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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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 קח קט קי קיא קיב                          מוהר"ן      צט.                               ליקוטי        

לבו רוח שככי    . את  ומוציא  מאנח  בוודאי  לבו  את  משבר 

  .והוא תרין רוחין. ושני פעמים רו"ח גימ' חתך  . [א]   ומכניס רוח

:    וזהו בחינות עולה  . פב"פובא אל בחינות    . וזהו בחינות נסירה

 : כנ"ל רוח נשברההוא  . היינו בחינות עולה . ביםקזבחי אלוזהו 
ע]ג ע"כ"מסי'  תעבור  כי  לשון  .ג  כמה [ד]   החברים  הוא  בהם  יש  גם   .

וע"פ הרוב הלשון אינו מתוקן כלל   .[ה]  דברים קטנים שנאמרו קודם א"י

ידי   שמצאה  מקום  ובכל  על המכוון  לעמוד  קשה  מקומות  שבכמה  עד 

קצת  תקנתי  שהוא   .לתקן  כמו  הנחתי  שהוא   .והשאר  איך  הלשון    . כי 

נ  .יוצא מהם עכ"פ דברי מוסר הרבה ועצות  וראות  והקדמות נפלאות 

 :  [ליו ית'ארב להתק

                  יש   אשרהבל אשר נעשה על הארץ  יש  )קהלת ח(  [  ו]קט  

 . צדיקים שמגיע אליהם כמעשה וכו'                  

כל אחד    . היינו הבל פה היוצא מהגרון מגנוחי דקגנח  . הבל   . 'פי

יכשלו  . לפי ערכו ילכו ופושעים  ימיו [ז]   צדיקים  כל  יש רשע   .

ו  ומתא צדיק    [ח]   ה  נ  נח  ח"ו  ויש  העבר.  על  על  ותוהא  מעיקרו 

חבלים  ה  נ  ו    . [י]  טהראשונות  שני  יש  והנה  ג"כ.  חבל   . ומתאנח 

והבחירה חפשית וכנגדו דטומאה.  מי שמקדש עצמו   . דקדושה 

דקדושה בחבל  עצמו  עצמו    . מקשר  שמטמא  מי  ח"ו  ולהיפך 

הנ   והנה  דטומאה.  בחבל  עצמו  בחי  ה  מקשר  הוא  ' והאנחה 

ע"ב( אנחה שוברת  כשרז"ל )ברכות נח  תה בגוף ונפש. בגוף  מי

ג"כ ובנפש  אדם.  של  קד(    . גופו  )תהלים  מ"ש  ידוע  תוסף  כי 

כמו כן    . ואזי יגועון  כי קודם המיתה נתוסף רוחם  . רוחם יגועון

והאנחה ה   בה  . הנ  ותעיין  תדקדק  אל   . אם  נמשכת  היא  איך 

היא בבחי'   רוחםהגרון  ק  . תוסף  לפי שעה  נכי  רוחולה   . תוסף 

ו  וכמעט רגע תגוע ותאסף. והנ על עבירות    ה  נ  ה מי שמתאנח 

נ    . שבידו זו הוא  ע ונאסף ו  ג  ורוצה לשוב בתשובה. אזי באנחה 

בידו שהיה  הרע  יגועוןבבחי'    . מן  רוחם  אל   . תוסף  ונדבק 

ח"ו להיפך  וכן  שנ    .הקדושה.  שבידו  ה  מי  הטוב  על    .ומתאנח 

בטומאה עצמו  לדבק  דקדושה ע  ו  ג  נ    זי א  . ורוצה  רוחו  ונאסף 

הט אל  מהנ  ונדבק  פה  ההבל  היינו  הבל  יש  וזהו    ה  ומאה. 

ומתאנח. יש צדיקים שתוהין על הראשונות    ה  והאנחה שהוא נ  

כי   . ומגיע אליהם כמעשה הרשעים  . ויוצא הבל מפיהם מהאנחה 

ומאנחים שנוהים  רשעים  ויש  והטומאה.  הס"א  אל    . נדבקין 

מפיהם שיוצא  הצדיקיםאליה  מגיע  . ומההבל  כמעשה  כי    . ם 

מהטו כי  . מאהנפסקין  והכלל  הקדושה.  אל  זה    ונדבקין  את 

לו חיות מחבל מאחד שבשניהם  . [יא]   לעומת זה להיות    . וצריך 

זה נפסק מחבל  נדבק בחבל שכנגדו  . ותיכף שהוא  ע"כ    הוא   :

טובים שאינם  מעשיו  על  להתאנח  עצמו  את  להרגיל    . טוב 

אנ בתוקף  ולהשתוקק  להש"יחתו  ולכסוף  כי  [יב]  לשוב  ידי .   על 

 :ונתקשר בחבל דקדושה כנ"ל . פסק מחבל דטומאהאנחה זאת נ

ומבואר שם בביאור    . מצאתי מכת"י החברים עוד   זה.  מענין 

שם  מבואר  כי  דקדושה.  האנחה  יקרת  מעלת  מגודל  יותר 

שהאנחה שמאנח האדם על עוונותיו או על מיעוט השגתו הוא  

כי בתענית אינו משבר רק  יות.  ותענ  יגפיםגויותר טוב מכמה סי

וגם מחליף את הנפש    . אבל באנחה משבר כל הגוף  . הגוף לבד

הוא חבל המקשר    . והחיות שלו מרע לטוב. כי ההבל של האדם

וכשמתאנח הוא   . הנשמה למקום שורשה לטוב או להיפך ח"ו. 

יגועון בבחי'   רוחם  מקושר    . תוסף  שהיה  מהחבל  נפסק  ואזי 

 : כפי האנחה וכו' וכנ"ל אחר מתחילה ונתקשר לחבל

 .    ימוש ספר התורה הזה מפיךלא   ע א()יהוש[ יד] קי

ואשר  רוחניות.  היא  התורה  פעלו   כי  ישר  .  [טו]   זך 

ושכלו רוחני. יכול לתפוס כל התורה כולה. ולא ישכח דבר. כי  

ולשכון   להתפשט  התורה  ויכולה  מקום.  תופס  אינו  רוחני  דבר 

דב מגשם  שהוא  מי  אך  הבשכלו.  ממנה  רי  ועושה  תורה. 

שיעוזאטזממשות.   לה  יש  לתפוס  י  יכול  הוא  כמה  וקצבה.  ר 

בשכלו ולא יותר. ואם ירצה להשיג יותר. אזי ידחה מה שכבר  

אם   מלא.  כבר  הוא  אם  גשמי.  דבר  כל  כדרך  בשכלו.  נכנס 

בא   ומזה  כבר.  בו  ידחה מה שהיה  יותר.      :[יז]   השכחהימלאנו 

התורה  [יח]  וזהו ספר  ימוש  מלשימו  . לא  ממשותש   כ"ש  . ון 

י(   ממשות    כזהרת   יטמרולכ  . חשך  וימש)שמות  תהיה  שלא 

התורה.   בדברי  שיוצא    .מפיךוגשמיות  פיך  מחמת  כלומר 

תזהר מזה. וזה שארז"ל )ב"מ    . מאתך יהיה לה ממשות וגשמיות

לא  אחוו לי'    . ' יום שיתקיים לימודולכא( שהתענה רב יוסף  . פ"ה

.  ומפי זרעך וכו'לי'  וו  אח  .ושוב התענה וכו'  .[כב]   ימושו מפיך

ואזי יתקיים תלמודו. כי לא   .מפיךויגושמו  לא ימושו  כלומר ש

 : יהיה שכחה. כי דבר רוחני אינו תופס מקום. ודוק

  שעים ר. ולהיפך  רביר"ת    [כד]   שראלי   ניב  אשר[  כג] קיא  

 :  רבי )שמואל א' ב'( ר"ת   דמוי חשךב
ו(  [  כה]   קיב לתיבה צהר  )בראשית  אמה    כותעשה  ואל 

מלתכלנ  התיבה ה  ופתח  תשים    כזמעלה  בצדה 

ושלש  כחתחתיים יש  תעשה  כטיםישיניים  צהר  רש"י  פי'   .

סביב רשעים הנה ידוע כי    אומרים אבן טוב ויש אומרים חלון. 

כי    [ל]   יתהלכון הקדושה  מסבבת  הסט"א  זה   לאאת כי  לעומת 

ח"ו[לב]   עשה עבירות  אחר  נמשך  שכבר  מי  ובפרט  ונמשך    . . 

מקומו  ושם  צד.   . ח"ו  [לג]  אחר הסט"א  מכל  אותו  והם מסבבין 

קשה לו מאד להתפלל ולדבר    . רוחו לשוב אל ה'   וכאשר יעורר

לכ"א לפי ענינו    . כי הן מסבבין אותו מכל צד  . דיבורים לפני ה'

בדחילו  אלקים  לפני  דיבור  להוציא  לו  שא"א  ומחמת  כנ"ל. 

וחיות כראוי והתפלות שהוא מדבר    . ורחימו  כל הדיבורים  לכן 

יוכל לבלא  למעלו  לעלות  המבדילים  והמסכים  המחיצות    'קוע 

  . . עד אשר יזכה וישוב באמת[לד]   ונשארים למטה תחת המסכים

וידבר דיבורים הראוין להתקבל בדחילו ורחימו מעומקא דליבא 

אזי מבקע הדיבור המאיר את כל המחיצות    . בהתעוררות גדול

המבדילים מונחים    . והמסכים  שהיו  הדיבורים  כל  עמו  ויעלו 

 העיקר   . . אך איך יזכה לזה [לה] למטה עד הנה

 

 
ס' אות ג'    א וכן נקט בתורה  רוח  מוציא    וכן בתורה עח נקט תחילה 

נראה שמחלק    י מוהר"ן לזובחי קט  תורה  תוה  באנחה )ועיין  לבעל    אבין  ומוציא  שמכניס 
 (שמוציא ומכניסתשובה 

 אלהים  -מתרצו  ב
 מוהרנ"ת בתקפא  ג
רבנו.    ד לשון  מתורה פה שהיא  מוהר"ן  בהקדצ"ע שולבד  ליקוטי  מת 

שיש"ק ח"ה סימן תקלג  עיין  ו  .חברים ההוא לשון    כתב שעד תורה קיד
החברים  ש כלשון  פעטרבורגל בדרך  אברהם  לרבי  הכוונה  ועיין  ל   .

 ביאה"ל שהיה רחוק מלהעמיק וכו'שיש"ק ח"א תפו בשם 
מוהר"ן    ה חיי  קע  תעט  ,שפב   ,נהסימן  עיין  הר"ן    , דקע  ,גושיחות 

 ד"ה ובאמת הוא מן הנמנע(ס) ר"ןהובהקדמת ליקוטי מו
לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו. מבאר בה גודל מעלת האנחה    ו

רה  שתוחיי מוהר"ן אות לז  עיין  ו  ותורה ח'  ן שיחות הר"ן אות קלה ועיי
    .זו יסודה ממה שכתב בילדותו

 לשה"כ הושע יד י' ז
בבע"ת  רבנו מחלק  )  .יא ופרש"י שם  'קאל זוביחז  'עיין לעיל ריש תורה ח  ח

 נקט מתאנח ונה ובתוהא נקט נה ומתאנח(
 הראשונית -נראה שכתוב לא ברור ובתקפא  ט
 דושין מ:ק י

 יד  'בקהלת זשה"כ  ל יא
 דהיינו אנחה ומיד נה  יב
 סיפוגים  -בתשכט  יג

 
 ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו לא  יד
 יא 'ושם כ 'לשה"כ משלי כא ח טו

  אות ז' גדול -קפאבת טז
   .קצב .קי .ס' אות ח' .נו אות ג' .נד אות ד' .מו  .לז .תורה ז' עיין יז
 הנ"ל  'יהושע א יח
 ומר כל -לד ותרלובתר .כלמר –בתקפא  יט
 הזהר  -מתרצו  כ

  –ומתרלו    .ב יוסף ל' יוםר  –בתקפא ותרלד    .בדפו"ר ר' אליעזר ל' יום    כא
 ה בשום מקום(  )כגרסת הגמ' ועין יעקב. וגרסת ל' יום אינ  רב יוסף מ' יום

 ישעיה נט כא כב
לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו ועיין פל"ח מובא בשיש"ק ח"ה    כג
 כז
 ם נרשם[ושנינא מן תורה צד תיב  ]ועיין לק  'שמות ל*  כד
ואר בה נתבאר  תורה זו נאמרה בתחילת חורף שנת תקסג )חי"מ( המב  כה

עי"ש ועיין חיי מוהר"ן אות ג' ושיחות הר"ן אות    'גם לעיל בתורה ט
ולחזק את מוהרנ"ת  ו   ,עה עיין שיש"ק ח"א אות תרכז שנאמרה לנחם 

 .על המניעות ממשפחתו להתקרב לרבינו
 לתבה -בתרלד כו
 התבה -בתרלד כז
 תחתים שנים ושלישים  -דבתרל כח
 ושלישים  -מתרלו  כט

 
 תהלים יב *  ל

 את זה לעומת -ובתרלד ותשכט   .את לעומת -גם בדפו"ר ותרלו ותרצו לא
 יד  'לשה"כ קהלת ז לב
מקומו  נמצא ש  .ן אבות ד' ב' הוי רץ למצוה ובורח מן העבירהיעי  לג

 .בעבירה
 .בעש"ט עה"ת עמוד התפלה אות קט ןיעי לד
לעיל  לה הספירה  ועיין    צט  תורה  עיין  השני  השער  אורה  שערי 

נפסדות  נמ  .וא"תד"ה    התשיעית היחיד  שמתפלל  התפילות  רוב  צאו 
ק התעוררות לתשובה  פר ועיין בעש"ט עה"ת  וזוהר ח"ב רמה:    .ונאבדות

לט   לח  שםמ'  אות  חיים  מים  א  .ובאר  פרשת  ובספר  סוף  המאיר  ור 
 וישב.

 תורה אור 
ם  לִֹהי( ִזְבֵחי א  תהילים נא )יט

ה ר ר ְוִנְדּכֶּ ּבָּ ה ֵלב ִנש ְ רָּ ּבָּ ּוַח ִנש ְ
לִֹהים לֹא  ִתְבזֶּה:  א 

 
 תורה קט 

ח ר   קהלת  ֲאש ֶּ ל  בֶּ הֶּ ש   יֶּ )יד( 
יֵ  ר  ֲאש ֶּ ץ  רֶּ אָּ הָּ ַעל  ה  ש   ַנֲעש ָּ

ם   ֲאֵלהֶּ יַע  ַמּגִ ר  ֲאש ֶּ יִקים  ַצּדִ
ִעים   ְרש ָּ ְוֵיש   ִעים  ְרש ָּ ה הָּ ַמֲעש ֵ ּכְ

כְּ  ם  ֲאֵלהֶּ יַע  ּגִ ּמַ ה  ש ֶּ ַמֲעש ֵ
ה יקִ דִּ ַהצַּ  זֶּ ם  ּגַ ש ֶּ י  ַמְרּתִ אָּ ים 

ל:  בֶּ  הָּ
יד   ם  (י)הושע  כָּ חָּ ֵבן   ִמי  ְויָּ

ִרים  ְיש ָּ י  ּכִ ֵעם  ְוֵידָּ בֹון  נָּ ה  ֵאּלֶּ
יֵ  ִקים  ְוַצּדִ ק  ְיקֹוָּ ְרֵכי  ם  ּדַ בָּ ְלכּו 

ם:  לּו בָּ ש ְ ִעים ִיּכָּ  ּוֹפש ְ
ם   קָּ ס  מָּ חָּ הֶּ )יא(  ז  יחזקאל 
ְולֹא   ם  ֵמהֶּ לֹא  ע  ש ַ רֶּ ה  ְלַמּטֵ

ם ְולֹא מֶּ ֵמֲהמוֹ  מֵ נָּ םה  ְולֹא ֹנּהַ    הֶּ
ם:  הֶּ  ּבָּ

קד  יר    תהילים  ְסּתִ ּתַ )כט( 
יךָּ  נֶּ ם  ּפָּ רּוחָּ ּתֵֹסף  ֵהלּון  ִיּבָּ  

ּובּון:  ם ְיש  רָּ ל ֲעפָּ עּון ְואֶּ  ִיְגוָּ
ֵיה  קהלת ז )יד( בְּ  ה ה  יֹום טֹובָּ

ם  ּגַ ְרֵאה  ה  עָּ רָּ ּוְביֹום  ְבטֹוב 
ה   ש ָּ עָּ זֶּה  ת  ְלֻעּמַ ה  זֶּ ת  אֶּ

ְבַרת ּדִ ַעל  לִֹהים  א  ּלֹא    הָּ ש ֶּ
א ִימְ  אָּ צָּ ה: הָּ יו ְמאּומָּ ם ַאֲחרָּ  דָּ
 

 תורה קי 
מוּ  יָּ ר  יהושע א )ח( לֹא  ֵספֶּ ש  

ּבֹו   ִגיתָּ  ְוהָּ יךָּ  ִמּפִ ה  ַהּזֶּ ה  ַהּתֹורָּ
ש ְ  ּתִ ְלַמַען  ה  ַלְילָּ וָּ ם  מֹר יֹומָּ

י   ּכִ ּבֹו  תּוב  ַהּכָּ ל  כָּ ּכְ ֹות  ַלֲעש 
ז   ְואָּ ךָּ  כֶּ רָּ ּדְ ת  אֶּ ְצִליַח  ּתַ ז  אָּ

יל:  ּכִ ש ְ  ּתַ
)ח(   כא  ְך  משלי  רֶּ ֲהַפְכּפַ ְך  ּדֶּ

ֳעלֹו:  ר ּפָּ ש ָּ ר ְוַזְך יָּ זָּ  ִאיש  וָּ
ל  שמות י )כא( ַוּיֹא  ד אֶּ ר ְידֹוָּ מֶּ

ַמִים  ָּ ַהש ּ ַעל  ְדךָּ  יָּ ְנֵטה  ה  מש ֶּ
ִמצְ  ץ  רֶּ אֶּ ַעל  ְך  חש ֶּ ִים  ִויִהי  רָּ

ְך:  ֵמש  חש ֶּ  ְויָּ
 

 תורה קיא 
י  ל כי תשא  שמות )יב( ּכִ

ֵאל  רָּ ֵני ִיש ְ ת רֹאש  ּבְ א אֶּ ָּ ִתש ּ
ְתנוּ ִלְפֻקֵדיהֶּ  ר   כֹּ ִאיש   ם ְונָּ פֶּ

ם ְולֹא   ְפקֹד אֹתָּ ק ּבִ ֹו ַליקֹוָּ ַנְפש 
ה בָּ  ם: ִיְהיֶּ ְפקֹד אֹתָּ ף ּבִ גֶּ ם נֶּ  הֶּ
ו  -שמואל א ב )ט( ַרְגֵלי ֲחִסידָּ

יו\ מֹ\}ֲחִסידָּ ִיש ְ ִעים {  ּוְרש ָּ ר 
ְבֹכַח   לֹא  י  ּכִ ּמּו  ִיּדָּ ְך  חש ֶּ ּבַ

: ר ִאיש   ִיְגּבַ
 

 תורה קיב 
צַֹהר  ו  נח    בראשית )טז( 

עֲ  בָּ ּתַ ַלּתֵ ה  וְ ש ֶּ לה  ה    אֶּ ַאּמָּ
ה   בָּ ַתח ַהּתֵ ה ּופֶּ ה ִמְלַמְעלָּ ּנָּ ַכּלֶּ ּתְ

צִ  ם ּבְ ִנּיִ ש ְ ם  ּיִ ְחּתִ ּתַ ים  ש ִ ּתָּ ּה  ּדָּ
: הָּ ֲעש ֶּ ים ּתַ ִלש ִ  ּוש ְ

סָּ  )ט(  יב  ִעים  תהלים  ְרש ָּ ִביב 
ִלְבֵני  ֻזּלּות  ֻרם  ּכְ כּון  ִיְתַהּלָּ

ם: דָּ    אָּ
ֵיה   ה ה  יֹום טֹובָּ קהלת ז )יד( ּבְ

ּובְ  ה  ְבטֹוב  עָּ רָּ ם גַּ   ְרֵאהיֹום 
ה   ש ָּ עָּ זֶּה  ת  ְלֻעּמַ ה  זֶּ ת  אֶּ

ְבַרת ּדִ ַעל  לִֹהים  א  ּלֹא    הָּ ש ֶּ
ה:  יו ְמאּומָּ ם ַאֲחרָּ דָּ אָּ א הָּ  ִיְמצָּ
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 זמן אמירת התורה
 לא ידוע  

 

  פתיחה
היה לו לומר לא  , "ולילהם בו יומ  והגיתה"דאם הכוונה ע"י כיצד מקיימים לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, 

, אתמול תשלמדה שכח היום מתשלא  ,מוש ממך י  לא ימוש משמע שהוא לא תמוש מספר התורה הזה, אבל
דהיינו  "לא ימוש"כלול ב השגם זומבאר רבנו  ?וש הלימוד ממניכדי שלא ימ ,איך זוכים לזכור הלימוד א"כו

   .עשה ממשות מדברי התורה תשלא 
 
 

 ליקוטי הלכות 
ְכַזִית, ֲאבָ או"ח ברכת הפרות ג' ו'   עּוָרּה ּבִ ִ עּור. ְוש  ִ ָרָכה ַאֲחרֹוָנה ְצִריָכה ש  ן ּבְ ֹונָ ְוַעל ּכֵּ ָרָכה ִראש  עּור, ל ּבְ ִ ין ָלּה ש  ה ֵאין  ה אֵּ ְכחָּ ִּ רֹון ְוש  כ ָּ י זִּ כ ִּ

ר ֵיש  ֵאיזֶׁ  בָּ כ ְ ֶׁ ש  ם כ ְ י אִּ ְך כ ִּ י ָּ ַׁ עַׁ ש  ד ַׁ ֵלמו ת הַׁ ְ ר ש  ק ַׁ הו  עִּ יג. ְוזֶׁ ִּ ש  הִּ ֶׁ ת ש  עַׁ ד ַׁ ת הַׁ ֹחַׁ אֶׁ כ  ְ ש  י לִּ ְבלִּ רֹון לִּ כ ָּ ז ִּ ת הַׁ ֹמר אֶׁ ְ ש  ין לִּ יכִּ ז ְצרִּ ת. אָּ עַׁ ר ה ד ַׁ ק ַׁ י עִּ ת, כ ִּ
 ְ ת הו  ש  עַׁ ד ַׁ "לֵלמו ת הַׁ נ ַׁ ַׁ כ  ו ף  ג  ֹוְך הַׁ ת  "ל,    א מִּ ּנַ ּכַ ְוכּו'  ְך  ֶׁ ַהֹחש  ִמן  ִיְתרֹון ָהאֹור  ּכְ ְבִחיַנת  י  כ ִּ ּבִ עו ר, כ ִּ ִּ ֵאין לֹו ש  ת  ינַׁ ְבחִּ ֹו הו א ב ִּ ְרש  ָּ ש  ת ב ְ עַׁ ד ַׁ י הַׁ

ֵאין   ינַׁת  חִּ ב ְ הו א  ֶׁ ש  ְך,  רַׁ ְתב ָּ יִּ ְחדו תֹו  אַׁ הו א  ה  ֹורָּ ת  הַׁ הו א  ֶׁ ש  ת  עַׁ ד ַׁ ְת הַׁ יִּ ה'  ֶׁ ש  ק  רַׁ ְוכו '  סֹוף.  י ֹות  אֹותִּ ב ְ ה  ֹורָּ ת  הַׁ אֹור  ת  אֶׁ ְמֵצם  צִּ יו  ֲחמָּ רַׁ ב ְ ְך  רַׁ ב ָּ
נ   ֶׁ ֵדי ש  ים. כ ְ עו רִּ ִּ נ ֶׁ ְוש  ת ְוהַׁ עַׁ ד ַׁ וא הַׁ הִּ ֶׁ ה ש  ֹורָּ ת  הַׁ ֶׁ ל ְיֵדי ש  ו ף. ְועַׁ ג  תֹוְך הַׁ ים ב ְ ִּ ש  נו  ְמֻלב ָּ אָּ ֶׁ עֹוד ש  ה ב ְ ֹורָּ ת  ת הַׁ ל אֶׁ ב ֵ ל ְלקַׁ ש  ב ַׁ ו כַׁ ש  ְמֻלב ָּ הו א פֶׁ ֶׁ ו ף ש  ג 

ְוכו ',ב ְ  ה  ְכחָּ ִּ ְוש  רֹון  ָּ כ  זִּ ֵיש   ה  זֶׁ ְיֵדי  ל  עַׁ ֹות  ד  ו מִּ ים  עו רִּ ִּ ש  ינַׁת  ֲאִחיזַ   חִּ ר  ִעּקַ י  ּגּוף,  ּכִ ְבִחיַנת  ּבִ עּור  ִ ְוש  ִצְמצּום  ְבִחיַנת  ּבִ ָאֳחָרא  ְטָרא  ַהּסִ ל ת  ֲאבָּ

ת עַׁ ד ַׁ ין הַׁ יגִּ ִּ ש  ַׁ מ  ֶׁ ש  ת כ ְ עַׁ ד ַׁ ֵלמו ת הַׁ ְ ר ש  ק ַׁ ה עִּ ת זֶׁ ֱאמֶׁ ש     ב ֶׁ פֶׁ נ ֶׁ הו א הַׁ ֶׁ "ל.ש  נ ַׁ ַׁ ה כ  ְכחָּ ִּ ש   ו ף ְוהַׁ ג  ֹוְך הַׁ ת  רֹון מִּ כ ָּ ינַׁת זִּ חִּ ָרא ה' ִיְתבָּ   ב ְ ה ּבָ ִביל זֶׁ ְ ש  ּבִ ֶׁ ַרְך  ש 
ְבִחיַנת   ַרְך ּבִ בֹודֹו ִיְתּבָ ר ּכְ ה ִעּקַ ּזֶׁ ֶׁ ַרְך ִמּתֹוְך ַהּגּוף ש  ִיְתּבָ יג אֹותֹו  ְוַנּשִ ַדע  ּנֵּ ֶׁ י ש  דֵּ ת ָהעֹוָלם ּכְ י  ְוָאִביָת ְת אֶׁ ֵּ ה ִמּגּוש  ר ְוכּו'  ִהּלָ י ֹחמֶׁ רּוצֵּ ָעָפר ִמּקְ

דּוַע.   ּיָ ב ָּ ּכַ ֶׁ ש  כ ְ הו א  ת  עַׁ ד ַׁ הַׁ ֵלמו ת  ְ ש  ר  ק ַׁ עִּ ֶׁ ש  א,  ְמצָּ ה נִּ ז ֶׁ מ ִּ ֶׁ ש  ה  ד ָּ ו מִּ עו ר  ִּ ש  ינַׁת  ְבחִּ ב ִּ א  ו בָּ ת  עַׁ ד ַׁ הַׁ ְמֵצם  ְתצַׁ נ ִּ ֶׁ ש  כ ְ ְינו   הַׁ ד ְ ה,  ְכחָּ ִּ ש  ל  ְכלַׁ לִּ ת  עַׁ ד ַׁ הַׁ א 

ל ֵ ְלש  ַׁ ת  ְ ש  ְונִּ ה  ו ֶׁ ְתהַׁ ו ף    נִּ ג  הַׁ ינַׁת  חִּ ג  ב ְ הַׁ ין  רִּ ב ְ ַׁ ו ְמש  ה  ְכחָּ ִּ ש   הַׁ ין  יעִּ ְכנִּ ַׁ מ  ֶׁ ש  כ ְ ז  ְואָּ ה.  ְכחָּ ִּ ש   הַׁ ת  יזַׁ ֲאחִּ ה  ז ֶׁ ו מִּ ר ְוכו '.  ק ַׁ עִּ ה  זֶׁ רֹון  ָּ כ  ז ִּ ְוהַׁ ש   פֶׁ נ ֶׁ הַׁ ין  ֲעלִּ ו מַׁ ו ף 
ר   ק ַׁ י עִּ "ל, כ ִּ נ ַׁ ַׁ ְך ְוכו ' כ  ֶׁ חֹש  ן הַׁ אֹור מִּ ְתרֹון הָּ יִּ ינַׁת כ ְ חִּ ת ב ְ עַׁ ד ַׁ ֵלמו ת הַׁ ְ רֹון הו א ב ְ ש  כ ָּ ז ִּ ֵאין  הַׁ ֶׁ קֹום ש  מָּ י ב ְ ו ף, כ ִּ ינַׁת ג  ְבחִּ ה ב ִּ ד ָּ עו ר ו מִּ ִּ י ֵש  ש  ֶׁ קֹום ש  מָּ

י ָּ  ַׁ עו ר ֵאין ש  ִּ יךָּ ש  ִּ פ  ה מִּ ז ֶׁ ה הַׁ ֹורָּ ת  ר הַׁ מו ש  ֵספֶׁ סו ק, לֹא יָּ ָּ ל פ  ה עַׁ כָּ ְברָּ ְכרֹונֹו לִּ נו  זִּ ב ֵ ְבֵרי רַׁ דִּ א ב ְ ו בָּ מ  רֹון ְוכַׁ ָּ כ  ן קי( ְך זִּ ימָּ  )סִּ
י הּוא ָצִריְך ַלֲעֹשֹות ֲעבֹוַד ן ַהחְוַעל ּכֵּ   –ו'    וכר ג'חו"מ ש ה ְוָנַפל ִלְבִחיַנת ַעְבדּות ּכִ דֶׁ ל ָעָליו ֲעבֹוַדת ַהּשָ ַקּבֵּ ּמְ ֶׁ ר ש  ן  ֹוכֵּ ד ְוַעל ּכֵּ בֶׁ עֶׁ רֹו ּכְ ת ֲחבֵּ

רֹון   ַגם ַהִזּכָ ר ִמּפְ יֹותֵּ ֹמר ַעְצמֹו ּבְ ְ עַׁ הּוא ָצִריְך ִלש  ְך הָּ ָּ ְמש  נ ִּ ֶׁ ה ש   ל מַׁ י כ ָּ י ָּ כ ִּ ֲעֹשִּ יֹוֵתר כ ִּ ְבדו ת ְוהָּ ה ב ְ ְכחָּ ִּ ש   ְך הַׁ ָּ ְמש  ם נִּ ָּ יֹוֵתר ש  ה ה ב ְ ְכחָּ ִּ ש   ר הַׁ ק ַׁ י עִּ

ֵמרו חָּ  יֹוֵתר  חֹוק  רָּ ֶׁ ש  קֹום  מָּ ב ְ קֹוםהו א  מָּ ב ְ ֶׁ ש  יךָּ  ִּ פ  מִּ ז ֶׁה  הַׁ ה  ֹורָּ ת  הַׁ ר  ֵספֶׁ מו ש   יָּ לֹא  סו ק  ָּ פ  ל  עַׁ ה  כָּ ְברָּ לִּ ְכרֹונֹו  זִּ נו   ב ֵ רַׁ ב  תַׁ כ ָּ ֶׁ ש  ו ְכמֹו  י ו ת  י ֵש     נִּ ֶׁ ש 
ו   ש  ָּ מ  םמַׁ ָּ י ֵן ש  יֹוֵתר עַׁ ה ב ְ ְכחָּ ִּ ם ש  ָּ יֹוֵתר ש  י ו ת ב ְ מִּ ְ ש  ֵּ  ת ְוגַׁ ִחיַנת ש  ִהוא ּבְ ֶׁ ְבִחיַנת ַעְבדּות ש  ְכָחה ּוִבְפָרט ּבִ ִ ִחיַנת ש   ָנה ּבְ

ס ט'  יו"ד  ג'  תורה  טְ   -פר  חֵּ ּמֵּ ֶׁ ש  ָידּוַע  ה  י זֶׁ ִ ְלבּוש  ּבִ ַהּתֹוָרה  ה  ָ ש  ִנְתַלּבְ ֹון  ָהִראש  ָאָדם  בִּ א  ים  ִמּיִ ְ ש  ּגַ ָכל  ן  ּבְ ּמּוָבא  ּכַ עֹור",  ְתנֹות  "ּכָ ְבִחיַנת 

ָפִרים,   ךְ ַהּסְ ף, אַׁ לֶׁ אָּ ְתנֹות אֹור ב ְ ָּ ת כ  ינַׁ ְבחִּ ה  ב ִּ י ו תָּ ימִּ ְפנִּ ה ב ִּ ֹורָּ ת  ת הַׁ יג אֶׁ ִּ ש  ם ְלהַׁ דָּ אָּ ֹכל הָּ ה יָּ יָּ ֵחְטא הָּ ם הַׁ י ֹקדֶׁ ם   כ ִּ ֵ ש   ְתג ַׁ כֹול נִּ ְביָּ ֵחְטא כ ִּ ר הַׁ חַׁ אַׁ

עַׁ  ם  דָּ אָּ הָּ ת  עַׁ ר  ד ַׁ ָּ ְפש  אֶׁ י  אִּ ֶׁ ש  חִּ ד  ב ְ ים,  י ִּ מִּ ְ ש  ג ַׁ ין  ִּ ְלבו ש  ְיֵדי  ל  עַׁ ם  אִּ י  כ ִּ ה,  ֹורָּ ת  הַׁ יג  ִּ ש  ְלהַׁ ר  לֹו  ק ַׁ עִּ י  כ ִּ ה,  ְכחָּ ִּ ש   הַׁ ה  אָּ ב ָּ ם  ָּ ש   ו מִּ ְתנֹות עֹור,  ָּ כ  ת  ינַׁ
י ר י ו ת, כ ִּ מִּ ְ ש  ג ַׁ ת הַׁ ה ֵמֲחמַׁ ְכחָּ ִּ ש   י ו ת ת  הַׁ מִּ ְ ש  ל ג ַׁ קֹום ֲאבָּ ֹוֵפס מָּ י ו ת ֵאינֹו ת  נִּ ז  ו חָּ קֹום ְואָּ ֹל,  ֹוֵפס מָּ כ  ֹס הַׁ ְתפ  ֹמחֹו לִּ קֹום ב ְ י ֵאין לֹו מָּ ה, כ ִּ ְכחָּ ִּ ֵיש  ש 

מ ְ  ֶׁ מֹו ש  ֶׁ כ ְ ו ת ש  ש  ָּ מ  ֹון מַׁ , ְלש  יךָּ ִּ פ  ה מִּ ז ֶׁ ה הַׁ ֹורָּ ת  ר הַׁ מו ש  ֵספֶׁ סו ק, לֹא יָּ ָּ ל פ  ן קי עַׁ ימָּ סִּ ה ב ְ ל זֶׁ ר כ ָּ י ֹבאָּ מִּ ְ ש  ג ַׁ ו ת ְוהַׁ ש  ָּ מ  ַׁ מ  ת הַׁ ה ֵמֲחמַׁ ְכחָּ ִּ ש   ר הַׁ ק ַׁ ו ת  עִּ
ק ֹוֵפס מָּ ת  ֶׁ ם.ש  ָּ י ֵן ש  ן ִמ   ֹום עַׁ ּכֵּ ֶׁ ל ש  ה, ִמּכָ ת ַהְמֻרּבֶׁ ִחיַנת ִמעּוט ַמֲחִזיק אֶׁ ְרחֹוִקין ְמֹאד ִמּבְ ֶׁ קֹומֹות ַעד ש  ל ַהּמְ מּו ּכָ ְ ש ּ ָאז ִנְתּגַ ִחיָנה ְלַמְעָלה  ּומֵּ ּבְ

ְלַגְמרֵּ  קֹום  ַהּמָ ָ מֵּ ש ּ ֶׁ ן ש  דֶׁ ַגן עֵּ ּבְ ָהָאָדם  ב  ַ ָיש  ה  ְתִחּלָ ּבִ י  ּכִ ים, כְּ י,  ַהַחּיִ ץ  ָהִאילָ ם עֵּ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ֶׁ ן, ש  ַהּגָ תֹוְך  ּבְ ים  ַהַחּיִ ץ  ְועֵּ תּוב,  ּכָ ֶׁ "ל,  מֹו ש  ַהּנַ ן 
י, ְוָאָדם ָהיָ  קֹום ְלַגְמרֵּ ַהּמָ ִהוא ְלַמְעָלה מֵּ ֶׁ ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ש  ִחיַנת ּפְ הּוא ּבְ ֶׁ מָ ש  ב ּבְ ַ  ְמֹאד,  קֹום ָקדֹוש  ְוַזךְ ה ָקדֹוש  ְוַדְעּתֹו ַזְך ְורּוָחִני ְמֹאד ְוָיש 

ץ ַהּדַ  עֵּ ל מֵּ ן ִאם לֹא ָהָיה אֹוכֵּ ן. ַעל ּכֵּ דֶׁ ַגן עֵּ ַהְינּו ּבְ קֹומֹות ְוִלְכלֹלּדְ ל ַהּמְ יו ְלַהֲעלֹות ּכָ ַחּיָ הוּ   ַעת ָהָיה ָיכֹול ּבְ ֶׁ קֹום ש  ַהּמָ ְבִחיַנת ְלַמְעָלה מֵּ א  ּבִ

ם. ַאְך ַעל   ָ ָליו ש  ָהָיה ָסמּוְך אֵּ ֶׁ ים ש  ץ ַחּיִ ְטאֹו ִנְתגָ ָהעֵּ י חֶׁ קֹום.  ְידֵּ ִמּיּות ַהּמָ ְ ן ְוָיַרד ְלַגש  דֶׁ ן עֵּ ש  ִמּגַ ש  רֵּ ב ֵ ְתלַׁ תֹו ְלהִּ ה ְלטֹובָּ ה ֻהְכְרחָּ ֹורָּ ת  ו  הַׁ ל  ֲאפִּ וַׁ

ְהיֶׁ  י ִּ ֶׁ ש  ֵדי  כ ְ עֹור  ְתנֹות  ָּ כ  ינַׁת  ְבחִּ ב ִּ ים  י ִּ מִּ ְ ש  ג ַׁ ין  ִּ ְלבו ש  .ב ִּ ה  ב ָּ ה  יסָּ פִּ ת ְ ה  ֵאיזֶׁ לֹו  ַהחַ   ה  ץ  עֵּ מֵּ ק  ִנְתַרחֵּ לְ ְוָאז  ִחיַנת  ִמּבְ ים  מֹו  ּיִ ּכְ קֹום,  ַהּמָ מֵּ ַמְעָלה 
ַויַּ  תּוב,  ּכָ ֶׁ ה  ש  ָ ש  ְתַלּבְ ּנִ ֶׁ ש  ַהּתֹוָרה  י  ֵּ ְלבּוש  ז ַעל  ַרּמֵּ ּמְ ֶׁ ש  ם,  ֵּ יש  ְלּבִ ַוּיַ עֹור  ְתנֹות  ּכָ ּתֹו  ְ ּוְלִאש  ְלָאָדם  ֱאלִֹקים  ה'  ְבִחינַ ַעש  ּמּוָבא  ּבִ ּכַ עֹור,  ְתנֹות  ּכָ ת 

ּתֵּ  ְך  ּכָ ְוַאַחר  "ל.  ַהתּ ְוַכּנַ ת  לֶׁ ַמְתחֶׁ ף  בְּ כֶׁ ע  ִיּגַ ּלֹא  ֶׁ ש  י  דֵּ ּכְ ן  דֶׁ עֵּ ן  ִמּגַ ש   רֵּ ְתּגָ ּנִ ֶׁ ש  יְך  אֵּ ר  ְלַדּבֵּ ה'  ֹוָרה  ר  ַוּיֹאמֶׁ ף,  כֶׁ ּתֵּ ם  ָ ש  תּוב  ּכָ ֶׁ ש  מֹו  ּכְ ים,  ַהַחּיִ ץ  עֵּ
הּו ה'   חֵּ ּלְ ַ ן ָהָאָדם ְוכּו' ַוְיש  ת ָהֲאָדָמה ְוכּו' ַוְיגָ ֱאלִֹקים הֵּ ן ַלֲעֹבד אֶׁ דֶׁ ן עֵּ ת ָהָאָדם וַ ֱאלִֹקים ִמּגַ ש  אֶׁ ת  רֶׁ רּוִבים ְואֶׁ ת ַהּכְ ן אֶׁ דֶׁ ם ְלַגן עֵּ דֶׁ ן ִמּקֶׁ ּכֵּ ְ ש  ּיַ

ב ַהּמִ  רֶׁ ים.  ַלַהט ַהחֶׁ ץ ַהַחּיִ ְך עֵּ רֶׁ ת ּדֶׁ ֹמר אֶׁ ְ ת ִלש  כֶׁ ב ְ ְתַהּפֶׁ ה מִּ ָּ ֻדש   ק ְ ֵחק ֵמהַׁ ְתרַׁ י נִּ ְליָּא, כ ִּ ַׁ א ת  הָּ א ב ְ י הָּ ה כ ִּ ֹורָּ ת  ו  הַׁ ל  ֲאפִּ קֹום, וַׁ ָּ מ  ה ֵמהַׁ ְעלָּ ת ְלמַׁ ינַׁ חִּ

ְת  ינִּ ְבחִּ ה ב ִּ ָּ ש  ב ְ ְועַׁ לַׁ קֹום.  ינַׁת מָּ חִּ ב ְ י ו ת,  מִּ ְ ש  ג ַׁ ת  ינַׁ חִּ ב ְ הו א  ֶׁ ְתנֹות עֹור, ש  ָּ ת כ  קֹום.  נַׁ ָּ מ  ה ֵמהַׁ ְעלָּ הו א ְלמַׁ ֶׁ ים ש  י ִּ חַׁ ֵמֵעץ הַׁ ן  ן ֵעדֶׁ ג ַׁ ֵחק מִּ ְתרַׁ נִּ ן  ֵ כ  ל 
ין ד ַׁ  יכִּ ה ְצרִּ ת ָּ ן עַׁ ֵ ל כ  אְועַׁ ְיקָּ י עֹור ד ַׁ ב ֵ ל ג ַׁ ה עַׁ ֹורָּ ת  ת הַׁ ֹב אֶׁ ְכת  א לִּ יא אֶׁ ְיקָּ בִּ ֵדי ְלהָּ א,, כ ְ ְיקָּ קֹום ד ַׁ ינַׁת מָּ ְבחִּ ה לִּ ֹורָּ ת  ר  ת הַׁ ה ִעּקַ ּזֶׁ ֶׁ יל ש  ְמֹבָאר ְלעֵּ ּכַ

חִ  הּוא ּבְ ֶׁ ְיָקא, ש  י עֹור ּדַ ּבֵּ "ל. ּוְצִריִכין ְלָכְתָבּה ַעל ּגַ ּנַ ר ּתֹוָרה ּכַ פֶׁ ִתיַבת סֵּ ִחיַנת ּכְ ִחיַנת ָמקֹום כַּ ּבְ ר ּבְ הּוא ִעּקַ ֶׁ ְתנֹות עֹור, ש  ל יַנת ּכָ י ּכָ "ל, ּכִ ּנַ
י ָהעֹור ּוְמבִ   ה הּואזֶׁ  ּבֵּ ּכֹוְתִבין ַהּתֹוָרה ַעל ּגַ ֶׁ י ש  ְיָקא ַעל ְידֵּ י ּדַ ֹו, ּכִ ְרש  ָ ש  א ּבְ ּלָ ק אֶׁ ין ִנְמּתָ ין ַהּדִ ִחיַנת אֵּ ש   ּבְ ּיֵּ ֶׁ יִאין אֹוָתּה ִלְבִחיַנת ָמקֹום ַעד ש 

ש  ָלנ ַדִים ַמּמָ ּיָ ִפיָסה ּבַ ּה ּתְ  . ּו ּבָ

 

 הקדמה 
, וכבר דיבר מעניין השכחה בכמה תורות כגון  משכחת התורה  נצליאדם זוכה להכיצד    יא ביאורורה זו הת

ז'   הזמןשה שתורה  מחמת  היא  המזלות  כחה  הנהגת  תחת  שאנו  א  ,כיון  הווע"י  מהזמן    אמונה  למעלה 
  תורה מו מבאר ששכחה היא ממוחין וב  ,מר יוצא משכחה לזכרוןתורה לז אות ג ע"י הכנעת החווב  והשכחה.
   .א פעמיםתורה קצב ע"י חזרה ק"וב ,מיתת הלב שברי לוחות 'מרע עין בחיתורה נד השכחה  וב ,דקטנות

 
 פא ירושלים תש   אבעד כו    א כ  א



 2צט.       ן    מוהר"                                 קי  תורה                                       ליקוטי               

כאן רבנו מבאר שהשכחה היא כיון שעושה ממשות מדברי תורה, וצ"ע כוונתו בזה. ומהדוגמא שמביא לזה  
" חושך יומהפסוק  מצרים,מש  חושך  במכת  הנאמר  התאוות    "  שגשמיות  הגוש משמע  הסיבה  יל  הן  ים 

 ותאוותם.   להגשמה, וצריך לצאת ממדותיהם

ל  וכן אפשר  התורה.  למודאולי  וכלל  ישראל  לכלל  חז"ל  למדו  שממנו  דייקא  ליהושע  הצווי   מהציווי  כי 
לפי אולי  ועים בכל התאוות,  וקששהיו  ערב כניסת ישראל לכבוש את הארץ שבה ישבו גויים  היה ב  ליהושע

שלא יעשה ממש מדברי התורה, אע"פ  שאמר ליהושע לא ימוש ספר התורה הזה מפיך  הקב"ה  כוונת    רבנו
דור דעה שכבר ארבעים שנה עסוקים רק ברוחניות, אבל עתה ישראל    ערב  שהיו  לארץ  כמובא  הכניסה 

אותם פסוקים שהזהיר  י  בהרבה  שלא  הגויים האלהמאד  מתועבות  ימוש  \ב/ למדו  בלא  גם  לזה  ספר   רמז 
ונפל אותן הן כבר פוגמות במדמה    אלא רק לא ממאסילו שלא עושה אותן  התורה כי תועבות הגויים אפ

    ת התורה. להגשמ

בידו אז משנה תורה    ה שהי ובמדרש מבואר    ,זהשלא יסור ספר התורה ה  עשויה ל  ה ובפשטות הקב"ה מצוו
ול  ורמז לו רבו המובהק של יהושע,    ,\ג/ ספרו של משה רבנו  א והש דהיינו ספר דברים   ידי שיחזיק    אשעל 

   .התורה כלדברי  ימושו ממנולא  ם אזי ג ,מספרו של רבו ימוש

חדש תורה  מהדור  צדיק  דור  שבכל    \ד/ ובינה אות לובחכמה  ואולי יתבאר עפ"י דברי רבי אברהם בן נחמן  
כנ המתחדש  הרע  יצר  על  להתגבר  רבנו    \ה/ גדושבכוחה  כוונת  שזה  שם  כה(  שאמר  ומבאר  תורה  )בסוף 

 
וְ   יב   עיין דברים  ב ֹאָתם  ּתָ  ְ ְוָיַרש  יָך  נֶׁ ִמּפָ ת אֹוָתם  ֶׁ ש  ָלרֶׁ ה  ּמָ ָ ש  ָבא  ה  ַאּתָ ר  ֶׁ ֲאש  ַהּגֹוִים  ת  אֶׁ יָך  ֱאלֹהֶׁ ְיֹדָוד  ַיְכִרית  י  ּכִ ְבּתָ  )כט(  ַ ָיש 

ַאְרָצם: ַיַעְבד  ּבְ יָכה  אֹמר אֵּ ם לֵּ יהֶׁ אלֹהֵּ ְדרש  לֵּ ּתִ ן  ּופֶׁ יָך  נֶׁ ִמּפָ ְמָדם  ָ ִהש ּ י  ַאֲחרֵּ ם  יהֶׁ ש  ַאֲחרֵּ קֵּ ּנָ ּתִ ן  ּפֶׁ ְלָך  ר  מֶׁ ָ ִהש ּ ה  )ל(  ּלֶׁ ַהּגֹוִים ָהאֵּ ּו 
ם ָאִני: ּגַ ן  ה ּכֵּ ֱעש ֶׁ ם ְואֶׁ יהֶׁ ת ֱאלֹהֵּ י ָכל ּתֹוֲעַבת ְידֹ   אֶׁ יָך ּכִ ן ַליֹדָוד ֱאלֹהֶׁ ה כֵּ י ַגם  )לא( לֹא ַתֲעש ֶׁ ם ּכִ יהֶׁ אלֹהֵּ ּו לֵּ א ָעש  נֵּ ר ש ָ ֶׁ ָוד ֲאש 

ם:  יהֶׁ אלֹהֵּ ש  לֵּ ְרפּו ָבאֵּ ם ִיש ְ יהֶׁ ֹנתֵּ ת ּבְ ם ְואֶׁ יהֶׁ נֵּ ת ּבְ  אֶׁ

להרוג שבעה עממים המחזיקין בארצנו טרם כבשנו      -  מצות הריגת שבעת עממין:   -מצוה תכה    -  ספר החינוך ועיין  
שנאמר עליהם ]דברים ז', ב'[, החרם תחרים אותם,   אותה מהם, והם הכנעני והאמורי וכו', ולאבדם בכל מקום שנמצאם,

משרשי המצוה, לפי שאלו      ונכפלה המצוה בסדר שופטים, שנאמר שם ]כ', י"ז[, כי החרם תחרימם החתי והאמורי וגו':
השבעה עממים הם שהחלו לעשות כל מיני עבודה זרה וכל תועבות ה' אשר שנא, ועל כן בהיותם עיקר עבודה זרה  

 שון נצטוינו עליהם למחותם ולאבדם מתחת השמים, לא יזכרו ולא יפקדו בארץ החיים.ויסודה הרא
)וכמבואר בסנהדרין צט. האומר על  שה חומשי תורה  י מ אע"פ שהוא חלק מח ו   , מר"ח שבט עד ז' אדר   משה רבנו ר  מ א   ספר דברים   ג

אעפ"כ  (  במדבר טו לא הכרת תכרת הנפש ההיא    ' וכו   שמשה מפי עצמו אמרו עליו נאמר כי דבר ה' בזה   ( אפילו מספר דברים ) פסוק אחד  
במ  דברים  לא: שספר  מ   דרגה אחת מבואר במגילה  ואילו  ש פחות  באמצע  ויקרא אסור להפסיק  שבספר  כן בקללות  על  ספרים  אר 

 ועיין החילוק באור החיים ריש דברים.  שבדברים מותר.  ת בקלקלו 

ָראֵּ   -על דברים פרק א פסוק א    אור החיים  ל ִיש ְ ל ּכָ ה אֶׁ ֶׁ ר מש  ּבֶׁ ר ּדִ ֶׁ ָבִרים ֲאש  ה ַהּדְ ּלֶׁ ן )א( אֵּ ְרּדֵּ ר ַהּיַ בֶׁ עֵּ רים,  ב לזה אמר אלה הד   -וגו'    ל ּבְ

ע פירוש   הדברים אשר דבר משה דברי  חומשים לא אמר אפילו אות אחת מעצמו, ,  צמו אלה לבד, הם  בד'  הקודם  כל  אלא    אבל 
 הדברים שיצאו מפי המצווה כצורתן, בלא שום שינוי, אפילו אות אחת יתירה או חסרה: 

פר הזה במלת אלה ולא אמר ואלה הדברים כיון  ס ש לך להתבונן עוד למה התחיל ה וי   -פרק א פסוק א  על דברים    רבנו בחיי ועיין  
שהכל קישור אחד בוא"ו, אבל זה יורה כי הספר החמישי הזה אף על פי שהוא מיוחד עם הארבעה הראשונים והכל קשר אחד ובנין  

מי  עם  מיוחד  כענין האתרוג שהוא  בפני עצמו,  ענין  הוא  הנה  מצותו אל אחד,  בפני עצמו שאי ניו שאין  הוא  לאגדו    ן א עמהם אבל 
באגד שלהם, וכן ה"א שניה שבשם שהיא מדת הדין רפה המיסרת לישראל על שבע עבירות, ולכך נקרא ספר החמישי הזה משנה  

 תורה, 

מהר"ל  ישראל    ועיין  מג    -תפארת  המקבל   –פרק  מצד  שהוא  מיוחד  דבר  היה  כאילו  תורה  משנה  נקרא  מצד  ולפיכך  בחינה  ויש   ,
התורה הזאת כי המקבל הוא צריך יותר פירוש וביאור, וזהו ההפרש  א'( הואל משה באר את    המקבל דכתיב במשנה תורה )דברים 

אשר יש בין התורה ובין משנה תורה. ולפיכך כל דבור שנאמר בתורה אף שמשה היה מדבר אותו מכל מקום היה כאלו השם יתברך  
ה דברות )שמות י"ט( משה  בפיו וכמו שכתוב בעשר   ר וכך צוה השם יתברך והיה השם יתברך נותן הדבור מדבר כל התורה, שכך גז 

בכל דבור שהיה מדבר משה, השם יתברך שם הדבור בפיו. אבל משנה תורה היה מדבר משה  ידבר והאלהים יעננו בקול, וכך היה  

קבלים אותה  מ כלל הדבר כי השם יתברך נתן התורה וישראל היו    .....                מעצמו כמו השליח שמדבר כאשר צוה לו המשלח,
יקר שם, דהיינו כי משנה  והקבלה היא בסוף וזהו משנה תורה שהיא בסוף, ולכך הדבור הוא כפי הראוי אל המקבל כי המקבל הוא ע 

 שנוים שהם בדברות אחרונות.תורה לאוסופי אתי לבאר יותר כאשר ראוי אל המקבל וזהו עיקר גדול, ובזה יתורץ כל החלופים וה 

שיחות ק י בל   בזה ביאור    ראיתי  סח   שהובאו   וטי  דברים  שבת  גיסא   לקראת  דמחד  חז"ל  בדברי  בסתירה  ספר    הביאור  ומאידך  משה  מפי  התורה  כל 
  מאן דאמר שע"כ בד' ספרים  .   שמתקבלים בכלי שלו   שהדברים אצלו מעבר בעלמא לבין ותירץ שם לחלק בין כ .  דברים מפי עצמו 

הוא  אבל בספר דברים    , לא בסדר המובן לנו אלא בסדר של מעלה א ש ל א שיש מוקדם ומאוחר בתורה    מודה   , דרשינן סמוכים   דלא 
   .סדר המובן לנו לכן דרשינן סמוכין   יש סובר ש 

י ְלַר   -לו  אות  חכמה ובינה    -  כוכבי אור   ד ְעּתִ ה ְלִפי ֲעִנּיּות ּדַ ה ִנְראֶׁ ָכל ַהְמבָֹאר ַעד ִהּנֵּ ה ּבְ ַאַחר ַהּת ְוִהּנֵּ ּלְ ֶׁ דֹוש  ש  ַמֲאָמרֹו ַהּקָ ז ּבְ י  וֹ ּמֵּ ָרה 'ַאֲחוֵּ
 ֵּ ר ָהָרע ש  צֶׁ ִריִכין ְלַכּנֹות ְלַהּיֵּ ּצְ ֶׁ י מֹוֲהַר"ן ִסיָמן כ"ה, ש  ִלּקּוטֵּ ן  ָלן ָמָנא' ּבְ ה ַעּיֵּ ּכַֹח ַהְמַדּמֶׁ ם  ֵּ ש  ר ָהָרע ַרק ּבְ צֶׁ ם יֵּ ֵּ ש  ּלֹא ִלְקרֹותֹו עֹוד ּבְ ֶׁ ר, ש  ם ַאחֵּ

י ַמה  ּפִ ם ַעל  ָ מֹות   ש  ֵּ ְבָעה ש  ִ ינּו ַז"ל ש  ָאְמרּו ֲחָכמֵּ ֶׁ ִסְטָרא ָאֳחָר   ש ּ ַבע ִמּדֹות ּדְ ֶׁ ד ַהש ּ גֶׁ נֶׁ ם ּכְ הֵּ ֶׁ ן ש  י חֵּ ר ָהָרע כּו' ְוָידּוַע ְליֹוְדעֵּ צֶׁ ש  לֹו ַלּיֵּ ה  יֵּ י זֶׁ א, ּכִ
ּמּוָבן   ּכַ ה  ָ ֻדש ּ ַהּקְ ּבְ ְמָצִאים  ַהּנִ ִמּדֹות  ַבע  ֶׁ ש  ד  גֶׁ נֶׁ ּכְ ֱאלִקים  ה  ָעשָֹ ה  זֶׁ ת  ה ְלֻעּמַ ּנָ הֵּ ַעד  ה  ְוִהּנֵּ ת  י ֱאמֶׁ ִסְפרֵּ ּבְ ה  זֶׁ ל  ָאַרת    ּכָ י ִאם הֶׁ ּכִ עֹוָלם  ּבָ ָהָיה  לא 

ְבָעה רֹוִעים לְ  ִ יגּו אֹוָתם ַהש ּ ִהּשִ ֶׁ ה ש  ּלֶׁ ַבע ִמּדֹות ָהאֵּ ֶׁ ר ָהָרע ַהש ּ צֶׁ ְבָעה ּכֹחֹות ַהּיֵּ ִ י ִאם ש  ה ּכִ ד זֶׁ גֶׁ נֶׁ ּכְ ן לא ָהָיה  ּכֵּ ינּו ַעל  יָכם ּוְלָהִאיָרם ָעלֵּ ִ   ַהְמש 
ש  ל  ּיֵּ ֶׁ מֹות ש  ֵּ ְבָעה ש  ִ ִחיַנת ש  ם ּבְ הֵּ ֶׁ ִמ וֹ ש  ְ ה ַהש ּ ּדָ ינּו ַהּמִ א ַאְדמֹו"ר ַז"ל ָלעֹוָלם, ְוִהְתִחיל ְלָהִאיר ּוְלהֹוִפיַע ָעלֵּ ּבָ ֶׁ ָאה,   ֲאָבל ִמש ּ יָנה ִעּלָ ִהיא ּבִ ֶׁ יִנית ש 

ְוכּו',   מּות ַאֲחָריו  לֵּ ְ ין ש  אֵּ ֶׁ מּות ש  לֵּ ְ ַתְכִלית ַהש ּ ּבְ יָגּה  ִהּשִ ֶׁ ְוָעְצָמה  ש  ְבָרה  ּגָ ה  זֶׁ ת  ה ְלֻעּמַ זֶׁ ן  ּכֵּ ְטָרא ָאֳחָרא  ְמ ַעל  ַהּסִ ל  ֶׁ ִמיִנית ש  ְ ה ַהש ּ ּדָ ַהּמִ ם  ּגַ ֹאד 



 3צט.       ן    מוהר"                                 קי  תורה                                       ליקוטי               

חדש    שצריך  שם  ליצה"ר  חדש  כי  "מדמה"לקרא  יצה"ר  התחדש  רבנו  ע"י  ,כנגד  רבנו   שרק  של  התורה 
 את המדמה. ולפ"ז   בנו מברריםוכן מבואר בתורה קה תנינא עי"ש שע"י התורה של ראפשר להתגבר עליו.  

  , התורה הזה  ימוש ספר  אלהקב"ה  אמר לו    ,דברים של רבושאחז בספר  כשדייקא  הם דברי הקב"ה ליהושע  
ולהתגברכי    ,דייקא  "הזה" המדמה  את  לברר  תזכה  ידו  על  השייך  רק  יצה"ר  שהתחדש    על  הזה  לדור 

 . "ואז תשכיל ך יבכל דרכ ליחואז תצ"שאמר לו  ווזה  ד משה רבנו.גוהתגבר כנ

אן שעיקר לא נראה ללמוד מכ  ,אלא לכל ישראל  שע,ויה לאו דווקא ל  א דו שהצווי ליהושע הומוחז"ל של
מתייחס לספר של צדיק הדו דור  ר  ימוש  דור  תגבר  משכנגדו  שבכל  ידי ספרו  בכל  על  יצה"ר חדש שרק 

, (ורק על ידו זוכים לזכך השכל והמדמה )כמבואר גם בתורה ח' תנינא באריכות עי"ש  אפשר להתגבר עליו.
ורות  שזוכים ע"י לימוד הת  , הכוונה לברור המדמה  ,"רוחניכלו  שישר פעלו ו  מי שזך "רבנו  כאן  וזה שאמר  

 של רבנו.

 ותיקוש
 ת מהתורה ת ממשוושמה פירוש לע .א
דהיינו   )אבות א יז(  הרי אדרבה לא המדרש עיקר אלא המעשה  עצ"  "יותנ רוח  היאהתורה  "רבנו  לשון   .ב

 עשיה גשמית דייקא

ממנו .ג תשתכח  שלא  ביקש  יוסף  שרב  רבנו  לפי  מאה    ,התורה  צ"ע  תלמודו  חזר  ולא  צם  חת  אומדוע 
  ?כמבואר בחגיגה ט: שמועיל פעמים

רבנו  וצ"ע   .ד לו  לפי  "כיון שהראו  יוסף  ימושלרב  ישכחכבר    וכו'"  לא  כיצד שלא  עצה   תלמודו   קיבל 
 שוב? ומדוע צם 

רבנו   .ה לפי  צ"ע  יוסעוד  רב  של  תלמודו  שתפילתו  ישכח  שלא  עצמו  על  היתה  שכלף  יתכן  כך    כיצד 
 ערובין מא.פרש"י בכגון ולבסוף חלה ושכח תלמודו כמבואר בגמ' כ"פ  לצום בההר

מיות יכוונת רבינו לא לפסקי הלכה ותורה הנגלית הכתובה, אלא לפנ  תמכל הקושיות הנ"ל משמע שבאמ
פנ לתפוס  כדי  השכל  את  לזכך  אלא  פעמים  ק"א  חזרה  יועיל  ולא  לכתוב  שא"א  מה  ולא  יהתורה  מיות 

   .למי שלא זכהא זכה מי שלוכ"ש  ,שלא זכה אפילו מי שזכה למיהיטב את העניין לבאר   . וקשהניותוחיצ
 

 עד כאן ההקדמה 

 

 * 
 [ו]  קיתורה 

 . ימוש ספר התורה הזה מפיךלא   \ז/ע א()יהוש
ספר ימוש שלא  ,ות משה רבוקלבצווי שהקב"ה מצווה את יהושע מיד בהסתרא מדבר פשוטו של מק

והגית בו יומם ולילה   ., שלא יסור ממנושכתב משה רבו \ח/נו ספר דבריםיידה "הזה"  ,מפיך  הזההתורה  
 ותשמור לעשות כל הכתוב בו כי אז תצליח. 

 

ְק  ּדִ יָנה  ּבִ י  ּכִ ה,  ְמַדּמֶׁ ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ֶׁ בְּ ש  הּוא  ָאֳחָרא  ִסְטָרא  ּדְ יָנה  ּבִ ה  זֶׁ ת  ְלֻעּמַ ה  ְוזֶׁ ָבר,  ּדָ ִמּתֹוְך  ָבר  ּדָ ִבין  מֵּ ִחיַנת  ּבְ ִהוא  ה  ָ ָבר  ֻדש ּ ּדָ ה  ְמַדּמֶׁ ִחיַנת 
ְוא וָ  ָ ש  ל:הֶׁ ְלָדָבר ּבְ  בֶׁ

מצאתי בספר "לקוטי מוהר"ן" ענין אחד שלא נדפס עדין. וזהו: דע שבכל דור ודור נתחדשין    -אות רצא    עיין בזה גם שיחות הר"ן   ה 
ור שבא מאוחר נתוסף הדעת  חלאים חדשים רחמנא לצלן בבחינת )קהלת א יח(: "יוסיף דעת יוסיף מכאוב". הינו מחמת שבכל ד בו  

 ור באים על חכמות חדשות, ועל ידי זה יוסיף מכאוב, שנתחדשו חלאים חדשים רחמנא לצלן. ה' יצילנו:ד של הפילוסופים כי בכל  
 ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו לא   ו

ר   יהושע פרק א   ז ֶׁ ַהּתֹוָרה ֲאש  ָכל  ּכְ ֹות  ַלֲעש  מֹר  ְ ְמֹאד ִלש  ֱאַמץ  וֶׁ ֲחַזק  ּנוּ   )ז( ַרק  ִמּמֶׁ סּור  ּתָ י ַאל  ַעְבּדִ ה  ֶׁ ָך מש  וּ   ִצּוְ יל  ָיִמין  ּכִ ש ְ ּתַ ְלַמַען  מֹאול  ש ְ
ְך:  לֵּ ר ּתֵּ ֶׁ ֹכל ֲאש  תּוב    ּבְ ָכל ַהּכָ ֹות ּכְ מֹר ַלֲעש  ְ ש  יָך ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה ְלַמַען ּתִ ה ִמּפִ ר ַהּתֹוָרה ַהּזֶׁ פֶׁ ְצִליחַ )ח( לֹא ָימּוש  סֵּ י ָאז ּתַ ָך    ּבֹו ּכִ ָרכֶׁ ת ּדְ אֶׁ

יל:  ּכִ ש ְ  ְוָאז ּתַ

והתבוננת בו, כל הגיון שבתורה בלב, כמה דאת אמר )תהלים    -ספר משנה תורה היה לפניו. והגית בו    -התורה הזה    ר )ח( ספ   רש"י 
 יט טו(: והגיון לבי לפניך; )ישעיהו לג יח(: לבך יהגה אימה: 

ם לה כח(: ולשוני תהגה,  י פעם תשמש לדבור, כמו )תהל   -ימושו מפיך. והגית    נט כא(: לא   יסור, כמו )ישעיהו   -)ח( ימוש    מצודות ציון 
 ופעם תשמש למחשבה, כמו )שם מט ד(: והגות לבי: 

כלה ויש אומרים שהוא  נחלקו רבותינו ז"ל בזה הפסוק י"א שהוא מצוה לכל ימי האדם ואפילו ידע כל התורה    -)ח( לא ימוש    רד"ק 
 .....מות: כ שע וכן לכל אדם עד שידע התורה ואחר כך ילמוד הח ברכה והנראה כי היתה מצוה ליהו 

רבי חנן בשם ר' שמואל בר רב יצחק מייתי לה מסופא דאורייתא )דברים לג( בכור שורו הדר לו    -פרשה ו פסקה ט    רבה בראשית    ח
סופו דאמר ר"ש בן יוחאי    אפשר כן אלא זה יהושע שהוא עומד ממנו שהוא מעמיד גלגל חמה ולבנה שהן שולטין מסוף העולם ועד 

בשעה שנגלה עליו הקב"ה מצאו יושב וספר משנה תורה בידו אמר לו )יהושע א( חזק יהושע    ושע ון ליה נ משנה תורה היה סיג ספר  
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אבל  לילה בספרו של רבו משה רבנו,שהצלחתו תלויה בלימוד יומם ו ,ע דייקאשו בפשטות זה צווי ליה
 . כולהדם ועל כל התורה למדו מכאן צווי על כל א \ט/חז"ל

לשון הגיון  תרתי משמע במחשבה  ופירושבו  והגית .יסורשל מקרא לא ימוש פירוש לא  טודהיינו שפשו

ל דברי על אופן התפיסה ש  גם"לא ימוש" במשמעות הצווי  רבנו מוסיףו .כמ"ש לשוני תהגה ובדבורלבי 
לא ישכח תלמודו, שהרי בהכרח אי  ושרק עי"ז לא ימוש דהיינ לא ימוש מלשון ממשות והגשמה.רבו, 

מה שלמד אבל   ,מודויר מלנמצא אע"פ שלא ס ,ואם ילמד וישכחל התורה בבת אחת פשר ללמוד כא
 .כבר סר ממנו אתמול

)שבת   טודי פשויא יוצא מרין מקלכל אדם על כל התורה, נראה שאהוא שהצווי חז"ל למדו כנ"ל ואע"פ ש

ורה דהיינו  תנה שמ הכוונה ל  ספר התורה הזה,שם ש רש"יפכ ,דייקא , שעיקר הצווי הוא על דברי רבוסג.(
 "י שיחזיק תמיד בלימוד דברי רבו אזי גם כל התורה לא תשתכח ממנו. ואולי רמז לו שע דייקא. ספר דברים

דהיינו מי שמעשיו נובעים משכל ישר ולב זך   \יב/[יא]   זך ישר פעלו  ואשר  \י/כי התורה היא רוחניות. 

ך לבו לפנימיות  שמונ  . וררהכוונה למדמה מבה ש נרא  . ושכלו רוחניתגלות כבוד שמיםהרוצה רק טוב וה

 

אמץ יהושע לא ימוש ספר התורה הזה וגו' נטלו )יהושע לס"ת(  והראה אותו לגלגל חמה א"ל כשם שלא דוממתי מזה אף אתה דום  
 .)שם י( וידם השמש וירח עמד מלפני מיד  

מנא הני מילי לא      דמחיבין בית ישראל לאעסוקי באוריתא יומא וליליא:   -שאילתא לפרשת וזאת הברכה    -  בתי מדרשות חלק ב   ט 
ימוש ספר התורה הזה מפיך )יהושע א ח( דאלו לא ידע רחמנא דישראל מקבלי אוריתא לא איברי עלמא דכתיב )ירמיה לג כה( אם  

 .י יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי לא ברית 

גמרא תניא רבי יוסי אומר אפי' סילק את הישנה שחרית וסידר את החדשה ערבית אין בכך כלום אלא מה אני    -  : ת דף צט ו מנח   עיין
ופרק  לא לחם א"ר אמי מדבריו של ר' יוסי נלמוד אפילו לא שנה אדם אלא פרק אחד שחרית  מקיים לפני תמיד שלא ילין שלחן ב 

ה הזה מפיך אמר רבי יוחנן משום ר"ש בן יוחי אפי' לא קרא אדם אלא קרית שמע  ר אחד ערבית קיים מצות לא ימוש )את( ספר התו 
אמר מצוה לאומרו בפני עמי הארץ שאל בן דמה בן  שחרית וערבית קיים לא ימוש ודבר זה אסור לאומרו בפני עמי הארץ ורבא  

יונית קרא עליו המקרא הזה לא ימוש    ת ל כגון אני שלמדתי כל התורה כולה מהו ללמוד חכמ אחותו של ר' ישמעאל את ר' ישמעא 
ופליגא דר'  ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה צא ובדוק שעה שאינה לא מן היום ולא מן הלילה ולמוד בה חכמת יונית  

רי  ב חובה ולא מצוה אלא ברכה ראה הקב"ה את יהושע שד   שמואל בר נחמני דאמר ר' שמואל בר נחמני א"ר יונתן פסוק זה אינו לא 
תורה חביבים עליו ביותר שנאמר ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האהל אמר לו הקדוש ברוך הוא יהושע כל כך חביבין  

רשאי לפטור עצמך  ש ספר התורה הזה מפיך תנא דבי ר' ישמעאל דברי תורה לא יהו עליך חובה ואי אתה  עליך דברי תורה לא ימו 
 .מהן 

שידביק את עצמו אל פנימיות רוחניות אור אין סוף    כט עסק תורה ותפילה   לו. קבלתי ממורי שעיקר אות  ואתחנן    עיין בעש"ט עה"ת   י
הרבה   לדברים  זוכה  לשמה  בתורה  העוסק  כל  מאיר  רבי  שבזה אמר  לשמה,  לימוד  נקרא  שהוא  והתפילה,  התורה  אותיות  שבתוך 

ו  עתידות  לומר שידע  א'(, רצה  ו',  )אבות  וכו'  תורה  רזי  לו  וי ומגלין  מאורעותיו מתוך התורה,  ה'  כל  ועבודת  יתנהג בתורה  דע איך 
יוסף פרשת ויצא דף כ"ח   חן: )תולדות יעקב  יתברך, ומלבד מה שרואה עולמות של מעלה, וכהנה שמעתי מפי מורי ודברי פי חכם 

 ע"ג(  

קה באור פני מלך חיים אור האין  ובעודו מדבר בתורה ותפילה וכו' יהיה מחשבתו דבוקה בו יתברך שמו בדביקה וחשי   לז.שם אות  
הדינין  סוף   כנ"ל לבטל  זה כשיעשה  מסוגל  גם  ממורי,  לפי מה שקבלתי  ובתפילה  בתורה  גדול  כלל  והבן, שהוא  שבתוך האותיות, 

 וכאשר שמעתי ממנו, ודברי פי חכם חן: )תולדות יעקב יוסף פרשת ויצא דף כ"ז ע"ד(  

הוא החומר, ורוחניות הספירות עם    באותיות התורה חומר וצורה, כי גוף האותיות   כמו שיש באדם חומר וצורה כך יש   לח.שם אות  
אור אין סוף שבתוכו המחיה, הוא הצורה ונשמה אל האותיות, ואל זה יכוון האדם בתורתו ותפילתו, וכמו שכתב בחסד לאברהם נהר  

מדריגות   מן  הרוחניות  להמשיך  צריך  כי  הכוונה,  עיקר  לשונו,  וזה  מפורש  שיוכלו מ"ג  כדי  מזכיר,  שהוא  האותיות  אל    עליונות 
האותיות לעלות עד מדריגה העליונה לעשות שאלתו עד כאן לשונו, וכאשר קבלתי ממורי: )תולדות יעקב יוסף בהקדמה דף ז' ע"ד,  

 בן פורת יוסף פרשת נח דף כ"א ע"א ודף ל"ד ע"ד(  

כוונת אהבתו, לדבק את עצמו בעצמות    לט.שם אות   לשמה  ותענוג התע הלומד  החיים,  חי  רוחניות  נוגים  האותיות התורה, שהוא 
שבתוכו, אור אין סוף, באור פני מלך חיים, וזהו ששמעתי ממורי ענין לשמה לשם האות עצמו ודו"ק, ודברי פי חכם חן: )תולדות יעקב  

 יוסף פרשת חוקת דף קס"א ע"ד( 

חיים  מים  ב' כת שם אות    מקור  ובועז פרק  יכין  סוד  ובספר  הלימו כט(  קודם  יחשוב  וזה לשונו,  נכונה שמכין את עצמו  ב  ד מחשבה 
מופת   החסיד  הרב  ידידי  ובראשם  ובחסידות,  בתורה  הגדולים  מוריי  לזה  אותי  הזהירו  וכאשר  זרה,  כוונה  שום  בלי  לשמה,  ללמוד 

ותיות בכח בפועל בדיבור  הדור מו"ה ישראל בעש"ט זצללה"ה, כוונה רצויה בלימוד לשמה, לדבק את עצמו בקדושה ובטהרה עם הא 
ה, לקשר חלק מנפש רוח נשמה חיה יחידה בקדושת נר מצוה ותורה אור, אותיות המחכימות ומשפיעים שפע אורות וחיות  ובמחשב 

ולכן   עתידות,  אפילו  ממש  האותיות  מתוך  להבין  יכול  הקדושים,  בהאותיות  ולהתדבק  להבין  וכשזוכה  נצחיות,  אמיתיות  אלקות 
מאי  התורה  המתדבק  נקראת  עיני  שמאירה  עינים,  מיום  רת  ומילדותי  ותומים,  אורים  של  האותיות  כמו  ובטהרה,  בקדושה  בהם 

הנהגותיו   היה  שזה  נאמנה  ידעתי  הנ"ל,  תנצב"ה  טוב  שם  בעל  ישראל  מו"ה  החסיד  הרב  ידידי  מורי  עם  בדביקות אהבה  שהכרתי 
להים הסתר דבר, עד כאן לשונו,  יה דמטמרין גליין ליה, וכבוד א בקדושה ובטהרה ברוב חסידות ופרישות וחכמתו, צדיק באמונתו יח 

והובא באוצר החיים פרשת ואתחנן דף מ"א ע"א, ובנוצר חסד פרק ד' אות ה' עיין שם, ושם בפרק ה' אות כ"ב סיים בה וזה לשונו,  
אחר כך משיב לשואל, ואמר שאור  ובאמת כשהיו שואלין למרן הריב"ש איזה דבר, היה פותח איזה ספר זוהר וכיוצא גמרא ולומד ו 

שברא הקדוש ברוך הוא היה אדם צופה מסוף העולם ועד סופו והיכן גנזו לצדיקים בתורה )עיין לעיל פרשת בראשית אות כ"ז ושם  
 בהגה כ"ג(, וכשאדם הצדיק לומד תורה לשמה צופה מסוף עולם ועד סופו, עד כאן לשונו: 

 יא   'ושם כ  'לשה"כ משלי כא ח יא
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מיות התורה היא  יהתורה הוא תחת הזמן הגורם לשכחה אבל פנניות  והתורה ולא לחיצוניותה, כי רק חיצ
 רוחניות ושכל נבדל חכמה עליונה. 

כי עיקר התורה היא שלא להפריד את התורה  יכול לתפוס כל התורה כולה. ולא ישכח דבר.    עי"ז
שבה תלוי היראה ואהבה ואמונה של האדם, וכשלא מפריד את ה וזו בחי' של השגת אלוקות,  מנותן התור

יותר ולא  התורה אצלו רק    על כן  כעבד שהמצוות כבדות עליו,   התורה מהקב"ה אזי היא נתפסת רוחנית 
נאלא כבן הרוצה לעשות רצון אביו    ,והזהרות   מצוותשל  כחיוב   ת אצלו כעשיית רצון פסותוכל המצוות 

ורי התורה שבמדמה מבורר הן תפיסת אלוקות רוחנית ממש, ונעשה אשכן בי  לוכ  ולא כמעמסה וכבדות.
 .\יג/ חלק ממנו ולא כמנח בכיסתיה

 ולשכון בשכלו.  ני אינו תופס מקום. ויכולה התורה להתפשטר רוחכי דב

וה את  הקב"ה ציו, וכנ"ל שדורבאמת שמבואר בתורה ח' תנינא שא"א לברר אלא ע"י צדיק ה וברור המדמה
שרק על ידו יזכה   ,דהיינו ספר דברים של רבו הצדיק משה רבנומפיך,  יהושע לא ימוש ספר התורה הזה  

הר"ן בעיון  הספר של רבנו ליקוטי מוובדור שלנו ע"י לימוד    רה.ולברור המדמה ועי"ז לא ישכח את כל הת
 . \ידכמבואר בתורה קה תנינא/

מה  ככחשגם העיון שבה נתפס אצלו    \טו/ ותה ממנה ממשתורה. ועושרי האך מי שהוא מגשם דב 

ר וקצבה. כמה הוא יכול לתפוס י יש לה שיעוזאטז.  ולא כהיכי תמצי להתחבר להקב"ה)חיצונית(  

יותר.   ולא  כל  בשכלו  כדרך  בשכלו.  נכנס  ידחה מה שכבר  אזי  יותר.  להשיג  ירצה  ואם 
י אם  מלא.  כבר  הוא  אם  גשמי.  שהי דבר  מה  ידחה  יותר.  בא  מלאנו  ומזה  כבר.  בו  ה 

  כמבואר בחגיגה ט:  ורהתחזרה מאה ואחת פעמים כדי לא לשכוח את ה יצד מועילצ"ע א"כ כ [יז] השכחה

אצלו מגושמת  היא  עדיין  אם  חזרה  יועיל  פ    :מה  לשכחת  הכוונה  שאין  צ"ל  אולי  אלא  לכן  הלכה  סקי 
 . מיות התורהילשכחת פנ

שמת ביותר של כל דבר  וקא העצה המעשית המגוצ"ע דלא המדרש עיקר אלא המעשה והוא לכאורה דו 
הכוונה    תורה. שאין  ולהמדש   התירוץ  טפל  המדרש  ,חשוב  ארש  הוא  התורה  עיקר  שבלי  אלא    ,אדרבה 

 "ב. הוו בנפש כדי להתענג בו בעהנציח אותה כלים לאינו עושכמו תלוש באויר, שהוא עשה מה
ביאור טעמי המצוות  דהיינו על כל    ,ייקאלכן עיקר ההזהרה לא ימושו מלשון ממשות היא על המדרש ד

 . ופשט סוד רמז ודרשוביאורים בהשקפה וה 

 
ֳעלֹו:   פרק כא משלי    יב ר ּפָ ָ ְך ִאיש  ָוָזר ְוַזְך ָיש  רֶׁ ְך ּדֶׁ  )ח( ֲהַפְכּפַ

עם בהפך הנה פעם דרך איש לו ופעם הוא זר מן הדרך אבל האיש הזך פעלו  המתהפך במעשיו פעם כך ופ   -)ח( הפכפך    מצודות דוד 
 ישר בכל עת מבלי השתנות: 

הענין<    מלבי"ם  פעלו  >באור  ישר  הזך  מפ   -אבל  הנקי  הוא  בשכל  הזך  הוא  והישר,  המעשי  בשכל  התאוות  נקיון  על  ויצדק  סולת, 
הבינה, מי שאינו זך במדותיו וחוטא מן חקי החכמה, לא יוכל להיות ישר, כי התאוה תטהו    העיוני, הזך הוא בחכמה והישר הוא מצד 

כ  ביושר  ילך  זך  הוא  אם  אבל  הפכפך,  הוא  בתאוה  זר  שדרכו  ידי  שעל  ההפך,  אל  היושר  מן  דרך  אל  מני  בטבע  מסכמת  הבינה  י 
 היושר: 

ֳעלֹו:   משלי פרק כ  ר ּפָ ָ ר ָנַער ִאם ַזְך ְוִאם ָיש  ַמֲעָלָליו ִיְתַנּכֶׁ ם ּבְ  )יא( ּגַ

פעלו  <  מילים >באור    מלבי"ם  מעלליו,  הצומחות    -)יא(  הפעולות  הם  שמעללים  ודומיהם,  מעשה  מפעל  ובין  מעלל  בין  ההבדל 
זך הוא דבר הנקי מפסולת ותערובות ושמרים, כמו לבונה זכה, שמן זית זך,    -ואם ישר    מתכונות נפשיות עמ"ש )תהלות כ"ח( אם זך 

גופניות, וישר הוא הפך העול והעקש,   וזך הוא בפעולות הצומחות מכח המדות  ר"ל נקי מתכונות רעות  ושרשו בבינה כמ"ש בכ"מ. 
 ששרשם בחכמה. עי' איוב )ח' ז'(, ולקמן )כ"א ב' ושם י"א(: 

 יגה ט:  ג ח כמו שהקשה התוס' רי"ד ב פעמים  ואחד  פעמים לחוזר מאה    ארבעים שזה החילוק בין החוזר    אולי אפ"ל   יג

שוכח  כמונח בכיסו אבל במאה ואחד אינן    ליה   עב. ודמי שבארבעים פעמים מבואר בגמ' פסחים    החילוק אן אולי אפ"ל  ולפי רבנו כ 
 מקום לכן לא נשכח ממנו.לא תופס    בכיסו תופס מקום אבל ק"א פעמים כבר   נח כי המו כלל.  

ָבר   -  נא עיין תורה קה תני  יד ה ּדָ יזֶׁ תֹוָרתֹו אֵּ ש  ּבְ ה ְלַחּדֵּ תֹוָרתֹו, ְוִיְראֶׁ ן ּבְ ל ְלַעּיֵּ ּדֵּ ּתַ ְ ש  ּיִ ֶׁ ִהְזִהיר אֹותֹו, ש  ֶׁ ָחד, ש  אֶׁ י מֵּ ַמְעּתִ ָ ר ִהְזִהיר עַ ש  ֶׁ ֲאש  ה  , )ּכַ ל זֶׁ
ְזּכֶׁ  יו(. ְוָאַמר לֹו: ִאם ּתִ ָ ֲאָנש  ה מֵּ ה ְוַכּמָ ן טֹוב  ה לְ ְלַכּמָ י כֵּ ָנִתי, ַאף ַעל ּפִ ּוָ ן ּכַ תֹוָרִתי ַמה ּטֹוב, ַוֲאִפּלּו ִאם לֹא ּתּוַכל ְלַכּוֵּ ָנִתי ּבְ ּוָ ן ּכַ ל ּתֹכֶׁ ן אֶׁ ְמֹאד  ַכּוֵּ
י הוּ  ּתֹוָרה, ּכִ ָבר ּבַ ה ּדָ יזֶׁ ש  אֵּ ּזֹוִכין ְלַחּדֵּ ֶׁ ש  ִא ּכְ י ָכל ַהִהְרהּוִרים ּבָ דֹול ְלִהְרהּוִרים. ּכִ ּקּון ּגָ ה  ים עַ א ּתִ יזֶׁ ין אֵּ ִ ש  ַחּדְ ּמְ ֶׁ י ש  ה, ְוַעל ְידֵּ י ּכַֹח ַהְמַדּמֶׁ ל ְידֵּ

ִאי  ּבָ ֶׁ ַגם ַהִהְרהּוִרים ש  ִנין ּפְ ה ְמַתּקְ י זֶׁ ָתא, ַעל ְידֵּ ָתא ְלִמּלְ ה ִמּלְ ִחיַנת ְמַדּמֶׁ הּו ּבְ ּזֶׁ ֶׁ ּתֹוָרה, ש  ָבר ּבַ ה:ן  ּדָ י ַהְמַדּמֶׁ י       ַעל ְידֵּ ַמְעּתִ ָ ַעְצִמי ש  ם ָאֹנִכי ּבְ   ּגַ
י  דֹול ְמֹאד ְמֹאד ִמּפִ ּגָ ּקּון  ּתִ הּוא  ֶׁ ְוָאַמר ש  ּתֹוָרה,  ּבַ ש   ִהְזִהיר ְמֹאד ְלַחּדֵּ ֶׁ ָעִמים, ש  ּפְ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ דֹוש   ַהּקָ ָחד    ו  ּבּור אֶׁ ּדִ ֲאִפּלּו  ֶׁ ְוָאַמר ש  ָעָבר.  ַעל הֶׁ

זּ  ֶׁ ש  ּקוּ ְלַבד ּכְ י הּוא ּתִ ן טֹוב ְמֹאד, ּכִ ם ּכֵּ , הּוא ּגַ ש  ד ֹוִכין ְלַחּדֵּ קּו )א(:ן ּגָ ּלְ ָבר ִנְסּתַ ּכְ ֶׁ ַמת ֲאבֹוָתיו, ש  ְ הּוא טֹוָבה ְלִנש  ֶׁ ם ָאַמר ש   ֹול ְמֹאד. ּגַ
 וצ"ע  ת התורה.  מיו י ולא ככלי לפנ מה  כ שבעיקר כשלומד אותה כח   אולי צ"ע    טו 

לה ועיין   א   תורה  ָאָדם   אות  ֶׁ ִחיצֹוִנּיוֹ   ּוְכש  בֹות  ָ ַמֲחש  ש   ַהּקֹדֶׁ ְכלֹו  שִֹ תֹוְך  ּבְ ִפי  ַמְכִניס  ּכְ ְכלֹו,  שִֹ ת  ַ ְקֻדש ּ ט  ִנְתַמעֵּ ֲאַזי  ִחיצֹוִנּיֹות,  ָחְכמֹות  ם  הֵּ ת, 
ק  ִפיַסת ַהּמָ . ְוַהָחְכָמה ִחי ּתְ ש  ל ַהּקֹדֶׁ כֶׁ תֹוְך שֵֹּ ל ִחיצֹוִני, ּבְ כֶׁ ל ָחְכָמה ִחיצֹוִנּיֹות, שֵֹּ ֶׁ ר ְמקוֹ צֹוִני ִהיא  ֹום ש  ה, ּוְמַחּסֵּ ָקנֶׁ ש  ּכְ ל ַהּקֹדֶׁ כֶׁ תֹוְך ַהּשֵֹּ ם  ָנעּוץ ּבְ

ִרים כָּ  ִטים ּוִמְתַחּבְ ל, ִמְתַלּקְ כֶׁ ה ַהּשֵֹּ ה, ַהְינּו זֶׁ נֶׁ ה ַהּקָ ה. ְוַעל זֶׁ ָ ֻדש ּ ּדֹות ָרעֹות ּוְמֻגּנֹות:ַהּקְ  ל ַהּמִ
   אות ז' גדול -קפאבת טז
   . קצב  .קי .ס' אות ח' . נו אות ג'  .נד אות ד' . מו . לז . תורה ז' עיין  יז



 6צט.       ן    מוהר"                                 קי  תורה                                       ליקוטי               

כנ"ל  ורבנו  כנ"ל  לא יסור  פשוטו של מקרא    .לא ימוש ספר התורה  [יח]הזהרת הקב"ה ליהושע    וזהו

  .ון ממשותש מלשימו וסיףמ
כ תשאל  תורה  שייך   יצדואם  מדברי  ממשות  לזה,  לעשות  מצרים,  הדוגמא  שכתוב  ו  כמ  כ"ש  חושך 

"  חשך  וימשנטה ידך וכו' ויהי חושך וכו'  "  \יט/)שמות י(ל מכת החושך  ה את משה רבנו עו כשהקב"ה ציו
ידו  שהקב"ה  שציוהו  פרש"י  ע לו הקב"ה  \כ/ חושך יברא  בנטית  חושך  ד  עו  וביאר  שהחושך של אמש איזה 

כפול מכופל    שהיהלשון ממשש בצהרים,  מדרש  בלשון ממשות, כמבואר    "ך וימש חוש"  יותר מטבעו  יהיה
אחרי ג' ימים פסוק כב שתחילה רק לא ראו איש את אחיו, ואח"כ לא קמו כפרש"י  ו.  שהיה בו ממשותעד  

 .  החושך קבע אותם במקומם ממשותכי  ,שלא יכלו לזוז ממקומם , עדממשותיותר נעשה בו 
הגביר בהם    שהם גרמו לעצמם משמע שהחושך לא החזיר אותם בתשובה אלא אדרבהמשמע  ולפי רבנו  

להביא חושך כזה שיגרום למצרים להגשים אותו    ומבואר שהקב"ה מתחילה ציוהו   (והרשעות  הגסותאת  
 . עד שלא יוכלו לקום כלל יותר ויותר

היה אור נפלא ועצום ממקום עליון ביותר שעל כן ליהודים הוא  הוא    אדרבהש   \כא/ר בספריםבאמת מבואו
המצרים במקום מחבואם, אבל המצרים מרוב    צרותיהם שלוא  מחיצה את האיר היטב לראות אפילו דרך  

 
 הנ"ל  ' יהושע א יח

י'   יט  פרק  ַויֹּ   שמות  ה  )כא(  ֶׁ מש  ל  אֶׁ ְידָֹוד  ר  ְוָימֵּ אמֶׁ ִמְצָרִים  ץ  רֶׁ אֶׁ ַעל  ְך  ֶׁ חש  ִויִהי  ַמִים  ָ ַהש ּ ַעל  ָיְדָך  ה  ְך: ְנטֵּ ֶׁ חש  מ   ש   ט  ַוּיֵּ ַעל  )כב(  ָידֹו  ת  אֶׁ ה  ֶׁ ש 
 ְ ש  ִמְצַרִים  ץ  רֶׁ אֶׁ ָכל  ּבְ ָלה  ֲאפֵּ ְך  ֶׁ חש  ַוְיִהי  ָמִים  ָ ָיִמים: ַהש ּ ת  ֶׁ ִא   לש  ָקמּו  ְולֹא  ָאִחיו  ת  אֶׁ ִאיש   ָראּו  לֹא  י  )כג(  נֵּ ּבְ ּוְלָכל  ָיִמים  ת  ֶׁ לש  ְ ש  יו  ְחּתָ ִמּתַ יש  

בָֹתם:  ְ מֹוש  ל ָהָיה אֹור ּבְ ָראֵּ  ִיש ְ

גון  כמו ויאמש יש לנו תיבות הרבה חסרות אל"ף לפי שאין הברת האל"ף נכרת כ"כ אין הכתוב מקפיד על חסרונה כ   -וימש    -  רש"י 
ב כב( ותזרני חיל כמו ותאזרני ואונקלוס תרגם לשון הסרה כמו לא  טה אהלו וכן )ש" )ישעי' יג( לא יהל שם ערבי כמו לא יאהל לא י 

ויהי חשך    ימיש בתר דיעדי קבל ליליא כשיגיע  וימש לפי שהוא כתוב אחר  סמוך לאור היום אבל אין הדבור מיושב על הוי"ו של 
 ממש:   ברים כח( ממשש בצהרים שהי' כפול ומכופל ועב עד שהי' בו פותרו לשון )ד   גדה א דרש  ומ 

להט"ז  דבר  דוד  פירוש   -י  נראה  חושך.  עליהם  ויחשיך  חשך,  לפ וימש  דקרא  על ו  חושך  ויהי  אמר  דתחלה  דהיינו    "ז,  מצרים,  ארץ 
ה יום אלא החושך יהיה נמשך  ך גם בזמן שראוי להיות יום לא יהי בלילה יתוסף החושך יותר מבטבע של לילה ואותו חשך יהיה נמש 

ש"י שהוא לשון אמש, פירוש ערב, ר"ל שימשך עוד הערב, על זה אמר וימש חושך ממילא  עוד כאילו הוא ערב. וזהו וימש דנקט ר 
התחיל קללת החושך, ע"ז אמר    שך לעת ערב. ואונקלוס תירגם לשון הסרה, פי' דהך וימש חושך הוא נותן זמן אימתי תתחיל קללת חו 

יום. ועל זה קשה דהא כתיב  שיתחי  כו'  ל אחר שיסור חשך של לילה וראוי להיות  ויהי חשך  וימש בוי"ו נוסף על מה שאמר תחלה 
 י שתתחיל בערב בענין תוספת חושך ואח"כ ימשך עוד ולא יפסק: דהיינו קללה נוספת על קללת ויהי חושך, אלא ודא 

וב  ממש, עשו אותו מלשון ממשש בצהרים )דברים כח, כט(. זהו שאמר הכת   , נתן בו וימש חושך ובמדרש )תנחומא בא א(    -  רבנו בחיי 
צא והכהו חמישים, והלך    )תהלים קה, כח( שלח חושך ויחשיך, משל למה הדבר דומה למלך שסרח עליו עבדו ואמר לאחד מעבדיו 

ש   והכהו מאה  הוי אומר  חושך משלו,  ונתוסף  מצרים  על  שלח החושך  יתברך שמו  כך  חושך  והוסיף משלו,  ויהי  ויחשיך.  חושך  לח 
ורבי  יהודה  נחמיה    אפלה מהיכן היה החושך רבי  יב( ישת חושך, רבי  יח,  )שם  יהודה אומר מחושך של מעלה שנאמר  נחמיה, רבי 

פתה כמו אופל צלמות ולא סדרים וגו'. שבעה ימים שמש החושך שנאמר ויהי  גיהנום שנאמר )איוב י, כב( ארץ עי אומר מחושך של  
ולא קמו איש מת חושך אפל  ראו איש את אחיו  ימים, לא  ימים,  ה בכל ארץ מצרים שלושת  ימים, אחרים, הרי ששה  חתיו שלושת 

וד, ויום השביעי כתוב )שמות יד, כ(  נו יכול לישב היושב אינו יכול לעמ שלושה ימים היה קל ושלושה ימים היה אפל כבד, העומד אי 
בני ישראל    ל בכל מקום שהם, ומזה אמר במושבותם כי היה ראוי הכתוב לומר ולכל ויהי הענן והחושך, חושך למצרים ואור לישרא 

     ם ישראל שם היה אור לישראל: היה אור בארץ גושן כמשפטו בכל, אבל הזכיר במושבותם להורות כי אף בבית המצרי אשר ש 

מש בגלגלו אך עמד באורו ותקפו כל  המדרש הזה, והסיבה שבמכת החושך והממש שנתן בו, הוא שאין להבין שהחשיך הש   וביאור 
ה'  ימי החושך כשאר הימים ועולם כמ  נוהג, אבל הענין הזה היה שהושחר האויר בכל ארץ מצרים כי נסתתמו שביליו ויסגור  נהגו 

הכנס האור בהם, כי בידוע שאור השמים נכנס ובוקע באויר, וכשם שהקול נכנס ובוקע בו עד שיגיע לאזני השומע כן אור  דם מ בע 
ובהיר, והכנס אור השמש באויר הוא סיבת ראותנו אור    השמש נכנס ובוקע בשבילי האור ובנתיבותיו עד שיראה הרואה אותו צח 

זו במצרים כל   החושך ומנע מהכנס אור השמש באויר ואז חזר האויר שחור ולא יכלו לראות אור  ימי  השמש, והקב"ה ביטל סיבה 
כל כך עד שהיה  ביו סגורים מהכנס האור בהם, ואחר שחזר האויר שחור הכבידו הקב"ה  השמש והכוכבים מפני ששבילי האויר ונתי 

ו היו פרושות לא יוכל להשיבם אליו, והיה אור  ואיל בו ממש והיו מרגישים אותו במשוש, והיושב לא יוכל לקום ולא לפרוש את ידיו,  
וזה היה סיבת החושך למצרים והאור  לישראל מפני שלא נסגרו להם שבילי האור והיה האור נכנס באויר במושב  ותם והיו רואים, 

 עכ"ל    לישראל: 

כיצד  שנסתמ   צ"ע  לישראל?  ו יתכן  ולא  למצרים  האור  של    שבילי  במושבותם  מוב דבשלמא  נסתמו  לא  גם  ישראל  הרי  אבל  ן 
ל האיר אור הגנוז אין  שלישרא )שמות רבה יד ג(    אמנם במדרש ו   פסוק כב.ש"י  ות המצרים ראו ישראל את המטמוניות שלהם כפר ב במוש 

ָהָיה ְיהוּ   , חוצץ מפניו ֶׁ ל ָמקֹום ש  ּכָ ֶׁ ְטמוֹ ש  בֹות ּוַבּמַ ָחִבּיֹות ּוַבּתֵּ ּבַ ֶׁ ִאיר לֹו ַמה ש ּ  ִנּיֹות.ִדי ִנְכַנס ָהָיה אֹור ִנְכַנס ּומֵּ

 לדוד   חכמים ומשכיל   שפתי   עיין  כ
ַמִים    -  י כא שמות  עיין    כא ָ ָיְדָך ַעל ַהש ּ ה  מהיכן היה אותו חושך רבי    ( ב' יד  שמות רבה  ) מדרש    ועיין דווקא  למה על השמים    צ"ע ו ְנטֵּ

  שפתי כהן ועיין    .' תה וכו שת חשך סתרו רבי נחמיה אומר מהחושך של גהנם שנאמר ארץ עיפ דה אומר מחושך של מעלה כמ"ש י יהו 
בהיר הוא בשחקים לכן נתפס    י אלא מרוב הבהירות כמ"ש מיה שר דלא פליגי כי באמת למעלה אין חושך כדכתיב ונהוריה ע )פסוק כא(  

כמ"ש ימנע מרשעים אורם אבל מי שחומרו  הזה היה לרשעי ישראל שמתו בג' ימי חושך    למטה כחושך כי אין כלים לקבלו והחושך 
ון מניעה ועל זה  ומה לש י מא פו וזה כוונת רבי יהודה חושך מלשון ולא חשך ממנ ו אה באור הזה מסוף העולם ועד ס זך אזי להיפך ר 

ז  מ"ש ארץ עיפתה כמו אופל   משמע שהאור הגנואבל למצרים היתה אפלה כ     למשה נטה ידך על השמים ויהי חושך.ב"ה  א"ל הק 

שאותו  (  אות סא   )אמרי פנחס בא   נחס מקוריץ פ ר ר'  וביא   .א"א לזוז כלל עצמו נעשה למצרים מרוב גסות חומרם לימש חושך עד ש 
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ראו כלום אלא גם קבע אותם במקומם שלא  נעשה אצלם כל כך ממשות עד שלא מבעי שלא  גשמיותם  

  .יכלו לזוז
של הקב"ה חושך על שם עומק    \כב/ "חושך סתרו"אור עליון  התגלות  יתה  יבמצרים הנמצא שמכת החושך  

למצרים  ו  ,ששום גשמיות לא חוצצת בפניו  ,ואור הגנוזמיות התורה,  יפנ  המושג שהן סתרי תורה עליונים
מאד מגושמים  שהיו  ממש  וכופרים  בתאוות    כיון  גשמיות  נעשה  הזה  הנפלא  האור  אצלם  עד  ומכשפים 

 יותר ויותר  להם יותר זמן כך יותר כפרו והתגשמו ונעשה אצלם  וככל שהתגלה  מישוש.וש החב  שחשו אותו
 .ממשות

 

להתרחק ממהות הגוי והמצרי    כדזהר ת  כג מר ולכה לא ימוש אור ספר התורה מפיך  ירה התור זהו שהזהו
כדי   ,אלא תהיה ישראל שומר הברית ומתחזק באמונה ולומד לשמההשקוע בכפירה ותאוות ומדות רעות,  

כלומר מחמת פיך שיוצא מאתך יהיה    .מפיךשלא תהיה ממשות וגשמיות בדברי התורה.  
אלא    ,הגשימו את התורה  אצרים שלמאולי אפ"ל קצת ראייה מהמזה.  הר  תז  .לה ממשות וגשמיות

ה התורה,  של  עליון  אור  אצלם  התגשם  ממילא  ובהמיות  כפירה  בגשמיות  שקועים  שהיו  מה  ככיון  נמי  י 
הכוונה    ,תזהר שלא תהיה ממשות בדברי תורההפירוש    " מפיך   הזה  ספר התורה   לא ימושש"  אומרשרבנו  

 התורה. של היה לך תפיסה ברוחניות תפרישה מתאוות וממילא שתתחזק בשמירת הברית ו

עיקר התורה  שבאמת    וצ"ל  .המעשיות דהיינו פסקי הלכה לכאורה הן גשמיותעצות התורה  צ"ע כי  ובאמת  
פנ התורהיהיא  את העצות המעשיות  , מיות  ית'דהיינו ההשגה    ,המחייה  ובמציאותו  זה    ,בו  ידי  היא  שעל 

ידיעתו  יוזה עיקר הז  יות המצוות המעשיות.ן חשה  ,ת ה'האמונה יראה ואהב כרון שצריך בכל רגע לזכור 
  ת אואני ז"  (ישעיה נט) משמע לקמן בפסוק  דוכ  גדי תמיד ביראה ואהבה.נויתי ה' לווההשגה בו כדי לקיים ש

ו "זאת בריתי" דהיינע"י    הוא  "לא ימושו"ה, שעיקר  "לא ימושו וכו'  וכו'ודברי  רוחי אשר עליך  בריתי וכו'  
זוכר  שהיא יציאה מבהמיות והגשמה    \כה/שמירת הברית רוחי אשר עליך ודברי  "את בחי'  שוכח  ולא  ואזי 

  ."אשר שמתי בפיך 
 

פ"ה  בגמרא  ז"ל  רבותינושאמרו  וזה שארז"ל   יוסף  התש  \כו/ (.)ב"מ  רב  יום שילכזענה  תקיים  ' 
הגמ'  מודולי ארבעי  פשט  מזרעו  םשהתענה  התורה  תפסק  שלא  והתפלל  ורבניום  שהתענה מו  .  באר 

ואני   \כט/ אבישעיה נט כהראו לו בחלום את הפסוק  אחוו לי'    .\כח/מה שלומדשלא ישכח    שלשים יום כדי

 

סבול  ע"ד דאיתא שהאור מסמא עיני הקליפות שלא יכולים ל   לסבלו ונסתמאו,אור ממש שהאיר לישראל החשיך למצרים שלא יכלו  
דוקא שם גנוז האור, לכך כיון שהיו    והענין שנתגלה אור הגנוז במצרים לפי שהאור הנ"ל גנוז בכל הצרות והחשכות גדול   .הרבוי אור 

הגנוז,  וכל דבר שבעולם תלוי באור  נתגלה האור,  טומאה  קרובים למ"ט שערי  ה   ישראל  לא  בזהר  וזולתו  קיום העולם כדאיתא  יה 
   .וכל וכו' ע"ש   תרומה אלמלא איתגניז מכל 

יהודה   כב רבי  ב'    דעת  יד  רבה  ָמִים    -בשמות  ָ ַהש ּ ַעל  ָידֹו  ת  אֶׁ ה  ֶׁ מש  ט  י  ַוּיֵּ ְוַרּבִ ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ַההּוא,  ְך  ֶׁ ַהחש  ָהָיה  יָכן  הֵּ מֵּ ָלה,  ֲאפֵּ ְך  ֶׁ חש  ַוְיִהי 
יְ  י  ַרּבִ ְמָיה,  יָ הּוָד ְנחֶׁ יב(:  יח,  )תהלים  ֱאַמר  ּנֶׁ ֶׁ ש  ַמְעָלה,  ל  ֶׁ ש  ְך  ֶׁ חש  מֵּ ר  אֹומֵּ ל  ה  ֶׁ ש  ְך  ֶׁ חש  מֵּ ָאַמר  ְמָיה  ְנחֶׁ י  ַרּבִ תֹו.  ֻסּכָ ְסִביבֹוָתיו  ִסְתרֹו  ְך  ֶׁ חש  ת  ֶׁ ש 

יִהנֹּ   .ם ּגֵּ
 ומר כל  -לד ותרלובתר  . כלמר   –בתקפא  כג

 הזהר  -מתרצו  כד

ד    עיין לק"ה   כה  הלכה  כלים  לב  הכשר  ְע   -אות  ַ )ְיש  ה  "וּ ְוזֶׁ נט(,  ַיֲעקֹ ָיה  ּבְ ע  ַ ש  פֶׁ י  בֵּ ָ ּוְלש  ל  ּגֹואֵּ ְלִצּיֹון  ז  ָבא  ֻרּמָ ּמְ ֶׁ ש  נֹות,  ּוָ ּכַ ּבַ ְוִאיָתא  ְוכּו'".  ב 
י  ִ ָמש  ת  ֻאּלַ ּגְ ר  ִעּקַ ֶׁ ה, ש  זֶׁ ָפסּוק  זֹאת  ּבְ "ַוֲאִני  הּו  ְוזֶׁ ם(.  ָ ן ש  ַעּיֵּ ם,  ָ בָֹאר ש  ּמְ ֶׁ מֹו ש  )ּכְ ְוכּו'  ִרית  ַהּבְ ּקּון  ּתִ י  ְידֵּ ַעל  ִריִתי א ַח הּוא  ה' רּוִחי  ּבְ ֹוָתם ָאַמר 

 ֶׁ יָך ּוְדָבַרי ֲאש  ר ָעלֶׁ ֶׁ ַרע ַזְרֲעָך אָ ֲאש  י זֶׁ י ַזְרֲעָך ּוִמּפִ יָך ּוִמּפִ ּו ִמּפִ ִפיָך לֹא ָימּוש  י ּבְ ְמּתִ ִביא  ר שַֹ ַרְך ִהְבִטיַח ְלַהּנָ ה' ִיְתּבָ ֶׁ ה ְוַעד עֹוָלם". ש  ַעּתָ ַמר ה' מֵּ
ִמיִּ  ח  ּכַ ּתַ ְ ש  ּתִ לֹא  ַהּתֹוָרה  ֶׁ ל, ש  ָראֵּ ָהר   שְֹ ִחיַנת  ּבְ ַהְינּו  ָעָליו,  ר  ֶׁ ֲאש  ָהרּוַח  י  ִחיַנת  ּכִ ּבְ הּו  ּזֶׁ ֶׁ ש  עֹוָלם.  ַעד  ְלדֹור  ִמּדֹור  ְך  ָ ִנְמש  ה  ִיְהיֶׁ "ל  ַהּנַ ים  ַחּיִ ּוַח 

"ל: ַהְמ  ּנַ ה ּכַ ֻאּלָ לּוָיה ַהּגְ ה ּתְ זֶׁ ּבָ ֶׁ "ל, ש  ַנִים ַהּנַ ְ י ש  ַכת ּפִ ָ  ש 
שוב אין תורה פוסקת  ר' יוחנן כל שהוא תלמיד חכם ובנו תלמיד חכם ובן בנו תלמיד חכם    אמר ר' פרנך אמר   -  עא פה.בבא מצי   כו 

מאי    " זרעך ומפי זרע זרעך אמר ה' מעתה ועד עולם   כא{ ואני זאת בריתי וגו' לא ימושו מפיך ומפי -שנאמר }ישעיה נט   מזרעו לעולם 

רב    .אמר ר' ירמיה מכאן ואילך תורה מחזרת על אכסניא שלה   " מעתה ועד עולם " מאי    .אמר הקב''ה אני ערב לך בדבר זה   " אמר ה'" 

יתי  ואקריוהו לא ימושו מפי יוסף  ואקריוהו    .ך ב ארבעין תעניתא  תעניתא אחריני  זרע " יתיב ארבעים  ומפי  ימושו מפיך  יתיב    ." ך לא 
א צריכנא תורה מחזרת על  אמר מכאן ואילך ל   ", לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך " מאה תעניתא אחריני אתא ואקריוהו  

 .אכסניא שלה 

 תפסוק תורה מזרעו.  שלא   -ארבעין תעניתא    -  רש"י 

ג'    -  מהרש"א  בפעם  אבל  וגו'  אכל  לא  לחם  יום  מ'  היה  למשה  התורה  קבלת  שכן  כו'.  מפיך  ימושו  לא  ואקרויה  תעניתא  מ'  יתיב 
ענה בג'  ורים ורבי זירא דהוה יתיב ג"פ מאה להיות נ ת הוי בעי מאה יום בתענית שהוא שיעור הגדול שבשיע שיהיה זוכה כן לדורו 

 יהם ואפשר מטעם כי ג"פ מאה בתענית כולל שנה תמימה חוץ משבתות וימים טובים וק"ל:דברים שבקש על 
 ה בשום מקום(  אינ )כגרסת הגמ' ועין יעקב. וגרסת ל' יום   וסף מ' יוםרב י –ומתרלו  . ב יוסף ל' יוםר  –בתקפא ותרלד  . בדפו"ר ר' אליעזר ל' יום  כז

  א ל רובין מא. האם  י שרב יוסף חלה ושכח תלמודו ואביי היה מזכיר לו. כגון בע   על כך בש"ס  הרי רש"י חוזר שמונה פעמים    וצ"ע   כח
 יו.ת ו תעני   ו הועיל 
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וכו'   בריתי  ימושו מפיךזאת  את  לי'  וו  חא  ואז  .וכו'ושוב התענה    .[ל]   לא  בחלום  לו  המשך  הראו 

ת  והראו לו א  עניותמאה ת פעם שלישית  התענה  בגמרא שם מסופר ש   \לא/ומפי זרעך וכו'  הנ"ל  הפסוק

הפס ומפי  המשך  הנ"ל  זרעך וק  שם  .  זרע  הגמרא  תורה  פשט  תפסוק  שלא  ביקש  יוסף    ונכדיו   מבניושרב 
לעולם זרעו  מכל  תפסוק  לא  גם  כן  בגמראכמבואר    וממילא  תעניות  שפרש"י    וכן   .לפני  בארבעין  גם 

אלא על עצמו  ,  ה תפילתושלא התקבל   הפירוש שאמרו לו  ז לא ימושו מפיך "ולפ,  על זרעוביקש  ראשונות  
יום    .\לב/ ולא על זרעו ושוב התענה מאה    , רמזו לו בפסוק שהתקבלה תפילתו על בניוולכן התענה עוד מ' 

 גם זרעם היוצא מהם.   ילא וממ ,תו גם על נכדיותעניות ורמזו לו שהתקבלה תפל
 ימושו   אל"הפסוק  לכן הראו לו את    שלא ישכח תלמודו,מתחילה התענה רב יוסף על עצמו  שורבנו מפרש  

יגשם את דברי התורה ועי"ז לא  ש  רמזו לו שדהיינו  ואזי    .מפיךויגושמו  לא ימושו  כלומר ש  מפיך"

שלא   יהיה שכחה.  יתקיים תלמודו.  אזי  ו  ממנו  תשתכחיזכה  אינוכי לא  רוחני  דבר  תופס   כי 
 : \לג/ מקום. ודוק

כך    ?, האם שוב התפלל על עצמויהפעם שנאבל צ"ע כוונת רבנו במה שציטט גם את המשך הגמ' שהתענה  
האם    , ך"ימושו מפי זרע  אלפסוק "ו ברמזו ל  לא מובן מה  יקש על בניובם  אלפי רבנו    כי   ,משמע בפשטות

יגשמו את התורה יכול לגרום שבניו לא  לו שיתפלל שבניו לאמנם  ואם    ?הוא    יגשמו את התורה   ארמזו 
נכד על  גם  הגמ' שהתענה  את המשך  ציטט  לא  רבנו  עליהם שלא  גש  יומדוע  שיתפלל  לו  רמזו  זה  על  ם 

כיון שכבר    ?יגשמו את התורה כזה. רואולי  דבר  יכול לבקש  נכדיו  מובן שגם על  בניו ממילא  לו על    מזו 
ממה שהתענה  )או ג"פ ושליש(  מים וחצי  עשתי פ  , מאה תעניות  נכדיו  לתפלה עלואולי זו הסיבה שהוצרך  

 נכם אלא רק להתפלל.דו לחכיון שאינם בניו שתחת יעל עצמו ובניו, 

צריך להתענות, או  כדי לא לעשות ממשות מהתורה  יש ללמוד מרב יוסף שלפי הנ"ל  צ"ע אולי  ,  למעשה
ולצאת    .לכן היא ראש לתאוות  \לד/ את האדם עיקר מה שמגשם    שכידוע היאלה  אכי  תעכ"פ לצאת מתאוו

ממון   במדרשכמתאוות  שרמוז  חושך    מו  מכת  א(על  יד  רבה  חושך "ש  \לה/)שמות  בעש   "וימש  י  בוהיה 
שהי\לו/דינר לגמרי,  מהקב"ה  אותו  ומנתקת  כל השכל של האדם  את  תאווה שתופסת  ה  .א  ברית ולשמור 

  .ולא ימושווכו' בפסוק ואני זאת בריתי  וכנ"ל ,וה הידועה שהיא בהמיות ממשותאדהיינו יציאה מה
 

 לתורה קי  עד כאן ביאור חברותא 

* 

 
ְמ )כא   ישעיה פרק נט   כט  ר ש ַ ֶׁ יָך ּוְדָבַרי ֲאש  ר ָעלֶׁ ֶׁ ִריִתי אֹוָתם ָאַמר ְידָֹוד רּוִחי ֲאש  י ַזְרֲעָך ּוִמּפִ ( ַוֲאִני זֹאת ּבְ יָך ּוִמּפִ ּו ִמּפִ ִפיָך לֹא ָימּוש  י ּבְ ַרע  ּתִ י זֶׁ

ה ְוַעד עֹוָלם: ַזְרֲעָך ָאמַ  ַעּתָ  ר ְידָֹוד מֵּ
 ישעיה נט כא  ל

מדוע   לא הנ"ל    צ"ע  המאמר  המשך  רבנו את  וה מצטט  פעם  עוד  צם  יוסף  זרעך,  שרב  ומפי  לו  אינו  ראו  להגשמת  שלכאורה  קשור 
 ? לא תתגשם התורה   כיאיך יכול לגרום שגם מפי זרעו מפיך דייקא    רי לפי רבנו לא ימושו שה התורה שעליה מדבר.  

גשם את  י י   א מפי זרעך היא הזהרה של   ולא ימושו   , הזהרה שלא יעשה ממשות מהתורה   היא לא ימושו מפיך  כוונת רבנו ש   לי לכן או 
שני והגשמה    ת ואע"פ ממשו התורה.   זרע " ואולי  ים.  עניינ   הן ענין אחד. אולי כוונת רבנו שהם  א  י רומז לשמירת הברית שה   " ך ומפי 

  ,זה לפי  כי    " ומפי זרע זרעך " ואולי על כן לא ציטט גם את המשך הגמרא שם    שמה.  לבהמיות והג  מר שלא יפול ששו חין  שמירת המו 
     לא תלוי בו.כבר  זה  
חרונים  למ' א   ראשונים  טרפו מ'כשהתענה שוב הצ ש מרדכי    י ביארו עפ"י דבר   שם בביאור הגמ' ובילקוט ביאורים   במתיבתא   לב
תעניות ראשונות הואילו שלא תיפסק התורה    שמ' ין ביאר כפשוטו  ט . אבל בשוטנש יו ת"חיה  בניוגם  ש   הואילביחד פ' תעניות  ו

קבלת התורה    נגד מ' יום של וכן משמע במהרש"א שב' פעמים ראשונות היו על עצמו ועל בניו הספיק ארבעים יום תענית כ מעצמו.  

כדי לזכות לנכדיו    ע"י משה  זה מה    ואולי   לא ביקש.  עצמו על  כי    אלא שצ"ע   צריך מאה תעניות.  ה הי   והדורות שאח"כ בהר. אבל 
ש  מ'    ולפ"ז המתיבתא צ"ע   .לעצמך רק  ארבעים הראשונות הואילו  לכן  ו   , גם על עצמך אתה צריך להתענות שרמזו לו  איך הואילו 

 ראשונות גם לעצמו וגם לבניו.
לפרש"י לא מובן מדוע  ש ואולי כנ"ל    ה.שביאור רבנו בגמ' זו מתרצת קושי שיש ב ע  ודוק דמשמ   כאן כתה רבנו  דווקא   צ"ע מדוע   לג

 אבל לפי רבנו שביקש על עצמו מובן.  ,הרי ביקש על זרעו ולא על עצמו   " שו מפיךו ימ   א ל " הראו לו את הפסוק  
 ן.ה כות אחרי ש מ שאכילה ושתיה הן ראשי התאוות וכולן נ   כמבואר בתורה סב   לד

ה ָהָיה אֹותֹו ח   -יד א'    שמות רבה   לה  ּמָ ְך, ּכַ ֶׁ ש  חש  ה כְּ ְוָימֵּ ינּו ָאְמרּו ָעבֶׁ ְך, ַרּבֹותֵּ ֶׁ .  ש  ש  ָהָיה ּבֹו ַמּמָ ֶׁ ְך, ש  ֶׁ ש  חש  ֱאַמר: ְוָימֵּ ּנֶׁ ֶׁ  ִדיָנר ָהָיה, ש 

מה כי    לו  ביותר    צ"ע  והאפילו העבה  כדינר שהו לומר  שייכות בחושך  עבה  מ דהיי   , א  כאי מטר י ל י נו כארבע  שסבבה  ,  קליפה  היה  לו 
ישו ממשות בחושך הזה אע"פ  ? ונ"ל שרמזו על הסיבה לכך שהרגת בחוש המישוש בעובי תלוי הממשו ומדוע  אותם ומה חשוב העובי  

גדול באמת  ש  אור  היא   , היה  ממון  תאוות  זרה    כי  ועבודה  והיא  כפירה  כג,  בתורה  כמבואר  חשוכות  ממשות  פנים  לעשות  גורמת 
גם  ה מי ששקוע בתאוות ממון. והוא  ויש בזה מדרגות שעכ"פ א"א ללמוד לשמ ממון.    ח להרווי ות שלומד כדי  ון בקיצוני מהתורה. כג

 בלק"ה קדושין ג' ג'.בתורה כג ו פגום בברית כמבואר  



 9צט.       ן    מוהר"                                 קי  תורה                                       ליקוטי               

 תורה זו ליקוטי תפילות על
על תורה זו   מה הכוונה לעשות ממש מדברי תורה לכן אעתיק התפלה של מוהרנ"תה להבין היוצא למעשה בתורה זו שקצת שק ון כי

 נו כוונת רבנו. ללמוד מלשו

   מיוסד ע"פ תורה ק"י:  נח[:]תתר תפילה קיא   -ליקוטי תפילות חלק ראשון 
אֶׁ  יָך  לֶׁ אֵּ אלָֹהי  וֵּ י  הַמְלּכִ ְיֹדָוד  א  ָאּנָ ל  ּלָ ְגדֹוָלה  וֹ ְתּפַ ַהְתָמָדה  ּבְ ָמּה  ְ ִלש  תֹוָרְתָך  י  ִדְברֵּ ּבְ ַלֲעֹסק  ה  ְזּכֶׁ אֶׁ ֶׁ ש  ים  ָהַרּבִ יָך  ְבַרֲחמֶׁ ִני  יעֵּ ִ ש 

ִעּמִ  ה  ְוִתְהיֶׁ ְוָלְיָלה  יֹוָמם  ה  ְהּגֶׁ נֶׁ ְותַ ּוְבתֹוָרְתָך  ָתִמיד  ּלֹ י  ֶׁ ְוש  מּו  ְ ש  ִיְתּגַ ּלֹא  ֶׁ ש  ִני  יעֵּ ִ ְותֹוש  ִני  ַהּת ַעְזרֵּ י  ִדְברֵּ כּו  ְ ִיְתַחש ּ ַחס  א  י  ִמּפִ ֹוָרה 

לוֹ  ָ י, ב ְ ם  ְוש  ו דִּ מ  ת לִּ עַׁ ְ ש  י ב ִּ י ו תִּ מִּ ְ ש  ל ג ַׁ ְוכָּ י  ְצמִּ ל עַׁ ֵ ט  ְלבַׁ ה  ה ְגדֹולָּ ֳהרָּ ו ְבטָּ ה  ָּ ְקֻדש   ב ִּ ה  ֹורָּ ְלֹמד ת  ה לִּ ֶׁ ְזכ  ק אֶׁ ןרַׁ ה לְ   ֹאפֶׁ ֶׁ ְזכ  אֶׁ ֶׁ יש   ש  ְרג ִּ הַׁ

ימ עִּ נ ְ ְוהַׁ ֲעֵרבו ת  הָּ י  ְעת ִּ ְודַׁ י  ב ִּ לִּ ד ַׁ ב ְ ְוהַׁ י ו ת  נִּ רו חָּ ְוהָּ תו ת  ב ְ ֶׁ ש  ְמקו ת  עַׁ ְוהָּ ו ת  ה ק  ָּ דֹוש  ק ְ הַׁ ְתךָּ  ְמִתיקּות    ֹורָּ ם  ֹעצֶׁ ָיַדְעּתָ  ְלַבד  ה  ַאּתָ י  ּכִ
תֹוָרְתָך   י  ְברֵּ ּדִ ל  ֶׁ ש  ְוָהרּוָחִנּיּות  בּות  ְוָהֲערֵּ ִעימּות  הַ ַהּנְ ה  ָ דֹוש  ֱחמָ ַהּקְ "ַהּנֶׁ ֱאַמר:  ּנֶׁ ֶׁ ש  מֹו  ּכְ ִמיָמה,  ְוַהּתְ הֹוָרה  ָרב,ּטְ ז  ּוִמּפָ ָהב  ִמּזָ   ִדים 

ַבש  ְונֹ  י  ּוְמתּוִקים ִמּדְ ְרכֵּ יָה ּדַ ָרכֶׁ ֱאַמר: "ּדְ ם", ְונֶׁ א ָלָעצֶׁ ש  ּוַמְרּפֵּ פֶׁ י ֹנַעם, ָמתֹוק ַלּנֶׁ ַבש  ִאְמרֵּ ֱאַמר: "צּוף ּדְ ת צּוִפים", ְונֶׁ ָכל  ֹנַעם וְ פֶׁ
י בְּ ְנִתיבֹותֶׁ ּוַמֲאִמין  ה  רֹואֶׁ ֲאִני  ָרחֹוק  מֵּ ְוַגם  לֹום"  ָ ש  ִעימָה  ְוַהּנְ ָהַעְמקּות  ל  תוֹ ֹגדֶׁ ּבְ ֶׁ ש  בּות  ְוָהֲערֵּ ינּו  ּות  ֲעֹונֹותֵּ ּבַ ַאְך  ה,  ָ דֹוש  ַהּקְ ָרְתָך 

בֹותֵּ  ְ ּוַמְחש  ינּו ָהָרִעים,  ַמֲעֹשֵּ ּבְ נּו  נּו ְוָעְביֵּ ִמּיּותֵּ ְ ש  ּגַ ִרּבּוי  ים, מֵּ ינּו, לֹא ַד ינּו ַהְמֻבְלבָּ ָהַרּבִ ָאה ְלתֹוְך ּפִ ּבָ ֶׁ ם ַהּתֹוָרה ש  ּגַ יָנה  לֹות,  אֵּ ֶׁ י ש 
ָלנּו   ַהּתוֹ ְמִאיָרה  ם  ּגַ ַאף  ָראּוי,  ָהָרע  ּכָ ר  צֶׁ ַהּיֵּ ת  אֶׁ ר  ּבֵּ ַ ְלש  ֲעַדִין  ָזִכינּו  לֹא  ה  זֶׁ ֲחַמת  ּומֵּ ינּו,  ִמּפִ ָכה  ְ ְוִנְתַחש ּ ָמה  ְ ש ּ ִנְתּגַ ַעְצָמּה  ּבְ ָרה 

י הָ ְוַתֲאוֹותָ  ה  יו ַעל ְידֵּ יִני זֹוכֶׁ ה ְואֵּ ָ דֹוש  ק ַהּתֹוָרה ַהּקְ סֶׁ ְרג ִּ עֵּ מ ְ ְלהַׁ ימיש  הַׁ עִּ נ ְ יקו ת ְוהַׁ ים    ו תתִּ יקִּ ד ִּ צ ַׁ ת הַׁ ַׁ ְך, ו ְגֻדל  רַׁ ְתב ָּ ֹוֵרא יִּ ב  ת הַׁ ַׁ ו ְגֻדל 

ֱאלֹהו ת, ו ת הָּ ל  ְתג ַׁ ה ְוהִּ ֹורָּ ת  ת הַׁ ַׁ ים ו ְגֻדל  י ִּ ת ִּ ֲאמִּ י הָּ ֵּ ּלּות ִחּדּוש  י ִהְתּגַ ּלֶׁ  ַעל ְידֵּ אֵּ ן תֹוָרה ְוַעד עַ תֹוָרה ּכָ ל ִמּיֹום ַמּתַ ִכינּו ְלַקּבֵּ ּזָ ֶׁ ה:ה ש     ּתָ

ה    ]תתרנט[: ָאִבי  ְוַעּתָ ה  ֱעֹשֶׁ אֶׁ ֲאדֹוִני,  ָמה  ל  אֶׁ ה  ְתַרּצֶׁ אֶׁ ה  ּמֶׁ ּבַ יָך  ְדָברֶׁ ּכִ ֹמר  ְ ִלש  מֹוִני  ּכָ ְמֻרָחק  מֹוִני  ּכָ ַנַער  ה  ִיְזּכֶׁ ה  ּמֶׁ ּבַ ַמִים,  ָ ש ּ ּבַ ֶׁ ש 
וַ  ר  ֲאַטהֵּ ה  ּמֶׁ ת עַ ּבַ ש  אֶׁ ָהָרִעים  ֲאַקּדֵּ ָרַכי  ִמּדְ ּוב  ָלש  ה  ְזּכֶׁ אֶׁ ה  ּמֶׁ ּבַ ֻגּנֹותְצִמי,  ַהּמְ בֹוַתי  ְ ְברֵּ ּוַמְחש  ּדִ ם  ּגַ ֶׁ ש  י  ַאֲחרֵּ ה  ,  ָ דֹוש  ַהּקְ ַהּתֹוָרה  י 

יָנם ְמִאיִרים ִלי, ַאף, גַּ  ם אֵּ ם הֵּ ם, ּגַ יהֶׁ ינּו ֲעלֵּ ְקֹותֵּ ינּו, ְוָכל ּתִ ְך ָימֵּ ינּו ְוֹארֶׁ ם ַחּיֵּ ר הֵּ ֶׁ ְ ֲאש  ם ִנְתַחש ּ לֹום  ם הֵּ ָ י ַחס ְוש  ִמים ִמּפִ ְ ש ּ ִכים ְוִנְתּגַ
ה   לְ ְוַעּתָ ְפַעל,  אֶׁ ָמה  ה  ֱעֹשֶׁ אֶׁ ּת ָמה  ְזָרה  ְלעֶׁ ָאנּוס  יָכן  ים,  הֵּ ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ל  ּכָ ּתֹוַרת  ה,  ֶׁ ֹמש  ּתֹוַרת  ְיֹדָוד  ּתֹוַרת  ּתֹוָרה,  ֹוָרה, 

ְיֹדָוד   "ּתֹוַרת  ל,  ָראֵּ ִיֹשְ ל  ּכָ יּתֹוַרת  ִ ְמש  ִמיָמה  ָלנּו  ּתְ ְוָהִאיָרה  בֹוְדָך,  ּכְ ַעל  חּוָסה   ," ש  ָנפֶׁ תֹוךְ ַבת  ּבְ דֹול  ַהּגָ אֹוְרָך  ַלת  ּבְ ֲאפֵּ ת  ּכַ ְ ש  חֶׁ  
ָצָרה  ַהגָּ  ת  עֵּ ּבְ נּו  ְזָרתֵּ עֶׁ ּבְ קּוָמה  רֹות  ְוַהּמָ ָהָרעֹות  ֲאוֹות  ַהּתַ לּות  ּגָ ָהֲעּכּו"ם,  לּות  ּגָ ה,  ַהּזֶׁ ר  ַהּמַ ָהָאֹרְך  דֹולָ לּות  כְ ַהּגְ ּבִ ַהּזֹאת  ָלל  ה 

ְך הַ  ְזִריָחתֵּ אֹור  ּבְ ִרי  ּבְ ְוִהְתּגַ י חֹ ּוִבְפָרט,  ל ִמינֵּ ּכָ דֹוָלה ַעל  ְוַעל כָּ ּגְ ָלה,  ַוֲאפֵּ ְך  ֶׁ י  ש  ְכּתִ ַ ִהְמש  ֶׁ עּור ש  ִ ִלי ש  ּבְ כּות  ְ ְוַחש  ִמּיּות  ְ ש  ּגַ י  ִמינֵּ ל 
לִ  ָאֹנִכי  ַגם  ה  ְזּכֶׁ אֶׁ ֶׁ ש  ן  ֹאפֶׁ ּבְ ים,  ָהַרּבִ ֲעוֹונֹוַתי  ּבַ ַהגָּ ָעַלי  אֹור  ַהּתֹוָר ְראֹות  ִלי  ְוָתִאיר  ְוִתְזַרח  ַהּתֹוָרה  ל  ֶׁ ש  ְך  דֹול  ֶׁ ֹחש  י  ִמינֵּ ְלָכל  ה 

 ְ י  ְוַגש  ַפְלּתִ ּנָ ֶׁ ש  ְלאֹור ִמּיּות  ְך  ֶׁ ֹחש  ְלאֹוָרה מֵּ ָלה  ֲאפֵּ מֵּ את  ָלצֵּ ה  ְזּכֶׁ ְואֶׁ ָרה  ִמּתֹוָכם ְמהֵּ ִני  ְותֹוִציאֵּ ם,  הֶׁ ְלַרְגִלי    ּבָ ר  "נֵּ י:  ּבִ ם  ִויֻקּיַ דֹול,  ּגָ
ְואֹור   ָך  מֵּ ְדָברֶׁ ָיִאיר  יָך  ָברֶׁ ּדְ ַתח  "ּפֵּ ֱאַמר:  ְונֶׁ ֱאַמר:  ִלְנִתיָבִתי"  ְונֶׁ ָתִיים",  ּפְ ְותֹוָר ִבין  ִמְצָוה  ר  נֵּ י  ּתֹוְכחֹות  "ּכִ ים  ַחּיִ ְך  רֶׁ ְודֶׁ אֹור,  ה 

   מּוָסר":

יָך ְוֹכחֲ   ]תתרס[: ַרֲחמֶׁ ן ַהּתֹוָרה, עּוָרה ָנא, עֹוְרָרה ָנא, ּבְ א ַרֲחִמים, נֹותֵּ ת ַהּכַֹח הַ ָמלֵּ ש   ָך אֶׁ ר יֵּ ֶׁ ה, ֲאש  ָ דֹוש  ל ַהּתֹוָרה ַהּקְ ֶׁ דֹול ש  ּגָ
תוֹ לָ  ם ּבְ לִּ ּה ּכַֹח ְלָהִאיר ּגַ ֶׁ ָלה ש  ְך ֲאפֵּ ֶׁ ָך, ְוַלְיָלה  ְך ֹחש  יְך ִמּמֶׁ ִ ְך לֹא ַיְחש  ֶׁ ם ֹחש  י "ּגַ י" ּכִ ּכִ ְ יּהַ ָחש  ִרי, ְיֹדָוד ֱאלַֹהי ַיּגִ ִאיר נֵּ ה ּתָ י ַאּתָ י "ּכִ

ָיִא  ּיֹום  כָּ ּכַ יָכה  ֵּ ֲחש  ּכַ ָהַר יר  יָך  ַרֲחמֶׁ ּבְ ה  ֲעֹשֶׁ ּתַ ֶׁ ש ּ ַמה  ה  ֲעֹשֵּ ָהעֲ אֹוָרה",  יָך  ְוִנְפְלאֹותֶׁ ים  ְלקַ ּבִ ה  ְזּכֶׁ אֶׁ ֶׁ ש  ִמְקָרא  צּוִמים,  ת  ֱאמֶׁ ּבֶׁ ם  ּיֵּ
י ְלעֹוָלם וְ  י ַהּתֹוָרה ִמּפִ ּלֹא ָיסּורּו ִדְברֵּ ֶׁ יָך", ש  ה ִמּפִ ר ַהּתֹוָרה ַהּזֶׁ פֶׁ תּוב: "לֹא ָימּוש  סֵּ ּכָ ֶׁ ּלֹא ִיְתגַּ ש  ֶׁ י  ַגם ש  כּו ַעל ְידֵּ ְ מּו ְולֹא ִיְתַחש ּ ְ ש 

 ָ ַהְמֻגש ּ י  ֹורָּ ם,  ּפִ ת  הַׁ א  ב ָּ ְדרַׁ אַׁ ק  ל  רַׁ ֵ ט  ְלבַׁ י  ב ִּ יר  אִּ ֲעֵרבו ת  ה תָּ הָּ ת  ֱאמֶׁ ב ֶׁ יש   ְרג ִּ ְלהַׁ ה  ֶׁ ְזכ  אֶׁ ֶׁ ד ש  כו ת עַׁ ְ ש  חַׁ ל הַׁ ְוכָּ י ו ת  מִּ ְ ש  ג ַׁ ל הַׁ כ ָּ י  נ ִּ ֶׁ מ  מִּ

ְמקו   עַׁ ְוהָּ ו ת  ק  ד ַׁ ְוהַׁ ימו ת  עִּ נ ְ וְ ְוהַׁ י,  ת ִּ ֲאמִּ הָּ ירת  כ ִּ ְלהַׁ ה  ֶׁ ְזכ  אֶׁ ֶׁ ש  ד  עַׁ ה,  ָּ דֹוש  ק ְ הַׁ ְתךָּ  תֹורָּ ב ְ ֶׁ ש  ֱאלֹהו ְתךָּ  ו ת  ל  ְתג ַׁ ו ְלהָּ   הִּ ת  ֱאמֶׁ ב ֶׁ ין  אֹוְתךָּ  בִּ
ה, ֹורָּ ת  ת הַׁ ַׁ ים ו ְגֻדל  יקִּ ד ִּ צ ַׁ ת הַׁ ַׁ ְתךָּ ו ְגֻדל  ָּ ֻדל  ,  ג ְ ה  מָּ ְ ש  ת לִּ ֱאמֶׁ ה  ב ֶׁ י בָּ ְסקִּ ל ְיֵדי עָּ ָקִרי  עַׁ ְ ִניֹות ְוַגְדלּות ּוש  ּום ּפְ ִלי ש  ָנה  ּבְ ּוָ ּום ּכַ ִלי ש  ם, ּבְ

ּוַמְנִהי אּות  ְוִהְתַנּשְ בֹוד  ּכָ ַצד  ּום  ש  ִביל  ְ ש  ַלֲאִמּתֹו  ּבִ ת  ֱאמֶׁ ּבֶׁ ְלַבד  ְמָך  ִ ש  ְלַמַען  ַרק  לֹום,  ָ ְוש  ַחס  נּות  ְוַרּבָ ה  גּות  ֶׁ ְזכ  אֶׁ ה  זֶׁ ְיֵדי  ל  ְועַׁ

וֹ  ת  ְבֵרי הַׁ ת ד ִּ ֹס אֶׁ ְתפ  י, ְותִּ לִּ ְעת ִּ י ְודַׁ י ו מֹוחִּ ב ִּ לִּ ה ֵהיֵטב ב ְ ה רָּ ְרב ֵ ְלֹמד הַׁ ה לִּ ֶׁ ְזכ  אֶׁ ֶׁ ךָּ ש  תֶׁ תֹורָּ י ב ְ ב ִּ ח לִּ ַׁ ין ְפת  בִּ ל יֹום, ו ְלהָּ כָּ ל    ב ְ ר עַׁ בָּ ל ד ָּ כ ָּ
ְרי ֻ ר  ב  בָּ ו ם ד ָּ ח ש  כ ַׁ ְ ש  ְלֹמד ְולֹא אֶׁ אֶׁ ֶׁ ר ש  בָּ ל ד ָּ ֹר ֵהיֵטב כ ָּ ְזכ  דֹול, ְולִּ ירו ת ג ָּ ְמהִּ תֹו ב ִּ ָּ ת  ֲאמִּ י ְולֹא  ֹו לַׁ ל אֹותִּ ְלב ֵ י, ְולֹא ְיבַׁ תִּ נָּ ְ ש  מ ִּ יד  מִּ ְטרִּ יַׁ

יר אִּ ָּ ת  ֶׁ ךָּ ש  תֶׁ תֹורָּ י ב ְ ב ִּ יב לִּ ְרחִּ ַׁ ק ת  ו ד, רַׁ מ  ל ִּ ו י הַׁ ב  י רִּ דֶׁ   אֹותִּ י ב ְ ב ִּ י ְולִּ ֹמחִּ ה  ב ְ לָּ ב ְ ה  ו ְלקַׁ ְפסָּ ה ְלתָּ ֶׁ ְזכ  דֹול ְואֶׁ אֹור ג ָּ י ב ְ יהָּ  ב ִּ י ו תֶׁ נִּ ְך רו חָּ רֶׁ
ל ו כַׁ ת  ֶׁ ד ש  יהָּ עַׁ ו תֶׁ ק  י    ְודַׁ ב ִּ לִּ ֹן ב ְ כ  ְ ש  ה  לִּ ָּ ל  ֻ ה כ  ֹורָּ ת  ל הַׁ כו ת ְוגַׁ כ ָּ ְ ש  א ֵמחַׁ ב ָּ ל הַׁ לָּ ה כ ְ ְכחָּ ִּ ו ם ש  י ש  לִּ יד ב ְ מִּ ָּ ה  ֵהיֵטב ת  ְכרָּ ס  ו ְלזָּ י ו ת חַׁ מִּ ְ ש 

לֹום: ָּ    ְוש 

ל, ַזּכֵּ   ]תתרסא[: ָראֵּ ד ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיֹשְ ַעת, ַהְמַלּמֵּ ן ְלָאָדם ּדַ ַמִים חֹונֵּ ָ ש ּ ּבַ ֶׁ ת ָאִבינּו ש  ֱאמֶׁ ים, ּבֶׁ "ָהִאיָרה    נּו ְלאֹור ַהּתֹוָרה אֹור ַהַחּיִ
ִאירּו ָלנּו ִד  ּיָ ֶׁ ָך" ש  ִני ְבַחְסּדֶׁ יעֵּ ִ ָך הֹוש  יָך ַעל ַעְבּדֶׁ נֶׁ ֲחִזיר אֹוָתנּו ַלּמוּ ּפָ ּה ּתַ ּבָ ֶׁ אֹור ש  ר ַהּמָ ֶׁ י ַהּתֹוָרה ָתִמיד, ַעד ֲאש  ב ָנא  ְברֵּ ָטב, ַהֲערֶׁ

תוֹ  י  ְברֵּ ּדִ ת  אֶׁ ינּו  ֱאלֹהֵּ יִ ְיֹדָוד  ית  ּבֵּ ָך  ַעּמְ ּוְבִפּיֹות  ִפינּו  ּבְ נּו  ָרְתָך  ּלָ ּכֻ ל  ָראֵּ ִיֹשְ ית  ּבֵּ ָך  ַעּמְ י  ֱאָצאֵּ ְוצֶׁ ינּו  ֱאָצאֵּ ְוצֶׁ ֲאַנְחנּו  ה  ְוִנְהיֶׁ ל,  ָראֵּ ֹשְ
ִמ  נּו  ּבָ ם  ִויֻקּיַ ָמּה  ְ ִלש  ָך  י תֹוָרתֶׁ ְולֹוְמדֵּ ָך  מֶׁ ְ י ש  תּוב:יֹוְדעֵּ ּכָ ֶׁ ש  ִריִתי אֹוָתם אָ   ְקָרא  ּבְ ּוְדָבַרי"ַוֲאִני ֹזאת  יָך  ָעלֶׁ ר  ֶׁ ֲאש  ְיֹדָוד, רּוִחי    ַמר 

ה ְוַעד עוֹ  ַעּתָ ַרע ַזְרֲעָך, ָאַמר ְיֹדָוד מֵּ י זֶׁ י ַזְרֲעָך ּוִמּפִ יָך ּוִמּפִ ּו ִמּפִ ִפיָך, לֹא ָימּוש  י ּבְ ְמּתִ ר ֹשַ ֶׁ י  ֲאש  ְגיֹון ִלּבִ י ִפי ְוהֶׁ ָלם ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמרֵּ
יָך ְיֹדָוד צּוִרי ְוגֹוֲאלִ   י":ְלָפנֶׁ



 


	א שער והתנצלות ד' עמודים לפני שער של כל תורה וכל כרך
	א שער לכריכה לקוטי מוהר''ן מבואר חברותה ללימוד בעיון
	ג דף ראשון ודף התנצלות לכל כרך

	ד שער לחברותא לכל תורה קמא
	דף צט עמוד א ב''פ ולד
	תורה קי דף צט עמוד א מבואר
	תתת חלק



