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 ליקוטי מוהר"ן  
 מבואר

   חברותא
 ללימוד בעיון 

 

 מבוא לביאור 
 הביאור מורכב מג' חלקים: 

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

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

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

 חדושים. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ( להצליח יותר

 
 

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

  lezavotlaze@gmail.com למיילפנות ההערות אפשר ל

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 התנצלות 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   שאסורה.

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

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

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

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

 ותר להכניע ולתקן את המדמה.בי 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

כי הספר הזה צריך רק ביטול לרבינו זה הכל, וכמובן כשיש ביטול אזי  ,רואים בחוש שאין להם את ההרגשה והמסר של רבינו שמקבל חסיד פשוט של רבינו 
 ספרים גם מוצא בו יותר טעם ועומק.ככל שהוא בעל כשרון ויותר בקי ב
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 נד.      מוהר"ן        רשע מג     וירא בצר להם מב להתרחק מדיבורים שליקוטי        ל         
 תורה אור 

השירי ׁשֹוָקי  הם  שיר  ו )טו( 
ַאְדֵני  ִדים ַעל  ְמֻיּסָ ׁש  ַעּמּוֵדי ׁשֵ
חּור   ּבָ ָבנֹון  ּלְ ּכַ ַמְרֵאהּו  ָפז 

ֲאָרִזים:   ּכָ
ִזְבֵחי   ִזְבחּו  )ו(  ד  תהילים 

 ֶצֶדק ּוִבְטחּו ֶאל ְידָֹוד: 
ְלָפָניו  ֶצֶדק  )יד(  פה  תהילים 

ָעמָ  ם ְלֶדֶרְך ּפְ ְך ְוָיש ֵ  יו: ְיַהּלֵ
ן ְלךָ תהלים כ )ה( יִ  ְלָבֶבָך  כִ   ּתֶ

א: ְוכָ   ל ֲעָצְתָך ְיַמּלֵ
ְידָֹוד   ֲעַצת  )יא(  לג  תהילים 
ִלּבֹו   בֹות  ַמְחׁשְ ֲעמֹד  ּתַ ְלעֹוָלם 

 ְלדֹר ָודֹר: 
ְיקָֹוק   י  ּכִ )כז(  יד  ישעיהו 
ְוָידֹו   ָיֵפר  ּוִמי  ָיָעץ  ְצָבאֹות 

ה: פ יֶבּנָ טּוָיה ּוִמי ְיׁשִ    ַהּנְ
 

 תורה מב 
ְרא   ַוּיַ )מד(  קו  ר  תהילים  ּצַ ּבַ

ְמעוֹ הֶ לָ  ׁשָ ָתם:  ם ּבְ  ֶאת ִרּנָ
ְוָהְיָתה    (טז)ט  נח  בראשית  

ִלְזּכֹר   ּוְרִאיִתיָה  ָעָנן  ּבֶ ת  ׁשֶ ַהּקֶ
ּוֵבין  ֱאלִֹהים  ין  ּבֵ עֹוָלם  ִרית  ּבְ
ר  ר ֲאׁשֶ ש ָ ָכל ּבָ ה ּבְ ל ֶנֶפׁש ַחּיָ ּכָ

 ַעל ָהָאֶרץ: 
ָהָמן  ֶאת  ְתלּו  ַוּיִ )י(  ז  אסתר 

לְ  ֵהִכין  ר  ֲאׁשֶ ָהֵעץ  כָ ַעל  י  ָמְרּדֳּ
ָכָכה: פ ַוֲחַמת ַהמֶּ   ֶלְך ׁשָ

ָפַתי  ש ְ ֲאדָֹני  )יז(  נא  תהילים 
ֶתָך:  ִהּלָ יד ּתְ ח ּוִפי ַיּגִ ְפּתָ  ּתִ

ַוֲאִני מח  ויחי    בראשית )כב( 
ַעל   ַאַחד  ֶכם  ׁשְ ְלָך  י  ָנַתּתִ
ד   ִמּיַ י  ָלַקְחּתִ ר  ֲאׁשֶ ַאֶחיָך 

י: פ  ּתִ י ּוְבַקׁשְ ַחְרּבִ  ָהֱאמִֹרי ּבְ
)מה( קו  ְזכֹּ   תהלים  ָלֶהם    רַוּיִ

ִרי חסדו  ּבְ רֹב  ּכְ ֵחם  ּנָ ַוּיִ תֹו 
 ֲחָסָדיו: 

י  ּדַ ׁשַ ְוָהָיה  )כה(  כב  איוב 
ָצֶריָך ְוֶכֶסף ּתֹוָעפֹות ָלְך:   ּבְ

תהילים יט )ד( ֵאין אֶֹמר ְוֵאין 
ָמע קֹוָלם:  ִלי ִנׁשְ ָבִרים ּבְ  ּדְ

 
 תורה מג 

ָיַדע   ְוָהָאָדם  )א(  ד  בראשית 
ַותַּ  ּתֹו  ִאׁשְ ה  ַחּוָ ַותֵּ ֶאת  ד  לֶ ַהר 

ַקִין   ִאיׁש ֶאת  ָקִניִתי  ַוּתֹאֶמר 
 ֶאת ְידָֹוד: 
ה    מטותבמדבר   ְוַעּתָ )יז(  לא 

ה   ָ ף ְוָכל ִאׁשּ ּטָ ִהְרגּו ָכל ָזָכר ּבַ
ָזָכר   ב  ּכַ ְלִמׁשְ ִאיׁש  יַֹדַעת 

 ֲהרֹגּו:
ְליֹום   יֹום  )ג(  יט  תהילים 
ה   ַלְיָלה ְיַחּוֶ יַע אֶֹמר ְוַלְיָלה ּלְ ַיּבִ

ַעת:   ּדָ
הבר  דברים )י( לד  כה  וזאת 
ָרֵאל  ְולֹא   ִיש ְ ּבְ עֹוד  ָנִביא  ָקם 

ִנים   ּפָ ְיקָֹוק  ְיָדעֹו  ר  ֲאׁשֶ ה  מֹׁשֶ ּכְ
ִנים:    ֶאל ּפָ

יֹום טֹוָבה ֱהֵיה   קהלת ז )יד( ּבְ
ם  ּגַ ְרֵאה  ָרָעה  ּוְביֹום  ְבטֹוב 
ה   ָעש ָ ֶזה  ת  ְלֻעּמַ ֶזה  ֶאת 
ּלֹא   ׁשֶ ְבַרת  ּדִ ַעל  ָהֱאלִֹהים 

 ה: מָ ָריו ְמאוּ ִיְמָצא ָהָאָדם ַאחֲ 
ְנֻאם כד  בלק    במדבר )טז( 

ַעת   ּדַ ְויֵֹדַע  ֵאל  ִאְמֵרי  ׁשֵֹמַע 
ֹנֵפל   ֶיֱחֶזה  י  ּדַ ׁשַ ַמֲחֵזה  ֶעְליֹון 

 ּוְגלּוי ֵעיָנִים:
יא   יֹוֵנק ישעיה  ע  ֲעׁשַ ְוׁשִ )ח( 

ְמאּוַרת   ְוַעל  ֶתן  ּפָ ֻחר  ַעל 
ָהָדה: ָידֹו  מּול  ּגָ )ט(   ִצְפעֹוִני 

חִ  ַיׁשְ ְולֹא  ָיֵרעּו  כָ לֹא  ּבְ ל  יתּו 
י   ָקְדׁשִ ָהָאֶרץ ַהר  ָמְלָאה  י  ּכִ

ם   ַלּיָ ִים  ּמַ ּכַ ְידָֹוד  ֶאת  ָעה  ּדֵ
ים:   ְמַכּסִ
ְקצֹף לא  מטות    במדבר )יד( ַוּיִ

ֵרי   ש ָ ֶהָחִיל  קּוֵדי  ּפְ ַעל  ה  מֹׁשֶ
ִאים   ַהּבָ אֹות  ַהּמֵ ֵרי  ְוש ָ ָהֲאָלִפים 

ְלָחָמה: ַהּמִ ָבא  ַוּיֹאֶמר    ִמּצְ )טו( 
ַהחִ  ה  מֹׁשֶ יֶתם  ֲאֵליֶהם  ל  כָּ ּיִ

ה ָהיּו ִלְבֵני )ט  ְנֵקָבה: ז( ֵהן ֵהּנָ
ִלְמָסר   ְלָעם  ּבִ ְדַבר  ּבִ ָרֵאל  ִיש ְ
עֹור   ּפְ ַבר  ּדְ ַעל  יקָֹוק  ּבַ ַמַעל 

ֲעַדת ְיקָֹוק: ָפה ּבַ ּגֵ ִהי ַהּמַ    ַוּתְ
)מח(   לא  מטות  במדבר

ֻקִדים   ַהּפְ ה  מֹׁשֶ ֶאל  ְקְרבּו  ַוּיִ
ֵרי  ש ָ ָבא  ַהּצָ ְלַאְלֵפי  ר  ֲאׁשֶ

וְ ָהאֲ  אוֹ ש ָ ָלִפים  ַהּמֵ )מט(   ת:ֵרי 
ֲעָבֶדיָך   ה  מֹׁשֶ ֶאל  ַוּיֹאְמרּו 
י  ַאְנׁשֵ רֹאׁש  ֶאת  אּו  ָנש ְ
ְולֹא   ָיֵדנּו  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ְלָחָמה  ַהּמִ

ִאיׁש: ּנּו  ִמּמֶ ְקֵרב   ִנְפַקד  ַוּנַ )נ( 
ר  ֲאׁשֶ ִאיׁש  ְיקָֹוק  ן  ָקְרּבַ ֶאת 
ָמָצא ְכִלי ָזָהב ֶאְצָעָדה ְוָצִמיד  

ַעת ָעִגי ר ַעל  ז לְ ל ְוכּומָ ַטּבַ ַכּפֵ
 ְפׁשֵֹתינּו ִלְפֵני ְיקָֹוק:נַ 
 

מ"ב, שהם ש"ע נהורין, ועם ח'    לבעולם, שעל ידם נמשך שם ש

במדרש  כמ"ש  רגלין,  נ"ה  נקראים  ות"ח  בשלום.  גי'  חוורתא 

(. וגם מזבח נקרא רגלין, כמ"ש  בהם ת"ח ) [ א]  שוקיו עמודי שש

:  צדק לפניו יהלך ה(  וכמ"ש )שם פ  , זבחו זבחי צדק)תהלים ד'(  

  וכל עצתך ימלאאשר  , ואימתי כיתן לך כלבבך וזה פי' )שם כ(  

כמ"ש  [ג] עצות,  נקראים  ת"ח  כי  ת"ח.  של  גרונם  מילוי  ע"י   ,

עצת ה'  ג(  ין ממנו עצה ותושיה, וכמ"ש )שם ל)אבות פ"ו( ונהנ

ה' צבאות ד(  שהם עמודי עולם. וכמ"ש )ישעיה י  , לעולם תעמוד

 :[ד]  , ה' צבאות, הם נו"היעץ

  וכו'  בצר להם בשמעו את רנתם  וירא)תהלים קו(  [  ה]  מב

  . וכמ"ש בזוה"ק )פינחס רט  ,ן הדיניןהנה ע"י נגינה נמתקי  .  [ו]

, ותלת גוונין דקשת הם האבות, והם  [ח]  ( הקשת היא השכינה[ז]

. וכשהיא מתלבשת בלבושין דנהירין, אזי  [ט]   לבושין דשכינתא

עולם ברית  לזכור  אזי  [י]   וראיתיה  שככה,  המלך  .  [יא]   וחמת 

וכשה  בנו,  על  שכעס  למלך  בלבושין משל  המלכה  רואה  מלך 

. ואותיות התפלה היא השכינה,  [יב]   דנהירין, אזי מרחם על בנו 

  ,, שהדיבור הוא שם אדניאדני שפתי תפתחכמ"ש )תהלים נא(  

. [יד]   לשון תפלה  בחרבי ובקשתי  [יג] רש"י  ונקרא קשת, כמו שפ

, [טו]   שיש בקול אש מים רוח ,וקול הנגינה הם תלת גוונין דקשת 

אבות שלשה  דנהירין,   , [טז]  שהם  גוונין  שלשה  הם  שהאבות 

כו'שבהם   לזכור  התפלהוראיתיה  אותיות  שמנגן  מי  נמצא   .  

בז  [יז] הם  הנגינה  וקול  גדולכו  ,  ובבהירות  את    , ת  מלביש  אזי 

וקב"ה רואה אותה,    , השכינה היינו האותיות, בלבושין דנהירין

שככהאזי   המלך  וזהו    וחמת  רנתםפרש"י  יח:  את    בשמעו 

אבו דקשת   , [יט]   תבזכות  גוונין  תלת  שהם  כשהנגינה,  היינו 

ת גדול. כי התלת גוונין, הם האבות כנ"ל,  כו  כנ"ל, בבהירות ובז  

דשכינתא לבושין  בז    , והם  נהירין  ובבהירות,  כו  וכשהלבושין  ת 

וינחם , אזי  וראיתיה לזכור ברית עולםאזי    , נקרא זכות האבות

חסדיו היינו  [כ]   כרוב  שככה.  המלך  ונמוחמת  הדינין,  :       תק 

ומעשיהם אינו    גם ע"י אמונת חכמים, שמאמין שכל דבריהם 

עי"כ מלביש את הקשת בלבושין דנהירין,   , פשוט, ויש בהם רזין

 [ כא]  כי הצדיק הוא בחי' קשת  לזכור ברית עולם.  וראיתיהאזי  

לריב"ל רשב"י  שאמר  )כתובות   כמו  וכו'  בימיך  קשת  הנראה 

בזה"ק    , (: זע דכבואיתא  פנחס  רט"ופ'  לאנהרא   ף  שעובדוי  מי 

דקדרניתא לבושין  מינה  ולמפשט  מטרוניתא  דפשטין,   כגבהון 

ולקשטא בלבושין דגוונין נהירין דרזין דאורייתא, מה כתיב ביה  

עולם ברית  לזכור  זימנא וראיתיה  ובההיא  אתקרי,  רז  דאור   ,

מי שעושה  גם :   מת המלך שככהחוסליק מיניה רוגזא דבריה 

לצדיק נאה  ע[כד]  לבוש  ידי,  הדינים  ל  נמתק  זה    גם:     זה 

בחינות תקיעות, כי תקיעה שברים תרועה הם האבות אברהם  

ה קש"ת  וסימנך  יעקב,  וכו'  יצחק  תקיעה  פנחס    [כה] זוהר}יינו 

הם    שדי. כי שם  בצריך  והיה שדיב(  וזהו פי', )איוב כ    :{ : לר

תלת ענפי האילן שהם האבות. והם    ש', כי  { . אשם רל}האבות  

אותיות, והם    י"ד, שהם  [כו]  ה' אלקינו ה'מות היחוד,  שלשה ש

שדיי"ד   של  [כז]   של  ור"ת  הם  עקביצחק  י  ברהםא.   ,

אין אומר ואין  ט( )תהלים י  :  [ כח]  "יי לקינוא י"י הר"ת של 

קולם נשמע  בלי  גוונין  דברים  תלת  וקול,  קשת  בחי'  זה   ,

 כט: דקשת

 

דעת,    כי  דע[  ל]  מג בר  שהוא  הרשע  של  הדיבורים 

נ  בהשומעמולידים  נמשכים [לא]   יאוף  הזווגים  כי   .

ד'(   )בראשית  כמ"ש  חוהמהדעת,  את  ידע  , אשתו  והאדם 

לא(   )במדבר  אישוכתיב  יודעת  אשה  שני  כל  יש  אך  מיני לב. 

זווגים, היינו זווג דקדושה, הוא התקשרות לצדיקים ואל התורה 

זה נמשך מדעת דקדושה וזווגים של עבירה,  [לג]  ואל השי"ת,   .

אין  נמשכים מדעת   כי  הוא התגלות הדעת,  והדיבור  דקליפה. 

  ולילהט(  א ע"י הדיבור, כמ"ש )תהלים ייודעים מה שבדעת, אל

דעת יחוה  ד  ,ללילה  מלשון  מה  ייחוה  מדבר  שהדיבור  בור, 

. וכשרשע מדבר ומוציא מפיו הבלים, מוליד אוירים [לד]  שבדעת

ניאוף של  הדיבורים[לה]  ארסיים  ממנו  והשומע  ונושם    [לו]  . 

שהוא נשימ בבלעם  ולפיכך  האוירים.  אלו  בגופו  מכניס  ות, 

דקליפה דעת  וספרי  }כשדרחז"ל    , בחינות  הברכה,  זוהר  וזאת 

בישראל    לא קם כמשה וכו' [לז]  על פסוק :{בלק קצגו, : שמות כא

דעת  הוא  משה  כי  בלעם.  ומנו  קם  באומות  אבל  קם    [לח]   לא 

דין, ולכך כשנטלו מואב עצה ממ  [, לט]ולזה נקרא דורו דור דעה  

הדעת  התגלות  הוא  הפה  כי  בפה,  אלא  כחו  אין  להם    , אמרו 

. כי הוא [מ] אמר מואב אף אנו נבוא עליהם באדם שכחו בפה  

את זה לעומת זה גם כן דעת דקליפה, כמו שכתוב )קהלת ז'(  

אלקים וז"ש  עשה  עליון  [מא].  דעת  ז'ויודע  )ברכות  ודרז"ל   , .  )

  בישוב, אזי יש  . כי כשהדעת אינו[מב]   שידע מתי הקב"ה כועס 

ס )פסחים  כשארז"ל  מסתלקת  כעס,  חכמתו  הכועס  כל  ע"ב(  ו 

ממנו. ולפיכך כשכעס משה רבינו ע"ה על אנשי הצבא כשבאו  

הלכות [מג]   ממדין לומר  אלעזר  והוצרך  הדעת,  ממנו  נסתלק   ,

אזי אין כעס, כמ"ש )ישעיה   . וכשהדעת שלם[מד]  טבילות כלים

  י כי מלאה הארץ דעה קדש  לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר א(  י

דקליפה[מה] בדעת  מסתכל  היה  ובלעם  של   .  מותרות  שהוא 

עליוןד שבלעם    , עת  נמצא  בכעס.  שהקב"ה  ידע  וכשמשתנה, 

של   ארסיים  אוירים  הוליד  דיבוריו  וע"י  דקליפה,  דעת  הוא 

ויקצוף  א(  שבאו ממלחמת מדין, נאמר )במדבר ללזה כ  , ניאוף

נ כל  החיתם  ויאמר  החיל,  פקודי  על  היו  משה  הנה  הן  קבה, 

בדבר דייקא, כי ע"י דבריו, שהוא התגלות הדעת    , בדבר בלעם

ולפיכך כשבאו ממלחמות מדין, כתיב   , שלו, הוליד ניאוף במדין

ונקרב את  , ויאמרו  הפקודים וכו' ראשי    ויקרבו אל משה)שם(  

(  . ד ודרז"ל )שבת ס  , קרבן ה' וכו' לכפר על נפשותינו לפני ה' 

יצאנושכך אמרו אע"פ שמידי   לא  יצאנו מידי הרהור    עבירה 

 מז:[מו]

התפילה  מה[  מח]  מד בשעת  כף  אל  כף  כי    , [מט]   שמכין 

 , למה התחילה התורה {[נ]  ב"ר פ"א}חז"ל אמרו  
 

 
 שיר השירים ה' טו   א
]וצדיקיא אינון עמודי   ין תרגום שם עי  ב

 עלמא[ 
 סוף הפסוק הנ"ל   ג
ח'    ד  עיין שערי אורה שער ג' וד' ספירות 

 וז' 
נאמרה    ה ז"ל.  רבינו  לשון  היא  זו  תורה 

 בראש השנה )שיש"ק ה' ע'(
 עי"ש פרש"י ועיין לקמן    ו
שהמפרשים    ז ועי"ש  ברע"מ  בעיקר  עי"ש 

תורת   ע"י  נעשה  הדין  שהמתקת  פירשו 
ו ע"י  הנסתר  גם  שנעשה  מחדש  רבינו 

 . תפילה בניגון
סו:    ח בשלח  זוהר  ועיין  ברע"מ.  עי"ש 

 ובתקון יח דף לו: 
שני    ט  הם  הקשת  וגווני  שהקשת  נמצא 

ג'   יד  רבה  )במדבר  במדרש  ועיין  דברים. 
שם   שמעוני  וילקוט  וצ'  כד  תהלים  מדרש 
ועיין   תכלת  שהקשת  ותתמא(  תש  רמז 

הלת  תורה מט שהמלכות תכלת. עוד עיין ק 
כיון שקשת דבר טבעי למה   יעקב הקושיא 
)כתובות   וריב"ל  חזקיהו  בימי  נראתה  לא 
הק'.   והשל"ה  הרמ"א  תירוץ  ועי"ש  עז:( 
בין קשת   לחלק  ח"א יב  ועיין יערות דבש 

 הטבעי שהיא בג' גונין לקשת של תכלת. 

 
 בראשית ט טז   י

גם    יא דקאי  טז.  מגילה  ועיין  י',  ז'  אסתר 
 נחס הנ"ל הקב"ה.  *( ועיין זוהר פ

 עד כאן מהזוהר ומהרע"מ פנחס הנ"ל   יב
חכמתי    יג ]פרש"י  כב  מח  בראשית   *

 ותפלתי[
ועיין    יד  ובעותי  צלותי  אונקלוס  תרגם  וכן 

 לעיל תורה ב' אות א' 
חד    טו איהו  קול  ד"ה  מג.  דף  בא  זהר 

קד:   דף  סט  תיקון  ועיין  וגו'  תלתא  ואיהו 
מהלב   ואש  מריאה  ורוח  מהמח  מים 
ולחות   חום  דהיינו  הבל  הוא  )ובגשמיות 
קדושים   המצוות  טעמי  שער  ועיין  ורוח( 

 אזהרת שעטנז 
גבורה    טז יצחק  מים  בחי'  חסד  אברהם   )*

 בחי' אש יעקב תפארת בחי' רוח כידוע 
 ראשית פ"ו אומן גדול היה דוד אגדת ב  יז
  -פי' רש"י, בתרלו  -בדפו"ר פרש"י,    -בתרלד   יח

בתרצו ובתשכט   -שפרש"י,  שפי'    -)ש(פרש"י, 
 רש"י

המדרשים    יט  כל  על  בזה  שחולק  וצ"ע 
עיין   הסמוך.  מהפסוק  אבות  זכות  שלמדו 
דברים רבה ב' כג וילקוט שמעוני שם רמז  
וילקוט   קו  פרק  תהלים  ומדרש  תתכז 

שם   תענית  שמעוני  וירושלמי  תתסה,  רמז 

 
מוגה   פרש"י  עם  תהלים  ומצאתי  ג.  דף 
הוצאת   פרדס  חיים  הרב  )ע"י  כת"י  עפ"י 
את   מצטט  רש"י  שם  מרדכי(  יד  מכון 
כמו   רבינו  גרסת  אבל  הנ"ל.  המדרש 
גרסתינו היא משובשת שנשמטו הרישא וגם  

 הנקודות לא הונחו במקומם הנכון. 
והמשך   כ הסמוך  פסוק  הוא  מה  קו    תהלים 

 לבשמעו את רנתם הנ"ל 
 *( זוהר רע"מ פנחס רל:   כא
המ"מ הזה נמצא כבר בדפו"ר דהיינו שהוא    כב

מתרלו.   בסוגרים  הוקף  ובטעות  רבינו  מלשון 
 ()בדפו"ר נדפס בטעות דף רמו ובתקפא תוקן 

ותרלד   כג בדפו"ר  ומתרלו  -גם    -דקדרניתא, 
 דקדרוניתא 

*( עיין זוהר רע"מ דף רעג: והאי איהו    כד 
דשכ דאתקרי  לבושא  דצדיק  לבושא  ינתא 
 ברית קשת 

 רעיא מהימנא שם   כה
ועיין זוהר    דברים ו' ד' שמע ישראל וגו'   כו

י תלת ענפי  -רע"מ פנחס רלא. ש' מן שד 
יד אתוון   ובהון  ה'  ה' אלקים  דאינון  אבהן 

 עי"ש. ועיין זהר בא מג. הנ"ל 
 *( עד כאן הוא מהזהר רע"מ רלא. הנ"ל   כז
כמבואר בלק"ה    כח שערי ציון תיקון הנפש 

   חז' מטלטלין ה' ג' 

 
פה    כט  תורות  כאן  נדפס  ורק  בדפו"ר  קב  עד 

 אח"כ תורה מג  
ידוע    ל לא  ז"ל  רבינו  לשון  היא  זו  תורה 

 מתי והיכן נאמרה 
 שיחות הר"ן אות קו עיין    לא
   מינים   -בתרלו  לב
ך  י *( עיין זוהר חקת קפ. עה"פ של נעל  לג

בעלה   בבחי'  עליון  זיווג  זכה  שמשה 
 דמטרוניתא 

כפי כן    בראשית מה יב  רבינו בחיי עיין    לד 
א   י, לב כה  הלבבות שער  חו וב  ' ויקרא  בות 
]ותורגמן    -ה "פ  ב'  הלב  קולמוס  הלשון 
 פש[ הנ 
עה"פ    לה יז  כה  במדבר  החיים  אור  עיין 

המדינים   את  שם    –צרור  ארס    -התבטא 
 תאות ניאוף 

 עיין תורה לא אות ח'   לו
 דברים לד י'   לז
השירים,    לח שיר  על  רשב"י  מאמרי  שער 

ה,   דרוש  סוף  אפיים  נפילת  הכוונות  שער 
שמות ופסח   הפסוקים  א', שער  ופ'    , דרוש 

ז',   אות  טו  ובתורה  הענין  וסוד  ד"ה  עקב 
 ותורה לו אות ב' ועי"ש בהערה 

 
סב:    לט  ח"ב  ]וזוהר  פ"ט  רבה  ויקרא   *

  , וזו"ח חקת סוף מאמר למנצח על שושנים 
המקום  יראת  ענין  ד"ה  הקנה  ע"ח    . ספר 

 הכללים פרק יא. ובשער    א " פ  שער לב
בלק    מ בפ'  בפרש"י  כמובא  כב *    ]במדבר 

 ד[
 ז במדבר כד ט   מא
באפו    מב רגע  כי  ו'  ל'  תהלים  כמ"ש 

קה:   ובסנהדרין  עי"ש  שם  בגמ'  כמבואר 
 וע"ז ד: ועיין תורה יח אות ב' 

 במדבר לא יד   מג
 שם בפסוק כא עיין פרש"י שם   מד 
עי"ש בפסוקים שקדמו לזה וגר זאב עם    מה

 כבש וכו' 
 עיין עיון יעקב ורי"ף שם על עין יעקב   מו
ורק  רות קג עד קח  תו  מצאות כאן בדפו"ר נ  מז

 אח"כ תורה מד ומה 
תורה זו לשון רבינו ז"ל נאמרה באלול    מח

ראש   לפני  ימים  )ב'  נצבים  בשבת  תקסב 
שאחר   הראשונה  השבת  היא  השנה( 

 התקרבות מוהרנ"ת לרבינו )חי"מ(
עיין שיש"ק    מט  לפניה  רק  בעמידה או  גם 

 ח"ה תנט 
 הובא בבפרש"י הראשון עה"ת    נ



 1נד.                מוהר"ן                              מב    תורה                            יקוטי      ל                    

  וירא בצר להם וירא בצר להם מאמר מאמר 
  מספה"ק לקוטי מוהר"ן מספה"ק לקוטי מוהר"ן 

 
 א

נּו, ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה  ְלׁשֹון   ַרּבֵּ

 אמירת התורהומקום זמן 
השנה   בראש  נאמרה  זו  לא  תורה 

 שיש"ק ח"ה אות ע'()  \ב/ידוע באיזה שנה

 

 פתיחה
שמובא  יסוד    אכדרכו פותח רבינו את התורה בפסוק שבו רמוז החידוש שמגלה בתורה זו ובהמשך דבריו מבי 

זהר פנחס סוד המתקת הדין שע"י שמקשטים את השכינה בלבושים יפים דהיינו לעורר זכות האבות שתיקנו ב
במעשיהם ג' גוונים דהיינו ג' ספירות חסד גבורה תפארת. וכשנראית השכינה לפני הקב"ה בלבושים אלה הוא  

 .  מבטל הדין ה, ונח מכעסו על חטאי בני

  ,רינה וניגון שע"י  בו רמוז סוד הקשוטים  את רינתם"  בשמעו    בצר להםהתורה "וירא    תאהפסוק בו פותח רבינו  
 אבל בהמשך התורה רבינו מביא עוד ג' עצות כיצד להמתיק את הדין עפ"י יסוד הנ"ל גם באופן אחר. 

הצדיק שהוא קשת הם רזין עילאין מפשיט בזה את הלבושים של  כגון ע"י אמונת חכמים שכשמאמין שמעשיו  
 פגם אמונה בצדיק של הסוברים שהוא ככל אדם  ם ע"י הה שנעשי החשוכים מהשכינ 

יפהשבחי'  אה הוא  נ  שוע"י לבו  ,בחי' קשת  כי הצדיקביא לבוש נאה לצדיק,  ע"י שמוכן     , כיהשכינה בלבוש 
לעילא אתער  דלתתא  לשכינה  ,באתערותא  מאירים  לבושים  לפניו  ,בחי'  מתרצה  ו  ,ית'   ובאה  על ל אזי  רחם 

 . בניה

בשופר  תקיעה  ע"י  תרועה   ,וכן  שברים  תקיעה  קש  ,כי  כנ"לדהי  ,ת"הם  השכינה  ר  ,ינו  גם  למוהם    , אבותג'  ז 
שכשרואה הקב"ה    "וראיתיה לזכור ברית עולם"שעי"ז מתקיים    ,שי האבות עשוטי השכינה בג' גווני מי דהיינו ק

 רחם על בניה כנ"ל.תרצה למ ,ם מאיריםי את השכינה בלבוש

ג'נמצא   לבוש ו  ,דבורניגון התפלה ב  ,במחשבהאמונה בצדיק  דהיינו    ,ומעשה  רבה דבושל מחש  ניםאפ  שהם 
 .ועוד אופן של קול שופר ,מעשהלצדיק ב

 
 ליקוטי הלכות 

  חו"מ חזקת מטלטלין ה

 או"ח ערבית ד' יט - תקיעה שברים תרועה-קשת
 או"ח שבת ז' ע'
 חו"מ נזיקין ג' ו' 

 ד' ג' ד דגים יו" –ייתא רורזין דא

 
 חות השייך לתורה זו יש

והנה אנחנו בודאי היינו מאמינים  ....    -דיק  ליג בגודל מעלת שיחות חולין של הצוף סעיף כז מה שהפעיין חיי מוהר"ן ס
גדוליםשכל דבריו אינם פשוט רזין  יש בהם  ובודאי  מ  ,ים  בסימן  ואמר-עיין שם. אחר  ,ב"וכמבואר  חולין    :כך ענה  שיחות 

 אמר לי איזה מקובל איך בהווערטילי . "אונזער " ודחק תיבת  " ! אונזער שיחות חולין" :נז בזה הלשוןואמר בלשון אשכ ! שלנו
  הזה כלולים כל הכוונות של מילה. ומה שהוא גבוה מכוונות:

מֹוַהְרנַ   פעם לפני  אחד  ִזְכרֹונוֹ " התאונן  מֹוַהְרנַ   -ִלְבָרָכה  -ּתְ  אותו  ניחם  לארוסתו.  מתנות  ליתן  לו  זִ "שאין  ִלְבָרָכה, -וֹ ְכרֹונּתְ 
שברח מפני עשו אחיו"... אמר לו: "מה ענין  כלתו, בעת  ב אבינו עליו השלום, לא היה לו ליתן מתנות לואמר לו: "גם יעק

 " ! אצלו היה הכל רזין עילאין" ? אמר לו: "גם עכשיו יש רזין עילאיןיעקב אבינו בשבילי, ש

-דברי רבי אברהם בן רבי נחמן ִזְכרֹונוֹ   פי-ָכה( עלִלְבָר -הורביץ ִזְכרֹונוֹ הוספת המעתיק רבי שמואל  לפי עניות דעתי )  נראה 
ל מעשה ותנועת הצדיק אינו פשוט, ויש  מוהר"ן )סימן מ"ב(: שבכ-שזה מה דאיתא בליקוטי  -ת סיפורו מעשה זה ִלְבָרָכה, בע

פרט בכל רגע; וההפרש בזה הוא, שכל  הוא במעשיו ובהנהגותיו בפרטיות על כל -ברוך-קדושבו רזין עילאין; ובפרט אצל ה

כוכ"א אבני"ה ברזל; מובא בשיש"ק ח"א, סעיף  דעים כלל: )דיק לפי השגתו יודע מה הם הרזין, ואנו הפשוטים אינם יוצ

 תש"י(. 

 
 סיוון תשפב יז- קונים יב הגהה ותי      אב תשפא  ד'תוקן     .  תשעטבת  א

 כתב משוער שהיה לערך בשנת תקסב הנחל  משך    ות ח במגיד שי   ב
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יק יכ    ּדִ ַהּצַ ַעְצמוֹ  ּבְ ִחיַנת, ּבְ יק ּבְ ָמר  "ַצּדִ ּתָ ין, ִיְפָרח" ּכַ ִפיָסא, ׁשּום ּבוֹ  ָלנוּ  אֵּ ָהעֹוָלם ֶהָאָרתוֹ  לכָּ  ַרק ּתְ י-ַעל  הּוא ּבְ  ְוַהּלּוָלִבין,  ֶהָעִלין ְידֵּ
ם הֵּ ִחיַנת  ׁשֶ ין  יַחתש ִ   ּבְ מוֹ ,  ֻחּלִ ְרׁשוּ   ּכְ ּדָ ינוּ   ׁשֶ סּוק  ָכה ַעל ִלְבָר -ִזְכרֹוָנם-ַרּבֹותֵּ הוּ "  ּפָ ֲאִפּלוּ   -  "ִיּבֹול  לֹא  ְוָעלֵּ יַחת  ׁשֶ ין  ש ִ ל  ֻחּלִ ְלִמיד  ׁשֶ -ּתַ
ר  ַהְינוּ ,  דִלּמוּ   ְצִריִכין  ָחָכם ְזּכַ ּנִ יל-ּכַ ל  יכִּ ,  ְלעֵּ ּבּוָריו  ּכָ יו  ּדִ ְרִאין  ּוַמֲעש ָ ָפׁש   ַהּנִ ׁש   ּוט,ּכְ ֶהם  יֵּ הּוא  ַהּתֹוָרה  ֲאִפּלוּ   ְוַגם  ָרִזין,  ּבָ  ה, ְמַגלֶּ   ׁשֶ

ֶבת ם  ֶנֱחׁשֶ ן-ּגַ ֶרךְ   ּכֵּ עֵּ ת  ּבְ ַ ַגת  ְקֻדׁשּ יק  ַהּשָ ּדִ ַעְצמוֹ   ַהּצַ ְפִניִמּיּותֹו,  ּבְ ְבִחיַנת  ּבִ ֶצל  ְולּוָלִבין  ָעִלין  ּבִ אֵּ י,  ִריַהפְּ   ׁשֶ ִניִמּיּות  ּכִ ָגתֹו,   ֶעֶצם  ּפְ   ַהּשָ

ֹבהַּ  נו,   ְמֹאד  ְוַנֲעֶלה  ְמרֹוָמםוּ   ּגָ ִאּתָ י  ּוְכמוֹ   מֵּ ַמְעּתִ ָ ׁשּ דֹוש:  יופִּ ִמ   ׁשֶ ה, טו; מובא בשיש"ק ח"א, סעיף  חזקת מטלטלין  ליקו"ה    -)   ַהּקָ

 צ"ב(. 

י  ִסּפֵּ   -  תרחצאות  א  ח"שיח שרפי קודש   י ְיִדידוֹ ר ַרּבִ ער ִלְפנֵּ עֶטעְרּבּוְרּגֶ נּו  ַאְבָרְהְמ'ל ּפֶ ַרּבֵּ יְך ׁשֶ אֶוועְצִקי ע"ה, אֵּ , ָהַרב ַאֲהרֹן ִליּפָ
ָכל יֹום ִלְנסַֹע חִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה בְּ  ְרּכֹו ּבְ אּוַמאן ָהָיה ּדַ תֹו ּבְ ֹתֶקף ֻחְלׁשָ ֹאף ֲאִויר  סֹוף ָיָמיו ּבְ י ִלׁשְ דֵּ ַצח, ְוַאַנ"ׁש ִהְמִציאּו לֹו  ּוץ ָלִעיר ּכְ

ַעם ָלזֶ  ּפַ ְרתּוָמה.  ֲעָגָלה  ַוֲאִני    ה  ָעָליו  ִלְרּכֹב  סּוס  לֹו  ְוִהְמִציאּו  ְרתּוָמה,  ֲעָגָלה  ָלֶהם  ָהָיה  י  לֹא  ִעְנְינֵּ ָכל  ּבְ ד  ּוְמֻלּמָ ר  סֹוחֵּ ָהִייִתי  ׁשֶ
ָרַכב ַעל הַ  מֹו  ָהעֹוָלם, ָרִאיִתי, ׁשֶ ַחד ּכְ ִלי ׁשּום ּפַ ּבְ ד. ַוֲאִניּסּוס  ב ֻמְבָחר ּוְמֻלּמָ יִמ   ַרּכָ ְקּדִ י  ָהִייִתי ִמן ַהּמַ ְכדֵּ ים ּוְזִריִזים ָלרּוץ ַאֲחָריו ּבִ

ְת  ּפִ ִמן ָהִראׁשֹוִנים ֶאְצלֹו,  "ֶווער לֹויפְ ִלְהיֹות  ִלְבָרָכה: מי הוא הרץ כל כך מיוזע.  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵּ ַאל  ׁשָ ַאזֹוי  אֹום  ָנאְך  ִמיר  אס  ּדָ ט 
לִ ַאְסִטיג ְוָאַמר  ֲאִני!  י,  ְוָאַמְרּתִ ׁשֹון: אני כ"?  ַהּלָ ֶזה  ּבָ ל כך חלוש שכבר אבדתי את הקול, אין לי שום קול, וכשמאבדים את י 

אף ַאז ִאיְך ָהאּב    הקול כבר לא עוזר אפילו ין ַאזֹוי ׁשֶ אס  זכות אבות, כשתהיה יהודי כשר תבין זאת. "ִאיְך ּבִ ׁשֹוין ָאְנֶגעָוואְרן ּדָ
יין קוֹ קֹול,   אר קֵּ יין ְזכּות ָאבֹות, ַאז ּדּוא וֶ ל ִניט אּון ַאז ֶמען ֶוועְר ִאיְך ָהאּב ׁשֹוין ּגָ אס קֹול ֶהעְלְפט ׁשֹוין ִניט ֲאִפּלּו קֵּ ועְסט ט ָאהן ּדָ

יין" טֵּ אס ַפאְרׁשְ ְרֶזל, שם סעיף ס"ו(.\ג/ַזיין ַא ֶהעְרִליֶכער יּוד ֶוועְסטּו ּדָ  . )ֲאָבֶני"ָה ּבַ
 
 שיחות עד כאן ה 

 

 הקדמה
 קושיות

להזכיר   .א היא  בענן  הקשת  מתעוררת  לישראל  צ"ע  הדין  שלא    והקשתשמדת  שבועתו  להקב"ה  מזכירה 
צד כאן דייקא גווני הקשת ממתיקים את  יחריב את העולם במבול אע"פ שמדת הדין מחייב זאת. וא"כ כי 

המדות של האבות קשת  גווני  ג'  לבין    ,בולבמים המזכירים את המ  ןיש לחלק בין הקשת בענן שהיא גווני  ואוליהדין.  

  הקרע של אלפים שנות תוהו. הקדושים שחזרו לאחות את

צרהצ"ע   .ב בעת  שמדובר  עון    , כיון  בלא  יסורים  נה)ואין  כפרה  (.שבת  צריכים  את  ב" ולכאורה    ,הרי  שמעו 
ובאמת   זה בחי' שוחד ולא כפרת עוון, דהיכן מצינו כפרת עוון ע"י ניגון.  "ויזכור להם בריתו וינחם  רינתם

מתי תמה  יועיין שבת נה. מא  .בתורהפנחס רטו המובא  הזוהר  וינחם". וכן על  "  על זה  הפסוק שאומרהיא קושיא על  
ת תמה אבל ברית אבות לא תמה.  ואבשזכות    רבנו תםבשם    \ד/ ועי"ש תוס'אמר רב מימות הושע בן בארי  זכות אבות  

חריבו, אבל ע"י תפילה לעולם אפשר לעורר  הל  הראשון ועי"ז ניתן הי שתמה זכות אבות בזמן בית    \ה/ועי"ש מהר"ל
בזכות העילהומבאר שם שתמיד    זכות אבות. עומד  עי"אלא א"כ מתרחק ממנה מאד  העלול  מובן  ש..  ע"י ש  ולפ"ז 

ג' גווני הקשת הרומזים   דהיינו על  אבות  ברית. ובפרט תפילה בניגון שרומז על  לעילה  ומתקרבהעלול  תפילה חוזר  
וכן הוא בפסוק      ברית אבות דייקא דניחא גם לר"ת וגם למהר"ל.ורבנו מדבר מ   לחסד גבורה ותפארת של האבות.

 .ויזכור להם בריתו וינחם

עולם"צ"ע   .ג ברית  לזכור  במבול  "ראיתיה  כמו  עולמו  את  יחריב  שלא  השבועה  את  אבל    ,דהיינו  צ"ע 
שהרי שם לא מדובר בברית אבות אלא ברית שכרת הקב"ה עם כל  ?  כיצד מתכפרים  ,העוונות מה עליהם

עד שיצטרך    כמו במבולן שתתמלא סאת העולם כולו  מתיוצ"ל שהכוונה שלא י  שות שלא יחריב את העולם.והאנ
יעניש  כמו במבול  להחריבו   זה נראה שמתכווין  אלא  לברית לעניין שלנו דהיינו  קודם לכן. אבל רבנו שמביא פסוק 

 .אבות

 רה זוחידש רבנו בתו לכאורה רבנו מבאר זוהר כמעט מפורש א"כ מהצ"ע  .ד

שאינו קול הנשמע לאוזן וא"כ איך מתקיים בשמעו את    רוח בלא עפר משמע  םי קול הנגינה הוא אש מ  .ה
 ? םרינת

, צ"ע האם הכוונה דווקא למי שיש לו ת ובבהירות גדולכוּ וקול הנגינה הם בזָ נגן אותיות התפלה  מי שמ .ו
יפה   ה' מגרונך,  קול  כבד את  יז שרוב העולם    או כל אדם תלוי בכוונתו?בבחי'  ה'  חזקת קרקעות  עיין לק"ה 

 
ם היה לומד את התורה הזו היה  זה היה בסוף ימיו של רבנו ותורה מב שבה מבאר עניין זה נאמרה כעשר שנים קודם וא   ע כי מעשה " צ   ג

 גם צ"ע מדוע הבנת הדברים תלוי בלהיות יהודי כשר?   אמור להבין את דברי רבנו.
ושמואל אמר תמה זכות אבות ורבי יוחנן אמר תחון זכות אבות. אומר רבינו תם דזכות אבות תמה אבל ברית  .  דף נה   תוספות על שבת   ד

 .אבות לא תמה דהא כתיב )ויקרא כו( וזכרתי את בריתי יעקוב אף לאחר גלות ואנן אין אנו מזכירין זכות אבות אלא הברית
אגדות   ה חדושי  נה   מהר"ל  דף  שבת  כי    -.  על  האבות,  בשביל  עומדי'  שהבנים  מה  אבות  זכות  כי  אמרנו  כבר  בארי.  בן  הושע  מימות 

מן  העלולי  היה  שהוא  בארי  בן  הושע  ובזמן  האבות.  בזכות  עומדים  אינם  מאוד  הבנים  בהתרחק  מקום  ומכל  העלה,  בזכות  עומדים  ם 
גורם שלא   היה  זכות אבות  כי  הבית,  זכות אבות איך אפשר שחרב  ואל"כ שהיה תמה  זכות אבות,  הנביאים האחרונים כבר כלה ותמה 

קודם שחרב הבית. ואין הפירש תמה זכות אבות רק לענין זה, כי קודם זה לא היה אפשר    יחרב, ולפיכך לפי דברי הכל תמה זכות אבות
]להיות גולים מן הארץ[ מפני זכות אבות ואי אפשר להשליכם מעל פניו שקרוב הוא זכות אבות, אבל מכאן ואילך אפשר להשליך אותם  

י הענין רק קודם שתמה זכות אבות לא היה ]אפשר[ שיהיו  מעל אדמתם. אבל בודאי לפעמים הש"י עושה בשביל זכותם כאשר ראוי לפ
גולים מעל אדמתם ]כלל[ שהיה זכות אבות עדיין, כך יראה ונכון ופשוט הוא. כי אין לומר ח"ו כלל שלא יעשה בזכות אבות, ובודאי על  

 תפילה לא תמה.  ידי תפילה פשיטא שאינה תמה זכות אבות שהרי כל תפילתינו היא להזכיר זכות אבות, אלא על ידי 
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רחמי ה'   לה' עד שיתעוררובקולות אדירים  ם הרבים אין להם קול זך ובהיר על כן צריכים לצעוק הרבה  מחמת הפגמי
 עי"ש.שנעלם בו טוב הרבה  קולםמיות יסתכל בפנלה

האמונה  עצה שניה  באבל  ,  המאיר בזכות אבות   היא הלבוש  התפלה היא השכינה והרינהבעצה ראשונה   .ז
וצ"ע   .הוא מקשט את השכינה  ,הם אור  וומעשי   ודברי   ,שהוא קשתהצדיק  ש  וע"י שמאמין   ,היא השכינה

 וצ"ל שהצדיק בעצמו מעשיו מעוררים זכות אבות.היכן כאן הזכות אבות? 

ועוד    ?השכינהגם  וקשת  גם  הוא  הצדיק  וצ"ע האם    ,לבוש נאה לצדיק מקשט את השכינהבעצה שלישית   .ח
ד'(  בלק"ה    בות.זכות אשלא נזכר   ה'  מטלטלין  ובחי' ש)חזקת  וזכות אבות צ"ל כנ"ל  כינהמבואר שהצדיק בחי' קשת   .

 שהם מעשיו של הצדיק. 

והן האבות  בעצה הרביעית התקיעות הן   .ט ג' שמות היחוד שמקשט  קשת  , לכאורה את השכינהבהם  והן 
ומקשטים אותן בתקיעות  ישראל  תפילות  ואולי השכינה היא     ז השכינה?מכאן יש רק זכות אבות אבל היכן נר

  .חכמיםשעל כן נוסעים לצדיקים כי עיקר התיקון נמשך ע"י אמונת  \ו/'. ועיין לק"ה חזקת קרקעות ה' טהשופר

מעצמו לובש בגד האם גם כשהצדיק    ,את השכינהקשט  צ"ע בעצה השלישית שע"י לבוש נאה לצדיק מ .י
 נאה או דווקא כשאנחנו מלבישים את הצדיק? 

* 
 [ז]  מבתורה 

 .\ח/וכו'ויזכור להם בריתו וינחם בצר להם בשמעו את רנתם   וירא)תהלים קו( 
ית'    יתוימתעורר רא  ,שע"י שמיעהזה  מבואר בפסוק   זה אשכידו  ,על ישראלוהשגחתו   פשרי רק כשישראלע 

מעליהם  ,פונים אליו פנים  ,וכשנמתק הדין  להסתרת  גורם  פונים ממנו  ,כי החרון אף  גם כשישראל  אזי    ,ועוד 
שמא    ,ה מלהביט בהםהר הקב"נזאזי    ,ועוד שבזמן שישראל עלולים לחטא  ,גם הוא פונה מהם  ,בבחי' ה' צלך
 ו כשישראל לא נוהגים כראוי. ת פני להפנומדת חסדו ית' ן מלכ ,דונו כחוטאים בבית המלךי ואזי י  ,יחטאו לפניו

 . ם של ישראלנעשה ע"י רינת שהשגחת ה' "וירא וכו' בשמעו את רינתם"ומבואר בפסוק 

 
ר ֶהָאַרת ַהגְּ   -ה' ט'    לק"ה חזקת קרקעות   ו ָאז ִעּקַ ָנה ׁשֶ ָ ׁש רֹאׁש ַהׁשּ ָנה יֵּ ָכל ׁשָ י ּבְ ָחָדׁש, ּכִ ָוִנין מֵּ ָנה ְמִאיִרין ַהּגְ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ י ּבְ ִקיַעת  ּכִ י ּתְ ָוִנין ַעל ְידֵּ

ּתֹוְקִע  ׁשֶ ׁשֹוָפר  ִקיַעת  ּתְ ִחיַנת  ּבְ הּו  זֶּ ׁשֶ "ל,  ַהּנַ ַהּתֹוָרה  ּבְ ם  ׁשָ בָֹאר  ּמְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ת  ׁשֹוָפר  ֶקׁשֶ ּדְ ָוִנין  ּגְ ָלת  ּתְ ִחיַנת  ּבְ ם  הֵּ ׁשֶ 'ת'  'ֶק'ׁשֶ יָמָנם  ּסִ ׁשֶ ה קֹולֹות  לֹׁשָ ׁשְ ין 
ְוִדין  ֶחֶסד  ִחיַנת  ּבְ ם  הֵּ ָוִנין  ּגְ ָלת  ַהּתְ י  ּכִ ִריָאה,  ַהּבְ ל  ּכָ ׁשֶֹרׁש  ם  הֵּ ָוִנין  ּגְ ָלת  ַהּתְ י  ּכִ ם.  ׁשָ ן  ַעיֵּּ ׁשֶֹרׁש   ְוכּו',  הּו  זֶּ ׁשֶ דּוַע  יָּ ּכַ דּוַע.    ְוַרֲחִמים  יָּ ּכַ ָהעֹוָלמֹות  ל  ּכָ

ּוְלָהִאיר ר  ְלעֹורֵּ נּו  ֲעבֹוָדתֵּ ל  ּכָ ָאז  ַמֲעֶשיָך'  ת  ִחּלַ ּתְ ַהיֹּום  'ֶזה  י  ּכִ ָהעֹוָלם,  ִנְבָרא  ָאז  ׁשֶ ָנה  ָ ַהׁשּ ל    ּוְברֹאׁש  ּכָ ֶזה  י  ְידֵּ ַעל  יק  ְלַהְמּתִ י  דֵּ ּכְ "ל  ַהּנַ ָוִנין  ַהּגְ
ַהּת  ּבְ ם  ׁשָ ּמּוָבא  ׁשֶ מֹו  ּכְ יִנים,  ֱאמּוַנת  ַהּדִ י  ְידֵּ ַעל  ְך  ִנְמׁשָ ֶזה  ּקּון  ּתִ ר  ִעּקַ י  ּכִ ָנה,  ָ ַהׁשּ רֹאׁש  ַעל  יִקים  ְלַצּדִ נֹוְסִעין  ן  ּכֵּ ְוַעל  "ל.  ַהּנַ י  ֹוָרה  ְידֵּ ַעל  ֲחָכִמים 

יֹותֵּ  ּבְ ְצִריִכין  זֶּה  ׁשֶ יֶהם  ְוִדּבּורֵּ יֶהם  ּוַמֲעשֵּ יֶהם  נּועֹותֵּ ּתְ ָכל  ּבְ ָרִזין  ִאים  ְמלֵּ ם  הֵּ ׁשֶ ֲאִמין  ּמַ ִביל  ׁשֶ ׁשְ ּבִ ִנְבָרא  רֹו  ִעּקָ ׁשֶ ָהָאָדם  ִנְבָרא  ָאז  ׁשֶ ָנה  ָ ַהׁשּ רֹאׁש  ּבְ ר 
י ָחְכָמתֹו ִיְתבָּ  ן ִנְפְלאֹות נֹוְראֹות ָרזֵּ יג ִויַכּוֵּ ּשִ יַּ י ׁשֶ ם ְויֹוִדיַע ֱאלֹקּותֹו ַעל ְידֵּ הּוא ְיַפְרסֵּ י ׁשֶ דֵּ ְכָלָליו ּוִבְפָרָטיו וְ ֶזה ּכְ ִריָאה ּבִ ָכל ַהּבְ ּבְ ַהּכֹל ִנְבָרא  ַרְך ׁשֶ ׁשֶ

כָ  ׁש ּבְ יֵּּ ִפי ָהָרִזין ְוַהּסֹודֹות ׁשֶ ִריְך ְלִתּקּונֹו ּכְ ִפי ַהּצָ ָבר ּכְ ָכל ּדָ ג ּבְ הּוא ִיְתַנהֵּ י ׁשֶ דֵּ ִבילֹו ּכְ ׁשְ יק ָהֱאֶמת ַוֲאַנְחנּו  ּבִ ּדִ י ִאם ַהּצַ ין זֹוֶכה ָלֶזה ּכִ ָבר, ֲאָבל אֵּ ל ּדָ
ב ָלֶהם ּוְלַהֲאִמ  מוֹ ְצִריִכין ְלִהְתָקרֵּ ים אֹוָתנּו, ּכְ ם ְמַצּוִ ר הֵּ ִפי ֲאׁשֶ ינּו ּכְ ָכל ַמֲעשֵּ ג ּבְ ֶהם ּוְלִהְתַנהֵּ ָבר ְוכּו'".  ין ּבָ תּוב: "לֹא ָתסּור ִמן ַהּדָ ּכָ  ׁשֶ

 בראש השנה )שיש"ק ה' ע'( מרה  היא לשון רבינו ז"ל. נא   תורה זו  ז

פ   ח בַ   רק קותהילים  ַיְמרּו  ה  ּמָ ְוהֵּ ם  ילֵּ ַיּצִ ַרּבֹות  ָעִמים  ּפְ בַּ )מג(  מֹּכּו  ַויָּ וַ   ֲעֹוָנם:ֲעָצָתם  ָתם: )מד(  ִרּנָ ֶאת  ְמעֹו  ׁשָ ּבְ ָלֶהם  ר  ּצַ ּבַ ְרא  ָלֶהם    יַּ ְזּכֹר  ַויִּ )מה( 
רֹב ֲחָסָדו: ם ּכְ חֵּ ּנָ ִריתֹו ַויִּ ן    ּבְ ּתֵּ ל ׁשֹובֵּ א )מו( ַויִּ י ּכָ  יֶהם:  ֹוָתם ְלַרֲחִמים ִלְפנֵּ

מתוך    -בה. וינחם כרב חסדיו  תוך תשו מ   -בריתו    ויזכור להם    ות אבות:  מתוך זכ   -מתוך תפלה. בשמעו את רנתם    -וירא בצר    -  רש"י 
 הקץ בשמעו הושיענו וגו' אף משה כללם בפסוק אחד בצר לך ומצאוך וגו' )דברים ד'(:  

יש  ה פרש  מדרש רבה דברים כשנגאלו  ר"א  ד"א אמר  )כג(  פסקה  ד ב  חמשה  מתוך  נגאלו אלא  לא  ממצרים  צרה  ראל  מתוך  אלו  ברים 
בשמעו את  "   , הרי מתוך צרה   " וירא בצר להם "ודוד פירש אותן )תהלים קו(    .....הקץ   ומתוך רחמים ומתוך שובה ומתוך זכות אבות  ומתוך ת 

הושיענו אלהי ישענו  " )שם(    הרי מתוך רחמים  "ויתן אותם לרחמים "  , בותא הרי מתוך זכות    " ויזכור להם בריתו "   ,הרי מתוך תשובה   " רנתם 
 ץ:  הרי מתוך הק   " ילנו מן הגוים וקבצנו והצ 

הרי מתוך תשובה.    " בשמעו את רנתם " ודוד מפרש אותם וירא בצר להם הרי מתוך צרה.      -תכז  רמז ת   -רק ד  פ   -ם  דברי   ילקוט שמעוני
 הרי מתוך הקץ:   "הצילנו( מן הגוים וקבצנו )ו "הרי מתוך רחמים.    " תם לרחמים ו ויתן א " .  הרי מתוך זכות אבות  " ויזכור להם בריתו "

ן ישראל נגאלין אלא מתוך חמשה דברים. מתוך צרה,  אמר רבי אלעזר, אי שמעו את רנתם.  ר להם ב וירא בצ   -מזמור קו    מדרש תהלים 
ומתוך הקץ. מתוך צרה, שנאמר,   ומתוך תשובה,  זכות אבות,  ומתוך  בצ " ומתוך תפלה,  בשמעו את  "   מתוך תפלה, שנאמר.  " ר להם וירא 

זכות אבות, שנאמר .  " נתם ר  בריתו ויזכור  "   מתוך  יי'  " ר,  . מתוך הקץ, שנאמ " ו וינחם כרוב חסדי "נאמר,  ש  . מתוך התשובה," להם  הושיענו 
 .  " אלהינו וקבצנו והצילנו 

א מתוך ה' דברים, מתוך צרה, מתוך  וירא בצר להם. א"ר אלעזר אין ישראל נגאלין אל   -רמז תתסה    -פרק קו    -תהלים    ילקוט שמעוני 
אבות, מתוך תשובה, מתוך  זכות  מנין שנאמר   תפלה, מתוך  בצר להם. מתוך    הקץ. מתוך צרה  שנאמר  תוירא  רנתם בשמעו א " פלה  .  " ת 

זכות אבות שנאמר   וקבצנו  "   מתוך הקץ   ." וינחם כרוב חסדיו "   . מתוך תשובה" ויזכור להם )את( בריתו " מתוך  )ישענו(  הושיענו ה' אלהינו 
 .  " )הצילנו( מן הגוים 

מתוך זכות    " בריתו   ויזכור להם "תוך צווחה.  מ   " בשמעו את רנתם " .  " וירא בצר להם מתוך צרה " וכ"ה אומר    -.  מסכת תענית דף ג ירושלמי  
 מתוך רחמים.  "ויתן אותם לרחמים " מתוך תשובה.    " וינחם כרוב חסדיו " אבות.  



 4נד.                מוהר"ן                              מב    תורה                            יקוטי      ל                    

למבואר בזוהר שהמתקת הדין היא ע"י   ,כאן שדוד המלך רמז    \טאלא/   ,רבינו מבאר שאין הכוונה לרינה סתםו
כי    ,יות התפילהאת אות  ן מנג כש  ,לניגון בתפילה דייקאינו שהכוונה  לכן מבאר רב  ,שמקשט את השכינה דייקא

 כפי שיתבאר בפנים. השכינה קישוט והניגון הוא  ,הן השכינה  תפילהה אותיות 
 

הקשת היא    \י/ ה"ק )פינחס רטו(כמ"ש בזו  ,נמתקין הדינין   תפילה בניגון דהיינו    ינההנה ע"י נג 
תיקנו מדות ם יצחק ויעקב  כי האבות אברה  הם האבות  לבן אדום ירוק  השכינה, ותלת גוונין דקשת

והם לבושין ,  תפארתוירוק ל   ,אדום לגבורה   ,לבן לחסד  , שג' גוונין הנ"ל רומזים להםותפארת  החסד גבורה  
גוון השכי אבל  )  דשכינתא דין   ,ולעיל תורה מט   ,תכלת כמבואר במדרש  נה עצמה  כיון שהוא    , ואינו מאיר 

כול ושצי  דכלי  לשון  תכלת  שם  מתלב.  ( אכמבואר  בלבושין  וכשהיא  ב   דנהיריןשת  גווני  דהיינו  ג' 
אור רו  י הא וגילו  ש  יצחק ויעקבאברהם  אזי מאיר בה זכות אבות,    ,כנ"ל  הרומזים לאבותלבן אדום ירוק  הקשת  

לפי מדתו בשה כל אחד  ואמונה בעולם  מדת הדין להקב"ה שאין   \יא/ וכמבואר במדרש  ,מותי לאמת  שאמרה 
 ,ה מא שהיה שרש הגבורות הקדושות שבבינה עילאהואר לעיל תורוכן יצחק מב  ,קייםצורך בה כיון שאברהם  

בחיר מדת    האבות  ויעקב  השכינה  ה, אזי  האמתהוא  בגווני  קשת  שהיא  של  המתקשטת    , האבותג'  המדות 

המ   הכתובבה  מתקיים   אחרי  הקשתשנאמר  על  עולם  בול  ברית  לזכור  הפסוק   ,\יג/ [יב]  וראיתיה  פשט 
שלא יוסיף  שנשבע  את השבועה  להזכיר להקב"ה  ל העולם  בר הדין עבשעה שמתג היא  בענן  הכוונה שהקשת  

העולם    להשחית בזוהר    .מבולע"י  את  הנ"ל  אבל  בזהפנחס  כו  ,נחלקו  מבאר  אבארבנו   שאמר  שם  רבי 
שהשכינה   ע"י  היא  הדין  גוונין הקשת  שהיא  שהמתקת  לג'  שרומז  אבות  בזכות  ירוק  מתלבשת  אדום   ,לבן 

לג' מדות   גבורההרומזים  בזכו  ,שהאבות תיקנו  ותפארת  חסד  מקושטת  ת אבות  וכשקב"ה רואה את השכינה 

הפסאזי    כנ"ל במגילהמתקיים  הרשע    שנאמר  וק  המן  את  עולם  וחמת המלךכשתלו  של    שככה   מלכו 
ומלביש  \טו/ [יד] אבות  ג'  זכות  שמעורר  בניגון  תפילתו  את  שמקשט  זה  ע"י  הדינים  נמתקים  גם  את   כך  עי"ז 

  .תהשכינה בג' גווני הקש 
לפ  שם הנ"ל  הנ"ל  י נבזוהר  אומר,  המאמר  יוסי  היא  \טז/ רבי  בענן  בנו,   שהקשת  משל למלך שכעס על 

   מרחם על בנו.חתו בה מרוב שמהמלכה בלבושין דנהירין, אזי  את וכשהמלך רואה

 
 שם קול רינה לבד ממתיק את הדין עי"ש באות ה'.  דלא כתורה כז   ט
י   -זוהר פנחס דף רטו.    י  א   ַרב ִּ ַמר   ַאב ָּ   גוונו   ורק)אברהם בירוק יצחק באדום כנ"ל(    הקליפות  בגווני  נתלבשו  ויצחק  שאברהם,  שאמרת  מה  הוא  יפה  הו א  יָּאו ת,  אלעזר  בילר   אָּ

ל ,  בקדושה  היה)לבן(    יעקב  של י  ֲאבָּ כִּ ַמר   הָּ א  אָּ ינָּ ו צִּ א   ב  יש ָּ ,  הקליפות  בלבוש   יההעש   לעולם  בירידתה  גם  מתלבשת  השכינה  שאין,  ןשמעו  רבי  הקדוש   המאור  אמר  כך  אבל  ַקד ִּ

ור   והיינו, דעשיה  ת"חג   סוד  שהם,  ונתצרפו   שנתלבנו   אחר  להם  שנעשה  האבות בלבושי  אלא ו ָּ א חִּ ם   ד ָּ הָּ ,  ירוק  גוון  שהיא  הראשונה  בקליפה  היה  שבתחילה  אברהם  זהו  לבן  גוון  ַאְברָּ

ן  אבל ְתַלב ַ אִּ א  ד ְ ורָּ ו ָּ חִּ נו    ב ְ אד ְ א,  לבן  גוון  בבחינת  נעשה  שאז,  כשדים  ורבא  באש   אותו  כשהשליכו  האש  בלובן  שנתלבן  רָּ קָּ א  סו מָּ ק  ד ָּ ְצחָּ אי  יִּ   המורה ,  בודאי  יצחק   זה  אדום  גוון  ַוד ָּ

א  יָּרֹוק,  הקדושה  הגבורה  מדת  מדתו  על א,  שבקדושה  שבתפארת  יעקב   הוא   זה  ירוק  גוון  ַיֲעקב   הו א  ד ָּ ְיימָּ קָּ ין  ד ְ ין  ב ֵּ רֵּ יןג ְ   ת ְ ונִּ   באברהם ש   ואדום  לבן  גוונים  י שנ  בין  שעומד  וָּ

יב   בקדושה  הוא  יעקב  של  שירוק  לדבר  וראיה,  ביניהם  מכריע  והוא,  ויצחק יה    ו ְכתִּ ַיֲעקב   ב ֵּ ה   לֹא  ביעקב  בו  שכתוב  ב ְ ה   ְולֹא   ַיֲעקב   יֵּבֹוש    ַעת ָּ יו   ַעת ָּ נָּ ָּ רו    פ  א   הדבר  וטעם,  ֶיֱחוָּ הָּ  ד ְ
ל  יה    כ ָּ ים   ַעְרסֵּ לִּ ה   ש ְ י,  ויצחק  באברהם  כמו  תפסול  שום  בו   היה  ולא  ,שלימה  היתה  מטתו  כל  כי  ֲהוָּ כִּ ה   לֹא  ביאורו  וכך  הו א  ְוהָּ ה   היינו  ַיֲעקב   יֵּבֹוש    ַעת ָּ ְתֲחזָּאָּ ֶוון  ְלאִּ גָּ ק   ב ְ   סו מָּ

ק ְצחָּ יִּ ַפק,  כ ְ נָּ יה    ד ְ נ ֵּ ו  מִּ ש ָּ א,  הבתחיל  פניו   מתאדמים  המתבייש   כי,  עשו  ממנו   שיצא,  כיצחק  אדום  בגוון   להתראות  עֵּ ה   ְולָּ י  ַעת ָּ נָּ ָּ רו    ופ  ם כ ְ  היינו   ֶיֱחוָּ הָּ ְתחֲ   ַאְברָּ ה ְלאִּ ֶוון  זָּאָּ גָּ ור   ב ְ ו ָּ ,  חִּ
ַפק נָּ יה    ד ְ נ ֵּ אל   מִּ עֵּ מָּ ש ְ א,  לעשו  ויצחק  לישמעאל   אברהם  כמו  לחוץ  להשפיע  צריך  היה  שלא  כלומר,  ישמעאל  ממנו  שיצא,  כאברהם  לבן  בגוון  להתראות  יִּ ַטל   ֶאל ָּ ין  נָּ ונִּ וָּ   ג ְ

ְתַעט ְ  א ְלאִּ הו    רָּ ן  ַעל   ב ְ הָּ יה    ֲאבָּ ילֵּ   אברהם   של  וגבורה  חסד  מדות'  ב  את  הכולל  בתפארת  היה  הוא  כי ,  אבותיו  על  בהם  להתעטר ,  ואדום  לבן  כוללה  ירוק  גוון   לו   לקח   יעקב   אלא  ד ִּ
  אפשר   איך",  עולם  ברית  זכורל  וראיתיה"  סוד  הוא  קשתשה  שכיון  משום,  אלעזר  רבי  כדפירש   ולא,  הוא  שכן  ותדע.  בקדושה  רק  השפיע  והוא  לחוץ  השפיעו  הם  כי  והיינו,  ויצחק

ין  (ב "ע  רטו  דף)  אלא,  צואים   בגדים  שהם  בקליפות   ההשכינ  שתתלבש  ֵּ ל  ין  ו ְבאִּ ת  ְלבו ש ִּ ש ַ ְתַלב ְ ת  מִּ   שהיא   הקשת   מתלבשת  וירוק  אדום  לבן  האבות  לבושי  השלשה  באלו  ֶקש ֶ

א, השכינה ְעת ָּ ש ַ ְתֲחזֵּי ב ְ אִּ י ד ְ ֵּ א  ַקמ      (  ומפרשים ק"רמ). עולםה על לרחם בעיניו ןח   נושאת להיותה, ה"ב המלך  לפני מתראה שהיא ה בשע ַמְלכ ָּ

לעשות    עיין ספר הבהיר   יא אני  הוצרכתי  לא  בעולם  היות אברהם  ימי  כל  החסד  מדת  אמרה  קצא  אות  הקנה  בן  נחוניה  לרבי  המיוחס 
 .מלאכתי שהרי אברהם עומד שם במקומי 

 בראשית ט טז  יב
ָעָנן  ט   בראשית פרק   יג ת ּבֶ ׁשֶ ִרית עֹוָלם  ּוְרִאיִתיָה ִלְזכֹּ   )טז( ְוָהְיָתה ַהּקֶ ין כָּ ר ּבְ ין ֱאלִֹהים ּובֵּ ר ַעל ָהָאֶרץ: ּבֵּ ר ֲאׁשֶ ש ָ ָכל ּבָ ה ּבְ  ל ֶנֶפׁש ַחיָּ
 *( ועיין זוהר פנחס הנ"ל אסתר ז' י', ועיין מגילה טז. דקאי גם הקב"ה.     יד
ְתלּו ֶאת ָהמָ   אסתר פרק ז  טו ֶלךְ )י( ַויִּ ָכי ַוֲחַמת ַהּמֶ ִכין ְלָמְרּדֳּ ר הֵּ ץ ֲאׁשֶ ָכָכה: ן ַעל ָהעֵּ   ׁשָ

 ורתחא דמלכא אשתדיכת:   -  תרגום יונתן 

וישוכו כמו "כשוך חמת המלך". לשון הנחת חמה. שנחו מרתיחתן, כדאיתא בזבחים פרק    -על בראשית פרק ח פסוק א    על רש"י מזרחי  
נדונו  וברותחין  קלקלו  "ברותחין  חטאת,  המלך  פרת  'וחמת  התם,  וכתיב  'וישוכו',  הכא,  כתיב  נדונו.  ברותחין  בעבירה,  קלקלו  ברותחין   .

הדי  מדת  השם  זה  ואלהים'  "'ויזכור  תחלה,  שפירש  ומפני  "ויזכור",  שככה"'.  קודם  מיד,  לפרש  הוכרח  רחמים",  למדת  ונהפכה  הוא  ן 
 "וישוכו לשון הנחת חימה" כדי לחזק דבריו.

 .ואחת של אחשורוש  , חת של מלכו של עולם א   ?שכיכות הללו למה שתי  שכחה כפולה(  )כה  ך שכ וחמת המל .  מגילה דף טז

י  -זוהר פנחס דף רטו.    טז י  ַרב ִּ ַמר   יֹוסֵּ ת  כי,  ואומר יהודה  רבי  על  חולק  אָּ א   ֶקש ֶ תָּ א   אָּ נָּ א  ַעל   ְלַאג ָּ ְלמָּ   על  מגינה קשת  תהנקרא  השכינה  היינו ,  העולם  על להגין  באה  הקשת  עָּ

א,  יהודה  רבי  כדברי  לבדה  בועההש   ולא,  העולם ל   ְלַמְלכ ָּ כָּ ין   ד ְ ְמנִּ יה    זִּ ְברֵּ ב   ד ִּ יה    חָּ ְבלֵּ א,  כנגדו  חטא  שבנו  פעם  שבכל  למלך  משל  ְלקִּ תָּ א  אָּ ה   ַמְלכ ָּ אָּ יה    ְלַאְלקָּ  המלך   ובא  לֵּ

ְליָּא,  אותו  להלקות ְתג ַ יה    אִּ א  ֲעלֵּ יתָּ לְ   ַמְטרֹונִּ ר   בו ש  ב ִּ ַמלְ   ְיקָּ ,  הקשת  גווני  שהם  מלכות  בלבושי  מתגלית  השכינה  דהיינו ,  המלכות  של  כבוד  בלבושי  המלכה  עליו  מתגלה  כו  ד ְ



 5נד.                מוהר"ן                              מב    תורה                            יקוטי      ל                    

ופי יגיד ,  אדני שפתי תפתח"  \יז/ כמ"ש )תהלים נא(  ה היא השכינה,ואותיות התפל  מבאר רבינוו

שהדיבור הוא שם   ,ית' עלינו  ואדנותו ותומלכ בחי'מני תפילת עמידה,  פסוק זה אנו מבקשים לפב ו "תךל י תה
פה,    \יח/ אדני מלכות  של  השם  מפינו שהוא  מתדבר  פינו  ,יהיה  יפתח  שהקב"ה  שכינה  ו  ,דהיינו  שהן  תהיה 

בקלות   \כ/ )דהיינו נשלחתפי  אם תפילתי שגורה ב   \יט/, וכמבואר בגמ' ברכות לד:נומדברת מגרונאותיות התפלה  

 \כא/ ( )בראשית מח   הפסוק  על  שפרש"יו  כמת,  קשהתפלה  ונקרא    ,תמקובל  היא ש יודע אני  מהקב"ה לפי(  
   .[כב] לשון תפלה נמצא שקשת ,בחכמתי ותפילתי  - בחרבי ובקשתי

דקשת גוונין  תלת  הם  הנגינה  ירוק  וקול  אדום  תפארת  ,לבן  גבורה  חסד  ע  ,דהיינו  נעשה  קול  "י כי 

מו,  שיש בקול  \כגההבל/  מורכב  בחוש שהבל[  כד]   אש מים רוחיסודות  ג'  ההבל  היוצא מהריאה    כמ"ש 

,  רוחניים  אש מים רוחהוא כלול מגם  ש  ,נלמד על הקול הרוחני   ,קולחם ולח. ומההבל הגורם ל  אוירא  הו ן  לגרו
ויעקב   ם מדתו חסד בחי' מים, ויצחק מדתו גבורה בחי' אש,הר בכי א  [כה]   שלשה אבותהמדות של  שהם  

צבעי הקשת לבן אדום '  דהיינו ג  שבהם   הם שלשה גוונין דנהיריןשהאבות    ,מדתו רחמים בחי' רוח
כנ"ל,  י  בה  בשלימות  נותק  האבותכי  רוק  משרש  שהוא  מדה  אחד  לכן  כל  כמו   שתקנומדות  ג'  ,  מאירות 

ן  ניגוקול  בלפניו ית'    עולה מקושטתדיבורי התפלה  שהיא    כשהשכינהו,  לשון ספיר ונהיר  וזהו נהרין הספירות,  

ר לזכותיה  וראימתקיים  ו  ,בותאהנזכר בזכות    ,שהקב"ה שומע תפלה כזוכאזי    ,' ג' אבותן בחי שהוא ג' גווני
עולם   ה   כנ"ל  כו'ברית  ולפי  העולם  את  להחריב  שלא  בשבועה  שנזכר  הוא  הווזשהפשט  בזכות   אהר  נזכר 

 . ידם עוון ב אע"פ שהיא שעת צרה דהיינו שישראל יש  האבות ומרחם בזכותם על ישראל
זכות  אזי    ,ת ובבהירות גדולכו  , וקול הנגינה הם בז  \כו/ נמצא מי שמנגן אותיות התפלה כפי 

דנהיר  מלביש את  ,קולו בלבושין  האותיות,  היינו  אותה,    ,יןהשכינה  רואה  )שמיעה  וקב"ה 

מלכו  וחמת המלך  ים הפסוק  קי מתאזי  שגיח עלינו  ומ  אזי פונה  ,דהיינו כששומע תפילה כזור ראיה(  רמעו

הרבה  מעומק הלב  ר כראוי על כן צריכים לצעוק  ורובא דעלמא אין להם קול זך ובהי   :  \כז/   שככהשל עולם  
 )לק"ה חזקת מטלטלין ה' יז( קולם ששם הוא זך ובהיר דפנמיות מיות י אל פנ שיסתכל דעבקולות אדירים לה' 

 
א י   ַמְלכ ָּ מֵּ ה    חָּ יק,  מקושטת   אותה  רואה  כשהמלך  לָּ לִּ יה    רו ְגזָּא   סָּ ְברֵּ י,  ד ִּ ה    ְוַחדֵּ   עושה   ינווא  הרשעים  מן  כעסו  מעביר  ה"הקב  זה  ידי  לע  ל"ר,  עמה  ושמח ,  מבנו  כעסו  מעביר  הוא  ב ָּ

י,  בעולם  דין ְכתִּ יהָּ   בענן   הקשת  כשנראתה  ב ד ִּ יתִּ ֹור   ו ְראִּ ְזכ  ית  לִּ רִּ ם   ב ְ ,  לעולם   מבול   עוד  להביא   שלא  העולם  עם  שכרתי  הברית   אזכור ,  מקושטת  השכינה   את   רואה   כשאני'  פי  עֹולָּ

א  ְוַעל  א   ד ָּ ְתֲחזֵּי  לָּ ת   אִּ א   ֶקש ֶ ְלמָּ עָּ ָּ   ב ְ י  א ֶאל  ְלבו ש ֵּ ַמְלכו    ר ְיקָּ   ב ִּ   ת "חג   הארת  על  הרומזים  הקשת  גווני  שהם,  מלכות  של  כבוד  לבושיב  אלא  בעולם  הקשת  נראתה   לא  כן  ועל  ד ְ
 .    כדלקמן

א ְעת ָּ ית  ו ְבש ַ אִּ יק  ד ְ א  ַצד ִּ ְלמָּ עָּ   ד בסו   ותתגלה   תתראה  השהשכינ  צורך  אין   שאז   ,ן"זו  יחוד   וגרם  ליסוד  מרכבה  היה  שהוא  יוחאי  בר  שמעון  רבי   כמו,  בעולם  צדיק  שיש  ובשעה  ב ְ

יהו    אז  אלא,  העולם  על  רחמים  ויתמלא  היחוד  אל  ויתעורר  ה"הקב  ותהא   שיראה  כדי,  בתחתונים  הקשת ית  אִּ רִּ יַקם   ב ְ ית  ְלמֵּ רִּ   שכרת   הברית  את  לקיים  הברית  סוד  הוא  הצדיק  ב ְ

ין,  ן"זו  את  לייחד  הגורם  הוא  הצדיק  כי,  העולם  עם  ה"הקב גִּ א  ל עַ   ְואָּ ְלמָּ א,  העולם  על  גיןמ   הוא  ובזה  עָּ י  לָּ יק   ֲהוֵּ על    ולהגן  ן"זו  את  לייחד  שיכול,  בעולם  זהכ  צדיק  אין  ואם  ַצד ִּ

א,  העולם ת  הָּ ה ,  ֶקש ֶ ְתֲחזָּאָּ א  ְלאִּ הָּ א   ד ְ ְלמָּ יהו    עָּ א  אִּ ְיימָּ א  קָּ דָּ א,  אבוד  להיות  עומד  העולם  כי  להראות ,  השכינה  סוד  שהיא  הקשת  מתגלית  אז  ְלאֹובָּ גִּ   ֶאל ָּ ת   יןב ְ א  ֶקש ֶ   אלא   ד ָּ
 (   ומפרשים  ז "ורמ ק"רמ). העולם  על המגינה השכינה   שהיא הקשת זו ל בשבי העולם  שמתקיים

ן ְלׁשֹוִני ִצְדָקֶתָך:   תהילים פרק נא   יז ַרּנֵּ י ְתׁשּוָעִתי ּתְ ִמים ֶאלִֹהים ֱאלֹהֵּ ִני ִמּדָ ילֵּ ח ּופִ   )טז( ַהּצִ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ִהלָּ )יז( ֲאדָֹני ש ְ יד ּתְ  ֶתָך: י ַיּגִ
 כמבואר בפתח אליהו והיא מלכות פה דהיינו דיבור    הוא שם של המלכות  יכידוע שאדנ   יח
אמרו עליו על רבי חנינא בן דוסא שהיה מתפלל על החולים ואומר זה חי וזה מת אמרו לו מנין אתה יודע אמר להם אם    -  ברכות לד:  יט

 הוא מטורף: שגורה תפלתי בפי יודע אני שהוא מקובל ואם לאו יודע אני ש
 ימו לחוץ עי"ש פרש"י אלפיך שהוא הולד הנשלח מרחם א י' נשלחת כמ"ש שגר  פ שגורה    כ

י: בראשית מח    על הפסוק   כא ּתִ י ּוְבַקׁשְ ַחְרּבִ ד ָהֱאמִֹרי ּבְ י ִמיַּ ר ָלַקְחּתִ ֶכם ַאַחד ַעל ַאֶחיָך ֲאׁשֶ י ְלָך ׁשְ  )כב( ַוֲאִני ָנַתּתִ

 .לתו בי ובקשתי. היא חכמתו ותפ בחר   -  רש"י פ 

החכמה מצילה את בעלה, כענין שנאמר )קהלת ז, יב(    בעלה כך   היינו חכמה, כמו שחרב מציל את ר"ל בחרבי    -פרש"י  על    שפתי חכמים 
 החכמה תחיה את בעליה, ובקשתי הוא לשון בקשה ותפילה: 

 עיין לעיל תורה ב' אות א'   כב

פארת. וא"כ קשה לומר  תיות כידוע שהוא בתהוא בחי' פנימית מהאו קול ואפילו בלחש. עוד צ"ע כי הקול לבדו  יש בכל    צ"ע כי הבל   כג
. לכן נ"ל שהכוונה שהנגינה דהיינו חיצוניות הקול )כי היא דבר הנשמע לאוזן( היא דייקא הלבוש המקשט את  וש לחיצוני ממנו שיהיה לב 
 האותיות   

 ורוח( ות הוא הבל דהיינו חום ולחות ה ואש מהלב )ובגשמי : מים מהמח ורוח מריא ד ואיהו תלתא וגו' ועיין תיקון סט דף קד דף מג. ד"ה קול איהו ח   זהר בא   כד
 ם חסד בחי' מים יצחק גבורה בחי' אש יעקב תפארת בחי' רוח כידוע *( אברה   כה 
בקול   צ"ע האם   כו תפלה  דהיינו  רינתם  שנקט  הנ"ל  עפ"י  ונראה  הלחש  תפילת  דווק   , גם  קול אולי  כיון   .א  י"ל  להיות    עוד  צריך  שהקול 

ולא אמר עפר שהוא היסוד המגלה  שהם בקול    אמר   רוח ם  כיון שהג' אש מי   מאידך      ש.זה לא שייך בלח לכאורה  גדול  ובהירות  בזכות  
 .לחשב   גםלכן אולי הכוונה  

 תורה כז שם ע"י זיכוך הקול אזי אפילו קול בלא דיבור ממתיק הדין והקב"ה מצילו   עיין לעיל   כז



 6נד.                מוהר"ן                              מב    תורה                            יקוטי      ל                    

הפסוקפרש"י  כחוזהו   רנתם  \כט/ על  את  אבותפרש"י    בשמעו  כל    בזכות  על  בזה  שחולק  אע"פ 

כנ זו  המדרשים  רינתם  שדרשו  התורה  בתחילת  אבות  ,ילה פת"ל  זכות  היא  בריתו  להם  היינו    ,\לא/   \ל/ ויזכור 
ת גדול. כי התלת כו  כנ"ל, בבהירות ובז  שת דק , שהם תלת גווניןהשמנגן את התפל כשהנגינה
והם לבושין דשכינתא  שלשתגוונין, הם   נהירין    ,האבות כנ"ל,  ת  כו  בז  מאירים  וכשהלבושין 

בבראשית  הנ"ל  מתקיים הפסוק    אזי  ,\לב/ כות האבותז  ררכי עי"ז מתעו  ,כות האבותובבהירות, נקרא ז  

כיר להקב"ה את שבועתו פשוטו מדבר בראיית הקשת בענן להז,  עולםברית  לזכור    וראיתיה  \לג/( ט' טז)
וראיתיה את השכינה מקושטת תלת גוונין דאבות    ורבנו דורש כפירוש הזוהר הנ"ל  ,שלא להחריב את העולם

המש   אזי הפסוקיתקיים  חסדיו  ( מה  קו)בתהלים  הנ"ל    ך  כרוב  שנ  \לה/[לד]   וינחם  ואזי דהיינו  הדין  מתק 

, שככהמלכו של עולם  וחמת המלך    \לולשון מגילת אסתר/ב  כנ"לשמתקיים    היינו  . משפיע רבוי חסדים
 :       ונמתק הדינין

 
רוצים כש ,בשעת צרה" להם א בצר"ויר , דהיינו "וירא בצר להם בשמעו את רינתם "לעיל ביאר את הפסוק 

"  וירא בצר להם"ו תפלה ברינה וקול יפה. ועתה יבאר עוד עצה דהיינשמשמיעים זה ע"י  ,להמשיך השגחת ה'
וכנ"ל שעצה ראשונה )נ"ל שלא דווקא בדיבור כי ה' יודע מחשבות אדם,   . חכמיםב  םבשמעו את אמונת

שלישית לקמן לבוש נאה לצדיק  ה צעו ,במחשבהאמונה  היא  שכאן שניה ועצה  ,דיבורב  היאבשמעו רינתם 
 (היא במעשה

עי"כ    ,זיןויש בהם רנו פשוט,  יהם ומעשיהם אישמאמין שכל דברע"י אמונת חכמים,    גם

כי הצדיק הוא    .כנ"ל  ית עולם לזכור בר   וראיתיהמלביש את הקשת בלבושין דנהירין, אזי  
וצדיק הוא מאן   ,, ותפלה נקראת קשת כנ"ל"ואני תפלה"לה כמ"ש  הוא תפי   כי הצדיקכנ"ל,  [  לז]   בחי' קשת

הנראה קשת בימיך    ע בן לוי רבי יהושריב"ל  כמו שאמר רשב"י ל  \לחדנטר ברית וברית נקרא קשת/
דיק גמור בדור אין צריך  שהקשת אינו אלא אות ברית שלא יחרב העולם ואם יש צ  \לט/ (:וכו' )כתובות עז

 
 שפי' רש"י   –פרש"י, ובתשכט  )ש(  –שפרש"י, בתרצו    -פי' רש"י, בתרלו  -בדפו"ר   כח

ְרא בַּ )מד( וַ   קו  תהילים פרק   כט ׁשָ יַּ ר ָלֶהם ּבְ ָתם:ְמעֹו ֶא ּצַ רֹב ֲחָסָדו:   ת ִרּנָ ם ּכְ חֵּ ּנָ ִריתֹו ַויִּ ְזּכֹר ָלֶהם ּבְ  )מה( ַויִּ

מתוך    -בה. וינחם כרב חסדיו  תוך תשו מ   -בריתו    ויזכור להם    ות אבות:  מתוך זכ   -מתוך תפלה. בשמעו את רנתם    -וירא בצר    -  רש"י 
 הקץ בשמעו הושיענו וגו' אף משה כללם בפסוק אחד בצר לך ומצאוך וגו' )דברים ד'(: 

שובה ייתקיים וירא  ם גם בזה דייקא שבת הא   , המדרשים פרש"י נגד  וצ"ע כיון שרבינו נקט כ   ,תשובה   מתוךשויזכור להם בריתו  פרש  רש"י    ל
   .ובאמת כך מסתבר   , בצר להם בשמעו את רינתם 

שכותב שפרש"י הזה משובש ובאמת במקור  "י מוגה עפ"י כת"י ע"י הרב חיים פרדס )הוצאת מכון יד מרדכי(  עם פרש  מצאתי תהלים ו   לא
כמ"ש ויזכור להם    –כמ"ש בשמעו את רינתם. ע"י זכות אבות    –י אלעזר וכו' וירא בצר להם ע"י תפילה  רש"י מעתיק את המדרש אמר רב

ו ממנו. אבל  "י משובש.  וצ"ל כיון שנדפס בספר ונשרש הטעות אפשר להסמך עלי יא סמך לדבריו מפרשונמצא לפ"ז שרבינו מב בריתו.   
רבינו השגת  היא  העיקר  וכדמצינו  באמת  להנ"ל.  לרמוז  כדי  הזה  פרש"י  נשתבש  משמים  ואולי  ל .  ישראל  שארית  ישראל  רב בספר  י 

ע"י  לודניק  וו מ אלא  תיקון  להם  שאין  נשמות  יש  כי  הצדיקים  ספרי  להגיה  שאסור  ד'(  מאמר  ז'  דרוש  ח"א  ההתקשרות  )שער  שכותב 
פר. וכן מבואר במ"א שכל תורה של רבינו היא בעצמה סגולה לתיקון המדות המבוארים בה ומצינו מפורש  ס טעויות של הצדיק שנדפסו ב 

 ."ז נעלם הביאור כי לפי השגתו דייקא כך יהיה תיקון העולם ע"י תורתו ון אע"פ שעי ינה הלשרבינו השמיט תיבות ושש
שם שתמה זכות אבות בזמן בית    ומהר"ל   שהזכות תמה ולא הברית אבות.בשם ר"ת  , ועי"ש תוס'  בותסוגית תמה זכות א   עיין שבת נה.  לב

אלא    העלול עומד בזכות העילה ומבאר שם שתמיד    חריבו, אבל ע"י תפילה לעולם אפשר לעורר זכות אבות.ה ל   ה ראשון ועי"ז ניתן הי 
. ובפרט תפילה בניגון שרומז על זכות אבות דהיינו  לעילה   ומתקרב העלול  ע"י תפילה חוזר  ש  ולפ"ז מובן   ש.. עי" א"כ מתרחק ממנה מאד 

 ג' גווני הקשת הרומזים לחסד גבורה ותפארת של האבות.  על 
ָעָנן ּוְרִאיִתיהָ   בראשית פרק ט   לג ת ּבֶ ׁשֶ ין כָּ )טז( ְוָהְיָתה ַהּקֶ ין ֱאלִֹהים ּובֵּ ִרית עֹוָלם ּבֵּ ר ַעל   ִלְזּכֹר ּבְ ר ֲאׁשֶ ש ָ ָכל ּבָ ה ּבְ  ָהָאֶרץ: ל ֶנֶפׁש ַחיָּ
 והמשך לבשמעו את רנתם הנ"ל מה הוא פסוק הסמוך תהלים קו    לד
קו  לה  פרק  ָתם:  תהילים  ִרּנָ ֶאת  ְמעֹו  ׁשָ ּבְ ָלֶהם  ר  ּצַ ּבַ ְרא  ַויַּ ִרי   )מד(  ּבְ ָלֶהם  ְזּכֹר  ַויִּ ֲחָסָדו:)מה(  רֹב  ּכְ ם  חֵּ ּנָ ַויִּ ל    תֹו  ּכָ י  ִלְפנֵּ ְלַרֲחִמים  אֹוָתם  ן  ּתֵּ ַויִּ )מו( 

יֶהם:   ׁשֹובֵּ
ֶלךְ   אסתר פרק ז  לו ָכי ַוֲחַמת ַהּמֶ ִכין ְלָמְרּדֳּ ר הֵּ ץ ֲאׁשֶ ְתלּו ֶאת ָהָמן ַעל ָהעֵּ ָכָכה: )י( ַויִּ   ׁשָ

 .ל אחשורושואחת ש   , חת של מלכו של עולם א   ?שתי שכיכות הללו למה שכחה כפולה(  )וחמת המלך שככה    .מגילה דף טז
 ע"מ פנחס רל:  הר *( זו   לז

אפ"ל או  לח מדת  לי  על  רומז  שזה  לאחור  החץ  מושך  שתחילה  היא  בקשת  הירי  דרך  כי  ההתאפקות  לכח  רומז  קשת  כי  לומר    גם 
 רה  ההתאפקות שהיא גבורות שיש ביסוד ורק כשמכוין עצמו היטב למקום בו צריך לירות את החץ אזי עוזב ויו 

ועסיק בתורה אמר אילת אהבים ויעלת  סוג של צרעת מדבק מאד(  )בבעלי ראתן שהוא    הוושע בן לוי מיכרך ב רבי יה  :כתובות דף עז   לט
שכיב אמרו ליה למלאך המות זיל עביד ליה רעותיה אזל איתחזי ליה אמר ליה אחוי    חן אם חן מעלה על לומדיה אגוני לא מגנא כי הוה

להתם דלייה קא מחוי ליה שוור נפל  הבה ניהליה כי מטא  י   מא מבעתת לי באורחא חיי אמר ליה הב לי סכינך דל לי דוכתאי אמר ליה ל 
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מי שעובדוי לאנהרא בהון מטרוניתא  הנ"ל  פ' פנחס דף רט"ו  מ"ק  א בזהואית  ,)פרש"י שם(  אות
דקדרניתא  לבושין  מינה  בלבוש  מאולמפשט  ולקשטא  דגוונידפשטין,  נהירין  ין  דרזין  ן 

שמי    דאורייתא הםפירוש  תור  מעשיו  הפשטי  לימוד  של  החשוכים  הלבושים  את  מהמלכות  ה  להפשיט 

ה התורה  סתרי  של  מאירים  בלבושים  אותה  זוכה  ולקשט  הקשתלוא  ביה  תיקון  כתיב  מה  וראיתיה  , 
מאיר   הוא לבוש  והטעם שלימוד רזי תורה,  כך הוא  ,וכמו שהקשת ממתיקה את הדין   לזכור ברית עולם

אתקרי ינה  לשכ רז  בלבושים  ,  רז  גמט'אור  וכן    דאור  השכינה  את  מלביש  התורה  סודות  לימוד  כן  ועל 

הדין   נמתק  ית'  לפניו  וכשבאה  זימאירים  סליק  ובההיא  דבריה  מנא  רוגזא  המלך  חומיניה  מת 
  תורה   ימוד ברזי שלא רק הל ,אבל רבינו נראה שמחדש כאן דבר נפלא וחידוש גדול  ,כך משמע בזוהר : שככה

   .מקשט את השכינה אלא גם מי שמאמין בצדיק שמעשיו הם רזין עי"ז ,ט את השכינה וממתיק את הדיןמקש
גן  שהיא שער  להבדיל מעפרון שמערת המכפלה    ,אלא מאיר באור גדול  ,דהיינו ע"י שצדיק לא חשוך אצלו

 .\מב/ה יז שום אור כמבואר בתור ולא ראה בההיתה בחלקו  עדן 
שיסוד   סודות התולהדמיון  נראה  פנשמהוא  רה  לימוד  דברי חפש  בכל  לה  ,מיות  חיצוניותולא  על  רק   ,סתכל 

לא רואים בצדיק שום  צוניות  י אע"פ שבח   ,אמונה שהצדיקמיות התורה וגם בי ממילא זה נמצא גם בלימוד פנ
סודות גדולים   ומעשיואעפ"כ כל דבריו  ש   להתחזק ולהאמין על ידי שמתגבר    \מג/כמבואר בתורה רמגקדושה  

נפלאה בהקב"ה אור בתפילתו  ודביקות  בזה מאיר  לצדיק  שהיא  ,  ית' מקושטבהתקשרות  לפניו  עולה  ת והיא 
 .באור גדול

 
אזי כשרואה שישראל מלבישים את  עצה שלישית להמשיך השגחה בשעת צרה דהיינו "וירא בצר להם" 

שמוהרנ"ת לומד את שתי העצות זו והקודמת לה   \מד/ ' א'המטלטלין חזקת . וראה לק"ה הצדיק בלבוש נאה
   ולהלבישה בלבוש מאיר. תאוני דרקכאחת ששתיהן בחי' של להפשיט את השכינה מלבושים ד 

 
ליה בשבועתא דלא אתינא אמר קודשא   נקטיה בקרנא דגלימיה אמר  גיסא  ניהדר אי לא לא  לההוא  הוא אי איתשיל אשבועתא  בריך 

ניהליהניהדר אמר ליה הב לי סכינאי לא הוה קא יהיב ליה נפקא   פנו  כר דמיתבעא לברייתא מ   בת קלא ואמרה ליה הב  יז אליהו קמיה 
פיזא אמר  תכטקי  עשר  תלת  על  יתיב  דהוה  יוחאי  בן  שמעון  לר'  אזל אשכחיה  ליואי  לבר  מקום  פנו  ליואי  לבר  בר    מקום  הוא  ליה את 

דלא   היא  ולא  ליואי  בר  אתה  אי  כן  אם  הן  ליה  אמר  בימיך  קשת  נראתה  הן  ליה  אמר  אחזיק ליואי  לא  סבר  אלא  מידי  טיבותא    הואי 
 .לנפשאי 

אינו מוקף בסוגרים וע"כ נראה שהיא טעות"מ הזה נמצא כבר בד המ   מ  )אלא שכתוב רמ"ו במקום רט"ו( וכנראה שהוא מלשון רבינו ולכן  אינו    מה שהקיפוהו בתרלו בסוגרים  פו"ר  )בתרלד 

 מוקף וכתוב רט"ו(
 דקדרוניתא   -דקדרניתא ומתרלו   -גם בדפו"ר ותרלד   מא

ׁשֶ   -ב'    אות  עיין תורה יז   מב ְוַאף  דֹול;  ַהּגָ ינֹו זֹוֶכה ְלָהִבין ְוִלְראֹות אֹורֹו  יק, ְואֵּ ּדִ ַהּצַ ֶצל ֶאָחד אֹור  ְך אֵּ ֱחׁשָ ּנֶ ׁשֶ ׁש  י ִלְפָעִמים יֵּ יק,  ּכִ ּדִ ַהּצַ ֶצל  הּוא אֵּ
וּ  ִלְטעֹם  ָיכֹול  ינֹו  ַהצַּ אֵּ ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ אֹורֹו  ְוִלְראֹות  ְמָעַרת  ְלָהִבין  קֹום  ּמְ ׁשֶ ֶעְפרֹון,  י  ּבֵּ ּגַ ִצינּו  ּמָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ַהּטֹוב.  ְלַתְכִלית  ָלבֹוא  יּוַכל  ָידֹו  ַעל  ׁשֶ יק,  ּדִ

גָ  ְואֹורֹו  מֹות,  ׁשָ ַהּנְ ל  ּכָ עֹוִלין  ם  ׁשָ ֶרְך  ּדֶ ׁשֶ ֶדן,  עֵּ ן  ּגַ ַער  ׁשַ הּוא  ׁשֶ ָלה,  ְכּפֵּ ְמקוֹ ַהּמַ ָהָיה  ֶאְצלֹו  ן  כֵּ י  ּפִ ַעל  ַאף  ְמֹאד,  ְמָכרֹו  דֹול  ן  ּכֵּ ְוַעל  ָלה,  ַוֲאפֵּ ְך  חׁשֶ ם 
הּוא   ׁשֶ יק,  ּדִ ַהּצַ ְך אֹור  ֱחׁשָ ּנֶ ׁשֶ ּכְ ן  כֵּ ּוְכמֹו  ָרה קכ"ח(.  ֹשָ י  ַחיֵּּ )זַֹהר  ּמּוָבא  ּכַ ְלַאְבָרָהם,  ה  ַרּבָ ְמָחה  ֹשִ בָּ ּבְ ן  ּכֵּ ׁשֶ ל  ִמּכָ ָהעֹוָלמֹות,  ָכל  ּבְ ִאיר  ַהזֶּה,  מֵּ עֹוָלם 

ינוֹ  ן ֶאְצלֹו אֵּ י כֵּ ּפִ י ַמעֲ ְוַאף ַעל  ַעל ְידֵּ ׁשֶ ֶכל,  ים ּוְכִסילּות ַהּשֵֹּ ֲעֹשִ ֲחַמת ֲעִכיַרת ַהּמַ ְך ֶאְצלֹו ְוֶזה מֵּ א הּוא חׁשֶ ַרּבָ ָלל, ַאּדְ ִאיר ּכְ ְך   מֵּ ֵּ ים ָרִעים ִנְתַחׁשּ ֹשִ
עֹות ִנְפָסדֹות ְוחָ  ַהְינּו ּדֵּ ְכִסילּות, ּדְ ְכלֹו ּבִ תּוב )ִיְרְמָיהֹשִ ּכָ מֹו ׁשֶ יֶהם    ְכמֹות ָנְכִריֹּות, ּכְ י ַמֲעֹשֵּ י ַעל ְידֵּ יִטיב לֹא ָיָדעּו", ּכִ ה ְלָהַרע, ּוְלהֵּ ּמָ ד(: "ֲחָכִמים הֵּ

ֶכל,   ַהּשֵֹּ ִסילּות  ּכְ י  ְידֵּ ְוַעל  ְלָהַרע,  ִאם  י  ּכִ יִטיב,  ְלהֵּ ְכָלם  ֹשִ ּבְ ָלל  ּכְ ׁש  ּמֵּ ּתַ ְלִהׁשְ ְיכֹוִלים  יָנם  אֵּ ּוְלָהִבין  ָהָרִעים  ִלְראֹות  ָיכֹול  ינֹו  אֵּ ֶזה  י  ְידֵּ אֹור  ַעל 
יק: ּדִ  ַהּצַ

רמג   מג יק    -   תורה  ַצּדִ ׁש  יֵּּ ׁשֶ ע  ְק ּדַ ׁשּום  ּנּו  ִמּמֶ רֹוִאים  ין  ְואֵּ ְמֹאד,  ם  ִמְתַעּלֵּ הּוא  ן  ּכֵּ ַעל  תֹו,  ָ ְקֻדׁשּ ִלְסּבֹל  ָיכֹול  ָהעֹוָלם  ין  אֵּ ׁשֶ ְמֹאד,  דֹול  ה  ּגָ ָ ֻדׁשּ
יִרים   ִ יר ַהׁשּ יִרים קֶֹדׁש ְוׁשִ ִ ל ַהׁשּ ִחינֹות 'ּכָ תֹו ְמֹאד. ְוֶזה ּבְ ָ ֲחַמת ּגֶֹדל ְקֻדׁשּ ָרה, ֶזה מֵּ יִרים  ּוְפִריׁשּות ְיתֵּ ִ יר ַהׁשּ ִ ׁשּ ֶרק ג(, ִנְמָצא ׁשֶ ים' )ָיַדִים ּפֶ קֶֹדׁש ָקָדׁשִ

ׁשְ  ר  ִחּבֵּ לֹום,  ָ ַהׁשּ ָעָליו  ֶלְך,  ַהּמֶ לֹמֹה  ְ ׁשּ ׁשֶ ָמִצינּו  ה  ְוִהּנֵּ ָפִרים,  ַהּסְ ל  ִמּכָ ה  ַהְרּבֵּ ר  יֹותֵּ ְמֹאד  ָקדֹוׁש  יִרים,  הּוא  ִ ַהׁשּ יר  ְוׁשִ קֶֹהֶלת  י,  לֵּ ִמׁשְ ְסָפִרים:  ה  לׁשָ
כַּ ּוֶבֱאמֶ  ָרה  ְוָטהֳּ ה  ָ ְקֻדׁשּ בֹות  ּתֵּ ֶהם  ּבָ ּוָמִצינּו  ְמֹאד.  ַמִים  ׁשָ ְוִיְרַאת  מּוָסר  ִאים  ְמלֵּ ם  ּלָ ּכֻ ם  הֵּ ְוקֶֹהֶלת  י  לֵּ ִמׁשְ ינֹו  ת  יִרים אֵּ ִ ַהׁשּ יר  ׁשִ ּבְ ֲאָבל  ָעִמים,  ּפְ ה  ּמָ

סֵּ  ָכל  ּבְ ׁשֶ ח,  ּכַ ְוִתׁשְ ן  ַעיֵּּ ּפּוק  ָלל,  ּכְ ָרה  ְוָטהֳּ ה  ָ ְקֻדׁשּ בֹות  ּתֵּ ֲחַמת  ִנְמָצא  מֵּ ְוֶזה  ְוָטהֹור.  קֶֹדׁש  בֹות  ּתֵּ ׁשּום  ֶפר  ַהּסֵּ ָכל  ּבְ ם  ׁשָ ִנְמָצא  ין  יִרים אֵּ ִ ַהׁשּ יר  ׁשִ ֶפר 
ָלל  ָרה ּכְ ה ְוָטהֳּ ָ בֹות ְקֻדׁשּ ם ּתֵּ ינֹו ִנְמָצא ׁשָ ן אֵּ ה. ַעל ּכֵּ ָ ם ׁשּום ְקֻדׁשּ יָנם רֹוִאים ׁשָ תֹו אֵּ ָ  : ּגֶֹדל עֶֹצם ְקֻדׁשּ

בּ   'א אות    ה הלכה    חזקת מטלטלין   לק"ה   מד ּדִ ל  ּכָ ׁשֶ ים  יִּ ֲחָכִמים ֲאִמּתִ ּבַ ִריִכין ְלַהֲאִמין  ּצְ ׁשֶ ִסיָמן מב  ּבְ י ִאיָתא  ׁשּוִטים  ּכִ ּפְ יָנם  יֶהם אֵּ יֶהם ּוַמֲעשֵּ ּורֵּ
עֹוְבדוֹ  ׁשֶ ִמי  דֹוׁש  ַהּקָ זַֹּהר  ּבַ ִאיָתא  ׁשֶ מֹו  ּכְ יִנים,  ַהּדִ ל  ּכָ יִקין  ַמְמּתִ ֶזה  י  ְידֵּ ְוַעל  ָרִזין  ֶהם  ּבָ ׁש  יֵּ א  ַקְדִרינּוָתא  ֶאּלָ ּדְ ין  ְלבּוׁשִ א  ִכיְנּתָ ִמׁשְ ָטא  ְלַאְפׁשָ ִהי 

א   ׁשָ ּוְלַאְלּבָ ִטין  ׁשְ ִרית עֹולָ ְדּפַ ּבְ ּוְרִאיִתיָה ִלְזּכֹר  ִדין  אֹור ָרז ִאְתַקְרָיא ְוכּו' ּכְ אֹוָרְיָתא ּדְ ָרִזין ּדְ ְנִהיִרין ּדְ ין ּדִ ְלבּוׁשִ ל  ּבִ ַקת ּכָ ְוַהְמּתָ ּטּול  ּבִ ר  הּו ִעּקַ זֶּ ׁשֶ ם, 
ׁשָ  ּבְ ָלֶהם  ר  ּצַ ּבַ ְרא  ַויַּ סּוק  ּפָ ַעל  "ל  ַהּנַ יָמן  ּסִ ּבַ ם  ׁשָ ן  ַעיֵּּ יִנין,  ֶזה  ַהּדִ י  ְידֵּ ַעל  ׁשֶ ַתב  ּכָ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ִגיָנה  ַהּנְ ִעְנַין  ּבְ ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ תּוב  ּכָ ֶ ׁשּ ַמה  ָתם  ִרּנָ ֶאת  ְמעֹו 

ּדִ  ל  ּכָ ׁשֶ ֲאִמין  ּמַ ׁשֶ "ל  ַהּנַ ֲחָכִמים  י ֱאמּוַנת  ְידֵּ ן ַעל  ְוכֵּ יִנים  ַהּדִ יִקין  ַמְמּתִ יק  ּדִ ַלּצַ ָנֶאה  עֹוִשין ְלבּוׁש  יהֶ ׁשֶ ּוַמֲעשֵּ יֶהם  ָלל,  ּבּורֵּ ְוַהּכְ ׁשּוִטים ְוכּו'.  ּפְ יָנם  ם אֵּ
ֲאִמין בּ  ּמַ י ׁשֶ ן ַעל ְידֵּ עֹוֶשה לֹו ְלבּוׁש ָנֶאה ְוכֵּ ִכיָנה ּוְכׁשֶ ְ ִחיַנת ַהׁשּ ת, ּבְ ִחיַנת ֶקׁשֶ יק הּוא ּבְ ּדִ י ַהּצַ ֶזה  ּכִ ֶהם ָרִזין ּבָ ׁש ּבָ א יֵּ ׁשּוט ֶאּלָ ינֹו ּפָ ָבָריו אֵּ ל ּדְ ּכָ ֹו ׁשֶ

כִ  ְ ַהׁשּ מֵּ יט  ְנהִ ַמְפׁשִ ּדִ ין  ְלבּוׁשִ ּבִ ין אֹוָתּה  יׁשִ ּוַמְלּבִ ִטין  ׁשְ ּפַ ִחיַנת  ּבְ ם  הֵּ ׁשֶ ַקְדִרינּוָתא  ּדְ ין  ְלבּוׁשִ ת  ֶקׁשֶ ִחיַנת  ִמּבְ ֶזה  יָנה  י  ְידֵּ ַעל  ׁשֶ ָרִזין,  ִחיַנת  ּבְ ם  הֵּ ׁשֶ יִרין 
ְבִחינַ  ּבִ ל  ְשָראֵּ ִמיִּ יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ ל  ְלַבּטֵּ ַרְך  ִיְתּבָ ַרֲחָמיו  ִחיַנת  ִנְתעֹוְרִרין  ּבְ הּו  זֶּ ׁשֶ עֹוד,  ם  ׁשָ בָֹאר  ּמְ ֶ ׁשּ ּוַמה  ם.  ׁשָ ן  ַעיֵּּ ְוכּו',  עֹוָלם  ִרית  ּבְ ִלְזּכֹר  ּוְרִאיִתיָה  ת 

ִחיַנת ְוָהָיה   ִחיַנת ָהָאבֹות. ְוֶזהּו ּבְ "ת ּבְ ֶקׁשֶ ָוִנין ּדְ ָלת ּגְ ִחיַנת ּתְ ם ּבְ הֵּ "ת ׁשֶ יָמָנם ֶקׁשֶ ּסִ ִקיעֹות ׁשֶ יַהּתְ ּדַ ָצֶריָך ׁשִ   ׁשַ ִחיַנת  ּבְ ם ּבְ ָלת ֲאָבָהן י"ד הֵּ ִחיַנת ּתְ ין ּבְ
ָונִ  ָלת ּגְ ִחיַנת ּתְ ם ּבְ הֵּ בֹות 'ַא'ְבָרָהם 'ִיְצָחק 'ַיֲעקֹב' ׁשֶ י ּתֵּ ם ָראׁשֵּ הֵּ ינּו י"י' ׁשֶ ל 'י"י ֱאלֹקֵּ "ל  י"ד אֹוִתיֹּות ׁשֶ ְנִהיִרין ַהּנַ ין ּדִ ִחיַנת ְלבּוׁשִ ם ּבְ הֵּ "ת, ׁשֶ ֶקׁשֶ ין ּדְ

י ֶזה וּ  ַעל ְידֵּ ם: ׁשֶ ן ׁשָ ל ְוכּו', ַעיֵּּ ְשָראֵּ יִנים ִמיִּ ל ַהּדִ ּטּול ּכָ ִחיַנת ּבִ  ְרִאיִתיָה ְוכּו', ּבְ



 8נד.                מוהר"ן                              מב    תורה                            יקוטי      ל                    

כנ"ל   זה נמתק הדינים  יל יד, ע\מו/[מה]   מי שעושה לבוש נאה לצדיק  גם כי הצדיק בחי' קשת 

נה  עורר למעלה בחי' התלבשות השכי מ  ,למטה  את הצדיק בלבוש נאהשמלביש  מי  ו  \מז/ השכינהינו בחי'  י דה

ומוהרנ"ת :     מתמלא רחמים על בניה שהם ישראל ונמתק הדין   ,כך  וכשרואה אותה הקב"ה  ,ן מאיריםילבושב
 . בלק"ה מבאר שעניין הלבוש הוא גם ברוחניות 

 
כי התקיעות   .בשמעו תקיעותיהם בשופר ר להם" להמשיך השגחה בשעת צרה דהיינו "וירא בצ עיתי רב עצה 

לזכור תיה י מתקיים ורא ז שעי" ,לשכינה ין נהירין לבוש 'בחי   ,בחי' ג' גווני הקשת ,קש"ת ,רועה 'ברים ת' יעה ש'תק
 ' א'( המטלטלין  חזקת )לק"ה  דהיינו ביטול הדינים ברית עולם וברית אבות

יעקב,  ברים תרועה הם האבות אברהם יצח, כי תקיעה ששופר  ות זה בחינות תקיע  גם ק 

הביאור כי התקיעות רומזים גם לאבות )כי   \מט/ :{פנחס רל [  מח] זוהר}וסימנך קש"ת היינו תקיעה וכו'  
  , יצחק  השפעה דהינו דין של ברים רומז לקטיעת ה'וש  ,ד לאברהםהשפעת החסמזת למדת  יעה פשוטה רו'תק
י'  ארת של יעקב( שהם בח י' חסד ודין ביחד רמז לתפהיא בח   ,או קול עולה ויורדרועה שהיא שברים צפופים  'ות
דהיינ"קש האבותהשכינהו  ת  וכשנזכרים  מעשיהם  ,.  והדר  יופי  גם  ותפארת  נזכר  גבורה  חסד  מדות  לבן    ,בג' 

וירוק בחי'  אדום  דהיינו  השכינה  קשוטי  דהיינו  הקשת,  גווני  מאיהשכינה  הלבשת    ג'  ומתקיים   ,ריםבבגדים 

   :ונמתק הדין כנ"ל וראיתיה לזכור ברית עולם 
ָצֶר "בחי'  אולי אפ"ל שרומז לזה שבשעת    . בצריך והיה שדי  \נ/ וזהו פי', )איוב כב( ינו צרה צריך דהי   "יךָ ּבְ

האות  ציור  כי  ,  .{שם רלא}כמבואר בהמשך הזוהר הנ"ל  הם האבות    שדיכי שם    י  -להאיר בחי' שד

ומעשי האבות  .  דהיינו לבחי' השכינה  תלת ענפי האילן שהם האבותיש לה    ש'כי    רומז לאבות  ש'

די שבשם שד  בג'   כי   ,י -רמוז באותיות  ופרסמו אמונת היחוד בעולם  גילו  גבורה תפ  האבות    , ארתמדות חסד 

 
 בושא דצדיק דאתקרי ברית קשת הו לבושא דשכינתא ל אי רע"מ דף רעג: והאי  *( עיין זוהר    מה 
י  ומפרש,  הספירות  מכל  כלולה  תהיה  הגאולה  בעת  השכינה  שגם  ואמר  וממשיך   -זוהר פנחס דף רעג:    מו  יהִּ ת  אִּ ש ֶ ה    ַהק ֶ ב ָּ   גווני'  ג  כי,  אליה   מאירים  הקשת  גווני  השכינה  כי  ג ַ

יהו    ְוַהאי,  אליה  מאירים  וכולם,  גוונים '  הג  סוד  יש  שבהם  ת" חג  קוי'  ג  סוד  הם  הקשת א  אִּ א  ְלבו ש ָּ יְנת ָּ כִּ ש ְ   הגוונים  אין   בגלות  שבהיותה ,  השכינה   לבושי  הם  גוונים'  הג  ואלו  ד ִּ

א,  בה   מאירים  יק   ְלבו ש ָּ ַצד ִּ י,  היסוד  שהוא  הצדיק   לבושי   הם   וכן  ד ְ ְתְקרֵּ אִּ ית   ד ְ רִּ ש ֶ   ב ְ   והטעם,  לו   לבושו  היא   והקשת ,  ברית  בחינת   הוא   היסוד   כי,  הקשת  ברית   נקרא  היסוד  לכן  ת ַהק ֶ

יהו  ,  אות  היא   שהקשת  ת  אֹות  הוא   היסוד   ְואִּ ב ָּ ין   ְואֹות  ש ַ ין  יֹומִּ בִּ ין   ְואֹות   טָּ יל ִּ פִּ ית  ְואֹות   ת ְ רִּ ה   ב ְ ילָּ ַמר ,  מִּ א  ְואָּ יךְ   ֻקְדש ָּ רִּ או   ַמאן,  ישראל  לבני  הו א   ב ְ לָּ יהו    ד ְ ים רָּ   אִּ ַהאי  ש ִּ   ב ְ
א ,  ביסוד  שהם   מילה  וברית  ותפלין  טוב  ויום  שבת   של  הזה   באות   רשום   שאינו  מי  אֹות ה   יֵּיעֹול   לָּ ַמְראָּ א  ב ְ   ג "ה),  רוח  בחינת  ממנו   לקבל,  מראה   הנקרא  לתפארת  לעלות   יכול  אינו  ד ָּ

ֶדר ( ק"הרמ א ו ְבחֵּ  .   הנשמה   בחינת  ממנה  לקבל הבינה  אל   לעלות יכול  שאינו  ל "ר ( הורתי  חדר ואל  ש"כמ) הבינה סוד  שהוא ד ָּ

יהו    ְוַהאי ה   אִּ ֶ א   ַמט  ו דָּ ַעמ  א   ד ְ יתָּ עִּ ֶאְמצָּ ה  כעין   הוא   והיסוד   ד ְ ֶּ ה   והוא ,  הקשת   גווני '  ג  בסוד   ורחמים   דין   חסד   למטה   לפעול  ביסוד   משתמש   הוא   כי,  לתפארת  ַמט  ֵּ יה    ַמט  י  ב ֵּ ֵּ ַלפ    כ ְ
ים   ֶחֶסד  יקִּ ים   ְלַצד ִּ מו רִּ יַהב ,  שבחסד  היסוד  של  הלבן  גוון  ידי  על  ג ְ ון  לֹון  ְלמֵּ ח   ַזְכוָּ אן  י"ב ְ ְרכָּ א  ב ִּ ְצלֹותָּ   וברצון   ברחמים   שתתקבל  ל" ר,  התפלה  של  ברכות  י"בח  זכויות  להם  לתת  ד ִּ

ה ,  ובקשתם   תפלתם ֵּ י  ו ַמט  ֵּ ַלפ  ה   כ ְ יא  חֹובָּ יַעי ָּ ִּ ידַ ,  שבגבורה  היסוד  של  האדום  גוון   ידי  על  גמורים  לרשעים  חוב  כלפי  ומטה  ְלַרש   ה   לֹון  ןְלמֵּ ְגבו רָּ א  ב ִּ ינָּ פו ם   ְלדִּ יהֹון  כ ְ דֵּ   לדון   עֹובָּ

א,  מעשיהם   כפי  הדין   לצד   בגבורה  אותם  ו דָּ א  ו ְבַעמ  יתָּ עִּ ֶאְמצָּ יךְ   ד ְ ם  ַעל   ַמֲארִּ י ִּ ינֹונִּ   פעולתו  כי ,  שבתפארת  היסוד   של   הירוק   גוון   ידי  על ,  הבינונים  על   מאריך   הוא   ובתפארת  ב ֵּ

 (   ומפרשים  ק"רמ). ובה בתש שיחזרו  עד לבינונים  אפו  להאריך 

ֶ   -  מטלטלין ה' ד'חזקת  לק"ה    מז ַעְצמֹו ַמה ׁשּ ן  ְוֶזהּו ּבְ ם ּכֵּ יק הּוא ּגַ ּדִ עֹוֶשה ְלבּוׁש ָנֶאה ַלּצַ י ׁשֶ ּמִ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ׁשֶ נּו ְוַרּבֵּ נּו מֹורֵּ ם ֲאדֹונֵּ ַתב ׁשָ ּכָ
ּוְמֻקְלָקִלים,  ים  ּסִ ּגַ ים  ְלבּוׁשִ ִכיָנה  ְ ַהׁשּ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ יק,  ּדִ ַהּצַ מֵּ יט  ְפׁשִ ּמַ ׁשֶ י  ְידֵּ ַעל  יִנים  ַהּדִ יק  "ל  ּוַמְלבִּ   ַמְמּתִ ַהּנַ ִחיָנה  ּבְ הּו  זֶּ ׁשֶ ָנִאים,  ין  ְלבּוׁשִ ּבִ יׁשֹו 

ׁשֶ  אֹוָרְיָתא  ָרִזין ּדְ ְנִהיִרין ּדְ ין ּדִ ְלבּוׁשִ ּבִ ּה  יׁשָ ּוַמְלּבִ ַקְדִרינּוָתא  ין ּדְ ִכיָנה ְלבּוׁשִ ְ ַהׁשּ יט מֵּ ְפׁשִ ּמַ ִרית עֹולָ ׁשֶ ּבְ ַרְך ִלְזּכֹר  י ֶזה ִנְתעֹוְרִרין ַרֲחָמיו ִיְתּבָ ם  ַעל ְידֵּ
"ל,  ּנַ ְבִחיַנת ּוְרִאיִתיָה ְוכּו' ּכַ  ּבִ

 רעיא מהימנא שם   מח

ת  ואמר , קשת   נקרא  היסוד כי  אמר  לעיל הנה  -  זוהר פנחס רע"מ דף רל: מט ן ֶקש ֶ ימָּ קִּ  של  תיבות  הראשי היא קשת   סִּ ה 'ת ְ ים 'ש ְ  יעָּ רִּ ה 'ת ְ   בָּ   אות   שהיא' ק  אות נקט בתקיעה )  רו עָּ

ו ן '(,  ק  אות   סימן   בה   ו נתנ  הרוע 'ת  עם   להחליפה   א של  כדי   וגם ,  במבטא  תר ביו   בה   הנרגשת ינ  יַמן  ְואִּ ה   סִּ בָּ ָּ ן  ֶמְרכ  הָּ ֲאבָּ   תרועה   שברים   תקיעה   ל" ר,  האבות   של   המרכבה  סימן   והם   ד ַ

ה   ומפרש,  אחת   מרכבה  להיותם  יחד  קשורים  שהם  אבות'  הג  על  רומזים  הם יעָּ קִּ ם   ת ְ הָּ ַאְברָּ יםש ְ ,  הפשוט  ימין  בבחינת  טפשו  קול  היא  תקיעה  כי,  אברהם   על  רומזת  תקיעה  ד ְ רִּ   בָּ
ק ְצחָּ יִּ ה ,  הרשעים שיני  את  המשבר הדין   בסוד,  יצחק  על   רומזת  שברים ד ְ רו עָּ ַיֲעקב  ת ְ ַמר  תפארת  בבחינת ,  יעקב  על רומזת  תרועה  ד ְ ת ְ אִּ יה   ד ְ וֹ  ֶמֶלךְ  ו ְתרו ַעת  ביעקב בו שנאמר  ב ֵּ   ב 

וָּ   ו ְתַלת,  ג"ו הח  את   עמו  מחבר   תפארת ה  כי ,  והתחברות  ריעות  לשון  והוא ין ג ְ ין   ונִּ ְתַחְזיָּ יה    אִּ ור ,  ת"חג   אבות'  הג  מהארת  כלול  שהוא,  היסוד   סוד  שהיא   בקשת  נראים  גוונים '  וג  ב ֵּ ו ָּ   חִּ
ק,  בחסד א,  בתפארת   ְויָּרֹוק,  בגבורה   ְוסו מָּ ְטרָּ ס ִּ ה   ו מִּ ְגבו רָּ י  ד ִּ ְתְקרֵּ ים   תֶקש ֶ   (א"ע   רלא  דף)   היסוד  נקרא  הגבורה  מצד  אִּ ֹורִּ ב  י  ג ִּ   ל "ור (,  פתאום  יושברו  םגבוריה  וחוזק  קשת'  פי)   ם ַחת ִּ

א ,  שבו  הגבורה   מצד  דין   פועל   הוא ְטרָּ ס ִּ א  ו מִּ ינָּ ימִּ ה   נקרא   שבימין   החסד  ומצד  ד ִּ ַמְראֵּ ת   כ ְ ש ֶ ר   ַהק ֶ ְהֶיה   ֲאש ֶ ן  יִּ נָּ יֹום   ֶבעָּ ם   ב ְ ש ֶ ד   היינו ,  ַהג ֶ ְתֲחזֵּי  כ ַ יֹום  אִּ ם   ב ְ ש ֶ   נראה  כשהקשת  ַהג ֶ

י ַרחֲ   ַאְחזֵּי,  הגשם   ום בי ְתֲחזֵּי  ְוַכד ,  העולם   על   ורחמים  חסד  הקשת  מראה   ה "הקב   שבועת  מחמת  כי,  רחמים  על   מראה   מֵּ א   אִּ לָּ א   ב ְ ְטרָּ   ַאְחזֵּי,  מטר   בלא  בעולם   נראה   וכשהקשת   מִּ
א ינָּ ב ,  דין   על   מראה  ד ִּ ין  ְמעֹורָּ א   ב ֵּ ְטרָּ א   מִּ ְמש ָּ א  ְחזֵּי אַ   אז  ,השמש  נראה   העבים  ן ובי,  בענן  הקשת   שנראה  ל" ר,  ושמש  גשם   בין  מעורב  בענן   נראה   הקשת   אם   ְוש ִּ ינָּ י   ד ִּ יל   ְוַרֲחמֵּ לִּ ָּ   כ 
 .   התפארת בסוד, בזה   זה כלולים   ורחמים שדין  מראה 

יהו    ְוַהאי ן '  ש   אות  של  ענפים '  ג  על  רומזת  היא ,  גווניה  שלש  עם  זו  וקשת  אִּ ַלת  שהם  י "שד   מִּ י  ת ְ ן  ַעְנפֵּ הָּ ו ן ,  ת"בחג  שהם  האבות   ענפי'  ג  כנגד  ֲאבָּ ינ  אִּ   שמות  שלש   גדכנ  שהם  ד ְ

ַלת,  ישראל  שמע   שבפסוק   ה "יהו  ו "אלהינ  ה "יהו ן   ת ְ הָּ מָּ ל   ש ְ ֳקבֵּ ַלת   לָּ י   ת ְ ן  ַעְנפֵּ הָּ ון   ד "י  ו ְבהֹון,  האבות  ענפי '  ג  על  רומזים   הם  אלו   שמות '  ג  שגם   ֲאבָּ   יש  שמות '  הג  ובאלו   ַאְתוָּ

ן,  אותיות  ד"י ב ַ חו ש ְ ן  י "ד   ב ְ שד   ו ְלבו ש    כי  ואמר,  ת "בחג  י"דשד '  ש  ותלא   נושרמז   אחר ,  ביסוד  ואשה  י" שד  השם  מן  ד" י  ת אותיו  להשלים  כדי  י"שד   מִּ   לבוש  הוא  כי   ן"מטטרו  י"ד ְ

י רבו כשם   ושמו, היסוד כִּ הָּ יק ד ְ לִּ ן סָּ ב ַ חו ש ְ  (   ומפרשים ק "רמ).  י "שד כמספר ן" מטטרו  שם עולה כך   כי י"שד   ב ְ

ָצֶר   איוב פרק כב   נ י ּבְ ּדַ י   ת ָלְך: יָך ְוֶכֶסף ּתֹוָעפוֹ )כה( ְוָהָיה ׁשַ ֶניָך: ָאז    )כו( ּכִ א ֶאל ֱאלֹוּהַ ּפָ ָ ג ְוִתש ּ ְתַעּנָ י ּתִ ּדַ  ַעל ׁשַ

 ות ופורחות לך ר"ל יתרבו בכל עת: המקום יהיה מבצריך וכסף תהיה עפ   -)כה( והיה שדי בצריך    מצודות דוד 



 9נד.                מוהר"ן                              מב    תורה                            יקוטי      ל                    

ירוק  גווני הקשת  שהם שג' מדות הנ"ל שתקנו האבות דהיינו    שלשה שמות היחודרמז לוהם    לבן אדום 

לג' נז  רומזות  בקר השמות  היחוד  ,"אחד  ה'  אלקינוה'  ישראל  שמע  "יאת  כרים  אמונת  ה'   דהיינו  ,שהיא 

אותיות   ששועוד    ,אותיותשמונה  הם  הויה  שם  שתי פעמים  דהיינו    תיות,וא  י"ד , שהם  [נא]   אלקינו ה'

כל זה מבואר בזוהר   [נב]   שדים  ששל    י"דרמוזות ב אותיות    והם  ותי סך הכל ארבע עשרה אות  אלקינו

 . "להנ

רמז לכך שג' אבות    [נג ]  "יי  לקינוא  י"ישל  הר"ת  , הם  עקביצחק  י  ברהםאור"ת של  

  , הדר מעשיהםמזכירים גם את  ,ת האבות שמזכירים א קש"ת לכן התקיעות  ,הם שגילו את אמונת היחוד בעולם
, ומזכירים את השבועה שנשבע ה' שלא להחריב את שוטי השכינהי יחוד בעולם שהם קאמונת ה   םדהיינו פרסו

   :  \נד/העולם, ואת השבועה שנשבע לאבות
 

לרישאונראה   חוזר  צריך    שעתה  דייקא  שתהיהשהתפילה  וניגון  פסוומ  ,ברינה  בעוד  אותה    וזהו   ,קבאר 

 מדבר מהבריאה שבלא קול ואומר פשוטו    ,אין אומר ואין דברים בלי נשמע קולם  \נה/ ט( )תהלים י
ור  דווק  נו דורשבהמציאות שלהם משבחת את הקב"ה,  כי בלא    ,רינהא בקול  מכאן שהתפילה צריכה להיות 

ודברים,    רינהקול   אומר  וקול,    "דברים "ו  "אומר"כי    אין  שהם  זה בחי' קשת  וקישוטיה,  השכינה  דהיינו 

וירא בצר להם בשמעו את "לרישא דהיינו תחילת התורה    רומזינו כאן שכוונת רב  נ"ל   :  תלת גוונין דקשת
ולבושי השכינה  שםר  וא מבכו  ,"רינתם היא השכינה  ברינה  הע  ,שתפילה  רומז  פסוקוכאן  בעוד  דרך   ,ניין  על 

' ג   ,בחי' ג' גווני של האבות  ,שהוא בחי' חג"ת  ,בחי' קול  ,היא פנמיות הדבור  ,דהיינו אמירה  "רמ או"כי    ,השלילה
נשמע "ע"י שאלא    ,"םולא דברי אין אומר  "ו שוזה  ,בחי' מלכות פה  ,התפלה  היינו דיבור  "דברים"ו   ,ווני הקשתג

ולא   ,השכינה  שוטי י דהיינו לא ק  ,"אין אומר ואין דברים"אזי    "נשמע קולם  בלי "אבל    ,דווקא  של ישראל  "קולם
 . השכינה בעצמה

 

 
 רה מב עד כאן ביאור חברותא לתו

 
 בהון יד אתוון עי"ש. ועיין זהר בא מג. הנ"ל ה' ו   נון ה' אלקיםהן דאי י תלת ענפי אב -מן שד   שמע ישראל וגו'  ועיין זוהר רע"מ פנחס דף רלא. ש'   דברים ו' ד'  נא
 *( עד כאן הוא מהזהר רע"מ רלא. הנ"ל   נב
 חזקת מטלטלין ה' ג'   שערי ציון תיקון הנפש כמבואר בלק"ה   נג
י ַעל ְידֵּ   -ה' ג'    עיין לק"ה חזקת מטלטלין   נד ִרית עֹוָלם, ַהְינּו ּכִ ִחיַנת ּבְ ע ַלֲאבֶֹתיָך ּבְ ּבַ ר ִנׁשְ ְבִחיַנת ֲאׁשֶ ְבִחיַנת ָאבֹות ּבִ בּוָעה ּבִ ְ י ַהׁשּ בּוָעה  ּכִ ְ י ַהׁשּ

ם ה' ּוְבַהּתֹוָרה הַ  ׁשֵּ ִאיִרין ַעל ְידֵּ ּבְ ּמְ ת ׁשֶ ֶקׁשֶ ָוִנין ּדְ ָלת ּגְ ִחיַנת ּתְ ִחיַנת ָאבֹות ּבְ ם ּבְ הֵּ "ל ׁשֶ ָוִנין ַהּנַ ה ְמעֹוְרִרין ַהּגְ דֹוׁשָ ע ה'  ּקְ ּבַ ׁשְ ּנִ בּוָעה ׁשֶ ְ ִרית ְוַהׁשּ י ַהּבְ
ִחיַנת   ּבְ ת  ׁשֶ ַהּקֶ י  ָונֵּ ּגְ ִאיִרין  ּמְ ׁשֶ י  ְידֵּ ְוַעל  יק.  ּדִ ַהּצַ ְלֹנַח  ַרְך  ל  ִיְתּבָ ּטֵּ ִנְתּבַ ֶזה  י  ְידֵּ ַעל  "ל  ַהּנַ ֲחָכִמים  ֱאמּוַנת  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ "ל  ַהּנַ ָרִזין  ּדְ ְנִהיִרין  ּדִ ין  ְלבּוׁשִ

"ל. ְוַעל ּכֵּ  ּנַ ּכַ מֹון  ת ַהּמָ ל ֶחְמּדַ ּטֵּ י ֶזה ִנְתּבַ ָוִנין, ַעל ְידֵּ י ֶהָאַרת ַהּגְ י ַעל ְידֵּ ָממֹון, ּכִ ּבְ ׁשֶ ה  הַ ַהַהְכָחׁשָ ׁשֶ נּו  ּקְ ּתִ ָידֹו,  ן  ּבְ ֶפץ ֻמְחָזק  ַהחֵּ ׁשֶ יַע ְלִמי  ַמּגִ בּוָעה  ְ ׁשּ
כָּ  ׁשֶ מֹו  )ּכְ "ל,  ּנַ ּכַ ְיָי'  ינּו  ֱאלֹקֵּ 'ְיָי  מֹות  ׁשֵּ לֹׁש  ָ ַהׁשּ ל  ׁשֶ "ל  ַהּנַ אֹוִתיֹּות  י"ד  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ָהָאָדם  ַיד  י  לֹׁש  ּכִ ָ ַהׁשּ ּלּו  אֵּ ׁשֶ ֶפׁש(  ַהּנֶ ִתּקּון  ּבְ ִציֹּון  י  ֲערֵּ ׁשַ ּבְ תּוב 

מֹות נַּ   ׁשֵּ ּכַ בּוָעה  ְ ַהׁשּ י  ְידֵּ ַעל  ְתעֹוְרִרין  ּנִ ׁשֶ "ל  ַהּנַ ָוִנין  ַהּגְ ִחיַנת  ּבְ ְוַיֲעקֹב  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  בֹות  ּתֵּ י  ָראׁשֵּ ם  הּוא  הֵּ ָידֹו  ּבְ ֶפץ  ְוַהחֵּ מֹון  ַהּמָ ׁשֶ ִמי  ן  ּכֵּ ְוַעל  "ל, 
ִחי  ּבְ ם  ׁשָ ְבִחיַנת י"ד  ּבִ י  בּוָעה, ּכִ ְ יַע לֹו ַהׁשּ ֶחְזָקתֹו ּוַמּגִ ַעל  ּבְ ׁשֶ בּוָעה,  ּוׁשְ ִרית  ּבְ ִחיַנת  ּבְ ִרית עֹוָלם,  ּבְ ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ בּוָעה  ְ ִחיַנת ַהׁשּ ּבְ ם  ָ ׁשּ ׁשֶ ָוִנין  ַהּגְ ַנת 

"ל:  ָוִנין ְוכּו' ְוַכּנַ ּלּות ַהּגְ י ִהְתּגַ ר ָהֱאֶמת ַעל ְידֵּ רֵּ מֹון ְוִנְתּבָ ת ַהּמָ ל ֶחְמּדַ ּטֵּ י ֶזה ִמְתּבַ  ְידֵּ
ַעת:   תהילים פרק יט   נה  ּדָ ה  ְיַחּוֶ ַלְיָלה  ּלְ ְוַלְיָלה  ֹאֶמר  יַע  ַיּבִ ְליֹום  יֹום  ק   )ג(  ָמע  ִנׁשְ ִלי  ּבְ ָבִרים  ּדְ ין  ְואֵּ ֹאֶמר  ין  אֵּ ם    ֹוָלם: )ד(  ַקּוָ ָיָצא  ָהָאֶרץ  ָכל  ּבְ )ה( 
ה תֵּ ּובִ  ֶהם: ְקצֵּ ם ֹאֶהל ּבָ ֶמׁש ש ָ ֶ יֶהם ַלׁשּ ל ִמּלֵּ  בֵּ

 לא נשמע קולם: ת שאין בהם אמירה ודיבור ו הן אמ   -( אין אומר  )ד   מצודות דוד 

עצמה   -להחיד"א   חומת אנך  בפני  הקול  תנועת  הא'  יחד  דברים  מג'  יתחבר  הדבור  קולם.  נשמע  בלי  דברים  ואין  אומר  חיבור    ,אין  הב' 
בני אדם אינו כ   , וסיפור השמים   ואמר כי הגדת הרקיע  .הג' הקול היוצא מהגרון   , התיבה התנועות שמהם חוברה   שם אומר    שאין   , סיפור 

אבל יש ג' ענינים כנגדם. בכל הארץ יצא קום כנגד אין אומר כי הקו תחלת הבנין.    ,ואין דברים הב' בלי נשמע קולם הג'  ,הוא הענין הא' ו
 ו: סף יעבץ זלה"ה בפירושמש שם אהל בהם כנגד בלי נשמע קולם. הרב החסיד מהר"ר יו ובקצה תבל מיליהם כנגד ואין דברים לש
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