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 ליקוטי מוהר"ן  
 מבואר

   חברותא
 ללימוד בעיון 

 

 מבוא לביאור 
 הביאור מורכב מג' חלקים: 

 ששולב בגרסת התורה והוא מסקנת העיון שבהערות   ,ביאור הפשוט  -הראשון

 .  ותירוץ בבנוי על פי רוב בדרך של קושיא , אההערות  -החלק השני
שהלומד יוכל בעצמו לדון בדיוק  ופתיחת כל המראה מקומות עם מפרשיהם כדי 

שעל כן נקרא חיבור זה חברותא, כי הכוונה    הדברים ולא יוכרח לסמוך עלי. 
בו גם הרבה   שמובלעים להיות עזר ללומד ולא ספר חידושי תורה אע"פ 

 חדושים. 

היא הקדמה לתורה שהיא מבט כללי על התורה, שאמור לקשור את     -והשלישי
   . אחד בקשרכל חלקי התורה 

 גם לבאר נושאים שבמיוחד קשים להבנה בתורה. עוד ו
כמעט ראיות למבואר  בה  ל מסקנת העיון שבהערות לכן אין עבנויה     -ההקדמה 

 בה
דרך הלימוד נ"ל לדמות למחרוזת כי כל תיבה ומשפט בתורה הן חרוז נפלא שצריך  

לעיין בו תחילה בפני עצמו ללמוד אותו היטב ולכן בזה גלשתי גם מעבר לקשר העניין 
לתורה, ואח"כ לעיין בו כיצד נקשר לתורה, וכן לעבור מחרוז לחרוז אע"פ שעדיין לא  

כך נהגתי בכל מקום שכתבתי הערה ולפי מסקנת נקשרו היטב החרוזים כולם זה לזה. ו
 ההערה ביארתי את הפשט המשולב בגרסא. 

זה למצא את החוט החזק  "ברינה יקצורו", כי עיקר ה"הזורעין בדמעה"בחי' וכל זה עדיין 
שיחרוז את כל החרוזים היטב דהיינו לתפוס את מהלך התורה באופן שכולל את כל  

וזה השתדלתי  .גביכול אין בו צורך למהלך התורה הפרטים בלא שישאר פרט מיותר שכ
 לעשות אחרי לימוד כל התורה בעיון כתבתי הקדמה לתורה שהכוונה בה לבד מביאורי

העיקר לעשות סיכום קצר שכולל את כל החרוזים ופושט את כל  ,מושגים קשים להבנה
"ד בלא חידוש גם  )אמנם כיון שאין ביהמ כפי שנתבררו בעיונים שבהערות. הספיקות
ועדיין אני מצפה )זו היתה כוונתי   דשו דברים שלא תמיד העתקתי אותם להערות(חבהקדמה נת

 ( להצליח יותר

 
 

בהשוואה לשאר  שהיא גרסת מוהרנ"ת שהדפיס בביתו, מוגה מהדורת תקפא המדויק,  בצורת הדף נלקחו מליקוטי מוהר"ן  דפי הליקוטי מוהר"ן
 . הישנים וחדשים  ובתוספת מ"מ . מהדורות

  lezavotlaze@gmail.com למיילפנות ההערות אפשר ל

 

. )הריצ"ח במדבר  23( פירוש שהוא ביאור שאמר בתורה כה בדקה ה 23היכן שנזכר הריצ"ח הכוונה להרה"ג רבי יוסף צבי חשין שליט"א. )הריצ"ח כה   א
פ' במדבר.תשנד ולא כולם     ( הפירוש שהוא ביאור שאמר בשיעור על הזוהר פיקודי שנאמר בשנת תשנד  וביאורים ששמעתי ממנו הבאתי  יסודות  הרבה 

 , והוא רחום יכפר עוון.  אוי לי אם אומר ואוי לי אם לא אומרבחלקם ציינתי שדברי הם עפ"י מה ששמעתי ממנו דציינתי מחשש שלא לזה היתה כוונתו ו 
 השתדלתי מאד כל ביאור להקדים לו את הקושיא המכריחה אותו וכל קושיא התחלתי בלשון צ"ע כדי להקל על מי שרוצה לעיין בעיקר בקושיות.  ב
ה  שפט שכל תורה של רבינו אע"פ שהיא חדרים חדרים היא קשר אחד הדוק, ועיין תורה סה שהתפלה של רבינו היא אחד ממש ובסופאות עיין חיי מוהר"ן  ג

   .עדין אחוז בתחילתה וכן מסתבר שמי שאמר על עצמו שזכה ליחידה דיחידה אצלו התורה והתפלה הן כל אחת ושתיהן יחד אחדות פשוטה
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 הודעה 
  , בדרך אפשר והצעה בלבדכל הביאורים הם 

שכל פי ין ולחדש בתורתו אנו מקיימין דבריו על י ורק כיון שציוה לעוהלוואי שגם במה שכיוון למדרגתי לא שבשתי, ובפרט אנן עומק כוונתו  מי יודעכי 
קש   הפשוט שלנו וכדברי מוהרנ"ת הנוקבים  ֹאד ָעמְּ י מְּ ה, ּכִ ּיָ ִ תּוש  ַלִים לְּ י ִכפְּ ָלל, ּכִ ַע ּכְּ ינֹו יֹודֵּ ֲעַדִין אֵּ ֶּׁ יַדע ש  ַרּבֹו ָצִריךְּ לֵּ ל מֵּ ַקּבֵּ ּמְּ ֶּׁ ם ָכל ַמה ש ּ ָבָריו הֵּ י ּדְּ בֹוָתיו, ּכִ ְּ ש  ּו ַמחְּ

ָכל פַּ  ִריִכין ּבְּ . ּוצְּ ב ִאיש  לֶּׁ ָצה בְּ ים עֵּ ִחיַנת ַמִים ֲעֻמּקִ ם ּבְּ הֵּ ַע וְּ ָין ַהּנֹובֵּ ַמעְּ יל אֶּׁ ּכְּ ַהּצִ ּיּוַכל לְּ ֶּׁ ן ש  ֹאפֶּׁ ָלאֹות ּבְּ צֹות ִנפְּ ם עֵּ הֶּׁ ֹאב מֵּ ְּ ִלש  ּתֹר וְּ ַלחְּ ים וְּ ִ דֹוש  ָבָריו ַהּקְּ דְּ ב ּבִ יטֵּ ן הֵּ ַעּיֵּ ת  ַעם לְּ
הַ  ָהִבין ּולְּ יַדע ּולְּ ָבָריו ָצִריךְּ לֵּ יֹוִציא ִמּדְּ ַדע וְּ ּיֵּ ֶּׁ ָכל ַמה ש ּ ה ָהעֹוָלם. וְּ ל זֶּׁ ֶּׁ ים ש  ף ַמִים ַרּבִ טֶּׁ ֶּׁ מֹו ִמש ּ ים אֲ ַעצְּ ָבָריו ָהֲעֻמּקִ קּות ּדְּ יִעים ַעמְּ יָכן ַמּגִ ָלל ַעד הֵּ ַע ּכְּ ינֹו יֹודֵּ ֲעַדִין אֵּ ֶּׁ ִמין ש 
ָגתֹו, ֲאבָ  רֵּ ִפי ַמדְּ ַרךְּ ּכְּ ּבָ צֹות ַלֲעבֹוָדתֹו ִיתְּ ם עֵּ הֶּׁ ן מֵּ ּבֹונֵּ ִהתְּ ה ָיכֹול לְּ ָ ש  ֻהרְּ ֶּׁ ַמה ש ּ כּו'. ַרק ּבְּ י ָים וְּ ם ּתֹוָרתֹו ַוֲאִפּלּו ִשיחֹוָתיו ִמּנִ צֶּׁ ן   ל עֶּׁ ּום ֹאפֶּׁ ש  יג ּבְּ ַהּשִ ר לְּ ָ ש  פְּ ֹות ִאי אֶּׁ דֹוש  ַהּקְּ

כּו'. א וְּ ּלָ ם אֶּׁ הֶּׁ י מֵּ ּתִ רְּ לֹא ִחּסַ ַרּבֹוַתי וְּ י מֵּ ּתִ ה ָלַמדְּ ּבֵּ ָרָכה, ַהרְּ רֹוָנם ִלבְּ ינּו ִזכְּ רּו ַרּבֹותֵּ ָאמְּ ֶּׁ מֹו ש   עכ"ל  ּוכְּ

בעיון.  ועיקר כוונת החיבור הזה הוא לבאר הפשט באופן שכל אחד יוכל ללמוד ולעורר קושיות ללימוד בעיון ולפתוח את המראה מקומות להקל על הלומד
לם הוא  ולחדש מסתמא אצ והרבה חדושים שעמלתי שעות רבות להבין ולרגע לא שכחתי את אנ"ש החריפים שאם יעיינו בזה מסתמא יהיו להם הרבה הערות, 

להקל על הרוצה ללמוד וך את הדברים רכל מעלתי עליהם היא רק הסבלנות לעמול ולטרוח הרבה שעות עמ"נ להגיש כשלחן ע דבר פשוט שמיד עלו עליו.
 . , כיון שלא מצאתי אחר שעשה זאתבעיון 

 
 התנצלות 

 ארי כבוד  אמנם מעט בברסלב העיזו לפרסם חידושיהם חלקם כדי לא להיקרא בעל המחבר וכיו"ב ת 
המבוררים לו כאחותו שאסורה לו כמבואר בשבת אלא דברים לרבים וחלקם כנראה מחשש שלא יצאו חובת הזהרת רבינו בתורה כא אות ח' שאין לדרוש 

 , מסתמא כוונתו להאמין אבל לא לדרוש ולפרסם.  ' )סוף אות ה'( שכ"א חייב להאמין בחשיבות חדושיו אקמה:, ואע"פ שהזהיר בתורה ס

ב"ב י: שעל זה  מהרש"אמפרשים רבים שהאריכו בחיוב כתיבת חידושים עיין דווקא יצא לחדש ולחלוק על אבל כיון שאמר אני חדש מלא ישן ולא ידוע שבזה 

הקב"ה דבר, ואינו כותבה ויכול לכתוב, הרי גוזל מי שגילה לו, כי לא  מי שגילה לו אות תקל  ובספר חסידיםאחז"ל פסחים נ. אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו 
יד( יביא במשפט    גלה לו אלא לכתוב, דכתיב )תהלים כה יד( סוד ה' ליראיו ובריתו להודיעם, וכתיב )משלי ה טז( יפוצו מעינותיך חוצה, וזה שכתוב )קהלת יב

משם  שכתב בהקדמתו    לב אריה   הוסיף בשם ספרשם.    להחיד"א ברית עולם  ובביאור      ינה כותבה:על כל נעלם, שגורם שנעלם, אם טוב שגילה לו אם רע, שא
ב  בזמן שבית המקדש קיים כשאדם מקריב קרבן מתכפר לו וכשאדם כותב בספר מה שלומד איזה חידוש הכתיבה זו עולה לו במקום קרבן. ובזה פי' הרש רז"ל  

עוד עי"ש בשם ספר    .  וחטאה לא שאלת אז אמרתי הנה באתי במגילת ספר כתוב עלי שיעלה במקום קרבן זבח ומנחה לא חפצת וכו' עולה    הנ"ל את הכתוב 

ז"ל שכל מי שמגלין לו רזי תורה מן השמים ואינו כותבו עתיד ליתן את  רבי אליעזר מגרמיזא  שם  ביד פרשת כי תשא שכתב    על התורה כתב  רבינו אפרים

ה  מלמוה"ר מרדכי הכהן מגורי האריז"ל בהקדמת ספרו בזה"ל "ניתנה רשות למי שחננו ה' קצת דעה וחכמה ובינה לבאר ולפרש    שפתי כהן   ועיין   הדין עכ"ל.

אות טו    צדוק הכהןלר'    מחשבות חרוץבספר  ועיין        .שקבלה נשמתו בסיני ואם לא יכתבם נראה לי שהוא נענש כמו הנביא שהוא כובש נבואתו שחייב מיתה 
    חיוב לפרסם כי שמא יש בדבריו איזה חידוש השייך לחלקו ולא נגלה לשום אדם והוא לכך נוצר לגלותו בעולם, ואם לא, ח"ו יצטרך להתגלגל.  שכתב שיש גם 

ולי ע"י לכן א  זי"ע שכתב בהקדמת ספרו בשם ספר תורת גיטין מאמר הקדמון שדבר טוב אחד בספר מציל על הספר כולו. עכ"ל. קהילות יעקב עוד עיין בספר 
 לו.הודעה והתנצלות הנ"ל אפשר כן לפרסם איזה חדושים גם לפחותים כמונו, ואנו תקווה שעכ"פ דבר טוב אחד יש גם בחיבור זה ויציל על הספר כו 

להוראה   ואע"פ שהרמב"ם מזהיר באגרות קדש מאמר קדוש ה' שלפני שדורש לרבים יחזור ד"פ אבל מה שכותב צריך לחזור אלף פעמים, מסתמא הכוונה 
הרת  למעשה ואע"פ שבודאי בדברי רבינו יש הוראה בקיום עצותיו ועניני השקפה למעשה, מסתמא בדרך לימוד מותר דאל"כ לא שבקת חי. ומסתמא גם הז 

 רבינו הנ"ל אפשר לפרש כך. 
את ספקותיו ולא רק דברים המבוררים כאחותו עכ"פ אם טעינו והזהרתם היא בכל עניין, אולי ראוי לכנות את הביאור חברותא, כי חברותא דרכו לומר גם 

   שאסורה.

שרשב"ג מי' הרוגי שסז שחכמים ראשונים נמנעו כדי שלא להנות מהתורה ועיין שם סימן ח'  ספר חסידיםחתימת שם המחבר היא סוגיא בפ"ע עיין עוד עניין 
לציין  בא דעלמא נהגו כן ו מאידך ר ., אמנם יש מקשים א"כ מאי משמאלה עושר וכבודלו מזכויותיו  עוד עי"ש סימן פד שמנכין  מלכות תלה בזה סיבת הריגתו 

ע"י תלמידיהם או שכל היחס לפירוש הוא כפי גדולת המחבר בחכמה ויר"ש לכן חששו שאם לא יציינו שמם לא ינהגו כובד ראש  שצויין שמם ונ"ל הטעם או 
 בדבריהם.

 בתורה של רבינו לעורר על חשיבות העיון  
ּטֹוב ָאַמרסימן שמו ש  חיי מוהר"ןעיין  ֶּׁ ּבֹעַ  ש  מוֹ  ִלקְּ ַעצְּ י  לְּ נֵּ ְּ עּוִרים  ש  ִ מֹד ש  ָפָריו  ִללְּ ים   סְּ ִ דֹוש  עּור, ַהּקְּ ִ ָחד ש  ּוט  אֶּׁ ש  מֹד ּפָ ִהירּות ִללְּ מְּ ה  ּבִ ּבֵּ ֹאד ַהרְּ י  מְּ דֵּ ה  ּכְּ יֶּׁ הְּ ּיִ ֶּׁ גּור ש  ָ ַעל ש  -ּבְּ
ה  עּור, ּפֶּׁ ִ ש  ָחד וְּ מֹד אֶּׁ ִעּיּון  ִללְּ דֹול ּבְּ י . ּגָ ש   ּכִ קּות יֵּ דֹול ַעמְּ ָלא ּגָ ִנפְּ ָפָריו  וְּ סְּ ן . ּבִ ַעּיֵּ ָמקֹום  וְּ ר ּבְּ ה  ַאחֵּ ַין  ִמּזֶּׁ ִענְּ ם  מֵּ קּות עֹצֶּׁ דֹול ָהַעמְּ ש   ַהּגָ ּיֵּ ֶּׁ תֹוָרתוֹ  ש  ה  ּבְּ ָ דֹוש  ַהּנֹוָרָאה  ַהּקְּ ֹאד וְּ  ַעד מְּ
ין  ין  סֹוף אֵּ אֵּ ִלית וְּ כְּ     :ּתַ

לבאר דברי רבינו בסוף תורה כה   ( חכמה ובינה אות לו) שהעיון בתורתו מסוגל לבטל הרהורים רעים כי הם באים מהמדמה ועיין ככבי אור    תורה קה תנינאועיין  
ו מסוגל שצריך לקרא שם חדש ליצה"ר דהיינו מדמה. הטעם כי המדמה הוא מדרגה שמינית ביצה"ר שנתחדשה כנגד התורה של רבינו ולפ"ז דווקא תורת רבינ 

 ותר להכניע ולתקן את המדמה.בי 

 שרבינו אמר כבר נתתי לכם כח המדמה כשר וטוב וכו'.    -תקכאסימן חי"מ ועיין 

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

אות ח' שע"כ צריך מאד לחפש ולבקש מאד צדיק כזה שיכול להמשיך מדמה מבורר   שעיקר האמונה תלויה בברור המדמה ועי"ש   תורה ח' תנינא אות ז'ועיין  
 לאנשיו.

שע"י הסתכלות בצדיק והצדיק בו זוכין להתנוצצות המוחין ולשפלות )שרק היא תקום בתחית המתים( ולגדולה כפי מדרגת מוחו.   תורה עב תנינאעוד עיין  
 כז שגם ע"י לימוד ספרו מתקיים כל זה עפ"י המבואר בתורה קצב שפניו ושכלו של הצדיק נמצא בספרו. ועיין בפל"ח שם אות ב' וד' עפ"י לק"ה תפלין ו'

שרבינו שאל את רבי אהרן תלמידו שהיה הרב של ברסלב למה לא תקח את ספרי   -( סימן ב' אות טז)הובא בחכמה ותבונה    ( שיחות וספורים אות מג ) ככבי אור  ועיין  
 על דעתך איזה קשיא ואח"כ תוסיף ותעיין בו עד שתבין ותדע את התירוץ שע"ז.ותעיין בו היטב עד שיעלה 

וא"א .  ונראה פשוט כוונתו בזה שאין אחד שלא יכול למצא תועלת בספרו .  ידועים דברי רבינו שכינה בשם אפיקורס את אותם שאמרו שתורתו גבוהה מדאי 
א אמר זאת על ספרו אלא על תורותיו קודם שנעשו לספר א"כ בכל תורה בלקוטי מוהר"ן  לומר שהכוונה שכל אחד יש כמה תורות שמתאימות לו שהרי ל

צריך זהירות   עכ"פ לפ"ז .  יכול כל אחד בכל מדרגת הבנה למצא איזה תועלת נצחית ואמנם לכאורה צריך לומר זאת גם על כל חלק מתורה אבל בזה צ"ע
)רמב"ם  במציאות הנבואה ובנבואת משה  מה שנקט לשון אפיקורס דהיינו כופר   .גדולה וכל אחד לבחון עצמו אולי ח"ו הוא מאותם אלה שמכונים בפי רבינו אפיקורס

נמצא שמי שסובר שרבינו אומר    .ע רק מה שצריך לו ולא יותר תורה מז תנינא שאסור לומר תורה אלא אם יכול לומר באופן שכל אחד ישמ ב נראה כוונתו כיון שאמר   '(,ח  'תשובה ג
 תורה גבוהה הוא מטיל פגם בצדיק . 

  אחר התחיה לעשרת אלפים שנה ואי שאבין ואדע עכ"פ ו הל(  ששון ושמחה יז)אמר בככבי אור זצ"ל שהיה גאון ועמקן עצום ואם תקשה שרבי אברהם בן נחמן 
שם  שך דבריו מאדרבה משם ראייה כי ה  . וא"כ מה הטענה על אזובי הקיר כמונו. אבלדבור אחד מדבריו הנוראים כפי שידע אותו אדמו"ר ז"ל עוד בזה העולם 

מזה שהיו לו כמה   שעל כל זה רבנו בעצמו הזהיר לכמה וכמה שישתדלו לחדש בתורתו כמבואר בתורה קה תנינא שאפילו אם לא יכוון לכוונתו זה טוב, ומובן 
 . כוונות בדבריו הנוראים שגם אנו נוכל לידע ולהבין בהם קצת וכו' עי"ש 

קוטי מוהר"ן רואה בחוש שהספר לא נכתב לגאונים, ולא ליודעי קבלה, ולא ליודעי כל התורה כולה, אלא לכל אדם כפשוטו ממש  י מי שיש לו קצת הרגשה בל
יש גאונים גדולים ואפילו כאלה שכותבים פירושים על הספר אעפ"כ  ו  .ר של רבינו יותר מגאונים גדולים ורואים בחוש שאדם פשוט יכול להתעורר מהספ

כי הספר הזה צריך רק ביטול לרבינו זה הכל, וכמובן כשיש ביטול אזי  ,רואים בחוש שאין להם את ההרגשה והמסר של רבינו שמקבל חסיד פשוט של רבינו 
 ספרים גם מוצא בו יותר טעם ועומק.ככל שהוא בעל כשרון ויותר בקי ב
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 קתורה 



 צח  צט  ק                 מוהר"ן  . .אלקים  אל דמי צז                      צו:       ליקוטי

 

צדיקים, של  טובים  שע"י    [א]   ובמעשים  צדיקים,  שיהיו  שצפה 

, ויפעלו כל מה שירצו,  בןמעשים טובים שלהם ימשלו בתפילת

אלקיםע"ד   יראת  מושל  כג(  )   צדיק  ב  אחד [ג]שמואל  וכל   .

שיש   אלא  בתפילתו.  למשול  זו  למדריגה  לבוא  יכול  מישראל 

ל שני מניעות, האחת היא קודם התפילה, היינו שעומד להתפל

בגדלות, שהוא מיוחס גדול, או מחמת שהוא עמל ויגע בעבודת  

הבורא, ומחמת זה אי אפשר שיהי' ממשלה לתפילתו. רק צריך  

יחיד  והוא  נברא,  היום  כאלו  לו  נדמה  ויהי'  זאת,  כל  לשכוח 

, לשון נשיון ושכחה. וז"ש )בראשית  מנשהבעולם. וזהו בחי'  

אבימא(   בית  כל  את  אלקים  נשני  היחכי  זה  כל  וס.  ,  ואת 

בתוך עמלי היא  השנית  והמניעה  הבורא:  בעבודת  שעמל   ,

התפילה. כי מחמת עוונות הראשונים במזיד או שהרהר במזיד,  

א"א  ג"כ  המ"ז  ומחמת  בתפילתו,  זרות  מחשבות  לו  נופלים 

ע"י   זרות  המחשבות  לשבר  צריך  ע"כ  בתפילתו.  למשול 

ה דהיינו  הזדונות  ועי"ז  התפילה,  של  קדושות  מ"ז  מחשבות 

כזכיות לו  בחי'  [ד]   נעשין  וזהו  )שם(  אפרים.  כמ"ש  כי  , 

. פי' כי הדבר שהיה בעניות מקודם,  הפרני אלקים בארץ עניי 

כזכיות.  לו  נעשין  קדושות  המחשבות  וע"י  ויבש,  חרב  דהיינו 

וכשמתפלל בב' בחי' אלו מנשה ואפרים הנ"ל, ובוודאי בא לידי 

היראה,   נמשך  הענווה  ומן  ושפלות.  כב(    כמ"שענווה  )משלי 

ה' יראת  ענוה  והיראה [ה]  עקב  ביראה.  ג"כ  מתפלל  נמצא   ,

אלמלא ג(  פרק  )אבות  כשאחז"ל  מלכות  של    ונקראת  מוראה 

מלכות וכו', נמצא שהתפילה יש לה בחי' מלכות, ויש להתפלה  

ונתמלא רצון   וזה תענוג של הש"י,    הבורא. כזו בחי' ממשלה. 

רק הזה,  התענוג  היה  שלא  מתחילה  צפה שהש  ומה  י"ת 

למרחוק שיהיו צדיקים שיתפללו באופן זה, ומזה התענוג נברא  

מאמרות בעשרה  הזה,    עכשיו  כ"ש .  [ז]   העולם  התענוג  שבא 

מאמרות   בעשרה  עולמו  את  מחדש  ובטובו    [ח]   כ"ששהש"י 

לי    [ט]   . וזה פי' הפסוקמחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית
שי"ת קודם  ה לה. שנתגלה התענוג שהי[י]   , לשון גל עדגלעד

בריאת העולם, שעידן וקישט בתפילתן של צדיקים, כשיהיה לו 

של   בחי'  היינו מעוז ראשיכנ"ל.  מנשה ואפרים  הב'   ,

קדושות.   המחשבות  התפילה,  יהודהשיגביר  היינו    כ"ש, 

, ופרש"י ל' שררה ומלכות,  מחוקקי.  הפעם אודה)בראשי' כט(  

התענו ויתגלה  ממשלה,  להתפילה  שיהי'  הנ היינו  ויחדש  ג  "ל, 

עולמו בעשרה מאמרות כנ"ל: ועשרה מאמרות הנ"ל הם יו"ד, 

נעשה    'ד ויו"ד   מחסד,  ה'הנ"ל  נמשך  מאמרות  ועשרה   .

פט(   )תהלים  המאמרות,    אמרתישנאמר  חסד  דהיינו  עולם 

וזהו  :  חסד אל כל היום. וחסד נקרא אל, שנא' )שם נב(  יבנה
היינו כשאאלהים אל דמי לך,  [יא]   פי' הפסוק ר.  ואה  תה 

אותיות    אלהיםשמשם   שנעשה  ד,  אל דמינעשה  היינו 

  אל   ואל תשקוט  יבתחרוש אל    , אומר לך  ה' ד'מן ה

בחינות   שתעורר  הנ"ל,  אלשתראה  בחי'  בב'  התפילה  ע"י   ,

ה מן  עי"ז  אלד' ה'  ותעשה  ונעשה  ד  יגכנ"ל,  ומ"י ידד"בחי'   ,

מ חלב, עם  "בחי' דד. וה' היא השפע, כי ה' בג' ציורין שלה גי 

 : (טוות, כידוע לי"ח ) להכל ב'

פעמים    הענין[  טז]  צח כמה  בגמרא  שנאמר  בו  מה  נתן 

עצמות   של  גל  ונעשה  נח}עיניו  לד  . ברכות  מה  [יז{] . שבת   .

ם אך הנה האד  . הלשון נתן עיניו בו, ומה נעשה גל של עצמות

עבר עבירה. והצדיק רואה,    ם אינו רואה עד היכן הפגם מגיע א

  עיני ה' אל צדיקים הלים לד(  ת )"ש  כמ  , כי הצדיק יש לו עיני ה' 

  ועיני ה' המה משוטטות בכל הארץ  [יח]   שהצדיק יש לו עיני ה'

, נמצא הצדיק רואה עד היכן הפגם מגיע. {זכרי' ד' ד"ה ב טז}

וזהו פי' הגמרא, נתן עיניו בו, כלומר שיהי' רואה בעיניהם של  

גל עצמות,  של  גל  ונעשה  ועצמות  , צדיקים.  התגלות,    ,מלשון 

. דהיינו שהוא רואה עוצם עיניו מראות ברעישעי' לג(  )  שוןמל

מזה   גדול  עונש  ואין  מקודם.  ממנו  נסתר  שהיה  שפגם,  מה 

 : [יט]  כשאדם רואה מה שפגם

 

דהנה האדם    . [כא]  אל ה' בעת ההיא לאמרואתחנן    [כ]  צט

עת  יש  לפעמים  אם  אך  להש"י  גדול  בדביקות  להתפלל  צריך 

א  בדביקות,  להתפלל  יכול  יאשאינו  כלל,  מל  מתפלל  איני  ר 

ולהתפלל בדביקות,   לכוין כראוי  יכול  לה יוהתפכבמאחר שאינו 

אינה מקובלת, וכמו שארז"ל )ברכות לד ע"ב( על ר"ח בן דוסא  

לתי  יתפכגשהי' מתפלל כו' אמרו לו וכו' אמר להם אם שגורה  

ע"ד   וזהו  וכו'.  יודע  לאו  ואם  מקובל  שהוא  אני  יודע  בפי 

בדביקות   אם  בפיו   כדלהיהתפ  שאזישאמרנו,  ומרוצה  שגורה 

 , מקובלת. ואם לאו ח"ו להיפך. אף על פי כן אל יאמר האדם כן

תמיד יתפלל  כראוי,   , אלא  בדביקות  להתפלל  יוכל  לא  ואם 

כחו בכל  יעלה    , יתפלל  אזי  כראוי,  בדביקות  שיתפלל  בעת  כי 

כראוי שהתפלל  ההיא  התפילה  עם  התפילות  וזה  [כה]   כל   .

ה' אל  בדביקות  בין  תמיד,   ואתחנן  שלא  בין   בעת   , בדביקות 

שהוא בחי'    היינו בעת שאזכה להתפלל בדביקות,   . ההיא לאמר

תפ והיינו    כולתי ישגורה  לאמרבפי.  ההיא  שהדברים  בעת   ,

נאמרים ומרוצים בפיו מחמת שמתפלל בדביקות, אז יעלה כל  

 : התפלות שהתפלל עד עתה כנ"ל

ודור  הנה  [  כז]   ק דור  בכל  אשר  ם  יקדושכולם  הצדיקים 

ה' בהם  [כח]  ובתוכם  שיש  הראות,  בחוש  רואין  אנו  ומדוע   ,

ויש  לכל.  וטובים המה  מאד,  וטבעם טובה  צדיקים אשר מזגם 

עם,   המון  עם  נוחה  וטבעו  מזגו  ואין  אמת  צדיק  הוא  אשר 

צדקת   שכל  ידוע  הנה  וקפידה.  כעס  ממנו  נראה  ולפעמים 

 דרך, וממנה מאור התורה, כי היא המורה  כטהצדיקים הוא לוקח

גדול ממאור  [  ל]  ֳקָחהול   והנה הצדיק אשר השיג מאור  צדקתו. 

לפי השגתו בתורה, אזי צדקתו   לאוים והתורה, ומעשיו גם כן בש

, לפיכך דעתו נוחה [לב]   בשובה ונחתותורתו שניהם מתישבים  

 עם הבריות. והצדיק אשר אור חכמת
 

 
התיקון.    א סידור  ספ"ב  הכללים  שער  בעמק וע"י 

 : המלך שער א' פ"ב
 בתפילתם  -מתרצו  ב
 * מועד קטן טז: ג
פו  ד כא   :יומא  הקדמה  סוף  הגלגולים  שער  ועיין 

 ן שם.ובני אהר
ע"ז כ: ענוה ירושלמי שבת פ"א סה"ג, ובבלי עיין  ה

 מביאה לידי יראת חטא ועיין לעיל תורה קמח 
 אלמלא -בתרלד ומתרלו  אלמא –קפא תדפו"ר וב ו
 משנה באבות פ"ה מ"א  ז
 ילת יוצר אור של שחרית תפ ח
 ם ס הנ"ל בסוף העמוד הקודם תהלי ט
העידון  י התגלות  ע"כ .   לשון  מח  לא  בראשית  }עיין 

רש"י(  )על  הזכרון  ספר  ועיין  גלעד,  שמו  קרא 

 
שכותב על פרש"י שם שַגלֵעד הוא ִגלָעד כמ"ש לי 

שה ולפי שלא מצינו שום מקום שנקרא ִגלָעד ולי מנ
 א ִגלָעד הידוע.ַגלֵעד לכן מפרש רש"י שהו

 נ"ל בריש תורה זו תהלים פג ה יא
בתקפא    -בדפו"ר  יב תרלו  תחרש,  -תשכט  תרצו  תרלד 

 תחרש -במנוקדים תשכו ותרפד ב ,תחרוש
 א"ל -בתשכט  יג
 דד  -בתשכט  יד
עיין מאורי אור ערך חלב ועיין בעץ חיים    טו

 ]ועיין פל"ח[   פ"ג   שער הכללים 
 לשון החברים לא ידוע מתי והיכן נאמרה  טז
רב ב  מדובר  .ות נח. ]בברכסנהדרין ק  .ב"ב עה*    יז

ששת שהיה עיור ואיך נתן בו עיניו אלא כפי' רבנו 
 [ כאן

 
תו  יח ועיין עיין  שיכול.  מי  אך  ד"ה  תנינא  מ'  רה 

 לקוטי תורה תהלים צא עה"פ רק בעיניך תביט 
ה  יט שהעונש  זה  עיין ענין  הפגם  לו  שמגלין  וא 

חיים שם בעש"ט עה"ת בראשית אות פא ובאר מים  
 אות סו

 לא ידוע מתי והיכן נאמרה   לשון החברים כ
 * דברים ג' כג כא
 והתפלה -מתרצו  כב
 תפלתי  -מתרצו  כג
 התפלה -תרצו מ כד
ועיין  ]דף צט. סוף טור ב'[. עיין לקמן תורה קיב כה

ד"ה    שיעיתהספירה הת  -השער השני   -שערי אורה  
וא"ת, נמצאו רוב התפילות שמתפלל היחיד נפסדות 

ש"ט עה"ת פרק ועיין בעזוהר ח"ב רמה:    .בדותונא

 
התעוררות לתשובה אות לח לט ובאר מים חיים שם 

 ר סוף פרשת וישב.יט כ'. ובספר אור המאי 
 תפלתי  -מתרצו  כו
 לשון החברים לא ידוע מתי והיכן נאמרה  כז
 'לשה"כ במדבר טז ג כח
בהמשך צ  כט כמו  לוָקח  או  לוֵקח  אם  לנקד  איך  "ע 

 ד היום עשו חילוק וצ"ע. לוקחה ובמנוקדים ע 
י ֵמִאיׁש ֻלֳקָחה ז ֹּאת: כג  'ב בראשית"כ  לשה ל  כ ִ

 בשוים  -מתרצו  לא
 טו  'לשה"כ ישעיהו ל לב

 תורה אור 
ֱאלֵֹּהי  -שמואל ב כג )ג( ָאַמר 

ָרֵאל  ִיש ְׂ צו ר  ר  ִדב ֶּ ִלי  ָרֵאל  ִיש ְׂ
אָ  ב ָ ל  ׁשֵ ל  מוֹּ ׁשֵ מוֹּ יק  ַצד ִ ָדם 

ַאת ֱאלִֹּהים:   ִירְׂ
ָרא  מא )נא( מקץ בראשית  קְׂ ַוי ִ

הַ  ם  ׁשֵ ת  אֶּ ֵסף  ה יוֹּ ֶּ ַנׁש  מְׂ ר  כוֹּ ב ְׂ
ל   כ ָ ת  אֶּ ֱאלִֹּהים  ִני  ַ ַנׁש  י  כ ִ

ית  ל ב ֵ ֵאת כ ָ  ָאִבי: ֲעָמִלי וְׂ
ֵאת  מקץ  בראשית   וְׂ )נב(  מא 

י   כ ִ ָרִים  פְׂ אֶּ ָקָרא  ִני  ֵ ַהׁש  ם  ׁשֵ
רֶּ  אֶּ ַרִני ֱאלִֹּהים ב ְׂ ִיי:ִהפְׂ  ץ ָענְׂ

ֲעָנָוה   ב  ֵעקֶּ )ד(  כב  משלי 
עֹּׁשֶּ  הָֹּוה  יְׂ ַאת  ד  ִירְׂ ָכבוֹּ וְׂ ר 

ים:  ַחי ִ  וְׂ
ִלי    תהלים וְׂ ָעד  ִגלְׂ ִלי  )ט(  ס 

י  רֹּאׁשִ ז  ָמעוֹּ ַרִים  פְׂ אֶּ וְׂ ה  ֶּ ַנׁש  מְׂ
חֹּקְׂ  ָדה מְׂ הו   ִקי:  יְׂ

ד   ַהר עוֹּ ַ ַות  בראשית כט )לה( 
ה   דֶּ ַעם אוֹּ ַ ר ַהפ  ֹּאמֶּ ן ַות  ד ב ֵ לֶּ ֵ ַות 

כ ֵ  ַעל  הָֹּוה  יְׂ ת  מוֹּ  אֶּ ׁשְׂ ָאה  ָקרְׂ ן 
 ֶּ ֲעמֹּד ִמל  ַ ָדה ַות  הו  ת: יְׂ  דֶּ

פט   י  תהילים  ת ִ ָאַמרְׂ י  כ ִ )ג( 
חֶּ  ָלם  ִכן עוֹּ ת ָ ַמִים  ׁשָ ה  נֶּ ִיב ָ ד  סֶּ

ם:  ָך ָבהֶּ ָנתְׂ  ֱאמו 
ַהל ֵ  תְׂ ת ִ ַמה  )ג(  נב  ל  תהילים 

ל   כ ָ ֵאל  ד  סֶּ חֶּ ר  וֹּ ב  ַהג ִ ָרָעה  ב ְׂ
ם:  וֹּ  ַהי 

פג   ַאל  (  ב)תהלים  ֱאלִֹּהים 
ֱחרַ  ֶּ ת  ַאל  ָלךְׂ  ִמי  ַאל  ד ֳ וְׂ ׁש 

קֹּט ֵאל:  ׁשְׂ  ת ִ
 

 תורה צח 
ֵעיֵני   )טז(  לד  הָֹּוה  תהילים  יְׂ

ָאזְׂ  וְׂ יִקים  ַצד ִ ל  ל  אֶּ אֶּ ָניו 
ָעָתם: וְׂ  ׁשַ
ם    זכריה ד יוֹּ לְׂ ַבז  ִמי  י  כ ִ )י( 

חו  וְׂ  מְׂ ש ָ ת וְׂ וֹּ ַטנ  ן קְׂ בֶּ ת ָהאֶּ ָראו  אֶּ
ָעה   בְׂ ׁשִ ל  בֶּ ֻרב ָ זְׂ ַיד  ב ְׂ ִדיל  ַהב ְׂ
ה   ָ ֵהמ  הָֹּוה  יְׂ ֵעיֵני  ה  ֶּ ֵאל 

טִ  טְׂ ׁשוֹּ ץ:מְׂ ָכל ָהָארֶּ  ים ב ְׂ
הימים טז-דברי  י    ב  כ ִ )ט( 

ֵעינָ  הָֹּוה  ָכל  יְׂ ב ְׂ ת  טוֹּ ׁשֹּטְׂ מְׂ יו 
ָבָבם  ָהָארֶּ  לְׂ ִעם  ק  ַחז ֵ ִהתְׂ לְׂ ץ 

זֹּאת   ַעל  ת ָ  לְׂ כ ַ ִנסְׂ ֵאָליו  ֵלם  ׁשָ
ה  י ֵמַעת ָ ת: כ ִ ָחמוֹּ ָך ִמלְׂ  ֵיׁש ִעמ ְׂ

ת   ָדקוֹּ צְׂ הֵֹּלךְׂ  )טו(  לג  ישעיה 
ַצע   בֶּ ב ְׂ מֵֹּאס  ִרים  ֵמיׁשָ דֵֹּבר  וְׂ

מֹּךְׂ  ַמֲעשַׁ  ִמת ְׂ יו  ָ פ  כ ַ נֵֹּער  ת  וֹּ ק 
נוֹּ  ָאזְׂ אֵֹּטם  ַֹּחד  ׁש  ַ מַֹּע   ב  ְׂ ִמׁש 

עֵֹּצם   וְׂ ִמים  ת  ד ָ אוֹּ ֵמרְׂ ֵעיָניו 
ָרע:   ב ְׂ

 
 תורה צט

)כג(  ג  ואתחנן    דברים
קֹּוָ  יְׂ ל  אֶּ ן  ַחנ ַ תְׂ ַהִהוא  ָואֶּ ֵעת  ב ָ ק 

 ֵלאמֹּר: 
 

 תורה ק 
ֲהלו   (  ג)טז    שלח  במדבר ק ָ ַוי ִ

ֹּא ַוי  ַאֲהרֹּן  ַעל  וְׂ ה  מֹּׁשֶּ רו   ַעל  מְׂ
י ָכל ָהֵעָדה   ם כ ִ ם ַרב ָלכֶּ ֲאֵלהֶּ

י דֹּׁשִ קְׂ ם  ָ ל  ֻ קָֹּוק  כ  יְׂ ָכם  תוֹּ בְׂ ו  ם 
ו   ַמד  ַהל  ו  קְׂ ַעל  או   ְׂ ַנש   תְׂ ת ִ ַע 
קָֹּוק:  יְׂ

ָאַמר  כֹּה  י  כ ִ )טו(  ל  ישעיהו 
יְׂ  ָרֵאל  ֲאדָֹּני  ִיש ְׂ ׁש  דוֹּ קְׂ קִֹּוק 

ֵקט  ַהׁשְׂ ן ב ְׂ עו  ׁשֵ ו ָ ָבה ָוַנַחת ת ִ ׁשו  ב ְׂ
ג ְׂ  ה  יֶּ הְׂ ת ִ ָחה  ִבטְׂ בְׂ לֹּא  ו  וְׂ ם  כֶּ ַרתְׂ בו 

ם:   ֲאִביתֶּ
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  עניין כעס וקפידה שנראה אצל צדיק אמת עניין כעס וקפידה שנראה אצל צדיק אמת מאמר 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 

ל "כעס שעליו אמרו חזהשכועס דע שאין זה  תלמיד חכם אפילו צעיראם אתה רואה . בתענית דחז"ל אמרו 
צדיקים  שוי כנ"ל קפדנים מדוע יש צדיקים א"כ רבנו  ושואלרותחת, שהתורה שבו זו אלא  ט בולוש נוםי ה שג

מה   אבל לא כפשוטו ,של חכמתו מרובה ממעשיובחי'  יש אמת גדול צדיקשגם אצל ומבאר . ם לבריותשנוחי 
האור  ף ודי עואז, לבש בכל מעשיותמ אגדול ול אור חכמת התורה שבושאלא הכוונה  שגינו חז"ל באבות פ"ג,

הוא נהפך לריתחא דאורייתא שמתבטאת בחוסר סבלנות   ,י לעשותם בהתלהבות כראום ש במעשי מתלב  שלא
 .שמפריע להם בעבודת ה' למי 

להשתדל להכניס את כל ללמוד לעצמינו וכיצד ללמד זכות על הצדיקים כוונת רבנו ללמד אותנו כאן ש נראהו
 ובתפילה. ההתלהבות דקדושה במעשים 

 

 
 תכוהלליקוטי  

 אין

 
 השייך לתורה זו שיחות 

 מרובה ממעשיו  ובעניין חכמת

  דושהרק חסרון אלא שעודף החכמה הק ב"ן ששמע מאביו בשם מוהרנ"ת ששמע מרבינו שחכמה מרובה ממעשה זה לארא
 .\ב/על המעשים היא מזיקה

ונעלמו בתעלומות לאין חקר, אבל    כפי המבואר מדברי רבנו ז״ל, שאף על פי שעצם המעשיות שסיפר גבהו  -וזה לשונו  
יש ללמוד מאיתם מוסר השכל אפילומ  ברוב הלבשתם במדרגה למטה זה העולם השפל,  בפשיטות   מדרגה, עד גשמיות 

והתם, אשר נהפך הדבר כך כך שהחכם בחכמתו נלכד    מליצה( נפלאתי קצת בראותי ספור המעשה מהחכםו  )להבין משל
ד כראוי, נתעלה ביכלתו ללמ  וכנגדו התם הרחוק מהחכמה, אשר גם מלאכת תפירת המנעלים לא היה  ונשקע ביון מצולה,

 כן, הלא כל עצם החכמה ואור המח אשר בקרב האדם, הוא מנשמת ורוח  ונתרומם מאד כמבואר שם. כי למה באמת יהיה
מבואר, שכל אשר יאיר בו יותר זה האור, היה לו   הבורא בעצמו יתברך, אשר נפח באפו מתחלת הבריאה, ולפי זה ממילא

ולא ולהתרומם,  מהחכ  להתעלות  ברחוקו  בעצמה,התם  הפליאה  בזאת  גם  כי  ראיתי  ראוה  עוד  והנה  להתפלא    מה.  יש 
הוא דומה לאילן שענפיו מרובין ושרשיו מועטין והרוח   במאמר המשנה באבות פרק ג כל שחכמתו מרובה ממעשיו למה 

לפי זה   חכמת התורה. ואשר  על פניו׳ וכו'. ומהחלטת לשון המשנה בסתם, נראה שהיא סובבת גם על  בא ועוקרתו והופכתו
הנזכר החכם  שבח  כל  שגם  לפרש,  ומרבה   מוכרח  חטאו  יראת  המקדים  האמתי  החכם  על  רק  תסובב  לא  משלי,    בספר 

פה לפה שמעתי מאבי מורי ששמע ממוהנ״ת      במעשים טובים וכלשון הכתוב בספר איוב "יראת ה׳ היא חכמה" וכו'. וגם
מזה  שדיבר  ז״ל,  רבנו  החכמים    בשם  גדולי  לעניין  כשריםבפרטיות  היו  וגם  בימיו,  שהיו  התורה  בדרך    בחכמת  והחזיקו 

ז״ל שבכל זאת אם לא ירבו ויגדילו את מעשיהם על זולתם.   התורה ככל ההמון הבלתי חכמים כל כך. ואמר עליהם רבנו
ותתחזק לפי כל זה הפליאה הנ״ל,    למדרגת חכמתם, תזיק להם חכמתם, כפי המבואר מלשון המשנה הנ״ל.  כפי המוכרח

בסיבתאש ואולם  כן.  יהיה  באמת  למה  הכונה   ר  אין  כי  ז״ל,  רבנו  דברי  צרופי  מפלפולי  ומצאתי  חפשתי  הזאת,    הפליאה 
חס עצמה רעה  מצד  כנ״ל, שהיא  במדת החכמה  שנמצא  החסרון  היא ו  בדבר  מדת החכמה  חסרון  כל  אדרבא  כי  שלום. 

יתברך, אין ביכולת    מחמת זה בעצמו שהחכמה והמח הוא מאור זריחת הבורא האין סוף בעצמו  מרוב הטוב שנמצא בה, כי
כנ״ל. וככל אשר בארתי מדברי רבנו ז״ל בלקוטי א׳ סימן ה׳ )על    האדם המוגבל לבוא בה, אם לא בצמצום האמונה והיראה

ות, אבל כל הרפואה והחיים אשר מחל  בחצוצרות וכו'( במשל ודוגמא ממימי הים אשר סגולתם לרפאות מהרבה  הכתוב
שומר את רגליו ואת פסיעותיו מלבוא בהם יותר מכפי מדתו. וכן בדבר התועלת המגיע    בהם, לא יהיה רק אם הרוחץ בהם

ממימי הים לשוט ולבוא בהם ממדינה למדינה במסחרם זה עם זה, שגם זה לא יהיה רק בכלי הספינה שהיא כעין הצמצום 
״ל, שזולת זה הצמצום נטבעים ונשקעים בהם לגמרי חס ושלום. וזה כל מעלת התם בתמימותו  המוכרח למימי הדעת הנ

הנ״ל אשר גם בבואו להחכמה כנזכר במעשה הנ״ל, לא רצה לסור מדרכי התמימות והאמונה והיראה שהקדים לזה, כי גם  
והעלה לבד  זה  ומחמת  התמימות.  במדרגת  עצמו  את  החזיק  ברב    אז  עולם  של  מלכו  כל  אותו  על  והממשלה  המשרה 

)ככבי אור שיחות וספורים אות   מצרופי דבריו הקדושים עם והשיחות המובאות אחר המעשה הזאת(.  השרים )כמובן בזה
 א(

 
 ים ושל יר  תשפב אייר ד' עד ניסן  כז

 הנזק הוא שמתרגל ללמוד שלא עמ"נ לקיים, כי מרוב חכמה לא סיפק בידו לקיים עד שמתרגל ללמוד שלא עמ"נ לקיים.  ונ"ל עיקר   ב
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יצחר לוי  זצ"ל  בי  בנדר  יז אמר  ק  פ"ג משנה  נחמן זצ"לבשם  בביאור המשנה באבות  בן  היא    רבי אברהם  שעיקר העשיה 
 (3דקה   48מס' קלטת ) התפלה.

 
 דמה קה

רוצה   נראה שרבנו  אמיתי  י אסתירה שרו לבאר  בכלליות  צדיק  כבר  וכועסמקפיד  מים  שלפעם  חז"ל  ובאמת   .
בת ד.תרצו  ביה.  רב צוש  ענית  מרתחת  אורייתא  דרתח  מרבנן  צעירא  חכם  תלמיד  שאפילו  כשהוא   \ג/ דהיינו 

  התורה שבו רותחת. הוא צדיק שאלא    ,שאפילו שכינה לא חשובה לו  \ד/ה לא הכעס שעליו אמרו חז"לזכועס  
במפרשים   התורה(  וראה  בזה  )בסוף  בשנתקשו  כמהזויש  קשה  ,ביאורים  ה  נשאר  שעדיין  צד  אלא  יש  יק  מדוע 
 ? שהיא לא רותחת בו ו ויש צדיקשהתורה רותחת ב

אלא    .\ה/ מקפיד  ארים הוהקפדה אזי גם כלפי אח שמי שמתנהג עם עצמו ב  אולכאורה יש לומר שהחילוק הו
 לא מקפיד על עצמו איך הוא נעשה צדיק. םאאמת ו י בששניהם צדיק  מדוברשהרי שקשה 
הלל  ששבת לא.  והלל כמבואר בגמ'  כמו שנדמה החילוק בין שמאי    ענו והשני לא ענו,  דא לומר שהאח"וגם א

גאוותן שהרי כל מי שיש בו גאווה הו   דאי צדיק הואשהרי בוו  , כיון שהיה ענו נהג בסבלנות ולא  יהיר    א לא 
 . \ו/ ז"כעע

מרו שחכמתו  שצדיק  מתרץ  שרבנו  נראה  שטחי  אזי ובלימוד  ממעשיו  נ  בה  החכמה  לריתחא  עודף  הפך 
  מתקיימת   אשחכמתו ל  ורמ א  \ז/)אבות פ"ג( זה קשה שהרי חז"ל    דאורייתא וחוסר סבלנות עד כדי כעס. אבל גם

י )שם מועוד    )שם משנה ט(  יכול להעקר,  בים ושרשיו מועטיםדומה לאילן שענפיו מרושז(  שנה  משמע   ובקל 
חכמתו מרובה שכש  נמצא לפ"ז  ם המצוות.דהיינו מקיוגם מהעיקר    שגם האמונה שלו לא חזקה ועלול להעקר

 לומר זאת על צדיק אמיתי שעליו מדבר רבנו.  אוא", \ח/היא מזיקה ממש

 
כי באמת קשה מדוע נקטו חז"ל צורבא מרבנן ולא סתם    לביש כל התלהבותו במעשים.צעיר עדיין לא ה   א דווקא בגלל שהו   צ"ע אולי  ג

 .בע רוגז שו קצר ימים    צה"ר לא היה זוכה לזקנה כמ"שדלא מבעי זקן שאם היה כעסו מי עי"ש בן יהוידע שהקשה ותרץ        חכם.תלמיד  
רעה    .דרים דף כב נ   ד והעבר  והסר כעס מלבך  בו שנאמר  שולטין  גיהנם  מיני  הכועס כל  יונתן כל  נחמני אמר רבי  בר  אמר רבי שמואל 

א שהתחתוניות שולטות בו שנאמר ונתן ה' לך  מבשרך ואין רעה אלא גיהנם שנאמר כל פעל ה' למענהו וגם רשע ליום רעה ולא עוד אל 
 .בר שמכלה את העינים ומדאיב את הנפש הוי אומר אלו התחתוניותד עינים ודאבון נפש איזהו  רגז וכליון    שם לב 

שם   כל  -  כב:עוד  אלהים  אין  ידרוש  בל  אפו  כגובה  רשע  שנאמר  כנגדו  חשובה  אינה  שכינה  אפילו  הכועס  כל  הונא  רב  בר  רבה  אמר 
אולת רב נחמן בר  חיק כסילים ינוח וכתיב וכסיל יפרוש  כעס ב   ו רבי ירמיה מדיפתי אמר משכח תלמודו ומוסיף טיפשות שנאמר כי מזמותי 

 .יצחק אמר בידוע שעונותיו מרובין מזכיותיו שנאמר ובעל חימה רב פשע 
ו' לב בביאור מנהגו של שמאי    כך משמע בלק"ה   ה  א    -ראש חודש  ֶ ש   ַמה  ִחיַנת  ב ְ ִזְכר ְוֶזה  ֹוֵתינו   ַרב  י  ְמרו   ה  אי  ַ מ  ַ ש   ֶ ש  ה  כ  ִלְבר  ם  ל  ה אוֹ ֹונ  כ   ֵכל 

ש    ם  ֵ ְלש  יו  ַמֲעש  ל  כ   ֶ ש  ֹו  ב  ה  ְית  ה  ַאֶחֶרת  ה  ִמד   ל  ֵ ִהל  ל  ֲאב   .' ְוכו  ה  ֵהמ  ב ְ א  צ  מ  יַצד,  ֵ כ  ת,  ב   ַ ש  ִלְכבֹוד  יו  מ  יי  ה'  רו ְך  "ב   ֱאַמר,  נ ֶ ֶ ש  י  ַמִים,  כ ִ ְוכו '".  יֹום  ֹום 
 ַ ה ַמְחִמיר, כ ְ ש  י  אי ה  ַ ֹוֵתינו  ִזכְ מ  ְמרו  ַרב  א  ֶ דֹוש  רֹונ  מֹו ש  ה ק  י  ים. ְוִאם לֹא ה  ִ ם ִיְהיו  ְקדֹוש  ל   ֻ כ  ֶ ה ַרק ש  צ  תֹו ר  ֹתֶקף ְקֻדש    ְ ל  ֶ דֹול ש  ן ג   ד  ְ ה ַקפ  י  ה ְוה  כ    ם ִלְבר 

ְבלֹו. ְועַ  כֹל ְלס  ה י  י  ְרצֹונֹו לֹא ה  ִעְנַין ה  כ ִ ם ב ְ ן ג ַ ֵ ה ַמְחִמיר  ל כ  י  ה ה  י ִא ֲאִכיל  ה ֶלֱאכֹל כ ִ צ  ה  ם ִלכְ ְמֹאד ְולֹא ר  ֵהמ  א ב ְ צ  מ   ֶ ש  כ ְ ֶ , ש  ש  ת קֶֹדש  ַממ   ב ַ ַ בֹוד ש 
ַמר,  ז א  ה ְוא  ה ֵהיֶמנ   א  א ַאֶחֶרת נ  צ  מ   ֶ ה ַעד ש  נ   ֶ ַכל ִממ  ת ְולֹא א  ב   ַ ֶכף ְלש  ֵ ה  ת  ה ַמְזִמינ  י  ה ה  א  ת. וְ   נ  ב   ַ ַכל ֶאת ה  זֹו ִלְכבֹוד ש  א א  ְיק  ז ד ַ ר  א  ב  כ ְ ֶ ה ש  ֹונ  ִראש 

ש    ב ִ ִנְתַקד ְ ו  ה  ה  טֹוב  ה  ִמד   אי  ַוד ַ ב ְ ז ֶה  ֶ ש  י  ִ פ  ַעל  ְוַאף  ִמיד.  ת   ַהג  נ  ְוֵכן  ת.  ב   ַ ְלש  ה   ִהְזִמינ  ֶ ש  ְיֵדי  ַעל  ת.  ב   ַ ש  ת  ַ י ְקֻדש   מ  י  ל  כ   אֹוֵכל  ה  י  ה  ֶ ש  ְמֹאד  ה  ו  ְקדֹוש  
ת, ַאף עַ  ב   ַ וֹ ִלְכבֹוד ש  ְמרו  ַרב  י ֵכן א  ִ ה ֲאב  ל פ  כ  ם ִלְבר  י  ל ִהל ֵ ֵתינו  ִזְכרֹונ  "ל. כ ִ י ַהנ ַ ִ ַמִים ְוכו '. ַהְינו  ַעל פ  ם ש   ֵ יו ְלש  ל ַמֲעש  כ   ֶ ֹו, ש  ה ב  ְית  ה ַאֶחֶרת ה  ל ִמד  

ה ַרק ְלַהֲעל  צ  תֹו ר  ה ַמְחִמיר ו ְלֹגֶדל ְקֻדש    י  אי ה  ַ מ  ַ ֻדש    ש  ֹל ֶאל ַהק ְ ֻדש    ֹות ַהכ  ַלל ַהק ְ כ ְ ֶ ֲחַמת ֶזה  ה, ש  ֵ מ  ֶ ת, ש  ב   ַ ְרחֹוִקים  לֹא ר  ה הו א ש  ִרים ה  ֵרב ג ֵ ה ְלק  צ 
תוֹ  ִעְנַין ֲאִכיל  ְוֵכן ב ְ ֹוב.  ְרצֹונֹו ַהט  יו כ ִ ֵעינ  ה טֹוִבים ב ְ י  ֹא ה  ל  ֶ או י ֵמֲחַמת ש  ר  ֵרב כ   או  ְלִהְתק  ֹא ב   ל  ֶ הש  צ  י ַ    לֹא ר  ֶ ש  י ִאם כ ְ ַ ֶלֱאכֹל כ ִ ל ְלש  ֲאכ  ַ ת,  ְזִמין ַהמ  ב  

ה ַאֶחֶר  ל ִמד   ֵ ל ִהל  יְ ֲאב  ֹו ְוכו ': ת ה  ה ב   ת 
אמר רבי יוחנן משום ר"ש בן יוחי כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודת כוכבים כתי' הכא תועבת ה' כל גבה לב    : סוטה דף ד   ו

א בר  ילו כפר בעיקר שנאמר ורם לבבך ושכחת את ה' אלהיך וגו' ר' חמ ך ורבי יוחנן דידיה אמר כא ם ולא תביא תועבה אל ביתוכתיב הת
וגו' עולא אמר כאילו בנה  ח  וכתי' התם כי את כל התועבות האל  נינא אמר כאילו בא על כל העריות כתי' הכא תועבת ה' כל גבה לב 

 .וא אל תיקרי במה אלא במה נשמה באפו כי במה נחשב ה במה שנאמר חדלו לכם מן האדם אשר  
ט   משנה אבות פרק ג   ז א   -  ' משנה  א  ֹוס  ד  ֶבן  א  ֲחִנינ  י  קֹוֶדֶמת    ֹוֵמר,ַרב ִ תֹו  ְכמ  ח  ֶ ש  ְוכֹל  ֶמת.  ִמְתַקי ֶ תֹו  ְכמ  ח  תֹו,  ְכמ  ְלח  קֹוֶדֶמת  ֶחְטאֹו  ְרַאת  י ִ ֶ ש  ֹל  כ 

כ ֹ  אֹוֵמר,  ה  י  ה  הו א  ֶמת.  ִמְתַקי ֶ תֹו  ְכמ  ח  ֵאין  ֶחְטאֹו,  ֲעש   ְלִיְרַאת  ַ מ  ֶ ש  תוֹ ְמֻרב ִ יו  ל  ְכמ  ח  ֶ ש  ְוכֹל  ֶמת.  ִמְתַקי ֶ תֹו  ְכמ  ח  תֹו,  ְכמ  ֵמח  ְמֻר ין  ֵאין    יו,  ֲעש   ַ ִממ  ה  ב  
ֶמת:  תֹו ִמְתַקי ֶ ְכמ   ח 

ה הו א דֹוֶמה, ְלִאיל  ...  משנה יז שם   יו, ְלמ  ֲעש   ַ ה ִממ  תֹו ְמֻרב   ְכמ  ח  ֶ ֹל ש  ה אֹוֵמר, כ  י  יו  הו א )רבי אלעזר בן עזריה( ה  פ  ֲענ  ֶ ין  ן ש  ִטין,  ְמֻרב ִ יו ֻמע  ש   ר  ְוש  
ְוה ו   ה ְועֹוְקַרת  א  ב   ַח  רו  ְוה  ֹוְפכַ ְוה  יז(,  ֱאַמר )ירמיה  נ ֶ ֶ יו, ש  נ  פ   ו  ַעל  ה  ת  ְמֵלח  ר ֶאֶרץ  ְדב   מ ִ ַכן ֲחֵרִרים ב ַ בֹוא טֹוב ְוש   י  י  ִיְרֶאה כ ִ ְולֹא  ה  ב  ֲער  ב   ר  ַעְרע  ה כ ְ י 

ל   ֲאב  ב.  ֵ ֵתש  ֲעש   ְולֹא  ַ מ  ֶ ש  ֹל  ְמֻרב ִ כ  יו  יו  פ  ֲענ  ֶ ש  ן  ְלִאיל  דֹוֶמה,  הו א  ה  ְלמ  תֹו,  ְכמ  ֵמח  טִ ין  ה  ֻמע  ל  כ   ו   ֲאִפל  ֶ ש  ין,  ְמֻרב ִ יו  ש   ר  ְוש   אֹות  ין  ב   ם  עֹול  ב   ֶ ש  רו חֹות 
תו ל  ש   ֵעץ  כ ְ ה  י  ְוה  )שם(,  ֱאַמר  נ ֶ ֶ ש  קֹומֹו,  ִממ ְ אֹותֹו  ְמִזיִזין  ֵאין  ֹו  ב  בֹות  ְ ְועַ   ְונֹוש  ַמִים  יְ ַעל  ַבל  יו  ה  ל  י  ְוה  חֹם,  בֹא  י  ִכי  ִיְרֶאה  ְולֹא  יו  ש   ר  ש   ח  ַ ל  ַ ֵלהו  ש    ע 

ג, וְ  ֶֹרת לֹא ִיְדא  צ  ַנת ב ַ ְ ן, וִבש  ִרי: ַרֲענ  ֶ ֹות פ  ִמיש  ֵמֲעש   לֹא י 
   טולשינער בשם ראב"ן ששמע מאביו רבי נחמן  כנ"ל בשיחות    ח

הארץ ו  פרי  מויטפסק   עיין  מנדל  מנחם  מפרשים )לרבי  בשם  נשא  פרשת  ריש  ולא    (  הגורם  עיקר  שזה  מרובה  חכמתו  מהלשון  שמדייק 
ועי ט המעשי מיעו  נפלא  ם.  ביאור  קיומה במעשה אבל  "ש  ע"י  תורה מקדשת האבר השייך לה  מצוות  תורה דהיינו  בזה כיצד כל חכמת 

הפכת ליצה"ר,  שלא קיים אותה למעשה היא נ כשחכמתו מרובה מהמעשה אזי כל הגדול מחבירו יצרו גדול כי הפירוש בזה שרק חכמה  
 ה.ותה חכמ כי המעשה מגן ובלא מעשה אין מה שיגן מא 



 מוהר"ן                ק               תורה                              ליקוטי                 3צו: 

מתו מרובה ממעשיו  כחל  אין הכוונהש ומ"אור חכמת התורה"    "התורה  ורמא"לשון רבנו שמדבר ממלדייק  נ"ל  ו
ורבוי חכמתו מזיקה   ,מדקיים את כל מה שלושלא לומד על מנת לדהיינו    ,בפירוש הפשוטשעליה דברו חז"ל  

כי   ולא על מנת להמליך את הקב"הא  בל  לומדכי    ,פוגם בכל חכמתולימוד שלא מחייב  לו   אלא כדי   ,יראה 
 . \ט/להיות רבלכבוד עצמו  או  ,להיות חכם

א  בימ   הוא  ,שכשהוא מאיר  ,מציאותו ית'אמת  שהיא אור    ,מיות התורהי הכוונה לפנ  "התורה  אור חכמת" אבל  
ל ואור האמת הזה צריך להאיר בכהבות גדולה,  לתהבה וחשק לעשות רצון הקב"ה בהתעוררות וה אליראה ו
והתנוצצות   .בכוונה רק להמליך את הקב"ה ולגלות כבוד שמים תמיד  ,והבבחי' בכל דרכיך דע  ושיהי   ,מעשיו

   ניות.בלי פלשם שמים לפעמים כשמתלהב לדבר שבקדושה  גם לאיש פשוטשל אור הזה יש 
במעשים    ההתלהבות הקדושהולא זכה להכניס את כל    ,שזכה לאור גדול של אמת  קי יש צדשוזה מגלה רבנו  

מי  את  בל  באופן שלא סותלבש במעשים נעשה אש להבה להקב"ה  אזי העודף שלא משל תורה ותפלה ומצות,  
  כך גם הצדיק הזה שיש   ,כלפי מעלהף כל דבר לצרף אותו להתלהבות זה טבע האש לשרוכי  .שאינו אש להבה

שה אור אמת  עודפי  לה'לו  להבה  אש  בסמוך    ,ם  להיות  יכול  אחרללא  בטבע  שהוא  אותו  בלא    ,מי  לשרוף 
  לא מניח לו לשרוף אותו. אאו לדחות אותו ממנו אם הו ,ולהשתלט עליו

, נמצא שלא מצליחויש צדיק  מאור התורה    עםהמעשים  מצליח להשוות את  א מבאר מדוע יש צדיק שו לרבנ
ש צדיק שנח לבריות ויש צדיק חסר סבלנות מדוע י   ,יא הראשונה שוי התירוץ נשארנו עם הקשלכאורה גם אחר 

אותנו כיצד להתנהג עם ההתלהבות ללמד  אלא    ,בתורה זוללמד  ולכן צ"ל שלא זו כוונת רבנו    לסובבים אותו.
 דקדושה שלנו. 

 אתרק  רבנו נקט    כי אולי   ,ד סיבותאו שיש עוצדיק  חוסר הסבלנות של  להיחידה  גם לא מבואר אם זו הסיבה  
מ  הסיבה שהיא  אלא  בטבע  תלויה  אמתשאינה  צדיק  של  הקשות  וישצליחים  מששיש    ,עבודות   יותר 

 דרתח וכו' משמע שרק זו הסיבה.  בא מרבנן אלא שא"כ קשה גם על מאמר חז"ל הנ"ל צור. שמצליחים פחות
לגשת בנחת  יש צדיק שיסמן לך    ,שאול שאלהלתפלה ומבקש ל  בזמן שמכין עצמו  קי ה בא לצדתאכגון שצ"ע  ו

סיבה לשוני  האם ה  .עכשיו זה לא הזמן ש  בתנועה של חוסר סבלנותויסמן  אחרי התפלה, ויש צדיק שיגער בך  
  .שנולד בודהיינו במזל שעה  מה שמבאר רבנו כאן או סיבה אחרת שתלוי בטבעביניהם היא 

למבואר כאן הטובה ביותר  מא  גוהד  לכאורה  כי   האם זה טבע או כנ"ל.ע  "צשמאי והלל  החילוק בין  והכי נמי  
 מות עם חכגייר  בא להתש אעפ"כ לשמאי לא היה סבלנות לגר  ו  צדיקים גמורים  ששניהם היו הם שמאי והלל,  

 . \יעד שזכה לביטול. כמבואר בגמרא/ בסבלנות לימד אותו ואילו הלל   בביטול גמור,ולא 
טעם אלא    ,גמא טובהבטבע או שאמנם זו דו   האם הסיבה כי זה תלוי   ,מא זאתגוד  רבנו לא מביאכיון ש  וצ"ע

כמו שאומר בתחילת התורה שרואים בחוש הראות  ו   ,ם חיים של זמנוכיון רצה לדבר מצדיקי שלא הזכיר אותם  
  קפידה וכעס. ם לפעמיםם מהי א שיש צדיקים שרו

ם על פעמי   פיד וכגון משה רבנו שהתורה מספרתות מקרחוק  םיתי ק לעצדיק שראין הכוונה לנראה שבכלליות  
  כי זה יכול לקרות גם לצדיק שחכמתו כמעשיו. כך נ"ל. ,יחידות שכעס

גם  מה שאמרנו ש קנו  עיין   ,שעה שנולד בוהמזל  טבע  אולי הוא  יש מזל  שם    נחלקוש  \יא/ .בגמרא שבת  האם 
  גם   .שהרי אנו מאמינים בשכר ועונשמזל    שישוראה שם מאירי שלא יתכן לומר  אין מזל לישראל,  לישראל או  

 
נ:    ע"פ שאמרו א   ט בא  פסחים  שלא לשמה  שמתוך  שלא לשמה  פי  על  אף  ומצות  בתורה  יעסוק אדם  לעולם  רב  יהודה אמר  רב  דאמר 

כשעכ"פ  לשמה:   להגיעזה  ל   רוצה  חשוב  שלא  הכוונה  שם  אבל  לישמה  לישמה.ללימוד  ללמוד  תוס'    ו  שלא  עי"ש  כשלומד  שאפילו 
חסדו  שמים  עד  גדול  עצלות  מתוך  ולקנטר.מ   א של   כיון   לישמה  להתייהר  מרובה    תכוון  חכמתו  באמת  ללישמה  שיבא  שעד  לומר  ויש 

 עשיו.ממ 
ל פה  ב ותורה שבע תנו רבנן מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי אמר לו כמה תורות יש לכם אמר לו שתים תורה שבכת  .שבת דף לא   י

שבכתב גער בו והוציאו בנזיפה בא לפני הלל גייריה  תורה    כתב אני מאמינך ושבעל פה איני מאמינך גיירני על מנת שתלמדניאמר לו שב 
ה אמר ליה והא אתמול לא אמרת לי הכי אמר לו לאו עלי דידי קא סמכת דעל פה נמי סמוך  יומא קמא אמר ליה א"ב ג"ד למחר אפיך לי 

ל רגל אחת דחפו באמת  עומד ע ני שמאי אמר לו גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני  כרי אחד שבא לפ שוב מעשה בנ עלי:  
היא כל התורה כולה ואידך פירושה הוא זיל גמור: שוב מעשה    הבנין שבידו בא לפני הלל גייריה אמר לו דעלך סני לחברך לא תעביד זו

ו  אומר ואלה הבגדים אשר יעשו חושן ואפוד אמר הללו למי אמרו ל   קול סופר שהיה  המדרש ושמע   בנכרי אחד שהיה עובר אחורי בית
יירני על מנת שתשימני כהן גדול  גדול אמר אותו נכרי בעצמו אלך ואתגייר בשביל שישימוני כהן גדול בא לפני שמאי אמר ליה ג   לכהן 

כסיסי מלכות לך למוד טכסיסי מלכות הלך  אלא מי שיודע ט עמידין מלך  דחפו באמת הבנין שבידו בא לפני הלל גייריה אמר לו כלום מ 
עצמו  יומת אמר ליה מקרא זה על מי נאמר אמר לו אפילו על דוד מלך ישראל נשא אותו גר קל וחומר ב הקרב    וקרא כיון שהגיע והזר

א במקלו  יומת גר הקל שב והזר הקרב    ומה ישראל שנקראו בנים למקום ומתוך אהבה שאהבם קרא להם בני בכורי ישראל כתיב עליהם
אני להיות כהן גדול והלא כתיב בתורה והזר הקרב יומת בא לפני הלל  ראוי    ובתרמילו על אחת כמה וכמה בא לפני שמאי אמר לו כלום 

ינוח הלל  ענוותן  לו  קפדנו אמר  אמרו  אחד  למקום  שלשתן  נזדווגו  לימים  השכינה  כנפי  תחת  שהקרבתני  ראשך  על  ברכות  לך  של  ו  תו 
 ן העולם ענוותנותו של הלל קרבנו תחת כנפי השכינה: בקשה לטורדנו משמאי  

מר להו רבי חנינא פוקו אמרו ליה לבר ליואי לא מזל יום גורם אלא מזל שעה גורם האי מאן דבחמה יהי גבר זיותן יהי  א   .קנושבת דף    יא
גניב לא מצלח האי מאן ד  זנאי יהי מאי טעמא משום דאיתיליד  בכוכב נוגה יהי גבר עתיר ו אכיל מדיליה ושתי מדיליה ורזוהי גליין אם 

נהיר וחכים משום דספרא דחמה הוא האי מאן דבלבנה יהי גבר סביל מרעין בנאי וסתיר סתיר ובנאי    ברהי ג ביה נורא האי מאן דבכוכב י 
ל דמחשבין  חשבתיה בטלין ואית דאמרי כ אכיל דלא דיליה ושתי דלא דיליה ורזוהי כסיין אם גנב מצלח האי מאן דבשבתאי יהי גבר מ 
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דעת חכמים החולקים    יבועד קטן כח. דבני חיי מזוני במזלא תליא, ומאידך ביבמות נ. אה שם תוס' שהקשו ממר
מאידך בתענית כה. מבואר שר"א בן פדת אמרו לו שא"א לשנות את מזל של חיים,  לשנות    שאפשר  ר"עעל  

 . \יג/ גדולותרצו דלא שכיח אלא בזכות  מזלו של עניות.
תיקן    אכיוון של  אע"פ שמסתמא נולד במזל כזה  אבל בקפדנות ושאר מדות רעות  ,זוני מוך בבני  שיי   ונראה שזה

כל חייו העניות  ש  רבי פדתדמי כלל למעשה ב  , ולאבגלגול זה  אבל זה כדי שיכניע אותו  ,אותו בגלגול קודם
באותו את התיקון שצריך לתקן  ם לא סותר  שתוספת חיי יבמות אולי אפ"ל  הראיה מוגם    .היא התיקון בעצמו

  גלגול.
הו  שי ו תנינא שכשאדם  יז  בתורה  עפ"י המבואר  רצדיק    אלומר  ואזי המזל לא שהקבאוי  אזי  עליו  ישגיח  "ה 
יות  ,ולט בוש מעוררים  כיון שמעשיו אדרבה תחת השגחה  ראוי להשגחה  נידון    ,דין   ראבל מי שלא  יהיה  כי 

  ו טובה מצד המזל והזמן הגורם. פ יגיע לואזי עכ"   ,ל מזלו הטבעי מניח אותו עאזי הקב"ה    ,ת המלךכחוטא בבי 
ואינ  אהומסתמא  ר רבנו כאן  לפ"ז שצדיק אמת שעליו מדב ולא  תחת שליטת הטבע  וצדיק שזכה להשגחה   ,

. סיבת ורבי עקיבאוהכי נמי שמאי והלל וכך גם רבי אליעזר    בבחירתו גורם לטבעו.  אמזלו גורם לטבעו אלא הו
 כך נ"ל.  .אלא ריתחא דאורייתא , לא מזל ולא מדה רעהרה זוביניהם היא כביאור רבנו בתוהחילוק 

 שמאי של  אין מזל לישראל וכנ"ל שצדיק גדול יכול לשנות מזלו, אעפ"כ בעניין  אע"פ שלבאר  לי  נראה  ובאמת  
ב ששניהם  אע"פ  י ווהלל  את  הכניעו  היסודצודאי  אבל  לטובה,  מזלם  שינו  וגם  מדתששמא   רם  הדין  י  מדת  ו 

 ,שלו  תאלא שלכל אחד יש את הנסיונו  ,שלא ניתן לשינוי ,  \יד/ וא יסוד שרשי מצד הנשמהוהלל מדתו חסד ה
וקליפת הדין שפיכות דמים, אבל גם מבואר שמידת הדין כשממתיקים אותה   ,ףקליפת החסד ניאו  שי וכידוע ש

יותר ממדת החסד שמגהיא    \טו/ ה בראשית כה כהל הברככי ה ר בוכמבוא ,  לא דין כתחילה היא  לבוהה הרבה 
וכן מבואר בגמ' שתלמידי שמאי היו חריפים יותר מתלמידי הלל, ותלמידי הלל היו שפלים   .יעקב ועשובעניין  

גה  ה בהנ  גת צבור צריך להנהיגהומה שנפסק הלכה כבית הלל כיון שבהניותר, הכל בוודאי בגבול הקדושה.  
על   הצבור,  שתתקבל  הברכהו  \טז/ יששכר  בבני ומבואר  רוב  בזה,    שגם  \יז/ בהיכל  נחלקו  וקרח  הקב"ה ומשה 

 הכריע כמשה רבנו שנהג במדת החסד.

 
יצחק וצדקן במצות האי מאן דבמאדים יהי גבר אשיד דמא אמר רבי אשי    ברחמן  עליה בטלין האי מאן דבצדק יהי גבר צדקן אמר רבי נ 

מזל מחכים    אי אומנא אי גנבא אי טבחא אי מוהלא אמר רבה אנא במאדים הואי אמר אביי מר נמי עניש וקטיל איתמר רבי חנינא אומר
דאמר רבי יוחנן מניין שאין מזל לישראל שנאמר  ה  טעמי מזל לישראל רבי יוחנן אמר אין מזל לישראל ואזדא רבי יוחנן ל מזל מעשיר ויש  

מזל   אין  סבר  רב  ואף  ישראל  ולא  יחתו  הם  מהמה  הגוים  יחתו  כי  תחתו  אל  השמים  ומאותות  תלמדו  אל  הגוים  דרך  אל  ה'  אמר  כה 
ויוצא אותו החוצה אמר אברהם לפני הקדוש ברו יהודה אמר רב מניין שאין מ לישראל דאמר רב   רבונו של  א  ך הו זל לישראל שנאמר 

עולם בן ביתי יורש אותי אמר לו לאו כי אם אשר יצא ממעיך אמר לפניו רבונו של עולם נסתכלתי באיצטגנינות שלי ואיני ראוי להוליד  
מזל   שאין  שלך  מאיצטגנינות  צא  ליה  ]   מאי   .לישראל בן אמר  קנודעתיך  והיינו  [  : דף  במזרח  ליה  ומוקמינא  מהדרנא  במערב  צדק  דקאי 

 .וגו'..  ר ממזרח צדק יקראהו לרגלו ומדשמואל נמי אין מזל לישראל ימי הע דכתיב  

וממילא    ניסים, והקב"ה אמר לו שישנה את המזל   ה שבוודאי אברהם האמין שיהיה לו בן אבל לא רצה להנות ממעש  שם בן יהוידע   עיין 

ואינ  נהפך לטבע  ניסים.  זה  א , דב א"כ מה הראייה מאברהם אבינו   אבל צ"ע       ו מעשה  שינוי שלמא  בלא  מזלו  ישתנה  זה    טבע  ם  הרי 
   גמרי עבורו.ויות כמו לאברהם אבינו שהקב"ה ישנה את הטבע ל יש זכ   י ולמ   , מעשה ניסים שאסור להנות ממנו כמבואר בתענית כה 

לא זכה פוחתין    , ו ימין ל זכה משל   , לאדם(   )שנים הקצובות   לו שני דורותא .[  ]דף נ   " אמלא   את מספר ימיך " (  שמות כג כו ) דתניא    :יבמות דף מט   יב
והוספתי על ימיך  "  חזקיהו( )ל   אמרו לו לרבי עקיבא הרי הוא אומר   .לא זכה פוחתין לו  , וחכמים אומרים זכה מוסיפים לו   , לו דברי ר' עקיבא 
שנה  עשרה  לו   , " חמש  הוסיפו  משלו  להם  נבי   ,אמר  שהרי  ומתנבא  תדע  עומד  שמו " א  יאשיהו  דוד  לבית  נולד  בן  לא   " הנה  נולד    ועדיין 

 ורבנן מי כתיב מחזקיה לבית דוד כתיב אי מחזקיה נולד אי מאינש אחרינא:   , )בן חזקיהו(   מנשה 

ממילא יש  גלגולים קודמים ע"י מזלו שנולד בו.    כדי שהאדם יתקן את עוונותיו של   לא תרצו שהקב"ה קבע את זמן הלידה,   צ"ע מדוע   יג
ל שבזמן התוס' זה נחשב לסודות  וצ"   פר העוון ואפשר לשנות את המזל.בר התכ המזל ויש שכ בני אדם שלפי העוון יותר קשה לשנות את  

בטלו מצוות פו"ר  הזוהר שבגלגול קודם    ינ ו עפ"י תיק הארכנו בזה    בתורה יד    .התורה אמנם בתיקוני זוהר זה מבואר בעניין ר"א בן פדת
י' של  ב פגמו עי"ז  ו יות קב ועל כן לא היה לו אלא קב חרובין משבת  רק אותשהוא ר"ת יחוד ברכה קדושה, ועל כן נשאר  שם יב"ק  אות 

 .לשבת, רמז שהחריב את שם יבק ונשאר קב חרובים 
הם ה'    תחילת פ' קרח שהתורה נצחית ורומזת למציאות הקיימת תמיד בשרש הנשמות אצל כל אחד, שכיון שהנשמות  ערבי נחל עיין    יד

תתגבר   כי  יחד  שירדו  א"א  חסדים  וה'  הענין  גבורות  אריכות  ועי"ש  לחוד  והגבורות  לחוד  החסדים  נשמה  כל  מתחלקת  לכן  הקליפה 
עכ"פ   משה.  על  חולק  ונעשה  הזה  הרע  חלק  את  קרח"  "ויקח  ואח"כ  כנגדו  הרע  היה  שהרגו  עד  והמצרי  הטוב  בחי'  היה  רבינו  שמשה 

טוב בכח ורע בפועל והשני הטוב בפועל והרע  חייו איזה אדם שהוא לעומתו דהיינו שאצל אחד מהם ה מבואר שכל אדם יש לו בעולם ב 
 בכח עי"ש איך שזה לא נוגע בבחירה כלל.

מלא ואו כי לא נברא להיות רשע שופך דם נקי אלא ע"פ התורה ולזה חבירו הוא    -  אדמוני   –בראשית פרק כה פסוק כה    היכל הברכה   טו
ע הזה אלו היה בוחר בטוב היה יכול להיות צדיק גדול אלף פעמים מיעקב כי יעקב השיג בהשגות משה והוא אם היה  והרש  ,אדמוני דוד 

 וני עם יפה עינים: רוצה לבחור בטוב היה יכול לעלות למדריגות משיח ליחידה דאצילות בסוד אדמ 
מחלוקת קרח היה, דהנה כהן הוא בבחינת חסד והוא  ועוד אקדים לך, ידוע    -מאמר א אות ב'    -מאמרי חדש מרחשון    -  בני יששכר   טז

א  בעבודתם  משרתים  המה  הלוים  כן  על  גבורה,  בבחינת  שהוא  הלוי  על  על  במעלה  החסדים  תגבורת  שיהיה  כדי  הכהנים  עבודת  ל 
באמת   והנה  החסדים,  על  הגבורות  להגביר  רצה  הנה  כהן  שהיה  אהרן  על  במעלה  להיות  רצה  לוי  שהיה  קרח  והנה  לעתיד  הגבורות, 

מו שכתב  במהרה בימינו יהיו הגבורות במעלה על החסדים כמעלת הזהב על הכסף, אלא קרח אכלה פגה, על כן לעתיד יתעלה קרח וכ 
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ף  אוששמדת הדין    אעם לקפדנותו של שמאי אע"פ שהעביר אל מדותיו והכניע יצרו הרע, כיון שבשרשו הווט
נרות חנוכה מחלוקת בהדלקת  לבאר בזה את ה  \יחושמעתי/  שבו,  את , וזו הריתחא דאורייתמיד לשלימות יותר

והולך כי שמאי סבר פוש שואף לשלימות אזי מיד  מרוב אור התורה שבו שהיא מדת הדין הממותקת  ון שחת 
ו בהדמתלהב  ואח"כ    תקלמתחיל  הנרות  וכל  התלהבותו  וכובש  את  פוחת  ומגביר  הולך  להפך  והלל  הולך, 

  ממדת החסד. אהתלהבותו כיון שהו

מדת החסד ויש   אכיון שבשרשו הו  את גבר על הריתחא דאוריי נמצא שבאמת יש צדיק אמת שקל לו יותר להת 
  אעפ"כ נח לבריות.שרבנו היה קפדן ו וכידועואעפ"כ צריך להתגבר ולהמתיק זאת  ,קשה לו רצדיק אמת שיות

 קושיות
וכיצד יתכן שנקרא צדיק   ,\יט/ צ"ע כידוע מידת הסבלנות היא מהמידות החשובות וכן המעביר על מדותיו .א

בשאר מדות הוא    שהרי מעביר על מדותיו,    איך לומר בוודאי גם הורצ  ?דה וכעסנו קפי ואים ממאע"פ שר  ,אמת 

כיון שבפנמיותה היא ריתחא של תורה פורצת דייקא מתוך המלחמה שלו ורק ריתחא דאורייתא    ,יע אותןנלחם ומכנ
  התלהבות.מיד את הקב"ה בתו להיות ממליך רביצ

 ות שמדברות מזה?שתי המשניות באבמדוע לא ציין ל  ,שיוממע  רובהתו מחכמ   ן צ"ע כיון שמדבר מעניי .ב
לא צדיק כי כאן    אדמשמע שהו  \כ/ רצה לומר שאין חכמתו מתקיימתשלא  ון  כי  ,שנה שםואולי על כן לא ציין רבנו למ

  מדבר מצדיק אמת.

האם   .ג מרובה  חכמתו  הכוונה  למ מה  יחסי  באופן  כשמ  ,יושעתמיד  קשעואפילו  וחכמתו  מעטים  צת יו 
התורה שהשיג גדלה מאד ממעשיו, משמע שהשיג הרבה אור  צדיק אשר אור חכמת  נראה מלשון רבנו וה  ?ובהמר

 אה.רנך ל לא גורם לריתחא כ, אבל קצת הבדהוא הרבה יותר ממה שהלביש במעשיוו

נמצא כל   ,תבלין תורה  לו    בראתי יצה"ר     בראתי   \כא/ אמרו חז"להרי    ?תו מרובה זה חסרון וע חכמצ"ע מד .ד
כדי להכניע את   ,יין חסר לו תורהלהפך עד  ,לא שייך חכמתו מרובה  ,צרו לגמרי לא הכניע את הי עוד ש
יו מזיק ותרץ שרוב החכמה ממעש  ן על מעשה בחכם ותם."וראה לעיל בשיחות כעין זה שואל הראב  .יצרו

בות לשם  דף התלהאלא עו  ,הריתחא שמדובר עליה היא לא יצה"רש  לפי רבנו  לא זו הסוגיא כי  פי רבנולאבל  ממש.  
   שמים.

מה   ביותר לא מקיים  שאפילו צדיק הגדול(  יצ"ח)שמעתי כמה פעמים מהר צ"ע יש דיבור מרבי לוי יצחק בנדר זצ"ל   .ה
י  ביותר  וא"כ אין מי שחכמתו לא מרובה ממעשיו'ע בשכלו מציאות הדושאפילו הרשע הגדול  נראה  .  . 

נמצא שמצד הזהרת חז"ל שלא  יים, על מנת לק דוושכל לימיק ומר שאפילו צדלרק  אלא כוונת רל"י ז"ל  שאין סתירה
  ם אש  ,אפילו לרשע  שיש  ,מיות דעתו ידיעה במציאות ה'ייש בפנכן    ף על פיא  ,תיהיה חכמתו מרובה ממעשיו הוא נקי

וכמבואר בתורה מט תנינא שלפי    ,כראוי  ה'קבממליך את הינו  היה עליו טענה שא  ,לבדהיו דנים אותו לפי מדת הדין  
מוכרח שהכוונה   ,ואע"פ שאמרו בברכות יז צדיקים נוטלים שכרם בזרוע  ,חובת הדין  רוממות ה' באמת א"א לצאת 

מילא גם אין סוף למדת  מו  ,שהרי לרוממות ית' אין סוףאבל בדין באמת א"א לצאת חובת הדין,    ,ביחס לשאר עולם
    .ית'מקטרגת על כל פניה קלה ממנו הדין ה

ל' אות   . ו  כי,  ם אליהם ומבלבלות אות  באות התפילות שלנו  ,שיחשכיון שצדיקים הם בחי' מז'  עיין תורה 
המח כל  להתתקן שבתוכן  שבאות  שלנו  זרות  רעות    בות  הן  שלנו  טובות  מחשבות  ואפילו  לנו,  ולהפריע 

אותם   אצלם אותהם    ן ולכ  ,ומבלבלות  מוכיחים  בזיון.  לפעמים  של  בדרך  שלא    האםצ"ע  נו  הטעם 

 
יתעלה   הוא  שבסוף  רומז  קרח  שהס"ת  צב  תהלים  הלקוטים  ספר  עיין  קר"ח:   תיבות  סופי  יג[  צג  ]תהלים  יפר"ח  כתמ"ר  צדי"ק  האריז"ל 

 ויפרח עי"ש.
היכל   יז קראי    הברכה   עיין  ב'[  טז  ואז    –]במדבר  רדל"א   עד  שתתעלה  המלכות  עתידה  כי  בגלגולים  עיין  בקיצור  והענין  לשונו(  )וזה 

צדקה ולא מלוה ולוה כי ביובל אין שם השמטות כספים כי    יתבטלו החסדים והכסופין וכל אחד יטול בזרוע ואין שם גמילות חסדים ולא 
ו  הקליפות  כל  בביטול  בזהב  הנהגה  ועבודה  שם  כהנים  יהיה  והלוים  בעלה  עטרת  שמים  מלכות  וגבורות  בזהב  הנהגה  יהיה  ואז  הרע 

זה היה מחלוקת על אהרון  בבכורות וכל זה מבואר בלק"ת ובגלגולים וקרח היה מעותד להיות כהן גדול לעתיד בעת הנהגות הגבורות ו 
ר כל הטוב ועדין הרע מתגבר ואם לא היו עושין את העגל  שכבר כלם קדושים כמו שנבאר ובאמת לא היה עדין הזמן שעדין לא נתבר 

מזכות   זכותם אלא  לזה מצד  ראויין  ישראל  היו  והרע אבל לא  ומלאך המות  בביטול המות  הזאת  שיתגלה מדריגה  היה שעתן מצלחת 
שי סדום והמבול והפלגה  נפלו ונתגבר הרע ולא היו ראויין לזה וקרח טעה בזה ולא קרח בלבד אלא אדה"ר ונדב ואביהו אנ משה על כן  

 כולם טעו בזה ואכ"מ להאריך בזה ונבאר אחת לאחת וזהו קראי מועד והבן היטב.
 , והוספתי עליו לפי המבואר כאן.משמעון בני   שמעתי   יח

ושא  ו שנאמר נושא עון ועובר על פשע למי נ על מדותיו מעבירין לו על כל פשעי )רבא אמר( ]אמר רבא[ כל המעביר  .  דף יז   ראש השנה   יט
 .עון למי שעובר על פשע 

ואילו רבנו    .משמע שלא למד כלל על מנת לעשות  .כל לימודו להתייהר   , חכמתו מרובה ממעשיו ש   שראל י ארת  בתפ   עי"ש משנה ט'   כ
 .ל צדיק שלמד עמ"נ לעשות אלא שלא מלביש את כל חכמתו במעשים מדבר ע 

ם  צר הרע ובראתי לו תורה תבלין ואם אתם עוסקים בתורה אין אתהקדוש ברוך הוא אמר להם לישראל בני בראתי י   :קידושין דף ל   כא
ין בתורה אתם נמסרים בידו שנא' לפתח חטאת רובץ ולא עוד אלא שכל  נמסרים בידו שנאמר הלא אם תטיב שאת ואם אין אתם עוסק 

 .תה מושל בו שנאמר ואתה תמשל בו משאו ומתנו בך שנאמר ואליך תשוקתו ואם אתה רוצה א 



 מוהר"ן                ק               תורה                              ליקוטי                 6צו: 

ריתחא דאורייתא  כי זו  ה ולא תשא עליו חטא.  כחותכתוב בש  אע"פכיח כראוי  מתגברים על עצמם להו 
כיון שהו אבחי' חטם , שהתפילות שלנו באות אליו "ה'  חי שמרוח אפינו  " בחי'   אצדיק שהואו שדרתח ביה. 

 ורתו שווה למעשיו. בהכרח שכבר זכה גם שאור תבחי' אריכות אפים, 

ה' .ז שיהיה שם  ואהבת  צג  תורה  לעיל  ידך    בהמתא   עיין  וכיון שהיא ו  שיהיה עסקעל  הבריות,  בנחת עם 
אותה. מקיים  לא  אמת  שצדיק  יתכן  כיצד  שאמר  מצווה  אע"פ  ששמאי  והלל  משמאי  מהמעשה  עליו  נראה  ו 

הו להתגייר  שרצו  אדם  בני  הרחיקה  הלל  אשקפדנותו  ורק  הצדיק  שמאי  יותר   בנחש  נשאר  חלק   .לשם  זה  ובאמת 
  . יםת לצדיקובסיון של התקרימהנ

א   כידוע .ח וי יש  כמבוא ה תיאתכפיא  שתחיפכא  ו'  בתורה  וישתוק ר  ידם  ע"י  בעיקר  ביצרו  נלחם  אדם  לה 
שביכולתו כל  יצרו,  וכשעושה  את  מפיל    להכניע  הקב"ה  בקרבו   לואזי  חלל  לבו  ונעשה  חללים  חללים 

  זולתו.   פי כלו  בו ריתחא דאורייתא כז  המדוע שתהי ביצרו,  לא נלחם    כבראז  כיון ש מיהצה"ר, ולכאורה  
ביאור  לפי  נראה שז  שהכוונה לאור התורההנ"ל בהקדמה    אבל  רצונו,  ולעשות  בו  ריתחא    ושל התלהבות לדבקה 

שלא כל האש דקדושה שבו תתלבש במעשים ותגרום לבו חלל בקרבו אפשר  מי שלא קשורה כלל ליהצ"ר ואפילו  ש
 .תחא דאורייתאלו לרי

ירד רבי  ני התיבה ואמר עשרים ואר מעשה ברבי אליעזר שירד לפכה:  תענית    עיין  .ט בע ברכות ולא נענה 
ין לנו מלך אלא אתה אבינו מלכנו למענך רחם עלינו וירדו גשמים הוו ו מלכנו אעקיבא אחריו ואמר אבינ

ל מדותיו וזה אינו מעביר על יר עה גדול מזה אלא שזה מעבול ואמרה לא מפני שזרנני רבנן יצתה בת קמ
יאור רבנו יתורץ כיצד יתכן שהוא צדיק אם אינו  רק בב  שאדרבהנ"ל    בואר כאן?מל  צ"ע האם הכוונה  .מדותיו

 לכן היה קפדן כשמאי קפדנות קדושה, כנ"ל.בית שמאי תלמידי וכמבואר במ"א שר"א היה מ מעביר על מדותיו וכנ"ל.

ד(  .י )תענית   אהו  כל הכועס אם חכם  \כבסו:/בפסחים  וצ"ע    ,צורבא מרבנן דרתח התורה היא שרותחת בו 
ר  יאומבמסתלקת,    וחוכמת רבומש  אייה ממשה רבנו,שם  כעה  בוודאי לא  שהרי  ת  ס בגלל מדות רעונו 

ועיין תורה    אלא התורה רתחה ביה ואעפ"כ חכמתו הסתלקה.  ,התורה העידה עליו שהיה ענו מכל האדם
ו לטוב, או שנולד בטבע רע והפכארוכה השנוייה במחלוקת אם משה נולד טוב    בסוגיהעט שם הארכנו  
דחו זאת  כמה צדיקים  אבל    ,\כג/י בילקוט שמעונ  ן רה וכבתורה וגם בבעש"ט על התו  שםו  וכן משמע מרבנ

תוקף סוף  שמתחילה  פורש  מ  \כד/ רבה  מדרשב  וכן   ,בכל  טובועד  בטבע  עכ"פ  היה  ש.   ומידותי תיקן  כיון 
כשכ בודאי  ביהולגמרי  רתחא  התורה  אלא  מדותיו  מצד  בא  לא  זה  ש  .עס  שבילקוט  הנ"ל  אלא  מעוני 

ו  זה כיון שמצד טבע  חטאים  םתרבות אנשי יהם וקרא להם  י ראובן וגד וכעס עלבבנ  שדאר שמה שחומב
אותו הכניע  ורק  רע  חר  .היה  מקרה  על  מדבר  לא  שרבנו  כמנ"ל  ספורות. יג  פעמים  כעס  חייו  שכל  רבנו  משה   ו 

צ"ע  ן  ס על בני גד וראובמה שכעאמנם    רי.והראייה ששכח רק איזה הלכה לשעה קלה ולא שנסתלקה חכמתו לגמ
 כעס וצ"ע.שהרי נענש על זה מאידך נענש רק על החשד ולא על ה

, צ"ע כידוע מספורים על  על אחריםקפדנות  ובלנות  סחוסר  ללפי המבואר כאן שעודף אור התורה גורם   .יא
,  השמן   ךבהדלקת נרות חנוכה נפלו הנרות ונשפ בות  שמרוב התלה כגון  ,  זצ"ל  שובדיטררבי לוי יצחק מבע

ובאמת צריך לברר יותר בסיפור חייו   אן. כולכאורה זו סתירה לדברי רבנו    ,ו שהיה קפדן אבל לא מסופר עלי 
זה    ץאבל אולי אפשר לתר יהודיששאדרבה  זכות על כל  והדרך שבחר    ,מקפדנותונבע    ,כל כך היה מהדר בלימוד 

 ימוד זכות.היתה ע"י ללהכניע אותה  חם בקפדנותו ללה

 
 דמה עד כאן ההק

 

 
ח     : סו   פסחים דף   כב ממנו אם נביא הוא נבואתו מסתלקת ממנו אם חכם    כמתו מסתלקתריש לקיש אמר כל אדם שכועס אם חכם הוא 

ו מסתלקת ממנו ממשה דכתיב ויקצף משה על פקודי החיל וגו' וכתיב ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה  הוא חכמת
וגו' מכלל דמשה זאת חקת התורה אשר צוה ה  ב לולי פני  מאלישע דכתי איעלם מיניה אם נביא הוא נבואתו מסתלקת ממנו    ' את משה 

אראך וגו' וכתיב ועתה קחו לי מנגן והיה כנגן המנגן ותהי עליו יד ה' וגו' אמר רבי מני    יהושפט מלך יהודה אני נשא אם אביט אליך ואם 
מן  גדולה  עליו  פוסקין  אפילו  שכועס  כל  פטיש  מנל   בר  אותו  מורידין  למה  השמים  ויאמר  בדוד  אף אליאב  ויחר  שנאמר  ]זה[  ן מאליאב 

ו  ואתירדת  זדנך  את  ידעתי  אני  במדבר  ההנה  הצאן  מעט  נטשת  מי  שמואל    על  אזל  וכי  ירדת  המלחמה  ראות  למען  כי  לבבך  רע 
סתיהו מכלל  אהו ואל גבה קומתו כי מא לממשחינהו בכלהו כתיב לא בזה בחר ה' ובאליאב כתיב ויאמר ה' אל שמואל אל תבט אל מר 

 דהוה רחים ליה עד האידנא: 
פני   עה"ת  שמעוני ילקוט    כג על  האדם אשר  מכל  מאד  ענו  משה  והאיש  עה"פ  תשלט  תרבות    רמז  גד  לבני  שאמר  שם  ומקשה  האדמה 

 , אנשים חטאים ותירץ שהיה לו טבע קשה אלא ששלט ביצרו.  
ְתך    דברים רבה   כד מ  ְ ֹל ִנש  ַמר לֹו )הס"מ למשה רבנו( ִלט  ַמר לֹו  יא ט' א  אִתי, א  ב   ַמר לוֹ   , א  ְגְרך  ִ ב   ִמי ש  ֶ ִמי ש  ַמר לֹו, ֵאין    ִרי ֹות. א  ַהב ְ ל  כ   א ֶאת  ר 

נ  ה  עוֹ ַאת   ה  ֵאי  ב   ל  ִמכ   ַֹח  כ  י  ב ִ ֵיש   לֹו,  ַמר  ִדי, א  ְלי  ִרין  ְמסו  ן  ת  מ  ְ ִנש  ם  עֹול  ה  ֵאי  ב   ל  כ   לֹו  ַמר  א  ִתי.  מ  ְ ִנש  ֹחֲ ֹוֵטל  כ  ַמה  לֹו,  ַמר  ם. א  ֲאִני  ל  לֹו  ַמר  , א  ן  ך  ב ֶ
אִת  צ  י   ֶ ם ש  ֵעיַעְמר  ֳהֵלִני, ו בוֹ   י ִממ ְ י ְלמ  הו ל, ְולֹא ִנְצַרְכת ִ י מ  ו   ִאמ ִ י, ַוֲאִפל  ִבי ְוִאמ ִ י ִעם א  ְרת ִ י ְבַרְגַלי, ְוִדב ַ ַלְכת ִ ה, ְוה  ֶ ְתחֹון פ  ִ אִתי פ  צ  י מ  ֹוַלְדת ִ נ  ֶ י ֹום ש   ב ַ

 ֶ ו ְכש  י,  ַנְקת ִ י  לֹא  ב  ל  לש   ח  ְ ש  ן  ב ֶ ִייִתי  א ה  ִהְתַנב ֵ ים  ִ ש  ֳחד  ַמְר ה  ְוא  ַלהֲ ִתי  ֹוְך  ִמת  ה  ֹור  ת  ל  ְלַקב ֵ ֲאִני  ִתיד  ע  ֶ ש  י  י  ת ִ ִנְכַנְסת ִ חו ץ  ב ַ ְך  ֵ ְמַהל  ִייִתי  ה  ֶ ו ְכש   . ֵאש  ֵבי 
וֹ  ֶתר ֵמַעל רֹאש  ֶ י כ  ַטְלת ִ ל ֶמֶלְך ְונ  ֶ  .ְלַפְלְטִרין ש 
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* 
 [ כה]  קתורה 

מאיר   דהיינו שהקב"ה\כח/   \כז/[כו]   ם ובתוכם ה'יקדושלם  וכהצדיקים אשר בכל דור ודור  הנה  

ם צדיקים  ש בה, שי\כט/ ן בחוש הראות, ומדוע אנו רואיומסייע בידם  ליראה אותו  אור מציאותו  הםב
מזגם   ויש אשר  אשר  לכל.  וטובים המה  טובה מאד,  צדיק אמת  וטבעם  ן אי  "כפ אעוהוא 

 כעס וקפידה.  ון עם, ולפעמים נראה ממנו מזגו וטבעו נוחה עם המ 
תורה לשון הוראה  מאור התורה, כי    לאהוא לוקח  \ל/ הצדיקים הנה ידוע שכל צדקת  ומתרץ רבנו  

כי צדקת הצדיק היא עד כמה    צדקתו  [לב]   ֳקָחהול  מיותה  י מחיצוניותה ומפנ   ך, וממנהדרהיא המורה  
אבל ,  ותה ולומד ממנה את רצון הקב"השלומד א  , דהיינווקדקדב  את התורהשמקיים    שממליך את הקב"ה ע"י 

פנימי,  זו רק החצוניות של התורה, שכל והוא  תוכה  יש ב ש אור אמת  היא    תורהה  מיותי פנ   אבל  שהוא שכל 
בהרג  רק  שנקלט  ומעורמקיף  הלב  מלהיבשת  אותו  הקב"ה  ר  את  להמליך  המצוות  אותו  קיום    דהיינו 

 . התורה חוקק בלב את אור האמת שיש בהות עיצז' שם מבאר שקיום  רהתו  ועיין . בהתלהבות
, ומעשיו גם כן  אור אמת מציאותו ית'דהיינו    ממאור התורהוהנה הצדיק אשר השיג מאור גדול  

ותורתו   לג וים ובש אזי צדקתו  מ  \לד/לפי השגתו בתורה,  ונתישבים  שניהם  , [לה]   חת בשובה 
צונו היא גילוי רבחיצוניותה  אה  תורה לשון הור רבנו כי ה  נראה כוונתלפיכך דעתו נוחה עם הבריות.  

כוחו האדם מתעורר ליראה ואהבת ה'  התגלות אור מציאות ה' שמהיא    הובפנימיותית' כיצד להמליך אותו,  
המצוות   את  הנ"ללקיים  ההוראה  וה  שהן  נעשיתהחיצוניות  .  תלהבות בחיות  המובנת  התורה  הוראת    דהיינו 

 . \לו/ שמחיה את הפנימי כידועעשה מקיף אצלינו הוא שכל גדול ונ הת התורפנימיואבל   ,שכל פנימי 
מדרגותו בזה  יש  כן  שא  ,על  התורה  שיש  חלשור  מקיף  אצלם  של   ,נעשה  החיצניות  את  הוא  לימודם  וכל 

ואפילו ומקיים את התורה    ,כלל  , כי מעשיו בלא התלהבותלפי רבנו  ווזה בחי' חכמתו מרובה ממעשי   ,התורה 
בבחי' מעשה אבותיו בידיו, אבל צדיק הוא שאור התורה מאיר בו   ,כמצוות אנשים מלומדהאבל    ,מדקדק בה

  .את התורה בחיות ויראה ואהבה גדולה מקייםוהוא בחוזק 
יש בזה  גם  אמת    ואעפ"כ  שלצדיק  מהמקיף  שמקבל  החיות  שהושכל  במעשים י פנ  או  מתלבש  התורה  מיות 

חיות שמאיר לו המקיף לא מלבישים את כל אור העשיו הטובים  ומצוות, ויש צדיק אמת שמ  הטובים של תור
טוביםו חיות שלא מתלבש במעשים  עודף  להקב"היוה  ,נשאר  של  ,א התלהבות של אש  כיון  מתלבש   אאבל 

תורבמ תורה  ,ומצוות  העשי  של  ריתחא  אש  לשגו  ,נעשה  נכנס  רם  כשהזולת  לזולת,  סבלנות  ע מצבאחוסר 
 כך נ"ל לבאר.  דתו.עבו

 כמתשר אור חוהצדיק א
 

 

 
 נאמרה רים לא ידוע מתי והיכן לשון החב  כה

 ' לשה"כ במדבר טז ג  כו

ח    במדבר פרק טז   כז ק ַ ֵבן: )א( ַוי ִ ֵני ְראו  ֶלת ב ְ ֶ ן פ  ב ְואֹון ב ֶ ֵני ֱאִליא  ם ב ְ ן ַוֲאִביר  ת  ן ֵלִוי ְוד  ת ב ֶ ן ְקה  ר ב ֶ ן ִיְצה  ֵני    קַֹרח ב ֶ ים ִמב ְ ִ ש  ה ַוֲאנ  ֶ ֻקמו  ִלְפֵני מש  )ב( ַוי  
ר   י ִיש ְ ְנש ִ ִים  את  ו מ  ים  ִ ֲחִמש   ם:ֵאל  ֵ ש  י  ֵ ַאְנש  מֹוֵעד  ְקִרֵאי  ה  ֵעד  ֲהל   ֵאי  ק   ַוי ִ ם  )ג(  ל   ֻ כ  ה  ֵעד  ה  ל  כ  י  כ ִ ֶכם  ל  ַרב  ֲאֵלֶהם  ַוי ֹאְמרו   ַאֲהרֹן  ְוַעל  ה  ֶ מש  ַעל  ו  

ד:  או  ַעל ְקַהל ְידֹו  ְ ְתַנש   ַע ת ִ ו  ַמד  ד ו  ם ְידֹו  ים ו ְבתֹוכ  ִ  ְקדש 
 , ופשוט.בתוך כל אחד ואחד מהם   א אלה שהו   ,הם י נ י ב  א אין הכוונה שהו   -  ובתוכם ה'  כח
 .ומקפידים   ש על חוש הראות הרי גם בחוש השמע אפשר לחוש זאת שהם כועסים מה הדג   ע צ"   –  בחוש הראות   כט
 ע לכאורה צ"ל צדקת הצדיק.  צ"   –הצדיקים  צדקת    ל
 ד היום עשו חילוק וצ"ע. ובמנוקדים ע "ע איך לנקד אם לוֵקח או לוָקח כמו בהמשך לוקחה צ  לא

יׁש ֻלֳקָחה ז ֹּאת: כג  'ב  בראשיתכ " לשה לב י ֵמאִּ  כ ִּ

 וים בש  -מתרצו  לג

מה שיודע אבל רבנו  שלא מקיים כל  ואולי כי חכמתו ומעשיו  הכוונה    .צ"ע מדוע לא אומר שחכמתו ומעשיו שווים   -צדקתו ותורתו   לד
דהיינו    מדבר חיות  שהוא  מקיף  שמקיים  על  יש  כי  לא.  או  מקיים  אם  רק  ולא  שמקיים  האופן  אנשים  על  כמצוות  אבל  שיודע  מה  כל 

י.  קדושין עו.  חולין ד.)   וכחז"ל   .על דרכו   בה' אלא בחיות לדקדק במעשיו מתוך קנאותמלומדה בלא חיות של דביקות     ( ברכות מז: גיטין 
 .מישראל   ר כל מצוות שהחזיקו בה כותים הרבה מדקדקים בה יותשאמרו  

 טו   'לשה"כ ישעיהו ל  לה

פַ   -'  ד ת  ו א   ין תורה כא עי  לו ֶ "ל, ש  ֶֹדש  ַהנ ַ ַח ַהק  "ל, ַהְינו  רו  ה ַהנ ַ דֹול ַעד ִלְמֹאד, ַעד  ע ֱאלִֹקי ַהנ ַ ְוֻסכ   ֶכל ַהז ֶה הו א ג   ֵֹ ַהש  ֶ יִפין, ש  ִחיַנת ַמק ִ "ל, הו א ב ְ
אֵ  ֶ נ ש  א  ֶ מֹו ש  . כ ְ רֹאש  יף ֶאת ה  א הו א ַמק ִ ַֹח, ֶאל   מ  ס ב ַ ְבלֹו ְוֵאין ִנְכנ  כֹול ְלס  ַֹח י  ֵאין ְיכֶֹלת  ין ַהמ  ֶ ֹות, ש  ְכמֹות ֲעֻמק  ה ח  מ   ַ ֱאנוֹ ו  רֹוִאים כ  ַֹח ה  מ  ִבין  ב ַ י ְלה  ִ ש 

הֶ  ב   ְנבֹוִכים  נו   א  ֶ ְמבו כֹות ש  ה  ְוַכמ   ה  מ   ַ מֹו כ  ְריֹו, כ ְ ֻ ב  ַהז ַֹעל  ה  ַהְיִדיע  ִבין ֶאת  כֹול ְלה  י  י  ִ ֱאנֹוש  ל  ֶ ֵאין מַֹח ש  ֶ ה, ש  ִחיר  ְוַהב ְ ה  ַהְיִדיע  מֹו  ֶכל  ם, כ ְ ֵֹ ְוַהש  את, 
ֵאין ֶ יף, ש  ִחיַנת ַמק ִ ְפנִ   ַהז ֶה הו א ב ְ ס ב ִ ל  ִנְכנ  ִניִמי ְמַקב ֵ ְ ֶכל ַהפ  ֵֹ חו ץ, ְוַהש  יף אֹותֹו ִמב ַ י ִאם ַמק ִ ַֹח כ ִ יף ַהז ֶה:יִמי ו ת ַהמ  ק ִ ַ  ִחי ו תֹו ֵמַהמ 
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בו אזי התורה מרתחת  חכמתו מרובה ממעשיו,  אור    דהיינוהתורה שהשיג גדלה מאד ממעשיו,  
ל  האש הקדושה של התורהדהיינו   לו  סבלנותלכעוס  או    קפידהגורמת  לחוסר    ואי אפשר-, וא"אאו 

 שתהא דעתו נוחה עם הבריות, ומעורבת עם המון עם כמו הצדיק הנ"ל.  
צעיר  האי צורבא מרבנן    \א/וזה שארז"ל )תענית ד(  חכם  דקא    אורייתאשכועס  דרתח  תלמיד 

י   תחת ביהמר ולא  בו,  תורתו אור  דלה  לפי שג  שכועס  ומבאר רבנו הסיבה,  צה"רזו התורה שרותחת 
 : כנ"לולא כולו מתלבש במעשיו , מאד

 ., שכעסו אינו יצה"ר אלא ריתחת אור התורהי ת י צדיק אמכל יש ללמוד מהנ"ל ללמד זכות על  -א - םלסיכו
 להכניע את יצרו ומסתמא כואב לו שלא זכה.וכ"ש מי שאינו צדיק שלא זכה 

הכניע בכל כחו  לא מבעי קפידה וכעס וחוסר סבלנות שיש בו מצד היצה"ר שצריך להעיקר כל אחד לעצמו ב' ו
צריך   ,הנובעת מאור קדושת התורהתלהבות דקדושה האם זכה לגם   אלוהתאפקות, אולימוד זכות בתפלה 

שכל  הפירושלה, פע"י תעיקר שחות י תתלבש במעשים, ולפי המבואר לעיל בשלראות שכל ההתלהבות 
ויזכה לקיים כראוי, ולפני כל מצווה   ,שיזכה להבין נכון  ,צריך לעשות מהתורה תפלה ,חכמה של תורה שלומד

רה שלו יתלבש כדי שכל אור התו ,לבד מבמעשה עצמו ,להכניס את ההתלהבות בלשם יחוד שאומר לפניה
  ולא ישאר עודף שיגרום לקפידה וכעס. ,בהתלהבות שבמעשה המצווה

לומד בעיון גדול או בגרסא בכוחות  ע שאני מה יהיה אם עתה באמצ מוחשי  בדמיון  י ולהתבודד ולהכין עצמ
חסר  או יבקש איזה דבר  ,יפריע לי ויבוא מישהו  ,מכין עצמי לקיום מצווה חשובה בכוונות ויחודיםגדולים או 

עשות הכל  מוכן ל להיותדבר מצווה, בכ"ש איזה קושיא בתורה או עזרה  ,אלה מהבלי עוה"זאל ש או יש  ,ערך
גדוע לגמרי את ההתלהבות, אלא לסמן בעדינות שמיד פ"כ אם אין הכרח לא לואע  ,יפגעלא  אכדי שהו

 וחס ושלום לא לכעוס או להקפיד או להראות איזה חוסר סבלנות,  שיב.אפנה להכשאתפנה 
 נכונה. זו לא הדרך השלימד אותנו רבנו  ,ס מריתחא של תורהע וכי אע"פ שחז"ל למדו אותנו זכות על הכ

 
 ' ותא לתורה קיאור חברעד כאן ב

 

 
  ." נאם ה'   דברי כאשהלוא כה  "   (ירמיה כג כט)   שנאמר   , אורייתא הוא דקא מרתחא ליה   , ואמר רבא האי צורבא מרבנן דרתח    .תענית דף ד   א

אמר ליה רבי אבא לרב אשי אתון    ", וכפטיש יפצץ סלע "   (שם )  שנאמר  , אינו תלמיד חכם   , ד חכם שאינו קשה כברזל תלמי ואמר רב אשי כל  
  אמר רבינא אפילו הכי  ,אלא בוניה   , אל תקרי אבניה   "ארץ אשר אבניה ברזל "   (דברים ח' ט' )  אנן מהכא מתנינן לה דכתיב  ,מהתם מתניתו לה 

 ".והסר כעס מלבך וגו' "שנאמר    , מיבעי ליה לאיניש למילף נפשיה בניחותא   (קשה כברזל   אע"פ שהתורה היא אש ות"ח צריך להיות )

)ז,   -צורבא מרבנן    -  רש"י         א(, תלמיד חכם זקן לא קרי צורבא, אלא ההוא מרבנן קרי ליה:  בחור חריף, כמו ביעי דצריבן במסכת ביצה 

נבט  דנבט  לב שמת  -  כיון  למעלה: חיל  וגדל  הולך  שמו  שיצא  כיון  חכם,  תלמיד  כך  למעלה,  עולה  ולעלות                                                   צבץ 

ליה  מרתחא  ל   -  אורייתא  לדונו  דחייבין  לן  משמע  וקא  אדם,  בני  משאר  יותר  ללבו  ומשים  תורתו,  מתוך  לב  רוחב  לו  זכות: שיש         כף 

 שמחמם כל גופו:   -  כאש 

ה  דרתח כו'. לפי שהכעס הוא ממדות הגרועות כמפורש במסכת נדרים אמר דיש לדון הת"ח לכף זכות דאורייתא כו' שהתור   -  מהרש"א 
בגוף  התורה  וכשתבא  לבנה  גבי אש  על  שחורה  באש  לפניו  כתובה  שהיתה  למו  דת  אש  כמ"ש  לאש  דומה  רוחני  דבר  היא    היא  הת"ח 

ומב  הגוף  את  עצמו  מרתחת  להרחיק  כדי  עצמו  להרגיל  דהיינו  כו'  נפשיה  למילף  דבעי  ומסיק  הלב  מרתיח  שהוא  כעס  לידי  בטבע  יאו 
 על כל דבר שלטון:   ממדה רעה זו גם שהוא ת"ח כמ"ש ההרגל 

צרורות  לבעל  עוסק    השיטה  שהוא  מי  "לעולם  כי  הדבר  וטעם  רוח,  ובקוצר  בכעס  קצת  שמדבר  אלא  ממש  בכעס  מדובר  שלא  פירש 
, וכשמדברים לו בעסקי הקנין כועס, כי דבר שאינו  רה נפשו עולה למעלה, ומואס אורחות עקלקלות מן העולם וכל קניני העולם הזה בתו 

 מינו הוא" 

           .תלמיד חכם אף על פי שתורתו מכעיסתו בשעה שרואה מעשי בני אדם מכוערים   -מאירי  

 צא בעצמו חסרונות.פירש שעל עצמו כועס, כי מתוך לימדו מו   והמאור ושמש 
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