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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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חברותא
 ללימוד עיון 

 בספה"ק 
  ליקוטי מוהר"ן

 קמא
 

 : הצדף 
 
 
 ב צתורה 



 מוהר"ן   ב צג צד                    פט צ צא צ ליקוטי                          צה:       

מעט מאלקים וכבוד והדר    ותחסרהו)תהלים ח(  [  א]  פט

הן  תעטרהו ברוחני  הן  לאדם  שחסר  מה  כל  כי  ידוע  הנה   .

הוא בהשכינה אלקים  [ב]  בגשמי, החסרון  בחי'  וזהו [ג]  שהוא   .

, םדאי מעט מאלקים, היינו החסרון בודאי מאלקיבוד,  ותחסרהו

טה,  היינו בהשכינה אך כשידע זאת שהחסרון הוא למעלה ולמ

השי"ת   לעבוד  יוכל  ולא  ועצבות  גדול  צער  לו  יהי'  בודאי 

, מה אני ומה חיי כי המלך העצמו בבשמחה. לכך צריך להשיב  

, וכי יש כבוד גדול מזה. מתוך  [ו]   בעצמו מספר לי החסרון שלו

וכבוד והדר  כך בא לשמחה גדולה ונתחדשו המוחין שלו. וזהו  

המלך בעצמו מספר . היינו ע"י כבוד והדר שיש לו, שתעטרהו

 : לו החסרון, תעטרהו במוחין חדשים 

  . אשמח בה' יתמו חטאים מן הארץ  אנכי)תהלים קד(  [  ז]  צ

מחמת   באין  הן  לאדם,  שבאים  החסרונות  כל  כי  ידוע  הנה 

כידוע מהשכינה  ונחסרו  ניצוצות  והתיקון [ח]  השבירה שנפלו   .

ידיהוא   החסרונות    על  כל  נשלמו  אזי  באלקיו,  א"ע  שמשמח 

וזה  מ   יתמו,  אנכי אשמח בה'השבירה ונתעלה כל הניצוצות. 

ה כל  א(  חטאיםונשלמו  א  )מלכים  כמ"ש  החסרונות.  היינו   ,

, היינו ארץ העליונה,  מן הארץ.  והייתי אני ובני שלמה חטאים

 :[ט]  בחי' השכינה

 

 ידיו אמונה עד בא השמש. ויהי)שמות יז( [ י] צא

יש אמונה שהו  יש כמה מיני אמונה,  א רק בלב.  כי 

בכל   שיתפשט  עד  כ"כ,  אמונה  לאדם  להיות  שצריך  והעיקר 

שצריך להגביה ידיו בשעת [  יא] האיברים. כמ"ש בכתבי האר"י  

לזה  שצריך  נמצא  הקדושה.  לקבל  כדי  הראש,  נגד  נטילה 

הראש,   כנגד  ידיו  שמגביה  שמחמת  להאמין  בהידים,  אמונה 

ים קיט(  מקבל הקדושה. כי בלא אמונה אינו כלום, כמ"ש )תהל

. וכשיש לו אמונה כזו, בא מן האמונה אל כל מצותיך אמונה

כי  יותר.  שכל  אל  בא  באמונה  א"ע  שמחזיק  מה  וכל  השכל. 

הדבר שהיה צריך מתחילה להאמין, עכשיו כשבא אל אמונה  

במשה   שכתוב  וזה  בשכל.  הראשון  הדבר  מבין  גדולה,  יותר 

שנתפשט  , שהי' לו אמונה כ"כ גדולה, עד  ויהי ידיו אמונה

עד בא  , שאפי' בידיו הי' האמונה כ"כ גדולה,  יבבריםיבכל הא
חכמה השמש בחי'  הוא  ושמש  הדבר,  של  להשכל  היינו   ,

 [:יג]כמובא אצלינו 

ידי [  יד]   צב ביתו  על  בתוך  ונד  נע  שאדם  יכול [טו]  מה   .

השונמית,   בן  את  כשהחיה  באלישע  כמ"ש  מתים.  להחיות 

ד'(   ב'  )מלכים  ביה  הנהכתיב  אחת  הנה   וילך  ומובא  ואחת   .

אלמלא כנפי ריאה דנשבי על    [טז] קונים )תי' י"ג ד' כז ע"ב(בת

יעקב  בחי'  הם  והלב  והריאה  גופא,  כל  אוקיד  ליבא  הוי  ליבא 

ז'(   )מיכה  כמ"ש  אמת,  בחי'  הוא  יעקב  כי  אמת  ויוסף.  תתן 

תורה  ליעקב בחי'  הוא  ואמת  ב'(  [יז].  )מלאכי  כמ"ש  תורת  , 

חאמת יש  ובהתורה  ספרי .  ריאה  משה  כנפי  חמשה  כנגד  ם, 

 צפנת פענח . ויוסף הוא בחינות לב, כי יוסף נקרא  [יח]{תיקון כה}

מא} קיט(  יוכת  {מקץ  )תהלים  וכו' ב  צפנתי  וכשבוער  בלבי   .

שהחמשה כנפי ריאה    על ידיהאש שבלב, הוה אוקיד כל גופא. ו 

ומשככי ליבא,  על  מנשבי  ונדים,  שבלבנעים  החמימות  .  [יט]   ם 

ביעקב   נאמר  פד}לכך  פ'  וישב  היינו    [כ] {ב"ר  יעקב  ביקש 

קפץ עליו רוגזו של יוסף, היינו החמימות   , הריאה, לישב בשלוה

כמ"ש   תורה,  בחי'  שהוא  שאדם  מה  שע"י  נמצא  שבלב. 

, נע ונד אפילו בתוך ביתו, יכול זאת התורה אדם)במדבר יט(  

מתים   להחיות  ויכול  דינים,  בחינות  שהוא  האש,  את  לשכך 

 : שיהיו חיים

של    [כב]  העושה משא ומתן באמונה, מקיים מ"ע  כל[  כא]  צג

  [ כה]   כדת"ך, שהיא שורש לכל מ"ע כמ"ש בתיקונים  [כג]  ואהבת

:    מפקודין דעשה  ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי  [כו]   על פסוק

)יומא פו( על פסוק    ואהבתוכיצד מקיימין מצות   דאיתא בגמ' 

ש"ש    ואהבת שיתאהב  קרא [  כז] שתראה  אדם  כיצד  ידך,    על 

ומשאו   הבריות  עם  בנחת  ועסקו  חכמים  תלמידי  ושמש  ושנה 

תורה   שלמדו  מי  אשרי  אומרים,  הבריות  מה  באמונה,  ומתנו 

של   מצות  ומקיים  ידו,  על  מתאהב  ש"ש  נמצא  , ואהבתוכו'. 

 : (כחשהוא שורש כל המצות ) 

מהזמן.    גם שלמעלה  למדריגה  בא  באמונה,  ומתן  במשא 

ישראל אשר    [ל]  ב אומרבמסקנא ועליו הכתו  [כט]   'כדאיתא בגמ

אתפאר ז"ל  בך  חכמינו  כמאמר  במחשבה,  הוא  וישראל   [לא] . 

במ עלה  וגם  חישראל  מהזמן.  למעלה  הוא  ומחשבה  על שבה, 

יכ  ידי לה יתפלבלהתפלל בשכל צח. כי    ולמשא ומתן באמונה, 

כי הוא דבר העומד ברומו של עולם  היא גם כן למעלה מהזמן,  

ו} לאהבה:{ ברכות  שבא  מחמת  וגם  לגדלות .  בא  זה  מכח   ,

 : המוחין, ויכול להתפלל בשכל צח

חסדו ואמונתו לבית ישראל ראו   זכר )תהלים צח(  [  לג]   צד

אלקינו ישועת  את  ארץ  אפסי  שכל      . כל  כך,  הוא  הענין 

מג(   )ישעי'  דכתיב  ישראל  בשביל  אלא  נבראו  לא  העולמות 

לא נברא   [לד]   , דהיינו בי"עלכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו

ושכנתי לא לכבודי. וכבודי היינו ישראל, דכתיב )שמות כה(  א

של"ה  }ודרז"ל    בתוכם ס'  [לה] עיין  אלא    {דף  נאמר  לא  בתוכו 

בתוכם, מלמד שהקב"ה משרה שכינתו בתוך כל אחד מישראל.  

נמצא כל אחד מישראל נקרא לבוש, ולבוש נקרא כבוד, כי ר'  

ולמות לא  יוחנן קרי למאני' מכבדותא )שבת קיג( נמצא כל הע

נברא אלא בשביל ישראל, כדי להשפיע להם רב טוב. וכשאינם  

יכולים לקבל מחמת עונותיהם, יש לו צער, שנאמר )ישעי' סג(  

. אך מחמת בהירות אור החסד א"א לקבלו בכל צרתם לו צר

להשפיע   כשרוצה  היינו  הקדוש.  לצמצום  וצריך  שהוא,  כמות 

כ"ש כך,  יהי'  לדבר  צריך  טוב,  ה'  ג(  "ל  )תהלים  לורב  בדבר 

. והאותיות הם צמצומים עד כאן אות א' עד כאן  שמים נעשו

צו(   )שם  כמ"ש  בגלות,  ג"כ  הדיבור  בעו"ה  אך  ת',  ספרו  אות 

 , והיינו בגוים את כבודו

 
 
 
 

 
 לשון החברים לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו  א
עמוד התפילה אות קנב ומקור מים חיים שם בשם  עה"ת  עיין בעש"ט    ב

ל מחנה אפרים )דוד רבינו( פ'  דגהיכל הברכה שכתב בשם רבו ובספר  
וליקוטי    ,תולדות ד"ה ויתער יצחק לה' ותרומה ד"ה וכפלת את היריעה 

 הלכות מילה ה' ה'.  
 זוהר בראשית כב. ונח סא. ווירא דף קכ: ועוד  ג
 בוודאי  -מתרצו  ד
 לעצמו  -מתרצו בעצמו ו -ותרלד גם בדפו"ר  ה
 עיין לקמן תורה רנט ועיין שיש"ק ח"א רלג ו
 תורה זו לשון החברים לא ידוע מתי והיכן נאמרה  ז
 עיין לעיל תורה נד אות ג' ותורה עה   ח
 ת יעקב ערך אר  פרדס שער כג אות א ארץ ועיין קהל ט
 תורה זו לשון החברים לא ידוע מתי והיכן נאמרה  י

וע"ח שער לא סוף פ"ב ואוצרות חיים שער   שער המצוות פרשת עקב יא
 פרצופי זו"ן.

 האברים  -מתרצו   יב
 '* לעיל תורה א יג
 תורה זו לשון החברים לא ידוע מתי והיכן נאמרה  יד

 
  ושיש"ק ח"ב אות של  חיי מוהר"ן אות סה צדיק שנפל לעצבות, עיין    טו

מפרעמישלאן מנדלי  רבי  בקונטרס שהוא  בהקדמה  עה"ת  ובעש"ט   ,
מאירת עינים אות עז מה שכתב על רבי מיכל מזלאטשוב שהיה עובד  

 ועיין שיחות הר"ן אות רפ.ה' בריצה אנה ואנה בביתו.  
בדפים שלנו כח. ועיין גם תיקון כה דף ע. וזוהר רע"מ פנחס דף    טז

 ה עט ]דף צב: רכז: ולעיל תור 
 * פתיחתא דאיכה רבתי סימן ב  יז
 בדף ע. ולעיל סוף תורה ח' יח
ועיין גם תיקון כה דף ע. וזוהר רע"מ פנחס   הנ"ל, תיקון יג דף כח. יט

 דף רכז: ולעיל תורה ס דף עח ותורה עח דף צב: ותורה רכה דף קיד.
בשינוי    פרש"י ריש פרשת וישב )בראשית לז ב(הובא ב שם פסקא ג'    כ

 א לשון רבינו כאן.לשון והו
 תורה זו לשון החברים לא ידוע מתי והיכן נאמרה  כא
וברמב"ם  .  מצוה ג'ובסמ"ג  ספר המצות להרמב"ם  ביאור המצוה עיין    כב

 . ובחרדים פ"ט אות ה'.ובחינוך מצוה תיחיסודי התורה פ"ב א'. 
 דברים ו' ה' כג
תשכט תרלו ותרצו והכוונה לתיקון כ' וב דפו"ר ותרלד וכך הגרסא גם ב  כד

ו הוא  סגר בסוגרים  הזה  כי הציון  סוגרים  מה שסגר  וצ"ע  )תיקון כא(  תיקן 
 של רבינו ולא של מוהרנ"ת   כנראה 

   [דף נא.: נב. נה.]* תיקון כא  כה
 בראשית כז ד' כו
 שם שמים[ובגמ' ] ש"ש -גם בדפו"ר כז

 
עיין מכילתא פרשת בשלח על הפסוק והישר בעיניו תעשה   כח

 והובא ברמב"ן שם 
 * שם  כט
  'ישעיהו מט ג ל

 * בראשית רבה פרשה א  לא
 תפלה -מתרצו  לב
 תורה זו לשון החברים לא ידוע מתי והיכן נאמרה  לג
 שיה בריאה יצירה ע לד
 ]פרק נר מצוה. ענין העבודה ד"ה ושכנתי [ מס' תענית*  לה
 כמ"ש  –מתרצו  לו

 תורה אור 
ַעט  ּמְּ ֵרהּו  ַחּסְּ ַוּתְּ )ו(  ח  תהלים 

הָ  וְּ ָכבֹוד  וְּ ָדר  ֵמֱאלִֹהים 
ֵרהּו:  ַעּטְּ  ּתְּ

 תורה צ 
ּמּו   ִיּתַ )לה(  קד  תהילים 
ִעים   ש ָ ּורְּ ָהָאֶרץ  ִמן  ִאים  ַחּטָ
ֶאת   י  ש ִ ַנפְּ ִכי  רְּ ּבָ ֵאיָנם  עֹוד 

לוּ  הָֹוה ַהלְּ  ָיּה:  יְּ
ָהָיה  -מלכים וְּ )כא(  א  א 

ֶלךְּ ִעם ֲאבָֹתיו   ַכב ֲאדִֹני ַהּמֶ ש ְּ ּכִ
לֹמֹה  ש ְּ ִני  ּובְּ ֲאִני  ָהִייִתי  וְּ

ִאים:  ַחּטָ
 א תורה צ

ה   מש ֶ ִויֵדי  )יב(  יז  שמות 
ימּו  ש ִ ַוּיָ ֶאֶבן  חּו  קְּ ַוּיִ ֵבִדים  ּכְּ
ַאֲהרֹן  וְּ ָעֶליָה  ב  ש ֶ ַוּיֵ יו  ּתָ ַתחְּ
ֶאָחד   ִמּזֶה  ָיָדיו  בְּ כּו  מְּ ּתָ חּור  וְּ
ֱאמּוָנה   ָיָדיו  ִהי  ַויְּ ֶאָחד  ה  ּוִמּזֶ

: ֶמש  ָ  ַעד ּבֹא ַהש ּ
ֹוֶתיָך   ל ִמצְּ תהילים קיט )פו( ּכָ

דָ  ֶקר רְּ ֵרִני:ֱאמּוָנה ש ֶ  פּוִני ָעזְּ
 תורה צב 

ֶלךְּ    ב ד -מלכים ַוּיֵ ב  ש ָ ַוּיָ )לה( 
ה   ֵהּנָ ַאַחת  וְּ ה  ֵהּנָ ַאַחת  ִית  ּבַ ּבַ
זֹוֵרר   ַויְּ ָעָליו  ַהר  גְּ ַוּיִ ַעל  ַוּיַ
ַקח   פְּ ָעִמים ַוּיִ ַבע ּפְּ ַער ַעד ש ֶ ַהּנַ

ַער ֶאת ֵעיָניו:   ַהּנַ
ַיֲעקֹב   ן ֱאֶמת לְּ ּתֵ מיכה ז )כ( ּתִ

אֲ  ָרָהם  ַאבְּ לְּ ּתָ  ֶחֶסד  עְּ ּבַ ִנש ְּ ר  ש ֶ
 ֶדם: ַלֲאבֵֹתינּו ִמיֵמי קֶ 

ֱאֶמת   ּתֹוַרת  )ו(  ב  מלאכי 
ָצא   ָלה לֹא ִנמְּ ַעוְּ ִפיהּו וְּ ָתה ּבְּ ָהיְּ
ֹור   ִמיש  ּובְּ לֹום  ש ָ ּבְּ ָפָתיו  ִבש ְּ
יב ֵמָעֹון: ים ֵהש ִ ַרּבִ י וְּ  ָהַלךְּ ִאּתִ

)מה( מא  מקץ    בראשית
ַנת   יֹוֵסף ָצפְּ ם  עֹה ש ֵ ַפרְּ ָרא  קְּ ַוּיִ

ֵנחַ  עְּ ת    ּפַ ַנת ּבַ ן לֹו ֶאת ָאסְּ ּתֶ ַוּיִ
ה  ָ ִאש ּ לְּ אֹן  ּכֵֹהן  ֶפַרע  ּפֹוִטי 

ָרִים:  ֵצא יֹוֵסף ַעל ֶאֶרץ ִמצְּ  ַוּיֵ
י   ּתִ י ָצַפנְּ ִלּבִ תהלים קיט )יא( ּבְּ
 : ַמַען לֹא ֶאֱחָטא ָלךְּ ָרֶתָך לְּ  ִאמְּ

ַהּתֹוָרה  זֹאת  )יד(  יט  במדבר 
א   ל ַהּבָ אֶֹהל ּכָ י ָימּות ּבְּ ָאָדם ּכִ

ָהאֶֹהל אֶֹהל    ֶאל  ּבָ ר  ֲאש ֶ ָכל  וְּ
ַעת ָיִמים:  בְּ ָמא ש ִ  ִיטְּ
 תורה צג

ּתָ   ָאַהבְּ וְּ )ה(  ו  ואתחנן  דברים 
ָך   ָבבְּ לְּ ָכל  ּבְּ ֱאלֶֹהיָך  הָֹוה  יְּ ֵאת 

אֶֹדָך:  ָכל מְּ ָך ּובְּ ש ְּ ָכל ַנפְּ  ּובְּ
ה  כז תולדת  בראשית )ד( ַוֲעש ֵ

י   ּתִ ָאַהבְּ ר  ֲאש ֶ ּכַ ים  ַעּמִ ַמטְּ ִלי 
בַּ  אֵֹכָלה  וְּ י  ּלִ ָהִביָאה  ֲעבּור  וְּ

ֶטֶרם ָאמּות:  י ּבְּ ש ִ ָך ַנפְּ ָבֶרכְּ  ּתְּ
ִלי   ַוּיֹאֶמר  )ג(  מט  ישעיהו 
ָך   ּבְּ ר  ֲאש ֶ ָרֵאל  ִיש ְּ ה  ָאּתָ י  ּדִ ַעבְּ

ָאר:  ּפָ  ֶאתְּ
 תורה צד 

ּדֹו  ַחסְּ ָזַכר  )ג(  צח  תהלים 
ָראּו   ָרֵאל  ִיש ְּ ֵבית  לְּ ֶוֱאמּוָנתֹו 
ּוַעת   ש  יְּ ֵאת  ָאֶרץ  ֵסי  ַאפְּ ָכל 

 ֱאלֵֹהינּו: 
מג ּכֹ  ישעיה  ָרא  )ז(  קְּ ַהּנִ ל 

ָראִתיו   ּבְּ בֹוִדי  ִלכְּ וְּ ִמי  ִבש ְּ
יִתיו:  יו ַאף ֲעש ִ ּתִ ַצרְּ  יְּ

ִלי   ּו  ָעש  וְּ )ח(  כה  שמות 
תֹוָכם:  י ּבְּ ּתִ ַכנְּ ש ָ ש  וְּ ּדָ  ִמקְּ

ָצָרָתם   ָכל  ּבְּ )ט(  סג  ישעיה 
ָניו \}לוֹ \לֹא   ּפָ ַאךְּ  ּוַמלְּ ָצר   }

ָלתֹו   ֶחמְּ ּובְּ ַאֲהָבתֹו  ּבְּ יָעם  הֹוש ִ
נַ  ַויְּ ָאָלם  גְּ ֵאם הּוא  ְּ ַנש ּ ַויְּ ֵלם  ּטְּ
ֵמי עֹוָלם:  ל יְּ  ּכָ

הָֹוה   יְּ ַבר  דְּ ּבִ )ו(  לג  תהילים 
ל   ּכָ יו  ּפִ רּוַח  ּובְּ ּו  ַנֲעש  ַמִים  ש ָ

ָבָאם:  צְּ
צו ַבּגֹוִים    תהילים  רּו  ַסּפְּ )ג( 

אֹוָתיו:  לְּ ים ִנפְּ ָכל ָהַעּמִ בֹודֹו ּבְּ  ּכְּ
רּו  -דברי הימים א טז )כד( ַסּפְּ

ָכל הָ  בֹודֹו ּבְּ ים  ַבּגֹוִים ֶאת ּכְּ ַעּמִ
אָֹתיו:  לְּ  ִנפְּ

 



 מוהר"ן                                בצ  תורה          טי                        ליקו               1צה: 

    נע ונד בביתונע ונד בביתו  םםעל ידי שאדעל ידי שאדמאמר מאמר 
  מספה"ק ליקוטי מוהר"ן מספה"ק ליקוטי מוהר"ן 

 א

 
 

 אמירת התורהומקום זמן 
לא ידוע מתי לשון החברים  תורה זו  

 תורה זו  והיכן נאמרה 

 
 פתיחה 

כשרואים שיש דין בעולם הם נעים ונדים אפילו בביתם ממקום למקום ומכוונים בזה   ,שהם בחי' תורהצדיקים  
קטרוג על רוב חמימות התאוות של בני אדם שמחממים אותו וגורמים קטרוג המ  לנשב על לב העולם לקררו

 ובפרט התאווה הידועה ודינים.

 
 ליקוטי הלכות

 אין

 
 השייך לתורה זו שיחות 

על ידי מה שהאדם נע ונד אפילו בתוך ביתו יכול לשכך את האש שהוא    -חלק א סימן צב    -לטשרינער רביקרא דשבתא  

ובזה מבואר קצת מה שאמר השם יתברך לקין נע    .וכו' כמבואר הענין בפנים  החיות מתים שיהיו חייםבחינת דינים ויכול ל

רחמא ליצלן. על כן תהיה בארץ וכו' כי מאחר שגברו עליו הדינין מאד על ידי שהמית את הבל ונאחז בו סטרא דמותא    ונד
ונתבטל סטרא דמותא כנ"ל. )ועל    ,תקין הדיניםדי זה נמכי על י  ,היה תיקונו על ידי שיהיה נע ונד. שזה בחינת גלות מכפרת

ועל כן גם אצל  כן יש דורשין וישם ה' לקין אות וכו' הזריח לו גלגל חמה היינו בחינת הזריח להם השמש שיבואר לקמן(  

ו כנ"ל.  להיות נע ונד. לטלטל עצמו ממקומו ולנוס לעיר מקלטו ועל ידי זה ניצול ממיתה היינ  נאמר שצריך  בשוגג   ההורג
ואם יצא מחוץ לגבול עיר מקלטו היינו חוץ לתחום העיר ומצא אותו  ועל כן נאמר ב ו שצריך לישב דייקא בעיר מקלטו 

מסטרא דמותא על ידי שהיה נע ונד ונס לעיר ורצח אותו אין לו דם כי מאחר שנמתקו הדינים כבר מעליו וניצול    גואל הדם

בפרט כפי    .עיר מקלטו יהיה נאחז בו סטרא דמותא ביותרוד נע ונד ויצא מחוץ ל מקלטו על כן יכול להיות על ידי שיהיה ע

שבחינת הנע ונד הוא בבחינת כנפי ריאה דנשבי על לבא שעל ידי זה ממזג את האש שבלב שיהיה במדה המבואר בפנים  
יו  כי אלמלא ידוע שאם הרוח מנשב באש  וזה  גופא.  כל  הוה לבא אוקיד  דנשבי על לבא  ריאה  או  כנפי  אזי  תר מהמדה 

האש לגמרי או שמבעיר האש ביותר מהמדה וכמבואר במקום אחר. על כן אם יצא מחוץ לעיר מקלטו אף אם לא    שמכבה
יוכל להיות שיתגברו הדינים שהן בחינת תבערת  ישו פי כן  בו סטרא דמותא באחד  ב לביתו אף על  האש ביותר ותתאחז 

שת שבת כמבואר בזוהר הקדוש וזה בחינת טועמיה ינים ממילא על ידי קדומשני אופנים הנ"ל. ועל כן בשבת שנמתקין הד
אדם הראשון שנאמר לו ביום אכלך ממנו    ל כן שבת הגין עלחיים זכו בחינת תחיית המתים כי נכנע בחינת סטרא דמותא. ע

 מות תמות וכמו שאמרו רז"ל וזה בחינת לא תבערו אש וכו' כי נמתק אז האש.

 כה אנה ואנה בעניין ההלישיחות 
ד ֵמַאנְ  -ה אות ס -ן חיי מוהר" יׁש ֶאחָׁ י ֵמאִּ ַמְעת ִּ ַמע)ו( ׁשָׁ ָׁ ׁש  ַמר ׁשֶ אָׁ לֹוֵמנו  ׁשֶ י ׁשְ ה הַ  ׁשֵ כָׁ ְברָׁ ְכרֹונֹו לִּ נו  זִּ י ַרב ֵ ִּ פ  יק  מִּ ד ִּ ְנַין ַהצ ַ ה ֵמעִּ ֲעשֶֹ ַ מ 

פַ  נ ָׁ ז ָׁ ׁשֶ ֶ ם ַמה ׁש  ה ֶאת ַעְצמֹו עִּ ֶהֱחיָׁ ׁשֶ דֹול,  ַעם ַאַחת ְלַעְצבו ת ג ָׁ ַ ֶֹדל  ל פ  ל  ַכר ַעְצמֹו ג  יַהֶחֶסד ׁשֶ נִּ שַֹ ֹא עָׁ ל  ַרְך ׁשֶ ְתב ָׁ יִּ ם  ֵ ס    ַהׁש  ַ ְדפ  נ ִּ ֹוי, ׁשֶ ג 
ו   פ  סִּ ב ְ ר  בָׁ כְ כ ְ נ ִּ ׁשֶ ם,  ׁשָׁ ן  ַעי ֵ י ֹות  ַמֲעשִֹּ עַ ֵרי  ב ְ י  ַמְעת ִּ ָׁ ׁש  ֶ ׁש  ַמה  י  פִּ כ ְ ה  בָׁ ית ְ אִּ הָׁ ַמר  ְואָׁ ַעְצמֹו,  ב ְ ה  כָׁ ְברָׁ לִּ ְכרֹונֹו  זִּ דֹוׁש  ַהק ָׁ יו  ִּ פ  מִּ י  "ל ְצמִּ ַהנ ַ ׁש 
הו א ׁשָׁ  הׁשֶ בְ  ַמע ַמֲעשֶֹ ְכרֹונֹו לִּ נו  זִּ י ַרב ֵ ִּ פ  ת:זֹאת מִּ ְגנֹון ַאֵחר ְקצָׁ סִּ ה ב ְ כָׁ  רָׁ

בְ  ְכרֹונֹו לִּ זִּ נו   ַרב ֵ ר  ֵ פ  ס ִּ ׁשֶ ַמר  מַ ְואָׁ ב ְ דֹול  ג ָׁ ד  יק ֶאחָׁ ַצד ִּ ה  יָׁ הָׁ ׁשֶ ה  כָׁ ַעְצמֹו  רָׁ ב  ֵ ְמַחׁש  ה  יָׁ הָׁ ׁשֶ א,  נָׁ ב ְ ֻחׁשְ ד ְ אֵרי  ָׁ מ  ה מִּ יָׁ הָׁ ׁשֶ ה  ם ֲעלָׁ יֹום אִּ ל  כָׁ ב ְ

שָֹׁ  פִּ ה ֲעבֹוַד עָׁ אֹותֹו ַהי ֹום כ ְ ֵלמו ת ב ְ ׁשְ רִּ ת ה' ב ִּ בָׁ ב ַהד ְ ֵ ׁש  יד, ְוחִּ מִּ ָׁ ֹו ת  ְרכ  אוֹ י ד ַ יְך ַלֲעשֹֹות ב ְ רִּ הו א צָׁ ּלֹּא ָיָצא ְיֵדי  תֹו ַהי ֹום,  ים ׁשֶ ֶׁ וָּמָצא ש 

ֵלי יְך  ָצרִּ ָהָיה  ֶׁ ש  ן  גוֹּ ּכְ ם.  ַהיּוֹּ תוֹּ  אוֹּ ּבְ ֵלמוּת  ְ ש  ּבִּ ָבתוֹּ  בְּ חוֹּ ָוָאָנה  ָאָנה  הַ ֵלְך  ְך  ַמהתוֹּ י  פִּ ּכְ ים  ָעמִּ ּפְ ְוָכְך  ְך  ּכָ ת  יִּ י    ּבַ פִּ ּכְ יְך  ָצרִּ ָהָיה  ֶׁ ּ ש 
ָגתוֹּ ַהגְּ  ם לֹּא ָהלַ ַהּשָ תוֹּ ַהיּוֹּ ָהה וְּבאוֹּ ָראוּי  בוֹּ ת ּכָ יִּ ּבַ ְך ּבַ ל ּכָ , ְך ּכָ ר לֹו    לוֹּ ה ֶאְפׁשָׁ יָׁ ֹא הָׁ ל  ֹו ְמֹאד ַעד ׁשֶ ַדְעת  ַפל ב ְ ְלַהֲחיֹות  ְוַעל ְיֵדי ֶזה נָׁ
ֹ  ַעד ׁשֶ ֶאת ַעְצמוֹ  ל  ה ׁשֶ כָׁ ז ָׁ ה ׁשֶ ֶ מ  ה ַעְצמֹו ב ַ ֹוי:ֶהֱחיָׁ י ג  נִּ שַֹ  א עָׁ

ו י ְוֵאינִּ  נ  ת ׁשִּ ה ְקצָׁ יָׁ ה הָׁ ֲעשֶֹ ַ ו ר ַהמ  פ  סִּ ַמֲעלָ י זֹוֵכר יֹוֵתר,  ְוַגם ב ְ ל ּבְ דוֹּ ה ָהָיה ּגָ ּמָ יק ּכַ ּדִּ תוֹּ ַהּצַ ין ַמֲעַלת ַהְפָלַגת אוֹּ בִּ ְנָין ּתָ ה ָהעִּ זֶּׁ תוֹּ  וּמִּ

ָהָיה לוֹּ ֲעב ֶׁ ָדהש  ָהַלְך ָאנֶׁה ָוָאָנה בְּ   וֹּ ֶׁ ה ש  ּמֶׁ ָהה ּבַ בוֹּ ַעל ְיֵדיּגְ ֶׁ ת ַעד ש  יִּ ְך ַהּבַ ָדה זֹּא  תוֹּ ֲעבוֹּ ְעּתוֹּ ּבַ י ּדַ ֵעט ְלפִּ ּמִּ ֶׁ ְך  ש  ל ּכָ ְצַטֵער ּכָ ת, הִּ
לֹּ  ְמַעט  ּכִּ ֶׁ ש  ַעְצמוֹּ ַעד  ת  ת אֶׁ ְלַהֲחיוֹּ ל  ָיכוֹּ ָהָיה  ַעְצמוֹ   א  ֶאת  יר  ְזכ ִּ הִּ ׁשֶ וֹ   לו ֵלא  ג  י  נִּ שַֹ עָׁ ֹא  ל  ְר ׁשֶ ים י,  יקִּ ד ִּ ַהצ ַ ֲעבֹוַדת  ט  ְוַהב ֵ ֵבן  ְוהָׁ   ֵאה 

ם ַעד הֵ  תָׁ ֲעבֹודָׁ ם ב ַ עו טָׁ ם ַעל מִּ יַע, ַאׁשְ ְוַצֲערָׁ ן ַמג ִּ ן ַעד ֵהיכָׁ ֶהם:יכָׁ  ֵרי לָׁ

קודש   שרפי  של  -שיח  ב  ד ִּ   -  חלק  ַהצ ַ ַעל  ה  ֲעשֶֹ ַ ַרב ֵ ַהמ  ר  ֵ פ  ס ִּ ׁשֶ  ' ְוכו  ְלַעְצבו ת  ַפל  נ ָׁ ׁשֶ ב ַ יק  ה  סָׁ ְ ְדפ  ְונִּ  , ו ֵרי נו  פ  ַהס ִּ ַאַחר  ׁשֶ יחֹות  ִּ ש 
ַעי ֵ  יֹות,  ׁשֶ ַמֲעשִֹּ ה,  כָׁ ְברָׁ לִּ ְכרֹונֹו  זִּ יג  ינִּ קִּ ַאֲהרֹן  הו   ַדְליָׁ ג ְ י  ַרב ִּ ַמר  אָׁ ם,  ׁשָׁ יְנַהְרץ,ן  ֶטרִּ ׁשֶ ם  הָׁ ַאְברָׁ י  ֵמַרב ִּ ַמע  ָׁ ַרב ִּ   ׁש  ה  יָׁ הָׁ ז ֶה  י  ׁשֶ ֶמְנְדלִּ י 

עַ  יד ַהב ַ ְלמִּ ַ ַלאן, ת  יׁשֶ ֶרעמִּ ְ פ  ם טֹוב.מִּ  ל ׁשֵ

 
 תשפב ניסן  ז' עד   אדר ב'  חכ



 מוהר"ן                                בצ  תורה          טי                        ליקו               2צה: 

שיש נשמות נדחות שאינם  יקים הם נעים ונדים בדרך, אמר  שמעתי בשמו שאמר לענין מה שהצדאות רפ    -הר"ן  חות מושי
בל אף על פי כן הוא נע  ה להיות נע ונד. אידי מה שהצדיק נע ונד )תסא(. ויש צדיק שאינו רוציכולים להתעלות כי אם על  
 ו גם כן בחינת נע ונד:והנה בביתו זההנה ולך ונד בביתו. הינו, מה שהוא ה

שבי אמונה  נתיב  מצותיך  כהל  נתיב  אות  מת    -  ג'  היום  מזלאטשובאותו  מיכל  הקדושב(  ו )רבי  מי  אביו  יוסף  רבי  כי  אמפלא()של   ,

זוהר , ואמר 'בהאי רצון אסתלק משה' )בעת הלכו אנה ואנה בדביקות נפלא בחדר שלופתאום בסעודה שלישית נסתלק  

כי היה דרכו  נשמתו מרוב דביקות בוראו,    כין לשמור אותו שלא ייצאשנים קודם פטירתו, היו צרי  ח:(. כי לערך שניפח"ב  

. ופעם אחת אמר הגאון הקדוש מוהר"ר יוסף מזמיגראד תלמידו,  ראה הלפידיםלילך אנה ואנה, עד שפניו היו בוערות כמ
עומדין בגן עדן  יאך עקביים של רבינו הקדוש  שוב[, ראה אחי, הטמפינדכי ]אל אחיו הצדיק מורי וחמי מוהר"ר אברהם מר

ם איזה מבניו, ואח"כ היה הולך  והיה דרכו לאכול סעודה שלישית בחדרו ]ה[מיוחד ע        והיה צריך שמירה יתירה.העליון. 

אנה ואנה,  דרו  ץ בחוהיה רורה ושירות עד שגמר הסעודה שם, ובעת הזאת לא היה שום אדם שם,  לבית מדרשו לומר ת

צחק ז"ל, ורץ לחדרו, ותפסו  תה ואמרה לאחיה הצדיק ר' יעד שראתה בתו הצדיקת, ורצ   ה',ר 'בהאי רצון אסתלק משואמ
ונפ וילבלבל אותו ולהורידו,  ידוד אחד,  ידוד אלהינו  בהקדמת     צתה נשמתו הקדוש.ל על שכמו, ואמר שמע ישראל  )הובא 

 (ת עזם אוהבעש"ט עה"ת קונטרס מאירת עיני

 אנה ואנה הלך או לרוץמנהג רבנו ל

סא    -חיי מוהר"ן   ס ִּ ַאַחר    -אות  י  ׁשֶ לִּ ה  יָׁ הָׁ ז,  אָׁ ה  ְפחָׁ ִּ ַהׁש  ו ֶבן  ֶמֶלְך  ן  ַהב ֶ ל  ׁשֶ ה  ֲעשֶֹ ַ ַהמ  ר  ֵ יפ  ֲחֵברִּ ם  עִּ ו ַח  כ  ַמה    וִּ ְנַין  עִּ ב ְ י  לִּ ָׁ ַנְפת  י  ַרב ִּ
 ָׁ ַקח כ  ָׁ ל  יד ׁשֶ רִּ ַלְך ַעל ַהי ָׁ הָׁ ׁשֶ ם כ ְ תו ב ׁשָׁ כ ָׁ ֶ רל אֲ ׁש  נ ִּ   ׁשֶ נלֹו, ְוהִּ ָׁ ת  ד ֵמאִּ ה ְלֶאחָׁ ְדמָׁ א. ְונִּ ַאְכַסְניָׁ ב  יַח ַעל הָׁ ה ַחי ָׁ יָׁ הָׁ ֶ יל ַמה ׁש  בִּ ׁשְ ם ב ִּ יחָׁ נ ִּ הִּ ו  ׁשֶ

 ֵ ְוַהׁש  א,  ַאְכַסְניָׁ ֵכן הו  ַעל הָׁ ַמר לֹא  י אָׁ יונִּ ִּ פ  ַאְלנו  ֶאת  ְוׁשָׁ ַלְכנו   ְוהָׁ ֶזה,  ַרְבנו  ַעל  ְתעָׁ ְונִּ ם,  ׁשָׁ ם  ם ְסתָׁ יחָׁ נ ִּ הִּ ׁשֶ ַרק  ָיה  ְוהוּא הָ ׁש.  דוֹ ַהק ָׁ   א 

, ְוָהַלְך ָאנֶׁה ָואָ  ָדתוֹּ ֲעבוֹּ ֵסק ָאז ּבַ ש  עוֹּ דוֹּ ַדְרּכוֹּ ַהּקָ ֵביתוֹּ ּכְ יָנה ּבְ נִּ ֵ ְבֵרי ַהׁש  דִּ נו  כ ְ יב לָׁ ם לֹ  , ְוֵהׁשִּ יַח ְסתָׁ נ ִּ הִּ יל חֹוב:ׁשֶ בִּ ׁשְ  א ב ִּ

קודש   יָׁ   -  חלק א שסה   -שיח שרפי  הָׁ ׁשֶ ד,  ֶאחָׁ יר  ׁשִּ עָׁ ה  יָׁ הָׁ ֶרְסֶלב  ב ְ ְמ ב ִּ ַאְדמו "קֹרָׁ ה  לָׁ ד  ב  ׁשִּ ה  שָֹׁ ְועָׁ יד,  חִּ יָׁ ן  ב ֵ לֹו  ה  יָׁ ְוהָׁ ַזַצ"ל,  ו ְך  ר 
יַע ְזַמן ג ִּ הִּ ם טֹוב ַזַצ"ל, ו ְכׁשֶ ַעל ׁשֵ ת ַהב ַ ם ֶנְכד ַ פְ   ֲעבו רֹו עִּ אֹותֹו ְזַמן, נִּ ין, ב ְ ו אִּ ש  בְ ַהנ ִּ ְכרֹונֹו לִּ נו  זִּ נו   ַטר ֵאֶצל ַרב ֵ ַהג ַרב ֵ ד, ְונָׁ ה ֶיֶלד ֶאחָׁ כָׁ רָׁ

כְ  בְ ֹו לִּ רֹונזִּ ה ׁשִּ כָׁ ם,ְברָׁ ה ׁשָׁ ירָׁ ַכר לֹו ד ִּ י שָֹׁ יר, כ ִּ עִּ חו ץ לָׁ ה מִּ וֹ   עָׁ ת  ַקח אִּ ה, ְולָׁ יאָׁ רִּ ַקו ַהב ְ ה ב ְ יָׁ , ַיַען לֹא הָׁ ֶניהָׁ ן ְלפָׁ ה ג ַ יָׁ הָׁ ים  ׁשֶ י ַחי ִּ  ֶאת ַרב ִּ
י ְ  ׁשֶ ה'ס,  רָׁ ה הֶ שָֹׁ נ ֵ ְוהִּ ם.  ׁשָׁ ׁש אֹותֹו  ֵ מ  ת ב ְ ׁשַ ַ ְלֻחפ  ַסע  נָׁ ֶטֶרם  "ל,  ַהנ ַ יר  ׁשִּ לַ   נֹו,עָׁ ֹו אֶ הָׁ מ  וְ ְך עִּ  , ו  נ  ֶ מ  ְרׁשו ת מִּ ל  ַזַצ"ל ְלַקב ֵ לו  ל ַאְדמו "ר  ב ְ קִּ

יץ   ֵהקִּ ַההו א  ה  ְילָׁ ַ ל  ב ַ ם.  ְלַדְרכ ָׁ ְסעו   ְונָׁ ו   נ  ֶ מ  מִּ כָׁ ְרׁשו ת  ְברָׁ לִּ ְכרֹונֹו  זִּ נו   ַרב ֵ ְואָׁ ַעְצמֹו  יו,  דָׁ יָׁ ַטל  ְונָׁ תֹו  נָׁ ְ ׁש  מִּ ֹוא ה  "ב  "ל:  ַהנ ַ ים  ַחי ִּ י  ְלַרב ִּ ַמר 

מ ִּ  ּמוֹּ    י"!עִּ ן, ְוָר ְוָהַלְך עִּ ל ַהּגָ ְבָר אֶׁ נוֹּ לִּ ְכרוֹּ נוּ זִּ ם ַרּבֵ ָ ת ָאנֶׁה ָוָאָנה,ץ ש  יָלנוֹּ ין ָהאִּ ְפַחד ְמֹאד  ָכה ּבֵ "ל נִּ ים ַהנ ַ י ַחי ִּ ה זֹאת,  ְוַרב ִּ אָׁ רָׁ ׁשֶ , כ ְ
ְסְמרו  שַֹ  נ ִּ ךְ ַעד ׁשֶ תֹוְך כ ָׁ כָׁ ֲערֹות רֹאׁשֹו. ב ְ ְברָׁ ְכרֹונֹו לִּ נו  זִּ יו ַרב ֵ א ֵאלָׁ מַ ה וְ  ב ָׁ ם טֹוב, ְזֵקנָׁ ר לֹו: "ֲהרָׁ אָׁ ַעל ׁשֵ א ֵאַלי ַהב ַ י ב ָׁ ? כ ִּ יתָׁ ל  אִּ ה  ׁשֶ

ח אֶ  ק ַ ן ְורֹוֶצה לִּ תָׁ ֶהחָׁ ֵפץ ב ְ י ֵאינֹו חָׁ ַמר, כ ִּ ה, ְואָׁ ָׁ ל  ַ הַהכ  יא ְיתֹומָׁ ה הִּ ָׁ ל  ַ ן, ְוַהכ  תָׁ ים ַהנ ַ ת ֶהחָׁ י ַחי ִּ מַֹע ַרב ִּ ׁשְ ֵחד עֹוד יֹוֵתר, ". ְוכִּ ַ ְתפ  "ל זֹאת, נִּ
בֹותָׁ ד וְ עֹומֵ ְוהו א   ֻ יו עֹוד  ַאְרכ  א ֵאלָׁ ן. ְוֵתֶכף ב ָׁ ְקׁשָׁ א נָׁ א ְלדָׁ חיו ד ָׁ ק ַ ֹא יִּ ל  י ֶאְצלֹו, ׁשֶ ַעְלת ִּ ָׁ ַמר לֹו: "פ  ַעם ַאְדמו "ר ַזַצ"ל ְואָׁ ַ ן,    ַהפ  תָׁ ֶאת ֶהחָׁ

ְהיו  לָׁ  ֹא יִּ ל  כְ ַרק ׁשֶ ְך נִּ ָׁ ים..." ְוַאַחר כ  נִּ ת. )ֶהם ב ָׁ יִּ  (.ות מ"אוֹ  ככבי אור אנשי מוהר"ןְנסו  ֶאל ַהב ַ

 אנה ואנהלא לילך שבתפילה 

פ ֵ   -  חלק ג קל  -שיח שרפי קודש   ַמע מֵ ר רסִּ ָׁ ׁש  ה ׁשֶ כָׁ ְברָׁ ְכרֹונֹו לִּ ֶטְרְנַהְרץ זִּ ם ׁשְ הָׁ ן ב"ר ַאְברָׁ תָׁ ,  ' נָׁ ם מֹוַהְרַנ"ת ְ ׁשֵ ַכי ׁשֹוֵחט ב ְ ְרד ְ ר' מָׁ
ת ְ  ים ב ַ ֹוְבבִּ ְסת  מ ִּ ׁשֶ ים. "כ ְ כִּ ב ְ ַ ְסת  ה מִּ נָׁ אָׁ ֶנה וָׁ ה אָׁ ָׁ ל  יְך ְמ ז אַ פִּ אְווֶנען 'ְדֵרייט זִּ יים ד ַ  ַפאְרְדֵרייט ֶמען ַזאְך".ב ַ

ֶלֶכת ו ְלסַ   -  חלק ד צה  -פי קודש  שר  שיח ים לָׁ ֹוֲהגִּ ו  ַהנ  ידו  ַעל ֵאל  ִּ ְקפ  :  הִּ ְמרו  ה, ְואָׁ נָׁ אָׁ ֶנה וָׁ ה אָׁ ָׁ ל  פִּ ֵעת ַהת ְ ב ב ְ ֵעת  ב ֵ ב ב ְ ַסב ֵ ם ַהמ ְ דָׁ אָׁ הָׁ
ד  ֶאחָׁ ֹוֶמה הו א כ ְ ה ד  ָׁ ל  פִּ ָׁ ַהת ְ ת  ה לֹו ַהי ֵצֶ ׁשֶ ארֹו ֵר לָׁ ַצו ָׁ יו ו מֹוׁשֵ ר ב ְ רָׁ ֵבד ֵהם ֵאבָׁ ה ְוכָׁ יְנג  יאָׁ ן ַא לִּ ים אָׁ יב. "ֵהייְנְגט אִּ בִּ יב סָׁ בִּ ֶזה סָׁ ְך אֹותֹו ב ָׁ

ין או ן ַאֶהער".ער אֹויפְ ן ֶלעב ֶ או   ים ַארו ם ַאהִּ יְרט אִּ  ן ַהאְלְדז או ן פִּ

 
 השיחות עד כאן 

 

 הקדמה 
כך גם אדם ע"י שנע ונד   ,לא יזיק רוב חומו לכל הגוףהלב לקררו כדי שעל    נשבתרבנו מבאר שכמו שהריאה מ 

הו בזה  בביתו  ומקרר    אואפילו  נעלםמנשב  לב  נרשמים    הכנראש   ,איזה  ומש  עוונותהבו  דינים,  זה עוררים 
למנוע מיתה  ,ילמוע יכול להחיות מתים  ,לא רק  גם  ש  , אלא  ע"י שהלך וכמו  בן השונמית  החייה אלישע את 

    ואחת הנה. הנת החא
ויוסף בחי' לבהוא  יעקב  ו יוסףשאחז"ל  וזהו    ,בחי' ריאה  יוסף    ,ביקש יעקב לישב בשלווה קפץ עליו רוגזו של 

גוף העל כל  עורר דינים קשים  חום התאווה ביקש לשדהיינו    ,הותאוה  הפך ממנו דהיינורוגזו  מסתמא  הצדיק  
כנראה שכל   .כל הגוף  ימותו שלא  נשב עליו לקררריח את יעקב ל הכ זה  ו  ,דהיינו כלל ישראל דאז שהם אחיו

פגם אצלו יפגום גם בכל אחיו, שהם  תלוי בזה שהרי יוסף היה ממוצע בין יעקב לאחים ו  העם ישראל הי  יוםק
 כל כלל ישראל אז. היו 
אלא  ובין לרע,    בין לטוב  ,מהותו ומעשיוב ומסתמא זה התבטא    \ב/להבה כמבואר כאן היה אש  וסף הצדיק  י כי  

לכלל    ד גדולה כל כך לעמול לא היה זכותו  גדו  יצרו)כי בוודאי אם לא שהיה    והכניע את יצרו, ה צדיק  שהי 
, \ג/התחיל מסלסל בשערוכשעד שחשבו להרגו, ו  ,וכיח את אחיוהיה אש להבה להגם  ועל כן  .  ( ישראל לדורות

 
 ובית יוסף להבה   שדיה א' והיה בית יעקב א ב ו וכן בספר ע  לב.  שב חמימות  ה   א הו   שרוגזו של יוסף  ב
אלא שהיה עושה מעשה נערות ממשמש בעיניו מתלה בעקיבו מתקן    "הוא נער ו ")ז( יוסף בן שבע עשרה שנה וגו' ואת אמר    'ז  ד ב"ר פ   ג

 .בשערו 
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יושב   הפ שמסתמא הי ע" א  ,לחפש את אחיולהיות נע ונד  , שלח אותו  יעקב אבינו ידע את אשר נעשה בקרבו
בביתו היה הולך    אומסתמא יעקב בעצמו גם הו  ,יתקרר חמימות הלבונד    ענ  יהיה ששע"י  כדי    ,אהלים כאביו

יוסף ריך שיהיה  פיק אלא צומשמים ראו שגם זה לא מסאחת הנה ואחת הנה כדי לקרר את האש שבלב יוסף,  
   .למצריםנע נד 

' כלולה  בחי כל  שצ"ל    , בלה  אקרר את יוסף שהולכדי  נע ונד,    תלהיוצריך    היעקב הי רק  ואע"פ שלפ"ז לכאורה  
  למצרים. אחרי יוסףאח"כ ואמנם גם יעקב אבינו נע ונד  גולה לעיר מקלט.ב וכן צ"ל לתרץ בקין ו .מכל הבחי'

יוסף היא בכל אחד שמתגבר בו   תורת אמת   שילמדוה הידועה ותקנתו ע"י  ואת העוד אולי אפ"ל שרוגזו של 
   .נשב בותעקב י תורת אמת לי' שבח נו דהיי 
כא הכוונ  אולי אבל   העוונות  ן ה  נרשמים  שבו  רוחני  שגלות ללב  כיון  הזה  הלב  את  מקרר  ונד  שנע  מי  וכל   ,

  דהיינו בחי' רשעים בחייהם קרויים מתים  את הלב גם אחרי בחי' מיתה.  ועל כן ברוחניות שייך להחיות  .מכפרת
 . כגון קין 

 עשו.שהיו עליו ונתלבשו בבדינים  שהתחמםלנשב על הלב שנים ב "כד גם יעקב בעצמו היה נע ונ
 עורר בחטאו שהרג את הבל. שב הדינים רו  קרר אתב וללנש כדי  (בראשית ד יב)תהיה בארץ  גם קין נתקלל נע ונד

 .ממנה עד מות הכהן הגדול ולא יצאכל הורג בשגגה הצלתו ע"י שיברח לעיר מקלט  וכן 
קרר תאוותיו ועל כן נענש בנע ונד בארץ כדי שעי"ז רחק מהתורה אין לו רוח לואולי אפשר לומר שכל המת 

  .\ ד/בו קצת רוח על ידי זה תנשב
    

  42ש  עד   ,מסוכן   ידוע שרבוי חום הגוף הוא חולי מאידך  קר,    הואמת  ב של  כידוע של  חום הלב הוא סימן חיות
ועל כן    ,ל רגע תנועת הלב מחממת מאדכבבא מחום הלב, וחום הגוף  אר שבזוהר מב   .מעלות היא סכנת מוות

נמצא כח הריאה הוא  דאי לאו הכי הלב יחמם את כל הגוף ומביאו לסכנת מיתה.  ו,  הריאה מנשבת עליו לקרר
מי שהוא  היינו שתנועת  ד  ,אעפ"כ רבנו לומד מכאן גם לתחית מתים   ,מדאי   רא יתחמם יותב לל הרק לשמור ש

 בן השונמית חבקוק כמו אלישע שהחיה את  קרר לגמרי.ר התו כבבי שליות גם מי להח יכולבחי' ריאה 

ע"י לימוד תורה בחיות ותנועה מתבטל חום גם  ש  וחמש אונות שיש בריאה הם בחי' חמישה חומשי תורה נמצא
ה שמואל לרב יהודה שיננא פתח פומיך קרי פתח פומיך תני כי היכי דתתקיים  לי   אמר  :ראה עירובין נדהתאוות  

     .צאיהם אלא למוציאיהם בפהים הם למצאיהם ולכל בשרו מרפא אל תקרי למי חימר כשנאביך ותוריך חיי 

 

 קושיות 
מתחיל   .א שרבנו  מתצ"ע  להחיות  הלב  על  שמנשבת  ב  ,מתנועה  שמומסיים  לש נתנועה  הלב  על  קררו  בת 

דיני שגור  חמימות התאוותל  הכוונהשלכאורה    ,חוםמריבוי   הכוונה  ם.ם  שאמר  המתים  תחיית  גם  לתחיית   ואולי 

תורה רמב שהתאווה הידועה היא טומאת מת אבי אבות הטומאה. ועיין    ןעיי ים.  ב בעבודת ה' ע"י העבירות ורבוי הדינלהממיתת  
נד    , שגרם לשכחת ואזי לבו בחי' שברי לוחותשוכח את הקב"ה ואת העולם הבא,  רע עין    אהושאדם  ע"י  יתת הלב  שיש מ תורה 

 . התורה 

הנה  הולך אחת הנה ואחת    הלישע היאו כאן  דברי רבנב קר וגוף קר, והיינו לצ"ע בן השונמית היה מת ד .ב
יועיל   ,צריך לקררווחומו גבוה  חי חולה    אבשלמא כשהו  ?קררווללנשב עליו  כדי   אבל אחרי מיתה מה 

ם שם מפורש שתחילה שכב עליו ועי"ז התחמם גופו ורק י ועוד שהרי בפסוק  אדרבה צריך לחממו.   ?לקררו
הרי    תמת ה ה איר רבנו שע"י שנע ונד החי אומקשה מדוע  ת הנה ואחת הנה, אלא שא"כ  אח"כ הלך אח 

ומו עלה יותר מדאי אזי הלך אחת הנה וכו' עליו. ורק אח"כ אולי כיון שח  שכבשלכאורה החייה אותו ע"י  
ואם  נע ונד יחמם ולא יקרר  ע"י שית המתים צריך היה שישאם זה תחממה נפשך קשה  כדי לקררו? נמצא  

אבל חומו עלה יותר  ע"י ששכב עליו    יותהחזיר לו קצת חבאמת תחילה  ואולי     ית מתים.י למה נקרא תח  רו חםבר בש כ

ונד בביתו נמצא של ולא פקח את עיניו דהיינו שלא חזר לחיים ממש אלא כמתעלף,  מדאי   ,  א נשלם תחית המתים אלא ע"י שנע 
כדי שלא יהיה נשרש במקום  שהיא ממקור החיות בבינה,  ן לו חיות משלו  תחילה שכב עליו לית  הרו זולפי ה  .ושוב חזר לשכב עליו

 ח"כ שכב או   ,בנוק'  אע"פ שנשאר משרשרוח חיים    ד עליון להמשיך לווחועורר י  ( המתיק הדיןל) נע ונד  ן  כעל    \ה/ בידו  ה לע  ולא הנוק'  
בו  שמנשב ברוחניות על הלב ש  ורה בחי' ריאהשאלישע בחי' ת  נת רבנו רק לעניין ברוחניותואולי כוו     .פובגו  עליו כדי להכניסה

ריו, כגון כאן  שהם חימום הגוף לעבירה, )ולאו דווקא עבירות שלו אלא גם של הו  יועוונות  בועל ר המתעוררים  בוי דינים  טבר רמצ
 שהחזיר לו חיותו ע"י שהמתיק את הדינים שגרמו למיתתו. צא נמ (שנולד מצד הנוק' בגלל איזה עבירה מגלגול קודם.

הואל .ג ליבא  על  דנשבי  ריאה  כנפי  רואים  המלא  בחוש  צ"ע  גופא,  כל  לבא  שניהם    אוקיד  כי  כך,  שאינו 
בתו הלב.  ךסגורים  על  מהריאה  רוח  שום  ואין  בדם   הגוף  חמצן  מכניסה  שהריאה  למה  הכוונה  ואם 

 
ג    גבית   לק"ה   ד הלכה  מהיתומים  ד'  חוב  כ ְ   -אות  מִּ ים  ְתַרֲחקִּ מ ִּ ׁשֶ ד  כ ְ נָׁ וָׁ ע  נָׁ יַנת  חִּ ב ְ הו א  ֲאַזי  לֹום,  ְוׁשָׁ ַחס  ה,  ֹורָׁ ַהת  ן  מִּ ין  ְתַרֲחקִּ ְונִּ ַרְך  ְתב ָׁ יִּ בֹודֹו 

ב ְ  הו   ז ֶ ׁשֶ ל,  ה ו ְמֻטְלטָׁ ַאי ֵ ְמקֹומֹו  ע  נֹודָׁ ְולֹא  ד  נָׁ וָׁ ע  נָׁ הו א  ַרק  ֶקַבע,  ְמקֹום  לֹו  ֵאין  ׁשֶ ֶרְך  ַבד ֶ ךָׁ  ְבֶלְכת ְ ו  יַנת  שם לא קשורה לתורה  )    .חִּ נו  ל ש ההלכה 
   ( אבל מבואר שהריחוק מתורה גורם לנע ונד 

ש כדי שלא יהיה נראה באריכות לשון כי  לפר   יש  -  : ? ועיין פי' הרמ"ז זוהר בשלח מד בשר הילד   ויחם שלא עלה בידו מדוע    צ"ע כיון   ה 
שאל  והוא  ענין אחר,  ירמוז  במותו,  בכאן  ממנו  נסתלק  כבר  שהרי  בראשונה  בו  שהיה  אמו  האחד משל  חבוקין  שני  לעשות  הוצרך  ישע 

חד  חבוקא  ק וז"ש  בקדמיתא,  ביה  תלי  דהוה  ההוא  ויח א  כתוב  זו  חזרה  ובכח  להחזירו,  והוצרך אלישע  מותו,  הי ודם  בשר  ידוע  לד,  ם  כי 
 פעם השנית שגבר עליו להמשיך עליו כח החסדים כדי שיחיה: שכל ענין הבשר הוא מצד הנוקבא. חבוקא אחרינא וכו', זו היא ה 
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ורה ח' תבאולי עפ"י    להמתיק דינים?דימוי במה שאדם נע ונד    שי לזה  גם  האם    "עצ  ,ומקררת ומחדשת אותו

ידה מחייה את האדם והריאה מערבת את שם   והיא הארת אמת נפלאה שעל  סוף  אין  חיות מאור  נשימה ממשיך  ביארנו שבכל 
 הנפש החוזר ללב וממנו לכל הגוף.  אהחיות הזו בדם הו 

על איזה לב   בחי' ריאה אבל  אנמצא שהוצ"ע ע ונד מנשב רוח על הלב לקררו כמו הריאה על הלב ע"י שנ .ד
 ועמך כולם צדיקים. כמ"ש אולי על בחי' יוסף הצדיק שיש בכל אחד  ?שבמנ אוה

ואמנם אפשר    ותורה קנו מבאר שתנועה גורמת לחום, ואילו כאן התנועה גורמת לקרר.  ה כאבתורצ"ע   .ה
אלא שא"כ איך יועיל נע ונד של קין ושל הורג בשגגה לעצמם  לתרץ שמחמם את עצמו ומקרר אחרים,  

  צריך לומר שהכוונה לעניין ברוחניות ו  ום גדול בכל בגוף.חמת לגור   מהירה אדרבהעה  רי רואים בחוש שתנווה

   חומד תאוות ומחמם הגוף לעבור עבירה. שהתנועה היא כמו סגולה לנשב וקרר את בחי' הלב ה

ה שימוש אלא  ונראה מה שאב דואג לבנו אין ז את יוסף  היתכן שיעקב משמש  יעקב ויוסף, וצ"ע  הריאה והלב הם   .ו

   (שאבה עח א' מי גדול ממי שומר או נשמר נושא או ני )ועיין תורה סט תנינא יש נושא ונישא ובראשית ר   זרה לחלש. וע חסד

אמרתך" .ז צפנתי  התורה    "בלבי  לבחי'  שהיא  דהיינו  אמת  בל  היא  יעקבתורת  הובצפונה  והלב  יוסף ,  א 
כנראה   הלב ולא התורה.  אהוצ"ע א"כ מדוע יוסף  ,  בלב  את התורה הצפונה  מגלהכי  נקרא צפנת פענח  ש

 לב. שירדה למדרגת הכיון שמגלה את התורה לא בשרשה כמו יעקב אלא אחרי 

כל אחד    בפשטות הפסוק  "זאת התורה אדם" .ח צ"ע האם  לעניין שלנו  כל אחד, אבל  ' בחי   הואמדבר על 
יותר תורה  שלומד  ככל  דווקא  או  נשמתו  מצד  נקרא  ,תורה  תורה,    יותר  ונקרא  שאדם  דווקא  מי או 

חי    "בתוך מעי   ךותורת"בו    שמתקיים דווקא צדיקים   "בן תורה"נהוג לקרא  שמה    ה.תור את השממש  או 
 . בעלי מדרגה

נע ונד בביתו או מחוץ  ת? ואם כפשוטו שטוב להמתקת הדין להיוללמד לנו בתורה זו מתכוון צ"ע מה רבנו  .ט
יותר מדא  כמה?, צ"ע  לביתו ונד  יותר  כי מבואר לעיל ביקרא דשבתא שאם נע  י אזי אדרבה מבעיר אש 

 בליקוטי עצות. זאת  ומוהרנ"ת לא כתב .ועוד שלא מצינו עבודה כזו אצל אנ"ש ש.עי"נים וגורם ליותר די 

ונד הוא לשון   .י  ונד תהיה בארץ, משמע שחטאו גרם דינהלשון נע  ונע  ים וענשו שנאמר על קין שנתקלל 
וצ"ע שלפי המבואר כ ש   ,היה תיקון לזה יהיה לכל חוטהמתיק את הדין.  זה  ולא  אן היה ראוי שעונש  א 

בקין.   זאת  צינומ מכפרת  אלא  וגלות  בשכינה  הוא  חטא  שכל  מצאנו  היא    אמנם  מכפרים כי  יסורים 
 השתתפות עם גלות השכינה ו

של גלות  ן האם הכוונה לעוד ביאור בעניי נע ונד זה בחי' גלות מכפרת, וצ"ע ביקרא דשבתא מבאר שעניין   . יא
 . נהכי השגלות סורים שמכפרים, והשתתפות עם  י יא י מכפרת לבד ממה שה 

שם  שבורח לעיר המקלט וצ"ע דלכאורה  ביקרא דשבתא מדמה את העניין שלנו לנע ונד של הורג בשגגה   . יב
 ם יש לו נייחא. שוזה רק נד ולא נע שהרי נודד לעיר המקלט 

 
 עד כאן ההקדמה 

 

* 
 [ ו]  צב תורה 

 . יכול להחיות מתים.  [ט]  ביתובתוך  אפילו \ח/ ונד \ז/ נע ם אדמה ש ידי  לע

 
 תורה זו לשון החברים לא ידוע מתי והיכן נאמרה  ו

   .מתנועע וזז דהיינו    –  נע   ז

ע לבבו ולבב עמו וגומ',  ינ היא, שינוע קמעא קמעא, ככתוב, ו   ע ההוראה המיוחדת של נ   -נע ונד    ( יב  ' ד בראשית  )   רב סעדיה גאוןראה  
וההוראה המיוחדת של נד היא עקירה ממקום למקום ככתוב, ולא אסיף להניד רגל ישראל מן    ידי: ובדברי דניאל, ותניעני על ברכי וכפות  

 האדמה.

   ממקום למקום.  לשון נודד   -  נד   ח

לשון צבור וכנוס כמו    כמו חומה, כי נד -נד  כמו      -  "י ופרש  .ין ל נצבו כמו נד נוז   ט' ח'(   )שמות  כמ"שוכנוס    רו דבר צב גם לשון    אבל הוא 
   .)ישעיה יז( נד קציר ביום נחלה )תהלים לג( כונס כנד 

"  ם נוזלי עומד בפני עצמו "נד", כמו "נצבו כמו נד  ו -ונקרא החלק המבורר .....  -נע, נד, זע,  ערך    –יריעה א    -חוברת ג    יריעות שלמה   ייןוע 
מ  ח( דהיינו כמו חלק  טו,  נד  יו )שמות  "ויעמדו  ומתערבים.  נוזלים  בפני עצמם בלתי  ועמדו  יחד  נקוו המים  בפני עצמו, כך  חד שמעמידין 

  כמו נד" )תהלים עח, יג(. "נד קציר ביום   אחד" )יהושע ג, יג(, "קמו נד אחד" )יהושע ג, טז(. "כונס כנד מי הים" )תהלים לג, ז(, "ויצב מים
 . עכ"ל ועי"ש שהכל עניין אחד משרש נדה לשו הרחקה.מידו אותו נד אחד כדי לאספו הע )ישעיה יז, יא( כמו חלק הנקצר ש  " נחלה 



 מוהר"ן                                בצ  תורה          טי                        ליקו               5צה: 

ב   \י/ את בן השונמית, כתיב ביה )מלכים ב' ד'(  השהחישע כבאלי   כמו שכתוב-כמ"ש ַ כ  ׁשְ ַעל ַוי ִּ ַוי ַ

ַעל   יו  ָׁ ְוַכפ  יו  ֵעינָׁ ַעל  יו  ְוֵעינָׁ יו  ִּ פ  ַעל  יו  ִּ פ  ם  ש ֶ ַוי ָׁ ֶלד  ַהי ֶ ָׁ ַעל  פ  ַ ֶלד  וי כ  ַהי ָׁ ר  ש ַ ב ְ ם  חָׁ ַוי ָׁ יו  לָׁ עָׁ ְגַהר   נהאחת ה  \יא/ וילך  ,ַוי ִּ
אח  ליומבואר שתחילה שכב ע.  ואחת הנה שורק  חם  נערי  ואחתשה בשרו  הנה  וילך אחת  ולפי הנה,    אזי 

 את בשרוועי"ז קרר  עד שאלישע נע ונד בתוך ביתו הילד לכן לא קם  ודברי רבנו משמע שנעשה חם יותר מדאי 
הרצויה   אותו  י ז ואלמידה  והחיה  עליו  שכב  ועד    שוב  פעמים  ז'  עיניוח  פקשהתעטש  מבואר    \יב/ ובזוהר  .את 

מקור החיים  חיים מלהמשיך לו  צה  ור  ,לא חי יותר מי"ב חודשלכן  נשמה מצד הנוקבא    ילדשיש ל  ידעאלישע  ש
ואזי  ולא הצליחבינה  ב בנוקשאע"וגרם    (זו"ן  של)  עליון   יחוד  עורר,  קיבל    באפ שנשאר משרש  עליון אבל    רוח 

שיחזור להתחמם בשרו אבל לא  רק  הצליח  הילד ניסה כנ"ל ו  ואולי אפ"ל שבפעם הראשונה ששכב על  מז"א.
לחיים,   כן להתעורר  לעורר  ך  ויל   ועל  כדי  הנה  ואחת  הנה  היחודאחת  האת  על  לשכב  חזר  ואזי  כדי  ,  ילד 

 רוח חיים מז"א. הלהכניס בו את 

 
)בראשי תהיה בארץ   נע ונד " ד'"  קין אח   יב(   ת  הבל.  היא הקללה שנתקלל  וביאר  ופרש"י אין לך רשות לדור במקום אח רי שהרג את  ד. 

ע ונד קמ"ל שאין המכוון אלא למעטו שלא יהיה  נ   תא ושעתא מתנועע כדמשמע מפשט מלתע כל שהמשכיל לדוד שאין הכוונה שיהיה  
מפני שהיה גולה על חטאו )סנהדרין לז ע"ב(, ודבר זה ברצונו לא    דנע נד  טעמא    –המהר"ל גור אריה  ב  . וכתלו קביעות דירה במקום א' 

 על כרחו: 
ים אות עז מה שכתב על רבי מיכל מזלאטשוב שהיה עובד  ובעש"ט עה"ת בהקדמה בקונטרס מאירת עינ ,  ן לאשהוא רבי מנדלי מפרעמיש  ב אות של "ושיש"ק ח  יי מוהר"ן אות סה צדיק שנפל לעצבות, חעיין    ט

 ועיין שיחות הר"ן אות רפ. ה' בריצה אנה ואנה בביתו.   

ע    מלכים ב פרק ד   י יׁשָׁ ֱאלִּ בֹא  ַוי ָׁ ב  הַ )לב(  כ ָׁ ֻמׁשְ ַער ֵמת  ַהנ ַ ה  נ ֵ ְוהִּ ה  ְיתָׁ תֹו: עַ ב ָׁ ָׁ ט  ַוי ִּ   ל מִּ בֹא  ַוי ָׁ ְת סְ )לג(  ַוי ִּ ֵניֶהם  ׁשְ ַעד  ב ְ ֶלת  ַהד ֶ ֹר  ד: ג  ְידֹוָׁ ֶאל  ל  ֵ ל  ַ )לד(    פ 
ו   ָׁ פ  ַ יו ַעל כ  ָׁ ְוַכפ  יו  ֵעינָׁ יו ַעל  ְוֵעינָׁ יו  ִּ פ  יו ַעל  ִּ פ  ם  ש ֶ ַוי ָׁ ֶלד  ַהי ֶ ב ַעל  כ ַ ׁשְ ַוי ִּ ַעל  ָׁ \ ַוי ַ פ  ַ ַהי ָׁ \ וי }כ  ר  ש ַ ב ְ ם  חָׁ ַוי ָׁ יו  לָׁ ְגַהר עָׁ ַוי ִּ ב ַ   ֶלד: {  ֶלְך  ַוי ֵ ב  ׁשָׁ ַוי ָׁ ה  )לה(  ֵהנ ָׁ ת ַאַחת  יִּ ב ַ

ה ַוי ַ  יו: ְוַאַחת ֵהנ ָׁ ַער ֶאת ֵעינָׁ ְפַקח ַהנ ַ ים ַוי ִּ מִּ עָׁ ְ ַבע פ  ַער ַעד ׁשֶ יו ַוְיזֹוֵרר ַהנ ַ לָׁ ְגַהר עָׁ  ַעל ַוי ִּ

חזר לרדת מעל המטה.    -)לה( וישב    נער:כאילו ישפיע מן החיות שבאיבריו, אל איברי ה   -על המטה. פיו על פיו    -)לד( ויעל    מצודות דוד 

ז' פעמים ופתח א   -ע פעמים  פעם להעבר מזה, ופעם להעבר מזה עד שב   -חת הנה  א  )לה(    מצודות ציון         כך את עיניו:   חר נתעטש 
 זרירוהי.    תרגומו  ( ענין עטוש, כי עטישותיו תהל אור )איוב מא י  -זורר  וי 

 .  ותשא את בנה   , שאי את בנך ולבסוף    ,ויפקח הנער   ,ושוב ויזורר הנער   , בשר הילד ויחם  ואח"כ    ,והנה נער תחילה    צ"ע מדוע 

חולי  כשחזר לחיים התעטש ז' פעמים הרי עיטוש הוא סימן ליציאת הנפש ולא לקבלתה. כידוע שבימים קדמונים קודם שהיה    וצ"ע מדוע 
ויוצאת נשמתו. ועד יעקב לא היה חולי, כי אם בפתע    -פרק לח  עיה  יש  להאריז"ל ספר הליקוטים  כמבואר ב   בעולם היה האדם מתעטש 

 .פתאום היה אדם מת בעיטוש

  לאביו, מו ולא  שכיון הוא ניתן לא   , החייה את חבקוק אלישע  כיצד  מבאר  ו   .הנביא חבקוק  בנה  מדבר מהשונמית ו   זוהר ריש פרשת בשלח ב 
הי  דנו   ה לכן  מת  ק' מסטרא  ה   , ולכן  חיים ממקור  לו  צריך לתת  בבינה והיה  ועי"ז  אלא    , לא הצליח ישע  זה אל אבל    , חיים  זו"ן  יחוד  עורר 

 ש( משרש בנוק' קיבל רוחא עלאה מז"א. )עפ"י מתוק מדב ק  חבקו אע"פ שנשאר  

באר דרוש גדול, בענין בחי'  ל   הנה בכתוב הזה ראיתי,   -  ברהם בן  פרשת וירא עה"פ ותהר ותלד שרה לא ריז"ל  להא   קים ועיין שער הפסו 
מ אנשים שנשמותי  ובג"ד  הם נמשכות  דנוקבא,  וז"ל דהוה אתי מסטרא  פרשת בשלח,  בריש  הנביא,  וכמו שמצינו בענין חבקוק  הנקבה.  ן 

'.  כוה אשתך, דהוה אתי מסטרא דנוקבא ו אמרו בפרשת וירא, על פסוק והנה בן לשר יצחק, ש   מותא אתקשרת לרגלוי וכו'. גם מצינו בענין 
)בר  בנימין, דכתיב ביה  והנה מצינו, כי לכן מת  אשית ל"ה ח"גם מצינו בענין  בן אוני.  בן ותקרא שמו  ויהי בצאת נפשה כי מתה, ותלד  י( 

"ש בהמשך סוד החילוק בין  עי       צריך לדעת בחי' אלו מה עניינם:ש רז"ל ו חבקוק, והחיהו אלישע, ויצחק נעקד, ופרחה נשמתו ממנו, כמ" 
 .ון לזיווג נשיקין חתזיווג ת

הנה   ך ויל   יא ואחת  הנה  ו  –  אחת  ולכאן.צ" ילך  לשון  לכאן  שמתנדנד  אלא  הליכה  לא  זו  השני  לכיון  אחד  וצעד  לכאן  אחד  צעד  כי         ע 
 ( )והרמ"ז על הזוהר בשלח ביאר שהלך לימין ולשמאל כדי להמשיך לו חסדים וגבורות מצד הזכר

ם   הילד  על  וישכב  ויעל',  ה  אל  ויתפלל,  לשונם  ביתה  אל  אלישע  הלך  הפצרתה  ידי  ועל  -זוהר בשלח דף מד:    יב ש ֶׂ יו  ַוי ָּ ִּ יו  ַעל  פ  ִּ יו   פ  יו  ַעל  ְוֵעינָּ ',  ְוגו    ֵעינָּ
אי ַ א,  הילד  את  שיחיה   ה"להקב  שהתפלל  מה  די  היה   ולא   כך   לעשות  צריך  היה   למה  ַאמ  ל ָּ ח  אֶׂ ג ַ ַאש ְ ע  ד ְ יש ָּ א  ְויַָּדע  ֱאלִּ ַאְתרָּ א  ד ְ ים   הו א  ד ָּ רִּ גָּ ר  ד ְ ָּ ְתַקש   אִּ יה    ד ְ   ב ֵ
א ת ָּ ם   לכן,  שימות  גרם   הוא   עתה  עד  בו  שנתקשר   המלכות  של  זה  שמקום   וידע   אלישע  שהשגיח  אלא  ַהש ְ ש ֶׂ יו  ַוי ָּ ִּ יו  ַעל   פ  ִּ יו  פ  יו  ַעל  ְוֵעינָּ א,  ֵעינָּ רָּ ְ   ֵליה    ְלַקש  
א ַאְתרָּ א  ב ְ ֳחרָּ ה  אָּ אָּ ָּ ל  ין  ֲאַתר   עִּ ַחי ִּ חו    ד ְ כָּ ת ְ ש ְ יה    אִּ  להשפיע  רצה  והנישוק  החיבוק  ידי  עלו)  שם נמצאים   מהבינה  ם שהחיי  מקום  א"שבז  עליון  אחר   במקום  אותו  לקשר   כדי  ב ֵ

א,  (זה  פסוק  על  במצודות'  ועי,  ברוח  רוח  התדבקות  בסוד,  א"בז  מושרש  שהיה  הוא  מרוחו  בו יל  ְולָּ א  יָּכִּ ר  ֵמֲאַתר   ֵליה    ְלַאַעְקרָּ ָּ ְתַקש   אִּ יה    ד ְ א  ב ֵ יתָּ ַקְדמִּ   אלישע   יכול  היה  לא  אבל  ב ְ

א,  בתחילה  בו  קשר שנת  המלכות  ממקום   אותו  לעקר  ל ָּ ְתַער  אֶׂ א  אִּ א  רו חָּ א  ֲחדָּ ָּ ֵעיל  ל ְ ר  מִּ ַ ְתַקש   ַהאי  ְואִּ יבו    ֲאַתר  ב ְ יה    ֵליה  (  ק"הרמ  ג"ה)  ַוֲאתִּ  שהעיר   אלא  ַנְפש ֵ

י,  גופו אל  נפשו   את  ן"זו  השיבו  ובזה  ן"זו  יחוד  גרם ז"ועי  המלכות  של  המקום  בזה  ונתקשר   א" מז  מלמעלה  אחד  רוח אִּ או  ד ְ י   לָּ כִּ א  הָּ ה  לָּ ֵאים  ֲהוָּ ְלמִּ   קָּ   שאם   יןְלעָּ

ֵרר  שם  וכתוב .  לעולם  לתחיה   קם   היה  לא   ן "זו  יחוד   ולגרום   למלכות  א "מז  רוח  להמשיך   כן  עושה   היה   לא ַער  ַוְיזו  ַבע  ַעד  ַהנ ַ ים   ש ֶׂ מִּ עָּ ְ   שבע   הנער   ונתעטש  פ 

א,  עיניו  את  הנער   ויפקח  כך  ואחר ,  המלכות  של  ס" הז  כנגד  פעמים יק  ְולָּ לִּ יר  סָּ   כנגד   שהם  מעשר  כלולה  אחת  שכל  המלכות  של  ספירות  משבע יותר   עלה  ולא  ַית ִּ

ה,  שנה  שבעים מָּ ַאת ְ   כ ְ ַמר  ד ְ ֵתינו    ְיֵמי,  אָּ נו  ם   ש ְ הֶׂ ים   ב ָּ ְבעִּ ה  ש ִּ נָּ   לו   נשפע   במקומו   ששם  אלא ,  במלכות  מושרש  שנשאר   לעיל  כמבואר   ל"ור ,  ספירות  שבע  כנגד  ש ָּ

   (  ומפרשים ק"רמ). א" מז עלאה  רוחא
  הוצרך  ואז ,  חדש  ב"י  נתקיים  ולא   שנולד   הראשונה  בשנה  מת   לכן   דמותא  בדרגא  שהיה  חבקוק  כי(,  א  טור  ב" י  דף   אויר'  פ)  הפסוקים  בשער  ל" האריז  וכתב

   .   ש"עיי, דחיי  דרגא  שהוא  הזכר מן  עלאה רוחא עוד  בו ולחדש  לחזור  הנביא אלישע
א  ואמר  דבריו   ומסיק ו ק  הו א   ְודָּ ה  ֲחַבק  יאָּ ה,  הנביא  קוקחב  היה   הילד   זה  ְנבִּ מָּ ַמר  ַאת ְ ד ְ   כ ְ ת  ַאת ְ   אָּ קֶׂ בֶׂ ן  חו  י  ומקשה,  חבוק  מלשון   הוא  וחבקוק  ב ֵ י  אִּ כִּ בו ק  הָּ   חָּ
ֵעי ב ָּ אי,  להקרא  לו   היה   חבוק  כן  אם  ֵליה    מִּ ַ ו ק  ַאמ  ֵרי  ֲחַבק  א  ומתרץ,  חבוקים  שני   על  המורה  ת ְ ל ָּ יה    (א"ע  מה  דף)  ַחד  אֶׂ ֵ מ  אִּ  ְוַחד,  אמו  שחבקו  אחד  חיבוק  ד ְ

עד ֶׂ  יש ָּ ְתַחב ָּ   ֱאלִּ אִּ יה    קד ְ ֵ מ  ר.  כשהחייהו  עמו  שנתחבק  אלישע   של  אחד  וחיבוק  עִּ בָּ ֵרי  אחר   פירוש  ַאֵחר  ד ָּ ין  ת ְ ו קִּ ב  יה    ֲהוו    חִּ ין,  בו  היו   חבוקים  שני   ב ֵ  ְלַהאי  ב ֵ
א ְטרָּ ין  סִּ א  ְלַהאי  ב ֵ ְטרָּ ו   דהיינו הסוד לפי ובין, שחיה אחר ואחת כשנולד אחת, פעמיים אמו אותו שחבקה הפשט לפי בין סִּ ב  אחִּ א קָּ ה  ֲאַתר ַההו א ֲחדָּ ֲהוָּ ֵלי  ד ַ ָּ   ת 
יה   א  ב ֵ יתָּ ַקְדמִּ א,  כשנולד  בתחילה   תלוי  היה   שבה  המלכות  של   אחד  חבוק  ב ְ ו קָּ ב  א  חִּ ינָּ יק  ַאֲחרִּ לִּ סָּ ין  ֵליה    ד ְ ין  ְלַדְרג ִּ אִּ ָּ ל  יר  עִּ   אותו   שהעלה   האחר   חבוק  ַית ִּ

ךְ  יןו ְבגִּ , א"בז וקשרו יותר  עליונות למדרגות ָּ ו ק כ   .   חבוקים שני  על המורה חבקוק נקרא כן ועל ֵרי ת ְ  ֲחַבק 
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וכשהוא    מתים, ומבאר שאדם הוא בחי' תורה  תי תחיפועל    ,ממקום למקוםנע ונד  אדם  מה שכיצד  רבנו  ומבאר  
ב גורמת חום גדול שיכול  ת הלתנועכי    ,לקררו  ,מעל הלב  יםונד  יםשנע   ,יאהי דראונ  ו חמישההוא כמ  , נע ונד
כמבואר בתיקוני    ל הגוף ממיתה.כומצילה את    ונשיבת הריאה על הלב מקררתלכל הגוף עד כדי מיתה,    להזיק
 \ יג/הזוהר

  שבי על ליבאאלמלא כנפי ריאה דנ  \טו/[יד] )תי' י"ג ד' כז ע"ב( תיקוני הזוהר  קונים  ומובא בת
 . ה הלב שורף את כל הגוףפירוש אם לא הריאה שמנשבת על הלב הי א אוקיד כל גופא, הוי ליב

ר הםבנו  ומבאר  והלב  יעבחי  והריאה  ויו'  הסף.  קב  יעקב  אמת,  כי  בחי'  אמתוא  מדתו   \טז/כי 

ז'( )מיכה  ליעקב  \יז/ כמ"ש  תורה  תתן אמת  בחי'  הוא  ואמת  כ\יט/[יח] .  ב'(  מ"ש,   \כ/ )מלאכי 
יש חתורת אמת ובהתורה  הזוהר   \כא/ם, כנגד חמשה כנפי ריאהמשה ספרי.  בתיקוני  כמבואר 

 . \כג/[כב] { תיקון כה}

 
ורבינו   יג ברוחניות  הזוהר  העניין  בעומק  בגשמ   , מדברים  הכוונה  י אבל  נ"ל  לריאה ות  אותו  ושולח  מהגוף  דם  שואב  שהלב  ושם    , כידוע 

כי    , מכניסה בו חמצן שם ע"י  הד אה מקררת את  רי נמצא שה   , הדם לגוף   והלב חוזר ושולח את  , וחוזר ללב   , וחמצן חדשמקבל הדם אויר  
ולזה מכנה הזוהר שהיא מנשבת ומקררת  ונכנס לריאה והיא מבררת החמצן שבו ומערבת אותו בדם.    , בהנשימה שואב האדם אויר חדש

  פרק   -שבמדבר  חלק א מאמר יז נפש החי    -ספר הברית  ועיין     ל הגוף וגורם מיתה.מתחמם ומזיק לכ   ב הל   הזה הי את הדם שבלב ולוליא  
 '.ב
 ה עט ]דף צב: פים שלנו כח. ועיין גם תיקון כה דף ע. וזוהר רע"מ פנחס דף רכז: ולעיל תור בד יד

ב שומע, הא תלת, ה'  ואינון כלהו תקונין בלב, כמה דאוקמוהו מארי מתניתין הלב מבין, הלב רואה, הל   .דף כח   תיקון יג   תיקוני זהר   טו
בה קלא   ורוחא דפומא דסליק  )הבל(  ודבור איהי חמש,  ורזא דמלה אל אשר  א  ואמירה  בתר מלכהון,  ו', ערקין דלבא אינון כחיילין  דא 

גבי רוחא )כגוונא דעלאין( הרי לך רוח בלב, דנפיק מאזן שמאלא דלבא, ואיהו  יהיה שמה הרוח ללכת ילכו, הכי מתנהגין ערקין דלבא ל 
נימין  הו  ואיהו  ן  דכנור, דאינו ה רוח צפונית דבטש בכנור דדוד, ובהאי רוחא הוה בטש בחמש  ובקנה סליק קול ללבא,  כנפי ריאה,  חמש 

ומניה נפיק דבור, הדא הוא  ימינא דלבא דאיהי כלפי כבד,  ואי לאו כנפי    אש אוכלה, מאודנא  )ירמיה כ"ג( הלא כה דברי כאש,  דכתיב 
 כלא: ל  , ו' קלא כלי אוקיד כל גופא, מחשבה בלבא ודא י', דה' ה' אינון אמירה ודבורא   ריאה דנשבין על לבא, הוה 

צריך לעמוד    יין מכתב מאליהו וע   טז היה  כן  הי   ל שבנסיון  שעל  שלו  שמים כדי לבחון אם האמת  בו  מצד המדה    א שקר לשם  הטבועה 
 לשם שמים באמת.טבע או  ב 
ן ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֶחסֶ   מיכה פרק ז  יז ֵ ת  יֵמי ֶקֶד )כ( ת ִּ ָׁ ַלֲאבֵֹתינו  מִּ ְעת  ב ַ ׁשְ ר נִּ ם ֲאׁשֶ הָׁ  ם: ד ְלַאְברָׁ
 דאיכה רבתי סימן ב א  * פתיחת יח

גזרה וגזירתה מצלחת בשעה    -הקדמה פסקה ב    -  מדרש רבה איכה   יט גוזרת  ר' שמואל בר אמי אימתי המלכות  תני לה בשם  שמואל 
שישראל משליכין דברי תורה לארץ הה"ד )דניאל ה'( וצבא תנתן על התמיד בפשע אין צבא אלא מלכיות שנאמר )ישעיה כ"ד( יפקוד ה'  

המרו  צבא  בעל  והגית  א'(  )יהושע  דכתיב  ישראל  אלו  התמיד  וגו'  במרום  שישראל  ם  זמן  כל  תורה  של  בפשעה  בפשע  ולילה  יומם  ו 
וגו' ואין אמת אלא תורה שנאמר )משלי   משליכין דברי תורה לארץ המלכות היא גוזרת ומצלחת שנא' )דניאל ח'( ותשלך אמת ארצה 

 .רץ מיד הצליחה המלכות הה"ד )דניאל ח'( ועשתה והצליחה כ"ג( אמת קנה ואל תמכור אם השלכת דברי תורה לא 
יׁש   מלאכי פרק ב   כ ְבמִּ לֹום ו  ׁשָׁ יו ב ְ תָׁ פָׁ ש ְ א בִּ ְמצָׁ ה לֹא נִּ יהו  ְוַעְולָׁ פִּ ה ב ְ ְיתָׁ ֹוַרת ֱאֶמת הָׁ ֹון: )ו( ת  יב ֵמעָׁ ים ֵהׁשִּ י ְוַרב ִּ ת ִּ ַלְך אִּ  ֹור הָׁ

  רשת ויהי בנסוע הארון בספר פ  כידוע ם וצ"ע  ד זה ספר תולדות אד ג נ אר שהאונה הקטנה השישית הנקראת ורדא היא כ מבו   ה בתיקון כ   כא
   .עה ספרים דהיינו שספר במדבר מתחלק לג' ספרים ב ספר לעצמו יש ש  א אבל עיין שבת קטז. שלמ"ד שהו .  במדבר נחשבת לספר לעצמו 

 ף ע. ולעיל סוף תורה ח' בד כב

ר  כי  עוד  ומפרש  -  דף ע.  ה תיקון כ   כג ו    ְוֵספֶׂ הת  יא  רָּ אַדרְ   הִּ ַמר,  א"דז  בתפארת  שהוא  יעקב   של  מדרגתו  הוא  תורה  הספר   ְדַיֲעקב   ג ָּ ת ְ אִּ יה    ד ְ  בו   שנאמר   ב ֵ

יש   ְוַיֲעקב ם  אִּ ר, פסולת ממנו יצאה ולא  שלימה מטתו שהיתה ת ָּ ה   ְוֵספֶׂ רָּ ו  ךְ  ת  ָּ יךְ   כ  רִּ ֱהֵוי צָּ ם  ְלמֶׂ א  ת ָּ לָּ ת   ב ְ לֶׂ סו  ְ ם , פסולת בלא תורה הספר  להיות צריך וכך פ    ְואִּ
ה  רֵספֶׂ  רָּ ו  יהו    ת  ֵסר  אִּ ֲאַתר  חָּ ֵלא  ב ַ מָּ ֲאַתר  ֵלאמָּ   או  ,  ד ְ ֵסרד ְ   ב ַ   או  ,  חסר   להיות   שצריך  במקום  מלא   או,  מלא  להיות  שצריך  במקום  חסר   הוא  התורה  ספר   ואם  חָּ
ת יר  ַחד  או  יר  או    ַחס ִּ יף  או  ,  אחת  אות   יתירה   או  אחת  אות   שחסרה   או  ַית ִּ ה   רֵספֶׂ   אחרת  אות ב   אות   איזו   שנחלפה   או  ֲחלִּ רָּ ו  סו ל   ת  ָּ או  כי  והטעם,  פ  יהו    לָּ  אִּ
י   דִּ אכ ְ ְקנָּ ה  רפֶׂ ְדסֵ  ו  רָּ ו  א ת  ְלֵעילָּ    (  ומפרשים ר "ובל א"הגר . )תם  איש  יעקב  בבחינת, פגם שום  בו שאין התפארת שהוא , שלמעלה התורה  ספר   כמו הוא שאין דִּ

,  היאהר   של  כנפים  כעין  שנראות  האונות   שהם  ריאה  כנפי  וחמש,  הבינה  סוד  היא  הריאה  יכ ,  המאמרים  בהמשך  שמבואר   מה   נקדים ,  ה"בע  הבא  מאמר   את  להבין
  קטנה   אונה  בריאה  עוד   ויש,  ה"נ   ת"חג   כנגד   ספרים  לחמשה  שמתחלקת  שבכתב   תורה  סוד   שהוא,  א"דז  ה"נ  ת"בחג   הבינה  מן   המתפשטים  חסדים   חמשה  סוד   הם

  הנקרא   צמולע  ספר   מתחיל   ם שמש"  אדם  תולדות  ספר   זה"  כ "מש  כנגד   הוא  והיסוד,  םחסדי  החמשה  לכ   את   הכולל  היסוד  של  החסד  כנגד  והיא"  ורדא"  הנקראת
  יצחק   אברהם  ספר   זה,  הישר   ספר   מאי,  הישר   ספר   על  כתובה  היא   הלא(  יג   י  יהושע, )לשונם  וזה(  א"ע  כה  דף  זרה  עבודה '  במס)  ל"חז  כמאמר ",  ישרים  ספר "

   (.  י"בא) היסוד שהוא , עלמין  חי  צדיק דא,  פר ס זה, שמעון רבי אמר " אדם תולדות  ספר   זה" ל "וז(, א"ע קלח  דף' ע  תקון) לקמן ומובא, ישרים שנקראים  ויעקב 

ַגְוונָּא  שאמר   וזה א  כ ְ ו ן,  התורה  ספר   כעין  דָּ ינ  ֵמש    אִּ ְנֵפי   חָּ ַ ה   כ  ַגְוונָּא  דהיינו,  האונות  שהם  הריאה  כנפי  החמש  הם  ֵריאָּ ה  כ ְ ָּ ש   י  ַדֲחמִּ ה  חו ְמש ֵ רָּ   כעין  שהם  תו 

א,  א"דז  ה" נ  ת" חג  ספירות  חמש   כנגד  שהם ,  תורה  חומשי   שההחמ ַגְוונָּא,  היסוד  כנגד   הששית  אונה  היא ש  ו ַוְרד ָּ ר  ְדזֶׂה  כ ְ (  א   ה   בראשית)  שכתוב   מה  כעין  היא  ֵספֶׂ

יהו    "ספר  זה"  קראהנ   היסוד   כנגד   והוא ,  והאבות  ונח  אדם תולדות סיפור   מתחיל  ששם  לפי ,  אחר  ספר  מתחיל שמשם,  אדם  תולדות   ספר  זה אִּ ר  ד ְ ים   ֵספֶׂ רִּ   שהוא  ְיש ָּ

   .  ל"כנ ישרים  הנקראים  האבות תולדות   ור סיפ שהוא לפי,  ישרים ספר  נקרא
  על   הוא  וישר   צדיק(  ד  לב   דברים)  נאמר   ביסוד  ולכן,  שמו  על  ישרים  נקראות  בו  התלויות  הספירות  וכל  ושמאל  ימין  בין  שמכריע  שם  על  ישר   נקרא  התפארת  והנה

י  ולכן,  שלם  היינו   וישר ,  ישרים   הנקראות  ות הספיר   מכל  בלשמק  שם יר  יאו נֵ   אִּ יר  או    ַחס ִּ יף  או    ַית ִּ   מקומה   נתחלפה  או  יתירה  או   הריאה  מן   חסרה   אונה  אם  ֲחלִּ

יהו  ,  בשניה  אחת  אונה   של א  אִּ רָּ מ ְ סו ל  אִּ ָּ ַבר  ו ַמאן,  טריפה  דהיינו   פסול   הוא  הכבש  זה  פ  עָּ ו  ,  טרפות  ואוכל  עליהם   שעובר   ומי  ֲעַלְייהו    ד ְ ל  אִּ ַבר  כ ְ   ַעל   עָּ
א ַרְייתָּ ה  או  ָּ ש   יחו    ַוֲחמִּ ילָּ   ְמש ֵ ה  עוד  ומפרש.  הריאה  אונות  חמש  הם  שכנגדם,  שלה  חומשים  וחמשה  התורה  על  עבר   כאילו  לו  נחשב   ה  דִּ ָּ ש   ֲחמִּ ה   ַכְנֵפי  ד ַ   ֵריאָּ

א ו ן  ו ַוְרד ָּ ינ  ית   אִּ א,  ש ִּ ל  ואמר ,  ק"הו  את   הכולל   דתפארת '  ו  כנגד ,  ששה  הם  הרי  הוורדא   עם  הריאה  כנפי  החמש  כי'  ו  ד ָּ ָּ ַבר  ַמאן  כ  עָּ א  ַעל  ד ְ  שעובר   מי  כל  ד ָּ

ו  , טרפות איסור  על ל  אִּ ַבר כ ְ א  ַעל  עָּ  (   ר "ובל  מ"וכ  א "הגר . )א"ז של   קצוות ששה בכל ופגם  עבר  כאילו  לו נחשב  ד ָּ
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יוסף נקרא    בחינות לב,ויוסף הוא   חלומו  ה  לפרעיוסף  כשפתר    צפנת פענחכי  פרעה את  לו  קרא 

בלבי צפנתי    \כה/ ב )תהלים קיט(יוכת  \כד/ {קץ מאמ}  למים, דהיינו מגלה דברים צפונים ונעצפנת פענח
. על כן הוא  ויוסף יש בכוחו לגלות צפונות הלב  ,נים ונעלמים דהיינו שדברים שבלב הם צפו.  \כו/וכו'אמרתך  

הלב פענח"נמצא    .\כז/ בחי'  הצפון    "צפנת  ה'  דבר  לגלות  ידע  שיוסף  ורומז  החלום,  צפנתי  "בדמיונות  בלבי 
בחי'    אהלב, לכן הו  ידע להתקשר לתורה אחרי שירדה למדרגת" היא התורה צפונה בלב. נמצא שיוסף  אמרתך 

ורגש שבלב מהתורה., דלב הי לפנ  רומז גםאולי    היינו התפעלות    שהאי   ו שלשם להביותש   ,לבצפונה במיות 
 .\כט/ניות ששם הלב חומדלהבדיל מהחיצו \כח/הישראלי 

האש שבלב בוער או הלב הוא רק רגש והתפעלות, לכן    .ד כל גופאהוה אוקי  ב,האש שבל וכשבוער  

מדאי  יותר  אבל  להקב"ה  או  ידי ו  ,\ל/ לתאוות  על    על  ונדים, מנשבי  נעים  ריאה  כנפי  שהחמשה 
מכניע את תורת אמת ליעקב, שעל ידה  וברוחניות הכוונה לרוח    [לא]   ם החמימות שבלבליבא, ומשככי

   .ע"י המידות שבהלהתלהבות  ועושה מידה ,\לבתבלין/ היצה"ר בבחי'  
קפץ   ,ביקש יעקב היינו הריאה, לישב בשלוה  \לד/[לג ]{ב"ר וישב פ' פד}קב  לכך נאמר ביע

כי  ,לבו בוער בשלהבת הגבורות והחסדיםהצדיק וסף י כי יינו החמימות שבלב. סף, הל יוזו שעליו רוג

 
ְעֵנחַ   בראשית פרק מא   כד ַ ְפַנת פ  ם יֹוֵסף צָׁ א ַפְרעֹה ׁשֵ ְקרָׁ ן  )מה( ַוי ִּ ֶ ת  ְסַנת ב ַ  ַוי ִּ ֵֹהן ֹאן לְ לֹו ֶאת אָׁ י ֶפַרע כ  ֹוטִּ ה ַוי ֵ ת פ  ָׁ ׁש  ם: צֵ אִּ יִּ ְצרָׁ  א יֹוֵסף ַעל ֶאֶרץ מִּ

 מפרש הצפונות ואין לפענח דמיון במקרא:   -)מה( צפנת פענח    -  פרש"י 
ְך:   תהילים פרק קיט   כה  א לָׁ ֶתךָׁ ְלַמַען לֹא ֶאֱחטָׁ ְמרָׁ י אִּ ַפְנת ִּ י צָׁ ב ִּ לִּ  )יא( ב ְ

 השוכח יחטא במצוה: י  א אחטא לך, כ אני נזהר שלא אשכחנה, אלא היא צפונה בלבי, למען ל   בלבי צפנתי.  )יא(   רד"ק 
וכו'  רך  בד   –  וכו'  כו צפנת  כלל שכתוב  גם  בלב ואמנם  בעיקר לתורה הצפונה  הכוונה שגם המשך הפסוק קשור לעניין. דהיינו שהכוונה 

 בחי' תורה.ה' הוא  פענח רומז לדבר ה' הצפון בחלום. ודבר  
בפגם  מתחמם  מת ע"י ש, נמצא שמי שבחי' יוסף דהיינו הלב שלו  טומאת מת אבי אבות הטומאה   א שתאוות ניאוף הי   תורה רמב   עיין   כז

 ( תורה ע"י  דקה אבל לפי המבואר כאן התיקון  )שם התיקון הוא צ   תקנתו תורה שתנשב בו.הברית  
י אֹור  -  תורה מט אות א   כח ֹשְ   ְלפִּ יׁש ַהי ִּ ל אִּ ב ׁשֶ ֵ י ו ת ַהל  י ו תֹו, הו א ַעד ֵאין סֹוף, ַהיְ ַלֲהבִּ י אֹור ַלֲהבִּ ֹות. כ ִּ ד  ו ת ֵמַהמ ִּ ל  ְתג ַ ר ְלהִּ י ֶאְפׁשָׁ י, אִּ נו  ֵאין  ְרֵאלִּ

תֹו: ְתׁשו קָׁ ית לִּ ְכלִּ ַ  סֹוף ְוֵאין ת 
 ומרים מעשה גה רואה לב חומד וכלי  העין    –לא תתורו  עה"פ  טו לט  פרק    דברים פרש"י    כט
י וְ   -אות א'    כמבואר בתורה מט   ל ין אִּ יו דִּ ֵני  ׁשְ יֶצר" ב ִּ "ַוי ִּ כֹות ס"א(:  רָׁ ה )ב ְ כָׁ ְברָׁ ם לִּ ְכרֹונָׁ זִּ  , ֵמינו  ֲחכָׁ ְמרו   אָׁ ׁשֶ מֹו  יׁש, כ ְ ו ְלבִּ ב  ה ְלטָׁ ירָׁ ְוֵהם    ת ְיצִּ ְוכו '. 

עֹות, הֵ  בֹות רָׁ ַמֲחׁשָׁ בֹות טֹובֹות, ֵהם ֵיֶצר טֹוב. ו  ע. ַהְינו  ַמֲחׁשָׁ רָׁ ין, ֵיֶצר טֹוב ְוֵיֶצר הָׁ רִּ ֵני ְיצָׁ ְכמֹות  ם יֵ ׁשְ בֹות ְוַהחָׁ ֲחׁשָׁ ַ ים, ֵהם ַהמ  רִּ ר ַהְיצָׁ ק ַ י עִּ ע. כ ִּ רָׁ ֶצר הָׁ
בֹות רָׁ  ַמֲחׁשָׁ ב ב ְ ם חֹוׁשֵ דָׁ אָׁ ֹו" ְוכו '. ו ְכׁשֶ ב  בֹות לִּ י ֵיֶצר ַמְחׁשְ ית ו'(: "כ ִּ ֵראׁשִּ תו ב )ב ְ כ ָׁ מֹו ׁשֶ ב, כ ְ ֵ ל  ב ַ ם ׁשֶ ָׁ ׁש  ה, ׁשֶ יאָׁ רִּ ל ַהב ְ ל ׁשֶ לָׁ   עֹות, הו א ְמַטְמֵטם ֶאת ֶהחָׁ

ְת  י הִּ ל אִּ ב ׁשֶ ֵ י ו ת ַהל  י אֹור ַלֲהבִּ י ְלפִּ ֹות. כ ִּ ד  ים, ַהְינו  צו ר ַהמ ִּ מִּ עֹולָׁ ב הו א צו ר הָׁ ֵ י ַהל  ֹות. כ ִּ ד  ו ת ַהמ ִּ ל  ֹות.  ג ַ ד  ו ת ֵמַהמ ִּ ל  ְתג ַ ר ְלהִּ י ֶאְפׁשָׁ י, אִּ ְרֵאלִּ ֹשְ ׁש ַהי ִּ
וְ  סֹוף  ֵאין  ַהְינו   סֹוף,  ֵאין  ַעד  הו א  י ו תֹו,  ַלֲהבִּ אֹור  י  תֹו:  ֵאיןכ ִּ ְתׁשו קָׁ לִּ ית  ְכלִּ ַ תו ב    ת  כ ָׁ ׁשֶ מֹו  כ ְ ל,  לָׁ חָׁ ב  ֵ ל  ב ַ ֵאר  ָׁ ׁש  י ִּ ׁשֶ ֵדי  כ ְ ְתַלֲהבו ת,  ַההִּ ְלַצְמֵצם  יְך  רִּ ְוצָׁ

ו ת ֵמהַ  ל  ְתג ַ בֹוא ְלהִּ ְתַלֲהבו ת, יו ַכל לָׁ ל ַההִּ ׁשֶ ְמצו ם  ְיֵדי ַהצ ִּ ְוַעל  י".  ְרב ִּ קִּ ַלל ב ְ י חָׁ ב ִּ ים ק"ט(: "ְולִּ ִּ ל  הִּ ֹות)ת ְ ד  ה  , ַהיְ מ ִּ גָׁ ַהְדרָׁ ַרְך ב ְ ְתב ָׁ ם יִּ ֵ נו  ַלֲעבֹד ֶאת ַהׁש 
וְ  ֹות טֹובֹות,  ד  ו מִּ ֹות  ֻעל  ְ פ  ין  ִּ ל  ְתג ַ נִּ ן  דָׁ יָׁ ַעל  ׁשֶ ין.  בִּ טָׁ ין  רִּ ְיצָׁ ֵהן  ב,  ֵ ל  ב ַ ׁשֶ בֹות טֹובֹות  ַמֲחׁשָׁ ו  ה.  ד ָׁ הו א  ו ְבמִּ עֹות,  רָׁ בֹות  ַמֲחׁשָׁ ב  חֹוׁשֵ ו ְכׁשֶ ב.  ְלטָׁ ה  ירָׁ ְיצִּ ַהְינו  

הַ  ב,ְמַטְמֵטם  ֵ ַהל ֵ   ל  ׁשו ת  ְ פ  טִּ הו א  ע  רָׁ הָׁ ֶצר  ַהי ֵ י  כ ִּ ב.  ֵ ל  ב ַ ׁשֶ ה  ְכמָׁ ַהחָׁ ַהְינו   ה,  יאָׁ רִּ ַהב ְ ֶאת  ְמַקְלֵקל  ו  ֵלב.  ְרַלת  עָׁ יַנת  ְבחִּ י'(:  ב ִּ ים  רִּ בָׁ )ד ְ תו ב  כ ָׁ ׁשֶ מֹו  כ ְ ב, 
ׁש  ְ פ  'ְוטִּ כֹון'.  ב ְ לִּ ׁשו ת  ְ פ  טִּ ת  'יָׁ ו מֹו:  ְוַתְרג  ְלַבְבֶכם",  ְרַלת  עָׁ ֶאת  ם  ֶ ַמְלת  ה:ו ת' "ו  ְכמָׁ ַהחָׁ ְיֵדי  ַעל  יא  הִּ ׁשֶ ה,  יאָׁ רִּ ַהב ְ ְלקו ל  קִּ הו א  ב    ,  חֹוׁשֵ ם  דָׁ אָׁ ׁשֶ כ ְ א  ְמצָׁ נִּ

י", ו בִּ  בִּ יַנת: "צו ר ְלבָׁ ְבחִּ ֹו, ב ִּ ב  ה לִּ ֶזה ַנֲעֹשֶ ַרְך, ב ָׁ ְתב ָׁ ם יִּ ֵ ֹו ֵאיְך ַלֲעבֹד ֶאת ַהׁש  ב  לִּ בֹות טֹובֹות ב ְ י ַמֲחׁשָׁ ְרב ִּ קִּ ַלל ב ְ י חָׁ ב ִּ יַנת: "ְולִּ ו   ", ׁשֶ ְבחִּ ל  ְתג ַ ל יִּ לָׁ תֹוְך ֶהחָׁ ב ְ
ה  ֵלמָׁ ם ׁשְ ַמיִּ ל עֹל ַמְלכו ת ׁשָׁ הו א ְמַקב ֵ ה ׁשֶ ֶ ל  ְתג ַ ים, יִּ ֹובִּ יו ַהט  ֹותָׁ ד  יו ו מִּ ֹותָׁ ֻעל  ְ יו. ְוַעל ְיֵדי פ  ֹותָׁ ֻעל  ְ  :פ 

 תורה רכה דף קיד. דף צב: ו ה דף ע. וזוהר רע"מ פנחס דף רכז: ולעיל תורה ס דף עח ותורה עח ועיין גם תיקון כ הנ"ל, דף כח. תיקון יג  לא

ו מכה גדולה והניח לו רטיה על מכתו ואמר  תנו רבנן ושמתם סם תם נמשלה תורה כסם חיים משל לאדם שהכה את בנ  :קידושין דף ל   לב
אתה   ואם  מתיירא  אתה  ואין  בצונן  בין  בחמין  בין  ורחוץ  שהנאתך  מה  ושתה  שהנאתך  מה  אכול  מכתך  על  זו  שהרטיה  זמן  כל  בני  לו 

עוסקים  ואם אתם    בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין ירה הרי היא מעלה נומי כך הקדוש ברוך הוא אמר להם לישראל בני  מעב
בתורה אין אתם נמסרים בידו שנאמר הלא אם תטיב שאת ואם אין אתם עוסקין בתורה אתם נמסרים בידו שנא' לפתח חטאת רובץ ולא  

ליך תשוקתו ואם אתה רוצה אתה מושל בו שנאמר ואתה תמשל בו תנו רבנן קשה יצר הרע  עוד אלא שכל משאו ומתנו בך שנאמר וא 
כי יצר לב האדם רע מנעוריו אמר רב יצחק יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום שנאמר רק רע כל היום    שאפילו יוצרו קראו רע שנאמר 

ומבקש המיתו שנאמר  יום  בכל  עליו  לוי יצרו של אדם מתגבר  בן  ר"ש  ברוך    ואמר  צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו ואלמלא הקדוש 
י ר' ישמעאל בני אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש אם אבן הוא  הוא עוזרו אין יכול לו שנאמר אלהים לא יעזבנו בידו תנא דב 

אמר הוי כל צמא לכו למים  נימוח ואם ברזל הוא מתפוצץ שנאמר הלא כה דברי כאש נאם ה' וכפטיש יפוצץ סלע אם אבן הוא נימוח שנ 
 ואומר אבנים שחקו מים: 

 א לשון רבינו כאן. בשינוי לשון והו )בראשית לז ב(פרש"י ריש פרשת וישב הובא בשם פסקא ג'  לג

הו דכתיב אם שוט ימית פתאום א"ר  אם שוט ימית פתאום אנטונינוס שאל את רבינו א"ל מ )איוב ט(    -  פרשה פד פסקה ג   רבה בראשית    לד
כענין הזה מלעיג על המוכה )שם(    ב מאה מגלבין והוא יהיבין מאה דינרים דין סכום לדין ודין סכום לדין ולא מפקין מידיה כלום גזור דיס 

דיין שהוא    שים לישב בשלוה בעולם הזה השטן בא ומקטרג אמר לא ם בשלוה ומבק י למסת נקיים ילעג א"ר אחא בשעה שהצדיקים יושב 
בעוה"ז  מתוקן להם לעולם הבא אלא שהם   ע"י שבקש לישב בשלוה  יעקב אבינו  כן  הזה תדע לך שהוא  בעולם  מבקשים לישב בשלוה 

א נחתי מדינה ויבא רוגז בא עלי  קטתי מלבן ול שוג לו שטנו של יוסף וישב יעקב )שם ג( לא שלותי ולא שקטתי לא שלותי מעשו ולא  נזדו
 רגזו של יוסף: 



 מוהר"ן                                בצ  תורה          טי                        ליקו               8צה: 

יסוד מצווה  כידוע.  ותוגבור  יםחסד  בוש  \לה/מדתו  הת   ובבר  כל  מתגברות  וכנגדה  קדושה  נשמה  אוות מקבל 
 ו שלוזהו רוגז,  התאווה מאדבו  וזה לעומת זה התגברה    ,ויוסף הצדיק היה אש להבה  ,הידועהה  התאווובפרט  

כל מעשיו היו אש להבה  היה מתגבר עליה באש להבה, וכן ו ,דהיינו התגברות הרוגז שבו לעומת הקדושה ףיוס
א את  מוכיח  היה  להבה  ,הרבהיו  חשע"כ  מתקבלת  ,באש  שאינה  שנאוהו    ,תוכחה  כן  בכתכמבואעל  ובות  ר 

י ויעקב אבינו בחי' ריאה המנשבת  וכ"ש כשמוכיח באש להבה.    ,\לו/ הוא שנוא  שהמוכיח לקררו קצת  וסף  על 
כ בכלים,  מההתלהבות  שיהיה  הי די  כן  תור  הועל  אחיו  ריות   המלמדו  בחי \לז/מכל  היא  התורה  כי  ריאה ,   '  

ונד בביתו כדי לנשב עיעקב    הומסתמא הי   .המנשבת על הלב לקררו כנ"ל יוסףל  נע  ועוד גם שלח אותו  ,  לב 
למצרים   ונד  ה נעמשמים גלגלו שיהי לכן    ,כראוי   ולא הואיל  ,יתקרר קצתלהיות נע ונד לחפש את אחיו שעי"ז  

היה של יוסף  הקשים    יו ניסיונותבכל  ו  ולבסוף גם יעקב בעצמו נע ונד למצרים.  .סיונות קשים ובית אסורים י בנ
ונתן לו כח לעמוד  בחלון הדמיון תמיד  יוסף  ל  \לח/יעקב  ותנראית דמ"ז  שעי   ,ונד בביתו  עשב בו ע"י שנניעקב מ
 )כך נ"ל בדרך אפשר(  סיונות.י בכל הנ
שהתגבר על תאוותו מצד הצדיק  רבנו מביא דוגמא מיוסף  נראה כי  ים,  ה מת מחיי יעקב בחי' ריאה  א  רמה שנק

יעקב עליו  גודל נשמתו נופל בתאווה    ריאה עליו היהלוליא נשיבת ה אבל  ,  אף לרגערשע  , ולא היה  ונשיבת 
ע"י שנע ונד בביתו נשב בו והחיה   שהיא אבי אבות הטומאה כטומאת מת ונקרא רשע בחייו. נמצא יעקב אבינו

שתורתו    לו רב צדיק תלמיד חכם  שכך על אחד שי ואולי אפ"ל    ים בחייהם.מתים דהיינו רשעים הנקראים מת
מעיו,   בביתו  שבתוך  ונד  שנע  עלמע"י  ועי"ז    ותלמיד  לב  נשב  תאוותיו  מלקרר  להצילו  אותו  להיות  להחיות 

 מת בחייו. נקרא 
  

, נע ונד  זאת התורה אדם  \לט/ ר יט(מדב)ב  מ"שתורה, כ  נמצא שע"י מה שאדם שהוא בחי'
האש את  לשכך  יכול  ביתו,  בתוך  את  התאוות    אפילו  גם  צדיק  הוא  ואם  שבשבלבו  לב  התאוות 

ויכול  תלמידו דינים,  בחינות  שהוא  חייםלה,  שיהיו  מתים  מתים ול  \מ/ חיות  הנקראים  רשעים  א 

 : \מא/ בחייהם
 עד כאן ביאור חברותא לתורה צב 

 
 

 
בו עזות דהיינו תקיפות לצאת ממחיצתו, ובו חסדים וגבורות שמצד הקליפה הם יצה"ר  עז כי  שהיסוד נקרא בו אות ד'    ראה תורה יא   לה 

קדו  חסדים  להשפיע  קדושות  בגבורות  מתגבר  גדולה  התגברות  ע"י  ורק  נכון,  הלא  במקום  ולהשפיע  להתגבר  הנכון  שנוראה  במקום  ים 
 המוליד כבוד שמים.

 ראה תורה י' אות ד'.  ו   כתובות קה:  לו
 )אישי התנ"ך(   סוד העיבור.את  לו  רק  . ובפרקי דר"א ח' שמסר  שם ועבר מסר לו שקיבל מ שכל מה  פד ח'    ראה ב"ר  לז

והיא אמרה להן חולה היא אמרה  תנא דבי ר' ישמעאל אותו היום יום חגם היה והלכו כולן לבית עבודת כוכבים שלהם    -  סוטה לו:  לח
ל  בבגדו  ותתפשהו  הזה  כיום  יוסף  לי  שניזקק  יום  לי  וגואין  יוסף  אמר  לו  אמר  בחלון  לו  ונראתה  אביו  של  דיוקנו  באתה  שעה  באותה   '

הון יאבד  זונות  ורועה  דכתיב  זונות  רועה  ותקרא  מביניהם  שמך  שימחה  רצונך  ביניהם  ואתה  אפוד  אבני  על  שיכתבו  מיד    עתידין אחיך 
 .ותשב באיתן קשתו 

ְנחו מָׁ   -  תורה קנ  ַ ה ל"ו: ת  ה )סֹוטָׁ אָׁ יו רָׁ בִּ ל אָׁ ׁשֶ יֹוְקנֹו  י  ד ְ ַעְצמֹו ֵאינֹו יֹוֵדַע, כ ִּ ֶאה, ְוהו א ב ְ ְתרָׁ מו ת נִּ ר ְמֹאד, ֵאיְך ַהד ְ ָׁ ְסת  ר נִּ בָׁ ב(. הו א ד ָׁ ׁשֶ ַוי ֵ ת  ׁשַ רָׁ ָׁ א פ 
ַדע. ו ַמֲעלַ  אי ַיֲעקֹב לֹא יָׁ ַוד ַ יֹון  ב ְ ָׁ ס  דָׁ ת ַהנ ִּ ֵני אָׁ ב ְ ים מִּ ְמֻכס ִּ ים ו  רִּ ָׁ ְסת  ים נִּ רִּ בָׁ נֹו. ֵהם ד ְ יֹוקָׁ מו ת ד ְ ה ד ְ אָׁ רָׁ  ם: ַאף ׁשֶ

ְבַעת יָׁ   במדבר פרק יט   לט א ׁשִּ ְטמָׁ ֹאֶהל יִּ ר ב ָׁ ל ֲאׁשֶ ֹאֶהל ְוכָׁ א ֶאל הָׁ ל ַהב ָׁ ֹאֶהל כ ָׁ מו ת ב ְ י יָׁ ם כ ִּ דָׁ ה אָׁ ֹורָׁ ים: )יד( זֹאת ַהת   מִּ
מיו   שיהיו חיים   מ  נראה  הכוונה תר שכבר א צ"ע  ומסתמא אין  מת.  מר להחיות מתים,  הנקראים    להיות מת שישאר  ונ"ל שרמז לרשעים 

   , אבל ע"י נשיבת היראה עליהם הם נקראים חיים.ייהם מתים בח

יתוא והמתים אינם יודעים מאומה אלו רשעים שבחייהן קרויין מתים שנאמר ואתה חלל  דתנא סיפרא דבי רב ביומא דס   :ברכות דף יח   מא
 המת מעיקרא: רשע נשיא ישראל ואי בעית אימא מהכא על פי שנים עדים או )על פי( שלשה עדים יומת המת חי הוא אלא  
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