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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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חברותא
 ללימוד עיון

 בספה"ק 
  ליקוטי מוהר"ן

 קמא
 לח: דף 

 
 
 ו כתורה 



 מוהר"ן                      רציצא כו כזאחוי לן מנא כה    קוטי                   יל         לח:

אפרוח   :ציצא דמייתר רש"י 

 : שמת בתוך קליפתו 

הדמיון  אששבירת אלקים רוח נשברהזבחי )שייך לאות א'( 

בחי' סמיכה על הקרבנות, כי וזה הם הקרבנות וכו' ע"ש. 

הקרבנות מביאין מבהמות שהם בחי' כח המדמה, כי הבהמה 

. וכשאדם הולך אחר המדמה שבלב [ב] יש לה ג"כ כח המדמה

המדמה, זהו מעשה   חדהיינו אחר תאוותיו ח"ו, שבאין מכ

מה ממש, כי גם הבהמה יש לה כח המדמה. וע"כ כשאדם בה

חוטא ח"ו, וכל החטאים באין ע"י כח המדמה שמשם נמשכין  

כל התאוות, ע"כ הוא צריך להביא קרבן מבהמות, וצריך 

לסמוך עליו, ולהתוודות כל חטאיו על הקרבן בשעת הסמיכה, 

א ושהגחטאים וכל כח המדמה על הבהמה ועי"ז נמשכין כל ה

ושוחטין  [ד]מדמה כנ"ל. ואח"כ תיכף לסמיכה שחיטה בחי' 

 :  הבהמה לקרבן, ועי"ז נכנע ונשבר המדמה

שם שכשאדם נעתק ממדריגה מבואר  , )שייך לאות ב' ג'(

למדריגה אז צריך לו לילך דרך אלו הדמיונות כדי להגיע אל 

ניה, אזי נתעוררין הקדושה. ותיכף כשעולה להמדריגה הש

מסבבין אותו וצריך להכניע אותם מחדש ו הגההקליפות שבמדר

וכו' ע"ש. ואע"פ שכבר נשבר הקליפה שבמדריגה העליונה 

וחיצוניות ווכו', אעפי"כ כשפנימיות של העליון נעתק משם 

ואמר אז וכו' ע"ש.  זרחתון עולה, אזי הקליפה חוזר וניעהת

בזה"ל, ובזה טועין החסידים הרבה, שפתאום נדמה להם  

רק מחמת  כלל,, ובאמת אין זה נפילה [ח] שנפלו מעבודת ה'

, ואז מתעוררין ומתגברין טגה שצריכין לעלות ממדרגה למדר

מחדש הקליפות, שהם התאוות והבלבולים והדמיונות 

והמחשבות והמניעות כנ"ל, ע"כ צריכין להתגבר בכל פעם 

הקליפות והמניעות וכו' שבכל  מחדש לחזור ולהכניע ולשבר

 :  כנ"ל , אבל באמת אין זה נפילה כללמחדש,  יגהמדרגה ומדר

נמצא  . כו'שאין שני בני אדם שווין וודע )שייך לאות ג'( 

עליונה יותר אזי  יאגהכשאחד רוצה לעלות ממדרגתו למדר

הולך ונעתק האדם העומד באותה המדריגה העליונה, והולך  

ונעתק למדריגה היותר עליונה וכו'. ואמר אז בזה"ל, וזה בחי' 

את חבירו. כי ע"י שזה האדם ד מרים ומגביה הרמה, מה שאח

התחתונה עלה מדרגא לדרגא, עי"ז הגביה והרים  יבגהשבמדר

את חבירו שבמדריגה העליונה לעלות למעלה עליונה יותר. וכן 

חבירו דחבירו הגבוה עוד יותר מחבירו, עלה עוד יותר למעלה, 

גה אחת במדריג, כי א"א שיהיו שני בני אדם וכן למעלה למעלה

שאמר מאמר הנ"ל ושם מכנה וקורא כל  אחר      : [יד] כנ"ל

תאוות היצה"ר בשם כח המדמה. אמר אז, צריכין לקרוא לו  

ולכנות לו שם אחר, היינו להבע"ד והיצה"ר צריכין לקרות 

אותו בשם אחר. דהיינו שלא לקרותו עוד בשם יצר הרע רק 

ואמר זאת בדרך שחוק, אבל הבנתי . [טו]  בשם כח המדמה

 : ה לו בזה כוונה שלימה, ולא זכיתי להבין כוונתו בזההיש

 )לשון רבינו ז"ל(            

רציצא דמיית  [טז] כו 
בבעותיה היכא נפיק  
רוחא ואמר להו  

 [יח] יזעלאבהיינו ד

יפרח ב( )תהלים ע בחי' [יט] , זה אפרוח. זה בחי' צדיק, רציצא

וסר ששאלו אותו, הצדיק שממית את עצמו, ומ [. כ] בימיו צדיק

. באיזה מן המקומות מן [כב] ובעותיה [כא] בצלותיה פשואת נ

היכא התפלה, צריך לו למסור את נפשו ביותר. והשיב להם, 
. היינו איך שיש לו להעלות ניצוצי הקדושה, היינו איך  כגעלאד

, שם [כד] שנכנסים בו מחשבות זרות, וצריך להעלותם כידוע

 : צריך לו למסור נפשו

היכא נפיק  תיהבבעו דמיית רציצא[ כה] כז 
 כועלא רוחא אמר להו בהיינו ד 

 לעבדו שכם אחד לעבודתו את כל העולם  כי למשוךא 

ויתפללו אל השי"ת  [כח] ישליכו אלילי כספם וזהבם, וכולם [כז]

לפי השלום שבדור. כי כטלבד, זה הדבר נעשה בכל דור ודור 

ע"י השלום שיש בין בני האדם, והם חוקרים ומסבירים זה לזה 

י"ז משליך כל איש את שקר אלילי כספו, ומקרב , ע[ל] תהאמ

 :[לא] א"ע להאמת

ת פנים, לבא לבחי' שלום, אלא ע"י הארואי אפשר ב 

, ויבא יעקב שלם עיר שכםג( ם. וזה )בראשית ליהדרת פנ

, הוא ע"י שכם אחד לעבדואיתערותא של בחי' )צפניה ג'( 

ם, בחי' שלום. ושלום הוא ע"י בחי' יעקב. שהוא הארת פני

וזה בחי'  .{ע"ש . פדב"מ }דיעקב כעין שופריה דאדם  שופריה

 :  מבקשי פניך יעקבד( )תהלים כ

, זה בחי' דרושי התורה. שהתורה והדרת פניםג 

הנמשכים מי"ג תיקוני דיקנא   [לג]  מדות לבנדרשת בשלש עשרה

ט( מבחי' הדרת פנים, כמ"ש )ויקרא י , [לה] לד.{זוהר אחרי סב}

 : והדרת פני זקן

הזדככות חכמתו בי"ג מדות אלו הנ"ל, כן הזדככות הולפי ד 

ב ע"ב(, הקנה קנה חכמה )קידושין ללובחי' זקן זה קול רנתו. ב

. וזה )ש"ה {רלד רלהרלב ברכות סא וע' זוהר פנחס }מוציא קול 

, זה בחי' הדרת פנים, בחי' זקן כנ"ל. מראיך הראני אתלז( ב

התורה, ל דרושי , כי הקול לפי החכמה שאת קולך השמיעני

דורש בהם את התורה. וזהו לפי השכל של י"ג מדות שהוא 

)קהלת   לטאת בעליה  חיהמלחכי החכמה , דרשוני וחיו( )עמוס ה

 : ז'(

ע"י השמעת קולו לבד בלא   יאזמקולו, וכשנזדכך ה 

 וירא. בבחי' )תהלים קו( [מא] מושיעו בעת צרתודיבור, הקב"ה 

לו, הקב"ה קושמיעת . ע"י בצר להם בשמעו את רנתם מבה'

ז( ו עכו"ם מיצר לנו. וזהו )דברים כרואה מי שמיצר לו, איזה

. שפירושים ודרושי התורה [מד]בשבעים לשון  מגביבאר היט

שמשם תוצאות הקול, על ידם היטיב לנו בכל הלשונות ובכל 

, ובאר בא"רר"ת נתם רת אשמעו בהעכו"ם. בבחי' 

 [:מה] הוא לשון פירוש ודרוש

הנ"ל א"א לבא, אלא ע"י תיקון ים ולהדרת פנ ו 

וחדוה  עוז, כשהוד והדר לפניו( יוהברית. בבחי' )ד"ה א 

 והוא, [מו] , שהוא ברית, הנקרא בועזבמקומו
 

 
  -ם, ובלוה"ת שששבירות -בתרלד א

   ששבירת
עיין ע"ח שער נ' פ"י ובספר הברית   ב

ח"א מאמר יז פרק יא. המדמה הוא  
עיין תורה יט ומנפש הבהמית שבאדם, 

  .בתחילת ההשמטות ותורה נד אות ה'
 שהיא  -ומתרלו  ,שהוא -גם בתרלד ג
 * מנחות צג. ד
   שבמדריגה -מתרלו  ה
(   ופנימיותבתשכט הוסיף כאן בסוגרים ) ו

ו עפ"י הנ"ל שרק הפנמיות  ונראה כוונת 
 עולה ונעשית חצוניות לעליון

 וניעור   -מתרלו גם בתרלד וניער ו ז
מלק"ה שלוחין ה'  עיין שיש"ק ח"א צז  ח
 יז
 ממדריגה למדריגה -מתרלו  ט
 מדריגה ומדריגה  -מתרלו  י

 ממדריגתו למדריגה  -מתרלו  יא
 שבמדריגה  -מתרלו  יב

 
 במדריגה -מתרלו  יג
ז' נמצא שא"א   לק"ה ע"ז ג'עיין  יד

   להתקרב להש"י אא"כ יעלה את חבירו 
)ועיין ככבי אור ספורים נפלאים ממלך שציוה 

ע"י  לקצור תבואה ועצת החכם לתפוס צפור
 ( שיעמדו זה על זה

ככבי אור חכמה ובינה אות לו  עיין  טו
 שיש"ק ח"ה קעז ועיין 

 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו   טז
  דעאל -מתרלועל, בתרלד וגם בדפו"ר דא יז

וגרסת הגמ' דעל,   ,)גרסת עין יעקב דעאיל
בכל המהדורות  כאן ולקמן וכן תוקן 
ועיין לקמן תורה כט   (דעל -המנוקדות 

  כתב עאל. מוהרנ"תש
  א ששאלו סבי דבי אתוניא זו שאלה  יח

אפרוח שמת   –את רבי יהושע בן חנניה 
בתוך קליפתו מהיכן יוצאת רוחו ואמר  

 כן שנכנסלהם מהי
 תיקוני זוהר הקדמה ב:   יט

 
יפרח בחי' רפ"ח עיין ביאור הליקוטים   כ

   תורה כז וקהלת יעקב ערך ארז 
עיין לקוטים יקרים למגיד ממזריטש   כא

אות לא ובעש"ט עה"ת פרשת נח עמוד  
 התפילה אות מא מב מג 

תפילה בחי' ביצים עיין לק"ה ביצים   כב
.  ביצה בחי' תפילה עיין בעש"ט א'

ת פרשת נח אות קטז פירושו על עה"
 מאמר זה של רבב"ח. 

  -מתרלו גם בדפו"ר דאעל, בתרלד ו כג
 דעאל

ין  יוע , ל אות ז'עיין לקמן תורה  כד
)ד"ה כי יהיה  אגרא דכלה פרשת ראה 

 בשם הבעש"ט בך אביון( 
תורה זו לשון רבינו, לא ידוע מתי   כה

 והיכן נאמרה 
  -מתרלודאעל, בתרלד ו -גם בדפו"ר כו

 דעאל
 'ט 'לשה"כ צפניה ג כז

 
 ' כ 'לשה"כ ישעיהו ב כח
  כפי -בתרלד כט
 ערך שלום אות א'  עיין ליקוטי עצות ל

 'עיין לק"ה קרחה וכתובת קעקע ג לא
ועיין סוף תורה סב בהשמטות השייך  

 לאות ב. 
   עשרה -, ובלוה"ת שםעשרי -בתרלד לב
ברייתא דרבי ישמעאל שאומרים בסיום   לג

פרא  אמירת הקרבנות בבקר ומקורו בס
על ויקרא )תורת כהנים( יג מדות פרק א 

ים פסקא א. קיצור ביאורם נמצא במפרש
 על מסכת ברכות בין הראש למהרש"א.   

בתשכט  )זוהר אחרי סב ע"ב( ו -בתרלו לד
 תוקן

בזהר הנ"ל צריך לעיין במפרשים.  לה
ועיין שער הכוונות )ענין ויעבור דרוש 
ג( כיצד מתלבשים היג מדות רחמים ביג 

 דקנא  תקוני
   שקנה -בתרלד לו

 
 הראיני  )כלשון הפסוק( –בתשכט  לז
  -מתרלוו ,מחיה -תרלדב , מחי'-בדפו"ר  לח

 תחיה )כלשון הפסוק(
בדפו"ר החכמה מחי' את בעליו )צילום   לט
 סוף טור ד'(  50
 אז  -מתרצו אזי,  -גם בדפו"ר מ

 לשה"כ ירמיהו יד ח'  מא
בצר   'וירא ה –גם בדפו"ר ותרלד  מב

וירא בצר )כלשון  -בתרלו ובלוה"ת תרלד 
 וירא )ה'( בצר. -הפסוק( ומתרצו 

  , היטיב – ותרלו דותרל גם בדפו"ר מג
כלשון הפסוק וצ"ע כי )היטב.  –ומתרצו 

לפי המשך דברי רבינו נראה שבכוונה נקט  
  (היטיב

 * סוטה לב מובא בפרש"י שם מד
לשון ביאור ועיין תורה כ' שבאר   מה

 מרים שרש ביאורי התורה 
 ' יא אות ד תורה מו

 תורה אור 
 תורה כו 

ָיָמיו   תהלים עב )ז( ִיְפַרח ב ְ
יק ְורֹ ִלי  ַצד ִ לֹום ַעד ב ְ ב ש ָ

 ָיֵרַח: 
 תורה כז 

ְֹך ֶאל   י ָאז ֶאְהפ  צפניה ג )ט( כ ִ
ם   ָ ָרה ִלְקרֹא ֻכל  ָפה ְברו  ים ש ָ ַעמ ִ
ֶכם ֶאָחד:  ם ְיקָֹוק ְלָעְבדֹו ש ְ ש ֵ  ב ְ

י ֹום ַההו א   ַ ישעיהו ב )כ( ב 
ֹו  ַיש ְ  ִליְך ָהָאָדם ֵאת ֱאִליֵלי ַכְספ 

ר ָעש   ו   ְוֵאת ֱאִליֵלי ְזָהבֹו ֲאש ֶ
רֹות   ֵ ֹר פ  ֲחֹות ַלְחפ  ַ ת  לֹו ְלִהש ְ

ִפים:  ֵ  ְוָלֲעַטל 
בֹא   בראשית וישלח לג )יח( ַוי ָ
ר   ֶכם ֲאש ֶ ֵלם ִעיר ש ְ ַיֲעקֹב ש ָ
ן ֲאָרם   ד ַ ַ בֹאֹו ִמפ  ַנַען ב ְ ֶאֶרץ כ ְ ב ְ

ֵני הָ  ְ ַחן ֶאת פ   ִעיר: ַוי ִ
ֹור דרשו   תהלים כד )ו( ֶזה ד 

י ָפֶניָך ַיֲעקֹ יו ְמַבְקש ֵ ְֹרש ָ ב  ד 
 ֶסָלה: 

פרק יט )לב(  קדושים ויקרא 
ֵני   ְ קו ם ְוָהַדְרת ָ פ  יָבה ת ָ ֵני ש ֵ ְ ִמפ 
ֱאלֶֹהיָך ֲאִני ְידָֹוד:  ֵ  ָזֵקן ְוָיֵראָת מ 

שיר השירים ב )יד( יֹוָנִתי 
דְ  ַ ֵסֶתר ַהמ  ַלע ב ְ ֶ ַחְגֵוי ַהס  ֵרָגה  ב ְ

ִמיִעיִני   ַהְרִאיִני ֶאת ַמְרַאִיְך ַהש ְ
י קֹוֵלךְ  ָעֵרב   ֶאת קֹוֵלְך כ ִ

ַמְרֵאיְך ָנאֶוה:   ו 
י ֹכה ָאַמר ְידָֹוד   עמוס ה )ד( כ ִ

ִני ִוְחיו :  ו  ְרש  ָרֵאל ד ִ  ְלֵבית ִיש ְ
ֵצל ַהָחְכָמה   קהלת ז י ב ְ )יב( כ ִ

ַעת   ֶסף ְוִיְתרֹון ד ַ ֵצל ַהכ ָ ב ְ
ַחי ֶ   ה ְבָעֶליָה: ַהָחְכָמה ת ְ
ר   תהלים קו צ ַ ְרא ב ַ )מד( ַוי ַ

ְמעֹו ֶאת ִרנ ָ  ש ָ  ָתם: ָלֶהם ב ְ
  ( ח) כז כי תבוא דברים 

ל   ְוָכַתְבת ָ ַעל ָהֲאָבִנים ֶאת כ ָ
ֵאר   ֹוָרה ַהז ֹאת ב ַ ְבֵרי ַהת  ד ִ

 ֵהיֵטב: ס 
א טז )כז( הֹוד  -דברי הימים

ְמקֹמֹו:   ְוָהָדר ְלָפָניו עֹז ְוֶחְדָוה ב ִ
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   תורה זו היא לשון רבינו
 

 זמן ומקום אמירת התורה
 . ידוע לא

 
  פתיחה

את רבי    )זקני בית האש(  אלו סבי דבי אתונא ששלשאלת רציצא דמית בבעותיה  ה זו היא הביאור  ר תורה קצ
ח בן  שבש"ס(  ניאניהושע  יהושע  רבי  סתם  שתי ,  )הוא  בה  מבאר  בתפילהבמסיר  מדרגות  ורבנו  נפש    אחת,  ות 
גדולה ממנה  מסי"נ עוד ו. \ב/ פלל בכוונה בלא פניותת מלחמה במחשבות זרות, כדי להית עצמו בשצריך להמ
ידה   קדושים  מעלה  שעל  ני  ,תפילתובניצוצות  רפ"ח  שקדמה    יןצוצלתקן  בשבירה  ברע  טוב  שנתערבבו 

 .  לם לבריאת העו
ש היאנראה  הראשונה  נפש  המסירות  גדוליםצ  גתרימד  גם  הריב"ש  ,  דיקים  צוואת  יקרים קוטוליעיין  ים 

הכוונה, ויש מכוונים    לדושבכל תפילה צריך האדם לחשוב שמוכן למות מחמת ג  ( אות לא)למגיד ממעזריטש  
 כבר יכולין למות מרוב הכוונה.   ,כל כך עד שבשתים שלש תיבות

ל כך עד שמרגיש שיכול  נפש כ  ירות למס  אנולא צריכים    בכל התפלה  מצליחים לכוון וצ"ע הרי גם כשאנו  
כוונה  ו  .למות נחשב  לא  סביבו  שנעשה  מה  גם  שומע  עדיין  אם  בתפילה  מילה  לכל  כשמכוון  שגם  נראה 

ש מבאמת  אנו  כאן.  דעליה  גם  כוגם  ברים  צריך  וכך  מחשבות  לו  שולחים  כך  האדם  מדרגת  כפי  נראה 
 מה הזו. חבמלמוד לע עד שצדיק גדול צריך ממש מסירות נפש כדי  ,להלחם בהן

ולחים לאדם לבלבל  שש שבות זרות  חיש מכי  מתבאר כאן    ,מסירות נפש  וטעם שצריך לשתי מדרגות של
ברר "י שיע  ,תןודי שיתקן אכיש מחשבות זרות שבאות  ו  .ואותן יש לדחות במסירות נפש  ,\ג/ ולנסותאותו  
 .  ן ולהעלותןקנלתי כד רעוד יותמוסר נפשו ש"י ע  הזאת הניצוץ קדוש שבהן למעלה, ו ויעלה

היא שאע"פ    הבתפלא תתאה  דחופי' שיודא עילאה.  הן בחי' יחודא תתאה ויחונראה ששתי מדרגות אלה  
ו בתכלית  ית'  בו  סביבושדבוק  נעשה  מה  יודע  לא  את    ,בוודאי  מרגיש  עדיין  עצמו.  אבל  אבל  מציאות 

  ו כלל.עצמ יאותמצ עד שנכלל בו ית' ולא מרגישכל כך יחודא עילאה הוא דבוק בו ית' ב

 
 תשפ   ירושלים  אדר  יזן עד  ומא  שבטכח  –חברותא      .  עד יג אייר תשסהכג ניסן    –לצות לו   א

 ?  לה בתפ   יהיה לו פניות   ל צדיק מדוע שבכל   א שהו   צ"ע כיון   ב

ע   -  תורה צו   יןעי  ָ ים ל"ז(:  זֵֹמם ָרש  ּלִּ הִּ י ָיבֹא יֹומֹו ְוכּו' )ּתְ י ָרָאה ּכִּ ַחק לֹו ּכִּ שְֹ יו ה' יִּ ּנָ ִּ יק ְוחֵֹרק ָעָליו ש  ּדִּ ן ָיבֹוא     ַלּצַ ה ֵמַאיִּ ֶׁ ָקש  ְך, ּדְ ְנָין הּוא ּכָ ָהעִּ
דֹול  ּגָ ְדֵבקּות  ל ּבִּ ּלֵ ְתּפַ ה ְלהִּ רֹוצֶׁ ֶׁ יק ש  ָבה ָזָרה ְלַצּדִּ ָ ְבָרָכה )יֹוָמא לח:  ַרּבֹוֵתינּו,  ָאְמרוּ   , ֲהלֹא ַמֲחש  ְכרֹוָנם לִּ א    (: זִּ ּלָ ין אֹותֹו'. אֶׁ עִּ ֵהר ְמַסּיְ ּטָ א לִּ 'ַהּבָ

ים,  יקִּ ּדִּ ַהּצַ ּלֹות  פִּ ּתְ ְיֵדי  ְוַעל  ָהעֹוָלמֹות,  ל  ּכָ מִּ יצֹוצֹות  ַהּנִּ ָנְפלּו  יָרה  בִּ ְ ַהש ּ ֵמֵעת  י  ּכִּ ְך,  ּכָ הּוא  ְנָין  ְמַעט,   ָהעִּ ְמַעט  ין  ַאחַ ַמְדֵר   עֹולִּ ַמְדֵרָגה.ָגה    ר 
ֵמעֵ  ָזָרה  ָבה  ָ ַמֲחש  לֹו  נֹוֵפל  ה,  ַעּתָ ּה  ּבָ הּוא  ֶׁ ש  ה  ּדָ ַלּמִּ ַעְצמֹו  ת  אֶׁ ק  ּוְמַדּבֵ ל,  ּלֵ ְתּפַ ְלהִּ עֹוֵמד  יק  ּדִּ ּצַ ֶׁ יֹוֵתר  ּוְכש  ְלַמְדֵרָגה  א  ּבָ ֶׁ ּוְכש  ה.  ּדָ מִּ אֹוָתּה  ין 

ַהּמִּ  ֵמֵעין  ָזָרה  ָבה  ָ ֲחש  ַהּמַ לֹו  נֹוֵפל  דֹוָלה,  ה הַ ּגְ הּ ּזֹאת  ּדָ ּבָ הּוא  ֶׁ ָבה    ש  ָ ֲחש  ַהּמַ זֹאת  יא  ה עֹוָלם הִּ ּוֵמֵאיזֶׁ ה  ּדָ מִּ ה  ֵמֵאיזֶׁ ֵליַדע  יְך  ָצרִּ יק  ּדִּ ְוַהּצַ ה.  ַעּתָ
ים, ַהצַּ  ְפָעמִּ ּה. ַאְך לִּ ה ּבָ הּוא ַעּתָ ֶׁ ה ש  ּדָ ה ְלַהֲעלֹוָתּה ְלאֹותֹו עֹוָלם ּוְלאֹותֹו ַהּמִּ ּמֶׁ יְך ֵליַדע ּבַ יק ר ָזָרה, ְוָצרִּ ה לְ ּדִּ ַעם  ָתּה ְוֵאינוֹ ַהֲעלוֹ ֹוצֶׁ  ָיכֹול. ַהּטַ
ר לֹו לְ  ָ ְפש  י אֶׁ ן ְלַמְדֵרָגה זֹו, ָלֵכן אִּ א ֲעַדיִּ ּלֹא ּבָ ֶׁ ְליֹוָנה ש  ְדֵרָגה עֶׁ ּמַ ָבה ָזָרה מִּ ָ י נֹוֵפל לֹו ַמֲחש  ְחּתֹוָנה  הּוא, ּכִּ ן ַמְדֵרָגה ּתַ י ֵיש  לֹו ֲעַדיִּ ַהֲעלֹוָתּה, ּכִּ

ּזֹו, ַהְינּו ַמְדֵרָגה   הּוא מִּ ֶׁ ּה    ש  ה: ּבָ ש  אַ     ַעּתָ ּיֵ ֶׁ ש  י ּכְ י, ּכִּ ָידִּ ּבְ ָלה  י ֵיש  ַקּבָ ע, ּכִּ ּה. ּדַ ם ְזַמּנָ ָבה ָזָרה קֹדֶׁ ָ ָאה לֹו ַמֲחש  ּבָ ה  ה, ָלּמָ ֶׁ ה    ְך ָקש  ת ַעל ֵאיזֶׁ ַמֲחלֹקֶׁ
ה  רֹוצֶׁ ֶׁ יק ַאֵחר. ּוֵמֲחַמת ש  ת ְלַצּדִּ ָבה ָזָרה ֵמֵעין אֹוָתּה ַמֲחלֹקֶׁ ָ יק, נֹוֵפל ַמֲחש  ֹכַח ָהָרצֹון  , ַאף ַעל ּפִּ לֹוָתהּ ְלַהעֲ   ַצּדִּ ר ּבְ ּבֵ ַ ה אֹוָתּה, ְמש  ֵאינֹו ַמֲעלֶׁ ֶׁ י ש 

ת: ֲחלֹקֶׁ ֲעֵלי ַהּמַ ּבַ ל  סּוק:   ּכָ רּוש  ַהּפָ ה ּפֵ שְֹ   ְוזֶׁ ה ְלַהֲעלֹוָתּה. ַוה' יִּ רֹוצֶׁ ֶׁ יו, ַהְינּו ש  ּנָ ִּ יק, ְוחֵֹרק ָעָליו ש  ּדִּ ַלּצַ ָבה ָזָרה.  ָ ע, ַהְינּו ַמֲחש  ָ י  ֹו, ּכִּ ַחק ל זֵֹמם ָרש 
ָבה ָזָרה ָרָאה ּכִּ  ָ ֲחש  ן ָיבֹוא לֹו ַהּמַ ָבה ָזָרה זֹו. ַאְך ֵמַאיִּ ָ ֲחש  א ְלַמְדֵרַגת ַהּמַ ן לֹא ּבָ ֲעַדיִּ ֶׁ ים, ּוֵפֵרש     י ָיבֹא יֹומֹו. ַהְינּו ש  עִּ ָ ְתחּו ְרש  ב ּפָ רֶׁ , חֶׁ זֹו. ּוְמָפֵרש 
"י:  ִּ ְתעוֹ   ַרש  ּנִּ ֶׁ ַהְינּו ש  ְלָחָמה',  ֹון מִּ ב ְלש  רֶׁ ת ֵרר מַ 'חֶׁ ַהְינּו  ַעל ֵאיזֶׁ   ֲחלֹקֶׁ ם,  ּבָ בֹוא ְבלִּ ּתָ ת.  ֲחלֹקֶׁ ַהּמַ ל אֹוָתּה  ֶׁ ָזָרה ש  ָבה  ָ ֲחש  ַהּמַ ַהְינּו  ם,  ַחְרּבָ יק.  ַצּדִּ ה 

לֹוַמר, הַ  ַבְרָנה. ּכְ ָ ש ּ תֹוָתם ּתִּ ְ ה, ְוַקש ּ ֹכַח ָהָרצֹון ַהּזֶׁ ה ְלַהֲעלֹוָתּה, ּבְ רֹוצֶׁ ֶׁ ה. ְוַעל ְיֵדי ש  יק זֶׁ ֵלב ַצּדִּ חֲ ּבְ ת  ּמַ "ללֹקֶׁ  : ַהּנַ

יוסף ין  ועי  יגיע    ,ספר רשפי אש השלם )אות ס"א( בסנהדרין )כ"ז.( כל ישראל ערבים זה לזה, היינו מי שעושה רע בשם    ספר פרדס 
הפגם גם להצדיק, ונופלים לו הרהורים רעים מצד רעות המעשה של הרשע, והוטבע מצד הערבות שאינו יוכל לסבול רעות חבירו,  

ויק"ר ד, ו[ אם אחד חוטא כולם מרגישין, וכמו אם לקח אחד כלי  כ טובת רעך, ובמדרש ] ים ג" צמך תקי טובה לע ובמה שאתה עושה  
חד לקדוח הספינה, והכי יאמר רק תחת מקומי אני קודח דעי"ז המים יציפו כל הספינה, ועיין יפה תואר ]שם ד"ה אחד מהן[ ותולדות  

 יעקב יוסף ]פרשת שמיני אות ב[: 
ֶׁ ְוָכל ַהּמַ   -  תורה ל' אות ז' ובא ב ומ   ח אות קטז.תורה פרשת נ שם טוב על ה   ל בבע   בא יסוד זה מו   ג בֹות ש  ָ ב ָהָאָד ֲחש  ֵ ים, ַהּכֹל  חֹוש  ְפָעמִּ ם לִּ

ְעּת  ּדַ ַעל  ים  אִּ ְוַהכֹּ ּבָ ְיָקא,  ּדַ ה  ּלָ פִּ ַהּתְ ַעת  ְ ש  ּבִּ עָ ֹו  ָ ש  ּבְ ְיָקא,  ּדַ ָאז  ֵאָליו  ָמע  ְ ש  נִּ בְ ל  ּבִּ ל.  ּלֵ ְתּפַ ְלהִּ עֹוֵמד  ֶׁ ש  יַנת ה  ם   חִּ ָ בוּ   ק"ו(:  )ש  ּגְ ל  ְיַמּלֵ י  ה',  רוֹ "מִּ ת 
מִּ  ְ תוֹ ַיש  ּלָ הִּ ּתְ ל  ּכָ ְלש  יַע  תֹו'  ּלָ הִּ 'ּתְ )אִּ ".  ד(: ֹון  ים,    ּיֹוב  ְלּבּולִּ ּובִּ ְרּבּוב  עִּ ַהְינּו  ֳהָלה",  ּתָ ים  ָישִֹּ ָעה  "ּוְבַמְלָאָכיו  ָ ש  ּבְ ְיָקא  ּדַ ַעְצָמן  ת  ין אֶׁ יעִּ מִּ ְ ַמש  ָאז  ֶׁ ש 

ְתּפַ  ְלהִּ עֹוֵמד  ֶׁ וּ לֵּ ש  בוּ ל  לֵּ ְלמַ ל  ה ּגְ ְ רֹות  ש  ּבִּ ְוהּוא  ינוֹ ּתֵ '.  חִּ ּבְ ְלהִּ   ת: י  ים  אִּ ּבָ ֶׁ ש  ֵמֲחַמת אֹו  ן  ּקֵ רֹואִּ   ְתּתַ ֶׁ ַעל ש  ָראּוי,  ּכָ ָנה  ַכּוָ ּבְ ל  ּלֵ ְתּפַ ּמִּ ֶׁ ש  ים    ים  אִּ ּבָ ן  ּכֵ
עַ  י  ּכִּ ן.  ּקֵ ְתּתַ ין ְלהִּ כֹולִּ ּיְ ֶׁ ש  ַמן  ַהּזְ הּוא  ו  ָ יצוֹ   ְכש  נִּ ם  הֶׁ ּבָ ֵיש   י  ּכִּ ן,  ּקֵ ְתּתַ ְק ְלהִּ ִּ צֹות  ֶׁ דֹוש  ש  רִּ ים  ּקּון.ּצְ ּתִּ ין  י אוֹ   יכִּ ְבחִּ ּבִּ   ֶׁ ש  ֵמֲחַמת  ת,  רֶׁ ַאחֶׁ ָראּוי  ָנה  ֵאינֹו 

ְתּפַ  תֹו.לֵּ ְלהִּ ּלָ פִּ ּתְ ל אֹותֹו מִּ ין ְלַבְלּבֵ  ל, ּוָבאִּ
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הרא נפש  המסירות  בחי'לכן  היא  התפלה   שונה  בבעותיה"בחי'    ,בתוך  דמית  נפש    ."רציצא  והמסירות 
בו    גמור והתכללות  בקותה לדשיוצא מתוך התפל, דהיינו בחי'  "אנפיק רוחדהיכא  "היא בחי'    ,העליונה יותר

 .ותקנשרשו ומהתברר ב, ועי"ז מעלה את הניצוץ לרצוא ושובבבחי'  ית'
 

 ליקוטי הלכות
 )עפ"י תורה יט(  יו"ד ביצים א'

 

 שיחות השייך לתורה זו 
י ֵ ל-פעם למד אחד מַאְנש  ְ נּו החשובים לפני הציבור מאמר כ"ו שבליקוטי מוהר"ן ח"א, ובמקום הפסוק "יפרח בימיו  ֹומֵ ש 

צב,  )תהילים  פרח  מר יכת  צדיק" שמביא שם רבינו כראיה לענין שהצדיק נקרא אפרוח, הזכיר הלה את הפסוק "צדיק
ריג( ְזּכָ , \ד/ יל, הרי שכוונתו דייקא על פסוק זה עֵ לְ -. הקפיד עליו הרב מטשערין, ואמר לו: אם רבינו מביא את הפסוק ַהּנִּ

רוומדוע תשנה ותוסיף. והוכיח לו באר היטב בפשט המאמר שבכ ְזּכָ שיש"ק  )ְלֵעיל:  -ונה גדולה הביא רבינו את הפסוק ַהּנִּ
   ."ד(שנ ח"ג, סעיף

 
 

 הקדמה 
מאד  רבנו כאן  קיצר  הכוונה  וצ"ע    ,בביאורו  וכשבאמה  נפש  במסירות  מתפלל  זרה    השהצדיק  מחשבה 

  .עוד יותר נפשוהרגילה וכיצד מוסר  כיצד היא המסירות נפש ת נפש.מתפלל בעוד יותר מסירו
שו נפש  נ"ל  במסירות  מדרגות  וי   ההכוונ שתי  תתאה  בתור  עילאה חודא  ליחודא  יהמבואר  ביאור  הו   ,אה 

אבל יחודא    ."כ עדיין יש לי מציאות עצמיתכלית ואעפיו ית' בתביטול אליחודא תתאה הבש)שמעתי מהריצ"ח(  
הו היא שהביטול  כדי    אעילאה  ית'ות  התכללביטול עד  עצמית  ,בו  לי מציאות  בה    ,עד שאין  יש  כן  ועל 

יותר אולי  ון אובלש  .'סכנת הסתלקות וא"א לעשות אותה אלא ברצוא ושוב כמבואר בתורה ד חר פשוט 
ת עד שלא יודע כל מה נעשה סביבו וביחודא עילאה לא אפ"ל שיחודא תתאה היא כשהוא כל כך בדביקו

 יודע גם מעצמו. 
העליונה   וחכמה  במחשבה  גבוה  למקום  עולה  ית'  בו  ההתכללות  ע"י  עילאה  שביחודא  הוא  העיקר  אבל 

במסירות נפש כזו יכול לתקן את המחשבה  רק    לכן  דושששם שרש הכל ושם מתברר טוב מהרע הניצוץ הק
 לדחות ולא לתקן.  קשונה יכול רואילו במסירות נפש הרא

כידוע להעלותם  שצריך  שכתב  מה  צ"ע  להעלותן.  עוד  שצריך  כידוע  כוונתו  כיצד   ,האם  שידוע  או 
רמז  ותן  העלכיצד ל  אבל  .בחכמה עילאה מתבררבשרשו  כי הכל  ונ"ל שידוע שצריך להעלותן    להעלותן.

מעלה את   ,שנכלל בו ית'עצומה עד במסירות נפש רק  כי . ה שאמר שצריך לזה מסירות נפש גדולה יותרבמ
 )אמנם אפשר לדחות כדלקמן(  חכמה עילאה להתברר שם.שרשה בהמחשבה זרה ל

זרות  וים בעוד צ"ע מה שאמר איך שנכנס זרות וצריך להעלותם.    מחשבות  הרי כל הזמן באות מחשבות 
 .פירש רבנוהעלותה לא המחשבה ומתי לאת  מתי לדחות ע יוד יצדוכ

ונראה פשוט שהמסירות נפש הרגילה    ,רמז לזה במה שאמר שהצדיק מתפלל תמיד במסירות נפשונ"ל ש
נמצא שמה שאמר    ,אצלו זרות.  זרות"היא כדי לדחות מחשבות  בו מחשבות  הכוונה שיש   "איך שנכנסים 

ותן כדי  אוהקב"ה הכניס    מסר נפשו לדחותן לא עלה בידו.וא  פ שהאע"כנס  ישמצליחות להשבות זרות  חמ
ידוע לצדיקים ו  נכנסותאע"פ שבאמת אפשר לדחות ולבאר כמו הבעש"ט שכל המחשבות    ,כך נ"ל  להתתקן.

 ., כפי שיתבאר לקמןמתי לדחות ומתי להעלות כפי הסימן שנתן הבעש"ט
הרבה   מוהר"ן  ובאמת  בליקוטי  למ יסודות  תלמ  התור  יברבד א  צאפשר  צ"ע  ו  בשמו.  הבעש"ט  ידישאמרו 

ש הבעש"טאם    ,סתםרבנו  היכן  עפ"י  לבאר  משם  ישן  מלא  חדשאני    \ה/ אמרשהרי    . אפשר  אדרבה  או   .
א"כ אולי צריך לחפש ביאור תורתו ממקום ששום אדם לא הוריד משם תורה.  רמז בזה שכל  ראייה להפך ש

  \ו/ .ך זהירותלתורה, צרי ללמוד מתורהא ן שלאב"מהר וכיוון שקבלנ אלא  בדברי עצמו בתורה אחרת.

 
מברג  ל ב והודפס  שערין,  שדייקא בליקוטי מוהר"ן שהוגה ע"י הרב מט   הליקוטי מוהר"ן יודע ינויים שנעשו בגרסת  בש   מי שקצת בקי   ד
תרל ש ב  הרבה  ה   ש י ו,  " נת  צ"ע.  ה רס בג   שינויים כי  כאן  המבואר  ולפי  האותיות  ,  מסדרי  מהבחורים  או  אלא  ממנו  באו  שלא  וצ"ל 

בל ש שמפורסם   דייקנים  מבערג ע דייקא  היינו  לא  ע"י תלמידו  הם  שנעשו  ב , או  הנחל,  אפרים  רוך  רב  ין  שנסע מטשער בעל הבאבי 
ליתר הבנה עיין בהקדמת הליקוטי    בזמנם.ים  טעויות שהיה עדיין קי   י לוח עשו עפ" ויים שנ ללמבערג להדפיס את הספר. ויש גם שינ 

 מוהר"ן המדוייק.
מוהר"ן   ה  השמטות(   חיי  רפט    -)עם  ַקְנקַ   -אות  י  ֲאנִּ ָאַמר  ֶׁ ש  דֹוש   ַהּקָ יו  ּפִּ מִּ י  ַמְעּתִּ ָ ן.  ש  ָ ָיש  ָמֵלא  ָחָדש   ְמצָ ן  נִּ ם  ְכתַ ּגַ ּבִּ זָ א  י  ֲאנִּ ה  ָ דֹוש  ַהּקְ ָידֹו  ֵקן  ב 
 ֶׁ ד  ש  ּקְ ָ ּבִּ ה ה ְוכ ש ּ ַגּלֶׁ ּמְ ֶׁ ים  ּדְ   ּו' ש  ין  ָברִּ יק יֹומִּ ה ַעּתִּ ּסָ ּכִּ ֶׁ  ְוכּו':<   שאף אחד עוד לא אמר תורה משם > ש 

.  נקרא ישן   יו ת ו קבל מרב על מה ש או  ישן,    פי'   תיק י ע , כ מעתיק יומיןמלא ישן האם על מה שמחדש    א "ע על מה התכוון שהו צ   -הגה 
 ע"כ הגה.

ים, לביאור שהוא יסוד כללי, שרבנו לא כתב אותו כיון שסמך  סוי ן ביאור הקשור למהלך מ יל בי יש להבד או כך,    ונראה שבין כך   ו 
וכמ"ש  על  אחר,  במקום  ועשירים  אחד  במקום  עניים  תורה  דברי  בבחי'  אחר,  ממקום  אותו  שנלמד  תביא ינו  וכמו    ממרחק  לחמה. 

ת להבחין בזהירות.  לדע "ל. אלא שגם בזה צריך  אריזה בכתבי    שכתובים סומך על יסודות  מקומות "כידוע", דהיינו ש שכותב בהרבה  
סתם נשאיר זאת סתום אע"פ שזה מעכב בקיום העצה. ובפרט שגם הוא יצא מגדרו זה  וצ"ע האם כוונת הראב"ן הייתה שהיכן שרבנו  
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 הבעש"ט  ררבנו לביאו בין ביאור ה ההבדל
תי מדרגות של תפילה במסירות נפש, ויסוד זה מצאנו  מאמר הרציצא בשמבאר את  בתורה זו  כאמור רבנו  

זרה  מבאר    הזהרציצא  בביאורו למאמר    \ז/ טובל שם  בעבדברי ה שבדרך כלל צריך להעלות כל מחשבה 

בתהבא מכדי    פלה,ה  הניצוץ    מנהלהעלות  לדחותה,  בה  ששיקדושה  את  שצריך  מחשבה  יש  , ולפעמים 
 .  מותר כיון שהבא להרגך השכם להרגו ,יתה הורג אותהישהיא קומה שלימה ובדחואע"פ 

שהם שאלו כיצד יתכן שהצדיק דוחה מחשבה זרה בתפילתו    ,\ח/ אר הרציצמאמאת  "ט  הבעשובזה מבאר  
 לו להרגה.  ריב"ח השיב להם שכיון שבאה לבלבל תפילתו מות, ורממש לימהה שהרי הורג ברי

  ,לדחותה  צריך   ,בלאחת שבאה לבל  ,שמדובר כאן בשתי סוגי מחשבות זרות  מודה לבעש"טרבנו  ונראה ש
  .ואחרת שבה לתיקון צריך לתקנה

לפעמים יש    רקו  ,ןלתקבות צריך  שחעש"ט מבאר שרוב המאלא שניכר חילוק גדול בין שני הפירושים כי הב
   .ן צריך לדחותבאות רק לבלבל את התפילה ו מחשבות ש
ודה שכל מחשבה זרה היא קומה שלימה כמבואר  אע"פ שמ )  , הנ"לנראה שכלל לא חושש להריגת הבריה  ואילו רבנו  

תנינא קכב  במ  ,להפך ומבאר    .(בתורה  צריך  בתפילתו  שבאה,שהצדיק  זרה  מחשבה  כל  לדחות  נפש    סירות 
ש שרסובמשמע  הר  התפילמחוב  את  לבלבל  באות  זרות  אעפ"כ    ,ה שבות  מחשבה  איזה  הצליחה  אם  ורק 

 וזה ע"י מסירות נפש גדולה יותר.  ,זה הסימן לו שהוא צריך להעלותה ולתקנה ,כנס בתפילתוילה
חילוק  בסימןוגם   והסימן    ,יש  להעלות  ומתי  לדחות  צריך  מתי  סימן  נתן  הבעש"ט  עם  א   , הואכי  ביחד  ם 

נראה לבאר לבל. ואילו רבנו  יא באה לתיקון ולא לבסימן שה  ,לתקנהבדעתו כיצד  בא    ה גםזר  המחשבה
 פלתו זה סימן שהיא באה לתיקון. היא נכנסה בת  ,אע"פ שהשתדל לדחותה םשא  ,ן סימן אחרנתש

והרי היא    שצריך לדחותה  זרה שלפעמים  על המחשבה  היאנמצא שלפי הבעש"ט שאלת הסבי דבי אתונא  
  א כיצד הו  ,יון שצדיק דוחה את כל המחשבות זרות במסירות נפשכ  רבנו הם שאלו  לפי  אבל  מה.קומה שלי

 \ ט/ ב להם ריב"ח שע"י מסירות נפש גדולה יותר.יהשו מתקן מחשבה זרה שצריך לתקנה.

 
 שני ביאורים לשו"ת רציצא יצד יתכן כ

ה שכן  שבקן מחד מתכיצ ,רהמוסר נפשו לדחות כל מחשבה זהצדיק שששאלו  -ר רבינו ביא כאןכאמור 
 לה יותר מתקנה.ווענה להם שע"י מסירות נפש גד ,נכנסה בתפילתו

הכוזבת    האמונהת דושה ולבטל אלם לאמונה הקשאלו כיצד מביאים את כל העוש -ר ביאבתורה כז  ואילו
רה  חז  ולהעלות הפגמים שפגמו איך אפשר לתקן כל ,כיון שזה תלוי בתיקון הבריתושאלו , םבאלהים אחרי

 . ן את כל ניצוצי הקדושה שנפלו לקליפות ע"י פגם הבריתמקומל
,  וףרי ניאל הרהוע"י תשובת המשקל עורבי יהושע בן חנניה ענה להם בהיינו דעאל, דהיינו שזה אפשרי 

, בזה מתקן הפגם ומעלה הניצוץ שבו  גבר ומסלקו ממחשבתומת הואושנכנס בלבו הרהור ניאוף כדהיינו 
והוא   .מתקן ע"י תשובת המשקל ומבטלוועתה כשמגרשו  ,הפגם שפגם בזה בעברמ באר רהוכי הה למקומו. 

)הרי הלכה היא שאין מחשבה  ה שעשה בפועל, ירעבלבטל מעשה  ,מחשבת חרטהלת תשובה שהיא כי ידוע הקושיא כיצד מועחידוש 
ה אלא ממש תשובת המשקל  ובם תש א סתא לבירה היתירצו מה תרצו אבל כאן מחדש רבנו שדחיית הרהור עו מידי מעשה(  המוציא

   שמתקן תיקון גמור.
לו יתכן  כיצד  פירושיםצ"ע  כוונת רמיזתם.הרי    ,פרש את דברי הסבי דבי אתונא בשני  ומה באמת   מבאר 

על תורה  הליקוטים    ארבפשני הביאורים שייכים זה לזה. וש  זתורה כהביאור הליקוטים  עיין  ו  תם.היתה כוונ
שני  דהיינו שבאמת למדבר מעבודתינו.    ובתורה כזהצדיק    עבודתמדבר מ  שכאן  עם בשם דרכי נכתב    ו"כ

רבי יהושע בן  דם והפירושים התכוונו שניהם דהיינו שסבי דבי אתונא שאלו גם על הצדיק וגם על כל א
 תרץ להם את שתי השאלות. בתשובתו חנניא 

 
רה כו אולי משם  לתו   ת ה שייכו ז שיש ל מה שכתב בתורה כ רות ז' ט' קיב. וצ"ע לפי  ידיעה רוחנית. ובביאור תו ון אמונה ב לפעמים וכג

 ד לכאן.למו אפשר ל 
שלא יהא בה קומה שלימה, אף מחשבה רעה וזרה שבאה אל האדם  והענין, שאין לך מחשבה    -  פ' נח אות קטז   עיין בעש"ט עה"ת   ז 

בא  ולהע היא  לתקנה  כדי  ה ה  ואם  כנ"ל,  ממנו,  לותא  ההיא  המחשבה  דוחה  ש אדם  קומה  והורג  דוחה  כאילו  הוי  נם  מ א   .לימה אז 

נן האדם אם  פשך לומר במה אדע איזה מחשבה לדחותה ואיזה לקרבה ולהעלותה, יתבו ם נ וא   .לדחותה מחשבה שצריך  ש  י   לפעמים 
אם לא יעלה מיד במחשבתו  קרבה ולהעלותה, ו העלותה אז יראה ל בשעה שבאה המחשבה זרה מיד עלה במחשבתו במה לתקנה ול 

ולבל דם בתפל לתקנה, אז מסתמא באה לבטל את הא במה   יש ר בל מח תו  ואז  ההו ות  שות לדח שבתו,  כי הבא להורגך  המחשבה  א 
 .השכם כו' 

דהיינו שדוחה אותה המחשבה, וממית אותה.    -כלומר המחשבה, שבאה בשעת תפילה שנקרא ביצה, דמיית   -ן הבעש"ט וזה לשו   ח
נפיק,    היכי  דעל  מהיכי  ומשני  שלימה?  קומה  ודוחה  ממית  הוא  האיך  כלומר  רוחיה?  שעל נפיק  המחשב כמו  לבל ה  האדם ה    בל את 

 וציא אותה, וזהו שאמר מהיכא דעל נפיק.לאדם לדחות את המחשבה ולה פיק, שיש רשות  ך נ ולדחותו, כ 
דיבר בצדיקים גדולים שרק לפעמים יש להם מחשבות שצריך לדחותן. ורבינו מדבר בצדיקים קטנים יותר    ואולי אפ"ל שהבעש"ט   ט 

זר  ר לדחו   צריכים   ות שלהם ואף לכל אדם שרוב המחשבות  כלל  כי בדרך  וצ"ע  כיון שהבעש"ט    בנו ת.  מדבר ממדרגת עצמו. אלא 
פרטית להם. ואילו רבנו כתב ספרו לכל אדם, לכן מסתבר כנ"ל שרבנו מדבר ברוב    אמר דבריו לצדיקים גדולים, ואולי גם בהדרכה 

 העולם שאת רוב מחשבותיהם בתפלה צריך לדחות. וצ"ע.
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היא    שםת נפש בתפלה, וסירויא מה  ןכא  דמיית.  העכו"ם  םה   שםהוא הצדיק ו  כאן  רציצה  -  ועיין שם וכאן

ן צריך  רוש היכהפי  כאן  אהיכא נפיק רוח.  היא התפלהבשניהם    בעותיהב  להמית את התפילות של העכו"ם.

ו ביותר.  נפשו  צריך  להמשהפירוש    שםלמסור  התפלתם  הברית.ית  ד  תיקון  היכא   כאן  לעאבהיינו  כתב 
ועאד בתפילתו,  זרה  מחשבה  הי  שםל  הברית  שתיקון  כפירש  בו שנכנא  שטות    ס  זנות  רוח  והוא הרהור 

 מתגבר עליה. 
ניצוץ הקדוש  היא עבודת הצדיק שבתפילתו נכנס מחשבה זרה ומיד מוסר נפשו ביותר ומעלה ה כאןנמצא 
דושה לסלק  לחשוב מחשבת קמתגברים ואנו  הרהורי זנות  ,נכנס רוח שטותהיא עבודתינו כש  שםה. וומתקנ

 עבירות שגרמו לנו לבקשות של עכו"ם.את התקן שמ הרהורי הזנות, זו תשובת המשקל
  לתקן מחשבות זרות בתפילתו שהן התפילות הרעות שלנוהמבוארת כאן נמצא שמכח עבודת הצדיק 

  לעשותעי"ז להתגבר על הרהור זנות ואנו מצליחים אפשר שיתקיים המבואר שם ש, ()כמבואר בתורה ל'
 באים לבדו שכם אחד. העכו"ם גם אזי נו ומכח התשובה של הזנות,ון  עועל  תשובת המשקל

 
 עד כאן הקדמה 

* 
 

 ו ז"ל(רבינ )לשון

 [י] כו תורה 
נניא ומה  חאת רבי יהושע בן   אששאלו סבי דבי אתונ אלותת השנו מבאר ארב ,א"ורה לתג עד "מתורה כ

 . הם ונצחםהשיב ל
)עץ ממשפחת סים מוכסרים אומויש  ,ולאותו רשע לא מצינו חבר ,לשבע שנים)מוליד( נחש  -עיין בכורות ח. 

}בראשית  מר ה אמר רב ומטו בה משום דר' יהושע בן חנניא שנאב יהודאמר ר ? . מנא הני מילישוח( ת ועצי הבנ

מחיה לא כ''ש? אלא לומר לך כשם   ,המכל חית השדה" אם מבהמה נתקללבהמה ומכל ה "ארור אתהיד{ -ג
וה  דה נתקלל הוא מבהמה אחת לשבע,ך כ ,לחתוניהו חמור מ ומאי ,נתקללה הבהמה מחיה אחד לשבעהש

והא סבי דבי   א''ל לשב שני.ניה נחש לכמה מיעבר ומוליד? 'ל קיסר לרבי יהושע בן חנליה שב שני. ...... א' 
מושי? אינהו נמי א ד' ]שנין[. והא קמשמשי ש הוו מעיקר   ינהו ואוליד לתלת? הנהו מיעבריארבע אתונא

 ינהו ואיתינהו לי.זכ ן מינייהו. אי חכימת זילימינן חכאנ משמשי כאדם. והא חכימי אינהו?
  האם את , היתהיוון א חכמתבי אתונלסבי ד ,ח בין חכימא דיהודאי דהיינו חכמת התורהשהויכומבואר 
להתווכח האם השמש זורחת  ובאמת זה הפך ההגיון זה כמו מהתורה. סיון או ית לומדים מחקירה ונ המציאו

.  תהבתורה שעתה עת זריחיה מפסוק יש לי ראיה זורחת, או בגלל שאות  אהורכעת בשמים בגלל שאני 
 דבי אתונא.ויכוח עם סבי סר בוח לקיאעפ"כ זו דעת התורה. ואת זה הלך רבי יהושע בן חנניא להוכי

אם ינצחם יבואו לספינתו.  ינצח יעשו בו כרצונם ומר להם שאם מקומם אלהכנס לבחכמתו צליח הוכש
לסתור את   נו בהם כווהל שאלה ש לאו למוות, וכרב מילולי ברמזים לחיים דו קחי' בב  נמצא שהויכוח היה

 יכוח. שהודו לו בלא וצחת חכמת התורה, ורבי יהושע בן חנניא השיב להם תשובה ני
 ועפ"ז צריך להבין את דבריהם. 

 
  שאלהאר , ולקמן בתורה כז מבאת רבי יהושע בן חנניה אששאלו סבי דבי אתונ האחד עשרשאלה הזו 

 .  ששני הביאורים שייכים זה לזה  הליקוטים שם כתב תר. והביאורבאריכות יו  ,שוב ,זוותשובה 

 [יב] יאעלאדרוחא ואמר להו בהיינו רציצא דמיית בבעותיה היכא נפיק 

 : שמת בתוך קליפתו אפרוח  :רציצא דמייתרש"י 

 השיבע בן חנניה  שיהו  ביור  .וחואפרוח שמת בתוך קליפתו מהיכן יוצאת ר  שאלודהיינו שסבי דבי אתונא  
 . שנכנס מהיכןלהם 

היכן צריך    ,יהנה בלא שום פנפלל בכוותצדיק שבתפלתו מוסר נפשו לה  נת שאלתם ששאלוורבנו מבאר כוו
בלמסור   שנפשו  היכן  להם  השיב  וריב"ח  מח  \יג/אעפ"כיותר.  זרה,  שנכנסת  שבה  צכיון  לברר  ריך  אותה 
ני ק  וץצממנה  ניצוצין  נוקבין לעורר  מ  ו ותעללהו  ,דושיםמהרפ"ח  ,  שפע שירד מלמעלהת  להשפעיחוד  יין 

 לזה מסירות נפש גדולה עוד יותר.   צריך  לכן

 
 זו   רה תורה יכן נאמלא ידוע מתי וה י

   עאל.  שמוהרנ"ת כתב ט  מן תורה כ ועיין לק ( דעל  -בכל המהדורות המנוקדות כאן ולקמן תוקן דעל, וכן  וגרסת הגמ'  , )גרסת עין יעקב דעאיל  דעאל  -מתרלוו ד ל ר דאעל, בת ו"ר בדפ גם  יא

 מהיכן שנכנס להם  ואמר  רוחו ן יוצאת תו מהיכאפרוח שמת בתוך קליפ –את רבי יהושע בן חנניה  אששאלו סבי דבי אתוניא זו שאלה  יב

ה.  היא האם מיד עולה בדעתו כיצד לעלות   , לדחות   לזו שצריך בין מחשבה שצריך להעלות    בעש"ט מבחן החילוק כי לפי ה   ה צ"ע בז   יג
 נראה שהכוונה שנכנסו אע"פ שהוא רצה לדחותן. וצ"ע.  בו מחשבות זרות" שנכנסים    איך " שכתב  אבל לפי רבנו  
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לומר שכיון שכבר תפילת כוונו בשאלתם  אולי  נפש  וצ"ע  הניו במסירות  צוץ הקדוש  ולא הועיל להעלות 
והיא    ישראלרק ליכת  ששיעוד מדרגה    שיהושע בן חנניא אמר להם שיכול להעלות אותו, ורבי  א"כ כיצד י

 תם. . ובזה ניצח אוהתכללות בו ית' בחי' יחודא עילאה

)תהלים    חי', ב\טז/ [טו]   זה בחי' צדיקואפרוח  .  בלשון הקדש  וחזה אפר  \יד/ בלשון ארמית,  רציצא

צדיק   \יז/ב(ע בימיו  פורח  יפרח  ימיו  וב  \יח/שכל  לדרגה,  מדרגה  הועולה  כל  עם  יבוא  ימיו    ימיםסוף 

  .\כא/[כ]  \יט/ למעלהים שלמ
בן חננישיהו את רבי    ונאבי אתסבי ד  ששאלו אותו דהיינו   , הצדיק שממית את עצמו, ומוסר  אע 
  ( \ כח/בחרב וקשת  מלחמהחי'  ב)שממית עצמו  דהיינו    \כז/  \כו/[כה]   ובעותיה   \כד/[כג ]   בצלותיה  \כב/ פשואת נ

 
י   יד בזה אולי  כיון  מ ר   ש  הוא  ארמ   ן ו ש של ז  תרגו י  הפנ   את יינו  ה ד   , ם לשון  שהוא  הקדש  מתרגמים  י לשון  דהי מיות  העם  נו  י ללשון 

שב נמצא    , ות ינ ו החיצ  שבר  ח מה  לשון  רציצה  הוא  אפרוח ה יצוניות  הוא  שובר    יפרח   , פנימיות  הצדיק  כי  צדיק.  חי'  ב   גופו בימיו 
           .גה מדרגה למדר מ   לה ום עו בכל י מיות פורחת,  י פנ   בחי' אבל הנשמה    , חיצוניות

 ב:  דף   מהקדה  זוהרה י נעיין תיקו טו 
)שהוא היסוד    , אפרוחים מסטרא דצדיק מלכות הנקראת ביצה(ה )שהיא    צה דאיהי בי   , אינון  ביצים מסטרא דאימא תתאה :  דף ב   תיקוני זהר עיין    טז 

   .( בבחי' אור חוזר המאיר מלמטה למעלה 
ָיָמי   תהילים פרק עב   יז  ְפַרח ּבְ ָ יק ְורֹ ו ַצּדִּ )ז( יִּ י ָיֵר לֹום  ב ש  לִּ  : חַ ַעד ּבְ

 יה לו רוב שלום ותתמיד עד שיבלה הירח ר"ל עד עולם: יה   -יתגדל ויעלה מעלה מעלה. ורוב שלום    -)ז( יפרח  וד  ד   מצודות 

הר הקדוש ע"פ ויקרבו ימי ישראל כי כל הימים שאדם מסגל בהם תורה  יפרח בימיו צדיק. אפשר במ"ש בז   -)להחיד"א(   הלות יוסף ת 
 כל ימיו תמימים מלאים זיו תורה ומצות ורוב שלום: מיו צדיק כי  בי ח  יפר   "ש זו דחו ע"ש באורך.  הפך י ן. ול א לחשבו צות יבו ומ 
חילו ורחימו עושה להן כנפים לפרוח מיד למעלה כמבואר  שכיון שעושה אותן בד לומר שגם רומז למצוות שעושה    ואולי אפשר   יח
באהבה ויראה  ועושה מצוה    יד תמ ה'    את   ד , כי הצדיק העוב שוים  ושי המצות ל ע ן כ ם אי ואמנ   -  דרוש ה   -ערבי נחל בראשית וירא  ב 

שני ובלילה   שהם  תיכף למקומה,  ההיא  פורחת המצוה  ב( אז  כה  ת"י  )ת"ז  בלי    כנפים להמצוה  הניצוץ ההוא במקומו הרמה  נשאר 
 .עיכוב וצער 

   ישראל.  הר עה"פ ויקרבו ימי ות עפ"י הזו מה שכתב החיד"א ביוסף תהל   כנ"ל   יט 

רכ ויחי  זוהר   ְנָיא   -ב.  דף  ַּ ר אָ   ת  ב     מַּ א,  יֹוֵסי  י רַּ ְעת ָ ש ַּ ר   ְדיֹומֹוי  ב ְ בַּ יָדן   ָנש    ד ְ ק   ַּ ְתפ  י  א  ֵ מ  א   קַּ ְלכ ָ ית,  ה"ב  המלך  לפני  ונמנים  נפקדים  אדם  של  שימיו  בשעה  מַּ ָאה   א  ָ   זַּכ 
ָדן ק ְ ַּ ְתפ  א  ין  יֹומֹוי   ד ְ יק  י  ו ְרח  ֵ מ  ק ַּ א  מ  ְלכ ָ ית,  להיות  כראוי   בשלימות  ימיו  כל   תיקן  אשל  לפי  ה"ב  ךהמל  מלפני  וקים חר  הם  ימיו  פקדיםשנשכ  גמור  שאינו   צדיק  יש   מַּ ָאה   ְוא  ָ ד  זַּכ  כַּ  ד ְ
ָדן ק ְ ַּ ְתפ  ין   יֹומֹוי   מ  יב  יכ    ְקר  א  יןו ְסמ  ְלכ ָ ין   ְוָלא  ְלמַּ ֲחק  ְתרַּ   לכן ,  ותבשלימ   ימיו  כל  קןית   כי  נוממ   מתרחקים   ואינם  ה"ב  למלך  וסמוכים  קרובים  הם נפקדים  שכשימיו  גמור  צדיק  ויש   מ 

ָלא ין  יןאל  עָ   או פָ ס  כ    ב ְ יב  א  ְוָקר  ְלכ ָ ָאה ,  ְלמַּ ָ ְקהֹון  זַּכ  יב   הו א  ָהָדא  חלקם  אשרי,  המלך  לפני  ימיו  וקרבים  נכנסים  בושה  בלא  חו לַּ ְכת  ְקְרבו    ד  י   ָרֵאל   ְיֵמי  וַּ ש ְ   ימיו   כל  כי  ָלמו ת   י 
 .  ורגמ   צדיק  שהיה לפי ה"הקב לפני מותו לפני נתקרבו

   קדושה.ב   אלא כולם הם אין יום מת  ינו שבאים עם כל ימי מים דהי בי ם  באי   רה ש ו ברהם  הזוהר על א   אומר כמו ש ו 

א  -זוהר דף רכד.   ְבָרָהם   ֲחֵזי  ת ָ אַּ ה   ימיו   כל  ומצות  בתורה  לעסוק  שזכה  באברהם  וראה  בא  ָכה זָ ד ְ   ב ְ יב   מַּ א,  ְכת  ים   ב ָ מ  י ָ ד   שזכה  משום  פירוש   ב ַּ סְ   כ ַּ ַּ א  ל  ַּ אי  קת  ,  ָמאָעלְ   ֵמהַּ
ו ן ינ  א  מ ָ   ןימ  יוֹ   ב ְ יֵליה    ש  מַּ ש    ָעאל   ד   ב ַּ ְתלַּ הו    ְוא  הו א  עָגרַּ   ְוָלא,  בהם  ונתלבש   נכנס  ממש   הימים  באותם  העולם  מזה  שכשנסתלק  ב ְ לו ם   ְיָקר   ְלבו ש    ֵמהַּ   לו   ונחסר  נגרע  ולא  כ ְ

יב   כלום  שלו  הכבוד  לבוש   מאותו ְכת  א  ד   ים  ב ָ מ  י ָ י  ב ְ .  ימיו  בכל  שנתלבש   'פי  ב ַּ ה   ֹוב א  י  מַּ ת  י   ָערֹום  ר י אמ  וַּ ,  ב כ ְ ן   ָיָצאת  ט  ב   י   מ  מ   ו ב   ְוָערֹום   א  ה   ָאש  ָ מ  ָהא  פירושו  ש ָ   ָלא   ד ְ
ר  אַּ ת ְ ש ְ א א  אא  לְ  ְלבו ש ָ ש ָ ב ְ יה   ְתלַּ  .   בו להתלבש  לבוש  לו נשאר ולא הלבושים כל ממנו שנאבדו שסבר ב ֵ

ָנא ָ ין , ת  א  ָ ו ן  זַּכ  ינ  יקַּ  א  ד   יוֹ  י ָא צַּ ין  ן ֵמיהוֹ ד ְ א  ָ ד, אהב  לעולם בהם להתלבש  להם ונשארו ומצות זכיות מלאים שימיהם הצדיקים  אלו שאשרי למדנו ְדָאֵתי ְלָעְלָמא  רו  אֲ ת ָ ש ְ א  וְ   זַּכ   ְוכַּ
ין  ָרן,  העולם  מן  וכשיוצאים  ָנְפק  ב ְ ְתחַּ הו    מ  ל ְ ֻּ ידו    כ  ְתֲעב  י  (ב "ע  רכד   דף )  ְוא  ְתלַּ לְ   ְיָקר   ְלבו ש ֵ ש ָ א  ,  בהם   להתלבש   כבוד  לבושי  םהמ   ונעשה  מיםיה  כל  מתחברים(  ג " ה)  ְבהו    א ב ְ

הו א א  ו ְבהַּ ָגא  ָזָכאן  ְלבו ש ָ נ ָ ְתעַּ ו ָגא  ְלא  נ  הו א,  הבא  עולם   מתענוגי  להתענג   זוכים  הם  הלבוש   ובזה  ְדָאֵתי   ְדָעְלָמא  ֵמע  א  ו ְבהַּ ין   ְלבו ש ָ ינ  ֲחָייא  ְזמ  ם   ְלאַּ   הם   וש הלב  ובזה  ו ְלֵמיקַּ

ינ    ל כָ וְ ,  המתים  בתחיית   ולקום  לחיות   ידיםתע ית  ןו  א  א  א  ְלהו    ד ְ יב   הו א  ָהָדא,  יקומו  לבוש   להם  שיש   אלו  וכל  ְיקו מו ן  ְלבו ש ָ ְכת  בו    ד  צ ְ ְתיַּ מוֹ   ְוי    על  בו   שזכו  לבושם  שכפי  ְלבו ש    כ ְ

וי,  המתים  בתחיית  ויקומו  יתיצבו  הטובים  מעשיהם  ידי ו ן   וַּ ינ  י  ְלא  י ָ יֹומֵ   א מָ ָעלְ   ֵבי חַּ חֹוֵביהֹון  ןיהוֹ ד ְ סְ   ב ְ ר   ְוָלא,  בעונותיהם  חסרים  שימיהם  העולם  רשעי  לאלו  יאו  יןר  חַּ אַּ ת ְ ש ְ   א 
ְייהו   נ ַּ ה  מ  מ   ְסָיין ב ַּ ַּ ְתכ  ַּ  ְדא  ְפקו ן ד כ   .   העולם מן כשיצאו נפשם שתתכסה במה לבוש  שום מימיהם נשאר ולא ֵמָעְלָמא   י 

 ך ארז יעקב ער קהלת ז  וה כ עיין ביאור הליקוטים תור כ

נראה לי שהוא סוד עולם התהו, שנודע מדברי קדשו של הרב בעץ חיים היכל ב' שער ב' פרק ב'    -  רז א   ערך   -  ב ק עיין קהלת יע   כא
ס"ג  לים( דהשבירה היה בז' מלכין ז' פעמים ב"ן, גם היה ביטול באחוריים דאבא ואמא פק"ד קדמ"ת, ז' פעמים ב"ן ו )שער שבירת הכ 

צדיק כתמר יפרח, צדיק יסוד סוד מלך הדר, תמר    ה שאמר ה סוד ארז וז וז ,  ר"ז  אלף   ותיותיו גימטריא נ"ב א "ד קדמ"ת ופק יותיו ו אות 
יתן על ידי יוד דחכמה כולהו במחשבה אתברירו וזה יפרח, י' רפ"ח על היוד מעלה רפ"ח  סוד שני פעמים ש"ך ניצוצין שנפלו, ועלי 

שבירה כי כולהו במחשבה  גדיל ה נון, ישגא וי לב ב   תיות או   ה ת מנון שערי בינ נתיבו ל ידי ל"ב  ע   בלבנון   וצין, כארז סוד השבירה ארז ניצ 
 אתברירו: 

ּבִּ     -  ו תנינא עיין תורה מ   כב יָתא בַּ ְוֵכן  ה אִּ ּלָ ְע ְתפִּ ַהּנֶׁ ְדָרש   ָרה ַדף קכד: ּמִּ י שָֹ )ַחּיֵ ַהּיֹום"  ָלם  ל  ּכָ הַֹרְגנּו  יָך  י ָעלֶׁ יַנת, "ּכִּ חִּ ּבְ יא  הִּ ֶׁ   ַהְינוּ   ְוכּו', (, ש 
י צָ   יַרת ְמסִּ  ּכִּ  . ש  פֶׁ י נֶׁ ְיגִּ רִּ ים, ְותַ י ְך  ְלּבּולִּ ְוַהּבִּ בֹות  ָ ֲחש  ַהּמַ ם  דֹוָלה עִּ ּגְ ְלָחָמה  ּומִּ דֹוָלה  ּגְ ְולִּ ָעה  ְוַעל  ְחּבּולֹות ָלנּוס  ם,  ֵמהֶׁ ֱאַמר: ְברַֹח  נֶׁ ה  יָך    זֶׁ י ָעלֶׁ 'ּכִּ

ְמ  ְעָלם, נִּ ְדָרש  ַהּנֶׁ ּמִּ ּמּוָבא ּבַ ֶׁ הַֹרְגנּו' ְוכּו', ּכַ יַר הּוא ְמ ָצא ש  יּ ת נֶׁ סִּ , ְוֵכן ּכַ ש   ה: זֶׁ ֵצא בָּ וֹ פֶׁ
 אות לא ובעש"ט עה"ת פרשת נח עמוד התפילה אות מא מב מג  עיין לקוטים יקרים למגיד ממזריטש כג

מא. יחשוב קודם התפילה שהוא מוכן למות באותה התפילה, מחמת גודל הכוונה, ויש מכוונים  אות  פרשת נח    שם טוב ל  בע עיין    כד
שוב כך, יאמר בלבו למה לי  שאומר לפניו יתברך שמו, וכשיח   ת ש תיבו בשל בשתים או    ל למות ה יכו בע הי עמים בט ך עד שפ כל כ 

הוא חסד גדול מה' יתברך, שנותן לו  לו למות אחר שתים או שלש תיבות, ובאמת  ה וגאוה, באותה תפילה, כיון שבדעתו אפי איזה פניי 
 א( ' ע" ודף ז ד' ע"ב  ב"ש דף  כח ומשלים התפילה והוא חי: )צוואת הרי 



 מוהר"ן                                   כו   תורה                         קוטי        יל                       6לח: 

ובקשתו   בתפלה  בתפילתו  לכוון מחשבתו  יחטיאכדי  ולא  לחוט השערה    בהחשמ  בלאשתהיה  (  \כט/ )לכוון 

מדרגות    ו ביותר.ך לו למסור את נפשות מן התפלה, צרי. באיזה מן המקומ\ל/ זרה שתי  יש  כי 

 
הטבע היה לו למות מחמת שמפסיד כוחו, כי נתן כוחו    , שלפי דרך אדם חי אחר התפילה מה' יתברך ש   ל ו סד גד ח ה  ז   -  אות מב   ושם 

 ריב"ש דף ד' ע"ב( ך, מכח הכוונה הגדולה שהוא מכוון: )בריש ליקוטים יקרים, צוואת ה בהתפילה, כל כ 

י  הדביקות: )שפת   צאה נשמתו מגודל י , שלא  ילה כשאדם חי אחר התפ   הוא   גדול   אמר שנס ז"ל, ש   בשם הבעל שם טוב   -  אות מג   ושם 
 בשלח( צדיקים פרשת  

מוהר"  חיי  לְ פ  -  סימן תקצח   ן ועיין  ָעַמְדנּו  ַאַחת  זְ ַעם  יַע  ּגִּ ְוהִּ עִּ ָפָניו  ֱאֹכל  לֶׁ ה  רֹוצֶׁ ְוָהָיה  ְיָלה  ַהּלַ ת  ּדַ ְסע  לְ ַמן  ּלַ ְתּפַ הִּ לֹא  י  ַוֲאנִּ ַיַחד  נּו  עַ ּמָ י  יתּתִּ ן,ֲעַד   ְרבִּ  יִּ
י לְ  ְתַחְלּתִּ מֵ הִּ ְוהִּ ָ ית.  טש ּ ל ַעְרבִּ ּלֵ ְתּפַ ֵדי ֵליֵלְך ּוְלהִּ ָעְמדּו ְלָפָניו ּכְ ֶׁ ן ָהעֹוָלם ש  ּנּו ּומִּ ּמֶׁ ְכרוֹ   מִּ ְבָרָכהְוהּוא זִּ י לֹא    נֹו לִּ יבּו לֹו ּכִּ ִּ ַאל ַמה ּזֹאת ְוֵהש  ָ ל  ָרָאה ֹזאת ְוש  ּלֵ ְתּפַ הִּ

ן.   ית ֲעַדיִּ ין ְלַהְמּתִּ ְיכ   ֵאיְך ָאנוּ   ר ְוָאמ  ָעָנה  ַעְרבִּ ּיִּ עַ ו  ָלי עָ   ן י ֹולִּ ַמה  יֹוֵדַע  י  י מִּ ּכִּ ל,  ּלֵ ְתּפַ ּיִּ ֶׁ ּתְ ד ש  י  ּכִּ ה,  ּלָ פִּ ַהּתְ ְיֵדי  ּנּו ַעל  ּמֶׁ ה מִּ ַנֲעשֶֹׁ ה  ין  ְהיֶׁ יכִּ ה ְצרִּ ּלָ פִּ
ם   . ְואִּ ש  פֶׁ יַרת נֶׁ ְמסִּ ל ּבִּ ּלֵ ְתּפַ י יֹוֵד ְלהִּ ן מִּ ּנּו.ּכֵ ּמֶׁ ה מִּ ה ַנֲעשֶֹׁ ְהיֶׁ י ן ַהּדְ ְוָהבֵ   ַע ַמה ּיִּ י ם ּכִּ ָברִּ יכִּ ְך ְצרִּ ּטּול    ת ֱאמֶׁ ן ּבֶׁ י ּכָ ה ּוְבבִּ זֶׁ ש  ּכָ פֶׁ יַרת נֶׁ ְמסִּ ל ּבִּ ּלֵ ְתּפַ ְלהִּ

 ֶׁ ְהיֹות ש  ּיּוַכל לִּ ֶׁ ה ַעד ש  זֶׁ ה ַנעֲ ּכָ ְהיֶׁ ּנוּ ּיִּ ּמֶׁ ה מִּ ה:  שֶֹׁ ּלָ פִּ ְנָין ַאֵחר ְלַגְמֵרי ַעל ְיֵדי ַהּתְ  עִּ
 פרשת נח אות קטז פירושו על מאמר זה של רבב"ח.  ה עיין בעש"ט עה"ת לי' תפיבח  .  ביצהה ביצים א'לק"  ים עיין ' ביצ ה בחיילתפלשון התרגום בראשית מח כב בחרבי ובקשתי.  כה

יצִּ   -הלכה א    ביצים   לק"ה עיין    כו  ּבֵ י  חִּ ּכִּ ּבְ ֵבעּוֵתּה  ים ֵהם  ּבְ ָמֵית  ּדְ יָצא  יר, ַעל ְרצִּ נּו, ֵנרֹו ָיאִּ ַרּבֵ ֵרש   ּפֵ ֶׁ מֹו ש  ּכְ ּלֹות,  פִּ ּתְ יָמן יַנת  ש  כו( מִּ   )סִּ ֹון  ּלְ
ּוָבעוּ  ה ֵתהּ ְצלֹוֵתּה  ֶׁ ש  ַהְינוּ וּ   ּדְ ַהֲהָוָיה,  ם  קֹדֶׁ ֵהם  ים  יעִּ ַהּבִּ י  ּכִּ יֲעָתא,  ּבֵ ֹון  ְלש  ְפרוֹ   א  ְתַהּוּות אֶׁ ֵהם הִּ ֶׁ ש  ים  יַנת    חִּ חִּ ָיָמיו  ּבְ ּבְ ְפַרח  יִּ יַנת  חִּ ּבְ ים,  יקִּ ּדִּ ַהּצַ

 ָ ש  יר,  ָיאִּ ֵנרֹו  נּו,  ַרּבֵ ֵרש   ּפֵ ֶׁ ש  מֹו  )ּכְ יק  ּדְ ַצּדִּ בְּ ַהְינם(,  י ּו  ֶׁ חִּ ש  ה  ּלָ פִּ ַהּתְ בְּ ה ַנת  ר  ּוא  ּקַ ְועִּ ָלעֹוָלם.  ת  מֶׁ קֹודֶׁ ה  ּלָ פִּ ַהּתְ י  ּכִּ ַהֲהָוָיה,  ם  קֹדֶׁ יַנת  ְתַהּוּות  חִּ הִּ
ּדִּ  הֵ ַהּצַ ֶׁ ים ש  ּיּום כָּ יקִּ ם ם קִּ ָ ה ש  ּלָ פִּ יַנת ַהּתְ ְבחִּ ר ַהַחּיּות ּובִּ ּקַ יא עִּ ה הִּ ּלָ פִּ י ַהּתְ ם, ּכִּ ָ ש ּ ְעלָ   ל ָהעֹוָלם הּוא מִּ כֹ נֶׁ ּמִּ ל הַ ַח כָּ ם ּבְ ֶׁ ים ש  ָברִּ ָ ּדְ ל  צְ ם יוֹ ש ּ ין ּכָ אִּ

יעִּ  יַנת ּבֵ חִּ ה ּבְ ּזֶׁ ֶׁ ל ַהּפַֹעל, ש  ּכַֹח אֶׁ ים מִּ ָברִּ ים  ַהּדְ ְפרֹוחִּ ָהאֶׁ ֶׁ ין  ים ש  ְעָלמִּ ֹכחַ נֶׁ ם ּבְ ָ יַנת ַמה  ש  חִּ ה ּבְ ל ַהּפַֹעל. ְוזֶׁ ּכַֹח אֶׁ ין מִּ ם יֹוְצאִּ ָ ש ּ ּמִּ ֶׁ ם ַחּיּוָתם ש  ָ ש ּ , ּומִּ
אֱ  ּנֶׁ ֶׁ בַּ ש ּ ּקוּ ַמר  ים ּתִּ ב, בַּ   נִּ ּדף  ָמה  מִּ ְפרֹוחִּ אֶׁ   ַהְקּדָ ָמאֵרי  ים',  ְפרֹוחִּ 'אֶׁ ְקָרא,  מִּ ָמאֵרי  ים',  יצִּ 'ּבֵ ים,  יצִּ ּבֵ אֹו  ְק ים  ַהּמִּ י  ּכִּ ָנה,  ְ ינַ ש  חִּ ּבְ ּכִּ ָרא  ּכַֹח,  ם  ת  ָ ש  י 

ל   ּכַֹח אֶׁ מִּ ים,  יצִּ ַהּבֵ ן  ים מִּ ַהּיֹוְצאִּ ים  ְפרֹוחִּ ְוָהאֶׁ ֹכַח,  ּבְ ָנה  ְ ש  ַהּמִּ ְעָלם  ה  ַהּפֹעַ נֶׁ זֶׁ חִּ ל,  ָהיְ   יַנת ּבְ ֶׁ ש  ָנה  ְ ש  ְעלֶׁ   ָתה מִּ יֹוֵצאת  נֶׁ ם  ָ ש ּ ּומִּ ֹכַח,  ּבְ ְקָרא  ַהּמִּ ּבְ ת  מֶׁ
ל ַהּפַֹעל:  ּכַֹח אֶׁ  מִּ

ובעי  ,  ביעי תרגומו    ים כי ביצ בחי' תפילה,    יצה ב ו .  נ"ל ה   שמת בתוך הביצה אפרוח    שתו. דהיינו תפילתו ובק   פי'  –  צלותיה ובעותיה   כז 

  -  בברכות נז.  עיין ו   .שמבעה הוא אדם למדו  מכאן    : ג"ק  ן ב עיי בעיו  אם תבעיון    ( א יב )ישעיהו כ   א י ב וכן בנ .  בארמית   שאלה לשון  הוא  
   .כית וכן כל הנשברים כאלו גוזים וכן קשואים וכן כל כלי זכו בקשתו נשתברו נעשית בקשתו וכן א   הרואה ביצים בחלום תלויה 

( רצוצא דמיית  ח:ת  כורו ב ד ) ס  ר ש" ביא   ני מאמר זה(פ ל שם  יאר  מה שב   דהיינו )  ה פי ז ועל    -אות קטז  פרשת נח    -  בעל שם טוב על התורה   עיין
ביאור, ואמר על פי ש"ס דברכות פרק  ה צריך  וש"ס ז   .נפיק   , ומשני מהיכא דעייל )פירש"י אפרוח שמת בקליפתו( מהיכן נפיק רוחיה,  

  הא ב יה   שלא ין לך מחשבה  ן, שא עני ה ו   .ה ל ינת התפ מראה בח כי בחינת ביצה    .כו' שתו(  )תלויה בק ( הרואה ביצים בחלום  נז.דף  הרואה ) 

ולהעלות קומה שלימ  כדי לתקנה  היא באה  וזרה שבאה אל האדם  רעה  דוחה המחשבה הה ה, אף מחשבה  ואם האדם  כנ"ל,  יא  א 
ואם נפשך לומר במה אדע איזה מחשבה    .אמנם לפעמים יש מחשבה שצריך לדחותה   .ג קומה שלימה ממנו, אז הוי כאילו דוחה והור 

המחשבה זרה מיד עלה במחשבתו במה לתקנה ולהעלותה אז    בשעה שבאה   ם ם א האד נן  בה ולהעלותה, יתבו לקר   לדחותה ואיזה 
טל את האדם בתפלתו ולבלבל מחשבתו,  שבתו במה לתקנה, אז מסתמא באה לב ה ולהעלותה, ואם לא יעלה מיד במח יראה לקרב 

שבה שבאה  כלומר המח   , חיהרו   פיק כן נ וצא דמיית מהי ן רצ ובזה יוב   ות המחשבה ההוא כי הבא להורגך השכם כו' ואז יש רשות לדח 
כלומר האיך הוא ממית ודוחה    , היכי נפיק רוחיה   ה חשבה וממית אות בשעת התפלה שנקרא ביצה, דמיית, דהיינו שדוחה אותה המ 

דעל  מהיכי  ומשני  שלימה,  המחשבה    , קומה  שעלה  כמו  לאדם  נפיק,  רשות  שיש  נפיק,  כך  ולדחותו,  האדם  את  את  לדחו לבלבל  ת 
 ו שאמר מהיכא דעל נפיק ודפח"ח: זה ו   , אותה   יא המחשבה ולהוצ 

י )כב( וַ בראשית פרק מח  הוא צלותי ובעותי כמבואר ב   י וקשת   י חרב תרגום על  ה   כח ד    ֲאנִּ ּיַ י מִּ ר ָלַקְחּתִּ ֶׁ יָך ֲאש  ם ַאַחד ַעל ַאחֶׁ כֶׁ ְ י ְלָך ש  ָנַתּתִּ
י ּובְ ָהֱאמֹרִּ  ַחְרּבִּ י: י ּבְ ּתִּ ְ  אה בצלותי ובבעותי: ר על אחיך די נסיבית מידא דאמור י חד ית   ולק אנא יהבית לך ח ( ו )כב   תרגום אונקלוס ו       ַקש 

 . ועיין תורה כז השייכת לתורה זו  ושם מבואר שזה ע"י תיקון הברית והמשפט   עיין תורה ב'   כט 
שות את שלו )קלו(  ח כלל על פניות ומחשבות זרות ובלבולים שבתפלה. רק לע שגי כבר מבאר שאין לה   -  עיין שיחות הר"ן סמן עב   ל

  להביט על אלו המחשבות ו כסדר, ולא ישגיח על שום בלבול ומחשבה זרה כלל רק הוא יעשה את שלו ולא יחזיר פניו  לילך בתפלת 
יה האדם מתפלל התפלה כראוי לא היה  ם ה א גם אמר שזה טובה גדולה מה שבאים עליו מחשבות זרות ופניות כי בלא זה        כלל:

לה שהיא כראוי. אבל על ידי שהתפלה מלובשת במחשבות זרות על ידי זה  גדל עצם הקטרוגים שיש על התפ אפשר לסבל כלל את  
תו  מ על ידי זה יכול התפלה לעלות. ובוחן לבבות הוא יודע האמת לא הקטרוג גדול כל כך ו ין עליה כל כך ואין  אין החיצונים מסתכל 

דו כי פנימיות כונתו בתפלה הוא באמת  ן פנימיות מחשבתו הוא לה' לב שאף על פי שיש להאדם פניות ומחשבות זרות, אף על פי כ 
ומסתכל על פנ  יתברך בוחן לבבות  והשם  יתברך.  ורצונו  להשם  ף על פי שהיא מלובשת במה  ומקבל תפלתו באהבה א ימיות כונתו 

   טוב:וא  ה שמלובשת כי פנימיות רצונו וכונתו  

ַהּתַ     -  סוף תורה עב ועיין   ר  ּקַ ן עִּ ּכֵ ְלכַּ ַעל  נִּ ָבר  ּכְ ֶׁ י ש  ָנה, מִּ בֹות, ֵהן  ּקָ ָ ֲחש  ַהּמַ ה, ְוֵיש  לֹו ֵאּלּו  זֶׁ ּבָ ְר ד  ָזָרה,  הִּ ְרהּוֵרי ֲעבֹוָדה  ְזנּות, ֵהן הִּ ַחס  הּוֵרי 
קַ  ּיְ ֶׁ ָנה, ַרק ש  ּקָ לֹום, ֵאין לֹו ּתַ ָ ֵד ְוש  יַטֵהר ּגּופֹו, ּכְ ש  וִּ ֶׁ ּדֵ ל חֲ י ש  ָמיו. ְוֵיֵלְך ֵאצֶׁ יַטֵהר ּדָ ְך וִּ ּכֵ ְזּדַ ְרֵכי ַהָחְכָמה,  ּיִּ ּוָבה, ּדַ ש  ְרֵכי ַהּתְ ה לֹו ּדַ ת, ְויֹורֶׁ ַכם ָהֱאמֶׁ

ַנע ְלָבבֹו הֶׁ ֵעצֹות ְנכ  ּכָ ָבר. ָאז יִּ ל ּדָ ֶׁ ֹונֹות ַעל ּכָ ל ְזַמן ש  ב ְוָרָפא לֹו. ֲאָבל ּכָ ָ ש  ְונִּ ָעֵרל, ְוש  ְתַקּדֵ ן לֹא נִּ בֵּ הַ טְ ֲעַדיִּ ְתּגַ ּמִּ ֶׁ ָנה ַמה ש ּ ּקָ ּום ּתַ ר  ר ּגּופֹו, ֵאין ש 
י י ּכִּ ָבה  ָ ֲחש  ַהּמַ ק  ים, ְלַסּלֵ דֹולִּ ּגְ ים  ּסּורִּ יִּ ְוֵיש  לֹו  ץ,  ְתַאּמֵ "ל: ּומִּ ּנַ ּכַ ים  רִּ ּבְ ְתּגַ ְויֹוֵתר ֵהם מִּ ם    ֹוֵתר  ר    ּגַ צֶׁ ַהּיֵ ה  ּכַֹח ְלזֶׁ יק ְמֹאד, ְונֹוֵתן  ַמּזִּ ַעְצבּות הּוא 

ָהָעב הַ  ְהיֹות  גַּ ָהָרע  ה לִּ ם רֹוצֶׁ א, אִּ ַרּבָ ן ַאּדְ ּכֵ י. ַעל  מִּ ְ בֹות ָרע ש  ָ ֲחש  ַהּמַ ֵאּלּו  ּבְ ה  ְוֵאינֹו רֹוצֶׁ ל,  ּלֵ ְתּפַ ה ְלהִּ יַח  וֹ ְיֵרא ה', ְורֹוצֶׁ ּגִּ ְ ְלַהש  ּלֹא  ֶׁ יְך ש  ת, ָצרִּ
ם כְּ  ֶׁ ֲעֵליהֶׁ ת ש  ה אֶׁ ים ְלָפָניו, ְוַרק ַיֲעשֶֹׁ עֹוְמדִּ ֶׁ ת ֵלּה ַמה ש ּ ְכּפַ ּלֹא יִּ ֶׁ לָּ לּ ָלל, ְוש  פִּ ּתְ ּתֹוָרה אֹו  הּוא עֹוֵסק, ּבַ ֶׁ ה ש ּ ּמֶׁ ּבַ יַח  ֹו  ּגִּ ְ ן, ְולֹא ַיש  א ּוַמּתָ ה אֹו ַמּשָֹ

ַמְע  ָ ש ּ ֶׁ ש  ּוְכמֹו  ָלל.  ּכְ ם  לְ ּתִּ ֲעֵליהֶׁ ָעַמד  ֶׁ ש  ָעה  ָ ש  ּבְ ֶׁ ש  ָחד  אֶׁ ּבְ ה  ַמֲעשֶֹׁ ָעֵר י  ַעּכּו"ם  ְמיֹונֹו  דִּ ּבְ ְלָפָניו  ְועֹוֵמד  ן  ּמֵ ְזּדַ מִּ ָהָיה  ל,  ּלֵ ְתּפַ וְ ל הִּ ים  ,  ּסּורִּ יִּ לֹו  ָהָיה 
ה, ְוָכל ַמה  ּזֶׁ ים מִּ דֹולִּ ָרה ָעָליו יֹוֵתר   ּגְ ּבְ ְתּגַ ָבה, הִּ ָ ֲחש  ק ַהּמַ ר ּוְלַסּלֵ ּבֵ ְתּגַ ָרָצה ְלהִּ ֶׁ ת ֵלּה, ְויַ .  ש ּ ְכּפַ ּלֹא יִּ ֶׁ י  ְוָיַעץ לֹו ָחָכם, ש  ֲעמֹד ָהַעּכּו"ם, ְוַאף ַעל ּפִּ

ל, ּובָ  ּלֵ ְתּפַ ּלֹו ְויִּ ֶׁ ת ש  ה אֶׁ ה ֵכן ַיֲעשֶֹׁ עָ   זֶׁ ָ י ש  ה ֵעָצה ְלפִּ ּנּו. ַאְך זֶׁ ּמֶׁ ק מִּ ּלֵ ְסּתַ ש  ּוְלטַ יִּ ר ְלַקּדֵ ּקָ ן. ְוָהעִּ ש  ּגּופֹו ֲעַדיִּ ְתַקּדֵ ּלֹא נִּ ֶׁ ל ְזַמן ש  "ל,    ר הֵ ה, ּכָ ּנַ ַעְצמֹו ּכַ
ּתֵ  "ל:ְוֵיֵלְך ְלָחָכם, ְויִּ ּנַ ָבר ּכַ ל ּדָ      ן לֹו ֵעָצה ְנכֹוָנה ַעל ּכָ

תנינא  קכב  תורה  ּוכְ ְלעִּ   -  עיין  ה.  ּלָ פִּ ּתְ ּבַ ֶׁ ש  ָזרֹות  בֹות  ָ ֲחש  ַהּמַ וְ ְנַין  ּמּוָבא.  ּכַ ֵלָמה,  ְ ש  קֹוָמה  יא  הִּ ָבה  ָ ּוַמֲחש  ָבה  ָ ַמֲחש  ל  ּכָ ֶׁ ש  ָידּוַע,  ָאַמר  ָבר 
כְּ  ֶׁ ל  ש  ּלֵ ְתּפַ ָהָאָדם עֹוֵמד ּומִּ ֶׁ ה הּוא ש  בֹות ָזרֹות, ְוַעל ְיֵדי זֶׁ ָ ֲחש  יַח ַעל ַהּמַ ּגִּ ְ ר ְוֵאינֹו ַמש  ֵסדֶׁ ּנּו )ְוַכְמבָֹאר  ְמנַ   ּכְ ּמֶׁ יָרם מִּ ַח אֹוָתם ּוַמֲעבִּ ָמקֹום ַאֵחר,  ּצֵ ּבְ



 מוהר"ן                                   כו   תורה                         קוטי        יל                       7לח: 

ויחודא   תתאה  יחדא  בבחי'  הצדיק  ,זרות  תושבמחה  ולדחות גבר  התול  .\לא/ עילאהביטול,   יחודא  מתפלל 
לאה  עיא  ודיח  חי' בבאבל יש    .דבוקה מחשבתו רק בה'כל תפילתו  שמוסר נפשו בדביקות בכל כוחו,    תתאה,

ו בעצמו שום מציאות כל כך שהוא בכל רגע בסכנת לד שאין  ביטול והתכללות בו עדהיינו שמוסר נפשו ב
  .\לג/ תפילהבכל העושה זאת רק ברצוא ושוב לכן  \לב/ הסתלקות

לה ד ם,  והשיב  שיפ  לדעלאהיכא  היכן  א  נכנסרוש  כי  זרה,  מחשבה  נפשו לו  מוסר  שהצדיק  ע"פ 

 . \לו/ כדי שיתקן אותן \לה/ ת זרותרחו קצת מחשבוח לו בעל כשול ה" קבהרה חשבתו ממחשבה ז לשמור מ

 מוסר נפשוע"י ש,  שבמחשבה הזרה  היינו איך שיש לו להעלות ניצוצי הקדושהוזהו היכא דאעל  

   .\לז/ כי כל הברורים הם בחכמה כמבואר בזוהר ,שם תבררליונה להמחשבה העתן ל ומעלה א ,ית' להכלל בו

 
ָלל, ַרק ֵליֵלְך כְּ  ם ּכְ ל ֲעֵליהֶׁ ּכֵ ְסּתַ ין ְלהִּ יכִּ ֵאין ְצרִּ ֶׁ ְת ש  ר ּבִּ יט ְלאַ ֵסדֶׁ י ְלַהּבִּ ְבלִּ תֹו ְולִּ ּלָ לּ פִּ ְך הִּ רֶׁ דֶׁ קּו(, ֲאַזי ּבְ ּלְ ְסּתַ יָלא יִּ ּמֵ ה מִּ ָלל, ְוַעל ְיֵדי זֶׁ   כוֹ וּ ֲחָריו ּכְ

ה חֹוֵתךְ  יל אֹוָתם, ָלזֶׁ תֹו הּוא ַמּפִּ ּלָ ְתפִּ ,   ּבִּ רּוש  ים. ּפֵ ָאר ָהֵאיָברִּ ְ ש  ה ּבִּ זֶׁ ל, ְוַכּיֹוֵצא ּבָ גֶׁ ה חֹוֵתְך רֶׁ מֹו ְלמָ   ָיד, ְוָלזֶׁ ֶׁ ּכְ ש  ְלָחָמה, ּכְ ְנַין מִּ עִּ ל ּבְ ָ יְך ֵליֵלְך  ש  רִּ ּצָ
הּוא   ֶׁ ּוְכש  ים,  ְואֹוְרבִּ ים  רֹוְצחִּ ה  ַהְרּבֵ ין  ּבֵ ּלּוכוֹ בּ ּגִּ ְוַלֲעבֹר  הִּ ְך  רֶׁ דֶׁ ּבְ ֲאַזי  ם,  יֵניהֶׁ ּבֵ ְועֵֹבר  ּלּוכֹו    ֹור  הִּ ְך  רֶׁ דֶׁ ּבְ ָיד  חֹוֵתְך  ה  ָלזֶׁ י  ּכִּ אֹוָתם,  יל  ַמּפִּ הּוא 

ילֹו, וְ  ה חֹותֵ ּוַמּפִּ זֶׁ ָלזֶׁ ּבָ ְוכּו', ְוַכּיֹוֵצא  ל  גֶׁ ר ְך רֶׁ ֵסדֶׁ ּכְ ין  לִּ ּלְ ְתּפַ ּמִּ ֶׁ ש  ּכְ ֶׁ ה, ש  ּלָ פִּ ַהּתְ ְנַין  עִּ ּבְ ש   ַמּמָ ן הּוא  ּכֵ בֹות ָזרֹות ְודֹוחִּ ְואֵ   ה  ָ ֲחש  ַהּמַ ין ַעל  יחִּ ּגִּ ְ ין  ין ַמש 
ָלזֶׁ  הּוא חֹוֵתְך  תֹו  ּלָ ְתפִּ ּבִּ ּלּוכֹו  הִּ ְך  רֶׁ דֶׁ ּבְ ֲאַזי  יָלם,  ּוַמּפִּ ְולָ אֹוָתם  ָיד  י כָ ה  ּכִּ "ל.  ּנַ ּכַ ְוכּו'  ל  גֶׁ רֶׁ ה  ֵלָמה,  זֶׁ ְ יא קֹוָמה ש  ְוהִּ ה,  ּפָ ְקלִּ ָזָרה הּוא  ָבה  ָ ַמֲחש  ל 

 ֶׁ ּמּוָבא, ּוְכש  ְסּתַ ְת ּמִּ ּכַ י ְלהִּ ְבלִּ ר ְולִּ ֵסדֶׁ ל ּכְ ּלֵ ְתּפַ ר ְלהִּ ּבֵ נַּ ּגַ ים ּכַ ים ֵאיָברִּ ם ֵאיָברִּ ם, ֲאַזי הֹוֵרג אֹוָתם אֹו חֹוֵתְך ֵמהֶׁ ל ֲעֵליהֶׁ  "ל: ּכֵ
ז'   לא אות  יא  תורה  יְ   -  עיין  ַעל  ֶׁ ש  ְמָצא,  יִּ נִּ יַנת  חִּ ּבְ הּוא  ֶׁ ש  "ל,  ַהּנַ ינֹות  חִּ ַהּבְ ֵני  ְ ש  ּבִּ ית  רִּ ַהּבְ יַרת  מִּ ְ ש  ַהְינּו  ּוָד ח ֵדי  ָאה,  ּתָ ּתַ חּוָדא  ְויִּ ָאה  ּלָ עִּ א 

יָלנ  ת ְוזִּ ֵמאִּ ּבָ ַ ל ש  ֶׁ ּוּוג ש  ים, זִּ ים ּוְקַטּנִּ דֹולִּ ים, ּגְ אִּ ָ ל חֹל ֹות ּוְדש  ֶׁ ין ְוָרזִּ ּוּוג ש  ָלה, ָרזִּ יַנת ֲהָלָכה ְוַקּבָ חִּ "ל; ְוַעל ְיֵדי  , ּבְ ּנַ ֵלמּות ּכַ ְ ש  בֹוד ּבִּ ין ֲאַזי ַהּכָ ָרזִּ ין ּדְ
בֹוד זוֹ  ּבּור ָיכֹול ה  כֶׁ ַהּכָ יר, ְוַעל ְיֵדי ַהּדִּ אִּ ּבּור ַהּמֵ "ל:   ְלדִּ ּנַ ְתבּונֹות ַהּתֹוָרה ְלָעְמָקּה ּכַ  ָלבֹוא לִּ

שאין    ודא עילאה היא התכללות בו ית' עד וביח   מבטל רצוני בתכלית, יניהן שיחודא תתאה אני  ביאור החילוק ב ושמעתי מהריצ"ח  
 אני כלל.

ְעְזבּ   -  כא תר   אות חלק ג    -  שיח שרפי קודש עיין    לב ּמֶׁ רּוְך מִּ י ּבָ יק ַרּבִּ ּדִּ ין ַהּצַ דִּ ּבֵ ה ְזַמן  ּוז ְלֵבין ַהּצַ ֹוב, ָהָיה ֵאיזֶׁ יְטש  אְרדִּ ּבַ ְצָחק מִּ י יִּ י ֵלוִּ יק ַרּבִּ
וֹ  יְטש  אְרּדִּ ּבַ מִּ ָהַרב  ֶׁ ש  ֵאיְך  ָרָאה  ֶׁ ש  לֹו  ר  ְלַסּפֵ רּוְך  ּבָ י  ַרּבִּ ל  ֶׁ ש  יו  ָ ֵמֲאָנש  ָחד  אֶׁ ַעם  ּפַ א  ּבָ ֶׁ ש  ּכְ ת.  ר,  ב  ַמְחלֹקֶׁ תֶׁ ּכֶׁ ת  ַ ש ּ ְקד  ְמַצע  אֶׁ ּבְ עֹונֹו  ְ ש  ּבִּ יט  ּבִּ הִּ

נֹו בָּ  ּוְ ְתּכַ הִּ ֶׁ ּבְ תֹו ַעד ש  ּלָ ְתפִּ בּוק ָהַרב ּבִּ ְך ּדָ ל ּכָ רּוְך ְוָעָנה ְוָאַמר לֹו: "ּכָ י ּבָ ר ָעָליו ָסָרה, ָסַתר אֹותֹו ַרּבִּ ה ְלַדּבֵ ב ָהָיה  זֶׁ לֹום ְוַחּיָ ָ ְגוֹוַע ַחס ְוש  כֹול לִּ ּיָ
י ָהַרב ְלַהפְ  עֹונוֹ סִּ ְ ש  יט ּבִּ ּבִּ ן הִּ ֵבקּותֹו, ְוַעל ּכֵ ת ּדְ ל   ק אֶׁ ֵדי ְלַבְלּבֵ יָלה ֵמָהעֹוָלם.  ּכְ ֵלק ָחלִּ ְסּתַ ּלֹא יִּ ֶׁ ֵבקּותֹו ש  ת ּדְ  אֶׁ

אָ "ְולֹ   -ט'    אות   אר בתורה ד' בו מ כ   לג ֶׁ מֹו ש  ה לֹא ָיַדע, ּכְ ֶׁ ּלּו מש  ", ֲאפִּ יש  ְכרֹוָנם א ָיַדע אִּ ְבָרָכה    ְמרּו ַרּבֹוֵתינּו, זִּ ל ְלַגבֵּ )סוֹ לִּ ּטֵ ְתּבַ י נִּ י  ָטה יד.(, ּכִּ
מֹותֹו, ֲאָבל ֵאין סֹוף. וְ  ה ָהָיה ּבְ ְ   ָכל זֶׁ ש ּ ְתּפַ יו ָהָיה לֹו הִּ ַחּיָ ם ּבְ אי ּגַ ַוּדַ ּיּות, ְוָהיָ ט ּבְ מִּ ְ ש  ְת ּות ַהּגַ אֹור ֵאין סֹוף, ֲאָבל ַההִּ ת ַעְצמֹו ּבְ ק אֶׁ טּות  ה ְמַדּבֵ ְ ש ּ ּפַ

 ( יַנת  ְבחִּ ּבִּ בָּ וֹ ְוַהַחיּ   ח(: ָהָיה  דֹוש   ַהּקָ י  ּכִּ ֹוב.  ָוש  ָרצֹוא  רוֹ ת  ֶׁ רּוְך הּוא  ש  מֹו  ּכְ ֲעבֹוָדֵתנּו,  ּבַ ה  תּוב: צֶׁ ָעָפר,   ּכָ י  ֵ ּגּוש  מִּ ה  ּלָ הִּ ּתְ יָת  ר',    'ְוָאבִּ חֹמֶׁ רּוֵצי  ּקְ מִּ
 ְ ש  ה ָצרִּ ּובִּ יל זֶׁ א ַעד עֵ בִּ ּלָ ן, אֶׁ ֵאר ּכֵ ָ ש ּ ּלֹא יִּ ֶׁ רוּ יְך ש  דֹוש  ּבָ בֹוא ַהּקָ ּיָ ֶׁ עַ ת ש  ָמתֹו: צְ ְך הּוא ּבְ ְ ש  ּטֹל נִּ  מֹו ְויִּ

אָ  ֶׁ ה ש  ֶׁ ְוזֶׁ ים, ש  ְתַלֵהב ָאָדם  נּו רֹואִּ נִּ ים  ְפָעמִּ בֹות בְּ ּלִּ ּתֵ ה  ּמָ ּכַ ה ְואֹוֵמר  ּלָ פִּ ַהּתְ תֹוְך  ה בְּ הִּ ּבְ זֶׁ דֹול,  ּגָ ח לֹו אֹור ֵאין  ְתַלֲהבּות  ְפּתַ ּנִּ ֶׁ ְמַלת ה' ָעָליו, ש  חֶׁ
רֹואֶׁ סֹוף וְ  ֶׁ ּוְכש  יר לֹו.  ְתנֹוצְ ה  ֵהאִּ יהּו  צוּ ָאָדם ַההִּ אִּ ּדְ ב  ּגַ ַהּזֹאת, ַאף ַעל  י ַמְזלֵ ת  ָחזִּ כֶׁ ָלא  ּתֵ ג.(,  ה  ּלָ י )ְמגִּ ָחזִּ דֹול,  יּה  ּגָ ְדֵבקּות  ָמתֹו לִּ ְ ש  נִּ ְתַלֵהב  ף נִּ
ֵאין ְלַדבֵּ  אֹור  ּבְ ַעְצמֹו  ת  ְניַ   ק אֶׁ מִּ י  ְלפִּ סֹוף,  ֵאין  ּלּות  ְתּגַ הִּ עּור  ִּ ּוְכש  חוּ סֹוף,  ְפּתְ ּנִּ ֶׁ ש  בֹות  ַהּתֵ ְתנֹוְצצוּ ן  ְוהִּ כָּ   ְדבֵ ,  ּבִּ בֹות אֹוֵמר  ַהּתֵ ֵאּלּו  דֹול  ל  ּגָ קּות 

ּטוּ וּ  ּוְבבִּ ֹו  ַנְפש  יַרת  ְמסִּ י בִּ ְלַגּבֵ ל  ּטֵ ְתּבַ ּנִּ ֶׁ ש  ָעה  ָ ּוְבש  ּכֹחֹוָתיו.  בְ   ל  ּבִּ הּוא  ֲאַזי  סֹוף,  יַנת: ֵאין  ַעְצמ   חִּ ּבְ הּוא  ּלּו  ֲאפִּ ֶׁ ש   ," יש  אִּ ָיַדע  יֹוֵדַע  "ְולֹא  ֵאינֹו  ֹו 
 : ֵמַעְצמוֹ 

ְהיֹות ָרצֹוא ָוש  בְּ ֲאָבל זֹאת הַ  יְך לִּ יָנה ָצרִּ ֶׁ חִּ ֵדי ש  ְמָצא ֹוב, ּכְ ּותֹו. נִּ ם ֵיש  ְתַקּיֵ יְך לְ   ּיִּ ֹוב, ֲאַזי ָצרִּ יַנת ָוש  ְבחִּ הּוא ּבִּ ֶׁ ש  ם ְלַדְעּתֹו. ּכִּ ּכְ ה,  ַהְראֹות ּגַ ּלָ חִּ ּתְ י מִּ
ל   ּטֵ ְתּבַ ֵבקּות ָהָיה נִּ ַעת ּדְ ְ ש  ת ּבִּ ּכָ ֶׁ מֹו ש  ַעת, ּכְ י "ְולֹא ָיַדע    ב: וּ ַהּדַ וֹ אִּ יַנת ָוש  ְבחִּ הּוא ּבִּ ֶׁ ", ּוְכש  ב )לְ ש  ָ ש ּ ֶׁ ָ ב, ש  ּותֹו, ָאז ש  ב  ַדְעּתֹו( ְלֵיש  ָ ש ּ ֶׁ ב ְלַדְעּתֹו, ּוְכש 

ים, בֵּ ֹוֵדַע ַאְחדּות ָהֵאין סֹוף ְלַדְעּתֹו, ָאז הּוא י  ין ה' ֵלאלֹהִּ ּלּוק ּבֵ ּדַ ְוטּובֹו, ַוֲאַזי ֵאין חִּ ין ְלמִּ ת ַהּדִּ ּדַ ים.  ת ין מִּ  ָהַרֲחמִּ
 דעאל -מתרלו  דפו"ר דאעל, בתרלד ו ם ב ג לד

ל'  ע   לה  תורה  ְרּבּוב      -  ז'   אות יין  ָהעִּ ל  ּכָ י  י ּכִּ טּותִּ ְ ַהש ּ ְוָכל  ים  ְלּבּולִּ ַהּבִּ ְוָכל  ַעת  ים, ַהּדַ ְפָעמִּ לִּ ָלנּו  ש   ּיֵ ֶׁ ש  ל    ם  ּכָ י  ּכִּ ֵתנּו.  ּלָ ְתפִּ ּבִּ ְך  ָ ְמש  נִּ ַהּכֹל 
חֲ ְלבּ ַהּבִּ  ים ְוכּו' ְוָכל ַהּמַ ֵ ּולִּ חֹוש  ֶׁ בֹות ש  ָ ים   ב ש  אִּ ים, ַהּכֹל ּבָ ְפָעמִּ ְעּתֹו    ָהָאָדם לִּ ְיָקא ַעל ּדַ ה ּדַ ּלָ פִּ ַעת ַהּתְ ְ ש  עָ ּבִּ ָ ש  ְיָקא, ּבְ ָמע ֵאָליו ָאז ּדַ ְ ש  ה  , ְוַהּכֹל נִּ

ּבִּ  ל.  ּלֵ ְתּפַ עֹוֵמד ְלהִּ ֶׁ ם ק"ו(:ש  ָ יַנת )ש  בּורֹות   ְבחִּ ּגְ ל  י ְיַמּלֵ תֹו" ה', יַ   "מִּ ּלָ הִּ ּתְ ל  ּכָ יַע  מִּ ְ תֹו'  ש  ּלָ הִּ ּיֹוב ד(: ְלש  . 'ּתְ ֳהָלה "ּוְבַמְלָאָכיו יָ   ֹון )אִּ ים ּתָ ", ַהְינּו  שִֹּ

ְלּבוּ  ְרּבּוב ּובִּ ְיָקא בְּ עִּ ת ַעְצָמן ּדַ ין אֶׁ יעִּ מִּ ְ ָאז ַמש  ֶׁ ים, ש  ְתּפַ לִּ עֹוֵמד ְלהִּ ֶׁ ָעה ש  ָ ּתֵ ש  ְ ש  בּורֹות ה'. ְוהּוא ּבִּ ל ּגְ ל ּוְלַמּלֵ חִּ ּלֵ ִאים ְלהִ   ינֹות: י ּבְ ב ָ ֶׁ ן  אֹו ש  ק ֵּ ְתת  

ֲחמ   ֶׁ מֵּ ש  נָ ת  ו ָ כ  ב ְ ל  ֵּ ל  ְתפ   מ ִ ֶׁ ש  ע  רֹוִאים  ָראו י,  כ ָ ן.ה  ק ֵּ ְלִהְתת   ִאים  ב ָ ן  ֵּ כ  ְלִהְת   ל  כֹוִלין  י ְ ֶׁ ש  ן  מ  ז ְ ה  הו א  ו  ָ ְכש  ע  י  נִ כ ִ ם  הֶׁ ב ָ יֵּש   י  כ ִ ן,  ק ֵּ ים  ת   ִ ְקדֹוש  יצֹוצֹות 
ו ן. ק  ת ִ ִריִכין  צ ְ ֶׁ ְבחִּ א   ש  ּבִּ ֶׁ ֹו  ש  ֵמֲחַמת  ת,  רֶׁ ַאחֶׁ לְ יָנה  ָראּוי  ְת ֵאינֹו  אֹותוֹ הִּ ל  ְלַבְלּבֵ ין  ּוָבאִּ ל,  ּלֵ תוֹ ּפַ ּלָ פִּ ּתְ מִּ ךְ   ּכָ ין  ּבֵ ים  נִּ ּפָ ל  ּכָ ַעל  ַעת    .  ְ ש  ּבִּ ְך,  ּכָ ּוֵבין 

בָּ  ְיָקא  ּדַ ה  ּלָ פִּ ְוכָ ַהּתְ ים  ְרּבּובִּ ָהעִּ ל  ּכָ ין  י אִּ ָמעִּ ְ ש  ְונִּ ָהָאָדם,  ל  ֶׁ ש  ים  ְלּבּולִּ ַהּבִּ ְצלוֹ ל  אֶׁ ְק   ן  נִּ ה  זֶׁ יל  בִּ ְ ש  ּובִּ ְלבּ ָאז,  ַהּבִּ ין  ה  ּולִּ ָראִּ ּלָ הִּ ּתְ ים  ְרּבּובִּ ְוָהעִּ ים 
נַּ  ֶׁ ּכַ ֵעת  "ל, ֵמֲחַמת ש  ְיָקא ּבְ ים ּדַ אִּ "ל: ֵהן ּבָ ּנַ ה ּכַ ּלָ הִּ ה ְוַהּתְ ּלָ פִּ    ַהּתְ
נח    עה"ת   עיין בעש"ט   לו  ע   -אות קיח  פרשת  זרות הבאים בתוך התפלה, או בעסקו בתורה, הוא ניכי  אותם הניצוצות    ן המחשבות 

שר  ם, או ע"י חטאו של אדם הראשון א או בגלגול הקוד   יש בעצמו בתוך הקליפות, או בגלגול זה הא   קדושים אשר נפלו על ידי אותו 
על חלקו, ולזה כאשר האדם עומד בתפלה    יע אחד מישראל לתקן הניצוצות המגכל נשמות ישראל היו נכללים בו, ולזה מגיע על כל  

עצ  את  לדבק  אלי ורוצה  כן  גם  הניצוצות  אותם  באים  אז  בהקדושה  כ מו  מפי ו  שמעתי  בעצמי  ואני  וכו',  לתקנם  בזה    די  ז"ל  קדשו 
בענ ה  זרות אשר באים לאדם בעמדו בתפלה, כי המה לשון, צריך צה( להתחכם הרבה  כחותיו ממש אשר באים אליו    ין המחשבות 

 ם: קנ לת 
א,  ֲחֵזי  ְוָתא  -נד:  זוהר פקודי דף ר   לז  יר   ֵריש ָ ְמֵהיְמנו ָתא  ו ָתא ש ֵ וֹ ,  א"א   דהיינו,  אמונה   הנקרא   האצילות  פרצופי  ילת תח  של   הראש  וראה  ובא  ד   חֲ   ג  ָבה מַּ ש  ,  ש ָ טַּ יָנא  ב ָ ו צ    ב 
ינו ָתא ד ְ  ְרד   יק   ז" ועי,  סתימאה   במוחא  המלובשת (  חזק  ניצוץ'  פי )  דקרדינותא   בוצינא  הנקראת  דעתיק   הגבורה   היחוד  בסוד  הכתה,  סתימאה  המוחא  שהוא  שלו  המחשבה  תוך   קַּ וֹ   ְוָסל    ג 

ָבה  ֲחש ָ יק  כ "ואח ,  א"או   פרצופי   לתיקון  השייכים   החלקים  אותם  ררו נתב   ושם,  ן" המ  בסוד  ניצוצין  ך " ש ה  שהם   מלכים  בעהשבש  הברורים  כל  את   עליונה   מחשבה  בתוך   לה הע   מַּ פ     ְואַּ
ין יצֹוצ  יצ    והיינו ,  פסולת  נשאר  ניצוצין   ך " מהש  ץ ניצו  מכל  כי,  א"או   לצורך   שאינם  הניצוצין  את  סתימאה  המוחא  הוציא  נ  יק  ין ְנצ  ת  ָזר  ְתלַּ ין  ֵמָאה   ל  ר  ש ְ   זרק  ציןהניצו   אותם  יָבר עֵ   ְוע 

יר   כ"ואח ,  א אימ  וקבלתם,  עברים  ך " לש ת  ו ָבר  סֹול  ְ וֹ   פ  ג  ָבה   מ  ֲחש ָ יר ,  העליונה   המחשבה   של  רורמהב  שנשארה  הפסולת   את   ביררה  אימא  מַּ ר  ְתב ְ   הניצוצין   כל   באימא  ונתבררו  ְוא 

 (   ו "פ ב" ח  ג "ש  שערים א מבו ב' ועי  מ"מק). ן" זו  לתיקון  השייכים



 מוהר"ן                                   כו   תורה                         קוטי        יל                       8לח: 

וצריך להעלותובמחשבו  היינו איך שנכנסים   זרות,  העליונה  [לח]   ם כידועת  בחכמה  ,  לשרשן 
נפשו למסור  לו  צריך  עימה    כנ"לנראה  ,  שם  שיעלה  עד  כך  כל  עצמו  לבטל  ושובשצריך    ברצוא 

ע"י לדחות המחשבות  היא רק  פלל  תשבה מנפש    תמסירוכי ה  :  \לט/ לברר הטוב שבה  ממש,  שת נפמסירב
י בו  דבוק  מקשהוא  שאין  כך  כל  לה  םלשו ום  ת'  יש  ,כנסימחשבה  ולהעלות  תקן  ל  שצריך   מחשבות  אבל 

  .מיין נוקבין, לזה צריך מסירות נפש יותר עד שנכלל בו ית' לגמרי ץ שבהןצויהנ
הליקו ביאור  בתפשמבאר    \מ/ טיםועיין  נפש  המסירות  התפילהעניין  עצם  על  שהיא  עליה    לה  שיש  כיון 

בריאת הרע    ל קדמה חשוכא לנהורא, דהיינוש  ופןבא  שרשן במה שנברא העולםשבעצמה מניעות רבות.  
קדמה   ניצוצין לבריאת  והשבירה  הרפ"ח  סוד  דהיינו  העולם.  את  לתקן  הו  האפשרות  תיקון    אשתיקונם 

 השבירה. 
להתגבר לכוף את  סירות נפש היא בתפילה עצמה  ר שהמשמבא  \מא/ ש"טלא כביאור הבעזה דכאורה  וצ"ע ל

 רעה להעלותה לקדושה.  דהמו הו תאו בה זרה שהיאלהעלות מחש \מב/יצרו
בתועיי זון  תורה  על  מוהרנ"ת  ש  \מג/ פלת  נפש  משמע  המסירות  וממילא  עיקר  זרות  מחשבות  לדחות  היא 

שהרי   הקדושין.  הניצוצין  אלעולין  הניצוצין  את  להעלות  כיצד  מבאר  לדחות א  לא  שיצליח  רק  מבקש 

 
ין   י ָהכ    או ף (  א"כס  גריס   מ"המק) ֵ ל  הו  ,  מלוכה  גי הרו  העשרה   אלו   כן   כמו   א  ים  ב ְ ל  ת ְ ש ְ אן   א  יךְ   מַּ ְצְטר  א    נשמותיהם,  שנהרגו   ידי   על   כי ,  להשתלם   יךצר  שהיה   מי   נשלם   ידם   ועל   בהם   ד ְ

אי ,  ומלכות  נהבי  נשלמו   ז "ועי,  למלכות   ן " המ  את   העלו   וגופם,  נה לבי   ן "המ   את   העלו ד ַּ ךְ   וַּ ָ יק  כ  ָבה ב ְ   ָסל  ֲחש ָ א ,  להתברר  העליונה   ה במחשב  עלו   האלו   שהברורים   ודאי  רכלומ   מַּ   ְוכל ָ
ָמה   (א"ע  רנה   דף ) יךְ   כ ְ ְצְטר  א  ידו  ,  להיות   יךשצר  כמו  היה  והכל  ד ְ ְטָרא   ח  ס   א  מ    אימא   פרצופי  של  ן" מה   נתקנו  נשמתם  עליית  ידי  שעל   לפי,  זה  מצד  תההי  הקדושה  היינו  השמחה  ד ָ

יבו  , ומלכות  ֲעצ  ְטָרא  וַּ ס   א מ   (   ומפרשים מ"ומק  ק"רמ). הקדוש  גופם על ששלט   לפי,  זה  מצד  היה  אחרא  הסטרא היינו והעצבות  ד ָ

 . ם הבעש"טבש ד"ה כי יהיה בך אביון ין אגרא דכלה פרשת ראה יז' . וע   ל אותעיין לקמן תורה  לח

ע זה  ו   -על תורה כו    עיין יקרא דשבתא   לט  'כך עלה במחשבה' כי  זוכין לה ל ידי מסי בחינת  עלות הנצוצות הקדושים לסוד  רת נפש 
וד שבת כנ"ל, ואפשר שזה גם כן בכלל  המחשבה. )וכמובא בסידור 'קול יעקב' בכוונות "אל נקמות ה'" שאומרין בהודו( שזה ס   עולם 

תו ומוסר גופו  מפקיר חיו ושאל כפי הנראה לעין האדם ש המ   וי אבדה נפש'. כי ענין מסירת נפש הוא רק בשם אמרם ז"ל 'כיון ששבת  
ז ו ה נקרא אצל האדם מסירת נפש. אבל באמת אדרבא! המסירת נפש הוא בחינת החזרת הנפש  נפשו בשביל לעשות רצונו יתברך 

 רך כידוע.רשה העליון. כי הנפש ישראלי בשרשה הוא אחדות אחד עמו יתב לש 
כז   מ תורה  הליקוטים  קר יקר והע   -   ביאור  שבריבוי  נפשם  מסירת  בעוצם תכלית  ה', שה ,  בשם  כך מאתו  יאתם  אחר  ובקשו  תפללו 

שייכים זה לזה, כמובן ממה שתכף    שים הם ]כי השני פירו ,  המוב"פ בפירוש הראשון רציצא וכו'  לכוף את יצרם בתפלותיהם,  יתברך, 
 הקדושה[.  אותם זה לזה בכתיבת ידו  

כמה מקומות בדברי מורנ"ת ז"ל ,  , מובן ומבואר מ ר ]שממדת הדין הנ"ל[, למנוע מזה ]וכןהיצ עיקר התגברות מניעת  שעל זה בעצמו  
לזכות למה שצריך )לזה( ]לזכות[, כי אם    ל פי כן אין שום אופן ם מניעות היצר למנוע מזה, אף ע שאם גם על התפלה בעצמה מתגברי 

 דין, לבקש על התגברותו כנ"ל.  ת ה כנרמז לקמן מהמוב"פ אחר שכבר חיזק בעצמו מד   ]ו[      על ידה[,  

שה  אחר וכמו  במקום  הנ"ל, בשם    באתי  הכלים  בענין  ויפלו    האריז"ל,  שימותו  באופן  עשה  הדינים,  שמתחלה  נצוצי  ר'פ'ח'  מהם 
"ל, עד שהיה ראוי להיות נפל כידוע, גם  אחזה בהם ]שמזה היה מיעוט הירח ומלכות דוד הנ רא אחרא שנת להתגבר יותר אחיזת הסט 

 המ'ר'ח'פ'ת בהם, כידוע[.  היא   , הנ"ל, כי רוחו  וד הפ'ר'ח' מ'ת' המוב"פ בפירוש הראשון בס   עיין 
דוקים הם, א' באחד שעריך למה לי, ב'  כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך וכו'. הדק   -פרשת ראה    -  כלה אגרא ד   מא

מצות  הלא  כו'  יובנ   בארצך  הדקדוקים  ושארי  בארץ,  תלויה  אינה  מ צדקה  הפס ו  בזה  לרמז  והנראה  אי"ה,  דברינו  נכון  תוך  רמז  וק 

י"י,  י לה  דבבא לאדם מחשבה זרה בעת התפלה ועבודה וכיוצא, אזי    "ה למידי הבעש"ט זצלה ותינו ת דהנה כתבו רב ושבים בחצרות 
ורא ית',  הב   יעלנה לעולם אהבה, כאשר המיר ימירנה באהבת   , ראה להעלותה לשורשה, דהיינו אם המחשבה מאיזה אהבה בעולם י 

ם מצוה רבה, כי  דמיון פדיון שבוי   ה כי זה ם המחשבה ממחשבתו לגמרי רק יעלנ ד בו שלא ידחה הא וכיוצא בשארי המדות. והנה כת 
ניצוצין שנפלו  ו אל האדם לפדותם מיד צר ולהשיבם לבית אביהם, ואותן האותי אותן האותיות הם שבוים בידי הס"א ובאים   ת הם 

מז, כי  י איש בכל דור ודור, וזה שיש לר נ י בני אדם גם ב , וכן אותם שנפלו בעוה"ר בכל עת על יד שית בשבירת הכלים במעשה ברא 
ה  אביון,  ב"ך  ע יהיה  הוא  מחשבה  כל  כי  המחשבות  כל  כלל  שהם  אותיות  הכ"ב  שבאים  יינו  הם  האותיות  ואותן  אותיות,  ידי  ל 
ו  מקליפה  דבר, מאחד א ה להעלותם  לכל  אביונים שתאיבים  הנקראים  ידי אחד מאחיך השי   חיך ם  על  לשורש  היינו או שנפלו  יכים 

  ושעריך היינו השערת השכל, או בארצך אשר י"י אלקיך נותן  ינו על ידי מחשבתך ריך, הי ך, או באחד שעריך שהם על ידי שע ת נשמ 
במעשה בראשית,    ונה והוא אשר י"י אלקיך נותן לך שזאת היתה הכו   , לך, היינו מהשבירה דמעשה בראשית שנפלו ניצוצין בארציות 

ינו היו"ד שלך היינו  א תקפוץ את ידך הי ותה, ול לבך לבלתי שמוע אל המחשבה ולדח   ת , תרצה תחזיק א והבן, לא תאמץ את לבבך 
בן, כי פתח תפתח את יד"ך,  ה אפילו אם יהיה המחשבה מאחיך ותאמר מה לי ולצרה וכו', ו   המחשבה מאחיך האביון, היינו לרבותא 

ונן  נו להתב ה פתחה בחכמה ]משלי לא כו[, הייי החכמה, בסוד פ   פשט את המחשבה בבחינת הפתח שהוא ניקוד ת   ל היינו המחשבה כנ" 
שבה בזרוע, היינו לתופשה לבלתי תת לחזור אותה  חשבה על ידי החכמה, והעבט תעביטנו, היינו למשכן את המח האיך להעלות המ 

בה  ש ורה אם חסר למח סורו אשר יחסר לו, ר"ל כל אחד כפי מחס מח   , רק למשכנה להעלותה לבית אביה כנעוריה, די א לידי הסט" 
 כולתי להרחיב הדבור כעת: והבן והמ"י כי לא י ביראה    אור עולם אהבה יעלנה לשם וכן 

שנ   עיין ביאור הלקוטים   מב לשון  הנ"ל  יצרם קט  על   .שכופין את  יצרם  כוונתו שכופין  נראה  ואולי    אבל  גם  התפלה בעצמה,  כוונתו 
   שכופין יצרם בתוך התפלה וצ"ע."ט  לביאור הבעש 

ַעְזֵר יְ   -  תז[:אות  ] אות    תפילה כו   "א טי תפילות ח ליקו   מג ּתַ ֶׁ ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ש  ְידָֹוד ֱאלֵֹהינּו  יָך  ָפנֶׁ ּלְ מִּ י ָרצֹון  י  הִּ תִּ ּלָ פִּ ּתְ ל  ּלֵ ְתּפַ ְלהִּ י  נִּ ּוְתַזּכֵ י  נִּ
יָך בְּ  ּלֹא יֵ ְלָפנֶׁ ֶׁ ה ש  ְזּכֶׁ דֹוָלה ְואֶׁ ָנה ּגְ ה מִּ צֵ ַכּוָ ּלָ פִּ ל ַהּתְ ֶׁ ּבּור ש  ּום ּדִּ י ְבלֹא כַּ א ש  ָאְזַני  וָּ ּפִּ ַמע ּבְ ְ ש  ַמע  וּ ָנה ְואֶׁ ְ ש  אֶׁ ֶׁ י, ש  ּפִּ יא מִּ י מֹוצִּ ֲאנִּ ֶׁ י ֵהיֵטב ַמה ש ּ ּבִּ ְבלִּ

י ְמַדבֵּ  ֲאנִּ ֶׁ ל  ַמה ש ּ ֶׁ ּבּור ש  ּבּור ְודִּ ּדִּ ָכל  ּבְ ן ֵהיֵטב  ה ְלהִּ ר, ַוֲאַכּוֵ ְזּכֶׁ אֶׁ ֶׁ י ש  ה ְוַתַעְזֵרנִּ ּלָ פִּ ְמ ְת ַהּתְ יד ּבִּ מִּ ן ּתָ ְתַחּנֵ ל ּוְלהִּ ּלֵ ש   ּפַ פֶׁ יַרת נֶׁ י  וְ סִּ יֵלנִּ י ְוַתּצִּ ְמֵרנִּ ְ ש  תִּ
בֵּ מִּ  ְתּגַ ְלהִּ ּוְגבּוָרה  ּכַֹח  י  לִּ ן  ּתֶׁ ְותִּ ה  ּלָ פִּ ּתְ ּבַ ֶׁ ש  ָזרֹות  בֹות  ָ ֲחש  ְלהַ ּמַ ה  ּלָ פִּ ּתְ ּבַ ֶׁ ָזרֹות ש  בֹות  ָ ֲחש  ַהּמַ ל  ּכָ ַעל  ּוְלבַ ר  ם  ָ ּוְלָגְרש  ָרם  ּבְ ַ ּוְלש  יָעם  ּלֹא  טְּ ְכנִּ ֶׁ ָלם ש 

תִּ  ּלָ ְתפִּ ְתָקְרבּו לִּ ָלל:יִּ  י ּכְ
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אולי   וצ"ע  זרות.  המבואר  המחשבות  על  שסמך  לדחוק  אפשר  של  חאום  במקכן  הניצוצין  מעלה  כיצד  ר 
שהרפ נראה  בפשטות  אבל  הק"ח.  התגברות  לדחות  עצם  נפש  מסירות  יותר  צריך  כן  שעל  בתפלה  ושי 

זרה ניצוץ  ,המחשבה  הזו  ות הלדח  למנוע ממנוקדוש שהסט"א מתגברת    זה סימן שיש שם  מחשבה הזרה 
 מקומו.הניצוץ הקדוש ל להעלות את  צליחלא יכדי ש

בימ יפרח  ימיו    ,קצדייו  וזה  בבריאת העולם ניצוצין קדושים שנפלו    \מד/ הרפ"ח  מתקן את רמז לצדיק שכל 
ברע טוב  ומצוות    ,ונתערב  תורה  שע"י  אותןכדי  ונלקט  אותן    \מה/ נברר  כי    "פרחי'"זהו  ומן.  למקוונעלה 

ו ימבי  ח פרי'", וזהו  ע"י תיקון הבריתועיקר כוחו לזה  התברר ביוד' חכמה, כל ימיו  את הרפח ל   הצדיק מעלה
דהו  דיק"צ דייקא  דנ  א צדיק  ברימאן  ב  "בימיו"  ת. טר  ואדייקא  ושר רבחי'  לבוא  הם  שזכו  בימים,  באים  ה 

   לעוה"ב עם כל ימיהם כולם בקדושה.

 
 חברותא   עד כאן ביאור
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י וְ     -  :[תח אות  ]  ְזָרתִּ עֶׁ ה ְלהִּ ְוקּוָמה ּבְ ְזּכֶׁ אֶׁ ֶׁ ה ש  ָ ש ּ ְקד  ּדִּ יָנה ָוַדַעת ְוֵעָצה ּוְגבּוָרה  ּבִּ י  ּבִּ לִּ ּבְ בָּ ֵתן  ֶׁ ה ש  ּלָ פִּ ּתְ ּבַ ָכל ָמקֹום  יֹוֵתר ּבְ ר ּבְ ּבֵ ם ָעַלי  ְתּגַ ָ ים ש  אִּ

בֹות ָזרֹות ְלַבלְ  ָ אֵ בֵּ ַמֲחש  ר ּבְ ּבֵ ְתּגַ אֶׁ ֶׁ לֹום ש  ָ קֹומ ל ַחס ְוש  רּות וֹ ּלּו ַהּמְ ּבְ ְתּגַ הִּ ּבְ ְיָקא  ּדַ ר   ת  ּבֵ ְתּגַ ה ְלהִּ ְזּכֶׁ ְואֶׁ יֹוֵתר  ּבְ ש   פֶׁ נֶׁ יַרת  ְמסִּ ּובִּ ְוָעצּום ְמֹאד  דֹול    ּגָ
י ָאז   ִּ ְמסֹר ַנְפש  ָכל עֹז ְוַתֲעצּומֹות, ְואֶׁ ָר ָאז ּבְ ּבְ ַ ה ְלש  ְזּכֶׁ אֶׁ ֶׁ לָּ ם  יֹוֵתר ְויֹוֵתר ַעד ש  פִּ ת ַהּתְ ָחם, ּוְלַטֵהר אֶׁ י ּוְלַנּצְ ל מִּ ּכָ ְלבּ נֵ ה מִּ בֹות ָזרֹות ּובִּ ָ ים  י ַמֲחש  ּולִּ

ין   ִּ ש  ּבָ ה ַהְמל  ָ ש ּ ד  יצֹוֵצי ַהּקְ ה ְלָבֵרר ּוְלַהֲעלֹות נִּ ְזּכֶׁ י ֹכַח ְלָבְרָרם ְואֶׁ ן ּבִּ ּתֶׁ בֹות ָזרֹות, ְותִּ ָ ֲחש  ַהּמַ ְמקֹור ָחצְ   ּבְ ָנם ּוְלַהֲעלֹוָתם לִּ ל  בָּ ּוְלַתּקְ יָבם אֶׁ ִּ ם ַלֲהש 
ה ּוְת  ָ ש ּ ד  ְהיֶׁ ת ַרֵחם ָעַלי וְ ַהּקְ ּתִּ ֶׁ יד ש  י ָתמִּ יֵענִּ ִּ בֹות   ה ֹוש  ָ ּום ַמֲחש  י ש  ת ּוְבלִּ סֹלֶׁ ּום ּפְ י ש  לִּ ה ּבְ ּיָ ה ּוְנקִּ י ַזּכָ תִּ ּלָ י ַלֲעלֹות    ְתפִּ תִּ ּלָ ּתּוַכל ְתפִּ ֶׁ ן ש  ֹאפֶׁ ָזרֹות ּבְ

ְותַ ְלַנחַ  ָך  ְכבֹודֶׁ א  ּסֵ כִּ ְפֵני  לִּ ּוְלָרצֹון  ר ְלרֹ עֲ ת  תֶׁ ּכֶׁ ְהיֹות  לִּ א  שֵֹ ּנָ ְותִּ ה  ְתּפָ לֶׁ ְותִּ ָך  ֶׁ ְתַענֵּ ֵאר  אש  ְותִּ ֵאר  ְתּפָ ים    גְותִּ דֹולִּ ּגְ ים  ּועִּ ֲעש  ַ ְלָך ש  ְהיּו  ְויִּ ֵתנּו,  ּלָ ְתפִּ ּבִּ
ֵתינּו וּ  ּלָ פִּ ּתְ ים ָעֵלינּו, ְותָ מִּ ֵלא ַרֲחמִּ ּמָ יד ְותִּ ּנֹוֵתנּו ָתמִּ יא ָלנּו  ְתחִּ יָך ֵאֵלינּו, ְוָתבִּ נֶׁ יב ּפָ ִּ ת ש  ְמֵהָרה ְבָימֵ   אֶׁ ְדֵקנּו בִּ יַח צִּ ִּ  ינּו ָאֵמן:ְמש 

ניצוצין   שער ההקדמות   מד רפ''ח  זו ה   -  דרוש  ירידתם  בעולם הבריאה,  צריכים אנו לבאר עתה, כי אלו הז' מלכים שירדו  יא  והנה 
עולם   אל  ויורד  והולך  עולמו,  מן  היוצא  שכל  לפי  מלכי מיתתם,  הז'  אלו  ואמנם  מיתה.  בחי'  נקרא  הז'  ם,  זולתו,  שהם  נתבאר  כבר 

הם אשר נשברו וירדו למטה בעולם הבריאה, ואירע    בד, שברו ומתו. ואמנם הכלים שלהם בל נ עולם האצילות ש ספירות אחרונות של  
ו שב אל העפר, אל הארץ כשהיה,  , השפל הזה, כי הנה הוא מורכב מגוף ונפש, ובעת מיתתו גופ להם כמאורע האדם התחתון בעוה"ז

ורוחו   נתנם. אמנם מו עול ונפשו  ושבים אל האלהים אשר  ל העצמות  ה ע תוך הגוף ההוא הבלא דגרמי, השור   כרח הוא, שנשאר ים 
באר אצלינו בשער המצות, בפרשת פנחס, בדרוש מצות  בקבר, בסוד ועצמותיך יחליץ, כנזכר בפרשת שלח לך דף קס"ט עי"ש. גם נת 

מתים.  ה ם עד זמן תחית  יה קצת חיות קיים בעצמות ההם, נמשך בה שיה עי"ש, איך תועלת זה ההבלא דגרמי הוא, לסבת  הירושה ו 
חיה. והטעם  דם, שעליהם נענש שלא לקום בזמן התחיה, כמו שאמר הכתוב כספו בנשך נתן חיו לא י הא   וזהו סוד אותם העבירות של 

והר  גורמות שאותו החיות  הנשאר בעצמות כנזכר, שיסתלק מ הוא, כי אותם העבירות  ויתייבש לחלוחותם, ולא    שם, וחניות המועט 
 זה:   הבן ועצמותיך יחליץ והיית כגן רוה ו   תים. הפך מפסוק יחיו בתחית המ 

סוד    ש   וזהו  ז"ל,  רבותינו  ואמרו  יחזקאל,  בנבואת  הנז'  היבשות  העצמות  בתכלית  פסוק  יבישות  אחד  איש  עצמות  בהם  לו  הראה 
ולא קם  בכ   האחרון,  גם  וכו'.  נתן  בנשך  כי  ההיא, לסבת  הע ח א בתחיה  תוך  שנשאר  ואור  חיות  הנצוצות של  יודעי לו  בהם    ם צמות 

כלים נפש וגוף,  ועל ד"ז אירע בז' מלכים הנז', כי היו כלולים מאורות ו   .ז"ל בגמרא ובספר הזוהר י ר המתים ומספרים זב"ז כנזכר בדבר 
העפ  אל  שלהם  והגוף  הכלים  ירדו  מיתתם  שהם  ובעת  ואורותיהם  כנודע.  הבריאה  עולם  שהוא  בעולם  נפש ר,  למעלה  עלו  ותיהם, 

ש  כי  ש האצילות,  וכמו  שרשם,  למעלה.  נ ם  היטב  נשאר תבאר  כן,  ק וכמו  ולהעמיד  ו  לקיים  מוכרח,  וחיות  ורוחניות  אור  נצוצי  צת 
הבריאה,   שבעולם  ההם  האצי הכלים  עולם  מהם  ונעשו  נתקנו  כאשר  שהוא  שלהם,  התחיה  זמן  שיתבאר.  עד  כמו  אעפ"י  לות,  כי 

ניצוצות, כדי להעמי   עם   שהאורות נסתלקו,  ו כ"ז הניחו שם קצת  הוא שיהיה,    יה חייתם. ובזה יתבאר לך, כי מה שה ת דם ע"ז תקונם 
ה. וכמו שביארתי ענין מיתת המלכים ותחייתם, ובספר  ואין כל חדש תחת השמש, וכל מה שאירע למטה בעוה"ז, אירע למעלה בתחל 

דף קמ"ה ע"א,  הזוהר   תרומה  הזה בפרשת  הסוד  ה ועיהעלימו  נהורא  מנע  כל דא בכלא  ועם  כי      אי חויא תקיפא: "ש באומרו  ודע, 
ל פני המים, כי  למטה, תוך הכלים שבעולם הבריאה, הוא רפ"ח נצוצין, וזהו סוד ורוח אלהים מרחפת ע ו  מספר נצוצי האור שנשאר 

 ם.נצוצי רוח אלהים, הם מרחפים על הכלים המתי   אותיות מרחפת, מ"ת רפ"ח. פירוש, כי הרפ"ח 
תמיד דאיך אינם נגמרים להתברר  ירור של רפ"ח המתבררים בכל יום  ב בענין ה   -פרשת עקב    -על שער המצות    ועיין שמן ששון   מה 

ברר בפעם  רר רפ"ח, הרי כל מה שנפלו בעת המלכים אינו אלא רפ"ח א' וכבר נגמרו להת וצריך בכל מצוה ועבודה שבכל יום להתב 
כן  "ח נצוצין בפעם אחד, כי אם היה  פ ז"ל גם נתבאר בדרוש א', כי אין בנו יכולת לברר כל הר נו  א'. ועיין בע"ח שט"ל פ"ב שכתב רבי

ים שיעור קצוב מהרפ"ח, עד שנמצא כי קודם שיבוא המשיח  כבר בא משיח. אמנם בכל תפלה ותפלה כפי זכות הזמן וכו', כך מתברר 

הוא כך שבשיתא אלפי שני דהוי עלמא, בכל יום    בל האמת א         . ועיין בספר אמת ליעקב דק"ה מ"ש בזה יע"ש.יכלו להתברר יע"ש 
לבחי ע  רפ"ח,  בחינת  ומתבררים  לח ולים  דומה  תפלה  ואין  לחבירו,  דומה  יום  דאין  לגמרי,  היום  דאותו  ג"ר  סדרם  נת  דכך  ברתה, 

דורות שעברו, אשר  , מ ן בימים שבשני חייו ברורים כפולים ומכופלים המאציל בעת הבריאה. ואם לא תיקן, צריך לבא בגלגול, לתק 
מים של כל השנים יחד, אלא צריך כ"א )כי אם( יום ביומו,  יכולת לברר בפעם אחד, ר"ל של הי   לא תיקן, וזה כוונתו שאמר שאין בנו 

מא, וכמו שנבאר לקמן, בס"ד. ועיין בנהר  דכל ו' אלפי, כבר נגמרו יחד בו' ימי בראשית, כד סליק ברעותא למברי על   לבחינת ו"ק, 
"א סמני הקטורת הוא מכל  בדפוס דידן דף כ"ה סע"ג( כתב די ) ע"ח ש"ך פ"ח השמ"ש. ובהקדמת פטום הקטורת דצ"ב ]ד"ך[  ם ב שלו 

ת"ל  מי בראשית ונשארו, ועתה חוזרים ומתבררים ממה שנשארו ומה שנשארו עוד לע נוגה דאבי"ע והיינו דאבי"ע כבר נתקנו בו' י 
 א יבא ממזר:ת ל נגמרים כנז"ל ]עיין לקמן פרשת תצא במצו 
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 ל שם טוב עפ"י תורת הבעות בות זרש הוספה בעניין מח

אמר רבי זירא כל    יאור ש"ס )ברכות ל"ג ב( זלה"ה ב  ורים משמעתי בש  -  טז בראשית פרשת נח אות ק  בעל שם טוב
ותא  האומר שמע שמע משתקין אותו, אמר ליה רב פפא לאביי דלמא מעיקרא לא איכוון דעתיה וכו', אמר ליה חבר

זלה"ה    א דנפחא עד דמכוון דעתיה, והקשה מורי תיה מעיקרא מחינן ליה במרזפתע כלפי שמיא מי איכא אי לא כוון ד
ידי שמים ולבמקומה    שיא הקודאכתי   ועוד  עומדת מכל מקום דלמא מעיקרא לא איכוון והשתא בא לצאת  כוון וכו', 

וביאר מה    ולא פסוק אחר בקריאת שמע או כיוצא,   קשה למה נקט רבי זירא דוקא האומר שמע שמע שתי פעמים וכו'
תברך לית אתר פנוי מיניה  כבודו י   ארץל ה אמין כי מלא כמלכות שמים, והענין כי האדם מחויב לההוא ענין קבלת עול  

( של האדם יש בו מציאותו יתברך וכל מחשבה הוא קומה שלימה, וכאשר יעלה במחשבתו של אדם  צד)  וכל המחשבות 
ו מאמין בזה אין זה קבלת  האדם לתקנה ולהעלותה, ואם אינ   ל פילה איזה מחשבה רעה וזרה היא באה אבעת עסקו בת

  ום במציאותו יתברך, ובזה מובן האומר שמע שמע וכו' וקשה למה אמרחס ושל  רמקצכי  שמים שלימה,    עול מלכות 
שבה זרה, אמנם אם ידע ששם גם כן  שתי פעמים, וצריך לומר כי מעיקרא לא איכוון דעתיה, דהיינו שהיה לו איזה מח

ל   הוא צריך  היה  לא  יתברך  ה'  לשוןמציאות  צחות  וזהו  שמע,  פעמים  שתי  ל  ומר  מחינן  דנפפ זבמריה  הש"ס  חא,  תא 
דנפחא  כמו במרזפתא  כי המחשבה עצמה הוא מכה את האדם  חוזר פעם    והכוונה  ולמה הוא  ולהעלותו,  כדי לתקנו 

נמצא הוא מקצר במציאותו יתברך  וראשון לא היה שם מציאות ה' יתברך,    שנית לומר שמע כאילו חס ושלום בפעם 
 : חכם חן  יי פדברשתקין אותו, וובקבלת עול מלכות שמים, ולכך אמר מ

 

דבר זה שכל מחשבה הוא קומה שלימה כבר נזכר לעיל בפרשת בראשית אות צ"ז    -צדאות    שם  חיים   מקור מים הערת  
 עיין שם,   קמן פרשת מצורע אות י"חועוד עיין ל ואות קנ"ז ובפרשתינו לעיל אות מ"ד 

בספר   אפרים ועיין  מחנה  ברא  דגל  ויסעו  ד"ה  בהעלותך  לשונ פרשת  וזה  כל  יתקבל ו,  שונה  קומות    כי  הם  המחשבות 
 קונים וכו' כידוע ממארי אבא זקני זללה"ה וכו'.  שלימות, והמה באים לאדם לפי שרוצים תי

ומחויב להאמין  חשבה הוא קומה שלימה, מן זה וזה לשונו, שכל  ח ע"ג כתב בעניסוף פרשת מקץ דף רמ" ובהיכל הברכה 
יה, וכל מחשבה יש בו מציאות ה' יתברך, וכל מחשבה  וי מינ נ פ תר  ת אודו, ממש, וליאמונה שלימה שמלא כל הארץ כב

טובה ורחבה    זרה יש בו מציאות ה' יתברך והיא באה אל האדם לתקנה ולהעלותה אל ארץקומה שלימה, אף מחשבה  
  העלאת המחשבות שאומרים שענין    \מו/ כטפשים   ות ה' יתברך ודלא ין בזה הוא מקצר במציא מץ החיים, ואם אינו מאאר

 
אשר יעלה במחשבה של אדם  פרשת חוקת דף קל"ז ע"ג כתב גם כן וזה לשונו, וכ   באוצר החיים   עיין   –  וכו' שאומרים    כטפשים ודלא    מו 

וזרה, היא באה אל האדם  ראל איזה מחשבה  הן קטן הן גדול הן מפחותי ערך הן מגדולי יש הישראלי   נה ולהעלותה, וזה  לתק רעה 
ומשוה פ י שוה בכל אדם, ודלא כיש מי שכתב בה  וזה דבר הבל, כי השוה  קטן וגדול, כי אם אינו מאמין בזה אין לו עליו קבלת    וך, 

 קרא דף מ' ע"א: חיים פרשת ראה דף צ"ח ע"ב, ובהיכל הברכה וי ם וכו', וכן כתב בדרך זה באוצר ה מלכות שמי 

חי  זוהר  וי   אמנם בספרו  ל חי  פרשת  שם  כתב  כך  ואחר  מאוד  הרבה  זה  בענין  האריך  שע"ג  הקדושים אשר  מ ל דף  אותן  על  זכות  ד 
לגדולי בזמ  ואמרו דלא שייך אלא  בפני המון ישראל  זה  ע נינו שסתמו פתח  וכו'  יתעפש בהם אדם פשוט  יין שם באורך מה  ם שלא 

 שכתב שם בעמוד ד': 

תבי הבעש"ט  כ ב תי להזכיר פרט אחד לי ולבני גילי את אשר נמצא כתוב  בא   ה ז' אות ו' כתב וזה לשונו, בהקדמ   רך פקודיך ובספר ד 
נה לשורשה דהיינו אם הוא מחשבה  שעת תורה ועבודה מחשבה זרה והרהור רע אל ידחהו ממחשבתו רק יעל זללה"ה בנפול לאדם ב 

שבת היראה למדת הגבורה  מח   אמיתית היינו מדת החסד, וכן ורשה למדת אהבה  זנות וכיוצא שהוא מסוג בחינת אהבה יעלנה לש מ 
צלו לצורך עליו, אם כן לפי זה אין צריך לדחות המחשבה רעה  רה ובאו א י מהניצוצין שנפלו בשב   ם ה וכיוצא בזה למדת התפארת, כי  

 שורשה באופנים הידועים למשכילים: בתו רק אדרבה להאריך עד שיעלנה ל ממחש 

ידידי  פש   תדע  הדברים  תא שאין  אם  כי  אדם,  כל  לפני  א מר  וטים  תתורו  ולא  של  תעשה  לא  המצות  ושלום  חס  תפול  הנה    ר ש כן 
ר כבר בטלה אצלם החמדה  מגיעים רק לצדיקים תמימים אשר לבם חלל בקרבם, ויודעים בטוב אש נצטוינו, רק תדע שהדברים הללו  

ו  זה אינוהתאוה,  לו המחשבה, הלא בודאי  יצרם הרע  הנה מהיכן באה  ולמתוק, ו מצד  זאת המחשבה    על   כי כבר הפכוהו לטוב  כן 
אוה לתאוה הגם שאינו עושה בפועל אבל התאוה בחבו  כן מי שהיצר עדיין בוער בו, ומת   ן מניצוצי השבירה באה להעלותה, מה שאי 

רבו, על כן  הרע והחומר שבק   ה איך תאמר שיעלנה, הנה זאת התאוה הוא מחלק להיתר ולאיסור תאוות גשמיות, הנ   נטמנת להתאוות 
מ אינו  כזה  בזכרו,    נוס לאיש  תיכף  המחשבה  זאת  לדחות  תתורו  ולא  לקיים  ה י ע רק  החסיד  של  התניא  בספר  זה  כל  מוה"ר  ין  גאון 

 ן שם באורך: התניא בליקוטי אמרים פרק כ"ח עיי שלמה זלמן זצ"ל וכו', עד כאן לשונו, והוא שם בספר  

פקודיך דרך  בספר  לא    ושם  המ במצות  חלק  ל"ה  לש תעשה  וזה  עוד  כתב  ה'  אות  כל  ונוחשבה  להעלות  יודעים  ה'  בסוד  והבאים   ,
ם  ודי השמות הקדושים השייכים לזה לעולם החסד ואהבה, נודעו הדברי נו במחשבת אהבה יעלהו על ידי יח י י מחשבה לשורשה דה 

א עדיין קשור בחמדת ותאוות  בענין הזה אם הו וכבר כתבנו בהקדמה שלא יונה האדם את עצמו    למעיינים בספרי תלמידי הבעש"ט, 
תתורו וכו', ועיין כל זה בספר התניא  ענין ממחשבתו כרגע, ויקיים ולא  ה   לם וחומרייתו, כי כל זה נאמר ליחידי סגולה, רק יסור העו 

 בתו ידע שרצה ה"ה כשרואה האדם שהרהורי ניאוף נופלין במחש על פי זה כתבו תלמידי הבעש"ט זצל הנדפס מחדש, ואתה תבין, ו 

שם    רו וכו' עיין שם, וכן האריך בזה ז ע אהבה, ויעשה היחודים הנצרכים לזה וה' יתברך יהיה ב   יגת ורא יתברך שמו להעלותו למדר הב 
ביר גם כן דבר זה היטב  א, ובספרו אגרא דפרקא אות ק"מ הס במצות לא תעשה מ"א בחלק המחשבה אות ד' עיין שם בדף ק"ד ע" 

 עיין שם: 

 .ורך א ב פרשת וירא בדרוש שנת תקס"ד וה' פקד את שרה עיין שם  חל  דברים באר היטב בספר ערבי נ בכל זה והסביר ה   וכן האריך 

ובכל בריה בשווקים וברחובות  תפילה ובתורה באין מחשבות שיתקנם אלא אפילו כל היום ובכל אדם  דע כי לאו דוקא ב   ואתה אחי 
בעמק אבקש  המשוקע  הניצוץ  להעלות  נפשי  את שאהבה  ומונ ה  הקליפות,  וצרורות י  אבנים  של  גל  עליו  ו ח  ממשא  ,  לזוז  יכול  אינו 

זה כי כלתה חיות שלי הנשפע מאור אין סוף המחיה את כולם,    אחיי תרחמו עלי והוציאוני ממאסר   יהכבד המונח עליו, והוא צועק הו 
שהול   ואדם  בשעה  כארי  גבור  להיות  עליו  צריך  וחיוב  טרפו,  לבקש  וברחובות  בשווקים  נבר ך  בשבילו  ועלי  לומר  ומלואו,  עולם  א 

ין אליו מחשבות ידע  ור אין סוף המחיה את הכל, וכשבא א ב ה עולמות לאלפים, וצריך בלב טהור ושמח לדבק מחשבתו  כמ   עומדין 



 מוהר"ן                                     כו תורה                             קוטי       יל                       11לח: 

 
יעלה הניצוץ קדו  גדולה, או הוא  ימשכנו למקום הקליפות  שהוא בסכנה  יתגב ש, או הוא  ב'(, ולכן  ויחי בהגה  ר  )עיין לקמן בפרשת 

הבה וליראה וליחוד  א ל שבות הרעות, הרע שבהם, ויברר את הטוב, ויעורר עצמו  מח   זיק עצמו לגדול וידחה את כל כארי מאוד ויח 
יקרה חלק  או וקונו, אחי אחי חוס על נפשך ה ח לעשות מצות בוראו בשמחה, ולדבק עצמו בדביקות עצום באהבת בור בלב טהור ושמ 

 ת זרות: אלהי ממש ולא תטנפה במחשבות ואהבו 

מ  בשווקים   הפך, והיצר  עומד  מי אתה שצ   כי כשאדם  לו  ותפילה, אומר  וכן בתורה  עצמו,  ענינים כאלו  ב   ריך להתאמץ  שפלה,  ריה 
ר הרע עושה לו  ק מאת ה' יתברך, שמצד שפלותו שיצ צדיקים ולא לך, וענוה כזאת הוא ממש עבודת פעור וגורם לו שנתרח שייכים ל 

שפע רב בכל העולמות ומשפיע לכל המלאכים    בתו אל גורם על ידי תפילתו ומחש המכונה בשם ישר   שפל בריה אינו מאמין כי האדם 
המחיה ממש    מאמין כמה היה שומר מחשבתו, שמחשבתו תהיה דבוקה באור אין סוף   לקמן בסמוך אות קל"ז( שאילו היה   ה )עיין כל ז 

כמה היה  כן  ו דבוקה באור המחיה אותו, ו צריך שיהיה חיות ש ישראל הוא ממש אור אין סוף המחיה אותו, ו את הכל, וחיותו של אי 
בכ  נזהר  והיה  כל,  מרוב  ובזריזות  ו   ל עובד בשמחה  יאות,  לאומרה כדקא  ותנועה  בהגה  אות  בסמוך  )עיין לקמן  במדרש  מבואר  גם 

ש  על  תורה קכ"ט( שהקב"ה שוקד  לנושקה כשהוא אומר  וכן כשעומד בחצות או פחות מעט לשו   פתי האדם  קונו  ותפילה,  לפני  רר 
 ה שמחה עושה בשמי מרום: כמ 

כאלונינ ובע  ל   ים  לא  הבית  עניו, אתה בעל  עושה אותו  קדוש   ך יצר הרע  דברים כאלו, מחשבות  ותפילה  שייכים  וזריזות בתורה  ות 
ונע  ולשורר לפני קונו,  וכשאיזה א ובאמירת תהלים  הזה,  ועניו בעת  ע שה שפל  ומתגאה  לחייו  עד  יורד עמו  בכבודו  נוגע  רום  דם  ד 

יצא לפני קונו, ויהיה אוהב    א ת, אם הוא באמת, יהיה לבו נכנע ושפל כאין, שעדיין ל ירו מת אחר כל אלה הזריזות והשמ שמים, ובא 
עולם האמת, ויהיה אחר  מדינה של גיהנם ומבושה וכיסופא ב ל, ואם יחרפהו אדם יחזיק לו טובה ואהבה בלבו, זה האיש הצילני  ישרא 

 בלב שמח פתוח:   הכל ישראל, ושונא עצמו כשממית ו לכל בריה, אוהב  כל אלה הנוראות מתוק  

כך מחומריות, ואינו יכול להפכה לטוב לקיים אף לא  רט בעת התפילה, אם עדיין לא מזו פ ב המחשבות זרות כל היום ו   ובאמת בענין 
או גבורות כעס, אם  ה לו אהבה רעה,  כיו הלכו בדרכיו של עוולה הלכו, כגון אם בא הלים קי"ט, ג'(, על כל פנים, בדר פעלו עולה )ת 

מזוכ  מ הוא  וה ך  הנכבד  השם  וליראה את  לאהבה  ברגע  אלה  כל  מהפך  ב ו נ עט,  ידע  הרבה,  עליו  מתגבר  ואם  שום  רא,  שאין  אמת 
יהפוך כל אלה לטוב, יתעלה למעלה רמה  יין לקמן פרשת לך בהגה י"א( שאם  מציאות בלתי ה' יתברך, וידע שבאותה שעה נידון )ע 

יתברך וגבוה   ה'  ירד מטה   בעבודת  לאו  ואם  ובבא,  גי מט   בזה  יראת עונש שידע שהוא ממש אש של  ידי  ועל  חלילה,  ידחה  נ ה ה  ם, 
ועוד האריך ב ויהרוג אותה מחשבה, כי   וכו',  ויקיים מצות עריפה  להורגו  להורגך השכם  ושילם  הבא  ויקרא בפסוק  זה בסוף פרשת 

 אותו בראשו עיין שם: 

נוצר חסד  ד   ובספרו  וז פרק  ג' כתב  ובענין המחשבות שע ' אות  לשונו,  מחויב  ובר ה  כי אדם  הוא,  הענין  תפילה,  בשעת  על האדם  ין 
הכרח ובאונס יש בהם  לית אתר פנוי מיניה, וכל המחשבות רעות של אדם שעוברין עליו ב   ין כי מלא כל הארץ כבודו יתברך, מ א לה 

ית  ה'  חיות מציאות  בו  ויש  שלימה  קומה  הוא  מחשבה  וכל  ה   ברך,  וניצוצי  במחשבתו  הרבה  יעלה  וכאשר  איזה  של  קדושה,  אדם 
והקפדה  מאיזה מדה רעה מכעס  וזרה  ובפרט  ו   מחשבה רעה  ומדברים בטלים,  בודאי היא  אהבה רעה  ובתפילה  בעת עוסקו בתורה 

ת ה' יתברך,  לת מלכות שמים שלימה, כי מקצר חלילה במציאו ה, ואם אינו מאמין בזה אין זה קב באה אל האדם לתקנה ולהעלות 
דב וזה  לכל  מפליג  תהי  אל  שאי ר,  ו אמרו  אותה,  ותדחה  תפליגנה  אל  מחשבה  איזה  בלבך,  קומה    ן שיעלה  בה  יהיה  שלא  מחשבה 

תיקון, כאילו  ה ומפליג המחשבה ההיא ממנו בלתי  אף מחשבה רעה וזרה, היא באה כדי לתקנה ולהעלותה, ואם האדם דוח שלימה,  
אדע, יתבונן האדם ברגע, אם בשעה שעלה  מה  יך לדחותה, ואם נפשך לומר ב ים יש מחשבה שצר דוחה והורג קומה שלימה, ולפעמ 

ע  מיד  ועל   ה ל המחשבה,  כאין,  גדולה  הכנעה  לקרבה במחשבתו  יראה  אז  ענין,  ובאיזה  מדה  באיזה  להעלותה,  במה  במחשבתו    ה 
נוקבין, שפ  מיין  בסוד  לת ולהעלותה,  במחשבתו במה  יעלה  לא  ואם  לה',  הנפש  גאוה יכות  ותופס  הוא    קנה,  ביטול, אז מסתמא  בלי 

פורת יוסף(, ]אמר המסדר, רמז  להורגך השכם להורגו )עיין בספר    א ה, ובאה לבטל את האדם בתפילתו, אז רשות לדחות כי הב ליפ ק 
ר שאין לו  ונת התנא ואל תהי מפליג לכל דבר ואין לך דב הוא מספר בן פורת יוסף[, וזהו כו בזה על המאמר שהועתק כאן בפנים ש 

 : מקומו ושורשו במה לתקנה אל תפליגהו כי אתה הורג נפש בך  בעולמות עליונים אם יעלה בל מקום  

וי   ואל תהי מפליג לכל דבר,  או יאמר  אמר שלא היה בהם ממש,  הוא דיבור, שלפעמים אומר איזה דיבורים בתפילה שלא בכוונה, 
חזור פעם שנית  י ל ובתפילה שלא בכוונה אם רשא   יבות בקריאת שמע פעם אחת שאל השואל למורי זצ"ל אם אמר כמה ת עיין פורת  

יהיה בו מציאות ה' יתברך, אפילו מחשבה חיצונית    וע ומפורסם שאין לך שום דבר שלא ד י ולאומרם בכוונה ואמר בזה הלשון, הלא  
המחשבה כדי  נית, אם כן באה  ה תיבות של תפילה בלא כוונה רק במחשבה חיצו יצוצות קדושות, ואם כן אם אמר כמ שם יש גם כן נ 

מציאות ה'  שום מציאות ה' והרי הוא מקצר ב   ם ש ויאמר פעם שנית אז הוא מורה שבפעם הראשונה לא היה    זור להעלותה, ואם יח 
ום, מקומו של עולם מציאות ה' יתברך  לכל דבר, אין לך דבר שאין לו מק   יתברך, גלל כן לא יאמר פעם שנית, וזהו אל תהי מפליג 
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הקדוש  לשורשן כי בכל המחשבה יש ניצוץ    ת קל"א ע"ב כתב וזה לשונו, כידוע ממרן להעלות המחשבו   דף   פרשת חיי   ובהיכל הברכה 
ועול מלכות שמ  ולית    ים, והענין כי האדם מחויב להאמין עיין פורת שמעתי ממורי ענין קבלת שם שמים  כי מלא כל הארץ כבודו 

מיניה  פנוי  של   אתר  המחשבות  היו   וכל  בכל  והן  בתפילה  הן  הן  ם,  אדם  לאדם,  שבאה  טובה  לא  מדה  איזה  של  התעוררות  וכל 
, וכל מחשבה הוא  או מדברים בטלים קנאה שנאה תחרות, הכל יש בו מציאות ה' יתברך   דה או מאהבות רעות רחמנא ליצלן,פ ק מה 

מת היא  בא   היום איזה מחשבה זרה ורעה,   ילה או אפילו כל שר יעלה במחשבתו של אדם בעת עסקו בתורה ותפ קומה שלימה, וכא 
הוא   יעלה  ועמה  ולהעלותה,  לתקנה  האדם  אל  בעבודת   ם גבאה  גדולה  היותר  למדריגה  או    כן  בזה,  מאמין  אינו  ואם  יתברך,  ה' 

זה אלא לגד  כמו שדימו המחקרים בדע שאומר שאין דבר  זה קבלת מלכות שמים שלימה, כי מקצר ולי העולם  ושלום    תם, אין  חס 
אם היה מאמין ויודע ששם הוא    ם שמע שמע כי מעיקרא לא אכוין דעתיה, במחשבה זרה, אמנ מר  ות ה' יתברך, ובזה יובן האו במציא 

ז רצון אלופו של עולם,  של עולם, וכל תנועה קטנה שם גנו   כן מציאות ה' יתברך שאין שום דבר גדול וקטן שלא יהיה שם אלופו גם  
ן  י כ יצוצין דאתדעכו ארז"פ רפ"ח )רמז לרפ"ח ניצוצין שצרי מנ   הו מחינן ליה בארזפתא דנפחי י פעמים שמע, וז לא היה צריך לומר שת 

ן עצמו ויתקן אותו, ולמה הוא  ( ת"א עשרים ושתים אותיות להעלותן, והניצוץ הזה מכה אותו שיתק לתקן עיין לקמן בפנים אות ק"כ 
קצר במציאות ה' יתברך  א מ ם מציאות ה' יתברך ונמצא הו ראשונה לא היה ש ר פעם שנית לומר שמע כאילו חס ושלום בפעם ה חוז 

לא יהיה קומה שלימה ואם האדם דוחה המחשבה דוחה והורג  קין אותו, והענין, שאין מחשבה ש ת ש ובקבלת עול מלכות שמים ולכן מ 
שלי  שצריך  קומה  מחשבה  יש  לפעמים  אמנם  עצ מה,  וזהו  להורגו,  השכם  להורגך  הבא  כי  ומ לדחותה  פדיה  מצות  עריפה,  מו  צות 

וביטול ולב    כשעולה מחשבה תיכף בא לו הכנעה   ם א ע איזה להעלותה ואיזה לכפותה ולדחותה, יתבונן האדם  אד   למבין, אמנם במה 
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ללא  נם אי מאמינים  זכיא  שאינם  וקרוב  הבל,  והם  קדושים,  כל    נפש  ומחשבה, אלא  תנועה  בכל  יתברך  ה'  במציאות 
ומציאות   באמונה  שמע מקצר  והאומר שמע  קדושים  תנועישראל  בכל  יתברך  בה'  מאמין  היה  דאם  היה  א ה  לא  מת 

שמע  הו  אומר  כאילו  מחשבה  דוחה  האדם  ואם  פעמים,  שתי  שלימהשמע  קומה  א רג  הרע  לפעמים    מנם,  מתגבר 
      במחשבות אסורות, ואלו צריך לדחות בשתי ידים:

 )בן פורת יוסף דף נ' ע"ב וע"ג, ועיין שם עוד דף נ"ג ע"ד( 

 
לדחותו  שלא  עליו  שירחם  הרחמים  בעל  לפני  כמים  ל נשפך  יראה  אז  לידחות,  יוכל  בקל  כי  בו  ,  יעלה  לא  ואם  ולהעלותה,  קרבה 

 שם:   ן י רוממות, אז בא להורגך והשכם להורגו ולכפותה וכו' עיבהת אהבת אחים בלב טהור אלא בא  ל ואהבת ישראל ו הכנעה וביטו 

ע משתקין אותו ופריך דלמא  ומה וזה לשונו, על דרך שאמר הריב"ש ז"ל על הגמרא האומר שמע שמ פרשת תר   ובספר עבודת ישראל 
דפרזל   מעיקרא  במרזפתא  ליה  מחינן  ומשני  איכוון,  דליכו לא  היכי  כי  מו א  אינו  התירוץ  ולכאורה  כיוון,  בן  ון,  שלא  יעשה  מה  וכי 

ברך שולח לו מחשבות זרות, כדי שעל ידי זה יהרהר בתשובה  פלל בלא מחשבה צלולה, אזי ה' ית ת י ופירש הוא ז"ל דהנה אם אדם  
וזהו   ויתחזק  טהורה,  במחשבה  להתפלל  מעיקר   עצמו  איכוון  שלא  אפשר  אי  שזה  הגמרא  לי שמשני  מחינן  שהרי  במרזפתא  א  ה 

 רות עד שיכוון, עד כאן לשונו: ת ז דפרזלא הם המחשבו 

הב   איתא בשבחים  בזה הלשון, פעם אחת   "ט(ש ע )שבחי  ע'  והלכתי    עמוד  גדול  חסיד  נחמן מהאראדענקי שאמר כשהייתי  מר'  שמעתי 
והיה חם מאוד עד שכמעט  ה כשבאתי לביתי  כל שום אדם לסבול מקוה כזו, וביציאתי מהמקו ה, שבדור זה לא יו בכל יום למקוה קר 

לא הכ   בערו  כן  פי  על  ואף  ולא הרגשתי החמימות לערך שעה,  זרות ה   תלים  מחשבות  מן  לפטור  יכול  לחכמת    ייתי  עד שהוכרחתי 
 הבעל שם טוב, )כן הוא המכוון שם רק שנדפס בשיבוש וטעות(: 
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