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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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 תפלה לחבקוק יט                          מוהר"ן                             כז:     ליקוטי 

שעיקר . תפלה לחבקוק על שגיונות, כתרגומו

כי  ,על שגיונותוזה   : י התרגום כנ"ל"שלימות לה"ק ע

. כי תרגום הוא בחי' עץ הדעת [ב] הוא בחי' תרגום [א] שגיונות

טוב ורע, שמעורב טוב ורע. וכן הוא השוגג, שיש בו גם כן 

 : טוב ורע. שהמעשה הוא רע, וכוונתו טוב

 תורה הזאת()השמטות השייכים ל

לומד בספר לשומע מפי החכם יש חילוק גדול ביותר, כי  ובין

. כתב זאת זכרון בספרז( )שמות י ש"ספר הוא רק לזכרון, כ

, כמו [ג] והזכרון הוא בכח המדמה, כי גם בהמה יש לה זכרון

שאנו רואים שגם בהמה זוכרת שבמקום זה נשכה כלב והיא 

י אתה רשאי בע"פ אוע"כ ארז"ל דברים ש .[ד] בורחת משם

: ויש דברים בגו, כי באמת זה [ה]:{גיטין ס}לאומרם בכתב 

הנ"ל נאמר על תורה שבכתב  כתב זאת זכרון בספרהמקרא 

כל זה שמעתי מפיו הקדוש בעת ]ז . ו שצריכין דווקא לכותבה

 [ח][ :שכתבתי לפניו תורה הנ"ל ולא ביאר ענין זה היטב

ב( אדם הראשון משוך ה שארז"ל )סנהדרין לח ע"סוד מ וזה

בערלתו היה, אדם הראשון בלשון ארמית סיפר, והבן מאד. כי 

וינקה הערלה,  המשכ ,י לשון ארמית, שהוא לשון תרגום"ע

כנ"ל. ע"ש  ,מלשון הקודש, מברית קודש ,שהוא רע הכולל

בחי' לשונות  ,: כי עיקר פגם הברית שהוא רע הכוללטביהיט

שהוא בחי' נוגה, שעי"ז הם י לשון תרגום "העמים, יניקתם ע

עולים לינק מלשון הקודש מברית קודש כנ"ל: כי עיקר 

בבחי' נוגה שהוא בחי' תרגום,  אהמתקלא והנסיון והבחירה הו

כי נוגה נקרא תקלא כנ"ל: וזהו אדם הראשון משוך בערלתו 

היה, אדה"ר בלשון ארמית סיפר. כי הא בהא תליא, כי עיקר 

י לשון ארמית שהוא "לתו, נמשך עפגם הברית בחי' משוך בער

 : לשון תרגום כשאין מעלין אותו ללשון הקודש כנ"ל

, שהצדיק עושה הדיבור וכו' דברו לשמוע בקול דברו עושי

הקודש בא מלמעלה עדיין הוא חסר תיקון, כי  יכנ"ל. וכשהלשון

 עדיין צריך להעלות הטוב מן התרגום. וזהו סוד כוונת מילה

( שאלת המינין על [יב] ארש )בראשית פ' יבמד , כמו שמובא[יא]

קון. אך הוא על ימצות מילה איך יברא הקב"ה דבר המחוסר ת

כוונה זו, היינו כנ"ל, שהלשון הקודש שהוא בחי' תיקון הברית 

הוא עדיין חסר תיקון, ועיקר תיקונו למטה בזה הבא מלמעלה, 

 תא יגו מעלין הטוב שבתרגום ומשלימיןי שאנ"עהעולם, 

כי עיקר התיקון של כל הדברים נשלם למטה בזה  הלה"ק.

י תרגום. שאעפ"י "העולם דייקא, שזהו בחי' שלימות לה"ק ע

י "שהלשון הקודש בא מלמעלה, אעפ"כ אין לו שלימות כ"א ע

 ידי שמבררין"לשון תרגום, שהוא בחי' עץ הדעת טו"ר, דהיינו ע

הטוב שבתרגום הטוב שבעץ הדעת, שעי"ז דייקא נשלם 

וזהו בחי' מה שמבואר שם במדרש התירוץ על שאלת  הלה"ק.

המינין הנ"ל בענין מצות מילה, איך יברא הקב"ה מחוסר תיקון 

כנ"ל. שהשיבו שם, כל דבר צריך תיקון, התורמסין צריכין 

וכו', אף האדם צריך תיקון וכו' ע"ש. היינו כנ"ל, [ טו]לבשל 

שהש"י ברא כל הבריאה בשביל האדם הבעל בחירה, שהוא 

י בירור הטוב שבעץ הדעת, שעי"ז "קא יתקן כל הדברים, עדיי

משלים ומתקן כל הדברים שבעולם. וע"כ צריכין לתקן תיקון 

. שזהו בחי' טזהמילה, בחי' תיקון הברית, בזה העולם דייקא

י תרגום דייקא. שהלה"ק הבא מלמעלה, אין "שלימות לה"ק ע

ותו, י שאנחנו משלימין א"לו שלימות כשבא מלמעלה, כ"א ע

 :  י שמבררין הטוב שבתרגום, שאז דייקא נשלם הלה"ק כנ"ל"ע

ינות , בחי' מילה. ומל גי' שבעים, בחיזוזהו חשמ"ל חש מל

י "שנתמלל ונחתך ונתבטל ע מדורה של שבעין כוכבין הנ"ל

 [יח] עיין בכוונות : מצות מילה שהוא בחי' תיקון הברית כנ"ל

 : והבן

, [יט] י תיקון השגגות"הטוב מן התרגום, הוא ע ולהעלות

 : (כ. והבן ) שצריך לתקן כל מה שחטא בשוגג

שיש לו שלימות לה"ק יודע לפשר חלמין שבתרדמה כמו  ומי

. כי החלומות הם כפי המאכלים שאוכל [כא] יוסף כמבואר שם

, וכששוכב וישן, [כג] , כי בכל דבר יש אותיות כנ"ל[כב] כמובא

להמוח, ונצטרפין  מהמאכלים שאכל, ועולים כדעולים האידיים

האותיות שיש בהם, ומזה נעשה החלום. נמצא כשאדם אוכל, 

אם היה אוכל הכף השני קודם הראשון, היה מתראה לו חלום 

אחר. כי בכל דבר יש אותיות אחרים, ואלו היה אוכל זה הכף 

מתראה  הפין האותיות בצירופים אחרים, והיתחלה, היו נצטר

לו חלום אחר. ומי שיש לו שלימות לה"ק הוא יודע האותיות 

שיש בכל דבר כנ"ל, ע"כ הוא יכול לפשר חלמין כנ"ל. והבן 

י שלימות "היטב איך עתה מבואר היטב ענין פתרון חלומות ע

י שלימות לה"ק מאירין "י מה שכתב שם אח"כ שע"לה"ק, ע
נוצצות י הת"התנוצצות האותיות שיש בכל דבר. כי עכה

שיש בכל המאכלים שמהם החלומות, עי"ז הצדיק בחי'  'האותיו

 : יוסף יודע לפשר חלמין שבתרדמה כנ"ל

 : )זה מצאנו מזה המאמר מכת"י רבינו ז"ל בעצמו( 

, גודל יקר הערך מלשון הקודש שבו עזרך מקודש וכו' ישלח

 כי מאיש לזאת יקרא אשהנברא העולם כמו שאמרו חז"ל 

רא העולם בלשון הקודש. כי מכאן שנב ןלשולשון נופל על 

בחי' לשון הקודש שבה נברא העולם, וזהו חוה  כואיהאשה ה

לזאת . וזה בחי' [כז] ולילה ללילה יחוה דעתש "לשון דיבור כ

אשר דיבר  וזאת [כח] ש", כי הדיבור נקרא זאת כיקרא אשה

. וזה [כט] י לשון הקודש רוממנו מכל הלשונות". ועלהם אביהם

י לשון הקודש "שון נופל על לשון כל הלשונות נופלים עבחי' ל

]פרקא תנינא דספרא דצניעותא מבואר      : ע"כ מצאנו : ואין

 : בהתורה אמור אל הכהנים סימן ב'[ ,לעיל

 

 [לא] )דס"ד(פרקא תליתאה    ([ל] )לשון רבינו ז"ל

 

 : כל מה [לד] יקירין אתמסרא לדיקנא[ לג] ט תקונין  [לב] כ

 

                                              
א

פרש"י על שגיונות יש מפרשים כתרגומו ויש  'א 'עיין חבקוק ג 
שגיון לדוד פרש"י לשון  'א 'מפרשים מלשון שגיאה. גם עיין תהילים ז

 משגה ועיין זהר בשלח דף מה.
ב

 הערת הטשערינרב על השמטה השייכת לכאן עיין לקמן 
ג

ועיין תורה נד אות ה' ותורה כה בהשמטה השייכת לאות א', גם  
 לבהמה יש כח המדמה

ד
 ספר הברית מאמר טו פ"ב 
ה

 בגיטין ועודאבל גרסת רש"י בגיטין ובתמורה יד: זו גרסת גמ' דידן  
 ראשונים אי אתה רשאי לכותבןכמה 

ו
  טור ג' 102בדפו"ר בסוף תורה נד צילום  תנמצאשנסתיימה כאן השמטה זו  
ז

 מוהרנ"ת בתקפא 
ח

 עוד עיין תורה קכ ותורה קצב 
ט

 היטב -מתרלוו ,היטיב -ותרלדגם בדפו"ר )דף לג:(  
י

  וכשלשון -בתרלד 
יא

 עיין לק"ה מילה א' א' 
יב

 וראה פסיקתא רבתי פרשה כג ,עי"ש פרש"י ומהרז"ופסקא ו'  
יג

 ומשלימים  -בתרלד 
יד

 שמתבררין  -רלדבת 
טו

 תורמוס ד"ה :רש"י ביצה דף כהעיין  

                                                       
טז

 דווקא  -בתרלד 
יז

 נמחק תיבות חש מל  -בתרלד 
יח

  לג פ"ג ופ"ד טעמי המצוות להאריז"ל פרשת לך לך וע"ח שער 
יט

 כנ"ל בסוף התורה שוגג בחי' תרגום 
כ

עיין תהלים ז' שגיון לדוד ופי' התרגום תרגומא דאודיתא  
 לדוד וכו'.

כא
 לעיל סוף אות ד' 
כב

ספר הברית ח"א ובד"ה ודע.   'ץ מא אעיין רבינו בחיי פרשת מק 
 תנינא אות י' 'לקמן תורה הו .מאמר יז פרק יג ד"ה ולפעמים

כג
 'אות ו 
כד

 האידים  -בתרלד 
כה

 ההנוצצות  -בתרלד 
כו

 הוא -מתרלו  
כז

 תהילים יט ג' 
כח

 בראשית מט כח 
כט

 ג' רגלים קדושלשון  
ל

 ט אדר חצי שנה אחרי"שנתן דפים בכתב ידו למוהרנ"ת להעתיק בי 
 אמירת התורה בר"ה כמבואר בחיי מוהר"ן אות יד

לא
 בזוהר תרומה דף קעז: הואספרא דצניעותא  

                                                       
לב

דר"ה )חיי מוהר"ן  'נאמרה בראש השנה תקסה בכניסת ליל שישי ב 
 (פג טויד  'טועי"ש סימנים 

לג
 במדבר יד יז 
לד

 לקוטי תורה להאריז"ל פרשת שלח עץ חיים שער יג פרק יא 

 תורה אור
ֹּאֶמר יז בשלח  שמות )יד( ַוי 

תֹּב זֹּאת  ה כ ְ ְיקָֹּוק ֶאל מֹּש ֶ
י  ָאְזנֵּ ים ב ְ ֶפר ְוש ִ ֵּ ס  ן ב ַ רוֹּ ִזכ ָ
י ָמחֹּה ֶאְמֶחה ֶאת  ַע כ ִ ֻׁ ש  ְיהוֹּ

ָמִים: ָ ַחת ַהש   ַ ק ִמת  ֶכר ֲעָמלֵּ  זֵּ
ֲרכו  ְיקָֹּוק )כ( תהלים קג  ב ָ

י ְדָברוֹּ  י כַֹּח עֹּש ֵּ ֹּרֵּ ב  ַמְלָאָכיו ג ִ
: ָברוֹּ ל ד ְ קוֹּ מַֹּע ב ְ  ִלש ְ

יַע  ם ַיב ִ ם ְליוֹּ תהלים יט )ג( יוֹּ
ה  ַלְיָלה ְיַחו ֶ אֶֹּמר ְוַלְיָלה ל ְ

ַעת:  ד ָ
ל מט ויחי  בראשית )כח( כ ָ

ים  נֵּ ל ש ְ ָראֵּ י ִיש ְ ְבטֵּ ה ש ִ ֶ ל  אֵּ
ר ָלֶהם  ֶ ב  ר ד ִ ר ְוזֹּאת ֲאש ֶ ָעש ָ
ָתם ִאיש   ֲאִביֶהם ַוְיָבֶרְך אוֹּ

ַרְך אָֹּתם: ֵּ ִבְרָכתוֹּ ב  ר כ ְ  ֲאש ֶ

 



 מוהר"ן      כח.                             ט' תיקונין כ                                 קוטייל        

תגליא עילאה ויקרא אישתכח. והוא גנזיא יאאדאיתטמר ולא 

: מרישא ביקירא: נימין על נימין מקמי פתחי דאודנין עד רישא

מתחות תרין נוקבין ארחא מליא  גשתכחיהאי לרישא אחרא: א

דלא אתחזיא: עלעין אתחפיין מהאי גיסא ומהאי גיסא: בהו 

ן אוכמין תפוחין סומקין כוורדא: בחד חוטא תליי דאתחזיין

תקיפין עד חדווי: שפוון סומקי כוורדא אתפנון: זעירין נחתין 

בגרונא ומחפיין קדלא: רברבין וזעירין נחתין בשקולא: באלין 

 : אשתכח גיבר ותקיף

שיש נשמה בעולם, שעל ידה נתגלה ביאורי ופירושי  דע א

 ומיםמסובלת ביסורין, פת במלח תאכל, ו. והיא [ה] התורה

כי כך דרכה של תורה )אבות פ"ו(: וכל במשורה תשתה. 

מפרשי התורה, הן מקבלין מזאת הנשמה. וזאת הנשמה כל 

מי , דבריה כגחלי אש, כי א"א לקבל ולשאוב מימי התורה, אלא

. [ז] הלא כה דברי כאשג( שדבריו כגחלי אש, בבחי' )ירמיה כ

, ואין הלא כה דברי כאשוכשהנשמה הזאת נופלת מבחי' 

תלקת, סדבריה נצטננין, אזי נסתלקת. וכשנח, שדבריה כגחלי א

אזי נסתלק ביאורי התורה הנמשכת על ידה. ואזי כל מפרשי 

התורה, אין יכולין להשיג שום ביאור התורה, ואז נתעורר 

 דייל מריבה על הצדיקים. כי עיקר המחלוקת שבעולם נעשה ע

לקות ביאורי התורה, כי הביאור הוא תירוץ על קושיות תהס

, שהוא בחי' מדבר צין)במדבר כ(  וזה בחי'  :   תומריבו

 דיבור מצונן. ששם מתה מרים, בחי' הנשמה הסובלת מרירות

 נותהשיעבוד על התורה. ואז נסתלק הבאר, היינו בחי [ט]

, היינו בחינות [יא] וירב העם עם משה. ואז [י] ביאורי התורה

 המריבה שנתעורר כנ"ל: ואלו מפרשי התורה, נקראים בשביל

ם , מחמת שמקבלים ע"י הנשמה הנ"ל, המכונה בשמוריםזה 

, כמאמר ומתלמידי יותר [יב]גם הם מורים את מוריהם  :מרים

שמעו נא  [יד] . וזה שאמר להם משה[יג.{]תענית ז}מכולם 

 :המורים

תורה, צריך מתחלה השרוצה להמשיך ביאורי  ומי ב

משך להמשיך לעצמו דיבורים חמים כגחלי אש כנ"ל. והדיבור נ

, וצריך לשפוך שיחו צור לבביג( )תהלים עמלב העליון, בחי' 

הש"י [ טז] נכמרו רחמיבתפלה לפני הש"י, וע"י תפלתו [ טו]

עיקר הרחמים הוא בלב, ונשפע  עליו, ונפתח לב העליון. כי

הדיבור ממשיך ביאורי התורה  דייל מלב העליון דיבורים, וע

שם הדיבור, בבחי' . ולב הנ"ל הוא בחי' סלע, שמ[יז] ג"כ משם

ה( לע הוא בחי' צור, בבחי' )תהלים קח(. וסלע )מגילה ימילי בס

. והלב צור לבבי. והוא בחי' לב, בחי' פתח צור ויזובו מים

חם לבי ט( שפיע דיבורים חמים, בבחי' )שם לנכמר ברחמים, ומ
. ובלב הזה כתובים כל ביאורי התורה, בהגיגי דברתי בלשונייח

. ומי שרוצה ליקח איזה כתבם על לוח לבך [יט]בבחי' )משלי ג'(

ביאור, צריך לו ליקח מהלב הנ"ל, בתפלה בבקשה כנ"ל: 

ובשביל זה צריך כ"א ממפרשי התורה, קודם שמתחיל לבאר 

איזה ביאור, צריך לו מתחלה לשפוך תפלתו לפני השי"ת, כדי 

עליון, להשפיע עליו דיבורים כגחלי אש, ואח"כ כר לב רלעו

, היינו [כא] מיונפתח הצור ויזובו מיכי אח"כ  יתחיל לבאר.

 : ביאורי התורה

בין ביאור שאדם מבאר בינו לבין עצמו, ויש חילוק ג 

לבין ביאור שאדם מבאר לרבים. כי כשדורש ברבים, וקודם 

ושופך שיחו הביאור הוא מקשר את עצמו עם נשמותיהם, 

ו( ל )איוב הן אל כביר לא ימאס כבודאיותפלתו לפני השי"ת. ב

: וזה בחי' [כד] מואסין בתפלתו(. אבל תפלת יחיד, אפשר שכג)

תהיה בשעה שהצבור . שתפלתך [כה] הסלע לעיניהם לודברת א

 .הקהל את העם [כו]מקובצים. וזה 

בין הלומד מתוך הספר, ובין השומע מפי וזהו החילוק ד 

נתקשר  החכם עצמו. כי השומע מפי החכם עצמו, בודאי

ויש לזה האדם  בשעת תפלתו כנ"ל,נשמתו עם נשמת החכם 

ע"י התפלה נתוסף קדושה למעלה, וכל  יחלק בביאור הזה. כ

היא מוספת קדושה למעלה,  ,תפלה היוצאת מהרבה נשמות

ומעוררת ביותר לב העליון כנ"ל, ולב העליון שופך מימי 

. [כז] כן יותר קדושתו הביאור ביותר. הכל לפי רוב אנשים,

, ע"י קדוש יושב תהלות ישראלואתה ב( בבחי' )תהלים כ

תהלות ישראל, נתוסף קדושתו: גם כל אלו האנשים העומדים 

בשעת הדרוש, נכנע רשעתם ע"י הטוב שבחכם הדורש. ולפי 

נכנעים האויבים, היינו הקליפות השוכנים סביב כחההכנעה, כן 

זאת ירושלים שמתיה בתוך לב העליון. בבחי' )יחזקאל ה'( 

 : דברו על לב ירושלים( ם' )ישעיה מ, והיא לב, בבחיהגוים

קח את מטך והקהל את בחי' מטה, שאמר הקב"ה למשה  וזה

. מטה, זה בחי' ממשלת וכח הצדיק שנעשה ע"י [כט] העדה

הן למטה הן למעלה. עבודתו, שעל ידו נכנעים כל האויבים, 

 ל, היינו המצותמציון מטה עוזך ישלח ה'י( וזהו )תהלים ק

לדברים עליונים, שמהם נעשה מטה עוז שהן ציונים  ,ומע"ט

. נמצא מי שהוא לבךירדה בקרב אויב [לא] להכניע אויבים, וזה

 אצל החכם בשעת ביאור התורה, נמצא שנכנע הרע שלו כנ"ל

, פני ה', זה שפכי כמים לבך נוכח פני ה')איכה ב'(  וזהולג   :

, והדרת פני זקןט( התורה. כמו )ויקרא י לדאורי ודרושיבחי' בי

, והם שלש עשרה תיקוני דיקנא והם [לה] ן זה הדרת פניםזק

(, שצריך לשפוך לז)[לו]לש עשרה מדות שהתורה נדרשת בהן ש

 וזהו    :  שיחו ותפלתו קודם שממשיך ביאורי התורה כנ"ל
 לט, כששמעו המריבה, הבינו שע"י ביאוריויפלו על פניהם [לח]

ת זה מחמ ,התורה, שהם בחי' פנים כנ"ל, מחמת הנפילה הנ"ל

 : התחיל המריבה

קודם הדרוש, צריך להתפלל בתחנונים, וכשמתפלל ה 

. [מ] ויבקש מאת הקב"ה מתנת חנם, ולא יתלה בזכות עצמו

אע"פ שעכשיו נתעורר מטה עוזו של עבודתו, אין זה המטה 

כדי להתגאות, אלא כדי להכניע הרע שבעדה. כי ברבים יש 

 בהם טובים ורעים, 

 

                                          
א

 אתגליא -בתשכט 
ב

עד רישא  -עד רישא, ובתרלו -גם בדפו"ר ובתרלד 
עד רישא  –דפומא, )כגרסת הספרא דצניעותא( ומתרצו 

 ]דפומא[ 
ג

 אשתכח -ומתרצו ,אישתכח -גם בדפו"ר 
ד

  אתחזי -בתרלד 
ה

עיין חיי מוהר"ן אות יד מרמז שפיגא אימו של  
 רבינו היתה זאת הנשמה

ו
 ובמים -מתרצו 
ז

 עיין שקלים טז: 
ח

)נ"א  -ותרצו דבריה, בתרלו -דברי', ובתרלד -בדפו"ר 
)צ"ע מדוע כתב את ההגה לפני דבריה  ודברי' כת"י(

 ודבריה -בתשכט תיבת דבריה( 
ט

רמז קסב עה"פ ויהי כל ילקוט שמעוני שמות  
השעבוד פו שנים מרים על שם מרירות  -נפש

כשנותיה של מרים, והרי חייה קכז אלא הכוונה 
ועיין  .כי התחיל כשנולדה כשנותיה ביציאת מצרים

 פרש"י שיר השירים ב' יג.
י

היה המן שכשם  גיכ' במדבר  עיין אלשיך עה"ת 
כך מי הבאר השתלשלות תורה שבכתב מאכל רוחני 

 יו השתלשלות של תורה שבע"פה

                                          
יא

 במדבר כ' ג' 
יב

 * כמובא בפרש"י שם 
יג

 ומכות י. 
יד

 במדבר כ' י' 
טו

פתח בדבורים חמים לשה"כ תהילים קב א'. וצ"ע  
ועיין לק"ה גזלה ה' כג שלפני  וסיים בשיחה

הדבורים החמים צריך לשתוק בבחי' חש ואח"כ מל 
 .לעומת דבור חם שהשיחה היא בחי' שתיקה ואולי

טז
 לשה"כ בראשית מג ל' 

יז
עיין ודהיינו שהביאור בא עם ובתוך הכלי של דיבור חם.  

שהנצוצות  וביאר שם מוהרנ"ת )חי"מ פג( בסיפור המרֶאה
 נפלו לתוך פיהם

יח
דילג רבינו לפני ואחרי תיבה  -כך גם בדפו"ר ותרלד 

חם  –זו כמה תיבות, ומתרלו תוקן ונכתב כל הפסוק 
 אש דברתי בלשונילבי בקרבי בהגיגי תבער 

יט
 ומשלי ז' ג' 

כ
 העליון -ומתרלו ,עליון -ותרלדגם בדפו"ר  
כא

 לשה"כ תהלים קה מא 
כב

 בוודאי -בודאי ומתרצו  -גם בדפו"ר 
כג

 ברכות ח. 

                                          
כד

מדרש  –גם תפלת צדיק בצבור נשמעת יותר 
 משלי טו

כה
 במדבר כ' ח' 

כו
 * דברים לא יב עיין ספר מי הנחל 
כז

אות  'בסעודה הלכה ד דברים הנוהגיםעיין לק"ה  
 אות ג' שמקשר העניין כאן למבואר בתורה יג 'ט

 שמעלה את נפשות השומעים בעיבור עי"ש.
כח

 נכנע -בתרלד 
כט

במדבר כ' ח' הנ"ל  ועיין פל"ח אות ד' וילקוט  
 שמעוני חקת

 המצוה -בתרלד ל
לא

 סוף הפסוק הנ"ל 
לב

בקרוב אויבך,  -בקרב אויביך, בתרלד -בתקפא 
 אויבךבקרב  -בתשכט 

לג
 וזה -בתרלד 
לד

 ודרשי -בתרלד 
לה

שבת קנב. ועיין תורה כז אות ג' ועיין פרש"י  
 ב"מ פד.

לו
ברייתא דרבי ישמעאל שאומרים בסיום אמירת  

הקרבנות בבקר ומקורו בספרא על ויקרא )תורת 

                                          
. קיצור ביאורם 'פסקא א 'כהנים( יג מדות פרק א

נמצא במפרשים על מסכת ברכות בין הראש 
   למהרש"א.

לז
)בתשכט תיקן דף סב.  עיין זהר אחרי דף מב. 

 וכך מצויין גם בתורה כז(
לח

 במדבר כ' ו' 
לט

 ביאירי -בתרלד 
מ

מעשים טובים מעיין ברכות לב: גדולה תפלה  
עיין תנחומא וירא פ"א המרבה בתפלה וכו'. 

עיין באיבי וותחנונים אפילו אין לו זכויות נענה 
י לב הרחוקים הנחל שמקשה מברכות יז: עה"פ אביר

 מצדקה 

 תורה אור
ירמיה כג )כט( ֲהלֹוא ֹכה 
יׁש  ֵאׁש ְנֻאם ְיֹדָוד ּוְכַפּטִ ְדָבִרי ּכָ

 ְיֹפֵצץ ָסַלע:
ֹבאּו כ חקת  במדבר )א( ַוּיָ

ר  ל ָהֵעָדה ִמְדּבַ ָרֵאל ּכָ ְבֵני ִיש ְ
ב ָהָעם  ׁשֶ ֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ַוּיֵ ִצן ּבַ
ם ִמְרָים  ָמת ׁשָ ָקֵדׁש ַוּתָ ּבְ

ם:ַותִּ  ֵבר ׁשָ  ּקָ
ֶרב ָהָעם חקת במדבר  כ )ג( ַוּיָ

ה ַוּיֹאְמרּו ֵלאֹמר ְולּו  ִעם מׁשֶ
ְגַוע ַאֵחינּו ִלְפֵני  ָגַוְענּו ּבִ

 ְיֹדָוד:
ְקִהלּו כ חקת  במדבר )י( ַוּיַ

ָהל ֶאל  ה ְוַאֲהֹרן ֶאת ַהּקָ ֹמׁשֶ
ְמעּו  ַלע ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ׁשִ ֵני ַהּסָ ּפְ

לַ  ה ָנא ַהּמִֹרים ֲהִמן ַהּסֶ ע ַהּזֶ
 נֹוִציא ָלֶכם ָמִים:

ֵאִרי  ָלה ׁשְ תהילים עג )כו( ּכָ
ּוְלָבִבי צּור ְלָבִבי ְוֶחְלִקי 

 ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם:
ַתח צּור  תהלים קה )מא( ּפָ
ּיֹות ָנָהר: ּצִ זּובּו ָמִים ָהְלכּו ּבַ  ַוּיָ

י  תהילים לט )ד( ַחם ִלּבִ
ֲהִגיִגי ִתְבַער ֵאׁש  י ּבַ ִקְרּבִ ּבְ

ְרתִּ  ּבַ ְלׁשֹוִני:ּדִ  י ּבִ
משלי ג )ג( ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַאל 
רֹוֶתיָך  ְרּגְ ֵרם ַעל ּגַ ַיַעְזֻבָך ָקׁשְ

ָך: ְתֵבם ַעל לּוַח ִלּבֶ  ּכָ
יר  איוב לו ּבִ )ה( ֶהן ֵאל ּכַ

יר ּכַֹח ֵלב: ּבִ  ְוֹלא ִיְמָאס ּכַ
)ח( ַקח ֶאת  כחקת  במדבר

ה  ה ְוַהְקֵהל ֶאת ָהֵעָדה ַאּתָ ּטֶ ַהּמַ
ם ֶאל ְוַאֲהֹרן ָאִחי ְרּתֶ ָך ְוִדּבַ

ַלע ְלֵעיֵניֶהם ְוָנַתן ֵמיָמיו  ַהּסֶ
ַלע  ְוהֹוֵצאָת ָלֶהם ַמִים ִמן ַהּסֶ
ִקיָת ֶאת ָהֵעָדה ְוֶאת  ְוִהׁשְ

ִעיָרם:  ּבְ
)יב( ַהְקֵהל לא וילך  דברים

ים  ׁשִ ים ְוַהּנָ ֶאת ָהָעם ָהֲאָנׁשִ
ָעֶריָך  ׁשְ ר ּבִ ף ְוֵגְרָך ֲאׁשֶ ְוַהּטַ

ְמעּו  ּוְלַמַען ִיְלְמדּו ְלַמַען ִיׁשְ
ְוָיְראּו ֶאת ְיֹקָוק ֱאֹלֵהיֶכם 
ְבֵרי  ל ּדִ ֹות ֶאת ּכָ ְמרּו ַלֲעש  ְוׁשָ

 ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת:
ה ָקדֹוׁש  תהלים כב )ד( ְוַאּתָ

ָרֵאל: ִהּלֹות ִיש ְ ב ּתְ  יֹוׁשֵ
ּכֹה ָאַמר ֲאֹדָני  (ה)ה  יחזקאל

תֹוְך  ם ּבְ ַלִ ְיֹקִוק ֹזאת ְירּוׁשָ
ְמתִּ  יָה ּוְסִביבֹוֶתיָה ַהּגֹוִים ש ַ

 ֲאָרצֹות:
רּו ַעל ֵלב  ּבְ ישעיהו מ )ב( ּדַ
י  ם ְוִקְראּו ֵאֶליָה ּכִ ַלִ ְירּוׁשָ
י ִנְרָצה ֲעֹוָנּה  ָמְלָאה ְצָבָאּה ּכִ
ְפַלִים  ד ְיֹקָוק ּכִ י ָלְקָחה ִמּיַ ּכִ

ָכל ַחּטֹאֶתיָה: ס  ּבְ
ָך  ה ֻעּזְ תהלים קי )ב( ַמּטֵ

ּיֹון רְ  ַלח ְיֹקָוק ִמּצִ ֶקֶרב ִיׁשְ ֵדה ּבְ
 ֹאְיֶביָך:
י בליל  איכה ב )יט( קּוִמי ֹרּנִ

ְפִכי  ֻמרֹות ׁשִ ְיָלה ְלֹראׁש ַאׁשְ ַבּלַ
ֵני ֲאֹדָני  ְך ֹנַכח ּפְ ִים ִלּבֵ ַכּמַ
ִיְך ַעל ֶנֶפׁש  ּפַ ִאי ֵאָליו ּכַ ש ְ
ָרָעב  עֹוָלַלִיְך ָהֲעטּוִפים ּבְ

ל חּוצֹות: ס ֹראׁש ּכָ  ּבְ
ֵניקדושים ויקרא   יט )לב( ִמּפְ

ֵני ָזֵקן  קּום ְוָהַדְרּתָ ּפְ יָבה ּתָ ש ֵ
ֱאֹלֶהיָך ֲאִני ְיֹדָוד:  ְוָיֵראָת ּמֵ

ה כ חקת  במדבר ֹבא ֹמׁשֶ )ו( ַוּיָ
ַתח  ָהל ֶאל ּפֶ ֵני ַהּקָ ְוַאֲהֹרן ִמּפְ
ֵניֶהם  לּו ַעל ּפְ ּפְ ֹאֶהל מֹוֵעד ַוּיִ

ָרא ְכבֹוד ְיֹקָוק ֲאֵליֶהם: פ  ַוּיֵ

 



 ט תיקונין כ                           מוהר"ן                              כח:         ליקוטי

שברעים כנ"ל. אבל לפני הש"י יעמוד כדל  וצריך להכניע הרע

, ולא יתלה בשום זכות. וזהו [ב] תחנונים, וידבר [א] וכרש

, שצריך לדבר לאמר גואה  ואתחנן אל ה' בעת ה  )דברים ג'( 

 :[ה] , היינו קודם הדרושדתחנונים, בשעה שרוצה לומר

ה קח את המטטעות שטעה משה, שהקב"ה אמר למשה  וזהו

, שיקח ממשלת והקהל את העדה, ודברת אל הסלע לעיניהם

, כי והקהל את העדהעוזו שיש לו ממצות וממעשים טובים שלו. 

בשעת הקהל שיש בהם גם רעים, צריך מטה עוז כדי להכניע 

, אין דיבור ודברת אל הסלע לעיניהםרשעתם כנ"ל. ואח"כ 

צא ומ"ר שה"ש סמוך לסופו וע' זוהר ת. גשבת ס}אלא נחת 

. שישפוך שיחו {ם אל הסלע וכו' בדבור ופיוס וכו'ודברת :טער

, היינו לב העליון כנ"ל. אל הסלעותפלתו בתחנונים כדל וכרש, 

, שיהיה הקהל בשעת מעשה, כדי שיקשר [ו] דייקא לעיניהם

נשמתם כנ"ל. והוא לא כן עשה, שזכר טובו וצדקתו  א"ע עם

קהל, אלא בשעת תפלתו. שלא השתמש עם המטה בשביל ה

וירם משה את השתמש עם המטה, בשעת תפלתו. וזה בחי' 

, תרגומו ויהי ידיו אמונהז( כמ"ש )שמות י , ידו זה תפלתוידו

בצלו. שהרים את תפלתו, ולא קשר א"ע עם הקהל.  זתפריש

 הכה צור ויזובו מים, כביכול ויך את הסלע במטהו פעמים

יזה דבר בכח , כמו שלוקחין אחעליון)תהלים עח(. שהכה לב 

ובאונס, כי בא בכח מעשיו הטובים. וזהו הכאת הסלע פעמים, 

הכאה אחת, שלקח ביאורי התורה בכח ובאונס, ולא ביקש 

כי מי שדוחק את השעה שעה מתנת חנם כנ"ל. והכאה אחת, 

. ונסתלק קודם זמנו. ועל {רובין יג:ברכות סד. וע}דוחקתו 

עליו.  טובוכהללת הסתלקותו השכינה שהיא הלב הנ"ל, היא מי
המה מי   , כי מתו משה ואהרן ע"י הכאה, כמ"שפעמים ווזהי

: ובשביל זה אין לאדם לדחוק את עצמו על שום  מריבה וכו'

 לאו לאו םחנונים, אם יתן לו הש"י, יתן, ואדבר, אלא יבקש בת

, היינו התפלה כנ"ל. שהרים יען לא האמנתם בי: וזהו [יא]

ר א"ע עם הקהל. והתפלה תפלתו מתפלת הקהל, שלא קש
 להקדישני לעיני בני .  ויהי ידיו אמונההיא אמונה, כמו יב

, להקדישני דייקא, כי ע"י התפלה של רבים נתקדש [יג] ישראל

, רמז על הסתלקותו, לכן לא תביאו וכו' אל הארץהש"י כנ"ל. 

, [יד] כי הקדושה ג"כ נתוסף למעלה בשעת פטירת הצדיק כידוע

 :[טו] ידם נשלם על ידםנמצא מה שנחסר על 

, כמ"ש [טז] יכין, זוכין לא"ישממשובזכות התורה  ו

אבל א"י היא אחת  :[יז] ( ויתן להם ארצות גוים וכו'ה)תהלים ק

, ועיקר {.ברכות ה}יסורין  דייל דברים שבאים ע [יח] משלשה

. וצריך [יט] מוציאי דבת הארץהיסורין הם המונעים הרשעים, 

 ,ולענוש אותם בחרבא וקטלא להכניע מתחלה אלו הרשעים,

לענוש את וכח הזה    לא"י:  כועי"ז יכולין אח"כ לילך

הרשעים א"א, אלא כשמקבלין את הכח הזה מאדום. כי זה 

, והוא יונק כא(זכ)בראשית  ועל חרבך תחיההכח שלו, בבחי' 

 :[כג](כבממזל מאדים )

שע"י כחות הרוחניות הנבראים מאותיות התורה ודע ז 

. והן מקבלין [כד] האלו הן הן מלאכים ממש שחידש, הכחות

קטלא. והן נבראים הכח מאדום, כדי לענוש הרשעים בחרבא ו

 , והןאדני יתן אומר המבשרות צבא רבח( בבחי' )תהלים ס

לך  כי מלאכיו יצוהא( מענישין את הרשעים, בבחי' )שם צ

 : וכו' על שחל ופתן תדרוך וכו'

כים, הן לפי הרוחניות, היינו המלאואלו הכחות ח 

התחדשות התורה. והתחדשות התורה, לפי הקדושה שנתוסף 

למעלה כנ"ל. לפי רבות הקדושה, כן נמשך ריבוי התורה. ולפי 

המלאכים הנ"ל. וכן להיפך, היינו  כהרוב התורה, כן ריבוי

שלפעמים הקדושה כל כך מועטת, עד שהמלאכים הנבראים 

ם לקבל כח כח. שאין כח ביד כומחידושי התורה, הם מעוטי

לענוש את הרשעים בחרבא וקטלא, ואין להם כח אלא להכניע 

, אבל לא לענוש [כז] מורך בלבבםאת הרשעים בלבד, ולהביא 

 : אותם בחרבא להעביר אותם

גם להכניע אותם בלבד, אין כח למלאכים  ולפעמים ט

האלו. שכ"כ הם מעוטי כח, מחמת מיעוט הקדושה הנ"ל. ואין 

מוציאי עורר כח האומות על הרשעים הלהם אלא הכח הזה, ל

כמו עכשיו בגלות, שאין לנו כח לענוש בעצמינו דבת הארץ. 

רשע מכתיר את את הרשעים אלא בדיניהם, בבחי' )חבקוק א'( 

. כי הרשע מסבב את הצדיק, הצדיק על כן יצא משפט מעוקל

ואין לנו כח בעצמינו לדחות אותו אלא במשפטיהם, לדון אותו 

שלפעמים  ודע :  קבל מהם כח לרדוף את הרשעבדיניהם, ול

מאת הש"י, שרשע יכתיר את הצדיק, והצדיק אין  כחבהסהוא 

לדחות את הרשע אלא ע"י משפטיהם. וע"י כח [ כט] לאל ידו

המשפט, יוצא משפט דקדושה שנפל בין הקליפות, הצדיק הוא 

מוציא אותו מבין הקליפות, ויוצא המשפט מעיקולו. כי נתעקל 

. ועכשיו ומשפטים בל ידעוםז( חי' )תהלים קמיפות, בבבין הקל

על כן יצא משפט הוא יוצא מעיקולו, ונתיישר מעיקולו, וזהו 

 :[ל] מעוקל

גם זה הכח אין להם, ואין להם כח לא לענוש ולפעמים  י

כנ"ל, ולא להביא מורך בלבבם.  לאכנ"ל, ולא לענוש בדיניהם

 [לב] דבר סרהלואין להם כח אלא להשתיק אותם בלבד, שלא 

בפנינו, כדי שלא יכנסו דבריהם באזני המון עם. ולפעמים גם 

 : זה הכח אין להם, הכל לפי מיעוט הקדושה

, וישלח משה מלאכים אל מלך אדום)שם בפ' הנ"ל(  וזהו

, היינו כה אמר אחיך ישראלמלאכים הנ"ל, מלך אדום כנ"ל. 

כנ"ל. של ישראל [ לג] מאמרות טהורותמהמלאכים האלו נתהוו 

אתה ידעת את התלאה :  יתן אומר המבשרות צבא רבבבחי' 

. אתה ידעת דייקא, כי אשר מצאתנו, וירדו אבותינו מצרים

גלות מצרים, שהיה על פגם  לה, ובפרט[לד] כל העונשים על ידו

, בבחי' [לח] , ועל פגם הברית חרב בא[לז] כידוע [לו] הברית

 בעל חר (, והוא ממונהלט) חרב נוקמת וכו'כו( )ויקרא 

 

                             
א

לשון הסליחות בפיוט ראשון   
 ועיין לק"ה גילוח הלכה ב'

ב
 לשה"כ משלי יח כג 
ג

 בתרלד ההיא 
ד

 לאמר -בתרלד 
ה

עיין יקרא דשבתא שואתחנן היא  
ואע"פ  על מי מריבה הת משתשוב

שלא ביקש תורה אבל ביקש את א"י וזה 

. ועיין לק"ה גזלה ה' ה' ע"י תורה
שדרכו של משה תמיד היה תחנונים ורק 

עוד   במי מריבה העם הטעה אותו.

עיין לק"ה שם אות ו' כיצד עניין 
  זה נוגע לכל אחד

ו
עיין תורה ד' בתחילת ביאור  

הרבב"ח שנקט התקשרות במקום 
 לות דהיינו הך.הסתכ

ז
 -פרישת, בדפו"ר  -גם בתרלד  

 -פרישן )באונקלוס -פריש' ומתרלו 

פריסן( ועיין לעיל בתורה ז' אות א' 

ובתורה ט' אות א' בתקפא פרישת 

                             
ובתרלו פרישן וכן הוא בתורה ה' 

 תנינא אות א' ובתורה יט תנינא 
ח

 העליון -גם בדפו"ר עליון ותשכט  
ט

 ובוכת -בתרלד 
י

 וזה -בתשכט  
יא

. ועיין עיין לקמן תורה קצו 
בעש"ט עה"ת עמוד התפלה אות 

 קכח ד"ה ויש עוד בחינה.
  הוא -בתרלד יב
יג

 המשך הפסוק הנ"ל 
יד

עיין עץ חיים שער לט דרוש יא  
 סוף כלל טז

טו
וגם המלאכים קבלו כח וזה שבא  

מלאך שר צבא אחרי פטירת משה 
ליהושע וחרבו שלופה ואמר עתה באתי 

נו המבשרות צבא רב שקבל חרב והיי

מאדום. ועיין מי הנחל כאן, ועיין תורה 
עיין לק"ה ושלימה על משפטים כג כ'. 

 'דה הלכה דודברים הנוהגים בסע

 .אות טז
טז

עיין חיי מוהר"ן סימן טו  
שבאמירת התורה התחיל מא"י 

                             
ועי"ש גודל הפלגתו בחיוב להיות 

 בה
יז

 לק"ה גזלה ה' ג' ותורה מדעי'  
יח

הפסוקים תהלים כז שהג' שער  

 קשורים זה לזה.
יט

לשה"כ במדבר יד לז ועי"ש  
רמב"ן מוציא דיבה הוא שקר 

 ומביא הוא אמת.
כ

  יכולין לילך אח"כ -בתרלד 
כא

ובתרלו  (שמות כז)בתקפא כתוב  

 תוקן
כב

 עיין זהר פנחס רטו. 
כג

 רבנו בחיי בראשית כז מ'. עי' 
כד

לשון המדרש רבה הובא ברש"י  
 .בראשית לב ד'

 רבות -בתרלד כה
 מעטי -בתרלד כו
כז

 לשה"כ ויקרא כו לו 
כח

 סיבה -גם בדפו"ר סבה ומתרצו  
כט

 לשה"כ בראשית לד כט 
ל

עיין קיצור לק"מ השלם אות י'  
ועיין לקמן אות י' עה"פ ויגל 

                             
כמים משפט שיוצא מעיקולו ע"י 

 שוחד שנותנים להם.
לא

גם בדפו"ר לענוש בדיניהם.  

וף ספורי ובלוח טעויות שם הנדפס בס

מעשיות ציין מוהרנ"ת שצ"ל לענוש 

ע"י עכו"ם. אבל בתקפא לא תיקן 

 זאת וגם בשום מהדורא לא תוקן.
לב

 לשה"כ דברים יג ו' 
לג

 'לשה"כ תהילים יב ז 
לד

וכן לשון המראה בחי"מ פג  

והתחילו לבקש שזה זמן רב היו 
 לנו יסורים ממך.

לה
בדפו"ר ותרלד  ,ובפרע -בתקפא 

 ובפרט  -ותרלו 
לו

יין לק"ה לא ילבש ב' מה ע 
הקשר להנ"ל ומבאר שזה עיקר 

 הרע שבעדה הנ"ל
לז

עיין פרקי דר"א פכ"ט  ושמות  
חדש  רבה פ"א ח' עה"פ ויקם מלך

 ובלק"ת ובשער הפסוקים שמות
 י"עה"פ הנה עם בנ -פרשת שמות 

ובשער הפסוקים תחילת שמות  

                             
באריכות ובקיצור יותר בשער 

ל הכוונות דרוש א' דפסח שהיה ע
של אדה"ר בקל שנים  פגה"ב

.  לק"ה כבוד או"א שפרש מאשתו

 ב' ד'.
לח

זהר וארא כו. עה"פ גורו לכם  
 מפני חרב

לט
הר והר ויחי רמ: וזועיין ז 

 ]צ"ל וארא דף סו:[ וארא כו.

 תורה אור
ר  ּבֶּ ֲחנּוִנים ְידַּ משלי יח )כג( ּתַּ

ּזֹות: ה עַּ ֲענֶּ יר יַּ  ָרׁש ְוָעׁשִ
דברים ואתחנן ג )כג( 

תְ  ִהוא ָואֶּ ֵעת הַּ ל ְיֹקָוק ּבָ ן אֶּ ּנַּ חַּ
 ֵלאֹמר:

ת  ח אֶּ במדבר חקת כ )ח( קַּ
ה  ּתָ ת ָהֵעָדה אַּ ְקֵהל אֶּ ה ְוהַּ ּטֶּ ּמַּ הַּ
ל  ם אֶּ ְרּתֶּ ֲהֹרן ָאִחיָך ְוִדּבַּ ְואַּ
ן ֵמיָמיו  ם ְוָנתַּ ע ְלֵעיֵניהֶּ לַּ ּסֶּ הַּ
ע  לַּ ּסֶּ ִים ִמן הַּ ם מַּ ְוהֹוֵצאָת ָלהֶּ
ת  ת ָהֵעָדה ְואֶּ ִקיָת אֶּ ְוִהׁשְ

ִעיָרם:  ּבְ
ם ב רֶּ ּיָ מדבר חקת כ )יא( וַּ

ע  לַּ ּסֶּ ת הַּ ְך אֶּ ּיַּ ת ָידֹו וַּ ה אֶּ ֹמׁשֶּ
ִים  ְצאּו מַּ ּיֵ ֲעָמִים וַּ הּו ּפַּ ּטֵ מַּ ּבְ
ּתְ ָהֵעָדה ּוְבִעיָרם:  ׁשְ ּתֵ ים וַּ ּבִ רַּ

 ס
שמות בשלח יז )יב( ִויֵדי 
ן  בֶּ ְקחּו אֶּ ּיִ ֵבִדים וַּ ה ּכְ ֹמׁשֶּ
יָה  ב ָעלֶּ ׁשֶּ ּיֵ יו וַּ ְחּתָ ימּו תַּ ש ִ ּיָ וַּ

ֲהֹרן וְ  ה ְואַּ ְמכּו ְבָיָדיו ִמּזֶּ חּור ּתָ
ְיִהי ָיָדיו  ָחד וַּ ה אֶּ ָחד ּוִמּזֶּ אֶּ

ׁש: מֶּ ָ ׁשּ ד ּבֹא הַּ  ֱאמּוָנה עַּ
ה צּור  תהילים עח )כ( ֵהן ִהּכָ
ֹטפּו  ִים ּוְנָחִלים ִיׁשְ זּובּו מַּ ּיָ וַּ
ת ִאם ָיִכין  ל ּתֵ ם יּוכַּ חֶּ ם לֶּ ֲהגַּ

ּמֹו: ֵאר ְלעַּ  ׁשְ
ה ֵמי  במדבר חקת כ )יג( ֵהּמָ

ָרֵאל ְמִריָבה  ר ָרבּו ְבֵני ִיש ְ ֲאׁשֶּ
ם: ס ֵדׁש ּבָ ּקָ ּיִ ת ְיֹקָוק וַּ  אֶּ

ר  ּיֹאמֶּ במדבר חקת כ )יב( וַּ
ן  עַּ ֲהֹרן יַּ ל אַּ ה ְואֶּ ל ֹמׁשֶּ ְיֹקָוק אֶּ
ִני  יׁשֵ ְקּדִ י ְלהַּ ם ּבִ ְנּתֶּ ֱאמַּ ֹלא הֶּ
ָרֵאל ָלֵכן ֹלא  ֵני ִיש ְ ְלֵעיֵני ּבְ
ל  ה אֶּ ּזֶּ ָהל הַּ ּקָ ת הַּ ָתִביאּו אֶּ

ר ָנתַּ  ץ ֲאׁשֶּ ם:ָהָארֶּ י ָלהֶּ  ּתִ
ם  ן ָלהֶּ ּתֵ ּיִ תהילים קה )מד( וַּ
ים  ל ְלֻאּמִ ֲעמַּ ְרצֹות ּגֹוִים וַּ אַּ

 ִייָרׁשּו:
ֻמתּו  ּיָ במדבר שלח יד )לז( וַּ
ץ  ת ָהָארֶּ ים מֹוִצֵאי ִדּבַּ ָהֲאָנׁשִ

ָפה ִלְפֵני ְיֹקָוק: ּגֵ ּמַּ  ָרָעה ּבַּ
ָך  ְרּבְ ל חַּ בראשית כז )מ( ְועַּ

ֲעֹבד ְוהָ  ת ָאִחיָך ּתַּ ה ְואֶּ ָיה ִתְחיֶּ
ל  ְקּתָ ֻעּלֹו ֵמעַּ ִריד ּוָפרַּ ר ּתָ ֲאׁשֶּ ּכַּ

ָך: ארֶּ ּוָ  צַּ
תהלים פרק סח )יב( ֲאֹדָני 
רֹות ָצָבא ָרב: ְ ש ּ ְמבַּ ר הַּ ן ֹאמֶּ  ִיּתֶּ

ְלָאָכיו  י מַּ תהילים צא )יא( ּכִ
ָכל  ָמְרָך ּבְ ְך ִלׁשְ ה ּלָ ּוֶּ ְיצַּ

יָך: ָרכֶּ  ּדְ
ָאִרים  ׁשְ ּנִ ויקרא כו )לו( ְוהַּ

ךְ  ם ְוֵהֵבאִתי ֹמרֶּ כֶּ ְלָבָבם  ּבָ ּבִ
ף ֹאָתם  ם ְוָרדַּ ְרֹצת ֹאְיֵביהֶּ אַּ ּבְ
ת  ף ְוָנסּו ְמֻנסַּ ה ִנּדָ קֹול ָעלֶּ

ב ְוָנְפלּו ְוֵאין ֹרֵדף: רֶּ  חֶּ
ן  ל ּכֵ חבקוק פרק א )ד( עַּ
ח  צַּ פּוג ּתֹוָרה ְוֹלא ֵיֵצא ָלנֶּ ּתָ
ת  יר אֶּ ְכּתִ ע מַּ י ָרׁשָ ט ּכִ ּפָ ִמׁשְ
ט  ּפָ ן ֵיֵצא ִמׁשְ ל ּכֵ יק עַּ ּדִ ּצַּ הַּ

ל:  ְמֻעּקָ
ׁש ב ראשית ויצא לא )כט( יֶּ

ם ָרע  כֶּ ֹות ִעּמָ ֲעש  ְלֵאל ָיִדי לַּ
י  ר ֵאלַּ ׁש ָאמַּ מֶּ ם אֶּ ֵואֹלֵהי ֲאִביכֶּ
ר ִעם  ּבֵ ר ְלָך ִמּדַּ מֶּ ָ ֵלאֹמר ִהׁשּ

ד ָרע: ֲעֹקב ִמּטֹוב עַּ  יַּ
ה ֵכן  תהלים קמז )כ( ֹלא ָעש ָ
ל ְיָדעּום  ִטים ּבַּ ּפָ ְלָכל ּגֹוי ּוִמׁשְ

ְללּו ָיּה:  הַּ
ח )יד במדבר חקת כ לַּ ׁשְ ּיִ ( וַּ

ל  ֵדׁש אֶּ ְלָאִכים ִמּקָ ה מַּ ֹמׁשֶּ
ר ָאִחיָך  ְך ֱאדֹום ּכֹה ָאמַּ לֶּ מֶּ
ל  ְעּתָ ֵאת ּכָ ה ָידַּ ּתָ ָרֵאל אַּ ִיש ְ
ר ְמָצָאְתנּו: )טו(  ָלָאה ֲאׁשֶּ ּתְ הַּ
ב  ׁשֶּ ּנֵ ְיָמה וַּ ְרדּו ֲאֹבֵתינּו ִמְצרַּ ּיֵ וַּ
ֵרעּו  ּיָ ים וַּ ּבִ ִים ָיִמים רַּ ִמְצרַּ ּבְ

אֲ  ִים ְולַּ  ֹבֵתינּו:ָלנּו ִמְצרַּ
תהלים פרק יב )ז( ִאֲמרֹות 
ף  סֶּ ְיֹקָוק ֲאָמרֹות ְטֹהרֹות ּכֶּ
ק  ץ ְמֻזּקָ ֲעִליל ָלָארֶּ ָצרּוף ּבַּ

ְבָעָתִים:  ׁשִ
ִביא  ּנָ דברים ראה יג )ו( ְוהַּ
הּוא  ֲחלֹום הַּ הּוא אֹו ֹחֵלם הַּ הַּ
ל ְיֹקָוק  ר ָסָרה עַּ י ִדּבֶּ יּוָמת ּכִ
ץ  רֶּ ם ֵמאֶּ ְתכֶּ ּמֹוִציא אֶּ ם הַּ ֱאֹלֵהיכֶּ

ית ֲעָבִדים מִ  ּפְֹדָך ִמּבֵ ִים ְוהַּ ְצרַּ
ָך  ר ִצּוְ ְך ֲאׁשֶּ רֶּ ּדֶּ יֲחָך ִמן הַּ ּדִ ְלהַּ
ּה  ת ּבָ כֶּ יָך ָללֶּ ְיֹקָוק ֱאֹלהֶּ

ָך: ְרּבֶּ ְרּתָ ָהָרע ִמּקִ  ּוִבעַּ
ויקרא בחקותי כו )כה( 
ת  מֶּ ב ֹנקֶּ רֶּ ם חֶּ ְוֵהֵבאִתי ֲעֵליכֶּ
ל  ם אֶּ ְפּתֶּ ֱאסַּ ִרית ְונֶּ ם ּבְ ְנקַּ

י  ְחּתִ ּלַּ ם ְוׁשִ ם ָעֵריכֶּ תֹוֲככֶּ ר ּבְ בֶּ דֶּ
ד אֹוֵיב: יַּ ם ּבְ ּתֶּ  ְוִנּתַּ



 כט.      מוהר"ן                           תיקונין כ     ט'                         קוטי       יל        

וישלח אלקינו, מצרים ונצעק אל ה' הוירעו לנו  [א]כנ"ל: 

, כי פגם הברית [ג] ויוציאנוזה משה.  [ב], פירשו חז"ל מלאך

ל ווהקו .[ה] דאדםהוידע הוא פגם הדעת, בבחי' )בראשית ד( 

(. ובשביל זה זהדעת, בבחי' הקול מעורר הכוונה )הוא מעורר 

וישלח מעורר הדעת.  , והקול[ח] וישמע את קולנו, ונצעק וכו'

. וע"י התגלות הדעת כתיקונו, אז [ט] זה משה, בחי' דעת מלאך

, כי [י] : ובשביל זה אומרים את ההגדה בקול רםויוציאנו

ובשביל זה  .ווישמע את קולינהגאולה היתה ע"י קול, בבחי' 

נקראת בשם הגדה, להורות על תיקון הברית, בבחי' )דברים ד( 

, להורות על תיקון [יא] עיקר המצוה ביין. וויגד לכם את בריתו

, ובבחי' [יב](.הדעת, בבחי' בחמרא וריחני פקחין )סנהדרין ע'

אעברה נא נעשה ראש )שם( היינו דעת:  ידזכה [יג] תירוש

לקבל  ,, שרצו לילך לא"י דרך כחות של אדום כנ"ל[טו] בארצך

ממנו כח לענוש את הרשעים בחרבא וקטלא, כדי שיוכלו לילך 

 העוה"זיז, ולא בשביל תענוגי [טז] לך מלכו של עולםבדרך המ

, זה בחי' לא נלך בשדה וכרם, ולא נשתה מי באר [יט] . וזה[יח]

דרך המלך תענוגי העוה"ז, כל זה אין רצונינו. אלא רצונינו 

של , כדי שלא ימנעו אותנו הרשעים מלילך בדרך מלכו נלך

בי פן בחרב אצא  כריויאמר אליו אדום לא תעבעולם: 

 [כב] , כל זאת מחמת מיעוט כח הקדושה כנ"ל. וזהו[כא] קראתךל

מת שהקדושה כ"כ , היינו מחואנחנו בקדש עיר קצה גבולך

בגבול הטומאה נוגעת, ובשביל זה  כגאיבמדרגה פחותה, שה

תחתונה, כהכי מי שהוא במדרגה  ,בי וכו' כדויאמר לא תעבור

: [כז](, כי צדיק ממנו בולע )ב"מ ע"א[כו] אין להתגרות ברשעים

)תהלים  מסלות בלבבם, בחי' [כח] ויאמרו אליו במסלה נעלה

, מימיך, זה [ל] מימיך נשתה םוא: [כט] מורך בלבבםד(, להביא פ

. היינו כי כמיםמשפט לאויגל בחי' משפט, בבחי' )עמוס ה'( 

 ונתתי מכרםלפעמים צריך לכוף את הרשעים במשפטיהם. 

מקבלין. וצריך , היינו השחד ש[לד] דמיהוןלג, תרגומו את [לב]

רק : [לה] ליתן להם ממון, כדי להוציא משפט מן העיקול ברצונם

, כדי לו, אני רוצה לילך ולעבור בכחךאין דבר ברגלי אעבורה

דבריהם ברגלי, היינו  לזסוולהשתיק את הרשעים, כדי שלא יכנ

וכל העם אשר א( המכונים בשם רגלין, כמו )שמות י המון עם

, וכל זה הוא מחמת מיעוט [לח] ויאמר לא תעבור .ברגליך

הקדושה כנ"ל: כי צריך לשפוך תפילתו קודם התורה, ולקשר 

דושה יתירה הנפשות השומעים, ועי"ז ניתוסף קלט את עצמו

. ולפי רבות עם הדרת מלך ברובד( למעלה, בבחי' )משלי י

הקדושה כן ריבוי הארת התורה. ולפי רוב הארת התורה כן 

כחות המלאכים כן יכול לענוש המלאכים. ולפי  מחותונתרבו כ

 : את הרשעים מוציאי דבה

תשעה תיקונין יקירין , וז"פ פרקא תליתאה
. היינו לזקן היושב בישיבה לדרוש, נמסר אתמסרו לדיקנא

והקהל את  בקח את המטה כנ"ל:  אלו תשעה בחי' הנ"ל: 

ודברתם אל הסלע  גהעדה כנ"ל, להכניע רעתם כנ"ל: 

להמשיך  ההם, שיקשר עמהם כנ"ל: לעיני דבתחנונים כנ"ל: 

בריאת המלאכים ז להמשיך תורה כנ"ל: ו דיבורי אש כנ"ל: 

לבא  טלקבל כח מאדום להכניע את השונאים כנ"ל:  חכנ"ל: 

כל מה לא"י כנ"ל: ואלו תיקונין דאתמסר לזקן הדורש: 
, רמז על נשמת בחי' מרים ולא אתגליא מאדאתטמר

כשיו ע"י זקן הזה, כל , פי' אשתכח עאשתכחשנסתלק כנ"ל: 

מה שהיה משתכח ע"י נשמה שנסתלק: ועכשיו מסדר והולך 

תקונא קדמאה, נימין על נימין, תשעה תיקונין: 
, מקמי פתחי דאודנין עד רישא דפומא. נימין

מטה עוזך [ מב]ז(, בחי' )תהלים פ שערי ציוןשערות, בחי'  בחי'

 , היינו קודםמקמי פתחי דאודניןכנ"ל.  ישלח מציון

, פתחו פיהם עד רישא דפומאששמעו אם יכולין לקבל, 

דקדמי פומייכו  [מה]מד(.בי, וזהו )כתובות ק[מג] נעשהואמרו 

תקונא תניינא, מרישא האי לרישא לאודנייכו: 
, היינו להכניע רעתם כנ"ל. ובזה מוציא אותם מתחת אחרא

רשות דסטרא אחרא, ומכניס אותם תחת רשות הקדושה, וזהו 

תקונא תליתאה, אשתכח  :ישא אחראמרישא האי לר
מתחות תרין נוקבין ארחא מלייא דלא 

כנ"ל,  ודברתם אל הסלע, היינו בחי' חוטם. בחי' מוןאתחזיי

כי אין , מזיןארחא מלי. ותהלתי אחטם לךח( בחי' )ישעיה מ

היא בחי'  ,ראה. וימחיןד(, וזה מלי)תהלים ל איוימחסור ליר

, בחי' חוטם, בחי' תהלליראת ה' היא תא( תפלה, בחי' )משלי ל

, כי צריך מטןדלא אתחזיי: והריחו ביראת ה'א( )ישעיה י

אל ה( יתלה בזכותו כנ"ל, בבחי' )משלי כלהקטין א"ע, ולא 

תקונא רביעאה, עלעין אתחפיין : תתהדר לפני מלך
. היינו בחי' התקשרות עם מהאי גיסא ומהאי גיסא

 תקונא: [נ] נשמותיהם, והם מחפיין אותו מכל צד
חמישאה, אתחזיין תרין תפוחין סומקין כוורדא. 

שנפתחים. שנכמר רחמי  [נא] , זה בחי' מפתחי הלבתפוחין

לב העליון, ונשפע דבורים חמים, דיבורי אש, בחי' סומקא 

תקונא שתיתאה, בחד חוטא תליין, כוורדא כנ"ל: 
. זה בחי' המשכת התורה כנ"ל, אוכמין תקיפין עד חדווי

. שהם תילי תלתלים שחורות כעורב שהם בחי' )ש"ה ה'(

עד מעוי , הנמשכים עד חדווי, {:אערובין כ}ם של הלכות תילי

ותליין בחד  .ותורתך בתוך מעי( , בבחי' )תהלים מ[נב]
מדקדק , שהקב"ה וסביביו נשערה מאד( , בבחי' )שם נחוטא

כחוט נדוכשפוגמים  [נג](:עם הצדיקים כחוט )יבמות קכא

תקונא להמשיך אלו הלכות הנ"ל:  השערה, אזי אין כח בידם
 . היינושביעאה שפוון סומקא כוורדא אתפנון

. פיו כל צבאם וברוחג( מלאכים כנ"ל, בבחי' )שם להנהבריאת 

: משרתיו אש לוהטד( , בבחי' )שם קסומקא כוורדא

ינאי זעירין נחתין בגרונא ומחפיין מתקונא ת
 עורף . היינו לקבל כח מאדום, להכניע אויבים הפוניםקדלא

 (בדיה א, זה בחי' כח אדום, בחי' )עוזעירין. [נו]
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איסור שוחד, וכן הסכים השואל ומשיב 
הנ"ל שרק על הטית הדין נצטוו, וע"כ 
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ועיין משפט שלום הנ"ל שכיון שמצווים 

הם לדוננו במשפטינו לא שייך במשפטי
לפני עיור דאין זה הטית הדין. עוד עיין 
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 בחוט -בתרלד 
נה

 מלאכים -מתרצו 
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 צ"ע אם פונים עורף למה צריך להכניעם 

 תורה אור
ְרדּו )טו( ו   כחקת במדבר  ּיֵּ

ב  ש ֶׁ ּנֵּ ְיָמה ו  ינּו ִמְצר  ֲאֹבתֵּ
עּו  רֵּ ּיָ ים ו  ּבִ ִים ָיִמים ר  ִמְצר  ּבְ

ינּו:  ֲאֹבתֵּ ִים ְול   )טז(ָלנּו ִמְצר 
נּו  ע ֹקלֵּ מ  ש ְ ּיִ ל ְיֹקָוק ו  ק אֶׁ ְצע  ּנִ ו 
ְצָרִים  נּו ִמּמִ ּיִֹצאֵּ ְלָאְך ו  ח מ  ל  ש ְ ּיִ ו 
ה  ש  ִעיר ְקצֵּ ְחנּו ְבָקדֵּ ה ֲאנ  ְוִהּנֵּ

ךָ  ָרה)יז(  :ְגבּולֶׁ א  ַנְעב ְ ּנָ

ה  דֶׁ ש ָ ֲעֹבר ּבְ ָך ֹלא נ  ְרצֶׁ ְבא 
ר  י ְבאֵּ ה מֵּ ּתֶׁ ם ְוֹלא ִנש ְ רֶׁ ּוְבכֶׁ
ה ָיִמין  ְך ֹלא ִנּטֶׁ לֵּ ְך נֵּ לֶׁ ּמֶׁ ְך ה  רֶׁ ּדֶׁ
ֲעֹבר  ר נ  ד ֲאש ֶׁ ֹמאול ע  ּוש ְ

ָך: בּולֶׁ ָליו  ּגְ ר אֵּ ּיֹאמֶׁ )יח( ו 
ב  רֶׁ חֶׁ ן ּב  י ּפֶׁ ֲעֹבר ּבִ ֱאדֹום ֹלא ת 

ָך: א ִלְקָראתֶׁ צֵּ ּיֹאְמרּו  אֵּ )יט( ו 
ה  ְמִסּלָ ל ּב  ָראֵּ י ִיש ְ נֵּ ָליו ּבְ אֵּ
ה ֲאִני  ּתֶׁ יָך ִנש ְ ימֶׁ ה ְוִאם מֵּ ֲעלֶׁ נ 
ין  ק אֵּ י ִמְכָרם ר  ּתִ י ְוָנת  ּוִמְקנ 

ֱעֹבָרה: י אֶׁ ְגל  ר  ָבר ּבְ )כ(  ּדָ
א ֱאדֹום  צֵּ ּיֵּ ֲעֹבר ו  ר ֹלא ת  ּיֹאמֶׁ ו 
ד ּוְבָיד  בֵּ ם ּכָ ע  ִלְקָראתֹו ּבְ

 ֲחָזָקה:
ע )א בראשית ד ( ְוָהָאָדם ָיד 

ד  לֶׁ ּתֵּ ר ו  ה  ּת  ּתֹו ו  ה ִאש ְ ּוָ ת ח  אֶׁ
ר ָקִניִתי ִאיש   ּתֹאמֶׁ ִין ו  ת ק  אֶׁ

ת ְיֹדָוד:   אֶׁ
ע ָאָדם  דבראשית  ד  ּיֵּ )כה( ו 

ן  ד ּבֵּ לֶׁ ּתֵּ ּתֹו ו  ת ִאש ְ עֹוד אֶׁ
ת  י ש ָ ת ּכִ מֹו ש ֵּ ת ש ְ ְקָרא אֶׁ ּתִ ו 
ת  ח  ר ּת  חֵּ ע א  ר  ִלי ֱאֹלִהים זֶׁ

י ֲהָרגֹו  ל ּכִ בֶׁ  ָקִין:הֶׁ
ד ואתחנן דברים  ּגֵּ ּי  ד )יג( ו 

ה  ר ִצּוָ ִריתֹו ֲאש ֶׁ ת ּבְ ם אֶׁ ָלכֶׁ
ָבִרים  ּדְ ת ה  רֶׁ ֹות ֲעש ֶׁ ֲעש  ם ל  ְתכֶׁ אֶׁ
י ֻלחֹות  נֵּ ל ש ְ ם ע  בֵּ ְכּתְ ּיִ ו 

 ֲאָבִנים:
ן כז תולדת  בראשית )כח( ְוִיּתֶׁ

ִים  מ  ָ ש ּ ל ה  ְלָך ָהֱאֹלִהים ִמּט 
ָגן  ץ ְוֹרב ּדָ י ָהָארֶׁ ּנֵּ מ  ּוִמש ְ

:ְותִ   יֹרש 
י ָאָדם  רֵּ ש ְ תהילים פד )ו( א 

ְלָבָבם:  עֹוז לֹו ָבְך ְמִסּלֹות ּבִ
)לו( כו בחקתי  ויקרא

ְך  אִתי ֹמרֶׁ בֵּ ם ְוהֵּ כֶׁ ָאִרים ּבָ ש ְ ּנִ ְוה 
ף  ם ְוָרד  יהֶׁ ְרֹצת ֹאְיבֵּ א  ְלָבָבם ּבְ ּבִ
ף ְוָנסּו  ה ִנּדָ ֹאָתם קֹול ָעלֶׁ

ף: ין ֹרדֵּ ב ְוָנְפלּו ְואֵּ רֶׁ ת חֶׁ  ְמֻנס 
ִים  )כד( עמוס ה ּמ  ל ּכ  ְוִיּג 

יָתן: ל אֵּ ח  נ  ט ּוְצָדָקה ּכְ ּפָ  ִמש ְ
)ח( ְוָיְרדּו ָכל יא בא  שמות

ֲחוּו ִלי  ּת  י ְוִהש ְ ל  ה אֵּ ּלֶׁ יָך אֵּ ֲעָבדֶׁ
ה ְוָכל ָהָעם  ּתָ א א  אֹמר צֵּ לֵּ
א  צֵּ ן אֵּ י כֵּ ֲחרֵּ יָך ְוא  ְגלֶׁ ר  ר ּבְ ֲאש ֶׁ

ֳחִרי ָאף: ְרֹעה ּבָ ִעם ּפ  א מֵּ צֵּ ּיֵּ  ו 
ָרב ָעם  משלי יד )כח( ּבְ

ס ְלֹאם  פֶׁ ְך ּוְבאֶׁ לֶׁ ת מֶׁ ְדר  ה 
ת ָרזֹון:  ְמִחּת 

ב ְיֹקָוק  תהלים פז )ב( ֹאהֵּ
נֹות  ּכְ י ִצּיֹון ִמּכֹל ִמש ְ ֲערֵּ ש  

ֲעֹקב:  י 
ָך  תהלים קי ה ֻעּזְ ּטֵּ )ב( מ 

ב  רֶׁ קֶׁ ה ּבְ ּיֹון ְרדֵּ ח ְיֹקָוק ִמּצִ ל  ִיש ְ
יָך:   ֹאְיבֶׁ
ח כד משפטים שמות  ּק  ּיִ )ז( ו 

ִרית ו   ּבְ ר ה  פֶׁ י סֵּ ָאְזנֵּ ְקָרא ּבְ ּיִ
ר  ּבֶׁ ר ּדִ ל ֲאש ֶׁ ּיֹאְמרּו ּכֹ ָהָעם ו 

ָמע: ה ְוִנש ְ ֲעש ֶׁ  ְיֹקָוק נ 
ִמי  ישעיה מח ן ש ְ ע  )ט( ְלמ 

ֱחָטם  ִתי אֶׁ י ּוְתִהּלָ ּפִ ֲאִריְך א  א 
ָך: ְכִריתֶׁ י ה   ָלְך ְלִבְלּתִ

ת  תהילים לד )י( ְיראּו אֶׁ
ְחסֹור  ין מ  י אֵּ יו ּכִ ְיֹדָוד ְקֹדש ָ

ָאיו:  ִלירֵּ
ן  שלי לאמ חֵּ ר ה  קֶׁ )ל( ש ֶׁ

ת ְיֹדָוד  ה ִיְרא  ָ ּיִֹפי ִאש ּ ל ה  בֶׁ ְוהֶׁ
ל: ּלָ  ִהיא ִתְתה 

ת  ִיְרא  ֲהִריחֹו ּבְ ישעיה יא )ג( ו 
יָניו  ה עֵּ ְראֵּ ְיֹדָוד ְוֹלא ְלמ 
ע ָאְזָניו  מ  ּפֹוט ְוֹלא ְלִמש ְ ִיש ְ

:  יֹוִכיח 
ר  ּד  ְתה  ל ּתִ משלי כה )ו( א 

ֹדלִ  ְך ּוִבְמקֹום ּגְ לֶׁ י מֶׁ ל ִלְפנֵּ ים א 
ֲעֹמד:  ּת 

ֹו  שיר השירים ה )יא( ֹראש 
ִלים  ְלּת  ז ְקּוּצֹוָתיו ּת  ם ּפָ תֶׁ ּכֶׁ

ב: עֹורֵּ ֹחרֹות ּכָ  ש ְ
ֹות ְרצֹוְנָך  ֲעש  תהילים מ )ט( ל 
תֹוְך  י ְותֹוָרְתָך ּבְ י ָחָפְצּתִ ֱאֹלה 

ָעי:  מֵּ
ינּו  תהלים נ )ג( ָיֹבא ֱאֹלהֵּ
ל  ש  ְלָפָניו ּתֹאכֵּ ש  אֵּ ֱחר  ל יֶׁ ְוא 

ֲעָרה ְמֹאד:ּוְסִבי  ָביו ִנש ְ
ר ְיֹדָוד  ְדב  תהילים לג )ו( ּבִ
ל  יו ּכָ ּו ּוְברּוח  ּפִ ֲעש  ִים נ  מ  ש ָ

 ְצָבָאם:

ְלָאָכיו  ה מ  תהילים קד )ד( ֹעש ֶׁ
ט: ש  ֹלהֵּ ְרָתיו אֵּ  רּוחֹות ְמש ָ



 ט תיקונין כ  עתיקא טמיר וסתים כא            מוהר"ן     כט:        ליקוטי          

חרב הנ"ל, ב, בחי' נחתין בגרונא. [א] קטן נתתיך בגוים

: רוממות אל בגרונם וחרב פיפיותט( בחי' )תהלים קמ

תקונא תשיעאה, רברבין וזעירין נחתין 
חיות בחי' . היינו בחי' א"י שנחלקה לשבטים, שהם בשקולא

גיבר דבאילין אשתכח : [ג] ד()שם ק קטנות עם גדולות
אזי נקרא גיבר תקיף.  ,' ארץ ישראל, היינו כשבא לבחיהףיתק

)מלכים  אל יתהלל חוגר כמפתחכי קודם שבא לבחי' א"י, אזי 

 : . אבל אחר כך כשנוצח, אז נקרא איש מלחמה[ו] (א כ
אשרי העם יודעי  [ח]הזאת נאמרה בר"ה על פסוק  התורהז

זכינו לקבל מכתיבת ידו הקדושה ביאור זה אך לא  : תרועה

"ל: גם קודם שאמר התורה הזאת, סיפר הפסוק ע"פ התורה הנ

איזה זמן מקודם, מעשה נוראה שראה במקום שראה בהקיץ או 

בחלום. ואמר שהתורה ט' תיקונין הנ"ל, היא פירוש על 

המראה הנוראה הזאת שסיפר. ואי"ה עוד חזון למועד. לבאר 

 :[ט]ה"י  דברים אלו במקום אחר בעזר
 

 דספרא דצניעותא.פרקא רביעאה  [י] כא

 :[יא] וכו'עתיקא טמיר וסתים  

, פי' רש"י שתהא שלהבת [יג] ו'כאת הנרות  יבתךבהעל

 :ידליהעולה מא

, כי יש שכל אחור וקדם צרתניט( )תהלים קל בכתיא 

שאדם משיג אותו ע"י הקדמות רבות, והשכל הזה מכונה בשם 

אחור. ויש שכל שבא לאדם בלא שום הקדמה, אלא ע"י שפע 

: והתלהבות הלב, [טו] קדם, בשם פניםאלקי, וזה מכונה בשם 

, [טז] נולד מחמת תנועת השכל. כי טבע התנועות שמוליד חום

תנועות השכל, כן מוליד חום בלב. נמצא ע"י יזולפי מהירת 

שאין צריך  ,שפע אלקי, שהשכל נשפע לאדם במהירות

רות, שלהבת הלב עולה להשתמש בשום הקדמה, עי"ז המהי

 :תמיד מאילי'

לבחי' שפע אלקי הנ"ל, א"א לבא לזה, אלא להגיע אבל  ב

שיקדש את פיו, וחוטמו, ועיניו, ואזניו, והן הן מאירין לו שפע 

נו, שישמור את עצמו מלהוציא שקר מפיו: יאלקי הנ"ל. הי

א( שהוא בחי' חוטם, בבחי' )ישעיה י ויהיה לו יראת שמים,

ם, התלוי באודנין, : ויהיה לו אמונת חכמיוהריחו ביראת ה'

: ויעצים עיניו מראות שמע דברי חכמיםב( בחי' )משלי כב

ברע: כי הן הן המעוררין את שפע אלקי הנ"ל לבא, כי הפה 

והחוטם והעינים והאזנים, תלוים במוח. והן מעוררין את המוח, 

ראש ט( בבחי' פנים: וזה בחי' )תהלים קי שיהיה בבחי' קדם,

א( קי י' מוח הנאמר אצל פה: וזה )שם, זה בחדברך אמת

נאמר אצל חוטם: וזה , זה בחי' מוח הראשית חכמה יראת ה'

, זה בחי' מוח הנאמר אצל הוכח לחכם ויאהבך( בחי' )משלי ט

( : וזה בחי' )בראשית גשמע דברי חכמיםאודנין, בבחי' 

, זה בחי' מוח הנאמר אצל עיינין: והן הן ותפקחנה עיני שניהם

א, ותרין עיינין, . כי פה, ותרין נוקבא חוטמיחרותישבעת הנ

(, יטי' שבעת הנרות. ומנרתא דא רישא )ותרין אודנין, הם בח

 : היינו המוח. ופני המנורה, היינו שפע אלקי הנ"ל

הוא בחי' סוכה, כי סוכה הוא  ,הזאתושפע אלקי   ג

, כי רוח הקודש הוא שפע אלקי. [כא](כש )בחי' שסכה ברוח הקוד

היינו בחי' שבעת , [כב] וסוכה הזאת היא בא ע"י ז' עננים

הנרות כנ"ל, שעל ידם האדם משיג פני המנורה, היינו סוכה, 

שהיא רוח היינו שפע אלקי. ורוח הקודש נקרא על שם החכמה, 

( מנין שאין כד(: וזה שאמרו חז"ל )כגחכמה הבא מקודש כידוע )

ובדבר שגידולו מן  בדבר שאין מקבל טומאה מסככין אלא

, מה אד הוא דבר שאין הארץ מןואד יעלה  [כה] שנאמר ,הארץ

מקבל טומאה ואין גידולו אלא מן הארץ וכו'. ואד הן הן אלו 

העננים הנ"ל, והן בחי' קודש. וגדלין מן הארץ, כי צריך המקבל 

. בבחי' [כו] יהב חכמתא לחכימיןהזה להיות חכם, כי הקב"ה 

 :[כח](כז) ובלב כל חכם לב נתתי חכמהא( מות ל)ש

וח הקודש הנ"ל, שפע אלקי הנ"ל, הנ"ל, היינו רוסוכה   ד

הוא בחי' מקיפין. שהשכל הזה הוא גדול עד למאד, עד שאין 

המוח יכול לסובלו, ואין נכנס במוח, אלא הוא מקיף את הראש. 

כמו שאנו רואים, כמה חכמות עמוקות, שאין יכולת במוח 

האנושי להבין על בוריו. כמו כמה וכמה מבוכות שאנו נבוכים 

, שאין מוח של אנושי יכול [כט] יעה והבחירהבהם, כמו היד

להבין את הידיעה הזאת. והשכל הזה הוא בחי' מקיף, שאין 

כל , והש[ל] נכנס בפנימיות המוח, כי אם מקיף אותו מבחוץ

 :[לא] הפנימי מקבל חיותו מהמקיף הזה

גדול  כל זמן שהשכל אין כ"שזה עיקר כח הבחירה, כ ודע

 ,כח הבחירה על מקומולהבין הידיעה והבחירה, אזי  

המקיף  לבכי יש בידו כח לבחור החיים או הפוכו. אבל כשיכנוס

הזה לפנים, ואז יתגדל השכל האנושי, ויתגלה לאנושי הידיעה 

והבחירה, אז יתבטל הבחירה. כי אז ע"י גידולו של השכל, יצא 

מגדר האנושי, ויעלה לגדר מלאך, ואז יתבטל הבחירה. וזה 
, זה שאין יודע השכל של הידיעה זה עיקר כח הבחירהלג

 [לה](.זשאמרו חז"ל )ברכות י וזה       :[לד] והבחירה

 שלעתיד צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם
כי לעתיד יתבטל הבחירה, וזה  :[לו] על ראשיהם הוצרך לומר :

. שהישיבה הוא מורה על העדר הבחירה, צדיקים יושבים

ה על העדר , שהוא מורלז{בתהלים } יושב בשמים כמו

ההשתנות. כי התנועה מורה על השתנות מרצון אל רצון, 

והישיבה מורה על העדר השתנות, היינו ביטול הבחירה. וזה 

ג( היינו המקיפים, כמו )שמואל א' כ ,ועטרותיהםמחמת 

, ולא על בראשיהם, [לח] שאול ואנשיו עוטרים אל דוד

אז יכנסו ראשיהם. היינו המקיפים יכנסו בתוך המוחין לפנים, ו

כל השכליות שלא היה יכול להבין אותם, יכנסו לפנים, בתוך 

 אותם. ואז יצא מגדר אנושי ויעלה לגדר לטהמוחין, וידע וישיג 
 

                                 
א

 עיין גם ירמיהו מט טו 
ב

 הרב -בתרלד 
ג

עפרש"י שמות א יט עה"פ כי חיות  
הנה הביא דרשת חז"ל )סוטה יא:( אומה 
המשולה לחיות וילקוט שמעוני שמות ז 

 רמז קפב
ד

 באילן אשתכח גביר -בתרלד 
ה

 תקף -בתשכט  
ו

 עיין חיי מוהר"ן סימן טו 
ז

מכאן עד סוף התורה הוסיף מוהרנ"ת  
 בתקפא

ח
 * תהילים פט טז 
ט

 וסימן פג עיין חיי מוהר"ן סימן ט' 
י

תורה זו היא לשון רבינו ז"ל ונאמרה  
 בדרך בשבת נחמו שנת תקסד 

                                 
יא

 זוהר תרומה דף קעח. 
יב

 בהעלותך -בתשכט  
יג

 במדבר ח' ב' 
יד

 מאיליה -מתרצו  
טו

ספורי מעשיות ד"ה שיחות שאחר עיין  
 .ודע שיש שני שכליות

טז
עיין לקמן ונדרים ח: מהרש"א עיין  

 תורה קנו
יז

 התנועות -בתרלד 
יח

הנירות, בתרלד  -אהנירו', בתקפ -בדפו"ר 
 הנרות -ומתרלו

יט
 עיין הקדמת התיקונים דף יג: 

כ
שרה למה נקרא ]עיין מגילה יד.  

 ובדף [שמה יסכה שסכתה ברוח הקדש
יג. אבי סוכו שנעשה לישראל 
כסוכה. ובריש ויקרא רבה דרשו 

                                 
אבי סוכו שהי' אבי הנביאים שסכו 

 .ברוה"ק
כא

 עיין קהלת יעקב ערך סוכה 
כב

כי  (ויקרא כג)דתניא:  עיין סוכה יא: 
ענני  -בסכות הושבתי את בני ישראל 

. ועיין פרי כבוד היו, דברי רבי אליעזר
עץ חיים סוכה פ"ג. ועיין תיקון כא דף 

השירים א' ד'  ועיין הגר"א שיר נה.
)וביאור דבריו בספר זמן שמחתינו מאמר א' ועוד עיין 
זוהר פנחס רנו שענני הכבוד בחי' תיבת נח ובפע"ח 
סוכה הארת בינה והיא בחי' תשובה בחי' עוה"ב ובספר 

 המדות תשובה מעל הזמן(
כג

 עיין זהר אחרי דף סא. 
כד

סוכה יא: וע"ש ג"כ בדף יב.  
 בתוס' ד"ה בפסולת גורן ויקב

כה
 בראשית ב' ו' 

כו
 כא '* דניאל ב 

                                 
כז

 עיין ברכות נה. 
כח

 עיין זהר פקודי רכג: 
כט

ספר ארבע מאות שקל כסף עיין  
ועיין לק"ה ברכת השחר  סופו.ב רח"והמל

 ג' לו הובא בשיש"ק ח"א סימן ה'.
ל

עיין אוצרות חיים להאריז"ל שער  
 מוחין דצלם סוף פרק ד'.

לא
עיין לק"ה נטילת ידים לסעודה ו'  
 כט.

לב
 כשיכניס -בתרלד 
לג

 וזה עיקר )ותיבת זה נמחק( -בתרלד 
לד

עיין חיי מוהר"ן תטו סיפר שכבר היה  
על זאת הקשיא וכו' לו תרוץ נכון וברור 

שהבחירה בתוך  עי"שו ,וכתב אותו בכתב
ועיין מעשה מבעל תפלה  .הידיעה

בחי' שהמבצר של מים היה בתוך המים. 

                                 
ועיין תורה סד קושיות  שרגא בטיהרא.

  שהן מהחלל הפנוי דלבושיה מיניה.
לה

עץ הדעת טוב למהרח"ו פרשת  
בחקתי, לקוטי תורה להאריז"ל פרשת 

ר יד דרוש ב' עמק עקב, עץ חיים שע
המלך יד ק', רקנטי עה"ת פרשת וארא, 

 זהר מדרש נעלם סוף פרשת אחרי מות.
היא קושיא מפורסמת עיין בינה  לו

דף  מופיגו דרוש  יהלעיתים לרבי עזר
רוח חיים . רצו )מהדו' תשנד בני ברק( 

 בן יהוידע ברכות יז.על אבות ו' ד'. 

לז
 )תהלים ג( ובתשכט תוקן -בתרלו 
לח

 זהר יתרו דף פד. עיין 
לט

 אותה -בתרלד 

 תורה אור
עובדיה א )א( ֲחזֹון ֹעַבְדָיה 
ֹה ָאַמר ֲאֹדָני יֱֹדִוד ֶלֱאדֹום  כ 
ַמְענו  ֵמֵאת ְיֹדָוד  ָעה ש ָ מו  ש ְ
מו   ח קו  ָ ל  ֻׁ ֹוִים ש  ג  ְוִציר ב ַ

ְלָחָמה: ָמה ָעֶליָה ַלמ ִ )ב(  ְוָנקו 
י  זו  ֹוִים ב ָ ג  יָך ב ַ ה ָקֹטן ְנַתת ִ ִהנ ֵ

ה ְמֹאד:אַ  ָ  ת 
תהילים קמט )ו( רֹוְממֹות ֵאל 

ָיָדם: יִפי ֹות ב ְ ִ ְגרֹוָנם ְוֶחֶרב פ   ב ִ
ם  תהילים קד )כה( ֶזה ַהי ָ
ם ֶרֶמׂש  ְרַחב ָיָדִים ש ָ דֹול ו  ג ָ
ֹות ִעם  ֹות ְקַטנ  ר ַחי  ָ ְוֵאין ִמְספ 

ֹדלֹות:  ג ְ
ַען ֶמֶלְך -מלכים א כ )יא( ַוי ַ

רו   ב ְ ָרֵאל ַוי ֹאֶמר ד ַ ַאל  ִיׂשְ
ַח: ֵ ְמַפת  ל ֹחֵגר כ ִ ֵ  ִיְתַהל 

ֵרי ָהָעם  תהילים פט )טז( ַאש ְ
ֶניָך  ָ אֹור פ  ָעה ְיֹדָוד ב ְ ֹיְדֵעי ְתרו 

ן: כו  ֵ  ְיַהל 
 

 תורה כא
ר ֶאל  במדבר ֵ ב  בהעלתך )ב( ד ַ

ַהֲעֹלְתָך  ָ ֵאָליו ב ְ ַאֲהֹרן ְוָאַמְרת 
ֵני  ְ ל פ  ֹרת ֶאל מו  ֶאת ַהנ ֵ

ְבעַ  נֹוָרה ָיִאירו  ש ִ רֹות:ַהמ ְ  ת ַהנ ֵ
תהילים קלט )ה( ָאחֹור ָוֶקֶדם 

ָכה: ֶ פ  ת ָעַלי כ ַ ש ֶ ָ ִני ַות  ָ  ַצְרת 
ִיְרַאת  ישעיה יא )ג( ַוֲהִריחֹו ב ְ

ְיֹדָוד ְוֹלא ְלַמְרֵאה ֵעיָניו 
ַמע ָאְזָניו  ֹוט ְוֹלא ְלִמש ְ פ  ִיש ְ

 יֹוִכיַח:
משלי כב )יז( ַהט ָאְזְנָך 

ְבֵרי ֲחָכִמים ְוִלב ְ  ַמע ד ִ ש ְ ָך ו 
י: ית ְלַדְעת ִ ש ִ ָ  ת 

ָבְרָך  תהילים קיט )קס( ֹראש  ד ְ
ט  ַ פ  ל ִמש ְ ְלעֹוָלם כ ָ ֱאֶמת ו 

 ִצְדֶקָך:
ית  תהילים קיא )י( ֵראש ִ
ֶכל טֹוב  ָחְכָמה ִיְרַאת ְיֹדָוד ׂשֵ
תֹו ֹעֶמֶדת  ָ ִהל  יֶהם ת ְ ְלָכל ֹעׂשֵ

 ַעד:לָ 
ן  משלי ט ֶ ֹוַכח ֵלץ פ  )ח( ַאל ת 

ָ הֹוַכח ְלחָ  ָנֶאך  :ִיׂשְ ָ  ָכם ְוֶיֱאָהֶבך 
ם עֹוד  ן ְלָחָכם ְוֶיְחכ ַ ֵ )ט( ת 

יק ְויֹוֶסף ֶלַקח:  הֹוַדע ְלַצד ִ
ַקְחָנה ֵעיֵני  ָ פ  בראשית ג )ז( ַות ִ
ם ֵהם  מ ִ י ֵעירֻׁ ְדעו  כ ִ ֵניֶהם ַוי ֵ ש ְ
ֲעׂשו   רו  ֲעֵלה ְתֵאָנה ַוי ַ ְ ְתפ  ַוי ִ

 ָלֶהם ֲחֹגֹרת:
)ו( ְוֵאד ַיֲעֶלה ִמן ב בראשית 
ֵני ָהָאֶרץ  ְ ל פ  ָקה ֶאת כ ָ ְוִהש ְ
 ָהֲאָדָמה:

ַמִים  ָ ש   ב ב ַ תהלים ב )ד( יֹוש ֵ
ָחק ֲאֹדָני ִיְלַעג ָלמֹו:  ִיׂשְ

ֵנא  דניאל ב )כא( ְוהו א ְמַהש ְ
ה ַמְלִכין  א ְמַהְעד ֵ א ְוִזְמַני ָ ַני ָ ִעד ָ
ְמָהֵקים ַמְלִכין ָיֵהב ָחְכְמָתא  ו 
ָעא ְלָיְדֵעי  ַמְנד ְ יִמין ו  ְלַחכ ִ

 ה:ִבינָ 
)ו( ַוֲאִני לא כי תשא  שמות

ֹו ֵאת ָאֳהִליָאב  י ִאת  ה ָנַתת ִ ִהנ ֵ
ְבֵלב  ה ָדן ו  ֵ ן ֲאִחיָסָמְך ְלַמט  ֶ ב 
י ָחְכָמה  ל ֲחַכם ֵלב ָנַתת ִ כ ָ

יִתָך: ר ִצו ִ ל ֲאש ֶ  ְוָעׂשו  ֵאת כ ָ
ַמִים  ָ ש   ב ב ַ תהלים ב )ד( יֹוש ֵ

ָחק ֲאֹדָני ִיְלַעג ָלמֹו:  ִיׂשְ
ֶלְך ( כו)א כג -שמואל ַוי ֵ

ה ְוָדִוד  ד ָהָהר ִמז ֶ ל ִמצ ַ או  ש ָ
ה ַוְיִהי  ד ָהָהר ִמז ֶ יו ִמצ ַ ַוֲאָנש ָ
ל  או  ֵני ש ָ ְ ז ָלֶלֶכת ִמפ  ָ ָדִוד ֶנְחפ 
יו ֹעְטִרים ֶאל  ל ַוֲאָנש ָ או  ְוש ָ

ם: יו ְלָתְפׂשָ ִוד ְוֶאל ֲאָנש ָ  ד ָ

 



 1כח.                מוהר"ן      ליקוטי                                 תורה כ                                               

  תקוניםתקונים  ''טטמאמר מאמר 
  קוטי מוהר"ן קוטי מוהר"ן י י מספה"ק למספה"ק ל

 
 א

נו   ְלׁשֹון ֵּ    ז"ל ַרב 
 )חי"מ יד(  רבנומשקיבל מוהרנ"ת בכתב יד 

 זמן אמירת התורה 
תקס" שנת  השנה  בראש    ה נאמרה 

 )חי"מ( . בכניסת ליל שישי שהוא ב' דר"ה

 

 פתיחה
כי יורד דרגא אבל כששומע   מהספר שצריך לשמוע ממנו בעצמו ולא מפי אחר אויט  בתורה אר יאחרי שב

כאן   מהצדיק והצדיק בונה ע"י יראה את הדיבור ושומע אותו מהקב"ה אזי השומע ממנו נקלט אצלו בחוזק,
בבחי' תפלת ציבור שרק עי"ז ממשיך שצריך לשמוע מהצדיק כי יש לשומע חלק בתורה מבאר טעם נוסף 

  הצדיק את מימי באר התורה.
תורה זו למדתי אחרי שלמדתי תורה יג כיון ששתיהן עוסקות בנושא מאד קרוב כיצד הצדיק ממשיך תורה ע"י  

אלא ששם הדגש על תאוות ממון וכאן מדובר ברע  .מ"ןאותן ומעלה  בנפשות המתקבצים אצלושמכניע הרע ש
 .ין לק"ה קדושין ג' ג' שהן תלויות זו בזוועי )לק"ה לא ילבש( הידועה הובפרט התאו  בכלליות

תורה זו נאמרה בראש השנה תקסה, עה"פ אשרי העם יודעי תרועה אבל לא באר רבנו כיצד הפסוק רומז  
 . \בלמבואר בה, ועיין לק"ה סעודה ד' ט' הקשר ההדוק בין ראש השנה לעניין הבאר שממנה ביאורי התורה/ 

 
 

 ליקוטי הלכות על תורה זו 
כי כל עבודתנו בימים הקדושים הללו בראש השנה ועשרת ימי תשובה וערב יום הכפורים ויום הכפורים    (א)כג אותיות    עודה ד'  ס  -או"ח

שת איש  ווסכות וארבעה מינים עד שמיני עצרת, הכל הוא כדי לגלות קדשת ארץ ישראל כדי שנזכה לבא לארץ ישראל. שזה עקר קד
המלכות היא בחי' א"י ובנין המלכות בחי'    דושת א"י מתגלה בר"ה וכמבואר בתורה מ' תנינא.עיקר ק  .ז"להישראלי כמו שאמר רבנו  

כאילו אין  דומה  מלכותו ית' רק בא"י וזהו מי דר בחו"ל    עיקר התגלותתיקון המלכות הוא לגלות מלכותו ית' בעולם.  גילוי קדושת א"י.  
התורה    התחדשותבתורה באות ו' שהכנעת המונעים ע"י  כין תורה כמבואר  וזה ע"י שממשי)ב( בר"ה צריך לכוין שנזכה לא"י .  לו אלוק

ועי"ז מקבלים כח  )ג( וזה התורה שאומרים הצדיקים בר"ה וכן מצות שופר שהוא בחי' מתן תורה.  .  וזה כפי הקדושה שמוסיף למעלה
הינו מעשיו הטובים זה בחי' סילוק  מה שאדם לא משתמש במטה עוזו ד  להכניע את המניעות על בנין המלכות דהינו התגלות א"י. 

, ובמטה עז משתמש להכניע  המוחין כי ע"י המצוות זוכה למוחין וסילוקן בחי' שינה לנסר המלכות ולהעמידה פב"פ כדל וכרש בתפילה
ד(  ).  הרע שבמלכות זה בחי' המבואר באריז"ל שבשעת הניסור המלכות מקבלת גבורות וז"א חסדים וזהו שמבקש בתפילה חסד חינם

זוכה לזה מי שדבריו כגחלי אש. ז  שופר בחי' מתן תורה התחדשות התורה שהיה ביראה שהיא אש לכן  כרון ומהות  י)ו( השם הוא 

 

 בגיליז שבמראקש שבמרוקו  תשע"ד  ' כסלו  בעד  תשרי    'ח  -חברותא  .        נטתש  אב-מ"ק    א

ַֹח      -ט'  הלכות סעודה הלכה ד    -  הלכות או"ח ליקוטי    ב ֹר ְוִלְפת  ֹר ְוַלְחפ  ר ָהֲעבֹוָדה ְוַהְיִגיָעה ַלְחת  ָאז ִעק ַ ָנה ׁשֶׁ ָ רֹאׁש ַהׁש  ר ַהַהְתָחָלה הו א ב ְ ְוִעק ַ
י   ימֵּ מֵּ ַהְינו   ד ְ יָמיו,  מֵּ ְוָנַתן  ַלע  ֶׁ ַהס  ל  ָ אֶׁ ְרת  ַ ְוִדב  ְבִחיַנת  ב ִ ר.  ו  ַהצ  ַהְינו   ד ְ ר,  אֵּ ָחְפרו   ַהב ְ ׁשֶׁ רֹות  אֵּ ַהב ְ ֲחִפיַרת  ִחיַנת  ב ְ הו א  ָנה  ָ ַהׁש  רֹאׁש  ב ְ ן  ֵּ כ  ְוַעל  ֹוָרה.  ַהת 

ָהִראׁשֹון  ָהָיה  הו א  ׁשֶׁ ַאְבָרָהם  ל  ׁשֶׁ רֹות  אֵּ ַהב ְ ִעְנַין  מֵּ ָנה  ָ ַהׁש  רֹאׁש  ב ְ קֹוִרין  ן  ְוכֵּ ז ַֹהר.  ַ ב  ָבן  ו  מ  ַ כ  ם,  ָהָאבֹות  ׁשָ ִאיָתא  ׁשֶׁ מֹו  כ ְ רֹות,  אֵּ ב ְ ֹר  ְוהֹוִכיַח    ַלְחפ 
הַ  ת  אֶׁ י  ָחַפְרת ִ י  כ ִ ָדה  ְלעֵּ ִלי  ה  ְהיֶׁ ת ִ ר  ֲעבו  ַ ב  ְכִתיב,  ו   .' ְוכו  ִים  ַ ַהמ  ר  אֵּ ב ְ אֹודֹות  ַעל  ְך  לֶׁ ֲאִבימֶׁ ת  אֶׁ ָנה  ַאְבָרָהם  ָ ַהׁש  רֹאׁש  ִחיַנת  ב ְ ר  ִעק ַ י  כ ִ ַהז ֹאת.  ר  אֵּ ב ְ

ַר  "ל ב ְ ַלע ַהנ ַ ֶׁ ר ְוַהס  אֵּ ַהב ְ ֹוָרה מֵּ י ַהת  ימֵּ יְך מֵּ י  ְלַהְמׁשִ ה. כ ִ זֶׁ ָ ה ִהְתִחיל ַאְבָרָהם ָאִבינו  ַלֲעסֹק ב  ל זֶׁ ָ כ  ל ׁשֶׁ ץ ִיְשָראֵּ רֶׁ ה זֹוִכין ְלאֶׁ י זֶׁ ַעל ְידֵּ ִנים ׁשֶׁ ֲחִמים ְוַתֲחנו 
 ֵּ ל  ִאְתג ַ ִתיְקָלא ַעד ד ְ ִקיל ב ְ ָ ז ַֹהר ת  ַ ִאיָתא ב  מֹו ׁשֶׁ ל כ ְ ץ ִיְשָראֵּ רֶׁ ת אֶׁ ַ ת ְקֻדׁש  ַ ה ְקֻדׁש  ָ ל  ג ִ ַאְבָרָהם  י לֵּ הו א ָהִראׁשֹון ׁשֶׁ ֹות ׁשֶׁ י  ָרׁשִ ָ ה פ  ָ ַכמ  ֹוָרה ב ְ ת  ַ ה  ְוַכְמבָֹאר ב 

הָ  ת  אֶׁ ְלַזְרעֹו  ת  ָלתֵּ ַהְבָטחֹות  ה  ָ ַכמ  ב ְ ְוִהְבִטיחֹו  ל  ִיְשָראֵּ ץ  רֶׁ אֶׁ ַמֲעַלת  לֹו  ה  ָ ל  ג ִ ַרְך  ָ ִיְתב  ה'  ׁשֶׁ ָהִראׁשֹון  ֲחַמת  הו א  מֵּ ן  ֵּ כ  ְוַעל  ַהז ֹאת.  ה  דֹוׁשָ ַהק ְ ץ  ָארֶׁ
הָ  ָהָיה  ַאְבָרָהם  חוֹ ׁשֶׁ ָהָיה  ה  זֶׁ י  ְידֵּ ַעל  ׁשֶׁ רֹות  אֵּ ב ְ ֹר  ַלְחפ  ק  עֹוסֵּ ָהָיה  ן  ֵּ כ  ַעל  ל,  ִיְשָראֵּ ץ  רֶׁ ת אֶׁ ַ ִלְקֻדׁש  ְוָזָכה  יג  ִ ִהש  ׁשֶׁ יְך  ִראׁשֹון  ְלַהְמׁשִ ְליֹון  ָהעֶׁ ר  אֵּ ב ְ ר  פֵּ

"ל.   נ ַ ַ ל כ  ץ ִיְשָראֵּ רֶׁ ה זֹוִכין ְלאֶׁ י זֶׁ ַעל ְידֵּ ֹוָרה ׁשֶׁ י ַהת  ימֵּ רֹאׁש ַהׁשּ  מֵּ ּבְּ ז  וֵּמֲחַמת ׁשֶׁ א  ה וְּ ִגיע  ַהיְּ ה וְּ ֲעבֹוד  ר ה  ז ִעּקַ ן א  ה, ַעל ּכֵ ִתּקוּן זֶׁ ִחיִלין ַלֲעסֹק ּבְּ ה ַמתְּ נ 

ׁשֹות.   לֹות ק  ח  ל ַהתְּ י ּכ  יק, ּכִ ּדִ ל ַהּצַ ּבוּץ אֶׁ ר ַהּקִ וֹ ִעּקַ י ַהת  ימֵּ ם מֵּ ָ יְך ִמׁש  ר ְלַהְמׁשִ אֵּ ת ַהב ְ ֹוְתִחין אֶׁ פ  דֹוָלה ַעד ׁשֶׁ ִריִכין  ָרה.  ְוָאז ְצִריִכין ְיִגיָעה ג ְ ן צְּ ַעל ּכֵ וְּ

ר  ׁשֹופ  ּבְּ קַֹע  ִלתְּ וְּ ַתֲחנוִּנים  וְּ ַרֲחִמים  ּבְּ ּבֹות  ַהרְּ וּלְּ יק  ּדִ ַהּצַ ל  ֵאצֶׁ ַיַחד  ץ  ַקּבֵ ִהתְּ לְּ ז  ְוׁשֹוָפרֹות    א  ְוִזְכרֹונֹות  ֹות  ַמְלֻכי  ֲאִמיַרת  ַ ב  ָאז  עֹוִשין  ׁשֶׁ ִנים  ו  ק  ת ִ ה  ָ ְוַכמ 
ֹחַ  ִלְפת  ְלַהְתִחיל  י  דֵּ כ ְ ֹל  ַהכ   .' ָנה ְוכו  ָ ַהׁש  רֹאׁש  ַאַחר  ֲאָבל  ל.  ִיְשָראֵּ ץ  רֶׁ ְלאֶׁ ה  זֶׁ י  ְידֵּ ַעל  ֹות  ִלְזכ  י  דֵּ כ ְ ֹוָרה  ַהת  י  ימֵּ מֵּ יְך  ְלַהְמׁשִ י  דֵּ כ ְ ר  אֵּ ַהב ְ ל      ָנקֵּ ב ְ ָאז 

ה   זֶׁ י  ְידֵּ ַעל  ׁשֶׁ "ל  ַהנ ַ ר  אֵּ ַהב ְ מֵּ ִכין  ְמׁשָ ַהנ ִ ין  ׁשִ ו  ִחד  ַהְינו   ד ְ ִחיַנת מִֹחין,  ב ְ יֹום  ָכל  ב ְ יִכין  ה  ַמְמׁשִ ז ֶׁ ׁשֶׁ ר.  יֹותֵּ ב ְ ל  ִיְשָראֵּ ץ  רֶׁ ת אֶׁ ַ ְקֻדׁש  ִחיַנת  ב ְ יֹום  ָכל  ב ְ ה  ִנְבנֶׁ
ִרים ִנכְ  ו  פ  יֹום ַהכ ִ ב ְ ׁשֶׁ "ל. ַעד  נ ַ ַ ָבה כ  ׁשו  י ת ְ ת ְימֵּ רֶׁ ָכל ֲעשֶׁ יִכין ב ְ ְמׁשִ ַ מ  ֹות ׁשֶׁ ר ְקֻדׁש  שֶׁ ל ָהעֶׁ ָ ִחיַנת כ  ה ָהֲעִש ב ְ ָ הו א ְקֻדׁש  ים ׁשֶׁ ׁש ָקָדׁשִ ית קֹדֶׁ יִרית  ָנִסין ְלבֵּ
ם. ְועַ  יהֶׁ ל ֲעוֹונֹותֵּ ָ ֹוֲחִלין כ  מ  ִרים ׁשֶׁ ו  פ  י ָאז הו א יֹום ַהכ ִ ָפׁשֹות, כ ִ ל ַהנ ְ ָ ִנין כ  ק ְ ַ ְליֹוָנה. ְוָאז ִנְתת  ַתח  ָהעֶׁ ְ ְבִחיַנת פ  דֹול ב ִ ַפע ג ָ ׁשֶׁ ֹוָרה ב ְ ת ַהת  כֶׁ ן ָאז ִנְמׁשֶׁ ֵּ ל כ 

חֹות ׁשֶׁ  ו  ִחיַנת ַהל  הו  ב ְ בו  ַמִים. ְוזֶׁ ר ְוָיזו  ה ָהעֶׁ צו  ָ ֻדׁש  ה זֹוִכין ַלק ְ י זֶׁ ַעל ְידֵּ דֹול ׁשֶׁ ַפע ג ָ ׁשֶׁ ֹוָרה ב ְ יִכין ַהת  י ָאז ַמְמׁשִ ִרים, כ ִ ו  פ  יֹום ַהכ ִ נו  ב ְ ת ְ ץ  נ ִ רֶׁ ל אֶׁ ְליֹוָנה ׁשֶׁ
ב ְ  ל  ׁשֶׁ ְעָין  ַ ַהמ  ְמקֹור  ם הו א  ׁשָ ים  ָקָדׁשִ ׁש  קֹדֶׁ ית  בֵּ ב ְ י  כ ִ "ל,  נ ַ ַ כ  ים  ָקָדׁשִ ׁש  הו א קֹדֶׁ ׁשֶׁ ל  ית  ִיְשָראֵּ ֵּ ִמב  ַהְינו   ד ְ א,  צֵּ יֵּ ית ה'  ֵּ ִמב  ַמְעָין  ו  ְבִחיַנת  ב ִ ֹוָרה  ַהת  ר  אֵּ

ינו  ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה:  ֹותֵּ ָאְמרו  ַרב  מֹו ׁשֶׁ ים כ ְ ׁש ָקָדׁשִ  קֹדֶׁ
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בהשם    עיקר התגלותו ית' ע"י שמו לכן עיקר התגלותו בא"י שהיא בחי' שם בחי' מלכות.  . הגדלת השם בחי' תיקון המלכות וא"י.הדבר
היו  במדבר ובחורבנות הבית  וכן כל חטאי ישראל  בגלל שקירב את הערב רב  סלע  חטאו של משה רבנו ב  )ז( נגבל כל חיותו ועניינו.  

)ט( אברהם בינו ע"י    כי לקרב רשעים גדולים צריך מתינות גדולה להכניע הרע שבהם ע"י מטה עוזו ולבקש חסד.  מחמת הערב רב.
בחי'    סוכה)י(    בצים אצל הצדיק.קניין זה מתחיל בר"ה לכן אז מתעיקר ע  חפירת בארות המשיך מימי תורה שעל ידן גילה את הארץ.

 הארץ.  מעים סוכות מקבלים כח מאדם להכניע המונ)יב( ב )יא( ד' מינים בחי' כלי הקרב להלחם במונעים על הארץ.הדרך לא"י. 

על פגה"ב ואזי מקבל מאדום כח  עיקר הרע שבעדה הוא פגה"ב וע"י שמכניע אותו בעדה מכניע את אדום הממונה    לא ילבש ב'  -יו"ד

   .להכניע את המונעים על הארץ

)ג( הדרך לארץ ישראל בט' תיקונים היא הדרך לתשובה.    מדבר שם בעיקר על דחיקת השעה שהיא סיבת כל החטאים   גזילה ה'  -חו"מ

  וגזלה  ביאורי התורה בכח  זכות בא"י לוקח נ להזכות לע הארץ רק ע"י כח מעשיו הגיד לעמו שלא יאמרו ליסטים אתם אבל כשעמ"
)ה( משה רבנו תמיד התפלל בתחנונים ורק במי מריבה הטעו אתו הערב רב בבחי' העושק יהולל חכם  אזי חוזר טענת ליסטים אתם   

)ו(   והעצות שבה שייך לכל אחד בפרטיות  ת מבאר באריכוויאב לב מתנה.  הזו  כ"א להרבות    )כב(   .כיצד כל התורה  היינו שצריך 
ו ולהכניס  בתפילות  היטב  להבין  שיזכה  להש"י  הצדיקתחנונים  התורה של  חידושי  דברי  שזה   ש  באופןהאמת    בלבו  לקיימם   יזכה  
 העיקר.    

 

 שיחות השייך לתורה זו  
חיי"מ ופל"ח דלהלן(:    –השנה תקס"ה )שחל בימי חמישי ושישי-מאמר "תשעה תקונין", )ליקו"מ ח"א( סימן כ', נאמר בראש

 מן נ"ט(.  )חיי מוהר"ן, סי

סימן כ', זאת התורה נאמרה בראש השנה תקס"ה, שחל ביום חמישי, ובקיץ הקודם בין    -"ט' תיקונין יקירין" )ליקו"מ ח"א(  
פסח לעצרת היינו אצלו בעת שהיה פה מחותנו הרב מחמעלניק, ואז סיפר לנו המראה הנוראה, המתחלת: "אחד היה שוכב  

רעל הארץ", ואמר שזאת התורה "ט' תיקו ְזכ ָ יל. ואמר, שבכל התורות שאומר, יש בהם  -נין" היא פירוש על המראה ַהנ ִ ְלעֵּ
ר ָ ְזכ  יל, וקצת מזה מבואר במקומו )חיי"מ סי'  -רמזים מהמראה הזאת, אך התורה הזאת היא כולה פירוש על המראה ַהנ ִ ְלעֵּ

 חיי מוהר"ן, סימן ט'(.   -פ"ג; מובא להלן(, עיין שם: )

רהשנה שלאח-...ובראש ְזכ ָ יל )בחיי"מ סי  -ריו, )שנת( תקס"ה, אז אמר התורה "ט' תיקונין יקירין" )ליקו"מ ח"א, סי כ'( ַהנ ִ ְלעֵּ
ר ָ ְזכ  יל(, וראש השנה חל אז ביום חמישי ושישי, ובשבת  -ט' ַהנ ִ תשובה שאחריו, היינו מסופקים אם נזכה שיכנוס אלינו  -ְלעֵּ

בסעודה עימנו  לישב  לנו  -מחדרו  לגלות  בסעודהשלישית  עמנו  לישב  דרכו  היה  לא  כי  בעיתים  -תורה,  אם  כי  שלישית 
הדלת מחדרו   פתאום  כך פתח  ובתוך  ומצפים סמוך לחדרו.  עומדים  והיינו  קכ"ו(,  סי  )חיי"מ  ידועים כמבואר במקום אחר 

לה שתבוא  בבהלה גדולה, וכל האנשים אשר עמדו שם בסמוך, נפל עליהם פחד גדול, ונבהלו ונשתוממו מאוד. וקרא בתחי
ִזְכרֹונוֹ  הקטנה  בתו  פטירת  מענין  עמה  לדבר  והתחיל  לחדרו,  תיכף  ונכנסה  הגדולה,  בתו  שוב  -אצלו  והתחילה  ִלְבָרָכה, 

זה לסעודה שלישית,   נכנס מחמת  ולא  והוכרחה להגיד לו בפירוש,  יודע האמת,  להכחיש ולהעלים. ואמר: הלא כבר אני 
 , סימן י"ב; תחילת הענין הובא להלן בתורה כ"א, ראה שם(.  שם -ונהג שעה אחת אבילות במוצאי שבת: )

ר  ָ ְזכ  ַהנ ִ ר-בעת שנתן לנו התורה ט' תיקונין  ְזכ ָ יל בכתיבת ידו היינו עומדים לפניו והוא חתך הדפין של התורה ַהנ ִ יל  -ְלעֵּ ְלעֵּ
ו תורה אחרת שלא רצה  מתוך ספרו כדי ליתנם לנו להעתיקם. ותחילת התורה היתה מתחלת באמצע דף שהיה כתוב עלי

ליתן אותה לנו להעתיקה. והוכרח לומר לי אלו הדברים בעל פה מילה במילה. ואני ישבתי אצלו והייתי כותב מפיו הקדוש  
כך סיפר לנו  -ובתוך כך נתלהב מאוד ופניו היו מאודימות ומאירות והפסיק באמצע קצת. והיה אצלנו פליאה גדולה ואחר

היארצייט   הוא  הלילה  שנה  שזאת  היתה  ואז  קדיש.  אמר  ולא  נר  הדליק  ולא  שכח  והוא  אדר  י"ט  אז  היה  כי  אמו.  של 
אותו היארצייט   והזכירה  אמו אצלו  התורה באתה  זאת  ובתוך כתיבת  כידוע.  הוא בשני חדשי אדר  מעוברת שהיארצייט 

ו שישב שם ופרס על שמע  כן מנין לחדר -ותיכף קרא מנין ולמד משניות ואמר קדיש והדליק נר בשבילה. ובבוקר קרא גם
כך כל הקדישים של ובא לציון ותפילה לדוד ופיטום הקטורת ועלינו ואמר כולם בעצמו  -בעצמו ואמר ברכו וקדושה ואחר

ואחר אחד.  נעדר  ואמר אחר-לא  דרבנן  קדיש  עוד  ואמר  משניות  למד  פעם  -כך  היה  וזה  שמע.  על  פרס  לא  שמימיו  כך 
 התיבה. ועוד יש בזה דברים בגו:  ראשון אצלו שאמר ברכו וקדושה לפני 

ר ְזכ ָ יל היתה שמה פיגה על שם אמו ִזְכרֹונוֹ -ונראה לי לפי תפיסתינו אז כי הקטנה ַהנ ִ ִלְבָרָכה שהיתה שמה פיגה, והתורה  -ְלעֵּ
ר ָ ְזכ  ' כמ-ַהנ ִ יל שייכה לענין הסתלקות הנשמה שממנה נמשך ביאורי התורה. כי יש נשמה שסובלת מרירות ְוכו  ו שכתוב  ְלעֵּ

ר ָ ְזכ  יל באת נשמת אמו ִזְכרֹונוֹ -עיין שם. ומחמת זה נלע"ד שדייקא בעת שעסקנו בתורה ַהנ ִ ִלְבָרָכה כי אמו היתה צדקת  -ְלעֵּ
ִזְכרֹונוֹ  היה לה רוח הקודש והדברים עתיקים. כי כל דברי רבינו  -גדולה. ופעם אחת שמעתי מפיו הקדוש בפירוש שאמו 

ין ממנו אין בהם דבר אחד שלא יהיה בו סודות גבוהות ונוראות ועצומות מאוד. עמוק עמוק מי  ִלְבָרָכה והמעשיות שמספר
ימצאנו בפרט המעשיות שעברו על זרעו הקדוש כי בניו הם בחינת למעלה מס' רבוא נשמות ישראל, כמובן בליקוטי מוהר"ן  

עליה  עבר  זה  ובשביל  למעלה".  רבו  רחביה  "ובני  פסוק  על  רע"ג(  סימן  להבא  )ח"א  עליהם  ירחם  המקום  שעבר,  מה  ם 
שם, סימן   -שימשיך עליהם על פליטה הנשארת חיים ואריכות ימים ושנים עליהם ועל זרעם עד סוף כל הדורות אמן ואמן: )

 י"ד(.  

ר ָ ְזכ  ַהנ ִ כ'(  סי'  ח"א,  )ליקו"מ  תיקונין  ט'  התורה  ר-אחר שאמר  ְזכ ָ ַהנ ִ ט'  סי'  )חיי"מ  יל  מדבר -ְלעֵּ ושם  יל(,  ממעלת    ְלעֵּ הרבה 
', ובפרט בעת שאמר התורה ביאר הדבר יותר, כי  -ארץ ישראל, שזה עיקר נצחון המלחמה כשזוכין לבוא לארץ ישראל ְוכו 

לדבר מארץ תיכף  התורה  בהתחלת  התחיל  מדרגא  ישראל  -אז  לילך  דהיינו  יהודי,  להיות  "מי שרוצה  הלשון:  בזה  ואמר 

וכשמנצחין המלחמה אז נקראין "איש מלחמה", כי קודם שמנצחין המלחמה  ;  ידי ארץ ישראל-אפשר כי אם על-לדרגא, אי
ואחר מלחמה".  "איש  הוא  אז  המלחמה  כשמנצחין  רק  יא(,  כ,  )מל"א,  כמפתח"  חוגר  יתהלל  "אל  לדבר  -אז  התחיל  כך 

ר ְזכ ָ ' כנדפס בספר בסימן ַהנ ִ יל, רק  -מהנשמה, ונתלהב מאוד, והרים קולו ואמר: "יש נשמה" ְוכו  שבכתיבתו התחיל תיכף  ְלעֵּ
ר ְזכ ַ נ ִ ַ יל. ואחר שגמר התורה, אחר-מהנשמה, אבל באמירתו התחיל מארץ ישראל כ  כך בעת השיחה שאלתי אותו: "מה  -ְלעֵּ
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כך, ושזה עיקר נצחון המלחמה" ? וגער בי, וענה ואמר: "כוונתי ארץ  -ישראל היא גדולה כל-כוונתכם במה שאמרתם שארץ 
לו הבתים והדירות". ואמר בלשון אשכנז בזה הלשון: "איך מיין טאקי דאס ארץ ישראל מיט  ישראל הזאת בפשיטות עם א

דיא שטיבער מיט דיא הייזער" ! כלומר, שכל כוונתו במה שהאריך במעלת ארץ ישראל, כוונתו כפשוטו על ארץ ישראל  
ראל באמת, יסע לארץ ישראל.  הזאת שבני ישראל נוסעים לשם, שרצונו שכל איש ישראל, כל מי שרוצה להיות איש יש

פי שיש לו מניעות רבות על זה, ישבר כל המניעות וילך לשם, כי זה עיקר נצחון המלחמה כשזוכין לבוא לארץ  -על-ואף
לי בלי שיעור, לשבור   וחיזק אותי ביותר, לעבור על כל המניעות הרבות שהיו  וזה אשר העיר לבבי ביותר,   .' ְוכו  ישראל 

י לארץ  ולבוא  לשם  כולם,  ולבוא  כאלה,  ועיכובים  ובלבולים  מניעות  לשבר  בעזרי,  היה  אשר  יתברך,  השם  ברוך  שראל. 
 בשלום ולחזור בשלום: 

ר ְזכ ָ יל, בראש-כשהתחיל התורה "ט' תיקונין" ַהנ ִ השנה בין השמשות כדרכו תמיד, דהיינו סמוך לתחילת הלילה השייכה  -ְלעֵּ
שבתי סמוך מאוד אליו, והסתכלתי בו, וראיתי שאמר התיבות "ט' תיקונין  השנה, וכבר חשך היום, ואני י-ליום שני דראש

אפשר לשער.  -בכוחות גדולות מאוד מאוד עד מיצוי הנפש, ובאימה ויראה ורתת וזיע אשר אי  -יקירין אתמסרין לדיקנא"  
ואי גדולות,  בכוחות  פעמים  כמה  זקנו  את  )ח-ותפס  אחר  במקום  מבואר  וכבר  בכתב.  זאת  לצייר  ס"א,  אפשר  סי'  יי"מ 

בתיבה   וכן  נפשו,  שתצא  לו  נדמה  התורה,  של  הראשונה  התיבה  מפיו  מוציא  שהוא  שקודם  שאמר,  ר"י(  סי'  ושיחה"ר 
 אפשר לשער. -הראשונה של הקידוש, ואצל התורה הזאת ראיתי זאת בעיני עוצם מסירת נפשו שאי

כוּ'.  לענין המבואר שם, שקודם שבאין לארץ ישראל, אזי "אל ישייך לעיל:   רצונו לומר: כי הרבה    -תהלל חוגר כמפתח" וְּ

כוּ' צריכין לעבור קודם שבאים לשם וְּ ִזְכרֹונוֹ יסורים ומניעות  ִלְבָרָכה מעוצם המניעות והסכנות  -. פעם אחת כשסיפר רבינו 
', ענה ואמר לנו, שאנחנו יכו לים לבוא לארץ  שהיו עליו בסטאמבול, ואיך שהיה בסכנה גדולה קודם שבא לארץ ישראל ְוכו 

כן, בודאי גם אנחנו צריכים להיות מרוצים לסבול יסורים, ולשבר מניעות, קודם שבאין לשם,  -פי-על-ישראל בנקל. אך אף
ר-כי ארץ ישראל היא אחת משלושה דברים שניתנו על ְזכ ָ יל. ופעם אחת אמר  -ידי ייסורים. וכמובא גם שם במאמר ַהנ ִ ְלעֵּ

: יש שנדמה להם שרוצין ונכספין מאוד לבוא לארץ ישראל אם היו יכולים ליסע לשם בהרחבה, אבל  ִלְבָרָכה-רבינו ִזְכרֹונוֹ 

זה רצון שלם,   ובאמת אין  ודוחק.  וכמו שנאמר  לא בצער  לילך גם רגלי!  כי מי שרוצה לבוא באמת לארץ ישראל, צריך 

כוּ', לך דייקא. והרנ"ת, ח"א סי' קי"ב; מובא להלן( בנסיעתו לארץ  ועיין ימי נתן )ימי מ  לאברהם )בראשית יב,א(: "לך לך" וְּ
ר-ישראל, אחר שאמר רבינו ִזְכרֹונוֹ  ְזכ ָ יל, אמר בדרך צחות: "איך האב היינט גיזאגט פאר  -ִלְבָרָכה מאמר "ט' תיקונין" ַהנ ִ ְלעֵּ

מים(. כי שם מדבר מענין דיבורים חמים )תורה( על אש ועל  )היום אמרתי   ! וואסער"  כגחלי אש, ומענין    פייער און פאר 
ר ְזכ ָ יל: )-"פתח צור ויזובו מים", מובא שם בימי נתן ַהנ ִ  שם, סימן ט"ו(.   -ְלעֵּ

אפשר לבאר מה שיש בלבי על זה, כי כל דבריו היו במשקל גדול ונפלא, כמבואר במקום אחר. וגם אז ראיתי זאת, כי  -...ואי
התגל כי  מקץ",  "ויהי  המקרא  על  כלל  גילה  לא  בשבת  כמבואר  מקודם  לפניו  אז  שנמצא  הנפשות  כפי  הוא  התורה  ות 

בליקוטי מוהר"ן ח"א, בסימן י"ג. וכן בהתורה "ט' תיקונין" סימן כ' בליקוטי מוהר"ן ח"א. )עיין פנים כל    -בהתורה "אשרי"  
 חיי מוהר"ן, סימן פ(.   -הענין, ומובא להלן בתורה ב' תנינא(: )

אספר לכם מה שראיתי, ותספרו לבניכם. אחד היה שוכב על הארץ וסביבו היו  מה שסיפר תחילת קיץ תקס"ד: ענה ואמר: "
יושבים עוד כמה   היו  וסביבם  וכן עוד עד כמה עיגולים  וסביב העיגול עוד עיגול וסביב העיגול עוד עיגול  יושבים עיגול 

יו וכולם סביבו היו עושים  אנשים בלי סדר, ואותו שהיה יושב באמצע )כלומר שהיה יושב מוטה על צידו( היה עושה בשפת
ואחר אחריו.  בשפתותיהם  -בשפתותיהם  לעשות  הפסיקו  סביבו  היושבים  וכולם  האמצעי(  )אותו  איננו  והנה  ראיתי  כך 

ואחר מלדבר.  והפסיקו  מלדבר  ופסק  ונגווע  שנתקרר  לי  השיבו  זה.  מה  ורצתי אחריהם  -ושאלתי  לרוץ  כולם  התחילו  כך 
ם נאים יפים מאוד ושם היו יושבים שני שררות והם רצו לשם להשררות והתחילו לטעון  וראיתי שני פאלאצין היינו בנייני

עימהם למה התעיתם אותנו, ורצו להורגם, וברחו השררות לחוץ. וראיתים והוטב בעיני מאוד מהות שלהם. ורצתי אחריהם.  
ת שיש לכם ונטלתם בידכם ותלכו  וראיתי מרחוק אוהל יפה, וצעקו משם להשררות חיזרו לאחוריכם. וביקשתם כל הזכויו

להנר התלוי שם, ושם תפעלו כלמה שתרצו, וחזרו לאחוריהם וקיבלו הזכויות שלהם והיה שם חבילות זכויות. ורצו להנר  
ניצוצות לתוך פיהם.   ונפלו מהנר  ובאו השררות והשליכו הזכויות אל הנר  )דלוק( תלוי באויר  נר  וראיתי  ורצתי אחריהם 

ונעשה מהנר נהר ושתו כולם מהנהר. ונעשו בריות בקירבם וכשפתחו לדבר יצאו מהם הבריות. וראיתים  והחזיר עצמו הנר  
נוכל לחזור למקומנו.  -רצים ושבים ואינם מין אדם ולא מין חיה רק בריות. ואחר כך התייעצו לחזור למקומם. ואמרו איך 

מ את  ואמרו  לארץ.  משמים  חרב  ואוחז  שם  העומד  להאחד  נשלח  אחד  והלכו  ענה  להבריות  לשלוח  והתיעצו  נשלח.  י 
הבריות לשם ורצתי אחריהם, וראיתי אותו מאויים עומד משמים לארץ וחרבו בידו משמים לארץ, ולה כמה פיות. היינו פה  
אחד היינו חוד )שקורין שארף( למיתה, ופה אחד על עניות ופה אחד על חולשות, וכן כמה פיות על שאר עונשים. והתחילו  

ה זמן רב היה לנו יסורים ממך. עתה היה לנו לעזר והבא אותנו אל מקומנו )ואמר איני יכול לעזור אתכם( וביקשו,  לבקש שז
תן לנו הפה של מיתה ונהרוג אותם ולא רצה. וביקשו פה אחר ולא רצה ליתן להם פה )היינו שארף( וחזרו. בתוך כך בא  

חז כך  בתוך  ראשם.  את  והסירו  השררות  את  להרוג  רפקודה  ְזכ ַ נ ִ ַ כ  הארץ  על  שוכב  אחד  שהיה  כשהיה  המעשה  יל  -ר  ְלעֵּ
ר ַ ְזכ  נ ִ ַ כ  ' הכל  ְוכו  ורצו להשררות   .' ְוכו  הנר. רק  -וסביבו עיגולים  יל. רק עתה ראיתי שהשררות לא השליכו הזכויות אל  ְלעֵּ

ניצוצות מהנר לתוך פיהם. וביקשו    לקחו הזכויות והלכו להנר ושברו את לבם והתחילו לבקש בתחנונים לפני הנר. ונפלו 
ר ְזכ ַ נ ִ ַ כ  ונעשו הבריות   ' ְוכו  נהר  ונעשה מהנר  נתחייבו הריגה על  -בתחנונים עוד  יחיו, כי הראשונים  יל. ואמרו לי שאלו  ְלעֵּ

שהשליכו הזכויות להנר ולא ביקשו בתחנונים כמו אלו. ולא ידעתי מה זה, ואמרו לי לך אל החדר הזה ויאמרו לך פירוש  
הלכתי לשם והיה יושב שם זקן אחד ושאלתיו על זה. ותפס זקנו בידו ואמר לי הרי זקני היא פירוש על המעשה.  על זה. ו

ושאלתיו איני יודע עדיין. ואמר לי לך אל החדר הזה ושם תמצא פירוש. והלכתי לשם וראיתי החדר ארוך ורחב עד אין קץ  
פירוש על המ  ובכל מקום שפתחתי ראיתי  ואמר שכל  וכולו מלא כתבים.  פה.  פה אל  זה שמעתי מפיו הקדוש  כל  עשה". 

התורות שהוא אומר יש בהם רמזים מהמעשה הזאת. והתורה המתחלת "ט' תיקונין' בליקוטי מוהר"ן ח"א סימן כ' הוא כולו  
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הלב,   שנפתח  שם  שנאמר  מה  שם  עיין  המעשה.  מזאת  נפלאים  רמזים  כמה  שם  יבין  והמשכיל  המעשה.  זאת  על  פירוש 
ר  בבחינת  ָ ְזכ  יל. והבן שם כל התורה היטב ותזכה להבין איזה רמזים  -"פתח צור ויזובו מים" עיין שם, בחינות נהרות ַהנ ִ ְלעֵּ

ר ָ ְזכ  ַהנ ִ זה שהיה שוכב על הארץ ואחר-בעלמא בזאת המראה  יל,  זה  -ְלעֵּ ונגווע.  והנה איננו והשיבו לו שנתקרר  כך ראה 
ר ְזכ ָ יל שהיא מסובלת ביסורין "פת במלח תאכל" עיין שם:-בחינת הנשמה המבואר בהתורה ַהנ ִ  ְלעֵּ

' ועל הארץ תישן", ואפשר לזה מרמז מה שכתוב לעיל   ואפשר מרמז על מה שנאמר שם במשנה אחר "פת במלח תאכל ְוכו 
ר  ָ ְזכ  ַהנ ִ כולם מקבלים מהנשמה  וכמה עיגולים בלי סדר.  כי כל ביאורי  -שהיה שוכב על הארץ וסביבו כמה  יל.  התורה  ְלעֵּ

ר ְזכ ָ ַהנ ִ התורה  ביאורי  מגלים  שהיו  היינו  בשפתותיהם  עושים  שהיו  שמרמז  זהו  ואפשר  ידה.  על  ועל-נמשך  יל,  כן  -ְלעֵּ
ר ְזכ ָ ַהנ ִ האמצעי  ונגווע  ר-כשנתקרר  ְזכ ָ ַהנ ִ להנשמה  מרמז  שהוא  יל  על-ְלעֵּ יל  בשפתותיהם  -ְלעֵּ לעשות  כולם  הפסיקו  כן 

נצטננת שה  כי כשהנשמה הזאת  כמבואר במאמר  ולדבר,  התורה  ביאורי  אין כח להמשיך  אזי  שלה,  בחינת הסתלקות  וא 
ר ָ ְזכ  ר-ַהנ ִ ָ ְזכ  ַהנ ִ גדול במעשה  בעיון  ודו"ק מאוד  היטב.  יל עיין שם  ר-ְלעֵּ ְזכ ָ ַהנ ִ יל ובהתורה  עוד כמה  -ְלעֵּ ותזכה להבין  יל,  ְלעֵּ

 רמזים נוראים: 

ענין   היינו  עימהם  לטעון  והתחילו  להשררות  שרצו  עלוזה  הצדיקים  על  שנעשה  מחלוקת  בחינת  זה  וקטטה  ידי  -מריבה 
הטעות   שטעו  על  מריבה  מי  בשביל  שנסתלקו  ואהרן  משה  על  מרמזים  שהשררות  ואפשר  התורה  ביאורי  הסתלקות 

ר ְזכ ָ ַהנ ִ ונחזר הנר  -המבוארת שם בהתורה  פיהם  בתוך  ניצוצות  וענין הנר שנפלו  היטב.  והבן  ביקשו בתחנונים  יל שלא  ְלעֵּ
על ו העליון  מלב  שממשיכים  חמים  דיבורים  בחינת  זה   .' ְוכו  נהר  לב  -נעשה  ונפתח  עליו  יתברך  השם  רחמי  שנכמרו  ידי 

', וזה  -ידי זה ממשיך ביאורי התורה גם-העליון ונשפע מלב העליון דיבורים, ועל כן משם, בבחינת "פתח צור ויזובו מים" ְוכו 
ז על הלב שהיא נר דלוק כידוע. ובתחילה נפלו ניצוצות משם לתוך פיהם זה  בחינת מה שנחזר הנר ונעשה נהר. כי הנר מרמ

ר ָ ְזכ  ר-בחינת דיבורים חמים שנמשך מהלב שנקרא בהמעשה ַהנ ִ ְזכ ַ נ ִ ַ יל נר כ  יל. ואחר -ְלעֵּ כך זה הנר בעצמו נחזר ונעשה  -ְלעֵּ
גם שנמשך  התורה  ביאורי  בחינת  זה  "פתח  -נהר,  בבחינת  נר.  בחינת  שהוא  מהלב  רכן  ְזכ ַ נ ִ ַ כ  מים"  ויזובו  ומה  -צור  יל.  ְלעֵּ

וזהו   התורה.  המשכת  בשביל  עוז  במטה  והשתמשו  שלהם.  טובים  והמעשים  הזכויות  שהזכירו  היינו  הזכויות  שהשליכו 
 הטעות שטעו כמבואר שם עיין שם:

ים מאותיות התורה  כך כשפתחו פיהם יצאו. זה בחינת כחות הרוחניות שהן המלאכים שנברא -והבריות שנעשו בקרבם ואחר
שמחדשין. והם מקבלים כח מאודום. שהוא בחינת זה שאוחז החרב בידו המבואר מהמעשה. כי הוא ממונה על החרב, והוא  
ממונה על כל העונשים לענוש הרשעים. וזה בחינת כמה מיני פיות וחידודין שיש לחרבו, לפעמים צריכין לענוש הרשעים  

רבחרבא ובקטלא, ולפעמים בעונשים א ְזכ ָ יל. ומחמת הפגם והטעות לא רצה ליתן להם  -חרים. כמבואר שם בהתורה ַהנ ִ ְלעֵּ
' עיין שם היטב. כי   ְוכו  ויאמר "לא תעבור בי"  שום פה וחד )היינו שארף( מהחרב, כי לא רצה ליתן להם שום כח, בחינת 

הי הזכויות  בידם  שלוקחין  פי  על  ואף  בתחנונים.  ולבקש  דווקא  הלב  לשבר  אחר  צריכין  ענין  בשביל  הוא  עוז.  המטה  ינו 
ר ָ ְזכ  יל ובהמעשה  -להכניע הרע שבעדה, אבל המשכת התורה צריכין להמשיך ברחמים ותחנונים. ודוק היטב בהתורה ַהנ ִ ְלעֵּ

ותבין עוד רמזי נפלאים ותראה נפלאות ה' לפי השגתך, מה מאוד עמקו מחשבותיו. אם אמנם אחר כל זה אף אם מוצאים  
רמזים בעלמא    איזהו  רמז  איזה  להשיג  לנו  מה שאפשר  זה  כל  עם  קץ.  עת  עד  וחתומים  סתומים  הדברים  עדיין  בעלמא. 

במראה נפלאה ונוראה כזו, מה טוב להנשמה. כי הוא זכות גדול להאדם כשזוכה שיהיו מחשבותיו משוטטות בדברי רבינו  
פשר לספר בשבחו הקדוש שלא לפגום בכבודו חס ושלום  א-ִלְבָרָכה הקדוש והנורא מאוד אשר אין ערוך אליו. ואי -ִזְכרֹונוֹ 

ִזְכרֹונוֹ  ' וכל מה שנמצא בדברינו איזה שבח על רבינו  ִלְבָרָכה הקדוש  -כי כל המוסיף גורע. משל למלך שמקלסין אותו ְוכו 
ל, כי היה  אפשר לספר בשבחו כל-והנורא מאוד, צריכין לידע שהכל נחשב כלא ואינו אפילו כטיפה מן הים הגדול. כי אי

אי גדולים  צדיקים  ואפילו  אנושי,  ההעלם משכל  בתכלית  השגה  -נעלם  שום  לנו  ואין  מעלתו,  להשיג מקצת  להם  אפשר 
ומזה  -ותפיסה בו כלל כי אם על הנוראות המובאים פה,  ידי קצת התורות הנפלאים שגילה בספריו הקדושים, והמעשיות 

מזעיר עד היכן מגיע רום תוקפו וקדושתו עד אין תכלית. אשרי ילוד  יכול כל חד כפום מה דמשער בלביה להבין קצת מעט  
אף אמנם  ואם  לחשוב.  והלב  לדבר  יכול  הפה  שאין  מה  למעלה  למעלה  העולה  כזו  למעלה  שזכה  היה  -פי-על-אשה  כן 

ו  אפשר לספר קצת בשבחיו הקדושים מה שראינו בעינינו קצת. אך המשכיל כעת ידום מחמת המחלוקת הגדול שהיתה עלי
 בחייו: 

כן. כי רצו לענוש אותם  -שייך לעיל: וזה שביקשו פה היינו שארף של מיתה ולא רצה ליתן וביקשו פה אחר ולא רצה גם
בחרבא וקטלא, ולא רצה ליתן להם זה הכח, ובקשו על כל פנים עונש אחר לענוש את הרשעים ולא רצה כלל, הכל מחמת  

ר ְזכ ָ ַהנ ִ יל. וזה שביקשו שיתן-הטעות  להם כח כדי שיוכלו לחזור, זה מרמז שיבואו לארץ ישראל, כי הם צריכין לקבל    ְלעֵּ
וזה שאמרו לזה שהחרב בידו שזה זמן רב היה להם   ממנו איזה כח לענוש הרשעים כדי לבוא לארץ ישראל והבן היטב. 

כל העונשים על ידו    יסורים ממנו זה בחינת מה שאמרו לאדום "אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאתנו", אתה דייקא, כי
ר ְזכ ָ ר-עיין שם בהתורה ַהנ ִ ְזכ ָ יל. וזה שאמר הזקן שזקנו הוא פירוש על המעשה כי כל התורה ַהנ ִ יל מרומז בבחינת זקן  -ְלעֵּ ְלעֵּ
כך  -כן אחר-ִלְבָרָכה שהכל מרומז בט' תיקונים יקירין אתמסרין לדיקנא כמבואר שם היטב. ועל-כמו שביאר רבינו ִזְכרֹונוֹ 

רכשח ְזכ ָ ' אז נשמרו השררות ולא השליכו הזכויות אל הנר, רק  -זר ונעשה מעשה ַהנ ִ יל שהיה אחד שוכב על הארץ ְוכו  ְלעֵּ
לקחו הזכויות והלכו להנר ושברו את לבם, והתחילו לבקש בתחנונים. ואמרו שאלו יחיו, כי הראשונים נתחייבו הריגה על  

רשהשליכו הזכויות להנר ולא ביקשו בתחנונים כ ְזכ ַ נ ִ ַ יל. שעיקר הטעות של משה רבינו היה שלא המשיך  -מו אלו, היינו כ  ְלעֵּ
על רק על-מימי התורה  ותחנונים,  ועל-ידי רחמים  כמו שכתוב שם   ,' ְוכו  הכאת הצור  בחינת  שזה  עוז.  עתה  -ידי מטה  כן 

קינו במהרה בימינו, ויביאנו לשלום  ידי זה יחיו. יהי רצון שיבוא משיח צד-נשמרים לדבר ולבקש רק ברחמים ותחנונים, ועל
 שם, סימן פ"ג; ועיין בפל"ח מה שביאר בזה בארוכה(.    -לארץ ישראל הקדושה, ואז יתוקן הכל במהרה בימינו אמן: )

אֶׁ  ַֹעז  ב  ר  ֹאמֶׁ "ַוי  ֹוָרה  ַהת  ל  ׁשֶׁ ה  ֲעש ֶׁ ַ ַהמ  ר  ֵּ ְלַספ  ְוִהְתִחיל  ה,  ַמֲעש ֶׁ ָלה   ׁש  יֵּ ֹוָרה  ל ת  ָ כ  ָאַמר:  ַאַחת  ַעם  ַ ִסיָמן ס"ה,  פ  י א'  טֵּ ו  ִלק  ב ְ רו ת",  ל 
'. ְולֹא ָרָצה לְ  ד ְוכו  ַ ל ַהכ  ֹאב אֶׁ ִים ִלׁשְ ַ ל ַהמ  ָלָחה  אֶׁ ׁשְ ת ו  ַ ר: ַעז ו ת ָהָיה לֹו ב  ֵּ ת ַהִהיא. ְוִספ  עֵּ ָ יד ב  ִהג ִ יד  ׁשֶׁ ָבר ִהג ִ כ ְ ֲחַמת ׁשֶׁ ר מֵּ ר יֹותֵּ ֵּ ַספ 
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ָחד ׁשֶׁ  ל אֶׁ ה ׁשֶׁ ֲעש ֶׁ ַ ו ת ַהמ  ִבְפָרִטי  ֹוָרה. ו  ִנין"  ַהת  ו  ק  ָעה ת ִ ׁשְ ֹוָרה "ת ִ ִבְפָרט ַהת  ֹוָרה ְותֹוָרה, ו  ל ת  ָ תֹוְך כ  ה ב ְ נ ָ ֶׁ ׁש ִממ  ץ יֵּ ב ַעל ָהָארֶׁ ָהָיה ׁשֹוכֵּ
ת ַ ל ב  ה ׁשֶׁ ה. ַמֲעש ֶׁ ֲעש ֶׁ ַ ׁש ַעל אֹותֹו ַהמ  רו  ֵּ י א' ִסיָמן כ', הו א פ  טֵּ ו  ִלק  ל  -ב ְ ל ׁשֶׁ ִמְגד ָ ל ָזָהב ו  ַהר ׁשֶׁ ת ב ְ מֶׁ ְך, ַהְמַסי ֶׁ לֶׁ ָסה  מֶׁ ְ ְדפ  ִלית, ַהנ ִ ַמְרג ָ

י רֵּ ו  ִספ  י א', ִסיָמן -ב ְ טֵּ ו  ִלק  ְמעֹון, ב ְ י ׁשִ ַתח ַרב ִ ָ ת: פ  לֶׁ ְתחֶׁ ַ ֹוָרה ַהמ  ת ַעל ַהת  כֶׁ י ֶׁ נו  ׁשַ ֵּ ו ר א', ְלַדְעת  ֹות, ִספ  י  ת    ַמֲעש ִ כֶׁ י ֶׁ א ׁשַ ֵּ ס  ַהכ ִ ה מֵּ ס'. ַמֲעש ֶׁ
י ִת  טֵּ ו  ִלק  ׁש ׁשֹוָפר", ב ְ ְקעו  ַבֹחדֶׁ ֹוָרה "ת ִ ה": )חייְלַהת  ֲעש ֶׁ ַ או ר אֹוָתה  ַהמ  ֵּ ִהיא ב   מוהר"ן, סימן צ"ד(.  -ְנָיָנא, ִסיָמן א', ׁשֶׁ

אלו   כופל  שהיה   ,' ְוכו  כ'(  סי'  ח"א,  )ליקו"מ  יקירין"  תיקונין  "ט'  התורה  לומר  שהתחיל  בשעה  בעיני  ראיתי  אחת  ...ופעם 
' כמה פעמים, ובכל פעם תפס בכח בזקנו ב ְוכו  שתי ידיו בשני צדדי זקנו שעל הלחיים, וכמעט שהיה  התיבות "ט' תיקונין" 

אין העצום עד  נפש  והמסירות  דבר  -תולשם מגודל היראה  ר"י( שאמר, שכל  סי'  )שיחה"ר  נרשם  וכבר  אז.  לו  סוף שהיה 
שעושה ברבים קשה עליו מאוד מאוד, וכשאומר תורה נדמה לו שתיכף שיוציא מפיו הדיבור הראשון מיד תצא נפשו, וכן  

 שם, סימן שס"א(.   -כן שתיכף שיוצא מפיו ויאמר הדיבור הראשון תצא נפשו: )-וש נדמה לו גםבהקיד

ר ָ ְזכ  ַהנ ִ ַֹתי  ֻחק  ת ב ְ ָרׁשַ ָ ְרִביִעי, פ  יֹום  ַח  -ב ְ ר רו  ִנְתעֹורֵּ ֹום,  ַהי  עֹות ַאַחר ֲחצֹות  ׁשָ ע  ַ מֹו ַאְרב  ָהיו  כ ְ ׁשֶׁ עֹות,  ׁשָ ה  יזֶׁ עֹוד אֵּ ְך ב ְ ָ יל, ַאַחר־כ  ְלעֵּ
ג ְ ְסעָ  ִויִגיָעה  ה  ָ י ָהָיה ֲעבֹוָדה ַרב  ִפיָנה, כ ִ דֹול ַעל ַהס ְ ג ָ ְוָהָיה ַרַעׁש  ק,  ְוָחזֵּ ְך  ַעם הֹולֵּ ַ פ  ְבָכל  ו  דֹוָלה,  ג ְ ַעם  ָרה  ַ ָכל פ  ב ְ ׁשֶׁ ִחים,  ָ ל  ַ דֹוָלה ַלמ 

ֹונֶׁ  פ  ָהָיה  ְולא  ר,  ְוסֹועֵּ ְך  הֹולֵּ ַח  ָהרו  ָהָיה  י  כ ִ ת,  רֶׁ ַאחֶׁ ֲעבֹוָדה  ַלֲעֹשֹות  ְך  ֻהְצְרכו   רֶׁ דֶׁ כ ְ ַצד  ְלָכל  ַח  ָהרו  ְך  ְוהֹולֵּ ב  סֹובֵּ ְוָהָיה   , נו  ֵּ ְלַדְרכ  ה 
כ ַ  ק  ֵּ ְלַסל  ֻהְצְרכו   ַפַעם  ו  ר,  ַאחֵּ ְלַצד  יָלאֹות  ַהו ִ ִלְפֹרֹש  ַעם  ַ פ  ָכל  ב ְ ֻהְכְרחו   ן  ֵּ ְוַעל־כ  דֹולֹות,  ַהג ְ ָערֹות  ִעְנָיִנים  ַהס ְ ָאר  ׁשְ ו  ִויָלאֹות,  ה  ָ מ 

ֹדֶׁ  ה; ֲאָבל ִמג  ֶׁ ל  אֵּ ָ ָדִדים ְמֹאד, ְוָהלְ כ  ת ְלָכל ַהצ ְ דֶׁ ִמְתַנְדנֶׁ ו  ִפיָנה נֹוָטה  ע, ְוַהס ְ ָ ל  ַ ְתב  ל ָחְכָמָתם ת ִ ָ ַח־ְסָעָרה ַהֲחָזָקה כ  ֲאַלְכסֹון  ל ָהרו  ַ ָכה ב 
ַפַעם   ׁש, ו  ָ ם ַממ  ְך ַלי ָ ה ְמֹאד ַעד ָסמו  ַצד זֶׁ ַעם ָנְטָתה ב ְ ַ ַחד    -ְמֹאד; פ  ַ ה; ְוָאז ָהָיה ָלנו  פ  רְלַצד זֶׁ ַ ְזכ  נ ִ ַ ָנה כ  ָ ת ַסכ  ׁשַ י ָהָיה ָאז ֲחׁשָ דֹול, כ ִ -ג ָ

יל, וְ  ינֹו ָיכֹול -ְלעֵּ אֵּ י ָאַמר, ׁשֶׁ ר, כ ִ ָטן ְוַהצ ַ נו  ַהק ָ ַחְדרֵּ ה ב ְ ָ ב ְלַמט  ר, ְוָיׁשַ ַחד יֹותֵּ ַ ה  ר' יהודה אליעזר ָעָליו ָנַפל ַהפ  רֹואֶׁ ׁשֶׁ ַחד, כ ְ ַ ֹל ַהפ  ִלְסב 
ים ב ְ  ל ִ אֹון ַהג ַ יָניו ׁשְ עֵּ ְך יָ ב ְ ָ ָעה, ְוַאַחר־כ  ה ׁשָ יזֶׁ ', ֲאָבל ֲאִני ָהִייִתי ְלַמְעָלה אֵּ ָדִדין ְוכו  ל ַהצ ְ ִפיָנה אֶׁ ַע ַהס ְ ה ְוִנְענו  זֶׁ ָ ה  ַרַעׁש כ  ָ י ְלַמט  ַרְדת ִ
ם ֵּ ְלַהׁש  ל  ֵּ ל  ַ ן ְלִהְתפ  ֵּ ם־כ  ָהַלְכנו  עַ -ג ַ ׁשֶׁ ְך,  רֶׁ ָכל ַהד ֶׁ י ב ְ ַרֲחָמיו, כ ִ נו  ב ְ ְעְזרֵּ י ַ ׁשֶׁ ַרְך,  ָ ת  ִיְתב  ׁשו ם עֵּ ָלנו  ב ְ ו ל, לא ָהָיה  ִלְסַטְנב  חֹור  ָ ם ַהׁש  ַהי ָ ל 

ָאנו  הֹוְלִכים עָ  ה ָיִמים ׁשֶׁ ָ ׁש  ה ׁשִ ה, זֶׁ ם ַהז ֶׁ ם ַעל ַהי ָ ה  ְולא ִמְקָצתֹו, ג ַ ֹזאת, לא ִמנ ֵּ ָ ָנה כ  ָ ה ְוַסכ  זֶׁ ָ ַח כ  ֹזאת,  רו  ָ ָנה כ  ָ ינו  ַסכ  ָליו, לא ָהָיה ָעלֵּ
זְ  ִני ַהנ ִ יֹום ׁשֵּ רַרק ב ְ ָ ְך ְוָחזֵּ -כ  ַח ָהָיה הֹולֵּ ת. ְוָהרו  טֶׁ עֶׁ ָעה מו  י־ִאם ׁשָ ְך כ ִ ָ ל־כ  ָ דֹוָלה, ֲאָבל לא ִנְתַמְהַמה  כ  ַח ג ְ יל ָהָיה ְקָצת רו  ק ְמֹאד,  ְלעֵּ

ב אֹוָתם, ע  ֵּ ְמַסב  א אֹוָתם ו  ַח נֹוֹשֵּ יְך ָהרו  ם אֵּ ָ ל  ֻ , ְוָרִאינו  כ  נו  ְצלֵּ ה ְסִפינֹות ָהְלכו  אֶׁ ָ מ  ַ ן ָהָיה  ְוַגם עֹוד כ  הֹומֹות, ְוכֵּ ַמִים ְויֹוְרִדים ת ְ ֹוִלים ׁשָ
ָהַאנְ  ְלהֹוִריד  ֻהְכְרחו   ב  רֶׁ עֶׁ ת  ְלעֵּ ו  ה,  ֵּ ַהְרב  ה  ֵּ ַהְרב  ה  ַהז ֶׁ ָחָזק  הֶׁ ַח־ְסָעָרה  ָהרו  ְך  ְוִנְמׁשַ  . נו  ָ ל  ׁשֶׁ ִפיָנה  ס ְ ַ יָלאֹות,  ב  ַהו ִ ק  ֵּ ְלַסל  ו  עוגן(   =( יר  קֶׁ

ִפל ַ  ת ְ ת  עֵּ ב ְ ִפיָנה  ַהס ְ ֱעִמידו   ג ְ ְוהֶׁ ָנה  ָ כ  ַ ַהס  ין  אֵּ ו  ַעְכׁשָ ׁשֶׁ ִפיָנה,  ַהס ְ ֱעִמידו   הֶׁ ׁשֶׁ ַרְך,  ָ ִיְתב  ם  ֵּ ְלַהׁש  ְוהֹוָדָאה  ַבח  ׁשֶׁ ו   ְוָנַתנ  ְנָחה,  ַהמ ִ דֹוָלה  ת 
הַ  ל  ֹדֶׁ ִמג  ו  ְיָלה,  ַ ַהל  ל  ָ כ  ם  ג ַ דֹול  ג ָ ְוַרַעׁש  ְסָעָרה  ַח  רו  ב ְ ַח  ָנפו  ִסיר  כ ְ ר  ְוסֹועֵּ ְך  הֹולֵּ ם  ְוַהי ָ ְך.  ָ ל־כ  ָ ָעה   כ  ְוִנְענו  ָלה   ְוִטְלטו  ִפיָנה  ַהס ְ ָלַכת  ׁשְ

ֱחלַ  נֶׁ ַעְרִבית  ת  ַ ִפל  ת ְ ת  עֵּ ב ְ ר  ֲאׁשֶׁ ַעד  להיחלש(,   =( ַלֲחלׁש  ִהְתַחְלנו   ה  זֶׁ י  ַעל־ְידֵּ  ,' ְוכו  ת  דֶׁ ְויֹורֶׁ עֹוָלה  ה,  ׁשֶׁ י  ַהק ָ ָנַתת ִ ַוֲאִני  ְמֹאד,  י  ת ִ ׁשְ
ְיָלה ַ ת ַהל  ַ ְתִחל  ָעִמים ב ִ ְ י פ  ֵּ ת  ִטְלטו ל  ֲהָקאֹות ׁשְ י ָהְיָתה ִמְתַנְעַנַעת ב ְ ָחה, כ ִ ן לא ָהָיה ָלנו  ְמנו  י־כֵּ ִ ִפיָנה, ַאף־ַעל־פ  ָעְמָדה ַהס ְ ת ׁשֶׁ עֵּ ם ב ְ . ג ַ

ר ַ ְזכ  נ ִ ַ י־ִאם ְמַעט, ְוָהָיה ִלי ֲהָקאֹות כ  ב כ ִ רֶׁ עֶׁ ָ ְיָלה, ְולא ָאַכְלנו  ב  ַ ל ַהל  ָ ן ָהָיה כ  ה ְמֹאד, ְוכֵּ ׁשֶׁ ם ְלעֵּ -ַהק ָ יל. ג ַ ָדא  ְלעֵּ י ְיהו  ב ָהַלְך ַרב ִ רֶׁ ת עֶׁ
ל ַעל   בֶׁ ִליְך ָעָליו חֶׁ ָחד, ְוִהׁשְ , ְוָהַלְך ַמְטָראס )= ַמָלח( אֶׁ נו  ֵּ ם ְלָצְרכ  ֹאב ַמִים ִמן ַהי ָ ר, ְוָרָצה ִלׁשְ זֶׁ י  ֱאִליעֶׁ חֹוק, ְוַעל־ְידֵּ ְך ֹשְ רֶׁ דֶׁ ֹראׁשֹו ב ְ

ֱאַבד ַעד הַ  ם, ְונֶׁ ֹו ְלתֹוְך ַהי ָ ל  ֹוַבע ׁשֶׁ יל ַהכ  ִ ה ִהפ  ֲחִליׁשו ת  זֶׁ ַ ַכְבנו  ִליׁשֹן ב  ר ְמֹאד, ַוֲאַנְחנו  ׁשָ ְך ְוסֹועֵּ ַח הֹולֵּ ְיָלה ָהָיה ָהרו  ַ ָכל ַהל  ם ב ְ ֹום. ג ַ י 
ם   ר ְוָהָאֹרְך ְקָצת ָהָיה ׁשָ נו  ַהצ ַ ַחְדרֵּ י ב ְ ְיָלה, כ ִ ַ אֹותֹו ַהל  ָנה ב ְ ָ ה ָהָיה ָלנו  עֹוד ַסכ  דֹול, ְונֹוָסף ָלזֶׁ ַאנְ ג ָ ָחד מֵּ ִפיָנה, ְוָאז ָהָיה  עֹוד אֶׁ י ַהס ְ ׁשֵּ

א ַעל   ָ ָנה ב  ֵּ ם ַהׁש  ָאה, ְוֹקדֶׁ ער )= סוכר( ִלְרפו  קֶׁ ן ָעָליו צו  ֵּ ׁש, ְוִעׁש  נו  אֵּ ִביא ְלַחְדרֵּ ִים, ְוהֵּ נ ַ ִ ב ַהׁש  אֵּ ַע ַמה  לֹו כ ְ ה ֹזאת: ִמי יֹודֵּ ׁשָ י ֲחׁשָ ְעת ִ ד ַ
ׁשֶׁ  ה  ָ ָהֲאֻרב  ׁשֶׁ ֲחַמת  י מֵּ ִהְכִניס, כ ִ ׁשֶׁ ׁש  ָהאֵּ ה מֵּ ְהיֶׁ ֹזאת,  י ִ ָ ַח ְסָעָרה כ  ְפָרט רו  ב, ב ִ ֵּ ְמַנׁש  ַח  ְוָהרו  ַמִים,  ָ ַהׁש  ַלֲאִויר  ל ַהחו ץ  ָחה אֶׁ תו  ְ ר פ  דֶׁ חֶׁ ַ ב 

ָכל עֵּ  יַטאן )= רב החובל( ב ְ ִ פ  ַהק ַ יד  ִ ִהְקפ  ת  ֱאמֶׁ בֶׁ ו  ם ְמֹאד,  ׁשָ ׁש  ִמן ָהאֵּ ַעְצמֹו  ֹמר  ִלׁשְ אי ְצִריִכין  ַוד ַ ן ב ְ ֵּ ר לַ ַעל־כ  נֵּ ִהְכַנְסנו   ׁשֶׁ ר,  ת  דֶׁ חֶׁ
ת ִנׁשְ  ָ ב  יל־ׁשַ ל לֵּ ה ׁשֶׁ ֻעד ָ ן, ְוַאַחר ַהס ְ מֶׁ ִהְדַלְקנו  ׁשֶׁ ת, ׁשֶׁ ָ ב  יל־ׁשַ לֵּ ִבְפָרט ב ְ ָנה, ו  ֵּ ת ַהׁש  עֵּ לא ִיְדַלק ב ְ ת, ְוָהָיה ָאסו ר  ׁשֶׁ נֶׁ ְנצֶׁ צ ִ ַ ן ב  מֶׁ ַאר עֹוד ׁשֶׁ

ר.   ה ַהנ ֵּ ֶׁ ַכב  י ְ ָחד ׁשֶׁ ָרַמְזנו  ְלַמְטָראס )= מלח( אֶׁ חו ץ ַעל  ָלנו  ִליׁשֹן, ַעד ׁשֶׁ ַ ְיָלה ב  ַ ל  ַ , ְוָאַכְלנו  ב  נו  ר ְלַחְדרֵּ ם נֵּ ְך לא ִהְכַנְסנו  ׁשו  ָ ם ַאַחר־כ  ג ַ
ֹוָכִבים   ַהכ  ְלאֹור  ִפיָנה  ר  -ַהס ְ ָ ְזכ  ַהנ ִ ָהַלְך  ו  לא  -ְוַעְכׁשָ ֲאָבל  ָנה,  ֵּ ַהׁש  ם  ֹקדֶׁ ם  ג ַ ַחד  ַ פ  ָעַלי  ְוָהָיה  ְיָלה.  ַ ל  ַ ב  נו   ַחְדרֵּ ב ְ ׁש  אֵּ ְוִהְכִניס  יל  ְלעֵּ

ת ִלי   י לא ְיַצי ֵּ י, כ ִ ם ָיַדְעת ִ ; ג ַ ינו  ְלׁשֹונֹותֵּ ִבין ב ִ ינֹו מֵּ אֵּ ֲחַמת ׁשֶׁ י לֹוַמר לֹו, מֵּ ְיָלה ֱהִקיצֹוִתי  -ָיֹכְלת ִ ַ תֹוְך ַהל  י ִליׁשֹן. ַוְיִהי ב ְ ַכְבת ִ ה   -ְוׁשָ ְוִהנ ֵּ
ה ְלַמְעָלה, כ ִ  ַהב עֹולֶׁ ַ ְלָחן, ְוַהל  ֻ ת ַעל ַהׁש  רֶׁ ֹועֶׁ דֹוָלה ב  ׁש ג ְ ם  אֵּ ָ ָאר ְנָירֹות, ְוֻכל  ׁשְ ְלָחן ו  ֻ ם ַעל ַהׁש  ם ׁשָ הֶׁ ָ ל  ִלים ׁשֶׁ סו  ְ י פ  ִחים ִסְפרֵּ י ָהיו  ֻמנ ָ

ָחד ֹזאת, ְוָעְמדו  ְוָעְסקו  ְלכַ  ָבר נֹוַדע ְלאֶׁ ֱהִקיצֹוִתי כ ְ ת ׁשֶׁ עֵּ ְלָחן, ֲאָבל ב ְ ֻ ף ַהׁש  ו  , ְוַגם ְקָצת ִמג  ְרפו  ַרם זֹ ִנֹשְ ג ָ ה ׁשֶׁ ֹות, ְוָאְמרו  ָלזֶׁ את: ַאל  ב 
בִ  ְוהֵּ ַמְטָראִסין,  עֹוד  ָיְרדו   ְך  ָ ְוַאַחר־כ   , ו  ְוִכב  נו   ָ ל  ׁשֶׁ ִטיָלה  ַהנ ְ י  ימֵּ ֵּ ִממ  ם  ָלהֶׁ י  ָנַתת ִ ֲאִני  ְוַגם  ד,  ַפחֵּ ְקָעה  ת ְ ׁשָ ל  ָלאֵּ ה  ָ ְתִהל  ו  ַמִים,  ִלי  ד ְ יאו  

ר ַצר ְמֹאד, ְולא ָהיָ  דֶׁ י ַהחֶׁ ר, כ ִ עֵּ ין ְלׁשַ ָנה ֹזאת אֵּ ָ ל ַסכ  ׁש. ְוֹגדֶׁ ִפיָנה; ְוִאם, ַחסָהאֵּ ת ַהס ְ ֲעִלי ַ ַ ב  ה ׁשֶׁ ה ְקַטנ ָ ָ י־ִאם ֲאֻרב  ַתח, כ ִ ֶׁ ֹו ׁשו ם פ  -ה ב 
ם ְמֹאד, לא ָהָיה ָלנו  ׁשו ם ָמקֹום ִלבְ  ָכה ְלׁשָ ָהְיָתה ְסמו  ה, ׁשֶׁ ָ ׁש עֹוד ְלַצד ָהֲאֻרב  ט ָהאֵּ ֵּ ׁש  ַ לֹום, ָהָיה ִמְתפ  ׁש, ַחסְוׁשָ לֹום.  -ֹרַח ִמן ָהאֵּ ְוׁשָ

נַ ְור' יהודה   ָ ל ַסכ  ָ י לֹו כ  ה, ְוהֹוַדְעת ִ ל זֶׁ ָ י לֹו כ  ְרת ִ ַ י, ִספ  יֹום ֲחִמיׁשִ ר, ב ְ ֹקֶׁ ב  ַ ה. ב  ָכל זֶׁ ן, ְולֹא ָיַדע ב ְ ַלְיָלה  אליעזר ָיׁשֵּ ָהָיה ָלנו  ב ְ ׁש ׁשֶׁ ת ָהאֵּ
ו, ַעְכׁשָ ה   ָ ב  עֹוְבִרים  ָאנו   ׁשֶׁ ִים,  ַ ַהמ  ַנת  ָ ְלַסכ  ֹוָסף  נ  ׁשֶׁ ז ֹאת,  : ַמה  ְוָאַמְרנו  ר    ֹזאת,  ֲאׁשֶׁ ם,  ֵּ ַהׁש  ְך  רו  ָ ב  ׁש;  ַנת ָהאֵּ ָ ַסכ  ינו   ָעלֵּ ָהָיה  ה  ָלזֶׁ ְונֹוָסף 

ִים.   ַ ִממ  ו  ׁש  אֵּ מֵּ יָלנו   רֹונוֹ ִהצ ִ ִזכְּ נוּ  ַרּבֵ ַמר  א  ׁשֶׁ חוּת,  ַהּצַ ֵרי  בְּ ּדִ ת  אֶׁ לֹו  י  ּתִ רְּ ִסּפַ ר-וְּ ּכ  זְּ ַהּנִ סט"ו  )בחיי"מ  ה  כ  ר  ַמר  -ִלבְּ א  ׁשֶׁ ַאַחר  ֵעיל(  לְּ

ּתִ  ה  ע  ׁשְּ "ּתִ ה  ּצְּ ַהּתֹור  ׁשֶׁ ם,  ׁש  ר  ֹבא  מְּ י  ּכִ ִים,  וִּמּמַ ֵמֵאׁש  ם  ׁש  ר  ַדּבֵ ּמְּ ׁשֶׁ ֵאל,  ר  ץ־ִיֹשְּ רֶׁ ֵמאֶׁ ר  ַדּבֵ ַהמְּ כ'(,  סי'  ח"א,  )ליקו"מ  ִריִכין  ּקוִּנין" 
ַעל ַגֲחֵלי־ֵאׁש, וְּ יו ּכְּ ר  ב  ּדְּ ל  יוּ ּכ  הְּ יִּ ֵדי -ׁשֶׁ ז  -יְּ א  וְּ כוּ',  ה וְּ מ  ׁש  ה ֵמַהּנְּ ל ּתֹור  ַקּבֵ כֹוִלים לְּ יְּ ה  תַ   -זֶׁ ַמר  ּפ  א  ם. וְּ ן ׁש  ַעיֵּ כוּ',  ִים וְּ זוּבוּ מ  ַויּ  ח צוּר 

ה ׁשֶׁ  ֵדי זֶׁ ַעל־יְּ ער" )= היום אמרתי על אש ועל מים(. וְּ ר אוּן ַפאר ַוואסֶׁ ט ַפאר ַפייעֶׁ אגְּ ט ִגיז  אּב ַהיינְּ : "ִאיךְּ ה  ךְּ י לֹו  ַאַחר־ּכ  ּתִ רְּ ּפַ ּסִ
נוּ   ה ֵמַרּבֵ א  ה נ  יח  ֹשִ ךְּ ּבְּ י ַאַחר־ּכ  ּתִ ַנסְּ רֹונוֹ ֹזאת, ִנכְּ ה. -ִזכְּ זֶׁ ת ּב  צ  ֵמנוּ קְּ ֱחֵיינוּ ַעצְּ הֶׁ ה, וְּ א  תֹו ַהּנֹור  ה וִּמּתֹור  כ  ר  ר    ִלבְּ ְך ְוסֹועֵּ ם הֹולֵּ ֲאָבל ַהי ָ

ל, ֵּ ל  ַ ְלִהְתפ  ָרִציִתי  ְך  ָ כ  ְוַאַחר־  ל.  ֵּ ל  ַ ְלִהְתפ  ְמֹאד  ָעַלי  ה  ָקׁשֶׁ ְוָהָיה  ְמֹאד,  דֹול  ג ָ נו   ַוֲחִליׁשו תֵּ ְמֹאד,  ִהנ ַ   ְמֹאד  ׁשֶׁ ם  ין,  ְוֹקדֶׁ ִ ְתִפל  ו  ית  ַטל ִ י  ְחת ִ
ית   ַטל ִ ף ב ְ ָ ָהִייִתי ְמֻעט  ְבעֹוד ׁשֶׁ דֹול, ו  ֲחִליׁשו ת ג ָ ַ י ב  ְלת ִ ַ ל  ַ ְך ִהְתפ  ָ ן ֲהָקאֹות, ְוַאַחר־כ  ֵּ י ִלת  א  ֻהְכַרְחת ִ י ֲאִמיַרת "ְוהו  ַמְרת ִ ג ָ ם ׁשֶׁ ין, ֹקדֶׁ ִ ְתִפל  ו 

י ְמאֹ  ת ִ ֱחַלׁשְ י, נֶׁ ִני ַוֲחִמיׁשִ ל ׁשֵּ י ֲהָקאֹות, ְוָהִייִתי ָאז ָחלו  ַרחו ם" ׁשֶׁ י ְוָנַתת ִ ין, ְוָחַזְרת ִ ִ ְתִפל  ית ו  ל ִ ַ דֹול ַהט  ת ג ָ ְמִהירו  ק ב ִ ֵּ י ְלַסל  ׁש  ד, ְוֻהְכַרְחת ִ
ַח־ְסָעָר   -ְמֹאד   ף ָהרו  ֹתקֶׁ ְך ב ְ ילֵּ יר, ְוִהְתִחילו  לֵּ ְך הֹוִציאו  ָהַאְנקֶׁ ָ ק. ַאַחר־כ  ְפסֵּ ִלי הֶׁ ר ב ְ ְך ְוסֹועֵּ ם הֹולֵּ ה  ְוַהי ָ יזֶׁ י־ִאם אֵּ ה, ֲאָבל לא ָהְלכו  כ ִ

ִפיָנה. ַוֲעַד  בו  ַהס ְ יר ְוִעכ ְ ֹום, ָחְזרו  ְוהֹוִרידו  ָהַאְנקֶׁ ָעה ַאַחת ַאַחר ֲחצֹות ַהי  מֹו ׁשָ ְך, כ ְ ָ עֹות, ַאַחר־כ  ִפיָנה  ׁשָ ַח־ְסָעָרה, ְוַהס ְ ַסק ָהרו  ָ ִין לא פ 
חַ  ְמקֹוָמה  ְמֹאד ְמֹאד, ַאְך ב ְ ת ב ִ דֶׁ ם  ִמְתַנְדנֶׁ ם, ְוָיקֵּ ַרְך ְיַרחֵּ ָ ם ִיְתב  ֵּ . ַהׁש  ינו  נו  ָעלֵּ ֹחֵּ ינו  ְקָצת, ֲאָבל ֲעַדִין לא ָחַזר כ  ְסקו  ֲחִליׁשו תֵּ ָ י ה' פ  ְסד ֵּ

ן ְיִהי ָרצֹון: )  ֵּ ן, כ  ָרה, ָאמֵּ נו  ְמהֵּ יָתנֵּ  ימי מוהרנ"ת ח"א, סעיף קי"ב(.  -ְסָעָרה ִלְדָמָמה, ְוַיֲחִזיר אֹוָתנו  ְלאֵּ



 6כח.                מוהר"ן      ליקוטי                                 תורה כ                                               

כ ָ  ָלל ׁשֶׁ ֹ ַהכ ְ ל  ַהְינו  ׁשֶׁ ָלל, ד ְ ן כ ְ ר ְמֹאד ִלְבִלי ִלְהיֹות ָזקֵּ הֵּ ְכִליתֹו ָהַאֲחרֹון, ָצִריְך ִלז ָ ַ ה ַלֲחׁשֹב ַעל ת  רֹוצֶׁ ִסְטָרא  ל ָאָדם ׁשֶׁ ֹל ְלִזְקָנה ד ְ א ִיפ 
ח-ַאֲחָרא ַחס ְ פ  ַ ב  ׁשֶׁ חֹות  ָ ַהפ  ו   ל ָאָדם, ֲאִפל  ָ ָאר כ  ׁשְ ן  ָחִסיד, הֵּ ן  יק הֵּ ן ַצד ִ לֹום, הֵּ ְקָנה  ְוׁשָ ַלז ִ ֹל  פ  ִ ִמל  ר  הֵּ ִלז ָ א, ָצִריְך  הו  ֶׁ ׁש  ִפי ַמה  ִתים כ ְ ו 

ר ָ ְזכ  ֲעבֹוָדתֹו, ַאף-ַהנ ִ ַ ן ב  דֹול ָאסו ר לֹו ִלְהיֹות ָזקֵּ יק ג ָ ו  ַצד ִ י ֲאִפל  יל, כ ִ ,  -ַעל-ְלעֵּ ַ ֹבה  ָגה ג ָ ַמְדרֵּ ָמה ב ְ לֵּ ָכה ַלֲעבֹוָדה ׁשְ ז ָ י ׁשֶׁ ִ י-ַעל -ַאף פ  -ּפִ

חַ  ִהתְּ ִריךְּ לְּ ק ַלֲעלֹות  ֵכן צ  ַחזֵּ ִהתְּ ֲהדוּת לְּ ר ַהיַּ ה ִעּקַ י זֶׁ ׁש, ּכִ ד  ַעם ֵמח  ל ּפַ כ  ִחיל ּבְּ ַהתְּ א, וּלְּ ּג  ַדרְּ א לְּ ּג  רְּ ק ַלֲעלֹות ִמּדַ א  זֵּ ּג  רְּ ַעם ִמּדַ ל ּפַ כ  ּבְּ
רֹונוֹ  נוּ ִזכְּ י ַרּבֵ י ִמּפִ ּתִ ַמעְּ ׁשּ  מֹו ׁשֶׁ א, ּכְּ ּג  ַדרְּ ִחיל לֹוַמר ַהּתֹור  -לְּ ִהתְּ ֵעת ׁשֶׁ ה ּבְּ כ  ר  ן כ'  ִלבְּ ִסימ  נ א" )ּבְּ ִדיקְּ רוּ לְּ ַמּסְּ יִרין ִאתְּ ּקוִּנין ַיּקִ ה "ט' ּתִ

א   ּג  רְּ ֵלךְּ ִמּדַ יֵּ נוּ ׁשֶׁ ַהיְּ ֵאִלי, ּדְּ רְּ יֹות ִאיׁש ִיֹשְּ ה ִלהְּ רֹוצֶׁ ׁשֹון: "ִמי ׁשֶׁ ה ַהּל  זֶׁ ז ּבְּ ַמר א  א  י ִאם ַעל  ִלּקוֵּטי א'(, ׁשֶׁ ר לֹו ּכִ ׁש  פְּ א, ִאי אֶׁ ּג  ַדרְּ ֵדי    -לְּ יְּ
ר   ץ ִיש ְּ רֶׁ ִעין  אֶׁ נוּ ׁשֹומְּ יו א  ר  ב  ַלל ּדְּ ה זֹוִכין ַעל  -ֵאל". וִּמכְּ זֶׁ א, וְּ ּג  ַדרְּ א לְּ ּג  רְּ ִכין ִמּדַ הֹולְּ ׁשֶׁ י ִאם ּכְּ ת, ּכִ ֱאמֶׁ ֵאִלי ּבֶׁ רְּ א ִאיׁש ִיֹשְּ ר  ֵאין ִנקְּ -ׁשֶׁ
ץ רֶׁ ֵדי אֶׁ ר-יְּ ּכ  זְּ יִרין ַהּנִ ּקוִּנין ַיּקִ ה ט' ּתִ ַהּתֹור  ם ּבְּ ן ׁש  כוּ', ַעיֵּ ֵאל וְּ ר  עֵ -ִיש ְּ  ליקו"ה או"ח הל' תפילין ה,ז(.  -) יל: לְּ

י  ְימֵּ ת  רֶׁ ַוֲעש ֶׁ ָנה  ָ ַהׁש  ֹראׁש  ב ְ לו   ָ ַהל  ים  דֹוׁשִ ַהק ְ ִמים  י ָ ַ ב  נו   ֲעבֹוָדתֵּ ל  ָ כ  י  כ ִ ָנה.  ָ ַהׁש  ֹראׁש  ִחיַנת  ב ְ ה  ְויֹום    ְוזֶׁ ִרים  ו  פ  ַהכ ִ יֹום  ב  רֶׁ ְועֶׁ ָבה  ׁשו  ת ְ

ָעה ִמיִנים ַעד   ָ ֹות ְוַאְרב  ִרים ְוֻסכ  ו  פ  ת,  ַהכ ִ רֶׁ ִמיִני ֲעצֶׁ ץׁשְ רֶׁ ת אֶׁ ַ ֻדׁשּ ַגּלֹות קְּ ֵדי לְּ ץ -ַהּכֹל הוּא ּכְּ רֶׁ אֶׁ ֹבא לְּ ה ל  ּכֶׁ זְּ ּנִ ֵדי ׁשֶׁ ֵאל, ּכְּ ר  ֵאל.  -ִיש ְּ ר  ִיש ְּ

רֹונוֹ  נוּ ִזכְּ ַמר ַרּבֵ א  מֹו ׁשֶׁ ֵאִלי, ּכְּ רְּ ש ְּ ת ִאיׁש ַהיִּ ַ ֻדׁשּ ר קְּ ה ִעּקַ זֶּׁ ה הַ -ׁשֶׁ ַעּמֹו ַהּתֹור  יד לְּ ִהּגִ ֵעת ׁשֶׁ ה, ּבְּ כ  ר  רִלבְּ ּכ  זְּ ה ַהּנִ א  ֵעיל )סימן כ(,  -ּנֹור  לְּ
ִאי א,  ּג  ַדרְּ לְּ א  ּג  רְּ ִמּדַ ֵלךְּ  יֵּ ׁשֶׁ נוּ  ַהיְּ ּדְּ ֵאִלי,  רְּ ִיש ְּ ִאיׁש  יֹות  ִלהְּ ה  רֹוצֶׁ ׁשֶׁ "ִמי  ׁשֹון:  ַהּל  ה  זֶׁ ּבְּ ז  א  ַמר  א  ַעל-ׁשֶׁ ִאם  י  ּכִ ר  ׁש  פְּ ץ -אֶׁ רֶׁ אֶׁ ֵדי  -יְּ

ם   ד  ה א  זֹּוכֶׁ ׁשֶׁ ּכְּ ר  ִעּק  ה  ַמר: ׁשֶׁ ם א  ּגַ ֵאל".  ר  ץ ִיש ְּ רֶׁ אֶׁ בֹוא לְּ ה ל  מ  ח  לְּ ַח ַהּמִ ַנּצֵ ר-לְּ ּכ  זְּ ה ַהּנִ סֹוף ַהּתֹור  ם ּבְּ תוּב ׁש  ּכ  מֹו ׁשֶׁ ֵאל, ּכְּ ר  ֵעיל.  -ִיש ְּ לְּ
יף"   ּקִ ּתַ ר  ּב  ּגִ ח  ּכַ ּתַ ִאׁשְּ ין  ִאּלֵ "ּבְּ ׁשֹונֹו:  לְּ ה  זֶׁ ץ   -וְּ רֶׁ אֶׁ ִחיַנת  ִלבְּ א  ּב  ׁשֶׁ ּכְּ נוּ  יף,-ַהיְּ ּקִ ּתַ ר  ּב  ּגִ א  ר  ִנקְּ ֲאַזי  ֵאל  ר  י  ִיש ְּ ִלְבִחיַנת    כ ִ א  ָ ב  ׁשֶׁ ם  ֹקדֶׁ

ץ רֶׁ ל  -אֶׁ ָראֵּ אן ְלׁשֹונוֹ   -ִיש ְ ָ ַח, ָאז ִנְקָרא ִאיׁש ִמְלָחָמה, ַעד כ  ֹוצֵּ נ  ׁשֶׁ ְך כ ְ ָ ַח". ֲאָבל ַאַחר כ  ֵּ ְמַפת  ר כ ִ ל חֹוגֵּ ֵּ ר  ֲאַזי "ַאל ִיְתַהל  ִעק ַ . ִנְמָצא ׁשֶׁ
ׁשֶׁ  ְלָחָמה  ִנְצחֹון ַהמ ִ ר  ְוִעק ַ ִלי,  ְראֵּ ש ְ ַהי ִ ת ִאיׁש  ַ ץְקֻדׁש  רֶׁ ר הו א ָלבֹוא ְלאֶׁ ה ָהעֹוָלם, ָהִעק ָ זֶׁ ַח ב ְ ְלַנצ ֵּ ִריִכין  ל: )-צ ְ ָראֵּ ליקו"ה או"ח    -ִיש ְ

 ח"ב, הל' דה"ב ד, א(.  

ִלְבָרָכה, שאי אפשר להיות איש יהודי, דהיינו לילך מדרגא לדרגא, כי אם על ידי  -הנה לעיל מבואר מה שאמר רבינו ִזְכרֹונוֹ 
ר  -שכוונת דבריו כפשוטו  כך  -ישראל, ואמר אחר-ארץ ַ ְזכ  נ ִ ַ יל,  -ארץ ישראל זה הידוע לנו, עם אלו הבתים והחצרות כ  ְלעֵּ
ִזְכרֹונוֹ -ואם היה  -ִלְבָרָכה בעצמו מדרגא לדרגא קודם שהיה בארץ-כן יש להבין איך הלך רבינו  )כידוע שגם אז  ישראל, 

כמבואר במקום ונורא  נפלא  גדול צדיק  עוד כמה צ-חידוש  וכן  כגון  אחר(,  ישראל,  לבוא לארץ  יכלו  גדולים שלא  דיקים 
ִזְכרֹונוֹ -שם-הבעל כידוע.  -טוב  כיוצא  כמה  ועוד   ִלְבָרָכה, 

נראה לעניות דעתי, דיש לומר שבוודאי צריכין להיות בארץ-על ישראל זה ממש, אך קודם שזוכה להוציא מכח אל  -כן 
-ישראל נמשך עליו על  -ם והכיסופין שנכסף להיות בארץידי השתוקקות והגיעגועי -פנים על-כל-הפועל ענין זה, אז על

כן לעלות מדרגא לדרגא בעבודת השם, אך הכיסופין  -זה גם-ידי-ישראל, עד שזוכה על-זה גם כן הארה מקדושת ארץ-ידי
צריכין להיות באמת לאמתו, דהיינו שבעת שמוצא שעת הכושר להוציא מחשבתו אל הפועל, אזי ישבר כל המניעות, עד  

ר-וא בפועל ממש לארץשיב ְזכ ַ נ ִ ַ יל, אך קודם שזוכה לזה, אז אף-ישראל, וזהו עיקר נצחון המלחמה כ  ידי  -כן על-פי-על-ְלעֵּ
גם כן קדושת ארץ נמשך עליו  ר-הכיסופין האמתיים לבד  ְזכ ַ נ ִ ַ כ  )וכן מבואר להדיא בליקו"ה או"ח ח"ב הל'  -ישראל  יל.  ְלעֵּ

 יט(. -בה"ר ד, יח

אלה,   ידי ארץוסעד לדברינו  אפים", שעל  "אריכת  קנ"ה( מאמר  )בסי'  אפים,  -ממה שמבואר לקמן  זוכין לאריכת  ישראל 
', וסיים שם: "וצריך כל אדם לבקש מהשם יתברך שיהיו לו כיסופין וגיעגועים לארץ ישראל"   ולבטל כל הכעס והעצבות ְוכו 

יוליכנו קוממיות   "והוא  ', וזהו שקודם קריאת שמע אנו מבקשים:  רְוכו  ָ ְזכ  ַהנ ִ ', עיין שם, מבואר קצת כדברינו  ְוכו  -לארצנו" 
יל.  ְלעֵּ

י ר-בפרט כפי מה ששמעתי מאחד מַאְנׁשֵּ ְזכ ָ נו  , שאמר בדרך צחות, על ענין ַהנ ִ לֹומֵּ יל שאמר רבינו ִזְכרֹונוֹ -ׁשְ ִלְבָרָכה שאי  -ְלעֵּ
ר ַ ְזכ  נ ִ ַ יל,  -אפשר לילך מדרגא לדרגא כי אם על ידי ארץ ישראל כ  היינו כי מבואר במאמר "חותם בתוך חותם" סימן כ"ב,  ְלעֵּ

ועל כן צריך לזה קדושת ארץ ', עיין שם,  ְוכו  ירידה קודם העליה  -שכשרוצה לעלות ממדריגה למדריגה, צריך להיות לו 
ר-ידי-ישראל, שעל ְזכ ַ נ ִ ַ יל, ואז יוכל להתחזק ולעמוד על עמדו בעת הירידה, עד  -זה זוכין לאריכת אפים כ  שזוכה על ידי  ְלעֵּ

ִזְכרֹונוֹ  ִלְבָרָכה, בוודאי יש סעד גדול לדברינו מסימן קנ"ה  -זה דייקא לתכלית העליה, ואם כנים דבריו בכוונת דברי רבינו 
ר ָ ְזכ  יל: )-ַהנ ִ  פרפראות לחכמה תו' זו, ס"ח(.   -ְלעֵּ

נו  התורה ט' תיקונין, אמר מֹוַהְרַנ"ת ְ  ֵּ נו  ְוַרב  נו  מֹורֵּ שיש"ק    -ִלְבָרָכה שהרגיש קולות וברקים במוחו: )-ִזְכרֹונוֹ   בעת שאמר ֲאדֹונֵּ
 ח"א, אבני"ה ברזל, סעיף תקס"א(.  

ִזְכרֹונוֹ  נחמן  ברבי  אברהם  רבי  אומר  אף-היה  רבינו  כציווי  בהתבודדות  להרבות  האדם  צריך  לו  -על-ִלְבָרָכה:  שאין  פי 
ת התפילה, והסמיך לזה את המוזכר בתורה כ' מענין לב  ידי זה בעצמו עוזרו לבסוף השם יתברך ומאיר לו א-דיבורים, ועל

העליון   מהלב  ונשפעים  נפתח  לבסוף  כי   ,' ְוכו  העליון  לב  שנפתח  עד  בדיבורים  להרבות  וצריך  צור,  בחינת  שהוא  העליון 
 שם ח"ג, סעיף תקס"א(.   -דיבורים חמים כגחלי אש בבחינת צור לבבי עיין שם: )

לִ  יב ְ ִמק ִ ְנָחס  ִ פ  י  ִזְכרֹונוֹ ...ַרב ִ ַוֲעבֹוָדה  -יְטׁש  תֹוָרה  ב ְ דֹול  ג ָ ְוָהָיה  ִמינֹו,  ב ְ ְמֻיָחד  ַרְך  ָ ִיְתב  ם  ֵּ ַהׁש  ד  עֹובֵּ ָריו  ְנעו  י  ימֵּ ב ִ עֹוד  ָהָיה  ִלְבָרָכה 
רו   ב ְ ד ִ ׁש,  ְמַקד ֵּ ָהִאיׁש  ק  רֶׁ ְלפֶׁ יַע  ִהג ִ ׁשֶׁ כ ְ רֹות.  נֵּ ת  י ַ ֲעש ִ מֵּ ס  ְרנֵּ ַ ִמְתפ  ְוָהָיה  ְוָטֳהָרה,  ה  ָ ְקֻדׁש  ַמאן.    ב ִ או  ִעיר  י  בֵּ ֲחׁשו  מֵּ ָחד  אֶׁ ִעם  ְך  ו  ד  ׁשִ לֹו 

הַ  י  יקֵּ ְלַצד ִ ִלְנֹסַע  ָרִגיל  ָהָיה  הו א  ַמאן.  או  ָלִעיר  ָלגו ר  ָעַבר  תֹו  ֲחֻתנ ָ י  ְוַאֲחרֵּ טֹוב,  ִכי  ב ְ ִנְגַמר  ְך  ו  ד  ִ י  ַהׁש  ַאְנׁשֵּ מֵּ ְכָלל  ב ִ ָיַדע  ְולֹא  ֹור,  ד 
הִ  ׁשֶׁ ב. כ ְ ְסלֶׁ רֶׁ י ב ְ נו  ֲחִסידֵּ לֹומֵּ ם,  ׁשְ יהֶׁ ב ֲאלֵּ ה ְלִהְתָקרֵּ נו  ְוִיְרצֶׁ לֹומֵּ י ׁשְ ַאְנׁשֵּ ַדע מֵּ ן ִיו ָ ֶׁ ַחד פ  ָ תֹו, פ  ָ ֻדל  ת ג ְ רֶׁ ְפאֶׁ ת ְיַקר ת ִ יר חֹוְתנֹו אֶׁ י ָהָיה  כ ִ כ ִ

ְגנו ת   ֹו ב ִ ר ַעל ִלב  ֵּ ה ְלַדב  ֶׁ ָכל יֹום ָויֹום ָהָיה ַמְרב  ן ב ְ ֵּ , ְוַעל כ  נו  לֹומֵּ י ׁשְ דֹול ַעל ַאְנׁשֵּ ד ג ָ ית  ִמְתַנג ֵּ ס ְלבֵּ נֵּ ָ ֹא ִיכ  ל  נו  ְוִהְזִהירֹו ׁשֶׁ לֹומֵּ י ׁשְ ַאְנׁשֵּ
ְנָחס ִזְכרֹונוֹ  ִ י פ  ַרב ִ י ׁשֶׁ ִ ם. ְוַאף~ַעל~פ  הֶׁ ָ ל  ְדָרׁש ׁשֶׁ ָכל ֹזאת  -ַהמ ִ ם. ב ְ ְך ׁשָ י הֹולֵּ נ ִ ינֶׁ י, ֲהלֹא אֵּ נ ִ ֶׁ ה ִממ  בֹודֹו רֹוצֶׁ ה לֹו ַמה כ ְ ִלְבָרָכה ָהָיה עֹונֶׁ

ו  ְוִהזְ  נ  ֶׁ ה ִממ  ָ רלֹא ִהְרפ  ְזכ ַ נ ִ ַ ִמיד כ  ב  -ִהיר אֹותֹו ת ָ ם, ַחי ָ יהֶׁ ב ֲאלֵּ ִהְתָקרֵּ ְ ְך ִמל  ָ ל כ  ָ ִני כ  ב ְלַעְצמֹו ִאם חֹוְתִני ַמְזִהירֵּ ְנָחס ָחׁשַ ִ י פ  יל. ְוַרב ִ ְלעֵּ
ְדָרׁש ְוִלְראֹות ַמה מ ִ  ית ַהמ ִ ס ְלבֵּ נֵּ ָ א ְלִהכ  ִריְך הו  צ ָ ְחִליט ׁשֶׁ ַעְצִמי, ְוהֶׁ ָבר ב ְ ֹק ַהד ָ ם.  ֲאִני ִלְבד  ׁש ׁשָ  ְתַרחֵּ



 7כח.                מוהר"ן      ליקוטי                                 תורה כ                                               

ִזְכרֹונוֹ  ין  ֹוְלְטׁשִ ִמט  ַנְחָמן  י  ַרב ִ ן  ֶׁ ב  ַאְבָרָהם  י  ַרב ִ ֹו  ב  ַגע  ָ פ  ְדָרׁש  ַהמ ִ ית  ְלבֵּ ְכַנס  נ ִ ׁשֶׁ הֹוָרה  -כ ְ ַהט ְ תֹו  ְרִאי ָ ב ִ ַאְבָרָהם  י  ַרב ִ ִבין  ְוהֵּ ִלְבָרָכה 
ֹ ְך, ב  ו ת ְלׁשֹונֹו: ַאְברֵּ ַרכ  ָליו ב ְ ָפָנה אֵּ ֹו, ו  י  ַסֲערֹות ִלב  טֵּ ו  ִלק  ב ְ ֹוָרה כ' ׁשֶׁ ֹו ת  ל ִלְלֹמד ִעמ  חֵּ ֹו ְוהֵּ ים. ְוָעָלה ִעמ  ׁשִ ְזַרת ַהנ ָ ה ַאֲחַרי ְלעֶׁ א ַוֲעלֵּ

ף ִספ   רו  צֵּ עֹות, ב ְ ה ׁשָ ָ מ  ַ ֹו כ  יִרין", ְוָלַמד ִעמ  ַיק ִ ִנין  ו  ק  ָבה "ט' ת ִ ג ָ ש ְ ֹוָרה ַהנ ִ י ָ מֹוֲהַר"ן ח"א, ֲהלֹא ִהיא ַהת  ַ ַהׁש  ה"  ְראֶׁ ַ ר "ַהמ  ְך ְלתֹוָרה זֹו,  ו 
ר ָ ְזכ  ַהנ ִ פ"ג  )סעיף  מֹוֲהַר"ן  י  ַחי ֵּ ר  פֶׁ סֵּ ב ְ ת  סֶׁ ֶׁ ְדפ  י-ַהנ ִ ַאְנׁשֵּ ַאַחר  ְנָחס  ִ פ  י  ַרב ִ ְך  ִנְמׁשַ קֹום  ָ מ  ַ ב  ֹו  ב  ף  כֶׁ ְותֵּ יל(.  ָטעו ת  -ְלעֵּ ִבין  ְוהֵּ  , נו  לֹומֵּ ׁשְ

דֹוׁש ׁשֶׁ  נֹו ַהק ָ ו  ַח ַעל ִצי  ֵּ ט  ת ַ ף ָהַלְך ְלִהׁשְ כֶׁ ת, ְותֵּ ֲחלֹקֶׁ ַ ר ַהמ  כֶׁ נו  זֵּ ֵּ נו  ְוַרב  נו  מֹורֵּ יק-ל ֲאדֹונֵּ י-ְוָקדֹוׁש -ַצד ִ ת ְלַאְנׁשֵּ ֱאמֶׁ ֶׁ ב ב  -ִלְבָרָכה, ְוִנְתָקרֵּ
י ַאְנׁשֵּ י  דֵּ ְתַנג ְ ִממ ִ חֹוְתנֹו  ַמע  ָ ׁש  ׁשֶׁ כ ְ  . נו  לֹומֵּ ְלְטׁשִ -ׁשְ טו  ַנְחָמן  י  ְוַרב ִ דֹוָלה,  ג ְ דו ת  ִהְתַנג ְ ִהְתִחיָלה  ב,  ִנְתָקרֵּ ֲחָתנֹו  ׁשֶׁ נו   לֹומֵּ ִזְכרֹונוֹ ׁשְ ער  -ינֶׁ

ה כ ָ  ת ָקׁשָ ד ַמֲחלֹקֶׁ גֶׁ נֶׁ ַכל ְלַהֲחִזיק ַמֲעָמד כ ְ דֹול ִאם יו  ׁש ג ָ ם ֲחׁשָ ַמאן ַקי ָ או  ר ב ְ אֵּ ָ ִאם ִיׁש  ִבין ׁשֶׁ ֹוף,  ִלְבָרָכה הֵּ ה ַהס  ְהיֶׁ י ִ ַע ַמה  ִמי יֹודֵּ זֹו, ו 
ִזְכרֹונוֹ -ַעל ַנְחָמן  י  ַרב ִ ָעָליו  ה  ִצו ָ ן  ֵּ ע -כ  ַ ס  י ִ ׁשֶׁ י  ִלְבָרָכה  ַאְנׁשֵּ מֵּ ָחד  ְלאֶׁ ַהְמָלָצה  ב  ִמְכת ַ ָידֹו  ב ְ ָמַסר  ו  יק,  ְסַטאַפאְטׁשִ נו   -ִלְכָפר  לֹומֵּ ׁשְ

ִזְכרֹונוֹ  ל מֹוַהְרַנ"ת ְ  ׁשֶׁ ְלִמיָדיו  ַ דֹוִלים ִמת  יתֹו לִ -ַהג ְ בֵּ ת לֹו ַאְכַסְנָיא ב ְ ו  ָלתֵּ נ  ֶׁ ִממ  ׁש  ִבק ֵּ ו  מֹו,  ׁשְ ל  ָראֵּ י ִיש ְ ְוַרב ִ ם,  ׁשָ ר  ג ָ ׁשֶׁ ַפת  ִלְבָרָכה  ְתקו 
ְנָחס ִזְכרֹונוֹ  ִ י פ  ם ַרב ִ יַע ְלׁשָ ִהג ִ ׁשֶׁ ר-ְזַמן ָמה, כ ְ ָ ְזכ  ל ַהנ ִ ָראֵּ י ִיש ְ ל ַרב ִ ת קֹולֹו ׁשֶׁ ָרחֹוק אֶׁ ַמע מֵּ ְכָבר ׁשָ ת ִמְנָחה, ו  ַ ִפל  -ִלְבָרָכה, ָהָיה ְזַמן ת ְ

בֹות ' ֵּ דֹוָלה ת  ת ג ְ ִהְתעֹוְררו  ר ב ְ נֹות', ְואֹומֵּ ָ ר 'ָקְרב  יל אֹומֵּ ה  ְלעֵּ ָ מ  ַ יׁש כ  ֹוָרה ָאְמָרה', ְוָכַפל ְוִהְדג ִ ַהת  י ׁשֶׁ נֵּ ְ ַבׁש ִמפ  ה  ד ְ ָ ין ְמָעְרִבין ב  ה אֵּ ָ ְוָלמ 
ר ָ ְזכ  ַהנ ִ מֵּ  . נו  לֹומֵּ ׁשְ י  ַאְנׁשֵּ ל  צֶׁ אֵּ ָעה  נו  ַהת ְ ַע  דו  י ָ ַ כ  ָאְמָרה',  ֹוָרה  ַהת  ׁשֶׁ י  נֵּ ְ 'ִמפ  ָעִמים  ְ ִהְתפ ַ -פ  נו   לֹומֵּ ׁשְ י  ַאְנׁשֵּ יְך  אֵּ רֹוִאים  יל  ָכל  ְלעֵּ ב ְ לו   ל ְ

ת   אֶׁ ד  ֵּ ַלמ  ת ְ ָאז  טֹוב,  ל:  ָראֵּ ִיש ְ י  ַרב ִ לֹו  ָאַמר  ב  ְכת ָ ַהמ ִ ת  אֶׁ לֹו  ַסר  ָ מ  ׁשֶׁ כ ְ ְוִהְתעֹוְררו ת.  ת  קו  ְדבֵּ ב ִ ָנה  ָ ַאַחר  ַהׁש  ְזַמן  ַאַחר  ֹוָרה.  ת  ְנָכַדי 
ר  דו ת ָעַבר ָלדו  ָלם ְלֹרב ַהִהְתַנג ְ ַמאן, או  ְפַטר חֹוְתנֹו ָחַזר ְלאו  נ ִ ִליְטׁש.  ׁשֶׁ  ְלִקיב ְ

ר כֶׁ נו  זֵּ ֵּ נו  ְוַרב  נו  מֹורֵּ י ֲאדֹונֵּ ֹקְרבֵּ הו א ִממ ְ ָחד ׁשֶׁ ר ְלַאף אֶׁ ֵּ ִליְטׁש לֹא ִספ  בֹואֹו ְלִקיב ְ יק-ב ְ י ָהִעיר  -ְוָקדֹוׁש -ַצד ִ ָאלו הו  ַאְנׁשֵּ ְ ׁש  ׁשֶׁ ִלְבָרָכה. כ ְ
ם ָלהֶׁ ָעָנה  ס  ְרנֵּ ַ ְלִהְתפ  ָיכֹול  הו א  ה  ֶׁ מ  ַ ב  ָהעֹוָלם(  ְך  רֶׁ דֶׁ ְנָעִרים    )כ ְ לֹו  ְוָנְתנו   אֹותֹו  ו   ְוִנס  ם,  ָעצו  ַלְמָדן  ָהָיה  ׁשֶׁ י  ִ פ  ַעל  ַאף  ת,  דו  ְמַלמ ְ ב ִ

ו  הִ  נ  ֶׁ לו  ִממ  ָעִרים ִקב ְ ל ַהְיָלִדים ְוַהנ ְ ָ י כ  ל ַהְצָלָחתֹו, כ ִ ֹדֶׁ ם ג  ָ ל  ֻ ָעַבר ְזַמן ָמה ָראו  כ  ְכׁשֶׁ ָדם, ו  מַ ְלַלמ ְ ְלִיְרַאת ׁשָ ר  ְתעֹוְררו ת ְלתֹוָרה ו  ִים ֲאׁשֶׁ
ב ְ  ִקים אֹוָתם  ְ ם ָהיו  ְמַחל  יהֶׁ הֹורֵּ ִלים מֵּ ָעִרים ְמַקב ְ ַהנ ְ ָהיו   ׁשֶׁ רו טֹות  ְ י ַאף ַהפ  ה, כ ִ ֹזאת ַעד ַעת ָ ָ י  לֹא ָראו  כ  ְוָכל ַאְנׁשֵּ ָתם ִלְצָדָקה,  ִצְדקו 

א לְ  ָ ב  ת ׁשֶׁ ְבָכל עֵּ ִנים, ו  ה ׁשָ ָ מ  ַ . ְוָכְך ָעְברו  כ  ָמהו  ן ת ָ ֵּ י ַנְחָמן ִזְכרֹונוֹ ָהִעיר ָראו  כ  ַמאן ִהְזִהירֹו ַרב ִ ת ַעְצמֹו,  -או  ם אֶׁ ֹא ְלַפְרסֵּ ל  ִלְבָרָכה ׁשֶׁ
ר כֶׁ נו  זֵּ ֵּ י ַרב  ְפרֵּ ם ִמס ִ ר ָלהֶׁ אֹומֵּ ֶׁ ַמה ׁש  יק-ו  נו  -ַצד ִ ֵּ נו  ְוַרב  נו  מֹורֵּ ְך ֲאדֹונֵּ רֶׁ ַעת ְודֶׁ ַע ִמד ַ ַהְצנֵּ ם ְסָפִרים, ְוהֹוִדיָעם ב ְ ׁשֵּ   ִלְבָרָכה ֹיאַמר ְסָתם ב ְ

ר כֶׁ יק-זֵּ ג ָ -ְוָקדֹוׁש -ַצד ִ ְכָבר  ו  ׁש  פֶׁ ָונֶׁ ב  לֵּ ב ְ ָליו  אֵּ ְמֹקָרִבים  ם  הֵּ ְלִמיָדיו  ַ ִמת  ה  ֵּ ַהְרב  ׁשֶׁ ָרָאה  ׁשֶׁ כ ְ ְדָרָכיו.  ב ִ ְוִהְתַנֲהגו   ִנים,  ִלְבָרָכה  ׁשָ ב ְ ְדלו  
ו   ֹוד  ַהס  ה  ֶׁ ֲאַגל  ׁשֶׁ ַמן  ַהז ְ יַע  'ִהג ִ ְחִליט  ְוהֶׁ ָהְלָאה,  ג  ִיְתַנהֵּ יְך  אֵּ ב  ֵּ יעו   ִהְתַיׁש  ִהג ִ ׁשֶׁ כ ְ ָחד  אֶׁ יֹום  ר'.  אֵּ ָ ִיׁש  ר  אֵּ ָ ְלִהׁש  ו  ב  ְלִהְתָקרֵּ ה  ֶׁ ְזכ  י ִ ׁשֶׁ ִמי 

ִמב ְ  ְלַהנ'נ'מ'ח'  ְמֹקָרב  ֲאִני  ׁשֶׁ ם  ָלכֶׁ עו   ד ְ סֹוד,  ם  ָלכֶׁ ֹות  ְלַגל  ַמן  ַהז ְ יַע  ִהג ִ ם:  ָלהֶׁ ָאַמר  יתֹו  ְלבֵּ ְלִמיִדים  ַ רַהת  כֶׁ זֵּ ב  ְסלֶׁ יק-רֶׁ -ְוָקדֹוׁש -ַצד ִ
ִפל ָ   ִלְבָרָכה, ְוָכל ַהְנָהַגת ַהת ְ י ִהְדִריְך אֹוָתם ב ְ ָפָריו. כ ִ ם ִמס ְ ִחים הֵּ ַמן ְלקו  ל ַהז ְ ָ י כ  נ ִ ֶׁ ם ִממ  ֶׁ ַמְעת  ְ ׁש  ִרים ׁשֶׁ ו  ב  ָאר  ַהד ִ ִבׁשְ ֹוְדדו ת ו  ה ְוַהִהְתב 

ר כֶׁ זֵּ נו   ֵּ ַרב  י  ֵּ ְרכ  יק-ד ַ ְוִספ ְ -ְוָקדֹוׁש -ַצד ִ ְלִמיִדים  ַ ַהת  ֹזאת  ְמעו   ָ ׁש  ׁשֶׁ כ ְ ַהְיָלִדים  ִלְבָרָכה.  י  הֹורֵּ ין  ֵּ ב  דֹול  ג ָ ַרַעׁש  ה  ַנֲעש ָ ם,  יהֶׁ ַלֲאבֹותֵּ רו  
ֹוָנם ְלָיגֹון, ְוַרב ִ  ש  ם ש ְ ְך ָלהֶׁ ַ ְהפ  ר ֲחִסיִדים, ְונֶׁ בֶׁ ְסלֶׁ רֶׁ ְהיו  ב ְ י ִ ינו  ׁשֶׁ ן ְלָבנֵּ ֵּ ת  נ ִ ן ׁשֶׁ כֵּ ָאְמָרם ֲהִית ָ ְנָחס  ב ְ ִ י פ  ם ַרב ִ ָ ת ַרב  ְלִמיִדים ָעְזבו  אֶׁ ַ ים ִמן ַהת 

ם ָהָיה ג ַ -נוֹ ִזְכרוֹ  יהֶׁ ינֵּ ֵּ דו ת, ב  ָליו ִלְלֹמד ַעל ַאף ַהִהְתַנג ְ ֹו ְוָהְלכו  אֵּ ְבקו  ב  ר ְיָלִדים ד ָ ים ָעש ָ נֵּ ָלם ׁשְ ים  ִלְבָרָכה, או  י ַחי ִ י ַאֲהֹרן ְוַרב ִ ם ַרב ִ
ער ִזְכרֹונוֹ  ִליְטׁשֶׁ א ַקד ִ -ִקיב ְ ְבַרי ָ ין ַהחֶׁ ֵּ ב  ְבָחִרים ׁשֶׁ ֻ ם ָהיו  ַהמ  ִאי  ִלְבָרָכה, ְוהֵּ י ָהִעיר ׁשֶׁ נֵּ ָראו  ב ְ ׁשֶׁ ׁש. כ ְ פֶׁ ב ָונֶׁ לֵּ ם ב ְ ָ ַרב  ִקים ב ְ בו  ָהיו  ד ְ א ׁשֶׁ יׁשָ

יְך   ָלה אֵּ ו  ָצה ְוַתְחב  ה עֵּ יזֶׁ ִדים ַלֲחׁשֹב אֵּ ְתַנג ְ ַעם ַההֹוִרים ְוַהמ ִ ַ ם, ִהְתַוֲעדו  פ  ָ ַרב  ק אֹוָתם מֵּ ֵּ ר ְלַנת  ְפׁשָ ְנָחס  אֶׁ ִ י פ  ַרב ִ ם מֵּ יהֶׁ נֵּ ת ב ְ יל אֶׁ ְלַהצ ִ
, ְלֹזאת-ְכרֹונוֹ זִ  ו  נ  ֶׁ ָקם ִממ  ר ְלַנת ְ ְפׁשָ ְצָלם ִאי אֶׁ ה אֶׁ ְנָחס ִיְהיֶׁ ִ י פ  ַרב ִ ל ְזַמן ׁשֶׁ ָ כ  יעו  ְלַמְסָקָנא ׁשֶׁ ֹות ִנְפָלאֹות    ִלְבָרָכה, ְוִהג ִ ו הו  ַמכ  בו  ַיכ  ָחׁשְ

ם ַיְחְזרו   יהֶׁ ירֵּ ם ְוַיק ִ יהֶׁ נֵּ ב ְ ַכל ִלְהיֹות ׁשֶׁ ָהִעיר, ָאז יו  ְבַרח מֵּ י ִ ם ַאֲהַבת    ַעד ׁשֶׁ ֹדֶׁ ֲאָהבו הו  ִמק  מֹו ׁשֶׁ ְלִמיִדים כ ְ ַ י ַהת  ה הֹורֵּ ם. ְוִהנ ֵּ ָ ְרכ  ם ִמד ַ הֶׁ ָ ב 
ם ַהְיָקִרים.   יהֶׁ נֵּ ם ב ְ הֶׁ ַזל מֵּ ג ָ ְנָאה, ַעל ׁשֶׁ ִ ַתְכִלית ַהש   ָנאו הו  ב ְ ו ש ְ ן ַעְכׁשָ ֵּ ׁש, כ  פֶׁ  נֶׁ

לו    ב ְ ק ִ י ַהְיָלִדים ַעד ׁשֶׁ ָחד ִהְתַוֲעדו  ַיַחד הֹורֵּ ו הו   יֹום אֶׁ נ  ֻבָרתֹו כ ִ ֹרב ג ְ ל ְ ב' ׁשֶׁ ים ַקצ ָ ְקָרא 'ַחי ִ ָחד ַהנ ִ ב אֶׁ ִעיר ַקצ ָ ָ נֹו ב  ׁשְ י ֶׁ ַהְחָלָטה, ֱהיֹות ׁשֶׁ
ַאת   ָ ַהכ  י ב ְ , כ ִ ו  נ  ֶׁ ֲחדו  ִממ  ָ ם פ  ָ ׁש, ְוֻכל  ָ ֹור ַחִיל ַממ  ב  ֹו", ְוָהָיה ג ִ ׁש ב  י ֵּ ים ׁשֶׁ ם "ַחי ִ ׁשֵּ ִבים ב ְ ֹוׁשָ ַצע  ָיד ַאַחת ָיֹכל ָהיָ ַהת  ֶׁ ְבַעד ב  ה ַלֲהֹרג ָאָדם, ו 

ְנָחס ִזְכרֹונוֹ  ִ י פ  ת ַרב ִ ק אֶׁ ֵּ הו א ְיַסל  ְכׁשֶׁ ֹל, ו  ֹות ַהכ  ָכן הו א ַלֲעש  ף מו  סֶׁ ֶׁ י  -כ  ם. ַאֲחרֵּ יהֶׁ נֵּ ת ב ְ יל אֶׁ ְקָוה ְלַהצ ִ ׁש עֹוד ת ִ ִלְבָרָכה ִמן ָהעֹוָלם יֵּ
ִסיתו  אֹותֹו, ֱהיוֹ  ב ְוהֵּ ים ַקצ ָ ְלַחי ִ ָפה ָהְלכו   ֹות ָלעֹוָלםָהֲאסֵּ ִלְזכ  ו ָיכֹול  ְוַעְכׁשָ ְנלֹוִזים,  ו  ִמים  ָ ים ְמֻגׁש  ַחי ִ ַחי  ָיָמיו  ל  ָ כ  ׁשֶׁ א ַעל-ת  י  -ַהב ָ ְידֵּ

ְנָחס ִזְכרֹונוֹ  ִ י פ  י ַרב ִ ֹו, כ ִ ִיְגֹמר ִאת  ִבְנִגיָעה ַאַחת  ְנָחס ו  ִ י פ  ל ַרב ִ ל אֶׁ פֵּ ָ ט  י ִ י ָהָיה-ׁשֶׁ ׁש ְמֹאד, כ ִ ְך קֹוָמה    ִלְבָרָכה ָהָיה ִאיׁש ָחלו  ְנמו  ִאיׁש 
ער דֶׁ  ֶׁ עְדל ִאיב  נֶׁ ַנז ָאְמרו  לֹו: "ִגיב  ִאיהם ַאׁשְ כ ְ ִבְלׁשֹון ַאׁשְ ס. ו  נֵּ ׁש ב ְ ָ תֹו ָהְיָתה ַממ  ו  ׁש ְוִחי  ָ ה ְוַחל  טו ר  ָרזֶׁ ָ ן ִאיהם פ  ען פו  ועט מֶׁ ער ָנאז וֶׁ

(, וְ  ו  נ  ֶׁ ר ִממ  טֵּ ָ ַאף ְוִנפ  ָ ה ב  ָאה ְקַטנ ָ ָ ן לֹו ַהכ  ֵּ ועִרין" )= ת  ה עֹוָלםוֶׁ ב  -ִהְבִטיחו  לֹו ַעל זֶׁ ים ַקצ ָ ם. ַחי ִ ָ ְספ  ַ יַטב כ  ֵּ ל ִממ  ֵּ ַקב  י ְ ֶׁ ׁש  ה  ַ ץ ִממ  א חו  ַהב ָ
ר ָ ְזכ  עֹוָלם-ַהנ ִ ן  ֶׁ ב  הו א  ׁשֶׁ ן  ֵּ כ  ם  ג ַ ֻמְבָטח  י הו א  כ ִ ִציָאה  ַהמ ְ ַעל  ָקַפץ  יל  ֹוׁשֵּ -ְלעֵּ י  ׁשֶׁ ת  עֵּ ב ְ ָאה  ָ ַהב  ת  ָ ב  ַ ׁש  ַ ב  עֹוד  ׁשֶׁ ְוִהְבִטיָחם  א,  ָ ִעם  ַהב  ב 

ְנחָ  ִ י פ  ת ַרב ִ ל אֶׁ ֵּ ל ַעל ַעְצמֹו ִויַחס  ֵּ ב  ק ִ ֶׁ ִבְמלֹאֹו ַמה ׁש  מו ת ו  לֵּ ׁשְ ם ב ִ ֹות, ְיַקי ֵּ לֹׁש ְסֻעד  ׁשָ ְלִמיָדיו ב ְ ַ ה  -ס ִזְכרֹונוֹ ת  ז ֶׁ ִסיתו  אֹותֹו ׁשֶׁ י הֵּ ִלְבָרָכה, כ ִ
ת.   ָ ב  ׁשַ ו  ב ְ דֹוָלה ֲאִפל   ִמְצָוה ג ְ

ַאֲחרֵּ  ת  ָ ב  ַ ַהׁש  יַע  ִהג ִ ׁשֶׁ ְזכ ַ כ ְ נ ִ ַ כ  דֹוָלה  ג ְ ִמְצָוה  ם  ְלַקי ֵּ ְך  הֹולֵּ כ ְ ְמָחה  ש ִ ב ְ ָגָדיו  ב ְ ת  אֶׁ ָלַבׁש  ב,  ַקצ ָ ים  ַחי ִ ָקם  ֳהָרִים,  ַהצ ָ ַנת  ׁשֵּ יל,  -רי  ְלעֵּ
ְדָרׁש. ְוָכְך ֲהָוה, כ ְ  ית ַהמ ִ ס ְלבֵּ נֵּ ָ כ  י ִ ׁשֶׁ ֹו כ ְ יׁשו  ב  ֹא ַיְרג ִ ל  ה ׁשֶׁ ָ י ַהַחמ  מֵּ ו  ְמד  ַ ַעד ד ִ ה  ְנָחס ִזְכרֹונוֹ ְוִהְתַמְהמֵּ ִ י פ  ְך, ְוַרב ִ ָבר ָהָיה ֹחׁשֶׁ יַע כ ְ ִהג ִ -ׁשֶׁ

ר כֶׁ נו  זֵּ ֵּ י ַרב  ְברֵּ ֹוָרה ִמד ִ יק-ִלְבָרָכה ִהְתִחיל לֹוַמר ת  ים ְלַעְצמֹו: ִעם ָאָדם  -ַצד ִ ְנָחס, ָאַמר ַחי ִ ִ י פ  ת ַרב ִ ַתח ְוָרָאה אֶׁ ֶׁ יַע ַלפ  ִהג ִ ׁשֶׁ ִלְבָרָכה. כ ְ
זְ  ְלָך  ׁש  יֵּ ה  זֶׁ ָ כ  ׁש  וְ ָחלו  ד  צ ַ ַ ב  ב  ֵּ ִהְתַיׁש  ׁשֶׁ כ ְ ָכאן.  ב ְ ִרים  ְמַדב ְ ַמה  ה  ְראֶׁ ְואֶׁ ְרָגִעים  ה  ָ מ  ַ כ  ב  ׁשֵּ אֵּ ק אֹותֹו,  ֵּ ְלַסל  ְך  ָ כ  ַאַחר  ם  ג ַ י  ַמן  ַרב ִ מֵּ ַמע  ׁשָ

ִזְכרֹונוֹ  ְנָחס  ִ ר-פ  כֶׁ זֵּ נו   ֵּ י ַרב  ְברֵּ ִמד ִ ִרים  ו  ב  ה ד ִ ָ מ  ַ יק-ִלְבָרָכה ַרק כ  נְ -ַצד ִ ִ פ  י  י ַרב ִ ב  ִלְבָרָכה כ ִ ֵּ ְוִסב  יַע  ִהג ִ ְכַנס ֲעבו ר ָמה  נ ִ ׁשֶׁ ֹו כ ְ ִבין ב  ָחס הֵּ
גַ  ָבָריו ָהיו  כ ְ ְצלֹו ְוָכל ד ְ ב אֶׁ ׁשֶׁ י ֵּ דֹו ׁשֶׁ ָליו ְוִכב ְ ָליו ְוָקָרא אֹותֹו אֵּ ִנים אֵּ ָבָריו ַהְמֻכו ָ ת ד ְ ָנה אֶׁ ַכו ָ ָבָריו  ב ְ ַמִים ד ְ ֹו ִיְרַאת ׁשָ ׁש ב  י ֵּ ִמי ׁשֶׁ ׁש ו  י אֵּ ֲחלֵּ

ָמִעים ְלַאטִנׁשְ ְלַאט  ֹו  ִלב  ם  ָ ש   ׁשֶׁ ַעד  ן,  בֶׁ ָהאֶׁ ב  לֵּ ֹו  ִלב  ת  אֶׁ חו   ִפל ְ ו  ת  ׁשֶׁ ִמק ֶׁ ים  ִחצ ִ מֹו  כ ְ ֹו  ִלב  ב ְ ָבִרים  ַהד ְ ִנְכְנסו   ִהְתִחיל    ,  ׁשֶׁ ַעד  ִלְדָבָריו 
ָבה.   ְתׁשו  ם הו א ָיכֹול ַלֲחֹזר ב ִ ַלי ג ַ ִים או  ַ מ  ַ ָמעֹות כ   ְלהֹוִריד ד ְ

לֹׁש  ת ׁשָ עֵּ ֹות הָ -ב ְ ׁשֹו או  ְסֻעד  ִבק ְ ְחיֹו, ו  ְוִדְמָעתֹו ַעל לֶׁ ְנָחס  ִ י פ  ׁש ְלַרב ִ ִנג ַ ָלה  י ַהַהְבד ָ ֹו. ַאֲחרֵּ יׁשו  ב  ְך, ְולֹא ִהְרג ִ א ָיכֹול  ָיה ֹחׁשֶׁ ם הו  ַלי ג ַ
ְרבֹו ב ְ  ְנָחס קֵּ ִ י פ  ֹו. ַרב ִ ְגד  נֶׁ ָחָטא כ ְ ְטאֹו ׁשֶׁ ְמֹחל לֹו ַעל חֶׁ י ִ ׁשֶׁ ׁש  ְמַבק ֵּ ָבה ו  ְתׁשו  רַלֲחֹזר ב ִ כֶׁ נו  זֵּ ֵּ ֹכַח ַרב  אי ב ְ ַוד ַ ב ְ יק-ַאֲהָבה ְוִהְבִטיחֹו ׁשֶׁ -ַצד ִ

ִמְתַחנ ֵּ  הו א  ַרק  ה  זֶׁ ָ ב  ק  ֵּ פ  ַ ִמְסת  לֹא  עֹוד  ים  ַחי ִ ֲאָבל  ֲחָטָאיו.  ל  ָ כ  ן  ְלַתק ֵּ ו  ָמה  לֵּ ׁשְ ָבה  ִלְתׁשו  ה  ֶׁ ִיְזכ  ַעל  ִלְבָרָכה  ִלי  ְמֹחל  י  ַרב ִ ה  בֹוכֶׁ ו  ן 
נ ִ  ַמה  ו  ָך.  ְגד ְ נֶׁ ָחָטאִתי  אֵּ ׁשֶׁ ד כ ְ ו  עֹומֵּ נ  ֶׁ ָהִעיר ְמַפֲחִדים ִממ  י  נֵּ ל ב ְ ָ כ  ׁשֶׁ ִעיר  ָ ב  ׁשֶׁ ים  ַבר ַאל ִ ַהג ְ ׁשֶׁ יְך  ה ִלְראֹות אֵּ ְראֶׁ ַ ַהמ  ָהָיה  ר  ְפָלא  זֹוב ֲאׁשֶׁ

ִבינו    ְנָחס ְוַתְלִמיָדיו לֹא הֵּ ִ י פ  ָבה. ַרב ִ ְתׁשו  ה ָלׁשו ב ב ִ י ְמֹחל ִלי, ֲאִני רֹוצֶׁ ן: ַרב ִ ֵּ ִמְתַחנ  יר ו  ק ִ ַ ה  ב  יזֶׁ י אֵּ ְנָחס, כ ִ ִ י פ  ד ַרב ִ גֶׁ ְטא ָחָטא נֶׁ ה חֵּ יזֶׁ אֵּ
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ֹוׁש, ְוָעָנה וְ  הֹוָדה ְולֹא ב  ב, ַעד ׁשֶׁ ים ַקצ ָ תֹוָרה ַוֲעבֹוָדה ִעם ַחי ִ ק ב ְ עֹוסֵּ ָעם ׁשֶׁ ָרם מֵּ ׁש ְלִאיׁש מו  כו ת יֵּ י ָ םׁשַ ֵּ ְדעו  ִאם ַהׁש  ֵּ ַרְך  -ָאַמר: ת  ָ ִיְתב 
ֲאחַ  י ׁשֶׁ ַדְעת ִ ן ב ְ ילֹא ָהָיה נֹותֵּ ְפׁשִ י ב ִ ַלְחת ִ י ִנׁשְ ים, כ ִ ין ַהַחי ִ ֵּ ם ב  ָבר לֹא ֱהִייתֶׁ ֹה כ ְ ִרים פ  ַדב ְ מ ְ ֶׁ ֹמַע ַמה ׁש  ה ְרָגִעים ְוִלׁשְ ָ מ  ַ ה כ  ֶׁ טו ת ַלֲהֹרג  כ 

ה ֲעבו ר עֹוָלם  ת זֶׁ ַע אֶׁ ִדים ְלַבצ ֵּ ְתַנג ְ ַהמ ִ י מֵּ ְרת ִ ַ כ  ִנש ְ י  ם, כ ִ ְתכֶׁ ְוָאַמר! ַעכְ -אֶׁ ִלי,  ִהְבִטיחו   ׁשֶׁ א  ָ ע  ַהב  ְוִיג ַ ז  עֵּ י ָ ׁשֶׁ ה ֲאִני ִלְראֹות ִמי  ו רֹוצֶׁ ׁשָ
ם ְלָרָעה.   כֶׁ ָ  ב 

ית  ְלבֵּ ין  ִ ְתִפל  ו  ית  ַטל ִ ִעם  ְך  הֹולֵּ ב  ַקצ ָ ים  ַחי ִ ׁשֶׁ יְך  אֵּ ִעיר  ָ ב  ַרַעׁש  ה  ַנֲעש ָ ר  ֹקֶׁ ב  ַ ִנים  -ב  ַתֲחנו  ב ְ ה  ֶׁ ַמְרב  ו  ִליׁש,  ׁשָ ְדָמעֹות  ב ִ ה  בֹוכֶׁ ו  ְדָרׁש,  ַהמ ִ
לִ  ֹות  ִלְזכ  ה  רֹוצֶׁ יׁשֶׁ ְלַאְנׁשֵּ ר  ֵּ ִהְתַחב  ׁשֶׁ ר  ְבִעק ָ ו  ְזָקנֹו,  ת  אֶׁ ר  יֹותֵּ ח  ַ ְיַגל  ֹא  ל  ׁשֶׁ ר  ְואֹומֵּ ָבה,  ָרה  -ְתׁשו  ֲחמו  ַאְזָהָרה  ב ְ ַמְזִהיר  ְוהו א   , נו  לֹומֵּ ׁשְ

ְנָחס ִזְכרֹונוֹ  ִ י פ  ַרב ִ ִבְפָרט ב ְ נו  ְלָרָעה, ו  לֹומֵּ י ׁשְ ַאְנׁשֵּ ע ב ְ ג ַ י ִ ה ִלְראֹות ִמי ׁשֶׁ הו א רֹוצֶׁ ים  -ׁשֶׁ ַחי ִ ה מֵּ ֲעש ָ נ ַ ֶׁ ָראו  ַמה ׁש  ׁשֶׁ ִדים כ ְ ְתַנג ְ ִלְבָרָכה. ַהמ ִ
נו    ֵּ ַרב  ֹכַח  ב ְ ׁשֶׁ יְך  אֵּ ְנָחס,  ִ פ  י  ַרב ִ ל  ׁשֶׁ ִצְדָקתֹו  ל  ֹדֶׁ ג  ִבינו   ְוהֵּ ָראו   י  כ ִ ה,  ָ ְכִלמ  ו  ה  ׁשָ ו  ב  ָלְבׁשו   ב,  ר ַקצ ָ כֶׁ יק-זֵּ הו א  -ַצד ִ ׁשֶׁ ִמי  ם  ג ַ ִלְבָרָכה 

ׁשְ  ֲהִכי  ָגה  ַמְדרֵּ )ב ְ ָבה:  ִלְתׁשו  ֹות  ִלְזכ  ָיכֹול  ִזְכרֹונוֹ   -ָפָלה  הלוי  דב  יעקב  ר'  החסיד  )להרב  ופרח  כפתור  מובא  -ספר  ִלְבָרָכה(; 
 בשיש"ק ח"ה, סעיף רי"ג(.  

אף געציל  בנחת  -על-רבי  השנה  בראש  היה  מתפלל  נוראות,  ובצעקות  בכחות  להתפלל  נוהג  היה  השנה  ימות  שבכל  פי 
כתוב: "אל תתהדר לפני מלך". והוא גם על פי המוזכר בתורה כ' בליקוטי מוהר"ן ח"א והנאמר  ובמנוחה בהטעימו בלשון ה

 שם שם, סעיף רכ"ז(.   -בראש השנה, ותיכף למעריב של מוצאי ראש השנה שאג שוב בתפילתו וכהרגלו: )

מה והשכל הנכון הוא  שהוא ראשי תיבות שכל, ללמדנו, שעיקר החכ   -אמרו ברמז על הכתוב: שפכי כמים לבך )איכה ב(  
ריבוי התפילות, וזה הוא עיקר השכל הנכון והקדוש. וכל מה שמתגדל שכלו, צריך להרבות בתפילה יותר, וכן להיפך. עיקר  
הזכיה לשכל הוא תלוי כפי בחינת "שפכי כמים לבך". וכשלוקח החכמה והשכל בכוח בלא תפילה, זה בחינת פגם הכאת  

 שם ח"ו, סעיף רי"ט(.   -א ברחמים, וכמבואר בתורה כ', עיין שם: )הצור, שממשיך ביאורי התורה של

היה אומר לענין המבואר בתורה כ' בענין "הדיבורים חמים כגחלי אש" המבואר שם פנים, שענין המבואר שם נוגע גם לנו  
ם, כמו כן כל אחד  הקטנים במעלה, וכמו שמצינו כעין זה בענין הגעלת כלים, כשרוצה שייפלט ממנו האיסור מגעילו בחמי

דבריו   לדבר  והיינו  אש,  כגחלי  חמים  דיבורים  דבריו  שיהיו  להשתדל  צריך  לגמרי,  הרע  ממנו  שייפלט  כשרוצה  ואחד 
 שם שם, סעיף רס"ב(.   -עמקים שבלב, כדי לזכות לקבל התורה מחדש: )-מעמקי

י נו  היו מתפללים בכוחות ובצעקות משך-העובדי ה' הגדולים שבַאְנׁשֵּ לֹומֵּ כך  -השנה לא נכרו כל-כל השנה. הרי שבראש  ׁשְ
)שנאמר   דצניעותא  ספרא  מאמר  על  כ'  בתורה  רבינו  שהזכירו  מלך,  לפני  תתהדר  אל  בבחינת  בעבודתם  התהדרו  ולא 

', עיין שם. והדגישו ואמרו ברמז  -בראש ְוכו  השנה תקס"ה(. על התיבות "ארחא מליא דלא אתחזיא", שהוא בחינת תפילה 
"אל תתהדר לפני מלך". כי צריך להקטין את עצמו, עיין שם.  "לא אתחזיא" לבל י להראות ולהתבלט כלפי חוץ בבחינת 

 שם שם, סעיף רס"ג(.   -השנה כבר שמעו אותם שוב היטב היטב: ) -ותיכף עם סיום החג בתפילת מעריב של מוצאי ראש

אצלו במוחו בהיותו בברסלב על ציון מורנ"ת זיע"א,  ִלְבָרָכה על ענין ארץ ישראל, כי בא  -מה שאמר ר' אברהם בר"נ ִזְכרֹונוֹ 

נסיון הגדול והמניעה היותר גדולה מדרכי הקדושה כראוי, בודאי  ]ה[ענין נורא על ארץ ישראל. כי עתה בזה הזמן )הוא(  

ִזְכרֹונוֹ  רבינו  שאמר  וכמו  ישראל.  ארץ  הגד-היא  המניעות  היום  כי  כ',  סימן  מוהר"ן  בליקוטי  ומובא  מארץ  ִלְבָרָכה,  ולות 
שיש"ק ח"ג, סעיף ע"ו(, כשהאדם    -ִלְבָרָכה על עצמו )-ישראל הם מוציאי דבת הארץ, ולא הים. וכמו שאמר רבינו ִזְכרֹונוֹ 

כבר מדלג על הכל, עוד צריך לעמוד בנסיון שלא לחלוק עליו כלל חס ושלום. וכן היום הנסיון לכל הוא, שלא לחלוק כלל  
ישראל לארץ ישראל, ושיתפללו היום על הצדיקים שיחשקו לארץ ישראל כראוי, כמובא  חס ושלום על הנסיעה מכל בני  

י נו  היום שישתוקקו כולם לארץ ישראל: )-בליקוטי מוהר"ן סימן קנ"ה, וכן להתפלל על ַאְנׁשֵּ לֹומֵּ הליקוטים תו' זו;  -ביאור  -ׁשְ
 )בחדש, בהשמטות עמ' שכ"ח((.  

נו  מֹורֵּ  יכולת לקבל מֲאדֹונֵּ ִזְכרֹונוֹ כמו שאין  נו   ֵּ ְוַרב  ִזְכרֹונוֹ   -ִלְבָרָכה  -נו   נשפע  -זולת באמצעות מֹוַהְרַנ"ת ְ  כי בו לבד  ִלְבָרָכה, 
ִזְכרֹונוֹ  ודעת ודעת רבינו  וניתן    –ישראל  -להיות ביכולת לקבל מאתו, כן בענין ארץ  -ִלְבָרָכה  -מנשמת  נשפע  כי בה לבד 
נו  זִ  ֵּ נו  ְוַרב  נו  מֹורֵּ הליקוטים תו' זו בסופה )במהדורה  -ביאור  -להיות ביכולת לקבל מאתו: )  –ִלְבָרָכה  -ְכרֹונוֹ מאור ודעת ֲאדֹונֵּ

 בהשמטות עמ' שכ"ט(; מובא בשיש"ק ח"ה, סעיף ל"ג(.  -הנדמ"ח

ישראל, כנשמע מפיו הקדוש, כי  -הכל הוא לבוא לארץ  -מקום בגשמיות וברוחניות-כי עיקר האורח והדרך שהולכין בכל
 ליקו"ה חו"מ ח"ב, הל' גזילה ה, כ"ט )דף רל:(; מובא בשיש"ק ח"א, סעיף קי"א(.    -וחה והנחלה: )שם עיקר והמנ 

  .' בהמבואר בתורה )בסעיף ב'( שקודם הדרוש צריך לבקש ברחמים ותחנונים שיפתח לב העליון, וישפע משם דיבורים, ְוכו 
ִזְכרֹונוֹ  בנדר  יצחק  לוי  רבי  רבינו הקדוש שאמר  ִלְבָרָכה, שהנה  -דייק הרב החסיד  הקדושה של  נמצא מבואר שיחתו  בזה 

דאוינען"   און  לערנען  און  "דאוינען  ולהתפלל",  וללמוד  להתפלל  אם  כי  צריך  "אין  רפ"ז(:  סעיף  קודם    -)שיחה"ר  שהנה 
ה  לתורה צריך לשפוך שיחו בתפלה, ואחר שכבר זכה לתורה, הרי ידוע ענין הגדול שצריך לעשות מתורות תפלות )תורה כ"

מעדני מלך; וע"ע טובות זכרונות א', ושיש"ק ח"ג,    -חלק שני(, נמצא מדויק לשונו הקדושה "להתפלל וללמוד ולהתפלל": )
 סעיף תפ"ד(.  

'. אלא יבקש ברחמים ובתחנונים אם יתן יתן, אם לאו לאו.   בענין המבואר בתורה )בסעיף ה'( לגבי איסור דחיקת השעה ְוכו 
י נ -הקשו ַאְנׁשֵּ לֹומֵּ שלא יפעול רצונו    -מיד, ואם לאו  -ו  , שלכאורה איך יסכים לבחינת 'לאו' ? וביארו שהכוונה שאם יתן  ׁשְ

דקדושה מיד, אלא יצטרך להמתין עוד ועוד עד שיפעול רצונותיו הקדושים, ואף־על־פי שיקח לו הדבר זמן זמנים טובא, לא  
 מעדני מלך(.   -ִלְבָרָכה  -לוי יצחק בנדר ִזְכרֹונוֹ יפסיק לרצות ולכסוף ולהשתוקק לדבר הטוב הנכסף: )הרה"ח ר' 
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י ַאְנׁשֵּ בזה  ביארו  ידם".  על  נשלם  ידם  על  שנחסר  מה  "נמצא  הסעיף(  בסוף  )שם  בתורה  המבואר  שבזה  -בענין   , נו   לֹומֵּ ׁשְ
-ִזְכרֹונוֹ הרה"ח ר' לוי יצחק בנדר    -שנמשך אור הצדיק אחר הסתלקותו, בזה נשלם יותר ויותר החסרון שנחסר על ידם: )

 מעדני מלך(.   -ִלְבָרָכה מפי השמועה 

יג    -ספר עמק המלך   כמו שאמר האר"י זלה"ה, על כל סוד וסוד שגלו לו מן השמים, ושיתנו לו רשות    -פרק מג  -שער 
 לגלות לתלמידיו, היה בוכה דמעות כמספר שער זקנו. 

 שיחות  העד כאן 

* 
 

 הקדמה 
ולמעשה להיות בארץ   יהדות ותיקון המלכות זה לזכות לקדושת ארץ ישראלר רבנו שעיקר האבתורה זו מב

 ישראל
ׁשֹון ָ זֹו ַהל     :ְוָאַמר ב ְ

הוִּדי, ִמי  יֹות  יְּ ה  ִלהְּ רֹוצֶׁ א ׁשֶׁ ּג  ַדרְּ א לְּ ּג  רְּ נוּ ֵליֵלךְּ ִמּדַ ַהיְּ י \ג/ ּדְּ ר ּכִ ׁש  פְּ ֵאל ִאם ַעל ִאי אֶׁ ר  ץ  ִיש ְּ רֶׁ ֵדי  אֶׁ    \ד/יְּ

דהיינו המשכת חדושי תורה מבאר  ארץ ישראל אלא על ידי התחדשות התורה והכלל, שאי אפשר לבוא ל
 מלבוא לארץ ישראל את המניעותשעל ידי זה נבראים מלאכים שהם מקבלים כח מאדום להכניע העליונה,  
קונים הרמוזים בט' תיקוני דיקנא דזעיר אנפין הנזכרים בתורה אחרי חטא  יהיא ט' ת  לארץ ישראלוהדרך 

 .יאי דיבת הארץמוצ המרגלים
 דיקנא. התיקוני שרמוזים בתיקונים כפי סדר   'ואלו הט

להכניע  להכות ולהקהיל את העדה וע"י המטה  -את המטה דהיינו כח מעשיו הטובים. תיקון ב' שיקח –תיקון א' 
להתקשר עם כל   -. תיקון ד'בדיבורים כגחלי אשלשפוך לב כמים בבקשה לזכות  -את הרע שבהם. תיקון ג

לדבר דבורים כגחלי אש בבקשה לזכות למימי  -מהעדה כדי שתיהיה תפלתו תפלה בצבור. תיקון ה' אחד 
עי"ז מקבל כח   -שעי"ז נבראים מלאכים. תיקון ח' -להמשיך מימי התורה. תיקון ז' -. תיקון ו'ביאורי התורה

 ביאה לארץ ישראל. -מאדום להכניע מוציאי דבת הארץ. תיקון ט'

מתקשר אליהן ומכניע רשעתם ומתפלל עמהן בבחי' תפלת צבור כן רוב הקדושה העולה  וכפי רבוי הנפשות ש
)גם  למעלה ולפ"ז   נפשות הוא הרע שסביב לב  בהרע שכי    ,הטעםמבואר    באות ד'כח החדושי תורה שמקבל 
 ניע בעדה נכנע ממילא גם סביב הסלע(  כהעליון וכשמ

מצליח להכניע בו את הרע ושם עיקר הנסיון והקושי  קונים היא המטה עוז עד כמה  יהנקודה העיקרית בט' ת
וכל השאר דהיינו התפלה בתחנונים ודבורי כגחלי אש זה כבר קל יותר. והשאר נעשה ממילא. כי במטה עז יש  
שתי עבודות הפוכות אחת להכות ברע ואחת לא להכות בסלע וזה תלוי בזה, דהיינו עד כמה שמכה ברע )תי' א  

י' ג(. ואם מצליח בזה אזי השאר כבר נעשה ממילא, כי אז נמשך תורה )תי' ו( יש כח  ב( כך לא מכה בסלע )ת
למלאכים )תי' ז( לקבל כח אדום )תי' ח(  כי התקשרות לתפלה בציבור )תי' ד'( ודבור כגחלי אש )תי' ה'( קל  

 יותר לקיימן. 
שהם עיקר נושא התורה כאן, כי  והעיקר הוא לזכות בכח של אדום, כי על ידו מכניעים את מוציאי דיבת הארץ  

המכניע אותם בא לארץ )תי' ט( ואז נקרא יהודי ואיש מלחמה גיבור תקיף ואזי יכול לילך מדרגא לדרגא תמיד  
 כי יש בכוחו להכנס לעבודה של בין המצוות.  

לעבודה   להיכנס  מלחמה שמותר  איש  להיות  זוכה  בקל  כראוי  בו  ומי שמשתמש  עוז  במטה  תלוי  הכל  נמצא 
 ין המצוות. שב

אלא ע"י שמכניע את הרע של    ,איש מלחמה  ע"י שכבר הכניע את הרע של עצמו, לא נקראנמצא שהצדיק  
תלמידו. ובזה לבד זוכה לבא לא"י ונעשה גיבור ואיש מלחמה שכוחו להיכנס למקום סכנת תעלומות העבודה  

 למניין צריך להכניע הרע שלו. שבין המצוות. והטעם לזה כיון שלהמשיך תורה צריך תפלה בציבור ולצרפו 
 

 
 מדרגא לדרגא יתבאר לקמן באריכות כפי שהאריך בזה הבאיבי הנחל עפ"י תורה נט תנינא ותורה כב.  ביאור העניין   ג
ה   סימן טו ועי"ש שמוהרנ"ת שאל לאיזה ארץ ישראל הכוונה וגער בו רבינו שהכוונה כפשוטו. דהינו    יי מוהר"ן כמבואר בח   ד רֹוצֶׁ ל ִמי  ׁשֶׁ ָ כ 

ִיש ְ  ִאיׁש  ץ ִלְהיֹות  רֶׁ ְלאֶׁ ע  ַ ִיס  ת  ֱאמֶׁ ֶׁ ב  ל  ל   ָראֵּ ָראֵּ ַעל   ַעל   ְוַאף   ִיש ְ ֹות  ַרב  ְמִניעֹות  לֹו  ׁש  י ֵּ ׁשֶׁ י  ִ ִני   פ  ְ ַהמ  ל  ָ כ  ר  ֵּ ב  ְיׁשַ ה,  ִנְצחֹון  זֶׁ ר  ִעק ַ ה  זֶׁ י  כ ִ ם  ְלׁשָ ְך  לֵּ ְויֵּ עֹות 
ץ  רֶׁ ז ֹוִכין ָלבֹוא ְלאֶׁ ׁשֶׁ ְלָחָמה כ ְ ִ '.-ַהמ  ל ְוכו  ָראֵּ  .ִיש ְ

שארץ ישראל היא בחי' הנוק' שבבחי' מקום וכלל ישראל היושבים     -' כ   פתח נתיב עולם התיקון    ( לרבי יצחק א' חבר )   עיין פתחי שערים 
 . עי"ש בכל הפתח.שלם וכל  שלמותה ומעלותיה  תלויים בזה   בה הם בחי' דכר  ונעשה  זיווג  
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  מבואר בחיי מוהר"ן שבאמירתו את התורה פתח רבנו במי שרוצה להיות יהודי דהיינו לילך מדרגא לדרגא וכו'

י ִאם עַ  ר ּכִ ׁש  פְּ א ִאי אֶׁ ּג  ַדרְּ א לְּ ּג  רְּ נוּ ֵליֵלךְּ ִמּדַ ַהיְּ הוִּדי, ּדְּ יֹות יְּ ה ִלהְּ רֹוצֶׁ ׁשֹון ִמי ׁשֶׁ זֹו ַהּל  ַמר ּבְּ א  ֵד וְּ ֵאל ל יְּ ר  ץ ִיֹשְּ רֶׁ י אֶׁ
ל חוֹ  ַהּלֵ ז ַאל ִיתְּ ה א  מ  ח  לְּ ִחין ַהּמִ ַנּצְּ ּמְּ ם ׁשֶׁ י ֹקדֶׁ ה ּכִ מ  ח  ִאין ִאיׁש ִמלְּ ר  ז ִנקְּ ה א  מ  ח  לְּ ִחין ַהּמִ ַנּצְּ ּמְּ ׁשֶׁ ַח ַרק וּכְּ ַפּתֵ מְּ ֵגר ּכִ

ה:  מ  ח  ז הוּא ִאיׁש ִמלְּ ה א  מ  ח  לְּ ִחין ַהּמִ ַנּצְּ ּמְּ ׁשֶׁ  ּכְּ

 ערותה

כלית המעלה שבה מדברת התורה, וכאן היינו "לילך מדרגא לדרגא"  וכן דרכו ז"ל לפתוח בעניין שהוא ת •
אבל בכתיבתו את התורה פתח בעניין מרים ובאר מרים    .ואח"כ מבאר שלב אחרי שלב כיצד מגיעים לזה 

לא  לדרגא  להיות הולך מדרגא  ואילו את התכלית  רק מכשיר,  דלכאורה הם  באר חדושי התורה  דהיינו 
ת התורה שמי שזכה להתגבר על כל המניעות ולבא לארץ ישראל הוא נקרא  הזכיר כלל, אלא רק סיים א 

 גיבור ותקיף, ונקרא "איש מלחמה". 

וזכה   • גמר את המלחמה  כבר  להיות איש מלחמה הרי  ישראל למה צריך  לארץ  בא  כיון שכבר  תימה  וזו 
 לתכלית. 

ת גבוהה הרבה יותר והיא  ונראה שרבינו רמז בזה שבאמת כשבא לא"י זה רק תחילת המלחמה, כי יש תכלי •
לילך מדרגא לדרגא, שמי שלא הצליח לבא לא"י אין לו כלל כח וכלים לעסוק בה וצ"ע מה היא העבודה  

 הזו.  

שחיי מוהר"ן לא נדפס אלא היה בכתב יד אצל יחידים הרבה שנים אחרי פטירת מוהרנ"ת נמצא שמי    וצ"ע •
מלחמה אחרי שכבר התגבר על כל מוציאי דיבת  שלמד תורה זו אז לא ידע כלל לשם מה צריך להיות איש

 הארץ ובא לא"י. 

עוד צ"ע שגם בחיי מוהר"ן לא ביאר מה הכוונה "לילך מדרגא לדרגא" רק אמר ש"איש מלחמה" הנ"ל יש  •
 בכוחו לילך מדרגא לדרגא ורק הוא הנקרא "יהודי". 

אר אותה רבינו בכתב. וכן  ולכאורה משמע מזה שזו עבודה ששייכת רק לצדיקים גדולים מאד לכן לא בי •
כנס לעבודה זו שבין המצוות אלא ימשמע במעשה מרבי זירא כפי שמבאר אותו הבאיבי הנחל שפחד לה

 . שובהתל קיים בעצמו נעשה ונשמע כבע

)אולי  כתב "איש יהודי",    \הואולי זה גם רמוז במה שבעל פה נקט מי שרוצה להיות "יהודי" והפל"ח אות ח'/  •

שלכאורה רומז ל"איש יהודי היה בשושן הבירה" שהוא מרדכי הצדיק שהיה צדיק   מה יהודי(קיצור של איש מלח 
גדול ממשה רבנו  היה  גדול ונורא שלא פחד להתגרות בהמן הרשע אפילו כשהשעה שיחקה לו. )נמצא ש

יג מבואר שיהודי נקרא הכופר בע"ז, ואולי בזה רמוז    .שמבואר כאן שכן פחד להתגרות באדום( במגילה 
גבוהה מאד  ק כפירות הבאות ממקום  על  להתגבר  בכוחו  שיש  מי  דהיינו  הנ"ל  ה"איש מלחמה"  עניין  צת 

 . \ומאד/

אבל לפי מה שנבאר לקמן עומק כוונת הבאיבי הנחל צ"ע בזה, דנראה שיש בזה בחי' לכל אחד. כי מאידך  •
מק כוונתו כאן יזכה  הכי נמי סבר רבינו שעו  ,אפשר לומר כמו שאת החומש א"א להבין בלא תורה שבע"פ

רק מי שיש בידו את הקבלה על השיחות השייכות לכל תורה ואע"פ שבחיי מוהר"ן נמצא רק רמז כנ"ל יש  
אחת   שזו  ואפשר  אליהם  להגיע  יכול  דבר  מתוך  דבר  המבין  מוהר"ן שרק  בליקוטי  למעשה  עצות  הרבה 

 מהן. 

כאן   • הנדפסת  ידו  ובכתיבת  הסדר  שהפך  במה  רבינו  כוונת  צ"ע  מרים. עוד  באר  מעניין  דווקא  התחיל 
שאמנם גם זו מדריגה גבוהה מאד, כי על ידה אזי למי שרוצה, יש תירוצים על כל הקושיות על הצדיק ועל  

מחובר לטהור טהור. אלא שבזה לכאורה יצא מהרגלו הנ"ל כי ביאורי התורה  ה  ,הקב"ה, ומי שדבוק בהם 
בל הם רק מכשיר לקבל על ידם כח אדום להתגבר  אע"פ שלמעשה זוכים בהם אחרי כמה וכמה תיקונים א

 על מוציאי דיבת הארץ ולבוא לארץ ולהקרא איש מלחמה, שזה לכאורה התכלית.   

 
, ואולי כי נקרא איש מלחמה  אות א' שהעתיק את החיי מוהר"ן סימן טו כלשונו יהודי, אבל באות ח' כתב הפל"ח איש יהודי  עיין פל"ח   ה 

 כתב איש ישראלי. וכן נקט בלקוטי תפלות.  -מוהרנ"ת בלקוטי עצות א"י ג' אבל  .  ויהודי 

רצה להעלות את מרדכי היהודי, שהוא כלליות ישראל, עד ראש העץ שגבה חמשים אמה, הינו עד  המן  ש )אפוטרופוס ב' ה'(    ין לק"ה עי   ו 
בחינת שער החמשים, שהוא בחינת שכל המקיף שאי אפשר להשיגו כנ"ל ולהשליכו משם חס ושלום. כי רצה המן להכניסו בתוך חקירות  

שהוא בחינת שער החמשים ולהשליכו משם, כי אי אפשר לעמד בזה השכל, כי אי אפשר להשיגו בזה  וקשיות של זה השכל המקיף הנ"ל  
.  )ספק גמט' עמלק( ועיין דברי הכלבו  )שליח לגבות את חובו ג' יג( שרצה להכניס הספק בליבו ועי"ז לא ינהיג את ישראל ועי"ש    העולם.

דיינו ביאר כיון שהגיעו להר סיני פסק הספק מלבם. כי הספק הוא זהמת הנחש.    על ההגדה אילו הביאנו להר סיני ולא נתן לנו את התורה 
)ועיין לקמן עניין העבודה שבין המצוות שהיא להכנס ולהשיג חכמתו ית' שהיא בחי' תורת ה' שהוא ערפל ומקום מסוכן מאד למי שלא  

 זכה עדיין להקרא איש מלחמה( 
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ואולי כיון שכתב ספרו לכל אדם בכל מדרגה סבר שגם תכלית הנ"ל לזכות לבאר מרים שעל ידה נעשה   •
לבא לארץ ישראל. ולמעמיק מאד רמז    מחובר לטהור היא תכלית. ואח"כ ביאר תכלית יותר גבוהה דהיינו

 תכלית עוד יותר גבוהה דהיינו להיות איש מלחמה. 

או כיון שסידר את התורה כביאור לפ"ג דספרא דצניעותא לכן פתח בעניין מרים הרמוז בתחילת המאמר  •
 אשתכח ע"י ט' תיקונים. )דהיינו בהסתלקות מרים( כל מה דאיטמר ולא איתגליא 

 

תלמיד הטשרינר    )רבי ברוך אפרים זצ"לבין מה פירוש לילך מדרגא לדרגא נכנס הבאיבי הנחל  הנ"ל לה  לעובי קורה

כדי לבאר קושיא חזקה שהקשה כאן הפל"ח שהרי היו צדיקים גדולים מאד שלא הגיעו לארץ ישראל, ומה  (  רב
  ד.החילוק בינם לבין אותם שכן הגיעו. ומתרץ שזה טמון בביאור סוד ההליכה מדרגא לדרגא תמי

  ביאור נפלא בגזרה שווה דרגא לדרגא שכאן לדרגא לדרגא שבתורה כב אות י' ובתורה  נט תנינא. ומבאר
ובקיצור מאד שעבודה זו היא ירידה שנכנס בה הצדיק מעצמו לתוך שכל עמוק שהן קושיות נוראות משער  

בשער הנ' הן כאחד, והכל  הנ' של המצוה הקודמת, )כי כל המט הטיות למטה הן נפרדות לימין ושמאל, אבל 
 נראה כדבר והיפוכו בחי' ידיעה ובחירה( והיא חושך וערפל נורא דהיינו שנכנס בחכמתו להשיג בכתר.  

ומבואר בתורה פג תנינא שהחכמה היא עד כמה שמשיג שלא משיג בחי' אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני, 
את רחוק, כי היא תכלית הידיעה שלא נדע  דהיינו שזו החכמה כשמשיג שהיא רחוקה ממנו, לכן חכמה נקר

כנ"ל. וזה    \זעי"ש. וזהו שאמר רבנו שהאיני יודע שלי גדול מהיודע, כי היודע בבינה, והאיני יודע בחכמה/ 
 בחי' ההתבוננות בחכמה של המצווה שהיא קודם לבינה שהיא עולם התשובה.  

יינו מי שאינו איש מלחמה כי עדיין לא וחכמה זו היא תורת ה' ובחי' הנשמע של המצווה ובעל תשובה דה
יפול שם לכפירות לכן בעל תשובה מקיים  בוודאי  כי  דיבת הארץ אסור להיכנס לשם  התגבר על מוציאי 

 נעשה ונשמע דייקא דהיינו שמדלג על עבודה זו של נשמע ורץ לעשיה תחילה. 

 עיין האריכות בזה בסוף התורה. ו
 

 ממהדורא קמא בעניין קדושת א"י

ו' בתורה מבואר שע"י התורה זוכים לארץ ישראל, וכשנמשכת בכל הט' תיקונים כראוי, אזי מאותיותיה באות  
נעשים מלאכים שלוקחים הדין מאדום ומכניעים את מוציאי דיבת הארץ היינו כל המניעות לבא לארץ.  ואף  

בחי' הרגלין הם פה  שרבינו אמר למוהרנ"ת שמדובר בארץ הגשמית הזו אבל בוודאי שהיא קומה שלמה ורק  
בה  ה"א  שעיני  מה  דהיינו  מחכים  דא"י  אוירא  בחי'  שהיא  ח"ב  מ'  בתורה  מבואר  א"י  קדושת  אבל  בגשמיות 
תמיד.  דהיינו שלזכות לבוא לא"י בכל הבחי' היינו לזכות שנהיה ראויים להיות בפלטין של מלך, כי עם המלך  

נוראים, שם כל חטא החוצפה שבו יותר גלויה ורק מי שיכול לעמוד בזה אזי אפשר    בביתו הדין והיראה הם 
שיזכה להנהגה כזו של השגחה ומי שאינו יכול אזי החסד איתו הוא דווקא שהקב"ה פונה עורף וכאילו מעלים  

 עין וממילא גם ההשגחה אז היא נעלמת מאד.  
ה עיני  בחי'  ממשיכים  התורה  המשכת  וע"י  לתורה  קשורים  ה'  שעיני  יג  בתורה  מזה  זאת  ועיין  תולה  ושם   '

 ביציאה מתאוות ממון.  
ומבואר בתורה מ' ח"ב הנ"ל שבחי' עיני ה"א בה מקבל הקב"ה מהתפארות בישראל שמעלה לפניו הצדיק וידוע  
שגם ההורדה דהיינו כל ההשפעה של הקב"ה לנו היא ע"י בחי' צדיק וכאמור מהצדיק אנו מקבלים בחי' המותר  

ערות שאצלינו הם ׁשעריםבחי' נובלות חכמה מותרי מוחין בח וא"כ  כ(  תורה  )שערי ציון סט(  תורה )שערי צדיק    ,י' ש 
בהם שבוקע  הצדיק  עיני  ע"י  שנעשה  מחכים  אוירא  שבחי'  לומר  אפשר  בחי'    , אולי  ע"י  אותו  מקבלים  אנו 

הצדיק  , השערות של  הדיקנא  כט      , דהיינו  תורה  בסוף  וכמבואר  והולדה  המשכה  בחי'  שהדיקנא  י -כנ"ל  כ ִ
ָערֹות  הָ  ִחיַנת ש ְ ם ב ְ יַנִים הֵּ ן ע'(עֵּ ו  ְבִתק  ִנים י"ב ו  ו  ק  ַמת ַהת ִ ַהְקד ָ ִחיַנת  )ב ְ ם ב ְ ִחיַנת  )ׁשֹוְפִטים ט"ז( , הֵּ ם ב ְ ַבע ַמְחְלפֹות ראׁשֹו', ְוהֵּ : 'ׁשֶׁ

,' ַבע ַמְחְלפֹות ְוכו  ִחיַנת ׁשֶׁ ם ב ְ ן הֵּ ֵּ י מִחין ְוַעל כ  ם מֹוְתרֵּ ָערֹות הֵּ ְ י ַהש   ִחין כ ִ חֹוְלִפין ְועֹוְבִרין    ַהמ  ֹות, ׁשֶׁ ַבע ִמד  ִחיַנת ׁשֶׁ ב ְ
ָאָדם,   ָ ב  ֹות ׁשֶׁ ד  ִפי ַהמ ִ ַח הו א כ ְ מ  ַ ב  ָבה ׁשֶׁ ֲחׁשָ ַ י ַהמ  ַח כ ִ מ  ַ ב  ָבה ׁשֶׁ ֲחׁשָ ַ מ  ַ ָהָאָדםב  ה ׁשֶׁ ד ָ ְכִפי ַהמ ִ ן חֹוְלִפין ְועֹוְבִרין    ו  ֵּ , כ  ה  ָ ז ב  אֹוחֵּ

' ה:  ְוזֶׁ ַח  מ  ַ ב  ׁשֶׁ בֹות   ֲחׁשָ ַ ַהמ  ַמְחְלפֹות ראׁשֹו'ָעָליו  ַבע  ה  -ׁשֶׁ ָהְרִאי ָ ם  ִנְפג ָ ָערֹות,  ְ ַהש   ב ְ ֹוְגִמין  פ  ְכׁשֶׁ ו  "ל  נ ַ ַ כ  ְוָעַבר  ָחַלף  ְלׁשֹון 
יָנא'.   י עֵּ ְלדֵּ ַבע ג ִ ִהיא 'ׁשֶׁ  ׁשֶׁ

כנ"ל ששערי צדיק היינו שערי ו  ,אבל לגבי מותרי המוחין למד שאין חילוק  ,וצ"ע לכאורה דווקא שערות הראש
מה  .ציון בחי'    וא"כ  דא"י  לאוירא  לזכות  היינו  לא"י  לבוא  זוכה  דיקנא  תיקוני  ט'  כאן שע"י  אצלינו  שמבואר 

 השגחה ע"י המשכת ביאורי תורה שנמשכים ע"י ט' תיקוני דיקנא דהיינו הדיקנא של הצדיק. 

 
 יר פניו. ונ"ל שכלפי עומק המושג שבכתר היא אור אבל כלפי הבינה היא חשך.כי חכמה נקראת אור כמ"ש חכמת אדם תא   וצ"ע   ז 



 12כח.                מוהר"ן      ליקוטי                                 תורה כ                                               

עצמו  וכל אחד צריך ל  ,דהיינו לכל אחד בלב יש מוציאי דיבת הארץ  ,וצ"ל שיש מניעות בפרטיות כמו בכלליות
המרגלים מעצת  בעצמו  שניצל  מהיחיד  ועזובה  , ללמוד  חלאה  את  שנשא  זה  מרים   ,שהוא  ע"י    וזה  ,שהיא 

 .   )כלב בן יפונה( שהתפלל על קברי צדיקים שינצל
עד כדי    , שעי"ז בעצמו החשיכו את כל אורה הגדול  ,דייקא את כל מעלותיה  ,ודיבת הארץ היא שפירשו לרעה

אמת   האבל    ,שכאילו הטענה על קושי הכיבוש  ,היינו אף שאמרו עצום הוא ממנוד  ,לומר שכלל אין לאן לבוא
 והעיקר בארץ עצמה.    ,היה שכפרו בו ית'

עוד מבואר שלא רצו כי הייתה ירידה עבורם לרדת להנהגה של טבע ועשיה ומסתמא גם בחי' זו יש אצל כ"א  
 בהמשך כאחד, דהיינו א"י ותורה ועוה"ב.    והיא בחי' דיבת הארץ המונעת אותו מהדרך לג' הדברים הנזכרים

שמעדיף תורה על מעשה או תורה על ריקוד דהיינו שלא מחשיב מעשים פשוטים וכגון זמירות וכיו"ב כי נחשב  כגון  אולי    –הגה תשרי עד  
 בעיניו כירידה ע"כ הגה 

 ע"כ ממ"ק 
 

 באר התורה דהיינו בעניין לב העליון 

התורה ומבאר שהוא בחי'  וחידושי  ביאורי  מקור  עליון שהוא  ה  בבביאור עניין הלרבנו מתחיל את התורה   .א
באר   מימי  דרכים להשגת  דהיינו שתי  קודם הסתלקותה לאחר הסתלקותה.  בין  חילוק  ושיש  מרים  נשמת 

 . מרים שהם ביאורי התורה
חורב דהיינו    אחת ביציאת מצרים ברפידים  ,משה רבינו הוציא מים מאבן שתי פעמיםוכן מצינו בתורה ש .ב

  הנביאה  פטירת מריםאחרי    ,בסוף לט שנה  ,שבמדבר ציןבקדש  שניה  פעם  ו  . בחיי מרים  ,מתן תורה  לפני
האבלות) ימי  שבעת  הקצר–  תוך  הדורות  ניסן  דהיינו    (סדר  המדברבי'  דור  בדיוקכשמתו  הכניסה   ,  לפני  שנה 

 לארץ. 

מהצורשבאר הראשון   . ג משה  הקדוש  ,הוציא  מרים  באר  שנה    ההוא  לט  כל  עמהם  )דהינו  במדבר,  שהיתה 
ע"י  אע"פ שנקרא צור שהוא כינוי למלכות כשהיא בקטנות כיון שהיה קודם מתן תורה וע"כ היחוד להוציא מים היה  

הנ"ל יסוד דקטנות מטעם  שהוא  נחש  נשיכת  סוד  קדושים  ,הכאה שהוא  יצאו מים  בזכות    ,דהיינו באר מרים  ,אעפ"כ 
יהיה איזה אחיזת הרע וכאן לא  שביחוד דקטנות בהכרח ש  ן כיוומוכרח שגם היתה הוראת שעה    . שמרים היתה בעולם

כלל   ההית לרע  תיקנה את המלכות  ובזכות  (אחיזה  רבנווב  שמרים  זכות מעשיו הטובים של משה   , יחד עם 
את  בהכאה כיון שהעם לא היה ממליך    וטעם שהיה  ,זכו בבארהכאה  ה דהיינו בחי'    , דהיינו המטה עז שלו

 שהוא בחי' הכאה.  , בסוד נשיכת הנחש ,ד דקטנותכראוי לכן היה יחוהקב"ה 

והנכנס היה    ,מת  ,דור המדבר שהיו נשמות מבחי' לאהאזי    ,לפני הכניסה לארץכשהיו בקדש  שנה    לטבסוף   .ד
נסתלקה מרים.   נעלם לגמרי. אז  ובחי' לאה  )עלמא דאתגליא(  כבר תיקנו גם  ואז  דור אחר של בחי' רחל 

היה נעשה יחוד גמור    ,הרע שנשאר בהםבזה את  אם היה מכניע    ,דיקהצזכות  העם את המלכות הרבה וע"י  
 . \חכנ"ל/

מדוע בחורב נצטווה משה להכות בצור דהיינו יחוד דקטנות ע"י מטה כח מעשיו הטובים שזה בחי'  צ"ע  ו .ה
שאת הרע שבעדה   ןואולי כיו,  ומדוע לא נצטווה גם אז להשתמש במטה עוזו להכניע הרע שבעדה  , לקיחה בכח

ולכן נצטווה משה רבנו להכות    ,לא שייך יחוד שלם  ,אבל כאן כיון שהיה קודם מתן תורה  ,להכניע רק כשזה יועיל ליחוד שלם  צריך

ויותר נ"ל שבחיי מרים נמשכה הבאר מכח מרים ולכן אע"פ     דייקא דהיינו יחוד דקטנות וגם לזה היה צריך זכותו וזכות מרים.
ב ורק  ע"י משה אזי א"א בלא  תהס שהיה רע בעדה לא מנע את המים  היה  לקות מרים כשהדרך להמשיך את הבאר 

 להכניע את הרע שבעדה.  

מבואר בה .ו הרי  הטובים  מעשיו  זכות  שהם  עוזו  במטה  להשתמש  אסור  הצדיק  מדוע  מקשה  הנחל  איבי 
לכן    (כמבואר בפנים אות ד' )שצדיקים נוטלין בזרוע. ותירץ שבגלל הרע שבעדה סובב רע על הסלע    :בברכות יז

ובזה מבאר החילוק בין חורב ששם נצטווה להכות  לא יכול ליטול בזרוע כי צריך להכניע הרע של העדה.  
  , כי שם היה קודם חטא העגלא היה רע בעדה  ל  יכבסלע דהיינו לפי רבנו ליטול בזרוע זכות מעשיו הטובים  

 .   לכן יכול ליטול בזרוע האבל בקדש כיון שהיה אחרי חטא העגל היה צריך במטה עוזו להכניע הרע שבעד 

סו  צ"ע .ז לא  בזרוע  נוטל  יז: שצדיק  בברכות  כי מה שמבואר  הנחל  הבאיבי  היה  תדברי  כלל למה שכאן  ר 
בזרוע בכלל  ,אסור ליטול בזרוע את התורה אלא נאסר ליטול את התורה בזרוע    ,שהרי לא נאסר ליטול 

שכל הקושיא שלו מעיקרא אינה לכאורה  נמצא    ,אבל את הרע שבעדה הוא צריך ליטול בזרוע זכות מעשיו
עוד צ"ע כי משמע בתחילת התורה שבחיי מרים לא היה הרע מפריע להמשכת הבאר   וצ"ע.  .קושיא כלל

 . אלא רק בהסתלקותה שאז נמשכה ע"י הזקן היושב בישיבה ע"י ט' תיקונים

 
אבל הבאיבי הנחל כתב להפך שבתחילה היה קודם חטא העגל היה יחוד שלם ובקדש אחרי חטא העגל    זו דעת הלשם שבו ואחלמה   ח

דעה שהסלע היא לאה ולפי הדעה בקדש היו  אור כאן לפי ה י היה הרבה רע סובב את הסלע( ואיני ראוי להכריע בזה כלל אבל הלכתי בב 
 ראויים ליחוד שלם ואילו בחורב קודם מתן תורה לא.
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ש .ח שמבאר  מה  רעבעוד  היה  בקדש  ואילו  בעדה  רע  היה  לא  זה  חורב  גם  לכאורה,  כמבואר    טעות  נראה 

כי בקדש עדיין לא   הלשם שבו ואחלמה שמבאר להפך שהמצב של ישראל היה בקדש הרבה יותר טוב מהמצב בחורבב
העגל. מחטא  הרבה  להם  נתכפר  כבר  בקדש  ואילו  היצה"ר  נגד  תבלין  שהיא  התורה  את  ב  קבלו  מבואר  ילקוט  וכן 

לה אמרת לנו מפני פושעים וחטאים שיש בכם  יאמרו להם בתח  -ם  זה לשונו ש   "(וירב העםעה"פ "כ רמז תשסג  פ"במדבר  )שמעוני  
)גם עיין  ע"כ.    .אין המקום מצוי לכם, עכשיו שנעשינו כולנו קהל ה' מפני מה מתים בצמא, ולמה הבאתם את קהל ה' וגו'

לום נצוצות  ערבי נחל פרשת נצבים מבאר שם שבסוף ארבעים שנה נעשו כל ישראל קומה שלימה של קדושה בלא שחסר מהם כ

פועל וא"כ היה בהם אז יותר רע  יצא לעגל הרע רק  חטא  וכן מסתבר שחטא העגל היה כבר טמון בהם וב  קדושים עי"ש(
תת מרים כפרה הרבה ועוד  ימאשר אחרי ארבעים שנה שהלכו במדבר והכניעו את הסט"א והתכפר להם הרבה וכן מ

)זכריה  שיתקיים    שלעתיד  האריך לבארחות דבריו כי  לדעוד יש     שכל דור המדבר מת והיו דור חדש שלא חטא.

יג(   ַאֲעִבירפ'  ְמָאה  ֻ ַהט  ַח  רו  ת  דין  ְואֶׁ בבחי'  ההנהגה  תהיה  ץ  ָהָארֶׁ שיהיה  אילו  ו  .ובהכאה  ִמן  מבואר  בלק"ה 
   וכדברינו ממש. דהיינו שלא בהכאה בתחנונים

נ"ל .ט ש  ולכן  אע"פ  אלא שבאמת  הנחל  כהבאיבי  החורב  ב שלא  אין  בזרוע  כי  נטל  גמור  יחוד  כוונה שהיה 
הנטילה בזרוע  אמנם לעצמו נוטל בזרוע אבל לכלל ישראל שאינם ראויים נשאר על זה קטרוג וע"כ נחשב  

כי עצם הנטילה בזרוע הפרוש שמגיע לו מצד הדין לכן אם זה לא רק    וגם )  ליחוד דקטנות בסוד הנחש  בחורבש

  ובחורבלא נשאר האור אלא לזמן קצר ונעלם  הוא ש  הכללבאופן כזה  אלא ש.  לעצמו אזי אדרבה מעורר דין(
( נולדו כבר    בגלל שהיו נשמות גבוהות מלאה  וא"א לומר היה נס לצורך שעה שנשאר ארבעים שנה,  שהרי נשמות מבחי' רחל 

 . \ט/ (קודם שנכנסו לארץ וגם הן זכו לבאר לפני שנסתלקה מרים

ואילו בבאר  וצ"ע שאצלינו מבואר שבכל פעם שרוצה ביאורי תורה צרי .י ך לגרום היחוד המבואר בפנים, 
חז"ל   מלשון  וכדמשמע  ארוך.  לזמן  בלבד  אחד  יחוד  מכח  באר  יצאה  המריבה  במי  וכן  הראשונה  מרים 

מרים.    בפטירת  שנסתלקה  הבאר  את  החזיר  כאן  שמשה  אבל  גשמיים  במים  הבאר  נתלבשה  שאז  כיון  ואולי 
 נשארת באר רוחנית. 

 
מהסתלקות מרים   והשניהלט שנה ממתן תורה במשך אחת  מדבר שתי בארות עד כאן ביאור המעשה שהיה ב

 .עד שנכנסו לארץ ,שנה אחתבמשך 
 , כי משמע מרבינו שתמיד יש בחי' שתי בארות אחת בבחי' שלפני הסתלקות הנשמה ואחת אחרי ההסתלקות

רק ללמד את  אלא שהראשונה צ"ע את הנפקא מינא למעשה ממנה לגבינו ואולי מה שרבינו מזכיר אותה
 והיא בחי' גחלי אש. תורה פת במלח ומים במסורה. המהות שלה שהיא בחי' דרכה של

אבל העיקר היא כיצד משה רבנו המשיך את השניה שאע"פ שבמדבר היתה רק שנה אחת אבל מרבנו משמע 
 שדווקא ממנה לומדים כיצד לזכות בביאורי תורה בכל הדורות.

קונים ולכן לא זכו לאותה באר מרים שהיתה  יים כראוי את כל הט' תואע"פ שלמעשה לא הצליח משה לקי
ובהם היום גם הערב   כי רצו להמשיך באר לכלל ישראל ,בחיי מרים, שם עיקר הטעות היתה בגלל הערב רב

שאע"פ שיש בהם רע אבל לא   ואילו אנו כאן לומדים כיצד הצדיק וכל אדם ממשיך ביאורי תורה לאנשיו רב,
  .ערב רב

 
שבזכותה    ,אבל אינה כמרים ממש  , שטות לפי רבנו משמע שאע"פ שיש תמיד נשמה שהיא בחי' מריםבפ .יא

והיום יש לנו רק הדרך    ,נזכה לבאר מרים, לכן האופן של השגת ביאורי התורה שהיתה בזמן מרים נפסק
רבינו שמבאר  כפי  ותחנונים  ברחמים  לבקש  שהיא  השני   ,השניה  בפעם  לעשות  צריך  היה  רבנו  ה  שמשה 

עכשיו אחר שנסתלק הנשמה הנ"ל ונסתלקו ביאורי התורה הנמשכין על    -  בפל"ח אות ב'כמבואר    דהיינו בקדש.

ידה, על כן מי שרוצה להמשיך עכשיו ביאורי התורה צריך מתחלה להמשיך לעצמו דיבורים חמים וכו' כמבואר בפנים  
עכשיו על ידי הזקן הזה כל מה שהיה משתכח  וכן מבואר בסוף המאמר כל מה דאתטמר וכו' אשתכח, פירוש אשתכח  

 על ידי נשמה שנסתלק וכו': 

תמיד יש מצב שלפני ההסתלקות ואחרי    אוליר את מרים שהיא הנשמה הנ"ל  אבל צ"ע כיון שרבנו מזכי .יב
ביאור  וההסתלקות   הרוצה  אחד  בבחי'  כל  ואחרי  אזי  ותחנונים  רחמים  צריך  לא  ההסתלקות  לפני 

ורה לפני ההסתלקות היא באר לשעה קלה שהרי נעשה ביחוד דקטנות כפי שהיה אז ורק  וצ"ע לכאההסתלקות צריך.  
במדבר לצורך השעה נשארה מ' שנה. או אולי דייקא אז שהיה קודם מתן תורה אבל עכשיו אחר מתן תורה יש בחי'  

גמור.   יחוד  שהוא  ההסתלקות  ההסתלקות  לבחי'  ואולי  קודם  מב הוא  זה  הפני  לשתות  שזוכה  כדמצינו  ר  אלמי  מרים 

וחצי. בשנה  האריז"ל  כתבי  כל  ללמוד  זכה  ועי"ז  מרים  מבאר  אותו  השקה  זה שמובא     במהרח"ו שהאריז"ל  ואולי 
יל לאנשים  עבספרים שטוב לשתות מי ברז במוצ"ש כי באר מרים מתגלגלת בבארות, ולכאורה קשה מה תו

כמונו אולי  ,מגושמים  שש  אלא  ההסתלקות  שלפני  הבאר  בחי'  אחדיכת  יזה  הארה    ,לכל  רק  שזו  אלא 
 ולא שמחזיק זמן רב.  ,בעלמא

 
 מוכרח כי קשה מדוע לא הואילו המים שכבר שתו ומדוע מיד שנסתלקה מרים מיד חסר להם הבאר.  כך נראה   ט 
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ובין  ונ" .יג לפני  דקטנות  דהייחו  ,אחרי ההסתלקותל שבין  מרים  ,הוא  ראויים לבאר  אנו  אין    , שהרי למעשה 
  יוהחילוק הוא רק לעניין תחנונים שיש יחידדקטנות  ע"י יחוד    , ולכל היותר אפשר לזכות לזה לשעה קלה

קו לבחי'  שזוכים  ההסתלקותסגולה  בזרוע   דם  נטילה  ע"י  לתיקונים  אבל    ,שזוכים  צריכים  העולם  רוב 
 .ע"י מטה עוזו םתרשעדהיינו שהצדיק יכניע  המבוארים כאן

חז"ל   .יד השמש  אמרו  וזרח  השמש  לא  וצ"ע  ובא  מרים  כשנפטרה  מדוע  לרחל   ה היית א"כ  מרכבה  אחרת 
סימן יד על שם צדקת הדור. עוד שם    שבכל דור השכינה נקראתסימן תקסג  במקומה ועוד שבחיי מוהר"ן  

פיגא   שאמו  רבינו  הנשמה  ההייתשרמז  מעלתה  ו.  אותה  הנביאה  שמרים  אפ"ל  שהיתה    ההייתאולי  עד  גדולה 
אחר   אבל  השעה  צורך  היה  וגם  תמיד  הבאר  הארת  שקבלו  דורה  לכל  הואילה  כן  על  למלכות  שלמה  מרכבה 

ות כל כך שתועיל לכל דורה אלא לסמוכים לה, ואולי זה  הסתלקותה אע"פ שתמיד יש נשמה כזו אבל אינה בשלימ
בחי' המבואר בקמחית שזכתה לבנים צדיקים בזכות צניעות שהיתה בה דהיינו שהאם מזכה את הבנים בחכמה מכח  

 צחק זצ"ל על מחז"ל אשרי ילדתו. יבשם רבי לוי   וכדלקמןהיותה בחי' מרים, 

שיש   .טו ממשדנמצא  מרים  מבאר  לשותה  אחת  מדרגות  שותה  ואחד    '  דקטנות  לוזוכה  למי שלא  יחוד  בחי' 
דמסתמא גם אצלם זה לשעה    לקרובים אל הנשמה שהיא בחי' מרים  . ומדרגה שלישיתשמאיר לו לשעה

וצ"ע.  יותר שזוכים לשעה  יש כבר    בחי' אחרי הסתלקות מרים  ורביעית  אלא שזה לעיתים קרובות  שבזה 
עת הרע שבנפשות ולפי רוב הנפשות וכפי כוחו לשפוך  א"ס מדרגות כפי היחוד שהצליח לעשות ע"י הכנ

 . וכו' לבו כמים  ולדבר דבור כגחלי אש

ע"י העלאת מ"ן שמעלה הצדיק את נפשות  הוא  השפע ממנה  וא"כ  וצ"ע לכאורה כיון שהלב הוא המלכות   .טז
לות  לא שייך להע  כי  , ומה שמכניע רשעתם זה כדי להעלות אותן מ"ן  , הבאים אליו כמבואר גם בתורה יג

וא"כ למה יש חילוק בין   ת אותו להשפיע לה.וררשעי"ז מע  ,כינה מתפארת בו לפניו ית'שרע אלא דבר שה
ואולי  קודם ואחרי הסתלקות מרים. דהיינו מה בכך שהיתה בעולם אשה שהייתה מרכבה ללב העליון הזה.  

 צ"ע. יתה מרכבה לסלע לכן היה בחי' עלית מ"ן על ידה. ויחייה וה הית יכיון שמרים ה 

 

 עוד קושיות  
זה בשבילנו להביא אותנו לארץ אבל את עצמו לא צריך כי המניעות   לרחמים ותחנוניםשהצדיק צריך  מה   .יז

אלא שלפ"ז    .ונוטל בזרוע  כות בשלימותלשלו כבר שיבר במה שהכניע לגמרי את היצה"ר שלו ולגביו המ
ת צ"ע מה זה יועיל למי שלא ראוי  מה דאיתא שטוב לשתות במוצ"ש מי ברז כי באר מרים עוברת במעיינו

 שיזכה לשעה קלה לאור הבאר.  רואולי זה דווקא למי שנמצא אצל הצדיק ומכניע רשעתו אפשלאור כזה גדול 

ועוד צ"ע ממה שרמוז בחיי מוהר"ן שפיגא אם רבינו היתה הנשמה הזו האם יש זמנים שחוזר המצב של   .יח
יודעים מתי.    זצ"ל שבזה  שמלפני הסתלקות הנשמה, וא"כ איך  יצחק  לוי  נתן רובנשטין בשם רבי  בזה מר'  עתי 

יהושע בן חנניה אשרי יולדתו )עי"ש רע"ב ותפארת ישראל   וכו' רבי  ביאר מחז"ל )אבות ב' ח'( הוא היה מונה שבחן 
שאמו גרמה לו ומבארים בדרך הפשט בשם ירושלמי שהוליכתו בעריסה לבית המדרש( וביאר רל"י זצ"ל שאמו היתה  

נשמה המסובלת ביסורין שהיא דרכה של תורה הנ"ל ועל כן זכה בנה לבאר מרים שנפתחו לו כל מעיינו התורה  אותה  

 ולפ"ז אינו חוזר ממש אלא לקרובים.  להבינה בקלות בלא טרחה.
צ"ע מה בכך שנסתלקה מרים הרי עדיין היו מי באר מרים בעולם וישתו ויתחכמו הרי מהרח"ו שתה כוס   .יט

והיו  למד כל כתבי האריז"ל בשנה וחצי.  אחת בלבד ומכוחה   גדול  גדולות מאד יצרם  כיון שהיו נשמות  ואולי 

 . או שבאר מועיל על קושיות שהיו אבל על הצדיק יש בכל רגע קושיות חדשותצריכים בכל יום ביאורים חדשים 

ונ"ל     מרים דרכה של תורה מדוע לא קבלו ממנה ע"י שהלכו אליה שתלמד אותם תורה. שעוד צ"ע כיון   .כ
פשוט כיון שהיא רק גרמה שיהיה יחוד קב"ה ושכינתיה כראוי אבל המוחין שנמשכו עי"ז למלכות אע"פ שעברו דרכה  
היה בהעלם אל כלל ישראל. דלא כדבורה הנביאה ששפטה את ישראל, מרים היה רק דרך נעלמת בחי' כך דרכה של  

מביא אתנן לאשתו משמע שאע"פ שגרמה תאווה אבל לא  כל הרואה אותה    )סוטה יב(  תורה. וכן מצינו כעין זה בגמ'
 אלא גרמא שכ"א יתאווה לאשתו שלו והיא כאילו איננה כלל. , שנתאוו להן)עיין מגילה טו( כאחרות 

)דהיינו בחי' מט  לשם שבו ואחלמה שהבאר היתה מבחי' עץ החיים ולא שייך למי שהוא בבחי' עץ הדעת טו"ר  מבואר ב .כא
לכן נ"ל שכל ביאורי התורה שקבלו מהבאר אין הכוונה לביאור  (  \י/ כל ההטיות לטוב ולרע  שהן  פנים טהור ומט טמא

כל   הנ' שהוא תירוץ על  זכו לאור משער  הכנות  בלי  גם  כנראה  מרים  בזמן  או  הנ"ל  כל ההכנות  מפורש אלא שע"י 
ו שנשאר לו מאור  הקושיות. ואת הביאור עצמו באותות ושכל של מהכלי עוה"ז המפרש בעצמו היה מבאר מהרשימ

 הנ"ל. 

לפי רבנו מרים נסתלקה כיון שנצטננה מדבור כגחלי אש וצ"ע מדוע דווקא עכשיו אחרי קכז שנה נצטננה   .כב
ואולי כיון שמת דור המדבר מתו גם פרנסיו ונגזר שתיפול עליה זקנה ולא יהיה בה  ומדוע כיון שנצטננה נסתלקה.  

א הוציאה לפועל למטה את כל אור נשמתה דהיינו שמרים למטה  הכח הזה לדבר דבורים כגחלי אש דהיינו שכבר ל 

 
כך וכך, ושמעתי מהריצ"ח שהכוונה פעם    מה ששאלו המלאכים את הקב"ה מה מעשיו של האדם שרוצה לבראו א"ל   בחי' )סנהדרין לח:(   י

 כך ופעם כך דהיינו שיש לו יצה"ר ויצה"ט ופעם זה גובר ופעם זה גובר.
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ק שאמר אם אתפלל היום כמו אתמול למה לי  יאינה כמרים שלמעלה ואזי כבר לא רצתה לחיות כדמצינו בשמואל אייז
 חיים כאלה. 

ומרגלים ועוד.    צ"ע קודם שנפטרה מרים לכאורה לא היה צריך להיות קושיות על משה והרי קרח ועדתו . כג
ברפידים שהו שם שמנה  -שנה ראשונה תמח כב אייר זכו בבאר מרים בחורב-ין בסדר הדורות הקצר  עי

דהיינו  ואח"כ בשנה שניה בין כ אייר לכ סיון קברות התאוה.  .     ימים ונסעו והגיעו לחורב הר סיני א סיון
עה על שלא הבינה  כא כח סיון שנה שניה תמט מרים נצטר.    ואח"כ בשכבר באו בטענות בחייה של מרים

הביאורים  שרש  היא  הרי  וצ"ע  משה,  ואח"כ  את  קרח    ' ט .     מחלוקת  ובסמוך  חזרו  המרגלים  תמט  באב 
התחילו    .ועדתו שנסתלקה  בגלל  שרק  רבינו  אומר  ואיך  מרים  של  בחייה  היו  המחלוקות  שעיקר  הרי 

  ם אבל מי שלא רצה לא ועוד נ"ל לו בשפע בזכות באר מרי  הנ"ל שרק מי שרצה ביאורים אזי הי ו המריבות עם משה.  

  ( עה"ת קרח סימן קפז )משחת שמן ספר בו   שכל מחלוקת קרח ומרגלים הביא משה על עצמו ולא מחמת חוסר ביאורים.
יתרו  מביא   מפרשת  מפורסמת  ו')קושיה  וא"כ   (יט  לעולם"  יאמינו  בך  "וגם  רבנו  למשה  מבטיח  שהקב"ה 
ותיר  כיצד רבנו  משה  בנבואת  כפר  אור  יתכן שקרח  ספר  ובשם  כופרים  היו  לא  חיצונית  סיבה  צו שבלא 

לו  ותירץ  זאת על קרח להאמרי אמת  וסרמן הקשה  ידע מעלת משה    אלחנן שרבי אלחנן  והתכוון  שקרח 
 .  שמשה רבנו בכוונה הסתיר גדולתו כדי שיחלקו עליו עי"ש חיי מוהר"ן תבויש לצרף לזה מה שמבואר ב בו. מרד

הסובל  .כד שהנשמה  מבאר  לבד  רבנו  בחייה  למרים  היה  יסורים  איזה  וצ"ע  מרים  היא  השיעבוד  מרירות  ת 
עיין בפנים מה שכתבתי  עיין באיבי הנחל שכתב כנ"ל ומבתחילה שנקראת עזובה וחלאה סוטה יב. ושמות רבה א' יז.  

ראה שאז גם נקראת  דאיתא במדרש שחייה היו פ"ו ומוכרח שהכוונה לפ"ו שנות השיעבוד שהתחילו בלידתה עד יציאת מצרים וכנ
נעשית דרכה  את באר מרים בחורב  כשמשה רבנו הוציא  חלאה ועזובה. אלא שצ"ע כי לרבנו שכך דרכה של תורה הרי דייקא במדבר  
  .של תורה וא"כ לכאורה דייקא במדבר היתה צריכה להיות מסובלת ביסורין

 

 חטא משה רבנו 
קח  שיהפגם שלו היה שטעה בענין הנ"ל שה' יתברך צוה לו  משה רבנו שחטא בהכאת הצור. וכל  )לק"ה סעודה ד' ב'(  

. והוא טעה וסבר שצריכין להשתמש עם המטה בשביל להמשיך התורה.  עדהשבמטה עזו בשביל להכניע הרע  
וגם לא התקשר עצמו עם הנפשות בשעת המשכת   ותחנונים.  ולא ברחמים  ובאנס  כן המשיך תורה בכח  ועל 

על ידם. וגם מאחר שהשתמש עם מטה עזו בשביל המשכת התורה. ממילא    שה למעלהוקד  ףניתוסהתורה ולא  
לא הכניע הרע שבעדה על ידי מטה עזו. כי השתמש עם מטה עזו בשביל המשכת התורה. ועל ידי כל זה לא  
יכל  היה  לא  כן  ועל  בי.  לא תעבר  לו,  והשיב  מאדום.  כח  לקבל שום  הנבראים מהתורה  כח להמלאכים  היה 

ישראל. והכרח להסתלק על ידי זה. ועל ידי מיתתו נתוסף הקדשה על ידי נשמתו ותקן מה  משה לבוא לארץ  
 ע"כ. לק"ה.  שחסר.

 

 עוד בעניין המעשה שהיה במדבר והחילוק בין שתי הבארות 
 ביאור בראשי פרקים עפ"י הלשם שבו ואחלמה לבאר מרים ובאר שהחזיר משה רבנו 

כי שם נקרא בשם צור וכאן נקרא בשם    -שבו ואחלמה הדע"ה בה"ג ז'    לשםהשינוים אשר נמצא כאן מהצור שבחורב.   .א

סלע. ושם נאמר וקח אתך מזקני ישראל וכאן נאמר והקהל את העדה. שהוא העדה כולה. ונאמר עוד. לעיניהם. ושם היה  
  ,את המטה  הצווי למשה לבד וכאן נאמר אתה ואהרן. ושם נאמר ומטך אשר הכית בו את היאור קח בידך. וכאן נאמר קח

מסטרא דרחמי כמ"ש    ,כי מטה סתם הוא מטה הויה  ,סתם. ומטה סתם הנה הוא יותר נעלה ממה שנאמר מטה האלהים
בהארת המוחין פ"ב. וכן כתיב ויקח משה את המטה מלפני ה' כאשר צוהו. וכן שם כתיב והכית בצור וכאן כתיב ודיברתם  

וכאן כתיב ונתן מימיו. והוצאת להם מים כו' והשקית את העדה    אל הסלע. וכן שם כתיב ויצאו ממנו מים ושתה העם.
ובעירם. והוא בסוד הכתוב המשלח מעינים בנחלים כו' ישקו כל חיתו שדי שהם חיות הקודש וכל משריין וחיילין עלאין  

וזהו מה שכת וכנז'.  קפ"א א'. כי כאן היה לצורך התיקון הנוגע לכולם ע"ד התיקון דלעתיד  פ' חוקת  ובעירם.  כמ"ש  וב 
  וכמ"ש בפ' פנחס רמ"ט ב' ע"ש וכמו שיתבאר:

הדעת   .ב עץ  מבחי'  יצאו  לא  צדיקים  שהיו  שאע"פ  לאחרון  אלא  אלה  לניסים  הוצרך  לא  לארץ  הנכנס  דור 
)זהר  נמצא שבנקל שיזכו בבאר ואעפ"כ כיון שהיה חסר להם זכות מצד עצמם פסקה באר במות מרים  \יאטו"ר/ 

ותמת שם הלשם שבו אבל בהצטרף זכות משה היה אפשר שתחזור אלא שהחטא גרם.    מרים(  חיי שרה קכד: עה"פ 

הליכה במדבר מ' שנה ששברה לגמרי את    -תורה שלמדו מ' שנה. ב  -א  -ואחלמה סעיף ז' מונה ד' דברים לטיבותא שהיה בסוף מ' שנה
בעצמה. וזה לעומת הד' חסרונות    רשהוא הבאשישראל היו אז מזיווג רחל    -מיתת מרים שכפרה להם הרבה עוון העגל. ד  -הסט"א.  ג

 שהיו לדור המדבר כמבואר שם סימן ה'. 

ה'  ברפידים לפני מתן תורה עיין  -בחורבטעם שקבלו את באר מרים   .ג ואחלמה הדע"ה בה"ג  הרי אמרנו    -לשם שבו 
זוה"ק משפטים קי"ד  לעיל סי' ד' כי הצור אחר הכאתו ונעשה לבאר מים חיים הנה נתהפך הצור מאז מעהד"ע לעה"ח. ע'  

 
אמרו להם בתחלה אמרת לנו מפני פושעים וחטאים שיש בכם    " וירב העם "   –המשך רמז תשסג    -פרק כ    -במדבר    ילקוט שמעוני עיין    יא

וגו' אין המקום מצוי לכם, עכשיו שנעשינו כולנו ק  אשריהן    " אנחנו ובעירנו "   .    הל ה' מפני מה מתים בצמא, ולמה הבאתם את קהל ה' 
יודע   לקיים מה שנאמר  ואת שלום הצאן  נא ראה את שלום אחיך  וכן מצינו ביעקב שאמר לך  עליהן בהמתן כגופן,  הצדיקים שחביבה 

 צדיק נפש בהמתו: 
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ב' ופ' חוקת קפ"א ב' קפ"ג ב'. וכן עד"ז נעשה המטה מאז ג"כ בקדושת עה"ח. ועי"ז ר"ל ע"י המי באר שהיה מאור דעה"ח  
אורייתא   שהוא  דהעה"ח  מהאור  שהיו  הראשונות  ולהלוחות  התורה  לקבלת  מוכן  ונעשו  עי"ז  ישראל  נתקדשו  הנה 

   היה מתחיל מאז התיקון לכל העולם כולו ג"כ וכמו בתיקון העתיד.דאצילות והיו זוכים לזה אילולא העגל. ו

)לשם הנ"ל סימן ה'(   –ארץ ישראל והבאר הם בחינה אחת ודור המדבר בחינה אחרת דעת הלשם שבו ואחלמה ש  .ד

"י  וזהו הענין מה שלא נכנסו דור המדבר לארץ ישראל כי א"י הוא בדרגא דנוק' דז"א. מלכות שמים פרצו' רחל. ור"ל שא 
דור המדבר היתה רחל בז"א   ואז בזמן  נקרא א"י ארץ החיים.  ולכן  ל"ג ע"ב.  הוא מאור שלה. וכמ"ש בזוה"ק בראשית 
אב"א עמו. כי רחל היא מאורות דאימא והיתה עומדת אז עם ז"א אב"א. וכל דור המדבר הוא מאורות דאבא שיציאתם  

ממדרגתה. וכמ"ש בזוה"ק בראשית כ"א סע"ב וכ"ב ע"א ע"ש  הוא מצד הפנים דז"א ולכן לא נכנסו הם לא"י כי הם אינם  
וא"כ הרי מאחר שהבאר של מרים הוא ג"כ מסיהרא קדישא פרצו' רחל הרי    כל הענין ובדברי הרב בהארת המוחין פ"ג.  

כשם שלא נכנסו לארץ משום שהיו הם משורש אחר. כן הרי לא היה אפשר להם ג"כ להשתמש בהבאר. כי הרי הבאר  
 ישראל שניהם הם מסיהרא קדישא מלכות שמים פרצו' רחל. ע' פ' בראשית כ"ב א' ופ' חוקת קפ"א ב' קפ"ג ב'.  עם ארץ 

אך זהו באמת  -)לשם הנ"ל סימן ה'( בבאר אע"פ שלא היה שייך להם בזכות מרים כיצד זכו דור המדבר ולפי הנ"ל  .ה
ה בדור  ת צדיקים הן מרכבתו של מקום. והיא הי  הנס הגדול דבאר של מרים כי בזכות מרים שהיא היה מרכבה לרחל. כי 

אז   עומדת  שהיתה  מרחל  שהוא  לפנים.  מאחור  דרחל  השפע  נמשך  היה  יעקב.  אשת  לאה  משורש  היו  שהם  המדבר 
באחור. ללאה אשת יעקב שהיא היתה בפנים דז"א. והיו מקבלים הדור המדבר השפע דרחל דרך לאה אשת יעקב שהיא  

והנה היה הנס הזה ג"כ בכפליים ושלש. א' הוא כי הרי רחל היתה אז  ....  הארבעים שנה:  שורשם ומזה היו מסתפקים כל

אך באותה המעשה דהצור. אחר ההכאה. הנה חזרה לפנים ונזדווגה עם ז"א בזווגא שלים ונולד  עיקרה רק באחור ז"א  

 . עי"ז אותה השפע דבאר של מרים

 שהיו אב"א חזרו פב"פ. באר מזיווג ישראל ורחל ואע"פ  -א –ד' ניסי המדבר  .ו

 אע"פ שתיכף חזרו אב"א השפע באר נשאר מ' שנה.   -ב

 אע"פ שדור המדבר מפרצוף לאה שהיתה פב"פ עם ז"א קבלה לאה מרחל שפע הבאר.  -ג
 הבאר סוד עץ החיים והדור מעה"ד טוב ורע בגלל חטא העגל ואעפ"כ מ' שנה זכו בבאר. -ד

הן שתיהם   .ז ולאה האם  רחל  פירוש  מה  וקומות  צ"ע  או שתי  מדות    ונראה שהןקומת השכינה  אחת שהיא 
ויהיה התיקוןומוחין לקומה אחת שלימה  יהפכו  יחדיו  כן כשיתחברו  ועל  כוונת הלשם שבו    .,  נראה  ולפ"ז 

שהיו   מקולקלות  המדות  אבל  גבוהים  מוחין  שהיו  דהיינו  פב"פ  ולאה  אב"א  רחל  ואחלמה שבדור המדבר 
 שלא לשם שמים. 

מ  אחר .ח תורה  הסתלקות  להמשיך  צריך  אזי  תפח(  ניסן  בי'  לארץ  הכניסה  לפני  )שנה  תפז  ניסן  י'  רק רים 
וזה היה צריך לעשות משה רבנו בסלע בקדש )סלע כינוי למלכות כשהיא שלימה( שאם  ברחמים ותחנונים  

   באר קדושה )באר מרים(היה מדבר )תחנונים ידבר רש( אל הסלע אזי היה מוציא 

הכה בו )דהיינו דחיקת השעה שבקש בזכות מעשיו הטובים שעל כן לא הכניע את  ו משה רבנו  כיון שטעה   .ט
רבשהכניס  הרע   ואחלמה  (  בישראל  הערב  שבו  אחרת  לפי הלשם  באר  סיגים    שבגלליצא  בה  יש  הנחש 

חסר בכח המלאכים שנבראו  פי רבינו ולבמימי התורה שלה ועל כן צריך טרחה גדולה לברר סוגיות התורה. 
 . ואפשר כנ"ל כי יש בהם סיגים ורה שזכו על ידהע"י החדושי ת

ונעלמה   .י חזרה  דהיינו  נסתלקה  הראשונה  מרים  מרים באר  לבאר  זוכים  רחוקות  לעיתים  יחידים  ורק 
המתגלגלת במעינות במוצ"ש ויש מחלוקת היכן מקומה הקבוע אם בכנרת או בים מול הכרמל, עכ"פ היא  

בל לתורה  זוכה  בה  הזוכה  אבל  מאיתנו,  תורת  נעלמת  כל  שלמד  כמהרח"ו  קושי  בלא  ולהבנתה  סיגים  א 
 האריז"ל בזמן קצר ע"י ששתה ממנה פעם אחת.   

צ"ע כיון שמשה רבנו לא הוציא באר מרים )ואפילו אם הוציא אבל אינה כבאר מרים הראשונה,( כיצד היא   .יא
  קיימת בעולם עדיין כמבואר בחז"ל.

ם אחרי מתן תורה באופן של יחוד שלם ולמה נשארה  וצ"ע מדוע לא הוציא משה רבינו שוב את באר מרי .יב
משמע מזה שגם אחרי מתן  באר מרים כל דור המדבר באופן שראשית התגלותה היה דווקא ביחוד של קטנות,  

 כמבואר בלשם שבו ואחלמהעם זכות משה ואהרן בסוף ארבעים שנה רק תורה עדיין לא היו ראויים לה אלא  

באר מחמת שנולדה בדרך של נשיכת נחש כמו שהיה בבאר שהוציא משה  ועוד מדוע לא היה שום חסרון ב .יג
אזי על ידי זכותה    ,מרים היתההלשם שבו ואחלמה ביאר שכיון שבקדש מחמת שהוציא אותה בדרך של נשיכה.  

רחל חזרה לצורך שעה פב"פ עם ז"א ועי"ז קבלה לאה ממנה ויצאה באר מיחוד לאה  מלכות פרצוף  מרכבה ל   השהית
ה נס לצורך שעה  ולכן לא היה חסרון בבאר. אבל במי מריבה היתה צריכה לצאת באר מרים בלא מרים כי  וז"א והי

העם היו משרש מרים וגם הכל היה מוכן לזה ורק זכות משה היתה צריכה להשלים החסרון שבזכות העם וכיון שנחסר  
 זכות משה לא יצאה כראוי. 

שהוא   האיילה שרחמה צר מחמת עוונות ישראל נזכר בזוהר פנחס רמט:()סוד  מבואר בלשם שבו ואחלמה סוד היחוד הזה   .יד
סוף   ים  קריעת  גילויי  לגלות  ורצה  ממצרים  כשיצאו  פסח  של  בשביעי  הקב"ה  שהמציא  מיוחדת  המצאה 
אע"פ שהיתה המלכות בקטנות מאד.  ומבואר שם שיחוד כזה הוא אורות גדולים שנמצאים בעיבור במלכות  

החילוק בין  ) .  סוד הנשיכהשאינו שלם ב  והקב"ה המציא יחודרחם צר מחמת העוונות  ולא יכולים לצאת כי ה
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ז' של פסח להכאת הצור בחורב הוא שבז' של פסח מחמת היחוד הזה מיד חזר האור כי לא היה אלא בחי' עיבור אבל  
   .(בחורב נשאר האור ארבעים שנה בנס לצורך השעה

יש בו תרתי לרעותא  ה באחור(  -)דם הוא אהיי דם  -נו נחש גמט' שדדהיינו כיון שמעורב היסוד בטוב ורע דהיי . טו
דהיינו חבלי לידה    את הרחם ולא פותח אותו ללידה.שקורע  גם שדומה להעראה בלבד ולא יחוד שלם וגם  

  .שמגרש את הקליפות יסוד דקדושהמצד הדין שבנחש ואעפ"כ לידה מצד הקדושה קשים 

)ובזה גם מבואר שיטת התוס' שלא  ם קודם הנס כמבואר שם מה תצעק אלי,  שהיו על הי  הדינים הקשים  וזה עניין . טז

נשיכה(   סוד  אלא  גמור  יחוד  אינו  באמת  כי  ויצאו  קצת  נכנסו  רק  אלא  הים  את  האורות  עברו  חזרו  למחרת  מיד  כן  ועל 
 למקומן לעיבור ולא נשארו בגילוי. 

מרים שדווקא היא לכאורה בלא סיבה  ם רבוא נשים זכו להכנס לארץ לבד מימרים נסתלקה צ"ע מדוע שיש .יז
דבר אחר ותמת שם מרים זו מתה בלבד מכל הנשים    -מדרש אספה    -בתי מדרשות חלק א  ועיין    \יב/נפטרה במדבר

שיצאו ממצרים שלא מתה אשה במדבר שנאמר כל העם היוצא ממצרים הזכרים כל אנשי המלחמה מתו לא הנקבות  
בשבילה ש שנתנה  הבאר  מפני  למה מתה  בזכותה מסתלקת:וזו  שנתנה  והבאר  קיימת  לה שתהא  אפשר  א...  היה        לא 

ומרים   בדין שיסתלקו  לישראל שאינו  טובים  פרנסים  היו  בגדולה ששלשתן  ואהרן  מפני שהיא שוה למשה  דבר אחר 

ומתה:  לכך קדמה תחלה  שרק מרים מכל הדור היתה מפרצוף רחל    וכ"ש לדברי הלשם שבו ואחלמה  קיימת 
 כולן שייכת לדור הנכנס לארץ. וא"כ יותר מ

 
 דברי הלשם שבו ואחלמא צריך ליישב עם כתבי האריז"ל בעצמם  

האונאה ר' מאיר אומר א' מכ"ד בסלע ור' יהודה אומר א' מי"ב ור"ש אומר א' מו'. וכבר    -מסכת בבא מציעא    -ספר ליקוטי הש"ס  
שר תמלא הו' יהי' בו ב' ווין כזה ו"ו והם ישראל ויעקב וגם ה' הוא  ידעת כי לעולם אין אחיזה לחיצונים רק מזו"נ שהם ו"ה שבשם וכא

כזה ה"ה והם לאה ורחל כי שתיהם נכללות כאחת כי רחל מסרה סימנה ללאה והכוונה שכאשר יעקב הי' שוכב עם לאה שם היו כל  
חל היונקת מן הו' כל א' כלול מי' והם  כוחות רחל וכן כשהי' עם רחל היו שמה כל כוחות לאה וידוע כי יש סלע וצלע וסלע הוא סוד ר

אירע   וכן  רחל  על  הי'  תחלה  כוונתו  אבל  הקטנה  רחל  ואח"כ  הגדולה  לאה  תחלה  לקח  יעקב  והנה  ל"ע  דהיינו  מי'  כלול  והיא  ס' 
לישראל כאשר יצאו ממצרים היתה רחל קטנה ולאה גדולה ולכן אמר משה שמעו נא המורים וגו'. כי רחל שהיא סלע בס' לא הי'  
ראוי להוציא מים וזש"ה סלע הזה דייקא אבל בצלע בצ' הי' יכול להוציא כנודע והנה רחל היא לבנה והזעיר הוא השמש שהם ו"ה  
ועל ידיהם כל ענייני עוה"ז כי האורות מתלבשת בזעיר והזעיר ברחל וע"י הנהגות העולם דהיינו אדנ"י א"י ד"ן ר"ל י"א בחי' וה' דנים  

 קבלת מן השמש ולית לה מגרמא כלום ולכן לפעמים היא מלאה ולפעמים היא חסירה. עולם והנה הלבנה היא מ
 

ואמנם משה חטא בצל"ע שחיסר ממנה שלשים   -פרשת בראשית    -מאמרי ספר הזוהר מהרב הגדול זלה"ה    -שער מאמרי רשב"י  
את החנית מיד המצרי ויהרגהו בחניתו    ונשארה סל"ע שהוא חסר שלשים מצלע וזהו שכתוב שמואל ב כג כג ויגזול בניהו בן יהוידע 

לומר שמשה היה מושך משלשים שנים   נכבד  הכי  מן השלשים  ומיד כתוב בתריה  ו' ע"ב  כנז' בדף  שהוא חטא משה שהכה במטה 
עליונים שבא בסוד צל"ע ואח"כ כאשר חטא אפילו אל השלשה לא בא כי נשארה סל"ע חסירה כל השלשים והנה סוד צל"ע הוא סוד  

היה המלכות בבחינתה העליונה וזמ"ש פה אל פה אדבר בו ומשם הדיבור הפנימי של המלכות יוצא ורצה השי"ת שהסלע שהם  פ"ה שי
השש קצוו' של המלכות יאירו בסוד ג' עליונות שבה שהם סוד דיבור וסוד פה שבה ולכן אמר ודברתם אל הסלע סוד דבור ומשה לא  

ולפיכך הכה במטה כי ההכאה מצד שש קצוות שבה צבד ששם הדיני'  המשיך בה מג' עליונות שבה כדכתיב ואל הש לשה לא בא 
 ונשארה סל"ע ולפיכך יצא ממנה דם המורה על הדינים מפני חסרון ג' עליונות שבה שהם רחמים ובסלע זה יש אחיזה אל הקליפות 

 
יהוד לחם  בית  ועיין  פכ"ו  ותבונה  דעת  ועיין  פ"ו  זו"ן  חיים שער הארות  אוצרות  לב עיין  ע"ח שער  על  ה 

הארת המוחין פ"ו שמבאר דאע"פ שנשמות דור המדבר נולדו קודם אעפ"כ נמשך זיווג יעקב ולאה שהיא  
בחי' דור המדבר כל הארבעים שנה וזה כדי להמשיך מים לעדה. וכותב שם שהיא טעות בע"ח ומרים היא  

וא הצור שהכה משה בחורב( ולכן בחי' לאה ולא רחל )ועל ידה נמשכו המים לעדה בבחי' צור ולא סלע, וה
בפטירתה בטל הארת דור המדבר ובטל הזיווג הנ"ל ולא היה מים לעדה.     ואז היה צריך להמשיך מים  
לעדה ע"י זיווג יעקב ורחל ורחל היא בחי' סלע.  )ונשאר שם בצ"ע ממה שמובא שהסלע הלך וישב לו בין  

 הסלעים דמשמע שהוא הצור דחורב(
 

ר קצת שלאה בחי' דינין וכן צור יותר לשון חוזק ולכן בחורב היה בהכאה ואולי הכאה  ואולי אפשר לבא
דחורב היה הכנה לזיווג יעקב ולאה שמכח זה היה הזיווג כל מ' שנה דהיינו שמשה בהכאה הכינם לזיווג וכן  
כשנצטננה  אבל  המדבר  דור  הארת  בחי'  היה  ידה  שעל  בעולם  הייתה  שמרים  ע"י  שנה  מ'  כל  נמשך 

זיווג חדש של יעקב ורחל בסלע ותיקון זה הוא  ו נסתלקה ובטל הארת דור המדבר אזי היה צריך לעשות 
כבר בבחי' הט' תיקונים שהם בחי' ניסור ע"י המטה עוז ובנין וזיווג בדיבור ותחנונים כי בחי' רחל היא בחי'  

 דיבור פה.

 
טוב   יב הדעת  על   בספר עץ  לכפר  כדי  בדמיון    ריש חקת מבאר שנפטרה  בזה  עי"ש שמאריך  לארץ  היכנסם  לפני  אדומה  כפרה  ישראל 

 לפרה שנאמר בה חקה שא"א להבין מדוע תמות שלא מחמת עוון אלא לצורך הדור.
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 מה שבחורב היה ההכאה בצור כאן בקדש צריך להכות בעדה

ובחטא המרגלים   ואח"כ בע זהמתם  חזרה  הסובב על הלבגל  עיקר הרע  דיבת הארץ שזה  מוציאי    נעשו 

ואעפ"כ לא הפריעו המוציאי דיבת הארץ למרים להעלות מים בבאר  אלא רק אחרי .  העליון ועל הארץ

כשמשה היה צריך להמשיך באופן של ט' תיקונים רק אז היה מניעה מצד המוצאי דיבה  ואעפ"כ     שנפטרה
 ירה על הבאר הייתה דווקא בפעם הזו ולא בפעם הראשונה.                                                             הש

 
 

מפרשת חקת  ומבאר את כל הפסוקים האלה כמהלך אחד ואיך כל פרט  נולד    בתורה זו מבאר רבנו פרק כ'
 מקודמו.

 במדבר פרק כ 
 בר צן בחדש הראשון וישב העם בקדש ותמת שם מרים ותקבר שם:)א(  ויבאו בני ישראל כל העדה מד

 )ב(  ולא היה מים לעדה ויקהלו על משה ועל אהרן: 
 )ג(  וירב העם עם משה ויאמרו לאמר ולו גוענו בגוע אחינו לפני ידוד: 

 )ד(  ולמה הבאתם את קהל ידוד אל המדבר הזה למות שם אנחנו ובעירנו: 
 הביא אתנו אל המקום הרע הזה לא מקום זרע ותאנה וגפן ורמון ומים אין לשתות:)ה(  ולמה העליתנו ממצרים ל

 )ו(  ויבא משה ואהרן מפני הקהל אל פתח אהל מועד ויפלו על פניהם וירא כבוד ידוד אליהם: פ
 )ז(  וידבר ידוד אל משה לאמר: 

תן מימיו והוצאת להם מים מן הסלע  )ח(  קח את המטה והקהל את העדה אתה ואהרן אחיך ודברתם אל הסלע לעיניהם ונ 
כיון שקרא לו סלע ב' פעמים, היה לו לפי האריז"ל להבין שצריך לדבר דהיינו יחוד שלם ולא להכות בסוד    והשקית את העדה ואת בעירם:

 . כי סלע הוא כינוי למלכות כשהיא בגדלות  נשיכת נחש יסוד דקטנות
 עד כאן כאשר  צווהו   )ט(  ויקח משה את המטה מלפני ידוד כאשר צוהו: 

כאן רבינו לא  )י(  ויקהלו משה ואהרן את הקהל אל פני הסלע ויאמר להם שמעו נא המרים המן הסלע הזה נוציא לכם מים:  
ועיין ברמב"ם ש היה כעס.  ובלק"ה דה"ב ד כתב בשם הזהר שכאן הערב רב הטעה  מבאר בחי' חטא אבל נראה שכבר כאן התחיל הטעות 

אותו.         ועיין רש"י משמע שמשה כאן נעלם ממנו החילוק בין הסלע לשאר סלעים  ומשמע מרבינו שאעפ"כ אם היה עם העדה היה יכול  
 . להוציא מים מכל סלע כי דווקא בדין אז הביאורים נמצאים דווקא בסלע  מסויים

ויר ס)יא(  ובעירם:  ותשת העדה  ויצאו מים רבים  ויך את הסלע במטהו פעמים  ידו  בזה שלא    ם משה את  שהרי תפילתו מהעם 
 השתמש במטה עוז זכויותיו להכניע הרע שלהם, אלא השתמש בו ליטול בדין את מימי הבאר. 

 .                      ומכאן התוצאה שלה עד כאן הטעות

ידוד אל משה ואל א ויאמר  ישראל לכן לא תביאו את הקהל הזה אל  )יב(  יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני  הרן 
מחדושי התורה  לפי רבנו אין זה עונש אלא תוצאה של מעשיו שכיון שלא דיבר בתחנונים נחסר בכח המלאכים שנבראו    הארץ אשר נתתי להם:

 . בת הארץ שהם כל המניעות שיש על הדרך לארץיהכניע את מוציאי ד כח מאדום להמלאכים לא קבלו לכן ושחדשו מכח מימי הבאר שהוציא משה  
שה ואהרן אבל כאן מבואר שמי  ממבואר שאע"פ שהחטא נקרא על שם    )יג( המה מי מריבה אשר רבו בני ישראל את ידוד ויקדש בם: ס 

וישראל נענשו שאבדו    ץ שלא נכנס לאר  שה נענשוממריבה היא מריבת ישראל שרבו עם הקב"ה דהיינו התנגדות הרצון, דהיינו שבאמת ישראל גרמו  
 את הצדיק. 

 מכאן עד הסוף מבואר היטב בסוף התורה 
 )יד( וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום כה אמר אחיך ישראל אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאתנו: 

 )טו( וירדו אבתינו מצרימה ונשב במצרים ימים רבים וירעו לנו מצרים ולאבתינו: 
 צעק אל ידוד וישמע קלנו וישלח מלאך ויצאנו ממצרים והנה אנחנו בקדש עיר קצה גבולך:)טז( ונ 

נעבר   ימין ושמאול עד אשר  נטה  נלך לא  ולא נשתה מי באר דרך המלך  נעבר בשדה ובכרם  נא בארצך לא  נעברה  )יז( 
 גבולך:

 )יח( ויאמר אליו אדום לא תעבר בי פן בחרב אצא לקראתך:
זה כבר העם  י ישראל במסלה נעלה ואם מימיך נשתה אני ומקני ונתתי מכרם רק אין דבר ברגלי אעברה:  )יט( ויאמרו אליו בנ 

 מבקש ולא משה 
 )כ( ויאמר לא תעבר ויצא אדום לקראתו בעם כבד וביד חזקה: 

 )כא( וימאן אדום נתן את ישראל עבר בגבלו ויט ישראל מעליו: פ
 

 היוצא למעשה 
מוהרנ"ת כמה פעמים אבל    .שתורה זו נאמרה לגדולי הצדיקים הממשיכים תורה לכלל ישראל  נראה  על פניו

ראשית עצם הידיעה של כתיקוננו תלוי בלק"ה טורח לבאר שתורה זו נאמרה לכל אחד מישראל בכל מדרגה  
  ' ג' הלכות גזלה הלכה הבארץ ישראל זה שייך לכל אחד. ועוד שאסור לדחוק את השעה עוד מבאר מוהרנ"ת  

זו שיש בה ט' תיקונים היא בעצמה הדרך לתשובה של כל אחד   ישראל כפי שמבואר בתורה  שהדרך לארץ 
אחד להשתדל בה דהיינו להתקרב לצדיק שיוליך אותו בדרך הזו. וגם בעצמו לילך בה    כל מישראל, לכן חייב  

ב ַלה' ִיְתב ָ     -כפי מדרגתו. וזה לשונו   ָבה ָלׁשו  ׁשו  ַֹח ַהת ְ ר כ  י ִעק ַ י כ ִ יקֵּ ד ִ ִלין ַרק ִמצ ַ עֹוָלם ְמַקב ְ ָ ב  ל ָהֲעֹונֹות ׁשֶׁ ָ ַרְך ַעל כ 
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ׁשֶׁ  ֹוָרה  ַהת  ְוָכל  ַרְך  ָ ִיְתב  ַלה'  ֹל  ַהכ  יב  ְלָהׁשִ ָתם  קו  ְ ל  ִהְסת ַ ְלַאַחר  ו  ם  יהֶׁ ַחי ֵּ י  ְימֵּ ל  ָ כ  ה  זֶׁ ָ ב  עֹוְסִקין  ׁשֶׁ ת  ין  ֱאמֶׁ ִ ְמַגל  ו  יִכין  ְמׁשִ ַ מ 
ְלהַ  ִביל  ׁשְ ב ִ ֹל  ַהכ  ל  ָראֵּ ֹוָרָתם  ְלִיֹשְ ת  ו ת  ל  ִהְתג ַ ב ְ ה  דֹוׁשָ ַהק ְ ָנָתם  ו ָ ַ כ  ל  ָ כ  ה  זֶׁ י  כ ִ ָמה,  לֵּ ׁשְ ָבה  ְתׁשו  ב ִ יָבם  ַלֲהׁשִ ָטב  ְלמו  ֲחִזיָרם 

ה. ֲאָבל זֶׁ  ֲעֹשֶׁ ַ א ַהמ  ָ ל  ר אֶׁ ְדָרׁש הו א ָהִעק ָ ִ י לֹא ַהמ  ים טֹוִבים כ ִ ַמֲעֹשִ ָבה ו  ׁשו  י ת ְ ל ִלידֵּ ָראֵּ ת ִיֹשְ ק לְ ְלָהִביא אֶׁ סֶׁ ַהֲחִזיר  ה ָהעֵּ
י ְלַבַעל ב ְ  ינו  ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, כ ִ ֹותֵּ י ַרב  ִדְברֵּ ָבן ב ְ ו  מ  ַ ד ְמֹאד, כ  ה ְוָכבֵּ ָבה ָקׁשֶׁ ְתׁשו  ל ב ִ ָראֵּ י ִיֹשְ נֵּ ה ְמֹאד ַלֲעֹזר,  ב ְ ִחיָרה ָקׁשֶׁ

ְצִריִכי ן  ֵּ כ  ְוַעל  מֹוֲהַר"ן(.  י  ַחי ֵּ ר  פֶׁ סֵּ )ב ְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ְדָבָריו  ב ִ ְמֹבָאר  ַ ַהְמֹבָאִרין  כ  ִנים  ו  ק  ַהת ִ ָכל  ב ְ ֹוָרה  ַהת  יְך  ְלַהְמׁשִ ן 
בָ  ׁשו  ן ַהת ְ ו  ק  ר ת ִ ם ִעק ַ ָ ׁש  ִ מ  "ל ׁשֶׁ נ ַ ַ ל כ  ָראֵּ ץ ִיֹשְ רֶׁ ת אֶׁ ַ יְך ְקֻדׁש  ה ְלַהְמׁשִ ֶׁ ְזכ  י ִ "ל ַעד ׁשֶׁ ֹוָרה ַהנ ַ ַהת  ב:ב ְ תו  ָ כ  מֹו ׁשֶׁ ֹון    ה, כ ְ ָבא ְלִצי  ו 

ַיֲעקֹ  ע ב ְ ׁשַ י פֶׁ בֵּ ְלׁשָ ו  ל  ֹאֵּ יךָ ג  ב ה' ֱאלֹקֶׁ ְוׁשָ ֹקלֹו  ַמְעת ָ ב ְ ְוׁשָ יָך  ְבת ָ ַעד ה' ֱאלֹקֶׁ ְוׁשַ ָבה,  ׁשו  ת ַהת ְ ָפָרׁשַ ב ב ְ תו  ָ כ  ְכמֹו ׁשֶׁ '. ו   ב ְוכו 
ר ְמֹאד ְלַהְמׁשִ  הֵּ ן ְצִריִכין ִלז ָ ֵּ '. ְוַעל כ  ץ ְוכו  ל ָהָארֶׁ יָך אֶׁ ֱהִביֲאָך ה' ֱאלֹקֶׁ ' ַעד וֶׁ ָך ְוכו  ְתָך ְוִרֲחמֶׁ בו  ת ׁשְ ֹוָרה    יךְ אֶׁ י ת  ׁשֵּ ו  ַהִחד 
מֹו ׁשֶׁ  ל, כ ְ ָראֵּ ץ ִיֹשְ רֶׁ ר ָלֹבא ְלאֶׁ ְפׁשָ י ָאז ִאי אֶׁ לֹום, כ ִ ס ַחס ְוׁשָ ְבֹאנֶׁ ֹכַח ו  ִנים ְולֹא ב ְ ַרֲחִמים ְוַתֲחנו  ם.ַרק ב ְ ֹבָאר ׁשָ    מ ְ

בוֹ   -עוד שם באות ו'   יִקים ַהּגְּ ַין ַצּדִ ִענְּ ה לְּ ר  מְּ ה ַהזֹּאת נֶׁאֶׁ ר ַהּתֹור  ִעּקַ א ׁשֶׁ צ  י ֵכן  ִנמְּ . ַאף ַעל ּפִ ֹבּהַ ֹבּהַ ֵמַעל ּג  ֹאד ּג  ִהים מְּ

ים ַטּנִ ּקְּ ּבַ ן ׁשֶׁ ט  ׁשֹו ֲאִפּלוּ ַהּק  ַנפְּ ה ֵעצֹות ֲעֻמּקֹות לְּ הֹוִציא ִמזֹּאת ַהּתֹור  ד לְּ ח  ל אֶׁ ִריךְּ ּכ  י   צ  ֹוָרה ֲחִדי ַרב ִ ַהת  ֹבָאר ב ְ מ ְ ְכמֹו ׁשֶׁ )ו 
וֹ  ל  ל ָמקֹום ׁשֶׁ ָ כ  מ ִ ְמעֹון ִסיָמן סא ׁשֶׁ א ָלנו  ׁשִ ֹוצֵּ רֹות(. ְוַהי  ת ְוַהְנָהגֹות ְיׁשָ י ֱאמֶׁ טֵּ ְ פ  ִמׁשְ צֹות ו  ְמִדין ְצִריִכין ְלהֹוִציא ְלַנְפׁשֹו עֵּ

ין ְלָאָד  ה אֵּ ִביל זֶׁ ִבׁשְ ה ְלׁשֹונֹו, ו  ַעְצמֹו ְוזֶׁ א ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ב ְ ם הו  ַתב ׁשָ ָ כ  ֶׁ ֹוָרה ַהז ֹאת הו א ַמה ׁש  ַהת  ת ַעְצמֹו  מֵּ ם ִלְדֹחק אֶׁ
ה ַאְזָהָרה ַעל   ' ְוזֶׁ ן ְוִאם ָלאו ָלאו ְוכו  ֵּ ַרְך ִית  ָ ן ה' ִיְתב  ֵּ ִנים ִאם ִית  ַתֲחנו  ׁש ב ְ א ְיַבק ֵּ ָ ל  ָבר אֶׁ י ַעל ׁשו ם ד ָ ָארֵּ ן ׁשְ ל ָאָדם. ְוכֵּ ָ כ 

ךְ  רֶׁ דֶׁ ְך ב ְ ילֵּ ה לֵּ ם ִנְצָרִכים ְמֹאד ְלָכל ָאָדם ָהרֹוצֶׁ ם הֵּ דֹוׁשֹות ַהְמֹבָאִרים ׁשָ מֹות ַהק ְ ל ָצִריְך  ַהַהְקד ָ ָראֵּ ֹשְ ָחד ִמי ִ ל אֶׁ ָ י כ   ה'. כ ִ
ׁש ַחס וְ  ץ ָיבֵּ ה עֵּ ֹא ִיְהיֶׁ ל  ֹוָרה', ׁשֶׁ ן ַהת  ָכל יֹום 'נֹותֵּ ָאנו  ְמָבְרִכין ב ְ מֹו ׁשֶׁ ָכל יֹום כ ְ ֹוָרה ב ְ יְך ת  ו  ִמי ְלַהְמׁשִ '. ַוֲאִפל  לֹום ְוכו  ׁשָ

ת ַ  ְלִהׁשְ ִנים  ָ פ  ל  ָ כ  ַעל  ָצִריְך  י  ָהכֵּ ר  ַ ב  ינֹו  אֵּ מֹו  ׁשֶׁ כ ְ ֹוָרה,  ת  י  ׁשֵּ ו  ִחד  ִחיַנת  ב ְ ן  ֵּ כ  ם  ג ַ הו   ז ֶׁ ׁשֶׁ ָחָדׁש  ק  ׁשֶׁ חֵּ ב ְ יֹום  ָכל  ב ְ ִלְלֹמד  ל  ד ֵּ
ׁש  רו  פֵּ ר ו  או  ֵּ ה ב  יזֶׁ ר אֵּ ְך ְלָבאֵּ ֹא ִיְצָטרֵּ ל  ר ׁשֶׁ ְפׁשָ ֹוָרה ִאי אֶׁ ד ת  ֹומֵּ ל  ל ִמי ׁשֶׁ ָ ם כ  ר. ג ַ ָמקֹום ַאחֵּ ֹבָאר ב ְ מ ְ ד. ְוַעל ׁשֶׁ ֹומֵּ ל  ֶׁ ַמה ׁש   ב ְ

ל ָ ד  כ  ו  מ  ִ ַהל  ת  מו  לֵּ ׁשְ ר  ִעק ַ י  כ ִ ַדע  י ֵּ ׁשֶׁ ַהְינו   ד ְ "ל,  ַהנ ַ ֹוָרה  ַהת  ִעם  ְך  ילֵּ לֵּ ִחיָנתֹו  ב ְ ְלִפי  ָחד  אֶׁ ל  ָ כ  ָצִריְך  ה  יְך    זֶׁ ְמׁשִ י ַ ׁשֶׁ א  הו 
ה. ְוָצִריךְ  ָ ְקֻדׁש  ת ד ִ ת ְוִהְתַלֲהבו  ְלֹמד ִעם ֲחִמימו  י ִ ׁש ׁשֶׁ י אֵּ ַגֲחלֵּ ים כ ְ ִרים ַחמ ִ ו  ב  ַרְך  ְלַעְצמֹו ד ִ ָ ִים ְלָפָניו ִיְתב  ַ מ  ַ ֹו כ  ְֹך ִלב  פ   ִלׁשְ

 ֵּ ם כ  ֹוָרה ג ַ י ת  רֵּ או  ֵּ יְך ב  ן ַיְמׁשִ ֵּ י כ  ׁש ְוַעל ְידֵּ י אֵּ ַגֲחלֵּ ים כ ְ ִרים ַחמ ִ ו  ב  ְליֹון ד ִ ב ָהעֶׁ ֵּ יְך ִמל  ְמׁשִ י ַ ם. ַעד ׁשֶׁ ֹבָאר ׁשָ מ ְ מֹו ׁשֶׁ ם, כ ְ ָ ן ִמׁש 
ַהנ ַ  ַאְזָהָרה  ָ ב  ְמֹאד  ר  הֵּ ִלז ָ טֹוִבים  ְוָצִריְך  ים  ֲעֹשִ ַ ַהמ  ם  הֵּ ׁשֶׁ ֹעז  ה  ֵּ ט  ַ ַהמ  ִעם  ׁש  ֵּ מ  ת ַ ִיׁשְ ֹא  ל  ׁשֶׁ ָעה  ָ ַהׁש  ת  אֶׁ ִלְדֹחק  ִלְבִלי  "ל 

ָראֵּ  ֹשְ ִמי ִ ָחד  אֶׁ ל  ָ כ  י  כ ִ ַהְינו   ֹעז,  ה  ֵּ ַמט  ִחיַנת  ב ְ י  ְידֵּ ַעל  ָהַרע  ת  אֶׁ ְלַהְכִניַע  ַרק  ֹוָרה  ַהת  ַכת  ַהְמׁשָ ִביל  ׁשְ ַע  ב ִ רו  ַהג ָ ו   ֲאִפל  ל 
ב ַ  ִסיָמןׁשֶׁ ע ב ְ ין ָרׁשָ ק, ְועֹוד ְמַעט ְואֵּ סו  ָ ֹבָאר ַעל פ  מ ְ מֹו ׁשֶׁ ים טֹוִבים, כ ְ ה ַמֲעֹשִ יזֶׁ ׁש לֹו אֵּ אי יֵּ ַוד ַ ִעים ב ְ רו  ה    ג ְ רֹוצֶׁ ְכׁשֶׁ רפב. ו 

י ִקלְ  ו  ִרב  ילֹו מֵּ ִ ה ְלַהפ  ָבר רֹוצֶׁ ַעל ד ָ ַ ים טֹוִבים ְוַהב  ַמֲעֹשִ תֹוָרה ו  ׁש ַלֲעֹסק ב ְ ֹדֶׁ ל ַהק  ת אֶׁ ׁשֶׁ ר לֹו ִמי ָלגֶׁ ִמים ְואֹומֵּ ָליו ָהֲעצו  קו 
ֹות טֹובֹות ְנֻקד  ה  יזֶׁ ַעְצמֹו אֵּ ׁש ב ְ ְלַבק ֵּ ָצִריְך  ְך, ֲאַזי  ָ ל כ  ָ ְלַקְלת ָ כ  ק ִ ׁשֶׁ י  ֹוָרה ַאֲחרֵּ ת  ַ ֲעֹסק ב  ת ַ ה ׁשֶׁ ֹעז    ַאת ָ ה  ֵּ ִחיַנת ַמט  הו  ב ְ ז ֶׁ ׁשֶׁ

יקֵּ  ד ִ ל ַהצ ַ ׁשֶׁ ֹעז  ה  ֵּ ט  ַ ַהמ  ִעם  ׁש  ֵּ מ  ת ַ ִיׁשְ ם  ג ַ ֹו,  ל  ְבִחיַנת  ׁשֶׁ ב ִ ת ָהַרע  ְלַהְכִניַע אֶׁ ָיכֹול  ה  זֶׁ י  ְידֵּ ְוַעל  ם  הֶׁ ָ ב  ה  הו א חֹוסֶׁ ׁשֶׁ ת  י ֱאמֶׁ
ׁש ִעם  ֵּ מ  ת ַ הו א ֻמְכָרח ְלִהׁשְ י ׁשֶׁ ִ . ֲאָבל ַאף ַעל פ  ו  נ  ינֶׁ ֹוַנְנת ָ ַעל ְמקֹומֹו ְואֵּ ע ְוִהְתב  ין ָרׁשָ ה ֹעז ְלַהְכִניַע    ְועֹוד ְמַעט ְואֵּ ֵּ ט  ַ ַהמ 

ת ָהַרע ַאף עַ  ל  אֶׁ ֶׁ ׁש  ב ַמה  יטֵּ ה ְלָהִבין הֵּ ֶׁ ְזכ  י ִ ׁשֶׁ ֹוָרה  ר לֹו ַהת  ָבאֵּ י ְ ׁשֶׁ ל  ֵּ ל  ַ ַרְך ְלִהְתפ  ָ ִיְתב  י ה'  ד ִלְפנֵּ עֹומֵּ ׁשֶׁ ן כ ְ י כֵּ ִ ד אֹו  ל פ  ֹומֵּ
ל ֵּ ל  ַ ים, ָצִריְך ְלִהְתפ  ַרב ִ ָ ים אֹו ִלְדֹרׁש ב  ִריְך ִלְלֹמד ִעם ַרב ִ צ ָ ׁשֶׁ ן כ ְ ֵּ כ  ל ׁשֶׁ ָ ִמכ  ֹוָרה, ו  ת  ַ ׁש ב  ִנים ְולֹא    ְלַחד ֵּ ַרֲחִמים ְוַתֲחנו  ַרק ב ְ

:' ן ְוכו  ֵּ ַרְך ִית  ָ ן ה' ִיְתב  ֵּ ָלל ַרק ִאם ִית  ָעה כ ְ ָ ת ַהׁש  ת ְולֹא ִיְדֹחק אֶׁ ׁשו ם ְזכו  ה ב ְ  ִיְתלֶׁ
ד  -זעוד שם אות   י ָאָדם ג ְ נֵּ ה ב ְ ֵּ ִלים ַהְרב  ה ִנְכׁשָ זֶׁ ָ ָעה ב  ָ ת ַהׁש  ק אֶׁ ֹוחֵּ ָגם ַהד  ְ ל פ  ה ׁשֶׁ ִעְנָין זֶׁ י ב ְ ַע  כ ִ ֹוגֵּ נ  ים ַעד ׁשֶׁ ְקַטנ ִ ֹוִלים ו 

ְונֹוָרִאים דֹוִלים  ג ְ יִקים  ַצד ִ ב ְ ם  ג ַ ָגם  ְ ל   ַהפ  ָ כ  ל  ׁשֶׁ ָגִמים  ְ ְוַהפ  רֹות  ל ָהֲעבֵּ ָ כ  י  כ ִ "ל.  ְוַכנ ַ  ' ְוכו  ל ָחָכם  ְיהֹולֵּ ק  י ָהֹעׁשֶׁ כ ִ ְבִחיַנת  ב ִ
וֹ  ִחיַנת ד  ְך ַרק ִמב ְ ָרה ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ִנְמׁשָ י ֲעבֵּ ֲעלֵּ ַ רב  צֶׁ ין ַהי ֵּ י אֵּ ין כ ִ ה ְלַהְמת ִ ינֹו רֹוצֶׁ אֵּ ָעה ׁשֶׁ ָ ת ַהׁש  ק אֶׁ א   חֵּ ָ ל  י אֶׁ ָהָרע ָמצו 

ָעתוֹ   . ִלׁשְ

ידיעת ההלכה   לבד מעצם  כמובן  תורה  נ"ל למעשה מכאן שעיקר הלימוד  בדרכו של    דכיצלידע  עוד  ללכת 
נים כנ"ל העיקר  וט' תיק  דושי תורה מה שכל אחד ממשיך לעצמו בחי' באר ע"י בחי'ימלך עולם אבל מצד הח

הצדיק על  הקושיות  אצלו  שיתבטלו  כדיכדי  ועוד  מרים  באר  בחי'  שזה  שלו    ,  מהתורה  שיבראו  שהמלאכים 
וכמבואר   על קדושת ארץ ישראל.שטמונות בלבו  כל הספיקות  את  יכניעו אצלו את מוציאי דיבת הארץ דהיינו  

ושת א"י. אמנם ח"ו לא לעשות מזה עבודה זרה  בחיי מוהר"ן שצריך כל אחד מאד לכסוף לארץ ישראל ולקד
כי שבח הארץ נאמר עליה כמו המזרחי, אבל גם לא לשמוע למוציאי דיבת הארץ יראי ה' הגדולים כסאטמער,  

דהיוםיכשהיעוד   ישראל  ארץ  מרשעי  גרועים  יותר  הרבה  שהיו  הכנענים  אצל  מימינם   תה  יודעים  שאינם 
מחכים  .ושמאלם דא"י  אוירא  הרבי  ולעולם  שמים  בעולםבראת  אחר  מקום  מכל  יותר  רואה    .ה  אתה  ואם 

 צדיקים גדולים בחו"ל עיין לעיל התירוץ על זה של הבאיבי הנחל. 
 
 

 עד כאן ההקדמה 
 

* 
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 [יד]  ( צניעתאדפרא )דספרקא תליתאה   [( יג )לשון רבינו ז"ל ] 
 בפרק תנינא דיבר מיג תיקוני דיקנא שבאריך וכאן מבאר שבזעיר אנפין מתגלים רק ט' מהם.  

ְקָרא  כמבואר בשיג תיקונים י תשא אחרי חטא העגל נתגלו למשה כ שתרבפ ָניו ַוי ִ ָ ֲעֹבר ְיֹדָוד ַעל פ  מות לד )ו( ַוי ַ

ַחּנוּן -ַרחוּם-ֵאל–ְיֹדָוד ְיֹדָוד  ךְּ  -וְּ רֶׁ ִים -אֶׁ ד -ַאּפַ סֶׁ ַרב חֶׁ ת -וְּ ֱאמֶׁ ד)ז(  :-וֶׁ סֶׁ ִפים -ֹנֵצר חֶׁ ֲאל  ֹון  -ל  א ע  ע -ֹנש ֵ ׁשַ פֶׁ   -ו 

ה א  ַחּט  הוְּ  -וְּ ִעים:  -ַנּקֵ ֵּ ים ְוַעל ִרב  ׁשִ ֵּ ל  י ָבִנים ַעל ׁשִ נֵּ ִנים ְוַעל ב ְ ָ ד ֲעֹון ָאבֹות ַעל ב  ֹקֵּ ה פ   לֹא ְיַנק ֶׁ
 מתלבשים בדיקנאיג מדות של רחמים ובשער הכוונות מבאר עפ"י הסד"צ פ"ב כיצד 

 
 הם שערות תחילה  מלמעלה  ב'  צדדים  -ל-א .א

 הם שערות שפם   -רחום .ב

 שערות באמצע השפם  אין -וחנון .ג

 הם שערות שתחת הפה   -ארך  .ד

 שערות שם באמצע ממול האף דייקא   אין -אפיים .ה

 הם שערות משני צדדים תחת האוזן  -ורב חסד .ו

 שערות בשני התפוחין שתחת העיניים.  אין -ואמת .ז

 מזל עליון והןהם שערות שורה שניה שתחת הפה  -נוצר חסד .ח

 ת שבין שני המזלות הם שערות קטנו -לאלפים .ט

 הם שערות קצרות שתחת המזלות מעל הגרון  -נושא עוון .י

 הם שערות הנ"ל ששוים בשיקולא  -ופשע .יא

 )וכן כתוב לפתח חטאת( שערות במקום הפה אין -וחטאה .יב

 מזל תחתון.  והןארוכות ששוכבין תחת מזל עליון  הם שערות -ונקה .יג

 

 תיקונים במקום שער וד' תיקונים במקום שאין שער.   ט'  יג תיקוני הזקן הם נמצא
שבזעיר אנפין ומבואר במתוק מדבש הנ"ל שט' תחתונים של אריך מאיר בט' של  תיקונים והם מאירים בט' 

 \ טוזעיר/
 

ַֹח  כמבואר שלח אחרי חטא המרגלים נתגלו למשה רק ט' תיקונים.  רשתובפ ל ָנא כ  ה ִיְגד ַ במדבר יד )יז( ְוַעת ָ

אֹמר:ֲאֹדנָ  ְרת ָ לֵּ ַ ב  ר ד ִ ֲאׁשֶׁ ַ ךְּ -)יח( ְיֹדָוד  י כ  רֶׁ ִים -אֶׁ ד -ַאּפַ סֶׁ ַרב חֶׁ ֹון -וְּ א ע  ע -ֹנש ֵ ׁשַ פ  ה -ו  ַנּקֵ ה -וְּ ַנּקֶׁ בֹות   -לֹא יְּ ּפֵֹקד ֲעֹון א 

ִנים ִעים -ַעל ּב  ַעל ִרּבֵ ים וְּ ׁשִ ּלֵ  :-ַעל ׁשִ
 . \טזועי"ש רמב"ן טעם שהשמיט ד' מהי"ג/ 

וזהו דאיתא בזוהר   חסר שבע מדות ונוסף במקומם ג' אחרים שאין ביג.ג ושיש כאן רק שש מדות מהי"נמצא 
 שש אינון אך ט' איקרון. 

ובספרא דצניעותא מבוארים היטב ובגלל הצמצום לכן גם הרחמים המאירים כאן הם בצמצום יותר ונהפך  
 בודה קשה. מרפה לתקיף, מחיוור לאוכם וסומק, מזקן לבחור, מאריך לזעיר, מאורך רוח לקוצר רוח וע

ָעה  -זוהר תרומה דף קעו הוא ספרא דצניעותא פרק ג'   ש ְׁ ָנא    ת ִּ יקְׁ דִּ לְׁ ָסרו   מְׁ תְׁ ין אִּ ירִּ ַיק ִּ ין  ו נִּ ק  יקרים    תשעהת ִּ תיקוני דיקנא דז"א שהם 

להתחתונים של הי"ג ת"ד דא"א יורדים ומאירים תמיד בט' ת"ד דז"א, ואמר    תיקוניםומכובדים נמסרו מא"א לז"א, כי ט'   ָלא  מַ   כ ָ ר וְׁ ַ מ  טְׁ תְׁ אִּ ה ד ְׁ
ָייא   לְׁ ג ַ תְׁ ָאה שהוא טמיר ונעלם תמיד ואינו מתגלה לעולם,    דבר  כלאִּ ָ ל  ח    עִּ ַ כ  ת ְׁ ש ְׁ יָרא אִּ ַיק ִּ הו אמעלה וכבוד וחשיבות, לכן    הואוְׁ ָנא    וְׁ יקְׁ ֵזיה  ד ִּ נְׁ   ג ַ

ָרא   נזכר הדיקנא.    ולא ו כערוגת הבושם,  הדיקנא דז"א מחמת גודל מעלתו גנזו הכתוב, כי אינו נזכר בשיר השירים, אלא לחיי אתקְׁ

 
 שנתן דפים בכתב ידו למוהרנ"ת להעתיק ביט אדר חצי שנה אחרי אמירת התורה בר"ה כמבואר בחיי מוהר"ן אות יד   יג

 הר תרומה דף קעז: ספרא דצניעותא פ"ג והוא בזו   יד

 פרשת שלח שם מבואר אחרת.  ועיין ליקוטי תורה   טו 
והזכיר במדות "ארך אפים ורב חסד" ולא הזכיר "אמת", כי במדת אמת יהיו חייבים ולא הזכיר "נוצר חסד לאלפים", כי לא    -  רמב"ן   טז 

והטע  כלל  וליעקב  ליצחק  לאברהם  הזאת  בתפילה  הזכיר  ולא  עכשיו  משה  נתפלל  אבות  ומהם  בזכות  לאבות  ניתנה  שהארץ  בעבור  ם 
ירשוה, והם מורדים באבותם ולא היו חפצים במתנה שלהם אשר האבות היו בוחרים בה מאד, והיאך יאמר "אשר נשבעת להם בך וגו'  

 וכל הארץ הזאת אתן לזרעכם" )שמות לב יג( והם אומרים אי אפשנו במתנה זו: 

ולא ידעתי למה לא הזכיר "רחום וחנון", אולי ידע משה כי הדין מתוח עליהם ולא    -ים  ולא הזכיר "וחטאה", בעבור שאלו מזידים ופושע 
ימחול לעולם, לכן לא ביקש רק אריכות אפים שלא ימיתם כאיש אחד ולא ישחטם כצאן במדבר שימותו במגפה, ובעבור שלא בקש עתה  

והזכיר "פוקד עון אבות", לאמר שאם יראה שלא למחות  אלא אריכות אפים אמר לו "סלחתי כדבריך" שאהיה להם ארך אפים ורב חסד  
 עונם יפקוד עון אבות על בניהם ולארך אפים יקחם, ומזה היתה הגזרה לקבוע להם בכיה לדורות בלילה הזה כי פקד עונם על זרעם: 
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יקו ָנא לפרש את הט' ת"ד דז"א, ואמר    ומתחיל  ָנא    ת ִּ יקְׁ דִּ ָמָאה ד ְׁ יןא' דדיקנא דז"א הנקרא ארך,    תיקון ַקדְׁ ימִּ ין    נִּ ימִּ שערות על שערות    הם ַעל נִּ

י כלומר שכלול מהרבה שערות,   ֵ מ  ק ַ ין    מִּ נִּ או דְׁ ָחא ד ְׁ תְׁ ִּ פו ָמא    ַעדתיקון א' דא"א,  לפני נקב האזנים, כעין    יוצאפ  א ד ְׁ עד ראש הפה    ומתפשטֵריש ָ
 דהיינו עד ראשי השפתים מב' הצדדים.   

ָייָנא(   נְׁ ח    ֵמַהאיב' הנקרא אפים.    תיקון)ת ִּ ַ כ  ַ ת  ש ְׁ א ַאֲחָרא אִּ ֵריש ָ א לְׁ עד ראש האחר    הפה השפתים הנמצאים מראש השפה מצד ימין    שערותֵריש ָ
 השערות שסביב הפה בין למעלה ובין למטה נכללים בתיקון זה.    שבשמאל הפה הוא תיקון ב', וכל 

יָתָאה(   לִּ חֹותג' הנקרא ורב חסד.    תיקון)ת ְׁ ת ְׁ ין    מִּ בִּ ֵרין נו קְׁ ָייאשל ז"א,    טםשני נקבי החו  מתחתת ְׁ ָחא    ַמלְׁ האורח המפסיק    קטנותשערות    מלאָארְׁ

ָלאבאמצע שפה העליונה,   ָייא   ד ְׁ ַחזְׁ תְׁ    שלא נראה הארחא.  עדאִּ

יָעָאה(   בִּ יןד' הנקרא נושא עון.    תיקון )רְׁ עִּ יָסא    ַעלְׁ יָסא ו ֵמַהאי ג ִּ ָיין ֵמַהאי ג ִּ ַחפְׁ תְׁ , והיינו שערות  שמאל מכוסים בשערות מצד ימין ומצד    הלחיים אִּ
 הרחבות שתחת תיקון א', והם מכוונים כנגד רוחב אדמימות השפתים, והוא כעין תיקון ו' דא"א.   

ָאה(    יש ָ ופשע.    תיקון)ֲחמִּ הנקרא  הו  ה'  ין    ב ְׁ ו חִּ פ  ַ ת  ָיין  ַחז ְׁ תְׁ הפ  בלחייםאִּ והם    ניםנראים  שערות  בלי  הפנוים  דז"א  תפוחים,    עגולותקדישין  כעין 

ין ָדא  סו ָמקִּ ַוורְׁ  אדומים כשושנה ומאירים אל הצדיקים כמ"ש באור פני מלך חיים.    והם כ ְׁ

יָתָאה(   תִּ ונקה.    תיקון)ש ְׁ הנקרא  ַחדו'  כ  ל שכחו ָטא    ב ְׁ יחד  כלולים  בשורה    אילו השערות  יוצאים  הם  כי  אחד,  חוט  אלא  ָיין,  אחת אינם  לְׁ ַ   והם  ת 

והוא כמו   והיינו השערות שבחצי עובי הזקן המגולה היוצאים סביבות שבולת הזקן,  יןהח' דת"ד דא"א,    מזל משולשלים למטה,  מִּ ָ ין    ֻאכ  יפִּ ק ִּ ַ   הם ת 

ֹוי   ַעדואחיזתם,   שחורות כעורב, ותקיפים לפי שהם שורשי הדינים  עד החזה דז"א.    השערות  ומתפשטיםַחד 

יָעָאה(   בִּ ָווןז' הנקרא ופוקד.    תיקון)ש ְׁ פְׁ ָדא    ש ִּ ַוורְׁ כ ְׁ ין  נו ן עצמם שהם אדומות כשושנה,    השפתים סו ָמקִּ ְׁ פ  תְׁ , כי אין שער גדל  משערפנויים    הם  אִּ

 בהם.   

יָנָאה(   מִּ יןח' הנקרא על שלשים.    תיקון)ת ְׁ ירִּ עִּ רֹוָנא  ָנחֲ   זְׁ גְׁ ין ב ִּ ָיין וגדלים בגרון,    יורדים קטנים ש  שערותתִּ ַחפְׁ ָדָלא    ו מְׁ את הגרון שהוא    ומכסיםקְׁ

 ממול העורף הנקרא קדלא.   

יָעָאה(   ש ִּ ין ט' הנקרא ועל רבעים.    תיקון )ת ְׁ בִּ רְׁ ין    ַרבְׁ ירִּ עִּ ין גדולים וקטנים,    שערות ו זְׁ ד ִּ ו ָלא    ָנגְׁ ק  ש ִּ לם כאחד,  שוה כו  בשיקול ומתפשטים    נמשכיםב ְׁ

 והם חצי עובי הזקן התחתון שהוא לפנים לצד הגוף, והוא כמו תיקון הי"ג בת"ד דא"א.   

ין  הט' ת"ד כי אחר שנשלמו בז"א    ואמר ֵ ל  אִּ ח    ב ְׁ ַ כ  ַ ת  ש ְׁ אִּ יף ַמאן ד ְׁ ַתק ִּ ר וְׁ יב ָ ח ג ִּ ַ כ  ַ ת  ש ְׁ יבוהיינו ז"א.    שנמצאהט' ת"ד נמצא גבור חזק מי    באלואִּ תִּ   כ ְׁ
וִּ   ןמִּ המלך אמר    שדוד ָעה ָאַמר ד ָ ש ְׁ י י"ה, ת ִּ ַצר ָקָראתִּ ֵ י    דַהמ  ָבבו נִּ ם סְׁ ֹויִּ ל ג  ָ דוד באלו הפסוקים, מפסוק מן המצר עד כל    רמז' ת"ד דז"א  ט ַעד כ 

ֲחָרא"ד דא"א לט' ת"ד דז"א,  תדוד להמשיך הארת הט'    ונתכוין ,  )כמבואר באד"ר דף קלט ע"ב(גוים סבבוני   ַאסְׁ ָנא ֲעלֹוי    לְׁ ַאג ָ לסבב אותו ולהגן    כדיו לְׁ
 עליו מן אויביו. 

 

 [יז] כתורה 
תקונין ] יח]   ט  לדיקנא  אתמסרא  יקירין  מה  יט[  כל   : ולא  [  עילאה  יאכדאיתטמר  תגליא 

: מרישא  כאויקרא אישתכח. והוא גנזיא יקירא: נימין על נימין מקמי פתחי דאודנין עד רישא
א  אחרא:  לרישא  דלא    כבשתכחיהאי  מליא  ארחא  נוקבין  תרין  עלעין  מתחות  אתחזיא: 

תפוחין סומקין כוורדא: בחד חוטא תליין    כג אתחפיין מהאי גיסא ומהאי גיסא: בהו אתחזיין 
אוכמין תקיפין עד חדווי: שפוון סומקי כוורדא אתפנון: זעירין נחתין בגרונא ומחפיין קדלא:  

 :  רברבין וזעירין נחתין בשקולא: באלין אשתכח גיבר ותקיף
 

ִנין ו  ק  ָעה  ת ִ ׁשְ יִרין ִאְתְמַסָרא ְלִדְקָנא         ת ִ  ַיק ִ
יָרא:  א ַיק ִ ְנַזי ָ א ג ִ ַכח,  ְוהו  ת ְ ָאה ִויָקָרא ִאׁשְ ָ ְלָיא,  ִעל  ר ְוָלא ִאְתג ַ ַ ִאְתַטמ  ל ָמה ד ְ ָ  כ 

א[;        .א ָ ֻפמ  א ]ד ְ יׁשָ ֻאְדִנין ַעד רֵּ י ד ְ ְתחֵּ ִ י פ  מֵּ  קח מטה       - ארך             -ִניִמין  ַעל  ִניִמין  ִמק ַ
א ָאֳחָרא;  .ב יׁשָ א ַהאי ְלרֵּ יׁשָ רֵּ  הקהל והכניע       -   אפיים        -                                            מֵּ
ָלא ִאְתַחְזָיא;    .ג ין  ַאְרָחא  ַמְלָיא  ד ְ ין  ֻנְקב ִ רֵּ חֹות  ת ְ ַכח ִמת ְ ת ְ                  דברתם        -ורב חסד        -ִאׁשְ
ַהאי גיסא ומהאי גיסא                              .ד  להתקשר עמהם         -נושא עוון      -ִעְלִעין ִאְתַחְפָין מֵּ
א                                     .ה ַוְרד ָ  דבורי אש     -     ופשע       -בהו אתחזין תפוחין סומקין כ ְ
 להמשיך תורה      -ונקה             -        אוכמין תקיפין עד חדווי                    בחד חוטא תלין .ו

 
 נאמרה בראש השנה תקסה בכניסת ליל שישי ב דר"ה )חיי מוהר"ן ועי"ש סימנים ט' יד טו פג(   יז

 ד יז במדבר י   יח 

 לקוטי תורה להאריז"ל פרשת שלח עץ חיים שער יג פרק יא   יט 

 אתגליא   -בתשכט   כ 

 עד רישא ]דפומא[    –עד רישא דפומא, )כגרסת הספרא דצניעותא( ומתרצו    -עד רישא, ובתרלו  -גם בדפו"ר ובתרלד   כא 

 אשתכח   -, ומתרצו אישתכח   -גם בדפו"ר   כב 

   אתחזי   -בתרלד   כג
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ן;                             .ז נו  ַ  בריאת מלאכים     -                       לא ינקה   -שפון סמקי כורדא ִאְתפ 
ָין .ח ְ ְמַחפ  ְגרֹוָנא ו   לקבל כח מאדום     - פוקד עוון  אבות על בנים  -          ְקָדָלא;      ְזִעיִרין  ָנְחִתין  ב ִ
ֹוָלא           .ט ק  ׁשְ יִרין ָנְחִתין ב ִ ְזעֵּ  לבוא לארץ ישראל    -     על שלשים ועל רבעים  -             ַרְבְרִבין ו 

יף: ר ְוַתק ִ ָ ב  ח ג ִ ַ כ  ת ַ ין ִאׁשְ ֵּ ִאל   ב ְ

 
תורהשכ אמר  התחיל    רבנו  בזו  להיות  יהודי  כל  של  החיוב  והוא  י  א"מגודל  במלחמה  שניצח  נקרא  זה  ורק 

 הנקרא גיבור ותקיף.  
זובסוף התורה שכפי שיתבאר   להתחיל במדרגה הגבוהה שרוצה  בהרבה תורות  וכדרכו    ,זה התכלית בתורה 

לזהאולהביא   להגיע  כיצד  ומבאר  הולך  ואח"כ  את  תנו אליה  למוהרנ"ת  ידו  . אבל כשנתן  בכתב  הזו  התורה 
שהתחיל   התורה  נמצא  וצ"ע  את  התורה.  ביאורי  ומקבלים  שואבים  שממנה  בעולם  שיש  הנפלאה  מהנשמה 

 מדוע.
מרים   רמוזה  וכו'  דאיטמר  מה  כל  דבריו  שבהקדמת  דצניעותא  הספרא  כביאור  אותה  לסדר  רצה  כי  ואולי 

 כמבואר בסוף התורה. 
 דהיינו לבוא לקדושת א"י ולזכות לביאורי התורה.  .יתואולי כי רוצה לומר שיש בתורה זו שני תכל

וזה ע"י מימי וזכה להיות בה  בת הארץ  יודאי איש מלחמה נקרא רק מי שניצח את המניעות של מוציאי דוכי ב
לזכותאבל    ,הבאר דהיינו  גם    גם הבאר עצמה  זו תכלית לעצמה שזה צריך תמיד  גם  לביאורי התורה  תמיד 

כמבואר בפנים שהיא תירוץ על כל הקושיות שיש על הצדיק    שלא יכול להגיע אליה. אחרי שהיה בא"י וגם מי  
 ועל הקב"ה ובוודאי כיוון שכל התיקון שלנו תלוי בצדיק בוודאי אין דבר חשוב מזה. 

ומבואר בלק"ה שלביאורי תורה נצרך כל אחד כי על כל דבר שבקדושה יש מוציאי דיבה בטענות והעלמות  
, כפי שיתבאר בסוף  יעם או לפחות להשתיקם.  כדי שנזכה ללכת בדרך מלכו של עולםוצריך חרב כדי להכנ
בעבודות פשוטות דייקא דלא כמרגלים   עשיו רק לשם שמים בביטול גמור לרצונו ית'מהתורה שהכוונה שכל  

ו בעבודה הפשוטה  אסומ  להם כהליכה אחר תענוגי עולם(   בנחש  ם)שלפי מדרגת  שרצו דווקא דביקות נפלאה
 . יא בחי' ארץ ישראלה

ובסוף התורה על המבואר שם שרק המתגבר על מוציאי דיבת הארץ ובא אליה נקרא איש מלחמה הקשינו הרי  
כבר גמר את המלחמה ומדוע רק עכשיו נקרא איש מלחמה אלא שרומז לכתלית הרבה יותר גבוהה והיא לילך  

 שם. מדרגא לדרגא באופן של תמיד וכפי שנתבאר עפ"י הבאיבי הנחל 
 

 אאות 
רבנו מבאר תחילה את מציאות מקור כל ביאורי התורה שהוא נשמה יקרה מאד והיא לב עליון בחי' סלע שהוא  
הכינוי למלכות העליונה בינה עילאה ותחילה מבאר כיצד היה מציאות שע"י שהיתה בעולם אשה שהיתה אש  

ובהשתוקקות עצומה לזכות   \כה/ אש וצועקת להש"י בדבורים כגחלי \כד/ להבה להש"י שכל מהותה היה שפועה
לקבל ממנו   \כז/ הנכסף תמיד אל מעיין החכמהלאותו לב עליון   \כו/לביאורי התורה עי"ז שנעשית מרכבה

 מקבלים כל מפרשי התורה אפילו משה רבנו.  ומהלב הזהביאורים, 

 
 שם שמרים נקראת פועה כי צועקת כמ"ש כיולדה אפעה בישעיהו מב.בפרש"י    כמבואר בגמ' סוטה יא:   כד

ם   -לדיבור כזה הוא בבחי' תיקון המלכות בשלימות שעי"ז נעשה יחוד השלם כמבואר בתקוני הזוהר דף מד.    ומי שזוכה   כה  ֶּ ת  רְׁ ב ַ דִּ ַלע    וְׁ ֶּ ל ַהס  אֶּ
ָנַתן   ,דגדלות מוחין  סוד יחוד של היסוד דגדלות הנקרא דבור, ואז היה נמשך למלכות הארת    שהוא ָלא   התורה בשפע רב  היה נותן את מימי   ואזֵמיָמיו    וְׁ ָהָיה )ה"ג הגר"א(  טֹוַרח,    ב ְׁ   וְׁ

הֹון   ַקי ֵים ב ְׁ תְׁ ֹלא מִּ דו  עֹוד    וְׁ ַלמ ְׁ א    ַוֲהָוה   את רעהו וגו', כי כלם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם,  איש יְׁ יק ַמי ָ ָלא   התורה   מימי יוצאים    והיוָנפִּ ָיא    ב ְׁ ַסק  ֻקש ְׁ ת, ו פְׁ "ל  ורו ַמֲחלֹוקֶּ

ין ,  שהיה נובע מעין החכמה בלא הפסק  גִּ א    ב ְׁ ָ ת  ינְׁ כִּ ש ְׁ ַמר ד ִּ ת ְׁ אִּ ה     דְׁ ֻאם יהו"ה    ֲהֹלא   בהשכינה שנאמר    ולפי ב ָ ֵאש  נְׁ ָ י כ  ָברִּ   היסודכאש, דהיינו על ידי   ם"ל על ידי דברי ר כה דְׁ

ָרֵאל    ֲהָוה   בעלה הנקרא הוי"ה,  דגדלות הנקרא דבור, צריכים ליחדה עם  ש ְׁ יִּ פו ֵמיהֹון ד ְׁ ָיא ב ְׁ רְׁ   השכינה שורה בפיהם של ישראל, לגלות להם סודות התורה מצד היחוד  היתה  ואזש ַ
י   העליון של פה אל פה, יהִּ אִּ יָתא    ד ְׁ ַעל אֹוַריְׁ בְׁ ה    דִּ ֶּ י   המלכות נקראת תורה שבעל פה, וטעם הדבר   כיפ  יהִּ אִּ ַלע    ד ְׁ ו ן   יינו וה"ל ס'  עַ   שהיא אותיות   סוד הסלע,  היא  כיסֶּ ינ  אִּ   ד ְׁ

ֹות   ת  כְׁ ֶּ ין ַמס  ת ִּ י   רומזים על ששים מסכתות של התורה שבעל פה, שהםש ִּ ָהכִּ יהו     ד ְׁ ַלע אִּ     )ז"מ(  . היא נקראת סל"ע לפי שהיא מאירה בתורה שבעל פה  לכן   כיַע"ל ס'    סֶּ

 שבו ואחלמה הנ"ל סימן ה'   עיין לשם   כו 

עליון   כז  שחכ   לב  כידוע  מהחכמה  המקבלת  ליבא  בינה  מה  היא  שלישי  יום  בעטלערס  מז'  במעשה  ועיין  ואמא.  אבא  נקראים  ובינה  מה 
שמספר שם מהלב והמעין. שכידוע מעין הוא החכמה ולב היא הבינה. וחכמה היא בחי' יש מאין שהוא הכתר ולכן למעין אין זמן כי הוא  

ב שנכסף אליו למטה ומתחבר אליו אזי יש לו כן  נכלל בכתר )בחי' איש שעוסק בתורה ולא רוצה כלל עסק עם עוה"ז( ומאידך ע"י שיש ל 
זמן כי מצד עצמו הוא קשור לאין אבל ע"י הנוק' שמתקשטת לפניו ומעוררת אותו לפנות אליה, אזי הוא מחובר לתחת הזמן בחי' אשה  

אחר ומכאן תלמד    שקושרת את בעלה לעוה"ז. ועי"ש שהלב היה קומה שלימה וכל כך היה מלובב עד שצפורן שלו יותר מלובב מלב של 
ומת אצל   עד שאפילו הצפרן שזה החלק המגושם  כולה  מרים כל כולה התפעלות עצומה שהתפשט בכל  גודל האש להבה שהיתה  על 

לֹום    -האדם אצלה היה כולו התפעלות והשתוקקות אליו ית'. ועי"ש בסוף המעשה מה שאמר רבנו על דוד המלך   ָ ְך ָעָליו ַהׁש  לֶׁ ֶׁ ִוד ַהמ  י ד ָ כ ִ
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ל את כל  משרשת בלב עליון הנ"ל וגם הוציאה לפוענשמתה וכשמרים הנביאה היתה חיה אזי מכח שהיתה 
עי"ז נעשית צינור לדרכה של תורה  )עיין ריש בתורה סו( הבכח שבשרשה והיתה מרים למטה כמו מרים שמעלה 

 .  \כח/ פ בלא טורחשכל המפרשים קבלו דרכה ביאורי התורה בשפע נפלא כזה שהשיגו תורה שבע"
דרך אחרת לזכות  בר אין בעוה"ז מרכבה חיה לאותו לב עליון אזי יש  כאבל אחרי שנסתלקה דהיינו כש

לביאורי התורה מהלב העליון הנ"ל, וכפי שיתבאר בהמשך שתחילה צריך הצדיק להקהיל את העדה ולהכניע  
 . \כט/ הרע שבהם וכו'. מה שכל זה לא הוצרך בחיי מרים

בעוה"ז  קמן שהיא הסתלקה  לממה שמבאר    שיש נשמה בעולם   דע כוונתו לאשה שחיה    ש ששורנראה 

שהוא  וגם תיקנה עצמה עד שנעשית מרכבה לאותה נשמה  ממנו נמשך באר מרים  נשמתה הוא מאותו מקום ש 

זו מרים אחות משה ואהרן  . ביאורי התורה  ממנו מקבלים ושואבים  \ל/ הצור , שעל ידה ובדור המדבר היתה 
נראה כיון ששרש נשמתה    מסובלת ביסורין. והיא  \לב/ בלא טורח  [לא]   נתגלה ביאורי ופירושי התורה

ועי"ז נעשית דרך וצינור לירידת התורה לעולם    מנשמתהמקילה על הרוצים לקבל  וחוסכת  שם לכן בסיבלה  

ו  דהיינו  ,הזה  במלח תאכל,  תורה\לה/תשתה  \לד/ במשורה  לג מיםפת  של  דרכה  כך  כי  )אבות   . 

 

ה ָהאָ ָעמַ  צֵּ תו ב )כא(: "ִמק ְ ָ כ  ׁשֶׁ מֹו  "ל, כ ְ נ ַ ַ ַעל ָהָהר כ  ן ׁשֶׁ בֶׁ א ִמן ָהאֶׁ ֹוצֵּ ַהי  ְעָין  ַ ל ַהמ  ְוָצַעק אֶׁ ץ  ה ָהָארֶׁ ְקצֵּ ם  ד ב ִ ר ָירו  צו  י ב ְ ֲעטֹף ִלב ִ ַ ְקָרא, ב  יָך אֶׁ לֶׁ ץ אֵּ רֶׁ
ִני". י ַתְנחֵּ נ ִ ֶׁ ָבן ִמד ְ   ִממ  ו  ׁש. ְוַהמ  רו  פֵּ יו ב ְ ִ ַמְענו  ִמפ  ה ׁשָ ל זֶׁ ָ ז  כ  ָ ָבא )זוהר שמות קח.(, ְוָעָליו ְמֻרמ  ו  מ  ַ ב כ  ִחיַנת לֵּ לֹום הו א ב ְ ָ ְך ָעָליו ַהׁש  לֶׁ ֶׁ ִוד ַהמ  י ד ָ ָבָריו, כ ִ

ִמ  ָ ָליו ת  ק אֵּ ֹוקֵּ ת  ִמׁשְ ק ו  ְעָין ְוצֹועֵּ ַ ד ַהמ  גֶׁ נֶׁ ץ כ ְ ה ָהָארֶׁ ְקצֵּ ד ב ִ עֹומֵּ ל ָהעֹוָלם, ׁשֶׁ ב ׁשֶׁ ֵּ ה ִעְנַין ַהל  ֲעש ֶׁ ַ מ  ַ '. ַוֲעַד ב  ה  יד ְוכו  ֶׁ ְזכ  י ִ י ִמי ׁשֶׁ רֵּ ִמים, ַאׁשְ ָבִרים ְסתו  ִין ַהד ְ
ה. ֲעש ֶׁ ַ יג סֹודֹות ַהמ  ִ כי דוד המלך עליו  ועיין חיי מוהר"ן סימן רלו שרבנו היה מבית דוד לכן בדרך כלל היה בלב נשבר כמו דוד המלך    ְלַהש  

ועי"ש     ריו הם רק צעקות ותחנונים בלב נשבר מאד.כבושים היוצאים מלב נשבר. כי כל דב   ם בו הוא דברי ו השלום יסד ספר תהלים שר 
וכן איתא   נמצא לפ"ז שמוכרח תמיד להיות איזה אדם בעוה"ז שיהיה מרכבה לאותו לב.  יתבטל העולם  יסתלק הלב אזי  במעשה שאם 

תורה קמב   ועיין  נשמה.  פיגה שהיתה אותה  על אמו  רמז  יד שרבינו  ָאִבינ בחי"מ  ַאְבָרָהם  ִנְקָרא  ן  ֵּ כ  נ"א(:  ְוַעל  ְעָיה  )ְיׁשַ ב  תו  ָ כ  ׁשֶׁ מֹו  כ ְ ר,  צו  ו  
ים ע"ג(:  ִהל ִ ִחיַנת )ת ְ י הו א ב ְ ם, כ ִ "י ׁשָ ַרׁשִ ׁש  רֵּ ֵּ פ  ׁשֶׁ מֹו  ה ַאְבָרָהם כ ְ זֶׁ ם",  ֶׁ ְבת  ֻחצ ַ ר  ל צו  יטו  אֶׁ ם    "ַהב ִ ֵּ ק ְלַהׁש  ב חֹוׁשֵּ י לֹא ָהָיה לֹו ַרק לֵּ ר ְלָבִבי", כ ִ "צו 

ַרְך. ָ ב"מ    ִיְתב  בגמ'  מבואר  היה    וכן  אבינו  שאברהם  ט'  ד'  סעודה  לק"ה  עיין  גם  מרים.  של  לבארה  זכו  מים  מעט  נא  יוקח  שבזכות  פו: 
כי   ואולי  בלבד.  במדבר  הנביאה  מרים  בחיי  היה אלא  לא  מרים  בחיי  כמו  מרים  באר  ואעפ"כ  עי"ש             בארות  לחפור  הראשון 

 בשלימות כזו לא היה כמו מרים הנביאה וצ"ע.

 החילוק בין שפע אלקי לשפע שצריך הקדמות שהוא בטורח.  תורה כא   ועיין לקמן  כח
דברי רבנו אבל זה קשה כנ"ל הערה לעיל. וכן עפ"י הסוד הארכנו בהקדמה לבאר שהיה נס והוראת שעה במדבר    כך נראה בפשטות   כט 

 לדור המדבר וכו' עי"ש.
זוכים    היא המלכות   ל כך  וכיון שמרים הנביאה המליכה את הקב"ה  דהיינו שכפי השלימות שבה ממליכים את הקב"ה  לביאורי התורה. 

וצ"ע איזה פרצוף   ביאורי התורה.  זכו בבאר  ידו  ושכינתיה שעל  יחוד קב"ה  נעשה  לבד  עד שבזכותה  נעשית מרכבה למלכות  בשלימות 
ת בכהאריז"ל וצ"ל פרצוף  היתה כי לדעת הלשם שבו ואחלמה היא רחל וכן כתוב בכהאריז"ל אבל יש חולקים )בית לחם יהודה( שזו טעו 

לאה. וכפי שיתבאר לקמן יש בזה נפקא מינא לתרץ הרבה קושיות. כי דור המדבר לכ"ע היו מפרצוף לאה. ודור הנכנס לארץ לכ"ע היו  
 מפרצוף רחל.  

פ"ו שמבאר דאע"פ שנשמות  על ע"ח שער לב הארת המוחין    בית לחם יהודה פכ"ו ועיין    דעת ותבונה שער הארות זו"ן פ"ו ועיין    עיין אוצרות חיים
ת  דור המדבר נולדו קודם אעפ"כ נמשך זיווג יעקב ולאה שהיא בחי' דור המדבר כל הארבעים שנה וזה כדי להמשיך מים לעדה. וכותב שם שהיא טעו 

בפטירתה בטל הארת    בע"ח ומרים היא בחי' לאה ולא רחל )ועל ידה נמשכו המים לעדה בבחי' צור ולא סלע, והוא הצור שהכה משה בחורב( ולכן
שם  דור המדבר ובטל הזיווג הנ"ל ולא היה מים לעדה.     ואז היה צריך להמשיך מים לעדה ע"י זיווג יעקב ורחל ורחל היא בחי' סלע.  )ונשאר  

 בצ"ע ממה שמובא שהסלע הלך וישב לו בין הסלעים דמשמע שהוא הצור דחורב(
 תה זאת הנשמה.יד מרמז שפיגא אם רבינו הי   עיין חיי מוהר"ן   לא
נשמה   לב פורסת    דהיינו  הגבורות  ובכח  )זוהר(  מתערין  דינין  דמינה  שבבינה  הגבורות  בחי'  הבינה  בחי'  והיא  נוקבא  בחי'  הבאר  שהיא 

ומציירת ומפרשת את טיפת נקודת תעלומות החכמה שמקבלת )דהיינו הבכח של כל התורה( והיא בחי' רחובות הנהר שמרחיבה ומנהירה  
דהיינו    , ם לבינה תקרא אֵּ   ודרשינן לבינה תקרא"    ִאם ה שלימה לבחי' זאת התורה אדם. כי בינה היא אמא עילאה כמ"ש "כי  אותה עד לקומ 

, דהיינו שינוי וצמצום וציור  "כי אם" כך  כך לא  שכתוב אם החיריק ודורשים אם בסגול לשון אמא, וטעם שנכתב אם בחיריק כי הוא לשון  
ש  לאמא  וצ שרומז  בגבורות  החכמה מתעברת  טיפת  נקודת  את  ופורטת  מרחיבה  ועי"ז  וגבול  וולד,    מצום  ממנה  הריצ"ח(ובונה  וכיון    )עפ"י 

 ולכן היא בבחי' אש.      שהיא בחי' צמצום ודין 

לב  נשמה למטה שהיא מרכבה  ע י וכשיש  כבר  ממנה  שיוצאת  הנ"ל אזי התורה  כל  ב נה  הנ"ל רה את  צריך    הברורים  והמקבל ממנה לא 
אבל כשמסתלקת אזי צריך ט' תיקונים ואם הרע מתגבר אזי יוצאת באר של ביאורים שצריכים עדיין טרחה גדולה  לטרוח כלל בהשגתה.  

בליבון סוגיה בבחי' עבודה קשה בחומר ולבנים כמבואר בתיקונים דף מד. ואזי אין אדם עומד על דברי תורה אלא א"כ נכשל בהם כי  
ו  אצלו  חכמה  בבחי'  היא  תחילה  כנ"ל  בליבו  ומברר  נעשה  נכון  הלא  את  שולל  הבינה  שבכח  עד  מצימצומם  יוצאים  בהם,  שנכשל  ע"י 

אלא    דברי  תורה שאין אדם עומד עליהם   הדברים בבחי' אש השורף ומכלה את הקליפות  וזה גם בחי' "והמכשלה תחת ידך" ודרחז"ל אלו 
 אותו וזוכה לעמוד על הכוונה האמיתית.  שלון וטעות יותר מתברר הרע כרע ואז הבינה שוללת י אם כן נכשל בהם, כי ע"י הכ 

   ובמים  -מתרצו  לג



 24כח.                מוהר"ן      ליקוטי                                 תורה כ                                               

דהיינו  דהיינו  \לו/פ"ו( לכאן,  התורה  עוברת  דרכו  והצינור  מתנהג    הדרך  להיות  צריך  ממנה  לקבל  שהרוצה 
תורה ח'  ב, ותוס' כתובות קד.כמבואר גם ב)  ., ומבואר שתענוגי הגוף מונעים השגת ביאורי התורה\לז/ בדומה לה

וצ"ע  מחמת שיעבוד שיש על התורה,  היא  מרירות  . לקמן מבאר שה(תנינא מזונא דגופא הפך מזונא דנשמתא
הרב  איזה שיעבוד. היא מהארת עץ החיים למעלה  מרים  כיון שבאר  עוה"ז  ואולי  עץ  בחי'    הואש ה ממדרגת 

ורע טוב  היא  ,הדעת  תורה  של  דרכה  האפשר   לכן  ככל  עוה"ז  מגשמיות  יציאה  השיעבוד  ע"י  וזה  על  ש,  יש 

 :  \לח/וגשמיותו ע בו מי שלא יוצא מטבעוג שלא י  התורה דהיינו להט החרב השומר על עץ החיים
הן  התורה,  מפרשי  הנשמה  \לט/וכל  מזאת  רבנו/  מקבלין  משה  כל  \מגם  הנשמה  וזאת  דבריה  . 

)בתפילה   מי שדבריו כגחלי אש,  מימי התורה, אלא  \מב/ , כי א"א לקבל ולשאוב\מא/ כגחלי אש

לכן   \מג/ דהיינו כיון שדבר ה' הוא אש  הלא כה דברי כאש, בבחי' )ירמיה כג(  בלימוד התורה(  לי גםאוו
ור כגחלי  ולקמן מבאר שאת הדב  מקבלים ושואבים בכלי של גחלי אששהם ביאורי התורה  את מימי התורה  

נמצא שמתחיל במים ונגמר במים אבל באמצע המים עוברים דרך אש    .\מד/ אש מקבלים ע"י ששופכים לב כמים

. ואולי כי היא  דבר ה'ולא האש בעצמה כ  רק גחלי אש)צ"ע כיון שנשמה חלק אלוק מדוע דבריה  .  וגחלי אש
 ( ל שהוא כלי להחזיק את האשחבחי' נוק' בחי' כלי אל האש כג

 
 סמ"ק שזה בערך שתי כפיות   9.5סמ"ק הרי מסורה היא    86אחד חלקי שלשים ושש מלוג ב"ב פט: ואם רביעית לוג הוא    משורה היא   לד
ונראה   לה  ומים תמיד צריך במיעוט אבל    צ"ע  ואולי כוונת רבינו שלחם  וכו' משמע שזה העיקר  שאר צער הכוונה רק שאם  מדלא כתב 

 יבוא לא ימנע אותו הצער מהלימוד ולא שהוא הכרח המציאות.

ן ְוַחי ֵּ   אבות פרק ו   לו  יׁשָ ץ ת ִ ה ְוַעל ָהָארֶׁ ֶׁ ת  ׁשְ ָרה ת ִ ו  ש  מ ְ ַ ַמִים ב  ל ו  ֹאכֵּ ַלח ת  ֶׁ מ  ַ ת ב  ַ ֹוָרה, פ  ל ת  ה  ׁשֶׁ ָ ְרכ  ְך ִהיא ד ַ ַ ל )ד( כ  ה ָעמֵּ ֹוָרה ַאת ָ ַבת  ה ו  ְחיֶׁ ִאם    י ַצַער ת ִ
א:  ָ ה ְוטֹוב ָלְך ָלעֹוָלם ַהב  עֹוָלם ַהז ֶׁ ָ יָך ב  רֶׁ יָך ְוטֹוב ָלְך ַאׁשְ רֶׁ ן ַאׁשְ ֵּ ה כ  ה עֹש ֶׁ    ַאת ָ

ר"ל כך הוא אופן התחלת הלימוד, אף שלבסוף ינחל כל טובות שבעולם, אפ"ה אינו זוכה    -]נו[ כך היא דרכה של תורה    -  תפארת ישראל 
ר"ל במדה, דגם המים לשתייתו לא    -]נז[ ומים במשורה תשתה     דון והתרשלות ]י"ד רמ"ז סכ"א[: להטובות ההם כשיתחיל ללמוד מתוך עי 

]ס[ ואם אתה עושה כן     ר"ל עם צרת הנפש, ככעס, יגון, ודאגות:   -]נט[ וחיי צער תחיה     בלי כר:   -]נח[ ועל הארץ תישן     יהיה לו ברווח: 
כי אז אתה הוא האיש שדברנו ממנו לעיל שמוכתר לבסוף    -ב לך לעולם הבא  ]סא[ אשריך בעוה"ז וטו    שעם כל זה תהיה דבוק בתורה:   -

 עם כל טוב הארציי והשמיימי: 

על המשנה הזו פת במלח תאכל ומים במסורה תשתה מהגמ' ערובין נה: אמר רב הונא כל עיר שאין בה ירק אין ת"ח רשאי    ראיתי מקשים 
עסוק בתורה  ותוס' הקשו מגמ' שבת קמ: דירק גריר ועי"ז אוכל הרבה לחם ותירצו  לגור בה עי"ש רש"י שטוב למאכל ונלקח בזול ויכול ל 

חי גריר ומבושל טוב ומשביע בדבר קל  ובשו"ת שלמת חיים נשאל הגרי"ח זוננפלד על הסתירה הנ"ל ותירץ שהמשנה באבות היא מידת  
    .חסידות והגמ' מדת כל ת"ח 

דאמרינן במדרש    -.  כתובות דף קד אל התורה כי עידון הגוף מונע השגתה. כתוס' בב   הוא בסוד המרכבה או מצד שזו הדרך   צ"ע האם   לז 
 גופו.  עד שאדם מתפלל שיכנס תורה לתוך גופו יתפלל שלא יכנסו מעדנים לתוך 

זכו לזה כי למדו    ועיין הקדמה   לח ישיבות לא  הנדפס בתחילת עץ חיים שם מתאונן מהרח"ו שגם בדורו רובא דראשי  לשער ההקדמות 
 שם כבוד.ל 

 כי מקבל בחי' נוק'.  ואולי     הן לשון נקבה   צ"ע שנקט   לט 
ממשה   מ גדול  לנו  מי  )כ   צ"ע  הריצ"ח  וביאר  למרים.  נצרך  שהוא  לומר  אפשר  ואיך  הדעת  והוא  התורה  שהוא  רבינו  3רבינו  שמשה   )

את מנהא לברתא )האמא מלוה  בתפארת ומרים במלכות ויש יתרון למלכות שמקבלת מבינה )שהיא האמא של תפארת( בבחי' אמא אוזפ 
 בגדים לבתה( וכשהיא עולה לקבל ממנה אזי תפארת מקבל ממנה 

זוכרת את מקורה.  בחי' תיקון    משמע שאצלה   -מ"ק    מא יט שתמיד  כפי שנתבאר בתורה  זה במהות בחי' אל אשך תשוקתך בשלימות  
שתמיד בהשתוקקות לעלותו לחזור למקור וכל המתחבר    המלכות בשלימות בחי' דיבור השלם .       ולכן נמשלה לאש כי כן היא האש 

 איליה נעשה בעצמו גם כמוה בהתלהבות עצומה ללא מנוחה לרגע וזה הכלי שאליו יורדים ביאורי התורה.

הוא לשון סביל ולשאוב לשון פעיל. ומשמע שצריך את שניהם. אלא שא"כ היה לו להקדים לשאוב ואח"כ לקבל בכלי    צ"ע שלקבל   מב
 ת מה ששאב. וצ"ע.הראוי א 

המלכת הש"י כמו אש שכולה שאיפה לחזור לשרשה ושורף כל גשמיות והופך אותו לאש שכל דבר הנוגע בה נהפך    שכולה בחי' מהות    מג
ושצי כולה כמבואר   דכלי  ומאידך היא אש אכלה בחי' תכלת  מגרמא כלום  היא לית לה  גיסא  זה בחי' מלכות דמחד  גם הוא לאש הזו 

 '. עי"ש.בתורה מט אות ז 

נראה כיון שנשמה זו היא בחי' מלכות ומלכות היא בחי' ביטול דהינו מים דהיינו מצד תכונת החסרון והכלי המקבל שבה    הביאור בזה   מד
אבל מצד המ"ן שהוא ההשתוקקות למלא חסרונה היא אש וכן בנינה מהגבורות דייקא בחי' צמצומים שזה בחי' אש מצד תכונת הנוקבה  

 נה ומציירת את הולד.שבה שנוקבת ובו 
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נופלת מבחי' שמתה בסלע של ביאורי התורה היא  נדהיינו אותה אשה מיוחדת ששרש  הזאת    וכשהנשמה
מרים שלמטה  דהיינו כש  דהיינו שנחלשת מלהוציא לפועל את הבכח שבנשמתה,  \מה/הלא כה דברי כאש

כיון   \מח/דבריה נצטננין, אזי נסתלקתמזואין דבריה כגחלי אש,    \מואינה כמו מרים שלמעלה/  אולי 
מוטב  היום כמו אתמול    אקרא ק"שק שאמר אם  יזבשמואל אי)שיש"ק ג' קעג(  ים כאלה כדמצינו  סת בחישמוא

שחוזרים    \מט/. וכשנסתלקת, אזי נסתלק ביאורי התורה הנמשכת על ידהבחרב  שיחתכו ראשילי  
בשרשם   במרים  ונעלמים  מריםכדמצינו  בבאר  זכו  ידה  הבאר שוכ  \נ/שעל  מי  פסקו  קצת  ממדרגתה  ירדה 

  צ"ע כוונת רבנו      .ין יכולין להשיג שום ביאור התורה. ואזי כל מפרשי התורה, אמןכמבואר לק
בכלל ואם  זמן  לאחר  או  מיד  תחתיה  אחרת  קמה  כנסתלקת  היחידה    .האם  היתה  משה  אחות  מרים  רק  אולי 

ח"ו  ליחידי סגולה כן נשארה הבאר כידוע שמהר  כי, וגם צ"ע  רחמים ותחנונים ואחריה תמיד אין דרך אלא ע"י  
. וכן איתא שכל אדם יכול לזכות במוצ"ש כי  קוניםיאו אולי הוא המשיך אותה בט' ת  ,שתה ממנה ע"י האריז"ל

ולכאורה קשה איך אדם פשוט שייך לזכות   היא עוברת בין כל המעיינות לכן טוב לשתות מים מהברז במוצ"ש.
 .  \נא/ באור השייך לעץ החיים המוציאה אותו מבחי' עה"ד טו"ר עד שיוכל לזכות בה בלא זכות מיוחדת

לקות תהס  דייל  נעשה ע  \נג /. כי עיקר המחלוקת שבעולם\נב/ואז נתעורר מריבה על הצדיקים
כי דרכיו של הצדיק  לצ"ע בזה כי מה   ביאורי התורה, כי הביאור הוא תירוץ על קושיות ומריבות

מה של  כי  לאינם  עוה"שכל  במהלכי  ביאור  מעשיהם  על  שמחפש  מי  ממילא  ונשאר עוה"ז  ישוב  מוצא  לא  ז 
של גדלות הצדיק שעי"ז יודעים    הם השגההנ"ל  מרים  הנ"ל מבאר  בקושיא, לכן מוכרח לומר שביאורי התורה  

השכל לבטל  ומתי  רחוק    כיצד  אני  כמה  עד  ולהבין  שכל  לבטל  השכל  היא  כי  רחוק  הנקראת  חכמה  בבחי' 
למה כתבתי שנ"ל שהיא הארה משער הנ'  , ובהקדמה עפ"י הלשם שבו ואחמלהבין כמבואר בתורה פג תנינא

   : שכשהוא מאיר בטלים כל הקושיות ממילא ולא כתירוץ במהלכי שכל. 

 \ נד/ ששם מתה מריםכי מרמז  בחי' דיבור מצונן.  רמז על  , שהוא  מדבר צין)במדבר כ(    וזה בחי'

תפח  ניסן  בי'  לארץ  ישראל  כניסת  לפני  שנה  בדיוק  תפז  שנת  ניסן  הסובלת    \נה/מהבחי' הנששהיא  ,  בי' 
 

והשליך אמת    צ"ע לכאורה -מ"ק    מה  ורתו  בחי' שנתן לנו את  ואילו תורה היא מ"ד  בחי' מ"ן בקו שממטה למעלה  יש להקשות הרי אש 
אלא שבאמת אינו כך אלא כמו שמרים לגבינו היא משפיע כל באורי התורה אבל זה רק מכוח מהותה שהיא באש של השתוקקות  ארצה.  

 ורים וכך גם התורה עצמה היא אש של השתוקקות לדביקות בו ית'. דהיינו לחכמה עילאה.אל מקור הביא 

 ריש תורה סו.  עיין   מו 
 ודבריה   -בתשכט  דבריה )צ"ע מדוע כתב את ההגה לפני תיבת דבריה(    )נ"א ודברי' כת"י(   -ותרצו  דבריה, בתרלו   -דברי', ובתרלד   -בדפו"ר   מז

 ונעלם בשרשו, ולא מאיר כאן.    , דהיינו שחוזר האור סליק לשון עליה   מח
הרי מהרח"ו שתה כוס אחת בלבד ומכוחה למד כל כתבי האריז"ל  שגם מה שכבר שתו ממנה לא מועיל להבא. וקשה    צ"ע דמשמע   מט 

 .בשנה וחצי. ואולי באר מועיל על קושיות שהיו אבל על הצדיק יש בכל רגע קושיות חדשות 

 מרים רק מכח שמרים היתה חיה בעולם.    כיצד זכו דור המדבר בבאר   כמבואר בהקדמה   נ
שבארתי שהביאורים אין הכוונה לתירוצים אלא לאור משער הנ' שהוא תירוץ אחד על הכל ואצל כל אחד לפי קושייתו    עיין בהקדמה   נא

' המלכות, ועל  מצטייר לתירוץ השייך לו. ואולי אפ"ל שעל כן לנשים יש פחות קושיות כיון שקשורות יותר מהאיש לבאר מרים שהיא בחי 
 כן מברכות שעשני כרצונו, כי קשורות יותר לשרש הרצון שהוא שער הנ' הנ"ל.

 שהמריבה היא ע"י המפרשים ואפילו הגדולים שבהם  וצ"ע הצדיקים עצמם האם גם להם חסר הביאורים   משמע במראה   נב
בינו למה שמובא במהר"ל שהתורה צורת ישראל  ( ביאר שכאן מרמז ר 1כ   ח " יצ הר   -באורי התורה נעשה מחלוקת בעולם    ע"י הסתלקות   נג

ולכן כשיש קושיא בתורה יש פירוד בין ישראל.   דהיינו שחוץ מפשוטו שע"י הביאורים יש השגה מעשי הצדיקים אבל גם באופן סגולי  
שאותו אור שיקבץ את    שתיקו בגמ' הכוונה תשבי יתרץ קושיות ואיבעיות  דהיינו  מובא כפי התגלות התורה כן מאיר אור האחדות .  וכן  

כלל ישראל הוא גם יהיה ביאורים בתורה לתרץ כל הקושיות.   וכן במראה שראה רבינו היו עיגולים סביב הנשמה וסביב העיגולים עוד  
 כמה בלי סדר דגם זה מרמז שהריחוק מהנשמה גורם פירוד.

ה בלבד מכל הנשים שיצאו ממצרים שלא מתה אשה  דבר אחר ותמת שם מרים זו מת   -מדרש אספה    -א  " בתי מדרשות ח   עיין מדרש   נד
במדבר שנאמר כל העם היוצא ממצרים הזכרים כל אנשי המלחמה מתו לא הנקבות וזו למה מתה מפני הבאר שנתנה בשבילה שלא היה  

)גנא דפלפלי ריש  רים מליוני יתומים  נמצא ס' רבוא אלמנות נכנסו לארץ. וכעין זה ביציאת מצ     א... אפשר לה שתהא קיימת והבאר שנתנה בזכותה מסתלקת: 

 משפחות וממצע ד' לידות למשפחה וששה בכל כרס הרי כפול כד. = כחמישים מליון יתומים. 2400000בני הרשעים שמתו באפילה שהיו רמ רבוא =  ויקהל בשם מדרש(  

פרש"י אפעה  ש לכן נקראת פועה    , ים מרים היא לא באר של ביאורים אלא באר של צעקות והרגשת חיסרון הביאור ש   הריצ"ח באר כאן   נה 
כיולדה.  דהיינו זו בריה של דיבורים וצעקות לה'. וכשהיא חיה אזי היא מאירה בכל יהודי את הבחי' הזו לצעוק לה' על חסרון הביאורים  

ביאר איך ע"י  וכן במראה כשהיא עשתה עם השפתיים אזי כולם עשו עם השפתיים, ולעשות עם השפתיים היינו גילוי מלכות, רבינו לא  
זה גילוי הארה של חיים הם למוציאיהם בפה.  אפעה כיולדה זה בחי' צעקות על חיים    א אל   מוה, הנשמה שעשתה בשפתיה עשו גם כולם כ 

 ודווקא עי"ז זה כלי לגלות טעמי תורה דהיינו את משה.  )בלא טעם(  שמביא חיים. למלכות יש מרירות זה קו של יראה וחוק  
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בחי' מה שדייקא כשנולדה הכבידו המצרים את השיעבוד ונמצא    על התורה  \נח/[נז] השיעבוד  \נו/ מרירות
פו שנותיה הראשונות עד שיצאו לקבל תורה היו בזמן של קושי השיעבוד ביותר, ומרבינו משמע שכיון ששרש  

שיעבו של  בדרך  הוא  לעולם  שבדרכה  התורה  התגלות  בשרש  מרים  של  לידתה  נשמתה  עם  לכן  ומרירות  ד 

וכנגד השיעבוד הזה שהוא התגברות הדינים והגבורות היתה מרים מתגברת ביותר .  במצרים  התגבר השיעבוד
אש,   כגחלי  דבורים  של  קדושות  כדרכהבגבורות  בעצמה  שנהגה  דרך ש  וע"י  נעשית  הנ"ל  תורה  לקבל   \נט/ ל 

התורה.   ביאורי  נחלדרכה  קכז  בת  כשהיא  שנה  ארבעים  ונסתלקה  ובסוף  הדינים  התגברו  ועי"ז  בזה  ואז  שה 
הביאורים שעל ידם סילקו ישראל את שכלם אצל   [סא]   ביאורי התורה  נות, היינו בחי\ס/נסתלק הבאר

, בפרשת חקת  \סד/במי מריבה שבקדש  כמ"ש  [סג ]  \סב/וירב העם עם משה  מתקיים בחי' הכתוב  ואז.  הצדיק

 

יש מעליותא במלכות שעוקף    ,כך מבואר בכל הספרי קבלה וכל זיווגי האבות היו על הבאר שם מצאו את המלכות   באר זה בחי' מלכות 
שאני לא צריך טעם ולא שאין טעם,  חוקי חיים היינו עצם החיים.    בעניין הזה היא    דהיינו תפיסה בדרך של חוק    , כי זו את כל הדעת 

ת לשורש הדעת בעצמו דהיינו לבינה  נֶׁ וֶׁ .   מצד אחד רגליה יורדות מוות וזו המרירות שלה ומאידך בכח הביטול היא מכוונת לאמא  ְמכו 
 .ולפעמים עולה יותר גבוה מבחי' ת"ת 

מבואר שהיו שנותיה פו שנים וקשה הרי נולדה שבע שנים לפני משה רבנו ונפטרה באותה שנה שמשה רבנו נפטר  )לקמן(    בילקוט שמעוני   נו 
ואול  שנים.  קכז  חיה  השיעבוד  נמצא  חוזק  שנות  פו  ולכן  חייה  כל  יסורים  לסבול  צריכה  היא  נשמתה  שרש  מצד  כי  לרבנו  רומז  לזה  י 

במצרים נחשבו לשנותיה ואח"כ מיציאת מצרים נמתק העניין. עוד עיין בסוטה יב. שתחילה נקראת חלאה ועזובה ואח"כ האירה כצהרים  
 חקת ובמדבר נמתק.   ואולי הכוונה להנ"ל שעד יציאת מצרים סבלה והית המרו 

והלא מינסב הוה נסיב לה אמר רבי יוחנן כל הנושא אשה לשם    "הוליד"  .עזובה זו מרים ולמה נקרא שמה עזובה שהכל עזבוה מתחילתה   -  .סוטה דף יב 
שישר את עצמו   "ישר"ה אלא בוניה  אל תקרי בני   "ואלה בניה "  )ירקרוקת ומכוערת(  שהיו פניה דומין ליריעות  "יריעות"  .שמים מעלה עליו הכתוב כאילו ילדה 

אשחור זה    "ולאשחור אבי תקוע היו שתי נשים חלאה ונערה "שרדה את יצרו ואיכא דאמרי על שהיו פניה דומין לורד    "וארדון "ששיבב את יצרו    "שובב"
ו שתי נשים נעשה מרים כשתי נשים  כלב ולמה נקרא שמו אשחור שהושחרו פניו בתעניות אבי שנעשה לה כאב תקוע שתקע את לבו לאביו שבשמים הי 

ונעשית יפה כצהרים עד  )ובני חלאה צרת וצהר ואתנן    ולבסוף נערה   )חולנית(   חלאה ונערה לא חלאה ונערה הואי אלא בתחילה חלאה  שנבנית מהחולי והכיעור 
נ"ל כי  .  רים אתנן שכל הרואה אותה מוליך אתנן לאשתו צרת שנעשית צרה לחברותיה צהר שהיו פניה דומין כצה   (שחברותיה קנאו בה והרואה אותה מתאוה לאשתו

נתאוו לה אלא נתעוררה בהם כל אחד    לשבחה הגדול נאמר להבדיל מרחב ויעל אביגיל ומיכל שהמתאוה היה מתאוה להן עצמן עד שמיד היה ניקרי )כמבואר במגילה טו.( ואילו מרים לא
 תאוה לאשתו שלו. 

השעבוד פו שנים כשנותיה של מרים, והרי חייה קכז אלא הכוונה כשנותיה ביציאת מצרים כי התחיל  מרים על שם מרירות    -ויהי כל נפש ילקוט שמעוני שמות רמז קסב עה"פ    נז 

 כשנולדה. ועיין פרש"י שיר השירים ב' יג.

מן שהיה לוי קיים לא  אין לך בשבטים שהאריך ימים יותר מלוי. שכל ז   -)עה"פ ויהי כל נפש יעקב( א רמז קסב  פ"   ילקוט שמעוני שמות   נח
לוי עד שיצאו ישראל ממצרים   נמצא משמת  ובני ישראל פרו.  ההוא  הדור  וכל  וכל אחיו  יוסף  וימת  נשתעבדו ישראל במצרים שנאמר 

   רור.מאה ושש עשרה שנה אין שעבוד יותר עליו לא פחות משמונים ושש כשנותיה של מרים שנקראת על שם המ 

שהוא טרחותו    -אלו ארבע מאות שנה דלגתים למנותם משנולד יצחק. הגשם    -כי הנה הסתיו עבר    -  פרק ב פסוק יג  רש"י שיר השירים פ 
נים ושש שנה של קושי השעבוד נגזרו עליכם והלכו להם משנולדה מרים הקשו המצריים שעבוד על  ו כלומר שמ   -חלף והלך לו -של סתיו  

 ררום.ישראל ולכך נקראת מרים על שמ 

וכן מרים מרמזת לבחי' המלכות שתחילה  כמבואר בתורה פב תנינא. ומרים היא בחי' מלכות בחי' סלע הנ"ל    הנוק נקראת דרך   -מ"ק    נט 
תמיד נראית חלאה ועזובה ודייקא עי"ז אח"כ היא צהר ויריעות בחי' עטרת בעלה דייקא למעלה מכל חברותיה שאר המידות והיא התיקון  

באורי התורה   בו  עליון להשפיע  רצון  שמעורר  ְוַעל כלי  ב'  לה' כדלקמן אות  וצועקת  ַרְך  -ע"י שפועה  ָ ִיְתב  ם  ֵּ ַהׁש  י  ַרֲחמֵּ ִנְכְמרו   תֹו  ָ ִפל  ת ְ י  ְידֵּ
להשפ  רחמים,  דהיינו  התפארת  מתעורר  אזי  מתוקנת  מלכות  דהיינו  מרים  בחי'  עצמו  שעושה  שע"י  דהיינו  ְליֹון,  ָהעֶׁ ב  לֵּ ח  ְוִנְפת ָ יע  ָעָליו,  

איה ונקרא אפרתי שבא מאפרת היא מרים, שכל חייו היו במרירות וצעקות ורחמים ותחנונים להש"י  באורי התורה . וכן דוד שהוא מצאצ 
ועיין ספורי מעשיות ז' בטלרס  יום שלישי הלב    .  כדו דהמלך   עד שזכה לתקן המלכות ולהיות מרכבה לה ורגל רביעית במרכבה עליונה 

ְוַעל  עיין תורה קמב    השורש לזה כבר נמצא אצל אברהם אבינו ו   .וצור וכו' והמעין ובסוף המעשה מבואר שהלב היינו דוד ונזכר שם סלע  
ה ַאְבָרָהם כ ְ  ם", זֶׁ ֶׁ ְבת  ר ֻחצ ַ ל צו  יטו  אֶׁ ְעָיה נ"א(: "ַהב ִ ב )ְיׁשַ תו  ָ כ  מֹו ׁשֶׁ ר, כ ְ ן ִנְקָרא ַאְבָרָהם ָאִבינו  צו  ֵּ ים  כ  ִ ִהל  ִחיַנת )ת ְ י הו א ב ְ ם, כ ִ "י ׁשָ ׁש ַרׁשִ רֵּ ֵּ פ  מֹו ׁשֶׁ

ַרְך.. (: ע"ג ָ ם ִיְתב  ֵּ ק ְלַהׁש  ב חֹוׁשֵּ י לֹא ָהָיה לֹו ַרק לֵּ ר ְלָבִבי", כ ִ  ועיין לק"ה סעודה ד' ט' שאברהם אבינו היה הראשון לחפור בארות עי"ש.  "צו 

וכיון שהיו הדגלים    -  '( ב   ' א )   מדרש רבה במדבר   ס ובאת עמהם במסעות  ומתגלגלת  כוורת היתה  כמין  והיאך היתה הבאר עשויה סלע 
 חונים והמשכן עומד היה אותו הסלע בא ויושב לו בחצר אהל מועד והנשיאים באים ועומדים על גביו ואומרים עלי באר והיתה עולה 

 כשם המן מאכל רוחני השתלשלות תורה שבכתב כך מי הבאר היו השתלשלות של תורה שבע"פ   גי כ'  במדבר    עיין אלשיך עה"ת   סא 

והפירושים שממשיכים ע"י מרים זה כדי להבין את משה דהיינו אע"פ שכתוב באהרון "והוא  וכל הביאורים    משה הוא הדעת   -מ"ק    סב
יהיה לך לפה" זה לא מספיק כי רק צמצם להם את הדיבורים הגבוהים של משה למעשה אבל שלא יהיה קושיות על מעשיו  של משה  

זה גם גרם לכך שכל ישראל ע"י המרגלים יחלקו על משה  לזה צריך את מרים.  ובאמת גם מרים ואהרון נפלו לקושיה על מעשיו ואולי  
הארץ. דבת  יוציאו  אמור     וגם  בבחי'  משה  על  לשמור  מרים  של  מהותה  זה  כי  וכו'  לדעת  מרחוק  אחותו  ותתצב  עה"פ  יא.  סוטה  ועיין 

תה מלכות ובת הבינה  שהיא בחי' המלכות שמגלה את משה בעולם בבחי' אמור לחכמה אחותי את דהיינו בחי' היו לחכמה אחותי את,  
אחות החכמה עי"ז מגלה את הדעת  בחי' משה הוא הדעת, שהם כל ביאורי התורה. ועל ידם אפשר לקבל איזה השגה במשה ולא לחלוק  

 .ונה שאין לו בחי' גילוי כאן למטה עליו. כי משה כבד פה הוא גבוה גבוה.  כבד פה הכו 
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וירב העם היה בצדק כי לא היה מים לשתות אורה  לככי    צ"ע  היינו בחינות המריבה שנתעורר כנ"ל:  
,  היו בחיי מרים בשנה שניה ליציאת מצריםבלא צדק  ואילו מחלוקת קרח ועדתו והמרגלים שחלקו על הצדיק  

  היא מחלוקת שהצדיק גורם לעצמו בכוונהאבל מחלוקת של מנהיגים    ,ואולי כוונת רבינו למחלוקת של העם
 .או אולי בגלל רשעתם לא קבלו באורי תורה מהבאר וצ"ע . \סהן סימן תב/ עיין חיי מוהר"

, מחמת שמקבלים ע"י הנשמה הנ"ל, המכונה  מוריםואלו מפרשי התורה, נקראים בשביל זה  
  :\סו/בשם מרים

מוריהם   מורים את  הם  מרבותי  , כמאמר[סז] גם  למדתי  רבות  חנינא  מכולם   רבי  יותר  ומתלמידי 
.  \ע/ רבו ע"י שמכריח אותו לברר כל עניין לשכל נמוך ומעשי יותר  כי התלמיד מחדד את  \סט/ [סח.{] תענית ז}

שמורים את  לשון סרבנים    \עב/דלא כפרש"י שפירש לגנאי  שמעו נא המורים  [עא]  וזה שאמר להם משה
ה  שהם זוכים לקבל מבאר  \עג/ , אלא לשון שבח)כפי' תקוני הזהר דף מד.(  בחי' מורה הלכה בפני רבומוריהם ב

   :סיף חכמה על ידםוהצדיק מו מרים של
כיון שכולם קבלו מנשמת  צ"ע   כי קשה  יותר מכולם  כינה אותם מורים בבחי' מתלמידי  דייקא משה  לכאורה 

מרים במה היה משה רבנו מורה שלהם אלא על כרחך לומר שמשה רבנו קיבל או מגבוה יותר או שהיה כלי  
  .שכלו כנ"ל , ודייקא בגלל זה נצרך להם כדי לחדדמוכן יותר

    למעשה טעה בגללם ובמה הועילו לו. צ"ע לפי רבינו שהיה שבח לישראל מדוע דייקא כאן אמר להם זאת הריו

 

הבית אור כשנולד (  4)כ   ח " יצ והר  שנתמלא  בחי'    הוסיף שזהו  הייתה  גם  היא  ומרים שגרמה להולדתו  על ראשו.   הנר  להאיר  כי המשיך 
מהגבוה   מאיר  בה  שדייקא  דרגין  כל  סוף  בחי'  שלו  פה  מלכות  הבחי'  הייתה  שהיא  דהיינו  בעוה"ז  וגילוי  ה  פֵּ לו  היה  ידה  שעל  הנשמה 

 ביותר.   

מבואר  החזיר   עוד  ועי"ז  אשתו  את  עמרם  החזיר  מרים  שע"י  סוטה  בגמ'  ניסים  שם  להם  שנעשו  כאלה  ילדים  נולדו  ועי"ז  ישראל  כל  ו 
והם   רב  עם  להחיות  המתיקות  כל  ממנו  ונתגלה  שנפתח  הנ"ל  וצור  סלע  היינו  צור,   מחלמיש  ושמן  מסלע  דבש  וינקו  באדמה  שנבלעו 

ש להחיות הילדים ולבטל  שהכירו ואמרו על הים זה קלי ואנוהו והכל מכח מרים שהייתה אז בת שש שנים כבר פועה וצועקת ברוח הקוד 
 גזרת אביה שגם על הנקבות. שזה גם מסתמא בחי' שגילתה את כח הנוק' שאפשר שיאיר  בה  דייקא יותר  מלעמרם  גדול הדור.

 במדבר כ' ג'  סג

 ובסדר הדורות הקצר איתא שהיה בתוך ימי השבעה על מרים. שהיא במדבר צין   סד
בודאי היה לו כח המושך להמשיך את כל ישראל אליו, כדכתיב )שמות ל"ה(: "ויקהל משה    משה רבנו עליו השלום ....  -  חיי מוהר"ן תב   סה 

את כל עדת בני ישראל", כי הוא היה הדעת של כלל ישראל, והיה בכחו להקהיל ולהמשיך את כלם אליו, ואף על פי כן מה כתיב )שם  
' )קדושין לג:( וכיוצא בזה עוד. וכל זה כי יש דברים כאלו שאי  ל"ג(: "והביטו אחרי משה" ודרשו רבותינו זכרונם לברכה מה שדרשו וכו

 אפשר לבוא אליהם רק על ידי מחלוקת שחולקין עליו וכו'.
כשנקראים על שמה נקראים בחי' מורים דהיינו לאחרים משמע שכוחם להורות הוא עד כמה שנכללים בשמה להיות    אבל גם   -מ"ק      סו 

' מלכות  דל ורש.  ובאמת גם מה שמורים זה את זה גופא שכך היא דרכה של תורה ורק באופן  כמוה במרירות על שיעבוד התורה ובחי
 הזה אפשר להשיג באורי  תורה.  דהיינו שנעשים בחי' מרים ומורים את בחי' מרים לאחרים.

 * כמובא בפרש"י שם   סז

 ומכות י.  סח 

אמר עץ חיים היא למחזיקים בה לומר לך מה עץ קטן מדליק  אמר רב נחמן בר יצחק למה נמשלו דברי תורה כעץ שנ   -  .תענית דף ז  סט 
את הגדול אף תלמידי חכמים קטנים מחדדים את הגדולים והיינו דאמר רבי חנינא הרבה למדתי מרבותי ומחבירי יותר מרבותי ומתלמידי  

 יותר מכולן  

גבוהות  בחי' פגם הברית כי בלא תלמיד זה כמו בלא אשה וכן מבואר בכהאריז"ל ש   נ"ל שזה   ע בלא אשה נמשכות נשמות הרבה יותר 
 אבל כיון שאינן בכלי נעשים מהם שדין ורוחין ומזיקי עלמא   

 במדבר כ' י'  עא 

)וכן פירש הרמב"ם שזה היה חטא    דהיינו לשון ממרים   -מ"ק    עב שבמקום להיות לומד מחזיק עצמו מורה ומלמד.  וכן התרגום סרבניא 
 כז הקב"ה אומר למשה ואהרון "מריתם פי" משמע שבמה שהאשים את ישראל נאשם בעצמו.  משה שכעס על זה(  ומאוחר יותר בפרק 

את מוריהם שמורים להם איך להורות.  אבל הפירוש לשבח הוא רק עד כמה שהרב מצליח להיות בחי' מרים וממשיך    וזהו מורים   -מ"ק    עג
עה ואין ביאורי תורה דהיינו כשהמורה אינו מורה כראוי אזי  באורי תורה ואזי התלמיד מורה את מורהו בפירוש החיובי אבל כשהרב טו 

 ם מתפרש בס"ת שלו דהיינו מר"י.     " ר מכול " י יות " גם התלמיד אינו מורה לחיוב אלא ממרה ומטעה את רבו.  ואזי מתלמיד 

פ"י שהוא מצויין בתוכם  לפי המתבאר לקמן שצריך הרב לקשר עצמו לתלמידיו כדי שיהיה בבחי' תפילת רבים ואע   ויש בזה עוד עומק 
אבל צריך להיות מחובר להם ממש ולא נבדל לעצמו כלל, כי רק כך בטל הקיטרוג של אל תתהדר לפני מלך. ואזי התלמידים הם בבחי'  

ָוִנים הביאורים. הבחי'  וזה עוד פירוש במורים את מוריהם דהיינו שהם    המלכות שלו דהיינו שהם בחי' המרים שלו דהיינו הכלי שאליו ְמכו 
 מרים של מוריהם.  )כמבואר בביאור הליקוטים ד"ה ולרמז יותר בכל הנ"ל( 
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 באות 

ומי שרוצה להמשיך ביאורי התורה רוצה לומר עכשיו אחר שנסתלק הנשמה הנ"ל ונסתלקו  -עיין פל"ח אות ב'
ורי התורה צריך מתחלה להמשיך  ביאורי התורה הנמשכין על ידה, על כן מי שרוצה להמשיך עכשיו ביא

לעצמו דיבורים חמים וכו' כמבואר בפנים וכן מבואר בסוף המאמר כל מה דאתטמר וכו' אשתכח, פירוש  
 אשתכח עכשיו על ידי הזקן הזה כל מה שהיה משתכח על ידי נשמה שנסתלק וכו':

ר ְוָלא  -תא עועיין לקמן בתחילת ביאור הספרא דצני ַ ִאְתַטמ  ל ָמה ד ְ ָ ִחיַנת ִמְרָים כ  ַמת ב ְ ז ַעל ִנׁשְ מֶׁ ְלָיא רֶׁ ִאְתג ַ
חַ  ֵּ כ  ת ַ ָהָיה ִמׁשְ ֶׁ ל ַמה ׁש  ָ ה כ  ן ַהז ֶׁ י ָזקֵּ ו ַעל ְידֵּ ַכח ַעְכׁשָ ת ְ ׁש, ִאׁשְ רו  ֵּ ַכח, פ  ת ְ "ל. ִאׁשְ נ ַ ַ ק כ  ֵּ ל  ְסת ַ נ ִ ק  ׁשֶׁ ֵּ ל  ְסת ַ נ ִ ָמה ׁשֶׁ י ְנׁשָ .  ַעל ְידֵּ

 קונים. ימה שקודם הסתלקות מרים נמצא על ידה בלא ט' תקונים ית 'דהיינו שעכשיו נמצא ע"י הצדיק מכח ט
 וצ"ע כי גם באר מרים הראשונה יצאה ע"י משה רבנו. 

או שהיה רע   משה בחיי מרים להוציא מים בהכאה האם משמע שלא היה רע בעדה השנצטוו עוד צ"ע ממה 
   ה מונע.יאלא שהוא לא ה

סוד יחוד  הוא  לכן היה בהכאה ש בעדה ן שהיה רענראה שדייקא כיוו )עפ"י השם שבו ואחלמה( ועפ"י הסוד 
דקטנות שהוא בחי' נשיכת נחש, דהיינו שהיה כל כך רע שא"א היה לבטלו לכן נצטווה ביחוד כזה שניתן 

 לעשותו עם הרע.  
, וצ"ע אבל נ"ל שכוונת רבינו ליחוד שלם מכח  ים היתה חיהרועפ"י רבנו נראה שזה התאפשר רק כיון שמ

 . מרים
   ה משה להוציא הבאר ע"י יחוד שלם בבחי' דיבור אלא שטעה והכה.ו נצטוההסתלקות אבל אחרי 

 נראה שכיון שמרים נסתלקה לכן כבר א"א להוציא באר בלא הכנעת הרע. לפי רבנו ו
לבקש ברחמים ולא   היו המפרשים צריכיםלא כיון שהית החיה והיא בעצמה כגחלי אש וגם משמע שבחייה 

 . רי הסתלקותהבדבור כגחלי אש כמו אח
לבקש  דהיינו אע"פ שביאר לעיל שהנשמה הזו דבוריה כגחלי אש אבל לא אמר שכדי לקבל ממנה צריך 

 בתחנונים. 
   ריך לבקש לכן הרע שבעדה לא מפריע.צדהא בהא תליא שכיון שלא  ואולי

 וצ"ע בזה.   אבל בחיי מרים נעשה הכל ע"י מרים, ורק ההתחלה היה צריך להיות ע"י משה רבנו.
לא מתייחס לשינוי שנעשה בבאר המבואר בתיקונים  פ שמבאר את הטעות של משה אבל ונראה שרבנו אע"

זהר מהטעות של משה רבינו  י, ונ"ל כיון שאדרבה אנו צריכים להשכיוון שהכה לכן צריך לטרוח בהבנת התורה
 . ולא לחזור עליה

לכן עכשיו אנו צריכים לטרוח וכן לעולם  י זוהר דף מד. שכיון שמשה הכה ונקי)עכ"פ למעשה קשה כמבואר בת
 (, ומרבנו לא משמע כך וצ"ע\עד/ נעשה שצריך לטרוח משמע שטעות משה גמרה שלעולם צריך לטרוח

ולקבל  תורההשרוצה להמשיך ביאורי    ומי נקט לשון לשאוב  דייקא אבל בחיי מרים לעיל  , להמשיך 

להמ כגחלי אשצריך מתחלה  דיבורים חמים  לעצמו  מימזה  כי    שיך  לקבל  התורה    יהכלי  ביאורי 

והדיבור   אש  כנ"ל.  כגחלי  ג'(  נמשך מלב העליוןהחם  )פל"ח  ה'  באות  לקמן  כמבואר  השכינה  ,  דהיינו 
כעני בפתח כמ"ש תפלה    בתפלה לפני הש"י[  עה], וצריך לשפוך שיחו  צור לבביבחי' )תהלים עג(  

זוכים    ים חמים הנ"ל היא בחי' שתיקה, ושיחו דייקא שביחס לדבורלעני כי יעטף ולפני ה' ישפוך שיחו שעי"ז 

דהיינו שמתחמם ברחמים  הש"י עליו,  [  עז]  נכמרו רחמי, וע"י תפלתו  \עו/ כמבואר בלק"ה  לדבורים חמים

 
במדבר פרק כ פסוק יג אלמלא לא הכה משה להסלע    -חנוכת התורה  עיין  ו   .בשם גמרא ובשם מדרש ולא מצאתי   ספרים כמה  מובא ב   עד

 שראל.לא היה מחלוקת בי 
 .ואפשר שהשיחה היא בחי' שתיקה ועיין לק"ה גזלה ה' כג שלפני הדבורים החמים צריך לשתוק בבחי' חש ואח"כ מל    בשיחה פתח בדבורים חמים וסיים  לשה"כ תהילים קב א'.  וצ"ע    עה 

מל    -מאות כג   שכלפי הדבורים החמים כגחלי אש אזי התפילה שבבחי' שיחה נקראת שתיקה . וזה בחי' החש   ' בלקוטי הלכות גזילה ה  עו 
ת ומבאר שזה בחי' חסידים היו שוהים שעה קודם התפילה בהשתוקקות כדי ִלְצבֹור הרגשה עד  שנדרש בגמ' עיתים חשות עיתים ממללו 

אבל אינה חייבת להיות    , כמה באמת אין לי חיים בלי הדבר שאני הולך לבקש ממנו ית' דהיינו הביאורי תורה והשתיקה עיקרה התבוננות
נחשבים בחי' שתיקה כלפי  דיבור כגחלי אש שהוא בחי' עזות ותביעה.     שתיקה גמורה אלא גם בקשה ותחנונים בחי' "תחנונים ידבר רש" 

והענין הוא שכמה שעוצר עצמו בהתבוננות קודם שמדבר אזי הדיבור יותר בבחי' אש, כמו חץ מקשת שכמה שמושך יותר לצד הנגדי כך  
   .נזרק יותר למרחוק 

י ַהג ְ -אות כג    ' הלכות גזלה הלכה ה חו"מ    לקוטי הלכות   עיין  ר  כ ִ ו  ב  ן ַהד ִ עֹוִרים ַמְתִחיִלים ְלַתק ֵּ ר שְֹ י ָהעֹמֶׁ י ַעל ְידֵּ ׁש, ַהְינו  כ ִ ִחיַנת אֵּ ם ב ְ רֹות הֵּ בו 

ִחיַנת הִ  ב ְ ִהוא  ׁשֶׁ ר  ָהעֹמֶׁ ְסִפיַרת  ֹר  ִלְספ  ַמְתִחיִלים  ְוָאז  ׁש.  י אֵּ ַגֲחלֵּ כ ְ ים  ִ ַחמ  ִרים  ו  ב  ד ִ ַעְצמֹו  ַעל  יְך  ִעי ְלַהְמׁשִ ו  ְוַגְעג  ת  ֹוְקקו  ת  ֹוָרה  ׁשְ ַהת  ַלת  ָ ְלַקב  נוּ  ם  א  ׁשֶׁ
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  די יל  , ועכגחלי אש  עיקר הרחמים הוא בלב, ונשפע מלב העליון דיבורים  ונפתח לב העליון. כי
אש  כגחהדיבור   ג"כ  מימי  ממשיך  לי  התורה  שה  משםביאורי  נשפעים  והכלי  שפע  נמצא  לו  הנצרך 

 . \עט/ [עח]מאותו מקום
. וסלע הוא בחי'  \פא/, שמשם הדיבור, בבחי' מילי בסלע )מגילה יח( \פ/ולב הנ"ל הוא בחי' סלע 

דהיינו אע"פ שפסוק זה מדבר על הצור שממנו הוציא    פתח צור ויזובו מים, בבחי' )תהלים קה(  \פב/ צור

 

ַהּת  ַלת  ַקּב  לְּ ּכֹות  ִלזְּ ִמים  ַהיּ  ִרין  סֹופְּ וְּ מֹוִנין  נוּ  ַרק א  יו  ּפִ ח  ּתַ ִיפְּ לֹא  ם  ִאּלֵ ּכְּ ַרךְּ  ּב  ִיתְּ יו  נ  פ  לְּ ִדים  ּבוִּרים  עֹומְּ ּדִ ֵלינוּ  ע  ִכין  ׁש  ִנמְּ מֹו  ַעצְּ ּבְּ ה  זֶׁ ֵדי  יְּ ַעל  וְּ ה.  ֹור 
ֵאׁש  ים ּכ  אֱ   ַחּמִ ִחיַנת נֶׁ בְּ ׁש ּבִ י ִבלְּ ּתִ רְּ ּבַ ַער ֵאׁש ּדִ בְּ ֲהִגיִגי ּתִ י ּבַ ּבִ ִקרְּ י ּבְּ ר ַחם ִלּבִ ּכ  עְּ ֵאִבי נֶׁ יִתי ִמּטֹוב וּכְּ ֱחׁשֵ ה הֶׁ י דוִּמיּ  ּתִ    ֹוִני.ַלמְּ

ָהִעק ָ  ׁשֶׁ ַרְך  ָ ִיְתב  ַלה'  ַעְצמֹו  ב  ְלִהְתָקרֵּ ׁש  ֹדֶׁ ַהק  ת  אֶׁ ת  ׁשֶׁ ָלגֶׁ ה  ָהרֹוצֶׁ ל  ָ כ  ל  ׁשֶׁ ת  ָהֱאמֶׁ ְך  רֶׁ ַהד ֶׁ ִהוא  ְך  ָ כ  י  קֹונֹו,  כ ִ ין  ְלבֵּ ינֹו  ֵּ ב  יָחה  ְושִֹ ה  ָ ְתִפל  ב ִ ֹות  ְלַהְרב  ר 

ד ְמֹאד,   בֵּ ָ ַעְצמֹו כ  ה ב ְ ם זֶׁ ָעִמים. ֲאָבל ג ַ ְ ה פ  ָ מ  ַ ָבר כ  ְמבָֹאר כ ְ ַ ה  כ  לֶׁ ִיתְּ ה וְּ ּתֹוֵקק ִויַצּפֶׁ ם, ַרק ִיׁשְּ ִאּלֵ ה ַאַחת ַלֲעמֹד ּכְּ ע  הֹות ׁש  ה ִלׁשְּ ִחּל  תְּ ִריִכין ּבִ ן צְּ ַעל ּכֵ

יו לַ  ה ֵעינ  ע  ן ִנתְּ ֵהיכ  וּלְּ ם  עֹול  ן הוּא ּב  ֵהיֵטב ֵהיכ  ּתֹו  עְּ ת ּדַ ב אֶׁ ֵ ִויַיׁשּ ים  ּבוִּרים ַחּמִ ּדִ יַע לֹו  ּפִ ׁשְּ יַּ רֹום ׁשֶׁ ֹות  ּמ  ֻקד  ַהנ ְ ְמַעט  ם  הֵּ עֹז ׁשֶׁ ה  ֵּ ט  ַ ׁש ִעם ַהמ  ֵּ מ  ַ ת  ְוִיׁשְ  .
י ָהאֱ  יקֵּ ד ִ ל ַהצ ַ ת ׁשֶׁ ְזכו  ' ו  ֹו ֲעַדִין ְוכו  ְמָצִאים ב  י ָהַרע  טֹובֹות ַהנ ִ ו  יל אֹותֹו ִרב  ִ ֹא ַיפ  ל  ַהְינו  ׁשֶׁ ׁש ַרק ְלַהְכִניַע ָהַרע, ד ְ ֵּ מ  ַ ת  ה ִיׁשְ ְבָכל זֶׁ ם. ו  יהֶׁ ָען ֲעלֵּ ׁשְ נ ִ ת ׁשֶׁ מֶׁ

עַ  ִליׁשו  ֹות  ְלַצפ  ו  ָהַרע  ְלַהְכִניַע   ' ְוכו  "ל  ַהנ ַ ָכל  ב ְ ַעְצמֹו  ק  ְיַחז ֵּ ַרק  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ַעְצמֹו  ת  ׁש אֶׁ ְלָיאֵּ ֹו  ל  ה'.  ׁשֶׁ ִחיַנת  ת  ב ְ ְלַעְצמֹו  יְך  ְלַהְמׁשִ ה  רֹוצֶׁ ׁשֶׁ כ ְ ֲאָבל 
אֲ  ַעד  ם  ֵּ ְכִאל  ו  ָרׁש  כ ְ ַלֲעמֹד  ָצִריְך  ֹוָרה  ַהת  י  ְברֵּ ד ִ ת  אֶׁ ם  ְלַקי ֵּ ו  ל  ֵּ ְלַקב  ה  ַעת ָ מֵּ ה  ֶׁ ְזכ  י ִ ׁשֶׁ ֹוָרה  ַהת  ת  ַ ר  ְקֻדׁש  ֵּ ִויַדב  ְלָבבֹו  ם  ֵּ ִיְתַחמ  ַעְצמֹו  ב ְ ה  זֶׁ י  ְידֵּ ַעל  ר  ׁשֶׁ

ְקֻד  ת ד ִ ֲחִמימו  ַ ׁש ד ִ ב  ְבַער אֵּ ֲהִגיִגי ת ִ ַ ב  י  ִקְרב ִ י ב ְ ִלב ִ ְיָקא ַחם  ה ד ַ זֶׁ י  ְידֵּ ', ַעל  ְוכו  ה  ִמי ָ י דו  ֱאַלְמת ִ נֶׁ ְבִחיַנת  ה ב ִ ָ ר  ׁש  ֵּ ְלַדב  ַרֲחָמיו  ְתִחיל ב ְ י ַ ׁשֶׁ ִבְלׁשֹוִני,  י  ְרת ִ ַ ב 
ׁש.   אֵּ ָ ים כ  ִ ִרים ַחמ  ו  ב   ד ִ

ְק  נ ִ ָמה ׁשֶׁ ׁשָ ַהנ ְ יִכין מֵּ ה ַמְמׁשִ הו  ְוָכל זֶׁ ם ְוזֶׁ בָֹאר ׁשָ ְ מ  מֹו ׁשֶׁ ', כ ְ ֹוָרה ְוכו  ד ַעל ַהת  ו  ְעב  ִ ת ַהׁש  ת ְמִרירו  לֶׁ ֹובֶׁ ס  ת ׁשֶׁ ִרירו  ְ ם ַהמ  את ָמִרים ַעל ׁשֵּ "ר    רֵּ ִחיַנת עֹמֶׁ ב ְ
ֹוָרה   י ת  ׁשֵּ ו  י ְוִחד  רֵּ או  ֵּ ַלל ב  ִחיַנת כ ְ ֹוָרה ב ְ ִנים ַלת  ָ ְבִעים פ  ִחיַנת ׁשִ ִלים ב ְ ַקב ְ ְ מ  ֹוָרה  ַעִין ַמ"ר ׁשֶׁ ת ַעל ַהת  ת ְמִרירו  לֶׁ ֹובֶׁ ס  ָמה ׁשֶׁ ׁשָ ַהנ ְ ַהְינו  מֵּ ִחיַנת ַמר, ד ְ ִמב ְ

"ל:   ְוַכנ ַ

ר ב ְ אות  )  ו  ְוִדב  ִתיָקה  ׁשְ ְלׁשֹון  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ינו   ֹותֵּ ְרׁשו  ַרב  ד ָ ׁשֶׁ ַמל  ִחיַנת ַחׁש  ַמ"ל ב ְ ִחיַנת ַחׁשְ ה ב ְ ְוזֶׁ ים ְממַ כד(  ים ָחׁשֹות ִעת ִ ַהְינו   ִחיַנת ִעת ִ לֹות,  ל ְ
ֹוְקִק  ת  ִמׁשְ ַרק  יו  ִ פ  ח  ִיְפת ַ לֹא  ם  ֵּ ִאל  כ ְ ה  ָ ִחל  ת ְ ְוׁשֹוְתִקין  ים  ָחׁשִ ׁשֶׁ י  ְידֵּ ַעל  הו א  ו ר  ב  ַהד ִ ן  ו  ק  ת ִ ר  ִעק ַ ַעְצמֹו  ׁשֶׁ ַעל  ְמַרֲחִמין  ו  ַרְך  ָ ִיְתב  ַלה'  ָחָזק  ָרצֹון  ב ְ ין 

ב ְ  ַע  יֹודֵּ ָחד  אֶׁ ל  ָ כ  ר  ֲאׁשֶׁ ַ כ  דֹול  ג ָ ת  ַרֲחָמנו  ְת ב ְ ַ מ  ׁשֶׁ ַעד  ַרְך  ָ ִיְתב  ה'  י  ַרֲחמֵּ ִנְתעֹוְרִרין  ְיָקא  ד ַ ה  זֶׁ י  ְידֵּ ְוַעל  ת  עֵּ ָכל  ב ְ ָעָליו  ׁשֶׁ ת  ָהַרֲחָמנו  ל  ֹדֶׁ ג  ִחיִלים  ַנְפׁשֹו 
ים ִנְכָמר   ַרְך ַהְמֻרב ִ ָ ַרֲחָמיו ִיְתב  ב ְ ף ַעד ׁשֶׁ ַצְפצֵּ ְך ת ְ ָעָפר ִאְמָרתֵּ מֵּ ְבִחיַנת ו  ר ְקָצת ב ִ ֵּ ְלַדב  ף ו  י  ְלַצְפצֵּ ַגֲחלֵּ ים כ ְ ִ ִרים ַחמ  ו  ב  ם ד ִ ָ יְך ִמׁש  ְמׁשִ ַ מ  ְליֹון ַעד ׁשֶׁ ב ָהעֶׁ לֵּ

ְרׁשו  ַר  ד ָ הו  ׁשֶׁ "ל. ְוזֶׁ ' ְוַכנ ַ יִקים ְוכו  ד ִ יִכין ַהצ ַ ְמׁשִ ַ מ  ֹוָרה ׁשֶׁ ַהת  ל מֵּ ֵּ ְלַקב  ַכל ִליֹנק ו  ו  י  י ׁשֶׁ דֵּ ׁש כ ְ ׁש אֵּ ֹות אֵּ ַמ"ל ַחי  ינו  ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַעל ַחׁשְ ֹותֵּ לֹות,    ב  ְמַמל ְ
"ל  נ ַ ַ  .ַהְינו  כ 

 לשה"כ בראשית מג ל'  עז

 שהנצוצות נפלו לתוך פיהם   וביאר שם מוהרנ"ת   )חי"מ פג(   עיין בסיפור המרֶאה ו דהיינו שהביאור בא עם ובתוך הכלי של דיבור  חם.    עח 

זו היא פירושו. ושם בסוף על פי התור   ועיין חיי מוהר"ן פג   עט  וענין הנר    -ה שלנו מבאר מוהרנ"ת  מעשה המראה שראה רבינו שתורה 
על  העליון  מלב  שממשיכים  חמים  דיבורים  בחינת  זה   .' ְוכו  נהר  ונעשה  הנר  ונחזר  פיהם  בתוך  ניצוצות  השם  -שנפלו  רחמי  שנכמרו  ידי 

ור ויזובו מים"  כן משם, בבחינת "פתח צ -ידי זה ממשיך ביאורי התורה גם -יתברך עליו ונפתח לב העליון ונשפע מלב העליון דיבורים, ועל 
זה   פיהם  לתוך  ניצוצות משם  נפלו  ובתחילה  כידוע.  דלוק  נר  שהיא  על הלב  הנר מרמז  כי  נהר.  ונעשה  הנר  בחינת מה שנחזר  וזה   ,' ְוכו 

ר  ָ ְזכ  ר -בחינת דיבורים חמים שנמשך מהלב שנקרא בהמעשה ַהנ ִ ַ ְזכ  נ ִ ַ יל נר כ  יל. ואחר -ְלעֵּ זה בחינת    כך זה הנר בעצמו נחזר ונעשה נהר, -ְלעֵּ
ר -ביאורי התורה שנמשך גם  ַ ְזכ  נ ִ ַ יל. ומה שהשליכו הזכויות היינו שהזכירו  -כן מהלב שהוא בחינת נר. בבחינת "פתח צור ויזובו מים" כ  ְלעֵּ

   הזכויות והמעשים טובים שלהם. והשתמשו במטה עוז בשביל המשכת התורה. וזהו הטעות שטעו כמבואר שם עיין שם:
דכל דבר הפכו סמוך לו ועזר כנגדו, וכן הסלע שהוא לב  נראה    –שממנו ביאורי התורה שעל ידם מתבטל המחלוקת    ן הוא לב עליו -מ"ק    פ

המחלקות  "סלע  בחי'  יש  כנגדו  מריבה,   לבטל  הביאורים  שממנו  כח( העליון  כג  א'  )שמואל  ודוד.  דשאול  שע"י    "  המריבה  שגם  דהיינו 
 ה.חסרון הביאורים הם נקראים בחי'  סלע  דקליפ 

אבל סל"ע ר"ת סביב לב עליון. דהיינו שמירה ע"י צמצום ודין    , דייקא ולכאורה הוא גנאי ללב להיות לב אבן  סלע הוא אבן קשה -מ"ק  
והמלכות  הלב  מבחי'  דהיינו  התורה,  ומביאורי  העליון  מלב  ינקו  שלא  ישראל    .מהקליפות  ארץ  היפך  דיבורים  נעשים  אזי  כשיונקים  כי 

העם בלילה  ויבכו  ויתנו את קולם  " נעשה    " שפכי כמים לבך " ובמקום    , דהיינו שנעשים מוציאי דיבת הארץ   .כגחלי אש והיפך דיבורים חמים  

וילינו עליו את כל העדה  שם "   וכתיב   במקום זכיה בארץ ישראל לדורות.    , )במדבר יא א( והיה ליל ט' באב ונעשה בכיה לדורות   " ההוא 

וימותו  " שם    וכתיב      בגחלי אש ושפכי כמים לבך.     , היפך הביאורים שהם התעוררות השינה   , תלונה לשון שינה  -  " להוציא דיבת הארץ 

שמוציאי  . המוציאי דיבה על הארץ ועל התורה הוא בחי' אחת ועיין ביאור הליקוטים  " האנשים מוציאי דיבת הארץ רעה במגפה לפני ה'

      .  ע"י הכח מאדום מכניעים אותם   שהרי דיבת הארץ גרועים יותר מאדום  

.  משה שלח אותם לתור מלשון יתרון לראות את  " ויעלו ויתרו את הארץ ממדבר צין עד רחוב לבא חמת " כתוב במדבר יג כא    במרגלים 
מבחי' נקודה בחי'  מעיבור ללידה  הר לצאת מבחי' ביצה לבחי' אפרוחים דהיינו  ו לפי הז ו   .יתרון הארץ דהיינו להגיע למעלת ארץ ישראל 

התכוונו לויחפרו את הארץ כמ"ש )דברים א כב( "ותקרבון אלי כלכם ותאמרו  אבל הם  ינו מבינה למלכות, לגילוי.   בכח לצאת לפועל דהי 
נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ"  יחפרו מלשון חרפה דהיינו שמצאו את הלית בה מגרמה כלום בחי' פחיתות עיין ברמב"ן  

  ועשו ממנו המרגלים היו מוציאי דיבה דהיינו שקר שלקחו כל כח הדיבור בחי' רגל על לשונו  ש ו  דהיינ     .( ד"ה וכן נראה עוד ) יג ב'  במדבר  
 )כנראה עפ"י הריצ"ח(   מוציא דיבה הוא כסיל 

ב{ לך דומיה תהלה סמא דכולה  -דרש ר' יהודה איש כפר גבוריא ואמרי לה איש כפר גבור חיל מאי דכתיב }תהילים סה   -  ה יח.ל מגי   פא
 ב דימי אמר אמרי במערבא מלה בסלע משתוקא בתרין: משתוקא כי אתא ר 
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. והוא בחי' לב, בחי'  \ פג/בעצמו הסלע שממנו הוציא משה את הבאר בקדשמשה את באר מרים בחורב הוא  
לב    נפתח  ופתיחתו כן וכפי שבירת הלב שלי    לכן ע"י ששופך ליבו כמים מעורר את הלב העליון .  צור לבבי

בהגיגי  פדחם לבי  , בבחי' )שם לט(  לי אשכגח  והלב נכמר ברחמים, ומשפיע דיבורים חמים  עליון
. ובלב הזה כתובים כל  כן מתחמם לב העליוןליבי שמתחמם בדבורי  ו שכפי החום  דהיינ  דברתי בלשוני

  ים דבורכלי האש של לבך דייקא כי ע"י  כתבם על לוח לבך [פה] ביאורי התורה, בבחי' )משלי ג'(מימי 
נעשה הכתוב בלב עליון כמו כתוב על מים ומתמלא הכלי בלביאורי התורה    \פו/מגודל הצמאון  יםם הנובעמיח

נו  ידהי  ומי שרוצה ליקח איזה ביאור, צריך לו ליקח מהלב הנ"ל, בתפלה בבקשה כנ"ל  .לבך 
לשפוך לב כמים כדי לקבל דבורים כגחלי אש שעל ידם יזכה למימי התורה נמצא המים מעורר אש והאש את  

 :   המים
ובשביל זה צריך כ"א ממפרשי התורה, קודם שמתחיל לבאר איזה ביאור, צריך לו מתחלה 

לעו  לשפוך כדי  לפני השי"ת,  למעלה   עליוןפזר לב  רתפלתו  ממטה  של  קו  נוקבין  מיין  בחי'  ,  דהיינו 
כי אח"כ   לבאר.  יתחיל  ואח"כ  דיבורים כגחלי אש,  עליו  מילהשפיע  ויזובו  הצור    מיו נפתח 

יורד אש ואח"כ נפתח הצור ועי"ז הלב  עלה למטה  ממהשפע היורד בבחי' מ"ד    , היינו ביאורי התורה[פח]
תורה.    ימימושופע   הפך  ביאורי  כאן  המהלך  למע  הטבעולכאורה  עולה  תמיד  אש  יורדים.  כי  ומים  אלא  לה 

שהכוונה במים היא לבחי' ההתמסרות וביטול שיש בהם ואילו האש היא בחי' הכח לבעור בכיסופין כמו אש  
שגם למעלה  ממה    ,אלא שאת הכח הזה מקבלים מלמעלה  ,דהיינו כח לעלות ממטה למעלה  , אל ביאורי התורה

וצ"ע אולי אפ"ל שיש כאן בחי'    :  יש בחי' כזו לכסוף ולבעור ללמעלה יותר למקור העליון יותר של הביאורים
 ביאורי התורה כמבואר בתורה סה. מימי ביטול שהוא בחי' אש בחי' רצוא ואח"כ בשוב זוכה ל

 
 גאות 

מבאר לרבים. כי    בין ביאור שאדם מבאר בינו לבין עצמו, לבין ביאור שאדםויש חילוק  

ותפלתו  שיחו  ושופך  נשמותיהם,  עם  עצמו  הוא מקשר את  הביאור  וקודם  ברבים,  כשדורש 
כי אין מלך בלא עם ואע"פ שהוא עם    \צא/ (צ)איוב לו( )  הן אל כביר לא ימאס  פטלפני השי"ת. בודאי 

 

מכוון לסלע דממון,    והערוך   טבא     הפשט אמנם  רבנו  גרס משתוקא באבן  זה על משה  עוד שדרשו מאמר  יש  מה  כ וראיתי ב אמנם 
דד היו שותקים  ספרים בשם הגר"א על מאמר זה מילי בסלע משתוקא בתרין רמז שאם משה היה מדבר לסלע אזי שני נביאים אלדד ומי 

עפ"י המדרש שאלמלא משה הכה בסלע לא הית המחלוקת בישראל אלא הלכה  וכן בפרדס דוד    ולא אומרים משה מת ויהושה מכניס.
זוגות דהיינו משתוקא  כדאיתא במשנה שהתחילה ב מחלוקת  מתחילה    תה ם משה היה מדבר לסלע אזי לא הי א ש פסוקה. וזהו מילי בסלע  

 .בתרין 

ר בחי' מקור בחי' צורה ויותר חזק מסלע . וכן במקרא אין צור כאלוקינו וכן כמה מקומות צור קשור לשם אלוקים , אבל  צור יות   אעפ"כ   פב
 סלע להויה כמ"ש ה' סלעי .        ואולי הם בח' בינה ומלכות .   כי בינה בחי' ציור   )תורה מח מט.( 

' המלכות ומבואר בכהאריז"ל שהחילוק הוא שכשהמלכות חסרה דהיינו  של דבר אחד דהיינו סלע העליון שהוא בחי   כי הם שני שמות   פג
 כשישראל לא ממליכים את הקב"ה כראוי אזי היא נקראת צור וכישראל ממליכים כראוי היא נקראת סלע.

 הגיגי תבער אש דברתי בלשוני חם לבי בקרבי ב   –דילג רבינו לפני ואחרי תיבה זו כמה תיבות, ומתרלו תוקן ונכתב כל הפסוק   -כך גם בדפו"ר ותרלד    פד

 ומשלי ז' ג'  פה 

קמב   -מ"ק    פו  תורה  הי   עיין  להש"י    ה שלא  חושק  לב  אלא  לאברהם  מה  לו  בו  שכתוב  דכרון  ספר  הנקרא  מעלה  של  מלב  קבל  שעי"ז 
ם אבינו  דהיינו שאברה     , ולכן אברהם נקרא צור כמ"ש הביטו אל צור חוצבתם )ישעיהו נא עי"ש פרש"י( שחדשו הנשמות קודם הבריאה 

בזכות יוקח נא מעט מים זכו לבאר    ואיתא בגמ' ב"מ פו:          לב של חשק וכסופין בחי' חידוש בנדיבות לב שזה בחי' חידושי תורה.היה  
דהיינו ששרש למציאות של מרים כבר נמצא באברהם אבינו )אולי אפ"ל שמה שהוא בחי' בינה אצל מרים היה בבחי' חכמה אצל אברהם  

דעת אצל משה רבינו( וזהו מע"ט ר"ת מעשים טובים דהיינו המטה עז להכניע הרע שבעדה ונא רמז לתחנונים שדיבר אל    ואח"כ בבחי' 
 הלב עליון. ובדבריו פנה אל המלאכים רמז למלאכים הנעשים מביאורי התורה.

 העליון  -ומתרלו   , עליון   -ותרלד גם בדפו"ר    פז

 לשה"כ תהלים קה מא   פח 

 בוודאי   -רצו  בודאי ומת -גם בדפו"ר   פט 

 ברכות ח.  צ

יד{ ואני תפלתי לך ה' עת רצון אימתי עת רצון בשעה שהצבור  -דאמר ר' יוחנן משום ר''ש בן יוחי מאי דכתיב }תהילים סט   -  ברכות ח.  צא
ה{ הן אל  -ח{ כה אמר ה' בעת רצון עניתיך ר' אחא ברבי חנינא אמר מהכא }איוב לו -מתפללין. ר' יוסי ברבי חנינא אמר מהכא }ישעיה מט 



 31כח.                מוהר"ן      ליקוטי                                 תורה כ                                               

. אבל אס תפילתםלכן אינו מו  , נעשה הוא למלך   םעל ידכיון שרק  אעפ"כ    (לשון טשטוש כמו גחלים עוממות)
אפילו גדול כמשה רבינו מתעורר כנגדו הקטרוג של אל תתהדר    תפלת יחיד, אפשר שמואסין בתפלתו

 [צב]   הסלע לעיניהם  ודברת אלבחי'  שציוה הקב"ה את משה בקדש על הסלע  : וזה  לפני מלך וכו' כנ"ל
בהתקשרות/  מסתכלים  שיהיו  דייקא  עמהם  \צגלעיניהם  מקושר  והוא  הצדיק  לתך תהיה בשעה  . שתפעל 

שכתוב בפרשת וילך היא פרשת הקהל שציוה על המלך  . וזה  ם הצדיקונעשים אחד ע   שהצבור מקובצים

  .לקרא לפניהם את התורהכדי  \צו/הקהל את העם \צה/[צד]בכל מוצאי שנת שביעית בסוכות 
מהתשעה  ון הרביעי התיקהספרא דצניעותא  עיין בסוף בביאור )עפ"י הריצ"ח( להבין יותר עניין ההתקשרות הזו 

דהיינו השערות שבלחיים משני צידי הפה רמז   "עלעין אתחפין מהאי גיסא ומהאי גיסא"תקונים של הזקן הם  
ה  הדורש,  סולעדה  החכם  את  ומחפה  והכוונה  בבת  צד  מכל  אותו  שמחפין  בחי'  היא  שההתקשרות  דהיינו 

לש. והעניין הוא כי החכם הדורש  שמחוברים אליו ממש כמו שערות הזקן שמחוברין ממש עד שכואב כשנת
בחי' עלי  משה  שהוא  מהלב  שמאיר  ע"י  הביאור  היא  דרשתו  שהרי  הביאור  נמשך  ידו  שעל  בתוך  אע"פ  ון 

אבל כל כוונתו בהמשכת הביאורים צריך שיהיה רק צינור להמשיך הביאורים אל    דיבוריו שמקבל מהלב הזה,
 .     , וזה נעשה ע"י ההתקשרותוונים כל הדבריםהעם דהיינו שהם נעשים בחי' המלכות שלו שאיליה מכ

מכוון   הוא  ביותר  הנמוך  שדייקא  היא  ציבור,  תפילת  שצריך  אח"כ  שמבאר  ממה  חוץ  בזה  הגדולה  והקפידה 
להמשיך  יכול  לא  לעצמו  שמשה  מה  אפילו  להמשיך  אפשר  ואליו  ביותר,  גרמה    .לגבוה  משה  טעות  ולכן 

ל שהמשיך  התורה  ממימי  שנבראו  להביא שהמלאכים  רק  אפילו  ביותר,  הנמוכה  הבחי'  אפילו  בכוחם  היה  א 
שמבאר שאם    \צז/מורך בלב המונעים הסובבים על הארץ.   ועיין בביאור הלקוטים ד"ה ולרמוז יותר בכל הנ"ל

לא היה טועה הרי מכח ההתקשרות לעם היה יכול להמשיך ביאורי הבינה גם משער הנ' שבה. )כי לו עצמו לא 
מה שלבדו לא זכה כמובא בזהר שנקבר בהר נבו דהיינו נ'    עם דייקא(הנצרך לזה שיש בבחי'  היה את הביטול  

הבינה.   של  הנ'  לשער  זכה  במותו  שרק  יותר  בו  מתלמידי  בבחי'  מוריהם  את  מורים  הנ"ל  עניין  שזה  )ונראה 
 מכולם הנ"ל( 

 
 דאות 

 

תניא נמי הכי רבי נתן אומר מנין שאין הקב''ה  יט{ פדה בשלום נפשי מקרב לי כי ברבים היו עמדי  -כביר ולא ימאס וכתיב }תהילים נה 

אמר הקב''ה כל העוסק בתורה ובגמילות  מואס בתפלתן של רבים שנאמר הן אל כביר ולא ימאס וכתיב פדה בשלום נפשי מקרב לי וגו'  
עם הצבור מעלה אני עליו כאילו פדאני לי ולבני מבין אומות העולם אמר ר''ל כל מי שיש לו בית הכנסת בעירו ואינו    חסדים ומתפלל 

יד{ כה אמר ה' על כל שכני הרעים הנוגעים בנחלה אשר הנחלתי את עמי את ישראל  -נכנס שם להתפלל נקרא שכן רע שנאמר }ירמיה יב 
 יד{ הנני נותשם מעל אדמתם ואת בית יהודה אתוש מתוכם.-א' }ירמיה יב ולא עוד אלא שגורם גלות לו ולבניו שנ 

 במדבר כ' ח'  צב 

 בביאור הרבב"ח שנקט שם התקשרות במקום הסתכלות כי היינו הך.  עיין תורה ד'   צג
 * דברים לא יב עיין ספר מי הנחל   צד

מֹ   דברים פרק לא   צה  ִנים ב ְ ַבע ׁשָ ץ ׁשֶׁ אמֹר ִמק ֵּ ה אֹוָתם לֵּ ֹות: )י( ַוְיַצו מׁשֶׁ כ  ֻ ַחג ַהס  ה ב ְ ָ ִמט  ְ ַנת ַהׁש  ד ׁשְ י ְידָֹוד    עֵּ נֵּ ְ ת פ  ָראֹות אֶׁ ל לֵּ ָראֵּ בֹוא ָכל ִיש ְ )יא( ב ְ
ם:  יהֶׁ ָאְזנֵּ ב ְ ל  ָראֵּ ִיש ְ ל  ָ כ  ד  גֶׁ נֶׁ ַהז ֹאת  ֹוָרה  ַהת  ת  אֶׁ ְקָרא  ת ִ ִיְבָחר  ר  ֲאׁשֶׁ קֹום  ָ מ  ַ ב  יָך  ְוהַ   ֱאלֹהֶׁ ים  ׁשִ ְוַהנ ָ ים  ָהֲאָנׁשִ ָהָעם  ת  אֶׁ ל  ַהְקהֵּ ר  )יב(  ֲאׁשֶׁ ְרָך  ְוגֵּ ף  ַ ט 

י   ְברֵּ ל ד ִ ָ ת כ  ֹות אֶׁ ְמרו  ַלֲעש  ם ְוׁשָ יכֶׁ ת ְידָֹוד ֱאלֹהֵּ ְלַמַען ִיְלְמדו  ְוָיְראו  אֶׁ ְמעו  ו  יָך ְלַמַען ִיׁשְ ָערֶׁ ׁשְ ֹוָרה ַהז ֹאת: ב ִ  ַהת 

כאן ולפ"ז צ"ל הקהל  שמוכיח שאע"פ שעל שלכאורה היה צריך להביא את הפסוק שבפרשת חקת שבה עוסקת התורה    עיין מי הנחל   צו 
את העדה, אלא כיון שכבר ביאר שהקהל את העדה הכוונה לתיקון השני שהוא להכניע את רעתם ואילו כאן מבאר שהקהל את העם  

. ורוצה לומר  לפרשת וילך כנ"ל ונתו  ו היינו להתקשר עמהם והוא תיקון רביעי לכן נראה שבדווקא נקט רבינו את העם ולא את העדה כי כ 
למלך כשבא לקרא את התורה לישראל במוצאי שביעית זה על מנת שיזכו בה להבנה חדשה וביאורים חדשים ולכן צריך    שהיא מצוה 

 .שיהיה בהתקשרות עמהם כדי שיהיה להם חלק בהתחדשות 

יות נחשב  וכמובן מזה גם במקום אחר,  שאף על פי שמדת  ]המלכות[ שוכבת  על הארץ בתחתית כל מדריגה,  לה    -  ביאור הלקוטים   צז 
לביאור על חכמות התורה,   שבהמדות  שלמעלה מאתה.  אבל היא המכוונת כנגד בינה לבא שלמעלה מכולם, להתעלות על ידה בכתר  
מלכותה, מאור המדריגה שלמעלה כידוע .  ולפי  זה יש לבאר עוד,  שגם מחמת זה היה לו להוריד ולקשר את עצמו לכל נפשות ישראל  

שמ  מאתו,    שבעיגוליהם  המקבלים   פי  על  אף  כמוב"פ.  מכולם  יותר  מתלמידי  כי  מוריהם,   את  להורות  הקדושה,   נתוסף  דייקא  הם 
המסבבים ]עיין בהמראה הנ"ל[, )נאחדים( ]נאחזים[ מאוד גם האויבים אשר סביב יתהלכון כנ"ל מהמוב"פ, עד שנהפכים כל פעם להיות  

]נר ה'[ נשמת מרים בעצמה.  שאף על פי שאינה רק  למורים וממרים  חס  ושלום,   וכמובא  בסמוך  לענ  ין  פגם  הדבה,   שנגע  עד 
שרק   זה,   שעל  בהמראה  המובא  ]הבינה[  ונ'ה'ר'   הנר   שהיא   העליון,    הלב  בת  היא  זאת,   בכל  אבל  כמוב"פ,   משה  תורת  מבארת 

מקודם,  תוספות ביטול נפשו ורצונו  שמוכרח  לשכל   בהסלקותו המוב"פ, נתבטל  ועלה  לה'ר'  נ'בו  כידוע ,  להשלים מה שלא הספיק  
עליון  ונורא  כזה,    באופן  שיאיר  בו  משם  העצות  המוכרחות להתגלותו  ]הנמשכים מאתו בעצמו[. והשכינה בוכה עליו,  כי אף על  

 ר בשובו משם, כנרמז לעיל: פי כן היה צריך שיהיה תוספות  הביטול  הזה בחייו הקדושים בעצמם,  שיהיה ביכלתו להפליא יות 
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החילוק   הוזהו  כי  עצמו.  החכם  מפי  השומע  ובין  הספר,  מתוך  הלומד  מפי בין  שומע 

בודאי עצמו,  כנ"ל  החכם  תפלתו  בשעת  החכם  נשמת  עם  נשמתו  עם    נתקשר  עצמו  שמקשר 

מעלה  עולה ו  נראה כוונתו למבואר בתורה יג שהצדיק  , ויש לזה האדם חלק בביאור הזה \צחנשמותיהם/ 

נוקבין  את   מיין  העדה  ונפשות  ציבור  תפלת  ממשיעי"בבחי'  תורהז  כיך  קדושה    .  נתוסף  התפלה  ע"י 
נוקבין שמעלה   בחי' מיין היא מוספת קדושה למעלה ,עלה, וכל תפלה היוצאת מהרבה נשמותלמ

להתקשט בהם לפניו ית'  , ומעוררת ביותר לב העליון  אל הלב העליון שהיא המלכותאת הנפשות  הצדיק  

כנ"ל, ולב העליון שופך מימי הביאור ביותר. הכל לפי רוב אנשים, כן   להשפיע להכדי לעוררו  
לה החכם את נפשות אנשיו הבאים עכי הביאורים היורדים מהלב הן כפי המיין נוקבין שמ  [צט]   קדושתויותר  

,  ואתה קדוש יושב תהלות ישראל. בבחי' )תהלים כב(  \ק/ אליו ומתקשר עמהם )לק"ה סעודה ד' ט'(
מלמטהאין  ע"י תהלות ישראל, נתוסף קדושתו:   באה  שהקדושה  מקום שאליו    ,הכוונה  אלא שלאותו 

מכוונת התפילה דהיינו הביטול והכנעה והכנת הכלי לקבל משם רק זה סיבה שמלמעלה יותר יהיה נשפע שפע  
יותר,     שלמעלה  הספירות  וכל  המלכות  אל  רק  הוא  הקדושה  השפעת  תכלית  שכל  כלל  זה  כי  לשם.  קדושה 

היינו שאנו מבקשים    מקבלות רק על מנת להשפיע למלכות. וזה כוונת כל ברכה שאנו מברכים ברוך אתה וכו'
   .מכח ההכנעה והביטול שבבקשתינויתברך מלמעלה יותר על מנת להשפיע לנו  שאותו מקור 

והכא נקט רוב האנשים לשון   גחלים עוממות,  בחי' חושך לשון  שהעםשאע"פ  וזהו הקהל את העם דייקא כנ"ל  
בזוהר   ביותר כמבואר  אנויקרא מח.  אנוש שהוא המדרגה הנמוכה  את  דייקא    וש גבר איש אדם()ד' מדרגות 

 מכוונים הביאורים בבחי' כל הנחלים הולכים אל הים.  העם והאנשים
כפי    \קא/גם כל אלו האנשים העומדים בשעת הדרוש, נכנע רשעתם ע"י הטוב שבחכם הדורש

להוציא   כדי  עליהם  שמוותר  הטובים  מעשיו  זכות  דהיינו  שבו  הטוב  בזכות  שהצדיק  הכוונה  לקמן  שיתבאר 

נכנעים האויבים, היינו הקליפות השוכנים סביב לב  קב. ולפי ההכנעה, כן  מאחיזת הסט"א  אנשיו
לה שכחם הוא מחמת לב האבן  כי לב העליון הוא סלע וצור לב אבן הסגור ע"י כל המקטרגים שלמע  העליון
האנשים  הוא השכינה וכן  הסלע  כי  .  גם פתח צור ויזובו מים  תפילה היא פתיחת לבם אל ה' ועי"זוה  של העם 

בבחי' )יחזקאל ה'(  והקליפות סובבים את השכינה  .  , בבחי' ושכנתי בתוכם  דהיינו כנסת ישראל היא השכינה
כפרי בקליפתו השומרת אותו כך לב עליון מסובב בקליפות השומרים   זאת ירושלים שמתיה בתוך הגוים 

הגון.   שאינו  מתלמיד  ירושלוירושלים  אותו  כי  השכינה  שהוא  עליון  לב  שלם  יםרומז  יראה  יראת    בחי'  בחי' 

דהיינו    :  כי יראה היא בלב  דברו על לב ירושלים( ם, והיא לב, בבחי' )ישעיה משמים דהיינו השכינה
שהקליפות שסביב הלב העליון הן הן הרע של העדה שגורם קטרוג שלא יתגלו הביאורים.  וכל סיבת סגירת 

אופן שיחטפו אותו הקליפות  לכן התנאי להשפיע  הלב בחוזק הסלע הוא כדי שלא להשפיע שפע למלכות ב
 הוא הכנעת הרע של העדה. ופשוט.   

 
 שעצמו הכוונה לנשמתו   וכאן מבאר   צח
 שמעלה את נפשות השומעים בעיבור עי"ש.  אות ג'  שמקשר העניין כאן למבואר בתורה יג   'אות ט  'דברים הנוהגים בסעודה הלכה ד עיין לק"ה    צט 

הלכות ועיין    ק ט    ליקוטי  אות  ד  הלכה  בסעודה  הנוהגים  דברים  הלכות  חיים  ַהְינו   כ   -אורח  ד ְ ָבה,  ׁשו  ַהת ְ י  ְידֵּ ַעל  ֹוָרה  ַהת  המשכת  עיקר  י 
ִס  ָהָעם )ב ְ י  רֵּ ֹוָרה  ַאׁשְ ַהת  ב ְ ב  תו  ָ כ  ׁשֶׁ מֹו  ַרְך, כ ְ ָ ִיְתב  ְמָקְרִבין אֹוָתם ַלה'  ו  ָהְרחֹוִקים  ַנְפׁשֹות  ֲעִלין  ַ מ  ַכת  ׁשֶׁ ר ַהְמׁשָ ִעק ַ ׁשֶׁ ֹוָרה ַהז את  ַהת  ָבן ב ְ ו  ְוַכמ  יָמן יג( 

ֹוָרה   עז  ַהת  ה  ֵּ ט  ַ ַהמ  י  ְידֵּ ַעל  ם  הֶׁ ָ ל  ׁשֶׁ ָהַרע  ַמְכִניַע  יק  ד ִ ַהצ ַ ׁשֶׁ ׁש  רו  ַהד ְ ַעת  ׁשְ ב ִ עֹוְמִדים  ׁשֶׁ ָפׁשֹות  ַהנ ְ י  ו  ִרב  ִפי  ַעת  כ ְ ׁשְ ב ִ ַנְפׁשֹוָתם  ִעם  ַעְצמֹו  ר  ֵּ ְמַקׁש  ו  ֹו  ל  ׁשֶׁ
י   ו  ִפי ִרב  ה כ ְ ֵּ ֹוָרה ַהְרב  יְך ת  ה הו א ַמְמׁשִ י זֶׁ ַעל ְידֵּ ה ׁשֶׁ ָ ִפל  ֹוָרה  ַהת ְ ַכת ַהת  ר ַהְמׁשָ ִעק ַ "ל. ִנְמָצא, ׁשֶׁ נ ַ ַ ' כ  ה ְלַמְעָלה ְוכו  ָ ֻדׁש  ה ַהק ְ ָ ן ִמְתַרב  מֹו כֵּ כ ְ ָפׁשֹות, ׁשֶׁ ַהנ ְ

ָבה. ְתׁשו  ֲחִזיָרם ב ִ ַ מ  ַהְינו  ׁשֶׁ ם, ד ְ הֶׁ ָ ל  ְכִניַע ָהַרע ׁשֶׁ ַ מ  ָפׁשֹות ׁשֶׁ י ַהנ ְ  ַעל ְידֵּ

למבואר בתורה סו תנינא שכשרואה את הצדיק עד כמה  ל הצדיק נראה שהכוונה  שרשעתם נכנע לפני הטוב ש   כאן   כי מהלשון צ"ע    קא
עצמו  נגעי  ורואה  חסרונו  מרגיש  אזי  שלם  עצמו(  הוא  נגעי  רואה  אדם  אין  בנגעים  במשנה  המוסר  בעלי  שרמזו  הטבע  טבע    )הפך  קלה  תורה  גם  ועיין 

הם שגם יקח מימי התורה בכח וגם יכניע רשעתם ולפי הנ"ל  דלקמן מבואר שא"א שיתקיים שני הקטנות להתבטל פני הגדלות, אבל קשה  
, ועיין בסוף התורה בביאור הספרא דצניעותא התיקון  מדוע כשמשתמש במטה ליטול בזרוע לא נכנע רשעתם ממילא הרי אין זה סותר 

רם ונותן אותם אזי מקבל  השני שמוציא את אנשיו מרשות דסט"א לרשות הקדושה, נראה כוונתו שתמורת מעשיו הטובים שמוותר על שכ 
תמורתם את אנשיו שיצאו מרשות הסט"א  אל הקדושה. ולכן א"א שיתקיים שניהם כי כשמשתמש בהם ליקח מימי התורה אזי אין לו  
במה להכניע רשעתם. ומשמע שלקחת מימי התורה בכח מעשיו צריך לזה את כל זכות מעשיו הטובים או שלהכניע רשעתם צריך את כל  

 לכן א"א שיחלק ויתן חצי לזה וחצי לזה.  זכויותיו ו 
 נכנע   -בתרלד   קב 
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צ"ע איך אפשר עם    \קד/[קג ]   קח את מטך והקהל את העדהבחי' מטה, שאמר הקב"ה למשה    וזה

ש כיון  אלא  ישראל,  כל  את  להקהיל  בידו  המטה  בידו  הוא  מטה  הבחירה  ונעשה  היצה"ר  את  שניצח  רמז 
כמבואר בתורה ג' שע"י שמתקן את המלכות וממליך על  מכח זה נשמעים דבריו  אזי    \קה/ כמבואר בתורה עט

כחז"ל עצמו את הקב"ה בשלימות אזי ניתן לו כח למשול בכל מה שירצה )עי"ש ד"ה ובזה יתיישב המשנה( וגם  
  \קו/יוועיין תורה ע' שהצדיק יש לו כח המושך למשוך את כל ישראל אל  מי שיש בו יראת שמים דבריו נשמעים

היצר במלחמת  כבר  וניצח  בידו  הבחירה  שמטה  מכח  זה  וכח הצדיק  וכאמור  זה בחי' ממשלת  . מטה, 
כי מטה בחי' בחירה כמבואר בתורה עט והבחירה בטוב היא עיקר הזכות שעל ידה יש    שנעשה ע"י עבודתו

המקטרגים נגד  כח  בזרוע(  לאדם  נוטלין  צדיקים  יז:  ברכות  כל  )עיין  נכנעים  ידו  שעל  הן  ,  האויבים, 
.  הכנעת הרע של האנשים למטה נכנע הרע הסובב למעלה את הלב העליוןע"י  כנ"ל ש  למטה הן למעלה
קי(   )תהלים  ה'וזהו  ישלח  עוזך  המצות מציון  מטה  היינו  לדברים    ,ומע"ט  קז,  ציונים  שהן 

וזה הנ"ל    עליונים, שמהם נעשה מטה עוז להכניע אויבים,  הפסוק  בהמשך  רדה בקרב    [קח]רמוז 
 . \קי/דהיינו שבמטה הנ"ל רודה ומכניע את הרע האוייב שבקרב אנשיו קטך יאויב

 :   נמצא מי שהוא אצל החכם בשעת ביאור התורה, נמצא שנכנע הרע שלו כנ"ל

שעל ידו זוכים לדבורים חמים כגחלי אש שעל ידם זוכים מימי ביאורי עתה חוזר לבאר עניין השפכי כמים לבך 
שפונה אל הלב  השפכי כמים ליבך  אבל ,זוכים לזה ע"י ט' תיקוני דיקנא דזעיר שעתהשאע"פ באר מוהתורה 

, פני ה'  נכח פני ה'שפכי כמים לבך וזהו  .תפילה שפונה אל הי"ג מדות דייקא אהי העליון ברחמים ותחנונים  
  הוא בט' תיקוניםוהכוונה למדת ואמת שבי"ג כי  הפנויים משערות שתחת העיניםשהם התרין תפוחין   דייקא

כאן  תיקון ה' מידת ופשע והוא תיקון הדבור חם כגחלי אש, נמצא על כרחך לומר שהשפכי כמים נוכח פני ה' 
וכמו שמבאר בהמשך דהיינו הדרת פנים שבזקן דאריך שבו   .הכוונה לפני ה' שבי"ג מדות שהיא מדת ואמת

פכי כמים לבך אנו מעוררים את  השידי והכוונה שעל  מדות שהתורה נדרשת בהן.י"ג הי"ג מדות של רחמים ו
 התורה. ביאורי  רחמי אריך שיאיר הי"ג בט' מדות של זעיר ועי"ז נמשכים רחמי ה' אלינו ועי"ז 

ה')איכה ב'(    וזהוקיא נוכח פני  תחילה    שפכי כמים לבך  צריך  התורה  לביאורי  לזכות  דהיינו שכדי 

ה' פני  את  ולבקש  כנ"ל  כמים  לב  ה'  כי,  לשפוך  ת  פני  תרי  תחת  דהיינו  משיער  הפנויים  הם    םהעינייפוחין 

זה ואמת  ,  זקן של אריך אנפיןשב  \קיבט'/ ב  המאיריםג מדות של רחמים  "נקראים פני ה' והיא מדת ואמת שבי

 
 במדבר כ' ח' הנ"ל  ועיין פל"ח אות ד' וילקוט שמעוני חקת   קג

אות ד'   וזה )תהלים ק"י( מטה עוזך ישלח ה' מציון וכו'  עיין  ילקוט  שמעוני  פרשה  חוקת בשם מדרש ילמדנו,  קח את    עיין פרפראות   קד
עוזך ישלח ה' מציון וכו' דבר אחר קח את המטה זהו שאמר הפסוק )משלי כ"ב( אולת קשורה בלב נער אלו    המטה זהו שאמר הכתוב מטה 

ישראל  וכו'  שבט מוסר ירחיקנה ממנו לפיכך אמר הקדוש ברוך הוא למשה  מרדות  הם  צריכין  בכדי  להכניע  הרע  שבעדה ועיין  
 רשב"ם שפירש גם כן כעין זה: 

 מן לו וסימן רנה.סי   עיין חיי מוהר"ן   קה 
 שמשה רבנו היה בכוחו למשוך את כל ישראל אליו ושלא תיהיה עליו שום מחלוקת.    עיין חיי מהור"ן סימן תב.  קו 
 המצוה  -בתרלד  קז
 סוף הפסוק הנ"ל   קח 

 בקרב אויבך  -בקרוב אויבך, בתשכט  -בקרב אויביך, בתרלד   -בתקפא  קט 

דהיינו אנשיו    לשון הפסוק   קי האוייב  ז' שאפילו הטובה שלנו היא רעה אצל הצדיק.   משמע שרודה את  ל' אות  בזה לתורה  ונ"ל שרומז 
שם   שמביא  אע"פ  )כי  זו אשתו.  אויביו  שם  יוחנן  רבי  ואמר  עימו  ישלימו  אוייביו  גם  איש  דרכי  אדם  ברצות  עה"פ  א'  נד  ב"ר  ולמדרש 

כל אשה יש בה בחי' אוייב. בבחי' עזר כנגדו  מעשה כפשוטו באשה רעה אבל א"כ למה אומר סתם זו אשתו בגלל מעשה שהיה, אלא ש 
 דהיינו עזר ע"י שהיא נגדו( 

 וזה   -בתרלד   קיא 

ומבקשים שיתגלו בט'.   כי בט' אין מדת ואמת, ונראה שבשפכי כמים לבך אנו פונים לאריך דהיינו יג מדות רחמים    )עפ"י הריצ"ח( מ"ק    קיב
   .ג' אבל כשמתגלה היג' אזי אין שום אש ודין רק הכל לבן וחסד וצריך לעבור את האש בחי' דין שבט' כדי להגיע למים בחי' הי 

ֵני ה''   פנים הכוונה לשון פניה, כי מכל האברים רק בפנים ניכר מגמת האדם, דהיינו לאן הוא פונה, הפנים מגלים את הפנימיות.       -   'ּפְּ

בתורה ב' כל תפילותיו שיפנה פניו אילינו.        אבל יש גם  בדרך כלל הוא לטובה, וכל הטוב הוא אור פניו. וכן      ופניה היינו התייחסות.
פנים של זעם ודין כמ"ש "ונתתי פני באיש ההוא"      אבל גם הם עכ"פ התייחסות ויותר רחמים מעורף, שזה התעלמות לגמרי, שמושלך  

גילוי פנים שמרוב רחמים מכלה הרע, בחי'  על הטבע עיין תורה יז ח"ב.    כי פנים של זעם הם רחמים של אב המייסר את בנו ויש כאן  
טוב כעס שעם הצדיקים משחוק שעם הרשעים והם בחי' פנים גבוהות מגילויי הכתר. בחי' נזיפה שעושה רושם .מה שאין כן פנים דזעיר  
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הביאור ודרוש מגלה  . וכי התורה נקראת תורת אמת הנמשכת מפני ה' הנ"ל  התורה  קיג בחי' ביאורי ודרושי 

ופני ה' שהם תיקון  .  שפונה אלינו ורוצה בעבודתינוו ורוממותו ומציאותדהיינו את האמת  את פני ה' שבתורה,  
נוכח הזקן נמצא כמו ששופך לבו  כי הזקן ממנו נמשכים ביאורי  ואמת שבזקן אריך על שמו נקרא כל הזקן,   ,

נראה שרוצה לומר שזקן בסגול ובקמץ הם היינו הך ואת    והדרת פני זקןכמו )ויקרא יט(    ודרושי התורה
ל צריך  כי    \קידכבד/ שניהם  בהם  שזכה  זה  הוא  בסגול  וזקן  התורה  דרושי  ממנו  בקמץ  הזקן  קנה    -זק"ןכי  זה 

 , זקן ה עיקר החכמהזש  שמאיר בו מדת ואמת של הקב"ה חכם  דהיינו    שמצוה לכבד את הזקןדהיינו    \קטוחכמה/ 
זקן אין הדרת פנים וכאן נראה כוונת    \קיז/[קטז]   זה הדרת פנים   בקמץ רבינו  כדאיתא בגמ' ב"מ פד. שבלא 

לזה כשמצטרף  פניו  שדווקא  תאיר  אדם  חכמת  ובקמץ  דהיינו  בחי'  בסגול  והם  זקן  ודרושי ,  ביאורי  דהיינו 

הם   דיקנאהתורה  אנפין  שלש עשרה תיקוני  והם שלש עשרה מדות שהתורה נדרשת    שבאריך 
מדת  קוני הזקן יש מדת רחמים ומידה שהתורה נדרשת בה כגון  יכנגד כל אחד מתש  \קכא/ \קכ/(קיט)[קיח] בהן  

ז'    ,"גזרה שוה"כנגד    "ורחום", ומדת  "קל וחומר"כנגד מדת    "ל-א"הרחמים   מכלל שהוא "כנגד    "ואמת"ומדה 

לפרט לבך          ."צריך  כמים  שפכי  וזהו  לרישא  חוזר  ועתה  ה'  פני  הכוונה  מה  באר  כאן  שצריך   היינועד 
     :  כנ"להמכונים פני ה' לשפוך שיחו ותפלתו קודם שממשיך ביאורי התורה 

 

ק אבל זה דייקא  אי אפשר שיהיו פונות אלא כשעושין רצונו של מקום. ועורף היינו שחוק שעם הרשעים דהיינו שניתן להם מקום לשחו 
ומשמע בתורה יז ח"ב שבעורף הרע והטוב תלוי בטבע וגלגלים ומבואר כבר שבעורף אזי גם הטוב         ע"י החוסר התייחסות היפך הפנים.

 הנום שבזה העולם.  י הוא רע כי הוא חסרון שיכול להתמלאות רק ביותר חסרון והיינו שאול וג

גם בחי' שבעורף  דין   ויש  עושה  דהיינו    אזי המלכות  והסתרה  במהלכים של טבע  לי שזה  נראה  ע"ע, אבל  במי שאינו ממליך את הש"י 
ויש עבירות מסויימות שגורמות לפני זעם דהיינו כעס שעם צדיקים, ואולי עבירות שגורמות    שנעשה ע"י הרשעים שבדור שמזיקים.     

 לסתור את הגילוי בעצמו , וצ"ע.

לבוא לבחי' פנים כי א"י היא בחי' שעיני ה"א בה תמיד.  אבל אפשר להיות בה בגשמיות ואעפ"כ  מדברת מלבוא לא"י היינו    וכאן התורה 
אם אינו נוהג עפ"י התורה אזי א"א להסתכל עליו. ואזי גופו הגשמי בא"י אבל קדושת ארץ ישראל האמיתית דהיינו שבה מאיר פני ה'  

 נמצא.בחי' אוירא דא"י מחכים, בה הוא לא    ובאורי ודרושי התורה.
 ודרשי   -בתרלד   קיג

 שהבבא סאלי אבוחצירה היה קם לפני אדם שהיה זקנו ארוך   ראינו וכן    קיד

כמבואר בש"ע יו"ד סימן    שיבה תקום הוא מי שהגיע לגיל שבעים אבל והדרתה פני זקן אפילו קטן שקנה חכמה.  לפני   בש"ע כדאיתא    קטו 
  טור (. )ממנו   ללמוד   וראוי   ממנו   גדול   שהוא   רק )  , רבו   אינו '  ואפי,  וחכים   יניק   לא א   זקן   אינו   אפילו ,  חכם   כל   מפני   לקום   עשה   מצות   -רמד סעיף א'  

  התוספות   בשם   י " ב (. )רשע   יהיה   שלא  ובלבד ,  הארץ   עם   הוא  אפילו , )שנה   שבעים   בן   דהיינו ,  שיבה   מפני   לקום   מצוה   וכן   (.דקדושין   ק " פ   ן "ור   ם " הרמב   בשם 

 (.  ת " ור  ן " ור  ירוחם '  ור   דקדושין   ק " פ   ומרדכי   ו " פ '  מיי   ובהגהות 

 שבת קנב. ועיין תורה כז אות ג' ועיין פרש"י ב"מ פד.  קטז

פד.  קיז  ב"מ  ירושלים   עיין  משפירי  אישתיירי  אנא  יוחנן  רבי  אדם  אמר  כיופו  שיופים  אותם  בים  אותו  מנו  לא  מדוע  א"כ  הגמ'  ומקשה   ,
  -הרורי תוארו וקירון ]עור[ פניו:           הדרת פנים  זי   -שופרי    -ופרש"י           .דהיינו זקן   הראשון ותירצו כיון שהדרת פנים לא היה לו 

 זקן: 

מובן שהדרת פנים הוא יופי אבל יש יופי עם הידור ויש יופי בלא הידור כגון יופי של נשים וכן איתא שם שריש לקיש אמר    מקושית הגמ' 
ואולי לכן נקט ביופי שללא הדר לשון ארמי שופרי          ונראה שיופי עם הידור היינו עם זקן הכוונה ליופי המעורר כבוד.  לך יופיך לנשי.

 אבל ביופי עם הדר דהיינו יופיו של אדה"ר נקט לשון הקדש.
. קיצור ביאורם נמצא במפרשים על מסכת ברכות  'פסקא א   'ברייתא דרבי ישמעאל שאומרים בסיום אמירת הקרבנות בבקר ומקורו בספרא על ויקרא )תורת כהנים( יג מדות פרק א   קיח 
 ן הראש למהרש"א.   בי 

 )בתשכט תיקן דף סב. וכך מצויין גם בתורה כז( עיין זהר אחרי דף מב. קיט 

ַתח   -זוהר אחרי סב.    קכ ָ ָאַמר    פ  עֹון וְׁ מְׁ י ש ִּ זו  מה שכתוב    לפרשַרב ִּ לְׁ גֹו',    ַיעְׁ בֹוָתם וְׁ כ ְׁ ש ְׁ נו  ַעל מִּ ַרנ ְׁ ָכבֹוד יְׁ ים ב ְׁ ידִּ אָנא ֲחסִּ ָ ֵליַסר בברייתא, כי    למדנו  ת  תְׁ יָלן מְׁ   ב ִּ   כִּ
דא"א,  בי דיקנא  תיקוני  הי"ג  סוד  שהם  הרחמים,  מדות  ר "ג  ש ַ קְׁ תְׁ נו ָתא    אִּ ֵהימְׁ מְׁ ד ִּ ָרא  ש ְׁ כלומר    מתקשרקִּ האמונה,  האצילות,    על קשר  פרצופי  כל  מתקשרים  ידם 

בזה,   זה  ָחא ומשפיעים  כ ְׁ ַ ת  ש ְׁ אִּ א    לְׁ כל ָ לְׁ ָכאן  רְׁ לכל    כדיב ִּ ברכות  ולהמשיך  העולמות,    הפרצופיםלהמציא  ָכל ולכל  ָלָתא    וְׁ תְׁ ב ִּ הו א  יךְׁ  רִּ ב ְׁ א  ש ָ ֻקדְׁ ד ְׁ נו ָתא  ֵהימְׁ מְׁ
ימו    ת ִּ פרצופי    וכל ַאסְׁ שהם  הקב"ה  של  א"א,  האצילותהאמונה  בכלל  הם  לכן  עליהם,  חופפת  שהדיקנא  ובאו"א  בא"א,  והיינו  פרצופים,  בשלשה  ונכללים  נסתמים   ,

ַעל את השפע לזו"ן ולכל העולמות,    המשפיעיםשהדיקנא חופפת עליהם, לכן הם בכלל א"א, והם  , נסתמים ונכללים בשלשה פרצופים, והיינו בא"א, ובאו"א  האצילות    וְׁ
ֵליַסר זה    ובשביל ַהאי   תְׁ י   ב ִּ יָלן, אֹוַריְׁ כִּ ָרא    ָתא מְׁ ַעט ְׁ תְׁ ָמה ונדרשת,    מתעטרת"ג מדות התורה  בימִּ ָנא    כ ְׁ ימְׁ אֹוקִּ ל שביארו חז"ל בברייתא של רבי ישמעאל    כמוד ְׁ ק ַ   מִּ
כו '  ו    ר ָוחֹומֶּ  ָוה וְׁ ֵזָרה ש ָ ג ְׁ ה שהתורה נדרשת בהם, הם כנגד הי"ג תיקוני דדיקנא דא"א,    מדותאלו הי"ג    כימִּ ָ ַכמ  ָנא ַהאי    וְׁ ימְׁ ין אֹוקִּ נִּ מְׁ כמה פעמים ביארנו זאת,    וכברזִּ

ָמא  ָרא    ו ש ְׁ ַעט ְׁ תְׁ ַהאי מִּ א ב ְׁ יש ָ  ים( ומפרש)מק"מ ושע"ר  בל הארה מי"ג תיקוני דדיקנא דא"א.  דהיינו ז"א שהוא שם הוי"ה בעצם מתעטר בזה, כלומר שמק   שהקדו  ושםַקד ִּ

ז   בספרים ואיתא    קכא עיין בני יששכר    -  ל שבי"ג מדות של רחמים וכיו"ב -בזה וכגון שע"י שעשוה קל וחומר מעורר מדת א   ה שתלויים 
ל  נפתח  ואפשר שעי"ז  מעוררים המידת רחמים שכנגדה  ומידה  מידה  כל  וכן  וחומר  קל  ז' שע"י  ב'  להשיג המכוון  אלול  וזוכה  העליון  ב 

 בתורה 
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מפני קת  ושכתוב בפרשת ח  וזהו  ואהרן  ויבא משה  וכו'.  ולמה  וכו'.  ולמה  וכו'.  ויאמרו  וירב העם עם משה. 

ורבנו דורש    ,הפשט שהם נפלו על פניהם בתפילה להש"י,  ויפלו על פניהם  [קכב] הקהל אל פתח אהל מועד  
ירוצים על הקושיות שיש על  ולכן רבו עימן כי נעלם מהם הת  נפלו אצל העםה' דהיינו ביאורי התורה  שפני  

, ישראל על שפסקו מי באר מרים  דהיינו תלונת בני  המריבהמשה ואהרן את  כששמעו  כי  . דהיינו  הצדיק
דהיינו   כנ"ל, מחמת הנפילה הנ"לדהיינו פני ה'  התורה, שהם בחי' פנים    קכג הבינו שע"י ביאורי 

פסקו ביאורי התורה  מימי הבאר  בגלל שפסקו  כי    מחמת זה התחיל המריבה  ,אצל ישראל  הנפילת פני  
ו ה'  פני  הצדיק  דהיינו  מעשי  על  התירוצים  מהן  הקב"ה  נתעלמו  אותם  ו הקושיות  עלו  ואזי  והנהגת  הפילו 

הם בחי' פני  שהבינו שפניהם היינו פני הצדיקים  משה ואהרן  . וזהו ויפלו על פניהם שהמהאמונה בצדיק ובהקב"
היא פני ה' שנפלו דהיינו מדת ואמת שנעלמה    ,דיק וה' מהעםדהיינו ההשגה ברוממות הצנפלו אצל העם  ה'  

 :  האמת רוממות הקב"ה והצדיק ממניהשגת  מהם כי זה עיקר 

 
 האות 

בתחנוניםוכשמתפלל   להתפלל  צריך  הדרוש,  רש  קודם  ידבר  תחנונים  כמ"ש  בפתח  ,  כעני 

.  \קכה/[קכד]   עצמו  , ולא יתלה בזכותוזהו בתחנונים לשון מתנת חינם   ויבקש מאת הקב"ה מתנת חנם
כי כיון שמבקש דבר גדול דנים למעלה אם מגיע לו לפי    אע"פ שעכשיו נתעורר מטה עוזו של עבודתו

בידו   יש  נמצא  לו  נפסק שמגיע  וכיון שהוא צדיק  , אין זה המטה כדי ליקח גם בלא תחנוניםמטה  מעשיו 
ואע"פ   ,אל תתהדר בפני מלך   כמבואר לקמן שאם בא ליקח מכח מטה זכויותיו אזי אומרים לו  \קכו/להתגאות

אבל ביאורי תורה לכלל ישראל אין    ,\קכז/ שכר לעצמם  שם הכוונהוע  רשצדיקים נוטלים בזיז:  שמבואר בברכות  

אלא כדי להכניע הרע שבעדה. כי ברבים יש בהם טובים ורעים,   להם להשתמש במטה זכויותיהם
 . כמ"ש רבנו במ"א צב"ר ר"ת צדיקים בנוניים רשעים

 

 
 במדבר כ' ו'  קכב 

 ביאירי   -בתרלד   קכג

 עיין באיבי הנחל שמקשה מברכות יז: עה"פ אבירי לב הרחוקים מצדקה  עיין ברכות לב: גדולה תפלה ממעשים טובים וכו'. ו   קכד

ם יותר ממשה רבינו אף על פי כן לא  אמר רבי אלעזר גדולה תפלה יותר ממעשים טובים שאין לך גדול במעשים טובי   : ברכות דף לב   קכה 
 נענה אלא בתפלה שנאמר אל תוסף דבר אלי וסמיך ליה עלה ראש הפסגה: 

כאן לחטאו של משה במי מריבה כמבואר לקמן ובוודאי משה רבנו שנאמר בו והאיש משה ענו מכל האדם, לא עשה כן    צ"ע כי רומז   קכו 
מאיזה נקודת גאווה, אלא שאצל משה זה נגרם מחמת הערב רב שהטעו אותו.   מחמת גאווה. וצ"ל שרוצה לומר שבדקות גדול זה נובע  

אלקות   נקודת  בו  מצא  שבקלים  קל  אפילו  כל אחד  עם  להתקשר  ענוותנותיה  מחמת  היה  דרכו  רבנו  תנינא שמשה  פב  תורה  סוף  ועיין 
ליא שגרם לו הערב רב לדחוק את השעה  להתקשר עימו, וכ"ש כאן שידע שזה התיקון הנצרך להמשכת התורה בוודאי היה עושה זאת לו 

 ולקחת מימי התורה בכח זכויותיו בלי להתקשר לעדה.
הנחל   קכז  ב   הבאיבי  נטל  משמע  בצור  הכה  שמשה  בחורב  מהבאר  הי מקשה  לא  שאז  ותירץ  מעשיו  זכויות  וצ"ע    ה כח  בעדה  גם  רע  כי 

 עיין בהקדמה מה שהארכנו בזה.להכניע הרע שבעדה צריך לזה מטה זכויות ו 
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. אבל לפני הש"י  שנכנע הרע שבהם ע"י הטוב שבחכם הדורש  כנ"ל  \א/שברעים  וצריך להכניע הרע
ידבר רש/  [ד]   תחנונים, וידבר  [ג ]   כדל וכרש  \ב/יעמוד כי   , ולא יתלה בשום זכות\הכמ"ש תחנונים 

ול ולאוצר  אליבא דאמת אין שום זכות וכלי לזכות בו לביאורי התורה אלא מתנת חינם כי כל זכות יש לה גב

לי כלום  ,  מתנת חינם אין גבול זה ההרגשה שאין  עפ"י מדרש    תורה עח תנינאב  כמבוארדהיינו שהכלי שלו 

)דברים    על מי מריבה  \ז/שהיתה תשובה   כנס לארץ ישראלישכתוב על תפלת משה כשבקש לה. וזהו  \ו/ רבה
וזהו  ריך לדבר תחנונים,  שצכי אז התפלל משה רבנו כמו  ,  לאמר  טוא ה  ה    \ח/ ואתחנן אל ה' בעתג'(  

ידו נבראים מלאכים  [יא]   , היינו קודם הדרושיבשעה שרוצה לומרלאמר דהיינו   י  -כדלקמן אדנ  שעל 

 
א אדרבה לקרבם ולהכניע הרע שבהם ולעשותם טובים. ועיין תורה יג שמוהרנ"ת בלק"ה מבאר שדייקא  שלא לרחק אותם אל דהיינו    א

 הרע שבהם ממנו נעשה התורה שמוריד הצדיק.

אבל הנשמה בחי'  כדלקמן ואז מטהו בידו להכניע הרע שבעדה.    ישיבה  דייקא אבל כשדורש אזי הוא זקן יושב ב   עמידה תפילה ב דהיינו    ב

 כמבואר במראה.  בשכיבה חי' דרכה של תורה היא  הבאר הנ"ל ב 
 לשון הסליחות בפיוט ראשון  ועיין לק"ה גילוח הלכה ב'  ג

 לשה"כ משלי יח כג   ד

אם הרש מדבר תחנונים ומתחנן, אז העשיר יענה ויכניע את העזות    -תחנונים ידבר רש ועשיר יענה עזות   ועיין מלבי"ם    -  משלי יח כג   ה 
 ו יכניע טבעו למלאת תחנוני הרש:   היינו אפילו אם הוא עז וקשה כסלע וצור שגם אם הוא עז בטבע   -

וצ"ע כי בדרך כלל הוא להיפך כתוב כה תאמר לבית יעקב דהיינו באמירה רכה וכתוב וידבר איתם קשות .         וכן דיבור לשון    -מ"ק  
 מנהיג כמ"ש דבר אחד לדור וכן מדביר היינו מכניע  וקשה    

חי' שהוא כל כך רש ודל עד שכביכול יש איזה בחי' הכרח לתת  לו חינם ולכן נקרא דיבור שכאילו מנהיג ומכריח לחון אותו     יש ב   ואולי 
ואולי זה גם בחי' מה שאמר לעיל שיחד וקודם לביאורי תורה מקבל בחי' דיבורים כגחלי אש  והיינו שיש בחי' אש ומים בדיבור בתחנונים  

 לב עליון כנ"ל וצ"ע ועי"ז ממשיך אש ומים מ 

וחנותי את אשר אחון באותה שעה הראה לו הקב"ה את כל האוצרות של מתן שכר     -פסקה ו  אמצע  שמות פרשה מה    מדרש רבה עיין    ו 
שהן מתוקנין לצדיקים והוא אומר האוצר הזה של מי הוא והוא אומר של עושי מצות והאוצר הזה של מי הוא של מגדלי יתומים וכל  

ואח"כ ראה אוצר גדול אמר האוצר הזה של מי הוא א"ל מי שיש לו אני נותן לו משכרו ומי שאין לו אני עושה לו חנם ונותן  אוצר ואוצר  
   לו מזה שנאמר וחנותי את אשר אחון וחנותי את אשר אחון למי שאני מבקש לחון וכן ורחמתי את אשר ארחם: 

שנסתלק  מחמת  שלא  היה  תפלתו  בבחינת  רחמים ותחנונים  בשעת הכאת  ועל כן משה רבינו עליו  השלום     -  ועיין יקרא דשבתא   ז 
כמו    ואחר כך חזר ושב על זה ואמר ואתחנן אל ה' בעת ההוא לאמור שהתפלל רק במתנת חנם ורחמים ותחנונים הצור כמבואר בפנים,   

שא  כמו  ישראל  ארץ  את  פנים  כל  על  לראות  שזכה  באמת  זה  ידי  על  ופעל  ז"ל  רש"י  שהיה  שפירש  כך   אחר  זכה  כן  על  רז"ל,  מרו 
הסתלקותו )שהיה בשביל תיקון פגם הכאת הצור וכמבואר בפנים( בשבת  במנחה  דייקא  שאז  הוא  עת רצון שעל ידו שלימות התפלה  

 .ת רחמים ותחנונים כנ"ל שהוא בבחינ 

כי משה  כאת  הצור  שהוא  בודאי  דק מן הדק  שגיאת  ה   -ואין הכוונה שמשה לא ידע כיצד להמשיך תורה כמבואר בלק"ה גזלה ה' ה'  
ובפרט בחטא העגל ומרגלים שבקש סלח נא לעון העם  הזה     רבינו בודאי ידע שצריכין להתפלל ברחמים  ותחנונים  וכאשר  נהג כל ימיו 

טעות  כ"ש  כי  העשק  יהולל    כגודל  חסדך  וכו'  וכן  הרבה  רק  בעת  הכאת  הצור  בלבלו  אותו המתנגדים והחולקים  עד  שבא  לידי  
וזהו כי העושק יהולל חכם עושק דייקא כי כל רשעותם    חכם ויאבד את לב מתנה )קהלת( שדרז"ל  לענין  הטעיות  של  משה רבינו ע"ה 

וגזל וכנ"ל.  ועי"ז גרמו גם  איזה  שגיאה  דקה  למשה שלא המשיך ה  תורה  ומחלוקותם של דתן ואבירם וכל החולקים הם בחי' עושק 
וזהו ויאבד את לב מתנה  לב  מתנה  דייקא  בחי'  לבו  של  משה  שבודאי  הי'  דרכו  תמיד  להתפלל ברחמים   ברחמים ותחנונים.  
ותחנונים.   וע"י  העושק  והגזל הוללו חכם בחי' משה עד ויאבד לב מתנה לב מתנה דייקא בחי'  לבו  של  משה  שלבו  הי' בחי' לב מתנה  

 ל תמיד ברחמים ומתנת חנם ועכשיו ע"י העושק שלהם טעה ג"כ ודחק את השעה שהוא בחי' עושק וכו' וכנ"ל: שבקש והתפל 
עיין בני יששכר אלול א' ח' שמוכיח בכמה דרכים שתמוז אב הם אותיות ד'ל' וכן הם בחי' אותי' ר' ש' ואלול הוא בחי' אותיות ת' ע' וזהו    ח

ינו באלול שאז מצטרף הת' וע' לדל ורש ונעשים דלת ושער ומבאר הפסוק לא בחסד ולא במעשים  ואתחנן בעת ההיא היינו בימי הרצון הי 
 באנו לפניך כדלים וכרשים דהיינו באלול אין אנו סומכין על מעשינו הטובים אלא כדלים וכרשים  

ע' ונעשה לו ששער וזה דווקא בעת  ( ביאר שהכוונה שמי שבא כדל אזי נותנים לו ת' ונעשה דלת ומי שבא כרש נותנים לו  2כ ) יצ"ח והר 
 ההיא אזי יש אותיות ע' ת'  דהיינו עת רצון.

 לתבוע בזכות דהיינו במטה עוז אין זה שייך לעת וזמן כי מגיע לו לא מצד הזמן והעת אלא בדין    אבל כשבא 

 השעה וחסר בכלים   ואזי אפילו אם הוא דל ורש דהיינו חסר ונחסר כנ"ל אבל כיוון שאינו ממתין לעת רצון הוא דחיקת 
 בתרלד ההיא   ט 

 לאמר   -בתרלד   י

. ועיין לק"ה גזלה  אבל היה בשביל להכנס לארץ וזה א"א אלא ע"י דרושי התורה שמהם נעשים מלאכים   ואתחנן לא היה בשביל דרוש ש   אע"פ   על מי מריבה   ת משה עיין יקרא דשבתא שואתחנן היא תשוב   יא 
   עוד עיין לק"ה שם אות ו' כיצד עניין זה נוגע לכל אחד    מי מריבה העם הטעה אותו. ה' ה' שדרכו של משה תמיד היה תחנונים ורק ב 
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  \יב/ שמקבלים כח מאדום  צבא רב של מלאכים  יתן אומר המבשרות צבא רב אומר דייקא, שע"י אמירה נעשה

 : כפי שיתבאר לקמן לארץ  המניעות להכנסמתגברים על   ועי"ז
נמצא שעיקר התורה הזאת נאמרה לענין צדיקים הגבוהים מאד גבוה מעל גבוה,    -לק"ה גזילה ה' אות ו    עיין

מזאת התורה עצות עמוקות לנפשו אפי' הקטן שבקטנים כי  אעפ"כ צריך  כ"א להוציא   .. וכו'  כ"א מישראל  . 
'.  ואפילו מי  יבש ח"ו וכוצריך להמשיך תורה בכל יום כמו שאנו מברכין בכל יום נותן התורה שלא יהיה עץ  

ללמוד בכל יום בחשק חדש שזהו ג"כ בחי' חידושי תורה כ"ש במ"א. גם כל   שאינו בר הכי צריך עכ"פ להשתדל
 מי שלומד תורה א"א שלא יצטרך לבאר איזה ביאור ופירוש במה שלומד.   

מות הלימוד הוא שימשיך  הנ"ל דהיינו שידע כי עיקר שלי  ועל כל זה צריך כ"א לפי בחינתו לילך עם התורה
לשפוך לבו כמים לפניו ית'    מוד עם חמימות והתלהבות דקדושה. וצריך לעצמו דיבורים חמים כגחלי אש שיל

וצריך ליזהר    לי אש ועי"כ ימשיך ביאורי תורה ג"כ  משם כ"ש שם.עד שימשיך מלב העליון דיבורים חמים כגח
עם המטה עוז שהם המעשים טובים בשביל המשכת  לבלי לדחוק את השעה שלא ישתמש    מאד באזהרה הנ"ל

 התורה רק להכניע את הרע ע"י  בחי' מטה עוז.    
"פ ועוד מעט ואין רשע  עדאי יש לו איזה מעשים טובים כ"ש  ובגרועים בוהגרוע שהיינו כי כ"א מישראל אפילו  

בוי קלקוליו העצומים  וכשרוצה לגשת אל הקודש לעסוק בתורה ומע"ט והבע"ד רוצה להפילו מרי  בסי' רפ"ב.
צמו איזה נקודות טובות שזהו בחי'  אזי צריך לבקש בעה תעסוק בתורה אחרי שקלקלת כ"כ,  ואומר לו מי את

 שלו, מטה עוז 
 

 את חטא משה ואהרן במי מריבה עפ"י הנ"ל עתה יבאר רבנו 
לא היה המטה  ומבאר שעיקר הטעות היתה במה שהשתמש במטה כח זכויותיו כדי לקבל את מימי הבאר ולכן 

 הזה מכניע את הרע של העדה הסובב את הסלע, ועל כן לא עלה מיין נוקבין דהיינו הטוב שבעדה. 
וצ"ע כיצד מכניע המטה את הרע שבעדה ומדוע א"א שיתקיים שניהם שגם יקח בזכות מעשיו ואע"פ שיכניע  

 המטה את הרע שבעדה. 
 דורש. ולפ"ז צ"ע מדוע לא יתקיים שניהם כנ"ל.ועיין לעיל אות ד' שהרע של העדה נכנע ע"י הטוב של ה 

"ל, ּוָבֶזה   -אבל עיין בביאור הספרא דצניעותא  ּנַ יַע ָרָעָתם ּכַ א ָאֳחָרא ַהְינּו ְלַהְכנִּ ָ א ַהאי ְלֵריש  ָ ְנָיָנא: ֵמֵריש  ּקּוָנא ּתִּ ּתִּ
ַחת ְר  יס אֹוָתם ּתַ ְטָרא ָאֳחָרא ּוַמְכנִּ סִּ ּות ּדְ ַחת ְרש  ּתַ יא אֹוָתם מִּ א ָאֳחָרא':מֹוצִּ ָ א ַהאי ְלֵריש  ָ ה; ְוֶזהּו 'ֵמֵריש  ָ ֻדש ּ ּות ַהּקְ  ש 

ולפ"ז פשוט שהכוונה שיש בכח הצדיק לומר להקב"ה שמוותר על זכויותיו לעצמו ותמורתם שיתן לו את אנשיו  
שיו הטובים הוא כמו תשלום  עכי שכר מ וממילא מובן מדוע א"א שיתקיימו שניהם.שנתפסו בידו של הסט"א 

ן זה ביטול הרע של העדה  צ"ע שלכאורה איקצת באנשיו. אלא שהצדיק כדי שלא יהיה אחיזה לס"מ  שמשלם
 התוצאה של הרע. ביטול אלא 

,  להכניע רעתם  קח את המטה והקהל את העדהטעות שטעה משה, שהקב"ה אמר למשה    וזהו

הסלע אל  עמהם   לעיניהם  בתחנונים  ודברת  היינו  שיקח  דהיינו  ,  שיתקשר  המטה  עוזו  ממאת  שלת 
ציבור    ,והקהל את העדהשיש לו ממצות וממעשים טובים שלו.   להיות  דהיינו שיקבץ אותם אליו 

כי בשעת הקהל    אחד כדי שיהיה להם חלק בתפלתו לבקש את מימי התורה, ולזה צריך את מטה זכויותיו
נה דהיינו  יש בהם רע יש גם רע שסובב את השכישוקהל ישראל הם בחי' השכינה וכ  שיש בהם גם רעים 

ויונקות ממנה יורדות מוות שהקליפות אוחזות בה  נופלת בארץ בבחי' רגליה  על כן ,  את הלב העליון כי היא 

ומונע מלקבל   ועי"ז מסיר גם הרע הסובב את הלב העליון  צריך מטה עוז כדי להכניע רשעתם כנ"ל
נוקביןוגם    ממנו מיין  היא  והיא מתפארת בה   \יג/כי התפילה  ועי"ז מעוררת אותו  שעולים לשכינה  ית'  ם לפניו 

התורה מימי  לה  לכן    ,להשפיע  בה התפארות  אין  רשע  תפלת  כדי   דיקוכרח הצמאבל  להכניע הרע שבעדה 
כי ככל שעולות יותר תפילות דהיינו יותר מיין נוקבין עי"ז היא מקבלת   ,שתוכל המלכות להתפאר בתפלת כולם

 
ודבור לשון קשה ואולי הם נבראים אמירה ואחרי שלוקחים הכח מאדום נעשים דבור וכן לקמן אומרים המלאכים    אמירה לשון רכה   יב

היה נהפך לדיבור כנגד מוצאי דיבת הארץ אבל הם לא  לאדם כה אמר אחיך ישראל אמר דייקא ואם היו מקבלים הכח מאדם אזי אח"כ  
 קבלו כח מאדום ונשאר אמירה לכן לא נכנסו לארץ אלא ע"י פטירת משה ואהרן.  

שהם אחד ממש כי הרע שעל העדה הוא ממש הרע שסובב את המלכות כי ישראל הממליכים את הקב"ה זו המלכות    הם שני דברים   יג
וככל שחסר ב  יש אחיזת הקליפה  ואזי השכינה בתיקונה  כי היכן שחסר קדושה  בקליפות  ומה שחסר נשקע  זו אזי חסר בשכינה  המלכה 

נמצא שהכנעת הרע מישראל היא העלאת השכינה מהקליפות וזה בעצמו גם מיין נוקבין שמעלה השכינה שמתפארת בישראל שמעלים  
ות הזו באה לפניו ית' ששמח בה ומשפיע לה מימי ביאורי  לה קדושה ע"י שממליכים את הקב"ה ועי"ז מוציאים אותה מהקליפות ובהתפאר 

התורה. כי אע"פ שאמר באות ב' שבאורי התורה כתובים בסלע אין הכוונה שרק צריך לקחת מהסלע כי כל השפעה אלינו הוא מכח יחוד  
 נה היא עמ"נ שתשפיע לנו.קב"ה ושכינתיה, כי השכינה לא צריכה לעצמה אלא כדי להשפיע לנו וגם הקב"ה כל כוונתו בהשפעה לשכי
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וזהו  שבעדה  אחרי שמכניע הרע  . ואח"כיותר שפע מימי התורה ודברת    אזי מתפלל עמהם תפלה בציבור 
סג}, אין דיבור אלא נחת  אל הסלע לעיניהם רעט  \ יד/ .שבת  זוהר תצא  וע'  לסופו  סמוך    :ומ"ר שה"ש 

וכו' ופיוס  וכו' בדבור  שישפוך שיחו ותפלתו בתחנונים  דהיינו שציוה אותו הקב"ה  .  {ודברתם אל הסלע 
 . באות ב' כנ"לשבו כתובים כל ביאורי התורה  , היינו לב העליוןאל הסלעכדל וכרש, 

בשעת מעשה, אצלו  , שיהיה הקהל  [ כי ההתקשרות לצדיק היא ע"י ההסתכלות בוטו]  דייקא   לעיניהם 
בשעת    באות ד' שהשומע מהחכם נתקשר נשמתו עם נשמת החכם  נשמתם כנ"ל  עם  \טז/כדי שיקשר א"ע

 . תפלתו
שלא השתמש עם המטה  דהיינו  בשעת תפלתו.    שזכר טובו וצדקתואלא  ,  \יז/והוא לא כן עשה

הקהל רעתו  בשביל  עם המטה, בשעת תפלתולהכניע  בכח    , אלא השתמש  התורה  באורי  לקחת 

בחי'  זכויותיו וזה  ידו.  את  משה  יז(  וירם  )שמות  כמ"ש  תפלתו  זה  ידו  אמונה,  ידיו  , \יח/ויהי 
. ת ומורמות לשמים בשעת תפילתופשט כוונת התרגום שידי משה רבנו היו פרושו  בצלו  יטת תרגומו פריש

ועל כן לא נכנע הרע    , ולא קשר א"ע עם הקהלמהעדה   שהרים את תפלתוורבנו דורש שיש בזה רמז  
וע"כ  כן גם התורה שהמשיך משה רבנו היתה עם סיגים  ועל  ועי"ז נשאר רע סובב את הסלע העליון  שבהם 

 . \כ/ יבא דהלכתאצריך טרחה רבה לברר כל סוגיא עד שזוכה לאסוקי שמעתתא אל
  הכה צור ויזובו מים  כמו שכתוב כביכולויך את הסלע זה , ויך את הסלע במטהו פעמים וזה גרם בחי'

וצה לומר שבקדש כביכול הכה משה בסלע  רורבנו    בחורבהפסוק מדבר בהכאת משה בצור    )תהלים עח(

לוקחין איזה דבר בכח , כמו ששבו כתובים ביאורי התורה  כא. שהכה לב עליון בחורבכמו שהכה בצור  
 

הקדוש ברוך הוא מקשיב להן,    -אמר רבי ירמיה אמר רבי שמעון בן לקיש: שני תלמידי חכמים הנוחין זה לזה בהלכה    .שבת דף סג   יד
 ידבר עמים תחתינו.  ( תהלים מז ) אז נדברו יראי ה' וגו' אין דיבור אלא נחת, שנאמר    ( מלאכי ג) שנאמר  

ישפיל, וכל שפלות בנחת,    -ידבר עמים תחתינו     שאין ונותנין בה בנחת רוח, מתעסקין כדי שילמדו זה מזה.נו   -הנוחין זה לזה    -רש"י  
 תרגום של ינהג.  -מנהיגין זה את זה להבנתה של הלכה, כמו לך נחה )שמות לב( ידבר    -לשון אחר: הנוחין  

 נו הך.בתחילת ביאור הרבב"ח שנקט התקשרות במקום הסתכלות דהיי   עיין תורה ד'   טו 
 בלעיניהם משמע שהם מסתכלים עליו וסיים במקשר עצמו משמע שהוא מסתכל עליהם. משמע שצריך את שניהם.  צ"ע פתח   טז 
עשה   יז  כן  לא  )כמו  -  והוא  כן  הלא  את  עשה  שמשה  תאמר  שלא  בזה  רמז  ואולי  כן.  עשה  לא  והוא  הל"ל  לכאורה  מוזר.  כאן  הלשון 

ומינו רוצה לומר שאצלינו "לא" יעשה כן"( לכן שינה לומר שמצידו הוא כן עשה אלא  שדורשים הלבן שאמר ליעקב לא יעשה כן במק 

ה הייתה בגלל הערב רב שהיה דייקא  בראשית כח: ויקרא כג. שטעות מש   הזהר בשם    בלק"ה סעודה ד' ז' שהרע שבעדה התגבר. וכמבואר  

וכמבואר   רב  הערב  את  שקרב  במה  התחילה  שטעותו  נמצא  המטה  ע"י  רעתם  להכניע  להזהר  צריך  יותר  עוד  נט בגללם  סכנה    בתורה 
. וע"י שלא הכניע את הרע שבעדה אזי המשיך  )סיגי הדעת(   גדולה לקרב רחוקים ובפרט רחוקים כאלה שהיו הלעומת זה של משה רבינו 

ורה בבחי' הכאה שאע"פ שנחשב לו לחטא אבל בזה כבר היה תיקון קצת כי עי"ז גם התורה שנמשכה היא עם קליפות וקושי כמובא  ת 
בזהר קש וחומר ולבנים היינו קושיות וקל וחומר וליבון הלכה. ומבואר בפע"ח שער הנהגת הלימוד שעיון הנגלה לברר הלכה הוא לשבר  

ַהְינּו    -כה להסיר הקליפה מהכל"ה העליונה.  ועיין תורה פד  הקליפה שהיא סוד הקושיות בהל  ּתֹוָרה,   ּבַ ב  ְוַלֲחש  ַלֲהגֹות  רֹוֶצה  ָאָדם   ֶ ּוְכש 
בוֹ  ָ ֲחש  ַהּמַ ֵהם  ְוֵאּלּו  ּה,  ְבּתֵ ַ ַמֲחש  ין  לִּ ְמַבְלּבְ ים  ְוַעְקַרּבִּ ים  ִּ ּוְנָחש  ין  ירִּ ְנטִּ ּנּון  אִּ אֹוַרְיָתא,  ּדְ ין  ָרזִּ ָלָאָדם  ּבְ ין  אִּ ּבָ ֶ ש  ְמאד,   ת  ַעד  ק  ֵ ְוחֹוש  רֹוֶצה  ָאָדם  ֶ ּוְכש 

ין לֹו.עכ"ל.   ועי"ז נתקן שלא ינקו החיצונים מהתורה. אבל אם היה מצליח להכניע הרע שבהם אזי התורה הייתה נמשכת מנביעו   ּופֹוְתחִּ
 .שום קליפות כלל דחכמתא וכל אחד היה מבין חלקו בקלות ללא שום טורח ועזרה. כי הייתה תורה ממלכות דאצילות ששם איל  

בחי' אמונה ואמונה בחי' ידים כי היא כלי לקבלת דבר רוחני  כמו הידים בדבר גשמי,  ועוד שהם אבר שיכול לעלות    כי תפילה -מ"ק    יח
למעלה מהראש בחי' למעלה מהמוחין כמו האמונה שרק על ידה אפשר לעלות ולהשיג למעלה מהמוחין וזה בחי' תפילה שמבקש דבר  

וכפי מה שמאמין בתפילתו כך מקבל  את  בקשתו  ברוחניות  ע"י כלי  .    לא יגיע אלא מאמין שהקב"ה יכול להשפיע לו שבשכל וטבע  
 הקבלה דהיינו המלכות אמונה, ועי"ז  אפשר שאח"כ יקבל זאת גם בגשמיות .   

ה ז' אות א' ובתורה ט' אות א' בתקפא פרישת ובתרלו פרישן וכן הוא בתורה ה' תנינא אות א' ובתורה יט  פריסן( ועיין לעיל בתור   -פרישן )באונקלוס  -פריש' ומתרלו    -פרישת, בדפו"ר    -גם בתרלד    יט 
 תנינא  

ִאם כא דף מד.    כמבואר בתיקון   כ ה     ד ְּ ָמָחא ב ָ   והיהלא שהיה מכה בסלע, אלא היה מדבר אל הסלע, על ידי זה היה נעשה היחוד ביסוד של הגדלות,    שאם ָלא דְּ

ה    ָלא בתורה שבעל פה, ואז    נמשך אור גדול  ֶּ ַעל פ  יָתא ִדבְּ אֹוַריְּ ָאמֹוָרִאין ב ְּ ִאין וְּ ַתנ ָ ָרֵאל וְּ ִחין ִיש ְּ היו צריכים לטרוח כלל ישראל והתנאים והאמוראים    לאֲהוֹו ָטרְּ

ִאיִהי בתורה שבעל פה, שהיא בחינת המלכות   ַלע   ד ְּ , כי כל  לבאשיא ומחלוקת, כעין שיהיה לעתיד  סוד הסלע, ואז היו לומדים את התורה בלי שום טורח וקו  שהיא  סֶּ

א קושיא ומחלוקת היא מצד הקליפות המתעוררות מצד הקטנות,   ל ָ ֹו    אֶּ ַמר ב  ם נאמר בו    אלא ִאת ְּ ֶּ ת  רְּ ִדב ַ ַלע    וְּ ֶּ ל ַהס  סוד יחוד של היסוד דגדלות הנקרא דבור,    שהואאֶּ

ָנַתן ,  דגדלותואז היה נמשך למלכות הארת מוחין   ָלא ה נותן את מימי התורה בשפע רב  הי  ואזֵמיָמיו    וְּ ָהָיה )ה"ג הגר"א(  טֹוַרח,    ב ְּ הֹון    וְּ ַקי ֵים ב ְּ ֹלא ִמתְּ דו  עֹוד    וְּ ַלמ ְּ יְּ
א    ַוֲהָוה את רעהו וגו', כי כלם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם,    איש ָלא התורה    מימייוצאים    והיוָנִפיק ַמי ָ ַסק    ב ְּ ת, ו פְּ ָיא ו ַמֲחלֹוקֶּ מעין החכמה    "ל שהיה נובעורֻקש ְּ

 בלא הפסק, 
 העליון  -גם בדפו"ר עליון ותשכט   כא 
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 וה להכות דייקאטו נצכי אע"פ שבחורב    בכח מעשיו הטוביםלקחת מימי ביאורי התורה  ובאונס, כי בא  
גדול פגם  היה  זה  בהקדמה  כאן  בזה  והארכנו  שמרים  .  כיון  רבנו  לבקש אז  שלפי  הוצרך  לא  בחיים  היתה 

בארנו שלקיחה בזכות מעשיו היא בחי'    \כב/לפי דרכנובתחנונים וגם לא להכניע את הרע שבעדה ועל פי הסוד  
זכות מרים   וא"א היה ליחד יחוד דגדלות לכן ההכרח היה לקחת בכח  יחוד דקטנות כיון שהיה לפני מתן תורה

לדבר    .ומשה משה  נצטווה  בקדש  מעשיו  אבל  זכויות  במטה  ולהשתמש  בתחנונים  לבקש  רבינו  לפי  דהיינו 
כי כבר היו ישראל מוכנים לכך ורק לגרום יחוד שלם דגדלות  זה  להכניע את הרע שבעדה ולפי הסוד כיוון ב

שני    כאההיה בהש  פעמים דהיינובמקום לדבר הכה  ששהטעו את משה רבנו  בגלל הערב רב לא עלה הדבר  

 . ועל ידם שני הפסדים פגמים
דהיינו בזכות מעשיו   וזהו הכאת הסלע פעמים, הכאה אחת, שלקח ביאורי התורה בכח ובאונס

יז:(  \כג/ צדיק נוטל בזרועבחי'    \כד/ , ולא ביקש מתנת חנם כנ"ל. והכאה אחת, כי מי שדוחק)ברכות 
דהיינו שלקיחת התורה    \כה/. ונסתלק קודם זמנו{ברכות סד. וערובין יג:}את השעה שעה דוחקתו  

ים  בזכות מעשיו היה בה שתי הכאות אחת שלקח ולא ביקש ואחת מה שלא המתין שיתנו לו, כי בתפלה בתחנונ
  אחד שמרגיש שאין לו כלום ואחד שממתין עד שיקבללי למתנת חינם  שני דברים שעושים כמתקיים שניהם  

. ועל הסתלקותו השכינה שהיא  ני ואתהשנתבסם אשאומר לו הקב"ה המתן כדי    \כו/וכמבואר ביומא לח
ובוכה  מיללת  היא  הנ"ל,  נג  דהיינו,  פעמים  ווזהל.  \כט/עליו  \כח/ כזהלב  פגמים  שני  שני  שבגלל  רמו 

או  טאחרי שהקב"ה אומר למשה ואהרן שכיון שח   \לא/כי מתו משה ואהרן ע"י הכאה, כמ"ש  הפסדים 

ויקדש    \לב/ אשר רבו בני ישראל את ה'  המה מי מריבה וכו'אומרת התורה    ,במי מריבה לכן לא יכנסו לארץ

 :  עי"ז יראים מפניו כי "ויקדש בם" הכוונה למיתת משה ואהרן שהקב"ה מתקדש במיתת הצדיקים ופרש"י ,בם
זה   דוחקתו  ובשביל  השעה  השעה  את  הדוחק  דברשכל  על שום  לדחוק את עצמו  לאדם   \ לג /אין 

לו לתת  חייבים  כאילו  דבר  שום  על  יתעקש  שלא  גם  אלא  הזמן  את  שדוחק  רק  לא  יבקש דהיינו  אלא   ,
רק בהוגם    \לה/[לד]  לאו לאו   בתחנונים, אם יתן לו הש"י, יתן, ואם משכת ביאורי  רוצה לומר שלא 

 
 בדרכו של הלשם שבו ואחלמה ולא בדרכו של הבאיבי הנחל.שהלכנו    כב

 מה שהקשה על זה הבאנו דבריו לעיל בהקדמה.    עיין באיבי הנחל   כג
 עה דוחקתו.מדלא אמר ואחת שדחק את השעה אלא כי מי שדוחק משמע כאילו ההכאה היא מה שהש   הלשון צ"ע   כד
מצינו כזאת שנסתלק משה רבנו לפני זמנו. הרי נפטר ביום שנולד וגם נפטר בן מאה עשרים כפי שרמוז בפרשת נח בשגם    צ"ע היכן   כה 

 גמט' משה הוא בשר והיו ימין מאה ועשרים שנה.

לו בא לטהר מסייעין אותו. תנא דבי    אמר ריש לקיש מאי דכתיב אם ללצים הוא יליץ ולענוים יתן חן, בא לטמא פותחין   -  יומא דף לח:   כו 
]דף לט.[ בא למדוד נפט אומר לו מדוד אתה לעצמך בא למדוד אפרסמון אומר לו  נפט ואפרסמון    רבי ישמעאל משל לאדם שהיה מוכר 

 המתן לי עד שאמדוד עמך כדי שנתבסם אני ואתה.
 ובוכת  -תרלד ב   כז

ובוכה   כח ואולי רומז בזה לש   מיללת  ותוקעים שברים תרועה  צ"ע מדוע שני לשונות  נאמרה התורה  כדאיתא  ופר של ראש השנה שבה 
 ל.  ותיבב אם סיסרא מר סבר גנוחי גנח ומר סבר ילולי ילי  : ראש השנה דף לגבגמ'  

 וכן לעיל על הסתלקותו ולא הסתלקותם וצ"ע מדוע רק על משה ולא גם על אהרן.  עליו ולא עליהם   כט 
 וזה  -בתשכט    ל 

ָרֵאל ָלֵכן לֹא ָתבִּ )יב( ַויֹּ   במדבר פרק כ   לא ש ְ ֵני יִּ י ְלֵעיֵני ּבְ נִּ ֵ יש  י ְלַהְקּדִּ ם ּבִּ ה ְוֶאל ַאֲהרֹן ַיַען לֹא ֶהֱאַמְנּתֶ ֶ ה ֶאל  אֶמר ְידָֹוד ֶאל מש  ָהל ַהּזֶ יאּו ֶאת ַהּקָ
י ָלֶהם:  ר ָנַתּתִּ ֶ ָרֵאל ֶאת ְידָֹוד ַוּיִּ    ָהָאֶרץ ֲאש  ש ְ ר ָרבּו ְבֵני יִּ ֶ יָבה ֲאש  ה ֵמי ְמרִּ ם: )יג( ֵהּמָ ֵדש  ּבָ    ּקָ

שמתו משה ואהרן על ידם. שכשהקב"ה עושה דין במקודשיו הוא יראוי ומתקדש על הבריות וכן הוא אומר )תהלים    -ויקדש בם    -  רש"י פ 
 סח( נורא אלהים ממקדשיך וכן הוא אומר )ויקרא י( בקרובי אקדש: 

ר חנינא כל העושה מריבה עם רבו כאילו עושה מריבה עם  אמר רב חמא ב   -' תנחומא קרח פרק יהרי רבו את משה ואהרן ועיין    צ"ע   לב
השכינה שנאמר )במדבר כ( המה מי מריבה אשר רבו בני ישראל את ה' אמר רבי חנינא בר פפא כל המתרעם על רבו כאלו מתרעם על  

השכינה שנאמר )במדבר    השכינה שנאמר )שמות טז( לא עלינו תלונותיכם כי על ה' א"ר אבהו כל המהרהר אחרי רבו כאלו מהרהר אחרי 
 כא( וידבר העם באלהים ובמשה: 

על רוחניות אין צריך להתעקש.    צ"ע   לג רבנו שבקשו ביאורי התורה האם הכוונה שגם  לפי  מים מובן אבל  בשלמא לפי הפשט שבקשו 
 ונראה שברוחניות צריך להתעקש אבל לא לדחוק את השעה שיהיה דווקא עכשיו אלא אומרים לו המתן.  

 . ועיין בעש"ט עה"ת עמוד התפלה אות קכח ד"ה ויש עוד בחינה.קמן תורה קצו עיין ל   לד
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את השעה לדחוק  אסור  מהקב"ה  ובקשות  התפילות  בכל  אלא  את השעה  לדחוק  אסור  העליון  מלב  .  התורה 

נמצא שיש כאן שני חידושים אחד שלא רק דחיקת הזמן אסורה דהיינו שיתנו דווקא עכשיו אלא גם דחיקת 
שטעה בבקשת מימי התורה   ועוד חידוש שאע"פ שלמדנו זאת ממשה רבנו בקשתו.  הנתינה שמתעקש שיתנו לו

  עניין זה מבואר באריכות בלק"ה גזלה הלכה ה' עי"שו   :    מזה גם על כל בקשה מהקב"ה  למדנומסלע העליון  
 .  בבחי' דחיקת השעה אששרש כל החטאים הו

ביוזהו   האמנתם  לא  כנ"ל.  "האמנתם"  ,  יען  התפלה  היינוהיינו  בי  "בי"  התפללתם    דהיינו  \לו/ לא 

ידו  ת הקהלשהרים תפלתו מתפל את  משה  וירם  א"ע עם הקהלדהיינו  ,  כנ"ל  דהיינו    שלא קשר 

ויהי ידיו  היא אמונה, כמו  לח. והתפלה  לכן א"צ להתקשר עמהם  \לז/ כאילו סבר שאין אני נמצא אצלם
  . אמונה

כי  , להקדישני דייקא, כי ע"י התפלה של רבים נתקדש הש"י  [לט]  ישראל  להקדישני לעיני בני

 כנ"ל.   קדושה ם נוקבין מיותר בני אדם יותר מתקשטת השכינה בהם וזוכה ליותר שפעככל שעולה יותר מי
וכו' אל הארץ נעשים    לכן לא תביאו  שיהיו  לתכלית  היא  מהבאר  התורה  כי המשכת  מדה  כנגד  מדה 

וכיון שפגמו במלאכים גרמו שישראל  ויבוא לארץ ישראל  מלאכים שעל ידם יתגברו על מוציאי דבת הארץ 

דהיינו שבזה שמאר שלא יביאו את הקהל הזה לארץ רמז    \מ/ , רמז על הסתלקותולהכנס לארץ לא יכלו  

, כי הקדושה ג"כ נתוסף למעלה בשעת שאין כח במלאכים ואין לזה תיקון אלא ע"י הסתלקות הצדיק
נפלאה   \מב/[מא]   פטירת הצדיק כידוע בה בהתפארות  וכשעולה לשכינה מתקשטת  יקרה מאד  נשמתו  כי 

ית' ידםלפניו  על  נשלם  ידם  על  שנחסר  מה  נמצא  ומה    \מד/[מג ]   ,  הקהל  כל  כנגד  שקול  הצדיק  כי 

 :עליית מ"ן של נפשות הקהל נשלם ע"י נפשו שהחסיר

 
י ָאסוּ   -  קצו   עיין תורה   לה  ֶרק ב'(. ּכִּ ים ְוכּו' )ָאבֹות ּפֶ ים ְוַתֲחנּונִּ א ַרֲחמִּ ְתָך ֶקַבע ֶאּלָ ּלָ פִּ ה ּתְ ַעשֶֹ ל ַאל ּתַ ּלֵ ְתּפַ ה מִּ ַאּתָ ֶ ר ָלָאָדם ַלֲעמֹד ַעְצמֹו ַעל  ּוְכש 

ָבר,  ּדָ ּום  ֶזה הוּ   ש  י  ּכִּ תֹו,  ָ ש  ּקָ ּבַ ְוָקא ֶאת  ּדַ לֹו  ה  ַיֲעשֶֹ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוש   ַהּקָ ֶ תֹו ש  ּלָ ְתפִּ ּבִּ ש   ְתַעּקֵ ְלהִּ ָאסּור  ֶ ְגֵזָלה. ַרק  ַהְינּו ש  ּבִּ ָחְזָקה,  ּבְ ָבר  ּדָ מֹו לֹוֵקַח  ּכְ א 
ים   ַרֲחמִּ ּבְ ַרְך  ְתּבָ יִּ ם  ֵ ַהש ּ ְפֵני  לִּ ן  ְתַחּנֵ ּוְלהִּ ל  ּלֵ ְתּפַ ְלהִּ יְך  'ַאל  ָצרִּ ְוֶזה:  )א(.  ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְ ּמּוָבא  ּכַ ָלאו,  ָלאו  ם  ְואִּ ן  ּתֵ יִּ ַרְך  ְתּבָ יִּ ם  ֵ ַהש ּ ן  ּתֵ יִּ ם  ים, אִּ ְוַתֲחנּונִּ

ֵלי כ"ב(: ְ ש  תּוב )מִּ ּכָ ֶ מֹו ש  ֵזָלה, ּכְ ּגְ ֹון  ש  ּלְ ְתָך ֶקַבע', מִּ ּלָ פִּ ה ּתְ ַעשֶֹ ֶ   ּתַ ל ַמה ש ּ ּכָ ֶ ". ַהְינּו ש  ים אֹו  "ְוָקַבע ֶאת קְֹבֵעיֶהם ָנֶפש  נִּ ְרָנָסה אֹו ּבָ , ֵהן ּפַ ש  הּוא ְמַבּקֵ
פִּ  ּתְ ֶאת  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוש   ַהּקָ ה  ַיֲעשֶֹ ְוָקא  ּדַ ֶ ש  תֹו,  ּלָ ְתפִּ ּבִּ ַעְצמֹו  ְוַלֲעמֹד  ש   ְתַעּקֵ ְלהִּ ָאסּור  ים,  ְצָרכִּ ָאר  ְ ָבר  ש  ַהּדָ ּלֹוֵקַח  ֶ ש  ֶקַבע  ת  ּלַ פִּ ּתְ הּוא  ֶזה  י  ּכִּ תֹו,  ּלָ

ְגֵזָלה,   ָחְזָקה ּבִּ "ל: ּבְ ּנַ ים ּכַ ים ְוַתֲחנּונִּ ל ַרֲחמִּ ּלֵ ְתּפַ  ַרק יִּ

הטעות שלא התקשר עם העדה נקרא לא האמנתם בי דהיינו לא התפללתם בי דהיינו שהחסרון הוא ההתקשרות עם הקב"ה    צ"ע מדוע   לו 
הי  ונשמות הקהל  לעיל  נשמות הקהל כמבואר  עם  עיקר ההתקשרות  כי  ונראה  עם העדה  חלק אלוק  יותר מהחסרון של ההתקשרות  ינו 

 שיש בכל אחד דהיינו האלוקות שבו, נמצא ההתקשרות לקהל היא התקשרות להקב"ה וכיון שלא עשה כן נאמר לו יען לא התפללתם בי.   

 שמשה תמיד היה מוצא אלוקות אפילו בקל שבקלים והיה מתקשר עמו.  עיין תורה פב תנינא   לז 
   הוא  -בתרלד   לח 
 המשך הפסוק הנ"ל   לט 

 ולא הסתלקותם    הסתלקותו   כנ"ל   מ
 עיין עץ חיים שער לט דרוש יא סוף כלל טז   מא 

ודע שאין נשמות הצדיקים עולין בבינה בסוד מ"נ בהיותו בחיים אלא ע"י מסירת נפשו    -  שער לט דרוש יא סוף כלל טז   עיין עץ חיים   מב
    ם התורה והמצות וא"צ הריגה: להריגה על ק"ה אך הנפש יכולה לעלות בסוד המ"ן של המלכות ע"י מסירת נפשו למיתה על קיו 

ועיין מי הנחל כאן, ועיין תורה שלימה על משפטים כג כ'.    וגם המלאכים קבלו כח וזה שבא מלאך שר צבא אחרי פטירת משה ליהושע וחרבו שלופה ואמר עתה באתי והיינו המבשרות צבא רב שקבל חרב מאדום.   מג
 .טז אות    'דברים הנוהגים בסעדה הלכה ד עוד עיין לק"ה  

   .דהיינו שהמלאכים שבחיי משה לא היה להם הכח לקחת החרב מאדום, ע"י פטירתו קבלו כח   , הקדושה יכלו להכנס לא"י  וע"י שחזרה   מד

היינו שבא    מובא במדרש ו  ה'  וזהו שאמר אני שר צבא  באתי  ואמר עתה  בידו  שלופה  וחרבו  ליהושע  שבא  דהיינו המלאך  תו"ש[  ]עיין 
 רב והיינו שר צבא ה' בחי' יתן אומר המבשרות צבא רב המב"פ שהם המלאכים שנבראו ע"י ביאורי התורה.  להכניע האומות ע"י כח הח 

ומבאר  " ושלחתי לפניך מלאך " כמ"ש  )שמות לג ב(  שהוא המלאך שמשה לא הסכים לקבלו בפרשת כי תשא     הבאיבי הנחל ומבאר      .
מונעים וע"כ היה מלאך נמוך וחלש עד שהוצרך לקבל החרב מאדום. ולכן  דכיוון שהיה אחר חטא העגל והמרגלים לכן נתחזקו האומות וה 

כי היה קודם החטא והיה     " הנה אנכי שולח מלאך לפניך" לא סירב כשאמר לו הש"י    )שמות כג כ(   לא רצה אותו אבל בפרשת משפטים 
שם   כמ"ש  נפלאה  בקדושה  בקרבו " המלאך  שמי  ק   " כי  )וצ"ע   . מאדום  החרב  לקבל  צריך  היה  שמדובר  ולא  משמע  שם  במדרש  כי  צת 

דברי            באותו מלאך שמשה לא רצה לקבלו אלא שנזכר המעשה פעמים ואין מוקדם ומאוחר בתורה עיין תורה שלימה על משפטים( 

כח מאדום וזה חדוש נמצא שיש ג' מדרגות במלאך שא"צ לקחת כח ושלוקח כח    משמע שלא תמיד המלאכים מקבלים   הבאיבי הנחל צ"ע 
ן בכוחו לקחת כח אבל צ"ע גדול בזה כי באות ו' כתב וכח זה לענוש את הרשעים אי אפשר אלא כשמקבלים את הכח הזה מאדם כי  ואי

זה הכח שלו בבחי' על חרבך תחיה. נראה פשוט לפי זה שאין מציאות שהמלאך כל כך חזק שא"צ לקחת הכח מאדם, כי הכח הזה נמצא  
 ך את עשו.  לכתחילה רק אצל אדום מאז שיצחק בר 
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דהיינו שע"י הסתלקות נשמתו למעלה נוספה הקדושה שנחסרה ע"י שלא הכניע את הרע שבעדה דהיינו שכיון 
הוכח להעלות   לכן  נפשות הבאים אליו  הקוצקערשלא העלה את  )ולפי  מ"ן  בכל אחד    \מה/את עצמו  שנקבר 

אבל התוצאה שבגלל הרע שבעדה    מישראל לכאורה בזה תיקן גם את החסרון בהתקשרות שלו עם העדה.(
נשאר רע סובב את הסלע העליון ועי"ז יצאו מי הבאר עם סיגים שעל כן צריך לטרוח וללון לעמקה של הלכה  

 \ מו/כתא זה לא נתקן כמבואר בתיקון כא דף מד.עד שזוכים לאסוקי שמעתתא אליבא דהל
 ואות 

אע"פ שבאמירת התורה פתח בעניין ארץ ישראל כמבואר בחיי מוהר"ן אבל בכתיבת ידו כאן לראשונה מזכיר 
 את הארץ. 

וכאן מתברר שעיקר עניין הביאורי תורה לבד ממה שבאר לעיל שעי"ז מתבטל הקושיות שיש על הצדיק כאן 
נעשה מהם מלאכים שמקבלים כח מאדום  שהן הכשר להכין את הדרך לארץ ישראל ע"י שמבאר שהעיקר הוא  
 .\מז/ המניעות שיש על הביאה לארץמוציאי דיבת הארץ דהיינו כל ניע את כלה

דושי התורה הם  יכפי שיתבאר לקמן שח , זוכין לא"יע"י תחנונים כנ"ל שממשיכיןובזכות התורה 

דהיינו   רוחניים  להכניע את המונעים להמלאכים שמקבלכוחות  כח מאדום  לארץיים  , כמ"ש )תהלים כנס 
  \נ/ "פתח צור ויזובו מים"ואולי כי קדם לו    הפסוקמ   צ"ע הראייה  [מט]  ויתן להם ארצות גוים וכו'  \מח/(קה

מאדום   כח  מלאכים שמקבלים  נעשים  ידם  התורה שעל  ביאורי  ברפידים שהיא  מרים שקבלו  בבאר  שמדבר 

  :  \נא/ ו את הארץלהכניע את הגויים שכבש 
כיון נראה לומר    ,[נד]\נג /.{ ברכות ה} יסורין   דייל  ע  \נב/אבל א"י היא אחת משלשה דברים שבאים

מוכן המקבל אותן נבחן תחילה עד כמה הם חשובים לו והמבחן הוא אם  שיש לכן  יקרים  היותר  הם ג' דברים  ש
   לעמוד בניסיון היסורין.

 
וכן  הקוצק'ר  בשם    מה  רבינו קבור אצל כל אחד מישראל  כו  שמשה  ָכל    תנינא בתורה  ּבְ ָרֵאל,   ש ְ ּיִּ מִּ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָכל  ּבְ ש   ְמֻלּבָ הּוא  ה  ֶ מש  י  ּכִּ

י  ָכה ְלאֹותֹו ֵאיָבר ּכִּ ּיָ ַ ְצָוה ַהש ּ ה ַהּמִּ ֲעש ֶ ּיַ ֶ ל ֵאיָבר ְוֵאיָבר, ש  יר ּכָ ים ל"ג(, ולפ"ז    ֵאיָבר ְוֵאיָבר, ּוַמְזּכִּ ָברִּ ים ְמחֵקק )ּדְ ֶנֶגד ְרַמ"ח ֵאיָברִּ ְצוֹות  ּכְ ְרַמ"ח  מִּ

מ"ן   כעלית  פטירתו  עצם  רק  לא  היא  קדושה  נתקן התוספת  לציבור  בהתקשרות  החסרון  שגם  ידי    אלא  על  בציבור  קדושה  נתווסף  כי 

ודרכו גם בכל כנס"י שנקראת סיהרא בחי' מלכות    מובא משה לא מת אתכניש בסיהרא. דהיינו ביהושע   בזהר גם  .   שנכלל בהם בפטירתו 

שפירוש הלשון שאומרים על נפטר שבק חי לכל בריה הפירוש     בעל התניא בחי' תורה שבע"פ שמקבלת מתורת משה. והיינו המובא בשם  
 הניח חיותו אצל החיים.

חיי צער וכו' ומדוע תולים את קושי השגת  להקשות הרי כך דרכה של תורה פת במלח ומים במסורה ועל הארץ תישן ו   לכאורה אפשר   מו 
התורה במשה רבנו. אבל באמת אינו כן כי דרכה של תורה למעט בתענוגי עוה"ז היא הכלי של ביטול מדות רעות דהיינו הרע של העדה  

ש אזי כל  שעל ידי זה זוכים להשגת התורה בשפע אלקי כמבואר בתורה כא. נמצא אם משה רבנו היה מכניע את הרע שבעדה אז בקד 
רבנו במי   זוכים להשגת התורה בשפע אלקי בלא טרחה. נמצא שטעות משה  והיו תמיד  יוצאים לתמיד מכל התאוות רעות  ישראל היו 
מריבה היתה שהיתה עת מוכן לגאולה השלימה ונאבדה מאתנו. אמנם כל הרוצה ליטול כתר תורה יכול להנהיג עצמו בדרכה של תורה  

   ולזכות לתורה בשפע אלקי.

ואמר    שרבנו כדי להגיע לארץ הוריד עצמו לקטנות דקטנות מחמת ריבוי הקטרוגוסימן קמ  סימן קלט  הר"ן  בחיי מו   צ"ע מה שמבואר   מז 
ריבוי   כך  האדם  מדרגת  לפי  כי  קטנות  לכזו  עצמם  להוריד  הצליחו  שלא  כיון  זה  לארץ  לבא  הצליחו  שלא  הגדולים  הצדיקים  שכל 

לק"ה עפ"י תורה עא תנינא. ואילו כאן משמע להפך שכדי להתגבר על המניעות צריך גדלות עצומה  והעניין מבואר ב   המקטרגים עליו.
   .  להמשיך תורה שהמלאכים הנבראים ממנה יהיו בעלי כח גדול לקחת מאדום את כל כח החרב שלו 

ּיֹות ָנָהר:   תהילים פרק קה   מח ּצִּ ם ָהְלכּו ּבַ זּובּו ָמיִּ ַתח צּור ַוּיָ י   )מא( ּפָ ֹו ֶאת ַאְבָרָהם ַעְבּדֹו:  )מב( ּכִּ ַבר ָקְדש  ה    ָזַכר ֶאת ּדְ ּנָ רִּ ֹון ּבְ ש  א ַעּמֹו ְבש ָ )מג( ַוּיֹוצִּ
יָריו:  חִּ ּו:   ֶאת ּבְ יָרש  ים יִּ ם ַוֲעַמל ְלֻאּמִּ ן ָלֶהם ַאְרצֹות ּגֹויִּ ּתֵ ְנצֹרּו ַהְללּו ָיּה:   )מד( ַוּיִּ יו ְותֹורָֹתיו יִּ ְמרּו ֻחּקָ ְ ש  ֲעבּור יִּ  )מה( ּבַ

 "ה גזלה ה' ג' ותורה מד עיין לק   מט 

שני פסוקים ביניהם ניכר ברור שהם עניין לעצמו שנכנס כאן באמצע. שבזכות אברהם אבינו הוציא אותנו הש"י ממצרים.    ואע"פ שיש   נ
 שהרי באר מרים ברפידים היתה אח"כ וכל שכן מה שנתן לנו ארצות גויים היה הרבה אח"כ.

יד לארץ אחרי מתן תורה אבל למעשה לא נכנסו עד שבאר זו כבר נפסקה בפטירת מרים  תחילה היה אמור שיכנסו מ   צ"ע כי אמנם   נא
 הנביאה והבאר האחרת לא היה בה הכח לכבוש נחלת גויים. כמבואר לקמן.

ל  צ"ע ששינה רבנו מלשון הגמ' וכולן לא נתנן הקב"ה אלא ע"י יסורין. ובפרט שלשון נתינה כבר נזכר לעי   -דברים שבאים ע"י יסורין   נב
ויתן להם ארצות גויים. ונראה לי כיון שלשון הגמ' משמע שאת היסורין נותן הקב"ה קודם לנתינת המתנות אבל א"כ לא ראוי לומר שנגד  
הקב"ה צריך חרבא וקטלא לכן שינה הלשון שבאים כאילו מאליהם ע"י רשעים מוציאי דיבת הארץ שעל זה שייך מלחמה נגדם בחרבא  

 וקטלא.

תניא, רבי שמעון בן יוחאי אומר: שלש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, וכולן לא נתנן אלא על ידי יסורין.     .ברכות דף ה  נג
והעולם הבא. תורה מנין   וארץ ישראל  ומתורתך תלמדנו. ארץ ישראל    -אלו הן: תורה  יה  דכתיב    -שנאמר: אשרי הגבר אשר תיסרנו 



 מוהר"ן           תורה כ                            ליקוטי                                             7כח: 

זה אומרת התורה    \נו/[נה]   אי דבת הארץ מוציועיקר היסורין הם המונעים הרשעים,   בפרשת לשון 

 .  על המרגלים שדברו רע על ארץ ישראל ומנעו את העם לבוא אליהשלח 
 נזועי"ז יכולין אח"כ לילך   ,וצריך להכניע מתחלה אלו הרשעים, ולענוש אותם בחרבא וקטלא

פע  \נט/[נח]   לא"י ובכל  להם  השומעים  וכל  המרגלים  היו  תחילה  האלה  רשעים  בתלבש  ה  םוהרשעים  איזה 
ול בה שבעת עממין  היו  לארץ  ובעיקר כשבאו  ונשובה מצרימה  ניתנה ראש  א מלכים שהיו צריכים  "שאמרו 

, המשותף לכולם שא"א  צורותמתלבשות בכל מיני  תמד יש מניעות והן  , אבל למעשה  לכבוש מהם את הארץ
  דהיינו אכזריות ותקיפות גדולה.   להתגבר עליהם בדרך של הקול קול יעקב אלא בכח חרבו של עשיו הרשע,

    :  נהג רבינו הפך דרכו תמידכלפי בני משפחתו ועיין בסיפור נסיעתו של רבנו לארץ באיזה תקיפות ואכזריות 

, אלא כשמקבלין את דהיינו בני ישראל  שיהיה בקול קול יעקב  לענוש את הרשעים א"א וכח הזה  

מה , בבחי'  \ס/ של אכזריות ותקיפות של עשו הרשעכח הדין הקשה    הכח הזה מאדום. כי זה הכח שלו

עשיו   את  יצחק  )סא( זכ)בראשית    ועל חרבך תחיהשברך  יונק ממזל מאדים  והוא   \ סה/ [סד]\סג /(סב, 
,  כי הקב"ה מעלים את הנהגתו ע"י שמנהיג את העולם ע"י גלגל המזלות  ל המזלותגגת הדין שבגל ה שהיא הנ

 :שהוא עשיו היונק ממזל מאדים ן אותו מאדום לכן מקבלי. ת הדיןומזל מאדים שבו היא הנהג

 

 
משלי  ) דכתיב    -' אלהיך מיסרך, וכתיב בתריה: כי ה' אלהיך מביאך אל ארץ טובה. העולם הבא  כי כאשר ייסר איש את בנו ה  ( דברים ח') 
 כי נר מצוה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר.  ( ו' 
 עיין שער הפסוקים תהלים כז שהג' קשורים זה לזה.למאי נפ"מ שהיא אחת מג'    נד

 יא הוא אמת.לשה"כ במדבר יד לז ועי"ש רמב"ן מוציא דיבה הוא שקר ומב   נה 

ונּו    במדבר פרק יד   נו  ּלִּ ַוּיַ בּו  ֻ ש  ַוּיָ ה ָלתּור ֶאת ָהָאֶרץ  ֶ ַלח מש  ָ ר ש  ֶ ים ֲאש  ִּ ְוָהֲאָנש  ינוּ \ )לו(  ּלִּ ל ָהֵעָדה  \}ַוּיַ ּכָ ֶרץ: { ָעָליו ֶאת  אָּ ל הָּ ה ע  ב ָּ יא ד  )לז(    ְלהֹוצ 

ים   ִּ ֻמתּו ָהֲאָנש  ֶרץ ַוּיָ אָּ ת הָּ ב   ֵאי ד  פְ   מֹוצ  ָפה לִּ ּגֵ ּמַ    ֵני ְידָֹוד: ָרָעה ּבַ

ּנּו: ּמֶ י ָחָזק הּוא מִּ ּמֹו ָאְמרּו לֹא נּוַכל ַלֲעלֹות ֶאל ָהָעם ּכִּ ר ָעלּו עִּ ֶ ים ֲאש  ִּ ה  )לב(    במדבר פרק יג )לא( ְוָהֲאָנש  רו  ֹאתָּ ָּ ר ת  ֶ ֶרץ ֲאש  אָּ ת הָּ ב   יאו  ד   י ֹצ  ֶאל    ו 
ר ָעַבְרנּו ָבּה ָלתּור ֹאָתהּ  ֶ ָרֵאל ֵלאמֹר ָהָאֶרץ ֲאש  ש ְ ֵני יִּ ּדֹות: ּבְ י מִּ ֵ ינּו ְבתֹוָכּה ַאְנש  ר ָראִּ ֶ וא ְוָכל ָהָעם ֲאש  ֶביָה הִּ ְ   ֶאֶרץ ֹאֶכֶלת יֹוש 

   יכולין לילך אח"כ   -בתרלד   נז

 עיין חיי מוהר"ן סימן טו שבאמירת התורה התחיל מא"י ועי"ש גודל הפלגתו בחיוב להיות בה   נח 

הנחל    ח " יצ והר   נט  הבאיבי  עפ"י  עוד  לדר ש   שבאר ביאר  מדרגה  וכן  ללכת  עליה  כהתחלת  אלא  כירידה  תיתפס  לא  שירידה  דהיינו  גה 
   כפי יתבאר באריכות בסוף התורה( בכלליות לתפוס חושך כתחילת אור ) 

נוהג ביותר בארץ ואע"פ שזו הנהגה של דין כי    שהנהגה זו עפ"י הפסוק ואתה תשלם לאיש כמעשהו ר"ת אוכלת    עוד מבואר בתורה קפז 
חין של א"י דייקא הוא חסד גדול שנובע מהשגחה ואהבה גדולה כי ניתן להבין מיד במה פגם כדי לשוב,  נראה כאוכלת יושביה אבל במו 

החסדים שעשה   כל  את  לרעה  שפירשו  שם  בפרש"י  וכמובא  יושביה  אוכלת  להיפך שהארץ  הוא  הארץ  דיבת  מוציאי  של  במוחין  אבל 
ההנהגה עמו כדין וכפי התורה שלומד כן ניתן לו כח להתגבר על  עימהם הש"י. וכן אצל כל אחד בלבו יש מוציאי דיבת הארץ שמפרש  

 היצה"ר הזה.  

שכל בחינות קדושת א"י המונע עליהם הם מוציאי דיבת הארץ והכח להתגבר עליהם הוא רק ע"י תורה שעל ידה זוכה לחרב    ולמעשה 
עמל התורה בעצמו שעי"ז בורא מלאכי ליבו  לאחוז  וכן בפרטיות ולכן צריך הרבה רחמים ותחנונים שיזכה לביאורי תורה וכל שכן עסק ו 

יושביה   והארץ כאוכלת  והתורה  ולתפוס את כל המצוות  ומפתה לתפוס רחמים כדין  לנצח היצה"ר שבלבו שמוציא דיבת הארץ  בחרב 
 וק"ו מי שממש  כפשוטו קשה עליו הישיבה בארץ.

 קדלא זעיר הוא עשו כמ"ש קטון נתתיך בגויים.תיקון שמיני זעירין נחתין בגרונא ומחפין    ועיין בסוף התורה   ס
 ובתרלו תוקן (שמות כז)בתקפא כתוב    סא 

 עיין זהר פנחס רטו.  סב 

ָחק    סו ָמָקאוכן    -זוהר פנחס רטו.    סג  ָוון ִיצְּ א ג  ָיא, אבל  והטובזה גוון של יצחק, והוא אדום המשמח היפה    אדוםד ָ ַאתְּ גוון האדום    כשבאסו ָמָקא    ד ְּ

ע להתפשט בקליפות,   ב ַ טְּ ִאצְּ ד ָנִפי   וְּ ַ ו    קכ  יה  ֵעש ָ ממנו עשו, ולפי שעשו יונק מן הקליפה האדומה שהיא    כשיצאבאדמימות הרע שבקליפות    ונצטבעִמנ ֵ

המדרגות,   דרך  להשתלשל  הוצרך  עשו,  את  להוליד  יצחק  כשבא  לכן  לעולם,    להתלבש בשמאל,  עשו  נשמת  את  להוציא  זו  ךְּ בקליפה  ש ַ מְּ ִאתְּ ַההו א    וְּ
ו  סו ָמקָ  יה  ֵעש ָ ֲאִחיד ב ֵ ִאתְּ ים ד ְּ ד ִ ַמאְּ ד ְּ ֹוָכָבא  א ַעד כ  ָ ַתת  ונודע שמזל    גוון  ונמשךא לְּ מאדים שבו אחוז עשו,  עד הכוכב של  למטה  אדום הרע הזה 

 עשו, ובזה הלבוש נתלבש יצחק בהתלבשותו בעולם הזה,    שלמאדים מורה על שפיכת דמים ועל כמה מיני רעות שהם פעולות 
 נו בחיי בראשית כז מ'.עיין רבי   סד

בחיי   סה  מ    רבינו  פסוק  כז  פרק  בראשית  תחיה     -על  חרבך  החורבן    -ועל  ובמקומות  במדברות  לצוד  שדה  איש  שהיה  אומנותו  לפי 
והשממון היה ראוי לברכת החרב, וכוכב מאדים שהוא לשופכי דמים כחו גדול על החורבן והחרב וע"כ זרעו של עשו יורש החרב, והשר  

 הכח הממית מיוחסת לו החרב מן העולם. ומן הטעם הזה מנעה התורה החרב והברזל במשכן ובמקדש,   שלו שהוא 
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 זאות 
מוהרנ"ת סידר כאן לכל מדרגה בכוחות המלאכים אות נפרדת דהיינו שאותיות ז' ח' ט' י' כל אחת מדברת 

ממדרגה אחרת. וכאן מתחיל מהמדרגה הגדולה ביותר שביקש משה רבינו בעצמו כפי שהיה ראוי לו לקבל אם  
 נו שמבקש את החרב בעצמה. לא היה טועה בסלע.  דהיי

שחידשודע   התורה  מאותיות  הנבראים  הרוחניות  כחות  הן  \סו/שע"י  הן  האלו  הכחות   ,

ממש רש"י  \סח/ [סז]   מלאכים  לשון  הוא  זה  לעש  לשון  אבינו  יעקב  ששלח  המלאכים  מחרן על  כשחזר  ו 
כפשט הפסוק   \ע/ יםבני אדם שליחים שגם נקראים מלאכלורוצה לומר שאין הכוונה    .\סט/בכניסתו לארץ ישראל

מלאכים  גם    רבנושלח משה  לפי רבנו  אלא    ,"וישלח משה מלאכים אל מלך אדום"  )במדבר כ' יד(  בפרשת חקת

  אולי כי   . והן מקבלין הכח מאדוםכפי שיבאר לקמן  שנבראו ממימי ביאורי התורה שהוציא מהסלעממש  

, כדי לענוש  \עא/ י' אדום לכן מקבלים ממנודהיינו בחי' דין בח בחי' גחלי אש כנ"להמלאכים נבראו מתורה של  
את  הרשעים   והמונעים  הארץ  הכניסה  סח(ישוב  )תהלים  בבחי'  נבראים  והן  וקטלא.   \ עב/ בחרבא 

נראה כוונת רבנו  "  מלכי צבאות ידדון ידדון ונות בית תחלק שלל  אדני יתן אומר המבשרות צבא רב"
הם   הנ"ל  מהבאר  שמקבלים  התורה  אמרשביאורי  יתן  סלעדהיינו    \עג/ ""אדני   יפוצץ  שכפטיש  ה'   \ עד/ דבר 

 
 שהמשיך וכאן שחידש נראה כי ממשיך את הבכח והחידוש הוא הבפועל.  לעיל אמר   סו 
 לשון המדרש רבה הובא ברש"י בראשית לב ד'.  סז

ים ְלָפנָ   בראשית פרק לב   סח ַלח ַיֲעקֹב ַמְלָאכִּ ְ ש  ֵדה ֱאדֹום: )ד( ַוּיִּ יר ש ְ עִּ יו ַאְרָצה ש ֵ ו ָאחִּ    יו ֶאל ֵעש ָ

   מלאכים ממש )ב"ר(:   -)ד( וישלח יעקב מלאכים    -רש"י  

 ממש.  מלאכים אלו שלוחי בשר ודם רבנן אמרי מלאכים   -וישלח יעקב מלאכים   –  '( עה ד )   בראשית רבה המקור ב 
אפ"ל   סט  להיכנס    ואולי  אותו  המונעים  נגד  כח  לקבל  כדי  יעקב  במדרש  שגם  מבואר  כי  צ"ע  אבל  אדום  הוא  מעשיו  כח  לקח  לארץ 

שלמלאכים שלו היה כח גדול וכן מסתבר שהרי העדה של יעקב אבינו היו צדיקים בלא רע אבל צ"ע כי מבואר )פרש"י בראשית לג ח'(  
על הארץ היתה לבן דהיינו  שהשתמשו בכח הזה נגד עשיו עצמו וא"כ לא היו צריכים כלל לקבל כח ממנו וגם נראה שהמניעה של יעקב  

עשיו.   של  בלבבו  במורך  אלא  וקטלא  בחרבא  לא  אבל  הכל,  על  התגבר  ויעקב  המניעה  הי  גם  עצמו  שעשיו  ועוד  בעשיו  שפגש  לפני 
וכבר כתבנו   נצרך לקבל מעשיו.   ולא  הנזכר בפרשת משפטים שהיה לא כח  ולכאורה לפ"ז צודק הבאיבי הנ"ל מה שאמר על המלאך 

זה נגד דברי רבנו באות ו'. ונ"ל שבאמת אעפ"כ צ"ל שיעקב לקח הכח מעשיו והראיה שעשיו בקש לשמור עליו )בראשית  לעיל שלכאורה  
לו   וישב שהיו  פרשת  הישר  מבואר בספר  ובאמת בארץ  כוחו  כדי לקחת  נגד שרו של עשיו הכל  נלחם  וגם  וכו'(  עמך  נא  טו אציגה  לג 

 מלחמות רבות וכלם פחדו ממנו.  

מי כל המחנה אשר פגשתי שהוא שלך כלומר למה הוא לך. ופשוטו של מקרא    -מי לך כל המחנה    -אשית פרק לג פסוק ח  רש"י על בר ע 

ומדרשו כתות של מלאכים פגע שהיו דוחפין אותו ואת אנשיו ואומרים להם של מי אתם והם אומרים להם של עשו  על מוליכי המנחה.  

בן בנו של אברהם הוא ולא היו משגיחים עליו. אחיו    של יצחק הוא ולא היו משגיחים עליו.  והן אומרים הכו הכו ואלו אומרים הניחו בנו 
 של יעקב הוא אומרים להם אם כן משלנו אתם: 

ויקרא שם המקום ההוא מחנים שתי מחנות למה מלמד שנתנו לו ליעקב ארבעת אלפים    -  ' בראשית פרשה עה פסקה י   מדרש רבה גם עיין  
ו לחיילות של מלך מהן לובשי ברזל ומהן רוכבי סוסים ומהן יושבי קרנות פגע בלובשי ברזל אמר להם משל מי  רבוא מלאכי השרת ונדמ 

אתם אמרו לו של יעקב פגע ברוכבי סוסים אמר להם משל מי אתם אמרו לו של יעקב פגע ביושבי קרנות אמר להם משל מי אתם אמרו  
 .לו של יעקב שנא' מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי 

ד    רבנו בחיי   ע פסוק  לב  כוללת    -על בראשית פרק  שעיר שדה אדום. מלת מלאכים  עשו אחיו ארצה  לפניו אל  מלאכים  יעקב  וישלח 
השלוחים בבני אדם ומלאכי השרת השלוחים מאת הקב"ה. ומפני שיעקב הוצרך ללכת לפדן ארם מפני פחד עשו אחיו על כן בקש עתה  

ולדר  אחיו  חמת  להניח  ארצו  אל  כענין  בשובו  בו  שפגעו  המלאכים  מן  עמהם  ושלח  ביתו,  ואנשי  עבדיו  שלוחיו,  אליו  ושלח  שלומו  וש 
 שכתוב בפרשה של מעלה )בראשית לב, ב( ויפגעו בו מלאכי אלהים.

כתב שכיון שכל כוחו של אדום הוא ממה שרפו ידי ישראל מהתורה נעשה מזה ידי עשו עכשיו שכפי כח התורה חוזר    במעדני מלך   עא
 ת הקדושה את כוחה מעשו.ולוקח 

רֹות ָצָבא ָרב:   תהילים פרק סח   עב ן ֹאֶמר ַהְמַבּשְֹ ּתֶ ָלל:   )יב( ֲאדָֹני יִּ ָ ק ש  ַחּלֵ ת ּתְ יִּ ּדֹדּון ּוְנַות ּבַ ּדֹדּון יִּ  )יג( ַמְלֵכי ְצָבאֹות יִּ

לק את שללם כמו שנאמר והי' סחרה  יתנדו וישלכו מתוך א"י וכנסת ישראל שהיא נות בית תח   -רש"י )יג( מלכי צבאות הגוים ידדון ידדון  
 ואתננה קדש וגומר )ישעי' כ"ג(: 

  -מכאן אחד אחד, ונות בית    -הגוים אשר התאספו למלחמה ידודון ידודון    -)יג(  שמלכי צבאות  -מורחב במלבי"ם  ה   פירוש רש"י עיין  
בים הם זרים הבאים לגרשה מביתה, צוה  מצייר את ישראל כנות בית כי היא בעלת הארץ הזאת, והאוי   -שהוא ישראל תחלק את שללם  

 שידודון מארץ לא להם: 

.   אמר ר"ת אש מים רוח בחי' קול בחי' פנימיות שהיא אחידה וקשורה לאחד וע"י הדיבור שע"י החיתוך  י היינו הדיבור -אדנ   -מ"ק    עג
נימיות נעשה מבשרות צבא רב ובמדרש שכל  אותיות במנצפך דהיינו ה' מוצאות הפה עי"ז נעשה הריבוי וצבא רב. דהיינו ע"י דיבור עם פ 
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לנ ידודון להכניע את הרשעיםימתחלקים  וכמבואר בפסוק    ,צוצות רבים שנעשים מהם צבא רב של מלאכים 
צבאות  שמלהסמוך   דהיינו כי  רב  צבא  והמבשרות  בארץ  בית  נוות  שהם  ישראל  את  לגרש  באים  הגויים 

ידודוןהמלאכים   )  ידודון  האויב  את  שם  רש"ימגרשים  הרשעים(ומלבי"ם  את  מענישין  והן  הכח    ,  ע"י 

מאדום צא(שקבלו  )שם  בבחי'  וכו'   \עה/,  תדרוך  ופתן  שחל  על  וכו'  לך  יצוה  מלאכיו  נראה   כי 
ללשון הרע  לנחש נראה שרומז  והדימוי  כאריות ונחשים גדולים  שרומז בזה רבינו על מוציאי דיבת הארץ שהם  

דיבת הארץ כמבואר   ח.בשמוציאים  לבעל הלשון  טו:  ובערכין    תענית  יתרון  ומה  יטען לעתיד  עה"פ  שהנחש 

 : לבוא שהוא לא גרוע מבעל לשון הרע שגם הוא מזיק חבירו בלא תועלת

 
 חאות 

הרוחניות, היינו המלאכים, הן לפי התחדשות התורה. והתחדשות התורה,  ואלו הכחות  

נה ע"י הצדיק שמעלה את הטוב של  כפי המיין נוקבין שעולים לשכי  לפי הקדושה שנתוסף למעלה כנ"ל

.  נפשות אנשיו הבאים אליו כך יותר מתקשטת השכינה לפניו ית' ועי"ז יותר נעשה בו רצון להשפיע לה קדושה
המלאכים הנ"ל. וכן    עולפי רבות הקדושה, כן נמשך ריבוי התורה. ולפי רוב התורה, כן ריבוי 

אכים הנבראים מחידושי התורה,  להיפך, היינו שלפעמים הקדושה כל כך מועטת, עד שהמל
מעוטי  מועטים  כח  עזהם  שהם  הרשעים  \עח/כנ"ל  כיון  את  לענוש  כח  לקבל  בידם  כח  שאין   .

 \ פ/ [עט]   מורך בלבבםבחרבא וקטלא, ואין להם כח אלא להכניע את הרשעים בלבד, ולהביא  
פחד מרוב  מעצמם  בורחים  שהם  אותם\פא/דהיינו  להעביר  בחרבא  אותם  לענוש  לא  אבל  כן   ועל  , 

 : אח"כ הם חוזרים ומונעים 

 
 ט אות

 המלאכים לענוש ועתה ידבר מכוחם לגרום לאחר לענוש לעיל דיבר מכח 

 
ואפשר   והחזירום  ובאו מלאכים  נסוגו מחמת הדיבור  ועוד שם שישראל  ולשבעים להשמיע לכל האומות  לז'  נתחלק  תורה  דיבור במתן 

וכן מה שהחזירו בנ"י היינו שהפיחו   ופועל א"כ מסתמא היה להכניע בהם  בבחי' הנ"ל כי דיבור שהוא דיבור נשמע  זה  ואומץ  שגם  כח 
 בליבם והכל מכח הביאורי תורה  שבמתן תורה.

מכל דיבור של הקב"ה נבראו מלאכים וכפטיש יפוצץ סלע  סלע דייקא ועי"ש שהם בבחי' דין שמכה ואומר גדל.   כמבואר    עיין תורה נז 
 י יתן אומר .-כאן שע"י שהם בחי' דין יש להם הכח לקחת החרב,  ונקט לשון אומר דייקא בחי' אדנ 

מזמור צב רבי יוסי בר חנינא אמר, כאדם שהוא מכה בפטיש על האבן וניצוצות ניתזות לכאן ולכאן. כך, המבשרות צבא    מדרש תהלים   עד
 רב.

ָאֳהֶלָך:   תהלים פרק צא   עה  ְקַרב ּבְ ה ֵאֶליָך ָרָעה ְוֶנַגע לֹא יִּ ָכל ּדְ   )י( לֹא ְתֻאּנֶ ָמְרָך ּבְ ְ ש  ְך לִּ ה ּלָ י ַמְלָאָכיו ְיַצּוֶ ן    ָרֶכיָך: )יא( ּכִּ אּוְנָך ּפֶ ָ ש ּ ם יִּ יִּ ּפַ )יב( ַעל ּכַ
ֶאֶבן ַרְגֶלָך:  ּגֹף ּבָ ין:     ּתִּ יר ְוַתּנִּ פִּ ְרמֹס ּכְ ְדרְֹך ּתִּ ַחל ָוֶפֶתן ּתִּ ַ    )יג( ַעל ש 

ג'(,  יד( על שחל ופתן תדרך תרמס כפיר ותנין. הדורך הוא כדרכו, והרומס משחית הדבר, )כמ"ש ישעיה ס"ג    -המילות )יג    מלבי"ם ביאור 
והכפיר הוא הצעיר מן השחל, והתנין קטן מן הפתן, על שחל הגדול תדרוך ברגליך, ואת הכפיר הקטן תרמוס בדרכך עליו, נגד תדרוך  
אמר ואפלטהו, ונגד תרמוס אמר אשגבהו, שהוא יותר מן ההפלטה שעוד יתגבר על המזיק לרמסו בכחו, וידע שמי הוא יותר מן החושק,  

 שיגו עדיין: שחושק אל הדבר ולא ה 
 רבות  -בתרלד  עו
 מעטי   -בתרלד  עז

שתחילה   עח נראה    צ"ע  רוחניים  כוחות  המלאכים  את  שמכנה  מה  ולפי  המלאכים.  בכח  שתלוי  נראה  וכאן  המלאכים  ברבוי  הכח  תלה 
 שכוחם תלוי ברבויים. ולא בכח כל אחד מהם. כך נ"ל וצ"ע.

 לשה"כ ויקרא כו לו   עט 

י   ויקרא פרק כו  פ ָארִּ ְ ש  ף ְוָנסּו ְמֻנַסת ֶחֶרב ְוָנְפלּו וְ )לו( ְוַהּנִּ ּדָ ַאְרצֹת ֹאְיֵביֶהם ְוָרַדף ֹאָתם קֹול ָעֶלה נִּ ְלָבָבם ּבְ י מֶֹרְך ּבִּ ֶכם ְוֵהֵבאתִּ ֵאין רֵֹדף:  )לז(  ם ּבָ
ְפֵני ֹאְיֵביֶכם:   קּוָמה לִּ ְהֶיה ָלֶכם ּתְ ן ְולֹא תִּ ֵני ֶחֶרב ְורֵֹדף ָאיִּ ּפְ מִּ יו ּכְ ָאחִּ יש  ּבְ לּו אִּ ְ  ְוָכש 

 פחד ורך לבב   -)לו( והבאתי מרך    ש"י פר 
ּיֹות.    -  עיין במראה שבחיי מוהר"ן פג   פא ה  ּפִּ ּמָ ם ָלָאֶרץ, ְוָלּה  ּכַ ַמיִּ ָ ש ּ ָידֹו מִּ ם ָלָאֶרץ ְוַחְרּבֹו ּבְ ַמיִּ ָ ש ּ ם  עֹוֵמד מִּ י  אֹותֹו  ְמֻאּיָ יתִּ ה ֶאָחד    ְוָראִּ ַהְינּו ּפֶ

יָתה,  וּ  אְרף( ְלמִּ ַ ין ש  ּקֹורִּ ֶ ים.  ַהְינּו חד )ש  ִּ ָאר ֳעָנש  ְ ּיֹות ַעל ש  ה ּפִּ ּמָ ֹות. ְוֵכן ּכַ ּיּות ּוֶפה ֶאָחד ַעל ֻחְלש  משמע שהפה השני היה של      ֶפה ֶאָחד ַעל ֲענִּ
    וצ"ע לפ"ז המורך בלבבם אינו כפי' הפסוק אלא שנענשים בעניות ועי"ז נחלש ליבם מלדבר עזות הפך מהעשיר ידבר עזות  עניות  
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בלבד  ולפעמים אותם  להכניע  בלבבם  גם  מורך  הם  ע"י  שכ"כ  האלו.  למלאכים  כח  אין   ,

על  האומות  כח  לעורר  הזה,  הכח  ואין להם אלא  הנ"ל.  הקדושה  מיעוט  כח, מחמת  מעוטי 
כמו עכשיו בגלות, שאין לנו כח לענוש בעצמינו את הרשעים  יאי דבת הארץ.  מוצהרשעים ה

. כי רשע מכתיר את הצדיק על כן יצא משפט מעוקל  \פג / , בבחי' )חבקוק א'(\פב/ אלא בדיניהם
, ואין לנו כח בעצמינו לדחות  ומונע מאנשיו להתקרב אליו  מסבב את הצדיקמכתיר דהיינו  הרשע  

כך גם מוציאי    ותו בדיניהם, ולקבל מהם כח לרדוף את הרשעאותו אלא במשפטיהם, לדון א
עליהם   להתגבר  כח  לנו  אין  אליה  מלבוא  ומונעים  אותה  הסובבים  הארץ  בכח  דיבת  במורך    הזרועלא  ולא 

  : אלא להביאם לדיני הערכאות ועפ"י דיניהם להכניע אותםבלבבם 
 

על הרשע דווקא בדיני הערכאות של   עתה יבאר שלפעמים בכוונה מסבב הקב"ה שיוכרח הצדיק להתגבר
 ט אמת בדיניהם בזה יוצא המשפט מעיקולו שנפל ע"י משפטי השקר שלהם. פ הגויים כי ע"י שיוצא מש

הוא    ודע הש"י,    פדבה ס שלפעמים  גורם  מאת  יכתיר  שבכוונה  יסובב  שרשע  את הצדיק, דהיינו 

  של הגויים   ח המשפטלדחות את הרשע אלא ע"י משפטיהם. וע"י כ [  פה]   לאל ידווהצדיק אין  

ועי"ז   (\פו)ואפילו רק בגלל שוחד שמקבלים/  ,שמצילים את הצדיק מהרשע נמצא שמשפטיהם לטובת ישראל 

הקליפות בין  שנפל  דקדושה  משפט  משפטיהם    יוצא  ע"י  וכאשר  מעוקל  משפט  זה  לו  ורע  צדיק  כי 

המשפט   עולה  אזי  מהרשע  הצדיק  את  מוצינמצא  \פז/ ,  ומתיישרמצילים  הוא  מבין  הצדיק  אותו  א 
עי"ז  , ויוצא  ע"י התורה שהמשיך ונבראו המלאכים וקבלו כח מאדם להביא את הרשע למשפטיהם  הקליפות

הכתוב  , בבחי'  שעל כן יש כח לרשע להרע לצדיק  נתעקל בין הקליפותהמשפט  המשפט מעיקולו. כי  

נתן  לא  גויים  לבל  דהיינו שרק לישראל נתן הקב"ה משפטי אמת א  ומשפטים בל ידעום  \פח/)תהלים קמז(

ע"י שיש כח במלאכים להביא את . ועכשיו  , לכן אינם יודעים מחשיבות ישראל והצדיקיםלכן הם לא ידעום

על כן הוא יוצא מעיקולו, ונתיישר מעיקולו, וזהו  הרשע לדין ולהענישו בזה מתגלה האמת והמשפט  
 : ט אמת מעוקל היינו מעיקולוה לומר על כן דהיינו על ידי זה יצא המשפצ רו [פט]  יצא משפט מעוקל

ֹות   -'יקוטי מוהר"ן השלם אות  ילקיצור  וזה לשון   ֻאמ  הָּ ֹח   כ  ְלעֹוֵרר  ם  א  י  כ   ֹח   כ  ֶהם  לָּ ֵאין  ם  יעָּ ְכנ  ְלה  ם  ג   ים  מ  ְפעָּ ְול 
ְפעָּ  ים. ְול  ע  ָּ ְרש  ְצֵמנו  ֶאת הָּ ע  ֲעֹנש  ב ְ ֹח  ל  נו  כ  ֵאין לָּ ֶ לו ת ש  ג ָּ ו ב   ָּ ְכש  מֹו ע  ין  ֲעֵליֶהם, כ ְ ו ר  ס  יעֹות ְוי  ְך ְמנ  ר  ְתב ָּ ם י  ֵ ש   ב ה  ב ֵ ים ְמס  מ 

י כ   ם  ֶנְגד ָּ כ ְ ֲעֹמד  ל  ם  דָּ יָּ ב ְ ֹח   כ  ְוֵאין  ֱאֶמת  י  ֵ ְנש  א  ים  ר  ֵ ש  כ ְ ה  ל  ע  ים  עֹוְמד  ֶ ש  ים  ע  ָּ ְרש  ֵמהָּ ֲחלֶֹקת  ל-ו מ  ע  ם  ֵטי -א  ְ פ  ְ ש  מ  ְיֵדי 
ל ם ע  ְוג  ֹות,  ֻאמ  זֶ -הָּ לָּ ים  ח  ֻמְכרָּ ה  ֹורָּ ין ת  ד   י  מֹון פ   ו ְבמָּ ֹחֹות  כ  ה  ל  כָּ ב ְ ל  ד ֵ ת   ְ ש  ו ְלה  ֵטיֶהם  ְ פ  ְ ש  ְלמ  ֵליֵלְך  ה  דֹולָּ ג ְ ה  ְצוָּ מ  ז  ה. אָּ

ל ע  ֶ ש  ֵדי  כ ְ ם  ילָּ פ   ְ ש  ט -ְיֵדי-ְלה  ָּ פ  ְ ש  מ  ֵיֵצא  ן  ֵ כ  ל  ''ע  ינ ת:  ְבח  ב   א  ֲחרָּ א  א  ְטרָּ ס   ְוה  ֹות  פ  ל  ק ְ ֵמה  ה  ָּ ְקֻדש   ד   ט  ָּ פ  ְ ש  מ   ה  ֲעֶלה  י  ֶזה 
ל'' )  ו לֹו:  ְמֻעק ָּ ק  ר ֵמע  ֵ ש   ְתי  י ֹוֵצא ְונ  ֶ ו ק א' ד( ש  ק  ]רק שדבר זה אסור לגלות ן של מוהרנ"ת שהוסיף כאן  ישועיין בקיצור הֲחב 

שכוונתו   מי  אבל  שמים.  לשם  שכונתם  ויאמרו  צרכיהם  בשביל  עכו"ם  במשפטי  לדון  ילכו  שלא  ההמון  בפני 
 ה הוא מצוה גדולה ודבר גדול[. רצוייה באמת כדי להכניע הרשעים המונעים אותם מהקדוש

 

 
 מראה בחיי מוהר"ן פג הנ"ל הוא פה של חולשות זהו כח שלישי וב   צ"ע   פב
ט ְמעֻ  חבקוק פרק א   פג ּפָ ְ ש  ן ֵיֵצא מִּ יק ַעל ּכֵ ּדִּ יר ֶאת ַהּצַ ע ַמְכּתִּ ָ י ָרש  ט ּכִּ ּפָ ְ ש  פּוג ּתֹוָרה ְולֹא ֵיֵצא ָלֶנַצח מִּ ן ּתָ ל.  עי"ש כל הפרק שחבקוק  )ד( ַעל ּכֵ ּקָ

לו   וטוב  רשע  לו  ורע  צדיק  מדוע  המשפט  עוות  על  שיצא  טוען  להיפך  דורש  שרבינו  כאן  קשה  ולפ"ז  עקום  פירוש  מעוקל  משפט  שזה 
 מעיקולו ונתיישר.   

שהקב"ה שם כבר בלשון טענתו קצת תירוץ על טענתו.  דהיינו שיש בזה תועלת שא"א להצדיק לצאת מתחת יד הרשע    כאן   ואולי רמוז 
 .כמבואר כאן בהמשך   נעשה תיקון המשפט עי"ז כי    , אלא בדין

 סיבה -ו"ר סבה ומתרצו גם בדפ  פד

 לשה"כ בראשית לד כט   פה 

 שהעיקר שיצא המשפט מרצונם לטובת ישראל.  עה"פ ונתתי מכרם תרגומו את דמיהון דהיינו שוחד. עי"ש.  –  מבואר בסוף התורה   פו 
 כאן תיבה בדברי רבנו.  נראה שחסר  פז 

ָטיו לְ   תהילים קמז   פח ּפָ ְ ש  יו ּומִּ ָבָרו ְלַיֲעקֹב ֻחּקָ יד ּדְ ָרֵאל: )יט( ַמּגִּ ש ְ ל ְיָדעּום ַהְללּוָיּה:   יִּ ים ּבַ טִּ ּפָ ְ ש  ה ֵכן ְלָכל ּגֹוי ּומִּ    )כ( לֹא ָעש ָ

 לזה הללו את יה:   -ליתן להם דברי התורה ולא הודיע להם את המשפטים כ"א לישראל לבדם. הללויה    -מצודות דוד )כ( לא עשה כן  
 גל כמים משפט שיוצא מעיקולו ע"י שוחד שנותנים להם.עיין קיצור לק"מ השלם אות י' ועיין לקמן אות י' עה"פ וי   פט 
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 ית או
כנ"ל, ולא לענוש בחרבא וקטלא  גם זה הכח אין להם, ואין להם כח לא לענוש  ולפעמים  

את מוציאי . ואין להם כח אלא להשתיק אותם  \צא/כנ"ל, ולא להביא מורך בלבבם  צבדיניהם 

יהם באזני המון  , כדי שלא יכנסו דברעל הארץ  בפנינו  [צב]   בלבד, שלא לדבר סרה דיבת הארץ  
ולא  עם.   היינו שיברחו לגמרי  ואולי המורך בלבבם  קבלו  ולא  ישתיקם אם מפחד הרי כבר בקשו  וצ"ע איך 

יעמדו כלל בדרך לא"י אבל להשתיקם היינו שיהיו בנמצא וזה כבר בעצמו מפריע כשיודעים שיש דיבה אבל  
ויפחדו לומר אותה.   יהיה להם כח  יכנסו דבריהם באזני המון  משמע שאי אפשר לעשולפחות שלא  ות שלא 

ואז כבר אין    ולפעמים גם זה הכח אין להם.  העם אלא ע"י שישתקו כי חזקה על לשון הרע שמתקבל

 :  , הכל לפי מיעוט הקדושהכנס לא"ייבת הארץ וא"א להינצל ממוציאי דישום אפשרות לה
כי באצילות אין רע כלל    -אבי"ענמצא שהן ד' מעלות של קדושה ואולי אפ"ל שהן כנגד ד' עולמות    -מ"ק  

בחי' שרוב הקדושה מבטלת לגמרי את הרע.       ובבריאה בחי' בינה דמינה דינין מתערין והיא בחי' לב והיינו  
מורך בלבבם דהיינו שיש רע אבל נכנע כי רוב הקדושה חזק שם ומביא מורך בלב הרע.       וביצירה שם  

דיבור ואין אחד יכול להתגבר על השני אלא ע"י שישכנע אותו שצודק  הטוב והרע שווה דהיינו לשניהם  זכות  
דהיינו לענוש בדיניהם.    ובעשיה שם רובו רע והרע אינו בטל כלל לטוב אבל לפחות מכיר בו שהוא הטוב  
אלא שטוען שאי אפשר לחיות כך למעשה כי זו דרך חיים לפרושים.   וכיוון שעכ"פ מודה שהם הטובים על כן  

נכללת בקדושה דהיינו שהרע טוען על עצמו שהוא  נכלל ב קדושה.      אבל מדרגה חמישית היא כבר לא 
 הטוב. 

נמצא שלפי התפילה של האדם כן יש כח בתורתו להכניע היצה"ר ותפילתו היא כפי  אמונתו  ומדרגתו עד  
"ר,  וכן בכל אדם יש  כמה משלים עם הרע.    דהיינו שיש צדיקים בחי' אצילות שזכו לבחי' שבת שהרגו היצה

עבירות שכבר אין בידו לעשות  לפי רוב יראת השמים שלו.      ויש צדיקים בחי' בריאה שזכו להכניע את  
היצה"ר לגמרי אבל הוא נמצא בכח    וכן בכל אדם יש עבירות שבידו ותאוותו לעשות אבל לעולם אינו נופל  

יצירה שע"י משפט וטעם ויש בינונים בחי  ודעת מתחזקים נגד היצה"ר, וכן בכל אדם יש עבירות    בהן.       
ויש   ונכשל בהן.            חוזר  בירידה  ומתגבר אבל  שכשהוא במוחין גדלות אזי מבין שאין ראוי לעשותם 
ששקועים בעוה"ז בחי' עשיה אבל עכ"פ מכבדים יראי ה' אלא שחושבין שהם לא מסוגלין לחיות כך, וכן בכל 

 שחושב שאינן שייכות לו, אבל מכבד את אלא שכן מקיימים זאת.אדם יש מדרגות קדושה 
לזכות  יכול  ורש  כדל  תחנונים  בקשה  יתר  וע"י  מתפילה   מתחיל  הכל  אעפ"כ  מעגל   הוא  שלכאורה  ואף 

 לביאורי תורה עם קדושה יותר ויותר להכניע מוציאי דיבת המלכות שלו. דהיינו את היצה"ר. 
 

סירובו של מלך אדום לתת  עד מרים וחטא משה ו  תינו ממיתיחקת דהעתה יבאר כיצד כל פרק כ' בפרשת 
ודבר   ,הכל הוא מהלך אחדהארץ   תדב מוציאידהיינו לקבל מכוחו כדי להכניע את לישראל לעבור דרך ארצו 

 התגלגל בסיבת קודמו.
מים  דהיינו שבגלל מיתת מרים הוכרח משה רבנו להוציא מימי ביאורי התורה בדרך של ט' תיקונים ברח

לקבל ממנו שום כח למלך אדום משה רבנו לכן לא היה למלאכים ששלח  ,ותחנונים וכיון שלא נעשה בשלימות
   .אמר לא תעבור בארציזהו שו להם מכוחוולכן סירב  הארץ  תדב מוציאימעט רק כדי להשתיק את אפילו  כוחו

הנ"ל(    וזהו בפ'  אדום)שם  מלך  אל  מלאכים  משה  מלאכים  \צג /וישלח  שנתהוו   נ"ל הממש  , 

שחידש  אדום  מהתורה  מלך  מכוחו  ,  אחיךכנ"ל.  לקבל  אמר  היינו המלאכים  \צה/ישראל  \צד/כה   ,

 
 בשום מהדורא לא תוקן.  גם בדפו"ר לענוש בדיניהם. ובלוח טעויות שם הנדפס בסוף ספורי מעשיות ציין מוהרנ"ת שצ"ל לענוש ע"י עכו"ם. אבל בתקפא לא תיקן זאת וגם   צ

 צ"ע שהקדים לענש בדיניהן ללהביא מורך בלבבם   צא
 יג ו'לשה"כ דברים    צב 

שמדייק שלא הזכיר שם המלך כדרכו בדרך כלל כי כאן אין צורך. ולפי רבינו מדויק ממש כי העיקר כאן שהוא מלך אדום    עיין רמב"ן   צג
 דהיינו בחי' הדין ובעל החרב.

לו )בראשית  מה ראה להזכיר כאן אחוה אלא אמר לו אחים אנחנו בני אברהם שנאמר    -יד( אחיך ישראל    ' כ ) על במדבר    עיין פרש"י   צד
        טו( כי גר יהיה זרעך ועל שנינו היה אותו החוב לפורעו: 

ען מצד הדין דכיוון שאנו אחים הרי אחד משנינו היה צריך לפרוע החוב של שיעבוד מצרים וכיוון שאתה  רבנו ט שמשה  נמצא    לפי רש"י 
 ל הארץ שבעבורה ירדתי למצרים.כדי לבוא א   ליתן לי לעבור בארצך לקבל מכחך  לכן צריך אתה  כמבואר    , לא רצית ואני פרעתי 

         נראה כאן שלא מתייחס כלל עניין האחוה.  אבל רבנו 
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מהאמירות דהיינו    של ישראל כנ"ל  \צז/ [צו]   ממאמרות טהורותהאלו נתהוו   נבראנו  אנו  לו  שאמרו 

  דהיינו שמאמרות הנ"ל נעשה צבא רב של  רביתן אומר המבשרות צבא  . בבחי'  שחידשו אחיך ישראל

 :  מלאכים

. אתה ידעת אתה ידעת את התלאה אשר מצאתנו, וירדו אבותינו מצריםוהם אמרו למלך אדום  
ידו  כידוע   [ק]   גלות מצרים, שהיה על פגם הברית  צט, ובפרט[צח]  דייקא, כי כל העונשים על 

וירעו    (כו ודברים  )בפרשת כי תצא  )וזהו שאומר    \ קבוזה עיקר הרע שבעדה כמבואר בלק"ה לא ילבש ב'/   [קא]

, ועל פגם הברית חרב  (, דהיינו פגם הבריתבחי' ויהי אונן רע בעיני ה'  ,המצרים שעשו אותנו רעים  אותנו
חרב נוקמת   \קד/ , בבחי' )ויקרא כו(דהיינו כח של אדום שנתברך ע"י יעקב אבינו על חרבך תחיה  [קג ]   בא
 ב ממונה על חראדום הוא , והוא (קה) וכו'

 
אבל עיין בסוף פרשת וישלח שיעקב דיבר    לכן עתה נצרך לדבר תחנונים לאדום.  על הסלע כיון שלא דיבר תחנונים  ש   לכאורה נראה   צה 

   .ש"י שהכו את עשיו כנ"ל בריש אות ז' שם הארכנו בזה תחנונים לעשיו אע"פ שמלאכיו היו חזקים מאד כמבואר בפר 

 ק"ו מיעקב ששלח מלאכים לעשו.  בינו קודם ששלח מלאכים לאדום עשה קכג מובא שמשה ר   חקת   ועיין לקח טוב 
 '  לשה"כ תהילים יב ז   צו

יל ָלָאֶרץ ְמֻזקָּ   תהלים פרק יב   צז  ֲעלִּ ֶסף ָצרּוף ּבַ ֲמרֹות ְיקָֹוק ֲאָמרֹות ְטהֹרֹות ּכֶ ם: )ז( אִּ ְבָעָתיִּ ִּ  ק ש 
ָך.שבחיי מוהר"ן פג    וכן במראה   צח ּמְ ים מִּ ּסּורִּ ה ְזַמן ַרב ָהיּו ָלנּו יִּ ּזֶ ֶ ש  ש  ילּו ְלַבּקֵ ְתחִּ     ְוהִּ
 ובפרט    -בדפו"ר ותרלד ותרלו   , ובפרע   -בתקפא  צט 

 לא ילבש ב' שמקשה מה הקשר להנ"ל ומבאר שזה עיקר הרע שבעדה הנ"ל   עיין לק"ה   ק
ויקם מלך עיין פרקי דר"א פ   קא  ח' עה"פ  שמות   כ"ט  ושמות רבה פ"א  שמות    ובלק"ת   חדש ובשער הפסוקים  שמות  באריכות    י " עה"פ הנה עם בנ   -פרשת  ובשער הפסוקים תחילת 

 .  לק"ה כבוד או"א ב' ד'.של אדה"ר בקל שנים שפרש מאשתו   פגה"ב ובקיצור יותר בשער הכוונות דרוש א' דפסח שהיה על  

ָאז הּוא הּוא      -ו"ד הלכות לא ילבש הלכה ב  י   ליקוטי הלכות   עיין   קב ֶ ה ש  ּלָ פִּ ַהּתְ ַעת  ְ ש  ּבִּ ַהְינּו  ה,  ָ ש ּ ֶגֶבר ַעל אִּ י  ְהֶיה ְכלִּ יִּ ל לֹא  ֶ ּסּור ש  ְוֶזהּו ָהאִּ
ֹכַח ּוְגבּוָרה   ש  ּבְ ּמֵ ּתַ ְ ש  ּלֹא יִּ ֶ ֶבר, ש  י ּגֶ לִּ ְהֶיה ָעָליו ּכְ ּלֹא יִּ ֶ יְך ש  "ל, ָאז ָצרִּ ּנַ ה ּכַ ָ ש ּ יַנת אִּ ְבחִּ ֶבר ְוכּו'.  ּבִּ ש  ּגֶ ְלּבַ "ל. ְוֵכן ְלֵהֶפְך לֹא יִּ ּנַ ים ּכַ יו ַהּטֹובִּ ל ַמֲעשָֹ ֶ ש 

ינַ  ְבחִּ ּבִּ ְהיֹות  לִּ יְך  ָצרִּ ָאז  ֶ ש  ָהל,  ַהּקָ ַעת  ְ ש  ּבִּ ַהְינּו  ֶבר,  ּגֶ יַנת  ְבחִּ ּבִּ ְהיֹות  לִּ יְך  ָצרִּ הּוא  ֶ ש  ָעה  ָ ש  ּבְ מַ ַהְינּו  ּבְ ש   ּמֵ ּתַ ְ ש  ְלהִּ ּבֹור,  גִּ ּכְ ַלֲעמֹד  ֶבר,  ּגֶ ל  ת  ֶ ש  עֹז  ה  ּטֵ
הְ  יְך לִּ י ָאז ָצרִּ ּכִּ ה,  ָ ש ּ ְמַלת אִּ ְלּבֹש  שִֹּ "ל, ָאז ָאסּור לֹו לִּ ּנַ ּכַ ֵעָדה  ּבָ ֶ יַע ָהַרע ש  ים, ְלַהְכנִּ יו ַהּטֹובִּ יַנת  ַמֲעשָֹ ְבחִּ ּבִּ ְהֶיה  יִּ ְולֹא  ְלָחָמה  ּבֹור ָערּוְך ְלמִּ גִּ ּכְ יֹות 

"ל. ְוַכּנַ ּכַֹח  ּות  יש  ֲחלִּ יַנת  חִּ ּבְ ה,  ָ ש ּ ש      אִּ אּוף,  פרש  וזה  ְלנִּ ּגֹוֵרם  ֶזה  ָבר  ּדָ ֶ ש  ְוכּו',  ֶבר  ּגֶ ש   ְלּבַ יִּ לֹא  ים  ָעמִּ ּפְ י  ּתֵ ְ ש  זֹו  ְצָוה  מִּ ּבְ "י  ִּ ס  ַרש ּ ח  יף,  ֲחל  מ   ֶ ש  כ ְ י  כ  

או ף  ת נ  ֲאו  ע הו א ת   ר  ר הָּ ק   "ל. ְוע  נ   ר ה  ֲאמָּ מ   ר ֵהיֵטב ב   ְמבֹאָּ ה, כ   ֵעדָּ ב ָּ ֶ ע ש  ר  ע הָּ ְכנָּ י ֵאין נ  לֹום, ֲאז  ָּ ן ְוש  י  ה ֲערָּ אָּ ָּ ל  א ְלג  ָּ יש  א ב   ְצרָּ י  א ד ְ רָּ ק ָּ י ע  .  ( )זַֹהר   , כ  
נַּ  ר ָהַרע ּכַ ּקַ הּוא עִּ ֶ אּוף, ש  ֲאַות נִּ יַנת ּתַ חִּ הּוא ּבְ ֶ ְכָנע ָהַרע, ש  י לֹא נִּ אּוף, ּכִּ ָבר ֶזה ּגֹוֵרם ְלנִּ ּדָ ֶ ְמָצא, ש   "ל.  נִּ

ת  ן ְקצָּ ֶזה מו בָּ ְכרֹונוֹ   ו בָּ נּו, זִּ ם ַרּבֵ ָ ַתב ש  ּכָ ֶ אֲ ַמה ש ּ ּקּון ּתַ ְצַעק ְוכּו'", ַהְינּו ּתִּ ְיָקא ְוכּו' "ַוּנִּ " ּדַ ה ָיַדְעּתָ סּוק, "ַאּתָ "ל, ַעל ּפָ ֲאָמר ַהּנַ ּמַ ְבָרָכה, ּבַ אּוף.   לִּ ַות נִּ
ָלל,   ּכְ ם  ָ ְנָין ֶזה ש  ּקֶֹדם ֵמעִּ מִּ ר  י ֵאינֹו ְמַדּבֵ ּכִּ ם.  ָ ן ש  ַעּיֵ ם,  ָ ְנָין ֶזה ש  כּות ְלעִּ ּיָ ַ ְכאֹוָרה ֵאין ש  ם  ְולִּ ָ בָֹאר ש  ּמְ ֶ י ַמה ש ּ ּכִּ ם,  ָ ְנָין ש  ָהעִּ ר  ֵ ְלַקש ּ ֱאֶמת ֵיש   ּבֶ ַאְך 

 ֶ ש  "ל, ַוֲאַזי ּכְ ּנַ ר ָהַרע ּכַ ּקַ הּוא עִּ ֶ לֹום, ש  ָ אּוף, ַחס ְוש  ל נִּ ֶ ֲאָוה זֹו ש  ֵעָדה, ַהְינּו ּתַ ּבָ ֶ יַע ָהַרע ש  ִּ ְלַהְכנִּ ְמש  ּמַ ֶ ש  ְך ּכְ ה, ֲאַזי ַאַחר ּכָ ין ָהַרע ַהּזֶ יעִּ ְכנִּ ין ּתֹוָרה,  ּמַ יכִּ
ין הָ  יעִּ ְכנִּ ּמַ ֶ ש  ּכְ ן  ית, ְוַעל ּכֵ רִּ ַהּבְ ַגם  ּפְ ה ַעל  י הּוא ְמֻמּנֶ ְך ּכַֹח ֵמֱאדֹום, ּכִּ ל ַאַחר ּכָ ין ְלַקּבֵ "ל, ֲאַזי ֱאדֹום  ֲאַזי ְיכֹולִּ ּנַ ית ּכַ רִּ ַהּבְ ַגם  הּוא ּפְ ֶ ֵעָדה, ש  ּבָ ֶ ַרע ש 

שְֹ  ְכּבֹש  ֶאֶרץ יִּ ַעְצמֹו נֹוֵתן ָלנּו ּכַֹח לִּ הּוא ֱאדוֹ ּבְ ֶ ּמּוָבא ש  ָבר, ּכַ ַעל ּדָ ַהְינּו ַהּבַ ּתֹו, ּדְ ים אִּ לִּ ְ ם אֹוְיָביו ַיש  יש  ּגַ ְרֵכי אִּ ְרצֹות ה' ּדַ י ּבִּ ְטָרא  ָרֵאל. ּכִּ י ַהּסִּ ם. ּכִּ
ה וְ  ָ ֻדש ּ ָבה ַלּקְ ְרָחּה, ֶמְרּכָ ַעל ּכָ ַעְצָמּה ַנֲעֵשית ּבְ יא ּבְ ין אֹוָתּה, ֲאַזי הִּ יעִּ ְכנִּ ּמַ ֶ ש  ה.ָאֳחָרא ּכְ ָ ֻדש ּ ּיּוַע ַלּקְ  נֹוֶתֶנת ּכַֹח ְוסִּ

 זהר וארא כו. עה"פ גורו לכם מפני חרב   קג

ם   ויקרא פרק כו   קד ּתֶ ּתַ תֹוֲכֶכם ְונִּ י ֶדֶבר ּבְ ְחּתִּ ּלַ ִּ ם ֶאל ָעֵריֶכם ְוש  ית ְוֶנֱאַסְפּתֶ רִּ י ֲעֵליֶכם ֶחֶרב ֹנֶקֶמת ְנַקם ּבְ ַיד אֹוֵיב:   )כה( ְוֵהֵבאתִּ  ּבְ
 ]צ"ל וארא דף סו:[  וזוהר וארא כו.עיין זוהר ויחי רמ:  קה 



   1כט.           מוהר"ן                                   כ    תורה                                קוטי    יל                    

 כנ"ל: 
 זה משה.  [ג ], פירשו חז"ל וישלח מלאךאלקינו, ונצעק אל ה'  \ב/ מצריםהוירעו לנו  [א]

כי פגם הברית הוא פגם  והטעם שרק ע"י שצעקנו הוציא אותנו ודווקא ע"י משה רבנו  ,  [ד]   ויוציאנו
ד(   )בראשית  בבחי'  הדעת  [ו]  האדם הוידע  הדעת,  בכח  נעשה  והתקשרות  ברית  בחי'  היחוד   .כי 

מחובר  האדם  כי תיקון דעת היא כש  (חל הוא מעורר הדעת, בבחי' הקול מעורר הכוונה )ווהקז

לחזור להיות מחוברים אליו  ,  כדי להעלות את הדעת מהגלות  ונצעק וכו'. ובשביל זה  ומכוון אליו ית'

ת  וע"י שעלה הדע.  כנ"ל  הדעתהכוונה ועי"ז את  את  , והקול מעורר  [ט]  וישמע את קולנו  ואזי  ,ית'
שע"י שתיקן מדת הדעת בשלימות הקב"ה שלח להם אדם    אזי   ע"י אתערותא דלתתא של ישראל  מהגלות

דהיינו שבעצמו היה מחובר   [י]   זה משה, בחי' דעת  וישלח מלאך  מרכבה לספירת הדעת, וזהו  נעשה

ו ית'  ית'עי"ז  אליו  אליו  ישראל  את  מחבר  כתיקונו,היה  הדעת  התגלות  וע"י  ע"י   דהיינו  .   תחילה 
קצת הדעת  את  ישראל  תיקנו  הש"י  אל  הדעת  ,הצעקה  שהוא  משה  בהתגלות  זכו  זכו    ,ועי"ז  משה  וע"י 

 : ויוציאנואז  לשלימות תיקון הדעת שיהיה על תיקונו
,  כי כל שנה חוזר בחי' הגלות וגאולה בליל הסדר  \יב/ [יא]   ובשביל זה אומרים את ההגדה בקול רם

ולכן צריך  )לשון ההגדה של פסח(    \יג/ כאילו הוא יצא ממצרים  ובכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו 

לעורר הכוונה לתקן את   , כי הגאולה היתה ע"י קוללקיים בליל הסדר בחי' ונצעק אל ה' וכו' ויוציאנו

  את קולנו דייקא שע"י הקול זכינו לדעת וחיבור עימו אזי שמע אותנו   ווישמע את קולינ, בבחי'  הדעת

  .הש"י
  ה דהיינו שצריך לומר אות  , להורות על תיקון הבריתלשון גיד  ראת בשם הגדהובשביל זה נק

פשט הכוונה שהקב"ה    ויגד לכם את בריתו  \יד/ )דברים ד(הכתוב על מתן תורה  , בבחי'  בבחי' ברית

 
 במדבר כ פסוק טו ופסוק טז    א 

אר למלך אדום מדוע אנו  ובזה מב   .מצרים, ואולי אפ"ל שרמז כאן פגם הברית שגרמו לנו המצרים מאי וירעו לנו    מבאר   רבנו לא   ב
גבולך  הקדושה   , בקצה  גבול  בקצה  מהגלות   , דהיינו  הדעת  יצא  ועי"ז  וכו'  שונצעק  אע"פ  נשאר    ,כי  גרמו  פגם  אבל  והם  רב  בערב 

וכפי שיתבאר   יותר.  ולכן אנו מבקשים עכ"פ אחד מג' הנמוכים  במי מריבה שעי"ז אין כח במלאכים לקבל כח הרחב ממש,  לחטא 
 לקמן.

תצא פ'  ועיין   ו' )   כי  כו  פסח(    ( דברים  של  ההגדה  שדורשת  אומרת  )מהפסוקים  התורה  המצרים " שם  אותנו  מפרשים  " וירעו  ויש   ,
או  שעשו  פגם  ת שהכוונה  שהיה  בפרש"י  שם  וכמבואר  ה'  בעיני  רע  אונן  ויהי  כמ"ש  הברית  לפגם  שרומז  נראה  רע  וסתם  רעים,  נו 

ועובר ירך אמו וניזון ממה שהיא ניזונת    שהיו כעובר בבטן מצרים   שכיון   הברית. ועיין שם משמואל )פרשת בא שנת תרעח( שמבאר 
 לכן קבלו ממדה רעה זו שלהם.    ( ערוות הארץ   נקראת ומצרים  )לכן רתיחת הדמים שלה פועל עליו  

 מבואר בתורה ד' באלקים אהלל דבר.וירעו לנו המצרים גם זה רומז לנפילת הדעת כי בדעת אין רע כ   וגם לפירוש 
 רא רבה פרשה א' ומובא בפרש"י חקת כ טז * ויק   ג

 המשך פסוק הנ"ל   ד
 וידע אדם  -)והאדם ידע(. וידע אדם, בתשכט   –בתרצו    והאדם ידע,  –וידע האדם, בתרלו   –גם בדפו"ר ובתרלד    ה 

 פסוק כה וידע אדם ובפסוק א' והאדם ידע   ו

 וקול   -בתרלד   ז

 )*ובסימן סא סעיף ד(  קא  עיין ברכות כד: ובהרא"ש ורבינו יונה שם ובש"ע סימן  ח 

 במדבר כ' טז הנ"ל   ט 

 ויקרא רבה א טו. חסד לאברהם ג' ג'.  בעש"ט עה"ת בראשית אות קמ. קהלת יעקב ערך מש אות יח.  י

 אברהם ה' כז שכתב כל הגדה ברמז וחשאי דלא כהאריז"ל שער רוח הקודש דרוש ג' וחסד ל ועיין סדר ההגדה לריטב"א גם עיין תורה רא.     ס"ק קכז בשם רש"ל עיין כף החיים סימן תעג    יא 

 שכך נהגו ורבנו רק מבאר את המנהג   משמע   יב
שלראות א"ע כאלו יצא ממצרים היינו בהרגשה ממש,  רוצה לומר  ו    אמר רבא וצריך שיאמר ואותנו הוציא משם.  עיין פסחים קטז:   יג

 כן כתב החפץ חיים על התורה פ' בא( . ו ובדיבור מבטא ההרגשה שזה מציאות ממש הנמשכת בכל דור לכל דור )עיהה"ג

דהיינו פגה"ב ועכשו בליל הסדר הוא הזמן לצעוק כדי לצאת מפה"ב כי הצעקה היא תחילת היציאה.  כי  היא ערוות הארץ    ומצרים 
גם   אפשר  אח"כ  ידו  שעל  ברוחניות  התיקון  וזה  ולהתחבר,  לחזור  סולם  גמט'  קול  היא  וצעקה  והברית  הקשר  ניתוק  היא  הגלות 

 מיות לתקן.בגש 

יְנֶכם רִֹאים זּוָלִתי קֹול:   דברים פרק ד   יד ם ׁשְֹמִעים ּוְתמּוָנה אֵּ ָבִרים ַאּתֶ ׁש קֹול ּדְ יֶכם ִמּתֹוְך ָהאֵּ ר ְידָֹוד ֲאלֵּ ִריתֹו    )יב( ַוְיַדּבֵּ ד ָלֶכם ֶאת ּבְ ּגֵּ )יג( ַוּיַ
ם ַעל ׁשְ  בֵּ ְכּתְ ָבִרים ַוּיִ ֶרת ַהּדְ ה ֶאְתֶכם ַלֲעׂשֹות ֲעׂשֶ ר ִצּוָ י ֻלחֹות ֲאָבִנים: ֲאׁשֶ    נֵּ

ויגד לכם את בריתו. היא התורה שהיא ברית שגזר הקב"ה עם עולמו שאם לא יקבלו ישראל את התורה שיהפוך העולם לתוהו שנאמר    -  שפתי כהן
ולילה חוקות שמים וארץ לא יומם  והגית בו  )יהושע א', ח'(  ולילה שהיא התורה שנאמר  יומם  שמתי, לזה נקראת   )ירמיה ל"ג, כ"ה( אם לא בריתי 

ף  ברית, וברית בגימטריא תרי"ב ועם דיבור אנכי ולא יהיה לך היינו תרי"ג. אשר צוה אתכם לעשות עשרת הדברים, שכל התרי"ג כלולים בהם מאל"
אותיות על השמות של אנכי עד כ' של לרעך תר"ך אותיות, תרי"ג ושבע מצוות דרבנן היינו תר"ך, וכבר ידעת כי התורה היא נארגת על האותיות וה 

 והשמות על שם הוי"ה, עשרת הדברים בגימטריא עשרים וששה, וכן כתר תורה:
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הגיד לנו את עשרת הדברות שהן הברית שכרת עמנו שע"י שנקיים אותן נהיה מחוברים בברית וקשר עימו  
ט לשון ויגד במקום וידבר וברית במקום תורה, אומר רבנו שיש בזה רמז שלשון הגדה רומז  ית', וממה שנק

 .  \טזויש בזה עומק גדול בהבנה כיצד לומר את ההגדה/  והקשר \טו/לתיקון ברית
,  \יח/ , להורות על תיקון הדעתשעל כן תיקנו חז"ל ד' כוסות יין בליל הסדר  [יז]   ועיקר המצוה ביין 

בבחי' בחמרא וריחני   ,כמבואר בתורה כו תנינא  \יט/ דעתו  ברך הוא טובה להרחימעט שתיה לפי הצוכי  
בברכת   דהיינו כי יין נקרא בתורה תירוש כמ"ש  \כג /[כב]   תירוש, ובבחי'  [כא]\כ/ (.פקחין )סנהדרין ע'

תהיה  רש ולנוטריקון תיהיה  רמז    שהוא)סנהדרין ע. הנ"ל(  דרשו חז"ל  על כן    בלא ו'  "רשיתיצחק ליעקב "

אםראש,   רק  דעת  כדזכה  כי  היינו  )שם(  כראוי    נעשה ראש  שתיה  וע"י  בחסדים  מלובש  הדעת  כי 
אם לא זכה ושותה יותר   אבלונוח להתפייס,    ,מתרומם ומתרחב הדעת וגדלים החסדים דהיינו תיקון הדעת

 
שייך לברית )ביאור הריצ"ח( כי המיוחד בלשון זה על שאר לשונות דיבור אמירה סיפור שיחה וכיו"ב שבהגדה    לשון הגדה מ"ק    טו 

ד  אחר   במקום  שהיה  דבר  לפנינו  מביא  רק  אלא  חדש  דבר  ממציא  לא  אבל   הוא  פנימיות  גילוי  על  מורות  לשונות  שאר  כי  היינו 
בהגדה הוא רק מעתיק מציאות ממקום למקום בבחי' עדות שגם בה נאמר  לשון זה כמ"ש  ונפש  כי  תחטא  ושמעה קול אלה והוא  

ונפיק בחי' המשכה, ואע"פ שגם שאר לשונות הם   נגיד  יגיד ונשא עונו: הגדה לשון  בחי' ברית כמובא  עד או ראה או ידע אם לוא 
במשנה מדברת ומספרת אבל מיוחד לשון הגדה כי כמו שבברית המתוקן אזי הוא מעביר שפע בלי שום נגיעה והוספה מעצמו כלום,  
כן בעדות ובכל לשון הגדה הוא חייב להביא לפנינו את המציאות בדיוק כמו שהייתה בלי שום שינוי, לכן תלוי בתיקון הברית ולכן  

כולים להעיד. )ונ"ל שזה בחי' יסוד דחכמה שמביא לבחי' בינה שהם הבי"ד שמקבלים החכמה ודנים ומבררים ומבינים  רק בני ברית י 
 דבר מתוך דבר כדי לדעת מה לעשות לתקן.

עדות  בדין  ב"ק    אמנם  מאורות  ולא  דף  עיין  חדשה  כיצירה  מוגדרת  שעדות  ז(  ז  תורה  יסודי  )עפ"י  הרמב"ם  על  המלך  יד  בשם  ע 
זה מפני שא"א שעדים ישקרו שהרי  כסיפור ד  כי התורה שהאמינה לשני עדים עד שחייבה להרוג עפ"י עדותם אין  והביאור  ברים 

בוודאי יש בכלל הכשרים לעדות גם כשיצטרפו שנים ביחד גם עדים שקרנים וא"כ יש בעדות שהאמינה התורה גם מציאות של שקר  
ו יוצרים מציאות חדשה ולא שבוודאי רק מספרים מציאות שהיתה במקום  ואעפ"כ האמינה התורה וא"כ מוכח מזה שהעדים כאיל 

 ואו זמן אחר.

אין זה משנה כי דווקא עדות נקראת הגדה כיון שמצידם חייבים לספר ולא להמציא ואם ח"ו ממציאים הרי זה    אמנם לעניין שלנו
 פגה"ב אלא שהתורה מחיוב המציאות מאמינה אפילו כאשר ממציאים.

כראייה הוא בבחי' הברית שכרת עמנו הקב"ה ונקט לשון ויגד לשון הגדה כי היה יורד ומתחבר עמנו בשעת    יא רבנוהפסוק שמב   טז 
הגדת עשרת הדברות. ובאופן כזה אנו צריכים לחזור ולהגיד את ההגדה שהיא מה שחוזרים כל שנה בליל הסדר לספר לבנינו את  

נבח  לעם  כיצד הקב"ה עשה אותנו  יציאת מצרים  עם  מעשה  מתוך  עם  ומופתים  אותנו באותות  והוציא  עומק    ושמעתי מהריצ"ח ר 
ומספר מעשה שהיה וצריך   ויגד כי היא בחי' עדות כמ"ש ואם לא הגיד ונשא עוונו כי כל עדות היא שחוזר  העניין שההגדה לשון 

לי שום נגיעה שזה ממש עניין הברית  לספר אותו בדיוק נמרץ בלא להוסיף ולא לשנות כלום דהיינו להיות מעבר בלבד לאותו עניין ב 
שהוא צינור המעביר שפע ממשפיע למקבל בלא שיהיה לו שום נגיעה בשפע רק בבחי' מעבר בלבד. לכן ההגדה לשון גיד וברית כי  
הנוק' כצינור שדרכו עובר השפע   ית' אל  ומעביר שפע ממנו  ית'  ירגיש עצמו מחובר אליו  זה עיקר תיקון הברית שבמעשה היחוד 

הוא לא נוגע ומתפעל ממנו כלל דהיינו בלא שום הרגשה כלל. דהיינו לא הרגשה מחמת השפע אלא הרגשה מחמת החביור אליו  ו 
מדבריו   שיתפעלו  כבוד  מתאוות  ולא  ית'  אליו  מהחיבור  הנובע  גדול  וקול  עצומה  בהתפעלות  לומר  צריך  הפסח  בהגדת  נמי  והכי 

 היפים.
 עיין פסחים דף צט: ודף קח:   יז

 יין נסך ד' )עפ"י תורה לו( שקול ויין וההגדה הם בחי' דעת.  ן לק"ה עיי   יח
משמע שהוא עניין טוב אמנם מצינו לשון זה גם לרעה שנאמר על בלעם נפשו רחבה בתאוות ממון שכמה    הלשון להרחיב דעתו   יט 

דירה נאה וכלים נאים מרחיבים  שאסף ממון עדיין נשאר מקום רב לבקש עוד. ועיין דברי המהרש"א על הגמ' ברכות נז: אשה נאה ו 
 . ע"כ.  היינו שיהיה דעתו ונפשו רחבה למיהדר אחר תענוגי עוה"ז כמ"ש בבלעם ונפשו רחבה וק"ל דעתו של אדם ביאר המהרש"א  

בצד הקדושה הכוונה לרחבות הלב בחי' יין המשמח המאיר בבינה ונעשה ליבו רחב הפך הכיווץ והעצבות שאז אין    אבל נפש רחבה 
ואינו כלי להבנה חדשה  מקום ב  יין נכנס שמחה בליבו ונעשה כלי לחכמה ליבו לשום סברא מחודשת  ורואים בחוש    אבל ע"י מעט 

יין כבר מתבטלות הפניות לחשוב מה חושבים עלי אלא מתגלה העצמיות של האדם ואזי הוא כלי להארת הנשמה   כיצד ע"י מעט 
   דהיינו לקבל את האמת כמו שהיא.

אמר רבי יצחק מאי דכתיב אל תרא יין כי יתאדם אל תרא יין שמאדים פניהם של רשעים בעולם הזה ומלבין פניהם    .סנהדרין דף ע   כ
לעולם הבא רבא אמר אל תרא יין כי יתאדם אל תרא יין שאחריתו דם רב כהנא רמי כתיב תירש וקרינן תירוש זכה נעשה ראש לא  

זכה  ישמח  וקרינן  ישמח  כתיב  רמי  רש רבא  נעשה  משממהו    זכה  זכה  לא  פקחין משמחו  וריחני  רבא חמרא  רב    והיינו דאמר  אמר 
עמרם בריה דרבי שמעון בר אבא אמר רבי חנינא מאי דכתיב למי אוי למי אבוי למי מדנים למי שיח למי פצעים חנם למי חכלילות  

קרא מאן דדריש ליה מרישיה לסיפיה  עינים )וגו'( למאחרים על היין לבאים לחקור ממסך כי אתא רב דימי אמר אמרי במערבא האי  
היין   מן  וישת  כרם  ויטע  נח איש האדמה  ויחל  ביין  נאמרו  ווי"ן  גלילאה שלש עשרה  עובר  דריש  לרישיה מדריש  ומסיפיה  מדריש 
וישכר ויתגל בתוך אהלו וירא חם אבי כנען את ערות אביו ויגד לשני אחיו בחוץ ויקח שם ויפת את השמלה וישימו על שכם שניהם  

 .וילכו אחורנית ויכסו את ערות אביהם ופניהם וגו' וייקץ נח מיינו וידע את אשר עשה לו בנו הקטן 
 עיין תורה כו תנינא   כא 

 בראשית כז כח   כב 

ָגן ְוִתירֹׁש:   -  בראשית כז כח   כג י ָהָאֶרץ ְורֹב ּדָ ַמּנֵּ ַמִים ּוִמׁשְ ָ ל ַהׁשּ ן ְלָך ָהֱאלִֹהים ִמּטַ  ְוִיּתֶ
 וכה  -בתרלד   כד
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זה   הדעת  מהראוי  הכעס כי  פגם  מתגבר  ואזי  החסדים  על  הגבורות שבדעת  התגברות  שם    הוא  כמבואר 

 :  \כה/ כו תנינא בתורה 
 

ַלח   -המבואר בפסוקים כל הנ"ל ְׁ ש  ה)יד( ַוי ִּ ֶׁ ָ ֵאת   מש  ת  ה ָיַדעְׁ ָ ָרֵאל ַאת  ש ְׁ יָך יִּ ֹה ָאַמר ָאחִּ ךְׁ ֱאדֹום כ  לֶׁ ל מֶׁ ֵדש  אֶׁ ק ָ ים מִּ ָאכִּ ַמלְׁ

י ם ָימִּ ַריִּ צְׁ מִּ ב ב ְׁ ֶׁ ָמה ַונ ֵש  ַריְׁ צְׁ דו  ֲאֹבֵתינו  מִּ נו : )טו( ַוי ֵרְׁ ָצָאתְׁ ר מְׁ ֶׁ ָלָאה ֲאש  ל ַהת ְׁ ַעק  כ ָ צְׁ ַלֲאֹבֵתינו :  )טז( ַונ ִּ ם וְׁ ַריִּ צְׁ ֵרעו  ָלנו  מִּ ים ַוי ָ ם ַרב ִּ

בו לֶׁ  ֵצה גְׁ יר קְׁ ָקֵדש  עִּ נו  בְׁ נ ֵה ֲאַנחְׁ הִּ ם וְׁ ָריִּ צְׁ מ ִּ ֵאנו  מִּ ָאךְׁ ַוי ֹצִּ ַלח ַמלְׁ ְׁ ש  ַמע ֹקֵלנו  ַוי ִּ ְׁ ש  ֹהָוה ַוי ִּ ל יְׁ נראה  לכאורה בפשטות :  \כו/ ךָ אֶׁ
אדום, והם ביאור והקדמה לבקשתו לעבור בארצו. כדי לשכנע  הם דברי המלאכים בשם משה רבנו למלך ש

   אותו שיסכים לתת להם מכוחו כדי שיוכלו להכניע את מוציאי דיבת הארץ.
ה  -הפסוקיםו ֶׁ ט  ךְׁ ֵנֵלךְׁ לֹא נִּ לֶׁ ֶׁ ךְׁ ַהמ  רֶׁ ֵאר ד ֶׁ ה ֵמי בְׁ ֶׁ ת  ְׁ ש  לֹא נִּ ם וְׁ רֶׁ כֶׁ ה ו בְׁ דֶׁ ש ָ ָך לֹא ַנֲעֹבר ב ְׁ צֶׁ ַארְׁ ָרה נ ָא בְׁ ב ְׁ ֹמאול ַעד   )יז( ַנעְׁ ין ו ש ְׁ ָימִּ

ָך: ֻבלֶׁ ג ְׁ ַנֲעֹבר  ר  ֶׁ ָך:  ֲאש  ָראתֶׁ קְׁ לִּ ֵאֵצא  ב  רֶׁ חֶׁ ב ַ ן  ֶׁ פ  י  ב ִּ ַתֲעֹבר  לֹא  ֱאדֹום  ֵאָליו  ר  ַוי ֹאמֶׁ לעבור  )יח(  עצמה  הבקשה  כדי   הם 
כדי ללכת בדרכו של מלך עולם. וכשמסרב מלך אדום   לקבל כח חרבו ממש שהיא המדרגה הגבוהה ביותר,

ג' מדרגות נמוכות    אזי בני ישראל מבקשיםאלא    ,\כזמבקש מדרגה נמוכה יותר/ ב אינו  אזי שולמשה רבנו,  
ָרם ַרק  , כמבואר בפסוקיםיותר כְׁ י מִּ ָנַתת ִּ ַני וְׁ קְׁ י ו מִּ ה ֲאנִּ ֶׁ ת  ְׁ ש  יָך נִּ ם ֵמימֶׁ אִּ ה וְׁ ה ַנֲעלֶׁ ָ ל  סִּ מְׁ ָרֵאל ב ַ ש ְׁ ֵני יִּ רו  ֵאָליו ב ְׁ ֵאין    )יט( ַוי ֹאמְׁ

ֱעֹבָרה: ַלי אֶׁ ַרגְׁ ָבר ב ְׁ  .אח"כ כפי שיתבאר  ד ָ
" דהיינו  ואנחנו בקצה עיר גבולך "עה"פ לפ"ז לא מובן מה שמבאר רבנו לקמן אבל   .כך הוא הפשט הפשוט

לכן נראה להדחק    .\כח/ שאנו בקצה גבול הקדושה כי למה יספר לו חסרונינו שזה סיבה שלא יתן לו בקשתו
דרגה ראשונה דהיינו את כח חרבו ולבאר שתחילה מקדים משה רבנו ומבאר לו מדוע לא מבקש ממנו מ

להרוג ממש, כי החטא גרם שנמעט הקדושה עד קצה גבולך, לכן אין אנו מבקשים אלא רק מהמדרגה  
 השניה.  

אחת מג' המדרגות הנמוכות יותר שנתבארו לעיל או להכניס מורך בלבבם או לענוש בדיניהם   נקבלשעכ"פ 
 ם משה רבנו ומכאן בשם בני ישראל.ולכן תחילה המלאכים דברו בשאו לגרום שישתקו,  

מסביר רבנו לבקשת בני ישראל לקמן, דהיינו שמשה  \כט/ נמצא לפ"ז כל דברי משה בעצמו הם רק הקדמה
למלך אדום שרוצה לקבל מכוחו הנקרא חרבא וקטלא כמ"ש על חרבך תחיה, אלא שכיון שאנו בקצה  

אמנם זה קצת  ) אחד מג' הכוחות האחרים.תן לנו גבולך בלבד אין לנו כח לקבל החרב ממש, לכן עכ"פ 
 .  (דחוק יותרלכאורה דוחק בלשון אבל כאמור כפשוטו 

, שרצו לילך לא"י דרך כחות של אדום כנ"ל. לקבל ממנו [לא]   נא בארצך  \ל/אעברהוזהו  
בחרבא וקטלא, כדי שיוכלו לילך בדרך המלך  בת הארץ  ימוציאי דכח לענוש את הרשעים  

 
ֲחָסִדים, ּוְכׁשֶ   -  עיין תורה כו תנינא   כה  ׁש ּבַ ַעת ְמֻלּבָ י ַהּדַ ְעּתֹו. ְוַדע, ּכִ ה ְלִפי ַהּצֶֹרְך הּוא טֹוָבה ְלַהְרִחיב ּדַ ִתּיָ ְ י ְמַעט ַהׁשּ ָראּוי  ּכִ ה ּכָ ִמּדָ ֹוֶתה ּבְ ׁשּ

ִלין  ִנְגּדָ ַוֲאַזי  מֹחֹו,  ם  ְוִנְתרֹומֵּ ְעּתֹו  ּדַ ב  ִנְתַרחֵּ ֲאַזי  ֶעְרּכֹו,  ִלין    ְלִפי  ְוִנְגּדָ ִנְתרֹוְמִמין  ַעת,  ַהּדַ ם  ְתרֹומֵּ ּנִ ׁשֶ ּכְ י  ּכִ ה.  ִתּיָ ְ ַהׁשּ י  ְידֵּ ַעל  ר  יֹותֵּ ּבְ ַהֲחָסִדים 
רּוִבין ס"ה  ינּו, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )עֵּ "ל. ְוַעל ֶזה ָאְמרּו ַרּבֹותֵּ ּנַ ֲחָסִדים ּכַ ׁש ּבָ ַעת ְמֻלּבָ י ַהּדַ ה  ַהֲחָסִדים, ּכִ ּתֶ ְתּפַ ל ַהּמִ ַעת קֹונֹו".  (: "ּכָ ׁש ּבֹו ִמּדַ ינֹו, יֵּ יֵּ ּבְ

י הַ  ַעל ְידֵּ ה ׁשֶ ּתֶ ִלין ַהֲחָסִדים. ְוֶזהּו ִמְתּפַ ִין ִנְגּדָ י ַהּיַ ַעל ְידֵּ ִחיַנת ֲחָסִדים, ׁשֶ ְיָקא, ּבְ ה' ּדַ ּתֶ י  'ִמְתּפַ ס, ַאף ַעל ּפִ ּיֵּ ה ּוִמְתּפַ ּתֶ ַלת ַהֲחָסִדים הּוא ִמְתּפַ ְגּדָ
ּלֹא ָהָיה ָראּוי ְלִהְת  ִין הּוא ִמ ׁשֶ י ַהּיַ ַלת ַהֲחָסִדים ַעל ְידֵּ י ַהְגּדָ ּתֹות ְלִפי ֲחָסִדים ְסָתם, ְוָהָיה ָיכֹול ִלְהיֹות רֶֹגז, ֲאָבל ַעל ְידֵּ "ל. ֲאָבל  ּפַ ּנַ ּכַ ה  ּתֶ ְתּפַ

בּורֹות,  ִרין ּתֶֹקף ַהּגְ ּבְ א, ִמְתּגַ ַרּבָ ר, ֲאַזי ַאּדְ ּכֵּ ּתַ אי ּוִמׁשְ ר ִמּדַ ֹוֶתה יֹותֵּ  ַהׁשּ

ה ְגבּוֶלךָ   יבור הזה את הד   כו  ׁש ִעיר ְקצֵּ לא מביא רבינו כסדר אלא הביאו אחרי שאדום אומר לו לא תעבור בי וכו'. ונראה    ֲאַנְחנּו ְבָקדֵּ
עפ"י הפשט שכה אמר אחיך ישראל הכוונה שהזכיר לו האחוה להזכיר לו החוב שנתחייבו אחד מהם לפרוע כמבואר בפרש"י לפ"ז  

דת מצרים שהיה מוטל  י תן לנו כי צריך אתה לפרוע חוב יר ספיק קדושה הנצרכת לקבל ממך החרב,  אע"פ שאין לנו מ אמר לו משה  
אבל לפי רבינו נראה שלא מתייחס לאחוה צ"ע מדוע בתוך בקשתו לעבור מקדים לו הטעם שלא יסכים    גם עליך ולא נתקיים בך.

ת ועוד שלא תולה ההצלחה והכשלון בגשמיות אלא  לתת לו לעבור. ואולי רמז לו שלא מפחד מכוחו הגשמי אלא משעתו המצלח 
 ברוחניות וכח המלאכים.

נראה כיון שמצד מדרגתו לא שייך לבקש פחות מזה כנ"ל שהן כנגד ד' עולמות, וחרבא וקטלא נגד אצילות ששם הטוב מכלה את    כז 
 רע כלל.הרע לגמרי שזו מדרגת משה רבנו שביטל את היצה"ר וזכה לבחי' שבת בחי' אצילות שאין בה  

שמבאר כיון שאנו בקצה גבולך לכן אסור לנו להתגרות ברשעים ורשעים הם מוציאי דיבת הארץ אבל אם נפרש שמשה    ועוד כיון   כח
מבקש כפשוטו כח החרב להרוג ממש א"כ אסור להתגרות ברשע הכוונה באדום. )ולפ"ז גם יש מקום להשאיר גרסת תקפא ויאמר  

ה רבנו שמבאר למלך אדום שאני יודע שכיון שאנו בקצה גבול הקדושה לכן לא תסכים להעביר  בי כי הם דברי מש   תעביר אדום לא  
ובלוח תיקון  ואח"כ תעבור  וגם שבדפו"ר כתוב תעבר    )אלא שאין זו ראיה ממש כי בהמשך נקט תעבור ולא תעביר.אותנו בארצך.  
 לא ציין כלום( 

לא התכוונו אלא לראות יש בליבו עליהם וראו שאין כי אם היה אזי היה    עה"ת פסוק יט שביאר עד כאן   עיין כעין זה בשפתי כהן   כט 
 נותן להם לעבור כדי לתפסם. עי"ש.  

כתב אעברה   וצ"ע שרבינו   ל ורבינו  נעברה  כתוב  כי  יחיד  ללשון  הלשון  כולם    משנה  דהיינו ששאלו  רבים  לשון  וכו'  שרצו  ומבאר 
כמו   כו)כאחד  מו  שכו   ( בראשית  ליעקב,  הבאה  הנפש  שכתב כל  שם  כפרש"י  אחת.  נפש  נקראים  שש  -לם  עשו  רבה  בויקרא  )מצאתי 

נפשות היו לו והכתוב קורא אותן נפשות ביתו לשון רבים לפי שהיו עובדין לאלהות הרבה יעקב שבעים היו לו והכתוב קורא אותן  
 נפש לפי שהיו עובדים לאל אחד(: 

 במדבר כ' הנ"ל פסוק יז   לא 



   4כט.           מוהר"ן                                   כ    תורה                                קוטי    יל                    

בת יהוציאו דש בת הארץ  ימוציאי דכי    [לה]  העוה"זלדולא בשביל תענוגי  ,  \לג / [לב]  מלכו של עולם
כי לא רצו לרדת ממדרגת הנהגת המדבר שהיתה מעל הטבע באר    \לו/ שרצו תענוגי עוה"ז  זה בחי'הארץ  

שבזעת אפיך תאכל לחם והמים משמים צריכים תפילות הנהגת הטבע    אל ארץ ישראל ששם   ,ומן ועננים
וגם לכבס והבגדים צריכים להכין   זה  ומה  .בכל פעם  םבטרחה רבה  בחי'    שהנהגת דור המדבר שרצו בה 

כיון שהיה    אבל  "מלאה הארץ דעההכתוב "ובחי'  תה הנהגת עוה"ב  יבאמת זו היאע"פ שכי    ,עוה"זתענוגי  

עולם דרכו של מלך  נחשב  לא  לכן  ולא בעמל  מתנה  לא נלך בשדה וכרם, ולא    [לח]   . וזה\לז/ בבחי' 
  דרך המלך נלך בחי' תענוגי העוה"ז, כל זה אין רצונינו. אלא רצונינו  , זה  נשתה מי באר

טרחה ע"י  עוה"ב  בשכר  הסתרה    לזכות  מתוך  שמים  כבוד  ישראל    בעבוה"ש ויסורין  לגלות  שארץ  כנ"ל 

דהיינו    כדי שלא ימנעו אותנו הרשעיםהכח של אדום  את  לכן מבקשים אנו ממך  ,  יסוריםיבנקנית  

המתלבש הארץ  דיבת  אדםמוציאי  בבני  וב  מבחוץ  ים  הלב  עוה"זובמחשבת  בדרך    \לט/תאוות  מלילך 
דהיינו   (\מ/ פל"ח אות ה'כמבואר בזוכים לילך מדרגה לדרגה )  שבהדהיינו לארץ ישראל    מלכו של עולם

בעבוה"ש יותר  לעלות  מחפש  עוה"ז  ,\מא/ שתמיד  תענוגי  הרוצה  לה  \מב/ הפך  משתדל  שאר ישאדרבה 

 :התרגל אליה  במדרגה שכבר

 
 לשון חז"ל מגילה טו:   לב 

באורח מלכא דבשמיא  )יז( נעיבר כדון בארעך לא נשרגנא בתולן ולא נאננס אריסן ולא נבעול נשי גוברין    כאן תרגום יונתן עיין    לג

 ולא נסטי לימינא ולשמאלא להנזקא בשבילי רשותא עד דנעיבר תחומך:    ניזיל 

 .לם כתיב. בלילה ההוא נדדה שנת המלך, אמר רבי תנחום: נדדה שנת מלכו של עו   : מגילה דף טו

במ"א  המלאכים    כדאיתא  שאמרו  וזהו  הקב"ה  הוא  מלך  סתם  בחומש  נמי  הכי  ומסתמא  להקב"ה  הכוונה  במגילה  מלך  סתם  שכל 
 למלך אדום דרך המלך נלך היינו סתם מלך שהוא מלכו של עולם.

 הע"ז   -בתרלד   לד

 עי"ש תרגום יונתן   לה 

יה לצאתם ממצרים ואז היו ישראל מנשמות לאה ומבואר  מוציאי דבת הארץ נאמר על המרגלים וזה היה בשנה שנ   צ"ע בפשטות   לו 
בספרים שזה הטעם שלא רצו המרגלים להיכנס לארץ כיון שהיא בחי' רחל.  ועל פי הפשט לא רצו לרדת ממדרגת הנהגת המדבר  

)זה רק בחי'  שהיתה מעל הטבע באר ומן ועננים אל ארץ ישראל ששם הנהגת הטבע והיינו כדברי רבנו בחי' שרצו תענוגי עוה"ז,  
זו היתה הנהגת עוה"ב אלא כיון שהיה בבחי' מתנה ולא בעמל לכן לא נחשב דרכו של מלך עולם( אבל המבואר   עוה"ז כי באמת 

 בפרשה שלנו שבקשו ממלך אדום לעבור בו.  

נהגה של דין כי היתה  כיוון שהיה בבחי' מלאה הארץ דעה וזכו לאור הגנוז )שבת כב: תוס' וכי( על כן גם היה שם ה   הנהגת המדבר   לז 
היה   שלא  נמצא  בנכשלים.  מזנב  ונתון בסכנה מעמלק שהיה  מהענן  נפלט  היה  ומיד  בבית המלך  כחוטא  נידון  קל  וכל חטא  שגחה 
ולא עולם ההסתרה שעיקר שכר עוה"ב   כי היה בבחי' עולם השכר  מלך עולם כנ"ל  גם לא היה דרכו של  תענוג עוה"ז אבל  ממש 

 מתוך הסתרה.  לגלות כבוד שמים דייקא 
 המשך הנ"ל במדבר כ יז ונקט נלך במקום נעבור   לח 

 מוצאי דיבת הארץ שיש לכל אחד בליבו בחי'    לט 
אעברה נא בארצך וכו' כדי שיוכלו לילך בדרך המלך מלכו של עולם וכו' נראה לעניות דעתי שרומז בכאן מה    -  פל"ח אות ה'   מ

ארץ ישראל, ואמר מי שרוצה להיות יהודי דהיינו לילך מדרגא לדרגא  שכתבנו לעיל שבשעת אמירת התורה הנ"ל התחיל לדבר מ 
אי אפשר כי אם על ידי ארץ ישראל וזהו שרמזו גם בכאן שאמרו שאין רצונינו בתענוגי עולם הזה וכו' אלא רצונינו דרך המלך נלך  

ע"א וכדין אתעטר    בזוהר לך לך ד' פ' ין  וכו' לילך בדרך המלך מלכו של עולם, היינו כנ"ל לילך ממדריגה למדריגה בעבודת ה' ועי 

ושבתי    פרשה ויצא ק"נ: זוהר  אברהם מדרגא לדרגא עד דסליק לדרגיה וכו' כיון דאתעטר אברהם בדרגוי בארעא קדישא וכו' ועיין  
בשלום אל בית אבי דתמן הוא ארעא קדישא תמן אשתלים וכו' באתר דא אסלק מדרגא דא לדרגא אחרא כדקא יאות ותמן אפלח  

 פולחניה מכוון לענינינו: 

ויתבאר באריכות בסוף התורה    באיבי הנחל אבל נתבאר באריכות בספר    בפל"ח בדיוק לא ביאר    מה הכוונה לילך מדרגא לדרגא   מא

ביאור    ועיין לקמן שהכוונה, שהולך תמיד מדרגא לדרגא בלא הפסק ובלא דילוג על בחי' בין המדרגות המבואר בתורה נט תנינא.  
 וגם ביאור מדוע רק בארץ ישראל זה אפשרי ועוד שהרי היו צדיקים גדולים גם בחו"ל.העניין הזה  

 אות ח' ובאיבי הנחל שמקשים הרי יש צדיקים גדולים גם בחו"ל שהולכים מדרגה לדרגה.    פל"ח עיין 

ע"י א"י. ולכן רבינו קודם  עפ"י תורה נט תנינא שיש עבודה שבין המצוות דהיינו בין המדרגות ולזה זוכים רק    הבאיבי הנחל ותירץ  
שהתחיל לומר את התורה אמר מי שרוצה להיות יהודי דהיינו לילך מדרגה לדרגה א"א אלא ע"י ארץ ישראל, ולא אמר מי שרוצה  
גם בחו"ל, אבל ללכת מדרגה לדרגה ממש עם העבודה שבין המדרגות שעי"ז   גבוהות אפשר  גבוהות, כי מדרגות  לזכות למדרגות 

קא מדרגא לדרגא כי גם הירידה צורך עליה אין בה הפסק אלא היא חלק מהעליה זה אפשר רק ע"י א"י. ועיין כל  הולך תמיד דיי 
 האריכות בזה בסוף התורה.

לפי ביאור הנ"ל של הבאיבי הנחל שמעלת ארץ ישראל היא שבה אפשר לזכות גם לעבודה שבין המצוות אם זה כל    לכאורה קשה   מב
ה מכונה שרוצה תענוגי עוה"ז. אבל באמת עבודה זו של בין המצוות קשה ביותר כי היא בחי' ירידה  ההבדל מדוע מי שמוותר על ז 

והעלמה עצומה שיש קודם שבא למדרגה החדשה והיא נסיון ועבודה קשה יותר מהנסיון של בעל תשובה לשוב ולעלות ממדרגה  
 ה ו'. ועיין מזה באריכות בסוף התורה.למדרגה בלא עבודה זו אלא רק עבודת ההמתן והבזיונות המבוארים בתור 
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דהיינו לא די שלא אתן לך    \מה/[מד]   בי פן בחרב אצא לקראתך  מג ר יר אליו אדום לא תעבויאמ

כל זאת    ,נגדך   בחרב שאתה מבקשאשתמש  ש  \מו/ אפשרמכוחי כדי שתתגבר על המניעות לא"י אלא עוד  
 מחמת מיעוט כח הקדושה כנ"ל. 

 [מח]  \מז/ הביא זאת כאן בשם משה רבנו לעיל בתחילת דבריו לאדום ורבינו  שאמרו המלאכים לאדום    וזהו
גבולך קצה  עיר  בקדש  הוא    ,ואנחנו  הפסוק  לעבור  טפשט  מבקשים  שאנו  לזה  ארצך  עם  כיון  דרך 

 ,\מט/ שיודע שלא יתן לו כח החרב ממשרמז לו טעם  שמשה רבנו  גבולך ורבינו דורש  קצה  בנמצאים  שאנו  
כל לקבל ממך רק כח מועט  קדושת המלאכים שנבראו מהתורה שלנו היא מועטת עד קצה הגבול ולכן נוכי  

כזה   ברשעובכח  להתגרות  שה  \נ/ אסור  פחותה,  במדרגה  כ"כ  שהקדושה  מחמת   נאא יהיינו 
סרב  ידהיינו שמלך אדום    ,ויאמר לא תעבור בי וכו'  תקייםי  בגבול הטומאה נוגעת, ובשביל זה

מכוחו לקבל  בגבולו  לעבור  לישראל  במדרגה    \נב/כי  לתת  שהוא  להתגרות  נג מי  אין  תחתונה, 
צדיק גמור שיצא לגמרי מכל    ודהיינו מי שאינ  \נה/, כי צדיק ממנו בולע )ב"מ ע"א([נד]   ברשעים

יש בכח רשע   ,התאוות כי  לו,  אזי אפילו שהוא צדיק גדול מאד אסור להתגרות ברשע שהשעה משחקת 
א  דהיינו שאע"פ שהוא צדיק גדול לא נחשב אלבולע"  צדיק ממנו  "שהשעה משחקת לו לבלוע אותו, וזהו  

וצ"ע אם משה רבינו אינו צדיק גמור מי  כול להתגרות ברשע.  כי רק צדיק גמור י  ,צדיק יותר מהרשערק ל
אות ה'    בתורה ח' כן צדיק גמור ואם תאמר שכאן רצה לפעול לא רק לעצמו אלא לכל ישראל הרי מבואר  

גרם לחוסר    ה רבנושמש. וצ"ל שכיון  להתגרות ברשעהנלווים אליו מותר  גם לאזי  גמור  צדיק  מי שהוא  ש

 :  אדוםאחיזה בו אם יתגרה ב  חששכבר יש   ,הכח של המלאכים
 

שמספר לו שהמלאכים שבאים אליו נבראו מהתורה  מלך אדום להמלאכים בשם משה רבנו  דבריעד כאן 
של ישראל ומספר על הגלות מצרים שהיתה בגלל פגם הברית ונענשו על זה בחרבו שלו ומספר לו על 

הקול מעורר הדעת ויצא מהגלות וזכו להתגלות משה  ושע"י שישראל צעקו  רמה עי"ז גלות הדעת שנג
וכל רצונינו הוא רק ללכת בדרך של מלכו של עולם לעשות רצונו ית' ולא כדי להתענג   .שהוא הדעת

חרב להרוג ממש בוודאי תסרב בכל תוקף כי פגה"ב הנ"ל נשאר ממנו בערב רב וגרמו . ואמנם בעוה"ז
ה שקדושת המלאכים היא בקצה גבול הקדושה אבל אולי אחד מג' כוחות פחותים יותר כן  לטעות שגרמ

 
   לא תעבור  -ומתרלו   -לא תעבר )וכך הוא בחומש(  ובתרלד    -לא תעביר, בדפו"ר    –בתקפא    מג

 במדבר כ' הנ"ל פסוק יח   מד

אתם מתגאים בקול שהורישכם אביכם אמרתם ונצעק אל ה' וישמע קולנו ואני אצא עליכם    -)יח( פן בחרב אצא לקראתך    -  רש"י   מה 
 מקורו בתנחומא בשלח ט'   שהורישני אבי )בראשית כז( ועל חרבך תחיה:   במה 

שמשמע מדבריו שזה כן וודאי    פרש"י כי בחרב אצא לקראתך אלא פן משמע שאין זה וודאי שיצא בחרב. אמנם עיין    מדלא אמר   מו 

צרי, ואם אתה עובר בתוך ארצי  ויאמר לא תעבור בי. אמר בי, כלומר עתה יש לי ממשלה על י   -  שפתי כהן שיצא בחרב. אבל עיין  

וגו'  שפן פירושו אולי. והחילוק ביניהם הוא שאולי    הגר"א שמעתי יסוד בשם    ומהריצ"ח .   אולי יגרני בך היצר. לזה אמר פן בחרב 
ופן הכוונה אולי לא. שתמש בחרב  תכנס לאפשרות שא ולפ"ז משמע שאמר אדום לא תעבור בי כדי שלא        הכוונה הלוואי שכן 

 .בקש נגדך שאתה מ 

זה   מז  את    דיבור  יקבל  שלא  הסיבה  את  מבאר  דבריו  בתחילת  שכבר  דמשמע  קשה  ולכאורה  דבריו  בתחילת  כבר  רבנו  משה  אמר 
מבוקשו. ואולי רצה לרמוז לו שאין הוא מפחד מכוחו הגשמי אלא משעתו המצלחת. ועוד רמז לו שאע"פ שנראה כמתחנן אליו אין  

רוחני. וממילא לא מגלל כוחו הגשמי הוא לא מתגרה בו אלא בגלל הערב רב שהטעו אותו  הוא הוא תולה בו תקוותו אלא בכח ה 
 ועי"ז המלאכים שנבראו מהתורה היו בלא כח.

זאת משה    וטעם שהביא  לו  סמיך ליה מה שכבר אמרו  מסירוב אדום לעבור לכם  נראה כיון שכאן מדבר  ולא שם  זאת רבינו כאן 
 מקודם.  

 במדבר כ' הנ"ל פסוק טז   מח 

הכוונה שרמז לו טעם שמבקש ממנו ולא נלחם בו אבל לטעם שמבאר בהמשך כי אסור להתגרות ברשעים לא נראה, כי    אולי צ"ע    מט 
רשע רבנו מכנה את מוציאי דיבת הארץ וא"כ כאן צריך לומר שמשה רבנו רמז למלך אדום הטעם שהוא לא יסכים לתת לו מכוחו  

וקטלא כיון שקדושת המלאכים   נמצא  להרוג בחרבא  במוציאי דיבת הארץ הרשעים.  יוכלו להתגרות  ולכן בחרב ממש לא  מועטת 
שבקשת משה מלכתחילה לא היתה לבקש את המדרגה הראשונה להרוג בחרה כי זה ידע שלא יוכל אבל הקדים דבריו כדי לבאר  

 זה מדרגה מג' האחרות.  שאע"פ שמדרגה זו אינו מבקש שהרי אנו בקצה גבול הקדושה אבל עדיין אולי תסכים לתת לנו אי

 אומר לו את חולשתו ואולי אדרבה רמז לו שאינו מפחד מחוזקו הגשמי אלא משעתו המצלחת.  וצ"ע מדוע   נ
 שהוא   -שהיא ומתרלו     -גם בדפו"ר ותרלד   נא 

 שכל זה דברי מלך אדום ולא ביאור של רבנו מדוע לא נתן להם לעבור.דהיינו    נב 
 התחתונה   -בתרלד   נג

 אות ה'עייל תורה ח'    נד

בולע, צדיק    -אמר רב הונא: צדיק ממנו    -למה תביט בוגדים תחריש כבלע רשע צדיק ממנו    ( חבקוק א' )   -.דף עא   בבא מציעא   נה 
 אינו בולע.  -גמור  
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ובשם  ,וזהו ויאמרו אליו בני ישראל במסילה נעלה דהיינו שהמלאכים בשם משה הקדימו כנ"ל \נו/ תסכים
 כל ישראל בקשו מדרגה שניה פחותה יותר. 

  , \נח/ )תהלים פד(  מסלות בלבבם חי'  בבחי'    מדרגה שניה,  דהיינו,  [נז]   ויאמרו אליו במסלה נעלה
דהיינו שענו לו    .\נט/ יכניסו פחד בליבם עד שיהיו מחשבים בלבם מסילות דרכים לברוחדהיינו שהמלאכים  

דל   שכוחינו  בהם  אע"פ  רק  להלחם  מכוחך  ניקח  עכ"פ  להתגרות    [ס]   מורך בלבבםלהביא  אבל  בלא 

 :  בדרכינו לארץ ולא יעמדו  \סא/גרום להם שיכנס פחד בליבםל רק אלא  ,בהם
מוהר"ן    [סב]   מימיך נשתה  ואם בחיי  )ובלשון המראה  שלישית  מדרגה  נקרא  סימן  דהיינו  של "פג  פה 

להכריע(),  "חולשות משפט  צריך  לכן  שוים  ורע  טוב  שבו  היצירה  עולם  כנגד  שהוא  זה  וכנ"ל  , מימיך, 
אם לא נצליח בכוחך  דהיינו שאמרו לו ואפילו  .  כמים  סג משפטויגל  בחי' משפט, בבחי' )עמוס ה'(  

היינו כי לפעמים צריך לכוף  להכניס מורך בלבבם כנ"ל עכ"פ ניקח מכוחך כדי לכוף אותם בדיניהם  
במשפטיהם הרשעים  א"א    את  אם  בקשו  שהמלאכים  היינו  שלך  המשפט  בדיני  דייקא  מימך  היינו 

אותם את מוציאי  שנקבל חרב שבעצמנו נעניש אותם לפחות שיתן כח חרב כזה שיגרמו לאחרים להעניש  

   . דבת הארץ
מעיקולו המשפט  יצא  במשפטיהם  כיצד  הנ"ל  השלישית  המדרגה  ע"י   ומבאר  מכרם  זה  , [סד]  ונתתי 

את לב   \סז/דהיינו שנותנין ממון כדי לקרב ולאחד  , היינו השחד שמקבלין[סו]   דמיהוןסהתרגומו את  
עשו שונא    \סחאשית לג ד( הלכה/ , כמבואר בפרש"י )ברכיון שמטבעו שונא ישראל  אל הישראלהגוי  הדיין  

וצריך ליתן להם ממון, כדי להוציא משפט מן העיקול ברצונם\סט/לישראל ברצונם    \עא/[ע]  . 

 
וכשלא קיבל בקשתו שוב לא ביקש    -לפשוטו שאת המדרגה הגדולה ביקש משה יש לומר כך  אבל    .לפרש מדוחק הנ"ל   כך נ"ל   נו 

 .וגם להם מסרב אבל לא בתקיפות כל כך ג' מדרגות הנמוכות יותר לא ביקש משה אלא בני ישראל.  כלל דהיינו את ה 
 במדבר כ' הנ"ל פסוק יט   נז

ְלָבָבם:  פרש"י    תהלים פד   נח י ָאָדם עֹוז לֹו ָבְך ְמִסּלֹות ּבִ רֵּ  מחשב בלבו מסלות דרכיו ליישר את דרכו:   -מסלות בלבבם    -)ו( ַאׁשְ

פרש"י  בעמי    -עה"פ   ( ז י   ' ט   שמות )   עיין  מסתולל  כבישא    -עודך  אורח  דמתרגמינן  מסלה  מגזרת  והוא  בעמי  ביה  כבישת  כתרגומו 
. ונראה כוונתו שמסילה וסלולה  ך לא סלולה )ירמיהו יח( ר פרש"י מסתולל מגזרת ד   ( ובפרשת מקץ )מד טז    (.ובלע"ז קלקי"ר )טרעטען 

 ים ולא שמכינים אותה ואח"כ הולכים בה.הן משרש אחד ועיקר הכוונה שהיא דרך שנעשית בכבישת הרגל 

)אחרי שהקדים עפ"י שיחות הר"ן סימן רב עד כמה כל פסוק שמביא רבינו מדוייק ומלובש בו היטב העניין ולא כרמז    20כ   ח " יצ והר   נט 
 בלבד( 

. כי מסילה  " "מסילות בלבבם   ומסיים להיפך   "אשרי אדם עז לו בך"   שהפסוק הזה מסילות בלבבם מתחיל בעזות דקדושה   ביאר כאן
שהיא התפרצות  היינו דרך שנעשה ע"י שכובשים ודורכים באותו מקום הרבה עד שנעשה כבוש שזה כבר בחי' בושה היפך העזות  

ומבאר באריכות עפ"י תורה כב שעזות דקדושה היא קו דק מאד שבין הבושה לבין העזות דסט"א שהיא הגרוע  ועשית דרך חדשה.  
לכן כל הקולות  )  , מיות י עזות היא כל יציאה וגילוי של פנ גדר  כי    .היא כשבאה דייקה מתוך בושה   ושה של עזות דקד והשלימות    .ביותר 

עזות בחי'  כב(   הן  בתורה  שם  וצמצום   כמבואר  פנימה  התכנסות  להיפך  ביחד   .ובושה  שניהם  את  לתפוס  בחי'    , וצריך  בכל  כמו  דהיינו 
לשלימות   אותם  ומאחד  הקצוות  שתי  על  מהגבוה  שמאיר  רק    , שביניהםתפארת  לצאת  עז  ואני  מהש"י  בוש  שאני  מנת  דהיינו  על 

ומאידך העזות מבטלת מהבושה את    , אזי העזות היא יציאה רק לשם שמים   , ואז דייקא ע"י הביטול של הבושה   לגלות כבוד שמים, 
 המחיצות דקליפה שיש בה דהיינו שקשור ועסוק בתוך עצמו.

דהיינו שבקשו מאדום חרב כזו שעל ידה יוכלו לגרום שלב    .ל מוציאי דיבת הארץ שמסילות בלבבם הוא היפך העזות ש   נמצא לפ"ז 
ואולי לכן במראה זה נקרא חרב של עניות שהיא     .שלא יוציאו דיבה   , המוציאי דבה יהיה כמו דבר הנכבש ברגלים ויכבוש את עזותם 

 .דבר שמכניע עזות 
 לשה"כ ויקרא כו לו   ס

 הר"ן פג שם מדרגה זו מכונה פה של עניות. וצ"ע.השייך לתורה בחיי מו   ועיין במראה   סא
 במדבר כ הנ"ל פסוק יט   סב 

 כמים משפט  –מתרלו    סג
 במדבר כ הנ"ל פסוק יט   סד

 דמיהן  -בתרלד   סה 

 ואתין דמיהון    –אונקלוס    סו

 הנותן והמקבל נעשים לב אחד:   -שהוא חד  -רש"י  פ   -כתובות קה: מאי שוחד שהו אחד    כמבואר בגמ'   סז 
דוע זה נקרא הלכה הרי זו רק קביעת עובדא ולא עיצה מעשית אבל לפי המבואר כאן זו עיצה שעל כן מוכרח  מ   ראיתי שואלים   סח 

 ליתן שוחד.

 בהעלותך פסקא יא רשב"י אומר בידוע הלכה שעשו שונא ליעקב   מקורו בספרי   סט 
ת חת"ס ח"ו ליקוטים סי' יד, הובא בפתחי תשובה חו"מ ט' ג' האם מותר ליתן שחד  עיין שו"ת חוות יאיר סימן קלו וסימן קפה, ושו"   עיין לקוטי עצות מחלוקת ומריבה אות ח'  ע

רג על לקיחת שחד, וזה צ"ע  לגוי, ועיין שו"ת שואל ומשיב מהדו' א' ח"א סי' רל ומשפט שלום )לבעל המנחת חינוך( הקשו מהרמב"ן וישלח לד יג בשם הירושלמי שבן נח נה 
סימן ט' הקשה שנהגו היתר משנים קדמוניות והכריע שכיון שאין פסול קרובים בדיני בנן נח גם אין איסור שוחד, וכן הסכים השואל ומשיב  מפרש"י דברים א' ט',  התומים חו"מ  

הם לפני עיור דאין זה  ך במשפטי הנ"ל שרק על הטית הדין נצטוו, וע"כ גם הנותן לו לא עובר על לפני עיור. ועיין משפט שלום הנ"ל שכיון שמצווים לדוננו במשפטינו לא שיי 
 עוד בפתחי תשובה הנ"ל וחת"ס הנ"ל נחלקו בנותן שוחד ע"י שליח.  הטית הדין. עוד עיין הגר"א משלי יז ח'.
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  לבד כבר אלא העיקר שיפסוק לטובתו מרצונו זה    צודקהגוי באמת יחשוב שישראל  שכי אין צורך    ,דייקא

 :מוציא המשפט מעיקולו
ן   )בחי"מ פג(  ת שבקשו המלאכים ובלשון המראהזו מדרגה רביעי  רק אין דבר ברגלי אעבורה נקרא ְוכֵּ
ים.   ֳעָנׁשִ ָאר  ׁשְ ַעל  ּיֹות  ּפִ ה  ּמָ רע)ּכַ שרובו  עשיה  כנגד  שהיא  ע"י    \עב/ וכנ"ל  גובר  הטוב  עדיין  אבל 

, כדי להשתיק את  עדאני רוצה לילך ולעבור בכחך דהיינו שאמרו לו ישראל לאדום , (\עג/שמשתיקו
ואפילו עם שוחד  דהיינו אפילו אם לא נצליח בכוחך לכוף אותם בדיניהם  ,  מוציאי דיבת הארץ  הרשעים

מאיתנו  כנ"ל להרחיקם  אותם  ,כדי  להשתיק  כדי  מכוחך  ניקח  יכנ  עכ"פ  שלא  דבריהם    עהסו וכדי 
דהיינו    וכל העם אשר ברגליךברגלי, היינו המון עם המכונים בשם רגלין, כמו )שמות יא(  

ועי"ז לא יכנסו   במוציאי דיבת הארץעם יזלזלו  מון השהלגרום  גון  שים כונתן לנו כח לגרום להם שאר ע

באזנם צדיק    .\עו/ דבריהם  איזה  יחפשו  שעי"ז  גנבה  או  חולה  כגון  בביתם  הפסד  באיזה  שיענשו  אולי  או 

  .שען עליו ועכ"פ ישתקו ולא ידברו עליוילה
וכל זה הוא מחמת   ,[עז]   ויאמר לא תעבורכ אפילו להשתיק אותם לא נתן להם אדום מכוחו  "ואעפ

  ות מעשיו הטובים בחי' הכאהויזככח מטה  ח הבאר בקכיון שטעה משה רבנו ול  מיעוט הקדושה כנ"ל

 :  ולא הכניע הרע שבעדה וסביב הלב העליון
עצמו ולקשר את  התורה,  קודם  תפילתו  לשפוך  צריך  ועי"ז עחעם    כי  השומעים,  הנפשות 

. ולפי רבות הקדושה  עם הדרת מלך  ברובניתוסף קדושה יתירה למעלה, בבחי' )משלי יד(  
המלאכים. ולפי כחות   עטחות וכן ריבוי הארת התורה. ולפי רוב הארת התורה כן נתרבו כ

ולא הכניע במטה    עוכיון שהכה משה בסל  :  המלאכים כן יכול לענוש את הרשעים מוציאי דבה
ראו ממימי התורה שיצאו  עוזו את הרע שבעדה וסביב הסלע העליון לכן לא היה שום כח במלאכים שנב

ניתן לישראל כח להתגבר בשום אופן על מוציאי דיבת הארץ אלא רק ע"י הסתלקות משה   מהסלע ולא 
 \פ/ )יהושע פרק ה' פסוק יג יד(  ערבינו שמה שנחסר בחטאו נשלם ע"י נשמתו שהסתלקה ואמנם בימי יהוש

 
. כשסובלים יסורים מחולקים ורשעים המונעים מהקדושה, ואין להם כח לדחות אותם  ' ח   אות ערך מחלוקות ומריבה    -  לקוטי עצות   עא 

היא  בדיניהם,  אלא  להוציא    ולהכניעם  וגם  דיקא.  במשפטיהם  להשפילם  הכחות  בכל  ולהשתדל  למשפטיהם  לילך  גדולה  מצוה 
הוצאות ממון על זה. ועל ידי זה מעלה משפט דקדושה מהקלפות והסטרא אחרא. ולפעמים השם יתברך מסבב כל המחלוקות בשביל  

י אם על ידי משפטיהם, כדי שעל ידי זה יעלה  זה, שהחולקים יעמדו על הכשרים אנשי אמת ואין כח ביד הכשרים לעמד כנגדם כ 
 המשפט דקדושה מהקלפות, כנזכר לעיל )כ, ט(: 

שרובו רע א"כ צריך לזה חרב עם כח גדול יותר. אלא שהדגש כאן על מיעוט הכח שבטוב שהוא כנגד חולשת המלאכים    צ"ע כיון   עב
 שנבראו מהתורה שלא נמשכה כהוגן.

)כמדומני( תירץ  שמשתיקו ע"י שיפחד    ואין הכוונה   עג והריצ"ח  וצ"ע א"כ מדוע שישתקו.  כבר לעיל לא קבלנו חרב כזה,  לדבר כי 
שאע"פ שלא יפחדו מישראל אבל ישתקו מחמת הכבוד לישראל. וצ"ע כי כבר אמרנו בעניין משפטיהם שלא מתוך כבוד לישראל  

שראל אלא צורך עצמם מדריך אותם. ואולי  יוצא המשפט מעיקולו אלא מחמת השוחד. נמצא שאין להם לא פחד וגם לא כבוד לי 
הכוונה שכיון שא"א שאקבל חרב להחליש את מוצאי דיבת הארץ עכ"פ תן לי חרב שלא יפעלו דיבוריהם דהיינו תן לי כח לגרום  

אר  לעם שלא יהיו מוצאי דיבת הארץ חשובים אצלם. כגון שיחזיקו אותם לקלים ויזלזלו בהם. אלא שקשה מדוע במראה זה מכונה ש 
ענשים, דמשמע שהכח הוא להעניש את הרשע ולא רק לסתום אזני העם. אבל באמת זה עונש גדול כשמצליחים לגרום לעם שלא  
יחשיבו אלא יזלזלו בהם. או אולי שאר ענשים הכוונה כגון נעשה חולה בביתם או איזה כשלון שמביא אותם לחפש ברכה מהצדיק  

 ועי"ז עכ"פ שותקים ולא מבזים אותו.
 בכך   -בתרלד   עד

 יכנסו  -יכניסו, ומתרלו   –יכנוסו בתרלד   –גם בדפו"ר    עה 

 שיטה זו אצל הנטורי קרתא דירושלים.  כדמצינו   עו 
 במדבר כ' הנ"ל פסוק כ'  עז

 עם הנפשות   -הנפשות, בתרלד ומתרלו    –בדפו"ר ובתקפא    עח 

 כחות -ומתרצו , כוחות -גם בדפו"ר   עט 

ְהיֹות ְיהֹוׁשֻ   יהושע ה'   פ עַ )יג( ַוְיִהי ּבִ ֶלְך ְיהֹוׁשֻ ָידֹו ַוּיֵּ לּוָפה ּבְ ד ְלֶנְגּדֹו ְוַחְרּבֹו ׁשְ ה ִאיׁש עֹמֵּ ְרא ְוִהּנֵּ יָניו ַוּיַ א עֵּ ָ ׂשּ יִריחֹו ַוּיִ ָליו ַוּיֹאֶמר לֹו ֲהָלנּו    ַע ּבִ אֵּ
ינּו:  ה ִאם ְלָצרֵּ ּפֹל ְיהֹוׁשֻ   ַאּתָ ַוּיִ ה ָבאִתי  ר ְצָבא ְיהָוה ַעּתָ י ֲאִני ׂשַ ּכִ ַוּיֹאֶמר לֹא  ר ֶאל  )יד(  ַוּיֹאֶמר לֹו ָמה ֲאדִֹני ְמַדּבֵּ חּו  ּתָ ׁשְ ַוּיִ ָניו ַאְרָצה  ַע ֶאל ּפָ

 ַעְבּדֹו: 

לעזרתך, שאין אדם יכול להלחם עליה ולתופשה להפיל החומה, אבל בימי משה רבך באתי ולא חפץ בי,    -)יד( עתה באתי     -פרש"י  
ישראל שהוא צבא לה', ומיכאל היה, שנאמר )דניאל י כא(:      -שר צבא ה'  )טו(        שנאמר )שמות לג טו(: אם אין פניך הולכים וגו':  

 מיכאל שרכם: 

כל    באיבי הנחל ועיין   ולשיטתו  כי תשא כן סרב  ואילו בפרשת  מדוע בפרשת משפטים לא סירב משה שילך מלאך לפניהם  מתרץ 
מו  ונעשו  הרע  שנתגבר  והמרגלים  העגל  חטא  אחרי  רק  זה  אדום  של  לחרב  שצריך  לימות  הטעם  וכן  קודם  אבל  הארץ  דבת  ציאי 

המשיח לא יצטרך לחרב מאדום עוד מבאר גם שמשה בתפילתו שסירב למלאך וביקש פנים נענה ולכן אע"פ שלא היה בידו החרב  
ע"י   וקיבלה  נצרך לחרב  יהושע  ורק  ה' הלכו לפניו  פני  כי  כי לא היה צריך לחרב  ועוג שעמדו בדרך לא"י  סיחון  מאדום כבש את 
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על ידו כבשו את ארץ ישראל משבעה  וחרב בידו ושר צבא ה' )דהיינו המבשרות צבא רב הנ"ל(  בא מלאך  
 עממין ול"א מלכים.

אכים שיהיה בכחם לקחת כח  לורה לברא מתומוציאי דיבת הארץ יש בכל דור ובכל דור צריך התחדשות ב
 -מאדם להתגבר על מוציאי דיבה על כל דבר שבקדושה דהיינו דבת הארץ וכמבואר בלק"ה גזלה ה' כט  

ע בא"י  אדמתם  על  כשישראל  אפי'  שהם  כי  רעה  הארץ  דבת  מוציאי  ולבטל  לבער  עת  בכל  צריכין  דיין 
המונעים   שהתגברו  בא"י  ישראל  כשהיו  והפגמים  הקלקולים  כל  היו  ידם  שעל  א"י  מקדושת  המונעים 
מהקדושה כ"כ עד שהסיתו את ישראל למה שהסיתו עד שנתגרשו מא"י כי הם אורבים תמיד על ישראל  

 לגרשם מא"י מהסתפח בנחלת ה'. 
 

 סיים רבינו לבאר את התורה ובהמשך מבאר כיצד הכל רמוז בט' תיקוני דיקנא של זעיר אנפיןכאן 
 ולסיכום הנ"ל והקדמה למבואר בהמשך נראה לומר:

הנקודה העיקרית בט' תקונים היא המטה עוז עד כמה מצליח להכניע בו את הרע ושם עיקר הנסיון  ש
כגחלי אש זה כבר קל יותר. והשאר נעשה ממילא. כי   והקושי וכל השאר דהיינו התפלה בתחנונים ודבורי

במטה עז יש שתי עבודות הפוכות אחת להכות ברע ואחת לא להכות בסלע וזה תלוי בזה, דהיינו עד כמה  
שמכה ברע )תי' א ב( כך לא מכה בסלע )תי' ג(. ואם מצליח בזה אזי השאר כבר נעשה ממילא, כי אז נמשך  

)תי' ז( לקבל כח אדום )תי' ח(  כי התקשרות לתפלה בציבור )תי' ד'( ודבור  תורה )תי' ו( יש כח למלאכים
 כגחלי אש )תי' ה'( קל יותר לקיימן.

והעיקר הוא לזכות בכח של אדום, כי על ידו מכניעים את מוציאי דיבת הארץ שהם עיקר נושא התורה  
בור תקיף ואזי יכול לילך מדרגא כאן, כי המכניע אותם בא לארץ )תי' ט( ואז נקרא יהודי ואיש מלחמה גי

 . )כפי שיתבאר בסוף התורה( כנס לעבודה של בין המצוותילדרגא תמיד כי יש בכוחו לה
נמצא הכל תלוי במטה עוז ומי שמשתמש בו כראוי בקל זוכה להיות איש מלחמה שמותר להיכנס לעבודה  

 שבין המצוות. 
רע של עצמו אלא ע"י שמכניע את הרע של   נמצא דבר תימה שהצדיק נעשה איש מלחמה לא ע"י שמכניע

תלמידו. ובזה לבד זוכה לבא לא"י ונעשה גיבור ואיש מלחמה שכוחו להיכנס למקום סכנת תעלומות 
העבודה שבין המצוות. והטעם לזה כיון שלהמשיך תורה צריך תפלה בציבור ולצרפו למניין צריך להכניע  

 הרע שלו. 

 
כפי שמבוארים בפרק ג' דספרא   עה תיקוני הזקן של זעיר אנפיןעתה יבאר כיצד כל התורה רמוזה בתש

 דצניעותא
ובאמת צ"ע מדוע דווקא בזקן רמוז המשכת התורה ואולי יתבאר עפ"י תורה סט ששער בשין שמאלית הוא  

 \פא/ בחי' שער בשין ימנית

תליתאה פרקא  לדיקנא,  וז"פ  אתמסרו  יקירין  תיקונין  בפשטות    תשעה 

)בקמץ( ש לזקן  אנפיןהכוונה  זעיר   היושב בישיבה לדרוש   )בסגול(  \פב/ היינו לזקןורבינו מפרש  .  ל 

 
ט' תקונים וא"כ הרע לא  )ודבריו צ"ע דלכאורה בחיי מרים לא היה צריך      .פה קדושה למעלה בהסתלקות משה ואהרון כנ"ל שנוס 

 ( עיכב וצ"ע בזה 
זקן    מדברת הזו  התורה    -מ"ק    פא מט' תיקוני דיקנא דז"א דהיינו ט' בחי' בזקן דז"א ששם נעלמים היג' תיקוני דיקנא דאריך.  ובחי' 

ל הולדה כי מי שאין לו זקן אינו מוליד והיינו שהדיקנא הוא בחי' אב שבו מאיר הבחי' "בנים אתם לה' אלקיכם".    מורה על גדלות וע 

ע,   -   סוף תורה סט כי הזקן היינו שערות היינו מותרי המוחין,    עיין   ּדַ ָערֹות,   ׂשְ ִחיַנת  ּבְ י מִחין,  ן מֹוְתרֵּ ּכֵּ ם  ּגַ ׁש לֹו  ּיֵּ ׁשֶ ֲאָבל ֶהָחָכם,  ַאף 
י  מִחין ׁשֶ ׁשֶ  ּמֹוְתרֵּ ׁשֶ ין   ִ ַהׁשּ ָיִמין ַעל  ּבְ ַער  ׁשַ ִחיַנת  ּבְ ם  ּלֹו, הֵּ ׁשֶ ָערֹות  ּוׂשְ י מִחין  ִחינֹות מֹוְתרֵּ ּבְ ֶהם  ֶהָחָכם,   ּבָ ַח  ּפֹותֵּ ׁשֶ ָעִרים,   ׁשְ ִחיַנת  ּבְ ם  ּלֹו,  הֵּ

ַרךְ  ם  ִיְתּבָ ֵּ ע ַלֲעבֹוַדת ַהׁשּ ּדָ י ַהָחְכָמה ְוַהּמַ ֲערֵּ ֲחַמת    , ׁשַ י  מֵּ ׁש     ּכִ אֹורֹו,  הּוא ָצִריְך ְלִהְתַלּבֵּ ל מֵּ ר ְלָהעֹוָלם ְלָסְבלֹו ְלַקּבֵּ ַעְצמֹו,  ִאי ֶאְפׁשָ ּמחֹו ּבְ ׁשֶ
ל  ְלַקּבֵּ ָהעֹוָלם  ּיּוְכלּו  ׁשֶ י  דֵּ ּכְ ּוְנמּוִכים,   ים  ְקַטּנִ ִלְדָבִרים  ַעְצמֹו  יל   ּפִ ּוְלַהׁשְ ַעְצמֹו,    ּסֹות   יִּ   ּוְלִהְתּכַ ׁשֶ י  דֵּ ּכְ ּנּו,   ַהָחְכָמה  ִמּמֶ י  ֲערֵּ ׁשַ ָלֶהם  ח  ְפּתַ

עֲ  ׁשַ ַעל   ִעים   ּוְרׁשָ י  טֹוִבים,    ִלְפנֵּ ָרִעים   חּו  י"ד(: "ׁשַ י  לֵּ ַרְך בבחינת )ִמׁשְ ִיְתּבָ ם  ֵּ ְלַהׁשּ ְלָקְרָבם  ע  ּדָ ּוְלַהְכִניַע  ְוַהּמַ חֹות  ִלׁשְ י  דֵּ ּכְ ׁשֶ יק"    ַצּדִ י  רֵּ
הָ  ְלָהִביא   ָצִריְך   ַהּטֹוִבים,  י  ִלְפנֵּ "ל ָהָרִעים  ּנַ ּכַ יק  ַצּדִ י  ֲערֵּ ׁשַ ַעל   ִעים   ַער      .ְרׁשָ ׁשַ ָערֹות  ׂשְ ִחיַנת  ּבְ מִחין,   י  מֹוְתרֵּ ִחיַנת  ּבְ יק,   ּדִ ַהּצַ ֶצל  ְוֶזהּו אֵּ

מאל. ע"כ. ׂשְ ׁש   ּבִ ָערֹות   ַמּמָ ָיִמין ׂשְ  ּבְ

בח   ואף ששם  יותר  שהם  המוחין אלא  מותרי  הן  הזקן  שערות  גם  במוחין  לכאורה מדבר משערות הראש אבל  תלויים  כי  י' רחמים 
גדול   בריבוי  שהן  להם  המשותף  אבל  זקן  של  ולא  הראש  שערות  שמקצצין  הטעם  גם  וזה  רחמים  כולו  ששם  גבוהים  יותר  הרבה 

 ובצמצום גדול דהיינו הדקות מרמז לתכלית הצמצום דהיינו אף שמתחיל ממוחין גבוהים מאד אבל יורד עד לפרטי פרטים בהלכה  

בחי' נובלות חכמה עלאה שהתור   וזה  היא  יז(  ה שלנו  מד  נעשים שערים    )ב"ר  נמשכת התורה ומהשערות  הזקן  תיקוני  ט'  ע"י  ולכן 
שין   היא  שין שמאלית אצלנו  וכן מה שאצל החכם  ימנית,  שין  הוא  הדורש  שין שמאלית אצל החכם  הוא  ז"א  כי מה שאצל  כנ"ל 

 ן של זה.  ימנית כידוע שכשפנים מול בפנים אזי שמאל של זה הוא ימי 

אנו אומרים השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו מלכנו לעבודתך והחזירנו בתשובה לפניך משמע שבחי' אב שאנו בניו מתגלה  בתפילה  
ע"י תורה ובחי' מלך ע"י עבודה ובחי' פנים ע"י תשובה.    ובאות ד' בתורה רבינו אמר שהבאורי תורה הם בחי' פני ה' ובחי' יג' תיקוני  

 ו רחמים פשוטים וזהו שאמר מוהרנ"ת בלק"ה גזילה ה' שתכלית התורה והתיקונים כאן זה להביא לתשובה.דיקנא דהיינ 
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המניעות   כל  על  להתגבר  כח  יקבל  ידם  שעל  העליון  מסלע  הנובעים  לדרושים  שיזכה  ידם  שעל  דהיינו 

והקהל את    בקח את המטה כנ"ל:    א :  והם  , נמסר לו תשעה בחי' הנ"לולבוא לארץ ישראל

כנ"ל רעתם  להכניע  כנ"ל,  כנ"ל:    ג:  העדה  בתחנונים  הסלע  אל  לעיניהם,    דודברתם 

כנ"ל:   עמהם  כנ"ל:    השיקשר  אש  דיבורי  כנ"ל:  ו  להמשיך  תורה  בריאת  ז  להמשיך 

ולבא  לבא לא"י כנ"ל:  טלקבל כח מאדום להכניע את השונאים כנ"ל:  חהמלאכים כנ"ל: 

כ והתיקונים  קדושה  המלכות  היא  כי  שבעולם  הקדושות  כל  כולל  ישראל  כל לארץ  הם  אליה  לבוא  די 
ומי שזוכה לזה נקרא איש מלחמה שבכוחו לילך מדרגא    .כות דקדושה עד שזוכה ליחוד קב"הלתיקוני המ

   לדרגא בלא דילוג כפי שיתבאר בסוף התורה.

לפני שנכנס לביאור הט' תיקונים העתקתי כמה קטעים מלקוטי הלכות בהם מוהרנ"ת מבאר כיצד למעשה  
 "י כל אדם בפרטיות. נעשים תיקונים הנ"ל ע

 נעשה כשיהודי בא לארץ ישראל. יחוד קב"ה ושכינתיה 
נוקבא דקב"ה והכלל שבראש השנה נברא האדם ונבראת   כי הכלל הוא שכלל ישראל הם המלכות בחי' 

האשה מן הצלע והקב"ה אמר נעשה לו עזר כנגדו דהיינו שצריך להבדיל אותה מהאדם כדי שתוכל לעמוד  
עי ולהתייחד  בשער כנגדו  מבואר  זה  ועניין  ברוחניות  זה  עניין  חוזר  שנה  ובכל  אדם  ויקרא שמם  ואזי  מו 

מבאר כיצד תורה זו    אות ג'  'הלכות סעודה הלכה דבליקוטי  הכוונות על ראש השנה עפ"י הסוד ומוהרנ"ת  
 שלנו שנאמרה בראש השנה רמוז בה עניין הנ"ל.  

רֹ  ּבְ ׁשֶ י ָהֲאִר"י ַז"ל  ִכְתבֵּ ּבְ י ְמֹבָאר  ָנה ַעד יֹום  ּכִ ָ ַהׁשּ ֹראׁש  ִחיַנת ַמְלכּות מֵּ ּבְ ִרין  ַנּסְ ּמְ ׁשֶ ִסיָרה  ַהּנְ ָנה ַמְתֶחֶלת  ָ אׁש ַהׁשּ
ִני ל ַהֲחָסִדים ּפְ ִכין ּכָ ּפּור ְלֻסּכֹות. ּוְבֻסּכֹות ִנְמׁשָ ין יֹום ּכִ ּבֵּ ָעה ָיִמים ׁשֶ ַאְרּבָ ְך ּבְ ּפּור. ְוַאַחר ּכָ י  ּכִ יִפים. ְוַעל ְידֵּ ִמים ּוַמּקִ

וְ כָּ  ַאֲהָבה  ּבְ ּדֹוָדּה  ִעם  ַמְלכּות,  ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ל,  ִיְשָראֵּ ֶנֶסת  ּכְ ר  ְתַחּבֵּ ּנִ ׁשֶ ֲעֶצֶרת  ִמיִני  ׁשְ ּבִ זֹוִכין  ֶזה  ר ל  ִעּקַ הּוא  ָאז 
נֹות ּוָ ל ַהּכַ ּכָ ַעל ְיסֹוד ֶזה סֹוְבִבין ְוהֹוְלִכין  ׁשֶ נֹות ְוִתְרֶאה  ּוָ ּכַ ּבַ ן  ל. )ַעּיֵּ ל ִיְשָראֵּ ִמיִני   ִשְמָחָתן ׁשֶ ָנה ַעד ׁשְ ָ ֹראׁש ַהׁשּ מֵּ

מוּ  לֵּ ְ ׁשּ ָפִנים ׁשֶ ִנים ּבְ י ְלַהֲחִזיָרּה ּפָ דֵּ מּות ּכְ לֵּ ׁשְ ִחיַנת ַמְלכּות ּבִ ר ּבְ י ִלְבנֹות ּוְלַנּסֵּ דֵּ ּקּון ֶזה ַמְתִחיל  ֲעֶצֶרת. ַהּכֹל ּכְ ת ּתִ
 ֵּ ִחיַנת ַהׁשּ ִמיִני ֲעֶצֶרת( ְוֶזה ּבְ ׁשְ ָנה ְוִנְגָמר ּבִ ָ ֹראׁש ַהׁשּ יר  ּבְ יל ּדֹוְרִמיָטא ַעל ְזעֵּ ַאּפִ נֹות ּדְ ּוָ ּכַ ָנה ְוַהּדֹוְרִמיָטא ַהּמּוָבא ּבַ

ַעל   ְך  ּכָ ְוַאַחר  ָנה.  ׁשֵּ ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ ַהּמִֹחין  קּות  ּלְ ַהְינּו ִהְסּתַ ּדְ ְלכּות,  ַהּמַ ר ֶאת  ְלַנּסֵּ י  דֵּ ּכְ ין  ר  ַאְנּפִ ִנְתעֹורֵּ ֹוָפר  ַהׁשּ י  ְידֵּ
ָנה ְוכּו', ַעּיֵּ  ֵּ ַהׁשּ נֹות,מֵּ ּוָ ּכַ ל ֶזה ּבַ ם ּכָ  ן ׁשָ

והעניין כי כשיש רע בעדה הפי' שישראל לא ממליכים את הקב"ה כראוי אלא את עצמם נמצא שספירת 
המלכות בקטנות מאד כמו צלע קודם שננסרה מהאדם )ואע"פ שיש דברים שבהם ההעדה כן ממליכה את  

המל אזי  ממליכה  לא  שבהן  מידות  שבאותן  הכוונה  אבל  אותה  הקב"ה  לנסר  וצריך  צלע(  בחי'  שלו  כות 
ולגדל אותה עד שגם בהן ימליך את הקב"ה כראוי שאז היא גדולה ומתייחדת בבחי' יחוד קב"ה ושכינתיה 

 שבזה תלוי תיקון הכל.  

ושכינתיה קב"ה  יחוד  עניין  הוא  ישראל  לארץ  שבא  יהודי  כל  כיצד  מבאר  תיקונים    ומוהרנ"ת  הט'  וכל 
למעשה כיצד במצב שיש רע בעדה ובכל אדם פרטי )וזה כמובן עד ביאת משיח יש  שנמסרו לזקן הם ביאור 

תמיד עדיין רע שצריך לתקנו דהיינו מדות שעדיין לא ממליכים בהן את הקב"ה כראוי( כיצד מנסרים את  
יחוד  דהיינו  ישראל  לקדושת ארץ  לבא  ולגדלה עד שתוכל  לחזקה  כדי  מאד  בקטנות  הזו שהיא  המלכות 

 תיה.  קב"ה ושכינ

וכמו שמבואר בחומש שהקב"ה הפיל תרדמה על האדם כדי לנסר ממנו את הצלע ואח"כ ויבן את הצלע 
שינה/  מבחי'  מתחיל  בהכרח  הנ"ל  ניסור  בחי'  כל  כך  האדם  אל  נעשה    \פגויביאה  מה  מבאר  והאריז"ל 

ו  חסדים  ממנה  מקבל  והוא  לבינה  עולין  האדם  של  שהמוחין  השינה  בזמן  הסוד  עפ"י  המלכות  ברוחניות 
 מקבלת ממנה גבורות וזה בעצמו בחי' הניסור מה שמקבלת שלא על ידי האדם, וכו'.  

 
נתבאר    צ"ע   פב כפי  ימשיך תורה  ידם  נמסרו לו שעל  זקן בסגול. ותשעה תקונים  בישיבה הוא  וזקן היושב  זקן בקמץ  כי דיקנא הוא 

בזק  רמוזים  תיקונים האלה  לקמן. אלא שהתשעה  ויתבאר  לזקן  לעיל  הכוונה  לזקן  תקונים שנמסרו  רבינו שט'  וכאן מפרש  ן בקמץ. 
יג  תיקוני   והם  זה הדרת פנים  זקן  זקן  והדרת פני  ד'  סוף אות  עיין לעיל  היושב בישיבה אמנם מצינו שזקן בקמץ רומז לזקן בסגול 

 דיקנא. וכיו"ב מבואר בתורה כ' אות ג'.  

עת רוצה להתפשט למטה מקום הגרון הוא צר ומרוב אור חכמה המאירה בדעת  ט וכשהד " שער חג הסוכות פ   -  מבוא שערים ועיין  
   זקן.  מתרבה אורה ואינו יכול הגרון לסובלו ומתבקע ויוצא ממנו הזקן וזהו והדרת פני 

מוחין  ושערות  -מ"ק   מותרי  הן  שבדיקנא  אבל  ואשה  לתינוק  גם  ישנן  לכן  דקטנות  מוחין  מיתור  הן  שבראש  אלא  המוח  מותרי  הן 
לות ולכן הן סימן לדעת ורחמים גדולים וככל שהולך ומלבין הזקן מורה על רחמים גדולים יותר והן שלא בסדר ההשתלשלות  דגד 

כלל אלה רחמים גדולים מאד מאד שעל זה מורה בחינת הזקן בכלל וכ"ש הזקן היושב בישיבה לדרוש ולעומת זה זקן דסט"א הוא  
 .לשל שלא כסדר גם כך שאין לא מהלך ברשעותו כנ"ל כי משת 

שזה בחי' ראש השנה דהיינו ראש השינה וראש השונה כי שנה לשון עניין החוזר ושונה בכל שנה ולשון שינה כי כל התחלה    ונ"ל   פג
 מתחיל משינה כנ"ל וזה בחי' ירידה תכלית העליה.  
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בו מלכות שצריך  יש  כל אחד  כי  זאת בעצמו,  יכול לעשות  כל אחד  כיצד  עניין השינה  ומוהרנ"ת מבאר 
את  להמליך את הקב"ה. ויש בו זקן היושב בישיבה זו הדעת שבו בחי' ישוב הדעת שעל ידה חור להמליך  

 הקב"ה כראוי עפ"י התיקונים המבוארים בתורה זו.  

ְיָקא ְולֹא  וזהו   ּדַ ְוַתֲחנּוִנים  י ַרֲחִמים  י ַהּתֹוָרה ַרק ַעל ְידֵּ אּורֵּ ּבֵּ יְך  ִריִכין ְלַהְמׁשִ ּצְ ׁשֶ "ל  ַהּנַ ִחיָנה  ּבְ ׁשּום  ַהְינּו  ּבְ ִיְתֶלה 

נַּ  ּכַ ל  ִיְשָראֵּ ְלֶאֶרץ  ָלבֹוא  זֹוִכין  ְיָקא  ּדַ ְוָאז  יָטא"ל.  ְזכּות.  מִּ דֹורְׁ וְׁ ָנה  ֵ ש  יַנת  חִּ ב ְׁ הו   זֶׁ ַהּמִֹחין    וְׁ קּות  ּלְ ִהְסּתַ הּוא  ׁשֶ "ל  ַהּנַ
רֹוִצין ִלְזּכֹות ְלֶאֶרץ ִיְשָר  ׁשֶ "ל, ַהְינּו ּכְ ּנַ ל ּכַ ִחיַנת ֶאֶרץ ִיְשָראֵּ ִהוא ּבְ ְלכּות ׁשֶ ר ֶאת ַהּמַ ִביל ְלַנּסֵּ ׁשְ ִחיַנת  ּבִ ִהיא ּבְ ל ׁשֶ אֵּ

סַ ַמְלכּות   לְׁ ין  יכִּ רִּ "לצְׁ ַהנ ַ ֹעז  ה  ֵ ַמט  יַנת  חִּ ב ְׁ ֵהם  ֶׁ ש  ין  ֹחִּ ַהמ  ת  אֶׁ ק  ֵ ּוַמֲעִשים  ל  ְצוֹות  ִמּמִ לֹו  ׁש  ּיֵּ ׁשֶ ֻעּזֹו  ֶלת  ֶמְמׁשֶ ַהְינּו  ּדְ  ,
ַעל ָהאָ  ְך  ִנְמׁשָ ּוִמְצָוה  ִמְצָוה  ל  ּכָ י  ְידֵּ ַעל  עֹוִשין  ׁשֶ ְצוֹות  ַהּמִ ל  ּכָ י  ּכִ ֹמִחין,  ִחיַנת  ּבְ ם  הֵּ ׁשֶ ּלֹו  ׁשֶ ֹמַח  טֹוִבים  ְוַדַעת  ָדם 

תּוב, אֲ  ּכָ ָאה ָנְפַקת. ּוְכמֹו ׁשֶ ָחְכָמה ִעּלָ י אֹוַרְיָתא מֵּ מֹו, ּכִ ַרְך ׁשְ ם ָחְכָמתֹו ִיְתּבָ ְצוֹות הֵּ י ַהּמִ ִני ָחְכָמה ְוכּו' ֲאִני ָקדֹוׁש, ּכִ
יָנה ְוכּו'.    ּבִ

ל ּזֹוֶכה ְלַסּגֵּ ְצוֹות ּוַמֲעִשים טֹוִבים ׁשֶ ִפי ַהּמִ ל ָאָדם ּכְ ּכָ ֶכל    ִנְמָצא, ׁשֶ ׁש לֹו ֹמַח ְושֵּ ן יֵּ מֹו כֵּ ה ֻעּזֹו, ּכְ ִחיַנת ַמּטֵּ ם ּבְ הֵּ ׁשֶ
י ִלְזּכֹות   דֵּ י ַהּתֹוָרה ּכְ אּורֵּ ִחיַנת ּבֵּ ים ּבְ יְך ֹמִחין ֲחָדׁשִ רֹוִצין ְלַהְמׁשִ ׁשֶ ָנה ּכְ ָ ה. ּוְבֹראׁש ַהׁשּ ָ ְקֻדׁשּ ִהוא  ּדִ ל ׁשֶ ְלֶאֶרץ ִיְשָראֵּ

 ָ ְקֻדׁשּ ְלכּות ּדִ ּקּון ַהּמַ ִחיַנת ּתִ הּו  ּבְ ּזֶ ּלֹו, ׁשֶ ְצוֹות ּוַמֲעִשים טֹוִבים ׁשֶ ׁש לֹו ִמּמִ ּיֵּ ל ַהּמִֹחין ׁשֶ ק ּכָ ה. ֲאַזי ְצִריִכין ִמּקֶֹדם ְלַסּלֵּ
ָנה ִחיַנת ׁשֵּ ְוֶזה ּבְ ַכת ַהּתֹוָרה.  ִביל ַהְמׁשָ ׁשְ ה ּבִ ׁש ּבֹו ַעּתָ ּמֵּ ּתַ ין ְצִריִכין ְלִהׁשְ אֵּ ה ֻעּזֹו ׁשֶ ִחיַנת ַמּטֵּ קוּ   ּבְ ּלְ ת ַהּמִֹחין  ִהְסּתַ

ע ַרק  ֶהם  ּבָ ין  ׁשִ ּמְ ּתַ ִמׁשְ ין  ְואֵּ ה  ַעּתָ ִקין  ַסּלְ ּמְ ׁשֶ טֹוִבים  ּוַמֲעִשים  ְצוֹות  ַהּמִ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ַהּכַֹח  ִחיַנת  ּבְ ם  הֵּ ה'  ׁשֶ י  ִלְפנֵּ ד  ֹומֵּ
ַעת,  א ִמן ַהּדַ ין ָעִני ֶאּלָ ָרׁש ְואֵּ ָעִני ּכְ ַרֲחִמים ְוַתֲחנּוִנים ּכְ ַרְך ּבְ  ִיְתּבָ

ׁשֶ  ּוַמֲעִשיַהְינּו  ְצוֹות  ַהּמִ ּכַֹח  ִאּתֹו  מֵּ ק  ַסּלֵּ ּמְ ׁשֶ ַאַחר  מֵּ י  ּכִ ַעת  ּדַ ׁשּום  ּבֹו  ין  אֵּ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַרְך  ִיְתּבָ ה'  י  ִלְפנֵּ ד  טֹוִבים  עֹומֵּ ם 
ו   ְוַעְכׁשָ י הּוא ִמְצוֹות ּוַמֲעִשים טֹוִבים.  ַעת ָהֲאִמּתִ ַהּדַ ר  י ִעּקַ ּכִ ַעת.  ּדַ ּבֹו ׁשּום  ין  אי אֵּ ַוּדַ ּבְ ּלֹו,  ָנה ָאנּו  ׁשֶ ָ ַהׁשּ ֹראׁש  ּבְ

ת ֹמחִ  ַ ִחיַנת ְקֻדׁשּ י ּתֹוָרה ּבְ ינּו ִחּדּוׁשֵּ יְך ָעלֵּ ינּו ְלַהְמׁשִ ַמֲעשֵּ ין ּכַֹח ּבְ אֵּ נּו ׁשֶ ִחיתּות ֶעְרּכֵּ ן ָאנּו יֹוְדִעין ּפְ ים. ַעל ּכֵּ ין ֲחָדׁשִ
כְּ  ַרְך  ִיְתּבָ ְלָפָניו  עֹוְמִדין  ָאנּו  ַרק  י  ְלַגְמרֵּ נּו  ְעּתֵּ ּדַ ִקין  קּות  ְמַסּלְ ּלְ ִהְסּתַ ָנה  ׁשֵּ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזהּו  ל.  ׁשֹואֵּ ַתח  ּפֶ ּבַ ּוְכָרׁש  ָעִני 

ים ַרק ַרֲחִמים ְוַתֲחנּוִנים: ׁשִ י ָאנּו ְמַבּקְ "ל, ּכִ ּנַ ַעת ּכַ א ִמן ַהּדַ ין ָעִני ֶאּלָ י אֵּ ַעת, ּכִ  .... ַהּדַ

נֹות  ...... ּוָ ּכַ ֹבָאר ּבַ ּמְ ֶ ִחיַנת ַמה ׁשּ ַעת ב ְׁ ְוֶזה ּבְ ְׁ ש  ב ִּ ֶׁ ָכל ש  כו ת וְׁ יַנת ַמלְׁ חִּ בְׁ בו רֹות לִּ ל ַהג ְׁ ין כ ָ כִּ ָ ש  מְׁ "ל. ָאז נִּ ָנה ַהנ ַ ֵ יַנת ש  חִּ

מֹו, ַעצְׁ ל לְׁ ַקב ֵ ים מְׁ ֹות  ַהֲחָסדִּ דֹוש  בו רֹות קְׁ יַנת ג ְׁ חִּ "ל הו א ב ְׁ ה ֹעז ַהנ ַ ֵ י ַמט  נו  כ ִּ י ַמֲעִשים    ַהיְׁ ׁש לֹו ּכַֹח ּוְגבּוָרה ַעל ְידֵּ ּיֵּ ׁשֶ
ּלּו   אֵּ ל  ּכָ ׁשֶ ּלֹו.  ִחיַנת ׁשֶ ּבְ ִהיא  ׁשֶ ְלכּות  ַהּמַ ִלְבִחיַנת  ַהּכֹל  יְך  ַמְמׁשִ הּוא  "ל  ַהּנַ ֹעז  ה  ַמּטֵּ ִחיַנת  ּבְ ְקדֹוׁשֹות  בּורֹות  ַהּגְ

ל,   ִיְשָראֵּ ֶנֶסת  יּכְ נִּ ַהכְׁ לְׁ ֵדי  כ ְׁ ה  ָ דֹוש  ַהק ְׁ ָהֵעָדה  ַלל  כ ְׁ ֵהם  ֶׁ ש  ָרֵאל  שְׁ יִּ ת  נֶׁסֶׁ כְׁ לִּ בו ָרה  ַהג ְׁ וְׁ ַֹח  ַהכ  ה  זֶׁ ֹוֵתן  נ  ֶׁ ש  נו   ַהיְׁ ָהַרע ד ְׁ ַע 

ש  עִּ  ֵ מ  ַ ת  ְׁ ש  מֹו ֵאינֹו מִּ ַעצְׁ הו א ב ְׁ ֶׁ נו  ש  ַהיְׁ מֹו, ד ְׁ ַעצְׁ ל לְׁ ַקב ֵ ים מְׁ ָכל ַהֲחָסדִּ "ל. וְׁ נ ַ ַ ה כ  ֵדי זֶׁ ֵעָדה ַעל יְׁ ב ָ ֶׁ ֵהם  ש  ֶׁ בו רֹות ש  ם ַהג ְׁ
הַ  ל  כ ָ יַנת  חִּ ב ְׁ הו   ז ֶׁ ֶׁ ש  ם  נ ָ חִּ ד  סֶׁ חֶׁ ַרךְׁ  ב ָ תְׁ יִּ ֵמה'  ש   ַבק ֵ מְׁ ַרק  "ל  ַהנ ַ ֹעז  ה  ֵ ַמט  יַנת  חִּ הו א  ב ְׁ י  כ ִּ מֹו  ַעצְׁ לְׁ ל  ַקב ֵ מ ְׁ ֶׁ ש  ים  ֲחָסדִּ

"ל. נ ַ ַ ם כ  נ ָ ד חִּ סֶׁ ש  ַרק חֶׁ ַבק ֵ י ֶזה   מְׁ ְיָקא ַעל ְידֵּ י ּדַ נֹות, ּכִ ּוָ ּכַ ְמֹבָאר ּבַ ְלכּות ּכַ ְיָקא ִנְנָסר ְוִנְבֶנה ַהּמַ ִחיַנת זֹו ּדַ י ּבְ ְוַעל ְידֵּ
ִחינַ  ם ּבְ הֵּ ל ׁשֶ ה ֹעז ִלְכַלל ִיְשָראֵּ ּטֵּ ן ַהּמַ ּנֹותֵּ י  ׁשֶ ם ַעל ְידֵּ ׁש ֶחֶסד ִחּנָ ַבּקֵּ ּמְ ַהְינּו ׁשֶ ל ְלַעְצמֹו ַהֲחָסִדים, ּדְ ת ַמְלכּות. ּוְמַקּבֵּ

ִלין ַנְפׁשֹוָתם ְוז ְבִנין ְוִנְגּדָ ּנִ ל ׁשֶ ַלל ִיְשָראֵּ ַהְינּו ּכְ ה, ּדְ ָ ְקֻדׁשּ ִחיַנת ַמְלכּות ּדִ ל ֶזה ִנְנָסר ְוִנְבֶנה ּבְ ּכָ ל. ׁשֶ ֹוִכין ְלֶאֶרץ ִיְשָראֵּ
ל ְוֶאֶרץ ִיְש   ֶזה ֶנֶסת ִיְשָראֵּ ַהְינּו ּכְ ל, ּדְ ַלל ַנְפׁשֹות ִיְשָראֵּ י ּכְ ה. ּכִ ָ ְקֻדׁשּ ְלכּות ּדִ ְנַין ַהּמַ ִחיַנת ּבִ ל ֶזה הּוא  הּוא ּבְ ל. ּכָ ָראֵּ

מֹו: ַרְך ׁשְ ה ַמְלכּותֹו ֶוֱאמּוָנתֹו ִיְתּבָ ּלֶ י ַעל ָיָדם ִנְתּגַ ה, ּכִ ָ ְקֻדׁשּ ִחיַנת ַמְלכּות ּדִ  ּבְ

הַ ת שם או ׁשּות ַהּמִֹחין, ּדְ ִכין ִהְתַחּדְ ָנה. ְוָאז ִנְמׁשָ ֵּ ִחיַנת ִהְתעֹוְררּות ַהׁשּ הּוא ּבְ ֹוָפר ׁשֶ א ַהׁשּ ְך ּבָ ִחיַנת ד( ְוַאַחר ּכָ ְינּו ּבְ
ן ּת  ִחיַנת ַמּתַ י ׁשֹוָפר הּוא ּבְ י ּתֹוָרה. ּכִ ים, ִחּדּוׁשֵּ ִחיַנת ֹמִחין ֲחָדׁשִ הּוא ּבְ י ַהּתֹוָרה ׁשֶ אּורֵּ קֹול ׁשֹוָפר, ּבֵּ ָנה ּבְ ּתְ ּנִ ֹוָרה ׁשֶ

י ׁשֹוָפר הּוא בְּ  י ַהּתֹוָרה. ּכִ אּורֵּ ְך ּבֵּ י ֶזה ִנְמׁשָ ַעל ְידֵּ ׁש ׁשֶ י אֵּ ַגֲחלֵּ ים ּכְ ּבּוִרים ַחּמִ ִכין ּדִ י ָאז ִנְמׁשָ ִחיַנת  ּכִ ִחיַנת ִיְרָאה, ּבְ
הַ  ֶאת  ֹרִאים  ָהָעם  ְוָכל  ּתֹוָרה,  ן  ַמּתַ ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ׁש,  ּוְדָבָריו אֵּ ּוְכִתיב,  ֹוָפר.  ַהׁשּ קֹול  ְוֶאת  יִדים  ּפִ ַהּלַ ְוֶאת  ּקֹלֹות 

י אֵּ  ַגֲחלֵּ ָבָריו ּכְ ּדְ י ִאם ִמי ׁשֶ י ַהּתֹוָרה ּכִ אּורֵּ יְך ּבֵּ ר ְלַהְמׁשִ ִאי ֶאְפׁשָ ׁש. ֶזה ֶרֶמז ׁשֶ ַמְעּתָ ִמּתֹוְך ָהאֵּ ן  ׁשָ ַעת ַמּתַ ׁשְ מֹו ּבִ ׁש ּכְ
נּו   ִעּמָ ה'  ר  ּבֵּ ּדִ ׁשֶ מֹו  ּתֹוָרה  ּכְ ִיְרָאה,  ִחיַנת  ּבְ ּתֹוָרה,  ן  ַמּתַ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ׁשֹוָפר  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ֶזה  ל  ּכָ ׁשֶ ׁש  ָהאֵּ ִמּתֹוְך 

י ה' ֱאלֶֹקי תּוב, ּכִ ּכָ מֹו ׁשֶ ׁש, ּכְ ִחיַנת אֵּ ִעיר ְוַעם לֹא ֶיֱחָרדּו. ְוִיְרָאה ִהוא ּבְ ַקע ׁשֹוָפר ּבָ תּוב, ֲהִיּתָ ּכָ ׁש ֹאְכָלה הּוא ׁשֶ   ָך אֵּ
זֹוִכי ֶזה  י  ְידֵּ ַעל  ׁשֶ ׁש  י אֵּ ַגֲחלֵּ ּכְ ים  ַחּמִ ּבּוִרים  ּדִ ִכין  ִנְמׁשָ ֹוָפר  ַהׁשּ י  ְידֵּ ַעל  ׁשֶ ַהְינּו  ְונֹוָרא,  דֹול  ּגָ ל  י ַהּתֹוָרה, אֵּ אּורֵּ ן ְלבֵּ

י ַרֲחִמים ְותַ  ְוֶזה זֹוִכין ַעל ְידֵּ ׁשּות ַהּמִֹחין  ָנה ִהְתַחּדְ ֵּ ַהׁשּ ִחיַנת ִהְתעֹוְררּות  ּבְ הּו  ּזֶ ָכל ׁשֶ ּבְ ל  ּלֵּ ינּו ְלִהְתּפַ ִהְרּבֵּ ֲחנּוִנים ׁשֶ
ָנה ַעְצמֹו. ָ ָנה ּוְבֹראׁש ַהׁשּ ָ ִליחֹות ֹקֶדם ֹראׁש ַהׁשּ י ַהּסְ    ....ְימֵּ

י  שם אות   ל, ּכִ ת ֶאֶרץ ִיְשָראֵּ ַ ּלּות ְקֻדׁשּ ִחיַנת ִהְתּגַ ם ּבְ ם הֵּ ּלָ ּכֻ ִחיַנת ַמְלֻכּיֹות ִזְכרֹונֹות ׁשֹוָפרֹות. ׁשֶ ֻכּיֹות  ַמלְ ה( ְוֶזה ּבְ
ּמַ  ׁשֶ ְוֶזה  "ל.  ּנַ ּכַ ל  ִיְשָראֵּ ֶאֶרץ  ּבְ הּוא  ַרְך  ִיְתּבָ ַמְלכּותֹו  ּלּות  ִהְתּגַ ר  ִעּקַ י  ּכִ ל,  ִיְשָראֵּ ֶאֶרץ  ִחיַנת  ּבְ ַמְלֻכּיֹות ֶזה  ְתִחיִלין 

בַ  ֶ י ַהׁשּ ַרְך. ְוַעל ְידֵּ ת ַמְלכּותֹו ִיְתּבָ ֻדּלַ ַבח ִנְפָלא ִמּגְ הּוא ׁשֶ ַח ׁשֶ ּבֵּ ינּו ְלׁשַ ָעלֵּ ל,  מֵּ ִנְכָנִסין ְלֶאֶרץ ִיְשָראֵּ ה  דֹוׁש ַהּזֶ ח ַהּקָ
ּבֵּ  ְלׁשַ ינּו  ָעלֵּ ָאז  ָאְמרּו  י  ּכִ ה,  ַהּזֶ ַבח  ֶ ַהׁשּ י  ְידֵּ ַעל  ְיִריחֹו  ֶאת  ְבׁשּו  ּכָ ל  ִיְשָראֵּ ִעם  ַע  הֹוׁשֻ ּיְ ׁשֶ ִאיָתא  י  ִהוא  ּכִ ִויִריחֹו  ַח. 

ְכנְ  ּנִ ל. ִנְמָצא, ׁשֶ ל ֶאֶרץ ִיְשָראֵּ בּול ׁשֶ ְקעּו  ַהְתָחַלת ַהּגְ ַח ְוַגם ּתָ ּבֵּ ינּו ְלׁשַ י ֲאִמיַרת ָעלֵּ ל ַעל ְידֵּ סּו ְוָכְבׁשּו ֶאֶרץ ִיְשָראֵּ
ה   דֹוׁש ַהּזֶ ָנה ַהּקָ ָ יֹום ֹראׁש ַהׁשּ ו ּבְ ְקָרא. ְוֶזה ָאנּו עֹוִשין ַעְכׁשָ ּמִ ם ּבַ תּוב ׁשָ ּכָ מֹו ׁשֶ ׁשֹוָפרֹות ּכְ ַאַחר קֹול ׁשֹוָפר ָאז ּבְ ׁשֶ

ְת  ינּו ּבִ ַרךְ אֹוְמִרים ָעלֵּ ּלּות ַמְלכּותֹו ִיְתּבָ ם ִהְתּגַ ָ ׁשּ ל ׁשֶ נּו ִלְכּבֹׁש ֶאֶרץ ִיְשָראֵּ ָנתֵּ ּוָ ל ּכַ י ּכָ י ַמְלֻכּיֹות, ּכִ סּוקֵּ ת ּפְ "ל   ִחּלַ ּנַ ּכַ
ַמְלכּותֹו   ֹעל  ל  ְלַקּבֵּ ִכינּו  ּזָ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ּבֹו  ֲאִרין  ִמְתּפָ ָאנּו  ׁשֶ ינּו  ָעלֵּ ֲאִמיַרת  י  ְידֵּ ַעל  זֹוִכין  ה  ּזֶ ֹכַח  ׁשֶ ּבְ ׁשֶ "ל.  ּנַ ּכַ ַרְך  ִיְתּבָ

הּוא ַהְתָחלַ  ְכַנס ִליִריחֹו ׁשֶ ּנִ ַע ׁשֶ מֹו ְיהֹוׁשֻ ל. ּכְ ין ֶאֶרץ ִיְשָראֵּ ה ָאנּו ּכֹוְבׁשִ ֲארּות ַהּזֶ ַבח ְוַהִהְתּפָ ֶ ל ַעל  ַהׁשּ ת ֶאֶרץ ִיְשָראֵּ
"ל: ּנַ י ֶזה ּכַ  ְידֵּ
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גַּ שם אות   הּוא  ׁשֶ ִזְכרֹונֹות  אֹוְמִרים  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ֶזה  ו(  ִביל  ּוִבׁשְ ֶאְזּכֹר.  ְוָהָאֶרץ  ִחיַנת  ּבְ ל,  ִיְשָראֵּ ֶאֶרץ  ִחיַנת  ּבְ ן  ּכֵּ ם 
כָּ  ָנה, ֶאת יֹום ַהּזִ ָ ֹראׁש ַהׁשּ נּו ּבְ תֵּ ִפּלָ ָכל ּתְ ָאנּו אֹוְמִרים ּבְ מֹו ׁשֶ רֹון. ּכְ ּכָ ָנה יֹום ַהּזִ ָ י ֹראׁש  ִנְקָרא ֹראׁש ַהׁשּ ה. ּכִ רֹון ַהּזֶ

ְלַגּלוֹ  הּוא  ָנה  ָ "ל.  ַהׁשּ ּנַ ּכַ ֶאְזּכֹר  ְוָהָאֶרץ  ִחיַנת  ּבְ רֹון,  ִזּכָ ִחיַנת  ּבְ ִהוא  ׁשֶ ל  ִיְשָראֵּ ֶאֶרץ  ת  ַ ְקֻדׁשּ בהמשך  ת  עי"ש  עוד 
 \פדדברים נפלאים בעניין השם ושעיקר הגדלת שמו ית' רק בא"י/

 

 ואלו תיקונין דאתמסר לזקן הדורש
הביאם ליחוד השלם שהוא  לו \פה/ שובהדהיינו ט' תיקונים שהן ההדרכה לזקן כיצד להחזיר את ישראל בת

 : בחי' לבוא לארץ ישראל
 -והם רמוזים בפ"ג דספרא דצניעותא 

 , רמז על נשמת בחי' מרים שנסתלק כנ"ל:  ולא אתגליא פוכל מה דאתטמר
פי' אשתכח  אשתכח ונמצא  ,  חזר  ע"י דהיינו  הזה, כל מה שהיה משתכח  זקן  ע"י  עכשיו 

ועל ידה הדרך לארץ  מרים נמצא לישראל באר מרים בלא הכנה דהיינו שכל מה שבחיי  נשמה שנסתלק

 :  תשעה תיקונים נמצא ע"י משה רבינו ע"י כל זה  עכשיו , \פז/בלא מניעות
 ועכשיו מסדר והולך תשעה תיקונין:  

קדמאה עד   הם  ,"ארך "מדת    תקונא  דאודנין  פתחי  מקמי  נימין,  על  נימין 
הזקן    רישא דפומא כי  .  לפני האזניםהיורד  דיו  משני צדהם השערות שבתחילת  , נימיןוהביאור 

 
סעודה   פד ו'    לק"ה  אות  ׁשְ כי    –המשך  ַלת  ְוַהְגּדָ ְלּתֹו  ּוֶמְמׁשַ ֱאלֹקּותֹו  ם  ְיִדיַעת  ָ ׁשּ ׁשֶ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ַהּבֵּ ם  ָ ׁשּ ׁשֶ ַלִים  ירּוׁשָ ּבִ ַרק  הּוא  ַרְך  ִיְתּבָ מֹו 

ִיְש  ֶאֶרץ  י  בּולֵּ ּגְ ָכל  ּבְ ֶכת  ִנְמׁשֶ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ַהּבֵּ ת  ַ ֻדׁשּ ּקְ ׁשֶ ָידּוַע  ְוֶזה  "ל.  ּנַ ּכַ ַהְמֹפָרׁש  ם  ׁשֵּ יִרין  בוּ ַמְזּכִ ּוִמּגְ ה.  ָ ֻדׁשּ ַהּקְ בּול  ּגְ ם  ׁשָ ַעד  ׁשֶ ל  ֶאֶרץ  ָראֵּ י  לֵּ
ם   הֵּ ׁשֶ ָלָאֶרץ  חּוץ  ּבְ ִלים  ַהּמֹוׁשְ ָשִרים  ְבִעים  ׁשִ ּבְ ֱאָחִזים  ּנֶ ׁשֶ ָאֳחָרא  ְטָרא  ַהּסִ ֲאִחיַזת  הּוא  יָלְך  ְואֵּ ל  י  ִיְשָראֵּ בּולֵּ ִמּגְ ל  ִיְשָראֵּ ֶאֶרץ  ְסִביב  עֹוְמִדים 

ִחי  ּבְ הּוא  ׁשֶ ם ה'  ׁשֵּ ִחיַנת  ּבְ ר  ִעּקַ ן  ּכֵּ ְוַעל  ְוַלחּוץ.  ל  ִיְשָראֵּ ל  ֶאֶרץ  ִיְשָראֵּ ְלֶאֶרץ  ְכַנס  ּנִ ׁשֶ ּכְ ַאְבָרָהם  ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ ְוֶזה  ל.  ִיְשָראֵּ ֶאֶרץ  ּבְ רֹון הּוא  ִזּכָ ַנת 
 ֵּ ם ַהׁשּ ׁשֵּ ְקָרא ּבְ ַח ַוּיִ ם ִמְזּבֵּ ֶבן ׁשָ ִתיב, ַוּיִ ה ַהּקֹוֶדֶמת ּכְ ָרׁשָ ּפָ ן ּבַ ם ה'. ְוכֵּ ׁשֵּ ם ַאְבָרָהם ּבְ ְקָרא ׁשָ ם ה' ַמּשִ ַוּיִ ר ׁשֵּ י ִעּקַ ן  ם. ּכִ ל. ְוַעל ּכֵּ ֶאֶרץ ִיְשָראֵּ יִגין ּבְ

מֹו. ּוְכמ  ף לֹו ה ַעל ׁשְ מֹו ְוִנְתַוּסֵּ ל ׁשְ ְגּדַ ּנִ י ֶזה ָזָכה ׁשֶ ל. ַעל ְידֵּ ָכה ַאְבָרָהם ְלֶאֶרץ ִיְשָראֵּ ּזָ י ׁשֶ ַאְרְצָך ְוכּו' ֶאל ָהָאֶרץ ְוכּו'  ַעל ְידֵּ תּוב, ֶלְך ְלָך מֵּ ּכָ ֹו ׁשֶ
מֶ  ָלה ׁשְ ת ַוֲאָבֶרְכָכה ַוֲאַגּדְ ַ ר ַעל ְיֻרׁשּ יֹותֵּ מֹו ַאְבָרָהם. ָאז ִהְבִטיַח לֹו ּבְ מֹו ְוָקָרא ׁשְ יל ׁשְ ַרְך ִהְגּדִ ה' ִיְתּבָ ת ׁשֶ עֵּ ן ּבְ ְמבָֹאר    ָך. ְוַעל ּכֵּ ל ּכַ ֶאֶרץ ִיְשָראֵּ

ַוֲהִקמִֹת  ְוכּו'.  ְמָך ַאְבָרָהם  ׁשִ ְוָהָיה  ְמָך ַאְבָרם  ׁשִ א עֹוד ֶאת  רֵּ ִיּקָ ְולֹא  ם,  ׁשָ ה  ָרׁשָ ּפָ ת  ּבַ ְמֻגֶריָך אֵּ ּוְלַזְרֲעָך ֶאת ֶאֶרץ  ְלָך  י  ְוָנַתּתִ ְוכּו'.  ִריִתי  ּבְ ת  י אֵּ
ִרי  ּבְ א  ֻקְדׁשָ י  ּכִ ל,  ִיְשָראֵּ ֶאֶרץ  ּבְ הּוא  ם  ֵּ ַהׁשּ ַלת  ַהְגּדָ ר  ִעּקַ י  ּכִ ְלָיא.  ּתַ ָהא  ּבְ ָהא  י  ּכִ ְוכּו'.  ַנַען  ּכְ מֹו  ֶאֶרץ  ּוׁשְ ַחד  א  ּלָ ּכֻ ְואֹוַרְיָתא  ל  ְוִיְשָראֵּ הּוא  ְך 

ׁשֵּ  ם  ל ׁשָ ִנְגּדַ ן  ּכֵּ ַעל  ַרְך,  ִיְתּבָ מֹו  ַלת ׁשְ ַהְגּדָ ר  ִעּקַ ם  ָ ׁשּ ׁשֶ ל  ִיְשָראֵּ ֶאֶרץ  ּבְ ן  ּכֵּ ְוַעל  נּו.  מֵּ ׁשְ ּבִ ף  ּתָ ּוָמָצאָת  ְמׁשֻ מֹו ַאְבָרָהם  ׁשְ ְוַשְמּתָ  ְוֶזהּו,  ם ַאְבָרָהם. 
ַנֲענִ  ת ֶאת ֶאֶרץ ַהּכְ ִרית ָלתֵּ ִחיַנת  ֶאת ְלָבבֹו ְוכּו' ְוָכרֹות ִעּמֹו ַהּבְ ם הּוא ּבְ ֵּ י ַהׁשּ "ל. ּכִ ּנַ ִחיָנה ַאַחת ּכַ ם ּבְ ל הֵּ ם ְוֶאֶרץ ִיְשָראֵּ ֵּ ַלת ַהׁשּ י ַהְגּדָ י ְוכּו'. ּכִ

ֶלק א( ּוַמְלכּות הּוא בְּ  י חֵּ ִסיָמן ד ִלּקּוטֵּ ּמּוָבא ּבְ ם )ּכַ ִויד ׁשֵּ ַעש ּדָ תּוב, ַוּיַ ּכָ דּוַע ּוְכמֹו ׁשֶ ּיָ ד ַמְלכּות ּכַ ּיָ ל  ִחיַנת ֶאֶרץ ּכַ ִחיַנת ֶאֶרץ ִיְשָראֵּ ּוַע, ַהְינּו ּבְ
ַרךְ  ִיְתּבָ מֹו  ׁשְ ִחיַנת  ּבְ ן  כֵּ מֹו  ּכְ ָהעֹוָלמֹות,  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ִמּיּות  ׁשְ ַהּגַ ְכִלית  ּתַ ִהוא  ָהָאֶרץ  ׁשֶ מֹו  ּכְ י  ּכִ "ל.  ּנַ ת  ּכַ ֻדּלַ ּגְ ֶנֶגד  ִמּיּות  ׁשְ ַהּגַ ְכִלית  ּתַ ִחיַנת  ּבְ הּוא   

י לֵּ  ַרְך, ּכִ ד ַרֲחָמנּותֹו ְלהֵּ רֹוְממּותֹו ִיְתּבָ ּמּוָבא. ַרק ִמּצַ מֹות ּכַ ֵּ ל ַהׁשּ ַרְך ְלַמְעָלה ִמּכָ ָלל. ְוהּוא ִיְתּבָ ּה ּכְ ִפיָסא ּבֵּ ָבה ּתְ ם  ית ַמֲחׁשָ יִטיב ְלִנְבָרָאיו ִצְמצֵּ
ׁשְ  ִחיַנת  ּבְ ם  הֵּ ְמצּוִמים  ַהּצִ ְוָכל  ֱאלֹקּותֹו.  ְלַגּלֹות  י  דֵּ ּכְ ִצְמצּוִמים  ה  ְוַכּמָ ה  ַכּמָ ּבְ ְרׁשּות  ַעְצמֹו  ַתן  ּנָ ׁשֶ ַעד  ְבָיכֹול,  ּכִ ַעְצמֹו,  ם  ְמצֵּ ּצִ ׁשֶ דּוַע  ּיָ ּכַ מֹות 

ין ָאנּו יֹוְדִעין ִמּמֶ  מֹו ֶאָחד, ֲאָבל אֵּ י ה' ֶאָחד ּוׁשְ ַרְך. ּכִ ם ַאְחדּותֹו ִיְתּבָ הֵּ מֹות ׁשֶ ֵּ ּלּו ַהׁשּ אֵּ ֵּ ִלְקרֹותֹו ּבְ ַהׁשּ מֹו. ִנְמָצא, ׁשֶ י ׁשְ י ִאם ַעל ְידֵּ ָלל ּכִ ם  ּנּו ּכְ
ן ַהּדָ  ל. ְוַעל ּכֵּ ִחיַנת ֶאֶרץ ִיְשָראֵּ ִחיַנת ֶאֶרץ, ַהְינּו ּבְ ִחיַנת ַמְלכּות, ּבְ ָגה ַאֲחרֹוָנה, ּבְ ִחיַנת ַמְדרֵּ ׁש לֹו ֱאלַֹקי.  הּוא ּבְ ּיֵּ מֹו ׁשֶ ל ּדֹוֶמה ּכְ ֶאֶרץ ִיְשָראֵּ ר ּבְ

ּלּות ֱאלֹקּות  ר ִהְתּגַ י ִעּקַ חּוץ ָלָאֶרץ ְוכּו'. ּכִ ר ּבְ "ל: ֲאָבל ַהּדָ ּנַ ל ּכַ ִחיַנת ֶאֶרץ ִיְשָראֵּ ִהיא ּבְ ַרְך ׁשֶ מֹו ִיְתּבָ י ׁשְ  ֹו הּוא ַעל ְידֵּ

ְסּתַ  ּמִ ר הּוא ׁשֶ דֹול. ָהִעּקָ ין ַהּגָ ָנה ּוְביֹום ַהּדִ ָ רֹאׁש ַהׁשּ ִנין ֶאת ָהָאָדם ּבְ ּדָ ט ׁשֶ ּפָ ׁשְ ין ְוַהּמִ ר ַהּדִ בִ ְוִעּקַ ם ֲחקּוִקים ְוִנְכּתָ ָ ׁשּ מֹו ׁשֶ ׁשְ ִלין ּבִ י ּכְ ל ַמֲעשֵּ   ים ּכָ
ל ָהָאָדם ֶנֱחָקק ְונִ  ל ּכָ ם ׁשֶ ֵּ ַהׁשּ י ּבְ מֹו ּכִ ר ֶאת ׁשְ ן ׁשֹוֲאִלין ֶאת ָהָאָדם ַאַחר ִמיָתתֹו ִאם זֹוכֵּ ֶפׁש  ָהָאָדם. ְוַעל ּכֵּ ם הּוא ַהּנֶ ֵּ י ַהׁשּ ל ַמֲעָשיו, ּכִ ב ּכָ ְכּתָ

ֶפׁש  ַהּנֶ ם ּבְ מֹו. ְוׁשָ ה הּוא ׁשְ תּוב, ֶנֶפׁש ַחּיָ ּכָ מֹו ׁשֶ לֹום,  ּכְ ֶפְך ַחס ְוׁשָ י ָהָאָדם ְלטֹוב אֹו ְלהֵּ ל ַמֲעשֵּ ל ּכָ ּקּון ׁשֶ ָגם אֹו ַהּתִ ל ַהּפְ יַע ּכָ ם ַמּגִ מֹו ׁשָ הּוא ׁשְ  ׁשֶ
מֹו ְלַמְע  ִאיר ׁשְ ן מֵּ ל ִחּיּותֹו ְוָכל ִעְנָינֹו ּוַמהּותֹו. ּוְכִפי ַמֲעָשיו ּכֵּ ל ּכָ ל ָאָדם ִנְגּבָ ל ּכָ ם ׁשֶ ֵּ ַהׁשּ י ּבְ  ָלה.ּכִ

גזילה וע   פה  קשה מאד    יין לק"ה  בחירה  לבעל  כי  בדרז"ל  כמובן  וכבד מאד  קשה  בני ישראל בתשובה  להחזיר  זה העסק  ג'  ה' אות 
מוהר"ן  )בחיי  ז"ל  בדבריו  כמבואר  שיזכה  קצז   לעזור  עד  הנ"ל  בהתורה  המבוארין  התקונים  בכל  התורה  להמשיך  צריכין  וע"כ   .)

ובה כ"ש ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב וכו' וכ"ש בפ' התשובה ושבת עד ה'  להמשיך קדושת א"י כנ"ל שמשם עיקר תיקון התש 
אלקיך ושמעת בקולו ושב ה' אלקיך את שבותך ורחמיך וכו' עד והביאך ה' אלקיך אל הארץ  וכו'.  וע"כ צריכין ליזהר מאד להמשיך  

 כ"ש שם.     החידושי תורה רק ברחמים ותחנונים ולא בכח ובאונס ח"ו כי אז א"א לבא לא"י 

 שקשה לעזור לבעל בחירה לכן צריך להמשיך דווקא בתקונים האלה   משמע בגלל ו 
 דאתמר  -בתרלד   פו

כי הדוגמא למוצאי דבת הארץ שהתורה בעצמה מכנה אותם בשם זה היו המרגלים ובחיי מרים דייקא. וכבר הקשינו כעין זה    צ"ע   פז 
היתה  מרים  הסתלקות  שקודם  שם  שנתבאר  במה  התורה  והקשינו    בתחילת  הצדיק  על  שיש  הקושיות  כל  על  ביאורים  מרים  באר 

במחנה  למשה  ויקנאו  כתיב  ישראל  בכל  וגם  ועדתו.  וקרח  המרגלים  כגון  מרים  בחיי  היתה  משה  על  המחלוקת    כמבואר   שעיקר 
קי ב  דף  יונתן שחשדוהו  .  סנהדרין  רבי  נחמני אמר  בר  שמואל  רבי  שמע אמר  שמועה  מה  פניו  על  ויפול  משה  איש  וישמע  מאשת 

מ  קנא את אשתו  ואחד  אחד  שכל  מלמד  יצחק  בר  שמואל  רב  במחנה אמר  למשה  ויקנאו  היה  שנאמר  ששם  שצ"ל  ותרצנו  משה. 
מחמת רשעותם ולא מחמת חוסר ביאורים ועוד שהצדיק מביא על עצמו בכוונה מחלוקת ואעפ"כ נשארת בחירה למי שרוצה וזה ע"י  

 ביאורי התורה.



   12כט.           מוהר"ן                                   כ    תורה                                קוטי    יל                    

  )שהן רוב מעשיו  של הצדיק  \פח/ מטה עוזינו  ידהקח את המטה  תיקון הראשון  הן רמז לבחי' שערות,  היינו  
נימיןוהט על  נימין  השערות  רבוי  בחי'  שערות  ,(\פט/בים  שערים/   כי  שפותח    \צבחי'  חכמה  שערי  בחי' 

ציון  ז(,)תהלים פ  שערי ציוןבחי'    \צא/לתלמידיו עיקר הזכות    ושערי  זה  דהיינו מה שעושה תלמידים 

כי המטה עוז של הצדיק הוא מכח    מטה עוזך ישלח מציון[  צג ]בחי'    \צבשל הצדיק/   מטה עוזהבחי'  ו

שעשה טובים  ומעשים  עליונים    ,המצוות  לדברים  ציונים  ד'  כנ"לשהם  פתחי  והם  .  באות  מקמי 
לק דאודנין יכולין  אם  ששמעו  קודם  היינו  דפומא,  \צד/בל,  רישא  פיהם עד  פתחו   ,

אותו מין לרבי   מה שאמר, וזהו  [צה]  נעשה  דהיינו שבראשית דבריהם בחי' רישא דפומא אמרו  ואמרו

נראה כוונת רבנו לבאר כיצד זכה הצדיק    דקדמי פומייכו לאודנייכו   \צח/[צז]צו( .בי)כתובות ק  זירא
כי   ורה כב דהיינו לילך מדרגה לדרגה הנ"לועיין ת  \צט/ למטה עוזו ע"י שתמיד קיים בעצמו נעשה ונשמע

 
נגד היצה"ר. ובפרט כאן  זה בח   קח את המטה עוז   פח י' עזות שבה צריך להתחיל כל דבר שבקדושה כי כל ההתחלות קשות ובפרט 

 שבא להכניע על ידי המטה את הרע של העדה. לכן כאן צריך מאד להזהר מענווה פסולה.

הצמצום נעשה    ראשי כשרוצים לבטא רבוי הדוגמא לזה היא השערות הרבוי עצמו נמצא בבחי' שמאל בגלל   בחי' רבו משערות   פט 
 רבוי כדמצינו באיש שהוא בחי' הנקודה ואצל האשה נעשה רבוי הרחבה והתפשטות 

חִ   -עיין תורה סט    צ ָהֲעִכירּות ַהּזֹאת, ִמּבְ ם, ַהְינּו מֵּ ָ ִאים ִמׁשּ ם ַהּשֹֹוְנִאים ַהּבָ דּוַע. ְוָאז ּגַ ּיָ י מִֹחין ּכַ ם מֹוְתרֵּ ָערֹות הֵּ ִחינַ שְֹ י מִֹחין, ִמּבְ ת  יַנת מֹוְתרֵּ
ָהֲעִכירּות  מֵּ ֲאִפּלּו  ִאים  ּבָ יָנם  אֵּ ׁשֶ ַאַחר  מֵּ ְנָאָתם,  שִֹ ַעל  ַטַעם  ׁשּום  ָלֶהם  ין  אֵּ י  ּכִ ם.  ִחּנָ י  שֹֹוְנאֵּ ם  הֵּ ָערֹות,  מִֹחין,    שְֹ י  ִמּמֹוְתרֵּ ַרק  ַהּמַֹח,  תֹוְך  ּבְ ׁשֶ

ֲעכִ  ל  ׁשֶ ֲאִפּלּו  ָוַדַעת,  ַטַעם  ׁשּום  ָלֶהם  ין  ן אֵּ ּכֵּ ַעל  ָערֹות.  ִחיַנת שְֹ ים ס"ט(:  ִמּבְ ִהּלִ )ּתְ ִחינֹות  ּבְ ְוֶזה  ם  ִחּנָ י  ַרק שֹֹוְנאֵּ ם  ְוהֵּ ְנָאָתם,  ַעל שִֹ יַרת מַֹח, 

"ל  ּנַ י מִֹחין ּכַ ָערֹות, מֹוְתרֵּ ִחיַנת שְֹ ִאים ִמּבְ ם ּבָ י ִחּנָ י שֹֹוְנאֵּ ם", ּכִ י ִחּנָ י שֹֹוְנאֵּ ֲערֹות רֹאׁשִ ם ּכֵּ ֲאָבל         :"ַרּבּו ִמּשַֹ ּגַ ׁש לֹו  ּיֵּ י  ֶהָחָכם, ַאף ׁשֶ ן מֹוְתרֵּ
ָיִמין  ַער ּבְ ִחיַנת ׁשַ ם ּבְ ּלֹו, הֵּ ׁשֶ ָערֹות  י מִֹחין ּושְֹ ִחינֹות מֹוְתרֵּ ֶהָחָכם, ּבְ ע, ׁשֶ ָערֹות, ּדַ ִחיַנת שְֹ ִחיַנת    מִֹחין, ּבְ ם ּבְ ּלֹו, הֵּ י מִֹחין ׁשֶ ּמֹוְתרֵּ ין. ׁשֶ ִ ַעל ַהׁשּ

ע   ּדָ ְוַהּמַ ַהָחְכָמה  י  ֲערֵּ ׁשַ ֶהם  ּבָ ַח  ּפֹותֵּ ׁשֶ ָעִרים,  אֹורֹו,  ׁשְ ל מֵּ ְלַקּבֵּ ְלָסְבלֹו  ְלָהעֹוָלם  ר  ֶאְפׁשָ ַעְצמֹו, ִאי  ּבְ ּמֹחֹו  ׁשֶ ֲחַמת  מֵּ י  ּכִ ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵּ ַהׁשּ ַלֲעבֹוַדת 
ּיּוכְ  ׁשֶ י  דֵּ ּכְ ּוְנמּוִכים,  ים  ְקַטּנִ ִלְדָבִרים  ַעְצמֹו  יל  ּפִ ּוְלַהׁשְ ַעְצמֹו,  ּסֹות  ּוְלִהְתּכַ ׁש  ְלִהְתַלּבֵּ ָצִריְך  ָהעֹולָ הּוא  ָלֶהם  לּו  ח  ְפּתַ ּיִ ׁשֶ י  דֵּ ּכְ ּנּו,  ִמּמֶ ל  ְלַקּבֵּ ם 

י"ד(:  י  לֵּ )ִמׁשְ ְבִחיַנת  ּבִ ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵּ ְלַהׁשּ ְלָקְרָבם  ע  ּדָ ְוַהּמַ ַהָחְכָמה  י  ֲערֵּ חֹות    ׁשַ ִלׁשְ י  דֵּ ּכְ ׁשֶ יק".  ַצּדִ י  ֲערֵּ ׁשַ ַעל  ִעים  ּוְרׁשָ טֹוִבים,  י  ִלְפנֵּ ָרִעים  חּו  "ׁשַ
ִלְפנֵּ  ָהָרִעים  מִֹחי ּוְלַהְכִניַע  י  מֹוְתרֵּ ִחיַנת  ּבְ יק,  ּדִ ַהּצַ ֶצל  אֵּ ְוֶזהּו  "ל.  ּנַ ּכַ יק  ַצּדִ י  ֲערֵּ ׁשַ ַעל  ִעים  ָהְרׁשָ ְלָהִביא  ָצִריְך  ַהּטֹוִבים,  ָערֹות.  י  שְֹ ִחיַנת  ּבְ ן, 

ם שְֹ  ִסיל, הֵּ ע ַהּכְ ֶצל ָהָרׁשָ ָיִמין. ֲאָבל אֵּ ַער ּבְ ִחיַנת ׁשַ ם ּבְ ל ֶהָחָכם, הֵּ ָערֹות ׁשֶ ַהּשְֹ ב ָחָכם ִליִמינֹו,  ִנְמָצא ׁשֶ ִחיַנת: "לֵּ מֹאל. ְוֶזה ּבְ שְֹ ׁש ּבִ ָערֹות ַמּמָ
מֹאלֹו:  ִסיל ִלשְֹ ב ּכְ  ְולֵּ

לפי המבואר בתורה סט ששער בשין שמאלית בחי' שער בשין ימנית ולפ"ז היינו מטה עוז דהיינו המעשים טובים של הצדיק  נמצא    צא
 תח להם שערי חכמה.  נמצא שעיקר מעשיו הטובים הם מה שמאיר לתלמידיו ופו 

שמכל עבודותיו הנפלאות במסירות נפש שלא מסיח דעתו רגע ממנו ית' ובכל רגע מתחדש בעשית רצונו ית' אע"פ    זה חדוש עצום   צב
 הזכות שממנה יש לו מטה עוז ליטול שכרו בכח זה רק מה שהוריד ופתח שערי חכמה לתמידים דהיינו מה שעשה בעלי תשובה.

 תהילים קי ב'  צג

 6דקה    23כ   ריצ"ח ה   צד
 שמות כד ז'  צה 

 ובתשכט תוקן קיב.  (כתובות קב )  -בתקפא  צו

 ועיין גם שבת פח.  צז

קיב   צח פזיזא    .כתובות דף  עמא  צדוקי  ההוא  ליה  וקעבר אמר  במצרא  נקט  למעבר  לא"י לא אשכח מברא  סליק  הוה  כי  זירא  רבי 
   .א דמשה ואהרן לא זכו לה אנא מי יימר דזכינא לה דקדמיתו פומייכו לאודנייכו אכתי בפזיזותייכו קיימיתו אמר ליה דוכת 

יש מקום שאין גשר ומשליכין עץ על רוחב הנהר משפה לשפה ואינו רחב לילך עליו כי אם אוחז בידיו בחבל    -נקט במצרא    -  רש"י 
 המתוח למעלה הימנו קשור שני ראשיו בשתי יתידות אחת מכאן ואחת מכאן בשני עברי הנהר: 

פזיזא   ב   -עמא  לאודנייכו     הול: עם  פומייכו  בבהלתכם    -דקדמיתו  ועודכם  לנשמע  נעשה  שהקדמתם  בהולים  הייתם  מתחלתכם 
 כבתחלה למהר לעשות דבר בלא עתו:  

קודם ששמעתם אותה היאך היא קשה, ואם תוכלו לעמוד    -דקדמיתו פומייכו לאודנייכו      נמהר:  -עמא פזיזא    -  .רש"י שבת דף פח
   בה קבלתם עליכם לקיימה: 

מברא אותיות אברם בחי' הליכה מדרגא לדרגא    -ביאר על דרך הרמז מה שמבואר דלא אשכח מברא ונקט במצרא    23הריצ"ח כ 
בחי' כסדר שנתמך ברגליו אבל במצרא היינו אותם אותיות עם הצ' באמצע דהיינו שהיא הליכה שלא כסדר שאפשר רק ע"י הצדיק  

ידיו כמבואר ברש"י שאוחז בחבל בחי' יעקב חבל נחלתו היינו הצדיק ומהלך על קורה  והיא בחי' ידיו אמונה כי עיקר משענתו על  
וזה גם בחי' גבורי כח שמדלג   צרה באופן שידיו אוחז בחבל מעל ראשו היינו בחי' אמונה שעולה למקום ששם א"א לתפוס בשכל 

 ן ועושה באמונה ואינו צריך לשמוע קודם.למעלה ממדרגתו לברוח מהמניעות שיש לו מהרע שבו. וזה בחי' נעשה ונשמע שמאמי 

ביאור בבחי' המעשים טובים שהם המטה עוז שהם בבחי' זו של אמונה שלימה בבחי' נעשה שקודם לנשמע בחחי'    משמע שזה   -מ"ק  
להשפיע   האלה  במעשים  המולבשת  היא  הזו  והעזות  מצווה  לעשות  מניעה  כל  על  ומתגברים  קופצים  שבעוז  דברו  עושי  כח  גבורי 

 .להכניע הרע של העדה ועי"ז נכנע הרע שסביב הלב העליון ו 
שם גם מובא דברי המין שאמר לרבא ושם מבואר עוד עומק בעניין הנעשה ונשמע שהוא בחי' ביטול הגוף לגמרי    עיין שבת פח.  צט 

וקא מייץ בהו וקא    דחזייה לרבא דקא מעיין בשמעתא ויתבה אצבעתא דידיה תותי כרעא ]מינא[  ההוא צדוקי  .  שבת דף פח   -עי"ש  
מבען אצבעתיה דמא אמר ליה עמא פזיזא דקדמיתו פומייכו לאודנייכו אכתי בפחזותייכו קיימיתו ברישא איבעיא לכו למשמע אי  
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ועיין תורה נט שיש    תמיד המדרגה שמעליו היא בחי' נשמע ביחס למדרגה שנמצא בה שהיא בחי' נעשה

 :  \קעבודה בין מצוה למצוה/ 

  ֵמַהאי ב' הנקרא אפים.    תיקון  , מרישא האי לרישא אחרא"אפיים" מדת    תקונא תניינא

א   א  ַאֲחרָׁ א  ְלֵריש ָׁ א  ח  ֵריש ָׁ ַ כ  ַ ת  ימין    שערותש ְ מצד  השפה  מראש  הנמצאים  האחר    הפההשפתים  ראש  עד 
)מתוק   שבשמאל הפה הוא תיקון ב', וכל השערות שסביב הפה בין למעלה ובין למטה נכללים בתיקון זה 

. ובזה מוציא אותם בחי' "הקהל את העדה"  היינו להכניע רעתם כנ"לרומז לתיקון השני  ,  מדבש(
אחרא, ומכניס אותם תחת רשות הקדושה, וזהו מרישא האי לרישא מתחת רשות דסטרא  

דהיינו המבואר בתורה    של העדה משמעלפי הלשון שם שהטוב שלו מכניע את הרע  לעיל הקשינו :אחרא
קשה   שא"כ  אלא  שלהם,  הרע  נכנע  הצדיק  על  לבד  ההסתכלות  שע"י  תנינא  סו  ותורה  א"א  ד'  מדוע 

וגם ישתמש במטה עוזו ליטול    של העדה  הרע במטה עוזו את    את צדיק  ה  שיכניעדהיינו    , שיתקיימו שניהם
ותירצנו עפ"י המבואר כאן שנראה שכוונת רבינו שמוציא את אנשיו מרשות הסט"א   , מימי הבאראת בזרוע 

לרשות הקדושה תמורת זכות מעשיו הטובים דהיינו שהוא בזה הוא משלם לסט"א כדי שתיתן לו את אנשיו  
  להשתמש בזכות מעשיו ליטול בזרוע שכרו. לא יכולכבר ולכן 

, אשתכח מתחות תרין נוקבין ארחא מלייא  מדת "ורב חסד"  תקונא תליתאה
הח  קאןתחזייידלא א תחת  בשפם  משערות  הפנוי  השביל  שלא    טםוהוא  קטנות  שערות  מלא  והוא 

לשפוך    שצריך   כנ"ל  ודברתם אל הסלע בחי'  הוא רומז לתיקון השלישי  , היינו בחי' חוטם.  רואים

ותפלתו לפני הש"י כת יששפלבאר  ן מוסיף  אוכ,  לו דבורים כגחלי אש  שיתןלעורר את הלב עליון    שיחו 

שתהיה התפלה כל חיותו תלוי    \קב/ותהלתי אחטם לךבחי' )ישעיה מח(  הלב בתפילה צריך להיות  
הדינים   את  ממתיקה  כזו  ותפילה  התורההרבים  בה  המשכת  על  שיש  עיין  \קג/ והקטרוג  ב'    תחילת.  תורה 

, ובכחה לעלות עד  טםוהרוחנית כמו שחיותו הגשמית מהחו  חיותנמשך לאדם  טם כי ממנה  ו שתפלה בחי' ח
אריך אנפין ולהמתיק דיני זעיר אנפין והמשיך רוח חיים מנוקבא דפרדשקא שהוא החטם עליון של אריך  

 . שהוא הרוח חיים של משיח רוח שכולה חיות ודביקות בו ית'

רומז ליראת שמים העצומה שצריך להיות בתפלה הזו, כי מליין הוא    \קה/ ,קדיןמלי   ארחא  שאמרומה  

ליראה ית'  )תהלים לד(    איויכי אין מחסור ליר  \קו/ רמז  בו  תלוי  חיותו  מרגיש שכל  כי הירא שמים 

 
דסגינן בשלימותא כתיב בן תמת ישרים תנחם הנך אינשי דסגן בעלילותא כתיב בהו    מציתו קבליתו ואי לא לא קבליתו אמר ליה אנן 

 שדם: וסלף בוגדים י 

נעשה לנשמע.    מבואר כאן  גופו והבין שזה קשור למה שהקדימו ישראל  בלימודו שלא מרגיש כאב  יגע רבא  שהגוי ראה עד כמה 
נמצא שנעשה ונשמע הואלא רק ביטול השכל שמאמין ומוכן לעשות בביטול גמור כל מה שיאמר לו הש"י אלא שהביטול הזה גם  

 ת הגוף מרוב דביקות בו ית'.  )ועיין שו"ת בית הלוי דרוש יז( מתפשט בכל מהות האדם עד שבטל ממנו הרגש 

מבאר המאמר הזה נפלא שהצדוקי טען שימתין וירויח מה שבין המצוות ור"ז טען שהרי הוא בחו"ל ומי יודע אם    באיבי הנחל עיין    ק
היינו רמז לתיקון "מן המיצר"  יוכל לעמוד בזה שמא יפגום משהו שיתגברו המניעות  כמו שהיה למשה ואהרון ומה שנקט במצרא  

שהוא תיקון ראשון והוא תיקון נימין על נימין מקמי פתחי דאודנין דהיינו הקדמת נעשה לנשמע וזהו שנקט במצרא היינו נקט מידה זו   
שנקט    וכן גם מרמז למיצר אותיות צמר היינו שערות בחי' שערי ציון שהם בחי' מטה עוז בחי' מעשים טובים לאפוקי מתפילה וזהו 

וזהו שאמר דוכתא דמשה   במצרא היינו במעשה ולא בתפילה שהיא בחי' בין המצוות  בחי' נשמע ששייך דווקא בא"י ולא בחו"ל  
ואהרון וכו' היינו שבזה הם טעו שלא השתמשו במטה עוז כראוי להכניע המניעות על א"י אלא השתמשו בו בתפילה לכן אני להיפך  

 הגבר על המניעות ובא"י אלך במתון מדרגא לדרגא ע"י תפילה ותחנונים נוקט במצרא היינו במטה עוז ל 

מי גילה רז זה לבני ששואל מה שייך נעשה ונשמע אצל מלאכים שהם בחי' עומדים ואילו נעשה ונשמע הוא הליכה מדרגא לדרגא מבאר   עוד עי"ש
כ גבורי  בחי'  גבוהה  למדריגה  ועוז  בכח  מדלג  שירה  לומר  זמנו  כשמגיע  חוזר  שהמלאך  שירה  לומר  כשגומר  גם  לכן  אבל  כבע"ת  דברו  עושי  ח 

 למדרגתו הקודמת משמע שהבין המצוות הוא ההיכי תמצה להכין כלים כדי שיוכל גם להשאר במדרגתו ולא ליפול ממנה
 אתחזייא )כלשון רבינו בתחילת התורה(   -איתחזיין, ומתרלו    –גם בדפו"ר ותרלד    קא 

הפסוק   קב ה   פשט  לך"  ישראל.  "ותהלתי אחטם  על  כעסי  מידת  וסוגר  חוטם  שאני  זה  הוא  שלי  והתהילה  השבח  אומר  שהקב"ה  וא 
ורבינו הביאו ללמוד ממנו שע"י תהילתי דהיינו תפילה בטל החרון אף ומזה ראיה שהתהילה היא בחי' חוטם והראיה מזה שפעולתה  

לבטל הכעס כי בכח התפילה להמתיק דיני זעיר  מגעת עד שם, לעורר מידת אריכות אפים לישראל מחטם העליון. ומכאן שבכוחה  
 .אנפין ולעלות עד אריך אנפין עד חוטם העליון נוקבא דפרדשקא ולהמשיך רוח חיים למתפלל 

 נראה שרומז שאע"פ שכוונתו להמשיך תורה לא נעשה ע"י בקשת צרכיו אלא ע"י הלל ושבח.  ולשון תהילתי   קג
   מליא  -מליין, ומתרלו     -גם בדפו"ר ותרלד   קד

היא דרך דהיינו מקום פנוי ומליא להפך ואולי זה רמז למלכות דלית לה מגרמא כלום ודייקא עי"ז    ח דסתרי כי אור   יש כאן תרתי   קה 
 מלאה בכל טוב. וזהו האופן שבו מדברים אל הסלע. מתוך הרגשה שאין לי כלום ורק עי"ז זוכה להתמלאות בביאורי תורה.  

   תרו עט. במקום שנמצא יראה שם נמצא שלימות.בשם הזהר י   עיין תורה יד אות ח'   קו 
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והרגשתו זו היא בהתפעלות עצומה עד שלא מרגיש כלום חוץ מזה וכל כולו תחת המציאות הזו של הקב"ה  

גם כן  המלך   ועל  בבית  חסר  וכלום  המלך  בבית  כמו  הוא  כי  כלום  חסר  מלי,  לא  הפך    קזין וזה  דהיינו 

ויראההמחסור כלל  היא בחי' תפלה   ,.  עולה  אינה  כראוי  יראה  בלא  קיב  כי תפלה  בתורה  ,  כמבואר 
לא( )משלי  היא תתהלל  \קח/בחי'  ה'  ורבנו    יראת  להתהלל  יש  שמים  ביראת  שרק  הפסוק  פשט 

כ  מכאןדורש   ית'שתפילה  אותו  מהללת  בעצמה  כמו שהיראה  היא  כמו  בחי' חוטם, בחי'  והיא  ,  ראוי 

שיהיה לו חוש ריח לחוש את היראת שמים של כל    והריחו ביראת ה')ישעיה יא(  שנאמר על המשיח  

 : אחד
הוא בחי'  שארחא מליין רומז לתפלה שצריך לשפוך לפני הלב עליון, כי מליין רומז ליראה כי הירא  נמצא 

ויראה היא תפלה   אין מחסור ליראיו. תמיד מרגיש מלאויה בחי' יראו אותו כל אפסי ארץ ואעפ"כ דרך פנ
ומבאר שדייקא כאן צריך יראה גדולה שלא להתגאות    .תפלה כנ"ל 'י יראה קשור לחוטם וחוטם בחיכ

 במטה עוזו אלא לרע כלפי העם להכניע רעתם. 

רמז  ,  קטןדלא אתחזיי  וזהו לבתפלתו  כי  הוא  כנ"ל,  צריך  בזכותו  יתלה  ולא  א"ע,  הקטין 

אע"פ שעכשיו נתעורר מטה עוזו של עבודתו   כנ"ל   \קיא/ אל תתהדר לפני מלך  \קי/ בבחי' )משלי כה(
כי כשמבקש מימי התורה בזכות מעשיו הטובים  אין זה להתגאות אלא להכניע הרע שבעדה כנ"ל אות ה'.  

מתהדר   כמו  הטובים  ומתגאה  הוא  במעשיו  המלך  בזרוע  ואע"פ  לפני  נוטל  צדיק  של  בחי'  יש  שבאמת 
ארצה הקב"ה  שהשליך  האמת  בבחי'  זה  יז:  בברכות  שלמעלה    , כמבואר  האמת  כלפי  העליון  אבל  בלב 

  להתהדר במעשיורבינו    האפילו לצדיק הגדול ביותר כמש בא לדרוש שיתנו לו מימי התורה אין לו    ושממנ
תורה רעח שיש צדיק שאין לו במי לקנא אלא סוף  עיין  יפה ממנו    \קיב/ כי הקב"ה מקיים את התורה  הטובים,

 : בהקב"ה 

רביעאה עון"  תקונא  "נושא  גיסא מדת  ומהאי  גיסא  מהאי  עלעין אתחפיין   ,  
יןד' הנקרא נושא עון.    תיקון א    ַעְלע  יסָׁ א ו ֵמַהאי ג   יסָׁ ין ֵמַהאי ג   ְתַחְפיָׁ מכוסים בשערות מצד ימין ומצד   הלחייםא 

הרחבותשמאל שערות  והיינו  כעין    ,  והוא  השפתים,  אדמימות  רוחב  כנגד  מכוונים  והם  א',  תיקון  שתחת 

דא"א ו'  מדבש(  תיקון  היינו  )מתוק  הרביעי  .  לתיקון  והם  רמז  נשמותיהם,  עם  התקשרות  בחי' 
דבוקים    [קיג ]  מחפיין אותו מכל צד שהנשמות  שעוסובבין  דהיינו  כמו  אותו  את  רומחפין  הלחיים  ות 

 :  \קידמו עלים שהן טפל לפרי כך העדה אצל הצדיק/ , ורמז בלשון עילאין כ הפנים

 
אע"פ שיראה היינו דייקא שמירת מרחק אבל יראה דקדושה היא דווקא מביאה לאהבה והתכללות בו ית' ע"י שמכח האש שביראה  

   מכלה כל מה שמפריע ומבדיל 

ינון קרבנין דאורייתא, דתמן בעי בר  ליראה את השם, פקודא דא קיימא באלין תושבחן דקאמר דוד מלכא, ובא     :דף רב   ויקהל זוהר  
נש לדחלא מקמי מאריה, בגין דאינון שירין קיימין בההוא אתר דאקרי יראה, וכל אינון הללויה, דאינון רזא דיראה דקודשא בריך  

 ן דהללויה.הוא, ובעי בר נש לשואה רעותיה באינון שירין ביראה, ואוקמוה חברייא כל אינון רזין דשירין ותושבחן, וכל אינון רזי 
 מליא  -מליין, ומתרלו     -גם בדפו"ר ותרלד   קז

ל:   משלי פרק לא   קח ה ִיְרַאת ְידָֹוד ִהיא ִתְתַהּלָ ָ ן ְוֶהֶבל ַהּיִֹפי ִאׁשּ ֶקר ַהחֵּ    )ל( ׁשֶ

   אשת החן ויופי אין מהללין אותה אלא הכל הבל ושקר אבל אשה יראת ה' היא לבד תתהלל:   -)ל( שקר החן    רש"י 
 אתחזייא   -אתחזין,  ומתרלו    –זיין, בתרלד  גם בדפו"ר אתח   קט 

ֲעמֹד:   משלי פרק כה   קי דִֹלים ַאל ּתַ י ֶמֶלְך ּוִבְמקֹום ּגְ ר ִלְפנֵּ ְתַהּדַ    )ו( ַאל ּתִ

להראו' כבודך ולהתגאות לפני מלך או לעמוד לפני מי שגדול ממך כי טוב שיאמרו לך עלה הנה    -)ו( אל תתהדר לפני מלך    -רש"י  
 ויאמרו לך צא: משתבוא בלא רשותו  

אמר ר' יהושע בן קרחה בשני מקומות דמה משה    -רמז צו   -פרק כב    -בראשית  על משה רבינו בילקוט שמעוני    פסוק זה נדרש   קיא
זכה   למלכות  הנני  לכהונה  הנני  הנני  תעמוד. אברהם אמר  אל  גדולים  ובמקום  מלך  לפני  תתהדר  אל  הקב"ה  א"ל  לאברהם  עצמו 

זכה לכה  זכה למלכות.  נשיא אלהים אתה בתוכנו.  לכהונה  זכה למלכות שנאמר  כהן לעולם.  ינחם אתה  ולא  ה'  ונה שנאמר נשבע 
משה אמר הנני הנני לכהונה הנני למלכות א"ל אל תקרב הלום אין קרב אלא כהונה שנאמר והזר הקרב יומת ואין הלום אלא מלכות  

 שנאמר כי הביאותני עד הלום.

 .ת רבה ל' ט' אלא מה שהוא עושה הוא אומר לישראל לעשות ולשמור כמבואר בשמו מקיים את התורה    הקב"ה   קיב
 ד"ה ארב"ל אומה זו   .חולין דף צב עיין    קיג

באר   -מ"ק    קיד צב.    כך  בחולין  לזב  ורמז  בתים  הריצ"ח  בעלי  אלו  שבה  זמורות  נמשלה  כגפן  זו  אומה  לקיש  בן  שמעון  רבי  אמר 
קנוקנות שבה אלו ריקנים שבישראל והיינו דשלחו מתם ליבעי רחמים  אשכולות שבה אלו תלמידי חכמים עלין שבה אלו עמי הארץ  

 איתכליא על עליא דאילמלא עליא לא מתקיימין איתכליא 

שבגפן סובלין הרוח ומגינים על האשכולות שלא יכם שרב ושמש ורוחות כך עמי הארץ חורשין וזורעין וקוצרין מה    -עלין     -פרש"י  
 שתלמידי חכמים אוכלים:  
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"ופשע"  תקונא חמישאה ה'    תיקון  , אתחזיין תרין תפוחין סומקין כוורדאמדת 

הו  הנקרא ופשע.   ין    ב ְ ו ח  פ  ַ ין ת  יָׁ ְתַחז ְ כעין    עגולותקדישין דז"א הפנוים בלי שערות והם    ניםנראים הפ  בלחייםא 

יןתפוחים,   ק  א    סו מָׁ ַווְרדָׁ חיים  והם כ ְ מלך  פני  באור  כמ"ש  הצדיקים  אל  ומאירים  כשושנה  )מתוק   אדומים 

לתיקון החמישי  שנפתחים.    קטז[קטו]   , זה בחי' מפתחי הלב. תפוחיןמדבש( שנכמר רחמי רמז 

כנ"ל כוורדא  סומקא  בחי'  אש,  דיבורי  חמים,  דבורים  ונשפע  העליון,  שה  לב  שמה  נשכיון 
ותם  אש  כן לקבל ולשאוב ממנה זה ע"י דבורים כגחלי אששהיא לב העליון הוא בחי' דבורים כגחלי אש ל

 :  \קיז/ מקבלים מהלב עליון בעצמו ע"י ששופכים לב כמים לפניו ובתפלה ובקשה תחנונים

"ונקה"  תקונא שתיתאה חדווי מדת  עד  תקיפין  אוכמין  תליין,  חוטא  בחד   ,  
ַחד  רמוז בזקן של ז"א  ו' הנקרא ונקה.  תיקון א    ב ְ אינם אלא חוט אחד,    אילוולים יחד כהשערות כל  שכלחו טָׁ

בשורה   יוצאים  הם  ין,  אחת כי  ְליָׁ ַ המגולה    והם  ת  הזקן  עובי  שבחצי  השערות  והיינו  למטה,  משולשלים 

יןהח' דת"ד דא"א,    מזלהיוצאים סביבות שבולת הזקן, והוא כמו   מ  ָׁ ין    ֻאכ  יפ  ק   ַ שחורות כעורב, ותקיפים    הםת 

ֹוי    דעַ לפי שהם שורשי הדינים ואחיזתם,   רמז לתיקון .  )מתוק מדבש(  עד החזה דז"א  השערות  ומתפשטיםַחד 

. שהם  תלתלים שחורות כעורבזה בחי' המשכת התורה כנ"ל, שהם בחי' )ש"ה ה'(  שישי  
הלכות   של  תילים  כא}תילי  חדווי\קיח/:{ערובין  עד  הנמשכים  החזה  ,  עד  מעוי דהיינו  עד   ,

דהיינו שהתורה נהפכת למזון האדם    תך בתוך מעיותור, בבחי' )תהלים מ(  עד תוך הבטן  \קכ/[קיט]

 
שומרים עליו מבחי' הקטרוג שיש על כל תפילת יחיד בבחי' אל תתהדר כנ"ל ואפילו על תפילת הצדיק כי מדקדקים אתו    ו ולענינינ 

 יותר כמ"ש סביביו נשערה מאד והיינו שרב ושמש ורוחות כל מיני קטרוגים.  

אבא אמר רב המנונא אמר רב    ועלהו לא יבול אמר רב אחא בר אדא אמר רב ואמרי לה אמר רב אחא בר   : עבודה זרה דף יט   עיין 
 שאפילו שיחת חולין של ת"ח צריכה תלמוד שנאמר ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח  

וזהו פרוש הפסוק, עלו, היינו שאתם המון עם עולים. זה בנגב, 'זה', הוא  -על הפסוק עלו זה בנגב ועליתם את ההר    ועיין תורה פא 
י זה כל האדם", ודרשו רבותינו, זכרונם לברכה )שבת ל( שכל העולם לא נברא אלא לצות  בחינת הצדיק, כמו שכתוב )קהלת יב(: "כ 

לזה. היינו הצדיק הוא בנגב, היינו פסלת ארץ ישראל, היינו שיחת חולין. ועל ידי זה יכול לקשר אתכם, ועליתם את ההר, היינו הדעת  
 הנ"ל: 

דהיי   דהיינו שהתפיסה  שלו  העלים  בבחי'  היא  בצדיק  העם  נעשים  של  הם  בו  התקשרותם  וע"י  לבריאה  כתר  דאצילות  המלכות  נו 
 עלים לו לשמור עליו כנ"ל כעליא על ההאתכליא כעלים על האשכול איש שהכל בו והוא כי כל בשמים ובארץ.

 ברכות סא.  קטו

ב   משמע תפוח -מ"ק    קטז  וכמ"ש סמכוני באשישות רפדוני  גם כל הבחי'    נרמז  תפוחין משמע  לשון פתוח אבל באמת התפוח עצמו 
]והר  אש  דהיינו  ממנו  שנשפע  למה  גם  אלא  הלב  התפתחות  על  רק  מרמז  שלא  דהיינו  תפוח  בבחי'  עוד    ח " יצ שיש אש  לזה  הביא 

 ראיות עפ"י הסוד[ 

ועיין    וצ"ע מנין  הלב  זבובי מות    –  .ברכות דף סא הלשון מפתח  ויושב בין שני מפתחי הלב שנאמר  לזבוב  יצר הרע דומה  אמר רב 
ע שמן ואולי אפשר לומר שלשון מפתח היינו שמחפש פתח לפתות  וממנו אפשר ללמוד לקדושה איך לפתוח ולפתות לב  יבאיש יבי 

 העליון 

והדבורים    בתיקון שלישי   -מ"ק   קיז  לבאורי התורה  והם הלבוש  כגחלי אש  חמים  נעשים הדבורים  ורק עכשיו  דברו אל הסלע  כבר 
 ם האלה ושתיקה גם לשון השתוקקות אל הלב שיפתח שעד עכשיו הם בחי' שתיקה לעומת הדבורים החמי 

כא:   קיח הלכות    " קווצותיו תלתלים " -  ערובין  של  תילים  תילי  וקוץ  קוץ  כל  על  עוקבא מלמד שיש לדרוש  מר  חסדא אמר  רב  אמר 
.   ורב רבה אמר במי שמשחיר פניו עליהן כע .    [ שמשכים ומעריב עליהן לבית המדרש .שחרות כעורב במי אתה מוצאן במי ]דף כב 

כי הא דרב אדא בר מתנא הוה קאזיל לבי רב אמרה ליה דביתהו  .    רבא אמר במי שמשים עצמו אכזרי על בניו ועל בני ביתו כעורב 
 .ינוקי דידך מאי אעביד להו אמר לה מי שלימו קורמי באגמא 

ידך מביא את הסיפא שחורות  כשמביא את הפסוק משמיט את ההתחלה קווצותיו שמזה דורשים על כל קוץ וקוץ ומא   צ"ע שרבינו
 כעורב שזה כבר עוד דרשה אחרת לא לגבי ההלכות אלא לגבי מי זוכה להם  

 בפסוק לתרגום הזהר בחוט אחד תלויים שחורין היינו תלתלים שחורות אלא שרמז בזה גם לדרשה וצ"ע כנ"ל   ונראה כוונתו 

מי שמשכים ומעריב עליהם בבית המדרש ומשחיר את פניו  ערך למוד אות צא. במי אתה מוצא סדרי תורה, ב   -  עיין ספר המידות 
 עליהם כעורב ומשים עצמו אכזרי על בניו כעורב:  

ועיין תורה טו שרבינו לומד שהכוונה שם בגמ' לסתרי תורה ובאמת זה פשוט כי מדבר ממה שיש לדרוש רבוי גדול של הלכות על  
ות לכל הסוד המקיף כל אות וכידוע שהקוץ שביוד של שם הויה מרמז  כל קוץ וקוץ היינו תג ואינו האות עצמה אלא רמז שיש בא 

 לכתר היינו מעל ומעבר לחכמה.

 אבל ממה שאמר של הלכות משמע שהעיקר שירד עד כדי הליכה בדרכי ה' וכהמשך עד חדווי ועד מעוי 
 ]שבזוהר נשא דף קלט וקסא כתוב עד מעוי[   * עיין ספר מי הנחל   קיט 

שבאמת היג' יורדים עד מעוי    ח " יצ סת הזהר פ' נשא דף קלט קמא "ותליין עד רישא דמעוי".   וביאר הר שמביא גר   עיין מי הנחל   קכ
 אבל הט' יורדים רק עד חדווי ואע"פ שכאן מדבר מהט' אבל כנ"ל שבתוך הט' תקונים מאירים היג' ומאירים עד מעוי.   
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דנשמתא רמז  ,  ותליין בחד חוטא  .\קכא/מזונא  המתעוררים    לגודלזה  ממשיכיהדינים  התורה    על 

נ(   )שם  מאדבבחי'  נשערה  )יבמות  וסביביו  כחוט  הצדיקים  עם  מדקדק  שהקב"ה   ,
אלו  \קכה/ כחוט השערהקכדוכשפוגמים    \קכג / [קכב] (:קכא בידם להמשיך  כח  אין  אזי  הלכות , 

 הנ"ל:  
ינקה"  תקונא שביעאה שהם  הם השפתיים    שפוון סומקא כוורדא אתפנון  מדת "לא 

ו משערותאדומים  שביעי  .  פנויים  לתיקון  בריאת  רמז  לג(  הקכוהיינו  )שם  בבחי'  כנ"ל,  מלאכים 
כי השפתיים היינו הפה וכשמדבר תורה בחום כגחלי אש ע"י כל התקונים הנ"ל   פיו כל צבאם  וברוח

נעשים צבא רב של מלאכים  אזי ברוח דין  פיו  ,  דהיינו אדום כפרח הוורד  סומקא כוורדא.  מלאכי 

שהם  ידה למלאכים  רמז  דינים  בחי'  אדומות  הן  שהשפתיים   משרתיו אש לוהטבבחי' )שם קד(  ינו 
ית'  דהיינו   בחי' אש  שמשרתיו  דיניםהם המלאכים הם  בחי'  היא  דין שלוקחים את   \קכז/ ואש  של  מלאכים 

 :  להכניע את מוצאי דיבת הארץ החרב מאדום

תמינאי בנים"  תקונא  על  אבות  עון  "פוקד  ומחפיין   מדת  בגרונא  נחתין  זעירין 
ין  קדלא יר  א    ְזע  ְגרֹונָׁ ין ב   ֲחת  יןוגדלים בגרון,    יורדיםקטנים ש  שערותנָׁ א    ו ְמַחְפיָׁ לָׁ את הגרון שהוא    ומכסיםְקדָׁ

מה שהמלאכים הנ"ל שנבראו מחדושי   היינושמיני    רמז לתיקון.  )מתוק מדבש(  ממול העורף הנקרא קדלא

לאדום   הולכים  אויבים  התורה  להכניע  מאדום,  כח  הארץ  לקבל  דיבת  מוצאי  הפונים דהיינו 
להרוג ע"י שיורד על    ם קטן(אד )  האדמוניזעירין נחתין בגרונא הוא כח החרב של  נמצא    .[קכט]   \קכח/עורף

 המוציאי דיבת הארץ.   שהםהפונים עורף מהש"י  דהיינו את (קדלאהעורף )כניע את סובב ומהגרון ו 

קטנות  ,  זעירין הן  אלו  אדום,  ושערות  כח  בחי'  קטןזה  נקרא  דעת(  שהוא  הכתוב  בחי'    )בלא 

 \קל/(בדיה א)עו

 
רי התורה מסלע עליון הוא שכל גבוה מאד וצריך לקדש עצמו  שהעיקר הוא להכניס המקיפים שיהיו פנימי כי באו   עיין תורה כא   קכא

 הרבה להכניע הגוף ולצאת מגשמיות כדי שלא יהיה התנגדות מצד הגוף להשגות כאלה.
 ב"ק נ. תקוני זוהר דף לח.:   קכב 

שעה ראשונה    תנו רבנן מעשה בבתו של נחוניא חופר שיחין שנפלה לבור הגדול ובאו והודיעו לרבי חנינא בן דוסא   יבמות קכא:   קכג
וזקן   לי  נזדמן  זכר של רחלים  לו  מי העלך אמרה  בתי  לה  שלישית אמר להם עלתה אמר  שלום  אמר להם שלום שניה אמר להם 
מנהיגו אמרו לו נביא אתה אמר להם לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי אלא דבר שהצדיק מתעסק בו יכשל בו זרעו אמר רבי אבא  

ר וסביביו נשערה מאד מלמד שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם סביביו כחוט השערה ר' חנינא אמר  אף על פי כן מת בנו בצמא שנאמ 
 מהכא אל נערץ בסוד קדושים רבה ונורא על כל סביביו 

 סביביו נשערה  לשון חוט השערה עם סביביו עם צדיקים ההולכים אחריו:   –  פרש"י 
 בחוט   -בתרלד   קכד

רה לא היתה כחוט השערה אל טעות גדולה מה שלא הכניע הרע של העדה ולקח  לעיל כי הטעות שלמשה לכאו   צ"ע זה לא נזכר   קכה 
זו לחוט השערה או שכוונת רבינו שאפילו   יז: לכן נחשבת טעות  נוטל בזרוע כמבואר בברכות  התורה בכח. וצ"ע אולי כיון שצדיק 

 טעות כחוט השערה פוגמת כאן וכ"ש טעות גדולה יותר הנ"ל של משה רבנו. ועדיין צ"ע.  
 מלאכים   -מתרצו  קכו

בקו החסד.    יסוד העניין   קכז  כלפי מטה היא  כל השפעה מהמקור  ואילו החסד להפך  הוא בחי' דין  לחזור לשרשו  שכל דבר השואף 
 והאש היא תמיד שואפת לעלות למעלה לשרשה.

ולכן הם האויבים    המוצאי דיבת הארץ שהם במהות פונים עורף מהקב"ה דהיינו שזה המהות שלהם שתמיד פונים עורף   דהיינו  קכח
 שלנו 

   צ"ע אם פונים עורף למה צריך להכניעם   קכט 
ח קּומּו    עובדיה פרק א   קל ּלָ ּגֹוִים ׁשֻ ת ְידָֹוד ְוִציר ּבַ אֵּ ַמְענּו מֵּ מּוָעה ׁשָ ְלָחָמה: )א( ֲחזֹון עַֹבְדָיה ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ֱידִֹוד ֶלֱאדֹום ׁשְ   ְוָנקּוָמה ָעֶליָה ַלּמִ

ה ָקטֹן ְנַתּתִ  ה ְמֹאד: )ב( ִהּנֵּ זּוי ַאּתָ ּגֹוִים ּבָ    יָך ּבַ

כלפי שקראו אביו בנו הגדול ואמו בנה הגדול אמר הקב"ה לפני קטן הוא רבותינו דרשו קטן שלא היה    -)ב( הנה קטן נתתיך    רש"י 
שלא מעמידין מלך בן מלך    צ"ע שבגמ' ע"ז י. הגרסה להפך שטעם שנקרא קטן כיון  שלא היו מעמידין מלך בן מלך:   -להם לא כתב ולא לשון. בזוי  

 ובזוי שאין להם כתב ולשון. 

בתחילת ממשלתך בארץ שעיר הנה אז היית קטן בעכו"ם ומבוזה מאד ביניהם כי היתה ממלכה    -)ב( הנה קטן נתתיך    מצודות דוד 
   שפלה: 
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לכם והתניא יום גינוסיא ויום  מאי ויום גינוסיא של מלכיהם אמר רב יהודה יום שמעמידין בו עובדי כוכבים את מ .  דף י   עבודה זרה 

שאין   בגוים  נתתיך  קטן  הנה  יוסף  רב  והתני  מלכא  בר  מלכא  מוקמי  ומי  דבריה  הא  דידיה  הא  קשיא  לא  מלכם  את  בו  שמעמידין 
   לשון.  מושיבין מלך בן מלך בזוי אתה מאד שאין להן לא כתב ולא 

   כל ספריהם:   של רומיים מאומה אחרת באה להן אחרים תקנו להן   -כתב ולשון  -  רש"י 

הנה קטן בגוים וגו'. האי קרא לגבי אדום כתיב ומייתי ליה אמלכות רומי שמצינו בספרים שתחילת מלכותן היה צפו בן    -  מהרש"א 
 אליפז והיינו קטן בגוים דלא מוקמי להו מלכא מתוכן ואין בניהם יורשין מלכותן וק"ל: 

נלקט לשונם מלשון אומות ותימה דהא בני ישמעאל וגבי קטורה ועמון ומואב שעמדו  פירש הקונטרס ש   -שאין להם לא כתב ולא לשון    -תוספות  
והיינו  יונית  חכמת  כעין  בו  משתמשין  שהמלכים  חשוב  לשון  כתב  ר"י  פירש  לכך  אחרת  מאומה  לא  אם  לשונם  להם  בא  מאין  הפלגה  דור  אחר 

מר דהא בלשון ארמי הם מספרים ועודם משתמשין בו אלא בודאי לשון דאמרינן במגילה )דף י: ושם( והכרתי לבבל שם ושאר שם זה לשון ומאי קא
דבדור הפלגה עלה הים והציף הרבה משפחות    וט שמעוני איוב לח רמז תתקכד(ועיין ילק   )אולי כוונתם לב"ר כג ז'   מלכות קאמר ועוי"ל כדאמר בבראשית רבה 

 ירשו לשון אומה ואומה שאבדה אבל רומיים למדו לשונם מאומה אחרת:מע' אומות וכולן עמדו מישמעאל ובני קטורה ואיכא למימר דכל הנך 
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פשט הפסוק שאדום נקרא קטן כיון שתחילת מלכותו היה אומה קטנה ומבוזה    \ב/[א]   קטן נתתיך בגוים
ע"ז   וגמ'  ומצודות שם  )רש"י  מלך  בן  היו מעמידין מלך  כיון שלא  או  משלהם  ולשון  כתב  היה להם  דלא 

ומרש"י משמע שבמהות   קטןומהרש"א שם(  אומה שנקראת  לישראל   זו  ואמו    ביחס  קראו  שכלפי שאביו 

לו קטן  נחתין בגרונא בחי'    ,נחתין בגרונא.  דהיינו בלא דעת  לעשו בנם הגדול הקב"ה קרא  זעירין 

הגרון  במיצר  יורד  כשהדעת  דהיינו  דקטנות  הקטן    \ג/ מוחין  אדום  והיינו  בקטנות  הוא  ועל  אזי  בו  שנאמר 

  הנ"ל חרב  דבחי'  ב  הוא בחר דהיינו ההתבטאות שלו  אזי הוא בתוקף הדינים וכל דיבורו  חרבך תחיה כי  

וחרב  ,  מוציאי דיבת הארץכדי להרוג בחרבא וקטלא את    מקבלים ממנוהמלאכים  ש   ,שיורדת בגרון להרוג

 רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות   \ה/)תהלים קמט(חרב דקדושה שהיא  בחי'    של  זו היא לעומת זו

הפסוק מדבר מתפילה ואילו ואע"פ שפשט    \ז/ ל בגרונם היא כמו חרב בידם-, פרש"י שהרוממות א\ו/ בידם
של קול יעקב, והיא חרב    \ח/   ,המלאכים הם מחדושי תורה כנ"ל נראה כוונת רבנו שגם בתורה יש בחי' זו

שמים  ראש לגוף דהיינו בחי'  ריד בין  פקול גמט' סולם המחבר שמים וארץ הפך החרב של אדום שחותך ומ

 : וארץ

רבעים"  תקונא תשיעאה ועל  שלשים  "על  וזעירין נחתין בשקולא, רברבמדת  . ין 

יןגדולים וקטנים,    שערותּוְזִעיִרין    ַרְבְרִבין.  רמז לתיקון תשיעיהיינו   ּקּוָלא   ָנְגּדִ ש ִ  בשיקולומתפשטים    נמשכיםּבְ
  שוה כולם כאחד, והם חצי עובי הזקן התחתון שהוא לפנים לצד הגוף, והוא כמו תיקון הי"ג בת"ד דא"א 

בזה  .  )מתוק מדבש( ארוכות בשתי שורות   כיוהכוונה  יש שערות  דאריך תחת הפה בשורה שניה  בדיקנא 
אחת על גבי השניה וביניהם שערות קטנות השורה עליונה נקראת נוצר חסד והיא מזל עליון ותחתונה ונקה 
והיא מזל תחתון וביניהם מידת לאלפים וכאן תקון תשיעי רברבין וזעירין נראה שהכוונה לשערות הקטנות  

 
 עיין גם ירמיהו מט טו   א 

ָאָדם:  ירמיה פרק מט   ב זּוי ּבָ ם ּבָ ּגֹויִּ יָך ּבַ ה ָקטֹן ְנַתּתִּ ּנֵּ י הִּ  )טו( ּכִּ

 תורה סב אות ה'    ג

וכדי שתבין כוונת פרעה הרשע, דע, כי הוא רמוז בעורף, וממול ערפו שהוא הגרון, בפנים    -ז  " ת פ שער חג המצו   -  פרי עץ חיים   ועיין
שם ה"ג מוחין דקטנות, כשהוא בבטן המלאה בינה שהוא אלהים, ובהיפך מליאה, ומשם יונק הז"א בקטנות, ג' אלהים כמנין גרון )א(  

קראת  המצר  מן  הכתוב,  רמז  ולזה  צר,  מקום  הוא  הגרון  לפנים,  וזהו  ולא  לחוץ  יצאו  שלא  המוחין  לעכב  היה,  פרעה  וכוונת  יה,  י 
לעכבו במצר, וכן תמצא הב"ן הילו"ד היאור"ה, גי' מצר, פי' כי היאורה חסר ו', ואלו    -ויתהפך השפע לאחור, אמר כל הבן הילוד, פי'  

 ג' מלות עולין שג"ל, וכן מצר עם שלש אותיותיו גי' שלג: 
 הרב   -בתרלד   ד

בֹוָתם:   פרק קמט תהילים    ה  ּכְ ְ ש  נּו ַעל מִּ ָכבֹוד ְיַרּנְ ים ּבְ ידִּ ָיָדם:   )ה( ַיְעְלזּו ֲחסִּ ּיֹות ּבְ יפִּ ְגרֹוָנם ְוֶחֶרב ּפִּ ל ּבִּ ם    )ו( רֹוְממֹות אֵּ ּגֹויִּ )ז( ַלֲעׂשֹות ְנָקָמה ּבַ
ים:  ְלֻאּמִּ חֹות ּבַ    ּתֹוכֵּ

   והם לחרב פיפיות בידם:   -)ו( רוממות אל בגרונם    רש"י 

בגרונם יספרו רוממות האל וזה תהיה לחרב פיפיות בידם ר"ל עי"ז תגברו על האויב כאלו אחזו    -( רוממות אל בגרונם  )ו   מצודות דוד 
 בידם חרב בעלת שתי פיות חדודה משתי הצדדים: 

 שהשמיט תיבת בידם וגם לא כתב וכו' האם כוונתו לדרוש הפסוק בלא תיבה זו או רק קיצר בלשונו.  צ"ע כיון   ו 
מדבר הפסו -מ"ק    ז  כל    ק  ומחתך  שמזמר  דזמרא  פסוקי  בחי'  חרב  בעצמו  להיות  יכול  גם  שהגרון  דהיינו  אדום  של  זה  מהלעומת 

המקטרגים ואע"פ שהפסוק מדבר מתפילה אפשר שמרמז גם לתורה הנ"ל שעל ידה נעשים מלאכים הנ"ל שלוקחים החרב מאדום  
 כנ"ל 

היינו חרב -מ"ק    ח וחרב".  גרון  בגרונם  "רוממות אל  פפיות דקדושה כמ"ש    כמ"ש  חרב  הוא  קל  רוממות  כי  מובן  ומידיעת ההפכים 
בחי'   דקטנות   מוחין  שם  אלקים.  ג"פ  גרון  האר"י  בכתבי  כמובא  גרון  בחי'  היא  דהרג  חרב  להיפך  וכן  הגרון  ע"י  והוא  ב  בתורה 

   .האדמוני דהיינו אדם קטן 

  פרש"י סוטה י.וף ושם פועלת החרב לנתק וכן ההרג בגרון עיין  שהשחיטה בגרון שם מקום חיבור ראש וגוף בחי' נשמה וג  וכן ידוע   
והקטיעה   הרג"ע  בחי'  שהוא  עשו  של  היינו התמצית  גויים עמלק  בחי' ראשית  וזה  בצווארו.   לגבי שאול  עליה, שנאמר  ויפול  ד"ה 

לו הם שני בני אדם שמה  בעולם שמנתק ראש מגוף ועי"ז טוען על הידים ידי עשו שהם הראשית.  וכן מנתק הדעת מהעשיה וכאי 
 שיודע לא מחייב אותו אלא כאילו זה מישהו אחר שיודע.   

יג( וכתוב   יז  )תהילים  חרבך"  נפשי מרשע  ובמדרש שוחר טוב: פירוש אחד: הרשע שהוא חרבי כמ"ש אוי אשור שבט אפי.    "פלטה 
ה  חרב  שסתם  דהיינו  תחיה"  חרבך  "על  שנתברך  לזה  השייכת  היינו  חרבך  אחר:  הקב"ה  ופירוש  משתמש  ובו  ואדום  עשו  של  יינו 

 להעניש כי אין חרב של הרג בקדושה אלא משתמשים בו.

נחתין בגרונא היינו חרב עשו המנתק כל מקום של חיבור ראש וגוף נשמה וגוף.  ישראל וארץ ישראל  וגורמים שיהיה    והיינו זעירין 
     .הנהגה של עורף ולא הארת פנים 

בין בעורף   החילוק  ניכר  בהן    לא  ניכר  שהפנים  דהיינו  הגוף  לשתף  בלי  צדדים  לכמה  לפנות  אפשר  ששם  בפנים  אלא  לגוף  ראש 
עצמאות  על הגוף אבל העורף כל פניה שרוצה לעשות זה עם הגוף. דהיינו שמבשרי אחזה שבלי הארת פנים אזי גם הראש הוא בחי'  

 ולזה מכוון עשו.גוף,  
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ן מידת לאלפים ולמזל תחתון שבאריך היא מדת ונקה ושניהם בזעיר היא מדת על שלשים ועל  שבאריך ה 

הוא  )ריצ"ח(  רבעים זה  א"י    ותיקון  על  בחי'  וקטנים  גדולים  מכונה  שנחלקה לשבטים, שהם  והיא 
תיקון הזקן רמוזה ארץ ישראל בכינוי השייך  דהיינו שב  [י]  \ט/ )שם קד(  חיות קטנות עם גדולותבחי'  

  .\יב/ בני הגבירות ובני השפחותדהיינו  \יא/ישראל הנמצאים בה שהם יב שבטים קטנים וגדולים ם על
לפרעה אמרו  ויוכבד  כדמצינו שמרים  לחיות  משולים  יט(  וישראל  א'  הנה"  \יג/ )שמות  חיות  יעקב  כי  וכן   "

מט(  אבינו   לג(  ומשה רבנו  )בראשית  אותם  )דברים  כינו  כל אחד  לפני הסתלקותם כשברכו את השבטים 
 .לי אילה שלוחה ויוסף בכור שורו וכיו"בתבכינוי חיה השייכת לו כגון גור אריה יהודה ונפ

כי    ,כי עם ישראל הוא המיוחד לארץ ישראל  ,וטעם שארץ ישראל נרמזה דייקא במה שמיוחד לעם ישראל
ם לרבי  שורה קדושת ארץ ישראל בשלימות עליה. כמבואר בפתחי שעריישראל  ישראל בתוך ארץ  כשרק  

  .\יד/ ועיין מזה גם בשפת אמת על התורה עולם התיקון פתח כ' )לקמן( יצחק חבר

 
דֹול ּוְר   תהלים קד   ט  ם ּגָ ְוָיָתן ֶזה ָיַצְר )כה( ֶזה ַהּיָ כּון לִּ ּיֹות ְיַהּלֵּ ם ֳאנִּ ָ דֹלֹות: )כו( ש  ם ּגְ ר ַחּיֹות ְקַטּנֹות עִּ ְסּפָ ין מִּ ם ֶרֶמׂש ְואֵּ ָ ם ש  ֶחק  ַחב ָיָדיִּ ּתָ ְלׂשַ

 ּבֹו: 
 עפרש"י שמות א יט עה"פ כי חיות הנה הביא דרשת חז"ל )סוטה יא:( אומה המשולה לחיות וילקוט שמעוני שמות ז רמז קפב   י

המעלה בזה כי זה  ביאר באריכות    25כ   והריצ"ח   .יש לזה ענין במעלתה   , נחלקה ודייקא לקטנים וגדולים הארץ  ש   משמע שזה   -"ק  מ   יא
היו כל אחד  ש השבטים  )המבואר בתורה ב' תנינא( דהיינו שזו מעלה נפלאה של  בפעולות משתנות  המתגלה  עניין האחדות הפשוט  

ואעפ"כ ע  ונחלה שלו  והגוון שלו  לי   .ם אחד בדגל שלו  דייקא  נגזר  סוף  ים  בנפרד ומשמע מרבינו  " וכן  ושבילים לכל שבט  גזרים  ב 
מעלת עם ישראל    ו ולכאורה קשה א"כ מדוע. אלא שז   .ב " לז שעיקר הקושי בקריעת י"ס היה דייקא לקרעו ליתורה  בתורה ט' וכן ב 
להאיר  המשתנות   פשוט האחדות    שבכוחם  טשטו דהיינו    ,בפעולות  יוצרת  לא  מאיר    ,ש שהאחדות  שלו  בגוון  אחד  כל  דייקא  אלא 

ונעשה התכללות  זו הוא  מישראל  לכל אחד  ש בתורה לד    וכמבואר   .בחבירו את המידה שלו  ובבחי' נקודה  נקודה שאין בחבירו  יש 
אבל כל נקודה    , אזי בכולם יש את כל הנקודות   , כשיש אחדות ואהבה   , ובהתכללות שלימה   .מושל ובכוחו להאיר אותה בשאר ישראל 

   .אירה אצל כולם מכח אחד מהם שהוא המיוחד בה מ 

ששבט היינו ענף בחי' המשכה מהגזע והאבות שהיו בעולם לא היו ממש כאן רק אגב גררה היו יותר קשורים ללמעלה    עוד ביאר 
האילן שברוחניות  כידוע  האילן  ענפי  שהיו  השבטים  ע"י  נמשך  זה  הארציות  לתוך  האחדות  אור  להמשיך  אבל  האחדות    לשורש 
שורשיו למעלה ונופו יורד למטה וזו הייתה מעלתם להאיר את האחדות בפרטים לכן מיד מפטירת יעקב כבר נעשו מסודרים בסדר  
הדגלים סביב מיטתו וכן תמיד כך היו מסודרים לכל שבט מקום ורוח וכן מספרם כולל את כל היב אלכסונים כידוע שיש ד' רוחות  

ים דהיינו כלל ההתפשטות לכל כיוון ואעפ"כ הם אחד ע"י שקשורים לאחד שמעל ומאחד את  ולמעלה ולמטה ובכל רוח שני אלכסונ
 כולם  

בחי'  )ישעיהו לג כא(  כי אניה נקראת אני  אניות דייקא    –  וזה נרמז בפסוק זה הים גדול וכו' חיות קטנות עם גדולות שם אניות יהלכון 
קלקל כל צורה ]בחסידות מרמז לים התאוות[ א"א אלא כשהוא בתוך  האני והעצמיות שמי שרוצה לעבור ים בחי' מים שתכונתם ל 

צמיות והצורה שלו וזהו חיות קטנות עם גדולות בחי' השבטים שהיו בהם בני אמהות ובני שפחות ובני רחל ובני  ע אני ששומר על ה 
ים תיהיה יאורים ואגמים ונחל שוטף כל כך עד שבל תלך בו  )עיין שקלים יז. שלומד מפסוק זה שירושל    לאה ובעוה"ז בים נגרש היו "בני איש אחד אנחנו".

 ר בו, ולפי הנ"ל רומז שבירושלים יהיה כזה התגלות אלוקות שלא יהיה אני כלל ולא עצמיות(אדיר לא יעבואני שיט וצי  

הר  יב שבט   ח " יצ עוד האריך  כנגד  בקר  יב  על  ועמד  למטה  ומרובע  למעלה  עגול  שלמה שהיה  ים של  עניין  ורגליהם  שם לבאר  ים 
ככרמונים ומשם נכנס המעין שמילא את הים שכהנים יוכלו לטבול בו והוא רמז איך שאור האבות מאיר בבנים דרך הארבע אמהות  
כהנים   בו  לטבול  שיוכלו  הים  לעשית  מ"ן  בחי'  ועולה  חוזר  מהן  ואפילו  כרמון  מצוות  מלאים  שבך  פושעים  בחי'  עד  שיורד  ואיך 

סביביו נשערה שאפילו כחוט השערה מעכב בה רק ביטול גמור כל העצמיות אל האחד שמכח זה אח"כ    וטבילה היא הביטול בבחי' 
 .מאיר את האחדות הזו עד למטה ברבוי 

ה'   יב יג אות  משלימה את    ועיין תורה  בחי' שהאשה  שלימות האדם  זה  ומקבל  בחי' משפיע  דהיינו  ועתירי  הוא מסכני  אדם  שגדר 
ם כמ"ש )בראשית ה' ב'( זכר ונקבה בראם וכו' ויקרא את שמם אדם. וכמבואר בזוהר בראשית יח:  האיש ובלא אשה הוא חסר שם אד 

וכן איתא בזוהר בראשית דף מז. ודף נה: ודף קמט: ודף  )אדם איהו דכר ונוקבא ולא איקרי אדם בר הני. וכן שם דף יג: נעשה אדם בשותפא כלל דכר ונוקבא  

קמא.   דף  ובח"ג  דף קמד:  ובח"ב  רעד.רלט:  . ואיתא שם שרות אמרה האיש אשר עשיתי עימו ודרשו שם שאמרה אני עשיתי את בועז לאיש דהיינו  ( ודף 
וגו', ואמרו  יחזקאל לד לא( ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם  גדר אדם ע"י שקבלתי ממנו צדקה. וכלל ישראל קרויים אדם כמ"ש ) 

אדם. נמצא שגם כלל ישראל הם בחי' קטנים וגדולים מסכני ועתירי בחי' ויקרא    חז"ל )ב"מ קיד:( אתם קרויין אדם ואין עכו"ם קרויין 
 שמם אדם שנאמר על אדם וחוה מסכני ועתירי עשירים ועניים קטנים וגדולים משפיעים ומקבלים.

הרי הן משולות  וש"ר(    סוטה יא: בקיאות כמילדות תרגום מילדות חייתא. ור"ד )   -כי חיות הנה    -על שמות פרק א פסוק יט    רש"י   יג
גור אריה. זאב יטרף. בכור שורו. אילה שלוחה. ומי שלא נכתב בו הרי   לחיות השדה שאינן צריכות מילדות והיכן משולות לחיות. 

 הכתוב כללן ויברך אותם ועוד כתיב )שם יט( מה אמך לביאה: 

]תרל"ט[    -פרשת מסעי    -ספר במדבר    שפת אמת   יד זאת הארץ אשר תפול לכ   -שנת  כו' ובמד' שהראה הקב"ה  בפסוק  בנחלה  ם 
כו'. כי בודאי הכנענים לא ראו מעולם בחי' ארץ ישראל. ואכן ע"י הכנת בני ישראל בכניסתם לשם אז ירד   למרע"ה דור ודורשיו 
הראה   הפנימית  הארץ  וזאת  וירושלים.  א"י  כן  וכמו  כו'  מכוון  שלמטה  ביהמ"ק  ז"ל  כמ"ש  הגשמיי  לא"י  ישראל  ארץ  בחי'  משמים 

הארץ  הקב  תפול  אז  לגבולותיהם  שבטים  הי"ב  כניסת  ע"י  ולכן  בתוכן.  הקדושה  להתפשט  שיוכל  גבולים  הם  בנ"י  כי  למרע"ה  "ה 
כפי   ג"כ  נוהג בכל איש פרטי  וכן  כנ"ל.  לסבול אותם  תוכל  כי הארץ העליונה לא  יניחו מהכנענים.  השי"ת שלא  צוה  לכן  בנחלה. 

 ושה כמ"ש חז"ל קדוש שרוי בתוך מעיו:  הכנת התורה בלב ונפש אז הש"י משרה בו הקד 

במדרש כי אתם באים כו' זאת הארץ אשר תפול כו' וכי הארץ נופלת אלא    -שנת ]תרמ"ז[    -פרשת מסעי    -ספר במדבר    שפת אמת 
י.  כו' הפיל שרן כו'. עוד שם צדק לבשתי וילבשני ע"ש. והענין הוא כי ארץ ישראל מוכן להשראת השכינה אבל הוא באמצעיות בנ" 

כי   העיר  פני  את  ויחן  אבינו  ביעקב  וכמ"ש  א"י.  צורת  נגמר  לא"י  בנ"י  כשבאו  לכן  לבנ"י.  צריכה  וא"י  ישראל  לארץ  צריכין  ובנ"י 
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זה   קלא שעל  יכי שיקולא בחי' משקל בחי' התרומז לארץ ישראל  נראה שומה שנקט נחתין בשיקולא גם 
הארץ   את  למצא  זוכים  אבינו  ידה  באברהם  מד(  כדמצינו  תורה  עח.)עיין  לך  בזוהר  דתקיל   \טו/ כמבואר 

 :  מקום הארץבכל העולם את קלא הרבה עד שזכה למצא בתי

אזי נקרא גיבר    ,לבחי' ארץ ישראל  \יח/, היינו כשבאיזף יגיבר תקטזבאילין אשתכח  

פסוק זה    [כ]  \יט/)מלכים א כ(  אל יתהלל חוגר כמפתחתקיף. כי קודם שבא לבחי' א"י, אזי  
את ישראל כי עמו רב ואם רק יקח   אמר אחאב מלך ישראל על בן הדד מלך ארם שהתרברב שבוודאי ינצח

כל אחד מהם מלא אגרופו עפר מישראל לא יספיק העפר לכולם, ועל זה אמר עליו אחאב אל יתהלל חוגר  
שנצח    הוא משל שמי שחוגר את כלי מלחמתו אין לו להתהלל בנצחון כמו מי שחוזר מהמלחמהכמפתח, ו

  ,ארץ ישראל אין לו להתהלל בעבודת ה' שלו , כך כל אדם שלא היה בופותח את חגורת כלי מלחמתו  בה
, כמו מי שכבר התגבר על כל המניעות והיה  כי עדיין אין לו שם של איש מלחמה אמיתי במלחמת היצר

מבאר כוונתו כאן שמי שלא היה בארץ ישראל דהיינו שלא התגבר   \כא/ ועיין חיי מוהר"ן סימן טו שם  בא"י.

 
כשהצדיק בעיר הוא הודה זיוה הדרה. כמו כן בבוא בנ"י לשם נתחברה א"י שלמטה בשורשה למעלה. וב' הפי' אמת כי ירדה צורת  

שר שלמטה. וכמו שמצינו ביעקב אע"ה שברח ללבן. ולבסוף נתישב בארץ כנען וכתיב בעשו וילך  הקדושה לא"י וממילא הלך לו ה 
 כו' אל ארץ כו' 

ה ֶלְך ְלָך    ְוָרָזא   -זוהר לך לף עח.   טו  ָהא   )דף עח ע"א( לך לך,    ברהם הדבר מה שאמר הקב"ה לא   וסודְדִמּלָ ִריְך הּוא ָיִהיב ֵליּה ְלַאְבָרָהם רּוָחא    ּדְ א ּבְ ֻקְדש ָ
ּוֵבי ָעְלָמא    ִסְטֵרי ָיַדע ּוְמָצֵרף    ַוֲהָוה הקב"ה נתן לאברהם רוח חכמה,    כי ָחְכְמָתא  דְ  ִייש ּ יודע ומצרף בחכמתו אשר נתן לו אלהי"ם כל הכחות והטבעים    והיה ּדְ

בדעתו ובחכמתו, וכמה כחות חיצונים    מצרף כי היה עושה כצורף הזה שמצרף הכסף מהסיגים, כן היה משוטט   לשוןהנמצאים בד' רוחות של ישוב העולם, ונקט  
פנימה בקדושה, עד שהשיג תחלה את הסוד של שבעים שרים הממונים על העולם כדמפרש ואזיל,    משליך נזדמנו לפניו והיה   ונכנס להשיג  הסיגים ההם והולך 

ל  ּכַ ִתיְקָלא    ְוִאְסּתַ הּו ְוַאְתַקל ּבְ , לפי שידע כי כמדה  ברקיעחלתו בארץ, וידע עד היכן מגיע חלק כל גוי כנגדו  בהם ושקל במאזני שכלו גוי גוי וארצו ונ   והתבונן ּבְ

עליה,   כן תהיה מדה העליונה חלק השר השולט  ּוָבא    ְוָיַדע התחתונה מדת הארץ,  ִייש ּ ִסְטֵרי  ן ַעל  ְמַמּנָ י  ּדִ בחכמתו את כחות השרים    עד ֵחיִלין  והשיג  שידע 
 וכ"פ(   )רמ"ק ורא"ג הממונים על כל ארצות הישוב. 

ד  ּוָבא    ּכַ ְדִייש ּ ֶאְמָצִעיָתא  ּדְ ה  ְנקּוּדָ ְלגֹו  טבור    כשהגיעָמָטא  שהיא  ישראל  ארץ  שהיא  הישוב  של  האמצעית  נקודה  לתוך  שכלו  ד בהתבוננות  ְלגֹו    ּכַ ָמָטא 
ּוָבא   ֶאְמָצִעיָתא ְדִייש ּ ה ּדְ ִקיל ,  העולם ישראל שהיא טבור  בהתבוננות שכלו לתוך נקודה האמצעית של הישוב שהיא ארץ    כשהגיעְנקּוּדָ ִתיְקָלא   ּתָ ֲהָוה    ְוָלא   ּבְ

ָיֵדיּה   "י, ולא עלתה בידו משום שהקב"ה לבדו משפיע בהרקיע  בא במאזני שכלו לדעת אותה לאיזו אומה שייכת, וגם מהו ענין חלק הרקיע המשמש    שקל ָסִליק ּבְ

עדיין כדמפרש ואזיל   ויקהל שעל א"י, ואת זה לא השיג  זוה"ק  ח ,  רט סוע"א(   )ועי'  ּגַ ְרעּוֵתיּה    ַאש ְ ָקא ּבִ ּבְ א ֲעָלּה ְוָלא ָיִכיל ְלִאְתּדַ ע ֵחיָלא ִדי ְמַמּנָ   גם ְלִמְנּדַ

ִקיל הממונה עליה ושולט בה ולא היה יכול להשיגו במחשבת לבו,    השר השגיח והתבונן לדעת את   ל ָעְלמָ   ּתָ יל ּכָ ּתִ ן ִאש ְ ּמָ ָהא ִמּתַ ה ִזְמִנין ְוָחָמא ּדְ ּמָ   שקל א  ּכַ
הנמצא בכל חלקי    כל שכלו כמה פעמים עד שראה כי שם היא אבן השתיה שממנה הושתת העולם, והיא נקודה האמצעית של כל העולם ובה יסוד וכלל    במאזניעוד  

ח הישוב, כיון שהשיג את זה   ּגַ ֲעָלּה ֵלית    ְוָחָמא ,  עליה והתבונן וצרף ושקל עוד לדעת מי הוא הממונה    השגיח ְוָצַרף ְוָתַקל ְלִמְנַדע    ַאש ְ ָאה ּדַ ָהא ֵחיָלא ִעּלָ ּדְ
עּוָרא   ִאיהּו    ְוָלאו עמוק וסתום,    והוא ְוָסִתים    ָעִמיק שאי אפשר להשיגו,    הכל   בת בחכמתו שכח העליון הממונה עליה אין לו שיעור מפני שהוא סי   וראה ֵליּה ש ִ

ּוָבא    ַגְווֵני כְּ  י ְדִיש ּ ְרּגֵ ִסְטֵרי ּדַ שאר חלקי ישוב העולם, ואי אפשר לדמות ולהקיש זה לזה כי כמה מעלות טובות יש לארץ    כמדרגת א"י אינה  השיג שמדרגת    וזאת ּדְ
 . ישראל על מעלות שאר חלקי הישוב

 באילן אשתכח גביר   -בתרלד   טז

 תקף   -בתשכט    יז

דייקא   יח המניעות  , כשבא  כל  על  להתגבר  וכגון אבא   , דהיינו שהצליח  לא.  בקלות  שם או שבא  שנולד  מי  בארץ    אבל  שחי  שאול 

  -אות לא    ועיין שיש"ק ח"ו ואמר על עצמו בתורה נה שלא זכה להגיע לקדושת א"י. ורבינו שלא גר בה אלא רק בא לביקור כן זכה  
ַרּמֵּ  ּמְ ֶ ש  י",  ְעּתִּ ּגַ הִּ לֹא  י  "ּוְצבִּ ל  ָראֵּ ׂשְ יִּ ֶאֶרץ  ְנַין  ְלעִּ אּול  ָ ש  א  ַאּבָ ַמֲאַמר  ּבְ נ"ה  תֹוָרה  ּבְ ַהְמבָֹאר  ְנָין  ֶאֶרץ  ז  ָלעִּ את  ְקרֵּ נִּ יא  הִּ ֶ ש  ל,  ָראֵּ ׂשְ יִּ ֶאֶרץ  ַעל 

ל ַעל ַאף   ָראֵּ ׂשְ ֶאֶרץ יִּ ְהיֹות ּבְ י ָזָכה לִּ י", ּכִּ בִּ י ֶאת ַהּצְ ְגּתִּ ַ ׂשּ ן הִּ י ּכֵּ נּו ַז"ל: "ֲאָבל ֲאנִּ י, ָאַמר ַרּבֵּ בִּ ּלֹא  ַהּצְ ֶ ֹות, ַמה ש ּ ש  ְסיֹונֹות ַהּקָ ים ְוַהּנִּ ֹולִּ ְכש  ל ַהּמִּ ּכָ
ָאר ַצּדִּ  ְ ט". )וראה בח ָזכּו ּבֹו ש  יַכאּפְ יְך ָהאּב ֶדעם ֶהעְרש  ָיא ּגִּ ער אִּ ים. "ָאּבֶ  ב, סימן ערב(." יקִּ

כ -מלכים   יט  ָעלִּ   א פרק  ְ ש  לִּ ְֹמרֹון  ש  ֲעַפר  ּפֹק  ׂשְ יִּ ם  פּו אִּ יֹוסִּ ְוֹכה  ים  ֱאלֹהִּ י  לִּ ַיֲעׂשּון  ּכֹה  ַוּיֹאֶמר  ֲהַדד  ן  ּבֶ ָליו  אֵּ ַלח  ְ ש  ַוּיִּ ר  )י(  ֶ ֲאש  ָהָעם  ְלָכל  ים 
ַרְגָלי  ַח:  : ּבְ ְמַפּתֵּ ר ּכִּ ל חֹגֵּ ְתַהּלֵּ רּו ַאל יִּ ּבְ ל ַוּיֹאֶמר ּדַ ָראֵּ ׂשְ ַען ֶמֶלְך יִּ    )יא( ַוּיַ

 אם העפר אשר בשומרון יהיה די לכל העם אשר אתי, אם יקח כל אחד ממנו מלא אגרופו:   -אם ישפוק    -מצודות דוד  

הוא ענין אגרוף, וכן )ישעיהו מ יב(: מי מדד בשעלו    -שעלים  כמו יספוק בסמ"ך, והוא מלשון ספוק ודי. ל   -)י( ישפוק    -  מצודות ציון   
   מים.

יונתן אמרו ליה, לא ישתבח דמיזדרז ונחית בקרבא, כגבר דנצח וסליק מינה. אל    -)יא( דברו אל יתהלל חוגר כמפתח    -רש"י   תי' 
יודע אם ינצח אם לאו. כמפתח   ה כבר מן המלחמה ונצח, כך אין  חגורת חרבו, שעל   -יתהלל החוגר חרבו לרדת למלחמה, שאינו 

 לאדוניכם להתהלל בדבר העתיד: 
 עיין חיי מוהר"ן סימן טו   כ 

טו    -  חיי מוהר"ן   כא לוֹ   -אות  ְרצֹונֹו  ְוכּו'  ַח  ְמַפּתֵּ ּכִּ ר  חֹוגֵּ ל  ְתַהּלֵּ יִּ ַאל  ֲאַזי  ל  ָראֵּ שְֹ יִּ ְלֶאֶרץ  ין  אִּ ּבָ ֶ ש  ּקֶֹדם  ֶ ש  ם  ָ ש  ַהְמבָֹאר  ְנָין  ה  ָלעִּ ַהְרּבֵּ י  ּכִּ ַמר 
ּסוּ  ם: יִּ ָ ין ְלש  אִּ ּבָ ֶ ין ַלֲעבֹר קֶֹדם ש  יכִּ יעֹות ְוכּו' ְצרִּ ים ּוְמנִּ  רִּ

ְסַטאְמּבּול     ָהָיה ָעָליו ּבִּ ֶ נֹות ש  ּכָ יעֹות ְוַהּסַ נִּ עֶֹצם ַהּמְ ְבָרָכה מֵּ ְכרֹונֹו לִּ נּו זִּ ר ַרּבֵּ ּפֵּ ּסִּ ֶ ש  ַעם ַאַחת ּכְ א ְלֶאֶרץ  ּפַ ּבָ ֶ דֹוָלה קֶֹדם ש  ָנה ּגְ ַסּכָ ָהָיה ּבְ ֶ יְך ש  ְואֵּ
ינּו לֹא  יִּ  ָעלֵּ ֶ ר ש  אֹומֵּ ל. ּכְ ָנקֵּ ל ּבְ ָראֵּ שְֹ ים ָלבֹוא ְלֶאֶרץ יִּ ֲאַנְחנּו ְיכֹולִּ ֶ ל ְוכּו' ָאז ָעָנה ְוָאַמר ָלנּו ש  ָראֵּ מֹו  שְֹ ה ּכְ ּלֶ אֵּ נֹות ּכָ ה ְוַסּכָ ּלֶ אֵּ יעֹות ּכָ רּו ְמנִּ ּבְ ְתּגַ יִּ

נָ  ל ּבְ ָראֵּ שְֹ ְרֶצה נּוַכל ָלבֹוא ְלֶאֶרץ יִּ ם נִּ ָהיּו ָעָליו, ְואִּ ֶ ר  ש  ּבֵּ ַ ים ּוְלש  ּסּורִּ ְסּבֹל יִּ ים לִּ ְהיֹות ְמֻרּצִּ ים לִּ יכִּ ם ֲאַנְחנּו ְצרִּ אי ּגַ ַוּדַ ן ּבְ י כֵּ ל. ַאְך ַאף ַעל ּפִּ קֵּ
ים וְ  ּסּורִּ י יִּ נּו ַעל ְידֵּ ּתְ ּנִּ ֶ ים ש  ָברִּ ה ּדְ ָ לש  ְ ש ּ יא ַאַחת מִּ ל הִּ ָראֵּ שְֹ י ֶאֶרץ יִּ ם, ּכִּ ָ ין ְלש  אִּ ּבָ ֶ יעֹות קֶֹדם ש  ם  ְמנִּ "ל: ַכּמּוָבא ּגַ ֲאָמר ַהּנַ ּמַ ם ּבַ ָ  ש 
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כי הרבה יסורין ומניעות צריך   ,ראל עדיין לא נקרא איש מלחמהעל היסורין והמניעות שיש בדרך לארץ יש
 ,. ועיין שבחי הר"ן סיפור נסיעת רבנו לארץערב לו שיצליח להתגבר עליהם  ומי   ,לעבור כדי להגיע לשם

לאר מוהרנ"ת  נסיעת  סיפור  מוהרנ"ת  נפשות    ,ץובימי  והסכנת  המניעות  גודל  את  מתאר  להם  שם  שהיו 

 . ישראל בדרכם לארץ

אולי   ,א"כ היום שלכאורה קל להגיע לארץ ישראל  ע לכאורה אם כל הנצחון הוא להתגבר על מניעותצ"
להגיע לפסגת ההר הגבוה בעולם או לעבור יחיד את מדבר סהרה או להגיע לירח.  הוא  עיקר הנצחון  היום  

א כבר צח אלא הויאבל באמת בוודאי מי שחושב או נכסף למקום אחר מארץ ישראל הוא לא רק שלא נ
בארץ    ,הפסיד במלחמה להיות  לכסוף באמת  היא  להבין שעיקר היהדות  דהיינו  מניעות  יש  זה  על  גם  כי 

א"י.  ישראל לקדושת  שמתיישב   ולזכות  אחד  וכל  ושכינתיה  קב"ה  בחי'  הם  ישראל  וארץ  ישראל  עם  כי 
ועל כן יש    .(\כב/עיין בזה דברים נפלאים בספר פתחי שערים לרבי צחק חבר),  בארץ משלים את היחוד הזה

גם מעשרות  ולחלק מהראשונים  יובל  כגון  בה  נמצאים  ישראל  רק כשכל  וגם    .מצוות בארץ שמתקיימות 
אריכות ולזכות לילך מדרגא לדרגא, ולכשנמצאים בארץ צריך הרבה כסופים ומלחמה לזכות לקדושת א"י,  

 . י שיתבאר לקמןאור הבאיבי הנחל כפלעבודה שבין המצוות כביו אפיים המבואר בתורה קנה 

גיבור  דהיינו  \כג /, אז נקרא איש מלחמהאת מוציאי דיבת הארץ ובא אליה אבל אחר כך כשנוצח

 :  תקיף כנ"ל
  .כמבואר בלק"ע )א"י ג'( ואיש ישראליכמבואר בחיי מוהר"ן טו, נקרא יהודי רק אז ו

בסוף התורה כנ"ל, אבל  מעלת ארץ ישראל מבאר  את  שלא כמו בכתיבת התורה שטו    סימןחיי מוהר"ן  עיין  
זֹו  מעלת ארץ ישראל  מבאמירת התורה כשאמר אותה בכניסת יום ב' של ראש השנה תקסה התחיל   ְוָאַמר ּבְ

י ֶאֶרץ יִּ  ם ַעל ְידֵּ י אִּ ר ּכִּ ָ י ֶאְפש  א אִּ א ְלַדְרּגָ ְרּגָ ּדַ ְך מִּ ילֵּ ַהְינּו לֵּ י, ּדְ ְהיֹות ְיהּודִּ רֹוֶצה לִּ ֶ י ש  ֹון מִּ ש  ּמְ ַהּלָ ֶ ל ּוְכש  ָראֵּ ין ֹשְ חִּ ַנּצְ
ַר  ַח  ְמַפּתֵּ ּכִּ ר  חֹוגֵּ ל  ְתַהּלֵּ יִּ ַאל  ָאז  ְלָחָמה  ַהּמִּ ין  חִּ ַנּצְ ּמְ ֶ ש  ֹקֶדם  י  ּכִּ ְלָחָמה  מִּ יש   אִּ ין  ְקָראִּ נִּ ָאז  ְלָחָמה  ין ַהּמִּ חִּ ַנּצְ ּמְ ֶ ש  ּכְ ק 

ְלָחָמה: יש  מִּ ְלָחָמה ָאז הּוא אִּ  ַהּמִּ

דוע אחרי שניצח המלחמה רק אז  שלא ראיתי שעוסקים בה. והיא מ וצ"ע לכאורה יש כאן קושיא גדולה
 נקרא איש מלחמה. הרי המלחמה נגמרה. 

דהיינו שיש עבודה   ,ולכאורה יש כאן רמז ברור לתכלית ומדרגה הרבה יותר גבוהה ממה שנתבאר עד כאן
 יש בכוחו להתחיל את המלחמה הגבוהה הזו. ישראל רק הוא גבוהה שרק שמי שנצח מלחמה לבוא לארץ 

 נו במה שאמר שאיש מלחמה בכוחו לילך מדרגא לדרגא אלא שלא ביאר דבריו.ולמלחמה זו רמז רבי

צ"ע קמ  הר"ן  מ  בחיישמבואר  מה    עוד  וסימן  קלט  לקטנות  סימן  עצמו  הוריד  לארץ  להגיע  כדי  שרבנו 
דקטנות מחמת ריבוי הקטרוג ואמר שכל הצדיקים הגדולים שלא הצליחו לבא לארץ זה כיון שלא הצליחו  

לכז עצמם  עפ"י להוריד  בלק"ה  מבואר  והעניין  עליו.  ריבוי המקטרגים  כך  מדרגת האדם  לפי  כי  קטנות  ו 
הכניע את הרע  תורה עא תנינא. ואילו כאן משמע להפך שכדי להתגבר על המניעות צריך גדלות עצומה ל

 
ָר    שְֹ ין ְמֹאד ָלבֹוא ְלֶאֶרץ יִּ ְכָספִּ ין ְונִּ רֹוצִּ ֶ ְדֶמה ָלֶהם ש  ּנִּ ֶ ש  ש  ְבָרָכה יֵּ ְכרֹונֹו לִּ נּו זִּ ַהְרָחָבה  )ּוַפַעם ַאַחת ָאַמר ַרּבֵּ ם ּבְ ָ ע ְלש  ּסַ ים לִּ ם ָהיּו ְיכֹולִּ ל אִּ אֵּ

ין ֶזה ָרצֹון  ַצַער ְודַֹחק ּוֶבֱאֶמת אֵּ ֱאַמר ְלַאְבָרָהם    ֲאָבל לֹא ּבְ ּנֶ ֶ י ּוְכמֹו ש  ם ַרְגלִּ ְך ּגַ ילֵּ יְך לֵּ ל ָצרִּ ָראֵּ שְֹ ֱאֶמת ְלֶאֶרץ יִּ רֹוֶצה ָלבֹוא ּבֶ ֶ י ש  י מִּ ם. ּכִּ לֵּ ָ ש 
ְיָקא.  ֶלְך ְלָך ְוכּו' ֶלְך ּדַ

אל הם בבחינת  <כמו שעם ישר   -וזה קיצור לשונו שם    –)לרבי יצחק חבר( נתיב עולם התיקון פתח כ' ופתח כא   עיין פתחי שערים   כב
הנוקבא דאצילות ולא שאר האומות, כך גם ארץ ישראל היא בבחינת הנוקבא דקדושה ושאר הארצות הן מקום הקליפה. הקשר בין  
ארץ ישראל לאומה הישראלית הוא קשר אמיץ, ולכן אין שלמות לאחד בלי מציאות השני. לכן גם, רק כשישראל הם בארצם אז  

לים לקיים את כל תרי"ג המצות בצורתם המושלמת. קדושת ארץ ישראל זו קיימת בארץ רק כשעם  מתגלה גדולתם, ורק אז הם יכו 
יכולה לסבול   שהיא  עד  שבה,  ט"ס תחתונות  בסוד הארת  מקומה  מתרחב  ולכן  היא בבחינת פרצוף שלם,  שאז  בה  יושבים  ישראל 

בשנה,   פעמים  ג'  לרגל  עולים  שישראל  בעת  לכך  נוסף  ישראל.  נפשות  כל  מעל  בתוכה  הארה  בתוספת  זו"נ  לזווג  גורמים  גם  הם 
צורה שנפגמת הנוקבא דאצילות. מבחינה   נפגמת באותה  בסוד פרצוף שלם. קדושת הארץ  הנוקבא  בהיות  ומעבר לבחינה הרגילה 
אחת נאמר שקדושתה שהם ט"ס התחתונות שבה מסתלקת למעלה כדי שלא תיפול בידי אומות העולם הגרים בה, שאם לא כן, היו  

תם האומות שהם בבחינת הקליפה נאחזים בקדושה זו, וגורמים קלקולים גדולים בבריאה. מבחינה שניה, ט"ס התחתונות שבה גם  או 
יורדת   גם  הארץ  מקדושת  קצת  בתיקונם.  שימשיכו  שם,  עליהם  לשמור  כדי  ישראל  עם  עם  לגלות  יורדים  כלומר  לקליפה,  יורדים 

ת הכתר שבה שאין ביד זרים להחריבה, והם מקום בתי כנסיות ובתי מדרשות שבחו"ל.  לגלות אתם ומשפיעה אליהם משם, והיא בחינ 
 גם בעם ישראל עצמו בחינה זו של הכתר תמיד נשארת אתם בסוד תלמידי חכמים ומנהיגי הדור>: 

והאומה שמתקנת אותה היא עם ישראל. לכן תחילת תיקון הנוקבא קשור לתחילת   עם ישראל  <המקום לתיקון הנוקבא הוא בא"י, 
ולתחילת א"י כארץ נחלתם. אברהם אבינו הוא שהתחיל לבנות את עם ישראל ולהכשיר את הארץ לזרעם, אבל הנוקבא לא יצאה  

 מתחת ממשלת הקליפה עד שנשלמו ישראל לס"ר, והיא לא הגיעה לגדולתה עד שקבלו ישראל את התורה ונכנסו לארצם>: 

אומר  ומדוע  שהמנצח מוריד מעליו את כלי המלחמה  כן משמע אל יתהלל חוגר כמפתח  ו כיון שכבר נצח אין לו יותר מלחמה    צ"ע   כג
ועיין בלק"ה טו פעמים מביא את התקוני זוהר דף כט. על ד' מינים מאן נצח מאן דאחיד מאני    .רק עכשיו נקרא איש מלחמה כאן ש 

ח ואז גם לא צריך כלי מלחמה אבל ברוחניות  בגשמיות אזי סוף המלחמה מתברר מי ניצ ש   -בא בידי. ומבאר בלק"ה שבת ז' נד דקר 
 היא מלחמה תמידית ועל כן המנצח הוא זה שלא מתייאש מלהלחם ועדיין לא עזב את כלי המלחמה.   
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שהמלאכים הנבראים ממנה יהיו בעלי כח גדול לקחת מאדום את כל כח  כזו  המשיך תורה  של העדה כדי ל 
 וצ"ע. כדי להכניע בה את המניעות של מוציאי דיבת הארץ.  שלו החרב

מקשה שהיו הרבה צדיקים גדולים שלא   \כד/ בספרו פרפראות לחכמה אות ח' הטשרינער רבעוד צ"ע קושית 
גם   א"י  לקדושת  לזכות  אפשר  ישראל  בארץ  להיות  אמיתיים  כסופים  שע"י  ותירץ  ישראל  בארץ  היו 

דמשמע שם שע"י א"י זוכים אריכות אפיים וגם ע"י כסופים לא"י אפשר   נהומוכיח זאת מתורה ק  \כהבחו"ל/
 לזכות לזה. 

שאחרי חטא  )ויחל משה    מבואר שע"י תפלה כראוי בחי'שם    אות ט' אות ח'    ע שמבואר בתורה נהעוד צ"
)עפ"י הכלל בלק"מ שהדרש מיושב עם הפשט(    (העגל ישראל. לכאורה משמע לפ"ז  זוכים לקדושת ארץ 

)ומהריצ"ח שמעתי עוד יותר שכל קדושת א"י היא מכח ההסתכלות  ,פילותיו כן זכה לקדושת א"ישמשה בת
כמבואר   בארץ  משה  הסתלקותו  של  התורה שלפני  כל הארץ(    הראה  הקב"הבסוף  את  ט'  לו  באות  ושם 

בגמ'   )אע"פ שמבואר  כך  כל  זכה לשלימות התפילה  כד( מבואר שאבא שאול אמר על עצמו שלא  )נדה 
שיש"ק )ח"ו  עד שיזכה לקדושת א"י כראוי שעל ידה מכניעים את הרשעים ועיין  (  מאד  דול בדורושהיה ג

, וכוונת  לא הגעתי אמר רבנו ואני כן הגעתי  )דהיינו א"י(  וצבי  שם  לא( שרבינו אמר על דברי אבא שאול
לא הגיע  ואותה בחי' שאבא שאול    אחת  , משמע שא"י וקדושת א"י בחי'רבינו למה שהגיע בפועל לארץ

נ"ל שזה אפשרי ע"י    נהרבינו כן הגיע ולכאורה גם משה הגיע לזה ע"י תפלה לבד וכמבואר שם בתורה  
 . \כו/ וצ"ל שיש בזה בחינות ואצלינו מדבר מבחי' גבוהה הרבה יותר .תפלה כראוי לבד

בו, בשם עצמו ולא מזכיר את הפל"ח רשל הפל"ח  מקשה קושיא הנ"ל  )לרבי ברוך אפרים(    הבאיבי הנחל
, ונ"ל שהוא האחד מאנ"ש הנזכר בפל"ח שתירץ עפ"י תורה  \כז/ עפ"י תורה נט תנינאבאריכות גדולה  ומתרץ  

 
הנה לעיל מבואר מה שאמר רבינו ז"ל, שאי אפשר להיות איש יהודי דהיינו לילך מדרגא לדרגא כי אם    -אות ח'    הפל"ח   וזה לשון  כד

ידי ארץ ישרא  יש    .ל על  כן  ואם  והחצרות כנ"ל,  זה הידוע לנו עם אלו הבתים  דבריו כפשוטו ארץ ישראל  כך שכוונת  ואמר אחר 
ונורא   נפלא  צדיק  גדול  חידוש  היה  אז  שגם  )כידוע  ישראל  בארץ  שהיה  קודם  לדרגא  מדרגא  בעצמו  ז"ל  רבינו  הלך  איך  להבין 

יכלו  שלא  גדולים  צדיקים  כמה  עוד  וכן  אחר(,  במקום  כידוע   כמבואר  כיוצא  כמה  ועוד  ז"ל  הבעש"ט  כגון  ישראל  לארץ  .              לבוא 

על כן נראה לעניות דעתי דיש לומר שבוודאי צריכין להיות בארץ ישראל זה ממש, אך קודם שזוכה להוציא מכח אל הפועל ענין  
ישראל   בארץ  להיות  שנכסף  והכיסופין  והגיעגועים  השתוקקות  ידי  על  פנים  כל  על  אז  הארה  זה,  כן  גם  זה  ידי  על  עליו  נמשך 

צריכין להיות באמת לאמתו, הכיסופין  ה', אך  כן לעלות מדרגא לדרגא בעבודת  גם  זה  ידי  על  ישראל עד שזוכה    מקדושת ארץ 
דהיינו שבעת שמוצא שעת הכושר להוציא מחשבתו אל הפועל, אזי ישבר כל המניעות עד שיבוא בפועל ממש לארץ ישראל וזהו  

נצחון  כן קדושת ארץ    עיקר  גם  עליו  נמשך  לבד  הכיסופין האמתיים  ידי  על  כן  פי  על  אז אף  לזה  שזוכה  קודם  כנ"ל אך  המלחמה 

 ל  ישראל כנ" 

אלה ממה שמבואר לקמן בסי' קנ"ה מאמר אריכת אפים שעל ידי ארץ ישראל זוכין לאריכת אפים ולבטל כל הכעס  וסעד לדברינו  
כל אדם  וצריך  וסיים שם  וכו',  וכו'   והעצבות  ישראל  לארץ  וגיעגועים  כיסופין  לו  יתברך שיהיו  קריאת    .לבקש מהשם  וזהו שקודם 

  כפי מה ששמעתי מאחד מאנ"ש   בפרט .      שמע אנו מבקשים והוא יוליכנו קוממיות לארצנו וכו', עיין שם מבואר קצת כדברינו הנ"ל 
א כי אם על ידי ארץ ישראל כנ"ל, היינו כי מבואר  שאמר בדרך צחות על ענין הנ"ל שאמר רבינו ז"ל שאי אפשר לילך מדרגא לדרג

במאמר חותם בתוך חותם סימן כ"ב שכשרוצה לעלות ממדריגה למדריגה צריך להיות לו ירידה קודם העליה וכו' ע"ש, ועל כן צריך  
ד שזוכה על ידי זה  לזה קדושת ארץ ישראל שעל ידי זה זוכין לאריכת אפים כנ"ל ואז יוכל להתחזק ולעמוד על עמדו בעת הירידה ע 

 ע"כ לשון הפל"ח.   ואם כנים דבריו בכוונת דברי רבינו ז"ל בוודאי יש סעד גדול לדברינו מסימן קנ"ה הנ"ל:   דייקא לתכלית העליה, 

לשיטתו   כה  שהוא  ווידוי    נ"ל  לצדיק  וצדקה  הצדיק  שראיית  מבאר  ד'  בתורה  וכגון  מקום  ובכל  תמיד  הם  רבינו  של  העצות  שכל 
 ייך גם היום בציון של רבינו עי"ש.המבוארים שם ש 

כי ויחל היה אחר חטא המרגלים ואז היתה באר מרים וביאורי התורה לכאורה היו מושלמים וכמבואר באות ב' שרק אחרי    גם צ"ע   כו 
  גם התפלה שהיה במי מריבה ואעפ"כ לא הועיל אלא פ שואתחנן היה תיקון ל   דאיתא הסתלקות מרים היה צריך תשעה תיקונים. ועוד  

 .רק הסתלקות משה 

יש זריז ונשכר, זריז ונפסד )עין פסחים נ: (. כי דע, כי "מצוה גוררת מצוה" )אבות פרק ד(, נמצא שהמצוה גוררת    -  תורה נט תנינא   כז 
זה   ידי  על  מצוה אחת לחברתה, אשר  מצוה למצוה, שהוא מקשר  בין  בין המצוות, מה שהוא  בחינה  יש איזה  ובודאי  את חברתה. 

נגר  יקרה  המצוות  כן  גם  זאת הבחינה היא  כנ"ל,  בין המצוות  זאת הבחינה בעצמה, הינו מה שהוא  ובאמת  רים אחת אחר חברתה. 
מאד. ועל כן מי שהוא צדיק מנעוריו והולך בדרך הישר מימיו, מדרגא לדרגא, כמו שכתוב באברהם )בראשית כ"ד(: "ואברהם זקן  

כמובא בזהר )חיי שרה דף קכט.(, כי 'בן שלש שנים הכיר את בוראו' )נדרים    שאברהם בא לדרגא שלו על ידי הימים,   -בא בימים"  
זו, הוא מפסיד על ידי הזריזות. כי כשהוא זריז גדול ורץ בזריזות ממצוה   לב(, והיה הולך תמיד מדרגא לדרגא. ומי שהוא בבחינה 

נ"ל. כי על ידי זה הזריזות הוא עובר ומדלג על  למצוה, אזי הוא מפסיד על ידי זה את בחינת הקדשה, מה שהוא בין מצוה למצוה כ 
כנ"ל.   השניה  את  שגוררת  ראשונה,  המצוה  ידי  על  אליו  ונגררת  נמשכת  היא  כי  אליו,  הולכת  בעצמה  המצוה  כי  הזאת,  הבחינה 

כן  ועל  כנ"ל,  בין המצוות  דהינו מה שהוא  הנ"ל,  ולעבר את הבחינה  לדלג  יוכל  אזי  בזריזות אל המצוה,  רץ  הוא  זריז    וכשגם  הוא 
ונפסד. אבל כששוהה קצת, יוכל בתוך כך להשיג גם הבחינה שבין המצוות כנ"ל. וכל זה למי שהולך בדרכי ה' כסדר מנעוריו. אבל  
מי שצריך לעשות תשובה, הוא צריך דוקא להיות זריז גדול מאד מאד, למהר ולרוץ מאד, להמלט על נפשו, ואסור לו לשהות כלל  

ת  בעל  כי  ולהתישב  להתחיל  לעמד  צריך  הוא  כי  הנ"ל,  בחינה  שום  הקדשה  ובין  בינו  ואין  כלל,  לדרגא  מדרגא  הולך  אינו  שובה 
צריך לדלג על מה שצריך לדלג, ולקפץ אל הקדשה בזריזות   ולדלג אל הקדשה, כמובא, שהבעל תשובה  מחדש, והוא צריך לרוץ 

הוא כגון: "וידבר ה' אל משה לאמר ועשית". ובודאי יש עבודה  ובחינה שבין המצוות כנ"ל      גדול. ואיש כזה הוא זריז ונשכר כנ"ל:  
גם   בודאי  באמת  אבל  "ועשית",  תבת  כך, אחר  אחר  בתורה  נאמר  בעצמה  המצוה  עקר  כי  המצוה.  קדם  שהם  הדבורים,  באלו  גם 



 מוהר"ן             תורה כ                          ליקוטי                                           6כט: 

רק מי היא קשה ומסוכנת שששמבאר עפ"י תורה נט תנינא שיש עבודה שבין המצוות    וביאורכי    ,אות י'  כב
של אותו  הרעיון הנ"ל    נראה שזה הרחבה של  ,כנס להימותר לה  א"ילבוא ל  להתגבר על המניעות  שהצליח 

   יין הנעשה ונשמע ירידה צורך עליה.בענ אות י' לבאר עפ"י תורה כבאחד 

לעובי קורה הנ"ל להבין מה פירוש לילך מדרגא לדרגא נכנס הבאיבי הנחל )רבי ברוך אפרים זצ"ל(  
ם לבין  שהרי היו צדיקים גדולים מאד שלא הגיעו לארץ ישראל, ומה החילוק בינ בביאורו קושיא הנ"ל

 אותם שכן הגיעו. 
 . , תמיד דייקאומתרץ שזה טמון בביאור סוד ההליכה מדרגא לדרגא תמיד

ובזה יבואר היטב קושיא הנ"ל מדוע אחרי כל המלחמה הגדולה לבוא לארץ ישראל המבוארת בכל התורה  
רק אז נקרא איש מלחמה, ויבואר שיש מלחמה הרבה יותר קשה שרק לצדיקים גדולים שסיימו את  

 המלחמה הראשונה הנ"ל להם מותר לעסוק בה. 
 נט תנינא. כב אות י' ובתורה ומבאר ביאור נפלא בגזרה שווה דרגא לדרגא שכאן לדרגא לדרגא שבתורה

שיש עבודה שבין המצוות שרק על ידה אפשר  שם מבואר  הבאיבי הנחל מבאר עפ"י תורה נט תנינא   .א
כי בעל תשובה צריך    ,ק לצדיק ולא לבעל תשובהוהיא שייכת ר  ,תמידבאופן של  לילך מדרגה לדרגה  

 וחייב לדלג על בין המצוות. לרוץ מהר להתחיל מחדש וע"כ צריך 

מוב .ב כל  שבין  שכיון  הנחל  הבאיבי  מבאר  עליה  הלמדרג  הדרגזה  צורך  ירידה  כיון  יש  תשובה  הבעל   ,
וממהר בה  יש  שמדלג  של    לכן  בעבודה  ה'  את  לעבוד  שיודע  צדיק  ואילו  במהלך  המצוות  הפסק  בין 

 נעשית הירידה חלק מהעליה ואזי הולך תמיד.

ובע"ת צריך להתחיל מחדש .ג נט מה שכתב שצדיק הוא שהולך כסדר מנעוריו    קשה  ,וצ"ע שם בתורה 
כי תמיד מרגיש פושע כלפי מדרגה גבוהה יותר שברצונו להשיג. ועוד    ,הרי צדיק הוא הבע"ת האמיתי

א. אבל כוונתו שבע"ת רק בגלל שמדלג על בין המצוות זה  הרי צדיק תמיד מתחיל מחדש כמבואר במ"
רבנו   לשון  רק  מחדש.  מתחיל  שכ"פ  שנקרא  הוא  שהצדיק  מנעוריושם  שלנו  ,צדיק  לעניין  כי    ,קשה 

 אצלינו צדיק הוא מי שהתגבר על המניעות של מוציאי דיבת הארץ. 

ד  .ד ונשמע  נעשה  בחי'  היא  צדיק  של  זו  שעבודה  הנ"ל  נט  בתורה  מבואר  ותורתו  עוד  ה'  תורת  היינו 
 שבתורה כב אות י'. 

ומבאר הבה"נ שעבודה זו היא בחי' כסופים. הפל"ח ביאר שעבודה זו היא כסופים ומדת אריכות אפיים  .ה
 שלה זוכים רק ע"י א"י כמבואר בתורה קנה. אבל הבאיבי הנחל לא התייחס אלא לכסופים. 

לו לעבוד בעוד   .ו לו רע מבאר שאע"פ שאצל בעל תשובה הרע מפריע  ין המצוות אעפ"כ מלאך שאין 
 כלל, גם הוא רק בחי' בעל תשובה לעניין זה של בין המצוות ולא צדיק.

משה נגש אל הערפל ומגלה במניעה עצמה אלוקות ומבאר   בתורה קטו עוד מבאר שזה בחי' המבואר   .ז

 שהמניעות עושות כלי לקבל את הקדושה.  תורה קפהשזה בחי' המבואר בסוף 

מו .ח לפ"ז  שאמרנמצא  שמה  המניעות   רבנו  כרח  בלי  הכוונה  א"י  בלא  ויהודי  מלחמה  איש  להיות  א"א 
להגיע לא"י ולאו דווקא שנמצא בה כל הזמן. ובזה מבואר כיצד זכה לזה רבינו ע"י שהיה בה רק זמן  

 מועט.  

וא"כ צ"ע מדוע דווקא א"י ולא כל מניעה אחרת. ובפרט כששאל אותו רבינו לאיזה א"י מתכווין אמר   .ט
 לבוא לא"י הגשמית כפשוטו ממש.

ונראה כפי שמבואר בתורה שכיון שא"י היא אחת מג' דברים שנקנה ביסורין לכן דייקא המניעות לבוא  .י
 אליה הן המניעות שעושות כלי לעבוד את הש"י בין המצוות.

ונה  וכוונת הבאיבי הנחל שצדיק נקרא מי שכבר עבר מניעות ובע"ת נקרא מי שעדיין לא עבר. וזה הכו .יא
נקרא מי שעדיין לא היה בא"י דהיינו שלא עבר מניעות  כיון שחו"ל  שחו"ל היא מדרגת בעל תשובה 

 כאלה, הוא עדיין במדרגת חו"ל שאוירה טמא.  

 
ין במקום אחר )בלקוטי  בפסוקים הנ"ל שבין מצוה למצוה, יש בהם עבודה. וזהו בחינה הנ"ל מה שבין מצוה למצוה. ועוד יש בזה, וע 

 עכ"ל.    א סימן כב( מענין זה, שבאמת יש עבודה גם בפסוק וידבר וכו': 

שלאו דווקא בעל תשובה אלא כל מי שאין בכוחו לקיים את מה שבין המצוות הוא נקרא בעל תשובה    ונראה כוונתו
"י בחי' אריכות אפים.  וכמבואר בבאיבי הנחל שבחו"ל נקרא בעל תשובה כי לעבודה שבין המצוות צריך מוחין של א 

עוד נראה לחלק בין בע"ת שצריך לברוח ממקומו לכן הוא זריז ונשכר אבל הוא גם נפסד את הבין המצוות, וצ"ע הרי  
אומרים לו המתן כמבואר בתורה ו' וא"כ יש לו בין המצוות. וצ"ל שמיד כשמזמן עצמו לשוב הוא עולה מדרגה ואינו  

ה  בתוך  הוא  ההמתן  וכל  המצוות  עד  בין  המדרגה  מתחתית  שלו  המלכות  את  לבנות  להמתין  לו  שיש  הבאה  מדרגה 
שעולה לראשה. ואזי יכול לעלות למדריגה הבאה ויכול להמתין קצת במדרגה זו התחתונה ורק לכסוף למדרגה הבאה  

ה בעצמה  דהיינו בין המצוות. וצ"ע משמע לכאורה שבין המצוות הכוונה בין המדרגות אבל א"כ לא מובן הרי בכל מצוו 
יש מדרגות. גם צ"ע מה שמצווה גוררת מצוה האם גוררת כל מצוה או דווקא מצווה כמות זו שקיים וכך מסתבר וא"כ  

 מובן שבין המצוות כיון שהן אותה מצוה רק באיכות יותר זה בעצמו מדרגה לדרגה.  
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וצ"ע מה שאמר שהכסופים הם בחי' העבודה שבין המצוות לכאורה קשה הרי לבע"ת תשובה יש בוודאי  .יב
 \ כח/  מעמד בכל ימי ההמתן הארוכים כמבואר בתורה ו'.הרבה כסופין ורק עי"ז יכול לשוב ולהחזיק 

כי אצל בעל תשובה המניעות שהן ההמתן והבזיונות    הכסופין של בע"ת וצדיק אינן באותו הזמן,ואולי   .יג

ו' ותורה קיב ומנחות כט:הכל זה ירידה צורך עליה אחרי שהעלוהו מדרגה כמבואר   שרק ע"י    בתורה 
לבנו מתחיל  ואז  עולה  דשמיא  הנכסף.  סיעתא  לאפרסמון  שזוכה  עד  מניעות  מתוך  המלכות  את  ת 

שהוא   לו  ונדמה  הכיר  שלא  חדש  מדמה  עליו  מתגבר  מדרגה  כשעולה  שמיד  כה  בתורה  וכמבואר 
בירידה עד שמתגבר עליו. כי בתחילה מקבל סיעתא דמשיא גדולה כדי לעלות ממקום נפילתו וזה ע"י  

כש אבל  הבאה  המדרגה  של  הבינה  אור  לו  הרשימו  שמאירים  מכח  ורק  האור  ממנו  נעלם  אזי  עולה 
רודף ונכסף אחרי דבר שהראו לו וחטפו  ש  דהיינו  מתגבר על היצה"ר מדמה החדש של מדרגה חדשה זו

שתשובה בחי'    בלק"ה ר"ח ג' ג' שמניעות מגבירות את החשק. וכמבואר    בתורה סוממנו כמשל התינוק  
 ך שמחפש את המלכה שנעלמה במעשה מבת מלך. פסח וימי הספירה. ונ"ל שזה גם עניין המשנה למל 

ירידה צורך עליה לפני שעולה מדרגה והיא בחי' תורה קטו  אבל עבודה ש .יד בין המצוות של צדיק היא 
לרדוף  והיינו  לקדושה,  נהפכת  המניעה  שעי"ז  המניעה  בתוך  הקב"ה  את  למצא  אל הערפל  נגש  משה 

בסוף וכמבואר  לו.   הראו  שלא  דבר  אחרי  דייקא  קפה  ולכסוף  המניעה    תורה  על  ההתגברות  שמכח 

)של   מהערפל  מתבלבל  לא  ועי"ז  בחושך  כבר  האור  את  לראות  אמונה  של  כלי  לו  קטו( נעשה    תורה 
 שרואה כי יודע שמלובש בו אלוקות.

אלא שנראה שהבאיבי הנחל משוה את זמן הירידה צורך עליה של שניהם ואומר שירידה בחו"ל האויר   . טו
 ה יפול ואילו הצדיק שהיה בא"י בכוחו לעמוד בזה ולא יפול.   טמא לכן יש סכנה שביריד 

ירידה צורך עליה, ואת השניה שניהם עובדים    לי  לכן נראה . טז שבאמת בין כל מדרגה למדרגה יש שתי 
כי היא העבודה שבין   בה  ואילו הצדיק מתעכב  כי היא מסוכנת מאד  בע"ת מדלג  אבל על הראשונה 

 המצוות. ולקמן יתבאר יותר. 

א"כ זה מה שייך לנו.  וצ"ל שיש בחי' בין המצוות גם במדרגות נמוכות אלא שאינן שלימות אלא   וצ"ע .יז
 רק בחי', ויתבאר לקמן.  

ולהבין מה היא העבודה הזו שבין המצוות שרק על ידה ההילוך מדרגא לדרגא הוא תמיד דהיינו רצוף  .יח
נראה לבאר עפ"י מה שקושר ה משה  -באיבי הנחל את בחי'  בלא שהירידה צורך עליה מפסקת אותו 

במניעה עצמה הקב"ה  מציאת  דהיינו  אל הערפל  שהן    -כסופין-עם    -נגש  אומר  שניהם  עבודה  -ועל 
צורך עליה-והן    -שבין המצוות יודע הגדול מהיודע של צדיק  -ובחי'    -ירידה  השגת  -וזה בחי'  -איני 

לנעשה   קודם  לתורתו–הנשמע  קודם  ה'  תורת  כב    -והשגת  יכול   ושרק-שבתורה  מניעות שעבר  מכח 
 . -ורק הצדיק ולא בע"ת ולא מלאך -, -ומי שיש בו רע לא יכול עבודה זו -לעמוד בזה

נראה מכל זה, שעבודה זו היא ירידה שנכנס בה הצדיק מעצמו לתוך שכל עמוק שהן קושיות נוראות   .יט
בל בשער הנ' הן  משער הנ' של המצוה הקודמת, )כי כל המט הטיות למטה הן נפרדות לימין ושמאל, א

כאחד, והכל נראה כדבר והיפוכו בחי' ידיעה ובחירה( והיא חושך וערפל נורא דהיינו שנכנס בחכמתו 
 להשיג בכתר.  

שהחכמה היא עד כמה שמשיג שלא משיג בחי' אמרתי אחכמה והיא רחוקה    בתורה פג תנינאומבואר   .כ
נקראת רחוק, כי היא תכלית הידיעה  ממני, דהיינו שזו החכמה כשמשיג שהיא רחוקה ממנו, לכן חכמה  

יודע   והאיני  בבינה,  היודע  כי  מהיודע,  גדול  שלי  יודע  שהאיני  רבנו  שאמר  וזהו  עי"ש.  נדע  שלא 

   עולם התשובה. היאבחי' ההתבוננות בחכמה של המצווה שהיא קודם לבינה שכנ"ל. וזה  \כטבחכמה/ 

דהיינו מי שאינו איש מלחמה כי עדיין   וחכמה זו היא תורת ה' ובחי' הנשמע של המצווה ובעל תשובה .כא
לא התגבר על מוציאי דיבת הארץ אסור להיכנס לשם כי בוודאי יפול שם לכפירות לכן בעל תשובה 

 מקיים נעשה ונשמע דייקא דהיינו שמדלג על עבודה זו של נשמע ורץ לעשיה תחילה. 

פ  .כב תמיד  שמרגיש  האמיתי  תשובה  בעל  הוא  שצדיק  שאמרנו  הנ"ל  לפי  של  ובאמת  במדרגתו  ושע 
צ"ע מדוע לא רץ ומדלג גם הוא אל הנעשה קודם הנשמע. אבל  לכאורה  ורוצה מדרגה יותר,    \לעכשיו/ 

זה אינו קושיא כלל כי שלימות התשובה יותר היא כשלא מדלג על הנשמע ואדרבה לכן דייקא הצדיק 
ע דילוג  בלי  למדרגה  ממדרגה  ועולה  שב  הוא  כי  בשלימות  יותר  תשובה  בעל  של  הוא  הנ'  שער  ל 

 
לק"ה   כח גם  והכסופי   עיין  הרצון  הוא  שהעיקר  בענין  כ' שמאריך  אות  ד'  המזון  כוסף.  ברכת  שאליה  עצמה  מהעשיה  יותר  אפילו  ן 

ולכאורה זה סותר את מעלת נעשה ונשמע  וכדברי הבאיבי הנחל עפ"י תורה כב שמעלת הצדיק היא נשמע ואח"כ נעשה דייקא, וזה  
 יותר ממעלת נעשה ונשמע. ויש לדחות שאין קושיא מלק"ה הנ"ל כי מוהרנ"ת שם דיבר גם על בע"ת.

 ור כמ"ש חכמת אדם תאיר פניו. ונ"ל שכלפי עומק המושג שבכתר היא אור אבל כלפי הבינה היא חשך.כי חכמה נקראת א   וצ"ע   כט 
 )ח"ג קעג( על רבי שמואל אייזיק שאמר אם אומר ק"ש היום כמו אתמול מוטב שיחתכו לי את הראש.    וכמסופר בשיש"ק   ל
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עד שאין לו במי לקנא אלא במדרגת הקב"ה כמבואר בסוף   .שב בתשובההוא  המצווה הקודמת. ולעולם  

 .\לא/ תורה רעח

כאחת כי הבינה מאירה )כמבואר נמצא בין כל מדריגה יש ירידה צורך עליה אלא שיש בה שני שלבים   .כג
שמאיר ו'  אהי  בתורה  ביושר  ה-שם  פסח  תחילה  החכמ בחי'  ובתוכה  אסור    ,ה(  תשובה    לעיין ובעל 

לבינה  ב לרוץ  אלא  לו  חכמה  לעלותהמאירה  לו  מה שצריך   שתסייע  ונשמע    ולעשות  נעשה  בחי'  וזה 
שהיא  אבל החכמה    אין זה הנשמע אלא מקיף שמאיר הרגשת האמת בלב.  האיר לו בחי' פסחש  ואע"פ

ו היא  הנשמע שבין המצוות   וה  \לב/העלמה גדולה מדאילהפך בלבולים  יא מניעה גדולה מדאי בשבילו 
בחי' ערפל על האפשרות לשוב בתשובה. אבל צדיק נכנס לערפל דהיינו העלמה הזו שיש בין המצוות  

 ומעיין בחכמה הזו בבחי' איני יודע של הצדיק.  

וכח הזה יש רק למי שעבר הרבה חושך וגילה בסופו אור ועי"ז זכה לבטחון וכלי חזק לראות תמיד בכל   .כד
ונחום  חושך את האור שבס זה בחי' ר"ע  )אולי  יותר את האור שבתוכו כמבואר בתורה קטו.  ופו. ועוד 

 איש גמזו לפי הבעש"ט( 

הוא   .כה המצוות  שבין  לעיל  שנתבאר  כיוןומה  שדייקא  נראה  כסופים  בחי'  הנקראת    גם  חכמה  בחי'  הוא 
 תו ית'.רחוקה כנ"ל שמשיג עד כמה שאינו משיג זה גורם לגעגועים וכסופים גדולים להשיג רוממו

של לראות אור דרך הערפל ועניין זה יש בכל המדרגות כי כל מי שעבר קצת מניעות כבר יש לו בחי' זו   .כו
וכפי ניסיונו כך מותר להיכנס לחושך גדול יותר וצדיק גדול מגלה חכמה כזו שהיא בחי' והיא רחוקה  

ש אליו ומעיין בו וממשיך , ואעפ"כ נג\לג/ יותר מהיודע  יודע שלו עצום הרבה  שהאינוממני מאד מאד עד  
 . ושב אליו ית'

הזכיר    צ"ע .כז לא  הנחל  מדוע  וניעור הבאיבי  חוזר  המדמה  שקליפת  כה  תורה  של  לדרגא  מדרגא  את 
ונראה שיש חילוק עצום בין התגברות המדמה לעבודה של בין המצוות כי התגברות    כשעולה מדרגה.

 המדמה הוא  

ב  וצ"ע .כח שיש  הפנוי  החלל  היא  המצוות  בין  לצדיק  אולי  שרק  סד  בתורה  וכמבואר  למדרגה  מדרגה  ין 
מותר לעיין בקושיות הבאות משם כי הן חכמת אפיקורסות בקושיות שאין להן תירוץ והצדיק נכנס לשם 

 ע"י זמר המיוחד להן ומעלה נשמות שנפלו שם. 

דושה  כי יש קדושה שזוכין לה ע"י עשיה, אבל יש ק  -הריצ"ח ביאר עניין זה של עבודה שבין המצוות .כט
כמה דאוקימנא    -גבוהה יותר שא"א להשיגה אלא ע"י אי עשיה דווקא וזה בחי' המובא בזוהר ח"א כד.  

ו"ה רמ"ח מצות עשה. דהיינו שאת המוחין   וזה זכרי עם  י"ה שס"ה מצות לא תעשה  רזא דא שמי עם 
 הגבוהים יותר אפשר לקבל דייקא ע"י הלא  תעשה. שזה בחי' העבודה שבמניעה. 

ההבדל בין חכמה לבינה איש ואשה, שחכמה היא השגה שאיני משיג, ובינה היא עד כמה שאני   וזה בחי' .ל
כן מבין. וזה חילוק בין צדיק לבע"ת, שבע"ת בבינה עולם התשובה, וצדיק בחכמה הנקראת רחוק. שלזה  
זוכה רק מי שכבר עבר את המניעות של מוציאי דיבת הארץ ונעשה משה ניגש אל הערפל, אבל בע"ת  
מדלג על הערפל בבחי' נעשה ונשמע. דהיינו שמעלת נעשה ונשמע דהיינו סילוק השכל היא חסרון, כי 

 צדיק לא נצרך לזה כי אדרבה הוא מצליח להתגבר על כל הקושיות ולא צריך לסלק את השכל. 

 
חִּ    רעח   תורה   לא ּבְ ר כ"ה(,  ְדּבָ ּמִּ )ּבַ י"  ְנָאתִּ אֹו ֶאת קִּ ַקּנְ א, ַרק אֹותֹו  "ּבְ עֹוָלם ַהּבָ ּבָ ְולֹא  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ יק, לֹא  ַצּדִּ ּום  א ש  ְמַקּנֵּ ינֹו  אֵּ ֶ יק ש  ּדִּ ַהּצַ יַנת 

ַרְך:  ְתּבָ  ְלַבּדֹו יִּ
נמצא שהנשמע אינו בלבולים  כי בקבלת התורה דהיינו אחרי מט ימי הספירה צ"ל שכבר השיגו את הנשמע בכלים שהכינו,    צ"ע   לב

 שע"י הכנת הכלים אזי השכל שהיה שער הנ' לגביו בתחילת התשובה נעשה פנימי וברור.משער הנ' אבל צ"ל  

מוהר"ן   לג למעלה    -  שבחי  מאד  ונוראות  גבוהות  למדרגות  שזכה  פי  על  אף  למדרגה.  ממדרגה  ועולה  הולך  תמיד  והיה  לג   אות 
ותכף אחר כך היה ל  וכו', אף על פי כן מעולם לא היה מקרר דעתו בזה כלל,  גדול על עצמו  למעלה  והיה לו רחמנות  נשבר  ו לב 

 בהכנעה גדולה וכו' כנזכר לעיל, עד שזכה למדרגה יותר גבוהה. וכן היה דרכו תמיד עד הסוף: 

וכמה וכמה פעמים היה דרכו שאמר שעתה אינו יודע כלל כלל, וכלל לא. ופעמים נשבע על זה שבאמת אינו יודע כלל )קכא( אף    
הקודמת גלה דברים עתיקים, אף על פי כן אחר כך אמר שאינו יודע כלל. ובענין זה היה חדוש גדול    על פי שביום הקודם ובשעה 

ענין   הינו  ביותר.  גדול  חדוש  הוא  יודע" שלו  "האינו  גדול מאד, אבל  חדוש  הוא  שלו  על עצמו שהתורה  בפרוש  ואמר  מאד.  מאד 
   וד מזה במקום אחר )קכב(: הנ"ל, כי בכל פעם היה דרכו לומר שעכשו אינו יודע כלל ועין ע 

ואם באמת אין אנו יודעין כלל בענינו הקדוש בפרט בענין האינו יודע שלו שהוא ענין עמק ונסתר מאד,    -אות קנג    -  שיחות מוהר"ן 
כן במה שמתנוצץ בדעתנו   )שיז(, אך אף על פי  יותר מידיעה שלו כמבאר במקום אחר  יודע שלו הוא חדוש  ואמר בעצמו שהאינו 

 אז נפלאות ונוראות אשר אי אפשר לבאר ולספר.  ראינו 

 עוד עיין גודל השגתו בעניין תכלית הידיעה שלא נדע בחיי מוהר"ן סימן רפב רפג.

מוהר"ן   חיי  ת -רטו  ועיין  ּבַ ַ ש  יל  ְפעָ -לֵּ לִּ הּוא  ֶ ש ּ ַמה  ַהְינּו  יטּותֹו,  ִּ ש  ּפְ ְנַין  עִּ מֵּ ּתֹוָרה  ָאַמר  ּדּוש   קִּ ַאַחר  אּוֶמין  ּבְ תק"ע  ּוט,  ַנֲחמּו  ש  ּפָ יש   אִּ ים  מִּ
ַסע ְלֶאֶרץ  ּנָ ֶ ֶרְך ש  ַהּדֶ יטּותֹו מֵּ ִּ ש  ת ּפְ עֵּ ה ַעְצמֹו ָאז ּבְ הּוא ְמַחּיֶ ֶ יק, ש  ָראְסטִּ ין ּפְ ּקֹורִּ ֶ י -ש  ּקּוטֵּ לִּ יָמן ע"ח ּבְ סִּ נּו ּבְ ְפרֵּ סִּ ּמּוָבא ּבְ ְנָין ּכַ ר ָהעִּ אֵּ ל, ּובֵּ ָראֵּ ׂשְ -יִּ

ינֹו יֹודֵּ  אֵּ ֶ ם. ְוָאַמר, ש  ָ ן ש  ְנָיָנא, ַעּיֵּ ת תִּ ּבַ ַ ש  ע ּבְ ּבַ ְ ש  ָלל, ְונִּ ֹון:  -ַע ּכְ ש  זֹו ַהּלָ ת קֶֹדש  ְוָאַמר ּבְ ב ַּ ַּ ש  ע ב ְׁ ב ַּ ְׁ הו א ֵאינֹו  -ֲאִני ִנש  ֶ "ל ש  נ ַּ ָין הַּ ל ִענְׁ נו  עַּ יְׁ קֶֹדש  , הַּ

ו,  ָ ש  כְׁ ָלל עַּ  יֹוֵדעַּ כ ְׁ
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ולכח זה לעמוד בהעלמה כזו של הארת חשכת החכמה זוכים ע"י הכנעת הרע ובקשה בתחנונים לזכות   .לא
רה שתיהיה צבא רב של מלאכים שיקבלו כח אדום להתגבר על מוציאי דיבת הארץ שהם המניעות  לתו

 שיש על הדרך לא"י שהם החושך שקודם לכל דבר שבקדושה  

ותקיף   .לב גבור  שרק  ישראל.  לארץ  שקודם  החושך  הוא  למדרגא  מדרגא  שבין  הזה  החושך  אולי  וצ"ע 
הם מלובש החושך הזה. אבל א"א לומר כן שהרי  מתגבר עליו, ונמצא לפי זה שמוציאי דיבת הארץ ב 

יבוא לא"י. אלא  ידלג עליהם לעולם לא  ואם  דיבת הארץ חייב גם בעל תשובה,  להתגבר על מוציאי 

ובא לא"י,   גדול עד שמי שמתגבר עליו  כזה  דיבת הארץ הוא  אזי מכח שהתגבר צ"ל שחושך מוציאי 

מלחמה איש  נקרא  הארץ  קדושת  ומכח  גם    עליהם  זה  שיכול  )מעין  המדרגות.   שבין  לחושך  להיכנס 
 בתורה סד שמי שכבר התגבר על כל הקושיות שאפשר לתרץ אזי יכול לעיין בקושיות שאין להן תירוץ( 

נמצא שאפרסמון התשובה )שמבואר בתורה ו'( היא ארץ ישראל. והדרך אליה היא דרך מוציאי דיבת   .לג
 שלא נמצא בקול קול יעקב.   הארץ שלהתגבר עליהם צריך כח תקיפות ודין של אדום

ותקיף   .לד גבור  הוא  הארץ  דיבת  מוציאי  על  שהתגבר  ע"י  אליה  שבא  כזו  ישראל  לארץ  שזכה  מי  ורק 
 שיכול להכנס לעבודה של בין המצוות. 

על   .לה לדלג  צריך  לא  כי  הפסק,  בלא  תמיד  בבחי'  היא  לדרגה  מדרגה  שלו  שההליכה  זוכה  עי"ז  שרק 
המ הבינה  להארת  שקודם  החכמה  החכמה  מדרגת  לערפל  לגשת  יודע  כי  הבאה.  למדרגה  אותו  עלה 

עי"ז  המניעה  שבתוך  האלוקות  את  ולמצא  למעשה  שקודם  שלה  בנשמע  ולעיין  מדרגה  לכל  הקודם 
 לכלי לקדושה.  להפוך את המניעה

נעשה   .לו ולקיים  דייקא  להזדרז  שצריך  בא"י  היה  לא  עוד  מי  דהיינו  תשובה  בעל  של  העבודה  הפך  וזה 
ולהי נשמע  ע"י שסומך על ואח"כ  והכל  לא להתבלבל,  כדי  סילוק השכל  דהיינו  ולא חכם  נבל  ות עם 

התפעל   לא  רבינו  שמשה  וזהו  פחד.  בלא  בו  ומעיין  בדעת  הזה  הערפל  אל  שנגש  משה  הצדיק 
הצדיקים   ובכח  השכל  את  לסלק  צריכים  היו  וכלב  יהושע  ואילו  ישראל  ארץ  על  שהיה  מהבלבולים 

עליהם   המרגלים  שהתפללו  לתוכה  מאבל  נכנסו  הזו  מהעבודה  לברוח  במקום  הארץ  דיבת  וציאי 
 והתבלבלו. 

וא"י והצדיק בחי' אחת ועל שניהם יש מוציאי דיבת הארץ, שהם בעלי תשובה שחושבים שהם צדיקים   .לז
ובמקום לברוח לבינה עולם התשובה בסילוק השכל הם נכנסים לעיון החכמה הנ"ל ומתבלבלים ממנה  

 ורוצים לבלבל גם אחרים. 

 

 
מגלה מוהרנ"ת שבאמירת התורה אמר אותה רבינו על הפסוק אשרי העם )כמו שעשה בראש השנה   עתה

של שנה הקודמת באמירת תורה יג( ורק בכתיבתו בנה אותה על הט' תיקוני דיקנא דז"א שפרק ג' דספרא  
 . ה בפסוק זהאלא שגם באמירתה לא באר כיצד רמוז דצניעותא.

פ  התורה על  בר"ה  נאמרה  תרועה  [לד] סוק  הזאת  יודעי  העם  מהפסו  \לה/  אשרי  ים  קהוא 

בשופר התקיעה  אחרי  זה הפסוק    :שאומרים  ביאור  ידו הקדושה  זכינו לקבל מכתיבת  אך לא 
 ע"פ התורה הנ"ל:  

ל אפשר  ט'ראולי  ד'  סעודה  לק"ה  עפ"י  קצת  ָהֲעבֹוָדה  ,  מז  ר  ּקַ עִּ ָאז  ֶ ש  ָנה  ָ ַהש ּ ֹראש   ּבְ הּוא  ַהַהְתָחָלה  ר  ּקַ ְועִּ
יָמיו,ְוהַ  ַלע ְוָנַתן מֵּ ְרּתָ ֶאל ַהּסֶ ּבַ יַנת ְודִּ ְבחִּ ַהְינּו ַהּצּור. ּבִּ ר, ּדְ אֵּ ְפּתַֹח ַהּבְ יָעה ַלְחּתֹר ְוַלְחּפֹר ְולִּ י ַהּתֹוָרה.   ְיגִּ ימֵּ ַהְינּו מֵּ   ּדְ

ר ָהֲעבוֹ   וכו'.. ּקַ ן ָאז עִּ ּקּון ֶזה, ַעל ּכֵּ תִּ ין ַלֲעֹסק ּבְ ילִּ ָנה ַמְתחִּ ָ ֹראש  ַהש ּ ּבְ ֶ ֲחַמת ש  ּבּוץ ֶאל  ּומֵּ ר ַהּקִּ ּקַ יָעה ְוָאז עִּ ָדה ְוַהְיגִּ
 ָ ש ּ יְך מִּ ִּ ר ְלַהְמש  אֵּ ין ֶאת ַהּבְ ּפֹוְתחִּ ֶ דֹוָלה ַעד ש  יָעה ּגְ ין ְיגִּ יכִּ ֹות. ְוָאז ְצרִּ ל ַהְתָחלֹות ָקש  י ּכָ יק, ּכִּ ּדִּ י ַהּתֹוָרה.  ַהּצַ ימֵּ ם מֵּ

וּ  יק  ּדִּ ַהּצַ ֶצל  אֵּ ַיַחד  ץ  ְתַקּבֵּ ְלהִּ ָאז  ין  יכִּ ְצרִּ ן  ּכֵּ ים  ְוַעל  ּקּונִּ ּתִּ ה  ְוַכּמָ ֹוָפר  ש  ּבְ ְתֹקַע  ְולִּ ים  ְוַתֲחנּונִּ ים  ַרֲחמִּ ּבְ ְלַהְרּבֹות 
ֹוָפרֹות ְוכּו'.  ְכרֹונֹות ְוש  יַרת ַמְלֻכּיֹות ְוזִּ ֲאמִּ ין ָאז ּבַ עֹושִּ ֶ    ש 

העם יודעי תרועה שעל ידה פותחים את הבאר כנ"ל כי היא בחי' הצעקות של מרים ודוד המלך    י וזהו אשר
הלב הצועק אל המעיין כנ"ל וזהו באור פניך יהלכון היינו דרכה של תורה הנ"ל פת במלח וכו'    שהם בחי'

כנ"ל. התורה  לביאורי  זוכים  ב  שעי"ז  להלך  זוכים  ידם  עולם  דשעל  מלך  של  פניך  כנ"ל  רכו  באור  בחי' 
 יהלכון. 

 
גם קודם שאמר התורה הזאת, סיפר איזה זמן מקודם, מעשה נוראה שראה במקום שראה  
בהקיץ או בחלום. ואמר שהתורה ט' תיקונין הנ"ל, היא פירוש על המראה הנוראה הזאת  

 : [לו]ה"י  שסיפר. ואי"ה עוד חזון למועד. לבאר דברים אלו במקום אחר בעזר

 
 * תהילים פט טז   לד

זו   לה  גם    תורה  יג  תורה  ובר"ה שנת תקסד אמר  שנת תקסה  השנה  בראש  ועי"ש ששתי  נאמרה  ביאר  כן  ושם  הזה  על הפסוק  היא 
 תורות אלו דומות מאד ששתיהן בעניין המשכת התורה.
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   חיי מוהר"ן סימן ט'
ָנה  ָ ֹראש  ַהש ּ יָמן כ', ֹזאת ַהּתֹוָרה ֶנֶאְמָרה ּבְ ין סִּ ירִּ ין ַיּקִּ ּקּונִּ ָעה ּתִּ ְ ש  ץ   )ט( ּתִּ יִּ י. ּוַבּקַ ִּ ש ּ ִּ י ְוש  ִּ יש  יֹום ֲחמִּ ָחל ּבְ ֶ תקס"ה ש 

ר ָלנּו ַהּמַ  ּפֵּ יק, ְוָאז סִּ ַחֶמעְלנִּ נֹו ָהַרב מֵּ ָהָיה ּפֹה ְמֻחּתָ ֶ ת ש  עֵּ ינּו ֶאְצלֹו ּבָ ַסח ַלֲעֶצֶרת ָהיִּ ין ּפֶ ְרָאה ַהּנֹוָרָאה  ַהּקֹוֶדם ּבֵּ
 ֶ ב ַעל ָהָאֶרץ. ְוָאַמר ש  ֹוכֵּ ְתֶחֶלת ֶאָחד ָהָיה ש  "ל. ְוָאַמר ַהּמַ ְרָאה ַהּנַ רּוש  ַעל ַהּמַ ין הּוא ּפֵּ ּקּונִּ ָעה ּתִּ ְ ש  ּזֹאת ַהּתֹוָרה ּתִּ

יא כֻּ  ין הִּ ּקּונִּ ָעה ּתִּ ְ ש  ְרָאה ַהּזֹאת, ַאְך ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ּתִּ ַהּמַ ים מֵּ ֶהם ְרָמזִּ ש  ּבָ ר יֵּ אֹומֵּ ֶ ָכל ַהּתֹורֹות ש  ּבְ ֶ רּוש  ַעל  ש  ּה ּפֵּ ּלָ
"ל ּוְקצָ  ְרָאה ַהּנַ ם:ַהּמַ ָ ן ש  ְמקֹומֹו ַעּיֵּ ה ְמֹבָאר ּבִּ ּזֶ  ת מִּ

 
   חיי מוהר"ן סימן פג

יֶכם:   ְבנֵּ רּו לִּ י ּוְתַסּפְ יתִּ ָראִּ ֶ ר ָלֶכם ַמה ש ּ ץ תקס"ד ָעָנה ְוָאַמר ֲאַסּפֵּ ת ַקיִּ ּלַ חִּ ר ּתְ ּפֵּ ּסִּ ֶ  )ג( ַמה ש ּ
יב הָ   ּגּול ּוְסבִּ ים עִּ בִּ ְ יבֹו ָהיּו יֹוש  ב ַעל ָהָאֶרץ ּוְסבִּ ֹוכֵּ ן עֹוד ֶאָחד ָהָיה ש  ּגּול, ְוכֵּ ּגּול עֹוד עִּ יב ָהעִּ ּגּול ּוְסבִּ ּגּול עֹוד עִּ עִּ

ֶאְמַצע )כְּ  ב ּבָ ֵּ ָהָיה יֹוש  ֶ ֶדר. ְואֹותֹו ש  י סֵּ לִּ ים ּבְ ִּ ה ֲאָנש  ּמָ ים עֹוד ּכַ בִּ ְ יָבם ָהיּו יֹוש  ים, ּוְסבִּ ּגּולִּ ה עִּ ּמָ ב  ּכַ ֵּ ָהָיה יֹוש  ֶ לֹוַמר ש 
פָ  ֹשְ ה ּבִּ ּדֹו( ָהָיה עֹוֹשֶ ה ַעל צִּ יֶהם ַאֲחָריו:ֻמּטֶ ְפתֹותֵּ ֹשִּ ים ּבְ יבֹו ָהיּו עֹוֹשִּ ם ְסבִּ  ָתיו ְוֻכּלָ

ְפת  ֹשִּ ּבְ ַלֲעֹשֹות  יקּו  ְפסִּ יבֹו הִּ ְסבִּ ים  בִּ ְ ַהּיֹוש  ם  ְוֻכּלָ י(  ָהֶאְמָצעִּ )אֹותֹו  יֶנּנּו  אֵּ ה  ּנֵּ ְוהִּ י  יתִּ ָראִּ ְך  ּכָ י  ְוַאַחר  ַאְלּתִּ ָ ְוש  יֶהם,  ֹותֵּ
ר וְ  ְתָקרֵּ ּנִּ ֶ י ש  יבּו לִּ ִּ ש  ה. הֵּ ר: ַמה ּזֶ ַדּבֵּ ּלְ יקּו מִּ ְפסִּ ר ְוהִּ ַדּבֵּ ּלְ ְגַוע ּוָפַסק מִּ  נִּ

י  ְנָינִּ ין ]ַאְרמֹונֹות[ ַהְינּו ּבִּ אַלאצִּ י ּפַ נֵּ ְ י ש  יתִּ יֶהם. ְוָראִּ י ַאֲחרֵּ ם ָלרּוץ ְוַרְצּתִּ ּלָ ילּו ּכֻ ְתחִּ ְך הִּ ים ְמֹאד, ְוַאַחר ּכָ ים ָיפִּ ם ָנאִּ
ָרצוּ  ם  ְוהֵּ ָררֹות  ֹשְ י  נֵּ ְ ש  ים  בִּ ְ יֹוש  ָהיּו  ם  ָ ְוָרצּו    ְוש  אֹוָתנּו,  ים  ְתעִּ הִּ ָלָמה  ֶהם  ּמָ עִּ ְטֹען  לִּ ילּו  ְתחִּ ְוהִּ ָררֹות  ְלַהּשְ ם  ָ ְלש 

יֶהם:  י ַאֲחרֵּ ֶהם. ְוַרְצּתִּ ּלָ ֶ יַני ְמֹאד ַמהּות ש  עֵּ ים ְוהּוַטב ּבְ יתִּ ָררֹות ַלחּוץ. ּוְראִּ  ְלָהְרָגם, ּוָבְרחּו ַהּשְ
ם    ָ ש ּ ְוָצֲעקּו מִּ ָיֶפה.  ָרחֹוק ֹאֶהל  י מֵּ יתִּ ם  ְוָראִּ ּוְנַטְלּתֶ ָלֶכם  ש   ּיֵּ ֶ ֻכּיֹות ש  ַהּזְ ל  ּכָ ם  ּתֶ ְ ש  ּקַ ּובִּ יֶכם,  ַלֲאחֹורֵּ ְזרּו  ָררֹות חִּ ְלַהּשְ

ְרצּו: ּתִּ ֶ ל ַמה ש ּ ְפֲעלּו ּכָ ם ּתִּ ָ ם, ְוש  ָ לּוי ש  ר ַהּתָ ְלכּו ְלַהּנֵּ ֶיְדֶכם. ְותֵּ  ּבְ
  ָ ֶהם ְוָהיּו ש  ּלָ ֶ ֻכּיֹות ש  לּו ַהּזְ ּבְ יֶהם ְוקִּ לּוק( ְוָחְזרּו ַלֲאחֹורֵּ ר )ּדָ י נֵּ יתִּ יֶהם ְוָראִּ י ַאֲחרֵּ ר ְוַרְצּתִּ ילֹות ְזֻכּיֹות, ְוָרצּו ְלַהּנֵּ ם ֲחבִּ

וְ  יֶהם.  ּפִּ ְלתֹוְך  יצֹוצֹות  נִּ ר  ַהּנֵּ מֵּ ְוָנְפלּו  ר  ַהּנֵּ ֶאל  ֻכּיֹות  ַהּזְ יכּו  לִּ ְ ש  ְוהִּ ָררֹות  ַהּשְ ּוָבאּו  יר,  ֲאוִּ ּבָ לּוי  ר  ּתָ ַהּנֵּ ַעְצמֹו  יר  ֶהֱחזִּ
ר ַהּנֵּ ה מֵּ ָהר:  ְוַנֲעֹשָ ַהּנָ ם מֵּ ּלָ תּו ּכֻ ָ  ָנָהר ְוש 

יָנם  ְואֵּ ים  בִּ ָ ְוש  ים  ָרצִּ ים  יתִּ ּוְראִּ ּיֹות.  רִּ ַהּבְ ֶהם  מֵּ ָיְצאּו  ר  ְלַדּבֵּ ְתחּו  ּפָ ֶ ּוְכש  ם,  ְרּבָ קִּ ּבְ ּיֹות  רִּ ּבְ ין   ְוַנֲעֹשּו  מִּ ְולֹא  ָאָדם  ין  מִּ
ּיֹות: רִּ ה ַרק ּבְ  ַחּיָ

וְ   ְמקֹוָמם.  לִּ ַלֲחֹזר  ְתָיֲעצּו  הִּ ְך  ּכָ ם  ְוַאַחר  ָ ש  ד  ָהעֹומֵּ ְלָהֶאָחד  ַלח  ְ ש  נִּ ֶאָחד  ָעָנה  נּו.  ְמקֹומֵּ לִּ ַלֲחֹזר  נּוַכל  יְך  אֵּ ָאְמרּו 
ּיֹות רִּ ַהּבְ ְוָהְלכּו  ּיֹות  רִּ ְלַהּבְ לַֹח  ְ ש  לִּ ְתָיֲעצּו  ְוהִּ ַלח.  ְ ש  נִּ י  מִּ ֶאת  ְוָאְמרּו  ָלָאֶרץ.  ם  ַמיִּ ָ ש ּ מִּ ֶחֶרב  ז  י    ְואֹוחֵּ ְוַרְצּתִּ ם  ָ ְלש 

יֶהם:  ַאֲחרֵּ
י  יתִּ ה ֶאחָ   ְוָראִּ ּיֹות. ַהְינּו ּפֶ ה ּפִּ ּמָ ם ָלָאֶרץ, ְוָלּה ּכַ ַמיִּ ָ ש ּ ָידֹו מִּ ם ָלָאֶרץ ְוַחְרּבֹו ּבְ ַמיִּ ָ ש ּ ד מִּ ם עֹומֵּ ד ַהְינּו ֹחד  אֹותֹו ְמֻאּיָ

 ְ ּיֹות ַעל ש  ה ּפִּ ּמָ ן ּכַ ֹות. ְוכֵּ ּיּות ּוֶפה ֶאָחד ַעל ֻחְלש  יָתה, ּוֶפה ֶאָחד ַעל ֲענִּ אְרף( ְלמִּ ַ ין ש  ּקֹורִּ ֶ ים: )ש  ִּ  ָאר ֳעָנש 
א אֹוָתנּו ֶאל ְמקוֹ   ֶזר ְוָהבֵּ ה ָלנּו ְלעֵּ ה ֱהיֵּ ָך. ַעּתָ ּמְ ים מִּ ּסּורִּ ה ְזַמן ַרב ָהיּו ָלנּו יִּ ּזֶ ֶ ש  ש  ילּו ְלַבּקֵּ ְתחִּ י  ְוהִּ ינִּ נּו )ְוָאַמר אֵּ מֵּ

ן ּו, ּתֵּ ְקש  יָתה ְוַנֲהֹרג אֹוָתם ְולֹא ָרצָ   ָיכֹול ַלֲעֹזר ֶאְתֶכם( ּובִּ ל מִּ ֶ ה ש  ן ָלֶהם  ָלנּו ַהּפֶ ּתֵּ ר ְולֹא ָרָצה לִּ ה ַאחֵּ ּו ּפֶ ְקש  ה. ּובִּ
ם: ָ ירּו ֶאת ֹראש  סִּ ָררֹות ְוהֵּ ה ַלֲהֹרג ֶאת ַהּשְ ֻקּדָ א ּפְ ְך ּבָ תֹוְך ּכָ אְרף( ְוָחְזרּו. ּבְ ַ ה )ַהְינּו ש  ּום ּפֶ  ש 

נַּ   ּכַ ָהָאֶרץ  ב ַעל  ֹוכֵּ ָהָיה ֶאָחד ש  ֶ ָהָיה, ש  ֶ ש  ּכְ ה  ֲעֹשֶ ַהּמַ ָחַזר  ְך  ּכָ תֹוְך  ְוכּו'  ּבְ ָררֹות  ְלַהּשְ ְוָרצּו  ְוכּו'  ים  ּגּולִּ יבֹו עִּ ּוְסבִּ "ל 
ְוהָ  ֻכּיֹות  ַהּזְ ָלְקחּו  ר. ַרק  ַהּנֵּ ֻכּיֹות ֶאל  ַהּזְ יכּו  לִּ ְ ש  ָררֹות לֹא הִּ ַהּשְ ֶ י ש  יתִּ ה ָראִּ ַעּתָ ר. ַרק  ְזּכַ ּנִּ ּכַ ְברּו  ַהּכֹל  ָ ְוש  ר  ְלַהּנֵּ ְלכּו 

ַתֲחנ ש  ּבְ ילּו ְלַבּקֵּ ְתחִּ ם ְוהִּ ּבָ ר:ֶאת לִּ י ַהּנֵּ ְפנֵּ ים לִּ  ּונִּ
ְוַנֲעֹשּו הַ   ר ָנָהר ְוכּו'  ַהּנֵּ ה מֵּ ְוַנֲעֹשָ ים עֹוד,  ַתֲחנּונִּ ּבְ ּו  ְקש  יֶהם, ּובִּ ר ְלתֹוְך ּפִּ ַהּנֵּ יצֹוצֹות מֵּ "ל ְוָאְמרּו  ְוָנְפלּו נִּ ּנַ ּכַ ּיֹות  רִּ ּבְ

לִּ  ְ ש  הִּ ֶ יָגה ַעל ש  בּו ֲהרִּ ְתַחּיְ ים נִּ ֹונִּ אש  י ָהרִּ ְחיּו, ּכִּ ּלּו יִּ אֵּ ֶ י ש  ּלּו:לִּ מֹו אֵּ ים ּכְ ַתֲחנּונִּ ּו ּבְ ש  ּקְ ר ְולֹא ּבִּ ֻכּיֹות ְלַהּנֵּ  יכּו ַהּזְ
רּוש  ַעל ֶזה:  ה ְוֹיאְמרּו ְלָך ּפֵּ ְך ֶאל ַהֶחֶדר ַהּזֶ י לֵּ ה, ְוָאְמרּו לִּ י ַמה ּזֶ  ְולֹא ָיַדְעּתִּ
ְותָ   ֶזה.  ַעל  יו  ְלּתִּ אִּ ְ ּוש  ֶאָחד  ן  ָזקֵּ ם  ָ ב ש  ֵּ יֹוש  ְוָהָיה  ם  ָ ְלש  י  ַעל ְוָהַלְכּתִּ רּוש   ּפֵּ יא  י הִּ ְזָקנִּ י  ֲהרֵּ י  לִּ ְוָאַמר  ָידֹו  ּבְ ְזָקנֹו  ַפס 

ן: ַע ֲעַדיִּ י יֹודֵּ ינִּ יו אֵּ ְלּתִּ אִּ ְ ה. ּוש  ֲעֹשֶ  ַהּמַ
ין    י ַהֶחֶדר ָאֹרְך ְוָרָחב ַעד אֵּ יתִּ ם ְוָראִּ ָ י ְלש  . ְוָהַלְכּתִּ רּוש  ְמָצא ּפֵּ ם ּתִּ ָ ה ְוש  ְך ֶאל ַהֶחֶדר ַהּזֶ י לֵּ ץ ְוֻכּלוֹ ְוָאַמר לִּ א    קֵּ ָמלֵּ

ה: ֲעֹשֶ רּוש  ַעל ַהּמַ י ּפֵּ יתִּ י ָראִּ ַתְחּתִּ ּפָ ֶ ים, ּוְבָכל ָמקֹום ש  ָתבִּ  ּכְ
ַהּמַ   ים מֵּ ֶהם ְרָמזִּ ּבָ ש   ר יֵּ הּוא אֹומֵּ ֶ ל ַהּתֹורֹות ש  ּכָ ֶ ה. ְוָאַמר ש  ּפֶ ה ֶאל  ּפֶ דֹוש   יו ַהּקָ ּפִּ י מִּ ַמְעּתִּ ָ ל ֶזה ש  ה ַהּזֹאת.  ּכָ ֲעֹשֶ

 ְ ש  ְתֶחֶלת ּתִּ ה: ְוַהּתֹוָרה ַהּמַ ֲעֹשֶ רּוש  ַעל ֹזאת ַהּמַ ּלֹו ּפֵּ יָמן כ' הּוא ּכֻ י א' סִּ ּקּוטֵּ לִּ ין ּבְ ּקּונִּ  ָעה ּתִּ
ח הַ   ְפּתַ ּנִּ ֶ ם ש  ָ ֹבָאר ש  ּמְ ֶ ם ַמה ש ּ ָ ן ש  ה ַעּיֵּ ֲעֹשֶ ּזֹאת ַהּמַ ים מִּ ְפָלאִּ ים נִּ ה ְרָמזִּ ּמָ ם ּכַ ָ ין ש  יל ָיבִּ ּכִּ ֹשְ ַתח  ְוַהּמַ יַנת ּפָ ְבחִּ ב, ּבִּ ּלֵּ

זּובּו מַ  ַוּיָ ָעְלמָ צּור  ּבְ ים  יֶזה ְרָמזִּ ין אֵּ ה ְלָהבִּ ְזּכֶ ב ְותִּ יטֵּ ל ַהּתֹוָרה הֵּ ּכָ ם  ָ ן ש  "ל. ְוָהבֵּ ינֹות ְנָהרֹות ַהּנַ חִּ ּבְ ם,  ָ ן ש  ַעּיֵּ ם  א  יִּ
"ל: ְרָאה ַהּנֹוָרָאה ַהּנַ ֹזאת ַהּמַ  ּבְ

יבּו לוֹ   ִּ ש  יֶנּנּו ְוהֵּ ה אֵּ ּנֵּ ְך ָרָאה ְוהִּ ב ַעל ָהָאֶרץ ְוַאַחר ּכָ ֹוכֵּ ָהָיה ש  ֶ ָמה ַהְמֹבָאר    ֶזה ש  ָ ש  יַנת ַהּנְ חִּ ְגַוע. ֶזה ּבְ ר ְונִּ ְתָקרֵּ ּנִּ ֶ ש 
נֶּ  ֶ ש ּ ַמה  ַעל  ז  ְמַרּמֵּ ר  ָ ְוֶאְפש  ם,  ָ ן ש  ַעּיֵּ ּתֹאַכל  ַלח  ּמֶ ּבַ ת  ּפַ ין  ּסּורִּ יִּ ּבְ ֶלת  ְמֻסּבֶ יא  הִּ ֶ "ל ש  ַהּנַ ַהּתֹוָרה  ָנה ּבְ ְ ש  ּמִּ ּבַ ם  ָ ֱאַמר ש 

ַלח ּתֹאַכל ְוכּו' ְוַעל ָהאָ  ּמֶ ת ּבַ ן: ַאַחר ּפַ ַ יש   ֶרץ ּתִּ
ה   ים ְוַכּמָ ּגּולִּ ה עִּ ּמָ "ל ּכַ יבֹות ַהּנַ ב ַעל ָהָאֶרץ ּוְסבִּ ֹוכֵּ ָהָיה ש  ֶ יל ש  תּוב ְלעֵּ ּכָ ֶ ז ַמה ש ּ ר ָלֶזה ְמַרּמֵּ ָ י   ְוֶאְפש  ֶדר. ּכִּ י סֵּ לִּ ּבְ

ָיָדּה.   ַעל  ְך  ָ ְמש  נִּ ַהּתֹוָרה  י  אּורֵּ ּבֵּ ל  ּכָ י  ּכִּ "ל,  ַהּנַ ָמה  ָ ש  ַהּנְ מֵּ ים  לִּ ְמַקּבְ ם  ּלָ ים  ּכֻ עֹוֹשִּ ָהיּו  ֶ ש  ז  ַרּמֵּ ּמְ ֶ ש  ֶזהּו  ר  ָ ְוֶאְפש 
ן ּכֵּ ְוַעל  "ל,  ַהּנַ ַהּתֹוָרה  י  אּורֵּ ּבֵּ ים  ְמַגּלִּ ָהיּו  ֶ ש  ַהְינּו  יֶהם  ְפתֹותֵּ ֹשִּ ז    ּבְ ְמַרּמֵּ הּוא  ֶ ש  "ל  ַהּנַ י  ָהֶאְמָצעִּ ְגַוע  ְונִּ ר  ְתָקרֵּ ּנִּ ֶ ש  ּכְ
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ם ַלֲעֹשוֹ  ּלָ יקּו ּכֻ ְפסִּ ן הִּ "ל, ַעל ּכֵּ ָמה ַהּנַ ָ ש  יַנת  ְלַהּנְ חִּ הּוא ּבְ ֶ ֶנת ש  ְצַטּנֶ ָמה ַהּזֹאת נִּ ָ ש  ַהּנְ ֶ ש  י ּכְ ר, ּכִּ יֶהם ּוְלַדּבֵּ ְפתֹותֵּ ֹשִּ ת ּבְ
ב: יטֵּ ם הֵּ ָ ן ש  "ל ַעּיֵּ ֲאָמר ַהּנַ ּמַ ְמֹבָאר ּבַ י ַהּתֹוָרה ּכַ אּורֵּ יְך ּבֵּ ִּ ין ּכַֹח ְלַהְמש  ּה, ֲאַזי אֵּ ּלָ ֶ קּות ש  ּלְ ְסּתַ  הִּ

דֹול בַּ   ּיּון ּגָ עִּ ים:ְודּוק ְמֹאד ּבְ ים נֹוָראִּ ה ְרָמזִּ ּמָ ין עֹוד ּכַ ה ְלָהבִּ ְזּכֶ "ל, ְותִּ "ל ּוְבַהּתֹוָרה ַהּנַ ה ַהּנַ ֲעֹשֶ  ּמַ
עֲ   ּנַ ֶ יַנת ַמֲחלֶֹקת ש  חִּ יָבה ּוְקָטָטה ֶזה ּבְ ְנַין ְמרִּ ֶהם ַהְינּו עִּ ּמָ ְטֹען עִּ ילּו לִּ ְתחִּ ָררֹות ְוהִּ ָרצּו ְלַהּשְ ֶ ים  ְוֶזה ש  יקִּ ּדִּ ה ַעל ַהּצַ ֹשָ

י הִּ  י  ַעל ְידֵּ יל מֵּ בִּ ְ ש  קּו ּבִּ ּלְ ְסּתַ ּנִּ ֶ ה ְוַאֲהֹרן ש  ֶ ים ַעל ֹמש  זִּ ָררֹות ְמַרּמְ ַהּשְ ֶ ר ש  ָ י ַהּתֹוָרה ְוֶאְפש  אּורֵּ קּות ּבֵּ ּלְ יָבה ַעל  ְסּתַ ְמרִּ
ב: יטֵּ ן הֵּ ים ְוָהבֵּ ַתֲחנּונִּ ּו ּבְ ְקש  ּלֹא ּבִּ ֶ "ל ש  ַהּתֹוָרה ַהּנַ ם ּבְ ָ עּות ַהְמֹבָאר ש  עּו ַהּטָ ּטָ ֶ  ש 

ְנַין הַ   ּמַ ְועִּ ֶ ים ש  ים ַחּמִּ ּבּורִּ יַנת ּדִּ חִּ ה ָנָהר ְוכּו', ֶזה ּבְ ר ְוַנֲעֹשָ יֶהם ְוָחַזר ַהּנֵּ תֹוְך ּפִּ יצֹוצֹות ּבְ ְפלּו נִּ ּנָ ֶ ר ש  ב  ּנֵּ ּלֵּ ים מִּ יכִּ ִּ ְמש 
ּלֵּ  ע מִּ ּפַ ְ ש  ְונִּ ב ָהֶעְליֹון  ח לֵּ ְפּתַ ְונִּ ַרְך ָעָליו  ְתּבָ יִּ ם  ֵּ י ַהש ּ ְכְמרּו ַרֲחמֵּ ּנִּ ֶ י ש  י ֶזה  ָהֶעְליֹון ַעל ְידֵּ ים, ְוַעל ְידֵּ ּבּורִּ ּדִּ ב ָהֶעְליֹון 

ם ְוכּו':  זּובּו ַמיִּ ַתח צּור ַוּיָ יַנת ּפָ ְבחִּ ם, ּבִּ ָ ש ּ ן מִּ ם ּכֵּ י ַהּתֹוָרה ּגַ אּורֵּ יְך ּבֵּ ִּ  ַמְמש 
ד  ּיָ לּוק ּכַ ר ּדָ הּוא נֵּ ֶ ב ש  ז ַעל ַהּלֵּ ר ְמַרּמֵּ י ַהּנֵּ ה ָנָהר, ּכִּ ר ְוַנֲעֹשָ ָחַזר ַהּנֵּ ֶ יַנת ַמה ש  חִּ יצֹוצֹות  ְוֶזה ּבְ ה ָנְפלּו נִּ ּלָ ְתחִּ ּוַע. ּובִּ

נַּ  ר ּכַ "ל נֵּ ה ַהּנַ ֲעֹשֶ ַהּמַ ְקָרא ּבְ ּנִּ ֶ ב ש  ַהּלֵּ ְך מֵּ ָ ְמש  ּנִּ ֶ ים ש  ים ַחּמִּ ּבּורִּ יַנת ּדִּ חִּ יֶהם ֶזה ּבְ ם ְלתֹוְך ּפִּ ָ ש ּ ר  מִּ ְך ֶזה ַהּנֵּ "ל. ְוַאַחר ּכָ
י ַהּת  אּורֵּ ּבֵּ יַנת  חִּ ּבְ ה ָנָהר, ֶזה  ְוַנֲעֹשָ ַעְצמֹו ָחַזר  ַתח צּור ּבְ ּפָ יַנת  ְבחִּ ּבִּ ר.  יַנת נֵּ חִּ ּבְ הּוא  ֶ ב ש  ַהּלֵּ ן מֵּ ּכֵּ ם  ּגַ ְך  ָ ְמש  ּנִּ ֶ ֹוָרה ש 

"ל: ּנַ ם ּכַ זּובּו ַמיִּ  ַוּיָ
ּו בְּ   ש  ּמְ ּתַ ְ ש  ֶהם. ְוהִּ ּלָ ֶ ים ש  ים טֹובִּ ֲעֹשִּ ֻכּיֹות ְוַהּמַ ירּו ַהּזְ ְזּכִּ הִּ ֶ ֻכּיֹות ַהְינּו ש  יכּו ַהּזְ לִּ ְ ש  הִּ ֶ ְ ּוַמה ש ּ ש  ה ֹעז ּבִּ ַכת  ַמּטֵּ ָ יל ַהְמש  בִּ

ם: ָ ן ש  ם ַעּיֵּ ָ ְמֹבָאר ש  עּו ּכַ ּטָ ֶ עּות ש   ַהּתֹוָרה. ְוֶזהּו ַהּטָ
יַנת    חִּ יֶהם ָיְצאּו. ֶזה ּבְ ְתחּו ּפִּ ּפָ ֶ ש  ְך ּכְ ם ְוַאַחר ּכָ ְרּבָ קִּ ֲעֹשּו ּבְ ּנַ ֶ ּיֹות ש  רִּ ים  ְוַהּבְ ְבָראִּ ּנִּ ֶ ים ש  ְלָאכִּ ן ַהּמַ הֵּ ֶ ּיּות ש  ּכֹחֹות ָהרּוָחנִּ

ָידֹו הַ  ז ַהֶחֶרב ּבְ אֹוחֵּ ֶ יַנת ֶזה ש  חִּ הּוא ּבְ ֶ ֱאדֹום. ש  ים ּכַֹח מֵּ לִּ ם ְמַקּבְ ין. ְוהֵּ ִּ ש  ַחּדְ ּמְ ֶ ּיֹות ַהּתֹוָרה ש  אֹותִּ ה.  מֵּ ֲעֹשֶ ַהּמַ ְמֹבָאר מֵּ
ה  ה ַעל ַהֶחֶרב, ְוהּוא ְמֻמּנֶ י הּוא ְמֻמּנֶ ש  ּכִּ ּיֵּ ֶ ין ש  ּדּודִּ ּיֹות ְוחִּ י ּפִּ ינֵּ ה מִּ ּמָ יַנת ּכַ חִּ ים. ְוֶזה ּבְ עִּ ָ ים ַלֲעֹנש  ָהְרש  ִּ ל ָהֳעָנש  ַעל ּכָ

ְמֹבָאר ּכַ ים.  רִּ ֲאחֵּ ים  ִּ ֳעָנש  ּבָ ים  ְפָעמִּ ְולִּ ְקָטָלא,  ּובִּ א  ַחְרּבָ ּבְ ים  עִּ ָ ָהְרש  ַלֲעֹנש   ין  יכִּ ְצרִּ ים  ְפָעמִּ לִּ ַהּתֹוָרה    ְלַחְרּבֹו,  ּבְ ם  ָ ש 
"ל  :ַהּנַ

ן ָלהֶ   ּתֵּ י לֹא ָרָצה לִּ ַהֶחֶרב, ּכִּ אְרף( מֵּ ַ ה ְוֹחד )ַהְינּו ש  ּום ּפֶ ן ָלֶהם ש  ּתֵּ עּות לֹא ָרָצה לִּ ָגם ְוַהּטָ ֲחַמת ַהּפְ ּום ּכַֹח,  ּומֵּ ם ש 
ְוָקא ב ּדַ ר ַהּלֵּ ּבֵּ ַ ין ְלש  יכִּ י ְצרִּ ָיָדם ַהזְּ   ּכִּ ין ּבְ ּלֹוְקחִּ ֶ י ש  ים. ְוַאף ַעל ּפִּ ַתֲחנּונִּ ש  ּבְ יל ּוְלַבּקֵּ בִּ ְ ש  ה ֹעז, הּוא ּבִּ ּטֵּ ֻכּיֹות ַהְינּו ַהּמַ

ים: ים ְוַתֲחנּונִּ ַרֲחמִּ יְך ּבְ ִּ ין ְלַהְמש  יכִּ ַכת ַהּתֹוָרה ְצרִּ ָ ָדה, ֲאָבל ַהְמש  עֵּ ּבָ ֶ יַע ָהַרע ש  ר ְלַהְכנִּ ְנָין ַאחֵּ  עִּ
ְפלָ   ים נִּ ין עֹוד ְרָמזִּ ה ְוָתבִּ ֲעֹשֶ "ל, ּוְבַהּמַ ַהּתֹוָרה ַהּנַ ב ְמֹאד ּבְ יטֵּ ָגְתָך, ַמה  ְודּוק הֵּ י ַהּשָ ם ְלפִּ ֵּ ְפְלאֹות ַהש ּ ְרֶאה נִּ ים ְותִּ אִּ

ים סְ  ָברִּ ַהּדְ ן  ֲעַדיִּ ָעְלָמא,  ּבְ ים  ְרָמזִּ יֶזה  ים אֵּ ם מֹוְצאִּ ַאף אִּ ֶזה  ל  ּכָ ַאַחר  ָאְמָנם  ם  בֹוָתיו, אִּ ְ ַמְחש  ָעְמקּו  ֹאד  ים  ּמְ תּומִּ
ר ָלנּו ְלהַ  ָ ֶאְפש  ֶ ל ֶזה ַמה ש ּ ם ּכָ ץ. עִּ ת קֵּ ים ַעד עֵּ זֹו, ַמה  ַוֲחתּומִּ ְפָלָאה ְונֹוָרָאה ּכָ ה נִּ ַמְראֵּ ָעְלָמא ּבְ יֶזה ֶרֶמז ּבְ יג אֵּ ּשִּ

ָמה: ָ ש   ּטֹוב ְלַהּנְ
ְבָר   ְכרֹונֹו לִּ נּו זִּ י ַרּבֵּ ְברֵּ דִּ ֹוְטטֹות ּבְ בֹוָתיו ְמש  ְ ְהיּו ַמְחש  ּיִּ ֶ ּזֹוֶכה ש  ֶ ש  דֹול ְלָהָאָדם ּכְ י הּוא ְזכּות ּגָ דֹוש  ְוַהּנֹוָרא  ּכִּ ָכה ַהּקָ

ָכל ְמֹאד   י  ּכִּ לֹום  ָ ְוש  ַחס  ְכבֹודֹו  ּבִּ ְפּגֹם  לִּ ּלֹא  ֶ ש  דֹוש   ַהּקָ ְבחֹו  ִּ ש  ּבְ ר  ְלַסּפֵּ ר  ָ ֶאְפש  י  ְואִּ ָליו.  אֵּ ֲעֹרְך  ין  אֵּ ר  ֶ יף    ֲאש  ַהּמֹוסִּ
ינּו   ְדָברֵּ ּבִּ ְמָצא  ּנִּ ֶ ש ּ ַמה  ְוָכל  ע"ב(  לג  ָרכֹות  ּבְ ן  )ַעּיֵּ ְוכּו'  אֹותֹו  ין  סִּ ַקּלְ ּמְ ֶ ש  ְלֶמֶלְך  ל  ָ ָמש  ַע.  נּו  ּגֹורֵּ ַרּבֵּ ַעל  ַבח  ֶ ש  יֶזה  אֵּ
ה מִּ  ּפָ טִּ ּלּו ּכְ ינֹו ֲאפִּ לֹא, ְואֵּ ב ּכְ ָ ַהּכֹל ֶנְחש  ֶ יַדע ש  ין לֵּ יכִּ דֹוש  ְוַהּנֹוָרא ְמֹאד, ְצרִּ ְבָרָכה ַהּקָ ְכרֹונֹו לִּ י  זִּ י אִּ דֹול, ּכִּ ם ַהּגָ ן ַהּיָ

ַהֶהעְ  ית  ַתְכלִּ ּבְ ֶנְעָלם  ָהָיה  י  ּכִּ ָלל,  ּכְ ְבחֹו  ִּ ש  ּבְ ר  ְלַסּפֵּ ר  ָ ר  ֶאְפש  ָ ֶאְפש  י  אִּ ים  דֹולִּ ּגְ ים  יקִּ ַצּדִּ ּלּו  ַוֲאפִּ י.  ִּ ֱאנֹוש  ֶכל  ּשֵּ מִּ ם  לֵּ
י ְקָצת ַהּתֹורֹות ַהּנִּ  ם ַעל ְידֵּ י אִּ ָלל ּכִּ יָסה ּבֹו ּכְ ָגה ּוְתפִּ ּום ַהּשָ ין ָלנּו ש  ְקָצת ַמֲעָלתֹו. ְואֵּ יג מִּ ה  ָלֶהם ְלַהּשִּ ּלָ ּגִּ ֶ ים ש  ְפָלאִּ

ֲעֹשִּ  ים, ְוַהּמַ ִּ דֹוש  ְסָפָריו ַהּקְ ין ְקָצת ּבִּ ּה ְלָהבִּ ּבֵּ לִּ ר ּבְ עֵּ ַ ְמש  פּום ָמה ּדִּ ל ַחד ּכְ ה ָיכֹול ּכָ ּזֶ ים ּפֹה. ּומִּ ּיֹות ַהּנֹוָראֹות ַהּמּוָבאִּ
ְלַמְעלָ  ָכה  ּזָ ֶ ש  ה  ָ ש ּ אִּ ְילּוד  י  רֵּ ְ ַאש  ית.  ְכלִּ ּתַ ין  אֵּ ַעד  תֹו  ָ ּוְקֻדש ּ ְקּפֹו  ּתָ רּום  יַע  ַמּגִּ יָכן  הֵּ ַעד  ְזָער  מִּ ָהעֹוָלה  ְמַעט  זֹו  ּכָ ה 

ֹב:  ב ַלֲחש  ר ְוַהּלֵּ ה ָיכֹול ְלַדּבֵּ ין ַהּפֶ אֵּ ֶ  ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה, ַמה ש ּ
ינּו ְקָצת.    ינֵּ עֵּ ּבְ ינּו  ָראִּ ֶ ים ַמה ש ּ ִּ דֹוש  ָבָחיו ַהּקְ ְ ש  ּבִּ ר ְקָצת  ר ְלַסּפֵּ ָ ן ָהָיה ֶאְפש  י כֵּ ּפִּ ם ָאְמָנם ַאף ַעל  יל  ְואִּ ּכִּ ֹשְ ַהּמַ ַאְך 

ֲחלֶֹקת  ֲחַמת ַהּמַ ּדֹם מֵּ ת יִּ עֵּ יו:ּכָ ַחּיָ ָהְיָתה ָעָליו ּבְ ֶ דֹוָלה ש   ַהּגְ
ר ְולֹא ָרָצה    ה ַאחֵּ ּו ּפֶ ְקש  ן, ּובִּ ּתֵּ יָתה, ְולֹא ָרָצה לִּ ל מִּ ֶ אְרף ש  ַ ה ַהְינּו ש  ּו ּפֶ ְקש  ּבִּ ֶ יל( ְוֶזה ש  ְך ְלעֵּ ּיָ ַ י ָרצּו  )ש  ן. ּכִּ ם ּכֵּ ּגַ

ן ָלֶהם זֶ  ּתֵּ א ּוְקָטָלא, ְולֹא ָרָצה לִּ ַחְרּבָ ים  ַלֲעֹנש  אֹוָתם ּבְ עִּ ָ ר ַלֲעֹנש  ֶאת ָהְרש  ים ֹעֶנש  ַאחֵּ נִּ ל ּפָ ּו ַעל ּכָ ְקש  ה ַהּכַֹח, ּובִּ
ַלֲחֹזר,   ּיּוְכלּו  ֶ ש  י  דֵּ ּכְ ּכַֹח  ָלֶהם  ן  ּתֵּ ּיִּ ֶ ש  ּו  ְקש  ּבִּ ֶ ש  ְוֶזה  "ל.  ַהּנַ עּות  ַהּטָ ֲחַמת  מֵּ ַהּכֹל  ָלל,  ּכְ ָרָצה  בֹואּו  ְולֹא  ּיָ ֶ ש  ז  ְמַרּמֵּ ֶזה 

ם י הֵּ ל, ּכִּ ָראֵּ ֹשְ ב. ְוֶזה    ְלֶאֶרץ יִּ יטֵּ ן הֵּ ל ְוָהבֵּ ָראֵּ ֹשְ י ָלבֹוא ְלֶאֶרץ יִּ דֵּ ים ּכְ עִּ ָ יֶזה ּכַֹח ַלֲעֹנש  ָהְרש  ּנּו אֵּ ּמֶ ל מִּ ין ְלַקּבֵּ יכִּ ְצרִּ
ֶלֱאדוֹ  ָאְמרּו  ֶ ש ּ ַמה  יַנת  חִּ ּבְ ֶזה  ּנּו,  ּמֶ מִּ ים  ּסּורִּ יִּ ָלֶהם  ָהָיה  ַרב  ְזַמן  ה  ּזֶ ֶ ש  ָידֹו  ּבְ ַהֶחֶרב  ֶ ש  ָלֶזה  ָאְמרּו  ֶ ְדבָּ ש  מִּ )ּבַ כ(, ם  ר 
ַהּת  ם ּבְ ָ ן ש  ים ַעל ָידֹו ַעּיֵּ ִּ ל ָהֳעָנש  י ּכָ ּכִּ ְיָקא  ה ּדַ ר ְמָצָאְתנּו", ַאּתָ ֶ ָלָאה ֲאש  ל ַהּתְ ה ָיַדְעּתָ ֶאת ּכָ "ל. ְוֶזה  "ַאּתָ ֹוָרה ַהּנַ

ה ֲעֹשֶ ַהּמַ ַעל  רּוש   ּפֵּ הּוא  ָקנֹו  ּזְ ֶ ש  ן  קֵּ ַהּזָ ָאַמר  ֶ בְ   ש  ּבִּ ז  ְמֻרּמָ "ל  ַהּנַ ַהּתֹוָרה  ל  ּכָ י  ְכרֹונֹו ּכִּ זִּ נּו  ַרּבֵּ ר  אֵּ ּבֵּ ֶ ש  מֹו  ּכְ ן  ָזקֵּ יַנת  חִּ
אַ  ן  ּכֵּ ְוַעל  ב.  יטֵּ הֵּ ם  ָ ש  ְמֹבָאר  ּכַ ְקָנא,  ְלדִּ ין  ְתַמְסרִּ אִּ ין  ירִּ ַיּקִּ ין  ּקּונִּ ּתִּ ָעה  ְ ש  תִּ ּבְ ז  ְמֻרּמָ ַהּכֹל  ֶ ש  ְבָרָכה  ָחַזר  לִּ ֶ ש  ּכְ ְך  ּכָ ַחר 

ב ַעל ָהאָ  ֹוכֵּ ָהָיה ֶאָחד ש  ֶ "ל ש  ה ַהּנַ ה ַמֲעֹשֶ ר, ַרק  ְוַנֲעֹשָ ֻכּיֹות ֶאל ַהּנֵּ יכּו ַהּזְ לִּ ְ ש  ָררֹות ְולֹא הִּ ְמרּו ַהּשְ ְ ש  ֶרץ ְוכּו' ָאז נִּ
חְ  יִּ ּלּו  אֵּ ֶ ש  ְוָאְמרּו  ים.  ַתֲחנּונִּ ּבְ ש   ְלַבּקֵּ ילּו  ְתחִּ ְוהִּ ם,  ּבָ לִּ ֶאת  ְברּו  ָ ְוש  ר  ְלַהּנֵּ ְוָהְלכּו  ֻכּיֹות  ַהּזְ ים  ָלְקחּו  ֹונִּ אש  ָהרִּ י  ּכִּ יּו, 

יגָ  בּו ֲהרִּ ְתַחּיְ עוּ נִּ ר ַהּטָ ּקַ עִּ ֶ "ל. ש  ּנַ ּלּו, ַהְינּו ּכַ מֹו אֵּ ים ּכְ ַתֲחנּונִּ ּו ּבְ ש  ּקְ ר ְולֹא ּבִּ ֻכּיֹות ְלַהּנֵּ יכּו ַהּזְ לִּ ְ ש  הִּ ֶ ה  ה ַעל ש  ֶ ל ֹמש  ֶ ת ש 
זֶּ  ֶ ה ֹעז, ש  י ַמּטֵּ ים, ַרק ַעל ְידֵּ ים ְוַתֲחנּונִּ י ַרֲחמִּ י ַהּתֹוָרה ַעל ְידֵּ ימֵּ יְך מֵּ ִּ ְמש  ּלֹא הִּ ֶ נּו ָהָיה ש  ַאת ַהּצּור ַרּבֵּ יַנת ַהּכָ חִּ ה ּבְ

י   ים ְוַעל ְידֵּ ְוַתֲחנּונִּ ים  ַרֲחמִּ ּבְ ש  ַרק  ּוְלַבּקֵּ ר  ים ְלַדּבֵּ ָמרִּ ְ ש  ה נִּ ן ַעּתָ ּכֵּ ם. ְוַעל  ָ ֹבָאר ש  ּמְ ֶ מֹו ש  ּכְ י ָרצֹון  ְוכּו'  ְחיּו. ְיהִּ יִּ ֶזה 
לְ  לֹום  ָ ְלש  נּו  יאֵּ יבִּ וִּ ינּו  ְבָימֵּ ָרה  ְמהֵּ ּבִּ נּו  ְדקֵּ צִּ יַח  ִּ ְמש  בֹוא  ּיָ ֶ ינּו  ש  ְבָימֵּ ָרה  ְמהֵּ ּבִּ ַהּכֹל  ן  ְיֻתּקַ ְוָאז  ה  ָ דֹוש  ַהּקְ ל  ָראֵּ ֹשְ יִּ ֶאֶרץ 

ן:  ָאמֵּ

 
 חברותא לתורה כ' עד כאן ביאור  
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