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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

 
 : זקדף 

 
 
 קע תורה 



 קז:      ליקוטי                         קסט  קע  קעא  קעב  קעג                   מוהר"ן

מזה לעי' בסי' טו( ואז כשנמתק הדין אזי יוצאין הדמים 

מהרגלין ואזי יכולה השמחה להתפשט ברגלין עד שזוכה 

 : לריקודין

(. אלשון שמחה ) עקב תשמעון. והיה וזהו והיה

הם הרגלין, היינו לזכות לשמחה עד שהעקביים שהם  עקב

פטים את המשהרגלין ישמעו השמחה, זה זוכין ע"י 
. שתשמרו לעשות ם ועשיתם אותםהאלה ושמרת

בעצמיכם המשפטים והדינים, שעי"ז נתבטל הדין שלמעלה 

שתשמעו השמחה בהרגלין ע"י  והיה עקב תשמעוןכנ"ל, ואז 

 : שיוצאים משם הדינים כנ"ל

כי  ושמר ה' לך את הברית [ב] מצאתי, שזהו בחי' עוד

כשתזכה לשמחה אזי הש"י בעצמו ישמור לך את הברית 

יהי' בעזרך לשמור את הברית קודש, כי עיקר פגם דהיינו ש

הברית הוא ע"י עצבות כידוע, כי פגם הברית בא ע"י הקליפה 

הידועה שנקראת לילית ע"ש שמיללת תמיד שזהו בחי' עצבות, 

וע"כ עיקר שמירת הברית זוכין ע"י שמחה, כי ע"י שמחה זוכין 

 : שהש"י בעצמו יעזור לו לשמור את הברית קודש כנ"ל

. כי כל א' לפי מה רבו צרי רבים וכו'ה' )תהלים ג( [ ג] עק

נשמתו ולפי עבודתו, כך יש לו יסורים, יש שיש לו יסורים 

גדולה ממנו, ויש לו  דמבניו ומאביו ומשכן, ויש שהוא במדרגה

יסורים משכנים רחוקים ויש גדול ממנו ויש לו יסורים מכל 

לם, וכל אחד ע"י העיר, ויש גדול מאד ויש לו יסורים מכל העו

היסורים נושא עליו האנשים שיש לו יסורין מהם, כי כשיש לו 

יסורין מהם, הוא נושא אותם עליו. אך איך אפשר לחומר לישא 

. אך ע"י היסורין נכנע גופו, כי כל היסורין םעליו כ"כ אנשי

ת תנקראים צרות, ע"ש שהם מצירין ומעיקין להגוף, וכשנכ

, כי בהכנע [ה] רה ונתגדלה הנפשהגוף ע"י הצרות עי"ז מאי

)שלח קסח( אעא דלא ז, וכמ"ש בזוהר [ו] החומר תגדל הצורה

, גופא דלא סליק ביה נהורא 'סליק ביה נורא מבטשין לי

 צרהדנשמתא וכו'. וע"כ נקראת צרה לשון צורה, כי ע"י ה

. נמצא שעי"ז שיש לו יסורין צורהנכנע הגוף ומאירה ה

ו הנפש, והנפש אפשר לה לשאת וצרות מאירה הצורה, היינ

כל מה שנתרבין  ,ה' מה רבו צריוזה  .עליה כמה וכמה אנשים

, כי עי"ז אני נושא ומקים ומרים רבים רבים קמים עליצרי, 

 :[ח] לשרשם

מישיני אדמת עפר יקיצו אלה  ורבים)דניאל יב( [ ט] קעא

ע"י שנתעורר שכל  .לחיי עולם ואלה לחרפות ולדראון עולם

רבים ודת ה' מה שלא היה נודע עד עתה, עי"ז חדש בעב

אלה לחיי עולם ואלה לחרפות , אך מישיני אדמת עפר יקיצו

שעובדין עם זה השכל  [י] צדיקים ילכו בם, כי ולדראון עולם

, שאינם עובדין בזה את הש"י, ופושעים יכשלו בםאת הש"י, 

רק שעי"ז הם מבזין ומחרפין את העולם, על שהם יודעין מזה 

שמעתי לחרפות ששכל החדש, והעולם אינם יודעין מזה. וכמו ה

ולדראון עולם, היינו לחרף ולבזות העולם, כי אינם משתמשין 

, ע"י שהם [יא] עם זה השכל החדש, רק לבזות ולחרף העולם

 : יודעים מזה והעולם הם רקים וחסרים מזה

 והחסרונות שיש לאדם הן בנים או פרנסה א כל[ יב] קעב

כל הוא מצד האדם עצמו, כי אור הש"י שופע עליו בריאות, ה

תמיד, אך האדם ע"י מעשיו הרעים עושה צל לעצמו, שאין 

מגיע עליו אור הש"י, ולפי מעשיו כן נעשה הצל המונע אור 

הש"י, ומגיע לו החסרון לפי המעשה שעל ידה נעשה הצל, 

)היינו יגוהנה הצל הוא מדבר גשמי שעומד נגד דבר רוחני 

הלבנה  טוא דק ממנו( כמו גשם עץ ואבן נגד אורשהו ידדבר

, וכן [טז] והחמה עושה צל, וכן ליקוי חמה ולבנה ע"י צל הארץ

החמה בעצמה נגד מה שלמעלה ממנה, הוא גשמיות, ועושה 

צל נגדו, וע"כ האדם כפי גשמיותו וכפי מעשיו, כן עושה צל 

בעצמו שמונע ממנו אור ושפע של הש"י, אבל אם האדם 

ו, ואינו כלל מזה העולם, אזי אינו עושה צל, ומקבל מבטל עצמ

אור הש"י, ועיקר אור הש"י הוא הכבוד, כי כל מה שברא 

לכבודי לא ברא אלא לכבודו, כמ"ש )ישעיה מג(  "ההקב

, היינו אם הוא מלא [יז] מלא כל הארץ כבודו. וזה בראתיו וכו'

, שאינו כלל מזה העולם, אזי מקבל אור הש"י [יח] כל הארץ

החכמה , כי כבוד חכמים ינחלוהוא הכבוד: וזה )משלי ג( ש

לכבוד,  ם)איוב כח(, וע"כ החכמים שהם אין זוכי מאין תמצא

:   ע"י שאינם עושים צל להפסיק, כי אין להם שום גשמיות כנ"ל

חיים וטובה לעולם, ולהיפך  יטמראה פנים שוחקות וכשהש"י

א טוב, וכן הו ,להיפך ח"ו. וכן הצדיק כשמראה פנים שוחקות

ראה נתתי לפניכם היום את החיים ואת הטוב  [כ] להיפך. וזה

 : היינו לפנים שלכם את המות וכו'.

הכתב יכול הצדיק האמת להכיר הנפש  יע"[ כא] קעג

ופנימיות הנפש של הכותב, והאמונה ושורש האמונה שלו, כי 

בעצמה יש לה חיות  'יש בחי' שורש האמונה, כי האמונ

שיש עולם אמונה שמשם נלקח האמונה, ועולם  ושורש, דהיינו

האמונה יש לו ג"כ אמונה בהש"י, וזה בחי' שורש האמונה 

שהיא בחי' פנימיות האמונה, והיא בחי' פנימיות הנפש, כי 

נפשי  כבכמ"ש )ישעי' כו( ,הנפש והאמונה הם בחי' אחת

, וע"י ואמונתך בלילות כג, וכתיב )תהלים צב(אויתיך בלילה

בחי'  כדאויות הנפש שהנפש ופנימההכתב אפשר להכיר 

פנימיות האמונה כנ"ל, בבחי' אנכי שאחז"ל )שבת קה( אנא 

 ,היינו שהכותב נותן נפשו בתוך הכתב ,נפשי כתבית יהבית

אני נוטריקון אנא  [כה] וגם פנימיות נפשו, כי איתא בזוה"ק

תא דא שכינ [כו] אנכינפשי יהבית דא שכינתא חצוניות 

( כחפנימיות ) 'על בחי' שכינת כזתפנימיות נמצא שהכ' מרמז

שהכתר היא  לענין התלבשות העולמות [כט]וכן איתא בע"ח 

, כי [ל]פנימיות הנפש, והכ' היא בחי' כתר כמובא לעיל 

, נמצא שע"י הכתב שהוא [לא] השכינה היא בחי' נפש כידוע

ונה בחי' כ' נתגלה ונראה בחי' פנימיות הנפש פנימיות האמ

: והדיבור שמדבר עם הצדיק האמיתי הוא במעלה \לב/ כנ"ל

 גדולה 

 

                                              
 במדבר רבה נשא פרשה יג ז' א
 המשך הפסוק הנ"ל ב
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו ג
 דריגהבמ -מתרצו  ד
כעין זה ו תיקון הנפש בחרבן הגוף, המשניות הקדמה לפרושרמב"ם  ה

, ומנחות נג: למה מכין עד שיאמר רוצה אני ב' כ'גרושין  ם"ברמב
 הנה טוב מאד זה יסורין . ובראשית רבה ט' ח'ישראל נמשלו לזית

 חתבביאור צמי 'נראה שהוא סוד ההתחדשות עיין טל אורות ח"א פ"ה אות ג ו
עוד עיין יושר דברי אמת  ,האילן ע"י כליון גוף הזרע שהכלל שרע מכלה רע

 שא"א לבוא ממציאות למציאות אלא ע"י אין. ת יב.קונטרס א' או
 בתקפא הציון הזה נמצא בין הטורים ובמקומו יש ככבית * ז
 קשר הסיפא לרישא עיין פל"ח ח
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו ט
  הושע יד*  י

                                                       
תצא סוף מצות שילוח -שבחומש היכל הברכה כיעיין אוצר חיים  יא

 הקן מש"כ בשם הבעש"ט.
ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו ועיין שיחות הר"ן אות קלו לא  יב

 שיחה הקשורה לתורה זו
 הערה זו כבר נמצאת בדפו"ר בסוגרים יג
 )תיבת דבר נמחק( היינו שהוא -בתשכט  יד
 אור -אור אור, ובתרלו -אור, ובתקפא -בדפו"ר טו
דהיינו צ"ע כי ליקוי חמה הוא צל הלבנה ולא הארץ ואולי הכוונה לארץ הלבנה  טז

 גשמיותה
 * ישעיהו ו' יז
 דהיינו עד כמה שאני לא ממלא את הארץ כך הקב"ה אור כבודו ממלא אותה יח
 שוחקית )נראה שהו' נמחק ונשאר נקודה( -בתקפא יט
זו טעות )נתתי לפניך. ורבינו שינה   -דברים ל' טו לשון הפסוק כ

לר"ה ובאר מים נפוצה בכמה ספרים עיין פרי הארץ נצבים ג"פ וערבי נחל שייך 
 חיים בראשית פ"א ד"ה הרי לפניך(

                                                       
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו כא
 בתקפא )ישעי' כז( ובתשכט תוקן כב
 בתקפא )תהלים צה( ובתשכט תוקן כג
 לא ברור( –שהיא )בתרלו  –מתרצו  כד
עיין זוהר יתרו דף צא. ביאור השמיני למילת אנכי. ועיין זוהר חדש  כה

 ודיבור.יתרו סוף מאמר קול 
 שמות כ' ב' כו
 מרמז –מרמזת ,ומתרצו  -גם בלוח תיקונים לדפו"ר דף צב כתוב כז
עיין לקוטי תורה להאריז"ל פרשת יתרו ובשערי גן עדן  כח

 ]* כ[ אות
 שער א' ענף ד' כט
 * תורה ו' אות ב' ל

 עיין אוצר הזהר ח"ד ערך נפש לא
תיק שבנפש כמבואר דהיינו מה באמת הוא רוצה ומתענג ממנו )כי הם אריך וע לב

 בטל אורות ח"א פ"א אות י(

 תורה אור
)יב( ְוָהָיה ֵעֶקב ז עקב  דברים

ה  ים ָהֵאּלֶ טִּ ּפָ ש ְ ְמעּון ֵאת ַהּמִּ ש ְ ּתִּ
ַמר  יֶתם אָֹתם ְוש ָ ם ַוֲעש ִּ ַמְרּתֶ ּוש ְ
ית  רִּ ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ְלָך ֶאת ַהּבְ
ע  ּבַ ש ְ ר נִּ ְוֶאת ַהֶחֶסד ֲאש ֶ

 ַלֲאבֶֹתיָך: 
 תורה קע

תהילים ג )ב( ְיהָֹוה ָמה ַרּבּו 
ים ָעָלי: ים ָקמִּ  ָצָרי ַרּבִּ
 תורה קעא

ֵני  ש ֵ ּיְ ים מִּ דניאל יב )ב( ְוַרּבִּ
י  ה ְלַחּיֵ יצּו ֵאּלֶ ַאְדַמת ָעָפר ָיקִּ
ְראֹון  ה ַלֲחָרפֹות ְלדִּ עֹוָלם ְוֵאּלֶ

 עֹוָלם:
י ָחָכם ְוָיֵבן  הושע יד )י( מִּ

י רִּ י ְיש ָ ה ָנבֹון ְוֵיָדֵעם ּכִּ ם ֵאּלֶ
ים ֵיְלכּו ָבם  קִּ ְרֵכי ְיהָֹוה ְוַצּדִּ ּדַ

לוּ  ש ְ ּכָ ים יִּ עִּ  ָבם: ּופש ְ
 תורה קעב

ְקָרא  ישעיה מג )ז( ּכֹל ַהּנִּ
יו  ָראתִּ י ּבְ ְכבֹודִּ י ְולִּ מִּ ש ְ בִּ

יו: יתִּ יו ַאף ֲעש ִּ  ְיַצְרּתִּ
ישעיה ו )ג( ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה 
ְוָאַמר ָקדֹוש  ָקדֹוש  ָקדֹוש  

ָכל ָהָאֶרץ  ְיהָֹוה ְצָבאֹות ְמלֹא
בֹודֹו:  ּכְ

ים  בֹוד ֲחָכמִּ משלי ג )לה( ּכָ
ים ים ֵמרִּ ילִּ ְנָחלּו ּוְכסִּ  ָקלֹון: יִּ

ן  איוב כח )יב( ְוַהָחְכָמה ֵמַאיִּ
יָנה: ֵצא ְוֵאי ֶזה ְמקֹום ּבִּ ּמָ  ּתִּ

)טו( ְרֵאה  ל נצבים דברים
ים  י ְלָפֶניָך ַהּיֹום ֶאת ַהַחּיִּ ָנַתּתִּ

ֶות וְ  ֶאת ְוֶאת ַהּטֹוב ְוֶאת ַהּמָ
 ָהָרע:

 תורה קעג
יָך  יתִּ ּוִּ י אִּ ישעיהו כו )ט( ַנְפש ִּ
י  ְרּבִּ י ְבקִּ ְיָלה ַאף רּוחִּ ּלַ ּבַ
ֶטיָך  ּפָ ש ְ ר מִּ ֲאש ֶ י ּכַ ֲחֶרּךָ ּכִּ ֲאש ַ
ֵבי ֵתֵבל:   ָלָאֶרץ ֶצֶדק ָלְמדּו יֹש ְ

ּבֶֹקר  יד ּבַ תהלים צב )ג( ְלַהּגִּ
ילֹות: ּלֵ ָך ֶוֱאמּוָנְתָך ּבַ  ַחְסּדֶ

י ְיקָֹוק )ב( כ יתרו  שמות ָאֹנכִּ
יָך ֵמֶאֶרץ  ר הֹוֵצאתִּ ֱאלֶֹהיָך ֲאש ֶ

ים ית ֲעָבדִּ ּבֵ ם מִּ ְצַריִּ  :מִּ
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  ה' מה רבו צרי ה' מה רבו צרי מאמר מאמר 
  מספה"ק ליקוטי מוהר"ן מספה"ק ליקוטי מוהר"ן 

  
  אא

  זמן אמירת התורה 
  לא ידוע 

  
  פתיחה

 .\ב/ מעיקיסגיאין והתרגום  "מה רבו צרי"תורה קע אולי אפ"ל שרומז ל

ועצה לזה   .לשרשם אפשר לזכות שהנפש תוכל לשאת עליה בני אדם רביםעיקר הנושא כאן כיצד 

מכניעים את עזות  סורים יהיכי  ,בני אדם רבים וים אות שמייסרם יסורייהאת  באהבהעל ידי שמקבל 

 . לזכות לדעת לשרשם  אותם סוריהם נושאיע"י שסובל יואזי  ועביות הגוף ואזי מאירה הנשמה,

 

 הקדמה
י לא יסתיר את אור שהגוף  עד    ,סורי הגוף להכניע עזות הגוףירבנו מבאר כאן כיצד אדם יכול ע"י 

  הוא  תם שסובל לחצם עליוכל או ו  ,תאיר לכל התלויים בוגם    אלא  ,ואז לא רק שתאיר לו   ,הנשמה

ם שנשמתם  ותא דהיינו דווקא ,נ"ל שהכוונה לשרשם שבוו.  לקבל אור הנשמה ,ומרים לשרשםנשא מ

גופו  .תחתיו מכתתים  כולם  שיסורי  הב  אע"פ  נושא  ונפשו  שעי"ז  אבל  נראה אהמית  לשרשם  ותם 

 וצ"ע.  ,שזה שייך רק באותם שנשמתם תחתיו

רבים לשרשם,  הד להרים  מסוגל  להיות  לזכות  כיצד  הוא  כאן  הנושא  שעיקר  בזמן  ודויינו  המלך  ד 

ומעיקים פירוש ככל שרבים הלוחצים    "ה' מה רבו צרי"ואמר  נחמה  לו  מצא  בזה    ,שבנו רדפו להרגו

ליותר    דהיינו שאזכה שגופי יזדכך כל כך עד שאור נשמתי יאיר  ",רבים קמים עלי" כך אזכה ש  ,עלי

דוד המלך    ,\ג/ שרדיפת בנו היתה כפרה על חטא בת שבעאע"פ שמבואר בגמ'  ו  תלויים בי.ותר היו

אהבה  צדגם  בזה    מצא ה'  של  האלה  יהש  \ד/וחסד  עווןלו    יםמועיליסורים  מכפרת  גם עוד    לבד 

לה'    מזמוראמר  ו  \ה/ זכה לרוח הקדשעד שועי"ז נכנס בשמחה גדולה  ,  להיות אור לכל התלויים בו

כך   אבשלום""ש  מכעל  מפני  בברחו  לדוד  צרי  ,מזמור  רבו  מה  אזכה  "ה'  עי"ז  ה'  רבים " (ל  )וברוך 

 .(ישא אותם לשרשםל) "קמים עלי

הצרה , כי ע"י  לכתת את הגוף מאד  היאמבאר רבנו    ,נשמתו כל כך תאיר דרך גופו שהדרך לזה    כי

והאדם מורכב ,  את זהת ורוחניות שסותרים זה  גשמיו צורה וחומר הם כמו  כידוע ש   .הצורה  מאירה

מסתיר את אור הנשמה דהיינו   שהוא חומרוגשמיות הגוף    ביותעעזות וחומר וצורה, ו  ,מגוף ונשמה

 .  את הצורה

 צרה וצורה 

  אבל היא גבול ומדה ביחס לחומר  ,אע"פ שהיא רוחנית  ,כי גם צורה  ,צרה וצורה לשון גבול ומדה

יהם תורה שצ וצרה ו     .  להיות מוכן לקבל צורה  ,עד מכים בו לרככו  ,שמצד עצמו מתנגד לקבל צורה

עייןבב הושהמח    התור  ינה,  בינה  של  הוולד.  אניקוד  מצטייר  כי שם  כאמא    צירה  הנוקבא  ע"י  כי 

שכדי שתאיר בו  וברוחניות זה בבעל תשובה       .  הוולדבניין  את  קבת מבררת ובונה  נוהדינים שבה  

שם   שהיא  בו  הצורה  מאיר  תחילה  עולהויה,  התשובה  מבינה  ביושר  -אהישם  ם  כח ה  בו  לתת 

א אה אהי )  בחי' אחורלה  -ומיד חוזר שם האהי  ,מכח הרשימו שישאר בו  ,סיונותייסורים והנילעמוד ב

ב  ,דם  'גמט   (ה-אהי בעליו  ים  אואזי  )כמבואר  דמים  ושפיכות  ו(  בזיונות  כל  תורה  הגוף  דהיינו  צרות 

 
 תשפא ירושלים עד ד' חשון כח תשרי  א

ובבראשית  מתרגם  ש אונקלוס  תרגום  כ  ,ן ארמיואע"פ שנראה שהוא לש  ב גם  נמצא  אבל    אחינו.  עקת  ,ת אחינוצר  כא  במכאן מעיקי 
לחץ    והוא לשון.  עקת רשענה ד' מקול אויב מפני  העגלה ובתהלים  תעיק    רכאשכם  אנכי מעיק תחתייג    'בי הקדש כגון בעמוס  בתבכ

    .. ושרשו עקוצרה
ת    ב פרק יב -שמואל   ג ש ֶ ח ֶאת אֵּ ּקַ ִני ַוּתִ י ְבִזתָּ ֶקב ּכִ ם עֵּ יְתךָּ ַעד עֹולָּ סּור ֶחֶרב ִמּבֵּ ה ֹלא תָּ ה:)י( ְוַעּתָּ ָּ י ִלְהיֹות ְלךָּ ְלִאש ּ ה ַהִחּתִ ַמר  )יא( ּכֹה אָּ   אּוִרּיָּ

ד עֶ  ְיֹדוָּ י ְלרֵּ ַתּתִ יֶניךָּ ְונָּ יךָּ ְלעֵּ ש ֶ י ֶאת נָּ ַקְחּתִ יֶתךָּ ְולָּ ה ִמּבֵּ עָּ ֶליךָּ רָּ ִקים עָּ ֶמש  ַהזֹּאת:ִהְנִני מֵּ ֶ ינֵּי ַהש ּ יךָּ ְלעֵּ ש ֶ ַכב ִעם נָּ  יךָּ ְוש ָּ
הוא דלא חייס עלי כיון   תך היה עצב אמר שמא עבד או ממזרוא הנני מקים עליך רעה מביכיון שאמר לו הקדוש ברוך ה  :ברכות דף ז  ד

 . דחזא דאבשלום הוא שמח משום הכי אמר מזמור
לדוד מזמור מלמד ששרתה עליו שכינה ואחר כך אמר שירה מזמור לדוד מלמד שאמר שירה ואחר כך שרתה עליו  .  פסחים דף קיז  ה

לות ראש ולא מתוך דברים בטלים ה לא מתוך עצלות ולא מתוך עצבות ולא מתוך שחוק ולא מתוך קשכינה ללמדך שאין השכינה שור 
 . יה כנגן המנגן ותהי עליו יד ה'אלא מתוך דבר שמחה של מצוה שנאמר ועתה קחו לי מנגן וה
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הבהמית,   ונפשו  גופו  לכתת  הבהמיתלהתגבר    השכליתלנפשו    לתתכדי  והנפש  כלי    על  ולהיות 

בכחיהווהנשמה,    תלהאר בנשמה  הנמצא  האמיתית  בנפשו  ,יתו  לפועל  שתצא  משה   ,כדי  בבחי' 

    כמבואר בתורה סו. ה,לעדהיינו משה של מטה כמו משה של מ ,משה

א כמו דהיינו שהו  ,י תסוככניובחי' בבטן אמועצמות תסוככני    בגידיםבחי'  גוף  העיין תורה מח שעוד  

הנשמה  ,סוכה אור  מאיר  ושדרכה  מעשים  ,  ועכירות  צואים  בגדים  הגוף  על  ותאוות  כשיש  ומדות 

 את הככבים וא"א לנשמה להאיר דרכו. , שא"א לראות דרכו \ו/כך מעובהוא כמו ס האזי  ,רעות 

  ירה דרכו אמיותר  וככל שנכנע הגוף כך    ,דם נכנע קצת הגוף אם שיש לירו יס יכל צרה וצער ועל ידי  ו

  .\ז/הנשמה

הצרה   כח  הלהח  אהווכל  את  רק  את  ליש  לא  אבל  רק  חורגשמיות  שאדרבה  הנשמה,  אור  ניות 

 .\ח/כמבואר בטל אורות  ,מאירה יותר כשנחלש הגוף המסתיר אותה

לבוא   כדי  רוחני  בגוף,    ,תהנשמועולם    אשהוב  "עוה  שגתלהואמנם  גוף  בתחית צריך  שיהיה  כמו 

ממשולזה  המתים,   מיתה  שעהילו  ואפ  ,צריך  ימותו  לתחיה  צדיקים  מחדש    צמוחלכדי    , קדום 

סוד הצמיחהת המתים,  יבתחי הנ  כידוע  אורות  בטל  הנ  "ל()המבואר  כל  שמבאדמה    ברקכזרע  כלה את 

שבו לבדעד    ,החומר  רוחנית  צורה  חדש  ,שנשאר  מחומר  חדש  צמח  המגדלת  שמלקטת    והיא 

הקודם ונשאר רק    רקב לגמרי החומראינה אלא ע"י שנשכל צורה חדשה בחומר  . דהיינו  מהאדמה

לפי  אדמה,  בלו    הוא בונה גוף חדש מהחומר שנמצאהבחי' צורה הרוחנית של הדבר בחי' היולי, ש

  .תכנית הצורה הרוחנית שהלבישה את החומר הקודם

משיח  וא של  הדעת  השגת  שיהיופילו  משיח  חבלי  ביסורי  הרבה  גופם  לכתת  ישראל  את    , יחייב 

צורהכי א"א    ,\ט/ כמבואר במהר"ל היום בשכל ומדמה של  לכן    ,לצורה לחול על  אנחנו כמו שאנו 

 
ג'(, כי צריך שדרך הסכך אפשר יהיה לראות את הכסכ  ו כבים, כי אמא עילאה ך מעובה כשר רק בדיעבד )ש"ע או"ח תרלא סעיף 

דהיינו שיורדת   (,דרוש ד'דרושי חג הסוכות    -שער הכוונות    האריז"לעפ"י  ) עצמה, דרך נקבי הסכך    מאירה לבת המשתדלת לגדול בהמלכת ה' על
  ה באחור בבחי' עורף, -החרכים בחי' הארת שם אהילשמור על בתה בבחי' אמא דמסככה על בניה, בסתר מעבר למסך הסכך כמציץ בין  

לך מול פניו ית' שאז הדין קשה ביותר, לכן חסד ה' שעד אז ההארה  חוטא בבית המעד שנזכה לתשובה השלימה, ויתבטל החשש לבחי'  

 (תשעב  )קטע ממאמר סוכה ענני כבוד .המלךבבחי' עורף דלא ניהיה נידון כחוטא בבית 
די שלא תתגבר כח הקדושה,  י, ורוצה להכניע הנשמה, כ כי כשרואה הקב"ה שהגוף רוצה להתגבר בתאותו הגופנ  -  עמק המלך יג לה   ז

ה הקב"ה מכה הגוף ביסורין של אהבה, שנאמר 'וי"י חפץ דכאו החלי' ]ישעיהו נ"ג י'[,  כניע תאות הגשמי של הגוף, מה עושוכדי לה
, וזהו יהו מריתי' ]איכה א' י"ח[וישלוט נשמתא ולא גופא. והקב"ה עושה זה כדי ]שיוכל[ להצדיק הדין עליו, ולומר 'צדיק הוא י"י כי פ

א ]ה'  דברכות  בגמרא  נפשו'  אומרו  אשם  תשים  'אם  פסוק,  על  היסורין '[  יקבל  אם  לומר  רצה  ימים',  יאריך  זרע  'יראה  שכרו  מה 
 מאהבה:....

ו, 'בגין דאית גופא ........מפני זוהמת הגוף שקבל מקודם שנתגלגל, כמו איוב, ולא נתן הגוף שיאיר לנשמה במעשים טובים. וזהו אומר 
א', ואינם שונאים ומתנגדים זה לזה. ]אלא[ בהיות שהגוף ן ביה, וכדין נהיר ואתאחיד דא בדכילת נשמתא לאנהרא ביה עד דיבטשודלא י

רוצה תאות הגופניות, והנשמה רצתה בדברי קדושה, שזה מתנגד לזה, וביסורין השם יתברך משוה אותם, שהגוף נכנע תחת הנשמה. 
'ולא סליק עא' זהו הגוף, 'דלא אתנהי'אית א ר בהגוף, שהקב"ה מדכאו נהורא עד דיבטשון ביה', רצה לומ   ר בנהורא' שהיא הנשמה, 

 . ביסורין של אהבה, 'כדין נהיר'
תהוה בעולם  חנו רואים איך שכל דבר המג( ולהבינך טעם הדבר אטה למשל אזני, הנה אנ אות  פרק חמישי    טל אורות חלק ראשון  ח

של אחת מהם שהוא הצומח, כשנוטעים הגרעין בארץ כדי  ש ולהתהוות על זה האופן שאבאר. ואקח למכולם הולכים להתחד  מדצח"ם,
וא, עין הזאת ממשיך מהארץ גילוי כח הצמיחה להתהות מזה עץ עושה פרי כעין הזרע אשר נזרע בארץ ההלהוציא ממנו אילן, הנה הגר

יסודות מתחברים לכלות  נה אנחנו רואים בחוש איך שכח הרע שבד'  ת לגמור מלאכתו. והחו מכל הארבע יסודווהגרעין הזאת מקבל כו
ת שבה שהוא יסוד המים, וחום האש שתחת הארץ, והאויר המעופשת דשם, את הגרעין ההוא, דהיינו הארץ שהוא יסוד העפר, והלחלוחי

אמין כלל שיצא עוד מזאת הגרעין  ינו בקי בהטבע לא יש מיש לאין. ומי שאלשבר הכלים שלו ולהפכו ממפועלים בהגרעין להרקיבו ו
ואים איך שיוציא אח"כ אילן תקיף ורב. , דהא לפי ראות העין נרקב ונכלה כל הגרעין ולא נקרא בשם כלל, ואעפ"כ אנחנו רשום דבר

אלא   כי אין להרע שליטה כל הוא הפסולת שבו, , וכל מה שנירקב ונתכלה המפני כי האמת הוא שכח הטוב שבגרעין ההוא לא נכלה כלל
בו להוות   רע, אבל פנימית הטוב שבגרעין והכח הזה שיש בו להוציא אילן שהוא כח ההויה שישבעצמותו דהיינו בהרע, והרע מכלה ה

וך הוא, אשר כח  שהשחיתו אותו, אדרבה נהפ  האילן, אין בכוחם לנגוע אפי' בקצהו. וכל מה שפעלו היסודות להשחיתה עד שנדמה להם
אילן, והבן. ואדרבה, כל זמן שלא בא הגרעין לבחינת אין, לא   וקבל מהד' יסודות הטוב שבהם כדי להוציאב שבגרעין שלט בהם  הטו

והלך לו ע"י  ציא פרי, מחמת שהפסולת שהיה בהגרעין עיכב כל הויות האילן, עד שנתברר הטוב וכל הפסולת כלה  היה יכול כלל להו
 ישלוט  אשר  עת  הכתוב  סוד  וזה)  .וב שבהם להטוב שבגרעין ועי"ז נתהוה אילן תקיף, והבןרו הטונתחב כח הרע שבהם,  הד' יסודות מ 

 . ש"עי' וכו( לו  לרע  באדם האדם
דור שבן דוד בא וכו'. הרי אמרו כי ביאת המשיח שבו התחדשות הויה יגרום הפסד הויה    -  .על סנהדרין דף צז  חדושי אגדות  מהר"ל   ט

זמן שעדיין יש הויה ראשונה לא תחול  אפשר שיהיה )כי אם( קודם הפסד הויה ראשונה לגמרי, כי כל    ראשונה, כי כל הויה חדשה אי
א צרה לאחרת שתבא, וכל אשר הוא הויה חדשה יותר קודם לה בטול הויה הראשונה לגמרי וחלה,  צורה אחרת, כי הצורה הראשונה הי 
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כדי שתחול עליו הוייה   ,ויתועת של משיח אלא ע"י חורבן הוזכה לדנא"א ששל היום  הסתרת הדעת

  .של דעת אמת של משיח   רשל שכל אח

לכן    ,ל תורת בב  נוסף על  ,ברבי זירא שהבין שא"א לו ללמוד תורת ארץ ישראל  \יבגמ'/ וכמו שמצינו  

  .(\יא/ )כמבואר בלק"ה ויהיה כלי לקבל תורת ארץ ישראלתורה של בבל   שישכחצם מאה תעניות 

ישראל  היות  ל  ,מצריםבמבן נח עבד    ךלהיהפעם ישראל כדי  ש  \יברו/ ל פרשת יתבי נחכמבואר בערו

ורק   ,בוד נורא במצריםע"י שיע  ,צריכים לאבד הוויתם הקודמת לגמריהיו    ,י קדושוממלכת כהנים וג

 כלי לקבל התורה וארץ ישראל.    ,תחול עליהם קדושת ישראל להיותשאפשר  אחר כך

עד   גופם  מכתתים  כך  שכל  צדיקים  אור  םשגופויש  כתנות  לבחי'  איש   חוזר  רבנו  במשה  כמ"ש 

מחציו  לאה ודרשו  אלקיםקים  השמימהוכן    .ולמעלה  בסערה  עלה  נכנסו   .אליהו  צדיקים  וכמה 

 .\יג/ לג"ע בחייהם

תורה לבשרי  \יד/ ה'אות  כב    עיין  עצמי  תודבקה  ואזי  הגוף  את  לזכך  שצריך  לגלות  ,  הנשמה  כל 

 . שעדיין הוא בגוף כהשגותיה גם לאדם 

 
ונה, אבל ו' ואם לא כן לא תחול הויה אחרת כאשר נמצא עדיין הויה ראשודבר זה יתבאר עוד. ולכך דור שבן דוד בא ת"ח מתמעטין, וכ

 כאשר ידוע ויתבאר עוד בסמוך:כאשר אין כאן הויה ראשונה, כלל ההעדר הזאת היא סבת ההויה 
בא מפני  שבוע שבן דוד בא וכו'. הרי אמרו כי ביאת המשיח שבו התחדשות הויה, יגרום הפסד הויה ראשונה. ולפיכך בשבוע שבן דוד   

צע ראשונה, וזה יהי' עד שנה שלישית הוא תכלית הפסד. וברביעי שהוא באמ  שהוא קרוב אל ההויה החדשה לכך הוא גורם הפסד הוי'
החדשה   ההויה  מכח  הויה שלימה  יהיה  שאז  החמישית  השנה  עד  שלימ'  הוי'  כאן  שאין  ר"ל  שובע,  ואינו  שובע  שיהיה  אמר  השבוע 

היה בעולם אז תצא לפועל מה בקולות ובע גדול. ובשישית קולות כאשר הוא קרוב אל ההויה החדשה שתשתהיה בעולם, לכך בחמישי ש
הויה החדשה. ובשביעית מלחמה כי אז יתחיל כח ישראל מכח ההויה החדשה שתהיה בעולם, ולכך    אשר יהיו, וכל זה מכח התקרבות אל

 מלחמות בשביעית:
 .יכי דלא נטרדיהתעניתא דלשתכח גמרא בבלאה מיניה כי ה  רעא דישראל יתיב מאהרבי זירא כי סליק לא .בבא מציעא דף פה  י
ניטרדיה    -  רש"י פ  לזה   -דלא  זה  ונוחין  היו בני מחלוקת,  ואמוראין שבארץ ישראל לא  יוחנן,  רבי  מפי  כשעלה לארץ ישראל ללמוד 

ועי"ש מהרש"א שהקשה מר"ל שהיה מקשה לר"י כד    :כשמן, כדאמרינן בסנהדרין )כד, א(, ומיישבין את הטעמים בלא קושיות ופירוקין
ועיין בן יהוידע שכיון שהורגל בלימוד כזה   דוש שאמר. ותירץ שבא"י הקשו כדי להבין ובבל הקשו כדי לדחות. עי"ש.יקושיות על ח

 הרגל הזה. ההיה צריך ק' תעניות כדי לבטל ממנו 
ִצינוּ    -לק"ה ר"ח ה' ז'    יא ּמָּ מֹו ש ֶ ּקֶֹדם, ּכְ ּמִ ק ַהּמִֹחין ש ֶ א ְצִריִכין ְלַסּלֵּ א ְלַדְרּגָּ ְרּגָּ רֹוִצין ַלֲעלֹות ִמּדַ ש ֶ דּוַע ּכְ י ֶזה יָּ י ְסִליק לארץ    ּכִ ד ֲהוֵּ א, ּכַ רָּ מָּ ּגְ ּבַ

י   ֶרץ, ּכִ אָּ ל חּוץ לָּ ה ש ֶ ּכַֹח ַהּתֹורָּ י ִלש ְ דֵּ ה ִמְתַעּנֶה ּכְ ּקֶֹדם,  ישראל, ֲהוָּ ּמִ ק ַהּמִֹחין ש ֶ ִריְך ְלַסּלֵּ ה צָּ יָּ ן הָּ ל. ַעל ּכֵּ אֵּ ל ֶאֶרץ ִיְשרָּ ל ֹמִחין ש ֶ ִריְך ְלַקּבֵּ ה צָּ יָּ הָּ
ֶרץ.  אָּ ל חּוץ לָּ ם ֹמִחין ש ֶ הֵּ  ש ֶ

, ואין להם  , וצורת ישראל הוא האלהותר שבעולם יש בו חומר וצורה כנודעוהענין, כי כל דב   -אמצע דרוש ה    -ערבי נחל פרשת יתרו   יב
אנחנו   )ישעיה סד, ז( כי בצלם אלהים עשה את האדם, והוא ג"כ אומרו )בראשית ט, ו( צורה אחרת כלל, נמצא הם מיוחדים להש"י, וזהו אומרו 

עלה זו הנמצאת בישראל, שאין להם צורה  שראל חד. ואמנם מאורייתא וקב"ה וי)ע' ח"ג עג א(  החומר ואתה יוצרנו, והוא מ"ש בזוה"ק  
היה מציאותם כמציאת שאר בני נח, רק   ת רק האלהות, פשוט שזה לא נעשה עד צאתם מארץ מצרים וקבלת התורה, אבל מתחלהאחר

 ות חשוב הזה מציאות חדש וצורה חדשה.  בעת שבחר בם ה' קנו מציא
הוא דומם, ברצותו לקבל  אשון, כענין הביצה שרה חדשה אם לא בהתבטל תחלה מציאותו הרוידוע כי כל חומר אי אפשר לו שיקבל צו 

מאימת קא גביל לכי מיסרח, האי שעתא עפרא  )ע' תמורה לא. ובר"ג שם(  צורה חשובה יותר צורת בע"ח, דהיינו שיהיה אפרוח אמרו רז"ל  
 על צורה, ולכן באותוורתו הראשונה לגמרי, כי צורה לא תחול  וה צורת אפרוח עד עת יתבטל מציאותו וצ בעלמא הוא. הרי כי לא יתה

איזה מניעה לצורה השניה    רגע ממש דמיסרח לגמרי ונתבטל צורתו, אזי באותו רגע בא אליו צורה החדשה, ואלו באותו רגע היה בו 
הראשונה יוצאת והשניה נכנסת ואין   לי צורה, לכן הכל נעשה כהרף עין, צורהשיחול, אזי היה בטל מציאותו לגמרי, כיון שנשאר רגע ב

 נימא. נוגעת בחברתה כמלא  אחת
כך כאשר רצה השם יתברך שיקבלו עמו צורה חדשה, לא היה באפשרי כלל לחול על צורתם הראשונה, כי צורה לא תחול על צורה,  

, עד שנתבטל צורתם מעט מעט,  ים בחומר ובלבנים, ונשקעו בשערי טומאהלכן הוכרח להיות להם ביטול צורה ע"י השתעבדות למצר
הצורה לגמרי אזי בעצם היום הזה חל עליהם צורה האלהות, וז"ש שאם לא היו יוצאים מארץ מצרים  ע כמימרא אשר נתבטלהובאותו רג

 ... החדשה.רגע אחד היו נשארים שם, והיינו כדרך שאמרנו, כי בהכרח שאותו הרגע תחול הצורה עוד 
 היה אפשר  אי  אזי, דייןע תורה להם היה שלא מחמת כי, וכל  מכל הראשונה צורתם עדיין נתבטל לא ריםבמצ עדיין להיות אמנם..... 

 צורתם שיתבטל בכדי, מאד  הרבה נמשך הזה גלות ולכן, ונתבטלה נצחיית היה לא האחרונה הצורה קבלתם גם ולכן, לגמרי שיתבטל
,  ס ישעיה) בעתה זה ויהיה, ותעצומות עוז  ביתר הגאולה יקבלו ואז, מריגל  צורתם בביטול חשש אין בישראל תורה שיש מצד כי, וכל מכל

 ביטול יצויר כי(, א  צח  סנהדרין, שם) אחישנה זכו ואם, לגמרי הראשונה צורה יתבטל הזמן המשך מצד אשר כמימרא רגע באותה היינו(, כב
 נתבטל ז"ועי( ב כו סנהדרין ) אדם של כחו שמתשת( טכ, כח ישעיה) תושיה הנקראת התורה ועם, ואיש איש צדקת לרוב הראשונה צורה
 . והבן האלהיית הרוחניית  צורה וחלה, תמייהגש צורה

ם מיתה, בנימין בן יעקב, כלאב בן דוד,  חופת אליהו רבה  תשעה נכנסו בחייהם לגן עדן כפי אמונתנו ולא טעמו טע  -ראשית חכמה    יג
יש אומרים אף רבי  ועבד מלך הכושי, ואליהו, ויעבץ בנו של רבי יהודה הנשיא, וסרח בת אשר, בתיה בת פרעה, אליעזר עבד אברהם,  

 יהושע בן לוי. 
ר ַהּגּוף,אות  כב    תורה  יד ֹשַ ם ְמֹאד ַעל ּבְ ם ְלַרחֵּ דָּ ל אָּ ִריְך ּכָּ ש ָּ   ]ה[ ְוצָּ ַהּנְ ה ש ֶ גָּ ל ַהּשָֹּ ה ּוִמּכָּ רָּ ל ֶהאָּ ן  ְלַהְראֹות לֹו ִמּכָּ ם ּכֵּ ַהּגּוף ּגַ ֶגת, ש ֶ ה ַמּשֶֹ ַדע  מָּ יֵּ

ְבִחיַנת ה, ּבִ גָּ הּו נ"   ִמזֹּאת ַהַהּשָֹּ ְעיָּ ם" 'ִמבְּ   ח(:)ְיש ַ ְרךָּ ֹלא ִתְתַעּלָּ ֹשָּ ם ַעל בְּ "ּוִמּבְ ַרחֵּ יֶניךָּ ִמּלְ ּלֹא ַתֲעִלים עֵּ א, ש ֶ ְיקָּ ' ּדַ ְרךָּ י ֹשָּ , ּכִ ר ּגּוְפךָּ ֹשַ , ַהְינּו ּבְ ְרךָּ ֹשָּ
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דגופא, מזונא  הפך  דנשמתא  מזונא  תנינא  ח'  תורה  א  ועיין  המגשם  שעיקר  ומונע דהיינו  הגוף  ת 

 \טו/ הארת הנשמה היא האכילה ושתיה,

היא רבינו  כאן  מדבר  עליה  שהשלימות  נראה  גו  כאמור  יהיה  שכל  פשאדם  עד  מזוכך  כך  כל  ו 

הארה   ידו  על  מקבלים  יהיו  בו  שהיא    מאורהתלויים  נפשם,נשמתו  לבאר(  שרש  נ"ל  ונראה    )כך 

להארת   לסט   דעתהכוונה  שלא  פעם  בכל  עצמו  מישר  אדם  ידה  ומחשבתו ות  שעל  מעשיו  בכל 

  לשם שמים באמת.ים ומיראת שמ

החידושנ"ל  ו הו  עיקר  רבנו  כאן  שרוצה  כ ש  אשמחדש  נוסף  אדם  הצדיקל  ע"י    , לשרשו  להתנשא 

שיאיר   אור  לו  מכין  בעצמו  הזה  צרותיו  ,מהצדיקהאדם  לו  שמספר  לצדיק  ,ע"י  יסורים    , \טז/ והם 

 כדי להאיר ולנשא עוד יהודי. ,נשמתו ראו  יותר מאירוד מכתתים גופו ועי"ז עש

מבני אלא  יסורים  לו  שאין  פשוט  אפילו  אדם  כל  ל  וכן  יש  ושכן  שגביתו  הטורח  לקבל  לו ו  ורמים 

ע"י שמקבל היסורים באהבה נכנע יצרו  כתת גופו בגשמיות וואפילו צער ויסורים באהבה כי עי"ז נ

הבהמיתו ושנפשו  הסבלנות  למדת  וזוכה  אותתו  ויראה  פלות,  הסובבים  לכל  אור  בזה  ונעשה   ,

 נמצא נישאים על ידו למדרגה גבוהה יותר.  שלומדים ממנו

 
 עד כאן ההקדמה 

 

* 
 [יז]  עקתורה 

 .קמים עלי ם וכו'מה רבו צרי רבי ה'  \יח/ )תהלים ג(
סורים ישי \יט/ 'ואומרת הגמצה להרגו ולמלוך תחתיו, זה אמר דוד המלך כשברח מאבשלום שראת המזמור ה

דוד מצא נקודה  פ"כ ואעממלחמת גוג ומגוג, ר יותהם קשים  ,רעהלתרבות ביתו מע"י בן שיצא כאלה שהם 

 
ם ְמאֹ  כֹו,ְצִריִכין ְלַרחֵּ ּיּוַכל ְלהֹוִדיַע לֹו מִ   ד ַעל ַהּגּוף ִלְראֹות ְלַזּכְ י ש ֶ דֵּ רֹות ְוהַ ּכְ ל ַהֶהאָּ יּכָּ ֶגת. ּכִ ה ַמּשֶֹ מָּ ש ָּ ַהּנְ גֹות ש ֶ ם ִהיא    ַהּשָֹּ דָּ ל אָּ ל ּכָּ ה ש ֶ מָּ ש ָּ ַהּנְ

ִמיד דְּ  ֶגת ּתָּ ה ּוַמּשֶֹ ֶהםרֹואָּ ַע מֵּ ינֹו יֹודֵּ ל ַהּגּוף אֵּ ִרים ֶעְליֹוִנים ְמֹאד, ֲאבָּ ם ְלַרחֵּ בָּ דָּ ל אָּ ִריְך ּכָּ ן צָּ ר ַהּגּוף, ִלְרא, ַעל ּכֵּ ֹשַ ְך ַהּגוּ ם ְמֹאד ַעל ּבְ ף, ֹות ְלַזּכֵּ
ה ְלהֹוִדיַע ל מָּ ש ָּ ּתּוַכל ַהּנְ ּנַ"ל:ַעד ש ֶ ִמיד ּכַ ֶגת ּתָּ ה ּוַמּשֶֹ ִהיא רֹואָּ ֶ ל ַמה ש ּ ִמים נֹוֶפֶלת וּ    ֹו ִמּכָּ ְפעָּ ּלִ ה, ש ֶ מָּ ש ָּ ה ְלַהּנְ ה זֹו, ִהיא טֹובָּ ְבִחינָּ ַהּגּוף הּוא ּבִ ְכש ֶ

גָּ  ְדרֵּ לְ ִמּמַ ה  מָּ ש ָּ ַהּנְ ּתּוַכל  אֹור,  וָּ ַצח  ַהּגּוף  ּוְכש ֶ ּה.  ַעלתָּ ּה  תָּ גָּ ְלַמְדרֵּ ְוַלֲחֹזר  ם  לִ   ִהְתרֹומֵּ ּתּוַכל  ַהּגּוף  י  ֲענּוגֵּ ּתַ י  ְידֵּ ַעל  ַהְינּו,  ַהּגּוף,  י  ְוַלֲעלֹות ְידֵּ ְזּכֹר 
ַהגּ  ַאַחר ש ֶ י מֵּ ּכִ ּה,  ּלָּ ֲענּוִגים ש ֶ ינַלּתַ ר, אֵּ ש ֵּ ְוכָּ ן טֹוב  ּכֵּ ם  ּגַ וְ ּוף  ֲענּוִגים,  ַהּתַ ּבְ ד  ִנְלּכָּ ַהנְּ ֹו  ן ּתּוַכל  ּכֵּ ַהגּ ַעל  י  ֲענּוגֵּ ּתַ י  ְידֵּ ַלֲחֹזר ַעל  ה  מָּ ּה,  ש ָּ תָּ ְלַמֲעלָּ ּוף 
ַעל   ן  ּכֵּ ם  ּגַ ן  ְוכֵּ ּה.  ּלָּ ֲענּוִגים ש ֶ הֵּ ַלּתַ רֹות ש ֶ ֶהאָּ י  ְידֵּ ַעל  ַהּגּוף,  ּבְ ּיֵּש   ֶ ימֹות ש  ְרש ִ הָּ י  ִמּקֶֹדם,ְידֵּ ה  מָּ ש ָּ ַהּנְ ּבֹו  ה  ְוַלֲעלוֹ   ִאירָּ ִלְזּכֹר  ה  ַעּתָּ ְוַלֲחֹזר ּתּוַכל  ת 

גָּ  ִחיַנת )ִאּיֹוב י"ט(:ְלַמְדרֵּ ּה. ְוֶזה ּבְ א, ַהְינּו ַעל"  תָּ ִרי' ַדְיקָּ ֹשָּ ", 'ִמּבְ ִרי ֶאֱחֶזה ֱאלֹוּהַ ֹשָּ גֹות ֱאלֹ   ִמּבְ ', ַהְינּו ַהּשָֹּ ר ַהּגּוף 'ֶיֱחֶזה ֱאלֹוּהַ ֹשַ י ּבְ קּות; ַהְינּו,  ְידֵּ
גוּ  ם ּבְ דָּ אָּ הָּ גוֹ ש ֶ ּנַ"ל.פֹו ִיְרֶאה ְוֶיֱחֶזה ַהּשָֹּ ִמיד ּכַ ֶגת ּתָּ ה ַמּשֶֹ מָּ ש ָּ ַהּנְ   ת ֶעְליֹונֹות ש ֶ

)בראשית ב, יח(, כשאין לו נגדות לא נקרא  האדם לבדו    לא טוב היותדכ' בעקידה     -בסוף אות א    –פרשת מטות  תולדות יעקב יוסף    טו
ו', מובא לעיל. והעיקר תכלית בריאת  ורה או הצורה לחומר לפי בחירתו וכעזר כנגדו, או שיוכנע חומר אל הצ  פועל טוב, רק אעשה

)ויקרא יט,   ם תהיו וכו'רמב"ן קדושיאדם, שיכניע החומר לצורה ויתקדש בקדושת המאכל והשתיה שהיא עיקר שורש הקדושה, כמ"ש ה
אוה היא ל ה'. ומי שבוחר בתאוות עה"ז כי תו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בסוד היכב(. ואז יוכל להתקדש עד שנקרא מקדש, וכמ"ש ועש

 ז הוא הבוחר לעינים, מואס בעניני הרוחני ועה"ב, וכמו שכתוב בעקידה ותשחק ליום אחרון וכו' )משלי לא, כה(. והמואס בעניני עה"
בעקב עשו )בראשית כה, ה נופל. וכמ"ש בעקידה וידו אוחזת  ם אחרון לעה"ב, כי עה"ז ועה"ב הם ב' צרות זה לזה, זה קם וזומתאוה ליו

 . עשו בעקב עניני עה"ב, זה אוחז יד יעקב וכו' כו(, מה שדש
 ברעותיהם.  תפילותי ועה"פ אות ז' עיין תורה ל'  טז
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו  יז

ְרחֹו תהילים פרק ג  יח בָּ ִוד ּבְ לֹום  )א( ִמְזמֹור ְלדָּ נֵּי ַאְבש ָּ נֹו:ִמּפְ י ּבְ לָּ ִמים עָּ ים קָּ י ַרּבִ רָּ ה ַרּבּו צָּ ד מָּ    :)ב( ְיֹדוָּ
 )ב( יי כמה סגיאין מעיקי סגיאין דקימין עלי: תרגום יונתן 

עלי  רש"י   קמים  רבים  דואג   -)ב(  הרפה  וילידי  שאול  כגון  בקומה  גדולים  בעושר  גדולים  בחכמה  גדולים  בתורה  גדולים  אדם  בני 
 :ואחיתופל

מדוע לא מפרש כפשוטו שהכוונה לבנו אבשלום שמפורש בפסוק ועוד וקשה  א בכמות אלא באיכות,  רבים ל  משמע שרש"י מפרש  צ"ע
 כשאמר דוד את המזמור הזה. ששאול וילידי הרפה ודואג כבר לא היו בעולם 

אבשלום,   ריבם אח)ב( ה' מה רבו צרי, כי אפילו בנו נהפך לו לאויב, ועמשא בן אחותו היה עם אבשלום, ורוב ישראל שנטה לב  רד"ק 
 וזהו טעם הכפל. רבים קמים עלי, וכולם הם קמים עליו ומתייעצים להלחם עמו, ושמעי בן גרא שהעיז פניו לחרפו ולסקלו באבנים: 

   הם הטוענים עלי שאני חוטא.  "קמים עלי" ו ,בשלוםטוענים שהמלכות ראויה לאהם ה "צרי"חילק ש והמלבי"ם 
נאמר מזמור  שמעון בן יוחי קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג שום רבי  ואמר רבי יוחנן מש:  ברכות דף ז  יט

ת גוג ומגוג כתיב למה רגשו גוים ולאומים  לדוד בברחו מפני אבשלום בנו וכתיב בתריה ה' מה רבו צרי רבים קמים עלי ואילו גבי מלחמ
אבשלום בנו מזמור לדוד קינה לדוד מיבעי ליה אמר רבי שמעון בן ו מפני  ב: מזמור לדוד בברחיהגו ריק ואילו מה רבו צרי לא כתי

לו הקדוש   של למה הדבר דומה לאדם שיצא עליו שטר חוב קודם שפרעו היה עצב לאחר שפרעו שמח אף כן דוד כיון שאמראבישלום מ
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שבנו רודפו  על  מזמוראמר ו \כ/ וח הקדש ועי"ז נכנס בו שמחה גדולה עד שזכה לרשנמצא בו טובה במצב הרע 

שעי"ז  ,סורים שגרם לו בנויתועלת גדולה ביעוד אלא  ,א לא רק נקודה טובהלפי רבנו נראה שמצולא אדם זר, ו

בו ויים את רבים התלשעי"ז יוכל לשנשמתו להאיר לרבים, דהיינו אור שיתגלה  ויזכה  גופוזות ע ע יזכה להכני

 וקמים עליו לשרשם. 

   ."קמים עלירבים "ו "צרירבו "כפל לשון  הוא, וכהתרגום מעיקי ,לוחצי ופירוש ָצָרי -סוק פשט הפב

. כי ע"י מה רבו "בים קמים עליר"  שיתקיים בוזוכה    "מה רבו צרי"ע"י  אינו כפל לשון אלא שאבל רבנו מפרש ש

 לשרשם.  ה ואזי יכול לשאת ולהרים רביםצרי נכנע עזות הגוף ומאירה הנשמ

יכיצע  וצ" בוד  בפשט  כי  הדרש,  עם  הפסוק  פשט  צרתיישב  על  לה'  המלך  דוד  צעק  אותו    תוודאי  שרודפים 

יָת ֶאת ָכל ֹאְיַבי , ובסוף הפרק אומר דוד להרגו כִׁ י הִׁ י ֱאֹלַהי כִׁ יֵענִׁ ַבְרָת:קּוָמה ְיֹדָוד הֹושִׁ ים שִׁ ֵני ְרָשעִׁ י שִׁ    ֶלחִׁ

אדרבה  אילו  ו רבנו  גופו שעי"שמח שמכתתים  דוד המלך  לפי'  רבים הקמים  את  ויוכל לשאת  נשמתו  ז תאיר 

כוונת  ה  צ"עו  .\כא/עליו אותם שמצערים    רבנואמנם  הארה משרשםצדיק  לומר שכל  לקבל  ידו  על  , \כב/ זוכים 

 \ כג/נשא אותודיק ידאי שהרודף את הצדיק יענש, ואעפ"כ אפשר שהצובו  ונראה  האם זה שכר רדיפת הצדיק? 

 
חזא דאבשלום הוא שמח משום הכי כיון ד  ר הוא דלא חייס עליברוך הוא הנני מקים עליך רעה מביתך היה עצב אמר שמא עבד או ממז

 אמר מזמור: 
 עי"ש.פסחים דף קיז. עפ"י כנ"ל בהקדמה  כ

כשנהרג.  אמנם כאן פשוט שלא היתה כוונתו לנקמה שהרי היה בנו אבשלום שמאד הצטער .  א"כ מדוע ביקש שהקב"ה יכה אותםצ"ע  כא
קושיא אבל    ולא לסלקם לגמרי.  כדי יתעוררו לחזור בתשובהדהיינו    ,להכותם לחי ולשבר שיניהם בלבד ולא להרגםדוד  מר  ואולי לכן א

-שתרץ  דרשה פד    סקילי  יעקבוראיתי בתורת המנחה לרבי    .כגון פרק קט עי"שבתהלים,    קללה ממש שנמצאמפורסמת על כל לשונות  
 בני אדם.  עשההיה שואל זה כדי שלא יכשלו הבריות ויהיו סבורין שאין השם ית' תובע עלבון הנעלבים ואינו משגיח במ ש
 . לנקום בו   ואינו חפץ  אות טו שהקב"ה לא נוקם ברשע הרודף את הצדיק עד שהצדיק מוחל לו בלב שלםעיין בעש"ט עה"ת שמות  ו

   .חזרו בתשובה מתן הדבר בשרשו, וע"י שמתפלל עליהם שיועי"ש פרשת נח אות קנו קנז שרודפי הצדיק נבראו מפגם דבורו
נהו בריוני דהוו בשבבותיה  ה   .ברכות דף י עיין  וכמבואר בגמ' מה שאמרה ברוריה לר"מ  לא לרשעים.  מתרצים שהכוונה לרשעה ויש  ו

דרבי מאיר והוו קא מצערו ליה טובא הוה קא בעי רבי מאיר רחמי עלויהו כי היכי דלימותו אמרה ליה ברוריא דביתהו מאי דעתך משום 
אלא    יל לסיפיה דקרא ורשעים עוד אינם כיון דיתמו חטאים ורשעים עוד אינםכתיב ועוד שפדכתיב יתמו חטאים מי כתיב חוטאים חטאים  

 בעי רחמי עלויהו דלהדרו בתשובה ורשעים עוד אינם בעא רחמי עלויהו והדרו בתשובה: 
אע"פ שנתבאר לעיל דף ז. שלא ראוי לצדיק לקלל את הרשע, אפשר שהם היו רשעים ביותר או שציערוהו  כתב   –  שםמתיבתא ביאור ב 
ומשלם לשונאיו על פניו להאבידו. שיש אנשים   (והצל"ח דייק לשון ביקש רחמים וביאר עפ"י הכתוב )דברים ז' י'  .)תוס' הרא"ש(  ותרבי

רשעים כל כך שהקב"ה נותן להם כל שכרם בעה"ז כדי שיפסידו שכר עוה"ב, )עפרש"י שם( ור"מ ראה שהם משופעים בטוב ורשעים  
ן ביקש עליהם רחמים רחמים דייקא שימותו לפני שיקבלו שכרם בעוה"ז ואזי יקבלוהו בעוה"ב אחרי  לכ  גדולים לכן סבר שהם מסוג זה

יתמו "הגהנם, ומהרש"א פי' עפ"י המשנה סנהדרין ע. מיתתן של רשעים הנאה להם והנאה לעולם. והיינו כנ"ל. וברוריה למדה מהפסוק  
ו' אפשר לדכיון שכתאבל  ואע"פ שמנוקד בפתח קמץ    "מן הארץ  חטאים רוש חטאים ולא חוטאים, וטענה שלזה התכווין דוד יב חסר 

שכל הפורש ממינות   עפ"י ע"ז יז.ש שי"א להפך שע"י שיחזרו בתשובה ימותו  . ועי"המלך, שיבקש עליהם שיחזרו בתשובה ולא שימותו
כי בברכות יט. מבואר   ,א מידי פשוטוריה הביאה ראייה מפסוק ור"מ הסכים אין הפסוק יוצי"ש בשם הצל"ח שאע"פ שברו מת. עוד ע

עיין כאן וצ"ע כיצד ביקש ר"מ שיחזרו בתשובה הרי הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים,     שעים.שדרשו פסוק זה על מפלתם של ר 
נו שאדם רוצה לילך מולכין אותו, וכן בע"ז ה. משה רבמחז"ל שאפשר כמו הבא ליטהר מסייעין לו וכתיב בדרך  מוכח מכמה  מהרש"א ש

חבירו,   לבקש אלא גם אדם על שלא רק אדם על עצמו יכול מכאןמדייק מה' שיתן להם יראת שמים, ואמר לישראל שהיו צריכים לבקש 
 .עה"פ בקש עבדך  תורה רו שם הארכנו בזהסוף עיין ו

אין  שמנשא רבים לשרשם    דהיינו מהם שני עניינים  או שה  ,תירוציםומתרץ ג'  מקשה כעין זה  תורה זו ש  על  אות לחכמהפר עיין פר   כב
לו, לו  הכוונה למצרים  הוא  אלא שע"י שיש  י  צרות  ועי"ז  נפשו  בכוחו לשאת אחריםגדלה  לומר שמקים אותם או שאמנם    .ש  רוצה 

שהוא   מה רבו צרי אין הכוונה שעושים לו צרות אלא. או  הרבים עצמם המצירים לו לשורשם, כי דרכי הצדיקים ז"ל נפלאים מאתנו
 וכאב הצרות שלהם שמרגיש בלבו הוא שמעיק עליו ומכתת את גופו ומגדל נפשו.  משתתף בצרתם
מאמר ה' מה רבו צרי וכו' כי כל אחד וכו' כך יש לו יסורין וכו' וכל אחד על ידי היסורין נושא האנשים שיש לו    -  ח" וזה לשון הפל 

ן ומצירין אותו והוא נושא אותם עליו, כי מאחר שמצירין לו יסורין מהם וכו' לכאורה רוצה לומר שיש לו יסורין מהם, היינו שהם מצערי
ד אך מחמת שעל ידי היסורין נכנע גופו וחומרו ונתגדל נפשו, על ידי זה יכול לישא עליו משא כבד של  כמשא כבבוודאי כולם הם עליו  

י נושא ומקים ומרים רבים לשרשם, אם לא אנשים הרבה המצירין לו אך כפי זה אינו מובן מה שמסיים רבים קמים עלי, כי על ידי זה אנ
רק עכשיו מודיעינו עוד ענין חדש, שעל ידי שיש לו צרים רבים מתגדל נפשו  ל כלל,  שנאמר שזה ענין בפני עצמו שלא נתבאר לעי

ז"  הצדיקים  דרכי  כי  לשורשם,  לו  המצירים  עצמם  הרבים  אותם  שמקים  לומר  שרוצה  ואפשר  לשרשם  רבים  ולהרים  להקים  ל  ויכול 
יש לו יסורין יש שיש לו יסורים מבניו דתו כך  נפלאים מאתנו ויש עוד לפרש באופן אחר דרוצה לומר דכל אחד לפי נשמתו ולפי עבו

ומאביו ומשכן וכו', אינו רוצה לומר שהם עצמם מצירים לו חס ושלום, רק רוצה לומר שהוא משתתף בצרתם ונושא עליו גם כן היסורין 
כל העיר ויש שיש לו  סורין מביו וכו' שאין להם פרנסה וכיוצא והוא יש לו יסורים מזה ואדם גדול נושא עליו הי שלהם, כגון מבניו ומא

יסורין מכל העולם היינו ממה שחסר להם, ועל פי רוב כל אחד מלא יסורים, והוא מצטער גם כן מזה ויש לו יסורים גדולים מזה, ועל ידי  
יים,  מה שמס  ת על ידי שנכנע חומרו על ידי היסורים הנ"ל ונתגדל נפשו וכפי זאת אתי שפיר מאודזה הוא נושא אותם עליו וכו' וכל זא

כי על ידי זה אני נושא ומקים ומרים רבים לשרשם וצריכין לוק ולפרש )תהלים ג( ה' מה רבו צרי, היינו שאינם מתכוונים חס ושלום 
צרות רבות מהצרות והיסורין שעוברים עליהם, ועל ידי זה מתגדל נפשו ויכול  להציר לו, רק אדרבא על ידי שאוהב אותם יש לו יסורים ו

 רבים לשרשם כנ"ל:ולהרים להקים 
בגמ'    כג יכמבואר  דף  יט    -:  סוטה  ב  השער-}שמואל  עליית  על  ויעל  המלך  וירגז  בני    א{  בני  אבשלום  בני  בלכתו  אמר  וכה  ויבך 

והמלך לאט את פניו ויזעק המלך קול גדול בני אבשלום אבשלום בני בני הני תמניא  שלום בני בני ]אבשלום[ מי יתן מותי אני תחתיך אב
 .שבעה דאסקיה משבעה מדורי גיהנם ואידך איכא דאמרי דקריב רישיה לגבי גופיה ואיכא דאמרי דאייתיה לעלמא דאתיבני למה 



 מוהר"ן ורה קע                           ת                              ליקוטי                      6קז: 

היא לכל אותם כוונת רבנו "רבים קמים עלי"  אבל עיקר    .הגוף והנפש  לו לכתת כשכר על שאחרי הכל עזר  אולי  

לה  בנגודוד מלך ישראל היה צדיק הדור וכל ישראל היו תחתיו    , ומתבטלים אליו,חת נשמת הצדיקשנשמתם ת

 , ועל כן היה צריך לסבול את עול \כד/ שרשם בדעתרים את כל ישראל אל  הקים ולה לוהיה צריך לנשא  ובנסתר  

, לב של ליבו ברוחבהכל נשא הם, סורייובין בהרגשת כאב י הרבים צרכידאגה לם כל אחד בדרכו שלו, בין בולכ

 ( קמים עלי על רבים )כמבואר בפל"ח ג' פרושים   צדיק. מלך

זה ני מעליהם מצווה ומנהיג, אבל  ל דוד המלך אומר אע"פ שאני מלך שמולך על כולם ואנ"  -רבים קמים עלי  

לשרשם  בלבו  ותם  אע"י שמתבטלים אליו נושא  ( להאיר בהם דעת,  עוממות  העם )מלשון גחליםכדי להרים את  

  \כה/ומאיר בנשמתם דעת.

 

  אהבה של    םיסוריירבנו שהם היו    ומתרץ  ?ומעיקים  ל כך הרבה צריםלך כוד הממדוע היו לד  \כו/ ויש לשאול

כי    סורים,ילכן היה צריך כל כך י  ,\כז/ בלבו  יה צריך לשאת עם שלם עליוכל ישראל וההיה מלך על  שכיון ש

גופו  ולפי עבודתו מקבלות ממנה  ותחתיה  ש   דהיינו לפי רוב הנשמותנשמתו  ודל  גכל א' לפי   ,  לזכך 

וככל   ,\כח/ מקבלם באהבהש  ע"י  תואושמזככים  , כך יש לו יסורים,  לזולתוולהאיר  קן עצמו ולהשפיע  תל

ל  שזוכה ויותר  הגוףהכנעת  נפשו  ,זיכוך  בכ  ,מאירה  את    הוחויש  הארה    ועי"ז   ,ואלה שתחתי לשאת  מקבלים 

 . משרשם

יסורים  אדם  יש   לו  ומשכן,  \כט/ מבניושיש  גדולה ממנו,    לויש שהוא במדרגה  ומאביו 

העיר, ויש גדול  ויש לו יסורים משכנים רחוקים ויש גדול ממנו ויש לו יסורים מכל  

תיו,  נשמתם תחמלכות על אותם ששכל אחד יש לו  \לא/ עיין תורה נו  לם,ים מכל העומאד ויש לו יסור 

 .  בלב שממשלה היא להאיר הארת אמת \לב/דויש לו ממשלה עליהם או בנגלה או בנסתר. ועיין תורה ל

עליו   נושא  היסורים  ע"י  אחד  כשיש  את  וכל  כי  מהם,  יסורין  לו  שיש  לו  האנשים 

יש  שלכל    דהיינו   ליו. יסורין מהם, הוא נושא אותם ע הגוף מאותם שהיאדם  ועי"ז  יסורי  ם תחתיו 

 
אוהב אותו כמבואר    הצדיק, ואפילו רשע גדול  אותו  אין בלבו קפידה על אף אחד ואפילו רשע הרודףברוב צרות  והצדיק ע"י שזיכך לבו 

על    ילמד זכות גם  רשע קטן וגדול גדול ומשיח  אוהב  צדיק קטן  'מים חיים שם אות ק  קכא ובבאר  בראשית אות  בבעש"ט על התורה

 .רשע גמור
פר מענין שבירת כעס  יוקצת סלג בקדושה מופלגת מאד מאד.  ובענין שבירת כל המדות רעות היה מופ  -אות כב    -שבחי מוהר"ן    עייןו

יות איש כשר כרצונו יתברך, התחיל לשבר מדה זו של כעס עד ואמר: שמתחלה היה כעסן גדול מאד מאד. ואחר כך מחמת שרצה לה
כלל וכלל שום דבר,   שזכה לשבר מדה זו של כעס. אבל תכלית שבירת מדה זו מהפך אל הפך, דהינו להתהפך לטוב גמור שלא יכפת לה

וזכה ונעשה טוב    רק טוב בלי שום צד קפידא בעולם, זה זכה רק בארץ ישראל. שם זכה לזה שנתבטל הכעס בתכליתויהיה   הבטול, 
לו מי שהיה עושה לו כל הרעות שבעולם לא היה בלבו שום צד שנאה יממש, ולא נשאר בו שום צד קפידא בעלמא. עד שאחר כך אפ

 עליו כלל כי היה רק כולו טוב ממש: היה אוהבו ולא היה בלבו  וקפדא עליו, אדרבא
 וונה להאיר להם דעת. מנשא אותם לשרשם ונ"ל שהכבסוף התורה אומר רבנו ש כד
ואולי אפשר לבאר גם עפ"י תורה רפב שדוד היה מנשא את כל ישראל ע"י שמלמד עליהם זכות כמבואר שם שע"י לימוד זכות על    כה

 אדם הוא מעלה אותו מדרגה. 
נתו לשאול את התורה בכי, משמע שבא לתרץ קושיא ומסתמא הקושיא בפסוק שקדם לזה, לכן נ"ל שאולי כוו  כיון שרבנו מתחיל   כו

 . הרבה בני אדםיסורים מכל כך  יהרבה מדוע היה לדוד כל כך 
קצא    כז תורה  ֶנֱאַמר:    -עיין  ַעּכּו"ם  ַעל  ְמדִ   ַוֲאִפּלּו  ל  ְלכָּ ב  לֵּ ן  ּנֹותֵּ ש ֶ ַעל  ֶקר",  חֵּ ין  אֵּ ִכים  ְמלָּ ב  ל  "ְולֵּ ּכָּ ַדְעּתֹו,  ּבְ ר  עֵּ ּוְמש ַ ס  ְותֹופֵּ ה,  ּוְמִדינָּ ינָּה 

יו, ְחּתָּ ּתַ ִדינֹות ש ֶ ם  ַהּמְ דָּ אָּ ל הָּ ֻדּלֹות    ִעם ּכָּ ַדְעּתֹו ִמּגְ ר ּבְ עֵּ ֹחֶמר, ְלש ַ ִפים ַקל וָּ י ֲאלָּ ן ַאְלפֵּ י ּדָּ ה ֱהוֵּ ַעּתָּ ּה, ּומֵּ א ּבָּ ְמצָּ ל ַהּנִ יו, ְוכָּ לָּ ר עָּ רּוְך  ֲאש ֶ א ּבָּ ַהּבֹורֵּ
 הּוא:

 סורי הרשעים. ייסורי הצדיקים לים בזוהר שלח דף קסח לקמן שמבואר כך, שזה החילוק בין יפשוט, ועיין ג נראה כח
ונישאת על  ,  שהיא כגופו  ואולי שאני אשתו   פורש עזר כנגדו, ופרשו שהיא עזר ע"י שהיא נגדו.יה משעל  .מאשתוצ"ע מדוע לא אמר    כט

אמנם יש לשאול גם שלא    וצ"ע.  .( רי בטנה של אשה מתברך אלא מפרי בטנו של אישאמר רבי יוחנן אין פיין ברכות נא:  עתמיד, )ידו  
זה צ"ע מדועבכוונה  ואולי  ואמו    יובנותהזכיר   גם  כלל, אמנם  נקבות  הזכיר  ואו  ,לא  בזה.  לנקבות  זכרים  בין  חילוק  יש  כיון האם  לי 

שמי שע"י  לשרשם  ישמבאר  אותם  ומנשא  נושא  אותו  לזכות  סרים  שהכוונה  לכן  ונראה  לנשים  אולי  לדעת,  ולא  לגברים  רק  הכוונה 
 . רשות אביהןהן בשהרי אז  וצ"ע בנותיו שאינן נשואות  .כל אשה נישאת רק ע"י בעלהכנ"ל גם ואולי כי באמת  וצ"ע. שדעתן קלה.

 דריגהבמ -מתרצו  ל

ד, ִהי  -עיין תורה נו אות א'    לא ל ֶאחָּ כָּ ּיֵּש  ּבְ ֶ ְלכּות ַהזֹּאת ש  א ּובְ ּוְבִחינֹות ַהּמַ ְליָּ ִאְתּגַ ד ְלִפי  א ּבְ ל ֶאחָּ ּיֵּש  ְלכָּ ֶ ה ש  לָּ ְמש ָּ א, ַהְינּו ַהּמֶ ְליָּ ִאְתּגַ א. ּבְ ְסיָּ ִאְתּכַ
תוֹ  ִחינָּ ְלכוּ ּבְ ִחיַנת ַהּמַ ִפי ּבְ א, ּכְ ְליָּ ִאְתּגַ ים ּבְ ש ִ ֲאנָּ ּלּו הָּ ל ַעל אֵּ הּוא מֹוש ֵּ ם יֵּש   , ש ֶ י ּגַ א הּוא, ּכִ ְסיָּ ּנַ"ל. ּוְבִאְתּכַ ּלֹו ּכַ חִ ת ש ֶ ד ְלִפי ּבְ ל ֶאחָּ ִחיַנת ְלכָּ תֹו ּבְ ינָּ

א ִנְרֶאה ש ֶ  ְליָּ ִאְתּגַ ּבְ ַאף ש ֶ ַהְינּו ש ֶ א. ּדְ ְסיָּ ִאְתּכַ א ּוְבהֶ ַמְלכּות ּבְ ְסיָּ ִאְתּכַ ל ֶזה ּבְ ים, ִעם ּכָּ ש ִ ֲאנָּ ּלּו הָּ ה ַעל אֵּ לָּ ּום ֶמְמש ָּ ין לֹו ש  ל אֵּ דֹול, הּוא מֹוש ֵּ ם ּגָּ ְעלֵּ
י  ים. ּכִ ש ִ ֲאנָּ ּלּו הָּ ְחּתָּ ַעל אֵּ ם ּתַ ם הֵּ תָּ מָּ א, ִהיא לְ ִנש ְ ְסיָּ ִאְתּכַ ל ַמְלכּות ּבְ ה ש ֶ ִחינָּ יו. ְוַגם ֹזאת ַהּבְ ְחּתָּ ִעים ּתַ ְבִחיַנת:יו, ְוִנְכנָּ תֹו ּבִ ִחינָּ ד ְלִפי ּבְ ל ֶאחָּ י  כָּ רֵּ "ֹשָּ

אֹות" ְוכּו':  י מֵּ רֵּ ִפים, ְוֹשָּ ה,    ֲאלָּ לָּ ּום ֶמְמש ָּ ין לֹו ש  א אֵּ ְליָּ ִאְתּגַ ּבְ ד ש ֶ ן בְּ   ְויֵּש  ֶאחָּ י כֵּ ל ַהּדֹור, ְוַאף ַעל ּפִ ל ַעל ּכָּ דֹול, הּוא מֹוש ֵּ ם ּגָּ א ּוְבֶהְעלֵּ ְסיָּ ִאְתּכַ
ל צַ  ְלּתֹו ּוַמְלכּותֹו,ַוֲאִפּלּו ַעל ּכָּ ַחת ֶמְמש ַ ם ּתַ ּלָּ ם ּכֻ יֶהם הֵּ מֹותֵּ ל ִנש ְ י ּכָּ י ַהּדֹור. ּכִ יקֵּ הֶ  ּדִ הּוא ּבְ יו. ַרק ש ֶ לָּ ִעים ּוְכפּוִפים אֵּ ם ִנְכנָּ דֹולְוֻכּלָּ ם ּגָּ  .ְעלֵּ

נּ   -תורה לד אות א'  עיין    לב ִלים ִמּמֶ ּלֹו ַהְמַקּבְ ִפים ש ֶ ֲענָּ ם הָּ ל, ְוהֵּ אֵּ רָּ מֹות ִיֹשְ ִלּיּות ִנש ְ לָּ ֶֹרש  ּכְ יט". ְוהּוא ש  ּלִ ַ ף הּוא ַהש ּ ר הַ   ּו:"ְויֹוסֵּ ה,  ְוִעּקַ לָּ ְמש ָּ ּמֶ
אִ  ַרְך.ְלהָּ ם ִיְתּבָּ ֵּ ם ַלֲעבֹוַדת ַהש ּ ר ִלּבָּ  יר ּוְלִהְתעֹורֵּ
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נושא  נכתת   והוא  נשמתו  ומאירה  שרש גופו  שהיא  נשמתו  משרש  אמת  הארת  לקבל  אותם  ומנשא    אותם 

   .\לג/ םמתשנ 

אך שרשם רת אמת מלקבל הא  נשים שעי"ז מעלה אותםאעליו כך   כי כל אחד לפי נשמתו ועבודתו צריך לישא

כ"כ  איך אפשר לחומ לישא עליו  בכוח  םאנשי ר  אין  הגשמי  הגוף  מעטכי  אלא  לישא  והנפש    ,ו 

יותר  ש נכנע    . אך ע"י היסורין נכנע גופו,הגוף העכור והעז   נכנעת תחתיכולה הרבה  ע"י יסורי הגוף 

  זיונותיכי בגדולה  יסורי הנפש צריך זהירות  יכשבאים  ו  .(נ"לכך  )  \לד/ סורי הנפש נכנע נפש הבהמיתיהגוף וע"י י

שלא ,  להיות חזק בדעתו  ך, וצריוייאוש  ות וחלישות הדעתולגרום לאדם לעצב  ,ליש מאד את הנפשלהח  יםיכול

. וזו היתה \להשהיא ענווה פסולה/   לחשוב שאין ערך לעבודתו  שלא ליפולמבזים אותו  ליפול ממדרגתו מרוב ש

הב  של  גדולתו כל  שעם  המלך  נחל  \לו/הוויתו  מראשיתלו    שהיוזיונות  ידוד  בעבודלא  להלחם  תו  ש  המשיך 

שפלות הוסיף  ק  מלכות שמים וכל הבזיונות שהיו לו לקח אותם רכבוד  נע התגלות  וכו ומחוץ בכל מה שמותב

   כלפי הקב"ה.

 \ לז/ תתשהם מצירין ומעיקין להגוף, וכשנכ על שם  כי כל היסורין נקראים צרות, ע"ש  

  גדל הצורה ע החומר ת, כי בהכנ\לט/[לח]  נתגדלה הנפש ו  רההגוף ע"י הצרות עי"ז מאי 

 
ם אותו זוכה י רואיך יתכן הוא מנשאם לשרשם. ונ"ל שכל המייסיש שהם גדולים ממנו,  מסתמא  סרים אותו  בין אותם שמייצ"ע הרי    לג

  ם שתחתיו. וצ"ע.תמנשא רק את או אם הואבל לנשא לשרש ,הארת הנשמהעל ידם להכנעת הגוף ועי"ז 
היסורים הם מחסרון    שכל  כמבואר בתורה רנ.סורי נפש  ייש דעת אין יכי כש  ,זה הגורם ליסורי הנפשנפש הבהמית היא מדמה פגום, ו  לד

 אם מקבלם באהבה ועושה תשובה זוכה לדעת ומתבטלים ע"י שנכנע נפש הבהמית שבו."י היסורים וע הדעת.
וח ומעבודה קשה",  "מקצר ר כשאמר לי )רעג( ענין הנדפס בלקוטי תנינא סימן פ"ו על פסוק )שמות ו ט(: -מן קמ שיחות הר"ן סיעיין  לה

די קטנות אמונה צריכין לעובדות קשות וכו' עין שם, עמדתי לפניו כמשתומם ומחשבותי היו תמהים בענין זה. כי נדמה לי שיש לי  שעל י
ד  ואם יש לך אמונה, אין לך אמונה בעצמך )האסטי אין דיר קיין אמונה ניט(. והזכיר מי  אמונה קצת. ענה ואמר בלשון גערה קצת כאומר:

כי מי בז ליום קטנות, מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנם לעתיד לבוא קטנות   (עה"פ בזכריה ד' י'   :)בסוטה מח  לברכהמאמר רבותינו זכרונם  
ה. אבל מדקדוק לשון הגמרא שאמרו  שהיה בהם בעצמן. שלא האמינו בהם בעצמן. ורש"י זכרונו לברכה פרש שם כפשוטו קטנות אמונ

כרונו לברכה שעקר קטנות האמונה שלהן היה בהן בעצמן. ויש לפרש לפי זה שלא נראה מבאר דברי רבנו ז  שם קטנות שהיה בהם,
נה האמינו בהקדוש ברוך הוא שהוא טוב לכל והם חשובים וגדולים בעיניו יתברך. ומחמת זה היה בהם קטנות. וזה היה עקר קטנות האמו

 רש"י לזה: שלהם מה שלא האמינו בהם בעצמן. ויש לכון גם פרוש
ן מדבריו שהאדם צריך שיהיה לו אמונה בעצמו שגם הוא חביב בעיני השם יתברך. כי לפי גדולת טובתו של השם יתברך והכלל המוב

ן דקטנות חס ושלום, וצריכין לבקש הרבה  גם הוא גדול וחשוב בעיניו יתברך. וכבר מבאר ענין זה כמה פעמים שאין זה ענוה להיות במחי
( ועוד בכמה מקומות. גם אחר כך  ולהספ ועיין תורה כב תנינא ותורה עב תנינא שזו ענווה  וכו'. )לזכות לדרכי ענוה באמת  מהשם יתברך  

נה  בסמוך אחר שאמר ענין הנ"ל, הגיע ראש השנה ואמר אז התורה חדי רבי שמעון סימן ס"א בחלק ראשון. ושם הזכיר ענין חסרון אמו
 ת מחמת שאין להם אמונה בעצמן )רעד( וכו':ם. ויש שיש עליהם מחלוקבעצמו עין שם באות ה' מה שכתוב ש

וסבר א מואבית  לה מואבי וועדיין לא נתבררה ההלכ   ,מואביה  , היתה כנס הספק בליבו אם מותר בקהל כיון שזקנתו רותכי ישי אביו נ  לו
ר להיות רועה  וריחקוהו למדבממזר,    ודשדסבר    ,וכשגילה שאמו הרה  ,הכניסה לו את אמו במקומהאבל שפחתו    ,שמותר רק בשפחה

ר עליו שאסור לבא בקהל, ואח"כ בחטא בת  מרין אש הסנהד צאנם, כי התביישו בו. וגם אחרי שהרג את גליית דואג האדומי שהיה רא
 .כל חייו והיו מבזים אותו על כך שבע כולם סברו שחטא באשת איש. 

ַצוֶּ ז שמות פרק כ לשון כתית למאור כמ"ש -נכתת הגוף וכש לז ה ּתְ ל ְוִיְקחּו )כ( ְוַאּתָּ אֵּ רָּ נֵּי ִיש ְ אֹור ְלַהֲעֹלת ה ֶאת ּבְ ִתית ַלּמָּ ְך ּכָּ ֶמן ַזִית זָּ ֶליךָּ ש ֶ אֵּ
ִמיד: שהוציא טפה ראשונה מכניסן    הזתים היה כותש במכתשת ואינו טוחנן בריחים כדי שלא יהא בו שמרים ואחר  -כתית    -ופרש"י    נֵּר ּתָּ

מדליק עד שתהא   -ת נר תמיד  להעלו    חות שנאמר כתית למאור ולא כתית למנחות:י פסול למנורה וכשר למנ לריחים וטוחנן. והשמן השנ
 שלהבת עולה מאליה )שבת כא(:

הנה    ובראשית רבה ט' ח'.  , ומנחות נג: למה ישראל נמשלו לזיתשיאמר רוצה אני  מכין עד   ב' כ'גרושין    ם "ברמבכעין זה  ו  תיקון הנפש בחרבן הגוף,  המשניות  הקדמה לפרושרמב"ם    לח
 טוב מאד זה יסורין 

והאדם קודם שישכיל וידע, הוא נחשב כבהמה, לא נבדל משאר מין החיות אלא בהגיון. שהוא חי   -לפירוש המשניות  הקדמת הרמב"ם לט
הנלוה לענין ההוא   לות. והנכבד שבמושכלות, לצייר לנפשו אחדות הקב"ה וכלבעל הגיון. רוצה לומר בהגיון, שהוא מצייר לנפשו המושכ

ל בהם, עד שיגיע לדעת האלהי. והדיבור בזה הענין, עד כלותו, יאריך מאד. אבל עם ציור  היים. ששאר החכמות אינם אלא להרגימהאל
הנפש בתקון הגוף, ותקון הנפש בחרבן הגוף. שהאדם  המושכלות, יתחייב להרחיק רוב התענוגים הגופיים. כי תחלת השכל יצייר, שחרבן  

ו לתאותיו, עד יחזור כבהמה, אשר לא תצייר לנפשה אלא האכילה  המורגשות על המושכלות, ומעביר שכליה רודף תאוות, ומגביר  כשיה
ים ההיולי, ופירש ים   והשתיה והתשמיש, אז לא יתודע הכח האלהי, רוצה לומר השכל, וישוב אז כאילו הוא בריה גזורה, שוחה בתוך

 היולי, תהו:
קָּ   -'  ב' כ  ןרמב"ם גרושי ּתְ ל ִמי ש ֶ ה אֹו לַ ֲאבָּ ל ִמְצוָּ ַרע ְלַבּטֵּ ק פֹו ִיְצרֹו הָּ ְתַרחֵּ ּנִ ֶ ֹותֹו אֹו ַעד ש  ב ַלֲעש  ַחּיָּ ר ש ֶ בָּ ּדָּ ה  ש ָּ עָּ ה ַעד ש ֶ ה ְוֻהּכָּ רָּ ֹות ֲעבֵּ ֲעש 

נּ  ִמּמֶ נּוס  אָּ ֶזה  ין  אֵּ ֹותֹו  ַלֲעש  סּור  אָּ הָּ ר  בָּ ה.  ִמּדָּ עָּ רָּ הָּ ַדְעּתֹו  ּבְ ַעְצמֹו  ַנס  אָּ הּוא  א  ֶאּלָּ ינוֹ ּו  אֵּ ש ֶ ֶזה  ְך  רֹוֶצהְלִפיכָּ הּוא  ש ֶ ַאַחר  מֵּ ש   רֵּ ְלגָּ רֹוֶצה  ִלְהיֹות     
ֻהּכָּ  ן ש ֶ יוָּ פֹו ְוכֵּ קָּ ּתְ רֹות ְוִיְצרֹו הּוא ש ֶ ֲעבֵּ ק ִמן הָּ ְצֹות ּוְלִהְתַרחֵּ ל ַהּמִ ֹות ּכָּ ל ְורֹוֶצה הּוא ַלֲעש  אֵּ רָּ ש ְ ר ּגֵּ ה ַעד ש ֶ ִמּיִ בָּ ַמר רֹוֶצה ֲאִני ּכְ ש  ִיְצרֹו ְואָּ ש ַ ש  ּתָּ רֵּ

 ִלְרצֹונֹו. 
ואמר רבי יוחנן למה נמשלו ישראל לזית לומר לך מה זית אינו מוציא שמנו אלא ע''י כתיתה אף ישראל אין חוזרין למוטב   -נג:    מנחות

 אלא ע''י יסורין: 
ַמר ַרב הּונָּא ִהּנֵּה טֹוב ְמֹאד,  'חבראשית רבה ט'   ת ַהּטֹוב. ְוִהּנֵּה טֹוב ְמֹאד, זֹו ִמדַּ   אָּ א  ת ִיּסּוִרין. ְוִכי מִ זֹו ִמּדַ א. ֶאּלָּ ה ְמֹאד, ֶאְתְמהָּ ת ִיּסּוִרין טֹובָּ ּדַ

ר )משלי ו, כג(:   ֹלֹמה אֹומֵּ ן ש ְ א. ְוכֵּ ם ַהּבָּ עֹולָּ י הָּ ִאים ְלַחּיֵּ ִרּיֹות ּבָּ ֶדיהָּ ַהּבְ ַעל יָּ ר, אֲ ש ֶ ים ּתֹוְכחֹות מּוסָּ ה ְוֶדֶרְך ַחּיִ ֶרְך ְמִביאָּ יֶזהּו ּדֶ ה אֵּ א ּוְראֵּ , צֵּ ַמְרּתְ
עאֶ  י הָּ ם ְלַחּיֵּ דָּ אָּ ת ִיּסּוִרין. ת הָּ ר זֹו ִמּדַ י אֹומֵּ א, ֱהוֵּ ם ַהּבָּ  ֹולָּ

תו ואחר כך מקיפין אותן בחבלים  במדרש רבה ל"ו הדא הוא דכתיב זית רענן וגו', מה הזית הזה... טוחנין או - תצוה תרע"גשם משמואל 
בה, עד שבאים עליהם יסורים חס  רת ישראל שלא לעשות תשווכו', כך ישראל... ויש לתמוה שחס ושלום לומר שכן צו   ומביאין אבנים
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, כי \מ/זרעהרקב  לגדל אילן חדש רק אחרי שנ כח  שת בו  בוצורה הרוחנית המללן  ו בזרע האילן שאיכמו שמצינ 

אעא    וכמו  ,עץשאדם נמשל ל  \מג/ )שלח קסח(מב, וכמ"ש בזוהר [מא]  קודם שנרקב הוא מתגבר עליה

לפורר אותו לפרורים דקים    ,מכים בו  , בו האש  עולהפי' עץ שלא    ,' דלא סליק ביה נורא מבטשין לי 

גוף    גופא דלא סליק ביה נהורא דנשמתא וכו'   , כך גםתפס בהםיות  שהא  שתתגבר עליהםכדי  

בנפש    מה להאיראפשר לנשונעשה גוף חלש  נכנע עזות הגוף  שוכ  ,בו אור הנשמה מכים בו  עולההאדם שלא  

  ה הבת הלב עולזת בו הנשמה ושלכך גוף חלש נאח  ,עץ דקכפיס  הנאחזת ב, כמו שלהבת האש  המלובשת בגוף

 .  של קדושה  ת גדולהבהתלהבו הילמאבו 

ל "נ   \מה/.צורהנכנע הגוף ומאירה ה  צרהלשון צורה, כי ע"י ה  \מד/ וע"כ נקראת צרה

רה וצורה שתיהן בחי' גבול ומדה, כי גם צורה אע"פ שהיא רוחניות ביחס לחומר אבל היא העושה לו שצלבאר  

בו מתרכך    \מו/ הצרה שמכה   קבל צורה, ורק ע"ימתנגד לשהחומר מצד עצמו    טבעו גבול ומדה בצורה מסויימת,  

    .ומוכן לקבל צורה

 
ינו ושלום. אבל הפירוש הוא, דהנה לכאורה נראה, שתשובה כזו על ידי יסורין רחמנא ליצלן אין בה כל כך שבח, על זה בא לומר שא

ק  נולדת לו תכונה אחרת, רהמעשים, ומכל מקום זה שבחו, כי על ידי המעשים אינה    כך, שהרי זית כך צורתו, שיתן שמנו אחר כל
שמקודם היה טמון שבחו בפסולת המקיפו, וכשמסלקין הפסולת ממילא נתגלה שבחו וטבעו. כן ישראל בעצם טובים, רק לפעמים במקרה  

 פסולת ממילא נתגלה עצם ישראל... פסולת מקיפתם, וכשמסירין ה
בעניין  ובגמ' תאר צמיחת האילן  שבי)כנ"ל בטל אורות  לגמרי  ונרקב  ל  החומר בט לכאורה  אע"פ שבזרע    מ רבנו  (  אפרוחמורה  ואילו 

 , נשארת תלויה בו והכי נמי בהחלש חומר הגוף תאיר בו הנשמה   בחתיכה דקה ממנוהחומר כמו בעץ שהאש נתפסת    תכניעמדבר על  
ון  נתפס בו וניז  הזרע,מהניצן היוצא    ,גם בזרע האילן  אבל באמת  .אבל אם יתבטל החומר לגמרי אזי הנשמה תחזור למקורה וכן האש

 . לגמריהזרע אזי נרקב  ,ורק כשיש לו כח להיות ניזון מהאדמה ,מנומ
יאות אלא שא"א לבוא ממציאות למצ  ת יב.עוד עיין יושר דברי אמת קונטרס א' או  ,ע"י כליון גוף הזרע שהכלל שרע מכלה רעהאילן    חתבביאור צמי  'סוד ההתחדשות עיין טל אורות ח"א פ"ה אות ג  נראה שהוא  מא

 ע"י אין.
 קפא הציון הזה נמצא בין הטורים ובמקומו יש ככבית *בת מב

א  ַרב  ואמר וממשיך  -  קסח.  זוהר שלח דף  מג ִחית  ְמִתיְבת ָּ י  נָּ ֵּ ה  ְוַגל  ַ ַמע  ִממ  ש ָּ א  ד ְ ָּ יל    אבל,  למעלה  ששמע  ממה  וגילה  מעלה  של   מישיבה   ד יר  הישיבה  ראש  ְלעֵּ

ה ָּ א  ִמל  י  ֲחדָּ ֵּ ל  א  ג ַ יר  ְולָּ א  והוא,  יותר  ולא  גילה  אחד   דבר  רק  ַית ִ עָּ א  אָּ לָּ ִליק  ד ְ יה    סָּ ו ן,  אותו  כשהדליקו  אורו   מעלה  שאינו  העץ  ְנהֹורֵּ יה    ְיַבְטש    ְוַאְנִהיר   ב ֵּ
א  כך,  שיאיר   עד  אותו  מכתשים ו פָּ א  ג  לָּ א  ד ְ קָּ א  יה  ב ֵּ   ַסל ְ א  ְנהֹורָּ ְמתָּ ִנש ְ   לקדושת   כראוי  מתנהג  נו שאי  צדיק  אדם  גוף   כלומר,  בו   עולה  אינו  הנשמה  שאור  הגוף  ד ְ

ו ן אז, ערכה גודל כפי נשמתו בו שתאיר  כדי, נשמתו יה   ְיַבְטש  ק  ב ֵּ ֵּ א  ְנִהירו    ִויַסל  ְמתָּ ִנש ְ   כנע נ שיהא עד כלומר, הנשמה אור בו שיעלה עד ביסורים אותו כותשים ד ְ

א  ְוִיְתַאֲחדו ן,  לו   כראוי   נשמתו  בו   ותאיר ויזדכך א  ד ָּ דָּ א  ב ְ רָּ   נשמתו  בכח  ואוחז   מחשבותיו   מטהר  האדם  ואז ,  יחד  שניהם  ירו שיא כדי  והנשמה הגוף  דוויתאח  ְלַאְנהָּ
 .    לו  ורע צדיק הוא  לכן, נשמתו  לערך כראוי גמתנה שאינו  כיון , צדיק של  נשמה לו  שיש הגם הטעם הוא וזה, נשמתו  בו מאירה זה ידי  ועל,  ומעשיו  דרכיו ומטיב

י) י  ְתרֵּ ִגין  ( ראח  בלשון  הנזכר  ענין,  נו ְסחֵּ ִאית  ב ְ ו    ד ְ אג  ְנִהירו    פָּ א  ד ִ ְמתָּ ִנש ְ א  ד ְ ִהיר   לָּ יה    נָּ ו ן   ַעד  ב ֵּ ש  יַבט ְ יה    ד ִ   עד   בו  ומאיר  עולה  אינו  הנשמה  שאור  גוף  שיש  לפי  ב ֵּ

ין, יסורים  עליו שמביאים  עד נשמתו כחות לפועל להוציא תעוררמ שאינו כלומר, ביסורים אותו  שיכתשו דֵּ ִהיר כ ְ אד ְ  ְנִהירו    נָּ ְמתָּ תְוִאְתַאחֲ  ִנש ְ א דָּ גו פָּ  מאיר  ואז ב ְ

א  , בגוף  ומתאחזת  הנשמה  אור ד  ְוגו פָּ ה    ִאְתֲאחָּ א,  בה  נאחז  והגוף  ב ָּ ו פָּ ין  ג  דֵּ ִליק  כ ְ וֹ   ְנִהירו    סָּ א  ִמג  ְמתָּ ר  מיד,  הנשמה  אור   בו  ירלהא  מתחיל  הגוף  אז  ִנש ְ  ְמַהד ַ
ח   ְמרֹוַמם  ב ַ י   ו ְמש ַ ֵּ יה    ְמַצל  עו תֵּ   ְצלֹותֵּ ךְ ,  תפלתו  ומתפלל  שבחומ  ומרומם  מהדר  הוא  יה  ו בָּ רֵּ יה    ְמבָּ ארֵּ  ת"השי  לעבוד  מתחיל  הוא  אז  כלומר,  לקונו  ומברך  ְלמָּ

א, ובקשות ובתפלות והודאה בשבח ין הָּ דֵּ א כ ְ ָּ ל  ִהיר כ   .    והנשמה  ףהגו מאיר הכל אז כי נָּ

ִגין  ִאית   ב ְ א  ד ְ ו פָּ א  ג  לָּ ִכיַלת   ד ְ א  יָּ ְמתָּ א  ִנש ְ רָּ י   ְלַאְנהָּ ו ן   ַעד   ה  ב ֵּ ש  יַבט ְ יה    ד ִ ין,  ביסורים  אותו  שמכתשים  עד  בו  להאיר  יכולה  הנשמה  שאין  גוף  שיש  לפי  ב ֵּ   ו ְכדֵּ
ִהיר  ד   נָּ א  ְוִאְתֲאחָּ א  ד ָּ דָּ א  ִאית  םבעצי  שהוא  כמו,  בהגוף  ומתאחזת  מאירה  הנשמה  ואז  ב ְ עָּ א  אָּ לָּ ד   ד ְ א  ִאְתֲאחָּ ְנהֹורָּ א  ב ִ ִליק  ְולָּ א  סָּ יה    ְנהֹורָּ יבַ   ַעד  ב ֵּ ו ן ד ִ ש    ט ְ
יה   יןו כְ ,  ב ֵּ ִהיר דֵּ  .    מאיר  ואז, אותו  שמכתשים עד, בו עולה האור ואין  בהאור נאחז שאינו לח עץ יש כי נָּ

א א  ִסְטרָּ י  ַאֲחרָּ עֵּ ד  ב ָּ ִכי  ְלֶמְעב ַ ַטש  ,  עושה  שהקדושה   כמו   כך   לעשות  רוצה  אחרא  הסטרא   הָּ יַבי ָּא  ו בָּ ַחי ָּ   לעוררם  די כ  וכונתו ,  הרשעים  את  ומייסר   מכתת  והוא  ב ְ

ל  אבל,  מעשיהם  ידי   על  שפע  יקבל  והוא,  ברשעם  בעודם  טובים  מעשיםו  מצות  שיעשו ַטש    ַמה  ְוכָּ בָּ ין,  אותם  שמייסר  מה  כל  ד ְ דֵּ ר  בהם  מקוים  אז  כ ְ ִעים   ְונֵּ   ְרש ָּ
ךְ  ף,  מאירה  ואינה  נכבית  נר  הנקראת  שעהר  נשמת'  פי  ִיְדעָּ רֵּ ף  ְמחָּ ל  ו ְמַגד ֵּ א,  ולמטה  למעלה  דהיינו ,  םהצדדי  לכל  ומגדף  מחרף  אהו  כשמתייסר  כי  ִסְטִרין   ְלכָּ   ְולָּ
ִכיל א  יָּ רָּ ַלל ְלַאְנהָּ  .   כלל להאיר יכולה נשמתו ואין כ ְ

ין  ִתיב   ו ְכדֵּ י  נאמר  ואז  כ ְ ם   ֶמה   כ ִ דָּ אָּ י ָּבא,  אחרא  הסטרא  הואש  און  איש  בליעל  לאדם  לו  מה  הָּ י  ש ֶ ֶלךְ   ַאֲחרֵּ ֶ י,  ה"הקב  דרכי  אחרי  שיבוא  ַהמ  עֵּ יְלִאתְ   ו בָּ ֵּ מ  יה    ד ַ ,  לֵּ
א א  ְוַעל,  יכול   אינו  אבל,  אליו  להתדמות  ורוצה  ִכיליָּ   ְולָּ יק  ה"יהו  נאמר  זה  ועל  ד ָּ ן  ַצד ִ ַטש    היינו  ִיְבחָּ יה    ו בָּ ין,  הצדיק  את  ומייסר  מכתת  ה" הקב  ב ֵּ ִהיר   ו ְכדֵּ   נָּ

ַקףוְ  ָּ ְנִהירו    ִאת  ן  ומלת,  נשמתו  באור  ומתחזק  מאיר  הוא  ואז  ב ִ ה   פירושה  ִיְבחָּ מָּ ַמר   ְדַאת ְ   כ ְ ַחן  ֶאֶבן  רשנאמ  כמו  אָּ  כך,  חזקה  שהיא  ומנוסה  שבחונה  אבן'  פי  ב 
 .   יותר עוד מתחזק הוא זה ידי ועל , אותו ומייסר הצדיק את בוחן ה"הקב
ִחין י   ג ָּ ְמעֹון  ַרב ִ יק  ש ִ ש ִ אְלעַ   ְונָּ (  הסלעים  י"פרש)  כיפי  מנשק  הוה  אבא   רבי(,  א"סוע  קיב   דף  כתובות '  במס)  ל "חז  שאמרו  מה  כעין),  העפר  את  ונשק  שמעון  רבי  עצמו  והשפיל  כפף  ְפרָּ

ַמר(  ישראל  ארץ  לגבול   כשבא ,  דעכו ה,  ששמע  החכמה  דבר  אל  כמדבר  אָּ ָּ ה   ִמל  ָּ ךְ   ִמל  ְתרָּ א  ַאב ָּ א  ְרִדיְפנָּ א  ִמי ֹומָּ ינָּ ֲהוֵּ  ה " הקב  למה  הטעם  לדעת  דהיינו,  חכמה  רדב  דבר  ד ַ

אְוהַ ,  זה  ענין   להבין ,  שלאי   שהייתי  מיום   רדפתי  אחריך,  הצדיקים  את  מייסר ת ָּ א  ש ְ מֹוְדעָּ ת ְ ה  ִלי  ִאש ְ ָּ וֹ ,  זה   דבר  לי   נודע  ועתה  ִמל  א  ִמג  ְרש ָּ א  ש ָּ רָּ א  ְוִעק ָּ ָּ כל   מתוך  ד ְ
 (  ומפרשים ק" רמ). הכל ועיקר השורש

 בה.להאיר את התי צהר תעשה לתיבה ופרש"י י"א חלון וי"א אבן טובהכתוב ר, בחי' אותיות צה וצרה –צרה לשון צרה  מד
שליטה אלא א פרק ה אות ג' משל הגרעין הנזרע בארץ מבאר שהרע של ד' יסודות מכלה את הרע כי אין להרע  עיין טל אורות ח"  מה

את   אלא  לכלות  כח  לו  ואין  רע  בחי'  היא  הצרה  כאן  גם  כך  ונ"ל  בו  המלובשת  ברוחניות  לא  אבל  הדבר  בגוף  דהיינו  בעצמו  ברע 
   .הגשמיות המלבישה ומכסה את הצורה

 . ולחם הפנים ומצה למנחותמוכן לאפות ממנו לחם כמה מכות ובעיטות צריך הבצק כדי שיהיה  עיין משנה במנחות מו
ה. ְוהַ משנה מסכת מנחות פרק ו   ִעיטָּ אֹות ּבְ ש  מֵּ ה ַוֲחמֵּ יפָּ אֹות ש ִ לש  מֵּ חֹות ְטעּונֹות ש ְ נָּ ל ַהּמְ י יֹוסֵּ )ה( ּכָּ ים. ַרּבִ ִחּטִ ה ּבַ ִעיטָּ ה ְוַהּבְ יפָּ ִ ר, )ַאף( ש ּ י אֹומֵּ

ּבָּ  ק.ּבַ שיפה הוא גזור מן ישופך ראש ועניינו שיכו החטה בידים בכח עד שמעביר מעליה העפר ובעיטה שדורסים    -ם  ופירש הרמב"   צֵּ
יוסי אומ ר שהעיסה לבדה היא צריכה בעיטה ר"ל שמקטפים אותה ביד דרך בעיטה והשיפה תהיה  אותה ברגל עד שהיא נשברת ור' 

 . ג"כבחטה ובעיסה 



 מוהר"ן ורה קע                           ת                              ליקוטי                      9קז: 

ו הנפש, והנפש אפשר  הצורה, היינבו  יסורין וצרות מאירה  לאדם  נמצא שעי"ז שיש לו  

  .ל עמובלבו את כל הבעיות של כ שנושאצדיק כמו מלך  את עליה כמה וכמה אנשיםלה לש

 

י ומאירה נפשי ועל נכנע גופ  על ידי זהכל מה שנתרבין צרי,    , ה' מה רבו צרי   המלך  דמר דושאוזה  

זה   רבים  יותר  , כי עי"ז אני נושא ומקים ומרים  קמים עלי שיהיו  רבים    יותר  לעודאפשר  ידי 

י  :[מז]   לשרשם לעשות  כדאי  א"כ  ועי"ז  יצ"ע  ממני  גדול  לאדם  תיקאזכה שסורים  לקבל  אותי  ישא  ון הוא 

וכ"ש   כ"ש גדול ממנו אדם מישראל ושאין התועלת שווה את הנזק שנגרם לו שמצער    איטפש  משרש נשמתי?

 ו לניאוף בגלל זה.תכג שיכול לגרום לעצמו שיפילו או . ועוד שמבואר בתורהצדיק

שאחרי כיוון    , אוליומצערים אותוהרודפים  גם לאפשר שהצדיק באמת מאיר  ונראה כמו שכתב הפל"ח שאמנם  

אבל עיקר הכוונה שע"י כל    (הקב"המ  קבלו ענשםודאי יונם במ)אהגוף ונפש בהמית,    כתתהכל זכה על ידם ל

ובין שמטרי אותו  שרודפים  בין  לצדיק  לעסוק  המצירים  אותו  מרגיש  חים  ובין שבלבו   צערם ב  אווכבצרכיהם, 

יותרו )כמבואר    אפילו  הר"ן מהם  ו   (\מח/בשיחות  עליו  אותם  נושא  כמו  הוא  בחי' האלה  הג'  ל שמקבע"י  בכל 

באהיה ומזדכך    \מט/ הביסורים  גשמיותו  מאד  נכתת  נשמתו  שמאירה  אותם לכל  עד  ונושא  אליו  הקרובים 

 לשרשם שבו לקבל דעת.

החידוש  נ"ל  ו הועיקר  רבנו  כאן  שרוצה    אשמחדש  נוסף  אדם  הצדיקשכל  ע"י    , לשרשו  להתנשא 

שיאיר   אור  לו  מכין  בעצמו  הזה  צרותיו   ,מהצדיקהאדם  לו  שמספר  לצדיקי  והם  ,ע"י   ,\נ/ יסורים 

 כדי להאיר ולנשא עוד יהודי. ,נשמתו ראו  מאיר תריווד מכתתים גופו ועי"ז עש

 

 

 
 על תורה קע עד כאן ביאור החברותא

 
 עיין פל"ח  קשר הסיפא לרישא מז

אמר: שפליאה בעיני אם מביאין פדיון לאחד ומספרין לו צערו, כגון: מחולה וכיוצא כשאינו מרגיש   -אות קפח    -שיחות מוהר"ן    עיין  מח
חולה וכיוצא כמו  וא שהוא מרגיש הצער והיסורין כשבאין לפניו שיתפלל על ה הצער והיסורין כמו החולה בעצמו וכו'. והיוצא מדבריו ה

בעצמו ממש. וכן נשמע מפיו כמה פעמים. ואמר: בתחלה הייתי מבקש מאתו יתברך שאהיה מרגיש צער ויסורין של ישראל, כי החולה  
ו של ישראל. עכשו כשאחד מספר לי צערו לפעמים היה אחד בא וספר לי צערו ולא הייתי מרגיש הצער והייתי מתפלל שארגיש צער

וטפין ממני הדמים מגדל הצער שאני מרגיש יותר ממנו. כי הוא יכול לחשב מחשבות אחרות  הצער יותר ממנו. וממש נאני מרגיש בעצמי  
לשכח אחד ולשכח הצער, אבל אני מרגיש מאד כנזכר לעיל. ואמר לאחד מאנשיו שבקש אותו שלא ישכח אותו, ענה ואמר: איך אפשר  

 מכם? הלא כל אחד ואחד יש לו אצלי מקום בלבי: 
ראוי שירגיש צרת יחיד מכל שכן צרת רבים חס ושלום בלב. כי אפשר שידע מהצרה חס ושלום ויודע    -אות לט    -שיחות מוהר"ן  ועיין  

ם ראוי שהלב ירגיש כאב הצרה. בברור כאב הצרה חס ושלום ועם כל זה לבו אינו מרגיש הצרה כלל. ועל כל פנים צרת רבים חס ושלו 
הראש בקירות לבבו כמובא במקום אחר )לקמן רי"ז( על פסוק "וידעת היום   ת הראש בקיר הינו להכותואם אינו מרגיש צריך להכו

לט( שצריך להביא הדעת בהלב. והבן היטב. אחר כך שמעתי בשמו שאמר שזהו בחינת "ויסב חזקיהו    'והשבות אל לבבך" )דברים ד
הינו כנזכר לעיל. כי עקר הפנים היא   דעת אל קירות הלב )סח(.( שהסב והמשיך הפנים שהוא המח וה 'ל הקיר" )ישעיה לח בפניו א

 החכמה והדעת שהוא אור הפנים כמבאר במקום אחר )סט(: 
 . הנ"לשלח קסח כמבואר בזוהר  מט
 ברעותיהם.  תפילותי ועה"פ אות ז' עיין תורה ל'  נ
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