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 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  שמובלעיםלהיות 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 התורההפרטים 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, חו מליקוטי מוהר"ן דפי הליקוטי מוהר"ן בצורת הדף נלק
 .הישנים וחדשים ובתוספת מ"מ .מהדורות
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. )הריצ"ח במדבר 23( פירוש שהוא ביאור שאמר בתורה כה בדקה ה23היכן שנזכר הריצ"ח הכוונה להרה"ג רבי יוסף צבי חשין שליט"א. )הריצ"ח כה  א
הרבה יסודות וביאורים ששמעתי ממנו הבאתי ולא כולם   ( הפירוש שהוא ביאור שאמר בשיעור על הזוהר פיקודי שנאמר בשנת תשנד פ' במדבר.תשנד

  , 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
 כדי להקל על מי שרוצה לעיין בעיקר בקושיות.וכל קושיא התחלתי בלשון צ"ע  אותו המכריחה קושיאאת הכל ביאור להקדים לו השתדלתי מאד  ב
שפט שכל תורה של רבינו אע"פ שהיא חדרים חדרים היא קשר אחד הדוק, ועיין תורה סה שהתפלה של רבינו היא אחד ממש ובסופה אות 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
  ,והצעה בלבדכל הביאורים הם בדרך אפשר 

שכל פי ין ולחדש בתורתו אנו מקיימין דבריו על יורק 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 ּפַ  ִ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 ִשיחֹוָתיוִמּנִ 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 להביןולרגע 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 חדושיואקמה:, 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 לואות 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"אברית 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' הרשרז"ל 

עוד עי"ש בשם ספר  . וחטאה לא שאלת אז אמרתי הנה באתי במגילת ספר כתוב עלי שיעלה במקום קרבןזבח 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 יעקבעוד 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 כןומאידך 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 רבינולעורר על חשיבות העיון 
ּטֹוב ָאַמרסימן שמו ש חיי מוהר"ןעיין  ֶּׁ ּבֹעַ  ש  מוֹ  ִלקְּ ַעצְּ י לְּ נֵּ ְּ עּוִרים ש  ִ ֹמד 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 ֹעצֶּׁ 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 

שהכוונה בעיקר לתורה נד שבה המשיך לאנשיו ובעיקר למוהרנ"ת מדמה זך וברור. ועי"ש אות ו' שכל אחד כפי  -(נד אות ד')תורה  קוטיםהלור איבועיין 
 (בו ולעשות עמו איזה עבודה עי"ש)וכיצד ההתכללות בתורתו עיין בסוף תורה פז תנינא מש"כ רבינו דהיינו לעיין באותו מאמר ולזכות להבין בו ובתורתו כן יזכה.  התכללותו

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 יותרתורה מז תנינא שאסור לומר תורה אלא אם יכול לומר באופן שכל אחד ישמבנראה כוונתו כיון שאמר  '(,ח 'תשובה ג
 תורה גבוהה הוא מטיל פגם בצדיק .

 אחר התחיהלעשרת אלפים שנה ואי שאבין ואדע עכ"פ והל( 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 ימי שיש לו קצת הרגשה בל
יש גאונים גדולים ואפילו כאלה שכותבים פירושים על הספר אעפ"כ ו .ר של רבינו יותר מגאונים גדוליםורואים 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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 ח קתורה 



 מוהר"ן     קה . קו קז קח              עזי וזמרת י"ק ליקוטי                      צח:      

. אל נא רפא נא להשמעתי, שזהו פ' הפסוק )במדבר י"ב( עוד 

דלכאורה תמוה מאד, כפל תיבת נא. אך עתה מבואר היטב, 

שמשרע"ה ביקש זאת מהש"י, שהש"י בעצמו כביכול יתפלל 

 [א] ויבקש מעצמו שירפא אותה. ועתה מה מתוק מדבש, התכת

 'ע"ה התפלל לפניו יתרהיינו שמשנא , אלהמקרא הזה. וזהו, 

רפא נא , ובקש והתפלל בעצמך מלפניך, אל, נאואמר לו, 
. היינו כנ"ל, שמשה התפלל להש"י ובקש אותו ית' שהוא לה

. ועתה מדוקדק ומבואר היטב רפא נא להבעצמו יתפלל ויבקש 

הדברים האלה הוא, שע"י התורה וכלל :     כפל תיבת נא

זוכין לתשובה, דהיינו להשיב כל הדברים וכל הצירופים 

האותיות שנדחו בעוונותיו למקום שנדחו ונתגרשו ממקומם, ו

שעי"ז לא היה הדעת מיושב, כי כל זמן שאינם במקומם אין 

הדעת מיושב וכו' כנ"ל, כי ע"י העוונות נתגרשין ממקומם 

חלקי האותיות והצירופים שבכל העולמות כפי שורש נשמתו, 

ומחמת  וזה בחי' גלות השכינה, ועי"ז אין הדעת מיושב כנ"ל,

זה אין יכול לעורר רחמים כנ"ל. וצריך לעשות תשובה, ועיקר 

במקומה ועשירה במקום  'התשובה הוא ע"י התורה, שהיא עני

אחר, ומקרב ומקשר עי"ז כל האותיות והצירופים שנתרחקו 

ממקומם ומשיב כולם למקומם. ואז הדעת מיושב, וזוכה לעורר 

ל מי שאין בו דעה רחמים. כי עיקר הרחמים תלוי בדעת, כי כ

)וכמבואר מזה כ"פ במקומות אחרים באסור לרחם עליו וכו'. 

(. נמצא ע"י תורה זוכין לתשובה [ג] בדברי רבינו ז"ל ע"ש

. ועיקר 'ונשלם הדעת, ואז זוכין לעורר רחמים אצלו ית

, שבאלו 'הרחמנות הוא, שאנו מעוררים רחמים אצלו ית

ים שאין אנו יכולים הרחמים, יעורר בעצמו את הרחמים הגדול

צריך להתפלל ע"ז כנ"ל.  'להגיע אליהם, רק הוא בעצמו ית

דהיינו שברחמיו הפשוטים שאנו מעוררים, ע"י אלו הרחמים 

ירחם עלינו, ויעורר בהם הרחמים הגדולים שלו, שהם רחמים 

לנו ישועה בוודאי. וזהו  'גדולים דעתיקא סתימאה, ומשם יהי

ז זוכין לתשובה ולדעת, שעי"ז "י, אין עוז אלא תורה, שעעזי

, עד שהוא בעצמו כביכול מתפלל 'מעוררים רחמים אצלו ית

לת תפה, זמרת י"ק דייקא, היינו י"ק וזמרת [ד] עלינו כנ"ל. וזהו

 שהוא תפלת ה', זמרת י"קודאי. כי ע"י  לישועה ויהי ליה'. אז 

שמתפלל ברחמיו הפשוטים לעורר רחמיו הגדולים, אז בוודאי 

ישועה שלימה כנ"ל. כי רחמיו הגדולים אינם נפסקים  יקבל

לעולם, וכשהש"י ירחם עלינו באלו הרחמים, בוודאי אין שום 

חוצץ בפני אלו הרחמים הגדולים, ובוודאי יהיה  'עון ופגם שיהי

 : בשלימות. אמן ואמן לנו ישועה

משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו אשרי )תהלים מא( [ ו] קו

, וע"ז צריך {נדרים מא} עניות אלא מן הדעתאיתא דאין   .ה'

רחמנות, כי אין רחמנות גדולה מזה. ועניות זה בכללות 

כל בעבודת הבורא, שאיש שאין לו  על ובפרטות, בכללות

בעל שכל להשכילו. ובפרטות על האיש עצמו, כי יש בזוצריך 

זמן שאין לו שכל והוא נקרא קטנות המוחין, וצריך לחזק א"ע 

ת המוחין. וכשבא לגדלות המוחין נמתקין כל הדינין לבא לגדלו

)ברכות לג(  חוממשיך עליו חסדים ורחמים. וזה מאמר חז"ל

כי אל דיעות  [ט] גדולה דעה שניתנה בין שני אותיות שנאמר

. פי' כשיבוא לגדלות המוחין, נתעורר עליו רחמים וחסדים ה'

. ל היוםחסד אל כהוא חסד, ע"ד )תהלים נב(  אלמשני אותיות. 

: וזהו פי'  רחמיך רבים ה'וה' הוא רחמים, על דרך )שם קיט( 

, היינו כשהוא בקטנות המוחין, אשרי משכיל אל דלהפסוק 

, ביום רעה ימלטהו ה'ומשכיל עצמו לגדלות המוחין, אזי 

נמתקין כל הדינין. ואם לא יכול בעצמו לבא לגדלות המוחין, 

 .גם אצלועצה לזה שישכיל אחרים, ועי"ז נתעורר 

 פי'   .[יב] ושבית שביו יאתצא למלחמה על אויביךכי  [י]קז 

ונתנו ה' אלקיך שהוא היצה"ר.  יגךיכי תצא למלחמה על אויב

, כלומר היצה"ר יתן כמו ימסור את ה' אלקיך בידיך, ע"ד בידך

. נותנת התורה [יד] {שמואל ב כג} צדיק מושל ביראת אלקים

ה שהוא רוצה להתגבר , כלומר עם משביו ושביתעצה על זה 

עליך, היינו בגדלות, בזה תתגבר עליו, היינו שתאמר לו איך 

 :וד"ל [טו]אני מושל כשיש לי גאוה ואין הקב"ה שורה עמי 

 

כי  הנה ידוע .אלקים רוח נשברהזבחי )תהלים נא( [ טז]קח 

 חכםוהעולה על רעולה באה על הרהור הלב, כמ"ש )יחזקאל כ( 

. היינו שעולה באה על הרהורי הלב, ששם [יז]{מ"ר ויקרא פ"ז}

בר מהרהורי  משכן הרוח. ואין הש"י מצרף מחשבה למעשה

ו"ם שייך אצל כל אדם, היינו מה כ. והרהור ע{קידושין מ}עכו"ם 

שמתחיל להתפלל בדביקות או מתבודד א"ע, ובאמצע התפלה 

או ההתבודדות נופל ממדריגתו, זהו בחינות הרהורי עכו"ם. כי 

ילות באין מחמת קילקול האמונה. וכשנתקלקל האמונה כל הנפ

, [יט] נזורו אחור יחא( 'כמ"ש ישעי)נמצא מחזיר פניו מהש"י, 

, וצריך להביא אב"אוהש"י גם כן מסתיר פניו ממנו, נמצא הוא 

על זה עולה. ובחינות עולה הוא כשמשבר את רוחו בקרבו, 

ץ. ומתבייש וחושב בעצמו איך נפלתי ונשלכתי משמים לאר

שהייתי במקום גבוה כזה, ועכשיו נפלתי והחזרתי פני מהש"י, 

. ומרחם על עצמו, כי אין רחמנות גדולה מזו. אב"אונשארתי 

אצל אדה"ר שנבראו דו פרצופין  'וצריך לזה נסירה כמו שהי

, ואח"כ ננסר והיה פנים בפנים. {ברכות סא}אחור באחור 

פותח  [כא] נותבכוו כוהנסירה הוא בחי' שם חת"ך, כמו שכתב

ס"ת חתך, היינו שחותך ומנסר א"ע. והשם חת"ך  [כב] את ידיך

 שמשבר על ידינעשה 

 

                                              
 .סימהלו ךיתהל ןושלמ אוהש הארנו  לשון זה מצאתי רק באלשיך עה"ת ויקרא יג ג' ואיכה ד' א'. א

 מוהרנ"ת בתקפא ב
 עיין תורה קטז קיט  ג

 שירת הים הנ"ל בריש התורה ד

 תפילת -מתרצו  ה
 לשון החברים לא ידוע מתי והיכן נאמרה ו

  הבעל -מתרלוובבעל,  -בתרלדגם בדפו"ר ו ז
 חז ל –בתקפא  ח
 'ג 'א ב-שמואל ט

 לשון החברים לא ידוע מתי והיכן נאמרה י

 אויביך וכו' ושבית  –בתשכט  יא
 י' דברים כא יב

 אויבך -תרצוומאויב ך,  -בתרלואויביך,  -תרלד יג
 עד קטן טז:* מו יד

 סוטה ה. ערכין טו: טו

 לשון החברים לא ידוע מתי והיכן נאמרה טז

 .עיין לקמן תורה יב תנינאוט שמעוני ויקרא פ"ו רמז תעט, וקלשם פסקא ג', ועיין תנחומא צו יג, וי יז

 כמ"ש )ישעיה א( –בתשכט  יח

                                                                                   
 אעיין ע"ח שער לד פ"א מ"ב נמצא באוצרות חיים שער תיקון הנוקב יט

 שכתוב -מתרלו שכתב, ו –ו"ר ותרלד גם בדפ כ
ובשער העמידה פ"כ ד"ה ברך עלינו. שער הכוונות  'פרי עץ חיים זמירות פ"ה כנ"ל בתורה סו אות ב כא

 . הרמ"ע מפאנו מאמר תיקוני התשובה פ"ז.'תפילת השחר דרוש א

 תהלים קמה כב

 תורה אור
ה  ְצַעק מש ֶׁ במדבר יב )יג( ַוי ִּ

ל ְיהָֹוה ֵלאמֹר ֵאל נָ  א ְרָפא אֶׁ
:  ָנא ָלה 
י בשלח שמות  טו )ב( ָעז ִּ

ָעה  ו  יש  י לִּ י לִּ ְמָרת ָיה  ַוְיהִּ ְוזִּ
י  י ְוַאְנֵוהו  ֱאלֵֹהי ָאבִּ ה ֵאלִּ זֶׁ

: ְנהו   ַוֲארֲֹממֶׁ
 תורה קו

יל  כ ִּ ֵרי ַמש ְ תהילים מא )ב( ַאש ְ
ֵטהו   יֹום ָרָעה ְיַמל ְ ל ב ְ ל ד ָ אֶׁ

 ְיהָֹוה:
ו   א ב-שמואל ְרב  ַ )ג( ַאל ת 

בָֹהה ְגבָֹהה ֵיֵצא ָעָתק ְתַדב ְ  רו  ג ְ
עֹות ְיקָֹוק  י ֵאל ד ֵ ם כ ִּ יכֶׁ ִּ פ  מִּ

לֹות: נו  ֲעלִּ ְתכ ְ   ולא ְולֹו נִּ
ל  ֵ ְתַהל  תהילים נב )ג( ַמה ת ִּ
ל  ד ֵאל כ ָ סֶׁ ֹור חֶׁ ב  ָרָעה ַהג ִּ ב ְ

 ַהי ֹום:
יָך  תהילים קיט )קנו( ַרֲחמֶׁ

י: נִּ יָך ַחי ֵ טֶׁ ָ פ  ש ְ מִּ ים ְיהָֹוה כ ְ  ַרב ִּ
 תורה קז

י כא כי תצא  םדברי )י( כ ִּ
יָך  ְלָחָמה ַעל אְֹיבֶׁ ֵתֵצא ַלמ ִּ
ָך  ָידֶׁ יָך ב ְ ְנָתנֹו ְיקָֹוק ֱאלֹהֶׁ ו 

ְביֹו: יָת ש ִּ בִּ  ְוש ָ
ב כג )ג( ָאַמר ֱאלֵֹהי -שמואל

ָרֵאל  ש ְ ר יִּ ר צו  ֶׁ ב  י דִּ ָרֵאל לִּ ש ְ יִּ
ל  יק מֹוש ֵ ָאָדם ַצד ִּ ל ב ָ מֹוש ֵ

ים: ְרַאת ֱאלֹהִּ  יִּ
 תורה קח
ים תהילים נא )יט( זִּ  ְבֵחי ֱאלֹהִּ

ה  ֶׁ ְדכ  ר ְונִּ ב ָ ש ְ ָרה ֵלב נִּ ב ָ ש ְ ַח נִּ רו 
ה: ְבזֶׁ ים לֹא תִּ  ֱאלֹהִּ

יחזקאל כ )לב( ְוָהעָֹלה ַעל 
ר  ה ֲאש ֶׁ ְהיֶׁ ם ָהיֹו לֹא תִּ ֲחכֶׁ רו 
ם  ֹויִּ ה ַכג  ְהיֶׁ ים נִּ ם אְֹמרִּ ֶׁ ַאת 
ֵרת ֵעץ  חֹות ָהֲאָרצֹות ְלש ָ ְ פ  ש ְ מִּ כ ְ

ן:  ָוָאבֶׁ
ֹוי חֵֹטא  ישעיה א )ד( הֹוי ג 

ים עַ  ַרע ְמֵרעִּ ד ָעֹון זֶׁ בֶׁ ֶׁ ם כ 
ת  ים ָעְזבו  אֶׁ יתִּ חִּ ים ַמש ְ נִּ ב ָ
ָרֵאל  ש ְ ת ְקדֹוש  יִּ ֲאצו  אֶׁ ְיהָֹוה נִּ

 ָנזֹרו  ָאחֹור:
ת  ֹוֵתַח אֶׁ תהילים קמה )טז( פ 

יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון: ב ִּ ַמש ְ ָך ו   ָידֶׁ
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משבר את לבו בוודאי מאנח ומוציא רוח שככי  . את לבו

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

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

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

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

עד שבכמה מקומות קשה לעמוד על המכוון ובכל מקום שמצאה ידי  

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

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

 :  [ליו ית'ארב להתק

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

 . צדיקים שמגיע אליהם כמעשה וכו'                  

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

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

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

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

מי שמקדש עצמו  . דקדושה וכנגדו דטומאה. והבחירה חפשית

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ומתאנח. יש צדיקים שתוהין על הראשונות  ה  והאנחה שהוא נ  

כי  . ומגיע אליהם כמעשה הרשעים . ויוצא הבל מפיהם מהאנחה

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

כי   . ם כמעשה הצדיקיםאליה מגיע . ומההבל שיוצא מפיהם

את זה   ונדבקין אל הקדושה. והכלל כי . מאהנפסקין מהטו

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

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

 . טוב להרגיל את עצמו להתאנח על מעשיו שאינם טובים

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

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

מענין זה. ומבואר שם בביאור  . מצאתי מכת"י החבריםעוד 

יותר מגודל מעלת יקרת האנחה דקדושה. כי מבואר שם 

שהאנחה שמאנח האדם על עוונותיו או על מיעוט השגתו הוא  

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

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

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

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

ואזי נפסק מהחבל שהיה מקושר   . תוסף רוחם יגועוןבבחי' 

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

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

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

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

דבר רוחני אינו תופס מקום. ויכולה התורה להתפשט ולשכון  

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

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

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

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

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

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

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

כלומר מחמת פיך שיוצא   .מפיךוגשמיות בדברי התורה. 

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

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

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

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

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

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

 :  רבי )שמואל א' ב'( ר"ת  דמוי חשךב
ואל אמה  כהתעשה לתיבהצהר )בראשית ו( [ כד] קיב

בצדה תשים   כומעלה ופתח התיבה ה מלתכלנ 

. פי' רש"י צהר יש אומרים תעשה כחיםישיניים ושלש כזתחתיים

 סביב רשעים יתהלכוןהנה ידוע כי  אבן טוב ויש אומרים חלון.

. [לא] לעומת זה עשה לאתכי הסט"א מסבבת הקדושה כי  [כט]

ונמשך אחר הסט"א  . ובפרט מי שכבר נמשך אחר עבירות ח"ו

 והם מסבבין אותו מכל צד. וכאשר יעורר  . ח"ו [לב]  ושם מקומו

קשה לו מאד להתפלל ולדבר דיבורים לפני   . רוחו לשוב אל ה'

לכ"א לפי ענינו כנ"ל. ומחמת   . כי הן מסבבין אותו מכל צד . ה'

שא"א לו להוציא דיבור לפני אלקים בדחילו ורחימו וחיות 

קוע ו לבלכן כל הדיבורים והתפלות שהוא מדבר לא יוכל . כראוי

ונשארים למטה  'המחיצות והמסכים המבדילים לעלות למעל

וידבר דיבורים  . . עד אשר יזכה וישוב באמת[לג] תחת המסכים

הראוין להתקבל בדחילו ורחימו מעומקא דליבא בהתעוררות 

אזי מבקע הדיבור המאיר את כל המחיצות והמסכים   . גדול

ויעלו עמו כל הדיבורים שהיו מונחים למטה עד  . המבדילים

 העיקר  . . אך איך יזכה לזה[לד] הנה

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 את זה לעומת -ובתרלד ותשכט   .את לעומת -גם בדפו"ר ותרלו ותרצו ל

 יד  'לשה"כ קהלת ז לא
מקומו  נמצא ש .ן אבות ד' ב' הוי רץ למצוה ובורח מן העבירהיעי לב

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

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

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

 תורה אור 
ם  לִֹהי( ִזְבֵחי א  תהילים נא )יט

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

 
 תורה קט 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ְך:  ֵמש  חש ֶּ  ְויָּ
 

 תורה קיא 
י  ל כי תשא  שמות )יב( ּכִ

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

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

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

: ר ִאיש   ִיְגּבַ
 

 תורה קיב 
)טז( צַֹהר  ו נח  בראשית

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

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

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

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

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

ְבַרת לִֹהים ַעל ּדִ א  ּלֹא   הָּ ש ֶּ
ה:  יו ְמאּומָּ ם ַאֲחרָּ דָּ אָּ א הָּ  ִיְמצָּ
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  י אלקים רוח נשברה י אלקים רוח נשברה חחב ב זזמאמר מאמר 
  קוטי מוהר"ן קוטי מוהר"ן י י מספה"ק למספה"ק ל

 
 א

 אמירת התורהומקום זמן 
  .לא ידוע

 
 פתיחה

ראות  הת ללגב ורוצים  משל לשנים הקשורים גב  .אבל תיקון שרש ,הקשרתיקון האנחה שעל ידה מבאר בו סוד 
 .סותר על מנת לבנותש ,בסוד הניסור ,ורך עליהצבחי' ירידה   קשור,תיר על מנת למ ע"י אנחהפנים בפנים, ש

ולא רק  תיקון שרש ורוצה לעשות  ,מה' הדביקות פונה מחשבתו כשבאמצעהתבודדות בומבאר בפרטיות כיצד 
וחוזר  ,חותך עצמו מהפניה ,מוציא כל רוחוולב נשבר תשובה מתוך ש ,אנחה ע"י זה  למצב הקודם, לחזור

 . לקשור עצמו אל הדביקותומכניס רוח 

 

 ה הקדמ
כנבר מבאר  כיצד  ו  בדאן  ומתפלל  וכוונהבאדם שמתבודד  והוקות  זרה  מחשבה  לה  נכנסת  ופתאם  נמשך    א, 

פונה ממנו    ,ופונה בכוונתו מהקב"האחריה   גם הקב"ה  נעשים ות,  חיזה לקליפתהיה א  כדי שלאואז מיד  ואזי 
ו ע"י  כיצד  ור באחור,  בבחי' אח ידנעשה    ,גופו של אדםכל  המשברת    אנחה אמיתיתחרטה  ו הוא  ניסור שעל 

 וזר להיות פנים בפנים עם הקב"ה כבתחילה. ח
 בקרבן עולה. יא הכפרה על זה הרבנו מדמה את הפניה מה' להרהור בעבודה זרה ש 

כי    ." שברהזבחי אלקים רוח נ"אנחה אמיתית. וזה בחי'    "י ע  תעשואפשר ל  ,עולהקרבן  את התיקון של  ומבאר ש 
הייתה בת זוגו דבוקה לו  ות. כמו שמצינו באדם הראשון ש ור שהוא בחי' סותר על מנת לבנאנחה היא בחי' ניס

 ובנה אותה כדי שתהיה לו לבית. ו י ור והקב"ה ניסר אותה כדי להביאה לפנ מאח
בשת בעיקר  בזה  לדון  נקודותונראה  דמיו  ,י  באחת  הפניה  ון  זרה.  עבודה  למחשבת  דמיון  שנית  התבודדות 

 יסור. נחה לנהא
ניה קלה למחשבה זרה הוא פגם פ  ילה ורבינו מדבר על דביקות שאפילואע"פ שאנו בקושי גדול מכוונים בתפ 

צריכי  גדול  בחושך  ואנו  לו,  לפי האמת שמאירה  כל אדם  ברור שדנים  גדול,  כל    םאמונה  לפני  ללמוד  אחד 
בתורה    . אבלמדרגתו כאן  כפי שמבואר  בצדיק,  עצם העניין  זולמדובר  מובן הרי  נוראה כאורה לא  חוצפה  ו 

חשבתו בדבר אחר, והרי זה ממש מורד במלכות שדינו מיתה  לך ופתאם פונה ממנו לעסוק מכשמדבר עם המ
מר שהוא מהרהר לעבוד ואפשר למשפט. ואילו רבנו מיקל עליו לדונו כמהרהר בעבודה זרה. מאידך איך  בלא  

זרה שעליה נאמר שהקב"ה מצרף מחשב  ד בוהרי אע"פ שעוונו גדול אבל לא התכווין לע  ,ה למעשהעבודה 
אלא רק לרגע התעלם מהמלך וכוונתו    ,אלא רק פגם באמונה, שהרי לא פנה לבקש ישועה ממקום אחר  ,ע"ז

 לחזור אליו.
צד על  שמיקל  אמצעית  בחי'  תפס  שרבנו  להחוצפה    ונראה  מחמיר  זה  חשבון  כחושב ועל  אותו  לעבוד   דון 

 עבודה זרה. וצ"ע. 
 

ל לחזור  כדי  ני כאמור  לזה  שצריך  רבנו  אומר  מ דביקות  המחשבה  פנית  של  ברגע  כי  באמצע  סור,  ית'  מנו 
ממההתבודדות   פונה  הוכשהאדם  פונה  מיד  ית'  אח  אנו  דבוקים  ונעשים  מהאדם  אפשר    באחור.  רוית'  ואי 
אלא רק להטות המחשבה בחזרה כמבואר בתורה נ' תנינא,  רק    ולא יועילם אלא ע"י ניסור  ם בפני להחזירם פני 
לחזק לא היא נובעת מחולשה בהארת האמת וא"א  פניה אינה סתם סטיה א . והטעם נראה כיון שה ניסור ממש 

  צריך התחלה חדשה.ולחידוש  ,את אור האמת אלא ע"י חדוש
, כי אנחה כידוע היא תוסף רוחם יגוועון, שמכניס רוח ב נשבר נעשה ניסור"י אנחה בתשובה ולנו שעומבאר רב

ניסור ממש, ואזי כשמכניס רוח חדשה היא אור חיות זה    , וכשמוציא הרוח כראוי עד שלא נשאר בוומוציא רוח
 אמת חדש שמחזיר את הדביקות מחדש.

כי  שבאנחה נעשה קצת יותר בכח    ציא זה נעשה בכל נשימה, אלאכי באמת אנחה שהיא סתם מכניס רוח ומו
בכח ומוציא  רוח  הרבה  שצריך  מכניס  משמע  אדם  של  גופו  כל  משברת  שאנחה  בגמ'  שאמרו  ממה  אבל   .

   מחוסר חיות. שבורו פממש מרגיש כל גו אשהוצאת הרוח תיהיה עד שלא נשאר בו חיות והו
נו עד ציא כל רוחכי אין בנו הכח להוכנראה  שבר כל גופנו,  נשים שולא מרגי   ,ן מדוע אנו נאנחיםולפי זה מוב 

עד שלא נשאר בו   מה שסיפר רבנו כיצד בילדותו היה נאנח  \ב/סימן קסז  ן " שיחות הרעיין  שלא נשאר חיות,  

 
 ם ירושלי פתש  ר אד  ' עד כדכ  א

: כתובות סב.( 'אנחה שוברת גופו של אדם', ספר שאצלו  ח לענין מה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה )ברכות נ   -אות קסז    הר"ןשיחות    ב
דיו ולא  כך היה מנסה עצמו אם יוכל להגביה י נחה, ואחר  ה א היה כך ממש. כי בימי נעוריו בעת שיגע בעבודת ה' היה לפעמים עושה איז 

 שתבר באמת ממש מחמת אנחתו:ביה ידיו. כי גופו היה מ היה יכול אז להג 
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והתחלה חדשה לגמרי רק זה   ,מור ממה שהיהתוך גדהיינו חי  ולא היה בו כח אפילו להרים את ידו.  ,חיות כלל
 נעשה ע"י אנחה אמיתית. ניסור אמיתי ש

 מביא להתחלה חדשה באמת, ולא המשך משופר של מה שהיה. ך ניסור שכי רק על קרקע של ניתוק גמור שיי 
ישכח את שקודם כל  צם ק' תעניות כדי  ישראל  ארץ  כדי ללמוד תורת  ברבי זירא שמ פה:  " בגמ'  ב עין שמצינו  וכ

 על נייר מחוק. י נכתבת אצל על נייר חדש ולא" כל תורת בבל, רק כי באופן הזה תיהיה תורת א
כיון שמחק את כל המח שהיה   ,תלמידי רבנושאר  לעלות על כל  זכה  ועיין שיש"ק ח"א סימן תרלד שמוהרנ"ת  

 קודם שקיבל תורה מרבנו. לו
 חדשה באמת.  שיזכה להתחלהאת האדם בכל פעם כדי  םה סוד ירידה צורך עליה, שמפילי זו

חיותו ממש שמסר   און שהווציא ממון לקנות בהמה לקרבן ממוזה בחי' קרבן שהוא בחי' צדקה ובחי' פדיון, כי מ
ואז השפע שזוכה על ידי  שנותן חיותו ממש, נפשו עליו, כמ"ש בנפשו יביא לחמו, ובפרט כשמוציא עד שמרגיש  

 זה הוא מוחין חדשים על נייר חדש ולא מחוק. 
 

בפנים  פנים  חוזרים  ידו  שעל  והניסור  באחור  האחור  למ  ,ענין  רבנו  וחוה    המשווה  הראשון  באדם  שנעשה 
פ"ז צריך  לו  פנים בפנים.תרדמה על האדם וניסר אותה ממנו והחזירם    ה" בל הקי שנבראו אחור באחור ואזי הפ

היא   מה  וכיצלהבין  נאנחה  באנחה  סוד  באריז"לעשה  המבואר  הניסור  ר"ה  ד  לק"ה  מבאר   \ג/ ועיין  מוהרנ"ת 
אמא ולא שפע מהנוק' מקבלת    וקבין לאמא ואזי שלו מיין נעולין המוחין    ז"א,  דמה שלרע"י שבתהוא  ור  סי שהנ

 . תם בנוק'ומאיר אוומתעורר מוחין חדשים מאמא  מקבל  אהוואח"כ וזה הניסור, ממנו, 
באנחה  ונראה אלו  בחי'  קונו  -לרמז  עם  המתבודד  היינו  ומלכות  ז"א  וקונו    ,מדבקותו  וכשנופל  , כי  הוא  אזי 
שזה בחי'   ,' תוסף רוחם יגוועון גופו ונפשו של אדם בבחי ואזי ע"י אנחה ששוברת    ,דבוקים אחור באחורנעשים  

ועי"ז   ,היינו שמקבל מבינה עולם התשובה  ,תשובה ומתבייש ואזי הוא שב ב  ,עי"ז נעשית נסירהירידה ותרדמה,  
 .וחוזר לדביקות המחשבה בהתבודדות ,בבחי' פנים בפנים מיד חוזר

     
 עד כאן ההקדמה 

* 
 [ ד] קח תורה 

   .אלקים רוח נשברהזבחי )תהלים נא( 
ב, וכגון שפונה על הרהור הל שמתקן ומכפר ,בזה הפסוק רמוז כל תורה זו ורוצה לומר שרוח נשברה היא כמו קרבן עולה

, וכדי לכפר צריך להביא  עבודה זרהב כמהרהרהוא  שהוא פגם גדול באמונה, ונדון ,מחשבה זרה באמצע התפילה אחר
   קרבן.ע"י ת אזי מתקן החטא כמו קרבן עולה, וכשנאנח ברוח נשברה באמ

כמ"ש )יחזקאל    ,בובל  הרהר כפירהאדם מש  על הרהור הלבלכפר  כי עולה באה    מהמדרש  הנה ידוע
לישראל העולה על דעתם   רמפשוטו של מקרא שהקב"ה או  \ז/[ו] {מ"ר ויקרא פ"ז}   חכםוהעולה על ר  \ה/כ(

עם    " ְוָהֹעָלה"כתוב  בפסוק  יוון ש וכ  .לו של הקב"ה בימי יהושע זה לא יתכן כי כבר קבלתם על עצמכם עו  ,להיות ככל הגויים

תחת לקר  ,הלמד  קמץ  שרומז  במדרש  דרשו  עולה,  לכן  ל  "ורוחכם"בן  הלב, רומז  היינו שעולה באה על    הרהור 
והרוח היא הרוח הדופק ומניע את    ,והנפש בדם  ,במח  היא השכלשמה  כי הנ  הרהורי הלב, ששם משכן הרוח

 . הוא בלב ,הדם
 

ועיקר התיקון הוא שצריכין לנסר את המלכות שלא תהיה בבחינת אחור באחור דבוקים    -ראש השנה הלכה ה' אות ב'    ליקוטי הלכות   ג
לנ  רק  לשניהם  אחד  המלכות  סר  בכותל  פרצוף את  בחינת  המלכות  שתהיה  אנפין  יד   מזעיר  על  נעשה  וזה  והשינה  בפ"ע  הדורמיטא  י 

פיל על זעיר אנפין שהוא הסתלקות המוחין שנסתלקין ממנו ועולים למעלה בסוד מ"נ ואז מקבלת המלכות המוחין שלא על ידי ז"א כי  דא 
חוזרים   השופר  ידי  על  כך  ואחר  בעצמה.  מבינה  מלמעלה  לזעיר  המו אם  וממשיך  חין  המלכות  דיני  ממתיק  ואז  גבורות  אנפין.  לה 

ו  המלכ ממותקות.  ננסרת  זה  ידי  היחוד  על  בחינת  הוא  אז  עצרת  שבשמיני  עד  וכו'.  התשובה  ימי  עשרת  בכל  בפ"ע  קומה  ונבנית  ות 
 שמתייחדת המלכות עם זעיר אנפין וכו' עיין כל זה בכוונות: 

 מרה נא לשון החברים לא ידוע מתי והיכן  ד

ֶ )לב( ְוָהעָֹלה ַעל רּוֲחֶכם ָהיֹו לֹא ִתְהֶיה אֲ   רק כאל פ יחזק   ה  ם ֹאְמִרים ִנְהֶיה ַכּגוֹ ש  חֹותר ַאּתֶ ּפְ ְ ִמש  ֵרת ֵעץ ָוָאֶבן:   ִים ּכְ ָ  ָהֲאָרצֹות ְלש 

י כבר  כ   -תהיה  א  ל   ונפרוק עולו מעל צוארנו מאחר ששלח מעליו. הי   -שעולה על דעתכם. נהיה כגוים    -)לב( והעולה על רוחכם    רש"י
 הענין: סוף יהושע את כל שבטי ישראל וכל  ויא   עליכם מדעתכ' בימי יהושע כמו שנאמר )יהושע כד( קבלתם  

 . עיין לקמן תורה יב תנינאקוט שמעוני ויקרא פ"ו רמז תעט, ולשם פסקא ג', ועיין תנחומא צו יג, וי ו

באה על עונות  ינו היתה עולה כולה קדושה מפני שלא היתה  ך שנו רבות' כ דבר אחר זאת תורת העולה וגופרק יג    -צו    מדרש תנחומא   ז
רהר  א על הרהור הלב היא באה וכן מי שהיה מה תה באה לא על חטאת ולא על גזל אל באה על הגזילות אבל העולה לא הי   היתה אשם  

ו רו   לשום דברים העולים על הלב שנאמר )יחזקאל כ( והעולה על בלבו דבר היה מביא קרבן העולה   וגו'  תדע לך שקרבן עולה לא  חכם 
וב ויקדשם והשכים  יהי כי הקיפו ימי המשתה וישלח אי ה מקריב על בניו שנא' )איוב א( ושהי   בא אלא על הרהור הלב מן איוב אתה למד 

עושה כך  לו איוב למה אתה  עולות אמרו  והעלה  מוצא שעל והוא או   בבקר  הוי אתה  בלבבם  וברכו אלהים  בני  הור  הר   מר אולי חטאו 
 קין כפרה להם וזהו קרבן עולה: הלב הת 
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מצרף  או הש"י  למעשהין  עכו"ם    מחשבה  מהרהורי  מ}בר  דן    \ח/ {קידושין  הקב"ה  שאין  פירוש 

לעבוד  מי שמהרהר  ד מ, לב\ט/ עבירה בלבו, אלא רק על עבירה שעושה בפועללעשות  מה שמהרהר  ומעניש את האדם על  

 . בפועל ודה זרהעבד עבכאילו על ההרהור אותו בשמים שדנים  ,רהעבודה ז
ש רבנו  הרהו  ישפילה  תב  םגומבאר  של  עכו"םבחינה  ע  ,ר  מה  כוהרהור  היינו  אדם,  כל  אצל  שייך  ו"ם 

עצמו  ו מתבודד א"עשמתחיל להתפלל בדביקות א ובאמצע התפלה או ההתבודדות  את   ,
ממדריגתו, וחו   נופל  ית'  ממנו  שפונה  זרה,דהיינו  מחשבה  כל    שב  כי  עכו"ם.  הרהורי  בחינות  זהו 

  \י/ שהרי אם היה מאמין באמת שהקב"ה עומד כנגדו ומקשיב לדבריו  ,המונילות באין מחמת קילקול האהנפ

ן הזה שעליה היא כשמחשבתו דבוקה  . וכל הירידות ועליות שיש לאדם הן בענייחרחשבתו לדבר אמב  עיז לפנותלא היה מ

 וכשנתקלקל האמונה נמצא מחזיר פניו מהש"י,  .\יא/א כשהוא פונה במחשבתו מה' ית'בה' ית' וירידה הי
אצל ף כאן נזורו נסוגו לאחוריהם מופרש"י אין נזירה אלא פרישות, א  \טו/[יד]  נזורו אחור  \יג/יבא(   '"ש ישעימכ)

,  חוראחור בא  אב"א  והקב"ה  נמצא הואמפנה לו עורף  ינו  דהי  , והש"י גם כן מסתיר פניו ממנו,המקום

ב ונקבה דבוקים בגבם זה ללמצב    \טז/ ת הסודרותשהוא מושג  פונה    , ת החיצוניםניקזה, מחשש ישהזכר  כי מיד כשהאדם 

 
ג }מל   פה למעשה שנאמר מצר  מחשבה טובה  -  קדושין דף מ.  ח ויכתב ספר  נ   אז " טז{  -אכי  ויקשב ה' וישמע  דברו יראי ה' איש אל רעהו 

שמו  ולחושבי  ה'  ליראי  לפניו  שמו   ",זכרון  ולחושבי  עש   ?מאי  ולא  ונאנס  מצוה  לעשות  אדם  חשב  אפילו  אסי  רב  עליו  אה  אמר  מעלה 
ה'   תי בלבי אם ראי   און " יח{  -נאמר }תהילים סו שה שמחשבה רעה אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למע   .הכתוב כאילו עשאה    " לא ישמע 

(  וגם הוציא לפועל מחשבתו ועשאה לעשות שחשב )מחשבה שעושה פרי    , " הנני מביא אל העם הזה רעה פרי מחשבותם " יט{  -ואלא מה אני מקים }ירמיה ו 

ל 'ה  הקב' מחשבה מעשמצרפה  ממנו  )  ה  המחשבה גם  שנפרעים  הקב   ,( על  אין  פרי  בה  למעשה שאין  מצרפה  }יחז   .''ה  דכתיב  הא  יד ואלא  ה{  -קאל 
בלבם "  ישראל  ]בית[  את  תפוש  הלב(    " למען  הרהור  על  שנענשים  בעבוד )משמע  ההוא  יעקב  בר  אחא  רב  דכתיב אמר  הוא  כוכבים  מר    ,ת  דאמר 

 .נש(ק במחשבתו נעהמודה בה אפילו ר)לכן    בכל התורה כולה בה כמודה    ופרחמורה עבודת כוכבים שכל הכ 

נ מבא  החיים ר  פרק   פש  א  כ   'ו  ]שער  שעול בהגהה[,  מעת  הרע י  האדם  במחשבת  שרשה  ה  במקור  רושם  מיד  נעשה  מצוה,  לעשות  יון 
סייע בידו בקיום  ר משמים המ או   העליון של הנפש, וממשיך משם לאדם "אור מקיף". ומשמעות האור הזה היא, שמעתה מקיף את האדם 

ם מיד כשחושב  , וצונו", שהקדושה מגיעה לאד קדשנו במצוותיו   קיום מצוה בנוסח "אשר ל. ולכן מברכים לפני  מחשבתו, להוציאה לפוע 
 לקיים את המצוה, ומכוחה הוא מקיימה.

 .המחשבה רעה חזקתו טוב וחזקתו מוכחת שכשיגיע למעשה, טבעו הטוב ימנע ממנו לבצע את    כי ישראל   ט
ב'    סב   עיין תורה   י ָהָאָד   -אות  יֹוֵדַע  ָהָיה  ִאם  לֵ ּוֶבֱאֶמת  ָ ש  ֵלב  ּבְ ְיִדיָעה  ּמְ ם  ֶ 'ש  ְע ם,  ַ )ְיש  בֹודֹו'  ּכְ ָהָאֶרץ  ָכל  עֹוֵמד  לֹא  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוש   ְוַהּקָ ו(,  ָיה 

ַהּתְ  ַעת  ְ ש  ה,ּבִ בְּ   ִפּלָ ל  ּלֵ ִמְתּפַ ָהָיה  אי  ַוּדַ ה.  ִפּלָ ַהּתְ ֹוֵמַע  ְלַכוֵּ ְוש  ְמֹאד  ק  ְמַדְקּדֵ ְוָהָיה  דֹול,  ּגָ ָבָריו ִהְתַלֲהבּות  ּדְ ֶאת  ֶ ן  ש  ִביל  ְ ּוִבש  יָהָאָד .  ֵאינֹו  זֹאת  ם  ֹוֵדַע 
ֵלם,   ָ ֵלב ש  ְך, ְוֵאינֹו ְמ ְיִדיָעה ּבְ ל ּכָ ִביל ֶזה ֵאינֹו ִמְתַלֵהב ּכָ ְ ש  ק  ּבִ ְכלֹו ִויִדיעָ ַדְקּדֵ ְך. ְוָכל ֶאָחד ְלִפי ִמעּוט ֹשִ ל ּכָ ן ִהְתַלֲהבּותֹו ְוִדְקּדּוקֹו. ְוַהְיִדיָעה  ּכָ תֹו, ּכֵ

ֶצר  הִ  לֵּ יא ֵמַהיֵּ ּבַ ֶ ַרת  ב, ְוהַ ַהּטֹוב ש  ֶ ְסּתָ ֶצר ָהָרע ש  יקֹוְרסוּ ַהְיִדיָעה ִהיא ֵמַהיֵּ ַרת ַהְיִדיָעה, ֵהן ֵהן ֶאּפִ ב. ְוַהְסּתָ ּלֵ ְ ּבַ ה ֶאת  ת ְוֻקש  ֶ ֶצר ָהָרע ַמְקש  ַהיֵּ ֶ יֹות, ש 
ֵלי כ"ח(: ִלּבֹו ִלּפֹל בְּ  ְ  ָרָעה )ִמש 

ומ   זכור לי שיחה של ראב"ן שא"א לדעת מה היא ש  אע"פ   יא ירידה ה  עליה  נ" היא  ית'  ב שאם כשהוא  כוונה  ל שה .  בו  דביקות המחשבה 
ית' בהכרח מביאה לשפלות,  כי    , ן הם דמיווהדביקות  זה סימן שהמוחין    , מתגאה ואעפ"כ  מוחין    נוי דהי  בו  ויראו  כ דביקות המחשבה  מ"ש 

חין  הוא בלא מו פך שלפעמים דייקא כשן לה וכ    יראה אזי האדם מרגיש אפס.  שח שהכוונה שכשי עתי מהריצ" כל אפסי ארץ ושמ אותו  
היא דביקות המחשבה בו ונפילה    אבל כל זה לא סותר לכלל הפשוט הנ"ל שעליה     מוחין עם גאווה.בה יותר מה ו שח   והיא זוכה לשפלות  
 דביקות המחשבה בו ית'.היא נפילה מ 

 כמ"ש )ישעיה א(  –ט בתשכ  יב

ֶבד   ישעיה פרק א   יג ְ ָעֹון ֶזַרע ְמֵרִעים בָּ   )ד( הֹוי ּגֹוי חֵֹטא ַעם ּכֶ ָרֵאל ָנזֹרּו ָאחֹור: ִחיִתים עָ ִנים ַמש   ְזבּו ֶאת ְידָֹוד ִנֲאצּו ֶאת ְקדֹוש  ִיש ְ

ן נזירה בכל מקום אלא לשון פרישות וכה"א וינזרו מקדשי בני ישראל )ויקר' כב( נזיר אחיו )בראשית מט( אף כאן  אי   -חור  נזורו א   -  רש"י
 וגו לאחוריהם מאצל המקום: נזורו נס 

 א צרות חיים שער תיקון הנוקבמ"ב נמצא באו עיין ע"ח שער לד פ"א  יד

הוא כי    , ם הדבר וטע   .אז חוזרין זו"ן להיות אב"א ראל חוטאין למטה  מיד כשישסוד פסוק נזורו אחור כי ת  –פ"א    לד   שער   עיין עץ חיים   טו
יכולין לה   ,ה התחתונים הרעים אז ע"י מעש ה   ,תאחז באחוריים המגולין היו הקליפות  כדי שיתכסו    , לכן צריכין לחזור אב"א   .יו פב"פ אם 

 .האחוריים ולא יתאחזו בהם החיצונים 

אפי' בפנים של    , יכולין להתאחז כלל עם הקדושה בבחי' פנים שלה "ש שהחצונים אינן  ם הוא כמ היות רחל אב"א עם ז"א הטע   ת יב ס והנה  
לבד   , הנוקבא  בבחי' האחוריים  נקראו אלקים אחרי ה   כי   , רק  החצונים  הקדוש  ,ם נה  בשם אלהים  הוא  ואחיזתן  יניקתן  כל    .וכל  כי  ונודע 

רחל   והנה  הקדושה.  של  באחוריים  הם  הנוקבא  בחינת אלקים  ז האמיתית  שהיא  פניה  של  לאה אשר  כדמיון  עומדת  היתה  כנ"ל אם  "א 
והטעם    ,ודע כי רגליה יורדות מותכנ   ,לפי שהיא נקבה   , בה מאד   ם והיו החיצונים נאחזי   ,הנה היה אחוריה נשארין בגלוי   ,כלפי אחורי ז"א 

ולכן    , ולכן היו נאחזין בה הקלי' מאד   , תס דאצילו כי היא אחרונה שבכל י"   , ונוסף ע"ז   .ושם אחיזת החיצונים   ,לפי שהיא דינין גמורים   , הוא 
הנ"ל  לסבת  הקלי'  בה  יתאחזו  שלא  והאמיתי   , כדי  העיקרית  דז"א  נוקבא  שהוא  אנו    , תובפרט  ב ואין  שיתאחזו  הקלי'רוצין  משא"כ    , ה 

יחד   .כמ"ש במקומו   , בלאה  זו"ן אב"א דבוקים  ביניהן   ,אחד באחד יגשו   , ולכן הונחו  זר בתוכם כלל  ולא יע   ,ורוח החיצונים לא יעבור  בור 
רחל    ונשארו פני ז"א ופני  .כמארז"ל ע"פ ויבן ה' אלהים את הצלע   , עד שצריך אחר כך נסירה ממש  ,להיותן מדובקים ומחוברין יחד ממש

כלל   , גולים מ  החיצונים  אחיזת  שם  אין  שלהם   .כי  האחוריים  אלו  הנסירה  ע"י  ונמתקו  נתבסמו  אשר  פב"פ   , ואחר  זו"ן  חוזרין  אחר    , אז 

   .כנ"ל ובזה תבין סוד פסוק נזורו אחור  כי כבר אין כח בחיצונים להתאחז אפילו באחוריים.    ,רו ננס ש
בניסור חוזרת    ,קומה שלימה כמוהו   אע"פ שבאב"ח כבר גדלה ש   מבואר י' פב"פ ו ג' בחי' באחור באחור וד' בח  -פ"א    עיין ע"ח שער לו   טז

 להיות קטנה וצריכה גידול מחדש.
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מבחי' האחור שבו היכן שלא מאיר לו האמת,  , ק ממנוחיצונים באים לינהאזי בעלי הדין וודין עורר עליו קטרוג תמהקב"ה מ
יותר עוד  כן    .ולהפילו  מועל  פונה  מיד  באחוהקב"ה  בו  ודבק  לכסומנו  אחוריו  תריו  תיהיה    ,את  שלא    .ניקהי  להםכדי 

כן ועל  שהרי הוא כחוטא בבית המלך,    ,פונה ממנה, זה מעורר דין  אהאמת ואעפ"כ הו  כי כשמאיר לאדםאה  והפירוש נר
פמיד   עורףהקב"ה  ממנו  כחו  ,ונה  נידון  יהיה  בבית המלטכדי שלא  את האמת,  ךא  ממנו  אי  ,ומסתיר  עליו  וממילא  עוד ן 

"פ נמצא שבזמן ההסתרה אזי אדרבה אבל עכ)  נו.ב"ה נעלם ממכיון שהק  ,ית'א פונה ממנו  הטעם שהו מעתה  שהרי    ,קטרוג
   .(רףאלא שזו דביקות של הסתרה עורף בעו ,הקב"ה אנו בדביקות עם

 
זה   על  עכו"ם  עולהקרבן  וצריך להביא  הרהור  בחי'  שזה  כיון  ובחינות  כנ"ל  הוקרבן  .  תשובה  א  עולה 

ץ. ארם לך נפלתי ונשלכתי משמיכשמשבר את רוחו בקרבו, ומתבייש וחושב בעצמו אי
כזה, גבוה  במקום  דבקו  שהייתי  ית',מה  תשל  בה'  מהש"י,    חשבה  פני  והחזרתי  נפלתי  ועכשיו 

ית'  ונשארתי   באחור  אב"אעמו  וכנידון  ש  . ומרחם על עצמואחור  בעכו"ם  עם  מהרהר  באחור  אחור  נעשה 

, \יזש/ לדעת ירו  החזרחם עליו ולכי הרחמנות הגדולה ביותר על האדם היא ל ,  ין רחמנות גדולה מזוי א, כהקב"ה

 . ה מחשבתו בה' ית'להיות דבוק
ו מי שהאמת  כמ,  \יח/הסתרה נוראהעשה הוא  יתבאר אבל למדביקות כפי שפ שהוא בחי'  " כי המצב של אחור באחור, אע

 . מו ישותצוהוא מרגיש ע  ,אדם לא משיג כלל גדולת הבוראכזה    ובמצב  .לו עינים בגב לראות אותה  ןואי  וירונמצאת מאח
הזה  צמשבכידוע   הלבנההק  היהב  של  הנורא  אחד  \יט/ טרוג  בכתר  מלכים  לשני  רחמנווז,  \כ/ א"א  שאין  הגאווה,  גנות  ת  ו 

ם באחור ע  רובמחשבתו ומבין שהוא עכשיו אחמהקב"ה    יתוק כנ"לנולה מזו לרחם על בעל הגאווה. וכשאדם מרגיש  גד
 צמו מאד כנ"ל.עעל  םומרח, \כא/ה זרהבודד עבושהיא כען שהוא בסכנה גדולה של ישות וגאווה, מיד מביהקב"ה 

מו, במחשבתו מהקב"ה בשעה שמדבר ע  שפונהאדם    צ"ע הרילכאורה  כפי שיתבאר סוד הניסור, ווצריך לזה נסירה  

ל היא  ביותר  הפשוטה  הקב"ההעצה  אל  בחזרה  אותה  ולהטות  תנינבתורה    כמבואר  אחוז מחשבתו  צריך \כבא/נ'  ומדוע   ,
יסודי, כי הפניה ון פשוט אלא צריך תיקון  האדם הגיע למצב כזה לא מועיל תיקץ, שכיון שירואבל הקושיא היא הת  ניסור.

כמו פלסטער על פצע, אבל ע"י    אטה מחשבתו לא יתקן את הפגם אללשה בהארת האמת, ואם רק ימחועת  בתפילה נוב
לגמרינ עצמו  שמנתק  וסור  הקודם  מהמצב  מחי  אותם  ומאיר  המוחין  את  בחידמחדש  לגמרי  שש  שאחרי'  חדשים    הינה 

 ידוש המוחין כמבואר בתורה לה.חינו התחדשות האמונה בבחי' ילבקרים רבה אמונתיך דה

דו פרצופין    'כמו שהי נבראו  \כג/ אצל אדה"ר שנבראו  וחוה  אדם  סימיכדהיינו  בגבם תאומים  דבוקים  ם, 

בא בכמבו  חוראחור  סא}  גמ'אר  יח:/בוועיר  \כד/{ברכות  ננסר  \כהין  ואח"כ  פקבא  הנוממנו  ,  נים והיה 

 
 שוין זה לזה אבל באחור.  , באחור במדרגה הגבוהה ביותר   רו ה היה כשהיו אח ג הלבנ רו קט ש   ועי"ש פ"ג 

מירה שדבוקים זה לזה כדי שלא ילכו להם זה מזה  יניקת החיצונים ולפ"ז הוא ש  עוד עיין שם שער לט פ"א שאחור באחור הוא מחשש
מור יותר מאחור באחור, ואדרבה אחור באחור  ד ח אל הסט"א ועיין תורה פז שכשהוא פונה ממנה היא פונה ממנו ולפ"ז הכוונה שיש פירו 

   .עליה אלא שאינה ראויה לפב"פ   הוא בחי' שממתין לה ושומר 

כ עוד שם שהניסו  ע"י אמא  מוכרח להיות  הוא  הניסור עד שתגדל המלכות א"א לה להיות אלא אצל  ר  ברגע  חיצונים  היניקת  י מחשש 
שנקרא   אלא  פב"פ  אותה  שמגדיל  ז"א  עם  תתיחד  ושם  לצורך    אב"א אמא  לברתא  מנהא  אוזפת  אמא  בחי'  וזה  באמת.  מדרגתם  כלפי 

 ה כי עדיין אין לה מ"ן ומשתמשת בשל אימה.היחוד הז 
ַעת' )ְנָדִרים מא(. ְוַעל ֶזה ָצִריךְ     -רה קו  תו ב עיל  לשון זה ב יין  ע   יז א ִמן ַהּדַ ֵאין ֲעִניּּות ֶאּלָ י ֵאין ַרֲחָמנּות גְּ ִאיָתא 'ּדְ  דֹוָלה ִמזֶּה. ַרֲחָמנּות, ּכִ
 עי"ש.  בתורה רו   כמבואר   יח
 ב שער לו פ"   ע"ח   עיין   יט
שאלה  ולכן  באחור,    רו מה ולבנה, היו בחי' אח ח ו  נ ו המאורות הגדולים, דהיי רא רוחני של אחור באחור, וכשנב נברא במצב    העולם כי    כ

תחדש", חידוש  דוש לבנה "וללבנה אמר שת מך, בסוד הניסור, וכמ"ש בק הקב"ה אמר לה לכי מעטי עצ הלבנה מי בראש הרי אנו שוין, ו 
לה  ולגדול.  הפירוש  לחזור  ושוב  הנ   ה וז מתמעט  היתה  סור י סוד  שהנוק'  דבוקה  ,  מאח גדולה  לפניו  בו  להביאה  וכדי  ותקבל  ור  שתתבטל 
   אותה לצלע וניסר אותה ושוב בנה אותה לקומה שלימה והביאה אל האדם.ממנו מיעט  

ד עבודת כוכבים כתי' הכא תועבת ה' כל גבה לב  ר"ש בן יוחי כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עוב אמר רבי יוחנן משום    :דף ד סוטה    כא
 .אמר כאילו כפר בעיקר שנאמר ורם לבבך ושכחת את ה' אלהיך וגו'   בה אל ביתך ורבי יוחנן דידיה וכתיב התם ולא תביא תוע 

בְּ   -  תורה נ' תנינא   כב ָבה  ָ ֲחש  ְלַהּטֹוָתּה ַהּמַ ָהָאָדם  ְוַכְמבֹ   ַיד  רֹוֶצה,  הּוא  ֶ ש  ְלָמקֹום  ְרצֹונֹו  ב ּכִ ָ ַמֲחש  ֵני  ְ ש  ְהיּו  יִּ ֶ ש  ר  ָ ֶאְפש  ִאי  ֶ ש  ַאֵחר,  ָמקֹום  ּבְ ֹות  ָאר 
ָלל, ַוֲאפִ  ַיַחד ּכְ ְבּתֹו ּופֹוַרחַ ּבְ ַ ְוָזִר ּלּו ִאם ִלְפָעִמים הֹוֶלֶכת ַמֲחש  ְדָבִרים ֲאֵחִרים  ּבִ ֹוֶטֶטת  ַיד ָהָאָדם  ת ּוְמש  ּבְ ְרָחּה ֶאל  ים, הּוא  ַעל ּכָ ּבְ ּוְלַהּטֹוָתּה  ַלֲחזֹר 

מוֹ הַ  ש  ּכְ ָראּוי. ְוהּוא ַמּמָ ֶ ֹב ַמה ש ּ ר, ַלֲחש  ָ ש  ַהיָּ ֶרְך  ַהּדֶ ּדֶ ּפֹוֶנה ִמן  ֶ ּתֹוְפִסין אֹותֹו בְּ  סּוס ש  ֶ ְוָסר ְלֶדֶרְך ַאֵחר, ש  ַעל  ַאְפָסר ְוַכיֹּוֵצא, ּוַמֲחִזיִרין אֹותֹו בְּ ֶרְך 
ֶר  ְרחֹו ֶאל ַהּדֶ ָבה ַמּמָ ּכָ ָ ַמֲחש  מֹו ֵכן ּבְ ר, ּכְ ָ ש  יָבּה ֶאל הַ ְך ַהיָּ ִ ְרָחּה ְלָהש  ַעל ּכָ כֹוִלין ְלָתְפָסּה ּבְ יְּ ֶ , ש  ֶרְך ָהָראּוי: ש   ּדֶ

יתקן   קב"ה אע"פ שה   כג בעבודתו  שהאדם  כדי  מתוקנים  שאינם  דברים  כמה  השאיר  אבל  שלם  עולם  שב ברא  והעיקר  הפ,  הוא  ריה  הם 
הסוד גם לפני    , ועפ"ילאשה   זר אחר אבידתו ויקח אותה יא חלק נשמתו ונפרד בירידתו לעולם הזה עמ"נ שיח ה ורביה, שאשתו של אדם  

א  מ שמוצא  היא  נעלם  ותה  באופן  ממנו  חיות  בגבם  בחי'    הם ו קבלת  השידוך שע מ באחור.    ר ו אח דבוקים  להנשא  שנפגשים    ת  מנת  על 
 ( עיין תורה לב ו )מתחיל הניסור  

וייצר ה' א -בר רב חסדא מאי דכתיב }בראשית ב   דרש רב נחמן  -  ברכות סא.  כד יודי''ן שני יצרים ברא הקב''ה  ז{  להים את האדם בשני 
י  ט אחד  י צר  י וב ואחד  בר  נחמן  רב  רע מתקיף לה  חזינן דמזקא  צר  והא קא  יצרא  לית לה  וייצר  בה  בהמה דלא כתיב  צחק אלא מעתה 

בן אלעזר דאמר ר' ירמיה בן  אי נמי כדר' ירמיה  וי לי מיוצרי ואוי לי מיצרי  זי דאמר ר' שמעון בן פזי א ונשכא ובעטא אלא כדר''ש בן פ 

   וקדם צרתני:ה{ אחור  -שנאמר }תהילים קלט   דם הראשון ה בא אלעזר דו פרצופין ברא הקב'' 



 ר"ן מוה                    ח         ק תורה         ליקוטי                                        5צח: 

לו   ,שהאין הכוונה שלא היתה לו א  ",וכו'  וולאדם לא מצא עזר כנגד"ה  כי מה שאמרה תורנים.  בפ אלא שלא היתה 

לעזר מאחשכיון    ,אשה  בו  דבוקה  ובאוהיתה  שיור,  לא  כזה  ויך  פן  ורביהעזר  אותהפריה  לנסר  וכדי    ה'ויפל    \כו/ בתיכ  ,. 
ויישן  \כז/ רדמהים תקאל ויביאה אל האדם,  מצלעתיו  אחתויקח    ,על האדם  וכו'  ויבן את הצלע    צלע משמע  רה  בתו  .וכו' 

יונתן שהיתה  כפשוטו תרגום  ברכות  אבל  ,  \כח/ צלע שלש עשרה  עיין  לאדם   סא.בגמרא  לזנב שהיה  הכוונה  האם  נחלקו 
  .ו מאחורה בבוקריו או לפרצוף דהיינו אשה דואחבהראשון 

זממבואר  כי  ת בזה,  תי משמעויול שמשמע כביכועפ"י הסוד      \כט/כן בעץ חייםו יונקת    ןשם שמהלידה כל  נקראת  היותה 
נעשה הניסור, וע"י  אז את חוה. ואז בהיותה בת יב שנים ויום אחד נקראת נער וטנה ונקרנקראת ק עד יבומסוף היניקה  ,צלע

עי"ש נערה  נקראת  כי בתורה מבואר שורה  ולכא.  \ל/ הניסור  וכאן מבואר  קשה  ה  ריסשנניסר את הצלע  בנותה  נער לאת 
  .לנערה

 
חור וקדם  דאמר פרצוף היינו דכתיב א   כב{ ויבן ה' אלהים את הצלע רב ושמואל חד אמר פרצוף וחד אמר זנב בשלמא למאן -}בראשית ב 

וקד  אחור  מאי  זנב  דאמר  למאן  וקדם  צרתני אלא  בראשית  למעשה  ר' אמי אחור  כדרבי אמי דאמר  צרתני  בשל לפו ם  אחור  רענות  מא 
אב  דלא  בראשית  בגדולה  למעשה  אומר  רבי  והתניא  דנחש  פורענות  אילימא  דמאי  פורענות  לפורענות  וקדם  שבתא אלא  מעלי  עד  רי 

מתחיל מתחי  ובקללה  הגדול  מן  }ויק לין  דכתיב  הגדול  מן  מתחילין  בגדולה  הקטן  מן  י ין  ואל  -רא  אלעזר  ואל  אהרן  אל  משה  וידבר  יב{ 
ה  בניו  ו נותאיתמר  קחו  ב רים  הקטן  מן  בקללה מתחילין  פורענות  גו'  נתקלל אדם אלא  ולבסוף  חוה  נתקללה  ולבסוף  נחש  נתקלל  תחלה 

אן דאמר  מה מאדם ועד בהמה ברישא אדם והדר בהמה בשלמא למ ת כל היקום אשר על פני האד כג{ וימח א -דמבול דכתיב }בראשית ז 
ר' שמעון בן פזי אוי לי מיוצרי אוי לי מיצרי  י וייצר כדר''ש בן פזי דאמר  מר זנב מא דא   פרצוף היינו דכתיב וייצר בשני יודי''ן אלא למאן 

זנב מאי זכר ונקבה בראם כדר' אבהו דרבי  ונקבה בראם אלא למאן דאמר  ב{ זכר  -בשלמא למאן דאמר פרצוף היינו דכתיב }בראשית ה 
רמ  ט אבהו  }בראשית  וכתיב  בראם  ונקבה  זכר  בצלם אלהי -י כתיב  כי  ע ו{  כיצד בתחלה עלה במחשבה  שה את האד ם  ב'  ם הא  לבראת 

ב  }בראשית  היינו דכתיב  פרצוף  נברא אלא אחד בשלמא למאן דאמר  ויסגור בשר תחת-ולבסוף לא  מאי  כא{  זנב  נה אלא למאן דאמר 
ו  זביד  רב  ואיתימא  ירמיה  א''ר  תחתנה  בשר  ל ויסגור  בשלמא  חתך  למקום  אלא  נצרכה  לא  יצחק  בר  נחמן  רב  היי מ'' איתימא  זנב  נו  ד 

פרצ למ''ד  ויבן אלא  הקב''ה  דכתיב  שקלעה  ה' את הצלע מלמד  ויבן  מנסיא מאי דכתיב  בן  ר''ש  מנסיא דדרש  בן  ויבן לכדר''ש  מאי  וף 
שכן לח  הראשון  לאדם  והביאה  ויבן    וה  אחר  דבר  בנייתא  לקליעתא  קורין  הים  מלמד  בכרכי  תנא  במתניתא  לה  ואמרי  חסדא  רב  אמר 

לח  הקב''ה  אוצ וה  שבנאה  ורחכבנין  מלמעלה  קצר  זה  אוצר  מה  ורחבה  ר  מלמעלה  קצרה  אשה  אף  הפירות  את  לקבל  כדי  מלמטה  ב 
בין לאדם הראשון מכאן למדה תורה  שה הקב''ה שושר ירמיה בן אלעזר מלמד שנע ויביאה אל האדם א''   .מלמטה כדי לקבל את הולד 

הד  פרצוף  דאמר  ולמאן  לו  ירע  ואל  בשושבינות  קטן  עם  גדול  שיחזור  ארץ  רב  רך  אמר  ברישא  סגי  מינייהו  מסתברא  י  יצחק  בר  נחמן 
 .גשר יסלקנה לצדדין דגברא סגי ברישא דתניא לא יהלך אדם אחורי אשה בדרך ואפי' אשתו נזדמנה לו על ה 

שית  ה{ אחור וקדם צרתני כתיב }ברא -היה לו לאדם הראשון שנאמר }תהילים קלט א''ר ירמיה בן אלעזר דיו פרצוף פנים    -  בין יח.עירו   כה 
  שמואל חד אמר פרצוף וחד אמר זנב בשלמא למ''ד פרצוף היינו דכתיב אחור וקדם צרתני אלא הצלע וגו' רב ו כב{ ויבן ה' אלהים את  -ב 

ולמאן דאמר פרצוף הי מינייהו  ...........וכו'  דם לפורענותצרתני כדר' אמי דא''ר אמי אחור למעשה בראשית וק למ''ד זנב מאי אחור וקדם  
 .דזכר סגי ברישא דתניא לא יהלך אדם אחורי אשה בדרך ואפי' היא אשתו אמר רב נחמן בר יצחק מסתברא  סגי ברישא  

ב   כו פרק  ְקָרא    בראשית  ַויִּ ַהבְּ )כ(  ְלָכל  מֹות  ֵ ש  הַ ָהָאָדם  ת  ַחיַּ ּוְלכֹל  ַמִים  ָ ַהש ּ ּוְלעֹוף  ֶנְגדּ ֵהָמה  ּכְ ֵעֶזר  ָמָצא  לֹא  ּוְלָאָדם  ֶדה  ָ יְ   ֹו: ש ּ ל  ּפֵ ַויַּ דָֹוד  )כא( 
ָמה   ְרּדֵ ּתַ חְ ֱאלִֹהים  ּתַ ר  ש ָ ּבָ ְסּגֹר  ַויִּ ְלעָֹתיו  ִמּצַ ַאַחת  ח  ּקַ ַויִּ ן  ָ יש  ַויִּ ָהָאָדם  ה:ַעל  ּנָ וַ   ּתֶ אֶ )כב(  ֱאלִֹהים  ְידָֹוד  ֶבן  ָ יִּ ְלִאש ּ ָהָאָדם  ִמן  ָלַקח  ר  ֶ ֲאש  ָלע  ַהּצֵ ה  ת 
ַעם עֶ )כג( ַויֹּאֶמר ָהָא   ַוְיִבֶאָה ֶאל ָהָאָדם:  ר ִמבְּ ָדם זֹאת ַהּפַ י ֵמִאיש  ֻלֳקָחה זֹּאת: ֶצם ֵמֲעָצַמי ּוָבש ָ ה ּכִ ָ ֵרא ִאש ּ ִרי ְלזֹאת ִיּקָ  ש ָ

 ו )עירובין יח( שני פרצופים נבראו: כו( ולצלע המשכן זהו שאמר   מסטריו כמו )שמות  -מצלעותיו    -  רש"י 

  אליקים לפי שיש ו פרצופין נבראו. אומר הר"ר  ויקח אחת מצלעותיו. פירש"י מסטריו כמו ולצלע המשכן וזהו שאמרו ד   -א  פירוש הריב" 
שב  הוא שאין לפרשו לשון צלעות  וכן  כן.  פי'  ולפרש מצלעותיו לשון צלעות שבשדרה  יוכל להוכיח לטעות  דו    שדרה. דא"כ לא  מכאן 

 פרצופין נבראו: 
 .  ורד"ק   זרא באבן ע  כמבואר שם   יותר משינה ושינה יותר מתנומהה,  היא שינה עמוק   תרדמה   כז
מ"ח    ן משנה עיי   כח פ"א  צלעות.  אחת  שיש    –אהלות  צד עשרה  כתבו  ובמפ  .מכל  יב  רשים  עיין  שיש  שלמה  צלעות  שכתב מלאכת    שם 

שני בחלק  י   מצאתי כתוב  נוכ דספר שלשלת הקבלה בדרוש  י"ב מכל צד  ואפי' שנראה לעין שהן  ל לומר שהצלע שלמעלה  צירת הולד 
 חז"ל חשבו אותו מעצם הגוף ע"כ: 

א עד שהיתה ראויה לזווג וחזרה עמו פנים בפנים ויש בחי' אחרת ג"כ וית  ו אל הנוקבא דז" נים הימ והנה ז' ז   -רק ג'  פ   ד עץ חיים שער ל   כט

זמן  . הג' ב פסיעה לבר ן ואז היתה נקראת  קטנה. הב' בעיבור א' של התיקו   נקודה אז היתה  ן שתיקו   ותה קודם ו הם. א' בהיבמ"א בע"ה ואל 

ואז נקראת    קטנה שנים ויום א' והמשך זמן זה נקראת  ד שתהיה בת י"ב  הד' משם ואילך ע   ע.ראת צל נק   ואז   ה' תתאה היניקה ואז נקראת  

ואז נקראת  י ות שבה נגמרו לה המוחין דגדל כל  שאז    ויום א'   ליה י"ב שנים הה' אחר שעברו ע אשת אדם.  חוה  ג"כ   ה'. הו'    ער נ כנס  חסר 

ז' זמנים אל וה   .בוגרת ז נקראת  ווג וא פ לז הז' כשחוזרת עמו פב"   .בה'   נערה בעת הנסירה ואז נקראת   ללותן הם הה' אחרונות שאז  ו כ נה 
בד' אותיות נקבה אע"פ שאינן כסדר אותיות    רמזיןת נ ' מדריגו יהן א' ואלו הד התחילה להקרא בשם נקבה ונכללין בד' כי בחי' הה' וו' שנ 

 ה.נקב"   מזו ד' זמנים אלו בנוטריקון שהםוהם נערה קטנה בוגרת ה' תתאה ולכן נר 
ו  -  מבוא שערים עיין    ל דרוש א " ח   ' שער  דז"א    ' א  נוקבא  פנ   -דרושי  עמו  שהיתה  דז"א עד  לנוקבא  היו קבועים  זמנים  כי שבעה  ים  דע 

אלו הם הראשון הוא בעת אצילות הראשון דנקודים קודם  וד יש בחינות אחרות יתבאר בדרושים אחרים בע"ה ו ראויה לזיווג ועבפנים ו 

. הג' בזמן היניקה דז"א ואז כבר יש לה שם והוא שנק'  פסיעה לבר דתקון ז"א ואז נקרא    . והשני בזמן עיבור הא'נקודה התיקון ואז נקרא  

בהמשך זמן זה    קטנהאחד ואז נקרא  יא כל השנים האחרים עד שתהיה בת י"ב שנים ויום  . הד' ה נק' צלע   גם ם ההויה  של ש   ה"א אחרונה 

עברו עליה כל הי"ב שנים ויום אחד שאז נגמרו המוחין של  . הה' הוא אחר שת אדם הראשון גם נקרא עתה חוה אש טרם שיושלמו בה.  

עמו    מלא בה'. הז' הוא כשחוזרת  נערה כנודע ואז נקרא    סרה מאחורי הזכר הוא בעת שנ חסר ה'. הו'  נער  הגדלות שבה ליכנס ואז נקרא  

 : בוגרת פנים בפנים וראויה לזווג ואז נקרא  

נות כי אז התחיל בה להיות בחי' שם כנ"ל בבחי' הג' וכן הבחי' הה' והו' שניהם ענין  לותם הם ד' לבד והם הה' אחרו אלו כל   והנה ז' זמנים 
וזהו    ע"פ שאינו כסדר האותיות והם נ' נערה ק' קטנה ב' דריגות לבד והם ר"ת נקבה א אחד וא"כ הם ד' מ  בוגרת ה' ה' של ההוי"ה כנ"ל 



 ר"ן מוה                    ח         ק תורה         ליקוטי                                        6צח: 

בגיל יב  ואחד  צלע,  יונקת שנקראת  יות  ניסר אותה להבלידה מעיבור  בגשמיות  יש שתי בחי' ניסור אחת  שלכאורה  ונראה  
 מנער לנערה. ניסור ברוחניות שה ,שנים ויום אחד

בת יב שנים היא  ל  אב  , י' זנבבח  יונקת היא בת יום אחד  כי  .  \לא/נבבגמ' האם היתה פרצוף או ז  ואולי בזה נחלקו רב ושמואל
ת ביום שנולדה או קנובתחילה האם כתיבראה  כביכול נחלקו באיזה גודל נו  ., וחז"ל דברו ברמזוקומה שלימהכבר פרצוף  

  .כנערה בת יב שנים
בכוונות   עיין  שם    \לב/ האריז"לאבל  דבומבואר  מאחרשכשהיא  בו  שלימהקה  קומה  היא  הנ  ,יו  בשעת  היא סיאבל  ור 

  . לעבסוד הצ \לד/שבה תרייעש \לג/ דהקולנ מתמעטת
 הרגע שכבר נמעטה.  שלפני שהתמעטה ואחד עלע רגנחלקו רב ושמואל על זמן הניסור שאחד התייחס ל כאורה ל ולפ"ז

ואזי  דם עוליה שבה המוחין של הא, שהוא התרדמה בעצמ\לה/סוד הניסור עפ"י הסודמבואר    הנ"ל  תובכוונד  עו ן לאמא 
ניסור ממנו,  לה נחשב  זה שהרי חיותה מאמא ולא ממנו,  ,לא נצרכת לו היא ש, וכיון שלו מאמאן חיומאת הבלת מקהנוקבא 

 ם בפנים. יאור חדש פנ נוק'מקבל מוחין חדשים מאמא, וחוזר להאיר בר, וכשמתעור
הניסור   שסוד  שלנמצא  עניין  גמור  הוא  שהאע"ש  , ניתוק  בלבדפ  נקודה  להיות  חוזרת  שלימה  קומה  שהש  ,יתה  פע כדי 

 חדש ולא דף מחוק.  חי' דףיהיה על קרקע חדשה ב החדש שנשפע

ו חיות כלל ורק על קרקע זו  ב  ה מוציא רוח עד שלא נשארקמן באנחה תחיל, כפי שיתבאר לוכן הכלל בכל בחי' הניסור
רקע זו  ל קהמה בחי' שמוציא חיותו ממש ועושה תשובה בלב נשבר, ועמכניס רוח חדשה . וכן בקרבן מוציא ממון לקנות ב

ה תעניות כדי לשכוח את . וזה בחי' מה שמצינו בגמ' שרבי זירא צם מא"י הקרבןשזוכים עומוחין  ע של קירוב  ך לו השפנמש
  ישראל שילמד אח"כ תיהיה על בחי' דף חדש ולא מחוק. תורת בבל, כדי שתורת

פנים בפנים, אבל כשפונה    בחי' יחוד   הואאיש ואשה, וכשאדם מכווין בתפילתו  שכינה הם בחי'  הם והאדלפ"ז בהתבודדות  ו
ור בהכרח הוא להתנתק לרגע ולחזור לקטנות כדי  סיוהנ  חי' אחור באחור.והם בממנו  יא פונה  מחשבתו לדבר אחר, גם ה

 של יחוד חדש לגמרי.לקבל הארת אמת חדשה על קרקע של חושך, לבנות קשר 

 
חת"ך שם  בחי'  הוא  כמו שכתב\לו/והנסירה  י  \לט/ [לח]   נותבכוו  לז,  את  ס"ת   \מא/[מ]   דיךפותח 

היינו  \מב/חתך ומנסר א"ערמז  ,  עצמו  שחותך  הנוקבאאת  את  ממנו  להפריד  לומר    אהנר.  ,  שהניסור  שרוצה 

 
באופן כי ד' זמני האשה נרמזו בנוטריקון של שמה אמנם השם עצמו  נים אלו הרמוזים באותיותיה.  שה נקבה על רמז ד' זמ הטעם שנק' הא 

ופא דז"א  הנמשך אליה להגדילה ולעשותה פרצוף יוצא מתוך ג   יארנוהו במקום אחר כי האורלמה היה כך הוא ממ"ש למטה בע"ה וגם ב 
ונקיב ואעבר מאחורי חדוי כו' וע"כ נק'    אורותיה ובניינה. וז"ש באדרא נקב ההוא נמשך לה כל  דרך החזה שלו ונוקב שם באחוריו ודרך ה 
 נקבה כי כל בנייניה נמשך דרך הנקב ההוא.

אפשר שזה לא כולל  , אבל  וקומתם בדעתם  ינו  י אמרו שמעשה בראשית בצביונם נבראו דה גמ' ר"ה יא: וחולין ס.  "ל  אולי אפ"ל כי חז   לא
חוה  ניסר אותאת  נחלקו האם  בזה  ואולי  הוולדה, תי כ ה  ,  ביום  שנים, או כנער   זנב   בחי'   נוקת  יב  פרצוף.  ה בת  בזה יתבאר  ואול   בחי'  גם  י 

ש  לחומש  הגמ'  בין  מחלוקת  צ הכביכול  ו כתוב  פ קבלו  לע  דו  שנבראו  הכו  רצופים,בגמ'  שצלע  מתרץ  שרש"י  שמ ואע"פ  למקום  מנו  ונה 
עצמו אולי המחלקות בין רב  וזה ב קב"ה הלביש אותה בבשר,  עצם וה   שהיתה למד כפשוטו  יונתן  אבל התרגום    , מהצד שלו   ה ניסרו אות

 : רצוף ולשמואל זנב או פ 
מר המפיל חבלי שינה על עיני כי בחסרון הסתכלות  לקו' הארת עיני א"א ממנו א וכנגד הסת   -  ' דרושי הלילה דרוש ו  -  שער הכוונות   לב

א נסתכל בה וכנגד זה אמר ותנומה  בנוק' וסגר עיניו בעפעפיו ול עליון בו נפלה שינה בעיניו ומזה נמשך כי גם הוא סילק הארתו והשגחתו  
נוקבא   ם כנז' חזרה למדת' הראשונ'  גדילה אחו' באחו' פרצוף של אחר אשר ה על עפעפי ונמצא כי כמו שז"א חזר למדתו הראשונה כן 

המאציל  מצלעותיו ואחר שנתמעטה נסרה  נה ע"י הפל' התרדמה כנז' ולכן עתה נק' צלע ולא פרצוף וזש"ה ויקח א'  להיותה בסוד נקו' קט 
לה  ין שלם כמו שהיה בעלה בתחי ובנאה בנ   מאחוריו והעלה אותה למעלה כנגד הפנים דז"א ואז האיר בה א"א והשלים תיקונה והגדילה 

נמצא כי אז  ואח"כ חזרה הבינה להלביש נה"י שלה ברישא דז"א לעשות לו מוחין כנ"ל ו ונמצאו עתה שניהם שוין ממש זה כזה אדם וחוה  
 היו שניהם פב"פ: 

וא"ל לכי מעטי עצמך." שהלבנה קטרגה א   .המבואר בחולין ס   וזה סוד מיעוט הירח   לג אתם  כי בתחילת ברי    א לשני מלכים בכתר אחד 
למדו שהם שנים ממה  אע"פ ש משמע שלא היה ניכר בהם מי טפל למי.    .אשבברכות הנ"ל ששאלו מי הלך בר ן משמע  כ ו ים בגדלם  היו שו 
  א הלך אחרי אשה למדו שהו ורק כיון שאסור לאיש ל   לומר שאדם טפל לה ונקרא אחור והיא קדם., היה צד  וקדם צרתני   רו אח   ב ו שכת

 .ב שער לו פ"   ח ב בע" ט זה מבואר הי עניין          א הנקרא קדם.הלך בראש והו 
 בסוד מיעוט הירח.  היטב בע"ח שער לו פ"א.    ארעניין זה מבו   לד
רא את האדם וחוה כדי שעל ידם יתבררו מ"ן של כל הנשמות כנ"ל ולזה היה צריך  היה צריך לבכאשר(  )  –לט פ"א  שער    עץ חיים עיין גם    לה 

לבטל ב'    י כד   ן יים דנקבות ולכ א"א לסבה כנ"ל כדי שלא יתאחזו הקליפות באחור   "פם לא יחזרו פב"פ ולחזור פב זווג וא"א להם להזדווג א 
עלו זו"ן הננסרים למעלה בהיכל או"א עצמה ששם אין כח  בא העומדת אחורי ז"א ואח"כ ה המניעות האלו מה עשו או"א נסרו את הנוק 

יחד. וכל  לה ושם יוכלו לחזור פב"פ ושם נזדווגו זו"ן  ן וכ הוא בחי' החופה של זו"ן חתלקליפות להתאחז באחורי הנקבה וזה ההיכל דאו"א  
ויבן ה' אלהים את   בפ'  פ' בראשית מ"ש  בזוהר  ויביאה אל האדם מהכא ילפינן דבעאן    הצלע שהוא ענין הנסירה ואח"כ ענין זה תבינהו 

הזה מכאן   נתתי לאיש  בתי  דחתן כד"א את  ברשותא  בעלה לגבה דהא  או"א לאעלאה לכלה  ייתי  ויבא    ביתא ואילך  היא דכתיב  דילה 
זווג ה  פי' ענין  והוא כי הזווג האליה  זווגים של אח"כ  ז"א    זה לא היה למטה רק או"א העלו ראשון דזו"ן בעת אצילותן איננו כשאר  את 

נזדוגו כמ"ש בע"ה. ואמנם כל שאר הזוו    למטה גים דזו"ן דבחי' פב"פ הוא  בחיקם ואח"כ העלו את הנוקבא בסוד ויביאה אל האדם ושם 
ו  ים ומתוקנים  והנה אז לא היה עדיין מ"ן של הנוק' מבורר   .שם יורד הז"א להזדווג עמה בביתא דילה של הנוקבא שהוא בהיכל הנוקבא 

לין ונאחזין  ז"א הם המ"ן דבינה אשר הם שמשו אל הנוק' וע"י מ"נ אלו יצאו אדם וחוה כ"כ מעו   י"ן שהעלתה מלכות לגב כנ"ל ונמצא כי מ 
 .בע"ה   עד למעלה כמ"ש

בסוד    א ימות הו התיקון האחרון בבריאה, דהיינו שאחרי שברא את הבריאה אזי השל ת"ך הוא  סוף ביאורו לתורה סו, ששם ח   עיין פל"ח  לו
ולהביאו לבחי'  ן כל קודש הבא מלמעלה א כ ו   רו הבריאה נבראה במצב של אחור באח שחת"ך. וכנ"ל   פנים  ינו שלם אלא אחור באחור. 



 ר"ן מוה                    ח         ק תורה         ליקוטי                                        7צח: 

כדי תקן את    ,מהקדם  רובחי' האחאת  , ומפריד  הימנית  מידו  השמאליתידו  בבחי' פותח ומפריד    מוכרח שיהיה ניתוק גמור,
    .החיבור שלם והקדם ואזיין האחור והשמאל להיות כלי לקבל מהימ

 שמשבר על ידינעשה דהיינו הניסור והשם חת"ך 
 

 
האדם   עבודת  זה  דהיינו  בפנים  חת"ך,  שם  הניסורבסוד  שמצינו    בסוד  ואע"פ  וכמו  ותשובה.  וקרבן  באנחה  כגון  אופנים  בכמה  זו  בתורה 

ומה  כל סוד הירידה לצורך עליה.    והוא     הקב"ה באמת לא היה שלם ולכן היה החטא.  ן בתורה של חוה מאדם היה ע"ישהניסור הראשו 
 חיל בכל יום מחדש לגמרי.שאמר רבנו שצריך להת

 שכתוב  -מתרלו  שכתב, ו   –גם בדפו"ר ותרלד  לז

 תשובה פ"ז. . הרמ"ע מפאנו מאמר תיקוני ה' שחר דרוש אעלינו. שער הכוונות תפילת ה ובשער העמידה פ"כ ד"ה ברך ' עץ חיים זמירות פ"ה כנ"ל בתורה סו אות ב פרי  לח

דקודם  אשרי דזמירות, וא' באשרי ובא לציון, וא' באשרי  א' ב   -ך. יש בו ג' כוונות  פותח את ידי   -  הפ" שער הזמירות    -  פרי עץ חיים   לט
ו  פא"י,  של  בר"ת  תכווין  כי  זאת,  היא  עתה  של  הכוונה  אמנם  הו מנחה.  וגם  שמות,  מע"ב  א'  שם  גי'  הוא  אדנ"י  הוי"ה  חיבור  סוד  א 

ל הוי"ה ואדני וביניהם ו' אותיות, והוא  יה יודיך. והם ב' יודי"ן שקרי ב   "את ידיך " הדונה"י. והנה כבר ידעת מה שנזכר בזוהר ובתיקונים,  יא 
ו' ו   צורת  והוא שם קדוש  תכווין לשם חת"ך,  ובס"ת  ידיך.  פותח את  וזהו  א',  ה פתח  בין  ונקרא שם הפרנסה  כי  נורא,  תכוין  גם  מקובלים. 

 "ש, הוא סא"ל, שם קדוש, וגם הוא גי' יאהדונה"י כמו הר"ת.חת"ך בא"ת ב 
   קמה תהלים  מ

ה נוֹ )ט  תהילים פרק קמה   מא רּו ְוַאּתָ ּבֵ ִעּתֹו: ו( ֵעיֵני כֹל ֵאֶליָך ְיש ַ יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון: )טז( ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמש ְ   ֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ּבְ  ּבִ
סו   מב ב'    עיין תורה  ָיִמ   -אות  ין  ּבֵ ִרין  ְוִנּכָ ִחין  ִנְפּתָ ַדִים  ַהיָּ ֶ ש  ָיֶדָך",  ֶאת  וְ "ּפֹוֵתַח  "ל.  ּנַ ּכַ מֹאל  ִלֹשְ יּוִדי"ן  ין  ֵני  ְ ש  ִחיַנת  ּבְ ָיֶדיָך',  'ֶאת  מֹו  ֶזה  )ּכְ "ל  ַהּנַ

מָ  ַהְקּדָ ּבַ ּקּוִנים  ּוַבּתִ זַֹּהר  ּבַ תּוב  ּכָ ֶ ז: ש  ף  ּדַ "פְ     ה  ּבִ ַ ּומּוָבא  ש  ּבְ ים"  ַחיִּ ֵעץ  יּוֶדיךָ ִרי  א  ֶאּלָ ָיֶדָך  ְקֵרי  ּתִ 'ַאל  ם(,  ָ ש  ן  ַעיֵּ פ"ה  ִמירֹות  ַהזְּ ֵהם  ַער  ַדִים  ַהיָּ י  ּכִ  .'
ִחי בְּ  ֵהם ּבְ ֶ "ל, ש  ֵני יּוִדין ַהּנַ ְ ַדִים ָיִמין וּ ִחיַנת ש  י ַהיָּ ּתֵ ְ ִחינֹות ש  ה ּבְ זֶּ ֶ "ל: ַנת ּכַֹח ּוֹפַעל, ש  ּנַ מֹאל ּכַ  ֹשְ

ַדִים ִנפְ 'ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדךָ ְוֶזהּו   ַהיָּ ֶ ִחיַנת ש  ּמּוָבא, ַהְינּו ּבְ בֹות 'ֲחָתְך' ּכַ ִכין, וְ ' סֹוֵפי ּתֵ ִחין ְוֶנְחּתָ חִ ּתָ "ל, ּבְ ּנַ מֹאל ּכַ ין ָיִמין ִלֹשְ ר ּבֵ ָדה ָאֶרץ'    יַנת: ִנּכָ 'ַאף ָיִדי ִיּסְ
"ל. ְוֶזה, 'ֲחָתְך' ּנַ י ּפְ   ְוכּו' ּכַ ּתֵ ְ א ש  ִגיַמְטִריָּ ֵני ָהרּוחֹות הַ ָעִמים רּוַח )כַּ ּבְ ְ ִחיַנת ש  ם(, ַהְינּו ּבְ ָ ים" ש  "ְפִרי ֵעץ ַחיִּ ְ ּמּוָבא ּבִ ִחיַנת ש  ֵהם ּבְ ֶ "ל, ש  ֵני  ּנַ ְ ֵני ַהיּּוִדין, ש 

"ל,  ּנַ ַדִים ּכַ ּמֹוִציִאין ִמּכַֹח ֶאל הַ   ַהיָּ ֶ ש  ִכין ּכְ ִחין ְוֶנְחּתָ ְפּתָ ּנִ ֶ ש  "ל. ְוֶזהּו ' ּכְ ּנַ קֹות  ּפֹוֵתַח ֶאת' ְוכוּ ּפַֹעל ּכַ ה ַעל ְיֵדי ַהְמּתָ "ל. ְוָכל ֶזה ַנֲעֹשֶ ח ַהּנַ ּתָ ְבִחיַנת ּפַ ', ּבִ
ְבִחיַנת ' הַ  "ל. ְוֶזה  ֲחרֹון ַאף, ּבִ ּנַ יַח ה'' ּכַ ִ ינּו ְמש  ִחיַנת  רּוַח ַאּפֵ י, ַהְינּו ּבְ בֹות ַאּפִ י ּתֵ ֵ ינּו ְוכּו' ַהנַּ ּפ'ֹוֵתַח ֶא'ת ָי'ֶדָך ָראש  י ַעל ְיֵד רּוַח ַאּפֵ ִחיַנת 'רּוַח  "ל. ּכִ י ּבְ

ַדִים,   ִכין ַהיָּ ִחין ְוֶנְחּתָ ינּו' ְוכּו', ִנְפּתָ י  ַאּפֵ ּתֵ ְ ִחיַנת ש  ֵהם ּבְ ֶ "ל: ש  ּנַ  ָהרּוחֹות ּכַ



 1צט.           מוהר"ן                                 קח  תורה                              ליקוטי                      

ומוציא רוח    על מצבו הרעאנחה אחר אנחה  נאנח    משבר את לבו בוודאי מאנחשכאת לבו, כי  
שהאנחה היא    \ב/וציאה, כמבואר לקמן בתורה קטצ"ע הרי אנחה היא להפך שמכניס רוח ומ  [א]   ומכניס רוח

  היא ניסור,  כנ"ל שהאנחהתוסף רוחם יגועון כי לפי שעה קלה נתוסף רוחו, וכמעט רגע תגוע ותאסף. והביאור  
מוציא כל ו  רוח  באנחה אחת מכניסלכן    ,ינו לחתוך את עצמי מפניות ופגם אמונה להתחיל מחדש בדביקותדהי 

, ואז באנחה שניה  ה שוברת כל גופו של אדםאנח  \ד/ברכות נח:, כמבואר בגמ'  \ג/ שלא נשאר בו חיותעד    רוחו

אחת שמוציא ועושה סוף למה שהיה    חין, והוא תרין רו\ה/מכניס רוח חדשה להחיות עצמו מחדש לגמרי 

 .  ברוח טובה מחדש לגמרי ורוח שניה שמכניס להחיותו  
חתך,   גימ'  רו"ח  פעמים  וכי  ושני  חיותו  יוצאת  גופו  משבר  ראשונה  רוח  עצמו  כשמוציא  חותך  כמו 

הרעממה נסירה  ,צב  בחינות  ידו  ,  הנ"ל  וזהו  המצבשעל  אח  מתבטל  בחינות   באחור  רושל  ובא אל 
  .עם הקב"ה בפנים  יםפנ פב"פ
הנועפ"י   בסוד  הנ"ל  האריז"ל  הנכוונות  סוד  הוא  כיצד  האנחה  עניין  מבואר  התרדמה,  שהוא  כי  יסור  יסור, 

. זה בחי' תרדמה שכל חיותו עלתה למעלה לאמא להתחדש שם  , כשמוציא רוחו עד שלא נשאר בו חיות כלל
את המוחין  מאיר  זה בחי' ההתעוררות מהשינה ווזה בחי' מה שחוזר ומכניס רוח ש.  ומקבל מאמא מוחין חדשים

 לדביקות. וחוזר .חדשים לבקריםבבחי'  אמונתודשת חואזי מת באמונהשקיבל 

 
עולה  א  נמצ  עולהקרבן  וזהו בחינות   המבואר  שקרבן  עפ"י  נ"ל  והביאור  נסירה.  דהיינו  נשברה  רוח  הוא 
ובהצטרף עם   וזה בחי' נסירה  \ז/ משמע מעצמו  שכשנותן ממון וקונה קרבן מחסיר דמים תרתי   \ו/בתורה ב' תנינא

 
 (שמוציא ומכניסשמכניס ומוציא לבעל תשובה    אבין תוה  באנחה )ועיין תורה קט נראה שמחלק   ובחיי מוהר"ן לז ח וכן בתורה ענקט תחילה מוציא רוח וכן נקט בתורה ס' אות ג'   א

  רים לשון החב   א כמו כאן שהו   א לשון מוהרנ"ת ול   א שם הו אבל העקרון דומה, ו   יתבאר עניין המבואר כאן בדרך שונה קצת  בתורה קט   ב
 קושר עצמו לחבל הקדושה עי"ש.מאה ו ו ל הט ב ח ק עצמו מ ת ד מנ שלהשלמת העניין צריך ללמוד משם כיצ לכן נראה  

נ   -אות קסז    -  הר"ן שיחות  עיין    ג )ברכות  זכרונם לברכה  גופו של אדם', ספר  ח לענין מה שאמרו רבותינו  'אנחה שוברת  : כתובות סב.( 
ר כך היה מנסה עצמו אם יוכל להגביה  שאצלו היה כך ממש. כי בימי נעוריו בעת שיגע בעבודת ה' היה לפעמים עושה איזה אנחה, ואח 

 באמת ממש מחמת אנחתו:  ידיו ולא היה יכול אז להגביה ידיו. כי גופו היה משתבר
אמר    . נגד רב חסדא ואתנח (  שחרב)נא בר חנילאי  עולא ורב חסדא הוו קא אזלי באורחא כי מטו אפתחא דבי רב ח   -  כות נח:כמבואר בבר   ד

}יחזקאל כא רב אנ   והאמר  , ליה עולא אמאי קא מתנחת בן אדם האנח בשברון מתנים  -חה שוברת חצי גופו של אדם שנאמר  יא{ ואתה 
}יחזקאל כא  גופו של אדם שנאמר  יוחנן אמר אף כל  ור'  ]כי  -וגו'  ואמרת אל שמועה  נאנח  כי יאמרו אליך על מה אתה  והיה  באה[  יב{ 

דהוו בה שיתין אפייתא ביממא ושיתין אפייתא בליליא ואפיין לכל מאן דצריך    (דרב חנא בר חנילאי)  א''ל היכי לא אתנח ביתא   .ונמס כל לב וגו' 
רוחתא   בבי לארבע  ליה ארבע  הוו פתיחין  ותו  ליה לכיסא קא מכסיף  ואדמטו  טובים  בר  עני  מן כיסא דסבר דילמא אתי  ידא  ולא שקל 

  אבראי דכל מאן דכסיפא מילתא למשקל ביממא אתי כי שבע והוו שדו ליה חטי ושערי בשני בצורת    דעלמא וכל דהוה עייל כפין נפיק 

ולא אתנח  בתלא  נפל  בליליא השתא  צדיקים    . ושקיל  בתיהן של  על  גזירה  נגזרה  בית המקדש  מיום שחרב  יוחנן  ר'  הכי אמר  ליה  אמר 
ה  }ישעיה  שנאמר  לשמ -שיחרבו  רבים  בתים  לא  אם  צבאות  ה'  באזני  יט{  ר'  ואמר  יושב  מאין.  וטובים  גדולים  יהיו  הקדוש  ה  עתיד  וחנן 

ש לישובן  להחזירן  הוא  קכה ברוך  }תהילים  הוא  -נאמר  ברוך  הקדוש  עתיד  ציון  הר  מה  ציון  כהר  ביי'  הבוטחים  לדוד  המעלות  שיר  א{ 

 . 'ל דיו לעבד שיהא כרבו להחזירו לישובו אף בתיהן של צדיקים עתיד הקב''ה להחזירן לישובן חזייה דלא מיישב דעתיה א'

ור' יוחנן אמר אף כל גופו של אדם. יש להקשות רב ור' יוחנן במאי פליגי, ועוד למה הביא דברי רב דאמר חצי תסגי    -  בן יהוידע ועיין  
ולא פליגי, דר  יוחנן מר אמר חדא ומר אמר חדא  והקושיא מזה עדיפה טפי, ונראה לי בס"ד רב ור'  גופו  יוחנן דסבר כל  ר'  ב  ליה כדברי 

 י ולחלק החמריי, יוחנן איירי בצער הנוגע לחלק הנפשי  איירי בצער הנוגע לחומר דוקא, ור'
לז  א   עיין חיי מוהר"ן   ה  ׁשֶׁ   -ות  ֲאָנָחה  ּבַ ׁשֶׁ ַדע  ְותֵּׁ ה.  ֲחָדׁשָ ה  ִריָּ ּבְ ַעְצמֹו  ַלֲעֹשֹות  ָצִריְך  אי  ַוּדַ ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵּׁ ְלַהׁשּ ָלׁשּוב  ה  רֹוצֶׁ ׁשֶׁ ת  ִמי  אֶׁ ה  עֹוֹשֶׁ ֱאָנח  ּנֶׁ

י   ה. ּכִ ְרָיה ֲחָדׁשָ ּבִ יָמה כִּ ַעְצמֹו  ׁשִ ַהּנְ ינֹו ָנח מֵּׁ ׁש לֹו  ָהָאָדם אֵּׁ ַהזֶּׁה יֵּׁ ל  בֶׁ ר ִחיּּותֹו, ְוהֶׁ ל ְוזֶׁה ִעּקַ בֶׁ ּוַמְכִניס הֶׁ ל  בֶׁ ּמֹוִציא הֶׁ ׁשֶׁ ים ַהְינּו  ת הּוא ַמְנׁשִ ָכל עֵּׁ ּבְ י 
יק ַמְמ  ּדִ ע, ְוַהּצַ ל ָהָרׁשָ ל ָרע ׁשֶׁ בֶׁ ׁש הֶׁ יק ְויֵּׁ ּדִ ל ַהּצַ ל טֹוב ׁשֶׁ בֶׁ ׁש הֶׁ ׁש ְלַמְעָלה. יֵּׁ ָ ׁשֹרֶׁ ֻדׁשּ ַהּקְ ל מֵּׁ בֶׁ ת הֶׁ ָכל עֵּׁ יְך ּבְ ְמָאה:ׁשִ ַהּטֻ ל מֵּׁ בֶׁ יְך הֶׁ ע ַמְמׁשִ  ה ְוָהָרׁשָ

ָאנַ   ִנְמָצא  יֵּׁ ְך  ּכָ ה  ַיֲעֹשֶׁ ן  כֵּׁ ּבְ ּבֹו.  בֹוא  ִמּלָ ָהָרע  ל  בֶׁ הֶׁ ְפִסיק  יַּ ׁשֶׁ ִלְראֹות  ָצִריְך  ׁשּוָבה  ּתְ ַלֲעֹשֹות  ה  ָאָדם רֹוצֶׁ ׁשֶׁ בְּ ּכְ ל  בֶׁ הֶׁ ֲאִריְך  ּמַ ׁשֶׁ הּוא  ַוֲאָנָחה  ִביָאתֹו  ח, 
ּוַמְמׁשִ  ִמיָתה  ּוִביִציָאתֹו  ם  ּקֹדֶׁ ׁשֶׁ מֹו  ּכְ ִמיָתה.  מֹו  ּכְ ַהְינּו  ִיְגָועּון,  ף רּוָחם  ּתֹוסֵּׁ מֹו  ּכְ י ַההֹוָסָפה  ַוֲהוֵּׁ הֹוָסָפה.  ּבְ ל  בֶׁ ַההֶׁ ְך  יְך  ּכָ ְוַאַחר  ָהרּוַח,  ָאָדם  ּבָ ִנּתֹוָסף 

ֱאָנח ִנּת  ּנֶׁ ׁשֶׁ ן ּכְ ּנּו ָהרּוַח, ּכֵּׁ ְך ִמּמֶׁ ת ְוהֹולֵּׁ ךְ מֵּׁ ל ְוַאַחר ּכָ בֶׁ ף ּבֹו ַההֶׁ ת ַעְצמֹו    ֹוסֵּׁ ר אֶׁ ֵּׁ ְמָאה ּוְמַקׁשּ ל ַהּטֻ בֶׁ ו ַההֶׁ ת ַעְצמֹו ִמּקַ יר אֶׁ ּתִ ּמַ ל, ַהְינּו ׁשֶׁ בֶׁ ִנְפָסק ִמן ַההֶׁ
ֲעו ַעל  ֱאָנח  ּנֶׁ ׁשֶׁ ֲאָנָחה  י  ְידֵּׁ ַעל  ׁשֶׁ ִנְמָצא  הֹור.  ַהּטָ ל  בֶׁ הֶׁ מֵּׁ ְוִחיּּות  ל  בֶׁ הֶׁ ל  ּוְמַקּבֵּׁ הֹור.  ַהּטָ ל  בֶׁ ַההֶׁ ְֹלַקו  ִמׁשּ ַעְצמֹו  ת  יר אֶׁ ַמּתִ ר  ֹונֹוָתיו  ֵּׁ ּוְמַקׁשּ ְמָאה  ַהּטֻ ׁש  רֶׁ
ל ִחיּ  ַקּבֵּׁ ּמְ ה. ִנְמָצא ׁשֶׁ ָ ֻדׁשּ ְמָאה ְלַהּקְ ַהּטֻ ב מֵּׁ ָ ׁשּ ׁשּוָבה ׁשֶׁ ִחיַנת ּתְ ה ּבְ ה. ְוזֶׁ ָ ֻדׁשּ ׁש ַהּקְ ת ַעְצמֹו ְלׁשֹרֶׁ ינוּ אֶׁ י ָאְמרּו ַרּבֹותֵּׁ ה ָחָדׁש, ּכִ   ּות ָחָדׁש ְוַגם ַהּגּוף ַנֲעֹשֶׁ

ָרכֹות ה ּגּוף ָחָדׁש:  ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ּבְ ֲעֹשֶׁ ּנַ ל ָאָדם ִנְמָצא ׁשֶׁ ל ּגּופֹו ׁשֶׁ ת ּכָ רֶׁ  נח(, ֲאָנָחה ׁשֹובֶׁ
תנינא   ו ב'  מֹו  אות    תורה  )ּכְ נֹות'  ִמְצַטּנְ יָה  ַיְרכֹותֶׁ ד  ילֵּׁ לֵּׁ ּכֹוַרַעת  ה  ָ ִאׁשּ ׁשֶׁ ָעה  ׁשָ 'ּבְ י  ּכִ ל.  ָנקֵּׁ ּבְ הֹוָלָדה  ָאה  ּבָ ּוִמזֶּׁה  ִזְכרֹוָנם  ]ג[  ינּו,  ַרּבֹותֵּׁ ָאְמרּו  ׁשֶׁ

ם ּדֹוִחי ה יא: ִלְבָרָכה, סֹוטָ  ם, ַוֲאַזי הֵּׁ קֹום ׁשָ ִמים עֹוִלין ְלַמְעָלה, ַוֲאַזי ִנְדָחק ַהּמָ י ַהּדָ ה ַההֹוָלָדה, ּכִ י זֶׁה ַנֲעֹשֶׁ ְך  (, ְוַעל ְידֵּׁ ָלד ַלחּוץ, ְוַאֲחר ּכָ ת ַהּוָ ם אֶׁ
זֶּׁ  ׁשֶׁ ִלְמקֹוָמם,  ִמים  ַהּדָ ּתַ חֹוְזִרים  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶׁ ֲהָלָכה,  ּתֹוָדה  ִחיַנת  ּבְ ִחיַנת  ה  ּבְ ִהיא  ַהֲהָלָכה  ם  ּגַ י  ּכִ "ל.  ּנַ ּכַ ר  דֶׁ ּסֵּׁ ּכַ ְך  ילֵּׁ לֵּׁ חֹוְזִרים  ׁשֶׁ ִמים,  ַהּדָ ֲהלּוכֹות 

ִר  ְמַחּסְ ם  הֵּׁ ה  ּוִבְתִחּלָ ּתֹוָרה,  י  ְללֹוְמדֵּׁ ָממֹון  ּנֹוְתִנים  ׁשֶׁ אֹוַרְיָתא,  י  ְמכֵּׁ ּתַ ׁש  יֵּׁ י  ּכִ ַהּמָ הֹוָלָדה,  ּנֹוְתִנים  ׁשֶׁ ּכְ י  ּכִ ַעְצָמם,  מֵּׁ ָממֹוָנם  ָחָכם,  ים  ְלִמיד  ְלַהּתַ מֹון 
ַמע'  י ַמׁשְ ְרּתֵּׁ ּתַ ִמים  'ּדָ י  נֹות, ּכִ יָה ִמְצַטּנְ ִחיַנת ַיְרכֹותֶׁ ּבְ ה  זֶּׁ ׁשֶׁ ְצָלם,  ְחָסר אֶׁ ְונֹוָלד ֲהָלכֹות  נֶׁ ְלִמיד ָחָכם,  ֲחִזיִקין ַהּתַ ּמַ ׁשֶׁ י ָממֹוָנם  ְך, ַעל ְידֵּׁ . ֲאָבל ַאַחר ּכָ

ד, ֲאַזי ַעל ְידֵּׁ  סֶׁ ִחיַנת חֶׁ ם ּבְ הֵּׁ רֹון: ׁשֶׁ א ַהִחּסָ ר ְוִנְתַמּלֵּׁ ד חֹוזֵּׁ סֶׁ ַעת ַהחֶׁ ּפָ  י ַהׁשְ
בקרבו ובחי' אנחה שמוציא רוחו עד שמרגיש שאין  בחי' שנשבר רוחו    שצריך ליתן עד שמרגיש שנותן חיותו.  בסוד הפדיון  כמו שאמר   ז

 חיות כלל, בחי' תרדמה אחד משישים ממיתה.לו  



 2צט.           מוהר"ן                                 קח  תורה                              ליקוטי                      

מקום  שנשפע על    ,ואח"כ ע"י הקרבן נמשך שפע שהוא בחי' רוח חדשה  נעשה חלל ריק.נשבר לבו,  שתשובה  

 :  ריק
נש "רמוז בפסוק  וזהו   רוח  כי    "ברהזבחי אלקים  עולה, הוא  קרבן  , היינו בחינות  חים קזבחי אלהנ"ל, 

   : כנ"לינו אנחה י דה רוח נשברה
 
. גם יש בהם כמה דברים קטנים שנאמרו קודם  [י]  החברים  ג כי תעבור ע"כ, הוא לשון"מסי' ע]ט

ו  אע"פ  \יב/ [יא]  א"י בא"י  היה  קודם  שאמר  בתורה  שמתבייש  שיודפסושאמר  ורצה  מו\יג/אינו  הדפיס  מהן  \יד/בפקודתורנ"ת  ה,  , מעט 
על   לעמוד  קשה  מקומות  שבכמה  עד  כלל  מתוקן  אינו  הלשון  הרוב  מקום  וע"פ  ובכל  המכוון 

, והשאר הנחתי כמו שהוא, כי הלשון איך שהוא, יוצא  כגון בתורה קה  שמצאה ידי לתקן תקנתי קצת

 
 אלהים  -מתרצו  ח

 מוהרנ"ת בתקפא  ט

. ועיין  ל הכוונה לרבי אברהם פעטרבורג לבדרך כלשון החברים  שיש"ק ח"ה סימן תקלג שעיין  ו   . חבריםההוא לשון    מת ליקוטי מוהר"ן כתב שעד תורה קידבהקדצ"ע שו  ,יא לשון רבנושהרה פה  לבד מתו  י
 שיש"ק ח"א תפו בשם ביאה"ל שהיה רחוק מלהעמיק וכו' 

 )ד"ה ובאמת הוא מן הנמנע(   ר"ן הובהקדמת ליקוטי מו דקע  גחות הר"ן קעושי תעט ,שפבשנז  ,נהעיין חיי מוהר"ן סימן   יא

מוהר"ן   יב נה    חיי  תֹו  ......  -אות  ֻדּלָ ּגְ ִמְקָצת  ְמַעט  ְלָהִבין  ּתּוַכל  ִרים  ּוִמזֶּׁה  ֹשְ ָהעֶׁ ּלּו  אֵּׁ ּמֵּׁ ׁשֶׁ ָאַמר  י  ּכִ ָדָרא,  ּבְ ָחד  ִנְפָלא  ִחּדּוׁש  ָהָיה  ם  ִמּקֹדֶׁ ם  ּגַ י  ּכִ
ְד  ּפִ ָעה  ָר ְוַאְרּבָ ִיֹשְ ץ  רֶׁ אֶׁ מֵּׁ א  ּבָ ׁשֶׁ ּכְ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ל  ָראֵּׁ ִיֹשְ ץ  רֶׁ אֶׁ ם  קֹדֶׁ ָהָיה  זֶׁה  ְוָכל  ָדָרא.  ּבְ ָחד  ִאם  י  ּכִ ַע  יֹודֵּׁ ינֹו  אֵּׁ ִמְת יֹונֹות  הּוא  ׁשֶׁ ָאַמר  ל  ָכל  אֵּׁ ּבְ ׁש  יֵּּׁ ּבַ

בִ  ְחׁשָ ל ְולֹא ָהיּו נֶׁ ָראֵּׁ ץ ִיֹשְ רֶׁ אֶׁ ָהָיה ּבְ ם ׁשֶׁ יג קֹדֶׁ ִהּשִ גֹות ׁשֶׁ ר  ַהּתֹורֹות ְוַהַהּשָ ִעְנָין זֶׁה ְלַדּבֵּׁ ׁש ּבְ ְך, ְויֵּׁ יָכן ָעָלה ַאַחר ּכָ ן ַעד הֵּׁ ה ְוָהבֵּׁ יָניו ִלְכלּום. ְראֵּׁ עֵּׁ ים ּבְ
ָהָיה ל  ָראֵּׁ ִיֹשְ ץ  רֶׁ ם אֶׁ קֹדֶׁ ם  ּגַ יְך  ה אֵּׁ ל   ַהְרּבֵּׁ ָראֵּׁ ִיֹשְ ץ  רֶׁ ִעְנַין אֶׁ מֵּׁ ְדיֹונֹות, אֹו  ּפִ י  ִמינֵּׁ ָעה  ְוַאְרּבָ ִרים  ֹשְ ָהעֶׁ מֵּׁ ַדע  יָּ ׁשֶׁ ּכְ ִנְפָלא  ַע    ִחּדּוׁש  יֹודֵּׁ ָהָיה  ׁשֶׁ מֹו  ּכְ "ל  ַהּנַ

ָדָעם   יְּ מֹו ׁשֶׁ ַעְצָמם ּכְ ּלּו ּבְ ְך ִעְנָיִנים אֵּׁ ַדע ַאַחר ּכָ יָּ ד ַהְיִדיָעה ׁשֶׁ גֶׁ ן נֶׁ י כֵּׁ ר  ָאז, ַאְך ַאף ַעל ּפִ ִפי ֲאׁשֶׁ ת ִלְכלּום, ּכְ בֶׁ ְחׁשֶׁ ין ַהְיִדיָעה ָהִראׁשֹוָנה נֶׁ ְך אֵּׁ ַאַחר ּכָ
דֹוׁשָ  ְעּתֹו ַהּקְ י ִמּדַ ַבְנּתִ יִלים ָיִבינּו ְמעַ הֵּׁ ּכִ ֹשְ ב, ְוַהּמַ יטֵּׁ יר ָהִעְנָין הֵּׁ יִקים ְלַהְסּבִ ִתיָבה ַמְסּפִ י ַהּכְ לֵּׁ ין ּכְ ָכל ִעְנָין זֶׁה אֵּׁ ם:ה ַאְך ּבְ יהֶׁ ֲאלֵּׁ  ט מֵּׁ

ִהְתחַ   אות שפב   עוד שם  ׁשֶׁ ּכְ ְך  ּכָ ַאַחר  ת,  רֶׁ ַאחֶׁ ּתֹוָרה  י  ָאַמְרּתִ ל  ָראֵּׁ ִיֹשְ ץ  רֶׁ אֶׁ ּבְ ִלְהיֹות  ָרִציִתי  ׁשֶׁ ּכְ ְלַמְעָלה  )מד(  ַהּתֹוָרה.  ן  ּכֵּׁ ם  ּגַ ה  ּנָ ּתַ ִנׁשְ ִלְנסַֹע  י  ְלּתִ
ָאַמְר  י  ָחַזְרּתִ ׁשֶׁ ּכְ ת,  רֶׁ ַאחֶׁ ּתֹוָרה  ן  ּכֵּׁ ם  ּגַ י  ָאַמְרּתִ ל  ָראֵּׁ ִיֹשְ ץ  רֶׁ אֶׁ ּבְ ָהִייִתי  ׁשֶׁ ְמֹאד  ּכְ ְוַהּנֹוָרָאה  ְפָלָאה  ַהּנִ ַהּתֹוָרה  ָגתֹו  ַהּשָ ר  ְוִעּקַ ת.  רֶׁ ַאחֶׁ ּתֹוָרה  ן  ּכֵּׁ ם  ּגַ י  ּתִ

ל. וְ ְמאֹ  ָראֵּׁ ץ ִיֹשְ רֶׁ ם אֶׁ ָאַמר קֹדֶׁ ַהּתֹוָרה ׁשֶׁ ה ּבְ ׁש ַעּתָ יֵּּׁ הּוא ִמְתּבַ ל ַעד ׁשֶׁ ָראֵּׁ ץ ִיֹשְ רֶׁ אֶׁ ָהָיה ּבְ ֻכּלֹו  ד ִהְתִחיל ַאַחר ׁשֶׁ ר ֻרּבֹו ּכְ פֶׁ ַאַחר  ָכל ַהּסֵּׁ הּוא ִמּתֹוָרה ׁשֶׁ
ּפִ  ָעה ּדַ ה אֹו ַאְרּבָ לׁשָ ם ׁשְ ַהּקֹדֶׁ ְמַעט מֵּׁ ל ַרק ְמַעט ּדִ ָראֵּׁ ץ ִיֹשְ רֶׁ ר:אֶׁ פֶׁ ְמַצע ַהּסֵּׁ אֶׁ ם ּבְ חֹות ְוהֵּׁ  ין אֹו ּפָ

י    -  אות תעט   עוד שם  ַמְעּתִ ָ ׁשּ ׁשֶׁ ֲחַמת  מֵּׁ ֲאָבל  ל,  ָראֵּׁ ִיֹשְ ץ  רֶׁ אֶׁ ּבְ ָהָיה  ׁשֶׁ ם  קֹדֶׁ ָאַמר  ׁשֶׁ ִרים  ַהֲחבֵּׁ ל  צֶׁ אֵּׁ ּתֹורֹות  ה  ּמָ ּכַ עֹוד  ׁש  יֵּׁ ן  ין  ְוכֵּׁ אֵּׁ ׁשֶׁ דֹוׁש  ַהּקָ יו  ִמּפִ
ָא  ׁשֶׁ ַהּתֹורֹות  סּו  יְֻּדּפְ ׁשֶׁ ְרצֹונֹו  עַ ּבִ ַוֲאִפּלּו  ל,  ָראֵּׁ ִיֹשְ ץ  רֶׁ אֶׁ ם  קֹדֶׁ ִהְזִהיר  ַמר  זֶׁה  ַעל  ל  ָראֵּׁ ִיֹשְ ץ  רֶׁ אֶׁ ַאַחר  ָאַמר  ֶׁ ׁשּ ַמה  ַרק  יד,  ִהְקּפִ סּו  ֻהְדּפְ ָבר  ּכְ ׁשֶׁ ּלּו  אֵּׁ ל 

ל ְצִריִכין ִלְכּתֹב ַעל  ָראֵּׁ ץ ִיֹשְ רֶׁ ל ַאַחר אֶׁ י ׁשֶׁ ּלִ ׁשֶׁ ׁשּוטֹות  יחֹות ּפְ ֲאִפּלּו ֹשִ יָקם ַאף ַעל   ִלְכּתֹב אֹוָתם, ְוָאַמר ׁשֶׁ ין ְרצֹוִני ְלַהְעּתִ ן אֵּׁ נּו    ּכֵּׁ ְעּתֵּׁ י ּדַ ַעל ּפִ י ׁשֶׁ ּפִ
ָר  ץ ִיֹשְ רֶׁ ם אֶׁ ם קֹדֶׁ י ּגַ בֹוִהים ְמֹאד, ּכִ ם ּגְ ם ְוהֵּׁ ֵּׁ ם ִנְפְלאֹות ַהׁשּ ל הֵּׁ ָראֵּׁ ץ ִיֹשְ רֶׁ ם אֶׁ ּקֹדֶׁ ּלּו ַהּתֹורֹות ׁשֶׁ ם אֵּׁ ל ָהָיה ִחּדּוׁש ִנְפָלא ְונֹוָרא ְמֹאד, ַאְך ִמי ָיבֹוא  ּגַ אֵּׁ

וָּ  יַדע ּכַ ְך ּוִמי ָיכֹול לֵּׁ לֶׁ י ְקָצת ִלְפָרִק ַאַחר ַהּמֶׁ ְקּתִ ְעּתַ ק ְוהֶׁ י ְלִהְתַאּפֵּׁ ן לֹא ָיכְֹלּתִ י כֵּׁ סּו. ְוַאף ַעל ּפִ יְֻּדּפְ ה ׁשֶׁ ּלֹא ָהָיה רֹוצֶׁ  ים:ָנתֹו זֶׁה ׁשֶׁ

מוהרנ"ת  מוהר"ן  ובהקדמת  מן )   לליקוטי  הוא  ובאמת  רוֹ   -הנמנע(    ד"ה  ְסּתָ ַהּנִ ַבד  ִמּלְ י  ל ּכִ ָראֵּׁ ִיֹשְ ץ  רֶׁ אֶׁ י  ְידֵּׁ ַעל  ָכה  זָּ ֶׁ ׁשּ ַמה  ינּו  ֱאלֹקֵּׁ ַלה'    ת 
ַא  ה  ּלָ ּגִ ׁשֶׁ ַהּתֹוָרה  י  ּכִ ִעּמֹו.  ה'  ָהָיה  י  ּכִ ָרִאינּו  ָראֹו  ְלָיא  ִאְתּגַ ּבְ ם  ּגַ ַחי.  ל  ּכָ ין  עֵּׁ מֵּׁ ְעָלִמים  נֶׁ עּור  ִלְדָבִרים  ׁשִ ין  אֵּׁ ַעד  ַמֲעלֹות  ה  ַכּמָ ּבְ ל  ָראֵּׁ ִיֹשְ ץ  רֶׁ אֶׁ ַחר 

ית וְ  ם  ִנְתַעּלֵּׁ ם. ִאם ָאְמָנם ּגַ ה ִמּקֹדֶׁ ּלָ ּגִ ַהּתֹוָרה ׁשֶׁ ְגָבה מֵּׁ ָאז  ֹשָ ם מֵּׁ י ּתֹוָרתֹו ּגַ ְברֵּׁ ל נֹוְראֹות ִנְפָלָאָתה. ִנְפָלִאים ּדִ בֵּׁ י ּתֵּׁ נֵּׁ ִאיָרה ּפְ דֹוׁש הֵּׁ ם ּתֹוָרתֹו ַהּקָ ִמּקֹדֶׁ
ּתֹוָר  י  ְרכֵּׁ ּדַ ְבהּו  ּגָ ן  ּכֵּׁ ץ  רֶׁ אֶׁ מֵּׁ ַמִים  ׁשָ ְבהּו  ּגָ י  ּכִ אּוָלם.  ם.  דֶׁ ּתֹוָרתּוִמּקֶׁ י  ְרכֵּׁ ִמּדַ ל,  ָראֵּׁ ִיֹשְ ץ  רֶׁ אֶׁ ְלַאַחר  ה  ּלָ ּגִ ׁשֶׁ יו  תֹו  ִמּפִ ַמְענּו  ׁשָ ר  ֲאׁשֶׁ ּכַ ם  ִמּקֹדֶׁ ה  ּלָ ּגִ ׁשֶׁ ֹו 

ָהָיה   ׁשֶׁ ה ְלַאַחר  ּלָ ּגִ ׁשֶׁ ַהּתֹוָרה  ֻכּלֹו הּוא מֵּׁ ֻרּבֹו ּכְ ַהזֶּׁה  ר  פֶׁ ְוָכל ַהּסֵּׁ ָעִמים,  ּפְ ה  ּמָ רּוׁש ּכַ פֵּׁ ּבְ דֹוׁש  ל.ַהּקָ ָראֵּׁ ִיֹשְ ץ  רֶׁ אֶׁ ם    ּבְ ל קֹדֶׁ ׁשֶׁ ַהּתֹורֹות  ּבֹו מֵּׁ ְולֹא ִנְמָצא 
ָראֵּׁ  ִיֹשְ ץ  רֶׁ בּו בִּ אֶׁ ְכּתְ ּנִ ׁשֶׁ יָמִנים  ַהּסִ תֹוְך  ּבְ ם ִנְמָצִאים  ה ָעִלין ְלֻדְגָמא. )ְוהֵּׁ לֹׁשָ ׁשְ ַנִים אֹו  ׁשְ יר  עֵּׁ ִמזְּ י ִאם ְמַעט  ּכִ יָמן ע"ג ַעד  ל  ם ִמּסִ הֵּׁ ִרים ׁשֶׁ ְלׁשֹון ַהֲחבֵּׁ

ם   ם הֵּׁ ְמַעט(: ִסיָמן קי"ד ְוַגם ׁשָ  ַרק ְמַעט ּדִ

לו    -  אות קעג שיחות מוהר"ן   רבי שמעון  ומי שיש  בעת שיצא  כי  זה.  מענין  זכרונו לברכה  רבנו  מגדולת  יוכל להבין מעט  בקדקדו  מח 
ממנו כבר היה רבנו זכרונו לברכה בארץ ישראל. וכל מה שעבר על רבנו זכרונו לברכה קדם זה, וכל הגדולות והנוראות והנפלאות פלאי  

נרא  ולא  נשמעו  שלא  ונוראות  עצומות  השגות  להשיג  שזכה  הצרות  פלאות  כל  כך  ואחר  וכו'  ישראל  בארץ  שהיה  קדם  בעולם  ו 
וההרפתקאות וכו' שעבר עליו קדם שהיה בארץ ישראל עד שזכה לבוא לשם ולחזר משם בשלום וכו', והשיג שם מה שהשיג וכו'. ואמר  

ישראל וכו'. ואחר כך  . והיה מתביש מאד מאד עם דרכי תורתו והשגתו שידע קדם ארץ  שכל מה שידע קדם ארץ ישראל הוא כלא ממש
הלך מעלה מעלה בכל יום ובכל שעה וכו'. ובעת שנסע רבי שמעון ממנו כבר היה איזה שנים אחר ביאתו מארץ ישראל. ראה והבן והבט  

שלש   ממנו  שמעון  רבי  כל אלה כשנתרחק  ואחר  אז.  עמד  ומדרגה  מעלה  בעת  באיזה  השגתו  בין  חלוק  שיש  קצת, אמר  יותר  או  שנים 
 ובין עכשו כמו החלוק שיש בין יום לדתו ליום שיצא רבי שמעון ממנו:שיצא ממנו  

כמו שאתה רואה אותי, כל מה שיגעתי וטרחתי ופעלתי על ידי עבודתי מעודי עד היום הזה, עתה אני יכול לפעל כל    -  עוד שם אות קעד 
כ  ביום אחד. ואחר  זה בשעה א זה  יכול לפעל כל  לו שעתה  בזמן אחר אמר  זה ברגע אחת.  ך  יכול לפעל כל  חת, ואחר כך אמר שעתה 

והבן היטב עד היכן הדברים מגיעים, כי בעת שאמר זאת לרבי שמעון כבר השיג מה שהשיג וכבר אמר עד אותה העת כמה פעמים שכל  
מאד מאד. וכן    שו, אף על פי שגם מקדם היתה השגתו עצומה ונשגבה העבודה והשגה שמקדם אינה נחשבת לכלום נגד מה שהשיג עכ 

היה כמה וכמה פעמים עד אותה העת, כי גם קדם ארץ ישראל היתה השגתו גבוהה מאד מאד בלי שעור. ואחר כך כשבא מארץ ישראל  
ל פעם למעלה למעלה בלי  היתה בעיניו כל ההשגה של קדם ארץ ישראל נחשבת כלא ממש והיה מתביש ממנה. וגם אחר כך עלה בכ 

כול לדבר והלב לחשב וכו' וכו', כמובן מעט בספורים שמכבר. ואחר כך אמר כנזכר לעיל. ראה והבט והבן  שעור וערך מה שאין הפה י 
 בספורים שמכבר, ואז תבין מעט מעצם גדולת דברים האלה:

ם ׁשֶׁ   -  אות שנז  חיי מוהר"ן   יג ה קֹדֶׁ ּלָ ּגִ ל ַהּתֹורֹות ׁשֶׁ ּכָ ל,  ָאַמר ׁשֶׁ ָראֵּׁ ץ ִיֹשְ רֶׁ אֶׁ ְסָפָריו,ָהָיה ּבְ תוִּבים ּבִ ְהיוּ ּכְ יִּ ֶ ָלל ש  ׁש ַאַחר    ַרק   ֵאינֹו רֹוֶצה ּכְ ִחּדֵּׁ ַמה ׁשֶׁ
יָחה ַהּכֹל ְצִריִכין ִלְכּתֹב. יָחה ְוֹשִ ל ֹשִ ל ְצִריִכין ִלְכּתֹב ַהּכֹל, ֲאִפּלּו ּכָ ָראֵּׁ ץ ִיֹשְ רֶׁ אֶׁ ָהָיה ּבְ  ׁשֶׁ

 פ"י הוראתו של רבנו בעצמו.ע סודר  שכל הספר הראשון    כידוע   יד



 3צט.           מוהר"ן                                 קח  תורה                              ליקוטי                      

 :  [ליו ית'ארב וראות להתקמהם עכ"פ דברי מוסר הרבה, והקדמות נפלאות ועצות נ
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