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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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 רנתורה 



 קיו:       ליקוטי                     רמה רמו רמז רמח רמט רנ                מוהר"ן 

וכמו שכותבין  , אנקסייש כמה חידושין של תורה שהם רק כמו פ

)במדבר יט(  כ"שכי התורה היא בחי' אדם,  . תיבת אדם לבד

ויש שהוא נכנס לפנים מזה, אבל אעפ"כ אין  . זאת התורה אדם

זהו בחי' אדם  ברק כשזוכין אל התורה בעצמו  . זה אדם כנ"ל

היינו רק   , , זאת התורה דייקאזאת התורה אדםוזהו  . באמת

 :  בחי' אדם גאיזאת התורה האמתיות, ה

שכל אדם קודם שמשיג בתורה השגה של אמת, צריך ודע 

אבל הכלל שאסור  . לילך בהכרח דרך אלו היכלות התמורות

לטעות בעצמו, לסבור שכבר בא אל ההשגה הראוי, כי אם 

יסבור כן ישאר שם חס ושלום, אבל כשידע שעדיין לא התחיל 

י תורה האמיתים, אזי יתחזק בעבודת השם, לחדר דלכנוס

וירבה בתפילות, ויפציר עד שיפתחו לו שערי הקדושה באמת, 

ואפילו אם עשה עובדות ותעניתים וסיגופים  . ואז יראה ההפרש

בשביל השם יתברך, ואחר כך זכה לחידושין, אעפ"כ אל יעמוד 

כי אפילו להדמיונות  .ע"ז לסבור שהם השגות של אמת הנ"ל

ואפילו בתאוות  . יכלי התמורות צריך עובדות ותעניתיםשל ה

דייע, עעוה"ז יש דוגמא לזה, כגון למשל כשעושין שחוק וקומ

אזי נוסע אחד ומכריז וחושב כל הדברים שיעשו על 

הקומעדייע, ואף שהוא תאוה לשמוע, אעפ"כ אין זה השחוק  

יש שם  , בעצמו, וכן כשבא להחדר שעושין שם הקומעדייע

ל הטבלא כל הדברים שיעשו שם, וגם זה אינו הדבר ע המצויר

בעצמו, ואפילו כשבאים לשם לפנים, עומד לץ אחד, ועושה 

כמעשה קוף, וכל הדברים שעושה הבעל קומעדייע, הוא עושה  

אחריו בליצנות, וגם זה אינו הדבר בעצמו, ועיקר הוא השחוק 

וכמו כן תבין הנמשל מעצמו, כי יש מי  . בעצמו שעושין שם

נדמה לו שנכנס לפנים, ולפני ולפנים, ועדיין עומד בחוץ ש

: והצדיק הגדול  לגמרי, כי לא התחיל להשיג השגה של אמת

מאד, אף כשזוכה להשיג השגות גדולות של הקדושה באמת 

אעפ"כ אינם נחשבים בעיניו לכלום, לגודל עוצם הכרתו את 

גדולות הבורא ית'. ע"כ הוא משתדל ומתחזק בכל פעם, 

הש"י להראות לו אור התורה, כאלו לא התחיל להשיג   וחילשית

 :[ז]  כלל מימיו

כמה  [ט] יהיה לו גדלות, צריך האדם ש ולפעמים[ ח] רמו

. והוא מועיל כמו ויגבה לבו בדרכי ה'יז(  שכתוב )ד"ה ב

תענית, כי כשצריך לבא להשגה ולעלות לאיזה מדריגה, אזי  

)ב"מ פ"ה( שר' ינו צריך לשכוח את חכמתו שמקודם. וכמו שמצ

צריך לבא  'כי הי , [י] זירא התענה כדי לשכוח תלמוד בבלי

והגדלות מועיל כמו  . להשגה יותר גדולה שהיא תורת א"י

התענית הנ"ל, כי ע"י הגדלות שוכח גם כן את חכמתו, 

מסתלקת  יאכמשרז"ל )פסחים סו ע"ב( כל המתגאה חכמתו

ת הוא  גדלודאי , כי בוו[יב] אך צריך לזה חכמה יתירה . ממנו

איסור גדול מאד, ואם יתגאה באמת, בוודאי חכמתו תסתלק 

ממנו לגמרי, ולא יבא להשגה, ויהיה נעשה שוטה ממש, אך 

צריך לזה אומנות יתירה, איך להתנהג בזה, שיהיה לו גדלות 

רק כדי לשכוח חכמתו שמקודם שהוא צריך לשכוח כנ"ל, 

 :[יג] ואעפ"כ יהיה עניו באמת

 

[ טו]ק )ר"מ צו ד' כז ע"ב( שתי"קו וה"זב תא אי[ יד]  רמז

הוא בחי' מחוסר תיקון, דהיינו שנחסר הנון  [טז] הנאמר בש"ס

שזאת הנון פשוטה  ודע. תיקוונעשה  תיקוןשל 

כשנחסרת מהתיקון ונעשה בחי' תיקו כנ"ל, אזי היא נשפלת 

, רק  תיקוןשהוא אותיות  קינותונכפפת ונעשה מזה בחי' 

  תיקון ל קינותו ויתהפכו הגאלנה' י .שהנון נכפפת כנ"ל

 :  הנ"ל תיקוויתתקן ה
 

מצדיקים, הוא דבר גדול  שסיפורי מעשיות דע[ יז] רמח

נתעורר ונתלהב הלב  , סיפורים מצדיקים על ידי, כי [יח]  מאד

, כי הרשימו [יט] בהתעוררות גדול להש"י בחשק נמרץ מאד

השם  תעבודתו א על ידישעשה אותו הצדיק שמספרין ממנו, 

בעת שמספרין מהצדיק, והיא  כאת הרשימו נתעוררתך, זיתבר

 : מעוררת להשם יתברך בהתעוררות גדול

כי מי שלבו חזק ואינו  . הגבורה בהלב עיקר[ כא] רמט

מתירא משום אדם ומשום דבר, יכול לעשות גבורות נוראות 

ף לבו שאינו מתירא ורץ קע"י חוזק ותו , ולכבוש המלחמות

בור יגכבת פ"ד( איזהו חי' )אבוה בוז . לתוך תוקף המלחמה

ג( שמשון שנא' בו )שופטים י תוזה בחי' גבורו .הכובש את יצרו

, אשתאלכגותחל רוח ה' לפעמו במחנה דן בין צרעה ובין 

ולבש גבורה,  , [כה] עליו רוח ה' צלחה [כד] שבאותן המקומות

זה עשה  על ידידהיינו שבא לו חוזק ותוקף גבורה בלב, ו

 : תגבורות נוראו

אינם רק מחסרון  כזןשכל מיני צער וכל היסורי דע[ כו] רנ

הדעת, כי מי שיש לו דעת ויודע שהכל בהשגחה מהש"י, אין 

 [כח] ה' נתן וה' לקחלו שום יסורין, ואינו מרגיש שום צער, כי 

שיש יסורין שבהכרח מרגישים אותם, כגון היסורים  כט"יואעפ

הנשמה מן את שבאים מחמת ההרכבה, כמו יסורים שיש מיצי

הגוף, והם ייסורי החולה שבאים מחמת שמתחלת הנשמה 

להתפשט מן הגוף, ומחמת שנקשרה הנשמה בהגוף בקשר 

אמיץ וחזק, ע"כ בהכרח מרגיש היסורים בעת הפירוד, אעפ"כ 

היסורים קלים מאד ונוחים להתקבל בעת שיודע בדעת ברור 

 איןשאר מיני צער ויסורין ש ומכ"ששהכל בהשגחה מהש"י, 

מרגישין כלל כשיש לו דעת כנ"ל, ועיקר הצער מהיסורין, הוא 

 : מחמת שנוטלין ממנו הדעת כדי שירגיש היסורין

עיקר צער של ישראל שיש להם בגלות, הכל הוא מחמת   וזה 

ומחמת זה   . שנפלו מהדעת ותולין הכל בטבע ובמקרים ובמזל

ן בי וזה בא להם מחמת שהם שרויין . יש להם צער ויסורין כנ"ל

העכו"ם ולמדו מהם, מחמת שרואין שעתם מצלחת מאד, 

 וישראל נבזים ושפלים ע"כ הם 

 

 
 פנקס  -מתרלו  א
 מכאן עד תיבת ודע נוסף בתקפא ב
 הוא  -היא, ומתרלו -לדתרגם ב ג
 ליכנוס  - רלומת ד
 מצוייר  -מתרצו  ה
 שיתתיל -בתקפא  ו
מר רבנו ועי"ש אות קיג שא . עיין חיי מוהר"ן נט ורלט שתעיתי כשה אובד היתה ההתבודדות של רבינו ז

 כך רואים אותו.  אשל ט"לכמה צדיקים שטענו שראו את מלאך מט 
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו  ח
 אבל רבנו מתכווין כאן לגדלות שבאמת היא ענוה. עיין סוטה ה. שמינית שבשמינית,  ט
 תלמוד הבבלי. עיין סנהדרין כד. מה הפסול ב י

 חכממו -בתקפא  יא
 עיין פל"ח כאן  יב
 עיין באור הליקוטים תורה כב מפתח כה  יג
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו  יד
שהנון עלמא דאתי לשון שתיקה דייקא עי"ש שתיקו  אור יקר להרמ"ק על רע"מ כרך טו שער א' סימן כב )דף צט.( עיין טו

  בינה עלה לחכמה עולם המחשבה

 
 וך פירש לשון תיקרוהע .הוא נוטריקון תהא קאיהוא מלשון תיקום דהיינו תעמוד, וי"א שתיקו בש"ס  טז

ר"ת תשבי יתרץ  דהוא ורבינו שנקט תי"קו עיין תויו"ט עדויות ח' ז'דהיינו כמו דבר המונח סגור בתיק. 
תיקו בלי    כתברבנו שלקמן  ירוש אלא סימן, ועייןפאין זה הש ובמסוף הערוך ערך תק כתבקושיות ואבעיות, 

 מרכאות. 
 ה תורה זו לא ידוע מתי והיכן נאמר יז
 ושם נרשם עיין לעיל תורה רלד יח
העש( בפרק רבי אות פה כתב שהרבי מקאצק נעשה חסיד מזקן אחד שסיפר מעשיות  בשיש"ק )שאסף יועץ קים קדיש ברינ יט

 .מצדיקים
 נתעוררות -בתרלד כ

 ורה זו לא ידוע מתי והיכן נאמרה ת כא
 גבור  -מתרצו  כב
 אשתאול -בתשכט  כג
 עיין סוטה ט סוף ע"ב  כד
  א י' י'-לשה"כ שופטים יד ו' ושם יד יט ושם טו יד, ושמואל כה
 והיכן נאמרה תורה זו לא ידוע מתי  כו
 היסורים  -מתרצו כז
 כא  איוב א*  כח
 ואע"פ  –בתשכט  כט

 תורה אור 
במדבר יט )יד( זֹאת ַהּתֹוָרה 

י ָימּות א   ָאָדם ּכִּ ל ַהּבָ אֶֹהל ּכָ ּבְּ
אֶֹהל   ר ּבָ ָכל ֲאש ֶ ֶאל ָהאֶֹהל וְּ

טְּ  ים: יִּ ַעת ָימִּ בְּ  ָמא ש ִּ
 תורה רמו 

ּבֹו  -הימים ּה לִּ ּבַ גְּ ב יז )ו( ַוּיִּ
כ   ַדרְּ יר ֶאת  ּבְּ סִּ עֹוד ה  הָֹוה וְּ י יְּ

יהּוָדה:  ים מִּ רִּ ֶאת ָהֲאש   מֹות וְּ  ַהּבָ
 תורה רמט 

ֶחל רּוַח   שופטים יג )כה( ַוּתָ
ַפֲעמוֹ  קָֹוק לְּ ין יְּ ה ָדן ּב  ַמֲחנ   ּבְּ

אֹל: פ  ּתָ ין ֶאש ְּ ָעה ּוב   ָצרְּ
ַלח ָעָליו   ידשופטים  צְּ )ו( ַוּתִּ

ע   ּסַ ש ַ הּו ּכְּ ע  ּסְּ ש ַ דָֹוד ַויְּ רּוַח יְּ
דִּ  לֹא  ַהּגְּ ָידֹו וְּ ין ּבְּ אּוָמה א  י ּומְּ

ר  ת ֲאש ֶ ּמֹו א  אִּ יו ּולְּ ָאבִּ יד לְּ ּגִּ הִּ
ה:   ָעש ָ

 תורה רנ 
איוב א )כא( ַוּיֹאֶמר ָערֹם  

ָערֹם יצתי יָ  י וְּ ּמִּ ֶטן אִּ ּבֶ י מִּ ָצאתִּ
קָֹוק ָנתַ  ה יְּ ּמָ ּוב ש ָ ן ַויקָֹוק  ָאש 

 : בָֹרךְּ קָֹוק מְּ ם יְּ י ש   הִּ  ָלָקח יְּ

 



 .ן       קיז"מוהר               אה זוכר את בניו רנ רנ"ליקוטי               בשעה שהקב           
ומחמת זה בעצמו יש  .לומדים מהם ותולין הכל בטבע ומקרה

לא היה  ,כי אלו היה להם דעת שהכל בהשגחה, להם יסורים
, ]א[ ובאמת ישראל הם למעלה מהטבע : ל"להם יסורים כלל כנ

כמו , ]ב[ אזי נופלים אל תחת הטבע, ו"רק כשהם חוטאים ח
 .ו"ער חואזי יש להם גלות וצ, ם שהם תחת המזל והטבע"העכו

בעצמו שאין להם  י זה"ועיקר הצער והגלות שלהם הוא רק ע
, ה רוצה לרחם על ישראל"וכשהקב .ותולין בטבע, דעת

אזי ממשיך , ר להםיצֵ ולעשות קץ וסוף מהמֵ , ולהושיעם מגלותם
ואזי מכניע ומבטל הטבע והמזל שהיה מחייב , עליהם השגחה

, יצר להםואזי מחייב המ, שיהיו ישראל נתונים תחת ידם
שזאת  ודע      : ההשגחה על ידיוישראל עולים עליהם 

בטל יגהקץ  תכי לעתיד בע, ההשגחה הוא ממשיך מסוף העולם
 'ישעי(כמה שכתוב , ולא יהיה רק השגחה לבד, הטבע לגמרי

היינו , כי השמים כעשן נמלחו והארץ כבגד תבלה) נא
הו וז .שיתבטל הטבע שהיא על פי מערכת הכוכבים ומזלות

ולא יהיה , ויתערבבו כל המזלות] ד[היינו שיתבלבלו , נמלחו
כ גם "וע .ואז יהיו ישראל למעלה ,שום מזל רק השגחה לבד

ם ושיהיו "י רוצה לעשות קץ וסוף מאיזה עכו"עתה כשהש
, אזי ממשיך עליהם השגחה מקץ וסוף העולם, ישראל למעלה

שראל י זאת ההשגחה נתעלים י"וע .שאז לא יהיה רק השגחה
' וזה בחי : ם שהיה מצירה להם"ונעשה קץ וסוף מהעכו

ה רוצה להביא קץ "בהיינו כשהק, ]ה[ קץ בא הקץ) יחזקאל ז(
לה ותפו: ל"משיך השגחה מקץ האחרון כנאזי מ, ם"על העכו
לה ותפז, כי הטבע מחייב כך, לה מהטבעהשגחה למע' הוא בחי

כי מי גוי ) דדברים (' בחי, והוא בחינות גדול .]ח[ משנה הטבע
אלקינו בכל קראינו ' גדול אשר לו אלקים קרובים אליו כה

ומשנה , שהשם יתברך שומע תפלתינו, כי זה גדולתינו, אליו
ספרה נא לי ) מלכים ב ח(ש "וכמ .'השגחתו ית על ידיהטבע 

ואלישע ) מגילה כז(ל "וכשארז, את הגדולות אשר עשה אלישע
נסים ' שהיא בחינמצא שתפלה  .דעבד ברחמי הוא דעבד

  : גדול' היא בחי, ך הטבעוהשגחה היפ
) .ברכות נט(פירוש מה שהשיב אובי טמיא לרב קטינא  וזה

ה זוכר את בניו שהן שרויין בצער "בשעה שהקב, טאעמאי גו
נשמע מסוף  וקולו ,ם מוריד שני דמעות לים הגדול"בין העכו

רויין היינו כשהקדוש ברוך הוא זוכר שהן ש .ועד סופו יעולםה
מה , כי זה עיקר הצער .ם דייקא"בין העכו, ם"בצער בין העכו

ולמדו מהם ונפלו מהדעת ותולין  ,ם"שהן שרויין בין העכו
ואזי מוריד דמעות  .ל"וזה עיקר הצער שלהם כנ ,בהמזל והטבע

כי דמעות הם בחינות  ,היינו שממשיך עליהם השגחה ,'וכו
) ב"שבת קנא ע( כמה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, השגחה

זה הראות , ושבו העבים אחר הגשם) קהלת יב(על פסוק 
, נמצא שהדמעות הם לוקחים חלק הראות .שהולך אחר הבכי

נמצא שהדמעות הם חלקי ההשגחה  .והראות נמשך לתוכם
ומוריד שני  וזה   : ל"כי הדמעות לוקחים הראות כנ, והראות
היינו , ללים הגדו, היינו שממשיך חלקי ההשגחה, דמעות

והרשעים ) נז 'ישעי(' בחי, ם המושלין על ישראל"בחינות העכו
בחינות , השגחה' ואזי נעשה בחינות גדול בחי, כים נגרש

וזהו וקולו נשמע מסוף העולם  .ל"גדול כנ' שהיא בחי יאתפלה
, היינו שממשיך השגחה מסוף העולם מקץ האחרון, ועד סופו
בחינות , שלים בישראלם המו"לעשות סוף וקץ מהעכו, עד סופו

כי , דמעות שבוכין בעת הצער' וזה בחי  : ל"כנ קץ בא הקץ
, כ הוא צריך לבחינות השגחה"ע, מאחר שיש לו יסורין וצער

כ מורידין דמעות כדי להמשיך "וע, ל"כדי שיהיה לו ישועה כנ
כי ההשגחה והראות נמשך  .על ידם חלקי ההשגחה והראות

זה הראות  העבים אחר הגשםושבו בבחינות , לתוך הדמעות
היינו שהם מחסרים הראות ונוטלים חלק  .שהולך אחר הבכי

  : ל"מהראות נמצא שהראות נמשך לתוך הדמעות כנ
הנאמר , ויבך חזקיהו בכי גדול ]יב[)לח 'ישעי(בחינות  וזה

כי המשיך לתוך הבכי את הראות , בכי גדול דייקא, בעת שחלה
וזה מה  .ל"כנ' וכו יגתפלה שזה בחינות גדול בחינות, וההשגחה

עד דוד ) שמואל א כ(, שנאמר בדוד בעת שבכה על צערו
כי , ל"שהגיע בכייתו לבחינות השגחה בחינות גדול כנ, הגדיל

  :]יד[ ל"י ההשגחה ניצולים מכל מיני צער ויסורין כנ"ע
ז נופלים "עי, מלחמות היינו מחלוקת על ידיש דע] טו[ רנא

היינו מחשבות של , שריםמחשבות של רשעים על אנשים כ
והתיקון לזה למסור המלחמה : ]טז[ ז"שנופלים עליהם עי, כפירות
ז מבטל מחשבות רשעים "עי, יחילחם המלחמה' שה. ]יז[ 'על ה

יש כח במחשבתם להתקיים , י צדקה שלהם"אבל דע שע .ל"הנ
, כי יש צדקות שרשעים נותנים. 'אפילו אם ימסור המלחמה לה

ם נותנים צדקה ועושים טובות כמו "עכומלכי ' כי מצינו שאפי
  :]יט[ ש"י ע"כמו שפרש לחונן דלים יקבצנו) משלי כח(שכתוב 
דהיינו שעושה מצות בשלימות ובכל , שאיש אמת ודע

הדיקדוקים בינו לבין קונו כמו שמדקדק לעשות המצוה בפני 
בין כשעושה , שהכל אחד אצלו, אמת' שזה בחי, בני אדם

, זה האיש האמת .ובין כשעושה בפני בני אדם ,'מצוה לפני ה
ל "כי אלו הצדקות הנ .יש לו כח להמשיך לעצמו כל הצדקות

כי דרך  .היא עומדת רחוקה מהם ואינה אצלם, שהם עושין
, מאמת 'ומחמת שהם רחוקי, הצדקה למשוך עצמה לאמת

, וזה האיש אמת מושך לעצמו כל הצדקות, הצדקה רחוקה מהם
) נט 'ישעי(' וזה בחי :כ רק אחר האמתכי הצדקה נמשכת 

היינו , כי כשלה ברחוב אמת, כאוצדקה מרחוק תעמוד
כי , שנכשל ברחוב אמת, זה מחמת, שהצדקה עומדת מרחוק

  : ל"כ הצדקה רחוקה מהם כנ"ע, מחמת שאין אמת

 

                                               
א
  . ה מוסיפין"ד' תוס. ועיין יבמות נ. ונדרים לב. שבת קנו 
ב
  עיין לקמן תורה יז תנינא 
ג
 יתבטל - ומתרלו , יבטל -ר ותרלד"גם בדפו 
ד
  י שם"עיין פרש 
ה
  ו על ישראל ורבינו דורש לטובת ישראל  "מקרא זה נאמר לענין פורענויות שיבואו ח 

ו
 להותפי -מתרצו  
ז
 ותפילה -מתרצו  
ח
  'ל בתחילת תורה ז"כנ 
ט

ומדרש וזוהר ' ע כי גועה לשון בכי נמצא הרבה בגמ"וצ) [שם' כלשון הגמ(ומתרלו תוקן גוהא , ר גועא"גם בדפו 
  ] ואפשר שרבינו בכוונה שינה הלשון ללשון בכי. וזהר חדש איכה דף נד. וגם גועא לשון בכי בזהר בלק רא

י
 עולם -מתרצו  
יא
 תפילה -תרצו מ 
יב
  'ה' ב כ-ובמלכים 
יג
  תפילה -מתרצו  
יד
  י תורה זו"מה שמתבאר עפ 'י שחרית הלכה ב"ה נט"לעיין לקח כאן כתב "הפל 
טו
  לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו 
טז
  'ח כאן אות א"עיין פל 

יז
. נענש עיין ברכות נודלא להוי מוסר דין לשמים שוצריך להזהר . 'נקט לה' ולקמן בעמוד הבא טור ב' על הה נקט  
וכנראה יש לחלק בין . ה רואה נקמתו בשונאיו"מספר המדות מריבה כו מי שמגיד ריבו לפני הקבע "וצ. מ צג"וב: ה טז"ר

. ילחם לכם' אזי ה, לקמן שכאן הכוונה שאם שתחרישוןעיין ו   .הדורש נקמה שאסור לבית מגיד צרתו שרק משתפו בצרתו
ועיין . ז נקרע"ת דמשמע שהמשיב מלחמה כאילו מושך בצידו השני של הספר ועי"לקריעת סש מעשה במחלוקת שגרמה "ועי

  .תורה רעז

                                                                                    
יח
 המדחמה - בתרלד 
יט

פ עשר תעשר "עה' י תנחומא משפטים יד ובשמות רבה פרשה לא סוף פסקא יז ופסיקתא דרב כהנא י"עפ 
  'אות א

כ
  ' כו -ר"בדפו 
כא
  )מחוק ובברגר נשאר נקודה ונראה תעמיד' פא גיסין ובתק(תעמיד  - בתרלד, תעמוד -ר ומתרלו"בדפו 

  תורה אור
ַמִים) ו(ישעיהו נא  ָ אּו ַלׁשּ ׂשְ

יטּו ֶאל ָהָאֶרץ ֵעיֵניֶכם ְוַהּבִ
ן ִנְמָלחּו ָעׁשָ ַמִים ּכֶ י ׁשָ ַחת ּכִ ִמּתַ
ֶביָה ְבֶלה ְוֹיׁשְ ֶגד ּתִ ּבֶ ְוָהָאֶרץ ּכַ
מֹו ֵכן ְימּותּון ִויׁשּוָעִתי ּכְ

ְהֶיה ְוִצְדָקִתי ֹלאְלעֹוָלם תִּ 
  ס: ֵתָחת

ה ֶבן ָאָדם) ב(יחזקאל ז  ְוַאּתָ
ּכֹה ָאַמר ֲאֹדָני ְיֹקִוק ְלַאְדַמת
ץ ַעל א ַהּקֵ ָרֵאל ֵקץ ּבָ ִיׂשְ
ְנפֹות ָהָאֶרץ ע ּכַ :ארבעת ַאְרּבַ

ץ ֵהִקיץ) ו( א ַהּקֵ א ּבָ ֵקץ ּבָ
ָאה ה ּבָ   :ֵאָלִיְך ִהּנֵ

י ִמי) ז(ד ואתחנן דברים  ּכִ
ר לֹו ֱאֹלִהיםגֹוי  דֹול ֲאׁשֶ ּגָ

יֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ְקֹרִבים ֵאָליו ּכַ
ָכל ָקְרֵאנּו ֵאָליו   :ּבְ

ֶלְך) ד(ב ח -מלכים ְוַהּמֶ
ר ֶאל ֵגֲחִזי ַנַער ִאיׁש ְמַדּבֵ
א ִלי ָרה ּנָ ָהֱאֹלִהים ֵלאֹמר ַסּפְ
ה ר ָעׂשָ ֹדלֹות ֲאׁשֶ ל ַהּגְ ֵאת ּכָ

ע   :ֱאִליׁשָ
ר לֹ ) ב(קהלת יב  אַעד ֲאׁשֶ

ֵרַח ֶמׁש ְוָהאֹור ְוַהּיָ ֶ ְך ַהׁשּ ֶתְחׁשַ
בּו ֶהָעִבים ַאַחר ְוַהּכֹוָכִבים ְוׁשָ

ם ׁשֶ   :ַהּגָ
ם) כ(ישעיה נז  ּיָ ִעים ּכַ ְוָהְרׁשָ

ֵקט ֹלא יּוָכל י ַהׁשְ ִנְגָרׁש ּכִ
ְגְרׁשּו ֵמיָמיו ֶרֶפׁש ָוִטיט   :ַוּיִ

ה) ג(ישעיה לח  ַוּיֹאַמר ָאּנָ
רְיֹהָוה ְזָכר ָנא ֵאת ֲאשֶׁ 

ֱאֶמת ּוְבֵלב י ְלָפֶניָך ּבֶ ְכּתִ ִהְתַהּלַ
יִתי ֵעיֶניָך ָעׂשִ ֵלם ְוַהּטֹוב ּבְ ׁשָ

ִכי ָגדֹול הּו ּבְ ְבּךְ ִחְזִקּיָ   :ַוּיֵ
א) מא(א כ - שמואל ַער ּבָ ַהּנַ

ּפֹל ֶגב ַוּיִ ְוָדִוד ָקם ֵמֵאֶצל ַהּנֶ
לׁש חּו ׁשָ ּתַ ׁשְ יו ַאְרָצה ַוּיִ ְלַאּפָ

קּו אִ  ְ ׁשּ ָעִמים ַוּיִ יׁש ֶאת ֵרֵעהּוּפְ
ִוד ְבּכּו ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ַעד ּדָ ַוּיִ

יל   :ִהְגּדִ
  תורה רנא

ה הֹונֹו) ח(משלי כח  ַמְרּבֶ
ית ְך ובתרבית ְוַתְרּבִ ֶנׁשֶ ּבְ

ֶצּנוּ  ים ִיְקּבְ ּלִ   :ְלחֹוֵנן ּדַ
ג ָאחֹור) יד(ישעיה נט  ְוֻהּסַ

ֲעֹמד ט ּוְצָדָקה ֵמָרחֹוק ּתַ ּפָ ִמׁשְ
ָלה ָברְ  י ָכׁשְ חֹוב ֱאֶמת ּוְנֹכָחהּכִ

 :ֹלא תּוַכל ָלבֹוא
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  בס"ד

  בשעה שהקב"ה זוכר את בניו בשעה שהקב"ה זוכר את בניו מאמר מאמר 
  קמא קמא   קוטי מוהר"ןקוטי מוהר"ןי י מספה"ק למספה"ק ל

     א

 

 זמן ומקום אמירת התורה
 לא ידוע

 
 

  פתיחה
 שהם למעלה מהטבע.  ,הנושא העיקרי הוא מעלת עם ישראל

 מלכויות. משעבודועצה כיצד ינצלו 

 ומעלת התפלה בדמעות. 

 
 ראשי פרקים

 ייסורים הם מחסרון הדעת, ה .א
 שהכל לטובה עכי בדעת יוד .ב
 כיון שישראל בין הגויים לומדים מהם ואין להם דעת .ג
 ישראל הם למעלה מהטבע  .ד
 כשחוטאים הם תחת הטבע כמו הגויים .ה
 ואזי הם בגלות וצער .ו
ומבטל   .ז השגחה  עליהם  ממשיך  להם  למיצר  קץ  ולעשות  מהגלות  אותם  להושיע  ישראל  על  לרחם  רוצה  כשהקב"ה 

 הטבע.
 לם וזאת ההשגחה הוא ממשיך מסוף הע .ח
 כי לעתיד בעת הקץ יבטל את הטבע שהוא עפ"י מערכת הככבים ומזלות ויהיה רק השגחה .ט
 תפלה היא בחי' השגחה והיא בחי' גדול .י
 עיקר הצער הוא שישראל נפלו מהדעת ותולים בטבע  .יא 
 דמעות הן בחי' השגחה שהן המאור עינים שהולך בבכי, דהיינו הראות שהדמעות לוקחות  .יב
טינא, שבשעה שהקב"ה זוכר את ישראל שהם בצער בין העכו"ם מוריד שתי דמעות לים  קמה שהשיב בעל האוב לרב   .יג

שהם   לים  דמעות  שתי  ומוריד  מהעכו"ם,  שלמדו  כיון  מהדעת  נפלו  שישראל  על  שמצטער  כנ"ל  הפירוש  הגדול, 
 קץ העולם.מהעכו"ם, ונעשה גדול, דהיינו השגחה, וזהו קולו נשמע מסוף העולם ועד סופו, דהיינו שממשיך השגחה 

)לא  .יד וההשגחה,  הראות  שהן  דמעות  מוריד  לכן  הצער,  לבטל  צריך השגחה  הוא  כי  הצער,  בעת  שבוכים  דמעות  וזה 
שממשיך  ית'  שלו  דמעות  מעוררות  שלנו  שהדעות  ונראה  הצער,  לבטל  מועיל  וכיצד  ההשגחה  הולכת  לאן  מבואר 

 השגחה מסוף העולם למיצר לנו, כנ"ל(

 

 ליקוטי הלכות
 ידים לסעודה ב תאו"ח נטיל

 

 שיחות על תורה זו 
 אין

 

 הקדמה 

לא מרגיש צער,   ,אזי ע"י שיודע שכל מאורעותיו הן לטובתו ,תחילה מקדים רבנו לבאר שמי שיש לו דעת
 קל לו לקבלם ע"י הדעת. ,מחמת ההרכבההם ואפילו ייסורי הגוף שוייסורי הנפש, 

ו כדי שיתכפר להם איזה    ן ועל כ  יסורים. יומשמעות דבריו שלישראל יש דעת. ועל כן מטבעם אין להם צער 
 צריך לקחת מהם את הדעת.  ,כגון חטאות נעורים או מגלגול קודם ,עוון 

הכללית  זו ישראל  הנהגת  בגלות    ,היא  העכו"ם  אחר  אבל  בין  שישראל  המקדש,  בית  מהם וחורבן  לומדים 
אלא    ,על כן א"א להנהיג אותם לפי מעלתם בהשגחה מעל הטבע  ,נפלו מאד מהדעת  ,לתלות כל דבר בטבע

 כמו העכו"ם בהנהגת המזלות.

עפ"י משפט  אלא שהם למעלה מהטבע, לכן רוצה הקב"ה לרחם עליהם,    שבאמת בפנימיותם ושרשםאבל כיון  
 . עליהם לא יכול לרחם ,דת ההנהגה הרגילה שלוי במואינם ראויים לזה כי נפלו מהדעת, 

 
 ירושלים תשפ  אלול  א עד    אב בכ א
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ומכל שטות  ,באמת הם רחוקים מעבירהש ,מאהבתו הגדולה לישראל )עיין תורה קטו( הנובעת מצד שרשם אזי 
ממשיך להם הנהגה מקץ הימין,  כשמתגבר רצונו ע"י איזה זכות של ישראל, אזי  , על כן  \בשהיא הפך הדעת/ 

  , דהיינו את ההנהגה שתהיה בימיו של משיח, כשיתבטל היצה"ר מהעולם, ותהיה ההנהגה ע"י עינא חד דרחמי 
 בלא דין כלל.

ב כי   גם להקדים את   ,קץ בא הקץ""כמ"ש    ,ת ראשון הקדים את הפורענותיכמו שמצינו שבחורבן  כך בכוחו 
 לזמן מסוים. ,הנהגת הגאולה, כדי להקל מהם שיעבוד מלכויות

לרחם  ו) הגדולים  הרחמים  מבעל  ולבקש  להתפלל  בכוחו  הקטנים  הרחמים  שבעל  קה  בתורה  שמצינו  כעין 
אלא הנהגה שלו שתיהיה לעתיד לבוא.    ,מדת הדין   ו ממשיך הקב"ה שהנהגת  ,הכי נמי כאן ברחמיו הגדולים,  

 שמבואר שם שצריך לזה זכות גדולה(. 

  .תפלה כוחה גדול לשנות הטבע, לכן נקראת גדולומבאר רבנו ש

ובלתפילה  ו גדולה  ה'  ב בכוונה  בישועת  רק  מבטחו  כל  שתולה  דהיינו  ובדמעות  לעורר    ,שלם  שתי  בכוחה 
הנגרש שהם  לים  , ובתוכן השגחה ברחמים גדולים, שיורדות  "ה נפשי כבמסתרים תב" מבחי'    ,דמעות של הקב"ה 

 העכו"ם להושיע את ישראל מהם.  

 . והיא בחי' השגחה ברחמים גדולים שממשיך מקץ הימין דהיינו השגחה שבה יגאל את ישראל בימיו של משיח

 

* 
 [ג ]   רנתורה 

הנפש    דן שכל מיני צער וכל היסורי  דע ייסורי  ון הדעת, כי מי שיש לו  ראינם רק מחסדהיינו 

דעת ויודע שהכל בהשגחה מהש"י, אין לו שום יסורין, ואינו מרגיש שום צער, כי ה' נתן 
 [ ה] וה' לקח 

היסורים    ו"י ואעפ כגון  אותם,  מרגישים  שבהכרח  יסורין  הגוף  שיש  שהם  יסורי  שבאים  כיון 
הטעם לאמירת אסותא    אכדאית כמו יסורים שיש מיציאת הנשמה מן הגוף,  שהם    \ז/ מחמת ההרכבה,

נפש מסובכת היטב ה  רובא דעלמא  . אבל היום\ט)פרדר"א נב(/  תה ע"י עיטושיההסתלקות הי  עד יעקב אבינוכי    \ח/ למתעטש

 
ז' תנינא   ב ג'   עיין תורה  יֹוֵדעַ   -אות  הּוא  ָרֵאל  ֹשְ יִּ ל  ֶׁ ש  ְוַדּקּות  יּּות  רּוָחנִּ ְויֹוֵדַע  ים,  ְלקּוחִּ ֵהם  ן  ֵמַאיִּ ָרֵאל  ֹשְ יִּ ת  ַ ְקֻדש ּ יֹּוֵדַע  ֶׁ ש  י  מִּ י  ֵהם  ּכִּ ָרֵאל  ֹשְ יִּּ ֶׁ ש   ,

ּדַ  ל  ְוֹגדֶׁ ם  ָ ְרש  ָ ש ּ ָתם מִּ ָ ל ְקֻדש ּ ּגֹדֶׁ י  ְלפִּ ָלל לֹא,  ּכְ ָלל  ּכְ ם  ָלהֶׁ ְך  יָּ ַ ש  ָעוֹון  ְוֵאין  ֵמָעוֹון,  ְלַגְמֵרי  ים  עֹוָלם  ְרחֹוקִּ ּבָ ֶׁ ים ש  ּסּורִּ ַהיִּּ ל  ּכָ ן  ּכֵ ְוַעל  יּּוָתם.  ְורּוָחנִּ ּקּוָתם 
בֵ  ּשֹאֹוי ַהּכָ ד ַהּמַ גֶׁ נֶׁ ים ְלַמּשֹאֹוי ּכְ בִּ ָ ֱחש  ם ֲעוֹונֹות, ֵאי ֵאיָנם נֶׁ הֶׁ ּבָ ם ֵאין  ים, אִּ ּסּורִּ יִּ ש  ָלָאָדם  יֵּ ֶׁ ש  ּלּו ּכְ ַוֲאפִּ ְצָלן.  לֹום, ַרֲחָמָנא לִּ ָ ל ֲעוֹונֹות, ַחס ְוש  ֶׁ ָנם  ד ש 

ָעוֹון,   ם  הֶׁ ּבָ ֵאין  ֶׁ ש  ּכְ ֶׁ ש  ָעֹון'.  לֹא  ּבְ ין  ּסּורִּ יִּ 'ֵאין  נ"ה(:  ת  ּבָ ַ )ש  יַנת  חִּ ּבְ ְוזֶׁה  ָלל.  ּכְ ים  ּסּורִּ ְליִּ ים  בִּ ָ ֱחש  ַרק  אֵ נֶׁ ֵהם  ים  ּסּורִּ ַהיִּּ ר  ּקָ עִּ י  ּכִּ ָלל,  ּכְ ים  ּסּורִּ יִּ יָנם 
יָאם מֵ  , ְלהֹוצִּ ָרֵאל ַעם ָקדֹוש  ֹשְ ר ָהַרֲחָמנּות, ְלַרֵחם ַעל יִּ ּקָ הּו עִּ לֹום, ְוזֶׁ ָ ֲעוֹונֹות, ַחס ְוש  ים ּבַ ּנֹוְפלִּ ֶׁ ש  נּו,  ּכְ ה ַרּבֵ ֶׁ ן מש  ל ֲעוֹונֹות. ְוַעל ּכֵ ֶׁ ֵבד ש  ּשֹאֹוי ַהּכָ ַהּמַ

הַ  גֹון  ָעָליו  ּכְ ֲעָדם,  ּבַ ֵלל  ְתּפַ ְוהִּ ם  ֲעֵליהֶׁ ֹו  ַנְפש  מֹוֵסר  ָהָיה  ָעוֹון,  ֵאיזֶׁה  ּבְ ָרֵאל  ֹשְ יִּ ְפלּו  ּנָ ֶׁ ש  ֵעת  ָכל  ּבְ לֹום,  ָ ת  ש ּ ַ ְקֻדש ּ י  פִּ ּלְ ֶׁ ש  ָיַדע,  י  ּכִּ ְוַכיֹּוֵצא.  ים  לִּ ְמַרּגְ ּבַ
ּשָֹ  ם לִּ ר ָלהֶׁ ָ ְפש  י אֶׁ ים ֵמָעוֹון ְואִּ ָרֵאל ְוַדּקּוָתם ֵהם ְרחֹוקִּ ֹשְ "ל: יִּ ּנַ ל ָעוֹון ּכַ ֶׁ ֵבד ש  א ַהּכָ ּשָֹ ָלל ַהּמַ לֹום, הּוא     א ּכְ ָ ים ַלֲעוֹונֹות, ַחס ְוש  אִּ ת, ֵמֵהיָכן ּבָ ֱאמֶׁ ּובֶׁ

טּות' )סֹוָטה ג(, ְוזֶׁ  ְ ְכַנס ּבֹו רּוַח ש  ן נִּ ם ּכֵ א אִּ ּלָ י 'ֵאין ָאָדם עֹוֵבר ֲעֵבָרה אֶׁ ַעת, ּכִּ ֵאין לֹו ּדַ ֶׁ ין ְלַרֵחם  הּו ָהַרֲחָמנוּ ַרק ַעל ְיֵדי ש  יכִּ רִּ ּצְ ֶׁ ן ַהּכֹל, ש  דֹול מִּ ת ַהּגָ
ן ַהּדַ  א מִּ ּלָ י אֶׁ י 'ֵאין ָענִּ ל" ּכִּ ל ּדָ יל אֶׁ ּכִּ ֵרי ַמֹשְ ְ ים מ"א(: "ַאש  ּלִּ הִּ יַנת )ּתְ ְבחִּ ַעת, ּבִּ יס ּבֹו ּדַ יס  ָעָליו ְלַהְכנִּ ין ְלַרֵחם ָעָליו, ְלַהְכנִּ יכִּ ים מ"א(, ּוְצרִּ ַעת' )ְנָדרִּ

ַעת:  ּבֹו ּדַ
 מתי והיכן נאמרה תורה זו לא ידוע  ג

 היסורים  -מתרצו ד

 כא  איוב א*  ה

 ואע"פ –בתשכט  ו

בזה דלפי מה שמבאר שזו תחילת יציאת הנשמה. קשה האם מכה על צפורן האצבע כיון שהיא כואבת מאד היא תחילת    צ"ע הכוונה  ז
שאדם נופל למשכב וכל  רגישים. ובשלמא חולי  יציאת הנשמה. הרי ידוע שיש מקומות בגוף שיש בהם יותר עצבי כאב ומקומות שפחות  

יבקש   לעולם  לב.  שבת  עיין  הנשמה.  יציאת  תחילת  היא  האם  שכואבת  מקוץ  מכה  הנפש, אבל  יציאת  לתחילת  דמי  וחולשה  כאב  גופו 
והפטר.   זכות  זכויות להפטר מה שנפל למשכב  חולי ממש    מסתמא דווקא אדם רחמים שלא יחלה שאם יחלה אומרים לו הבא  דין,  צריך 

המשל נפל תורה חדד  כיון דאיתרע מזלה מזומנת פורענות וצריכה זכות להנצל כ לגבי יולדת    בשבת לב.ואם אין לו אזי מת. וכן איתא  
אבל קוץ שדוקר    משמע דווקא שנפל למשכב וצריך זכויות כדי לקום.  לכן כשהוא נופל זה הזמן לשוחטו.  כיון שטורח להשכיבו,   לסכינא, 

 וכואב מאד צ"ע.

אתא יעקב בעא  (  , אבל היה חולי שלא מסתלקים ממנו כמבואר בתוס' ב"ב טז. ד"ה שכל חולה )חולי שלפני ההסתלקות עד יעקב לא הוה חולשא    -  ב"מ פז.יין ע 
ואתפח   דחליש  הוה  לא  עד דאתא אלישע  חולה  אביך  הנה  ליוסף  ויאמר  שנאמר  חולשא  והוה  ממנו(  רחמי  שנרפא  הסתלקות  תחילת  של  )חולי 

א  ואתפח אתא  רחמי  בעא  חלי אחריתי   , לישע  דחלה  בו מכלל  ימות  חליו אשר  חלה את  ואלישע  יעקב  צ"ע  .   שנאמר  שעד  אפ"ל  אולי 
אבינו לא היה שום חולי שהוא תחילת יציאת הנפש ויעקב ביקש שיציאת הנפש תיהיה בהדרגה, דהיינו חולי מסוכן שבסופו מת, ואלישע  

 .ה יהיה אפשר להתרפא ממנו יאת הנשמ ביקש שגם חולי שהוא תחילת יצ 
 . הובא במג"א סימן רל ס"ק ו'.נזכר טור או"ח קע ובכלבו כד בשם הירושלמי   המנהג   ח



 מוהר"ן                         בשעה שהקב"ה זוכר את בניורנ   תורה     ליקוטי                            3קיו: 

בקושי.   ויוצאת  כ  \י/בגמ'וכמבואר  בגוף  מחלבא  מישחל  לצדיקים  מהחלב(  בניתא  שערה  למשוך  קוצים  כרשעים  לו)כמו 
 .  \יא/ מהצמר

ייסורי  והם   כגון    ,הנרגשים  ףוהגדהיינו  הם  ההרכבה  מחמת  שבאים  מחמת כיון  שבאים  החולה  ייסורי 
שמתחלת הנשמה להתפשט מן הגוף, ומחמת שנקשרה הנשמה בהגוף בקשר אמיץ וחזק,  

 ע"כ בהכרח מרגיש היסורים בעת הפירוד, 
קלים מאד ונוחים להתקבל בעת שיודע בדעת ברור שהכל  גם ייסורי הגוף הם  אעפ"כ היסורים  

שאין מרגישין כלל כשיש  סורי הנפש  ידהיינו ישאר מיני צער ויסורין    ומכ"שגחה מהש"י,  שבה
 לו דעת כנ"ל, 

  , הוא מחמת שנוטלין ממנו הדעת כדי שירגיש היסורין של ייסורי הנפש  ועיקר הצער מהיסורין
אר שעיקר הצער מרגיש  בוכאן מ דעת כיון שלמדו מהעכו"ם.    עיקר הצער בגלות מחוסרצ"ע דלקמן מבאר ש   :ויתכפר לו

יתכן ששניהם עיקר?  ואולי מדבר משתי מדרגות רובא דעלמא למדו מהגויים ואצלם  כיון שנוטלין ממנו את הדעת, וכיצד  
ויותר נ"ל שתחילה דיבר ממעלת ישראל ואח"כ העיקר בגלל הגלות ויש בעלי דעת שכדי לכפר להם לוקחים מהם הדעת.  

 מבאר למעשה בזמן הגלות.
סורים בלא עוון והעוון הוא מחסרון הדעת וא"כ מדוע צריך לקחת ממנו את הדעת הרי כבר נסתלקה לפני יאין י  יצ"ע הר

  .או לכפר לו עונות מגלגול קודם . ואולי כגון בעל תשובה שעכשיו יש לו דעת וצריך לכפר על עוונות קודמים.כן

א מחמת שנפלו מהדעת ושל ישראל שיש להם בגלות, הכל הוייסורי הנפש  עיקר צער    וזה

   .ומחמת זה יש להם צער ויסורין כנ"ל .\יב/ותולין הכל בטבע ובמקרים ובמזל
לו שאפילו לא שרויים ממש  וזה בא להם מחמת שהם שרויין בין העכו"ם ולמדו מהם,   ועיין תורה 

מהם   כשלומד  לתאוותם  אבל  שרוי  ונופל  כמו  עליו  הוא  ושליטתם  שעתם  ביניהם  שרואין  הגויי מחמת  ם של 

 מצלחת מאד, וישראל נבזים ושפלים ע"כ הם  
 

 
נב    פרקי דרבי אליעזר   ט המופת הרביעי מיום שנברא העולם לא היה אדם  ...וכו'  בעה מופתיים נעשו בעולם שלא נראו כמותן ש  -פרק 

(  . רד"לכך יוצאת ע"י נפיחת רוח חיים באפיו,ריו י)כשם נכנסה מנח ומתוק ועטש היתה נפשו יוצאה מנחיריו  חולה אלא בכל מקום שהיה אדם אם בדרך אם בש

עד שבא יעקב אבינו ובקש רחמים על זאת ואמ' לפני הב"ה רבונו של עולם אל תקח את נפשי ממני עד אשר אני מצוה את בני ובני ביתי  
ליוסף הנה אביך חולה ושמעו כל מלכי הארץ ותמהו שלא היה כמהו מיום שנבראו שמים  ונעתר לו שנ' ויהי אחרי הדברים האלה ויאמר  

 .וארץ לפיכך חייב אדם לומר לחבירו בשעת עטישותיו חיים שנהפך מות העולם לאור שנ' עטישותיו תהל אור 

 פרשת לך לך רמז עז. וחזקוני בראשית מח א'.  עיין גם ילקוט שמעוני 
ח   י דף  הכ   .ברכות  נמי  קשה  תניא  הוו  הכי  בגימטריא  תוצאות  תוצאות  למות  שנאמר  בעולם  נבראו  מיתה  מיני  ושלשה  מאות  תשע  י 

שבכלן אסכרא ניחא שבכלן נשיקה אסכרא דמיא כחיזרא בגבבא דעמרא דלאחורי נשרא ואיכא דאמרי כפיטורי בפי ושט נשיקה דמיא  
 ך שערה מתוך החלב( מוש )כ   .כמשחל בניתא מחלבא 

בואר בתורה א' תנינא שהמזון מחבר נשמה לגוף הרי שלפי תאוות אכילה כן חוזק הקשר אבל נראה שתאוות ניאוף  וצ"ע אולי לפי המ  יא
 מגושמת יותר ויותר מגבירה את עזות הגוף לאחוז בנפש.

ומזל   יב הכ   -  טבע מקרה  הן  והמזלות  המזלות  לפי  הוא  הקב"ה  י הטבע  שמעלים  לה.  סוי  ראויים  לא  שישראל  בזמן  ההשגחה    אבל את 
 מקרה הוא כפירה גמורה.



 1קיז.       מוהר"ן          בשעה שהקב"ה זוכר את בניו            ה רנ תור      ליקוטי                                

דהיינו    ומקרהסדר הנהגת המזלות המנהיג את הטבע  וחק    בטבעכל מאורעותיהם  לומדים מהם ותולין הכל  

כי כל מאורע    ומחמת זה בעצמו יש להם יסורים,  .צרוף מקרים בלא סדר וסיבה, במקום לתלות בהשגחת ה'

  הםי הצריך לכפ  םלתקנ  םלטובת   ,כי אלו היה להם דעת שהכל בהשגחה  שאינו כרצונם נחשב אצלם לרע,

עוונותי ובקודמים,    הםלתקן  זה  וכל  כי  פירוש  בגלגול  נסתרת  השגחה  עליו  יש  גלויה,  להשגחה  ראוי  שלא  מי  אפילו 

  : כלל כנ"לסורי הנפש יילא היה להם יסורים  ואם היו יודעים זאת מאורעותיו הם לטובתו,
 

תפלה וזכויות יכולים לשנות את    פירוש שע"י  ,\ג/גם בחוץ לארץ  \ב/[א]   ובאמת ישראל הם למעלה מהטבע

טובה תנינא  [ד]   רק כשהם חוטאים ח"ו, אזי נופלים אל תחת הטבע  ,המזל  יז  בתורה  גם  ,  \ה/כמבואר 

 
 במות נ. תוס' ד"ה מוסיפין. רים לב. ועיין יו. ונדנשבת ק  א

   .ויש מזל לישראל   )המזל ששלט בלידתו גורם שיהיה חכם או עשיר(  איתמר רבי חנינא אומר מזל מחכים מזל מעשיר   -  שבת קנו.  ב

וזכוי  רבי יוחנן אמר אין מזל לישראל  יוחנלטובה(  ות אפשר לשנות את המזל  )פירוש שע"י תפלה  י  ן ואזדא רבי  ניין שאין מזל  וחנן מ לטעמיה דא''ר 
)מאותות    הם יחתו   ", כה אמר ה' אל דרך הגוים אל תלמדו ומאותות השמים אל תחתו כי יחתו הגוים מהמה " ב{  -לישראל שנאמר }ירמיה י 

   .ולא ישראל   השמים(

אמר    ",ויוצא אותו החוצה " ה{  -ו מזל לישראל שנאמר }בראשית ט   מר רב מניין שאין דאמר רב יהודה א   ואף רב סבר אין מזל לישראל 
ביתי יורש אותי " ג{  -אברהם לפני הקב''ה רבש''ע }בראשית טו  אמר לפניו    ",כי אם אשר יצא ממעיך " ד{  -אמר לו לאו }בראשית טו   ", בן 

בן  להוליד  ראוי  ואיני  שלי  באיצטגנינות  נסתכלתי  מא   , רבש''ע  צא  ליה  שלך  אמר  לישראל יצטגנינות  מזל  דעתיך   , שאין  :[  קנו   ף ]ד   מאי 
והיינו דכתיב }ישעיה    , מהדרנא ומוקמינא ליה במזרח )אתה סובר שבגלל שהמזל שלך צדק נמצא במערב שהוא מצונן לכן לא תוליד(    דקאי צדק במערב

   .ב{ מי העיר ממזרח צדק יקראהו לרגלו -מא 

'ל אבלט לשמואל האי  א'   , י לאגמא י הנך אינשל והוו קאז   , הוו יתבי   )חכם גוי חוזה בככבים(   לט דשמואל ואב   ומדשמואל נמי אין מזל לישראל 
אדיתבי אזיל    , א''ל שמואל אי בר ישראל הוא אזיל ואתי   )האיש הזה הולך ולא יחזור כי ישכנו נחש(,  טריק ליה חיויא ומיית  , גברא אזיל ולא אתי 

ריפתא בהדי    'ל כל יומא הוה מרמינן 'א''ל שמואל מאי עבדת א   ,פסיק ושדי בתרתי גובי קם אבלט שדיה לטוניה אשכח ביה חיויא ד   , ואתי 
הדדי ואכלינן האידנא הוה איכא חד מינן דלא הוה ליה ריפתא הוה קא מיכסף אמינא להו אנא קאימנא וארמינא כי מטאי לגביה שואי  

תה משונה  י ב{ וצדקה תציל ממות ולא ממ -מואל ודרש }משלי י נפשאי כמאן דשקילי מיניה כי היכי דלא ליכסיף א''ל מצוה עבדת נפק ש
   .מה אלא ממיתה עצ 

מזל לישראל   ומדר''ע אין  ברתא   נמי  ליה  הויא  כלדאי   , דר''ע  ליה  בככבים(   אמרי  גננא   ,)חוזים  לבי  דעיילה  יומא  חיויא    , ההוא  לה  טריק 
לה    לצפרא כי קא שקלה   , יתרמי איתיב בעיניה דחיויא ההוא יומא שקלתה למכבנתא דצתא בגודא א   , הוה דאיגא אמילתא טובא   , ומיתא 

אמרה ליה בפניא אתא עניא קרא אבבא והוו טרידי כולי עלמא בסעודתא    ? אמר לה אבוה מאי עבדת   , יויא בתרה י ח הוה קא סריך ואת
ניהליה  יהבתיה  לי  דיהבית  לריסתנאי  שקלתי  קאימנא  דשמעיה  וצדקה   ,וליכא  ודרש  ר''ע  נפק  עבדת  מצוה  לה  ולא    אמר  ממות  תציל 

   .עצמה ממיתה משונה אלא ממיתה  

אמרה ליה    , לא שבקתיה גלויי רישיה   ,דאימיה דר''נ בר יצחק אמרי לה כלדאי בריך גנבא הוה   ין מזל לישראל נמי א   ומדר''נ בר יצחק 
היכי דתיהוו עלך אימתא דשמיא  כי  רישיך  ליה   , ובעי רחמי   , כסי  ידע אמאי קאמרה  הוה  יתיב קא   ,לא  חד  תותי דיקלא   יומא  נפל    גריס 

 יה יצריה סליק פסקיה לקיבורא בשיניה: עיניה חזא לדיקלא אלמ   י גלימא מעילויה רישיה דל 

והא דאמר במועד קטן )דף כח. ושם( בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא    -מוסיפין לו    -  .דף נ   תוספות על יבמות 
ומיהו לא   מילתא פשיטא דזכות גדול מועיל כדאמר  )דף קנו: ושם( אין מזל לישראל  )דף  שכיח שישתנה המזל כדמו   בשבת  כח בתענית 

 כה.( גבי עובדא דר"א בן פדת: 
עם ישראל    ה שכינה גלתאע"פ שה , ו ושם ההנהגה ע"י שרים ולא ע"י הקב"ה כמו בארץ ישראל את התורה הזו לאנ"ש בחו"ל,    רבנו אמר   ג

מו משגיח על  בארץ ישראל שהקב"ה בעצ   ניצוץ דרך השר השולט על אותה מדינה, ולא כמו   ' אבל אינה מאירה בהם אלא בבחי  לחו"ל 

     בחסד לאברהם מעיין ג' נהר ט'.ישראל בלא שום שר. עיין כל זה היטב  

ג'  ועיין חסד לאברהם   לארץ    ב'  נהר מעין  עמהם  והלך  הספיר  לבנת  היכל  עד  לעולם  פתוח  הפתח  ונשאר  למשכן  שכינה  ירדה  כיצד 
 ל ונשאר פתוח לעולם.  ישרא 

ער השמים, ר"ל תחת חלון שבאמצעות כיפת השמים, וחלון זה הוא מרובע והוא צר  תונה תחת שמרנו שא"י נ א דע מה ש   -  'נהר ג   ועי"ש 
החלון,   תחת  ניתן  כולו  המקדש  בית  כי  המקדש  בית  כמות  כשיעור  ת"ק אמה  על  ת"ק אמה  מלמעלה  ושיעורו  מלמטה,  ורחב  מלמעלה 

טה ד' מאות פרסה על ד' מאות פרסה כשיעור  ושיעור כמות החלון מלמ   ביו של חלון הכיפה כשיעור עיר הקודש ירושלים, ובאמצעות עו 
ארץ ישראל וכל ארץ ישראל תחתיו, ושהיה יורד השפע מלמעלה דרך צינור מלכות הי' ספירות מעולם האופנים, היה יורד דרך ישרה  

שון מהבל  הפריצים בבית המקדש רא   ש ומבית המקדש מתפשט על כל ארץ ישראל, וכשרבועד חלון הכיפה הנזכר, ויורד על בית המקד 
מדברי לשון הרע ורכילות וניבלות הפה גרם העון ונתגשם אותו הבל ונתעבה ונעשה דמות ענן עבה, והתחיל להסגיר מעט מעט סביבות  

ד את  י והור   שנחרב הבית הקב"ה פתח את החלון   מיד לאחר . ותכף ו שפתי החלון עד שביום ט' באב נסגר כולו ונפסק השפע ונחרב הבית
צם מלכות עולם האופנים בתוך החלון כדי שלא יסגר עוד, ולעולם פתח זה לא יסתם אלא דוקא בעת החרבן שניתן  ולם האופנים וצמ ע 

סבי  פרוכת  ומסך  כיסוי  ויש  משם,  נתגרשו  ומיד  כנזכר,  המקדש  בית  להחריב  לארץ  ליכנס  החיצונים  אל  שהיא  רשות  ישראל  לארץ  ב 
מתוכה, ואפילו שארץ ישראל חרבה ושממה מפעולת החצונית הזאת שהיא    שט הקליפה ומגרש כל זרפ שומרת הגבולים האלו שלא תת

בעל החרבן, עם כל זה אינה שולטת בארץ ישראל אלא החריבה ונתגרשה ועמדה ארץ ישראל אפילו בעת חורבנה נקייה וברה מאין זר  
 בתוכה: 

וז"ש כי לבני לוט נתתי ער ירושה ממש מתייחס  מתייחסת אל החלק ההוא  ה דע כי כל חלק וחלק מהארץ ניתן לאומה    -   ר ז'עוד שם נה 
לבני לוט הוא ער, וכן לעשו הר שעיר וכן פירשו רבותינו ז"ל הוא אדום וארצו אדומה, מורה שממש יחוס הארץ עם האומה השוכנת בה.  

גם   האומה  על  השולט  השר  כי  הנשוהטעם  וכן  ההיא,  הארץ  בחלק  להשפיע  יחס  לו  יש  מחלק מ כן  הם  הטמאות  ההם  הקליפה    ות 
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לעלות    אפשרותההבדל הוא שהעכו"ם תחת הטבע ואין להם את    שהם תחת המזל והטבע,  \ו/כמו העכו"ם

  "י זה והגלות שלהם הוא רק ע   ר ועיקר הצע  .גלות וצער ח"ולישראל  ואזי יש להם    מעל הטבע.
   .בעצמו שאין להם דעת, ותולין בטבע

 
שנפלו  אע"פ    , ולהושיעם מגלותם\ח/ רוצה לרחם על ישראלואזי    \ז/ בדמעות  שומע תפלהוכשהקב"ה  

חטאיהם/  רוב  בגלל  וסוף מהמ  \טבה  קץ  ולעשות  עליהם  יצ  ,  אזי ממשיך  להם    \י/ המיצרעל  ר להם, 

יתב  השגחה הטבע  \יאל חק/טמהזמן בעתיד שבו  לזמן , ואזי מכניע ומבטל  שקבע בעולמו  ,הנהגת המזלות את 

המיצר    את  מסוים ואזי מחייב  ידם,  נתונים תחת  ישראל  שיהיו  והמזל שהיה מחייב  הטבע 
לפי המבואר בהמשך שאת ההשגחה ממשיך מסוף :         ההשגחה  על ידילהם, וישראל עולים עליהם  

 \יב/ נראה לפ"ז שרבנו רומז כאן למבואר בתורה קה, עפ"י הזוהר  ,ינא חדא דרחמיעהיה בההשגחה תאז  העולם, מהקץ, ש
, וכידוע שהקב"ה הוא כנוי לזעיר שמדתו מדה \יג/רחמים גדולים של אריך אנפיןיש  ו  ,רחמים פשוטים של זעיר אנפיןיש  ש

 
ממש   זה  ענין  וכן  ובהשגחה,  בנשמות  השר  ויחס  הארץ,  ויחס  האומה,  יחס  יחסים,  ג'  שהם  בענין  הטמא,  הארץ  עפר  לאותה  המתייחס 

בה עם קדוש, ונשמתם קדושה ותורתם קדושה,    לישראל בא"י ונשמתם ותורתם ואלהותם, כי ארץ ישראל הוא עפר קדוש והעם היושב 
 ישראל: יהם קדוש שהוא השר על  ה ואל 

ם    -  קפז  ן תורה ועיי  ֵּ ַהׁשּ ת  אֵּ מֵּ דֹול  ּגָ ֶחֶסד  הּוא  ׁשֶ ַהְינּו  ס"ב(,  ים  ּלִּ הִּ )ּתְ הּו  ַמֲעֹשֵּ ּכְ יׁש  ְלאִּ ם  ּלֵּ ׁשַ ּתְ ה  ַאּתָ י  ּכִּ ַהָחֶסד  ה'  ם  ּוְלָך  ּלֵּ ְמׁשַ הּוא  ׁשֶ ַרְך  ְתּבָ יִּ
ּדָ  י ֶזה הּוא מֵּ ְלָאָדם מִּ ַעל ְידֵּ ׁשֶ ה,  ּדָ ֶנֶגד מִּ ׁש בְּ ה ּכְ ּפֵּ ין ְלַפׁשְ ם  בִּ ֵּ ם ַהׁשּ ּלֵּ ׁשַ ּמְ ֶ ׁשּ ר ַמה  ּקַ עִּ ׁשֶ ע,  ְתׁשּוָבה, ַאְך ּדַ ּבִּ ּבֹו ְוָלׁשּוב  ַגם  ּפָ ׁשֶ ְטא  יַדע ַהחֵּ יו ְולֵּ ַמֲעֹשָ

תּוב )אִּ  ּכָ ָמה ׁשֶ ל, ּכְ ָראֵּ ֹשְ ֶאֶרץ יִּ ה, הּוא ּבְ ּדָ מִּ ה ּבְ ּדָ ַרְך מִּ ְתּבָ ם ֲעֹונֹו ְוֶאֶר יִּ ַמיִּ ְתקֹוֶמָמה לֹו", '   ץ יֹּוב כ(: "ְיַגּלּו ׁשָ יא  מִּ ל, הִּ ָראֵּ ֹשְ ינֹות ֶאֶרץ יִּ חִּ ֶאֶרץ' ַהְינּו ּבְ
ה  ּדָ ֶנֶגד מִּ ה ּכְ ּדָ הּו, מִּ ַמֲעֹשֵּ יׁש ּכְ ם ְלאִּ ּלֵּ ין ְלׁשַ קִּ ם ְמַדְקּדְ י ׁשָ ה ֲעוֹונֹו, ּכִּ ּלֶ ְתּגַ ם נִּ ְתקֹוְמָמה לֹו ְוׁשָ תוּ מִּ ּכָ ר י"ג(: " , ְוֶזה ׁשֶ ְדּבַ מִּ ל )ּבְ ָראֵּ ֹשְ ֶרץ  אֶ ב ַעל ֶאֶרץ יִּ

בֶ  יֹוׁשְ ׁש ֹאֶכֶלת  יֵּ ל  ָראֵּ ֹשְ יִּ ֶאֶרץ  ּבְ ם  ׁשָ ים  בִּ ַהיֹּוׁשְ ן  ּכֵּ ְוַעל  "ל,  ּנַ ּכַ הּו  ַמֲעֹשֵּ ּכְ יׁש  ְלאִּ ם  ּלֵּ ְתׁשַ ה  ַאּתָ בֹות  ּתֵּ י  ָראׁשֵּ ֲחַמת    יָה",  מֵּ ין,  ּסּורִּ יִּ ָהרֹב  ַעל  ָלֶהם 
ם  ּלֵּ ם ְלׁשַ ין ׁשָ ַמֲהרִּ ּמְ הּו:  ׁשֶ ַמֲעֹשֵּ יׁש ּכְ  ְלאִּ

 תנינא  ז עיין לקמן תורה י ד

ָחה.  -  א תורה יז תנינ   ה  ּגָ ַהׁשְ יג אֹותֹו ּבְ ה טֹוב, ֲאַזי ַמְנהִּ ָהָאָדם עֹוֹשֶ ׁשֶ י ּכְ ָחה. ּכִּ ּגָ ׁש ֶטַבע ְוַהׁשְ יֵּּ דֹוָלה ׁשֶ ם ָהָיה    ְוָלֶזה טֹוָבה ּגְ ינֹו טֹוב, ְואִּ הּוא אֵּ ּוְכׁשֶ
גָּ  ַהׁשְ ּבְ יג אֹותֹו  ׁשּוםַמְנהִּ יַע לֹו  ְלַהּגִּ ָיכֹול  ָהָיה  יחַ   ָחה לֹא  ַמּנִּ ֲאַזי  ם לֹא  טֹוָבה,  ַבע. ְואִּ ַהּטֶ י  ּפִּ ַעל  ְהֶיה לֹו טֹובֹות  יִּּ ׁשֶ ְהיֹות  ְוָיכֹול לִּ ַבע,  ַהּטֶ  אֹותֹו ַעל 

ר ָהָיה  ׁשֶ ּכְ י  ּכִּ י.  ְלַגְמרֵּ ָחה  ּגָ ַהַהׁשְ ל  ּטֵּ ְתּבַ ּתִּ ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ ָהָיה  ָחה,  ּגָ ַהׁשְ ַרק  ְתַנהֵּ ָהָיה  מִּ ָהָאָדם  ין  אֵּ ׁשֶ ַרְך,  ְתּבָ יִּ ּכוֹ   ג ֹוֶאה  ָהָיה  ָראּוי,  יר  ּכָ סִּ מֵּ ְוָהָיה  ס,  עֵּ
"ל  ּנַ יַח ָעָליו ּכַ ּגִּ ר ְלמּוָטב, ַמׁשְ הּוא חֹוזֵּ ַבע, ּוְכׁשֶ י ַהּטֶ יחֹו ַעל ּפִּ ו ַמּנִּ י. ֲאָבל ַעְכׁשָ ָחה ְלַגְמרֵּ ּגָ ין ַמהַהַהׁשְ ין ְלָהבִּ ין ָאנּו ְיכֹולִּ ָחה.  . ּוֶבֱאֶמת אֵּ ּגָ ּו ֶטַבע ְוַהׁשְ

ם   ֱאֶמת ּגַ י ּבֶ גָּ הַ ּכִּ יא ַהׁשְ ַבע הִּ גָּ ּטֶ יא ַהׁשְ ֱאֶמת הִּ ּבֶ ַבע ׁשֶ ַהְינּו ַהּטֶ ֶאָחד, ּדְ ים ּכְ ָברִּ י ּדְ נֵּ ין ׁשְ ר ָלָאָדם ְלָהבִּ י ֶאְפׁשָ ַרְך, ְוֶזה אִּ ְתּבָ ַרְך: ָחתֹו יִּ ְתּבָ  ָחתֹו יִּ
חטא כך  ומסתמא כפי חומר ה חה,  ג ה להם, אבל תמיד יש חילוק בין גוי לישראל בהשרבנו ממש כמו העכו"ם או רק דומ   צ"ע האם כוונת   ו

 .ועע"ז ומחלל שבת בפרהסיא   וצ"ע במומר מסתלק ההשגחה,  
בדמעות  צ"ע מדוע   ז הלב  מעומק  תפלה  של  בזכות  ואולי  לרחם,  וצ"ע    , רוצה  צבור.  של  תפלה  דווקא  ואולי  ננעלו.  לא  דמעות  דשערי 

י " גמ' ר שאנו כבר בגלות, ועיין    ר דין שהרי מדוב  לכאורה מדובר אחרי גזר או אולי כמבואר בתורה ה'    קרוע גז"ד שרק צבור יכול ל ח.  ה 
 שיודע להלביש את התפלה כמבואר שם וצ"ע.גדל  ע"י צדיק  

כיון   ח לג.    צ"ע  בברכות  מבואר  הרי  מרחם  מדוע  בגלות  דעת  בהם  שאין  על שאמר  לרחם  דעת.  שאסור  בו  שאין  שכל    מי  זה  ונראה 
 ההשגחה היא בעינא חד דרחמי ולא רואה דין כלל.  לגביו אדרבה   ,הגת אריך נ להמשיך ה   שזוכה אבל מי    , עיר אנפין בהנהגת ז 

מה גורם לו ית'    ,שיך השגחה מהקץ, ואם לא נתכפר מ ולא צריך לזה לה   , הרי מצד הדין צריך להושיע אותם   , התכפר להם   צ"ע אם כבר  ט
 הכוונה.בע, ועי"ש לאיזה תפלה  ט . ולקמן מבאר שכח התפלה גדול לבטל ה הזמן   לפניהגלות והיסורים  צה לסיים את  ר שי 

הגויים.  לקמן אומר   י שהם  נגרש  לים  השגחה  דהיינו  הגדול  לים  דמעות  שתי  מוריד  שממשיך    שהקב"ה  הכוונה  בפשטות  כי  בזה  וצ"ע 
שיש   כיון  וצ"ע  ישראל  על  חד דרחמי  בעינא  בעתיד  כי השגחה שתיהיה  רחמים  ידה בה רק  על  יהיה  בעצמו    .קץ לעכו"ם   צד  שזה  וצ"ל 

 להצילה מאחיזת הקליפות.ה  מים, להקים את השכינ ח הר 
ר מֵּ ולא יעבור בתהלים    כמ"ש חק נתן  יא ם ֲאׁשֶ יִּ ְוַהּמַ ם  ָמיִּ ָ י ַהׁשּ מֵּ ׁשְ י אֹור: )ד( ַהְללּוהּו  ל ּכֹוְכבֵּ ַח ַהְללּוהּו ּכָ ֶמׁש ְוָירֵּ ׁשֶ ַעל  פרק קמח )ג( ַהְללּוהּו 

מָ  ָ י ה ַהׁשּ ם ְיהָֹוה ּכִּ ם: )ה( ְיַהְללּו ֶאת ׁשֵּ ְבָראוּ וּ יִּ ה ְונִּ ּוָ ם ָלַעד ְלעֹוָלם ָחק ָנַתן ְולֹא ַיֲעבֹור: א צִּ ידֵּ ֲעמִּ  : )ו( ַויַּ

)ו( ויעמידם לעד לעולם, כי אינם כמו נבראי מטה, שאישיהם נפסדים והמין עומד. לא כן העליונים, אלא לעולם אישיהם עומדים,    רד"ק 
 ישתנה סדרם: כי כן יהיה לעולם ולא    החוק שנתן להם בתחילת בריאתם לעולם לא יעבור,כמו המין. ו 

 לכל אחד נתן חוק מתי ישמש זה ומתי ישמש זה ולא יעבור החוק ההוא:   -הוא מעמיד אותם לעולם. חק נתן    -)ו( ויעמידם    מצודות דוד 

 עניינו כמו גזרה:   -ר )דניאל יב(. חק  כפל המלה בשמות נרדפים וכן אדמת עפ   -)ו( לעד לעולם    מצודות ציון
ִתיב   כי ,  ולמדנו  ְוָתאָנא ...  אור המתוק מדבש()עם בי:  דף קלזנשא  ג  "ח זוהר    יב ה    ך "אלהי  ה "יהו  ֵעיֵני   תמיד  אותה  דורש   ך"אלהי '  ה  אשר  ארץ  כ ְ   ה "הוי  הנקרא   א "ז  עיני  פירוש  ב ָ

ָנה  ית ֵמֵרש ִ , ישראל  ארץ  בחינת  שהיא  דיליה   בנוקבא   ומאירות משגיחות  ָ (,  מכתרה  גדול כתרו  רק  א "ז  עם   שלימה בקומה פ "פב ומדת ע  בהיותה  שהיא ) בגלות  ה ל  שיש  והעליונה   הראשונה ממדרגתה   ַהש  

ָנה   ַאֲחִרית   ְוַעד  א   שאמר   וזה (,  ב"ופ  א "פ  ו"בשל  זה   כל  כמבואר ,  שלו   היסוד   תחת   נקודה   בסוד   בהיותה   שהיא )  והתחתונה ,  האחרונה  מדרגתה   עד  ש ָ ת ָ ה    ך "אלהי  ה "יהו  ֵני ֵעי   ַהש ְ   בזמן  עתה   היינו   ב ָ

ִקיחו ָתא   אז  כי  ו ְכֵדין  רבים   בלשון   ניעי  וכתוב,  בה  מאיר  א"ז   הגלות  ְ ַעְייִנין   פ  ה    ד ְ   ברחמים  בה  משגיח  א "שז  להורות  שבא  כלומר,  ולרעה  לטובה   בה  העינים  פקיחת  ו ְלִביש    ְלַטב   ב ָ

ִגין ,  ובדין ִאית   ב ְ הו    ד ְ ָמא  ְיִמיָנא   ב ְ ָאֵתי   ו ְלִזְמָנא   אבל   ,ורחמים   דין   שהם  ושמאל   ימין  א "ז  בעיני   שיש  לפי  ְוַרֲחֵמי   ִדיָנא  ָלא ו ש ְ ַכח   ד ְ ת ְ ה    ִיש ְ ַרֲחֵמי   ַחד   ֵעיָנא   ב ָ   לבוא   לעתיד   אבל  ד ְ

יָקא  ֵעיָנא,  רחמים  של  אחת   עין   בנוקבא   תאיר  המשיח   בביאת  ַעת ִ יִקין   ד ְ ַעת ִ דֹוִלים   ו ְבַרֲחִמים  שכתוב   זהו  יב ִדְכתִ   הו א  ָהָדא ,  א" א  של  עין   היינו  ד ְ   של  ברחמים  היינו  ֵצךְ ֲאַקב ְ   ג ְ

יָון  ושואל   ,א"א ֵ ָאַמר   כ  דֹוִלים  ַמהו  ,  ַרֲחִמים   ד ְ א   ומשיב ,  לרבות  בא   מה   ג ְ יק  ַרֲחֵמי   והיינו,  רחמים  ויש   רחמים   יש  ַרֲחֵמי  ְוִאית   ַרֲחֵמי   ִאית  ֶאל ָ ַעת ִ יִקין  ד ְ ַעת ִ ,  א"א   של  רחמים   יש  ד ְ

דֹוִלים   ַרֲחִמים  ִאְקרו ן  ו ןִאינ   ְזֵעיר   ַרֲחֵמי,  גדולים   רחמים  נקראים  הם  ג ְ ין  ד ִ ִ ךְ   ו ְבִגין,  סתם   רחמים  נקראים  שהם  א"ז  של  רחמים   ויש   ְסָתם   ַרֲחִמים   ִאְקרו ן  ַאְנפ  ָ   אמר  ולכך   כ 

דֹוִלים  ו ְבַרֲחִמים הכתוב  ֵצךְ   ג ְ יק דהיינו ֲאַקב ְ ַעת ִ    . א" א של ברחמים  יֹוִמין ד ְ
 ש.מיות של זעיר עי" י א פנ ו לתורה קה הביאור בזה שאריך ה  עיין בהקדמה   יג



 3קיז.       מוהר"ן          בשעה שהקב"ה זוכר את בניו            ה רנ תור      ליקוטי                                

שזעיר    ,למבואר שםכאן  נה  ושעל כן לא יכול לרחם על מי שאינו ראוי לרחמים והשגחה, ממילא מוכרח שהכו  ,כנגד מדה
ולא  ,חסים לישראל מצד שרשםימתי כי רחמיו הגדוליםשירחם ברחמיו הגדולים, אנפין מתפלל לאריך אנפין דהיינו הקב"ה 

ואולי    שהרי מבואר שם שצריך לזה זכות גדולה.וצ"ע כיצד זוכים לעורר רחמי ה' שיתפלל לאריך    מצד חיצוניות מעשיהם.
 שערי דמעות לא ננעלו, ואולי דווקא דמעות של צבור.וגם בגלות דול לשנות הטבע גהתפלה כוחה כדלקמן ש

ישראל על  היא  שממשיך  שההשגחה  נראה  אחד  מצד  רבנו  כוונת  יבואר  דהיינו    ,ובזה  הדמעות  שאת  מבואר  מאידך 
על   ויסתכל  שישגיחההשגחה מוריד לים שהם העכו"ם. וצ"ל שאת הרחמים ממשיך על ישראל והרחמנות על ישראל היא  

 . עד כמה הם מצרים ומכשילים את ישראל העכו"ם

העולם,    ודע מסוף  ממשיך  הוא  ההשגחה  אריך  שזאת  בו  כשמתלבש  זעיר  של  ההשגחה  את  דהיינו 

ע"י שתי דמעות שמוריד מעיניו )עינים על שם החכמה והדמעות בחי' נצח  והשגחתו בעינא חד דרחמי.  וזה הוא ממשיך  
  באר לקמן.י( כפי ש\יד/והוד דחכמה

ואת הנהגת    שיבטל את העכו"ם מהעולם,כמלחמת גוג ומגוג  ב  \טו/ הקץ  תכי לעתיד בע  ,ומבאר מה הוא סוף העולם

, וגר  \יז/מעצם הלוז  שיצמחו גופותיהם מהאדמה  ית המתיםיבתח  הטבע לגמרי,הקב"ה את  יבטל  טז  ואח"כ  המזלות,

יך אנפין יתלבש בזעיר ואזי תיהיה השגחה רשא  ולא יהיה רק השגחה לבד,  \יח/, ואריה יאכל תבןזאב עם כבש

 
יהוידע   יד בן  ד"ה    עיין  ה:  חגיגה  שמו על  ומסתרים  בו  שבוכה  להקב"ה  לו  יש  מקום  שתי  שם  שהן  מסתרים,  נקראת  שהחכמה  ומבאר   .

 דמעות נצח והוד דחכמה שמוריד לימא רבה.
המדבר ויהיו שם ברעב  עם ה' אל  או כל קיבוץ  צ ובעת ההיא י )אחרי המלחמות שיהיו בכל העולם(    –  סוף נהר יזמעין א    -חסד לאברהם    עיין  טו

דור   בני  עם  להם  וגם מרע"ה יתגלה  גדול,  בעוני  עליהם משיח  ויתגלה  ז"ל  הנביא  ויתראה אליהם אליהו  ויתלבנו,  יצרפו  ואז  ימים  מ"ה 
בנויה והשכינה עמהם  ה בית המקדש בנוי למטה ויבואו ישראל לירושלים    המדבר והשכינה יתגלה אליהם ויתקנו הדגלים בהשכינה, וירד 

מי צאתך מארץ מצרים, וירבו אז הנסים ויגדלו אשר אין הפה יכולה לדבר והשכל לשער הריבוי נסים ונפלאות שיהיו לישראל ויפתחו  כי 
 את מקורי החכמה וזאת תהיה ההנהגה בגאולה בס"ד. וזמש"ל: 

יח תחילת  ושם   ישראל ) ן  בזמ   -  נהר  של  הימין[גאולתן  ]הקץ  ההנהגה  (  המ   יהיה  החכמה  בבי באור  הנסים  אירה  ולכן  הכתר,  מאור  נה 
הבינה   המע"ה שהיה מאיר  יותר מהצלחתם שבימי שלמה  גדולה  אז בהצלחה  ישראל  ויצליחו  גדולה מאוד  תגבורת  יתגברו על הטבע 

כי  הכתר  מן  החכמה  כח  אור  הוא  זה  אור  אמנם  כנזכר,  החכמה  ת  מאור  יש  לא  אמנם  מחרפתו,  להתקן  העולם  התחיל  גמור  י כבר  קון 
עיכוב של    ויתעכב  שאור  וכיון  הבינה  מן  היא  התשובה  כי  מפני  כלל,  מועלת  תשובה  אין  ההוא  ובזמן  החיצונים,  שיתבטלו  עד  מה  זמן 

ולא יתקבלו אז הרשעי  ולכן אין בהם תשובה כלל,  בימי המשיח  וימותו, אמנם  הבינה אינה מנהגת אלא עד אור החכמה  ם אלא יאבדו 
מ' )הע'( שנה שכלה הגלגול מן העולם ויהיה תחיית המתים, אז ויצרפו ויתלבנו המתים אז    יחיו בני אדם עד תשלום ו בסוד הגלגול ימותו  

 ועיין שם מעין ג' נהר כב שמתים שבארץ ישראל יקומו לתחיה מיד כשיתגלה משיח.   ויקומו ויחיו:

ב   –  נהר כח   'חסד לאברהם מעין ז ועיין   ביום  בקליפה  בחי'  ד'  ועמו  עי"ש שמבאר  גהנם  נברא  מי   לבריאה  ד'  וביום  וט  עהיצה"ר לאדם 
יותר  היצה"ר  את  חיזק  יותר.  , הירח  עוד  היצה"ר  ונתחזק  המזיקין  נבראו  השמשות  ובין  הנחש  זהמת  נוסף  בחטא  שישי             וביום 

  ]אחר   ( זמן מה יבא )  ולה א . הב' היא אחר הג ( ]הקץ הימין[ גאולתינו ) בבא    זאת נאמר שזמן ביטול הקליפות הם ג' זמנים, הא' הוא   ובהקדמה 

בזמן הזה יתוקן מה שנתוסף מצד    ( ]הקץ[ הגאולה ) בזמן    והנה הא'        זמן התחייה. הג' אחר זמן התחייה שאז חידוש העולם.    הקץ בעת[ 
האנשים קרובים לעבודת קונם, ועוד יתוסף לנו    מיעוט הירח, ויהיה אור הלבנה כאור החמה, וחלק גדול למאד יתבטל מיצה"ר, וישארו 

מעניינ א  פנויים  שנהיה  הדברים  ז  אל  והצורך  מהחמדה  גדול  חלק  שיתבטל  עד  והמזון,  והכסף  והזהב  העידון  לרוב  הגשמי  העולם  י 
הרי שאין צער למ  וכורמיכם  והיו איכריכם  עוד  בנים,  גידול  הרי שאין צער  והיו מלכים אמניך  ועוד כתיב  ותהיה  הגשמיים,  וכיוצא,  זון 

  ואולם          אז הרי נתקנו שתים, כי ימין גובר ואפילו חלק מה שנתן בו הבורא.  ר יצר טוב על יצה"ר, ו יהכנה רבה אל העבודה עד הגב 
בבא זמן התחייה שיקומו כבר תיקנו שתיהם ודאי, לכך בלי ספק שוב אינם חוזרים מפני שהמיתה בעפר הוא תיקון אל מה שמשך בערלתו  

יצרו, ולכך עונשו ותיקונו בעפר כי עפר את  והוסיף ומכ"ש    ה על  חלק מה שנתן להם הבורא שנתקן במה שהם צדיקים  ואל עפר תשוב, 
ימותו לפחות שעה אחת לתקן מה שמשכו   חיים או  יהיו  החיים שלא מתו אם  טוב. אמנם  יצר  נעשה  ויצר הרע  ימין על שמאל  והגבירו 

ל הטוב,  הם חלק צד הרע הנכנע א שין ישארו הדברים הטמאים מבעלי חיים,  חייה עדי הת  ואחר                   בערלה, זה מקום ספק אצלינו:
יהיו   אבל  יתבטלו  שלא  אומות  ע'  וכן  וגו',  כבש  עם  זאב  וגר  וגו'  קדשי  הר  בכל  ישחיתו  ולא  ירעו  לא  כאמרו  הימינים  אל  יכנעו  אבל 

חג הסכו  ויחוגו  ראוי שיעמדו לעתיד  וכן  וכורמיכם,  בזמן התחי נכנעים כעין איכריכם  ואולם  כנודע.  פרי החג  שבעים  בסוד  זמן  י ת  עד  ה 
העולם, הוא דבר לא נודע מה יהיה אפילו לצדיקים בג"ע כדפירשו בזוהר רות, ובזה נתתי קץ לדרוש הזה בס"ד. וזה מה    השמיטה חידוש

 שרצינו לבאר: 
 יתבטל -יבטל, ומתרלו   -גם בדפו"ר ותרלד  טז

קיא   יז דף  יוס   :כתובות  בר  חייא  ע א"ר  אלא  ף  עיר  ואין  הארץ  כעשב  מעיר  ויציצו  שנאמר  בירושלים  ועולין  שמבצבצין  צדיקים  תידין 
ערומה   שנקברה  חטה  מה  מחטה  ק"ו  במלבושיהן  שיעמדו  צדיקים  עתידים  יוסף  בר  חייא  וא"ר  הזאת  העיר  אל  וגנותי  שנאמר  ירושלים 

וא"ר   וכמה  כמה  אחת  על  בלבושיהן  שנקברו  צדיקים  לבושין  בכמה  מילת  חיי יוצאה  וכלי  גלוסקאות  שתוציא  א"י  עתידה  יוסף  בר  א 
שנאמר יהי פסת בר בארץ תנו רבנן יהי פסת בר בארץ בראש הרים אמרו עתידה חטה שתתמר כדקל ועולה בראש הרים ושמא תאמר  

ומשרה את   עליה  ומנשבה  גנזיו  מבית  מביא רוח  הוא  ברוך  פריו הקדוש  ירעש כלבנון  לומר  יוצא  סלתיש צער לקוצרה תלמוד  ואדם  ה 
שור   של  כליות  כשתי  שתהא  חטה  עתידה  אמרו  חטה  כליות  חלב  עם  ביתו  אנשי  ופרנסת  פרנסתו  וממנה  ידו  פיסת  מלא  ומביא  לשדה 

   .הגדול ואל תתמה שהרי שועל קינן בלפת ושקלוהו ומצאו בו ששים ליטרין בליטרא של צפורי 
יא   יח ר  ישעיה פרק  ְוָנמֵּ ֶבׂש  ּכֶ ם  עִּ ב  ְזאֵּ ְוָגר  ּוְכפִּ   )ו(  ֶגל  ְועֵּ ץ  ְרּבָ יִּ י  דִּ ּגְ ם  בָּ עִּ ג  ֹנהֵּ ָקטֹן  ְוַנַער  ו  ַיְחּדָ יא  ּוְמרִּ צּו    ם:יר  ְרּבְ יִּ ו  ַיְחּדָ ְרֶעיָנה  ּתִּ ָודֹב  ּוָפָרה  )ז( 

ֶבן:  ָקר יֹאַכל ּתֶ ּבָ ה ּכַ יֶהן ְוַאְריֵּ מּול ָידֹו    ַיְלדֵּ י ּגָ ְפעֹונִּ ֶתן ְוַעל ְמאּוַרת צִּ ק ַעל ֻחר ּפָ ע יֹונֵּ ֲעׁשַ י    ָהָדה: )ח( ְוׁשִּ י ּכִּ ָכל ַהר ָקְדׁשִּ יתּו ּבְ חִּ עּו ְולֹא ַיׁשְ )ט( לֹא ָירֵּ
ים: ָמְלָאה הָ  ם ְמַכּסִּ ם ַליָּ יִּ ּמַ ָעה ֶאת ְיהָֹוה ּכַ בֹוד:   ָאֶרץ ּדֵּ ְדרֹׁשּו ְוָהְיָתה ְמֻנָחתֹו ּכָ ם יִּ ָליו ּגֹויִּ ים אֵּ ס ַעּמִּ ד ְלנֵּ ר עֹמֵּ י ֲאׁשֶ ׁשַ יֹּום ַההּוא ׁשֶֹרׁש יִּ  )י( ְוָהָיה ּבַ

זאב    "ק רד  וגר  טבע   -)ו(  יתחלפו  המשיח  בימות  כי  מפרשים  כי  יש  נח,  ובתיבת  הבריאה  בתחילת  שהיה  למה  וישוב  והבהמות  החיות  י 
בתחלת הבריאה אלו היה אוכל האריה השה הנה נשחתה הבריאה ומה אכל האריה או זולתו מן הטורפים אוכלי בשר כי אם אכל בשר  

העו  חסר  היה  הנה  והבהמות  החיות  המת משאר  ולא  יותר  לא  ונקבה  זכר  נולדו  כולם  כי  בריה  אותה  ורבו  לם  שפרו  עד  מלאכול  ינו 



 4קיז.       מוהר"ן          בשעה שהקב"ה זוכר את בניו            ה רנ תור      ליקוטי                                

דרחמי, חד  )ישעי  בעינא  שכתוב  השמים    \יט/א(נ  'כמה  וככי  המזלות  הנהגת  השמים  ודהיינו  כעשן  כבי 
והארץ כבגד תבלה,   לבואנמלחו  דהיינו   \כובתיקונים/),  לעתיד  העולם  מן  שיתבטלו  ונוקביה  הס"מ  על  מפרש 

עיין פרש"י שני פירושים    ים ומזלותיא על פי מערכת הכוכבהיינו שיתבטל הטבע שה  (ביטול היצה"ר

יתבלבל או  יבלו  השמים  ,ולנמלחו,  יבלו  אזי  המזלות  שיתבלבלו  שע"י  אחת  שהכוונה  היינו    . נראה  נמלחו,  וזהו 
לבד[  כא] שיתבלבלו   השגחה  רק  מזל  שום  יהיה  ולא  המזלות,  כל  יהיו    ,ויתערבבו  ואז 

  .גם בנגלה ישראל למעלה
מלחמת גוג ומגוג    וזה מסתמא יהיה אחרי  ,ו מדבר רבנו? שמצד אחד אומר שישראל יהיו למעלהא הקץ שעליצ"ע מתי הו

במעלה עליונה. מאידך אומר  ישראל יהיו  דף קיא, וכמבואר בסנהדרין    \כב/ זרע שםמישארו רק שליש  ימותו כל העכו"ם וש
ועיין    .אלא גם הנהגת הטבע לא תהיה  ,למעלה  משמע שלא רק שישראל יהיו  .שיתבטל הטבע לגמרי, וכל הנהגת המזלות

עד סוף האלף    \כד/, דהיינו אחרי שיתגלה משיח וינצח במלחמותיוהמשיח  יימה בההנהגה שתהישנחלקו על    \כגברכות לד:/
 , רק שיעבוד מלכויות יתבטלאפילו העניות לא תתבטל  לרבי יוחנן וגר זאב עם כבש דהיינו שנוי הטבע, ולשמואל    השישי,

ל הדעונמצא  למעלה,  כל  יהיו  ישראל  לעניות  ת  שגורמת  המזלות  הנהגת  תיהיה  אם  הוא  שהיא והחילוק  או  ועשירות 
אם \כה/ תתבטל נמצא  כשדעת    ,  א"כ  רבנו  הבא  הוא   הקץמואל  כואם    ,עולם  הוא  , ר"יסובר  שאחרי    הקץ  המשיח  ימות 

הנשמותהמלחמה לעולם  הכוונה  אין  עוה"ב  כי  וצ"ע  תחיי  \כו/ .  לאחרי  מסתמא  באלא  שהיא  המתים  טבע, ות  שנוי  ודאי 
תהיה  יותח המתים  שנה  ית  שנה,"כ  וא  ,התגלות משיחאחרי  מ'  מ'  על  מפרשים  וצ"ע  נחלקו  וראיתי  על  ,  דיבר  ששמואל 

  .אם יתקיים אחישנה יהיה היכי תמצי למחלוקתהיום ר"כ שנים לסוף האלף השישי וא"כ  .אחישנה
כוונת רבנו לניסים שיהיו במלחמת גוג ומגוג שימותו כל  ה על העכו"ם, ש כיון שמדבר בעיקר מהדין שיהי  ליויותר נראה  
ואע"פ   אבל יהיו ניסים גדולים וזה כבר ביטול הנהגת המזלות.  ,שעי ישראל, ואע"פ שאין זה ביטול הטבע לגמריהעכו"ם, ור

 . עד שיתבטל לגמרי שיהיה עוד יותר ביטול הטבע נראה שיהיו שלבים בביטול הטבע

 
הנטרפים, אלא בודאי אכלו עשב השדה עד שפרו ורבו הנטרפים, והיה טבעם מאותו היום ואילך לאכול בשר, וכן בתיבת נח אלו אכלו  

ולא יותר אלא אם כן נאמר כי שבעה שבעה שהכניס מן    הטורפים הנטרפים הנה חסרה אותה הנטרפת מן העולם, כי שנים שנים נכנסו 
 .רה היו לצורך הטורפים הטהו

נא   יט פרק  ּתַ   ישעיה  מִּ ָהָאֶרץ  ֶאל  יטּו  ְוַהּבִּ יֶכם  ינֵּ עֵּ ם  ַמיִּ ָ ַלׁשּ אּו  ׂשְ כֶּ )ו(  ם  ַמיִּ ׁשָ י  ּכִּ ְימּותּון  ַחת  ן  כֵּ מֹו  ּכְ ֶביָה  ְויֹׁשְ ְבֶלה  ּתִּ ֶגד  ּבֶ ּכַ ְוָהָאֶרץ  ְמָלחּו  נִּ ן  ָעׁשָ
יׁש  ָחת: וִּ י לֹא תֵּ ְדָקתִּ ְהֶיה ְוצִּ י ְלעֹוָלם ּתִּ  ּוָעתִּ

', בגד הנשחת, ל"א  ינתבלו כמו )ירמיה לח( בלויי הסחבות והמלח   -שרי צבאות העכו"ם שבשמים. נמלחו    -)ו( שמים כעשן נמלחו    רש"י
שלטוני הארץ.    -חו נתבלבלו לשון מלחי הים שמבלבלין המים במשוטות מנהיגי הספינ' וכן ממולח טהור קדש )שמות לה(. והארץ  נמל 

ממש וכן פתרונו שאו עיניכם והביטו אל השמים ואל הארץ וראו    לעמי לעולם תהיה ד"א שמים וארץ   -שאר העם. וישועתי    -ויושביה  
 יבלו וצדקתי וישועתי יהיו לעולם הרי שצדקתי בריאה וחזקה יותר מהם:   חזקים ובריאים ואע"פ כן כמה הם  

אתמר בשכינתא עלאה ותתאה, והיה אור  ובההוא זמנא דיתבני בניינא על ידא דקודשא בריך הוא לעילא ותתא,    -  .תיקוני זהר דף כד   כ
א דאיהו שמים, ובת  חיל סמא"ל מן קודשא בריך הו סמא"ל, ובגין דלא ד ין ד נוקב החמה, דאינון    הלבנה כאור החמה, וחפרה הלבנה ובושה 

 זוגיה לא דחילת משכינתיה דאיהי ארעיה, אתמר בהון, כי שמים כעשן נמלחו, והארץ כבגד תבלה, הוא סמא"ל ובת זוגיה: 

א"ק על  לה כי בהגלות רגלי  ד תב כבג   ואז שמים דעשיה וארץ דעשיה נאמר עליהם שמים כעשן כו' והארץ   -  שער ג פרק ב   -עץ חיים  
ז' הימים הראשונים ז"ת  הר הזתים אשר בתוכם   הא"ס מתלבש כנ"ל ואז יהיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים כאור 

 דמלכות דא"ק כנ"ל הנקרא ע"י דאצילות: 
 עיין פרש"י שם  כא

לשבעת אלפים שיהיו אז בארץ    כב שמשיח יתגלה רק   ן ג' נהרזה בכל העולם, אבל בארץ ישראל מבואר בחסד לאברהם מעי  כנראה   כב
 ישראל.

אבל לעולם הבא עין לא    ,ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא לימות המשיח   -  :ברכות דף לד   כג
יחדל    וד מלכיות בלבד שנאמר כי לא ופליגא דשמואל דאמר שמואל אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שעב   .ראתה אלהים זולתך 

   .אביון מקרב הארץ 
 .יא/יז{ ונשגב ה' לבדו ביום ההוא -אמר רב קטינא שית אלפי שני הוו עלמא וחד חרוב שנאמר }ישעיה ב   -  עיין סנהדרין צז. כד

נ"ב(( שני אלפים תוהו    , ששת אלפים שנה הוי עלמא   תנא דבי אליהו .... נים אחר  )שנגמרו קעב שי אלפים תורה  שנ   )שנגמרו כשהיה אברהם אבינו בן 

אמר ליה אליהו לרב יהודה אחוה דרב סלא חסידא    .ובעונותינו שרבו יצאו מהם מה שיצאו ]דף צז:[  שני אלפים ימות המשיח  חורבן בית שני(  
בא  דוד  בן  האחרון  וביובל  יובלות  וחמשה  משמונים  פחות  העולם  אמר    (85X49 =4165)  (85X50 =4250)     .אין  אשי  לא  רב  הכא  עד  א''ל  הכי 

 .מכאן ואילך איסתכי ליה )לא תצפה לו(  ליה  תיסתכי  

 )מתיבתא( .  לדברי רב אשי ימות המשיך רק אלף שבע מאות חמישים, ותירץ כיון שיותר מאלף חמש מאות נקט אלפים   כתב היד רמה 

ז'. ותרוץ הלחם השוטנשטין שם הסתירה ברמב"ם שהקשה הכסף משנה בין הלכות מלכים יב להלכ   עיין הערות   כה  משנה    ות תשובה ח' 
 שהרמב"ם פסק כרבי יוחנן אלא שסובר בדעתו שבימות המשיח לא יהיה שנוי טבע אבל יהיה שפע גדול ולא תיהיה עניות.

 נראה לפ"ז שלדעת הרמב"ם בוודאי לא תתבטל הנהגת המזלות. אלא רק יהיה שפע גדול.
עוה"ב היא כשז"א מקבל מתבונה דהיינו חיצוניות  שער טו פ"ה שהשגה הנקראת  ם  עיין עץ חיי   .ההבדל בין עולם הבא ללעתיד לבוא   כו

הבינה שנקראת עולם )כי הנוקבא נקראת עולם ובפרט תבונה נקראת כן ע"ש שמתעלמת במוחין דז"א(, והבא פירושו שבא עכשיו כי זוהי  
צ"ע  לעתיד לבוא.       קבל מבינה בעצמה שהיא נקראתאבל השגת לעתיד לבוא היא כשז"א יגדל מעלתו וי    .השגה שיכול להשיג בעוה"ז 

   עוה"ז הוא ימות משיח ולעתיד לבוא באלף השביעי.שלפ"ז  נראה  
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קץ גם עתה כשהש"י רוצה לעשות  לכן אפשר    ,בעולם מציאות כזו השמורה לעתיד לבוא  שיש  כיוןוע"כ  
רחמים ישראל ממשיך  על  וסוף מאיזה עכו"ם ושיהיו ישראל למעלה, אזי ממשיך עליהם   הנהגת 

טל היצה"ר  כי יתב  מקץ וסוף העולם, שאז לא יהיה רק השגחה  \כח/השגחה  \כז/העכו"םגדולים, ועי"ז על  

ראכול  וויהי להשגחהם  ההשגחה  .ויים  זאת  עתה    וע"י  העולם  מקץ  זמןשממשיך  לאיזה  נתעלים   בגלות 
   : ישראל ונעשה קץ וסוף מהעכו"ם שהיה מצירה להם

ז( )יחזקאל  של    קץ בא הקץ  \כט/ וזה בחי'  הפורענות  את  הקדים  שהקב"ה  שם  הראשון הפירוש  הבית  חורבן 

שלא   ,נכנסו לארץנ שנים מאז ש" לגמרי לכן החריב את הבית תת  "ונושנתם ואבדתם"בשתי שנים כדי שלא יתקיים בהם  

ורבנו דורש שהקב"ה ,  \לא/[ל]  "ואבדתם"תקיים גם המשך הפסוק  היה מכי אז    ,ב שנים"גמט' תתנ  "ונושנתם"יתקיים בהם  

הימים/ מקץ  לעכו"ם  קץ  כשהק היינ  \לבהמשיך  ממשיך בו  אזי  העכו"ם,  על  קץ  להביא  רוצה  "ה 
 כנ"ל:  השגחה מקץ האחרון 

 
שהיא ההנהגה שתנהג בקץ הימין, לפרק זמן היום  ממשיך רחמים גדולים  על ישראל  שכשהקב"ה רוצה לרחםכאמור 

ולמו, וכדי לות שקבע הקב"ה בעזים והמלביטול הטבע והנהגת הגלג דהיינויצר להם, מבגלות כדי להציל את ישראל מה
 . ר בתורה קהמבואלפרק זמן צריך זכות גדולה מאד, כ רקזאת אפילו לשנות 

  ועתה יבאר שכח התפלה של עם ישראל הוא עצום ובכוחם בתפילתם לשנות את הטבע.
  נמצא שכבר נגזרצ"ע בזה בעניין המדובר כאן שאנו רוצים לפעול שהקב"ה ירחם עלינו ויציל אותנו מאומה המצירה לנו, ו

שיחיד בתפילתו אין בכוחו לקרוע גזר ב"ם )תשובה ב' ו'( מ וכן נפסק בר \לג/ אר בגמ' ראש השנה יח.ולפועל, ומבהדין וגם יצא 
וגם צבור מבואר בגמ' שדווקא צבור מאוחד שכל  \לה/תפילת צבור,רק זמנים בעשרת ימי תשובה, אבל בשאר אלא  \לד/דין

אין   ד,בזמן ומקום אחשעל כן יורדי הים באוניות אע"פ שצועקים  \לז/ יז: ףדבגמ' כמבואר שם  \לו/אחד מתפלל גם על חברו
 . כי כל אחד מתפלל רק על עצמו  לקרוע גז"ד דכיחידים דמובכוחם 

 
 ים נגרש כמ"ש הגויים כ   העכו"ם  שהם לים  דהיינו השגחה  מוריד דמעות  ש  לקמןכמבואר    כז

ולפ"ז זה    ,שממשיך השגחה מלעתיד על הגויים   הכוונה   נראה   כח אויים הם  ר   לפנים משורת הדין כי גם עכשיו לא  שלעתיד יעניש אותם 
. כי השגחה אינה רק לטובה,  ח(   בבחי' מאריך אף וגבי דילה )עיין תורה   לעתיד לבוא   לשמור ענשם   י פניו כד   מסתיר שכביכול  לעונש, אלא  

וכן להפך    , ל שלו ז המ  הפךאלא גדר השגחה היא שהקב"ה מביט על האדם ודן אותו לפי מעשיו ואם הם טובים אזי משפיע לא טובה גם  
 המזל שלו.    הפך  אם זה  יסורים גם י ם אם תיהיה השגחה אזי יקבל  כשמעשיו רעי 

ה ֶבן    'ל פרק זיחזקא   כט עת  )ב( ְוַאּתָ ץ ַעל ַאְרּבַ א ַהּקֵּ ץ ּבָ ל קֵּ ָראֵּ ׂשְ ד ְלַאְדַמת יִּ ע \ ָאָדם ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני יֱדֹוִּ ְנפֹות ָהָאֶרץ: \ }ַאְרּבַ  { ּכַ

הקץ    רש"י  וגו'  -)ב( בא  והשחתם  בארץ  ונושנתם  ד(   שאמרתי  )דברים  תאבדון  כי אבוד  היום  בכם  בגי' תתנ"ב   .העידותי  הם  ו   , ונושנתם 
 מ' משנכנסו לה עד שנבנה הבית ות"י שנים עמד הבית: נשתהו בה תת"ן ד' מאות ו 

 מקרא זה נאמר לענין פורענויות שיבואו ח"ו על ישראל ורבינו דורש לטובת ישראל    ל

ורעניות של  קץ וכו' נראה לעניות דעתי דרוצה לומר, כי הגם שמקרא זה נאמר לענין פ וזה בחינת קץ בא ה   -לחכמה    פרפראות עיין    לא
כי אולי היה יכול אז להגיע להם איזה טוב והצלחה על פי מערכת הטבע,    ,מכל מקום יוכל להתפרש גם כן באופן זה  ישראל חס ושלום,

יהי  לא  שאז  העולם  וסוף  מקץ  השגחה  ימשיך  יתברך  שהשם  הנביא  להם  הטבע  ואמר  חיוב  עכשיו  גם  יבטל  זה  ידי  ועל  השגחה,  רק  ה 

מעליהם  הצלחתם ממה    ,לגמרי  תחייב  שהטבע  וכו'   , שאפשר  עונשם  יקבלו  ז"ל   .ואז  שרבינו  מישועות    רק  אדרבא  לדבר  בכאן  עוסק 

ישראל  לטובת  והביאו  הזה  הכתוב  כן  גם  כאן  ותפס  ז"ל   .ישראל,  לטובת    ואולי שרבינו  כן  גם  עצמו  זה  הפסוק  דרך  פירש  ועל  ישראל, 
א על פורעניות ישראל, רק שלפי זה אפשר  , כמו כן גם כאן הנביא התנב שאמרו רז"ל שלישראל מקדים השם יתברך רפואה קודם למכה 

   .שאבדה תקוותם חס ושלום, לכן הקדים להתנבאות ברמז על ההמתקה והישועה הנמשך עליהם בכל פעם מבחינת הקץ האחרון וכו' 

רי:( )ד ויגש    ועיין זוהר  גם כן הפסוק הזה    ף  י"ב(   " קץ " מבאר שם  )איוב  לשמאלא    " קץ "   ",לקץ הימין "   איהו לימינא דכתיב )דניאל  דכתיב 
וכו' " כ"ח(   לחשך  שם  וכו'(    "קץ  תבלה  והארץ  נמלחו  שהשמים  שפירש  שם  רש"י  ז(    " קץ " )ועיין  )יחזקאל  דכתיב  היינו  לאדמת  " דימינא 

אחרון, אז לא יהיה  הוא בחינת הקץ ה   "קץ הימין " וידוע ש  .דא קץ דיצר הטוב וכו'   , דימינא   " קץ "   , דא קץ דשמאלא   " בא הקץ " ,  " ישראל קץ 
רק שאז על ידי שנתדבקו ישראל    , דימינא כנ"ל   " קץ " בחינת    " לאדמת ישראל קץ " שזה בחינת    ,ואז יהיו ישראל למעלה כנ"ל   , רק השגחה 

בבחינת   כן   ,דשמאלא   " קץ " בעוונותיהם  על  הרע,  היצר  בחינת  ל   שהוא  כח  יתברך  השם  פורעניות    , דשמאלא   " קץ " נתן  בשביל  להתגבר 
וש חס  רו ישראל  יתברך  כשהשם  כן  ועל  ישראל לום,  את  להושיע  האחרון   , צה  הקץ  מבחינת  השגחה  עליהם  ממשיך  בחינת    ,אז  שהוא 

 בהלכות נט"י שחרית הל"ב:ועיין נפלאות על פי מאמר זה    .וישראל עולין למעלה כנ"ל   , דימינא, ואז עושה קץ וסוף מהמיצר להם   " קץ " 
ץ   דניאל פרק יב   לב ְך ַלּקֵּ ה לֵּ ין:ְוָתנּוַח ְוַתֲעמֹד ְלֹגָר   )יג( ְוַאּתָ מִּ ץ ַהיָּ    ְלָך ְלקֵּ

 ר"ל העמידה בתחיה ולקיחת הגורל תהיה בסוף הימים:   -לקץ הימין    -  מצודות דוד 
נכתם עונך  " והכתיב    , אינו נחתם   .של צבור שאינו נחתם אמר רב שמואל בר איניא משמיה דרב מניין לגזר דין    -.  עיין ראש השנה יח   לג

על   ." לפני  אף  שנחתם   אלא  אליו כה " שנאמר    ,נקרע   , גב  קראנו  בכל  אלהינו  בהמצאו " והכתיב    "'  ה'  ביחיד   ", דרשו  בצבור   , התם    .הכא 
 .  אמר רבה בר אבוה אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים   ? ביחיד אימת

ק   תפלת יחיד   לד דין  ד ו מתקבלת  גזר  תבוא. אבל כגם  על כל צרה שלא  גזר    ון שמתפלל  ה אחר  מועיל  ראיתי בשם  יחיד  רק  ר"ן שצעקת 
 .למעט מהפורענות

 ועי"ז לקרוע גדר דין מישראל עי"ש.שלא יבינו המקטרגים    שצדיק גדול מאד ידוע להלביש את התפילה באופן  ועיין תורה ה'   לה 
 המתפלל על חבירו נענה תחילה, כי נחשב לתפלה בצבור.צב.(    ק )ב"   למאמר חז"ל גם    ואולי זה הטעם   לו
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כמבואר דווקא צריך להתפלל בדמעות לכאורה ושערי תפלה ננעלו  ,רבן כמבואר לעילות אחר החעוד כיון שאנו בגלו
 ין כזהעניול קיים כדי לפע הגם בזמן שבית המקדש היאמנם בסוף התורה משמע ש .ששערי דמעות לא ננעלו \לח/בגמ'

  .כדי לעורר שתי דמעות של הקב"ה דמעות דווקאבצריך לזה בכיה  ,דהיינו הנהגת רחמים גדולים ,גדול
כך,  לט כי הטבע מחייב  בחי' השגחה למעלה מהטבע,  הוא    ותפלה משנה הטבע מותפלה 
כי   \מג/ ()דברים דמה שאמר משה רבנו על עם ישראל  בחינות גדול, בחי'  דהיינו התפלה היא  והוא    .\מב/[מא]

שאין עוד עם כזה  דהיינו  ו בכל קראינו אליו,  לקים קרובים אליו כה' אלקינמי גוי גדול אשר לו א

וייסוריםשהקב"ה שומע תפילתו    ,בכל העולם   םעַ   ,שגוי גדול הפירוש, מבואר  \מדאפילו אחר גזר דין/   ,לבטל הטבע וצער 
שמתחייב על חטאיו, וגם ייסורים  מזלו שיבוא עליו,    , דהיינו את מאורע הרע שמחייבמשנה את הטבע  ותפילתושמתפלל  

כנ"ל שאנו רוצים בתפילה לפעול רחמים גדולים אצל הקב"ה ונראה  זר דין ואפילו אחרי שכבר יצא לפועל,  אחר ג  ואפילו

כי זה גדולתינו, שהשם    ,בדמעותבבכי  צריך לזה תפלה גדולה בכח ובכוונה ו  ץ הימיןק  בהנהגת הע"י שינהג בנו עת
ומשנהית ידיהטבע    ברך שומע תפלתינו,  ית'  על  ביקש  רם  יהושוכמ"ש    .השגחתו  ישראל  מלך 

ח(מגיחזי   ב  הגדולות    \מה/ )מלכים  את  לי  נא  הניסים  ספרה  אלישעדהיינו  עשה  ,  הנביא  אשר 
גדול"    ואלישע דעבד ברחמי הוא דעבד  \מו/וכשארז"ל )מגילה כז( בית  "כל  מאי  נחלקו  בגמרא  שם 

 
י מלאכה במים רבים המה ראו מעשי ה' וגו' ויאמר ויעמד רוח סערה ותרומם גליו יחוגו  עוש  א שמע יורדי הים באניותת  -  יז:   ר"ה ועיין    לז
צעקו קודם גזר דין    ,לומר לך   ,ורקין שבתורה   ינועו כשכור וגו' ויצעקו אל ה' בצר להם וגו' יודו לה' חסדו וגו' עשה להן סימניות כאכיןו

   .דמו   ידין הני נמי כיח   , ינן נעניןצעקו לאחר גזר דין א   ,נענין 

 זירה על משפחה אחת, וזה ברור: לפי שהם רבים מהרבה משפחות ואין כאן ג-דכיחידים דמי  שם דף יח.    ריטב"א עיין  

)ד"   פרשת דרכים ועיין   יג שמבאר עפ"י התוס שם דף טז.  יחיד שמתפלל על כמה חולים נחשב    -ה כמאן( שם בסופו דרוש  מבאר שאדם 
ק  ע"פ שכולם מתפללים ביחד באותו מקום ובאותו זמן נחשבים יחידים כיון שכל אחד מתפלל ר ים א ולפ"ז הכי נמי יורדי ה  תפלת רבים,

 עוד עיין בזה שיחות מוסר לרבי חיים שמואלביץ תשלא סימן ז'.   על עצמו.

יצר בצער  דציבור מקרי שכל אחד מ   -הבני יששכר   פרשת במדבר )תרעו( ד"ה במכילתא )פ' ב'( מה שכתב בשם אביו  ל שם משמוא ועיין  
מכירי  שונים שאין  הים שמתקבצין אנשים  יורדי  מפני צערו לבד, אבל  ולא  כולו  ולא  הכלל  בצרתו הפרטית  מיצר  וכל אחד  זה  זה את  ן 

 אכפת לי' בזולתו ע"כ כיחידים דמו.
ם כי אזעק ואשוע שתם תפלתי ואף על פי  אמר רבי אלעזר מיום שנחרב בית המקדש ננעלו שערי תפלה שנאמר ג .  עא דף נט בבא מצי   לח

תפ  גם        .ה אל דמעתי אל תחרשלתי ה' ושועתי האזינ ששערי תפלה ננעלו שערי דמעות לא ננעלו שנאמר שמעה  זו נמצאת  ממירא 
 בברכות לב: 

 ותפילה  -מתרצו  לט

 ילה ותפ  -מתרצו  מ

 כנ"ל בתחילת תורה ז'  מא

יַנת    ...  -  תורה ז'  מב חִּ ּבְ הּוא  מוֹ ֶוֱאמּוָנה  )ׁשְ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ּלָ פִּ ְצלוֹ ּתְ ּבִּ ן  יֹשָ רִּ 'ּפְ ְוַתְרּגּומֹו:  ֱאמּוָנה",  ָיָדיו  י  "ַוְיהִּ י"ז(:  ְלַמְעָלה  ת  ים  ּסִּ נִּ יַנת  חִּ ּבְ ְוֶזה   .'
ַהּטֶ  ה ְלַמְעָלה מֵּ ּלָ פִּ י ַהּתְ ַבע, ּכִּ ַהּטֶ ַבע,מֵּ ה ַהּטֶ ּנָ ה ְמׁשַ ּלָ פִּ ן, ְוַהּתְ ב ּכֵּ ַבע ְמַחיֵּּ י ַהּטֶ יְך אֱ   ַבע, ּכִּ ס, ְוָלֶזה ָצרִּ ַבר נֵּ ׁש ּוְבָידֹו  ְוֶזה ּדְ ׁש ְמַחּדֵּ יֵּּ ין ׁשֶ ֲאמִּ יַּ מּוָנה, ׁשֶ

ָבר ּכִּ  ׁש ּדָ ינֹו ֶאלָּ   ְרצֹונֹו:  ְלַחּדֵּ ים, אֵּ ּסִּ יַנת נִּ חִּ ה, ּבְ ּלָ פִּ יַנת ּתְ חִּ ר ֱאמּוָנה, ּבְ ּקַ ָכן ְועִּ ים ל"ז(: "ׁשְ ּלִּ הִּ תּוב )ּתְ ּכָ מֹו ׁשֶ ל, ּכְ ָראֵּ ֹשְ ֶאֶרץ יִּ ה ֱאמּוָנה".    א ּבְ ֶאֶרץ ּוְרעֵּ
קַּ  ם עִּ ית כ"ח(: "ְוזֶ ְוׁשָ אׁשִּ רֵּ תּוב )ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ּלֹות, ּכְ פִּ יֹּות ַהּתְ ם" ר ֲעלִּ ָמיִּ ָ ַער ַהׁשּ  .ה ׁשַ

ים   דברים פרק ד   מג ר לֹו ֱאלֹהִּ דֹול ֲאׁשֶ י גֹוי ּגָ י מִּ ָליו:   )ז( ּכִּ נּו אֵּ ָכל ָקְראֵּ ינּו ּבְ ידָֹוד ֱאלֹהֵּ ָליו ּכַ ים אֵּ  ְקרֹבִּ

 [: יח.  ר"הל קראנו אליו. וכתוב אחד אומר )ישעי' נ"ה( דרשו ה' בהמצאו, לא קשיא, כאן בצבור כאן ביחיד >יג< ] בכ   -  תמימה תורה  

פ שנחתם שנקרע, שנאמר כה' אלהינו בכל קראנו  בכל קראנו אליו. אמר רב שמואל בר אוניא משמי' דרב, מניין לגזר דין של צבור שאע" 
 [: .אליו >יב< ]ר"ה יח 

 למה בחנוכת הבית המקדש ביקש שהקב"ה יקבל תפלת הגויים תמיד ואילו של ישראל רק אם הם ראויים? רי בתפלת ש ה   צ"ע 

קרא אלקינו כיון שאפילו ששומע  ונ כוונה שהאלהים של הגויים לא עוזר להם כלל ואילו לנו יש אלקים שעוזר, ואפילו לגויים.  ה   ואולי 
        בגלל תפלת שלמה המלך.תפלת גוי זה רק  

דש שתפילת  וצ"ע הרי שלמה המלך התפלל בחנוכת בית המק   דברים ד' ז' אות קכב שפירש כך את הפסוק עפ"י מ"א.  עם לועז עיין מ   מד
במלכים  כמבואר  ראוי  כשאינו  גם  תמיד  תתקבל  ההבדל -גוי  ואולי  מג.  פסוק  ח'  פרק  המקדש    א  בבית  רק  מתקבלת  תפלתו  שהנכרי 

מאי בכל קראינו  א"כ  דמשמע שאפילו בבית המקדש תפלת ישראל לא תמיד תתקבל, ו   ועדיין צ"ע  וישראל בכל קראנו אליו ובכל מקום.
פרש"י   אליו?   שם  לו:אב ועיין  תתן  אל  חבירו,  את  בממונו  משחית  שהוא  רואה  אתה  אם  ישראל,  שמזיק   עכ"ל.  ל  תפלה  לאדם    דהיינו 

 שתתקבל בוודאי לטובתו לא תתקבל.
לֶ )ד(    מלכים ב פרק ח   מה  ה    ךְ ְוַהּמֶ ר ָעׂשָ דֹלֹות ֲאׁשֶ ל ַהּגְ ת ּכָ י אֵּ א לִּ ָרה ּנָ אמֹר ַסּפְ ים לֵּ יׁש ָהֱאלֹהִּ י ַנַער אִּ ֲחזִּ ר ֶאל גֵּ ע: ְמַדּבֵּ יׁשָ  ֱאלִּ
את בית ה' ואת בית המלך ואת כל בתי ירושלם ואת כל    וישרף " ט{  -}מלכים ב כה   )בנבוזראדן(   דרש בר קפרא מאי דכתיב   -  מגילה דף כז.  מו

ואת כל בית גדול שרף  "   .כמשמען   " ואת כל בתי ירושלם "  .אלו פלטרין של מלך   " בית המלך "   .זה בהמ''ק   "בית ה' "   , " שרף באש  בית גדול 
מ''ד    )דהיינו בית כנסת(   ום שמגדלין בו תפלה וחד אמר מק   )דהיינו בית מדרש(  חד אמר מקום שמגדלין בו תורה  ,ר' יוחנן ור' יהושע בן לוי   ", באש

)שאמר המלך יהורם  ומ''ד תפלה דכתיב    .)הרי שבתורה שייך לשון גדולה( ",  ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר "   כא{ -יה מב תורה דכתיב }ישע 

ח זי(  לגיח  ב  אלישע " ד{  -}מלכים  עשה  הגדולות אשר  נא  דעבד   ", ספרה  הוא  ברחמי  דעבד  השונמית  )ואלי   ואלישע  בן  את  שהחיה  שעשה  הנס  שע 

שבתפלה  הרי  זאת,  עשה  לשו  בתפלה  בית    .גדולה( ן  שייך  לוי  בן  יהושע  ר'  דאמר  תורה  בו  שמגדלין  מקום  דאמר  הוא  לוי  בן  יהושע  דר'  תסתיים 
   בית המדרש ש''מ:הכנסת מותר לעשותו  
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תפלה, ומ"ד בית כנסת הביא    וב  דלין שמגשלים, האם הוא בית מדרש שמגדלין בו תורה או בית כנסת  ששרף נבוזראדן בירו

עשה אשר  הגדולות  דכתיב  כנ"ל  מאלישע,  אותן  ,ראייה  עשה  כנסתובתפלה  בית  הוא  גדול  שבית  נמצא  נמצא    ., 
 :   שתפלה שהיא בחי' נסים והשגחה היפך הטבע, היא בחי' גדול

 

א  וזה  שהשיב  מה  טמיא  פירוש  בעצמוובי  כישוף  העושה  אוב  )ברכות המת    תהבעל  קטינא  לרב 

קטינא  ש  \מז/ (.נט אוברב  בעל  יודע  האם  גורם הגרסא  ,  מחא עמאי גו  שאל  מה  דהיינו  גוהא  היא  מה  היא  בגמ'  שם 

מה הוא בכי    נמצא לפ"ז השאלה דפוס  י, וצ"ע אם אינה טעות  ן בכ)ורבנו או מוהרנ"ת שינה כאן את הלשון לגועא לשולרעידת אדמה,  

אוב  מעלה(של   הבעל  לו  והשיב  העכו"ם  ,  בין  בצער  שרויין  שהן  בניו  את  זוכר  שהקב"ה  בשעה 
הפירוש  בגמרא שם    ועד סופו  נאעולם הוקולו נשמע מסוף    ,\נ/[מט]   מוריד שני דמעות לים הגדול

 
, ומזה יצא לו הדין דבית הכנסת עדיף מביהמ"ד, דלמא  ]בשו"ת או"ח סי' קצ"ח[ תמה, מנא פשיטא ליה דברחמי הוא דעבד   החתם סופר 

אשכחן בכמה דוכתי בש"ס, דשרי למעבד הכי ! ? ותירץ, דכיון דמצינו בגמ' בקידושין ]ע"א ע"א[, דאין מוסרין את  כד די שמות,  עשה על י 
מאחרים   השם  יהנה  שלא  נמי  דצריך  הירושלמי  בשם  רי"ד  תוס'  שם  וכתבו  ועניו,  צנוע  שהוא  למי  ע"ב[:  אלא  ]י'  בברכות  איתא  והרי   ,

 )הערת הרב שולביץ ביאורו חברותא(   א לגמ' דלא ע"י שם עשה. עיי"ש.יט , להכי פשיהנה כאלישע"   -"הרוצה ליהנות  
ו  ועל הזועות  -  ברכות נט.  מז כי  רב קטינא הוה קאזיל באורחא    )רעידת אדמה(  : מאי זועות א''ר קטינא גוהא גבורתו מלא עולם( )מברך ברוך שכוחו 

רמא  )מה גורם לרעידת אדמה כזו(  מי ידע אובא טמיא האי גוהא מהו  ר  אמ ד מאד(  )נזדעזע הארץ ורשעה מא מטא אפתחא דבי אובא טמיא גנח גוהא  
ה זוכר את בניו ששרויים בצער בין אומות העולם מוריד שתי דמעות לים הגדול  ליה קלא קטינא קטינא אמאי לא ידענא בשעה שהקב'' 

)לי דברי  כדיבין אי הכי גוהא גוהא מיבעי ליה  ה  הוא ומילי א''ר קטינא אובא טמיא כדיב    .וף העולם ועד סופו והיינו גוהא וקולו נשמע מס 

והאי דלא אודי ליה כי היכי דלא    ,)באמת מתרחשות שתי רעידות אדמה(   והא עביד ולא היא גוהא גהבעל אוב היה צריך להיות שתי רעידות אדמה רצופות(  
וגם אני אכה כפי  " כב{  -כפיו שנאמר }יחזקאל כא ק  סופ   קב"ה(מה היא שה ד )הגורם לרעידת א   ורב קטינא דידיה אמר   .למא אבתריה ליטעי כולי ע 

חמתי  והניחותי  כפי  ה   ".אל  }יחזקאל  שנאמר  מתאנח  אנחה  אומר  נתן  והנחמתי -רבי  בם  חמתי  והניחותי  ברקיע    .יג{  בועט  אמרי  ורבנן 
בוד שנאמר }ישעיה  הכ תחת כסא    רב אחא בר יעקב אמר דוחק את רגליו  .ם יענה אל כל יושבי הארץ ל{ הידד כדורכי -שנאמר }ירמיה כה 

 א{ כה אמר ה' השמים כסאי והארץ הדום רגלי: -סו 

  להביא   ואולי אפשר .  והראיה מזכריה )יד ה(   , , ואחת מהן רבנן אמרי מחלוקתמה באה רעידת אד   ןאמרו חמש עבירות שבגלל   בירושלמי
 ץ.אר גדולים ב   ידת אדמה היא שנעשה סדקים ע תחה הארץ את פיה לבלוע, הכי נמי ר ראייה מקרח שפ 

 לשון בכי[  גם גועא לשון בכי בזהר בלק רא. וזהר חדש איכה דף נד. ואפשר שרבינו בכוונה שינה הלשון ל גם בדפו"ר גועא, ומתרלו תוקן גוהא )כלשון הגמ' שם( ]וצ"ע כי גועה לשון בכי נמצא הרבה בגמ' ומדרש וזוהר ו  מח

לימה רבה )דף . אדכרנא בפומאי ושפיכנא דמעאי, שערי תפלה ננעלו ושערי דמעה לא ננעלו, סוד מיתוק הדין שע"י שתי דמעות שמוריד  ב  בראשית דףעיין זוהר שמות יח. ושער מאמרי רשב"י על זוהר   מט

 ז: במהדו' ירושלים תרנח(
יח.    נ י  -זוהר שמות  אי  ַרב ִ ֹוְסת ָ ָרן  ִעָדָנאב ְ ,  ָאַמר   ד  ִאְתַמס ְ נֹוי  ד ְ א  ב ְ ֻקְדש ָ ִריךְ   ד ְ לְ   א הו    ב ְ ֻ   על   המושלים  לשרים  ה" הקב  של  בניו  כשנמסרים  הגלות  בעת  ֲעָמִמין  ֵניטָ ְלש 

ִפין ,  העמים נ ְ ַ ֵריַסר   ִמְתכ  י   ת ְ ֵ ת  ָען ,  יהםאל  מרכבה   הם   שבטים   ב "שי   א "דז  ת "שבת  אלכסון   גבולי   ב "י  הם ,  דינים  בתי   ב "י  מתקבצים  יִנין ד ִ   ב ָ ק ְ ַ ת  וֹ   ו ִמש ְ הֹוָמא  ג  א   ת ְ   נשקעים   והם   ַרב ָ

ֵעי,  הבינה  אל  ועולים  שמסתלקים   ל"ר ,  הבינה  שהוא  ולגד ה  התהום  ך תו ִעין   ַטְרָנא  ג ָ   והיינו, רצופות  צעקות   גבולים  ב "הי  לאלו  וראש  שר  הוא ש ת "הת  צועק   ושם (  ק" הרמ ג"ה)  ְרִהיִטין  ג ָ

ֵרין   ְוָנֲחִתין  ועוד ,  מהחכמה  הרחמים   מקור  לעורר  ת "הת  שם  עלה   לכן   ,החורבן  נשפע   ומשם   הדין   מקור  שם  כי ,  נוהו  על  ישאג  שאג  ש "כמ   ,הבינה  שהוא   נפשי   תבכה   במסתרים  סוד    ת ְ
ְמִעין ִקיָעא   ד ִ א  ִלש ְ ָ ַימ  א  ד ְ   הרחמים   סוד  הבינה   שהוא  הגדול  הים   בתוכיות  דהיינו  השיקוע   תוך   ומסתלקים  הדין  אש  והם  ה" שבנו  דינים'  ב  סוד  שהם   דמעות  ישת   ויורדים  ַרב ָ

ֶטיךָ   ִדְכִתיב   הו א  ָהָדא(,  ב"ע  טו   דף  ל"כנ  עליה  שהיא  המרכבה  יורדי   מו כ  הוא  ורדיםי   כ"ומש)   שם  להמתק  שבה  הפשוטים ָ פ  הֹום   ִמש ְ ה   ת ְ   שהוא   רבה  בתהום  מתמתקים  יניך וד  משפטיך '  פי  ַרב ָ

לָ   כך  ואחר',  ה  תושיע   ובהמה   אדם   ובזה ,  הבינה ְלג ְ ִאין   ןו ִמְתג ַ ָ א   ִעל  ָען ,  ת"שבת   בענפים   ה מטל  להקשר   ה בבינ  שלמעלה   השרשים   ויורדים  מתגלגלים   ְלַתת ָ ק ְ ִאין   ִאְתב ַ ָ ת  ַ   ואז  ת 

ִעין  ָמאָתן   ְוָנֲחִתין ,  למטה  ומשפיעים   מתבקעים   שרשים ה   ירידת   י "ע   ועתה,  מלהשפיע   שנסתמו  התחתונים   גבולים   ב "הי  נבקעים  ין   ְוַאְרב ְ ְרג ִ   של  מדרגות   וארבעים   יםמאת  ויורדים   ד ַ

  ָאג ש ָ   ַאְרֵיה   ִדְכִתיב   הו א  ָהָדא,  הגאולה  התעוררות  לצורך   ואורות  השפעות'  בחי  מ" ר  הם  הרי,  מ" מחגת  אחד  מכל  עשר  הם  וארבעים  ,מדרגות   מאה  אחד  מכל  ב"מחו  מאתים,  שפע 
 .   תבטל מ  הדין  וממילא  דין  מלפעול  מתיראים  החיצוניים דינים   בעלי ותםא  ל" ר ִייָרא  לֹא  ִמי  אז, שאג רחמים שנתמלא  החסד מצד  ת" הת ל " ר לאריה   הנמשל  המלך  אם

זלה"ה    -  מאמרי רשב"י   ער ש  הגדול  מהרב  הזוהר  ספר  זוהר  –מאמרי  ב. אדכרנא בראשית    על    ם ואמנ   -דמעאי    ושפיכנא   בפומאי   דף 
  ולברכות  לתפלה   שרש  זה   ויהיה   מעותד   ובשפיכת  הפה   בהזכרת  התועלת  מהו   דמעאי   ושפיכנא   בפומאי   אדכרנא   מהו   עוד   לבאר   אני   צריך 

  תפלתי   שתם  ואשוע  אזעק  כי  גם  שנאמר  תפלה   שערי  ננעלו  המקדש  בית  שחרב  מיום  אלעזר  רבי  ואמר :  לב  דף  ברכות).  ננעלו   לא   ותמע ד   שערי   מה  מפני   זה   עם   ויתבאר   ולבכיה

  צורה   דוגמת   הוא   התחתון   האדם   כי   הוא   והענין        (תחרש  אל  דמעתי  אל  נה האזי  ושועתי'  ה   תפלתי  שמעה   שנאמר  ננעלו  לא  דמעה   שערי  ננעלו  תפלה   ששערי  פי  על  ואף
  פה  , לה ש  ס " לי   לבינה  ירמוז  הפה   כללות   כי  וזה.      'למעל   יתעוררו  למטה   יתעוררו   וכאשר  עליון  כעיני  ועיניו  העליון   כפה  ופיו  נה עליו

  ותחתון   עליון   ולחי   , שבה   לחכמה   והחיך   , כמה ח   נתיבות  ב " לל   והשינים   , ת" ולת  ליסוד   והלשון   , שבה   והוד   לנצח   והשפתים   , שבה   למלכות

  הפה   מן   שלמעלה   ומה .       עצמה   שבבינה   עשר ה   רומזים  הפה  שבכללות  ספירות  עשר   על   הנה  , שבבינה   נהלבי   וגרון   , שבה   וגבורה  לחסד 

  , ורה גב   חסד   והאזנים  ,שבה   הוד   נצח   והעינים  , לך   אחטם   עליונה'  י  תהלת  ותהלתי   , עליונה   תהלה   , בה ש  במלכות  החוטם  כי   בחכמה 

מן העשר דבינה יצאו קול ודיבור    והנה         .ורישא כתר   , פתא רק דק   עצמה  ה חכמ   והמוח   , הדעת  בסוד   ת" ת  העינים   ובין   , שבה   בינה   והמצח 

יכוין    וכאשר           .לא נתגלה דבר כי הכל מחשבה לבד והכל סתים   אמנם מעשר דחכמה .   לחוץ שהם ת"ת ומלכות כי היא אם הבנים 
אין ספק שיאירו    ,נה לכות תחתו עשר דבינה למטה ולהמשיכם ממלכות עליונה שבבינה שהיא פה אל מ האדם בביטוי שפתיו לגלות אור  

כן יתעוררו עוד עשר שבפה    , שבפה   כי כמו שהוא מוציא קול ודיבור על ידי עשר   , והרי הוא מוסיף כח בעליונים   , אור גדול שבעה הנרות

ודיבור עליון מחודש באור נפלא   ,עליונה  ונפלא ויא   , להוציא קול  ויחליפו כח באור גדול  י אימא  להיות כ   והנה          .ירו בשבעה הנרות 
בית קדשינו   אה על  בחרבן  הפה   , גם היא אתתרכת  מן  נסתמו שערי תפלה הנמשכין  י  ושער   , כיון דאתתרכת  , שהיא אימא עלאה   ,לפיכך 

ה  ולז   .שבחכמה הם שערי דמעה   ח הוד ואמנם נצ                    תפלה הם השפתים נצח והוד שבבינה. וי"ה נסתלקה ונשארה אל"ם יונת אלם.

וכאשר יוריד    .כי הם לא ננעלו   ,אשר סופם החוטם   , שהם עשר שבחכמה   .וטם אני מתפלל החלבעל    לוםליו השרב המנונא סבא ע   אמר

הדינין ויתכוין למתק  רבא תמתקם   ,האדם דמעות  ימא  כנו'  , הנה החכמה העליונה שהיא  רבא  הם    .ומתבסמים בימא  ותרין דמעין 
  .והרחמים מתרבין   , ואין שטן ואין פגע רע   , ו מו ויתמתק ויתבס   , בנצח והוד שבה   , אשר שרשם בחכמה   , הדינין ושרש הקליפות שרש  

וירח   , והחוטם העליון מחזיר הדברים אל שרשם  ַר )בראשית ח כא    בסוד  יחַ   ֶאת  ְידָֹוד   חַויָּ יחֹחַ   רֵּ ּבוֹ   ֶאל  ְידָֹוד  ַויֹּאֶמר  ַהּנִּ ף  לֹא  לִּ ל  ֹאסִּ ולפיכך    .ושם מתמתקין   ...(עֹוד  ְלַקּלֵּ



 8קיז.       מוהר"ן          בשעה שהקב"ה זוכר את בניו            ה רנ תור      ליקוטי                                

גורם לים  הנופלות  הדמעות  מבאר    .אדמההרעידת  ל  שקול  השגחתו  ורבנו  הן  דוש ברוך  היינו כשהקשהדמעות 
הצער, מה  סיבת  כי זה עיקר    .\נב/ וא זוכר שהן שרויין בצער בין העכו"ם, בין העכו"ם דייקאה

סיבת וזה עיקר    ,ולמדו מהם ונפלו מהדעת ותולין בהמזל והטבע  ,שהן שרויין בין העכו"ם 

   .הצער שלהם כנ"ל
וכו' דמעות  מוריד  עליהם השגחההיינ  ,ואזי  בחינות    ,ו שממשיך  הם  דמעות  השגחה,  כי 

רבו שאמרו  ע"ב(כמה  קנא  )שבת  לברכה  זכרונם  יב(  \נג/ תינו  )קהלת  פסוק  ושבו    \נד/ על 
הזיקנה,    ,\נה/העבים אחר הגשם ימי  על  כי מרוב  שם בקהלת שלמה המלך מדבר  זקנים היא  של  שחולשת ראייה 

זה   נים אחר הגשםואת חולשת הראייה בעננים המכסים את העי  בגשםתלאות שעברו עליהם בכו הרבה, ורמז את הבכי  
נמצא שהדמעות הם לוקחים  ומבאר רבנו    .כך פרשו שם בגמ' את הפסוק  הראות שהולך אחר הבכי

לתוכם נמשך  והראות  הראות,  כי   .חלק  והראות,  ההשגחה  חלקי  הם  שהדמעות  נמצא 
  , להוכיח ממה שכח הראות נחלש ע"י הדמעותדרש  נראה כוונת רבנו בדרך  :    הדמעות לוקחים הראות כנ"ל

שיצאו הדמעות  בתוך  נמצא  הזה  הכח  כביכול  הכוונה    ,נמצא  אולי  צ"ע  הגשמית  והביאור  הראות  את  מחליש  שהבכי 
וטבע הבכי לבוא כשהאדם מרגיש חסר אונים ואזי מכווין לבו רק  וממילא מתחזק הראות בעין השכל, שהיא בחי' השגחה,  

ששם עינא חד דרחמי להשגיח על ישראל ולסלק   \נו/סתריםמהמורר שתי דמעות הנ"ל של הקב"ה לרדת  להקב"ה ובזה מע
 .מהם את המיצר להם

 
העשר שבחכמה ממתקין הדינין ונחתין תרין דמעין שבנצח והוד שבה למתק הדינין  ו   ר שבחכמה.כי עולין לעש  , שערי דמעה לא ננעלו 

  , ומבשרי אחזה אלוה באדם העליון   ,י אני רואה כי הדמעות הולכין לאיבוד באדם התחתון והר  ? ואיך אפשר   ואם תשאל            .והקליפות
הגדול שהוא חכמה ואיך   לים  מן   ,יורדים  יורדין למטה  רואה אותם  א' ע  ד   .החכמה   ואני  בסוד  בסוד עשר שמלמטה למעלה  זה  יו"ד    ,כי 

בסוף  ויוד  יאהדונהי   , בראש  בסוף   , ובסוד  יו"ד  בראש  )ע"ג(  מ   ,יוד  למעלה עשר  מלמטה  ועשר  למטה  יורדין    .למעלה  אלו  דמעות  ושני 
למעלה   שמלמטה  שבעשר  תחתונה  ומתבסמים לחכמה  מתמתקין  ושם  למטה(  שמלמעלה  רבא   .)נ"א  ימא  הוא  שב   , והוא  ר  עשחכמה 

י תרין דמעין  ומתחברין אלו החכמות שם על יד   , נוקבא כנודע   ,בסוד הדין מלמטה למעלה   , כי שם שרש הדינין והקלי'   , שמלמטה למעלה 
גם   , בסוד מלמעלה למטה   , שהם תעלומות חכמה עלאה דתחות כתרא עלאה   , אלו  והקליפות בדקות רב והעלם    כי שם  כן שרש הדינין 

ויורדין אל חכמה תתאה חכ תעלומות    גדול ולפיכך נקראים  נצח והוד    ,ומתבסמין זה בזה   , ותחות כתרא תתאה בסוד ממטה למעלה   , מה 

  , ראשונה הדמעות  , לשתי בחינות אלו   , הוצרכה המלכות לשתקרא אלהים   והנה              .הוד שבחכמה תחתונה בנצח ו   , שבחכמה עליונה 
והשנית להמשיך לה שש קצוות של בינה על ידי    , ד החכמה מצ הכניס י'  ולהסיר ה' ול   , להשבית הקליפות והדינין מצד החכמ' כדפרישית

 הזכיר' בפה הרומז לבינה כדפרישית ודי בזה.
 עולם  -מתרצו  נא

בין עובדי כוכבים", ובדרך כלל רבנו מצטט  "" אבל גרסת העין יעקב שכידוע הצנזור לא נגע בה  ,  " בין אומות העולם שלנו "   לשון הגמרא   נב
   ותר מדוייקת.י  כיון שהיא את גרסת העין יעקב  

יָנא,   עין יעקב  ְקטִּ ַרב  ָאַמר  ,ְזָועֹות'?  ַמאי  ָועֹות.  ַהזְּ ְוַעל  שם  )קכז(  ברכות אות  ָמָטא    על מסכת  י  ּכִּ אֹוְרָחא.  ּבְ יל  ָאזִּ ָקא  ֲהָוא  יָנא  ְקטִּ ַרב  ּגֹוָהא. 
א  י  בֵּ ּדְ ְתָחא  טַ ַאּפִּ אֹוָבא  ָיַדע  י  מִּ ָאַמר,  ּגֹוָהא.  ַנח  ּגָ ַטְמָיא,  ַהא ֹוָבא  ָיַדְעָנא?  י  ְמָיא  ָלא  אי  ַאּמַ יָנא,  ְקטִּ יָנא  ְקטִּ ַקָלא,  יּה  לֵּ ָרָמא  ַמהּו?  )דגנח(  ּגֹוָהא 

דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ָעה  ׁשָ י ּבְ ּכֹוָכבִּ י  עֹוְבדֵּ ין  ּבֵּ ַצַער  ּבְ ים  רּויִּ ְ ׁשּ ׁשֶ ָניו  ּבָ ֶאת  ר  זֹוכֵּ רּוְך הּוא  ּבָ דוֹ   ַהּגָ ם  ַליָּ ָמעֹות  ּדְ י  ּתֵּ ׁשְ יד  מֹורִּ ְבָיכֹול,  ּכִּ ְוקֹולָ ם,  ּסֹוף    ם ל,  מִּ ָמע  ׁשְ נִּ
 ָהעֹוָלם ְוַעד סֹופֹו, ְוַהְינּו ּגֹוָהא.

פדחת והחוטם והירח זו נשמה והכוכבים אלו הלסתות ושבו העבים אחר הגשם זו  עד אשר לא תחשך השמש והאור זו    -  :שבת דף קנא   נג
 .ך לא הדרא יל א מכאן וא אדם שהולך אחר הבכי אמר שמואל האי דמעתא עד ארבעין שנין הדר מאור עיניו של  

 ות עליו: חשכת עינים יבא ויכסה המאור, אחר שירבה בבכיה בזקנותו מחמת תשות כח, וצרות רב  -ושבו העבים    -  רש"י 
ר   קהלת פרק יב   נד חּורֶֹתיָך ַעד ֲאׁשֶ י ּבְ ימֵּ ר ּתֹ   )א( ּוְזכֹר ֶאת ּבֹוְרֶאיָך ּבִּ ים ֲאׁשֶ נִּ יעּו ׁשָ ּגִּ י ָהָרָעה ְוהִּ ין לֹא ָיבֹאּו ְימֵּ ר  לִּ   אַמר אֵּ ֶפץ: )ב( ַעד ֲאׁשֶ י ָבֶהם חֵּ

בּו ֶהעָ  ים ְוׁשָ ַח ְוַהּכֹוָכבִּ רֵּ ֶמׁש ְוָהאֹור ְוַהיָּ ֶ ְך ַהׁשּ ם: לֹא ֶתְחׁשַ ׁשֶ ים ַאַחר ַהּגָ  בִּ

תבוא כהיית המאור אחר דמעת הבכי מכמה צרות שעברו    -ם  ושבו העבים אחר הגש )ב(    ימי הזקנה והחלשות:   -ימי הרעה    )א(   רש"י 
 עליו: 

 .בא לבכות זלגו עיניו דמעות  ...ושבו העבים אחר הגשם ר' לוי אמר    -  קהלת רבה 

ולגות תמיד וכשבא לבכות כבר קדמוהו הדמעות, וממשיל את הבכיה בזקנה לעבים,  מדרך הזקנים שעיניהם ז-  ביאורים//  תורה תמימה 
 נה תבאנה הדמעות כמו שהגשם יבא ע"י העבים: לפי שע"י הזק 

שר לא תחשך השמש. היינו ימי המיתה. והמשיל לזה שכמו שהשמש הוא אור גדול ובנסוע השמש  א   עד   -קהלת  על    תעלומות חכמה 
מעט כל  ש. ולמטה מזה והוא הירח. ולמטה מזה הוא הכוכבים. כמו כן יש באדם. כי הנשמה מתפרדת מעט  נשאר עדיין אור גדול מהשמ 

ואח"כ  הרוח.  ואח"כ  הנשמה.  תפרד  מקודם  מיתה.  קודם  מתח   יום  להירח.  ש להתפ   ילהנפש  והנפש  לשמש.  הנשמה  וממשיל  מהגוף.  ט 
הליחות השרשיות שבו להתייבש. כמו העבים אחר הרקת הגשם    והאברים לכוכבים: ושבו העבים אחר הגשם. אחר נפלו למטה יתחילו 

 תייבש הלחות השרשיות אחר שיצא מהן כל לחותן: שנשארו ריקנין ויבישים כמו כן י 
נרא   אע"פ שהטבע   נה  הז הוא שהעבים באים לפני הגשם,  לימי  כיון שרמז  נקט  י ה ששלמה המלך  אלא    , הטבע של הגשם   כסדרקנה לא 

 .ר הטבע של הזיקנה ד כס 
ל יבין שדברים אלו אינם כפשוטן. ונראה  הנה כל משכי   -  מקום יש לו להקב"ה שבוכה בו ומסתרים שמו.  -  :ה  העל חגיג   עיין בן יהוידע   נו

ר רבינו האר"י ז"ל בשער מאמרי רשב"י בסוד מאמר שערי דמעה לא ננעלו, כי הדמעות  לי בס"ד סוד הענין הקרוב לפשט, על פי מה שאמ 
ויוריד  ינין, ואין שטן ואין  דמעות צריך לכוין למתק הדינין, דעל ידי זה יתבסמו ויתמתקו הד   הם רמז לשורש הדינין, וכאשר יבכה האדם 
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ומוריד שני דמעות, היינו שממשיך חלקי ההשגחה, לים הגדול, היינו בחינות העכו"ם    וזה

הם כמו הים שחוזר שוב ושוב לנסות ש  והרשעים כים נגרש,  \נז/ נז(  'המושלין על ישראל, בחי' )ישעי

אעפ"כ בכל פעם מנסים שוב ושוב    ,ראלגדולה של הקב"ה על ישחה  שרואים שיש השגכ  גםהגויים    ךלכבוש את היבשה, כ

שהיא בחי' גדול    נחואזי נעשה בחינות גדול בחי' השגחה, בחינות תפלה   להצר להם ולכלותם,
  ירדה עם הדמעות לים שהם העכו"ם. ,שההשגחה שהיא נקראת גדול ,ש"לים הגדול" הפירושנראה כוונת רבנו  .כנ"ל

נהגה של ימות המשיח שהיא רחמים שהרי רוצה לבטל הטבע ע"י המים.  חה, ובאמת כוונתו לרחנקט לשון השג  ונשרבמה  
אלא להפך דין, שהרי לא מדובר   ,ולכאורה לא מעורר רחמים  ,. ואילו לשון השגחה הוא הסתכלותאנפין  גדולים של אריך

צדיקבכאן   על  בלא    ,השגחה  שהם  בזמן  ישראל  על  ואדרבה  ראו  ולא  ,דעתאלא  להשגחה,  שיים  היא   השגחהכיון 
אלא בזמן שהמלך מסתכל עליו.    ,כיון שהוא כחוטא בית המלך  ,ענשו גדול ביותר  תחת השגחה,  טאוהחנמצא ש  ,הסתכלות

יש  גדולים,   הכוונה שממשיך רחמים יורדים לים דייקא דהיינו  והרחמים על  וזהו שהדמעות  ראל הם שישגיח על העכו"ם 
 לעכו"ם. 

היינו    \נט/לווקו  וזהו סופו,  ועד  העולם  מסוף  השגחהנשמע  מקץ    \ס/ שממשיך  העולם  מסוף 
סוף וקץ מהעכו"ם כבר עכשיו  לעשות    שאז יעשה סוף לעכו"ם,  עד סופו,  ,כשיתבטל הרע והטבע  האחרון,

כנ"ל  הקץ  קץ בא  בחינות  בישראל,  הדשהק  המושלים  קץ  את  כדים  הראשון  יבית  שלא  בי    הם תקיים 

    :ונושנתם
 

הצער בעת  שבוכין  דמעות  בחי'  ש   ,\סא/ וזה  נטדהיינו  כן  בוכה  על  הוא  גדול  צער  לו  שכשיש  באדם  בע 

י  ע"כ הוא צריך לבחינות השגחה, כד  כי מאחר שיש לו יסורין וצער,ונחלשת הראות,    ,בדמעות
נחלשת הראות הגשמיתוע"כ מורידין דמעות    ל,שיהיה לו ישועה כנ" ידן  ישועה   ,שעל  ומתעורר לחפש 

יתב כי ההשגחה    .חלקי ההשגחה והראותמעות  הד  ע"יכדי להמשיך על ידם    ' עיני השכל רק ממנו 
והראות נמשך לתוך הדמעות, בבחינות ושבו העבים אחר הגשם זה הראות שהולך אחר  

לתוך   .הבכי נמשך  שהראות  נמצא  מהראות  חלק  ונוטלים  הראות  מחסרים  שהם  היינו 
וטבע הבכי שגם את כח    לקוות אליו ית',  ,שכליתמתגברת הראות ה  ,שמיתכי ע"י שנחסר הראות הג  הדמעות כנ"ל

כלי מוכן לקבל    אהו  ,רק אליו ית'כשפונה  ואזי    ,עת עצמו להיוושחוו ונעשה האדם חסר אונים להשתדל בכ  ,הדבור נוטל

 : לצערשבהן השגחה ברחמים גדולים לעשות קץ  ,דמעות של מעלה ומעוררותוצערו ודמעותיו עולות  ,ישועת ה'

 
 \ סד/ כמבואר שם ובגמ' מר בעת שחלה,הו בכי גדול, הנאקיחז  ויבך   \סג/[סב]לח(   'בחינות )ישעי   וזה 

  ובכה בכי גדול,  לה'  אמר לו שנגזרה עליו מיתה כיון שלא נשא אשה, ואזי התפללהנביא  חלה וישעיהו  חזקיהו המלך  ש

 
העליונה,   הקדושה  אור  צורת  הוא  דהאדם  מתרבים,  והרחמים  רע,  למעלה,  פגע  בקדושה  התעוררות  תהיה  כן  למטה  יתעורר  וכאשר 

אז   התחתון  האדם  דמעות  ידי  ועל  דמעה,  שערי  הנקראים  הם  שבחכמה  והוד  הדינין,  והנצח  למתק  שבחכמה  והוד  מנצח  אורות  יורדין 
תועלת בבכיה, דהצרר תהיה    נו ז"ל הדברים בזה יותר, יע"ש. נמצא ענין הבכיה הוא מיתוק הדינין, ולכן בכל צרה ישעכ"ד. והרחיב רבי 

ידי תגבורת הדינין, ובבכיה יתמתקו הדינין ויתבסמו להיות רחמים, ולכן מאחר שירידת הדמעות מעיני האדם התחתון נקראת בשם    על 
  דינין גם היא נקראת בשם בכיה, והוא לשון מושאל מן הבכיה של אדם התחתון, ולפי זה כל בכיה, כן הפעולה שתהיה למעלה במיתוק ה 

מה שתראה בלשון חז"ל שם בכיה למעלה, אפילו על המלאכים, קאי על פועל של מיתוק הדינין ובסומן, מפני כי ע"י הבכיה המעשית  
מיתוק הדינין, לכן הפעולה הזאת של של   יהיה למעלה  מיתוק הדינין אשר תהיה למעלה, נקראת בשם בכיה בלשון    אדם התחתון, היו 

 מושאל: 
לֹום  )כ( ְוהָ   ישעיה פרק נז   נז ין ׁשָ יט: )כא( אֵּ יָמיו ֶרֶפׁש ָוטִּ ְגְרׁשּו מֵּ ט לֹא יּוָכל ַויִּּ קֵּ י ַהׁשְ ְגָרׁש ּכִּ ם נִּ יָּ ים ּכַ עִּ ים: ָאַמר ֱאלְֹרׁשָ עִּ  ַהי ָלְרׁשָ

בול  הים הזה גליו מתגאים לרום למעלה ולצאת חוץ לגבול החול אשר שמתי ג   -ים נגרש  שאין נותנין לב לשוב. כ   -)כ( והרשעים    רש"י 
ו ומה  כשמגיע שם הוא נשבר על כורחו וכל זה גל חבירו רואה ואינו חוזר בו כך הרשע רואה את חברו לוקה ברשעו ואינו חוזר בלים ו 

י ה' )שמות ה( סנחרב אמר מי בכל אלהי הארצות )ישעיה לו(  רפשו וסריותו על פיו כך הרשעים סריותם בפיהם כגון פרעה אמר מ   הים
 כים אשר נגרש שגורש כל היום רפש וטיט:   -מה לעליון. כים נגרש  הו יד( אד נבוכדנצר אמר )ישעי 

 תפילה  -מתרצו  נח

ועוד    שהוא צועק.  היה צריך לומר קולן. ואם הוא קולו של הקב"ה צ"ע שלא נזכר כאן   פלו לים נ ש הוא הקול של שתי הדמעות    צ"ע אם   נט
 שלכאורה כדי להמשיך השגחה של לעתיד מדוע צריך לזה קול.

 מכנה את הקול שהוא דבר הנקלט באוזן השגחה שהיא דבר הנקלט בעין.  צ"ע מדוע   ס
ד שמוכיח שצער הוא כמו אש, שמי שמצער את חבירו נכווה כמו מאש  "א סימן ע עיין שיחות מוסר לרבי חיים שמואלביץ תשל   –  צער   סא

ם ועוד כמה דוגמאות כיוצ"ב. ובאמת  תזכה לבני אפילו כשכוונתו לשם שמים, כדמצינו בפנינה שציערה את חנה כדי שתתחזק בתפלה ו 
י  בסופו של דבר  יותר לקרב  גיע העונשבחוש רואים של מיד אדם נכוונה ולפעמים עובר זמן אבל על כל צער  ולפ"ז אולי אפשר קצת   .

 גם למי שמצד מדרגתו נפל להנהגת הטבע.  ל צער מעורר השגחה של רחמים גדוליםלשכל את עניין הזה שהדמעות ע 
 כ' ה'  ב-ובמלכים  סב
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נות גדול בחינות בכי גדול דייקא, כי המשיך לתוך הבכי את הראות וההשגחה, שזה בחי
כיו  .וכו' כנ"ל  סהתפלה שצ"ע  המקד  היהן  שבית  היה  בזמן  צריך  מדוע  תפלה  שערי  ננעלו  לא  ועדיין  קיים  היה  ש 

יותר מסתם   שערי דמעות? ל ונראה שלהמשיך השגחה כנ"ל שהיא הנהגה של רחמים גדולים צריך לזה הרבה 
 ה כזו.הקב"ה בכוחו להמשיך השגח רק ע"י שמעורר דמעות של דהיינו תפלה, וכנראה תפלה בדמעות 

 
להפרד  לברוח ושבגלל ששאול המלך רדף להרגו, הוא מוכרח    צערו,בעת שבכה על  וד  בד  אמר וזה מה שנ

כ(  מיהונתן א  רעהו    \סו/ )שמואל  את  איש  בכייתו לבחינות השגחה  ויבכו  הגדיל, שהגיע  דוד  עד 
שהבכי   [סז]  ורין כנ"לבחינות גדול כנ"ל, כי ע"י ההשגחה ניצולים מכל מיני צער ויס משמע 

, אבל לא הואיל ההשגחה שהמשיך ע"י הבכי לפרידתו מיהונתן כי גם הוא  לחמה עם פלישתיםבמ  מות הזה גרם לשאול ל

אבל אדרבה    \סח/ובוודאי שדוד בבכי לא התכוון להמשיך השגחה שתגרום לשאול למות כמבואר בקינה שקונן עליו,  :נהרג

 מעניש את מי שמיצר לו.שרק כשהצדיק מוחל בלב שלם אזי הקב"ה  \סט/עה"תבבעש"ט זה בעצמו סיבה כמבואר 

 
ְעָיהּו ֶבן ָאמוֹ   ישעיה פרק לח   סג ָליו ְיׁשַ בֹוא אֵּ הּו ָלמּות ַויָּ יָּ ְזקִּ ם ָחָלה חִּ ים ָההֵּ מִּ יָּ בִּ )א( ּבַ י  ץ ַהּנָ יֶתָך ּכִּ ָליו ּכֹה ָאַמר ְיהָֹוה ַצו ְלבֵּ ה  יא ַויֹּאֶמר אֵּ ת ַאּתָ מֵּ

יר ַהּקִּ ֶאל  ָניו  ּפָ הּו  יָּ ְזקִּ חִּ ב  ּסֵּ ַויַּ )ב(  ְחֶיה:  תִּ ְתּפַ   ְולֹא  וּ ַויִּּ ֱאֶמת  ּבֶ ְלָפֶניָך  י  ְכּתִּ ְתַהּלַ הִּ ר  ֲאׁשֶ ת  אֵּ ָנא  ְזָכר  ְיהָֹוה  ה  ָאּנָ ַויֹּאַמר  )ג(  ְיהָֹוה:  ֶאל  ל  ׁשָ ּלֵּ ב  ם  ְבלֵּ לֵּ
הוּ  יָּ ְזקִּ ְבּךְ חִּ י ַויֵּּ יתִּ יֶניָך ָעׂשִּ עֵּ י ָגדֹול:   ְוַהּטֹוב ּבְ כִּ  ּבְ

בימים ההם    רש"י ימים לפני מפלתו של סנחריב חלה    -)א(  וי שלשה  י"ט  חזקיהו  והוא  יום מפלתו של סנחריב  הוא  ה'  בית  ג' כשעל'  ום 
 משום דלא נסבת איתתא כו' כדאיתא בברכות: יה לעה"ב  מת אתה בעוה"ז ולא תח   -ראשון של פסח. כי מת אתה ולא תחיה  

לעשות פשרה בין    הוא שיודע א{ מי כהחכם ומי יודע פשר דבר מי כהקדוש ברוך  -רב המנונא מאי דכתיב }קהלת ח אמר    -  דף י.ברכות    סד
ב{ וילך  -לכים א יח )שנאמר }מ שני צדיקים בין חזקיהו לישעיהו חזקיהו אמר ליתי ישעיהו גבאי דהכי אשכחן באליהו דאזל לגבי אחאב  

חזקי  ליתי  אמר  ישעיהו  אחאב  אל  להראות  הביא  אליהו  הקב''ה  עשה  מה  אלישע  לגבי  דאזל  אחאב  בן  ביהורם  אשכחן  דהכי  גבאי  הו 
ב כ רים על חז יסו ובקר את החולה שנאמר }מלכים  בן  -קיהו ואמר לו לישעיהו לך  א{ בימים ההם חלה חזקיהו למות ויבא אליו ישעיהו 

' מאי כי מת אתה ולא תחיה מת אתה בעולם הזה ולא  יאמר אליו כה אמר ה' )צבאות( צו לביתך כי מת אתה ולא תחיה וגוץ הנביא ו אמו 
אמר ליה משום דלא עסקת בפריה ורביה א''ל משום דחזאי לי ברוח הקדש דנפקי מינאי בנין    כולי האי  תחיה לעולם הבא אמר ליה מאי
דר  כבשי  בהדי  א''ל  מעלו  למה  דלא  הוא  חמנא  בריך  קודשא  קמיה  דניחא  ומה  למעבד  לך  איבעי  דמפקדת  מאי  ליה  לך  אמר  לעביד 

  ''ל כבר נגזרה עליך גזירה א''ל בן אמוץ כלה נבואתך וצא ן דמעלו א השתא הב לי ברתך אפשר דגרמא זכותא דידי ודידך ונפקי מנאי בני
   בידו, ולא מנע עצמו מן הרחמיםבו שלופה  דוד המלך, שראה את המלאך וחר כך מקובלני מבית אבי אבא    30

ו של אדם  אפי' חרב חדה מונחת על צואר   31
   .אל ימנע עצמו מן הרחמים 

ליו, וכיון שיותר קשה לבטלה אחר שנודעה לרבים, לפיכך צוה לישעיהו שקודם יסיים את  הגזירה מע ביאר שחזקיהו רצה להתפלל לבטל    הגר"א  30  -הערת ביאור חברותא   

ו תר, ואחר  נבואתו, והיינו שלא יפרסמנה יו  שהקב"ה יכול לחזור בו, ולכן אמר לו חזקיהו, ניכר שלא באת  ביאר שנביא חייב לומר גם נבואה לרעה, אף    מהר"ץ חיותכך יצא. 
 )הערת חברותא שולביץ( תהיה כובש נבואתך, וכיון שכלית לאומרה, צא ואני אתפלל שהקב"ה יחזור בו.  א כדי שלא מרצונך לכבדני, אל 

העיר שלא היתה    הגר"א ]דה"י א, כא לז. שמואל ב, כד טז, ראה רד"ק[. ו שספר דוד את ישראל והרג המלאך בעם עד גרן ארנה ששם התפלל דוד  והיינו כ   ,רש"יכך פירש    31
לא היה חסר אלא חיתוך  ב[ אמרו " אלא על ירושלים, ולכן ביאר ש"אבי אביו" היינו יהושפט, שמצינו ]דה"י ב יח לא[ שכמעט הרגוהו, ובילקוט ]מלכים א כ   פה על דודחרבו שלו

מרו ]שמו"ר א לו[ שהביא סייף שאין  ה" שהרי א הראיה ממה שאמר משה "ויצילני מחרב פרעה" ולפי זה יותר מיושבת הלשון "חרב חד ]ע"ז פ"ג ה"א[ גרסינן ש   ירושלמי הראש" וב 
 )הערת חברותא שולביץ( כמותה.

ורבי )אליעזר( דאמרי תרוייהו  אתמר נמי יוחנן  }אי אפילו חר  רבי  וב  ב חדה מונחת על צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים שנא' 
הוא מת אל ימנע עצמו מן הרחמים שנאמר }קהלת  אדם למחר  א''ר חנן אפי' בעל החלומות אומר לו ל ]דף י:[  טו{ הן יקטלני לו איחל:  -יג 
יסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל אל ה' מאי קיר  ב{ ו -ה לח ו{ כי ברוב חלומות והבלים ודברים הרבה כי את האלהים ירא מיד }ישעי -ה 

מר לפניו רבונו של עולם ומה  קי הקיר א יט{ מעי מעי אוחילה קירות לבי וגו' ר' לוי אמר על עס -רות לבו שנא' }ירמיה ד אמר רשב''ל מקי 
-ת כמה וכמה }ישעיה לח זהב על אח שונמית שלא עשתה אלא קיר אחת קטנה החיית את בנה אבי אבא שחפה את ההיכל כולו בכסף וב

גאולה  לב שלם והטוב בעיניך עשיתי מאי והטוב בעיניך עשיתי א''ר יהודה אמר רב שסמך  ג{ זכר נא את אשר התהלכתי לפניך באמת וב 
 לה ר' לוי אמר שגנז ספר רפואות לתפ 

 תפילה  -מתרצו  סה

גֶ   שמואל א פרק כ  סו ַהּנֶ ֶצל  אֵּ מֵּ ָקם  ד  ְוָדוִּ א  ּבָ ַער  ַהּנַ ּפֹ )מא(  ַויִּּ ַויִּּ ב  ים  ָעמִּ ּפְ לׁש  ׁשָ חּו  ּתַ ׁשְ ַויִּּ ַאְרָצה  יו  ְלַאּפָ ֶאת  ל  יׁש  אִּ ְבּכּו  ַויִּּ הּו  עֵּ רֵּ ֶאת  יׁש  אִּ קּו  ְ ׁשּ
ְגּדִּ  ד הִּ וִּ הּו ַעד ּדָ עֵּ  יל: רֵּ

ד פנים  היות מתחלה היו שם אנשים, ולא היה יכול לדבר עם דו   -רצה לומר: הלך לבוא העירה. ודוד קם    -)מא( הנער בא    דות דוד מצו 
הסימן, הלכו להם האנשים, ושלח גם הוא את הנער, וכאשר    פנים וכאשר חשש מזה מאז, ולכך עשה הסימן עם החצים, וכאשר גמר  אל 

מצד הדרומי של אבן האזל, ויהונתן ירה    -דבר שאין שם איש, וקם ממקומו והלך אליו. מאצל הנגב  ר, הבין ב שמע דוד בשלחו את הנע 
הצפוני. צד  מול  רעהו    -לאפיו    החצים  פניו. את  דו   -על  עד  הפרידה.  להם  היה קשה  כי  על  רעהו,  הגדיל  עם  יותר    -ד  לבכות  הרבה 

 מיהונתן: 
 מה שמתבאר עפ"י תורה זו  הלכה ב'  לעיין לק"ה נט"י שחריתהפל"ח כאן כתב  סז

ּפֹט  ואל א פרק כד  שמ) וכשיצא אמר לו דוד  ממעילו  דוד  וחתך  מיסך את רגליו  במערה  דוד  שאול ומצאו    אותו   רדף ש עפ"י שכ וא   סח ׁשְ יב( יִּ
יֶנָך ּוְנקָ  י ּובֵּ ינִּ ְך:ְיהָֹוה ּבֵּ ְהֶיה ּבָ י לֹא תִּ ּךָ ְוָידִּ ּמֶ י ְיהָֹוה מִּ  .אין הכוונה שרצה שימות אלא שהקב"ה יעשה שיפסיק לרדפו   ַמנִּ

טוב   סט התורה    בעל שם  שמות    -על  מה אות  פרשת  שמעתי  נפשך.  את  המבקשים  האנשים  כל  מתו  כי  נחו טו.  ר'  בשם  צדיק  זלה"ה  ם 
גם ענוש לצדיק לא טוב, דרשע השונא לצדיק ומריע לו, אי אפשר שהשם יתברך  הצדיק הבעל שם טוב זלה"ה פירוש הכתוב )משלי י"ז(  

כל עוד שהצדיק אינו מוחל לו, רק כשהצדיק מוחל לו יז( ואינו חפץ בנקמת הרשע אז נוקם השם יתברך מהרשע, וזהו גם    קום מהרשע ינ 
      נקום השם יתברך מהרשע אז הוא הנקמה ע"כ דפח"ח: מת הוא העונש להרשע, לצדיק לא טוב, כשאינו טוב בעיני הצדיק שי נוש, ר"ל אי ע 

 )כתר תורה פ' וישב(: 



 11קיז.       מוהר"ן          בשעה שהקב"ה זוכר את בניו            ה רנ תור      ליקוטי                                

ואולי לקחו ממנו את הדעת כדי שירגיש צער    ?ולכאורה צ"ע מדוע בכה דוד הרי היה בר דעת גדול וידע שהכל לטובה
תק הדין.  מנ  וצ"ע משמע שיש עניין לבכות גם כשיודע שהכל לטובה כדי לעורר שתי דמעות שלמעלה שעי"ז  ויתכפר לו.

 כנ"ל בשער מאמרי רשב"י.
 

 
שמעתי בשם מורי איך יתפלל על שונאו, והתועלת הוא זה, כי )משלי כ"ד( שבע יפול צדיק וקם, רצה לומר    -  נח אות קנז   ד שם פרשת עו 

ספיר ה בזיי"ן  ורוח  שלו,  והבהמות  עבדים  הם  נפש  דהיינו  שלו,  נר"ן  נתגלגל  אשתו,  ות  נקרא  שבפה  זווג  כן  גם  הוא  והדיבור  אשתו,  יא 
)יבמו  ז"ל  חכמינו  ע" שאמרו  דס"ג  כנגדו  ת  זכה  לא  עזר  זכה  אנשים  קנבא(  נעשו  מזה  וכיוצא,  הרע  לשון  כמו  בדיבורו  כשפגם  דהיינו   ,)

עליו, המדברים  ממוח  שונאיו  ובנפש    הנשמה  מבניו,  צער  לו  שיש  גורם  במחשבה,  שבמוח  ופגם  בניו,  במעשיו  והם  פגם  אם  כן,  גם 
הספירות   ובכל  ובהמתו,  מעבדיו  צער  לו  גורם  להעל ובעובדא,  יונקים  יכול  ומשם  במלכות,  הוא  שביעית  בספירה  כן  שאין  מה  נר"ן,  ות 
פגם הדיבור, צריך לתקנם להעלותם על ידי דיבורי התפלה, ובאם    שבאו על ידי הקליפות נגה, קשה לו להעלות נר"ן משם, נמצא שונאיו  

י"ז ל  וחומרייות, לכך )משלי  ידי עבייות  לצדיק לא טוב כי הוא רוחו של צדיק עצמו,    ( גם ענושאו שדוחה אותן, נעשו יותר שונאים על 
בשורשה  נמתק  התפלה  ידי  ועל  ולהעלותם,  לתקנם  שונאיו  על  להתפלל  צריך  מה לכך  ומוציא  כלים  ,  הם  בהם  שנשאר  ומה  רוחו,  ם 

אן שהיה רועה  חלה היו צ ( וזהו ענין מעלת משה רבינו עליו השלום שהעלה ותיקן דיבורו, ותקנגודפח"ח  מאליהם, ישמע חכם ויוסיף לקח,  
 (: ו דקכ"ו ע"ד )בן פורת יוסף בסופ     אותן, ואחר כך בגלגול נעשו תלמידיו, שנתן להם התורה, ולמד עמהן וכו' ודפח"ח:
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