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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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 דפתורה 



 במה הארכת ימים פד             מוהר"ן צד:      ליקוטי                מתן בסתר פג  

הנ"ל קליפות  מג'  הם  דינה [א]  לאדם,  אחי  אמרו  זה  ומפני   .

לאיש    לא נוכל לתת את אחותינולאנשי שכם, )בראשית לד(  

היא  חרפה  כי  ערלה  לו  א  לנו   באשר  יהושע  וגם  את ר  ח  .  מל 

ה(    ישראל שנית )יהושע  גלותי את חרפת  אמר    ישראלהיום 

ות . כי עיקר החרפות באים מבחי' ערלה שהיא בחי' ג' קליפ[ג]

)הנ" ל(  דל  )בראשית  אמו  אמרה  יוסף,  כשנולד  וע"כ  אסף  (. 

. כי בהתגלות בחי' יוסף שהוא בחי' קדושת אלקים את חרפתי

כנודע מילה  בחי'  השלש  [ה]   הברית  היינו  החרפות,  נאספו   ,

אז   כי  בעש"ק,  חמין  מים  רחיצת  כוונת  וזהו  כנ"ל.  קליפות 

השלש  וקליפת גם  חפיצים  ואז  בקדושה,  נכללת  קליפות    נוגה 

, ומכוה [ז]   י"ה  שלהבתלעלות לאחוז בקדושה, ואז יורדים בחי'  

כוונת  והוא  חמין.  מים  בחי'  והוא  בקדושה,  יאחזו  שלא  אותן 

כנודע פי' הגמרא[ח]   נטילת צפרניים בעש"ק  וזהו  )שבת פח    : 

הוא    , טע"ב(  ואז  עולבים,  ואינם  הוא  ביהנעלבים  ח"ש,  בחי' 

שומעי משי  יאם שתיקה.  ואינם  ועושין יב"לכנבים  חרפתם   .

יסורים   לעשות  כדי  האדם  של  שתיקה  לפעמים  כי  מאהבה, 

לשכנגדו, ואז הוא בחי' זו נכלל בקליפה. אבל כשהוא מאהבה 

אומר   הכתוב  עליהם  בקדושה.  נכללת  ח"ש  בחי'  הוא  אז 

  כנ"ל   ידשלהבת יה בחי'    יג, היאואוהביו כצאת השמש בגבורתו

משי]טו  :   ואינם  חרפתם  ששומעין  שע"י  דוחים  פי'  עי"ז  בים, 

כנ"ל.   חרפה  בחי'  ערלה  בחי'  שהם  הנ"ל,  קליפות  הג'  בחי' 

כי הוא  ונכללים בבחי' חשמ"ל ע"י השתיקה שהיא בחי' ח"ש, 

שזהו   חבירו.  את  ולחרף  לריב  רוצה  שאינו  ע"י  החרפה  דוחה 

בחי' חרפה    יזביטול הערלה שהיא  טזבחי' מ"ל בחי' מילה שהיא 

וז הנ"ל.  הטמאות  קליפות  ג'  היינו בחי'  מ"ל  ח"ש  חשמ"ל  הו 

ביטול החרפהיחהשתיקה   בחי'  מילה  בחי'  בחי'    יטאישה  שהיא 

בחי'    כערלה כנ"ל. וזהו ועושים מאהבה, כי זאת השתיקה שהיא 

חשמ"ל זהו בחי' נוגה הנ"ל. שיש בה שני בחי', לפעמים נכללת  

הנ"ל,   קליפות  הג'  בתוך  בקליפה,  נכללת  ולפעמים  בקדושה, 

היינו כי לפעמים הוא שותק לחבירו כדי    שהם בחי' חרפה כנ"ל. 

מחרף   הוא  השתיקה  שבזאת  נמצא  ביותר,  יסורים  לו  לעשות 

את חבירו ביותר. ואז נכללת השתיקה, בחינות נוגה בקליפה,  

מאהבה,  ששותק  מאהבה,  כשעושה  אבל  כנ"ל.  חרפה  בבחי' 

נוגה   בחי'  אזי  חבירו,  את  ולחרף  לבייש  רוצה  שאינו  מחמת 

ו בקדושה.  אומר  נכללת  הכתוב  עליהם  כצאת ע"כ  ואוהביו 

י"ק הנ"ל, שעי"ז נכלל נוגה    שלהבת, זהו בחי'  השמש בגבורתו

 [ :בקדושה בבחי' חשמ"ל כנ"ל

כא(  [  כא]  פג אף  מתן)משלי  יכפה  כי     . בסתר  דע 

פאין ששה  יש  אל  , בהא"ב  בלא    ףדהיינו  לקרות  גם פא"א   .

בלא    ףוקו"  ' פ' ף  ףך  ףכ אותן  ליקרא  א"א  נמצא פג"כ   ,  

גי'  פ'שיש בהא"ב ששה פאין. וששה פעמים   , כמנין  פ"ת, 

, הוא  [כג]  מקרה בלתי טהור. והנה ח"ו כשאירע לאדם [כב]  לילית

כידוע הנ"ל  הקליפה  מן [כד]  ע"י  יונקת  הנ"ל  הקליפה  והנה   .

מן   ונעשה  הנ"ל,  הפאין  מן  היינו  שמה,  כמנין  פ"א  הא"ב 
שאף שכינה  זכו  ואשה  איש  יז(  )סוטה  ארז"ל  לפיכך  רוי' . 

דע   כי  אוכלתו.  טהור, אש  בלתי  היינו שהוא  זכו,  לא  ביניהם. 

כ. ך. פ. ף.    .אוראה כי האותיות עצמן של הפאין )היינו  
גי'    ק. הם  בסתר,  אש הנ"ל(  צדקה  וכשנותן  בו.  ונוקמין   ,

. פ"א  אףפודה הניצוצות הקדושות מן הקליפה, ונעשה מן ה

  [ כו] כלי    . מלשון כופה עליומתן בסתר יכפה אף  [כה]   וזהו
, שכופה  יכפה אףוזה    . כח. ונעשה פ"א)שהוא לשון הפיכה(כז

 [ :והוא פלאי]כט  : ונעשה פ"א אףוהופך ה

 

בגמ' )מגילה כח( במה הארכת ימים אמר לו    איתא[  ל]  פד

וותרן הייתי בממוני. לבאר זה צריך לידע מה דאיתא בזוה"ק 
"ג וז"ל ת"ח לשית ימי בראשית לכל חד אית  ךפ' נשא דף קלא

דלית    ליה יום  תשכח  ולא  ליה  דאנהיג  דרגא  דההוא  פרצופי' 

וכו' ייעול כל בר   , ביה טוב  יומא אית לי' גדר מלבר דלא  וכל 

וכו' לנהורא  דכסיא  חשך  כגון  טוב  לההוא  מאן    , נש  דא  ובגין 

נחשים  כמה  דאורייתא  רזין  למנדע  וייעול  חייבא  דאיהו 

'. אבל  ועקרבים מבלבלין מחשבתי' דלא ייעול לאתר דלאו דילי

מאן דאיהו טוב, כל אילין נטירין אינון למימרי', וקטיגור נעשה  

טוב   נש  בר  הא  מרנא  ויימרון  הגנוז,  לטוב  לי'  ויעלון  סניגור, 

גנוז לד. ההוא טוב  ליוכולגקדמך    לבוצדיק וירא שמים בעי לעיילא

בהאי   או  אהבה,  דאתקרי  תרעא  בהאי  ליה  פתחו  לון,  יימא 

י צדיק  כל  תשובה,  דאיהו  דיליתרעא  דרגא  כפום  ואין   . 'יעול 

תורה אלא  בתורה,  [לה]   טוב  ולחשוב  להגות  רוצה  וכשאדם   ,

היינו ברזין דאורייתא, אינון נטורין ונחשים ועקרבים מבלבלין 

, ואלו הם המחשבות שבאין לאדם. וכשאדם רוצה [לו]   מחשבתי'

אזי כל יום ויום אצלו    , וחושק עד מאד ופותחין לו כנ"ל בזוה"ק

ד, כי רואה ומשיג הטוב הגנוז, היינו רזין דאורייתא  גדול עד מא

השייך לאותו היום. וזה ששאל התנא במה הארכת ימים, היינו  

הימים  והארכת  הגנוז,  להטוב  נכנסת  המדות  מן  מדה  באיזה 

שזו   בממוני,  הייתי  וותרן  לו  והשיב  כנ"ל.  גדולים  להיות  שלך 

אבינו  אברהם  מדת  אהבה,  [לז]   היא  דאיתקרי'  תרעא  והיא   ,

ס ואית   לחטראיוהוא  קי"ח  'דימינא.  דף  ע'  )תי'    ([לט]   בת"ז 

מסטרא דימינא מוחא חוורא ככספא. היינו שכל המקטרגים וכל 

הנחשים ועקרבים היינו המחשבות זרות שמבלבלין מחשבתיה,  

כד(  )בראשית  באברהם  נאמר  ולכך  ככספא.  חוורא  נעשין 

בימים בא  זקן  היואברהם  שלמים  ,  שלו  הימים  כל  שהיו  ינו 

ומן [מ]   וגדולים ככספא,  חוורא  מוחא  דימינא  מסטרא  כי   .

הטוב   אל  יום  בכל  לבוא  יכול  והיה  סניגור,  נעשה  הקטיגור 

 : הגנוז השייך לו

ז"ל(  [  מא]   פה רבינו  קטנה  וסעיםפ  )לשון  פסיעה  . [מב]   בו 
 

 
"ב ועי"ש הקדמת המתוק זוהר בראשית יט סוף ע  א

קר )כרך ב שער ד' סימן ם האור ימדבש מש"כ בש
 ו' עמ' כב( וציין לזוהר פנחס רכז.: 

   הוא )בפסוק כתיב הוא וקרי היא( -בתרלד ב
 בפסוק כתוב חרפת מצרים  ג
 ]דף צב:[ עיין תיקון נח.   ד
 שער המצוות פרשת לך לך   ה
 קליפות  -מתרצו  ו
 * שיר השירים ח' ו' שלהבתיה  ז
פרי עץ חיים שער שבת פ"ג. שער הכוונות סדר   ח

 ין קבלת שבת.שבת דרוש א ענ
ותרצו  בתקפא   ט ע"ב(  -תרלו  נו  )שבת   -בתרלד  ,)שבת 

ובתשכט מחק )כנראה כיון שהוא טעות וכבר   ,פח ע"ב(
 נרשם בתחילת התורה מקום הגמ' הזו(  

 בחי'  -בתשכט י
 שומעין -מתרצו  יא
 -כנודע, בתקפא ברגר והאוצר  -בדפו"ר ובתקפא גיסין  יב

ותרלו  ובתרלד  בתרצו  -כנ"ל,  בתשכטכנו   -כנ"ל,    -דע, 
תקפא    גרסתינו)כנ"ל.   אע"פכגרסת  שמצאנו    ברגר 

יותר  שגיסיןבשאר גליונות   נראה   מדוייק  כי בגליון זה 
 -שנים כאן ואחד לקמן בדף צה.-מצאנו  שנויים שהג'  ש

ברגר תקפא  כגרסת  בהם  נוטה  כאן   הסברא  ובפרט 

 
דלכאורה לא שייך לומר כנודע אבל כנ"ל הכוונה לח"ש 

 (הנ"ל
 הוא  -בתרלד יג
 י"ה -מתרצו יד
 מוהרנ"ת בתקפא  טו
 שהוא  -בתרלד טז
 שהוא  -בתרלד יז
 שהוא  -בתרלד יח
 שהוא  -בתרלד יט
 שהוא  -בתרלד כ

ומתי   כא היכן  ידוע  לא  החברים  לשון  זו  תורה 
 נאמרה ועוד בענין הששה פאין עיין פל"ח 

אופן   כב עמוקות  ומגלה  כללי.  לתיקון  הקדמה  עיין 
 קפד.

 א כק כו  -לשה"כ שמואל כג
 ין זוהר בראשית נה. ויקרא יט. וישלח קסט:עי כד
 משלי כא יד  כה
ביו"ט פסח   כו כזה גבי חמץ שנמצא  כדמצינו לשון 

יכפה   שם  משלי  על  דוד  מצודות  ועיין  ו.  בפסחים 
 לשון כיסוי ובחז"ל כפה עליהם הר כגיגית

 מוהרנ"ת בתקפא  כז

 
ונעשה   -בדפו"ר ובתקפא גיסין נדפס כאן שתי תיבות  כח

ברג ובתקפא  והאוצר  פ"א,  ותרלו אינןר  בתרלד  וכן   ,
בסוגרים נדפסו  בתרצו  ובתשכט   -אינן.  פ"א(  )ונעשה 

גרסתינו כגרסת תקפא גיסין כי אין   נמחקו תיבות אלה.
 .  ואין לנו הכרע גמור שזו טעות הכפל לשון גורע

 נוסף בתקפא  כט
 תורה זו לשון החברים לא ידוע היכן ומתי נאמרה  ל

בד  לא גם  נמצא  זה  מקום  הוסיף מראה  ובתשכט  פו"ר 
)פ' נשא דף קך"ג( )וצ"ע כידוע שכל ההוספות   -סוגרים 

מקומות  המראה  ובכללן  בסוגרים  סגר  מוהרנ"ת  של 
שהוסיף וכאן הוא מ"מ כבר היה בלשון החברים ואפשר  

 שכך שמע מרבינו(  
 לאעלא -בתרלד לב
וגם ב  לג ומתרלו  -תרלדדפו"ר  )עיין לעיל   -וכולי,  וכו' 

 ת תיקן בכה"ג(דף צא: שגם מוהרנ"
 הגנוז  -תרלדדפו"ר וב לד
 :ע"ז יט*  לה
 עיין בעש"ט עה"ת בראשית קלט  לו
הלקיחה  לז מדת  הפך  נתינה  דהיינו  חסד  מדתו  ועיין   כי 

 .ממוןאות ו' שהיה שונא תורה ל' 
 סטרא  -מתרצו  לח
 בדפים שלנו דף קכט. לט

 
 .עיין תורה ס' אות ב' מ

בסוף לא ידוע היכן ומתי נאמרה תורה זו. )עיין    מא
הן  קח  עג עד  כאן מתורה  התורות  קח שכל  תורה 
אע"פ   כאן  סידרה  שמוהרנ"ת  ונראה  החברים  לשון 
פו  לתורה  אותה  להסמיך  כדי  רבינו  לשון  שהיא 

 שעוסקת באותו ענין( 
לשון הזמר כל מקדש שמזמרים בליל שבת ועיין   מב

עוד תורות פו רכו רעו רעז שאמר רבינו על פיוט 
 זה

 תורה אור 
)יד(   לדוישלח  בראשית  

נּוַכל   לֹּא  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹּאְמרּו 
ֶאת   ֵתת  לָּ ה  ַהּזֶ ר  בָּ ַהּדָּ ת  ַלֲעׂשוֹּ
ה  ְרלָּ עָּ לוֹּ  ר  ֲאׁשֶ ְלִאיׁש  ֲאחֵֹּתנּו 

נּו: ה ִהוא לָּ י ֶחְרּפָּ  ּכִ
ה ַהִהיא    יהושע  ֵעת  ּבָּ )ב( 

עַ  ׁשֻׁ ְיהוֹּ ֶאל  ד  ְידוָּ ַמר  ה    אָּ ֲעׂשֵ
מֹּל   ְוׁשּוב  ִרים  צֻׁ ת  ַחְרבוֹּ ְלךָּ 

ִנית: ֵאל ׁשֵ רָּ ֵני ִיׂשְ  ֶאת ּבְ
ה ֶאל    יהושע ה )ט( ַוּיֹּאֶמר ְיהוָּ

ת   ִתי ֶאת ֶחְרּפַ ּלוֹּ ם ּגַ ַע ַהּיוֹּ ׁשֻׁ ְיהוֹּ
שֵׁ  א  ְקרָּ ַוּיִ ֵמֲעֵליֶכם  ם ִמְצַרִים 

ם   ַהּיוֹּ ַעד  ל  ְלּגָּ ּגִ ַההּוא  ם  קוֹּ ַהּמָּ
ה:   ַהּזֶ

ַהר  ויצא  בראשית   ַוּתַ )כג(  ל 
ַסף ֱאלִֹּהים   ן ַוּתֹּאֶמר אָּ ּבֵ ֶלד  ַוּתֵ

ִתי:   ֶאת ֶחְרּפָּ
יֵמִני  ׂשִ )ו(  ח  השירים  שיר 
ַעל   ם  תָּ חוֹּ ּכַ ךָּ  ִלּבֶ ַעל  ם  תָּ ַכחוֹּ
ה   ַאֲהבָּ ֶות  ַכּמָּ ה  ַעּזָּ י  ּכִ ֶעךָּ  ְזרוֹּ

ִקְנאָּ  ל  אוֹּ ִכׁשְ ה  ׁשָּ ֶפיהָּ קָּ ְרׁשָּ ה 
ה:  ְלֶהֶבְתיָּ י ֵאׁש ׁשַ ּפֵ  ִרׁשְ

יֹּאְבדּו   ן  ּכֵ )לא(  ה  שופטים 
יו   ְואֲֹּהבָּ ה  ְיהֹּוָּ ְיֶביךָּ  אוֹּ ל  כָּ
קֹּט  ׁשְ תוֹּ ַוּתִ רָּ ְגבֻׁ ֶמׁש ּבִ ֶ ֵצאת ַהׁשּ ּכְ

ִעים ׁשָּ  ֶרץ ַאְרּבָּ אָּ ה:הָּ  נָּ
 

 תורה פג 
ר  -שמואל ִדּבֶ ְולֹּא  )כו(  כ  א 

י   ּכִ ַההּוא  ם  ּיוֹּ ּבַ ה  ְמאּומָּ אּול  ׁשָּ
מַ  ר  אָּ הוֹּ טָּ י  ְלּתִ ּבִ הּוא  ִמְקֶרה  ר 

ר:  הוֹּ י לֹּא טָּ  הּוא ּכִ
ֶתר   ּסֵ ּבַ ן  ַמּתָּ )יד(  כא  משלי 
ה   ֵחמָּ ֵחק  ּבַ ְוׁשַֹּחד  ף  אָּ ה  ִיְכּפֶ

ה:   ַעּזָּ
 תורה פד 

ֵקן  ם זָּ הָּ בראשית כד )א( ְוַאְברָּ
ֶאת   ַרְך  ּבֵ ה  ַויהֹּוָּ ִמים  ּיָּ ּבַ א  ּבָּ

ּכֹּל:  ם ּבַ הָּ  ַאְברָּ

 



 מוהר"ן                                            דתורה פ                           ליקוטי                      1: צד

      במה הארכת ימיםבמה הארכת ימיםמאמר מאמר 
  מספה"ק ליקוטי מוהר"ן מספה"ק ליקוטי מוהר"ן 

 
 א

 
 

 זמן אמירת התורה 
זו   מתי  תורה  ידוע  לא  החברים  לשון 

 והיכן נאמרה

 
 פתיחה

עפ"י הזוהר שאומר אין יום שאין בו טוב אלא שהטוב מכוסה בקליפה כדי שרק מי שראוי יזכה  מבאר בתורה זו 
ת  י תורה אם אינו ראוי אזי מנסים אותו ע"י מחשבוסתראו   הכך כשאדם רוצה להבין עומק התורבפרי הטוב. 
נשברת הקליפה  מבקש מתעקש מתפלל ו אהמכסה על הפרי הטוב, ורק אם הושהן הקליפה   יםלוזרות ובלב
. ועיקר  דת החסד ובעיקר בממון אבל עיקר מה שמשבר את הקליפה היא מדתו של אברהם אבינו מ וזוכה בטוב.

דהיינו שבכל יום  ם באיכותך את הימי ירה להא ה הוא שזוכים על ידמיות התורישזוכים בפנ הטוב שזוכים ע"י 
 יהיה יותר קדושה

 

 ליקוטי הלכות

ו'    'פקדון וארבעה שומרים הלכה דלקוטי הלכות חו"מ   וְ   -אות  ִניעֹות  ְוַהּמְ ְלּבּוִלים  ַהּבִ ל  ּכָׁ ִכין  ָׁ ִנְמש  יֹום,  ּוִמזֶּּה  וָׁ יֹום  ל  כָׁ ּבְ ֶּ ש  ִעּכּוִבים  הָׁ

זֶּּ  ּמִ ֶּ ִכי ש  ָׁ ִנְמש  הָׁ ה  י  ּפִ ַעל  ֶּ ש  ַהּיֹום ַעד  זֶּה  ִלְדחֹות  ה  ם רֹוצֶּ דָׁ אָׁ הָׁ ֶּ "ל ש  ַהּנַ יֹות  ַהְטעָׁ ל  ּכָׁ יו  ן  ַחּיָׁ יֵמי  ּבִ ל  לָׁ ּכְ ר  ְוִנְסּפָׁ ִנְמנֶּה  ַהּיֹום  זֶּה  ֵאין  ִאּלּו  ּכְ לֹו  ה  ִנְדמֶּ רֹב 
ִאּלּו ַהּיֹום ַהזֶּּה ִאי אֶּ  ת בְּ ּכְ ֱאמֶּ ַרְך ּובֶּ ת ה' ִיְתּבָׁ ר ַלֲעֹבד אֶּ ָׁ ְ ְפש  ש ּ חּות ְוִהְתּפַ ּטְ ּתַ ְ ִפי ִהש  אי ּכְ א ַוּדַ ֳחרָׁ א אָׁ ְטרָׁ ל טּות ַהּסִ כָׁ ּבְ ֶּ ה ש  ִלּפָׁ ה  ְוַהּקְ ֶּ ש  אי קָׁ ַוּדַ יֹום ּבְ יֹום וָׁ

ְלּבּולִ  ל ַהּבִ ִאים ּכָׁ ם ּבָׁ ָׁ ש ּ ֶּ ה ש  ְתִפּלָׁ ט ּבִ ְפרָׁ ֲעבֹוַדת ה', ּבִ ַהּתוֹ ְמֹאד ַלֲעסֹק ּבַ ר ּבְ ֹבאָׁ ּמְ ֶּ מֹו ש  ם, )ּכְ עֹולָׁ ּבָׁ ֶּ לים ש  ם(. ֲאבָׁ ָׁ ן ש  ן ל, ַעּיֵ ִסימָׁ א ּבְ רָׁ ְ ה ֵמיש  ְצִריִכין    רָׁ
ַאף ֶּ י ֵכן זֶּה ַהּיוֹ   ֵליַדע ש  ה קֹודֶּ ַעל ּפִ ִלּפָׁ י ַהּקְ יו ּכִ לָׁ ה עָׁ ְך ְמַכּסֶּ ֶּ ַהחֹש  ֶּ אי ֵיש  ּבֹו טֹוב ַרק ש  ּבֹון ּוְבַוּדַ ְ ש  חֶּ ה ּבַ ר ם הּוא יֹום ְועֹולֶּ ּבֵ ִרי, ּוְצִריִכין ְלִהְתּגַ ת ַלּפְ מֶּ

לַ ּוְלהִ  ֵהם ּכְ ֶּ ה ש  ִלּפָׁ ר ַהּקְ ּבֵ ַ ל ְלש  ּדֵ ּתַ ְ ִניעֹות ְוהַ ש  ל ַהּמְ יוֹ ל ּכָׁ ְלּבּוִלים ְוַהְטעָׁ ַרְך  ּבִ ֵרב ַלה' ִיְתּבָׁ כֹול ְלִהְתקָׁ ּיֹום ַהזֶּּה יָׁ א ּבַ ְיקָׁ ּדַ ֶּ ִחּיֹות ְוֵליַדע ּוְלַהֲאִמין ש  ת ְוַהּדְ
ִחי ֵצא ְלךָׁ ְוִתזְ ְלִפי ּבְ ּנּו ִיּמָׁ ֶּ ְדְרש  תֹו ְוִאם ּתִ ְיקָׁ נָׁ זֶּה ַהּיֹום ּדַ ּבְ ֶּ ה ִלְמֹצא ַהּטֹוב ש  לֵ ּכֶּ י ֵלית יֹום ּדְ ֶּ א, ּכִ מֹו ש  ּה טֹוב ּכְ ן ית ּבֵ ִסימָׁ א ּבְ דֹוש  ַהּמּובָׁ זַֹּהר ַהּקָׁ א ּבַ ִאיתָׁ

ְוכּו'   ית  ִ ֵראש  ּבְ ְיֵמי  ית  ִ ש  ל  ּכָׁ ֲחִזי  א  ּתָׁ ֹונֹו,  ְלש  ְוזֶּה  ְוכוּ פד(  ּה טֹוב  ּבֵ ֵלית  ּדְ יֹום  ח  ּכַ ְ ש  ּתִ א  לָׁ ְולָׁ ּדְ ַבר  ִמּלְ ֵדר  ּגָׁ ֵלּה  ִאית  א  יֹומָׁ ל  ְוכָׁ ש  '  נָׁ ר  ּבַ ל  ּכָׁ ֵיעֹול  א 
חֹ  גֹון  ּכְ טֹוב  הְלַההּוא  ּמַ ֶּ ש  ֵליַדע  ְצִריִכים  ן  ּכֵ ַעל  ְוכּו'.  א  ִלְנהֹורָׁ א  ַכְסיָׁ ּדְ ְך  ֶּ אֶּ   ש  ִאי  ַהּיֹום  ִאּלּו  ּכְ ם  דָׁ אָׁ ְלהָׁ ה  ְדמֶּ ּנִ ֶּ ְוִלְלמֹש ּ ה  נָׁ ַכּוָׁ ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ לֹו  ר  ָׁ ד ְפש 

גַ  ִמּפְ ְך  ַ ְמש  ּנִ ֶּ אֹור ש  ַדם לָׁ ּקָׁ ֶּ ְך ש  ֶּ ֵמַהחֹש  ְך ַרק  ָׁ ִנְמש  זֶּה  ֲעבֹוַדת ה'  ּבַ יֹום,  ְוַלֲעסֹק  ל  כָׁ ּבְ ֶּ ַהּטֹוב ש  ּיֵש  ַעל  ֶּ ַבר ש  ִמּלְ ֵדר  ְך ַהּגָׁ ָׁ ִנְמש  ם  ָׁ ש ּ ּמִ ֶּ "ל ש  ְמצּום ַהּנַ ַהּצִ ם 
זֹּ  ר ּבַ ְמֹבאָׁ יוֹ ּכַ עָׁ ל ַהִטְ ִאים ּכָׁ ם ּבָׁ ָׁ "ל, ּוִמש ּ ל יוֹ ַהר ַהּנַ כָׁ ּבְ ֶּ ם ש  דָׁ ל אָׁ ל ּכָׁ ֶּ ִחּיֹות ש  ִא ת ְוַהּדְ ה לֹו ּכְ ְדמֶּ ּנִ ֶּ יו  ּלּו ַהּיֹום ַהזֶּּה ֵאינם ש  ַחּיָׁ ִאּלּו ֵאינֹו ִמיֵמי  ֹו ְכלּום ּכְ

 ֶּ ֲאש  ל, ּכַ לָׁ ַרְך ּכְ ֵרב ַלה' ִיְתּבָׁ ר ְלִהְתקָׁ ָׁ ְפש  ִאּלּו ַהּיֹום ִאי אֶּ ם ּכְ ֵאינָׁ ֶּ ם ש  דָׁ ֵני אָׁ רֹב ּבְ א זֶּה ּבְ ט כְּ ר ִנְמצָׁ ְפרָׁ ם ֵהיֵטב, ּבִ ְרֵכיהֶּ ִחים ַעל ּדַ ּיֵש  לֹו ֵאיזֶּה סִ ְמַפּקְ ֶּ ה  ש  ּבָׁ
ע ְלטֹוב אוֹ  ל  ּוְמֹארָׁ בֶּ הֶּ זֶּה לָׁ ִלים ּבָׁ ם ּכָׁ רֹב ְיֵמיהֶּ ֶּ ְצלֹו ְלַגְמֵרי ַעד ש  ל אֶּ ְלּבֵ ז ַהּיֹום ִמְתּבַ אָׁ ֶּ לֹום, ש  ָׁ ְך ַחס ְוש  יֹום זֶּה  ְלֵהפֶּ גֹון ּבְ ן ּכְ א ִלְצלָׁ נָׁ ִריק ַרֲחמָׁ הּוא    ְולָׁ

א ּוְביֹום זֶּה   ּוקָׁ ש  א ּדְ ִריד ְויֹומָׁ בּ יָׁ ְ ש  ֹב חֶּ ִריְך ַלֲחש  יו ּוְבזֶּה ַהּיוֹ צָׁ ְך  ֹונֹותָׁ רֶּ א ִמן ַהּדֶּ ל ּוְבזֶּה ַהּיֹום ּבָׁ ד ּוְמֻטְלטָׁ נָׁ ע וָׁ ְך נָׁ רֶּ ּדֶּ ִמים הּוא ּבַ ְך ּוְבֵאּלּו ַהּיָׁ רֶּ ם יֹוֵצא ַלּדֶּ
ה וּ ְוצָׁ  לָׁ ֲעגָׁ ּשאֹוי ֵמַעל הָׁ ִרים ַהּמַ אּוי וְ ִריְך ְלהָׁ רָׁ ּה ּכָׁ קָׁ ה ּוְלַחּלְ חֹורָׁ ר ַהּסְ ן לֹו ֵאיזֶּה ְמִריבָׁ כּו' ּוְביֹום זֶּה ִמְזּדַ ְלַסּדֵ א ַעל  ּמֵ ד ּוְביֹום זֶּה ִנְקרָׁ חָׁ ה ִעם אֶּ טָׁ ה ּוְקטָׁ

ֹונִ  ּטּוִלים ּוִבְלּבּוִלים ש  זֶּה ּבִ ה ְוַכּיֹוֵצא ּבָׁ ל יֵאיזֶּה ְסֻעּדָׁ כָׁ ְמַעט ּבְ ּכִ ֶּ יֹום ַעד ש  ל יֹום וָׁ כָׁ דֹול.ים ּבְ ּטּול ּוִבְלּבּול ּגָׁ א ּבֹו ּבִ ר הַ   ֹום ִנְמצָׁ אָׁ ְ ש  ֵאין ַוֲאִפּלּו ּבִ ֶּ ִמים ש  ּיָׁ
ְמאֹ  "לּבֹו  ְוַכּנַ ְכלּום  ֵאינֹו  ַהזֶּּה  ַהּיֹום  ִאּלּו  ּכְ יֹום  ל  כָׁ ּבְ רֹב  הָׁ י  ּפִ ן ַעל  ּכֵ ם  ּגַ לֹו  ה  ִנְדמֶּ ה.  ֵאּלֶּ ּכָׁ עֹות  ִא רָׁ ּדְ ַבר  ִמּלְ ֵדר  ֵמַהּגָׁ ְך  ָׁ ִנְמש  זֶּה  ל  ְוכָׁ יֹום .  ל  ּכָׁ ַעל    ית 

ִחינַ  ַהְינּו ִמּבְ אֹור, ּדְ ַדם לָׁ ּקָׁ ֶּ ְך ש  ֶּ ְך ֵמַהחֹש  ָׁ ְמש  ּנִ ֶּ "ל, ש  ֹעְוַכּנַ ִמים לָׁ ן סֹוְפִרים ַהּיָׁ "ל. ַעל ּכֵ ּנַ ה ּכַ נָׁ בָׁ ּקּון ִמעּוט ַהּלְ ִחיַנת ּתִ הּוא ּבְ ֶּ "ל ש  ְמצּום ַהּנַ ַגם ַהּצִ ר ת ּפְ מֶּ
ִחיַנת ַהְמ  ר הּוא ּבְ ֹעמֶּ י הָׁ א, ּכִ ְיקָׁ ּקּון ּדַ ִחיַנת ּתִ "ל ּבְ ְמצּום ַהּנַ ַקת ַהּצִ עַ   ּתָׁ ֶּ ה ש  נָׁ בָׁ ל  ִמעּוט ַהּלְ ּטֵ ִחיַנת ל ְיֵדי זֶּה ִנְתּבַ הּוא ּבְ ֶּ א ש  ֳחרָׁ א אָׁ ְטרָׁ ְך ְוַהּסִ ֶּ ְיִניַקת ַהחֹש 

ַעל ְיֵדי זֶּה זוֹ  ֶּ יֹום ש  ל יֹום וָׁ ּיֵש  ַעל ּכָׁ ֶּ ֵדר ש  יֹום ֵיש  ַהּגָׁ ל יֹום וָׁ כָׁ ּבְ ֶּ ת ש  ֱאמֶּ ל ְלִהְתקָׁ ִכין ֵליַדע הָׁ ּדֵ ּתַ ְ יְ  ּבֹו טֹוב ּוְצִריִכין ְלִהש  זֶּה ַהּיֹום ּדַ ַרְך ֵרב ּבְ א ַלה' ִיְתּבָׁ קָׁ
ר ְוַכנַּ כְּ  ֹעמֶּ ִחיַנת ִמְצַות ְסִפיַרת הָׁ זֶּּהּו ּבְ ֶּ ִמים ְמנּוִיים ּוְספּוִרים, ש  ל ַהּיָׁ י ּכָׁ  "ל:ִפי אֹותֹו ַהּיֹום, ּכִ

 

 שיחות השייך לתורה זו  
לחזקיהו שהוסיפו לו טו שנים כדאיתא  למיתה על נבואת שקר שאמר    הנביא ישעיהה דן את  שנר שמ מסופח יבמות מט:  פל"

משלו   ר"ע אמר   נחלקוביבמות מט:  הוסיפו לו טו שנים וב והתפלל מקירות לבו  כיון שנגזר על חזקיהו למות ושבברכות י.  
עפ"י שם  ומבאר הפל"ח    הוסיפו לו.  מעלמאן אמרו  נלו אותן שנים. ורבהחזירו  זר לקצר ימיו ועתה  גכי נהוסיפו לו דהיינו  

ד'    בתורה פדהמבואר   ימיך אמלא    לחזקיהו  וישעיה  שניבא  מהובתורה ס' אות  כי ברכת את  ימיך",  ימים על  יוסיף  "הנני 
אלו שני    )יבמות נ.(  אף אם הפירוש הוא כשיטת רבי עקיבא שאמר,  (הנביא משקרה ששנאמר משה רבנו ומשם טען מש)

חזקיה    כישיהיו ימיו שלימים וגדולים,    , הפירוש כמבואר בתורה פד,שלו הוסיפו לודהיינו שמו׳,  כה משלימין לו וכדורות ז
" )איוב יג, טו(, על ידי זה נשלמה לחמאחר שהתגבר בתפילה אחר שכבר נגזר עליו מיתה, וקיים בעצמו "הן יקטלני לו אי

להשיג   שזכה  עד  ביתר שאת,  ביו  הטובתפילתו  לותהגנוז  הוסיפו  רק משלו  אם  אפילו  זה  ידי  ועל  היה    ,ר,  כן  פי  על  אף 
בבחינת ׳הנני יוסיף ימים׳, מחמת שכבר נגזר עליו מיתה, וגם כי הימים שחי אחר כך היו גדולים וארוכים אצלו ביותר, שזה 

מה עתיק  בחינת  מבחינת  היה  לו  שהוסיפו  שהימים  קפ(  אופן  ואתחנן  עמוקות  מגלה  )עיין  הזקנה עיק  םשש  ,שמובא  ר 
כידוע, ימים  ד'(  והאריכות  אות  ס'  בתורה  ימיך   )כמבואר  "מספר  של  דהפירוש  ליה  דסבירא  חכמים  לשיטת  שכן  ומכל 

נת "את מספר ימיך  יחאמלא" רצה לומר זכה מוסיפין לו, על כן זכה חזקיה על ידי תפילתו לבחינת יוסיף ימים, שזה בעצמו ב
 .אמלא" וככל הנ״ל

 

 
 ירושלים   טבת תשפבעד טז י'  א



 מוהר"ן               פד             התור                       י          ליקוט                2צד: 

 הקדמה 
על פי זוהר באר זאת  מו,  קדושה  מלא  נוי ארוך דהי יהיה  ך את הימים שכל יום  י ר איך זוכים להאאן  כ  ארבנו מב ר

שאו נשא  שאי   רמ בפרשת  יום  טובשאין  בו  ספירותדהיינו    ,ן  מז'  אחרת  מידה  אותו  מנהגת  יום  שכל    , אע"פ 
אור    הנקרא  ,יקאתעהגנוז ב  טובוא  ה  ,אור פנימי אחד משותף לכולם  ,בהנהגת אותו היוםאעפ"כ בכל יום יש  

עליון  יומין   שהוא  ,חסד  כולהו  עם  דאזיל  גדוליומא  רוחני  בחושך  מכוסה  הזה  שהאור  אלא  ממונים   םשה  ,, 
מגלים לו  מי שכן ראוי הם דייקא  וליתגלה למי שאינו ראוי,    אלשמור עליו של  ,מלאכים קדושים ומלאכי חבלה

מיון לראות עד כמה באמת הוא  במניעות של ד  ומנסים אות  ,וקודם שמכניסים את האדםוז,  גנ  טובאת אותו  
  ,אבריו וחושיודהיינו להיות קרוב להקב"ה ולהמליך אותו בכל  ,רוצה ונכסף לאור הזה

רבנו  ,צ"ע כוונת  נראה  הו  , אבל  הגנוז  הגנוז  אשהטוב  טו  ,אור  בתורה  מבואר  אור    \ב/וכן  הן  התורה  שסודות 
לג    עיין . עוד  ועי"ש שזוכים לזה ע"י התבודדות  ,הגנוז יומא דאזיל עם   \ג/אות ה'תורה  שאהבה שבימים היא 

ועי"ש שהיא פנמיות התורה שנקראת טוב ונקראת אור    ,םבכל יו  בפועלשיש  '  אהבת הכולהו יומין דהיינו אור  
 והיא אור הגנוז. 

  ,(שית א ד )מזרחי ברא  ימנע מרשעים אורם  )איוב לח טו(  ונגנז כמ"ש  ,בראשית הבריאה  ו שעות"אותו אור ששימש ל
 ם בכל דור זוכיםי וממה שיחיד   .ע אותו מהם כדי שלא ירשיעו על ידו יותרמנ  ,אורם  אאע"פ שהורוצה לומר  

יוצא האדם ובעקשנות ורצון חזק    בל ע"י תשובה וחסד כנ"לא .  לגביומשמע שכל השאר הם בבחי' רשעים    ,לו
 כך מבואר כאן בתורה זו.לזכות בו  ויכול מגדר רשע הנ"ל

  כמו לעתיד  ,יא בכל דבריהגנוז הוא אור שמגלה את הקב"ה להד  אורכי  מאירים הרבה יותר    הדברים  ולפי זה
זכר  י ץ לה תאמהל  כים אנושהיום הקב"ה צרי   ממה שיתהפך  דהיינו    ,מים לים מכסיםכארץ דעה    לבא כשתמלא

הקב"ה   ,הפךדיוק לאזי ב  ,הגנוז  לאורוכים  שזכ  ,החושיםכל  מורגשת ב  םהעיניי הגשמיות היא לנגד  אילו  ו  ,בו
    .ן בזיכרוואילו הגשמיות תהיה תלויה  ,הדבר הכי גלוי  הוא

כבר ממילא כולו אש להבה לה' וממליך   ,שבכל דבר רואה רק את הקב"ה  טוב האור הגנוז אזי כנ"לוכשזוכה ב
נו  דהיי דייקא  יום ארוך    חכמה דאקרי קודש. וזהו בשלימות בכל רגע וממילא כל רגע שלו מלא קדושה    אותו

אבל אפשר לדחות   .\ד/עיון התורה  דרך אחרת של  היא וכידוע,    וא בינהה  ברוח, אבל  מאיר בו אור החכמהש
 ב' ואות ג' שבאריכות ימים כלול גם רוחב. קמן תורה ס' אות ראה ל

ששאל את  וזהו  הארכת  במה  התנא  את  את  ימיםו  להשיג  נכנסת  מדה  באיזה  דהיינו  הנ"ל  הטוב,   ,הגנוז 
  , בממוני   תי י ותרן היוהתנא השיב להם ו  ע"י מדת החסד ואפשר ע"י תשובה,  סלהיכנפשר  שא ר  ר בזוה אוכמבו

החסד,   מדת  כדי  דהיינו  רק  בו  החזיק  ממונו  כל  לעצמו, כי  ולא  חסד,  בו  להיות    לעשות  עסקו  דהיינו שעיקר 
 ריש פרשתכמבואר ב  ,אברהם אבינו שהרגיש שאין לו חיים בלא עשיית חסדכ  ,ים אותומשפיע טוב לכל הסובב

נורא שהקבוירא   חם  וביום  חולה  חמה  "שכשהיה  הוציא  רץ    ,יקה רתמנה  וכשמצאם  אורחים  לחפש  רץ  הוא 
לחברון  למרחקים   שבע  אחדמבאר  לכל  בקר  של  לשון  להם  ל  ,להביא  שלישי  ביום   בזקנותולתו  י מ והכל 

ועי"ז זכה אברהם    .דשפיע חסהלשהכאבים עצומים ביותר, אבל בעל מדת החסד כואב לו יותר כשאין לו למי  
 \ה/ובתורה ס' ,להאריך ימיו כמבואר כאן 

 
ת ַהיִּ   ]א[אות  טו    תורה   ב ִריְך ְלַהֲעלֹות ִמּדַ ִתיד, צָׁ עָׁ ה לֶּ ּלֶּ ְתּגַ יִּ ֶּ ה ש  נּוז, ַהְינּו סֹודֹות ַהּתֹורָׁ ה ִלְטעֹם ַטַעם אֹור ַהּגָׁ רֹוצֶּ ֶּ ּה:ִמי ש  ָׁ ְרש  ָׁ ה ְלש   ְראָׁ
ֵני ִמיֵני   ]ה[ תורה לג אות    ג ְ י ֵיש  ש  ִהיא   ּכִ ֶּ ּמּובָׁ   ַאֲהבֹות, ַאַחת ש  ֶּ מֹו ש  ִמים, ּכְ יָׁ ּבְ ֶּ ה ש  הֹו יֹוִמין.  ַאֲהבָׁ ּלְ ֵזל ִעם ּכֻ אָׁ א ּדְ ה ה' ַחְסּדֹו" יֹומָׁ ם ְיַצּוֶּ א ְלֵעיל "יֹומָׁ

ְוזֶּ  ֵאל,  רָׁ ִיֹשְ ַרְך ִעם  ִיְתּבָׁ ם  ֵ ל ַהש ּ ֶּ תֹו ש  ם ַאֲהבָׁ ָׁ ה, ֵיש  ש  ּוִמּדָׁ ה  ל ִמּדָׁ כָׁ ּבְ ֶּ ַהְינּו ש  ל יֹום,  כָׁ ּבְ ֶּ כַֹח, ש  ּבְ הּוא  ֶּ ה ש  ְוֵיש  ַאֲהבָׁ ֹפַעל.  ּבְ ֶּ הּו  ...          וכו'...     ה ש  ְוזֶּ

ה   ּלֶּ ְתּגַ יִּ ֶּ ַדע ַלה'", ש  ד ִיּוָׁ חָׁ ה יֹום אֶּ יָׁ ה י"ד(: "ְוהָׁ יּוּת )ְזַכְריָׁ ימִּ נִּ ה ה' ַחְסּדֹו". ַהְינוּ ַהּתֹוָרה ַהּפְ תוּב: "יֹוָמם ְיַצוֶּׁ ּכָ ֶׁ מֹו ש  ְקָרא יֹום, ּכְ הָׁ   ָהַאֲהָבה ַהּנִּ ֶּ ה  ש  ְיתָׁ

ית א(:   ִ ֵראש  תּוב )ּבְ ּכָׁ ֶּ מֹו ש  ה, ּכְ ְגֹנז", ְצפּונָׁ י טֹוב לִּ יָגה י"ב(: "ּכִּ ְבָרָכה )ֲחגִּ ְכרֹוָנם לִּ י טֹוב", ְוָאְמרוּ ַרּבֹוֵתינוּ, זִּ ת ָהאֹור ּכִּ ים אֶׁ ְרא ֱאלֹקִּ י אֹור    "ַויַּ ּכִּ

הּ  ש  ּבָ ּמֵ ּתַ ְ ש  ַדאי ְלהִּ ְקָרא טֹוב,ּתוֹ הַ וְ .  ַהּתֹוָרה ַהזֹּאת ֵאין ָהעֹוָלם ּכְ ה י"ט:(.    ָרה נִּ רָׁ ה זָׁ ם" )ֲעבֹודָׁ כֶּ י לָׁ ַתּתִ ַקח טֹוב נָׁ י לֶּ ֵלי ד'(: "ּכִ ְ ֱאַמר )ִמש  ּנֶּ ֶּ ְקָרא  ש  ְונִּ

ה אֹור":  אֹור, ֵלי ו(: "ְותֹורָׁ ְ תּוב )ִמש  ּכָׁ ֶּ מֹו ש   ּכְ
  , שתי דרכים שונותמדרגה אבל הלכו ב ות ה זושא, שכנראה היו בא רבי  לאחיו  זנסק  ך מלי ל ונ"ל שזה החילוק בין רבי אלימ   כך נ"ל וצ"ע.  ד

אלימל  רבי  כן  לצדיק  שעל  הוחזק  את  א ו   ,וגאון ך  משילו  החזיקו  זושא  המלמד  כמבוא   וגע.רבי  לו  שקראו  תרכד  אות  ח"ב  בשיש"ק  ר 
מא   המשוגע. היה  זושא  רבי  כי  ימיו.  י רונ"ל  מרחיב  היה  רבי אלמלך  ואילו  כאן  כמבואר  ימיו  שפ ך  זושא מספרים  רבי  ה על  רה  תעור עם 
פלא כי החזיקוהו    ה הי ואחרי כמה דקות ענה להם תירוץ ו שמע  ורבי זושא    , בה המדרש ולא מצאו תשו   תבבי כמה גאונים  ל חזקה  קושיא  

יודע   אתה  מהיכן  אותו  ושאלו  הארץ  ידע.לעם  שהירושלמי  מהיכן  להם  עד  ש ונ"ל    והשיב  בירושלמי  כמוהם  ועיין  שישב  הכוונה  אין 
לו לו משמים את  י ג עד ש  ר החסד או אהבהבשע   ביקותלד נכנס  בתפלה  יג, אלא שמהיכן שהירושלמי הששיג  כי זה לא נקרא לה   ,שהבין 

יודע להשיב להם   ונ"ל   .התשובה  כי דרכו היתה עיון    , למי אבל עליו לא מספרים שידע זאת מהיכן שידע הירוש   , שגם רבי אלימלך היה 
 אם טעיתי.  רחום יכפר עוון  א ך אפשר והו וכל דברי בדר         .רוח הקדשזיכוך המדות ו   שהיה עם אלא  

עֲ   ]ב[ תורה ס' אות    ה  בֹוא לָׁ ירּות ַהזֹּאת, הּוא ַעל ְיֵדי  ְולָׁ ִ ים ש  יכוּת ָימִּ יַנת ֲארִּ חִּ יק. ּבְ ּקוֵּני ַעּתִּ יַנת ּתִּ חִּ ֵדי  ּבְ ִמים, ּכְ ִריְך ֲאִריכּות יָׁ י צָׁ ֵקן. ּכִ ִחיַנת זָׁ , ּבְ

ל הַ  ֶּ ירּות ש  ִ ֲעש  ת הָׁ תֹוכֹו אֶּ ּבְ ל  ְראֶׁ ִהְתּבֹוְננּות:  ְלַקּבֵ יִּּ ֶׁ יְך ש  רִּ ּצָ ֶׁ ים, ַהְינוּ ש  יכוּת ָימִּ יל ָיָמיו ַוֲארִּ יְך וְּלַהְגּדִּ ְתִחיל  ה ְלַהֲארִּ ּמַ ֶּ קֹום ש  יֹום ִמּמָׁ וָׁ ל יֹום  י כָׁ . ּכִ
עֲ  יו ְמֹאד הָׁ לָׁ ה עָׁ ָׁ ש  ַהיֹּום, קָׁ ת  ְתִחּלַ ּבִ ֶּ ַהְינּו ש  ר.  צָׁ ה הּוא קָׁ ִחּלָׁ ּתְ אי ּבַ ַוּדַ ּבְ ד,  חָׁ ל אֶּ ל ּכָׁ לֵּ ֵאצֶּ גֹון ְלִהְתּפַ אֹותֹו ַהיֹּום, ּכְ ּבְ ִריְך ַלֲעֹשֹות  ּצָׁ ֶּ ה ש  ל ְוִלְלמֹד  בֹודָׁ

ְוהֹולֵ  ִמְתַרֵחב  ְך  ּכָׁ ְוַאַחר  ְמַעט,  ְמַעט  ְלַהְתִחיל  ִריְך  י צָׁ ּכִ ר,  צָׁ תֹו הּוא קָׁ ְתִחּלָׁ ּבִ ַהיֹּום  ן  ּכֵ ְוַעל  תֹו.  ְוַכיֹּוֵצא.  ֲעבֹודָׁ ּבַ יָלה  ְך  ְראֹות ְלַהְגּדִּ יְך ָהָאָדם לִּ ְוָצרִּ

וְּלהַ  יָבה  א וְּלַהְרחִּ ּבָ ֶׁ ש  ָעה  ָ ְוש  ָעה  ָ ש  ל  ּכָ יְך  ְתַרֵחב    ֲארִּ וּמִּ הֹוֵלְך  ְהיֶׁה  יִּ י,  נִּ ֵ ּ ַהש  יֹום  א  ּבָ ֶׁ ש  ּכְ ְוֵכן  ה.  ָ ְקֻדש ּ תֹוְספֹות  ּבְ יב  וְּלַהְרחִּ יל  ְלַהְגדִּ ְך,  ּכָ ַאַחר 
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הד שתי  בין  החילוק  חסדונ"ל  י   , ותשובה  רכים  בחי'  היא  הדין   ,צחקשתשובה  עצמו   שמוסר  ,מדת  כל  את 
)הוא קו של מלמעלה ואילו חסד   ,( לה, של מלמטה למעחזיר הכל לשרשולה)כי זה גדר מדת הגבורה  להקב"ה  

אצל הקב"ה  דבר נפלא ש   זהו  .\ו/שפיע טוב לבני אדםיות מ ל עצמו להכוסר את  שמ   היאלמטה בחי' השפעה(  
   .הגנוז בטובזכות לשער  הםשניהם עד ש, ושווה כשאדם מתמסר אליו או לבני 

 
ה  מ שיש בו עמקות לפנים מעמקות כמבואר בתורה רליקוטי מוהר"ן  הספר של רבנו    דבעיקר רואים זאת בלימו

לעמק כמשל  היא  עמקות  הפנימ שכל  יותר ות  סבלנ  ,ית  להם  אין  דעלמא  כבר  ורובא  ומתייאשים  להעמיק  ות 
  ה הןאלהמחשבות האו שנדמה להם שאין בכוחם להבין. אבל באמת    ,נואו שנדמה להם שכבר הבי   ,התחלה ב

את   הסובבים  ונחשים  יותר. העקרבים  הפנימית  כינה    העמקות  שרבנו  לזכור  שטען   סאפיקורוצריך  מי  את 
 . הר"ן גבוה מדאיטי מוהליקובשבילו ש

יותרות כזה נפלא שעוד ספר חסיד  הרי אין בעל מח    שהיהזצ"ל  עד שראב"ן    ,ככל שממשמשים בו בעיון מתחדש עומק נפלא 
הלוואי   על עצמו  הלק"מ אמר  בלימוד  גדול המעמיקים  והיה  נפלא  וברור המדמה  אלפים שנה  עצום  ואדע עכ"פ עשרת  שאבין 

זצ"ל  ואת רבי אהרן דרב . ף ששון ושמחה( ככבי אור סו ) זה העולםכפי שידע אותו רבינו עוד בהנוראים חר התחיה דבור אחד מדבריו אל
שיבין לא בעוה"ז   כוהתורה שלו לא ברדברי  אבל את    ( חיי מוהר"ן סימן שעו)  ילהבין שיחות חולין של  בעוה"בזכה  הלואי שת  רבנו  ברך

ני סדרים  את ספרו בש  ובקש שילמדוללמוד לכל אדם בכל מדרגה  מתאים  שספרו  רבנו  בפירוש אמר  "כ  פואע  . ואפילו לא בעוה"ב
אין אדם אמר שו  ישמור.   רכושם שבביתעל  הוא ישפיע לטובה וירפא אותם מחולי הנפש וגם הגוף ואפילו    ועל כולםבקיאות ועיון,  

)כוכ"א הובא   . וא אפיקורסהרתו,  ול למצא עצמו בדברי תוו יכנשאי שמי שאומר    , עד שהתבטא בחריפות נוראה  , ו לא שייך לושספר

ני"א.  ובידיעת הבורא במעשי ב  בנבואת משה רבנוו  בנבואהאפיקורס נקרא מי שכופר  שרמב"ם תשובה ג' ח'  עיין    . רלז( בשיש"ק ח"א  
נבואה ממש, כידוע שיש   הוכוונת רבנו שבהכופר בנבואת משה רבנו כלול גם הכופר שנבואת כל הצדיקים האמיתיים אע"פ שאינ 

כמבואר בתורה כ' ותורה יג    דשקרבינו שהיא גבוהה מרוח ה  שלהתורה  ח הקדש, וכל שכן  מדרגות בנבואה ואחת הן רו  עשר
שזה מהלך    , ומוריד תורה מגבוה מעל גבוה מעתיקא קדישאת הנמצאות שם  "ן את הנפשווריד תורה ע"י שמעלה ממ  היהכיצד  

יכול לומר  ש מיומר תורה אלא  ל  ורשאס כיון שאמר בתורה מז תנינא   פיקורס נ"לומה שכינה א)  ידיעת נסתרות  אגבוה מסתם רוח קדש, שהו

 תולה חסרונו ברבנו( כי  ,הוא אפיקורס ,מדאי שרבינו אומר תורה גבוהה נמצא שמי שסובר  ,באופן שכל אחד ישמע רק מה שצריך לו ולא יותר

הגנוז   אור טוב   ,מיותי מיות לפנים מפנ י ובוודאי טמון בה בפנ  \ז/ קאי אבל מי שמאמין שהתורה של רבינו היא מעת 
ער החסד או התשובה שכנס בי לזכות להקש הרבה  מחוייב להתעקש ולב  ,בעצמו כמה אינו ראוי לודע  ויו  ,הנ"ל

 .ריו, ואפילו יום אחד אשעל ידו וולהאריך ימי  עכ"פ באיזה התנוצצות אולי יזכה לאור הזה
 

 קושיות
ימים   .א הארכת  במה  כח.  השאלה  במגילה  כךהיא  על  נשאלו  מדות   ושם  ג'  אמר  אחד  וכל  תנאים  כמה 

בחר  ורק אחת מהן היא ותרן הייתי בממוני. וצ"ע מדוע  ש סגולות לזה,  מאחרות וסה"כ יש שם עשרים וח
ריכות  דהיינו לא  רק ר"ע בשאלתו התכוון לביאור רבנו.  לי צ"ע אובה אחת. וו שרבנו מעשה אחד וממנו ת

ו בכמות.  ולא  באיכות  ע  קראולי  ימים  היא  בממוני  הייתי  וותרן  דהיינו מדת החסד התשובה  כללית  צה 
 ולא מעשה מסויים בלבד כמו שאר הסגולות שם. ,בכלליות וכמבואר בזוהר

 לעיל ראה  ימים שרבנו מדבר עליה כאן האם דווקא אריכות או גם רוחב? אריכות .ב

 הטוב הגנוז צ"ע האם הוא האור הגנוז .ג

מבואר    ביא לבאר את העניין וכן בזוהר שרבנו מ   ,היא חדשה בכל יוםשעבודה  זו  אריכות ימים משמע ש .ד
יום יש גדר מלבר יום בתחילתו הוא צר וצריך להאריך    ,שלכל  וכן מבואר בתורה ס' אות ב' הנ"ל שכל 

, גם כל שעה  במי שיכול טווצ"ע האם זה דווקא או שבאמת    .כל יום מחדשמשמע  קצת  ולהרחיב אותו  
  ים כראוי.ה לדבורעד שזוכשגם בשעה של התבודדות תחילתה מצער  עכ"פ בחוש רואים

  
 עד כאן ההקדמה 

* 
 

ה ְיֵתָרה  ָ תֹוְספֹות ְקֻדש ּ ַעם וַּפַעם ְוכֵ .  ּבְ ָכל ּפַ י   ן ּבְ יַנת ֲארִּ חִּ ה ּבְ ה, ְוזֶׁ ָ תֹוְספֹות ְקֻדש ּ ין ּבְ ְתַרֲחבִּ ְהיוּ ָיָמיו מִּ ים:יִּ יַנת         כוּת ָימִּ ְבחִּ ָכה לִּ זָּ ֶׁ ְוַאְבָרָהם ש 

ים  יכוּת ָימִּ יַנת ֲארִּ חִּ ית כ"ד(: "ְוַאְברָׁ ָזֵקן, ּבְ ִ ֵראש  ִחיַנת )ּבְ ירּות. ּבְ ִ ה ַלֲעש  כָׁ ִחיַנת  , ַעל ְיֵדי זֶּה זָׁ ה ּבְ ּכֹל": ְוזֶּ ם ּבַ הָׁ ת ַאְברָׁ ַרְך אֶּ ִמים, ַוה' ּבֵ יָּׁ א ּבַ ֵקן ּבָׁ ם זָׁ הָׁ
ים קי"ט(: "ִמ  ִהּלִ נִּ )ּתְ ֶּ ירּות, ש  ִ א ַעל ְיֵדי ֲעש  הּוא ּבָׁ ֶּ א ְלִהְתּבֹוְננּות, ש  "ל, ּבָׁ ֵקן ַהּנַ ִחיַנת זָׁ ַעל ְיֵדי ּבְ ֶּ ן", ש  ְתּבֹונָׁ ֵקִנים אֶּ ְך ְלתֹוְך ֲאִריכּות יָׁ זְּ ָׁ הּוא  ְמש  ֶּ ִמים, ש 
"ל:  ּנַ ֵקן ּכַ ִחיַנת זָׁ  ּבְ

לי   ו נכנס    נראה  הזה  פריינד שבשער  אשר  חס   דתו ו עבשעיקר    זצ"ל   רבי  עטורותמילדותו  ד  היתה  ה ל לחלק    ביגלך ב   ידיו    ,ם עניי חבריו 
יד    הגמ"ח הענק   ואח"כ כשהקים את  ,ודה ים במחנה יה נ מה שזרקו הירק לחלק לעניים מ ראוי לאכילה  כשחיפש את ירק או פרי    רותו ובבח 
תשובה בהכרח  ר ה ע שגם הנכנס ב כי    , שאין הכוונה שאפשר לזה בלא זה   . ופשוט אבל רוב הצדיקים נכנסו בשער התשובה       וכו'.  עזרה 

 דגש על חסד.ה   בעל תשובה אבל גם    א ער החסד בוודאי הו שוכן הנכנס ב   , בה ו שת ה   על   א אלא שהדגש הו   ,יק הוא החונן ונותן צד 
מַ רפט  ות  א   -  חיי מוהר"ן   ראה   ז ָׁ ַמר )מט( ש  אָׁ ֶּ דֹוש  ש  יו ַהּקָׁ ִמּפִ י  ה    ְעּתִ ָׁ ֻדש ּ ּקְ ּבִ ֶּ ֵקן ש  זָׁ ה ֲאִני  ָׁ דֹוש  דֹו ַהּקְ ְכַתב יָׁ ּבִ א  ם ִנְמצָׁ ּגַ ן.  ָׁ ש  ֵלא יָׁ ש  מָׁ דָׁ ֲאִני ַקְנַקן חָׁ

יק יֹוִמ  ה ַעּתִ ּסָׁ ּכִ ֶּ ִרים ש  בָׁ ה ּדְ ַגּלֶּ ּמְ ֶּ  ין ְוכּו':ְוכּו' ש 
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 [ ח]  דפתורה 
זכאי   ,תנאיםאו חמישה    עהארב  \ט/בגמ' )מגילה כח(  איתא בן שמועורבי    ,רבי    ,ורבי פרידא  ,אלעזר 

באיזה  בפשטות הכוונה    ,ימים   במה האריכושאלו אותם  תלמידיהם  ש  ,נחוניא הגדולרבי  ו  ,רבי נחוניא בן הקנה ו
 .זכה לאריכות ימים   ן ידעל  שת  ואחר  ג' מדות טובותוכל אחד מהם השיב  בה שנים?  הרחיות כל כך  זכו ל  זכות
רבי    רבי   שאלשכאבל   קרחההושיאת  בן  אחת  ע  מדה  ימים,  השיב  לאריכות  זכה  ידה  את  כששאלו  ו  שעל 

ות תלה אריכות ימיו במדכל אחד מהצדיקים הנ"ל    ובות שעל ידן זכה. מנה שמונה מדות ט  אהאמורא רבי זיר 
רבי נחוניא    "א שהואי הגדול  בי נחוניא  רעוד שם ש  .הן סגולה לזה  \י/ סך הכל עשרים וחמש מדות, נמצא  ת אחרו
הק חולקיםנה  בן  צ"ע  ויש  לדעה שהם אחד  עכ"פ  פעמים  והשאלו,   \יא/ עקיבארבי  ופעם    דיוי תלמפעם    ,שתי 

ג'   פעם השיב  שונות    ,מדותובכל  מהן  לשניה   אבלשתים  חזר  בממוני  הייתי  וותרן  המעשים  מכל  רבנו  ם.  על 
הנ"לו אחת  ,המדות  ותשובה  אחד  מעשה  דהיינומהשלש  בחר  נחונ  ,  רבי  את  עקיבא  רבי   הגדול א  יכששאל 

 ר לו וותרן הייתי בממוני. מאבמה הארכת ימים  

צריך זה  ל  ר לאריכות ימיםא השע י מה הכוונה וכיצד ה  ," ממוני ותרן הייתי ב "את התשובה שהשיב לו  לבאר  
לששת ימי בראשית, לכל אחד יש לו    -, וזה תרגומו\יב/ בזוהר הקדוש-בזוה"קמרו  אשלידע מה דאיתא  

,  חסד  בחינת  ראשון   ביום   כגון ,  אותו  להנהיג  היום   אותו  על  ההממונ  ההיא  מדרגה  של  מלאך  דהיינו  של אותה המדרגה המנהיגה אותופרצוף  

  מתנהג   זה  אור   ידי  שעל,  יומי   כלהו  עם  דאזיל  החסד  אור   בו  יתפשט  שלא  יום  אין  כלומר  . ולא תמצא יום שאין בו טובוכו'  גבורה  נת בחי  שני  ביום

, שלא כל אדם יוכל מבחוץ  כגדר  תואו  השומרים  יםכמלא  לו  יש  יום  באותו  השולטת  ספירה  כל  דהיינו  וכל יום יש לו גדר מבחוץ  ,העולם
שון  האור. כמו שתמצא ביום הרא  , דהיינו שיש חשך המכסה אתהתורה  סודות  בו   להשיג  דהיינו   לטוב ההוא שבו,  לכנוס 
, ותמצא בו חשך. וכן בכל יום תמצא שמירה, ואלו הם שמירה, כמו קוצים השומרים הכרם, שלא יכנוס זר אור
ושרפיםושההקד  מצד  שומרים  הם  ואלו  אליו ועקרבים  נחשים  כמו  אחרים  שומרים  ויש    אחרא   הסטרא  מצד  חבלה  לאכימ  שהם  . 

כל התורה  סודות  שהם  ששומרים הטוב ההוא היו  היתה שמירה,  ואם לא  יכנוס שם מי שאינו ראוי להכנס.  , שלא 
יכולים לכנוס בסודות התורה. ויכנוס לדו  הרשעים  זה, מי שהוא רשע,  מה מלאכי סודות התורה, כעת  משום 

שנקר  ועקרבים,  נחשים  ואפלה,  חשך  הנקראים  חיות השדהחבלה  יכנוס (היער)  אים  , מבלבלים מחשבתו שלא 
 לפקודתו מזומנים  הם חבלה מלאכי אפילו , כל אלו השומרים הם לפקודתו לעזרווצדיק אבל מי שהוא טוב שאינו שלו.למקום 

מרו, אל הטוב א , וי התורה  סודות  שהוא  אותו לטוב הגנוז  ומכניסים  מביאים. ולצדיקים  גורסנ  נעשה  הרשעים  של, וקטגור  לו  לסייע
, פתחו לי שערי צדק הצדיק  זה  ואמר לנו  ירא שמים רוצה לכנוס לפניך,  , אדוננו, הרי איש טוב וצדיקה"להקב  הגנוז

הגנוז טוב  אותו  אז,  יה.  אודה  בם  באותו שער  ה"הקב  אבא  לו  פתחו  להם,  יאמר  או חסדב  שהוא  רא אהבהשנק,   ,
שערים  צדיק יכנוס כפי המדרגה שלו. וסוד הדבר, פתחו  כי כל  וכל  .  במלכות  או  בבינה  שהוא  באותו שער שנקרא תשובה

   .תרגום הזוהראן עד כ .םשערי  הרבה שיש הרי יבוא גוי צדיק וגו'ו

 
 מתי נאמרה  ן ותורה זו לשון החברים לא ידוע היכ ח

נחו   -  גילה כח.מ   ט רבי  תלמידיו את  ימים שאלו  הארכת  במה  הקנה  בן  חברי   ?ניא  בקלון  נתכבדתי  לא  מימי  להם  על    ,אמר  עלתה  ולא 

כתפיה אתא רב חנא בר חנילאי וקא דרי  לא נתכבדתי בקלון חברי כי הא דרב הונא דרי מרא א   .  וותרן בממוני הייתי   ,מטתי קללת חברי 
עלתה על מטתי קללת חברי כי הא    ולא   .ילותא דידך לא ניחא לי תיך דרי ואי לא אתייקורי אנא בז במא   אי רגילת דדריתיה  מיניה אמר ל 

וותרן בממוניה  הייתי    וותרן בממוני  .דמר זוטרא כי הוה סליק לפורייה אמר שרי ליה לכל מאן דצערן  הוה שהיה מניח  דאמר מר איוב 
של  )עבדיואתו גווזי    ? )אמר לו( במה הארכת ימים ( נה הנ"לבן הק רבי נחוניא)הוא  נחוניא הגדול  עקיבא את רבי    רבי שאל           .פרוטה לחנוני מממוניה 

נחוניא ליה וקא  (  רבי  יתיב    ,מחו  ליה    , ארישא דדיקלא )ר"ע(  סליק  נחוניא(  אמר  נאמר)ר"ע לרבי  נאמר כבש למה  נחוניא  אמר להו    ? אחד   רבי אם  )רבי 

מדרבנן לעבדיו(   שבקוהו הו   צורבא  ליה    .א  נחוניא) אמר  שב (  ר"על  רבי  מיוחד  נחוניא) ליה  אמר    , עדרו אחד  מתנות(  ר"על  רבי  קבלתי  לא  ולא    , מימי 

כי    , לא הוה שקיל לעזר כי הוו משדרי ליה מתנות מבי נשיאה  לא קבלתי מתנות כי הא דרבי א   .  וותרן בממוני הייתי   , י עמדתי על מדות
יחיה   ? הו לא ניחא לכו דאחיה ר ל אמ   , לא הוה אזיל   ,הוה מזמני ליה  זירא כי  רב   .  דכתיב שונא מתנות  הוו משדרי ליה מבי נשיאה לא  י 

ביר על מדותיו מעבירין ממנו  ולא עמדתי על מדותי דאמר רבא כל המע   .אמר אתייקורי דמתייקרי בי   , כי הוה מזמני ליה אזיל   , הוה שקיל 
  ? ימים   במה הארכת  שאל רבי את רבי יהושע בן קרחה  .  למי שעובר על פשע   ?ון למי נושא ע  , פשעיו שנאמר נושא עון ועובר על פשע   כל 

דאמר רבי יוחנן אסור לאדם    , אמר לו מימי לא נסתכלתי בדמות אדם רשע   , אמר לו רבי תורה היא וללמוד אני צריך   ? אמר לו קצת בחיי 
רבי אלעזר אמר עיניו כהות    , אליך ואם אראך   ביט שנאמר לולא פני יהושפט מלך יהודה אני נושא אם א   , כל בצלם דמות אדם רשע להסת

 .יצחק ותכהין עיניו מראות משום דאסתכל בעשו הרשע   יהי כי זקן שנאמר ו 
לכאורה  א נמצא  ואם כל הג' דייק   ביחד זיכו אותו או שגם כל מדה בפני עצמה.כל אחד מהם התכוון שכל השלש  בזה האם    לעיין   יש   י

 אבל אינו מוכרח.  ת.זכה בה ואילו האמורא צריך היה שמונה מדות כדי לזכו דה  ול מכולם שמדה אחת לב ד שרבי הושע ג 
תלמ   שם בגמרא   יא שני מעשים ששאלו אותו  ו י הם  וצ"ע שלתלמידיו השיב  דיו  ר"ע,  ח ששאל אותו  בקלון  נתכבדתי  ולא עלתה  לא  ברי 

חברי  למטתי  עימי   היי קללת  השיב  וותרן  ולר"ע  בממוני.  ולא  תי  מתנות  קבלתי  לא  וותרןעמד מימי  מדותי  על  בממוני.י ה   תי  נמצא    יתי 
ואולי כיון שעל מדה זו חזר לשניהם היא    ך ימים, ומדוע תפס רבנו רק מדה זו של וותרן הייתי בממוני?י ר ות גרמו לו שיא מד   סה"כ חמש

היא  לכולם כי    רמ או שי היה מוסיף לו עוד שתים אבל מסתמא מדה זו היה  עיקר ואפשר שהיו עוד מדות ואם היה שואל אותו אדם שלי 
 עיקר.

 ביאור הסולם ומה שנוסף בסוגרים הוא מהמתוק מדבש לשון    א הו   התרגום של הזוהר   יב



 מוהר"ן               פד             התור                       י          ליקוט                5צד: 

בראשית לכל חד מי  לשית י  ראהבא ו-ת"חוזה לשונו  וז"ל    \יד/ "גךפ' נשא דף קיג וזה לשון הזוהר  
וכל יומא    ,לית ביה טוב וכו'ליה ולא תשכח יום ד  אית ליה פרצופי' דההוא דרגא דאנהיג

ובגין    , ב כגון חשך דכסיא לנהורא וכו'נש לההוא טו ל כל בר  דלא ייעואית לי' גדר מלבר  
מבלבלין   ועקרבים  נחשים  כמה  דאורייתא  רזין  למנדע  וייעול  חייבא  דאיהו  מאן  דא 

 ון כל אילין נטירין אינ. אבל מאן דאיהו טוב,  \טו/ או דילי' ייעול לאתר דל  דלא מחשבתי'  

 
בלשון החברים ואפשר שכך    היה   שהוסיף וכאן הוא מ"מ כבר ם ובכללן המראה מקומות  דף קך"ג( )וצ"ע כידוע שכל ההוספות של מוהרנ"ת סגר בסוגרי  )פ' נשא  -זה נמצא גם בדפו"ר ובתשכט הוסיף סוגריםמראה מקום    יג

 שמע מרבינו(  

א   -נשא דף קכג.    זוהר רע"מ   יד ית ,  ֲחֵזי  ת ָּ ית  יֹוֵמי   ְלש ִׁ ֵראש ִׁ ל ,  החול  ימי  שהם  בראשית  ימי  לששת,  ראהו  בא   ב ְ ית   ַחד   ְלכָּ א  ֵליה    אִׁ ְרצו פָּ ַ ַההו א   פ  א   ד ְ ְרג ָּ יג   ד ַ ַאְנהִׁ   יה  לֵ   ד ְ
ח   לֹאוְ   זה  כל  ועם',  וכו  גבורה  בחינת  שני  ביום,  חסד   בחינת  ראשון  םביו  כגון,  אותו  להנהיג   היום  אותו  על  הממונה  ההיא  הדרג מ   של  מלאך  דהיינו  פרצוף  ול  יש   ויום  יום  לכל כ ַ ש ְ   תִׁ
ֵלית  יֹום  יה    ד ְ ב   ַעל   ְוַאף ,  ולםהע  מתנהג   זה  אור  ידי  שעל,  מייו  כלהו  עם  דאזיל  החסד  אור  בו  יתפשט  שלא  יום   אין   כלומר,  טוב  כי  בו  נאמר  שלא  יום   תמצא  לא  טֹוב   ב ֵ א   ג ַ ְביֹומָּ   ד ִׁ

א ינָּ ְניָּ א  ת ִׁ ית  לָּ יה    אִׁ א  י הר,  טוב  כי  בו  נאמר   לא  שני  שביום   פי  על  ואף  טֹוב   ב ֵ יֹומָּ ה   ב ְ אָּ יתָּ לִׁ ח   ת ְ כ ַ ש ְ ין ,  אותו  תמצא  השלישי  ביום  ֵליה    ת ִׁ א  ו ְבגִׁ ַמר   ד ָּ ת ְ יה    אִׁ ֵרי  ב ֵ ְמֵני  ת ְ   טֹוב   זִׁ
 .   ובט יכ פעמים שתי השלישי ביום נאמר ולכך

ל   עוד  ואמר א  ְוכָּ ית  יֹומָּ ֵדר   ֵליה    אִׁ ַבר מִׁ   ג ָּ א,  מבחוץ  כגדר  אותו  השומרים  יםמלאכ  לו  יש   יום  באותו  השולטת  ספירה  כל  דהיינו  יום  וכל  ל ְ לָּ ל   ֵייעֹול   ד ְ ר   כ ָּ ש    ב ַ   טֹוב   ְלַההו א   נָּ
גֹון,  התורה  דותסו  בו  להשיג   דהיינו,  ואהה  לטוב  להכנס  אדם  כל  יוכל  שלא י  ךְ חֹש     כ ְ ֵ ַכס  א  ד ְ ְנהֹורָּ ח ד ְ ,  האור  את  המכסה  החשך  כמו  לִׁ כ ַ ש ְ א  תִׁ יֹומָּ ה   ב ְ אָּ ח   אֹור   ַקְדמָּ כ ַ ש ְ יה    ְותִׁ  ב ֵ
ל   וכן,  חשך  בו  ותמצא  אור  הראשון  ביום  שתמצא  כמו  ךְ חֹוש    כָּ א  ב ְ ח   יֹומָּ כ ַ ש ְ א   ת ִׁ ירָּ ו ן,  ירהשמ   בו  תמצא  יום  בכל  ְנטִׁ ינ  ירִׁ   ְואִׁ ו ן  ין ְנטִׁ ינ  גֹון   אִׁ י קוֹ   כ ְ ם  ם צִׁ ר    הם   השומרים  ואותם  ַלכ  

י,  הקדושה  מצד   שומרים  הם   ואלו,  זר  איש   בו  יכנס   שלא   הכרם  את   השומרים   קוצים  כמו ין  תְואִׁ ירִׁ ין  ְנטִׁ נִׁ גֹון  אחרים   שומרים  ויש   ַאֲחרָּ ים   כ ְ ש ִׁ ים   ְנחָּ ים   ְוַעְקַרב ִׁ פִׁ רָּ  מלאכי   שהם  ו ש ְ

ְטרִׁ ,  אחרא הסטרא  דמצ חבלה א  טֹוב   ַההו א  יןְונָּ לָּ ן  ל יעוֹ יֵ   ד ְ ָּ מ  ַ או  ת  לָּ יהו    ד ְ או י  אִׁ י ,  יכנסל  ראוי   שאינו   מי שם  יכנס   שלא  התורה  סודות   שהם  ההוא  הטוב  את םושומרי  ְלֵמיַעל   רָּ  ְואִׁ
או ל ,  שומרים היו לא ואם לָּ יַבי ָּא כ ָּ ין ֲהווֹ  ַחי ָּ אלִׁ ין עָּ זִׁ רָּ א ב ְ א ד ְ  .   התורה סודות ללמוד נכנסים  היו שעיםהר כל אז ֹוַרְייתָּ

ין יהו    ַמאן   א ד ָּ   ו ְבגִׁ אִׁ א   ד ְ יבָּ ע  ְוֵייעֹול   ַחי ָּ ְנד ַ ין   ְלמִׁ זִׁ א  רָּ אֹוַרְייתָּ ה ,  התורה  בסודות  לדעת  ונכנס  רשע  שהוא  מי  ולכך  ד ְ ָּ מ  ַ ה   ַמְלֲאֵכי  כ  לָּ יאו    ַחב ָּ ְתְקרִׁ אִׁ ךְ   ד ְ ה   חֹש   ים   ַוֲאֵפלָּ ש ִׁ   ְנחָּ
יםְוַעקְ  אב ָּ   ֵחיַות,  ועקרבים  ונחשים  ואפלה  חשך  הנקראים  חבלה  מלאכי  כמה  ַרב ִׁ יאו    רָּ ְתְקרִׁ לִׁ ,  היער  חיות  ונקראים  אִׁ יה    יןו ְמַבְלב ְ ֵ ְבת  א  ַמֲחש ַ לָּ או   ַלֲאַתר   ֵייעֹול   ד ְ לָּ יֵליה    ד ְ   הם  ד ִׁ

 .   לו ראוי  שאינו למקום יכנס שלא מחשבתו את מבלבלים

ל  יהו   ַמאן  ֲאבָּ אִׁ ל , יקוצד טוב שהוא מי אבל טֹוב   ד ְ ין  כ ָּ ֵ ל  י אִׁ ין ְנטִׁ ו ן  רִׁ ינ  יגֹור , לו לסייע ולפקודת מזומנים הם חבלה מלאכי אפילו השומרים אלו לכ ְלֵמְמֵריה   אִׁ ֵ   הרשעים שלְוַקט 

ה  נו ז  ְלטֹוב   ֵליה    ְוַיֲעלו ן,  לצדיקים  ַסֵניגֹור   ַנֲעש   א,  ֵליה    ְוֵייְמרו ן,  התורה  סודות   שהוא  הגנוז  לטוב  אותו  ומכניסים  ַהג ָּ נָּ רָּ א,  אדונינו  ,ה "להקב  ויאמרו  מָּ ר   הָּ ש    ב ַ יק  ב טוֹ   נָּ   ְוַצד ִׁ
ם  ְיֵרא ַמיִׁ ֵעי   ש ָּ א   ב ָּ לָּ ךְ ֳקדָּ   ְלַאעָּ ַמר ,  לפניך  לבוא  רוצה  שמים  וירא וצדיק טוב  שהוא  אדם  הרי  מָּ נו    אָּ ְתחו    הצדיק  זה  לָּ ִׁ י  פ  ֲעֵרי  לִׁ ק  ש ַ ד  בא  צ  ם   אָּ ה   בָּ   נמצא   צדק  ובשערי  ה "י  אֹוד 

נו    טֹוב   ַההו א א  אז,  הגנוז  טוב  אותו  ז ַהג ָּ ְתחו    לֹון  ֵיימָּ ִׁ ַהאי   ה  ֵלי  פ  א   ב ְ ְרעָּ ַ ְתְקֵרי  ת  אִׁ ה   ד ְ ַהאי   אוֹ ,  בחסד   שהוא,  אהבה  הנקרא  ההוא  בשער  לו  פתחו  ה"קבה  להם  יאמר  ַאֲהבָּ   ב ְ
א ְרעָּ ַ י  ת  יהִׁ אִׁ ה   ד ְ ו בָּ ש  ָּ   כי,  במלכות   או  בבינה  שהוא,  תשובה  הנקרא   שער   באותו  או  ת ְ יק  ל כ  פו ם   ֵייעֹול   ַצד ִׁ א  כ ְ ְרג ָּ זָּא,  שלו  רגההמד  כפי  יכנס  צדיק  כל  יֵליה  ד ִׁ   ד ַ ה   ְורָּ ל ָּ מִׁ   וסוד   ד ְ

ְתחו   וב שכת מה,  הוא הדבר ִׁ ים פ  רִׁ עָּ ֹוי  ְויָּבא  ש ְ יק  ג   (   ומפרשים אליעזר  דמשק). שערים הרבה שיש  הרי' ְוגוֹ  ַצד ִׁ
זה  שמביא את הזוהר ה   אות פג ובעיקר שם ד"ה ופעם אחתחיים שם    במקורו  ת קי או   עמוד התפילה בפרשת נח  על התורה    עיין בעש"ט   טו

 לעניין כוונה בתפילה.

ה'  ופעם אחת אמר אות  וילך  פ'  לקמן  אות   ]עיין  שם  חיים  מים  עינים  ג' ו   א'  ובמקור  באחיזת  ועשה  גדול,  חכם  ונורא  רב  למלך  משל   ]
זוה"ק   ]עי'  יאורין  תשעה  רבות,  נהרות  יש  וכותל  ובין כותל  לו סביב,  ונוגה  ואש מתלקחת  גדול  ענן  רוח סערה  רבות סביב,  בא  מחיצות 

בין כותל לכותל, וגם חיילות רבות מבוהלים דובים ואריות ונחשים ועקרבים, ובכל יאורא    דל"ד ריש ע"ב[ דמתתקפין ואזלין ושטאן וסתרן
בגין גסות רוחא די ביה אשר אמר לי   ]וכו'[  ]וכו'[ וכל עלמא מזדעזעא וארעא מתחלחלא  בזוה"ק( אזלא ושאטא חד תנינא  ויאורא )שם 

בזוה  )שם  ע"ב(,  יאורי  דל"ה  בא  )זוה"ק נשא דקכ"ג ע"א       "ק  ליה פרצופיה דההוא דרגא  תא חזי  אית  חד  בראשית לכל  ימי  ( לשית 
דכסי   חושך  כגון  טוב,  לההוא  נש  בר  כל  ייעול  דלא  מלבר  גדר  ליה  אית  יומא  וכל  ]וכו'[,  טוב  ביה  דלית  יום  תשכח  ולא  ליה  דאנהיג 

ואינו יומא תשכח נטירו  ]וכו'[ בכל  ועקרבים ושרפים ונטרין ההוא טוב  ן נטירין אינון כגון קוצים לכרם, ואית נטירין כגון  לנהורא  נחשים 
דלא ייעול תמן דלאו איהו ראוי למיעל, ואי לאו ההוא נטירו, כל חייבין הוו עאלין לרזא דאורייתא, ובגין דא מאן דאיהו חייביא וייעול  

תרעי  נטורי  כמה  ותפלה  ותורה  דאורייתא  רזין  מחשבתלמנדע  מבלבלין  ברא  חיוות  עקרבים  נחשים  חבלה  מלאכי  לאתר  ן  ייעול  דלא  ו 

דיליה  הזוהר() .  דלאו  הרוצה    עכ"ל  כל  עד    ולא  העולמות,  בכל  מאיר  מלך  פני  ואור  מאוד,  נורא  והמלך  ויטול,  יבא  השם  את  ליטול 

מלך,   פני  אור  מסתירים  והשומרים  הכתלים  רק  סוף,  אין  אור  מאיר  התהום,  מן  ושולח תחתית  והתרחקות  קושייות  רעות  מחשבות  ין 

ות נבראו מעצמותו  מ, כי באמת כשידע אדם באמונה שלימה באמת שכל המלאכים וכל העול נים ובאמת הכל הוא אחיזת עי        המלך, 

והענין כי           און.    יתברך כהדין קמצא דלבושיה מיניה וביה, ואחר שידע אדם דאלופו של עולם הוא בכל תנועה אזי יתפרדו כל פועלי

אתר פנוי מיניה וכל המחשבות והסתרות וכתלים הבאין ומכסין    ולידע ידיעה ברורה כי מלא כל הארץ כבודו ולית   האדם מחויב להאמין
יש גם בהם מציאותו יתברך, וכל מחשבה הוא קומה שלימה, וכל המחשבות והסתרות העולין, כולם באים שיתקן את עצמו,    , על השכל 

[,  אות צד   אות קט"ז ושם בהגה הוא מקצר באמונת מציאת השם יתברך ונשאר בחושך ]עיין בסמוך בפנים    אינו מאמין בזה   ואם   .     ואותם 
רק כשבא   עצמו עם המלך,  ירצה להתחתן  שלא  פתי  הוא  ומי  ברתא דמלכא דא צלותא,  ליה  יהבין  יוצאים מאן דקטל לחוויא  וכרוזים 

ושאר   וחזקה  כמה ארכה  ורואה  ראשונה  בענוגי  לחומה  לאתענגא  עלמא  דהאי  בענוגין  נשא  לבני  דמפתין  אינון  כל  המבהילים,  דברים 
עלמא, ומשכי להו במחשבתין בישין בתר ענוגין ונאופין דהאי עלמא, והאי אל נכר מפתי לבר נש דלעי באורייתא או דקאים    נאופין דהאי 

עובר בלאו  ובכל מחשבה  רעות,  ומחשבות  בבי    בבי מדרשא לחשוב כמה הרהורין  ליה מאי את קאים  נכר מפתי  והאי אל  תתורו,  דלא 

חבורתא   בתר  למהך  לך  טב  ד מדרשא,  בני נשא ג אינון  כמה    או על  שהולך  ויש  אחור,  נסוג  שלבבו  ויש  עלמא,  דהאי  בענוגי  ומתענגי 
מד  רב  הון  מפזרין  הקודש  חיות  ושרפי  מעלה  מלאכי  קדושות  חיילות  רבים  שרים  יש  ושם  מזו,  לפנים  זו  ותענוגים  חומות  קדושות  רגות 

רואו   ולפעמים אחר  החומות,  מן  לפנים  הבאים  כל  אל  הקודש  ורוח  שראה  קדושים  אף  יותר  לכנוס  עצמו  מטריח  אינו  יקר  הון  לו  שיש 
באמת שעבר כמה חומות ומסכים ואין שם פגע רע כי הכל הבל וריק ואין בהם ממש, אבל אחר שכל חומה וחומה גבוהה ואיומה יותר מן  

י לקראתך, דידענא דאנת חסר  נה כדי להבהיל יותר, וכו', זבחי שלמים עלי, הא אנא בשלוה לגבך לאחזאה לך שלם, על כן יצאתהראשו 
טובה, דהא כען אנת רביא בחילך אי השתא לא תתענג גרמך אימתי, כד אנת תהא סיב, ועל דא הטתו ברוב לקחה ונסוג אחור, וגם כאן  

עתיק  הון  המפזרים  רבים  שרים  מאוד    יש  מבוהלים  חומות  עוד  שיש  מחמת  אבל  מדבש,  מתוקים  רוחניים  עליונים  ותענוגים  השגות 

  אבל בן המלך         וכמו שעושה השועל מראה עצמו שכבר מת, ובדבר קל יכולין לדחות לשאול תחתיה.    ויים דקים ובחכמות זרות, בפית
ונהרות המבהילים ומסתירים פני המלך מכניע עצמו מאוד  שאינו רוצה בשום דבר אלא לעשות נחת רוח לאביו, אשר אם בא לח  ומות 



 מוהר"ן               פד             התור                       י          ליקוט                6צד: 

נש טוב וצדיק  ימרון מרנא הא בר  ז, ויהגנו  לטוב עשה סניגור, ויעלון לי'  למימרי', וקטיגור נ
לעיילא בעי  שמים  טובליוכויזקדמך    טזוירא  ההוא  בהאי  יט  \יח/ .  ליה  פתחו  לון,  יימא  גנוז 

   '.ובה, כל צדיק ייעול כפום דרגא דיליתרעא דאיהו תש האיתרעא דאתקרי אהבה, או ב

יא אור הגנוז אור ה' תורה שהובעיקר סתרי תורה דהיינו פנמיות ה  \כא/[כ] טוב אלא תורה   ואין  ומבאר רבנו

להגית' רוצה  וכשאדם  בר  ות,  היינו  בתורה,  אלוקות  דאורייתא,זין  ולחשוב  אינון   השגות 
לעיל  שבאין לאדם.  זרות  ים ועקרבים מבלבלין מחשבתי', ואלו הם המחשבות  נטורין ונחש

שרק רשע  אמר  דהיינו  אות  יםחייבייא  מבלבלים  ועקרבים  לא  ם,הנחשים  שראוי  מי  סתם   ,אבל  נקט  וכאן 
רוצה הזה   ,כשאדם  לאור  ביחס  נחשבים רשעים  דעלמא  כיון שרובא  פשוט  ונראה  כל אדם.  היא כי    ,משמע 

  . רשעים אורםמ ימנע    (לח טו   )איוב  אור הגנוז שעליו נאמרדהיינו    ,תורה דעתיקא דעתידה להתגלות לעתיד לבוא
שאסור לקרא ליהודי   \כב/רנמצא שמי שלא זוכה בו הוא עדיין במדרגת רשע ביחס אליו. כי מה שאמרו בזוה

וכל הרע שיש בו היא חיצוניות    ,יהודי כולו רק טובמיות של ישראל  י , כי מצד פנרע גמורהכוונה לומר    ,רשע
שהפנ  מגוי  להבדיל  רע.י וקליפה,  היא  שלו  שלעתיד  מיות  והשגות  אלוקות  להשגות  ביחס  גם   ,לבוא  אבל 

 . \כג/ עצמו כראוי לאור הזה זכה לזכךצדיקים גדולים נחשבים רשעים דהיינו כל מי שלא 

 רק אם הוא חושק  ,דהיינו שגם מי שראוי   ,"ל בזוה"קכנ  חין לווכשאדם רוצה וחושק עד מאד ופות

הזה  נכסףו ו  אם  אזי   ,מאד לאור  לו  זוכה  כל יום ויום אצלו גדול עד ע"י האור הזה נעשה    אזיפותחין 
הג הטוב  ומשיג  רואה  כי  היום מאד,  לאותו  השייך  דאורייתא  רזין  היינו  שזוכה    נוז,  דהיינו 

 
של  עלי  וחמול  חוס  וצועק אבי אבי  רחמן כמותך תסתיר עצמך בהסתרות כאלו,  ובוכה  עולמות חלילה, מלך  פניך משני  א אדחה מאור 

ם לא נבראו אלא לעשות רצון  ועל ידי גודל הכנעה שמכניע את עצמו כאין, בלתי לה' לבדו, ומשתף עצמו עם כל הנבראים, שהרי כול 

אם הוא בלב    אז על ידי הכנעה זאת עת הנגרר על הארץ,  אלא שיעשה רצון אביו כמו התול   ואין בו שום התנשאות על שום דבר אביו,  

ממנו כל המסכים והחומות, כי על ידי הכנעה אמיתית שמפזר כל הונו ומדרגות שלו לחיילות    תיכף יש הבדלה, ובדלים אמת לאמתו,  

מסיר כל המסכים שנעשו    ובבים חיילות קדושות והוא נשאר עני ואביון ומשתף עצמו עם כל בעל חי, אז בדלין כל המסכים, ואביו הס 
עינים  אמיתית,  באחיזת  להמתקה  בא  הזה  הבדלה  ידי  ועל  ואותיות ,  ההיכלות  שבתוך  סוף  אין  באור  נכללת  שנפשו  וכשמסיר  עד   ,

והמלך יושב על הכסא ומלא כל הארץ כבודו ברוך הוא וברוך שמו חי וקיים לעד, עד כאן דברי    המסכים וירא כי אין שם חומה ולא מסך 
 תוספות ביאור משלנו.  קדשו, ב 

א    שם   מקור מים חיים פרשת וילך  בעש"ט עה"ת   וז"ל, דשמעתי  ...  -אות  ע"א  הגדול תקכ"ה, דקי"א  בדרוש לשבת  בס' בפ"י  ועוד שם 
עינים, שהיו מסבבין את המלך, ובכל  חד שעשה כמה מחיצות וחומות זו לפנים מזו, על פי אחיזת  משל ממורי זלה"ה, משל שהיה מלך א 

מתחזק   אחד  כל  איך  המדינה,  בני  וחשק  זריזות  לראות  כדי  יותר  הון  פזרו  לפנים,  החומה  שהיה  ויותר  ממון,  לפזר  ציוה  החומות  שערי 
ר שלא נכנס  המלך, ויש שחזר בשער השני ויש בשלישי וכו', ומעט מזעי   ומזרז עצמו לבא אל המלך, ויש שחזרו אחר שקבלו ממון בשערי 

בלבם חשק הגשמיי לאסוף הון, כי אם לבא אל המלך, ואחר כמה טרחות שבאו אל המלך ראו שאין שום חומה ומחיצה, כי אם אחיזת  
סתתר בכמה מחיצות וחומות של ברזל,  עינים וכו', והנמשל מובן שהמלך הגדול הגבור והנורא מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא מ 

)ברכ  בש"ס  שאמרו  שכתוב  כמו  כמו  ותפלה,  תורה  וביטול  זרות  מחשבות  הוא  והמחיצות  וכו',  המקדש  בית  שחרב  מיום  ע"ב(  דל"ב  ות 
מחי  שכל  היודעים  דעת  אנשי  אמנם  יעו"ש  והקליפות  החושך  אותו  מסבב  הגנוז  הטוב  כי  ע"א(  דקכ"ג  נשא  פ'  בזוה"ק  )עיין  צות  בזוהר 

 יתברך שמו, דלית אתר פנוי מיניה, אם כן אין זה ההסתרות אצלו, וחומות ברזל וכל לבושין וכיסויין הוא עצם מעצמותו  
 לאעלא  -לד בתר  טז

 ן בכה"ג( וכו' )עיין לעיל דף צא: שגם מוהרנ"ת תיק  -, ומתרלווכולי -גם בתרלד  יז

וכן  שהטוב בעצמו יאמר להם    מד כוונת הזוהר ל   ר הסולם כאן ויא ב אבל  שהקב"ה יאמר להם    עפ"י דמשק אליעזר  ביאר   המתוק מדבש   יח
 .עצמו ה ב " וכנראה כיון שהטוב הוא הקב פרש רבנו  

 הגנוז  -בתרלד  יט

 : ע"ז יט*  נג: מנחות  ברכות ה.  כ

נא .  ברכות דף ה   כא ועוכרין אותו שנאמר  מכוערין  יסורין  עליו  מביא  הוא  ברוך  עוסק הקדוש  ואינו  בתורה  לו לעסוק  למתי  כל שאפשר 
 .דומיה החשיתי מטוב וכאבי נעכר ואין טוב אלא תורה שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו 

כולי עלמא לגביה אמרי ליה הב לן חיי אמר להו מי האיש    מכריז רבי אלכסנדרי מאן בעי חיי מאן בעי חיי כנוף ואתו   :עבודה זרה דף יט 
וגו' )סור   וגו' נצור לשונך מרע  וגו'( שמא יאמר אדם נצרתי לשוני מרע ושפתי מדבר מרמה ]אלך[ ואתגרה  החפץ חיים  מרע ועשה טוב 

  עזובו: בשינה תלמוד לומר סור מרע ועשה טוב אין טוב אלא תורה שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל ת

יא מ   צ"ע   קצת   אבל  דף  ושרת.  ערכין  שנאמר  התורה  מן  שירה  לעיקר  מנין  שמואל  אמר  יהודה  רב  שירות    אמר  איזהו  אלהיו  ה'  בשם 
שבשם הוי אומר זה שירה ואימא נשיאות כפים מדכתיב לשרתו ולברך בשמו מכלל דברכת כהנים לאו שירות היא רב מתנה אמר מהכא  

ובטוב לבב איזו היא עבודה   ובטוב לבב הוי אומר זה שירה תחת אשר לא עבדת את ה' אלהיך בשמחה  ואימא דברי תורה    , שבשמחה 

טוב לבב    ,טוב איקרי   ,ואימא בכורים דכתיב ושמחת בכל הטוב   ,טוב לא איקרי  ,משמחי לב איקרי  , ודי ה' ישרים משמחי לב דכתיב פק 
 .לא איקרי 

 .  עיין זהר משפטים קכב כב
רבי צבי אריה מאליק בעניין החזיונות. מה שמוכיח הרב הקדוש מנשכיז והויכוח שהיה לרבנו עם    יג קועיין חיי מוהר"ן    כג

ע צדיקים  לאור השאפילו  שזכו  בהכרח  לא  למדרגה   נות.גנוז, אלא בבחיצומים  ביחס  רשע  נחשב  מדרגה האדם  בכח  כי 
 .סתרי תורהעד כמה שצריך לצאת מגבול כדי לזכות לתורה טו תורה עג ו ועיין הגבוהה יותר.



 מוהר"ן               פד             התור                       י          ליקוט                7צד: 

מרגיש א ידן  קודש  להשגות אלוקות שעל  כולה  עבודתו  וממילא  ואצלו  עמו  כולו  ת הקב"ה  מהיום  רגע  וכל 

  .\כדקודש דהיינו אריכות ימים/ 
 

עקיבאוזה ששאל התנא   רבי    ,רבי  הגדול  את  ים, היינו באיזה מדה מן  ת ימבמה הארכנחוניא 
וותרן  המדו לו  והשיב  כנ"ל.  גדולים  להיות  הימים שלך  והארכת  הגנוז,  להטוב  נכנסת  ת 

דהיינו מדת דאיתקרי' אהבה,    שער-ינו, והיא תרעאא מדת אברהם אב הי  ני, שזוהייתי בממו

ססד  הח ש  דימינא  כהטרא י והוא  הספירותכידוע  זרועבקומת  ה  ,  הוא  אהבההימין  דהיינו  ואחסד   'ית. 
הזוהר  -בת"ז בתיקוני  מצד -חא חוורא ככספאמסטרא דימינא מו  \כז/[כו] )תי' ע' דף קי"ח(וכתוב 

נכנעים    לע.  ימין המח לבן ככסף והחומות הסובבות את לפניו כל הכן מי שאוחז תמיד במדת החסד  מניעות 

, נעשין היינו המחשבות זרות שמבלבליןועקרבים היינו שכל המקטרגים וכל הנחשים הטוב 
דהיינו אדום אבל מי שאוחז במדת החסד שהיא לבן נהפכים   מדת הדין הוא    ג, כי המקטר\כח/ חוורא ככספא

 .  ללובן החסדמדת הדין דם ואמ לפניו גם המקטרגים
ימיו אחז במדת החסדולכך נאמר באברהם   , יםרהם זקן בא בימ ואב  \ל/ )בראשית כד(  \כט/שכל 

רא דימינא מוחא חוורא ככספא, ומן  מסט  היינו שהיו כל הימים שלו שלמים וגדולים. כי
הרי    ה צ"עלכאור  :  , והיה יכול לבוא בכל יום אל הטוב הגנוז השייך לוהקטיגור נעשה סניגור

ה זו שייכת  צראייה שע  ואולי אדרבה מכאן   ?חסדה  תם לא הית בא בימים נאמר גם על יהושע ודוד המלך ומד
האריך  לכדי שזכות בטוב הגנוז    של אברהם  חסדלכל אחד שגם מי שמדתו אחרת צריך להשתדל מאד במדת ה

 
זָׁ   ]ב[ עיין תורה ס' אות    כד ִחיַנת  ִמים, ּבְ ִחיַנת ֲאִריכּות יָׁ ּבְ יק.  ּקּוֵני ַעּתִ ּתִ ִחיַנת  ּבְ ְיֵדי  ירּות ַהזֹּאת, הּוא ַעל  ִ ֲעש  בֹוא לָׁ ִמים,  ְולָׁ ִריְך ֲאִריכּות יָׁ י צָׁ ֵקן. ּכִ

ּצָׁ  ֶּ ש  ַהְינּו  ִמים,  יָׁ ַוֲאִריכּות  ַהִהְתּבֹוְננּות:  ל  ֶּ ש  ירּות  ִ ֲעש  הָׁ ת  אֶּ תֹוכֹו  ּבְ ל  ְלַקּבֵ ֵדי  קֹום  ּכְ ִמּמָׁ יֹום  וָׁ יֹום  ל  כָׁ י  ּכִ יו.  מָׁ יָׁ יל  ּוְלַהְגּדִ ְלַהֲאִריְך  ה  ְראֶּ יִּ ֶּ ש  ִריְך 
ַוּדַ  ּבְ ד,  חָׁ אֶּ ל  ּכָׁ ל  ֵאצֶּ ְתִחיל  ּמַ ֶּ אֹותֹו  ש  ּבְ ַלֲעֹשֹות  ִריְך  ּצָׁ ֶּ ש  ה  ֲעבֹודָׁ הָׁ ְמֹאד  יו  לָׁ עָׁ ה  ָׁ ש  קָׁ ַהיֹּום,  ת  ְתִחּלַ ּבִ ֶּ ש  ַהְינּו  ר.  צָׁ קָׁ הּוא  ה  ִחּלָׁ ּתְ ּבַ כְּ אי  גֹון  ַהיֹּום, 

ְמ  ְמַעט  ְלַהְתִחיל  ִריְך  צָׁ י  ּכִ ר,  צָׁ קָׁ תֹו הּוא  ְתִחּלָׁ ּבִ ַהיֹּום  ן  ּכֵ ְוַעל  ְוַכיֹּוֵצא.  ְוִלְלמֹד  ל  ּלֵ ם  ְלִהְתּפַ דָׁ אָׁ הָׁ ִריְך  ְוצָׁ תֹו.  ֲעבֹודָׁ ּבַ ְוהֹוֵלְך  ִמְתַרֵחב  ְך  ּכָׁ ְוַאַחר  ַעט, 
ה   עָׁ ָׁ ל ש  ה ּוְלַהֲאִריְך ּכָׁ ּוְלַהְרִחיבָׁ ה  ילָׁ ה הִלְראֹות ְלַהְגּדִ ִיְהיֶּ ִני,  ֵ א יֹום ַהש ּ ּבָׁ ֶּ ש  ה. ְוֵכן ּכְ ָׁ תֹוְספֹות ְקֻדש ּ ּבְ ְך, ְלַהְגִדיל ּוְלַהְרִחיב  א ַאַחר ּכָׁ ּבָׁ ֶּ ה ש  עָׁ ָׁ ֹוֵלְך  ְוש 

וְ  ה,  ָׁ תֹוְספֹות ְקֻדש ּ ּבְ ִמְתַרֲחִבין  יו  מָׁ יָׁ ִיְהיּו  ּוַפַעם  ַעם  ּפַ ל  כָׁ ּבְ ְוֵכן  ה.  ְיֵתרָׁ ה  ָׁ תֹוְספֹות ְקֻדש ּ ּבְ ִמים:  זֶּהּוִמְתַרֵחב  יָׁ ִחיַנת ֲאִריכּות  ה              ּבְ כָׁ זָּׁ ֶּ ש  ם  הָׁ ְוַאְברָׁ
ִמים, ַעל ְיֵדי זֶּה  ִחיַנת ֲאִריכּות יָׁ ֵקן, ּבְ ּכֹל": ְוזֶּ   ִלְבִחיַנת זָׁ ם ּבַ הָׁ ת ַאְברָׁ ַרְך אֶּ ִמים, ַוה' ּבֵ יָּׁ א ּבַ ֵקן ּבָׁ ם זָׁ הָׁ ית כ"ד(: "ְוַאְברָׁ ִ ֵראש  ִחיַנת )ּבְ ירּות. ּבְ ִ ה ַלֲעש  כָׁ ה  זָׁ

ְת  ֵקִנים אֶּ ים קי"ט(: "ִמזְּ ִהּלִ ִחיַנת )ּתְ הּוא ּבָׁ ּבְ ֶּ א ְלִהְתּבֹוְננּות, ש  "ל, ּבָׁ ֵקן ַהּנַ ִחיַנת זָׁ ַעל ְיֵדי ּבְ ֶּ ן", ש  ִמים,  ּבֹונָׁ ְך ְלתֹוְך ֲאִריכּות יָׁ ָׁ ְמש  ּנִ ֶּ ירּות, ש  ִ א ַעל ְיֵדי ֲעש 
"ל: ּנַ ֵקן ּכַ ִחיַנת זָׁ הּוא ּבְ ֶּ תֹוסְ        ש  יו ּבְ מָׁ ַהְינּו ְלַהְרִחיב ּוְלַהֲאִריְך יָׁ ֵקן, ּדְ ה, ]ג[ ּוְבִחיַנת זָׁ "ל. הּוא ַעל ְיֵדי ִיְראָׁ ּנַ ַעם ּכַ ל ּפַ כָׁ ה ּבְ ָׁ  פֹות ְקֻדש ּ

 סטרא  -מתרצו  כה
 בדפים שלנו דף קכט.  כו

ין  ואמר ,  הפנים  עניני  את  לפרש  מתחיל  ועתה  -  תיקון ע דף קכט.  כז ִׁ ו ן  ַאְנפ  ינ  ע  אִׁ ַאְרב ַ ין  ב ְ ונִׁ וָּ   אותיות '  ד  כנגד,  גוונים'  לד  משתנים  אדם  בני  של  הפנים  ג ְ

ית,  ה"הוי השם ר  אִׁ ש    ב ַ ֹוי  (.קכט  דף)  נָּ ַאְנפ  ין  ד ְ ְוורִׁ א  חִׁ ְטרָּ ס ִׁ י  מִׁ ל  ְדַאְנש ֵ   , ה"הוי  דשם' י  בסוד  בחסד   שהם חיל  אנשי  מצד הוא,  לבן  לגוון  נוטים   שפניו אדם  יש  ַחיִׁ
ית(  ק"הרמ  ג"ה) ר  ְואִׁ ש    ב ַ ֹוי  נָּ ַאְנפ  ין  ד ְ קִׁ א  סו מָּ ְטרָּ ס ִׁ ְרֵאי  מִׁ '  ה  בסוד   והוא ,  ם" אלהי  יראי  מצד  הוא  ,הגבורה  מצד  אדום  לגוון  נוטים  שפניו  אדם  ויש  ם " אלהי  ְדיִׁ

ר  יתְואִׁ ,  ה "הוי  דשם  הראשונה ש    ב ַ ֹוי  נָּ ַאְנפ  ין  ד ְ א  ְירֹוקִׁ ְטרָּ ס ִׁ י  מִׁ ת  ְדַאְנש ֵ   דשם '  ו  בסוד,  אמת  אנשי   מצד   התפארת   מצד  ירוק  לגוון  נוטים   שפניו  אדם   ויש  ֱאמ 

ית ,ה"הוי ר ְואִׁ ש   ב ַ ֹוי נָּ ַאְנפ  ין ד ְ מִׁ ָּ א או כ  ְטרָּ ס ִׁ ֹוְנֵאי מִׁ ַצע  ְדש      .ה"הוי דשם   האחרונה' ה  בסוד במלכות  היוש, בצע שונאי מצד  שחור  לגוון נוטים  שפניו אדם  ויש בָּ
ְבַלְייהו   ע  ְלקִׁ ין  ַאְרב ַ נִׁ ֳחרָּ א  אָּ ְטרָּ ס ִׁ ֲאבו    מִׁ ְמסָּ הו  ,  הטומאה  מצד  אחרים  פנים'  ד  יש,  שבקדושה  פנים  מיני'  ד  כנגד  דִׁ ל ְ ֻּ ין  כ  ֹוכִׁ ין   ֲחש  ִׁ   הם   מצדם  הפנים  וכל  ַאְנפ 

ְטרָּ   כי,  גוונים'  ד  יש   בהם  גם  אבל ,  ושחורים  חשוכים ס ִׁ א  אמִׁ ינָּ ימִׁ א  דִׁ יש ָּ ת  בִׁ ר    פסולת   שהיא  עופרת  בגוון  שחורים  הם   פניו,  דקליפה  שבימין  הרע  החסד   מצד  עֹופָּ

ין  ,הכסף ְתַרב ִׁ מִׁ ה  ד ְ יחָּ ֵ ל  א  מִׁ ְוורָּ ו ן  ,המוח   פסולת  שהיא  הלבנה  ליחה  מריבוי  שמתגדלים  חִׁ ינ  ים  אִׁ בִׁ ים   עָּ י  הם  עיניו  ְוֵעינֹוי   וכן,  וגסים  עבים  הם  ופניו  ְוַגס ִׁ ס ִׁ   ם ג ַ
ים  בִׁ ב  גופו  ְוגו ֵפיה    וגם,  ְועָּ א  אבל.  הקליפה  מצד  ְוַגס   עָּ ְטרָּ ס ִׁ א  מִׁ ינָּ ימִׁ א  דִׁ א,  המוח  עצם  שהוא  דקדושה   שבימין  החסד  מצד  אבל   מֹוחָּ ְוורָּ א  חִׁ ָּ ַכְספ    הם   הפנים  כ ְ

ם  ז ַרע כ "מש נרמז  ועליו, הכסף כעין לבנים הָּ י ַאְברָּ  .   דקדושה וחסד אהבה מצד היה שהוא אֹוֲהבִׁ

 מוזר יותר מתאים לדרשן ולא לתורה של רבנו כך נ"ל וצ"ע קצת  הזה נראה    הביאור נוסח    כח
קצא. ולמה מאסו בה והלא נאמר )בראשית כ"ו ה( עקב אשר  אות    –המיוחס לרבי נחוניא בן הקנה ז"ל    -  ספר הבהיר   כט

כל החסד  מדת  כך אמרה  מאי משמרתי,  ותורותי,  חקותי  מצותי  וישמור משמרתי  בקולי  אברהם   שמע אברהם  היות  ימי 
שאני    בעולם זאת מלאכתי  אני  כי  וישמור משמרתי,  במקומי  שם  עמד  לעשות מלאכתי שהרי אברהם  אני  הוצרכתי  לא 

וכל זה עשה   ועוד משיבם ומביא בלבם לעשות רצון אביהם שבשמים,  אני מזכה אותם,  ואפי' נתחייבו  מזכה את העולם 
לם, סדר לחמו ומימיו לכל באי עולם והיה  ויקרא שם בשם ה' אל עואברהם דכתיב )שם כ"א לג( ויטע אשל בבאר שבע  

מזכה אותם ומדבר על לבם למי אתם עובדים, עבדו את ה' אלהי השמים והארץ, והיה דורש להם עד שהיו שבים, ומנא לן  
יהיה לגוי גד י"ז( המכסה אני מאברהם אשר אני עושה ואברהם היו  י"ח  ול ועצום שאף החייבים היה מזכה שנאמר )שם 

גויי הארץ, אלא אזכהו שידעתי שיבקש עליהם רחמים ויזכה, וכי אפשר לומר שלא ידע הקב"ה שלא יוכלו    ונברכו בו כל
להנצל, אלא לזכותו קאמר, מכאן אמרו הבא ליטהר מסייעין לו, הבא ליטמא פותחין לו, מאי פותחין לו, אותן הפתוחים  

 תמיד:
ם    בראשית פרק כד   ל הָׁ ּכֹל: )א( ְוַאְברָׁ ם ּבַ הָׁ ת ַאְברָׁ ַרְך אֶּ ה ּבֵ ִמים ַויהֹוָׁ יָּׁ א ּבַ ֵקן ּבָׁ  זָׁ

ִמים   יהושע פרק יג  אתָׁ ַביָּׁ ה ּבָׁ ַקְנּתָׁ ה זָׁ יו ַאּתָׁ ה ֵאלָׁ ר ְיהֹוָׁ ִמים ַויֹּאמֶּ יָּׁ א ּבַ ֵקן ּבָׁ ַע זָׁ ֻ ּה:   )א( ִויהֹוש  ּתָׁ ְ ה ְמֹאד ְלִרש  ה ַהְרּבֵ ֲארָׁ ְ ץ ִנש  רֶּ אָׁ  ְוהָׁ

ִמי   יהושע פרק כג  ם)א( ַוְיִהי ִמיָּׁ ל ֹאְיֵביהֶּ ֵאל ִמּכָׁ רָׁ ה ְלִיש ְ ר ֵהִניַח ְיהֹוָׁ ֶּ ים ַאֲחֵרי ֲאש  ִמים:ִמּסָׁ   ם ַרּבִ יָּׁ א ּבַ ֵקן ּבָׁ ַע זָׁ ֻ  ִביב ִויהֹוש 

ִמ   מלכים א פרק א  יָּׁ א ּבַ ֵקן ּבָׁ ִוד זָׁ ְך ּדָׁ לֶּ ִדים ְולֹא ִיַחם לֹו: )א( ְוַהּמֶּ גָׁ ּבְ הּו ּבַ  ים ַוְיַכּסֻ



 מוהר"ן               פד             התור                       י          ליקוט                8צד: 

 ימיו.
כיון שהיא שייכת  המובאות בגמרא    ותסגולוך הרבה  תהאחת מ  הסגולהרבנו בחר את    שאולי וכנ"ל בקושיות  

 מעשה פרטי.  ולא רק בהרבה אפנים של חסד

  
 עד כאן ביאור חברותא לתורה פד
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