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 ליקוטי מוהר"ן  
 מבואר

   חברותא
 ללימוד בעיון 

 

 מבוא לביאור 
 הביאור מורכב מג' חלקים: 

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

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

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

 חדושים. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ( להצליח יותר

 
 

בהשוואה לשאר  שהיא גרסת מוהרנ"ת שהדפיס בביתו, מוגה מהדורת תקפא המדויק,  בצורת הדף נלקחו מליקוטי מוהר"ן  דפי הליקוטי מוהר"ן
 . הישנים וחדשים  ובתוספת מ"מ . מהדורות

  lezavotlaze@gmail.com למיילפנות ההערות אפשר ל

 

. )הריצ"ח במדבר  23( פירוש שהוא ביאור שאמר בתורה כה בדקה ה 23היכן שנזכר הריצ"ח הכוונה להרה"ג רבי יוסף צבי חשין שליט"א. )הריצ"ח כה   א
פ' במדבר.תשנד ולא כולם     ( הפירוש שהוא ביאור שאמר בשיעור על הזוהר פיקודי שנאמר בשנת תשנד  וביאורים ששמעתי ממנו הבאתי  יסודות  הרבה 

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

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

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

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

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

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

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

 
 התנצלות 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   שאסורה.

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

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

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

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

 ותר להכניע ולתקן את המדמה.בי 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 ויהי ביום השמיני ע קשה מאד להיות מפורסם עא         מוהר"ן      פח.א ליקוטי                    

של הארץ, ע"כ נופל במהירות יותר למטה. והצדיק הוא בחי' 

וצדיק יסוד )משלי י(  כ"שעפר הנ"ל, כי הצדיק הוא יסוד עולם 

, וכל הדברים עומדים עליו. ויש לו כח המושך להמשיך כל עולם

הדברים אליו. כי זה הצדיק הוא רק יחיד בעולם שהוא יסוד 

פי' כל הצדיקים הם . וא[א] עולם, שכל הדברים נמשכים ממנו

. יש שהוא בחינות ענף [ב] ונתרק ענפים ממנו, כ"א לפי בחי

ממנו ויש שהוא בחינות ענף מן הענף. כי זה הצדיק היחיד 

ומשים עצמו כעפר, בבחינות  ,בעולם, הוא עניו ושפל

. וע"כ הוא יסוד עולם, היינו ואנכי עפר ואפר)בראשית יח( 

 . וזה שאנו מבקשים[ג] "לבחי' עפר, שכל הדברים הם עליו כנ

ונפשי כעפר לכל תהי', היינו שיהי' לה כח המושך, להמשיך  [ד]

 והשפעותה. וזה הצדיק ממשיך כל [ה] הכל אליו כעפר כנ"ל

, שכל ההשפעות ועפרות זהב, בבחינות )איוב כח( [ז] לעולם

נמשכין מבחינות עפר מהצדיק הנ"ל. וע"כ אם נותנין צדקה 

בחי' זריעה על העפר חרך מיד. כי הוא לזה הצדיק, הוא מתב

זרעו לכם לצדקה שמצמחת כפל כפלים, בבחינות )הושע י( 

. אבל אם נותן צדקה למי שאינו בחי' עפר כלל, קצרו לפי חסדו

בעת  [ט] אינו עושה פירות. וזה שקלל ירמי' את אנשי ענתות

הכשילם בעניים שאינם מהוגנים )ב"ק ט"ז  אפך עשה בהם

ו שאינם בבחי' עפר כלל, וע"כ הצדקה שנותנים היינ [י]ע"ב(

כל בני  יאוהנה הי' ראוי שימשכו : להם אינה בחי' זריעה כלל

. [יב] אדם לזה הצדיק שהוא בחי' עפר, שיש לו כח המושך כנ"ל

אך ע"י כח המכריח מפסיקין ומרחיקין ממנו. היינו שיש בני 

אדם שע"י דיבורם ומעשיהם, הם מכריחים את בני אדם 

. ולפי כח המכריח, כן [יג] סיקם ולהרחיקם מהצדיק הנ"ללהפ

מרחיק מהצדיק כנ"ל. ואח"כ כשיפסיק כח המכריח, יחזור 

בחי' עפר כנ"ל. כי  'שהויד קוימשיך עצמו ויתקרב להצדי

כשיפסיק המכריח ישוב להעפר להצדיק הנ"ל, שיש לו כח 

בני אדם שהם רחוקים מאד מהצדיק,  המושך כנ"ל. וע"כ יש

הם עדיין בכח המכריח המרחיק אותם, אבל אח"כ מחמת ש

כשיפסיק כח המכריח, יחזרו ויתקרבו כנ"ל. וזה שאנו רואין 

כשאדם נוסע להצדיק, כל מה שמתקרב למקום הצדיק יותר, יש 

 : לו חשק יותר, מחמת שמתקרב יותר להכח המושך כנ"ל

לו כח המושך, להמשיך אלקות  'בחי' משכן, כי משכן היוזה 

, משכני אחריך נרוצהשהי' עומד שם. בחי' )ש"ה א( למקום 

אחריך נרוצה דייקא. כי כל מה שמתקרב יותר אליו, הוא רץ 

כנ"ל. וכמובא במדרש )שמות  ביותר כנ"ל, מחמת הכח המושך

שהמשכן הוא לשון משכון, שהוא משכון לישראל  ([טו] פ' לא

שתשרה שכינה אצלם אפי' אם יחטאו ח"ו, כמ"ש )ויקרא כו( 

. נמצא שע"י נתתי משכני בתוככם ולא תגעל נפשי אתכםו

כי משכן לשון  השכינה שורה בישראל. היינו כנ"ל המשכן

להמשיך אלקות למקום  שיש לו בחי' כח המושך משכני וכו'

אלא  עומד שם כנ"ל. וע"כ א"א להקים את המשכן טז"שהי

, [יז] עניו מכל האדםהצדיק שהוא בחי' עפר, בחי' משה שהי' 

. ואחר לא הי' יכול ויקם משה את המשכןשמות מ( ) כ"ש

, כי דווקא זה הצדיק שהוא בחי' עפר, בחי' כח [יח] להקימו

המושך, יכול להקים המשכן, שהוא בחי' כח המושך להמשיך 

חשק ה' בכם לא מרובכם האלקות כנ"ל: וזה שכתוב )דברים ז( 

 'לא וכו }חולין פט והובא בפרש"י שם{יט, ודרז"ל כי אתם המעט

 י. כחשק ה' בכם, [כא] עצמיכם וכו'כיטין רק מחמת שאתם ממע

עפר, מחמת שהם ממעיטין ומקטינים עצמן, עי"ז הם בבחי' 

שמושך האלקות כנ"ל, וע"כ  שיש לו כח המושך, בחי' משכן

, כי ע"י [כג] אשכון את דכא כבנז( 'חשק ה' בכם. וזה בחי' )ישעי

ושך להמשיך שפלות, שמשים עצמו כעפר, עי"ז יש לו כח המ

הש"י אצלו שזהו בחי' המשכן כנ"ל: וזה בחי' הכבוד הנאמר 

)שם מ(  וכ"ש ונקדש בכבודי)שמות כ"ט(  כ"שאצל המשכן, 

. כי כל הכבוד שיש לכל אדם וכבוד ה' מלא את המשכן

שבעולם מקטן ועד גדול, כולם הם מקבלים רק מזה הצדיק 

כל הכבוד  שהוא בחי' עפר, בחי' משכן, שממנו נמשך הכל. כי

כמ"ש  ,אצל זה הצדיק, וכולם מקבלים ממנווהגדולה הוא רק 

שם אתה מוצא [ כד]( כל מקום שאתה מוצא גדולתו .)מגילה לא

ענותנותו. נמצא שבמקום השפלות והקטנות שם שורה כל 

. וע"כ כל הראשים אשכון את דכא הכבוד והגדולה, כמ"ש

ר. וכן שבעולם, מקבלים כבודם מזה הצדיק שהוא בחי' עפ

ל פעם נתחדש הכבוד שזה הממונה כהתחדשות הכבוד, כי ב

מנות אחר, ונתחדש הראשיות והכבוד, הוא הכל ע"י תבא לה

. כי כפי הקמתו את המשכן בכל פעם, שמשם [כה] זה הצדיק

כנ"ל, כן  וכבוד ה' מלא את המשכןבא הכבוד, בבחינות 

 : נתחדש כל הכבוד והראשיות כנ"ל

י קרא משה לאהרן ולבניו ויהי ביום השמינוזה 
 . כי כשהצדיק צריך לקרות את ראשי העםולזקני ישראל

הכבוד  הוא קורא אותם בזה שהוא מקים את המשכן, ששם

כולם באים אליו לקבל הכבוד ממנו.  יכנ"ל, ועי"ז קורא אותם, כ

קרא משה שהקים משה את המשכן, עי"ז  ביום השמיניוזה 

ד מקטן וע כלל ראשי העם , שהםלאהרן ולבניו ולזקני ישראל

ע"י הקמת המשכן קרא את כל ראשי העם, שהם בחי'  יגדול. כ

שניסן ר"ה  ([כו] וזה שארז"ל )ר"ה א  :  אהרן ובניו וכו' כנ"ל

למלכים, כי אז הי' הקמת המשכן, שמשם נמשך הכבוד של 

וע"כ הי' הקמת   :  מלכים, של כל הממונים והראשים כנ"ל

, [כז] ' ראש חדשיווקא, כי זה בחהמשכן בראש חדש ניסן ד

ו בחי' ר"ח ניסן ר"ה שעי"ז נתחדשים כל הראשים כנ"ל וזה

 : למלכים כנ"ל

שקשה מאד להיות מפורסם. כי מה שהוא  דע[ כח]עא 

מפורסם הוא מזיק לו מאד. כי לפעמים צריך לסבול יסורין 

. כי ובחבורתו נרפא לנובשביל רבים, כמה שכתוב )ישעיה נג( 

 רסם, ע"כ הואמאחר שהוא מפו
 

                                              
בתקפא הכותרת קשה להיות מפורסם עא וכך העתיקו בכל המהדורות.   א

 וצ"ע הרי רוב הדף שייך לתורה הקודמת ביום השמיני
 עיין תורה סו תנינא שהוא יסוד פשוט שרש וקשר כל היסודות א
  . ותורה סו אות א'עיין תורה נו אות א' ב
ובאמת הוא יסוד גם לעפר כי הוא נכלל באין דהיינו קודם הבריאה  ג

וסז תנינא עיין תורה ד' אות ט' ותורה כב אות י', וסו תנינא הנ"ל, 
  ותורה נח תנינא.)ד"ה ומקודם משתלשל( 

  בויהי רצון שאחרי תפילת עמידה ד
עיין לק"ה חזקת מטלטלין ד' ב' ממונו של אדם כפי הכח מושך שיש  ה

 ,דין כל דאלים גברו חזקה ששלו הוא, וכל שבידלו ועפ"ז מבאר 
הוא כפי חלקי הכבוד. כח המושך  כירצון האדם כבודו וושודא דדיני. 
שוך חיות התבואה מקבלת מעפר הארץ כח המושך למושם אות ז' 
וכן יצ"ט  כח המושך וגוף כח המכריח. נפשושם אות יא  ,לאוכל אותה

 ויצה"ר.
 השפעות -בתשכט  ו
של"ה תורה אור )פרשיות וישב מקץ ויגש סוף אות ז'( )ובמהדו' עיין  ז

על מאמחז"ל כל העולם ניזון בשביל  יד רמה חיפה תשנז אות כז(
 בשביל לשון צינור. –חנינא בני 

 חינותב -בתרלד ח
 ירמיהו יח כג ט
. ועיין ספר דף על דף על ב"ק טז: מה שהביא וב"ב ט: בשינוי לשון י

דעות בהגדרת עני הגון, ועי"ש שנחלקו אם יש שכר על הצדקה לעני 

                                                       
שאינו הגון, לספר חסידים סימן סא זה עוון, וליד רמה ב"ב ט )סי' 

ק סוף פרק קיט( אין שכר ולרבינו יונה ברכות מב. ונמוקי יוסף על ב"
א' יש שכר. ועיין תורה רסד שזה פגה"ב. אם יקבלו שכר על שמחשבה 

)ועיין היכל הברכה טובה שתצטרף למעשה עיין מהרש"א תענית ט 
 ואתחנן בשם רבי זושא מאניפולי דלאו כל אדם ראוי לתת לעני הגון(

 שימשכו -בתשכטשימשוכו,  -בתרלו ותרצושימשכו,  -ותרלד דפו"ר יא
 מוהר"ן סימן תב עיין חיי יב
' סוף אות כא, הה עיין שיחות הר"ן סימן פ' וסימן פא ולק"ה מיל יג

וגזלה ה' אות יז, ומאידך עיין תורה מו תנינא שעיקר המניעות הן 
 מניעות המח.

 שהוא -מתרלו יד
 , ובמדבר רבה יב יד.שמות רבה לא י'. ובתנחומא משפטים יא טו
 כך נדפס בתקפא עם שני מרכאות טז
יב ג' כתיב ענו וקרי עניו ורבינו נקט הקרי וכן לעיל בתורה  במדבר יז

 ד' אות ז' 
מדרש הגדול ווילקוט שמעוני פקודי רמז תיז תנחומא פקודי סימן ח'  יח

  א' ביום כלות משה במדבר ז'
ובתשכט  ,רלו ציין מ"מ זה לקמן אחר תיבות וע"כ חשק ה' בכםבת יט

 העבירו לכאן
 עצמכם -רלובת כ

  דאתון מכיכי רוחא וענוותנין מכל עממיאונתן וכן תרגם י כא
 ובתשכט תוקן)ישעי' נו(,  -בתרלובתקפא )יבעי' נו(  כב

                                                       
לשה"כ מרום אשכון ואת דכא ורבינו נקט שגרא דלישנא בהרבה  כג

 .ספרים עפ"י דרשת הגמ' בסוטה ה. על פסוק זה
פסוקי וכן גרסת  עיין דקדוקי סופרים שכך הגרסא בכת"י מינכן. כד

ועיין תורה . וכן משמע לשון הפסוקים שם. ך שאומרים במוצ"שויתן ל
 אות ט' והנרשם שם 'ד
 עיין תורה עב תנינא כה
 ריש משנה א' כו
לפ"ז ר"ל שר"ח בחי' צ"ע בכל הספרים המנוקדים מנוקד ראש חֶֹדש ו כז

 ר"ח ויותר נראה שצריך לנקד ראש ָחָדש 
 לא ידוע היכן ומתי נאמרה כח

 תורה אור
ֲעבֹור סּוָפה  משלי י )כה( ּכַּ

יק ְיסֹוד עֹוָלם:ְוֵאין רָ  ּדִּ ע ְוצַּ  ש ָ
ן  עַּ ּיַּ בראשית וירא יח )כז( וַּ
ה ָנא  ּנֵ ר הִּ ּיֹאמַּ ְבָרָהם וַּ אַּ
ר ֶאל ֲאדָֹני  ּבֵ י ְלדַּ ְלּתִּ הֹואַּ

י ָעָפר ָוֵאֶפר:  ְוָאֹנכִּ
יר  ּפִּ איוב כח )ו( ְמקֹום סַּ

ְפרֹת ָזָהב לֹו:  ֲאָבֶניָה ְועַּ
ְרעּו ָלֶכם  הושע י )יב( זִּ

י ְצרּו ְלפִּ ְצָדָקה קִּ ירּו  לִּ ֶחֶסד נִּ
ְדרֹוש  ֶאת  יר ְוֵעת לִּ ָלֶכם נִּ
ד ָיבֹוא ְויֶֹרה ֶצֶדק  ְיקָֹוק עַּ

 ָלֶכם:
ה ְיקָֹוק  ּתָ ירמיהו יח )כג( ְואַּ
י  ל ֲעָצָתם ָעלַּ ְעּתָ ֶאת ּכָ ָידַּ
ל ֲעֹוָנם  ר עַּ ּפֵ כַּ ל ּתְ ֶות אַּ ּמָ לַּ
י  ְמחִּ ל ּתֶ ָפֶניָך אַּ ּלְ אָתם מִּ ּטָ ְוחַּ

ים ְלָפנֶ  לִּ ְהיּו ֻמְכש ָ יָך והיו ְויִּ
ה ָבֶהם: ס  ָך ֲעש ֵ ּפְ ֵעת אַּ  ּבְ

י  ֵכנִּ שיר השירים א )ד( ָמש ְ
ֶלְך  ּמֶ י הַּ נִּ יאַּ רּוָצה ֱהבִּ ֲחֶריָך ּנָ אַּ
ְך  ְמָחה ּבָ ש ְ יָלה ְונִּ ֲחָדָריו ָנגִּ
ים  רִּ ן ֵמיש ָ יִּ ּיַּ יָרה דֶֹדיָך מִּ ְזּכִּ נַּ

 ֲאֵהבּוָך: 
י  ּתִּ ויקרא בחקתי כו )יא( ְוָנתַּ

תֹוְכֶכם ְולֹא תִּ  י ּבְ נִּ ּכָ ש ְ ל מִּ ְגעַּ
י ֶאְתֶכם: ְפש ִּ  נַּ

במדבר בהעלתך יב )ג( 
ה ענו ָעָניו ְמאֹד  יש  מֹש ֶ ְוָהאִּ
ֵני  ל ּפְ ר עַּ ּכֹל ָהָאָדם ֲאש ֶ מִּ

 ָהֲאָדָמה: 
ֶקם  ּיָ שמות פקודי מ )יח( וַּ
ן ֶאת  ּתֵ ּיִּ ן וַּ ּכָ ש ְ ּמִּ ה ֶאת הַּ מֹש ֶ
ן  ּתֵ ּיִּ יו וַּ ם ֶאת ְקָרש ָ ש ֶ ּיָ ֲאָדָניו וַּ

ֶקם  ּיָ יָחיו וַּ רִּ ּמּוָדיו:ֶאת ּבְ  ֶאת עַּ
דברים ואתחנן ז )ז( לֹא 
ק  ים ָחש ַּ ּמִּ ל ָהעַּ ּכָ ֶכם מִּ ֵמֻרּבְ
י  ֶכם ּכִּ ר ּבָ ְבחַּ ּיִּ ֶכם וַּ ְיקָֹוק ּבָ

ים: ּמִּ ל ָהעַּ ּכָ ט מִּ ְמעַּ ם הַּ ּתֶ  אַּ
ר  ישעיהו נז י ֹכה ָאמַּ )טו( ּכִּ

ד ְוָקדֹוש   ֵֹכן עַּ א ש  ָ ש ּ ָרם ְונִּ
ּכֹון ְוֶאת  מֹו ָמרֹום ְוָקדֹוש  ֶאש ְ ש ְ

כָּ  ֲחיֹות רּוחַּ ּדַּ ל רּוחַּ ְלהַּ פַּ א ּוש ְ
ים: אִּ ְדּכָ ֲחיֹות ֵלב נִּ ים ּוְלהַּ ָפלִּ  ש ְ

י  ְדּתִּ שמות תצוה כט )מג( ְוֹנעַּ
ש   ְקּדַּ ָרֵאל ְונִּ ש ְ ְבֵני יִּ ה לִּ ּמָ ש ָ

י: ְכבֹדִּ  ּבִּ
ס  ְיכַּ פרשת פקודי מ )לד( וַּ
ֶהָעָנן ֶאת אֶֹהל מֹוֵעד ּוְכבֹוד 
ן: )לה(  ּכָ ש ְ ּמִּ ְיקָֹוק ָמֵלא ֶאת הַּ

ה ָלבֹוא ֶאל אֶֹהל וְ  לֹא ָיֹכל מֹש ֶ
ן ָעָליו ֶהָעָנן  כַּ י ש ָ מֹוֵעד ּכִּ
ן: ּכָ ש ְ ּמִּ  ּוְכבֹוד ְיקָֹוק ָמֵלא ֶאת הַּ

י  ְיהִּ ויקרא שמיני ט )א( וַּ
ה  י ָקָרא מֹש ֶ ינִּ מִּ ְ ש ּ ּיֹום הַּ ּבַּ
ָרֵאל: ש ְ ְקֵני יִּ ֲהרֹן ּוְלָבָניו ּוְלזִּ  ְלאַּ

 
 תורה עא

ישעיהו נג )ה( ְוהּוא ְמחָֹלל 
פְּ  א ֵמֲעֹוֹנֵתינּו מִּ ֵענּו ְמֻדּכָ ש ָ

ֲחֻבָרתֹו  לֹוֵמנּו ָעָליו ּובַּ ר ש ְ מּוסַּ
א ָלנּו: ְרּפָ  נִּ



 מוהר"ן היצה"ר עב             להתחזק בכל פעם כנגד                 ליקוטי     פח:  

אצלו ית' מצינו [ 1]וגם למעלה 
 [3] 2בחי' יצה"ר הנ"ל כשרז"ל

לברוא  'בתחילה עלה במחשב
את העולם במדת הדין, שזה 
בחי' יצה"ר כנ"ל, ואח"כ כביכול 
שבר היצה"ר, ושתף מדת 

וכו'. ומזה הכח נשתלשל רחמים 
ונמשך כח למטה לשבר את 

 זאת לא היה 4יהיצה"ר, כי לול
וכן )5כח לשבר היצר הרע: 

מבואר לשון זה בגמרא )יומא 
ס"ט ע"ב( שאמרו שם זו היא 
גבורת גבורתו שכובש את יצרו 

ארך אפים לרשעים.  שנותן
נמצא מבואר שם ענין הנ"ל 

י כובש מדת הדין "שהש6שמה 
הוא בחי' שבירת  ומאריך אפו

(, וע' בזוהר 7היצה"ר אצלו ית' )
בכמה מקומות. שם מובן 
 8ומבואר, שבחי' מדת הדין הוא

 : ( בחי' היצה"ר9)

, ע"כ צריך לסבול יסורין לכן אחלק לו ברביםבבחינות )שם( 

. רק שיש ובחבורתו נרפא לנו [א] בשביל רבים, כי עליו נאמר

כמה בני אדם שצריכים להיות מפורסמים, ועושים אותם דווקא 

מפורסמים. אבל יש צדיקים שמקבלים מעצמם יסורים עליהם 

ר למעלה , ובזה מחליפין השפע. כמבוא[ב] בשביל ישראל

 :. ע"שובשתים יכסה פניו [ג] בסימן ס"ג על פסוק

ה ונעשה באותו בבא לאדם הרהור תשולפעמים  [ד]עב 

. ואחר כך רוצה לעשות עובדא, באשר [ה] שעה איש כשר

 כואח" [ו] שנתעורר לבו לתשובה, בכן רוצה לנסוע להצדיק

כשנוסע מתגבר עליו היצה"ר ונופל מתשוקתו שהי' לו תחילה. 

חר כך כשבא להצדיק, מתגבר עליו היצה"ר עוד יותר, ואובד וא

על זה. [ ז]אל יבהלוך רעיונך אל יקשה בעיניך זאת, ו .כל חשקו

כי דע שזה נמשך מחמת כי בתחילה כשבא לו ההרהור 

מעשיו  על ידישהתעורר בתוכו, אזי  בתשובה, מחמת הטו

באותו שעה, המית יצרו, ונתבטל יצרו הרע שהיה לו, כי 

מיתו בזה ההרהור תשובה והעובדא של אותו השעה. ואחר ה

כך כשרוצה לנסוע, מתגבר עליו יצר הרע אחר. כי כל הגדול 

ויש לו עתה יצה"ר  )כשרז"ל סוכה נב( ,מחבירו יצרו גדול ממנו

לו תחילה. ע"כ אם אינו מתחזק נגדו, אזי  'גדול ממה שהי

לו  מתגבר עליו זה היצה"ר החדש, ונופל מתשוקתו שהי'

תחילה. כי צריך התגברות חדש ביותר נגד זה היצה"ר החדש 

 : שבא לו כנ"ל

כמה בחינות ביצה"ר. כי יש בני אדם נמוכים כי יש 

מגושמים, שהיצה"ר שלהם הוא ג"כ יצה"ר נמוך ומגושם. 

והרוב, היצה"ר שלהם הם הדמים בעצמם, היינו הדם שבחלל 

כירת השמאלי שהוא בתקפו. ועיקר בלבולים שלהם מע

. ובאמת מי שיש לו דעת צח כל שהוא, [ח] ומבלבול הדמים

היצה"ר הזה, הוא אצלו שטות גדול ושגעון, ואין צריך שום 

התגברות לנצח אותו. ואפי' מה שנחשב בעיני ההמון לנסיון 

גדול, כגון הנסיון של תאוות ניאוף, הוא אצלו שטות, ולא 

שום דעת, ויודע . כי מי שיש לו [ט]נחשב לו לשום נסיון כלל 

מעט מגדולת אדונינו הבורא ית"ש, כמה שכתוב )תהלים קלה( 

. וא"א להסביר כי אני ידעתי כי גדול ה' ואדונינו מכל אלהים

, כי גדולת הש"י הוא רק לכל חד [י]זה לא בכתב ולא בע"פ 

נודע לפום מה דמשער בליבי', כמ"ש בזוה"ק )וירא ק"ג ע"ב( 

בי'. ומי יום מה דמשער בללכל חד לפ [יא] בשערים בעלה

ודאי אצל זה אינו וביבשזוכה לשער בלבו את גדולת הש"י, 

נחשב שום דבר לנסיון, וא"צ שום התגברות על זה. רק שיש 

בחי' יצה"ר, שהוא מלאך הקדוש, ואעפ"כ הוא יצה"ר, וצריך 

להתגבר ולהמלט מאד ממנו. היינו בחי' גבורות, בחינות דינים. 

זה היצה"ר הנ"ל, היינו גבורות ודינים. וזה הבר דעת, יש לו 

שיהי' רק כולו טוב. כי יגוצריך להתגבר עליו, ולהמתיק הדינים, 

מי שנכלל במקום שצריך להכלל, היינו באין סוף, שם כולו טוב, 

ואין שם דין ח"ו. ע"כ צריך להיות כולו טוב ולהמתיק כל 

ת ובזה פגם דוד בב :  והדינים שהם היצה"ר שלמעלה ידגבורות

 בוודאי חלילה לומר שדוד חטא בגשמיות מחמתטושבע, כי 

)תהלים  ולבי חלל בקרבי תאוה ח"ו, כי כבר אמר דוד בעצמו

, שהרג כבר את היצה"ר הגשמי בתכלית, והכניע הדם [טז] קט(

שבחלל השמאלי. ואף שארז"ל )שבת נו ע"א( כל האומר דוד 

והחטא אפי' זה הפגם הקטן  אינו אלא טועה וכו', אעפ"כ חטא

, גם זה בודאי לא הי' ח"ו מחמת [יח] כמובא יזעשהקל ש

ח"ו, שמשם בא תאוה זו של  ', מחמת עכירת הדמייטוהותא

ניאוף. רק הפגם שלו היה למעלה בגבורות, שלא המתיק 

היצה"ר שלמעלה, היינו הגבורות והדינים. וגם זה היה בדקות 

ר בדוד . וזה שנאמ[כא] ראוי היתה בת שבע לדוד וכו'כגדול, כי 

, [כב] לא תבנה בית לשמי כי דמים רבים שפכת)ד"ה א כב( 

היינו שלא המתיק הגבורות, ע"כ לא זכה לבנות הבית ואף 

למעלה למעלה, בתכלית המעלה,  ,שמלחמת ה' נלחם, עכ"ז

במקום שצריך להכלל, היינו באין סוף, שם כולו טוב, וצריך 

ו כ"ע אפיל : וזה בחי'[כג] להיות רק טוב בלי שום דינים כלל
"ג ך)ת"ז תי' ע' ד' ק [כז] כותלגבי עילת העיל כהיאוכמא איהכד

)תהלים  לא ידעו ולא יבינו בחשיכה יתהלכובחי'  ([כח] ע"ב

שהוא היצה"ר של  ל°הקדושה שלמעלה [כט() ] בחי' פב(

הצדיקים הקדושים הנ"ל: וכן 

שלמה המע"ה שנשא בת 

, [לא] פרעה ונשים נכריות רבות

הדעת בוודאי לא יעלה על 

שהיה מהיצה"ר הגשמי, כי 

היה חכם אמת, כמ"ש )מלכים 

. ויחכם מכל האדם וכו'א ה( 

וכבר מונח כלל בידינו, שמי 

שהוא חכם אמת קצת, אינו 

וה והתאלבנחשב אצלו זאת 

לשום נסיון. אפי' אם תתבע 

אותו אשה יפה במקום סתר 

שיהיה בידו למלאות התאוה, 

הוא אצלו רק שטות ושגעון, 

שב לו לנסיון כלל. ומה ואינו נח

שבח יוסף  [לג] בתורה 'שנאמ

הצדיק שעמד בנסיון, יש בזה 

. ועיקר הנסיון בבחי' [לד] סוד

אבל  ,קת הגבורות, לנצח היצה"ר של מעלההנ"ל, בבחי' המת

לא לנצח היצה"ר הגשמי, שזה אינו נסיון כלל. וכן מה שפגם 

 : שלמה לא הי' רק בבחי' זו כנ"ל

ינים ח"ו, ויש לו איזה צרה ר"ל, צריך מי שיש עליו דוע"כ 

 לראות ולהשתדל מאד להנצל מהיצה"ר אז. כי 
 

                                        
חבורתו לשון חבורה תחת ב .הו נג ה' כנ"ליישע א

  שם( חבורה )רד"ק
רמב"ן שמות לב לג על ועיין  עיין תורה רס ב

ח"ג  ןשו"ת המהרש"ם מברזאועיין הפסוק מחני נא 
ושבת פט:  .עבירות של חבירו בדין הקונהסימן קנא 

ופרש"י דאמר יצחק אבינו להקב"ה פלגא עלי וכו', 
  שמות לב יג ד"ה זכור לאברהם.

 ישעיהו ב' ו' ג
תורה זו נאמרה באדר תקסה כשנולד בנו הקדוש  ד

 שלמה אפרים
הרי את מקודשת עמ"נ שאני מט: יין קדושין ע ה

 צדיק גמור. 
עיין לעיל תורה ע' עניין כח המושך של הצדיק  ו

 וכנגדו כח המכריח
 לשה"כ בדניאל ה' י' ז
 אלעיל תורה נ ח
*עיין שבחי הר"ן טז עיין חיי מוהר"ן רלג,  ט

 ושיחות הר"ן נא
 '* עיין שיחות הר"ן סימן א י

 משלי לא כג יא
 בודאי -מתרלו יב

                                        
שיהי',  -תרלד תרלו תרצו ותשכט גם בדפו"ר יג

 שיהיה -ובמנוקדים
 הגבורות -בתשכט יד
 בודאי -תרלוב טו
עיין ע"ז ד: שלמדו מכאן שלא ראוי היה דוד  טז

ה"ה אברהם  טפ" ברכותלאותו מעשה ועיין ירושלמי 
 למדו מהכתוב. נושבת עשאו טוב ודוד הרגו. וב

ועין ב"ב יז. ג'  .יח יד א-משכיל וה' עמו בשמואל
 לא שלט בהם יצה"ר וי"א גם דוד

 שנעשה -מתרצו  יז
 מדוע בזית את דבר ה' וכו' 'ב יב ט-שמואל יח
 תאוה -מתרצו יט
 ראוי' –בתשכט  ,ראוי -תרלו ותרצו תרלדגם בדפו"ר  כ

הקדמת עי' ושדחק את השעה. סנהדרין קז. עיין  כא
דף ושם אחרי מות ושם משפטים קז.  זוהר דף ח:ה

 עח: ועיין שער הפסוקים סוף ספר שופטים. דףועג: 
 עיין שם גם פרק כח ג' כב
 ואם היה נכלל כראוי היה יודע את הזמן הנכון. כג
  איכמא -בתרלד כד
 איהו -מתרלואיהי,  -תרלדדפו"ר וגם ב כה
 העילות -מתרלוהעילת,  -תרלדדפו"ר וגם ב כו

                                        
אפילו כתר עליון שחור הוא לעומת  -פירוש  כז

 עילת העילות 
  בדפים שלנו קלה: כח
נראה שחסר כאן תיבה או תיבות ועיין בסוף  * כט

תורה נז ד"ה שייך לעיל שמוהרנ"ת מציין כמה 
מקומות בתורות נז נח נט שרבינו מחק בכוונה 

 תיבות כדי שלא לגלות אלא כפי הראוי עי"ש. 
למעלה כביכול,  -בתרלו 1 –הערות השייכים להגה  ל

ב"ר * 3 .כשדרז"ל -מתרלו 2 .למעלה )כביכול( -ומתרצו
לולא )ועיין תוס' ד"ה  –מתרצו 4 .פי"ב ומובא בפרש"י

אלמלא במגילה כא. אבל זה לא שייך כאן כי בתנ"ך 
בכל מקום גם לולי בלשון אם לא היה, עיין בראשית 

א כה לד ישעיהו א ט -לא מב דברים לב כז שמואל
 -מתרצו 6 . בתרלו הסוגר הזה נמחק 5תהלים צד יז( 

עיין רש"י שם בגמ' הנ"ל. ועיין  7 .השי"תש
וכו',  וניסתאותו  ןב"ב טז כאדם שמסיתי

 :הוא שטן הוא יצה"ר וכו'. ועיין סוכה נב
שכביכול הוא ית' בעצמו מתחרט על בריאת 
היצה"ר וכו'. וכ"ז לשבר את האוזן כפי' 

 '"א בחא"ג בב"ב שם. והכלל שמבחיהמהרש
מדה"ד משתלשלים בחינת המלאכים 

ומדים לשמאל עד שנשתלשל גם בחי' הע
ויבא גם השטן  איוב א(*)השטן כמ"ש 

כי משם  ,בתוכם. והוא שטן הוא יצה"ר

                                        
נמשך שורש היצה"ר שבלב האדם שעי"ז יש 

 הוא )שרש( -הוא שרש, ומתרצו -בתרלו 8  לו בחירה:
ע"ב, ובזוהר ויצא  מטועיין זוהר בראשית  9

 קמח, ובזוהר שמות כו ע"ב, ובתיקון כא
ס' וגבורה  (בדף)*בענין פרה אדומה, ושם 

תמן ס"מ דאיהו יצה"ר, וכן מבואר בכתבי 
 : "ל במקומות הרבה, ועיין מאורי אורהאריז

ועיין עמק המלך שער יד פקי"ב  א יא-מלכים לא
 ושער טז פרקים לג לד שדחק את השעה.

 התאוה  -מתרצו לב
צ"ע בתורה אין הכרח עיין שיחות הר"ן קיד.  לג

סנהדרין יט: תקפו יון בתאוה. אלא בגמ' שהיה נס
של יוסף וכו'. ובסוטה לו: שקדש שמים בסתר 

ובמהרש"א שם ששואל  כשבא לעשות צרכיו עי"ש
ועיין עין יעקב סוטה צא  הרי זו ראייה לסתור

וילקוט שמעוני וישב קמה קמו שאדרבה משמע 
 כביכול שלא עמד בנסיון.

ת בראשית ועיין בעש"ט עה"עיין לקמן תורה קנ  לד
 בן יהוידע על סוטה לו:כעין זה בעיין וקנח. 

פרש"י על ויש לישב דבריו מ .שמבאר את הנסיון
 .סנהדרין יט: תקפו של יוסף ענוותנותיה של בועז

בועז דלא כרש"י של מבאר תקפו שיחות הר"ן קיד ועיין 
 אלא כיון שיוסף כבר שבר הקליפה עי"ש.

 תורה אור
ק ישעיהו נג )יב( ָלֵכן א   ֶּ ַחל 

ק  ֵ ים ְיַחל  מִּ צו  ת ע  ים ְואֶּ לֹו ָבַרב ִּ
ת  וֶּ ָ ֱעָרה ַלמ  ר הֶּ ש ֶּ ַחת א  ַ ָלל ת  ש ָ
ְמָנה ְוהו א  ים נִּ עִּ ֹש ְ ת פ  ֹו ְואֶּ ַנְפש 
ים  עִּ ֹש ְ א ְוַלפ  ים ָנש ָ ֵחְטא ַרב ִּ

יַע: ס  ַיְפג ִּ
ישעיהו נג )ה( ְוהו א ְמחָֹלל 
ֹוֹנֵתינו   א ֵמע  ֵענו  ְמֻדכ ָ ש ָ ְ פ  מִּ

לֹומֵ  ַסר ש ְ ֻבָרתֹו מו  ַבח  נו  ָעָליו ו 
: א ָלנו  ָ ְרפ   נִּ

ים  ים עְֹמדִּ ָרפִּ ישעיהו ו )ב( ש ְ
ש   ם ש ֵ ָנַפיִּ ש  כ ְ ַעל לֹו ש ֵ ַ מ  מִּ
ה  ֶּ ם ְיַכס  יִּ ַ ת  ש ְ ָחד ב ִּ ם ְלאֶּ ָנַפיִּ כ ְ
ה ַרְגָליו  ֶּ ם ְיַכס  יִּ ַ ת  ש ְ בִּ ָפָניו ו 

ם ְיעֹוֵפף: יִּ ַ ת  ש ְ בִּ  ו 
 

 תורה עב
ָתא ָלֳקֵבל  דניאל ה )י( ַמְלכ ְ

י ְלֵבית מִּ  א ְוַרְבְרָבנֹוהִּ י ַמְלכ ָ ֵ ל 
לת  ַ ָיא ַעל  ת ְ ש ְ ת\מִּ ַ ָנת \}ַעל  { ע 

א  ת ַמְלכ ָ רֶּ מֶּ ָתא ַוא  ַמְלכ ְ
ְך  לו  י ַאל ְיַבה  ין ֱחיִּ ְלָעְלמִּ

יָויְך  יָוךְ \ַרְעיֹוָנְך ְוזִּ { ַאל \}ְוזִּ
ֹו:  נ  ַ ת  ש ְ  יִּ

י  נִּ י א  תהלים קלה )ה( כ ִּ
דֹ י ָגדֹול ְיקָֹוק ַוא  י כ ִּ ֵנינו  ָיַדְעת ִּ

ים: ל ֱאלֹהִּ כ ָ  מִּ
ים  ָערִּ ְ ש   משלי לא )כג( נֹוָדע ב ַ
ץ: ְקֵני ָארֶּ ם זִּ ֹו עִּ ְבת  ש ִּ ְעָלה  ב ְ  ב ַ

י  י ָענִּ תהלים קט )כב( כ ִּ
י ָחַלל  ב ִּ י ְולִּ ְביֹון ָאֹנכִּ ְואֶּ

י: ְרב ִּ קִּ  ב ְ
י -דברי הימים א כב )ח( ַוְיהִּ

ם  ַבר ְיקָֹוק ֵלאמֹר ד ָ ָעַלי ד ְ
לְ  מִּ ָ ו  ַפְכת  דֹלֹות ָלרֹב ש ָ ָחמֹות ג ְ

י  מִּ ש ְ ת לִּ ה ַביִּ ְבנֶּ יָת לֹא תִּ ָעש ִּ
ָ ַאְרָצה  ַפְכת  ים ש ָ ים ַרב ִּ מִּ י ד ָ כ ִּ

 ְלָפָני:
תהלים פב )ה( לֹא ָיְדעו  ְולֹא 
ֹוטו   מ  כו  יִּ ָ ְתַהל  ָכה יִּ ש ֵ ח  ינו  ב ַ ָיבִּ

ץ: ל מֹוְסֵדי ָארֶּ  כ ָ
ל -מלכים כ ָ ם מִּ ְחכ ַ א ה )יא( ַוי ֶּ

ְזרָ  י ְוֵהיָמן ָהָאָדם ֵמֵאיָתן ָהאֶּ חִּ
י  ֵני ָמחֹול ַוְיהִּ ע ב ְ ֹל ְוַדְרד ַ ְוַכְלכ 

יב: ם ָסבִּ ֹויִּ מֹו ְבָכל ַהג   ש ְ
  
  



 פח.             מוהר"ן                                עא   תורה                            ליקוטי                                  

  קשה מאד להיות מפורסם קשה מאד להיות מפורסם מאמר מאמר 
  קוטי מוהר"ן קוטי מוהר"ן י י מספה"ק למספה"ק ל

 
 א

 

 זמן אמירת התורה
 לא ידוע  

 

 והקדמה  פתיחה
ע"י הצדיק,   והגדולה שמקבלים  נראה אחרי שסיים תורה ע' בעניין התמנות והתחדשות הראשויות והכבוד

יותר מכנגד עוונותיו אלא עוד  ם  יסורייכי סובל על זה    ,להיות מפורסםבתורה עא מבאר רבינו הקושי  כאן  
גם על עוונות הרבים, כי זה הכלל שהראש סובל בשביל שאר איברים, אמנם מקבל על זה שכר גדול בבחי'  

נרפא   סוריו יוי  , שאמר ישעיהו הנביא על ישראל שיקבלו שכר על שקיים בהם ובחבורתואחלק לו ברבים 
 . לגויים

סובלי   של  סוגים  מג'  כאן  מדבר  מפרסום יסורירבנו  בורח  שלא  אחד  לרבים,  נרפא  שבחבורתם  ים 
שאע"פ    והתנשאות ואותו רבינו מזהיר כנ"ל והשני שבורח ואעפ"כ משמים עושים אותו מפורסם. והשלישי 

עצירת  שמהם ראוי לבוא  מקבל על עצמו יסורים לכפר על הרבים כדי לכסות פני זעם    א מפורסם הו  שאינו
    .ע טובה, ולגלות פני רחמים ושפושואה השפע

הפרסום תאוות  בעניין  לדבר,  רבנו  מפורסמים הרבה  שקר  ,בעניין  מפורסמים של  יח  ועיין    ,ובעניין  תורה 
שאפילו מפורסם של אמת מאד מסוכן להיות כי בקל יכול עי"ז לעבור על עבירות חמורות שבתורה    תנינא

ו  ר מהכבוד בעוה"ז מפסיד משכ  מה שנהנהעוד דיבר בתורה רלו על ההפסד מהפרסום כי    .כגון רצח וניאוף
כאן בתורה זו בא מצד נוסף כמה ראוי להתרחק מהפרסום כיון שהראש נענש על חטאי הרבים,    לעוה"ב.

יש   יש  צדיקים  אמנם  ועוד  מפורסמים  להיות  אותם  על צדיקים  שמכריחים  לכפר  מבקשים  פרסום  שבלא 
כוונה גורם לאבד את הפרסום הטוב שלו  ועיין בזה תורה רס שיש צדיק שב סורים באהבה.יישראל בקבלת י

 וגורם שיבזו אותו ונחשב לו מסירות נפש לכפר על ישראל

 

 עא תורה 
. כי לפעמים \ב/שקשה מאד להיות מפורסם. כי מה שהוא מפורסם הוא מזיק לו מאד  דע

נג( )ישעיה  רבים, כמה שכתוב  יסורין בשביל  לסבול  לנו  \ג /צריך  נרפא  הנביא    ובחבורתו 
היו    ,סורים שהיו לישראל בגלותיל היכתאר כיצד לעתיד לבוא יתגלה האמת לגויים ואז יבינו שבפרק זה מ

הגויים עוונות  וזהו  לכפר על  וחבורה שעשה הקב"ה    " ובחבורתו",  פצע  דהיינו  נרפאנו לישראל  דהיינו  בו 

ובגמ' סנהדרי זה על המשיח/   : צח  ן אנו,  מפורסם  \דדרשו פסוק  זה על כל  כי מאחר  .  ורבינו דורש פסוק 
 שהוא מפורסם, ע"כ הוא 

 

 
 כה סיון תשעג  א

זק רוחני שבקל יכול לעבור עי"ז עבירות  ישם מדבר מהעיין תורה יח תנינא  מהיזק של יסורי הגוף ונפש ו  כאן מדבר   ב
 שכר עוה"ב. עי"ז חמורות. עוד בתורה רלו מדבר מהסכנה שיהנה מהכבוד ויפסיד 

ּוַמְכא    נג פרק  ישעיה    ג א  ָנש ָ הּוא  ֳחָלֵינּו  ָאֵכן  ה:)ד(  ּוְמֻעּנֶּ ֱאל ִהים  ה  ֻמּכֵ ָנגּוַע  ְבֻנהּו  ַ ֲחש  ַוֲאַנְחנּו  ְסָבָלם  ְמח ָלל    ֵבינּו  ְוהּוא  )ה( 
א ָלנּו: ֵמנּו ָעָליו ּוַבֲחֻבָרתו  ִנְרּפָ לו  ְ נ ֵתינּו מּוַסר ש  א ֵמֲעו  ֵענּו ְמֻדּכָ ָ ש  ִנינּו ַויד וָ   ִמּפְ ִעינּו ִאיש  ְלַדְרּכו  ּפָ ּצ אן ּתָ נּו ּכַ ּלָ יַע ּבו   )ו( ּכֻ ד ִהְפּגִ

נּו:  ּלָ ן ּכֻ  ֵאת ֲעו 
דבי רבי שילא אמרי שילה שמו שנאמר עד כי יבא שילה דבי רבי ינאי אמרי ינון    )של משיח(?  מה שמו   : סנהדרין דף צח  ד

שמו שנאמר יהי שמו לעולם לפני שמש ינון שמו דבי רבי חנינה אמר חנינה שמו שנאמר אשר לא אתן לכם חנינה ויש  

שמו    )מצורע של בית רבי(  ורבנן אמרי חיוורא דבי רביחם בן חזקיה שמו שנאמר כי רחק ממני מנחם משיב נפשי  אומרים מנ 

אמר רב נחמן אי מן חייא    .שנאמר אכן חליינו הוא נשא ומכאובינו סבלם ואנחנו חשבנוהו נגוע מוכה אלהים ומעונה
רב אי מן חייא הוא כגון רבינו הקדוש אי מן מתיא  הוא כגון אנא שנאמר והיה אדירו ממנו ומושלו מקרבו יצא אמר  

 . הוא כגון דניאל איש חמודות

 טעם שנקרא חיורא דבי רבי כיון שרבי היה סובל תחלואין ויסורים כמוהו.  עי"ש מהרש"א
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)שם( ברבים  \א/בבחינות  לו  אחלק  גדול  \ ב/ לכן  ששכרו  יסורין  ,  \ג/ דהיינו  לסבול  צריך  ע"כ 
הלשון קצת לא מובן, ונראה כוונתו שכיון ובחבורתו נרפא לנו.  [  ד]  בשביל רבים, כי עליו נאמר

 . שהוא מפורסם לכן סובל ייסורי הרבים וכיון שסובל מקבל שכר של רבים

נראה כוונתו שכיון שמוכרח שיהיה ראש בכל    ם להיות מפורסמיםרק שיש כמה בני אדם שצריכי

מפורסם להיות  בחבורתו  הגדול  כל  מוכרח  לכן  דווקא מפורסמים,  חבורה  דהיינו    \ה/ ועושים אותם 
אע"פ שלא רוצים בכבוד ולא בשכר עליו, אמנם וצ"ע כיון שזה מזיק כנ"ל בתחילת התורה מדוע מחייבים  

צונו, וצ"ל שיש לו בחירה להיות בחבורה שיש בה גדולים ממנו, ונ"ל שעל  אדם לסבול חטא הרבים נגד ר

 . \וזה אמר רבנו שלא טוב לגור בעיר קטנה כי בנקל יפול לגאווה/ 
ישראל  בשביל  עליהם  יסורים  מעצמם  שמקבלים  צדיקים  יש  מחליפין  \ז/אבל  ובזה   ,

ס"ג בסימן  פניו  [ט]   על פסוק  \ח/ השפע. כמבואר למעלה  יכסה  ע"י    ע"ש.  ובשתים  שהצדיק 

 
ָידֹו ִיצְּ   ישעיה פרק נג   א דָֹוד ב ְּ ֵחֶפץ יְּ ֶאה ֶזַרע ַיֲאִריךְּ ָיִמים וְּ ׁשֹו ִירְּ ם ַנפְּ ים ָאׁשָ ש ִ אֹו ֶהֱחִלי ִאם ת ָ כ ְּ ֶאה  ָלח:)יא( ֵמעֲ )י( ַוידָֹוד ָחֵפץ ד ַ ׁשֹו ִירְּ ַמל ַנפְּ

ֹל:  ב  ים ַוֲעֹוֹנָתם הו א ִיסְּ י ָלַרב ִ ד ִ יק ַעבְּ יק ַצד ִ ד ִ ֹו ַיצְּ ת  ַדעְּ ע ב ְּ ָ ב  ֶות    ִיש ְּ ָ ר ֶהֱעָרה ַלמ  ַחת ֲאׁשֶ ַ ָלל ת  ק ׁשָ ֵ ַחל  ִמים יְּ ֶאת ֲעצו  ים וְּ ק לֹו ָבַרב ִ ֶ )יב( ָלֵכן ֲאַחל 
א ַרב ִ  הו א ֵחטְּ ָנה וְּ ִעים ִנמְּ ׁשְּ ֹ ֶאת פ  ׁשֹו וְּ יַע: ַנפְּ ג ִ ִעים ַיפְּ ׁשְּ ֹ ַלפ  א וְּ    ים ָנש ָ

נפשו  על עשותו זאת אחלק לו נחלה וגורל ברבים עם האבות הראשונים.    -יב( לכן  )   -רש"י פ  ותער כדה     -הערה למות  לשון 
 )בראשית כד(.  

על ידי יסורין שבאת    -ולפושעים יפגיע    סבל יסורין כאלו חטא ופשע והוא בשביל אחרים נשא חטא הרבים.    -ואת פושעים נמנה  
   על ידו טובה לעולם: 

דוד  וכו'    -  מצודות  נמנה    -תחת  פושעים  ואת  למיתה.  והפקירה  נפשו  שפך  אשר  הפושעים    -בגמול  בכלל  מנוי  היה  העכו"ם  בפי 
 והוא נטה שכמו לסבול מה שחטאו בו עמים רבים לייסרו ולהכאיבו.  -והכופרים וכדי בזיון וקצף. והוא חטא רבים נשא  

ויקבר אותו בגיא דרש רבי שמלאי מפני מה נתאוה משה רבינו ליכנס לא"י וכי לאכול מפריה הוא צריך או    -.  סוטה דף יד   עיין ו   ב
ואין מתקיימין אלא בא"י אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו   נצטוו ישראל  לשבוע מטובה הוא צריך אלא כך אמר משה הרבה מצות 

כל  הוא  ברוך  הקדוש  לו  ידי אמר  על  לו  כולן  לכן אחלק  שנאמר  עשיתם  כאילו  עליך  אני  מעלה  שכר  לקבל  מבקש אלא  ום אתה 
ברבים ואת עצומים יחלק שלל תחת אשר הערה למות נפשו ואת פושעים נמנה והוא חטא רבים נשא ולפושעים יפגיע לכן אחלק לו  

ויעקב שה  יצחק  יחלק שלל כאברהם  ואת עצומים  ולא כראשונים ת"ל  יכול כאחרונים  ובמצות תחת אשר  ברבים  ן עצומים בתורה 
הערה למות נפשו שמסר עצמו למיתה שנאמר ואם אין מחני נא וגו' ואת פושעים נמנה שנמנה עם מתי מדבר והוא חטא רבים נשא  
שכיפר על מעשה העגל ולפושעים יפגיע שביקש רחמים על פושעי ישראל שיחזרו בתשובה ואין פגיעה אלא תפלה שנאמר ואתה  

   עד העם הזה ואל תשא בעדם רנה ותפלה ואל תפגע בי: אל תתפלל ב 

גו'. דהיינו אחלק לו שכר בכלל הרבים שבאו לא"י ודימה לו השכר הזה לשלל שהוא דבר    -  מהרש"א  שנא' לכן אחלק לו ברבים 
נת הפסוק  שלא טרח בו אלא אחרים עשאוהו כן תקבל שכר כאילו עשית על דבר שלא טרחת בו אלא אחרים שיבואו לשם והוא כוו

שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב ר"ל שש אנכי על אמרתך אמירת התורה בעלמא בלא קיומה וטורח עשייתה כמוצא שלל רב  

כו'. ר"ל יכול כאחרונים דהיינו כאותן רבים שיבואו לא"י לקיים המצות ולא    יכול כאחרונים        ששש על דבר שלא טרח בו וק"ל: 
מפורש בהם שכרם הגדול כמ"ש באברהם שכרך הרבה מאד וכעין זה ביצחק ויעקב שגם הם  כראשונים שהם אברהם יצחק ויעקב ד 

אע"פ שהיו עצומים בתורה ובמצות שקיימו כל התורה מ"מ הרבה מצות התלויות בארץ ובקרבנות ודאי לא קיימו התלויות בכבוש  
כרן הרבה מאד כן תהיה שכרך גדול בלא קיומן. ואמר ואת פושעים נמנה שנמנה עם מתי מדבר כו'. שע"כ הוא ראוי  א"י וישיבתה וש 

 לחלק עמהן השכר שהרי הוא נמנה עמהן במתי מדבר ובשבילן כמ"ש בענין ויתעבר ה' בי למענכם גו' וק"ל: 
  א ר והרי את השכר מקבל לא בגלל שהו ינו שמקבל שכ שבגלל שהוא מפורסם על כן הוא בבחי' אחלק לו ברבים דהי   צ"ע הלשון   ג

 מפורסם אלא בגלל שנשא חטא רבי ובחבורתו נרפא להם.
 שם(   חבורתו לשון חבורה תחת חבורה )רד"ק ב   .ישעיהו נג ה' כנ"ל   ד
ין ישעיה מב  ה:   ועי אין אדם נעשה מפורסם אלא אם כן הקדוש ברוך הוא מופיע עליו מלמעל   -התנשאות אות כ'    עיין ספר המדות   ה 

 א' ושם לב טו, ואיוב ג' ג'.
ד    -אות תקצא    חיי מוהר"ן עיין    ו  ֵ ַלמ  מְּ ֵעיָניו ׁשֹוֵחט ו  ִבים ב ְּ ָבִרים ֵאיָנם ֲחׁשו  ה ד ְּ לֹׁשָ ְּ ׁש  ָרָכה ׁשֶ רֹונֹו ִלבְּ ה  )קמח( ָאַמר הו א ִזכְּ ִעיר ְקַטנ ָ ְוָחִסיד ב ְ

ֵגאו ת ַחס וְ  ל ב ְ ֵ ש  ָנֵקל לֹו ְלִהכ ָ ב ְ ֶׁ לֹום ֵמֲחַמת ש  ָ  .ש 
ַהיְּ ......  -  עיין תורה רס   ז  ָסם, ד ְּ ֻפרְּ ֵאינֹו מְּ ָסם וְּ ֻפרְּ הו א מְּ ׁש ֶאָחד ׁשֶ י ֵ נו  ׁשֶ ַהיְּ ָסם, ד ְּ ֻפרְּ נו  ַהמְּ ם, ַהיְּ ֵ ֵדי ֲאֵבַדת ַהׁש  ֵכן ַעל יְּ ִפי  וְּ ָסם ב ְּ ֻפרְּ הו א מְּ נו  ׁשֶ

י ֵכן ֵאינֹו   ִ ַאף ַעל פ  , וְּ ו  נ  ֶ ִרים ִממ  ַדב ְּ ֹל מְּ ַהכ  ֹל וְּ ד ֶאת  מפורסים כ  ֵ ִאב  ֶזה, ַרק ׁשֶ ָ ֵאינֹו ָחֵפץ ב  ֵיׁש ֶאָחד ׁשֶ ָלל, וְּ ב כ ְּ י ֵאינֹו ָחׁשו  נו   המפורסים , כ ִ ַהיְּ , ד ְּ
ֶיה   ִיהְּ ֹא  ל  ׁשֶ צֹונֹו  רְּ ֵאין  ׁשֶ י  ִ פ  ַעל  ַאף  נו   ַהיְּ ד ְּ ֶפׁש,  ַהנ ֶ ִהיא  ׁשֶ ם  ֵ ַהׁש  ָאָדם א מפורסים ֲאֵבַדת  ׁשֶ מֹו  כ ְּ אֹותֹו,  ד  ֵ ִאב  ֵכן  י  ִ פ  ַעל  ַאף  ֹא  ,  ל  ׁשֶ ָבר  ד ָ ֹוֵבד 

ִחיַנת   ב ְּ הו א  ׁשֶ ם,  ֵ ַהׁש  ד ֶאת  ֵ ִאב  ׁשֶ נו   ַהיְּ ד ְּ צֹונֹו,  רְּ ֹוֵסר ֶאת    מפורסים ב ִ מ  ׁשֶ ֹו,  ת  ַדעְּ בְּ ו  צֹונֹו  רְּ ב ִ זֹאת  ה  עֹושֶֹ ׁשֶ ֵיׁש ֶאָחד  עֹוָלם, ֲאָבל  ָ ב  ם  ׁשֵ לֹו  ׁש  י ֵ ׁשֶ
נו    ַהיְּ ם, ד ְּ ֵ ׁש ַהׁש  ו  ׁשֹו ַעל ִקד  ֹו,   המפורסים ַנפְּ ל  הו א    ׁשֶ י ׁשֶ ִ ֵמֲחַמת ֶזה ַאף ַעל פ  "ל, ו  נ ַ ַ ִחיַנת ֶנֶפׁש כ  הו א ב ְּ "ל, ׁשֶ נ ַ ַ ם כ  ִחיַנת ׁשֵ הו א ב ְּ   )מפורסים() ׁשֶ

ָסם נ"ל שצ"ל   ֻפרְּ י ֵכן ֵאינֹו  ( מְּ ִ בֹוִדים ָעָליו כ ְּ   מפורסים , ַאף ַעל פ  ִרים ָעָליו, ו  ֹובְּ ֹל ד  י ַהכ  , כ ִ ֵהֶפךְּ א הו א לְּ ָ ַרב  י ַאד ְּ ָלל כ ִ ֹא ָעָלה ַעל  כ ְּ ל  ָזִבים ׁשֶ
ׁש  ָ ַממ  ֶנֶפׁש  ִסיַרת  מְּ ִחיַנת  ב ְּ הו א  י  כ ִ ָנה,  ַכו ָ ב ְּ ֶזה  ה  עֹושֶֹ וְּ ה  ִמז ֶ ׁש  ָ ַממ  ִמים  ד ָ ת  ִפיכו  ׁשְּ לֹו  ֵיׁש  וְּ ֹו,  ת  עְּ לֹו  ד ַ ֵיׁש  ַגם  וְּ "ל,  נ ַ ַ כ  ֶפׁש  ַהנ ֶ א  הו  ם  ֵ ַהׁש  י  כ ִ  ,

הו א ַמצ ִ  "ל, וְּ נ ַ ַ ה כ  ִמים ִמז ֶ ת ד ָ ִפיכו  ֵדי מְּ ׁשְּ ַעל יְּ "ל, וְּ נ ַ ַ ד כ  חו  ִביל ַהי ִ ׁשְּ לֹום, ב ִ ׁשָ י ָלבֹוא ֲעֵליֶהם, ַחס וְּ ָהָיה ָראו  ֶ ׁש  ה  ַ ֶזה ִממ  ָ ָרֵאל ב  ִסיַרת  יל ֶאת ִישְֹּ
"ל:  נ ַ ַ יל אֹוָתם כ  "ל, הו א ַמצ ִ נ ַ ַ ׁשֹו כ  הו א ַנפְּ מֹו ׁשֶ  ׁשְּ

מְּ   -  תורה סג   ח ִחיַנת  ב ְּ ֶזה  ָפָניו,  ה  ֶ ַכס  יְּ ִים  ַ ת  ִבׁשְּ ַני  ו  ָ "פ  ל"ג(:  מֹות  )ׁשְּ ב  תו  ָ כ  ׁשֶ מֹו  כ ְּ ַעס,  ַ כ  ׁשֹון  לְּ ִנים  ָ פ  י  כ ִ מֹו.  ַעצְּ ֵאֶצל  ֶטַפח  ה  ֶ ַכס  מְּ ו  ֶטַפח  ה  ֶ ַגל 
פ ָ  ה'  "ָיֵאר  ו(:  ר  ָ ב  דְּ ִ מ  ַ )ב  ב  תו  ָ כ  ׁשֶ מֹו  כ ְּ  , ַרךְּ ָ ב  ִיתְּ ם  ֵ ַהׁש  ַחת  ג ָ ַהׁשְּ וְּ ָרצֹון  ׁשֹון  לְּ ִנים  ָ פ  ַגם  וְּ )ד(.   " ֵאֶליָך".ֵיֵלכו  ַעל    ָניו  ל  ֵ ַקב  מְּ ָעִמים  ִלפְּ הו א  יק  ד ִ ַהצ ַ וְּ
ג ָ  ַהַהׁשְּ וְּ ָעה  ָ פ  ַהַהׁשְּ ַרךְּ  ָ ב  ִיתְּ ם  ֵ ַהׁש  ִעם  ֲחִליף  ַ מ  ׁשֶ ף,  ו  ִחל  מֹו  כ ְּ הו א  וְּ ָהעֹוָלם,  ִביל  ׁשְּ ב ִ ִרין  ו  ִיס  מֹו  ָחה,  ַעצְּ ג ָ ַהַהׁשְּ וְּ ָעה  ָ פ  ַהַהׁשְּ זֹאת  ֵאינֹו רֹוֶצה  ׁשֶ ָחה, 
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.  מכסה פנים של זעם אצל הקב"ה ומגלה פנים של רחמיםמכפר על ישראל ועי"ז  סורים  ישמקבל על עצמו י
ועיין תורה רס שיש צדיק שמקבל על עצמו יסורים של בזיונות ומוותר על שמו וכבודו לגמרי ומכפר על 

על קדוש  כמו שנהרג    מסירות נפש   ול  שמקבל על עצמו ששמו יהיה לבוז בכל מקום וזה נחשב  ישראל ע"י

 :  ינו על אותם שמבזים אותויועושה רק לכפר על ישראל דהכי השם הוא הנפש ה' 
 

 
ָחה  ג ָ ַהׁשְּ ֵני  ְּ פ  ה  ֶ ַכס  מְּ ָעה    ו  ָ פ  ַהַהׁשְּ אֹוָתה   וְּ ֹות.  ָחִני  רו  ָחה  ג ָ ַהׁשְּ וְּ ָעה  ָ פ  ַהׁשְּ ב ְּ ֹוֵחר  ב  י הו א  כ ִ ִרין,  ו  ִיס  מֹו  ַעצְּ ַעל  ל  ֵ ַקב  מְּ ו  ין  זֹו,  ֵ ב  ָרה  ז ְּ ַ פ  ִנתְּ  , ָלה  ָכה  ָהלְּ ׁשֶ

ִנים ׁשֶ  ָ ה פ  ֶ ַגל  ָעִמים מְּ פְּ ִ ל  ', ׁשֶ כו  ה וְּ ֶ ַכס  מְּ ה ֶטַפח ו  ֶ ַגל  ִחיַנת מְּ ֶזה ב ְּ ל  ָהעֹוָלם. וְּ ִנים ׁשֶ ָ ה פ  ֶ ַכס  ָעִמים מְּ ִלפְּ ַעס, וְּ ַ ל כ  ִנים ׁשֶ ָ ה פ  ֶ ַכס  מְּ ָחה, ו  ג ָ ַהׁשְּ ל ָרצֹון וְּ
"ל:  נ ַ ַ ָחה כ  ג ָ ַהׁשְּ  ָרצֹון וְּ

 ישעיהו ב' ו'  ט 
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