שמה שלא נתב והיינו כנ" התורה 
צדיקים שהיא המעוררת את  ת התפלאותם צדיקים שעושים עצמם כתינוק כנ"ל. נמצא אע"פ שרבנו מדבר מ 

 השפע הכי נמי התורה של הצדיקים מעוררת את השפע לעולם.
 

 עד כאן ביאור חברותא לתורה צז 
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