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 מבוא לביאור
 הביאור מורכב מג' חלקים:

 ששולב בגרסת התורה והוא מסקנת העיון שבהערות  ,ביאור הפשוט  -הראשון

 . ותירוץ בבנוי על פי רוב בדרך של קושיא, אההערות -החלק השני
שהלומד יוכל בעצמו לדון בדיוק ופתיחת כל המראה מקומות עם מפרשיהם כדי 

שעל כן נקרא חיבור זה חברותא, כי הכוונה  הדברים ולא יוכרח לסמוך עלי.
בו גם הרבה  שמובלעיםלהיות עזר ללומד ולא ספר חידושי תורה אע"פ 

 חדושים.

היא הקדמה לתורה שהיא מבט כללי על התורה, שאמור לקשור את   -והשלישי
  .אחד בקשרכל חלקי התורה 

 גם לבאר נושאים שבמיוחד קשים להבנה בתורה.עוד ו
כמעט ראיות למבואר בה ל מסקנת העיון שבהערות לכן אין עבנויה   -ההקדמה

 בה
דרך הלימוד נ"ל לדמות למחרוזת כי כל תיבה ומשפט בתורה הן חרוז נפלא שצריך 

לעיין בו תחילה בפני עצמו ללמוד אותו היטב ולכן בזה גלשתי גם מעבר לקשר העניין 
לתורה, ואח"כ לעיין בו כיצד נקשר לתורה, וכן לעבור מחרוז לחרוז אע"פ שעדיין לא 

כך נהגתי בכל מקום שכתבתי הערה ולפי מסקנת נקשרו היטב החרוזים כולם זה לזה. ו
 ההערה ביארתי את הפשט המשולב בגרסא.

זה למצא את החוט החזק  "ברינה יקצורו", כי עיקר ה"הזורעין בדמעה"בחי' וכל זה עדיין 
שיחרוז את כל החרוזים היטב דהיינו לתפוס את מהלך התורה באופן שכולל את כל 

וזה השתדלתי  .גביכול אין בו צורך למהלך התורההפרטים בלא שישאר פרט מיותר שכ
 לעשות אחרי לימוד כל התורה בעיון כתבתי הקדמה לתורה שהכוונה בה לבד מביאורי

העיקר לעשות סיכום קצר שכולל את כל החרוזים ופושט את כל  ,מושגים קשים להבנה
"ד בלא חידוש גם )אמנם כיון שאין ביהמ כפי שנתבררו בעיונים שבהערות. הספיקות
ועדיין אני מצפה )זו היתה כוונתי  דשו דברים שלא תמיד העתקתי אותם להערות(חבהקדמה נת

 (להצליח יותר

 
 

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

  , והוא רחום יכפר עוון.אוי לי אם אומר ואוי לי אם לא אומרבחלקם ציינתי שדברי הם עפ"י מה ששמעתי ממנו דציינתי מחשש שלא לזה היתה כוונתו ו
 כדי להקל על מי שרוצה לעיין בעיקר בקושיות.וכל קושיא התחלתי בלשון צ"ע  אותו המכריחה קושיאאת הכל ביאור להקדים לו השתדלתי מאד  ב
שפט שכל תורה של רבינו אע"פ שהיא חדרים חדרים היא קשר אחד הדוק, ועיין תורה סה שהתפלה של רבינו היא אחד ממש ובסופה אות עיין חיי מוהר"ן  ג

  .עדין אחוז בתחילתה וכן מסתבר שמי שאמר על עצמו שזכה ליחידה דיחידה אצלו התורה והתפלה הן כל אחת ושתיהן יחד אחדות פשוטה
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 הודעה
  ,והצעה בלבדכל הביאורים הם בדרך אפשר 

שכל פי ין ולחדש בתורתו אנו מקיימין דבריו על יורק כיון שציוה לעוהלוואי שגם במה שכיוון למדרגתי לא שבשתי, ובפרט אנן עומק כוונתו  מי יודעכי 
קש הפשוט שלנו וכדברי מוהרנ"ת הנוקבים ֹאד ָעמְּ י מְּ ה, ּכִ ּיָ ִ תּוש  ַלִים לְּ י ִכפְּ ָלל, ּכִ ַע ּכְּ ינֹו יֹודֵּ ֲעַדִין אֵּ ֶּׁ יַדע ש  ַרּבֹו ָצִריךְּ לֵּ ל מֵּ ַקּבֵּ ּמְּ ֶּׁ ם ָכל ַמה ש ּ ָבָריו הֵּ י ּדְּ בֹוָתיו, ּכִ ְּ ש  ּו ַמחְּ

ָכל ּפַ  ִריִכין ּבְּ . ּוצְּ ב ִאיש  לֶּׁ ָצה בְּ ים עֵּ ִחיַנת ַמִים ֲעֻמּקִ ם ּבְּ הֵּ ַע וְּ ָין ַהּנֹובֵּ ַמעְּ יל אֶּׁ ּכְּ ַהּצִ ּיּוַכל לְּ ֶּׁ ן ש  ֹאפֶּׁ ָלאֹות ּבְּ צֹות ִנפְּ ם עֵּ הֶּׁ ֹאב מֵּ ְּ ִלש  ּתֹר וְּ ַלחְּ ים וְּ ִ דֹוש  ָבָריו ַהּקְּ דְּ ב ּבִ יטֵּ ן הֵּ ַעּיֵּ ת ַעם לְּ
הַ  ָהִבין ּולְּ יַדע ּולְּ ָבָריו ָצִריךְּ לֵּ יֹוִציא ִמּדְּ ַדע וְּ ּיֵּ ֶּׁ ָכל ַמה ש ּ ה ָהעֹוָלם. וְּ ל זֶּׁ ֶּׁ ים ש  ף ַמִים ַרּבִ טֶּׁ ֶּׁ מֹו ִמש ּ ים אֲ ַעצְּ ָבָריו ָהֲעֻמּקִ קּות ּדְּ יִעים ַעמְּ יָכן ַמּגִ ָלל ַעד הֵּ ַע ּכְּ ינֹו יֹודֵּ ֲעַדִין אֵּ ֶּׁ ִמין ש 
ָגתֹו, ֲאבָ  רֵּ ִפי ַמדְּ ַרךְּ ּכְּ ּבָ צֹות ַלֲעבֹוָדתֹו ִיתְּ ם עֵּ הֶּׁ ן מֵּ ּבֹונֵּ ִהתְּ ה ָיכֹול לְּ ָ ש  ֻהרְּ ֶּׁ ַמה ש ּ כּו'. ַרק ּבְּ י ָים וְּ ם ּתֹוָרתֹו ַוֲאִפּלּו ִשיחֹוָתיוִמּנִ צֶּׁ ן  ל עֶּׁ ּום ֹאפֶּׁ ש  יג ּבְּ ַהּשִ ר לְּ ָ ש  פְּ ֹות ִאי אֶּׁ דֹוש  ַהּקְּ

כּו'. א וְּ ּלָ ם אֶּׁ הֶּׁ י מֵּ ּתִ רְּ לֹא ִחּסַ ַרּבֹוַתי וְּ י מֵּ ּתִ ה ָלַמדְּ ּבֵּ ָרָכה, ַהרְּ רֹוָנם ִלבְּ ינּו ִזכְּ רּו ַרּבֹותֵּ ָאמְּ ֶּׁ מֹו ש   עכ"ל ּוכְּ

בעיון.  ועיקר כוונת החיבור הזה הוא לבאר הפשט באופן שכל אחד יוכל ללמוד ולעורר קושיות ללימוד בעיון ולפתוח את המראה מקומות להקל על הלומד
לם הוא ולחדש מסתמא אצ והרבה חדושים שעמלתי שעות רבות להביןולרגע לא שכחתי את אנ"ש החריפים שאם יעיינו בזה מסתמא יהיו להם הרבה הערות, 

להקל על הרוצה ללמוד וך את הדברים רכל מעלתי עליהם היא רק הסבלנות לעמול ולטרוח הרבה שעות עמ"נ להגיש כשלחן ע דבר פשוט שמיד עלו עליו.
 . , כיון שלא מצאתי אחר שעשה זאתבעיון

 
 התנצלות

 ארי כבוד אמנם מעט בברסלב העיזו לפרסם חידושיהם חלקם כדי לא להיקרא בעל המחבר וכיו"ב ת
המבוררים לו כאחותו שאסורה לו כמבואר בשבת אלא דברים לרבים וחלקם כנראה מחשש שלא יצאו חובת הזהרת רבינו בתורה כא אות ח' שאין לדרוש 

 , מסתמא כוונתו להאמין אבל לא לדרוש ולפרסם. ' )סוף אות ה'( שכ"א חייב להאמין בחשיבות חדושיואקמה:, ואע"פ שהזהיר בתורה ס

ב"ב י: שעל זה  מהרש"אמפרשים רבים שהאריכו בחיוב כתיבת חידושים עיין דווקא יצא לחדש ולחלוק על אבל כיון שאמר אני חדש מלא ישן ולא ידוע שבזה 

הקב"ה דבר, ואינו כותבה ויכול לכתוב, הרי גוזל מי שגילה לו, כי לא  מי שגילה לואות תקל  ובספר חסידיםאחז"ל פסחים נ. אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו 
יד( יביא במשפט  גלה לו אלא לכתוב, דכתיב )תהלים כה יד( סוד ה' ליראיו ובריתו להודיעם, וכתיב )משלי ה טז( יפוצו מעינותיך חוצה, וזה שכתוב )קהלת יב

משם שכתב בהקדמתו  לב אריה הוסיף בשם ספרשם.  להחיד"אברית עולם ובביאור   ינה כותבה:על כל נעלם, שגורם שנעלם, אם טוב שגילה לו אם רע, שא
ב בזמן שבית המקדש קיים כשאדם מקריב קרבן מתכפר לו וכשאדם כותב בספר מה שלומד איזה חידוש הכתיבה זו עולה לו במקום קרבן. ובזה פי' הרשרז"ל 

עוד עי"ש בשם ספר  . וחטאה לא שאלת אז אמרתי הנה באתי במגילת ספר כתוב עלי שיעלה במקום קרבןזבח ומנחה לא חפצת וכו' עולה  הנ"ל את הכתוב

ז"ל שכל מי שמגלין לו רזי תורה מן השמים ואינו כותבו עתיד ליתן את רבי אליעזר מגרמיזא שם ביד פרשת כי תשא שכתב  על התורה כתב רבינו אפרים

ה מלמוה"ר מרדכי הכהן מגורי האריז"ל בהקדמת ספרו בזה"ל "ניתנה רשות למי שחננו ה' קצת דעה וחכמה ובינה לבאר ולפרש  שפתי כהן ועיין הדין עכ"ל.

אות טו  צדוק הכהןלר'  מחשבות חרוץבספר ועיין      .שקבלה נשמתו בסיני ואם לא יכתבם נראה לי שהוא נענש כמו הנביא שהוא כובש נבואתו שחייב מיתה
    חיוב לפרסם כי שמא יש בדבריו איזה חידוש השייך לחלקו ולא נגלה לשום אדם והוא לכך נוצר לגלותו בעולם, ואם לא, ח"ו יצטרך להתגלגל. שכתב שיש גם

ולי ע"י לכן א  זי"ע שכתב בהקדמת ספרו בשם ספר תורת גיטין מאמר הקדמון שדבר טוב אחד בספר מציל על הספר כולו. עכ"ל. קהילות יעקבעוד עיין בספר 
 לו.הודעה והתנצלות הנ"ל אפשר כן לפרסם איזה חדושים גם לפחותים כמונו, ואנו תקווה שעכ"פ דבר טוב אחד יש גם בחיבור זה ויציל על הספר כו

להוראה  ואע"פ שהרמב"ם מזהיר באגרות קדש מאמר קדוש ה' שלפני שדורש לרבים יחזור ד"פ אבל מה שכותב צריך לחזור אלף פעמים, מסתמא הכוונה
הרת למעשה ואע"פ שבודאי בדברי רבינו יש הוראה בקיום עצותיו ועניני השקפה למעשה, מסתמא בדרך לימוד מותר דאל"כ לא שבקת חי. ומסתמא גם הז

 רבינו הנ"ל אפשר לפרש כך.
את ספקותיו ולא רק דברים המבוררים כאחותו עכ"פ אם טעינו והזהרתם היא בכל עניין, אולי ראוי לכנות את הביאור חברותא, כי חברותא דרכו לומר גם 

  שאסורה.

שרשב"ג מי' הרוגי שסז שחכמים ראשונים נמנעו כדי שלא להנות מהתורה ועיין שם סימן ח'  ספר חסידיםחתימת שם המחבר היא סוגיא בפ"ע עיין עוד עניין 
לציין  בא דעלמא נהגו כןומאידך ר ., אמנם יש מקשים א"כ מאי משמאלה עושר וכבודלו מזכויותיו עוד עי"ש סימן פד שמנכין מלכות תלה בזה סיבת הריגתו

ע"י תלמידיהם או שכל היחס לפירוש הוא כפי גדולת המחבר בחכמה ויר"ש לכן חששו שאם לא יציינו שמם לא ינהגו כובד ראש שצויין שמם ונ"ל הטעם או 
 בדבריהם.

 בתורה של רבינולעורר על חשיבות העיון 
ּטֹוב ָאַמרסימן שמו ש חיי מוהר"ןעיין  ֶּׁ ּבֹעַ  ש  מוֹ  ִלקְּ ַעצְּ י לְּ נֵּ ְּ עּוִרים ש  ִ ֹמד ש  ָפָריו ִללְּ ים סְּ ִ דֹוש  עּור, ַהּקְּ ִ ָחד ש  ּוט אֶּׁ ש  מֹד ּפָ ִהירּות ִללְּ מְּ ה ּבִ ּבֵּ ֹאד ַהרְּ י מְּ דֵּ ה ּכְּ יֶּׁ הְּ ּיִ ֶּׁ גּור ש  ָ ַעל ש  -ּבְּ
ה עּור, ּפֶּׁ ִ ש  ָחד וְּ מֹד אֶּׁ ִעּיּון ִללְּ דֹול ּבְּ י. ּגָ ש   ּכִ קּות יֵּ דֹול ַעמְּ ָלא ּגָ ִנפְּ ָפָריו וְּ סְּ ן. ּבִ ַעּיֵּ ָמקֹום וְּ ר ּבְּ ה ַאחֵּ ַין ִמּזֶּׁ ִענְּ ם מֵּ קּות ֹעצֶּׁ דֹול ָהַעמְּ ש   ַהּגָ ּיֵּ ֶּׁ תֹוָרתוֹ  ש  ה ּבְּ ָ דֹוש  ַהּנֹוָרָאה ַהּקְּ ֹאד וְּ  ַעד מְּ
ין ין סֹוף אֵּ אֵּ ִלית וְּ כְּ    :ּתַ

לבאר דברי רבינו בסוף תורה כה  (חכמה ובינה אות לו)שהעיון בתורתו מסוגל לבטל הרהורים רעים כי הם באים מהמדמה ועיין ככבי אור  תורה קה תנינאועיין 
ו מסוגל שצריך לקרא שם חדש ליצה"ר דהיינו מדמה. הטעם כי המדמה הוא מדרגה שמינית ביצה"ר שנתחדשה כנגד התורה של רבינו ולפ"ז דווקא תורת רבינ

 ותר להכניע ולתקן את המדמה.בי

 שרבינו אמר כבר נתתי לכם כח המדמה כשר וטוב וכו'.   -תקכאסימן חי"מ ועיין 

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

אות ח' שע"כ צריך מאד לחפש ולבקש מאד צדיק כזה שיכול להמשיך מדמה מבורר  שעיקר האמונה תלויה בברור המדמה ועי"ש תורה ח' תנינא אות ז'ועיין 
 לאנשיו.

שע"י הסתכלות בצדיק והצדיק בו זוכין להתנוצצות המוחין ולשפלות )שרק היא תקום בתחית המתים( ולגדולה כפי מדרגת מוחו.  תורה עב תנינאעוד עיין 
 כז שגם ע"י לימוד ספרו מתקיים כל זה עפ"י המבואר בתורה קצב שפניו ושכלו של הצדיק נמצא בספרו. ועיין בפל"ח שם אות ב' וד' עפ"י לק"ה תפלין ו'

שרבינו שאל את רבי אהרן תלמידו שהיה הרב של ברסלב למה לא תקח את ספרי  -(סימן ב' אות טז)הובא בחכמה ותבונה  (שיחות וספורים אות מג)ככבי אור ועיין 
 על דעתך איזה קשיא ואח"כ תוסיף ותעיין בו עד שתבין ותדע את התירוץ שע"ז.ותעיין בו היטב עד שיעלה 

וא"א .  ונראה פשוט כוונתו בזה שאין אחד שלא יכול למצא תועלת בספרו.  ידועים דברי רבינו שכינה בשם אפיקורס את אותם שאמרו שתורתו גבוהה מדאי
א אמר זאת על ספרו אלא על תורותיו קודם שנעשו לספר א"כ בכל תורה בלקוטי מוהר"ן לומר שהכוונה שכל אחד יש כמה תורות שמתאימות לו שהרי ל

צריך זהירות  עכ"פ לפ"ז.  יכול כל אחד בכל מדרגת הבנה למצא איזה תועלת נצחית ואמנם לכאורה צריך לומר זאת גם על כל חלק מתורה אבל בזה צ"ע
)רמב"ם במציאות הנבואה ובנבואת משה מה שנקט לשון אפיקורס דהיינו כופר  .גדולה וכל אחד לבחון עצמו אולי ח"ו הוא מאותם אלה שמכונים בפי רבינו אפיקורס

נמצא שמי שסובר שרבינו אומר  .ע רק מה שצריך לו ולא יותרתורה מז תנינא שאסור לומר תורה אלא אם יכול לומר באופן שכל אחד ישמבנראה כוונתו כיון שאמר  '(,ח 'תשובה ג
 תורה גבוהה הוא מטיל פגם בצדיק .

 אחר התחיהלעשרת אלפים שנה ואי שאבין ואדע עכ"פ והל( ששון ושמחה יז)אמר בככבי אור זצ"ל שהיה גאון ועמקן עצום ואם תקשה שרבי אברהם בן נחמן 
שם שך דבריו מאדרבה משם ראייה כי ה . וא"כ מה הטענה על אזובי הקיר כמונו. אבלדבור אחד מדבריו הנוראים כפי שידע אותו אדמו"ר ז"ל עוד בזה העולם

מזה שהיו לו כמה  שעל כל זה רבנו בעצמו הזהיר לכמה וכמה שישתדלו לחדש בתורתו כמבואר בתורה קה תנינא שאפילו אם לא יכוון לכוונתו זה טוב, ומובן
 .כוונות בדבריו הנוראים שגם אנו נוכל לידע ולהבין בהם קצת וכו' עי"ש

קוטי מוהר"ן רואה בחוש שהספר לא נכתב לגאונים, ולא ליודעי קבלה, ולא ליודעי כל התורה כולה, אלא לכל אדם כפשוטו ממש ימי שיש לו קצת הרגשה בל
יש גאונים גדולים ואפילו כאלה שכותבים פירושים על הספר אעפ"כ ו .ר של רבינו יותר מגאונים גדוליםורואים בחוש שאדם פשוט יכול להתעורר מהספ

כי הספר הזה צריך רק ביטול לרבינו זה הכל, וכמובן כשיש ביטול אזי  ,רואים בחוש שאין להם את ההרגשה והמסר של רבינו שמקבל חסיד פשוט של רבינו
 ספרים גם מוצא בו יותר טעם ועומק.ככל שהוא בעל כשרון ויותר בקי ב



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חברותא
 ללימוד עיון 

 בספה"ק 
  ליקוטי מוהר"ן

 
 : הקדף 

 
 
 ו נקתורה 



 טהור קנו               מוהר"ן אריכת אפים קנה .  לב                   קה:     ליקוטי

ידיכי   הלב  על    עי"ז   חמימות 
טבע   כי  הטומאה.  רוח  מגרש 

שמ  כמו  האש  האויר,  גרש 
ת, כי זהו  ושנתברר לחכמי היסוד

שר הקני  שיורה  מה    1הפסיבת 
ידי שזורין    על  מה  שמדליקין 

כי ע"י    [דהיינו הפילוויר]מעלה  ל
והאויר   האויר,  בורח  האש,  כח 
שמלאו   הדברים  את  דוחה  הוא 

שריפה הקני  את  ועוד  [2]  בהם   ,
דברים.   מכמה  בחוש  נתברר 
והכלל שהאש מגרש האויר, ע"כ  
שבוער   שבלב  החמימות 

ה מגרש  שהם  רלהשי"ת,  וחות 
רוח   את  שמגרש  היינו  אויר, 

 ז נטהר לבו. "הטומאה, ועי

ז כל  בעולם  כי  אף  חרון  בעולם  ע"ז  שיש  ראה}מן  פ'  ,  { ספרי 
ע"א היפך  שהוא  אמונה  ע"י  וזוכין  אבל  אף,  החרון  נתבטל  ז, 

ת אפיים שהוא היפך החרון אף. היינו שזוכה ע"י אמונה לאריכ

דבר   כל  על  אפו  שיאריך  אפיים,  ומניעה ובלאריכת  בלבול 

י ולא  ועבודתו, שיסבול הכל,  ולא שעובר עליו בתפלתו  תעצב 

כלל, ויעשה את    'יתעצל עי"ז כלל רק יעצור רוחו ולא יכפת לי

הכל על  ויעבור  בעבודתו  הבלבולים    שלו  כל  על  יחוש  ולא 

ב הוא  זה  שכל  כלל.  ע"י והמניעות  שזוכין  אפיים,  ארך  חי' 

גדל    אמונה הוא  עי"ז  כי  הצומח.  וכח  הגודל  כח  בחי'  שהוא 

ם מונע להפילו  לו שווצומח ומצליח בעבודתו, כי לא יוכל לבלב

ח"ו עי"ז  ולמונעו  ח"ו  ועצלות  שלו    בעצבות  את  יעשה  רק 

זה שכל  כלל,  הבלבולים  כל  על  יסתכל  ולא  ושמחה,    בזריזות 

אפים בחי' ארך  וכח הצומח    הוא  הגודל  כח  בחי'  אמונה  בחי' 

זוכים לבחי'  [ד]   תלוי בא"י  גם יאפי  ךודע שאר:     כנ"ל כי שם   ,

שכן  , כמ"ש )תהלים לז(  [ו]  ' אמונה כי א"י הוא בחי  הםיארך אפי

אמונה ורעה  ע"ב( רוכמשז,  ארץ  קי  )כתובות  הדר    חז"ל  כל 

לו   שיש  כמי  דומה  ישראל  הוא  [י]  יאלקטבארץ  שא"י  נמצא   .

בחי' אמונה, וע"י אמונה זוכין לבחי' אריכת אפיים כנ"ל, דהיינו 

נמצא  כנ"ל.  מעבודתו  ובלבול  מונע  שום  לבלבלו  יוכל  שלא 

עבוד השעיקר  איש  א"י  ת  ע"י  זוכין  בחי' [  יא]ישראלי  שהוא 

וכח הצומח, שעי"ז    אמונה בחי' אריכת אפיים בחי' כח הגודל 

ומעכב  מונע  שום  על  להסתכל  ולבלי  בעבודתו  להתחזק  זוכין 

וכנ"ל.   עי"ז  כ"א  באמת  ה'  לעבודת  לזכות  שא"א  ומבלבל, 

  ' ועיקר גודל ההשתוקקות וההתלהבות של משה רבינו ע"ה שהי

כ"כ  מתלהב אריכת  [יב]   לא"י  של  זאת  מדה  בשביל  רק  הי'   ,

כנ"ל.   זוכין לבחי' ארך אפים  אפים, מחמת שראה ששם בא"י 

,  [יג]   וימהר משה ויקד ארצה וישתחווזשארז"ל )סנהדרין קיא(  

בחי'   כי מחמת שראה  כנ"ל,  היינו  אפים ראה.  מה ראה ארך 

  ארצה   ויקדשהוא תלוי בארץ ישראל כנ"ל, ע"כ    ידם יארך אפי

ישראלש לארץ  בוער  לבו  אפי[טו]  היה  לארץ  לזכות  כדי   טזם י, 

 יח"ח ממא"ח ומא  , . וזה שאמרו שם וחד אמר אמת ראה[יז]   כנ"ל

פליגי ה[יט]  ולא  א"י  כי  )   כאי,  במ"א  כמבואר  אמת    : (כאבחי' 
בחי'    כגא יאפיים ראה, כי עיקר ה  ךומסיק שם בגמ' ש"מ ארכב

לו    יהיה וצריך כל אדם לבקש מהש"י ש  :[כד]   אריכת אפיים כנ"ל

כיסופין וגעגועים לא"י, וגם שיהיה געגועים לכל הצדיקים לא"י. 

ולעצבות להכעס  סגולה  כל[כה]  והוא  כי  עובד   ,  כאלו  הכועס 

קה( )שבת  אמונה  , [כו]עכו"ם  בחי'  הוא  א"י  ארך   אבל  בחי' 

הכעס היפך  היחוד,     :    אפיים  אמונת  שהוא  ק"ש  שקודם  וזה 

לא קוממיות  יוליכנו  והוא  מבקשים  שאנו  רצנואנו  היינו   ,

ק"ש   היינו  לאמונה,  זוכים  ועי"ז  לא"י,  ומתגעגעים  מבקשים 

 :  אמונה כזאישה

. כי מה שמדברים  טהור ברא לי וכו'  לבנא(    ' )תהלי[  כח]  קנו

קונו,  לבין  שהי  בינו  המע"ה  ודוד  רוה"ק.  בחי'  מעלתו    ההוא 

הוא בחי'    ,גדולה מאד, יסד מזה ספר תהלים. וכן כ"א לפי בחי'

, כמו שפרש"י לך בשבילך לך אמר לבי)תהלים כז(    כ"ש  רוה"ק, 

ובשליחותך, אמר לי לבי. שכל הדברים שהלב אומר, הם דברי  

הש"י ממש, והוא בחי' רוה"ק. וצריך לחדש תמיד, לבקש בכל 

פעם בתחנונים ודברי רצויים חדשים. ולזכות לזה צריך טהרת  

להש"י,   לבו  ובוער  ע"י שמתלהב  הוא  הלב  וטהרת    עי"ז הלב. 

רעה   לתאוה  או  לעבירה  ונבער  נגד שנתלהב  כי  הלב.  נטהר 

נגד  לבו,  נטמא  שמזה  ח"ו 

זה צריך שיתלהב ויבער לבו  

לבו,  יועכטº  י, "להש יטהר  "ז 

לא(    כ"ש דבר )במדבר  כל 

תעבירו   באש  יבא  אשר 

. וכשיש לו טהרת הלב, באש

פעם  בכל  לדבר  זוכה  אזי 

בחי'   שהוא  חדשים  דבורים 

וזהו   טהורוה"ק:  ברלב  א  ר 

אזי  אלקים  לי נכון  ,  ורוח 

בקרבי לחדש  חדש  שיזכה   ,

בחי'   שהם  חדשים,  דבורים 

 : רוה"ק כנ"ל

להתלהבות וחמימות   ולבא

, כמו [לא]  תנועה. כי תנועה מעורר חמימות  על ידי, הוא לי"להש

שאנו רואין בחוש אם יזרוק חץ ויתחוב בראשו שעוה, אזי ימס  

עה. וכן כשאדם התנו  על ידימחמת החמימות הבא    [לב]   השעוה

)ועיקר התנועה הוא  לדע"י תנועתו הוא מזיע.    לגהולך הנה והנה

מהמחשבה כי מתחלה המחשבה נוחה ושקטה ואח"כ מתחלת 

המחשבה להתנועע ממחשבה למחשבה. היינו מתחילה כשישב 

מתחיל   לילך  כשרוצה  ואח"כ  לישב.  מחשבתו  היה  מקומו  על 

ל לחשוב  להתנועע ממחשבה הראשונה  כן    ילך, מחשבתו  וע"י 

מוריד חמימות. וע"כ כשאדם ישן צריך לכסות עצמו, כי מחמת  

ברוחניות  כן  וכמו  חמימות(.  לו  אין  ושקטה  נוחה  שהמחשבה 

הקדושה  ובתורתו  ית'  הבורא  בגדולת  חושבת  כשהמחשבה 

חמימות,   מוריד  התנועה  ע"י  למחשבה,  ממחשבה  ומתנועע 

להש לבו  האלהי"ובוער  יסוד  חמימות  עיקר  וכן  מה  ש  .  הוא 

למעלש הוא  האש  יסוד  כי  הכוכבים  מתנועת  מיסוד   'מקבל 

שלמעל  , האויר מגלגל  מקבל  גלגל  כל  וכן  לגלגלים,    ' וסמוך 

ע"י   ע"כ  אדם  שהימנו  בני  שמקרב  ע"י  היינו  הרבים,  מצדיק 

שד ע"י  או  הש"י,  נקר  ןלעבודת  זה  שגם  זכות  לכף  אדם    'כל 

עי" הרבים  ג  זמצדיק  והתלהבות מוריד  חמימות  להש"י,    "כ 

יב}כמ"ש   הר   {דניאל  ככוכביםבומצדיקי  מקבל ים  והוא   .

לאחר ג"כ,   'החמימות ממה שלמעלה ממנו, ויוכל להוריד חמימו

למטה. אבל מי שאינו    'ומורידי  'מלמעל  'שמקבלי  'כמו הכוכבי

מקבל החמימות ממי שלמעלה אף שמביא חמימות לאחר הוא  

המ הברזל  כמו  מתקרר  עצמו  והוא  שעה,  לפי  לובן  רק 

המים שנתחמם   וגם  עצמו מתקרר,  למים, שהברזל  שמשליכין 

כאן. לא נכתב    מן ולבא להתלהבות עד]לו  :   הוא רק לפי שעה

רק מפי    , הענין מפיו הק' בעצמו   יפה כסדר. כי לא שמעתי זה

 אחר בשמו. ועיקר הענין ע'  
 
 

 

 
אלא   א בדפו"ר  אינו  אפיים,  שארך  ודע  עד  מכאן 

 הוספה של מוהרנ"ת בתקפא
 בלבול -מתרלו  ב
 אפים  -מתרצו  ג
 הר"ן סימן כב  שבחיעיין  ד
 אפים  -מתרצו ה
 'אות א 'תורה ז ו
תשכוכמשחז"לו  -ולתרב  ז מתרצו  -,    -וכמשרז"ל, 

 וכמשחז"ל 
 ובתשכט תוקן  ()כתובות קיא -בתקפא ח
 אלוק -בתשכט ט
 עיין גם פרש"י ויקרא כה לח וזוהר יתרו עט:  י

שכח    יא עמוד  השמטות  הליקוטים  ביאור  עיין 
 במהדורת תשמט ועיין שיש"ק ח"א אות תפח 

ואראה    יב נא  אעברה  וכו'  ואתחנן  כג  ג'  דברים 
התוס'  בעלי  זקנים  דעת  ועי"ש  וכו'  הארץ  את 

 ןנשהתפלל תקטו תפילות כמנין ואתח

 
 שמות לד ח' יג
 אפים  -מתרלו יד
  ימי מוהרנ"ת ח"ב אות א'עיין  טו
 אפים  -מתרצו  טז
 עיין שיש"ק ח"ג אות תקלז   יז
 ומא"ח  -מתרצו יח
   .הם דברי רבינו דלא פליגישעי"ש בגמ'  יט
 הוא -מתרלו גם בדפו"ר היא ו  כ

 בהתורה ואכלתם סימן מז   כא
לשון    כב את  תיקן  מוהרנ"ת  הנקודותים  עד  מכאן 
ומסתברא כמ"ד ארך אפיים ראה    -שם הלשון  דפו"ר ה
י אמת הוא למעלה מאמונה כי מחמת אמונה באים  כ

 לאמת.
 הוא  -מתרלו כג
כמבואר בתורה ז' כי ע"י אמת זוכה לאמונה    כד

כד אתחבר    קריאתתאמונה אעפ"י זהר בלק קצח:  

 
אמת   פל"ח    אמונה  י"וע בה  עיין  אפיים,  לארך 

   ולק"ה תפלין ה' מא.
תפ  כה יז.עיין לק"ה  ה'  ח' ל"ח  ועיין פ  לין  אות 

כ' תורה  מאנ"ש על  מאחד  שמעתי  שם  ומש"כ   ,
עיין לק"ה ברכת  ו  עיין באיבי הנחל על תורה כ'.
הכסופין   כח  יח  ד'  סיוע הריח  מהדבר    לעורר 

 שנמשך אליו.
כליו    כו והמשבר  בגדיו  המקרע  כל  שם  הלשון 

והמפזר מעותיו בחמתו אבל לשון כל הכועס אינו 
ועיין חרדים סו ח'   בראשית כז:לא בזוהר  אשם  

 שגם העצבות היא אבק הכעס.
 שהוא  -מתרלו ו  ,שהיא -גם בדפו"ר כז
 מתי והיכן נאמרה תורה זו לא ידוע   כח
ספר    2   .שריפה  -מתרצו  1הערה השייך להגה    כט

   "זפ  הברית ח"א מאמר ו'
 להשי"ת -בתשכט ל

ספר הברית ח"א מאמר  עיין תורה כא אות א' ו  לא
 נדרים ח: מהרש"א בוג פ"ה' 

 
 ספר הברית ח"א מאמר ו' פ"א  לב
ברגר    לג ובגיסין  -בתקפא  לא  הוהנ-והנכ,  ובאוצר   ,

 ברור 
 ביאור מוהרנ"ת בתקפא לד
 להשי"ת  -מתרצו  לה
 נ"ת בתקפא מוהר לו

 תורה אור 
יהָֹוה   ב ַ ַטח  ב ְּ )ג(  לז  תהילים 
ה   עֵׂ רְּ ו  ֶאֶרץ  ָכן  ש ְּ טֹוב  ה  ַוֲעש ֵׂ

ָנה:   ֱאמו 
ר לד כי תשא  שמות ַמהֵׂ )ח( ַויְּ

ת ָ  ש ְּ ָצה ַוי ִּ ֹד ַארְּ ק  ה ַוי ִּ : מֹש ֶ  חו 
 

 תורה קנו 
לֵׂ  )יב(  נא  ָטהֹור    בתהילים 

ָנכֹון  ַח  רו  וְּ ים  ֱאלֹהִּ י  לִּ ָרא  ב ְּ
י ב ִּ רְּ קִּ ש  ב ְּ  : ַחד ֵׂ

י   ב ִּ ָך ָאַמר לִּ תהילים כז )ח( לְּ
הָֹוה  יְּ ֶניָך  ָ פ  ֶאת  ָפָני  ו   ש  ק ְּ ב ַ

: ש   ֲאַבק ֵׂ
ל    מטותבמדבר   כ ָ )כג(  לא 

ירו    ֲעבִּ ַ ש  ת  ָבאֵׂ ָיבֹא  ר  ָבר ֲאש ֶ ד ָ
ר ָטהֵׂ וְּ ש   ה   ָבאֵׂ ד ָ נִּ י  מֵׂ ב ְּ ַאךְּ 
וְּ  א  ָ ַחט  תְּ ָיבֹא  ֹכיִּ לֹא  ר  ֲאש ֶ ל 

ם:  יִּ ָ ירו  ַבמ  ֲעבִּ ַ ש  ת  אֵׂ  ב ָ
)ג( יב  ים    דניאל  לִּ כ ִּ ש ְּ ַ ַהמ  וְּ

י   יקֵׂ ד ִּ ַמצְּ ו  יַע  ָהָרקִּ זַֹהר  כ ְּ רו   הִּ ַיזְּ
עֹוָלם ָוֶעד:  ים לְּ ֹוָכבִּ כ  ים כ ַ  ָהַרב ִּ
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  בס"דבס"ד

  לב טהור ברא לי אלקים לב טהור ברא לי אלקים מאמר מאמר 
  מספה"ק ליקוטי מוהר"ןמספה"ק ליקוטי מוהר"ן

  
  אא

  

  אמירת התורהומקום זמן 
  לא ידוע

  
  פתיחה

זוכים בהתבודדות   כיצד  כאן  רוח הקדש  ,בשטףחדשים    יםבורדלרבנו מבאר  ש ו  .בחי'  צריך  מבאר 

ליבו הוא    מיותיומה שמדבר מפנ  ,וח שטות וטומאה, ואזי נעשה הלב שליח ה'ר לזה לב טהור מכל  

ולהתלהבות  .  ב מגרש כל רוח טומאהלהשלהבת  כי    ,שיהיה בוער לה'צריך  ולטהר את הלב    דבר ה'.

זוכים   וכזו  חכמים  אמונת  דה ע"י  אמת,  ודבור  שמים  ויראת  עינים  הנקבים שמירת  ז'  קידוש  יינו 

ובמה, שעי"ז נשפע לו שפע דעת  מבואר בתורה כאהשבראש,   ירות, שמחמם את לבו ביותר,  גדול 

נטהר   הנ"להלב  ואזי  לרוח הקדש  כלי  ה'  דב ו  ,ונעשה  בר  מלבו  וריצויים  יוצא  בדבורים  התבודדות 

   .חדשים בכל רגע

 

 הקדמה
, לכן חלק גדול ממנה לא ששמע מרבנו  אחראיש  לא שמע מרבנו בעצמו אלא מ  תורה זו מוהרנ"ת

כאן בנויים על ההקדמות שביאר בתורה   רבנו  שדברי  מסודר כראוי, ובסוף התורה מבאר מוהרנ"ת

תכא   נחמו  בשבת  קיצר קסד,  שנאמרה  שכאן  על    . אלא  הוא  כאן  שזו והדגש  השפע  מה  ע"י  כים 

 , שזה לא נזכר שם. שים בהתבודדותבורים חדדשטף ל  ,האלוקי

על כן לא הזכיר בה  ,  תקסדשנת  שנאמרה לפני    נ"ל מסבראאבל    ,ה זו ידוע לנו מתי נאמרה תור  לא

כארבנו   בתורה  שביאר  ההקדמות  את  כארק  ו  .בפירוש  תורה  ששמע  אחרי  כתב   ,מוהרנ"ת 

שם.   ההקדמות  על  בנוי  כאן  נזכר  שהמבואר  לא  ראשון  שבדפוס  הטעם  שזה  הקשר וכנראה  כאן 

כידוע שכמעט כל    .בסוגרים בסוף התורה  נ"תשנת תקפא הוסיף זאת מוהר  דורתלתורה כא ורק במה

בשנת  נדפס  הוא  על חלק ראשון של הליקוטי מוהר"ן נעשו אחרי שההגהות ותיקונים של מוהרנ"ת  

עליו   ואמר  מוהרנ"ת,  ע"י  עםתקסח שלא  שיהרב  שנדפס  על  בושים.  ה  הגהותיו  ראשון  ד)רוב  פוס 

והשמטות  נדפס   תיקונים  ס בקונטרס  ראשון(  י בסוף  דפוס  מעשיות  תקופורי  שהדפיס  במהדורת  פא 

   .תיקן השבושים והוסיף הערות והשמטות דיוילמבביתו עם בניו ות 

בנויה   זו  אע"פ שתורה  כא  עלכאמור  תורה  כאן  ,הקדמות של  והתלהבות ע"י  ש הוא    הדגש  החום 

אלקי  זוכה לשפע  ונקבי הראש    ואזי מקדש הז'  ,ר לבוהעד שנט לקדושה  מתלהב    מלמעלהקבל  שמ

שע"י   דהיינו  .מתבטא בזה שבאים בפיו במרוצה דבורים חדשים אליו ית'ש   בהתבודדות  הקדש  חרו

הל נטהרהתלהבות  כנ"ל  הלב  ב  דבורים  לו  נשפע  כאואילו    .ואזי  השג   בתורה  על    דעתת  הדגש 

 .החיוב שיש עליו ללמד השגותיו לאחריםבשטף ו הנשפע

רו בחי'  זה  בהתבודדות  מדבר  שאדם  שמה  כאן  מבאר  ודוד רבנו  בחינתו,  לפי  אחד  כל  הקדש,  ח 

משמע שכמו ההבדל ביני לדוד המלך כך ההבדל בין הרוח קדש  וצ"ע    .המלך היה מעלתו גדולה בזה

ל  שלי  בשבהתבודדות  שלו רה"ק  זוכהלפ"ז  ו  ,התבודדות  אחד  שכל  שאומר  מה  לפי   תימה  לזה 

 . ה שלנו קטנה ביותרשהרי הבחינ ,בחינתו

ש מי  דווקא  רבינו  מבואר שכוונת  עד שוהתירוץ  לבו  דבורים  מטהר  לדבר מהלב  זוכה בהתבודדות 

  וריצויים חדשים בכל רגע, כי דבורים כאלה הם דבר ה' ששולח לו הקב"ה בלבו לדבר אליו בפיו, 

  כי   ,בות דקדושהבאש התלה  ,לטהר ליבו כראוי  יתאמץאם  ורוצה לומר שכל אחד יכול לזכות לזה  

 ת כזו מגרשת מלבו כל רוח שטות וטומאה, ותאווה רעה. ו התלהב

מכאן  ובברור בשם רבנו, מוהרנ"ת בתורה זו, אותה שמע רבנו עד כאן היא המדרגה שעליה מדבר 

 שמע דברים לא מסודרים כראוי, 

עפ"י המחקרים הקדמונים שתנועה גורמת לחום, בכמה דוגמאות המובאות גם    כאן רבנו  מבארעוד  

   .ית ברבספר ה

 
 לים ירוש שפאת חשוןעד כה  חי א 
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כנ"ל  הלב  את  לטהר  כדי  כן  כך    ,ועל  כל  לבו  שיתלהב  עד  גדול,  בשטף  המחשבה  תנועת  צריך 

 לקדושה שיגרש כל טומאה מהלב. 

 . לא מבואר כאן כראוי כיצד זוכים לתנועת מחשבה כנ"ל

שכמו שיסוד האש מקבל חום מתנועת הככבים, כיון שסמוך להם, ועי"ז יש לו כח לחמם    רק מבואר

הוא    ,כמו אש  להקב"ה  , כך מי שמקרב בני אדם לעבודת ה' ומחמם ומלהיב אותםחרדבר א  ולשרוף

מצדיק את  דהיינו מי ש.  גם מקבל בעצמו חום מתנועת של מעלה כמו יסוד האש המקבל מהככבים

מקבל, וזה יתבאר  הוא  איזה תנועה  ן חסר ביאור מאוכ)שמהם מקבל יסוד האש  הרבים הוא ככבים  

   עפ"י תורה כא(

אין זה חום   ,מעלהבל חום מלמי שמחמם בני אדם לעבודת ה' והוא בעצמו לא מקש  עוד מבאר כאן

 קבוע אלא זמני שילך ויחלש גם אצלו וגם אצל תלמידו. 

כסדר  שלא  מוהרנ"ת  אלה ששמע  כא  ,מדברים  בתורה  שמבואר  למה  שהכוונה  מבואר    ,הבין  שם 

גורמת לחום היא השגת הדעת הקדוש, אלא שיש בזה שני שלבים, תחילה מה שמקבל  השהתנועה  

ומתלהב וזה נקרא בחי' אחור, כיון שתלוי בהבנתו,   ם בלבורות חומרבו הקדמות של דעת, שהן מעור 

שהמים מקררים  רק כמו ברזל מלובן  לא אש ממש אלא  כי הוא  דעת כזה אין חיוב ללמד לאחרים.  ו

 אותו. 

בשטף  ששופע  דעת  השגת  של  אלוקי  שפע  יש  גדולה  ,אבל  בלב    ,ובתנועה  גדול  לחום  שגורם 

את  דהיינו  שבראש  נקבים  שבע  קידוש  ע"י  שזוכים  הלב,  טהרת  צריך  כזה  אלקי  ולשפע  לקדושה. 

אמונת ע"י  ע"י שמיר  האזנים  העינים  ואת  ואת חכמים  יראת שמים  ע"י  ואת החטם  רע,  ה מראות 

וכמבואר אצלינו    ת כזה יש חיוב ללמד לאחרים.ושפע דעהפה ע"י שלא יצא מפיו אלא דיבור אמת.  

 כי בעצמו נעשה כמו אש שבכוחו להלהיב אחרים לעשותם ברזל מלובן. 

ע"י   ,אזי שלהבת הלב עולה מאליה  ,קידוש ז' נקבי הראש עד שנעשים בבחי' ז' קני המנורהשנמצא  ו

גדול ואזי   ם,המבואר ש  השטף השגת דעת בשפע  הוא התנועה שמבואר אצלינו שמחמם את לבו 

 מכל טומאה וזוכה שדיבורו הוא דבר ה' הנשלח מהקב"ה ללבו כדי שיוציאו בפיו.  נטהר לבו

  , זוכה לחום הכוונה כשזוכה לשפע דעת גדול כנ"ל  ,והמבואר אצלינו שע"י שמצדיק אחרים ככבים

אחרים, כי אצלו היא דהיינו שגם יכול לחמם    מנו מקבל יסוד האש חום,מאזי הוא כמו גלגל הירח ש 

ה לה  שאין  הככבים  פסק  תנועה  תנועת  ושכמו  הפסק,  בלא  המקבל  הוא  מחממת  האש  יסוד  כמו 

 תדיר מתנועת הככבים. 

  ובזה רמוז כאן מה שמבואר בתורה כא שמי שזוכה לכזה שפע דעת מחוייב לגלות אותו לאחרים. 

 בלי שיתקרר בעצמו. חייב להבעיר אחרים כי בכוחו לעשות זאת  \ב/ דהייו שכיון שנעשה כמו אש

ש בכוחו להביא את תלמידו לבחי' אחור.  י יאז  , קדם  בעצמו לבחי'שע"י שזוכה  המבואר שם  נמצא  

יזכה   שתלמידו  הוא  בעצמו  עד  קדם.לבוא  גם  שמקבל    לבחי'  שמי  אצלינו  מהככבים חום  מבואר 

קדם   בחי'  דעת  בחי' שפע  אש  דהיינו  להנעשה  לה' שבכוחו  לעשותם להבה  אחרים  ולחמם  בעיר 

 הככבים.בחי' כברזל מלובן. עד שיזכו לטהר לבם ולקבל גם הם מ

שבתורה   עולה נמצא  הנר  שלהבת  בבחי'  השופע  אלוקי  דעת  לשפע  שכשזוכה  הוא  דבר  סוף  כא 

לקדם.    מחויבאזי  ומאליה,   וממנה  אחור  לבחי'  שיזכו  כדי  דעת  אחרים  רמוז  ללמד  זה  גם  ואמנם 

ים, אבל אצלינו הוסיף עוד עניין ששם לא מדבר ממנו שביאר עניין מצדיקי הרבים ככבאצלינו במה  

ה  ,כלל אלוקי  ליבווזה ששפע  את  בלבו,    ,זה מטהר  ה'  לדבר  כדי  עד שזוכה  ה'  נעשה שליח  וליבו 

 בינו לבין קונו בשטף דבורים וריצויים חדשים.ת כל אשר בלבו  שידבר א

כא מדבר    ל בתורהלזה, אב  אנמצא שבתורה שלנו התכלית היא התבודדות וגם ללמד לאחרים לבו

 רק כיצד זוכים ללמד דעת לאחרים.  

נקבים    בתורה שלנוויש   הז'  גדול שקידוש  גורם   ,את הלבמטהר    אללבדו  לכאורה חדוש  אלא רק 

 לשפע תנועת שכל שמטהר את הלב. 

 
מעט כדי להבין יותר עומק התורה הזו שכאמור בנויה על ההקדמות של תורה כא אני מעתיק 

 ההקדמה שכתבתי בתורה כא.מ
שהוא שפע אלקי שבא בלא   דעתהוא נקרא אחור, ויש  שאדם משיג אותו ע"י הקדמות ו   דעתיש    –א  אות  ב

הקדמות והוא נקרא קדם. ושכל הקדם ע"י שנשפע במהירות כי לא תלוי בהקדמות ע"כ הוא מוליד 
 ביראה ואהבה. חום בלב עד ששלהבת הלב עולה מאליה.

 
והכי נמי האש כיון    ,מלמעלה  ככבים ולא אש, וצ"ל שכוונתו ככבים שמקבלים  ,יש כאן קושיא קצת כי רבנו מכנה את מצדיקי הרבים  ב

  לו שפע דעת שוטף אזי   בכוחו להצדיק רבים ומחוייב בזה. להבדיל ממי שלא מקבל מהככבים כי אין  אשמקבל מלמעלה שפע חום גם הו
 חמם אבל גם מתקרר בעצמו. ובן שמ הוא כמו ברזל מל
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בב צרי  -אות  אלקי  לשפע  השבעה ולזכות  את  לקדש  שה  ך  שבראש  פהנקבים  חטם  -ם  משקר,   -לשמור 
שכל   וכיוןלעצום עיניו מראות רע.    -יםשיהיה לו אמונת חכמים, ועינ  -שיהיה לו יראת שמים, אזנים

ואזי   ללב.  וממנו  למח  אלקי  השפע  נשפע  הנקבים  קדוש  ע"י  אזי  למח  קשור  הנ"ל  מהנקבים  אחד 
המנורה הוא השפע אלקי    ה הפונים אל פניקבין שבעת נרותינעשה ראשו בבחי מנורת המקדש וז' הנ

 נ"ל.ה
ושפע אלקי הנ"ל הוא בחי' סוכה כי סוכה בחי' ז' עננין, וסוכה לשון שסוכה ברוח הקדש, דהיינו    -אות גב

אלקי  לשפע  נמי  הכי  הארץ  מן  הבא  בדבר  רק  מסככים  שסוכה  וכמו  קדש  הנקרא  החכמה  הארת 
ל חכם נתתי ובלב כ"כדי שיהיה כלי לשפע וזהו  ל  בבחי' אחור הנ"צריך תחילה ללמוד תורה שהיא  

   ."חכמה
   .יד אותם ע"י צעקות בחי' ע' קולות של היולדתוצריך להולהם בעיבור של דעת לפעמים המקיפים   -אות זב

 

והכוונה ממי   ,להבין קצת מה שאומר רבנו שאת החמימות צריך האדם לקבל מלמעלהמשם כדי עוד 
עצמו  את  מחמם  שאדםחום לכן  ,הולך ונחלש ,שפעשפע שאינו ממקור ה א חום תמידי, כי כלושאצלו ה

צדיק שאצלו החום הוא שפע אלקי אלא רק כשמקבל חום מ  ,לא יכול להמשך זמן רב ,בהתלהבות להקב"ה
 בבחי' שלהבת הלב עולה מאליה. 

וכיצד יכול   ,כיצד אדם יכול לזכות ליותר דעת ממה שיש לו  ,עלהשהקשו למלקושיא  א תירוץ  הי  כאתורה  
הזה הדעת  ע"י  חומריותו  את  ללקדש  כי  ה.  בוערת  מעלה  אש  והיא  גדול  בחוזק  מאירה  ומלאכים  אמת 

, שבו האמת מאירה בהסתרה  הזה מה תועלת יש בעולם החשוך    , שא"א להבין שםעד  נעשים שרפים ממנה,  
ה'.  בבחי' לי  נראה  בליבם    ואין  מרחוק  יכנס  שהתירוץ  המלאכיםהכוונה  אצלם  ,של  קוש  כי  בעצם  זו  יא 

 . על אברהם אבינו אפילוששאלו דם ותדעהו והיא שאלת המלאכים מה א ,מציאותם

לימוד לנו כיצד לבטל   התירוץ הואעיקר    ,ורבינו אמר תירוץ אבל כאמור למעלה אין תועלת כ"כ בתירוץ
 קטרוג הקושיא הנוראה הזו ששואלים למעלה.  את

צמו  ה למלאכים המקטרגים הוא קיום הערבות שקיבל על ענ עשתירוץ בעצמו  ה שכוונת רבינו    נראה עיקרו
מחייבת,  הצדיק כפי שהאמת  יתנהג  כן  בעולם  אחד  אדם  לדאוג שלפחות  ערבותו  מעצם  גם    ,שלבד  עוד 

  , הפנים את האמת עד שתיהיה מחייבת להתנהג על פיהלם להשתדל לוך את כל העועל עצמו למש  לקיב
הז שהאמת  יזכו  שגם  תלמידים  להרבות  גופםוגם  את  תקדש  הלב  ,ו  בשלהבת  להש"י  ליבם  שיבער    עד 

 העולה מאליה.  

 

רת אותו להיות כלי  הבת הלב המטלהבין לאיזה שפע אלוקי הכוונה שעל ידו זוכים לשלהמשם כדי עוד 
 . ומי שזוכה לזה יכול גם לחמם את חבירו.רוח בקדש ודבורים מתחדשים בהתבודדות ל

מדובר   שעליו  הנושא  דעת  ,כאבתורה  עיקר  ליותר  זוכים  כיצד  דעת  ,הוא  צעקות  ,ויותר  ז'    , ע"י  וקדוש 
שהחי גופו מעל האדמה והמת   ,מצד הגוףאמה אחת אלא  ,למיתה יםחיעד שזוכים שאין חילוק בין  ,הנקבים

)כדברי    גופו אמה בתוך האדמה, וזה בשני מישורים אחד שגם אחר פטירתו אפשר לדבר אליו כמו בחייו
דהיינו שראשו    ,הוא בדעת כמו אחר הפטירה  ,והעיקר הוא שגם בחייו  בחדר הסמוך(רבנו שכאילו נמצא  

שבו ד למ  בעולם  הארץ  ליםעאה  כמים  עמכסים,    ה  נזוזה  בעוה"ז  זוכים שכבר  כיצד  כאן  הנושא  ה כיקר 

   להיות דבוקים ומרגישים אותו ית' בכל רגע. ,לדעת כזו

דהינו רק למי שלומד    , כי הקב"ה יהיב חכמה לחכימין  ,'וזה זוכים קודם כל ע"י לימוד תורה כמבואר באות ד
מגעת  שידו  היכן  עד  לו  ,בעצמו  משלים  הקב"ה  גדולבש  ,דעת  אזי  מה  ,עלהממל  פע  עצמו  כפי  . שמקדש 

ועל שאין לו דבורים  ,לצעוק הרבה על חוסר הבנתו בתורה    ותחילה צריך להוליד מקיפים של דעת דהיינו
  .י הש"י כראויועל שלא מרגיש עצמו לפנ ,בתפלה

צריך   וחו ולבווכדי להכניס מקיפי הדעת לפנים למ  .פנימישכל  המקיפים שיהיו בבחי'    ואח"כ להכניס את
נקבי הראש   ז'  ועוד לנלשמור עצמו משקר שז   דהיינו לקדש  עיקר הרע,  ניו  יצמו מהבלי עוה"ב בעתק עה 

כל בזוכה    כך   ,כי לפי היראה  דעת( שרשה שבל)עיין תורה טו להעלות את היראה  ואזניו ועוד להתחזק ביראת שמים  
אזי הדעת שהיה מקיף נכנס לפנים    , כראוי  כשמקדש ז' נקבים אלהונשימה להמשיך חיות מגבוה מעל גבוה.  

שנעשה ראשו מנורת עד    ,אליו ית'  ונעשה מחובר  , ומתחמם לבו  ,ובמהירות  ,דולבשפע ג  ,וזוכה לדעת גדול
אליו ית' תמיד ונעשה בוער    ,מאליה  וושלהבתם עולה בלב  ,ת המנורהוז' הנקבים שבו לז' נרו  ,בית המקדש

 בעיקר ביראה ואהבה. 

אש נעלמת מעתיקא קדישא הנעלמת בבינה עילאה כתר    ,אש בוערת להש"יבעולם  שיש  רבנו מגלה לנו  
ינה יורד אור מעתיקא ונולד אש עצומה שהיא השתוקקות נוראה  בחכמה ותדיר של  שם ע"י יחוד  מ  .דז"א
קות רבות שבעים צעקות  והיא אש נעלמת בעולם הזה ורק ע"י צע  ש"י דהיינו כל אחד לשרשוומה אל ה ועצ

ומי שזכה שהיא תקיף אותו מותר לו לדרוש    ,להוליד את האש הזאת שתרד ותקיף אותנו  ראפש  ,היולדת
לצעוק   חזקנת  י ויכולה להקיף גם אתכם בואו ביחדדעו שיש אש נוראה שמקיפה אות  , ברבים ולספר לכולם



 מוהר"ן                  קנו         תורה                            ליקוטי                    4קה: 

י שנעצום  יף את כולנו ועוד נתחזק ביחד לקדש נקבי הראש לעשותם ז' נרות ע"ת אותה שתקולהוליד ולגלו
  ית'  ודברת רק בם בדברי תורה וכסופים אלינקיים וו  ושקר ונדבר רק אמת   עינים מרע ונסגור את הפה מרע

קה  -ללשימה רק להכוין בכל נובחטם ל  לסתום מרע ולשמוע רק דברי חכמים ולהאמין בהם  ואת האזנים
לה לז' נרות ששלהבתם בוערת  ואזי נהפכים שבעת הנקבים הא  .ולירא ממנו ית'לקל נורא עלילות  ולהודות

מחוייב לספר ולגלות ולדרוש ברבים שיש כזה  עוד גם  אזי    ,ומי שזכה שליבו בוער להש"י כך   .בלב אליו ית'
עד   להש"י  בוער  יהיה  שהלב  אפשרות  בעוה"ז  הלב  דבר  סופריםששלהבת  וקנאת  מאליה  תרבה   עולה 

לבו בוער כך    תס בו הרצון לזכות גם הוא להיוכי היוצא מן הלב נכנס ונחקק היטב בלב זולתו, ונכנ  ,חכמה
 "י. שלה

ועוד יש אש המתלבשת בתורה וגם בה יש מקיפים ופנימי וע"י שעוסק בתורה וצועק להש"י להבין בה איזה  
שהיא אש בבחי' הלא כה דברי כאש    קקות אליו אזי נולד השגהביקות והשתוחדוש של השגה המביאה לד

ו לגלות לעולם ולדרוש ברבים דעו שאש מקיפה אותי תצעקו ותקיף  וי לורא  את הצועק הנ"לוהאש מקיפה  
להשגות שמבעירות את לבו באש העולה מאליה  וכשמזכך הז' נקבי הראש נכנסת לפנים וזוכה    . גם אתכם

ורחימולהיות תמיד בד ואזי מחוייב לספר לעולחילו  כזו שיכולה  ,  נפלאות שהן אש  ם שיש השגות כאלה 
 נים ואזנים ופה וחטם מהבלי עוה"ז. ירק צריך לעצום את הע עיר את הלב כנס לפנים ולהב ילה

 
 אחור וקדם צרתני 

רבות הקדמות  ע"י  אותו  משיג  שאדם  שכל  ע  יש  דבר  מתוך  דבר  שקנהשמבין  החכמה  שה  ,"י  וא  דהיינו 
אנוש  ,אחור וסברת  בשכל  תלוי  הוא  שבידו  ,כי  ההקדמות  מתוך  דבר  שמבין  כמה  העד  כן  ועל  חום  , 

, והשכל הזה  ומפנים לליבו  אלא רק עד כמה שמבין  ,כי לא שופע במהירות  ,נו היא מועטתות ממהתלהבו
כן    ועל  ,ומאמין  ,אחראדם  מ  אלא שומע אותה  ,כי הוא דומה למי שלא רואה את האמת  מכונה בשם אחור

נוקבא    )בחי' מאחז"ל אינה דומה שמיעה לראיה(כמו מי שרואה בעיניו    ,אינו מתלהב כל כך  שאינה  בחי' 
עוסקת להרחיב את  מקבלת ואלא  )בבחי' אין חדש תחת השמש(  הבא מלמעלה  אמת  שפע    להמשיך   יכולה

לשמור  רק  לא  א  כולה להוריד מלמעלהאבל אפילו טיפה לא י  , לעשות מטיפה קומה שלימהו  שמקבלת,מה  
 .  מה שקיבלה ולבנות

, וזה מכונה בשם  בלא מעכב  ותששופע במהיר  יש שכל שבא לאדם בלא שום הקדמה, אלא ע"י שפע אלקיו
שרואה מי    קודם הבריאה ועי"ז הוא כמו  לוקשור א  אל הקב"המלשון קודם וקדימה דהיינו שהוא פונה    קדם

דהיינו    ,, והקדם פונה אליוכי כולו פונה אל הקדם  , יםבשם פנ  ונקרא,  ומתלהב ממנה מאד  את האמת בעיניו
מלמעלה מא"ס עד הנוק'  מוחין  טיפה    יך שפונה אל הכתר וממשבחי' דכר שמהותו הוא  . והוא  הארת פנים

 :  א הלב שמתלהב עי"ז עד שהשלהבת עולה מאליההי  ', והנוקלהביא חידוש לעולם
כדי לקבל בהן  והסברים  הוא צריך הקדמות  אזי    אחור  בבחי'  חהמשכאשר    -םבין אחור לקדנמצא החילוק  

מתלהב מהאמת הזו רק    לבוכי    משיג מעט מעט כפי ההקדמות שמשיג.לכן  הוא תחת הזמן  ואזי    האמת,את  
מתקן מדותיו כש, אבל  להבין  לו  ים מדותיו הרעות מניחהמדמה וש עד כמה שרבו יודע להסביר ועד כמה  

אומ המדמה  את  צברר  מוחו  אלקדם  בבחי'  ח  זי  ו   ומחובר  השכל  של  השפע  ממילא  עצמו  בהאור  מקור 
ואזי   עיכוב,  בלא  גדול  במהירות  נשפע  שפ  הלבהשפע  במהירות  המקבל  שכל  של  גדול  אותו  ע  מחמם 

 לעבודתו ית'.  ומבעירו 

התאוה הידועה היא גם  וזה תלוי בתיקון הברית כי זה לעומת זה יש קדם דסט"א לעומת קדם דקדושה כי  
)שכיון שהטיפה נמשכת  ה האדם בביטול לדבר שעסוק בו. שע בשעת מת כל הקומה וחום שתופס א ע"י

גלוח  )וכמבואר בלק"ה אותה מיד כשיורדת לגשמיות עוה"ז(  מהקדם שלמעלה לכן הסט"א רודפת להלביש
"פ שבתורה  ואע לפנים ושפע אלקי.ושה שיזכה לקדם דקדוועל כן כפי תיקון הברית כך יותר אפשר  \ג/ (ה' ו'

אבל פשוט שכל תיקון הנקבים הוא ההכנה להיות בקשר  הברית או תיקון הברית, א מזכיר שמירת זו ל
   שמהורנ"ת מאריך בזה. 'א ועיין לק"ה סוכה  ם וזה תלוי בתיקון הברית.וברית עם הקב"ה בבחי' פני 

מרו  התחדשות על כן נוטה לעצבות, שעל כן אהלב בחי' נוק' בחי' אשה שמטבעה אין בה  כאמור כיון ש
מהמח אל  אלא כשהשפע שכל הנ"ל שופע  ,אשה בעלה משמחה, לכן א"א שיתמשך התלהבות הלבחז"ל 

 ות מתמדת.תמיד בהתחדשהלב 
וזה נקרא מהירות תנועות השכל, דהיינו שהארות האמת באות אחת אחרי השניה במהירות, כי כל הארה  

, לכן כדי להיות והולכת ודועכתדשה אבל כשנכנסת בלב נעשית בחי' לב מעוררת התלהבות בהיותה ח
 ות עוד ועוד. תמיד בהתלהבות צריך כל הזמן לחדש הארת אמת במהיר

 
יקר הנסיון הוא בתאוה הנ"ל כי אז צריכין לעורר הדעת בכל המדריגות שמשם עיקר ההולדה  וע"כ ע  -ו'    ילוח ה' אותעיין לק"ה ג  ג

ת מט"ר שמשם כל חמימות היצר הרע כי תנועות השכל מוליד חום וכמו שע"י תנועות השכל וכמו כן מתעורר נגד זה הרע של עץ הדע
וד השי"ת בחמימות והתלהבות גדול דקדושה כמו כן ע"י  פי שלהבת יה להתפלל ולעבבקדושה נולד חום להתחמם ולהתלהב להש"י ברש 

וה הנ"ל. כי הקליפה קדמה לפרי. וע"כ רוב העולם  סט"א שמשם חמימות התאשנתעורר הרע של עץ הדעת טו"ר עי"ז נולד חמימות ד
ו ורע.  טוב  הדעת  בעץ  שפגם  אדה"ר  מחטא  שנמשך  התאוה  של  חמימות  רק  מרגישים  המלחמהאינם  עיקר  שם  באמת  והנסיון    ע"כ 

 והצירוף כידוע כי הבחירה היא בידיעה שמשם עיקר הזיווג והחיבור כנ"ל:
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 שבעת נקבי הראשקידוש 
להלהיב את הלב אליו לחמם והוא  נתבאר שתכלית השגת השכל  אחר שנתבאר החילוק בין אחור לקדם ו

ית' כל הזמן, לה מאליה אלישלהבת הלב עוו  ,מתחמם הלבהבא בהתחדשות מהירה אזי    וע"י שכל  ,ית' ו 
  .וכאמור כבר נתבאר שהשפע בא מהמח אל הלב  עתה מבאר כיצד זוכים שהשכל יושפע בשפע אלקי כזה.

עתה שמה שעומד בין המח ללב הם ז'    ארוביבין המח ללב. וזה    התיקון והמונע את השפע נמצאשנמצא  
ועצימת    ,ואמונת חכמים  , ויראת שמים  ,ומבאר שהם כח הדבור אמת.  נקבי הראש פה חטם אוזנים ועינים

המדמה העומד  את    ןוע"י שמתקן אותם מתק  ,רשם במחועינים מראות רע, ארבעה דברים מכוחות הלב שש
אבל נראה שזה עיקר הדבר המתתקן    ,ן את כח המדמהרבינו לא מזכיר כאאע"פ שבין המח ללב.    ומקשר

וע"י שיוצא ממדמה   נקבים הנ"ל,  קידוש הז'  ומזכך אותו  ו שמבדהיינע"י  עולה לשכל כמבואר בתורה רר 
 כה. 

כמו החילוק בין שכל למדות כי הלב אין בו אלא   , הוא שמים וארץ  החילוק בין מח ללבשעוד צריך לבאר  
ויבש. והלב בדרך כלל מתפעל מתפעלות ובמח אין שום התפכח ה כל דבר גשמיות ועלות אלא שכל קר 

שיהיה  חדשתאווה   אותו  לזכך  צריך  והשגות    אבל  רוחני  משכל  וברור מתפעל  תיקון  ע"י  וזה  אלוקות, 
 וכל זמן שהמדמה המגושם שולט על הלב אזי אי המדמה, שהוא כח הדמיון המתרגם שעומד בין המח ללב.  

אלא ע"י הקדמות והסברים אבל זה רק לשעתו ורק עד כמה   המדבר של קדושאפשר לעורר בו התלהבות  
שומע תפלת  הוא ית'  עד כמה  כגון  מעוררים ומתארים את גדולת הש"י  שמצליח הרב למצא את הדבורים ה

ומשתלט   שחוזר  עד  קלה  לשעה  מתלהב  הלב  ואזי  דבורים,  וכיו"ב  מאד  נמצא  כמה  ועד  פה  ו  עליכל 
לב מתפעל רק מרוחניות ואזי  הזכך את הלב כנ"ל ע"י קדוש הז' נקבים אזי נעשה  ל  הגשמיות. אבל כשזוכה

 בשפע אלקי במהירות ושלהבת הלב עולה מאליה.   שופע בו השכל מהמח ללב

וחוש המישוש נמצא בכל הגוף   ,עוד בעניין הז' נקבים שבהם נמצאים הד' חושים ראיה שמיעה ריח וטעם
הם הקשר של האדם לחוץ ומי שאין לו חמישה חושים אין לו שום  חוש רואים שחמישה חושים  והראש. וב 

ואפילו את צורתו ומהותו הגשמית של    ע שיש משהו נוסף אליוואין שום אפשרות שיד  החיצון  קשר לעולם
ח  נמצא חמישה אלו הם הקושרים את האדם להבלי עוה"ז, ומי שרוצה שפע שכל אלקי מוכר עצמו לא ידע. 

שלא יגרמו התפעלות הלב  דהיינו  חוש רוחניות  שיהיו כלים לה לזככם באופן  לשלוט בחמישה חושים אל 
שרוצה    הארת הנשמהשהם    ,דהיינו השגות עוה"בשפע אלקי  לחוש  וצינור    גשמיות אלא יהיו פתח וחבלמ

   .להאיר בנפש וגוף כמבואר בתורה כב

רק שצריך   החוץ הרוחני.  ץ הגשמי כך הם גם שער אלכי כמו שחמישה חושים הם שער של האדם אל החו
העומד בין השכל  יון  כי המדמה הוא כח הדמ  .לזככם מאד לשם כך וזה תלוי בתיקון וברור וזיכוך המדמה

ובין הלב שהוא רק גשמיות וכלים להשיג גשמיות  והמדמה מטבעו    .שהוא הנשמה שאין לה שום תפיסה 
וג לציור  דבר  כל  ומדמיין  מצייר  לוהוא  קורא  רבינו  לכן  נד  שמיות  ותורה  כה  בתורה  הרע  אבל    ,יצר 

מ"ש וביד הנביאים אדמה,  אה כלנבוכשזוכים לברר אותו לזכך אותו אזי אדרבה רק על ידו אפשר לזכות  
ונראה שזו    להשגות אלוקות שיעוררו את הלב כי רק על ידו אשר לתרגם ללב השגות אלוקות.והכי נמי  

וחות הנ"ל דבור יראה שמיעה וראיה, שזיכוכם הוא תיקון  ינו ד' כית הז' נקבים דהכוונת רבינו כאן לקדש א
 המדמה. 

ם וע"י אמונת הפה, וע"י יראת שמים מקדש את נקבי החט   דהיינו ע"י שמקדש את הדבור מקדש את נקב
 חכמים מקדש את נקבי האזנים וע"י שעוצם עיניו מראות רע מקדש את נקבי העינים. 

בפהוא  כי הראש   עצמה  קומה  שבו  ני  הנקבים  מדות שבלבוז'  לז'  למח  ,הם שרש  קשורים  ע"י    ,והם  לכן 
ואזי השפע שבמח מאיר   המקשר בין המח ללב. ממוצע הם כמוזיכוכם נעשים חיבור מתוקן בין המח ללב, ש

בלב ומכח זה נשפע למח יותר שפע ומאיר יותר בלב בהתחדשות מהירה ומתמדת עד ששלהבת הלב עולה  
 מאליה תמיד.

 
 עד כאן הקדמה 

 

* 
 [ד] קנותורה 

 .ורוח נכון חדש בקרבי טהור ברא לי וכו'  לב \ה/ נא( ' )תהלי 

 
 מתי והיכן נאמרה תורה זו לא ידוע   ד

י: תהילים פרק נא  ה ּבִ ִקרְּ ׁש ּבְּ רּוַח ָנכֹון ַחּדֵ ָרא ִלי ֱאֹלִהים וְּ  )יב( ֵלב ָטהֹור ּבְּ
 בר במ"ש:וכפל הד שררוח י -ון לבל אחטא עוד. ורוח נכ -)יב( לב טהור מצודות דוד 



 מוהר"ן                  קנו         תורה                            ליקוטי                    6קה: 

לב  בקש מ ךדוד המלשרישא הכנה לסיפא, דהיינו הש רבנו מבארו ,לשון  את הפסוק ככפל ורהמפרשים ביא 

  ח נכון דהיינו רוח הקדש.יכול לשרות רו ,רק בלב טהור מרוח טומאה ושטות כינכון, הוא הכנה לרוח ש רטהו

בדבורים חדשים בהתבודדות  מתחדש כל הזמן ח הקדש ב מוכן לרוכדי שיהיה ל כי ,ון בריאה וחידושנקט לשו

   .כמו לברא לב חדשצריך 

שבא לבאר כיצד זוכים לבריאת לב  דהיינו ",כי"בלשון התורה  אתנו מתחיל וזהו שרב ,ה דבר שצריך ביאורז ו

בסוף  כמבוארהקדמות שביאר בתורה כא י ומבאר עפ" הקדש שבו יהיה מתחדש כל הזמן. רוחחדש שעי"ז 

 התורה. 

שמדברים    \ו/ כי  קונו בהתבודדות  מה  לבין  שיתבאר  למ  ,\ז/בינו  כפי  טהור  בח  לקמן ב  י'  הוא 

 . \ח/ "ק רוה

עליו השלום  ודוד המע"ה   ז   \ט/בזה  מעלתו גדולה מאד   השהי המלך  ע"י  ככי  לגמרי  לבו  לטהר  ה 

 .  \י/, יסד מזה ספר תהליםהתבודדות, וזכה לשטף דבורים חדשים בבאש להבתו להקב"ה שהרג יצרו הרע 

בחום תנועת הדעת כשנשפע לו לטהר את לבו  שזוכה  לפי בחינתו עד כמה    לפי בחי'כל אחד  וכן כ"א  

אלוקי שפע  בבחי'  גדול  אזני,  בשטף  לקדש  שזוכה  חטמו  יעינ   וכפי  לבו    ,ופיוו  ה'   נעשההטהור  ואזי    שליח 

בהתבודדותלדבורים   רגע  בל  חדשים  אלה  ,\יא/וריצויים  רוה"ק,  דבורים  בחי'  )תהלים    כ"ש  הוא 

ובשליחותך, אמר לי    ילך בשבשהכוונה  לך  ת  תיבעל    ,שםרש"י  שפ   , כמו לך אמר לבי   \יב/כז(

שכל  רוצה לומר  .  דבורים לדבר אליך  יאומר לי לב  \יג/ ך אומר להקב"ה לך בשליחותךדהיינו שדוד המל  לבי

 
? ונ"ל שקשה לשון חדש בקרבי, כי אין התחדשות אלא בדבר המתחדש כל הזמן אבל המתחדש פעם אחת נעשה לתרץ  צ"ע מה בא  ו

 וזה בא רבנו לבאר כיצד זוכים התחדשות רצופה ומתמשכת. מיד כבר ישן, כמאמר החכם העבר אין וההווה כהרף עין.
ונראה שעיקר  ,  בראשונים  וגם נו נמצא בהרבה ספרים  הביטוי הזה בינו לבין קו  נו וצ"ע.ן שלו ית' בבזה לבחי' הקניימתייחס    –קונו    ז

מדבר    ני אש שלו ית' בנו  . אבל אולי אפ"ל שרומז גם לקניין  דהיינו התבודדות  ( סימן סז  -כל בו  )ולא לעיני רואים,    בינו לבין קונוהכוונה 
מדבר אליו ית'   הבדיל מהמתייאש שנפקע בעלותו. וכשאנישדעתו עליו הוא שייך לו ל  שע"י  ,נו של אדםאליו כקנינו, דהיינו כמו ממו

 . . שדיבורי דיבורו, ואזי נפשי יצאה בדברובחי' נפשושדעתו עלי ובהרגשה כקניינו 
דישא הרב  ל האלהי חסידא קעוד תקנה אחרת מצאתי בתוך ספרי המקוב   -פרק סה  ספר חרדים  ראה  ו  נובעניין ההתבודדות בינו לבין קו

ות, איננו אותו ספר בית מדות שהוא בדפוס, שם מצאתי כתוב כל מה רבי יצחק לוריא אשכנזי ז"ל בספר אחד כתיבת יד נקרא בית מד
ורה. שתמצא בדברי הראשונים תוכחות על עון, סיגופים ויסורין קשין, שלג וחרולים, והפסקות, ענויים, לא נזכרו אלא למי שאין עמלו בת

יתרחק מבני  ל מלימודו, אך יום אחד מן השבוע  לא יחלש ולא יתבט  -רתו אומנתו, ויודע דעת ויראת ה', זאת היא תקנתו  אבל מי שתו
ותתקשר מחשבתו בו כאילו כבר עומד לפניו ביום הדין, וידבר לאל יתברך רכות כאשר ידבר העבד אל   אדם, ויתבודד בינו לבין קונו,

 ום. ואותנו ציווה רבנו להתבודד שעה בכל י (יב פ"אמאמר . ובספר הברית ח"ב פרק יטבמוסר   שבט ווהוהעתיק)  רבו והבן אל אביו:
ישראל, היינו וגם בכמה חבורים מהראשונים נמצא שההתבודדות והפרישות והדביקות היו נוהגים בה חסידי    -עוד עיין ספר החרדים שם  

, שזה )האריז"ל(  עם אדון הכל. וכך לימד מהרר"י המקובל הנזכר  ומקשרים מחשבותםשבהיותם לבדם מפרישים מדעתם ענייני העולם  
 . מועיל לנפש שבעתיים מהלימוד

ה ַמה    -כעין זה בתורה מח    ח ִפּלָ ָנה" ּכַֹח ַהּתְּ מֹוַתי ּתֹאַמרְּ ל ַעצְּ ֹכַח, "ּכָ ִלין ּבְּ ּלְּ ּפַ תְּ ּמִ ֶּׁ ים ל"ה(. וְּ   ׁשּ ִהּלִ כּו' )ּתְּ ה, ּכְּ וְּ ִחיַנת ֻסּכָ תּוב  הּוא ּבְּ ּכָ )ִאּיֹוב  מֹו ׁשֶּׁ
סֹוכְּ   י(: ּתְּ ַוֲעָצמֹות  ִגיִדים  ַוֲעשָֹ "ּבְּ ָהעֹוָלם.  ָרא  ִנבְּ ם  הֶּׁ ּבָ ׁשֶּׁ ית,  ֵראׁשִ בְּ ּדִ א  ּדָ ֻעבְּ ּדְּ ָון  ַאתְּ כ"ח  ֵהם  בֹות,  ּתֵ ּבַ ִניס  ַמכְּ ָאָדם  ׁשֶּׁ ּכַֹח  י  ּכִ ַמֲאָמרֹות ֵכִני".  ָרה 

ָרא ָהעֹוָלם ) ם ִנבְּ הֶּׁ ּבָ ק ה'(:ׁשֶּׁ רֶּׁ ַקּבְּ   ָאבֹות ּפֶּׁ ָון ֵאּלּו.ִלין ּכַֹח ֵמכמְּ רּוךְּ הּוא.   "ח ַאתְּ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ּבּוִרים ׁשֶּׁ ָמן ַהּדִ ֹכַח, ֵהם ַעצְּ ר ּבְּ ַדּבֵ ָאָדם מְּ ּבּוִרים ׁשֶּׁ ַהּדִ וְּ
ָיה נ"א  עְּ ׁשַ ִחיַנת )יְּ זֶּׁה ּבְּ ַבר ה'  (:וְּ ָמם ּדְּ י ֵהם ַעצְּ ִפיָך", ּכִ ָבַרי ּבְּ ים ּדְּ  .  "ָוָאֹשִ

דוד  דוע שנשמתו  יכ  ט נשל  הש"  וקבאבחי'  סנהדרין()לקוטי  עצמולכן  ו  ס  מצד  חיים  לו  היו  קסח.(  לא  וישלח  הרקיע  וקיבלם )זוהר   ,
מהגבורות, וכן ידוע שדוד  , וידוע שבנין הנוק' היא  )קדושת לוי ליקוטים(  יוסף הצדיקב וקמאברהם יע ו  )ספר הלקוטים האזינו(  מאדה"ר

ות ששורף את כל מי שלא ממליך את הקב"ה, ודוד היה  וגבור  א בחי' אש, וספירת המלכות היכות דייקאהמלך תיקן את ספירת המל
דהיינו שהעלה את כל הגבורות לקדושה עד עיין ב"ר סג ח(  ו  ,ז יב )שמואל א טאבל עם יפה עינים    ,איש מלחמהאדמוני בחי' גבורות,  

חומש תהלים  אש,  הלא כה דברי כ(  )ירמיה כג  כמ"ש  אש  שהואתורה  ש של  ב עולה מאליה לה' ית', ועשה מחומלהה שלהבת  שנעש
  )לק"ה ר"ח ה' ז'(

ַרךְּ   -לק"ה ר"ח ה' ז'    י ּבָ ׁש ֵמה' ִיתְּ ַבּקֵ ים הּוא לְּ ִהּלִ ר ּתְּ ֵספֶּׁ לֹום, ּבְּ ָ , ָעָליו ַהׁשּ ךְּ לֶּׁ ִוד ַהּמֶּׁ ַנת ּדָ ּוָ ל ּכַ ּכָ ָלל, ׁשֶּׁ צְּ   ַהּכְּ ַהּמִ ת ַהּתֹוָרה וְּ ַקּיֵם אֶּׁ ה לְּ ּכֶּׁ זְּ ּנִ ֹות ׁשֶּׁ
הִ  ל ַהשּ ּולְּ ֵצל ִמּכָ ַהמּ ּנָ ִאים וְּ ַרךְּ ֹונְּ ּבָ ת ה' ִיתְּ ִבים ַלֲעֹבד אֶּׁ ַעּכְּ ַהמְּ ִעים וְּ ךְּ ָיַסד    ֹונְּ לֶּׁ ִוד ַהּמֶּׁ ּדָ ָרָכה ׁשֶּׁ רֹונֹו ִלבְּ נּו ִזכְּ ָאַמר ַרּבֵ מֹו ׁשֶּׁ רּוָחִנּיּות. ּוכְּ ִמּיּות ּובְּ ַגׁשְּ ּבְּ

ל ֵספֶּׁ  כּו'  ּכָ ּלֹו וְּ דּות ׁשֶּׁ ּבֹודְּ ים ֵמִהתְּ ִהּלִ מֹו ׁשֶּׁ ר ּתְּ ִסימָ ּכְּ ֹבָאר ּבְּ ן  ּמְּ ים ּכְּ ן קנו(, ַעּיֵ ִהּלִ ָפִרים ּתְּ ה סְּ ָ ן ֵהם ֲחִמׁשּ ַעל ּכֵ ם. וְּ ֵהם  ׁשָ י ּתֹוָרה, ׁשֶּׁ ׁשֵ ה ֻחּמְּ ָ ד ֲחִמׁשּ נֶּׁגֶּׁ
ִפלּ  ּתְּ ִמּתֹורֹות  עֹוִשין  ׁשֶּׁ ַהּנַ"ל  ִחיָנה  ּבְּ נּו  ַהיְּ ַהּתֹוָרה,  ַלל  ה  ּכְּ ָ ֵמֲחִמׁשּ ָעָשה  ךְּ  לֶּׁ ַהּמֶּׁ ִוד  ּדָ י  ּכִ יֹות,  ׁשֵ ה  ֻחּמְּ ָ ֲחִמׁשּ ִהלִּ   ּתֹוָרה  ּתְּ ֵרי  ִפּלֹות ִספְּ ּתְּ ֵהם  ׁשֶּׁ ים, 

ָעשָ  נּו ׁשֶּׁ ׁשֹות, ַהיְּ ׁשּובָ ּוַבּקָ רּות ַהּתְּ עֹורְּ ר ִהתְּ ן ִעּקַ ַעל ּכֵ ּנַ"ל. וְּ ה ּכַ ִפּלָ ֵלמּות ַהּתְּ ר ׁשְּ זֶּּׁה ִעּקַ ִפּלֹות, ׁשֶּׁ י ִעקַּ ה ִמּתֹורֹות ּתְּ ּנַ"ל, ּכִ ים ּכַ ִהּלִ ֵדי ּתְּ ר  ה הּוא ַעל יְּ
ׁשּוָבה זֹוִכין עַ  עֹושִ ַהּתְּ ֵדי ׁשֶּׁ ִפּלֹות, ׁשֶּׁ ין ל יְּ הִ ִמּתֹורֹות ּתְּ ִחיַנת ּתְּ ּנַ"ל:זֶּּׁהּו ּבְּ ים ּכַ  ּלִ

 .שתפלה בכח בבחי' כל עצמותי תאמרנה היא דבר ה'כנ"ל כמבואר גם בתורה מח  יא
ֹדוָ תהילים פרק כז  יב נֶּׁיָך יְּ ת ּפָ ׁשּו ָפָני אֶּׁ ּקְּ י ּבַ ָך ָאַמר ִלּבִ ׁש:)ח( לְּ  ד ֲאַבּקֵ

  בקשו כלכם ישראל את פני ואני שומע לו, את פניך ה'( לבי  )ליבשבילך בשליחותיך אומר    -י  )ח( לך אמר לבי בקשו פנ  -"י  פרש
ו )איוב ל"ג( הן אני כפיך לאל, במקומו, אם לאל תריבון )איוב י"ג(, במקומו, אף כאן לך אמר לבי במקומך בא אלי לבי  כמ -אבקש. לך 

 לומר כן: 
דֹוׁש בָּ   -עיין תורה י' אות ד'    יג י 'ַהּקָ לּכִ ָתן ׁשֶּׁ ִפּלָ ה ִלתְּ ַאּוֶּׁ תֹו.   רּוךְּ הּוא ִמתְּ ִפּלָ ָהנֶּׁה ִמּתְּ ּיֵ ֵדי ׁשֶּׁ ִפיו, ּכְּ דּוָרה ּבְּ ה סְּ ִפּלָ ר ּתְּ ּגֵ ׁשַ ין ס:( ּומְּ יִקים' )ֻחּלִ ַצּדִ

ָרכֹות לד:( ָרָכה )ּבְּ רֹוָנם ִלבְּ רּו ֲחָכֵמינּו, ִזכְּ ָאמְּ מֹו ׁשֶּׁ ָפָתִים, ּכְּ ׁשֹון ִניב ֹשְּ י ָנִביא הּוא, לְּ זֶּׁה: ּכִ גּורָ וְּ ָפָתִים" ִאם ׁשְּ כּו'. : "ּבֹוֵרא ִניב ֹשְּ ִפיו וְּ תֹו ּבְּ ִפּלָ  ה ּתְּ
ל בַּ    -תורה א תנינא סוף אות ח'  ועיין   ּלֵ ּפַ ִיתְּ י ָנִביא הּוא וְּ ית כ(: "ּכִ ֵראׁשִ ִחיַנת )ּבְּ בְּ לּות, ּבִ ה ִמן ַהּגָ ִפּלָ ת ַהּתְּ לֶּׁ אֶּׁ בּוָאה ִנגְּ ֵדי ַהּנְּ ַעל יְּ ַעל  וְּ ָך". ׁשֶּׁ ַעדְּ

בּואָ  ֵדי נְּ היְּ ִפּלָ י ַהּתְּ ֵלמּות, ּכִ ׁשְּ ה ּבִ ִפּלָ בּוָאה:  ה ַהּתְּ ִחיַנת נְּ ָפָתִים", ּבְּ ָיה נ"ז(: "ּבֹוֵרא ִניב ֹשְּ עְּ ׁשַ ִחיַנת )יְּ  ִהיא ּבְּ



 מוהר"ן                  קנו         תורה                            ליקוטי                    7קה: 

נז יט()ישעידהיינו שדיבורו שופע דבר ה' מלבו בבחי'  אומר,  טהור  כשהוא  הדברים שהלב   בורא   \יד/הו 

 .  \טז/וא בחי' רוה"ק הם דברי הש"י ממש, וה \טו/ניב שפתים

עי"ז תתקבל תפילתו    ם חדשיםוצריך לחדש תמיד, לבקש בכל פעם בתחנונים ודברי רצויי 

 .  יותר
 

יש בו אחיזת הטומאה וצריך אבל הלב  ,כי הבא מלמעלה הוא קודשעד כאן דיבר מקודש ומכאן מדבר מטהרה, 

 \יזטהרה וכמבואר בתורה נא/

לזה לדבו  ולזכות  רוחדהיינו  שהם  הצריך    שקדה  רים  ע"י  טהרת  הוא  הלב  וטהרת  לב. 

בנויה זו    בסוף התורה אומר מוהרנ"ת שתורה.  \יח/נטהר הלב   עי"זשמתלהב ובוער לבו להש"י,  

מונת אודהיינו שמירת עינים    ,\יט/ הראשקדש ז' נקבי  שע"י שמ   שם מבואר,  כאתורה  על ההקדמות המבוארות ב

עי"ז זוכה לשפע  ,  תיקון הפהדיבור אמת שהוא  ון החטם  קו תי  דהיינו  מיםיראת שו  ,האזנים  תיקון שהוא    חכמים

עי"ז נטהר  כאן מבואר שה, ו י למאשלהבת הלב עולה  את לבו בבחי'  השופע ומתחדש ומלהיב  עת  דשפע  אלקי  

 . לתאוות להבות דקדושה מגרשת כל התלהבותהלב כי הת
יך  כי נגד שנתלהב ונבער לעבירה או לתאוה רעה ח"ו שמזה נטמא לבו, נגד זה צר

שאיסור הנבלע ע"י חום נפלט רק וכמו שבגשמיות  "ז יטהר לבו,  י וע  º  י,"שר לבו להלהב ויבעשית

.  כל דבר אשר יבא באש תעבירו באש  \כ/ )במדבר לא(געלת כלים  ה בדיני    כ"ש  כמ"ש  חום  "יע
.  ית' טהרתו ע"י שבוער באש קדושה להשם ,בו רוח טומאה ע"י שהיה בוער לתאווה רעה שלב שי ,כך ברוחניות

המשל שרבנו מביא  רה  לכאולפ"ז  ו  .רוח הטומאהאת    " מגרשת"נו שהחמימות דקדושה  רבר  אומבהגה  סמוך  וב

שצריך אש  אבל הנבלע ע"י צלי  שתיקונו בהגעלה ברותחים,    ,דומה רק למה שנבלע ברותחים  ,גיעולי עכו"םמ

מדבר  רבנו  בהגה  ואולי כי    .הריגה  , אינו בחי' גירוש אלאשורף אותואלא    ,באש שאינו מפליט את האיסורליבון  

אדם דוד    ,מכל  כגון  גדול  צדיק  באמת  היצה"ראבל  את  שהרג  באש.    המלך  הליבון  למשל  שתי  דומה  והן 

 
ָפאִתיו: \}ִניב\)יט( ּבֹוֵרא ִנוב ישעיה פרק נז  יד ֹדָוד ּורְּ רֹוב ָאַמר יְּ ַלּקָ לֹום ָלָרחֹוק וְּ לֹום ׁשָ ָפָתִים ׁשָ  { ש ְּ

ענין דיבור כמו ינוב חכמה )משלי י'( והוא מלשון תנובות שדי )דברים ל"ג(    -כל דבר חדש יקרא בריאה. ניב    -יט( בורא  )מצודות ציון  
 כי הדבור הוא פרי הלשון:

אמרו עליו על ר' חנינא בן דוסא שהיה מתפלל על החולים ואומר זה חי וזה מת אמרו לו מנין אתה יודע   -ברכות דף לד:  משנה  עיין    טו
מנא הני מילי א''ר יהושע בן לוי    -שגורה תפלתי בפי יודע אני שהוא מקובל ואם לאו יודע אני שהוא מטורף : ובגמ'    להם אם  אמר

 יט{ בורא ניב שפתים שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר ה' ורפאתיו.-דאמר קרא }ישעיה נז
 י אל פי, כל מה שאני חפץ להאריך בתחנונים: בעת מלבאם סדורה תפלתי בפי במרוצה ואיני נכשל, ותחנתי נו -אם שגורה  - פרש"י

בורא ניב שפתים שלום וגו'. עיין פירש"י ועי"ל בורא ניב שפתים שלום כשיש שלום לניב שפתים שהיא שגורה וסדורה    -  מהרש"א 
 בפיו באין קלקול וטעות. 

ׁשוּ  -קלח  עיין תורה טז ּקְּ י ּבַ ָך ָאַמר ִלּבִ ֵרׁש לְּ ם כ"ז( ּפֵ "י:רַ  ָפַני )ׁשָ ם ע"ג(: ׁשִ תּוב )ׁשָ ּכָ מֹו ׁשֶּׁ ב, ּכְּ ּלֵ ר ָהֱאֹלקּות ּבַ י ִעּקַ ָך. ּכִ ִליחּותְּ ׁשְּ ָבִבי"   ּבִ "צּור לְּ
אֶּׁ  ֹבָאר  מְּ ם ק"ט(:ּכַ )ׁשָ ִחיַנת  בְּ ּבִ כ"ד(,  ם  )ׁשָ ֵלָבב"  ר  "ּבַ הּוא  ׁשֶּׁ ּוִמי  ִסיָמן מ"ט(  ּבְּ ֵעיל  )לְּ ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְּ ֵלנּו  י",לִ "וְּ   צְּ ּבִ ִקרְּ ּבְּ ָחַלל  י  ֵליַדע    ּבִ יּוַכל 

ָך ָאַמר ִלבִּ  זֶּׁהּו "לְּ ׁש. וְּ ֵרי ה' ַמּמָ בְּ הּוא ּדִ ב אֹוֵמר לֹו, ׁשֶּׁ ַהּלֵ ֶּׁ ֵדי ַמה ׁשּ ב אֹוֵמר, ֵהם ֲעִתידֹות, ַעל יְּ ַהּלֵ ֶּׁ י ַמה ׁשּ ּנַ"ל. ּכִ ָך' ּכַ ִליחּותְּ ׁשְּ ָך ּבִ ׁשּו ָפַני", 'לְּ ּקְּ י ּבַ
ָהֵבן:  ּנַ"ל, וְּ ׁש ּכַ ֵרי ה' ַמּמָ בְּ  ּדִ

לּ   -  אעיין תורה נ  יז ּכֻ ָהָיה  ַהּפַֹעל,  ל  הֹוִציא אֶּׁ ם ׁשֶּׁ ֹקדֶּׁ ָיכֹול,  בְּ ּכִ ֹכַח,  ּבְּ ִריָאה  ַהּבְּ ָהָיה  ׁשֶּׁ ּכְּ ִריָאה,  ם ַהּבְּ ֹקדֶּׁ י  ֻכלּ ּכִ וְּ ָחד,  ֻכּלֹו ֹו אֶּׁ וְּ ֻכּלֹו טֹוב,  וְּ ת,  ֹו ֱאמֶּׁ
א   ּלָ ךְּ אֶּׁ ּיָ י ָטהֹור ֵאין ׁשַ ךְּ לֹוַמר, ּכִ ּיָ ם ָטהֹור ֹלא ָהָיה ׁשַ ׁש. ֲאִפּלּו ׁשֵ ֵקאל ל"ו(:ּכְּ ֹקדֶּׁ זְּ חֶּׁ תּוב )יְּ ּכָ מֹו ׁשֶּׁ ָאה, ּכְּ ׁש ֻטמְּ ּיֵ ם".    ׁשֶּׁ אֹוֵתיכֶּׁ ל ֻטמְּ ם ִמּכָ ּתֶּׁ ַהרְּ "ּוטְּ

ּלֹו אֶּׁ  ּכֻ ׁשֶּׁ ם ּבְּ ֲאָבל ּכְּ ין הַ ָחד, ֵאין ׁשָ ע ּבֵ ֻמּצָ ִחיַנת ַהמְּ ֳהָרה הּוא ּבְּ י ַהּטָ ּנַ"ל. ּכִ ָאה ּכַ מְּ ַהּטֻ ר ָהָרע וְּ הּוא ִעּקַ ים, ׁשֶּׁ ֹבנֹות ַרּבִ ְּ ַעל  ִחיַנת ִחׁשּ ָאה, ׁשֶּׁ מְּ ַהּטֻ ׁש וְּ ּקֹדֶּׁ
תּוב: ּכָ מֹו ׁשֶּׁ ָאה, ּכְּ מְּ ן ַהּטֻ ּקֵ ּתַ ם".  ָידֹו ִנתְּ אֹוֵתיכֶּׁ ל ֻטמְּ ם ִמּכָ ּתֶּׁ ַהרְּ ִחינַ "ּוטְּ הּוא ּבְּ ָבִרים.וְּ ֵני ּדְּ ין ׁשְּ ע ּבֵ ֻמּצָ הּוא מְּ ִחיָרה, ׁשֶּׁ  ת ַהּבְּ

ה, ׁשֶּׁ   -יא    ת או  'אפטרופוס הלכה בעיין לק"ה    יח ָרה ֲאֻדּמָ ן ּפָ ַעל ּכֵ דֵ הִ וְּ י ַעל יְּ ַאת ֵמת ּכִ מְּ ת ִמּטֻ רֶּׁ ַטהֶּׁ יִפים ַהּנַ"ל מְּ ִחיַנת ַמּקִ יִפין וא ּבְּ ּקִ ָאַרת ַהּמַ י הֶּׁ
ָיָדם ַעל  ׁשֶּׁ ִנטְּ   ַהּנַ"ל  זֶּׁה  ֵדי  יְּ ַעל  ּנַ"ל,  ּכַ ַעת  ַהּדַ ָלם  אוֹ ִנׁשְּ מְּ ַהּטֻ ל  ִמּכָ ִליָהִרין  ָרא  ּבְּ ָטהֹור  ֵלב  סּוק  ַהּפָ ַעל  ם  ׁשָ נּו  ַרּבֵ ַתב  ּכָ ׁשֶּׁ מֹו  ּכְּ כּו',   ת,  וְּ ֱאֹלִקים 

ל. כִּ  כֶּׁ נּוַעת ַהּשֵ ֵדי ּתְּ ֳהָרה ַעל יְּ ר ַהּטָ ִעּקַ ת הַ ׁשֶּׁ בֶּׁ הֶּׁ לְּ ל ׁשַ כֶּׁ נּוַעת ַהּשֵ ֵדי ּתְּ ָהר הַ י ַעל יְּ ֵדי זֶּׁה ִנטְּ ַעל יְּ יָה וְּ ב עֹוָלה ֵמֵאלֶּׁ מַּ ּלֵ ם ּבַ ן ׁשָ ב, ַעּיֵ ֲאָמר ַהּנַ"ל ּלֵ
ָרא ִלי ֱאֹלִקי ִחיל ֵלב ָטהֹור ּבְּ תְּ ֲאָמר ַהּמַ ִחינַ   םּוַבּמַ זֶּׁה ּבְּ ֲאָמר ַהּנַ"ל. וְּ ן ַלּמַ ם ּכֵ ךְּ ּגַ ּיָ ַ ת ַהלֵּ )ִסיָמן קנו( ַהׁשּ בֶּׁ הֶּׁ לְּ ִחיַנת ׁשַ ָרה, ּבְּ ֵרַפת ַהּפָ ם ת ֹשְּ ַחּמֵ תְּ ּנִ ב ׁשֶּׁ

ֵדי הַ  ב ַעל יְּ ָער ַהּלֵ ִנבְּ יִפים ׁשֶּׁ וְּ ּקִ ַגת ַהּמַ חִ ּשָ ִכין ִמּבְּ ׁשָ יִפים ִנמְּ ּקִ ָכל ַהּמַ ַעת, וְּ ָלם ַהּדַ ֵהם  יַעל ָיָדם ִנׁשְּ ָלל ׁשֶּׁ ר ַלֲהִביָנם ּכְּ ׁשָ פְּ ִאי אֶּׁ יֹוִנים ׁשֶּׁ לְּ יִפים עֶּׁ ַנת ַמּקִ
ת ַהתּ ּבְּ  ִחיַנת ֻחּקַ ה, ּבְּ ָרה ֲאֻדּמָ ּנַ"ל. ִחיַנת ּפָ  ֹוָרה ּכַ
מפריע ההמונע  בטל  תאותם אזי מ  ללב וע"י שמזכך  העומדים בין המחנקבי הראש הם    וממנו ללב, וז'  ,כי השפע האלקי נשפע למח  יט

שהוא העומד בין המח   נם נתקן ומתברר המדמה,וון הז' נקבים הוא שעל ידי תיקקיהכוונה בת  קרונראה שעי  המח ללב.מוץ  לשפע לר
הלב ואזי   ונטהר  לתאוות,ת החום  מגרש א  ושהדהיינו חום דקדהלב    והתלהבותמתרגם את השפע אלוקי להתפעלות הלב,  ללב, דהיינו ש

 .שים בהתבודדותדלדבורים ח תרגם השפע אלוקי הנשפע במרוצה מ
אֶּׁ )כב(  במדבר פרק לא    כ ִדיל וְּ ת ַהּבְּ זֶּׁל אֶּׁ רְּ ת ַהּבַ ת אֶּׁ חׁשֶּׁ ת ַהּנְּ ף אֶּׁ סֶּׁ ת ַהּכָ אֶּׁ ת ַהזָָּהב וְּ ת:ַאךְּ אֶּׁ ֲעִבירּו   ת ָהֹעָפרֶּׁ ר ָיֹבא ָבֵאׁש ּתַ ָבר ֲאׁשֶּׁ ל ּדָ )כג( ּכָ

ֵאׁש תַּ  ר ֹלא ָיֹבא ּבָ ֹכל ֲאׁשֶּׁ א וְּ ַחּטָ ה ִיתְּ ֵמי ִנּדָ ָטֵהר ַאךְּ ּבְּ ִים: ָבֵאׁש וְּ  ֲעִבירּו ַבּמָ
חמין יגעילנו בחמין  כדרך תשמישו הגעלתו מה שתשמישו ע"י    -תעבירו באש        לבשל בו כלום:  -)כג( כל דבר אשר יבא באש  רש"י  

 ומה שתשמישו ע"י צלי כגון השפוד והאסכלה ילבננו באור: 



 מוהר"ן                  קנו         תורה                            ליקוטי                    8קה: 

)ויש    מרי את היצה"ר.גלולהרוג  ויש בכוחו ללבן ולשרוף    ולגרש את היצה"ר,  יש שבכוחו רק להגעיל  ,מדרגות

 (\כא/ובגם מדרגה שלישית כאברהם אבינו שהפך אותו לט

ו בגשמיות  כמו שמצינ.  ברוחניות  מגרש רוח הטומאה  עי"ז  \כג/ חמימות הלב  על ידיכי    º  \כב/רבנו  תהגה

כי זהו סיבת    המחקרים חכמי הטבע,   ת, וכמי היסוד מו שנתברר לחגרש האויר, כבע האש שמכי ט

ר  נו)בלשונ  כדה פמה שיורה הקני שר  נקרא  או  בוהיום  מעלה  לשמדליקין מה שזורין    על ידי  (תותחה 

נקרא אבק שריפה(  לוויר ו הפי דהיינ] היום  היו    [ )בלשון של  מכניס  היה  אלא    ,כדורים מוכניםמה שנקרא  בזמנם לא 

 (לחוץברזל  הכדור  ת  אום מתרחב האויר ודוחה בכח גדול  חמה בק ואזי  אה  כדור ברזל ומדליק אתאבק שריפה לקנה וסותם ב
חום האש  כי ע"י כח האש  עדהיי  , בורח האוירדהיינו  בורחיר  והאוש  "ינו  כמו  נראה  והאויר הוא    ,מתרחב 

  . ועוד נתברר בחוש מכמה דברים   . \כו[/[כה]   שמלאו בהם את הקני שריפהדוחה את הדברים  
בה  מכ  אזיכגון כשמניח נר מעל נר  דוגמא מצויה  עוד  , ונ"ל  כנ"ל בהערה   תה דוגמאוועוד כמ  ,בספר הברית הביא דוגמא זו

כמבואר שם בספר הברית ם לאויר להתרחב  גורשהחום    ,אחתפעולות  ה  יסודו.  ליוןהנר הע  האויר העולה מהנר התחתון את

שו הדליק  כיון  ב החומר  ה נה  קנמצא  שם  הוא  ,צרהשרפה  האויר  את  ו  ,מחמם  בקשמתרחב  שהניחו  הדבר  את  נה מגרש 

הקר ואזי עולה  ר  ר מהאוינעשה קל יות מהחום  מתרחב  "י שכי ע ,  יר חם טבעו לעלות למעלהאו  וכן בשני נרות הנ"להשריפה.  

 .  למעלה ובמקומו בא אויר קר הכבד יותר

, ע"כ  ינו שחום האש מרחיב את האויר וכמו מגרש את האויר מאמצעו לצדדיםדהי  והכלל שהאש מגרש האויר

דהיינו רוח וחות  ר ש ההחמימות שבלב שבוער להשי"ת, מגר   וחניותבר  כך גם  ,בגשמיותכמו שרואים    ,על כן

בבחי' לבי    ז נטהר לבו"אה, ועי, היינו שמגרש את רוח הטומרוחני  שהם אוירת  ת רעווותאשל    \כזטות/ ש

   .להימצא בוואזי יש אפשרות לרוח קדש . שנטהר מכל רוח שטות( דהיינו \כח/ קט)תהלים חלל בקרבי שאמר דוד על עצמו 

 .ת רבנוהגהן עד כא

 

 
ע טוב דכתיב )נחמיה ט( ומצאת את לבבו נאמן לפניך.  ר ה  אברהם אבינו עשה יצר  -  'ה  'ט הל"ברכות פו  -ה'  הל'   פ"הירושלמי סוטה    כא

אמר רבי אחא והפסיד אלא )שם( וכרות עמו הברית והחסד וגומר. אבל דוד לא היה יכול לעמוד בו והרגו בלבבו. מאי טעמא )תהילים  
 .קט( ולבי חלל בקרבי

זו לשון מוהרנ"ת    כב זו נמצא כבר בדפוס ב ב תכו  כותב מעצמורנ"ת  ששמע מאחד ששמע מרבנו, ומה שמוה תורה  סוגרים, אבל הגה 
 . ראשון, שם אין הוספות של מוהרנ"ת, אלא רק כפי ששמע

ַסח ּבְּ פסח א'  עיין לק"ה    כג פֶּׁ ן ָחֵמץ ּבְּ ַעל ּכֵ ִר ב( וְּ ִחיַנת ִעּגּוָלא וְּ ֵדי ּבְּ ַעל יְּ ים, ׁשֶּׁ ִ ׁשּ ׁשִ ּתֹוָרה ּבְּ ּבַ ל ָהִאּסּוִרין ׁשֶּׁ י ּכָ הּו, ּכִ ֶּׁ הּוא ּבְּ ַמׁשּ ת, חִ ּבּוַע ׁשֶּׁ ּבָ יַנת ׁשַ
טָ  ַגם ַהדַּ ֵהם ִנבְּ ִחיַנת ּפְּ הּוא ּבְּ ם. ֲאָבל ָחֵמץ, ׁשֶּׁ ֹבָאר ׁשָ ּמְּ מֹו ׁשֶּׁ י מֵ ִלים, ּכְּ ּטּול, ּכִ ִחיַנת ַעת, ֵאין לֹו ׁשּום ּבִ ֵקל ּבְּ ַקלְּ ֵדי זֶּׁה ִנתְּ ם, ַעל יְּ ּגַ ַעת ִנפְּ ַהּדַ ַאַחר ׁשֶּׁ

ִחיַנת ִעּגּולָ  ּבְּ הּוא  ת, ׁשֶּׁ ּבָ ַ ּבְּ ַהׁשּ ִרּבּוַע,  ּטּול ָהִאּסּור  חִ א וְּ ּבִ ם ִנתְּ יַנת  ּנַ"ל. ּגַ ּכַ ַעת  ל ּכַֹח ֵמַהּדַ ַקּבֵ ת מְּ ּבָ ַ י ַהׁשּ ּכִ ים,  ִ ׁשּ ׁשִ הַ ּבְּ ט, ּדְּ ּפָ ׁשְּ ִחיַנת ַהּמִ ֵקל ּבְּ נּו  ַקלְּ יְּ
ֵדי   ב הּוא ַעל יְּ ר ֲחִמימּות ַהּלֵ י ִעּקַ ת ָהַרע, ּכִ ל אֶּׁ ַבּטֵ ּשֹוֵרף ּומְּ ב ׁשֶּׁ מֹו  ֲחִמימּות ַהּלֵ ַעת, )ּכְּ ָמקוֹ ׁשֶּׁ ַהּדַ נּו ּבְּ ַתב ַרּבֵ הּוא  ּכָ ָחֵמץ, ׁשֶּׁ הֶּׁ ן ֵאין לְּ ם ַאֵחר. ַעל ּכֵ

ַעת, ׁשוּ  ַגם ַהּדַ ִחיַנת ּפְּ גַ ּבְּ ַבֲערֹו לְּ ּטּול, ַרק ָצִריךְּ לְּ ֵרי. ם ּבִ  מְּ
    .שריפה -מתרצו כד
 "ז פ ספר הברית ח"א מאמר ו' כה
רה מן המקום אשר הוא  את האויר מאד ולגרשהו במה  קאש אחר שטבעו להרחיה  -פרק ז    -חלק א מאמר ו מענה באש    -ספר הברית    כו

ם במקום צר אשר האויר נעצר שמה, שירחיב את האויר אשר שם שוכן שמה כאמור בפרק הקודם, מובן שאם יודלק אש הרבה פתאו
ובחפ ויחיש מעשבמאד מאד פתאום  ימהר האויר  ידי החפזון הפתאומית  ועל  יגרשהו משם,  נמרץ  ואז  זון  לקי האויר  חהו לברוח משם, 

ממקומו אל מקום אחד הרחק   ים ודחופים ידחקו בכח גדול כל גוף המונח נגדם שם ומעכב צאתם, ויזרקהו עד מהרה כאשר יצאו מבוהל
אשר בארץ )אשכנז( אבק הגפרית הנקרא )פולווער( שמדליק אש גדול ורב  כמטחוי קשת, ומזה המציא אחד חכם להרע בעיר )קעלן(  

)ביקס( או )קאנאן( שהאבק מתלהב גז חיש בכל חללו ומתפשט בכח גדול כל  לי משחית קנה השרפה הנקרא  כרף עין לשום אותם בבה
כת מן החלל אשר בשלכת, ובצאתם דוחים  בחלל הקנה הנזכר, אז נבהלו נחפזו כל חלקי האויר פתאום ויבהלו מאד ונחפזו לל  האויר אשר

ה למהר לשלחם משם אל מקום רחוק מאד  ך אבנים של עופרת אשר בתוכ יצאתם, ואז עת להשל  בכח גדול כל גוף המונח שם ומעכב 
 הכדורים של עופרת ממהרות לרוץ ותהי מרוצתם רעה לכל אשר יפגשו, ועל כי בחפזון בכח גדול מפני לחציהם ודחקיהם, וע"כ אותם  

 : הול ישמע בצאתם החוצ יצאו בהתפשטות רב, מרעידים את חלקי האויר החיצון מאד, לפיכך קול גד
קעו    כז לִּ   -עיין תורה  ֶּׁ ׁשּ ַמה  טּות,  ׁשְּ ָהרּוַח  ּבֹו  רְּ ִמּקִ ָגֵרׁש  לְּ ֹאד  מְּ ַמֵהר  לְּ ָהָאָדם  ר ָצִריךְּ  ֵ ַקׁשּ תְּ ּנִ ׁשֶּׁ ֵדי  יְּ ַעל  זֶּׁה  וְּ ּבֹו,  בּוק  ַהּדָ טּות  ׁשְּ ֵמרּוַח  ָמֵלא  ּבֹו 

ׁש מַ  נּו ַאֲהַבת נֶּׁפֶּׁ רּות ַהיְּ ְּ ַקׁשּ ִהתְּ ת, וְּ יק ָהֱאמֶּׁ ּדִ ַהּצַ הַ לְּ אֹוֵהב לְּ ֶּׁ ּבֹו ָמֵלא ֵמרּוַח ׁשְּ צַּ ה ׁשּ ּלִ ִפי ׁשֶּׁ יק ּולְּ ּדִ ֵלב ַהּצַ ָלל ִלּבֹו ּבְּ ֵדי זֶּׁה ִנכְּ ַעל יְּ ֹאד, וְּ יק מְּ טּות, ּדִ
מּ  ׁשֶּׁ ִרים, ּוכְּ ַחּקְּ ל ַהמְּ ֹבָאר ֵאצֶּׁ מְּ ם, ּכַ נּוי ָלֵצאת ׁשָ ׁש לֹו ָמקֹום ּפָ ַבּקֵ ַבע ָהֲאִויר לְּ טֶּׁ ָהרּוַח הּוא ָהֲאִויר, וְּ ם, הּוא ּבֹוֵקַע ָהֲאִויר ָמקֹום פָּ ֹוֵצא  וְּ נּוי ָלֵצאת ׁשָ

ִלּבוֹ  ָלל  כְּ ּנִ ׁשֶּׁ ּכְּ ן  ּכֵ ַעל  וְּ ָהָלה,  בֶּׁ ּובְּ ִהירּות  מְּ ּבִ ׁשֹוֵבר  ִחיַנת:וְּ בְּ ּבִ ָחָלל  יק הּוא  ּדִ ַהּצַ ֵלב  וְּ יק,  ּדִ ַהּצַ ֵלב  ּבְּ ן     ּכֵ ַעל  וְּ ים ק"ט(.  ִהּלִ )ּתְּ י"  ּבִ ִקרְּ ּבְּ ָחַלל  י  ִלּבִ "וְּ
ל ָהר בוּ ָהֲאִויר ׁשֶּׁ ַהּדָ טּות  ּובֹוֵרַח  וּ ַח ׁשְּ ָהָלה  בֶּׁ ּבְּ ִלּבֹו  ׁשֹוֵבר  ּבֹוֵקַע וְּ ִמזֶּּׁה ָהֲאִויר, הּוא  ָמֵלא  ּבֹו  ּלִ ׁשֶּׁ ִלּבֹו  ּבְּ ֵלב  ק  ּבְּ נּוי  ּפָ ָצא ָמקֹום  ּמָ ׁשֶּׁ ֵמֲחַמת  ַלחּוץ, 

ּבֹו, עַ  רְּ טּות ִמּקִ ִהירּות ָהרּוַח ׁשְּ מְּ ָגֵרׁש ּבִ ּמְּ ֵדי ׁשֶּׁ ן ַעל יְּ ַעל ּכֵ יק, וְּ ּדִ ֵדי זֶּׁה ֵיׁש לַהּצַ ִהירּות ּוַבֲהלּות ָהרּוַח  וֹ ל יְּ ֵדי מְּ ר ִלּבֹו ַעל יְּ ּבָ י ִנׁשְּ ר, ּכִ ּבָ  ֵלב ִנׁשְּ
נַּ  טּות ָלֵצאת ּכַ ב: ׁשְּ ר ַהּלֵ ּבָ ן ִנׁשְּ ַעל ּכֵ ָעה ָמקֹום ָלֵצאת וְּ ִפי ׁשָ ן ֹלא ָמָצא לְּ ַעל ּכֵ  "ל, וְּ

ו פירש דהיינו זביחת היצה"ר בחי' דם לה' דהיינו  נבתורה ו' אות ב' רבהרג בקרבי מרוב צרותי.  ועיין  לבו נכלומר    –רד"ק    םיין שע  כח
 שו קפידה כשמבזים אותו.  ללוב לבושאין 

עב   תורה  ַעצְּ   -ועיין  ּבְּ ִוד  ּדָ ָאַמר  ָבר  ּכְּ י  ּכִ לֹום,  ׁשָ וְּ ַחס  ֲאָוה,  ּתַ ֵמֲחַמת  ִמּיּות  ַגׁשְּ ּבְּ ָחָטא  ִוד  ּדָ ׁשֶּׁ לֹוַמר,  ָחִליָלה  אי  ַוּדַ ִלבִּ ּבְּ "וְּ בִּ מֹו,  ִקרְּ ּבְּ ָחַלל  "  י י 
ַהיֵּ  ת  ָבר אֶּׁ ּכְּ ָהַרג  ׁשֶּׁ ים ק"ט(,  ִהּלִ לִ )ּתְּ רֹוָנם  ִזכְּ ַרּבֹוֵתינּו,  רּו  ָאמְּ ׁשֶּׁ ַאף  וְּ ָמאִלי.  ַהּשְֹּ ָחָלל  ּבֶּׁ ׁשֶּׁ ם  ַהּדָ ִניַע  ִהכְּ וְּ ִלית,  ַתכְּ ּבְּ ִמי  ׁשְּ ַהּגַ ָהָרע  ר  ת צֶּׁ ּבָ )ׁשַ ָרָכה  בְּ

א טוֹ  נ"ו.(: ּלָ ִוד ָחָטא ֵאינֹו אֶּׁ ל ָהאֹוֵמר ּדָ כוּ 'ּכָ ה וְּ  עֶּׁ
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אזי   לטהרת הלב  הבו וזכשטות מלוטומאה  ע"י שגרש או הרג את הרוח  דהיינו  וכשיש לו טהרת הלב,  

 : כנ"ל  שהוא בחי' רוה"ק דדות בהתבוזוכה לדבר בכל פעם דבורים חדשים 

דוד המלךוזהו   ורוח  אזי    ,אלקים  א לי ר ברלב טהו  \כט/ ביקש  ,אחרי חטא בת שבעש  , רמוז בדברי 

 אוב טהור הורבנו מבאר של  .פל לשון כהם    "ורוח נכון "  "לב טהור"שהמפרשים פרשו  ,  נכון חדש בקרבי 

והוא   הלב  נכון   וכלי  הכנהטהרת  הקדשלדהיינו    לרוח  ש  .רוח  המלך  דהיינו  שיזכה מהקב"ה    ביקשדוד 

ואולי אפשר להוסיף שעל כן נקט   :   שהם בחי' רוה"ק כנ"ל   ,בהתבודדות  בורים חדשיםש ד לחד 

ן  מת, וכיודהיינו    "כי ימצא חלל "חלל מלשון  חלל בקרבי,    יכי תחילה הרג את היצה"ר כמ"ש ליבלשון בריאה  

 . דהיינו רוח הקדש ,רוח נכון ל ישיהיה כל  ,לב חדש 'בחי ,ברא לי לב טהור \ל/ ו חלל מבקשבשל

 
 מכאן לא נכתב יפה כסדרבסוף התורה כתב מוהרנ"ת ש

 עד שיגרש את רוח הטומאה מלבו ויזכה לטהרת הלב כנ"ל   ,לאי" תלהבות וחמימות להשהל   ולבא

וגשוחניתר  תנועה  על ידי וא  ה ובין ברוחניות  כי  .  \לבמית/,  בין בגשמיות  תנועה מעורר  הכלל הוא 

יזרוק חץ ויתחוב בראשו שעוה,  שאנו רואין  בגשמיות  , כמו  \לד/[לג]  חמימות בחוש אם 

השעוה ימס  הבא    \לו/[לה]   אזי  החמימות  ידי מחמת  הולך  התנו  על  כשאדם  וכן  עה. 

והנה הותנועתע"י    לזהנה  מזיעו  ספר    . א  מביא  אלו  דוגמאות  בהערה."נכהברית  שתי   מבואר ו  ל 

הוא  וכן לקמן מה שמבאר שחום יסוד האש  "י הפשט לקוחים מספרי המחקרים של דורו,  ו כאן עפדברי רבנ ש

 
רּוַח ָנכֹון חַ פרק נא  תהלים כט ָרא ִלי ֱאֹלִהים וְּ י: )יב( ֵלב ָטהֹור ּבְּ ּבִ ִקרְּ ׁש ּבְּ  ּדֵ

)יב( לב טהור ברא לי אלהים, כי כוונתי טובה מעתה, ואתה עזרני בה וסמוך לבי ורוחי שיהיה טהור ונכון שלא ימשול בי יצר    -רד"ק  
 ריאה והחידוש: בייעים אותו. וזהו ההרע עוד, על דרך )שבת קד, א(, בא לטהר מס

   לקח את בת שבע.לבו חלל כש  השכבר היבתורה עב כנ"ל  ל
 להשי"ת -בתשכט לא

לת  לב היא  כאן  רבנו  כוונת  בלב. עיקר  חום  מעורר  תאמרנה  עצמותי  כל  בבחי'  גשמית  תנועה  גם  נ"ל  אבל  כדלקמן  המחשבה   נועת 
 )כמבואר בתורה מח כנ"ל.( 

 ועיין מהרש"א נדרים ח: ג פ"' הספר הברית ח"א מאמר תורה כא אות א' ועיין  לג

הברית    לד הארץ    -ספר  מוסדי  ה  מאמר  א  ג    -חלק  אה  -פרק  בענין  הסכימו  הפילוסופים  מן  לדעת  רבע קדמונים  בארץ  היסודות  ה 
ברא מהם יסודות אש רוח מים עפר  שוטה והתחברו יחד והמקובלים וחז"ל, ואמרו שלמטה מגלגל הירח ברא הקב"ה חומר פשוט וצורה פ

וי כדורים זה תוך זה, העליון הוא האש, ותוכו הרוח, ותוכו המים, ותוכו העפר, וכלם אדוקים ודבוקים זה בזה עד שאין מקום פנ  תבבחינ
עבור שהגלגלים כן ראוי לו הזכות ב ביניהם, כמובא ברוח חן, והזך שבהם כולל ומקיף היותר עב ממנו, ע"כ יסוד האש היא הזך שבהם ו

ו זכים הם יותר ממנו, וכל אשר נתרחק מן המקיף בטבעו להיות עב יותר משום שהחומר והצורה שמהם נעשו תאו הכוכבים המקיפין או
כדבר  טים לא נקראו כן אלא בערך הדומם צומח חי מדבר, ובערך הד' יסודות עצמן שההרכבה יותר בהם, ופשו הד' יסודות עם היותם  

ברירה לד' בחינות בענין העבות והזכות, וטבע העב שירד למטה, והמטה    מאמר א' פ"ב(, אבל בכל זאת יש בהם צדהאמור למעלה )
צד, ע"כ הע מן המקיף מכל  רחוק  היא מרכזו  וכדור  זך  פר  בעגול  והאש  יותר  זך  והאויר  ממנו  זך  עליו  והמים אשר  הוא עב שבכלם 

 מכולם:
או הכוכבים אשר למעלה מהם, כי טבע התנועה    חום או קור במקרה מחמת תנועת הגלגליםאחד מהם איכות או    ואמרו עוד שנקנה לכל 

המופלג, כי כל חום מוליד יובש, ועל כן העפר בש  המהירה להוליד חום ומזה בא החום המופלג ליסוד האש הסמוך להם, ונמשך ממנו היו
אין בהם היובש   םוע"כ המים והרוח שהם אמצעים גם שניה  ם כן היובש המופלג,המרוחק מהם מאד איכותו קר בהפלגה ונמשך ממנו ג

 רק הלחות אך הקרוב לאש לחותו חם והקרוב לארץ לחותו קר, ולכן איכות הרוח חם ולח ואיכות המים קר ולח:
 הברית ח"א מאמר ו' פ"א  ספר לה

הירית מוליד החום הגדול, בשגם האדם אם יתנועע כידוע שטבע התנועה המ  -פרק א    -ה באש  חלק א מאמר ו מענ   -ספר הברית    לו
ועד מהרה ירוץ יתחמם גופו, וכן אם תגיע חבל על האטד ותמשוך אותו במהירות אנה ואנה בכח עד יתחממו תצא אש מן    תבמהירו

מ כן ההאטד או  ג"כ עד  יתחממו  ואם ככה אתה עושה בעץ ארוך על העץ  יעוף איזה גשםחבל,  באויר    י תצא אש מהם, אפילו אם 
שנשלך באויר למרחוק והיה דבוק בה מעט שעוה ונמס השעוה מחמת התחממו    במרוצה רבה יתחמם הגשם מאד, כי בא בנסיון בחץ

ות מופלג  כי אין עמל אלא בתנועה, אשר על כן קנה האש היסודי חמימ  דם,במרוצתו באויר. ומטעם זה העמל והמלאכה תסבב החום בא
 יו:מן הכוכבים המתנועעים אשר על

 ור ר, ובאוצר לא בהוהנ-והנכ, ובגיסין -א ברגר בתקפ לז



 מוהר"ן                   קנו        תורה                                ליקוטי                   10קה: 

שהחמה אין לה    \לח/נדרים ח:במהרש"א  וכך גם מבאר ה  ,ל הסמוך לו, כך מבואר בספר הבריתמתנועת הגלג

 .\לט/ עותענק בכד ש חמה. סיבובהל  גה בגלאלא מהתנועה המהירה של חום מעצמה

כיון שנלקח מהמחקרים הקדומיםרק תוצאה של תנועה,    אחום הוהיסוד הזה שה והיום המחקרים   ,לכאורה 

למחקר  כלים  יותר  להם  יש  זה  המודרנים  על  חולקים  היסו  בראיות,  וכנראה  בגשמיות  טעות  דוא"כ  , \מ/אולי 

עצום  הברית היה חכם    פרס  וגם בעלש  י בעלי רוח הקדע"  שהועתקזה  ת את היסוד האי אפשר לדחואעפ"כ  

 שבוודאיאלא    ,וכל שכן המהרש"א ורבנוובקבלה, ולא סתם העתיק דבריהם,    ובחכמת התורה  הטבע  בחכמת

   .ברוחניות עפ"י הסוד הדברים אמיתיים

שלנו   לעניין  שכן  הטומ  שדבריהםוכל  רוח  את  המגרש  שטות  לרוח  משל  נמשך  רק  הלב  וחום  שבלב  אה 

בבחי צריםככבי  הרביםמצדיקי  '  מהככבים  שבוודאי  כפשל  חסיהתיל  ך,  מביאםדברים  שרבנו  כמו   .וטם 

בווד זה  גורמת  וברוחניות  המתחדשת  המחשבה  שתנועת  כא  תורה  עפ"י  מוהרנ"ת  שמבאר  וכמו  כך  אי 

  \מא/ להתלהבות הלב. 

מוהרנ"ת   ומבאר 
מהמחמב הוא  התנועה  ה)ועיקר  מתחלה  כי  ושקטה שבה  נוחה  מחשבה 

המחואח מתחלת  להתנועע  "כ  היינו  שבה  למחשבה.  מתחילה לדוגמא  ממחשבה 

מחש כשיש מתחיל  לילך  כשרוצה  ואח"כ  לישב.  מחשבתו  היה  מקומו  על  בתו  ב 

ל  לחשוב  הראשונה  ממחשבה  חמימות  ילך,להתנועע  מוריד  כן  מה דהיי  \מג/וע"י  נו 

  . וע"כ כשאדם ישן צריך לכסות עצמו, כי ריד חמימותשמכריח מחשבתו ממחשבה למחשבה, מו

 (.  \מד/ו חמימותמחמת שהמחשבה נוחה ושקטה אין ל 

 .מכאן חוזר למה ששמע בשם רבנוו ,מוהרנ"ת מעצמו רשמבאה עד כאן מ

לומרכן    וכמו  בגכנ"ל    רוצה  החכמו  בראש  שהשעוה  מחו  ץשמיות  התנועה  נמסה  ברוחניות  כך  ם 

הב בגדולת  חושבת  ממכשהמחשבה  ומתנועע  הקדושה  ובתורתו  ית'  חשבה ורא 

  מהי "וער לבו להשוב ב  נו התלהבות הליידה,  רוחנית  ריד חמימותע"י התנועה מולמחשבה,  

 .  להיות נמשכת ועולה למעלהנמשל לאש שטבעה  .התלהבות הלב לדביקות בו ית'

 

 
 ר וז"ש שמש צדקה ומרפא ומפרש לה חירגא דיומי מסי. מפורש בפ"ק דיומא דחירגא הוא נסורת שמנס   -:  מהרש"א על נדרים דף ח  לח
לגל החמה והוא כי החמה אין לה טבע החמום מצדה אלא מתנועת גלגל החמה כ"כ במרוצה בכ"ד שעות דטבע של כל תנועה שמתחמם  ג

דיירי ארעא כלא חשובין כי אין בחמה דבר ממש המביא חימום רק התנועה שאין בה ממש ולפי   לולהכי קרי ליה התם לא דכתיב כ
אל תאכל צונן ואל תשכב כו' הנה לפי קירוב וריחוק תנועות גלגל חמה לנו באחד מד' עתי  ם  רשרוב החולים צריכין לטבע החם כמאמ

ה הקב"ה הרפואה בגלגל חמה ואדלי יומא אדלי קצירא כי לתיום ושנה יעלה רפואות האדם וז"ש בפ"ק דב"ב כשמת אברהם אבינו  
ו ומשנפטר נגנזה אותה החכמה ותלה הקב"ה רפואות האדם ל הבהיות אברהם חי ידע בסוד הרפואות דברים סגוליים והוא אבן טובה שהי

 הת הרא"ש ע"ש ודו"ק: ימבגלגל חמה כפי קירוב וריחוק תנועתה כמ"ש וכמו שיבא מזה עוד במקומו שם ומעתה אין כאן מקום לת
נכלל    אלף  6.7הוא  שחצי עובי הארץ  )   מטרו לימליון ק  150בערך  עד החמה הוא  מלב כדור הארץ  עפ"י המחקרים של היום המרחק    לט

כל שיש ברחבו טפח יש  'ה ' ערובין א )כמבואר במשנה ששכפול  ץ הואהחמה סביב האר  שהוא מהלךגלגל חמה . נמצא שההקף (בבערך
 ומרחק כזה לעבור בכד  ,מליון ק"מ בערך  150X6=  900  דהיינו(  הרוחבחצי  הקף הוא שש פעמים  , לפ"ז  ועוד קצת  םי בהקפו ג' טפח

 המחקרים קדמונים כמבואר במהרש"א.מהירות עצומה הגורמת לחום השמש לפי ב תנועהשעות היא 
התנועה גרמה באופן ישיר אלא המאמץ הגוף    אעצמו מהחום, אבל את החום ל  גוף המתנועע אמנם מזיע כדי לקררכידוע לנו היום ש  מ

ועי"ש שהוא   ,מהתנועה אלא מהחיכוך באויר  מסהנהשעווה לא  וכן    להתנועע גרם ללב לפעול במרץ יותר וזה הגורם לחום הגוף לעלות.
ל כוונתו ליסוד  " ונ  .ם לחוםר והמהיר ג, הרי שידע שהחיכוך  שעי"ז יוצאת האשבעצמו מביא ראייה נוספת מחיכוך החבל בעץ במהירות  

ביסוד הדברים חום יסוד  נקבע מהכלל שזה    ,ולא חיכוך איטי  לחום,  דהיינו שהטעם שדווקא החיכוך המהיר גורם  ,העניין בשרשו הגשמי
 . ועת הגלגלים.נמת הואהאש 

אבל צ"ע עם התנועה המהירה מעוררת חום מדוע גז דחוס המשתחרר בבת אחת מעורר קור, כידוע שעל עקרון זה עובד המקרר והמזגן  
ובמקרר בצד החיצוני. ועל עקרון זה עובד    פנים.ות אויר לאבבמשא  ים בחוששמרגיששלנו. ולהפך כשדוחסים גז אזי מעורר חום, כמו  

 המזגן בחורף. 
יש בחום תנועת    וצ"ע כיון שגם הם מודים שגם החיכוך גורם לחום כגון בחץ ושעווה והחבל והעץ, צריך למצא איזה בחי' חיכוך  מא

המחשבה )ואולי על כן רק כשמכריח עצמו ממחשבה למחשבה מוליד חום ולא כשהמחשבה רצה מעצמה( או אולי כיון שיש גם חום בלא 
 .נועע שמזיע, נמצא שהחיכוך שגורם חום אינו עניין יסודי אלא מקריחיכוך כגון הדוגמא הנ"ל מאדם המת

 ביאור מוהרנ"ת בתקפא מב

ברהיטי המח דהיינו במרוצת המחשבה   כמבואר בזוהר עה"פ מלך אסור ברהטים,שמהחשבה מתנועעת כל הזמן במח  צ"ע כי ידוע    מג
מד    שבמח. חֹוׁשֶּׁ וכמבואר בחי"מ  וְּ ַנַעת  ַנעְּ ִמתְּ ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ עֹוָלםׁשֶּׁ לְּ ָנָחה  ֵאיָנּה  וְּ ִמיד  ּתָ ת  מוהרנ  .בֶּׁ כוונת  עת  שהמחשבה מתנענ  ת שמה"ואולי 

 ה למחשבה. ב כשמכריח אותה לנוע ממחש רק אלא  ,ימותתמיד מעצמה לא גורם חמ
, אם  וצ"ע כוונת מוהרנ"ת  פחות חם, וצריך כיסוי.לכן הגוף  לאט יותר  בגוף  הדם נע  בזמן שינה  זאת ש  םרי ם מסביהרופאים של היו   מד

את  רגיש  שר שלא יגדול אפגם בקור  בחכמה ושוקע בה אזי  כשאדם מעיין  עכ"פ רואים בחוש      .בריםכוונתו  כפשוטו או לשרש הד
 .קשה לעייןאבל בזמן של חום גדול  ,הקור

 להשי"ת  -מתרצו  מה
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יסוד הא מעורר מקבל מתנועת הכוכבים  ש  מה  הואש  וכן עיקר חמימות  שהתנועה  כנ"ל 

  ביותר לגלגלים שביסודות וסמוך  והעליון  הוא הדק  ויסוד    ,\מום/ ומקבלים מהחום וד' יסודות הם תחת הגלגלים  

נעים הככבים כל ככב במסלול הגלגל שלו, מקבל מהעליון ו  ,\מז/םיכמבואר בספרי המחקרים הקדמונ   ,שבהם 

וגלגל התחתון הוא גלגל    .ממנו  הנמוךרו  לחב  עומשפיורוחני ודק  הגלגלים כל אחד מקיף  כי    לתחתון,  עומשפי

ותחתיו    הרוחו יסוד  י תחיסוד האש דק ביותר ות  .\מח/ רוכל אחד דק מחב  רוחניים  ' יסודותדהם    ויהירח ותחת

הע  יסוד  ותחתיו  המים  נמצאיסוד  הוא למעל   פר,  הרוחימדהיינו    מיסוד האויר  'יסוד האש    , סוד 

רקיעים,  \מט/ וסמוך לגלגלים ז'  יש  העשיה  בעולם  כי  בחגיגה  ,\נ/פי'  וילון נקרא  ראשון    \נא/   יב:   כמבואר 

הוא גלגל הירח, ומקבל מגלגל    מלמטה  ראשון   ,כל ככב גלגל המניע אותולו  ,ככביםז'  בו  ו  ,רקיענקרא  ומעליו  

 
גבוה.דעת המחקרים הקדמונים    הזגם  נראה ש  מו יותר  יסודות שרשם הרבה  הד'  דייקא    אבל  אבל בכהאריז"ל  הכוונה לעולם העשיה 

שמהם נבראה הארץ וצ"ע. עיין ע"ח    תחתיהם הד' יסודות דעשייה,ו  בים את הארץסוב  ם הגלגלים וככביםש שברקיע השני הנקרא רקיע  
לנאצל יש בחי' ממצע בחי' היולי    והכלל שבין המאצילממנו,  נאצל  שכל עולם נחשב בחי' מאציל ביחס לעולם שתחתיו  א שער מב פ"ש

הגלגלים וד' יסודות הם בחי'  שולפ"ז כנראה    ינא(נ)הובא בתורה סז ת  .בחי' ד' יסודות  ד' אותיות הויהובנאצל יש  בחי' יסוד דק חמישי  
 . וסמוך לו תחתיו ד' יסודות שבראשם האש ,דהיינו הגלגל התחתון שבו הירח ,ברקיע השניש אציל ונאצלמ
והם החום והיובש,  האש הוא יסוד הראשון, ונמשכים אחר צורתו ב' איכיות    -פרק א    -חלק א מאמר ו מענה באש    -ספר הברית  עיין    מז

מיית אבל הם מקריים בו, ואיכותו אשר קרהו בא לו בקנין והיובש אינם צורתו העצ   מיוחד זולתי אש, כי החוםכי לעצמות צורתו אין שם  
 א תנועת הכוכבים אשר ממעל לו, כידוע שטבע התנועה המהירית מוליד החום הגדול, ב אליו הומשכנו הקרו

 ברא האל למטה מגלגל הירח גולם אחד שאינו כגולם הגלגלים וברא ארבע   -'  יאות  רמב"ם יד החזקה הלכות יסודי התורה פרק ג    מח
צורת האש נתחברה במקצת גולם זה ונהיה    גולם זה צורה ראשונהצורות לגולם זה ואינן כצורת הגלגלים ונקבע כל צורה וצורה במקצת  

משניהן גוף האש וצורה שניה צורת הרוח נתחברה במקצתו ונהיה משניהן גוף הרוח וצורה שלישית צורת המים נתחברה במקצתו ונהיה 
ן מוחלקין  מן הרקיע ארבעה גופיביעית צורת הארץ נתחברה במקצתו ונהיה משניהם גוף הארץ נמצא למטה  משניהם גוף המים וצורה ר

זה למעלה מזה וכל אחד ואחד מקיף את שלמטה ממנו מכל רוחותיו כמו גלגל הגוף הראשון הסמוך לגלגל הירח הוא גוף האש למטה 
 אין ביניהם מקום פנוי בלא גוף כלל: ממנו גוף הרוח למטה ממנו גוף המים למטה ממנו גוף הארץ ו

א( הגלגלים הם הנקראים שמים ורקיע וזבול וערבות והם תשעה גלגלים גלגל אות  )התורה פרק ג    רמב"ם יד החזקה הלכות יסודי  מט
גל הקרוב ממנו הוא גלגל הירח והשני שלמעלה ממנו הוא גלגל שבו הכוכב הנקרא כוכב וגלגל שלישי שלמעלה ממנו שבו נוגה וגל

בתי וגלגל שמיני שבו שאר כל הכוכבים  וגלגל שביעי שבו שרביעי שבו חמה וגלגל חמישי שבו מאדים וגלגל ששי שבו כוכב צדק  
שנראים ברקיע וגלגל תשיעי הוא גלגל החוזר בכל יום מן המזרח למערב והוא המקיף ומסבב את הכל וזה שתראה כל הכוכבים כאילו 

פי   על  ואף  אחד  בגלגל  כולם  וכספירהם  כזכוכית  וזכים  טהורים  שהגלגלים  מפני  מזה  למעלה  זה  בהן  הכוכ  שיש  נראים  בים  לפיכך 
 שבגלגל השמיני מתחת גלגל הראשון:

סובבים   גלגלים  מהן  בצלים  גלדי  כמו  מזה  למעלה  זה  הרבה  לגלגלים  נחלק  הכוכבים  שבהם  הגלגלים  משמונה  וגלגל  גלגל  כל  )ב( 
 פנוי:מערב כמו הגלגל התשיעי החוזר ממזרח למערב וכולן אין ביניהם מקום ממערב למזרח ומהן סובבים ממזרח ל

לים אינן לא קלים ולא כבדים ואין להם לא עין אדום ולא עין שחור ולא שאר עינות וזה שאנו רואין אותם כעין התכלת  )ג( כל הגלג 
 אלו המאורעין מצויין אלא בגופות שלמטה מהן:  למראית העין בלבד הוא לפי גובה האויר וכן אין להם לא טעם ולא ריח לפי שאין

ם הן עגולין ככדור והארץ תלויה באמצע ויש למקצת מן הכוכבים גלגלים קטנים שהן קבועים  המקיפין את העול   )ד( כל הגלגלים האלו
 בהן ואין אותם הגלגלים מקיפין את הארץ אלא גלגל קטן שאינו מקיף קבוע בגלגל הגדול המקיף: 

הוא נגד    ,ונוסף בהם וילון  .ונזכר פ' ויקהל והם סוד ט"ס עלאין דעשיה כנ"ל  ,הנה י' רקיעים הם  -שער מג פרק ב    -עץ חיים  עיין    נ
היסוד ומוציא  ,עטרת  זה  .המכניס  כלום  ,והבן  משמש  ויציאה  ,שאינו  כניסה  דעשיה  .אלא  יסוד  הוא  ולבנה    .והרקיע  חמה  קבועים  ובו 

  , בסוד בוקר אערך לך ואצפה  ,חופה ,כי יסוד נקרא בוקר ועטרת היסוד שהוא בחינת דוד .ליסוד זה וילון הנ"ל הוא מכסה .כוכבים ומזלות
בסוד ותתן טרף   .לכן נכנס שחרית ויוצא ערבית  ,והבן זה  ,כי וילון לית לה מגרמה כלום  ,ולכן דוד לא היה לו חיים  .כנזכר פ' בלק דר"ד

   .ואתגליא בליליא ,דאתכסיא ביממא ,לביתה וחוק לנערותיה
' שאר הכוכבים  יובח  ,ובז"ת הם ז' כוכבי לכת  .קיפים העולם והם שהזכירו הפילוסופים בספריהםמהרקיע יש בו כל הט' גלגלים הובזה  

רמז לדבר ויתן אותן   .וכל אלו הט' גלגלים קבועים ברקיע  .ממזרח למערב  ,המקיף כולם בכ"ד שעות  ,גלגל היומי  ,ובט'  .והי"ב מזלות
זה יובן מברייתא דשמואל הקטן שכתב שהרקיע עשוי כאהל כמ"ש בפרקי ר"א וקאמר אח"כ  ו .ולא אמר ברקיעים ,אלהים ברקיע השמים

ולמעלה מהם שחקים כו'    ,יסוד דעשיה  ,ואלו הגלגלים הם י' בחי'   .ם התוכניים והבן זהע ובזה יצדקו דברי חכמים    ,שהגלגלים סובבים
המלבוש. ודע שאלו הרקיעים הם כולם בסוד העגולים ואלו הם הז' רקיעים שנתבאר בספר הרזים בסוד    .וכ"ז בעשיה  ,עד ערבות כו'

 . דעשיה ובהם עצמות וכלים ואורות מקיפים ויושר הכל זה תוך זה
רקיע וזבול וערבות וכו'. השמים יש להם שמות הגלגלים הם הנקראים שמים ו  -)פ"ג א(  יסודי התורה    ל"רמב"ם הנעל    המפרשעיין    נא

ק אין דורשין בחגיגה )יב ע"ב(. אמר רב יהודה שני רקיעים  הרבה. וחכמים אומרים שבעה רקיעים הם וכל אחד יש לו שם כדגרסינן בפר 
מעון. ערבות. וכשתתבונן שמים. רשב"ל אמר שבעה ואלו הן, וילון. רקיע. שחקים. זבול. מכון.  הם שנאמר הן לה' אלהיך השמים ושמי ה

וריש ל הנראים בלבד.  השמים  מנה  יהודה  מחלוקת אלא שרב  לקיש  וריש  יהודה  רב  בין  ומנה  תמצא שאין  הנראים  מנה השמים  קיש 
. שכן אמר וילון אין משמש כלום. רקיע שבו חמה ולבנה דברים רוחניים שהם למעלה מן השמים במדרגה וקרא לכל מעלה מהם שמים

ת וכל צבא השמים קבועים בו שנאמר ויתן אותם אלהים ברקיע השמים להאיר על הארץ. שחקים שבו ריחים שוחקות מן כוכבים ומזלו
מלאכי השרת שאומרות   ים לעתיד לבא. זבול שבו מזבח בנוי ומיכאל השר הגדול מקריב עליו קרבן. מעון שבו כתות כתות שללצדיק

. ערבות שבו צדק ומשפט וגנזי חיים וגנזי שלום וגנזי ברכה ונשמתן של צדיקים ורוחות  שירה. מכון שבו אוצרות שלג ואוצרות ברד וכו'
 הקב"ה להחיות בו מתים. שעתיד הקב"ה להחיותונשמות שעתידין להבראות וטל 
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ככוכב   ממנוכב  והנקרא  התנועה    וכן כל גלגל מקבל ,  שלמעלה  ידו    'מגלגל שלמעל  \ נבחום/ שעל 

 הימנו  

כך גם    ,שכמו שיסוד האש מקבל חום מהגלגל הסמוך לו  ,מד מהנעשה בגלגלים והיסודות לעבודת ה'וורבנו ל

בים,  רהאת    מצדיקש ע"כ ע"י    .ה'  דת יב אותו לעבוהמלה  ,אדם מקבל חום והתלהבות דקדושה מרבו

שגם זה    ,אדם לכף זכותל  כ   ןרב בני אדם לעבודת הש"י, או ע"י שד ו ע"י שמק היינ

רפב  מצדיק הרבים  נקרא    ' נקר בתורה  חבירוכמבואר  על  זכות  שמלמד  מדרגה  ,שע"י  עולה  חברו   ,אזי 

  , יותר צדיק   חברו  נעשה  ,כי ע"י שמצדיק את חברו  להש"י,  התלהבות"כ חמימות ומוריד ג  זעי"

שהצדיק  ע"י   ,מעלה ממנו, נמצא שקיבל חום הלב מחבירו שלהב להשם ית'לומת  וערר ביותנעשה  שלבו    דהיינו

הרבים הוא כמו ככב, דהיינו אותו,   זה המצדיק את  ליסוד האש הנמוך הירח    ככבגלגל    נמצא  המשפיע חום 

שכילים המו  \נג/{דניאל יב }יים בקץ הימים בתחית המתים,  בנבואת דניאל על העתיד להתקכמ"ש  ממנו,  

להיות אחרי מלחמת   דאת העתידניאל    \נד/מבארשם    . ים ככוכביםבומצדיקי הר  הרקיעירו כזוהר  יזה

ואלה שעסקו   ,יזהירו כמו השמים  ,בחכמת התורהשכילים  מבחייהם  לו שהיו  א  שאז   ,םתחית המתיגוג ומגוג ו

)אבן    השמים  אורמ  תרו יהככבים  , כי אור  יותר מהמשכיליםשיזהירו  בזיכוי הרבים יזהירו כמו הככבים, דהיינו  

 . \נו/ התחתונים ברקיע שנייל שהככבים הם בשמים ע, אע"פ שמבואר ל \נה(/שם עזרא

ככבים יזהירו  הרבים  מצדיקי  מדוע  רבנו  חב  כי   ,ומבאר  את  שמצדיק  חום  ,רומי  לו  בלבו   משפיע    , התלהבות 

הוא    עהמשפיוהוא   שלמעל גם  ממה  החמימות  חמימומקבל  להוריד  ויוכל  ממנו,    ' ה 

י  ג"כ חר  לא מלמעלה  שמקבל  כיון  לאחריםדהיינו  גם  שמקבל  חמימות  להשפיע  הכוכבי כול  כמו   , '  

לכן   ,\נז/ מלמעלהחום  תנועה הגורמת ל  שמקבלים כל הזמן שכיון    למטה  'ומורידי   ' מלמעל   ' שמקבלי 

ולעשות אותו אש   ,ועל כן גם יכולים להשפיע חום תמידי לתחתון המקבל מהם  ,א נחלשהחום שלהם תמידי ול

 . ליסוד האשמשפיע חום והתחתון ביותר  ,שמשפיע לככב שתחתיוככב כמו  ,ה'להבה 

את חבירו    שבכוחו לעשותככבים,  הרבים כמצדיקי    'הוא בבחי  ,ת חבירו לעבודת ה'אומחמם  נמצא המעורר  

   . בל אינו אש ממש , אכמו ברזל מלובן שנידון כאשעשות את חבירו  בכוחו לשבחי' יסוד האש  ,  להבה לה'  אש

   .ב לעשות כן חיי וגם

שהוא מצדיק את הרבים אבל לא ככבים  דהיינו  עלה  אבל מי שאינו מקבל החמימות ממי שלמ

בגלגל תנועתם  מחמת  עצמי  חום  להם  כ  שיש  הולא  שמצאלא    ,אשיסוד  ע"י  הרבים  את  אותם דיק  מלמד 

ל  \נח/הקדמות יזכו  ידם  אזידעתשעל  לאחר  ,  חמימות  והוא    , אף שמביא  לפי שעה,  רק  הוא 

 
אבל כנראה    מהגלגל הסמוך לו מעליו.חום  מזה ורק מבואר שיסוד האש מקבל    לא מבואר מה הגלגלים מקבלים זה  כיכך נראה וצ"ע    נב

 כמו שעולמות כל אחד נפש לזה שתחתיו כי נמי הגלגלים וצ"ע. 
ֵני  אל פרק יב  דני  נג דֹול ָהֹעֵמד ַעל ּבְּ ר ַהּגָ ַ תָ )א( ּוָבֵעת ַהִהיא ַיֲעֹמד ִמיָכֵאל ַהש ּ יְּ ר ֹלא ִנהְּ ָתה ֵעת ָצָרה ֲאׁשֶּׁ ָהיְּ ָך וְּ יֹות ּגֹוי ַעד ָהֵעת ַהִהיא  ַעּמֶּׁ ה ִמהְּ

ר: פֶּׁ ּסֵ ּבַ תּוב  ּכָ ָצא  מְּ ַהּנִ ל  ּכָ ָך  ַעּמְּ ֵלט  ִיּמָ ַהִהיא  ֵני  ּוָבֵעת  ׁשֵ ִמּיְּ ים  ַרּבִ וְּ עֹולָ   )ב(  אֹון  ִדרְּ לְּ ַלֲחָרפֹות  ה  ֵאּלֶּׁ וְּ עֹוָלם  י  ַחּיֵ לְּ ה  ֵאּלֶּׁ ָיִקיצּו  ָעָפר  ַמת  )ג(    ם:ַאדְּ
ֹזַהר הָ  ִהרּו ּכְּ ִלים ַיזְּ ּכִ ש ְּ ַהּמַ ד: וְּ עֹוָלם ָועֶּׁ ּכֹוָכִבים לְּ ים ּכַ יֵקי ָהַרּבִ ּדִ  ָרִקיַע ּוַמצְּ

 -המלמדים דרך ה' לרבים הם יזהירו ככוכבים. לעולם ועד    -ים  וכו'. ומצדיקי הרב   החכמים שבהם יזהירו  -)ג( והמשכילים    -  מצודות דוד 
 חוזר גם על המשכילים: 

יזוכך חמרם ויוסר עכירת היצה"ר והעפר, ומצדיקי הרבים כמו שהאירו עינים כי    -אז כזהר הרקיע    -)ג( והמשכילים יזהירו    -  מלבי"ם
 ק לרבים, כן יאירו ככוכבים לעולם ועד מדה כנגד מדה: ללמד צד 

והמשכילים והם היראים את ה' יהנו מזיו השכינה בחייה' כמשה אדוננו אשר קרן עור פניו מפני הזנתו מהאור    -  בן יחיאר' יוסף א רוש פי 
בל לא יהיה קירון עור פניו באותה המדרגה רק כזוהר הרקיע שהוא גשם ספיריי זך. ומצדיקי הרבים אשר בחייהם עשו צדקות  השכניי. א
וסבבו   גםה'  פניהם   שזולתם  עור  קירון  יהיה  כי  גדולה  יותר  במדרגה  השכינה  מזיו  יהנו  הרבים.  את  וזיכו  וזכו  הטוב  ועשו  פעלו  כן 

לא יחטאו עוד אשר לסבת החטא יאבדו מעלתם ואדרבא ישתלמו בשלימות ההחלטיי בהעדר המונעים ככוכבים וזה יהיה לעולם ועד כי  
 אחרי ימים רבי' בנשיקה בלי נזק וכאב כלל ויתדבק בימין ה' נצח:  פשם מחמרםומעיקים מהגלות ושטן ויצר רע ויפרד נ

ולהוכיח את אלא שלא נשלח לנבא    אניאל היה נביעי"ש הערת שוטנשטין המחלוקת אם דנביא כמבואר במגילה ג.    הלא הי  דניאל  נד
מפני שהיה עניינו עם גבריאל, אף    ,ע ספרו בכתובים ולא בנביאיםבקקדש שע"כ נהאו שהיה רק בעל רוח    כדעת התוס' רא"ש,   ,ישראל

)דניאל ט כא( וכן  על פי שהיה נראה אליו ומדבר עמו בהקיץ, כמו שנאמר במראה של בית שני ועוד אני מדבר בתפלה והאיש גבריאל  
 (. בראשית יח א')רמב"ן ב  כמבואר המראה של קץ הגאולה )שם י ד( בהקיץ היתה בלכתו עם חביריו על יד הנהר

שיקבל האור והמצדיקים לרבים מעלתם גדולה על כן אמר ככוכבים לעולם ועד    -והמשכילים, כזוהר הרקיע    -  (גיב  יאל  דנ)אבן עזרא    נה
 לת הגלגלים אף כי הרקיע שהוא למטה מן הגלגלים: כי מעלת הכוכבים גדולה ממע

. אבל יותר נראה  וסוס  כאדם הנישא בעגלה  ,לת הככבים גדולה יותר וצ"ע מדוע, ואולי כי הנישא גדול מהנושאהאבן עזרא כתב שמע   נו
 ה הזוהר שלהם למרחקים.ואילו הככבים נרא ,כיון שהגלגלים אין להם מראה

 .חי' נפש לזה שתחתיו וצ"ע.שכל גלגל מקבל מהגלגל שלמעלה ממנו, ונראה כל גלגל בועיין לעיל שם אמר  צ"ע כנ"ל נז
ש את ז' נקבי  דיע"י שקמלמעלה בשטף תמידי  שהוא שפע דעת הנשפע לאדם    ,יש שכל שנקרא קדםשהכוונה למבואר בתורה כא    נח

, ויש , והוא בחי' מצדיקי הרבים ככביםהאש  מלמעלה ובכוחו להשפיע למטה ליסודחום  הוא כמו ככב שמקבל  הזוכה לזה  , ואזי  ראשו
   .כב בכוחו לעשות אשעליו חיוב ללמד ולהצדיק אחרים שכיון שהוא כ



 מוהר"ן                   קנו        תורה                                ליקוטי                   13קה: 

 ,ע"י המים  מתקררלובן שמשליכין למים, שהברזל עצמו  כמו הברזל המ  ,מו מתקררעצ

כי   ,אבל לא ככבים  ,שמי שמצדיק את הרביםרוצה לומר    :  א רק לפי שעהוגם המים שנתחמם הו 

עצמי  אין  חום  כמו    ,לו  לא  הוגם  חום עצמי  אשיסוד  לו  מככבש  שיש  ע"י מלמד  הוא  אלא    ,  \נט/מקבל  דעת 

    .תלמידו נמשל למיםלברזל מלובן ו למשנ , הוא הקדמות
 

 הערת מוהרנ"ת 
הענין מפיו    שמעתי זהי לא  דר. כ כאן. לא נכתב יפה כס  מן ולבא להתלהבות עד ]ס 

בעצמו מוהרנ"ת  רק מפי אחר בשמו.    ,הק'  כוונת  הדברים  שרק  נראה  יפהסדר  בוודא  ,אינו  י  אבל 

 כתבם.  האמיתיים דאל"ה לא הישהדברים  

 

לעיל בהתורה עתיקא טמיר וסתים בסי' כ"א, שם מבוארים הקדמות  ועיקר הענין ע'  

קודש שבא לאדם    עאבל יש שפ  ,שיש שפע שכל שבא לאדם ע"י שלומד הקדמות תחילהאלו באריכות.  

שה הראש  נקבי  ז'  שמקדש  תלויוא  ע"י  גדול  נשפע  אלא    ,הקדמהב  לא  דעת  בשפע  ממשל  חשבה במרוצה 

 ושלהבת הלב עולה מאליה.   תנועת המחשבה גדולהלמחשבה ועי"ז 

שם  ועפ" המבואר  הזה  י  הנפלא  אלוקי  שהשפע  רבנו  כאן  הגורמת  מבאר  מהירה  שכל  תנועת  חום  להוא 

הזה  דקדושה  התלהבות  ו שהשפע  זוכה  ואזי  שטות,  רוח  מכל  הלב  את  בשטף ומטהר  בהתבודדות  מתבטא 

 דבורים חדשים בכל רגע בהתלהבות גדולה כמו שלהבת אש העולה ומשתוקקת לשרשה בהתלהבות גדולה. 

עת  ו ע"י שזוכה להשגת הד מוליד חום בלב דהיינ   ,שתנועת השכלהמבואר שם  והכלל  

קדושת   ע"י  כמבוא הקדוש  וכו'  נרות  זוהז'  עי"ז  שם,  להר  להש"י  תלהבוכה  הלב  ת 

 "ש.  שם ע כ"ש

התלהבו  לג  'וע"י  זוכה  הטומהלב  הרוח  רוחרש  לבו    אה  מטהר  ועי"ז  כנ"ל,  שטות 

דיבורים חדשים בכל פעם שמתבודד, שהם בחי' רוח הקודש   זוכה לדבר  כנ"ל. ואז 

, כי שם \סא/ממשיך כאן   ,שהיכן שסיים בתורה כאכאן  רנ"ת  הומבואר מדברי מלכאורה    צ"ע [  ממש כנ"ל 

אמנם צריך להלהיב    הלבשלהבת  ואילו כאן    הדעת וחייב ללמדה לאחרים,ות  שלהבת הלב עולה מאליה בהשג

לרוח הקדש שהוא שכינה מדברת    כיירק הבה אחרים אבל לגבי עצמו היא   זוכה  ואזי  תמצי לטהר את הלב 

 :  בהתבודדות חדשים בשטף גדול מגרונו דבורים

 

 
שפע שגורם לאדם התלהבות הוא  , ולדעת  השעל ידם זוכ  הקדמות  שמלמד אותוו ע"י  שאדם מקבל מרב,  שנקרא אחורדעת  יש שפע  ו

ובכוחו לחמם    ברזל מלובן שהולך ומתקרר,לאש אלא  נמשל להוא לא  "י הקדמות  , ומוגבלת לפי הבנתו. ומי שמצדיק את הרבים עזמנית
   רזל את המים.בכמו ה רק את חבירו 

ר   נט מלמעלה  דעת  לשפע  שזכה  שמי  שמבואר  ככבים,  בנצ"ע  הרבים  מצדיקי  וכמ"ש  ככב,  אותו  מכנה  דו  שפע  מקבל  שלא  עת ומי 
? ונ"ל  וצ"ע א"כ מה דינו של יסוד האש שמקבל מהככבים  רזל מלובן.מכונה ב  אמלמעלה אלא מקבל הקדמות שמהן הוא מתחמם, הו
 ונקרא מצדיקי הרבים ככבים שמקבלים מלמעלה.שגם יסוד האש נחשב לחום עצמי, שמקבל מלמעלה 

 נ"ת בתקפא מוהר ס

 אע"פ שבהקדמה כתבנו שנראה מסברא שתורה זו נאמרה לפני תורה כא.  סא
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