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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



 ן מוהר"            ונתתי עשב לט אלה מסעי מ ריקודין מא                 יקוטינג:     ל

ואמר   לפורטם.  עתה  זוכר  שאיני  גדולות  תורות  וכמה  כמה  ועוד 

 : שכולם הם סוד כוונות תפילין. אשרי הזוכה להשיגם(

לבהמתך  ונתתי   [א]   לט  בשדך    ושהעת  ר"  עשב[.   ב]   עשב 

כשאדם מרגיש איזה   .ושבירה [ ד ]  ד דו  יש    ' , לבשדך. [ג]  מרומיו ב   לוםש

יש לו שונאים, כמאמר , ידע ש[ה]   רעבון שמתגבר עליו תאות אכילה

( לו רשים  ז   השם גבולך שלום(  וחז"ל  לו  מי שיש  בידוע שיש  מלמטה 

מלמעלה  קג}   רשים  ל  [ח] :{סנהדרין  צריך  בכן  הבהמיות  ד  ש   .  ולשבר  ד 

לאכול לבהמ[ט ]   שלו המתאוה  הוא  הרעבון  עיקר  כי  אמרו    :  יות,  גם 

של רעב,  דא קלונו  [  יא]   בא זדון ויבא קלון   ([י]   גבמדרש )בראשית פ' ס

)יחזקאל   בגוים ו(  לכמ"ש  רעב  חרפת  עוד  תקחו  לא  נמצא אשר   .

הזה  ורעב  רעב.  בחי'  עי"ז  בא  לאדם,  היינו מה שמחרפין  המחלוקת, 

ד(  , הוא בחי' ערלה, כמ"ש )בראשית להיינו בחי' מחלוקת, בחי' חרפה

  המסבבים הברית שלום   . והערלה הם שלש קליפותכי חרפה היא לנו 

א[יב] וכשמשברין  הערלה  .  שלום  את  וכשיש  שלום.  ברית  נתגלה  זי 

וכשיש שלום למעלה אזי נתגלה   לו שלום למעלה במרומו.  יש  למטה 

    : תן זרע ונחיהז( גדול בעולם, כמ"ש גבי יוסף )שם מ [ יג]  ונתרבה שובע

עשבאחר.  פירוש   ה'(  ונתתי  )איוב  כמ"ש  לבנים,  רמז  וצאצאיך  , 

הארץ לבהמתך.  כעשב  אימתי  יד בשדך  היינו  חיים  ,  בנים  לך  יהיה 

, ותשבר נפש המתאווה שלך, היינו  [טו]  וקיימים, כשיהיה זווגך בקדושה

לשון    בשדך . וזה  :{נדרים כ}נפש הבהמיות, וידמה לך כאלו כפאך שד  

נשמות   מחמת  זה  הבנים  מיתת  כי  קיימא.  בני  לך  יהיו  עי"ז  שד. 

כידוע   בטיקלא  היא[טז ] העשוקים  נוגה,  קליפות  היינו  הטיקלא  כי   .  

: גם צריך  [יז ]   קרובה אל הנפש הבהמיות כמובא במ"ח במס' ההרכבה 

בליל  זווגך  עיקר  בקדושה,  [יט ]   שבת   יחשיהא  נכללת  שאז   ויתפרדו, 

וזה  [כ]   ן ו  א  פועלי    כלממנה   , זה רמז על שבת, שאז  ואכלת ושבעת. 

 כב  :[כא]  השביעה, שממנו נתברכין ו' ימים

בשביל שחטאו   [כה]   אלה מסעי בני ישראל  [כד ]   בע"מ  איתא [  כג]   מ

ישראלב אלקיך  כל  [  כו]   אלה  נמצא  ישראל.  בני  יסעו  זה  בשביל 

. [כח]   הוא בשביל קלקול האמונה, היינו בחי' ע"א  [כז ]   הנסיעות של אדם

כי אם היה מאמין באמונה שלימה שיכול הקב"ה להזמין לו כל צורכו  

נסיעה  שום  נוסע  היה  אמונה,  [כט ]   לא  קלקול  היא  כי הנסיעה  נמצא   .

צא זה    [ל ]  ,צא תאמר לו חי' ע"א. וזה שכתוב בע"א )ישעיה ל'(  היינו ב

ל שגרם כביכול  ע"י טלטול מתקן את הטלטו  גם:    בחי' נסיעה וטלטול

ע"י ע"א  גם  :  [לב]   והמסכה צרה כהתכנסח(  כמ"ש )שם כ  ,[לא]   למעלה

. אחרים וכו' ולא יהיה מטר  לד יםקועבדתם אל  [לג]   נמנע המטר, כמ"ש

ו )תהלים ע  כשאין שובע וכשאין מטר אין שובע.  ב(  אין שלום. כמ"ש 

. וכשאין שלום אזי אין איש  [לה]   כמו שפי' רש"י   ישאו הרים שלום לעם

לחבירו בשביל    ,עוזר  למקום,  ממקום  ולטלטל  לנסוע  צריך  אחד  וכל 

גלה עמי  הגלות בא על ביטול תורה, כמ"ש )ישעיה ה(  גם     פרנסתו:  

 [: לו] ין קמח אין תורה . וע"י ע"א בא עצירת גשמים. וכשאמבלי דעת

כ"ב  לחריקודין   [לז ]   מא  דף  בע"ח  איתא  היינו    [לט ]   הנה  הברכיים 

, שהם דינים,  [מא]   , והם עוקבין. ועקב גי' ב"פ אלקים[מ ]   הרגלין הם נ"ה

כידוע לחיצונים  אחיזה  שם  החיצונים  [מב]   שיש  להבריח  והפעולה   .

הבינה משורש  הגבורות  הברכים  לתוך  שימשיך  וכשממשיך   , משם, 

מבינה,  שור הגבורות  משם,    יאזמגש  בורחים  לוקח  החיצונים  והוא 

בח שזה  והברכה,  יין [מד ]   ברכיים  ' יהבכורה  נקרא  הבכורות  ושורש   .

כשראה שהוא בחי'    וזה שכתוב ביעקב  [מו]   , וזה יין המשמח. [מה]  כידוע

במקום דין, כי ב"פ אלקים עם יו"ד אותיות גימ' יעקב, אזי    [מז ]  ברכיים

ויבא לו  כמ"ש )בראשית כז(    ,ת בחי' יין המשמחהמשיך שורש הגבורו

וישת יין [מח]  יין  ששותה  ריקודין,  ע"י  נמצא  הברכה.  של  שורש   ,

שבבינה הגבורות  שורש  שהם  בתוך  [מט ]   המשמח  למטה  ונמשכין   .

הרגלין, היינו שמרקד, בזה מגרש החיצונים משם, וזאת התלהבות של  

בהתלהבות  נאשמרקד  אבל מי    :[נ]  אשה ריח ניחוח לה' הריקוד, והוא  

ויקריבו היצר, זה נקרא חטא של נדב ואביהוא, שכתוב בהם )ויקרא י( 

. והתלהבות שבקדושה נקרא  [נד ]   הם נו"ה   נגא ואביהו  נבנדב ו.  אש זרה

, [נה]   יין המשמח, שע"י נמתקים הבכורות. ואש זרה נקרא יין המשכר

היצר להחיצונים  ,התלהבות  אחיזה  ח"ו  יש  צוה   ::נו  ושם  לא  אשר 

נפש  נחזה       :[נז ]  אותם פדיון  עמודים, [נט ]  ג"כ  נקרא  הממון  כי   ,

יא(   )דברים  ברגליהםכמ"ש  היקום אשר  וכשהצדיק העושה  [ס]   ואת   .

מני וכו'   חהפדיון  הגדולה  יד  יש  כי  יכוין  הממון,  על  והיינו  [סא]  ידיו   ,

ושם מ"ב יש בו ז' שמות, וכל שם יש בו    , שלש ידות, וג"פ י"ד גי' מ"ב

אותיות ו[סב]   ו'  בכל  .  שיש  שמות  הז'  היינו  הווין,  אליו  להמשיך  יכוין 

להמשיך אותן לתוך הממון הנקרא עמודים, ואז נקרא    ,אחד ו' אותיות

, הם בחי' דין. כי  םווי העמודים. ואלו עמודים היינו רגלין, היינו עקביי

ויש שם אחיזה להחיצונים. ואין דין נמתק אלא    ,ב"פ אלקים גימ' עקב

מינה,  בינה דינין מתערין    [סד ] דינים בבינה, כמ"ש  , ושרש ה[סג]  בשרשו

. נמצא כשממשיך  [סה]   (. ושם מ"ב בבינה )משלי ח  אני בינה לי גבורה

בשרשם. וזה פי' )שמות   סוםאזי הדינין נמתקי  שם מ"ב לתוך עמודים,

עם    ווי, פי' ע"י חשיקה והתחברות  ווי עמודים וחשוקיהם כסף  [סז ]כז(

חיים פרק    עץ :    [סח]   ן הדינין, חסד, שנמתקי כסףנעשה    עמודים 

הם  מ"ב  בבינה, ואלו ה מ"ב שם   [סט ] י"ג )היכל הכתרים שער א"א(

. שם בפ'  [ ע]   בשלום חוורתא גי'    ח' ועם    ,נהורין המאירין  ש"ע 

שזה החשמל שומר בגדים עליונים  [  עא] ,  מלבוש  ,חשמלי"ד גי'  

נא(  עבש עמ )ישעי'  כמ"ש  קליפה  עש  [ עג] של  יאכלם  וזה  [עד ]   כבגד   :

ע"א ת"ח.  .)יומא  של  גרונם  ימלא  המזבח  גבי  על  יין  לנסך  הרוצה   )

 ואני נסכתי מלכי וכו'לנסך, היינו מלוכה וממשלה. כמ"ש )תהלים ב(  

המשמח[עה] יין  הבכורה,  שורש  בינה,  בחי'  זה  יין  בחי'    :.  זה  מזבח, 

וזה[עו]   ת"ח, הם בחי' נ"ה  :דינים פירושו הרוצה להמליך ולהמשיל    עז : 

שר ע"י  הדינים,  עצה  ולהמתיק  יעשה,  מה  המשמח.  יין  שהוא  שם, 
ע"זעח גם    ,)טובה(  לעיל:  ע"י פדיון כמ"ש  ריקודין או  ע"י  גרונם  ימלא 

 שלום  ע"י מילוי גרונם נמתק הדינין. וזה פי' )סוף ברכות( ת"ח מרבים
 

 
 תורה זו היא לשון רבינו ז"ל לא ידוע מתי והיכן נאמרה   א
המצוות    ב קיום  שכר  מבאר  הפסוק  טו  יא  מגלה  דברים  ורבינו 

שמה שבפשט הוא שכר שם מתחילה העבודה הפנימית יותר של החסידות  
 להתקדש במותר, )ריצ"ח(. 

 איוב כה ב'  ג
דד  לשון שבירה הוא בשין שמאלית כמ"ש )ישעיהו כח כד( יש   ד

 אדמתו, אבל בשין ימנית הוא לשון עושק. מצודת ציון. 
ח"   ה הוא תאות אכילה ו תרעג  -א עיין שיש"ק  עיין  שכל רעבון 

]כי   תאוה  אינו  הגוף  לקיום  שמוכרח  שמה  ב'  ב'  ר"ח  לק"ה 
 התאווה היא בחי' בטן רשעים תחסר[ 

עסקי    בבא מציעא נט.  ו  על  אלא  מצויה  מריבה בבית  ]אין 
גב  השם  שנאמר  ישביעךתבואה  חטים  חלב  שלום    תהלים   ולך 

 ]והכי נמי יש לו ואינו שבע אין לו שלום בית בגופו[ יד[  קמז 
  –)ו(מי, ובתשכט  -ומי, ובתרצו  –מי, ובתרלו  -גם בדפו"ר ותרלד    ז 

 ומי )כי ההמשך אינו מהגמ' הנ"ל( 
מרש   ח רשעים  ע ימנע  ע' של  מה  מפני  טו[  לח  ]איוב  אורם  ים 

שכיו אינה(  ])וכאילו  למטה  תלויה  שנוא(  )דהיינו  רש  שנעשה  ן 
 נעשה רש למעלה )ונמנע ממנו אורו(. 

שונא   ולא  שנוא  הרש  שם  כי  וצ"ע  בתרלו  נוסף  הזה  המ"מ 
הדעת( מעניות  היא  שנאה  כי  או  לפנים  הפנים  כמים  כי  עוד  )ואולי   .

ובקהלת   וכו'.  הימנו  נוחה  הבריות  שרוח  כל  י'  ג'  אבות  עיין 
 ה' פ"ה ד"ה וראוי.  רבה יב יב. ובחובות הלבבות שער 

 עיין חיי מוהר"ן סימן צב   ט 
ועם  בראשית רבה פרשה סג פסקא יד בבוא רשע בא גם בוז    י 

רשע הוא עשו וכו' ועי"ש מהרז"ו זדון  ,  )משלי יח(  קלון חרפה
 הלעיטני נא גרם לדסמיך ליה ויהי רעב בארץ.  

משלי יא ב' )דלא כהמדרש שציין מוהרנ"ת ששם הוא משלי    יא
בילקוט  יח( ולשון  משלי    רבינו תמצא  על  שמעוני רמז תתקמז 
 פרק יא. 

 
בזוהר שלח    -יעה ערך פר   -קהלת יעקב    עיין תורה פב ועיין   יב

דף קס"ג מבואר דנוגה נקרא פריעה, ולפי זה המילה הוא סוד  
 וכו' עי"ש. ועיין תיקון לז דף עח.   הסרת ג' קליפות טמאות

עיין שער הפ  יג סוקים לך לך  בחי' ותשבע ותותר )רות ב' יד( 
פנים.   הוא העדר הארת  ורעב  הפנים  מאור  ימנע  ששובע  והיינו 

 מרשעים אורם הנ"ל. 
 לבהמתיך -בתרלד  יד
 עיין תורה י' אות ד' עה"פ המה ואביהם   טו 
ודע    טז  ד"ה  ספ"ג  מט  משפטים צה: ועץ חיים שער  זוהר  עיין 

דף   ח"ג  וזהר  פ"ה.  המטה  שעל  ק"ש  שער  ע"ח  ופרי  שהרע. 
 משפטים קיג.  רלד. *עיין זוהר  

 ספר משנת חסידים לרבי עמנואל ריקי מסכת ההרכבה פ"ב   יז 
    ליל -ליל)י(, בתשכט  -לילי, בתרצו -בתרלו ליל,  -גם בתרלד  יח
עיין כתובות סב: ירושלמי כתובות לז: זהר ח"ב    יט  עונת ת"ח 

 פט. ועיין ע"ח הנ"ל מט ג. ועיין לעיל תורה יא אות ה'. 
 תהלים צב י'   כ

 ף סג: ויתרו דף פח. זוהר בשלח ד  כא
    בדפו"ר נמצא כאן תורה פג ופד כב
    תורה זו לשון רבינו ז"ל לא ידוע מתי והיכן נאמרה   כג
בילקוט    כד הובא  מפאנו  עזריה  מנחם  לרבי  מאמרות  עשרה 

ראובני ריש פרשת מסעי. שחטא העגל גרם ד' מלכויות ונרמז  
אלוקיך" גורם "אלה   רמז ש"אלה  "אלה",  "אלה"  בתורה בג"ש 
בעגל   חטאנו  שלוליא  כב  ח"ג  הדין  חקור  מאמר  )עיין  מסעי". 
  היתה מתקימת גזרת בין הבתרים של ד' גלויות בגלות מצרים 

 ובמשה שהיה שקול ככל ישראל עי"ש( 
 ' בהעלותך י' כח מסעי לג א כה
 שמות לב פסוק ד' ופסוק ח'   כו 
עה"ת    כז  בעש"ט  עיין  אדם  כל  על  עוברים  המסעות  מב  כי 

 פרשת מסעי אות א' בשם דגל מחנה אפרים. 

 
הבעש"ט    כח בשם  תנינא  סב  תורה  לקמן  דכתיב  עיין  דהיינו 

ועבד  במאמ  ם.ת וסרתם  ביאור  עוד  העשרה  ועי"ש  של  הזה  ר 
 . ועיין לק"ה פקדון ה' יט ושיחות הר"ן סוף אות נ' מאמרות

,  עיין לקוטי תפילות שעיקר הכוונה לנסיעות לצורך פרנסה  כט 
 ומהרש"א שם.   ועיין ברכות ו: דה"ל לבטוח

    היא תאמר לך צא   אזהפשט שאתה תאמר לה צא והדרש שאם לא    ל
שכתב    לא ג'  אות  ונסיעות  טלטול  לק"ע  מתקן  ועיין  ולפעמים 

ע"י הטלטול פגם האמונה וכו' וכן למד בפירוש מהמדרש הנ"ל  
לפגם   שהכוונה  השלם  לק"מ  קיצור  ועיין  תנינא  סב  בתורה 

זה על  שהעיר  ועי"ש  למעלה  הוא   -בסוגרים    שגרם    שהעונש 
 התיקון כמובא במ"א. ועיין שיחות הר"ן אות רפ.  

   וביומא ט:  עיין פרש"י שם מדרש רבותינו.  לב
 דברים יא טז יז  *  לג
 ים אלה -בתשכט  לד
רש"י כשהן עושין פירות אין עין הבריות צרה וקורא איש  פ  לה

 לרעהו 
 אבות ג יז  לו 
 תורה זו לשון רבינו ז"ל לא ידוע מתי והיכן נאמרה   לז 

בכל מהדו' משך הנחל נמחק תיבת רקודין כיון שבמהדו' ראשונה   לח 
 עשו אותה כותרת 

שער    לט  הוא  כב  דף  בשקלאוו  תקס  במהדורת  כי  כוונתו  צ"ע 
שער   הוא  כב  דף  קראץ  תקמב  ובמהדורת  ופ"ו.  פ"ה  העקודים 

 . ואולי הכוונה לשער כב פ"ג    . העקודים פ"ו פ"ז
רמוז בגמ' ברכות ו. הני ברכי דרבנן דשלהי כמבואר בע"ח    מ

ובשער   ה'  דרוש  ק"ש  דרושי  הכוונות  ובשער  פ"ב  לא  שער 
ים  מאמרי רשב"י מאמר פסיעותיו של אברהם אבינו ואוצרות חי

   שער פרצופי זו"ן 
 עיין עץ חיים שער לח פ"ד מ"ת   מא
עיין מ"מ הנ"ל על ברכי דרבנן דשלהי ובקהלת יעקב ערך    מב

המון ובזוהר משפטים קיב: ובקהלת יעקב ערך הן אות ב' ויגע  
 בכף ירך יעקב וכו' עוד עי"ש ערך רעה. גם עיין תורה קסט 

 
 אז   -גם בדפו"ר אזי ובתשכט  מג
 מ"ב ברכות לשון ברכים   ' דרוש אעיין ע"ח שער כה   מד
   עיין קהלת יעקב ערך בכורה דיעקב ועשו.   מה
לזוהר    מו  ביאורו  יב  פרק  ח'  שער  לרמ"ק  רמונים  פרדס  עיין 

פרשת נח דף ע. שער הכונות ברכות השחר הנותן לשכוי בינה.  
 ולעיל תורה יב אות ד'  

 בראשית כה כו שנקרא יעקב ע"ש אחיזתו בעקב  מז 
ו יין וכמבואר בע"ח שער כב פ"ג הנ"ל שיצחק הוא  שהביא ליצחק אבי  מח

הגבורות ב'    שרש  ממתיק  שהוא  יצחק  ערך  יעקב  קהלת  עיין 
 אלקים ועי"ז בא שמחה 

 *( עיין זוה"ק פרשת נשא דף קכז. יין אמא עלאה  מט 
 * במדבר כח ]פסוק ח וכד ניחֹח ועיין ויקרא א' ט' ניחוח[  נ

 בהתלהבות   -בהלהבות, ובדפו"ר ומתרלו -בתקפא ותרלד  נא
 גם בדפו"ר ונדב ובתשכט נדב  נב
 ואביהו  -מתרצו נג
 עיין קהלת יעקב ערך נד   נד
ספר    נה עיין  וט'.  א  יב  רבה  ויקרא  נכנסו  יין  שתויי  לר"ש 

   הלקוטים שמות פ"ב ד"ה וז"ס אשר. 
 להחיצונים, אשר –בתשכט מחק הד' נקודות וכתב פסיק   נו 
 סוף הפסוק הנ"ל ויקרא י' א'  נז 
 וזה  -זה, ומתרלו -גם בדפו"ר  נח
 ן תורה קפ עיין לקמ   נט 
* פסחים קיט. ]זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליו ועי"ש    ס

פרש"י שמשמח לבו והיינו כנ"ל גבי רקודים ועיין גם סנהדרין  
   קי.[

 עיין לקמן תורה מו   סא
ידו    סב שעל  שביצירה  מב  שם  והוא  בכח  אנא  בתפילת  כידוע 

   מעלים מעשיה אל יצירה, עיין עץ חיים שער מו פ"ז.
 פרק יא  ובתורה סא אות ו'   ג יער עץ חיים ש   סג
 ]ע"ח כב ג מ"ק, ושם לח ח' מ"ב[  * בזהר ויקרא י:  סד

 
)ועיין תקוני זהר ד וע"ח שער שבירת    עיין שיחות הר"ן סימן קמז  סה

למה   ד"ה  יז:  ע"ז  ורש"י  רנו  וח"ג  רלד  קעה  קלב  ח"ב  וזהר  ב'  כלים 

וסנהדרין קא: ד"ה ובלשון ותוס' סוכה ה. ד"ה יוד וחגיגה יא ד"ה עיין וע"ז  

רב הוגה(  ד"ה  יוה"כ    יח.  בעבודת  השתמשו  הזה  שבשם  כתב  גאון  האי 

 )רא"ש יומא ח. ס"ק יט רד"ל קדושין עא(
 נמתקין  -בתשכט  סו 
שמות לח    -שמות כז י' יא ושם לח יב. עמודים    –עמדים    סז 

 פסוקים י' יא יז 
כי העמודים מצופים זהב )שמות כו כט( הם בחי' הממון כנ"ל והווים    סח

 . וין שבשם מב כנ"ל שממתיק את הממון מכסף )שמות לח כז כח( בחי' הו
   ופרק יד   הכוונה לעץ חיים שער יג פרק יג  סט 
ועיין   ע עמידה  תפילת  בסיום  שער    שאומרים  חיים  עץ  פרי 

 עמידה פ"כ ד"ה )ב( מע"ח ושם ד"ה בברכת המברך 
 פרי עץ חיים שער התפלה פ"ב  עא
 מע"ש   -מתרצו  עב
 וישעיהו נ' ט'  עג
 עיין שער הגלגולים סוף הקדמה כג   עד
 סכתי המלכתי עי"ש פרש"י ואבן עזרא נ  עה
 שער הכוונות ק"ש דרוש ה ד"ה וזה טעם משרז"ל   עו 
 וזהו  -וזה, ומתרלו -גם בתרלד עז 

 סוגרים אלה נמצאים כבר בדפו"ר עח

 תורה אור 
ב   ֵעש ֶׂ י  ְוָנַתת ִּ )טו(  יא  עקב  דברים 

 : ָ ָבְעת  ָ ְוש ָ ָך ְוָאַכְלת  ֶׂ ְמת  ְבהֶׂ ְדָך לִּ ש ָ  ב ְ
ֹו  מ  עִּ ָוַפַחד  ל  ַהְמש ֵ )ב(  כה  איוב 

ה ְמרֹוָמיו: עֹש ֶׂ לֹום ב ִּ  ש ָ
לֹום   ֵלְך ש ָ בו  ם ג ְ ָ תהלים קמז )יד( ַהש  

יֵעְך: ב ִּ ים ַיש ְ ט ִּ ב חִּ  ֵחלֶׂ
ָקלֹון   בֹא  ַוי ָ ָזדֹון  א  ב ָ )ב(  יא  משלי 

ים ָחְכָמה:  עִּ ת ְצנו   ְואֶׂ
י  רִּ ְ פ  ת  אֶׂ י  יתִּ ְרב ֵ ְוהִּ )ל(  לו  יחזקאל 
ר לֹא   ה ְלַמַען ֲאש ֶׂ דֶׂ ָ ַבת ַהש   ְתנו  ָהֵעץ ו 

ְקחו  עֹוד ם:   תִּ ֹויִּ ג  ת ָרָעב ב ַ ַ ְרפ   חֶׂ
ַוי ֹאְמרו   )יד(  לד  וישלח  בראשית 
ה   ָבר ַהז ֶׂ ֹות ַהד ָ ַכל ַלֲעש  ם לֹא נו  ֲאֵליהֶׂ
לֹו  ר  ֲאש ֶׂ יש   ְלאִּ ֲאחֵֹתנו   ת  אֶׂ ָלֵתת 

 : וא ָלנו  ה הִּ ָ ְרפ  י חֶׂ  ָעְרָלה כ ִּ
ָנמו ת  ה  ָ ָלמ  )יט(  מז  ויגש  בראשית 

ם ַאְדָמֵתנו   ם ֲאַנְחנו  ג ַ יָך ג ַ  ְקֵנה  ְלֵעינֶׂ
ה   ְהיֶׂ ְונִּ ם  חֶׂ ָ ל  ב ַ ַאְדָמֵתנו   ת  ְואֶׂ אָֹתנו  
ן   ים ְלַפְרעֹה ְותֶׂ ֲאַנְחנו  ְוַאְדָמֵתנו  ֲעָבדִּ
ְוָהֲאָדָמה לֹא   ָנמו ת  ְולֹא  ה  ְחיֶׂ ְונִּ ַרע  זֶׂ

ם:    ֵתש ָ
ה ָך    איוב  ַזְרעֶׂ ַרב  י  כ ִּ  ָ ְוָיַדְעת  )כה( 

ץ:   ב ָהָארֶׂ ֵעש ֶׂ יָך כ ְ ֱאָצאֶׂ  ְוצֶׂ
נ ֵ   תהלים צב י הִּ יָך ְיקָֹוק  )י( כ ִּ ה אְֹיבֶׂ

ל   כ ָ ְרדו   ָ ְתפ  יִּ יֹאֵבדו   יָך  אְֹיבֶׂ ה  נ ֵ הִּ י  כ ִּ
ן:  ֲֹעֵלי ָאוֶׂ  פ 

 תורה מ 
ה ַמְסֵעי  ֶׂ במדבר בהעלתך י )כח( ֵאל 

: ס עו  ס ָ ְבאָֹתם ַוי ִּ ָרֵאל ְלצִּ ש ְ  ְבֵני יִּ
ְבֵני  ַמְסֵעי  ה  ֶׂ ֵאל  )א(  מסעי  במדבר 
ם   ְצַריִּ מִּ ץ  רֶׂ ֵמאֶׂ ָיְצאו   ר  ֲאש ֶׂ ָרֵאל  ש ְ יִּ

בְ  ה ְוַאֲהרֹן: ְלצִּ ַיד מֹש ֶׂ  אָֹתם ב ְ
ַצר   ַוי ָ ָדם  י ָ מִּ ח  ק ַ ַוי ִּ )ד(  לב  שמות 
ָכה   ֵ ַמס  ל  ֵעגֶׂ הו   ֲעש ֵ ַוי ַ ט  רֶׂ חֶׂ ב ַ אֹתֹו 
ר   ֲאש ֶׂ ָרֵאל  ש ְ יִּ יָך  ֱאלֹהֶׂ ה  ֶׂ ֵאל  ַוי ֹאְמרו  

ם:  ְצָריִּ ץ מִּ רֶׂ ָך ֵמאֶׂ ֱעלו   הֶׂ
י  ו  פ  צִּ ת  ם אֶׂ אתֶׂ ֵ מ  ְוטִּ )כב(  ל  ישעיהו 

ת   ְואֶׂ ָך  ֶׂ ַכְספ  יֵלי  סִּ ְ ַכת  פ  ֵ ַמס  ת  ֲאֻפד ַ
ֹאַמר   ת  ֵצא  ָדָוה  מֹו  כ ְ ְזֵרם  ת ִּ ָך  ְזָהבֶׂ

 לו: 
ע   צ ָ ַ ַהמ  ָקַצר  י  כ ִּ )כ(  כח  ישעיהו 

נס:  ְתכ ַ הִּ ָכה ָצָרה כ ְ ֵ ס  ַ ֵרַע ְוַהמ  ָ ת  ש ְ  ֵמהִּ
ם   ְמרו  ָלכֶׂ ָ ש   דברים  עקב יא )טז( הִּ
ם   ֶׂ ַוֲעַבְדת  ם  ֶׂ ְוַסְרת  ם  ְלַבְבכֶׂ ה  ֶׂ ְפת  יִּ ן  ֶׂ פ 

ְוהִּ  ים  ֲאֵחרִּ ים  ם:  ֱאלֹהִּ ָלהֶׂ ם  יתֶׂ ֲחוִּ ַ ת  ש ְ
ת   ם ְוָעַצר אֶׂ כֶׂ )יז( ְוָחָרה ַאף ְיקָֹוק ב ָ
ְהיֶׂה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה לֹא   ם ְולֹא יִּ ַמיִּ ָ ַהש  
ְמֵהָרה   ם  ֶׂ ַוֲאַבְדת  ָלה   ְיבו  ת  אֶׂ ן  ֵ ת  תִּ
ֹנֵתן   ְיקָֹוק  ר  ֲאש ֶׂ ָֹבה  ַהט  ץ  ָהָארֶׂ ֵמַעל 

ם:   ָלכֶׂ
לֹום   ש ָ ים  ָהרִּ או   ש ְ יִּ )ג(  עב  תהילים 

גְ  ְצָדָקה:  ָלָעם ו   ָבעֹות ב ִּ
י  לִּ ב ְ י מִּ ָלה ַעמ ִּ ישעיה ה )יג( ָלֵכן ג ָ
ֵחה   ְכבֹודֹו ְמֵתי ָרָעב ַוֲהמֹונֹו צִּ ָדַעת ו 

 ָצָמא:  
 תורה מא 

ר   ַוי ֹאמֶׂ )כה(  כז  תלדות  בראשית 
ְלַמַען   י  נִּ ב ְ יד  צ ֵ מִּ ְואְֹכָלה  י  ל ִּ ה  ש ָ ַהג ִּ

בֵ  ש  לֹו ַוי ֹאַכל ַוי ָ ג ֶׂ י ַוי ַ ְכָך ַנְפש ִּ ָברֶׂ א  ת ְ
 : ת ְ ש ְ ן ַוי ֵ  לֹו ַייִּ

ה   ָעש ָ ר  ַוֲאש ֶׂ )ו(  יא  עקב  דברים 
ן   ב ֶׂ יָאב  ֱאלִּ ֵני  ב ְ יָרם  ְוַלֲאבִּ ְלָדָתן 
יָה   ִּ פ  ת  אֶׂ ץ  ָהָארֶׂ ְצָתה  ָ פ  ר  ֲאש ֶׂ ֵבן  ְראו 
ם   ָאֳהֵליהֶׂ ת  ְואֶׂ ם  יהֶׂ ֵ ת  ב ָ ת  ְואֶׂ ְבָלֵעם  ַות ִּ
ם   ַרְגֵליהֶׂ ב ְ ר  ֲאש ֶׂ ם  ַהְיקו  ל  כ ָ ְוֵאת 

ָראֵ  ש ְ ל יִּ ב כ ָ רֶׂ קֶׂ  ל: ב ְ
ְרַחץ   יִּ ְכָרָעיו  ו  ֹו  ְרב  ְוקִּ )ט(  א  ויקרא 
ֹל   ַהכ  ת  אֶׂ ֵֹהן  ַהכ  יר  ְקטִּ ְוהִּ ם  יִּ ָ מ  ב ַ
יחֹוַח   נִּ ֵריַח  ה  ֵ ש   אִּ עָֹלה  ָחה  ְזב ֵ ִּ ַהמ 

 ַליקָֹוק: ס 
ְבֵני  ְקחו   ַוי ִּ )א(  י  שמיני  ויקרא 
תֹו  ָ ַמְחת  יש   אִּ א  יהו  ַוֲאבִּ ָנָדב  ַאֲהרֹן 

ימו  עָ  ש ִּ נו  ָבֵהן ֵאש  ַוי ָ ת ְ ת  ַוי ִּ יָה ְקטֹרֶׂ לֶׂ
ר   ֲאש ֶׂ ָזָרה  ֵאש   ְיקָֹוק  ְפֵני  לִּ בו   ְקרִּ ַוי ַ

ה אָֹתם:  ו ָ  לֹא צִּ
י  ה ֲאנִּ י ָ ש ִּ י ֵעָצה ְותו  משלי ח )יד( לִּ

ָרה:   י ְגבו  יָנה לִּ  בִּ
ָדיו   ֻ ְוַעמ  )י(  כז  תרומה  שמות 
ָוֵוי  ת  ְנחש ֶׂ ים  רִּ ש ְ עֶׂ ם  ְוַאְדֵניהֶׂ ים  רִּ ש ְ עֶׂ

ף:  סֶׂ ם כ ָ ֵקיהֶׂ ים ַוֲחש ֻ דִּ ֻ  ָהַעמ 
ד יֹאְכֵלם ָעש   י גֶׂ י ַכב ֶׂ שעיה נא )ח( כ ִּ

ְלעֹוָלם   י  ְדָקתִּ ְוצִּ ָסס  יֹאְכֵלם  ר  מֶׂ ְוַכצ ֶׂ
ים:   ֹורִּ י ְלדֹור ד  ָעתִּ ו  יש  ה וִּ ְהיֶׂ  ת ִּ

י  ַמְלכ ִּ י  ָנַסְכת ִּ י  ַוֲאנִּ )ו(  ב  תהילים 
י:  י ֹון ַהר ָקְדש ִּ  ַעל צִּ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חברותא
 ללימוד עיון

 בספה"ק
 ליקוטי מוהר"ן

 
 :גנ דף
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  אלה מסעי אלה מסעי מאמר מאמר 
  מספה"ק לקוטי מוהר"ן מספה"ק לקוטי מוהר"ן 

 
 א

 
נּו, ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה   ְלׁשֹון    ַרּבֵּ

 זמן אמירת התורה
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו 

 

 פתיחה
הקשר לתורה לט אולי אפ"ל כי שם מדבר מהפסוק בדברים יא המדבר משכר המקיים את המצוות וכאן  

 וכו' וסרתם ועבדתם אלהים אחרים וכו' ולא יהיה מטר.  מדבר מפסוק דסמיך ליה השמרו לכם 
עוד שבתורה לט ביאר כיצד מסיר את הערלה ומתגלה הברית שלום וכאן מבאר להפך מה גורם שאין  

 שלום. 

מתרחקת השכינה מהקב"ה. ומבאר שהקלקול הוא התיקון כי פגם  רבנו פגם האמונה שעי"ז בתורה זו מבאר 
נו יתמלא ע"י הקב"ה הנמצא בסמוך לו ועל כן יוצא ומחפש מילוי חסרונו האמונה הוא שלא מאמין שחסרו

פשותו גזר על עצמו גלות, וסובל טלטול הדרכים  יבמקום רחוק. ובזה בעצמו נעשה תיקון כי בזה שבט
 מתכפר לו מה שגרם גלות לשכינה. 

 
 קוטי הלכותיל

 -או"ח ערובי תחומין ג' 

יהם כי היציאה היא  אאר פסוק ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם ואלה מסעיהם למוצמב )יט(    -  יט עד כגאות  חו"מ פקדון ד'  

קושר עניין תורה עו תנינא שכל מקום שגולים  לתיקון האמונה ובעיקר פגם אמונת חכמים שהיא עיקר סיבת כל הגלות והטלטולים.  ו
נינא שמי שיש לו לב לא שייך אצלו מקום כי הוא  המבואר בתורה נו תאת  ישראל אח"כ כובשים את המקום ונעשים בו אדונים וכן  

ומבאר שכל זה שייך רק למי שנוסע ומתחזק באמונת חכמים  )וכן את המבואר בשיחות הר"ן סוף אות נ' עניין הנסיעות שלו(  מקומו של עולם  
דהיינו הנסיעות    "י מוצאיהםהם וכו' שהכניס בהם אמונת חכמים עאי)כ( וזה ויכתוב משה את מוצורק בכח הצדיק יכול לזכות לזה.   

דווקא פרשת    לכן)כא(    )כמבואר בתורה סא שע"י אמנת חכמים חוזרים ונעשים ספרים ע"י שמאמין בהם(  עד שנעשה ממסעיהם ספר  שנסעו אחר הארון 
 . ורהונעשה מהנסיעות בעצמן ספר ת  כי בכל נסיעה קבלו תורה הרבה ן נחשבת ספר לעצמו ולא עשרת הדברות ו ויהי בנסוע האר

 

 הקדמה 
 גורם לנסיעות וגלות וטלטול דרכים  ,דהיינו ע"ז ,פגם אמונהש סיבותרבינו מבאר כאן ד' 

ולכן הקדושה   .א וטומאה במקום אחד  כי אין מקום לקדושה  לו לצאת ממקומו  גורם  שהפגם אמונה עצמו 
 .עוזבת אותו ואזי מרגיש חסר ויוצא ממקומו לחפש מילוי

ממקומה לכן משמים מכריחים אותו לצאת להשתתף בצער השכינה לתקן  כיוון שגרם טילטול לקדושה   .ב
 הפגם 

אין מטר ועי"ז אין שובע ועי"ז אין שלום ואזי אין לו חבר שיעזור לו   פגם אמונה דהיינו עבודת אליליםע"י  .ג
   במקום רחוק.ואזי צריך לחפש פרנסה 

 .דעת וגלה עמי מבלי דעת אין גשם ואזי אין קמח ואזי אין תורה ואזי איןעבודת אלילים ע"י  .ד

 
כפרה ותיקון  גם ו מחוסר אמונתו, זה בעצמו תפשויהטלטול בדרכים והגלות שגזר על עצמו בטשומבאר 

 לפגם האמונה שעל ידו גרם לגלות השכינה.  
ונראה שעיקר התיקון הוא ע"י נסיעות של קדושה כגון שנוסע לצדיק ולקברי צדיקים אבל גם כל הנסיעות  

שהיא בעצמה פגם אמונה כמבואר בפנים שבאמת כל הנצרך לאדם נמצא בסביבתו, אע"פ  אפילו נסיעה 
טורח הדרך והטלטול של עצמו גם מתקן את הפגם שגורם למעלה, אבל בוודאי נסיעה של קדושה מתקנת  

  הרבה יותר כי עכ"פ לא מוסיפה פגם אלא רק מתקנת.
ים שמקבלים על עצמם גלות בתוך ביתם להיות  שיש צדיק רפ שיחות הר"ןבעניין נסיעה של קדושה עיין 

 .נדים מקצה אחד של ביתו לקצה אחר וכך יש להם עבודה בזה לתקן גלות השכינה עי"ז
 

 קדמה עד כאן הה

* 

 
 טבת תשע  א
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 [ב]  מתורה 
]   יתאא ישראל  \ד[/ ג בע"מ  בני  מסעי  ישראל  [  ה]   אלה  אלקיך  באלה  שחטאו  בשביל 

נמצא כל אדם בימי חייו    מבואר בשם הבעש"ט שאלה מסעי עובר עלובשביל זה יסעו בני ישראל.  
אדם   \ו/ כל ממנו[  ז]   הנסיעות של  מקום  בריחוק  נמצא  שמבוקשו  לו  נדמה  כי  הוא בשביל    שנוסע 

ע"א בחי'  היינו  האמונה,  הקב"ה  [ח]   קלקול  שיכול  שלימה  באמונה  מאמין  היה  אם  כי   .
ורך מצווה  דהיינו לבקש מבוקשו אבל נסיעה לצ[  ט]   להזמין לו כל צורכו לא היה נוסע שום נסיעה 

/   ןכגו בשיחות הר"ן  לנסוע כמבואר  כן צריך  וכיו"ב  או חתונה  לניחום  או  . נמצא כי הנסיעה \ילצדיק 
צא   [יא]   ,צא תאמר לוהיא קלקול אמונה, היינו בחי' ע"א. וזה שכתוב בע"א )ישעיה ל'(  

 :  \יבדהינו שכביכול הפגם אמונה דהיינו הע"ז אומר לו צא/  זה בחי' נסיעה וטלטול

 
    תורה זו לשון רבינו ז"ל לא ידוע מתי והיכן נאמרה ב
רבי מנחם עזריה מפאנו הובא בילקוט ראובני ריש פרשת מסעי. שחטא העגל גרם ד' מלכויות ונרמז בתורה בג"ש  ל   עשרה מאמרות   ג

"אלה" "אלה", רמז ש"אלה אלוקיך" גורם "אלה מסעי". )עיין מאמר חקור הדין ח"ג כב שלוליא חטאנו בעגל היתה מתקימת גזרת בין  
 קול ככל ישראל עי"ש( הבתרים של ד' גלויות בגלות מצרים ובמשה שהיה ש 

אלולי חטאנו בעגל היו כל הד' מלכויות נכללים בתוך  עיין ילקוט ראובני ריש פרשת מסעי אלה מסעי בני ישראל . הקדמה מעולה    ד

ישראל  בני  מסעי  גרם  ישראל  אלקיך  אלה  זהו  *יון  *בבל  *מדי  *אדום  ר"ת  *ישראל  *בני  *מסעי  *אלה  דמילה  ורזא  מצרים    גלות 
 (  )עשרה מאמרות 

בני   שמסעי  ולמד  ישראל  בני  מסעי  אלה  נאמר  ובמסעי  ישראל  אלקיך  אלה  נאמר  בעגל  כי  אלה  אלה  שווה  גזרה  שלמד  משמע 
 ישראל מרמז לכל הג' גלויות   

 ".אלה מסעי " גרם    " אלה אלקיך" ינו ש י דה   " אלה "   " אלה " דהיינו שחטא העגל גרם ד' גלויות לבד מגלות מצרים ורמוז בתורה בג"ש 

מאמר  נאמר  בעשרה  )שבה  הבתרים  בין  גזרת  מתקיימת  היתה  העגל  חטא  שלוליא  הראשון  חלקו  רק  הענין  כל  את  מצאתי  לא  ות 
שקול כנגד כל ישראל עי"ש    ה ימו במשה שהי י לאברהם הד' גלויות כמבואר בפרש"י שם( בגלות מצרים לבד ע"י ששאר גליות נתק 

 .מאמר חקור הדין ח"ג כב 

אלא רק שמחמת    , אלא משמע שנסיעה לצדיק או למקום קדושה זה לא מעוונותיו  .  נוסעים לא"י צ"ע הרי גם לוליא חטא העגל היו  
 .חטא קדום גרם שנתרחק ממקום הקדושה ועכשיו צריך לחזור אליה 

 '. מסעי לג א  , בהעלותך י' כח ה 
יחנו.  ו  פיו  ועל  יסעו  ה'  עפ"י  בחי'  של קדושה  נסיעות  משמע  ישראל  בני  יסעו  הפסוק  כי  הל   צ"ע  גם  אבל  הנסיעות משמע  כל  שון 

נסיעות של שטות שנדמה לו שמבוקשו נמצא בריחוק מקום, שזה בעצמו צריך כפרה כי זה בחי' אלא אלקיך, שעל זה נענש באלה  
 מסעי. כנ"ל.

 עיין בעש"ט עה"ת פרשת מסעי אות א' בשם דגל מחנה אפרים.  .כי מב המסעות עוברים על כל אדם  ז 
 בשם הבעש"ט קלקול אמונה בחי' ע"ז ועי"ש עוד ביאור במאמר הזה של העשרה מאמרות עיין לקמן תורה סב תנינא    ח
 .שעיקר הכוונה לנסיעות לצורך פרנסה   לקוטי תפילות עיין   ט 
מהאוצר שתחת הגשר שנסע הרחק לוינה כדי ששם יוודע לו שהאוצר נמצא בביתו      מעשה מרבינו בככבי אור ספורים נפלאים ועיין    י

לומדים מזה שצריך לנסוע לצדיק כדי לדעת שהאוצר אצלך  משמע שבאמת לחפש את האוצר זה פגם אמונה  אלה שמסכם שם ש 
. וזהו שרבינו בכל מקום שמדבר על עובדא דקדושה מביא לדוגמא את הנסיעה לצדיק י"ב  אם נוסע אבל לצדיק בוודאי צריך לנסוע 

תורה עב, עה, קכ, קנב, קפה, קפח, ותורה מה תנינא, מו תנינא, צד תנינא,    תורה יט אות א, תורה סו אות ד',   –תורות חוזר העניין עיין  
    ובמעשה מרב ובן יחיד. ועיין גם תורה ה תנינא אות טו.

 שגם כל נסיעה שנזדמן לו לנסוע ע"י איזה סיבה שלא מרצונו צריך לנסוע.    שיחות הר"ן אות פה ועיין  

עותינו בחי' עפ"י ה' יסעו ועפ"י ה' יחנו דהיינו כשמוכרחים אנו לנסוע שעכ"פ  י ו נס שמוהרנ"ת מתפלל שיהי   בתפילה על תורה זו ועיין  
   .לא נפגום בתוך הנסיעה עצמה יותר 

ָנה …  גדולות נוראות השגתו אות קצה   עיין שיחות הר"ן ומאידך   ּוָ עֹוָלם )ַהּכַ ָלל ּבָ ּלּו ּכְ ֲעַדִין לא ִנְתּגַ עֹוָלם ׁשֶׁ ְלּגּוִלים ּבָ ׁש ּגִ י יֵּ -ְויֵּ ׁש  ּכִ
ֲעַדיִ  ְלּגּוִלים ׁשֶׁ ׁש עֹוד ּגִ ְדמֹוִנים ֲאָבל יֵּ י ַהּקַ ּלּו ַעל ְידֵּ ְתּגַ ּנִ ָפִרים ׁשֶׁ ּסְ ם ּבַ הֶׁ רּו מֵּ ּבְ ּדִ ְלּגּוִלים ׁשֶׁ ד  ּגִ ה זֹו הּוא ִמּצַ ם ִמּדָ עֹוָלם( ּגַ ָלל ּבָ ּלּו ּכְ ן לא ִנְתּגַ

ה זוֹ  ה לֹו ִמּדָ ְהיֶׁ ּיִ ב ׁשֶׁ ְלּגּול ְמַחּיֵּ ַהּגִ ְלּגּול, ׁשֶׁ ְנס ַהּגִ ָידֹו ְוִנְמָנע ִמּלִ ה ּבְ ינֹו עֹולֶׁ ְך אֵּ ה מּוָכן ִלְנסַע ְוַאַחר ּכָ ָרִכים ְוִיְהיֶׁ ִמיד ִלְנסַע ַלּדְ ה ּתָ ְתַאּוֶׁ ּיִ ַע   ׁשֶׁ
 )שעט(:  

ריח ועיין   נפשו מרגישה שצריך להסתיר עצמו מגזרה שנגזרה עליו על כן בא לו רצון    תורה  וזה כי  נוסע למרחוק  שלפעמים אדם 
   לנסוע לשם 

    הפשט שאתה תאמר לה צא והדרש שאם לא תעשה כן היא תאמר לך צא  יא
ונ"ל לבאר עפ"י דברי רבינו לקמן    יב הפשט בפסוק הוא הפוך שהנביא אומר לישראל שיאמרו לע"ז צא דהיינו שיוציאוהו מביתם. 

אדם לא אומר לפגם אמונה צא  עפ"י הפסוק והמסכה צרה מהתכנס ששניהם יחד לא אפשר שיהיו דהיינו השכינה והע"ז לכן אם ה 
 אזי היא אומרת לו צא.  



 מוהר"ן                                       מ  תורה                                   יקוטיל                3נג: 

למעלה  גם כביכול  שגרם  הטלטול  את  מתקן  טלטול  אמונה    \יד[/יג ]   ע"י  הפגם  בחי'  כי  הוא 

כי קצר המצע    \יז/כמ"ש )שם כח(   ,של הקב"ה  \טז/ועל ידי זה הוא כמו מכניס צרה לביתו  \טועבודה זרה/ 

 
שכתב ולפעמים מתקן ע"י הטלטול פגם האמונה וכו' וכן למד בפירוש מהמדרש הנ"ל בתורה סב    לק"ע טלטול ונסיעות אות ג' ועיין    יג

התיקון כמובא במ"א.    שהעונש הוא   -בסוגרים    תנינא ועיין קיצור לק"מ השלם שהכוונה לפגם שגרם למעלה ועי"ש שהעיר על זה 
   ועיין שיחות הר"ן אות רפ.

תנינא   עיין   יד סב  מידת     תורה  את  בידו  נותן  שהקב"ה  כך  כדי  עד  האמונה  פגם  את  מתקן  זה  בדרכים  שנוסע  שע"י  מבואר  שם 
 .רחמנותו שירחם על עצמו כפי השגתו להתרפא כפשוטו 

ר ל"ג עין בל   -  תורה סב תנינא  ְדּבָ ּמִ ל" )ּבַ ָראֵּ י ִיש ְ י ְבנֵּ ה ַמְסעֵּ ּלֶׁ ַהְינּו  "אֵּ ל, ּדְ ָראֵּ י ִיש ְ י ְבנֵּ ְסעֵּ ּמַ קוטי קמא סי' מ' בשם ס' עשרה מאמרות( ׁשֶׁ
ַהְינּו ַעל ּפְ  ל,  ָראֵּ יָך ִיש ְ ה ֱאלקֶׁ ּלֶׁ ִרין ַעל אֵּ ְמַכּפְ ם  קֹום ְלָמקֹום, הֵּ נֹוְסִעין ִמּמָ ל  ָראֵּ י ִיש ְ נֵּ ּבְ ׁשֶׁ ִסיעֹות  ין עֹוְבִדי -ַגם ֲעבֹוָדה ַהּנְ אֵּ ׁשֶׁ ּכְ י ֲאִפּלּו  ּכִ ן  ָזָרה 

ַגם ֲעבֹוָדה -ֲעבֹוָדה  ׁש ּפְ י ִקְלקּול ָהֱאמּוָנה ִהיא ַגם     ָזָרה, -ָזָרה, יֵּ ִחיַנת ֲעבֹוָדה -ּכִ ן ּבְ ַעל -ּכֵּ ם ַהּבַ ׁשֵּ ּמּוָבא )ּבְ ם -ָזָרה, ּוְכמֹו ׁשֶׁ סּוק  -ׁשֵּ טֹוב( ַעל ּפָ
ִרי  ּסָ ׁשֶׁ ף ּכְ כֶׁ ּתֵּ ִרים", ׁשֶׁ ם ֱאלִקים ֲאחֵּ ם ַוֲעַבְדּתֶׁ ָבִרים י"א(: "ְוַסְרּתֶׁ ִחיַנת ֲעבֹוָדה )ּדְ ַרְך הּוא ּבְ ם ִיְתּבָ ֵּ ַהׁשּ ל  -ְוַעל   ָזָרה,  -ם מֵּ ָראֵּ ל ִיש ְ ִסיעֹות ׁשֶׁ י ַהּנְ ְידֵּ

ר  ּפֵּ ׁש ֲעבֹוָדה   .ִנְתּכַ ּיֵּ עֹוָלם, ֲחרֹון -'ְוָכל ְזַמן ׁשֶׁ ְתכַּ -ָזָרה ּבָ ּנִ ׁשֶׁ ם( ִנְמָצא ּכְ "י ׁשָ ַרׁשִ ּפִ ה ְוהּוָבא ּבְ ת ְראֵּ ָרׁשַ עֹוָלם' )ִסְפִרי, ּפָ ַגם ֲעבֹוָדה ַאף ּבָ ר ּפְ ָזָרה  -ּפֵּ
ַהֲחרֹון  ק  ִנְמּתָ "ל,  ּנַ ַרֲחָמנּות  -ּכַ ְך  ְוִנְמׁשָ ַרֲחִמים" ַאף,  ם  ָלכֶׁ ן  ִיּתֵּ י  ּדַ ׁשַ ל  "ְואֵּ מ"ג(:  ית  אׁשִ רֵּ )ּבְ ְבִחיַנת  ּבִ הּוא  ַרֲחָמנּות  ר  ַהְינּו  -ְוִעּקָ ְיָקא  ּדַ ם'  'ָלכֶׁ

ָהַרֲחָמנּות,  ָלנּו  ן  ִיּתֵּ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵּ ַהׁשּ ינּו    ׁשֶׁ ָידֵּ ּבְ ָהַרֲחָמנּות  ת  אֶׁ ְמסר  ּיִ ם  ׁשֶׁ הֵּ ּסּוִרין  ַהּיִ ְוָכל  ה  ׁשָ ַהּקָ ַהחֹוַלַאת  ם  ּגַ ׁשֶׁ ִלְהיֹות,  ָיכֹול  ַרְך  ִיְתּבָ ְצלֹו  אֶׁ י  ּכִ
ים,  ָקׁשִ ִיּסּוִרין  ֲאִפּלּו  ְלָהָאָדם,  ה  עֹוש ֶׁ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵּ ַהׁשּ ּשֶׁ ַמה  ל  ּכָ אי  ַוּדַ ּבְ י  ּכִ ּלֹו,  ׁשֶׁ ן    ָהַרֲחָמנּות  ּתֵּ ּיִ ׁשֶׁ ים,  ׁשִ ְמַבּקְ ָאנּו  ֲאָבל  ַרֲחָמנּות  ַרק  הּוא  ַהּכל 

ל אוֹ  ין ָאנּו ְיכֹוִלין ְלַקּבֵּ ּלֹו ְוַגם אֵּ ין ָאנּו ְמִביִנים ָהַרֲחָמנּות ׁשֶׁ י אֵּ ת ָהַרֲחָמנּות, ּכִ ינּו אֶׁ ָידֵּ ַרְך  ְוִיְמסר ּבְ ם ִיְתּבָ ֵּ ַהׁשּ "ל, ַרק ׁשֶׁ ּלֹו ַהּנַ תֹו ָהַרֲחָמנּות ׁשֶׁ
ן  ְלִהְתַרּפֵּ   ִיּתֵּ יטּות,  ְפׁשִ ּבִ ָהַרֲחָמנּות  נּו  ְצלֵּ ְואֶׁ ינּו,  ָעלֵּ ם  ְנַרחֵּ נּו  ַעְצמֵּ ּבְ ֲאַנְחנּו  ׁשֶׁ ָהַרֲחָמנּות,  ת  אֶׁ ינּו  ָידֵּ ה ּבְ זֶׁ ּבָ א  ְוַכּיֹוצֵּ ַהחִלי  ִמן  ל   א  ָראֵּ י   ִיש ְ   ָראׁשֵּ

י ָהַרֲחָמנּות ַנֲעש ָ  "ל, ּכִ ּנַ ם ַרֲחִמים, ּכַ ן ָלכֶׁ י ִיּתֵּ ּדַ ל ׁשַ בֹות: אֵּ "ל:  -ה ַעל תֵּ ּנַ ל ּכַ ָראֵּ י ִיש ְ י ְבנֵּ י ַמְסעֵּ  ְידֵּ

מֹות ִנּדָ   אות רפ   שיחות הר"ן   ועיין  ׁש ְנׁשָ ּיֵּ ְך, ָאַמר ׁשֶׁ רֶׁ ּדֶׁ ם ָנִעים ְוָנִדים ּבַ יִקים הֵּ ּדִ ַהּצַ ֶׁ ָאַמר ְלִעְנַין ַמה ׁשּ מֹו ׁשֶׁ ׁשְ י ּבִ ַמְעּתִ יָנם ְיכֹוִלים  ׁשָ אֵּ חֹות ׁשֶׁ
י מַ  י ִאם ַעל ְידֵּ ן הּוא ָנע ָוָנד בְּ ְלִהְתַעּלֹות ּכִ י כֵּ ה ִלְהיֹות ָנע ָוָנד ֲאָבל ַאף ַעל ּפִ ינֹו רֹוצֶׁ אֵּ יק ׁשֶׁ ׁש ַצּדִ יק ָנע ָוָנד )תסא( ְויֵּ ּדִ ַהּצַ ֶׁ יתֹו ַהְינּו, ַמה  ה ׁשּ בֵּ

ִחיַנת ָנע ָוָנד:  ן ּבְ ם ּכֵּ הּו ּגַ יתֹו זֶׁ בֵּ ה ּבְ ּנָ ה ָוהֵּ ּנָ ְך הֵּ הּוא הֹולֵּ ֶׁ  ׁשּ

י   מעשיות סה שיחות השייך לספורי    חיי מוהר"ן  ַאְנׁשֵּ ָחד מֵּ ִאיׁש אֶׁ י מֵּ ַמְעּתִ ה  -)ו( ׁשָ ֲעש ֶׁ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַהּמַ י ַרּבֵּ ַמע ִמּפִ ָ ׁשּ ָאַמר ׁשֶׁ נּו ׁשֶׁ לֹומֵּ ׁשְ
ל ַהחֶׁ  ַכר ַעְצמֹו ּגדֶׁ ּזָ ֶׁ ת ַעְצמֹו ִעם ַמה ׁשּ ֱחָיה אֶׁ הֶׁ דֹול, ׁשֶׁ ַעם ַאַחת ְלַעְצבּות ּגָ ַפל ּפַ ּנָ יק ׁשֶׁ ּדִ ִעְנַין ַהּצַ ִני ּגֹוי,  מֵּ ּלא ָעש ַ ַרְך ׁשֶׁ ם ִיְתּבָ ל ַהּשֵּ ד ׁשֶׁ סֶׁ

י  ִסּפּורֵּ ָבר ּבְ ס ּכְ ְדּפַ ּנִ עַ -ׁשֶׁ דֹוׁש ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבְ יו ַהּקָ ַעְצִמי ִמּפִ י ּבְ ַמְעּתִ ָ ׁשּ ֶׁ ִפי ַמה ׁשּ ָבה ּכְ ְכּתְ ּנִ ם, ׁשֶׁ ן ׁשָ ּיֹות ַעּיֵּ הּוא  ַמֲעש ִ "ל ׁשֶׁ ְצמֹו, ְוָאַמר ָהִאיׁש ַהּנַ
ַמע מַ  ר ְקָצת.  ׁשָ ִסְגנֹון ַאחֵּ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבְ י ַרּבֵּ ה זאת ִמּפִ  ֲעש ֶׁ

ָנא,  ּבְ ֻחׁשְ י ּדְ ארֵּ ָהָיה ִמּמָ ַמֲעָלה ׁשֶׁ דֹול ּבְ ָחד ּגָ יק אֶׁ ָהָיה ַצּדִ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ׁשֶׁ ר ַרּבֵּ ּפֵּ ּסִ ה ֲעבוֹ   ְוָאַמר ׁשֶׁ ָכל יֹום ִאם ָעש ָ ב ַעְצמֹו ּבְ ֵּ ָהָיה ְמַחׁשּ ַדת  ׁשֶׁ
אֹותֹו ַהּיֹום  ֹות ּבְ הּוא ָצִריְך ַלֲעש  ָבִרים ׁשֶׁ ב ַהּדְ ֵּ ִמיד, ְוִחׁשּ ְרּכֹו ּתָ ִפי ּדַ אֹותֹו ַהּיֹום ּכְ מּות ּבְ לֵּ ׁשְ  ,  ה' ּבִ

תֹוְך   ָוָאָנה ּבְ יְך ֵליֵלְך ָאָנה  ָהָיה ָצרִּ ֶׁ גֹון ש  ּכְ אֹותֹו ַהיֹּום.  ֵלמוּת ּבְ ְ ש  ְיֵדי חֹוָבתֹו ּבִּ ָיָצא  ּלא  ֶׁ יְך  וָּמָצא ש  ָהָיה ָצרִּ ֶׁ ּ י ַמה ש  פִּ ּכְ ים  ָעמִּ ּפְ ְוָכְך  ְך  ּכָ ת  יִּ ַהּבַ
ל  בֹוָהה וְּבאֹותֹו ַהיֹּום לא ָהַלְך ּכָ ָגתֹו ַהּגְ ָ י ַהש ּ פִּ ָראוּי לֹו, ְוַעל -ּכְ ת ּכָ יִּ ּבַ ְך ּבַ ת  -ְיֵדי -ּכָ ר לֹו ְלַהֲחיֹות אֶׁ ָ ְפש  ּלא ָהָיה אֶׁ ֶׁ ַדְעּתֹו ְמאד ַעד ש  ה ָנַפל ּבְ זֶׁ

 ֶׁ י ּגֹוי.  ַעְצמֹו ַעד ש  נִּ ּלא ָעש ַ ֶׁ ָכה ש  זָּ ֶׁ ה ש  ּמֶׁ ֱחָיה ַעְצמֹו ּבַ  הֶׁ

ַהְפָלַגת אֹותוֹ  ַמֲעַלת  ִבין  ּתָ ָהִעְנָין  ה  ּוִמּזֶׁ ר,  יֹותֵּ ר  זֹוכֵּ יִני  ְואֵּ ּנּוי  ׁשִ ְקָצת  ָהָיה  ה  ֲעש ֶׁ ַהּמַ ִסּפּור  ּבְ לֹו    ְוַגם  ָהָיה  ׁשֶׁ ַמֲעָלתֹו  ּבְ דֹול  ּגָ ָהָיה  ה  ּמָ ּכַ יק  ּדִ ַהּצַ
ב  ּגְ ַעל ֲעבֹוָדה  ׁשֶׁ ַעד  ִית  ַהּבַ תֹוְך  ּבְ ָוָאָנה  ה  ָהַלְך ָאנֶׁ ׁשֶׁ ה  ּמֶׁ ּבַ ל -ֹוָהה  ּכָ ר  ִהְצַטעֵּ ֲעבֹוָדה זאת,  ּבַ ְעּתֹו  ּדַ ְלִפי  ט  עֵּ ּמִ ׁשֶׁ י  ָהָיה  -ְידֵּ ְמַעט לא  ּכִ ׁשֶׁ ַעד  ְך  ּכָ

ְוהָ  ה  ּגֹוי, ְראֵּ ִני  ָעש ַ ּלא  ׁשֶׁ ַעְצמֹו  ת  יר אֶׁ ִהְזּכִ ׁשֶׁ א  ַעְצמֹו לּולֵּ ת  ְלַהֲחיֹות אֶׁ ַעד  ָיכֹול  ֲעבֹוָדָתם  ּבַ ִמעּוָטם  ַעל  ְוַצֲעָרם  יִקים  ּדִ ַהּצַ ֲעבֹוַדת  ט  ְוַהּבֵּ ן  בֵּ
ם:   י ָלהֶׁ רֵּ יַע, ַאׁשְ יָכן ַמּגִ יָכן ַעד הֵּ  הֵּ

רבו רבי אברהם שטינהרץ שזה היה רבי מנדלי מפרעמישלאן     -ח"ב אות של     שיח שרפי קדש   ועיין  גדליה קניג בשם  רבי  בשם 
 תלמיד הבעל שם טוב.

כי כל פסיעה ופסיעה הוא עוקר קומתו ממקום למקום וכמו שהבנתי משיחת רבינו נ"י     -' אות א   ' ב   הלכה ערובי תחומין    לק"ה ועיין  
 .שבכל פסיעה שאדם הולך ממקום למקום הוא בא בכל פעם בעולמות אחרים וע"כ אסור לצאת בשבת 

 .שע"י שנע ונד בביתו יכול להחיות מתים   תורה צב   עיין 

על    עיין  בראשית בעש"ט  יוסף    התורה  מו"ה  מהצדיק  מעשה  שם  מביא  עז  בסעיף  כהקדמה  שם  שנכתב  עינים  מאירת  בקונטרס 
זו   עבודתו  בזמן  שבת  של  ונפטר במנחה  בביתו  ואנה  עובד את הש"י בהליכה אנה  היה  מזלאטשוב  מיכל  רבי  מימפלא איך שאביו 

 שהיה רץ בחדרו אנה ואנה ואמר בהאי רעוא מת משה  
 כידוע שהכופרים מאמינים בכל מיני דרכי האמורי.    , הוא טבע באדם ואם לא מאמין בקדושה הוא מאמין בטומאה   כי כח האמונה   טו 
ָהָאָדם    טז  י  י ּכִּ ּוַמְמׁשִ ְלַמְעָלה,  מֹות  ֵּ ַהׁשּ ד  ְלַיחֵּ ם  ּגֹורֵּ ן  ּכֵּ ַרְך,  ִיְתּבָ ֲעבֹוָדתֹו  ּבָ קּותֹו  ִהְתַחּזְ ּוְכִפי  נּועֹוָתיו  ּתְ ִפי  ַהּקְ ּכְ ַעְצמֹו  ַעל  ן  ְך  ְוָהבֵּ ם.  ָ ִמׁשּ ה  ָ ֻדׁשּ

ב:  יטֵּ כשמאמין בכח אחר    נמצא ודרשו בתוך כל אחד מהם.    דכתיב ושכנתי בתוכם כ וכלל ישראל הם השכינה  )לשון רבנו בתורה ו'(    הֵּ
זר   ית' דהיינו שעובד עבודה לדבר  וחלק נשמתו שבשכינה כיון שנכנס שם הפסל של ע"ז אזי א"א  ממנו  כאילו עושה לעצמו פסל 

יים שם ושכנתי בתוכם כי א"א לטומאה והקדושה להיות ביחד, והמשל על זה בלשון הנביא ישעיהו פרק כח כי קצר המצע  שייתק 
    . והמסכה דהיינו העבודה זרה היא כמו צרה כשהיא נכנסת למטה זו., דהיינו כאילו אין מקום במטה לשכב עליה שתי נשים תרע ש מה 

צָּ   ישעיה פרק כח   יז  י ָקַצר ַהּמַ ס: )כ( ּכִ ּנֵּ ִהְתּכַ ָכה ָצָרה ּכְ ּסֵּ ַע ְוַהּמַ רֵּ ּתָ ִהש ְ  ע מֵּ

ג' דברים שהיו בו ע''ז וגלוי עריות ושפיכות דמים ע''ז דכתיב  -  ועיין יומא ט:  כח מקדש ראשון מפני מה חרב מפני  כי קצר  כ{  -}ישעיה 
כאחד   רעים  שני  עליו  מהשתרר  זה  מצע  קצר  יונתן  א''ר  מהשתרע  המצע  קצר  מאי  מהשתרע  כח } המצע  צרה  כ{  -ישעיה  והמסכה 

נעשית לו מסכה    , כונס כנד מי הים  ז{ -}תהילים לג כהתכנס א''ר שמואל בר נחמני כי מטי רבי יונתן להאי קרא בכי אמר מאן דכתיב ביה  
   .צרה 

ריע אחד:    -  פרש"י  בנוטריקון מהשתרר  דריש  נשים     מהשתרע.  ריעות כשתי  בהיכל צרה לשון  מנשה  ריעים. צלם שהעמיד  שני 
 : )ויקרא יח( ואשה אל אחותה לא תקח לצרור  )שמואל א א(  לאיש אחד וכעסתה צרתה  



 מוהר"ן                                       מ  תורה                                   יקוטיל                4נג: 

כהתכנסמהשתרע   צרה  המצע   [יח]   והמסכה  קצר  כי  כח  פרק  ישעיהו  הנביא  בלשון  זה  על  והמשל 
דהיינו העבודה זרה היא כמו    \יט/ כאילו אין מקום במטה לשכב עליה שתי נשים. והמסכהמהשתרע, דהיינו  

  עם   משתתףממקום למקום הוא    וכשהאדם מטלטל עצמו.  )כמבואר ביומא ט:(  צרה כשהיא נכנסת למטה זו 
ואולי עוד אפ"ל שע"י שיוצא מביתו    .\כומתכפר לו הפגם אמונה וחוזר לאמונתו/   בגלות שגרם לה,  השכינה

וכשיוצא אזי נפרד ממנה כאילו מוציא בזה את הע"ז מהבית ומתקן בזה מה שפגם כשהכניס הצרה לביתו.  

 :  .   וצ"ע כיצד במה שקלקל מתקן מדוע הטלטול שבו מתקן אינו בעצמו קלקול. וחוזר לאמונתו
המטרגם   נמנע  ע"א  כמ"ש\כא/ע"י  מטר  [כב]  ,  יהיה  ולא  וכו'  אחרים  אלהים  .  ועבדתם 

וכשאין שובע אין שלום. כמ"ש )תהלים עב(    וכשאין מטר ישאו הרים שלום אין שובע. 
רש"י  לעם שפי'  לרעהוש  [כג ]   כמו  איש  וקורא  צרה  הבריות  עין  אין  פירות  עושין  וכשאין  כשהן   .

ולטלטל ממקום למקום, בשביל    ,שלום אזי אין איש עוזר לחבירו וכל אחד צריך לנסוע 
   פרנסתו: 

תוגם   ביטול  על  בא  ה(  הגלות  )ישעיה  כמ"ש  דעתרה,  מבלי  עמי  בא  גלה  ע"א  וע"י   .

תורה   אין  קמח  וכשאין  גשמים.  הקמח    [כד]עצירת  ונחסר  הגשם  נעצר  אמונה  פגם  שע"י  נמצא 

 :מעט לימוד התורה ועי"ז נגרם גלות דהיינו בחי' אלה מסעי הנ"לתונ
 

 
 ועיין יומא ט:    עיין פרש"י שם מדרש רבותינו.   יח
שהע"ז   יט  ע"ז    מה  והיינו  הפנים  את  המסתיר  דבר  היא  ומסכה  קצב  בתורה  כמבואר  פנים  נקראת  האמת  כי  אולי  מסכה  נקראת 

 המסתיר את האמת  
גרם ליציאה ואיך אפשר שפעולה הנעשית מכח פגם היא בעצמה תתקן את הפגם, הרי לכאורה להפך היא    הפגם אמונה   צ"ע כי   כ

 עוד מוסיפה לגרום את הפגם.

מצינו כיוצא בזה שהמעשה הנובע מהפגם הוא בעצמו התיקון לפגם, אלא בעניין הטלטול הנובע מפגם האמונה וכנ"ל    ובאמת לא 
 דולה.  שהטלטול יש בו תיקון גדול ועבודה ג

כי  הם    ואולי  יסורי הטלטול  כאן  לכן  יסורים  מרגיש  העוון  עונות שבמעשה  מצינו בשאר  שלא  וקשיים מה  יסורים  יש  בטלטול  רק 
 מתקנים את הפגם אמונה שגרם לא לצאת לדרך.

באמת  דלכא   ואולי  שצ"ע  הפגם. אלא  מתקן  גם  אזי  השכינה  בצער  להשתתף  בנסיעתו  כשמתכווין  שדווקא  בכוונתו  א"כ  תלוי  ורה 
 שמבין שהיציאה היא פגם למה יוצא ואם לא מבין איך יכוין להשתתף עם השכינה.  

הרי אחר אלה אלקיך ישראל שהיה שעה אחת כבר היו מוכרחים באלה מסעי. לכן אולי הטלטול הוא לא תיקון לאותה    אבל באמת 
 יציאה שבה פוגם אלא כיון שהוא בכלליות באמונה פגומה לכן צריך טלטול.  

 אות א' ותורה ט' אות ה' שהגשמים בארץ ישראל הם מהתהומות דהיינו ניסים שהם ע"י אמונה עי"ש.  כמבואר בתורה ז'   כא

 * דברים יא טז יז   כב
 רש"י כשהן עושין פירות אין עין הבריות צרה וקורא איש לרעהו פ  כג
 יז   ' אבות ג  כד
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