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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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הוא רק מה שהוא מקיץ ומעורר בזה תמונתו ית' בחי' צלם 

 : דמות תבניתו כנ"ל

כי יש שהם מתים מיתה טבעיית  ממתים ידך ה' וכו'וזהו 

שהם נולדים בליחות שרשיית ושאר דברים כאלו שעל ידם 

ראוי להם לחיות מספר שנים כאלו והם מתקיימים וחיים כל 

וחיותם והם מתים  [א] אותן השנים עד שנפסק ונכלה ליחותם

: ויש שהש"י גוזר עליהם מיתה  מחלד ממתיםמחלד וזהו בחי' 

ואלו ראוי  ממתים ידך ה' וכו'קודם זמנם בשביל עונש וזהו 

להם עוה"ב מאחר שמתו קודם זמנם. אבל המתים מחלד הם 

מים וקיבכי הם חיים  בחי' בני עולם הזה שאין להם עולם הבא

תים מחלד כנ"ל. ודוד המע"ה בלי שום עונש עד שמ בעוה"ז

אמר שמב' הכתות הנ"ל דהיינו בני עוה"ז ובני עוה"ב וזהו 

היינו מן המתים ע"י ה' ויש להם  ממתים מחלד ממתים ידך ה'

חלקם בחיים עוה"ב ומן המתים מחלד דהיינו בני עוה"ז וזהו 

היינו  תמלא בטנםכנ"ל ששניהם בחי'  הכתות. היינו ב' וצפונך

ישבעו בנים והניחו ה"ז או בעוה"ב כנ"ל. וזהו מילוי בטן בעו

כנ"ל. וגם מי שבוחר בעוה"ב ורוצה להשאיר  יתרם לעולליהם

. אבל אני ישבעו בנים והניחו וכו'זכותו לבניו גם זה בחי' 

שעם כל  בצדק אחזה פניךבוחר לעצמי מב' הכתות הנ"ל 

 תמונתךגאשבעה בהקיץ  ,לחזות פני ה'הצדקות שלי אזכה 

אפי' מי שעובד בשביל עוה"ב: וגם  דדוועכ"ז טוב מא : כנ"ל

שאין לאדם לקבל כל  [ה] טוב להשאיר זכותו לבניו כמובא

רק שהצדיקים השלימים  : שכרו רק ישאיר מזכותו לבניו אחריו

אוהבי ה' באמת כגון דוד וכיוצא אין בוחרים בכל זה כלל ואין 

דקתם רוצים לא בעוה"ז ולא בעוה"ב ולא להשאיר זכותם וצ

 : לבניהם רק למלאות רצונו ית' וכנ"ל

הגדול הולך ונוסע להקטן ולפעמים להיפך.  לפעמים [ו] לח

דהיינו שלפעמים הצדיק נוסע על המדינה ומאיר להתלמידים 

ולפעמים התלמידים באים אצלו. ודע שזאת הבחינה היא 

גדולה, דהיינו כשהגדול נוסע להקטן זאת הבחי' היא גדולה 

ה פשוט שהקטן צריך לבא להגדול כי הוא צריך ביותר. כי ז

לקבל ממנו. אך לפעמים אורו של הגדול הוא גדול מאד מאד 

עד שא"א להקטן לקבל מן הגדול במקומו מחמת ריבוי האור 

הגדול מאד. ע"כ מוכרח הגדול להוריד ולהכניע עצמו אצל 

הקטן ולילך אליו כדי שעי"ז יתמעט ויתגשם האור קצת כדי 

ן לקבלו נמצא כשהגדול צריך לילך להקטן זהו שיוכל הקט

גדול  '. ומשה רבינו ע"ה הי[ז] מגודל עוצם מעלתו מאד כנ"ל

צריך להקטין עצמו  'במעלה כ"כ עד שאפי' לפני גדולים הי

והאיש משה עניו ש )במדבר יב( "ולהראות הכנעה נגדם כ

, היינו אע"פ שגם הם היו גדולים מאד מאד מכל האדם וכו'

ושע ואהרן עכ"ז היה משרע"ה במעלה גדולה ועצומה כגון יה

מאד עד שהוכרח להקטין עצמו ולהכניע עצמו נגדם כדי 

שיוכלו לקבל אורו כנ"ל. וזה בחי' )מגילה לא( בכל מקום שאתה 

, שבכל מקום שיש [ח] מוצא גדולתו שם אתה מוצא ענוותנותו

גדלות ביותר שם צריך ענוה וקטנות כדי שיוכלו לקבל האור 

כנ"ל. והנה כשהקטן בא לפני הגדול כדי לקבל ממנו ואזי הגדול 

מאיר בו ועיקר הדבר לעשות ממוחין דקטנות מוחין דגדלות 

דהיינו להאיר בהקטן להגדיל דעתו שיתגדל מקטנותו ויהי' 

נעשה גדול דהיינו שיבא למוחין דגדלות שזהו בחי' המתקה. 

לו פניו  ולפעמים מאיר בו ע"י הארת פנים ונחמות שמאיר

בפנים שוחקות אנפין נהירין. ולפעמים אינו יכול לקבל עי"ז 

שצריך להאיר בו  [ט] 'והוא בבחי' אעא דלא דליק מבטשין לי

ע"י יסורין שצריך לייסרו ולבזותו כדי לבטל אותו שיוכל לקבל. 

ודע כי אע"פ שהגדול צריך להוריד עצמו ולבטל עצמו קצת 

אעפ"כ אין נחשב זה הגרעון כדי שיוכל הקטן לקבל  ילתוומגד

וההפסד של הגדול שצריך לבטל אורו לפי שעה, כנגד התיקון 

שנעשה בהקטן שהוא מתקנו ומגדילו. כי ביטול וקטנות הגדול 

הוא רק לפי שעה ואח"כ חוזר למעלתו, והוא מתקן ומגדיל את 

 : הקטן לגמרי כנ"ל

חילוקים בענין קטנות והכנעת הגדול אצל הקטן כדי ויש 

ורו כנ"ל. כי הכל לפי הענין, לפעמים הוא בתנועה בל אלק

בעלמא ולפעמים צריך לילך ולנסוע אליו, והכל לפי הענין. כמו 

נר שכבה כשיש בו קצת אור עדיין יכולין להדליקו רק ע"י מה 

שמקרבין אותו קצת לנר הדולק דהינו שאוחזין אותו למטה 

קצת אצל נר הדולק כידוע בחוש. וזה מחמת שיש בו עדיין 

אור, אבל כשאין בו שום אור אין יכולין להדליקו מרחוק כ"א 

 : כשמקרבין אותו ממש להאור או להיפך וכו'

ה' אשר שם שמות  חזו מפעלותלכו )תהלים מו( [ יא] לט

את  "יכי באמת הדבר נפלא ונורא מאד, אשר ברא הש .בארץ

כל הבריאה, שיש בה כמה וכמה דברים נפלאים ונוראים 

בזה העולם לבד  י'ואפ [.יב] מה רבו מעשי ה'אד, הרבה מאד מ

עצמו נפלאות ה', אשר ברא דוממים וצומחים וכו', ומי יוכל 

ש שאר "לת ה' שיש בבריות של זה העולם, מכולשער גד

 לא נברא אלא בשביל ישראל [יג] העולמות. והכל כאשר לכל

שבת שהוא  'קר בריאתן בשביל בחייוישראל בעצמן ע .[יד]

, שהוא [טו] שבת הוא תכלית מעשה שמים וארץ התכלית. כי

ושם ישיגו  [יח] לו שבתושהוא עולם שכ [יז]טזעולם הנשמות  'בחי

כי אז  ,כראוי בלי שום מסך המבדיל ובלי שום מונע "יאת הש

זה ה' קוינו מראה באצבעו  'יהי "אנעשה אחדות גמור, וכ 'יהי

 )תענית לא( וזהו התכלית שבשביל זה רז"לכמאמר  [יט] לו

ודאי בכל דבר וכ יש ב"וע .להוי את כל הבריאה כ"ברא הש

יש בו  ,התכלית, כי בכל דבר ודבר 'ודבר שנברא בעולם בחי

ינו ההתחלה ממקום שנשתלשל בהשתלשלות יהתחלה וסוף, דה

 'עד שנתגשם ונתהוה בזה התמונה והדמות. וגם יש בו בחי

 התכלית והסוף שבשביל 

 

                                               
 ספורנו שמות כג כו א
 וקיימים -מתרלו  ב
 תמונתיך -מתרצו ג
 מאד -מתרצו  ד
שע"י הירושה לבנים נעשים לבושין  'ה 'ועיין תענית כג. עלמא בחרובא אשכחתיה. גם עיין לק"ה נחלות א ה

 יהםלאב
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו ו
  עיין זוהר ויחי דף רלט. ז
שם הגרסא גבורתו ועיין בסוף ויתן לך שאומרים במוצאי שבת ועיין עץ יוסף על עין יעקב במגילה שם  ח

 והנרשם שם 'ועיין לעיל תורה ע כגרסת רבינו גדולתו
עא דלא סליק נהוריה יבטשון ביה ואנהיר, אעץ שלא נאחז בו האש מכתשים אותו. זוהר שלח דף קסח.  ט

 גופא דלא סלקא ביה נהורא דנשמתא יבטשון ביה ויסלק נהירו דנשמתא
 תוקן(החדש מגדלותו  )בקרן הורוביץ  -מתרצו גם בדפו"ר מגדולתו, ו י

 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו ועיין חיי מוהר"ן סימן עו יא
 לשה"כ תהלים קד כד יב
 כמה ספרי אחרונים וכגון מסילת ישרים פרק יא ד"ה הקנאהבטוי שנמצא ב יג
 עיין ברכות לב: ד"ה ותאמר ציון עזבני יד
 לשון תפלת מעריב של שבת טו
 זה נדפס בתרלו בעמוד הבא ובתשכט מחקו שם וציינו כאן ציון מ"מ טז

                                                                                    
בראשית ]ועיין שער מאמרי רשב"י על הקדמת הזוהר הנ"ל. ו .וזהר תרומה קלו :הקדמת הזהר דף א יז

חכמה שער הקדושה פ"ב הובא בשל"ה הקדוש מסכת חולין פ' תורה אור ס"ק נ' ועיין תולעת יעקב ביאור 
ל אדון על כל המעשים. ועיין יושר -ב של תפילת יוצר של שבת א-התפילות לרבי מאיר בן גבאי שנרמז בא

ברכות נז: שבת אחד משישים  ועיין )לאו על עולם התחיה נאמר אלא על עולם הנשמות בלא גוףדברי אמת אות מט[ 
לעוה"ב וקאמר שם הבן יהוידע שהכוונה לעולם התחיה ולא עולם הנשמות ואפ"ה הא דקאמר בשישים הכוונה ששבת של 

 עוה"ז לגביו כמו א' בס' בעוה"ז דהיינו שאין יחס כלל. וכ"ש עולם הנשמות. והיינו דקאמר רבינו הכא בחי' שבת(
  ת ו' ותורה נט אות ג' ושם נרשםעיין לעיל תורה מט או יח
 ישעיהו כה ט' יט

 תורה אור
תהלים יז )יד( ִמְמִתים ָיְדָך 
ְיֹקָוק ִמְמִתים ֵמֶחֶלד ֶחְלָקם 
א  ּלֵ מַּ ים וצפינך ּוְצפּוְנָך ּתְ ּיִ חַּ ּבַּ
יחּו  עּו ָבִנים ְוִהּנִ ּבְ ִבְטָנם ִיש ְ
ִיְתָרם ְלעֹוְלֵליֶהם: )טו( ֲאִני 

ֶצֶדק ֶאֱחֶזה ָפֶניךָ  ָעה  ּבְ ּבְ ֶאש ְ
מּוָנֶתָך:  ְבָהִקיץ ּתְ

 תורה לח
יב )ג( בהעלותך במדבר 

ה ָעָנו ְמֹאד ִמּכֹל  ְוָהִאיׁש מׁשֶ
ֵני  ל ּפְ ר עַּ ָהָאָדם ֲאׁשֶ

 מכלָהֲאָדָמה:
 תורה לט

תהילים מו )ט( ְלכּו ֲחזּו 
ם  ר ש ָ ִמְפֲעלֹות ְיֹדָוד ֲאׁשֶ

ָאֶרץ: ּמֹות ּבָ  ׁשַּ
ּבּו  תהלים קד )כד( ָמה רַּ

ֲעש ֶ  ָחְכָמה מַּ ם ּבְ ּלָ יָך ְיֹקָוק ּכֻּ
יָת ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָיֶנָך:  ָעש ִ

ּיֹום  ר ּבַּ ישעיה כה )ט( ְוָאמַּ
ינּו  ה ֱאֹלֵהינּו ֶזה ִקּוִ הּוא ִהּנֵ הַּ
ינּו  יֵענּו ֶזה ְיֹדָוד ִקּוִ לֹו ְויֹוׁשִ

יׁשּוָעתֹו: ְמָחה ּבִ  לֹו ָנִגיָלה ְוִנש ְ

 



 1כה.    מוהר"ן תנינא                                   לח  תורה       י                          ליקוט                      

  מאמר לפעמים הגדול הולך ונוסע להקטן מאמר לפעמים הגדול הולך ונוסע להקטן 
  קוטי מוהר"ן קוטי מוהר"ן י י מספה"ק למספה"ק ל

 
 א

 

 זמן אמירת התורה
 לא ידוע היכן ומתי נאמרה 

 

 פתיחה
רבנו   מבאר  זו  דגדלובתורה  למוחין  דקטנות  ממוחין  אנשיו  את  להעלות  )דהיינו  שכדי    ,לאדם  המבהמת 

ח, משונא פל וענו, מכועס לשממלב מלא ישות ללב שדואג לכולם,  היות  מהדואג לעצמו והסובב אותו ל
העלות את  את השונה ממנו לאוהב את כולם, מעצב על מצבו לשמח ומודה על כל מאורעותיו( דהיינו ל

ונוסע אלי משכל של קטן לשכל של איש  אנשיו ל, אזי לפעמים הצדיק הולך  מקומם, כדי ומר תורה בהם 
הגשיצט אורו  ויודמצם  אבלכלו  ול  העיקרקבלו,  יהי   ל  ליבשהם  והוראה,    רחופם  ה  תורה  ממנו  לשמוע 

 . עצה  ורגליהם רודפות לקבל ממנו
  

 ליקוטי הלכות
נֹוֵסַע    ַמה  כא  'שבת ואו"ח   יק הֹוֵלךְּ וְּ ּדִ ָעִמים ַהּצַ פְּ ּלִ ֶּׁ ָיָנא( ש  נְּ ִלּקּוֵטי ּתִ ִסיָמן לח ּבְּ ֹבָאר )ּבְּ ּמְּ ֶּׁ ִמיִדים  ש ּ לְּ ָעִמים ַהּתַ ִלפְּ ם, וְּ הֶּׁ ָהִאיר ּבָ ִמיִדים לְּ לְּ ַהּתַ לְּ

ֶּׁ בָּ  ש  ם,  ָ ש  ֹבָאר  ּומְּ לֹו,  צְּ אֶּׁ ֻדלַּ ִאים  ּגְּ ֵמֲחַמת  הּוא  ִמיִדים  לְּ ַלּתַ נֹוֵסַע  יק  ּדִ ַהּצַ ֶּׁ ש  ה  ר ּזֶּׁ ָ ש  פְּ אֶּׁ ִאי  ֶּׁ ש  ַעד  ֹאד,  מְּ דֹול  ּגָ אֹורֹו  ֶּׁ ש  יק  ּדִ ַהּצַ ת 
ּנּו בִּ  ִמּמֶּׁ ל  ַקּבֵ ִמיִדים לְּ לְּ ַהּתַ ּדִ לְּ ַהּצַ ָרח  ֻמכְּ ן  כּו', ַעל־ּכֵ וְּ ִרּבּוי אֹור  ֵמֲחַמת  קֹומֹו  מ מְּ ִניַע ַעצְּ ַהכְּ ּולְּ הֹוִריד  ַמֵעט  יק לְּ תְּ ּיִ ֶּׁ ֵדי ש  ּכְּ ֵליֵלךְּ ֵאָליו  ֹו 

ּיּוכַ  ֶּׁ ֵדי ש  ִענְּ ָהאֹור ּכְּ ּבְּ ֶּׁ ּסֹוף, ש  ם ּבַ ָ ֹבָאר ש  ה ֵהיֵטב. ּומְּ ל זֶּׁ ם ּכָ ָ ן ש  כּו', ַעּיֵ לֹו וְּ ַקּבְּ ִמיד לְּ לְּ ה,  ל ַהּתַ ם. ּומּוָבן ִמּזֶּׁ ָ ן ש  ים ַעּיֵ ה ֵיש  ִחּלּוִקים ַרּבִ ַין זֶּׁ
 ֶּׁ עִ ש  ש  ִחּלּוִקים ּבְּ ּיֵ ֶּׁ מֹו ש  ה  ּכְּ זֶּׁ ַין  הֶּׁ   -נְּ ּבְּ ֹאד  דֹול מְּ ּגָ הּוא  ֶּׁ ת ָהַרב ש  ֻדּלַ ּגְּ ד  ֵיש   ִמּצַ מֹו־ֵכן  כּו', ּכְּ וְּ ִמיד  לְּ ַהּתַ מֹו לְּ יֹוִריד ַעצְּ ֵלךְּ הּוא וְּ ּיֵ ֶּׁ ֵרַח ש  כְּ

ים ָעִמים   -  ִחּלּוִקים ַרּבִ פְּ ּלִ ֶּׁ ִלים, ש  ַקּבְּ נּות ַהמְּ ד ַקטְּ ַהּתַ ִמּצַ ֶּׁ קַ ֵמֲחַמת ש  ִמיִדים ַהּמְּ ֲעלּו  לְּ ּיַ ֶּׁ ר ש  ָ ש  פְּ ן ִאי אֶּׁ ֹאד, ַעל־ּכֵ ַמֲעָלָתם מְּ ים ּבְּ ַטּנִ ִלים קְּ ּבְּ
ל הָ  םאֶּׁ מֹו ֲאֵליהֶּׁ ת ַעצְּ הֹוִריד אֶּׁ ָרח ָהַרב לְּ ן ֻמכְּ קֹומֹו, ַעל־ּכֵ מְּ דֹול ּבִ ל אֹורֹו ַהּגָ ַקּבֵ ַהֲחיֹותָ  ַרב לְּ ּיּוַכל לְּ ֶּׁ ֵדי ש  ּבּולֹות ּכְּ חְּ ה ּתַ ַכּמָ קֹוָמם ּבְּ ם  ִלמְּ

קֹוָמם, עַ  מְּ ם ּבִ הֶּׁ ָהִאיר ּבָ ָהֵבן לְּ ם, וְּ ָ ן ש  ה    ְוֶזהוּ ַהִחּלוּק       .ּיֵ ָאז ֵאין ֲעִלּיָ ֶּׁ ֹחל, ש  ִליִקין ּבַ ה ַמדְּ י ֵנר ֲחֻנּכָ ה, ּכִ ֵנר ֲחֻנּכָ ת לְּ ּבָ ַ ין ֵנר ש  ּבֵ ֶּׁ "ל ש  ַהּנַ
ָהעֹולָ  ָאז  ּתֹקֶּׁ וְּ ֵדי  ַעל־יְּ ַרק  דֹול  ּגָ נּות  ַקטְּ ּבְּ ָהָיה אָ ם  ֶּׁ ש  ים  ּסִ ַהּנִ ּקּון  ף  ּתִ נּו  ּקְּ ּתִ הּו  ז,  ּזֶּׁ ֶּׁ ש  ה,  ַמּטָ לְּ ה  ַמּטָ לְּ יק  ּדִ ַהּצַ אֹור  יךְּ  ִ ש  ַהמְּ לְּ ּנּוַכל  ֶּׁ ש  ה  ַהּזֶּׁ

ת   ִניַע אֶּׁ הּוא ַמכְּ ֶּׁ נּו ש  ַהיְּ ָהעֹוָלם, ּדְּ הֹוֵלךְּ לְּ יק נֹוֵסַע וְּ ּדִ ַהּצַ ֶּׁ ִחיַנת ַמה ש ּ ֶּׁ ּבְּ ן ש  ֹאפֶּׁ מֹו ּבְּ ת ַעצְּ מֹו ּומֹוִריד אֶּׁ םַעצְּ הֶּׁ ָהִאיר ּבָ קֹוָמם,    ּיּוַכל לְּ מְּ ּבִ
ּבְּ  ַהצַּ ֲאָבל  אֹור  ל  ַקּבֵ ּולְּ ת  ּבָ ַ ש  ת  ַ ֻדש ּ קְּ ֵמֲחַמת  ַלֲעלֹות  כֹוִלים  יְּ ָאז  דּוַע,  ּיָ ּכַ ָהעֹוָלמֹות  ל  ּכָ ת  ֲעִלּיַ ִהיא  ָאז  ת  ּבָ ַ "ל. ש  ַכּנַ וְּ קֹומֹו  מְּ ּבִ יק         ּדִ

י....  ֵהִא   ־ְיֵדיַעל  ּכִ מֹו וְּ ת ַעצְּ יק הֹוִריד אֶּׁ ּדִ ַהּצַ ֶּׁ נּו אֹורש  דֹול לְּ יר ּבָ ה ֵיש  ָלנּו  ֹו ַהּגָ ֵדי־זֶּׁ ה, ַעל־יְּ ָלַקת ֵנר ֲחֻנּכָ ִחיַנת ַהדְּ הּו ּבְּ ּזֶּׁ ֶּׁ קֹוֵמנּו ש  מְּ ה ּבִ ַמּטָ
ךְּ   ה    -ּכַֹח ַאַחר־ּכָ ּזֶּׁ ֶּׁ קֹומֹו, ש  מְּ ל ָהאֹור ּבִ ַקּבֵ יק לְּ ּדִ ל אֹור ַהּצַ ִחיַנת  ַלֲעלֹות אֶּׁ ִהוא ּבְּ ֶּׁ ת, ש  ּבָ ַ ָלַקת ֵנר ש  ִחיַנת ַהדְּ ִכין וְּ ּבְּ הֹולְּ ֶּׁ ל אש  ֹור  עֹוִלין אֶּׁ

"ל. ּנַ יק, ּכַ ּדִ ּכְּ  ְוֵכן ִמְתַנֲהִגים ...     ַהּצַ ֶּׁ נּו, ש  ים ִעּמָ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ִטיִנים ַעצְּ ַהּצַ דֹול, ֲאַזי ַמקְּ ל אֹוָרם ַהּגָ ַקּבֵ ּות ָהעֹוָלם לְּ רֹוִאים ֲחִליש  ֶּׁ ָמם  ש 
הוֹ  וְּ ִעים  נֹוסְּ וְּ ִחינֹות,  ּבְּ ה  ַכּמָ ּובְּ ָטנֹות  ַהקְּ ה  ַכּמָ ָהעוֹ ּבְּ לְּ ִכים  ֹסַע  לְּ ִלנְּ וְּ ֵליֵלךְּ  ָהעֹוָלם  ּבְּ ּכַֹח  ֵיש   ךְּ  ַאַחר־ּכָ וְּ ָרם,  עֹורְּ ּולְּ ַהֲחיֹוָתם  לְּ ֵדי  ּכְּ ָלם 

ית מו, ד(: "ָאנֹ אֲ  ִ ֵראש  ִחיַנת )ּבְּ הּו ּבְּ זֶּׁ קֹוָמם. וְּ מְּ ל אֹוָרם ּבִ ַקּבֵ ם לְּ בִּ ֵליהֶּׁ ֶּׁ ָך ַגם ָעלֹה", ש  ָאֹנִכי ַאַעלְּ ָמה וְּ ַריְּ ָך ִמצְּ ה מוֹ ִכי ֵאֵרד ִעּמְּ ִחּלָ ִריד  ּתְּ
אֹוָתם עַ  ה  ַמֲעלֶּׁ ךְּ הּוא  ַאַחר־ּכָ וְּ "ל,  ּנַ ּכַ ָרֵאל,  ִיש ְּ לְּ ַרךְּ  ּבָ ם־ִיתְּ ֵ ַהש ּ מֹו  ַעצְּ ת  ָעלֹה". אֶּׁ ם  ּגַ ָך  "ַאַעלְּ ִחיַנת  בְּ ּבִ ה,  ֲעִלּיָ ַאַחר  ה  ֲעִלּיָ ּבַ ה  ֵדי־זֶּׁ       ל־יְּ

ָצִריךְ   ... חֲ   ְוֶזה  ַהּמַ וְּ ָמִזים  ָהרְּ ל  ּכָ ֶּׁ ש  ֵליַדע,  ָאָדם  ל  ָכלּכָ ּבְּ ָעָליו  ִאים  ּבָ ֶּׁ ש  ּוָבה  ש  ּתְּ ל  ֶּׁ ש  בֹות  ָ ַרךְּ    ש  ּבָ ם־ִיתְּ ֵ ַהש ּ ֵמאֹור  ךְּ  ַ ש  ִנמְּ ה  זֶּׁ ל  ּכָ יֹום, 
יִקים הָ  ּדִ ַהּצַ קֹומוֹ וְּ מְּ ָהִאיר ּבֹו ּבִ ָמם ֵאָליו, לְּ ת ַעצְּ ּמֹוִריִדין אֶּׁ ֶּׁ ים ש  ּיִ רּות  ֲאִמּתִ עֹורְּ ה ִהתְּ עֹוֵרר ֵאיזֶּׁ ִאם ִיתְּ ךְּ ַלֲעל , וְּ ל אֹור  יּוַכל ַאַחר־ּכָ ֹות אֶּׁ

יק  ּדִ ֶּׁ ַהּצַ ָך ַגם ָעלֹה", ש  ָאֹנִכי ַאַעלְּ ָמה וְּ ַריְּ ָך ִמצְּ ִחיַנת "ָאֹנִכי ֵאֵרד ִעּמְּ בְּ קֹומֹו, ּבִ ָהֵבן ֵהיֵטב. ִלמְּ ַמן, וְּ ָכל זְּ ָכל ָאָדם ּובְּ ה נֹוֵהג ּבְּ  ּזֶּׁ

וטומאה לפי  ירידה  קים בחי'  צדיק שמבטל תורה כדי לקרב רחוהמאה טהורים זה בחי'  מטהרת טמאים ומטה  פר  יב  'מתנה ג  חו"מ 

 ערך קדושתו. 

 
 

 שיחות 
 אין 

 

 הקדמה 
כיצד   רבנו  זו מדבר  כיצד  בתורה  ועיקר הנושא הוא  אור הגדול.  לקבל את  שיוכלו  באופן  ינהגם  מרחמם 

 תורה מז תנינאלקמן עיין ג לפני הלימוד ולא בשעת הלימוד. שזה כבר דיבר בתורות אחרות להתנה
ובתלמיד בודאי שצריך    והביאור כי בזה נבחן רצונו ללמוד ולהבין.  רב יבוא אליו.ומרים הרוצה את האהעולם  

 פורח באויר לשמוע ולקבל דברי רבו  שיהיה לבו נכסף לשמוע וללמוד כמבואר בתורה צא שלב התלמיד הוא בחי' מגדל
ב מים שהרויש לפערב ללמוד ממנו עי"ז מכניע עצמו ונעשה לו כלי לקבל.  בדרך כלל התלמיד הולך אל ה

לכן צריך שהרב    ,למדרגת התלמיד  לא יצליח הרב לצמצם חכמתו   ,אליוהתלמיד יבוא    שאםכל כך גדול  
 למיד.הת לש ירד ויבוא אל התלמיד למקומו

הכנעה אבל מה שהרב נוסע אל    ודהיינמהכנת הכלי של התלמיד    קלוסע לרבו זה חנמצא מה שהתלמיד נ
ולכן זה שייך    ,יד את תורתו נמוך יותררלצורה הרב שיוכל להו  השלתלמיד יהיה כלי אלא ז   התלמיד זה לא 

 רק כשהרב במדרגה מופלגת מאד מהתלמיד וגם אז רק לפעמים 
 

 
 כסלו תשפב ירושלים עד כה  טו  א
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יננראה שרבנו מדבר על האופן שרב צריך ללמד את תלמידו בבחי'   )ישעיה מט( כי גדר כי מרחמיו  הגם 
ד יש תאווה לתת  סבעל חלואילו  ,ידמהוא שהשיקול של הרחמן הוא מה טוב לתל  ,מחסד להרחמנות להבדי

"ש למקום שאסור  קליפה כשמשפיע למקום שלא מוליד כבוד שמים וכגם צד של    על כן יש בהולהשפיע, ש
 . ףשזה ניאו

וכבר דיבר בזה    .ם של התלמיד לא יותר ולא פחותלפי הכלילמד את תלמידו  לצריך  שהרב    הכלל תמיד
לומר    אסור לוחד ישמע רק את הראוי לו  מר תורה באופן שכל אוי לא יכול למנינא ש כ"פ ועיין תורה מז ת

 .  תורה
הכוונ כאן  אבל  זו,  התורה  יסוד  גם  זה  ו התורה.ה  אין  אמירת  שלפני  להנהגה  אלא  תורה  לומר    כיצד 
לקבל ש כלי  התלמיד  את  לעשות  כדי  והרב  להפך  ולפעמים  הרב  אל  לבא  צריך  התלמיד  כלל  שבדרך 

בתנועה בעלמה מתייחס ולפעמיםאליו    לפעמים  אותו  רמאי  חזקו  מבזה  ולפעמים  פנים  בכלליות  לו  ורק   .
 מה שמאיר הרב בתלמיד הוא להעלותו ממוחין דקטנות למוחין דגדלות ומר רבנו שעיקר א
 

 

 בעניין הלימוד בעצמו
 זה בחי' תוהו, בחי' עגולים הפך היושר. לכאורה רב שלא מפסיק מלימודו בשעה שמלמד את התלמיד 

החכי   בייזה  והמקן  לוק  המשפיע  בין  חיבור  אין  שבתוהו  והשגחה,  טבע  ובין  לתיקון  כן  ל  בהתוהו  על 
כך גם  ן יש לו טפה חיות,  ב שלומד לעצמו והתלמיד שומע וממה שמביכמו רההכרח  ההשפעה היא רק כדי  

בזמן הסתרה שמניחים את האדם על הנהגת הטבע ההשפעה לא מכוונת אליו אלא בכלליות לעולם לפי  
התחיל באברהם  עולם התיקון ש  דהיינוע מכוון אליו לפי הכלים שלו.  פשהטבע, אבל בהשגחה אזי ה  חק

ובעיקר במתן תורה שהקב"ה ירד   הכליות דייקא ששם העצה לפי מדרגתו,  ,אבינו שכליותיו למדוהו תורה
להר   מרומים  מגושמים השייכסיני המגבהי  דבורים  עמנו  ודיבר  כינמוך  הרע  יצר  לבעלי  רק  עשר מם    ונו 

 ב.וכיו" שביניהם לא תרצח לא תגנוב לא תנאף.ת דברו

בזה יש  גדול  אעפ"כ  בהקדמש  וכמו,  יצה"ר  ההפלאה  בעל  לכתב  קדושין/  מקנהתו  בשעה  שהרב    \בעל 
ובזה ביאר כוונת ה  ב דומה  ראם ה  \ג/יז  "קגמ' במושמלמד לא יחשוב תועלת עצמו אלא תועלת התלמיד 

ממלאך   ,מפיהו  יבקשותורה  ה'    לאך למ גבוה  אדם  הרי  ש  ,וקשה  עומדיםמלאכים  ותרץ    כמ"ש   ,נקראים 
האלה.   העומדים  בין  מהלכים  לך  ונתתי  ז'(  ג'  לעמודו)זכריה  שמוכן  רב  הגבוהותתו מהשג  רק  ולרדת   , יו 

בא אל "ה"פ לרבי נפתלי מרופשיץ ע \ד/ זרע קודשבוכן   תורה יבקשו מפיהו. לפי מדרגתו, ללמד את התלמיד

 
מתו בפנים  וכמו כן מצוה על הרב להשפיע לתלמידיו כל עצם פנימיות חכ   -מג  אות    הקדמה   המקנה מסכת קידושין   ב

ירות ולא ימנע דבר מתלמידיו וכמו שאמרו חז"ל כל המונע הלכה מפי התלמיד וכו' וכמו שמצינו בקבלת התורה  המסב
נקרא פנים. כדכתיב ישא ה' פניו אליך ומנ  יעת רצון נקרא  פנים בפנים דיבר ה' עמכם פירוש הרצון ברצון כי הרצון 

זורו אחור. וכבר כתבנו בזה בפתיחה דמסכת כתובות  בנו אחור וכן נ סתירת פנים כדכתיב והסתרתי פני מהם וכתיב וש
לפרש בזה מה שאמר ר' יוסי מעולם לא אמרתי דבר וחזרתי לאחורי עיין שם. עוד אמרו חז"ל בחגיגה דף ט"ו אמר ר'  

ראה הא  ת הוא אם דומה הרב למלאך ה' צבאות תורה יבקשו מפיהו וכו' נ יוחנן תורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה' צבאו 
ותו למלאך ענינו דכתיב ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה כי האדם נקרא )מלאך( ]מהלך[ על ידי עסקו  דדימה א

ם שעומדים  בתורה הוא מתעלה בכל יום ממדריגה למדריגה כדכתיב יום ליום יביע אומר וגו' והמלאכים נקראים עומדי
את שם ה' כי הוא ציוה ונבראו ויעמידם לעד    ימן קמ"ח יהללו במדריגה אחת כשעה שנבראו והיינו דכתיב בתהילים ס 

ולעולם פירוש שעומדים לעולם כשעת בריאתם ואמר כי צבא השמים יהללו את ה' על אשר ציוה ונבראו לפי שאמרו  
וא עלול לחטוא מה שאין כן במלאכים שהם עומדים במעלתם  נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא והיינו מפני שה

יאות  כתחיל וכוונת ר' יוחנן שהרב בשעה שמלמד לתלמידיו ישים כל מגמת  ת בריאתם  להם להלל לה' על בריאתם 
פניו לעלות את תלמידיו ולהסבירם בפנים יפות ולא יחשוב באותה שעה תועלת עליות עצמו כי חשבו עליות עצמו הוא  

זה יתמעט חכמתו על זה  יחשוב הרב כי ב ליות תלמידיו וצריך להיות באותה שעה כמלאך הנקרא עומד ולא  מניעת ע
נאמר בטח בה לב בעלה ושלל לא יחסר כפירש"י בפרשת בהעלותך ושמתי עליהם למה משה דומה באותה שעה לנר  

 שמונח על גבי מנורה והכל מדליקין הימנו ואין אורו חסר כלום: 
  " יבקשו מפיהו כי מלאך ה' צבאות הוא מרו דעת ותורה  כי שפתי כהן יש " )מלאכי ב ז(    אמר רבי יוחנן מאי דכתיב   .מועד קטן דף יז  ג

 .אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיו ואם לאו אל יבקשו תורה מפיו 
ולכן אמר השי"ת למשה הגם שאני יודע שאין רצונך לכנוס בבית טמא ולדבר עם הטמא, עם    -פרשת בא    זרע קודש   ד

עמי, וזהו שנאמר כי אני הכבדתי את לבו ואת לב   אומר לחבירו באכל זה אני אומר לך, בא אל פרעה, כביכול כאדם ש
אני כביכול שוכן שם, ומכביד את לבם:  כי  נמצא  ע      עבדיו,  ל דרך שפירש בספר אור החיים על פסוק  והענין הוא 

ש,  )במדבר כג, ה( וישם ה' דבר בפי בלעם, שנתן מסך מבדיל בין פיו הטמא לדברי קדושה שרצה השי"ת שידבר יעו"
זה ה וכ"ז הוא מפני חיבתן של  על דרך  גימטריא מס"ך,  בו ק"ך צירופים  יה כאן, והמסך הזה הוא משם אלהים שיש 

נמוך כזה כמו שמובא במדרש הנ"ל, ועל דרך זה ]פירשתי[ הכתוב )ויקרא טז, טז( השוכן    ישראל ירד כביכול למקום 
כביכול בתוך ובאמצע הטומאה, ויש  ק הפירוש שהיה  אתם בתוך טומאותם, והיה די שיאמר השוכן אתם בטומאותם. ר

שכלו מאוד לטובת הקטן,    להבין זה על פי משל, למדן וחריף גדול שלומד עם תינוק קטן, שצריך לירד משכלו ולצמצם 
כן על דרך זה עשה השי"ת לטובתינו, וזהו שנאמר ולמען תספר באזני בנך ובן בנך, תצמצם שכלך להם ותקח ראיה  

וקטנות, שתבין ממה שהקטנתי עצמי כביכול  ר התעללתי במצרממני את אש ויונק  ים, התעללתי פירוש מלשון עולל 
 לצרכיכם, כן תעשה אתה לצורך בנך ובן בנך:  וירדתי לקטנות כזו שאין שיעור וערך, רק
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.  צריך להקטין עצמו כעולל ויונק עי"ש  ,מבאר שכדי לספר עם התלמיד  "פרעה למען תספר כי התעללתי
  כל הסובבים אותו יקבלו ממה זי  או  למלא עצמו   ךצרי  תלמיד חכם שאמר שהבשם הגר"א    \הי/ראית  אבל

ן השואל  לשון היטב באבל עיי  ,\ו/ בעל ההפלאה  כוונתו לחלוק על דבריהאם    וראיתי שואלים  גולש ממנו.ש
תורה לימוד  על  ולא  שמים  יראת  על  שמדובר  רבנים  באמת  עכ"פ    . שם  שיש  ישיבה רואים  ראשי    שהיו 

ומאידך היו רבנים שלמדו לבד או עם חברותא ולא עסקו    \ז/ יותר כמבואר בגמ'  ים פודייקא עי"ז נעשו חרי
 ת יותר.למעלות גדולושדייקא כך יזכו א וסברו "וכלל בלימוד לתלמידים כגון הגר"א והחז

יש   התלמיד  צדיקאעפ"כ  הנשמה של  אל  בעיקר  אבל   \ח/שמדבר  מדרגתו,  לפי  ממש  לו  לבאר  יורד  ולא 
רת באופן שכל מייכת לכולם ונאשתי תורתו  צדיק אמיתלמיד צריך לבדו למצא עצמו בתורה של רבו. כי  ה

יכול למצא את השייך ל ה, עד שרבנו אמר שמי שאומר שתורתו גבוהה מדאי הוא אפיקורס  בתור  ואחד 
רלז( א  כוונתו    \ט/)שיש"ק  שונראה  שכיון  ברבו  הפגם  למעלה תולה  שומע  שהתלמיד  באופן  תורה  אומר 

שהו  ,ממדרגתו רבנו  אמר  זה  ניאוף  א שעל  קלד  בחי'  תורהו  \י/ ()תורה  לומר  אסור  כזה  מז    לרב  )תורה 
 .\יא/תנינא(

 

 דגדלות טנות וקמוחין ד
צליח להבין דבר ו שלעתים הכל חשוך ולא מברצוא ושוב דהיינמוחין דקטנות ודגדלות יש לאדם בכל יום  

ול לנפשו  עצה  ולתת  דבר  מרפמתוך  ש עמים  ומצהגיש  יותר  זכים  באילמוחין  להתרכז  לזיח  עניין  ר רבה 
 לו. שיותר בהיר םך ויש זמניולבאר אותו היטב, וכל אחד לפי מדרגתו יש זמנים שיותר חוש

וכמבואר לו כל דבר,  השמחה שולטת ויותר בהיר  יותר ולפעמים לו  ך חשו  ואזישולטת  תויש זמנים שהעצבו
זהו הטבע שהמוחין  כי  בתורה ו' לפעמים האדם בבחי' אם אסק שמים ולפעמים האדם בבחי' ואציע שאול.  

 . \יב/ עיםאינם קבו
וחין ועל  ל את המידחי' זו צריך ללמוד תורה ועי"ז להגבאבל יש מוחין דקטנות שהם מצד מדרגת האדם וב

 טנות למוחין דגדלות. ק זה מדבר רבנו כאן שעיקר האור שמאיר הצדיק לאנשיו זה להעלותם ממוחין ד

 
וש הגאון החסיד  הוא רבינו הקד   -: "בהיותי בווילנא אצל מורי  ( לה במהדו' החדשה עמ' ק )  תזריע   פרשת המגיד מדובנא  ל   עיין אהל יעקב   ה

גם לבני דורו?'. השיב  אלתי את פיו לאמר: 'איזה דרך יבוא השפע ובאיזה אופן ישפיע הצדיק מיראתו  ש   -רבינו אליהו מווילנא זי"ע  
גדול בלי הפסק, בעל כרחם כאשר   ואתה תעמוד ותשפוך אל הכלי  גדול אשר כלים קטנים סובבים אותו מכל צד,  לי: 'משל לכלי 

הקטנים אשר אצלה, אבל כל עוד אשר היא בעצמה לא נתמלאה,  א על כל גדותיו אז כל מה שתשפוך עוד יגיע אל  הכלי גדול נתמל 
 אל הסמוכים כל מאומה'" וכו', עיי"ש.כל שכן שלא יגיע  

שאלתו    ין סתירה כי כל א ש   ונראה פשוט   –  שאל אם יש סתירה בין הגר"א לבעל ההפלאה  69פולמוס    אספקלריא גליון  ב  ו
המ  תורה, גי של  לימוד  לעניין  ולא  יראתו  לעניין  היה  הגר"א  את  מדובנא  ש   ד  סביבותיו כלומר  כל  על  משפיעה  הרב  של    ,היראה 

בוודאי צריך ללמ ממילא אינו צריך לדבר מוס ו  ובזה לא  ר אלא רק לשמש דוגמא. אבל בלימוד תלמידים  לפי מדרגתם    ר ב ו מד דם 
והשיבו אין לגבי    , ו יראה מלתא זוטרתא היא ט הנ"ל את הגמ' בברכות לג: א   אר בדברי הגר"א ואמנם ראיתי שהמגיד מדובנא בי     שם.
סמוך    ל ע ו   .משה  שנמצא  שמי  שהכוונה  ביאר  הנ"ל  יראת ל פי  אזי  עליו  משה  משפיעה  משה  של  אצ אזי  ו ו  מלתא  גם  היא  יראה  לו 

   זוטרתא.
אמר רבי ישמעאל זהו שאומרין עליו    , א ליכדברי רבי אימ   א"ל   ?רי רבי אימא לך אמר לו כדברי אבא אימא לך או כדב   נדה יד:   ז

קמיה    ור' חמא בר ביסא סבר רבי ריש מתיבתא הוא ושכיחי רבנן   ?דאדם גדול הוא היאך מניחין דברי הרב ושומעין דברי התלמיד 
 .ומחדדי שמעתתיה 

אדם השומעים  ודע שלעתיד מזכירין את האדם כל מה שלמד. אף אם שכח )מח(. גם בני    -אות כו    שיחות מוהר"ן  ח
שבעולם  דיק האמת ואינם מבינים אותה, לעתיד בעולם הבא יבינו )מט(. כי עקר התורה היא להנשמות,  התורה של הצ

בתורה   ימיו  המבלה  אשרי  הזה.  בעולם  האדם  ושמע  שלמד  התורה  את  היטב  ומשיגים  בקיאים  הנשמות  יהיו  הבא 
 ועבודה הרבה:

י ֵמָאִבי  -  רלז   שיש"ק ח"א  ט ּתִ ַמעְּ ָ ַעם ַאַחת ִנתְּ ש  ּפַ ֶּׁ רֹונוֹ קָ , ש  ים ֵאָליו ִזכְּ ִ ים ֲחָדש  ִ בּו ֲאָנש  ם ּתֹוָר -רְּ ֵניהֶּׁ ָהָיה אֹוֵמר ִלפְּ ָרָכה, וְּ ה  ִלבְּ
רֹונוֹ  ִזכְּ ּכֹו  ַדרְּ ּכְּ בֹוָהה  ַאַחר-ּגְּ ָרָכה,  כִּ -ִלבְּ ּתֹוָרתֹו,  ִביִנים  מְּ איָנם  ֶּׁ ש  ִרים  אֹומְּ ֶּׁ ש  ים  ִ ָהֲאָנש  ֵאּלּו  ַעל  ָפָניו  לְּ רּו  ִסּפְּ ךְּ  ָקא  ּכָ ַנפְּ ַמאי  י 

ֵרי מּוָסר ּפְּ ִמיָנה לָ  ִדבְּ ּוָטה וְּ ש  ִריִכים ּתֹוָרה ּפְּ י ֵהם צְּ . ּכִ בֹוּהַ תֹוָרתֹו ַהּגָ ם ּבְּ ָחָרה לֹו  הֶּׁ מּוָכה, וְּ ַהּנְּ ּוָטה וְּ ש  ֵרָגָתם ַהּפְּ ִפי ַמדְּ ּוִטים ּכְּ ש 
רֹונוֹ  ֵאינֹו ָיכֹול לִ -ִזכְּ ֶּׁ אֹוֵמר ש  ֶּׁ ָאַמר ָאז: "ִמי ש  ם, וְּ ָרָכה ֲעֵליהֶּׁ ֵר ִלבְּ ִדבְּ מֹו ּבְּ ֹצא ַעצְּ ת ּתֹוָרתֹו  מְּ ֱאמֶּׁ י ּבֶּׁ יקֹורֹוס" ּכִ ּפִ י תֹוָרתֹו, הּוא אֶּׁ

דֹול ֵמֵרי ָלִלּיּות ּגָ ין. )כת"י טשרינערב(. ִהיא ּכְּ ּגִ רְּ ל ּדַ ין ַעד סֹוף ּכָ ּגִ רְּ ל ּדַ  ש  ּכָ
דֹוָלה לֹוַמר ּתוֹ   -  קלד   תורה  י ַר ֲעבֹוָדה ּגְּ ן לְּ ּכֵ ֶּׁ ל ש  ָיִחיד, ּכָ י ָצִריךְּ ִלזָּ ָרה ֲאִפּלּו לְּ ים. ּכִ ֵאינֹו ָראּוי  ּבִ ֶּׁ ָבר ש  ּלֹא ֹיאַמר ּדָ ֶּׁ ֹאד, ש  ֵהר מְּ

הַ  ל  כֶּׁ ֹשֵ ילְּ ּכִ ָלה,  ַבּטָ לְּ ָרא  ִנקְּ וְּ  . ִריךְּ טְּ ִאצְּ ָלא  ּדְּ ֲאָתר  ּבַ ל  כֶּׁ ַהּשֵֹ י  ִטּפֵ ִליךְּ  ְּ ש  ּמַ ֶּׁ ש  ִנאּוף,  ִחיַנת  ּבְּ הּוא  י  ּכִ ל.  ַקּבֵ לֹו  ֵאינ   מְּ צְּ אֶּׁ מֹוִליד  ֹו 
ָעִמים ִלפְּ לּום. וְּ ש    ּכְּ ָרא ִנאּוף ַמּמָ ַקבֵּ ִנקְּ ַהּמְּ ֶּׁ נּו ש  סּול ּוָפגּום, ַהיְּ ּמֹוִליד ּומֹוִציא ּפָ ֶּׁ ִפי  , ש  ֵאינֹו ָצִריךְּ לֹו לְּ ֶּׁ ָבר ש  ה ּדָ ֵדי זֶּׁ ה ַעל יְּ ל עֹוֹשֶּׁ

ל ָ ש  וְּ ַחס  יּוַכל,  ּתֹוָרה,  אֹוֵמר  ֶּׁ ש  ֵדי  יְּ ַעל  ן  ּכֵ ַעל  וְּ ֵרָגתֹו.  תַ ַמדְּ ּבְּ ר  צֶּׁ ַהּיֵ ָעָליו  ר  ּבֵ ּגַ ִהתְּ לְּ כֵּ ֹום,  ַעל  וְּ ִנאּוף.  ֹאד  ֲאַות  מְּ ֵהר  ִלּזָ ָצִריךְּ  ן 
ּדִ  ֶּׁ ים, ש  ַרּבִ אֹוֵמר ּתֹוָרה ּבָ ֶּׁ ש  ִריךְּ לֹו, לֹא יֹוֵתר. ּכְּ ּצָ ֶּׁ י ִאם ַמה ש ּ ָחד ּכִ ל אֶּׁ ַמע ּכָ ְּ ּלֹא ִיש  ֶּׁ קּו ש  ַחּלְּ  ּבּוָריו ִיתְּ

דוֹ   -  אתורה מז תנינ   יא ָנה ּגְּ ִגיעָ ַסּכָ ה יְּ ָצִריךְּ ָלזֶּׁ נּותָלה לֹוַמר ּתֹוָרה, וְּ ָאּמָ דֹוָלה וְּ ן    ה ּגְּ ֹאפֶּׁ ָבָריו, ּבְּ ס ּדְּ לֶּׁ פֶּׁ ֹקל ּבְּ ְּ ּיּוַכל ִלש  ֶּׁ ֵתָרה, ש  יְּ
ּלֹא   ֶּׁ ִעין  ש  ֹומְּ ַהּכֹל ש  ֶּׁ י ש  ַאף ַעל ּפִ ִריךְּ לֹו, לֹא יֹוֵתר. וְּ ּצָ ֶּׁ י ִאם ַמה ש  ִעין ּכִ ֹומְּ ָחד ֵמַהש ּ אֶּׁ ָחד וְּ ל אֶּׁ ַמע ּכָ ְּ אֹוֵמר, ִעם  ִיש  ֶּׁ ל ַהּתֹוָרה ש  ּכָ

ה לֹא יִ  ל זֶּׁ ָחד ַרק ּכָ ל אֶּׁ ַמע ּכָ ְּ רוֹ ש  ַמע ִיתְּ ְּ ש  סּוק "ַוּיִ ַכּמּוָבא ַעל ּפָ ַבד. וְּ ִריךְּ לְּ ּצָ ֶּׁ ַמע'  ַמה ש ּ ָ רֹו ש  א ִיתְּ ּלָ עּו, אֶּׁ מְּ ָ ל ָהעֹוָלם ש  ": 'ַוֲהלֹא ּכָ
חֱ  רֹו נֶּׁ ִמיַעת ִיתְּ ְּ י ַרק ש  רֹו ַדף סח(. ּכִ כּו' )ֹזַהר ִיתְּ ָניו, וּ וְּ ָאזְּ ַנס ּבְּ כְּ ּנִ ֶּׁ ִמיָעה, ש  ְּ ב ִלש  ָ ל ָהעֹולָ ש  ִמיַעת ּכָ ְּ ָלל.  ש  ִמיָעה ּכְּ ְּ ב ש  ָ ֱחש  ם ֵאינֹו נֶּׁ

ֵאינֹו ָיכֹול לֹוַמר ּת  ֶּׁ ִחיָנה זֹו, ָאסּור לֹו לֹוַמר ּתֹוָרה:ּוִמי ש  בְּ  .... ֹוָרה ּבִ
 תורה ה תנינא אות טו דף י: טור ב ד"ה וכשנתתקן כמבואר בתמיד   אין המוחין קבועין יב



 4כה.    מוהר"ן תנינא                                   לח  תורה       י                          ליקוט                      

אפ"ל שכאמור   אולי  היא  בכלליות  זו  והתלמיד  תורה  הרב  להדרכת  הלימוד,  לפנעצות  את    לכווןכיצד  י 
פן הטוב ביותר שהתלמיד יוכל לקבל ולהבין את דברי  ואיה בשיה  םניהיהמפגש המתאימה ליחס ב  נקודת
כאן רבנו אלא בכמה תיבות שהעיקר להעלות את התלמיד ממוחין    מדבראבל מה וכיצד ללמד לא    רבו.
  דולגוההבדל בין קטן למהות הקטן  ןלהביצריך להרחיב בזה ו   טנות למוחין דגדלות.דק

)ואע"פ שבת מקדימה  שערות אחרי גיל יג לבן ויב לבת,  ו שתי ב ולכשגדד טבע האדם נכנסת בו הנשמה מצ
איש בכוחו לזכות  ה ואילוא גם מקדימה להשלים דעתה עד גבול מסוים, ונשארת בבחי' דעת קלה, ילגדול ה

יותר נכנסת    (דעת  להרבה  מצוה  חסדים,  בבר  דהיינו  השכל  היא  אז  ל  אבהנשמה  נפש  עד  בו  שולטת 
מה  הועל כן הוא כב  ,הדמיון שולט במוחו ולא השכל על כן    בחי' גבורות,  ,\יג/ ה, ונפש שכלית נמוכהבהמית

העצמי  \יד/ מדמהיש    להגם  ש הקיום  מהותה  קטןוכל  לכן  מקנה  ,  ואינו  מו  קונה  לו  .  :()סוכה  שאין  כנ"ל 
שרק לוקח  יצה"ר שזה מהותו  האז שולט בו  אלא רק לקיחה כבהמה, ו   ,לו מדת הנתינה  ועל כן אין  ,חסדים

נותן. לא    ולא  אמיתי  ייך שולכן  אהבה  אהבדהיינו    תאצלו  רק  אלא  הנתינה  עצמו,  מדת  שמזה  ת  ונראה 
  )עיין בזה תורה נג( מוליד כי אין לו חסדים ביסוד דהיינו כח השפעה. אינוהטעם קטן 

הכי נמי מחילה אינה מועילה בקטן, דהיינו הוא אינו יכול למחול )בבא מציעא כב:(. ופירש רש"י שהטעם  
 כול להפקיר.יהוא מפני שאינו 

ד' מבואר שמוחין דגדלות הן   ביןכשיש בכובתורה  ובה'    חו לתפוס אחדות  ומקיים באלקים אהלל  הפכים 
בתפיסת הפכים  ו.    במדת הרחמנות שהיא בחי' של מיזוג הפכים חסד וגבורה  ךלכן קטן גם לא שיי.  אהלל
גם כשנדמה לך שהואהבלקיים  דהיינו    ,כמוך"  ואהבת לרעך "תלוי   י מוחין דקטנות לא  כ  ע לך.רת לרעך 

 אמת.  אאפשר שיהיה גם הו צד הפוך מהצד שלוש יכול לתפוס

לא פגום בפגם הפוגם בכל יך לבחון עצמו האם אני באמת גדול כמו שאני מרגיש, האם אני  זה אדם צר  לוכ
  ל אהבת לרעך כמוך" הכולל את כל התורה כמו שאמר הלל לגוי שרצה להתגייר ע"ו  ודהיינהתורה כולה  

האם אני יודע  .  "זיל גמור  אזו היא כל התורה ואידך פירושה הולחברך לא תעביד    סניכל דעלך  "רגל אחת  
שכל הנהגתו  וחין דקטנות שסובר שחברו רע ולא תופס למוחל לזולת האם אני לא נוקם ונוטר שזה נובע ממ

 רק בידי ה' לפעמים במקל ולפעמים בטוב. 
  שאזכה לצאתלחפש צדיק אמיתי שיכול להאיר בי מוחין דגדלות ו ידיק אמיתהכלל שכל זה צריך לקבל מצ

 וכנ"ל. 'וכו מהדמיונות
 
 

 עד כאן ההקדמה 
 

* 
 [טו]  לחתורה 

התלמיד הולך ונוסע    \טז/ולפעמים להיפךכדי ללמדו תורה  הגדול הולך ונוסע להקטן    לפעמים

כדי ל תורהלרבו  ממנו  נוסע על המדינה שמוע  התלמידים  יר לאומ  . דהיינו שלפעמים הצדיק 

 

י דתבונה,  א' מנה"-עד בר מצוה יש בו מוחין דקטנות   בכלליות  בגדלות של האדם,יש ה' שלבים    -  שער הכוונות פסח  יג
גיל עשרים מוחין דגדלות ומגיל עשרים מקבל מוחין דקטנות -ואח"כ עד  ואח"כ  -א' מחג"ת דתבונה,  ב' מנה"י דבינה, 

 . והמדרגה הגבוהה ביותר היא כשמקבל מדיקנא דאריך אנפיןב מחג"ת דבינה.  -מקבל מוחין דגדלות
ֵהָמה זוֹ     עיין תורה יט בהשמטות  יד ם ּבְּ ּגַ ֶּׁ ָאנּו רֹוִאים, ש  ֶּׁ מֹו ש  רֹון, ּכְּ ֵהָמה ֵיש  ָלּה ִזּכָ ם ּבְּ י ּגַ ה, ּכִ ַדּמֶּׁ ֹכַח ַהמְּ רֹון הּוא ּבְּ ּכָ ַהּזִ ת  וְּ רֶּׁ כֶּׁ

ם ָ ִהיא ּבֹוַרַחת ִמש ּ ב וְּ לֶּׁ ָכּה ּכֶּׁ ָ ש  ה נְּ ָמקֹום זֶּׁ ּבְּ ֶּׁ    .ש 

אוֹ   -בהשמטה לאות א  תורה כה   ךְּ לְּ ּיָ ַ ֵחי  )ש  ִביַרת ַהּדִ   ֱאלִֹקים ת א(: 'ִזבְּ ְּ ש ּ ֶּׁ ָרה' ש  ּבָ ְּ ה  רּוַח ִנש  זֶּׁ ם. וְּ ָ ן ש  כּו' ַעּיֵ נֹות וְּ ּבָ רְּ יֹון ֵהם ַהּקָ מְּ
ַהּבְּ  י  ּכִ ה,  ַדּמֶּׁ ַהמְּ ּכַֹח  ִחיַנת  ּבְּ ֵהם  ֶּׁ ש  ֵהמֹות,  ִמּבְּ ִביִאין  מְּ נֹות  ּבָ רְּ ַהּקָ י  ּכִ נֹות,  ּבָ רְּ ַהּקָ ַעל  ִמיָכה  סְּ ִחיַנת  ָלהּ ּבְּ ֵיש   ּכֹחַ   ֵהָמה  ן  ּכֵ ם    ּגַ

ַד  ַד ַהמְּ ַהמְּ ַאַחר  הֹוֵלךְּ  ָאָדם  ֶּׁ ש  ּוכְּ ה.  ֵהָמה  ּמֶּׁ ּבְּ ה  ַמֲעֹשֵ הּו  זֶּׁ ה  ַדּמֶּׁ ַהמְּ ִמּכַֹח  ִאין  ּבָ ֶּׁ ש  לֹום,  ָ ש  וְּ ַחס  ֲאוֹוָתיו,  ּתַ ַאַחר  נּו  ַהיְּ ּדְּ ב,  ּלֵ ּבַ ֶּׁ ש  ה  ּמֶּׁ
עַ  ה. וְּ ַדּמֶּׁ ֵהָמה ֵיש  ָלּה ּכַֹח ַהמְּ ם ַהּבְּ י ּגַ , ּכִ ש  אָ ַמּמָ ֶּׁ ש  ן ּכְּ לוֹ  ָדם חֹוֵטא, ַחסל ּכֵ ָ ש  ֵדי וְּ ִאין ַעל יְּ ָכל ַהֲחָטִאים ּבָ ם   ם, וְּ ָ ש ּ ּמִ ֶּׁ ה ש  ַדּמֶּׁ ּכַֹח ַהמְּ

ַוּדֹות ִהתְּ ֹמךְּ ָעָליו, ּולְּ ָצִריךְּ ִלסְּ ֵהמֹות, וְּ ן ִמּבְּ ּבָ ָהִביא ָקרְּ ן הּוא ָצִריךְּ לְּ ֲאוֹות, ַעל ּכֵ ל ַהּתַ ִכין ּכָ ָ ש  רְּ   ִנמְּ ל ֲחָטָאיו ַעל ַהּקָ ַעתּכָ ְּ ש  ן ּבִ   ּבָ
וְּ  ִמיָכה,  ֵד ַהּסְּ יְּ כָ ַעל  וְּ ַהֲחָטִאים  ל  ּכָ ִכין  ָ ש  ִנמְּ ה  זֶּׁ ף  י  כֶּׁ ּתֵ  : ךְּ ּכָ ַאַחר  וְּ "ל.  ּנַ ּכַ ה  ַדּמֶּׁ מְּ ִחיַנת  ּבְּ ִהיא  ֶּׁ ש  ֵהָמה,  ַהּבְּ ַעל  ה  ַדּמֶּׁ ַהמְּ ּכַֹח  ל 

ָנע ה ִנכְּ ֵדי זֶּׁ ַעל יְּ ן, וְּ ּבָ ָקרְּ ֵהָמה לְּ ֹוֲחִטין ַהּבְּ ש  ִחיָטה )ג(. וְּ ְּ ִמיָכה ש  ה:  ִלסְּ ַדּמֶּׁ ר ַהמְּ ּבָ ְּ ִנש   וְּ
 מרה תורה זו י והיכן נאלא ידוע מת טו

יזה  אנה לרב ותלמיד, נראה שרמז כאן לתחילה בלשון כללי קטן וגדול ורק אח"כ מבאר דבריו שהכוו  ממה שפתח   טז
תנינא    ועיין תורה צא  .חנוכה היא בחי' קדושה היורדת אלינוועיין לעיל בלק"ה ש  .יך בזה גם לא ברב ותלמידיכלל שש

 ש"עי  ן שם ביארנו שמתן תורה היה בחי' שהגדול יורד אל הקט

לק"ה גם   יד    עיין  ד'  הבקר  ּופוּ   –השכמת  ה  ֲחֻנּכָ ִחיַנת  ּבְּ ה  זֶּׁ ים  וְּ ִ דֹוש  קְּ ָיִמים  ֵהם  י  ּכִ חֹוִלים,  ּקּור  ּבִ ַות  ִמצְּ ִחיַנת  ּבְּ ֵהם  ֶּׁ ש  ִרים 
ימֵ  י ֵכן ֵהם ּבִ ַאף ַעל ּפִ ֹאד וְּ טֹוִבים מְּ "ל, בִּ י ַהחֹול, כִּ וְּ ִחיַנת ַהּנַ בְּ ֵהם ּבִ ָלָאָכה וְּ מְּ גֹות ֱאלֹקּות  י ֵאיָנם ֲאסּוִרים ּבִ ָאַרת ַהּשָֹ ִחיַנת הֶּׁ בְּ

יֹוֵתר   ּבְּ ַהחֹוִלים  הוּ ַעל  וְּ "ל.  ּנַ ּכַ כּו'  וְּ ה  ֵאּלֶּׁ ּכָ ָלִאים  ִנפְּ צּוִמים  ִצמְּ וְּ ִלים  ּכֵ ַלֲעשֹות  כֹול  ּיָ ֶּׁ ש  יק  ּדִ ַהּצַ ּכַֹח  ל  ּגֹדֶּׁ ֵדי  יְּ ָ ַעל  ָמש  לְּ מֹו  ּכְּ ל  א 
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שהיו זמנים שהיה נוסע לטפליק אבל רוב הפעמים    \יז/וכן נהג רבנום אצלו.  ולפעמים התלמידים באי
 היה אומר תורה במקומו

גדולה   היא  הבחי'  זאת  להקטן  נוסע  כשהגדול  דהיינו  גדולה,  היא  הבחינה  שזאת  ודע 
ד שכל השפעה חייבת שיוקדם  סוי ההפך  צ"ע מדוע היא גדולה יותר, ונראה שכיון שלכאורה היא  ביותר.  

אל    לך . לכן צריך שיקול גדול מתי שהרב יובלא זה התלמיד לא יקבל  ,לה אתערותא דלתתא של התלמיד
י'  חועוד שב  .ולהכין לבו לשמוע היטב דברי רבו,להכניע עצמו לפני רבו  מיד  התלמיד ואעפ"כ יתעורר התל

  .דזו היא דווקא כשהרב גדול מהתלמיד בהפלגה גדולה מא 

כי  רה  דהיינו לבטל עצמו ולרוץ אחר רבו לשמוע ממנו תושהקטן צריך לבא להגדול    כי זה פשוט
א צריך לקבל ממנו. אך לפעמים אורו של הגדול הוא גדול מאד מאד עד שא"א להקטן  הו

במקו  הגדול  מן  ע"כלקבל  מאד.  הגדול  האור  ריבוי  מחמת  כן-מו  מוכרח    \יח/לפעמים  על 
עצמו  הגדול   ולהכניע  כדאלהוריד  אליו  ולילך  הקטן  האור  י שצל  ויתגשם  יתמעט  עי"ז 

טן זהו מגודל עוצם מעלתו ו נמצא כשהגדול צריך לילך להק קצת כדי שיוכל הקטן לקבל
אתערותא  יקדים  עי"ז  תלמיד בהכרח שהתלמיד  ל שכשהרב מוריד עצמו    גםודאי  ווב.  \כ/[יט]  מאד כנ"ל

בתורה  דלתתא וכמבואר  הרב  דברי  את  לשמוע  מאד  ש  ויכסוף  באויר  לב  צא  פורח  מגדל  בחי'  התלמיד 
 יד היא ע"י הלב. שעיקר הכנת התלמ יקבל כלל כמבואר שםדבלא זה א"א ש ו.לשמוע דברי רב

 
הי כך -גדול במעלה כ"כ  'ומשה רבינו ע"ה  ג  כל  צריך להקטין    'דולים היעד שאפי' לפני 

נגדם כ ולהראות הכנעה  יב(  "עצמו  )במדבר  וכש  עניו מאד מכל האדם  ,  'ווהאיש משה 
היינו אע"פ שגם הם היו גדולים מאד  ה רבנו היה משפיל עצמו מאד לפני כל האדם,  דהיינו שמש 
יהוש עכ"זכגון  ואהרן  זה -ע  כל  משרע"ה  עם  השלום-היה  עליו  רבנו  גדולה במעל  משה  ה 

 

ל הָ  א אֶּׁ ךְּ ּבָ לֶּׁ אי ֵאין ַהּמֶּׁ ַוּדַ ִריא ּבְּ ָהָאָדם ּבָ ֶּׁ ש  ַקבֵּ ּכְּ ה לְּ רֹוצֶּׁ ֶּׁ ל ִמי ש  ָניו, ַרק ּכָ אֹות לֹו ּפָ ַהרְּ ָניו  ָאָדם לְּ ן ֵמאֹור ּפָ ַעּדֵ ִהתְּ ךְּ ּולְּ לֶּׁ ֵני ַהּמֶּׁ ל ּפְּ
מ ַעצְּ ט  ֵ ַקש ּ ּולְּ ה  ָיפֶּׁ ה  ָיפֶּׁ מֹו  ַעצְּ ַטֵהר  ּולְּ ַנּקֹות  לְּ ָצִריךְּ  וְּ הּוא  ָראּוי  ּכָ נֵ ֹו  ּפְּ רֹוֵאי  ֵמֵאת  ש   ַבּקֵ ּולְּ ךְּ  לֶּׁ ַהּמֶּׁ ֵתי  לְּ ּדַ ַעל  ֹקד  ְּ ךְּ  ִלש  לֶּׁ ַהּמֶּׁ י 

כָּ  ַלֲעשֹות  וְּ נֹוס  כְּ ּיִ ֶּׁ ש  ּות  ש  רְּ לּו  ַקּבְּ ּיְּ ֶּׁ ַלֲחַצר  ש  ֹנס  ִלכְּ ִאם  ֵרָגתֹו  ַמדְּ ִפי  ּכְּ ךְּ  לֶּׁ ַהּמֶּׁ ֵני  ִלפְּ ָלֹבא  ה  ּכֶּׁ זְּ ּיִ ֶּׁ ש  ַעד  ה  ָלזֶּׁ ִכים  ּיָ ַ ש  ּבּולֹות  חְּ ַהּתַ ל 
ךְּ אֹו לַ הַ  לֶּׁ ךְּ ּפָ ּמֶּׁ לֶּׁ ִאיר ּבֹו ַהּמֶּׁ ּיָ ֶּׁ ֵדי ש  כּו' ּכְּ ִית אֹו ַלֵהיָכל וְּ ךְּ חוֹ ּבַ לֶּׁ י ַהּמֶּׁ ֵ ש  ָחד ֵמֲאנְּ אֶּׁ ֶּׁ ש  ִאירֹות, ֲאָבל ּכְּ ָוי,  ָניו ַהּמְּ ש ּדְּ רֶּׁ ל ַעל עֶּׁ ה ּוֻמּטָ לֶּׁ

ּפָ  ֵמאֹור  ַהֲחיֹותֹו  לְּ ךְּ  לֶּׁ ַהּמֶּׁ ַרֲחֵמי  ִרין  עֹורְּ תְּ ּנִ ֶּׁ ש  ּכְּ ֲאַזי  ָלן,  ִלצְּ מֻ ַרֲחָמָנא  ֲאַזי  ָניו ָניו,  ּפָ ּבֹו  ָהִאיר  לְּ ֵביתֹו  לְּ לֹו  צְּ אֶּׁ ֵליֵלךְּ  ךְּ  לֶּׁ ַהּמֶּׁ ָרח    כְּ
ָלה ַמעְּ ִכיָנה לְּ ְּ ִחיַנת ש  ה ּבְּ זֶּׁ ַהֲחיֹותֹו. וְּ ַרֲאש    ּולְּ נּו  מְּ ּתְּ ּנִ ֶּׁ ים ש  ִ דֹוש  ֵהם מֹוֲעִדים קְּ ֶּׁ ה ּופּוִרים ש  ִחיַנת ֲחֻנּכָ ה ּבְּ זֶּׁ "ל. וְּ ַכּנַ ה וְּ ל חֹולֶּׁ ֶּׁ ֹוָתיו ש 

ַהֲחי לְּ ּיוֹ ָלנּו  ּכַ לֹוֵתנּו  ַהּגָ יֵמי  ּבִ ה  ַהּזֶּׁ ִחינַ ם  בְּ ּבִ דֹוש   ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ תּוב  ּכָ ֶּׁ ש  מֹו  ּכְּ חֹוָלה,  ֵראת  ִנקְּ ָרֵאל  ִישְּ ת  סֶּׁ נֶּׁ ּכְּ ֶּׁ ש  ר  ַהּמַ כּוִני  ּות  ַסּמְּ ת 
ֵבד ֵאין אָ  ֵיינּו ַהּכָ ם ֳחלְּ י חֹוַלת ַאֲהָבה ָאִני. ּוֵמֹעצֶּׁ ּפּוִחים ּכִ ּתַ דּוִני ּבַ ֹות ַרּפְּ יש  ִ ֲאש  כֹוִליםּבַ אֹות ּולְּ   נּו יְּ ִלרְּ ָפָניו  ַלֲעלֹות וְּ ֲחוֹות לְּ ּתַ ְּ ִהש 

ית  הּוא ַהּבֵ ֶּׁ דֹוש  ש  ֵביתֹו ַהּקָ ֹנס לְּ ָגֵלינּו ִלכְּ ֲעֵמי רְּ לֹש  ּפַ ָ ש  נּו   ּבְּ ַרַחקְּ ִנתְּ ֵצנּו וְּ ִלינּו ֵמַארְּ ֵני ֲחָטֵאינּו ּגָ י ִמּפְּ ִנים, ּכִ ל אֹור ַהּפָ ַקּבֵ ש  לְּ ּדָ קְּ ַהּמִ
ֵאין ָאנ כּו' וְּ כֹוִלים וְּ וְּ ן ָחַמל עָ ּו יְּ ים ָהאֵ כּו'. ַעל ּכֵ ִ דֹוש  ִמים ַהּקְּ ֵני ַהּיָ ְּ הֹוִסיף ָלנּו ש  ַרֲחָמיו ָהֲעצּוִמים וְּ ַעל ָהַרֲחִמים ּבְּ ֵהם  ֵלינּו ּבַ ֶּׁ ּלּו, ש 

דֹוָלה, ּכְּ  ת ַהּגְּ סֶּׁ נֶּׁ י ּכְּ ֵ ש  ֵהם ַאנְּ ֶּׁ דֹוִלים, ש  יִקים ַהּגְּ ּדִ נּו ָלנּו ַהּצַ ּקְּ ּתִ ֶּׁ ה ּופּוִרים ש  ִ ֲחֻנּכָ ש  ַהמְּ ִניֵדי לְּ ף  יךְּ ָלנּו אֹור ַהּפָ ֹתקֶּׁ יֵתינּו ּבְּ תֹוךְּ ּבֵ ם לְּ
ִליק ַהדְּ לְּ ה  ֲחֻנּכָ ּבַ ֵביתֹו  ּבְּ ָחד  אֶּׁ ל  ּכָ ה  ּכֶּׁ זְּ ּיִ ֶּׁ ש  לּוֵתינּו  ִנים    ּגָ ּפָ ִהיל  ַהצְּ לְּ ִחיַנת )תהלים קד(  ּבְּ ִנים,  ַהּפָ ִחיַנת אֹור  ּבְּ הּוא  ֶּׁ ש  ה,  ֲחֻנּכָ ֵנר 

ִחיַנת הּו ּבְּ ּזֶּׁ ֶּׁ ן, ש  מֶּׁ ָ ַגת ֱאלֹ  ִמש ּ ֵכן ּבְּ ַהּשָֹ "ל. וְּ ּנַ ּכַ ָכל  קּות  ִלין ָאז ּבְּ ַקּבְּ ּמְּ ֶּׁ ַלת ַהּתֹוָרה ש  ִחיַנת ַקּבָ מֹו ּבְּ יךְּ ַעל ַעצְּ ִ ש  ָחד ַממְּ ל אֶּׁ פּוִרים ּכָ
ָגלִ  רְּ ִחיַנת  בְּ ּבִ ֵהם  ּופּוִרים  ה  ֲחֻנּכָ ן  ּכֵ ַעל  וְּ לּו,  ִקּבְּ וְּ מּו  ִקּיְּ ט(  )אסתר  ִחיַנת  בְּ ּבִ לּות  ַהּגָ ף  ֹתקֶּׁ ּבְּ ָנה  ָ ֵהםש  י  )ּכִ ֵהם    ין,  ֶּׁ ש  נו"ה  ִחיַנת  ּבְּ

דּוַע( ּבְּ  ּיָ ָגִלין, ּכַ    ִחיַנת רְּ
ַעם   -אות קכו    חיי מוהר"ן  יז ּפַ ע  יָראִויצֶּׁ טֶּׁ ּולְּ עִרין  ֶּׁ ש  ִלטְּ נֹוֵסַע  ָהָיה  ֶּׁ נּו ש  ַהיְּ ִביעּות.  קְּ ּבִ ּתֹוָרה  ָאַמר  ָנה  ָ ש ּ ּבַ ָעִמים  ּפְּ לֹש   ָ ש  עֹוד    וְּ

ָ ַאחַ  ם ַעל ַהש ּ ָ ב ש  ַ ָיש  ף וְּ ֹחרֶּׁ ֻעדּ ת ּבַ ִיץ ָהָיה נֹוֵסַע  לֹש  סְּ ּקַ ַגם ּבַ ת וְּ ּבָ ַ ה ש  עֹוד ֵאיזֶּׁ יָרה וְּ ִ ת ש  ּבַ ַ ש  נּו ּבְּ ָעִמים ּתֹוָרה, ַהיְּ י ּפְּ ּתֵ ְּ ָאַמר ש  ֹות וְּ
ת ַנֲחמּו: ּבַ ַ ש  עִרין ּבְּ ֶּׁ ש  טְּ ַעם ַאַחת ּבִ ם ֲאָבל לֹא ָאַמר ּתֹוָרה ַרק ּפַ ָ ש  ַלל     לְּ ה ּפְּ   ּכְּ ָ ש ּ ִ ֵאּלּו ש  ֶּׁ ָבר ש  "לַהּדָ ָעִמים    ָעִמים ַהּנַ לֹש  ּפְּ ָ נּו ש  ַהיְּ

ַלאֲ  ִביעּות  קְּ ּום  ש  לֹו  ָהָיה  לֹא  ה  ִמּזֶּׁ חּוץ  וְּ ִביעּות.  קְּ ּבִ ּתֹוָרה  ָהָיה אֹוֵמר   , ךְּ רֶּׁ ּדֶּׁ ּבַ ָעִמים  ּפְּ לֹש   ָ ש  וְּ ֵביתֹו  ָהָיה  ּבְּ לֹא  י  ּכִ ּתֹוָרה  ִמיַרת 
עֻ  נּו ַעל ַהּסְּ ב ִעּמָ ֵ ָלל. ַרק ּבְּ יֹוש  ית ּכְּ ִ ִליש  ְּ ה ש  בָּ ּדָ ַ "ל:ֵאּלּו ַהש ּ  ִתים ַהּנַ

ם ֵמֲחַמת ַהחֹוַלַאת, ּוַפעַ   -  עוד שם אות קכח  ּכֹו ִמּקֹדֶּׁ ַדרְּ ע לֹוַמר ּתֹוָרה ּכְּ ַריינֶּׁ ָנַסע עֹוד ַעל ָהאֹוקְּ ּגְּ לֹא  רְּ ּבֶּׁ מְּ א ִמּלֶּׁ ּבָ ֶּׁ ם  ַאַחר ש 
יָ  יָרה ֵמִענְּ ִ ת ש  ּבַ ַ ש  ר ּבְּ ַסּפֵ ִמין ָהיָ ַאַחת ָהָיה מְּ ִמים ַהּקֹודְּ ּיָ ּבַ ֶּׁ ָלָאה    ה נֹוֵסַע ַעל ן ש  ם ּתֹוָרה ִנפְּ ָ ָהָיה אֹוֵמר ש  לּו וְּ ים ַהּלָ ִעּתִ ִדיָנה ּבָ ַהּמְּ

ָהָיה   ֶּׁ ש  ּוכְּ ֻיָחד,  מְּ ָין  ִענְּ ָהָיה  ָהֲעָגָלה  ַעל  ב  ֵ יֹוש  ָהָיה  ֶּׁ ש  ּכְּ ֶּׁ ש  ָאַמר  וְּ ַע,  ּגֵ עְּ ּגַ ִמתְּ ּכְּ ר  ַסּפֵ מְּ ָהָיה  וְּ כּו'.  ֶּׁ וְּ ש  ָלִעיר  א  אּו  ּבָ ָיצְּ וְּ ם  ָ ש  לְּ ַסע  ּנָ
ָרא ָעֹשּו לִלקְּ יָ תֹו וְּ ם ָהָיה ִענְּ ָ ָאַמר ּתֹוָרה ש  ֶּׁ ש  ָין ַאֵחר, ּכְּ ל ָהִעיר ָהָיה ִענְּ ַנס אֶּׁ כְּ ּנִ ֶּׁ ש  ָין ַאֵחר, ּכְּ ה ִענְּ בֹוד ָהָיה ַנֲעֹשֶּׁ ן ַאֵחר, ַאַחר  ֹו ּכָ

בָּ  ּיֹוֵצא  ּכַ ב  ֵ ִחש ּ וְּ ַאֵחר.  ָין  ִענְּ ָהָיה  ָמעֹות  ל  ּבֵ ּקִ ֶּׁ ש  ּכְּ ךְּ  כָ ּכָ ּבְּ ֶּׁ ש  ָיִנים  ִענְּ ה  ּמָ ּכַ ה  ָהיָ זֶּׁ ַעם  ּפַ לֹו  ל  ָהָיה  ֶּׁ ש  ָבָריו  ִמּדְּ ַהּמּוָבן  וְּ ַאֵחר,  ָין  ִענְּ ה 
ִסיָעה ֵהן ּבְּ  ַהּנְּ מֹו ֵהן ּבְּ ֵני ַעצְּ פְּ ָין ּבִ ָכל ִענְּ ֹאד ּבְּ נֹוָרָאה מְּ ָלָאה וְּ ת ִנפְּ דֶּׁ ֻיחֶּׁ ִסיָעה ֲעבֹוָדה מְּ ַין ַהּנְּ ִענְּ נַּ ּבְּ כּו' ּכַ כּו' וְּ בֹוד וְּ  "ל:ַהּכָ

ויופעמים ה רק לביותר    כי גם רב גדול  יח ג רבנו שהיו זמנים קבועים שנסע  וכמו שנה  רד אל התלמיד ולא תמיד.ולך 
  .טירחהבסוסים לא בשמות. דהיינו ב   יש"ק ב קנד אלי באים)שוגם כשבאו אליו אמר    אבל רוב הזמן היו באים אליו.

 )חיי מוהר"ן סימן רצא(  אליו נעשה מלאך כדי לבוא פסיעה טירחא וואמר שמכל 
   ויחי דף רלט. עיין זוהר יט

ֵעיָרא,   -רלט.  זוהר ויחי  כ ''ף זְּ א  תּו ָאלֶּׁ ּכָ ַמלְּ ַתל לְּ ךְּ  ,  רמז לזעיר נפין  מְּ לֶּׁ ֵרי מֶּׁ כּוָתא ֲעֵליּה, ִאקְּ ַמלְּ ָרא דְּ ִכתְּ ֵיּה, וְּ סְּ ָכרְּ ֲהָוה ָיִתיב ּבְּ ּדְּ
אֲ  ד ָנִחית וְּ ָאה. ּכַ ֵדיהּ ִעּלָ ֵבי ַעבְּ ֵרי.מט"טלמשכן שבו שוכן    ַזל לְּ ךְּ זּוָטא ִאקְּ לֶּׁ ָ   , מֶּׁ ש  ךְּ קּודְּ ִאיהּו  ּכָ ָנא ּדְּ ל ִזמְּ ִריךְּ הּוא, ּכָ ֵעיָלא ַעל  א ּבְּ לְּ

ךְּ ִאיהּו, ֲאָבל ָלאו עִ עם המלכות  באצילות ביחוד  אּכֹלָּ  לֶּׁ א, מֶּׁ ַתּתָ ָנִחית ָמדֹוֵריּה לְּ יָון ּדְּ ֵרי. ּכֵ ָאה ִאקְּ ךְּ ִעּלָ לֶּׁ ךְּ  , מֶּׁ ִגין ּכָ ִמיָתא, ּבְּ ַקדְּ ָאה ּכְּ ּלָ
ֵעיָרא  ''ף זְּ    .ר במשכן עבדו מט"טצמצם עצמו לדו רמז שהקב"ה ָאלֶּׁ



 6כה.    מוהר"ן תנינא                                   לח  תורה       י                          ליקוט                      

אורו  לקבל  שיוכלו  כדי  נגדם  עצמו  ולהכניע  עצמו  להקטין  שהוכרח  עד  מאד  ועצומה 
 .פב תנינאבתורה  וכל שכן בפני קטנים כמבוארכנ"ל. 

 
,  [כב]   בכל מקום שאתה מוצא גדולתו שם אתה מוצא ענוותנותו  \כא/ )מגילה לא(  י' חב  וזה

מהתלמיד ר  תביומופלגת  דהיינו שהרב הוא במעלה גדולה ושבכל מקום שיש גדלות ביותר  דהיינו  

 נ"ל.  לקבל האור כהתלמידים ענוה וקטנות כדי שיוכלו הרב שם צריך 
 

קר הדבר לעשות זי הגדול מאיר בו ועידול כדי לקבל ממנו ואוהנה כשהקטן בא לפני הג
יר בהקטן להגדיל דעתו שיתגדל מקטנותו ויהי'  ממוחין דקטנות מוחין דגדלות דהיינו להא 

  וקטנות מה הכוונה  דגדלותין  חומ.  קהנעשה גדול דהיינו שיבא למוחין דגדלות שזהו בחי' המת
 . עיין בהקדמה

 
לו פניו    ע"י הארת פנים ונחמות שמאיררבו    מאיר בו  התלמיד בישן ושפל, אזישכגון  ולפעמים  

בלימוד  ין עמוק  יכי להבין ענ  ,\כד/ במילי דבדיחותא  לפעמים גם פותחו  \כג/ נהיריןבפנים שוחקות אנפין  

לבו  הוא  התלמיד  . ולפעמים  \כה/ , אבל עצם הלימוד ביראה ורתת כמתן תורהצריך רוחב לב דהיינו שמחה 

והוא בבחי' אעא    זה לא מספיק  עמיםפ, ול\כו/ורא צריך להטיל בו מו  אינו יכול לקבל עי"זאזי    גס,
שידלק  ' דלא דליק מבטשין לי בו  מכים  נדלק  י(  בבחי'    \כח/[כז]   עץ שלא  לו  )ב"ר  שאין  לך עשב  אין 

 
כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב''ה אתה מוצא ענוותנותו דבר זה כתוב בתורה    אמר ר' יוחנן  -  . מגילה לא  כא

יז{ כי ה' אלהיכם הוא אלהי האלהים ואדוני האדונים וכתיב  -}דברים י  כתוב בתורה ושנוי בנביאים ומשולש בכתובים  

טו{ כה אמר רם ונשא שוכן עד וקדוש וגו' וכתיב בתריה  -}ישעיה נז  שנוי בנביאים   בתריה עושה משפט יתום ואלמנה 

ה{ סולו לרוכב בערבות ביה שמו וכתיב בתריה אבי יתומים  -דכתיב }תהילים סח  משולש בכתוביםואת דכא ושפל רוח  
 . ודיין אלמנות

.  "וכו'   גבור ההאל הגדול  " כי המשך הפסוק בדברים הוא    ,"גבורתו "  שלנו ובעין יעקב   לגרסת הגמ'  טעם   עיין מהרש"א
 וכן הנוסח שנוהגים לומר במוצאי שבת ויתן לך.   " גדולתו"כגרסת רבנו  גרסאהל באמת בכתב יד מינכן אב

 שם  והנרשם 'לעיל תורה עועיין   ועיין עץ יוסף על עין יעקב במגילה שם כגרסת רבינו גדולתו ומרים במוצאי שבתין בסוף ויתן לך שאשם הגרסא גבורתו ועי כב

מה    הולדרי מעלה מרא  ו מלא כל העולם כבוד   הלדרי מטה מראש  שמרחמם ינהגם כךנא  בתורה ז' תני   ןכעין זה עיי  כג
 . חמית

דֹולֹות      -נפילת אפים ד' אות    עיין לקוטי הלכות   כד ָהרֹות ּגְּ ה ַאזְּ ּמָ ּכַ קֹומֹות  ה מְּ ַכּמָ ָרָכה ּבְּ רֹונֹו ִלבְּ נּו ִזכְּ ֵרי ַרּבֵ ִדבְּ י ִאיָתא ּבְּ ּכִ
ר לִ  ָ ש  פְּ ִאי אֶּׁ ֶּׁ ים ש  ִ דֹוש  ָבָריו ַהּקְּ דְּ ִאיָתא ּבִ ִמיד. וְּ ָחה ּתָ ִשמְּ יֹות ּבְּ מֹו ִלהְּ ת ַעצְּ יל אֶּׁ ּגִ ַהרְּ ִריךְּ ָהָאָדם לְּ ּצָ ֶּׁ י ִאם ש  ָחה ּכִ ִשמְּ יֹות ּבְּ ַעל    הְּ

י ֵמחֲ  טּוָתא, ּכִ ְּ ש  ִמיֵלי ּדִ ָמן ּבְּ ת ַעצְּ ִחין אֶּׁ ַשּמְּ ה ּומְּ ֹוטֶּׁ ש  ָמן ּכְּ עֹוִשין ַעצְּ ֶּׁ ָקא, ש  יְּ טּוָתא ּדַ ְּ ש  ֵדי ִמיֵלי ּדִ ךְּ ַאַחר  יְּ ָ ש  ַבע ָהָאָדם ִנמְּ ּטֶּׁ ֶּׁ ַמת ש 
וְּ  ָחד  ָכל אֶּׁ לְּ דּוַע  ּיָ ּכַ ִויגֹונֹות  ִיּסּוִרים  ָמֵלא  ל ָאָדם  ּכָ י  ּכִ ֹאד,  בּות מְּ ַהּכֹחֹות  ָהַעצְּ ָכל  ּבְּ מֹו  ַעצְּ ת  ִריַח אֶּׁ ַהכְּ לְּ ִריִכין  ן צְּ ּכֵ ַעל  ָחד.  אֶּׁ

י  ּתִ ַמעְּ ָ ש ּ ֶּׁ מֹו ש  טּוָתא, ּכְּ ְּ ש  ֵדי ִמיֵלי ּדִ י ִאם ַעל יְּ יֹות ּכִ ר ִלהְּ ָ ש  פְּ ָחה ִאי אֶּׁ מְּ ר ַהּשִ ִעּקַ ָחה. וְּ ִשמְּ יֹות ּבְּ ָאַמר    ִלהְּ ֶּׁ ָרָכה ש  רֹונֹו ִלבְּ יו ִזכְּ ִמּפִ
הָ  ע  "סֶּׁ ֹון  ש  ַהּלָ ה  זֶּׁ ה  ּבָ ּמָ ּכַ ה  ִמּזֶּׁ עֹוד  ר  ּבֵ ּדִ ֵכן  וְּ  ." ִזיךְּ ַמאִכין  ַנאִריש   ִמיט  ָנאר  ַזיין  ֵרייִליךְּ  פְּ ִניט  ער  מֶּׁ ען  קֶּׁ ע  מֶּׁ ָאז  ִנים  ּפָ ַא  אט 

עַ  ֶּׁ ָיֵמינּו ש  ּבְּ ָהיּו  ֶּׁ ָסִמים ש  ֻפרְּ דֹוִלים ַהמְּ ַהּגְּ יִקים  ּדִ ל ַהּצַ נֹוֲהִגין ּכָ ָהיּו  ֶּׁ ָין ַמה ש ּ הּו ָהִענְּ זֶּׁ ָעִמים. וְּ י ּפְּ ָהיּו    ל ּפִ ֶּׁ ים ש  ִ ם ֲאָנש  ֹרב ָהָיה ָלהֶּׁ
י אֵ  ָחה, ּכִ ִביל ִשמְּ ְּ ש  ַהּכֹל ּבִ ָסם. וְּ ֻפרְּ מְּ טּות ּכַ ְּ חֹוק ּוש  ל ִמיֵני צְּ ָפִנים ּכָ ָהיּו עֹוִשים לְּ ָחִנים, וְּ ּדְּ מֹו ּבַ מֹו  ּכְּ יק ַלֲעבֹוַדת ה' ּכְּ ָבר ַמּזִ ין ּדָ

ים.  ִ דֹוש  ַהּקְּ ָפִרים  ַהּסְּ ָכל  ּבְּ ּמּוָבא  ּכַ בּות,  יֹות    ָהַעצְּ ִלהְּ ר  ָ ש  פְּ אֶּׁ ִאי  ּוָממֹון  ש   פֶּׁ נֶּׁ וְּ גּוף  ּבְּ ה  ַהּזֶּׁ ר  ַהּמַ לּות  ַהּגָ ָצרֹות  וְּ ִריַרת  מְּ ל  ּוִמּגֹדֶּׁ

"ל.   ּנַ ָקא ּכַ יְּ טּוָתא ּדַ ְּ ש  ֵדי ִמיֵלי ּדִ י ִאם ַעל יְּ ָחה ּכִ ִשמְּ ִאים ַוֲאמֹוָרִאים הַ ּבְּ ּנָ ָהיוּ נֹוֲהִגים ַהּתַ ֶ ְבִדיחוָּתא ש  ִחיַנת ִמיֵלי ּדִ ים  ְוֶזה ּבְ ִ דֹוש  ּקְ

ֵדי ּמוּד ּכְ זֹּ  ֹקֶדם ַהּלִ תוּב ּבַ ּכָ ֶ ּ ִחיַנת ַמה ש  ְיָקא. ְוֶזהוּ ּבְ טוָּתא ּדַ ְ ש  ֵהם ִמיֵלי ּדִ ֶ ְבִדיחוָּתא ש  דֹוש   ָלֹבא ְלִשְמָחה ַעל ְיֵדי ִמיֵלי ּדִ ַהר ַהּקָ
ר ָקֵמי ַחְבַריָּא פִּ  ַרב ַהְמנֹוָנא ָסָבא ֲהָוה ְמַסּדֵ ֶ ף מז,( ש  ְקָרא ּדַ "ל)ַויִּ ּנַ טוָּתא, ַהְינוּ ּכַ ְ ש  ִמיֵלי ּדִ הּוא  ְרָקא ּדְ ֶּׁ ָרֵאל ש  לּות ִישְּ ר ּגָ י ִעּקַ . ּכִ

ִרין ַעל   ּבְּ ּגַ ִלּפֹות, ִמתְּ ַהּקְּ ָרא ָאֳחָרא וְּ טְּ ֵהם ַהּסִ ֶּׁ בּות, ש  ָהַעצְּ ֶּׁ לּות הּוא ַמה ש ּ ר ַהּגָ ִכיָנה, ִעּקַ ְּ לּות ַהש ּ יִחים אֹוָתם  ּגָ ֵאיָנם ַמּנִ ָרֵאל וְּ ִישְּ
ֹמחַ  כִ ִלשְּ ְּ ַהש ּ לּות  ּגָ ר  ִעּקַ הּו  ּזֶּׁ ֶּׁ ש  "ל.  ַהּנַ ָמא  ָעלְּ ּדְּ ָצעּוָתא  מְּ אֶּׁ ַהּתֹוָרה  ּבְּ ֹבָאר  מְּ ּכַ ה,  ָ דֹוש  ַהּקְּ תֹוָרתֹו  ּובְּ ה'  ּבַ ל    ֶּׁ ש  ָחָתן  ִשמְּ הּוא  ֶּׁ ש  יָנה 

 ָ ש  ָרֵאל ַחס וְּ נּו ַעל ִישְּ ַהיְּ יָה, ּדְּ ר ָעלֶּׁ ּבֵ ּגַ בּות ִמתְּ ָהַעצְּ ֶּׁ ש  לּוָתּה ּכְּ ר ּגָ ִעּקַ ֶּׁ ָרֵאל. ש  ם: ִישְּ ָ ן ש   לֹום, ַעּיֵ
יום אשר עמדת לפני ה' אלהיך  "וכתיב בתריה   "והודעתם לבניך ולבני בניך ")דברים ד' ט'(  דתניא  . ברכות דף כבן עיי  כה

כאן אמרו הזבים והמצרעים  מ  , מה להלן באימה וביראה וברתת ובזיע אף כאן באימה וביראה וברתת ובזיע  "בחורב
ובאין על נדות מותרים לקרות בתורה ובנביאים ובכתובים לשנות במשנה וגמרא ובהלכות ובאגדות אבל בעלי קריין  

 . אסורים
נכנס רבן גמליאל אצלו ומסר לו סדרי נשיאות   ,לבני גדול אני צריך ,אמר להן (רבי לפני פטירתו : )דף קג כתובות עיין  כו

איני והא כתיב ואת יראי ה' יכבד ואמר מר    .)שתהא אימתך עליהם(  זרוק מרה בתלמידים אמר לו בני נהוג נשיאותך ברמים  
לא    ,זה יהושפט מלך יהודה כשהיה רואה תלמיד חכם היה עומד מכסאו ומחבקו ומנשקו וקורא לו רבי רבי מרי מרי

 )מכבד כחל אחד( הא בפרהסיא )מטיל אימתו( א הא בצינעא קשי
 נהירו דנשמתא  אעא דלא סליק נהוריה יבטשון ביה ואנהיר, גופא דלא סלקא ביה נהורא דנשמתא יבטשון ביה ויסלקש מכתשים אותו. זוהר שלח דף קסח. עץ שלא נאחז בו הא כז

ָרן ַכד ו   -לח דף קסח. זוהר פרשת ש כח ָרן , העליון עדן מגן הזכרים וכשחוזרים ֲאַהד   ַהד   ה  מ  ָ ַכמ  י ב   ֵּ ין  ִמל  ת ִ , תורה ברזי חדשים דברים כמה עם חוזרים הם  ַחד 

ָרן ין  ַוֲאַהד   י  ִמל ִ ֵּ א  ַרב  ַקמ  ת ָ ִתיב  א  יֹוָמא,  הישיבה  ראש  לפני  הדברים  אותם  חוזרים  והם  מ  ָרן  ד ָ ין   ַאֲהד   ין  ִמל ִ ת ִ ֵּ   ַחד  א  ַרב   י ַקמ  ת ָ ִתיב   דברי   חזרו  הזה  ביום  מ 

יִקין   ָרִזין ַעל, הישיבה ראש לפני החידושים יק  יש מה מפני ( א"ע ז דף ברכות' במס כמבואר) רבינו משה שאל שכבר עתיקים סודות על ַעת ִ טֹוב  ַצד ִ יק,  לוֹ  ו    לוֹ   ָוָרע ַצד ִ



 7כה.    מוהר"ן תנינא                                   לח  תורה       י                          ליקוט                      

כדי   \כט/לייסרו ולבזותו  שצריך   ע"י יסוריןו  להאיר בשצריך    מלאך שמכה אותו ואומר לו גדל,
הטבעלבטל אותו שיוכל לקבל.   פי  עץהכוונה    על  בול  להדליק  גפרור  ע"י  שרוצה  יכול  ,כגון   אינו 

יך להכות  לא מתחמם לכדי שידלק, לכן צרהעץ  החום של להבת הגפרור מתפשט בו ו  ,כיון שהעץ גדולש
בחתיכ ואזי  לפרורים,  אותו  ולפורר  האשיתפ  קטנה  הבעץ  מ  חתיכותכמה  ומ  ,ס  שהיא  ודיעשה  קטנה  רה 

שלפעמים אדם הוא קר ולא    ,והזוהר תפס כמשל את העניין הזה  שארית הבול עץ ותדליק אותו.תחמם את  
רבו מדברי  שבו  ,מתלהב  הגסות  מחמת  ל  ,וזה  צריך  בולכן  אותו  ,הכות  בזיוןע  ,לשבור  שירגיש   ,"י  כדי 

 ת רבו. וירצה לקבל את עצש , עדאת חסרונווירגיש  ויביןפרורים, 
 

כדי שיוכל הקטן   ללתו וטל עצמו קצת מגדצמו ולב ול צריך להוריד עודע כי אע"פ שהגד
הפסד של הגדול שצריך לבטל אורו לפי שעה, כנגד  גרעון והאעפ"כ אין נחשב זה ה  לקבל

ול וקטנות הגדול הוא רק לפי שעה  התיקון שנעשה בהקטן שהוא מתקנו ומגדילו. כי ביט
יוה ללמוד על ועוד שהקב"ה צ  גמרי כנ"לוהוא מתקן ומגדיל את הקטן ל  ואח"כ חוזר למעלתו,

דאי כיון  ווגם כשנדמה שאנו מפסידים ע"י הלמוד לאחרים בו  ,ההצלחה שלנוית'  ובידו    ,מנת ללמד ולעשות

 :\לא/ יותר גם בלימוד העצמיעי"ז נצליח  ,שזה רצון ה'

 

כ    ואמר  רשוופי,  מזה  זה   נשתנו   למה  צדיקים  שניהם   אם  כלומר הו  ד   ִקין  ל   וֹ   ָסל  ָלא  ג  ק  ִאיָלָנא  ַמת    שהוא   העליון  אילן   של   במאזנים  עולות   הנשמות  כל  כי  ד  

ָמא  יֵּיתו ן  ָלא  ַעד,  התפארת ָעל  פו ם ,  חלש   או  גבור ,  עני  או  עשיר   יהיה  האדם  זה   אם  נגזר   ושם ,  הזה  לעולם  שיבואו  טרם  ל  ָלא  ו כ  ָלא  ַטק  ק  ַמת    ן לוֹ   ִאית  ָהִכי,  ד  
ַהאי   בזה   ונחת   עשירות   האדם  לזה  יהיה  שאם   ה"הקב  לפני   גלוי   אם  כי ,  הזה  בעולם  להם  יש   כך ,  למעלה  עליהם  שנגזר   כפי   כלומר   המאזנים  משקל   וכפי  ָמאָעל    ב  

   .   לו ורע צדיק ואה לכן, לו כראוי  צדיק להיות ויזכה, יזדכך היסורים ידי  ועל, העולם בזה אותו מייסרים אז, ויחטא לבבו תאות אחר ילך, העולם
א ַרב ואמר וממשיך ת ָ ִתיב  י ָנִחית מ  ֵּ ַגל  ה  ו  ַ ַמע  ִממ  ש ָ א  ד   ָ יל  עֵּ ה אבל, למעלה ששמע ממה וגילה מעלה של מישיבה ירד הישיבה ראש ל  ָ י  ֲחָדא ִמל  ֵּ ל  ָלא ג ַ יר ו    ַית ִ

ָלא  ָאָעא והוא,  יותר ולא  גילה   אחד  דבר  רק יה    ָסִליק  ד   הֹורֵּ ו ן,  אותו  וכשהדליק אורו   המעל  שאינו  העץ  נ  ש  ַבט  יה    י  ִהיר  ב ֵּ ַאנ  ו ָפא  כך ,  שיאיר עד  אותו   מכתשים  ו   ג 
ָלא ָקא  ד   יה    ַסל   הֹוָרא  ב ֵּ ָתא  נ  מ  ִנש     כפי   נשמתו  בו  שתאיר  כדי,  נשמתו  לקדושת  כראוי  מתנהג  שאינו  צדיק  אדם  גוף  כלומר,  בו  עולה  אינו  הנשמה  שאור  הגוף  ד  

ש   אז, ערכה גודל ַבט  יה   ו ן י  קוִ  ב ֵּ ֵּ ִהירו    יַסל  ָתא נ  מ  ִנש   ,  לו כראוי נשמתו בו ותאיר ויזדכך נכנע שיהא עד כלומר, הנשמה אור בו שיעלה עד ביסורים אותו כותשים ד  

ַאֲחדו ן ִית  א  ו  ָדא  ד ָ ָהָרא  ב   ַאנ    זה   ידי  ועל,  ומעשיו  דרכיו  ומטיב  תונשמ  בכח  ואוחז  מחשבותיו  מטהר  האדם  ואז ,  יחד  שניהם  שיאירו   כדי   והנשמה  הגוף  ויתאחדו  ל 
 .   לו  ורע צדיק  הוא לכן, נשמתו לערך כראוי מתנהג שאינו כיון , צדיק של  נשמה לו  שיש הגם הטעם הוא וזה,  נשמתו בו מאירה

י) רֵּ י  ת  חֵּ ִגין  (אחר  בלשון  הנזכר  ענין,  נו ס  ִאית  ב   ו ָפא  ד   ִהירו    ג  נ  ָתא  ד ִ מ  ִנש   יה    ָנִהיר  ָלא  ד   ו    ַעד  ב ֵּ ש  יַבט   יה    ןד ִ   עד   בו   ומאיר  עולה  אינו   הנשמה  שאור   גוף   שיש   לפי  ב ֵּ

ין, יסורים  עליו שמביאים  עד נשמתו כחות לפועל להוציא מתעורר שאינו כלומר, ביסורים אותו  שיכתשו דֵּ ִהירו    ָנִהיר כ   ָתא נ  מ  ִנש   ַאֲחָדת ד   ִאת  גו ָפא ו   מאיר  ואז ב  

גו    , בגוף  ומתאחזת  הנשמה  אור ֲאָחד  ָפאו  ה    ִאת  ו ָפא,  בה  נאחז  והגוף  ב ָ ין  ג  דֵּ ִהירו    ָסִליק  כ   וֹ   נ  ָתא  ִמג  מ  ר  מיד,  הנשמה  אור   בו  להאיר  מתחיל  הגוף  אז  ִנש   ַהד ַ  מ 
רֹוַמם  ח   מ  ב ַ ש ַ י   ו מ  ֵּ ַצל  יה    מ  לֹותֵּ יה    צ  ך  ,  תפלתו  ומתפלל  ומשבח  ומרומם  מהדר  הוא  ו ָבעו תֵּ ָברֵּ יה    מ  ָמארֵּ  ת"השי  לעבוד  חילמת  הוא  אז  לומרכ,  לקונו  ומברך  ל 

ין  ָהא,  ובקשות  ובתפלות  והודאה  בשבח דֵּ א  כ   ָ ל  ִגין.   והנשמה  הגוף  מאיר  הכל  אז  כי  ָנִהיר  כ  ִאית   ב   ו ָפא  ד   ָלא  ג  ָתא  ָיִכיַלת  ד   מ  ָהָרא  ִנש   ַאנ  יה    ל    ַעד  ב ֵּ
ו ן ש  יַבט   יה    ד ִ ין,  ביסורים  אותו   םשמכתשי  עד   בו  להאיר  יכולה  הנשמה  שאין   גוף   שיש   לפי  ב ֵּ דֵּ ֲאָחד  ָנִהיר  ו כ  ִאת  א  ו  ָדא  ד ָ ,  בהגוף  ומתאחזת  מאירה  הנשמה  ואז  ב  

ָלא  ָאָעא  ִאית  בעצים  שהוא  כמו ֲאָחד  ד   הֹוָרא  ִאת  נ  ָלא  ב ִ הֹוָרא  ָסִליק   ו  יה    נ  ו ן  ַעד   ב ֵּ ש  יַבט   יה    ד ִ ין ,  ב ֵּ דֵּ   האור   ואין  בהאור  נאחז  שאינו  לח  עץ  יש  כי  ָנִהיר   ו כ 

ָרא.   מאיר  ואז ,  אותו  יםשמכתש  עד,  בו  העול י  ַאֲחָרא  ִסט  עֵּ ד   ב ָ ב ַ ֶמע  יַבי ָא  ו ָבַטש  ,  עושה  שהקדושה  כמו  כך  לעשות  רוצה  אחרא  הסטרא  ָהִכי  ל  ַחי ָ  מכתת   והוא  ב  

ָכל  לאב,  מעשיהם  ידי   על  שפע  יקבל  והוא,  ברשעם   בעודם  טובים  ומעשים  מצות  שיעשו  לעוררם  כדי   וכונתו,  הרשעים  את  ומייסר   שמייסר  מה  כל  ָבַטש  ד     ַמה  ו 

ין ,  אותם דֵּ ר  בהם  מקוים  אז  כ   נֵּ ִעים  ו  ש ָ ָעך    ר  ף,  מאירה  ואינה  נכבית  נר  הנקראת  הרשע  נשמת'  פי  ִיד  ָחרֵּ ף   מ  ַגד ֵּ ָכל  ו מ  ִרין  ל    ומגדף   מחרף  הוא  כשמתייסר  כי  ִסט 

ָלא,  ולמטה  למעלה  דהיינו,  הצדדים  לכל ָהָרא  ָיִכיל  ו  ַאנ  ַלל  ל  ין.   כלל  להאיר  היכול  נשמתו  איןו  כ   דֵּ ִתיב  ו כ  י  נאמר  ואז  כ     איש   בליעל  לאדם  לו  מה  ָהָאָדם   ֶמה  כ ִ

י ָבא,  אחרא  הסטרא  שהוא  און י  ש ֶ ֶלך    ַאֲחרֵּ ֶ י,  ה"הקב  דרכי  אחרי  שיבוא  ַהמ  י  ו ָבעֵּ ֵּ מ  ד ַ ִאת  יה    ל  ָלא,  לֵּ ַעל,  יכול אינו  אבל,  אליו  להתדמות  ורוצה  ָיִכיל   ו  א  ו    ועל   ד ָ

יקצַ   ה"יהו  נאמר  הז ָחן  ד ִ יה    ו ָבַטש    היינו  ִיב  ין,  הצדיק  את  ומייסר  מכתת  ה"הקב   ב ֵּ דֵּ ַקף  ָנִהיר  ו כ  ָ ִאת  ִהירו    ו  נ  ָחן   ומלת,  באור נשמתו  ומתחזק  מאיר   הוא  ואז  ב ִ  ִיב 
ָמה פירושה ַאת    כ   ַחן ֶאֶבן שנאמר כמו  ָאַמר ד     עוד יותר. מתחזק הוא זה  ידי ועל, אותו מייסרו הצדיק את וחןב ה"הקב כך, חזקה שהיא  ומנוסה שבחונה אבן' פי ב 

העיד על עצמו שלמד מרבו  ו  הנהגתו של רבי שלמה מרדומסק היתה    שכך  (נחלת צבי קובץ טו אלול תשנז עמ' עד)ראיתי    כט
היה    בעל האור לשמים רבי מאיר מאפטא לקלל ולהכות את אנשיו ועי"ז היה מאיר את נשמתם ומתקנם. וגם אמר שזה 

 הקב"ה "ומקללך אאור", דהיינו מי שאתה תקלל יואר באור גדול.  ובזה נתברך ע"י אברהם אבינו מנהגו של 

פרשת לך לך שאת הנפש אשר עשו בחרן הפירוש ע"י חרון אף דהיינו כעס לשם שמים של אברהם    ועיין ערבי נחל 
 . עי"ש.רגר לטוב ומתגיינעשו הרבה גרים כי הכעס מדת העכו"ם וכשנעשה לשם שמים נתהפך לב ה

 תוקן(החדש מגדלותו  )בקרן הורוביץ  -מתרצו ו  בדפו"ר מגדולתו, גם ל

וזהו כוונתם, הלומד ע"מ ללמד לא תאמר שיפסיד למודו  ...פרקי אבות הלומד על מנת ללמד וכו'  על    חתם סופר עיין    לא
א ע"מ לעשות, אזי ממילא  יותר מעולה והי א"ע, לא כן אלא אדרבא מספיקים בידו גם ללמוד גם ללמד והלומד לכוונה  

 ימשכו שלשתן ללמוד וללמד ולעשות.

ד' ה'    גם עיין חת"ס עה"ת צוני ה' אלקי לעשות כן בקרב הארץ  ראה למדתי אתכם חקים ומשפטים כאשר    -דברים 
מספיקין    אשר אתם באים שמה לרשתה, כי אחכז"ל הלומד ע"מ ללמד מספיקין בידו ללמוד וללמד והלומד ע"מ לעשות 

ללמוד וללמד לשמור ולעשות כי עיקר כל הדברים הוא לכוון בהם לתכליתם וממילא כל המקריים שבין התחלה  בידו  
בעסק התורה שהלמוד שלומד לעצמו איננו מרוצה כלומד לאחרים והלומד לאחרים    לתכלית נכללים בו והמשל בזה 

נה המכוון בלמודו שידע התורה גם כי  ' ולעשות כן והגם זה אינו העיקר לא המדרש עיקר אלא המעשה לידע דרכי ה
' ממילא מצליח  מצוה רבה היא מ"מ אינו מצליח בלמודו כאלו הי' מתכוון להגיע אל תכלית ללמד לאחרים כי אז הי

ימיו בהשגחתו   למודו לאחרים הסירי החכמה מבלה  ע"י  כי  כן  אינו  יותר מעתה אעפ"י שלכאורה  בלמודו של עצמו 
ון שרצון ה' הוא ללמד לאחרים וזה תכלית הלמוד א"כ עיקר כוונתינו להטיב לאחריני  ד לעצמו מ"מ כי עליהם ומפסי

ת על ידיכן ואמנם התכלית האחרון הוא לעשות מצוות ה' ולהזהר  א"כ מחויב הענין שתהי' תורת עצמינו יותר מוצלח 
ולכן כשתהי' תחלת עסקינו בתורה כדי שנדע מצוותיו לעשות ב ו עיקר התכלית א"כ  אמת ואמונה שזהמאשר הזהיר 



 8כה.    מוהר"ן תנינא                                   לח  תורה       י                          ליקוט                      

כל שאר השעות את  הרי מצווה ללמד וגם  מה החידוש שבשעה שאני מלמד איני מפסיד  ,  אלכאורה פשיטו
תו ועל  לשעה וחוזר למעל  דשהרב יורכואולי קמ"ל דרך אגב שדווקא  .  איני מפסיד  שבהן אני לומד לעצמי

   למוחין דקטנות.נופל מזה מלמד כי  שלא טוב להיות \לב/כן אמר רבנו
   .שאומר את השיעור אבל ראש ישיבה או מגיד שיעור באמת יורד רק לשעה

דנחשב אצלם ירידה    להיות   רצולא  להיות ראש ישיבה או מגיד שיעור  שגם  אבל באמת מצינו גדולי דור  
 וכנראה בגלל האחריות על התלמידים שתופס את הראש לבד מעצם השיעור.  גדולה מדאי.

  יותר מכולםידי  ומתלמ  \לג/ כחז"ל בתענית ז.  ה בלא רק שלא מפסיד אלא מרויח הר  ורהבל צ"ע הרי לכאא
 הא הדעת רק ע"י שמקרבים רחוקים לעבודת ה' ית'. כים ל ורה נג שז ועיין תו

 

קבל אורו כנ"ל. כי הכל לפי  אצל הקטן כדי ל  לחילוקים בענין קטנות והכנעת הגדוויש  

שהיא   ,תלמידלשל הרב    תכי כל התייחסו  הוא בתנועה בעלמאכשהתלמיד בא אליו  נין, לפעמים  הע

ך  לילהרב  ולפעמים צריך    ,ידת הרב אל התלמנחשבת יריד  , להתעוררות התלמיד לקבל מהרבקודמת  
   .\לה/ וירד ה' על הר סיני במתן תורה \לד/ בחי' לנסוע אליו,ו

שהפתילה עדיין חמה,  דהיינו  כשיש בו קצת אור  אזי    ,מחמת הרוחכמו נר שכבה  .  והכל לפי הענין

עדיין יכולין להדליקו רק ע"י מה שמקרבין אותו קצת לנר הדולק דהינו שאוחזין אותו    אזי
נר הדו וזה מחמ למטה אצל  חום  אור  בו עדיין קצת  ת שישלק כידוע בחוש.  , אבל  דהיינו 

שום  יכשא בו  התקראור  ן  כבר  שהפתילה  יה  ר דהיינו  כ"אאין  מרחוק  להדליקו  אם -כולין  כי 

הנר שכבה  כשמקרבין אותו   מכדי  ממש להאור  את  שידלק    הדולק  האורשלהבת  שיתחמם  או  עד 
אליו  משלהיפך   האור  את  הוא ש  :   וכו'קרבין  חם  המשל  עדיין  צורך  כשהוא  שעוד    םלהצמידאין  כיון 
מיד גם  ליתקרב הרב ממש לתמדוע שלא  לכאורה    ,אבל הנמשל לתלמיד ורבו צ"ע  ,ר נדלקכב  אקודם הו

כי    ,מה לירד לתלמידב לדקדק מתי וכשהרב צריך היט  ,בנו לומרכשאין צורך בכך. אבל נראה שזו כוונת ר
  .ריובופחות מדאי יגרום שהתלמיד לא יבין ד ,בו היה לבו גסייותר מדאי יגרום לתלמיד ש

 
 

 תא לתורה לח תנינא עד כאן ביאור חברו

 

ונגיע לעשותם, וזהו כוונתם הלומד ע"מ ללמד לא תאמר שיפסיד   ונלמד לאחרים  ממילא ימשוך מזה שנלמוד אנחנו 
למודו של עצמו לא כן אלא אדרבה מספיקין בידו גם ללמוד גם ללמד והלומד לכוונה יותר מעולה ע"מ לעשות    עי"ז 

 . ד וללמד ולעשותאזי ממילא ימשכו שלשתן ללמו 
ה  )קמ אות תקצא    חיי מוהר"ן   לב ָ לֹש  ְּ ש ּ ֶּׁ ָרָכה ש  רֹונֹו ִלבְּ י ָאַמר הּוא ִזכְּ יב לֹו לֹא )ּכִ ִ ד, ֵהש  ַלּמֵ יֹות מְּ ַאל אֹותֹו ִאם ִלהְּ ָ ָחד ש  ח( אֶּׁ

ָנקֵ  ּבְּ ֶּׁ ה ֵמֲחַמת ש  ַטּנָ ִעיר קְּ ָחִסיד ּבְּ ד וְּ ַלּמֵ ֹוֵחט ּומְּ ֵעיָניו ש  ּוִבים ּבְּ ָבִרים ֵאיָנם ֲחש  ִהכָּ ּדְּ לוֹ ל לֹו לְּ ָ ש  ֵגאּות ַחס וְּ ל ּבְּ ֵ ָך יֹוֵתר  ש  ם( טֹוב לְּ
ִפיָך: ה ּבְּ ת ָהעֹוָלם ַהּזֶּׁ ה אֶּׁ ַבּזֶּׁ ָמֵאס ּותְּ ּוק תְּ ש ּ ֵלךְּ ּבַ ּתֵ ֶּׁ ָעה ש  ָ ש  ן, ַרק ּבְּ א ּוַמּתָ יֹות סֹוֵחר ּוַבַעל ַמּשָ  ִלהְּ

לֹוֵמנוּ   –מן תסה  יס   חיי מוהר"ן  ְּ י ש  ֵ ש  ל ַאנְּ ּכָ ֶּׁ צֹונֹו ש  ה  )כב( ָאַמר רְּ יֶּׁ בֵּ  לֹא ִיהְּ ָעִמים ּדִ ה ּפְּ ַכּמָ ד, וְּ ַלּמֵ ם מְּ ָחד ֵמהֶּׁ ם ָאַמר  אֶּׁ ה. ּגַ ר ִמּזֶּׁ
דֹוָלה: ִעיר ּגְּ ָנָסה ָלדּור ּבְּ רְּ ַין ּפַ ִענְּ ּטֹוב לְּ ֶּׁ  ... ש 

שמעתי מר"א מטעפליק שאמר לו לענין מה שרצון רבנו זכרונו לברכה לא היה שיהיה מלמד    -אות רמ    שיחות מוהר"ן 
הוכנ"ל.   יווהוא  שטוב  לו  שטוב  כיח  בשמו  שמספרים  לברכה,  זכרונו  טוב  שם  הבעל  בשם  לו  וספר  מלמד  להיות  תר 

(. ענה ואמר רבנו זכרונו לברכה: איני יודע אם הבעל שם טוב זכרונו לברכה  שהבעש"ט היה מלמד ידוע  להיות מלמד )
הדורות. ואני אומר    ותן העולם כפי אאמר כך. ואפלו אם אמר כך, כל צדיק הדור יש לו כח לעשות גדרים ולהנהיג את  

 ..... . עתה שטוב לעבודת הבורא יתברך שלא להיות מלמד

קסג  עלים לתרופה ָחד    -  מכתב  אֶּׁ ּום  ש  ה  יֶּׁ ִיהְּ ּלֹא  ֶּׁ ש  ָרָכה  ִלבְּ רֹונֹו  ִזכְּ נּו  ַרּבֵ צֹון  רְּ ֶּׁ ש  ם  ּתֶּׁ ַדעְּ יְּ ָבר  ּכְּ ֲהלא  ִדים  ַלּמְּ ַהמְּ ַין  ִענְּ ּבְּ ַגם  וְּ
ַלּמֵ  לֹוֵמנּו מְּ ְּ י ש  ֵ ש   ... ד,ֵמַאנְּ

וקות  נתיקראו ושמואל אמר אלו מלמדי  עה"פ אוכלי עמי אכלו לחם ה' לא    סנהדרין קדבביאור הגמרא  אות ו'    זתורה ל
     שאין בו חטא עי"ש. ות נוק ית הל בשמלמדי תינוקות פוגמים בהביאר רבנו ו

ומר לך מה  למחזיקים בה ל  אמר רב נחמן בר יצחק למה נמשלו דברי תורה כעץ שנאמר עץ חיים היא  .תענית דף ז   לג
למדתי   הרבה  חנינא  רבי  דאמר  והיינו  הגדולים  את  מחדדים  קטנים  חכמים  תלמידי  אף  הגדול  את  מדליק  קטן  עץ 

 . מרבותי ומחבירי יותר מרבותי ומתלמידי יותר מכולן
ָרא)כ( ַויֵּ  שמות פרק יט  לד קְּ ל ֹראש  ָהָהר ַוּיִ ֹדָוד ַעל ַהר ִסיַני אֶּׁ ד יְּ ֶּׁ  רֶּׁ מש  ֹדָוד לְּ ה:יְּ ֶּׁ ַעל מש  ל ֹראש  ָהָהר ַוּיַ  ה אֶּׁ
   זוהר ויחי רלט. וזה בחי' שאחרי חטא העגל ציווה לעשות לו דירה בתחתונים לה
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