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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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 עגתורה 



 פט.        מוהר"ן                עב להתחזק בכל פעם כנגד היצה"ר     ליקוטי                       

בענין עצמו    גם  ההתקרבות 
להש"י יש יצה"ר גדול. )כלומר  
ההתלהבות   ריבוי  שלפעמים 

ר, כי  ה"חוץ מהמדה הוא מהיצ
בחי'   יהרסוזהו  וכמבואר    .פן 

במ"א   יצ    ([1] גם  יש  ר  ה"כי 
להתקרב   כשמתחיל  גדול 

מתן  2י"להש בשעת  וע"כ   .
למשה   הש"י  הזהיר  תורה, 

פן  יט(    ')שמו בעם  העד  רד 
לראות ה'  אל  כי  יהרסו   .

גדולה,  י שראל היו אז במעלה 
  ע הרר  והוצרכו להזהירם מהיצ
 :  שיש בהתקרבות להש"י

ב והגשמי של  עיקר היצה"ר הוא מהדינים, כי אפי' היצה"ר הע

וזה היצה"ר    . יש לו שורש למעלה הימנו  יעכירות הדמים, בוודא

ביצה"ר בחי'  כמה  יש  כי  שורש,  ג"כ  לו  יש  ממנו    א° שלמעלה 

כ"כ   מגושם  שאינו  יצה"ר  ויש 

אך   הדמים,  מעכירת  שאינו 

זה   וגם  דקה.  קליפה  בחי'  הוא 

היצה אינו  של  היצה"ר  "ר 

הקדושים בעלי חכמה ודעת, כי 

היצה"ר   רק  הוא  אצלם 

הקדוש,  מלאך  שהוא  שלמעלה 

ודינים.   גבורות  בחי'  שהוא 

ת העליון  כוהוא  השורש  לית 

ר  " של כל היצרים רעים, מהיצה

התחתון   היצה"ר  עד  העליון 

השוטה  והמזוהם  המגושם 

והפתי והסכל, עכירת הדמים. ע"כ כשיש על אדם דינים, מאחר  

היצה"ר,  שמתגב כל  שהוא השורש של  ודינים,  גבורות  עליו  ר 

השתדלות  וצריך  שלו,  היצה"ר  מאד  עליו  מתגבר  אז  ע"כ 

העולם רוב  של  שהיצה"ר  ותדע  זה.  על  שהוא   והתחזקות 

כמה שאמרו  גדול,  וסכלות  ושגעון  הוא שטות  הדמים,  עכירת 

רוח  בו  נכנס  כן  אם  אלא  עבירה  עובר  אדם  אין  ג(  )סוטה 

באמ כי  גדול  שטות.  חכם  שהוא  עבירה  של  רוח שטות  יש  ת 

יותר מכל העולם, ואעפ"כ הוא רוח שטות. אך זה הרוח שטות 

והלא  ומשוגע.  פתי  אויל  ממש,  שטות  הוא  העולם,  רוב  של 

תראה שיש כמה בני אדם, שיש להם הרהורי ע"ז. ויש שבשעה  

שעומד להתפלל, בא לנגדו דמות ע"ז. ואף שיודע בעצמו שאין  

פ"כ מתגבר עליו מאד, ומצטייר ועומד לפניו זה  בה ממש, אע

הדמות, וקשה לו מאד להעביר זאת מדמיונו ומחשבתו. ועתה  

וב מזה.  יותר  ושגעון  גדול  שטות  לך  היש  מי וראה  ודאי 

מהם,  להנצל  מאד  לו  קשה  הדמיונות,  אלו  עליו  שמתגברים 

ראשו   וזורק  ומנענע  שמתגבר  מה  וכל  ממחשבתו.  ולהעבירם 

מת והנה,  זה הנה  כי  ויותר.  יותר  אלו  הדמיונות  עליו  גברים 

של   וסגולת  מה  יאבטבע  כל  המזוהמים,  הרעים  היצרין  לו 

שרוצים להתגבר על אלו המחשבות, יותר ויותר הם מתגברים.  

כי הוא כמו שאדם בורח מדבר, ומסתכל מן הצד כלאחר יד על  

זה הדבר שברח ממנו, ואזי הדבר הזה מתגבר עליו ביותר, כי  

יח דעתו מזה, רק אדרבא שמסתכל בכל פעם לאחריו על לא הס

וכמו שידוע לכל מי שנלכד בזה, ויש      זאת המחשבה, והבן זה. 

לו אלו המחשבות ר"ל. ובזה יכול כל אדם להבין שהוא שטות  

ושגעון גדול, והוא רק מעכירת הדמים, מעכירת ובלבול המוח. 

שה לו מאד  ק  ןכי  פל  עף  כי זה ידוע לכל שע"ז אין בה ממש, וא

מוחו   ונתבלבל  נתעכר  שכבר  מחמת  מהם,  מחשבתו  לסלק 

מאד. כן אלו ההרהורי זנות שיש לרוב העולם, בפרט כשרואה 

להיות  רוצה  וכשהוא  אשה,  לפניו  שנזדמן  בעת  כגון  בעיניו, 

ראשו,   מנענע  ואזי  ההרהורים,  אלו  רוצה  ואינו  כשר,  איש 

הם ויותר  ויותר  ממנו,  אלו  המחשבות  לסלק  ים  מתגבר  ורוצה 

ד לו  שיש  מי  ובאמת  כנ"ל.  גדול,  געהעליו  שטות  אצלו  הוא   ,

עליו  נופל  שאינו  מה  מעלה,  לשום  אפילו  אצלו  נחשב  ואינו 

וכמו   כלל.  ראשו  ולנענע  לזרוק  כלל  צריך  ואינו  מזה,  הרהור 

שאצל רוב בני אדם הוא שטות ושגעון אלו ההרהורי ע"ז, כן 

וע"כ זנות.  ההרהורי  ב  אצלו שטות  פד }זוהר  איתא    ,{. קדושים 

.  [ד]   אל תפנו אל האליליםשרשב"י כד חזא נשין שפירין אמר  

לכל  נגלה  שטות  הם  ע"ז  וכמו שהרהורי  אלילים,  בחי'  הם  כי 

עיקר   ע"כ  ושגעון.  שטות  הם  זנות  ההרהורי  אלו  כן  העולם, 

התקנה, מי שכבר נלכד בזה, ויש לו אלו המחשבות, הן הרהורי  

, אין לו תקנה, רק שיקדש ויטהר גופו,  זנות, הן הרהורי ע"ז ח"ו 

כדי שיזדכך ויטהר דמיו. וילך אצל חכם האמת, ויורה לו דרכי  

יכנע   אז.  [ה]  התשובה, דרכי החכמה עצות נכונות על כל דבר

הערל לו   [ו]   לבבו  ורפא  לא [ז]   ושב  שעדיין  זמן  כל  אבל   .

נה מה שמתגבר ומתאמץ ויש  קנתקדש ונטהר גופו, אין שום ת

רים גדולים לסלק המחשבה, כי יותר ויותר הם מתגברים  לו יסו

, ונותן כח לזה היצה"ר  טד וגם עצבות הוא מזיק מא   :  [ח]  כנ"ל

ורוצה   ה'  ירא  להיות  רוצה  אם  אדרבא  ע"כ  הגשמי.  העב 

שלא   צריך  רעות,  המחשבות  באלו  רוצה  ואינו  להתפלל, 

להשגיח עליהם כלל, ושלא יכפת ליה מה שעומדים לפניו, ורק 

מו"מ,  י או  או תפלה  עוסק, בתורה  עשה את שלו במה שהוא 

וכמו ששמעתי מעשה באחד שבשעה   כלל.  ישגיח עליהם  ולא 

ועומד לפניו בדמיונו עכו"ם ערל,  שעמד להתפלל, היה מזדמן 

ולסלק   להתגבר  שרצה  מה  וכל  מזה,  גדולים  יסורים  לו  והיה 

חכם לו  ויעץ  יותר.  עליו  התגברה  יכפת  [י]   המחשבה,  שלא   ,

, ובזה  [יא]  ליה, ויעמוד העכו"ם, ואעפ"כ יעשה את שלו ויתפלל

יסתלק ממנו. אך זה עצה לפי שעה, כל זמן שלא נתקדש גופו  

לו   ויתן  לחכם,  וילך  כנ"ל,  עצמו  ולטהר  לקדש  והעיקר  עדיין. 

 : עצה נכונה על כל דבר כנ"ל

 

מג(  [יב]עג   )ישעי'  החברים(  במים    כי)לשון  תעבור 
, והקב"ה ג"כ סתים  [יג]  דהנה התורה סתים וגליא  . אתך אני

ומה  [יד]   וגליא וחיצוניות,  הלבוש  הוא  לנו  שנגלה  מה  דהיינו   .

את  לזרז  צריך  אדם  כל  והנה  הפנימיות.  הוא  ממנו  שנסתר 

עצמו להשיג הפנימיות מה שנסתר ממנו. אך איך יוכל להגיע 

לשמה בתפלה  ממנו,  הנסתר  אל [טו]  אל  המחשבה  שיקשר   ,

מתאוה    הדיבור הקב"ה  כי  וחזק.  אמיץ  בקשר  התפלה  של 

חפץ , ולמה, כי הקב"ה  [טז  ]לתפילתן של צדיקים )חולין ס' ע"ב(

הוא ואין [יז]   חסד  וברכות.  השפעות  להשפיע  תמיד  ורוצה   ,

 השפעה יכולה לירד, רק ע"י כלי 

 

 
[ 'אות ה' ותורה נד אות ב 'תנינא ]תורה ו 'ובתורה ט '* בתורה ה' תנינא אות ז 1 –הערות השייכים להגה  א
 להשי"ת  -מתרלו 2
 אלו  -מתרלו  בתרלד ו ב
 דיעה  -מתרלו  ג
 ויקרא יט ד'.  נזכר לעיל סוף תורה לו ]דף נ:[  ד
ובה להפוך דם לדום ע"י שידום וישתוק על בזיונו עי"ש. עד שזוכה ללבי  עיין תורה ו' אות ב' עיקר התש ה

 .חלל בקרבי
 ויקרא כו מא  ו
 ישעיהו ו' י' ז
 ותורה נ' תנינא וחיי מוהר"ן סימן מד  עיין תורה רלג ח
 מאד  -מתרלו  ט
 עיין תניא פרק כח  י

 שיש"ק ח"ד סימן מח ביאור עפ"י תורה קצח עיין  יא
בתחילת הקיץ בסעודה שלישית של שבת ראשונה אחרי שחזר רבינו מארץ    נטקתורה זו נאמרה בשנת ת  יב

, ושם סימן קמז  שתורה זו היתה יקרה וגדולה בעיניו מאד ועי"ש  חיי מוהר"ן סימן קמג  כמבואר ב  .ישראל
לא"י הנסיעה  הו.  משמע שכבר השיג אותה לפני  יב אות ב  אהלשון  ועיין פל"ח תורה  מה    'לשון החברים 

לפני שהתקרב מוהרנ"ת עיין   אמה שכתב שם שלשון חברים הו)  .לשון החברים ללשון מוהרנ"ת  החילוק בין
תקעה מוהר"ן  תקלג  חיי  סימן  ח"ה  ועיין שיש"ק  החברים  ע"י  היו תורות שנכתבו  אח"כ  וגם  דווקא    שלאו 

יש"ק ח"א  ועיין ש ועיין סוף תורה קח שעפ"ר הלשון לא מדוייק .רגול הכוונה לרבי אברהם פעטרבל שבדרך כ
 (  תפו בשם ביאה"ל שהיה רחוק מלהעמיק וכו'

 עה. זוהר פרשת אחרי מות דף עא: עב.: עג. יג

 
 ונכפל בפרשת פקודי רכז:  זוהר פרשת נח דף סד: יד
 עיין תורה טו אות ד' ובביאור הרבב"ח )ד"ה ואתי פושקנצא(  טו
 וספר החינוך מצוה תל. סד. ויבמות טז
 יח  '* מיכה ז יז

 תורה אור 
ֹּאֶמר   ַוי  )כא(  יט  יתרו  שמות 
ָעם   ב ָ ָהֵעד  ה ֵרד  ְיקָֹּוק ֶאל מֹּש ֶ

ֶיֶהרְ  ן  ֶ ת  פ  ִלְראוֹּ ְיקָֹּוק  ֶאל  סו  
ו  ָרב:  נ  ֶ  ְוָנַפל ִממ 

ַאל   )ד(  יט  קדשים  ויקרא 
ֵואלֵֹּהי   ָהֱאִליִלים  ֶאל  ְפנו   ת ִ
ֲאִני   ָלֶכם  ַתֲעׂשו   לֹּא  ָכה  ֵ ַמס 

 ְיקָֹּוק ֱאלֵֹּהיֶכם: 
ַאף   )מא(  כו  בחקתי  ויקרא 
ְוֵהֵבאִתי   ֶקִרי  ב ְ ם  ָ ִעמ  ֵאֵלְך  ֲאִני 
אָ  אוֹּ  אְֹּיֵביֶהם  ֶאֶרץ  ב ְ ז  אָֹּתם 

ִיְרצו    ְוָאז  ֶהָעֵרל  ְלָבָבם  ַנע  ִיכ ָ
ָנם:   ֶאת ֲעוֹּ

ָהָעם   ֵלב  ֵמן  ַהש ְ )י(  ו  ישעיה 
ע   ד ְוֵעיָניו ָהש ַ ה ְוָאְזָניו ַהְכב ֵ ַהז ֶ
ְבָאְזָניו   ו  ְבֵעיָניו  ִיְרֶאה  ן  ֶ פ 
ְוָרָפא   ב  ָוש ָ ָיִבין  ְלָבבוֹּ  ו  ָמע  ִיש ְ

:  לוֹּ
 תורה עג 

ַתֲעבֹּר   י  כ ִ )ב(  מג  ישעיהו 
ִים   ַ מ  לֹּא  ב ַ ת  ָהרוֹּ ַבנ ְ ו  ָאִני  ָך  ִאת ְ

מוֹּ ֵאש  לֹּא   י ֵתֵלְך ב ְ ָך כ ִ ְטפו  ִיש ְ
ְך:  ֶוה ְוֶלָהָבה לֹּא ִתְבַער ב ָ  ִתכ ָ

ָך   מוֹּ כ ָ ֵאל  ִמי  )יח(  ז  מיכה 
ע   ש ַ ֶ פ  ַעל  ְועֵֹּבר  ן  ָעוֹּ א  נֹּׂשֵ
ֶהֱחִזיק   לֹּא  ַנֲחָלתוֹּ  ֵאִרית  ִלש ְ

י ָחֵפץ ֶחֶסד הו א:  וֹּ כ ִ  ָלַעד ַאפ 
  
 



 מוהר"ן                   כי תעבור במים עג  רומה עד                        פט:   ליקוטי 

. והכלי הנ"ל  ואני אברכם, שנאמר )במדבר ו(  [א]  אניהנקרא  

שמקשר   באופן  כשמתפלל  מישראל  אחד  כל  ע"י  נעשה 

כ כי  להדיבור.  צדיק, שנאמר    חדאל  המחשבה  נקרא  מישראל 

ס'(   צדיקים  בישראלועמך  )ישעי'  נקרא [ג]  כולם  והצדיק   .

מלשון  אלף מסובלים,  וה  אלופינו  קמד(.  נקרא   נון)תהלים 

ומלכות נקרא   [ד]הדיבור הוא מלכות, ע"ד מלכות פה    דיבור, כי

עב(  [ה]   נון )תהלים  כמ"ש  מלכות.  ינון שמו,  לשון  ופי' רש"י   ,

כי    יודוה כנ"ל.  להדיבור  שמקשר  המחשבה  ע"י  נעשה 

טו(   )שמות  כמ"ש  יוד,  נקרא  משההמחשבה  ישיר  ופאז  י'  , 

הנקרא   הכלי  ונגמר  נאמרה.  המחשבה  ע"ש  יו"ד    אני רש"י 

י ולפיכך [ז]  כי חפץ חסד הואונשלם חפץ הש"י,    וורדוהשפע   ,

 :  השם יתברך מתאוה לתפלתן

ר"ל   וידוע נוקבא,  נקרא  מאחר  תענוג  שמקבל  מי  כי  הוא, 

מתפלתן,    לגבי' מישראל  תענוג  מקבל  כשהשי"ת  ונמצא   .

 [ ח] כביכול נעשה נוקבא לגבי ישראל. וזהו שכתוב )במדבר כח(

לה' ניחוח  ריח  כי  אשה  ידי,  השר  על  שמקבל  הניחוח  ם  יח 

ונקבה תסובב מתפלות של ישראל, נעשה בסוד אשה.    תברךי

מהפנימ  ')ירמי  גבר א"כ  חיצונ  טות לא(,  לעיל  יות.  נעשה  )וע' 

וזהו    .     שם מבואר ג"כ ענין זה(  ו( "בהתורה אור הגנוז )סי' ט

, ותעבור מלשון התגלות, כמה  כי תעבור במים פי' הפסוק, 

ות"א ויתגלי ה'    ' לנגוף את מצריםועבר ה)שמות יב(    יאשכתב

. והפי' הוא, כשתרצה שיתגלה לך  [יב] וכו'. ואין מים אלא תורה  

מהתורה.   אניהנסתר  הכלי  אתך  שתעשה  תראה  כלומר   ,

 :  כנ"לאני שנקראת 

נז([  יג]  עד השמים אלהים על    על  רומה  [יד] )תהלים 
הנה כל אדם צריך לרפאות נפשו, דהיינו   כל הארץ כבודך

  . (טוקום שורשה. ובמה, דהנה יש שני מיני דינים ) להעלותה למ

קמו(.   )שבת  זוהמא בחוה  הטיל  נחש  בחי'  דמסאבא,  דינא  א', 

ג(   )משלי  כמ"ש  קדישא,  דינא  יוכיחויש  ה'  יאהב  .  אשר 

חז"ל )תענית ח( כל    כמ"שוהתחלת התקרבות הוא התרחקות,  

והוא   מלמעלה.  הדין  את  עליו  מצדיקים  מלמטה  א"ע  המצדיק 

מו בבחי'  והוא  דקטנות,  יצחקחי'  חין  את  הוליד    אברהם 

כה) גבורה,  (בראשית  הוא  ויצחק  חסד,  הוא  אברהם  כי  פחד  . 

ת בגבוריז. וחסד זה מלובש בגבורה הה"ד )תהלים כ(  [טז]  יצחק

. וזהו כי כי גבר עלינו חסדו ז(  , וזה שנאמר )שם קיישע ימינו

  צחוק עשה)בראשית כא(    כתובשה  יצחק הוא בחי' אלקים, כמ

והוא בא מבחי' שרה, מדת מלכות, כמו שפי'לי אלקי רש"י    '. 

ע  [יח] דינא  ששרה  דמלכותא  ודינא  העולם,  כל  י}ל  . :{גיטין 

צדק מלכותא קדישא,   יט( : והמלכות נקרא צדק, כמ"ש )ת"ז דף יז

שלם מלך  צדק  ו  ומלכי  יד(.  והוא  )בראשית  קטנות.  בחי'  זהו 

ולחושך    חי' חשך)שם כז( והוא ב  עיניו מראות  כנה ותכהיבחי'  

לילה א  קרא  )ישעי)שם  כמ"ש  נפש,  בחי'  והוא  נפשי כו(    '( 

בלילה לגדלות. כא)  אויתיך  מקטנות  לילך  אדם  כל  וצריך   .)

,  ותפקחנה עיני שניהם(  כשבא לגדלות, הוא בחי' )בראשית גו

וזה מה שאמר הכתוב )שם א(   ופי' רש"י ע"ש החכמה נאמר. 

כי טוב האור  אלקים את  ואין טוירא  אלא תורה  ,  ברכות }וב 

בחי'    כב{ח שהן  וש"ת.  רבה  הושענא  בחי'  הן  אלו  בחי'  ושני 

ה"ר  כי  ויעקב.  בחי'    כגיצחק  והוא  דיעה.  בלא  דיבור  בחי'  הוא 

, זוהר צו  [כד]   א פ' אמורתנחומ}   ' ערבה, כי ערבה דומה לשפתיי

רנו  פנחס  מאן {לב,  אית  ע"ב(  פה  ד'  )קדושים  בזוה"ק  כדאי'   ,

ם בה בגמגומא דלא ידע, כל מלה ומלה  דלעי באורייתא ומגמג

ונטע לה סחרנין    , סלקא לעילא, וקב"ה חדי בהאי מלה וקביל לה

ואקרון   רברבין,  אילנין  מילין  מאינון  ואתעבידו  נחלא,  דהאי 

והוא    :  [כה]   ערבי נחל דיבור בדיעה.  ושמחת תורה, הוא בחי' 

דידעכ"ש  החיות של הנפש,   זכאין אינון  )שם(  י אורחוי  בזוהר 

באדא בה  ומשתדלי  אילנא    כורח ורייתא  נטעין  דאינון  מישור, 

וכו'  אסוותא  דכולא  לעילא  ג(  [כז]   דחיין  )מלאכי  וז"ש  שמש . 

ומרפא בכנפיה הצדקה  כי שמש  יעקב   כחאי,  . שהוא  [כט]   בחי' 

ד בבחי'  בחי לדיעה יבור  והוא  מאמר   ',  וזה  דאסוותא.  אילנא 

פד(   )תהלים  אלקיםהכתוב  ה'  ומגן  בחי'  לא)  שמש  כי  יצחק (, 

)ישעי וז"פ  ורחמים.  דין  בחי'  הם  הלבנה  ל(    'ויעקב  אור  והיה 

) החמה  כאור והחמה הוא בחי'    (לב, כי הלבנה הוא בחי' יצחק 

(: וסימן שידע אדם אם הוא בבחי' דינא דמסאבא, ואם  לגיעקב )

סי קדישא,  דינא  בבחי'  ביטול   'הוא  בו  כשאין  תפלה.  לדבר 

יסורין של אהבה    לדה( איז. תפלה, כמו שאמרו חז"ל )ברכות ה

ברוך ה' אשר לא הסיר    [לה]  מרכל שאין בו ביטול תפלה שנא

. ותפלה הוא בחי' פנים, כמ"ש )ישעי' לח(  תפלתי וחסדו מאתי

וז"ש )תהלים ל(  ויסב חזקי' פניו ויתפלל  הסתרת פניך הייתי , 

אומרים נבהל הדור  ליצני  שהיו  לפי  רש"י  שפירש  מה  וזה   .

בחי'   שרה  נתעברה  צר  מאבימלך  והקב"ה  דמסאבא,  סטרא 

שאברהם  מודים  הכל  והיו  לו,  דומה  יצחק  של  פנים  קלסתר 

ומסטרא  קדישא  דינא  בחי'  הוא  שהדין  פי'  יצחק.  את  הוליד 

דאברהם הוליד יצחק. ובבחי' דין זה שהוא הנפש יש ב' בחי'.  

נפש כי  , והוא בחי'  לוגים ויעקב הוא הדיבור. ובחי' עשו הוא הס

ה(  תחטא רש"י  ו  [לז])ויקרא  פי'  בן  זה  יצחק  תולדות  אלה 

החכמה   [לח]  אברהם הוא  יעקב,  בחי'  אל  וכשבא  ועשו.  יעקב 

כז(   )בראשית  פעמייםכמ"ש  זה  אז    ויעקבני  וחכמני.  ות"א 

כמ"ש   הנפש,  בחי'  בכנפיהנתרפא  ומרפא  צדקה  וזה  שמש   .

יט(   )תהלים  נפששכתוב  משיבת  תמימה  ה'  והדיבור  תורת   .

. וכשבא צדק תדברון)תהלים נח(  בלא דיעה נקרא צדק, כמ"ש  

אל בחי' יעקב היא החכמה, נקרא צדקה. וזה פי' הפסוק )ישעי' 

רבלטאני  סג(   בצדקה  הנפש  להושיע  ממדבר  דהיינו    ' שהימא, 

דיבור   בחי'  שהוא  הצדקה  ע"י  ונושע  ידיעה  בלא  מקודם 

הפסוק  וז"פ  ג(    מבבידיעה.  לשריך )משלי  תהי  שהיא    רפאות 

בחי אל  וכשבא  מלכות.  ומעלהו מדת  הנפש  נתקן  חכמה,   '

  . [מד], ומוחא חכמה  [מג]  הזרע נמשכת מהמוח  לשרשו. כי טפת

 וכל העבודות שצריך 

 

 
מלכות    א בחי'  תפלה  תנינא  פד  תורה  עיין 

 .בחי' אני
כולם,    -בתקפא  ב ישראל  ותרלד  ועמך  בדפו"ר 

)כלשון הפסוק ועיין תורה  ועמך כולם    -ומתרלו  
 לד אות ד גם שם כתב רבינו ועמך ישראל(

ד  ג אות  לד  תורה  לעיל  כג    'עיין  ובתורה 
 .אות ג'

 * פתח אליהו  ד
 עיין תורה א' ה
)ברגר(  -בדפו"ר  ו בתקפא  יורד,   -והשפעה 

ותרלד   ואוצר(  )גיסין  בתקפא  היורד,  והשפע 
והשפע יורד )לא נמצא בלוח השמטות    -ומתרלו
 דפו"ר( 

 מיכה ז' הנ"ל  ז
נזכר יז פעמים בתורה. מהם ג"פ בבמדבר    ח

 כח שציין מוהרנ"ת.  
מהפנימות נעשה חיצונות,    -גם בדפו"ר ותרלד  ט

 מהפנימיות נעשה חיצוניות  -מתרלו
 מוהרנ"ת בתקפא  י
 שכתוב  -שכתב ומתרלו   -גם בדפו"ר ותרלד  יא
 * ב"ק יז  יב

 
ובהמשך    יג החברים  לשון  תחילתה  זו  תורה 

ב  מוהרנ"תנכפלה  שהבין  ,  לשון  מלשון  מה 
 .  לא ידוע מתי והיכן נאמרה.החברים הנ"ל

 פסוק ו' ויב ובפרק קח ו' יד
 עיין זוהר פקודי דף רכג:  טו
 * שם לא טז
בתרלד  יז   בגבורו',   -בדפו"ר  בגבורת,  -גם 
 בגֻברות( -)בפסוק בגבורות –מתרלו ו
 ג.שם יז, והוא מגמ' ברכות י*  יח
ה  יט לפי  ציין  מוהרנ"ת  ואילו  כאן  שלנו  דפים 

 בדפים שלו צ"ל יט. 
ובגם    כ ודפו"ר  מוהרנ"תתרלד  בלשון    -לקמן 

 ותכהין )כאן ושם(  -ותכהינה, ומתרלו
 עיין זוהר לך לך דף פג  כא
 )ברכות ה( ובתשכט תוקן –בתרלו  כב
 הו"ר  -מתרלו  כג
 אות יט כד
מי שאוהב את    –פירוש מתוק מדבש שם    כה

כן   ועל  אותו  שילמד  רב  מוצא  ולא  התורה 
בגמגום כלומר   בה  ומגמגם  בה  עצמו  מייגע 

 
יודע   אינו  כי  ובהבנה  בקריאה  בה  שטועה 
שזה   ודיבור  דיבור  כל  זה  כל  עם  כראוי 
האדם מוציא מפיו עולה למעלה לפני הקב"ה  
אותו   ומקבל  ההוא  בדיבור  שמח  והקב"ה 

שא רק  שמים  לשם  כוונתו  מי  )שהרי  ין 
שילמדנו( ונוטע את הדיבור הזה סביב אותו  
הדבורים   מאלו  ונעשים  בינה(  )של  הנחל 
ונקראים   נפלאים  אורות  של  גדולים  אילנות 
טעם   להם  שאין  מ(,  כג  )ויקרא  נחל  ערבי 
ושלימות.   ידיעה  בלתי  דברים  הם  כי  וריח 

 כמ"ש באהבתה תשגה תמיד.
 באורח  -מתרצו  כו
יודעים דרכי  אשריהם הצדיקים ה  –פירוש    כז

התורה ועוסקים בה בדרך ישר שהם נוטעים  
  למעלה עצי חיים שכולם הם רפואה לנפשו

 הוא  -היא, מתרלו  -גם בדפו"ר ותרלד  כח
 עיין תורה א' כט
  –גם לקמן בלשון מוהרנ"ת בידיעה, ומתרלו    ל

 דיבור בדיעה )כאן אבל שם לא תיקן( 
עיין זוהר בראשית דף כ ופקודי דף    לא

 ת התיקונים רכד: ובהקדמ 

 
 ' עיין במדבר רבה פרשה ב  לב
 עיין מדרש רבה ויצא פרשה סח  לג
 איזהו  -מתרלו איזה,  -גם בדפו"ר ותרלד  לד
 תהלים סו כ' לה
  -לקמן בלשון מוהרנ"ת ו  ,הסוגים  -בדפו"רגם    לו
 סיגים )כאן ושם( ה -בתרלד ומתרלוסוגים, וה
 פסוק יז וכא, ובפרק ד' פסוק ב' לז
 בראשית כה יט  לח
בדפו  לט ותרלדגם  ומתרלו  -"ר  המדבר    -מדבר, 

 )לשון הפסוק מדבר(
 ורב   -בדפו"ר  מ
 שהיה  -, ומתרלושהי' -ותרלד בדפו"ר גם  מא
 הפסיק -תרלדב מב
ח  מג ושער  פ"ו  ו'  שער  פרדס    'ע"ח  פ"ד. 

 רמונים לרמ"ק פרק כג ערך שמן.
 * פתח אליהו  מד

 תורה אור 
ִמי   מּו ֶאת ש ְ במדבר נשא ו )כז( ְוש ָׂ

ֵני ִיש ְ  ֲרכֵ ַעל ּבְ ֵאל ַוֲאִני ֲאבָׂ  רָׂ
יִקים   ם ַצּדִ ּלָׂ ְך ּכֻּ ישעיהו ס )כא( ְוַעּמֵ
מטעו  ֵנֶצר  ֶרץ  אָׂ ּו  ִייְרש  ם  ְלעֹולָׂ

ֵאר:  ַדי ְלִהְתּפָׂ ה יָׂ ַעי ַמֲעש ֵ  ַמּטָׂ
ִלים   ּבָׂ תהילים קמד )יד( ַאּלּוֵפינּו ְמסֻּ
ה   חָׂ ְצוָׂ ְוֵאין  יֹוֵצאת  ְוֵאין  ֶרץ  ּפֶ ֵאין 

ְרחֹבֵֹתינּו:  ּבִ
)יז(   עב  ם  תהילים  ְלעֹולָׂ מֹו  ש ְ ְיִהי 

ינין   ֶמש   ש ֶ מֹו  \}ִיּנֹון\ִלְפֵני  ש ְ  }
רּוהּו:  ְ ל ּגֹוִים ְיַאש ּ ְרכּו בֹו ּכָׂ  ְוִיְתּבָׂ

ה  יר מש ֶ ש ִ ז יָׂ שמות בשלח טו )א( אָׂ
ַהזֹּאת   ה  ירָׂ ִ ַהש ּ ֶאת  ֵאל  רָׂ ִיש ְ ּוְבֵני 
ה   יהֹוָׂ ה ּלַ ירָׂ ש ִ ה ַוּיֹאְמרּו ֵלאמֹר אָׂ ַליהֹוָׂ

ה סוּ  אָׂ אֹה ּגָׂ י גָׂ ם: ּכִ ה ַבּיָׂ מָׂ  ס ְורְֹכבֹו רָׂ
ֹון   א עָׂ מֹוךָׂ ֹנש ֵ מיכה ז )יח( ִמי ֵאל ּכָׂ
תֹו לֹא   ֵאִרית ַנֲחלָׂ ע ִלש ְ ש ַ ְועֵֹבר ַעל ּפֶ
ֵפץ ֶחֶסד הּוא:  י חָׂ ַעד ַאּפֹו ּכִ  ֶהֱחִזיק לָׂ
ֶבש    ַהּכֶ ְוֵאת  )ח(  כח  אמור  במדבר 
ִמְנַחת   ּכְ ִים  ַעְרּבָׂ הָׂ ין  ּבֵ ה  ֲעש ֶ ּתַ ִני  ֵ ַהש ּ

ּוכְ  ֵריַח  ַהּבֶֹקר  ה  ֵ ִאש ּ ה  ֲעש ֶ ּתַ ִנְסּכֹו 
ה:   ִניחַֹח ַליהֹוָׂ

ִקין   ְתַחּמָׂ ּתִ ַתי  ירמיה לא )כא( ַעד מָׂ
ה   ש ָׂ ה ֲחדָׂ א ְיהֹוָׂ רָׂ י בָׂ ה ּכִ ֹוֵבבָׂ ת ַהש ּ ַהּבַ

ֶבר: סֹוֵבב ּגָׂ ה ּתְ ֶרץ ְנֵקבָׂ אָׂ  ּבָׂ
ה   ְיהֹוָׂ ַבר  ְועָׂ )כג(  יב  בא  שמות 
ם   ַהּדָׂ ֶאת  ה  אָׂ ְורָׂ ִמְצַרִים  ֶאת  ִלְנּגֹף 

ַהמַּ  זּוזֹת ַעל  ַהּמְ י  ּתֵ ש ְ ְוַעל  קֹוף  ש ְ
ן  ִיּתֵ ְולֹא  ַתח  ַהּפֶ ַעל  ה  ְיהֹוָׂ ַסח  ּופָׂ

יֶכם ִלְנּגֹף:  ּתֵ בֹא ֶאל ּבָׂ ִחית לָׂ ש ְ  ַהּמַ
 

 תורה עד 
ַמִים   ָׂ ַהש ּ ַעל  ה  רּומָׂ )ו(  נז  תהילים 

 : בֹוֶדךָׂ ֶרץ ּכְ אָׂ ל הָׂ  ֱאלִֹהים ַעל ּכָׂ
ֶיֱאַהב   ר  ֲאש ֶ ֶאת  י  ּכִ )יב(  ג  משלי 

ק יֹוִכיחַ  ן ִיְרֶצה:  ְיקֹוָׂ ב ֶאת ּבֵ  ּוְכאָׂ
ה   ְוֵאּלֶ )יט(  כה  תלדות  בראשית 
ם   הָׂ ַאְברָׂ ם  הָׂ ַאְברָׂ ן  ּבֶ ק  ִיְצחָׂ ּתֹוְלדֹת 

ק:   הֹוִליד ֶאת ִיְצחָׂ
לּוֵלי  )מב(  לא  וישלח  בראשית 
ּוַפַחד   ם  הָׂ ַאְברָׂ ֱאלֵֹהי  ִבי  אָׂ ֱאלֵֹהי 
ם   ֵריקָׂ ה  ַעּתָׂ י  ּכִ ִלי  ה  יָׂ הָׂ ק  ִיְצחָׂ

ְואֶ  ְנִיי  עָׂ ֶאת  ִני  ְחּתָׂ ּלַ י ש ִ ּפַ ּכַ ְיִגיַע  ת 
 : ֶמש  ה ֱאלִֹהים ַוּיֹוַכח אָׂ אָׂ  רָׂ

י  ּכִ י  ַדְעּתִ יָׂ ה  ַעּתָׂ )ז(  כ  תהילים 
ֵמי  ְ ִמש ּ ַיֲעֵנהּו  יחֹו  ְמש ִ ה  ְיהֹוָׂ יַע  הֹוש ִ

ע ְיִמינֹו:  רֹות ֵיש ַ ְגבֻּ ֹו ּבִ ְדש   קָׂ
ֵלינּו  עָׂ ַבר  גָׂ י  ּכִ )ב(  קיז  תהלים 
ּה:  ם ַהְללּו יָׂ ק ְלעֹולָׂ  ַחְסּדֹו ֶוֱאֶמת ְיקֹוָׂ

ה   רָׂ בראשית וירא כא )ו( ַוּתֹאֶמר ש ָׂ
ֵֹמַע   ַהש ּ ל  ּכָׂ ֱאלִֹהים  ִלי  ה  ש ָׂ עָׂ ְצחֹק 

 ִיְצַחק ִלי: 
י  ּוַמְלּכִ )יח(  יד  לך  לך  בראשית 
ִין  יָׂ וָׂ ֶלֶחם  הֹוִציא  ֵלם  ש ָׂ ֶמֶלְך  ֶצֶדק 

 ְוהּוא ֹכֵהן ְלֵאל ֶעְליֹון: 
י  ּכִ ַוְיִהי  )א(  כז  תולדת  בראשית 

עֵ  ְכֶהין ָׂ  ַוּתִ ק  ִיְצחָׂ ֵקן  ֵמְראֹת  זָׂ יו  ינָׂ
ַוּיֹאֶמר   דֹל  ַהּגָׂ נֹו  ּבְ ו  ֵעש ָׂ ֶאת  א  ְקרָׂ ַוּיִ

ִני:  יו ִהּנֵ ִני ַוּיֹאֶמר ֵאלָׂ יו ּבְ  ֵאלָׂ
אֹור   א ֱאלִֹהים לָׂ ְקרָׂ בראשית א )ה( ַוּיִ
ֶעֶרב   ַוְיִהי  ה  ְילָׂ לָׂ א  רָׂ קָׂ ְך  ְוַלחֹש ֶ יֹום 

ד: פ   ַוְיִהי בֶֹקר יֹום ֶאחָׂ
יִתיךָׂ  ִאּוִ י  ַנְפש ִ )ט(  כו  ישעיהו 

לַּ  י ּבַ ֲחֶרּךָׂ ּכִ י ֲאש ַ ה ַאף רּוִחי ְבִקְרּבִ ְילָׂ
ְמדּו  לָׂ ֶצֶדק  ֶרץ  אָׂ לָׂ ֶטיךָׂ  ּפָׂ ִמש ְ ר  ֲאש ֶ ּכַ

ֵבי ֵתֵבל:  יֹש ְ
ֵעיֵני  ה  ַקְחנָׂ ּפָׂ ַוּתִ )ז(  ג  בראשית 
רּו  ְתּפְ ם ֵהם ַוּיִ ּמִ י ֵעירֻּ ְדעּו ּכִ ֵניֶהם ַוּיֵ ש ְ

ֶהם ֲחֹגרֹת:  ּו לָׂ ֲעש  ה ַוּיַ  ֲעֵלה ְתֵאנָׂ
ַויַּ  )ד(  א  ֶאת  בראשית  ֱאלִֹהים  ְרא 

ין   ּבֵ ֱאלִֹהים  ל  ְבּדֵ ַוּיַ טֹוב  י  ּכִ אֹור  הָׂ
ְך:  אֹור ּוֵבין ַהחש ֶ  הָׂ

ֶכם   ם לָׂ ּוְלַקְחּתֶ )מ(  ויקרא אמור כג 
ּפֹת   ּכַ ר  דָׂ הָׂ ֵעץ  ִרי  ּפְ ֹון  ִראש  הָׂ ּיֹום  ּבַ
ַחל   נָׂ ְוַעְרֵבי  בֹת  עָׂ ֵעץ  ַוֲעַנף  ִרים  מָׂ ּתְ

ה ֱאלֵֹהיֶכם ש ִ  ם ִלְפֵני ְיהֹוָׂ ַמְחּתֶ ְבַעת  ּוש ְ
ִמים:  יָׂ

ִיְרֵאי  ֶכם  לָׂ ה  ְרחָׂ ְוזָׂ )כ(  ג  מלאכי 
ֶפיהָׂ   ְכנָׂ ּבִ א  ּוַמְרּפֵ ה  קָׂ ְצדָׂ ֶמש   ש ֶ ִמי  ש ְ

ק:  ֶעְגֵלי ַמְרּבֵ ם ּכְ ּתֶ אֶתם ּוִפש ְ  ִויצָׂ
ֵגן   ּומָׂ ֶמש   ש ֶ י  ּכִ )יב(  פד  תהילים 
ה   ְיהֹוָׂ ן  ִיּתֵ בֹוד  ְוכָׂ ֵחן  ֱאלִֹהים  ה  ְיהֹוָׂ

מִ  תָׂ  ים: לֹא ִיְמַנע טֹוב ַלהְֹלִכים ּבְ
ה   נָׂ בָׂ ַהּלְ אֹור  ה  יָׂ ְוהָׂ )כו(  ל  ישעיה 
ִיְהֶיה   ה  ַהַחּמָׂ ְואֹור  ה  ַהַחּמָׂ אֹור  ּכְ
יֹום   ּבְ ִמים  ַהּיָׂ ְבַעת  ש ִ אֹור  ּכְ ַתִים  ְבעָׂ ש ִ
ּוַמַחץ   ַעּמֹו  ֶבר  ש ֶ ֶאת  ה  ְיהֹוָׂ ֲחבֹש  

א:  תֹו ִיְרּפָׂ  ַמּכָׂ
ר   ֲאש ֶ ֱאלִֹהים  רּוְך  ּבָׂ )כ(  סו  תהלים 

ִתי ְוחַ  ִפּלָׂ י: לֹא ֵהִסיר ּתְ  ְסּדֹו ֵמִאּתִ
יו  נָׂ ּפָׂ הּו  ִחְזִקּיָׂ ב  ּסֵ ַוּיַ )ב(  לח  ישעיהו 

ק:  ל ֶאל ְיקֹוָׂ ּלֵ ְתּפַ יר ַוּיִ  ֶאל ַהּקִ
ְרצֹוְנךָׂ   ּבִ ה  ְיהֹוָׂ )ח(  ל  תהילים 
ֶניךָׂ   פָׂ ְרּתָׂ  ִהְסּתַ עֹז  ְלַהְרִרי  ה  ֶהֱעַמְדּתָׂ

ל:  ִייִתי ִנְבהָׂ  הָׂ
א   ֶתֱחטָׂ י  ּכִ ֶנֶפש   ְוִאם  )יז(  ה  ויקרא 

ה ַאחַ  תָׂ ש ְ ר  ְועָׂ ה ֲאש ֶ ל ִמְצֹות ְיהֹוָׂ ת ִמּכָׂ
א   ש ָׂ ְונָׂ ם  ש ֵ ַדע ְואָׂ ה ְולֹא יָׂ ינָׂ ש ֶ לֹא ֵתעָׂ

 ֲעֹונֹו: 
ה   ְוֵאּלֶ )יט(  כה  תולדת  בראשית 
ם   הָׂ ַאְברָׂ ם  הָׂ ַאְברָׂ ן  ּבֶ ק  ִיְצחָׂ ּתֹוְלדֹת 

ק:   הֹוִליד ֶאת ִיְצחָׂ
ַוּיֹאֶמר   )לו(  כז  תולדת  בראשית 
זֶ  ְעְקֵבִני  ַוּיַ ַיֲעקֹב  מֹו  ש ְ א  רָׂ קָׂ ה  ֲהִכי 

ה   ה ַעּתָׂ ח ְוִהּנֵ קָׂ ִתי לָׂ ֹכרָׂ ַפֲעַמִים ֶאת ּבְ
י  ַצְלּתָׂ ּלִ ַוּיֹאַמר ֲהלֹא אָׂ ִתי  ְרכָׂ ּבִ ַקח  לָׂ

ה:  כָׂ רָׂ  ּבְ
ה   ִמימָׂ ה ּתְ תהילים יט )ח( ּתֹוַרת ְיהֹוָׂ
ה   נָׂ ֶנֱאמָׂ ה  ְיהֹוָׂ ֵעדּות  ֶפש   נָׂ יַבת  ְמש ִ

ִתי: יַמת ּפֶ  ַמְחּכִ
 צדק תדברון 

ֵמֱאדֹום   א  ּבָׂ ֶזה  ִמי  )א(  סג  ישעיה 
דּור  חֲ  הָׂ ֶזה  ה  ְצרָׂ ִמּבָׂ ִדים  גָׂ ּבְ מּוץ 

ר   ְמַדּבֵ ֲאִני  ּכֹחֹו  רֹב  ּבְ צֶֹעה  ֹו  ְלבּוש  ּבִ
יַע: ה ַרב ְלהֹוש ִ קָׂ ְצדָׂ  ּבִ

ג ךָׂ    משלי  רֶֹ ְלש ָׂ ִהי  ּתְ ִרְפאּות  )ח( 
 : ּקּוי ְלַעְצמֹוֶתיךָׂ  ְוש ִ



 1פט.         ן  מוהר"                                  געתורה                     ליקוטי                                    

  בס"דבס"ד

  כי תעבור במים אתך אני כי תעבור במים אתך אני מאמר מאמר 
  מספה"ק ליקוטי מוהר"ן מספה"ק ליקוטי מוהר"ן 

  
  אא

  

  אמירת התורהומקום זמן 
הקיץ   בתחילת  תקנט  בשנת 
בסעודה שלישית של שבת ראשונה  
ישראל.   מארץ  רבינו  שחזר  אחרי 

בעיר    (קמג  מ"חי) כנראה 
 שם גר אז.  \ב/ קעיבדועמעדו

  

  פתיחה
ע"י   ,הקב"ה  דהיינו הנסתר שלשבתורה  אור הגנוז  נו  רה דהיישיתגלה הנסתר שבתוכיצד זוכים  רבנו מבאר  

חסד"ה  הקבכי    ,בכוונהפילה  ת כן    ,חפץ  לתפילה  על  וקושר  מתאווה  בתפילה  היטב  המכוון  צדיק  של 
אמיץ בקשר  לדיבור  רק    ,המחשבה  לישראלתכי  טוב  בו  להשפיע  שיכול  כלי  היא  כזו  שזוכה פילה  ומי   ,

מיות  ייינו שהפנבחי' אשה תסובב גבר, דה כביכולו נעשה הקב"ה אזי ביחס אלי  ,למלא תאוותו זו של הקב"ה
   נעשה חיצוניות, ואזי מתגלה הנסתר שלו שהוא הנסתר שבתורה.

  
 

 תורה זו ל השייךשיחות 
פסוק   על  תורה  שבת  בליל  אמר  ואז  ישראל,  לארץ  הקדושה  מנסיעתו  שחזר  אחרי  הראשון  בשבת  נאמר  זה  מאמר 

  )ישעיה מ"ג( כי תעבורית אמר תורה על פסוק  ך בסעודה שלישאותו על נס, ואחר כ  )במדבר כ"א( עשה לך שרף ושים
אני מ   ,במים אתך  בעיניו  ויקר  גדול  היה  וזה המאמר  הנ"ל  זה  ועיין שם  שהוא מאמר  מוהר"ן  חיי  זאת בספר  )כל  אד 

כי תעבור במים    במקום אחר מבואר, שגם קודם נסיעתו לארץ הקודש בסמוך לנסיעתו אמר, שנודע לו עתה על פסוק
נודע לו זה על  רהם יצחק יעקב מתי שרין לראות את האבות אבאני, איך יכולאתך   וצין, והיה חידוש אצלו מפני מה 

כי תעבור במים וכו'    על כן רימזו לו הענין בפסוק זה   ,ושב שזה מחמת שצריך לעבור על היםאך הוא ח  , פסוק זה דוקא
 ( חכמהפרפראות ל) (: יין על מאמר זה הנ"לעיין שם עוד, ומהנראה שלא כיוון אז עד 

כך בסעודה שלישית  -כשבא מארץ ישראל אמר תורה על פסוק "עשה לך שרף ושים אותה על נס" בליל שבת. ואחר
תה יקרה  "ן ח"א וזאת התורה היבר נדפס בליקוטי מוהראמר תורה על פסוק "כי תעבור במים אתך אני". וזאת התורה כ 

 ג(.  י מוהר"ן, סימן קמ"יח גדולה בעיניו מאוד: )ו

הקודש, בסמוך לנסיעתו, אמר, שנודע לו עתה על פסוק: "כי תעבור במים  -במקום אחר מבואר שקודם נסיעתו לארץ
ידוש אצלו מפני מה  מתי שרוצין, והיה חב  עקאתך אני" )ישעיה מג, ב(, איך יכולין לראות את האבות אברהם יצחק י

וק זה: "כי  כן רימזו לו הענין בפס -צריך לעבור על הים, עלוא חושב, שזה מחמת שזה על פסוק זה דוקא, אף ה נודע לי  
ר  תעבור במים" ְוכּו', עיין שם עוד, ומהנראה, שלא כיוון אז עדיין  ְזּכָּ ש"ק  בשי  פל"ח תו' זו; מובאְלֵעיל: )-על מאמר זה ַהּנִּ

 .  ח"א, סעיף רי"ז(

 
 הקדמה 

זו   נו )מה שלא מצינו שאמר על עוד ה יקרה מאד בעיני רב קצרה וכוללת הרבה ובחי"מ כתב שהיתתורה 
דרגות נפלאות זכה בכל יום לעלות מ  יםשנ  מעלה מעשרד לנאמרה בחזרתו מא"י ואח"כ עותורה( וצ"ע. כי  

ואולי דייקא זו הסיבה כיון   .תיותר גבוהו  נפלאות ומסתמא הרבה  ואמר עוד כמה מאות תורותבלי שיעור,  
התחיל   כאילו  מא"י  בעינישכשחזר  יקר  והיה  מאד  מחדש  ל  מדרגתוו  א"י.בחזרתו  קודם  מדרגתו   עומת 

 
 לים ירוש  שפא ת  עד ו כסלו  חשוןכה   א
פעולת הצדיק   ב נאמרה    בספר  זו  שתורה  תקנט  כתב  תמוז  לביתו  בי'  דהי עדיבקע במעדוו כשחזר  בעל התניא אחרי    ינו ,    שהיה אצל 
   .חזר לביתו   אליק ומשם ה מ -להרב צבי ארי   משם , ו שבת ר ל נשא אצל הרב קדוש מנעשכיז  אח"כ  ו 

בתורה  ל   ואולי  רמז  שהי זו  עם    ה ויכוח  ועם  לרבנו  מנשכיז  הקדוש  החזיונותהרב  בעניין  מאליק  אריה  צבי  שזכו  הרב  טענו  שהם   ,
ורבנו בתורה זו ובתורה  ג.  כמבואר כל זה בחיי מוהר"ן סימן קי   , מפורסם   היה הם  והויכוח הזה ביני לראות ורבנו טען שעדיין לא זכו.  

     טו מבאר עד כמה שצריך לצאת מגבול כדי לזכות לזה.
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ולא רוצה שיהי   \ג/כמבואר בשיחות נדפס בספרו התורות שאמר  שאמר שמתבייש בהשגתו שקודם א"י  ה 
 קודם א"י. 

הר"ן   בשבחי  עפ"י המבואר  יתבאר  אולי  נסיעתאו  לא"י  סדר  כבו  של  מא"י  בחזרתו  ש  \ד/ אות  חובל  הרב 
מספר שחשב כיצד יקיים ורבנו    םילישמעאל  מכור אותם לעבדיםל  משמשו וחשבובנו  את רתפס  נה  יהספ

אמר שזכה להשגה כיצד לקיים את התורה כמו שקיימו אותה ואח"כ    גויים,אצל  את המצוות אם יהיה עבד  
היינו עשרת הדברות הנעלמות בעשרה  הנעלמת בטבע ד   בתורה עח תנינא שהיא התורה  כמבואר  ,האבות

העולם.  מאמרות נברא  שבתורה  היו  שבהן  הנסתר  והמבואר  )א  זו  בלק"הבבתורה  כמבואר  טו  ג'(  תורה  ב'   . ()תפלה 
צריך לזה תפילה    אצלינו ובתורה טואבל לפי המבואר    ,שרבנו חשב עד שהשיג השגה זו  בשיחה הנ"ל כתוב

מאדבכוולשמה   גדולה  נפשו  נה  תפוסים    .במסירות  שהיו  שעה  שלבספינה  ובאותה  חובל    בידיו  גוי  רב 
קשה  אכזרי   מאד  היה  כזו,פלתלהבוודאי  בכוונה  רבנו    ל  זכה  נפלואעפ"כ  זולהשגה  כן    .\ה/ אה  על  ואולי 

ו בספינה שמיד כשזכה להשיג סודות  לכי הזכירה לו את הנס שנעשה    ,תורה זו כל כך יקרה היתה בעיניו
אמר תורה    ל כן מיד כשחזר מא"ינס הצלתם כמבואר שם. ואולי עהתגלגל    כנ"ל,ה לשמה  י תפילהתורה ע"

 ה לו בספינה. זו כי היא התגלת
 

רבנו כאן  מחדש  ומב  בכלליות  הזה,  בעולם  מאד  הנעלם  הקב"ה  את  לגלות  זוכים  נעלם  אר שהוא  וכיצד 
להתגלות  דעתידה  דעתיקא  תורה  היא  שבתורה  לבוא    בנסתר  שהכוונלעתיד  מבואר  טו  לאור  ובתורה  ה 

מבואר    \ו./ הגנוז תפלה  בובלק"ה  הנעלמת  התורה  תנינא  שהיא  עח  ובתורה  בטבע  דהינו  מאמרות  עשרה 
 וברא עלמא. , ובה הסתכלשהיא התורה שקדמה לעולם הבאנו

קיץ  ב  ארץ ישראלרבנו חזר מ עבר   תקסובשנת  ואמר תורה עג    \ז/ קעיבדועמעדועיר  לתקנט  שנת  תחילת 
   .שלנו , כמבואר בסוף התורהנייןושתיהן מדברות באותו ע ,שם כנראה אמר תורה טוו ,ליאעזלאטפעיר ל

כל המבואר כאן מבואר גם שם. לכן  ,  י"רואים שלבד ממה שמבאר כאן שהכלי לקבלת התפילה הוא אנוכן  
 קצת מההקדמה לתורה טו מה ששיך לכאן.  קאני מעתי

בהמכו כללמהוא    טותורה  ון  אפשר  ד  ליצד  בעוה"ז  הגנוז לזכות  אור  טעם  התורה  שהם    ,טעום  סודות 
כסים,  לים מכמים  תמלא הארץ דעה  ת שיזכו ישראל לעתיד לבוא כש. דהיינו השגולעתיד לבוא  שיתגלו
שלם  כיצד   לדעת  שזוכה  ע"י  להשיג  בעוה"ז  גם  לעת"לת ש  בבחי'אפשר  האלוקות  את    דהיינו  .\ח/ היה 

 האמת והתורה והאלוקותלהדיא  וממילא מתגלה    , אור הגנוז שכלפיו אין חוצץה   את יינו  דה  ,למת בטבעהנע
 .בכל דבר

 
מוהר"ן   ג שפב    חיי  בְּ   -אות  ְהיֹות  לִּ י  יתִּ צִּ רָּ ֶׁ ש  ַמְרּתִּ ּכְ אָּ ֵאל  רָּ שְֹ יִּ ץ  רֶׁ ַאחַ אֶׁ ת,  רֶׁ ַאחֶׁ ה  ּתֹורָּ ְתַחלְ י  הִּ ֶׁ ש  ּכְ ְך  ּכָּ ה.  ר  ַהּתֹורָּ ן  ּכֵ ם  ּגַ ה  ּנָּ ּתַ ְ ש  נִּ ְנסַֹע  לִּ י  ּתִּ

כְּ  ה  יִּ ְלַמְעלָּ ץ  רֶׁ אֶׁ ּבְ י  יתִּ יִּ הָּ ֶׁ ַמְרּתִּ ש  אָּ ֵאל  רָּ כֵּ שְֹ ם  ּגַ ּתֹורָּ י  ת ן  רֶׁ ַאחֶׁ ה  ּתֹורָּ ן  ּכֵ ם  ּגַ י  ַמְרּתִּ אָּ י  ַזְרּתִּ חָּ ֶׁ ש  ּכְ ת,  רֶׁ ַאחֶׁ ה  ה  אָּ ְפלָּ ַהּנִּ ה  ַהּתֹורָּ תֹו  גָּ ַהּשָּ ר  ּקַ ְועִּ  .
יל אַ ְוהַ  ְתחִּ ה ְמֹאד ְמֹאד הִּ אָּ ְת ּנֹורָּ הּוא מִּ ֶׁ ֵאל ַעד ש  רָּ שְֹ ץ יִּ רֶׁ אֶׁ ה ּבְ יָּ הָּ ֶׁ ַהּתוֹ ַחר ש  ה ּבְ ש  ַעּתָּ ּיֵ ם ּבַ ַמר קֹדֶׁ אָּ ֶׁ ה ש  ץ יִּ   רָּ רֶׁ ֵאל.אֶׁ רָּ ֻכּלֹו    שְֹ ר ֻרּבֹו ּכְ פֶׁ ל ַהּסֵ ְוכָּ

ץ יִּ  רֶׁ ַאַחר אֶׁ ֶׁ ה ש  ּתֹורָּ ה  הּוא מִּ ָּ לש  ְ ם ש  ְמַעט ֵמַהּקֹדֶׁ ֵאל ַרק ְמַעט ּדִּ רָּ חוֹ שְֹ ין אֹו ּפָּ ּפִּ ה ּדַ עָּ ר:אֹו ַאְרּבָּ פֶׁ ְמַצע ַהּסֵ אֶׁ  ת ְוֵהם ּבְ
ם על הים שאין שם יהודי וימכרו אותו  ו לאיזה מקו יוליכו אות   בעצמו מה יעשה אם   ואמר: שהתחיל לחשב   -ת כב  או   שבחי מוהר"ן   ד

והיה לו צע  ידע מזה?  והתחיל ל שם, ומי  יוכל לקים שם את מצוות התורה?  גדול, איך  זה, עד שזכה שבא על  ר  חשב בדעתו בענין 
שהיה להם    אבות העולם   השיג את העבודה של לקים המצוות. כי    ושלום,   כשלא יוכל, חס ד את השם יתברך אפלו  השגה שיוכל לעב 

. כמו יעקב אבינו שקים מצות תפלין על ידי המקלות  דם מתן תורה, שקימו כל המצוות אף על פי שלא עשו את המצוות כפשוטן ק 
אותו  שימכרו  יה אנוס שם במקום  ( וכיוצא בזה, עד שהשיג איך לקים את כל המצוות בדרך זה כשיה בראשית ל' לז ר פצל כידוע ) אש 
 (:ינא תורה עח תנ   איבי הנחל על עיין פל"ח וב ושלום. )   חס 

ץ יִּ   -אות קמב    חיי מוהר"ן  רֶׁ א ֵמאֶׁ ּבָּ ֶׁ ש  ּדֶׁ ּכְ ַמר ּבַ ֵאל אָּ רָּ י ּכָּ שְֹ ְמּתִּ ּיַ ה קִּ ְך ַהּזֶׁ ים רֶׁ נִּ ֳאפָּ ל הָּ כָּ ּבְ ה  ּלּו    ל ַהּתֹורָּ ֲאפִּ ֶׁ ה ש  ל ַהּתֹורָּ ּיּום ּכָּ י קִּ ְגּתִּ ּשַ י הִּ ם  ּכִּ אִּ
ים אֹותִּ  יּו מֹוְכרִּ ינוֹ הָּ ְמדִּ ּבִּ ֵעאל  מָּ ְ ש  ְליִּ וּ י  ם ש  ָּ ֵאין ש  ֶׁ י, ְוהּוא  ת ְרחֹוקֹות ש  ְיהּודִּ ְרעֹות  ם  י לִּ ַלח אֹותִּ ְ ש  ם יִּ ּלּו אִּ ַוֲאפִּ ֵהמֹות,  ת   ּבְ ּבָּ ַ ַתי ש    לֹא ֵאַדע מָּ
הְ  ְצוָּ ְויֹום טֹוב, ְולֹא יִּ ּום מִּ ה ְולֹא ש  ין ְולֹא ֻסּכָּ ּלִּ ית ּוְתפִּ י ַטּלִּ כֹול לְ ה ְוכּו' ְוכּו', ַאף עַ יּו לִּ י יָּ יתִּ יִּ י ֵכן הָּ ּלָּ ל ּפִּ ה ּכֻ ל ַהּתֹורָּ ם ּכָּ ר ַקּיֵ ר ְמבֹאָּ ה    ּה. ּוְכבָּ ּזֶׁ מִּ

קֹום ַאֵחר: מָּ  ּבְ
ות גדולה מאד, ואולי בזה יתבאר מה שהמשמש של רבנו  ט לרדת לפשי   מבואר שלהשיג תורה נעלמת זו צריך   -  בתורה עח תנינא   ה 

השם ומשליך עצמו על ה' תמיד ונח לו  מ   כל י בר דעת כמו רבנו שיודע שה ל בספינה, ולכאורה קשה הר סיפר שרבנו היה בפחד גדו 
אבל לפי הנ"ל שלהשיג תורה    כל כך פחד איך זכה לכאלה השגות נפלאות,   , ועוד שאם שכל כך פחד   כיצד יתכן בכל הנהגת ה' עמו,  

  באמת,   מפחד   א נראה שהו היה    למשמש עד ש   ,מאד פשוט    איש   שה עצמו רבנו מפחד כמו כנראה ע   ,ך לרדת לפשיטות נפלאה זו צרי 
 היה רק כדי לזכות לתורה הזו.  אמת וב 

בותינו ז"ל שהקב"ה גנז  לב. שמעתי בשם רבינו הריב"ש זצוק"ל בענין מה שדרשו ר אות  פרשת בראשית    -על התורה    טוב בעל שם    ו 
פו,  דם צופה בו מסוף העולם ועד סו דול שהיה מלא כל העולם וא י"א(, והאיך גנזו, אחר שהוא אור ג האור הזה )בראשית רבתי פ"ג ופ 

ל יותר מאוד כמה אלפים פעמים מן העולם )עירובין דכ"א ע"א(, ומי שלומד תורה  , שהתורה הוא גדו ואמר הוא ז"ל שגנזו בתורה 
 )חינוך בית יהודא פרק ה'(:       וכה לאור הגנוז הלז ודפח"ח: לשמה ז 

מעות  בעניין חלוקת    ן שלום ביניהם כי הש סקער שינסה ל בי אברהם קלי התניא כי הבטיח לר לבעל    ילה תח   נסע בחזרתו  כי    צ"ע בזה   ז 
 חזר למעדוועדיבקע.. ולא ידוע מתי נאמרה תורה זו אלא שנאמרה בחזרתו מהארץ, עכ"פ כשחזר לביתו  א"י 

 נוז כמבואר בשבת כב:  ובמדבר זכו לענני כבוד שבתוכם האיר אור הגבר שנקראו דור דעה  בדור המד   וכן מצינו   ח
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ת מציאותו היא רק שגוה  .\ט/ בטבע  המסתתר תורת הנסתר אינה חכמות במובן המקובל, אלא השגת הקב"ה  
ולא במהלכי שכל בו השגתו  כי אין חקר לגדולתו    ,בלב  אלא   .למהלכי שכלואין גבול שאפשר להלביש 

אות ממש לים זוכים לרוצדיקים גדו   גבוהות יותר  יש בזה מדרגותעוד  הרגשת מציאותו, אמנם  קר היא  העי
זוכה לראות את ההתפארות שיש  שצדיק  שיש  ועיין תורה יז    ,בלבדכיצד כל הגשמיות היא צרופי אותיות  

ים להשגות  הזוכויש  .   בזה  ענוג שישגודל הת  וועיין שיש"ק ח"א תקכ  ,מכל פרט בבריאה  ,להקב"ה בישראל
תפלה  ע"י להרגיש זה לכסוף העיקר   לנוה שנראאבל אלוקות שהן חיפוש בגנזיא דמלכא ותענוגים נפלאים. 

לתא  ימ  תיהיה עד שיראה    , עימו ממש  אחד   רגישנכל כך עד ש   הקב"ה  מציאותהתקשרות לצדיק את  בכח ב
   ו. נזוטרתי לגבי

  ( ד"ה וכי)ר בתוס'  חושך והסתרה לגביו בעוה"ז, כמבואין שום  שהזוכה לה א  השגת אלוקות  רושואור הגנוז פי

כב:   בטפיח  ,שבגשמיותבשבת  רואה  ידו אדם  חרס,    ,על  בתוך חבית  כל  ודהיינו מה שיש  גם  גשמיות  כך 
 א נגוזה ואינה חוצצת כלל בפני אלוקותו ית' הנעלמת בה.  וז היר הגנעוה"ז שע"י או

תנינא/ עח  בתורה  דבראשית  \יוכמבואר  אתוון  ה  שכח  בראשית  המאמר  תורה    דהיינו  ,סתוםשהן  בחי' 
הוא מאמר הכולל את כל התשע מאמרות שבהם נברא עולם    ,רא עלמאשבה הסתכל וב  ,הקדומה לעולם

ומסתיר  ההגשמי   ו את האלובתוכו  מלביש  אור  התורה קות  הוא  הגנוז  שאור  נמצא  ראיה  רוחני  .  כח  בחי' 
כל ההסתרה ויכול לראות את האלוקות   מגבול אזי נופלתומי שזוכה לצאת יו, שאין חוצץ גשמי בפנשכלית 

מקום   התורה  בכל  הדברות  ידה ואת  עשרת  הגשמי  ינו  הטבע  נברא  שבהם  מאמרות  בעשרה  הנעלמת 
 דהיינו אור הגנוז.   ,ומלביש אותם

 
 עד כאן הקדמה 

* 
 [יא] עג תורה 

 (  )לשון החברים

 . יתעבור במים אתך אנ כי \יב/)ישעי' מג(
 וזהו שגתו שמבאר בתורה זו רמוז בפסוק זה הכיצד רבנו מבאר בסוף התורה 

וכנ"ל   כלי של אני.  להביא אתך תראה    –אני    , אתך שבתורהלגלות את הנסתר  ה  תרצ כש  –במים  כי תעבור  
אני   של  הכלי  בכוונהשע"י  תפילה  יכהוהתפילה    מתקבלת  ,דהיינו  להשפקב"ה  שפע  ול  הזה  בכלי  יע 

חכתאו שחפץ  בהוא  סדותו  נעשה  ואזי  אשה  .  גבר  חי'  מקבלבתסובב  לחיצוניות    ,חי'  הפנימיות  ונעשה 
 שבתורה.  תרא הנסושה ,הנסתרומתגלה  

והנדרש  מרא  פירושי הגכל    נסתר  ם ובה  ,תורה שבכתבהיא  הנגלה    \יד/ [יג ]   דהנה התורה סתים וגליא
שהתור  מדות  ו לכוה,  בהן  נדרשת  הביג  מסיני  למשה  פירוים  מדרשהה  בכל  שפם  שיה וכל  המפרשים  רשו 

 
  ענה לו שיחקתי עם חברי מחבואים והתחבאתי במקום נפלא ו   , ה את נכדו בוכה ושאלו על כךא ר ש ז  זבו ע רבי ברוך ממ על  מספרים    ט 

  התחיל הרבי לבכות עמו ואמר הרי זו טענת הקב"ה   , ה אני מחכה ומחכ ו   , אחר משחק  שכחוני והתחילו לשחק ב   והם וחיכיתי שימצאוני  
 .משחקים במשחק אחר תי ו ם או ו ולהתחבאות על מנת שתחפשוני ואתם שכחת ולם להעלם ב ממש בראתי ע 

 מוהרנ"ת בלק"ה תפלה ג' ב' שנסתר דכאן היא התורה הנעלמת ששם.  כך כתב   י
סימן  שם  , ודשתורה זו היתה יקרה וגדולה בעיניו מא ועי"ש  ג  מן קמחיי מוהר"ן סיכמבואר ב  .לרא ץ ישנו מארשחזר רבי  י שונה אחרת ראל שבבתחילת הקיץ בסעודה שלישית ש  נט ק תורה זו נאמרה בשנת ת  יא

תקרב  ני שהפ ל  א ים הורבשם שלשון חב  כתש  מה )  . לשון החברים ללשון מוהרנ"ת  מה החילוק בין   ' לשון החברים ועיין פל"ח תורה יב אות ב  א הלשון הו.  קמז משמע שכבר השיג אותה לפני הנסיעה לא"י
ועיין סוף תורה קח שעפ"ר הלשון לא    .רג ול הכוונה לרבי אברהם פעטרבלשבדרך כ  ין שיש"ק ח"ה סימן תקלגועי ים  רו דווקא וגם אח"כ היו תורות שנכתבו ע"י החב לא ש  קעה והרנ"ת עיין חיי מוהר"ן תמ

   (יק וכו'להעמוק מיש"ק ח"א תפו בשם ביאה"ל שהיה רח ועיין ש מדוייק 

ַמר ְידֹוָּ   ישעיה פרק מג   יב ה ּכֹה אָּ ֵאל ַאל ּתִּ ד ּבַֹראֲ )א( ְוַעּתָּ רָּ ש ְ ְרךָּ יִּ ִּ א ּכִּ ירָּ ךָּ ַיֲעקֹב ְויֹצֶׁ י ְבש  אתִּ רָּ יךָּ קָּ ה: י ְגַאְלּתִּ ּתָּ י אָּ ם    ְמךָּ לִּ יִּ ּמַ י ַתֲעבֹר ּבַ )ב( ּכִּ
מוֹ  י ֵתֵלְך ּבְ ּכִּ ְטפּוךָּ  ְ ש  יִּ רֹות לֹא  הָּ י ּוַבּנְ נִּ ךָּ אָּ ּתְ וֶׁ  לֹ ֵאש    אִּ ּכָּ ה לֹא א תִּ בָּ הָּ ְולֶׁ ְך:   ה  ּבָּ ְבַער  י   תִּ י ֲאנִּ ּכִּ ד   )ג(  ךָּ   ְידֹוָּ יעֶׁ ִּ ֵאל מֹוש  רָּ ש ְ יִּ יךָּ ְקדֹוש   נָּ ֱאלֹהֶׁ י  ַתּתִּ  

ם ּכּוש  ּוְס  ְצַריִּ ְפְרךָּ מִּ : כָּ יךָּ ְחּתֶׁ א ּתַ  בָּ

לא תכוה    א ישטפוך.ים ל שוטפ אף אם תעבור בנהרות ה   -ותהיה קרוב להיות נטבע בהם. ובנהרות    -)ב( כי תעבור במים    מצודות דוד 
 תהיה בעומק הצרות לא תכלה שמה:   ער בך ר"ל אף אם ואף הלהב לא יב   היה נכוה מן האש לא ת   -
 עה.  מות דף עא: עב.: עג.רשת אחרי פ  רזוה  יג

י  ָאַמר   -חרי מות דף עב:  ר אזוה   יד א  ַרב ִּ א,  ַאב ָ ת ָ ַרש ְׁ ָ א   פ  ָרָזא  ד ָ ָתא  ב ְׁ מְׁ ָחכְׁ יָתא   ד ְׁ אֹוַריְׁ קַ   ד ְׁ תְׁ ְׁ אִּ א,  נקשרה  התורה  חכמת   ודסב  זו  פרשה  תרַ ש   כל ָ ים   וְׁ יָ   ָסתִּ ַגלְׁ   סתום   והכל  אוְׁ

יָתא,  גדולים  סודות  בו   נרמזים  אבל ,  פשוטו  מידי   יוצא   מקרא  אין  כי,  וגלוי אֹוַריְׁ ַהאי  אל ָ כ    וְׁ וָנא  כ ְׁ וְׁ ַכַחת   ג ַ ת ְׁ ש ְׁ ֵלית,  וסוד  פשט  בה  שיש   זה  באופן   נמצאת  כולה  התורה  וכל  אִּ   ָלךָ   וְׁ
ה  ל ָ יָתא אוֹ ב ְׁ   מִּ ים   ָלאד ְׁ   ַריְׁ ָמא  ה  ב ָ   ָרש ִּ א   ש ְׁ יש ָ אָ   ַקד ִּ ל ָ ים  ה עִּ ָסתִּ ָיא   ד ְׁ ַגלְׁ יֵני  (ב "ע  עב  דף),  וגלוי  סתום  שהוא  עליון  קדוש   שם  בה  וםש ר  שאינו  בתורה  תיבה  לך  ואין  וְׁ גִּ ךְׁ   ב ְׁ ָ   כ 

יֵמי תִּ יָתא   סְׁ אֹוַריְׁ י   ד ְׁ יש ֵ ין   ַקד ִּ יֹונִּ ין  ֶעלְׁ תִּ ג ַ ,  עליונים  קדושים  שהם  הצדיקים  רק  אותם   ומשיגים  יםרש יו  ההתור  סודות  זה  בשביל  ָלה    ָירְׁ תְׁ אִּ ָיאוְׁ ָאר   לְׁ ש ְׁ ֵני  ב ִּ ָמא   ב ְׁ   התורה   ונגלות  ָעלְׁ
 .   העולם בני שאר גם שיגיםמ ו יםיורש 

וָנא ַגוְׁ יב   א ד ָ   כ ְׁ תִּ ר   כתוב  זה  כעין  כְׁ ֵ ַספ  י ֹון  לְׁ צִּ ם   ב ְׁ תוֹ   ה "יהו  ש ֵ ל ָ הִּ ם   ו תְׁ ָליִּ ירו ש ָ ָהא  שפירושו  ב ִּ י  ב ְׁ   ד ְׁ ַמקְׁ   ן וֹ צִּ ֵרי  אש ָ ד ְׁ ב ְׁ ָרא אַ לְׁ   ש ָ כ ְׁ ָמא  דְׁ א  ש ְׁ יש ָ ָקאכ ִּ   ַקד ִּ   דהיינו   בציון  כי  ָחֵזי  דְׁ

ַבר ,  ותיוקודובנ   בכתיבתו   כראוי  ה"הוי  הקדוש   שם  את   זכירהל  רמות  היה  המקדש   בבית ו יוֹ   ו לְׁ ינ  כִּ   שכתוב   וזה,  י"אדנ  בשם  דהיינו ,  בכנויו  רק  להזכיר  מותר  המקדש   הבית  מן  ולחוץ  ב ְׁ



 4פט.         ן  מוהר"                                  געתורה                     ליקוטי                                    

הנסתרור,  ד גילוי  פירוש הוא  הנסתר הנגל  \ טו/ ,נסתר הרבהועדיין    ,כל  זה  לדבר   .הוכל  נסתר שא"א  ויש 
פנ והוא  ממשיממנו  התורה  תורה  מיות  לעתידדעתיקא  ,  להתגלות  הגנוז  דעתידה  אור  בחי'  בחי'    . לבוא, 

 התגלות אלוקות. 
ועל כן התגלות    ,ית'  מהותוגות בש הנסתר הוא  וה  ,ית'ו  רצונהשגת  הוא שהנגלה הוא    חילוק ונראה שעיקר ה

, פעולותיו  גלה לנו הםהנ  \יז/[טז]   ג"כ סתים וגליא   קב"ה , וההנסתר שבתורה היא התגלותו של הקב"ה

וידי והנהגתו והשגחתו  . דהיינו מה שנגלה לנו הוא הלבוש וחיצוניות,  עתווהנסתר היא מציאותו 
הפנימיות.  שנסתר  ומה   הוא  כרי  מןולקממנו  תפלה  שע"י  הפנתבאר  מתגלה  הקיאוי  של    "ה במיות 

 הקב"ה.  ללנסתר שמיות של תורה הכוונה ינמצא שגם הפנ

לזרז את עצמו להשיג    \יח/מישראלוהנה כל אדם   ויש   \יט/ הפנימיות מה שנסתר ממנוצריך 
טו מבואר    הבתורו  .ה ונסתריש בה נגל ו שיינדה  ,ויש נסתר בעצם, כי התורה סתים וגליא כנ"ל  ,ממנו  נסתר

 
ַעל ,  המקדש   לבית   חוץ   שהיא ,  בירושלם,  י"אדנ  שם  בחינת   המלכות סוד  שהיא ,  תו ותהל א  וְׁ א  ד ָ ל ָ ים  כ  ָיא  ָסתִּ ַגלְׁ   שאסור   לפי   סתום  הוא  ה"הוי  השם  כי,  וגלוי סתום  הוא  לכה  ןכ  ועל  וְׁ

 .   י"אדנ שם ידי על להזכירו שמותר לפי גלוי והוא ,  ככתיבתו להזכירו

אָנא ל   כי  למדנו  ת ָ יָתאמֵ   ַחד   ָאת  ערַ גָ ד ְׁ   ַמאן  כ ָ יף   אוֹ ,  התורה  מן   אחת   אות  שמחסר  מי  כל  אֹוַריְׁ יָתא  ַחד   ָאת  יֹוסִּ אֹוַריְׁ ַמאן,  ורהת ב  תאח   אות   מוסיף   או  ב ְׁ ר   כ ְׁ ק ֵ ש ַ מְׁ ָמא   ד ִּ ש ְׁ   ב ִּ
ָאה   איש ָ ַקד ִּ  ָ ל  א  עִּ כ ָ ַמלְׁ   בשם   פוגם  אות   חסרון  או  אות  תוספת  ידי  ועל,  וקדוש   ול גד  דאח   שם  היא  כולה   התורה  שכל  לפי,  המלך  של   העליון  הקדוש   בשם  ומועל  שמשקר  כמי  הוא  ד ְׁ

 (   ומפרשים מ"ומק ק"רמ). הקדוש 

, כי אם  דיין הוא תמים, שלא הגיע לו שום אדם . מאמר הבעל שם טוב, כי אור הגנוז ע לד אות    שית ברא   עה"ת בעל שם טוב  עיין    טו 
על שם משה, תמימה,    א ל שם ה' יתברך ו   ראת על שנק ורה  ת הת פירוש בחינ   תמימה   ה'   תורת מעט מזעיר כמו שנאמר )תהלים י"ט, ח'(  

 ם פרשת חוקת( י נ עי   , ולא באו לזו המדריגה וכו': )מאור כז( דרכו בה רבים שעדיין לא  

ועיין עוד בספר מאור עינים על מסכת אבות ד"ה מאוד מאוד וכו' וזה לשונו, אמר הבעש"ט תורת    -  הערה כז מקור מים חיים  ועי"ש  
וה שלא התחי   מימה יא ת ה' תמימה כי ה  עיין  לימה יא ש ל בה אדם  ועוד  מ , עד כאן לשונו,  ואתחנן אות כ"ט  ה שמובא  לקמן פרשת 
תול  ובספר  רק   דות בזה.  הוא  ה' תמימה שכל התורה  תורת  ז"ל  וזה לשונו, שמעתי בשם הרה"ק הבעש"ט  בשלח,  שם    אהרן פרשת 

(  ספר אמרות טהורות )מקאברין   בסוף ים ש מאמרים טהור ובקונטרס  '(. גה א הוי"ה עד כאן לשונו, )ועיין מענין זה לעיל בריש ספר זה ה 
נאך גאהר גאנץ, אשר לא נגע בה שום אדם אף בקוצו של יו"ד, ועד הנה    ז י א א ז"ל תורת ה' תמימה, זי   כתב וזה לשונו בשם הבעש"ט 

"ל  "ל ז ל הנ ' מנחם מענד ש אלוקי ר הקדו אמר  לשונו. ובספר ליקוטים יקרים דף כ' ע"ג כתב וזה לשונו, כמו ש   תמימה לגמרי, עד כאן 
בפס  שאמר  לומר )מפרעמישליאן(,  רצה  תמימה,  ה'  תורת  ה'    וק  שתורת  צחות  דרך  באפס    א ק דיי על  אדם  נגע  לא  שעדיין  תמימה 

  בה' יתברך, להיות לו מרכבה, ולירא ממנו, ולאהבה אותו על ידי   קצהו, כי לומדים רק חיצונות התורה, שאין במחשבתם להתדבק 
     בזה: שם שהאריך    כו', עיין רה ו התו 

הקדוש ברוך הוא שאין  ה י"ב א( ראה  גי )חג. דרשו רז"ל  טוב וגו'   וירא אלהים את האור כי   .לה ת  או בראשית  בעש"ט עה"ת  עוד שם  
  הר"ר דוב בער זלה"ה בשם רבו הבעל שם העולם כדאי להשתמש באור הראשון וגנזו לצדיקים לעתיד לבוא, והקשה הרב הקדוש מו 

 וכו'....ו, היכן גנז   ז"ל   טוב 

גנזו בסיפורי    דוש ברוך הוא והיכן ק ה זו  תיה לעולם, ואחר כך גנ יתן אור נגלה של התורה וסודו דאורה זו תורה, מתחילה רצה ל רץ  ותי 
  גו',מעשיות של התורה, אבל לצדיקים עתיד לבוא אליהם האור, כמו שכתוב )משלי ב', ד'( אם תבקשנה ככסף וכמטמונים וגו' אז ו 

וזהו    , ורה ה' יתברך על ידי הת צדיקים האור על ידי שדורשים את  יד לבוא, רצה לומר שעתיד לבוא ל נזו לצדיקים לעת ו שאמר וגוזה 
הא לא יחליף האל ולא ימיר דתו, אלא שיפרש הסודות    כח( רבה י"ג, ג'( לעתיד לבוא תורה חדשה מאתי תצא, וקשה שאמרו )ויקרא  

 )כתר שם טוב דף ז' ע"ד(   ולמות העליונים: ומבנין ע   תברך ה' י שבה, ושדיבר הכל מן שמות  

נתלבשה התורה בסיפורי מעשיות  א כתב וזה לשונו, לפי שעתה  " ע "ד  ובכתר שם טוב חלק ב' דף כ   -  כח הערה    מקור מים חיים ועי"ש  
ו  העליונים  עולמות  ומבנין  שמו,  יתברך  דיבר הכל מאתו  יפרש איך  לבוא  ולעתיד  ובלעם,  דלבן  וזהו שא ונים התחת כגון  תורה  ,  מר 

תולדות אות ד' בענין    שת איך הכל מדבר מאתי, עד כאן לשונו. ועיין עוד לקמן פר   היינו שאפרש לכם הפירוש   תי תצא,חדשה מא 
 מצוות בטלות לעתיד לבוא: 

 ונכפל בפרשת פקודי רכז:  זוהר פרשת נח דף סד: טז

ָרָזא  -זוהר נח דף סד:    יז  א   וְׁ ָנא   ד ָ יפְׁ א,  למדתי  זה  וסוד  אֹולִּ ש ָ יךְׁ   ֻקדְׁ רִּ ים סָ   הו א  ב ְׁ ָיאוְׁ   תִּ   א הו  י"אדנ  ושם,  בפה  לבטאו  אסור  לכן  סתום  ה" הוי  שם   שמות'  ב  ה"להקב  שיש   ַגלְׁ

ָיא  ומפרש , בפה  לבטאו  מותר  לכן  גלוי לְׁ י הו א  ג ַ יָנא  ב ֵ א  דִּ ַתת ָ לְׁ ים , המלכות  שהוא   מטה  של  דין   הבית  הוא  הגלוי  שם  דִּ ָכל   ֲאַתר   הו א  ָסתִּ כָ   ד ְׁ רְׁ ֵקי  אןב ִּ ת ַ   ָנפְׁ ןמִּ ָ   א וה הסתום  שם  מ 

ין,  משם  יוצאות  הברכות  שכל  א"ז גִּ ךְׁ   ו בְׁ ָ ל   כ  ֹוי  כ ָ ל  ַבר   מִּ ו ן  ָנש    ד ְׁ נ  אִּ ימו    ד ְׁ תִּ סְׁ ָכאן  ב ִּ רְׁ ָיין   ב ִּ רְׁ   שורה ,  ה" הוי  בשם   מושרשים  הם  שאז  סתומים   שהם   אדם  של  עניניו   כל  ולכן  ֲעלֹוי  ש ַ

ָכל ', ה כתבר המונעים וניםצי הח אחיזת אין ה"הוי שבשם לפי, הברכה עליהם ו  אִּ ד ְׁ  וְׁ ָיא  ןנ  ל ְׁ ג ַ תְׁ אִּ ֵבי ֲאַתר   אַההו   ב ְׁ יָנא ד ְׁ ָיא   דִּ רְׁ   מושרשים הם שאז בגלוי םהש  הדברים וכל ֲעלֹוי  ש ַ

ין,  המלכות  שהוא  דין  הבית  מקום  עליהם  שורה,  במלכות גִּ יהו    ב ְׁ אִּ ָיא   ֲאַתר   ד ְׁ ל ְׁ ג ַ תְׁ אִּ ַההו א,  גלוי  םבמקו  שהוא  לפי  ב ְׁ ֵרי אִּ דְׁ   וְׁ ן   ַרע   קְׁ ֵליט   ַעיִּ   רע   הנקרא  אחרא  סטראה  לכן  ֲעֵליה    ש ָ

א , הברכה השראת את המונע עליו שולט  עין כל ָ ָרזָ  הו א וְׁ ָאה  א ב ְׁ ָ ל  וָנא  עִּ ַגוְׁ ֵעיָלא כ ְׁ לְׁ ָכה ( פקודי' בפ גם  נדפס  כ"ע) . מעלה כדוגמת עליון בסוד הוא  למטה שנעשה  מה וכל דִּ י ב ָ   י יֹוסֵ  ַרב ִּ
ָאַמר  ָאה ,  וְׁ ָ י  ָדָרא  ַזכ  ַרב ִּ עֹון  ד ְׁ מְׁ רְׁ   ש ִּ יה  ב ְׁ   ָיאש ַ ָהא,  בתוכו  שורה  שמעון'  שר  הזה  לדור  אשרי  ַגו ֵ כו ָתא  ד ְׁ יֵליה    זְׁ יןַאזְׁ   דִּ טו ֵרי  ָלן  מִּ ין  ב ְׁ ל ִּ ין  מִּ אִּ ָ ל  ין  עִּ ֵ ל  אִּ   לנו   הזמין   שבזכותו  כ ְׁ

 .   כאלו גדולים סודות ההרים  בין ה"הקב
ָעָזר ,  שמעון  רבי  ֵליה    ָאַמר   -.  חרי מות דף עגאזוהר    יח א,  בני  ֶאלְׁ ין ַזכ ָ ,  יֲחזֵ   ת ָ ו ן   אִּ ינ  ָראֵ   אִּ ש ְׁ חו ָלָקא   ל יִּ ָאה   ד ְׁ ָ ל  א   עִּ יש ָ א   ַקד ִּ הו    ָנַטע  ד ָ א  ב ְׁ ש ָ יךְׁ   ֻקדְׁ רִּ , וראה  בא  הו א   ב ְׁ

יב ,  ה"הקב  בהם  נטע ,  התורה  שהוא,  הזה  והקדוש   העליון  שחלק  ישראל   אשריהם תִּ כְׁ י  התורה  מעלת  בענין   ד ִּ יָנתַ   טֹוב   ֶלַקח   כ ִּ ָלא  ֶכם לָ   כי ,  לדייק  יש   לכם  לתוממ ,  ָלֶכם   ת ִּ ין  וְׁ ַעמ ִּ   לְׁ
 .    לגוים  ולא  נתתי לכם רק

ין גִּ י ו בְׁ יהִּ אִּ יָזא  ד ְׁ נִּ ָאה  ג ְׁ ָ ל  יָרא עִּ ֵמיה  , ַיק ִּ ש    ש ְׁ ָ יָתא לכן, ממש  ה"הקב של שמו  דהיינו, יקר עליון אוצר  היא שהתורה ולפי ַממ  א אֹוַריְׁ ל ָ ים  כ  ָיא ָסתִּ ַגלְׁ ָרזָ  וְׁ ֵמיה   א ב ְׁ ש ְׁ  ורה תה כל ד ִּ

ַעל ,   סוד  בה  ויש  פשט   בה   יש   הקדושה   התורה  היא  כך,  י"אדנ  השם   ידי   על  גלוי והוא,  ככתבו  להזכירו  אסור  כי   סתום  הוא  ה"הוי השם כמו  כלומר,  שמו  בסוד  וגלויה  סתומה  היא א   וְׁ  ד ָ
ָרֵאל  ש ְׁ ֵרין  יִּ תְׁ ין ב ִּ ג ִּ רְׁ ו ן ד ַ ינ  ים אִּ ַגלְׁ  ָסתִּ  .   ואזיל רש כדמפ יהוגלו סתומה נויידה מדרגות'  בב הם אלישר גם כן ועל ָיאוְׁ

יַנן נִּ תְׁ ַלת  כי  שלמדנו  ד ִּ ין  ת ְׁ ג ִּ רְׁ ו ן  ד ַ ינ  ָרן  אִּ ְׁ ַקש   תְׁ א  מִּ ָדא  ד ָ א,  ב ְׁ ש ָ יךְׁ   ֻקדְׁ רִּ יָתא  הו א  ב ְׁ ָרֵאל   אֹוַריְׁ ש ְׁ יִּ   כי ,  וישראל  והתורה   ה "הקב  שהם ,  בזו  זו  המתקשרות  הם  מדרגות  שלש   וְׁ

ָכל ,  ישראל  את  לזכות  דיכ  התורה  את   נתן  ה"הקב רְׁ   ַחד   וְׁ אד ַ א   ל עַ   ג ָ ג ָ רְׁ ים  ד ַ גַ   ָסתִּ ָיא וְׁ א  כי ,  וגלויה סתומה  דהיינו,  מדרגה  על  מדרגה היא, בחינות'  הג  מאלו  אחת  וכל  לְׁ ש ָ יךְׁ   ֻקדְׁ רִּ   ב ְׁ
א  הו א ג ָ רְׁ א  ַעל   ד ַ ג ָ רְׁ ים   ד ַ ָיא   ָסתִּ ַגלְׁ יאֹורַ   ,במלכות  בשמלו  א" שז  לפי ,  ותמלכה   שהיא  הגלויה  רגהמד  על   סתומה  מדרגה  הוא  א "ז   שהוא  ה"הקב  וְׁ י  ָתאיְׁ ים  ָנֵמי  ָהכִּ גַ   ָסתִּ ָיאוְׁ  גם  לְׁ
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ללמוד  ם  אד תחילה  ש כלצריך  ש  את  ממנו  מה  שנסתר  לנגלה,  בבתורה  שאפשר  התורה  כל  דבר  שהיא 
וחסידות וקבלה הכל  ומדרש  דהיינו ש"ס ומפרשיו ופוסקים ומפרשיהם    ,במהלכי שכל  ממנה ולהסביר אותה

ו\כ/ בבקיאות ועיון . עד  סירות נפשמבוע"י שפלות זוכה לתפלה לשמה    ,\כא/ כשלומד לשמה זוכה לשפלות, 
ד'   ר ובתורה טו אותעצמו להשיג נסת  וצ"ע שכאן אומר רבנו שכל אחד צריך לזרז  רה טו.השלמה מתוכאן  

הטעם   זה  ואולי  לה.  דצריכין  אינון  זעירין  הנסתר  שתורת  שנסתר אומר  מה  כי  ממנו,  שנסתר  מה  שנקט 
ל כך  , אבל זעירין הם שזוכים להשיג כצריך לזרז עצמו להשיג יותר ממה שכבר השיגתמיד  כל אחד    ,ממנו
    ר מהם היא תורת הנסתר.תסשמה שנעד 

כי    ,לשמה דייקא  \כד/ ,  \כג/[כב]   מהבתפלה לשהתרוץ לזה  ו,  נסתר ממנאך איך יוכל להגיע אל ה
הבדרך   בכלל  היאכוונה  בקשתו,    תפילה  עצמוכדי שתתקבל  לצורך  שפונה   אמנם  ,דהיינו שמתפלל  כיון 

  , דהיינו ם ה' בלבדשה, כי לשמה זה רק לאבל זה לא תפלה לשמפלא,  נתיקון  אלילים זה  להקב"ה ולא ל
נחתאלא רק    ,ללו כרך עצמלא לצו ושמתפלל להקב"ה   ו  לעשות  מן  כמבואר לק,  בו  דבוקלהיות  להקב"ה 

 
ָרֵאל ,  סוד  בה  ויש   פשט  בה   יש   כי ,  וגלויה  סתומה   היא   התורה  ש ְׁ י  יִּ א  ָנֵמי  ָהכִּ ג ָ רְׁ א  ַעל   ד ַ ג ָ רְׁ יב   הו א  ָהָדא,  מדרגה  על   מדרגה  הם  ישראל  וגם  ד ַ תִּ כְׁ יד   שכתוב   זהו   ד ִּ  ָבָריו ד ְׁ   ַמג ִּ
ַיֲעקב  יו חֻ  לְׁ פ ָ  ק ָ ש ְׁ ָראֵ  ָטיוו מִּ ש ְׁ יִּ ין ֵרין ת ְׁ , ל לְׁ ג ִּ רְׁ ו   ד ַ ינ  ָרֵאל  ַיֲעקב  ןאִּ ש ְׁ יִּ ָיא ַחד ,  ראלויש  יעקב הם מדרגות שתי כי הרי וְׁ לְׁ ַחד  ג ַ ים וְׁ   אחוזים  שבה יעקב מדרגת שהיא גלויה אחת ָסתִּ

 .   סודה  בעלי אחוזים שבה  ישראל מדרגת  שהיא סתומה  ואחת, הפשט  בעלי
יֵרי   ָקא   ַמאי  ושאל ל   ֶאָלא  ב והשי,  הבז  להורות  הכתוב  בא  מה  ַמיְׁ אִּ   ַמאן  כ ָ ַזר ד ְׁ ג ְׁ ים  תְׁ ש ִּ רְׁ תְׁ אִּ ָמא  וְׁ ש ְׁ א  ב ִּ יש ָ   השם  עליו   שורה   שנימול   מי  כי),  הקדוש   בשם  ונרשם  שנימול  מי  כל  אלא  ַקד ִּ

ין  ,( ה" הוי ו ן  ֵליה    ָיֲהבִּ ינ  אִּ ין  ב ְׁ ל ִּ ָיין  מִּ ל ְׁ ג ַ תְׁ אִּ אֹורַ   ד ְׁ יָתאב ְׁ לֹומַ ,  תורהבש   הנגלים  בדברים  חלק  לו   נותנים  יְׁ יןמֹודִּ   ר כ ְׁ י  ֵליה    יעִּ ֵריש ֵ ָוון  ב ְׁ י  ַאתְׁ ֵריש ֵ ין  ב ְׁ קִּ רְׁ ִּ   לו   שמודיעים  כלומר  פ 

ין  כך  ואחר,  מיד  לדעת  לו  הנחוצות  הלכות  קיצורי  דהיינו ,  פרקים  ובראשי,  תיבות  שיברא ָרא  ֲעֵליה    ָיֲהבִּ ו ֵדי  חו מְׁ ק  פִּ יָתא   ד ְׁ ָלא  אֹוַריְׁ יר   וְׁ   של   והזהירות  החיוב  חומר  עליו  ניםנות  ַית ִּ

ַלק  ד עַ ,  מהתורה הנגלה  בחלק רק אבל ענינים שאר אותו שמלמדים כלומר, יותר ולא התורה מצות קיום ָ ת  סְׁ יִּ א ד ְׁ ג ָ ַדרְׁ   סתרי  גם לו מוסרים שאז אחרת למדרגה שמתעלה עד ָאֳחָרא  ב ְׁ

יב   הו א  ָהָדא.   תורה תִּ כְׁ י  שכתוב  זהו  דִּ ָבָריו  ד ַמג ִּ ַיעֲ   ד ְׁ י  ֲאָבל ,  שבתורה  לההנג   חלק  אשהו ,  כפשוטה  ההתור  דברי  היינו  קב לְׁ ָטיו   וֻחק ָ ָ פ  ש ְׁ ָרֵאל   ו מִּ ש ְׁ יִּ יהו  ,  לְׁ אִּ ג ָ   ד ְׁ ַדרְׁ ָאה   א ב ְׁ ָ ל    עִּ
יר  יב  לדבר וראיה, יותר עליונה במדרגה הוא ישראל ששם ַית ִּ תִּ ֵרא  לֹא שכתוב כמו ו כְׁ ק ָ ךָ  יִּ מְׁ ,  ביעק משם יותר חשוב הוא ישראל םשש  הרי, שמך יהיה ראליש  אם כי ַיֲעקב  עֹוד   ש ִּ

יו  כתוב  כן  ועל פ ָ   ֻחק ָ ש ְׁ ָרֵאל   ָטיו ו מִּ ש ְׁ יִּ ין  דהיינו  לְׁ ֵ ל  יָתא   ָרֵזי  אִּ ו ֵסי  אֹוַריְׁ מ  נִּ יָתא   וְׁ ֵרי   אֹוַריְׁ תְׁ סִּ יָתא  וְׁ   התורה   וסתרי,  ת"שבת  התורה  חוקי  וטעמי,  שביסוד  התורה  רזי  הם  אלו  אֹוַריְׁ

כו ן ָלאד ְׁ , שבבינה יותר עמוקים  סודות שהם ָטרְׁ צְׁ ָאה לְׁ  יִּ ָ ַמאן  א ֶאל ָ  ַגל  יהו   לְׁ אִּ א  ד ְׁ ג ָ ַדרְׁ ָאה  ב ְׁ ָ ל  יר  עִּ ָקא  ַית ִּ דְׁ  .   כראוי יותר עליונה במדרגה שהוא  למי אלא לגלות ראוי שאין ָחֵזי כ ִּ

שה צ"   –ממנו    יט  כנ"ל  דהיינו  ממש,  הנסתר  על  כאן  מדבר  רבנו  ולכאורה  הנגלה,  גם  נסתר  ממנו  כי  סתים  ע  והתורה  יא  וגל קב"ה 
סתים   עד  והכוונה  במהלכי שכ   שא"א לדבר למה שסתום  והרגל אלא  ולהסביר אותו  לזה    ת הלב.ש בהשגה  בעצה  וכמבואר לקמן 

 ש.  דהיינו הנסתר ממ ומתגלה,    חיצוניות הקב"ה  תפלה לשמה נעשה מפנמיות  שע"י  

יות  מ י הפנ   ה לגלות לשמה שגורם להקב" לה  וכה אדם למה שעדיין נסתר ממנו ע"י תפ בתורה שבנגלה ז רבנו רומז כאן שגם    וצ"ע האם 
שבנסתר ממש. ואילו לתורה שבנגלה    יך רק לתורה י רה שבנסתר ממש. ועיין תורה טו שם משמע שש או שיסוד זה שייך רק בתו שלו,  

 זוכים ע"י שמעלה את היראה לשרשה בדעת.

לשפלות  זוכה  ' סיני,  שבנגלה שהיא בחי   ורה ת ואר גם בתורה טו. ועי"ש שע"י  מבאר מוהרנ"ת שהמבואר כאן הוא המב   בסוף התורה 
לתפלה  ור  זוכה  שפלות  ע"י  במ ק  תפלה  מתפלל  ואזי  נמאסת  אין  השפל  תפלת  בבחי'  לנסתר  שתתקבל  זוכה  ידה  שעל  נפש  סירות 

 שבתורה.

ש  לוב סתר מ כי הנ גם    , ויהיב חכמה לחכימיןשבנגלה.  למוד הנגלה ועל ידו להבין הנסתר  ל מהנסתר אלא  שא"א להתחיל    פשוט   גם 
 .צמצום בבחי' בת עין של הנסתר   שהוא חכמה תתאה  ש   תורה ל' כמבואר ב   שכל שבכל דבר.בנגלה, בבחי' ה 

אבל עיין תורה    . והוא משבר הקליפות כידוע.  מצווה גדולה לחדד השכל   אות ב'   ל כלשון רבנו בתורה סב לחדד השכ   צריך בודאי    כ
ר  כמבוא   קיאות ולא הפלפול, לימוד הב   סיני הוא ות, ו ל ידו זוכים לשפל וע   שקודם לנסתר הוא בחי' סיני שם  מדבר    שעליו   שהנגלה טו  

 פלות מהלימוד הבקיאות.שה לזכות על ידו לש יותר ק ידע שהפלפול  וכ בברכות סד.  
נזכר עניין    בתורה שלנו   כא זוכים  לא  זוכה ליראה ועי"ז    א לשפלות, אבל בתורה טו הו לימוד הנגלה שעל ידו  מהלך שלם שתחילה 

י אות  ]   –עי"ש  פש  נ   פלה במסירות לשפלות ועי"ז לת   י"ז לנגלה וע  ּגִּ ּמַ ֶׁ ּדַ ד[ ּוְכש  יַנת  ְבחִּ ה, ַע לִּ ַגת ַהּתֹורָּ ה ְלַהּשָֹּ ֵלי    ַעת, זֹוכֶׁ ְ ש  תּוב )מִּ ּכָּ ֶׁ מֹו ש  ּכְ
א  ּיֵ נִּ תּוב )ּדָּ ּכָּ ֶׁ מֹו ש  ַעת, ּכְ ר ּדַ ל ּבַ ה ֵאצֶׁ כּוַנת ַהּתֹורָּ ְ ש ּ ֶׁ ה", ש  ְרמָּ י עָּ ַכְנּתִּ ָּ ה ש  ְכמָּ י חָּ א בְּ ל ב ח(: "ֲאנִּ ָּ יְך הּוא יָּ (: 'ֻקְדש  ְכְמ רִּ ין':  ֵהב חָּ ימִּ א ְלַחּכִּ ל  אֲ   תָּ בָּ

ֵני  ְ יַנת   ֵיש  ש  חִּ ה: ֵיש  ּבְ ינֹות ּתֹורָּ חִּ בְ   ּבְ ה לִּ ם זֹוכֶׁ עֹולָּ ה הָּ זֶׁ ל ּבְ בֹוא, ֲאבָּ יד לָּ תִּ עָּ א לֶׁ ּלָּ ה אֶׁ ר ֵאינֹו זֹוכֶׁ ְסּתָּ יַנת נִּ ְבחִּ ל לִּ ר; ֲאבָּ ְסּתָּ יַנת נִּ ה ּוְבחִּ ְגלֶׁ יַנת  נִּ חִּ
ְסּתָּ  ּלָּ ר עַ נִּ פִּ יַר ל ְיֵדי ּתְ ְמסִּ , ה ּבִּ ש  פֶׁ ה עַ   ת נֶׁ ה זֹוכֶׁ ּלָּ ְתפִּ ה  ְולִּ הִּ ל ְיֵדי ּתֹורָּ ֶׁ ה ש  י ַהּתֹורָּ ה, ּכִּ ְגלֶׁ נִּ ּבְ ֶׁ ֵמינּו,  ש  ְמרּו ֲחכָּ אָּ ֶׁ מֹו ש  יַני, ּכְ יַנת סִּ חִּ יא ּבְ ה הִּ ְגלֶׁ נִּ יא ּבְ

יְ  ּנַ ים, ֵהי מִּ רִּ יַני ְועֹוֵקר הָּ כֹות סד.(: 'סִּ רָּ ה )ּבְ כָּ ְברָּ ם לִּ ְכרֹונָּ ִּ   הוּ זִּ יף? ְוֵהש  דִּ יַני  עָּ יף, ּכִּ יבּו: סִּ דִּ ין לְ עָּ יכִּ א' י ַהּכֹל ְצרִּ ּיָּ ּטַ ֵרי חִּ ה ַהּכֹל  מָּ ְגלֶׁ נִּ ּבְ ֶׁ ה ש  ; ְוַהּתֹורָּ
ּה:   לָּ ין  יכִּ ְצרִּ ּדִּ ּנּון  אִּ ין  ירִּ ְזעִּ ר  ְסּתָּ נִּ ּבְ ֶׁ ש  ה  ַהּתֹורָּ ל  ֲאבָּ ּה,  לָּ ין  יכִּ אָּ   ְצרִּ ֶׁ ש  מֹו  ּכְ ְפלּות,  ִּ ש  יַנת  חִּ ּבְ הּוא  יַני  סִּ יַנת  ֵמינּו,  ְמ ּוְבחִּ ֲחכָּ לִּ רּו  ם  ְכרֹונָּ ה  זִּ כָּ ְברָּ

יחַ )  ּנִּ הִּ ֶׁ ה ה.(, ש  ר   סֹוטָּ דֹוש  ּבָּ תַ ַהּקָּ ים, ְולֹא נָּ רִּ הָּ ל הֶׁ יַני.ּוְך הּוא ּכָּ א ַעל ַהר סִּ ּלָּ ה אֶׁ  ן ַהּתֹורָּ
 ( )ד"ה ואתי פושקנצאבביאור הרבב"ח ו ד' ין תורה טו אות עי כב

ם  ַוֲחכָּ   -אות ד'    עיין תורה טו   כג ְכרֹונָּ בְ ֵמינּו, זִּ ם ה: לִּ ָּ ְמרּו )ש  ה, אָּ כָּ ֶׁ רָּ לַּ (, ש  פִּ ְמאֶׁ ּתְ ֵפל ֵאין נִּ ָּ ים נ"א(: ת ַהש ּ ּלִּ הִּ תּוב )ּתְ ּכָּ ֶׁ מֹו ש  ת, ּכְ ְ   סֶׁ ש  ר"  "ֵלב נִּ ּבָּ
ֶׁ ְוכּו'. ְוַעל ְיֵדי   ה ש  ּלָּ פִּ אֵ ּתְ ֶׁ בּול, ּוְכש  ּיּותֹו ְוֵאין ּגְ מִּ ְ ש  ל ּגַ ל ּכָּ ַבּטֵ ּמְ ֶׁ , ש  ש  פֶׁ יַרת נֶׁ ְמסִּ יא ּבִּ בּול הִּ כ , ֲאַזי  ין ּגְ יד, יָּ תִּ עָּ ּלֶׁ ֶׁ ה ש  יג ַהּתֹורָּ ּה    ֹול ְלַהּשִֹּ יא ֵאינָּ הִּ ֶׁ ש 

בוּ  ְגבּול: ּגְ ת ּבִּ סֶׁ ְתּפֶׁ    ל ְוֵאין נִּ

י מבאר  ד"ה ואתי פושקנצא(  ) הרבב"ח    ושם בביאור  י   מִּ חִּ ְ ש  ּמַ ֶׁ עֹוֵרב ש  יו ּכְ נָּ י ַעל ּבָּ רִּ ה ַאְכזָּ ֲעשֶֹׁ ּנַ ֶׁ י ש  עֹוֵרב ּומִּ יו ּכְ נָּ ֶׁ ר ּפָּ י , ַהְינּו ש  לִּ ל ּבְ ּלֵ ְתּפַ ּום  ש    ּמִּ
ַעְצמוֹ  ת  לֶׁ ּתֹועֶׁ ַנת  ּוָּ ְוֵאיּכַ אֶׁ ,  ְכלּום  לִּ ב  ֵ חֹוש  יּ נֹו  מִּ ְ ְוַגש  ַעְצמּותֹו  ל  ּכָּ ל  ּטֵ ְתּבַ ְונִּ ַעְצמֹו,  אִּ ת  ּכְ ל  ּטֵ ְתּבַ ְונִּ ֵאינֹו  ּותֹו,  ים  ּלּו  ּלִּ הִּ )ּתְ תּוב  ּכָּ ֶׁ ש  מֹו  ּכְ ם,  עֹולָּ ּבָּ

ל ַהּיֹום  מ"ד(:  יךָּ הַֹרְגנּו ּכָּ לֶׁ י עָּ  "."ּכִּ
או לפעמים תורה ותפלה לשמה,  תורה לשמה  תייחס לתורה,  לשמה מ הזה לא מצאתי בשום ספר, כי עפ"ר    שון הל   -  תפלה לשמה   כד

   טו.והביאור כנ"ל בתורה    .ק כאן ר   מצאתי   אבל תפלה לשמה לא 

ת  מיו ש ך נשמתו ולא לג ר לצו שרבב"ח גם התפילות כגון רפאנו וברך עלינו התכוון    ( ושקלית לסלתאי   ד"ה ) אות ט'    יד   ה בתור גם עיין  
     כי בתיקון הנשמה ניתקן הכל.



 6פט.         ן  מוהר"                                  געתורה                     ליקוטי                                    

להקב"ה  ש שלמתאווה  חונןשל  )  צדיקים,  תפלתם  כי  \כו/(\כה/ונותן  צדיק  הוא,הקב"ה  ,  חסד  דהיינו   חפץ 
  לתוכו.להשפיע  כלי עושהעל ידי זה ש לשמה ובכוונהוהצדיק מתפלל  ,בשחפץ להשפיע טו

, כי הנסתר שמשחיר פניות נפש גדולה בחי'  זוכה מתפלל במסירושע"י שפלות שמבואר יותר    \כז/ ובתורה טו
עד    שעושה עצמו חושך במסירות נפש  ך ע"ש עומק המושג לכן זוכים לו ע"י תפלה  ש והוא בחי' חשבתורה  

 . ד לבואורה שיתגלו לעתית הת סודו  מבחי' עולם הבאולם הנשמות שמאיר לו מע

כיצדמו הכלי  באר  הכנת  המחשב דהיינו    ,חסדולקבלת    היא  אל  שיקשר  התפלה    רהדיבוה  של 
שלא יהיה קורא  ם,  ת שחברו צדיקיתפילוכשמתפלל    הוא  העיקר הקושי בז למעשה  בקשר אמיץ וחזק.  

ולדבר  הדבר שמדבר,  את המחשבה לכוון לחשוב את  בכח    לתפוסולבו רחק במחשבות זרות, אלא    בשפתיו
שחושבמ האם   .ה  קודם  מה  או  צ"ע  ומכוון  ומדבר  מדבר  רב  ?מכוון  לשון  לק כי  המנו  לדיבור שר  חשבה 

רק  את התיבה ו  אולי צריך לחשובלכאורה  צ"ע  . אבל  בה אליהמשמע שמדבר ובכל תיבה מיד קושר המחש
  ה לדבור לפני שמדבר אותו.דבר אותה, דהיינו שמקשר את המחשב לאז 

 
י לקבל  יש לו כל תפילתו ועי"ז מכוון היטב ב צדיקה כימתאווה לתפלת צדיק יון שהקב"ה אר שכיב עתה

 . \כח/ והקב"ה חפץ חסד להשפיע טוב בכלי שלם ,פעש
ות מיות לחיצונייבחי' אשה תסובב גבר ונתהפך מפנ ,כביכול מקבלהקב"ה ולקמן יבאר שבתאוותו זו נעשה  

 \ כט/אות ה' רה טו בסוף בתו ר גםזה מבוא . ענייןלמתפלל לושהפנימי  מתגלה הנסתר  יזוא

כ ע"יומבאר  הנסתר  תפילה    יצד  להשיג  זוכה  מתאוה   ,ממנולשמה  הקב"ה  של   \לא/ לתפילתן  \ל/כי 
ץ  חפ כי הקב"ה  לזה    התירוץ,  תןמתאווה לתפיל  הקב"ה\ לה/  , ולמה\לד/[לג ]\ לב/ צדיקים )חולין ס' ע"ב(

 
"ה  כי מתפלל כדי לתת להקב קחת,  צדיק שעיקר כוונתו בתפילתו היא לתת ולא ל אווה לתפילת  כוונת רבנו שהקב"ה מת   מע כך מש   כה 

  .כוונתו לקחת סוף  א ש שיתגלה לו הנסתר כמבואר לקמן נמצ צ"ע כיון שסוף כוונת הצדיק  עשות חסד כמבואר לקמן.  תו ל חפצו ותאוו 
 להכלל בו ולהתבטל בו ולא להיות ישות ח"ו.תו ית' כדי  ולדעת ולהכיר או   ע ד מו השת ל "ל שגם כוונתו להשיג הנסתר היא רק כדי  וצ

גדולה ביותר, אבל הלקיחה היא צד הנוקבא, והסט"א, דהיינו  צוות צדקה מעל מ   ן יא הנתינה לכ שצד הקדושה ה ויסוד    זה כלל ו תה 
מ  על  נוקב כשלוקח  בחי'  זה  לתת  ה נת  אבל א  סט"א.  זה  לעצמו  רק  כשלוקח  אבל  הו   קדושה  ונותן    א צדיק  כשמקבל  וא חונן  פילו 

י שאני לוקח ומקבל ממון וכיוצא, אני נותן  חת אמר: אצל מ פעם א   -אות קנ    -ות מוהר"ן  שיח ב למחייתו זה בחי' נתינה אצלו, כמבואר  
לאות  מהשבעה בעטלירס שהתפאר אחד את עצמו בנפ   ששי באר בהמעשה של יום ה לו. כי בזה שאני מקבל אני נותן )והוא ענין המ 

 ין שם(:הכח שיש לו בידו, ע 
כי    .חסרונו וממלא    ה אני עושה לו טוב איזה חסרון ו   ח"ו , כאילו יש בו  עם הקב"ה   חסד   בזה שלא לגשת לתפילה כעושה   צריך להזהר   כו 

ל תאווה  וכוונת רבינו שיש בחי' ש   .ן מרוב שפלותי אי  הוא אין מרוב גדלותו ואני ני אין,  שהוא אין וא   ולהרגיש בכל עת   צריך לדעת 
ויש בחי' ש  ואזי כשאני טיב הוא חפץ להי אצלו  עתה  ש   האמיתי בזה   ביאור ה ה מתגל אזי  באמת  אין    . והעיקר היא השפלות בתפילה 

   .לם באין הוא נע 
א  )בביאור הרבב"ח(    תורה טו   כז  נָּ ילָּ אִּ ּבְ ב  יתִּ וִּ ּת   -ְסֵלק  ינֹות  ְבחִּ ה לִּ ּזֹוכֶׁ ֶׁ ֶׁ ֹורָּ ש  ר,ה ש  ְסּתָּ נִּ תוּ כְּ   תפלה במסירות נפש( )ע"י    ּבְ ּכָּ ֶׁ הִּ מֹו ש  )ּתְ ים  ב  ּלִּ

ְתֵרי ּת   י"ח(:  ּסִּ ֶׁ ְתרֹו", ש  ְך סִּ ֶׁ ת חש  ֶׁ ש  הֶׁ "יָּ ה לָּ ם זֹוכֶׁ דָּ ה אָּ ם  ֹורָּ ֵ ְך ַעל ש  ֶׁ יַנת חש  חִּ י ֵהם ּבְ עֹוֵרב, ּכִּ יו ּכְ נָּ יר ּפָּ חִּ ְ ש  ּמַ ֶׁ , ש  ש  פֶׁ יַרת נֶׁ ְך, ַהְינּו ְמסִּ ֶׁ ם ַעל ְיֵדי חש 
הַ עֹמֶׁ  ְוזֶׁ ק  ג.  ּשָֹּ יַנת: ּמֻ חִּ ּבְ י   ה  וִּ א תִּ 'ְסֵלק  נָּ ילָּ אִּ ּבְ ָּ ב  ש ּ ֶׁ ש  מִּ ',  )זַֹהר  תּוב  ּכָּ ֶׁ ש  מֹו  ּכְ מֹות,  ָּ ש  ַהּנְ ְמדֹור  צט.(: ם  ים  טִּ ּפָּ ְ ל    ש  א  'ּכָּ ַרְבְרבָּ א  נָּ ילָּ ֵמאִּ ין  תִּ מָּ ְ ש  נִּ

ת  ּכָּ ֶׁ מֹו ש  ים, ּכְ מִּ יכּות יָּ ם ֲארִּ ָּ ש ּ ֶׁ א, ש  ם ַהּבָּ יַנת עֹולָּ חִּ ין'. ְוהּוא ּבְ ְפקִּ הוּ   ּוב נָּ ְעיָּ ַ יֵמי ֵעץ ְימֵ   ס"ה(: )ְיש  י" י  "ּכִּ  .ַעּמִּ
אווה אבל מצאתי כדברי רבנו בספר החינוך מצוה  לקמן רוב המפרשים לא פרשו כך את מאמר חז"ל שהקב"ה מת   כפי שיתבאר   כח
 ל.ת 

  מתאוה לתפלתן של   הוא ומן השורש הזה הוא שמה שאמרו זכרונם לברכה ]חולין ס' ע"ב[ שהקדוש ברוך  ...  -מצוה תל    ספר החינוך 
רכתו מרוב שלמותו  ו וימשיכו עליהם מטובו כי חפץ חסד הוא, ולתת עליהם מב עשו פעולה שיזכו בה לפני שחפצו שי   צדיקים, לומר 

וזהו השורש הגדול לכל אשר יעשה האדם טוב בעול  ם הזה, שזה שכרו מאת השם שמשלים חפצו באשר הוא רוצה  כמו שכתבנו. 
 בטובתן של בריות: 

ה   –יאור הרבב"ח  בסוף ב   תורה טו   ן עיי  כט  ה ַעל זוֹ   נסתר שבתורה( )ל   ְוזֶׁ רּוְך הּוא מִּ   כֶׁ דֹוש  ּבָּ י 'ַהּקָּ ה, ּכִּ ּלָּ פִּ ֵאל'  ְיֵדי ּתְ רָּ שְֹ ל יִּ ֶׁ ן ש  תָּ ּלָּ ְתפִּ ה לִּ ְתַאּוֶׁ
ּבִּ  כֹול  ְביָּ ּכִּ ה  ַנֲעשֶֹׁ ֲאַזי  תֹו,  ֲאוָּ ּתַ ין  אִּ ּוְמַמּלְ יו  נָּ ְלפָּ ין  לִּ ּלְ ְתּפַ מִּ ֵאל  רָּ שְֹ ּיִּ ֶׁ ּוְכש  ה, בְ )ד(,  ָּ ש ּ יַנת אִּ ְמקַ   חִּ הּוא  ֶׁ עֲ ש  ּתַ ל  מֵ ּבֵ נוּ נּוג  ּמָּ מוֹ עִּ ּכְ ר  ,  ְדּבַ מִּ )ּבְ תּוב  ּכָּ ֶׁ ש   

יחֹ   כ"ח(:  נִּ ה ֵריַח  ֶׁ ש ּ ה ל"א(, "אִּ יָּ )ְיְרמִּ ר"  בֶׁ ּגָּ סֹוֵבב  ּתְ ה  ה, "ּוְנֵקבָּ ָּ ש ּ יַנת אִּ ְבחִּ ּבִּ ה  ַנֲעשֶֹׁ ל  ַקּבֵ ּמְ ֶׁ יחֹוַח ש  נִּ ֵריַח  ְיֵדי הָּ ּבָּ   ַח ַלה'" ַעל  דֹוש   ַהּקָּ ֶׁ ּוְך הּוא  ר ש 
ינַ ַנֲעשֶֹׁ  ְבחִּ ה, הַ ש  נִּ ת ַמְלּבוּ ה ּבִּ ָּ ְינּו מִּ ְגלֶׁ ר, ַעְכש  ְסּתָּ נִּ ה ּבְ ּלָּ חִּ ּתְ ה מִּ יָּ הָּ ֶׁ יַנת ש  חִּ א ַחד,  ּבְ א ּכֹּלָּ יְך הּוא ְואֹוַרְיתָּ רִּ א ּבְ ָּ ה, ְוֻקְדש  ּלָּ פִּ ה ַעל ְיֵדי ַהּתְ ּלֶׁ ְתּגַ ו נִּ

א, הַ  ה אֹוַרְיתָּ ּלֶׁ ְתּגַ ה נִּ ּלָּ פִּ ז ַעל ְיֵדי ַהּתְ ְתֵרי אֹוַר יְ ְואָּ א: נּו סִּ י כַּ ּתָּ     ְיתָּ יש   ּמָּ א ֲחזִּ פִּ נָּ ּדְ ה  א  ַהאי  ֵחילָּ ּדְ א  יש  ֵחילָּ פִּ ה נָּ ּמָּ ַהְינּו, ּכַ א  נָּ ילָּ ה,  אִּ ְתֵרי ּתֹורָּ סִּ
עֹוֵרב ְונַ  יו ּכְ נָּ יר ּפָּ חִּ ְ ש  ּמַ ֶׁ י ש  מִּ א ּבְ ּלָּ ּום ּגּוף, אֶׁ ש  ל, ּבְ ר ֻמְגּבָּ בָּ ּום ּדָּ ש  ש  ּבְ ְתַלּבֵ ים ְלהִּ ֵאין ְיכֹולִּ ֶׁ עֹוֵרב עַ ֲעשֶֹׁ ש  יו: ה ּכְ נָּ  ל ּבָּ

 .חושק   , משתוקק   , נכסף  , חומד   , רוצה   , חפץ ל צ"ע החילוק בין מתאווה  ו   -חפץ חסד  שהקב"ה    נקט ולקמן    –  ווה מתא הקב"ה    ל

) ו ( לתא לו )כמ"ש איוה למושב  וה  מבאר החילוק בין א   בספר שמות הנרדפים  וחימוד )כמ"ש לא תתאוה    עינים(   א תאוה הו כמ"ש  וה 
וחימוד הוא תאווה גדולה ביותר עד  .  הקב"ה וה אצל  בכתובים לשון תאו לא נזכר    . לכן ף ווה בגו אר שאוה בנפש ותא ומב   ( ולא תחמוד 

כביכול  זו  בתאוותו  כי  ולפ"ז צ"ע לשון חז"ל שהקב"ה מתאווה לתפילתן של צדיקים. אבל לפי רבנו מתורץ נפלא    .ה שבא לידי מעש 
   נעשה הקב"ה אשה בחי' גוף ביחס אלינו.

אוה בנפש ותאוה בגוף, כמו     -  וה, תאוה, חמוד:א   ערך   -אות א  ורטהיימר(  מה אהרן  ל )לרבי ש בתנ"ך  ש   ור שמות נרדפים בא   ספר 
וה נאמר וכי תאוה  ויתיך )ישעי' כ"ו, ט( ולכן לא נמצא נזכר במעשי ה' רק אווי, כמו ונפשי אותה ויעש )איוב כ"ג, י"ג(, ובתא נפשי א 

 .....עיני החומר , ל הוא לעינים )בראשית ג', ד'(



 7פט.         ן  מוהר"                                  געתורה                     ליקוטי                                    

שברא את    \מ/ חיים  כמבואר בעץ  ותת וברכהשפעו  להשפיע  \לט/תמיד  \לח/ורוצה  ,\לז/ [לו]   הואד  חס

 . \מב/ טובתנו פץ וח, \מא/ כי מהותו טוב ומיטיב,  ולהטיב לברואיהעולם כדי 
 

הוא    וח   חפץ   חמוד  ה הגדול  רק זק  היא  והתאוה  כמו:    תאוה,  תתא   ......בלב  ולא  המעשה,  על  בא  תחמוד  לא  המחשבה  וז"ש  על  וה 
 שבלב.

יש    לחמד,    עוד  אוה  בין  הבדל  התאוה  .......לתת  חמום  של  הוא  וחמוד  ראיה,  בלי  אף  בלב  מתאוה  שאדם  מה  הוא  התאוה  ולכן 
 ולב חומד.ש עין רואה  , כמ" ומד כשאדם רואה וח 

לם ואינו חסר ח"ו. ומה הכוונה  וש והקב"ה אחד פשוט    , כי התאווה היא למילוי חסרון  צ"ע   תאווה לשון    –לתן י לתפ   ווה הקב"ה מתא   לא
י'(   שמתאווה.   )שער הכללים( את העולם כמבואר בתחילת העץ חיים,  אמנם היא קושיא בעצם ברי     .)עיין בזה רבנו בחיי דברים ח' 

כי יש שלימות עצמית ויש שלימות שתלויה בזולת,  ה  נרא   שם   והביאור       טובו.גלות מדת  ת העולם כדי ל שברא א קשה ומתרץ  שמ 
הטבה שלימה שאין בה בושה  ונעלם כדי להטיב  ע"י שעשה עצמו כביכול חסר,    בחינה זו.בחי' זולתו כדי להיות שלם גם ב רא  לכן ב 

 דבק בו.מחפשו וממליכו ו ל 
ס   לב כתיב   -  : חולין  רמי  ד   רב אסי  ב ותוצא הארץ  שיח השדה שא בתלת  וכל  וכתיב  בארץ במעלי שבתא מלמד    שבתא  יהיה  טרם 

על  ועמדו  דשאים  מתא   שיצאו  שהקב"ה  ללמדך  וצמחו  גשמים  וירדו  רחמים  עליהם  ובקש  הראשון  אדם  שבא  עד  קרקע  וה  פתח 
מר היינו דרב  רא וצמח א רחמי אתא מיט   זרני ולא צמח בעא בי   לתפלתן של צדיקים רב נחמן בר פפא הויא ליה ההיא גינתא שדי ביה 

 אסי: 
 וספר החינוך מצוה תל.   סד.   מותויב לג
 .מפני מה היו אבותינו עקורים מפני שהקדוש ברוך הוא מתאוה לתפלתן של צדיקים   א"ר יצחק   –  יבמות סד.  לד

מות  אגדות יב   חדושי   ן מהר"ל ועיי   ? תפילת צדיק א ל א"כ מדוע דווק וצ"ע    .כי מתאווה לתאוותם אליו טעם  ה עיין בביאור שוטנשטין  
  יות קשור בעילתו, ועיקר העלול הם הצדיקים."ה מתאווה לתפלת הצדיקים כיון שמתאוה שהעלול יחזור לה . שביאר הטעם שהקב סד 

כתב  לדות  ' ת פ   ובייטב לב     דת הדין למדת הרחמים שהיא עיקר מדתו ית'.מ שהצדיקים בתפילתם מהפכים    בחולין ס: ביאר   ומהרש"א 
כדי שעל  ע ישועה לכל, מיד ולדורות. ולכן הקב"ה מתאוה לתפלתן,  וא כמו מעיין הנוב יקים ה ישועת צד   כי   -הטעם שים  ר בשם המפ 

בית אלקים  ב ו   .   ( ' י'ונפש החיים ב   )נראה כוונתו לרבנו בחיי דברים ח' י'.  ידי תפלתן יפתח הצינור והמעין לכל מי שצריך לאותו דבר: 

  , תפלה לכן בוודאי הקב"ה מתאווה לתפילתוו תשובה  מוכן לשפע רק ע"י  ן לו כלי  שאינו צדיק אי , כתב שמי  פלה יד הת   שער   למבי"ט 
 להרבות שכרו.  צריך להתפלל ותרץ כיון שמתאווה לתפילתו י מעשיו יש לו כלי לכל הצטרכותו מדוע  אבל צדיק שע" 

והוא חפץ חסד  יב,  מהותו טוב ומיט   א הו כי    תאווה לעשות חסד   לו   יש ל  כביכו רבינו כיון ש מבאר    –  ה הקב"ה מתאווה לתפלתם למ   לה 
הכלל ששפע היורד ללא כלי ראוי  בלא כלי למלא תאוותו, אבל    ולא משפיע ע מדוע צריך כלי של אני  השפיע לנו טובה. וצ" ותאב ל 
 .ים נ פ   ר ו בלא מא בחי' אחר כתפיה,  ניתן בבחי' אחור  והוא בחי' שפע בהמה, הבחי' ז"ל.    דין.  נעשה 

 יח  '* מיכה ז  לו

י אֵ   יכה פרק ז מ   לז  ֹון )יח( מִּ א עָּ מֹוךָּ ֹנש ֵ ְ  ל ּכָּ ש  ע לִּ ַ ש  חֱ ְועֵֹבר ַעל ּפֶׁ תֹו לֹא הֶׁ ית ַנֲחלָּ ד הּוא: ֵארִּ סֶׁ ֵפץ חֶׁ י חָּ ַעד ַאּפֹו ּכִּ יק לָּ  זִּ

כמוך, נושא  מי  ישא ה' פשע עמו, אומר אתה אל!  דיה להשם על סליחת העונות ש בסיום דבריו יתן הו   -)יח( מי אל כמוך    -  מלבי"ם 
והנה    -פשע  להם הוא נושא עון ועובר על    להדור שישארו בקץ הימין   -עונם, אבל לשארית נחלתו  ר"ל הגם שתחלה יסרתם ב   -עון  

מצוא, כמ"ש    יו ובכ"ז הוא שמור אצלו לעת בי"ג מדות אמר נושא עון ופשע וחטאה שהנשיאה הוא שישא ויסבול אותו ולא יעניש על 
ר לגמרי,  "י מינות ועוות השכל יעבי ינו עון, ר"ל שלא נעשה ע שאת הפשע שהוא המרד שא   העתיד יהיה שינוי מן  ונקה לא ינקה, ובז 

נסתבב ע"י  יר מן המציאות וישאר כמו שהיה מקודם שהיה נושא וסובל אותו ולא העבירו, והנה מדת ארך אפים  ורק את העון לא יעב 
א  הפשע יעביר לגמרי לא ימצ ניש תיכף, ולעתיד שאת  ע ומאריך אף שלא לה תו  אינו מעבירו לגמרי רק שסובל או שנושא עון ופשע ו 

העו  על  רק  ישא אות מדת ארך אפים  רק  יעביר  לא  לעד אפו  ן שאותו  החזיק  הוסיף לא  ובזה  ויאריך אף,  העון שעליו    -ו  על  שגם 
מדת רב חסד,  ו רו שהם מדת רחום  עור ה יהיה ע"י שני מדות אחרות שית ו, לא יחזיק את האף לעד, וז מאריך אפים והעון שמור אצל 

 .ד החסד וימחול מצ   -חפץ חסד הוא  ועז"א כי  

  -  ערך חשק, חפץ, רצון:  -ת נרדפים שבתנ"ך )לשלמה אהרן ורטהיימר( אות ח  באור שמו   עיין  -  להשפיע ורוצה    ,וא חפץ חסד ה   לח
הבהמ  תאות  על  גם  יאמר  חפץ  כתב,  מדות  בית  א בספר  האדם  התעוררות  הוא  ורצון  ה ית,  אלי ל  לכסוף  סו"פ  ו,  טוב  יעקב  ובאהל 

אם חפץ בה המלך )אסתר ב', י"ד(, וכן  ית הדבר רק האוהב חפץ בו, כמו  צמ שאין הרצון בו מצד ע   כתב, חפץ יונח גם על דבר וישלח  
שק  ך ח ת הדבר ותועלתו, כמ"ש רק באבתי וכל חפציך לא ישוו בה )משלי ג', ט"ו(, אבל חשק ברוב בדבר החשוק על האדם מצד עצמי 

 ....ז', ז'(, עכ"ד.    כל העמים חשק ה' בכם )שם ט"ו(, וכן לא מרובכם מ   י', ה' )דברים  

י"ד, ח'( וכדומה, ענינו בחירה, כמ"ש בחתם תכנית, כי אצלו לא יאמר חדוש  ם חפץ הנאמר בה', כמו: אם חפ הש ו  ץ בנו ה' )במדבר 
ן בני אדם. והנה על  ר בנו, ודברה תורה כלשו ח אבל ענינו כמו ב י,  ץ אל חפץ, כמ"ש אני ה' לא שנית חפץ, כי הוא ית' לא ישתנה מחפ 

בשניהם מתרגם אונק חשק   רצון, אב לו וחפץ  לשון  כמו  ס אתרעי, שהוא  דבקות,  מלשון  הוא  חשק  כי  גדול מחפץ,  חשק  כי  נראה  ל 
חשיקה,  ב ישראל, בדביקה,  את  ': בג' לשונות של חיבה חבב ה'  ז -וחשק אותם )שמות ל"ח, כ"ח(, והוא חפץ הדבקות, כמ"ש בב"ר פ"פ 

שנאמר כי תהיו אתם    -ובחפיצה  מר חשק ה' בכם )שם ז', ז'(,  נא ש   -ים ד', ד'(, בחשיקה  ואתם הדבקים בה' )דבר   -  ובחפיצה, בדביקה 
 ארץ חפץ )מלאכי ג', י"ב(.  

ת'  ת חינם ע"י שהחן  מתנ ו  נ רצון הקב"ה להשפיע ל   ים עורר מ   , עי"ז לחן  ים שרק ע"י תורה בכח עד שזוכ   עיין תורה א'   צ"ע   לט  חוקק 
 השפיע טוב.ל   רק   א חה הזו אם הקב"ה כל תאוותו וחפצו הי ר מדוע כל הט ו .  נת חינם מת   לנו ליתן    ' ו ית בלב כביכול  

לברואיו   -פ"א  שער הכללים    -  עץ חיים   מ להיטיב  כדי  ברצונו יתברך שמו לברוא את העולם  גדול   כשעלה  ויזכו להיות  תו  ויכירו 
 וכו' בו  בק  מרכבה מעלה להד 

 טיב אתה וכו'.י קל טוב ומ ברכת השני כי  ב ומיטיב הדרש לנו. ו   וב כמ"ש ט   מא
כאברהם שמדת החסד בעצמה לא נחה ולא  החסד היא    ם, שמדת מדת החסד לרחמי   ן בי עתי לחלק  שמ   -חפץ חסד    שהקב"ה   כנ"ל   מב

כשהי  אפילו  גדול    ה שקטה  ובחום  ל חולה  שאין  ז הרגיש  לעומת  חסד.  עשיית  בלא  חיות  ר ו  ההת ה  מדת  היא  שעיקר  חמים  קשרות 



 8פט.         ן  מוהר"                                  געתורה                     ליקוטי                                    

 
כשחזר רבנו מא"י    תורה זו נאמרהשהמבואר בתורה זו מבואר גם בתורה טו.  בסוף התורה מבאר מוהרנ"ת  

תקס   אלול שנתמ  עזלאטיפלינאמרה כשרבנו גר בשזכרונות  ת  בוטוספר  בואר במ  ,נט ותורה טובשנת תק
זו מבואר גם בתורה    ענייני תורהואמנם רוב    ורה עג.קצת אחרי ת  תורה טו נאמרה . ולפ"ז  שנה בערך במשך  

מהעניין לבד  יותר.  בביאור  עתה    טו,  צריך שיבאר  תתקבל  שהתפלה  אנ"י  שכדי  של  כלי  שם  להכין  כי   ,
ועתה  לשמה לזה תפלה    צריך אמר שבמה שכאן  , מה שנרמז  מתקבלת  ילההתפפלות  שע"י שרק  מבאר    .

 כלי שעל ידו מתקבלת התפלה. ד הסו \מג/ שם שכביכול חסריבאר מה 

 , כפי שיבאר.של תפילהואין השפעה יכולה לירד, רק ע"י כלי 

 
ת יותר היא  הרחמים. והשלימו   ם דווקא כשלא נותן הוא שלפעמי תאוותו שלזולתו יהיה טוב    אלא   מצד תאוותו להשפיע, כוונתו לא  

שחפץ שלנו יהיה טוב. וצ"ל    מדת יעקב השלם באבות, ולפ"ז קשה קצת מה שהקב"ה חפץ להיטיב, לכאורה צ"ל   א הרחמים כידוע שהי 
   ותו.כי רצה לגלות רחמנ   עולם ה א את  ר רחמנותו ב   ' מחמת השם ית ריש תורה סד כי    ועיין   זו הכוונה.מת  שבא 

ותורה עג  ונאמרה מאוחר יותר, כך שא"א לומר שאח"כ נתלה לו סוד הכלי הזה.  נו  תורה טו לשון רב   כי   ,שחסר ממש   קשה לומר   מג
  ואולי אר בסוף תורה נז.  שנראה לו רבוי אור כמבו יזה עניין בתורה  א ו  תב יד בכ ע דרכו של רבנו להעלים  אבל ידו ון חברים,  היא לש 
 שייך גם לתורה טו רק לא נכתב בכתב ידו. וצ"ע.באמת  



 מוהר"ן                                    עג    תורה                                ליקוטי                 1פט: 

ברכת כהנים מיד אחרי    \ג/שנאמר )במדבר ו(  \ב/[א] ,  אניהנקרא  להשפיע אלא לכלי  להקב"ה  וא"א  

שהקב"ה יברך  אומר    י. ר"\ד/בפירושנחלקו  בגמ'  שהקב"ה אומר ואני אברכם ופשט הפסוק    .ואני אברכם
ור" המברכים,  הכהנים  מסכים    עאת  שהקב"ה  ידם,  אומר  מברך צבע שהקב"ה    דהיינועל  הכ  ,מו  וונה  וזה 

, היא הכלי לברכה  , בחי' תפלה  ,\ו/ספירת המלכות  היא  "אני"שהסוד  עפ"י  דורש  ורבנו    .\ה/ ידםמסכים על  

 
 ' אני מלכות בחי תפלה בחי'  תורה פד תנינאעיין  א

נּו, ז  ְלׁשֹון ר    -   א תנינ   פד עיין תורה    ב ְבָרָכה: ּבֵּ ְך ה     ְכרֹונֹו ל  ר  ְתּבָ ם י  ֵּ ׁשּ קּות ְלה  רּות ּוְדבֵּ ּבְ ְתח  ר ה  ּקָ ע  ע, ׁשֶׁ ל ּד  לָּ   ּוא ע  פ  ּתְ י ה  ּתְ ְידֵּ י ה  ה הּוא  ה. ּכ  ּלָ פ 
ר,   ע  ְכָנס  ׁש  ם נ  ְך ׁשָ רֶׁ ּדֶׁ ְך, ּומ  ׁשֶׁ ר  ְתּבָ ם י  ֵּ ׁשּ ּה.ין ְלה  ין לֵּ מֹוָדע  ּתְ ׁשְ ם א  ָ י ּתְ   ׁשּ יא ּכ  ה ה  ּלָ ְלכּות, כְּ   פ  ה  מ  ּלָ ה"; ּוְתפ  ּלָ י ְתפ  ֲאנ  ים ק"ט( "ו  ּל  ה  תּוב )ּתְ ּכָ מֹו ׁשֶׁ

רוּ  ּבְ ְתח  תּוב  ת, כְּ ְלׁשֹון ה  ּכָ ית ל( מֹו ׁשֶׁ אׁש  רֵּ י ֱאלֹק    : )ּבְ ְפּתּולֵּ י", "נ  ְלּת  ְפּת  ְרּגּומֹו:  ים נ  ר   ּת  ּבְ ְתח  י רֹ     ּות': 'ְלׁשֹון ה  ל ּפ  ה ע  יל זֶׁ ב  ׁשְ ָאָדם מ  ּוב  ׁשֶׁ ל  ב ּכְ ּלֵּ ְתּפ 

ְדלּות.  נֹופְ  ּג  ל  ׁשֶׁ בֹות  ֲחׁשָ ים לֹו מ  כוּ ל  יַנת ַמלְּ חִּ נוּ ּבְּ ה, ַהיְּ ּלָּ פִּ ַהּתְּ י  חִּ ּכִּ י, ת, ּבְּ ְלכּות ָהְר יא  ה    יַנת ֲאנִּ תֹוְך מ  ּבְ לּות  ּגָ אל ּב  ְזקֵּ תּוב )ְיחֶׁ ּכָ ׁשֶׁ מֹו  ּכְ ָעה,    ׁשָ
י בְּ   א(:  ֲאנ  גּ "ו  יא רוֹ תֹוְך ה  ה  ּוְכׁשֶׁ את, ֲאז  ֹוָלה".  ת בָּ ָצה ָלצֵּ זֶׁ חֶׁ ְתא  ְלכּות ָהְרׁשָ י מ  ּמ  יא מ  ְדלּות ה  ּג  ׁשֶׁ ְדלּות,  ּג  ְינּו  ָעה ה  ְלכּות ָהְרׁשָ ׁשֶׁ ּה מ  רֹוָצה  ָעה, 

ְת  ְמלֹ ְלה  ל ְול  ּדֵּ ְתּפ  ּג  ּמ  ה ׁשֶׁ לָּ ְך. ְוזֶׁ פ  ּתְ ן ּכֹח  ּב  ה נֹותֵּ זֶׁ , ּבָ ֹכח  ים ּבְ ל  נֶׁ ה  ה לְ ּלְ ק ּכְ ּזֵּ ְלכּות ָהְר ְתח  ד מ  את מ  גֶׁ ָעה ָלצֵּ ה ׁשָ לּוָתא. ְוזֶׁ ים ס"ח(:   ּגָ ּל  ה  נּו עֹז    )ּתְ "ּתְ
אֲ  ּג  ד ה  ֲאָותֹו". ּכ  ּג  ל  ָראֵּ שְֹ ל י  ים ע  אלֹק  ְלכּות ָוה, ה  לֵּ ָעה, גּ   ְינּו מ  ָראֵּ ָהְרׁשָ שְֹ ל י  ת ע  רֶׁ ּקּון ָלזֶׁ ֹובֶׁ ּת  ֹכח  ּוְתח  ל, ה  לּו ּבְ ּלְ ְתּפ  ּת  ְינּו  ה ׁשֶׁ ים, ה  ת ֱאלֹק  קּו אֶׁ ּזְ

ח   י: ּבְ ת ֲאנ   ינ 
ו דב במ   ג אמֹר:   ר פרק  ּלֵּ ה  מׁשֶׁ ל  ְידָֹוד אֶׁ ר  ּבֵּ ְיד  ו  אמֹ   )כב(  לֵּ ָניו  ּבָ ל  ְואֶׁ ֲהרֹן  א  ל  ר אֶׁ ּבֵּ ּד  ּכֹה )כג(  ת    ר  ם: בְּ ְתָבֲרכּו אֶׁ ָלהֶׁ ָאמֹור  ל  ָראֵּ ש ְ י  י  (  )כד   נֵּ
ָך: יְ  ְמרֶׁ ׁשְ ְכָך ְידָֹוד ְוי  ר ְידֹוָ   ָברֶׁ יָך  )כה( ָיאֵּ לֶׁ ָניו אֵּ :ד ּפָ ּךָ יֻחּנֶׁ א ְידֹוָ   ו  ָ ש ּ נָ )כו( י  לֹום: ד ּפָ ם ְלָך ׁשָ יָך ְוָיש ֵּ לֶׁ י    יו אֵּ ֲאנ  ל ו  ָראֵּ ש ְ י י  נֵּ ל ּבְ י ע  מ  ת ׁשְ מּו אֶׁ )כז( ְוש ָ

 ם: ֲאָבֲרכֵּ 

על בני ישראל  שראל אמור להם וגו' ושמו את שמי  לאמר כה תברכו את בני י דבר אל אהרן ואל בניו    -פרשת שמיני    -  מאור ושמש 
כך ואני אברכם. דהנה הקב"ה אמר לאהרן    שאהרן ובניו יברכו את בני ישראל ואחר ה קשה שבתחילה כתיב  ואני אברכם, שלכאור 

ושמו את שמי על בני ישראל כלומר  את כפיהם ויברכום, לכן כתיב אחר זה    רים כפשטן שישאו היו סוב ולבניו שיברכו את ישראל ו 
  בלבם שיקשרו אותן לשורשן שילכו בדרך   ישימו את שמי על בני ישראל פירושו שיכניסו את שמי ר ש עיק ן זה עיקר אלא שה שאי 

 .הטוב והישר, ואני אברכם פירוש אז יחולו עליהם הברכות שברכום 
ו   א דתני   -  מט.  ולין עיין ח   ד רבי ישמעאל אומר למדנו ברכה לישראל    כג{ -}במדבר  ים לכהנים  מפי כהנ כה תברכו את בני ישראל 

הוי  ל עצמן   ואני אברכם  בר א למדנו כשהוא אומר  והקדוש  לישראל  עקי לכהנים  וך הוא מברך  אומר כהנים מברכין  בא אומר  רבי 
ני אברכם הוי אומר כהנים מברכין לישראל והקדוש ברוך  רה לא למדנו כשהוא אומר וא למדנו ברכה לישראל מפי כהנים מפי גבו 

 : הוא מסכים על ידם 
ים שיברכו לישראל, השם היה  ות שאע"פ שהשם צוה לכהנ ישראל ואני אברכם. להור שמי על בני    ת ואמר ושמו א   -  ר ור המו ר צ   ה 

אברכ   המברך  ואני  וזהו  ידם.  על  אמר והמסכים  ולכן  לישראל.  סדרי    ם,  מסדרים  שהיו  אלא  עושים  היו  לא  שהם  שמי,  את  ושמו 
מר על ידם. וזה  השם היה המברך והגו   , יט(, אבל אח"כ ד עבודתו )לעיל    ל ם איש ע הברכה והשמות, וזהו ושמו ויסדרו, וכן ושמו אות 

המקו   תמצא  בכל  כא(  כ,  )שמות  בפסוק  שה מפורש  לפי  תזכיר,  אמר  ולא  אזכיר,  אשר  המזכי ם  היה  הוא  היו  שם  כשהכהנים  כי  ר. 
וזהו אף  מ ם שהיה  מזכירים השם, השם היה בא וממשיך את שפע הברכה, והמלה היתה מושמה בפי הכהן מכח הש  וא היה  ה זכיר. 

יד השם. כאומרו בירושלמי, בקול רם  כיר אלא לגמור, שהכהן היה הגומר על  והכ"פ(, ולא אמר להז גמור את השם )תפלת י מתכוין ל 
כז, יד(, ב )  וז"ש בכאן דברים  וזהו אזכיר ושם הארכתי.  ז, ב(, מלמד שהקב"ה משתף שמו עם הכהנים,  )ירושלמי סוטה    קולו של רם 

 אל. והוא כפתור ופרח: הו ואני אברכם, לישר ואח"כ אני המברך. וז רו שמי הכהנים,  ד שמי. כלומר יס   ת ושמו א 
לב( ראו    )דברים נאמר    ומלכות ופי' בתקונים כי על שתיהן   אני מלה זו שתופה לשתי מדות לבינה   -לרמ"ק ער כג פ"א    פרס רמונים   ו 

לבינה. ואחד  למלכות  הוא, אחד  אני  אני  כי  מלכות ...    עתה  כי  הנכון  היח   ומן  בסוד  אני  שמק תקרא  ר"ל  העליון  של  וד  ממה  בלת 
 ני הנני מביא וגו מעלה. וכן מבואר בזהר פ' נח )ד"סה( בפסוק וא 

יעקב   ו ע"ב(  שם ל"ז מ הוא    אני  -ערך אנ    -ספר קהלת  )זוהר הקדמה  והוא מבחינת מלכות  )מגלה עמוקות אופן רי"ג(  ע"ב שמות 
         ורי שמות כולם ובחינתם:ע"ש סיד כות, ו סוד מל תפארת נצח הוד י   ד גבורה ים מחס בע"ב כמו שכתבתי בערך ע"ב, שע"ב שמות כלול 

ו' ע"ב, ובספר עמק המלך כתב הטעם אני גימטריא  שהוא היסוד שלה, בזוהר בהקדמה דף    וד נקודת ציון שבה היא השכינה בס   אני 
  אתוון   הוא שער השנים, אני ראשי תיבות ורש מיין נוקבא של מעשה צדיקים שהעלתה דרך זה היסוד ש ב"ן עם ט' אותיות והוא ש 

חרב נוקמת,  כי סוד הנקמה הוא בה כי הוא בחינת  "ב, ויש לומר עוד  פרשת בהר דף ק"י ע שכן קורא הזוהר למלכות ב   יקידתא נורא  
 אני נוטריקון אל נקמות הוי"ה, )מגלה עמוקות אופן ר"ד(: 

ְלטָ   ֲאִני  ֲחֵזי  ְוָתא  ואמר ומפרש   -  רד:   זוהר מקץ דף  ָעְלָמא  נו  ש ָ א  יְדָאתֵ   ְוָעְלָמא  ֵדין  ד ְ יה    ְוכל ָ ְלָיא  ב ֵ ַּ   הזה   בעולם  השולטת  היא  אני  אתהנקר  דקדושה  מלכותה  וראה  בא  ת 
 ,  אחרון ואני ראשון  אני ש "כמ , תכלה  לה ואין עד לעדי תמידית שממשלתה מורה  אני מלת כי, הב  תלוי והכל הבא ובעולם

אן   ְוֵלית   -זוהר בראשית דף כד.   י   ָקֵאים ד ְ   מַּ ֵ מ  ְרָעא   קַּ ַּ ֲעֵליה    ,ולהתקבל  מליכנס   התפלה  את  ויעכב  התפלה   שער  לפני   שיעמוד   מי   ואין  אלֹותָ ִדצְ   ת  ר   וַּ מַּ ו    לֹא  ִאת ְ י  ֵיבֹוש    כ ִ
ר   אֹוְיִבים  ֶאת  ,תפלה   דבורי  כשידברו   ישראל  בני   יבושו   לא   היינו  רו  ב ְ ְידַּ  עַּ ָ ש     ,משם   שיברחו   התפלה   כניסת   לעכב  ורוצים   תפלה   בשערי   העומדים   החיצונים  שהם   האויבים  כנגד  ב ַּ

ִאיהו   ְרָעא  ד ְ ַּ א  ת  ְלכ ָ ִגין  ומפרש,  המלכות   שער  הוא  התפלה  שער   כי   ְדמַּ ְצלֹוָתא  ב ְ א   ְוָדא  שאמר  וזה,  השכינה  היא  ומצוה,  מצוה   בחינת   היא  שתפלה  לפי   ה ִמְצוָ   ִאיִהי  ד ִ ִכיְנת ָ   ש ְ
 ,  ה"דהוי   אחרונה' ה  כנגד והיא , ות פלהת  סוד  בה  אני הנקראת   שהשכינה תפלה ואני  בסוד

ו    -דף סה:  זוהר   ח   ת  תַּ ָ ר   פ  ֲאִני   כ "מש  ואמר ,  ב" ע   ג "דס   לעיל   הנזכר   היהודי   אותו  פתח  דעו   ְוָאמַּ ו ל   ֶאת   יא בִ מֵ   ִהְנִני   וַּ ב  ַּ מ  ִים  הַּ אי  מקשה  מַּ ְעָמא   מַּ   לכתוב  צריך  למה   ִהְנִני   טַּ

יָון  הנני מלת ֵ ר  כ  ָאמַּ ֲאִני ד ְ א  ומתרץ , וַּ א כ   אלו לשונות '  ב ִהְנִני  י ֲאנִ  ֶאל ָ א ואמר , במלכות  הם   שניהם ִהיא  ֲחָדא ה ִמל ָ  ל ָ כָ  ֲחֵזי  ת ָ ר  ל ב ְ ו ָפא  ִאְתֲעִביד  ֲאִני  ֲאתַּ ְמָתא  ג  אי ְלִנש ְ ד ַּ   וַּ
ָלא ,  נשמה'  בחי  שהוא  א "לז  ולבוש   גוף   שנעשית   המלכות   על   רומזת   היא   אני   מלת   שכתובה   מקום  בכל   וראה   בא ב ְ ְמקַּ ה   ד ִ ַּ   למעלה  שהוא   א"ז מ  שפעה  שמקבלת   לפי   יָלאְלעֵ ד ִ   ִממ 

ךְ  ו ְבִגין.  ממנה  ָ ָאת  ִמיזִאְתרְ  ואזיל  שמפרש  מה   בשביל כ  ְכִתיב  ברית  אות   שנקראת ' פי  ,הברית באות  המלכות  נרמזת  ָקְייָמא  ב ְ ךְ   ְבִריִתי ִהנ ֵה  ֲאִני   ד ִ ָ   נקראת  שהמלכות   והטעם,  ִאת 

ָקְייָמא   ֲאִני  שאמר  וזהו ,  הספירות  מכל  יותר  בה  שמשיגים  כלומר,  המלכות  כן  כמו   מגולה  שיהיה  צריך   שהברית  שכמו  ברית ָיא  ד ְ ל ְ ִאְתג ַּ ע  ְמזו ֶמֶנת,  ב ְ   מורה  אני  שכנוי  ְלִמְנדַּ

ְרְסָיא  ֲאִני   ועוד , ת"הת  מצד   אותה  ולהשיג  לדעת   ומזומנת   גלויב שעומדת  ָ ה  כ  ְלֵעיָלא  ְלמַּ   א ָעִביְדנָ ד ְ  ֲאִני ועוד ,  כסא  בחסד  כן והו   דכתיב  החסד  מצד  ממני   שלמעלה  למה   כסא   אני ד ִ
ֲאִני  ועוד,  הגבורה  מצד  דורות  לדורי  שראלי  לצורך   נקמות  העושה  אני  נו ְקִמין  ִליל   וַּ ָ ר   כ  כַּ אְונו קְ   ד ְ ֲחָדא  ב ָ ַּ ,  בנוקבא  אני  א"בז '  ו  כי,  יחד  ן" זו  כלול   הוא',  ו  עם  אני'ו  שכתיב   לפי  כ 

ר ,  ולהמב  את  להביא   המלכות   ידי  על  הסכים  א "שז  לומר ים   ְלָבתַּ ַּ   לומר,  הנני   במלת   לבדה  המלכות  נרשמה  כ"אח   יְלחֹודוֹ ב ִ   ִאְתְרש ִ מ  ִאְזד ַּ ד   ןד ְ יָנא   ְלֶמְעב ַּ   לעשות   לבדה  שנזדמנה  ד ִ

file:///C:/Users/רפאל/Documents/קבצים%20בעבודה/OneDrive/מסמכים/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_1_0.htm%23bm:0000763-%23במדבר%20פרק-ו-%7bכג%7d!


 מוהר"ן                                    עג    תורה                                ליקוטי                 2פט: 

אברכם,   ואני  אניוזהו  של  כלי  יכינו  שישראל  בו  ,ע"י  אתלבש  אני  מצד  או)   .להשפיע  אזי  לו  מקיף  היה 
 . (כדלקמן התאווה לתפילתו

הוא וין אני  אשהקב"ה אומר על הגס רוח    \ח/ .וטה הסכ,  \ז/תכלית הישות כידוע  זה  "אני"  כילכאורה צ"ע  
אמרו חז"ל  וכן    \ט/.אני אני  ,אין  אואם הו  ,אני אין  , אניאם הוא  דהיינו שהקב"ה אומר  ,  יכולין לדור בעולם

מילוי כי מבקש כדל ורש    אין,  ת לה מגרמא, דהיינויא מלכות דליה  תפילה, כי  \ י/ רשים באנו לפניך וככדלים  
 הוא ישות בחי' אני.  ע מהקב"ה י לשפכלשהאיך יתכן  א"כ ו. \יא/ חסרונותיו

בטל  יהיה    ,הביאור נ"ל כי בתפילה באות רבוי של מחשבות זרות וכאילו נמצא בים נגרש, ואם יהיה איןו
גבור מלחמה בחי'    ,ונגרר אחריהן כן חייב להיות  יצליח לעולם לכוון מחשבתו לדבורו. על  בלב    אניולא 

שתשא אותו הרוח. דהיינו    להיכן שרוצו ולא להיכןור בים  את ספינתו לעב  ף שמכריחרב חובל תקי  ,\יב/ ים
להתי למילא  כלל  הזרותחחס  בלב.  \יג/ שבות  ולהקב"ה  לדיבורו  מחשבתו  לקשור  שכלפי    אלא  נמצא 

 המחשבות זרות צריך להיות אני, אבל כלפי הקב"ה להיות אין.

הנ"ל   אני  והכלי  כשמתפשל  מישראל  אחד  כל  ע"י  שמקשנעשה  באופן  המחשבה לל   ר 
וביחד הם    , י'חכמה  נ' והמחשבה    מלכות  תפלל הוא א' והדבורמהישראל  כפי שהולך ומבאר ש  רלהדיבו

כרח מו,  (אור הגנוז )כמבואר בתורה טו  על זה שזוכה להשיג הנסתר שהוא  השכרלפי גודל  .  הכלי של אני
שאדם כל חייו צריך להתפלל    \יד/ קיב  רהתו  שהכוונה לדביקות גדולה וקשר חזק של המחשבה לדיבור ועיין

חשבות ועיין תורה ל' אות ז' שדייקא בשעת התפילה באות כל המ  .ני ה'לפ  לדבור אחד של אמתשלפחות  
פ' תורה  ועיין  כראוי.  לתפלה  ראוי  הוא  עליהן  יתגבר  אם  שרק  אותו  לנסות  וכדי  להתתקן  כדי    \טו/ זרות 

   .\טז/שצריך לזה מסירות נפש ממש

 
ו ל   ֶאת   ֵמִביא   ִהְנִני   דכתיב ,  המבול   את   להביא ו   דין  ב  ַּ מ  ִים   הַּ   לעילכד   עמה   א "ז  נשתתף   לא  המבול   הבאת   שבמעשה   ל " ור,  המבול  את   הביאה   לבדה   היא   הנני  הנקראת   המלכות '  פי  מַּ

 .  ב" ע  סד   בדף

שם  ת אברהם פרשת בא וב חוזר כמה פעמים בשם ספר ברי ש ינוביץ( על תהלים  רב תהלה לדוד )   ין . עי תכלית הישות כידוע   זה אני    ז 
עלוב לבבא  ל מ   האדמו"ר אות קצג מעשה שסיפר  ענף ט'  טויסיג(  ראיתי בספר קדושת עינים ) גם    פורת יוסף שגאוה נקרא אני.    ספר 

נתמ זצוק"ל  סאלי, על הרבי מלעכוויטש   ונס שפעם חסיד שלו  געגועים לרבו  מי    , דפק בדלת   ,יע שהגוכ   , ע אליולא    ?שם שאל הרבי 
זה אני  לו הרבי מי  ונענה  זאת   !! אני זה הרבונו של עולם   ?וענה לו החסיד אני,  יותר כבר למדתי    וכששמע  איני צריך  החסיד אמר 

 רליך( ע יו"ט    ר'   של   לין )בשיר אהרן מקר   רבי מעשה עם  מפורסם  זה    עין כ ו .  הרבה ומיד שב לביתו 
בעולם    אני והוא יכולין לדור   א אין ל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקדוש ברוך הו תימא מר עוקבא כ אמר רב חסדא ואי   סוטה ה.  ח

 . עכ"ל  אתו לא אוכל   עהו אותו אצמית גבה עינים ורחב לבב אותו לא אוכל אל תקרי אותו אלא שנא' מלשני בסתר ר 

 אין אני אני וכשהוא אני אני אין.  א ו כשה ר  דרוצה לומ ונראה  
ר   ט  תורה  ָאמ    -  יט עיין  ׁשֶׁ מֹו,  ׁשְ ּב  י  ְעּת  מ  ׁשָ "ל,  ּנ  ה  ין  עֵּ מֵּ כ"ג(: עֹוד  ְרְמָיה  )י  סּוק  ּפָ ל  ע  י    ר  ּכ  ּנּו",  ְראֶׁ אֶׁ לֹא  י  ֲאנ  ו  ים  ר  ְסּתָ מ  ּבְ יׁש  א  ר  תֵּ ּסָ י  ם  "א 

ְק  מ  ָאָדם  ׁשֶׁ ְתבָּ ּכְ י  ם  ֵּ ׁשּ ה  ָאז  ְצמֹו,  ע  ת  אֶׁ ין  הָ ט  ׁשֶׁ ּכְ ֲאָבל  ְצמֹו,  ע  ת  אֶׁ ין  ְקט  מ  ן  ּכֵּ ם  ּג  ְך  ר  אָ ר  ְתּבָ י  ם  ֵּ ׁשּ ה  י  ֲאז  ל,  ּדֵּ ְתּג  ּומ  ה  אֶׁ ְתּגָ מ  ה  ָדם  ְראֶׁ מ  ן  ּכֵּ ם  ּג  ְך 
הּו: ְוזֶׁ ְוָגְדלֹו,  ֲאָותֹו  י   ּג  ְקט  מ  ָהָאָדם  ׁשֶׁ ּכְ ׁשֶׁ ים",  ר  ְסּתָ מ  ּבְ יׁש  ר א  תֵּ ּסָ י  ם  ְסּת  "א  ּמ  ׁשֶׁ ְינּו  ה  ּדְ ים,  ר  ְסּתָ מ  ּבְ ְצמֹו  ע  ת  יר אֶׁ ְסּת  ּומ  ין ן  ְקט  ּומ  ים  ֲעל  ּומ  ת    יר  אֶׁ

י לֹא   ֲאנ  י ו  ְפלּות, ֲאז  ֲעָנָוה ְוׁש  ְצמֹו ּב  לָ ע  י אֵּ ְצמ  ה ע  ְראֶׁ ן מ  ם ּכֵּ י ּג  ֲאנ  ּנּו", ׁשֶׁ ְראֶׁ ְפלּות,  אֶׁ ת ֲעָנָוה ְוׁש  ינ  ח  ס ּבְ פֶׁ ן ָואֶׁ י  ת א  ינ  ח  הּוא ּבְ ת לֹא. ׁשֶׁ ינ  ְבח  יו ּב 
"ל:  ּנ   ְוכ 

כל    אר"י ז"ל נרשם על הנה בסידור ה   יפתה לבבכם )יא טז(:   לכם פן השמרו    -פרשת עקב    -)למנחם מנדל מקוסוב(   אהבת שלום   עיין  י
ויט,  -מהפסוקים )שמות יד יט   ותיבה של קריאת שמע שם אחד מע"ב שמות, היוצא   תיבה  ויבא  ויסע  ונרשם על תיבת 'השמרו'  כא( 

זה, דהנה ידוע דאני רומז למדת  לפרש, דרמז גדול רומז לנו ב   ויש         התיבות מא'חריהם, הענן', קדי'ם[: שם ]הל"ז[ 'אני' ]היוצא מ 
)זו המ  ונבנית בקומה שלימה,  יש לאדם מדת שפלות, ומחזיק עצמו לאין, אזי מ   יינו, אם הר א סה ע"ב(, וה לכות  דת מלכות נתעלית 

הות  ם דרגא דיליה. לאפוקי, אם האדם אינו מחזיק עצמו לאין, רק יש לו גב 'אני', הרומז למדת מלכות, כל חד לפו   -מן 'אין'    ונעשה 

  כי עיקר           ח"ו: פלת בנין קומת המלכות הנקראת אני, ונעשה אין  חלשת ונו עיה מז ח(, אזי נ וגדלות, ואומר אני ואפסי עוד )ע"פ יש 
שים טובים בלי ענוה, הם כתפל מבלי מלח  , מדת אין, על דרך המבואר בספרים הקדושים, כי מע היסוד לכל הדברים היא השפלות 

אתי שפיר הכוונה    והשתא           : עולם הוא יח יט( ברית מלח  לח הוא קיום המאכל, על דרך הכתוב )במדבר  )ע"פ איוב ו ו(. וידוע כי מ 
, על ידי  , שישמור שלא תיפול בנין קומת המלכות הנקראת אניהשמרו' שם 'אני', פירוש כי זהו עיקר השמירה מה שנרשם על תיבת ' 

 שיחזיק עצמו לאין וד"ל: 
שעושה עצמו אין אזי  דהיינו    כינה היא אני,וש   טהר את לבו שכינה מדברת מגרונוקנו ע"י שמ עיין תורה  הלל ושבח    כשמדבר ם  ג   יא
 לבש בו אני.ת מ 
וישלח חירם באני את עבדיו אנשי אניות  קראת אני, שם פסוק כז  שאניה נ   ' ט   א פרק -כים לי ל' ח' אניה בלב ים. ועיין מל במש   כמ"ש   יב

וכו'. י א  לג  ) ישעיה  ועיין     יודעי הים  ּכ  ם א  כא(  ׁשָ ים  ם  ְיֹאר  ים  ְנָהר  ְמקֹום  ָלנּו  ְידָֹוד  יר  ְוצ  ּד  ט  י  ׁש  י  ֳאנ  ּבֹו  ְך  לֶׁ ּתֵּ ל  ּב  ם  ָיָדי  י  ֲחבֵּ לֹא  ר  יר  ּד  א  י 
ּנּו:  ְברֶׁ ע   בשם הרמח"ל שכדי לעבור את הים צריך להיות אני חזק עומד על דעתי כדי לא לטבוע בים הנגרש.מהריצ"ח  ושמעתי    י 

 ורה עב.סוף ת   עיין   יג
ָחד כָּ     -  תורה קיב   יד ם אֶׁ ע  ה ּפ  ְזּכֶׁ ּי  ל ָיָמיו, ׁשֶׁ ל ּכָ ּלֵּ ְתּפ  ׁש לֹו ְלה  ין יֵּ ב  ּמֵּ יל ה  ּכ  שְֹ ּמ  ׁש  ל  ְוה  ָראּוי. ְויֵּ י ה' ּכָ ְפנֵּ ת ל  ל ֱאמֶׁ ָחד ׁשֶׁ ּבּור אֶׁ ר ּד  ּבֵּ יו, ְלד  ּיָ י ח  ְימֵּ

ת  ינֹות ֱאמֶׁ ְבח  ה ל  ּזֹוכֶׁ י ׁשֶׁ גֹות, ּומ  ְדרֵּ ה מ  ּמָ ה ּכ  זֶׁ י ה  ּבָ י, ֲאז  ּת  י  ָהֲאמ  ֲעד  י ׁשֶׁ ְך מ  ׁש ּבֹו אֹור ה'. א  ּבֵּ ְתל  י נ  ְצמֹו, ּכ  ע  יר ּבְ א  י הּוא מֵּ ֲאז  א  ן לֹ ' אֹור לֹו, ו 
ְצמֹו, מֵּ  ע  יר ּבְ א  ינֹו מֵּ י אֵּ ף ּכ  ת, א  ל ֱאמֶׁ ָגה ׁשֶׁ ְדרֵּ מ  ה הּוא ּבְ ל זֶׁ ל ּכָ ת, ְוע  ל ֱאמֶׁ ְליֹוָנה ׁשֶׁ ָגה עֶׁ ְדרֵּ יע  ְלמ  ּג  לֹּ ה  ר ׁשֶׁ ח  ל  א  ל ּכָ כֹון, ע  ּנָ ת ה  יע  ָלֱאמֶׁ ּג  א ה 

יר ּבֹו. ר ְלָהא  חֵּ ל א  ּיּוכ  יל ׁשֶׁ ת הֹוע  ה ָהֱאמֶׁ  זֶׁ
ינוֹ נ      -  עיין סוף תורה פ'   טו  אֵּ ה ׁשֶׁ ָאָדם רֹואֶׁ ׁשֶׁ ּכְ ה, ׁשֶׁ ּלָ פ  ּתְ ת ה  ע  ׁשְ ּב  ְפָרט  ת ה', ּוב  ֲעבֹוד  ְפָלָאה ל  ָצה נ  ה עֵּ ּזֶׁ א ָלנּו מ  ּיֹוצֵּ ׁשֶׁ ְת ְמָצא  ל   ָיכֹול ְלה  ּלֵּ ּפ 

ְצמֹו ׁשֶׁ  ת ע  יר אֶׁ ְזּכ  י י  ּבּור. ֲאז  ּד  ל ה  ָבה אֶׁ ֲחׁשָ ּמ  ר ה  ֵּ ׁשּ ָלל, ּוְלק  ה לָ ּכְ אי ְמֻרּצֶׁ ּד  ו  ּלּו  הּוא ּבְ הּוא, ֲאפ  מֹו ׁשֶׁ הּוא ּכְ י ׁשֶׁ ל ּפ  ף ע  י א  ם, ּכ  ֵּ ׁשּ ּדּוׁש ה  ל ק  מּות ע 



 מוהר"ן                                    עג    תורה                                ליקוטי                 3פט: 

 

כיצד   אני    ניםי מכומבאר  ועמך    \יז/מישראל נקרא צדיק, שנאמר )ישעי' ס'(  חד אל  כי כא' של 
רק    שישארו  מות המשיחפרק שמדבר בימעניין כלל ההמפרשים פירשו    \כ/[יט]   כולם צדיקים  יחישראל

. והצדיק נקרא  כי כל ישראל נקראים צדיקים, על שם הבריתמפרש  ות ג'  אתורה כג  ל רבנו בבאצדיקים,  

מלשון  אלף מסובלים לא,  קמד(  ופינו  ישראל   \כא/)תהלים  עם  משבח  שם  מדבר  המלך  דוד 

נשהאלופים   שבישראל  וצדיקים  הגדולים  הקטנים  סדהיינו  על  וי"מששנו  דהייבלים  להם,   \ כב/ ומעין 
על  יסובלים  יקים  שהצד להגן  צרות  מפרצההעולם  יסורים  רבנו  ו  .של  אפ"ל  לפי  הכוונה  אולי  מסובלים 

אמינים שכל חסרונם הקב"ה  מ  בשמחה, כי  ית'  הנהגתוומקבלים  נושאים    דהיינוובלים  , וסששמחים בחלקם

   .\כג/ ע טובהלעשות חסד ולהשפי פצוילא וכל תפלתם היא רק לשמה כדי למלא תאוותו וחיתן להם ממ

דהיינו הספירה האחרונה מי' ספירות, והיא המגלה את    הדיבור הוא מלכות  נקרא דיבור, כי  נוןוה

כמל הקב"ה,  רצונועשך  מלכות  יודעים  דיבורו  ע"ד  "י  דרך  ,  פה  על  הדבור    [כד] מלכות  סוף כי  הוא 

ו מחשבתוהמדרגות  את  שמגלה  כמו  ,מגלה  האב,  נוקבא  מח  את  נון  בלידה  נקרא  ,  \כו/[כה]   ומלכות 
 , ופי' רש"י לשון מלכות.  ינון שמו \כז/ )תהלים עב(המשיח  על שלמה המלך ועל מלך כמ"ש 

 
ן,   י כֵּ ּפ  ל  ף ע  ְחּתֹוָנה ְמֹאד. א  ּת  יֹוָטא ה  ּדְ ּב  ם הּוא  ָהָיה מֹוסֵּ א  אי  ּד  ו  ּבְ לֹום,  ְוׁשָ ס  י, ח  ְמרֵּ ְלג  ת  ּדָ ל  ירֹו ע  ֲעב  ים ְלה  ָהיּו רֹוצ  ם  ּדּוׁש  א  ל ק  ְפׁשֹו ע  נ  ר 

 ֵּ ׁשּ לֹום,  ה  ס ְוׁשָ ת, ח  ל ּדָ ֲעבֹר ע  ם ְולֹא ל  ֵּ ׁשּ ּדּוׁש ה  ל ק  ל ָלמּות ע  ָראֵּ שְֹ י י  עֵּ ּלּו ּפֹוׁשְ ה ֲאפ  ה ְמֻרּצֶׁ ל זֶׁ י ע  י ם. ּכ  ר ָרא  ֲאׁשֶׁ ר  ּכ  ְסּפָ ין מ  ים אֵּ ָעמ  חּוׁש ּפְ נּו ּבְ
ׁשֶׁ  ְצמֹו  ע  ת  אֶׁ יר  ְזּכ  ּי  ׁשֶׁ ּכְ ף  כֶׁ ְותֵּ "ל.  ּנ  ל  ְוכ  ע  ְפׁשֹו  נ  ְמסֹר  ל  ה  ת  רֹוצֶׁ ינ  ח  ּבְ הּוא  ׁשֶׁ ף,  יֹוסֵּ ת  ינ  ח  ּבְ לֹום,  ׁשָ ת  ינ  ח  ּבְ ר  ְתעֹורֵּ י  ה  זֶׁ י  ְידֵּ ל  ע  ם,  ֵּ ׁשּ ה  ּדּוׁש  ק 

 " ּנ  ּכ  ּבּור  ּד  ּמֹח  ְוה  רּות ה  ּבְ ְתח  ּבוּ ה  ּד  ל ה  ָבה אֶׁ ֲחׁשָ ּמ  ר ה  ֵּ ׁשּ ל ּוְלק  ּלֵּ ְתּפ  ל ְלה  ה יּוכ  י זֶׁ ל ְידֵּ ן ע  ּכֵּ ל  ְע ל, ְוע  מ  ן ׁשָ "ל:   ְוכֵּ ּנ  ר  ר ְוכ  ָאמ  דֹוׁש ׁשֶׁ ּקָ יו ה  ּפ  י מ  ּת 
ׁש[ :  פֶׁ ת נֶׁ יר  ְמס  ל ּב  ּלֵּ ְתּפ  ין ְלה  יכ  ר  ּצְ ׁשּוט ׁשֶׁ ה ְלָדָבר ּפָ דֹוׁשָ ּקְ יָחתֹו ה  תֹוְך שֹ   זֹאת ּבְ

לקוטים יקרים  וכן ב .   יחשוב קודם התפלה שהוא מוכן למות באותה תפלה –עמוד התפילה אות מא מב מג  פרשת נח    בעש"ט עה"ת ו   טז 
 .זריטש  אות לא יחשוב קודם התפלה שהוא מוכן למות למגיד ממ 

ים ְלעֹוָלם    ישעיה פרק ס   יז  יק  ּד  ם צ  ּלָ ְך ּכֻ ּמֵּ ו  )כא( ְוע  ע  ּטָ ר מ  צֶׁ ץ נֵּ יְרׁשּו ָארֶׁ טָּ \ י  י }מ  ר: \ ע  אֵּ ְתּפָ י ְלה  ה ָיד  ֲעש ֵּ  { מ 

ים יהיו כולם צדיקים וקדושים, כמו  שיצרף אותם האל, כמו שכתוב וצרפתים כצרוף כסף והנשאר   -)כא( ועמך כולם צדיקים    רד"ק 
 והיה כל הנשאר בציון והנותר בירושלם קדוש יאמר לו וגו':   שכתוב 

 שעים יכלו בחבלי המשיח.ר דיקים כי ה העם הנשאר בך יהיו כולם צ   -)כא( ועמך    מצודות דוד 
 ינו ועמך ישראל( לד אות ד גם שם כתב רביין תורה  )כלשון הפסוק וע עמך כולם ו -בדפו"ר ותרלד ומתרלו ועמך ישראל כולם,  -בתקפא יח

 ובתורה כג אות ג'   'עיין לעיל תורה לד אות ד  יט

נשמתו חלק  בה מצד  לו נקודת אה   ש ל דהיינו שי ש ו חי' צדיק מ פסוק זה לעניין של אחד מישראל יש לו ב יא  אות ד' מב   בתורה לד   כ
 חבירו.  בלב ה  פ ת חר ד ו אלוק שלו להאיר ולתקן נק 

ינּו: ד )י   ק קמד תהילים פר   כא ְרחֹבֹתֵּ ין ְצָוָחה ּב  את ְואֵּ ין יֹוצֵּ ץ ְואֵּ רֶׁ ין ּפֶׁ ים אֵּ ל  ינּו ְמֻסּבָ ּלּופֵּ  ( א 

ם על קטניהם שהקטנים נשמעים לגדולים ומתוך כך אין פרץ בנו. ואין  אלופים גדולים שבנו נסבלי   -נו מסבלים  )יד( אלופי   -  פרש"י 
 ול מהומות מלחמה: ואין ק   -  יוצאת למרחוק. ואין צוחה   ה אין שמועה רע   -יוצאת  

)שם   -  קול אליהו הגר"א   צוחה ברחובותינו  ואין  יוצאת  ואין  אין פרץ  מסובלים  מה    )סי' קמד( אלופינו  פי  על  יש לפרש  יד(,  קמד. 
  יה, כולהו שני יסורי דרבי נ להו שני יסורי דר' אלעזר ברבי שמעון לא שכיב אינש בלא זמ מרא )מסכת ב"מ דף פ"ה ע"א( כו דאיתא בג
ך עלמא למיטרא וכו' ע"ש, וזהו כונת הפסוק כאשר אלופינו מסובלים ר"ל כאשר גדולי הדור שהם אלופינו הם מסובלים  לא איצטר 

א זמניה, גם אין יוצאת ואין צוחה ברחובותינו, ר"ל שלא  פרצה, דהיינו שלא ימות אדם בל ביסורין ח"ו, אז אין פרץ שלא תהא שום  
יא התיבה והס"ת ברחובה של עיר לצווח ח"ו, כמו דאיתא במס' תענית )דף ט"ו ע"א( סדר  צורך להוצ ה עצירת גשמים ולא יהי' ה י יה 

 וצאת ואין צוחה. )דברי שאול(: ה לרחובה של עיר וכו' ע"ש, וזהו אין י תענית כיצד מוציאין את התיב 
פ ב ין רש"י להגר"א שרש"י פירש לפי עניין הפרק שמד ב ההבדל    כב והגר"א  הפ ר משבח כל ישראל  ואמנם לפי  סוק  ירש את  עצמו. 

עזר  האבן  פירשו  הפרק  אלפך ורד"ק  א  עניין  שגר  כמ"ש  השוורים  הם  שאלופנו  ומלבי"ם  ו ומצודות  רש"י  .  לפירוש  מתייחס  רבנו 
 הגר"א.רש כ שפ כנראה, או  

   טראני וסף מ י רבי  הבית אלקים ל   שם מה שביאר  הקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקים  מאחז"ל  בהערה על    עיין לעיל   כג
 ח אליהו * פת כד

 עיין תורה א'  כה

אֹור    -  עיין תורה א'   כו  ת ׁשֶׁ ֲחמ  ְך מֵּ ְזכּ א  ר ל  ְפׁשָ י אֶׁ דֹול ְמֹאד, א  ל ּגָ כֶׁ ּשֵֹּ ח  ה  י ּבְ ל ְידֵּ ם ע  י א  ָליו ּכ  תּוב  ֹות אֵּ ּכָ מֹו ׁשֶׁ ְלכּות, ּכְ ת מ  ינ  ח  הּוא ּבְ ת נּון ׁשֶׁ ינ 
ים ע"ב(:  ּל  ה  ׁש  )ּתְ רֵּ מֹו", ּופֵּ ּנֹון ׁשְ ׁש י  מֶׁ י ׁשֶׁ ְפנֵּ "י:   "ל  ׁש  ְלכּות'. ר   'ְלׁשֹון מ 

  יבעה שצריכה סמיכה רומזת לנפילה כמבואר בגמ' שע"כ לא נזכרת באשרי )תהילים קמה( ועיין המהר"ל מבאר שאות נון ט   אות נ' 
  טבעה ליפול כידוע שבכל פועל שבשורש שלו יש נון בתחילתו הוא נופל בהטיה כגון יפול ולא ינפול וכן להזהר ולא להנזהר וכן   כי 

 ולא ינקום וינטור.  יקום ויטור 

רומז    הרי נ' מקשה  נבחרה הנ' ולא כמבואר בכמה מקומות שהד' רומזת למלכות. ואפשר לתרץ עפ"י הביאה"ל אות יד' ש   צ"ע למה 
 בינה ולמה כאן נהפך להיות הכלי שהיא מידה אחרונה ותירץ שהכלי נקרא על שם האור השופע בו והכי נמי י"ל כאן.  לנ' שערי 

מהריצ"ח שהנ' בחי' נפילה רומז לנוקבא שהיא בחי' תרדמה דהיינו חסרון עמידה וראיה בחי' עולימתא שפירתא דלית    מעתי עוד ש 
עינין  בחי'   שהכוונה   לה  שהיא  על    למלכות  ומעמידתו  עיניו  את  מאירה  היא  האשה  דייקא  ומאידך  בשכל  משיג  שלא  היכן  אמונה 
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כנ"ל. כי המחשבה נקרא    ע"י המחשבה שמקשר להדיבור   שהנעשל הכלי הנקרא אני    יודוה

הים ששרורבשי  יוד, כמ"ש סוף  ת  מים  כשעלו  טו(  ישראל  ישיר משה  \כח/ )שמות  ופאז  רש"י    'י, 
כיון שכתוב אז לשון עבר קשה לשון ישיר שהוא לשון עתיד, לכן פרש"י   .יו"ד ע"ש המחשבה נאמרה

  \ל/ שרו כולםאז ו, \כט/ לשיר םשעלה במחשבת ומזשיר רשיוד של י
א'  נמצא בחי'  הוא  התפילה   ,שהמתפלל  נ'  ודבורי  מחשבה    ,הם   ,י"אנף  צירונעשה    ,לדיבור י'  וכשמקשר 

, בחי' תפלה שעל ידה מקבלים את השפע  הספירות  שהוא כנוי לספירת המלכות שהיא הכלי המקבל מכל

כי עיקר הכלי לשפע הוא נה,  של צדיק בכוודהיינו דיבור    אני  ,לי הנקראר הכונגמ  וכמ"ש ואני תפלה,

כשהוא  \לאהדבור/  דווקא  אני    אבל  בחי'  שלם  כלי  נעשה  צדיק  של  מפה  ויוצא  יבכוונה    ,לבורד והשפע 
רוצה  כי    , ולפיכך השם יתברך מתאוה לתפלתן\לד/[לג ]   כי חפץ חסד הואונשלם חפץ הש"י,  

 :כלי לשפע יא הם שהתילוא"א להשפיע אלא כשיש כלי לקבל השפע, לכן מתאווה לתפלהשפיע חסד 

 
נה שנעשה ממש  שאין הכוו  הוא, כי מי שמקבל תענוג מאחר נקרא נוקבא, ר"ל לגבי'  וידוע 

. ונמצא כשהשי"ת  לו, ובאותו זמן שנותן  תאוותו  לו את  ותןלנה דהיינו רק ביחס  לגביבא אלא רק  נוק
וב  שכתרמוז במה  . וזהו  נוקבא לגבי ישראלל נעשה  תן, כביכול תענוג מישראל מתפלמקב

פעמי בתורה  הרבה  ום  הקרבנות  בשר  הקטרת  של  על  המזבחהקומץ  על  הקרבים  )במדבר   המנחות 
יחוח לרמוז  נאבל נקט הכתוב אשה ריח  ,ולכאורה המילה אשה מיותר, ח לה'ח ניחואשה רי \לו/[לה]כח(

 
כל. וכן מצינו בדוד שהוא מצד אחד בחי' סוכת דוד הנופלת ומאידך ע"י התהילים שלו  שרק ע"י הנ' זוכה לש   רגליו )לשון מדרש( רמז 

לזכות לשכל ובלעדיו לא. וכן בזהר עה"פ גם כי נפלתי קמתי    י הנון דייקא יכול ואהלות. והכי נמי כאן ע"   עולה לבחי' העוסק בנגעים 
 י.וכנ"ל בחי' ביטול כל שכל עצמי עמ"נ לזכות לשכל אלק עוד יותר, בחי' ירידה צורך עליה,   שדייקא ע"י שנפלתי זכיתי לקום 

מֹו ְלעֹולָ   תהילים פרק עב   כז  י ׁשְ ׁש ינין  )יז( ְיה  מֶׁ י ׁשֶׁ ְפנֵּ ּנֹון \ ם ל  ְת \ }י  מֹו ְוי  רּוהּו: { ׁשְ ְ ׁשּ ם ְיא  ל ּגֹוי  ְרכּו בֹו ּכָ  ּבָ

יחד )תהלים    יט על נכסי אחרים, אמרו בלבם נינם ינון לשון מלכות ושררה כמו )משלי כ"ט( ואחריתו יהיה מנון, ולניני השל   -  פרש"י 
 ע"ד( מלכיהם יחד.

 שם שלמה או המשיח:   -)יז( יהי שמו    אבן עזרא 

ה וּ )א( ָאז  שמות פרק טו    כח יר מׁשֶׁ ְורֹ ָיׁש  ָאה סּוס  ּגָ ָגֹאה  י  ּכ  ידָֹוד  ּל  יָרה  אמֹר ָאׁש  ּיֹאְמרּו לֵּ ו  ידָֹוד  ּזֹאת ל  יָרה ה  ׁשּ  ת ה  ל אֶׁ ָראֵּ ש ְ י  י  ְכבֹו ָרָמה  ְבנֵּ
ם:  ּיָ  ב 

לבת פרעה    ה הנס עלה בלבו שישיר שירה וכן )יהושע י( אז ידבר יהושע וכן )מ"א ז( ובית יעשה אז כשרא   -)א( אז ישיר משה    רש"י 
לבו שיעשה לה אף כאן ישיר אמר לו לבו שישיר וכן עשה ויאמרו לאמר אשירה לה'. וכן ביהושע כשראה הנס אמר לו לבו  חשב ב 

שיר ישראל פירש אחריו עלי באר ענו לה )מ"א יא( אז יבנה  שה ויאמר לעיני כל ישראל וכן שירת הבאר שפתח בה אז י שידבר וכן ע 
 ...ות ולא בנה למדנו שהיו"ד ע"ש המחשבה נאמרה זהו ליישב פשוטו ישראל שבקש לבנ   שלמה במה פירשו בו חכמי 

, ומתרץ אז וכו' עלה בלבו  ע לעתיד ואז לשון עבר הוא דאז שר )א( דקשה לרש"י דהוה ליה למימר אז שר דישיר משמ   שפתי חכמים 
 וכו' כלומר דישיר קאי אמחשבה: 

. עי"ש כל הנביאים נתנבאו  שבתם לשיר שתחילה יעלה במח   יך שירת הים היה צר מדוע ב מבאר    –בשלח תרעג    עיין שם משמואל   כט 
אפילו    , מגרונם   כולם במדרגת משה רבנו, שכינה מדברת הים כל ישראל אמרו זה קלי ואנווהו נמצא ש בכה ומשה בזה, וכאן בשירת  
   ם השירה עי"ש.ה מתייחסת אליה ת ואם לא שתחילה עלה במחשבתם לשיר לא הי   עוברים שאין להם כלי דבור, 

בו ביום דרש רבי עקיבא אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה' ויאמרו לאמר שאין ת"ל לאמר ומה ת"ל      : סוטה דף כז  ל
נאמר    לאמר  לכך  גאה(  גאה  )אשירה לה' כי  ודבר כקוראין את הלל  כל דבר  על  עונין שירה אחריו של משה  מלמד שהיו ישראל 

 : כקורין את הלל   ורין את שמע ולא לאמר רבי נחמיה אומר כק 
ג'    כמבואר בתורה לד   לא ְת   -אות  י  ם  ֵּ ׁשּ ְוה  ה,  ּלָ ְתפ  ין ל  יכ  ְצר  ה ָאנּו  ָלּמָ ה,  ָקׁשֶׁ ְכאֹוָרה  י ל  מֵּ ּכ  בֹות. ֲאָבל  ֲחׁשָ ע  מ  יֹודֵּ ְך  ר  ּבּור הּוא  ּבָ ּד  ה  ׁשֶׁ ת  ֲחמ 

י  ָבר  )ּדְ תּוב  ּכָ ׁשֶׁ מֹו  ּכְ ע.  פ  ֶׁ ׁשּ ה  ין  ל  ּבְ ְמק  ם  הֶׁ ּבָ ׁשֶׁ ע,  פ  ֶׁ ׁשּ ה  י  לֵּ ּבּור    ם א'(: ּכְ ּד  ה  ם  ע. א  פ  ֶׁ ׁשּ ה  ן  ּכֵּ ּבּור  ּד  ה  י  ְלפ  ְינּו  ה  ם",  ָלכֶׁ ר  ּבֶׁ ּד  ר  ֲאׁשֶׁ ּכ  ם  ְתכֶׁ ְך אֶׁ יָברֵּ "ו 
ְינּו   מוּ ה  לֵּ ׁשְ ע הּוא ּב  פ  ֶׁ ׁשּ י ה  לֵּ ּכְ אי  ה  ּד  ו  יק, ּבְ ּד  ּצ  ל ה  ים ׁשֶׁ ּבּור  ּד  ע. ְוה  פ  ם רֹב ׁשֶׁ הֶׁ ל ּבָ ּבֵּ ין ְלק  י ְיכֹול  ְמלֹוָאּה, ֲאז  ן  ת ּוב  ְמלֹוָאּה, ָלכֵּ מּות ּוב  לֵּ ׁשְ הּוא ּב 

ל. ָראֵּ שְֹ ע ְלי  פ  ֶׁ ׁשּ יְך ה  ְמׁש   ָיכֹול ְלה 
 והשפע יורד )לא נמצא בלוח השמטות דפו"ר(  -ר( ותרלד ומתרלו היורד, בתקפא )גיסין ואוצ  והשפע  –ר(והשפעה יורד, בתקפא )ברג -בדפו"ר  לב

 מיכה ז' הנ"ל  לג

מֹוָך    מיכה פרק ז   לד ל ּכָ י אֵּ ֲחָלת )יח( מ  ית נ  ר  אֵּ ׁשְ ע ל  ׁש  ל ּפֶׁ ר ע  א ָעֹון ְועֹבֵּ ד הּוא: ֹנש ֵּ סֶׁ ץ חֶׁ י ָחפֵּ ּפֹו ּכ  ד א  יק ָלע  ֱחז   ֹו לֹא הֶׁ
 פ בבמדבר כח שציין מוהרנ"ת.  מים בתורה. מהם ג" נזכר יז פע לה

ידָֹוד:   במדבר פרק כח   לו  ה ל  ֶׁ ׁשּ יחֹח  א  יח  נ  י ְלרֵּ ינ  ר ס  ה  ָיה ּבְ יד ָהֲעש ֻ מ  ת ּתָ  )ו( עֹל 

ת כָּ  ת פרק כט שמו  ְרּתָ אֶׁ ְקט  זְ )יח( ְוה  ּמ  ל ה  י  ידָֹוד הּוא: ל ָהא  ה ל  ֶׁ ׁשּ יחֹוח  א  יח  נ  ידָֹוד רֵּ ָחה עָֹלה הּוא ל   ּבֵּ

 לשון אש והיא הקטרת איברים שעל האש:   -אשה        נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני:   -)יח( ריח ניחוח    רש"י 



 מוהר"ן                                    עג    תורה                                ליקוטי                 5פט: 

וכתיב  מתפלות של ישראל, נעשה בסוד אשה.    תברךים  יח הניחוח שמקבל השר  על ידיכי  

  פשט הפסוק שהקב"ה אומר לישראל שישובו אליו כאשה המסובבת   \לז/ לא(  ')ירמי   גבר ונקבה תסובב  
ורבנ שישאנה.  לבקש  הגבר  שאשה  את  הסוד  עפ"י  דורש  שמקבלתו  מבעלה    כיון  מקיף  השפע  בחי'  היא 

כנ"ל,   בכוונהכשמקבל תאוותו מהצדיק המתפלל  "ה  בכביכול הק  , כך המשפיע לה  לבעלהוחיצוניות ביחס  

מהפנימ\לח/אליוביחס    צוניותיחבחי'  נעשה   א"כ  הקב"ה  לטות,  חיצונ  של  היא יוהפנ  ותנעשה  מיות 

  -שםוזה לשונו    מבואר ג"כ ענין זה(  \מא/שם  ו(")וע' לעיל בהתורה אור הגנוז )סי' טמ    .הנסתר
ניחוח שמקבל נעשה בחי' אשה ונקבה תסובב גבר דהיינו   הקב"ה נעשה בבחי' מלבוש נגלה,    שע"י הריח 

מבחי שהיינו  עכשיו'  בנסתר  מתחלה  ע  היה  חד"נתגלה  כולא  ואורייתא  וקוב"ה  התפלה.  ע\מב/י  ואז  י ", 

  .  סתרי אורייתאהיינו התפלה נתגלה אורייתא,  
 

חוזר   אתרבנו  עתה  פתח  שבו  הפסוק  את  ב'(התורה    לבאר  מג  אתך   \מג/ )ישעיה  במים  תעבור   , אני  כי 
  , אתך שבתורהלגלות את הנסתר  כשתרצה    –במים  כי תעבור    -לעיל.עפ"י המבואר    ובנהרות לא ישטפוך", 

 
דקשה לרש"י והלא        ם(:הרי כתיב )תהלים נ, יב( אם ארעב לא אומר לך וגו'. )רא" )ט( לא שהריח יתן לו מנוחה ש   -  שפתי חכמים 

לכך  והעצמות  הבשר  מזאת ששורפים  רע  ריח  לך  טוב(:   אין  )דבק  וכו'.  רוח  נחת  העולה          פירש  של  השם  תואר  הוא  )י( אשה 
 ונקראת כן מפני שכל איברי העולה נתנו באש: 

ניחוח לה', עולה לשם    ודרשו בתורת   -  ( ' ט  ' א ויקרא  )   רבנו בחיי  עולה, אשה לשם אשים, ריח  כהנים )פרשה ה, ט( עולה אשה ריח 
עשה את העולם. וביאור זה, עולה לשם עולה לשם העשירית המתעלה, ולא ששם  לשם ריח, ניחוח לשם נחת רוח, לה' לשם מי ש 

 תבוא אל הקודש, תכלית הכוונה אלא שמשם תתחיל המחשבה ומשם  
י  )כא   ירמיה פרק לא   לז  ָבה ּכ  ֹובֵּ ׁשּ ת ה  ּב  ין ה  ק  ּמָ ְתח  י ּת  ד ָמת  ר: ( ע  בֶׁ ב ּגָ סֹובֵּ ָבה ּתְ ץ ְנקֵּ ָארֶׁ ה ּבָ  ָבָרא ְידָֹוד ֲחָדׁשָ

חזור אחר הזכר לבקשו  תסתרי ממני שאת בושה לשוב אלי מפני דרכך הנה חדשה נבראת בארץ שהנקבה ת   -כא( תתחמקין  )   רש"י 
 שישאנה לשון ואסובבה בעיר אבקשה וגו': 

שהיתה שובבת ומורדת    -ן מן חמק עבר שענינו סבב: הבת השובבה  מתי תהיי מסובבת לכאן ולכא   -)כא( עד מתי תתחמקין    -  "ק רד 
כלומר עד מתי תתעצלי בתשובה: כי ברא ה' חדשה    עד מתי תסבב הנה והנה ולא תלכי דרך ישרה לשוב אל אישך הראשון   בי כלו' 
בגלו   -בארץ   חדשה אחר שתשבי  לברוא  העו עתיד  שדרך  גבר  תסובב  נקבה  כי  החדשה  היא  ומה  רבים  ימים  מחזר  ת  לם שהאיש 

וכן אמרו רז"ל בעל אבדה מחזר על אבד  ה'  ומסובב אחר האשה  כלומר שישובו בני ישראל אל  ואז הנקבה תסובב אחר אישה  תו 
מ אל  דוד  ואת  אלהיהם  ה'  את  ובקשו  ישראל  בני  ישובו  ואחר  הושע  בנבואת  אמר  וכן  ויגאלם  טובו  היהם  ואל  ה'  אל  ופחדו  לכם 

 באחרית הימים: 
רוח  מדו   צ"ע א"כ   לח נחת  כל  ולא  תפילה  דווקא  רי מ ע  כי הכתוב אשה  ואולי  רצונו,  כנגד  עשיית  ותפלות  כתיב בקרבנות,  ניחוח  ח 

 וצ"ע.  .תמידין תקנום 
 מהפנימיות נעשה חיצוניות  -מהפנימות נעשה חיצונות, מתרלו -גם בדפו"ר ותרלד  לט

 פא מוהרנ"ת בתק  מ

ה'   מא אות  סוף  ָר   -  שם  שְֹ ּי  ּוְכׁשֶׁ )ד(,  ל'  ָראֵּ שְֹ י  ל  ׁשֶׁ ָתן  ּלָ ְתפ  ל  ה  ּוֶׁ ְתא  מ  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ּקָ 'ה  י  ּכ  ה,  ּלָ פ  ּתְ י  ְידֵּ ל  ע  ה  זֹוכֶׁ ה  ְלָפָניו  ְוזֶׁ ין  ל  ּלְ ְתּפ  מ  ל  אֵּ
הּוא  ה, ׁשֶׁ ָ ׁשּ ת א  ינ  ְבח  ְבָיכֹול ּב  ה ּכ  ֲעשֶֹׁ י נ  ֲאָותֹו, ֲאז  ין ּת  א  ּלְ י  ְמק    ּוְממ  ל ְידֵּ ה'" ע  יחֹח  ל  יח  נ  ה רֵּ ֶׁ ׁשּ ר כ"ח(: "א  ְדּב  מ  תּוב )ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶׁ נּו, ּכְ ּמָ ע  ֲענּוג מֵּ ל ּת  ּבֵּ

רוּ  ּבָ דֹוׁש  ּקָ ה  ׁשֶׁ ָיה ל"א(,  )ְיְרמ  ר"  בֶׁ ּגָ ב  סֹובֵּ ּתְ ָבה  "ּוְנקֵּ ה,  ָ ׁשּ א  ת  ינ  ְבח  ּב  ה  ֲעשֶֹׁ נ  ל  ּבֵּ ק  ּמְ ׁשֶׁ יחֹוח   נ  יח   בְ ָהרֵּ ּב  ה  ֲעשֶֹׁ נ  הּוא  ינ  ְך  ְינּו  ח  ה  ה,  ְגלֶׁ נ  ְלּבּוׁש  מ  ת 
ְיתָ  יְך הּוא ְואֹור  ר  א ּבְ ה, ְוֻקְדׁשָ ּלָ פ  ּתְ י ה  ל ְידֵּ ה ע  ּלֶׁ ְתּג  ו נ  ְכׁשָ ר, ע  ְסּתָ נ  ה ּבְ ּלָ ח  ּתְ ָהָיה מ  ת ׁשֶׁ ינ  ח  ּבְ ְיָתא,  מ  ה אֹור  ּלֶׁ ְתּג  ה נ  ּלָ פ  ּתְ י ה  ל ְידֵּ ד, ְוָאז ע  א ח  א ּכֹּלָ

ְיָתא:  י אֹור  ְתרֵּ ְינּו ס   ה 
 מות עג. בעש"ט עה"ת פרשת נח אות פח ופרשת ואתחנן מקור מים חיים שם אות לב פה: צ: אחרי    זהר יתרו   מב

ן   -דף עג.    אחרי מות זוהר   ְתִנינַּ ת  כי  שלמדנו  ד ִ לַּ ין  ת ְ ְרג ִ ו ן   ד ַּ ָרן   ִאינ  ְ ש   א  ִמְתקַּ ָדא  ד ָ א ,  ב ְ ִריךְ   ֻקְדש ָ ְייָתא   הו א  ב ְ ָרֵאל   אֹורַּ   שהם ,  בזו  זו  מתקשרותה   הם  מדרגות  שלש   ְוִיש ְ

ד   ְוָכל ,  ישראל  את  לזכות  כדי  התורה  את  נתן  ה"הקב  כי,  וישראל  והתורה   ה"הקב א  חַּ ְרג ָ ל   ד ַּ א  עַּ ְרג ָ ְלָיא  ָסִתים   ד ַּ   דהיינו ,  מדרגה  על  מדרגה  היא,  בחינות'  הג   מאלו  אחת  וכל  ְוגַּ

א  כי,  וגלויה  סתומה ִריךְ   ֻקְדש ָ א   הו א   ב ְ ְרג ָ ל   ד ַּ א   עַּ ְרג ָ ְלָיא  ָסִתים  ד ַּ   מלובש   א"שז  לפי,  המלכות  שהיא  הגלויה  מדרגה  על  סתומה  מדרגה  הוא  א"ז  שהוא  ה"הקב  ְוגַּ
ְייָתא,במלכות  ְלָיא  ָסִתים   ָנֵמי  ָהִכי  אֹורַּ ָרֵאל ,  סוד  בה  ויש   פשט  בה   יש   כי,  וגלויה  סתומה  היא  התורה  גם  ְוגַּ א  ָנֵמי  ָהִכי  ִיש ְ ְרג ָ ל   ד ַּ א  עַּ ְרג ָ ,  דרגהמ   על   מדרגה  הם  ישראל  וגם  ד ַּ

ְכִתיב   הו א  ָהָדא יד   שכתוב  זהו  ד ִ ג ִ ָבָריו  מַּ יו   ְליֲַּעקב   ד ְ ָטיו   ֻחק ָ ָ פ  ָרֵאל   ו ִמש ְ ֵרין ,  ְלִיש ְ ין  ת ְ ְרג ִ ו ן  ד ַּ ָרֵאל   יֲַּעקב   ִאינ  ד ,  וישראל  יעקב  הם  מדרגות  שתי  כי  הרי  ְוִיש ְ ְלָיא  חַּ ד   ג ַּ   ְוחַּ
   .  הסוד בעלי אחוזים שבה ישראל מדרגת שהיא סתומה ואחת ,הפשט  בעלי אחוזים שבה יעקב מדרגת שהיא גלויה אחת ָסִתים 

אי  ושאל ְייֵרי   ָקא   מַּ ל   ֶאָלא  והשיב,  בזה  להורות  הכתוב  בא  מה  מַּ אן   כ ָ זַּר   מַּ ִאְתג ְ ים  ד ְ ָמא   ְוִאְתְרש ִ ש ְ א  ב ִ יש ָ ד ִ   השם   עליו  שורה   שנימול  מי  כי),  הקדוש   בשם  ונרשם  שנימול  מי  כל  אלא  קַּ

ו ן  ֵליה   ָיֲהִבין(,ה"הוי ִאינ  ין  ב ְ ָיין ִמל ִ ל ְ ִאְתג ַּ ְייָתא ד ְ אֹורַּ ר , שבתורה הנגלים בדברים חלק לו נותנים ב ְ לֹומַּ י  ֵליה   מֹוִדיִעין כ ְ ֵריש ֵ ְתָוון ב ְ י  אַּ ֵריש ֵ ְרִקין  ב ְ ִ   בראשי  לו שמודיעים כלומר פ 

ו ֵדי  חו ְמָרא  ֲעֵליה    יןָיֲהבִ   כך  ואחר,  מיד  לדעת  לו  הנחוצות   הלכות  קיצורי  דהיינו ,  פרקים  ובראשי,  תיבות ִפק  ְייָתא  ד ְ יר   ְוָלא   אֹורַּ   קיום   של  והזהירות   החיוב  חומר  עליו  נותנים  יַּת ִ

ד ,  מהתורה  הנגלה  בחלק  רק  אבל  ענינים  שאר  אותו  שמלמדים  כלומר,  יותר  ולא  התורה  מצות ק   עַּ לַּ ָ ִיְסת  א   ד ְ ְרג ָ דַּ  רי סת  גם  לו  מוסרים  שאז  אחרת  למדרגה  שמתעלה  עד  ָאֳחָרא   ב ְ
 .   תורה

טוב ע ב  נח    -על התורה    ל שם  האיך    ת או פרשת  התבות  שיראה האורות של  עד  שהוא מדבר  מחשבתו בכח התבות  כל  ישים  פח. 
אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, האותיות שבתורה הם ס( חדרים  מתנוצצים זה בזה, ומתוכו נולדים כמה אורות, וזהו )תהלים צ"ז(  

ו כמו שכתב בזוהר הקדוש )עי' יתרו דפ"ה ע"נ, אחרי דע"ג ע"א( קודשא בריך  הם את אצילות אור של השם יתברך שהוא ממשיך ב 
הדבקות, סא( קודשא בריך    הוא ואורייתא כולא חד ולתוכן צריך אדם לתת כל הכוונה שהיא הנשמה, כי הכוונה הוא הנשמה, וזהו 

, ותהיה נשמתו מלובשת באותן המחשבות  פשיט נשמתו מגופו הוא ואורייתא וישראל כולא חד, וזהו התפשטות הגשמיות, פירוש שי 
 )כתר שם טוב ח"ב ד"ד ע"ד. ולקוטי אמרים ד"ד ע"א בשנוי קצת(:   שהוא מדבר, ויראה כמה עולמות העליונים: 

י ת    ישעיה פרק מג   מג ָהרֹות לֹ )ב( ּכ  ּנְ י ּוב  ָך ָאנ  ּתְ ם א  י  ּמ  ׁש ֲעבֹר ּב  מֹו אֵּ ְך ּבְ לֵּ י תֵּ ְטפּוָך ּכ  ׁשְ ְך:  לֹ א י  ר ּבָ ְבע  ָהָבה לֹא ת  ה ְולֶׁ וֶׁ ּכָ  א ת 



 מוהר"ן                                    עג    תורה                                ליקוטי                 6פט: 

התפילה    מתקבלת  ,דהיינו תפילה בכוונהוכנ"ל שע"י הכלי של אני    כלי של אני.  להביא אתך תראה    –אני  
יכול להשפיע בכלי הזה שפע כתאוהו ואזי נעשה בחי' אשה  הוא  ותו שחפץ חסדקב"ה  גבר  .  חי'  בתסובב 

 שבתורה.  תרא הנסו שה ,הנסתרה  ומתגלונעשה הפנימיות לחיצוניות  ,מקבל

ובתפלה דייקא באות מחשבות   ,הוא תפילה בכוונה  "אני"פסוק, שה  פשטבתוך    ,לבאר הדרשונ"ל להוסיף  
לעבור    , מים הזדוניםדהיינו תקיפות גדול כנגד ה   ,"אני"וצריך להכין כלי של    , והמלחמה בהם קשה  ,\מד/זרות
אזי מימי הנהרות   ,דהיינו שעם הכלי של אניישטפוך",    אני ובנהרות לא  אתך "כמ"ש    ,ם את הים נגרשובשל

לה  בכח המחיצות שש דהיינו אניה  ,  "שיט  אני"  \מה/( ה לג כאנה כמ"ש )ישעילא ישטפוך, ואני הוא בחי' ספי
הזדונים,    תמתגבר הים.  לעבור בשלום  כולהיועל המים  כדל  ' אני תרתי משמע שהוא תפלה  וזה בחי   את 

ם תכין שא  "אתך אני" וזהו    .\מו/ ווה דקדושה נגד המניעות שבתפלהני דהיינו גאוהוא בחי' א  ,ורש בחי' אין
 . בבחי' אשה תסובב גבר \מז/ אתך דהיינו הקב"ה  "אתך אני"אזי  ,"אני"כלי של 

  \מט/ יב(  מות)ש  מח, ותעבור מלשון התגלות, כמה שכתבכי תעבור במיםוזהו פי' הפסוק,  

  \ נא/[נ]   לא תורהתגלי ה' וכו'. ואין מים אוי  ותרגם אונקלוס  אות"  ' לנגוף את מצריםועבר ה

א'(כמ"ש   נה  למים  \נב/ )ישעיה  לכו  מצא  והפי'  כל  במים  .  תעבור  דהיינו הוא, כשתרצה  כי  שתעבור 

מהתורה הנסתר  לך  ה  שיתגלה  שבתורהנדהיינו  אני.  סתר  שתעשה  אתך  תראה  כלומר   ,

יכול להשפיע   ,תפלה בכוונהתאב לחפץ חסד על כן  שהקב"ה    כנ"לאני  קראת  הכלי שנ כי רק בה 

 מיותיהפך הפננש נודהיי , סובב גברתבחי' אשה כביכול נעשה  , תפילה כזו וכשמקבל מישראל , טוב לישראל

 : בתורהאור הגנוז בחי' , הית' היא הנסתר שבתור מיותויופנ  .לחיצוניות ומתגלה שלו ית'
 

 ותא על תורה עג יאור חברעד כאן ב

 
ְלּבּול      -  תורה ל' אות ז'   מד ּב  ת ְוָכל ה  ע  ּד  ְרּבּוב ה  ל ָהע  י ּכָ ּכֹל נ  ּכ  ים, ה  ְפָעמ  ׁש ָלנּו ל  ּיֵּ ים ׁשֶׁ טּות  ְ ׁשּ ים  ים ְוָכל ה  ְלּבּול  ּב  ל ה  י ּכָ נּו. ּכ  תֵּ ּלָ ְתפ  ְך ּב  ְמׁשָ

ׁשֶׁ  בֹות  ֲחׁשָ ּמ  ה  ְוָכל  אָ חֹוׁשֵּ ְוכּו'  ָליו  אֵּ ָמע  ׁשְ נ  ּכֹל  ְוה  ְיָקא,  ּד  ה  ּלָ פ  ּתְ ה  ת  ע  ׁשְ ּב  ְעּתֹו  ּד  ל  ע  ים  א  ּבָ ּכֹל  ה  ים,  ְפָעמ  ל  ָהָאָדם  ד  ב  עֹומֵּ ׁשֶׁ ָעה  ׁשָ ּבְ ְיָקא,  ּד  ז 
ינ   ְבח  ּב  ל.  ּלֵּ ְתּפ  ת ְלה  ּלָ ה  'ּתְ תֹו".  ּלָ ה  ּתְ ל  ּכָ יע   מ  ׁשְ בּורֹות ה', י  ּגְ ל  ּלֵּ ְימ  י  ם ק"ו(: "מ  ְרּבּוב  ֹו'  ת )ׁשָ ְינּו ע  ֳהָלה", ה  ּתָ ים  ְלָאָכיו ָישֹ  ּיֹוב ד(: "ּוְבמ  ְלׁשֹון )א 

ין אֶׁ  יע  מ  ׁשְ ָאז מ  ים, ׁשֶׁ ְלּבּול  ל ּולְ ּוב  ּלֵּ ְתּפ  ד ְלה  עֹומֵּ ָעה ׁשֶׁ ׁשָ ְיָקא ּבְ ְצָמן ּד  ן מֵּ ת ע  ּקֵּ ְתּת  ים ְלה  א  ּבָ ינֹות: אֹו ׁשֶׁ ח  ּבְ י  ּתֵּ ׁשְ בּורֹות ה'. ְוהּוא ּב  ּגְ ל  ּלֵּ ת  ֲחמ  מ 
ן  מ  ּזְ ה  ו הּוא  ְכׁשָ ע  י  ּכ  ן.  ּקֵּ ְתּת  ְלה  ים  א  ּבָ ן  ּכֵּ ל  ָראּוי, ע  ּכָ ָנה  ּוָ כ  ּבְ ל  ּלֵּ ְתּפ  ּמ  ׁשֶׁ ים  רֹוא  יצֹוצֹות    ׁשֶׁ נ  ם  הֶׁ ּבָ ׁש  יֵּ י  ּכ  ן,  ּקֵּ ְתּת  ְלה  ין  כֹול  ּיְ ין  ׁשֶׁ יכ  ר  ּצְ ׁשֶׁ ים  ְקדֹוׁש 

ינֹו ָראוּ  אֵּ ת ׁשֶׁ ֲחמ  ת, מֵּ רֶׁ חֶׁ יָנה א  ְבח  ּקּון. אֹו ּב  ּתְ י לְ ּת  ת ה  ע  ׁשְ ְך, ּב  ין ּכָ ְך ּובֵּ ין ּכָ ים ּבֵּ נ  ל ּפָ ל ּכָ תֹו. ע  ּלָ פ  ּתְ ל אֹותֹו מ  ְלּבֵּ ין ְלב  ל, ּוָבא  ּלֵּ ְתּפ  ְיָקא  ה  ה ּד  ּלָ פ 
לְ  ּב  ים ְוָכל ה  ְרּבּוב  ל ָהע  ין ּכָ א  ּב  ּבָ ין ה  ְקָרא  ה נ  יל זֶׁ ב  ׁשְ ְצלֹו ָאז, ּוב  ין אֶׁ ָמע  ׁשְ ל ָהָאָדם, ְונ  ים ׁשֶׁ ן  ְלבּ ּבּול  הֵּ ת ׁשֶׁ ֲחמ  "ל, מֵּ ּנ  ה ּכ  ּלָ ה  ים ּתְ ְרּבּוב  ים ְוָהע  ּול 

ה ּכ   ּלָ ה  ּתְ ה ְוה  ּלָ פ  ּתְ ת ה  עֵּ ְיָקא ּבְ ים ּד  א  "ל: ּבָ  ּנ 
יר ְידָֹוד   ישעיה פרק לג   מה  ּד  ם א  ם ׁשָ י א  י )כא( ּכ  ט ְוצ  י  י ׁש  ְך ּבֹו ֳאנ  לֶׁ ל ּתֵּ ם ּב  י ָיָדי  ֲחבֵּ ים ר  ים ְיֹאר  ּד    ָלנּו ְמקֹום ְנָהר  ּנּו: א  ְברֶׁ ע   יר לֹא י 
ובחי' כריתת ברית שכדי להיות מחובר אליו בתפילה    , א את הפסוק הנותן בים דרך ינ נ ה שביארנו בתורה ו' ותורה פז ת וזה בחי' מ   מו 

 זה  וכנ"ל.  צריך לכרות עצמו מכל המניעות על 
א  כשיצ הולך ומתקדש לכן    ה ד' שאברהם הי משך חכמה בראשית יב  אולי אפשר לבאר עפ"י    אתך ולא עמך מה שנקט    -  אתך אני   מז 

ד'( כתיב מחרן   לוט    )יב  לא"י וילך אתו  ה(   ואח"כ כשהגיעו  )יג  ואח"כ  ולוט עמו  ללוט ההולך את אברהם   )יג א(  כי  וגם  . אבל צ"ע 
  הלכו איתם הכוונה ששניהם  אחד ואילו    לך עמהם היינו בכוונה אחת ובלב ת מבאר ש בר כב יב  במד   להפך פירש  הגר"א בקול אליהו  

ולפי הגר"א צ"ע מדוע לו עמך אני אבל באמת א"א להשוות    וגם פירש שם שאת ואתו זה היינו הך.  ביחד אבל בלא כוונה אחת.  
 תכוונה.  ה ת ממש את הקב"ה הנמצא איתנו לומר שאנו ממש באו 

 שכתוב -שכתב ומתרלו   –בדפו"ר ותרלד גם  מח

יב   מט  פרק  ת    שמות  אֶׁ ְנּגֹף  ל  ְידָֹוד  ר  ְוָעב  ה  )כג(  י  ּתֵּ ׁשְ ל  ְוע  קֹוף  ׁשְ ּמ  ה  ל  ע  ם  ּדָ ה  ת  אֶׁ ְוָרָאה  ם  י  ְצר  ן  מ  ּתֵּ י  ְולֹא  ח  ת  ּפֶׁ ה  ל  ע  ְידָֹוד  ח  ּוָפס  זּוזֹת  ּמְ
ּתֵּ  ל ּבָ ית ָלבֹא אֶׁ ח  ׁשְ ּמ  ְנּגֹף: ה  ם ל   יכֶׁ

אונקלוס  ול )   תרגום  תרעא  על  יי  ויחוס  ספיא  תרין  ועל  שקפא  על  דמא  ית  ויחזי  מצרים  ית  לממחי  יי  ויתגלי  לחבלא  כג(  ישבוק  א 
 למיעל לבתיכון לממחי: 

 * ב"ק יז  נ

מור כל העוסק בתורה  כ{ אשריכם זורעי על כל מים משלחי רגל השור והח -משום ר''ש בן יוחאי מאי דכתיב }ישעיה לב   א''ר יוחנן  נא
חסד  שב ובגמילות  שני  לנחלת  זוכה  י ים  }הושע  שנאמר  צדקה  זריעה אלא  ואין  זורעי  שנאמר אשריכם  זר -טים  לצדקה  יב{  לכם  עו 

חסד   לפי  נה וקצרו  מים אלא תורה שנאמר }ישעיה  לכו למים -ואין  כל צמא  הוי  כיוסף    א{  לכילה  זוכה  שני שבטים  לנחלת  וזוכה 
יד{ יששכר חמור גרם אית  -דכתיב }בראשית מט ר וזוכה לנחלת יששכר  { בן פורת יוסף בנות צעדה עלי שו כב -דכתיב }בראשית מט 

יז{ בהם עמים ינגח יחדו אפסי ארץ וזוכה לבינה כיששכר דכתיב }דברי הימים א  -יו כיוסף דכתיב }דברים לג דאמרי אויביו נופלין לפנ 
 שה ישראל: לג{ ומבני יששכר יודעי בינה לעתים לדעת מה יע -יב 
ֱאֹכלּו ּולְ )א( הוֹ   ישעיה פרק נה   נב ְברּו וֶׁ ף ְלכּו ׁש  סֶׁ ין לֹו ּכָ ר אֵּ ֲאׁשֶׁ ם ו  י  ּמ  א ְלכּו ל  ל ָצמֵּ ן ְוָחָלב: י ּכָ י  יר י  ף ּוְבלֹוא ְמח  סֶׁ לֹוא כֶׁ ְברּו ּבְ  כּו ׁש 
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