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 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  שמובלעיםלהיות 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 התורההפרטים 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, חו מליקוטי מוהר"ן דפי הליקוטי מוהר"ן בצורת הדף נלק
 .הישנים וחדשים ובתוספת מ"מ .מהדורות
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. )הריצ"ח במדבר 23( פירוש שהוא ביאור שאמר בתורה כה בדקה ה23היכן שנזכר הריצ"ח הכוונה להרה"ג רבי יוסף צבי חשין שליט"א. )הריצ"ח כה  א
הרבה יסודות וביאורים ששמעתי ממנו הבאתי ולא כולם   ( הפירוש שהוא ביאור שאמר בשיעור על הזוהר פיקודי שנאמר בשנת תשנד פ' במדבר.תשנד

  , 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
 כדי להקל על מי שרוצה לעיין בעיקר בקושיות.וכל קושיא התחלתי בלשון צ"ע  אותו המכריחה קושיאאת הכל ביאור להקדים לו השתדלתי מאד  ב
שפט שכל תורה של רבינו אע"פ שהיא חדרים חדרים היא קשר אחד הדוק, ועיין תורה סה שהתפלה של רבינו היא אחד ממש ובסופה אות 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
  ,והצעה בלבדכל הביאורים הם בדרך אפשר 

שכל פי ין ולחדש בתורתו אנו מקיימין דבריו על יורק 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 ּפַ  ִ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 ִשיחֹוָתיוִמּנִ 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 להביןולרגע 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 חדושיואקמה:, 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 לואות 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"אברית 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' הרשרז"ל 

עוד עי"ש בשם ספר  . וחטאה לא שאלת אז אמרתי הנה באתי במגילת ספר כתוב עלי שיעלה במקום קרבןזבח 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 יעקבעוד 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 כןומאידך 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 רבינולעורר על חשיבות העיון 
ּטֹוב ָאַמרסימן שמו ש חיי מוהר"ןעיין  ֶּׁ ּבֹעַ  ש  מוֹ  ִלקְּ ַעצְּ י לְּ נֵּ ְּ עּוִרים ש  ִ ֹמד 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 ֹעצֶּׁ 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 

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

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 יותרתורה מז תנינא שאסור לומר תורה אלא אם יכול לומר באופן שכל אחד ישמבנראה כוונתו כיון שאמר  '(,ח 'תשובה ג
 תורה גבוהה הוא מטיל פגם בצדיק .

 אחר התחיהלעשרת אלפים שנה ואי שאבין ואדע עכ"פ והל( 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 ימי שיש לו קצת הרגשה בל
יש גאונים גדולים ואפילו כאלה שכותבים פירושים על הספר אעפ"כ ו .ר של רבינו יותר מגאונים גדוליםורואים 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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חברותא
 ללימוד עיון

 בספה"ק
  ליקוטי מוהר"ן

 

   :אכדף 
 
 
 זט תורה



 מוהר"ן               יז  שקיהם ליקוטי               רבי יוחנן מישתעי טז  ויהי הם מריקים     כא:  

א יאוסי .ושפך 2ונפיץ 1רש"י

 3ראומברי דס .נחיריו
 .[5] 4נהרות שבסוריא

 

, תא רבה בר בר חנה לשמוע פלאות כאלה על מאמרי אהבוחר בעדת מי מנה, אשר עד כה עזרנו ברוך

ב דהאי אילנא. כען ברשותא דמלכא עילאה, קדמיכון יסק לתמידא אימרי יאי, רב טו 'חזי כמה נפיש חילי

עיטין  די בהון גניזין ,בשתעיימרייוותא דבי עילאה, אינון מחצדי חקלא דהוו הצפון וגנוז במאמרין קדישין דא

מטא  'דנפקין מאורייתא דעתיקא סתימאה. לכו חזו מפעלות ה' דרכו נפלאה, רבה אילנא ותקיף, ורומי קדישין
יאי. שמעו ותחי נפשכם, ושאבתם מים בששון  'וחזוויגסגיא  'לסוף כל ארעא, אינבי 'לצית שמיא, וחזותי

 : ממעיני הישועה
 

 ב"ב ע"ד()                           

טז
 השתעיירבי יוחנן מ [ד] 

 ו                                                  

 זמנא חדא הוה קאזלינן
בספינתא. וחזינא האי 
 'כוורא דאפיק רישי

מיא  זץוונפ ,מיא. ודמיא עיני' כתרי סיהרימ
 [ט]: חכתרי מברי דסורא ,מתרתי אוסייא

 

מכונה בשם דג כידוע השהוא הצדיק,  וחזינא האי כוורא,

כתרי  'ממיא ודמיא עיני 'דאפיק רישי, [יא](י)
מיא מתרי אוסיא, כתרי מברי  יגונפוץ, יבאסיהר

כי א"א לצדיק להיות מחשבתו משוטט תמיד  דסורא.

בדברי בחכמות עליונות, כי לפעמים צריך לצאת לחוץ לעסוק 

( פעמים ביטולה של תורה :ט, כמ"ש חז"ל )מנחות צ[יד] העולם

היינו כד מפיק  ,רישא ממיא וכד אפיק. [טו] היא קיומהזו 

, טזאכתרי סיהר 'ודמיא עיניליונות. אזי א"ע מחכמות ע

כמו שכתוב  ,עינים מכונים ע"ש החכמה [יז] כי פקיחת

. וכשעוסק בחכמתו, אזי [יח] עיני שניהם ותפקחנה)בראשית ג'( 

. וכשמסלק את עצמו מחכמה עליונה, [יט] עיניו בבחי' שמש

 כאשתאריםי. וכשבא השמש, אזי נ[כ] זה כמו ביאת שמשהוה 

עיניו בבחי' סיהרי, כי סיהרא אין מאירה אלא כד נסתלק 

, לפעמים [כב] ועינינו מאירות כשמש וכירחהשמש. וזה בחי' 

בחכמה. ולפעמים מאירות  כגמאירות כשמש, כד אנחנו דביקים

מיא  כדונפוץ :כירח, כד מסלקין את עצמינו מלשוטט בחכמה
(, שאליהם העכו"ם כהחי' תרין משיחין )הם ב רי אוסייא,מת

ונהרו וימשכו את עצמם אליהם, כמ"ש )ישעיה ב'(  כוידרושו

 . וזה תרי נהרות דסורא, סורא, זה בחינותאליו כל הגוים

. והם סרו מהר מן הדרךב( עכו"ם, על שם ע"ז כמ"ש )שמות ל

ין, י אלו תרין משיח"נכללים בשתי אומות עשו וישמעאל. וע

י ", ערוח אפינו משיח ה', בחי' )איכה ד'( [כז] שהם תרי אוסייא

יגאלו, וימשכו כנהרות אצלם ללמוד דבר ה'. ותרין אומין עשו 

וישמעאל, אינון תרי עננין דמכסיין על העיינין, שאין יכולין 

שביל זה צריך הצדיק לבטל את להאיר תמיד בבחי' שמש. וב

עשו וישמעאל על עיניו,  , כדי שלא יתגברו האומיןכחתודביק

שיפוצו י תרין משיחין ". אבל ע[כט] ויתבטל ח"ו חכמתו לגמרי

, אז [לא] לכולם שפה ברורה, ויהפך [ל] מעיינותיהם חוצה

, ואז לא [לב] והיה אור הלבנה כאור החמהיתקיים )ישעיה ל'( 

 : )מסימן ט"ו ע"כ לשון רבינו ז"ל( :   לגקותויצטרך לבטל מדב
 

הם מריקים שקיהם והנה  ויהיב( מ )בראשית[ לד]יז 

כספו בשקו ויראו את צרורות  להש צרוריא
כספיהם המה ואביהם וייראו: ויאמר להם יעקב 
אביהם אותי שכלתם יוסף איננו ושמעון איננו 

 :ואת בנימין תקחו עלי היו כולנה

י צדיקי הדור, ", א"א לקבל כ"א עכי יראה ואהבה א

 : והאהבהדיק הדור הוא המגלה היראה כי הצ

מבקש ומחפש תמיד לגלות הרצונות של  כי הצדיק

השי"ת, כי יש בכל דבר רצון השי"ת. הן בכלל הבריאה, דהיינו 

מה שהשי"ת רצה לברוא את העולם בכלל. וכן בפרטי 

הבריאה, בכל דבר ודבר בפרט, יש רצון השי"ת. דהיינו 

, ובכח [לו] שהש"י רצה שזה הדבר יהיה כך, בתמונה הזאת

ובטבע הזאת. ודבר אחר יש לו תמונה אחרת, וכח אחר, הזה, 

וטבע והנהגה אחרת. והצדיק מחפש ומבקש תמיד אחר אלו 

הרצונות, להשיג ולידע רצון הש"י בכל דבר. כגון מפני מה 

לו כח וגבורה כזו, ובזו התמונה,  'היה רצון השי"ת, שהארי יהי

, הוא [לז] ובזאת הטבע וההנהגה שיש לארי. ולהיפך יתוש קטן

חלש כח מאד, ויש לו טבע ותמונה והנהגה אחרת. וכן בפרטי 

פרטיות, כגון בהארי' בעצמו, מפני מה זה האבר של הארי' 

ואבר אחר, יש לו צורה  ,, ויש לו כח וטבע כזאת[לח] צורתו כך

אחרת, וכח וטבע והנהגה אחרת. וכן בשאר כל הברואים 

יים רבים לאין שבעולם, דומם צומח חי מדבר, שבכולם יש שינו

וכן בכל אחד ואחד בעצמו, יש בו  .בין כל אחד לחבירו ,מספר

שינויים רבים בפרטי פרטיות, בין כל אבר ואבר. וכיוצא בזה 

בעשבים ואילנות ושאר פרטי הבריאה. שבכולם יש שינויים 

 'רבים מאד בתמונותיהם ובכוחותיהם והנהגותיהם. והכל הי

ה יהיה כך, וזה כך. מחמת רצון הבורא ית"ש, שרצה שז

ומוצא ומשיג  ,[מ] הרצונות לטוהצדיק מחפש תמיד אחר אלו

 בכלל  ע"י ההתפארות שמוצא בישראל אותם
 

                          
א

 עזרונו -בתרלו 
ב

 משתעי -בתשכט 
ג

 וחזוי' -בתרלו 
ד

תורה זו לשון רבינו ז"ל  
נאמרה בשבת קדש בסעודת 
שחרית באמצע קיץ שנת תקס"ג. 

 )חי"מ אות ו ועי"ש(
ה

 משתעי -מתרצו 
ו

 1–הערות שייך לפרש"י  
נפוץ ו -בתשכו 2 ,רשב"ם -בתשכט

 -במנוקדים 4דסירא,  -מתרצו 3

 )כגרסת רשב"ם בגמ' שלנו( דסורא

 5, דסוריא -קרן אודסר תשסז 
 על עין יעקב יגרסת רש"כ
ז

 -ובכל המנוקדים מתרצובתרלד ו 

 ונפיץ
ח

 דסוריא -בתשכו 

                          
ט

רבי יוחנן סיפר פעם  -פירוש  
אחת הלכנו בספינה וראינו הדג 
שהוציא ראשו מהמים ושתי עיניו 

 ךירח ושפשני היו דומות כמו 
שני נחירי חטמו מים כמו שני מ

 .נהרות שבסוריא
י

 ור ערך דגעיין מאורי א 
יא

 סימני דגים טהוריםלק"ה עיין  
אות  'והלכה ה 'אות א 'הלכה ד

. ועיין הקדמת הזוהר דף ו. 'א
שהצדיק הגדול שם מכונה חד 
נונא דאסחר בימא רבה ועי"ש פ' 
בלק דף קפז. שהינוקא היה בנו 
של המנונא סבא המכונה נונא 

 רבה דג הגדול.
יב

בדפו"ר סיהרא,  -גם בתרלד 

 יסיהר -מתרלוו
יג

 ונפיץ -בכל המנוקדים 

                          
יד

עיין חיי מוהר"ן תקלג ולקוטי  
עצות תלמוד תורה אות כב 

. ועיין בעש"ט ובתורה עח תנינא
 עה"ת בראשית קז.

טו
כך היא גרסת רבינו גם לקמן  

בתורה עו ]דף צא:[ ובתורה עח 
תנינא ]דף לה:[ אבל גרסת הגמ' 

זה הוא  -גם בעין יעקב היא 
שם יסודה, ועיין עיון יעקב 

שגרס כרבינו זה קיומה. ועיין 
לק"ה בית הכנסת ב' והלכות נדה 

 אות ו' 'ב
טז

 ,סיהרא -ר ותרלדגם בדפו" 

 סיהרי -ומתרלו
יז

לשון פקח עיין משנה יבמות  
 יד
יח

 פרש"י שם 

                          
יט

ועיין  עיין מי הנחל ותורה א' 
זוהר ח"ב דף מח. שהדג שבלע 
את יונה הנביא היו עיניו כשמש 

ת נפלאות ועי"ז זכה יונה להשגו
ואח"כ התגבר הקטרוג וצעק 

 מבטן שאול שוועתי עי"ש
כ

 לשה"כ בראשית כח יא 
כא

 נשתארים -מתרצו 
כב

 לשון הפיוט בנשמת כלחי 
 דבוקים -בתרלד כג
כד

 ונפיץ -בכל המנוקדים 
כה

פנחס ]רע"מ[  עיין זהר 
 רמו: ודף רנב.

 ידרשו  -בתרלד כו
כז

ותורה  'אות א 'עיין תורה ב 
 לב תנינא

 -, ומתרלודביקתו -בתרלדגם  כח

  דביקותו

                          
כט

 עיין לק"ה נדה ב' 
ל

 לשה"כ משלי ה' טז 
לא

לשה"כ צפניה ג' ט' ועיין  
 לקוטי תפילות טז רלב

לב
שער ר"ח  -פרי עץ חיים  

ד"ה פרק ו:  -חנוכה ופורים 
 וארז"ל

לג
 מדביקותו -מתרלו  
לד

תורה זו נאמרה בשבת חנוכה  
שנת תקסו ובאותה שנה נתגיירו 

שמצאו גרים הרבה מחמת 
בספריהם היפוך אמונתם והענין 

 מבואר היטב בתורה זו )פל"ח(
 נמחק תיבת צרור  -בתרלד לה
לו

עיין רמח"ל קל"ח פתחי חכמה  
 פתח יא

לז
 שבת עז:  

                          
לח

עיין שיחות הר"ן אות מ'  
 להבדיל מדרכם של המחקרים

 נמחק תיבת אלו -בתרלד לט
מ

 שיש"ק ח"א תקכועיין  

 תורה אור
ַאֲחִרית  ישעיהו ב )ב( ְוָהָיה ב ְ

ית  ֵּ ִמים ָנכֹון ִיְהֶיה ַהר ב  ַהי ָ
א  ְידָֹוד ָ רֹאׁש ֶהָהִרים ְוִנש   ב ְ

ל  ָליו כ ָ ָבעֹות ְוָנֲהרו  אֵּ ִמג ְ
ֹוִים:  ַהג 

שמות כי תשא לב )ח( ָסרו  
יִתם  ר ִצו ִ ֶרְך ֲאׁשֶ ר ִמן ַהד ֶ ַמהֵּ
ָכה  ֵּ ֶגל ַמס  ו  ָלֶהם עֵּ ָעש 

חו  לוֹ  ְזב ְ ֲחוו  לֹו ַוי ִ ַ ת  ׁשְ ֹאְמרו   ַוי ִ ַוי 
ר  ל ֲאׁשֶ ָראֵּ ה ֱאלֶֹהיָך ִיש ְ ֶ ל  אֵּ

ֶאֶרץ ִמְצָרִים: ָך מֵּ  ֶהֱעלו 
יַח  ינו  ְמׁשִ ֵּ ַח ַאפ  איכה ד )כ( רו 
ר  ִחיתֹוָתם ֲאׁשֶ ׁשְ ד ב ִ ְיקָֹוק ִנְלכ ַ

ֹוִים: ס ֹו ִנְחֶיה ַבג  ִצל   ָאַמְרנו  ב ְ
צו  ַמְעְיֹנֶתיָך  משלי ה )טז( ָיפו 

ְלגֵּ  ַ ְרחֹבֹות פ  ָצה ב ָ  י ָמִים:חו 
ְֹך  י ָאז ֶאְהפ  צפניה ג )ט( כ ִ
ָרה ִלְקרֹא  ָפה ְברו  ים ש ָ ֶאל ַעמ ִ
ֶכם  ם ְיקָֹוק ְלָעְבדֹו ׁשְ ׁשֵּ ם ב ְ ָ ֻכל 

 ֶאָחד:
ישעיהו ל )כו( ְוָהָיה אֹור 
ה ְואֹור  ָ אֹור ַהַחמ  ָבָנה כ ְ ַהל ְ
אֹור  ְבָעַתִים כ ְ ה ִיְהֶיה ׁשִ ָ ַהַחמ 
יֹום ֲחבֹשׁ  ִמים ב ְ ְבַעת ַהי ָ  ׁשִ

ַמַחץ  ֹו ו  ֶבר ַעמ  ְיקָֹוק ֶאת ׁשֶ
א: ס ָ תֹו ִיְרפ   ַמכ ָ

 
 תורה יז

ם  בראשית מב )לה( ַוְיִהי הֵּ
ה ִאיׁש  יֶהם ְוִהנ ֵּ ק ֵּ ְמִריִקים ש ַ
ְראו  ֶאת  ֹו ַוי ִ ק  ש ַ ֹו ב ְ ְספ  ְצרֹור כ ַ
ה ַוֲאִביֶהם  ָ מ  יֶהם הֵּ ֵּ ְספ  ְצרֹרֹות כ ַ

: יָראו  ֶהם  ַוי ִ ֹאֶמר ֲאלֵּ )לו( ַוי 
ם ַיֲעקֹב אֲ  ֶ ְלת  כ ַ ִביֶהם אִֹתי ׁשִ

ו   יֶננ  ְמעֹון אֵּ ו  ְוׁשִ יֶננ  ף אֵּ יֹוסֵּ
חו  ָעַלי ָהיו   ק ָ ְנָיִמן ת ִ ְוֶאת ב ִ

ָנה: ָ  ֻכל 
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  רבי יוחנן משתעי רבי יוחנן משתעי מאמר מאמר 
  קוטי מוהר"ן קוטי מוהר"ן י י מספה"ק למספה"ק ל

 
 א

 לשון רבנו ז"ל

 זמן אמירת התורה
שחרית   בסעודת  קדש  בשבת  נאמרה 
ו   אות  )חי"מ  תקס"ג.  שנת  קיץ  באמצע 

 ועי"ש( 

 
 פתיחה

ם בגמ'  ספורים ש העד ממשיך לבאר עוד שלשדף ם רבינו לבאר את מעשיותיו של רבב"ח בב"ב אחר שסיי
 .  טמו מים כמו שני נהרותו ויוצא מח מהמים שהוציא את ראשושראה דג  הראשון סיפר רבי יוחנן

סבי דבי שו"ת שהיה בין ביאור  שהיא מבואר בחיי מוהר"ן שבאותה שבת בסעודת הלילה אמר רבנו תורה כד 
כיצד הצדיק הגדול זוכה להשגות נפלאות מאורות הצחצחות שהם   ביאר רבנובה  ורבי יהושע בן חננינא אתונה

למעלה מנפשין ורוחין ולמעלה מכל הספירות ומשיג זאת ע"י התפשטות הגשמיות וע"כ א"א אלא ע"י בחי' מטי  
 ולא מטי.  

שהצדיק שתמיד ראשו במימי החכמה   יאררבי יונן משתעי בה ב טזבסעודת שחרית אמר רבנו תורה  ולמחרת
העליונה מוכרח להוציא ראשו מן המים ואז הוא מלמד דעת ממה שהשיג וכשראשו במים עיניו מאירות כשמש 
אבל כשיוצא ללמד עיניו כלבנה, ולעתיד תתבטל קליפת עשו וישמעאל ע"י הדעת שילמדו שני המשיחים ואז  

   כי יהיה אור הלבנה כאור החמה. גם כשיוציא ראשו מהמים יאירו עיניו כחמה

 
 ליקוטי הלכות על תורה זו 

עֹוָלם ַהּזֶה    בטולה צורך קיומה היינו ירידה צורך עליה   (אות אחת)   ' בהלכה  או"ח ג רלב ביהכנ"ס   ה הּוא ַרק ּבָ ה ַהְיִריָדה ְלצֶֹרְך ָהֲעִלּיָ ְוִהּנֵּ

 ֶ א ְקִלּפֹות ש  הּוא ָמלֵּ ֶ ה, ש  ּיָ הּוא עֹוַלם ָהֲעש ִ ֶ י ִאם ַעלש  ר ַלֲעלֹות ּכִ ָ ים ּוְמִניעֹות  -ִאי ֶאְפש  לֹא ֶזה ִיְהֶיה ָעָליו ִקְטרּוִגים ַרּבִ י ּבְ י ְיִרידֹות, ּכִ ְידֵּ
בְ -ַעל  ַרּבֹות, ַרְך ּבִ ְיָקא אֹותֹו ִיְתּבָ ם ּדַ ָ ְמקֹוָמם ְוִלְמֹצא ש  ִלּפֹות, ְלַהְכִניָעם ּבִ ד ִלְמדֹור ַהּקְ ירֵּ ְיָקא לֵּ ן ָצִריְך ּדַ ה  ִחיּכֵּ ְכִלית ָהֲעִלּיָ ַנת ְיִריָדה ּתַ

ְמָאה ַיֲעִביר ּלֹו ֹקֶדש  ְוֶאת רּוַח ַהּטֻּ ְהֶיה ּכֻּ ּיִ ֶ ַע, ֲאָבל ֶלָעִתיד ָלֹבא ש  ִלי מֹונֵּ "ל ְוָאז עֹוֶלה ָלֶבַטח ּבְ ּנַ ִלּפֹות, ָאז    ּכַ ל ַהּקְ לּו ּכָ ּטְ ִמן ָהָאֶרץ ְוִיְתּבַ
ַחִיל ֶאל חָ  א מֵּ א ְלַדְרּגָ ְרּגָ י, ַיֲעלּו ִמּדַ עֵּ ּתָ ְ י יֹוָחָנן ִמש  ֲאָמר ַרּבִ ּמַ ִלי ְיִריָדה ְוַכּמּוָבן ּבַ  ִיל ּבְ

ה ִלְרּדֹף ָלַדַעת ּולְ )ד(  (יב אותיות)  'בהלכה יו"ד א רמה: נדה   ֶצר ָהָרע ְוִיְתַאּוֶ ּנּו ִנְכָנס ּבֹו יֵּ ּיֹאַכל ִמּמֶ ֶ י ש  ּמִ ֶ ה ש  ַעת ָהָיה לֹו ּכַֹח ַהּזֶ ץ ַהּדַ ל  ָהעֵּ ּכֵּ ִהְסּתַ

ּמֶ  ר כְּ ּבַ ּבָ ְ ש  ּנִ ֶ ַהְינּו ש  לֹום, ּדְ ָ ִלים, ַחס ְוש  ִביַרת ּכֵּ ְ ִחיַנת ש  י ֶזה ּגֹוְרִמין ּבְ ַעל ְידֵּ ֶ ּות, ש  ין לֹו ְרש  אֵּ ֶ )ה( כל השגה מתחיל מחלל  . ִלי ָהֱאמּוָנהה ש 
היצה"ר להשיג למעלה ממדרגתו.   אור שהוא  וצריך להזהר מרבוי  וממשיך לתוכו את השכל  ע"י אמונה  כשזוכה  )ו(  שעושה 

ונולד השגות חדשות וזה עיקר שלימות וקיום העולמות  קב"ה ושכינתיה  להבין מכח האמונה מתחבר הדעת לאמונה ונעשה יחוד  
המשכת הדעת בבחי' הראשונה שבה נשברו הכלים כי ע"י היחוד  אבל צריך להזהר בזה להפסיק הדביקות כי כל יחוד ראשיתו  

וכל שכן בזיווג הגשמי  וכיון שבהם אחיזת הסט"א לכן יש התגברות הסט"א בכל יחוד. )ז(    צריך להעלות ולתקן הכלים השבורים
צְ  ִזּוּוג  ָכל  ּבְ י  ּכִ דּוַע,  ּיָ ּכַ ָאֳחָרא  ְטָרא  ַהּסִ ֲאִחיַזת  ם  ָ ש ּ ּמִ ֶ ש  ְצפֹוָנא,  ּדִ ְטָרא  ִמּסִ ִזּוּוָגא  ּדְ ר  ִאְתָערּוָתא  ּוְלָברֵּ ְמצּום  ַהּצִ ת  ִחּלַ ּתְ ר  ְלעֹורֵּ ִריִכין 

ְוַעלּבֵּ  ִלּפֹות.  ַהּקְ ִנְתַאֲחזּו  ֶהם  ּבָ ֶ ש  ִרים  ּבָ ְ ש  ַהּנִ ִלים  ִמּכֵּ ָהָרע  -רּוִרין  ֶצר  ַהּיֵּ מֵּ ּוּוג  ַהּזִ ִהְתעֹוְררּות  ְהֶיה  ּיִ ֶ ש  ַח  ֶהְכרֵּ ּבְ ֶ ש  דֹוש   ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ִאיָתא  ן  ּכֵּ
"ל, ִלים ְוַכּנַ ִביַרת ּכֵּ ְ ש  ֲאִחיָזתֹו ּבִ ֶ  ש 

 

 

 לתורה  ךשיחות השיי
)חיי מוהר"ן, סימן נ"ט; וכ"ה    יוחנן משתעי", )ליקו"מ ח"א( סימן ט"ז, נאמר בשבת בסעודת שחרית, בקיץ תקס"ג:  מאמר "רבי

 בס"ו דלהלן(.  

צּו אֵּ   -ִסיָמן ט"ז   ִיץ תקס"ג, ְוָאז ִנְתַקּבְ ֶאְמַצע ַהּקַ ֲחִרית, ּבְ ַ ש  ת ּבְ ּבָ ַ ש  י". ֹזאת ַהּתֹוָרה ָאַמר ּבְ עֵּ ּתָ ְ י יֹוָחָנן ִמש  ְתֹאם ַעל אֹוָתּה  לָ "ַרּבִ יו ּפִ
ִהלָּ  ר ְזַמן ַהּקְ ִעּקַ ֶ ר )חיי"מ סעיף קכ"ו(, ש  ָמקֹום ַאחֵּ ְמֹבָאר ּבְ ָלל )ּכַ י לֹא ָהָיה ָאז ְזַמן ִקּבּוץ ּכְ ת, ּכִ ּבָ ַ ְקִביעּות ַעלַהש ּ ּבּוץ ּבִ י  -ה ְוַהּקִ ּפִ

יד קְ  ה ִהְקּפִ ָנה(. ּוִבְתִחּלָ ָ ש ּ ָעִמים ּבַ ש  ּפְ ֵּ ְעּתֹו ָהָיה ש  ה ְוָקַבע ָלנּו  ּדַ ַעְצמֹו ָעש ָ י הּוא ּבְ ִתים, ַהְינּו ּכִ ּבָ ַ נּו ש  ים ְלַעְצמֵּ ָאנּו עֹוש ִ ֶ ָצת ְוָאַמר, ש 
ת ַעל ִקּבּוץ.   ּבָ ַ נּו ש  ינּו ְלַעְצמֵּ ו ָעש ִ ָ ִתים ָלבֹוא ָאז ֶאְצלֹו, ְוַעְכש  ּבָ ַ  ש 

יֶזה ִעְניָ -ְוַאַחר ֹות אֵּ ְך ָאַמר: ֲאִני ָהִייִתי רֹוֶצה ַלֲעש  ל  ּכָ ָראֵּ רֹוִצים ִלְגֹזר ַעל ִיש ְ ֶ עֹוָלם ש  ַמע ּבָ ְ ש  ּנִ ֶ ּקֹוִרין ּפּוְנְקִטין, ש  ֶ רֹות ש  זֵּ ן אֹודֹות ַהּגְ
עַ -ַחס י ֲאִני ּבְ ַעְצִמי ָמה ָאִני, ּכִ ֲאִני ּבְ ֶ ש  ָלם, ַאְך ּכְ יָקם ּוְלַבּטְ ָהָיה רֹוֶצה ַלֲעֹסק ְלַהְמּתִ ֶ לֹום, ַהְינּו ש  ָ ּוטְוש  ש  צּו  -, ַעלְצִמי ִאיש  ּפָ ן ִנְתַקּבְ ּכֵּ

ִסימָ  ּבְ ס  ְדּפָ ַהּנִ ִעְנָין  ָאז  ְוָאַמר  ֶזה.  ּבָ ֹות  ַלֲעש  ָצִריְך  ֲאִני  ֶ ש ּ ֹות ַמה  ַלֲעש  אּוַכל  ֶ י ש  דֵּ ּכְ ְתֹאם,  ּפִ ִתיב    -ן קס"ו  ָהעֹוָלם  ּכְ ע  ָ ֱאִליש  ֶצל  אֵּ ֶ ש 

 
 ' שבט תשעה עד ו  , כד טבת תשעה בכפר הנופש איגן וויז שע"י בנט בהולנד  –חברותא        בתשססוף אלול    –לצות לו   א
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ע ְסָתם, ּוַפַעם ַאַחת ִאיש  ֱאלִֹקים, ְוִאיָתא ) ָ ַעם ַאַחת ֱאִליש  יּפַ נֵּ ָהיּו ּבְ ֶ ע ְסָתם; ּוְכש  ָ ַעְצמֹו, ִנְקָרא ֱאִליש  ָהָיה ּבְ ֶ ש  ּכְ ֶ -זוהר ח"ב מד.( ש 
ִביִאים ֶאְצלֹו, ִנְקָרא ִאיש  ֱאלִֹקים.  ַהּנְ

יל לֵּ ּבְ ָעִמים;  ּפְ י  ּתֵּ ְ ש  ּתֹוָרה  ָאז  כ"-ְוָאַמר  סימן  ח"א,  )ליקו"מ  יָכא"  הֵּ ְדָעְלָמא  "ֶאְמָצעּוָתא  ַהּתֹוָרה  ָאַמר  ת  ּבָ ַ ם:  ש  ָ ש  ֶרת  ַדּבֶ ּמְ ֶ ש  ד(, 
ּדַ  ְסעֻּ הּו" ְוכּו', ּוַבּבֶֹקר ּבִ ַקְיָמא ּבְ ית ָמאן ּדְ ִעין ְולֵּ ִקין ְוָלא ִאְתַיּדְ ּבְ ָלא ִאְתּדַ יָכִלין ּדְ ָעה הֵּ ְ ש  ר"ִמּתִ ְזּכָ ֲחִרית ָאַמר ַהּתֹוָרה ַהּנִ ַ יל,  -ת ש  ְלעֵּ

ְוַדְמָיא עֵּ  י ְוכּו'",  עֵּ ּתָ ְ י יֹוָחָנן ִמש  ִהיא "ַרּבִ ֶ ה  ש  ּזֶ ֶ אל, ש  ָמעֵּ ְ ְוִיש  ו  ש ָ עֵּ לּוִלים ּבְ ם ּכְ ּמֹות, ְוהֵּ ְבִעים אֻּ ִ ש  ש  ּיֵּ ֶ י ַסֲהָרא. ְוָאַמר ָאז: ש  ְתרֵּ ּה ּכִ ינֵּ
 ִ י ְמש  נֵּ ְ ּו אֹוָתן ש  ש  ּמֹות, ְוֶלָעִתיד ִיְכּבְ ש  אֻּ ים ְוָחמֵּ ִ לש  ְ לּול ִמש ּ ּמֹות, ְוֶזה ּכָ ש  אֻּ ים ְוָחמֵּ ִ לש  ְ לּול ִמש ּ יחַ ּכָ ִ ִוד,    יִחין: ָמש  ן ּדָ יַח ּבֶ ִ ף ּוָמש  ן יֹוסֵּ ּבֶ
ְדפְּ  ּנִ ֶ ה ש ּ ר ִמּמַ ָבִרים יֹותֵּ ה ּדְ ּמָ ו. עֹוד ָאַמר ָאז ּכַ יִחין ַיְחּדָ ִ ין ְמש  רֵּ לּול ִמּתְ הּוא ּכָ ֶ יק ֶאָחד ש  ש  ַצּדִ ֹרב ָהעֹוָלם  ְויֵּ ְלָחן מֵּ ֻּ ר ַהש ּ ּבַ ְ סּו, ְוָאז ִנש 

יד ְואָ  ֲחקּו ַעְצָמן ָעָליו, ְוִהְקּפִ ּדָ ֶ יקִ ש  ּדִ ְתָקְרבּו ּגֹוִיים ַלּצַ ּיִ ֶ יַח ש  ִ ש  ו ְימֹות ַהּמָ ָ ְלָחן? ְוִכי ַעְכש  ֻּ ִבים ֶאְצִלי ַעל ַהש ּ ְ מֹו  ַמר: ְוִכי ּגֹוִיים יֹוש  ים, ּכְ
 ְ יֹוָחָנן ִמש  י  "ַרּבִ ְלַהּתֹוָרה  ְך  ּיָ ַ סּוק ש  ַהּפָ ְוֶזה   ? ַהּגֹוִים"  ל  ּכָ ָליו  תּוב )ישעיה ב, ב(: "ְוָנֲהרּו אֵּ ּכָ ֶ רש  ְזּכָ ַהּנִ י"  עֵּ ְך  -ּתָ ּכָ י  ּכִ ם,  ָ ן ש  ַעּיֵּ יל,  ְלעֵּ

 ָ ַהש ּ ּוְבאֹוָתּה  ר.  ַאחֵּ ָמקֹום  ּבְ ְמֹבָאר  ּכַ ָאז,  ּה  ּבָ ָעַסק  ֶ ש  ְלַהּתֹוָרה  ְך  ּיָ ַ ש  ָהָיה  יָחתֹו  ש ִ ל  ּכָ ֶ ש  ְרּכֹו,  ּדַ ִעְנַין  ָהָיה  ּבְ ְמֹאד  ה  ַהְרּבֵּ ָעַסק  ָנה 
יֶהם הַ  ר ֲעלֵּ מּו ַהּפּוְנְקטִ ַהּפּוְנְקִטין, ְוִהְצַטעֵּ אי לֹא ִיְתַקּיְ ַוּדַ ּבְ ֶ יד ְמֹאד ַעל ָהאֹוְמִרים ש  ק הּוא, ְוִהְקּפִ ָבר רֵּ י לֹא ּדָ ה ְמֹאד, ְוָאַמר ּכִ ין,  ְרּבֵּ

ם ֵּ ַהש ּ ֶ ר ש  ָ יְך ֶאְפש  י אֵּ ה ַחס-ּכִ ַרְך ַיֲעש ֶ ל, ְוהּוא ִזְכרֹונוֹ -ִיְתּבָ ָראֵּ לֹום ֹזאת ְלִיש ְ ָ ה  -ְוש  ּמָ י ֲהלֹא  ִלְבָרָכה ָאַמר ּכַ טּות, ּכִ ְ הּוא ש  ֶ ָעִמים ש  ּפְ
ה ַהְרּבֵּ ה  ִמּזֶ ר  ּבֵּ ּדִ ְועֹוד  ה.  ָעּתָ מֵּ ִלְצַלן  ַרֲחָמָנא  ל  ָראֵּ ִיש ְ ַעל  ֹות  ָקש  רֹות  זֵּ ּגְ ה  ּמָ ּכַ ָהיּו  ָבר  ּכְ ֶ ש  ּלּו  ָמִצינּו,  אֵּ ד ְמֹאד מֵּ חֵּ ְלִהְתּפַ ִריִכין  ּצְ ֶ ש   ,

ַחס ָמִעים  ְ ש  ַהּנִ רֹות  זֵּ ּלֹ -ַהּגְ ֶ ְוש  לֹום  ָ ה  ְוש  ַהְרּבֵּ ה  ַהְרּבֵּ ן  ּוְלִהְתַחּנֵּ ְוִלְצֹעק  ל  ּלֵּ ּוְלִהְתּפַ יר  ְלַהְעּתִ ְצִריִכין  ַרק  ַקל,  ְלָדָבר  ְלַהֲחִזיק אֹוָתם  א 
ם ֵּ י ַהש ּ ִמיד. -ִלְפנֵּ ה ּוְצָעָקה מֹוִעיל ּתָ ִפּלָ אי ּתְ ַוּדַ י ּבְ ָלם, ּכִ ה ְלַבּטְ ְזּכֶ ּנִ ֶ ר ה' ש  ָעתֵּ ַרְך, אּוַלי יֵּ  ִיְתּבָ

הַ  ן ּבְ יָחה )ְוַעּיֵּ ה ְוכַ ש ִ ּמָ ּכַ ם ְמֹבָאר עֹוד  ָ ֶהם" )ליקו"מ ח"א, סי' מ"ט(, ש  ם ֹאֶהל ּבָ ֶמש  ש ָ ֶ ָכה ְלַהּתֹוָרה "ַלש ּ ּיָ ַ ה  חיי"מ סי' קט"ז( ַהש ּ ּמָ
יָּ  ֶ רֹות ש  זֵּ ן ַהּגְ ן הֵּ ְמעּו ָאז, ְוהֵּ ְ ש  ּנִ ֶ לּו ַעל אֹודֹות ַהּפּוְנְקִטין ש  ים ַהּלָ ִעּתִ ַע ָאז ּבָ ש  ָהָיה ִמְתַיּגֵּ ֵּ ים, ש  ינּו ָהַרּבִ ֲעוֹונֹותֵּ ינּו, ּבַ ָימֵּ ה  -ְצאּו ּבְ רֵּ ֶעש ְ

ִתים אֹותֹו ְלַהְרִעיש   ה, ְוַהְלַואי ָהיּו ְמַצּיְ ּנָ בּו ַעד הֵּ תֹו ִנְתַעּכְ ִפּלָ קּותֹו, ּוִבְזכּות ּתְ ּלְ ָנה ַאַחר ִהְסּתַ ָ ה  ש   ֶאֶרץ ּוְמלֹוָאּה ִמּקֶֹדם, ַלֲעֹסק ַהְרּבֵּ
ְתִפּלֹות ּוְצָעק י: )ּבִ ִלין ְלַגְמרֵּ ּטְ אי ָהיּו ִמְתּבַ ַוּדַ ְרצֹונֹו, ּבְ ַרְך ּכִ ם ִיְתּבָ ֵּ  חיי מוהר"ן, סימן ו'(.    -ֹות ְלַהש ּ

אמר כשהמוח נתייגע מהלימוד אז צריכין לשוח ולדבר שיחות חולין עם בני אדם כדי לפקח דעתו והשיחה הזאת היא כמו  
נייחא להמחין ושיחה כזו אינה בכלל ד ברים בטלים חס ושלום כלל, אדרבא היא מצוה גדולה ועל זה אמרו  שינה שהיא 

ִלְבָרָכה ביטולה של תורה זהו קיומה. כמו שכתוב "עת לעשות לה' הפרו תורתך" כי אם לא יתבטל קצת    ִזְכרֹוָנם  רבותינו
ָכה בהספר הראשון בהתורה  ִלְבָר   ִזְכרֹוָנם   לפקח דעתו בשיחה אזי חס ושלום יתבטל מכל וכל. וענין זה נזכר בדברי רבותינו 

של   הפשיטות  הנהגת  בענין  בהתורה המתחלת  תנינא  ליקוטי  ובספר  שם  עיין  ְוכּו'.  כוורא  האי  וחזינן  משתעי"  יוחנן  "רבי 
 סימן תקל"ג(.  שם   -ין שם היטב: )הצדיק האמת בסימן ע"ח עיין שם שלפעמים צריכים להיות איש פשוט ממש עי

 

 הקדמה 

בי קיומהרבנו מבאר כאן סוד  לים מכסים ע"י  טולה של תורה היא  , שהוא רק עד שתמלא הארץ דעה כמים 
מבאר עומק העניין סוד הדביקות שהוא יחוד דעת ואמונה  ביכנ"ס )ב' ו'(  , ובלק"ה  בן יוסף ומשיח בן דוד   משיח

אחי תמיד  בו  יש  כן  ועל  הכלים  בברור שברי  תמיד  היחוד שראשיתו  סוד  ומבאר  העולם  מתקיים  ידו  זת  ועל 
 .הקליפות

קת להם בעולם  חוישמעאל שהם ראשי ע' אומות שהשעה מש  ומבאר שאחיזת הסט"א היא בחי' קליפת עשו
כי   ,ית'ממנו  שלנו  הזה ורק הדעת הנפלא שיגלו שני המשיחים היא תבטל את הכח שלהם להסיר את הדעת  

כך  כל  ית'  מציאותו  הרגשת  שתגרום  כזו  תורה  על    ,יגלו  שסוכך  ענן  כל  הששיבטל  יפסק  לא  ואזי    ,כלעיני 
. בבחי' שיחת ת"ח צריכה תלמוד כמבואר בבעש"ט עה"ת כיון שגם בבחי' ירח יהיה אורו כאור החמה  ,הדביקות

 .  \בבראשית קז/

צ"ע שיפסיק,   ולכאורה  שאסור  אומר  והבעש"ט  מדבקותו  להפסיק  מוכרח  הצדיק  שגם  כאן  אומר  שרבנו 
ה שני  של  הדעת  שע"י  רבנו  לדברי  יתולכאורה  להפסיק משיחים  יוצרכו  ולא  עינין  על  המכסין  העננין  בטלו 

הדביקות א"כ הצדיק הגדול שכלול משני המשיחין בוודאי זכה לשכל צח בלא עננין )עיין גם תורה עו( ומדוע  
 שיצטרך להפסיק מדביקותו.  

צדיק מבואר שה  ואולי זה החידוש של רבינו ע"י שזכה להגיע לא"י זכה להשגה המבוארת בתורה עח תנינא שם
חיות לפשוטים מאוצר מתנת חינם שהחייה את העולם   הגדול צריך להיות לפעמים איש פשוט כדי להמשיך 

וע שהבעש"ט לא הצליח להגיע לא"י  דקודם קבלת התורה דהיינו מהתורה הנעלמת בעשרה מאמרות עי"ש. וי

 
( שיחת חולין  : כא ל )סוכה  מאמר רז"   שם טוב ז"ל על   קז. שמעתי מפי קדוש הבעל אות  פרשת בראשית    -ספר בעל שם טוב על התורה    ב

של תלמידי חכמים צריכין לימוד, והוא כי עיקר שלימות כל צדיק וצדיק הוא שלא יופסק הדביקות שלו מאתו אפילו רגע אחת, גם בכל  
ו  חלילה,  הדביקות  יופסק  שלא  בענין  שידבר  יראה  העולם,  לעניני  הצריכים  דברים  אדם  בני  עם  לדבר  יצטרך  כאשר  אפילו  דיבוריו 

יית איזה מצוה יזהר מאוד בזה, כי כאשר הוא חושב בעניין העשייה של המצוה, אז אפשר שיתעלם ממנו הדביקות, לזה צריך זריזות  בעש 
)דברי משה פ'      מאוד לזה, וזהו שכוונו רבותינו ז"ל שצריך ללמוד פז( לדבר שיחת חולין המוכרחים לדיבורו, שאל יופסק הדביקות כנ"ל: 

 חיי(: וירא ופ'  



 מוהר"ן                              טז   תורה                ליקוטי                                 3כא: 

דקטנות   בקטנות  פשוט  איש  להיות  שצריך  הזה  הסוד  את  ידע  לא  כי  להגיע כנראה  גדלות    כדי  שהיא  לא"י 
 דגדלות כמבואר שם, לכן גם סבר שצדיק הגדול שזכה לתקן בחי' משיח שלו אסור שיבטל מדבקותו.

ביטול הדבקות כלפי דבור תורה של הצדיק.    אולי זה בחי'   , מדבר משיחת חולין  כיון שהבעש"ט  לכאורה צ"ע 
ובן דוד הם ילמדו דעת בעולם עד   בן יוסף ים  אבל לפי מה שדייקנו בסוף התורה שע"י שיתחברו שני המשיח

שתתבטל קליפת עשו וישמעאל ואז לא יהיה צורך בביטול הדבקות כי יהיה אור הלבנה כאור החמה ולכאורה  
   ?קשה אם לא יופסק הדביקות הרי לא יוציא הצדיק את ראשו מהמים וא"כ יהיה תמיד בבחי' חמה 

כ הלבנה  אור  שיהיה  שאומר  רבינו  מלשון  מאבל  החמה  שגם  אור  אלא  מהמים  ראשו  את  יוציא  שכן  בואר 
כשיוציא הראש מהמים ויהיה בבחי' לבנה לא יופסק הדביקות כי יהיה אור הלבנה כאור החמה וצ"ע א"כ מה  

נה אזי גם שיחת חולין תיהיה דביקות כדברי הבעש"ט הנ"ל, בונראה שהחילוק הוא שבבחי' ל  ?החילוק ביניהם
 ה כאור החמה לכן גם שיחת חולין יהיה בדביקות כמו ע"י דבר תורה. ה אור הלבנוזה החידוש שכיון שיהי

ביאור שצריך  חדוש  זה  הע  ובאמת  כשיתבטלו  גם  את  ננמדוע  להוציא  צורך  יהיה  עדיין  עינין  על  דמכסין  ין 
מהמים  והראש  את  .  ללמד  כדי  שלו  הדבקות  ממדרגת  לרדת  יצטרך  והרב  ותלמיד  רב  יהיה  אז  שגם  אולי 

  שאר בדביקות גם במדרגת השכל של התלמיד.ילה בינו שאעפ"כ יוכלוזה מחדש רהתלמיד 
עוד נ"ל מדכתיב דלעתיד לבוא ילכו מחיל אל חיל משמע שיהיה איזה הפסק בין חיל לחיל שזה בחי' הוצאת  

 הראש מהמים, וצ"ע.  

ברישא כי  קיומה    צ"ע  היא  תורה  של  שביטולה  שביאר  היאממה  הצדיק  של  שהדביקות  אלא   נראה   העיקר 
מוכרח להפסיק, אמנם   כיון שבטל מדבקותו  שמחשש התגברות הקליפה  את התלמיד    אז הוא מלמדבדיעבד 

מעינותיך. יפוצו  דייקנו  בבחי'  בפנים  בהסתלק השמש  מלשונו שאמר  אבל  אלא  מאירה  לא  משמע   ,שהלבנה 
  ת הדבקות, ללמד בשעב אלא דשרגא בטיהרא לא ניכר, משמע שרק בגלל שא"א לר ,תאירהלבנה שהיה טוב ש

התלמיד למדרגת  עצמו  להוריד  חייב  ללמד  כדי  מלמד  ,כי  אינו  יפוצו  לכן  כמ"ש  עיקר  שללמד  משמע   ,
  וכשלומד בעצמו הוא בבחי' שמש ולא יכול ללמד.  ,אלא שכדי ללמד צריך בעצמו ללמוד תחילה ,מעינותיך 

המש שני  שיתחברו  ע"י  שדווקא  מבאר  יוסימוהרנ"ת  ובן  דוד  בן  קלחים  תתבטל  וישמעאל.  ף  עשו  ולפי יפת 
ושיש   ביניהם  החילוק  להבין  וכן  לקמן  בזה  עיין  בזה  זה  להתכללות שלהם  נראה שהכוונה  רמו:  פנחס  הזוהר 

 ועיין גם מגלה עמוקות אופן קנז ואופן רן  צדיק שכלול משניהם יתבאר שם.
בוודאי יהיה הצדיק הגדול  הרי משיח   ובעניין הקושיא הנ"ל מדוע המשחין מקבלים מהדג דהיינו מהצדיק הגדול

 .ששני המשיחים מקבלים מיעקב אבינו וממשה רבנו  \ג/חס הנ"ל וכן במגלה עמוקות קנזנביותר, מבואר בזוהר פ
 

 סוד ההכרח של ביטולה של תורה לצורך קיומה מבואר באריכות בלקוטי הלכות נדה ב'
 וזה קיצור הדברים שם בתוספת ביאור.

מבאר   הא  סוד  רבנובתחילה  שכח  ָהָאָדם  מונה  ֶכל  ש ֵּ ּבְ ּכַֹח  דֹוָלה  ַהּגְ ָחְכָמתֹו  ּבְ ָרא  ּבָ ֶ ש  ִעים  ּדֵּ ִמים  ּתְ ִנְפְלאֹות  ִהיא 
ַעל ְלַבד  ֱאמּוָנה  ּבֶ ּוְלַהֲאִמין  ְעּתֹו  ּדַ ק  ּוְלַסּלֵּ ם  ְלַצְמצֵּ ּכַֹח  לֹו  ְהֶיה  ּיִ ֶ לְ -ש  ֲאִפּלּו  ַעת,  ַהּדַ ּבְ ָאר  ְ ש  ּנִ ֶ ש  ימּו  ִ ָהְרש  ּכַֹח  י  ַאַחר ְידֵּ

י ַאףִהסְ  ַעת, ּכִ קּות ַהּדַ ּלְ י ַאף-ַעל -ּתַ י, ּכִ יּה ָחזֵּ לֵּ י ַמּזָ ִאיהּו ָלא ָחזֵּ י ּדְ ְכלֹו, ַאף-ַעל-ּפִ ש ִ ָבר ּבְ ִבין ַהּדָ ינֹו מֵּ אֵּ ֶ י ש  י-ַעל-ּפִ -ּפִ
ָראּוי לֹו ְלַהֲאִמין. ֶ ָרחֹוק, ש  ִבין מֵּ ן מֵּ ּה ֱאמֶ   כֵּ ָרת ּבָ ד ִאְתַחּבְ ִחיַנת ֶצֶדק ּכַ  , יַדת ֱאמּוָנהת ִאְתַעבִ ְוֶזהּו ּבְ

כח  הביאור   שהוא  הקדוש  הצמצום  את  ברא  שתחילה  לי  את  נראה  לבטל  באדם  כי שיש  העצמית,  הישות 
הקשר עם החוץ הוא רק ע"י כח הביטול שמאמין  ו,  לכן אינה צריכה את מדת הביטולהישות לא נצרכת לזולת  

יש לו כח ביטול, כי העולם נברא עם    אדם בעולם  גם במה שלא רואה, כי פנימיות הזולת הוא נעלם, ועל כן כל
 כח הצמצום, אע"פ שגם בזה יש בחירה אבל רוב העולם מוכרח לזולתו וזה ע"י ביטול.

 אבל עיקר הבחירה היא על המילוי שממלא את החלל הפנוי של הצמצום.  
זה נאמר   "ת כאן שעלכי תחילה צריך לידע להיכן להפנות את הביטול ובזה עוסק מוהרנ  ,והוא מתחלק לשנים

 .  וכו' צדק כד אתחבר בה אמת
 קבלה שמקבל חכמה מזה שמתבטל אליו. כליאזי אמונה היא  ,ואחרי שמתבטל למקום הנכון

 
וסיפא גלה עמוקות  מ   ג ג ב( בגימטריא משי"ח ב"ן  ...  –אופן קנז  ד   רישא  משה ראה במראת הסנה אלו ב' משיחין, כי בלב"ת אש )שמות 

דו"ד, וזהו שאל"ף של אש היא גדולה, כי אל"ף היא בסוד תרין משיחין ומשה, על דרך דאיתא בזוהר )ח"ג רע"ח ע"ב( תרין גדפין דיונה  
לקביל משה, והוא צורת אל"ף, כי האל"ף יש לה יו"ד למעלה יו"ד למטה שהם סוד ב' משיחין,    יהו , גופא דיונה א ין משיחיןאינון לקביל תר 

 יו"ד למעלה משיח בן דוד, יו"ד למטה משיח בן יוסף, ו' באמצע הוא משה.

חין, את גדלך משיח בן דוד י'  תרין משי   אש, הרומזת עלי ועל   של וז"ש אתה החלות להראות בתחלת שליחותי מראות הסנה א' גדולה  ....
עילאה, ואת ידך החזקה משיח בן יוסף י' תתאה, אשר מי אל הוא סוד ו' בריח התיכון, אשר יעשה כמעשיך יו"ד עילאה מסיטרא דחסד,  

ך,  הוא רב ל   וכגבורתך יו"ד תתאה מסיטרא דגבורה, לכן אעברה נא ואראה את הארץ ושם אקרב השתי משיחין. והשיב לו הקדוש ברוך 
גדול,   הן עוד היום  ז(  כט  )בראשית  פסוק  ר"ע ע"א( על  )ח"ג  בזוהר  הו', כדאיתא  בסוד  כי אין המשיחין באים אלא באלף הששי שהוא 

 .ילך שהוא האלף הששי שהוא בסוד ו' והוי"ו היא בסוד משה, ואם כן עוד זמן רב הוא לך, ר"ל לדרגא ד 
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נמצא שתחילה צריך אור אמת שהוא המכווין את הביטול למקום הנכון שלא יהיה ח"ו עבודה זרה. ואח"כ צריך  
 חכמה מאותו מקום. עוד ועוד  לחזק את כלי האמונה כדי לקבל יותר ויותר

ויש כאן קושיא איך אפשר שיש באמונה שכל לדעת להיכן להתבטל ואעפ"כ היא נקראת אמונה דהיינו סילוק 
דהיינו שיש לכל אחד הרגשה פנימית   שכל, ומוהרנ"ת מבאר זאת במאמר חז"ל אע"ג דאיהו לא חזי מזלי חזי.

 בלב לדעת היכן האמת. 
 מפנים אותו לשקר, וכח הביטול הזה לא נקרא צדק.רוב העולם אמנם כח הביטול כשלעצמו  

כבר יש בה   ,צדקמלכות הנקראת כי מה שציטט מהזוהר "צדק כד אתחבר בה אמת וכו'" מבואר בפתח אליהו ש
הזוהר מדבר מאדם שמאיר לו מעט אמת רק כדי להימצא  כי  קצת אמת, שעל כן נקרא צדק מלכותא קדישא,  

ך הכרח ומצוות אנשים מלומדה ולא ברצון, ועל זה אומר שצריך להוסיף  מצוות מתו  בגבול הקדושה, ומקיים 
 אמת כדי להפוך מצדק לאמונה שאז העבודה בחיות ורצון. 

ומבאר  למקום הנכון  לכוין את הביטול  מגיע לאדם האמת הראשונה  מהיכן  כאן הוא  מוהרנ"ת  והחידוש של 
 שזה מהרשימו שנשאר בחלל הפנוי, 

אמונה את הצמצום דהיינו כח הביטול ובהמשך מכנה בשם אמונה את רושם האמת  חילה מכנה  ומוהרנ"ת בת
 הזה שנשאר בחלל הפנוי.  

ע"י שעושה לו חלל של אמונה וכמבואר בספר המידות    זהמבאר ששכל מקיף להכניסו שיהיה פנימי  –אות ג'  ב
לגביו כמבואר בתורה כב    בבחי' א"ס  ובתורה צא שע"י שמאמין זוכה להבין. אבל קודם שמאמין בדבר אזי הוא

)סוף אות ט'( כי מלכות דיצירה היא א"ס לגבי כתר דעשיה. לכן עד שמאמין בדבר אזי הוא א"ס וצריך לעשות  
  חלל פנוי ע"י אמונה ואזי יזכה להמשיך קו ההבנה בתוכו. 

יָניו ּומֵּ  ִאיר עֵּ ַרְך מֵּ ֱאמּוָנתֹו ָאז ה' ִיְתּבָ הּוא ָחָזק ּבֶ ֶ ש  ַכת ָהאֹורֹות  ִבין ַאחַ ְוָאז ּכְ ָ ִחיַנת ַהְמש  הּו ּבְ ּזֶ ֶ ְכלֹו, ש  ש ִ ָבר ּבְ ְך ַהּדָ ר ּכָ
"ל ּנַ ִחיַנת ָהֱאמּוָנה ּכַ ִהיא ּבְ ֶ ְמצּום ש  נּוי, ְלתֹוְך ַהּצִ ּדֹות ְלתֹוְך ֶהָחָלל ַהּפָ  ְוַהּמִ

שמתג ידיעה  היינו  ומקיף  כא.  בתורה  כמבואר  פנימי  ממקיף  לעשות  בחי'  היא  השגה  כל  לאדםכי  היא  ו  , לה 
חכמתו   מסלק  ואח"כ  בו  מסתפק  הוא  ותחילה  אמונה.   ע"י  חלל  לעשות  וצריך  א"ס,  בבחי'  מהשגתו  למעלה 

מאמין בו, אבל רק כשהאמונה בזה תיהיה בבחי' בטחון דהיינו שאין לו בו ספק כלל עד שמוכן לעשות מעשה  ו
 הזה.  ן את השכל  וכאילו רואה את הדבר בעצמו, רק אז יש לו כלי אמונה ראוי להבי

אבל אם ינסה להבין אותו לפני שבטוח באמיתתו מצד אמונה אזי ישבר הכלי אמונה ותתבטל ממנו האמונה  
 בדבר הזה דהיינו שבירת כלים. 

יש יצה"ר לא להאמין לפני כי    על כן כששומע דיבור מהצדיק לא ינסה להבין קודם שמאמין בו בהחלט גמור.
 ני שמאמין ואזי אין אפשרות כלל להבין. ה להבין לפשמבין וזה שבירת כלים כי מנס

 חטא עץ הדעת.  תוזה היצה"ר של הריסה להבין לפני שמאמין דהיינו להבין למעלה ממדרגתו זה זוהמ -אות ד' 
יחמול    -אות ה'   יזכה  ופשיטות אזי אם  ועובד ה' בתמימות  ושנים  ימים  כלל הדבר כשזוכה להחזיק באמונתו 

לו   ויפתח  ולא להרוס    שבילי השכלעליו הש"י  וגם אז מוכרח לסמוך רק על אמונה  ית'  בידיעתו  להבין מעט 
 במופלא ממנו, כי האמונה היא ראש אמצע וסוף קיום העולמות.

ו'   ועי"ז נולדים מוחין חדשים כי ישראל  ,  וכשזוכה להשגה בכלי האמונה זה בחי' יחוד קב"ה ושכינתיה  –אות 

ר ואע"פ שזה היחוד והדבקות יקר מאד  לעילא,    לתתא איתערשרש נשמתם מהאמונה ובאיתערותא ד הוּ ִעּקַּ זֶּׁ ֶׁ ש 

מֹות עֹולָּ ל הָּ ֵלמוּת ּכָּ ְׁ  . צריך לבטלו מידי פעם, ִקיּוּם וּש 
הּו בְּ כי   ּזֶ ֶ ַעת ְלתֹוְך ָהֱאמּוָנה, ש  יְך ַהּדַ ִ ַהְינּו ְלַהְמש  ַרְך, ּדְ ִריִכין ְלַגּלֹות ֱאלֹקּותֹו ִיְתּבָ ּצְ ֶ ת ש  ָכל עֵּ "ל,  יַנת ִיחוּ חִ ּבְ ּנַ ד ְוִזּוּוג ּכַ

ְמצּום, ְוַעל ת ַהּצִ ִחּלַ ר ּתְ ש  -ֲאַזי ְצִריִכין ְלעֹורֵּ ר ּוְלַחּדֵּ י ַעל ָיָדם ְיכֹוִלין ְלעֹורֵּ ִלים, ּכִ י ּכֵּ ְברֵּ ִ רּוִרין ִמש ּ ר ּבֵּ ן ְצִריִכין ְלָברֵּ ּכֵּ
ַעל ֹון,  ָהִראש  ְמצּום  הַ -ַהּצִ ִלים  ַהּכֵּ ּוַמֲעִלין  חֹוְזִרין  ֶ ש  י  בָּ ְידֵּ ְ ש  ֲחַמת  ּנִ ּומֵּ ֹון,  ָהִראש  ְמצּום  ַהּצִ מֵּ ם  ָ ְרש  ָ ש ּ ֶ ש  ִלְמקֹוָמן  ִרים 

ִלּפֹות ְמֹאד ְמֹאד, ַעל ְטָרא ָאֳחָרא ְוַהּקְ ִלים ֶנֱאָחז ַהּסִ י ּכֵּ ְברֵּ ִ ּלּו ַהש ּ אֵּ ּבְ ֶ דֹול ְמֹאד  -ש  ן ְצִריִכין ִלְהיֹות ִאיש  ַחִיל ְוִגּבֹור ּגָ ּכֵּ
רֹוֶצה ַלֲעֹסק   ֶ ֶזה, לְ ְמֹאד ִמי ש  ְקָרִאים  ּבָ ּנִ ֶ ִלּפֹות ש  ם ַהּקְ הֵּ ֶ ִפירֹות, ש  רּו ּבֹו ַהּכְ ּבְ ּלֹא ִיְתּגַ ֶ י ש  דֵּ ּדֹות ּכְ ג ַהּמִ ד ִיחּוִדים ּוְלַזּוֵּ ַיחֵּ

עֵּ  ַעל  ְמַכְסָין  ּדִ ָהֲעָנִנין  ִחיַנת  ּבְ ם  ם הֵּ ְוהֵּ ִלים  ּכֵּ י  ְברֵּ ִ ש  ּבְ ֱאָחִזין  ּנֶ ֶ ש  ִפירֹות  ּכְ ִחיַנת  ּבְ ִרים"  ֲאחֵּ ַהנַּ "ֱאלִֹהים  ְוַעליִנין  ן -"ל,  ּכֵּ
ֶהם, ַאף ר מֵּ מֵּ ָ ַע ְלִהש ּ הּוא ִאיש  ַחִיל ְויֹודֵּ ֶ ֶהם ְמֹאד, ַוֲאִפּלּו ִמי ש  ֹמר מֵּ ְ י-ַעל-ְצִריִכין ִלש  בּוק -ּפִ ר לֹו ִלְהיֹות ּדָ ָ ן ִאי ֶאְפש  כֵּ

יִנין, ְמַכְסָין ַעל עֵּ לֹום, ָהֲעָנִנין ּדִ ָ רּו, ַחס ְוש  ּבְ ּלֹא ִיְתּגַ ֶ ִמיד ש  ם הַ   ּתָ הֵּ ֶ ִלים  ש  י ּכֵּ ְברֵּ ִ ַהש ּ ֱאָחִזין ּבְ ִלּפֹות ַהּנֶ ַהְינּו ַהּקְ ִפירֹות, ּדְ ּכְ
ר אֹוָתם ַעל עֹוְסִקין ְלָברֵּ ֶ "ל:-ש  ּנַ חּוד ּכַ קּות ְוַהּיִ בֵּ י ַהּדְ  ְידֵּ

כי כל אחד בהיותו עובר  צ"ע כוונתו במה שאומר שכל השגה חדשה צריך לברר מחדש שברי הכלים, ואולי  

ת כל התורה כולה ונשכח ממנו בלידה, נמצא שכל התורה השייכת לי, כבר נמשך בי  מדו מלאך אבבטן אמו לי
אלא שנשברו הכלים, וכל לימוד והשגה היא תיקון הכלים הנשברים מכח הרשימו של האור שכבר האיר בהם 

מ אזי  אימו  בבטן  למד  שלא  חדשה  השגה  להשיג  ינסה  אם  כי  בבטן,  עובר  כשהייתי  הראשון  וכרח  בלימוד 
יש    שישבר אזי בונה כלים שכבר  כי הכלל שהנקודים קדם לברודים, אבל כשמברר מהכלים השבורים  הכלי 

 בהם רשימו ואפשר להם לקבל האור כיון שכבר היה בהם, 
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שבירת   בחי'  שהיא  הסט"א  אחיזת  ששם  הכלים  משברי  מתבררים  שהם  שכיון  בה  וקוץ  האליה  שכאן  אלא 
צום של האמונה אם לא נותנים לה חלקה מידי פעם ע"י ביטול בטל את הצמכלים לכן יש בכוחה להתגבר ול

בור ואיש חיל וחזק באמונה כדי שלא ליפול לכפירות על ידה,  יההשגה. ואפילו כשנותן לה חלקה צריך להיות ג
וכנ"ל שזה הטעם שעד שלא חזק באמונה מאד אסור לו לנסות להבין, כי ההבנה היא ברור שברי כלים שבהם 

 שהם כפירות.  זת הקליפותאחי
מבאר סתירה שיש כאן שהאמונה היא סילוק השכל אבל היא צריכה חיזוק ע"י עוד שכל, וכשמכניס    –אות ח'  

בה שכל אזי מתעוררות הקליפות שהן כפירות ומבאר שבתחילה ההכרח לסלק את השכל ולחזק את האמונה  
טל קצת כי אז אסור לנסות להבין נה צריך לבמאד ואז בזהירות להכניס בה שכל וכשהמח חלש ונחלשת האמו

כנ"ל שהבנה מותר רק לתוך אמונה חזקה מאד. וזה בחי' נדה שהתגבר בה הכפירות אזי אסור היחוד וזה בחי'  
והבנת   הדבקות  דהינו  היחוד  ומותר  חזקה  אמונה  בחי'  היא  אזי  כשמתטהרת  קיומה  הוא  תורה  של  ביטולה 

 התורה. 
ט'   מיעו  -אות  בחי'  נדה  נמצדם  הירח  יחוד  ט  בחי'  דהיינו  וגדלה  והולכת  וטובלת  נעלמת  היא  שבמולד  א 

ובאמצע החדש היא מתחילה להתמעט זה בחי' דם נדות שהיחוד אסור עד המולד בבחי' בטולה הוא קיומא,  
ועל כן הטהרה ע"י מים דייקא בחי' ונפוץ מיא מתרי אוסייא כתרי נהרות שבסוריא, שע"י מימי הדעת נתבטלו  

ן על עינא. וכשנטהרת אזי מותר היחוד דהיינו הדבקות בתורה, וע"י שני המשיחים אזי יתבטלו  נין דמכסייהענ
העננין דהיינו הכפירות בחי' דם נידות ואזי יהיה אור הלבנה כאור החמה בחי' אמונה חזקה וטהורה וא"צ לבטל  

 מהיחוד. 
עַ -ַעל ם ַהּדַ ִרית ִנְפּגָ ַגם ַהּבְ י ּפְ ל ִמינֵּ י ּכָ י הַ ְידֵּ ֶכת ת, ּכִ ֶ ם ִנְמש  ָ י ִמש ּ תּוב, "ְוָהָאָדם ָיַדע ְוכּו'", ּכִ ּכָ ֶ מֹו ש  ַעת, ּכְ ּדַ לּוי ּבַ ּוּוג ּתָ ּזִ

ם ַעל ְפּגָ ּנִ ֶ ַעת ש  ַגם ַהּדַ ר ּפְ דּוַע. ְוִעּקַ ּיָ ה ּכַ ּפָ ַעת ִמן ָהֱאמּוָנה,-ַהּטִ יט ַהּדַ ִ ְפש  ּמַ ֶ ִרית הּוא ַמה ש ּ ַגם ַהּבְ י ּפְ -ן ַעלּכֵּ -ְוַעל....  ְידֵּ
גַּ ּפִ  הּו  ּזֶ ֶ ש  ים,  ּיִ ֲאִמּתִ ִרים  ֵּ ּוְכש  יִקים  ַצּדִ ַעל  חֹוְלִקים  ם  הֵּ ֶ ש  אֹו  דֹוִלים,  ּגְ יקֹוְרִסים  ֶאּפִ ם  הֵּ ַהּנֹוֲאִפים  ֹרב  ִחיַנת י  ּבְ ן  ּכֵּ ם 

ַרךְ  ה' ִיְתּבָ יִקים, ַמֲאִמיִנים ּבַ ּדִ ּצַ ֲאִמיִנים ּבַ ּמַ ֶ ש  ֱאֶמת ַהּכֹל ֶאָחד ּכְ י ּבֶ ִפירֹות, ּכִ י ִאיּכְ לֹא    . ּכִ ַרְך ּבְ ה' ִיְתּבָ ר ְלַהֲאִמין ּבַ ָ ֶאְפש 
יִקים, ּדִ ַהּצַ יִקי....   ֱאמּוַנת  ַצּדִ ִנְמָצִאים  ן  כֵּ מֹו  ּכְ אי,  ַוּדַ ּבְ ִנְמָצא  ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ֶ ש  מֹו  ּכְ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  נּו,  ַרּבֵּ ָאַמר  ֶ ש  ם ּוְכמֹו 

ָכל ּדֹור ָודֹור, אי ּבְ ַוּדַ  ּבְ
אֱ  ּנֶ ֶ ּזְֹוֶזה ש  רַמר ּבַ פֵּ נּו, ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבְ ָאַמר ַרּבֵּ ֶ ּוָבה, ּוְכמֹו ש  ש  ין מֹוִעיל ּתְ י ַהּמַֹח אֵּ ַגם ִטּפֵּ ַעל ּפְ ֶ ; ש  דֹוש  ֶפה  ַהר ַהּקָ ּוש  ּבְ

מֵּ  ּוב,  ָלש  לֹו  ה  ֶ ש  ּקָ ֶ ש  ִהיא  ָנה  ּוָ ַהּכַ ַאְך  ֶזה,  ְטא  חֵּ ַעל  ֲאִפּלּו  ּוָבה  ש  ּתְ מֹוִעיל  ֱאֶמת  ּבֶ ֶ ש  א,  ֶ ָמלֵּ ש  ְמֹאד  ֲחַמת  ם  ִנְפּגָ ְעּתֹו  ּדַ
ּוב, ֲאבָ  ֲחַמת ֶזה לֹא יּוַכל ָלש  ְלּבּוִלים, ּומֵּ ִפירֹות ְוַהּבִ רּו ָעָליו ַהּכְ ּבְ אי ִיְתּגַ ַוּדַ ּוב ּבְ ְרֶצה ָלש  ּיִ ֶ ל ִאם הּוא רֹוֶצה ָלחּוס  ּוְכש 

ּיֹות  ְחּתִ אֹול ּתַ ְ ֹו ִמן ַהש ּ יל ַנְפש  ֹו, ְלַהּצִ ֱאֶמת ַעל ַנְפש  חְ   ּבֶ ֶכל  ּוִמּתַ ּום ֹשֵּ ין לֹו ש  ִאּלּו אֵּ י ּכְ ְכלֹו ְלַגְמרֵּ ק ֹשִ ִויַסּלֵּ ִליְך  ְ יו ְוַיש  ּתָ
ה לָ  אי ִיְזּכֶ ַוּדַ ים, ּבְ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ַרְך ּוְבַצּדִ ה' ִיְתּבָ ָלל, ְוִיְסֹמְך ַעל ֱאמּוָנה ְלַבד ְוַיֲאִמין ּבַ הּו ְוֶאל  ָוַדַעת ּכְ ּוב ֶאל ה' ִויַרֲחמֵּ ש 

ינ י יַ ֱאלֹקֵּ ן.ּו ּכִ ן ְוָאמֵּ ה ִלְסלַֹח, ָאמֵּ  ְרּבֶ
עוֹ -ַעל ּבָ ֶ ש  ְלּבּוִלים  ּבִ י  ִמינֵּ ְוָכל  ל  ְלּבֵּ ּוִמְתּבַ ֹמחֹו  ַע  ִמְתַיּגֵּ ַוֲעבֹוָדה,  תֹוָרה  ּבְ עֹות  ָ ש  יֶזה  אֵּ ק  עֹוסֵּ ֶ ש  ּכְ ן  ִכין ּכֵּ ָ ִנְמש  ם  ּלָ ּכֻּ ָלם 

הֵּ  ֶ ש  "ל.  ַהּנַ יִנין  עֵּ ַעל  ְמַכְסָין  ּדִ ָהֲעָנִנין  ִחיַנת  ִחינַ ִמּבְ ּבְ י ם  ִמינֵּ ל  ּכָ ים  ְוִנְתַהּוִ ִלים  ְ ְלש  ּתַ ְ ִמש  ֶהם  ּומֵּ ֱאמּוָנה  ַגם  ּפְ ִפירֹות  ּכְ ת 
עֹוָלם, ְוַעל ּבָ ֶ ַעת ש  ְלּבּול ַהּדַ ַח הּוא ָצִריְך  -ּבִ ֶהְכרֵּ עֹות, ּבְ ָ יֶזה ש  ָעַסק אֵּ ֶ ֲעבֹוָדתֹו ש  ל מֵּ ְלּבֵּ ּמֹחֹו ִנְתּבַ ֶ ָהָאָדם רֹוֶאה ש  ֶ ש  ן ּכְ ּכֵּ

ת ַנְיחָ  הוּ א ְלַהּמָֹלתֵּ ּזֶ ֶ ֶזה, ש  א ּבָ י ָאָדם ְוַכּיֹוצֵּ נֵּ ין ִעם ּבְ ּלִ יַחת חֻּ ר ֹשִ ֹן ְקָצת, אֹו ְלַדּבֵּ ֲעבֹוָדתֹו ְוִליש  ל מֵּ ּטֵּ ן  ִחין ּוְלִהְתּבַ ם ּכֵּ  ּגַ
ָנה ְוהַ  ֵּ ַעת ַהש ּ ְ ש  נּו, ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה. ְוָאז ּבִ י ַרּבֵּ י ִמּפִ ַמְעּתִ ָ ש ּ ֶ מֹו ש  ָנה, ּכְ ֵּ ִחיַנת ש  ּטּול  ּבְ ָנה, ָאז ֹמחֹו ּבִ ֵּ ִחיַנת ש  ן ּבְ ם ּכֵּ הּוא ּגַ ֶ ש 

ה ֱאמּוָנֶתָך, כְּ  ָקִרים ַרּבָ ַלּבְ ים  ִ ְבִחיַנת ֲחָדש  ּבִ ה  ָ דֹוש  תֹוְך ָהֱאמּוָנה ַהּקְ ּבְ ְוִנְכָלל  ל  ּטֵּ ְוִנְתּבַ ק  ּלֵּ נּו, ִזְכרֹונֹו  ִנְסּתַ ַרּבֵּ ָאַמר  ֶ מֹו ש 
ָהָעם", י  רֵּ ְ "ַאש  ַהּתֹוָרה  ּבְ ִסיָמן לה(,ַהְמַדּבֵּ   ִלְבָרָכה  ָנה  ֵּ ִמש ּ ולא פחות  ר  יותר מדאי  .. אבל צריך להזהר לא לבטל 

 מדאי.

 

    
 ד כאן ההקדמה ע

* 
 )ב"ב ע"ד(  מעשה שסיפר רבי יוחנן בגמ' בתורה זו מבאר רבנו

 [ד]זט תורה

 
 שחרית באמצע קיץ שנת תקס"ג. )חי"מ אות ו ועי"ש(  דש בסעודת נאמרה בשבת ק תורה זו לשון רבינו ז"ל    ד
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 השתעיירבי יוחנן מ
                                                                                                                 

ממיא.   'זמנא חדא הוה קאזלינן בספינתא. וחזינא האי כוורא דאפיק רישי
סיהרי עיני' כתרי  אוסייא  וץוונפ  ,ודמיא  דסורא  ,מיא מתרתי   כתרי מברי 

 . [יב] יאנהרות שבסוריא  ירא ומברי דס .א נחיריויאוסי .ונפיץ ושפך טרש"י   \ח/[ז]:

 

ן סיפר פעם אחת הלכנו בספינה וראינו הדג שהוציא ראשו מהמים ושתי עיניו היו דומות כמו יוחנרבי    -פירוש  
 . שני נחירי חטמו מים כמו שני נהרות שבסוריאמ ך ירח ושפשני 

מבאר   בזה    -ורבנו  רמז  יוחנן  דגשרבי  שמכונה  מש  לצדיק  ראשו  דהיינו  כשמוציא  העליונה  החכמה  ימי 
חטם הדג דהיינו שני נקבי  ומ  )כי בזמן דבקותו הם בבחי' שמש(ם בבחי' ירח  יני שכלו ההדביקות בו ית' אזי ע

והיו כשני נהרות שבסוריא דהיינו כנגד קליפת עשו    בן יוסף ובן דוד  צדיק יצאו מימי דעת שהם שני המשיחים
אומותוישמעאל שהם ראשי   ית',    הע'  ריך הצדיק  צוהם העננין שמכסין על עיני השכל שבגללם  שסרו ממנו 

תי ש  ובטלתמימי הדעת בעולם ישיתחברו שני המשיחים וישפיעו    להוציא ראשו ממימי החכמה מידי פעם, וע"י
ויתבטלו העננין המכסים על העינים ולא יצטרך    קליפות אלה עד שכל הגויים יטו שכם אחד לעבוד את הש"י.

 הצדיק לבטל מדבקותו. 
י משיח הוא הצדיק הגדול ביותר כמבואר בכללים  מהצדיק הר  כיצד יתכן ששני המשיחים מקבלים   צ"ע גדול

 .)ורבנו זכה כיון היה במדרגת משיח( של ראב"ן וכן ידוע בספרים שליחידה דיחידה יזכה רק המשיח

בפרצוף אריך אנפין, כמבואר בתורה ב' שמשיח מקבל רוח חיים מחטם  ואולי הכוונה שיש צדיק עליון שנכלל  
אע"פ שיהיה האדם השלם ביותר שאפשר להיות בעוה"ז  ה לזעיר אנפין שמרכב  תחתוןצדיק  משיח הוא  ו  אריך ד

  . וצ"ע  .שהוא עליון רק מצד שכבר אינו בגוף  ,מהצדיק העליוןחיותו  אבל כיון שהוא בעוה"ז יהיה בבחי' מקבל  
 ה"ז. ויש לדחות דא"כ אין סיבה שהדג יוכרח להוציא ראש מהמים הרי הוא לא בעו והוא רחום יכפר עוון.

 שמשיח והדג הם אחד כשהדג ראש במים והם שנים כשהדג ראשו בחוץ בארנו  בזה לקמן ועיין

כוורא, האי  )  וחזינא  כידוע  דג  בשם  המכונה  הצדיק,  רישי,  \טו/[יד] (יג שהוא    ' דאפיק 
עיני ודמיא  סיהר  ' ממיא  מברי,  טזא כתרי  כתרי  אוסיא,  מתרי  מיא   ונפוץ 

 
 משתעי   -מתרצו    ה 

 ונפיץ  -מתרצו  בתרלד ו   ו

 .כמו שני נהרות שבסוריא   שני נחירי חטמו מים   ושפכו רבי יוחנן סיפר פעם אחת הלכנו בספינה וראינו הדג שהוציא ראשו מהמים ושתי עיניו היו דומות כל אחת כמו ירח    -פירוש    ז

רבי יוחנן משתעי זימנא חדא הוה קא אזלינן בספינתא וחזינן ההוא כוורא דאפקיה לרישיה מימא  .  בבא בתרא דף עד   ד בבלי תלמו גרסת    ח
 .  ודמיין עייניה כתרי סיהרי ונפוץ מיא מתרתי זימיה כתרי מברי דסורא 

 שבסורא: נהרות    -  מברי דסורא    נחיריו, ל"א מתרתי זימיה מיא והיינו נמי נחירי:   -אוסייה    -רשב"ם  

ֵּ   -  ( ס על מסכת בבא בתרא אות )   עין יעקב  יש  יק רֵּ ַאּפִ ּדְ ְווָרא  ּכַ ְוַחִזיָנא ַההּוא  א,  ְסִפיְנּתָ ּבִ ִזיְמָנא ַחָדא ַהָוה ָקַאְזִליָנן  י,  עֵּ ּתַ ְ יֹוָחָנן ִמש  י  ַרּבִ יּה  שם 
י ְוַנפּוץ ַמָיא   י ִסיֲהרֵּ ְתרֵּ יּה ּכִ יּנֵּ ָמא[, ְוַדְמָיא עֵּ ְרּתֵּ )ממיא( )ִמּיַ סּוָרא.ִמּתַ י ּדְ י ַמְברֵּ ְתרֵּ יּה[ ּכִ  י )אוסייה( ]ִזימֵּ

)מהדו' וילנה  יעקב    עכ"פ רשב"ם על עין   , צ"ע אולי זה רשב"ם  .נהרות שבסוריא   –  כו' מברי    –)מהדו' קניגסברג תרח(    על עין יעקב   י רש" 
 נהרות שבסוריא   -גרס מברי דסורא תרפג עם כל המפרשים(  

 ידקל הם בעירק ולא בסוריא כי פרת וח יש בסוריא    צ"ע איזה נהרות 

שם הקים האמורא רב בית מדרש גדול וחשוב ואחריו היה  ראת כופה(  ק סמוך ממערב לנהר פרת )נראה שהיום נ   העיר סורא היא בבבל 
 ון.בנו של רב האי גאון היה אחר ו עד סוף תקופת הגאונים כחמש מאות וארבעים שנה    קיימת   המתיבתא היה   .רב הונא בראש המתיבתא 

 רשב"ם   -כט בתש   ט 
 דסירא  -מתרצו   י

 בסוריא   -ובקרן אודסער תשסז   , בסורא -במנוקדים   יא
 אבל בגמרות שלנו הגרסא בסורא   כך גרסת רשב"ם על עין יעקב   יב
 עיין מאורי אור ערך דג  יג
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דהי  דסורא. מהמים  ראשו  מוציא  שהיה  ממימי  וטעם  העליונה  ינו  החכמה  להיות  ים  לצדיק  א"א  כי 

  מחשבתו משוטט תמיד בחכמות עליונות, כי לפעמים צריך לצאת לחוץ לעסוק בדברי העולם 
ומשמע שם שכלל עניין הדביקות היא הבנת סודות התורה    מאריך מוהרנ"ת לבאר הענייןנדה ב'  בלק"ה    \יח/ [יז]

שכלו, וצריך לזה אמונה חזקה מאד, כי תחילה מקבל  דל להבין בדהיינו מה שמקיף את שכלו הוא מעמיק ומשת
,  באמיתתהאמונה שלימה עד שבטוח  וצריך לסלק חכמתו ולהאמין בה בוהיא בבחי' מקיף  הקדמה של חכמה  

אבל עד שמאמין בה בשלימות אסור לנסות להבין אותה, והטעם    ,\יטואזי יזכה שיכנס בשכלו ויהיה שכל פנימי/
ע"י ברור שברי הכלים, כי כל התורה השייכת לאדם כבר למד בבטן אמו אבל    יאנה בתורה הלזה כיון שכל הב

בלא כלים לכן בלידה נשברו הכלים ונשכח הכל וכשרוצה ללמוד תורה צריך לחזור ולחבר הכלים השבורים  
ב אזי  בהם  שנשאר  הרשימו  ההש חוע"י  את  להחזיק  וראויים  חזקים  נעשים  הם  כעת  שמחברן  החוזר  גה  יבור 

ל  ועיקר הכלי הוא האמונה שמאמין בדבר שרוצה לשרוצה  ועיקר  השיג,  היגיעה היא להתחזק באמונה  הבין, 
  ,ברי הכליםששיניקתה ממיתת המלכים ו  ,יש בהם אחיזת הסט"א  ,אבל כיון שהם שברי כלים  ,באמיתות הדבר

ות השכל  מונה באמיתדהיינו בשעת המאמץ הגדול להתחזק בא  , עת ברור השברי כליםש היא מתגברת בלכן  
שרוצה להבין, ועל כן אם ינסה להבין קודם שמאמין אזי ישברו הכלים ויפול לכפירה בשכל הזה דהיינו שלא  

 
ועי"ש פ' בלק דף קפז. שהינוקא    ונה חד נונא דאסחר בימא רבה דול שם מכ ועיין הקדמת הזוהר דף ו. שהצדיק הג  הלכה ד' אות א' והלכה ה' אות א'  סימני דגים טהורים עיין לק"ה    יד

 היה בנו של המנונא סבא המכונה נונא רבה דג הגדול. וע"ש פ' כי תצא דף רעח: נונא רבה אזדמן לגביה. דהוא רב המנונא סבא שבא מג"ע.

כי יסוד מכונה דג  יסוד דאבא    נא דהיינו הוא חד נובראשית עמוד לז שם סבא גמט סג הרומז לבינה והמנונא עצמו    ם במקדש מלך השל 
. וכן מבואר בהקדמת הזהור דף ו. שהטעיה שאמר שהוא  משוטט בימא רבה שהיא הבינה לכן נקרא המנונא סבא היה  ו שהוא פרה ורבה,  

דהיינו  בנו של   בימא רבא  דאסחר  שהיא החכמה העליונה  הגדול    דגה נונא רבא  הגדול  בים  המנו המשוטט  היה  בע באמת  צמו  נא סבא 
עוד במקדש מלך השלם פרשת    השלם הנ"ל עמוד מא שיותר נראה שנצוץ אביו היה מתנוצץ בו עי"ש.  ועיין מקדש מלך   עי"ש מתוק מדבש 

 .וכן מבואר בספר הגלגולים פרק לה   בא גלגול משה רבנו, נא ס ו מבואר שהמנ ויחי דף רכה.  

' ז' והוא השט בימים ובנחלים שהוא יסוד דנוק' דג גדול יסוד אבא גם  ם ד"ג גמט דג נקרא היסוד בבחי' החסדי -  עיין מאורי אור ערך דג   טו 
יסוד דכורא בעת הגדלות ודג קטן יסוד זעיר:  עוד שם ביאיר נתיב לעיין בתיקוני זהר תיקון כא דף נג עה"פ וימן ה' דג גדול וכו' עי"ש  

 כמה פי' על דג ועיין לעיל ערך גד והמ"מ שם.   

מהימנא:  דגים וחגבים אינם טעונין שחיטה, אלא אסיפתם היא המתרת אותם, הכי מארי מתיבתא אין צריכין  רעיא    -ב.ובזוהר ויקרא מ" 
שחיטה, אלא דאתמר בהון, )בראשית מט לג( ויגוע ויאסף אל עמיו. מה נוני ימא חיותן בימא, אף תלמידי חכמים מארי מתניתין, חיותייהו  

תנאין( תנינא דמתניתין, דבה אתרבי, כנוני ימא, ואי אינון דביבשתא יעלון למיא, ולא ידעין    תים. )נ"א באורייתא, ואי אתפרשן מנה, מיד מ 
לשטטא, אינון מייתין, אבל אדם )דאינון מארי קבלה, אינון לעילא(, דאיהו לעילא מכלהו, אתמר ביה, )שם א כו( וירדו בדגת הים ובעוף  

)ישעיה כז א( נחש בריח, לקבל )שמות כו כח( והבריח התיכון בתוך הקרשים. בזמנא  ן הגדול,  השמים. דאינון מארי מתניתין תניניא, התני 
דתנינן מארי משנה אית בהון מחלוקת, ומקשין דא לדא חד בלע לחבריה, והאי איהו תלמיד זעיר שלא הגיע להוראה, ומורה, חייב מיתה,  

לבסוף( )במדבר כא יד( את והב בסופה, ואוקמוה אהבה בסופה.  הון )ס"א  ואי אינון שוין דא לדא, ואית בהון מחלוקת וקושיא, אתמר ב 
 )ע"כ הרעיא מהימנא(: ברוך ה' לעולם אמן ואמן: 

 גם בדף רע"ח:   ועי"ש 

ז"ל )בסימן ט"ז( כי דגים    -  אות א   ' ד   סימני דגים טהורים   לק"ה  וידגו לרוב כמו שכתב רבינו  ועל כן הצדיק מכונה בשם דג כמו שכתוב 
ינת צדקה שזהו בחינת הצדיק שכל גידולו על ידי צדקה. כי הצדיק ממשיך כל הצדקות בעולם כי הוא מצדיק ומזכה  ים שהם בח גידולן במ 

לכנסת   אותם  ומשפיע  הצדקות  כל  מקבל  והוא  צדקה  שנקראת  התורה  את  ויקיימו  צדקה  שיתנו  יתברך  להשם  לבם  את  ומטה  ישראל 
 ידוע.  ישראל וממשיך כל ההשפעות והברכות לישראל כ 

כי הצדיק מכונה בשם דג כמובא בדברי רבותינו ז"ל ובספריו הקדושים. כי הדגים גידולן במים, שהם    -אות א    'ה   סמני דגים טהורים   "הלק 
בחינת הדעת והתורה שנמשלו למים כמו שכתוב הוי כל צמא לכו למים, וכתיב כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים, ועל כן  

וכן כל ישראל נקראים צדיקים ומכונים בשם דגים שגדלים במים )כמובן במדרש רבה על פרשת וידגו לרוב    בשם דגים   מכונים הצדיקים 
 בקרב הארץ עיין שם(.

 סיהרי  -סיהרא, בדפו"ר ומתרלו   -גם בתרלד   טז

 קז.  . ועיין בעש"ט עה"ת בראשית עיין חיי מוהר"ן תקלג ולקוטי עצות תלמוד תורה אות כב ובתורה עח תנינא   יז

למנוע קטרוג    עם שמוכרח הט   יח הנ"ל  כעין  קפא(  )נחת השלחן  נוסף  ביאורים, טעם  מוהרנ"ת בכמה  מבאר  מהדביקות  להוציא מחשבתו 
הסט"א דהיינו כמו מים אחרונים שצריך לתת לסט"א חלקה בסוף הסעודה לפני הברכה. טעם נוסף )לק"ה ביהכנ"ס ב( כי בהכרח להקדים  

ניחא למוחין שלא יתייגעו  יע הקליפו ירידה צורך עליה כדי להכנ  נוסף )לק"ה נדה ב' יב( כדי לתת  ויקטרגו בעליה. טעם  ת שלא יתגברו 
דהיינו שמבטל   פשוט  איש  לפעמים  הוא  שהצדיק  שע"י  תנינא  עח  תורה  עפ"י  תקלג(  )חי"מ  נוסף  טעם  לה.  בתורה  כמבואר  מדאי  יותר 

היא אוצר מתנת חסד חינם שבו החיה את העולם עד מתן תורה  מאמרות ש   הדביקות בתורה מושך לעצמו חיות מהתורה הנעלמת בעשרה 
ועל ידו מקבלים כל הפשוטים בשעה שאין להם חיות מהתורה, וגם שם בלק"ה מבאר שהצדיק מוכרח לבטל מדביקותו כדי לתת לסט"א  

 .חלקה שלא תקטרג, אלא שעי"ז גם נעשה טובה כנ"ל לכל הפשוטים הדבקים בצדיק 
אר שממקיף לעשות פנימי צריך לקדש ז' נרות דהיינו לקדש ז' נקבי הראש, שהם שמירת עינים ושמירת אזנים  שם מבו   כא עיין תורה    יט 

 וכאן לכאורה מתנה רק באמונה חזקה.  ויראת שמים ודיבור אמת.
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ועוד גם אפשר שיתגברו הקליפות להפילו בכפירה ממש לכן כרוצה להבין שכלים גבוהים   יזכה להבין אותו 
ש  מה  להבין  לנסות  ולא  בדבר  חזקה  אמונה  להקדים  גם  אין  צריך  מדרגת  עדיין  לפי  כי  חזקה  אמונה  בה  לו 

האמונה שלו זה נחשה הריסה ובמופלא ממך אל תחקור, וגם כשמאמין ועוסק בהבנה מתגברים הקליפות לייגע  
וגם   ניחא למוחין לחזקם  ולעייף אותו להפילו מהאמונה לכן צריך לבטל מידי פעם מדביקותו כדי לתת  מוחו 

( פעמים ביטולה של תורה זו  :ש חז"ל )מנחות צטכמ",  יותר  לתת לסט"א חלקה שלא תתגבר לקחת

 .  כי רק ע"י שמבטל לפעמים עי"ז יכול לקיים לאורך זמן [כ]  היא קיומה

  'ודמיא עיניהיינו כד מפיק א"ע מחכמות עליונות. אזי    רישא ממיא,הצדיק    וכד אפיק 
יו בחי' שמש  נה אזי עינסיהרא בארמית ירח וכשהצדיק משוטטת מחשבתו בחכמה עליו   כאאכתרי סיהר

ירח כמו  עיניו  אזי  עליונה  מחכמה  ראשון  השמש   , וכשמוציא  אור  בו  מאיר  רק  מעצמו  אור  לו    בחי'  שאין 

ללמדן לאחרים מה    כמו  ,עינים מכונים ע"ש החכמה   [כב]   כי פקיחת  ,שמלביש השגותיו  שפרש"י על 

ה  קודם החטא לא הי כידהיינו  [כג ]   עיני שניהם ותפקחנה)בראשית ג'( באדם וחוה אחרי החטא   שכתוב
הסתכלות  להם שום  עליונה  בעוה"ז    כלל  בחכמה  שוטטו  עצומותרק  עינים  בחי'  נפקחו   ,דהיינו  ואחרי החטא 

שזה   הסתכלועדיין  עיניהם  לעוה"ז  תבחי'  בהתייחסות  אבל  השכל  גרם  בעיני  ההפסד  שראו  שם  וכפרש"י   ,

 .  החטא

בבחי' שמשהצדיק    וכשעוסק עיניו  אזי  וכש[כד]  בחכמתו,  עליונה, .  מחכמה  עצמו  את  מסלק 
 כושתארים יאזי נ,  ששוקעת ונעלמת  וכשבא השמש.  כמו שקיעת החמה  [כה]   הוה זה כמו ביאת שמש

ל )חולין ס:( כמחז"  כי סיהרא אין מאירה אלא כד נסתלק השמש,  דהיינו ירח  עיניו בבחי' סיהרי

  .\כז/, דהיינו נר בצהרים אין בו תועלתהנישרגא בטיהרא מאי א

לפעמים מאירות דהיינו  ,  [כח]  ועינינו מאירות כשמש וכירח לשון חז"ל במזמור נשמת כל חי    'וזה בחי

דביקים  אנחנו  כד  עצמינו   כטכשמש,  את  מסלקין  כד  כירח,  מאירות  ולפעמים  בחכמה. 
   :מלשוטט בחכמה

 
של  י ביטולה עד כאן דיבר רבנו מהדג שהוא הצדיק הגדול שמוכרח להוציא ראשו ממימי חכמה העליונה כ

. ולקמן יבאר שעד ביאת משיח יש עננין על העינים  תורה היא קיומה. וכשמבטל תורה אזי עיניו בחי' ירח
 לעתיד יתבטלו העננין ואזי איר הלבנה יהיה כאור החמה. ו

מקבלים שני המשיחים בן יוסף ובן דוד  דהיינו הצדיק הגדול עתה הולך ומבאר שמנקבי החטם של הדג הנ"ל ו
הם  וכן מבואר בזוהר פנחס ששני המשיחים   רע בעולם עד שאפילו הגויים יעבדו את הש"י.בטלו את השהם י

 ששניהם מקבלים ממשה רבנו. מבואר אופן קנז ובמגלה עמוקות  שהוא התפארת מקבלים מיעקבימין ושמאל 

יח יהיה  שהרי המש למשיחדהיינו הצדיק הגדול שצריך להבין מה החילוק בין הדג  וכנ"ל יש כאן קושיא גדולה
. ועפ"י תורה ב' שמנוקבא דפרדשקא משך רוחא דחיי למשיחא, דהיינו מחטם אריך אנפין  הצדיק הגדול ביותר

נמשך רוח חיים למשיח, מבואר שהדג הוא בח'י אריך אנפין ואילו משיח רק בחי' זעיר אנפין. וזה צריך  

 
ה הוא יסודה, ועיין עיון יעקב שם שגרס כרבינו זה קיומה.  ז   -ב היא  כך היא גרסת רבינו גם לקמן בתורה עו ]דף צא:[ ובתורה עח תנינא ]דף לה:[ אבל גרסת הגמ' גם בעין יעק   כ 

 ועיין לק"ה בית הכנסת ב' והלכות נדה ב  

 סיהרי  -ומתרלו   , סיהרא  -גם בדפו"ר ותרלד   כא 

 לשון פקח עיין משנה יבמות יד   כב 

 פרש"י שם   כג

 זכה יונה להשגות נפלאות ואח"כ התגבר הקטרוג וצעק מבטן שאול שוועתי עי"ש   ועי"ז מש  עיניו כש  היו ועיין זוהר ח"ב דף מח. שהדג שבלע את יונה הנביא    עיין מי הנחל ותורה א'  כד

 לשה"כ בראשית כח יא   כה 

 נשתארים   -מתרצו    כו

שהדביקות של הצדיק היא העיקר אלא שמחשש התגברות הקליפה מוכרח  מלשון ביטולה של תורה היא קיומה משמע    צ"ע כי ברישא   כז 
שהלבנה לא מאירה  כאן  אבל מלשון רבנו    .בבחי' יפוצו מעינותיך   ים אז הוא מלמד את התלמיד ים  ראשו מהמ   כשמוציא להפסיק, אמנם  

אלא דשרגא בטיהרא לא ניכר, משמע שרק בגלל שא"א לרב להיות בדביקות וגם    תמיד   אלא בהסתלק השמש, משמע שהיה טוב שתאיר 
, משמע שללמד עיקר כמ"ש יפוצו מעינותיך  זמן שראשו במים נו מלמד ב לכן אי   ללמד כי כדי ללמד חייב להוריד עצמו למדרגת התלמיד 

 אלא שכדי ללמד צריך בעצמו ללמוד תחילה וכשלומד בעצמו הוא בבחי' שמש ולא יכול ללמד.
 לשון הפיוט בנשמת כלחי   כח 

 דבוקים   -בתרלד  כט 
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אנפין מקבל מאריך אנפין כך גם הצדיק  מו שזעיר שהצדיק הגדול הוא מרכבה לזעיר וכונ"ל הביאור  .\ל/ביאור
מקבל מאריך אנפין, וכשמקבל ממנו נכלל בו ואז הוא בחי' זקן אבל כשמוציא ראשו מהמים ללמד דעת את  

 העולם אזי הוא בחי' זעיר המשפיע לכנסת ישראל.
בבחי'  המים הוא וכשמוציא ראשו מ כשהדג במים משיח נכלל בונמצא שמשיח הוא הדג והוא מקבל מהדג, כי 

מקבל ממנו. כי הדג בחי' חמה ומשיח בחי' לבנה, והצדיק כשמשוטט בחכמה עליונה הוא באריך וכשמוציא  
ראשו מהמים אזי הוא בחי' משיח, ולעתיד כשיבטלה המשיח את קליפת עשו וישמעאל אזי הוא יהיה תמיד  

יה בבחי' לבנה המאיר כחמה,  לישראל יהבבחי' אריך כי יהיה אור הלבנה כאור החמה דהיינו גם כשילמד דעת 
 דהיינו שאורו של אריך יאיר כל כך בזעיר עד שלא יהיה ניכר חילוק. 

משמע  "פתת שתי הקליפות עשו וישמעאל, ובליבטלו א \לא/ שדייקא שני המשיחיןכאן במה שמבואר עוד צ"ע 
 ם. , ובחיי מוהר"ן תקלג מבואר שיש צדיק שכלול משניה\לב/שדייקא ע"י שיתחברו

ויש  שמשיח בן יוסף יבטל קליפת עשו ובן דוד קליפת ישמעאל.שיובא לקמן זה מבואר קצת בזוהר פנחס  ועניין
ומבאר בזוהר כיון שיוסף מכונה   .כידוע לעיין בזה כי בעשו כתיב על חרבך תחיה ודוד עסק במלחמות ולא יוסף

ליונה השור לשמאל דהיינו  במרכבה ע שקשה מדועושמעתי )מהריצ"ח(   .שור ודוד משבט יהודה מכונה אריה
דין הרי אפשר לרתום אותו למחרשה ולהוליכו בתלם, ואילו האריה בימין דהיינו חסד אע"פ שהוא דורס וטורף  

, אלא שבקליפה היא השפעה  זה דייקא תכונת החסד דהיינו השפעת הכח לחוץוא"א לרסן אותו כלל. וביאר ש
ועל כן השור אע"פ שכוחו גדול משל האריה כיון  ת ההשפעה בלא רסן אבל הדין לעומת זאת הוא עציר

  שאפשר לרסן את כוחו הגדול הוא כנגד השמאל והדין שבמרכבה.
ח ומחזיר הכל לשרשו דהיינו דין צריך לבטל אותו ע"י הדין הקדוש של צולפ"ז מובן שקליפת עשו שהוא רו

תבטל ע"י חסד דקדושה של דוד  אוף הוא מיוסף הצדיק שהוא שור. אבל ישמעאל שהוא חסד דקליפה בחי' ני
 דהיינו אריה שבמרכבה. 

 צריך שיתחברו.  וצ"ע מדועהכוונה לצדיק שיהיה כלול משניהם,   אםוצ"ע הכוונה שיתחברו המשיחים  וצ"ע מה
ועיין בזוהר פנחס רמו: לקמן שם מבואר שיעקב אבינו כששיכל את ידיו בברכת אפרים ומנשה כיון לכול בזה  

מין של בן דוד ואת בן דוד בשמאל של בן יוסף עוד מבואר שיעקב אבינו שהוא בקו ן יוסף ביאת משיח ב
מיות הדעת המתפשט בתפארת מכוחו שהוא  יהאמצעי תפארת כלול משני המשיחים ומשה רבינו שהוא פנ

 כלול משניהם ינצחו שני המשיחים את עשו וישמעאל והוא בעצמו יבטל את קליפת הערב רב שהיא בתפארת
 י"ש. דקליפה ע

ששני הנהרות היוצאים מחטם הדג  מהלשון "ונפוץ מיא מתרי אוסייא כשני נהרות דסורא" דמשמע עוד צ"ע 
 .  הם שני משיחים והם הע' אומות המתחלקים תחת עשו וישמעאל

והביאור בזה נ"ל דמה שאמר שמחטם הדג יצאו מים דהיינו שני המשיחים כשני נהרות דסורא דהיינו כמו שתי  
ו וישמעאל אין הכוונה כמו מלשון דמיון אלא מלשון כנגד דהיינו ששני המשיחים הם כנגד שתי  קליפות עשה

הקליפות ושניהם בחי' מים כי המשיח ילמד דעת דהיינו מימי החכמה והגויים הם בחי' בחי' והגויים בחי' כמ"ש  
ום נמוך והגויים נמשלו יורדת למקנמשלה למים מצד היותה  ההתורכי   מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה.
המים הם   דשמצד יסומבואר וכן בתורה ד'   נגררים אחר תאוותיהם.שלמים מצד תכונת ההגררות שבהם  

 התאוות. 

אוסייא, מתרי  מיא  משיחין  ונפוץ  תרין  בחי'  מעינותיך    \לד/ (לג )  הם  יפוצו  בחי'  ונפוץ  וזהו 

ידרושו ,  \לה/ חוצה  העכו"ם  אלי  לושאליהם  עצמם  את  כמ"ש  וימשכו  ב'(הם,  ונהרו   \לז/ )ישעיה 

 
עיר בעלה דמלכות, ואילו רבנו מבאר  דהיינו ז   מעין זה במקום אחר דמבואר בזוהר שמשה רבנו הוא בעלה דמטרוניתא   גם צריך ביאור   ל

ס'   תורה  עיין  באריך  הצדיק  שאחיזת  מקומות  המעגל  בכמה  בחוני  המעשה  הצדיק  בביאור  עתיק.זקן  היה  שמרדכי  בחי'  חסד  רב    בחי' 
 ובכוונות האריז"ל מבואר שמשה רבנו ומרדכי שניהם היו יסוד דאבא.  

והמלבי"ם יחזקאל  .  תורה   ילמד   בן דוד ילחם ו שבן יוסף  ת יהונתן דברים לא ג  ואר בתפאר חד מב א דווקא ולא    טעם שיהיו שני משיחים   לא
ונראה שזו דעת הפשטנים אל רבינו כנראה עפ"י הזוהר מבואר שגם בן יוסף ילמד תורה אלא  לז יט כתב שבן יוסף ילחם ובן דוד ימשול.  

 שהוא יבטל קליפת עשו, ובן דוד קליפת ישמעאל.

ל ֲחבֵּ )יט( ּדַ   ז ועיין יחזקאל ל   לב ָראֵּ י ִיש ְ ְבטֵּ ִ ַיד ֶאְפַרִים ְוש  ר ּבְ ֶ ף ֲאש  ץ יֹוסֵּ ַח ֶאת עֵּ ה ֲאִני לֹקֵּ ֶהם ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ֱידִֹוד ִהּנֵּ ר ֲאלֵּ ָריו \ ָרו  ּבֵּ י  \ }ֲחבֵּ { ְוָנַתּתִ
ָיִדי:  ץ ֶאָחד ְוָהיּו ֶאָחד ּבְ יִתם ְלעֵּ ץ ְיהּוָדה ַוֲעש ִ  אֹוָתם ָעָליו ֶאת עֵּ

 רמו: ודף רנב. פנחס "מ[ ]רע עיין זהר  לג

ִאיִהי   ּוְבִגין   -זוהר רע"מ פנחס רמו:    לד ְטָרא   ּדְ יִמיָנא   ִמּסִ ְטָרא   ֶאֶבן   ּדִ ָמאָלא   ּוִמּסִ ש ְ ֶחֶלת   ּדִ ,  הימין   מצד   אבן   בחינת   היא   שהמלכות   ולפי   ּגַּ
הּ   לכן ,  השמאל  מצד  גחלת  ובחינת א   ָנִטיל   ּבָ ִריךְ   ֻקְדש ָ ָמֵעאל  נּוְקָמא  הּוא  ּבְ ש ְ   בצד  שהוא  מישמעאל   נקמה  ה"הקב   יקח  ידה   על   ֱאדֹוםוֶ   ִמיִּ

ִאיּנּון ,  שמאל   בצד   שהוא   ומאדום,  ימין  ין   ּדְ ִ ִים ,  משמאל   נכריות   אשות   הם  אדום  שבני   נּוְכָרִאין   ִאיש ּ זֵּדֹוִנים   ּומַּ   מים   הם  ישמעאל   ובני  הַּ
ְלהֹון   ּוְמָמָנן ,  מימין   הזדונים א  ל"אסמ   ומפרש   , ונחש  מ"ס  הם  שלהם  והממונים  ְוָנָחש    ל"סמא   ּדִ ָּׁ ם   ֶאש   ֵגיִהנ ָּׁ   אש   על   ממונה   מ"הס  ד ְּ
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ה ,  הגיהנם  ל   ְממּוּנֶ ה   עַּ ו  אּוּמָ ֵעש ָ ה   ָנָחש  ,  עשו  של   אומה   שהוא   אדום  על   ממונה   והוא   ּדְ ל   ְממּוּנֶ ה   עַּ ָמֵעאל  אּוּמָ ִיש ְ ב   ְוִאיהוּ ,  ּדְ הַּ א   רַּ ּנָ ְממַּ   ּדִ

ל יָּא  עַּ  (   ומפרשים ק "רמ).  ים הזדונ  מים  בחינת  הוא   לכן ,  המים  על   הממונה   רהב המלאך   והוא מַּ

יִמיָנא  כי  ואמר  וממשיך  ְבָרָהם  ּבִ אַּ יהּ   ּדְ ְרּגֵ דַּ ָמֵעאל   נּוְקָמא  ָנִטיל,  חסד  שמדרגתו  אברהם  של  בימינו  ֶחֶסד  ּדְ ש ְ א  ִמיִּ ּנָ יֵליהּ   ּוְממַּ   לוקח   ּדִ
ָמאָלא,  החסד  מפסולת   שהם   שלו   הממונה   ומן   מישמעאל   נקמה   ה "הקב  ִיְצָחק   ּוִבש ְ דַּ   ּדְ יהּ ּדְ ד  ְרּגֵ חַּ   פחד   שמדרגתו   יצחק   של  ומשמאלו  ּפַּ

ִטיל,  הגבורה  מדת  שהוא  ו   נּוְקָמא   נָּׁ א   ֵמֵעש ָ ּנָ יֵליהּ   ּוְממַּ ְתֵרין ,  הגבורה   מפסולת   שהם  שלו   הממונה   ומן   מעשו   נקמה   לוקח   ּדִ יִחין  ּבִ   ְמש ִ
ִאיּנּון,  משיחים'  ב  ידי   על  ה"הקב   יקח   והנקמה ד   ּדְ ן  יחַּ ָמש ִ   שהוא,  הימין   מן   אחד   שהם   ִמיִמיָנא  חַּ ִוד  ּבֶ ד,  ּדָ ָמאָלא  ְוחַּ ְ   השמאל  מן   ואחד   ִמש ּ

יחַּ  שהוא  ן  ָמש ִ  .    יֹוֵסף ּבֶ

א   ואמר  ְרּגָ יֲַּעקב  ּוְבדַּ ִאיִהי   ּדְ '  ב  את   הכולל   אמצעי   שבקו   בתפארת   שהוא   לפי ,  משיחין '  הב   כנגד   שהוא   יעקב   של  ובמדרגתו   ְלִקְבֵליהּ   ּדְ
ָרָזא ,  הקוים ל   ּבְ ּכֵ ש ִ   בגבורה   החסד   לכלול   כדי ,  לשמאל   והימין   לימין   השמאל  שהעביר ,  ידיו  את   כששכל   אבינו  יעקב   ן שכוו  בסוד   ָיָדיו   ֶאת   ּדְ
ְרֵיה  כי,  משיחין '  הב  נקמות   סדר  נהפכו  ואז,  בחסד  וגבורה ָמאָלא  אַּ ֹור,  לשמאל  נכלל  שבחסד   אריה  ִלש ְ ָמֵעאל  ִליִמיָנא  ש  ִיש ְ   שור  ּדְ

ָלה  יהּוָדהדִּ   ִגיןבְּ ,  ישמעאל  אחיזת  ששם   לימין   נכלל  שבגבורה ו   ּגָ ֵעש ָ ,  בשמאל  שהם  עשו  בני  בין   גלה  אריה  סוד  שהוא  שיהודה  לפי   ּבְ
ח כַּ ּתְ ה  ְיִמיָנא  ִאש ְ ָ ָמאָלא  ִעם  ִדְקדּוש ּ ו  ש ְ ֵעש ָ ָמאָלא,  עשו  שהוא   השמאל  עם  הוא,  יהודה   דהיינו  קדושה  של  הימין   נמצא  ּדְ ה  ּוש ְ ָ ְקדּוש ּ   ִעם  ּדִ
יִ   ְמָסֲאָבא   ְיִמיָנא  ָמֵעאל ּדְ   ולפי,  ישמעאל   שהוא   הטמאה   ימין   עם  בגלות   נמצאים  הם,  השבטים  ועשרת   אפרים   שהוא  קדושה   של   והשמאל   ש ְ

 (   ומפרשים ק "רמ ).  שבימין   מישמעאל   נקמה  יקח  בשמאל שהוא   יוסף  בן  ומשיח , שבשמאל  מעשו   נקמה   יקח בימין   שהוא   דוד  בן   שמשיח   נמצא  זה 

ד  שכתוב  מה  ואמר   וממשיך  י  עַּ א  ינו הי  יֹלהש ִ   ָיבא   ּכִ יָּׁ א  ַרעְּ נָּׁ ֵהימְּ יהּ ,  ה"מש   כמספר   הוא  ה"שיל   כי ,  רבינו  משה  שהוא   מְּ ְרּגֵ דַּ ְפֶאֶרת   ּבְ   ּתִ
ָרֵאל    נּוְקָמא  ָנִטיל (,  בתפארת  המתפשטת   הדעת  בסוד   בפנימיותו   הוא   ומשה,  התפארת   בעצם  הוא  יעקב   אלא )  אמצעי   שבקו   ישראל   תפארת   במדרגתו   שהוא   ִיש ְ
ב  ֵמֵעֶרב ת   כי  ואמר .  דקליפה  אמצעי  מקו  שהם ,  רב   בהער  מן   מה נק   יקח   הוא  רַּ ְתלַּ ין   ּבִ ְרּגִ ין  ּדַּ   ִיְפקּון,  ת"חג   של   מדרגות'  הג  באלו  ִאּלֵ
ם   ּכֲהִנים ְרֵאִלים   ְלִויִּ לּוָתא   ִמן   ְוִיש ְ ו   נּוְקָמא  ָנִטיל   ּוְבהֹון,  ת"בחג   מושרשים  כן   גם  שהם,  הגלות  מן   וישראלים   ולוים  כהנים   יצאו  ּגָ   ֵמֵעש ָ

ב  ֵעֶרבוְ   ָמֵעאלְוִיש ְ  ְווָנא  ואמר,  ת"חג   של   בפסולת   שהם,  רב   וערב  וישמעאל   מעשו  נקמה   ה"הקב   יקח  ת"חג   ובכח   רַּ גַּ ֵעֶרב  ּכְ ב   ּדְ   ְמעּוָרִבין   רַּ
ו  ֵעש ָ ָמֵעאל   ּבְ ֲעקב   ָהִכי ,  בטומאה  הקוים'  ב  עם  מעורבים  הם  לכן   אמצעי   בקו   שהם  לפי ,  וישמעאל   בעשו   מעורבים  רב   שהערב   כמו   ְוִיש ְ   יַּ

ְבָרָהם  ְמעֹוָרב ,  דקדושה  אמצעי   בקו   שהוא  יעקב   כן   ו כמ  אַּ וְייהוּ   ֵערּוב,  שמאל  וקו  ימין   בקו   שהם  ְוִיְצָחק  ּבְ ְרוַּ תַּ ,  שניהם  של   ערוב   הוא   כי  ּדְ
  נתערב  יעקב  כך   אחר  אבל,  דאברהם   בחסד   דיצחק   וגבורה ,  דיצחק  בגבורה  דאברהם  חסד ,  בזה  זה   מעורב  היה   כבר   אחד   שכל   הגם  ל " ר 

יֹלה   ִמְתָעֵרב  ְוָהִכי   , בשניהם   עוד  יחַּ   ִעם   אמצעי   בקו  שהיה   רבינו   משה   שהוא   שילה   מתערב   וכך   ש ִ ן  ָמש ִ ִוד  ּבֶ יחַּ   ּדָ ן   ּוָמש ִ   שכבר  הגם  , יֹוֵסף  ּבֶ
ֶלת   ִויֵהא ,  בזה   זה   מעורבים  היו  ְלש ֶ וְייהוּ   ש ַּ ְרוַּ תַּ הּוא (  ק" הרמ  ג "ה) ,  המשיחים'  ב   את   לקשר   שלשלת   כעין   יהיה   ומשה   ּדְ הַּ ָחָזא   ִזְמָנא   ּבְ ְלָעם   ּדְ   ּבִ

בּוָאה  ּנְ יֵליהּ   ּבַּ ָהִכי ,  שלו  בנבואה   בלעם  שראה   ההוא   בזמן   ּדִ ֵרי   ּדְ ְ ש ּ ֵרין   ִמְתקַּ יִחין   ּתְ ֲעָיא   ְמש ִ רַּ ת   ְמֵהיְמָנא   ּבְ ְתלַּ '  ב   מתקשרים  כך   כי   ֲאָבָהן  ּבִ
ָגלּוָתא ,  ת"חג   שהם  אבות '  בג,  מהימנא   רעיא   עם  משיחים ְתָרָאה  ּבְ   משיחים   שתי   את   יקשר   אמצעי   בקו   שהוא   משה   ל "ור ,  האחרון   בגלות   ּבָ

ח ,  רב  וערב  וישמעאל  אדום   מגלות  נגאל  ידם  ועל,  בגוים   נקמות   יפעול  ידם  ועל ,  קוים'  בב  שהם  תַּ ר  ּפָ יט  ֹלא ,  ְוָאמַּ ֲעקב   ָאֶון  ִהּבִ יַּ   ְוֹלא  ּבְ
ָרֵאל  ָעָמל   ָרָאה ִיש ְ ת   ִעּמוֹ   ו "אלהי  ה"ויה ,  עצמם   בישראל   מעורבים  שהם   רב   הערב   מן   ישראל   את  יגאל   רבינו   שמשה   היינו   ּבְ   ֶמֶלךְ   ּוְתרּועַּ
א  ואמר.  וישמעאל  מאדום   ישראל  את   שיגאלו  המשיחים   שני  כנגד  הוא   ּבוֹ  יָמא   ְוכּלָ יְּ   מה  לקיים  היתה  בלעם  של   הנבואה  וכל   ְקָרא  ְלקַּ

ֲחִמים  שכתוב דֹוִלים  ּוְברַּ ֵצךְ   ּגְ ּבְ   יעקב   של  מדתו  בכח  ישראל   ויגאל  ץיקב   אלא,  ביעקב  און   ה"הקב   יביט  לא  אז   הגאולה  זמן   כשיגיע'  פי  ֲאקַּ
    ( ומפרשים אור  וקרני   ק"רמ ) . הרחמים   מדת   בחינת  שהוא 

ר   -זוהר רע"מ פנחס רנב.   ְעָיא   ָאמַּ ִאיּנּון , ְמֵהיְמָנא רַּ ת  כנגד  הם  ָלֳקֵבל , השני   ובית הראשון  בית  כי   ּדְ ִין   ּבַּ ת  ָיִמין  עַּ ִין   ּובַּ מאל  עַּ '  ב  כנגד  שהם  ש ְ

ִתי  רֹוִמי  ָלֳקֵבל  ִאיּנּוןוְ ,  ה" דהוי  ן"ההי ּבָ   בית   בזמן  שנבנתה  הקטנה  ורומי,  ראשון  בית  בזמן  שנבנתה  הגדולה  רומי  כנגד  הם  דקליפה  ן"וזו  ְזֵעיָרא  רֹוִמי  רַּ

ֵרין  ָלֳקֵבל , שני ָיין  ֲעָנִנין  ּתְ ּסְ ְמכַּ ל  ּדִ ת  עַּ ָמאָלא ְיִמיָנא  ֵעיָנא   ּבַּ אֹור  ָלֳקֵבל  ְוִאיּנּון,  מאלש  עין ובת ימין  עין  בת על המכסים  עננים'  הב כנגד והם ּוש ְ   ש ְ
  תתאה'  דה  האור  את  המעלמת  הנוקבא  הוא  ושאור,  ימין  עין  דבת  עלאה'  דה   העליון  אור  את  המעלים  מ"הס  הוא  חמץ   ל"ר,  וחמץ  שאור  כנגד  והם  ְוָחֵמץ

ד ,  שמאל  עין  דבת ין   הזמן  שיגיע   ְועַּ ִאּלֵ ֲערּון   ּדְ ל   ( ק"הרמ   ג" ה )   אנו  שמצווים,  העולם  מן  ויתבטלו   יתבערו  הקליפות  שאלו  ֵמָעְלָמא   ִיְתּבַּ בַּ ל   ֵיָרֶאה   ּבְ   ּובַּ
ֵצא  ד  ִיּמָ ְייהוּ   חַּ ִית  אז  עד, מהם אחד  אפילו  ימצא  ולא יראה  שלא  ִמּנַּ ֹון   ּבַּ ִני  ִראש  ְלָיין   ָלא ְוש ֵ ָעְלָמא  ִיְתּגַּ   ומלכות הבינה הארות שהם  ושני ראשון בית ּבְ

 (    ומפרשים   ק"רמ ) . בעולם יתגלו  לא

ְסָוותָ וְ  ֲעָנֵני  אאַּ יךְ   ֵעיָנא  ּדַּ ֲחש ִ אַּ ת  ּדְ מאל  ָיִמין   ֵעיָנא  ְלבַּ   את   שהחשיכו  ל"ר,  ושמאל  ימין  עין  בבת  את  שהחשיכו  העין  ענני  את  להעביר  והרפואה  ּוש ְ

ה,  עינים'  ב  של  האורות  שהם  ומלכות  אימא  של  האורות ֵהא  מַּ ְסָווָתא  יְּ ְלהֹון  אַּ ֶעְגלָ   ָמָרה  ומשיב ,  שלהן  הרפואה  תהיה  מה  ּדִ   והדין  והכעס  המרה  אּדְ

ְיינוּ ,  עגל  נקרא   והוא,  האומות  מן  שינקום  יוסף   בן   משיח  של   והנקמה ם   לכן ,  כמדבר  נעזבת  שתהיה  רומי  של  הבצורה   העיר  בחרבן  כ"מש   וזהו   ְוהַּ   ִיְרֶעה  ש ָ
ם   ֵעֶגל  ץ   ְוש ָ ם  ומפרש ,  שם  שיהיה  שממון  מחמת  ִיְרּבָ א ,  ֵעֶגל  ִיְרֶעה   ש ָ יחַּ   ּדָ ן   ָמש ִ ר ,  שור  הנקרא  יוסף  בן  משיח  על  רומז  זה  יֹוֵסף   ּבֶ מַּ ִאּתְ יהּ   ּדְ   ּבֵ

כֹור  בו  שנאמר ֹורוֹ   ּבְ ם  שכתוב   ומה, לוֹ  ָהָדר  ש  ץ ְוש ָ א , ִיְרּבָ יחַּ  ּדָ ן  ָמש ִ ִוד ּבֶ ד ,  כארי  רבץ כרע ש "כמ, ארי   הנקרא  דוד בן  משיח על נאמר זה ּדָ ר  חַּ ְעּבָ   אַּ
ִתי   רֹוִמי  ּבָ ד ,  גדולהה  רומי  את  ויבטל  יעביר  דוד  בן  משיח  רַּ ר  ְוחַּ ְעּבָ א   רֹוִמי   אַּ ִמיָכֵאל  ואמר,  הקטנה  רומי  את  ויבטל  יעביר  יוסף   בן  ומשיח  ְזֵעיְרּתָ   ּדְ



 מוהר"ן                               טז    תורה              ליקוטי                                 11כא: 

,  כל שכן כל ישראלאפילו הגויים ולכאורה הכוונה ש.  יתקבצו ימשכו אליו כנהרות"י  רשפו  הגוים  אליו כל
שבישראל גויים  לבחי'  שהכוונה  נראה  לו  תורה  עפ"י  אותה    \לח/אבל  שמחיה  רעה  מדה  לה  יש  אומה  כל  כי 

היינו בחי' אומה השולט ו וישראל שנופלים במדה רעה  יתבטלו כל המדות  ת עליהם  ע"י הדעת שיגלה משיח 
ומהגויים מישראל  הגוייםרעות  וגם  רק מהקדושה  יהיה  חיותם  כל  ישראל  ואז  חיותם מהקדושה  ,  וכיון שכל   ,

 .  אל המשיח כי לא יהיה להם שום חיות אלא מהתורה של המשיחכולם ינהרו 

יוחנן ש  וזה היוצאים משני חוטם הדג  שסיפר רבי  תרי    כמוהם  שני המשיחים  דעת של  מימי הנו  דהייהמים 
כנגדש   דהיינו  דסורא  נהרות הקליפות    \לט/ עומדים  אותן שתי  ומבטלים  וישמעאל  זה  כי  ,  עשו  סורא, 

 )שמות לב(שהקב"ה הודיע למשה רבנו על חטא העגל    כמ"שעבודה זרה  שם ע"ז    בחינות עכו"ם, על

  כללים בשתי אומות עשו וישמעאלנ ' אומותהנ"ל שהם עשני נהרות  דהיינו . והםסרו מהר מן הדרך
י אלו תרין משיחין, ". וע\מכי יש שבעים אומות ושרשם שנים הנ"ל ל"ה משרש ישמעאל ול"ה משרש עשו/ 

אוסייא תרי  דהיינו  שהם  דפרדשקא  מנוקבא  חיות  מקבלים  אריך    כי  של  ב'אנפין  חוטם  בתורה    כמבואר 
ילמדו דעת בעולם עד ושני המש  ,אפינו משיח ה'  רוחבחי' )איכה ד'(  ,  \מב/[מא] דוד  ובן  יוסף  בן  יחים 

 יגאלו, וימשכו כנהרות אצלם ללמוד דבר ה'.  ועל ידם  י"עשתתבטל קליפת עשו וישמעאל הנ"ל 
עננין תרי  אינון  וישמעאל,  עשו  אומין  המחשבה    ותרין  ריכוז  את  המבטלים  זרות  מחשבות  דהיינו 

העיינין על  השכל  דמכסיין  עיני  יכולין  שאי,  דהיינו  שמשן  בבחי'  תמיד  השגות    להאיר  דהיינו 

צח בשכל  ית'  בו  הדביקות  שע"י  דביקתו .  \מג/אלוקות  את  לבטל  הצדיק  צריך  זה  אע"פ   מדובשביל 

שהדביקות היא קיום העולם ושלימותו כי היא המשכת הדעת הקדוש לכלי האמונה שנעשה עי"ז יחוד קוב"ה  

כדי שלא יתגברו האומין  ,  פרקים לבטל הדבקותכ מוכרח לאעפ"  (בהכנ"ס ב' ו')ושכינתיה כמבואר בלק"ה  

 . [מה] חכמתו לגמרי עשו וישמעאל על עיניו, ויתבטל ח"ו

 
ְבִריֵאל ְייהוּ   ְוגַּ   אותם  יסייעו  הם  לכן,  משיחים  השני  כנגד  הם,  שור  בחינת  שהוא  וגבריאל,  ארי  בחינת  שהוא  מיכאל  המלאכים  בעולם  ִאיּנּון   ְלִקְבלַּ

 (   יםומפרש  ק "מ ר) . במלחמתם

 הרב משה קרמר   לה 
 ידרשו    -בתרלד  לו
ָליו כָּ   ישעיהו ב'   לז  ָבעֹות ְוָנֲהרּו אֵּ א ִמּגְ ָ רֹאש  ֶהָהִרים ְוִנש ּ ית ְיהָֹוה ּבְ ּבֵּ ִמים ָנכֹון ִיְהֶיה ַהר  ַהּיָ ַאֲחִרית  ים  )ב( ְוָהָיה ּבְ ים ַרּבִ ל ַהּגֹוִים:  )ג( ְוָהְלכּו ַעּמִ

א תֹוָרה ּוְדַבר ְיהָֹוה ִמ ל ַהר יְ ְוָאְמרּו ְלכּו ְוַנֲעֶלה אֶ  צֵּ ּיֹון ּתֵּ י ִמּצִ ֹאְרחָֹתיו ּכִ ְלָכה ּבְ ָרָכיו ְונֵּ נּו ִמּדְ י ַיֲעקֹב ְויֹרֵּ ית ֱאלֹהֵּ ם:  הָֹוה ֶאל ּבֵּ ָלִ ָ  ירּוש 

 )ב( והיה באחרית הימים, כל מקום שנאמר באחרית הימים הוא ימות המשיח.  -  רד"ק 
 בחטא העגל.שסרו מן הדרך  עם ישראל  מ   ומביא ראיה ים שסרו ממנו ית'  יינו הגוי במה שמבאר שסורא דה   וכן רמוז לקמן   לח
לי לבאר   לט  נראה  והם    כך  משיח  הם  היוצאים  שהמים  יקשה  שלא  ה כדי  העולם גם  אומות  דהיינו  דסתרי    , נהרות  תרתי  נמצא שמבאר 

ינו כנגד הנהרות לבטל  י נהרות דה שיח והם כ באותן מים שיוצאים מחטם הדג. לכן תירצתי שהמים הם מימי הדעת שיפוצו ממעיינות המ 
נוהרים אל המשיח זורמים מהדג לח   שהם כמו שני נהרות. אלא שעדיין קצת קשה שנהרות   את הע' אומות  אבל כיון    .וץ ואילו האומות 

 שהמים הם לא הנהרות אלא רק כמו נהרות לא קשה כל כך.

אחד ישמעאל ושלשים וחמש שתחתיו בוטחים    לה היינו -עי א ו בשם ה'  זה שכתוב אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנ ש מהריצ"ח  מעתי  ש ו   מ
 אחד עשו ושלושים וחמש שתחתיו בוטחים בסוסים, ועם ישראל בוטח בו ית'.לה היינו  -א ברכב ו 

 ותורה לב תנינא   'אות א   'עיין תורה ב   מא 

ו מ"ח(: "ותהלתי אחטם לך", ומשם עקר  וב )ישעיה כי עקר כלי זינו של משיח הוא התפלה, שהוא בחינת חטם, כמו שכת   א.אות  תורה ב    מב
 הכל משם, כמו שכתוב )שם י"א(: "והריחו ביראת ה'" וכו'. זה בחינת חטם,   -חיותו. וכל מלחמתו שיעשה וכל הכבישות שיכבש  

)איכה   -  תורה לב תנינא  בחינות חטם, בבחינות  מנאוף. כי משיח הוא  אפינו    ד(: "רוח   ועקר הדבר שבו תלוי בחינות משיח הוא שמירה 
משיח ה'", ונאוף תלוי בחטם, כמו שכתוב )שמות כ(: "לא תנאף". ואיתא במדרש )רבה פרשת נשא פרשה י(: 'לא תהנה אף'. וצריך לשמר  

 עצמו מאד אפלו מריח נאוף, כי הוא פוגם בחינת משיח שלו, שהוא בחינת חטם כנ"ל.

שכלו הלך וגדול בכל פעם, זהו בחינת ראיה. כי ידיעת השכל הוא בחינת  כל חדש, ו ]כי חדוש המח, דהינו שזוכה לש ...  -  עיין תורה עו   מג
ראיה, שיודע ומבין הדבר על בריו, כאלו רואה אותו בעיניו בראיה יפה, וכמו שכתוב )בראשית ג(: "ותפקחנה עיני שניהם", ופרש רש"י:  

ת, כי מי שכח הראות שלו יפה, יכול לראות מרחוק,  שתי בחינו 'על שם החכמה נאמר', כמובא בדברי רבנו כמה פעמים[ ובכח הראות יש  
ואין צריך להתקרב אל הדבר שצריך לראות. אבל מי שאין כח הראות שלו חזק, הוא צריך להתקרב להדבר שרוצה לראות, ולהסתכל בו  

 יפה. כן בעבודת השם יתברך, יש מי שמחו צח, ויכול להתפלל או ללמד בלי עיון.
 דביקותו    -לוקתו, ומתר דבי  -בתרלד גם    מד
 עיין לק"ה נדה ב'  מה 



 מוהר"ן                               טז    תורה              ליקוטי                                 12כא: 

שיפוצו מעיינותיהם   י תרין משיחין"עאבל זה רק כל זמן ששתי קליפות עשו וישמעאל משחקת שעתם ו
יתבטלו העננין ית' עד ש  הרגשת מציאותוב  \מז/ שכל שיעורר את הלבשילמדו דעת בעולם דהיינו    [מו]  חוצה
יתבטלו  שדייקא ע"י שיתחברו שני המשיחין  \מח/כאן ועיין ליקוטי תפילות, שהן בחי' הסרת הדעת ממנו ית' הנ"ל

העננין משניהם  .שתי  הכלול  צדיק  כשיהיה  הכוונה  חיבורם  ברורה  ויהפך  ,ואולי  אז  [מט]   לכולם שפה   ,

משמע   נאיצטרך לבטל מדבקותו , ואז לא  [נ]   והיה אור הלבנה כאור החמה  יתקיים )ישעיה ל'(
אלא שגם בבחי' ירח יהיו בדביקות כמו השמש כי אור הלבנה יהי כאור  אין הכוונה שיהיו תמיד בבחי' שמש  ש

       : החמה
 

 לתורה טז  עד כאן ביאור חברותא 
 

 : )מסימן ט"ו ע"כ לשון רבינו ז"ל(

 
 לשה"כ משלי ה' טז   מו

 ר מח לב ממוצע המחב היא    כידוע שדעת   מז 
ינוּ   -  )אות רלב(  עיין בתפילה כאן   מח יחֵּ ִ ָרה ֶאת ְמש  ַלח ָלנּו ְמהֵּ ְ נּו, ְוִתש  ר ְוָתִחיש  ְלָגֳאלֵּ ינּו ּוְתַמהֵּ ים ָעלֵּ ר ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ן ּדָ -ּוְתעֹורֵּ יַח ּבֶ ִ יַח  ִוד ּומָ ָמש  ִ ש 

ַהּסִ  ְוָכל  ַעּכּו"ם  ְבִעין  ִ ַהש ּ ל  ּכָ ֶאת  ילּו  ּפִ ְ ְוַיש  ְוַיְכִניעּו  ַיַחד  ְכְללּו  ְויֻּ רּו  ִיְתַחּבְ יֶהם  נֵּ ְ ּוש  ף  יֹוסֵּ ן  ְוָיפּוצּו  ּבֶ עֹוָלם,  ּבָ ָחְכָמָתם  ִויַגּלּו  ָעָפר,  ַעד  ַאֲחָרא  ְטָרא 
עָ  ּדֵּ ָהָאֶרץ  א  לֵּ "ְוִתּמָ חּוָצה  יֶהם  ָלַדַעת ַמְעְינֹותֵּ ְיַצְרּת   ה  ה  ַאּתָ י  ּכִ ְיצּור  ל  ּכָ ְוָיִבין  ַעְלּתֹו  ּפְ ה  ַאּתָ י  ּכִ עּול  ּפָ ל  ּכָ ַדע  ְויֵּ ים"  ְמַכּסִ ם  ַלּיָ ִים  ּמַ ּכַ ְיהָוה  ֹו,  ֶאת 

ַעל  ים  ָהַעּמִ ּובּו ָכל  ִמְקָר -ְוָיש  ם  ּיַ ִויקֻּ ּוְלִיְרָאֶתָך  יִחין ַלֲעבֹוָדֶתָך  ִ ין ְמש  רֵּ ַהּתְ ל  ֶ י ָחְכָמָתם ש  ת ְידֵּ ּכָ ֶ ָפה ְברּוָרה  א ש  ים ש ָ ָהַעּמִ ל  ּכָ י ָאז ֶאְהּפְך ֶאל  ּוב: "ּכִ
ֶכם ֶאָחד"   ְ ם ְיהָוה ְלָעְבדֹו ש  ֵּ ש  ם ּבְ ּלָ  ִלְקרא כֻּ

 לשה"כ צפניה ג' ט' ועיין לקוטי תפילות טז רלב   מט 

 ד"ה וארז"ל פרק ו:    -שער ר"ח חנוכה ופורים    -פרי עץ חיים    נ

 מדביקותו   -מתרלו    נא 


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

	ד שער לחברותא
	דף כא עמוד ב ב''פ ולד ולו
	תורה יוטז דף כא עמוד ב מבואר



