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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

 
 צח.: :צזדף 

 
 
 קהתורה 



 קא  קב  קג  קד  קה                      מוהר"ן יקוטי                        צז:        ל

, היינו לאכול ולהמית לאכול את בשריהתורה בחי' אדם. צריך 

העצמיות שלי, כי אין התורה מתקיימת אלא במי שממית 

, צרי ואויבי לי המה כשלו ונפלועצמו עליה כנ"ל. ואזי ממילא 

כי כל הצרים והאויבים שנאחזין באנפין חשוכין נכשלים 

לאנפין נהירין ונופלים. כי נתבטלים בחי' האנפין חשוכין וזוכה 

שהוא חכמות התורה, שהוא בחי' י"ה בחי' תרין רעין דלא 

מתפרשין, שעל שם זה דייקא נקראין ישראל אדם כנ"ל. ואז כל 

חשוכין בתאוות ומדות רעות באנפין הצרים והאויבים שנאחזין 

 : נכשלים ונופלים, כי זכה לאנפין נהירין כנ"ל

 

קב ]א[ )בראשית מא( אתה תהיה על ביתי ועל פיך 
  . ישק כל עמי

א הקדוש ברוך לא ברא אלא לכבודו הענין הוא כי כל מה שבר

זה ניכפפין הקליפות תחת  על ידי. כדי לגלות מלכותו. ו[ב]

השכינה. ובאיזה ענין נתגלה מלכותו, כשמשפיע רב טוב 

. [ג] מלכותו בכל משלהלישראל, אז מודים כל אחד ואחד כי 

התפילות, כי התיבות הם  על ידיובמה יכולים להוריד השפע, 

. ועל כן כל אחד יזהר בתפילתו, שיתפלל [ד] כלים לקבל השפע

באופן שיוכל לעורר השפע בעולם, על דרך שאמרו רז"ל 

)סנהדרין לז( חייב כל אדם לומר בשבילי נברא העולם. ובאיזה 

ענין יוכל לעורר השפע בעולם, ביראה, כמו שאמרו רז"ל 

יש בו יראת שמים דבריו נשמעין. ויש שני ( כל מי ש:)ברכות ו

מיני יראה, האחד יראה עליונה שבאה לאדם לפעמים מתי 

שתרצה, ועל יראה כזו אין שכר. ויש יראה שבאה לאדם מכח 

)שמואל ב  צדיק מושל יראת אלקיםאדם עצמו. ויראה זו נקרא 

כג(. וביראה כזו התפילה נשמעת, ושפע יורד לעולם, ונתגלה 

הוא יראה  אתה תהיה על ביתי. ביתיוזהו  : מלכותו

חבל על דלית ליה דרתא וכו'.  [ה](:כמו שאמרו חז"ל )שבת לא

ועל פיך ישק זה  על ידי, כשהצדיק מושל ביראת אלקיםר"ל 
לה, יהתפו, ותרגום אונקלוס ועל מימר פומך, היינו כל עמי

, רק הכסאיתזן כל עמי, היינו שיתעורר השפע בעולם. וזהו 

כסא הוא מלכות.  ,[ז] מיעוט המלכות, כי רק הוא מיעוטהיינו 

היינו מיעוט המלכות, שעתה היא במיעוט, אגדל ממך 

נתגדל ממך. כי מכח התפילה שהיא ביראה, מוריד שפע 

 : בעולם, ונתגדל מלכותו כנ"ל

 

בגמרא )סנהדרין דף צא ע"ב( כל המונע איתא  [ח] קג

תורה  [ט] שנאמר הלכה מפי תלמיד כאלו גוזלו מנחלת אבות,

ראה משה שבני ראובן ובני . וכיון שצוה לנו משה מורשה וכו'

מנחלת אבותם, בשביל זה קרא להם  ן בני ישראלוניאמיגד 

)במדבר לב( ות"א תלמידי גברייא  ,תרבות אנשים חטאים

חייביא. הדבר הזה קבלתם מרבניכם, שרבכם גזל מכם הלכות, 

ם אתם הולכים בדרכי והלכות הם נחלת אבות כנ"ל. ועתה ג

ובפ"ק דב"ב  : אבותיכם, ורצונכם לגזול מישראל נחלת אבותם

אלו מלמדי תינוקות, [ יא] ומצדיקי הרבים ככוכבים)דף ח' ע"ב( 

, ן לב בני ישראלוניאשמיביו שראה שהם מחייבים רבים, ועכש

מסתמא גם רבם אינם מצדיקי הרבים, אלא מחייבי הרבים. 

ות"א תלמידי גברייא  יגאנשיםתרבות בשביל זה קרא להם 

 : חייביא

 

הובא בס"ח סי' קלז ובר"ח שער }במדרש  איתא[ יד] קד

תרבות אנשים בשביל שאמר משה לבני גד  {[טו] ה"ענוה פ

נענש שבן בנו עבד לפסל מיכה. והדבר קשה מה ענין  חטאים

לעונש שלו שיעבוד בן בנו  תרבות אנשים חטאיםזה של 

כל הדר  טז(:מרו חז"ל )כתובות קיעבודה זרה. והתירוץ, כי א

, ואמרו חז"ל )שבת צז( [יח] היאליזבחוץ לארץ כאלו אין לו 

החושד בכשרים לוקה בגופו. ומשה היה חושד אותם שבני 

ראובן ובני גד אינם רוצים בארץ ישראל שום חלק, נמצא שאין 

, [כא] יקאלכ. בשביל זה נענש בבן בנו שלא היה לו יקאליטלהם 

ו בדבר, כי רצו ליטול חלק בארץ גם כן. כי הם כשרים הי

 :[כב] כמובא

 

קה ]כג[ )שירת הים שמות טו(]כד[ עזי וזמרת יה ויהי לי 
. לישועה  

הנה העולם צריכין רחמים גדולים, הן ברוחניות הן בגשמי. וכל 

אחד מבקש רחמים ואינו יודע היכן הוא. והרחמים הוא לעיני 

. ולא בשמים וכו'לא רחוקה היא כל, כמו שכתוב )דברים ל( 

והנה איתא בזוהר )נשא דף קלז ע"ב( אית רחמים ואית 

דז"א, ואית רחמים גדולים  [כה]רחמים, אית רחמים פשוטים 

וברחמים גדולים דעתיקא סתימאה, כמו שכתוב )ישעיה נד( 

הרבים בדור הזה אין  כו. ואנו צריכין רחמים, אך בעונינואקבצך

, מחמת שאין מי [כז] מי שיתפלל כך שיוכל להמשיך הרחמים

שיכיר גדולת הבורא כל כך, מפני גודל הגלות והדחקות. 

והקדוש ברוך הוא בעצמו צריך להתפלל על זה, כדאיתא 

 בגמרא )ברכות ז'( מנין שהקדוש ברוך הוא מתפלל, שנאמר

תפילתם לא נאמר אלא תפילתי  ושמחתים בבית תפילתי [כח]

יהי רצון וכו'. מכאן שהקדוש ברוך הוא מתפלל. ומה מתפלל 

תורה. כי בכל  על ידיובמה יכול לבוא שהוא יתברך יתפלל, 

, ובכל מה [כט] אדם יש בו חלק מכללות כל העולמות וצירופים

 שהוא מדבק את עצמו
 

                                              
 לשון חברים לא ידוע מתי והיכן נאמרה א
 אבות פ"ו*  ב
 יט תהלים קג*  ג
אע"פ  עיין לעיל תורה לד אות ג' שע"כ צריך להתפלל בפיו דווקא ד

 שהקב"ה יודע מחשבות.
חבל על שאין לו חצר ושער לחצר הוא עושה.  -ויומא עב: ותרגומו ה

ריך שהתורה אינה אלא שער ליכנס בה ליראת שמים לכך צופרש"י 
 שתקדים לו יראת שמים.

 התפלה -מתרצו  ו
ירושלמי ברכות פ"ט ה"ה סוטה פ"ה ה"ה בבלי סנהדרין מט. ור"ה יז:  ז

 ורש"י שם. ופרש"י שמות לא יג ועוד
 לשון החברים לא ידוע מתי והיכן נאמרה ח
 'דברים לג ד ט
מניאין ]לב[ )לשון הפסוק למה תניאון את לב ועל משקל זה נקט  -בתשכט י
 בינו מניאון וכן הגרסא בכל המהדורות(ר
 'דניאל יב ג יא
 שמניאין -בתשכט  יב
 אנשים ]חטאים[ )כלשון הפסוק, והתרגום( -בתשכט  יג
 לשון החברים לא ידוע מתי והיכן נאמרה יד
 פ"ה אות נהס הוספר ראשית חכמ אות קלז הכוונה לספר חסידים טו
 בתקפא )כתובות קיא( ובתשכט תוקן טז

                                                       
 האלו -מתרצו  יז
 .אבל צדיקים גרו לא דרו .עיין שיש"ק ח"ה תיז דר דייקא יח
 אלוה -מתשכט  יט
 אלוה -מתשכט  כ

ב"ב ב ואמרוכמ"ש בשופטים יח ל' ויהונתן בן גרשם בן מנשה וכו'  כא
 קט: שהוא בן גרשם בן משה ונקרא בן מנשה כיון שעשה מעשה מנשה. 

לקה בצרעת בגופו ממש,  לו. משה רבינו כיון שחשד בישראל שלא יאמינו זבשבת צ
כוונת אולי ו. שלו אלא שהתקיים בזרעו מה שחשד באחריםלקה בגופו לא וכאן 

גם שם עי"ש שו ., או שכל זרעו כגופויםכבנ יםרבינו דבן כרעא דאבוה ובני בנ
נים ואתה אין סופך יא"ל הקב"ה הם מאמינים בני מאמהתקיים בו מה שחשד, ש

  להקדישני. להאמין כמ"ש יען לא האמנתם בי 
 ]כי עדין קשה הרי לא רצו לדור בה וא"כ למה כאילו יש לו אלוקי[עיין פל"ח  כב
וסופה לשון מוהרנ"ת מה ששמע לשון החברים תורה זו ראשיתה  כג

 נאמרההיא לא ידוע מתי והיכן מרבינו הענין בביאור יותר ו
 קיח יד תהליםו ,'ישעיה יב בו כד
 הר שם וכדלקמן* רוצה לומר רחמים סתם כמ"ש בזו כה
 בעוונינו -מתרצו  כו
"א כמבואר אאבל בזמן הבית היו כגון ישעיה וחבקוק שהתפללו ל כז

ועיין לקמן אל נא רפא נא לה שמשה רבנו  נשא קלז. וקלח:בזוהר 
התפלל לז"א ולא לא"א. ועיין תורה כב אות י'ד שצדיק שנכלל באין 

  .זוכה לתפלת ה' ממש

                                                       
 ישעיהו נו ז' כח
כד ברא ליה לבר נש סידר ביה כל "ה ובק :יתרו עהזוהר ין יע כט

דיוקנין דרזין עלאין דעלמא דלעילא, וכל דיוקנין דרזין תתאין דעלמא 
וכן בלשון חז"ל אדם עולם  ,שער הגלגולים הקדמה יאועיין  דלתתא,

כג  'לא, ויקרא ח 'דף קל: ורבינו בחיי בראשית א 'תיקון עבקטן 
ובעש"ט עה"ת  אות כה. 'מאמר ד ואברבנאל בראשית א' כו. כוזרי

. אוצר ובבמ"ח שם אות נא ואות נו ,ואות סד בראשית אות נח
שער יג פמ"ח.  ועמק המלך ערך עולם קטן. איזנשטין( 'ד 'המדרשים )י

  ובספר נפוצות יהודה מוסקטו דרוש ט'.
 

 תורה אור
ְקרֹב ָעַלי  תהלים כז )ב( ב ִּ
י ָצַרי  רִּ ש ָ ים ֶלֱאֹכל ֶאת ב ְ ְמֵרעִּ

: לו  ְוָנָפלו  ה ָכש ְ ָ י ֵהמ   ְואְֹיַבי לִּ
 

 תורה קב
ה מא מקץ  בראשית ָ )מ( ַאת 

ק  ַ ש   יָך יִּ ִּ י ְוַעל פ  יתִּ ֵ ְהֶיה ַעל ב  ת ִּ
ל  א ֶאְגד ַ ֵ ס  י ַרק ַהכ ִּ ל ַעמ ִּ כ ָ

: ָ ך  ֶ מ   מִּ
ם  ַמיִּ ָ ש   תהלים קג )יט( ְיקָֹוק ב ַ
ֹל  כ  תֹו ב ַ ַמְלכו  ְסאֹו ו  ין כ ִּ ֵהכִּ

ָלה:  ָמש ָ
)ג( ָאַמר ֱאלֵֹהי  ב כג-שמואל

ָרֵאל  ש ְ ר יִּ ר צו  ֶ ב  י דִּ ָרֵאל לִּ ש ְ יִּ
ל מוֹ  יק מֹוש ֵ ָאָדם ַצד ִּ ל ב ָ ש ֵ

ים: ְרַאת ֱאלֹהִּ  יִּ
 

 תורה קג
וזאת הברכה )ד(  דברים

ה  ה מֹוָרש ָ ה ָלנו  מֹש ֶ ו ָ ֹוָרה צִּ ת 
ת ַיֲעקֹב: ַ ל   ְקהִּ

ה  לבמטות במדבר  ָ )ז( ְוָלמ 
ֵני  ן ֶאת ֵלב ב ְ יאו  תנואון ְתנִּ
ר  ָרֵאל ֵמֲעבֹר ֶאל ָהָאֶרץ ֲאש ֶ ש ְ יִּ

 ָנַתן ָלֶהם ְיקָֹוק:
ה מטות בר במד נ ֵ לב )יד( ְוהִּ

ו ת  ְרב  ַ ַחת ֲאבֵֹתיֶכם ת  ַ ם ת  ֶ ַקְמת 
ֹות עֹוד  ְספ  ים לִּ אִּ ָ ים ַחט  ֲאָנש ִּ
ַעל ֲחרֹון ַאף ְיקָֹוק ֶאל 

ָרֵאל: ש ְ  יִּ
ים  לִּ כ ִּ ש ְ ַ דניאל יב )ג( ְוַהמ 
יֵקי  ַמְצד ִּ יַע ו  זַֹהר ָהָרקִּ רו  כ ְ ַיְזהִּ
ים ְלעֹוָלם ָוֶעד:  ֹוָכבִּ כ  ים כ ַ  ָהַרב ִּ

 קה תורה
 

 תורה קה
י בשלח שמות  טו )ב( ָעז ִּ

ָעה  ו  יש  י לִּ י לִּ ְמָרת ָיה  ַוְיהִּ ְוזִּ
י  י ְוַאְנֵוהו  ֱאלֵֹהי ָאבִּ ֶזה ֵאלִּ

:  ַוֲארֲֹמֶמְנהו 
י  לנצבים דברים  )יא( כ ִּ

י  ר ָאֹנכִּ ְצָוה ַהז ֹאת ֲאש ֶ ַהמ ִּ
וא  ְפֵלאת הִּ ָך ַהי ֹום לֹא נִּ ְמַצו ְ

וא: ָך ְולֹא ְרחָֹקה הִּ מ ְ )יב(  מִּ
י לֹ וא ֵלאמֹר מִּ ם הִּ ַמיִּ ָ א ַבש  

ֶחָה  ק ָ ַמְיָמה ְויִּ ָ נו  ַהש   ָ ַיֲעֶלה ל 
ה: נ ָ ֵענו  אָֹתה  ְוַנֲעש ֶ מִּ נו  ְוַיש ְ ָ  ל 

ֶרַגע ָקטֹן  ישעיה נד )ז( ב ְ
ים  דֹלִּ ים ג ְ ְבַרֲחמִּ יְך ו  ֲעַזְבת ִּ

ֵצְך:  ֲאַקב ְ
ים ֶאל  יאֹותִּ ישעיהו נו )ז( ַוֲהבִּ

ים ב ְ  ְחת ִּ ַ מ  י ְוש ִּ ֵבית ַהר ָקְדש ִּ
ְבֵחיֶהם  י עֹולֵֹתיֶהם ְוזִּ תִּ ָ ל  פִּ ת ְ
י  י ֵביתִּ י כ ִּ חִּ ְזב ְ ְלָרצֹון ַעל מִּ
ֵרא ְלָכל  ק ָ ה יִּ ָ ל  פִּ ית ת ְ ֵ ב 

ים:  ָהַעמ ִּ

 



 צח.       מוהר"ן                         עזי וזמרת יה  קה  טי                           ליקו         

שרירות לבו ב. וכשהוא הולך אחר [א] לשם הוא מקשר חלקו

ותאוותו, הוא מקשר חלקו והאותיות והצירופים לסטרא אחרא 

חס ושלום, ומתבלבלים האותיות והצירופים, והדעת גם כן 

מתבלבל, והוא גלות השכינה. וכל מי שאין בו דעת אין בו 

לכן  .כעס בחיק כסילים ינוחמדת רחמנות, וכמ"ש )קהלת ז( 

ז"ל כל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו, כמו שאמרו ר

כי אין בו מדת רחמנות. וכששב בתשובה שלימה,  )ברכות לג(

ישובו חלקיו מכלליות העולמות והאותיות והצירופים גם כן 

למקומן. ואז הדעת שלם ומתעורר רחמנות. כמ"ש )דברים ל( 

החלק , דהיינו {ע' תרגום שם} ושב ה' אלקיך את שבותך

, כי הדעת שלם. ורחמךמכלליות העולמות אשר שם שבוי, אזי 

ובגולה  [ג] כמו שאמרו חכמינו ז"ל )מגילה יב ע"ב( על הפסוק

, שכל דבר שהוא במקומו דעתו שלם. ועיקר התשובה לא הלך

תולה בתורה, והנה בכל דבר שבקדושה יש בו ג' דברים עיבור 

לידה ודעיבור  יניקה מוחין. כי כל זמן שהדבר בכח נקרא

ויניקה. וכשפשט הדבר לעשות הפעולה הצריכה, אזי נקרא 

 .מוחין. וכשלומד תורה גם כן צריכין להיות בו ג' דברים הנ"ל

כי כשיושב ללמוד ונותן מחשבתו ולבו בהתורה ומתעלם בה 

במעי אמו. וכשלומד  הריבונקרא עיבור, כי הוא מתעלם בה כע

דדיה ה, כמ"ש )משלי ה( התורה ומבין בה נקרא לידה ויניק

ש . ואחר כך כשמבין דבר מתוך דבר ורוצה לחדירווך בכל עת

ממרחק תביא  [ו] על פסוקבה, נקרא מוחין. כדאיתא בגמרא 

ר כי התורה נקרא עניה במקומה ועשירה במקום אח לחמה

שצריך להביא ראיה ממקום  ([ז] ירושלמי ר"ה פרק ראוהו ב"ד)

אמרתי אחכמה ך )קהלת ז( אחר. ולכך נקרא חכמה, על דר

. נמצא כשמבין דבר מתוך דבר נקרא מוחין, והיא רחוקה ממני

תשובה גמורה.  היינו חכמה. וכשלומד באופן זה, אז היא

שבחלקו מכללות העולמות אל  חרופיםומקשר האותיות והצ

שרשן ואל מקומן, ונעשה בריה חדשה. ואז הדעת שלם, 

כשיש שני בעלי  והנה על דרך משל:   ומתעורר רחמנות

רחמים, האחד אינו יכול לרחם רק בדבר מועט, והב' כשהוא 

מרחם פועל ברחמנות שלו ישועה שלימה, על כן, מי שצריך 

לרחמים, למה לו להשתמש ברחמנות של ראשון, ולא יהיה רק 

ישועה מועטת. מוטב שיתפלל הבעל הרחמים הראשון לבעל 

ישועה שלימה. כך הרחמים השני, ויפעול ברחמים של הראשון 

השם יתברך ברחמים הפשוטים שלו, מתפלל ומרחם על ישראל 

ד תורה כנזכר, נתעורר הרחמנות ברחמים גדולים. וכשלומ

. [יא]אלא תורה  עוז, ואין עזי [י] הדעת, והתפילה. וזהו טאישה

, היינו זמרת יההתורה שילמוד כנזכר נעשה  על ידיו

 : י לי לישועהויהלה והרחמים של השם יתברך, אז התפ
זאת התורה היא מלשון החברים ולא נכתבה בביאור  גם

ו ענין תפלת ה' היטב, אך אחר כך שמעתי מפיו הק' בעצמ

כי יש אצל השם יתברך רחמים פשוטים  והוא   . המבואר כאן

(. והנה [יג] )כמו שכתוב בזוהר הקדוש כנ"ליבורחמים גדולים 

עשירות פשוט, , כשיש בעיר שני עשירים, אחד יש לו ללמש

והשני הוא עשיר גדול מאד ומופלג בעשירות עצום והון רב 

מאד מאד אשר אי אפשר להעריך עשירותו. והוצרך אדם אחד 

לישועה גדולה, העולה לסך רב. והוא אינו יכול להתקרב לבקש 

מבוקשו, כי אם להעשיר הקטן במעלה, כי להעשיר הגדול אי 

קטן, אע"פ שהוא רוצה אליו. אבל זה העשיר ה ידאפשר לו לבא

לעזור לו בכל יכולתו, אעפ"כ לא יוכל לקבל מבוקשו ממנו, כי 

אין ביכולתו למלאות משאלותיו של זה האיש, כי משאלותיו 

לזה האיש הצריך [ טו] עצה היעוצהגדולים מיכולתו. על כן 

ישועה, שיעשה כך. שילך לזה העשיר הקטן שבקל יכול 

אליו, ויאמר לו,  טזו. שיבאלהתקרב אליו, ולעורר רחמים אלי

הנה אני נצרך לישועה גדולה, ואני יודע שאתה חפץ לרחם 

עלי, אבל אין ביכולתך למלאות משאלותי, ע"כ מבוקשי ממך, 

כי הלא אתה רוצה לרחם עלי, יהי' זאת הרחמנות שלך עלי, 

שאתה תלך להעשיר הגדול מאד לבקש רחמים ממנו, שימלא 

כי לעוצם עשירותו הגדול, הוא יכול למלאות משאלותי, 

רק שאנכי איני יכול ליכנוס ולבא  ,בכפלי כפליםמשאלותי 

תרחם עלי בזה,  ,לאיש גדול כזה, אבל אתה יכול לבא אליו

ני בוודאי יתושיעיזלבקש ממנו עבורי שימלא משאלותי, ובזה 

כל צרכי ישועתי בשלימות. כמו כן הוא ממש כביכול, שאנו 

אצל הרחמים פשוטים שיעוררו רחמים אצל הרחמים מבקשים 

הגדולים, ומשם יקבלו רחמים להושיענו כל צרכינו בשלימות. 

וזהו בחינות תפילת הקב"ה שאמרו חכמינו ז"ל מנין שהקדוש 

ברוך הוא מתפלל, היינו שכביכול בחינות הרחמים פשוטים 

 הרחמים הגדולים, כי אנו אין בנומבקשים ומתפללים ומעוררים 

הרחמים פשוטים, שהם בחינות רחמים סתם כח כי אם לעורר 

דז"א. אבל אלו הרחמים יש להם גבול, וכפי מדת הרחמים 

הפשוטים האלו, חס ושלום אי אפשר להושיע לנו. על כן אנו 

צריכין לבקש שהרחמים סתם שאנו מעוררין בתפילתינו אצל 

 השם יתברך, שאלו הרחמים בעצמם יתפללו ויעוררו הרחמים

 'זה יהי על ידיהגדולים שיהי' נמשך עלינו רחמים רבים משם, ו

 : לנו ישועה בוודאי, וזהו בחי' תפילת הקדוש ברוך הוא כנ"ל

 : והבן היטב, כי הם דברים נפלאים ונוראים מאד

 

                                              
 .י נשאנבדיהון דבח אליהו ד"ה ולאחזאה לון איך אתנהיג עלמא וכו' כפום עופתפירוש אור צח על עיין  א
 עיין סוף תורה ו' ]דף ח. אמצע טור ב[ו
 בתקפא ש' נראה ב' ב
 ירמיהו מח יא ג
כי הוא נעלם. וכשבא מכח אל נקרא עיבור ] –בתשכט הוסיף כאן בסוגרים , ותרלו ותרצו תרלדדפו"ר וכך גם ב ד

עדיין בכח כלפי המוחין בשלימותם  )וצ"ע אולי כוונת רבנו שגם לידה ויניקה הם [ לידה ויניקה.הפועל, נקרא
 כשהוא גדול(

 כעובר -מתרלו כעיבור, ו –גם בדפו"ר ותרלד  ה
 משלי לא ו
 פרק ג' הלכה ה' ז
 והצירופים -מתרצו  ח
 שהוא -מתרלו שהיא,  -תרלד דפו"ר וב ט
 תהלים קיח יד 'ישעיה יב ב 'שמות טו ב י

עה"פ ה' עוז לעמו יתן אין עוז  ארה ושם רמז רנבילקוט שמעוני עה"פ עזי וזמרת קה אין עזי אלא תו יא
 סוף ע"א. * עיין זבחים קטז .אלא תורה

 מוהרנ"ת בתקפא יב
בתחילת התורה מזוהר פ' נשא ועיין גם שער מאמרי רשב"י פ' תרומה הובא בדעת ותבונה פרק א דף יט  יג

ירידתם איתא בזוהר מה טור ב ד"ה וכבר ידוע. עוד להאיר שתורה זו בנויה על שירת הים כנ"ל וקודם 
תצעק אלי בעתיקא תליא ועיין שער הכוונות ספירת העומר הובא בדעת ותבונה פ"א דף כ' טור ב. ולקמן 

 תורה קצח
 לבוא -מתרצו  יד
 לשה"כ ישעיהו יד כו טו

                                                                                   
 שיבוא -מתרצו  טז
 תושיעני -מתרלו  יז

 תורה אור
ַבֵהל  קהלת ז )ט( ַאל ת ְּ

י ַכַעס  עֹוס כ ִ ֲחָך ִלכְּ רו  ֵחיק ב ְּ ב ְּ
ַח: ִסיִלים ָינו   כ ְּ

ב נצבים דברים  ש ָ ל )ג( וְּ
ָך  תְּ בו  הָֹוה ֱאלֶֹהיָך ֶאת ש ְּ יְּ
ל  ָך ִמכ ָ צְּ ֶ ִקב  ב וְּ ש ָ ִרֲחֶמָך וְּ וְּ
הָֹוה  ָך יְּ ר ֱהִפיצְּ ים ֲאש ֶ ָהַעמ ִ

ה: ָ מ   ֱאלֶֹהיָך ש ָ
ֲאַנן מֹוָאב  ירמיהו מח )יא( ש ַ
א ֶאל  ֵֹקט הו  ש  ָריו וְּ עו  ִמנ ְּ

לֹא ה ָמָריו וְּ ִלי ֶאל ש ְּ ַרק ִמכ ְּ ו 
ן  ֵ ֹוָלה לֹא ָהָלךְּ ַעל כ  ַבג  ִלי ו  ֶ כ 
ֵריחֹו לֹא  ֹו וְּ מֹו ב  ָעַמד ַטעְּ

 ָנָמר: ס
ֶלת ֲאָהִבים  משלי ה )יט( ַאי ֶ
ָכל  ָך בְּ ַרו ֻּ יָה יְּ ד ֶ ַיֲעַלת ֵחן ד ַ וְּ

ה ָתִמיד: ג ֶ ש ְּ ַאֲהָבָתה  ת ִ  ֵעת ב ְּ
ֳאִני ֹות  ָ ָתה כ  משלי לא )יד( ָהיְּ

חָ  רְּ ֶ :סֹוֵחר ִממ  ָמה  ִביא ַלחְּ ָ  ק ת 
יִתי  ל זֹה ִנס ִ קהלת ז )כג( כ ָ
ִהיא  ָמה וְּ כ ָ י ֶאחְּ ת ִ ָמה ָאַמרְּ ַבָחכְּ

י: נ ִ ֶ חֹוָקה ִממ   רְּ
י בשלח שמות  טו )ב( ָעז ִ

ָעה  ו  ִהי ִלי ִליש  ָרת ָיה  ַויְּ ִזמְּ וְּ
ֵוהו  ֱאלֵֹהי ָאִבי  ַאנְּ ֶזה ֵאִלי וְּ

: הו   ַוֲארֲֹמֶמנְּ

 



 מוהר"ן     קה . קו קז קח              עזי וזמרת י"ק ליקוטי                      צח:      

. אל נא רפא נא להשמעתי, שזהו פ' הפסוק )במדבר י"ב( עוד 

דלכאורה תמוה מאד, כפל תיבת נא. אך עתה מבואר היטב, 

שמשרע"ה ביקש זאת מהש"י, שהש"י בעצמו כביכול יתפלל 

 [א] ויבקש מעצמו שירפא אותה. ועתה מה מתוק מדבש, התכת

 'ע"ה התפלל לפניו יתרהיינו שמשנא , אלהמקרא הזה. וזהו, 

רפא נא , ובקש והתפלל בעצמך מלפניך, אל, נאואמר לו, 
. היינו כנ"ל, שמשה התפלל להש"י ובקש אותו ית' שהוא לה

. ועתה מדוקדק ומבואר היטב רפא נא להבעצמו יתפלל ויבקש 

הדברים האלה הוא, שע"י התורה וכלל :     כפל תיבת נא

זוכין לתשובה, דהיינו להשיב כל הדברים וכל הצירופים 

האותיות שנדחו בעוונותיו למקום שנדחו ונתגרשו ממקומם, ו

שעי"ז לא היה הדעת מיושב, כי כל זמן שאינם במקומם אין 

הדעת מיושב וכו' כנ"ל, כי ע"י העוונות נתגרשין ממקומם 

חלקי האותיות והצירופים שבכל העולמות כפי שורש נשמתו, 

ומחמת  וזה בחי' גלות השכינה, ועי"ז אין הדעת מיושב כנ"ל,

זה אין יכול לעורר רחמים כנ"ל. וצריך לעשות תשובה, ועיקר 

במקומה ועשירה במקום  'התשובה הוא ע"י התורה, שהיא עני

אחר, ומקרב ומקשר עי"ז כל האותיות והצירופים שנתרחקו 

ממקומם ומשיב כולם למקומם. ואז הדעת מיושב, וזוכה לעורר 

ל מי שאין בו דעה רחמים. כי עיקר הרחמים תלוי בדעת, כי כ

)וכמבואר מזה כ"פ במקומות אחרים באסור לרחם עליו וכו'. 

(. נמצא ע"י תורה זוכין לתשובה [ג] בדברי רבינו ז"ל ע"ש

. ועיקר 'ונשלם הדעת, ואז זוכין לעורר רחמים אצלו ית

, שבאלו 'הרחמנות הוא, שאנו מעוררים רחמים אצלו ית

ים שאין אנו יכולים הרחמים, יעורר בעצמו את הרחמים הגדול

צריך להתפלל ע"ז כנ"ל.  'להגיע אליהם, רק הוא בעצמו ית

דהיינו שברחמיו הפשוטים שאנו מעוררים, ע"י אלו הרחמים 

ירחם עלינו, ויעורר בהם הרחמים הגדולים שלו, שהם רחמים 

לנו ישועה בוודאי. וזהו  'גדולים דעתיקא סתימאה, ומשם יהי

ז זוכין לתשובה ולדעת, שעי"ז "י, אין עוז אלא תורה, שעעזי

, עד שהוא בעצמו כביכול מתפלל 'מעוררים רחמים אצלו ית

לת תפה, זמרת י"ק דייקא, היינו י"ק וזמרת [ד] עלינו כנ"ל. וזהו

 שהוא תפלת ה', זמרת י"קודאי. כי ע"י  לישועה ויהי ליה'. אז 

שמתפלל ברחמיו הפשוטים לעורר רחמיו הגדולים, אז בוודאי 

ישועה שלימה כנ"ל. כי רחמיו הגדולים אינם נפסקים  יקבל

לעולם, וכשהש"י ירחם עלינו באלו הרחמים, בוודאי אין שום 

חוצץ בפני אלו הרחמים הגדולים, ובוודאי יהיה  'עון ופגם שיהי

 : בשלימות. אמן ואמן לנו ישועה

משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו אשרי )תהלים מא( [ ו] קו

, וע"ז צריך {נדרים מא} עניות אלא מן הדעתאיתא דאין   .ה'

רחמנות, כי אין רחמנות גדולה מזה. ועניות זה בכללות 

כל בעבודת הבורא, שאיש שאין לו  על ובפרטות, בכללות

בעל שכל להשכילו. ובפרטות על האיש עצמו, כי יש בזוצריך 

זמן שאין לו שכל והוא נקרא קטנות המוחין, וצריך לחזק א"ע 

ת המוחין. וכשבא לגדלות המוחין נמתקין כל הדינין לבא לגדלו

)ברכות לג(  חוממשיך עליו חסדים ורחמים. וזה מאמר חז"ל

כי אל דיעות  [ט] גדולה דעה שניתנה בין שני אותיות שנאמר

. פי' כשיבוא לגדלות המוחין, נתעורר עליו רחמים וחסדים ה'

. ל היוםחסד אל כהוא חסד, ע"ד )תהלים נב(  אלמשני אותיות. 

: וזהו פי'  רחמיך רבים ה'וה' הוא רחמים, על דרך )שם קיט( 

, היינו כשהוא בקטנות המוחין, אשרי משכיל אל דלהפסוק 

, ביום רעה ימלטהו ה'ומשכיל עצמו לגדלות המוחין, אזי 

נמתקין כל הדינין. ואם לא יכול בעצמו לבא לגדלות המוחין, 

 .גם אצלועצה לזה שישכיל אחרים, ועי"ז נתעורר 

 פי'   .[יב] ושבית שביו יאתצא למלחמה על אויביךכי  [י]קז 

ונתנו ה' אלקיך שהוא היצה"ר.  יגךיכי תצא למלחמה על אויב

, כלומר היצה"ר יתן כמו ימסור את ה' אלקיך בידיך, ע"ד בידך

. נותנת התורה [יד] {שמואל ב כג} צדיק מושל ביראת אלקים

ה שהוא רוצה להתגבר , כלומר עם משביו ושביתעצה על זה 

עליך, היינו בגדלות, בזה תתגבר עליו, היינו שתאמר לו איך 

 :וד"ל [טו]אני מושל כשיש לי גאוה ואין הקב"ה שורה עמי 

 

כי  הנה ידוע .אלקים רוח נשברהזבחי )תהלים נא( [ טז]קח 

 חכםוהעולה על רעולה באה על הרהור הלב, כמ"ש )יחזקאל כ( 

. היינו שעולה באה על הרהורי הלב, ששם [יז]{מ"ר ויקרא פ"ז}

בר מהרהורי  משכן הרוח. ואין הש"י מצרף מחשבה למעשה

ו"ם שייך אצל כל אדם, היינו מה כ. והרהור ע{קידושין מ}עכו"ם 

שמתחיל להתפלל בדביקות או מתבודד א"ע, ובאמצע התפלה 

או ההתבודדות נופל ממדריגתו, זהו בחינות הרהורי עכו"ם. כי 

ילות באין מחמת קילקול האמונה. וכשנתקלקל האמונה כל הנפ

, [יט] נזורו אחור יחא( 'כמ"ש ישעי)נמצא מחזיר פניו מהש"י, 

, וצריך להביא אב"אוהש"י גם כן מסתיר פניו ממנו, נמצא הוא 

על זה עולה. ובחינות עולה הוא כשמשבר את רוחו בקרבו, 

ץ. ומתבייש וחושב בעצמו איך נפלתי ונשלכתי משמים לאר

שהייתי במקום גבוה כזה, ועכשיו נפלתי והחזרתי פני מהש"י, 

. ומרחם על עצמו, כי אין רחמנות גדולה מזו. אב"אונשארתי 

אצל אדה"ר שנבראו דו פרצופין  'וצריך לזה נסירה כמו שהי

, ואח"כ ננסר והיה פנים בפנים. {ברכות סא}אחור באחור 

פותח  [כא] נותבכוו כוהנסירה הוא בחי' שם חת"ך, כמו שכתב

ס"ת חתך, היינו שחותך ומנסר א"ע. והשם חת"ך  [כב] את ידיך

 שמשבר על ידינעשה 

 

                                              
 .סימהלו ךיתהל ןושלמ אוהש הארנו  לשון זה מצאתי רק באלשיך עה"ת ויקרא יג ג' ואיכה ד' א'. א

 מוהרנ"ת בתקפא ב
 עיין תורה קטז קיט  ג

 שירת הים הנ"ל בריש התורה ד

 תפילת -מתרצו  ה
 לשון החברים לא ידוע מתי והיכן נאמרה ו

  הבעל -מתרלוובבעל,  -בתרלדגם בדפו"ר ו ז
 חז ל –בתקפא  ח
 'ג 'א ב-שמואל ט

 לשון החברים לא ידוע מתי והיכן נאמרה י

 אויביך וכו' ושבית  –בתשכט  יא
 י' דברים כא יב

 אויבך -תרצוומאויב ך,  -בתרלואויביך,  -תרלד יג
 עד קטן טז:* מו יד

 סוטה ה. ערכין טו: טו

 לשון החברים לא ידוע מתי והיכן נאמרה טז

 .עיין לקמן תורה יב תנינאוט שמעוני ויקרא פ"ו רמז תעט, וקלשם פסקא ג', ועיין תנחומא צו יג, וי יז

 כמ"ש )ישעיה א( –בתשכט  יח

                                                                                   
 אעיין ע"ח שער לד פ"א מ"ב נמצא באוצרות חיים שער תיקון הנוקב יט

 שכתוב -מתרלו שכתב, ו –ו"ר ותרלד גם בדפ כ
ובשער העמידה פ"כ ד"ה ברך עלינו. שער הכוונות  'פרי עץ חיים זמירות פ"ה כנ"ל בתורה סו אות ב כא

 . הרמ"ע מפאנו מאמר תיקוני התשובה פ"ז.'תפילת השחר דרוש א

 תהלים קמה כב

 תורה אור
ה  ְצַעק מש ֶׁ במדבר יב )יג( ַוי ִּ

ל ְיהָֹוה ֵלאמֹר ֵאל נָ  א ְרָפא אֶׁ
:  ָנא ָלה 
י בשלח שמות  טו )ב( ָעז ִּ

ָעה  ו  יש  י לִּ י לִּ ְמָרת ָיה  ַוְיהִּ ְוזִּ
י  י ְוַאְנֵוהו  ֱאלֵֹהי ָאבִּ ה ֵאלִּ זֶׁ

: ְנהו   ַוֲארֲֹממֶׁ
 תורה קו

יל  כ ִּ ֵרי ַמש ְ תהילים מא )ב( ַאש ְ
ֵטהו   יֹום ָרָעה ְיַמל ְ ל ב ְ ל ד ָ אֶׁ

 ְיהָֹוה:
ו   א ב-שמואל ְרב  ַ )ג( ַאל ת 

בָֹהה ְגבָֹהה ֵיֵצא ָעָתק ְתַדב ְ  רו  ג ְ
עֹות ְיקָֹוק  י ֵאל ד ֵ ם כ ִּ יכֶׁ ִּ פ  מִּ

לֹות: נו  ֲעלִּ ְתכ ְ   ולא ְולֹו נִּ
ל  ֵ ְתַהל  תהילים נב )ג( ַמה ת ִּ
ל  ד ֵאל כ ָ סֶׁ ֹור חֶׁ ב  ָרָעה ַהג ִּ ב ְ

 ַהי ֹום:
יָך  תהילים קיט )קנו( ַרֲחמֶׁ

י: נִּ יָך ַחי ֵ טֶׁ ָ פ  ש ְ מִּ ים ְיהָֹוה כ ְ  ַרב ִּ
 תורה קז

י כא כי תצא  םדברי )י( כ ִּ
יָך  ְלָחָמה ַעל אְֹיבֶׁ ֵתֵצא ַלמ ִּ
ָך  ָידֶׁ יָך ב ְ ְנָתנֹו ְיקָֹוק ֱאלֹהֶׁ ו 

ְביֹו: יָת ש ִּ בִּ  ְוש ָ
ב כג )ג( ָאַמר ֱאלֵֹהי -שמואל

ָרֵאל  ש ְ ר יִּ ר צו  ֶׁ ב  י דִּ ָרֵאל לִּ ש ְ יִּ
ל  יק מֹוש ֵ ָאָדם ַצד ִּ ל ב ָ מֹוש ֵ

ים: ְרַאת ֱאלֹהִּ  יִּ
 תורה קח
ים תהילים נא )יט( זִּ  ְבֵחי ֱאלֹהִּ

ה  ֶׁ ְדכ  ר ְונִּ ב ָ ש ְ ָרה ֵלב נִּ ב ָ ש ְ ַח נִּ רו 
ה: ְבזֶׁ ים לֹא תִּ  ֱאלֹהִּ

יחזקאל כ )לב( ְוָהעָֹלה ַעל 
ר  ה ֲאש ֶׁ ְהיֶׁ ם ָהיֹו לֹא תִּ ֲחכֶׁ רו 
ם  ֹויִּ ה ַכג  ְהיֶׁ ים נִּ ם אְֹמרִּ ֶׁ ַאת 
ֵרת ֵעץ  חֹות ָהֲאָרצֹות ְלש ָ ְ פ  ש ְ מִּ כ ְ

ן:  ָוָאבֶׁ
ֹוי חֵֹטא  ישעיה א )ד( הֹוי ג 

ים עַ  ַרע ְמֵרעִּ ד ָעֹון זֶׁ בֶׁ ֶׁ ם כ 
ת  ים ָעְזבו  אֶׁ יתִּ חִּ ים ַמש ְ נִּ ב ָ
ָרֵאל  ש ְ ת ְקדֹוש  יִּ ֲאצו  אֶׁ ְיהָֹוה נִּ

 ָנזֹרו  ָאחֹור:
ת  ֹוֵתַח אֶׁ תהילים קמה )טז( פ 

יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון: ב ִּ ַמש ְ ָך ו   ָידֶׁ
 



 מוהר"ן                תורה  קה                    ליקוטי                                              1צז: 

  עזי וזמרת קה עזי וזמרת קה מאמר מאמר 
  קוטי מוהר"ן קוטי מוהר"ן י י מספה"ק למספה"ק ל

 
 א

 זמן אמירת התורה 
   . לא ידוע

 

 פתיחה
כיצד אדם יכול לזכות לרחמים גדולים לפנים משורת הדין ומבאר שזה ע"י לימוד תורה בעיון  רבינו מבאר 

"ז זוכה לדעת ועי"ז לרחמים ואזי  ועיעד שזוכה לתשובה להשיב חלקי נפשו שנשבו בקליפות ע"י עוונותיו. 
 המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמים. 

 

 ליקוטי הלכות
יּ   -  נ'אות  ה'  הלכה  מתנה  הלכות  חו"מ   ּצִּ י מִּ תּוב, ּכִּ ּכָּ מֹו ׁשֶׁ ה, ּכְ ּלָּ פִּ ּתְ ה ְוהַּ ּתֹורָּ ם הּוא ְמקֹום הַּ י ׁשָּ ׁש הּוא ּכִּ ְקּדָּ ּמִּ ית הַּ ּבֵּ ת הַּ ַּ ר ְקֻדׁשּ ּקַּ י עִּ ֹון  ּכִּ

א ּתוֹ  צֵּ י  ּתֵּ תּוב, ּכִּ ּכָּ מֹו ׁשֶׁ ה, ּכְ ּלָּ פִּ ּתְ ם ְמקֹום הַּ ים ְוׁשָּ ׁשִּ דָּ י קָּ ְדׁשֵּ ית קָּ בֵּ ּלּוחֹות ּבְ ם הַּ רֹון עִּ אָּ ד הָּ ם עֹומֵּ י ׁשָּ ה, ּכִּ ם  רָּ ְך ׁשָּ רֶׁ י ּדֶׁ ה, ּכִּ ּלָּ פִּ ית ּתְ י ּבֵּ יתִּ בֵּ
ם ְוהַּ  ְרצָּ ְך אַּ רֶׁ יךָּ ּדֶׁ לֶׁ לּו אֵּ ּלְ ְתּפַּ תּוב, ְוהִּ ּכָּ מֹו ׁשֶׁ ּלֹות, ּכְ פִּ ּתְ ל הַּ ין ּכָּ תֹו  עֹולִּ ינָּ כִּ ת ׁשְ אַּ רָּ ׁשְ ם הַּ י ׁשָּ ר הּוא ּכִּ ּקָּ עִּ ךָּ ְוכּו'. ְוהָּ מֶׁ ׁשְ י לִּ יתִּ נִּ ר ּבָּ ת ֲאׁשֶׁ יִּ ּבַּ

רַּ  ְתּבָּ יִּ דֹו  ּיָּ נּו מִּ ּתְ ּנִּ ׁשֶׁ ּלּוחֹות  ים הַּ ם עֹוְמדִּ י ׁשָּ ּכִּ ׁש,  ּמָּ ת ה' מַּ ת ּתֹורַּ ינַּ חִּ ּבְ וא  ה הִּ ּתֹורָּ ם הַּ ְוׁשָּ ְך  רַּ ְתּבָּ ה ֱאלֹהִּ יִּ ֲעֹשֵּ ם מַּ הֵּ ה ׁשֶׁ ד ֹמׁשֶׁ מֹו  ְך ְליַּ ים, ּכְ
ת ּלַּ פִּ ּתְ ן  ְוכֵּ ׁש  ּמָּ ת ה' מַּ ת ּתֹורַּ ינַּ חִּ ּבְ ים,  ע ֱאלֹהִּ ְצּבַּ אֶׁ ּבְ ים  תּובִּ ה ּכְ ּמָּ ים הֵּ ה ֱאלֹהִּ ֲעֹשֵּ ּלֹֻחת מַּ ְוהַּ תּוב,  ּכָּ ׁש,   ׁשֶׁ ְקּדָּ ּמִּ ית הַּ בֵּ ּבְ ם  ׁש הּוא ׁשָּ ּמָּ ה' מַּ

ְמדּו רַּ  ה לָּ ּזֶׁ ּמִּ י, ׁשֶׁ תִּ ּלָּ פִּ ית ּתְ בֵּ ים ּבְ ְחּתִּ ּמַּ תּוב, ְוֹשִּ ּכָּ מֹו ׁשֶׁ י  ּכְ תִּ ּלָּ פִּ א ּתְ ּלָּ ר אֶׁ ֱאמַּ ם לֹא נֶׁ תָּ ּלָּ פִּ י ּתְ ל ּכִּ ּלֵּ ְתּפַּ ְך מִּ רַּ ְתּבָּ ה' יִּ ה, ׁשֶׁ כָּ ְברָּ ם לִּ ְכרֹונָּ ינּו זִּ ּבֹותֵּ
ׁש ְוהָּ  ּמָּ ת ה' מַּ ּלַּ ת ה' ּוְתפִּ י ּתֹורַּ ל ְידֵּ ק עַּ נּו הּוא רַּ ּיּותֵּ נּו ְוחִּ ּיּומֵּ ל קִּ י ּכָּ כֹות. ּכִּ רָּ ּבְ ר ּבַּ ְמֹבאָּ י ּתְ ְוכּו', ּכַּ ל ְידֵּ ר עַּ ּקָּ ה  עִּ ת מַּ ינַּ חִּ הּוא ּבְ ת ה' ׁשֶׁ ּלַּ פִּ
ר  ְמֹבאָּ ים, )ּכַּ דֹולִּ ּגְ ים ְוהַּ ּבִּ רַּ יו הָּ ֲחמָּ ר רַּ ים ְלעֹורֵּ ׁשּוטִּ ּפְ יו הַּ ֲחמָּ רַּ ְצמֹו ּבְ עַּ ל ּבְ ּלֵּ ְתּפַּ ְך מִּ רַּ ְתּבָּ הּוא יִּ ֶׁ ן    ׁשּ ְניָּ ן קה עִּ ימָּ סִּ ּה ּבְ ת יָּ ְמרָּ י ְוזִּ ּזִּ ה עָּ ּתֹורָּ הַּ ּבְ

ית   ּבֵּ הַּ ו ׁשֶׁ ְכׁשָּ ם(. ְועַּ ן ׁשָּ ּיֵּ ה, עַּ ם כֹּ זֶׁ הֶׁ ׁש לָּ ּיֵּ ים ׁשֶׁ דֹולִּ ּגְ ים הַּ יקִּ ּדִּ ּצַּ א הַּ ם לּולֵּ ּיֵּ ְתקַּ נּו ְלהִּ ר לָּ ְפׁשָּ ה אֶׁ יָּ ינּו לֹא הָּ ֲעֹונֹותֵּ ב ּבַּ רֵּ ׁש חָּ ְקּדָּ ּמִּ ר  הַּ חַּ ְלעֹורֵּ
ְבקָּ  ים לִּ ׁשִּ ת ֲחדָּ ינַּ ְבחִּ ל יֹום ּבִּ כָּ ים ּבְ ׁשִּ ים ֲחדָּ דִּ ין ֲחסָּ כִּ ְמׁשָּ ם נִּ ָּ ׁשּ ּמִּ ל יֹום ׁשֶׁ כָּ ת ה' ּבְ ּלַּ פִּ ת ּתְ ינַּ חִּ ים  ּבְ דִּ ֲחסָּ ם הַּ י ֹעצֶׁ ל ְידֵּ ין עַּ כִּ ְמׁשָּ ּנִּ ים ְוכּו'. ׁשֶׁ רִּ

ְמׁשְ  נִּ ים  דִּ ֲחסָּ הַּ ּלּו  אֵּ ׁשֶׁ ג.  אֹות  ּבְ יל  ְלעֵּ ר  ְמֹבאָּ ְוכַּ ְוכּו'  ם  עֹולָּ הָּ ת  יאַּ רִּ ּבְ הּוא  ׁשֶׁ ה  נָּ ָּ ׁשּ הַּ ֹראׁש  ּבְ יכּו  ְמׁשִּ הִּ ּפּור  ׁשֶׁ ּכִּ יֹום  ד  עַּ ה  נָּ ָּ ׁשּ הַּ ֹראׁש  מֵּ כּו 
י  ּבְ ד ׁשֶׁ ים עַּ ינִּ ּדִּ יק הַּ ְמּתִּ יםְלהַּ דִּ ֲחסָּ ין הַּ כִּ ְמׁשָּ ם נִּ ָּ ׁשּ ה. ּומִּ נָּ ל ׁשָּ כָּ ל ּבְ אֵּ רָּ ֹשְ ל ֲעֹונֹות יִּ חַּ ּומֹוחֵּ ְך ְוסֹולֵּ רַּ ְתּבָּ ה ה' יִּ ּצֶׁ ְתרַּ ּפּור מִּ ל    ֹום ּכִּ כָּ ים ּבְ ׁשִּ ֲחדָּ

ּנָּ  קִּ ה ּבְ ְרְמיָּ ק יִּ עַּ ּצָּ מֹו ׁשֶׁ ן ּכְ ֻחְרּבָּ ר הַּ חַּ ה אַּ ּתָּ ם עַּ עֹולָּ ּיּום ְלהָּ ה קִּ יָּ ה לֹא הָּ לֹא זֶׁ ּבְ יֹום ׁשֶׁ יב  יֹום וָּ ׁשִּ ה' ֹזאת אָּ י מֵּ ְלּתִּ י ְותֹוחַּ ְצחִּ ד נִּ בַּ ר אָּ ֹאמַּ תֹו וָּ
ים הַּ  יקִּ ּדִּ ּצַּ י הַּ ל ְידֵּ ין עַּ כִּ ְמׁשָּ ים נִּ דִּ ֲחסָּ ּלּו הַּ ל אֵּ ְמנּו ְוכּו'. ְוכָּ י לֹא תָּ י ה' ּכִּ ְסדֵּ יל חַּ ן אֹוחִּ ל ּכֵּ י עַּ ּבִּ ל לִּ "ל: אֶׁ ּנַּ ת ה' ְוכַּ ּלַּ ְתפִּ ין לִּ ּזֹוכִּ "ל ׁשֶׁ  ּנַּ

 
 הקדמה 

 משיך לישראל רחמים גדולים לפנים משורת הדין. כיצד לה רבנו מבאר כאן
הוא כיון שאמרו חז"ל )ברכות לג( שאסור לרחם על מי שאין בו דעת. ואמרו חז"ל מבאר רבנו שהקושי בזה  
מרחמים    איןכל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמים דמשמע מי שאין בו דעת לרחם  )שבת קנב:(  

כיון שאינו יודע    ,אסור לרחם על חסר דעתהטעם שדהיינו ש  ,במאמרורבינו מבאר מאמר  עליו מן השמים.  
 כי רחמנות היא ע"י דעת.  לרחם על הבריות.

מרחמים עליו מהשמים, וכיון שאסור לרחם על חסר  על הבריות  שמי שמרחם    \בבתורה קטז/ גם  וכמבואר  
מישהו שירחם עליו, כי  , מבאר שכשרוצים לרחם על אדם שולחים לו  \גדעת נותנים לו דעת. ובתורה קיט/ 
אסור לרחם על מי  (  .אחז"ל )ברכות לגלכן    ,:( והרחמנות תלוי בדעתאמי שמרחם מרחמים עליו )שבת קנ

 שאין בו דעת.  

דהיינו שלומד הקדמות   ,ולתשובה ע"י לימוד תורה בעיון  ,שלדעת ורחמנות זוכים ע"י תשובה  ר רבנוומבא
בבחי'    ,ן במקומו לומד ממקום אחר ששם נתבאר עניין יותרוכללים ככל שיכול ומבין אותם ומה שלא מבי

וצריך את החכמה להאיר בבינה דהיינו שעוד לומד ומקשה מעניין לעניין   .ממרחק תביא לחמה, וזו חכמה
הנולדת   שלימות החכמה  וזו  חדשה  הבנה  או  ומוליד הלכה  ומחדש  דבר  מתוך  דבר  ומבין  ומתרץ  שלמד 

   .מהבינה

 
 אדר תשעח ירושלים עד יט ח'   א

יו מן השמים' )שבת קנא: (, 'וכל מי שאין בו דעה  מרחמין על   הנותן צדקה נצול מעברות. כי 'כל המרחם על הבריות   -  תורה קטז   ב
אסור לרחם עליו' )ברכות לג(. וכיון שמרחמין עליו, בהכרח נותנין לו דעת. ואזי נצול מלבוא לידי עברה, כי 'אין אדם עובר עברה  

 : אלא אם כן נכנס בו רוח שטות' )סוטה ג(, אבל כשיש לו דעה נצול מעברות. אמן כן יהי רצון 
כי כשאדם צריך לרחמים, השם יתברך שולח לו רחמנות, שהוא ירחם על אחר, ועל ידי זה מרחמין עליו. כמו שאמרו    -  יט תורה ק   ג

ורחמיך.   רחמים  לך  "ונתן  י"ג(:  )דברים  שכתוב  וכמו  עליו',  מרחמין  הבריות  על  המרחם  'כל   :) קנא:  )שבת  לברכה  זכרונם  רבותינו, 
עה יש לו רחמנות. כי כעס שהיא הפך הרחמנות, הוא מחמת כסילות, כמו שכתוב )קהלת ז(:  י שיש לו ד ומדת הרחמנות תלוי בדעת, מ 

"כעס בחיק כסילים ינוח". ועל כן אמרו רבותינו, זכרונם לברכה )ברכות לג(: 'כל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו', כי אם אין בו  
ם עליו, כי 'כל המרחם מרחמין עליו' כנ"ל, אבל אם אין בו רחמנות  ן אסור לרח דעה אין בו רחמנות, כי כעס בחיק כסילים ינוח. על כ 

 אסור לרחם עליו.



 מוהר"ן                תורה  קה                    ליקוטי                                              2צז: 

לתשובה ש זוכה  נתפזרוועי"ז  בעוונותיו  כי  שלו  חלקי  למה,  התורה  של  האותיות  וצרופי  ,  לקליפות  נפשו 
וע"י שלומד כנ"ל בבחי' ממרחק תביא לחמה, חוזר ומצרפן כראוי,    ועי"ז נעשה הדעת בגלות ובפיזור הנפש.
ם ועי"ז לרחמים, כי רחמנות נובעת מדעת. )כמ"ש כרחם אב על בני  עי"ז זוכה לתשובה שלימה ולדעת שלם,

כי רחמים להבדיל מחסד אינו הנתינה בלבד אלא העיקר היא להתחבר  (.  \דולא כרחם האם שדעתן קלה/ 
זולתו, ע"כ לפעמים הרחמים הוא דייקא לא לתת. נמצא שהרחמים על חסר דעת הם    ולהרגיש את צורך 

 דייקא לא לתת לו כיון שהנתינה תזיק לו.
 

 ת ועי"ז לרחמים גדולים מהשמים לפנים משורת הדין. נמצא ע"י לימוד תורה בעיון כנ"ל זוכה לרחמנו
 צ"ע כיון שעשה תשובה שלימה מדוע הרחמים הם לפנים משורת הדין?  ו

יו בכל מדה ומדה רכיותר תימה כיצד היא תשובה גמורה רק ע"י לימוד בעיון ולא שמתקן ד אולי  ובאמת  
ידי לימוד ה יותר שכל התיקון שעל  נ"ל  תורה כנ"ל בבחי' ממרחק תביא לחמה  ובכל תאווה ותאווה. ע"כ 

הוא על מה שכבר שב בתשובה ולימוד התורה חוזר לתקן את הפגמים שנעשו ע"י עוונותיו. ויתכן שעל כל 
אע"פ שבשאר מדות או תאוות    ,מדה או תאווה ששב וגם מתקן ע"י לימוד תורה כנ"ל, זוכה לרחמים גדולים

חד היא מסירות נפש גדול ובפרט שנוסף לו מסירות נפש  לא תיקן עדיין. כי כל תשובה אפילו על דבר א 
 מה להעלות לאריך לעורר רצונו לרחם ברחמיו הגדולים.   עיר אנפיןבלימוד כנ"ל וע"כ יש לז

לפנים משורת הדיןאעפ"כ  ו זה  נפש   כדמצינו  ,עדיין  מסירות  סוף שהיה  ים  פסל    עצום, אבל  בקריעת  עם 
 מאד.   מיכה בצידו. ואעפ"כ זכו לרחמים גדולים

ואולי גם בזה אין הכוונה למי ששקוע מאד באיזה תאווה מגונה אלא למי שרק לא תיקן כראוי עדיין אז ע"י 
שתיקן תאווה אחרת שהיה קשה לו זוכה לרחמים גדולים ועדיין צ"ע. ונ"ל שבחי' פסל מיכה יש גם היום  

כסף   סכום  איזה  בכיסו  לו  שיהיה  מוכרח  שאעפ"כ  גדול  שמים  לירא  לאיזה  אפילו  יצטרך  אם  בו  לבטוח 
ישועה הכסף יענה את הכל. דהיינו אפילו בעל בטחון אבל עם איזה סכום כסף אפילו לא גדול כל כך הוא  
הזו אעפ"כ  ואין הכוונה שמי שלא במדרגה  זה ע"ז כמבואר בתורה כג עי"ש.  ואליבא דאמת  יותר.  בטוח 

בכי פרוטה  עם  לנו  שלא  הצדיקים  כמו  כספו  כל  לזרוק  עדיין  צריך  נצרך  הוא  מדוע  להבין  רק  אלא  סם, 
 לרחמים גדולים ולא נושע ע"י הרחמים הפשוטים. 

 

 יש רחמים ויש רחמים 
יותרו  באמת  ו ותרן  יתכן שירחמו על אדם לפנים משורת הדין, הרי כל האומר הקב"ה  כיצד  צריך להבין 

מ שזו  מעשיו,  לפי  האדם  על  ומרחם  מדה  כנגד  מדה  מודד  שהקב"ה  וידוע  שרחמנותו  חייו,  בגבול שדתו 
 . \ה/ משפט האמת, וזו תפארתו

ברחמים  התירוץ  ו מרחם  הקב"ה  ובאמת  גדולים,  רחמים  ויש  סתם  רחמים  שיש  קלז:  נשא  בזוהר  מבואר 
 פשוטים כנ"ל דהיינו כפי מעשיו של האדם וכפי המגיע לו מצד הדין.  

לו  ין גם על מי שלא מגיע  אבל יש לו להקב"ה רחמים גדולים מאד שיכול לרחם בהם לפנים משורת הד
 מצד הדין.  

ואין    ,ירחם ברחמים גדולים לזה צריך צדיק גדול מאד שבתפילתו ימשיך כאלו רחמיםהקב"ה  אבל לגרום ש
וזו תימה   לזה,  ומוהרנ"ת בלשונו לא התייחס  כזה צדיק בדור, כך הלשון בתחילת התורה בלשון החברים 

מוהר"ן   בחיי  שמבואר  רסז(  שרבנו  לזה  שזכה)סימן  יכול  לא  דיחידה  עצמו  שגם  עוד  ו  .ליחידה  על  אמר 
ועוד שביאר בתורה    .עיין זוהר בראשית )דף כב.(  ,אני סבא דסבין והכוונה לאריך אנפין)סימן רעב(  בחי"מ  

   .\ו/ ומסתמא לא דיבר על מדרגות שלא זכה בהן, כב שיש צדיק שזוכה לתפלת ה' ממש
  , ולא אמר את רחמיו הגדולים  פלת ה'תה' ממש מעוררים את  שהצדיקים שזכו לתפלת    \ז/עיין לק"האבל  
וצ"ע  וצ"ע לאריך  ה'  תפלת  היא  שתפלתם  כוונתו  זאת    .אולי  אמר  רבנו  זאת  אמר  אמנם  אם  ואולי 

 
אמרי בי רב משמיה דרב חולדה קרובת ירמיה היתה ולא הוה מקפיד    ? ובמקום דקאי ירמיה היכי מתנביא איהי   צ"ע עיין מגילה יד:   ד

לגבה   .עליה  ומשדר  ירמיה  שביק  היכי  גופיה  דב   ?ויאשיה  שי אמרי  רבי  הן   לא י  רחמניות  שהנשים  לבטל    מפני  תתפלל  היא  )לכן 
כתיב  הגזירה(  והא  וקשה  יג(  .  קג  אב )תהלים  בנים.  כרחם  היא    על  אמיתית  רחמנות  כי  ונ"ל  ילדיהן.  בשלו  רחמניות  נשים  וכתיב 

לרחם    כשצריך לא   אבל רחמנות של אשה היא שקשה לה לראות בצער השני ומרחמת גם   גם בסוף.  שמרחם מצד שרואה טובת השני 
 ועל זה נאמר נשים רחמניות בשלו ילדיהן כי רחמנותם בסופו של דבר הזיקה לבנים. " רחמי תנים אכזרי " וזה בחי' 

 כשאומרים הקב"ה הכוונה לספירת התפארת הנקראת רחמים ומשפט ואמת.     כידוע   ה 
א היה אומר" דהיינו את מדרגתו הוא  באבות "הו   בשם רבי מאיר מלובלין שצדיק מדבר רק ממדרגתו וזה לשון חז"ל   כמו שמובא   ו 

 אומר.

יּ   -אות נ'  מתנה הלכה ה    עיין לק"ה   ז  ּצִּ י מִּ תּוב, ּכִּ ּכָּ מֹו ׁשֶׁ ה, ּכְ ּלָּ פִּ ּתְ ה ְוהַּ ּתֹורָּ ם הּוא ְמקֹום הַּ י ׁשָּ ׁש הּוא ּכִּ ְקּדָּ ּמִּ ית הַּ ּבֵּ ת הַּ ַּ ר ְקֻדׁשּ ּקַּ י עִּ א  ּכִּ צֵּ ֹון ּתֵּ
רֹון עִּ  אָּ ד הָּ ם עֹומֵּ י ׁשָּ ה, ּכִּ ּלּוחוֹ ּתֹורָּ ם עוֹ ם הַּ ְך ׁשָּ רֶׁ י ּדֶׁ ה, ּכִּ ּלָּ פִּ ית ּתְ י ּבֵּ יתִּ י בֵּ תּוב, ּכִּ ּכָּ מֹו ׁשֶׁ ה, ּכְ ּלָּ פִּ ּתְ ם ְמקֹום הַּ ים ְוׁשָּ ׁשִּ דָּ י קָּ ְדׁשֵּ ית קָּ בֵּ ל  ת ּבְ ין ּכָּ לִּ

ךָּ  מֶׁ ׁשְ לִּ י  יתִּ נִּ ּבָּ ר  ֲאׁשֶׁ ת  יִּ ּבַּ ְוהַּ ם  ְרצָּ אַּ ְך  רֶׁ ּדֶׁ יךָּ  לֶׁ אֵּ לּו  ּלְ ְתּפַּ ְוהִּ תּוב,  ּכָּ ׁשֶׁ מֹו  ּכְ ּלֹות,  פִּ ּתְ וְ   הַּ ם  ְוכּו'.  ְוׁשָּ ְך  רַּ ְתּבָּ יִּ תֹו  ינָּ כִּ ׁשְ ת  אַּ רָּ ׁשְ הַּ ם  ׁשָּ י  ּכִּ הּוא  ר  ּקָּ עִּ הָּ
ׁשֶׁ  ה  מֹׁשֶׁ ד  ְליַּ ְך  רַּ ְתּבָּ יִּ דֹו  ּיָּ מִּ נּו  ּתְ ּנִּ ׁשֶׁ ּלּוחֹות  הַּ ים  עֹוְמדִּ ם  ׁשָּ י  ּכִּ ׁש,  ּמָּ מַּ ה'  ת  ּתֹורַּ ת  ינַּ חִּ ּבְ וא  הִּ ה  ּתֹורָּ חֹת  הַּ ּלֻ ְוהַּ תּוב,  ּכָּ ׁשֶׁ מֹו  ּכְ ים,  ֱאלֹהִּ ה  ֲעשֵֹּ מַּ ם  הֵּ

ה אֱ  ֲעשֵֹּ ּמִּ מַּ ית הַּ בֵּ ם ּבְ ׁש הּוא ׁשָּ ּמָּ ת ה' מַּ ּלַּ פִּ ן ּתְ ׁש ְוכֵּ ּמָּ ת ה' מַּ ת ּתֹורַּ ינַּ חִּ ים, ּבְ ע ֱאלֹהִּ ְצּבַּ אֶׁ ים ּבְ תּובִּ ה ּכְ ּמָּ ים הֵּ ים  לֹהִּ ְחּתִּ ּמַּ תּוב, ְושִֹּ ּכָּ מֹו ׁשֶׁ ׁש, ּכְ ְקּדָּ
ה,   כָּ ְברָּ ם לִּ ְכרֹונָּ ינּו זִּ ּבֹותֵּ ְמדּו רַּ ה לָּ ּזֶׁ ּמִּ י, ׁשֶׁ תִּ ּלָּ פִּ ית ּתְ בֵּ ְת ּבְ ה' יִּ ל  ׁשֶׁ י ּכָּ כֹות. ּכִּ רָּ ּבְ ר ּבַּ ְמבֹאָּ י ְוכּו', ּכַּ תִּ ּלָּ פִּ א ּתְ ּלָּ ר אֶׁ ֱאמַּ ם לֹא נֶׁ תָּ ּלָּ פִּ י ּתְ ל ּכִּ ּלֵּ ְתּפַּ ְך מִּ רַּ ּבָּ



 מוהר"ן                תורה  קה                    ליקוטי                                              3צז: 

בהמשך   המבואר  לפי  בפשטות  אבל  לזה.  צריך  מדרגה  איזה  מבינים  אנו  אין  שבאמת  או  מענוותנותיה, 
 עיר אנפין כפי שיתבאר. משמע שצריך לזה להיות מרכבה שלימה לז

, אלא ביקש מז"א שיתפלל משמע שגם משה רבנו לא זכה לזהקל נא רפא נא לה בסוגיית לקמן מאידך עיין 
לעומת זאת עיין זוהר נשא קלז. משמע שישעיה הנביא כן התפלל לאריך וכן שם בדף קלח.  .  לאריך עי"ש

חזו שיחידי הדורות עולים כל אחד יותר   לפי מה שבארנו במאמר לכו  גםחבקוק משמע שהתפלל לאריך.   
ומתעלה  ,מקודמו נשמה שחוזרת  רופא  לפי  כי    ,כי היא אותה  להם  ישראל צריך  כלל  ירידת הדורות של 

ושמעתי  שרבנו כן זכה לזה, וצ"ע.  שגם אם משה רבנו לא זכה לזה אפשר  לכאורה מסתבר  גדול יותר. א"כ  
א"י כי מבואר לקמן בסוף תורה קח שמתורה עג עד תורה  לתרץ שאולי תורה זו נאמרה קודם שהיה רבנו ב

ל בין  דאת ההב  סימן נגקח יש איזה תורות שנאמרו קודם א"י, ואולי אז עדין לא זכה לזה, עיין חיי מוהר"ן  
 התורות שלפני ואחרי. 

 
צריך לבקש מהקב"ה שיתפלל כל כך גדול שבתפלתו לבד מעורר כאלו רחמים,  ומבאר רבנו שכשאין צדיק  

רבנו במשל לשני בעלי רחמים או שני עשירים האחד  זאת  מבאר  רחמיו הגדולים לעוררם על ישראל, ו  לא
גדולה עזרה  לעזור  יכול  והשני  קטנה  בעזרה  לעזור  לבקש    ,יכול  העצה  כן  על  לבוא,  א"א  שאליו  אלא 

בזה שיבקש   שיעזור לו  ירחם עליועכ"פ  כי רחמיו פשוטים,    ,מה שצריך מהקטן שכיון שלא יכול לעזור לו  
 מהעשיר הגדול שכן יכול לעזור לו.

 
עניין זה של שתי מדות רחמים שיש להקב"ה, היא סוגיא המבוארת היטב בזוהר פרשת נשא, דף קלז: עד דף  

 קלח: עי"ש. 
שם עיקר דבריו    ,יותר בספר דעת ותבונה )לבעל הבן איש חי, בפרק א' דף יט. טור ב'(  תמבוארסוגיא זו  ו

כל  לזה, ומבאר כי    ואלזה  או  עים שזעיר אנפין ואריך אנפין הם שנים שאפשר להתפלל  ולהוציא מדעת הט
כלול בו/  יםהפרצופים  הכל מתלבש  ואמא  ועד אבא  ב"ה  א"ס  דרגין שהוא  מריש  אנפין  ומבאר  \חבזעיר   ,

 דרך האוזן של זעיר אנפיןהיא  שכל תפילותינו הם רק לא"ס ב"ה שרק לו הכח להושיע, אלא שהפניה אליו  
אבל הפניה    ,)וכמו אדם שבוודאי הגוף זה לא הוא עצמו אלא לבוש לנפשו ורוחו ונשמתו וחיה ויחידה שלו

בבחי'   והוא  ישראל  כנסת  והיא  בת  בחי'  לו  שיש  כביכול אצל הקב"ה  כך  דרך האוזן שבגוף.  היא  אליהם 
ומעליה בחי'   בו בחי' אמא  ומלובשים  בן,  זעיר אנפין הוא בחי'  נקרא  לנו  ומעליו בחי' סבא  א השייכת  בא 

ופשוט שכולם    )ויש מוסיפים מעליו עצמותו ב"ה(הנקרא אריך אנפין ומעליו עתיק יומין ומעליו אין סוף ברוך הוא  
רק לבושים לעצמותו, שרק הוא הכח הפועל, והם כמו כלים לכוחו באופנים שונים( ואפילו בלשונות חז"ל  

 \ טעי"ש/לזעיר שיכין עצמו לקבל מאריך.   אשמפורש בהם פניה לעתיק אין הכוונה כפשוטו אל
ועל פי זה מבאר בספרו שו"ת סוד ישרים )ח"ג סימן יא( את הגמ' ברכות ז. שמביא רבנו שתפלת ה' היא  

כעסי.   את  רחמי  שיכבשו  מלפני  דייקא  יה"ר  שנמצא  מלפני  אנפין  לאריך  מתפלל  אנפין  שזעיר  שהכוונה 

 
חִּ  ּבְ הּוא  ׁשֶׁ ה'  ת  ּלַּ פִּ ּתְ י  ְידֵּ ל  עַּ ר  ּקָּ עִּ ְוהָּ ׁש  ּמָּ מַּ ה'  ת  ּלַּ ּוְתפִּ ה'  ת  ּתֹורַּ י  ְידֵּ ל  עַּ ק  רַּ הּוא  נּו  ּיּותֵּ ְוחִּ נּו  ּיּומֵּ ֶׁ קִּ ׁשּ ה  מַּ ת  יִּ ינַּ ְצמֹו  הּוא  עַּ ּבְ ל  ּלֵּ ְתּפַּ מִּ ְך  רַּ ְתּבָּ

ימָּ  סִּ ּה ּבְ ת יָּ ְמרָּ י ְוזִּ ּזִּ ה עָּ ּתֹורָּ הַּ ר ּבְ ְמבֹאָּ ים, )ּכַּ דֹולִּ ּגְ ים ְוהַּ ּבִּ רַּ יו הָּ ֲחמָּ ר רַּ ים ְלעֹורֵּ ׁשּוטִּ ּפְ יו הַּ ֲחמָּ רַּ ם(.  ּבְ ן ׁשָּ ּיֵּ ה, עַּ ן זֶׁ ְניָּ ׁש  ן קה עִּ ְקד ָׁ ית ַהמ ִּ ַהב ֵּ ו ׁשֶׁ ְוַעְכׁשָׁ

ינו   ֲעֹונֹותֵּ ב ב ַ רֵּ יָׁ חָׁ ל י  לֹא הָׁ כָׁ ת ה' ב ְ ַ ל  פִּ יַנת ת ְ חִּ ר ב ְ ַֹח ְלעֹורֵּ ם כ  הֶׁ ׁש לָׁ י ֵּ ים ׁשֶׁ דֹולִּ ים ַהג ְ יקִּ ד ִּ א ַהצ ַ ְתַקי ֵּם לו לֵּ נו  ְלהִּ ר לָׁ ְפׁשָׁ ין  ה אֶׁ כִּ ְמׁשָׁ ם נִּ ָׁ ׁש  מ ִּ ֹום ׁשֶׁ
ים ְוכו '  רִּ ְבקָׁ ים לִּ ׁשִּ יַנת ֲחדָׁ ְבחִּ ל יֹום ב ִּ כָׁ ים ב ְ ׁשִּ ים ֲחדָׁ דִּ יְ ֲחסָׁ ל  ין עַּ כִּ ְמׁשָּ ּנִּ ׁשֶׁ ם .  י עֹצֶׁ ם    דֵּ עֹולָּ ת הָּ יאַּ רִּ ּבְ הּוא  ׁשֶׁ ה  נָּ ָּ ׁשּ הַּ רֹאׁש  ּבְ יכּו  ְמׁשִּ הִּ ׁשֶׁ ים  דִּ ֲחסָּ הַּ

ינִּ  ּדִּ הַּ יק  ְמּתִּ ְלהַּ ּפּור  ּכִּ יֹום  ד  עַּ ה  נָּ ָּ ׁשּ הַּ רֹאׁש  מֵּ כּו  ְמׁשְ נִּ ים  דִּ ֲחסָּ הַּ ּלּו  אֵּ ׁשֶׁ ג.  אֹות  ּבְ יל  ְלעֵּ ר  ְמבֹאָּ ְוכַּ ְתּבָּ ְוכּו'  יִּ ה'  ה  ּצֶׁ ְתרַּ מִּ ּפּור  ּכִּ יֹום  ּבְ ׁשֶׁ ד  עַּ ְך  ים  רַּ
ה  ְוסוֹ  לֹא זֶׁ ּבְ יֹום ׁשֶׁ ל יֹום וָּ כָּ ים ּבְ ׁשִּ ים ֲחדָּ דִּ ֲחסָּ ין הַּ כִּ ְמׁשָּ ם נִּ ָּ ׁשּ ה. ּומִּ נָּ ל ׁשָּ כָּ ל ּבְ אֵּ רָּ שְֹ ל ֲעֹונֹות יִּ חַּ ּומֹוחֵּ ן  לֵּ ֻחְרּבָּ ר הַּ חַּ ה אַּ ּתָּ ם עַּ עֹולָּ ּיּום ְלהָּ ה קִּ יָּ לֹא הָּ

י ְותֹוחַּ  ְצחִּ ד נִּ בַּ ר אָּ ֹאמַּ תֹו וָּ ּנָּ קִּ ה ּבְ ְרְמיָּ ק יִּ עַּ ּצָּ מֹו ׁשֶׁ ה ּכְ י מֵּ ְמנּו ְוכּו'.  ְלּתִּ י לֹא תָּ י ה' ּכִּ ְסדֵּ יל חַּ ן אֹוחִּ ל ּכֵּ י עַּ ּבִּ ל לִּ יב אֶׁ ׁשִּ ים  ' זֹאת אָּ דִּ ו  ַהֲחסָׁ ל  ל אֵּ ְוכָׁ

"ל:  ת ה' ְוַכנ ַ ַ ל  ְתפִּ ין לִּ ז ֹוכִּ "ל ׁשֶׁ ים ַהנ ַ יקִּ ד ִּ י ַהצ ַ ין ַעל ְידֵּ כִּ ְמׁשָׁ  נִּ
"א, הגם שהוא מתפלל לז"א, הנה הוא מתפלל  הר"מ ה' או נמצאת אתה למד שהמתפלל ואומר י   -  "א למוהרי"ח פ   דעת ותבונה עיין    ח

לאין סוף המסתתר בו בהתלבשות כל הפרצופים שקודם ממנו, שכולם נכללים בשם הויה ב"ה כאמור, כי מבלעדי אין סוף אין כל  
ד עם  רצופים כאח מאומה בידו, ובקראנו לז"א ונדבר עמו בתפלה וברכות ותשבחות והודאות הרי אנחנו קוראים ומדברים אל כל הפ 

אור אין סוף המסתתר ומתלבש בהם שהוא נשמה לכל. ושים עיניך ולבך היטב במה שכתבתי לך לעיל בענין האצילות הטעם שנקרא  
 מחשבה ורצון. והבן בדברים:

 לקמן בהערה מסוד ישרים שיש חילוק כי אריך מתלבש בקבע ואו"א רק לפעמים עי"ש.  וצ"ע עיין 
ותבו   וזה לשונו   ט  וכמ"ש    -פ"א    –ח  נה למוהרי" בדעת  בה,  פועלים  דאזן אריך אין התפלות  זלה"ה  )האר"י(  מוה"ר  מ"ש  ידוע  וכבר 

באדרא רבא דף קלח: מ"ש "הטה ה' אזנך" בזעיר אנפין אתמר, ע"ש. והכונה כי אין אנחנו יכולים להשיג להעלות קולינו בתפלתינו  
האר"י( זלה"ה בשער מאמרי רשב"י בפרשת תרומה, כי אריך  רי מוה"ר ) אלא עד זעיר אנפין ולא יותר למעלה. והטעם מפורש בדב 

אנפין הוא רחמים פשוטים ואינו משתנה כלל, אמנם ז"א יש בו דין ורחמים, וכאשר יחטאו בעולם התחתון ויעלה קולם באזניו יתמלא  
ע  יתקן עצמו  ז"א  אז  כי  גוברים,  הרחמים  בתשובה  כי שבו  לאזניו  יגיע  וכאשר  עליהם,  ידי צעקת דין  שבו מדרכם    ל  כי  התחתונים 

בעינא פקיחא טבא, ואז יתבטלו הדינים, ע"ש. ונמצא שהתפילות והצעקות עדיו יבואו והוא מתתקן על ידם    \הרעה ויאיר אליו א"א/  
יכו  אנחנו  ואין  לו  להאיר  קולו  לשמוע  ז"א  לצורך  הוא  א"א  שאוזן  ונמצא  שבתוכו,  סוף  אין  מאור  דהיינו  מא"א,  שפע  לים  לקבל 

אשר על כן בכל תפלה ובקשה שתהיה אפילו באמירת יהא רעוא וכו' הנז' אנחנו מדברים עם     קולינו עד שם וכנז' שם. ע"ש:  להעלות 
ז"א, שהוא הוי"ה, ומעלים קולנו ותפלתנו עדיו והוא יעלה קולנו ותפלתנו לאזן העליונה ומשם עד אין סוף, כדי לעשות הפעולה אשר  

 עכ"ל.  ל מלובש בז"א וכלא חד:יען כי הכ   אותה אנחנו מבקשים, 
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ימתי הגדולים  שרחמיו  זעיר,  של  זעיר/ קבפנימיותו  של  כעסו  את  שהרי    דהיינו  .\יו  הדין  משורת  לפנים 
 גלל עוונות ישראל ואעפ"כ רוצה לרחם עליהם אלא שמדת הדין מקטרגת.  ב כשהקב"ה כועס זה 

הפקר העולם  יהיה  א"כ  שהרי  הזו  התפלה  לשון  צ"ע  "לא    .ובאמת  בלעם  קללת  מבארים  וכמו ששמעתי 
זה לא פשוט כל כך כמו שנראה  מיראת העונש. ובאמת    להביט אוון ביעקב", שרצה בזה להפיל את ישרא

אלא רק כשיש לזעיר איזה מעשה גדול של ישראל להעלות לאריך יכול לעוררו בזה    מהמשל שאמר רבנו,
הגדולים.   ברחמיו  מדועכנ"ל  ש  אלאלרחם  ישראל  של  גדול  מעשה  שמעלה  כיון  לפנים    צ"ע  הם  רחמיו 

 . ולא בדיןמשורת הדין 
בדעת    ועיין /ושם  תליא  בעתיקא  אלי  תצעק  מה  הפסוק  בביאור  ב'(  טור  כ:  )דף  שם    \יאתבונה  ומבאר 

, וז"א מעלה אותן לאבא ואמא ועי"ז מקבל מוחין חכמה ובינה, אבל לצורך עיר אנפיןלזהן  שהתפילות שלנו  
  ה נס כל כך גדול של קריעת ים סוף היה צריך להגדיל את ז"א במוחין גדולים יותר, ולזה לא מועיל תפל 

אלא ברצון המאציל בחסדו הגדול. ונ"ל כוונתו שצריך לזה שישראל יעשו איזה מסירות נפש ואותה יעלה  
. וכמ"ש דבר אל בני  בהם ירחם על ישראל ויעשה להם נס  רחמים גדולים  ז"אז"א לא"א לעוררו להשפיע ל

 . \יבישראל ויסעו לתוך הים במסירות נפש, דהיינו לקפוץ לים עד שיגיעו מים עד נפש/ 
ואעפ"כ היה לפנים משורת הדין כיון שהיה עמהם פסל מיכה ומדת הדין קטרגה אלו ואלו עע"ז, ובאמת  

במצרים, ובערב פסח הסיעם על כנפי נשרים    היה קטרוג עצום שאחרי שנה של ניסים נוראים שנעשו להם
במדרש, כמבואר  לבתיהם  והחזירם  הפסח  לעשות  המקדש  לסמ  לבית  פסל  אוחזים  הם  עליו.  ועדיין  ך 

 מסירות נפש של רבים מסתמא אפילו לא רוב הועילה לתת כח לז"א לקבל רחמים גדולים מא"א.   "כואעפ
לעלות לאריך ואפילו מסירות נפש של רבים  ואולי באמת כך זה תמיד שאע"פ שיש לזעיר מעשים טובים  

 שורת הדין.  מצריך רחמים שהם לפנים  ,לעוררו לרחם אבל כל זמן שיש רוב שעדיין לא ראויים
ואפילו בעל   ואפילו עובדי ה' גדולים  נפש על היהדות  וכן רואים בחוש שאפילו אנשים שעושים מסירות 

עדיין לא זרקו את כל כספם לצדקה להיות סומכים רק על   ,תשובה עם כל ההתעוררות החדשה שלו לשוב
הדחק וזה בעצמו בחי' פסל    ת ה' בלבד, אלא מניחים אצלם איזה סכום כל אחד לפי כוחו לסמוך עליו בשע

מאד  מיכה.   גדולים  בצדיקים  מדובר  ישראל    שנבררושהרי  בני  מכל  מחמישים  אחד  או  מחמש  אחד 
ע"יבמצרים וכו',    ,  הבד  כקורות  בנחשים  מסוכן  למדבר  לצאת  ובמשה  בה'  גדולות  שהאמינו  משפחות 

ילדים בהמוני  שנשארו  מטופלים  הרשעים  שילדי  ממצרים(  ,)כמובא  עצום  רה,  יצאו  בטחון  בעלי  שהיו  י 
 ואעפ"כ לקחו עמהם פסל מיכה לשעת הדחק.  

 
הוא  ו זעיר אנפין כל זה עולה ל ,רבנו שע"י למוד תורה בעיון עד שזוכה לתשובה ודעת ורחמנותכוונת ועפ"ז 
 עורר את אריך אנפין לרחם ברחמיו הגדולים על ישראל.  בזה מעולה ו
הרחמים שצריך דגוולפי   לעלו  ,ל  צריך  גדול  תכך  יותר  נפש  ,מעשה  מסירות  צריך  היה  הים   ,וכנ"ל שעל 

למרים כיון "לה"    ,מאידך בתפלת משה על מרים לא מצינו מסירות נפש ואולי במה שאמר "רפא נא לה"
תמיד היתה  )ועיין תורה כ' ש דייקא, להזכיר מעשה המסירות נפש של מרים שעשתה בלידתו של משה רבנו

במ"ח דברים שהתורה  מי בלימוד תורה בעיון  נוהכי  .  כולה אש בוערת לה'( אפשר הכוונה ללימוד תורה 
 על   עצמכם  כתתושהפירוש    ישראל"  ושמע  "הסכת  על הפסוקסג:    בברכות  וכמו שדרשו חז"ל  ,נקנית בהן

 זאת"  שנאמר  ,עליה  עצמו  שממית  במי  אלא  מתקיימין  תורה  דברי  שאין  מנין  לקיש  ריש  כדאמר  תורה,  דברי
 . "באהל ותמי כי אדם התורה

 
שהקדוש ברוך הוא קאי על ז"א שנקרא הקדוש ברוך הוא, מתפלל לעתיקא קדישא שהוא א"א ומאי מצלי    -  זה לשון סוד ישרים שם   י

אמר ז"א  , וכמו שכתב באדרא ש כלומר יהי רצון מן עתיקא קדישא שהוא מתלבש בפנימיותו   , יהי רצון מלפני לשון פנימיות אמר רב  
נשבעתי שהוא רצה לומר נשבעתי במי שהוא בי שהוא מתלבש בתוכי, וכן כאן יהי רצון מן עתיקא קדישא שהוא בפנימיות שלי    בי 

 שיכבשו רחמי וכו', 

,  אלי   תצעק   מה   בפסוק   ח " קע   דף   דצניעותא   בספרא   תרומה   ובפרשת   א " ע  ח " מ   דף   בשלח   בפרשת   ק " בזוה   ש " מ  כי   עוד   תדע   גם   יא
  לא   זה   כי ,  כן   משכילים   איזה   חושבים   כאשר ,  ק " לע   יתפלל   אלא   א " ז   אל   יתפלל   שאל   לו   לומר   הכונה   ן אי .  ש " ע ,  א מלת   תליא   בעתיקא 

  היה   לא   קטנות '  בבחי   אז   להיות   כי   שם   שכתב ,  העומר   ספירת   בדרוש   הכונות   בשער   ה " זלה   רבינו   בדברי   מתבארת   הכונה   אך .  יתכן 
  מתלבשת  א " דא   י " נה  כי ,  כנודע  א " א   הוא   ק " מע   לו   הנמשכת   ה האר   י " ע   לא   אם   סוף   ים   קריעת   לקרוע   כדי   נוקביה   עם   להזדווג  יכול 
  לעוררו   כח   בהם   אין   א " מאו  עתה   לו   הנמשכות   ההארות   שאר   אבל ,  בנוקביה   א " ז   מזדווג  כ " ועי  א " בז   להאיר   א " א   מתעורר   כ " ועי  א " בז 
  מרבה   היה   הוא   כי   ר לומ   רוצה ,  אלי   תצעק   מה   לו   אמר   לזה   והשתא .  ש " ע .  ה " זלה   ד " עכ .  מלתא   תליא   בעתיקא   ולכן   הזה   הזווג  אל 

  סוף   ים   קריעת   של   הגדול   הנס   לצורך   עתה   להיות   שצריך   הזווג  כי   לו   והגיד ,  הים   יקרע   זה   זווג  י " שע   כדי   ן " זו  זווג  לעורר   כדי   בתפילה 
  הנמשכות   ההארות   ואלו ,  א " מאו   ההארות   אם   כי   ימשך   לא   התחתונים   של   התפלות   י " ע   כי   יען ,  התפלות   ידי   על   להיות   אפשר   לא 
  הגדולה   ההארה   ידי   על   שיהיה   צריך   אם   כי ,  סוף   ים   קריעת   של   הגדול   נס   ידו   על   שיהיה   הזה   הזווג  לעורר   כח   הם ב   אין   א " ו א מ 

  בחסדו   המאציל   רצון   ידי   על   תמשך   אלא ,  להמשיכה   בתפלה   כח   אין   כי ,  התפלה   י " ע   נמשכת   אינה   הגדולה   ההארה   וזו ,  ק " מע   הנמשכת 
 :אלו   בדברים   והבן .  שתא ה   דצלותא   א עדנ   לאו '  הנז   בשלח '  בפ   אמר   ולזה ,  הגדול 

  אומר   זה   אלה   עם   אלה   מדיינים   השבטים   היו   הים   על   ישראל   כשעמדו   אלעאי '  בר   יהודה   ר " א -  ד   פסקה   יג  פרשה   רבה   במדברעיין    יב

  עד   מים   באו  כי   אלהים   הושיעני(  סט   שם )   דוד   אמר   ועליו   וירד   הים   גלי   לתוך   נחשון   קפץ   תחלה,   יורד   אני   אומר   וזה   תחלה   יורד   אני 

 ישראל ויסעו.  בני   אל   דבר (  יד   שמות )   מתפלל   ואתה   בים   שוקע   ידידי   למשה   ה " הקב   אמר   נפש 
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לרחמנות רבנו שעד שזכה האדם  מי   ,ומבאר  לרחם על  כי אסור  גדולים הנ"ל.  ברחמים  עליו  לרחם  א"א 
בעצמו. רחמן  שאינו  מי  על  דהיינו  דעת  בו  לרחמים    שאין  יזכה  לא  לכאורה  שילמד  תורה  שכמה  נמצא 

ז יסכים  אז  דהיינו שרק  דעת רחמן,  בר  אותו בעל תשובה  יר לבקש רחמים  עגדולים עד שהתורה תעשה 
 וצ"ע.   .מאריך םגדולי

  הוא רחמנות מדוע לא מיעץ לנו רבנו לעסוק הרבה בגמילות חסדים.   ,וצ"ע כיון שסוף דבר שמעורר רחמים
  , מבואר שתורה בלא גמילות חסדים היא חסרה, אבל כאן לא נזכר אלא לימוד תורה בעיוןאמנם בחז"ל  ו

באמת גם  ש  ונראה לפ"זר וזוכה לישוב הדעת ורחמנות.  שפיז  שעל ידה הקיבוץ חלקי נפשו וצרופי האותיות
אבל כל זמן שלא נובע מרחמנות באמת הנובעת   ,מעשה חסד כמה שיעשה אע"פ שבוודאי הוא דבר נפלא

זוכה אדם    יהיה עצום.  ורחמים גדלים אע"פ שהשכר עלי  מעורר  ואינ  ,מדעת גדול כי מצוות חסד וצדקה 
מדת רחמים באמת היא רק מתוך דעת ואפילו ה ומצאה עני. אבל  פרוט  אפילו בלא דעת כגון שנפל ממנו

אלא כשכל כוונתו   ,הנותן צדקה כי קשה לו לראות אדם סובל, או שיש לו רצון לתת צדקה אין זו רחמנות
בלבד טובתו  על  רק  וחושב  המקבל  עם  ההתחשבות  האמיתית  ,היא  הרחמנות  ושנובעת    ,זו  הוא מדעת, 

 לים. רחמי שמים גדוהראוי ל
 

שז"א הנ"ל  במשל  כנ"ל   מבואר שצריך  הסוד  עפ"י  ואילו  מלבקש,  יותר  צריך  הקטן  מבואר שהעשיר  לא 
יעלה תפילה או מעשה גדול של ישראל לאריך לעוררו לרחם, וכמבואר לעיל. והטעם לזה כי עפ"י הסוד  

יה באופן  שיה  מלמעלה בהכרח שתיהיה ע"י בחי' יחוד, והיחוד צריך  התמיד הכלל הוא שכל השפעה הבא 
בלא   מלמעלה  רק  הוא  השפע  ואם  לו.  להשפיע  העליון  את  לעורר  נוקבין  מיין  מעלה  המקבל  שהתחתון 

. אמנם לפעמים התפלה עצמה שמבקש ומתחנן \יגהתערותא דלתתא אזי השפע מצטייר לדין ולא לרחמים/
 .וכנ"ל ר מזהיות זה המיין נוקבין, אבל נראה שלעורר רחמים גדולים לפנים משורת הדין צריך הרבה

 
ק ויהי לי לישועה" "עזי" היא לימוד תורה בעיון של  -עזי וזמרת י"  , את הפסוק שבו פתחרבנו  ובזה מבאר  

ק" היא התפלה של זעיר לאריך, שמעלה אותה מקושטת בתורה הזו של ישראל, או  -ישראל כנ"ל "וזמרת י
שלהם/  בתורה  המקושטות  ישראל  תפלות  את  אותו\ידשמעלה  לעורר  לי לרח  ,  "ויהי  ואז  ישראל.   על  ם 
 לישועה" ישועה לישראל ע"י רחמיו הגדולים של אריך.  

 

 
 עד כאן הקדמה 

* 
 [ טו]   קהתורה 

 .  וזמרת יה ויהי לי לישועהעזי  [טז] )שירת הים שמות טו(
הם נס גלוי ונפלא ועלו מן לכשנעשה  \יז/ אמרו כל ישראל ביחד ברוח הקדש בשירת הים ההנה הפסוק הז

ברכוש עצום, ולפי מה שיתבאר בתורה זו רמזו בשש תיבות אלה כיצד נעשה להם הנס הנפלא בשה הים לי
  "ה-וזמרת י" ,לתורה שלנו שמעורר את ז"א להתפלל לאריך רומז  "עזי"ש ,הזה, וכפי שיתבאר בסוף התורה

עלו   וישראל נפלאה שהמצרים טבעו בים "ויהי לי לישועה"ועי"ז  ,רומז לתפילת זעיר אנפין לאריך אנפין
ישועה דייקא שנמשכת מש"ע ויהי ל. )ממנו עם רכושם העצום של המצרים שהביאו עמהם ונפלט מהים

 נהורין עליונים( 
 

 
 נחלות ג' ג'( ) אבל איש מזריע תחילה יולדת נקבה בחי' דין כמבואר בלק"ה    דהיינו חסד   מזרעת תחילה יולדת זכר   בחי' אשה   יג
ו'   -מקושטת בתורה   יד ב' אות    נתלבשים   והם ,  נשמות   ניצוצי   הם   האותיות   כל ,  שות ולע   לשמר   ד לומ   שאדם   התורה   וכל   -עיין תורה 

) עבור   בבחינת  שם   ונתחדשים ,  התפלה   בתוך  (.  שם   ונתחדשים   עבור   בבחינת  המלכות   בתוך   באים   הנשמות   שכל ,  בגלגולים   כמובא . 
  בחינת   שהוא   , התפלה   וך ת ב   ובאים .  הנשמות   בחינת   הינו ,  ומים  אש   שהוא   התורה   הינו ",  אל   כבוד   מספרים   השמים (: " ט " י   תהלים )   וזהו 
  נקרא   א " נ )   כבוד   הנקרא ,  התפלה  עם   והנשמות ".  לך   אחטם   תהלתי : " בחינת ",  תהלתו   כבוד   שימו (: " ו " ס   תהלים )   שכתוב   כמו ,  אל   כבוד 
  כבוד   נקראת   זה   ידי   ועל (,  ג" קי   שבת ' ) מכבדותא   למאניה   קרא   יוחנן '  ר '   כי ,  אותנו(  אותם   י" בכת )   מלבשת   שהיא   שם   על (,  מצאתי   כבוד 
  שהיא ,  חדושין  בבחינת   להנשמות   מאירה   והתפלה ,  נוקבין   מין   העלאת   בבחינת   להתפלה   מאירין   הנשמות ;  לזה   זה   ן מאירי   והן   .אל 

" ה " מ  תהלים )   בבחינת   הם   שבדור   לצדיק   המובאות ,  בתפלה   המלבשין   והנשמות ,  עבור   בבחינת   אותם   מחדשת    אחריה   בתולות (: 
 ".לך   מובאות   רעותיה 

 נאמרה היא  לא ידוע מתי והיכן  שון מוהרנ"ת מה ששמע מרבינו הענין בביאור יותר ו וסופה ל ים  לשון החבר תורה זו ראשיתה    טו

 קיח יד   ותהלים   ', ישעיה יב ב ו   טז

מדגיש בתחילת התורה כשמביא את הפסוק הזה מציין שהוא משירת הים, ועיין ריש תורה ט' תהומות יכסיומו שם    ראה שמוהרנ"ת   יז 
 לא מציין שהוא שירת הים.
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וסוכה    ל:  קדושיןהיצה"ר בכל יום )  \יח/ כי בהתגברות והתחדשות  הנה העולם צריכין רחמים גדולים
הדין\יט/ נב: חובת  לצאת  מאד  קשה  ית(  רוממותו  גודל  לפי  וכ"ש  רחמנות שהיא  ו   ,\כ/ ',  אנו  צריכים  כן  על 

הדין משורת  ברוחניות  לפנים  הן  היצהר"  ,  על  להתגבר  וכח  ושמחה  למוחין  בגשמישנזכה  כגון   הן 

והרחמים .  הרחמים   . וכל אחד מבקש רחמים ואינו יודע היכן הואפרנסה והצלחה שילך כסדר 

יד    הוא לעיני כל בהישג  שהן  והמצוות  התורה  ע"י  להם  זוכים  אחד כי  )דברים לכל  כמו שכתוב   ,
לא רחוקה היא ולא בשמים    "כי המצווה הזאת אשר אנכי מצווך היום לא נפלאת היא ממך  \כא/ל(

עי"ש רמב"ן ש"המצווה הזאת"  ולא מעבר לים וכו 'כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו"    וכו'

 .  \כב/כיצד לקיימהמפרשיו כתובה בתורה ובגמ' וש"ע ו ,והיא לעיני כל הכוונה לכל התורה,

ע"ב( קלז  דף  )נשא  בזוהר  ואית רחמים  אית  \כג /והנה איתא  רחמים  רחמים  ויש  רחמים  ,  יש 
אנפיןשל    דז"א  [כד] אית רחמים פשוטים   האדם זעיר  של  מעשיו  לפי  הן  כי  פשוטים  שהם  ואית ,  , 

אנפין  \כה/רחמים גדולים דעתיקא סתימאה הם  שרחמיו    דאריך  כי  משגדולים  לפנים  הדיןהן  ,  ורת 

  וברחמים גדולים אקבצך   \כו/כמו שכתוב )ישעיה נד(בהם יגאל הקב"ה את ישראל לעתיד לבוא  
בימות המשיח תאיר בכנסת ישראל עינא חד דרחמי של   אכמבואר בזוהר נשא הנ"ל בהערה שלעתיד לבו

יכה  לים כמ"ש מכי יהיו ניסים גדו  והביאור  .רחמים גדולים תיהיה הגאולה האחרונהשבדהיינו    ןאריך אנפי

 . \כז/ וכל נס הוא בחי' לפנים משורת הדין דהיינו רחמים גדולים "כימי מצרים אראנו נפלאות" )ז' טו(

 
 שמעתי חילוק שמתחדש במחשבות רעות ומתגבר בתאוות רעות.  תחדש, ר ומ מתגב   יח
עליו בכל יום שנאמר רק רע כל היום ואמר ר"ש בן לוי יצרו של אדם מתגבר  מתחדש  אמר רב יצחק יצרו של אדם    : קידושין דף ל   יט 

עוזרו אין יכול לו שנאמר אלהים  עליו בכל יום ומבקש המיתו שנאמר צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו ואלמלא הקדוש ברוך הוא  
   ו.לא יעזבנו ביד 

נב  דף  אדם    : סוכה  של  יצרו  לקיש  בן  שמעון  רבי  בכל  מתגבר  אמר  ומבקש  עליו  לצדיק  רשע  צופה  שנאמר  להמיתו  ומבקש  יום 
 .להמיתו ואלמלא הקדוש ברוך הוא שעוזר לו אינו יכול לו שנאמר ה' לא יעזבנו בידו ולא ירשיענו בהשפטו 

צם רוממותו יתברך, בתנועה קלה בעלמא ובהסתכלות בעלמא, שאינו כראוי  ו לפי גדלות השם יתברך וע   -  נינא עיין תורה מט ת   כ
כבו  מלא  לפי  העולם  וכל  רחמים,  מלא  יתברך  השם  אך  ושלום,  חס  ושלום  חס  שראוי,  מה  האדם  על  לבוא  ראוי  היה  יתברך,  דו 

 רחמנות, והוא רוצה מאד בהעולם.

וא:   ל דברים פרק    כא הִּ ה  ְרחֹקָּ ְולֹא  ךָּ  ּמְ מִּ וא  את הִּ ְפלֵּ נִּ לֹא  ּיֹום  הַּ ךָּ  ּוְ ְמצַּ י  ֹנכִּ ר אָּ ּזֹאת ֲאׁשֶׁ הַּ ה  ְצוָּ ּמִּ הַּ י  ּכִּ י  )יב(    )יא(  אמֹר מִּ לֵּ וא  ם הִּ יִּ מַּ ָּ ׁשּ בַּ לֹא 
ה:  ּנָּ ֲעש ֶׁ ְונַּ ּה  נּו ֹאתָּ עֵּ מִּ ׁשְ ְויַּ נּו  ּלָּ הָּ  חֶׁ ּקָּ ְויִּ ה  ְימָּ מַּ ָּ ׁשּ נּו הַּ ּלָּ ה  ֲעלֶׁ ּיָּ   יַּ לַּ ר  בֶׁ עֵּ ְולֹא מֵּ נּו  )יג(  עֵּ מִּ ׁשְ ְויַּ נּו  ּלָּ הָּ  חֶׁ ּקָּ ְויִּ ם  ּיָּ ר הַּ בֶׁ ל עֵּ נּו אֶׁ ר לָּ ֲעבָּ יַּ י  אמֹר מִּ וא לֵּ ם הִּ

ה:  ּנָּ ֲעש ֶׁ ּה ְונַּ י    ֹאתָּ תֹו: )יד( ּכִּ ֲעש  ְבךָּ לַּ ְלבָּ יךָּ ּובִּ פִּ ר ְמֹאד ּבְ בָּ ּדָּ יךָּ הַּ לֶׁ רֹוב אֵּ  קָּ

א מספיק קיום המצוות לבד, אלא לימוד  לפי המבואר לקמן שצריך לימוד תורה בעיון כדי לעורר רחמים גדולים, א"כ ל   קצת צ"ע   כב
וד בקשה נפשי ולא מצאתי אדם  אשר ע "   )קהלת ז כח( פרשה ז פסקה מ )א(    -מדרש רבה קהלת  תורה שהוא קשה יותר וכמבואר ב 

בנוהג שבעולם אלף בני אדם נכנסין למקרא יוצאין מהן ק' למשנה יוצאין מהן עשרה לתלמוד יוצא מהם אחד    " אחד מאלף מצאתי 
 . עכ"ל.   ובפרט לפי המבואר בברכות סג: שאינה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה.אה הה"ד אדם אחד מאלף להור 

ִתיב   כי,  ולמדנו  ְוָתאָנא ...   )עם ביאור המתוק מדבש( :  קלזדף  נשא  ח"ג  זוהר    כג  ה    ך " אלהי   ה " יהו   ֵעיֵני   תמיד   אותה  דורש  ך"אלהי'  ה  אשר  ארץ   כ ְ   עיני  פירוש  ב ָ

ית ,  ישראל   ארץ   בחינת  שהיא   דיליה  בנוקבא  ומאירות  משגיחות  ה"הוי  הנקרא  א"ז ָנה   ֵמֵרש ִ ָ   עומדת  בהיותה   יאשה)   בגלות  לה  שיש  והעליונה  הראשונה   ממדרגתה  ַהש  

ָנה   ַאֲחִרית   ְוַעד (,  מכתרה   גדול  כתרו   רק   א " ז   עם  שלימה   בקומה   פ " פב    א" פ   ו " בשל  זה   כל   כמבואר ,  שלו   סוד הי  תחת  נקודה   בסוד   בהיותה   שהיא)   והתחתונה,  האחרונה  מדרגתה  עד   ש ָ

א   שאמר  וזה(,  ב " ופ  ָ ת  ה    ך " אלהי   ה " יהו   ֵעיֵני   ַהש ְ ִקיחו ָתא   אז  כי  ו ְכֵדין   רבים  בלשון  עיני  וכתוב,  ה ב  מאיר  א"ז  הגלות  בזמן  עתה  היינו  ב ָ ְ ַעְייִנין   פ  ה    ד ְ   ְלַטב   ב ָ
ִגין ,  ובדין  ברחמים  בה  גיחמש  א"שז  להורות  שבא  כלומר,  ולרעה  לטובה  בה  העינים  פקיחת  ו ְלִביש   ִאית   ב ְ הו    ד ְ ָמאָלא   ְיִמיָנא   ב ְ   שיש  לפי  ְוַרֲחֵמי   ִדיָנא   ו ש ְ

ָאֵתי   ו ְלִזְמָנא   אבל ,  ורחמים  דין  שהם  ושמאל   ימין  א"ז   בעיני ַכח   ד ְ ת ְ ה    ִיש ְ ַרֲחֵמי   ַחד   ֵעיָנא   ב ָ   של   אחת   עין  בנוקבא  תאיר  המשיח  בביאת   לבוא   לעתיד   אבל   ד ְ

יָקא   ֵעיָנא ,  רחמים ַעת ִ יִקין   ד ְ ַעת ִ דֹוִלים   ו ְבַרֲחִמים   שכתוב  זהו  ִדְכִתיב   הו א   ָהָדא ,  א"א   של   עין  היינו  ד ְ ֵצךְ   ג ְ יָון   ושואל   ,א "א  של   ברחמים  והיינ   ֲאַקב ְ ֵ ָאַמר   כ    ד ְ
דֹוִלים   ַמהו  ,  ַרֲחִמים  א   ומשיב,  לרבות  בא  מה  ג ְ יק   ַרֲחֵמי   והיינו,  רחמים   ויש  רחמים  יש  ַרֲחֵמי   ְוִאית   ַרֲחֵמי   ִאית   ֶאל ָ ַעת ִ יִקין   ד ְ ַעת ִ ו ן ,  א"א  של   רחמים  יש   ד ְ   ִאינ 
דֹוִלים   ַרֲחִמים   ִאְקרו ן  ְזֵעיר   ַרֲחֵמי ,  יםגדול   רחמים  נקראים  הם  ג ְ ין   ד ִ ִ ךְ   ו ְבִגין ,  סתם  רחמים  נקראים  שהם  א"ז  של   רחמים  ויש  ְסָתם   ַרֲחִמים   ִאְקרו ן   ַאְנפ    כ ָ

ֵצךְ   דֹוִלים ג ְ   ו ְבַרֲחִמים   הכתוב  אמר  ולכך יק   דהיינו  ֲאַקב ְ ַעת ִ  .   א "א  של   ברחמים  יֹוִמין   ד ְ
 * רוצה לומר רחמים סתם כמ"ש בזוהר שם וכדלקמן  כד

לכתר הכוו  כה  בכהאריז"ל שהכתר    נה  מבואר  אבל  רוממותו,  לרוב  מאיתנו  ונעלם  נעתק  היותו  מצד  סתימאה  עתיקא  שנקרא  עליון 
)כך    ון נעתק לגמרי מהתחתונים וחציו התחתון נקרא אריך אנפין ומתייחס לתחתונים.מתחלק לאריך ועתיק דהיינו שבחי' חציו העלי 

שהם   בהמה  דדי  סוד  חיים  בעץ  מהמבואר  צ"ע  אבל  בספרים  ויורדים  מבואר  מגולים  שהם  דעתיק  נו"ה  של  אחרונים  פרקים  ב' 
 .( בזה   ו את ז' המלכים המתים שם עיין תורה ג' שהארכנ ריאה להחיות  מאצילות לעולם הב 

י   ישעיה פרק נד   כו  ְבּתִּ ֲעזַּ טֹן  קָּ ע  גַּ רֶׁ ּבְ ְך: )ז(  צֵּ ּבְ ֲאקַּ ים  דֹלִּ ּגְ ים  ֲחמִּ ּוְברַּ ר    ְך  מַּ יְך אָּ ְמּתִּ חַּ ם רִּ ד עֹולָּ סֶׁ ּוְבחֶׁ ְך  ּמֵּ מִּ ע  גַּ י רֶׁ נַּ י פָּ ְרּתִּ ְסּתַּ הִּ ף  צֶׁ ף קֶׁ צֶׁ ׁשֶׁ ּבְ )ח( 
ד:  ְך ְידֹוָּ    ּגֲֹאלֵּ

תמיד  קטן מול הקבוץ שאקבצך כי ברחמים גדולים תהיה ות העזבון שעזבתיך לא היה רק רגע    -)ז( ברגע קטן עזבתיך    מצודות דוד 
 במעט קצף הסתרתי פני ממך רק רגע ר"ל אל מול החסד תחשב רק לרגע כי בחסד עולם ארחמך:   -)ח( בשצף קצף        לאורך ימים: 

 בדעת ותבונה עה"פ מה תצעק אלי שנס גלוי גדול נעשה ע"י מוחין גדולים שזעיר מקבל מאריך.  נתבאר לעיל  כז 
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וההסתרה גוברת    ,כי הרחמים הפשוטים הם לפי מעשינו  ,גדולים  צריכין רחמיםעם ישראל תמיד  ואנו  
  .נ"לוכ יוצאים חובת הדיןורובא דרובא לא ומתחדש בכל יום והיצה"ר מתגבר 

ב  הזה    כחעונינו אך  בדור  שאח"כ  הרבים  בדורות  או  רבינו  כךשל  שיתפלל  מי  תפילה   \כט/אין 

שיוכל להמשיך הרחמים, מחמת שאין  שתיהיה נשמעת באזני אריך אנפין בעל הרחמים הגדולים  
נראה שהכוונה להתדמות לו ית' כמ"ש והלכת בדרכיו בשלימות כזו    מי שיכיר גדולת הבורא כל כך

משמע והדחקות.  מפני גודל הגלות  ,  \ל/ , בבחי' צדיקים מרכבתו של מקוםאנפין   כבה לזעיררמשנעשה  

צדיקים כאלה  היו  קיים  היה  שבית המקדש  קלז,  שבזמן  נשא  זוהר  כ'(   \לא/.עיין  )לג  ישעיה  הנ"ל שהנביא 
יר  מאריך שיאמבקש  הנביא  חבקוק    \לב/ דף קלח:ב  וכן שםמבקש מאריך אנפין שירחם על ירושלים עי"ש.  

  ך שיכבשו רחמי יהי רצון מלפניך ועיין בגמ' ברכות ז. לקמן שרבי ישמעאל כהן גדול ברך את הקב"ה . בזעיר
 . ונראה שהיא תפלת ה' ממש שהרי בלשון הזה הקב"ה מתפלל כמבואר שם עי"ש.  ך את כעס

  ריך בעצמו צזעיר אנפין    והקדוש ברוך הואוכיון שאין היום צדיק שיכול להתפלל לאריך לכן היום  
  מנין שהקדוש ברוך הוא מתפלל, שנאמר  \לג / על זה, כדאיתא בגמרא )ברכות ז'(  להתפלל

 
 בעוונינו   -מתרצו    כח 

שזכה  רסז  לא התייחס לזה. ואולי כי לא סבירא ליה. ובאמת זו תימה שרבנו שמבואר בחיי מוהר"ן  שמוהרנ"ת בלשונו    עיין לקמן   כט 
לא יכול לזה, ועוד שביאר בתורה כב אות י' שיש צדיק שנכלל בא"ס וזוכה לתפלת    .ושם רעב אמר אני סבא דסבין ליחידה דיחידה  
)ובת  ע"י ה' ממש,  אזי  באין של הקב"ה  שנכלל  שצדיק  ביאר  ד'  עי"ש    ורה  עצמותיו  על  העוונות החקוקים  לפניו מתקנים את  ווידוי 

או הווידויניקים כי דרכם היה להתוודות לפני רבנו( ומסתמא לא דיבר על מדרגות שלא זכה בהן  ר ובחיי מוהר"ן מבואר שלאנ"ש ק 
וזה לשון חז"ל באבות "הוא היה אומר   )כמו שמובא בשם רבי מאיר מלובלין שצדיק מדבר  " דהיינו את מדרגתו הוא  רק ממדרגתו 

אבל   לזה.  צריך  מדרגה  איזה  מבינים  אנו  אין  שבאמת  או  מענוותנותיה,  זאת  אמר  אולי  רבנו  זאת  אמר  אמנם  אם  ואולי  אומר(. 
מאידך עיין לקמן בסוגיית קל נא    .בפשטות לפי המבואר בהמשך משמע שצריך לזה להיות מרכבה שלימה לזעיר אנפין כפי שיתבאר 

נא לה משמ  חזו  רפא  לכו  לפי מה שבארנו במאמר  ביקש מז"א שיתפלל לאריך עי"ש. אמנם  זכה לזה, אלא  רבנו לא  ע שגם משה 
הדורות של כלל ישראל צריך   ירידת  ומתעלה, כי לפי  יותר מקודמו, כי היא אותה נשמה שחוזרת  שיחידי הדורות עולים כל אחד 

רופא  יותר   להם  ל'   גדול  בתורה  כ   ע"כ .  כמבואר  שרבנו  וצ"ע.מסתבר  לזה,  זכה  זו     ן  תורה  שאולי  לתרץ  ניסה  אליהו  והחברותא 
נאמרה לחברים קודם שרבנו היה בארץ ישראל כי מבואר לקמן סוף תורה קח שמתורה עג עד קח יש מעט תורות שהן מקודם שהיה  

 בא"י. ועיין חי"מ נג ההבדל וצ"ע.

. ועי"ש   עיין פרש"י   ל )כב( לפי המדרש, למדנו שהצדיקים מרכבתו של מקום.    מזרחי   בראשית יז כב. שהצדיקים מרכבתו של מקום 
פירוש, כל הצדיקים, שהן בלי יצר הרע, אף כי בעפר יסודם, נקראים "מרכבתו של מקום", כמו שנקראים השמים העליונים מרכבתו  

ומפ  "לרוכב בשמי שמי קדם".  בעזרך",  מקו "רוכב שמים  של  מרכבתו  שהצדיקים  מקום  מצינו בשום  באבות, שנאמר,  ני שלא  רק  ם 
"ויעל אלהים מעל אברהם", "ויעל מעליו אלהים", "והנה ה' נצב עליו", לפיכך אמר ריש לקיש, "האבות הן הן המרכבה" אף על פי  

הרמב"ן ז"ל על דברי הרב ואמר, "אבל  ולכן מה שטען    מאי שנא הני מכל הצדיקים שבעולם.שהדבר שוה בכל הצדיקים. דאם לא כן  
 ית רבה, 'האבות הן הן המרכבה"', אינה טענה: לשונם בבראש 

ָנא   -לז.  נשא דף ק   זוהר    לא ָ ְצִניעו ָתא   ת  ִסְפָרא   ב ִ ָלִים   ִתְרֶאָנה   ֵעיֶניךָ   הכתוב  של   פירושו  מה  ַמהו  ,  דצניעותא  בספרא  למדנו  ד ְ ֲאָנן   ָנֶוה   ְירו ש ָ   קשה  כי  ש ַ

ֲאָנן   ָנֶוה ,  המלכות  סוד   שהיא  ָלִים ְירו ש ָ   ְוִכי  ה    ָיִלין   ֶצֶדק   כתוב  והרי  ְכִתיב   ְוָהא ,  הדינים   אחיזת  בה  ואין  הו א   ש ַ ַכח   ו ַבֲאַתר ,  ב ָ ת ְ ִאש ְ   שנמצא  ובמקום  ֶצֶדק   ד ְ

ִקיט   ָלאו ,  דין   בחינת  שהיא   צדק ֲאָנן   ְוָלאו   ש ָ א   ומשיב,  שאנן  ולא  שקט  שם  אין  הו א   ש ַ ָלִים   ִתְרֶאָנה   יךָ ֵעינֶ   שכתוב  מה  ֶאל ָ ֲאָנן   ָנֶוה   ְירו ש ָ ֲאָנן   ֶוה נָ ,  ש ַ   ש ַ
יק  ַמר   יֹוִמין   ְלַעת ִ   את   תראינה  עיניך  ממך  בבקשה,  שאנן   נוה  הנקרא  א"לא  אמר  הנביא  וכאילו,  ו "ח  דין  בחינת  שום  בו  שאין  א"א  שהוא  יומין  לעתיק  נאמר  זה  ִאת ְ

ַההו א ,  הדינים   בה  יתאחזו  שלא  המלכות  על   חמלתך  בעין  ותשגיח,  ירושלים  ִקיט   ֵעיָנא   ד ְ ֲאָנן   ש ָ ַרֲחֵמי   ֵעיָנא ,  ושאננה  שקטה  היא  העין  זו   כי  ְוש ַ   עין  והיא   ד ְ

ָלא   ֵעיָנא ,  רחמים  המעוררת חו ָתא   ָנִטיל   ד ְ ג ָ א   ֵמַאש ְ חו ָתא   ד ָ ג ָ   שמשתנות   א"ז  כעיני,  דין   להשגחת  רחמים  מהשגחת  ומשתנית  נוסעת  שאינה  עין  ַאֲחָרא   ְלַאש ְ

ךְ   ו ְבִגין ,  התחתונים   עשהמ  מחמת ַ ִתיב   כ    נחשבות  עיניו  ששתי  א"א  עין  על   שקאי  להורות,  ד "ביו   מלאה  ֵעיֶניךָ   ְוָלא ,  ד " יוֹ   ָחֵסר   ִתְרֶאיָנה   ֵעיֶנךָ   בכתו   ולכך  כ ְ
 . רחמים  הם  ששתיהם  לפי,  לאחת

א   -זוהר נשא קלח:    לב  ָ ִתיב ,  וראה   בא  ֲחֵזי   ת  ַמעְ   ה " יהו   א"ז  על   אמר  הנביא  שחבקוק  כ ְ י ש ָ ְמֲעךָ   ת ִ מֹוַדע אִ   ְקָרא   ַהאי   כי  ואמר  ָיֵראִתי   ש ִ ת ְ   נודע   זה  פסוק  ש ְ

ַכד ,  פירושו א   ְנִביָאה   ד ְ יש ָ ַמע   ַקד ִ ל   ש ָ ַ כ  ַ   גם)   מהותם  שידע  עד ,  ששמע  בהדברים  והתבונן  והסתכל ,  א"ז  של   האוזן  סוד   את  שמע  הקדוש  כשהנביא  כי  ְוָיַדע   ְוִאְסת 

ו ִנין   ַעל   ְוָקֵאים (,  לעיל  כנזכר   מוחין '  ג  כנגד   לשונות'  ג   נקט   כאן  ק  י   ת ִ ֵ ,  בה   המאירים  והמוחין  האוזן  סודות  של   הענין  בעומק  שנכנס  כלומר,  התקונים  אלו  על   ועמד   ןִאל 

ִתיב   אז ן   לכן,  הדינים   להתעוררות  גורמת   האוזן  שמיעת  כי  ָיֵראִתי   כ ְ ָ מ  ַ ר   ְלַדֲחָלא   הו א   ָיאו ת   ת  ב ָ ַ יה    ו ְלִאת  ֵ   ראוי,  א"ז   של   האוזן  דיני   רותהתעור  מחמת  שם  ַקמ 

ְזֵעיר   ַהאי   ואמר  דבריו  ומסיק,  דינים  עליו  יתעוררו  שלא  כדי  ,יחטא   שלא  מלפניו  נשבר  ולהיות  לירא ין   ב ִ ִ ַמר   ַאְנפ   . א "ז  של   באוזן  נאמר  זה  דבר ִאת ְ

ד   ומפרש ַ ל   כ  ַ כ  ַ ִתיב   ַמה ,  בו  א"א  הארת  ידי  על ,  א"ז  של   להדינים   מיתוק  שיש,  בנבואה   חבקוק  וידע  שהסתכל   אחר  ְוָיַדע   ִאְסת    א "בז  ירשיא  א"לא  שהתפלל   כ ְ

ָעְלךָ   ה " יהו   ואמר,  דיניו  להמתיק ָ ֶקֶרב ,  א"ז  את  ותקנת  פעלת  אתה  הנה,  א"א  שהוא  ה"הוי   השם  אתה  פ  ִנים   ב ְ ַהאי    ואמר(,  ואזיל  כדמפרש)   אותו  תחיה   לכן  ַחי ֵיהו    ש ָ
יק  ַמר  יֹוִמין   ְלַעת ִ   על   קאי  השני  השם  אז,  א"ז  על   נאמר"  יראתי  שמעך  ישמעת  ה"הוי "  הפסוק  שבזה  הראשון  השם  אם  כי,  נאמר   א"א  על   ה"הוי  השם  זה  כי  ִאת ְ

ַכח   ֲאַתר   ו ְבָכל ,  א"א ת ְ ִיש ְ יו   ה " יהו   ה " יהו   ד ְ ֵרי   א " ה   ד " ב ְ אל   אוֹ ,  ִזְמֵני   ת ְ   ת"הויו   שמות  שני  שנמצאים  מקום  שבכל   בידינו  כלל   כי   א " ה   ד " ְויו   ת " דל   ף " ב ְ

ין   ר ִלְזֵעי   ַחד   הנה,  ה"בהוי  אחד   ושם,  י"באדנ   אחד   םש   או,  אחד   בפסוק  ִ יָקא   ְוַחד   ַאְנפ  יִקין   ְלַעת ִ ַעת ִ   עתיקין   של   לעתיק   נאמר  אחד   ושם  א"לז  נאמר  אחד   שם  ד ְ

ב   ַעל   ְוַאף ,  א" בא  הוא  השני  ושם,  א"בז   הוא  הראשון  שם,  זה  בפסוק  גם  לכן,  א"א  שהוא הו    ג ַ ֻכל ְ   ְוַחד ,  ת "הויו  דהיינו  וותש  הם  השמות  ששני  פי  על   אף  ַחד   ד ְ
ָמא   . פרצופים  שני  על   מורים  הם  זה  כל   עם,  ם" אלהי  בנקוד   כמו  אחר  בנקוד   מנוקד   אחד   שאין  נקראים  אחד   חובנוס  ִאְקרו    ש ְ

  ", והביאותים אל הר קדשי ושמחתים בבית תפלתי " ז{  -א''ר יוחנן משום ר' יוסי מנין שהקב''ה מתפלל שנאמר }ישעיה נו   -  ברכות ז.  לג
אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב יה''ר מלפני שיכבשו רחמי את    ?י מצלי מכאן שהקב''ה מתפלל. מא   , אלא תפלתי  , תם לא נאמר תפל 
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יש לו  תפילתם לא נאמר אלא תפילתי מכאן שהקדוש ברוך    ושמחתים בבית תפילתי  [לד]

,  \לה/ שיכבשו רחמי את כעסימלפני    יהי רצון וכו'  ?מתפללהקב"ה    הוא מתפלל. ומה בית תפלה ובו  
רצון מלפני דהיינו מאריך אנפין הנמצא בפנמיותי שימתיק לפנים משורת  יהי  מתפלל  דהיינו שזעיר אנפין  

אמת   היא משפט  ןאנפיכי מדת זעיר  .  \לו/הדין ברחמיו הגדולים את כעסי על ישראל שהוא לפי מדת הדין
א גדולים, לכן כדי לרחם רחמים גדולים צריך  ללכן רחמיו פשוטים וברחמים מדודים לפי מעשה בני אדם,  

 ו הגדולים שמלובשים בו שהם בחי' אריך אנפין, שכבשו את כעסו וירחם בהם על ישראל.  לבקש מרחמי

יתפלל,   יתברך  לבוא שהוא  יכול  אנפיןובמה  זעיר  שהוא  להקב"ה  גורמים  לאריך   ,איך  שיתפלל 

ול  כיהוא    ,ורחמים כפי שיתבאר  תעד שזוכה לתשובה ודעדהיינו מי שלומד תורה    תורה   על ידיאנפין זה  

ע"י    כיצדוהביאור  .  ברחמים גדולים לפנים משורת הדין   \לז/ הקב"ה שיתפלל לאריך אנפין שירחםבקש מל

אפשרי    לימוד זה  וצירופיםתורה  בו חלק מכללות כל העולמות  יש  בכל אדם  כי   \לט/ [לח]   כי 

 
כעסי ויגולו רחמי על מדותי ואתנהג עם בני במדת רחמים ואכנס להם לפנים משורת הדין. תניא א''ר ישמעאל בן אלישע פעם אחת  

ור  ולפנים  לפני  קטורת  להקטיר  רם  נכנסתי  כסא  על  יושב  שהוא  צבאות  ה'  יה  ברכני  איתי אכתריאל  בני  ישמעאל  לי  ואמר  ונשא 
לפנים   להם  ותכנס  הרחמים  במדת  בניך  עם  ותתנהג  מדותיך  על  רחמיך  ויגולו  כעסך  את  רחמיך  שיכבשו  מלפניך  יה''ר  לו  אמרתי 

 משורת הדין ונענע לי בראשו וקמ''ל שלא תהא ברכת הדיוט קלה בעיניך: 

אי ברכת הדיוט. אבל באמת מלאך אינו מציאות לעצמה אלא שליח ה' וכוונת הברכה היתה על  שה הרי היה מלאך וצדיקים הם לפנים מהמלאכים, ומלכאורה ק
 הקב"ה ולא למלאך. והיא תפלת ה' ממש כנ"ל, שכך הקב"ה מתפלל. 

 ישעיהו נו ז'  לד

ֲעלֹות    -ה' ב' )עפ"י תורה כב(    עיין לק"ה מתנה   לה  יְך לַּ רִּ ה ְוצָּ ְהיֶׁ ּיִּ ד ׁשֶׁ א ְוכּו' עַּ ְרּגָּ א ְלדַּ ְרּגָּ ּדַּ ת    מִּ ית ְנֻקּדַּ אׁשִּ וא רֵּ הִּ ילּות ׁשֶׁ ֲאצִּ ת הָּ ּלַּ ְתחִּ ל ּבִּ ְכלָּ נִּ
אֵּ  ל ּבָּ ְכלָּ ּנִּ ׁשֶׁ ְך ּכְ ר ּכָּ חַּ ׁש ְוכּו' ְוכּו'. ְואַּ ּמָּ ת ה' מַּ וא ּתֹורַּ ה הִּ ּלָּ פִּ ת ּתְ ינַּ חִּ ר ּבְ ְסּתָּ ּנִּ ם הַּ ה, ְוׁשָּ יאָּ רִּ ּבְ ה בְּ הַּ ֲעשֶֹׁ ּנַּ ם הַּ ת ה'  ין סֹוף ׁשָּ וא ּתֹורַּ ה הִּ ּתֹורָּ ת הַּ ינַּ חִּ

וְ  ׁש,  ּמָּ ּלָּ מַּ ּוְתפִּ ה  ּתֹורָּ ת  ינַּ חִּ ּבְ ינּו  צִּ מָּ ְך  רַּ ְתּבָּ יִּ ְצלֹו  אֶׁ ם  ּגַּ י  ּכִּ ׁש,  ּמָּ מַּ ה'  ת  ּלַּ פִּ ּתְ וא  הִּ ה,  ּלָּ פִּ ּתְ ת  ינַּ חִּ ּבְ ע,  מָּ ׁשְ ּנִּ ם  הַּ ְכרֹונָּ זִּ ינּו  ּבֹותֵּ רַּ ְמרּו  אָּ ׁשֶׁ מֹו  ּכְ ה, 
רוּ  דֹוׁש ּבָּ ּקָּ הַּ ן ׁשֶׁ יִּ ּנַּ ה, מִּ כָּ ְברָּ ן אָּ לִּ ין ְוכּו'? ְוכֵּ ּלִּ פִּ יחַּ ּתְ ּנִּ ׁש  ְך הּוא מַּ אי יֵּ ּדַּ ל ְוכּו'? ּוְבוַּ ּלֵּ ְתּפַּ רּוְך הּוא מִּ דֹוׁש ּבָּ ּקָּ הַּ ן ׁשֶׁ יִּ ּנַּ ה, מִּ כָּ ְברָּ ם לִּ ְכרֹונָּ ינּו זִּ ּבֹותֵּ ְמרּו רַּ

עוֹ  ׁשֶׁ ם  ְוקֹדֶׁ ְוכּו'.  ת ה'  ּלַּ ּוְתפִּ ת ה'  ּתֹורַּ ין  ּובֵּ נּו  ּלָּ ׁשֶׁ ה  ּלָּ ּוְתפִּ ה  ּתֹורָּ ין  ּבֵּ ּלּוק  הְ חִּ ּיִּ ׁשֶׁ יְך  רִּ א צָּ ְרּגָּ ְלדַּ א  ְרּגָּ ּדַּ מִּ ין  ה  לִּ ידָּ ְירִּ הַּ י  ּכִּ ה,  ּיָּ ֲעלִּ ם הָּ ה קֹדֶׁ ידָּ ְירִּ ה  יֶׁ
ב:   יטֵּ ב הֵּ יטֵּ ה הֵּ ל זֶׁ ם ּכָּ ן ׁשָּ ּיֵּ ה ְוכּו', עַּ ּיָּ ֲעלִּ ית הָּ ְכלִּ יא ּתַּ ה הַּ       הִּ קָּ ט ּוְצדָּ ּפָּ ׁשְ ת מִּ ינַּ חִּ ה ּבְ ה ְוזֶׁ ּלָּ ה ּוְתפִּ ְך ּתֹורָּ רַּ ְתּבָּ ְצלֹו יִּ ׁש אֶׁ ּיֵּ א ׁשֶׁ ְמצָּ ה  נִּ י ּתֹורָּ "ל, ּכִּ ּנַּ

ט, ּכִּ  ּפָּ ׁשְ ת מִּ ינַּ חִּ ה  ּבְ ּתֹורָּ ט הַּ ּפַּ ׁשְ י מִּ פִּ ל ּכְ ה, ֲאבָּ ּתֹורָּ ט הַּ ּפַּ ׁשְ י מִּ ל ּפִּ ה עַּ גָּ ְנהָּ הַּ ת הַּ ינַּ חִּ ְינּו ּבְ ט, הַּ ּפָּ ׁשְ את מִּ ְקרֵּ ה נִּ ּתֹורָּ י  י הַּ ם, ּכִּ ּיֵּ ְתקַּ ם ְלהִּ עֹולָּ ה ְלהָּ ׁשֶׁ קָּ

ְוׁשָּ  ס  חַּ ְנׁשֹו  עָּ א  חֹוטֵּ ְלהַּ ת  בֶׁ ּיֶׁ ְמחַּ ה  ּתֹורָּ י הַּ מֹועִּ ה  יָּ הָּ לֹא  ה  ׁשּובָּ ּתְ ּלּו  ֲאפִּ וַּ ה,  לֹום,  ּתֹורָּ הַּ ט  ּפַּ ׁשְ מִּ י  ּפִּ ל  עַּ ין  ל  ד ִּ ב ַ ים  ַרֲחמִּ ף  ֵּ ת  ׁשִּ ַרְך  ְתב ָׁ יִּ ה'  ל  ֲאבָׁ

ל יְ  ֵּ ל  ַ ְתפ  מ ִּ ֶׁ וא ַמה ׁש  הִּ ת ה' ׁשֶׁ ַ ל  פִּ יַנת ת ְ חִּ ה, ב ְ ָׁ ל  פִּ יַנת ת ְ חִּ הו  ב ְ ז ֶׁ ד, ׁשֶׁ סֶׁ חֶׁ ה וָׁ קָׁ ְצדָׁ ם ב ִּ עֹולָׁ יג הָׁ צ ו ַמְנהִּ י רָׁ עָׁ הִּ י מֵּ ֲעסִּ ת כ ַ ׁשו  ַרֲחַמי אֶׁ ְכב ְ י ִּ מֹו  ֹון ׁשֶׁ ַלי, כ ְ
ים ְמ  ְליֹונִּ ים עֶׁ ַעם ַרֲחמִּ ַ ל פ  כָׁ יְך ב ְ ַרְך ַמְמׁשִּ ְתב ָׁ יִּ ה'  ֶׁ ה, ַהְינו  ַמה ׁש  כָׁ ְברָׁ ם לִּ ְכרֹונָׁ זִּ ינו   ֹותֵּ ְמרו  ַרב  אָׁ ְטאו   ׁשֶׁ חָׁ מֹו ׁשֶׁ ל כ ְ אֵּ רָׁ שְֹ יִּ ְטאו   חָׁ י ׁשֶׁ ִּ ֹאד ַאף ַעל פ 

ְתקַ  י ִּ י ׁשֶׁ דֵּ יו, כ ְ ַרֲחמָׁ ם ב ְ ָׁ ל  ֻּ ׁשו בו  כ  י ָׁ מו  ַעד ׁשֶׁ ה,   י ְ קָׁ ְצדָׁ ים ו בִּ ַרֲחמִּ ט ב ְ ָׁ פ  ׁשְ ין ְוַהמ ִּ יק ַהד ִּ ֲעסֹו ו ַמְמת ִּ ׁש כ ַ ל ְוכֹובֵּ ֵּ ל  ַ ְתפ  ַרְך מִּ ְתב ָׁ הו א יִּ י ׁשֶׁ י ַעל ְידֵּ י    כ ִּ ַעל ְידֵּ
ֹח  ל כ  כ ָׁ ע ׁשֶׁ רָׁ ר הָׁ צֶׁ ַֹח ַהי ֵּ ל כ  ֵּ יׁש ו ְמַבט  ַעְצמֹו הו א ַמֲחלִּ ה ב ְ ַֹח הַ זֶׁ יר כ  ים ו ְגבו רֹות ו ַמְגב ִּ ינִּ ד ִּ נו   ֹו מִּ ַתב ַרב ֵּ כ ָׁ מֹו ׁשֶׁ ים כ ְ ים ְוַרֲחמִּ דִּ ֲחסָׁ ֹחֹו מֵּ כ  ר טֹוב ׁשֶׁ צֶׁ י ֵּ
ם  ן ׁשָׁ ן עב, ַעי ֵּ ימָׁ סִּ ט ב ְ ְפרָׁ ים ו בִּ מִּ עָׁ ה פ ְ ָׁ מ  ה כ ַ כָׁ ְברָׁ ְכרֹונֹו לִּ לֵּ זִּ י תֵּ ֻחּקַּ ר ּבְ ת ֲאׁשֶׁ י אֶׁ יתִּ שִֹּ ם, ְועָּ ּיֵּ ְתקַּ ה יִּ י זֶׁ ל ְידֵּ  כּו ְוכּו': . ְועַּ

ובזה תבין מה שכתב בגמרא דברכות דף ז, משום רבי יוסי מנין שהקדוש    -  ח"ג סימן יא   איש חי()לבעל הבן    עיין שו"ת סוד ישרים   לו 
ברוך הוא מתפלל שנאמר והבאתים אל הר קדשי ושמחתים בבית תפילתי, תפילתם לא נאמר אלא תפילתי, מאי מצלי אמר רב, יהי  

בני במדת הרחמים וכו', עיין שם. והענין מובן בס"ד על פי מה  רחמי את כעסי ויגולו רחמי על מדותי ואתנהג עם    רצון מלפני שיכבשו 
בי   דכתיב  לאברהם,  ז"א  דאומי  חד  אתר  מן  בר  באורייתא  מתפרש  ולא  מכולא  סתים  דעתיקא  שמא  תאנא  רבא  באדרא  שכתב 

ב  מתלבש  כי א"א  ה'  נאם  ז"ל  הרש"ך  ופירש  ה',  נאום  במ נשבעתי  ז"ל  רבינו  שכתב  כמו  ולמטה  דה"א  מן הטבור  רבים,  ז"א  קומות 
ואמר בי רצה לומר נשבע במי שיש בו בתוכו, נמצא ז"א נשבע בא"א, ואף על גב דגם אבא ואמא מתלבש הנצח הוד יסוד שלהם  

כן בנצח הוד יסוד דאבא    בסוד מוחין גו גופא דז"א כנודע, מכל מקום בי משמע במי שהוא תדיר בי ואינו מסתלק לעולם, מה שאין 

שהקדוש ברוך  בסוד הסתלקות המוחין וכו', עד כאן לשונו, עיין שם. ובזה מובן בס"ד המאמר כעין חומר    ואמא שבכל לילה מסתלקין 

הוא קאי על ז"א שנקרא הקדוש ברוך הוא, מתפלל לעתיקא קדישא שהוא א"א ומאי מצלי אמר רב יהי רצון מלפני לשון פנימיות  
כמו שכתב באדרא שאמר ז"א בי נשבעתי שהוא רצה לומר נשבעתי  י רצון מן עתיקא קדישא שהוא מתלבש בפנימיותו, ו כלומר יה 

והכל מובן היטב,  במי שהוא בי שהוא מתלבש בתוכי, וכן כאן יהי רצון מן עתיקא קדישא שהוא בפנימיות שלי שיכבשו רחמי וכו',  
דקאי  הר קדשי  והביאותים אל  פסוק  מביא  זה  רב   ועל  ז"ל בשער מאמר  רבינו  וכמו שכתב  יוחאי פרשת  על הצדיקים,  בר  י שמעון 

תרומה דף י"ב עמוד ב וזה לשונו, הכונה כי אין הצדיקים מגיעים כי אם עד ז"א ולא משם ולמעלה כי עד שם מגיע פרי מעלליהם,  
יו  ולא  מקומו  עד  אלא  מגיעים  אין  כי  קדשי  הר  אל  והבאתים  אמר  ולכן  לשונו,  כאן  לומר  עד  רצה  תפילתי,  בבית  ושמחתים  תר, 

ודבו  בתים, ארבעה  במילות  תשעה  בונות  אבנים  יצירה, שלשה  בספר  שכתב  כמו  בתים  נקראים  התיבות  כי  שלי  התפילה  של  רים 
 אבנים בונות כ"ד בתים, חמשה אבנים בונות מאה עשרים בתים:

 רק על עצמו או גם על אחרים.  צ"ע האם   לז 

ועיין שער הגלגולים הקדמה יא,    ין עלאין דעלמא דלעילא, וכל דיוקנין דרזין תתאין דעלמא דלתתא, כד ברא ליה לבר נש סידר ביה כל דיוקנין דרז "ה  ב ו ק   : עיין זוהר יתרו עה   לח 
ובעש"ט עה"ת בראשית אות נח    ת כה.או   'כג ואברבנאל בראשית א' כו. כוזרי מאמר ד   'לא, ויקרא ח   'דף קל: ורבינו בחיי בראשית א   'וכן בלשון חז"ל אדם עולם קטן בתיקון ע 

   "ח שם אות נא ואות נו. אוצר המדרשים )י' ד' איזנשטין( ערך עולם קטן.ואות סד, ובבמ
  זה   העתיק   ג" ע  ז " ר   דף   פנינים   אמרי   בלקט   החיים   אוצר   הרב (  נא   הערה   שם   חיים   מים   מקור נח ב אות    עיין בעש"ט עה"ת בראשית   לט 

  יש   עליונים   בעולמות   שיש   מה   כל   כי ,  קטן   עולם   הוא   כי ,  ספירות   עשר   באדם   שיש   ממורי   תי קבל ,  לשונו  וזה   וכתב ,  גדול   באריכות 

  ולרמז   בתחתון   לעשות ,  עליונים   רוחניות   הספירות   דוגמת   עצמו   ולקדש   עצמו   לדמות   האיך   דבורה   בתומר   כמבואר ,  אדם   בנפש 
  יןעי   ח " י   בהגה   ושם   ב " כ   אות   מצורע   פרשת   לקמן   עוד   ןועיי ,  ג " י   בהגה   ושם   ב " י  אות   שמות   פרשת   לקמן   עוד   עיין   זה   ובענין , ] בעליונים 

ן   להיות [,  אין   מדת   הוא   האדם   איך   שם  יִּ   לסבול   סבלן   ויהיה ,  עליון  כתר   עליון  לאין   יתדמה   ובזה ,  אפלה   שפלה   בריה   ומבוטל   בטל   אַּ
  ממנו   יבריח   השכינה   זיו   נועם ו   והדביקות   האור   כי ,  ונוטר   נוקם   יהיה   ולא ,  שמח   ובלב   באהבה   וגידופין   וחירופין   דעת   וחלישות   בזיונות 
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  ומלרחם   מלהשגיח   שימנעהו ,  דין   שום   ולא ,  שנאה   ושום   פגם   שום   לפניו  יכנס   ולא ,  הרחמים   מקור   לכתר   דומה   ויהיה ,  אלה   כל 

,  נמצא   שום   יבזה   ולא ,  בעיניו  בזויה   בריה   שום   יהיה   ולא ,  חייו  אחר   שרדפו   לשונאיו   אפילו ,  טובתו   הצריכין   כל   אל   ולהיטיב   להשפיע 
 : וחיות  אור   מלא   שמח   בלב   בעיניו   נבזה   יהיה   וא ה   אלא 

  בגדולת   ויחשוב ,  רעות   המחשבות   מן   יכולתו   בכל   נקי   ויהיה ,  עליון  באור   דבוקה   מחשבתו   שיהיה ,  הרבה   דברים   נכללו   החכמה   דת במ 
 : והדבקות   התורה   מן   מחשבתו   יפריד   ולא '(, ב   בהגה   שמיני   פרשת   לקמן   עיין )   תמיד   ה " הוי   ובשם   הבורא 

  ומשטמה   כעס   להסיר ,  במתק   הכל   את   וירצה ,  אחד   יום   ממנו   שגדול   מי   לפני   פניו   להעיז   מצח   עזות   יהיה   ולא ,  הרצון  ח מצ   יהיה   במצח 
 : טוב   ברצון   הכל   שירצה   עד   רכים   בדברים   וידבר ,  ונכנע  ושפל   טוב   כולו   ויהיה ,  אדם   מבני 

,  עליך   דיבר   פלוני ,  לך   עשה   פלוני   רכילות   איזה   לך   שמביא   מי   כי ,  ורכילות ,  וקנטור,  הרע   לשון   דברי   לא   באוזניו   יכנסו   שלא   באוזנים 
  שקר   הוא   הרוב   על   כי ,  דובר   אתה   שקר   לו   ותאמר ,  כאלה   רעים   דברים   לך   שמביא   למי   ומרחיק   שונא   ותהיה ,  רושם   שום   בך   יעשה   ל א 

  באהבה   גידופין ו   חירופין   שתקבל   בעת '  וכו   נפלאה   השגה   ותשיג,  ושמחה   גדולה   טובה   לך   ויהיה ,  ושתוק   תסבול   אמת   הוא   אפילו ,  וכזב 
,  טובים   לדברים   אלא   תאזין   ולא ,  ותפילה   ותורה   יתברך '  ה   ודביקות   ישראל   ואהבת   וחדוה   אור   א מל   לבך   ויהיה ,  דעת   וחלישות   וחיבה 
  תכניע   שלא   בעי   מיהא   למיחש   כן   פי   על   אף ,  יתברך '  ה   בהשגחת   מושגח   והכל ,  הבל   הכל   כי ,  רע   דיבור   שום   רושם   שום   בך   יעשה   ולא 

 : השונא   לפני   עצמך 

  יעברו   שאם ,  כלל   רע   דבר   שום   עיניו  יראו   שלא   מושגח   יהיה   ואזי ,  בעלמא   ראיה   אפילו   אשה   בשום   להסתכל   שלא   עיניו   ירגיל   בעינים 
 : המוסר   בספרי   מבואר   והכל , כלל   אותם   יראה   לא   נשים   אלף   לפניו 

  יעבור   שלא   בדמעות   הרצון   מבעל   ש יבק   כן   על ,  זר   ואל ,  נכפה   ורוח ,  ממש   רעה   רוח   הוא   הכעס   כי ,  וכעס   אף   חרון   בו   ימצא   לא   בחוטם 
  יהיה   ותמיד ,  יתירה   בעלייה   יתעלה   ואז ,  הכל   ומן   ביתו   מאנשי   היסורין   כל   לסבול ,  ושמח   רחב   לב   לו   יהיה   ותמיד , עוס לכ   רעה   רוח   עליו 
 : בריה   לכל   ושמחה   רצון   מלא 

 : פניך  על   שמאיר   השכינה   מאור ,  בלב   שמחה   בו   נכנס   יהיה   בו   המסתכל   וכל ,  ובשמחה   יפות   פנים   בסבר   אדם   כל   יקבל   בפנים 

  במוצא   נפשו   את   ויחיה ,  קללה  ולא ,  רוגז  דבר   ולא ,  מגונה   דבר   מפיו   יוציא   לא ,  יתברך '  ה   עבודת   כל   של   ועיקר ,  היהדות   עיקר   זהו   בפיו 
  אין ,  וביטול   הכנעה   הוא   טובות   המדות   ועיקר ,  טובות   המדות   הם   האדם   חיות   ועיקר ,  ליודעין   וידוע   ומבואר ,  ולתפילה   לתורה   שפתיו 
  מן   פחות ,  אדם   פרא ,  רעה   חיה   הוא   טובות   מדות   לו   שאין   ומי ,  בזה   נכללין   המדות   וכל ,  שמח   ובלב   רגע   בכל   בעיניו   נבזה ,  ממש 

  אם   כי ,  יותר   טוב   היה   והעדרו ,  הנבראים   מכל   ונבזה   פחות   שהוא   ויחשוב ,  אין  ושורש   ועיקר ,  הבל   והכל   ומצוות   תורה   לו   ואין ,  הבהמה 
  אותו   למבזים   יהיה   ובזה ,  ודביקות   חיות   ומלא   אור   מלא   שמח   בלב   והכל ,  הבורא   רצון   עושה   יותר   ה הי ,  במקומו  נולד   דומם   אבן   היה 

 : תכליתו  עד   באמת   הנבזה   והוא ,  עמהם   הדין   כאילו ,  חיותו  אחר   ורודפים   אותו   ומצערים 

  הנבראים   כל   ל ע   רחמיו   שיהיו   החכמה   ומעניני ,  ממנו  לקבל   בתשוקה   הרוצים   אל   מחכמתו   ולהשפיע ,  חכמה   להשיג  החכמה   ובכלל 
  לכבוד   רבים   ברחמים   אלא   חי   בעל   שום   ימית   ולא ,  לצורך  אלא   צומח   יעקור   ולא ,  שבעולם   נמצא   כל   ועל ,  מדבר   חי   צומח   דומם ,  כולם 
  מדריגת   אל   ומחזירו ,  הרע   היצר   מטהר   ובזה ,  יתברך '  ה   לפני   נפש   של   דכדוכה   עד   ובדמעות   בחרטה   בתשובה   לשוב   בינה   ובמדת .  שבת 

,  דעלמא   חללי   מכל   יותר   לו   אהוב   מצוותיו   וקיום   תורתו   וד ולימ ,  יתברך '  ה   ועבודת ,  בתכלית   יתברך '  ה   אהבת   ד חס   במדת .  קדוש   מלאך 
'  ה   אהבת   יהיה   ומיתה   יסורין   בעת   וכן ',  לה   נפשו   ימסור   בקטנות   ובין   הטוב   בקבלת   בין   אהבה   ויהיה ,  הבא   עולם   טעם   בו   טועם   וממש 
  עניניו  כל   שעושה   במה ,  ר היצ   ויטהר ',  ה   אויבי   על   עינים   למראה   יכעוס   בורה הג  במדת .  באמת   קונו   עם   חסד   ויגמול ,  בלבו   יתברך 

  מדות   מלא   נכנע   לב   אלא ,  יתגאה   ולא   שמח   ובלב ,  ואין,  בהכנעה   לשמה   תורה   ילמוד   התפארת   במדת .  קדושים   ביחודים   הגשמיים 
  אמונת   מאמין   שהאדם ,  קיימין  עמודי   ם וה ,  לשמה   תורה   לומדי   ולאהוב ,  לשמה   תורה   לומדי   יחזיק ',  ה   למודי   והוד   נצח   במדות .  טובות 
  יותר ,  הבורא   מעבודת   תענוג  לו   וכשיש ,  המעור   וברית   הלב   וברית   הלשון   ברית   בשמירת   יסוד   במדת .  אמיתתו   על ,  שמו   יתברך   הבורא 

 : והתענוג  השמחה   כל   שורש   שמו   יתברך   אורו   באחדות   עצמו   כשמדבק ,  הרוחני  התענוג  יבין   הגשמי   ומן ,  התענוגים   מכל 

  באהבה   ויקבל ,  עני  כמו   עצמו   וישים ,  עצמו   יתגאה   ולא ,  ובזיונות  דעת   וחלישות   ועוני   צער   הוא   מלכות   שבאדם   אחרונה   ומדריגה 
  יהיה   ובזה ,  למקום   ממקום   עצמו   ויגלה ,  אלהות   וחיות   ותענוג  עליון   לאור   שבא ,  ומלכות   יסוד   יחוד   נעשה   ובזה ,  שלימה   ובאמונה 
  מנוחתו   מבית   ויתגרש   ירושין ג  לעצמו   ויעשה ,  עמו   שכינה   ואז   הדרך   על   ביחודים   ויתקשר ,  בגולה   לבבו   ויכנע ,  השכינה   אל   מרכבה 
  וקבלו ,  הדרך   על   ונתבזו ,  למקום  ממקום   עצמן   שכתתו ,  ותלמידיו   טוב   ש " הריב   ומרן ,  ותלמידיו  יוחאי   בר   שמעון   רבי   שעשו   כמו   תמיד 
 ': וכו   דול הג   המלך   מן   שירא   באהבה   לקבל   והאמונה   היראה   המדה   בזה   נכלל   ועוד .  באהבה   הכל 

 (: ח " י',  ז   מיכה )   הרחמים   מדות   עשרה   בשלש   ליוצרו   ת לדמו   צריך   ויחודים   ומצוות   תורה   ובעול 

  השגחתו   מחיות   נסתר   ואין ,  תנועה   בכל   וחיותו   עולם   של   אלופו   הרי ,  הרעיון  יכילהו   שלא   מה   עלבון   וסובל   נעלב   מלך ,  כמוך   אל   מי (  א ) 
  בכח   חוטא   ואדם ,  ת חיו   עליו   שופע   רגע   באותו   הוא   יהיה   שלא ,  אדם   חטא   לא   שמעולם   ותמצא ,  רגע   בכל   עליו   השופע   עליון   בכח 
  כמו ,  היה   כלא   יהיה ,  ממנו  יסתלק   אם   שהרי ,  כזה   עלבון   וסובל ,  עמו   אתו   שם   עולם   של   ואלופו ,  עליו  שמשפיע   עצמו   החיות   אותו 

  זה   ועל ,  ישוער   שלא   מה   עלבון   סובל ו ,  הטוב   מנע   לא   זה   כל   ועם '(,  ד ,  ג " י   א   -  מלכים )   להשיבה   יכול   ולא   ידו   ותיבש   לירבעם   שעשה 
  יאסוף   ואל ,  גדול   בסבלנות   חביריו   עם   להתנהג  אדם   צריך   זאת   ובמדה ,  ונעלב   סובל   כמוך   אל   מי ,  עלוב   מלך   מעלה ל   אותו   קוראים 
 [: המקללו   להיות   צריך   ואולי ]   המקבלו   מן   טובתו 

  שיסבול   סבלן   שיהיה   אדם   ילמוד   ובזה ,  האדם   חטא   י יד   על   ונתחזקו   נבראו   אשר   הרעים   ויפרנס   שיזון ,  גדול   סבלנות   , עוון  נושא (  ב ) 
 : ממנו  טוב   ימנע   ולא ,  לו   שהרע   ורעתו ,  חבירו  עול 

  מחיית   ולוקח ,  בבזיונות  אחריו   ורודף   וחיותו   ופרנסתו   שפעו   שלקח   פי   על   אף ,  העבירות   צואת   את   רוחץ   בעצמו   הוא ,  פשע   על   ועובר (  ג )
 : ומהונו  מטובו   לו   וישפיע ,  לשפע   שע הפ   יחזור   ממנו   מטו   יבקש   אם   זה   כל   עם ,  ופרנסתם   ביתו 

  לקרב   הצדיק   שדרך ,  צדיקים   שהם   לא   אם ,  בשרו   ושאר   אליו   הקרובים   מן   הוא   לאדם   שיש   וצרות   הרעות   כל   כי   , חלתו נ   לשארית (  ד ) 
  אף ,  קרובו   עם   ישראל   מן '  וכו  לו   יש   הוא   ברוך   הקדוש   כביכול   וכן ',  וכו   כידוע   קרוביו   מן   הוא   הצרות   עיקר   זה   בלא   אבל ,  קרוביו  את 
  קרוביו   עם   עצמו   ויתנהג,  אדם  יעשה   כך ,  נחלתי   שארית   בניי   אותם   וקורא ,  טובו   ונעמ   ואינו ,  ורגע   עת   בכל   עליהם   מרחם   כן   פי   על 

 : המדות   מכל   גדולה   מדה   וזה ,  עמהם   וייטיב   עליהם   ירחם   כן   פי   על   אף ,  האדמה   פני   על   אשר   האדם   כל   מן   יותר   לו   שהריעו 

  על   אף ,  חבירו   עם   יתנהג  כך ,  בתשובה   ישוב   אולי   ומשפיע   ומרחם   ומצפה ,  מחלישו   אדרבה   אלא ,  ומחזיק   אינו   ,אפו   לעד   החזיק   לא (  ה ) 
 : היכולת   בכל   עליו   וירחם , עלבונו  וימחול ,  כעסו  ימהר   לא   ממנו   לנקום   שיכול   פי 
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,  לו   ויתן   חסד   יך שצר   מי   אחר   ירדוף ,  אדם   יתנהג  וכך ,  ובחפיצה   ברצון   לו   שישפיע   חסד   שצריך   למי   ומבקש   דורש   , הוא   חסד   חפץ   כי(  ו ) 

 : שוחקות   ם ובפני   נהירין   באנפין   לו   וישפיע 

  עומדים   אמת   תשובה   שבעלי   ומקום ,  הצדיקים   מן   ויותר   ביותר ,  תשובה   העושים   על   ובפרט ,  הרשעים  על   שמרחם   , ירחמנו  ישוב (  ז )
  ולוקח   ורודפו ,  ומגדפו   רפו המח   חבירו   עם   יתנהג   וכך ,  יהודה   מלך   למנשה   שעשה   כמו   אותם   ומקרב ,  נהירין  אנפין   פניו   ומחזיר ',  וכו

 : ויאהבהו   שישוב   רכיכין   במילין   פתח   התעוררות   לו   ויתן ,  מקום  של   חו שלו   שהוא   ידע ,  פרנסתו 

  מה  בבזיונות   אותו   ומבזה ,  חיותו  אחר   ורודף   עליו   שעמד ,  חבירו   עם   יתנהג  כך ,  והמצוות   התורה   וזוכר ,  עוון  כובש   ,עוונותינו   יכבוש (  ח ) 
,  אותי   זה   החיה   פעמים   כמה   הרי   ויאמר ,  עמו   שעשה   הטובות   לו   יזכור   כן   פי   על   אף ,  וחיותו  נסתו פר   ולוקח ,  במחשבה   לו   היו   שלא 
  הוא   ברוך   מקום   של   שלוחו   באמת   הוא   כי ,  והצער   הרע   ויכבוש ,  לו   שעשה   הטובות   את   בפיו   בזכירה   ויזכור ,  טובות   כמה   עמי   ועשה 
 : שמו   וברוך 

  המדוכאים   ויקרב ,  הוא   אחיך   שנלקה   שאחר ,  ישנאהו   אל   ביסורים   מדוכא   רשע   שיהיה   היות   עם   , חטאתם   כל   ים   במצולות   ותשליך (  ט ) 
  נגדו   שחטא   למי   שכן   ומכל ,  ירחמהו   אלא ,  לו   גורם   עוונו  יאמר   ואל ,  שבעולם   הרע   כל   מיד   ויצילם ,  עליהם   וירחם ,  והנענשים   ביסורים 

 : כוחו   ובכל   דמיטב   מילי   בכל   לו   וייטיב ,  מים ברח   ויקרבהו ,  כלל   רושם   בלי   הרע   כל   מלבו   ימחה , אליו   וצריך   לידו   ובא ,  ביותר   לו   והרע 

  מה   כל   אלא ,  גמור   ורשעות   שקר   שזה ,  פוליטיק   בחכמת   ולא ,  לב   בכל   באמת   הבריות   כל   עם   ולהתנהג  לרחם   , ליעקב   אמת   תתן (  י )
 : אמת ,  אמת   בלב   יהיה   שיעשה 

  עמהם   ייטיב ,  וחסד   שמח   ובלב ,  הוחנינ   חמלה   ויותר   ביותר   עמהם   יתנהג,  וצדיק   חכם   ותלמיד   חסיד   שהוא   למי ,  לאברהם   חסד (  יא )
 : אוהבי   כאברהם   ממש   ברוחא   רוחא   ת ובדבקו   הלב   באהבת 

  ניצוץ ,  מינות  בו   שאין   זמן   כל   שבעולם   רשע   שכל   ודע ,  אבהתנא   מתלבשין   ביה   פומא   מן   דנפיק   ברוחא ,  לאבותינו  נשבעת   כאשר (  יב )
  אף   ישראל   זרע   בכל   אבות   של   ניצוץ   שיש ,  האבות   של '  ש   אות   הוא   הדלת   ציר   ד " יו   הנקודה   וזה ,  פגם   בו   אין   שבו   יהדות   ונקודת 

  ובזה ,  הגדול   שמו   קדושת   על   נפשו   מוסר   שבקלים   קל   שאפילו   רואין   אנו  הנקודה   ובזה ,  וחטא   פגם   שום   בו   אין   הניצוץ   שזה ,  שעים בר 
  יאהב ,  ם" הרמב   שמנה   בעיקרים   כופר   ולהיות ,  בפרהסיא   שבת   לחלל   פוקר   שאינו   זמן   וכל ,  ורשע   שבקלים   קל   עם   אף   יתנהג  המדה 
  יאריך   ובזה ,  זכות   לכף   אותם   וידין ,  אמת   בלב   הרשעים   כל   על   רחמים   ויעורר ,  ויעקב   יצחק   אברהם   זרע   הם   הרי   כי ,  עינו  כבבת   אותו 
  והפחות   שבקלים   הקל   את ,  ל" ז   נחמן '  ר   הצדיק   של   אביו   מקאלאמעא   הרב   לתלמידו   טוב   ש " הריב   מרן   אמר   וכך .  טובים   וחיים   ימים 

  חיים   דמפיק   קדישא   פומא   זאת   ממדה   וזהו ,  חידךי   בנך   את   אוהב   שאתה   מה   מן   יותר   אותו   אוהב   אני ,  בדעתך   הוא   אשר   שבפחותים 
 : לכל 

  ירחם ,  שיהיה   מה   יהיה ,  ממנו  ישראל   שם   את   החליף   ולא   יכונה   ישראל   שבשם   מי   כל   על   ימשיך   קדישא   דעתיקא   רחמי   , קדם   מימי(  יג )
  מיום   כמותם   פוקרים   היו   שלא   הידוע   הכת   את   ל " ז   כהן   חיים '  ר   הגאון   חה שד   בעת   טוב   ש " הריב   מרן   ואמר ,  ידחהו   ואל   זאת   במדה   עליו 

  על   גדולה   ביללה   מייללת   השכינה   שראה   מרן   ואמר ,  ליצלן   רחמנא   הכלל   מן   לגמרי   שיצאו   אותם   דחה   כן   על   לישראל   תורה   שניתנה 
  פוקרים   על   לרחם   זה  וענין ,  לגמרי   אותם   כרת   ל " ז   הגאון   והוא   תקוה   יש   אולי   מעט   דבוק   שהאבר   זמן   כל   כי ,  כך   כל   אותם   שדחה   מה 

  ושם   ב " י   אות   שמות   פרשת   לקמן   עוד   עיין   זה   ענין  ובעיקר ,  לשונו  כאן   עד   קדם   מימי,  ג " י   ממדה   הוא   לגמרי   אותם   לדחות   שלא   כאלה 
 עכ"ל הבעש"ט עה"ת     :  ג" י   בהגה 

פ"א  ותבונה  דעת  היא   -  עיין  וגדולה  לשאול,  שאלה  מקום  כאן  יש  ודאי  כי  אחד  דבר  עוד  לדעת  לך  נשאר  בעתה  וצריך  והנה   ,
להם נשמות היוצאים מן זווג עליון דאו"א והם נקראים אחים לזו"ן בסוד למען אחי ורעי,  לבארה, והיינו כי ידוע שיש צדיקים שיש  

מן   ונשמה  מן אבא  לנשמה באה  נשמה  והנה  ונפש,  ורוח  ונשמה  לנשמה  נשמה  יש באדם  וז"ל,  הכונות,  זלה"ה בספר  רבינו  וכמ"ש 
לאו"א עצמם, והם אחים גמורים לזו"ן, וזש"ה למען    מן נוקביה, ונמצא כי הנשמה לנשמה ונשמה הם בנים אימא ורוח מן ז"א ונפש  

אחי ורעי וארז"ל קראם אחים ורעים, והוא בבחינת נשמה לנשמה ונשמה, אמנם הרוח ונפש הם בנים גמורים של תפארת ומלכות,  
מה לנשמה  וכו'. ע"ש. וא"כ השתא יש לשאל מאחר שיש להם נש   וכנגדם נאמר בנים אתם לה' אלהיכם שהוא בבחינת הרוח והנפש 

 ונשמה שהם בסוג אחים לזו"ן אם יכולים הם לבקש מן או"א בלתי התלבשות זו"ן:

וז"ל, נפש האדם כולל בחינות רבות, כי    והנה תשובת שאלה זו היא מבוארת בדברי רבינו זלה"ה בעץ חיים שער מ"ן ומ"ד פרק ד'.
"א, ונפש מצד נוקבא, וכל זה מן האצילות, וכנגדו בבריאה,  א"א, וחיה מצד אבא, ונשמה מצד אימא, ורוח מצד זיש בה יחידה מצד  

וכנגדו ביצירה וכנגדו בעשיה.     והדברים תמוהים, איך יתכן זה והלא האדם הוא תחתון מהם והוא נברא מזו"ן ואיך אפשר שיקח  
איך  כי  זו"ן  אליהם  השיגו  שלא  עליונות  גבוהים    בחינות  הם  מכח"ב אשר  נשמה  חיה  יחידה  האדם  הרוח  יקח  בחינת  ואפילו  מזו"ן 

שמצד ז"א או נפש מצד נוקבא דאצילות לא היה לו ליקח ]פירוש. מאחר שהוא לוקח רוח ונפש מזו"ן דאצילות נמצא הוא גבוה מן  
חס שאין נשמה בעולם שאין יוצאין עמה תרין  עולמות בי"ע אשר הם למטה מזו"ן דאצילות[.        אך זה הענין יובן במ"ש רבי פנ 

יוצאין כמה בחינות שהם בחי' נשמת אדם  עופין זו"ן מאו"א  יצאו  והנה כיוצא בזה כאשר  ורשב"י אמר חמש עופין,  , ר"ל מלאכים, 
א רומז למה  הו     , ונשמת מלאכים, וכו' והענין הוא אע"פ שבאותו זווג העליון דאו"א יוצאין משם נשמות בני אדם ונשמות מלאכים 

ינן נשלמות עד שיזדווגו זו"ן דאצילות, ואז הם יוצאים מזווג ההוא, נמצא ששרשם הוא באו"א  שיהיה אחר כך שעדיין אינן ראויות וא 
עליון   מזווג  היוצא  גם  כי  תבין  ממילא  והנה  ע"ש.        זלה"ה.  עכ"ל  זו"ן.  זווג  אחר  עד  ונגמרים  נשלמים  אינם  אך  עצמו  מזווגם 

זווגים של עולמות בי"ע שתחת עולם האצילות, והסוף הוא זווג זו"ן  אפשר לירד לעוה"ז לגופות דבני אדם אלא על ידי ה דאצילות אי  
נוקבא   נפש מצד  ז"א או  בחינת הרוח שמצד  ואפילו  גם הערה השנית שנזכרה בדברי רבינו ז"ל לעיל שאמר  נתרצה  דעשיה, ובזה 

 דאצילות לא היה לו ליקח. ודו"ק:

מ   הרי מתבאר  מי שיש לו נשמה לנשמה  זלה"ה שגם  רבינו  בן לזו"ן, מפני כי אלו  מדברי  יקרא  גם כן  ונשמה מצד אימא,  צד אבא 
הנשמה לנשמה ונשמה, לא קיבל אותם אלא על ידי זו"ן, ועל זווגם נגמרו ונשלמו ובאו לו, אלא מפני כי אלו הם שרשם מאו"א יש  

 לקראם בסוד אחים לזו"ן בצד מה:

זווג   זווג או"א לבדו אפילו שיש לו נשמה  או"א אי אפשר להיות אלא ע"י זו"ן שמעלין מ"ן לה ולכן  ם, ולא יוכל שום צדיק לעשות 
לנשמה ונשמה שהם בנים של או"א, אלא מוכרח שיהיה זווג של או"א על ידי זו"ן שמעלין מ"ן להם, ורק הנשמה לנשמה ונשמה של  

 שלהם:הצדיק נכללין ועולין עמהם בסוד מ"ד ומ"ן  



 מוהר"ן                תורה  קה                   ליקוטי                                             11צז: 

אדם קומת  בבחי'  אלקים  בצלם  נברא  ועולם  עולם  כל  וכן  האדם  את  ברא  אלקים  תחילת  \מ/ בצלם  עד   ,
הראשון שמאיר בחלל הפנוי הכל בצלם  הישר  שהיא בחי' אדם קדמון, שהוא קו האלוקות  ההשתלשלות  

ומה שיש בכלל ,  מתחלקים עד ס' רבוא פרטיםו  אברים וגידים גנדר מ"ח ושס"ה,בתרי"ג    וצורה ודמות אדם
העשיה.   שעולם  הגשמי  האדם  עד  פרט  בכל  יש  קדמון  אדם  כנגשהוא  שיש  שכל  ברוחניות  דו  והכלל 

מ  בגשמיות ואברי  אבריו  שמתקן  כפי  האדם  נמצא  אותו,  ומחייה  בו  מתלבש  הוא  לו  ואברי  ידומה  דותיו 

ומקבל מהם חיותעד  נורות  יתורתו כך מתקן צ , ובכל מה  התלבשות  'בבחי   שרשי אבריו בכל העולמות 
 שהוא מדבק את עצמו 

  

 
בספר הכונות וז"ל, ודע כי זו"ן נקראים בנים דאו"א ואנחנו עם בני ישראל נקראים בנים  הדבר מפורש בדברי רבינו זלה"ה    וכן תמצא 

והמ"ן שמעלה   כנז',  הבנים שלהם  בחי' נשמות הצדיקים שהם  ז"א היא  והנה המ"ן אשר מעלה המלכות אל  זו"ן,  לה' אלהינו שהם 
ם סוד הנשמה הפנימית שלהם. ודע כי יש לאדם התחתון  ין הפנימים דזו"ן בני או"א, ואלו המוחין שלהם ה ח אימא לאבא הם סוד המו 

של   והרוחין  הנפשין  והנה  הנוקבא,  מצד  ונפש  התפארת  מצד  ורוח  אימא  מצד  ונשמה  אבא  מצד  לנשמה  נשמה  והם  בחינות  ד' 
מ"ן   הם  שלהם  לנשמה  ונשמה  והנשמה  בזו"ן,  ומ"ד  המ"ן  מזד הצדיקים הם  ונמצא שכאשר  נחצבו.  משם  כי  יען  לאו"א,  ווגים  ומ"ד 

או"א ועולים מ"ן דזו"ן לגביהם, הנה גם הנשמה לנשמה ונשמה של הצדיק עולה עמהם בסוד מ"ד ומ"ן שלהם. אבל עדיין לא זכיתי  
של האדם ביחוד ק"ש  שיפרש לי מורי פרטי ב' בחינות אלו דנשמה ונשמה לנשמה אבל דרך כללות אמר לי שאכוין להעלות הנשמה  

 עכ"ל דעת ותבונה      מה:ולא הזכיר לי בחינת נשמה לנש 

, והאדם עושה המלאכה, 'וציורא דגופא  )תקוני זהר דף יב בהקדמה( 'וציורא דמשכנא כציורא דעבדא דבראשית'    -אות ג'    עיין תורה ד'   מ
דמשכנא'   שם(כציורא  התקונים  נע )בהקדמת  זה  ידי  על  והעסק,  המלאכה  שעושה  האדם  ידי  שעל  נמצא  כשעושה  .  משכן,  בחינת  שה 

שצריך לעשות, ועל ידי זה נותן חיות והארה למעשה בראשית, והוא קיום העולם. נמצא שגם זה הוא    המלאכה והעסק כראוי, כמו 
 עבודת הבורא: 



 1צח.           מוהר"ן                                קה    תורה       טי                         ליקו                        

חלקו מקשר  הוא  חיותו  \ב/[א]  לשם  מקבל  וכשהוא  ומשם  אחר  ח"ו  .  לבו ג הולך  שרירות 
והצירופים לסטרא אחרא חס ושלום והאותיות  שכל   ותאוותו, הוא מקשר חלקו  בהכרח  כי 

כל  דאי לאו הכי    מהתורה, שגם היא בחי' קומת אדם כמ"ש "זאת התורה אדם",בגופו יקבל חיות  וגיד  אבר  
את צינור חיותו ומיד ימות האבר וכן כל לאו שיעבור ח"ו מיד ינתק את חיות הגיד    קינת  ביטול מצוות עשה

על כן כנגד כל צינור חיות מהקדושה יש צינור חיות מהסט"א, ואם  השייך לו וימות הגיד, ותתבטל הבחירה, 
דסט"א   מצינור  מקבל  מיד  התורה,  של  קדושים  צרופים  חיות  מקבל  שממנו  דקדושה  הצינור  חיות נפגם 

אנכי ה' אלקיך מתהפך לאלה אלקיך  כגון הכתוב    , ומתבלבלים האותיות והצירופיםבצרופים פגומים

, והדעת גם כן  אלהים אחרים  שיש לוכי מראה במעשיו    ,לא יהיה לך אלהים אחרים, אצלו מתהפך וכו', ו
להקב"הכי    מתבלבל מחובר  שפונה  אינו  אחר  לדבר  אלא  חיות  לקבל,  חסרונ  ממנו  והוא  ותיוומילוי   ,

כי כל אחד מישראל הוא חלק מהשכינה, וכשפונה מהקב"ה אזי חלק מהשכינה פנה וגלה    גלות השכינה

 . ממנו ית'
כי רחמנות שלימה נובעת מתוך התקשרות עם המקבל   וכל מי שאין בו דעת אין בו מדת רחמנות

רתיחת הדמים הנובעת  שהיא  כעס  כי    כעס בחיק כסילים ינוח  \ה/ , וכמ"ש )קהלת ז(\ד/ והבנת צרכיו
  ,שנובעת מדעת והתחשבות בזולת דייקאהפך הרחמנות  הוא  והיא מדת הכסילים,  לכן  מהסתלקות השכל  

. לכן כל מי שאין בו דעה אסור לרחם  (האדם רואה רק את עצמומוחין דקטנות  ב  ,סר דעתוחבאבל  )
ובפשטות כוונת חז"ל   וביארו שם ובסנהדרין צב. כמה טעמים,  עליו, כמו שאמרו רז"ל )ברכות לג(

  כי אין בו מדת רחמנות  שאסור לרחם עליו  דעה תזיק לו. אבל רבנו מבאר הטעם  רשרחמנות על חס
לא מרחם   ,אין בו דעתמי ש   נמצא)מהשמים(,    יולהמרחם על הבריות מרחמים עואמרו חז"ל בשבת קנא: ש

 . \ז/ ם הנ"ל, נמצא שאינו ראוי לרחמים גדולי \ו/אין מרחמים עליולכן  ,על הבריות
, ישובו חלקיו מכלליות העולמות וחוזר להיות ממליך ומחובר להקב"ה  וכששב בתשובה שלימה

שחוזר להיות    . ואז הדעת שלםלקבל חיות מהתורה הקדושה  והאותיות והצירופים גם כן למקומן 

להקב"ה  בזולתו,  מחובר  ומתחשב  מרגיש  נעשה  גם  רחמנות  ועי"ז  הבריות  ומתעורר  כמ"ש על   .

 
 עיין סוף תורה ו' ]דף ח. אמצע טור ב[   א 

ְבֵני   -  פתח אליהו ועיין    ב פּום עֹוָבֵדיהון ּדִ ט, ּכְ ּפָ ְ ִאינּון ֶצֶדק ּוִמש  ִדיָנא ּוְבַרֲחֵמי, ּדְ א   ּוְלַאְחָזָאה לֹון ֵאיְך ִאְתְנִהיג ָעְלָמא ּבְ ָ פירוש אור  .  וב ָנש 
מגיע    -שכתב   צח שם  וראשו  מוצב ארצה  סולם  כי האדם  בעליונים.  או לתקן  בני אדם התחתונים לקלקל  יד  כי תשיג  ואל תתמה 

השמימה. ושורשי ד' יסודות גופן הם למעלה. וכל עולם קשור בעולם שעליו. והעליון עם שלמעלה ממנו עד האור העליון על הכל  
מעלה שם יפגום או יתקן. כדאתיא בתיקונים דכל חד לפום דרגיה מאן  שהוא אור האין סוף ב"ה. וכל אדם במקום שורש נשמתו ל 

דפגים לתתא פגים באתר דאתגזר נשמתיה. והיינו שממשיך לשם חשכות של הסטרא אחרא והתגברות מדת הדין. ואפשר שזה דוקא  
 חנינא בני.בענין הפגם. אבל בענין התיקון יכול להיות שמועיל גם לכל העולם. כמ"ש כל העולם ניזון בשביל  

ועקר הדבר, שעל ידי שהאדם, כשהוא במדרגה התחתונה מאד, ואף על פי כן הוא מחזק עצמו ומאמין שגם שם    -  תורה ו' סוף  ועיין  
הויה   הקדוש  משם  הקדשה  עצמו  על  ממשיך  אזי  הנך",  שאול  "ואציעה  בבחינת:  יתברך,  השם  נמצא  שם  גם  כי  עדין,  תקוה  לו  יש 

כל הנסוגים אחור מקדשתו להחזיקם לבל יפלו לגמרי, חס ושלום, וזה בחינת בקי בשוב, שזה הבקיאות  במלוי ס"ג, שהוא מחיה את  
הוא בחינת שם יב"ק הקדוש, בחינת שם ס"ג. וכן כשאדם זוכה לבוא לאיזו מדרגה בקדשה העליונה, ואף על פי כן אינו עומד שם,  

עצמו משם הקדוש אקי"ק במלוי קס"א, שהוא בחינת בקי ברצוא. כי    והוא מתחזק ומתגבר לעלות יותר ויותר, אזי ממשיך הקדשה על 
 כפי תנועותיו וכפי התחזקותו בעבודתו יתברך, כן גורם ליחד השמות למעלה וממשיך על עצמו הקדשה משם והבן היטב:   -האדם  

 בתקפא ש' נראה ב'   ג

 גם בתורה קיט ועיין לעיל בהקדמה.  כמבואר   ד

מקומות כי ההבדל בין חסד לרחמים, שחסד היא השפעה ומצד עצמה אין לה גבול, אבל רחמים    בזה בארנו בכמה   ועומק הביאור 
היא השפעה לפי טובת המקבל לכן לפעמים אדרבה הרחמנות יכול להיות שלא להשפיע, כי עיקר היסוד של שלמות הרחמים היא  

 ההתקשרות עם המקבל לראות ולהרגיש צרכיו וטובתו, ולזה צריך דעת.  

ִסיִלים ָינּוַח:   פרק ז   קהלת   ה  ֵחיק ּכְ י ַכַעס ּבְ רּוֲחָך ִלְכעֹוס ּכִ ַבֵהל ּבְ    )ט( ַאל ּתְ

אל תבהל ברוחך. בעת התרגזך אל תמהר להראות הכעס, כי הראות הכעס מצא לעצמה מקום מנוח ומשומר בחיק    -  מצודת דוד 
 דום בעת ההיא ולא יתקצף מהר : )מצודת דוד( הכסילים ומהם לא נעזב על כי לא יתבוננו אשר רעיהם יכלימם לכן המשכיל י 

ולא רק שכיון שהוא לא מרחם לכן גם לא מרחמים עליו, שלכאורה לא בגלל שאסור    .למד מכאן שאסור לרחם עליו   צ"ע שרבנו   ו 
 אלא בגלל שמדת הקב"ה לנהוג עם האדם כפי מעשיו בבחי' ה' צלך.

צ"ע בשלמא  מה ביאורים במאמר זה אבל לעניינינו שמדבר ברחמים גדולים  על הגמ' ברכות לג. וסנהדרין צב. נאמרו כ   במפרשים   ז 
מי שאין בו דעת אפשר שאם נרחם עליו רחמים גדולים כנ"ל יחשוב שהעולם הפקר ולא יהיה לו יראת העונש, אבל מי שאינו רחמן  

 , איזה הפסד יגרם מכך?  על אחרים מדוע שלא נרחם עליו

גמ'  שתי  הן שתי מימרות ב   מרחם על הבריות ם על מי שאין בו דעת ולא לרחם על מי שאינו  שני המאמרים האלה שלא לרח   בחז"ל 
 שלא קשורות זו לזו, ורק רבינו מחבר ביניהם ותולה זו בזו וצ"ע. כנ"ל.  
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ל()דב וכו'  \ח/ רים  אלקיך  ה'  עד  שבותך  ושבת  את  אלקיך  ה'  וקבצך   ושב  ושב  הפשט  ורחמך   .

פרש שהקב"ה    \י/ {\ט/שם יונתן  ע' תרגום  }  אבל התרגום שהקב"ה ישיב את ישראל מהגלויות שיהיו בהן,  
. ורבנו פרש שע"י שישראל יחזרו בתשובה הקב"ה ישיב חלקי נפשותם  יקבל ברצון את התשובה של ישראל

חיות מהקדושהבשבי הפלו  שנ לקבל  ישיבם  ו ,  קליפות,  וכו'  ושבת  א' את  וזהו  ה'  ע"י  דהיינו  שבותך  שב 

כי כשישובו    מכלליות העולמות אשר שם שבוי,שלך  החלק  אזי הקב"ה ישיב את    ,שתשוב בתשובה

, כי ורחמך  אפשר שיתקיים  אזי  ,חלקי הנפש ישוב לקבל חיות מהקדושה ולהתחבר להקב"ה ויזכה לדעת
כמו    וכשנמצא במקומו יש לו ישוב הדעת  ,כי הגלות פוגם בדעת  . ע"י שחוזר ושב מהגלות  הדעת שלם

על כן    ובגולה לא הלך  מואב  שאנן"  \יג /[יב]  על הפסוק   \יא/שאמרו חכמינו ז"ל )מגילה יב ע"ב(
לה  , ובגמ' מגיוועתה יענש  םענש  ו, פשט הפסוק מדבר ממואב שהנביא אומר שעדיין לא קבלבו"  טעמועמד  

הם חששו לתת לו  י ישראל מה לעשות בושתי שלא באה,  קש עצה מחכמיב  וש אחשוורכששהנ"ל מסופר  
יותר שיבקש מחכמי מואב שדעתן מיושבת עליהםלכן אמרו לו    , עצה ולא  ,  כיון שלא גלו מארצם  שטוב 

הרבה    ואע"פ שבוודאי חכמי ישראל בגלות עולים,  מחכמי ישראל שכיון שגלו ממקומם אין דעתם מיושבת
ורק לדחותו התכוונו, אעפ"כ היסוד בכלליות אמת    ,שלא גלו מארצם  אע"פ  ם על כל חכמי הגוייםתבחכמ

 שכל דבר שהוא במקומו דעתו שלם. 
בתורה תולה  התשובה  שעצם    ועיקר  ומבאר  הולך  אבל  שבתורה,  המצוות  לקיום  הכוונה  בפשטות 

, והנה בכל דבר שבקדושה יש בו  ונותיולימוד התורה בעיון מביא לתשובת חלקי נפשו שהתפזרו בעו
. כי כל זמן שהדבר בכח יציאה מכח אל הפועלשל  שהם ג' שלבים    ג' דברים עיבור יניקה מוחין

עיבור   ויניקהוידנקרא  בכח    לידה  שכשהוא  לומר  אמו  ממש  רוצה  במעי  כעובר  עיבור  בחי'  זה 

לידה זו  הפועל  אל  לצאת  יניקה  וכשמתחיל  בחי'    ,ואח"כ  זה  גדולועדיין  כשהוא  המוחין  כלפי  .  בכח 
 , אזי נקרא מוחין. דהיינו שיצא בשלימות אל הפועל  וכשפשט הדבר לעשות הפעולה הצריכה

כי כשיושב ללמוד ונותן מחשבתו   .וכשלומד תורה גם כן צריכין להיות בו ג' דברים הנ"ל
, כי הוא  נקרא עיבורדהיינו שמשקיע מחשבתו להבנת הדבר שלומד  ולבו בהתורה ומתעלם בה  

כעובר  טור יבומתעלם בה כע מה במעי אמו. וכשלומד התורה ומבין בה    דהיינו  דהיינו שמבין 

נמשלה   דהיינו שהתורה דדיה ירווך בכל עת \טז/נקרא לידה ויניקה, כמ"ש )משלי ה(שהוא לומד 

דהיינו בנה  את  המניקה  התורהש  לאם  חכמת  של  הקדמות  לו  חכמה  מתווסף  נקרא  כך  וזה  ואחר   .

 
ָך ַהּיוֹ   דברים פרק ל   ח ר ָאֹנִכי ְמַצּוְ ֶ ֹכל ֲאש  ַמְעּתָ ְבקֹלֹו ּכְ ָ ְבּתָ ַעד ְידָֹוד ֱאלֶֹהיָך ְוש  ַ ָך: )ב( ְוש  ֶ ָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפש  ה ּוָבֶניָך ּבְ ב ְידָֹוד    ם ַאּתָ ָ )ג( ְוש 

ה:  ּמָ ָ ר ֱהִפיְצָך ְידָֹוד ֱאלֶֹהיָך ש  ֶ ים ֲאש  ל ָהַעּמִ ְצָך ִמּכָ ב ְוִקּבֶ ָ בּוְתָך ְוִרֲחֶמָך ְוש  ְ ְצָך    ֱאלֶֹהיָך ֶאת ש  ם ְיַקּבֶ ָ ָמִים ִמש ּ ָ ְקֵצה ַהש ּ ֲחָך ּבִ ְידָֹוד  )ד( ִאם ִיְהֶיה ִנּדַ
ֶחָך:  ם ִיּקָ ָ    ֱאלֶֹהיָך ּוִמש ּ

היה לו לכתוב והשיב את שבותך רבותינו למדו מכאן כביכול שהשכינה שרויה עם ישראל    -)ג( ושב ה' אלהיך את שבותך    -רש"י  
יום קבוץ גליות ובקושי כאילו הוא עצמ  ו צריך  בצרת גלותם וכשנגאלין הכתיב גאולה לעצמו שהוא ישוב עמהם. ועוד י"ל שגדול 

להיות אוחז בידיו ממש איש איש ממקומו כענין שנאמר ואתם תלקטו לאחד אחד בני ישראל. ואף בגליות שאר האומות מצינו כן  
 ושבתי את שבות בני עמון: 

   )ג( ויתוב יי אלהך ית שבי גלותך וירחם עלך ויתוב ויכנשנך מכל עממיא די יבדרנך יי אלהך לתמן:  תרגום אונקלוס   ט 

 )ג( ויקביל מימריה ברעוא ית תיובתכון וירחם עליכון ויתוב ויכנוש יתכון מכל עממיא דבדר יי אלהכון יתכון לתמן:   תן תרגום יונ 
יונתן תרגם שיקבל הקב"ה  תרגום    וכן פרש"י. אבל   .תרגם כפשוטו שהקב"ה ישיב את ישראל מהגלות, וזה בעצמו הרחמים אונקלוס    י

 .עליהם   ברצון את התשובה של ישראל ועי"ז ירחם 

מיד וחמתו בערה בו ויאמר המלך לחכמים מאן חכמים רבנן יודעי העתים שיודעין לעבר שנים ולקבוע חדשים אמר  -  מגילה יב:   יא
להו דיינוה לי אמרו היכי נעביד נימא ליה קטלה למחר פסיק ליה חמריה ובעי לה מינן נימא ליה שבקה קא מזלזלה במלכותא אמרו  

וגלינו מארצנו ניטלה עצה ממנו ואין אנו יודעין לדון דיני נפשות זיל לגבי עמון ומואב דיתבי בדוכתייהו  לו מיום שחרב בית המקדש  
יא{ שאנן מואב מנעוריו ושוקט הוא אל שמריו ולא הורק מכלי אל  -כחמרא דיתיב על דורדייה וטעמא אמרו ליה דכתיב }ירמיה מח 

 .ר מיד והקרוב אליו כרשנא שתר אדמתא תרשיש כלי ובגולה לא הלך על כן עמד טעמו בו וריחו לא נמ 

יינו מעט מעליו:פסיק ליה   -  פרש"י  ויפה אמרו לו דודאי כן הוא שמתוך שהאדם  וטעמא אמרו ליה   . על שמריו:על דורדייה   . יפיג   .
 לא נמר: שקט דעתו מיושבת עליו שנאמר שאנן מואב מנעוריו ושוקט הוא אל שמריו וסיפיה דקרא על כן עמד טעמו בו וריחו  

 ירמיהו מח יא   יב 

ִלי ּוַבּגֹוָלה לֹא ָהָלְך ַעל כֵּ   ירמיה פרק מח   יג ִלי ֶאל ּכֶ ָמָריו ְולֹא הּוַרק ִמּכְ ְ ֵֹקט הּוא ֶאל ש  עּוָריו ְוש  ֲאַנן מֹוָאב ִמּנְ ַ ן ָעַמד ַטְעמֹו ּבֹו ְוֵריחֹו  )יא( ש 
ִ   לֹא ָנָמר:  ִאים ְנֻאם ְידָֹוד ְוש  ה ָיִמים ּבָ צּו: )יב( ָלֵכן ִהּנֵ י לֹו צִֹעים ְוֵצֻעהּו ְוֵכָליו ָיִריקּו ְוִנְבֵליֶהם ְיַנּפֵ ְחּתִ  ּלַ

כאן בסוגרים    יד הוסיף  ]  –כך גם בדפו"ר ותרלד, ובתשכט  עיבור  נקראנקרא  הפועל,  אל  הוא נעלם. וכשבא מכח  ויניקה.כי  עיבור ביחס    [ לידה  נקרא  ויניקה  לדה  הכוונה שגם  אולי  )וצ"ע 
 למוחין(

 כעובר   -כעיבור, ומתרלו   –ותרלד  גם בדפו"ר    טו

ה ָתִמיד:   משלי פרק ה   טז  ּגֶ ְ ש  ַאֲהָבָתּה ּתִ ָך ְבָכל ֵעת ּבְ יָה ְיַרּוֻ ּדֶ ֶלת ֲאָהִבים ְוַיֲעַלת ֵחן ּדַ  )יט( ַאּיֶ
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מוחיןכשמבי נקרא  בה,  לחדש  ורוצה  דבר  מתוך  דבר  נקרא    ן  הוזה  חידוש שע"י  מוליד  בינה 

 . והיא שלימות החכמה מהקדמות שקיבל
התורהחו ע"י    כמת  להבין  אפשר  תמיד  אחדהלא  במקום  פסוק  לימוד  על  בגמרא   \ יח/ [יז]  כדאיתא 

"ה  ירושלמי רר )כי התורה נקרא עניה במקומה ועשירה במקום אח  ממרחק תביא לחמה 
דבר   שצריך להביא ראיה ממקום אחר  [(יט]   פרק ראוהו ב"ד  איזה  להבין  דהיינו שלפעמים כדי 

אמרתי אחכמה   \כ/. ולכך נקרא חכמה, על דרך )קהלת ז( כאן צריך לחפש לו ביאור במקום אחר
דהיינו שזוכה לחכמה ע"י שמביא ביאור מרחוק להבין מה שקשה לו כאן, ועדיין    \כא/.והיא רחוקה ממני

ולהבין מהן    זו יותר בכל ההקדמות  ואח"כ צריך להעמיק  ומבין אותן,  לו הקדמות  חכמה דהיינו שנוספות 

שלימות החכמה, וזו  רחוק  במקום  גם  כתוב  מה שלא  נמצא כשמבין דבר מתוך דבר    חידוש הלכה 
כי סתם חכמה היא שמבין מה ששלימה  נקרא מוחין, היינו חכמה לומד, אבל אחרי שגם מבין דבר , 

 .  דוש הלכה מההקדמות שקיבל, זו שלימות החכמהיך דבר ומוליד חמתו
והצרופים האותיות  ומקשר  גמורה.  תשובה  היא  אז  זה,  באופן  שבחלקו    כבוכשלומד 

ואל מקומן, מהקדושה  מכללות העולמות אל שרשן  רק  חיותו  ונעשה בריה חדשה.    עד שכל 
מים גדולים כנ"ל. וצ"ע כיון שהיא דהיינו רח  רחמנותעליו  ומתעורר    ונעשה רחמן  ואז הדעת שלם,

 \כג/ ולא יזכה ע"י בעל הרחמים פשוטים  ןתשובה גמורה מדוע צריך רחמים גדולים דהיינו לפנים משורת הדי

: 
   

 ועתה חוזר לעניין ראשון שיש רחמים גדולים ורחמים פשוטים 

הב'  והנה על דרך משל כשיש שני בעלי רחמים, האחד אינו יכול לרחם רק בדבר מועט, ו
לו   למה  לרחמים,  מי שצריך  כן,  על  ישועה שלימה,  ברחמנות שלו  פועל  כשהוא מרחם 
הבעל   שיתפלל  מוטב  מועטת.  ישועה  רק  יהיה  ולא  ראשון,  של  ברחמנות  להשתמש 
ויפעול ברחמים של הראשון ישועה שלימה. כך   הרחמים הראשון לבעל הרחמים השני, 

ומרחם מתפלל  שלו,  הפשוטים  ברחמים  יתברך  גדולים.    השם  ברחמים  ישראל  על 
 הדעת, והתפילה.   כדאיוכשלומד תורה כנזכר, נתעורר הרחמנות שה

 
 ועתה חוזר לבאר את הפסוק שבו פתח את התורה לפי המבואר לעיל

 
 משלי לא   יז

ִביא ַלְחָמּה:  משלי פרק לא יח ְרָחק ּתָ ֳאִנּיֹות סֹוֵחר ִמּמֶ  )יד( ָהְיָתה ּכָ
 פרק ג' הלכה ה'  יט 

י:   -כג    ז'   פרק   קהלת   כ ּנִ ָמה ְוִהיא ְרחֹוָקה ִמּמֶ י ֶאְחּכָ יִתי ַבָחְכָמה ָאַמְרּתִ ל זֹה ִנּסִ  ּכָ

:    נסיתי בחכמה. - רש"י  :    אמרתי אחכמה.בתורה  :    והיא רחוקה ממני.לדעת את החכמה  את הדברים    רחוק מה שהיה.ומה היא זו 
 הרחוקים שהיו ביצירת בראשית : 

:  כל מה שאמרתי    כל זה. - מצודת דוד  רוצה לומר חשבתי להתחכם עוד יותר להשיג    אמרתי אחכמה.הכל בחנתי בהתחכמות רב 
 הכל, אבל ההשגה ההיא רחוקה היא ממני ואין להשיגה :  

 ובתורה לה קמא למד רבנו את הפסוק הזה באופן אחר עי"ש.  בתורה פג תנינא   כא
 והצירופים   -מתרצו    כב 

יו בכל מדה ומדה ובכל תאווה ותאווה. ע"כ נ"ל  כ ע"י לימוד בעיון ולא שמתקן דר תימה כיצד היא תשובה גמורה רק    ובאמת יותר   כג
יותר שכל התיקון שעל ידי לימוד התורה כנ"ל בבחי' ממרחק תביא לחמה הוא על מה שכבר שב בתשובה ולימוד התורה חוזר לתקן  

לימוד תורה כנ"ל, זוכה לרחמים גדולים אע"פ  את הפגמים שנעשו ע"י עוונותיו. ויתכן שעל כל מדה או תאווה ששב וגם מתקן ע"י  
כי כל תשובה אפילו על דבר אחד היא מסירות נפש גדול ובפרט שנוסף לו מסירות נפש    שבשאר מדות או תאוות לא תיקן עדיין.

ז  כי  הדין  משורת  לפנים  זה  ועדיין  הגדולים.  ברחמיו  לרחם  רצונו  לעורר  לאריך  להעלות  מה  לז"א  יש  וע"כ  כנ"ל  בחי'  בלימוד  ה 
אולי גם    וצ"ע.  .גדולים מאד הרחמים הגדולים שהיו בקריעת ים סוף שהיה מסירות נפש עם פסל מיכה בצידו. ואעפ"כ זכו לרחמים  

אז ע"י שתיקן תאווה אחרת שהיה קשה  בזה אין הכוונה למי ששקוע מאד באיזה תאווה מגונה אלא למי שרק לא תיקן כראוי עדיין  
זוכה לרחמים גדולים וע  גדול ש   יש גם היום אפילו פסל מיכה  בחי'  ש   ונ"ל   דיין צ"ע.לו  אעפ"כ מוכרח שיהיה לו בכיסו  לירא שמים 

דהיינו אפילו בעל בטחון אבל עם איזה סכום כסף אפילו    סכום כסף לבטוח בו אם יצטרך לאיזה ישועה הכסף יענה את הכל.איזה  
צריך    במדרגה הזו אעפ"כ ואין הכוונה שמי שלא    בתורה כג עי"ש.  לא גדול כל כך הוא בטוח יותר. ואליבא דאמת זה ע"ז כמבואר 

כספו   כל  בכיסם,  לזרוק  פרוטה  עם  לנו  שלא  הצדיקים  נצרך  כמו  הוא  מדוע  להבין  רק  ע"י  עדיין  אלא  נושע  ולא  גדולים  לרחמים 
 הרחמים הפשוטים.

 שהוא   -שהיא, מתרלו    -בדפו"ר ותרלד    כד
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,  זמרת יה התורה שילמוד כנזכר נעשה  על ידי. ו[כז] אלא תורה  עוז, ואין עזי \כו/[כה] וזהו

יתפלל  התפלה והרחמים של השם יתברךשלומדי התורה מעוררים את  שע"י    היינו אל    שהקב"ה 

שהוא בעל    ם של אריך אנפיןיע"י הרחמים הגדול  ויהי לי לישועה , אז  בעל הרחמים הגדולים יותר

 : הרחמים הגדול 
 

 עד כאן לשון החברים  

 ומה ששמע בעצמו באר מוהרנ"ת כפי הבנתו והשגתומועתה 

יאור היטב, אך אחר כך שמעתי מפיו זאת התורה היא מלשון החברים ולא נכתבה בב   גם

כי יש אצל השם יתברך רחמים פשוטים   והוא     .  הק' בעצמו ענין תפלת ה' המבואר כאן
ויש רחמים, דהיינו    [כט]  )כמו שכתוב בזוהר הקדוש כנ"לכחורחמים גדולים   רחמים  שיש רחמים 

עשירים, אחד יש  , כשיש בעיר שני  ל(. והנה למשסתם של זעיר ורחמים גדולים של אריך אנפין
לו עשירות פשוט, והשני הוא עשיר גדול מאד ומופלג בעשירות עצום והון רב מאד מאד  
רב.   לסך  העולה  גדולה,  לישועה  אחד  אדם  והוצרך  עשירותו.  להעריך  אפשר  אי  אשר 
והוא אינו יכול להתקרב לבקש מבוקשו, כי אם להעשיר הקטן במעלה, כי להעשיר הגדול  

יו. אבל זה העשיר הקטן, אע"פ שהוא רוצה לעזור לו בכל יכולתו,  אל  לאי אפשר לו לבא
אעפ"כ לא יוכל לקבל מבוקשו ממנו, כי אין ביכולתו למלאות משאלותיו של זה האיש, 

 כי משאלותיו גדולים מיכולתו. 
לזה האיש הצריך ישועה, שיעשה כך. שילך לזה העשיר הקטן  [  לא]   עצה היעוצהעל כן  

יכול להתקרב אלי ויאמר לו, הנה אני    לברחמים אליו. שיבא אצלו  ו, ולעורר  שבקל  אליו, 
למלאות  ביכולתך  אין  אבל  עלי,  לרחם  חפץ  שאתה  יודע  ואני  גדולה,  לישועה  נצרך 
הרחמנות שלך   זאת  יהי'  עלי,  לרחם  רוצה  הלא אתה  כי  ע"כ מבוקשי ממך,  משאלותי, 

כי לעוצם  אלותי,  עלי, שאתה תלך להעשיר הגדול מאד לבקש רחמים ממנו, שימלא מש
רק שאנכי איני יכול ליכנוס    ,בכפלי כפליםעשירותו הגדול, הוא יכול למלאות משאלותי  

אליו לבא  יכול  אתה  אבל  כזה,  גדול  לאיש  עבורי   ,ולבא  ממנו  לבקש  בזה,  עלי  תרחם 
 ני בוודאי כל צרכי ישועתי בשלימות.  יתושיעלג שימלא משאלותי, ובזה 

שיעוררו של הקב"ה  הגלויים  מבקשים אצל הרחמים פשוטים    כמו כן הוא ממש כביכול, שאנו
, ומשם יקבלו רחמים להושיענו כל צרכינו ות הקב"הימישבפנ  רחמים אצל הרחמים הגדולים

וי ללכן בג  ,כי מדת הדין תקטרג  ,א"אמשורת הדין    םלפניכי כנ"ל לבוא מיד לרחמים הגדולים    בשלימות
ורוצה לרחם    \לד/יש להקב"ה אהבה גדולה לישראלהרצון  מיות  יאבל בפנ  ,לרחם אלא לפי מעשיו  פשראי  א

 
 שמות טו ב ישעיה יב ב תהלים קיח יד   כה 

גָּ   שמות פרק טו   כו  ָגֹאה  י  ּכִ ידָֹוד  ּלַ יָרה  ִ ַוּיֹאְמרּו ֵלאמֹר ָאש  ַלידָֹוד  ַהּזֹאת  יָרה  ִ ַהש ּ ָרֵאל ֶאת  ּוְבֵני ִיש ְ ה  ֶ יר מש  ִ ְורְֹכבֹו ָרָמה  )א( ָאז ָיש  ָאה סּוס 
ם:  ּוָעה ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו ֱאלֵֹהי ָאבִ  ַבּיָ י ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי ִליש   י ַוֲארֲֹמֶמְנהּו: )ב( ָעּזִ

 בילקוט שמעוני עה"פ עזי וזמרת קה אין עזי אלא תורה ושם רמז רנא עה"פ ה' עוז לעמו יתן אין עוז אלא תורה. * עיין זבחים קטז סוף ע"א.  כז

 מוהרנ"ת בתקפא  כח 

ר ב ד"ה וכבר ידוע. עוד להאיר שתורה זו בנויה על שירת הים  בתחילת התורה מזוהר פ' נשא ועיין גם שער מאמרי רשב"י פ' תרומה הובא בדעת ותבונה פרק א דף יט טו   כט 
 רה קצח כנ"ל וקודם ירידתם איתא בזוהר מה תצעק אלי בעתיקא תליא ועיין שער הכוונות ספירת העומר הובא בדעת ותבונה פ"א דף כ' טור ב. ולקמן תו 

 לבוא  -מתרצו    ל 

 לשה"כ ישעיהו יד כו   לא 

 שיבוא   -מתרצו    לב 

 י תושיענ  -מתרלו    לג

כי השם יתברך אוהב משפט )ישעי' סא, תהלים לז( וגם הוא אוהב ישראל. אך אהבתו שהוא אוהב את ישראל,    -  עיין תורה קטו   לד
היא גדולה יותר מהאהבה שהוא אוהב את המשפט )עיין זוהר אמור צט(. ועל כן כשהמדת הדין מקטרג על מי שאינו ראוי להתקרב  

יתברך, לבלי להניחו לכנס לדר  יתברך הוא אוהב משפט, על כן הוא  להשם  והשם  ולדרך האמת.  ך החיים, להתקרב לצדיק האמת 
יתברך מכרח כביכול להסכים להזמין לו מניעות למונעו מדרך החיים, כפי הראוי לו לפי מעשיו הרעים, על פי הדין והמשפט. כי הוא  

אחר שבאמת הוא יתברך אוהב ישראל, ואותה האהבה של  יתברך אינו יכול לדחות את הדין, כי הוא יתברך אוהב משפט כנ"ל. אך מ 
ישראל היא גדולה יותר מהאהבה של המשפט כנ"ל, מה עושה השם יתברך, כי הוא מכרח כביכול להסכים על המניעות למנעו מן  

ף על פי כן  האמת, מחמת הדין והמשפט שעליו, כי הוא אוהב משפט כנ"ל. אבל אף על פי כן באמת לאמתו רצונו וחפצו יתברך, שא 
יתקרב האדם אליו יתברך, כי הוא אוהב ישראל יותר מהמשפט כנ"ל. על כן, השם יתברך נותן רשות להזמין לו מניעות, אבל הוא  
יתברך בעצמו מסתיר את עצמו כביכול בתוך המניעות. ומי שהוא בר דעת, יכול למצא את השם יתברך בתוך המניעות בעצמן. כי  
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כן עושה לזה מניעות שיצטרכו לבקש מהרחמים הגלויים  לפנים משורת הדין,  עליהם רחמים גדולים   על 
טוב  תחילה מעשה  איזה  להקב"ה  לו  להעלות  צריך  שגם  ביארנו  בהקדמה  הרחמים    ולעיל  בגודל  ותלוי 

 . שמבקש
הקב" בחינות תפילת  היינו וזהו  הוא מתפלל,  ברוך  מנין שהקדוש  ז"ל  חכמינו  ה שאמרו 

ומעוררים   ומתפללים  מבקשים  פשוטים  הרחמים  בחינות  כי שכביכול  הגדולים,  הרחמים 
הרחמים פשוטים, שהם בחינות רחמים סתם דז"א. אבל אלו  אנו אין בנו כח כי אם לעורר  

, וכפי ותר מהראוי לו לפי מעשיולרחם על אדם י  שלא מרשה  מדת הדיןשל    הרחמים יש להם גבול
מדת הרחמים הפשוטים האלו, חס ושלום אי אפשר להושיע לנו. על כן אנו צריכין לבקש  
בעצמם  הרחמים  שאלו  יתברך,  השם  אצל  בתפילתינו  מעוררין  שאנו  סתם  שהרחמים 

  ' זה יהי   על ידייתפללו ויעוררו הרחמים הגדולים שיהי' נמשך עלינו רחמים רבים משם, ו
המבואר בגמ' שמתפלל יהי רצון מלפני ישועה בוודאי, וזהו בחי' תפילת הקדוש ברוך הוא    לנו

הגדולים שבפנ מהרחמים  רצון  שיהי  דהיינו  כעסי,  את  רחמי  וגבול  ישיכבשו  כעס  את  שיכבשו  שלי  מיות 

  : כנ"ל משורת הדין מדת הדין ואז אוכל לרחם יותר
מה  לבד יצליח זעיר אנפין לעורר רחמים מאריך אנפין,    צ"ע שלפי דברי רבנו כאן לא מובן מדוע בבקשה

נוסף ומה השתנה שזעיר שהוא מדת המשפט צדק יסכים לבקש לפנים משורת הדין. והאם רק בקשה לבד  
באמת   אבל  לבקש.  רק  מאד  קלים  החיים  א"כ  לזעיר,  גדולים  רחמים  ימשיך  שאריך  כדי  מספיקה  כבר 

חמים שרוצים לעורר, וכמו שנתבאר לעיל בדעת ותבונה עה"פ למעשה אינו ממש כך, וזה תלוי בגודל הר
מעלה    כי התפלה שאתה  ,למשה בשביל נס כזה גדול לא מועיל תפלהאמר  אר שהקב"ה  ימה תצעק אלי שב

לכן צריך    ,לנס שאתה מבקש צריך מוחין גבוהים יותרו  ,לי על ידה אוכל לקבל רק מוחין של חכמה ובינה
ועיין לקמן   שגם תעשו מעשה מסירות נפש.ם לפנים משורת הדין, דהיינו  שתעררו בעתיקא רחמים גדולי

ה נראה ששם באמת  נא לה,  נא רפא  לה למשה תפלה בלבד, אמנם מסתמא גם תפלה לבד יעו עה"פ קל 
לה דייקא שהיא מרים הצדקת בעלת המעשים טובים    "רפא נא לה". ואולי גם רמז  תלוי כמה כוונה יש בה

 . הרבה

 : \לה/הם דברים נפלאים ונוראים מאד והבן היטב, כי 
 

 
בעול  מניעה  יכולין להתקרב  באמת אין שום  דיקא  המניעות בעצמן  ידי  ועל  יתברך,  השם  נסתר  בעצמן  המניעות  בתקף  כי  כלל,  ם 

 להשם יתברך, כי שם נסתר הוא יתברך כנ"ל. וזהו ומשה נגש אל הערפל, שהוא המניעה, כי שם האלקים כנ"ל: 

ואולי שע"י לימוד תורה בעיון זוכים    רנ"ת.שכנ"ל עיקרי הדברים מבוארים בזוהר ובספרי קבלה ממה כל כך התפעל מוה   צ"ע כיון   לה 
 ה שהתחדש למוהרנ"ת כאן שהתפעל כל כך. וצ"ע.ז לדעת כזו שעל ידה אפשר לזכות לרחמים גדולים לפנים משורת הדין  
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. דלכאורה תמוה מאד,  אל נא רפא נא לה  \א/שמעתי, שזהו פ' הפסוק )במדבר י"ב(עוד  

נא בעצמו  . אך עתה מבואר היטב, שמשרע"ה ביקש זאת מהש"י, שהש"י  \ב/כפל תיבת 
אנפין  דהיינו   ויבקש מעצמו  זעיר  אנפין  כביכול יתפלל  שירפא אותה. ועתה מה  דהיינו מאריך 

התכת מדבש,  הזה.    ג מתוק  שמשנא  ,  אלוזהו,  המקרא  יתרהיינו  לפניו  התפלל    'ע"ה 

לו,   בעצמך מלפניך,  אל, נאואמר  והתפלל  ובקש  כנ"ל, שמשה  רפא נא לה,  היינו   .

ויבקש   . ועתה מדוקדק  רפא נא לההתפלל להש"י ובקש אותו ית' שהוא בעצמו יתפלל 
יק שיכול בעצמו כנ"ל לפי דברי רבנו בתחילת התורה שיש צדצ"ע  ו:     ומבואר היטב כפל תיבת נא

וע היה צריך לבקש  דומ  ,א"כ מי לנו גדול ממשה רבנו  ,ורק מטרדת הגלות הוא לא בנמצא  , להתפלל לאריך 
, ולכאורה הכוונה למרכבה לזעיר אנפין  \ד/ובפרט שמבואר בכמה מקומות שהוא בעלה דמטרוניתא  ?מזעיר

 .  וא"כ יכול בעצמו להתפלל לאריך 
ולא כלפי היותה אשה, כמבואר במדרש שכנסת ישראל    \ה/ בת להקב"הואולי משה בעלה רק כלפי היותה  

זז מחבבה עד שקרא לה אחותי  ו,נקראת בת , אבל לכאורה מפורש לא כך  \ו/"אחותי רעייתי"דהיינו    .לא 
    .וצ"ע כמבואר בשעת רצון על הזוהר כנ"ל בהערה
והרי כאן מבואר  וץ למחנה.  כמ"ש ותסגר מרים שבעת ימים מחעוד צ"ע שלכאורה לא הועילה תפלת משה  

תפלת משה ללמד כיצד להתפלל שתועיל התפלה לעורר    פירש לנו רבנו כך את ולשם כך    ,שצריך להועיל
 לא הועיל וצ"ע.  רחמים גדולים ואילו בדוגמא זו לכאורה

י וזמרת  עזי  התורה  בסוף  המבואר  לפי  צ"ע  הוא  -עוד  לז"א  שמעלה  בעיון  תורה  ע"י  שרק  מבואר  ה, 
"לה" רמז    ,אריך ולפ"ז צ"ע מה העלה משה רבנו כאן בתפילתו לזעיר? ואולי במה שאמר "לה"ממתפלל ל

 מעשיה הטובים של מרים.  דייקא, דהינו בזכות 

 
הדברים האלה הוא, שע"י התורה זוכין לתשובה, דהיינו להשיב כל הדברים וכל  וכלל  

ממקו ונתגרשו  שנדחו  למקום  בעוונותיו  שנדחו  והאותיות  היה  הצירופים  לא  שעי"ז  מם, 
העוונות  ע"י  כי  כנ"ל,  וכו'  מיושב  הדעת  אין  במקומם  זמן שאינם  כל  כי  מיושב,  הדעת 
נתגרשין ממקומם חלקי האותיות והצירופים שבכל העולמות כפי שורש נשמתו, וזה בחי'  

כי רק מי  גלות השכינה, ועי"ז אין הדעת מיושב כנ"ל, ומחמת זה אין יכול לעורר רחמים  

  כנ"ל. וצריך לעשות תשובה הבריות מרחמין עליו ולרחם על הבריות כראוי צריך דעת    שמרחם על
דעתויכדי שתתי עני שב  ועיקר התשובה הוא ע"י התורה, שהיא  ועשירה במקום    ',  במקומה 

כולם  ומשיב  ממקומם  שנתרחקו  והצירופים  האותיות  כל  עי"ז  ומקשר  ומקרב  אחר, 
עי"ז באופן סגולי גם מתקבצים חלקי נפשו    ,מרחוק לבאר בקרובבאופן סגולי כיון שמקבץ ביאור    למקומם

ממש  בגלל שנתפזר    באמת הסיבה שלא מבין כאן וצריך ביאור ממקום רחוק זה , וצ"ע אולי  ודעתו נשלם 

נפשו   התורה  חלקי  אותיות  בחי'  העוונותשהן  האו  .ע"י  את  משיב  כנ"ל  בעיון  התורה  לימוד  יות  תוע"י 

 
ָלָקח:   יב פרק  במדבר    א ית  ִ ש  ה כֻּ ָ י ִאש   ר ָלָקח כ ִ ֶׁ ית ֲאש  ִ ש  ֻּ ה ַהכ  ָ ָהִאש   ַעל ֹאדֹות  ה  ֶׁ מש  ב ְּ ַאֲהרֹן  וְּ ָים  ִמרְּ ר  ֵּ ַדב  ַות ְּ ַעל  וכו'...     )א(  ָעָנן ָסר מֵּ הֶׁ וְּ )י( 

ִמרְּ  ל  ן ַאֲהרֹן אֶׁ פֶׁ ַוי ִ ג  לֶׁ ָ ש   ַ כ  צַֹרַעת  ָים מְּ ִמרְּ ה  ִהנ ֵּ וְּ ל  צָֹרַעת: ָהֹאהֶׁ ה מְּ ִהנ ֵּ וְּ את    ָים  ָ ַחט  ינו   ָעלֵּ ת  ֵּ ָתש  ָנא  י ֲאדִֹני ַאל  ב ִ ה  ֶׁ ל מש  ר ַאֲהרֹן אֶׁ ֹאמֶׁ ַוי  )יא( 

 : ר ָחָטאנו  ֶׁ נו  ַוֲאש  ר נֹוַאלְּ ֶׁ רֹו:  ֲאש  ש ָ ל ֲחִצי בְּ ָאכֵּ ַוי ֵּ ֹו  ם ִאמ  חֶׁ רֶׁ אתֹו מֵּ צֵּ ר ב ְּ ֶׁ ת ֲאש  ֵּ מ  ַ ִהי כ  ְיד  )יג(    )יב( ַאל ָנא תְּ ל  ה אֶׁ ֶׁ ְצַעק מש  ָוד ֵלאמ ר ֵאל ָנא  ַוי ִּ

 : ַעת ָיִמים ִמ   ְרָפא ָנא ָלה  בְּ ִ ר ש  גֵּ ָ ס  ַעת ָיִמים ת ִ בְּ ִ ם ש  לֵּ ָ יָה ֲהלֹא ִתכ  ָפנֶׁ ָאִביָה ָירֹק ָיַרק ב ְּ ה וְּ ֶׁ ל מש  דָֹוד אֶׁ ר יְּ ֹאמֶׁ ף:)יד( ַוי  ָאסֵּ ֵּ ַאַחר ת  ה וְּ ֲחנֶׁ ַ ץ ַלמ     חו 

דבר מחבירו צריך לומר שנים או שלשה דברי תחנונים  בא הכתוב ללמדך דרך ארץ שהשואל    -)יג( אל נא רפא נא לה    -  רש"י פ 
יבקש שאלותיו: בפניה        ואחר כן  ירק  ירק  ואביה  )ב"ק כה( קל    -)יד(  ימים  זועפות הלא תכלם שבעת  ואם אביה הראה לה פנים 

 וחומר לשכינה י"ד יום אלא דיו לבא מן הדין להיות כנדון לפיכך אף בנזיפתי תסגר שבעת ימים: 
 מכפל התיבות נא דרך ארץ שצריך למר כמה דברי תחנונים לפני שמבקש בקשה מחבירו.  שלמד   עפרש"י   ב
 ונראה שהוא מלשון להתיך ולהמיס.   לשון זה מצאתי רק באלשיך עה"ת ויקרא יג ג' ואיכה ד' א'.   ג
ת דאו"א והיה מסוד דעת  ומרע"ה ששורש נשמתו היה מדעת דז"א הנתון ומלובש תוך יסודו -  ( :ח"א דף נ) שעת רצון על הזוהר  עיין    ד

איש האלהים בסוד איש נעמי, על כן כשהיה מדבר עם ישראל על ענין המלכות נוק'    והיה ממש בחינת ז"א בעלה דמטרוניתא עליון  
 .דז"א היה אומר להם ה' אלהיך כי הוא היה למעלה ראש 

 .טרוניתא והקב"ה חותנו שלו והנה מרע"ה הי' בעלה דמ   -הספד להר"ר נתן אדלער ז"ל    -לחת"ס    תורת משה   עיין  ה 
וז"ס מ"ש ז"ל    -דרושי קידוש ליל שבת דרוש א ענין מנחת שבת    -שער הכוונות  עד שקרא לה אשתי לא כתוב במדרש אבל עיין    ו 

זז מחבבה עד שקרא  זז מחבבה עד שקרא' בתי לא  זז מחבבה עד שקראה אמי כמד"א    ה לא  .  " בעטרה שעטרה לו אמו " אחותי לא 

הוא   בקומת   ה בהיות כי  והענין  שוים  נקר   אחותו   ראת נק   ם אצלו  עמו  דאי'    אשתו   את וכשמזדווג'  בג"ת  ספירות  וכשעלה  )בג' 
 .אמו   את שם ואז נקר   כר שהוא בתפלת מוסף בלחש אז נקר' עטרת בעלה כנז   תחתונות נצח הוד יסוד דאמא( 
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הנכונים לצרופים  תלוי   למקומן  הרחמים  עיקר  כי  רחמים.  לעורר  וזוכה  מיושב,  הדעת  ואז 
וכו'.   עליו  לרחם  אסור  דעה  בו  שאין  מי  כל  כי  במקומות זבדעת,  כ"פ  מזה  )וכמבואר 

(. נמצא ע"י תורה זוכין לתשובה  כנ"ל  בתורה קיט ותורה קטז  [ח]   אחרים בדברי רבינו ז"ל ע"ש
רחמים   לעורר  זוכין  ואז  הדעת,  יתאצגדולים  ונשלם  שאנו  'לו  הוא,  הרחמנות  ועיקר   .

אנפין  'מעוררים רחמים אצלו ית זעיר  , שבאלו הרחמים, יעורר בעצמו את הרחמים  דהיינו 
  ' שאין אנו יכולים להגיע אליהם, רק הוא בעצמו ית שבפנימיותו דהיינו אריך אנפין  הגדולים  

מעוררים הפשוטים שאנו  דהיינו שברחמיו  כנ"ל.  ע"ז  להתפלל  ל  צריך  בעיון  ע"י  תורה  מוד 

ויעורר   את התורה והתשובה שלנו לאריך אנפין ויעלה  , ע"י אלו הרחמים ירחם עלינו,ותשובה כנ"ל
לנו ישועה   'בהם הרחמים הגדולים שלו, שהם רחמים גדולים דעתיקא סתימאה, ומשם יהי

 בוודאי.  
 

בשירת שאמרו ישראל   "עהה ותהי לי לישו-עזי וזמרת י"עתה חוזר לבאר את הפסוק שבו פתח את התורה 
. ולפי דברי רבנו כאן רמזו בשירה זו כיצד זכו לנס הנפלא הזה שנהפך להם הים ליבשה  הים כשעלו מן הים

שמשה רבנו התפלל לזעיר שיתפלל לאריך כנ"ל. אלא שכפי שהתבאר  וזה ע"י  ולמצרים חזר להיות ים.
זה נס גדול מדאי שתועיל לזה רק תפלה   לעיל עפ"י הדעת ותבונה באמת לא הועילה תפלת משה, כי היה

וכמבואר שם שלנס גדול כזה צריך להמשיך מוחין גבוהים לז"א שהם למעלה מחכמה ובינה   לזעיר אנפין,
על כן אמר לו הקב"ה למשה מה  שהם חכמה ובינה, ואילו ע"י תפלה לז"א נמשך לו מוחין רק מאבא ואמא 

 ולא באבא ואמא,בהמזל העליון, גבוהים שנמצאים בכתר  תצעק אלי בעתיקא תליא מלתא, דהיינו במוחין
 על כן דבר אל בני ישראל ויסעו לתוך הים במסירות נפש.

ונראה הטעם שלא הועילה התפלה של משה לזעיר כנ"ל כי מדת הדין קטרגה ביותר כמבואר במדרש 
  )זכריה י' יא( כמ"ש  \י/ ה, כי היה עמהם פסל מיכ\ ט/ אלו ואלו עובדי עבודה זרה)ילקוט שמועני שמות רלד( 

 בדרך כלל זו העיצה לעורר רחמי אריך הגדולים.  אבל ודרשו חז"ל שרמז לפסל מיכה. ,ועבר בים צרה

שעי\יא/ עזיוזהו   תורה,  אלא  עוז  אין  רחמים ",  מעוררים  שעי"ז  ולדעת,  לתשובה  זוכין  ז 
ית סתם   'אצלו  הרחמים  בעל  אנפין  כביכול מתפאצלזעיר  בעצמו  עד שהוא  עלינו  ,  לאריך לל 

הג הרחמים  בעל  וזהוולים  דאנפין  היינו  י"ק  וזמרת  [יב]   כנ"ל.  דייקא,  י"ק  זמרת  ה' פתיג ,    לת 
 שהוא תפלת ה',   זמרת י"קודאי. כי ע"י    לישועה  ויהי לי. אז  שמתפלל זעיר אנפין לאריך אנפין

.  שמתפלל ברחמיו הפשוטים לעורר רחמיו הגדולים, אז בוודאי יקבל ישועה שלימה כנ"ל
, אלא שהם נעלמים באריך אנפין שהוא  אפילו בשעת הדין  כי רחמיו הגדולים אינם נפסקים לעולם

אנפין בעל הרחמים הפשוטים  פנימיותמיות הקב"ה  יפנ החיצוניות  ורק    ,זעיר  בחי'  אנפין  לבקש זעיר  יכול 

הפנימיים   ירחם עלינו באלו הרחמיםבו  שיתגלומרחמיו  וכשהש"י  בוודאי איןהגדולים  ,  שום    , 
 בשלימות.   לנו ישועהחוצץ בפני אלו הרחמים הגדולים, ובוודאי יהיה  'עון ופגם שיהי

 : אמן ואמן
 

* 
 עד כאן ביאור התורה כפי כוחנו.

מבין באמת את  יכול לומר שכאמור בהודעה שבראש החברותא, כל דברינו הם בדרך אפשר בלבד, כי מי הוא זה ש
שא"א לומר נמוך יותר, נ"ל הכוונה באופן  בחיי מוהר"ן שס ל, כי מה שאמר רבינו דברי רבנו? וכל דברינו לקרב קצת לשכ

 
 מוהרנ"ת בתקפא  ז
 עיין תורה קטז קיט   ח
והמדריגה הפחותה שבכולם היא כשהשי"ת הולך מאחוריו כמו שכתוב על הים    -  ( הנה   פרשת וילך ד"ה )   –  דגל מחנה אפרים עיין    ט 

כשהיה עמהם פסל מיכה )מדרש תהלים ט"ו, ה'( כמו שכתוב )זכריה י', י"א( ועבר בים צרה והיה קטרוג גדול הללו עובדי עבודה זרה  
 .וילך מאחריהם והללו עובדי עבודה זרה, ולכך )שמות י"ד, י"ט( ויסע עמוד הענן מפניהם  

)דניאל ט( לך ה' הצדקה ולנו בושת הפנים רבי יהודה אומר לנו בושת הפנים ושלך הצדקה ישראל    -פסקה א    פרשה מא   רבה שמות    י
ולנו בושת   נקרע לפניהם הוי לך ה' הצדקה  והיה הים  בים צרה  ועבר  י(  )זכריה  בים שנא'  עובר  וכספו של פסל מיכה  בים  עוברים 

 .הפנים 
:   טו פרק  שמות    יא הו  נְּ י ָאִבי ַוֲארֲֹממֶׁ הו  ֱאלֹהֵּ וֵּ ַאנְּ ִלי וְּ ה אֵּ ָעה זֶׁ ו  ִהי ִלי ִליש  ָרת ָיה  ַויְּ ִזמְּ י וְּ  )ב( ָעז ִ
 שירת הים הנ"ל בריש התורה   יב
 תפילת -מתרצו   יג
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שהתורות שאמר הן רק הקדמות, אבל בדרך פרטי אפשר לבאר בכמה אופנים  בשיחות הר"ן אות ר' שישאר הקדמות, כדבריו 
 כל אחד לפי הבנתו וע' פנים תורה.  
 והוא רחום יכפר עוון אם טעיתי 

 בהבנה אשמח אם יעיר ויאיר  ומי שמוצא טעות גם
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