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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

  lezavotlaze@gmail.com למיילפנות ההערות אפשר ל

                                                           

. )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
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 ו רמתורה 



 קיו:       ליקוטי                     רמה רמו רמז רמח רמט רנ                מוהר"ן 

וכמו שכותבין  , אנקסייש כמה חידושין של תורה שהם רק כמו פ

)במדבר יט(  כ"שכי התורה היא בחי' אדם,  . תיבת אדם לבד

ויש שהוא נכנס לפנים מזה, אבל אעפ"כ אין  . זאת התורה אדם

זהו בחי' אדם  ברק כשזוכין אל התורה בעצמו  . זה אדם כנ"ל

היינו רק   , , זאת התורה דייקאזאת התורה אדםוזהו  . באמת

 :  בחי' אדם גאיזאת התורה האמתיות, ה

שכל אדם קודם שמשיג בתורה השגה של אמת, צריך ודע 

אבל הכלל שאסור  . לילך בהכרח דרך אלו היכלות התמורות

לטעות בעצמו, לסבור שכבר בא אל ההשגה הראוי, כי אם 

יסבור כן ישאר שם חס ושלום, אבל כשידע שעדיין לא התחיל 

י תורה האמיתים, אזי יתחזק בעבודת השם, לחדר דלכנוס

וירבה בתפילות, ויפציר עד שיפתחו לו שערי הקדושה באמת, 

ואפילו אם עשה עובדות ותעניתים וסיגופים  . ואז יראה ההפרש

בשביל השם יתברך, ואחר כך זכה לחידושין, אעפ"כ אל יעמוד 

כי אפילו להדמיונות  .ע"ז לסבור שהם השגות של אמת הנ"ל

ואפילו בתאוות  . יכלי התמורות צריך עובדות ותעניתיםשל ה

דייע, עעוה"ז יש דוגמא לזה, כגון למשל כשעושין שחוק וקומ

אזי נוסע אחד ומכריז וחושב כל הדברים שיעשו על 

הקומעדייע, ואף שהוא תאוה לשמוע, אעפ"כ אין זה השחוק  

יש שם  , בעצמו, וכן כשבא להחדר שעושין שם הקומעדייע

ל הטבלא כל הדברים שיעשו שם, וגם זה אינו הדבר ע המצויר

בעצמו, ואפילו כשבאים לשם לפנים, עומד לץ אחד, ועושה 

כמעשה קוף, וכל הדברים שעושה הבעל קומעדייע, הוא עושה  

אחריו בליצנות, וגם זה אינו הדבר בעצמו, ועיקר הוא השחוק 

וכמו כן תבין הנמשל מעצמו, כי יש מי  . בעצמו שעושין שם

נדמה לו שנכנס לפנים, ולפני ולפנים, ועדיין עומד בחוץ ש

: והצדיק הגדול  לגמרי, כי לא התחיל להשיג השגה של אמת

מאד, אף כשזוכה להשיג השגות גדולות של הקדושה באמת 

אעפ"כ אינם נחשבים בעיניו לכלום, לגודל עוצם הכרתו את 

גדולות הבורא ית'. ע"כ הוא משתדל ומתחזק בכל פעם, 

הש"י להראות לו אור התורה, כאלו לא התחיל להשיג   וחילשית

 :[ז]  כלל מימיו

כמה  [ט] יהיה לו גדלות, צריך האדם ש ולפעמים[ ח] רמו

. והוא מועיל כמו ויגבה לבו בדרכי ה'יז(  שכתוב )ד"ה ב

תענית, כי כשצריך לבא להשגה ולעלות לאיזה מדריגה, אזי  

)ב"מ פ"ה( שר' צריך לשכוח את חכמתו שמקודם. וכמו שמצינו 

צריך לבא  'כי הי , [י] זירא התענה כדי לשכוח תלמוד בבלי

והגדלות מועיל כמו  . להשגה יותר גדולה שהיא תורת א"י

התענית הנ"ל, כי ע"י הגדלות שוכח גם כן את חכמתו, 

מסתלקת  יאכמשרז"ל )פסחים סו ע"ב( כל המתגאה חכמתו

ת הוא  גדלו, כי בוודאי [יב] אך צריך לזה חכמה יתירה . ממנו

איסור גדול מאד, ואם יתגאה באמת, בוודאי חכמתו תסתלק 

ממנו לגמרי, ולא יבא להשגה, ויהיה נעשה שוטה ממש, אך 

צריך לזה אומנות יתירה, איך להתנהג בזה, שיהיה לו גדלות 

רק כדי לשכוח חכמתו שמקודם שהוא צריך לשכוח כנ"ל, 

 :[יג] ואעפ"כ יהיה עניו באמת

 

[ טו]ק )ר"מ צו ד' כז ע"ב( שתי"קו וה"זב איתא [ יד]  רמז

הוא בחי' מחוסר תיקון, דהיינו שנחסר הנון  [טז] הנאמר בש"ס

שזאת הנון פשוטה  ודע. תיקוונעשה  תיקוןשל 

כשנחסרת מהתיקון ונעשה בחי' תיקו כנ"ל, אזי היא נשפלת 

, רק  תיקוןשהוא אותיות  קינותונכפפת ונעשה מזה בחי' 

  תיקון ל קינותו ויתהפכו הגאלנה' י .שהנון נכפפת כנ"ל

 :  הנ"ל תיקוויתתקן ה
 

מצדיקים, הוא דבר גדול  שסיפורי מעשיות דע[ יז] רמח

נתעורר ונתלהב הלב  , סיפורים מצדיקים על ידי, כי [יח]  מאד

, כי הרשימו [יט] בהתעוררות גדול להש"י בחשק נמרץ מאד

השם  תעבודתו א על ידישעשה אותו הצדיק שמספרין ממנו, 

בעת שמספרין מהצדיק, והיא  כאת הרשימו נתעוררתך, זיתבר

 : מעוררת להשם יתברך בהתעוררות גדול

כי מי שלבו חזק ואינו  . הגבורה בהלב עיקר[ כא] רמט

מתירא משום אדם ומשום דבר, יכול לעשות גבורות נוראות 

ף לבו שאינו מתירא ורץ קע"י חוזק ותו , ולכבוש המלחמות

בור יגכבת פ"ד( איזהו וזה בחי' )אבו . לתוך תוקף המלחמה

ג( שמשון שנא' בו )שופטים י תוזה בחי' גבורו .הכובש את יצרו

, אשתאלכגותחל רוח ה' לפעמו במחנה דן בין צרעה ובין 

ולבש גבורה,  , [כה] עליו רוח ה' צלחה [כד] שבאותן המקומות

זה עשה  על ידידהיינו שבא לו חוזק ותוקף גבורה בלב, ו

 : תגבורות נוראו

אינם רק מחסרון  כזןשכל מיני צער וכל היסורי דע[ כו] רנ

הדעת, כי מי שיש לו דעת ויודע שהכל בהשגחה מהש"י, אין 

 [כח] ה' נתן וה' לקחלו שום יסורין, ואינו מרגיש שום צער, כי 

שיש יסורין שבהכרח מרגישים אותם, כגון היסורים  כט"יואעפ

את הנשמה מן שבאים מחמת ההרכבה, כמו יסורים שיש מיצי

הגוף, והם ייסורי החולה שבאים מחמת שמתחלת הנשמה 

להתפשט מן הגוף, ומחמת שנקשרה הנשמה בהגוף בקשר 

אמיץ וחזק, ע"כ בהכרח מרגיש היסורים בעת הפירוד, אעפ"כ 

היסורים קלים מאד ונוחים להתקבל בעת שיודע בדעת ברור 

אין שאר מיני צער ויסורין ש ומכ"ששהכל בהשגחה מהש"י, 

מרגישין כלל כשיש לו דעת כנ"ל, ועיקר הצער מהיסורין, הוא 

 : מחמת שנוטלין ממנו הדעת כדי שירגיש היסורין

עיקר צער של ישראל שיש להם בגלות, הכל הוא מחמת   וזה 

ומחמת זה   . שנפלו מהדעת ותולין הכל בטבע ובמקרים ובמזל

בין  וזה בא להם מחמת שהם שרויין . יש להם צער ויסורין כנ"ל

העכו"ם ולמדו מהם, מחמת שרואין שעתם מצלחת מאד, 

 וישראל נבזים ושפלים ע"כ הם 

 

 
 פנקס  -מתרלו  א
 מכאן עד תיבת ודע נוסף בתקפא ב
 הוא  -היא, ומתרלו -לדתרגם ב ג
 ליכנוס  -רלו מת ד
 מצוייר  -מתרצו  ה
 שיתתיל -בתקפא  ו
מר רבנו ועי"ש אות קיג שא . עיין חיי מוהר"ן נט ורלט שתעיתי כשה אובד היתה ההתבודדות של רבינו ז

 כך רואים אותו.  אשל ט"לכמה צדיקים שטענו שראו את מלאך מט 
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו  ח
 עיין סוטה ה. שמינית שבשמינית, אבל רבנו מתכווין כאן לגדלות שבאמת היא ענוה.  ט
 תלמוד הבבלי. עיין סנהדרין כד. מה הפסול ב י

 חכממו -בתקפא  יא
 עיין פל"ח כאן  יב
 עיין באור הליקוטים תורה כב מפתח כה  יג
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו  יד
שהנון עלמא דאתי שתיקו לשון שתיקה דייקא עי"ש  אור יקר להרמ"ק על רע"מ כרך טו שער א' סימן כב )דף צט.( עיין טו

  בינה עלה לחכמה עולם המחשבה

 
דהיינו ר"ת תשבי יתרץ  תיקו והוא נוטריקון תהא קאי ורבינו שנקט תי"קו עיין תויו"ט עדויות ח' ז'בש"ס  טז

 כי לקמן נקט רבינו תיקו בלי מרכאות.  אואפשר דלאו דווקקושיות ואבעיות, 
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו  יז
 ושם נרשם עיין לעיל תורה רלד יח
העש( בפרק רבי אות פה כתב שהרבי מקאצק נעשה חסיד מזקן אחד שסיפר מעשיות  בשיש"ק )שאסף יועץ קים קדיש ברינ יט

 .מצדיקים
 נתעוררות -בתרלד כ

 ורה זו לא ידוע מתי והיכן נאמרה ת כא
 גבור  -מתרצו  כב
 אשתאול -בתשכט  כג
 עיין סוטה ט סוף ע"ב  כד
  א י' י'-לשה"כ שופטים יד ו' ושם יד יט ושם טו יד, ושמואל כה
 והיכן נאמרה תורה זו לא ידוע מתי  כו
 היסורים  -מתרצו כז
 כא  איוב א*  כח
 ואע"פ  –בתשכט  כט

 תורה אור 
במדבר יט )יד( זֹאת ַהּתֹוָרה 

י ָימּות א   ָאָדם ּכִּ ל ַהּבָ אֶֹהל ּכָ ּבְּ
אֶֹהל   ר ּבָ ָכל ֲאש ֶ ֶאל ָהאֶֹהל וְּ

ים:  ַעת ָימִּ בְּ ָמא ש ִּ טְּ  יִּ
 תורה רמו 

ּבֹו  -הימים ּה לִּ ּבַ גְּ ב יז )ו( ַוּיִּ
כ   ַדרְּ יר ֶאת  ּבְּ סִּ עֹוד ה  הָֹוה וְּ י יְּ

יהּוָדה:  ים מִּ רִּ ֶאת ָהֲאש   מֹות וְּ  ַהּבָ
 תורה רמט 

ֶחל רּוַח   שופטים יג )כה( ַוּתָ
ַפֲעמוֹ  קָֹוק לְּ ין יְּ ה ָדן ּב  ַמֲחנ   ּבְּ

אֹל: פ  ּתָ ין ֶאש ְּ ָעה ּוב   ָצרְּ
ַלח ָעָליו   שופטים יד צְּ )ו( ַוּתִּ

ע   ּסַ ש ַ הּו ּכְּ ע  ּסְּ ש ַ דָֹוד ַויְּ רּוַח יְּ
דִּ  לֹא  ַהּגְּ ָידֹו וְּ ין ּבְּ אּוָמה א  י ּומְּ

ר  ת ֲאש ֶ ּמֹו א  אִּ יו ּולְּ ָאבִּ יד לְּ ּגִּ הִּ
ה:   ָעש ָ

 תורה רנ 
איוב א )כא( ַוּיֹאֶמר ָערֹם  

ָערֹם יצתי יָ  י וְּ ּמִּ ֶטן אִּ ּבֶ י מִּ ָצאתִּ
קָֹוק ָנַתן ַויקָֹוק   ה יְּ ּמָ ּוב ש ָ ָאש 

 : בָֹרךְּ קָֹוק מְּ ם יְּ י ש   הִּ  ָלָקח יְּ
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  שיהיה לו גדלות שיהיה לו גדלות האדם האדם   לפעמים צריךלפעמים צריךמאמר מאמר 
  קוטי מוהר"ן קוטי מוהר"ן יימספה"ק ל מספה"ק ל 

 
 א

 

 אמירת התורהומקום זמן 
 לא ידוע 

 
 

 הקדמה
א " נו שאאם לא ששוכח חכמתו שמקודם, דהיי  ,רבנו מבאר כאן שא"א לבוא להשגה של מדרגה גבוה יותר

כמו שמצינו ברבי זירא  אלא ע"י שכבר לא נחשבת אצלו מדרגתו הקודמת לכלום. ,ה למדרגהלעלות ממדרג

 ראל. תלמוד ארץ יששיכול ללמוד  כדי  ,שהתענה ק' תעניות לשכוח תלמוד בבל

גאווה שבאמת היא ענווה, ובאמת , לזה גאווה דקדושה מועיל ,ניתורבנו מחדש שכמו שמועיל לזה תע

רה כלל בין הגאווה  ות אין ונכלל בו ית' בשלימות, עד שאין סתיישזכה לה ,דה לזה צדיק גדול מאבשלימות זוכ

 .  קוטים על תורה כביהל בביאורכמבואר  ,והענווה אצלו

צריך כביכול   ,קודם שרוצה לעלות מדרגה בהשגותש  ,עפ"י תורה רמה"ח מבאר הפל נמוכה שלנו מדרגהאבל ב

מה  את המשכחת ממנו ' גאווה , שיהיה נחשב כלא בעיניו, וזו בחיויודע גלהתגאות על כל מה שכבר למד והשי

 ובאמת היא ענווה. ,יש לוכבר ש

שהגאווה סותרת ות מיות התורה, ורק היא רוחנייפנ אלא לדעת והשגת ה' שהיא   ,ואין הכוונה לידיעת התורה

 כידוע שאפשר לבעל גאווה לדעת את כל התורה כולה, ולהתגאות בזה. אותה,

 מדרגות, כי גם אמונה פשוטה עיין תחילת תורה ל' עניין השגות אלוקות שהוא נצרך לכל אדם ולא רק לבעלי

  דעת והשגת אלוקות. הן  ויראה

* 

 [ב] רמותורה 

נית שמישת"ח צריך שיהיה בו  \געיין סוטה ה./ יהיה לו גדלות,צריך האדם ש מיםפעול

מדבר אבל רבנו . \ד/י ענווה פסולה"א ע"הילה וזה אאלא ששם הכוונה לת"ח שצריך להנהיג ק, שבשמינית

כמה  ות שבאמת היא ענוה,דללג מתכוון לם השגת ה' ודעת אמונה ויראה וסולות בצה לעורבאדם לעצמו ה

היה לו גאווה  יהושפט שמלך פשט הפסוק מדבר ב ויגבה לבו בדרכי ה' \ה/יז( ד"ה ב שכתוב )

 
 כו תשרי תשפ ירושלים - כג א
 דוע מתי והיכן נאמרה תורה זו י לא ב

א''ר חייא בר אשי אמר רב ת''ח צריך שיהא בו אחד משמונה בשמינית א''ר הונא בריה דרב יהושע ומעטרא ליה כי סאסא -סוטה ה.  ג
ה{  -שלי טזר דכתיב ביה }מא אמר רבא בשמתא דאית ביה ובשמתא דלית ביה א''ר נחמן בר יצחק לא מינה ולא מקצתה מי זוט לשבולת

     ת ה' כל גבה לב. תועב

משקל קטן הוא והיינו עוכלא כלומר צריך שיהיה בו מעט גאוה שלא יהו קלי הראש מסתוללין בו ויהא  אחד משמונה בשמינית. - פרש"י
. גסות מועט נאה והוגנת לו לתלמיד חכם ומעטרתו כסאסא ומעטרא ליה כי סאסא לשיבלתא תקבלין עליהן בעל כרחם: דבריו מ
. גסות פורתא לפי שאין בני עירו יראים ממנו ואין בו כח  ובשמתא דלית ביה   . גסות הרוח: בשמתא דאית ביה  לת: את השבוהמעטרת 
 רא תועבת ה':   לא בכולה ולא במקצתה דמי זוטר מאי דקרי ליה קוץ אדם לא יחפ ממנה ולא ממקצתה.   לא    להוכיחם: 

   רטב )במקוואות ג' א' עי"ש פי' הרמב"ם(הוא קו ית הלוגשבשמינ על אבות ד' י' שמינית  רוח חייםועיין 
ת אל השעור שהזכיר ר'  וצריך לדעת איך אמר תרתי דסתרן אהדדי וגם מה שייכו -ה. מסכת סוטה  -)להאריז"ל( שער מאמרי רז"ל ועיין 

יא בגי' י"ה וזמ"ש במאמר גאו"ה הכי כן  הוא כי הגאוה היא בהויה דס"ג וכמו שהודעתיך כי הגאוה היא באו"א חייא אמר רב. והענין
ולכן בעל הגאוה נק' גס רוחא כי גס הוא אותיות  ,ד דבשם ס"ג עתיד קב"ה לנטלא נוקמיה מסמא"ל גס רוחאהתקונין בהקדמ' דכתיבת י 

נכנס   כי לא ,אחד מהם שהוא שעור אחד משמנה בשמינית עדיין אינו בכלל ג"ס הרוח וכשתקח חלק ,והנה ח' פעמים ח' הם ס"ד ,ס"ג
 בגבולו של ס"ג אבל אם יהיה בו יותר משעור הנז' אפילו כל שהוא יכנס בכלל ג"ס הרוח ונק' בעל גאוה:

 לתרופה בעלז תשסח פרשת במדבר ופרשת נשא( יםעלבגליון שבועי ביאורים בזה תמצא בשני מאמרים עוד )
שמשה רבנו לימד את יהושע להתייעץ בזקנים על כל דבר  ()דברים לא ז'  בפרש"י. וכמבואר ששאול טעה בזה ביומא כב:כמבואר  ד

 ם לדור: ן דבר אחד לדור ולא שני דבריתלוי בך טול מקל והך על קדקדהכל אמר לו  "הב והק
בסוף ספר תבואות שור ביאור הבכור  ועיין  בה לב.ג. כי תועבת ה' כל הה ולא מקצתניורב נחמן אמר לא מ מחלוקת א מאידך גם שם הי 

בדף יומי שם מהרב מיכל  ובא )משראו שהנהר עולה במים עכורים לרב הבא מא"י ה דשמואל וקרנא, מעששור על הגמ' שבת קח: 
על  שלא רצה לחזור שהקפיד על רב  חמאבר  אחנינשל רב הקפדתו  בגללבדרכו מא"י לבבל שרב היה ( ומבאר שם 20זילבר דקה 

ורב לטעמיה בסוטה ה' שת"ח צריך שיהיה  והיה בזה קצת יוהרא  יומא( ףסו)כמבואר ב  חנינא ידרבכבודו  בשביל בפעם הרביעיתדבריו 
כרב נחמן שם  אמת הו שטעה ובה מי הנהר העכורים שעלו לגמשמים רמזו לרב ע"י מבאר הבכור שור ובו שמינית שבשמינית יוהרא, 

  . עי"ש.ת שבשמיניתשמיניתועבת כל גבה לב ואפילו רק ת"ח בגם ש
ֶכן ְיֹדוָּ דברי הימים ב פרק יז  ה כָּ )ה( ַוי ָּ ְמלָּ ַ ֹרב:ד ֶאת ַהמ  בֹוד לָּ ר ְוכָּ י לֹו ֹעש ֶ ט ַוְיהִּ פָּ יהֹוש ָּ ה לִּ ְנחָּ ה מִּ ל ְיהו דָּ נו  כָּ ת ְ דֹו ַוי ִּ יָּ ַדְרֵכי   ה ב ְ ֹו ב ְ ב  ה  לִּ ְגב ַ )ו( ַוי ִּ

מֹות  יר ֶאת ַהב ָּ ד ְועֹוד ֵהסִּ ה: ְיֹדוָּ יהו דָּ ים מִּ רִּ ֲאש ֵ  ְוֶאת הָּ
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לכל עניין של הסיר הבמות והאשרות. ורבנו מביא פסוק זה גם ודורו שעבדו עבודה זרה והוא אנשי דקדושה על 

כמו . והוא מועיל להשיג עוד יותר הצכי רוולא מחשיב השגותיו  רויצושה כגון שמתגאה על גאווה דקד

להשגה ולעלות לאיזה מדריגה, אזי צריך לשכוח את ריך לבא , כי כשצ\ו/ תענית

קודם שעלה מבבל לארץ ישראל  שר' זירא  \ז/)ב"מ פ"ה(חכמתו שמקודם. וכמו שמצינו 

הכוונה לפשט  שאין  שם משמע בפרש"י ,\ט/ [ח] בבלי כדי לשכוח תלמוד מאה תעניות התענה 

וח  שבקש לשכ נראהואעפ"כ , הריבמם שהיה בדרך של התנצחות ולה ש הלימוד לדרךאלא  הגמרא הבבלית,

צריך לבא להשגה יותר גדולה שהיא תורת  'כי הי הלימוד מלובש בו. גם את הפשט כי דרך

כמבואר   שלום ואהבה, שהוא כלל גדול בתורהת שפלו שע"י שהיא יותר ביראת שמים יש בה יותר  א"י 

, כי ע"י הגדלות התענה רבי זיראש כמו התענית הנ"ל והגדלות מועיל  .\י/ :בירושלמי נדרים ל

כל המתגאה  \יא/את חכמתו, כמשרז"ל )פסחים סו ע"ב(כמו ע"י תענית ם כן שוכח ג

רק  שאמר דבריו  ,ו הללמכוענו שהכוונה אפילו לצדיק  \יג/ין שם בגמ'עי מסתלקת ממנו יבחכמתו

יגיעתו בולא צלחתו בשימוש חכמים ה הותלכראוי,  י הדורלואת גדו ו כהוגן שלא שמשגהלא נ שכתוכחה 

  (:היומא ל עיין ) בתורההעצומה 

החכמה שמסתלקת היא לא פשטי תורה  , נראה שעיקר \יד/ הלכה שלמד ששכח שבפסחים שם מסופרואע"פ 

  .שהרי מצינו בעלי גאווה בקיאים בכל התורה, \טו/וההשגה ודעת שבהן אלא החכמה 

במה שיש לו  זולתו  עלגאווה דסט"א היא שמתגאה מבאר שהפל"ח  \יז/[טז] אך צריך לזה חכמה יתירה

שכל מה שכבר  דהיינו  ,גאווה דקדושה היא שמתגאה על מה שיודעלהבדיל , ו\יח/ כגון חכמה גבורה ועשירות

 
וכבוד לא גבה לבו בעבורם כי אם במה שהלך בדרכי ה' כי כל העושר ה לו עושר ר"ל אף שהי -)ו( ויגבה לבו בדרכי ה' מצודות דוד 
 ולתו: שהוא בעצמו הלך בדרכי ה' אלא אף היה מכריח לז ר"ל לא סוף כל דבר -וד הסיר ב לו למאומה מול דרכי ה'. ועשחוהכבוד לא נ
  ם: ויגבה לבו בדרכי ה'. כי המתגאה בדרכי ה' מתאמץ להוסיף כל פע -אדרת אליהו 

מהותה  צמה אינה סגולה לשכחה אלא לקבלת תפילות. ואילו גאווה היא בעצמה סגולה לשכחת התורה שצ"ע הדמיון כי התענית בע ו
כולה. אבל לא את עומק הכוונה   השיודעים את כל התוראין הכוונה ששוכח הפשט שלמד שהרי מצינו בעלי גאווה  מסתמא כישפלות. 

 וצ"ע.  שבה.
כי היכי  )שישכח את התלמוד הבבלי שלמד( לאה מיניהר' זירא כי סליק לארעא דישראל יתיב מאה תעניתא דלשתכח גמרא בב -בבא מציעא פה.  ז

ן עילויה מילי דצבורא ויתיב מאה כוב ר' אלעזר בשניה ונפלייתיב מאה אחרניתא דלא לש (כשילמד תלמוד ארץ ישראל אצל רבי יוחנן) א נטרדיהדל
סליק ויתיב בגויה ולא הוה שלטא ביה נורא יומא חד  נורא דגיהנם כל תלתין יומי הוה בדיק נפשיה שגר תנורא אחריני דלא נשלוט ביה

 . ה וקרו ליה קטין חריך שקיהנן עינא ואיחרכו שקייהבו ביה רב
. כשעלה לארץ ישראל ללמוד מפי ר' יוחנן ואמוראין שבארץ ישראל לא היו בני  דלא ניטרדיה  שלנו: . גמראגמרא דבבלאי -פרש"י 

. דאיניש גוצא קיחריך ש קטין  דף כד.( ומיישבין את הטעמים בלא קושיות ופירוקין:מחלוקת ונוחין זה לזה כשמן כדאמרי' בסנהדרין )
 הוה: 

 סנהדרין כד מה הפסול בתלמוד בבלי  עיין ח
נועם אלו   ,ז{ ואקח לי )את( שני מקלות לאחד קראתי נועם ולאחד קראתי חובלים-שעיא מאי דכתיב }זכריה יאא''ר או -כד.  ןדריסנה ט

בלשון עז וחמה מקשין זה לזה ובני א''י נוחין יחד ) ה לזה בהלכהאלו ת''ח שבבבל שמחבלים ז חובלים ,ת''ח שבארץ ישראל שמנעימין זה לזה בהלכה

 " יצהר " ,"ויאמר )אלי( אלה ]שני[ בני היצהר העומדים וגו' ושנים זיתים עליה"יג/טו{ -}זכריה יא .(זה והשמועה יוצאה לאור ומעיינין יחד ומתקן זה את דברי
 . אלו ת''ח שבבבל שמרורין זה לזה בהלכה כזית "זיתים עליה ושנים " .אמר רבי יצחק אלו ת''ח שבא''י שנוחין זה לזה בהלכה כשמן זית

וארא והנה שתים נשים יוצאות ורוח בכנפיהם ולהנה כנפים ככנפי החסידה ותשאנה האיפה בין השמים ובין  ניואשא עי"ט{ -}זכריה ה
א''ר יוחנן משום רבי שמעון  ,"הדובר בי אנה המה מוליכות את האיפה ויאמר אלי לבנות לה בית בארץ שנער הארץ ואומר אל המלאך

והאמר מר עשרה קבין גסות ירדו לעולם תשעה נטלה   ?וח לבבל נחיתוגסות הר .בבלזו חנופה וגסות הרוח שירדו ל)שתי הנשים( בן יוחי 
והאמר   .מש'' ,דיקא נמי דכתיב לבנות לה בית בארץ שנער ,ישתרבובי דאישתרבב לעילםאין לבבל נחית וא .עילם ואחת כל העולם כולו
אחות לנו קטנה ושדים אין לה אמר   ח{-כתיב }שיר השירים חד ,מאי עניות עניות תורה ?ועניות לבבל נחית ,מר סימן לגסות הרוח עניות

ו{ -}איכה ג .חנן בלולה במקרא בלולה במשנה בלולה בתלמודא''ר יו ?מאי בבל .ר' יוחנן זו עילם שזכתה ללמוד ולא זכתה ללמד
 י כמתי עולם אמר ר' ירמיה זה תלמודה של בבל: במחשכים הושיבנ

רבי עקיבה אומר זהו כלל גדול בתורה. בן עזאי אומר )בראשית ה( )ויקרא יט( ואהבת לרעך כמוך. : תלמוד ירושלמי מסכת נדרים דף ל י
 דול מזה.זה ספר תולדות אדם זה כלל ג 

תו מסתלקת ממנו אם נביא הוא נבואתו מסתלקת ממנו אם חכם  הוא חכמאמר רב יהודה אמר רב כל המתיהר אם חכם  -פסחים סו:  יא
הלל דאמר מר התחיל מקנטרן בדברים וקאמר להו הלכה זו שמעתי ושכחתי אם נביא הוא נבואתו מסתלקת הוא חכמתו מסתלקת ממנו מ
יב{ עורי  -כתיב }שופטים הוגו' ו ז{ חדלו פרזון בישראל חדלו עד שקמתי דבורה שקמתי אם בישראל-ם הממנו מדבורה דכתיב }שופטי 

 .עורי דבורה עורי עורי דברי שיר וגו'
מדייק לשון שמעתי ושכחתי מדלא אמר לא שמעתי מוכח שעכשיו שכח בגלל שהתגאה וצ"ע מה הראייה שלא שכח "א שם שעיין מהרש

 מן רב. כיון שלמד זאת לפני ז
 חכממו -בתקפא  יב

 יעקב ועין אליהו.ובמתיבתא בשם עיון  יג
חכמתו. וצ"ע א"כ לפי רבנו צריך  בן יהוידע שם שדייק מהמעשה הזה שהגאווה משכחת רק את ההלכה שבה התגאה ולא את כל עיין  יד

 באותה השגה שרוצה לשכוח.  להתגאות דווקא
 כי הגאווה היא גשמיות והחכמה רוחניות. עי"ש. הענוה פ"ז טעם שמסתלקת חכמתו  עיין מהר"ל שער טו
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ת , כי בוודאי גדלווזו גאווה שהיא באמת ענווה רבה יותר,צה לדעת הור, כי בעיניו לכלום יודע חשוב

ואם  (ה. סוטה) דאח בעולם הקב"ה אין אני והוא יכולים לדורעליו  אומרעד ש הוא איסור גדול מאד,

, בוודאי חכמתו במה שכבר למד או אפילו במה שכבר זכה להשיג דעת ויראהעל זולתו  יתגאה באמת

 .מנותק ממנו ית' ויהיה נעשה שוטה ממש, א להשגה,, ולא יב כנ"ל תסתלק ממנו לגמרי 

גדלות רק כדי לשכוח התנהג בזה, שיהיה לו אומנות יתירה, איך ל  יך לזהאך צר

ובאמת  : [יט ] חכמתו שמקודם שהוא צריך לשכוח כנ"ל, ואעפ"כ יהיה עניו באמת

ורה  בת ביאור הליקוטיםבואר לול ענווה וגאווה יחדיו והיא בחי' אין. כמבבשלימות היא מדרגה גבוהה מאד לכ

שכה לבחי' אין  נווה זוכה רק הצדיק הגדול א עשהית עזות דקדושה אמיתית שהיא גאווה שבאר שבאמ ,\כ/כב

 עי"ש.והתכללות בו ית' 

 
 עיין פל"ח כאן  טז

אל השכל קצת, כי גדלות דקדושה  לפעמים צריך האדם שיהיה לו גדלות וכו' נראה לעניות דעתי לקרב הדברים  -ת לחכמה פרפראו יז
ו חכמה או גבורה או עשירות, ואף השיגו, היינהוא ההיפוך ממש מגדלות דסטרא אחרא כי גאוה הוא שמתגאה האדם במה שיש לו וכבר 

כבר  שיש לו ומשתוקק לעשירות יותר וכיוצא, אף על פי כן עיקר גאוותו הוא במה שיש לו  שיש שמחמת גאוותו אינו מספיק לו כל מה
חינת ית הענוה, בבבחינת )ירמיה ט( אל יתהלל חכם בחכמתו גבור בגבורתו עשיר בעשרו וכו', אבל הגדלות דקדושה הוא בחינת תכל

ת )דברי הימים ב י"ז( ויגבה לבו בדרכי ה', היינו שאינו מסתפק )מגילה נ"א( במקום גדולתו שם אתה מוצא ענותנותו, כי הוא רק בבחינ 
שגה שמשיג ובכל עבודות שעובד את ה', רק הוא משתוקק בכל עת ומשתדל ומתחזק בכל עת לעלות במדריגה  עצמו לעולם בשום ה

גות והמעלות שהשיג כבר  ל התורה ועבודת השם, עד שמחמת זה הוא בכל עת בתכלית הענוה כי כל המדרי תר, בהשגה שגבוה עוד יו
   .השיג כלל וכמבואר לעיל בסי רמ"האינם נחשבים אצלו לכלום, ונדמה לו כאלו עדיין לא התחיל ל

ושך עצמו לעלות למעלה ושם מבואר  טבע האש שמ ועיין לעיל במאמר אנכי סי' ד' שהגאוה הוא מבחינת מדבר היינו מיסוד האש, כי
ני וא בבחינת אין ממש הוא גם כן בחינת אש ועל פי הנ"ל מובן הדבר קצת, כי באמת הם ששתלמיד חכם שהוא בתכלית הענוה עד שה

 רבותינו ז"ל הפכים ממש, כי גאווה הוא מה שמרים ומגביה עצמו בטבע האש, אבל כל גאוותו הוא במה שיש לו כבר, ועל כן אמרו 
אמת כמאמר רז"ל )ויקרא רבה א ו( דעת חסרת מה קנית אבל )פסחים ס"ו( כל המתגאה חכמתו מסתלקת ממנו, ואז ממילא אין לו כלום ב

ית הענוה, כי מרים ומגביה עצמו בכל פעם לעלות למעלה כטבע האש, היינו שמושך עצמו למעלה להשיג  האש דקדושה הוא בחינת תכל
וה והביטול אליו יתברך מה שהשיג כבר אינו נחשב אצלו לכלום, ועל ידי זה הוא תמיד בתכלית הענירה עד שכל בכל פעם השגה ית

ירה בחינת )איוב כ"ח( והחכמה מאין תמצא המבואר שם ובאופן זה יש בחינת אין, ועל ידי זה בעצמו זוכה בכל פעם להשיג השגה ית
חכמתו מסתלקת ממנו ונעשה שוטה ממש רחמנא ליצלן, אבל על ידי גאוה  על ידי זה  לפרש גם כאן, כי על ידי גאוה כפשוטו חס ושלום 

מנו רק שהוא בקדושה עליונה, היינו ששוכח  ושה בחינת ויגבה לבו בדרכי ה' על ידי זה נמשך גם כן עליו בחינת חכמתו מסתלקת הידקד
מסלקה מדעתו לגמרי, ועל ידי זה בעצמו  ששוכח בה ו לגמרי כל חכמתו שהשיג כבר, כי כל זאת אינו נחשב אצלו לכלום עד שכמעט

 מדריגה גבוה יותר בכל פעם כנ"ל: זוכה לבוא ולעלות להשגה חדשה ו 
תְ ירמיה פרק ט  יח ד ַאל יִּ ַמר ְיֹדוָּ ֹה אָּ רֹו:)כב( כ  ש ְ עָּ יר ב ְ ש ִּ ל עָּ ֵ ְתַהל  תֹו ַאל יִּ ְגבו רָּ ֹור ב ִּ ב  ל ַהג ִּ ֵ ְתַהל  תֹו ְוַאל יִּ ְכמָּ חָּ ם ב ְ כָּ ל חָּ ֵ ֹזאת  ַהל  ם ב ְ י אִּ )כג( כ ִּ

י כ ִּ  ֹדַע אֹותִּ ל ְויָּ ֵ כ  ל ַהש ְ ֵ ְתַהל  ִּ ל ַהמ  ֵ ְתַהל  פַ יִּ ה חָּ ֶ י ְבֵאל  ֶרץ כ ִּ אָּ ה ב ָּ קָּ ְצדָּ ט ו  ָּ פ  ש ְ ה ֶחֶסד מִּ ד ֹעש ֶ י ְיֹדוָּ ד:י ֲאנִּ י ְנֻאם ְיֹדוָּ  ְצת ִּ
 עיין באור הליקוטים תורה כב מפתח כה  יט

הוא במה שיש להתפלא גם לפי כל הנ"ל, במה שנראה לכאורה מדבריו הקדושים, כמחליט   - באור הליקוטים תורה כב מפתח כה כ

שהגאוה  פי היוצא לנו מכל הנ"ל, היא מדה רעה ומגונה מאד, וכאשר בוודאי כן הוא האמת האמיתי כידוע. אבל כוה, שהגאוסותם במדת 
  הוא העיקר מדת העזות שבסטרא אחרא, עדיין תיקשי לן בכל זאת, ממה שמבואר מדבריו הקדושים, שבקדושה מוכרח מאד מדת העזות. 

,  ]וכאשר מובא גם מזה, במקום אחר[. ועתה, למה החליטו חכמינו ואדמו"ר ז"ל  קדושה בה  וממילא מבואר לפי זה, שגם הגאוה מוכרחת 
   שכל המתגאה חכמתו מסתלקת ממנו כנ"ל.

וכן יש להוסיף ולהתפלא קצת כפליאה הזאת בהיוצא לנו ממפתח ד' הנ"ל, שעיקר המשכת עזות דקדושה, הוא מהרועים דקדושה. כי 
לפי כתב לענין הרועים דסטרא אחרא, שכל מלכותם הוא בעזות. מאחר שכבר מבואר קדק ו ה שדלכאורה לפי זה אין להבין כלל במ 

. וכל ההבדל וההפרש שביניהם, הוא מה שזה ישמש בעזות מלכותו בקדושה, וזה  שגם כל מלכות הרועים דקדושה, הוא בעזותהנ"ל, 
 אה בזה כסותר לגמרי את דבריו כנ"ל.  , שנרסתם להיפך בסטרא אחרא חס ושלום. ועתה, איך שייך לכתוב בענין כזה, הלשון

את, גם על מאמר התנא בעצמו המובא על זה בפנים, אשר החליט וסתם בלשונו, ואמר עז פנים  ובפרט, שבאמת יש להתפלא בפליאה הז 
 .  לגיהנם, להיות נראה גם כן כסותר את דבריו הראשונים, שהקדים והזהיר הוא בעצמו, להיות עז כנמר 

שה הנ"ל, כי אם העולה במדה  שאין מי שיזכה להמדה הזאת של העזות והגאוה בשלימות הקדו פי כל הנ"ל, בין לרחוק תואולם, מ
  השמינית שבשמינית שבה, למעלה מכל השבעה רועים כנ"ל, לכוללה ולייחדה שם באחדות הבושת והענוה שבענוה, אין לגמרי כמוב"פ, 

האמת, אחר כל עזותו וגאותו הנ"ל, יהיה מאד מאד שפל רוח ועניו מכל   באמת ות. כיעד שבאמת קשה מאד לכנותם כלל בשם גאוה ועז
 אדם וכו', עד שבאמת קשה מאד לקרוא זאת בשם עזות וגאוה כנ"ל. ה

כי מדת העזות והגאוה בשם העצם שבה בקדושה, הוא עיקר הנסתר המוב"פ ]שלמעלה וקודם הבריאה לגמרי[, שמעוצם הסתרתה 
ו עמי בעלייתם לשם, רק גם במדת הבושת והענוה שבענוה, יותר מכל האדם וכו'. כי מה שלא יבוש לגמרילהתאחד והעלמתה, תתהפך 

בשם המושאל כנ"ל, אין זה רק מעוצם אחדותה שם במדת העזות שקודם הבריאה כנ"ל. ומאחר שהאחדות גובר שם ביניהם כל כך,  
על פני משה, שמתבייש חס ושלום ]אף על פי שגם הוא יבוש חז"ל הזכירו ממילא מאירים ומשמשים שניהם בכתר אחד, עד שכמו שלא 

מוב"פ[. כן גם כן אין שייך להזכיר ולומר עליו, שמעיז ומתגאה חס ושלום ]אף על פי שישונא בעוז פניו כנ"ל[, כי כל  מהשם יתברך כ
ימי הבריאה שזולתו, אין זוכים שבעת דושה שבהמתגאה ויהיה עז פנים בפשיטות, הוא בוודאי מצד הסטרא אחרא. ואם כל הרועים דק

שבה כנ"ל, ממילא יהיה בהם ]עד היום ההוא, שיתעלו לשם כנ"ל[ מדת הבושת והענוה,   עדיין לקדושת העזות והגאוה שבשם העצם
[,  ני כנ"לבשם העצם כנ"ל. כי גם מה שבכל זאת יקבלו כולם את קול העזות כנמר, ]בעצם נשמת פני משה, העולה עליהם ביום השמי

במאמרו הוי עז וכו', הוכרח בענין הזה בעצמו, לעלות ן זה רק הארה בעלמא ]שמינית שבשמינית[. כי גם התנא יהודה בן תימא, אי
מתורתו לתפלתו יהי רצון וכו'. כי מאד נסתר ונעלם הדבר הזה כנ"ל. והוא הוא כנפלאות הירידה המוכרחת ברצונו יתברך, אשר באמת 
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החושב עצמו תו ויצרו ינו שהוא כמו מתגאה על גאוויזה דהמדרגה נמוכה יותר באמנם הפל"ח ביאר כנ"ל 

 שיג יותר.שלמד כדי לה וזה בחי' ששוכח מהין לאגותיו כל חכמתו והשומחשיב לחכם 

צ"ע ו"א דומות זו לזו, יתירה, נראה שהגדלות דקדושה וגדלות דסטזה אמנות אומר שצריך לרבנו ממה שאלא ש

 .  הם שוים זה מזההנ"ל שלביאורו ביאור הפל"ח 

ווה כמו עזות ודומה לגאהיא ישות גם בעזות דקדושה ש גאוה וענוה המשמשות ביחדמצינו ש ונראה לבאר 

ה'   שות של עצמו אלא מצד שהוא שליחהתקיפות שנוהג בה אינה מצד הי ואעפ"כ היא ענווה כי דסט"א,

בתקיפות אלא מתעלם  ,נמצא שהיא באמת ענווה כלפי שמים. וגם כלפי זולתו לא מתנשא עליו .שציווה אותו

  .ידון שעושה תפקשליח בית די, כ נוע אותו מדבר של קדושהמציאותו הרוצה לממ

זה באופן דומה  ,דרגהל לעלות מ כדי שיוכ ,כח את מה שלמדשוולפ"ז אולי אפ"ל שגם הגאווה שעל ידה 

ה ללמוד אלא מצד החיוב שחייב אותו הקב" ,יש לורוב תורה ויראה ששמפציר ומתפלל לזכות בה לא מצד 

 . ודביקות ולדעת אותו ולקיים מצוותיו ביתר דעת

המלעיגים, וכאן אנו מדברים על עזות בתפילה לעלות מדרגה בדעת  עזות היא כנגד  ואע"פ שבדרך כלל

 א כפי שיודע בעצמו עד כמה הושאדם כי עצם הבקשה  ,גד היצר היא עזות, באמת גם התקיפות נ ותוהשג

כמבואר בתורה עב עזות דקדושה  וז לין כשהוא לבדו יתפ להניחואפילו  ,זו עזות, להשיג השגותמבקש  מגושם

 .  איך באים לחטוף התפלין שהם כתרי דמלכא ולהניחם פתאם על הראש \כאתנינא/

לכל מדרגה מוכרח לעבור בהיכלי התמורות, ושם עיקר המניעות הן מה ודם שק רה רמהלעיל תו עוד עיין

שמכניס באדם מחשבה שכבר זכה להשיג את ההשגה שמבקש, נמצא עצם העובדא שממשיך לבקש ומתעלם  

 . לשכוח את מה שכבר זכה להשיגקדושה שהיא בחי' ישות וגאווה דקדושה רק כדי מהם זו עזות ד
 

 
 

 
ת, אף על פי שגם בזה נמצא , כי אז אדרבא יהיה עובר בזה מרצונו יתברך. ולא כן מדת העליה והבושושלוםטות חס אסור לירד בפשי

להיפוך, פן יהרסו לעלות ולהתבייש במקום שאין צריכין, אבל מחמת שבכל זאת, רוב העולים והמתביישים, ושנהגו במדותיהם האלה  
ה, בושת פנים לגן עדן. ובתכלית ההיפך מסתימתם שבמדת העזות והגאוה  על ז  ו ואמרובפשיטות ובשם העצם כגמול עלי אמו וכו', סתמ

 . נ"לה
עוֹ  -תנינא  עב עיין תורה כא ש ֶ ו  כ ְ ל  ֵהםֲאפִּ ין, ש ֶ ל ִּ פִּ ים ַלֲחֹטף ַהת ְ אִּ י ֵאיְך ב ָּ נ ַ"ל. כ ִּ ַ ה כ  דֹולָּ ה ג ְ ו ש ָּ ן ב  ֵ ְהֶיה לֹו ַגם כ  י ִּ ֶ יְך ש  רִּ ה, צָּ ְצוָּ ין מִּ ְתֵרי  ֹשִּ כ ִּ

ְהיֶ  י ִּ ֶ או י ש  אי רָּ ַוד ַ . ב ְ ֹראש  ְתֹאם ַעל הָּ ִּ ם פ  יחָּ א, ְוַלֲהנִּ ַמְלכ ָּ א ַלֲעֹשוֹ ד ְ ב ָּ ש ֶ ה, כ ְ דֹולָּ ה ג ְ ו ש ָּ הה לֹו ב  ְצוָּ   .ת ֵאיֶזה מִּ
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