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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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 צ  צא                     מוהר"ן תנינא  מ:         ליקוטי                               

רואים פני גיהנם וכו' ומי שיש לו אשה רעה למאי נ"מ לקבולי 

המפרשים  ופי'  זה  [  ב]  אבאהבה  הנ"מ גשמפני  כאן  אמר  לא 

מעבירין את האדם על דעתו  דדלעיל כי קודם לזה איתא שם ג'  

ועל דעת קונו למאי נ"מ למיבעי רחמי. וכאן לא אמר נ"מ זו,  

שעל ידם אינו   כי באלו הג' צריכין לקבל באהבה דווקא מאחר

רואה פני גיהנם: וזהו בחי' שבירת כלי חרס בשעת השידוך, כי  

)שהיו משליכין שם שברי חרסים  השער החרסית היה בירושלים  
שם( ו כ  , כשפרש"י  גיהנם  של  פתחה  כנגד  הוא  השער  ש  "וזה 

וגי    ויצאת אל גי בן הנם אשר פתח שער החרסיתיט(    ')בירמי

ל )סוכה לב ע"ב ועירובין יט( בן הנם זהו בחי' הגיהנם כשארז"

וזהו פתחה  מביניהן  ועולה עשן  הנם  בן  בגי  יש  שתי תמרות 

של גיהנם. וזהו ששוברין כלי חרס בשעת השידוך, כי מרמזים 

לו בזה ב' ענינים. היינו שמרמזין לו אם היא אשה רעה, תזהר  

פני   רואה  אינך  עי"ז  כי  באהבה  תקבל  רק  בה  תבגוד  לבל 

כנ"ל ו[ז]   גיהנם  טובה.  היא אשה  גיהנם.    , אם  יש  כי  וזכור  דע 

זכור  כי  כראוי,  ותקדש עצמך  נמשך אחר תאוותך  ולא תהיה 

חרס   כלי  שבירת  ע"י  לו  מרמזין  זה  וכל  גיהנם.  שיש  תזכור 

  :   שהוא בחי' שער החרסית שהוא בחי' פתחה של גיהנם כנ"ל

 : וע"כ ע"י שבירת כלי חרס מרמזין לו ב' ענינים הנ"ל

כ(  )שמו[  ח]  צא האלה    וידברת  הדברים  כל  את  אלקים 

הוא תועלת   טדע כי ההתקשרות באמת לצדיקים אמתים   . לאמר

עון   ולכפרת  שלימה  לתשובה  זוכין  עי"ז  כי  מאד.  מאד  גדול 

קוב"ה   יחוד  עי"ז  ונעשה  לגמרי,  ונתבטלין  הדינין  ונמתקין 

כי הנה המלכים    , רו ע"ב( ד'  ושכינתי'. כי איתא בזוה"ק )ויגש  

, תרין עלמין קדישין עלמא עילאה ועלמא תתאה וכו'  [י]   נועדו

אתעברו  חובין  וכל  נהירין  אנפין  כל  כדין  כחדא  מתחברן  כד 

וכו' ע"ש. כי דע כי יש שני בחי' חכמה, חכמה עילאה וחכמה  

תתאה. וחכמה תתאה נמשך מחכמה עילאה ויונק ומקבל משם. 

תלמידו   עם  מלמד  שהרב  מה  כי  והתלמיד,  הרב  כמו  והוא 

וחכמה תתאה.  וה עילאה  בחי' חכמה  הוא  ממנו  מקבל  תלמיד 

וחכמה עילאה דהיינו מה שהרב מלמד להתלמיד, זה בחי' יוד.  

בחי'   שזה  ממנו  מקבל  שהתלמיד  למד,   , ח"ת יאומה  בחי'  הוא 

באויר   הפורח  מגדל  בחי'  טו} שהוא  שם   : חגיגה  רש"י  כי  {ע'   ,

האדם  מבין  ועי"ז  אומר  שהרב  מה  ושומע  באויר  פורח   הלב 

השומע. כי עיקר הבנת התלמיד הוא ע"י הלב, כי הרב צריך 

הלב   ליתן  צריך  והתלמיד  הלב.  על  המתיישבין  דברים  לומר 

לקנות חכמה ולב )משלי יז(    ש"להתבונן במה שאמר הרב, וכו

מגדל אין בחי'  למד  בחי'  הוא  מקבל  שהתלמיד  מה  וע"כ   .

למ בחי'  וזה  כנ"ל.  נמצ  דהפורח  מהרב.  הלמד  תלמיד  א לשון 

שהרב והתלמיד שהם בחי' ח"ע וח"ת הם בחי' למד יוד. ודע כי  

שבעולם  החכמות  וכלל  ח"ע.  בחי'  הוא  הקדושה  התורה  כלל 

שיונקים   שבעולם  וכשהחכמות  תתאה  חכמה  מבחי'  נמשכין 

מחכמה תתאה הם נפרדים מהתורה ומהשי"ת מבחי' ח"ע, כמו  

זה בחי' מיעו ט התלמיד שאינו רוצה להבין מה שהרב אומר, 

שם הוא  באשר  אדם  כל  כי  השכינה.  גלות  בחי'  הוא    הלבנה 

צריך לקשר שכלו ממקום שהוא להתורה ולהשי"ת שהוא בחי'  

ח"ע. אבל אם מפריד שכלו וחכמתו ח"ו מהש"י זה בחי' )משלי 

אלוףטז(   מפריד  ח"ו ונרגן  וגורם  עולם  של  אלופו  שמפריד   ,

מקשר   שאינו  ע"י  הלבנה,  שיבפגימת  דהיינו  בח"ע  אינו ח"ת 

מקשר החכמות של כל העולם להש"י ולהתורה שהוא בחינות  

 :  חכמה עילאה כנ"ל

אמתים  אבל  בחכמה    יגהצדיקים  תתאה  חכמה  מקשרים  הם 

שהם משיחין ומספרים    ידעילאה. כי שיחתן של הצדיקים אמתים

שיחת חולין היא יקרה מאד מאד וכשרז"ל )ע"א יט( שיחתן של  

האמת הצדיק  כי  לימוד.  צריכין  החריבין    ת"ח  עולמות  בונה 

שיחתו   ע"י  עילאה  לחכמה  ומקשרה  תתאה  חכמה  ומגביה 

עם   המון  של  השכל  כי  עם.  המון  עם  שמדבר  דבריו  וסיפורי 

אבל  עילאה.  נפרד מחכמה  הוא  להש"י  אותו  שאינם מקשרים 

הצדיק האמת מקשר השכל של ההמון אפי' השכל והחכמה של  

שהצדי מה  ענין  וזה  להש"י.  אנשים הרשע  עם  מדברים  קים 

)אך כשמדבר עם עכו"ם  טושאינם הגונים, או אפי' עם עכו"ם.  

אזי הצדיק מוציא הטוב ממנו והוא נשאר אפס וריק, שזה בחי'  

המצרי את  משה  שהרג  עם   . ([טז]   מה  מדבר  כשהצדיק  כי 

מעלה   אזי  להשי"ת  ומקשרו  שכלו  מגביה  והצדיק  רשעים 

יק האמת מצמצם  ומקשר שכלם ממקום שהם להשי"ת. כי הצד

שכלו ומדבר עמם בחכמה נפלאה ובמלאכה גדולה ומקשר כל  

והם    [יז] הדיבורים להשי"ת ועי"ז מביאם לידי תשובה. וזה בחי'  

מדברותיך ישא  לרגליך  ת"ח   תכו  אלו  ח(  )ב"ב  ודרז"ל 

ונותן ונושא  לעיר  מעיר  רגליהם  ומכתתים  בדבריו    יחשהולכים 

לפעמים עם רשעים  מדברים    יטשל מקום. כי הצדיקים האמתים

ומספרים עמהם מעסקי מלחמות וכיוצא בזה מעסקי העולם, אך  

הוא מלביש בזה האור הגדול של התורה, כי הוא מלביש אור 

הללו   בדברים  שמלבישו  עד  מזה  זה  שונים  בלבושים  התורה 

הצדיק  הי'  אם  כי  אחרים.  בצירופים  מתלבש  התורה  והאור 

יכול להתפקר יותר  מדבר תיכף תורה בפירוש עם הרשע, הי'  

כי   יותר.  רשע  נעשה  יכשלו  והיה  ופושעים  בם  ילכו  צדיקים 

מות    , [כ]  בם לו סם  נעשה  זכה  לא  חיים  לו סם  נעשה  זכה  כי 

. וע"כ אם היו מגלין לו תורה כמות שהיא הי' מתפקר יותר  [כא]

כי הי' נעשה אצלו סם מות ח"ו כי הוא רחוק מן התורה וע"כ  

ב התורה  לו  להלביש  שמצינו  צריכין  וכמו  אחרים.  צירופים 

בלב כ"א    ברךבתלמי המלך כשהושיב ע"ב זקנים ונתן השם ית

ברא  אלקים  וכתבו  אחרים  בצירופים  התורה  להלביש  וא' 

. כי אם [כג]   רש"י שם  כבשו( וכמו שפיר. בראשית וכו' )מגילה ט

וע"כ  וכו'.  יותר  מתפקר  היה  שהיא  כמות  התורה  כותבין  היו 

 לדבר עם ההמון שיחת חולין   כדםצריכין הצדיקים האמתיי
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 שלא יאמר בראשית שם הוא, ושתי רשויות הן, וראשון ברא את השני. -רש"יפ כג
 האמיתיים  -האמתים, ומתרצו -האמתיים, בדפו"ר -וגם בתרלד ותרל כד

 תורה אור 
ֶאל  ְוָיָצאָת  )ב(  יט  ירמיהו 
ַער  ַתח ש ַ ֶ ר פ  ֹּם ֲאש ֶ יא ֶבן ִהנ  ג ֵּ
ם  ָ ש   ְוָקָראָת  ַהַחְרִסית  החרסות 
ר   ֲאַדב ֵּ ר  ֲאש ֶ ָבִרים  ַהד ְ ֶאת 

ֶליָך:    אֵּ
 תורה צא 

ר יתרו  שמות   ַוְיַדב ֵּ )א(  כ 
בָ  ל ַהד ְ ת כ ָ ה  ֱאלִֹּהים אֵּ ֶ ל  ִרים ָהאֵּ

אמֹּר:   לֵּ
מח ה   תהלים  ִהנ ֵּ י  כ ִ )ה( 

ו:  ֲעדו  ָעְברו  ַיְחד ָ ָלִכים נוֹּ  ַהמ ְ
ה ְמִחיר   ז ֶ ה  ָ ָלמ  משלי יז )טז( 
ְוֶלב   ָחְכָמה  ת  ִלְקנוֹּ ִסיל  כ ְ ַיד  ב ְ

 ָאִין:
ת   כוֹּ ֻּ ְהפ  ַ משלי טז )כח( ִאיש  ת 
ַמְפִריד  ן  ְוִנְרג ָ ן  ָמדוֹּ ח  ַ ל  ְיש ַ

ו ף:  ַאל 
הברדברים    (ג)לג  כה  וזאת 

יו  ְקדֹּש ָ ל  כ ָ ים  ַעמ ִ ב  חֹּבֵּ ַאף 
א  ָ ִיש   ְלַרְגֶלָך  ו   כ  ֻּ ת  ם  ְוהֵּ ָיֶדָך  ב ְ

רֶֹּתיָך:  ב ְ  ִמד ַ
יד   ן (  י)הושע  ְוָיבֵּ ָחָכם  ִמי 

ִרים  ְיש ָ י  כ ִ ם  ָדעֵּ ְויֵּ ן  ָנבוֹּ ה  ֶ ל  אֵּ
ָבם   ְלכו   יֵּ ִקים  ְוַצד ִ ְיקָֹּוק  י  ְרכֵּ ד ַ

לו  ָבם:  ש ְ ִעים ִיכ ָ פֹּש ְ  ו 

 



 מוהר"ן תנינא         מא.                 צא  צב       ליקוטי                                        

והם מלבישין בהם התורה, והם מקשרים אותם באלו הדיבורים  

והסיפורים  הדיבורים  מאלו  רחוקים  אינם  הם  כי  שהם  ממקום 

להש"י.  אותן  ומעלה  אותן  מקשר  ועי"ז  עמם,  מדבר  שהצדיק 

שהוא  דהיינו  מקום,  של  בדבריו  ונותן  נושא  שהוא  בחי'  וזה 

והוא נושא לפי מקומו במקום שהוא  כל אחד  אותן    מדבר עם 

לבחי'  לשרשם  מקשרם  הוא  כי  להש"י  אותם  ונותן  הדיבורים 

חכמה עילאה. נמצא, שהצדיק האמת מקשר חכמה תתאה עם 

אזי   זה כשהצדיק נפטר מן העולם ח"ו  ובשביל  חכמה עילאה. 

יש צער גדול להש"י. כי הש"י אינו רוצה במיתתן של רשעים  

מקשרם  היה  והצדיק  בתשובה.  לשוב  שיזכו  בטובתן    כ"א 

ומעלה אותן להש"י והיה משיבן בתשובה וכנ"ל כי הוא מקשר  

במדרש   שמובא  וזה  וכנ"ל.  עילאה  בחכמה  תתאה  [ א] חכמה 

מי יקום לי  )ובסוטה יג ע"ב( כד מית משה רבינו צווח קוב"ה וי  

מרעים תתאה   לי,  [ב]   עם  וחכמה  עילאה  חכמה  בחי'  דייקא, 

בחי'   ויעלליבחי'    למד יוד שהם  יקום  מי  היינו  ויקשר  .  ה 

עילאה,    ליבחי'   חכמה  עם  ח"ת  מרעים  היינו  היינו  עם 

ומקשרם  שבעולם  הרעים  מכל  תתאה  החכמה  מעלה  שהוא 

בחי'   לי  בחי'  שזה  עילאה  לחכמה  אותה  ומעלה  להש"י 

התקשרות חכמה תתאה עם חכמה עילאה כנ"ל. כי משרע"ה  

הרעים  מכל  הח"ת  בחי'  להעלות  מאד  זאת  יכול  היה  בוודאי 

שבע וע ורשעים  וכנ"ל.  לצדיקים "ולם  עצמו  לקשר  העיקר  כ 

ואזי    גאמתיים כנ"ל.  לח"ע  ח"ת  ומקשר  מגביה  הצדיק  כי 

וזהו הלבנה.  מלוי  נעשה  הלבנה  הנה המלכים    [ד]   מפגימת  כי 

תרווייהו ברעותא חדא   וכד מלכים אזדמנוה,  נועדו עברו יחדיו 

וכו'  מעלמא  ואתעברו  אתכפיין  דדינא  מארי  כלהו  וכו'  כדין 

הנ"לובז  )כמ"ש ויגש  בחי'  [ז]  הר  הוא  ואזי  חכמת   [ח](  ותרב 

, דהיינו שנתמלא פגימת  [ט]   ותרגומו ואתרביאת סיהרא   שלמה

הע כל  ונתכפרין  הדינים  כל  נמתקין  ואזי  וכנ"ל.  ונות והלבנה 
הנ"ל  י בזוהר  מקומות[  יא] )כמובא  המתקת    [יב]   ובכמה  שעיקר 

ומילוי   האורות  כל  ושלימות  העוונות  וכפרת  פגימת הדינים 

עולם   שנתחבר  ע"י  הוא  הכל  העולמות,  כל  ותיקון  הלבנה 

התחתון בעולם העליון שהם בחי' חכמה תתאה וחכמה עילאה  

כנ"ל( וכל זה ע"י הצדיק שמקשר חכמה תתאה בחכמה עילאה 

 [יג]   ע"י שיחתו שמלביש אור התורה בסיפורי דברים וכנ"ל. וזהו

וידבר  את.  אלקים  כ  וידבר  והתקשרות  זווג  מו לשון 

יג ידראוה מדברת   זה בחי' חכמה   אלקים את  [טו] (. )כתובות 

עילאה.   וחכמה  כנודע  אלקיםתתאה  חכמה תתאה  . בחינות 

בחי'את   עילאה  לזווג יז)   את השמים  [טז]   בחי' חכמה  היינו   .)

נעשה   זה  עילאה,  בחכמה  תתאה  חכמה  ידיולקשר  בחי'   על 

לאמר האלה  שמלביש הדברים  הצדיק  ע"י  היינו   ,

בסיפורי   האלההדברים   מלביש  הוא  דיבורי התורה  היינו 

וזהו   ב(  לאמר  דברים  )איכה  כמ"ש  הלבשה  בצע לשון 

התורה   אמרתו אור  מלביש  שהצדיק  וע"י  לבוש.  שפירושו 

דברים   ידיבסיפורי  חכמה    על  עם  תתאה  חכמה  מקשר  זה 

 :[יח]  ב' י' ל' א' ו':  עילאה וכנ"ל

 

עשרה  תיקון  [  יט]   צב לומר  ח"ו,  לילה  קיפיטל למקרה 

הראשון   בס'  כמבואר  העניןכתהלים  ע"ש  רה(  כי [כא]   )בסי'   .

עשרה קיפיטל תהלים הם כנגד עשרה מיני נגינה שנאמר בהם  

קיז}ספר תהלים   קא  . פסחים  אמור  רכג  . זוהר  יג  : פנחס   תיקון 

נגינה  כג)   [{כב] מיני  כי עשרה  וכו'.  ( שהם ברכה אשרי משכיל 

הנ"ל, כי הם היפך    הנ"ל יש להם כח לבטל כח הקליפה והפגם

הקליפה והפגם הנ"ל, כמבואר מזה שם בספר הראשון. ודע כי 

זה הענין של העשרה מיני נגינה הנ"ל שהם כנגד פגם הנ"ל,  

אברך את ה' אשר יעצני אף  הוא מרומז בפסוקים אלו: ברכה,  

וכו' טז(: אשרי,    לילות   כסוי חטאה  אשרי נשוי פשע)תהלים 

בלילה  )משלי יט(: שיר,    שכלתומה' אשה מ)שם לב(: משכיל,  

עמי נצוח,    שירה  מב(:  תשחת)תהלים  אל  נט(:   למנצח  )שם 

בלילהניגון,   נגינתי  תפלה,    אזכרה  עז(:  תפל    כדהיאכל)שם 

)משלי ה(:    פן תתן לאחרים הודך(: הודו,  כה)איוב ו( )   מבלי מלח

אשה יראת ה' )איוב לה(: הללויה,    הנותן זמירות בלילהמזמור,  

 : והבן היטב רמזים אלו)כושלי לא(, )מ היא תתהלל

באותו  ודע   לאומרם  שצריכים  קיפיטל  העשרה  הם  אלו  כי 

: ט"זמכתם לדוד,    :   ח"ו[  כז]  מקרה בלתי טהור היום שאירע לו  

משכיל,   אל"בלדוד  משכיל  אשרי  תערוג,  אמדל,    ל:  כאיל   :

ידותוןט נ: למנצח אל תשחת,  מב : תפלה עז,  כח: למנצח על 

קצלמשה,   לה'  הודו  נהקהראו בשמו,  :  על  בבל,  ר:  :  קלזות 

אל בקדשו,   תיקון  קןהללו  קיפיטל תהלים, הם  ואלו העשרה   :

היום   באותו  לאומרם  שזוכה  ומי  הנ"ל.  לענין  מאד  מאד  גדול 

כי   ח"ו,  המקרה  של  הנורא  מפגם  כלל,  עוד  לפחוד  צריך  אין 

: ובזכות תיקון חטא זה יבא משיח [כט]   זה  על ידיבוודאי נתתקן  

כמ"ש  צדקינו נפוצותינו.  לקבץ  נדחי    [ל],  ה'  ירושלים  בונה 

יכנס בימינו  ישראל  חזק :     אמן  , במהרה 

 
 

 
 דברים רבה בסופו  א
 תהלים צד טז  ב
 אמיתיים  -מתרלו  ג
 הלים מח ה'ת ד
יהודה   –בדפו"ר    ה דהיינו  במלכא  מלכא  אתחבר  כד 

ע"י   ומתקשרים  מתחברים  שהם  וח"ע  ח"ת  בחי'  ויוסף 
חובין  וכל  מתעברין  דינין  כל  כדין  האמת  הצדיק 
שלימו   וכל  נהירו  וכל  וכו'  יחדיו  עברו  כ"ש  אתכפיין 
כדין  הלבנה(  מילוי  נעשה  הלבנה  )ומפגימת  אשתכח 

דהיינו    מו( ואתרביאת סיהראותרב חכמת שלמה )ותרגו
שלימו   וכל  נהורא  וכל  וכנ"ל  הלבנה  פגימת  שנתמלא 

 אשתכח.
 איזדמנו  -מתרצו  ו
 דף רו: כנ"ל בתחילת התורה  ז

 
 ' י'א ה-מלכים*  ח
)פי' רבתה הלבנה( בתרגום יונתן שלנו לא נמצא   ט

ותרב חכמת  . א דף קנ" זוהר חוצ"ע. אבל עיין 
ושם דף רכג. למותא. שלמה, דקיימא סיהרא באש

 ודף רלח. וזוהר ח"ב דף פה. וח"ג דף רצז.
 הערה זו בסוגרים נוספה בתקפא  י

 ויגש רו: יא
 עיין זוהר ח"א דף קנ. ודף רכג.: הנ"ל  יב
 שמות כ' הנ"ל בתחילת התורה  יג
 בתקפא )כתובות ס( ובתשכט תוקן   יד
ועיין כתובות דף סה: )על המשנה ואוכלת עמו(   טו

 ז מ"ת ביאור עפ"י הסוד עיין עץ חיים שער לב פ"
 בראשית א' א' טז

 
 ]דף סג: ועיין זוהר ח"א דף נ:[עיין תיקון כב   יז
 ברוך ה' לעולם אמן ואמן  יח
  נאמר בשנת תקסטחלק ראשון של תורה זו  יט

למוהרנ"ת וחלק שני ד"ה ודע נאמר בשנת תקע  
 ועיין שיחות הר"ן סימן קמאורבי נפתלי  ןלרבי אהר

ובחיי  'ובפל"ח כאן אות א הרב קפלן שם. ערותהבו
 '.מוהר"ן סימן רכה וימי מוהרנ"ת ח"א סימן ט

ע"א.  –כתוב  בדפו"ר    כ קט"ו  סוגרים(  בדף   )בלי 
. )בדפו"ר הכוונה לצילום ובתקפא מחק וכתב )בסי' רה(

ג'    120 הלאומית,  טור  הספריה  צילום בצלומי  ועי"ש 
 קיא( צ"ל גם שם רשום קטו אלא שהוא טעות ו  116

 'עיין פל"ח אות ב כא
 דף כז:   כב

 
]מזמור א' אות עיין מדרש שוחר טוב תהלים   כג
]אות  ובמפרש שם   במהדורת בובר וילנא תרנא[  'ז

 צה. ועיין פל"ח כאן אות יב[ 
 אכל )י' למטה(יה –בתקפא  כד
]דף פד:[  עיין פרש"י שם ועיין תיקון מז   כה

 'ועיין פל"ח אות ח
הן בסוגרים ובתקפא פתח נות בדפו"ר ד' תיבות אחרו כו

לא סגר וכן העתיק בתרלד אבל בתרלו מחק ובסוגרים  
 לגמרי הסוגרים. 

 כו  'א כ-לשה"כ שמואל כז
 ידותין  -בתרלד כח
 עיין שיחות הר"ן סימן עא  כט
 תהלים קמז *  ל

 תורה אור 
ִלי   ָיקּום  ִמי  )טז(  תהלים צד 
ב ִלי ִעם   ִעם ְמֵרִעים ִמי ִיְתַיּצֵ

 ּפֲֹּעֵלי ָאֶון: 
ה תהלי ִהּנֵ י  ּכִ )ה(  מח  ם 

ו:  ֲעדּו ָעְברּו ַיְחּדָ ָלִכים נוֹּ  ַהּמְ
ָחְכַמת    א ה-מלכים ֶרב  ַוּתֵ )י( 

ֶקֶדם   ֵני  ּבְ ל  ּכָ ֵמָחְכַמת  לֹּמֹּה  ש ְ
 ּוִמּכֹּל ָחְכַמת ִמְצָרִים: 

ר יתרו  שמות   ַוְיַדּבֵ )א(  כ 
ה   ָבִרים ָהֵאּלֶ ל ַהּדְ ֱאלִֹּהים ֵאת ּכָ

 ֵלאמֹּר: ס  
ֵראא  בראשית   י)א( ּבְ ָרא  ש ִ ת ּבָ

ְוֵאת   ַמִים  ָ ַהש ּ ֵאת  ֱאלִֹּהים 
 ָהָאֶרץ:

ר  ה ְידָֹּוד ֲאש ֶ איכה ב )יז( ָעש ָ
ה   ִצּוָ ר  ֲאש ֶ ֶאְמָרתוֹּ  ע  ּצַ ּבִ ָזָמם 
ָחָמל   ְולֹּא  ָהַרס  ֶקֶדם  ִמיֵמי 
ֵיב ֵהִרים ֶקֶרן  ח ָעַלִיְך אוֹּ ּמַ ַוְיש ַ

 ָצָרִיְך:
 תורה צב 

ֶאת  ֲאָבֵרְך  )ז(  טז  תהילים 
ר ֲאש ֶ ת  ְיעָ   ְידָֹּוד  ֵלילוֹּ ַאף  ָצִני 

ָתי:  רּוִני ִכְליוֹּ  ִיּסְ
יל   ּכִ תהילים לב )א( ְלָדִוד ַמש ְ
סּוי ֲחָטָאה:  ע ּכְ ש ַ ּוי ּפֶ ֵרי ְנש   ַאש ְ

ן   ָוהוֹּ ִית  ּבַ )יד(  יט  משלי 
ה   ָ ִאש ּ ּוֵמְידָֹּוד  ת  ָאבוֹּ ַנֲחַלת 

ֶלת:  ּכָ  ַמש ְ
ה  ְיַצּוֶ ָמם  יוֹּ )ט(  מב  תהילים 

ְיָלה ּוַבּלַ ַחְסּדוֹּ  ירֹּה  ש ִ   ְידָֹּוד 
י:  ה ְלֵאל ַחּיָ ִפּלָ י ּתְ  ִעּמִ

ָרה ְנִגיָנִתי   תהילים עז )ז( ֶאְזּכְ
יָחה   ָאש ִ ְלָבִבי  ִעם  ְיָלה  ּלָ ּבַ

ש  רּוִחי:   ַוְיַחּפֵ
ִלי   ֵפל ִמּבְ איוב ו )ו( ֲהֵיָאֵכל ּתָ
ִריר  ּבְ ַטַעם  ֶיש   ִאם  ֶמַלח 

מּות:   ַחּלָ
ן ַלֲאֵחִרים   ּתֵ ן ּתִ משלי ה )ט( ּפֶ

נֹּ  ֶדָך ּוש ְ  ָך ְלַאְכָזִרי: ֶתיהוֹּ
לה ה    איוב  ַאּיֵ ָאַמר  ְולֹּא  )י( 

ת   ְזִמרוֹּ נֵֹּתן  י  עֹּש ָ ּהַ  ֱאלוֹּ
ְיָלה:  ּלָ  ּבַ

ַהֵחן  ֶקר  ש ֶ )ל(  לא  משלי 
ְידָֹּוד  ִיְרַאת  ה  ָ ִאש ּ ַהּיִֹּפי  ְוֶהֶבל 

ל:   ִהיא ִתְתַהּלָ
ר  -שמואל ִדּבֶ ְולֹּא  )כו(  כ  א 

י   ּכִ ַההּוא  ם  ּיוֹּ ּבַ ְמאּוָמה  אּול  ש ָ
ִמְקרֶ  הוּ ָאַמר  ר  ה  ָטהוֹּ י  ְלּתִ ּבִ א 

ר: ס  י לֹּא ָטהוֹּ  הּוא ּכִ
ֵנה   ּבוֹּ )ב(  קמז  תהילים 
ָרֵאל  ִיש ְ ִנְדֵחי  ְידָֹּוד  ם  ַלִ ְירּוש ָ

ס:  ְיַכּנֵ

 

תהלה לאל עליון אשר שמים    נשלם ספר ליקוטי מוהר"ן תנינא, 
 :  וארץ קנה
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 את כל הדברים האלה לאמר את כל הדברים האלה לאמר   םםייקקמאמר וידבר אלמאמר וידבר אל

 ספה"ק ליקוטי מוהר"ן ספה"ק ליקוטי מוהר"ן ממ
 א

 זמן אמירת התורה 
נאמרה  והיכן  מתי  ידוע  והיא    לא 
 \בלשון חברים שמוהרנ"ת מצא/ 

 
 פתיחה

ונכלל  ,עולם התוהו ,עולם תחתוןעולה שעי"ז  ,םיהתועלת הנפלאה בהתקשרות לצדיקים אמיתירבנו מבאר 
עד  ומכל דבור שלומתפעל  ,דיבור מהצדיקלכל וההתקשרות היא להיות צמא  .ןעולם התיקו  ,בעולם עליון

 ,ומוריד עצמו לכל אחד ,משתדל מאד לקרב כל יהודי באשר הואאמיתי  צדיקוה. שלבו כמגדל פורח באויר
יורד הצדיק לדבר עמו שיחות חולין ומעשיות לפי מאד  קחמרולעד ש ,מדרגתו הנמוכהדבר אליו לפי ל

נעלם בכל דבור שלו כח מושך   ,מיות מחשבתו הוא תמיד דבוק בהקב"הימוכה, וע"י שבפנמדרגתו הנ
 שדבריו נדמים לחולין ודברים בטלים בעניני עוה"ז. כ גם ,ה"להקב

 

 ליקוטי הלכות על תורה זו 
ב'   תָּ יו"ד צדקה  ּתַ ְוָחְכָמה  ַהּתֹוָרה.  ָלִלּיּות  ּכְ ִהוא  ָאה  ִעּלָ ִחיַנתְוָחְכָמה  ּבְ ִהוא  ְוַהחִ   ָאה  ָהעַהָחְכמֹות  ָכל  ּבְ ׁש  ַהְמֻלּבָ ר ּיּות  ֵּׁ ְלַקׁשּ ְוָצִריְך  ֹוָלם. 

תָּ  ּתַ ָאה.ָחְכָמה  ִעּלָ ָחְכָמה  ּבְ עֹושֶׁ   ָאה  ׁשֶׁ ַאּלּוף  ַמְפִריד  ן  ְוִנְרּגָ ִחיַנת  ּבְ ה  זֶׁ ַרְך  ִיְתּבָ ַלה'  ם  ׁשָ הּוא  ר  ֲאׁשֶׁ ּבַ ִשְכלֹו  ר  ֵּׁ ְמַקׁשּ ָהָאָדם  ין  אֵּׁ   ה ּוְכׁשֶׁ
ין ָחכְ  רּוד ּבֵּׁ ָאה ְלחָ ּפֵּׁ ּתָ ָאה.ָמה ּתַ ָאה בְּ   ְכָמה ִעּלָ ּתָ ִרים ָחְכָמה ּתַ ְ ם ְמַקׁשּ יִקים הֵּׁ ּדִ ל ַהָחְכמֹות ַהּצַ ר ּכָ ֵּׁ ם ְיכֹוִלים ְלַקׁשּ י הֵּׁ ָאה, ּכִ ָחְכָמה ִעּלָ

ִעים ַלה ל ָהְרׁשָ ּבּוִרים ְוָחְכמֹות ׁשֶׁ ל ָהעֹוָלם ֲאִפּלּו ּדִ ל ּכָ ְכִלּיּות ׁשֶׁ עַ ְוַהּשִ ַרְך ׁשֶׁ ְ ' ִיְתּבָ ה ְמַקׁשּ י זֶׁ ָאה. ל ְידֵּׁ ָחְכָמה ִעּלָ ָאה ּבְ ּתָ  ִרים ָחְכָמה ּתַ
 

 

 שיחות השייך לתורה זו 
( וכו',    " קח את המטה "(  במדבר כ' ח'מה שאמר השם יתברך למשה  ודברתם אל  "היינו המטה עוז של הזכיות שלהם 

ן בהקדמת התיקונים י"ג: ומפורסם עוד  יי)עיק  , סלע הוא בחינת הלב העליון התולה באויר והוא כמו נר דל"לע לעיניהםהס

אך כוונת השם יתברך היתה  וש, ועיין בלקוטי תנינא סי' צ"א שהלב הוא בחינת מגדל הפורח באויר וכו'(  בכמה מקומות בזוהר הקד
ואל הלב העליון יתפלל בתחנונים ופיוסים ובהתקשרות עם נשמותיהם,  שיקח המטה עוז בכדי להכניע הרע שבעדה,  

 כ' אות יד(  רה)פל"ח תו  הם מים מן הסלע צאת ל ז והווא

 
 הקדמה 

  ,נעלם בו מאדהוא ית'  כי    ,ממנו ית'הפירוד  עולם  התוהו,  א שאנו בעולם  יה  רבנו  כאןהקרקע שעליה מדבר  
ש בלעדיונדמה  עד  נו.  שאפשר להתקיים  העולם  ול  ,ולדנולזה  לתקנו  ע"י שנחפש  קתכדי  ונגלה  ן עצמינו, 

העלותו ולחברו  ל   ,להקב"ה  העולם )לשון העלם(  שבין  ,\ג/ אחות את הקרע ללחזור ו  , דהיינו'ת ונמליך אותו י
וזה בחי' שצריך לחבר חכמה תתאה    ,לחכמה העליונה  ,לעולם התיקון חכמה    לחכמה עלאה, כילהקב"ה, 

ניות המשתלשלות ממנה, ויונקות  ותתאה מנהגת את העולם דהיינו את עולם התוהו החשוך ע"י חכמות חיצ
חכמת התורה הנגלית, אבל עדיין הוא עולם הפירוד עד שבכל מחשבה  ע"י  גת את עולם התיקוןהמנממנה, ו

ית' ונ נכוון רק לכבודו  בשלימות  ש  אלא  ,)ר"ת בדד ע"י התבודדות(  "בכל דרכך דעהו"יים  קדבור ומעשה 
   .התקשרות לצדיק אמיתי שכבר זכה לזה אלא רק ע"י  ,לבדו"א שאדם יקיים זאת א

כי ההתקשרות באמת לצדיקים אמתיים הוא תועלת גדול מאד   דע  -פתח את התורהרבנו במה שוזו כוונת  
לתשובה שלמה ולכפרת עוון, ונמתקין הדינין ונתבטלין לגמרי, ונעשה על ידי זה    מאד, כי על ידי זה זוכין

ולם עליון,  דהיינו תיקון עולם תחתון ע"י שמעלים אותו להתחבר בע ,  וכו'  יחוד קדשא בריך הוא ושכינתה
לרבו לשמוע עצותיו וללמוד אותן ולקיימן ולבו  רודף ומתבטל    להדמות לו, וזה בחי' רב ותלמיד כשהתלמיד

רבו,   של  דבור  מכל  התרגשות  מרוב  באויר  פורח  רבוכמו  אם  אמיתי    אזי  צדיק  בשלימות הוא  המקיים 
ונעשה יחוד  התוהו בתיקון,    , ןיועלבעולם תחתון  מתחבר  עי"ז    , אזימרכבתו של מקוםהוא    ,"והלכת בדרכיו"

   .קב"ה ושכינתיה

 
 ירושלים   תשפבכסלו  עד טו    'ח א
 הדברים האלה לאמור.את כל    קים אל   חדושי רבנו ז"ל על הפסוק וידבר פי מה שמצאתי מ   רנ"ת על מוה   כתב   ' בלק"ה צדקה ב   ב
ם  בא אברה עד ש   ( וע"ז ט.  )סנהדרין צז.  שנות עולם הראשונות היה העולם הולך ונפרד מהקב"ה ונקרא עולם התוהו ידוע שאלפים    ג

ו  הקרע,  את  לאחות  והתחיל  אבינו    1948בשנת  אבינו  אברהם  בגיל ו נולד  התחילו   כשהיה  שנות   נב  התיקון,    אלפים  כמבואר  עולם 
וגם    אבל עיקר התיקון התחיל במתן תורה.אחה את הקרע.  מ   א זה אברהם שהו   " לנו קטנה   אחות " עה"פ  )ח' י'(  שיר השירים    במדרש 

 והו.הת את עולם    דו מתקנים בחי' עולם התוהו, והצדיק הוא עיקר עולם התיקון שעל י היום מי שלא הולך בדרך התורה הוא ב 
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כיצד להפך עולם עליון יורד להאיר לתחתון ולהעלותו מהקליפות,  השני של התורה מבאר רבנו  בחלקה ש
  זה רומז הפסוק שבו פתח את התורהואמנם ל  ,ובאמת היא מדרגה גדולה יותר כמבואר בתורה לח תנינא

 ודיבר כלשונינו בשפתינו לא תגנוב וכו'.  וך דייקאלמקום נמלהר סיני  כנ"ל שהקב"ה ירד 
 

ולכן היא שנואה,    ,תה בדרך של מוסר ותוכחהו, אפילו כשלא אומרים אאמת היא תוכחהוצריך לזכור ש
  , הכנת הלב של השומע  רבה, לכן האמת לא מתקבלת בלי הכנה    ,\ד/ (אות ד'  שנוא )תורה י'  המוכיחש  דועכי

המוכיח של  גדולה  לב  טיגש  ,ותשומת  ממנה  בלבדילה  טיפין  לשמוע  ,פין  לו  הראוי  רק  אחד  ולפי   ,ולכל 
הוא מגדל פורח באויר ינת לב התלמיד שבבחלהתעורר לרצות לשוב,    וההכנה היא.  \ההכלים שלו לקבל/ 

רבו. דברי  ולקבל  רק את האמת שכל  את  לו  לומר  אסור    ואעפ"כ  לשמוע  מדרגה  בהאמת לאמיתה אלא 
ממדרגת יותר  שכ,  ואחת  כשצרוכל  לעורר  ן  ממשמיך  לעוררריוהצדיק  כשלכן    ,רוחק  וללמד   ד  רחוקים 

עד שלמרוחק ממש שא"א לגלות שום אמת    ,ושפתולדבר בלשונו    ,לכל אחד יורד למדרגתו ממש  ,תלמידים
ותה ומטייל אוכל ושו  , ודברים בטלים מענייני עוה"זפורי מעשיות  יוסמדבר עמו שיחות חולין  נדמה ש  ,כלל
וכ  פ"אע  ,\ו/ועמ נעלמת קדושה גבוהה    ,בארץכיון שהוא צדיק בבחי' כי כל בשמים  מלובש בדבריו בדרך 

ומעו ללב השומע  לקדר שנכנסת  אותו  נעלמתשורת  בדרך  שהיו  ו  ,ה  הגדולים  הג' אפיקורסים  כמו שספרו 
  , אלא רק חכמות חיצוניות המתאימות להם   ,וקדושה  \ז/ באומן שאע"פ שרבנו מעולם לא דבר עמהם מוסר

 . \חבעולם/ יש אלקים  בתוכםצועק   ,כמו שאיזה נעלם םו בלבשיהרגבמחיצתו  יו כשה
 

 של הצדיק  חוליןת שיחו
האדם הרחוק  רבנו מבאר כאן כיצד הצדיק כדי לקרב רחוקים מוריד עצמו עד לחולין וגשמיות שבמדרגת  

ין שלו  ות חולע"י השיחתחילה  ר מזה שא"א להתקרב לצדיק אלא  ביבר דשרוצה לקרב, ועיין תורה פא שכ
בבחי' שמשה ציוה למרגלים שיכנסו לארץ ישראל מהנגב תחילה דהיינו מפסולת ארץ ישראל ורק משם 

אבל לפעמים הרב   ,א שבדרך כלל התלמיד נוסע לרבוגם עיין תורה לח תניניעלו לשבחה של ארץ ישראל. 
למיד בא לרבו ודאי גם כשהתן מובן כי בווזאת הבחינה היא גדולה יותר, ולפי המבואר כא  ,נוסע לתלמיד

עוד יותר יורד לא  הוא  אזי    לתלמידהרב נוסע  אבל כש  ,הרב מוריד עצמו והשגותיו לדבר אליו לפי מדרגתו
מאמר חז"ל   על  \ט/ בעל ההפלאהיפה לר  וזה ביאיש בו  .ו הגשמי ממשמרק למדרגת התלמיד אלא גם למקו

 
י ַהּמֹוִכיַח הּוא שָֹ   -  ' אות ד' יתורה    ד ָאְמר ּכִ מֹו ׁשֶׁ י ָמָתא,  נּוא, ּכְ נֵּׁ ּה ּבְ י לֵּׁ ְמַרֲחמֵּׁ ָנן ּדִ ַרּבָ ֻתּבֹות קה:(: 'ַהאי צּוְרָבא מֵּׁ ינּו, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ּכְ ּו ֲחָכמֵּׁ

ָלא מֹוַכח לְ  ּום ּדְ א ִמׁשּ ּלָ י, אֶׁ י ְטפֵּׁ ַמֲעלֵּׁ ּום ּדְ ִמּלֵּׁ ָלאו ִמׁשּ א'; ִנְמצָ הּו ּבְ ַמּיָ ׁשְ ַהּמֹוִכיַח הּוא  י ּדִ נּוא:א ׁשֶׁ  שָֹ
ועיין תורה מז    לצדיק האמת יש קול המוכיח בדרך נעלמת.ש ועי"ש    תמהני אם יש בדור הזה מי שראוי להוכיח.  תורה ח' תנינא עיין    ה 

ועיין  ם.  אסור לו לומר תורה ברבי לה ממדרגתו  לא ישמע למע סכנה לומר תורה לרבים ומי שלא יודע לומר באופן ששום אחד    תנינא 

   ., שזורק טפי מוחו לבטלה תורה לתלמיד למעלה ממדרגתו זה ניאוף   ר מ שאם או   קלד תורה  
ם חָ   -הלכה ד סוף אות טז    לק"ה השכמת הבוקר   ו  עֹצֶׁ ת ּבְ יק ָהֱאמֶׁ ּדִ י ַהּצַ ה ּכִ ְדמֶׁ ּנִ ְך ַעד ׁשֶׁ ל ּכַ ם ּכָ יהֶׁ ת ַעְצמֹו ֲאלֵּׁ ִאּלּו    ְכָמתֹו מֹוִריד אֶׁ ה  ּכְ עֹושֶֹׁ

הֶׁ  ר ִעּמָ י ְמַדּבֵּׁ ה ַנֲערּות, ּכִ י ְלָקְרָבם ַמֲעשֵֹּׁ דֵּׁ ָנתֹו ּכְ ּוָ ם ְוָכל ּכַ הֶׁ ק ִעּמָ חֵּׁ ל ּוְמשַֹ ם ּוְפָעִמים ְמַטּיֵּׁ הֶׁ ה ִעּמָ ל ְוׁשֹותֶׁ ין ְואֹוכֵּׁ יַחת ֻחּלִ ה   ם שִֹ י זֶׁ ם    ַעל ְידֵּׁ ֵּׁ ְלַהׁשּ
ה ְמ  ְדָבָריו ז"ל ְבַכּמָ ַרְך. ְוַכּמּוָבן ּבִ  .קֹומֹות ִיְתּבָ

י מוסר? ואמר שאינו יכול לומר דברי מוסר. כי  ן תמה: השמעת ממני דבר פעם אחת שאל אותי בלשו   -כד  אות ק   עיין שיחות הר"ן   ז 
  . ומחמת יכס ווארט פון מוסר איז בייא מיר פר וואשין מיט טרעהרין()בלשון אשכנז אמר בזו הלשון: איטל כל דבור מוסר שלו הוא מוטבל ומורחץ בדמעות  

מוסר. כי לפי דעתנו כל דבריו הם דברי  יהה מה שאמר שאינו אומר  ובתחלה היה אצלנו קצת תמ      :ול לומר מוסר בפרוש ו יכ זה אינ 
מוסר גדול מאד מאד כאש בוערת ממש. אך באמת לא היה רגיל לומר דברי מוסר בפרוש כדרך המוכיחים, אבל אף על פי כן כל  

ס בקרבו כאש  בור מפיו היה נכנ ומי שזכה לשמע ד        מש:כל דבריו היה כגחלי אש מ עבודת ה'. ו דבריו וכל שיחותיו היה רק מענין  
בוערת ממש. ואי אפשר לבאר ולציר לא בכתב ולא בפה עצם תבערת קדושת דבוריו שיצאו מפיו הקדוש והנורא בקדושה ובטהרה.  

 .כשהיה אומר ומגלה תורה   בודת השם או אשר כל דבור ודבור שלו אפלו בשיחת חולין, מכל שכן כשהיה מדבר בע 
הם הסכימו שלא ידברו מה׳ יתברך כלל וכלל. אולם כאשר באו אל רבנו ז״ל והיו אצלו איזה  ש   -  תריד   ותא   ח"א   ועיין שיש"ק חדש   ח

שאני  בא להם בכל פעם בפיהם שם ה׳. והיה אומר הירש בער זה זמן רב שנשבעתי לבלי להזכיר את שם ה׳, אולם בכל עת    -שעות  
 בעולם: קים  ! יש אל נו ז״ל הוא כמו שסוחבני רבנו בכנף בגדי: הירש בער בא לרב 

בשעה שמלמד לא יחשוב תועלת עצמו אלא תועלת התלמיד  שהרב  כתב  ג  מ אות    על קדושין בהקדמה לספר המקנה    בעל ההפלאה   ט 
מלאכים נקראים עומדים כמ"ש  ך ו ם נקרא הול ד א כי  תורה יבקשו מפיהו,    אם הרב דומה למלאך במועד קטן יז.  גמ'  ובזה ביאר כוונת ה 

האלה "  העומדים  בין  לך מהלכים  הרב    ," ונתתי  חז"ל אם  ולרדת למדרגה  ואמרו  כדי ללמד אותך לעמוד מהליכתו בהשגותיו  מוכן 
   .שלך ללמד אותך לפי הכלים שלך אזי תורה תבקש מפיהו 

עה"פ  ב פירוש    ראיתי עוד   מרופשיץ  נפתלי  לרבי  קודש  אל  " זרע  ל בא  ת פרעה  התעללתי מען  כי  עם    " ספר  לספר  שכדי  ומבאר 
 צריך להקטין עצמו כעולל ויונק עי"ש.  , התלמיד 

הוא    -המגיד מדובנא )אהל יעקב, תזריע(: "בהיותי בווילנא אצל מורי  ש ממה    –  69בפולמוס    גליון אספקלריא ב   ם שואלי ראיתי    זה בעניין  ו 
זי ובאיזה אופן ישפיע הצדיק  ת פיו  א אלתי  ש   -"ע  רבינו הקדוש הגאון החסיד רבינו אליהו מווילנא  יבוא השפע  'איזה דרך  לאמר: 

גם לבני דורו?'. השיב לי: 'משל לכלי גדול אשר כלים קטנים סובבים אותו מכל צד, ואתה תעמוד ותשפוך אל הכלי גדול  מיראתו  
צלה, אבל כל עוד  אשר א   ם הקטני יע אל  בלי הפסק, בעל כרחם כאשר הכלי גדול נתמלא על כל גדותיו אז כל מה שתשפוך עוד יג

 אל הסמוכים כל מאומה'" וכו', עיי"ש.אשר היא בעצמה לא נתמלאה, כל שכן שלא יגיע  



 מוהר"ן תנינא              צא                     רהתו             ליקוטי                                     3מ: 

יז( מלאכים  ותרץ ש  ,וקשה הרי אדם גבוה ממלאך   ,מפיהותורה    יבקשו ה'    ב דומה למלאך ראם ה  \י/)מו"ק 
עומדים האלה.    , נקראים  העומדים  בין  מהלכים  לך  ונתתי  ז'(  ג'  )זכריה  לעמוד וכמ"ש  שמוכן  רב    רק 

     תורה יבקשו מפיהו. לפי מדרגתו, ולרדת ללמד את התלמיד ,יו הגבוהותתומהשג
א בטלים ממש שזה  דברים  חולין  יט: אלא יואין הכוונה שהצדיק מדבר שיחות  ביומא  גמור כמבואר  סור 

חכמה גדולה לנהל  ן כדי שיהיה נדמה למרוחק שמדברים בשפתו, והיא  בשיחות חולידברי תורה    לביששמ
אלא רק מי שכל מחשבתו רק בתורה    .שת בהםבוה המלר שיחה שותפת של דבורי חול וכל הזמן לכוון לתו

 . \יא/ אזי ממילא זה נעשה

 למעשה
צווה  חוקים והרי היא מאסור לנו לקרב ר  ,\יב/אנו בדרגא כזוהאם כיון שאין    רוצה מאיתנו?  רבנוצ"ע מה  

בזוהר וכמבואר  לשמוע   \יג/ רבה  מוכנים  שלא  רשעים  שבאמת  וצ"ל  לקרבם.  חייבאה  בתר  לרדוף  שצריך 
שיח שרפי קודש ח"ב  כמבואר    ,מותר לדבר עמהם. וגם זה תלוי עד כמה הם רשעיםגדול  תורה רק צדיק  

רבנו ש  \יד/תקצ  'בשיש"ק אבר, וומן גם הבערדיטשובער לא הסכים לדורסים של א' אפיקגשעם ה  אות רמח
את   ש  רביהזהיר  עמו,  נפתלי  לדבר  הרשה  למוהרנ"ת  אבל  לנדאו,  עם  ארק  אל  בער  הירש  עם  ידב  לא 
ר לו אפיקורס להתוכח בעניני אמונה ואמרבי לוי יצחק בנדר זצ"ל מספר שבא לפניו    \טו/תקמד'  ובשיש"ק  

   .מסכים לדבר עמך אבל עם כופר איני  ,וק אמונהזיחין אדבר אתך  ה מאמת אם א

 
היראה  כלומר ש   גיד מדובנא את הגר"א היה לעניין יראתו ולא לעניין לימוד תורה, ין סתירה כי כל שאלתו של המ א ש   ונראה פשוט 

סביבותיו כל  על  משפיעה  הרב  צרי לא  ממי ו   ,של  מוס אינו  לדבר  צריך    ר ך  בוודאי  תלמידים  בלימוד  אבל  דוגמא.  לשמש  רק  אלא 
ו יראה  ט ואמנם ראיתי שהמגיד מדובנא ביאר בדברי הגר"א הנ"ל את הגמ' בברכות לג: א     שם.  ר ב ו מד דם לפי מדרגתם ובזה לא  ללמ 

ו של משה משפיעה עליו  י יראת אז   משה ל א סמוך  פי הנ"ל ביאר שהכוונה שמי שנמצ   ל ע ו   .והשיבו אין לגבי משה   , מלתא זוטרתא היא 
   לו יראה היא מלתא זוטרתא.גם אצ אזי  ו 

כי    אבל באמת  גם רבנו בחיי מוהר"ן אות שסח  לשון הנ"ל של הגר"א  כעין ה אינו פשוט כל כך  ַאל  אמר  ְוׁשָ יתֹו  בֵּׁ ּבְ ִנְכַנס  ַעם ַאַחת  ּפַ
הּוא ָצִריְך ְלַגּלֹות. וְ  ֶׁ י ִמי לֹוַמר ַמה ׁשּ ְפנֵּׁ ין לֹו ּבִ אֵּׁ יִני ִנְמָצא ָאז ְוָאַמר, ׁשֶׁ אֵּׁ ה  ָעַלי, ְוָהָיה ַצר לֹו ָעַלי ׁשֶׁ ְצִלי ַהְרּבֵּׁ ָאַמר ֲהלֹא ֲאִני ָיכֹול ְלַהֲחִזיק אֶׁ

י ִאם   ר ּכִ יִני אֹומֵּׁ ַנז ָנאר  ְמֹאד ְואֵּׁ ּכְ ְלׁשֹון ַאׁשְ ְרחֹו )ְוָאַמר ּבִ ַעל ּכָ א ַלחּוץ ּבְ ּיֹוצֵּׁ דֹוָתיו ַעד ׁשֶׁ ל ּגְ ָבר עֹוִלים ַעל ּכָ ִים ּכְ ַהּמַ ׁשֶׁ ער  ּכְ ייט ִאיּבֶׁ ע גֵּׁ ַאז סֶׁ
עס(   ִדיא ָזאְסַטאְווקֶׁ

  תענית יז וב   נגיד: וכן מבואר בתורה    כמבואר בנדה   , נעשו חריפים יותר שהיו ראשי ישיבה  ע"י  מצינו למדנים שדווקא  ש   מציאות ה וכן  
מאידך מצינו להפך כגון הגר"א והחזו"א שסברו שדייקא ע"י שלא היו עסוקים שלימוד תלמידים זכו להעמיק    יותר מכולם.  מתלמידי 
ומר תורה וכמעט כל זמנו למד לבד, וכשהיה אומר תורה היה מוסר  מיעט מאד ל בנו  ובאמת ר גר"א.  ה אפשר שגם לזה כיון  יותר. ו 

ם    -שם אות שס  ו   .א נפש ממש כדי לצמצם את השגותיו שיוכל לאמרם לאנשיו, כמבאר בחיי מוהר"ן אות שס  ָלכֶׁ ר  יִני אֹומֵּׁ ָאַמר אֵּׁ
י ֲאָלפִ  ת ְוִהיא ְנמּוָכה ַאְלפֵּׁ סֹלֶׁ י ִאם ַהּפְ ר ִמּתֹוָרִתי ּכִ יִני ָיכֹול לֹוַמר ָנמֹוְך יֹותֵּׁ יָגּה, ְואֵּׁ ֲאִני ַמּשִ ֶׁ ִפי ַמה ׁשּ גֹות ִמּכְ י ִרְבבֹות ַמְדרֵּׁ ונראה שיש    .ים ְוִרּבֵּׁ

שא  רבנו  של  השגת  בין  והתל לחלק  שאפשר  נמוך  הכי  לומר  אלא  התלמידים  עם  בהם  לפלפל  מה  בעצמם ין  יפלפלו  לבין  .  מידים 
  ם ארים הדברי ב מידים מת ל שמבאר לת מקום לומר שע"י    ה שפלפל בדבריהם והי החזו"א לדוגמא שנחשב תלמיד לגבי חכמי הגמרא  

ות הבאים לשמוע ממנו תורה. ועיין  ש פ הנ מאידך עיין תורה כ' ויג שרבנו אמר שהתורה שלו מוריד ע"י שמעלה מיין נוקבין את    יותר.
 חיי מוהר"ן אות שע שאמר לאנשיו לכל אחד מכם יש חלק בתורה שלי.

  " מרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה' צבאות הוא כי שפתי כהן יש " )מלאכי ב ז(    אמר רבי יוחנן מאי דכתיב   .מועד קטן דף יז  י
 .אל יבקשו תורה מפיו ם לאו  אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיו וא 

ׁש, ְוהֹוָדה  -אות שפה    חיי מוהר"ן עיין    יא יָחתֹו הּוא ּתֹוָרה ַמּמָ ּשִ י ְלָפָניו ׁשֶׁ י ִעּמֹו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְוָאַמְרּתִ ְרּתִ ּבַ ַעם ַאַחת ּדִ ָבַרי. ְוָאַמר  ִלְד )מז( ּפַ
גְּ  ל  ׁשֶׁ ּבּור  ּדִ ה  יזֶׁ אֵּׁ ּתֹוָרה,  י  ְברֵּׁ ּדִ ָבָריו  ּדְ תֹוְך  ּבְ בֹוא  ּיָ ׁשֶׁ ִלי  ּבְ ר  ְלַדּבֵּׁ לֹו  ר  ְפׁשָ אֶׁ ִאי  ְמָדן  ּלַ ׁשֶׁ מֹו  ּכְ ָכל  ׁשֶׁ ּבְ ן  כֵּׁ מֹו  ּכְ ַהּלֹוְמִדים,  ְך  רֶׁ דֶׁ ּכְ א  ְוַכּיֹוצֵּׁ ָמָרא 

י ּתֹוָר  תֹוָכם ִעְנְינֵּׁ בֹוא ּבְ ּיָ ָבָריו ֻמְכָרח ׁשֶׁ אֹותֹו ַהּשִ ּדְ ּמֵּׁ יָחתֹו, ׁשֶׁ ה ּתֹורֹות ִמּשִ ּמָ ֲעשֹּו ּכַ ּנַ ָעִמים ׁשֶׁ ה ּפְ ּמָ ינּו ּכַ ינֵּׁ עֵּׁ ר ָרִאינּו ּבְ ֲאׁשֶׁ ַדְרּכֹו. ּכַ ׁש  ה ּכְ יָחה ַמּמָ
ׁש   ּיֵּׁ רֹות ַרּבֹות ׁשֶׁ ְסּתָ ַבד ַהּנִ ינּו ִמּלְ ינֵּׁ עֵּׁ ָרִאינּו ּבְ ֶׁ ה ַמה ׁשּ ְך ּתֹוָרה ִנְפָלָאה ְוזֶׁ ה ַאַחר ּכָ נּו:ַנֲעשָֹ ְרּכֵּׁ עֶׁ ים ּכְ יַדע ַלֲאָנׁשִ ר לֵּׁ ְפׁשָ ִאי אֶׁ ה ׁשֶׁ זֶׁ  ּבָ

ר ַחּיֵּׁ ְנַין ַמעֲ ָאְמרּו ְלִע   -  ו שו " ח   ודש י ק שיח שרפ   יב פֶׁ סֵּׁ ְמבָֹאר ּבְ ְבחֹו )ּכַ ׁשִ נּו ּבְ ִהְפִליג ַרּבֵּׁ דֹוׁש, ׁשֶׁ נּו ַהּקָ ל ַרּבֵּׁ ין ׁשֶׁ יחֹות ֻחּלִ ת ַהּשִ ַ ל ְקֻדׁשּ י  ַלת ּגֹדֶׁ
נּו, ַהְינּו ַלאֲ  ַגּבֵּׁ ּלְ נּו,  ָנׁשִ מֹוֲהַר"ן ִסיָמן שעו, תקט.( ׁשֶׁ ְרּכֵּׁ עֶׁ ּמּוד  ים ּכְ א ָלנּו ִמ ַהּלִ ה ַהּיֹוצֵּׁ ַדע ְוָנִבין כַּ ְלַמֲעשֶֹׁ ּנֵּׁ ה, ׁשֶׁ ין  ּזֶׁ יחֹות ֻחּלִ שִֹ ה ָאנּו ַמְפִסיִדים ּבְ ּמָ

ינ  ּפִ ְונֹוְצִרים  ׁשֹוְמִרים  ָהִיינּו  ְוִאם  ָפִלים.  ּוׁשְ ְירּוִדים  ין  ֻחּלִ יחֹות  א שִֹ ּלָ יָנם אֶׁ אֵּׁ ׁשֶׁ נּו,  ָגתֵּׁ ַמְדרֵּׁ ּבְ ּולְ ׁשֶׁ ָהִיינוּ ּו  נּו  ִמְתַקּדְ ׁשֹונֵּׁ גַּ   ׁשֶׁ ַעד  ים  ּוִמְתַעּלִ ים  ם  ׁשִ
ֱאַמר "  ינּו ָהָיה נֶׁ ָאְמרּו ַרַז"ל )סוכה כא(.ָעלֵּׁ מֹו ׁשֶׁ ְלִמיד ָחָכם, ּכְ יַחת ּתַ ה שִֹ הּו ִלְתרּוָפה", זֶׁ  ְוָעלֵּׁ

ר, בַּ :  דף קכח   ב " ח זהר    יג ה ְלָך ָחבֵּׁ י, ּוְקנֵּׁ י ַהוֹו ַאְמרֵּׁ א ַקְדָמאֵּׁ י לְ   ֲאַגר ְוַעל ּדָ עֵּׁ ִלים ּבָ י ׁשְ י לֵּׁ י בִּ ִמְקנֵּׁ ִגין ְלִמְזּכֵּׁ ף  כִ ׁשְ ּה, ּבְ י ְלִמְרּדַ עֵּׁ א. ַעד ָהָכא ּבָ יְנּתָ
ֲאַגר  ּבַ יּה  לֵּׁ י  ּוְלִמְקנֵּׁ יָבא,  ַחּיָ ַתר  ּבָ ף  ְלִמְרּדַ י  עֵּׁ ּבָ ָאה  ַזּכָ ַההּוא  ָהִכי,  אּוף  יּה.  לֵּׁ י  ּוְלִמְקנֵּׁ ָאה  ַזּכָ ַתר  ְעבַּ   ּבָ יֶׁ ּדְ ִגין  ּבְ ִלים,  ִמּנֵּׁ ׁשְ זּוֲהמָ ר  ַההּוא  א,  יּה 

יּה  עֲ ְויַ ְפָיא ִסְטָרא ַאֲחָרא,  ְוִיְתכַּ  ק ּבֵּׁ ּלַ ִיְסּתָ ָבָחא ּדְ יּה. ְוָדא ִאיהּו ׁשְ ָרא לֵּׁ ִאיּלּו הּוא ּבָ יּה, ּכְ ב ָעלֵּׁ ָ ִיְתַחׁשּ ִגין ּדְ יּה, ּבְ ִריְך  ִביד ְלַנְפׁשֵּׁ א ּבְ קּוְדׁשָ ְיָקָרא ּדְ
וְ  ַאֲחָרא,  ָבָחא  ִמׁשְ יר  ַיּתִ יַ ִאְסּתַ הּוא,  א  ּדָ קּוָתא  ִמכֹּ ּלְ יר  גִ ּתִ ּבְ ַטֲעָמא.  ַמאי  א.  ְיָקָרא  ּדְ   ין ּלָ ָקא  ּלְ ּוְלִאְסּתַ ַאֲחָרא,  ִסְטָרא  ָיא  ְלַאְכּפְ ִרים  ּגָ ִאיהּו 

ָעֹון. ּוְכִתיב )מלאכי ב( בְּ  יב מֵּׁ ׁשִ ים הֵּׁ ַאֲהרֹן, )מלאכי ב( ְוַרּבִ ִתיב ּבְ א ּכְ ִריְך הּוא. ְוַעל ּדָ א ּבְ קּוְדׁשָ  ָהְיָתה ִאּתֹו.  ִריִתי ּדְ
ה    -  תקצ   א " ח   קודש שיח שרפי    יד ו ָר ַרב   ְוִהּנֵּׁ ב  ד ִ ב  ְמַסב   ָהָיה  ְלָפָניו,  ִאים  ב ָ ָהיו   ֶ ו ְכש  ֹוָרה  ת  ָלֶהם  לֹוַמר  ִלְבִלי  ִנְזָהר  ָהָיה  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  יו  נו  

ר  ר ַרק עִ ְוָאַמר    ְלָדָבר ַאח  הו א ְיַדב   ֶ ִלי, ש  ָ י ַנְפת  ער כ ְ ְוִעם ִהיְר ,  ְנָדא ם ַלא ְלַרב ִ י ָלל ו ְכָלל לֹא ש  ב ֶ ר    . ּוְלַרּבִ הּוא ְיַדּבֵּׁ ָנָתן ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָאַמר, ׁשֶׁ
ער. )ִסּפּוִרים ִנְפָלִאים(.  ִעם ִהיְרׁש ּבֶׁ

י    -  ד תקמ " ח   שיח שרפי קודש   טו  ַרּבִ ַח ִעם  יקֹוְרִסים ְלִהְתַוּכֵּׁ ּפִ ָהאֶׁ ָחד מֵּׁ ַעם אֶׁ א ּפַ ּבָ ׁשֶׁ ִוי  ּכְ י ֱאמּונָ ה  ִלְבָרכָ   ְכרֹונוֹ ִיְצָחק זִ לֵּׁ ִעְנְינֵּׁ אַ ּבְ ל אֹותֹו  ה, ׁשָ
ִחיָלִתי  ּתְ ם  רֶׁ טֶׁ ִיְצָחק,  ִוי  לֵּׁ י  ַמיִ   ַרּבִ ָ ַהׁשּ ת  אֶׁ ֱאלִֹקים  ָרא  ּבָ ית  אׁשִ רֵּׁ "ּבְ ּתֹוָרה:  ּבַ ׁשֶׁ ִראׁשֹון  סּוק  ּפָ ּבַ ה  ַאּתָ ַמֲאִמין  ִאם  ָנא  ִני  ֲענֵּׁ ִעְמָך  ר  ת  ְלַדּבֵּׁ ְואֶׁ ם 

ץ",   י ִא ָהָארֶׁ יְנךָ ּכִ זֹאת  ַמֲאִמי ם אֵּׁ ּבָ ץ ְלִהְתוַ אֵּׁ   ן  י ָחפֵּׁ ַח ִע ינֵּׁ ּמּוָכן לְ ּכֵּׁ ׁשֶׁ ר לֹו  אֹומֵּׁ ּוְכָלל. ּכְ ָלל  ּכְ ָך  ה ּבֹו,  שוֹ ּמְ ְחְלׁשָ ּנֶׁ ׁשֶׁ ת ָהֱאמּוָנה  ן אֶׁ ִעּמֹו ְלַלּבֵּׁ ַח  חֵּׁ
ָבָריו ָהַאְרִס  מֹוַע ּדְ ַלל ִלׁשְ ה ּכְ ינֹו רֹוצֶׁ ַהּכֹל אֵּׁ ר ּבְ ים.אּוָלם ִאם הּוא ּכֹופֵּׁ   לֹו.ֹו ְוָהַלךְ ְוָעְזב   ּיִ



 מוהר"ן תנינא              צא                     רהתו             ליקוטי                                     4מ: 

לקרב נפשות להשם יתברך, להשתדל לדבר   את אנשיומאד  הזהיר  שרבנו    \טז/ ן תקמגחיי מוהר"אבל עיין  
לו לדבר עם בני העולם  יהרבה עם בני אדם כדי לעוררם ולהשיבם לקרבם להשם יתברך. ורצונו היה אפ

לו אם לא יברך ואפלי יצמח ויתגלגל מזה דבורים שיעוררו אותם להשם יתי העולם, אושיחות חלין בעסק
כי אם תנועה בעלמא, שיכנס בהם איזה הרהור תשובה או התעוררות לפי שעה, גם כן טוב מאד, מכל יפעל 

יתברך  יזכה לעוררם באמת להשם  וידבר, אולי  ויחזר  שכן שיכול להיות שברבות הימים, כשידבר עמהם 
 . ו יתברך קרבם לעבודתול

לצורך קרוב  בר  מצוה לדור  תן ממש בלא כוונות של תורה מווצ"ע יש במשמע מדבריו שאפילו שיחות חולי
אפילו  שעי"ז יפעל    תוכוונכש  חוליןנחשב  ולא    ,לא נחשב דברים בטליםשכיון שסוף כוונתו לקרבם    ,רחוקים

ציוה לקרב גדולים רבנו  ל  כנ"אע"פ שו  התעוררות קטנה של קדושה אצל אותו אדם שמדבר עמו לקרבו.
ים אלא לרחוקים שמוכנים  לפי הנ"ל אין הכוונה לאפיקורסים גדולעזות יותר,  במעלה ובדרך כלל יש בהם  

 לשמוע. 

 
 עד כאן ההקדמה 

 

* 
 [ יז]   צאתורה 

 .אלקים את כל הדברים האלה לאמר וידבר \יח/ ת כ()שמו
כל על מנת שלה להם כזקן( סיני התג)אע"פ שבין  דבור במדת הדפסוק זה הוא הקדמה לעשרת הדברות 

 .ענו אמן ו וייקבלדבור בנפרד 
אוחז הצדיק ומבאר  עולם התוהו החשוך שלנו לעולם התיקון שבו בתורה זו רבנו מבאר כיצד לחבר את 

מהלכים תחילה כיצד התלמיד צריך לדבוק ברבו ואח"כ כיצד הצדיק יורד להעלות אליו את י בשנ
יא  השביאר  \יט/ ינאלח תנ ובתורהכיצד העליון יורד לתחתון רמוז רק  את התורהזה שבו פתח בפסוק . התלמיד

 . ע"ש .מעלה גדולה יותר

 
ה ּפְ )ק( כַּ   -  אות תקמג י מוהר"ן  י ח   טז  ל לְ ּמָ ּדֵּׁ ּתַ ַרְך, ְלִהׁשְ ם ִיְתּבָ ֵּׁ ב ְנָפׁשֹות ְלַהׁשּ נּו ְוִהְזִהיר אֹוָתנּו ְמֹאד ְלָקרֵּׁ ה ִעּמָ ר ַהְרּבֵּׁ ר  ָעִמים ָהָיה ְמַדּבֵּׁ ַדּבֵּׁ

י  י ְלעֹוְרָרם ְוַלֲהׁשִ דֵּׁ י ָאָדם ּכְ נֵּׁ ה ִעם ּבְ ם  ָקְרבָ ָבם לְ ַהְרּבֵּׁ ֵּׁ ַרךְ ם ְלַהׁשּ ִע ּלּו  . ּוְרצֹונֹו ָהָיה ֲאפִ ִיְתּבָ ין ּבְ יחֹות ֻחּלִ י ָהעֹוָלם שִֹ נֵּׁ ר ִעם ּבְ י ָהעֹוָלם,  ְלַדּבֵּׁ ְסקֵּׁ
י  ּכִ ִיְפַעל  ַוֲאִפּלּו ִאם לֹא  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵּׁ עֹוְררּו אֹוָתם ְלַהׁשּ ּיְ ׁשֶׁ ּבּוִרים  ּדִ ה  ִמּזֶׁ ל  ְלּגֵּׁ ְוִיְתּגַ ִיְצַמח  ּתְ   אּוַלי  ָעְלָמא נּועָ ִאם  ּבְ ְכנֹ ה  ּיִ ׁשֶׁ ה ִהְרהוּ ,  יזֶׁ ם אֵּׁ הֶׁ ּבָ ר  ס 

ן  ּתְ  ּכֵּׁ ם  ּגַ ָעה,  ׁשָ ְלִפי  ִהְתעֹוְררּות  יִ ׁשּוָבה אֹו  ר, אּוַלי  ִויַדּבֵּׁ ְוַיֲחזֹר  ם  הֶׁ ִעּמָ ר  ַדּבֵּׁ ּיְ ׁשֶׁ ּכְ ִמים,  ַהּיָ ְרבֹות  ּבִ ׁשֶׁ ִלְהיֹות  כֹול  ּיָ ׁשֶׁ ן  ּכֵּׁ ׁשֶׁ ל  ִמּכָ ְמֹאד,  ה  טֹוב  ְזּכֶׁ
אֱ ְלעֹוְרָר  ת לְ ם ּבֶׁ ם ִיְת מֶׁ ֵּׁ ַרְך וּ ַהׁשּ ּמּובָ ִיְתבָּ ְלָקְרָבם ַלֲעבֹוָדתֹו  ּבָ ה, ּכַ ִמּזֶׁ דֹול  ּגָ ָבר  ין ּדָ ר אֵּׁ דֹוׁש, ַרְך ֲאׁשֶׁ ּזַֹהר ַהּקָ ּבַ ְפָרט  ָפִרים ּבִ ָכל ַהּסְ   )ח"ב קכח(   א ּבְ

ָבא ְוכּו' ְוֻקְדׁשָ  יָדא ְדַחּיָ ד ּבִ ָאחֵּׁ ָאה ָמאן ּדְ ם ַזּכָ תּוב ׁשָ ּכָ מֹו ׁשֶׁ הּ בַּ ּתַ ִריְך הּוא ִמׁשְ א בְּ ּכְ ָכל ָעְלִמ   ח ּבֵּׁ ר    ּוא ְוה           ין:ּבְ ֱאִריְך ְלַדּבֵּׁ ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה הֶׁ
ָעִמים ָהיָ  ּפְ ה  ְוַכּמָ י ְלׁשֹונֹות.  ה ִמינֵּׁ ַכּמָ ּבְ ה ְמֹאד  ַרז אֹוָתנּו ָלזֶׁ ְוזֵּׁ ה,  ִמּזֶׁ ָעִמים  ּפְ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ נּו  בִ ִעּמָ ּבְ ה אֹוָתנּו  ְמַבּזֶׁ ָאנּו  ְזיוֹ ה  ׁשֶׁ לִ נֹות ַעל  ים  ִמְתַעּצְ

ה,   זֶׁ י ּוַפַעם ַאַחת ָקָר ּבָ אֵּׁ ים ַעל ׁשֶׁ ׁשִ ִצים ְיבֵּׁ ינּו:א אֹוָתנּו עֵּׁ ַרְך ַעל ָידֵּׁ ם ִיְתּבָ ֵּׁ ְתָקְרבּו ְלַהׁשּ ּיִ י          ן ָאנּו מֹוִליִדים ְנָפׁשֹות ׁשֶׁ יל מֹוָצאֵּׁ לֵּׁ ּוַפַעם ַאַחת ּבְ
ּמָ  ּכַ ִעם  ְלָפָניו  ָעַמְדנּו  ת  ּבָ ַהֲחׁשוּ ה אֲ ׁשַ מֵּׁ ים  ׁשֶׁ ָנׁשִ וְ ּלוֹ ִבים  ְמֹאד ,  ה   הֹוִכיַח אֹוָתנּו  זֶׁ ִעְנָין  ַעל  עֹות  ׁשָ ה  ּמָ ָהָיה    ּכַ ְוַגם  ה.  זֶׁ ִעְנָין  מֵּׁ ה  ַהְרּבֵּׁ ָאז  ר  ְוִסּפֵּׁ

ה ְלהִ  ר ִמּזֶׁ ּבֵּׁ ּדִ ׁשֶׁ י ָאָדם. ְוָאז ּכְ נֵּׁ ר ִעם ּבְ י ְלַדּבֵּׁ דֵּׁ ה ּכְ ִביל זֶׁ ׁשְ ְסעּו ְנִסיעֹות ּבִ ּיִ ּתַ ְרצֹונֹו ׁשֶׁ ב ְנָפׁש ׁשְ ל ְלָקרֵּׁ ֵּׁ ֹות לְ ּדֵּׁ "ל, אָ ם  ַהׁשּ ּנַ ַרְך ּכַ ץ  ִיְתּבָ ז ָהָיה ִמְתלֹוצֵּׁ
ַהּמִ  ּלּו  אֵּׁ ָהאֲ מֵּׁ י  ְוַעּמֵּׁ ְביֹוִנים  ְואֶׁ ים  ֲעִנּיִ גֹון  ּכְ ְמֹאד  ֲעָלה  ּמַ ּבַ חּוִתים  ַהּפְ ַרק  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵּׁ ְלַהׁשּ ב  ְלָקרֵּׁ ִלים  ּדְ ּתַ ים  ׁשְ ֲאָנׁשִ ה  זֶׁ ּבָ א  ְוַכּיֹוצֵּׁ ְ ָרצֹות  ָפִלים  ַהׁשּ

ֲעָלה  ּמַ י  ּבַ ּכִ ר ָהִע .  ְלקָ   ּקָ ל  ּדֵּׁ ּתַ ְלִהׁשְ נֵּׁ הּוא  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵּׁ ְלַהׁשּ ב  ה  רֵּׁ ָקׁשֶׁ ּלּו  אֵּׁ ּכָ י ָאָדם  נֵּׁ ּבְ י  ּכִ יבּות.  ֲחׁשִ ה  יזֶׁ ם אֵּׁ ָלהֶׁ ׁש  ּיֵּׁ ׁשֶׁ ֲעָלה  ּמַ ּבַ דֹוִלים  ַהּגְ ָהָאָדם  י 
י לֹו. כִּ  רֵּׁ ַאׁשְ ְלָקְרָבם  ה  ּזֹוכֶׁ ּוְכׁשֶׁ ְמֹאד,  דֹול  י הוּ ְלָקְרָבם  ּגָ ָבר  ּדָ כְּ א  דֹולוֹ ּמְ ׁשֶׁ ְמֹאד  ּגְ ְנָפׁשֹות  ב  ְוָאז אֵּׁ ָקרֵּׁ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵּׁ ְלַהׁשּ ָפִלים  ת  ְ ְוַהׁשּ ים  ַטּנִ ַהּקְ ּלּו 

י ַהגָּ  ִלים ְלַגּבֵּׁ ּטְ י ִמְתּבַ ַרְך, ּכִ ם ִיְתּבָ ֵּׁ ָליו ּוִמְתָקְרִבים ְלַהׁשּ יָלא אֵּׁ ִלים ִמּמֵּׁ ֲעָלה נֹוְפִלים ְוִנְטּפָ ּמַ הֶׁ דוֹ ּבַ ב לְ ל מֵּׁ ְתָקרֵּׁ ּנִ ךְ ם ׁשֶׁ רֶׁ ת ָהאֱ   דֶׁ ַרְך:   מֶׁ ם ִיְתּבָ ֵּׁ                 ְלַהׁשּ
ל ּדָ  ֲאִני ׁשֹואֵּׁ ׁשֶׁ ָעָרה ַעל  ּגְ ְך  רֶׁ דֶׁ זֹון ]ּבְ ִחּפָ ּבְ יב  ׁשִ דֹול. הֵּׁ י אֹותֹו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִמי הּוא ַהּגָ ַאְלּתִ ר ָחׁש ְוׁשָ הּוא ַלְמָדן יֹותֵּׁ ה[ ִמי ׁשֶׁ זֶׁ ּכָ ׁשּוט  ּוב  ָבר ּפָ

הּוא  יוֹ  ׁשֶׁ ִמי  ר,  ָחׁש תֵּׁ יר  ְמיֻ ּוב  ָעׁשִ הּוא  ׁשֶׁ ִמי  ר,  וְ יֹותֵּׁ ר.  יֹותֵּׁ ָחׁשּוב  ד ָחס  ִמּצַ ּוַמֲעָלה  יבּות  ֲחׁשִ ה  יזֶׁ אֵּׁ לֹו  ׁש  ּיֵּׁ ׁשֶׁ ִמי  ל  ּכָ ׁשֶׁ ָהָיה  ָבָריו  ִמּדְ   ַהּמּוָבן 
ּוְגבֹוָהה  דֹוָלה  ּגְ ָמתֹו  ִנׁשְ אי  ַוּדַ ּבְ ְוִיחּוס,  ָחְכָמה  ד  ִמּצַ ירּות אֹו  ׁש יֹותֵּׁ   ֲעׁשִ יֵּׁ ן  ּוְכמֹו כֵּׁ ר ר.  צֶׁ יֵּׁ וְ ָהָר    לֹו  ר,  יֹותֵּׁ ּבְ דֹול  ּגָ לּוִיים כַּ ע  ּתְ ּבֹו  ְנָפׁשֹות  ַגם  ה  ּמָ

יִר  ָהֲעׁשִ י  נֵּׁ ּבְ גֹון  ּכְ ִעיר,  ּבָ ׁשֶׁ ַהֲחׁשּוִבים  עּוִרים  ַהּנְ י  נֵּׁ ִמּבְ ב  ְלָקרֵּׁ ל  ּדֵּׁ ּתַ ְלִהׁשְ ר  ָהִעּקָ ן  ּכֵּׁ ְוַעל  ר.  יֹותֵּׁ בְּ ּבְ ְחָזִקים  ּמֻ ׁשֶׁ ְואֹוָתן  ַטנִּ ִלּמוּ ים  ַהּקְ ְוָאז  ים  ד, 
"ל:ְרִבי ִמְתקָ  יָלא ְוַכּנַ  ם ִמּמֵּׁ

   לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו  יז

אמֹר:  ות פרק כ מ ש   יח ה לֵּׁ ּלֶׁ ָבִרים ָהאֵּׁ ל ַהּדְ ת ּכָ ר ֱאלִֹהים אֵּׁ יָך אֲ ב( ָאֹנִכי ְידֹ )   )א( ַוְיַדּבֵּׁ ית ֲעָבִדי ָוד ֱאלֹהֶׁ ץ ִמְצַרִים ִמּבֵּׁ רֶׁ אֶׁ אִתיָך מֵּׁ ר הֹוצֵּׁ  ם: ׁשֶׁ

ש פרשיות בתורה  כב( אלהים לא תקלל ותרגומו דיינא לפי שי   ות אלא דיין וכן הוא אומר )שמ   אין אלהים   -א( וידבר אלהים  ) י  רש" 
לאו אינ  ואם  שכר  ע שאם עשאן אדם מקבל  יכול אף  )מכילתא(  פורעניות  עליהם  דיין  ו מקבל  וידבר אלהים  ת"ל  כן  שרת הדברות 

"כ מה ת"ל עוד  לומר כן א ד מה שאי אפשר לאדם  אח   ות בדבור שרת הדבר מר הקב"ה ע שא למד  מ   -  את כל הדברים האלה      : ליפרע 
  וש לפי זה שמוכח מאת כל הדברים האלה שגם רש על כל דבור ודבור בפני עצמו. )קושיית א"כ כו' פיר אנכי ולא יהיה לך שחזר ופי 

וגו' ר"ל שאר עשרת הדברות כולם אמר הקב"ה בדבור   לו  רות א לשון ב' דב   להודיענו במה שפרט   מה בא   אחד א"כ מה ת"ל אנכי 
בלשון  מדהוציאם  הגב   מהשאר  מפי  בפרט  שנים  אלו  דוקא  שהמשמעות  בכבודו  זה  הקב"ה  כמוהם  כולם  זה  לפי  והלא  יצאו  ורה 

ור"ל באות ובעצמ  וכו'  ופירש  ותי' שחזר  יצא אלא  ו דברם.  על הכלל  ללמד  החזיר  החזרה לא  ב' דברות ראשונות ו    על הפרט אלו 

 )מכילתא(: הן ועל לאו לאו    עונין על הן   מלמד שהיו   -  לאמר      ודו"ק(:   ביחוד 

תנינא   יט  לח  ַהְינוּ   -  תורה  ּדְ ְך.  פֶׁ ְלהֵּׁ ְוִלְפָעִמים  ָטן,  ְלַהּקָ ַע  ְונֹוסֵּׁ ְך  הֹולֵּׁ דֹול  ַהּגָ ִאיר    ִלְפָעִמים  ּומֵּׁ ִדיָנה  ַהּמְ ַעל  ַע  נֹוסֵּׁ יק  ּדִ ַהּצַ ְפָעִמים  ּלִ ׁשֶׁ

ְולִ  ְלִמיִדים,  ְלִמיִדים ְפָעִמ ְלַהּתַ ַהּתַ ִאים אֶׁ   ים  ז ֹאת         ְצלֹו:ּבָ ֶ ִהיא ְוַדע, ש  ִחיָנה  ִהיא    ַהב ְ ִחיָנה  ַהב ְ זֹאת  ָטן,  ְלַהק ָ ַע  דֹול נֹוס  ַהג ָ ֶ ש  כ ְ ַהְינו   ד ְ דֹוָלה,  ג ְ



 מוהר"ן תנינא              צא                     רהתו             ליקוטי                                     5מ: 

ת העם המגושמת לא תרצח לא תנאף לא  ודיבר בשפכיצד ירד הקב"ה על הר סיני  פסוק הנ"לר באבזה מו
וגוי   לכת כהניםלהיות ממ ,חי נתגנוב, כדי לעלותם מעמקי הקליפות של עולם התוהו עולם של עבדים בנ

   קדוש.
, השמים לקשר חכמה תתאה  חכמה עלאה "את" ,תתאהחכמה  "יםאלק"ת, לשון התקשרו "וידבר" וזהו

וזהו   פורי דברים,י ס בלבושהדבורים של הצדיק שהם תורה דהיינו ע"י   "הדברים האלה" בעלאה,  ע"י 
 . לשון הלבשה "לאמר"

  

  נושל תחיוב ההשתדלוה מדהיינו ון בעולם עליון, תחת עולםלחבר א אתערותא דלתתותחילה מדבר רבנו מ
   התבטל לצדיק ל

זוכין   כדע כי ההתקשרות באמת לצדיקים אמתים  עי"ז  גדול מאד מאד. כי  הוא תועלת 
נתבטלין לגמרי, ונעשה עי"ז יחוד    אח"כ גםעון ונמתקין הדינין ו לתשובה שלימה ולכפרת  

 .  \כאכנסת ישראל/ע"י יחוד צדיק ו קוב"ה ושכינתי'
)ויגש   בזוה"ק  נועדוהמלכי  כי הנה  ,\כב/ רו ע"ב(ד'  כי איתא  ויגש    [כג ]   ם  על  מדבר  שם  הזוהר 

ליונים  כמה ובינה העחך מוחין מלמעלה משמאשר נכ לשרומז    ,ף שמדתו יסודסו י  אליהודה שמדתו מלכות  

קב"ה  קב"ה  לה יחוד  נעשה  קדישין    שהםושכינתיה  אזי  עלמין  קתרין  עולמות  עלמא  דושים  שני 
 כשהם מתחברים כאחדחברן כחדא  וכו' כד מתהשכינה הקדושה  ועלמא תתאה  קב"ה  ה  עילאה

כל  נהירין  כדין כל אנפין    עברו יחדיו" דהיינו"אזי מתקיים המשך הפסוק    "עדווהנה המלכים נ"בבחי'  

 וכו' ע"ש.  מתכפרות ורות בועוהעבירות וכל החובות וכל חובין אתעברו הפנים מאירים 
שד  כי יש  כי  חכמה,ע  בחי'  תתאה  ני  וחכמה  תתאה.  וחכמה  עילאה  התורה    אהי  חכמה 

ומקבל משם.הנגלית   ויונק  עילאה  מחכמה  היא    נמשך  תתאה  שחכמה  ל'  בתורה    לבושכמבואר 
  \כד/ חכמה עלאה.לומשל 

 
יֹות   דֹוָלה ב ְ י הּוא ָצִריךְ   ר.ג ְ דֹול, ּכִ ָטן ָצִריְך ָלבֹוא ְלַהּגָ ַהּקָ ׁשֶׁ ׁשּוט  ה ּפָ י זֶׁ ּנּו. ַאךְ ְלַקּבֵּׁ   ּכִ דֹול הּוא  ִלְפָעִמי ל ִמּמֶׁ ַהּגָ ל  דֹול ְמֹאד ְמֹאד,    ם אֹורֹו ׁשֶׁ ּגָ

ֲחַמת ִרּבּוי ָהאֹור ַהגָּ  ְמקֹומֹו מֵּׁ דֹול ּבִ ל ִמן ַהּגָ ָטן ְלַקּבֵּׁ ר ְלַהּקָ ְפׁשָ ִאי אֶׁ ל  ַעד ׁשֶׁ צֶׁ דֹול ְלהֹוִריד ּוְלַהְכִניַע ַעְצמֹו אֵּׁ ן ֻמְכָרח ַהּגָ טָ דֹול ְמֹאד, ַעל ּכֵּׁ ן  ַהּקָ
ַאֲחָר  ְך  ילֵּׁ י ְולֵּׁ דֵּׁ ּכְ ט    יו,  ִיְתַמעֵּׁ ה  זֶׁ י  ְידֵּׁ ַעל  ְלַהקָּ ׁשֶׁ ְך  ילֵּׁ לֵּׁ ָצִריְך  דֹול  ַהּגָ ׁשֶׁ ּכְ ִנְמָצא  לֹו.  ְלַקּבְ ָטן  ַהּקָ ּיּוַכל  ׁשֶׁ י  דֵּׁ ּכְ ְקָצת,  ָהאֹור  ם  ֵּׁ ׁשּ ל  ְוִיְתּגַ ִמּגֹדֶׁ הּו  זֶׁ ָטן, 

"ל: ּנַ ם ַמֲעָלתֹו ְמֹאד ּכַ  עֹצֶׁ
 אמיתיים - לו תר , ומאמתים -ותרלד   גם בדפו"ר  כ

 ' אות ג  ד נ בתורה  ה  ן ז כעי   כא

י  כ " מש  עוד   ואמר   -  זוהר ויגש דף רו:   כב נ ֵּה   כ ִּ ים   הִּ ָלכִּ י  ָאַמר ,  ַהמ ְּ הו ָדה   ַרב ִּ נו ָתא   ָרָזא ,  יְּ ימְּ הֵּ מְּ   במלת  המרומז   האצילות   עולם  סוד   שהוא   האמונה   לסוד   רמז   כאן   יש   ָהָכא   דִּ

ָהא,  ן "זו   על  שהכונה   מלכים  ד   ד ְּ עו ָתא  כ ַ ש ְּ   רְּ ו ָרא,  ן "ו זל  מוחין  כשנמשכים  והיינו,  הגל מת  העליון  ןהרצו   כאשר  כי  ַכח ת ְּ אִּ ש   קִּ ר   וְּ ַ ַעט  תְּ ֲחָדא  אִּ ַ   ונעשות   מתעטר  הספירות  קשר  ז"ועי  כ 

ין ,  אחת  אחדות  דֵּ ין   כ ְּ רֵּ ין   ת ְּ מִּ ָרן   ָעלְּ ְּ ַקש   תְּ ֲחָדא  מִּ ַ ָנן   כ  מ ְּ ד ַ זְּ אִּ ֲחָדא   וְּ ַ ת ָ   א ד ָ ,  היחוד   בסוד   ד ח י  מנים ומזד  יחד   מתקשרים  ן "זו   שהם   עולמות   שני   אז   כ  ַאפְּ   את   לפתוח   א "ז  אֹוָצָרא   ָחאלְּ

ָדא,  ע להשפי  כדי  היסוד  שהוא  הטוב  וצר או ָטא  וְּ ַלק ְּ ַנש    לְּ כְּ מִּ יה    ו לְּ ַגו ֵּ ין,  להתחתונים  להשפיע   כדי   ההשפעות   בתוכה   ולאסוף  ללקט  והמלכות  ב ְּ דֵּ י   נאמר   ואז   ו כְּ נ ֵּה   כ ִּ ים  הִּ ָלכִּ   ַהמ ְּ
רֵּ   שפירושו  נֹוֲעדו   יןלְּ עָ   יןת ְּ ין  מִּ יש ִּ ָמא  ַקד ִּ ָמא  ָאה ל ָ עִּ   ָעלְּ ָעלְּ ָאה   וְּ ָ ת  ַ רו    כ" ומש  .   מלכות   שהוא  התחתון  ועולם  א"ז   שהוא  העליון  לםו ע   הקדושים  עולמות  שני  הם  לכיםמ ה  ת    ָעבְּ
יו ד ָ ה  ָרָזא, ַיחְּ ל ָ מִּ ַכד  הוא  הדבר  סוד  דְּ ָרן ד ְּ ַחב ְּ תְּ ֲחָדא מִּ ַ ין , יחד מתחברים  ן " כשזו כ  דֵּ רו   כ ְּ ין  פירוש  יוד ָ ַיחְּ   ָעבְּ גִּ ָכל  ב ְּ י   ד ְּ ין ו  חִּ ָמא בִּ ָעלְּ עַ   ָלא ד ְּ תְּ רָ אִּ ָיא  ן בְּ פְּ ַ כ  תְּ אִּ תְּ ד ְּ  ַעד  לְּ ָרן מִּ   ַחב ְּ
ֲחָדא ַ יב   יחדיו   מתחברים   ן" שזו  עד  הקליפות  את   ולהכניע   לכפות  ומתכפרים  מתעברים  אינם   שבעולם   העונות  שכל   לפי  כ  תִּ כְּ דִּ ר   כ ְּ עֹובֵּ ע  ַעל   וְּ ש ַ ֶּ ַעל ,  פ  א  וְּ ר   ד ָ יוחְּ יַ   ו  ָעבְּ   פירוש   ד ָ

רו  עָ   מלת ו ן   ו היינ  בְּ ינ  ין  אִּ רו    חֹובִּ ָ פ  ַ כ  תְּ ין ,  ונתכפרו   עברו   העונות   אותם   אִּ גִּ ָהא  ב ְּ ין   ד ְּ דֵּ ל   כְּ ין  כ ָ ִּ פ  ין   ַאנְּ ירִּ הִּ ָכל   נְּ ין   וְּ ֲעָברו    חֹובִּ תְּ   זו   מאירות   הספירות   פני   כל   ן "זו   יחוד   י "שע   לפי   אִּ

 .   העונות  כל ומתכפרים  מתבטלים  ז" ועי בזו
 ח ה' מתהלים  כג

י ֱאלֹקּות, ִא   גֹות ]א[ ַהּשָֹ אות    עיין תורה ל'   כד ר ְלַהּשִֹ ְפׁשָ י ִאם ַעל יְ י אֶׁ ּכִ י ִצְמצּוִמים ַר ג  ְחּתֹון.  דֵּׁ ּתַ ל  כֶׁ ְליֹון ְלשֵֹּׁ ל עֶׁ כֶׁ ִמּשֵֹּׁ ה ְלָעלּול,  ִעּלָ ים. מֵּׁ ּבִ
דֹול,   ּגָ ל  כֶׁ יג שֵֹּׁ ר ְלַהּשִֹ ְפׁשָ ִאי אֶׁ חּוׁש, ׁשֶׁ ָאנּו רֹוִאים ּבְ מֹו ׁשֶׁ י ִא ּכְ ל הַ ּכִ כֶׁ ּשֵֹּׁ ׁשּות ּבַ י ִהְתַלּבְ ְחּתֹון ם ַעל ְידֵּׁ ד כְּ ּתַ מֹו ַהְמַלּמֵּׁ ה ְלַהְס . ּכְ רֹוצֶׁ ל  ׁשֶׁ כֶׁ יר שֵֹּׁ ּבִ

ַלֲהִבינֹו.  גָּ  ְלִמיד  ַהּתַ ּיּוַכל  ׁשֶׁ י  דֵּׁ ּכְ ְוָקָטן,  ְחּתֹון  ּתַ ל  כֶׁ שֵֹּׁ ּבְ יׁש אֹותֹו  ְלַהְלּבִ ָצִריְך  ְלִמיד, הּוא  ְלַהּתַ הּוא  דֹול  ׁשֶׁ ַהְינּו  יעַ ּדְ מֹות  ַמּצִ ַהַהְקּדָ ה  ִחּלָ ִמּתְ  לֹו 
ְכִלּיֹות ְקטַ  ב ל ְושִֹ ַסּבֵּׁ ּמְ ים ׁשֶׁ ה, כְּ ּנִ ִחּלָ י ַלֲהִבינֹו עַ ֹו ּתְ ְליֹון ְוָגדֹול: דֵּׁ ל עֶׁ כֶׁ הּוא שֵֹּׁ ן, ׁשֶׁ ה ַהְמֻכּוָ י זֶׁ  ל ְידֵּׁ

ּיּוַכל לְ   ]ב[ שם אות   ה, ׁשֶׁ זֶׁ ד ָהגּון ּכָ ׁש ְמֹאד ְמַלּמֵּׁ ָחד ְלַבּקֵּׁ ל אֶׁ זֶׁ ַהְסבִּ ְוָצִריְך ּכָ ְליֹון ְוָגדֹול ּכָ ל עֶׁ כֶׁ גֹות אֱ יר ּוְלָהִבין אֹותֹו שֵֹּׁ ַהְינּו ַהּשָֹ י  לֹקּות. כִּ ה, ּדְ
כְּ ָצִריְך   "ל,  ּנַ ּכַ ְחּתֹון  ַהּתַ ל  כֶׁ ַהּשֵֹּׁ י  ְידֵּׁ ַעל  ה,  זֶׁ ּכָ דֹול  ּגָ ל  כֶׁ שֵֹּׁ יר  ְלַהְסּבִ ּיּוַכל  ׁשֶׁ ְמֹאד,  ְמֹאד  דֹול  ּגָ י  ַרּבִ ה  טַ ָלזֶׁ ַהּקְ ּיּוְכלּו  ׁשֶׁ י  לַ דֵּׁ ים  ַמה  ּנִ ְוָכל  ֲהִבינֹו. 

ר, ּוְמ  יֹותֵּׁ הּוא ָקָטן ּבְ ֶׁ ם  ׁשּ ֵּׁ ַהׁשּ ר מֵּׁ יֹותֵּׁ ַרךְ ֻרָחק ּבְ ַהְינּו  , הּוא ָצִר ִיְתּבָ ה ְמֹאד, ּדְ ָגה ְקַטּנָ ַמְדרֵּׁ ל ּבְ ָראֵּׁ ָהיּו ִישְֹ ת ׁשֶׁ עֵּׁ ִצינּו ּבְ ּמָ מֹו ׁשֶׁ ר. ּכְ יֹותֵּׁ דֹול ּבְ י ּגָ יְך ַרּבִ
ִע  ּקָ ָהיּו ְמׁשֻ ִמְצַרִים, ׁשֶׁ מ ּבְ דוֹ ים ּבְ י ּגָ י ֻטְמָאה, ָהיּו ְצִריִכים ַרּבִ ֲערֵּׁ דֹול ְונֹוָר "ט ׁשַ ד ּגָ ל ַמה  ַהְינּו מ א ְמֹאד, ּדְ ל ּוְמַלּמֵּׁ י ּכָ לֹום. ּכִ ָ נּו, ָעָליו ַהׁשּ ה ַרּבֵּׁ ׁשֶׁ

יּ  ה, ׁשֶׁ זֶׁ ן ּכָ ה ֻאּמָ ְהיֶׁ ּיִ ר. ׁשֶׁ יֹותֵּׁ דֹול ּבְ ד ּגָ ר, ָצִריְך ְמַלּמֵּׁ יֹותֵּׁ הּוא ָקָטן ּוְמֻרָחק ּבְ ַהְינּו הַ ּוַכל  ׁשֶׁ ה, ּדְ זֶׁ ְליֹון ּכָ ל עֶׁ כֶׁ יׁש שֵֹּׁ מוֹ ְלַהְלּבִ ַרְך ׁשְ ָגתֹו ִיְתּבָ , ְלָקָטן  ּשָֹ
ה ּוְמֻרָחק כְּ  ַהחֹולֶׁ ֶׁ ל ַמה ׁשּ י ּכָ ר:  מֹותֹו. ּכִ יֹותֵּׁ דֹול ּבְ א ּגָ ר, ָצִריְך רֹופֵּׁ יֹותֵּׁ ה ּבְ ֱחלֶׁ ה ְמקֹ       נֶׁ ְהיֶׁ י ִלי ִאם אֶׁ ין ְלָהָאָדם לֹוַמר: ּדַ ן אֵּׁ ל ִאיׁש  ָרב אֵּׁ ַעל ּכֵּׁ צֶׁ

ֻמְפלָ  ינֹו  אֵּׁ ׁשֶׁ ַאף,  ה',  א  ִוירֵּׁ ד  ַמֲעָלה, ִנְכּבָ ּבְ ַהְלַואי    ג  י  ְהיֶׁ ּכִ אֶׁ ִמּקֹדֶׁ ׁשֶׁ ל ה  ּגֹדֶׁ ּה  ַנְפׁשֵּׁ ּבְ ֱאָנׁש  ַדע  ּיֵּׁ ֶׁ ׁשּ ַמה  ִפי  ּכְ א,  ַרּבָ ַאּדְ י  ּכִ ן,  ּכֵּׁ יֹאַמר  ַאל  מֹהּו.  ּכָ   ם 
 ֵּׁ ַהׁשּ מֵּׁ ְרַחק ְמֹאד  ּנִ ׁשֶׁ ל ִרחּוקֹו  ְוֹגדֶׁ ִחיתּותֹו  ִיְתבָּ ּפְ עַ ם  ּיֹודֵּׁ ֶׁ ׁשּ ַמה  ִפי  ּכְ ָחד  ָחד ְואֶׁ ל אֶׁ ן כָּ   ַרְך, ּכָ ּוְכמֹו כֵּׁ ַנְפׁשֹו.  ֶׁ ּבְ ׁשּ עַ ל ַמה  ְמֻרָחק    ּיֹודֵּׁ הּוא  ַעְצמֹו ׁשֶׁ ּבְ

ְמֹאד,  ְמֹאד  דֹול  ּגָ א  רֹופֵּׁ ְלַנְפׁשֹו  ׁש  ְלַבּקֵּׁ ָצִריְך  ר,  יֹותֵּׁ ֲחִזיר    ּבְ ּיַ ׁשֶׁ ַהְינּו  ּדְ ר,  יֹותֵּׁ ּבְ ַמֲעָלה  ּבְ דֹול  ַהגָּ ִויַבּקֵּׁ ַהּגָ י  ְלָהַרּבִ ב  ְלִהְתָקרֵּׁ ִלְזּכֹות  ִמיד  ּתָ דֹול  ׁש 
"ל. כִּ  ּנַ ל מַ ְמֹאד ְמֹאד ּכַ הוּ י ּכָ ֶׁ "ל:ה ׁשּ ּנַ ר ּכַ יֹותֵּׁ דֹול ּבְ ד ּגָ ר, ָצִריְך ְמַלּמֵּׁ יֹותֵּׁ  א ָקָטן ּבְ



 מוהר"ן תנינא              צא                     רהתו             ליקוטי                                     6מ: 

תלמיד מקבל ממנו הוא בחי' הוא כמו הרב והתלמיד, כי מה שהרב מלמד עם תלמידו והו
 מה תתאה.  חכמה עילאה וחכ

. ומה שהתלמיד  \כהחכמה/   יוד  כמה עילאה דהיינו מה שהרב מלמד להתלמיד, זה בחי'חו
הוא בחי' למד, שהוא בחי' מגדל הפורח באויר    ,חכמה תתאה  ח"תכומקבל ממנו שזה בחי'  

טו } שםרש  ע'  \כז/ :חגיגה  ש  \כח/"י  מפרשים  בשיש  הלכות  מאות  הכוונה  שלש  באויר  הפורח  מגדל 

אויר ושומע כי הלב פורח ב  שהלמד הכוונה ללבו של התלמיד  רשפמ  ורבנו,  {למדגבהו של  ב  הלכותל
אומר    מה באות  שהרב  צוואר    ש שי  לונרמז  המגב  ,ארוך לה  לתלמיד  מאדי משל  צווארו  כדי    ,\כט/ ה 

סוגי  והרבה    השומע. כי עיקר הבנת התלמיד הוא ע"י הלב,  ועי"ז מבין האדםלשמוע דברי רבו  

ן על  כי הרב צריך לומר דברים המתיישבי ונו ומדתופי כשרלבו ל יכלה  יש וכל אחד צריך  םתלמידי
להתבונן במה שאמר הרב,  . והתלמיד צריך ליתן הלב ושל כל תלמיד לה מה שמתאים לו  הלב

לקנות חכמה    למה זה מחיר ביד כסיל  \ל/)משלי יז(  הלומד בלא לב  כמו שכתוב על תלמיד רע  ש"וכ
 כי ולקיים,    על מנת להבין  ,שומעד בלא לב  מלוהוא  ם  למלמד אשלם  הכסף שמעל  דהיינו שחבל    ולב אין

. וע"כ מה שהתלמיד מקבל הוא בחי' למד בחי' מגדל הפורח הכנת הלבתלוי בימוד  הל  הצלחת 
 לשון תלמיד הלמד מהרב.   דכנ"ל. וזה בחי' למ

הם התלמיד    -וחכמה תתאה  וח"ת    הרב  -  חכמה עלאהא שהרב והתלמיד שהם בחי' ח"ע  נמצ
י יקום  צווח קב"ה מ  ד מית משה רבנובביאור המדרש כלקמן  .  הרבדהיינו    יוד  , ידמהתל  ינודהי  מדלחי'  ב

באותיות  וכל חיבור ח"ת בחכמה עלאה,  מדוע רמז רבנו כאן את הרב ותלמיד  יותר  יתבאר    "לי עם מרעים
  .ל"י

,  עלאהחכמה    ' ח"ע הוא בחי  ,דהיינו הוראותיו וצוויו של המלך הקב"הודע כי כלל התורה הקדושה  
יומהותדהיינו שרש התורה, שהיא השגת מציאותו   בדרך השלילה  , 'תו  בתו  ,שהיא השגה   מ' רה  כמבואר 

נקראת    תנינא רחוכמרחקים  שחכמה  והיא  ממני,  י אמרתי אחכמה  תנינאוקה  פג  בתורה  שזו    \לא/כמבואר 
ה היא  ל התור . כי כ'ו יתמהותמציאותו ויג  משיג שא"א להש  יעד כמה שאנינו  ידההחכמה  השגת  בעצמה  

לדבר, דהיינו חכמה תתאה, אבל חכמה עילאה    א רק במה שאפשרוכל השגתינו הי,  ומדותיו  רצונו  לימוד

 .  ביהער לום מה דמשכל אחד לפהשגות אלוקות א"א לדבר אלא   אשהי
החכמות   תתאה  חיצוניות  וכלל  חכמה  מבחי'  נמשכין  לדבר שבעולם  שאפשר  התורה  חכמת 

ולהסביר או  .אותהוללמד    ממנה  כשלומדים  אבל  הקדושה  בתורה  נמצאות  החכמות  כחכל  בפני כתן  מה 
מוד חכמה עלאה אפשר ללכי חכמה תתאה להבדיל מ  .חיצונית שיונקת מחכמה תתאה  עצמה, היא חכמה

 
יוד רומז לחכמה    -  יוד חכמה   כה  ב   , ידוע כ רית  ספירה עשי כי  יוד חכמה קדומה וכן  עיין  שיר השבח לרשב"י  ט'  .  בשערי אורה שער 

 ביאור ספירה השניה.
 ת"ת  -בתרלד  כו

שכחיה שמואל לרב יהודה דתלי בעיברא דדשא וקא בכי אמר ליה שיננא מאי קא בכית אמר ליה מי זוטרא מאי  א   :חגיגה דף טו   כז 
ברבנן   בהו  רעה דכתיב  תרבות  יח )שיצאו  לג  בישעיה  כתיב   . " שוקל   סופר איה  (  ה   " איה  את  סופר  איה מגד איה  כל    לים  סופרים  שהיו  סופר 

וחומר )  רין שבתורה שוקלים קלין וחמו איה שוקל שהיו    , אותיות שבתורה  קל  במדת  מזה לזה  ולדרוש  קל  ומה  חומר  לשקול מה  יודעים  איה    , ( שהיו 
ת ופתוח לאויר  פתח הביבמגדל כעין ארון עץ שעומד ב אהל    טומאת בענין  )  סופר את המגדלים שהיו שונין שלש מאות הלכות במגדל הפורח באויר 

אה  במשנה  כמבואר  מ"א החצר  פ"ד  מ וא   ,( לות  תלת  אמי  רבי  באויר מר  הפורח  במגדל  ואחיתופל  דואג  בעו  בעיי  מלכים  .  אה  שלשה  ותנן 
ל  ואחיתועולם הבא  וארבעה הדיוטות אין להם חלק  דואג  ליה שיננא   ?אנן מה תהוי עלן ל(  פ )וביניהם  היו  )רשעי  ם טינא היתה בלב   אמר  ם 

 .(התורה לא הגינה עליהם   לכן   לתם חית מ 
באויר   -רש"י    כח הפורח  ולי  יש מפרשים שדו   -  במגדל  ויש אומרים מגדל דור הפלגה,  זאת,  כל  בו  ודורשין  גובהו של למ"ד  רשין 

פתחו פתוח לבקעה או לחצר  פתח ו ומד ב נראה מגדל הפתוח לאויר גרסינן, והן מהלכות אהלות, מגדל של עץ, שקורין משטיי"ר, וע 
 ומד באויר: , במסכת אהלות )פרק רביעי משנה א( ישנה משנה מגדל הע וא אויר שה 

 .של התלמיד   ו צוואר יש מדרגות רבות בחי' שלש מאות הלכות שנאמרו בגובהו של    ובתלמידים   כט 
ב ָאִין:  י פרק יז משל   ל ִסיל ִלְקנֹות ָחְכָמה ְולֶׁ ַיד ּכְ ה ְמִחיר ּבְ ה ּזֶׁ  )טז( ָלּמָ

 קנות שם: מה ואינו לומד תורה אלא ל ו לקיי ואין בלב   -ללמוד תורה. ולב אין    -לקנות חכמה    יד כסיל )טז( למה זה מחיר ב   רש"י 

כמה למה לו זה המחיר ומה הועיל בה ואם לקנות חכמה  ר"ל הכסיל המוליך מחיר כסף למורים לקנות ח   -)טז( למה זה    מצודות דוד 
 לעצמו הלא אין לו לב משיג דברים מושכלים: 

ְכִלית הַ וּ   -  נא תורה פג תני  לא ִחיַנת ּתַ ה ּבְ ת זֶׁ ּבָ ת ׁשַ ַ ַמִים ָוָארֶׁ עָ ְיִדי ְקֻדׁשּ ְכִלית ׁשָ ת ִנְקָרא ּתַ ּבָ ה ׁשַ ִביל זֶׁ ַדע. ּוִבׁשְ ּלֹא נֵּׁ ץ,  ה, ְוַתְכִלית ַהְיִדיָעה ׁשֶׁ
י", ַהְינּו זֶׁ  ּנִ ָמה, ְוִהיא ְרחָֹקה ִמּמֶׁ ְחּכָ י אֶׁ ת ז(: "ָאַמְרּתִ לֶׁ ִחיַנת )קֹהֶׁ ה ּבְ נּ ה ִעקָּ ְוַתְכִלית זֶׁ ָרחֹוק ִמּמֶׁ יל ׁשֶׁ ּכִ שְֹ ּיַ ה       ָחְכָמה:  ּו הַ ר ַהָחְכָמה ׁשֶׁ ְוַתְכִלית ַהּזֶׁ

ּזֶׁ  ׁשֶׁ ל עֹוָלם,  ִחיַנת ְמקֹומֹו ׁשֶׁ ּבְ ַהְינּו  קֹום,  ר ַהּמָ ִעּקָ ִהלִּ הּוא  תּוב )ּתְ ּכָ ׁשֶׁ מֹו  ּכְ ָחְכָמה,  ּבְ ְבָרא  ּנִ ׁשֶׁ ל ָהעֹוָלם  ּכָ ת  יף אֶׁ ּקִ ַהּמַ ְכִלית הּוא  ַהּתַ :  ים ק"ד(ה 
הּו בְּ  יָת". ְוזֶׁ ָחְכָמה ָעשִֹ ּבְ ם  ּלָ ָרכֹות    ִחיַנת "ּכֻ מֹות )ּבְ ְבִחיַנת )ׁשְ קֹום, ּבִ ר ַהּמָ ה ִעּקָ י זֶׁ תֹו', ּכִ ַע ָמקֹום ִלְתִפּלָ קֹמֹו    ו:(: 'ַהּקֹובֵּׁ א ִאיׁש ִמּמְ צֵּׁ ט"ז(: "ַאל יֵּׁ

ִביִעי": ְ ּיֹום ַהׁשּ  ּבַ



 מוהר"ן תנינא              צא                     רהתו             ליקוטי                                     7מ: 

  להיות חכמה לעצמה.   יונקות החכמות החיצוניות  ומהאפשרות הזוית דהיינו לא לשם שמים,  צונכחכמה חי
יט תנינא    הר בתורה גדולה כמבואים יש בה סכנ גם כשלומד אותה לשם שמ   ה לעצמה אזיוכשהיא חכמ 

 שיש בכל חכמה חיצונית אבן נגף ליפול בה לכפירה. 

הם נפרדים מהתורה ומהשי"ת    ,\לב/ תאהקים מחכמה תשבעולם שיונהחיצוניות  וכשהחכמות  
 \ לג/ הלבנט החי' מיעו כמו התלמיד שאינו רוצה להבין מה שהרב אומר, זה בזה  מבחי' ח"ע,  

יחוד הקב"ה והשכינה תלוי במעשים של ישראל כי    ה בחי' גלות השכינ  \ לדחסרון האתערותא דלתתא/ 

 .  וזה גלות השכינה וכשישראל פונים מהקב"ה אזי גם השכינה בפירוד מהקב"ה
ם  גור מהקב"ה    יוומעש  ו רדבוכוונת  ומחשבה  ד את  יולא רק כשמפריד את החכמות מהקב"ה אלא גם המפר

הוא צריך לקשר שכלו   א שםכי כל אדם באשר הו  (לק"ה צדקה ב')  ח וגלות השכינהיעוט היר מ
 להתורה ולהשי"ת שהוא בחי' ח"ע.  ה בכל דבוריו מעשיו בכל מדרגממקום שהוא 

, שמפריד  ונרגן מפריד אלוףל אם מפריד שכלו וחכמתו ח"ו מהש"י זה בחי' )משלי טז(  בא
ע"י שאינו    דהיינו פגם בהמלכת הקב"ה,  גימת הלבנה,וגורם ח"ו פהקב"ה    דהיינואלופו של עולם  

בח"ע  להמקשר   עלאה  ח"ת  בחכמה  תתאה  שחכמה  כל  דהיינו  של  החכמות  מקשר  אינו 
 :   כנ"לבחינות חכמה עילאה  להש"י ולהתורה שהוא \לו/ העולם

 
דברי הצדיק  ולהכין את לבו לשמוע עד כאן דיבר מהתלמיד שצריך לרדוף להיות מקושר ומתבטל לצדיק 

 עלאה.   המכי' חכמה תתאה לחהתיקון העליון. בח  התוהו התחתון לעולםעל מנת לקיימם ובזה מחבר עולם  

ון לעולם  תתחה כיצד הצדיק רודף להעלות ולחבר אליו את התלמיד כדי לחבר עולם התוהועתה יבאר ו
 ן. התיקון העליו

 
לות השכינה.  ם זו גנפרדות מהקב"ה דהיינו שעוסקים בהן לא לשם שמי   תתאה הן כשהחכמות החיצוניות שיניקתן מחכמה    פירוש   לב

ף  בכל אחת מהן אבן נג  ש שי מזהיר רבנו מאד מהן    א זה בסדר, ואילו בתורה יט תנינ ומדים אותן לשם שמים  וצ"ע כי משמע שכשל 
שבאמת מי שמצליח לעסוק בהן    כאן בנו  כוונת ר ונראה    רעות.שרטון של מדות  וכן בתורה לה אומר שעליהן נבנה  שמפיל לכפירות  

   .שם   אבל זו סכנה גדולה שרבנו מזהיר ממנה מאד   , הוא באמת לא גורם לפירוד   פילה נ   לא לשם שמים תמיד ב 
טז{ ויעש אלהים את שני המאורות הגדולים וכתיב את המאור הגדול ואת  -י רמי כתיב }בראשית א בן פז רבי שמעון    -ס:    חולין  לג

ר לה לכי ומעטי את עצמך אמרה לפניו  אחד אמ הקב''ה רבש''ע אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר    רח לפני המאור הקטן אמרה י 
ל ביום ובלילה אמרה ליה מאי רבותיה דשרגא בטיהרא  ומשו   רבש''ע הואיל ואמרתי לפניך דבר הגון אמעיט את עצמי אמר לה לכי 

  יד{ -א   מי אי אפשר דלא מנו ביה תקופותא דכתיב }בראשית יומא נ   מאי אהני אמר לה זיל לימנו בך ישראל ימים ושנים אמרה ליה 
יד{ דוד הקטן חזייה  -יז אל א  ב{ יעקב הקטן שמואל הקטן }שמו -והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים זיל ליקרו צדיקי בשמיך }עמוס ז 

ה נשתנה שעיר של ראש חדש  לקיש מ   דלא קא מיתבא דעתה אמר הקב''ה הביאו כפרה עלי שמיעטתי את הירח והיינו דאמר ר''ש בן 

 .אמר הקב''ה שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירח   א{ לה' י -שנאמר בו }במדבר כח 

ר ִמעּוט    -'  ג אות    צדקה ב'   ליקוטי הלכות יו"ד  חַ ִעּקַ רֵּׁ ׁש בְּ   ַהּיָ ּמֵּׁ ּתַ י ְמָלִכים ְלִהׁשְ נֵּׁ ר ִלׁשְ ְפׁשָ ְטְרָגה, ִאי אֶׁ ּקִ ְטרּוג ׁשֶׁ ֲחַמת ַהּקִ ר אֶׁ ָהָיה מֵּׁ תֶׁ ָחד,  כֶׁ
ְויֵּׁ  א  ּלָ ְלעֵּׁ ּדִ ִאְתָערּוָתא  ׁש  יֵּׁ י  ִא ּכִ דֹוׁש ׁש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ְוִאיָתא  א.  ְלַתּתָ ּדִ מה   ְתָערּוָתא  לְ   :( )תזריע  ּדִ ִאְתָערּוָתא  ין  אֵּׁ ׁשֶׁ ּכְ לֹום, ׁשֶׁ ְוׁשָ ַחס  א  ְוָהעֹוָלם    ַתּתָ

ְוׁשָ  ַחס  ֲאַזי  ְלַבד,  א  ּלָ ְלעֵּׁ ּדִ ִאְתָערּוָתא  י  ְידֵּׁ ַעל  ם  ּדִ ִמְתַקּיֵּׁ ַהיָּ לֹום,  ִמעּוט  ר  ִעּקַ ה  ְוזֶׁ ׁשֹוְלִטין.  ַח  יִנים  י  רֵּׁ ּכִ א,  ְלַתּתָ ּדִ ִאְתָערּוָתא  ין  אֵּׁ ׁשֶׁ י  ְידֵּׁ ַעל 
ַח הִ  רֵּׁ ִחיַנת ַהּיָ ּבְ ִהיא  ָאה ׁשֶׁ ּתָ בְ ַהָחְכָמה ּתַ ינּו, ּכִ ָידֵּׁ לֹום, כַּ יא ּבְ ִמעּוט ַחס ְוׁשָ ִמּלּוי אֹו ּבְ ן הּוא ּבְ ינּו ּכֵּׁ דוּ ָיכֹול, ּוְכִפי ַמֲעשֵּׁ ְטרּוג  ּיָ ִחיַנת ַהּקִ ה ּבְ ַע. ְוזֶׁ

ר  ְפׁשָ ִמיד ְוִיׁשְ ִלׁשְ   ִאי אֶׁ ִוים ּתָ ם ׁשָ יהֶׁ נֵּׁ ְהיּו ׁשְ ּיִ ָחד, ַהְינּו ׁשֶׁ ר אֶׁ תֶׁ כֶׁ ׁש ּבְ ּמֵּׁ ּתַ י ְמָלִכים ְלִהׁשְ ם  נֵּׁ יהֶׁ נֵּׁ ׁשּו ׁשְ ּמְ א  ּתַ ּלָ ְלעֵּׁ י ִאְתָערּוָתא ּדִ ָחד ַעל ְידֵּׁ ר אֶׁ תֶׁ כֶׁ ּבְ
י ִאם לֹא ָהיּו ְצִר  ָלל ְוָהָיה ִמְתנַ יִכין ִא ְלַבד, ּכִ א ּכְ ְלַתּתָ ג הַ ְתָערּוָתא ּדִ ָבָנה ְצִריָכה  הֵּׁ אי לֹא ָהְיָתה ַהּלְ ַוּדַ א ְלַבד ּבְ ּלָ ְלעֵּׁ י ִאְתָערּוָתא ּדִ ּכֹל ַעל ְידֵּׁ

י ִאְתָערּותָ ְלִהְתמַ  ט, ּכִ אי ָהָיה ַהכֹּ עֵּׁ ה ְלעֹוָלם ּוְבַוּדַ ּנֶׁ ּתַ ינֹו ִמׁשְ ְבָיכֹול, אֵּׁ א, ּכִ ּלָ ְלעֵּׁ ׁשְ א ּדִ ַעְצָמהּ ל ּבִ ָבָנה ּבְ ִמיד, ֲאָבל ַהּלְ מּות ּתָ ה ִאי   ִקטְ לֵּׁ י זֶׁ ְרָגה, ּכִ
ְלַת  ּדִ ִאְתָערּוָתא  לֹא  ּבְ ְלַבד  א  ּלָ ְלעֵּׁ ּדִ ִאְתָערּוָתא  ה  ְהיֶׁ ּיִ ׁשֶׁ ר  ְפׁשָ ִעקַּ אֶׁ ה  זֶׁ י  ּכִ א,  ה  ּתָ זֶׁ ּבְ ַוֲאַנְחנּו  ִחיָרה.  ּבְ ְלָהָאָדם  ה  ְהיֶׁ ּיִ ׁשֶׁ י  דֵּׁ ּכְ ָהעֹוָלם  ִריַאת  ּבְ ר 

הָ ָהעֹולָ  ם  ְוִיְתַקּיֵּׁ ַרְך  ִיְתּבָ אֹותֹו  ַנֲעבֹד  ְפׁשָ   עֹוָלם ם  אֶׁ ִאי  ן  ּכֵּׁ ְוַעל  א.  ְלַתּתָ ּדִ ִאְתָערּוָתא  ִחיַנת  ּבְ ְחּתֹוִנים  ַהּתַ ִהְתעֹוְררּות  י  ְידֵּׁ ְמָלִכים  ַעל  י  נֵּׁ ִלׁשְ ר 
ָבָנה, בְּ  ִחיַנת ַהּלְ ָאה, ּבְ ּתָ י ָחְכָמה ּתַ ָחד, ּכִ ר אֶׁ תֶׁ כֶׁ ׁש ּבְ ּמֵּׁ ּתַ ְכרֵּׁ ְלִהׁשְ ְחּתֹוִנים כְּ הֶׁ ין ַהּתַ ׁש ּבֵּׁ ְתַלּבֵּׁ ּתִ י לְ ַח ׁשֶׁ ְהיּו  דֵּׁ ּיִ ַח ׁשֶׁ ְכרֵּׁ הֶׁ ן ּבְ ָמם ּוְלַהֲחיֹוָתם. ְוַעל ּכֵּׁ ַקּיְ

י ִהְת  מּוָתּה ַעל ְידֵּׁ לֵּׁ לּוִיים ׁשְ ְחּתֹון  ּתְ ן ָאַמר ָלּה, ְלִכי  עֹוְררּות ּתַ ִריַאת ָהעֹוָלם. ְוַעל ּכֵּׁ ר ּבְ ה ָהָיה ִעּקַ ִביל זֶׁ ׁשְ ּבִ ּתּוַכל  ּוַמֲעטִ ׁשֶׁ י ׁשֶׁ דֵּׁ ְך. ּכְ ת ַעְצמֵּׁ י אֶׁ
ּבֵּׁ ְלִהְתַלּבֵּׁ  ִחינַ ׁש  ּבְ ה  זֶׁ ּה.  ְעּתָ ּדַ ְלָהִפיס  ַהּכֹוָכִבים  ָלּה  ְוָנַתן  ָהעֹוָלם  ם  ְלַקּיֵּׁ ְחּתֹוִנים  ַהּתַ ָהַרבִּ ין  י  ּוַמְצִדיקֵּׁ ל  ת  ִיְשָראֵּׁ ַלל  ּכְ ִחיַנת  ּבְ ּכֹוָכִבים,  ּכַ ים 

י יִ  לּו ְלכֹוָכִבים, ּכִ ְמׁשְ ּנִ הּ ְשָראֵּׁ ׁשֶׁ ְעּתָ ִסין ּדַ ְמַפּיְ ם  יִקים הֵּׁ ּדִ י ל ְוַהּצַ ְטרּוג ְוָאז ִנְתַמֲעָטה ֲאַזי    , ּכִ י ַאַחר ַהּקִ ִליִמין אֹוָתּה, ּכִ ִאין אֹוָתּה ּוַמׁשְ ם ְמַמּלְ הֵּׁ
ַיד  הַ  לּוי ּבְ ִא ּכֹל ּתָ ם ְמַמּלְ ה הֵּׁ י זֶׁ יִקים ַעל ְידֵּׁ ּדִ ל ְוַהּצַ י ִיְשָראֵּׁ ְחּתֹוִנים ְוַעל ְידֵּׁ גִ ַהּתַ ם, ְוָהָיה אֹור ַהלְּ ין ּפְ ה:   ָבָנה יָמָתּה ְוָאז ִיְתַקּיֵּׁ אֹור ַהַחּמָ  ּכְ
ג'    ליקוטי הלכות יו"ד   לד י ִע   -צדקה הלכה ב אות  לּויּכִ ּתָ ָבָנה  ַהּלְ ִמּלּוי  ר  ת    ּקַ ַמְזִהיר ְמֹאד ְמֹאד אֶׁ ַרְך  ִיְתּבָ ן ה'  ּכֵּׁ "ל. ְוַעל  ּנַ ּכַ ְיָקא  ּדַ ינּו  ָידֵּׁ ּבְ

צְ  ן  ִלּתֵּׁ ל  ְלַהעֲ   ָדָקה, ִיְשָראֵּׁ ְמֹאד  ְמֹאד  ץ  ָחפֵּׁ ַרְך  ִיְתּבָ ה'  י  ֲאָבל  לֹות  ּכִ ָבָנה,  ַהּלְ ִגיַמת  ּפְ אֹות  ּוְלַמּלְ לּות  ַהּגָ מֵּׁ ִכיָנה  ְ יָ ַהׁשּ ּבְ ָבר  ַהּדָ ין  אֵּׁ ְבָיכֹול,  דֹו  ּכִ

ְבִחיַנת   ּבִ ַרְך  ִחיַנת ַמלְ ִיְתּבָ ִהוא ב ְ ֶ ַמִים, ש  ָ ְרַאת ש  ִמי ִ ַמִים חו ץ  ָ י ש  יד  ֹל ב ִ מַ כו ת חָ ַהכ  ָ ִיְרַאת ש  את  ְקר  נ ִ ֶ ָאה ְלָבָנה ש  ָ ת  ַ ָמקֹום  ִים,  ְכָמה ת  ּבְ ּמּוָבא  ּכַ
ר  י'   אות   לו )תורה    ַאחֵּׁ אות  כט  תורה  כִּ (ג'  ָידֹו  ּבְ ין  אֵּׁ ה  ּזֶׁ ׁשֶׁ ַהְינּו  ְ בְ ,  ַהׁשּ ת  ֲעִלּיַ י  ּכִ הִ ָיכֹול,  ּבְ לּוי  ּתָ ה  זֶׁ ָבָנה  ַהּלְ ִגיַמת  ּפְ אֹות  ּוְלַמּלְ לּות  ַהּגָ מֵּׁ רּות  ְתעֹוְר ִכיָנה 

ְלַת  ּדִ ִאְתָערּוָתא  י  ְידֵּׁ ַעל  ְחּתֹוִנים  לָּ ַהּתַ ְלעֵּׁ ּדִ ִאְתָערּוָתא  ַרק  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  א  ְלַתּתָ ּדִ ִאְתָערּוָתא  ין  אֵּׁ ׁשֶׁ ּכְ י  ּכִ ְיָקא,  ּדַ א  ע ּתָ ְוַהּמִ ְטרּוג  ַהּקִ ָחַזר  ּוט  א 
"ל. ּנַ  ִלְמקֹומֹו ּכַ

 ת"ת  -בתרלד  לה

הכוונה   לו  החכמות   אין  היא  תתאה  העו   שחכמה  וכוונת  של  שכלו  מקשר  לא  שאם  אבל  בח " הקב ל   יו ש ע מ לם,  זה  חכמה  ה  פירוד  י' 
 .את כל החכמות החיצוניות שיניקתן מחכמה תתאה   ב"ה מהק פריד  שמ ובחי'    תתאה מחכמה עלאה, 
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ם הקליפות והחולין  למקועד  \לז/ עצמםכיצד מורידין  ,צדיקים האמיתיים בעניין הזהמעלת הומבאר 
  שמעלימים בהולין חשיחות  ומעלים משם נשמות נפולות ע"י  ,למתתורה נע אירים שםמו ,םיוהדברים בטל

 . הה ו בתורה ג

. כי שיחתן  בשלימות  הם מקשרים חכמה תתאה בחכמה עילאה  לחהצדיקים אמתים   אבל

היא    לטם הצדיקים אמתי  של חולין  ומספרים שיחת  כל   דיקרה מאד מאשהם משיחין  כי 
בעולמותהנעשה   לנעשה  משל  הוא  העשיה  חולין   \מ/עליונים  בעולם  הוא  שכאן  דבר  בכל  אמיתי  וצדיק 

לנ העליוניםשממתכווין  שבעולמות  שלו  הקדוש  רבותינוכשרז"ל    ל  שאמרו  ז"לוכמו  )ע"א   בגמרא  ו 
ג'(  שנאמר,  \מב/ ימוד"ח צריכין לשיחתן של ת  \מא/ יט( א'  יבוועלהו  "  \מג/ )תהלים  לומר ור.  ל"לא   צה 

יבושאפילו הדבר הקל   נצחי.ל  שאומר תלמיד חכם לא  פועל תיקון  יטא שירא  שדפ  \מד/ ראיתי מקשים  כי 
השח שיחת חולין עובר    \מה/ שהרי אמרו חז"ל ביומא יט:  ,ממשדברים בטלים    , שמים לא ידבר שיחת חולין

ותרצו שלוליא דרשה   .הברית  פגם  שהואכתב    \ מז/ החרדיםו  .\מו/ וכן נפסק בש"ע.  לאושעובר ב  וי"א  בעשה
, קמ"ל שכן  ה להלכהאבל אין להביא ממנה ראיי  ,שיחתו תורה שם שאע"פ  היינו אומרי  "עלהו לא יבול"וד

יורדת שיחתו היא לבוש לתורה גבוהה מאד שכי    ,לנצח  "עלהו לא יבול"ושולפי רבנו התירוץ נפלא  .  אפשר

 .  םונשקעו ש שנפלו נשמות ישראללהעלות  לעמקי הקליפותנמוך 

 
לח   לז  תורה  ַהְינ   -  נא ינ ת   עיין  ּדְ ְך.  פֶׁ ְלהֵּׁ ְוִלְפָעִמים  ָטן,  ְלַהּקָ ַע  ְונֹוסֵּׁ ְך  הֹולֵּׁ דֹול  ַהּגָ לִּ ִלְפָעִמים  ׁשֶׁ ּומֵּׁ ּו  ִדיָנה  ַהּמְ ַעל  ַע  נֹוסֵּׁ יק  ּדִ ַהּצַ ִאיר  ְפָעִמים 

ְצלֹו: ִאים אֶׁ ּבָ ְלִמיִדים  ַהּתַ ְוִלְפָעִמים  ְלִמיִדים,  זֹּ         ְלַהּתַ ׁשֶׁ דֹוָלה,  ְוַדע,  ּגְ ִחיָנה ִהיא  ַהּבְ ִחיָנה ִהיא  את  ָטן, זֹאת ַהב ְ ַע ְלַהק ָ דֹול נֹוס  ַהג ָ ֶ ש  ַהְינו  כ ְ ד ְ

דֹוָלה ב ְ  ר ג ְ ָטן ָצִריְך ָלבֹוא ְלהַ   .יֹות  ַהּקָ ׁשֶׁ ׁשּוט  ה ּפָ י זֶׁ דֹול ּכִ ַהּגָ ל  ּנּו. ַאְך ִלְפָעִמים אֹורֹו ׁשֶׁ ל ִמּמֶׁ י הּוא ָצִריְך ְלַקּבֵּׁ דֹול, ּכִ דֹול ְמֹאד ְמֹאד,    ּגָ ּגָ הּוא 
ֲחַמת ִרּבּוי ָהאוֹ  ְמקֹומֹו מֵּׁ דֹול ּבִ ל ִמן ַהּגָ ָטן ְלַקּבֵּׁ ר ְלַהּקָ ְפׁשָ ִאי אֶׁ דֹול ְלהֹוִריד וּ ר ַהגָּ ַעד ׁשֶׁ ן ֻמְכָרח ַהּגָ ָטן  דֹול ְמֹאד, ַעל ּכֵּׁ ל ַהּקָ צֶׁ ְלַהְכִניַע ַעְצמֹו אֵּׁ

ִיְתמַ  ה  זֶׁ י  ְידֵּׁ ַעל  ׁשֶׁ י  דֵּׁ ּכְ ַאֲחָריו,  ְך  ילֵּׁ לְ ְולֵּׁ ְך  ילֵּׁ לֵּׁ ָצִריְך  דֹול  ַהּגָ ׁשֶׁ ּכְ ִנְמָצא  לֹו.  ְלַקּבְ ָטן  ַהּקָ ּיּוַכל  ׁשֶׁ י  דֵּׁ ּכְ ְקָצת,  ָהאֹור  ם  ֵּׁ ׁשּ ְוִיְתּגַ ט  טָ עֵּׁ ל  ַהּקָ ִמּגֹדֶׁ הּו  זֶׁ ן, 
"ל: ּנַ ם ַמֲעָלתֹו ְמֹאד ּכַ  עֹצֶׁ

 אמיתיים  -אמתים, ומתרלו   -בדפו"ר ותרלד  גם לח

 אמיתיים  -אמתים, ומתרלו   -גם בדפו"ר ותרלד  לט

  לם והענין הוא דהקב"ה האציל עולמות והשתלשלותם עד אין מספר ואין שיעור ואין חקר. וכל העו   -רשת האזינו  פ   אוהב ישראל   מ
כא  העולמו הוא  ונשתלשלו  ממנו.  שלמעלה  עולם  נגד  ומשל  ואפס  וה ין  גשמי.  שהוא  העוה"ז  ג"כ  שנברא  עד  משל  ת  בחי'  ג"כ  וא 

לעולם שלמעלה הימנו. וגם האדם שהוא עולם קטן בכל פרטיו ואיבריו. הוא משל ודוגמא לעולמות העליונים. וכן כל עולם ועולם  
 דוגמא.ו   מהעולמות שלמטה הימנו. הם כעין משל 

אמר רב המנונא אמר רב    א אמר רב ואמרי לה אמר רב אחא בר אבא אמר רב אחא בר אד   " ועלהו לא יבול "   -  עבודה זרה יט:   מא
 ." ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח " ג{  -שאפילו שיחת חולין של ת''ח צריכה תלמוד שנאמר }תהילים א 

 ילך לאיבוד: ומר לא  קל שבאילן וכתיב לא יבול כל . הוי דבר  ועלהו   -  פרש"י 

תחת  ותשלך את הילד  " ו(  )בראשית כא ט דכתיב  מצאנו כי עלי האילן נקראו שיחים    -ל  עלהו לא יבו ו :  על סוכה דף כא   רבנו חננאל 
רי  כמו שנקראו דב   )שפירושו בין אילנות יצעקו(   " בין שיחים ינהקו " '(  )איוב ל' זוכתיב    " וכל שיח השדה " )בראשית ב ה(  . וכתיב  " אחד השיחים 

 והקיצות היא תשיחך: (  משלי ו' כב ) שיחה כדכתיב    תורה 
שהצנזור החליף בכל הש"ס תיבת תלמוד    14הערה    נשטין ט תלמוד, ועי"ש ביאור שו הגרסא  אבל בע"ז יט:  בסוכה כא:    הגרסא כך    מב

 מקורית תלמוד.ללימוד, ורק במסכת ע"ז כיון שגזרו שלא תודפס כלל נשאר הגרסא ה 
י  )א( אַ   תהילים פרק א   מג רֵּׁ ּוְבדֶׁ ׁשְ ִעים  ְרׁשָ ֲעַצת  ּבַ ָהַלְך  לֹא  ר  ֲאׁשֶׁ ּוְבמֹוׁשַ ָהִאיׁש  ָעָמד  לֹא  ִאים  ַחּטָ ְך  ב: רֶׁ ָיׁשָ ִצים לֹא  תֹוַרת    ב לֵּׁ ּבְ י ִאם  ּכִ )ב( 

ה יֹוָמם ָוָלְיָלה:  ְהּגֶׁ ְפצֹו ּוְבתֹוָרתֹו יֶׁ ְריֹו יִ   ְידָֹוד חֶׁ ר ּפִ י ָמִים ֲאׁשֶׁ ְלגֵּׁ תּול ַעל ּפַ ץ ׁשָ עֵּׁ ן בְּ )ג( ְוָהָיה ּכְ ר ַיֲעש ֶׁ ּתֵּׁ הּו לֹא ִיּבֹול ְוֹכל ֲאׁשֶׁ  ה ַיְצִליַח: ִעּתֹו ְוָעלֵּׁ

שיחתן של תלמידי    , אפילו הפסולת שבו לצורך היא   -  ועלהו לא יבול ראויארו"ש בלעז.    -"ץ בלעז. פלגי  נדי פל   -)ג( שתול    רש"י 

 לשון כמוש פלישטי"ר בלעז:   -  לא יבול וצריכה לימוד.    , חכמים לצורך היא 
 שלמה.כא: הערה יט בשם פני    תא סוכה מתיב   מד
יט:   מה  }דברי   -  יומא  ו ת''ר  בם בם " ז{  -ם  בם וד "   , ולא בתפלה   " ודברת  לך רשות לדבר    בם   " ברת  רבי אחא    .ולא בדברים אחרים יש 

בם ולא בדברים    " ודברת בם " שנאמר    אמר רבא השח שיחת חולין עובר בעשה   .ואל תעשם עראי   עשה אותן קבע   " ודברת בם " אומר  

 : " רים יגעים לא יוכל איש לדבר כל הדב " ח{  -שנאמר }קהלת א   אחא בר יעקב אמר עובר בלאו רב    .ים אחר 
עיין  השח שיחת חולין עובר בעשה.    ' בסימן קנו ב   הביאו   והמג"א   .כה ברמ"א אסור לדבר שיחת חולין סעיף    רמו סימן  יו"ד  ש"ע    מו 

ל תורה ותירצו שיהיה נפ"מ במקום מטונף או לגבי  צד ביטו סור מ ששואל למה למדו מהפסוק איסור עשה תיפוק ליה שא   שפת אמת 
 יש חולקים שכל האיסור הוא רק משום ביטול תורה.שכשאין מצות ת"ת גם יהיה אסור, אמנם  נשים  

הדברים בטלים בברית הלשון, כזרע לבטלה בברית המעור דמי. ועל דא כתיב    -'  ט אות  פרק סו    -ספר חרדים  עיין    דברים בטלים   מז
, ולמה יהיה אדם עז  ולם ואיני יגע, בדברים בטלים אני יגעבדבריכם, שפירשו רבותינו ז"ל שאמר הקב"ה אני נוטל הע את ה'    ם הוגעת 

 פנים וייגע בוראו חלילה, לכן אל יוציא מלה מפיו לבטלה, אלא תורה או עבודה או הודאה או שלום: 

רבה ין  י וע  א )   שמות  אדם   ( 'יג   בני  בעיני  היא  יקרה  הקב"ה  שנא   )בריאת   אמר  יגיעה  ואינה  לפני  היא  יגיעה  כאלו  ורואין  '  העולם( 
       ייגע במי שהוא מכעיס לפני בדברים בטלים כד"א )מלאכי ב יז( הוגעתם ה' בדבריכם.  אני   )ישעיה מ( לא ייעף ולא ייגע במה 
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כי אדם הוא עולם    ,שנפלו לקליפותישראל    נשמותדהיינו  בונה עולמות החריבין    כי הצדיק האמת
עו,  \מח/ קטן הוא  בקליפות  חרלוכשהוא  ע"י  ו ב,  ם  והבלי  ינעהצדיק  חולין  הזהיני  חיצוניות    עולם  וחכמות 

תושם,  ש בהם  נעשמלביש  אלהבונה    ,למתרה  אותן  , עולמות   הנפולה  תתאהומגביה חכמה    ומעלה 

ה ע"י שיחתו וסיפורי דבריו  חכמה עילאומקשרה ל  נהמעם החכמות החיצוניות היונקות מ  שלהם
עוממות, שאש הכסופים    "עם"  בר עם המון עםשמד גחלים  ,  כהוחשו  מהעמו  היאשבלבם    לה'מלשון 

הצדיק   של  חולין  שיחות  כוע"י  ומבעירם  מוהוא  בגחלים  שאינם  .  חותה  עם  המון  של  השכל  כי 
אותו  מ עילאהקשרים  מחכמה  נפרד  הוא  אלקות  להש"י  הצדיהשגת  אבל  האמת.  ע"י   ק 

חולין   שיחות  עמהם  והחכמה  ואפילו  מקשר השכל של ההמון אפי'  שמדבר  של  הנפולה  השכל 
 להש"י.  מעלה ומקשר הרשע 

כגון רבנו שהיה מקרב את השלשה    ים,שאינם הגונעם אנשים    דבריםקים מוזה ענין מה שהצדי

י הצדיק  עם עכו"ם אז)אך כשמדבר  נאו אפי' עם עכו"ם.   ,\מט/ בעולםביותר    הגדוליםמים  קורסיאפ
המצרי מה שהרג משה את  בחי'  שזה  וריק,  אפס  נשאר  והוא  ממנו  הטוב   \ נב/[נא]   מוציא 

 
ח   'ורבינו בחיי בראשית א   דף קל:  ' תיקון עב   מח ויקרא  כו   ' לא,  כו.  ואברבנאל בראשית א'  ובעש"ט עה"ת    אות כה.  ' ר ד מאמ   זרי כג 

שער יג פמ"ח.    ועמק המלך   ערך עולם קטן.  איזנשטין(   ' ד   ' רשים )י. אוצר המד במ"ח שם אות נא ואות נו וב   , ואות סד   בראשית אות נח 
א  ין דעלמ כד ברא ליה לבר נש סידר ביה כל דיוקנין דרזין עלא "ה  וב ק   : יתרו עה זוהר  ין  יע ו   ובספר נפוצות יהודה מוסקטו דרוש ט'.

 , שער הגלגולים הקדמה יא ין  ועי  דלעילא, וכל דיוקנין דרזין תתאין דעלמא דלתתא, 
היה כדי לשבר את רוח האפיקורסים    ידוע היה שאחד מהטעמים שמחמתם עבר רבנו לדור באומן   -  ח"ז אות ל שרפי קדש  שיח    מט 

נשבה בהם רוח אמונה מאז שרבנו    כבר קורסים  ר מברלין ימ״ש על אף שהשלשה האפי משה דאסובע   שהיו שם, שהיו תלמידיו של 
שני  כשמונה  שם  קדם עבר  אל   ם  שנכנסו  והמעשה  המזכר   הסתלקותו,  לבנון  יין  הספר  עם  שנה    רבנו  בחצי  היה  תקפח  א׳  בחלק 

   ( .מברלין   ( ער )מנדלסון ' )שיחה זו נמצאת בשיש"ק חדש ח"א אות תריז עי"ש שהכוונה למשה דאסוי  האחרונה לימי חייו.

הָ -  רמח אות  ב  ח"   ש רפי קוד שיח ש  ת  נּו אֶׁ ַרּבֵּׁ ב  רֵּׁ קֵּׁ דּוַע,  ּיָ וְ ּכַ אּוַמאן  ּבְ ׁשֶׁ יקֹוְרִסים  ּפִ ָהַרב  אֶׁ ַוֲאִפּלּו  דֹוִלים,  ּגְ יקֹוְרִסים  ּפִ אֶׁ ה  ּלֶׁ אֵּׁ ּכָ ָהיּו  ם  הֵּׁ כּו'. 
ׁשֶׁ  יק ִלְבָרָכה, ּכְ ר ַצּדִ כֶׁ יְטׁשֹוב זֵּׁ אְרּדִ ִוי ִיְצָחק ִמּבַ י לֵּׁ דֹוׁש ַרּבִ ץ ָהָיה לְ ַהּקָ ָ ָחפֵּׁ ּה, כְּ ִהׁשּ ר ּבָ ּקֵּׁ ּבִ ת ׁשֶׁ עֵּׁ אּוַמאן ּבְ ר ָלדּור ּבְ יקֹוְרִס אֵּׁ ּפִ ָליו ָהאֶׁ אּו אֵּׁ ּבָ ים  ׁשֶׁ

ם, ַאף   יהֶׁ ְפנֵּׁ ל ּבִ ּכֵּׁ ָניו ִלְבִלי ְלִהְסּתַ ת ּפָ ב אֶׁ ָלל, ְוִסּבֵּׁ ם ּכְ יהֶׁ ְפנֵּׁ יט ּבִ ב יִ ִלְתהֹות ַעל ַקְנַקּנֹו, לֹא ָרָצה ְלַהּבִ ָהָיה אֹוהֵּׁ י ׁשֶׁ ל ּובַ ַעל ּפִ ָראֵּׁ ר,  ַעל מֵּׁ שְֹ ִליץ יׁשֶׁ
ן הֹוִצי  י כֵּׁ דּוַע, ְוַאף ַעל ּפִ ּיָ עּוָתם, ַעד ׁשֶׁ ּכַ נּו ִמּטָ ִרים.ָאם ַרּבֵּׁ ְפכּו ְלַמֲאִמיִנים ּוְכׁשֵּׁ הֶׁ  ּנֶׁ

 ג תשא תשמז תתעד " ובח   , ט תר "ק חדש ח"א סימן  ועיין שיש 

יָ   -  מוהר"ן סימן תריד   י חי  ִתיַבת  ּכְ י מֹוֲהַר"ן  ַחּיֵּׁ ר  פֶׁ סֵּׁ ּבְ ָמָצאִתי  ה  זֶׁ כָּ )ו(  ׁשֶׁ ַהלָּ ד  ה  זֶׁ ּבְ ָנָתן  י  ַרּבִ ָהַרב  נּו  ם מֹורֵּׁ ׁשָ אֵּׁ ַתב  ּפְ ל  ּגֹדֶׁ ר  ְיָפאֵּׁ ִמי  ר  ׁשֹון, 
ִמ ּבּור הַ ַהּדִ  ַגׁשְ ּבְ ֲאִפּלּו  ׁשֶׁ ִהירּות,  ַהּבְ ַתְכִלית  ּבְ ּוְבַזּכּות  ַצחּות  ּבְ ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדׁשּ ּבִ יו  ִמּפִ ָצא  ּיָ ׁשֶׁ ּכְ דֹוׁש  בּ ּקָ ּדִ ח ַעל  ֻמּנָ ל    ּוָריו ּיּות ָהָיה  ּכָ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ

עֹוָלם, ֲאׁשֶׁ  ּבָ ׁשֶׁ ן  י חֵּׁ ׁשּוִטים ִמינֵּׁ ּפְ ים  ר ִעּמֹו  לּו ְמאֹ ִנְבהֲ   ר ֲאִפּלּו ֲאָנׁשִ ָהָיה ְמַדּבֵּׁ ׁשֶׁ ְוָכל ִמי  יו.  ִמּפִ ּבּוָריו  ּדִ מַֹע  ִלׁשְ ִמיד  ּתָ ִנְכָסִפים  ְוָהיּו  ּבּוָריו,  ִמּדִ ד 

ִהׁשְ  ְך ְוִנְכָרְך ַאֲחָריו ּבְ דֹול.  ּתֹוְק ָהָיה ִנְמׁשָ ְקִהל ַ קּות ּגָ ב ִ ֶ ִעים ש  ָ ו  ָהְרש  ם ָהיו  כ ְ ַוֲאִפל  ָ ל  ֻּ ָהיו  ָלֶהם  ים ַאחֲ רו כִ ת קֶֹדש  או ֶמן כ  ֶ ָריו ְוִנְתעֹוְררו  ְקָצת ַעד ש 

ִפיֶהם   ב ְ רו   ְ ִספ  ר  ֶ ֲאש  כ ַ עֹוָלם.  מ  ם  ִלב ָ ַעל  ָעָלה  ֹא  ל  ֶ ש   ַמה  ו ָבה,  ְתש  י  ִהְרהו ר  ה  ָ ְוַכמ  ה  ָ מ  רו  כ ַ פ  מֻּ ב ְ כ ְ ְוָהיו   ַעְצָמן,  ו   ִהְתָיֲאש  ָבר  כ ְ ֶ ש   , ִעים  ש  ב ָ ְ ש 
ַוד ַ  ב ְ ֶ ש  לֹ ְועֹוְמִדים  ִיְהיֶ אי  הָ א  ֶ ש  ִמי  ְלָכל  ְרָסם  ְמפֻּ כ ַ ו ָבה  ש  ת ְ ִהְרהו ר  ַצד  ו ם  ִמש   י  ְלַגְמר  ְרחֹוִקים  ְוָהיו   ו ָבה,  ש  ת ְ ִהְרהו ר  ו ם  ש  ָלֶהם  יר  ה  ַמכ ִ ָיה 

י ִדב  ְוַעל יְ   אֹוָתם. ן  ד  ם כ   יֶהם ג ַ יַע ֲאל  ים ִהג ִ ִ דֹוש  ו ָבה, ַאף ַעל פ ִ ו ָריו ַהק ְ ש  מ   ִהְרהו ר ת ְ ֶ ה,    עֹוָלם י ש  ָ ש   י ְקדֻּ ִעְנְינ  ו ָבה ו מ  ש  י ת ְ ִעְנְינ  ֶהם מ  ָ ר ִעמ  ב   לֹא ד ִ
ין   ל ִ חֻּ יַחת  ֶהם שִֹ ָ ִעמ  ר  ְמַדב   ָהָיה  ִמיד  ָ ת  א  ַרב ָ ַאד ְ ַרק  לֹא,  ָלל  כ ְ ָלל  ו  כ ְ ָעְלָמא ְוִספ  ב ְ ַאחֲ ִרים  כּו  ִנְמׁשְ ן  כֵּׁ י  ּפִ ַעל  ַאף  ׁשֶׁ ,  ּבּוִרים  ִמּדִ ה  ָ ֻדׁשּ ַהּקְ י    ּלוֹ רֵּׁ

ְמאֹ ְלַבד,   ְטרּוג  ַהּקִ ר  ּבֵּׁ ִהְתּגַ ׁשֶׁ ָעה  ָ ַהׁשּ ִנְטָרָפה  ָהְיָתה  לֹא  ְוִאם  ַרְך.  ִיְתּבָ ָליו  אֵּׁ ָלׁשּוב  ְמֹאד  ְסמּוִכים  ָהיּו  ׁשֶׁ ְמַצע, ַעד  אֶׁ ּבְ ק  ּלֵּׁ ְוִנְסּתַ ַוּדַ   ד  ָהיּו  ּבְ אי 
ַרְך ְוכּו' ְוכוּ  ָליו ִיְתּבָ ִבים אֵּׁ  ':ׁשָ

הם הסכימו שלא ידברו מה׳ יתברך כלל וכלל. אולם כאשר באו אל רבנו ז״ל והיו אצלו איזה  ש   -  אות תריד   ח"א   ועיין שיש"ק חדש 
ה׳, אולם בכל עת שאני    ר את שם בא להם בכל פעם בפיהם שם ה׳. והיה אומר הירש בער זה זמן רב שנשבעתי לבלי להזכי   -שעות  

 בעולם: קים  רבנו בכנף בגדי: הירש בער! יש אל   בא לרבנו ז״ל הוא כמו שסוחבני 

ובמעוט זמן של חדשים ספורים בלבד מעת שנכנס לגור אומאן, הצליח רבנו כל כך להשפיל את האפיקורסים ואף    -  שם אות תרכט 
כזה    האפיקורסים במנינו של רבנו, וכבר היה בהם כבר התפללו  תקע״א    להכניס בהם מעט אמונה, עד שבימי ראש השנה של שנת 

 רא לו שילך לשתות תה קדם רתת של הירש בער לק שכשבאה המש   ריח של אמונה, עד 

)רבי לוי יצחק  :  דם התקיעות לא אשתה תה "!ו "ק   -ענה ואמר לה: "פאר די תקיעות וועל איך נישט טרינקען קיין טיי !"    -תקיעת שופר  

 רהם ב״ר נחמן(מרבי אב שמעה  
 נמצא כבר בדפו"ר  נ

 . קיג דף עיין תיקון סט  נא

ָדא , ת" אש ן עו  את  -  קיב: תיקון סט דף  נב יהו   וְּ ָקם  שכתוב  מה   וזהו אִּ ן   ַוי ָ ל  ַקיִּ ל  אֶּ בֶּ אֹוָמתוֹ  ַעל  ָקם  כי  פירושו   הֶּ ָבַתר , עליה  ובא ת ְּ יל  ו לְּ ָלה    ָקטִּ ַבעְּ   בעלה  את  הרג  כך ואחר  לְּ

וָנא,  הבל  ַגוְּ ידְּ   כ ְּ רִּ צְּ ָרָזא ,  הרגו  שמשה  לולא ,  בעלה  את  להרוג   רצה  כך   ואחר,  דברי   בת   ומיתשל   על  שבא,  קין   של  הרע   חלק  של  גלגול  שהיה  המצרי  כמו  מִּ ה   וְּ ל ָ מִּ   נרמז   הדבר  וסוד   דְּ

ן  שכתוב  במה פֶּ ה   ַוי ִּ רו  ,  ָוכה   כ  ָאמְּ ין   (.קיג  דף )  וְּ ָמאִּ ןַוי ִּ   של   ענינו  ַמאי(,  ב"פל   רבה  ויקרא   במדרש)  הראשונים  ואמרו  ַקדְּ ה   פֶּ א,  ָוכה   כ  ל ָ ה   ָרָאה   אֶּ ה   מֶּ ת  ָעש ָ יִּ ב ַ   על   באש  ב ַ

ה ,  שלומית  ה   ו מֶּ ש  ָ   ָעש ָ ה ב ַ ית  שאמר   וזה,  בשדה  והרגו  הבל   של  תאומתו  על  בא  אז,  קין   כשהיה  הקודם   שבגלגולו   דהיינו  דֶּ לֵּ ה   וְּ דֶּ א  ש ָ ל ָ ה   אֶּ ָ ש   ָמה ,  אשה   על   אלא  רומזת  שדה  ואין  אִּ   כ ְּ
ַאת ְּ  י   ות בערי  מר שנא  כמו   ָאַמר   דְּ ה   כ ִּ דֶּ ָ ָצָאה    ַבש   יב כְּ דִּ   הו א   ָהָדא ,  האשה  את   מְּ י  שכתוב  זהו  תִּ הִּ יוֹ   ַויְּ הְּ ה   ָתםב ִּ דֶּ ָ ש     עתה  ולכן ,  אותו  הרג   כך  ואחר ,  הבל   של   תאומתו   על   קין   שבא   ב ַ

 .    הראשון  בגלגול  לו שעשה  מה  לו ושילם , קין   גלגול שהיה המצרי  את  הבל גלגול  שהיה   משה  הרג

ןוַ   כתוב ש  מה   עוד   ואמר  פֶּ ה   י ִּ ל   היינו   ָוכה   כ  כ ַ ַ ת  סְּ ם  אִּ י  ֲהָוה   אִּ ָרא   ה  ב ֵּ טְּ ס ִּ טֹוב   מִּ ין ,  טוב   צד   איזה   חלציו  וביוצאי  בו  יהיה   אם  בו   והתבונן   הסתכל   דְּ נִּ מְּ זִּ לְּ ַרש    ד ִּ ָ פ  תְּ ן   טֹוב   אִּ   כי  ָרע   מִּ

ן,  מרשעים  טוב  זרע   שיוצא  ל" ור,  הרע   מן  הטוב   נפרד   לפעמים  ָ מ  ַ ת  ו ן   ו מִּ ינ  ים   אִּ רִּ יןבְּ ו  ,  הקדושה  על  ונתוספים   הקליפות  מתוך   היוצאים   גריםה  הם   שםומ  ג ֵּ א   גִּ ל   ד ָ כ ַ ַ ת  סְּ ל   אִּ כ ָ   מִּ



 מוהר"ן תנינא              צא                     רה תו           ליקוטי                                     10מ: 

של הרע  מ"בע"י  משה  ו  ,קין  שהיה  מת   הטובאת    מהמצריוהעלה  ברר    \נג/שם  והוהוא  ביתרו טוב  ,  נכנס 

   .(עי"ז התגיירש
-ו להשי"ת מקשרלו ומגביה שכבזמן שמדבר חולין  דיק  ר עם רשעים והצ צדיק מדבכשהכי  

יתברך   ממקלהשם  שכלם  ומקשר  מעלה  הצד אזי  כי  להשי"ת.  שהם  מצמצם  ום  האמת  יק 
בשכלו   אותו  חוומלביש  ושיחות  ובמלאכן  ילמעשיות  נפלאה  בחכמה  עמם  גדולה  ומדבר  ה 

 תשובה.  שי"ת ועי"ז מביאם לידי ומקשר כל הדיבורים לה 

רבנו    שהקדיםמה    י'בח  וזה את    לברכותמשה  ל  ראליש  שבטישברך  שפתח    \נה/[נד]  ,הסתלקותוסמוך 
, ואמר ה' מסיני כלומר כדאי הם אלו שתחול עליהם ברכה   ,חו של מקום וצרכיהם של ישראל וזכותםבבש

לבא   לת  ישראל   ראתקיצא  ההר  כשבאו  תורחתית  ש,  הלקבל  שעיר  אחרי  לבני  אל  ישמע  יולבנפתח 
ל את העמים ומסר את  וגם כשחיבב כביכו  , אזי בא לישראל ונתן להם תורה מתוך האש,לא רצוושיקבלוה  

בידי להישראל  נאמנים  ישראל  נשארו  בך,  ך ם  ישא מדברותיך  ובקו  לרגליך  תכו  ש  והם   לפשוטו 
   .תורתך , ונשאו עליהם עול ך בסיניילצמן לתחתית ההר לרגוהם ראויים לכך שהרי תוכו ע -קראמ

ז"לדו-ודרז"ל רבותינו  ח(  בגמרא  רשו  לרגליך  "ש  \נו/ )ב"ב  מדברותיתכו  ת"ח  "ך ישא  תלמידי  -אלו 

הפשט  בדבריו של מקום.    \נט/נחלעיר ונושא ונותן  מעיר  \נז/ שהולכים ומכתתים רגליהםחכמים  

 
טְּ  ין  ַעד ,  אחריו  דורותיו   ובכל  הצדדים  מכל  משה  הסתכל  זה  ובשביל   ָראסִּ ת ִּ ֹוא  ש ִּ ב  ָלא,  נשמתו  בשורשי  שהיו  נצוצין  רבוא  ששים  עד  רִּ ן  ָחָזא   וְּ ָ י ֹוָרא   ַתמ  יק  ג ִּ ָנפִּ יה    דְּ נ ֵּ   ראה  ולא  מִּ

ךְּ  לכן,  הדורות   כל סוף עד   גר ממנו   שיצא  םבה ת  ַוי ַ י הַ  אֶּ רִּ צְּ  (   ומפרשים א" והגר ק "רמ ). העולם מן   הרע  חלק  את לכלות כדי  והרגו מ ִּ

פסוק כי שבעתים יקם קין, יק"ם ר"ת, יתרו, קי"ן, קרח, מצרי. כי נפש קין, להיותה נפש נאחזה בזוהמת    -הקדמה לו    שער הגלגולים 

שם המפורש,  רצה לתקנו על ידי שהרגו ב וא הבל,  שבה על הטוב שבה, ונתגלגלה במצרי שהיה גוי. ומשה שה   גבר הרע הנחש מאד, ו 

העלהו לבחי' הטוב שבה אל הקדושה, ואז נכנסה ביתרו שהיה גוי, ועי"כ נתגייר גם הוא, ביום שהרג  שם בן מ"ב, והוברר הרע שבה, ו 
על פסוק קניתי איש את  , לכן אמרו בס"ה, כי תחלת תקון קין היה ביתרו, כמ"ש  נפש קין . ולהיות נפש זו מן בחי' הרע של  את המצרי 

 , כנזכר אצלינו: וב הראשון שבה, כבר נתגלגל בקינן ומהללאל ה'. אמנם הט 

והנה כאשר משה שהוא הבל הרג את המצרי שהוא קין היה בשוגג כי הוא חשב שהדין עמו על שהרג    -פרשת שופטים    שער המצות 

ר הבו לה' כו'. ואמנם  בקב"ש במזמו   ה נשמות כנזכר אצלינו המעל לכן הרגו בשם המפורש כדי לתקנו ע"י שם מ"ב שהוא  ו ]סז[    להבל 
בפרשה   כנזכר  הירדן  בעבר  מקלט  ערי  להכין  משה  נזדרז  ולכן  גלות  משה  ונתחייב  משפטים  פרשת  בס"ה  בר"מ  כנזכר  בזה  חטא 

שמה רוצח שמ"ה  נוס  ל והטעם הוא כי בהפרשתם כבר נתכפר גלותו, וזהו ל תבו רז" ואתחנן אז יבדיל משה שלש ערים וגו' כמו שכ 
 .רעהו קין בבלי דעת בשוגג  אותיות משה שרצח את 

אחיו, הטוב המעורב ברע של המצרי, ולכן  ולכן משה שהיה הבל, רצה לתקן את נפש קין    -דרוש ד'  פרשת בראשית    שער הפסוקים   נג

שם בן מ"ב, שאין דבר מתברר    והכוונה היתה, לבררו מן הרע, ולהעלותו אל הקדושה ע"י כנודע,  לא הרגו בחרב, כ"א בשם המפורש  

מ"ב,   ועולה  בן  שבקרבנות תפלת שחרית,   למעלה, אלא בכח שם  ובאנא בכח  המזון,  של  ידים  נטילת  עקב, במצות  בפרשת    כנזכר 
 ובקבלת שבת, וע"ש: 

בן  נגדיכ"ש. והוא אחד משם    לאי"ש, שם יכ"ש, שהוא חצי שם י שמ"ך  ס"ת של מ" הנה נתבאר, כי    -פרשת שמות    שער הפסוקים 

 . ולא נשתמש רק בחצי השם הנזכר. וז"ש רז"ל מלמד שהרגו בשם המפורש.ש, הרג את המצרי ם זה של יכ" כי בש   מ"ב, להודיע, 

השם אשר הרג בו משה את  , והוא  תכ"ה סופי תיבות    -)תהלים ט, יא(, כי לא עזבת' דורשיך' ה'    -  ( דפוס שנת ת"פ )   ספר הכונות הישן 

 מאדם רע כל אותו היום: ניצול    -ל המכוין בו  ות ב, יג(. והוא פנים של שד"י. וכ )שמ   המצרי, למה תכ"ה רעך וכו' 
 ג'  דברים לג *   נד

ְוָאָתה מֵּׁ   ק לג דברים פר   נה  אָרן  ַהר ּפָ ִעיר ָלמֹו הֹוִפיַע מֵּׁ ֵּׁ ְוָזַרח ִמש ּ א  יַני ּבָ ִמּסִ ְידָֹוד  ַוּיֹאַמר  ת ָלמֹו: ִרֲבבֹ )ב(  ּדָ ׁשְ ׁש ִמיִמינֹו אֵּׁ ב    ת קֹדֶׁ )ג( ַאף חֹבֵּׁ
ָך   ָידֶׁ יו ּבְ ל ְקדׁשָ ים ּכָ יָך: ַעּמִ רֹתֶׁ ּבְ א ִמּדַ ָ ָך ִיש ּ ּכּו ְלַרְגלֶׁ ם ּתֻ ת ַיֲעקֹב:   ְוהֵּׁ ה ְקִהּלַ ה מֹוָרׁשָ ה ָלנּו מׁשֶׁ  )ד( ּתֹוָרה ִצּוָ

וי עם שהרי בנימין לבדו היה עתיד להולד כשאמר  ואחד קר גם חבה יתירה חבב את השבטים כל אחד    -  אף חובב עמים )ג(    רש"י 

ממך: הקב"ה   יהיה  גוים  וקהל  גוי  בידך כ    ליעקב  קדשיו  צרורה    -  ל  אדוני  נפש  והיתה  שנאמר  כענין  אתו  גנוזות  הצדיקים  נפשות 

תוכו לשון פעלו  בסיני.  והם ראוים לכך שהרי תוכו עצמן לתוך תחתית ההר לרגליך    -  והם תכו לרגלך     בצרור החיים את ה' אלהיך: 

 נשאו עליהם עול תורתך:   -  ך ישא מדברותי     התווכו לתוך מרגלותיך: 

כל קדושיו      אף בשעת חיבתן של האומות שהראית להם פנים שוחקות ומסרת את ישראל בידם:   -  אף חובב עמים   -  ירוש שני רש"י פ

   והם מתמצעים ומתכנסים לתחת צלך:  -  לרגלך   והם תכו     ם דבקו בך ולא משו מאחריך ואתה שומרם: כל צדיקיהם וטוביה   -  בידך 

 .תורה ציוה לנו משה וכו'   מחה. ואלה דבריהם: מקבלין גזירותיך ודתותיך בש   -  תיך ישא מדברו 
א"ל רב נחמן בר יצחק עברת אדאורייתא    .יר מתלמידי חכמים()גבה מס הע   רב נחמן בר רב חסדא רמא כרגא ארבנן   .בא בתרא דף ח ב   נו 

ו  ר   , " ושיו בידך אף חובב עמים כל קד "   )דברים לג ב(   אדאורייתא דכתיב   , אדכתובי ואדנביאי  בונו של עולם  אמר משה לפני הקב"ה 
עמים  מחבב  שאתה  בשעה  מצהיב    אפילו  שאתה  בשעה  פניך )אפילו  בניך(  לה  על  בידך   להשליטן  יהיו  קדושיו  בידיך)  כל  יהיו  תכו  "   (ישראל  והם 

יוסף אלו    , " לרגלך  רב  ח תני  שמ תלמידי  תורה כמים  וממדינה למדינה ללמוד  לעיר  מעיר  רגליהם  לישא    , " ישא מדברותיך "   ,כתתים 
 .רותיו של מקום בו י וליתן בד 

ן לכבודו של  י ש ו רומז לרגליהם של תלמידי חכמים? וביאר הבן יהוידע שם שכיון שע   ,רגליך דהיינו של הקב"ה ש דורש    הקשו כיצד   נז 
 רגליהם לרגליו.מתייחסים  הקב"ה  

 גמ' לישא וליתן( )לשון ה  ונושאים ונותנין  –ונושא ונותן ומתרלו   –לד ו"ר ותר גם בדפ  נח



 מוהר"ן תנינא              צא                     רה תו           ליקוטי                                     11מ: 

הו שהיו  בגמרא  תורלשם  ללמוד  לעיר  מעיר  על    . \ס/הכים  דורש  כי  תורה,  ללמוד  תיבת  השמיט  ורבנו 
 כנ"ל.  ד תורה לאחריםמֶׁ לַ לְ  יםכלקים שהוהצדי

רבנו   לפעמים עם רשעים ומספרים עמהם מעסקי  מדברים    סאם האמתיםכי הצדיקיומבאר 
מלחמות וכיוצא בזה מעסקי העולם, אך הוא מלביש בזה האור הגדול של התורה, כי הוא  

והאור התורמלביש אור התורה בלבו ה  שים שונים זה מזה עד שמלבישו בדברים הללו 
 ים אחרים. רופמתלבש בצי

כי אם הי' הצדיק מדבר תיכף תורה בפירוש ות חולין  צרופים לשיחאת ה  הוהטעם שהצדיק משנ
הי'   יותר. כי  עם הרשע,  והיה נעשה רשע  יותר  הנביא   אמרהתורה  לימוד  על  יכול להתפקר 

יומא  ,[סג ]   ם ופושעים יכשלו בצדיקים ילכו בם    \סב/ הושע כה נעשה  ז  כי  \סד/ וביארו חז"ל בגמרא 
 . [סה] זכה נעשה לו סם מות ו סם חיים לא ל

סם מות ח"ו  לו תורה כמות שהיא הי' מתפקר יותר כי הי' נעשה אצלו  יו מגלין  וע"כ אם ה
 צירופים אחרים. כי הוא רחוק מן התורה וע"כ צריכין להלביש לו התורה ב

 ,\סו / ניתוי  תורה בלשון  לכתוב לו ספרכשהושיב ע"ב זקנים  של מצרים  בתלמי המלך  וכמו שמצינו  
לה  גילה  ולא  בתים  ושנים  ואחד  הכניסן בשבעים  כל אחד  ונכנס אצל  כינסן  מה  לם על  לי    ב וכת  וואמר 

 ,לשנות מהכתוב בתורהעצה    מהםכל אחד ואחד  -בלב כ"א וא'  ברך ונתן השם ית  ,ה רבכםתורת מש

ל כולן  אחתוהסכימו  בר  דעת  אלקים  וכתבו  אחרים  בצירופים  התורה  בראשית  להלביש  א 
)מגילה   , כמבואר בגמראמהכתוב בתורה שלנו  פסוקים שינו"ב  ועוד יוכו'  ם בראשית ברא אלקים  קובמ
שלא יאמר בראשית שם הוא, ושתי רשויות הן, וראשון ברא את   [סט]  רש"י שם  סחש ווכמו שפיר  \סז/ (.ט

 
מקום    ריו של ב שנושא ונותן בד   , ן, ועיין לקמן שנקט לשון שנקט כאן לגבי הצדיק א שכתוב לישא ולית ר מלשון הגמ   רבנו שינה כאן   נט 

   ה פשוט ששינה כאן לרמוז לצדיק.ונרא   .ה מקשרם לשרשם לחכמה עלא   א כי הו   , תם להשם ית' ותן או ונושא אותן הדבורים ונ 
חיים   ס ש   כמבואר בתורת  יט:  ע"ז  שגורה  ה   שגרסת תלמודם אחרי  על  וליתן  יתה  לישא  לרב  ומרב  לעיר  מעיר  הולכים  היו  בפיהם, 

מרב  ה  כי לימוד סברא נכונה א"א ללמוד מרב אחד כמבואר בע"ז יט: שהלומד תור בסוגיות התורה בפלפול של חריפות וחידוד הלב,  
 .  אינו רואה סימן ברכה לעולם   אחד 

 אמיתים -מתים, ומתרלוא –-גם בדפו"ר ותרלד  סא

ְלכּו ָבם וּ   יד הושע פרק    סב ִקים יֵּׁ י ְידָֹוד ְוַצּדִ ְרכֵּׁ ִרים ּדַ י ְיׁשָ ם ּכִ ָדעֵּׁ ה ָנבֹון ְויֵּׁ ּלֶׁ ן אֵּׁ לּו ָבם: )י( ִמי ָחָכם ְוָיבֵּׁ ׁשְ ִעים ִיּכָ  פׁשְ

דבר   -י( מי חכם  )   מצודות דוד  נבון ל י תוכחו כהתימו  יבין אלה הדברי' ואם הוא  ידע  תיו אמר מי שהוא חכם  הבין דבר מתוך דבר 
ילכו בהם כדרך מהלכם מבלי כשלון אבל הפושע   וישכיל אשר  וצדיקים  ועקש  נפתל  ישרים אין בהם  יכשלו בהם  דרכי ה' המה  ים 

 קים המיישרים ארחותם: אל הצדי כאלו היה בהם מקום נפתל ועקש כי יצר מחשבות לבם יסלף להם הדרכים ולא כן  
 י'   הושע יד*  סג

עב   סד דף  י   : יומא  רבי  נחמני אמר  בר  שמואל  רבי  להם  אמר  אוי  אין  ולב  חכמה  לקנות  כסיל  ביד  מחיר  זה  למה  דכתיב  מאי  ונתן 
  יה עביד לשונאיהן של תלמידי חכמים שעוסקין בתורה ואין בהן יראת שמים מכריז רבי ינאי חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרת 

וזאת התורה אשר שם משה זכה  תיב  יהנם אמר רבי יהושע בן לוי מאי דכ מטותא מינייכו לא תירתון תרתי גאמר להו רבא לרבנן ב 

מיתה  סם  לו  נעשית  זכה  לא  חיים  סם  לו  רבי    .נעשית  דמותא אמר  סמא  לה  אומן  דלא  דחייא  סמא  לה  דאומן  רבא  דאמר  והיינו 
ו לא זכה צורפתו ריש לקיש  וכתיב אמרת ה' צרופה זכה משמחת די ה' ישרים משמחי לב  תיב פקו שמואל בר נחמני רבי יונתן רמי כ 

 .פיה דקרא נפקא זכה צורפתו לחיים לא זכה צורפתו למיתה יראת ה' טהורה עומדת לעד אמר מגו 

וגו'. לשון שימה לא יפול בו לפי פשוטו וכה"ג אמרי' פ"ק דסנהדרין ואלה המשפ   -  מהרש"א  תשים אשר    טים אשר אשר שמ משה 
ם מן ס"ם הוא גי' ס"ם ואמר דאומן לה ללמדה  ם חיים וסם המות ורמז בזה כי הנעל ו הכא שם מלשון ס תלמדם מיבעי ליה ולכך דרש 

 לשמה הרי היא סם חיים דלא אומן לה שלומדה שלא לשמה הרי היא סם המות: 
 : יומא עב*   סה

תא בש"ע  תלמי המלך, ובא חושך לעולם שלשה ימים עיי"ש, וכן אי   ית בימי ח' בטבת נכתבה התורה יונ   -  .ט מגילה    שפתי חכמים   סו 
       בטבת עיי"ש: סליחות לי'  או"ח תק"פ, וב 

ש בלשון יון )מפרשים(, ועיין רש"י ד"ה תלמי, מלך מצרים היה, ואפ"ה ביקש לכתוב בלשון יון, לפי שלשון יון היה  פירו   כתבו לי וכו'.
עיין  ומפורסם אצלם,  וניכר  פ"ב מ"א. א"נ לפי שמצרים ממלכו פירוש    מובן  לקמן  עיין  המשניות להרמב"ם  יון היה בימיו  בשפ"ח  ת 

 י"א ע"א( לתוספות ד"ה שלשה:   )לקמן 
יונית לא התירו אלא בספר    -  מגילה דף ט.  סז  יונית ותניא אמר רבי יהודה אף כשהתירו רבותינו  רבותינו לא התירו שיכתבו אלא 

בעים ושנים בתים ולא גילה  שכינס שבעים ושנים זקנים והכניסן בש   מעשה בתלמי המלך דתניא    שה דתלמי המלך תורה ומשום מע 
כל אחד ואחד ואמר להם כתבו לי תורת משה רבכם נתן הקדוש ברוך הוא בלב כל אחד ואחד עצה    מה כינסן ונכנס אצל להם על  

זכר    .כל ביום הששי וישבות ביום השביעי וי   .מות אדם בצלם ובד   אעשה   .וכתבו לו אלהים ברא בראשית והסכימו כולן לדעת אחת  
ויקח    .כי באפם הרגו שור וברצונם עקרו אבוס   .ותצחק שרה בקרוביה   .פתם הבה ארדה ואבלה שם ש   .א כתבו בראם ונקבה בראו ול 

ח  וישל   .ה ארבע מאות שנ   ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים ובשאר ארצות   .משה את אשתו ואת בניו וירכיבם על נושא בני אדם 
אשר חלק ה' אלהיך אתם להאיר    .י לא חמד אחד מהם נשאת . ]דף ט:[  ידו את זאטוטי בני ישראל ואל זאטוטי בני ישראל לא שלח  
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 \עג/יוסיפוןבן  ועיי.  \עב/וכו'  \עא/יותר  \ע/קרורה כמות שהיא היה מתפהת. כי אם היו כותבין  השני
הודה שתורת  ה אחת וע כמים כוונו לדשכל הע"ב ח  מתורת ישראלעל  ספר שלישי פרק יז שתלמי מאד התפ

   \עד/ תבסדר הדורו המעשהין יעו  ישראל רק היא תורת אמת.

  לדבר עם ההמון שיחת חולין עהם וע"כ צריכין הצדיקים האמתיי

 
לא צויתי לעובדם   .ים לכל העמ  ויעבוד אלהים אחרים אשר  ואת הארנבת   , וכתבו לו את צעירת הרגלים   .וילך  מפני    , ולא כתבו לו 

 שחקו בי היהודים והטילו שם אשתי בתורה:    לא יאמר ש   , ארנבת שמה   שאשתו של תלמי 
 שפירש רש"י  -מתרלו שפרש"י, ו -בדפו"ר  , וש רש"ישפיר  -בתרלד גם  סח

 שלא יאמר בראשית שם הוא, ושתי רשויות הן, וראשון ברא את השני.  -רש"יפ סט

  ,מאה שנה לבנין בית שניכ ו  ים ותקט ג' אלפ שנת  ב . ונראה שכיון שהיה  ?כדאי לשנות את התורה שגוי מתפקר עד ש   צ"ע מה איכפת   ע
בעולם  היונים  בג"א תמב,    בזמן שלטון  היה    ה התפשט   ונית הי שהאפיקורסות  שהתחילה  לפקור  ראיות מהתורה  לו  היה  ואם  בעולם 

 )עפ"י סדר הדורות הקצר(  מסית רבים מישראל לפקור.

 השמים, ינה מן  באגדה שרצה בזה "לפקור" כאילו תורה א דאיתא    .ט מגילה    שפתי חכמים עיין    עא
 מאי וכו'   צ"ע   עב
אשר הומלך על מלכות מצרים ואגפיה    -אלכסנדרוס מקדון  ותלמי המקדוני, משנה המלך    -עשר    פרק שבעה   ( ח"ג)   ספר יוסיפון   עג

היה איש חכם ונבון, ואוהב לקרוא בספרים, מאיזה חכמה יהיו, ומאיזה דת, ומאיזה עם יהיו. ותשאל נפשו    -במות המלך אלכסנדרוס  
]וישלח שני אנשים[, ושם  ולם, ככל אשר יוכלו לקבץ.  אנשי הע י הדתות אשר יוכל למצוא בכח מלכותו, לבחון בהם דעות  קבץ ספר ל 

המלך.   אל  ויבואו  הלשונות,  שאר  וממלכי  ופרס,  מדי  מספרי  הרבה  ספרים  ויקבצו  וילכו  אנדריאוס,  השני  ושם  אריסטיאוס  האחד 
מר: "הבה! ונוסיף  חק. ויא ו: "תשע מאות ותשעים וחמשה". וישמח המלך עד מאד, ויש ויענוה   ויאמר להם המלך: "כמה ספרים בידכם?" 

, ויהיו בידינו אלף ספרים. ונבחן בהם אלף דעות, ואלף הסכמות מבני העולם". ויאמרו לו אריסטיאוס וחבירו אנדריאוס  עוד חמשה 
רוב העולם, ולקבץ את רוב הספרים אשר הביאונו אליך.    סבוב את ושריו וחכמיו: "אדוננו המלך! דעה, כי לשוא עמלנו ויגענו ללכת ל 

כלם   בם כי  ואין  הבל  ספרי  הם,  ישלח אליך מחכמי    באשר  והוא  הגדול,  ירושלים אל הכהן  יכתוב אל  טוב,  על המלך  ואם  מועיל. 
נמצאים עמהם. כי  ביאים ה היהודים אשר בירושלים היודעים לשון יונית, והמה יבארו לך את ספר התורה אשר אתם, ושאר ספרי הנ 

ות בלתם, ספרי תהו והבל המה". ויעש המלך כן,  הנמצאים בעולם באודות הדת   הספרים   הספרים ההם, הם ספרי הקדש באמת. וכל 
וישלח ספרים ומנחות אל הכהן הגדול אשר היה בירושלים בימים ההם, ויבקש ממנו את הדבר הזה. וישלח אליו הכהן שבעים זקנים  

ס הרשע, בימי  סיונות המות על ידי פוליפו נוסה בנ הוא אלעזר הכהן החכם, אשר בוחן ו   -לעזר הכהן בראשם.  , ואת א כהנים חכמים 
 הרביעי.  אנטיוכוס המלך האכזר, ונהרג על קדושת תורת י"י, ככתוב בספר 

ל. ויתן להם תלמי  בוד גדו ויהי בבוא אלעזר הכהן הנזכר עם השבעים זקנים הכהנים החכמים המליצים במצרים, ויקבלם המלך בכ   
מרעהו. איש  ויבדל  בתים,  שבעים  ל   המלך  יונים,  ויתן  סופרים  מהם  ויצים  כל אחד  כמשפטה.  וחכמתה  ומכתבה  יונית  לשון  יודעים 

ספר   את  הכהנים  ויבארו  ושמאל!"  ימין  דבריהם  ממליצת  לנטות  תפנו  ואל  הכהנים!  יורו אתכם  ככל אשר  בספרים,  "כתבו  לאמר: 
זר בראשם.  . ויביאום לפני המלך, ואלע ן יונית המקרא עשרים וארבעה ספרים, וימליצום מלשון הקדש ללשו ר ספרי  התורה ואת שא 

ויצו המלך לקרוא באזניו את אשר המליצו, אחד אחד מהם את אשר המליץ, והנה מליצה אחת ודעת אחת באור אחד לכלם, וישמח  
  תי, אשר ים בעזרכם, אשר יעצתם אותי על אמת ונכון. כי עתה ידע הי האלה המלך מאד על זה, ויאמר אל אריסטיאוס ואנדריאוס: "י 

פרי האמת מכל ספרי אודות הדתות, ובלב מבינם תנוח חכמה. ויתר ספרי הדתות אשר לאומות העולם,  ספרי היהודים בדת הם הם ס 
וזהב, ויתן לאלעזר הכהן, הראש    תיו כסף הלא המה הבל ותהו ושוא ואין בם מועיל, ונביאיהם חזו שוא ותפל". ויצו ויוציאו מאוצרו 

ו  ויתן לכל  ים הכהנים הבאים את אלעזר  גם לשבע לכהנים הבאים אליו.  וזהב ובגדי מלכות, וישלחם ירושלימה.  נתן מתנות, מכסף 
וחמשים אלף איש   הנותרים מהם לאוצרותיו, מאה  מהיהודים  ביום ההוא  ועוד שלח חפשים  זהב.  ואחד מהם מאה דרכמונים  אחד 

מנ   מיהודה. שלח  ההם,  בימים  בירושלים  היה  הגדול אשר  לכהן  מכסף וגם  וישלח   חה  מלכות.  וסגלות  ולבדק   וזהב  לאלהינו    מנחה 
ביתו, שולחן מזהב טהור עם כלי זהב טהור, והמה כלי מלכות, ומשקל זהב כלם אלף ככרים זהב טהור. ויחרות בשלחן הזהב אשר  

שולחן מסגרות  ויעש ל   תבנית יאור מצרים, ואיך יוצא ומשקה את כל ארץ מצרים.שיחור ו שלח, תבנית כל ארץ מצרים, ותבנית נהר  
בה תבנית כל ערי יהודה וירושלים. ולא נראה כשולחן הזה בכל הארץ. וישלחהו תלמי המלך ירושלימה, מנחה לבית    סביב, ויחרות 

 י.האלוה הגדול הגבור והנורא על כל אלהי הארץ, והוא אלהינו אלהי עולם י" 
זקנים חכמים ונבונים עם התורה  אלעזר כהן גדול שלח ע"ב    -  תקט"ו   ג' אלפים   -האלף הרביעי    -חלק ימות עולם    -  דר הדורות ס   עד

אל תלמי המלך ועמהם אגרתו החשובה וקבלת הדורונות ותשואת חן, הביאו התורה לפני המלך כתובה באותיות מוזהבות על קלפים  
צופים ובכל יום שאל מהם  ימים ר   ום חבורם יחד, ויקבלם המלך בשמחה ויצו שיאכלו אתו ז' בחון מק דבוקים יחד באופן שאי אפשר ל 

רון חידות ומשלים ככתוב בספרו באורך וכולם השיבו כראוי וכרצון המלך אשר תמה מאד מחכמתם. אח"כ הובאו אל אי דרך  פת 
י  ובכל  חדר  מהם  אחד  לכל  ונתנו  מיל  כמו  מאלכסנדריאה  רחוק  הים  היו  שפת  המלך  ום  בשלום  לשאול  הבוקר  באשמורת  באים 

קים עד שעה תשיעית ויוצאים לרוח היום על העידון כי היה להם שם כמו גן  תפללים ואח"כ אוכלים ומעתי חדרם ומ ולברכו ושבים ל 
היהודים  וכל  יחד  הזקנים  לאלה  קראו  ואח"כ  יום.  בע"ב  העתקה  והשלימו  לרוב,  היה  להם  המצטרכות  ההכנות  וכל  ו  במלכות   עדן 

וישל  כולם,  בעיני  ויישר  ההעתקה  נוסח  באזניהם  הזקני ויקרא  וזהב ח  וכסף  רבות  מתנות  עם  שמו    ם  על  קרבנות  להקריב  הרבה 
ופ"ק דמסכת סופרים אומר חמשה   זקנים,  ומכילתא פרשת בא מעשה בתלמי שכנס ע"ב  וירושלמי  ועיין במגילה בבבלי  בירושלים. 

יונית וה  ח'   יה היום זקנים כתבו לתלמי התורה  נ   ההוא קשה כיום עשית העגל, ובסוף מגלת תענית אומר  יונית  בטבת  כתבה התורה 
י והחשך בא לעולם ג' ימים. ואין הכרע אם ההעתקה היתה רק חמשה חומשי תורה או כל מקרא כי לפעמים תורה רומז  בחיי תלמ 

חכמי  ראש  וכתב  החומש.  אלא  שאינו  נראה  היהודי  פילון  ומדברי  המקרא,  בספר לכל  היונים    הם  וי"ג  פי"א  סט"ו  אלהים  עיר 
ההעתקות שיצאו מהם    י"ל בשגגה זייפו איזה דברים ומהם באו השנויים בכל ונאי ישראל באופן שבזדון ו ז היו ש והמצריים שנמצאו א 

 אבל הנוסח שביד העברים היום משובח מכולם, וכ"כ בספר י"ח פמ"ג ומ"ד ובפ"י מזמור מ':
 האמיתיים -האמתים, ומתרצו -בדפו"ר מתיים, הא -ו גם בתרלד ותרל  עה



 1מא.   מוהר"ן תנינא                                  צא  תורה    ליקוטי                                                 

אותם   מקשרים  והם  התורה,  בהם  מלבישין  עםוהם  ההמון  ול  את  באלו   הקב"ה אליהם, 
מאלו כי הם אינם רחוקים    ,נמצאים בו  שהםם  שוהמגממקום    עשיות הבלי העולםמ  שלהדיבורים  

עמם, מדבר  שהצדיק  והסיפורים  חולין  הדיבורים  ושיחות  העולם  מהבלי  עמהם  מדבר  ורק    ,כי 

בהם   מלביש  גבוה בהעלם  אותן  התורה  מקשר  העם    ועי"ז  המו  להש"את  אותן  להשם  -י ומעלה 

 . יתברך 
יט.  הנ"לוזה בחי'   ע"ז  בגמ'  והצדיק  \ א/  שהוא  שאמרו  לעיר  מעיר  רגליו  ונותן בדבריו  מכתת  נושא 

לפי מקומו דהיינו שהוא מדבר עם כל אחד  נושא  ,במקום שהוא  ,של מקום,  אותן    והוא 
מעלה את המון העם הנמצאים בתוהו   ועי"ז, ם להש"ין אותונות דבורי החול שמדבר עמהם, הדיבורים

 כי הוא מקשרם לשרשם לבחי' חכמה עילאה.   עולם התיקוןל
 מקשר חכמה תתאה עם חכמה עילאה.  יורד ונמצא, שהצדיק האמת 

 
אזי יש צער גדול להש"י. כי הש"י אינו רוצה    ,ולם ח"ודיק נפטר מן העובשביל זה כשהצ

  היה מקשרם שנפטר שיזכו לשוב בתשובה. והצדיק  ,בטובתןכי אם -במיתתן של רשעים כ"א
להש"י אותן  בחכמה    ,ומעלה  חכמה תתאה  מקשר  הוא  כי  וכנ"ל  בתשובה  משיבן  והיה 

 עילאה וכנ"ל.  
מי יקום לי  ח קוב"ה וי  מית משה רבינו צוו  כד  \ד/ )ובסוטה יג ע"ב(  \ג/[ב] וזה שמובא במדרש  

מי  המלך צועק לה' מי שיציל אותי מבני אם רעים. ורבנו דורש    ד דופשוטו של מקרא ש,  \ו/[ה]   עם מרעים 
הצדיק  יקום   שהיהבמקום  ליודחבר  מ  הזה  לעליון  ,למד  תחתון  הרעים    ,עולם  עם  המון  את  להעלות 

 להקב"ה. ולהחזירם בתשובה 

 
הגמרא   א ו ש שם    לשון  לישא  לעיר  מעיר  רגליהם  מכתתים  חכמים  שינה  התלמידי  שרבנו  לעיל  ועיין  מקום.  של  בדבוריו  את  ליתן 

הל  מתיישב  שלא  אע"פ  ונותן,  נושא  כתב  וליתן  לישא  ובמקום  במהדו ש הלשון  כן  )ועל  כך  כל  תרלו  ון  שנת  של    וכתבו נו  תיק רא 
צמו להמון  אבל כאן מוכח שרבנו התכווין לרמוש שם למה שמבאר כאן שעיר הכוונה היא לצדיק האמת שמוריד ע נושאים ונותנים(  

 ב"ה.ק העם לישא אותם ולהרים אותם לה 
 דברים רבה בסופו  ב

באותה שעה קרא הקב"ה לנשמה מתוך גופו אמר לה בתי מאה ועשרים שנה קצבתיך  ...  -פרשה יא פסקה י    -  מדרש רבה דברים   ג
שאתה אלוה כל הרוחות וכל    היותך בגופו של משה עכשיו הגיע קצך לצאת צאי אל תאחרי אמרה לפניו רבונו של עולם יודעת אני 

של משה מאה ועשרים שנה ועכשיו יש גוף    חיים והמתים מסורין בידך ואתה בראתני ואתה יצרתני ואתה נתתני בגופו הנפשות נפש ה 
טהור בעולם יותר מגופו של משה שלא נראה בו רוח סרוחה מעולם ולא רמה ותולעה לכן אני אוהבת אותו ואיני רוצה לצאת ממנו  

ים  תך לשמי השמים העליונים ואני מושיבך תחת כסא כבודי אצל כרובים ושרפ הקב"ה נשמה צאי אל תאחרי ואני מעלה או   אמר לה 
וגדודים אמרה לפניו רבש"ע מאצל שכינתך ממרום ירדו שני מלאכים עזה ועזאל וחמדו בנות ארצות והשחיתו דרכם על הארץ עד  

מיום  עמרם  בן  אבל  לרקיע  הארץ  בין  אותם  )   שתלית  שנאמר  לאשתו  בא  לא  בסנה  אליו  ואהרן  שנגלית  מרים  ותדבר  יב(  במדבר 

באותה שעה נשקו הקב"ה ונטל  שה כשית לקח בבקשה ממך תניחני בגופו של משה  במשה על אודות האשה הכשית אשר לקח כי א 

ורוה"ק אומר    לי עם פועלי און   נשמתו בנשיקת פה והיה הקדוש ברוך הוא כביכול בוכה )תהלים צד( מי יקום לי עם מרעים מי יתיצב 
נ "  קם  ז(    ".ביא עוד בישראל כמשה ולא  )מיכה  ואומרים  בוכין  )שם(    " אבד חסיד מן הארץ " שמים  ואומרת  בוכה  וישר באדם  " ארץ 

יב(    , " אין )תהלים  ואומר  בוכה  היה  ולא מצאו  רבו  יהושע  מבני אדם " וכשבקש  פסו אמונים  כי  חסיד  גמר  כי  ה'  ומלאכי    , " הושיעה 
יבא שלום ינוחו על  " אלו ואלו היו אומרים )ישעיה נז(    ", ישראל   ומשפטיו עם " וישראל היו אומרים    , " צדקת ה' עשה " אומרים    השרת 

 ונשמתו לחיי עולם הבא אמן כן יהי רצון. ברוך ה' לעולם אמן ואמן:   " זכר צדיק לברכה " )משלי י(    " הולך נכוחו משכבותם  
א{ ויעל משה  -משה מת בחלקו של ראובן דכתיב }דברים לד תוב אי אפשר לאומרו היכן  א''ר יהודה אילמלא מקרא כ   -  סוטה יג:   ד

ונבו בח  ג'  -לקו של ראובן קיימא דכתיב }במדבר לב מערבות מואב אל הר נבו  )נבו ששם מתו  וגו'  נבו  וגו' ואת  לז{ ובני ראובן בנו 
ל  }דברים  גד דכתיב  קבור בחלקו של  משה  והיכן  ומרים(  ואהרן  וגו'" כא{  -גנביאים משה  לו  עד    ", וירא ראשית  ראובן  ומחלקו של 

הוליכו מ  גד כמה הוי ארבעה מילין אותן ארבעה מילין מי  ומלאכי השרת אומרים  חלקו של  בכנפי שכינה  מוטל  למד שהיה משה 

מי יקום לי עם מרעים מי יתיצב לי  " טז{  -והקדוש ברוך הוא אומר }תהילים צד   ", צדקת ה' עשה ומשפטיו עם ישראל " כא{  -}דברים לג 

ורב    , " אין תמצא החכמה מ " יב{  -ורבי יוחנן אמר }איוב כח   ", מי כהחכם ומי יודע פשר דבר " א{  -ושמואל אמר }קהלת ח   ", ועלי אוןעם פ 
ומר  תניא רבי אליעזר הגדול א   , ספרא רבה דישראל   " וימת שם משה " סמליון אמר    ", וימת שם משה וגו'" ה{  -נחמן אמר }דברים לד 

שנים עשר מיל על שנים עשר מיל כנגד מחנה ישראל בת קול משמיע ואומר וימת משה ספרא רבה דישראל ויש אומרים לא מת  
 .מה להלן עומד ומשמש אף כאן עומד ומשמש   " ויהי שם עם ה'" כח{  -שמות לד וכתיב התם }   " וימת שם " משה כתיב הכא  

 תהלים צד טז  ה

ב ִלי ִעם ּפֲֹּעֵלי ָאֶון: ִמי ָיקּום לִ   )טז(   תהלים פרק צד   ו   י ִעם ְמֵרִעים ִמי ִיְתַיּצֵ

 מי יקום לי. מי הוא המקים אותי בהלחמי עם מרעים הלא אין לאל ידי :   )טז(   מצודת דוד 
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שו וחכמה תתאה שהם בחי'    לינקט  זהו    לי בחי'    למד יודדייקא, בחי' חכמה עילאה 

את המון העם  ה ויקשר  . היינו מי יקום ויעל יוד  באות  וחכמת הרב  ,למדאות  ז ברמוכנ"ל שהתלמיד  

 היינו ח"ת עם חכמה עילאה,    ליבחי'   חכמת הצדיק, לחברם ליוד ו מד, לעשותם תלמידים בחי' ל

שאצלם החכמה  מעלה החכמה תתאה מכל הרעים שבעולם  היה  היינו שהוא  עם מרעים  

נפולה   היתה  חיצוניות  תתאה  עילאה  אותה לחכ   מעלהועי"ז  להש"י    שרםומקחכמות  לחכמת  מה 

בחי' התקשרות חכמה תתאה עם חכמה חיבור למד ליוד  שזה בחי' לי  התורה הקשורה להקב"ה  
 עילאה כנ"ל.  

ורשעים   הרעים  מכל  הח"ת  בחי'  להעלות  מאד  זאת  יכול  היה  בוודאי  משרע"ה  כי 
  .\ח/אורה פב תנינבתו \זבתורה רטו/ כמבואר נפלא ולם וכנ"ל. שבע

כי הצדיק מגביה ומקשר   ה, כנ"ל בתחילת התור  טכ העיקר לקשר עצמו לצדיקים אמתיים "וע
ואזי מפגימת הלבנה   כנ"ל.  מחסרון  נעשה מלוי הלבנה.  הנ"ל  ח"ת לח"ע  היא  הלבנה  פגימת 

מאור   לא מקבלת  ועניה כשהיא  דלה  רומז למלכות שהיא  בה,  נהארת החמה  וישראל  משלו  פני הקב"ה, 
וכש ממנו  ללבנה  פונים  מהם  לא  עוה"ז  להבלי  אבל  ית'  הלבנה,  פגימת  בבחי'  והם  פניו  אור  בהם  איר 

וממליכים את הקב"ה אזי מאיר בהם אור פניו  כשמתקשים לצדיק שדבוק תמיד בהקב"ה ומתבטלים אליו  
 בבחי' מלוי הלבנה. 

 
כד מלכים יאנ"ל  ודרשו בזוהר ויגש ה,  כי הנה המלכים נועדו עברו יחדיו  [י] הרמוז בתהלים    זהוו

אחד  תרווייהו ברעותא חדא    יבאזדמנו ברצון  ביחד  נזדמנו  מלכים  וכו' כלהו מארי  כאשר  כדין 
הר ויגש ובז  וכו' )כמ"שו ועברו מהעולם  כל בעלי הדין נכנעדדינא אתכפיין ואתעברו מעלמא  

נועדו יחדיו   וכשהםולם עליון הממליכה את המלך שהוא הקב"ה ע  היא המלכותעולם תחתון   כי( [יג ]  הנ"ל
יניקה לקליפות ונעשה יחוד קב"ה ושכינתיה  אאזי   וזה נעשה ע"י רב ותלמיד   שממנו כל השפע לעולם.ין 

 לצדיק כנ"ל.ע"י המון עם שמתקשרים הנועדים יחדיו כראוי, ו

ואזי  ואזי   למלכות  מוחין  שפע  נשפע  ושכינתיה  קב"ה  יחוד  בחי'  ע"י    ותרב חכמת שלמה  [יד] הוא 
ואתרביא סיהראותרגומו  ואזי[טו]   ת  וכנ"ל.  הלבנה  פגימת  דהיינו שנתמלא  כל   ,  נמתקין 

הע כל  ונתכפרין  הנ"ל  טזונות  והדינים  בזוהר  מקומות[  יז] )כמובא  שעיקר    [יח]  ובכמה 
ומילוי   האורות  כל  ושלימות  העוונות  וכפרת  הדינים  כל  המתקת  ותיקון  הלבנה  פגימת 

ליון שהם בחי' חכמה תתאה  העולמות, הכל הוא ע"י שנתחבר עולם התחתון בעולם הע
 וחכמה עילאה כנ"ל(  

 
ַרבֵּ   -  עיין תורה רטו   ז  ה  ֶ ַדת מש  ֲעבוֹּ ָהָיה  י הִ ְוֶזה  ּכִ  , תוֹּ ְלַאַחר מוֹּ ְוַגם  יו,  ַחּיָ ְיֵמי  ל  ּכָ ם,  לוֹּ ָ ַהש ּ ָעָליו  ת  נּו,  ַלֲעשֹּוֹּ ֵדי  ּכְ ַרב  ָהֵעֶרב  ְלָקֵרב  ל  ּדֵ ּתַ ְ ש 

ִרים. ְועַ  ין ּגֵ ְהיּו ַנֲעשִֹּ ּיִ ֶ ֵדי ש  יק ָהַעּכּו"ם ּכְ ֵדי ְלַהְמּתִ ר, ּכְ עוֹּ ית ּפְ ר מּול ּבֵ תוֹּ ִנְקּבַ מוֹּ ִרים, ְוַגם ּבְ ן נִ ּגֵ ן.  ל ּכֵ ָאז הּוא ֵעת ָרצוֹּ ֶ ִמְנָחה, ש  ת ּבְ ּבָ ַ ש  ק ּבְ ּלֵ ְסּתַ
ֵדי ְלַהְמּתִ  יק  ּכְ ה, ְלַהְמּתִ ֶ ַדת מש  ל ֲעבוֹּ י ּכָ ִרים, ּכִ ת ּגֵ ֵדי ַלֲעשֹּוֹּ "ל, ּכְ ּנַ יִנים ּכַ י ּדִ ּתֵ ָעה ּבָ ִרים ְוַאְרּבָ ל ָהֶעשְֹּ ן, ְוַעל  יק ּכָ ל ָהַעּכּו"ם ְלָרצוֹּ ֶ ן ַאף ש  ַהֲחרוֹּ
ה עוֹּ  ֶ ן מש  ין ִמְס ּכֵ ע, ּבֵ ה הּוא ְמֻמּצָ ֶ ר מש  י ִמְסּפַ ן: ּכִ ָמד ְלָרצוֹּ ְ ין ש  ָמד ְלָהְפָכּה  ֵמד ּבֵ ְ יק ַהש ּ ִמיד ְלַהְמּתִ ֵמד ּתָ י הּוא עוֹּ ן. ּכִ ר ָרצוֹּ ָמד ְלִמְסּפַ ְ ר ש  ּפַ
"ל: ּנַ ן ּכַ  ְלָרצוֹּ

ָעלָ   -  עיין תורה פב תנינא   ח ֶ ן, ש  י ֵהם ְיֵמי ָרצוֹּ חֶֹּדש  ֱאלּול, ּכִ ּוָבה הּוא ּבְ ש  ר ַהּתְ ֶר ְוִעּקָ ת ּוָפַתח ּדֶ נוֹּ ת ַאֲחרוֹּ ל לּוחוֹּ ה ְלַקּבֵ ֶ ה ֵליֵלְך  ה מש  ָ בּוש  ְך ּכְ
ָרֵאל ּוָמַסר ַנְפש   ְ ִיש  ּבְ ֶ חּות ש  ר ֶאת ַעְצמוֹּ ֲאִפּלּו ַלּפָ ַ ה ָקש  ֶ ּמש  ֶ ְך, ש  ה הּוא ּכָ ֶ ה מש  ָעשָֹּ ֶ ֶרְך ש  ּה. ְוַהּדֶ ת ל"ב(: "ְוִאם  ּבָ מוֹּ ְ תּוב )ש  ּכָ ֶ מוֹּ ש  וֹּ ֲעֵליֶהם, ּכְ

ת ל"ה(: "ַויַּ   ַאִין  מוֹּ ְ רּוש  )ש  חּות  ְמֵחִני ָנא". ְוֶזה ּפֵ ָרֵאל, ֲאִפּלּו ִעם ַהּפָ ל ִישְֹּ ר ֶאת ַעְצמוֹּ ִעם ּכָ ֵ ף ּוְמַיֵחד ּוְמַקש ּ ה ָהָיה ְמַאּסֵ ֶ ּמש  ֶ ה" ְוכּו' ש  ֶ ְקֵהל מש 
ו" ֲאִפּלוּ  ּלוֹּ ָסג ַיְחּדָ ים נ"ג(: "ּכֻ ִהּלִ רּוש  )ּתְ חּוִתים. ְוֶזה ּפֵ ּפְ ּבַ ֶ ג    ש  ּסָ ֶ ָרֵאל, ש  שְֹּ ֶאה ֶאָחד ִמּיִ ֲאִני רוֹּ ֶ ש  י ֵכן  ּכְ רּוְך הּוא, ַאף ַעל ּפִ ש  ּבָ דוֹּ ִמּכֹּל ָוכֹּל ֵמַהּקָ

ה: ֶ ה מש  ָעשָֹּ ֶ מוֹּ ש  , ּכְ ר ִעּמוֹּ ֵ ו ָצִריְך ְלַיֵחד ּוְלַקש ּ ְהֶיה ַיְחּדָ ּנִ ֶ  ָצִריְך ֲאִני ש 
 אמיתיים  -מתרלו  ט

 הלים מח ה' ת י

דינין מתעברין וכל חובין אתכפיין כ"ש עברו יחדיו וכו' וכל נהירו וכל שלימו אשתכח  בחי' ח"ת וח"ע שהם מת  כד אתחבר מלכא במלכא דהיינו יהודה ויוסף  –בדפו"ר    יא חברים ומתקשרים ע"י הצדיק האמת כדין כל 
 וכל שלימו אשתכח.  דהיינו שנתמלא פגימת הלבנה וכנ"ל וכל נהורא מו( ואתרביאת סיהרא)ומפגימת הלבנה נעשה מילוי הלבנה( כדין ותרב חכמת שלמה )ותרגו

 איזדמנו  -תרצו מ יב

 דף רו: כנ"ל בתחילת התורה  יג

 ' י' א ה-מלכים*  יד

 ושם דף רכג. ודף רלח. וזוהר ח"ב דף פה. וח"ג דף רצז. למותא. ותרב חכמת שלמה, דקיימא סיהרא באש. א דף קנ" זוהר ח)פי' רבתה הלבנה( בתרגום יונתן שלנו לא נמצא וצ"ע. אבל עיין  טו

 בסוגרים נוספה בתקפא  הערה זו טז

 ויגש רו:  יז

 עיין זוהר ח"א דף קנ. ודף רכג.: הנ"ל  יח
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ע זה  אור וכל  שמלביש  שיחתו  ע"י  עילאה  בחכמה  תתאה  חכמה  שמקשר  הצדיק  "י 
 התורה בסיפורי דברים וכנ"ל. 

 
 עפ"י המבואר בתורה זו.  ,באר את הפסק שפתח בו את התורהעתה חוזר רבנו ל

ללמד תורה לעם   על סיני \יט/זקןות בדמכאשר ירד הקב"ה  ,ה הוא ההקדמה לעשרת הדברותפסוק ז
להעלות משם נשמות נפולות ע"י שיחות חולין, כי   ,ישראל, בחי' צדיקו של עולם שיורד לעמקי הקליפות

לדבר בכזו גשמיות מכוערת כמו לא תנאף לא  ,לא שייך אצל הקב"ה ואפילו לא אצל מלאכיודאי בוו
  תכדי להעלות אותנו להיו ,לנודיבר בשפה שנו הנמוכה וירד למדרגת ה"ב תרצח לא תגנוב, אלא שהק

 עם ישראל פרחה נשמתם בכל דיבורובאמת  .לחבר עולם תחתון לעולם עליון  מלכת כהנים וגוי קדוש.מ
 היות לב התלמיד כדי לקבל מרבו כראוי. כמבואר לעיל שכך צריך ל ,בבחי' מגדל פורח באויר ,(:)שבת פח

 . לאמורהדברים האלה   וידבר אלקים את [כ]  לעשרת הדברותשכתוב בתורה קודם  וזהו
 \ כג/[כב] (.)כתובות יגכאראוה מדברת   בכתובות  שאמרו במשנהמו  לשון זווג והתקשרות כ  וידבר
  שוידבר נמצא    ממזר.נאמנת לומר שהוא ישראל או  ונחלקו אם  שנתעברה מפלוני  דהיינו    לזווגשם  והכוונה  

 התקשרות.   זיווג לשון

תתאה    אלקים את חכמה  בחי'  עילאה.  זה  תתאה    אלקיםכי  וחכמה  חכמה  בחינות 

  לאה בחי' בחי' חכמה עיהיא רמז לאת  .  שם של המלכות שהיא בחי' חכמה תתאה  אכי הו\כד/  כנודע

אלקים  [כה]הכתוב   ברא  השמים  בראשית  מכי    \כז/ (כו)  את  בזוהר  ושם  אנפין  זעיר  הוא  בואר שמים 

 
דבר אחר מה אעידך ומה אדמה לך אמר הקדוש ברוך הוא כמה זימונים נזדמנתי אתכם בענן כמה    -פרשה לג    -  פסיקתא רבתי   יט 

ם בים נדמיתי  שכתב ונועדתי שמה לבני ישראל )שמות כ"ט מ"ג( בים בסיני במדבר במשכן ומה אדמה לך כמה דמויות ]נדמיתי[ לכ 

ה' איש  כגיבור עושה מלחמות כמו שכתב  ג'(   לכם  ]שכן נאה תורה    .מלחמה )שם ט"ו  כזקן מלמד תורה )כשהיה(  כן בסיני נדמיתי 

במשכן נדמיתי לכם כחתן נכנס לחופתו הוי מה אדמה לך אמר הקב"ה לישראל לא נדמיתי לנביאים    .כשהיא[ יוצאה מפי הזקינים 
 וביד הנביאים אדמה )הושע י"ב י"א(   )ומחזרי( ]שובי ותחזרי[ ביך כמו שכתב ואנכי חזון הרביתי דמויות הרבה כשאמרו לך  

 שמות כ' הנ"ל בתחילת התורה  כ
 בתקפא )כתובות ס( ובתשכט תוקן   כא

 ז מ"ת ביאור עפ"י הסוד ועיין כתובות דף סה: )על המשנה ואוכלת עמו( עיין עץ חיים שער לב פ" כב

יג   כג דף  אליעזר  משנה    .כתובות  ורבי  גמליאל  רבן  הוא  וכהן  פלוני  איש  זה  איש  של  טיבו  מה  לה  ואמרו  אחד  עם  מדברת  ראוה 
 .רי זו בחזקת בעולה לנתין ולממזר עד שתביא ראיה לדבריה אומרים נאמנת ור' יהושע אומר לא מפיה אנו חיין אלא ה 

אחד לדור, דר"ל מנהיג, כ"כ ה"נ רצונו לומר היתה    כמו דבר   -]ל[ מדברת  /יכין/ על מסכת כתובות פרק א משנה ח    תפארת ישראל 
ק  ובש"ס  משה,  לעיני  המדינית  את  אחיו  אל  ויקרב  דקרא,  לישנא  ]והוא  שנבעלה  כלומר  בשוק,  מא'  נקט  נהוגה  לא  דלהכי  אמר 

קפיד    שנבעלה, דלישנא מעליא נקט, ואע"ג דבכמה דוכתי נקט לשון שנבעלה, הכא מדנקט מקמי הכי ע"פ ההכרח דרוסת איש את 
 הכא טפי למנקט לישנא מעליא, לאשמעינן דלעולם יספר אדם בלשון נקייה ]כפסחים ד"ג א[: 

היותה אב"א עמו הנה  ובאור באר חפרוה שרים יובן במה שנודע כי הנה הנוק' של ז"א הנקראת רחל ב   -פרק ז מ"ת    שער לב עץ חיים  
שהוא פי האמה שלו ממנו נעשה פי הנקבה אשר הוא בסיום ראש  הראש שלה היה מחצי ת"ת תחתון שלו נמצא כי סיום ת"ת של ז"א  

שלה וכאשר אח"כ חזרו להיותה פב"פ ועלתה כל שיעור קומת ז"א נמצא כי מה שבהיותה אב"א היה ראש שלה נתהווה עתה בחי'  
וד שלה מכוון נגד  שהיה תחלה מקום הפה העליון שלה חזר עתה להיות בחי' פי היסוד ורחם שלה נמצא יס   ת"ת שלה ואותו הבחי'

פ"א   כתובות  במסכת  בפה  דיבור  לשון  וכן  בתורה  מקומות  בכמה  אכילה  בלשון  נקרא  התשמיש  בחינת  היות  סוד  וזה  שלו.  יסוד 
מרו בגמ' מאי מדברת נבעלה וכן בכתובות פרק אע"פ במשנה  במשנה ראוה מדברת עם אחד אמרו לו מה טיבו של איש זה וכו' וא 

זווג עליון דאו"א    ואוכלת עמו מליל שבת מאי  וכו' ובתורה נקרא לשון אכילה בפה כמו שאמר אכלו רעים שהוא  ואוכלת תשמיש 
הזווגים הוא נקרא דבור    כנזכר זוהר פרשת ויקרא וכן כתיב כן דרך אשה מנאפת אכלה ומחתה פיה וגו'...   ...והרי הוא נתבאר איך

ב  הראשון  הפה שלה  כי  הנ"ל  לטעם  הוא  והסבה  בית הרחם  ובלשון אכילה  פב"פ פה תחתון  בהיותם  נעשה לה עתה  היותם אב"א 
 ממש.

גם   כד כי  כט:    צ"ע  בראשית  זוהר  עיין  אלקים  נקראת  רבנו בינה  מדוע  להפך   וצ"ע  ולא  עלאה  ואת  תתאה  חכמה  שאלקים  .  לומד 

-אמצע בגה,  -שמאל חנ,  ח -ימין )ג' קוין    , החסד   בקו   א כי הו   , אבל חכמה לא נקרא אלקים  , בינה נקראת אלקים   ם אמנ כיון ש   וכנראה 
 יש בה בחי' דין ושייך בה שם אלקים.היא חכמת המלכות  אמנם חכמה תתאה    .דין הוא  ואלקים    דתי( 

 בראשית א' א'  כה

 דף נ:[ ו בראשית דף כט:]דף סג: ועיין זוהר יין תיקון כב ע כו

זהר דף סג  כז  ותרין:  :תיקוני    ראשית  להיותו ",  בראשית"  הנקרא  א "א   פרצוף  היינו ,  ראשית '  ב  ת "בראשי ,  הוא   זה   דרוש  שצירוף   המאמר  בהמשך  מבואר   -  תקונא עשרין 

  נמי  אי.  ן " זו  פרצופי'  לב  מלבישים  ואימא  ואבא,  ראשית'דב'  ב  באות   הנרמזים  ואימא  אבא   פרצופי'  ב  את",  ראשית"  הנקראת  מהאצילות  שלמעלה  החכמה  בכח  ותיקן  האציל,  האצילות
 (.   שכ ' עמ בביאורינו  ש "עיי, אחר וצירוף   אחר  דרוש יש  ב "ע   סד  בדף  התקון  ובהמשך. )ואמא  אבא  לפרצופי   ולבושים  היכלות להיותם, ראשית 'דב' ב באות נרמזים  עצמם  ן" זו פרצופי' ב

ית שכתוב  מה   לפרש  ואמר  שמעון  רבי פתח  ֵראש ִׁ א  ב ְּ רָּ רֵ  ואמר ,  האצילות  פרצופי   כל  את בו ומרמז   הפסוק  כל את מפרש   המאמר  בהמשך הנה  ם"אלהי ב ָּ ית ב ְּ יהו   ַחד  אש ִׁ   בראשית  אִׁ

א ,  נפרדת  נוקבא  בלא  אחד  והוא,  האצילות  ראשית  שהוא   א"א  פרצוף  על  רומז  לָּ יא  דְּ יָּ לְּ ג ַ תְּ א,  האצילות  פרצופי  שאר   תוך  ומתלבש   ומתעלם  טמיר  הוא  אלא  מתגלה   שאינו   אִׁ רָּ ,  ו בָּ
ֵרין רֵ   ומפרש (,  א"פ   ז"שט   ח" בע   ש"כמ )   ואימא  אבא   שהם   פרצופים   שני   ברא   א "וא   ת ְּ ו ן  ין ת ְּ ינ    התחילו   ומהם ,  נקבה  בחינת  ואימא  זכר  בחינת   אבא ,  נפרדים   פרצופים  שני   הם  אִׁ
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אנפיןאהוא    "בראשית"ש ובינה  "ברא"  ריך  אבא  חכמה  השמים"עשה  ו  ,מאוא  דהיינו  לאבא   "את    לבוש 

כי הנ" רומז לחכמה עליואת "ש  מכאן רמז.  בינה עליונה  לבוש לאמא  "ואת הארץ"  שהוא חכמה עליונה  ,
  .\כח/ נעשה לבוש לחכמה עליונה  "את השמים"

  על ידי היינו לזווג ולקשר חכמה תתאה בחכמה עילאה, זה נעשה  אלקים את  וידבר  שנמצא  

היינו  מרהדברים האלה לאבחי'   תורה  לבוש,  דבורי  הדברים ע"י הצדיק שמלביש  י 
וזהו    האלה דברים  בסיפורי  מלביש  הוא  התורה  דיבורי  הלבשה  לאמר  היינו  לשון 

הבית  היירמכמ"ש   חורבן  על  בקינה  ב(ו  אימר  שפירושו לבוש  בצע אמרתו  \כט/)איכה   היא   אכי 

נמצא שלאמור    .היא משפתוקריעת בגד    ך דרו  ,את בגדו  ו שהקב"ה קרעכמשפת הבגד, וחורבן הבית נמשל  

ב דהיינו  לאימרא  לבוש  דגרומז    לביש אור התורה בסיפורי דברים ע"י שהצדיק מש  זרומו  היינו 
 :   זה מקשר חכמה תתאה עם חכמה עילאה וכנ"ל על ידי

ואינו   .אמןומן  אעולם  ל רוך ה'  בשל  אלה,  י תיבות  אש ר  כבר בדפוס ראשון כתוב כאן  [ל]   ב' י' ל' א' ו'

ובתקפא    ,סליק  המילה  בסופה נדפסו  ,פר כי נדפס אחריו תורה צב שהוא סוף הספר בדפוס ראשוןסוף הס

 :והוסיף עוד תורות מחק וכתב חזק 
 

 תורה צא תנינא לעד כאן ביאור חברותא 
 

* 
 
 הנלמד מהפסוק ועלהו לא יבולבעניין שיחת ת"ח צריכה תלמוד 

חולי הצדיקיםשיחות  של  היכ  , ן  רק  הן  רחוקי לכאורה  לקרב  כמו    ,םי תמצי  באמת  אבל  חולין,  נשארו  עצמן  הן  אבל 
שיחות החולין    להנות מפריים, הכי נמי   וממתין לאדם אחרי פטירתובג"ע  לעולם השכר    ה לשלימוד תורה עולה למע

א  ואע"פ של בעולם השכר בג"ע,  פירות  ההם יהיו עלים לאותן    ,גם לעולם הבאשהכונה    ",ועלהו לא יבול "נאמר עליהם  
אשכחיה רבה בר אבוה  .  בגמרא ב"מ קיד  \לא/ במעשהכמבואר  ו  ו של הפרי,אבל יהיה בהן ריח  ,הפרי  תהן מתיקויהיה ב

  והשיב לו האם ואסור בבית קברות    כהן  מר הואושאל אותו הרי    ,וכו'  לאליהו דקאי בבית הקברות של עובדי כוכבים
למדת   מטמאין לא  לא  גויים  קברי  אומר  שר"ש  טהרות  שעוסקות  ד'    א"ל   ?סדר  עדיין סדרים  המצויות  לא    בהלכות 

. והכניסו  א"ל מרוב עניותי  ? ושאלו אליהו מדוע   ות שלא למדתי.לא מצויהשלמתי כראוי וכ"ש את קדשים וטהרות ש
כשיצא שמע  מלא בגדו עלים, ובה בר אבוה  ר  . וליקט אליהו לג"ע וא"ל פשוט בגדך העליון ואסוף עלים שגדלים שם

קול שהא עו ל שככובת  בער  מפסיד  הוה"ב  בגדו  ב  ושכר"ז  את  ניער  מיד  הריח  מ ואעפ"כ    ,השליך את העליםו עוה"ב, 
יקרים מאדהחזק שנספג בהם   ומכרנעשו  דנרי    ם ,  לו    ,זהבבי"ב אלפי  הנ".  לחתניונדוניה  ליתן  והיה  ל שהעלים  ולפי 

  ,ם הבאלריח נפלא נצחי בעון  בה   ה הי  , נמצא שהשיחות חולין של רבה בר אבוה  ,הצדיקחולין של  ג"ע הם השיחות  שב
הצדיק בדברי    ומסתמא ריח העלין הם כפי התורה שהלביש  ועצום.  עד שאפילו רק מה שנספג בבגדו היה ערכו נפלא

ווא"כ מבואר כאן שרבה בר אבו החולין שלו   גבוהה מאד בדברי החולין שדיבר,  יודע להלביש דר תורה  היה  לפי  ה 
עו  היה  אולי  שלנו  בתורה  כאן  רחוקים.המבואר  בקרוב  דבר      סק  מדוע  הכי  לאו  חוליןדאי  כח.    .שיחות  סוכה  עיין 

 
ו ן ,  נפרדת  נוקבא  לו  שאין   א"א   לאפוקי,  נפרדים   בפרצופים  ונקבה   זכר   בחינות  שתי  להיות  הפרצופים ינ  אִׁ ו ן,  ראשית'ב  של'  ב  באות   רמוזים  והם   'ב    וְּ ינ  אִׁ ֵרין  וְּ ין  ת ְּ מִׁ לְּ ין  עָּ ימִׁ תִׁ   שהם   סְּ

 ( ר "שע . )ידיהם   על אם כי  אלינו   מושגים  ואינם, ן "זו  תוך ומלובשים  סתומים  עולמות  שני

ה   ואמר  וממשיך  ֶּ א  ו ַבמ  רָּ ה   ואמר,  ואימא   אבא  את  א"א  ברא  כח  ובאיזה  לֹון  בְּ קו ד ָּ נְּ א  ב ִׁ א  ֲחדָּ ימָּ תִׁ ית,  האצילות   מן   שלמעלה  חכמה  שהוא  סתומה  אחת  נקודה  בכח  סְּ ֵרי  ֵראש ִׁ קְּ תְּ   אִׁ
ה  ,  חכמה  ראשית (  י  קיא   תהלים )  שכתוב   מו כ ,  ראשית  הנקראת  ַמר   ַוֲעלָּ ת ְּ ם  נאמר   ועליה   אִׁ ל ָּ ֻּ ה   כ  מָּ כְּ חָּ יתָּ   ב ְּ ש ִׁ   ידי  על  אלא   האצילות   בספירות   מתפשט   ה "ב  סוף   האין  אור  שאין   עָּ

ֵרין  ואמר , הארתם נתגלה  ואיך, ואימא אבא  נבראו   איך   בפרטות  מפרש ועתה ,  חכמה  בחינת ין  ו תְּ מִׁ לְּ ין  עָּ ימִׁ תִׁ א , ואימא  אבא שהם  הסתומים עולמות  שני ואלו  סְּ ין ֲהווֹ  לָּ יָּ לְּ ג ַ תְּ   לא  אִׁ

יד   ַעד ,  הגדולה   הארתם  מרוב   מהם  שפע   לקבל  שיוכלו  להתחתונים  נגלים  היו בִׁ עָּ ֵרין  לֹון  ד ְּ ין  ת ְּ בו ש ִׁ הו    ו ַמאי  ומפרש,  לבושים   שני  להם   שעשה  עד  לְּ ינְּ ,  לבושים  השני  אלו  הם   ומה   נִׁ

ם ֵאת ואמר  ַמיִׁ ָּ ֵאת , א"ז  שהוא  ַהש   ץ  וְּ רֶּ אָּ ם  ֵאת   כי, ואימא אבא  נתלבשו   ובהם, המלכות  שהיא הָּ ַמיִׁ ָּ א  נעשה , א"ז  שהוא   ַהש   בו ש ָּ א לְּ מָּ לְּ עָּ ה   לְּ אָּ ָּ ל  ,  אבא שהוא   העליון  לעולם  לבוש   עִׁ

תְּ , א"ז  של גוף  כל בתוך המוחין  עם מתלבשים  דאבא  י" הנה כי אִׁ יד ְּ רִׁ ה  ב ְּ קו ד ָּ נְּ ה  ב ִׁ אָּ ָּ ל    ראש שהוא )  דכיא  אוירא של   ר"מאוי   שיצאה ' הי שהיא', י אות  של   עליונה בנקודה  נברא  שאבא עִׁ

ֵאת (, ו" פ  ג "שי ח "בע  כמבואר , א" א של  השני  ץ וְּ רֶּ אָּ א  נעשית , המלכות  שהיא   הָּ בו ש ָּ א  לְּ מָּ לְּ עָּ ה   לְּ אָּ ת ָּ ַ תְּ , אימא שהיא  התחתון  לעולם   לבוש   ת  אִׁ יד ְּ רִׁ אלהי ב ְּ   בשם נבראה   שאימא  ם"ב ֵ

י,  ם" אלהי  הנקראת   דעתיק  הגבורה  ידי  על   דהיינו,  ם "אלהי  יהִׁ אִׁ א   ד ְּ ָּ ימ  ה   אִׁ אָּ ָּ ל  (,  תתאה   עלמא  אימא  נקראת,  עלאה   עלמא  שקראו  אבא  ובערך , )עלאה  אימא   היא  תתאה   ועלמא   עִׁ

 (   ר"שע . )א "דז נוקבא המלכות  של גוף בכל המוחין  עם מתלבשים   דאימא  י"והנה 

נותנת לז"א  קבלה מאבא ו ש   א' עד ת' והן מוחין דאמא אותיות  כב  הן  ש"את"  השמים פירושו  מבאר שאת    שית כט: בזוהר ברא   ועיין   כח
 דז"א.בינה שנעשים מוחין  דהיינו נה"י ד   , כמ"ש בעטרה שעיטרה לו אמו

ֵיב הֵ   איכה פרק ב   כט  ח ָעַלִיְך אוֹּ ּמַ ה ִמיֵמי ֶקֶדם ָהַרס ְולֹּא ָחָמל ַוְיש ַ ר ִצּוָ ֶ ע ֶאְמָרתוֹּ ֲאש  ּצַ ר ָזָמם ּבִ ֶ ה ְידָֹּוד ֲאש   ֶרן ָצָרִיְך: ִרים קֶ )יז( ָעש ָ

בצע אמרתו. אמר הקב"ה למלה"ש, מלך בו"ד כשהוא מתאבל על מת מהו עושה אמרו ליה, קורע שיראין שלו,    -  א'   א'   בה ר איכה  
 [: אמר להו כך אני עושה, הדה"ד בצע אמרתו >עא< ] 

ויבצענ   -על איכה אות עא    ימה תורה תמ  ידו  יתר  ט'(  ו'  )איוב  וחתוך וכמו  ואמרתו מעני מפרש בצע מלשון קריעה  ן שפת הבגד,  י, 
 ותרגום על פי מדותיו )תהלים קל"ו( על אימרא דלבושיה. ובגמרא ע"ז ל"ד א' חלוק לבן שאין בו אימרא: 

 ברוך ה' לעולם אמן ואמן  ל

 )עמ' ז' מהדו' ניו יורק תשו(בספר מעלות התורה )לרבי אברהם אחיו של הגר"א(     עיין בזה   לא
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עובר בעשה  בזה  ש  ,יחת חולין ממששלובוודאי אין הכוונה    ,שמעולם לא דברו שיחת חוליןשצדיקים השתבחו בעצמם  
 של ג"ע. והיא העלין   לובש בה דברי תורה.מכי אלא שיחת חולין של ת"ח שצריכה תלמוד   ,או ומייגע את הקב"הול

גם קשה שהרי  ע יעיין תורה רטו יש שם גרסא שרבי אל  עוד גרים, ולבד ממה שאין לזה מקור,  מגייר  היה  זר הגדול 
 קרב רחוקים.  קשה א"כ איךלפי המבואר כאן עצמו בסוכה כח. שמעולם לא דיבר שיחת חולין, ו שיבח

 


	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 תנינא
	תנינא דף מ עמוד ב ב''פ ולד
	תנינא דף מא עמוד א ב''פ ולד
	תתורה צא תנינא דף מ עמוד ב מבואר
	תתורה צא תנינא דף מא עמוד א מבואר



