
 ליקוטי

 מוהר"ן 
מבואר 

 

 חברותא 
 ללימוד בעיון 

 תדעו כשיבא משיח צדקינו יווסדו עוד ישיבות שילמדו בהם ספרי רבינו ז"ל
  (ח"א תשיז שיש"ק)דברי מוהרנ"ת זצ"ל 

 
 
 

 lezavotlaze@gmail.com למיילפנות ההערות אפשר ל

mailto:lezavotlaze@gmail.com


 



 

 בס"ד
 

 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  שמובלעיםלהיות עזר ללומד ולא ספר חידושי תורה אע"פ 

 חדושים.

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

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

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

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

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

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

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

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

 (להצליח יותר

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 התנצלות

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  שאסורה.

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

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

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

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

 ותר להכניע ולתקן את המדמה.בי

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חברותא
 ללימוד עיון 

 בספה"ק 
  ליקוטי מוהר"ן

 תנינא 
 

 ט: ידף 
 
 
 יא תורה 



 מוהר"ן תנינא        ט י יא איה מקום כבודו יב    יט:            ליקוטי                

איש  )במדבר כז(    כ"שומנהיגי הדור הם בחי' רוח    (האש מהנר

. וישראל הם ב[ א] שיודע להלוך נגד רוחו של כ"א    אשר רוח בו

עלמא   דכל  לבא  הם  ישראל  כי  לבא  רכא}בחי'  פנחס  . :{זוהר 

וצריכין מנהיגי הדור לנשב בבחי' רוחם על כ"א מישראל שהם 

מר דהיינו  העפרוריות,  מהם  לנפח  דעלמא  שחורה  לבא  ה 

שנופל עליהם שעי"ז אינו יכול האיש הישראלי שהוא בחי' לב  

לדלוק ולבעור להש"י. גם יש רשעים שהם בחי' ערב רב וכשהם  

נופלים על הלב דהיינו על ישראל זה ג"כ בחי' עפרוריות שעי"ז  

לנפח   הדור  מנהיגי  צריכין  וע"כ  כנ"ל.  לבעור  יכול  אין 

מישר מכ"א  דהיינו  הלב  מן  ונתחברין העפרוריות  וחוזרין  אל 

חלקי האש שבכ"א וא' מישראל ונתקשרין ישראל ביחד ונעשין  

  'בחי' לב. וכ"א וא' מישראל נעשה בחי' לב למקום שצריך שיהי

 ר ובוער להש"י כנ"ל.זשם בחי' לב, וחו

לפעמים כשמנשב רוח סערה אזי הוא מבעיר האש מאד  אך  

יש שמנשב בהאדם בח לפעמים  כן  כמו  מן המדה  רוח  חוץ  י' 

בחי'   הריסה  בחי'  שזה  המדה  מן  חוץ  ביותר  ומבעירו  סערה 

יט( יהרסו    ג)שמות  וכו'   לעלותפן  ה'  כי במופלא ממך  [  ד]   אל 

ואסור להרוס לעלות אל ה' מה שאינו ראוי לו    [ה] אל תדרוש  

שבוער ביותר חוץ מהמדה,   וכשהאדם רואה   ו. ע"כנתלפי בחי

י' יכול להכניע זאת  ידע שזה מבחי' רוח סערה כנ"ל. ואליהו ה

רכז} פנחס  זוהר  רות  : ע'  על  חדש  איש   . [{ז]  ובזוהר  בחי'  וזה 

בסערה אש  סוסי  על  רכב  סוסי [ח]  אשר  ומכניע  רוכב  שהיה   ,

ע"י   שבא  המדה  מן  ביותר  הדולק  האש  דהיינו  בסערה.  אש 

צריך   הרוח  כי  ומכניעו.  זה  על  רוכב  אליהו  הי'  כנ"ל  הסערה 

שב האש  שידלק  כדי  במדה  השוה לנשב  מזג  ע"פ  במדה  לב 

 : כנ"ל

שהעולם רחוקים מהש"י ואינם מתקרבים אליו ית',  מה  [  ט]  י

יישוב הדעת ואינם מיישבין עצמן.   הוא רק מחמת שאין להם 

מכל  התכלית  מה  היטב,  עצמו  ליישב  להשתדל  והעיקר 

ומכל   הן  יענייהתאוות  לגוף,  הנכנסות  תאוות  הן  העוה"ז.  ני 

 : בוודאי ישוב אל ה'  יאיד, ואזתאוות שחוץ לגוף כגון כבו

כרצונו,  אך   המוח  את  להנהיג  א"א  שחורה  מרה  שע"י  דע 

דעתו  ליישב  לו  קשה  ע"י שמחה [יב]   וע"כ  רק  להנהיג  יג.  יוכל   ,

המוח כרצונו ויוכל ליישב דעתו. כי שמחה הוא עולם החירות  

תצאובבחי'   בשמחה  בן    ' )ישעי  כי  נעשין  שמחה  שע"י  נה( 

הגלו מן  ויוצאין  אזי  חורין  המוח  אל  שמחה  כשמקשר  וע"כ  ת 

יוכל להנהיג את  ואזי  גלות  ואינו בבחי'  חורין  בן  ודעתו  מוחו 

ואינו בגלות   וליישב דעתו מאחר שמוחו בחירות  מוחו כרצונו 

על  ע"ב(  יב  )מגילה  כשדרז"ל  מיושב  הדעת  אין  גלות  ע"י  כי 

בגלות  הלכו  שלא  מחמת  דעתייהו  דמייתבא  ומואב  עמון  בני 

ובגולה לא הלך    שאנן מואב מנעוריו וכו'מח(    'ישנאמר )ירמ

 :  על כן עמד טעמו בו וכו'

לשמחה הוא ע"י מה שמוצא בעצמו איזה נקודה טובה    ולבא

בעודי   לאלקי  אזמרה  ע"פ  כמבואר  הראשון  ידעכ"פ  )בליקוטי 

בסי' רפב( ע"ש. ועכ"פ יש לו לשמוח במה שזכה להיות מזרע  

ברוך אלקינו  [  טז]אומרין  וכמו שאנו    [טו]  ישראל שלא עשני גוי

שבראנו לכבודו והבדילנו וכו' ונתן לנו תורת אמת וכו' מכל זה 

וכיוצא בזה ראוי לו ליקח לו שמחה לשמח דעתו כנ"ל. וזה בחי'  

עז שמקשר  : )שבת  דהיינו  גדול  דבר  שהוא  דעתי'  בדיחא   )

ויש לו ישוב הדעת  השמחה למוחו ודעתו ואזי המוח משוחרר 

 :[יז]  עשה מזה יחוד גדול ע"י בדיחא דעתי'כנ"ל. וגם למעלה נ

מתפלל בשדה אזי כל העשבים כולם    יטאדם הכשדע    [יח]   יא

וזה  בתפילתו.  כח  לו  ונותנין  לו  ומסייעין  התפילה  בתוך  באין 

התפלה שנקראת  בחי'    כבחי'  השדה  [כא] שיחה  שכל  [  כב]   שיח 

בחי'   וזה  בתפילתו.  וסיוע  כח  נותנין  השדה  יצחק  שיח  ויצא 

בשדה וכח  )ברא  לשוח  סיוע  עם  היתה  שתפילתו  כד(  שית 

עשבי   שכל  כנ"להשדה  בתפילתו  וסיוע  כח  נתנו    השדה 

נאמר  בקללה  וע"כ  כנ"ל.  שיחה  התפילה  נקראת  זה  שבשביל 

יא(   יבולה)דברים  את  תתן  לא  הארץ   והאדמה  יבול  כל  כי 

על  ועיכוב  פגם  וכשיש  התפילה,  בתוך  וסיוע  כח  ליתן  צריכין 

נאמר   אזי  לא  זה,  יבולהוהאדמה  את  כשאינו תתן  אפי'  כי   .

דהיינו   בתפילתו.  סיוע  הארץ  יבול  ג"כ  נותנים  בשדה  מתפלל 

רק   וכיוצא.  ושתייתו  אכילתו  כגון  האדם  אל  שסמוך  מה  כל 

כשהוא בשדה שאזי סמוך להם ביותר אזי כל העשבים וכל יבול  

נות וזה    כגניםהאדמה  כנ"ל.  בתפילתו   יצא ור"ת  יבול  כח 

)זה כדבול השדה התפללו עמו כנ"ל:  שכל י  שדהב   שוחל   צחקי

הענין מבואר היטב במאמר תקעו בחודש שופר המתחיל בדף  

 : ([כה]   א'. ע"ש

ליפול  כשאדם  [  כו] יב   יוכל  וחכמתו  שכלו  אחר  הולך 

ויש  ח"ו  גדולות  רעות  לידי  ולבא  רבים  ומכשולות  בטעותים 

שקלקלו הרבה כגון הרשעים הגדולים מאד המפורסמים שהטעו 

העולם ושכלם.    [כז]  את  חכמתם  ע"י  הי'  היהדות  והכל  ועיקר 

חכמות.   שום  בלי  ובפשיטות  בתמימות  לילך  רק  הוא 

להשגיח   ולבלי  הש"י  שם  שיהי'  שעושה  דבר  בכל  ולהסתכל 

י יעשה ואם  "השכחכלל על כבוד עצמו רק אם יש בזה כבוד  

לאו ח"ו    . לאו  כשנופל  ואפילו  לעולם.  יכשל  לא  בוודאי  ואזי 

שנפילת ויש  לספיקות לספיקות  שנופל  ר"ל  מאד  מאד  גדולה  ו 

דה היא  יוהרהורים ומהרהר אחר השי"ת. אעפ"כ הנפילה והיר

. כי דע כי שורש כל הבריאה הוא הכבוד כי  [כט]   תכלית העליה

כל הנקרא    [ל]  "שכל מה שברא הקב"ה לא בראו אלא לכבודו כ

ולכבודי וכו'  בשמי  לח  בראתיו  נברא  . )יומא  שהכל  ומאחר   )

כבודו כל    בשביל  שורש  הוא  יתברך  שכבודו  נמצא  ית' 

הבריאה. ואף על פי שכולו אחד על כל זה בהבריאה יש חלקים  

ובכל חלק וחלק מהבריאה יש בו בחי' כבוד מיוחד שהוא שרשו 

העולם  נברא  מאמרות  בעשרה  פ"ה(  )אבות  בחי'  וזה  כנ"ל. 

ועונש  שכר  בשביל  אלא  להבראות  יכול  אחד  במאמר  והלא 

מאמר בעשרה  בחי' [לא]  ותנברא  בו  יש  ומאמר  מאמר  ובכל   .

 כבוד מיוחד שהוא שרשו כי הכבוד הוא 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
טו[   א ]כא  פנחס  פרשת  רבה  מדרש   *

]גם  יח[  כז  ]במדבר  בפרש"י שם  ומובא 
פ וילקוט שמעוני עיין ספרי  נחס אות ט 

 במדבר רמז תשעו[ 
מחק   ב ןבתשכט  ע"ב(  ג  )ברכות  בתקפא 

 וכתב )א( וציין למטה כנ"ל
 בתקפא )שמות כ( ובתשכט תוקן  ג
הוסיף    ד וכך  לעלות  תיבת  הוסיף  רבינו 

 גם לעיל בתורה כד אות ח דף לז.
 מימרא דבן סירא שם  חגיגה יג*  ה
אדם   -מתרצו  ו הורוביץ    כשרואה  )בקרן 

 החדש תוקן(
ה  ז ויען  הסערה     'מאמר  מן  איוב  את 

 )דף כז. מהדורת ניו יורק תשמא( 

 
במזמור אליהו הנביא שמזמרים במוצאי    ח

 שבת
התורות שאמר    ט זו אחת משמונה  תורה 

מלבוב   בחזרתו  תקסח  שנת  בסוף  רבינו 
נ'.   )לעמבערג( סימן  מוהר"ן  חיי  ועיין 

ז שמתורה  ועיין לק"ה ר"ה הלכה ו אות  
י' עד תורה יז היו תורה אחת אצל רבינו 
פסקי   פסקי  רק  ממנה  לקבל  זכינו  ולא 
ועי"ש בהמשך ההלכה הנ"ל קשר התורות  

)עיין לק"ה מנחה ז נג שלא עשני   האלה.
 גוי הוא שיר פשוט בחי' י'[

 עניני  -מתרצו  י
 ואז  -מתרצו  יא
ד'    יב מאות  השלם  לק"מ  קיצור  עיין 

 נינאובהגה שם ובתורה מח ת
 השמחה  -מתרצו  יג
 נוסף בתקפא  יד

 
עיין ליקוטי עצות לשון ברכת השחר.    טו

.  ערך שמחה אות כט שהוסיף כאן ביאור
פרי   ועיין  סה.  סימן  מוהר"ן  חיי  עיין 

צדוק הכהן חג שבועות אות יג   צדיק לר'
ועיין   מש"כ שם.  הבערדיטשובער  על 
יז    מכתבי  סימן  ולק"ה  ומוהרנ"ת  כה 

  רכת השחר ג' י' ברכת הודאה ו' לח וב
שאומרים    טז לציון  ובא  פסוקי  לשון 

ועיין חיי מוהר"ן    בשחרית אחרי תחנון.
סימנים   מוהרנ"ת  ומכתבי  נ'  שמה  –סימן 

פריקה   ולק"ה  תכב  תכא  תיב  שצו 
 ואות כ'. יז. אותוטעינה ד' סוף 

 עיין לק"ה פו"ר ואישות ג' יג יז
תורה זו אחת משמונה התורות שאמר    יח

שנת בסוף  מלבוב    רבינו  בחזרתו  תקסח 
)לעמבערג( ועיין שיחות הר"ן סימן קמד  

 וסימן צח 
 כשאדם  -מתרצו יט

 
 התפילה -מתרצו כ

 'בראשית ב*  כא
 עיין ברכות כו:  כב
 נותן -ומתרצו ,נותנים  -גם בדפו"ר כג
 בדפו"ר   רהערה זו נמצאת כב כד
 תנינא אות יא ]דף ב:[  'תורה א כה
תורה זו אחת משמונה התורות שאמר    כו

בחז תקסח  שנת  בסוף  מלבוב  רבינו  רתו 
ועיין  לרפואתו(.  לשם  שנסע  )לעמבערג 
אמירת   שאחר  כט  סימן  מוהרנ"ת  ימי 
תורה זו א"ל רבינו שהיא התחלת הספר  

תורות    ו אין בשהשני דהיינו לק"מ תנינא  
פג מתורה  )לבד  רבינו  כי ופד  מכת"י   )
 כבר היה חולה ולא כתב בעצמו.

ועיין פעולת  עיין חיי מוהר"ן סימן נא    כז
והזכיר צדיק ומקובל גדול    .הצדיק תשצד

שחו"ל   שאמר  עד  החכמות  אחר  שטעה 

 
וכו'  ופאות  הזקן  קדושת  סובל  אינו 

 עי"ש.
 השי"ת  -מתרלו  כח
הלשון    כט יא  וכן  אות  כב  תורה  לעיל 

  צ"ע האם תכלית ממש או לתכלית ו]דף לג:[.  
ירידה   האחרים  החסידות  ספרי  ולשון 

עליה בראשית    צורך  עה"ת  בעש"ט  עיין 
חיים צוואת    במקור  בשם  ס'  אות  שם 

הריב"ש.  דגל מחנה אפרים פרשת ויצא  
הבעש"ט. זקנו  לרבי    בשם  המאיר  ואור 

פרשת  המגיד  תלמיד  מזיטומיר  וולף 
כב לא טוב  -בראשית ב' יחשמות. ועיין  

ויקח   תרדמה  לבדו...ויפל  האדם  היות 
וכו' ויבן ה"א את הצלע וכו' ויביאה אל  

עצ מעטי  לכי  ס'  חולין  ועיין  מך  האדם. 
    ובקדוש הלבנה וללבנה אמר שתתחדש.

 ישעיהו מג ז' ל
 עיין דעת ותבונה פ"ט דף מז. לא

 תורה אור 
ֹּאֶמר  כז  פינחס    במדבר )יח( ַוי 

ֶאת   ְלָך  ַקח  ה  מֹּש ֶ ֶאל  ְיקָֹּוק 
יש    ן נו ן אִּ ַע ב ִּ ֻׁ ש  ַח  ְיהוֹּ ר רו  ֲאש ֶ

וֹּ ְוָסַמְכת ָ ֶאת ָיְדָך ָעָליו:   ב 
ֹּאֶמר   יט  יתרושמות   ַוי  )כא( 

ָעם   ה ֵרד ָהֵעד ב ָ ְידָֹּוד ֶאל מש ֶ
ת   ְראוֹּ לִּ ְידָֹּוד  ֶאל  ֶיֶהְרסו   ן  ֶ פ 

ו  ָרב:  נ  ֶ מ   ְוָנַפל מִּ
 תורה י 

ְמָחה   ְבש ִּ י  כ ִּ )יב(  נה  ישעיה 
ים   ן ֶהָהרִּ ָבלו  ו  ם ת  לוֹּ ְבש ָ ֵתֵצאו  ו 

בָ  ה  ְוַהג ְ נ ָ רִּ ְפֵניֶכם  לִּ ְפְצחו   יִּ ת  עוֹּ
ְמֲחאו  ָכף:  ֶדה יִּ ָ  ְוָכל ֲעֵצי ַהש  

ָאב   מוֹּ ֲאַנן  ש ַ )יא(  מח  ירמיה 
ֶאל  הו א  ֵֹּקט  ְוש  ָריו  עו  נ ְ מִּ
ֶאל   י  לִּ כ ְ מִּ ַרק  הו  ְולֹּא  ָמָריו  ש ְ
ן  ָהָלְך ַעל כ ֵ ָלה לֹּא  וֹּ ַבג  ו  י  לִּ כ ֶ
לֹּא   ְוֵריחֹּו  ֹּו  ב  ַטְעמוֹּ  ָעַמד 

 ָנָמר:
 תורה יא 

ֶדה בר ָ יַח ַהש   אשית )ה( ְוכֹּל ש ִּ
ב   ֵעש ֶ ְוָכל  ָבָאֶרץ  ְהֶיה  יִּ ֶטֶרם 
לֹּא   י  כ ִּ ְצָמח  יִּ ֶטֶרם  ֶדה  ָ ַהש  
ַעל   ים  ֱאלֹּהִּ ְיקָֹּוק  יר  ְמטִּ הִּ
ֶאת   ַלֲעבֹּד  ן  ַאיִּ ְוָאָדם  ָהָאֶרץ 

 ָהֲאָדָמה: 
שרה    בראשית )סג( כד  חיי 

ֶדה   ָ ש   ב ַ ַח  ו  ָלש  ְצָחק  יִּ ֵצא  ַוי ֵ
ש  ָ  ת ָעֶרב ַוי ִּ ְפנוֹּ ְרא לִּ א ֵעיָניו ַוי ַ

ים:  אִּ ים ב ָ ה ְגַמל ִּ נ ֵ  ְוהִּ
דברים יא )יז( ְוָחָרה ַאף ְיהָֹּוה  
ְולֹּא   ם  ַמיִּ ָ ַהש   ֶאת  ְוָעַצר  ֶכם  ב ָ
ן  ֵ ת  תִּ לֹּא  ְוָהֲאָדָמה  ָמָטר  ְהֶיה  יִּ
ְמֵהָרה   ם  ֶ ַוֲאַבְדת  ָלה   ְיבו  ֶאת 
ר ְיהָֹּוה   ָֹּבה ֲאש ֶ ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהט 

 נֵֹּתן ָלֶכם:
 תורה יב 

ְקָרא  ישעי ַהנ ִּ ֹּל  כ  )ז(  מג  הו 
יו   ָראתִּ ב ְ י  דִּ ְכבוֹּ ְולִּ י  מִּ ש ְ בִּ

יו:  יתִּ יו ַאף ֲעש ִּ  ְיַצְרת ִּ

הירידה    יב  לתורה  שייך  הגה, 
העליה   תורה    -תכלית  עיין  גם 

נו שסתרי התורה מתגלים דייקא 
ועיין   הסתרה.  שבתוך  בהסתרה 
הוא  הרחוק  שדייקא  רו  תורה 
היכן  לג  ובתורה  ביותר.   קרוב 

רומי דייקא ושם אלקיך בכרך של  
וכן  דעתיקא.  תורה  נעלמת 
וכן  בהשמטה.  לקמן  מבואר 

ממה   הוצרך  מבואר  שבמצרים 
לרדת   בעצמו  הוא  ברוך  הקדוש 
 לפי שהיה מקום הטומאה ביותר

פרי עץ חיים שער חג כמבואר ב)
ז'( פרק  קל"ח  המצות  ועיין   .

טז   פתח  לרמח"ל  חכמה  פתחי 
הספירות   התגלות  עניין  מבאר 

יורד ומחשיך עד  שיוצאות מכתר ו
ביותר   הגדול  ובחושך  המלכות 
וחוזר  הכתר  שוב  מאיר  שם 
ושוב  רצוא  הבזק  כמראה  חלילה 
ליחזקאל   הקב"ה  שהראה  וזה 
החיות  סוד  א'  בפרק  במראה 
שערים   פתחי  ועיין  ושוב.  רצוא 
שהמלכות   ז'  פתח  צמצום  נתיב 
היה   ששם  א"ס  במלכות  שרשה 
בתקונים   שכתוב  וזה  הצמצום 

 סלקא עד א"ס. ובזוהר דמלכות 
שאמר   סאלי  מהבבא  שמענו  וכן 

 כשלא הולך אז הולך.
ש שוזהו  ללכת אע"פ  רבינו  ציוה 

אזמרה   איהעם  על  גם  כי   ציוה 
רק אחרי שכבר לא מוצא בעצמו 
אחיזה   שתהא  טובה  נקודה  שום 
צעקת  שייך  אז  שיפור  לתקוות 
החושך   את  שמהפך  אמיתי  איה 

לכתר.  לאור. המלכות  עין    את 
מט ח"ד  עיין      ונב  שיש"ק  עוד 

יא   אות  רפב  תורה  נתן  תורת 
שני   שיש  סד  תורה  עפ"י  לבאר 

אפיקורסות   היא   אזמרהו  ,מיני 
למי שנפל בזו שיש עליה תשובה 
ואיה למי שנפל לזו שהיא מהחלל 

 הפנוי. 
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  שהאדם מתפלל בשדהשהאדם מתפלל בשדהככמאמר מאמר 
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 א

 

 זמן אמירת התורה 
כשחזר  תקס"ח  שנת  בסוף 

, לבסברל]לעמבערג[    מלבוב
בשדה  מנחה  תפלת  אחרי 

הימים   בהם   ושיצאבאחד 
    לטייל חוץ לעיר.

 

 פתיחה

כח  לה נותנים באים בתפילה ואזי הם בשדה סמוך לשיח השדה, היא התפילה כשרבנו מחדש כאן ש 

' תנינא,  להתפלל בהתעוררות יותר. בסוף התורה אומר שעניין זה מבואר היטב בתורה אוסיוע  

אבל בעיון קצת נמצא כמה הבדלים שהתחדשו כאן,  כחודש אחרי תורה זו, בראש השנה שנאמרה 

יך לכל אדם ושם דווקא למי שזכה לתקן את התפילה במדרגה גבוהה יוהעיקר שכאן נראה שש

דאיהו לא חזי מזליה חזי ומתעוררת נשמתו מריח שיח השדה  אע"ג גם כל אדם ונראה ד מאד.

 . תווכוחם לרפא חוזר אל תפיל  ושירתם

 
 

 השייך לתורה זו שיחות

 זמן אמירת התורה 
מן נ"ט(. מוהר"ן, סי  חיי)  \ב/ קס"ח ַבֲחִזיָרתֹו ִמֶלבּוב:, ט"ז, י"ז, ֶנֶאְמרּו ְבסֹוף ְשַנת תִסיָמִנים: י', י"א, י"ב, י"ג, י"ד, ט"ו

  על תורה יב שהיא אמר אז למוהרנ"ת  אז נגמרה הדפסת ליקוטי מוהר"ן חלק א' וט ש ועיין ימי מוהרנ"ת ח"א כ

 תחילת ספרו השני שצריך להיות יותר יפה מהראשון.

ְצִריִכין ְלָבֵאר ְקָצת ְלַחֵבר ַהּתֹורֹות ֶשִנְדְפסּו ְבִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ִּתְנָיָנא, ְסמּוִכים ֶזה ָלֶזה    -  נות  או  ח"א  שיח שרפי קודש

אֶׁ  ֹבָאר ָשם, שֶׁ מְּ ָרָכה ָהָיה ּתֹוָרה ַאַחת,ִמִסיָמן י' ַעד ִסיָמן י"ז שֶׁ רֹונֹו ִלבְּ לֹו ִזכְּ לק"ה  ִפְסֵקי. )  ְוֹלא ָזִכינּו ְלַקֵבל ַרק ִפְסֵקי  צְּ

 (. התורות האלהונה שמשמוהרנ"ת מבאר קצת את קשר  אות ח' עיין שם ַהָלָכה ו', אֹות ז' השנה ראש

)נ( ְכֶשָשַמְענּו ִמִפיו ַהָּקדֹוש ַמֲאָמר ַהַמְתִחיל ַמה ֶשָהעֹוָלם ְרחֹוִקים ֵמַהֵשם ִיְתָבַרְך הּוא ֵמֲחַמת    -אות נ    חיי מוהר"ן

וְ ֶשֵאינָ  ִמִשְמָחה,  ְמַדֵבר  ְוָשם  י,  ִסיָמן  ִתְנָיָנא  ְבִלּקּוֵטי  ָשם  ַעֵין  ַעְצָמם,  ְמַיְשִבים  ָאז  ם  יֹוֵשב  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ָהָיה הּוא 

ָש  ִכי  ִליסֹוד.  ָנח  ַהמֻּ ָהָעב  ִמן  ֵעץ  ְבַדל  ֲחִתיַכת  ֵאֶצל  ַבָדרֹום  ַהְכֶנֶסת  ֵבית  ֹכֶתל  ֵאֶצל  ַכָמה  ַבחּוץ  ֵליֵשב  ָרִגיל  ָהָיה  ם 

 
 ירושלים  תשפא טבתכב  – זט א

. ושם אות כח לביתו בברסלבמלעבערג  שרבנו חזר    שהיה במואהלובת  למוהרנ"נודע    בפרשת בלקשוהרנ"ת ח"א כז מבואר  בימי מ  ב
 חזר לביתו בנעמירוב סמוך לברסלב. ואז שמע כמה תורות   אחרי תשעה באבולמואהלוב  . ושוב נסע  והיה אצלו בשבת בלק  שמיד נסע

 . אותן וכתב
ִייתִ   -ושם אות כט   הָּ ִכיִתי ש ֶׁ י ְלנֶׁעִמירֹוב זָּ ַזְרת ִ חָּ ה ש ֶׁ ֵּה ַעת ָּ ו תֹו ַאף ְוִהנ  ם ֲחִליש  ְבֹעצֶׁ ה ו  נָּ ָּ ם ֹראש  ַהש   ה ֹקדֶׁ כָּ נו  ִזְכרֹונֹו ִלְברָּ ֵּ ל ַרב  צֶׁ ִמים אֵּ עָּ ְ ה פ  ָּ מ  ַ י כ 

ְכִלית: ַ ין ת  ין סֹוף ְואֵּ ה ַעד אֵּ ֹות ַהְרב ֵּ ש  ין ְנפָּ אֹות ַהְמַחי ִ ֹורֹות ִנְפלָּ נֵּינו  ת  ה ְלפָּ ל ָּ ן ג ִ י כֵּ ִ  ַעל פ 
ה ִנְגַמר   נָּ ָּ ְך ְלֹראש  ַהש   מו  ַסת ִסְפרוֹ סָּ ָּ א ַהְדפ  הָּ אֹוְסְטרָּ ִאירו    ב ְ נו  ְוהֵּ בֵּ ְמחו  ְלבָּ ינֵּינו  ְוֹשָּ או  עֵּ ם ְלֹפה רָּ ל ָּ ֻּ ִאיש  ַהנ ַ"ל כ  ִביא הָּ י מֹוֲהַר"ן ְוהֵּ ו טֵּ דֹוש  ִלק  ַהק ָּ

נו  ו   לֹומֵּ י ש ְ ין ַאְנש ֵּ ֵּ ַיֲעֹקב ב  קו  ב ְ ל ְוִנְתַחל ְ בֵּ ֵּ נֵּי ת  ְ ם: פ  עֹולָּ ל הָּ  ְבכָּ
 ֶׁ א ִמל  ב ָּ סַ ַאַחר ש ֶׁ ְרג ְ נָּ ֶׁ ֹורֹות ִנְפלָּ ְמב  ה ת  ָּ ה ְוַכמ  ָּ מ  ַ ַמְענו  כ  ו ל ש ָּ ו  ְלִטי  ל  ִבְנִסיעֹות אֵּ ו תֹו ו  ם ֲחִליש  ֲחַמת ֹעצֶׁ י ֹרב ְלַטי ֵּל מֵּ ִ ַפַעם ַאַחת  ע ַעל פ  אֹות ו  אֹות ְונֹורָּ

ִעְנַין  י מֵּ ִ ר ִעמ  ֹו ְוִדב ֵּ י ִעמ  ַסְעת ִ מו ךְ נָּ סָּ ס ב ְ ַ ְדפ  נ ִ ֹו ש ֶׁ ל  ר ש ֶׁ פֶׁ ֵּ ַאחַ ַהס  ַמר מֵּ ח אֹותֹו ְמֹאד ְואָּ ב ַ גו ר   ְוש ִ ְהיֶׁה ש ָּ י ִ ֶׁ ס ְצִריִכין ִלְלֹמד אֹותֹו ְמֹאד ַעד ש  ַ ר ִנְדפ  בָּ כ ְ ר ש ֶׁ
ְצִר  ַמר  ְואָּ ה  נָּ עָּ ְך  ָּ כ  ְוַאַחר  שמ"ו(  מֹוֲהַר"ן  י  )ַחי ֵּ ר  ַאחֵּ קֹום  מָּ ב ְ ר  ְמֹבאָּ ַ כ  ְוכו '  ה  ֶׁ פ  ַעל  הְ ב ְ י ִ ש ֶׁ ד  חָּ אֶׁ ר  פֶׁ סֵּ עֹוד  ר  ְלַחב ֵּ ר  יִכין  יֹותֵּ עֹוד  ה  פֶׁ ְויָּ ה  אֶׁ נָּ יֶׁה 

ִראש   הָּ יתֹו, ִנתְ מֵּ יהָּ ַלֲחֹזר ְלבֵּ לֶׁ ב עָּ יש ֵּ ה לֵּ לָּ ֲעגָּ ש  ַלֲעלֹות ַעל הָּ ק ֵּ ר ב ִ ְכבָּ ה ו  דֶׁ ָּ ש  ֹו ב ַ ְהיֹוִתי ִעמ  ְך ב ִ ָּ הֹון ְוַאַחר כ  ל ָּ ג ִ ה ש ֶׁ דֹוש ָּ תֹו ַהק ְ יחָּ ֹוְך ֹשִ ל ִמת  ְלג ֵּ ַני    ג ַ ְלפָּ
ס ָּ ה ַעל פ  אָּ ֹורָּ ה ַהנ  ֹורָּ יַהת  ו טֵּ ה )ִלק  ה ְלעֹולָּ ֶׁ  חלק ראשון אות כט   -ספר ימי מוהרנ"ת  ו ק ְוַאי ֵּה ַהש 

ְלחַ  ם  ֹותָּ ְלַחי  ְמֹאד  ְמֹאד  י ֹות  ְחת ִ ַ ת  אֹול  ש ְ י  ִעְמקֵּ מֵּ ֹות  ש  ְנפָּ ְמַחי ֶׁה  ו  ְמֹאד  ְמֹאד  ה  ק ָּ ֲעמֻּ ְוִהיא  י"ב(,  נָּא  ְניָּ ְוכת ִ ם  עֹולָּ י  ִספְ י ֵּ ב ְ ם  ש ָּ ן  ַלְמַעי ֵּ ר  ְמֹבאָּ ַ כ  רֹו  ו ', 
ז ִ  ֶׁ ינו  ַמה ש   רֵּ ִבְדבָּ דֹוש  ו  ם:ַהק ָּ ן ש ָּ ה ַהז ֹאת ַעי ֵּ ֹורָּ י ַהת  ִדְברֵּ ר ב ְ אֵּ ְלבָּ ש  ו  ַרְך ְלַחד ֵּ ם ִיְתב ָּ ֵּ ִני ַהש   ַ  כ 

ַמר ִלי זֶׁה ִיְהיֶׁה ְלךָּ   ה ְואָּ נָּ יתֹו עָּ ֹו ְלבֵּ י ִעמ  ַזְרת ִ חָּ ש ֶׁ ְך כ ְ ָּ מַ ְוַאַחר כ  אָּ ֶׁ ִני ַהְינו  ַמה ש   ֵּ ר ַהש   פֶׁ ֵּ פֶׁ ַעל ַהס  ר סֵּ ִריִכין עֹוד ְלַחב ֵּ צ ְ ה ש ֶׁ ִחל ָּ נ ַ"ל ר ת ְ ַ ִני ְוכו ' כ  ר ש ֵּ
ְזִריזו ת   ר ַלֲעֹסק ב ִ יֹותֵּ זֶׁה ִחז ֵּק אֹוִתי ב ְ ִני ו בָּ ֵּ ר ַהש   פֶׁ ֵּ ה ַעל זֶׁה ַהס  לָּ י ֵּש  ִלי ַהְתחָּ ְזִני ש ֶׁ ִעיר אָּ ה הֵּ צו ת ִלכְ ַעת ָּ ן  ְוִהְתַאמ ְ ים ְוכֵּ דֹוש ִ יו ַהק ְ ו ש ָּ ל ִחד  ֹב כ ָּ ה ת  יָּ הָּ

ו ש ָּ  ִחד  ר מֵּ ְלַחב ֵּ ִכיִתי  ז ָּ ֶׁ ה  ַעד ש  ָּ ַכמ  ב ְ ַע  ְלִהְתַיג ֵּ י  ְכַרְחת ִ ְרג ְ הֻּ ֶׁ ְמב  ֶׁ ִמל  א  ב ָּ ִמי ֹום ש ֶׁ י  כ ִ נָּא  ְניָּ ת ִ מֹוֲהַר"ן  י  ו טֵּ ִלק  דֹוש   ַהק ָּ ר  פֶׁ ל  יו סֵּ כ ָּ ַעְצִמי  ב ְ ֹב  ִלְכת  ְיִגיעֹות 
י ו ש ָּ ְרג ְ הָּ ִחד  ֶׁ ְמב  לֶׁ ה ב ְ יָּ הָּ ם ש ֶׁ ֹדֶׁ י ִמק  ַעצְ ו כ ִ ם ב ְ בָּ תָּ כ ְ ים ש ֶׁ ו ש ִ ה ִחד  ָּ מ  ַ ַתב יו  כ  ָּ ְרג ְ לא כ  ֶׁ ְמב  ֶׁ א ִמל  ב ָּ ל ַאַחר ש ֶׁ נ ַ"ל ֲאבָּ ַ יו כ  נָּ ים ְלפָּ ַתְבת ִ ֹורֹות כ ְ ל ַהת  מֹו ְוַגם כ ָּ

ה ִלי כ ַ  יָּ ל, ַרק הָּ לָּ יו כ ְ נָּ י ְלפָּ ַתְבת ִ ָּ ר ְולא כ  בָּ ַעְצמֹו ד ָּ ֹורב ְ י ת  ַתְבת ִ ָּ כ  ם ש ֶׁ ה ְיִגיעֹות ֹקדֶׁ ָּ יו מ  נָּ פָּ ֹא ב ְ ל  יו ש ֶׁ  ֹותָּ



 מוהר"ן תנינא                            יא   תורה                 ליקוטי                               2יט: 

ְוִלפְ  ָצפֹון  ְבַצד  ְוִלְפָעִמים  ָדרֹום  ְבַצד  ִלְפָעִמים  ֶשל ְפָעִמים  ָהֲעָזָרה  ְבתֹוְך  ְוִלְפָעִמים  ַבַמֲעָרב,  ְוִלְפָעִמים  ַבִמְזָרח  ָעִמים 

יב ָהִעיר, ְוִלְפָעִמים ָהַלְך ִעָמנּו ָאֶנה ָוָאָנה ִלְפֵני ֵבית ַהְכֶנֶסת.  ֵבית ַהְכֶנֶסת, ְוִלְפָעִמים ָהַלְך ִעָמנּו ְלַטֵיל ַעל ָהָהר ֶשְסבִ 

ַהְמ  ֵאלּו  ִמָיִמים ּוְבָכל  ָכֹזאת  ִנְשְמעּו  ֹלא  ֲאֶשר  ְקדֹושֹות  ְוֹשִיחֹות  ְונֹוָרִאים  ִנְפָלִאים  ִחדּוִשים  ָּתִמיד  ָשַמְענּו  קֹומֹות 

ֶשָהְיָתה ל ַאַחר  ַגם  נֹוְסִעים ִעמַרִבים.  ְוָהִיינּו  ָהֹרב,  ִפי  ַעל  ְלַטֵיל  נֹוֵסַע  ָהָיה  ]ִשעּול[  ַההּוְסט  ֶשל  ַהחֹוַלאת  ְוָהִיינּו  ֹו  ֹו 

   שֹוְמִעים ִמֶמנּו ַבֶדֶרְך ּתֹוָרה ַהְרֵבה:

 ים לתפלה בעניין סיוע העשב
ִמְתַגֵבר ָעָליו,   שחפת(-ַהחֹוַלַאת ֶשלֹו ְדַהְינּו ַההּוְסט )= שיעול  ְכֶשָבא ְמֶלְמֶבְרְג ְוָהָיה ֲעַדִין  -אות קמ"ד    שיחות הר"ן

ֶשָהָיה לֹו ָבֶזה. ְוָשַמְענּו ִמִפיו ַהָּקדֹוש ְוָאז ָהָיה נֹוֵסַע ִכְמַעט ְבָכל יֹום ְלַטֵיל ָסמּוְך ָלִעיר ִלְרפּוָאה, ּוְשָאר ַכָּונֹות נֹוָראֹות  

. ַגם ַהַמֲאָמר ַהַמְתִחיל: "ַדע ְכֶשֶאָחד ִמְתַפֵלל  ּול ַכָמה ּתֹורֹות ְוַכָמה ֹשִיחֹות ְוִספּוִרים ִנְפָלִאים ְונֹוָרִאיםָאז ְבֶדֶרְך ַהִטי

"ַוֵיֵצא    -ַבָשֶדה"   ָפסּוק:  ַעל  י"א(  ַהֶנֱאָמר  ִסיָמן  ִּתְנָיָנא  )ְבִלּקּוֵטי  ְוכּו'  ַבָשֶדה"  ָלֹשּוַח  ַגם  -ִיְצָחק  ְבֵעת -ֶנֱאַמר  ָאז  ֵכן 

 ֹשֶָדה ֶאָחד, ְוָיַרְדנּו ֵמָהֲעָגָלה, ְוהּוא ָהָיה ֲעַדִין יֹוֵשב ַעל ָהֲעָגָלה, ְוָעַמְדנּו ְסִביבֹו.  ֶשָנַסְענּו ִעמֹו ְלַטֵיל, ְוָעַמְדנּו בְ 

ִמְתַפְלִלין  ְלֵעיל, ְוָהִעְנָין ָשם ֶשְכֶש -ל ָשם. ָאז ָאַמר ַהּתֹוָרה ַהִנְזָכרתֹוְך ָכְך ִהִגיַע ְשַעת ַהִמְנָחה, ְוָהִיינּו רֹוִצים ְלִהְתַפלֵ בְ 

 ַבָשֶדה ֲאַזי ָכל ָהֲעֹשִָבים ְוכּו' ִנְכָנִסין ְלתֹוְך ַהְּתִפָלה ְוכּו', ַעֵין ָשם.  

ַאַחר רוֹ -ְוָאַמר  ְסִביבֹו, הּוא  עֹוְמִדים  ֶשֲאַנְחנּו  ֶשְכמֹו  דֹוֵחק  ָכְך:  ְוֵעֹשֶב  ֵעֹשֶב  ָכל  ֵאיְך  ָהֲעֹשִָבים,  ָכל  ְלָכל   ַעְצמוֹ ֶאה 

 ְזֶכֶרת ְלֵעיל: ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמָהעֹוְמִדים ָשם, ְכֵדי ַלֲעלֹות ְוִלְכֹנס ְבתֹוְך ְּתִפָלתֹו, ְכִפי ַהְמֹבָאר ַבּתֹוָרה ַהנִ 

מוהר"ן  צח    שיחות  הוא  ו ח  -אות  וקיץ  עבור,  בחינת  הוא  לרף  ואז יבחינת  ניסן    דה:  שיחה   תקסה()כג  עמנו  דבר 

זו ונפלאה ונשכח הר זוכר עדין הוא מה שדבר אז מענין הקיץ שהיה אז ממשמש ובא. כי שיחה  ב ומה שאני 

  כא קדם פסח בעת שהיה הברית מילה של בנו שלמה אפרים זכרונו לברכה ) )שנת תקסה(  היתה אז בימי ניסן  

. ודבר אז שבחרף כל העשבים וכל הצמחים כולם מתים. כי בטל כחם בחרף  ן(ניסכג  )  ( ביום שלישי למילה ניסן 

'שיחה זו   וכשבא הקיץ כולם נתעוררים וחיים ואז טוב ויפה מאד כשיוצאים לשוח בשדהוהם אז בבחינת מיתה.  

צמח  חילים לחיות ולהמת ושיח השדהתפלה' )ברכות כו:( ותחינה ותשוקה וגעגועים להשם יתברך. ואז כל שיח  

 בתוך שיחתו ותפלתו )רכ(. והאריך אז בשיחה נפלאה בענין זה. ועוד בשאר ענינים: כולם נכספים ונכלליםאז, 

מצאתי כתב יד החברים. שאמר שטוב יותר שההתבודדות יהיה מחוץ לעיר במקום   -אות רכז    שיחות מוהר"ן

 :עשבים כי העשבים גורמים שיתעורר הלב )תטו(

מוהר"ן קס  שיחות  שבהיות  -ג  אות  מזלאטיפאלי  אחד  איש  לי  בזלאטיפאלי,   ספר  לברכה  זכרונו  רבנו   יושב 

ואחר כך שלח את בתו הילדה    ,פעם אחת בקיץ התפלל רבנו זכרונו לברכה בבקר השכם  ,)כנראה בשנת תקסא(

חוץ    לך עמי לטיל. והלך עמו  ובא לרבנו זכרונו לברכה ואמר לו רבנו זכרונו לברכה  שרה תחיה וקראה אותו.

בים. ענה רבנו זכרונו לברכה ואמר: אם היית זוכה לשמע את קול השירות והתשבחות של לעיר והלך בין העש

ם לשום העשבים, איך כל עשב ועשב אומר שירה להשם יתברך בלי פניה ובלי שום מחשבות זרות ואינם מצפי

ה' ביראה. ואמר בלשון   תשלום גמול, כמה יפה ונאה כששומעין השירה שלהם וטוב מאד ביניהם לעבד את 

 (.יאאשכנז )עס איז זייער גוט פרום צו זיין צווישין זי

ְשֶטרִ   -סעיף קכ"ז    שיש"ק ח"ו, ַאְבָרָהם  ִזְכרֹונוֹ ַרִבי  ִכְשִליחַ -ְנַהְרץ  ִבְתִפָלתֹו  ַמְדִגיש  ָהָיה  ַהֵּתבֹות  -ִלְבָרָכה  ִצבּור ֶאת 

כָ "ֶש"ִבְתִפַלת ַטל" ַבֵּתבֹות:   ָסִפים"ל  וְּ א לֹו ִנכְּ שֶׁ אֹות דֶׁ ְבַהְדָגָשה ְמיֶֻּחֶדת ַהנֹוַדַעת ַלְבִקיִאים, ְוהּוא ַעל ִפי ַהְמֹבָאר    -  נְּ

ּוַח ָלשק  'ַוֵיֵצא ִיְצחָ ְבתֹוָרה י"א ֵחֶלק ב' ְבִעְנַין ָהֲעָשִבים ְוַהְדָשִאים ֶשנֹוְתִנים ֹכָחם ִבְתִפַלת ָהָאָדם, ִבְבִחיַנת ַהָכתּוב  

ִלְבָרָכה )בשיחות הר"ן סימן צ"ח(: ֶשִביֵמי ֹחֶדש ִניָסן -ַבָשֶדה', ָראֵשי ֵּתבֹות ְיבּול ַעֵין ָשם. ּוְכמֹו ֶשָאַמר ַרֵבנּו ִזְכרֹונוֹ 

ּוְלִהְתַפלֵ  ָכֵשר,  ִאיש  ִלְהיֹות  ְביֹוֵתר  טֹוב  ָאז  ְיבּוֵליֶהם,  נֹוְתִנים  ֶשַהָשדֹות  ְוַעָּתה  ּו  לְבֵעת  ָהֲעָשִבים.  ֵבין  ְלִהְתבֹוֵדד 

ֶשִנְכָסִפים ְלִהָכֵלל ִבְתִפַלת ַטל ִלְקַראת ָהָאִביב, ִהְזִכיר ֹזאת ַבַעל ַהַפָיט ַבֵּתבֹות "ְוָכל ְנאֹות ֶדֶשא לֹו ִנְכָסִפים", ַהְינּו  

 ֹו ֶשל ָהִאיש ַהָכֵשר ַהִמְתַפֵלל ֵבינֹוָתם:   תִפלָ ִיְתָבַרְך, ְוַעל ֵכן נֹוְתִנים ֹכָחם ִבְת -ַבַהֵשם

 עד כאן השיחות

 

 ליקוטי הלכות 

ְוָהָאֶרץ ִּתֵּתן ֶאת   ְוֶזה ֶשַהּתֹוָרה ַמְבִטיָחה ַכָמה ְפָעִמים ֶשְכֶשַנֲעֹבד אֹותֹו ִיְתָבַרְך ֶבֱאֶמת ִיֵּתן ָלנּו ַהָמָטר ְבִעּתוֹ   -יו"ד ערלה ד' כב  

ֶכם ְבִעּתֹו ּוְלֵהֶפְך ִהָשְמרּו ָלֶכם ְוכּו' ְוֹלא ִיְהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה ֹלא ְיבּוָלּה, ְכמֹו ֶשָכתּוב, ְוָהָיה ִאם ָשֹמַע ִּתְשְמעּו ְוכּו' ְוָנַתִּתי ְמַטר ַאְרצְ 

ֶש  ַהַנ"ל.  ִעְנָין  ַעל  ַהַהְבָטָחה  ִעַּקר  ִכי  ְמקֹומֹות,  ּוְבַכָמה  ֹּקַתי  ְבחֻּ ִאם  ַבָפסּוק,  ְוֵכן  ְיבּוָלּה  ֶאת  ַהְצָמִח ִתֵּתן  ָכל  ֶשְמַגֵדל  ַהָמָט"ר  ים ִיֵּתן 

ִנים ֶזה ִמֶזה ְבַמְרֶאה ַטַעם ֵריַח, ֶשהּוא ָראֵשי ֵּתבֹות ָמָט"ר   ִהיא  ֶשְמשֻּ ָשם שֶׁ ָשרְּ ָלֵתת ֹכָחם לְּ ִריִכים ַלֲחֹזר וְּ כָֻּלם צְּ ִעָקר הּוא ָהֵריַח שֶׁ שֶׁ

ה לּוָלה ִמָכל ִשיַח ַהָשדֶׁ יֶׁה כְּ ִּתהְּ ִפָלה שֶׁ   )א' תנינא(  ק ָלשּוַח ַבָשֶדה ָראֵשי ֵּתבֹות ְיבּו"ל, ַכְמֹבָאר ְבַהּתֹוָרה ַהַנ"לִבְבִחיַנת ַוֵיֵצא ִיְצחָ   ַבּתְּ

ִהוא ִּתק , ַעֵין ָשם )תנינא(  ּוְבִסיָמן יא ִפָלה שֶׁ תֹוךְּ ַהּתְּ רּו ָכל ֹכָחם לְּ זְּ ַיחְּ בּוָלּה שֶׁ ץ ִּתֵּתן יְּ ָהָארֶׁ דֹוָלה שֶׁ ָטָחה גְּ ַוַדאי ַהבְּ זֶׁה בְּ ּון ָכל ָהעֹוָלמֹות וְּ

ִחי צּות ָמִשיַח ַכַנ"ל:בְּ נֹוצְּ  ַנת ִהתְּ

ד'   ה'  גבית חוב מלקוחות  ֶשַדְיָקא   -חו"מ  ָאֶרץ.  ַאְפֵסי  ָכל  אֹותֹו  ְוִייְראּו  ְוכּו'  ֱאֹלִקים  ְיָבְרֵכנּו  ְיבּוָלּה  ָנְתָנה  ֶאֶרץ  ְבִחיַנת  ְוֶזה 

ְכמֹו ֶשֵפֵרש ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרֵבנּו ְבִסיָמן יא ֶשְיבּול הּוא ָראֵשי ֵּתבֹות, ַו'ֵיֵצא    ְכֶשָהָאֶרץ נֹוֶתֶנת ְיבּוָלּה ֶשַמֲחֶזֶרת ָכל ַהֹכחֹות ְלָשְרָשם

ָקאִי'ְצָחק ָל'ֹשּוַח ַב'ֹשֶָדה ְוכּו', ַעֵין ָשם.   ָאז ַדיְּ ִפָלה וְּ תֹוךְּ ַהּתְּ ִנים ֹכָחם לְּ נֹותְּ ִרים וְּ ץ חֹוזְּ בּול ָהָארֶׁ ָכל יְּ נּו, שֶׁ ַהיְּ ֵסי    דְּ אּו אֹותֹו ָכל ַאפְּ ִיירְּ 'וְּ

ִפָלה ּתְּ ִחיַנת  בְּ ָאה  ִירְּ ִכי  ֵאָליו,  ִלים  ַפלְּ ּוִמתְּ ּומֹוִדים  ָבַרךְּ  ִיתְּ נּו  ִממֶׁ ֵרִאים  יְּ כָֻּלם  שֶׁ ץ',  ְכמֹו  ָארֶׁ ִתְתַהָלל,  ִהיא  ה'  ִיְרַאת  ִאָשה  ְבִחיַנת   ,

ָפַגם ְבָכל ָהֲעבֹודֹות ַהַנ"ל ֶשֵהם ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוִגלּוי ֲעָריֹות ּוְשִפיכּות ָדִמים ִכי ָהַרג ֶאת ֶהֶבל ֶזהּו   ֶשמּוָבא ְבָמקֹום ַאֵחר. ּוְלֵהֶפְך ְכֶשַּקִין

ָיַדְעִּת  ֹלא  ִיְתָבַרְך,  ַלה'  ְוָאַמר  ֲעָריֹות  ִגלּוי  ֶזהּו  ְיֵתָרה  ַהְּתאֹוָמה  ַעל  ָהָיה  ְוִקְנָאתֹו  ָדִמים.  ֲהֹש ְשִפיכּות  ַדַעת י,  ְוָגַנב  ָאֹנִכי?!  ָאִחי  ֵמר 
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"ֲארּוָרה ָהֲאָדָמה ַבֲעבּוֶרָך ִכי ַתֲעֹבד ֶאת ָהֲאָדָמה ֹלא    ָהֶעְליֹוָנה, ֶזהּו ְבִחיַנת ְפַגם ֱאמּוָנה ֶשִהיא ְבִחיַנת ֲעבֹוָדה ָזָרה. ַעל ֵכן ֶנֱאַמר בֹו:

ִּקְלקּול ֶהָעצּום ַהַמִגיַע ַעל ְיֵדי ְפַגם ָשֹלש ָהֲעבֹודֹות ַהַנ"ל, ֶשַעל ְיֵדי ֶזה פֹוְגִמים ַבְּתִפָלה, ֶשַעל  ֹתֵסף ֵּתת ֹכָחּה ָלְך". ֶזהּו ִעַּקר ַהְפָגם ְוהַ 

ֶרץ ָנְתָנה ְיבּוָלּה, ְבִחיַנת ַוֵיֵצא ַנת אֶ ְיֵדי ֶזה ֵאין ָהֲאָדָמה נֹוֶתֶנת ֹכָחּה ְלָהָאָדם ְלַהֲחִזיר ַהֹכל ִלְדַבר ה' ְלַסֵלק ָכל ַהַהְלָואֹות ַכַנ"ל ִבְבִחי

 ַבֹשֶָדה ְוכּו'   ִיְצָחק ָלֹשּוחַ 

 

 הקדמה

 תורה קצרה זו נראית פשוטה אבל בעיון קצת צצות להן כמה קושיות חזקות 

 מוך לשיח השדהלהבין כאן הוא מה הכח וסיוע שמקבל המתפלל ס  הקושיעיקר  .א

ולא לסמוך ל דווקא  צ"ע מדוע  עוד   .ב נר בוער ושלהבת  צומח  או  או צפרים מצייצות  טובות  אבנים 

לשרשה למעלה. מה מיוחד בצמחים דייקא שרק הם הנותנים כח   עולה מאליה בכסופים נפלאים

 ע לתפלה. ווסי

כי  בן כוונתו  ומלא  ר היטב בתורה א' תנינא. ו זה העניין מבואש אומר  בסוף התורה רבנו  עוד צ"ע   .ג

רק מכח הרפואה   למי שז שם מדבר  ה'.  כודווקא  היא דבר  מכל  לכאורה  כאן מדבר  וה שתפילתו 

   .לאו דווקא רפואהלכאורה אדם ו

וסיו .ד כח  לו  יש  בביתו  המתפלל  שגם  רבנו  שאומר  מה  צ"ע  דהיינו  עוד  השדה  משיח  בתפלתו  ע 

סמוך    יםשנמצאה מדוע הלחם והמים  בשדה הוא סמוך להן יותר. וקשמאכילתו ושתייתו, אלא ש

 הסמוך לו כשמתפלל בשדה?  עשב השדהכים אליו מפחות סמובביתו,  ול

 כח. גם צ"ע מה החילוק בין כח לסיוע. ומה ההבדל בין כח וסיוע לסיוע ו  .ה

שזה לא רק  צ"ע עניין הקללה והאדמה לא תתן את יבולה, דהיינו הסיוע וכח בתפילה. משמע    דוע .ו

סיוע חשוב    סיוע של תוספת עד  טובה אלא   שי שכהתורה  וגם לשון    שחסרונו הוא קללה.כל כך 

שלא תצמיח או שתצמיח צמח שאין בו    אדמהגרם פגם לששהוא פגם חטא  ועיכוב, משמע    פגם

 . יע לתפלההכח לסי

כות זו  תורה  תנינא  בבסוף  א'  בתורה  היטב  מבואר  כאן  המבואר  שהעניין  שם    ,מוהרנ"ת  ועיין 

שהזוכה לתיקון התפלה ע"י שהעלה את היראה לדעת וזכה למלאך המשפיע נבואה וגם שמבואר  

נזהר ממפסידי התפלה ע"י שיצא לגמרי מג' התאוות אפילו בדקות וגם נזהר מהתמנות, אזי תפילתו  

ונעשה הבעל תפלה בעצמו המלווה הגדול, וכולם מחוייבים   היא דבר ה' שהוא שרש כל הבריאה,

השדה שיח  כל  וגם  בהלוואה.  ממנו  שקבלו  כוחותם  לו  שבו   להחזיר  הרפואה  כח  להחזיר  מחוייב 

למלווה שהוא בעל התפלה. ואזי יכול להמשיך רפואה לכל דבר וגם ללחם ומים. וממילא מתבטל 

תפ  לבעל  חזר  הרפואה  כח  כל  כי  הרופאים  כח  סיוע    לה.כל  שעיקר  שם  מבואר  השדה עוד  שיח 

 . במתפלל את ניצוץ משיח שלונהנית הנשמה ומעורר  ממנוכי לתפילה הוא הריח 

דומם כאבנים או חי כצפרים או דווקא צומח ולא  ש  ראשית טעםלתרץ קושיות הנ"ל  ואולי אפשר  

 אש. 

דעת הרמב"ם גם הרעב  ואמנם או פרנסה, ) ,הכי בתורות שרבנו מדבר מכח העשבים כוונתו על רפוא

חו כמו  לרפאהוא  לתפילה  השדה  שיח  שנותנים  וסיוע  לכח  רבנו  כוונת  כאן  גם  ואולי  . דייקא  לי( 

 שם מדובר על רפואות.  ש ,בתורה א' תנינאמבואר וכ

ששיח השדה מחזיר לה את כוחו, הרי ממנו הכל ולא נחסר ממנו    ת לתפילהמה התועל ומה שקשה  

  כלום כשהלווה להם מכוחו?

אזי בני אדם נופלים   ,כי כשיש כח לשיח השדה לרפאות  ,לתרץ שבאמת נחסר ממנו הרבה  ונראה

  ,ר לבעל התפילהאבל כשכל כוחם חוזלהאמין ברופא ובעשב ושוכחים שכל הכוחות כולם רק מה',  

 ה' ית'. מויודעים שכל הכוחות הם רק  ,ם חוזרים להאמין בכח התפילהכול אזי

ואילו סמוך לשיח השדה נחשב קרוב. כי עיקר    ,ואולי על כן תפילה סמוך ללחם ומים נחשב רחוק

אבל לא כשמאמינים בכח הלחם לרפא. ואדרבה שם   ,ונה הוא שמאמינים בכח העשביםפגם האמ

  מה שהבעל תפילה ממשיך רפואה ע"י לחם ומים לבד.   ,התפילה  בתורה א' תנינא זה חלק מתיקון

שהעשבים נתנו כוחם לבעל    סמוך לעבודה זרה שהיא העשבים שם ניכר יותר   לכן דייקא כשמתפלל

 התפילה ולהם אין כח עצמי כלל. 
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בשיחה המבואר  מה  קשה  שעדיין  אמר    אלא  שרבנו  כי  רכז,  לעיר  מחוץ  להתפלל  העשבים  שטוב 

   בתפלה. נהמשמע שהכח והסיוע הוא להתעוררות הלב והכוו .ר הלבגורמים שיתעור 

חי מדבר  בעולם  בריאהדהיינו המבואר בפרק שירה שלכל    ,ואולי שירת העשבים צומח  יש    דומם 

לתפילה    אולי היא המסייעת  .\ג/ ועי"ז נמשך לה שפע מהקב"ה  ,ששרה לה' ית'   השירה  אפסוק שהו

לה.   סמוך  המתפלל  דווקא  צ"ע  לפ"ז    כנ"לשאלא  של  ולא  מדוע  להתפלל  טוב  השדה  לשיח  סמוך 

 . לכל בריאה אחרתמצייצת או  לצפור  סמוך

את הבעל תפילה בדרך נעלמת  מעוררים  לה'  אמת שהעשבים בשירתם  אין סתירה כי האולי באמת  ו

רים כדי לקבל שהרי גם הם בעצמם ש  ,להאמין בכוח ה' לרפאות מזליה חזי(    דאע"ג דאיהו לא חזי)

, דהיינו להאמין בכח התפילה ולא  התפילה  לתפלהמחזירים כוחם  שוזה בעצמו בחי'    שפע ממנו ית'.

  ור.בעשבי מרפא ודוקט

מדרגה גבוהה   אנינא מבואר שרק מי שזכה לתיקון התפלה כמבואר שם שהיואע"פ שבתורה א' ת

הו  שנעשה  כיון  אזי  לכן  מאד,  הגדול  המלווה  בחי'  כוח  מחויביםא  לו  להחזיר  השדה  צ"ל  שיח  ם. 

נעשה בכל תפילה. יש בחי' שחוזר אליה כח העשבים הסמוכים   שבחי' מזה  שתפלה של כל אדם 

   .לתפילהמתבטל כח העשבים וחוזר  זה בחי' שמתפלל לה' ולא פונה לרופא  אזה שהובעצם 

שהכח הוא כח מבאר עניין הסיוע עפ"י תורה א' תנינא,    -כב  כא  אותיות  ד'  לכה  הועיין לק"ה ערלה  

נות וריח,  טעם  במראה  חלוקים  הצמחים  וכל  תפילה  לבעל  שחוזר  לשרשם  נהרפואה  כוחם  ים 

ו השדההריח  הוא  עיקר  שבתפלה,  שיח  נהנית  ,של  ממנו  בחי'  הנשמה,    כי  הוא  הזה  והסיוע 

משיח,   ה'התנוצצות  יראת  בהריחו  בו  תפילת    ,שנאמר  בחי'  ריח,  בחי'  היא  שלו  דהיינו שהתפלה 

נוסף למה שמחזק בתפילתו לה' את האמונה בה' שזה בחי'  ולפ"ז אולי אפ"ל שגם כל אדם    הנשמה.

ריח מראה טעם ויש לו התעוררות מ, עוד גם  "ל כנ  שחוזר כח הרפואה של שיח השדה אל התפלה

   .התעוררות יותרבעורר את נשמתו לתפלה כי מוהעיקר מהריח השדה 

וסיוע,   בין כח  זה החילוק  א'  ו  הוא האמונה.  וכחיח  הוא הר  סיועשואולי  זה הטעם שבתורה  אולי 

מכ רק  דיבר  מסיועתנינא  ולא  ממש    .ח  כח  הוא  הריח  לתפלת    שמחויבכי שם  ליתן  השיח השדה 

 . אלא רק מסייע מחויבאבל כאן שמדבר מכל אדם שיח השדה לא  את כוחו, הבעל תפילה

נו ישכתב שהכוונה למזל שלהם דהי  \ד/ לפרק שירה  המבי"ט   שירת הצמחים עיין בהקדמתמה היא  

גדל. לו  האומר  מבאר שאפשר שהב  המלאך  הדעת  רעוד  בהן  שיש  כמו  שירה  אומרות  בעצמן  יות 

 
וזהו  דע כי הנה כל הנבראים שבעה"ז יש על כל אחד מהם מלאך אחד ושוטר ושר עליו בשמים    -שער מאמרי רשב"י על פרק שירה    ג

סוד מ"ש רז"ל אין עשב למטה שאין מזל עליו למעל' מכה בו ואומר לו גדל ועל ידי השר ההוא הממונה עליו נמשך החיות והשפע אל 
הנברא ההוא. והנה השר ההוא אינו יכול להשפיע בו עד שהוא יאמר לפני השי"ת השירה הראויה אליו כפי מקורו ועל ידי כן ישפיעו בו 

יות ומזון אל הנברא ההוא ונמצא כי כל אותן השירות הנז' בפרק שירה הנז' הם מה שמשוררים השרים והמזלות ואח"ך הוא ישפיע ח
 העליונים הממונים על כל התחתונים. 

ז"ל על  ד קודם במין    ...פרק שירה:    פירוש המבי"ט  והוא בתת  מן המאוחר אל הקודם,  ונחזור להשיב בעזר האל המלמד לאדם דעת 
ם ולצמחים ואחר נבוא אל שאר מיני השאלות. ונקדים כי בשעת בריאת העולם נתן האל  השאלה חמישית טעם בציור השירות לבעלי חיי 

תם נבראו ובצביונם נבראו, כח בכל ברואיו שידעו שהוא בראם, על דרך מה שאחז"ל כל מעשה בראשית בקומתם נבראו בדע   יתברך
ו שלמדו מן הכתוב במס' חולין )ס'( וכל צבאם אל ופירש"י ז"ל בדעתם שהודיעם שנבראו והם נאותו בצביונם כדמות שבחרו להם, וכמ

תקרי צבאם אלא צביונם, וזה נראה שהוא כולל לכל הדברים הפרטיים שנבראו לא לבד לדברים הכוללים כמו שמים וארץ אלא בכל מה 
צבאם והם כוכבים    נברא בהם כמו בע"ח וצמחים, וכמו שנראה מן הכתוב שלמדו ממנו ענין זה, שהזכיר קודם שמים וארץ ואח"כ כלש

ומזלות שהם צבא השמים ובע"ח וצמחים שהם צבא הארץ, וכמו שאמרו שם ג"כ על מה שכתוב למינהו באילנות שנשאו דשאים ק"ו 
בעצמם אם רצונו של הקב"ה בערבוביא למה אמר למינהו באילנות, ועוד ק"ו ומה אילנות שאין דרכם לצאת בערבוביא אמר הקב"ה  

ו, מיד פתח שר העולם ואמר יהי כבוד ה' לעולם ישמח ה' במעשיו, נראה שכל פרטי הנבראים נבראו לדעתם  בהם למינהו אנו עאכ"
וידעו כי היו נבראים במאמר האל ית'. וכמו שנראה מן הכתובים שנאמרו בבריאה ויאמר אלהים יהי רקיע וגו' ויהי כן, יקוו   ולצביונם

כן, יהיה מאורות וגו' ויהי כן, ישרצו המים שרץ נפש חיה וגו' ועוף יעופף וגו', תוצא המים וגו' ויהי כן, תדשא הארץ דשא וגו' ויהי  
יה למינה בהמה ורמש וגו' ויהי כן, שנראה שהוא צוה לכל הדברים הנזכרים שיבראו ונבראו כמו.שצוה מדעתם ומצביונם, הארץ נפש ח

מאמרו, כן בכל הנמשכים מכל מים ומין נשאר בו הטבע הנזכר  ומה שהוטבע בטבעם בתחלת הבריאה שידעו את רבונם ונתכוונו לקיים  
א כבודו ית' שידעו ברואיו כי הוא בראם, דרך משל כמו הצורף אשר הוא עושה כלי למעשהו  שהוא יודע שנברא במאמרו ית', כי זה הי

בשמי הנקרא  כל  מ"ג(  )ישעיה  הכתוב  וז"ש  צורף אחר,  ולא  עשאו  נודע שהוא  לשיהיה  סימן  בו  אף   וחותם  יצרתיו  בראתיו  ולכבודי 
ודי בראתיו, והכבוד הוא שהם מכירים כי הם ברואיו משעת עשיתיו, כי כל הדברים שבעולם נקראים על שם האל ית' ועליהם אמר ולכב

יצירתם בתחילת בריאתם וגם בעשיה שאחר כך והוא מה שנמשכים זה מזה בטבע כל אחד למינו מכירים בוראם והרי הוא כאלו הוא 
ל עשב ועשב מלמטה שאין כבתחלה, וז"ש עשיתיו, וענין ידיעה והכרה זו היא על דרך מה שאמרו חכמינו ז"ל )במדרש( אין לך כ   עשם

לו מזל מלמעלה שמכה אותו ואומר לו גדל, כי האל ית' הפקיד בשאר הנבראים בע"ח וצמחים שיש לכל מין ומין שר ומזל שמשפיע  
שמשפיע בהם האל ית' ועליהם נראה שאומרת שירה לאל יתברך מתיחסת להשפעתם, וכן נאמר בגידולם וצמחיתם והתמדתם כפי הכח  

בצביונם ודעתם נבראו ועל מה שאמר שנשאו דשאים ק"ו בעצמם כו', שהוא על המזל שלהם כמו שכתבו המפרשים על כי מה שאמרו  
 משא ומתן של משה עם הים שהיה עם שרו של ים:
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לקיומן.   ענין(  ר אפשרות שלישית  עוד מבאהמוכרח  לקרב  ד"ה אבל  אומרות שירה    ת שהבריו)שם 

ה לאדם שילמד מהן להודות על כל הנברא לתועלתו וכל בריה שרה שירה בעניין  חכתומו  שהיא כ

  שנבראה לצורך האדם.התועלת שלה 

 עד כאן ההקדמה 

* 

 [ה]  יאתורה 

דה אזי כל העשבים כולם באין בתוך התפילה ומסייעין  מתפלל בש זאדםהכש \ו/דע

 לו ונותנין לו כח בתפילתו. 
מה   ואולי  הכחו  הסיועצ"ע  ש.  הריח לנשמהכנ"ל בהקדמה  מרפא    ,סיוע  ולא בעשבי  חיזוק האמונה בה'  וכח 

  \ח/ורופאים.

)תהלים קמ  שיחה  ט וזה בחי' שנקראת התפלה  שיחי  לפניו  ג(כמ"ש אשפך  בתורה  בחי'    ב  הכתוב 

טרם יהיה בארץ, וכו' כי לא המטיר וכו' ואין אדם לעבוד    \יג/[יב]  שיח השדהוכל    \יא/ [י] בבריאת העולם  

 
ל  ... כן  גם  זה  ענין  ושאר ויתפשט  ולגפן  לתאנה  אלא  ולענבים  לתאנים  שירה  יחסו  לא  כי  לקרקע,  מחוברות  כשהן  הצמחים  שירות 

כח נפש הצומחת, וכמו שיורו פשטי הכתובים אז ירננו עצי היער מלפני ה' וגו', יתרועעו אף ישירו, כי כמו שיש    האילנות שיש בהן
ר שיהיה לו כח בזמן פעולות צמיחתה בטבע, להכיר כי פעולתה היא לנפש הצומחת כח בטבע להתנועע בשש הקצוות בצמיחתה, כן אפש

בורא תשיג בה קיצור וליאות לפעולת טבעה, וכמ"ש ועצר את השמים וגו' והאדמה לא  ברצון בוראה, כי בזמן שאין מצטרף לה רצון ה
אמר עגלים בין הגפנים כו' אמר ארץ ארץ תתן את יבולה, וכמו שאמרו ר"י כד איקלע לגבלא וחזנהו להנהו קטופי דהוו קיימי כי עגלי  

פעולתה היא בטבע ברצון  הכניסי פירותיך כו' לשנה איקלע ר' חייא חזנהו כעיזי כו' וכמו שהבי או בסוף כתובות )קי"ב(, שנראה כי 
אילנות כי כלל  הבורא ית' ושיש בה כח בפעולתה לשתי בחינות הללו לפעול בטבע ושטבע זה הוא ברצון הבורא, וזהו ענין שירת כל ה

רחוק מכח נפש החיונית כי   כונת כל השירות הוא שיש השגה בטבע בריאת נפש הצומחת שפעולתה היא בכח בוראה ואין כחה כל כך
שתיהן נוצרות מן הארץ, וכמו שיש אפיסה בנפש הצומחת כשתעקר ממקום צמיחתה כן תאפס נפש החיונית כשתסתלק מחמר הב"ח, 

הבהמה היורדת היא למטה לארץ, וכיון שהן שוות לענין זה אינו רחוק שיצוייר שהאל יתב' הקביע בה הכרה  וכמשה"כ )קהלת ג'( ורוח  
שיצוייר בנפש בעלי חיים כפי מה שציירנו למעלה. כל זה הוא להאמין פרק שירה זו כפשטה שאומרים שירה כל אחד על האופן    זו כמו

 הנזכר שהוא כמו אמירה: 
זו יותר אל השכל נאמר על דרך אחר, כי הוא ידוע כי כל מה שנברא בעולם נברא לצורך האדם וכמ"ש קרב ענין פרק שירה  אבל ל

הכתוב אחר בריאת הכל נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמש וגו', וענין הרדיה  
רכיו ורפואתו, כי בכל נבראי העולם יש הנאה לכל אחד בדבר ידוע וכולן ומלבושו וכל שאר צ  הוא לצורך והנאת האדם במאכלו ומשתיו

הן צורך האדם, ולא לבד בדברי צורך הצריכין לגוף אלא ג"כ בדברים המועילים לאדם בחכמה ובמדות, וכמו שדרשו על פסוק מלפנו  
"ל שם, וכמו שכתבנו למעלה למדנו צניעות  ארץ כמו שפירש"י ז  מבהמות ארץ ומעוף השמים יחכמנו, שנתן להם חכמה להורות לנו דרך

ואין  גבול  ומסיגים  וחומסים  רגלי דרשיעיא, שגוזלים  טוב חצובא מקטע  יום  מן הצמחים יש ללמוד וכמו שאמרו במסכת  וגם  מחתול, 
סוף דבר כי    ישראל כדאיתא התם.  לומדים מחצובא, נטיעה מקטע רגליהון דקצבייא ודבועלי נדות, תורמוסא מקטע רגליהון דרשעים של

כל מה שנברא בעולם יש בו צורך והנאה לאדם לגופו או לנפשו, כי בכל אחד מהנבראים יש בו אי זה דבר בטבע או בסגולה שנהנה בו 
האדם, כי אפי' בעשבים הגדולים מעצמם על פני האדמה יש בהם תועלת עצומה בטבע או בסגולה לרפואת האדם ולצרכיו למכירים  

רח האדם בזריעתו ודברים הצריכים לגידוליו מפני שתועלתם גלויה וכן בב"ח שיש לכל אחד תועלת שיהנה בו  אותם, וכ"ש דמה שטו
האדם הנלבב ויודע הנאתו ויהיה מהנה לאחרים גם כן, וכן בדומם באבנים טובות וכיוצא בהם וכל חלקי העולם בכולם יש תועלת והנאה  

שנברא בעולם יש לו בו תועלת  ה' ותהיה יראתו על פניו לבלתי יחטא, שאם בכל מה  מכולם ילמוד עבודת  לאדם כי הכל נברא לצרכיו ו 
ולכן נבראו כולם לתועלתו יחשוב וישכיל בזה כי לא היתה בריאתו לבטלה אלא לעבודת ה', וזו היא תועלתו המכוונת בבריאתו כי לא  

תועלת בבריאתו, וזו ראיה עצומה לאדם המשכיל לחזק    ועיל למי שאין בו תכליתיעשה האלהים דבר בבריאת דברים הרבה לאין קץ לה
 ידיו בעבודת האלהים ובאמונת השארות הנפש, ובזה ישיג תכלית המקווה לצדיקים והוא חיי העוה"ב: 

ירה אומר לו הנה אנכי נבראתי בדבור בורא את הכל וצריך שיסתכל האדם ויחשוב כאילו כל אחד מהנבראים בפרט מהנזכרים בפרק ש
ולטובתך ולא לתכלית אחר ולכן תקיים אתה תכלית בריאתך, וזהו הנרצה לחז"ל שסדרו פרק שירה זו לגמור שיחשוב האדם כי  להנאתך  

וכמו בוראו  ילמוד האדם לעבוד  ומהם  בסגולה  תועלת לאדם בטבע או  בו  נבראו בדבר שיש  המינים  והשירה   כל אחד מאלו  שנזכר, 
ל ית' והרי הוא כאילו אומר לאדם ראוי לך שתהלל ותשבח אותו על מה שברא אותי  שייחסו לכל אחד מהם יש בהם הלול ושבח לא

 לתועלתך, והחכמים שידעו והשיגו אמתת טבע כל מין ומין מהם ייחסו לכל אחד השירה הראויה לו כפי טבעו ותועלתו לצורך האדם: 
 בערג( ועיין שיחות הר"ן סימן קמד וסימן צח ר רבינו בסוף שנת תקסח בחזרתו מלבוב )לעמתורה זו אחת משמונה התורות שאמ ה

י  - ח ה קל"ח שיח שרפי קודש ו ֹון 'ְוַדע' ֲהרֵּ ש  לָּ יו ב ְ רָּ ַמֲאמָּ נו  ב ְ ֵּ ש  ַרב  ֵּ מ  ַ ת  ִהש ְ ן ש ֶׁ יכָּ ַצחו ת: הֵּ הִויץ ַז"ל ב ְ רָּ יד ִמט ְ ג ִ ַ ַעם ַהמ  ַ ַמר פ  עֹוַלם  אָּ ְבזֵּק מֵּ הֶׁ הו א כ ְ
ֲאִצילו ת, "ַאוואו   יהָּ ב ִ ער רֶׁ ֹבזָּאְגט ְודַ   דֶׁ ְך ג ְ ָּ ל כ  אס ַא פו ְנק פו ן ֲאִצילו ת". כ ָּ ם ע, ִאיז דָּ ים הֵּ ִאים ו ְקדֹוש ִ  .  ִהים נֹורָּ

הטעם  נ"ל שכאן  ,  יותר מהאחרותבוהה  לשון דע מורה על השגה ג  אםהשגות מעתיק. עכ"פ    הזה הואשהרי כל הספר    ,נה בזהוצ"ע הכוו
 מה ששיח השדה בא ומסייע לתפילה. ,לא מצאתי עניין זה בספר אחרכי 

 כשאדם  -מתרצו ז

ר. אבל א"כ צ"ע  שהתפלה סמוך לשיח השדה מצטרפת לשירה שלהם ואולי מועילה שתעלה בקלות או שתתקבל יותוחשבתי תרץ עוד    ח
 בפרק שירה.  שנזכריםאו עכ"פ לאלה מדוע דווקא שיח השדה הרי שירה יש לכל פרט בבריאה 

 התפילה -מתרצו ט
 'בראשית ב*  י
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  , לו לומר עץ השדה, אבל רמז לתפלה, כי כל האילנות והצמחים משבחין להקב"ה י שהיה  בנו בחיר  עיין   .\יד/ וכו'

מחדש השדה  ורבנו  שיח  וסיוע  \טו/שכל  כח  הך  בתפילתו  \טז/נותנין  דהיינו  אפ"ל  שע"י    ,ואולי 

אבל עיקר הסיוע הוא נה, ולאמו, לתפילהזה הסיוע שלהם גם  (\יזפ"ג/  , כמבואר בפרק שירהשהצמחים משבחים 

 .  )יתבאר לקמן( להתפלל בהתעוררות גדולה ריח השדה שמעורר את הנשמה ואת הניצוץ משיח שבמתפלל

 
ד    יא י ֹלא ִהְמִטיר ְיֹדוָּ ח כ ִ ם ִיְצמָּ רֶׁ ה טֶׁ דֶׁ ָּ ב ַהש   ש ֶׁ ל עֵּ ץ ְוכָּ רֶׁ אָּ ם ִיְהיֶׁה בָּ רֶׁ ה טֶׁ דֶׁ ָּ יַח ַהש   ם ַאִין ַלֲעֹבד  ֱאלֹ בראשית פרק ב )ה( ְוֹכל ש ִ דָּ ץ ְואָּ רֶׁ אָּ ִהים ַעל הָּ

ה: מָּ ֲאדָּ ת הָּ  אֶׁ
)ה( וכל שיח השדה. היה ראוי לומר וכל עצי השדה, אבל אמר שיח מלשון לשוח בשדה שדרשוהו חז"ל )ברכות כו ע"ב(    רבנו בחיי

תרועעו אף ישירו )תהלים סה, לשון תפילה ובא לרמוז כי כל האילנות והצמחים משבחין ומקלסין להקב"ה, כענין שדרשו חז"ל בפסוק י
אומרים שירה )ראש השנה ח.( ושירתן זהו קלוסן כי רצה הקב"ה להיות קלוסו עולה מכל המינים ואפילו מבעלי נפש  יד( שהשבלים  

 הצומחת:
וזה כל טרם שבמקרא לשון עד לא הוא ואינו לשון קודם ואינו נפעל לומר הטרים כאשר יאמר הקדים    -)ה( טרם יהיה בארץ    רש"י

ון עדיין לא תיראון. ואף זה תפרש עדיין לא היה בארץ כשנגמרה בריאת העולם בששי קודם  מוכיח ועוד אחר )שמות ט( כי טרם תירא
שנברא אדם וכל עשב השדה עדיין לא צמח ובג' שכתוב ותוצא לא יצאו אלא על פתח הקרקע עמדו עד יום ו' ולמה כי לא המטיר ומה  

שמים וכשבא אדם וידע שהם צורך לעולם התפלל עליהם  ין לעבוד את האדמה ואין מכיר בטובתן של גטעם לא המטיר לפי שאדם א
 וירדו וצמחו האילנות והדשאים: 

 כו:   כותעיין בר יב
יצחק תקן תפלת מנחה שנאמר ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב ואין שיחה אלא תפלה שנאמר תפלה לעני כי יעטף  :  ברכות דף כו  יג

 . פוך שיחוולפני ה' יש
וע"ש( מוכיח דשיחה ]זו[ תפלה   תימה דבפרק קמא דע"ז )דף ז:  -פלה שנאמר תפלה לעני כי יעטוף  ואין שיחה אלא ת:  תוספות דף כו

מויצא יצחק לשוח בשדה י"ל דכיוצא בו מצינו במגילה )פרק קמא דף יג.( ויהי אומן את הדסה ואין הדסים אלא צדיקים דכתיב והוא  
 יפך: ובפרק חלק )סנהדרין דף צג.( הוא אומר לה עומד בין ההדסים

ואין שיחה כו'. כתבו התוס' תימה דבפרק קמא דמס' ע"ג מוכיח דשיחה תפלה מויצא וגו' כו' ע"ש ובפ"ק דע"ז )ז' ע"ב(    -  מהרש"א
"ל דפי' אין שיחה כו' תירצו בזה דתרווייהו צריכי כו' ע"ש בתוס' והרא"ם כתב בפרשת חיי שרה על דברי התוס' דאינו מחוור דא"כ צ

זו מלשון דבור אדם לחברו אלא תפלה ופי' אין שיחה אלא וכו' דפ' לפני אידיהן שאין שיחה זו תפלה בעלמא אלא דפ' ת"ה שאין שיחה  
ו'  קבועה ועוד כו' עכ"ל ואין זה כדאי לדחות דברי התוס' דבכ"מ מתפרשת אין שיחה כו' לפי ענינו דבפ' ת"ה דה"א ויצא יצחק לשוח וג

פשר לומר דעם חבירו היתה שיחתו הביא מדכתיב לפני ה' ישפוך שיחו ובפ"ק דמס' ע"ז  כיון שלא נזכר עם מי היתה השיחה היה א
ומ"ש   דהיינו קבועה  וגו'  יצחק לשוח  ויצא  ודאי דמשמע לשון תפלה אלא דה"א שאינה קבועה הביא מדכתיב  דלפני ה' ישפוך שיחו 

יה מכרעת דכן דרכם לכתוב תירוץ במקום אחד ולסמוך מה שהניחו הענין בתימה פ' ת"ה אין זו הראשהרגישו התוס' בחולשת תירוצם מ
 עליו במקום אחר: 

ואין שיחה אלא תפלה כו'. ר"ל במקום הזה אינו אלא תפלה כמ"ש הרא"ם גבי אין נא אלא לשון בקשה כו' אבל גבי ויפגע אינו אלא  
 נו פרק גיד הנשה: תפלה כו' היינו דתרתי משמע ועיין בחידושי

דה טרם יהיה בארץ במעלי שבתא מלמד שיצאו כתיב ותוצא הארץ דשא בתלת בשבתא וכתיב וכל שיח הש  רב אסי רמי  :חולין דף ס 
וצמחו ללמדך שהקב"ה מתאוה לתפלתן של  וירדו גשמים  ובקש עליהם רחמים  ועמדו על פתח קרקע עד שבא אדם הראשון  דשאים 

 ח בעא רחמי אתא מיטרא וצמח אמר היינו דרב אסי: צדיקים רב נחמן בר פפא הויא ליה ההיא גינתא שדי ביה ביזרני ולא צמ
ועמדו על פתח קרקע כו'. לפי מה שפרש"י בחומש שהכל נברא ביום ראשון וכל א' נקבע ביומו גם הדשאין נבראו ביום    -  שם  ש"א מהר 

אר שאמרו בפ"ק  ראשון ועמדו מאז על פתח קרקע אלא שבתלתא בשבתא יצאו קצת עד שבקש אדם רחמים וצמחו ביום ו' והענין מבו
כיום שנבראו הגשמים  יום  גדול  מדת   דתענית  עמו  ולבסוף שיתף  הדין  במדת  לבראו  במחשבה  עלה  ואמרו שבתחלה  וארץ  בו שמים 

הרחמים כנאמר בענינא ביום עשות ה' אלהים ארץ וגו' ובגשמים נאמר כיוצא בזה כי לא המטיר ה' אלהים על הארץ ואדם אין וגו'  
בא אדם ובקש רחמים להפך מדת הדין לרחמים והוא  בעולם לא המטיר ה' אלהים במדת הדין שהיה שליט עד שדכשעדיין לא היה אדם  

 ענין שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקים שהם מטילין כח וגבורה בפמליא של מעלה שהוא מדת הרחמים שיגבר על מדת הדין: 
וקא לגבי  .. ואולי טעם שדוי, שהתפלל אדם על הגשמים ואז יצאופירש"י, בשלישי עמדו על פתח הקרקע ולא יצאו עד יום ששעיין    יד

 שיח השדה נאמר שהכל תלוי בתפילת האדם. 
דה  ש שיח ה  בלשון חז"לוחה שהיא בור וכמו שוחה שהוא לשון תכופף אבל  המדוברת הכוונה לצמח נמוך לשון שבלשון    –שיח השדה    טו

 ., עיין רבנו בחיי לקמןהוא גם אילנות
דהיינו  .ממש האם יש בסיועוצ"ע  הסיוע. וצ"ע מה הוא הכח ומה הוא. שש פעמים כאןרבנו וסיוע או סיוע וכח חוזר עליו  לשון זה כח טז

   .האם הסיוע הכרחי או שאפשר בלעדיו
אבל   ממש. מי שיכול אין בועיין שבת צג. שנים שעשאוה, כגון שאחד יכול לבדו ואחד לא יכול לבדו, זה שאינו יכול פטור, כי המסייע ל 

, ומועיל לתפילה מתפילה בלא הסיוע  טוביותר  כאן כל סיוע אפילו מעט שאפשר בלעדיו הוא    כילעניין חיוב.    אלאלא שייך לכאן  זה  
 כדי להבין את המהות הסיוע.רק השאלה  .הזה

גדל,  ו לו  האומר  השר  ששר  לשירה  רבנו  כוונת  אולי  שירה,  צ"ע  בפרק  המבואר  השירה  לתפדהיינו  המתפלל שמצטרף  האדם  ילת 
ועיין בסוף   כנ"ל בהקדמה.  וצ"ע   .עולה למעלה ומתקבל ביתר קלות  או להפך שתפילת האדם מצטרף לתפילת העשב ובכוחו  ,בקרבתו
 התורה. 

ה פרק שלישי:פרק שירה:  יז דֶׁ ֹשָּ ב ְ נֹות ש ֶׁ ד, כ ִ  ִאילָּ ְפנֵּי ְידוָּ ַער; ִמל ִ י ַהי ָּ נו  ֲעצֵּ ז ְיַרנ ְ פ  אֹוְמִרים. אָּ א ִלש ְ ץ. )דברי הימים א טז לג(:י בָּ רֶׁ אָּ ת הָּ  ֹוט אֶׁ
ן   פֶׁ ֵּ   ג ֶׁ ֹו; כ  ה ב  כָּ י ְברָּ הו , כ ִ ִחיתֵּ ש ְ ַ ַמר ַאל ת  ֹול, ְואָּ כ  ש ְ אֶׁ ירֹוש  ב ָּ א ַהת ִ צֵּ ָּ ר ִימ  ֲאש ֶׁ ַ ד, כ  ַמר ְידוָּ ֹה אָּ ת. כ  רֶׁ ֹל. אֹומֶׁ ִחית ַהכ  י ַהש ְ ַדי, ְלִבְלת ִ ה ְלַמַען ֲעבָּ ֱעֹשֶׁ ן אֶׁ

ה    :)ישעיה סה ח( נָּ אֵּ ד. )משלי כז יח(:אוֹ ת ְ ב ָּ יו ְיכֻּ ר ֲאֹדנָּ ֹמֵּ ; ְוש  ה  ְריָּ ִ ה ֹיאַכל פ  נָּ אֵּ ר ת ְ ת. ֹנצֵּ רֶׁ ֹון  ִר   מֶׁ ְך. מ  תֵּ ָּ ַעד ְלַצמ  ְך, ִמב ַ תֵּ ֹון ַרק ָּ ִרמ  ַלח הָּ פֶׁ ר. כ ְ אֹומֵּ
ג(: ר  )שיר השירים ד  מָּ ָּ ג ֶׁ   ת  ִיֹשְ נֹון  בָּ ל ְ ב ַ ז  רֶׁ אֶׁ כ ְ ח;  ִיְפרָּ ר  מָּ ת ָּ ַ כ  יק  ַצד ִ ר.  יג(אֹומֵּ צב  )תהלים  חַ   :ה.  ו  פ  ַ ין   ת  ֵּ ב  ֹוִדי  ד  ן  ֵּ כ  ַער,  ַהי ַ י  ֲעצֵּ ב ַ ו ַח  ַתפ  כ ְ ר.  אֹומֵּ

י. )שיר השירים ב ג(: תֹוק ְלִחכ ִ ִפְריֹו מָּ י, ו  ְבת ִ ש ַ י ְויָּ ְדת ִ ַ ֹו ִחמ  ִצל  ִנים; ב ְ ים  ַהב ָּ ת ִחט ִ ֹלֶׁ ב  אִתיךָּ יְ   ש ִ ים ְקרָּ ֲעַמק ִ ַ ֲעלֹות; ִממ  ַ יר ַהמ  ת. ש ִ רֶׁ ד. )תהלים  אֹומֶׁ דוָּ
עֹוִרים   :קל א( ת ֹשְ ֹלֶׁ ב  יחֹו. )תהלים קב א(:  ש ִ ְֹך ֹשִ פ  ד, ִיש ְ ִני ִכי ַיֲעֹטף; ְוִלְפנֵּי ְידוָּ ה ְלעָּ ִפל ָּ ת. ת ְ רֶׁ ֹוִלים  אֹומֶׁ ב  ַאר הש ִ ִרים ַהצ ֹאן,   ש ְ ו  כָּ ְבש  אֹוְמִרים. לָּ



 מוהר"ן תנינא                            יא   תורה                 ליקוטי                               7יט: 

לשוח לשון שיחה  ל  ודרשו חז"  \יח/ בראשית כד(ויצא יצחק לשוח בשדה )מה שכתוב  וזה בחי'  

ורבנו מבאר שיצחק אבינו התפלל בשדה חז"ל  ואמרו    ,\יט/ותפילה שתפילתו היתה    שתיקן תפלת מנחה. 

זה   כנ"ל שבשביל  בתפילתו  וסיוע  נתנו כח  וכח השדה שכל עשבי השדה  סיוע  עם 

 כנ"ל. שיח השדה וסיוע  חכי שלימותה ע"י כנקראת התפילה שיחה 

והאדמה   \כ/ (נאמר )דברים יאוהיה אם שמוע  נזכרת בפרשה שניה של קריאת שמע  הוע"כ בקללה  

נוסף לרעב   אבל לפי רבנו  , וההפסד הוא שיהיה רעב.פשוטו הכוונה שלא יהיה יבוללא תתן את יבולה  

היינו כל  ד  כי כל יבול .  ן כח וסיוע לתפלהתשיח השדה לא יכיון ש  , יהיה גם הפסד גדול שיחלש כח התפילה

לחוץ ממנה  מובילה  שהאדמה  כל    ,\כא/מה  ליתן    מן יוצא  וצומח  הדהיינו  צריכין  וסיוע  הארץ  כח 

 
ירו . )תהלים סה ש ִ ר; ִיְתרֹוֲעעו , ַאף יָּ ִקים ַיַעְטפו  בָּ ב ַ   יד(:  ַוֲעמָּ קֹות ש ֶׁ ה ְירָּ דֶׁ ָּ ְך.   ש  רֵּ בָּ ה  ת ְ ה, ִצְמחָּ נ ָּ ֹמְגגֶׁ ְרִביִבים ת ְ ; ב ִ יהָּ דו דֶׁ ת ג ְ ה ַנחֵּ יהָּ ַרו ֵּ מֶׁ לָּ אֹוְמִרים. ת ְ

ִאים  )תהלים סה יא(: ש ָּ יו. )תהלים קד לא(: ד ְ ַמֲעֹשָּ ד ב ְ ַמח ְידוָּ ם; ִיֹשְ ד ְלעֹולָּ  אֹוְמִרים. ְיִהי ְכבֹוד ְידוָּ
ק לָּ  יח א ִיְצחָּ צֵּ ִאים: בראשית פרק כד )סג( ַוי ֵּ ים ב ָּ ֵּה ְגַמל ִ ְרא ְוִהנ  יו ַוי ַ ינָּ א עֵּ ָּ ש   ב ַוי ִ רֶׁ ה ִלְפנֹות עָּ דֶׁ ָּ ש   ַח ב ַ ו   ש 

 )ב"ר( לשון תפלה כמו )תהלים קב( ישפוך שיחו:  -)סג( לשוח  רש"י
כן סוגיית   דעל ישפוך שיחו פירשו )ע"ז ז ע"ב( כמו לשוח בשדה. והתוס' )ברכות כו ע"ב ד"ה ואין( תירצו כי)ז( וקשה    שפתי חכמים 

הגמרא, שהרי מצינו גבי אסתר שמביא ראיה שהיא צדקת מדכתיב ויהי אומן את הדסה, וכתיב והוא עומד בין ההדסים, מה התם צדיקים  
ביא ראיה מאסתר וכו', אבל אין נ"ל. וי"ל דתרווייהו צריכי, דאי מהתם הוה אמינא דיבור אף כאן וכו' )מגילה יג.(, ובסנהדרין )צג.( מ

ילה דהא לעיל כתיב )באותו פסוק( תפילה לעני, אבל לשוח בשדה עם מי דיבר, אלא על כרחך תפילה קבע, ואי מהכא הוה  ולא תפ
משום הכי מביא ראיה מישפוך שיחו   )עיין אבן עזרא שכך פירש(  ה,אמינא לשוח הוה מלשון בנות שוח, כלומר שהלך לטייל בין האילנות שבשד

 עכ"ל מהרש"ל: 
 לשוח בשדה. להלך בין השיחים, כלומר להשתעשע ולטייל בין האילנות לרוח היום, זהו לשון הפשט: )סג(  בחיירבנו  

)תהלים קב, א(   יד( לשוח בשדה אין שיחה אלא תפילה שנאמר  )בראשית רבה ס,  ולפני ה' ועל דרך המדרש  יעטוף  כי  לעני  תפילה 
מנחה. ועל דרך הקבלה לשוח בשדה המתפלל לשם המיוחד הוא    ישפוך שיחו. ומכאן אמרו חז"ל )ברכות כו ע"ב( יצחק תיקן תפילת

זהו  מזכיר הכינוי ומתוך הכינוי מוצאו. וזהו לשון לשוח בשדה, וכן ויפגע במקום )בראשית כח, יא(, כי השיחה בשדה הפגיעה במקום, ו
חסות אל הכינוי ומוציא אל הפועל בכח השם לשון ואל תפגע בי )ירמיה ז, טז(, ומה נועיל כי נפגע בו )איוב כא, טו(. וכל הפעולות מיו

 המיוחד. וזה שאמר ירמיה )ח, יד( כי ה' אלהינו הדמנו וישקנו מי ראש כי חטאנו לה', לו לא נאמר אלא לה', והבן זה: 
שדרשו  י"מ )רשב"ם( ליטע שיחים ואילנות. וי"מ )חזקוני( לדבר עם שום אדם, שהוצרך לדבר. ולפי הדרש    לשוח בשדה.  -  הטור הארוך 

כדאמרינן   המוריה,  בהר  שהיה  הכא  שאני  בבקתא,  דמצלי  איניש  חציף  ב(  לד,  )ברכות  דאמרינן  אע"ג  להתפלל,  שהלך  יד(  ס,  )ב"ר 
וא פרוץ והוא מקום עוברים ושבים, אבל בשדה ליכא למיחש )ברכות, )פסחים פח, א( ולא כיצחק שקראו שדה. א"נ דוקא בבקעה שה

 שם, תוד"ה חציף(:
וא"כ היה לו לומר שעמד בתפילה. אבל    ,שלמדו מויצא וכו' שלכאורה לא היציאה היא הנושא אלא שהתפללר לדייק ממה  אולי אפש  יט

וון כתפילה  ד ינ  שיציאה לתפלהויצא אולי רומז   שכר פסיעות, ושמעתי מהריצ"ח שהכוונה דווקא על בעניין  כמבואר במפרשים  עצמה. 
דוו  כי  תורה.  ללימוד  פסיעות  על  ולא  מהתפילהתפילה  חלק  הוא  הרצון  בתפילה  כאילו למדבלימוד    אבל  ,קא  רק  הוא  כחז"ל    ,הרצון 

 . האב כאילו עשמעלה עליו הכתו ונאנסמצווה  לעשות )ברכות ו.( חישב
יתברך ולפיכך כאשר הולך לבית הכנסת הוא נמשך אל השם    -עות עיין מהר"ל בספרו נתיבות עולם נתיב העבודה פרק ה' בדין שכר פסי

לו דביקות בו יתברך. וידוע כי המתנועע אל דבר הוא דביקות גמור עם המתנועע יותר ממי שהוא קרוב לו כבר, כי המתנועע אל    להיות
 עלה גם כן. כל זה הוא הולך אליו וזהו דביקות וחבור גמור, ודבר זה בארנו למ דבר הרי אינו עמו ועם 

 . חפ"ד משנה י ועיין בזה עוד מה שכתב בדרך החיים על אבות
ם:  דברים פרק יא  כ הֶׁ ם לָּ ֲחִויתֶׁ ַ ת  ִרים ְוִהש ְ ם ֱאֹלִהים ֲאחֵּ ֶׁ ם ַוֲעַבְדת  ֶׁ ם ְוַסְרת  ה ְלַבְבכֶׁ ֶׁ ן ִיְפת  ֶׁ ם פ  כֶׁ ְמרו  לָּ ָּ ת    )טז( ִהש   ַצר אֶׁ ם ְועָּ כֶׁ ד ב ָּ ה ַאף ְיֹדוָּ רָּ )יז( ְוחָּ

 ֶׁ ה  ַוֲאַבְדת  ת ְיבו לָּ ן אֶׁ ֵּ ה ֹלא ִתת  מָּ ֲאדָּ ר ְוהָּ טָּ ַמִים ְוֹלא ִיְהיֶׁה מָּ ָּ ר ַהש   ה ֲאש ֶׁ ֹבָּ ץ ַהט  רֶׁ אָּ ַעל הָּ ה מֵּ רָּ ם:ם ְמהֵּ כֶׁ ן לָּ ד ֹנתֵּ אף   -)יז( את יבולה  -פרש"י      ְיֹדוָּ
 מה שאתה מוביל לה כענין שנאמר זרעתם הרבה והבא מעט:

  מזרחי )יז( את יבולה אף מה שאתה מוביל לה. בספרי. והוא הזרע שהוביל מביתו לשדה, שאף כשיעור ההוא לא תתן. דאי סלקא דעתך 
מה לי, הרי כבר נאמר, "ועצר את השמים ולא יהיה מטר" ומסתמא לא תתן את יבולה "יבולה" הוא תבואתה הנהוג לה, ]"יבולה"[ ל 

הנהוג לה. בתורת כהנים יבולה מענין "יובילו שי למורא", "יובילני עיר מבצר", לא מענין "יבול הרים ירעה", שהיא מענין תבואה.  
 ושה עכשיו, אלא כדרך שעשתה בימי אדם הראשון".ת כהנים, "ונתנה הארץ יבולה לא כדרך שהיא עומזה הטעם עצמו דרשו בתור

ְריֹו:ועיין  ִ ן פ  ֵּ ץ ֹלא ִית  רֶׁ אָּ ץ הָּ ה  ְועֵּ ת ְיבו לָּ ם אֶׁ ן ַאְרְצכֶׁ ֵּ ם ְוֹלא ִתת  ֲֹחכֶׁ ִריק כ   ויקרא פרק כו )כ( ְוַתם לָּ
ו ונתנה הארץ יבולה  מוצא הארץ בין עשבים בין אילנות יקרא יבול, כמ  -ערך בול    -אות הבית    -ספר השורשים לרד"ק  עיין    –יבול    כא

  .  )ויקרא כו, ד.(, וכן מוצא העץ שהוא הענפים יקרא יבול. ופירוש לבול עץ, לענף עץ
ושלא נזכר  מי יובלני עיר מצור )תהלים ס, יא.(, יבלוה רגליה )ישעיה כג, ז.(, יובילו שי למורא )תהלים עו, יב.(.    -ערך יבל    ועי"ש

ו.(, ענין הבאה. ויבא אותם בבלה תרגומו ואוביל יתהון   י,  יובל )הושע  ז.(, ובא בזקף בקמץ לאשור  יובל שי )ישעיה יח,  פועלו ממנו 
לבבל. והולך מהרה ואוביל בפתיע. ועל יובל ישלח שרשיו )ירמיה יז, ח.(, פירוש פלג מים. וכן פלגים יבלי מים )ישעיה ל, כה.(, ואמר 

ה פלגים ואחר כן פירש שהם פלגי מים. וכן ואני הייתי על אובל אולי )דניאל ח, ב.(, והאל"ף תמורת היו"ד וכבר כתבנוהו בשרש בתחל
אבל. ונתנה הארץ יבולה )ויקרא כו, ד.(, והארץ תתן יבולה )זכריה ח, יב.(, ואין יבול בגפנים )חבקוק ג, יז.(. ובחסרון היו"ד לבול עץ  

בול הרים ישאו לו )איוב מ, כ.(, ענינם ענין תבואה ופרי וכל מוצא הארץ. ופירוש לבול עץ לענף, יגל יבול  -יט.(, כי   אסגוד )ישעיה מד,
 ביתו )שם כ, כח.(, פירוש תבואת ביתו. 

רבותינו   והיה במשך בקרן היובל )יהושע ו, ה.(, שופרות היובלים )שם ו, ח.(, אמר בו התרגום שפריא דקרן דכריא. ובדברי  -עוד שם  
ז"ל )ראש השנה כו, ע"א.( מאי משמע דהאי יובל לישנא דדיכרא הוא? דתניא אמר רבי עקיבא כשהלכתי לערביא היו קורין לדכרא 
יובלא. והשופר עצמו נקרא יובל לפי שהוא של איל במשוך היבל המה יעלו בהר )שמות יט, יג.(. וכן שנת החמשים נקראת יובל לפי 



 מוהר"ן תנינא                            יא   תורה                 ליקוטי                               8יט: 

שמחזק  מראה טעם ריח, ועיקר הכח וסיוע לתפילה הוא הריח,  צומח מהאדמה יש לו  כל ה  לה,בתוך התפי

וכשיש    .\כב/ (תורה א' תנינא)  'חי' והריחו ביראת הבשבמתפלל  בחי' משיח  השעי"ז מתנוצץ    ,ומעורר את הנשמה

הקודם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלהים אחרים  פסוק  חטא כמבואר שם בע"י    פגם ועיכוב על זה,

בד ממה שהוא  הארץ והאדמה לכי יבול    אזי נאמר והאדמה לא תתן את יבולה  להם,  והשתחויתם

אזי אפילו אם וע הזה  , וכשאין את הכח וסיסיוע לתפילה שעל ידה קיום כל העולםהוא נותן כח ו  ומזון,רנסה  פ

י בתפילה וכשהתפלה חסרה את הכח , כי הכל תלויבול כלל  שאינה נותנתנחשב כמו    , גשמי של מזון   יש יבול

 .  וסיוע הזה נחסר הכל

עפ"כ מתקיים עולם, ואיך אומר שאם אין כח וסיוע של השדה  בשדה ואהן לא    התפילות  רובלדחות הרי  ואין  

כי אפי' כשאינו מתפלל בשדה נותנים ג"כ יבול הארץ    נחשב שאין יבול כלל, התירוץבתפילה  

וכיוצא כגון אכילתו ושתייתו  כגון    סיוע בתפילתו. דהיינו כל מה שסמוך אל האדם 

ביותר אזי  מראהו טעמו וריחו המקורי לשיח השדה בכשהוא בשדה שאזי סמוך להם רק .  רפואות

העשב  נותכל  האדמה  יבול  וכל  כנ"ל  כגניםים  בתפילתו  הנשמה  כח  וחיות   התעוררות 

 . שירת שיח השדהבהצטרפות בה' והתחזקות האמונה 

זכה  שדה  בשוח  לצחק  ייצא  ור"ת  יבול  וזה   אבינו  שיצחק  השדה  רמז  יבול  כל  שכל 

צ"ע משמע שהתפלל ממש  :    כנ"ל מתפלל בשדה    עם יצחק אבינו כשהיההתפללו עמו  הצומח מהאדמה  

, \כו/ , כמו בשדה\כה/במקום פרוץ  \כד/ ( לא יתפלל 'ה  'או"ח סימן צ)וכן נפסק בש"ע  וקשה כי אמרו בגמ'  בשדה,  

 .שתרצומה  \כז/ שם מפרשיםעיין   לה עליו אימת מלך ולבו נשבר:במקום צניעות חמפני שכשהוא 

 
עד שנת היבל יעבד עמך )ויקרא כה, מ.(, יובל היא תהיה לכם )שם כה, י.(, לא יצא ביבל )שם כה, של איל,    שהיו תוקעין בה בשופר

 ל.(.  
נֵּי    -עיין לק"ה ערלה ד' כא    כב ש ְ ֹלש   ְברו  ש ָּ עָּ ַאַחר ש ֶׁ י  כ ִ ם,  ְכלֹו ש ָּ ְלאָּ ַלִים  ִלירו ש ָּ ְלַהֲעלֹותֹו  ִריִכין  צ ְ ִעי ש ֶׁ ְרבָּ נֶַׁטע  ִחיַנת  ב ְ ם ְוזֶׁה  הֵּ ה, ש ֶׁ ְרלָּ עָּ

ֲאֹות הַ  ַ ֹלש  ת  ָּ ִחיַנת ַהש   ֹותב ְ ִלפ  ן ַהק ְ ִאילָּ הָּ לו  מֵּ ט ְ ה ִנְתב ַ ְרלָּ נֵּי עָּ לֹש  ש ְ ָּ ינו  ַהש   ִהְמת ִ י ש ֶׁ ֹלש  ֲעבֹודֹות ַהנ ַ"ל. ְוַעל ְידֵּ ז ְצִריִכין   נ ַ"ל ְוש ָּ ם ְואָּ הֶׁ ֹוְנִקים מֵּ ַהי 
ֲעבֹוד ֹלש   ָּ ַהש   ו ל  ט  ב ִ י  ְידֵּ ַעל  י  כ ִ ם,  ם ש ָּ ְכלָּ ְלאָּ ו  ַלִים  ִלירו ש ָּ רֹות  ֵּ ַהפ  ה  ְלַהֲעלֹות  ִפל ָּ ַהת ְ ַלֲעבֹוַדת  זֹוִכין  זֶׁה  י  ְידֵּ ַעל  ַהנ ַ"ל,  ֲאֹות  ַ ת  ֹלש   ָּ ַהש   ו ן  ְוִתק  ֹות 

ַבר ה', ִהוא ד ְ ה ש ֶׁ ִפל ָּ ם ְלתֹוְך ַהת ְ ֹחָּ נו  כ  ה ְוַיְחְזרו  ְוִית ְ דֶׁ ָּ ל ִשיַח ַהש  ֲעלו  כ ָּ י ַ ַהְינו  ש ֶׁ מו ת, ד ְ לֵּ ש ְ דֹול ְוכ  ב ִ ה ַהג ָּ ְלוֶׁ ַ ִחיַנת ַהמ  הו א ב ְ ל  ש ֶׁ ִלין כ ָּ ט ְ ז ִנְתב ַ ו ' ְואָּ
ל   כ ָּ ל  ש ֶׁ ַֹח  ַהכ  יִכין  ַמְמש ִ ם  ָּ ו ִמש   ה  ִפל ָּ ַהת ְ ְלתֹוְך  חֹוְזִרים  ִבים  ֲעשָּ הָּ ל  כ ָּ ל  ש ֶׁ ֹחֹות  ַהכ  ל  כ ָּ י  כ ִ ְרפו אֹות,  ֹוִתין  הָּ ְוש  אֹוְכִלין  ֶׁ ש   ַמה  ל  כ ָּ ְלתֹוְך  ְרפו אֹות  הָּ

י ימֵּ ת מֵּ ת ַלְחְמךָּ ְואֶׁ ַרְך אֶׁ ְבִחינֹות ו בֵּ ש  ְ ב ִ ה ב ַ ִפל ָּ ַהת ְ ש ֶׁ ַהְינו  כ ְ יַח ְוכו ', ד ְ ש ִ ִחיַנת ִהְתנֹוְצצו ת מָּ '. ְוזֶׁה ב ְ ךָּ ְוכו  ֶׁ ְרב  ה ִמק ִ ל ךָּ ַוֲהִסיֹרִתי ַמֲחלָּ כ ָּ מו ת ַהז ֶׁה ש ֶׁ לֵּ
ה, זֶׁה ב ְ  דֶׁ ָּ ש  ַח ב ַ שו  ק לָּ א ִיְצחָּ צֵּ ְבִחינֹות ַוי ֵּ ה ב ִ ִפל ָּ ם ְלתֹוְך ַהת ְ ֹחָּ ה חֹוְזִרים כ  דֶׁ ָּ ִחיַנת  ִשיַח ַהש  ב. ְוזֶׁה ב ְ יטֵּ ל זֶׁה הֵּ ם כ ָּ ן ש ָּ יַח ְוכו ', ַעי ֵּ ש ִ ִחינֹות ִהְתנֹוְצצו ת מָּ

י ש ָּ  ה, כ ִ ִפל ָּ ִהיא ְמקֹום ַהת ְ ַלִים ש ֶׁ י ְירו ש ָּ ִני, כ ִ ר ש ֵּ ַמֲעשֵּ ִעי ו  ל נֶַׁטע ְרבָּ ַלִים ש ֶׁ ירו ש ָּ רֹות ב ִ ֵּ ָּ ֲאִכיַלת ַהפ  ִפל  ית ת ְ הו א ב ֵּ ש  ש ֶׁ ְקד ָּ ִ ית ַהמ  ם ם ַהב ֵּ י ש ָּ ה, כ ִ
ֹחַ  ַהכ  ַמֲעִלין  זֶׁה  י  ְידֵּ ְוַעל  ם.  ש ָּ ם  ְכלָּ ְלאָּ ו  רֹות  ֵּ ַהפ  ְלַהֲעלֹות  ְצִריִכין  ם  ְלש ָּ ן  ֵּ כ  ַעל  נ ַ"ל.  ַ כ  ה  ְראָּ ַהי ִ ִחיַנת   ְמקֹום  ב ְ ִהוא  ש ֶׁ ה  ִפל ָּ ַהת ְ ְלתֹוְך  רֹות  ֵּ ַהפ  ל  ש ֶׁ

ַתְכלִ  ה ב ְ ִפל ָּ ת ַהת ְ מֶׁ לֶׁ י זֶׁה ִנש ְ ַלִים. ְוַעל ְידֵּ ש ִ ְירו ש ָּ ִחיַנת ִהְתנֹוְצצו ת מָּ ז ֶׁהו  ב ְ ה, ש ֶׁ ִפל ָּ תֹוְך ַהת ְ ִלין ב ְ ה ְוִנְכלָּ דֶׁ ָּ עֹוִלין ִשיַח ַהש  י ש ֶׁ מו ת ַעל ְידֵּ לֵּ ְ יַח  ית ַהש  
ל ה כ ָּ ַעת ָּ ֵּ מ  ן ש ֶׁ ִאילָּ ן הָּ ק ֵּ ַ י זֶׁה ִנְתת  ַלִים, ַעל ְידֵּ ִעי ִלירו ש ָּ רֹות נֶַׁטע ְרבָּ ֵּ ֲעִלין פ  ַ מ  זֶׁה ש ֶׁ י ב ָּ נ ַ"ל, כ ִ ַ ל   כ  ִמיד ַיֲעלו  כ ָּ ָּ ן ת  ִאילָּ זֶׁה הָּ לו  ב ְ ְגד ְ י ִ ֶׁ ן ש  ִאילָּ רֹות הָּ ֵּ פ 
ִהְתנֹוְצצו   ִחיַנת  ב ְ זֶׁה  י  כ ִ ַהנ ַ"ל,  ה  ֹורָּ ת  ן ב ַ ו בָּ מ  ַ כ  ם  עֹולָּ ו ן הָּ ק  ר ת ִ ִעק ַ ז ֶׁה  ה ש ֶׁ ִפל ָּ ַהת ְ ם ְלתֹוְך  ֹחֹותָּ רֹות  כ  ֵּ ְוַהפ  ה  בו אָּ ַהת ְ ֲעִלין  ַ מ  זֶׁה ש ֶׁ ב ָּ ן  ְוכֵּ יַח  ש ִ ל ת מָּ ש ֶׁ

ֹחֹותָּ  ל כ  ְחְזרו  ְוַיֲעלו  כ ָּ י ַ ֶׁ רֹות ש  ֵּ ה ְוַהפ  בו אָּ ל ַהת ְ ִנין כ ָּ ק ְ ַ י זֶׁה ִנְתת  ַלִים ַעל ְידֵּ ִני ִלירו ש ָּ ר ש ֵּ נו   ם ְלתֹוְך  ַמֲעשֵּ סו ר לָּ י אָּ ַלִים, כ ִ ִחיַנת ְירו ש ָּ ִהוא ב ְ ה ש ֶׁ ִפל ָּ ַהת ְ
נִ  ַתק ְ ְ מ  ש ֶׁ כ ְ ִאם  י  כ ִ רֹות  ו פֵּ ה  בו אָּ ת ְ ֱאֹכל  ַבר ה'  לֶׁ ד ְ ִהיא  ש ֶׁ ה  ִפל ָּ ת ְ ב ַ הו א  ש ֶׁ ם  ו תָּ ִחי  ִלְמקֹור  ם  ֹחֹותָּ כ  ל  כ ָּ ַיְחְזרו   ִמיד  ָּ ת  ש ֶׁ ַהנ ַ"ל  ו ן  ק  ת ִ ב ַ ם  ז ֶׁהו  ים אֹותָּ ש ֶׁ

עַ  ה  לָּ ְמש ָּ ֶׁ ַהמ  ְתַקי ֵּם  ת ִ ש ֶׁ זֹוִכין  זֶׁה  י  ְידֵּ ַעל  ש ֶׁ יַח  ש ִ מָּ ִהְתנֹוְצצו ת  ִחיַנת  ב ְ ה  ִפל ָּ ַהת ְ מו ת  לֵּ ש ְ ִחיַנת  ְבְראו   ב ְ נ ִ ש ֶׁ מֹות  עֹולָּ הָּ ל  כ ָּ ו ן  ק  ת ִ ז ֶׁהו   ש ֶׁ ִכים,  ְלאָּ ַ ַהמ  ל 
ם: ר ש ָּ ֹבאָּ ְ מ  מֹו ש ֶׁ זֶׁה כ ְ ה לָּ ֶׁ ְזכ  י ִ ֶׁ ם ש  דָּ אָּ ִביל הָּ ש ְ  ב ִ

עִ   ר ב ְ טָּ ָּ נו  ַהמ  ן לָּ ֵּ ת ִית  ֱאמֶׁ ֶׁ ַרְך ב  ֲעֹבד אֹותֹו ִיְתב ָּ ַ נ  ש ֶׁ כ ְ ִמים ש ֶׁ עָּ ְ ה פ  ָּ מ  ַ ה כ  ה ַמְבִטיחָּ ֹורָּ ַהת  ה ִאם  כב( ְוזֶׁה ש ֶׁ יָּ תו ב, ְוהָּ כ ָּ מֹו ש ֶׁ , כ ְ ה  ת ְיבו לָּ ן אֶׁ ֵּ ת  ץ ת ִ רֶׁ אָּ ֹו ְוהָּ ת 
ִעת   ם ב ְ י ְמַטר ַאְרְצכֶׁ ַתת ִ ְמעו  ְוכו ' ְונָּ ש ְ ֹמַע ת ִ ֹש ָּ ק  חֻּ סו ק, ִאם ב ְ ָּ פ  ן ב ַ ה  ְוכֵּ ת ְיבו לָּ ן אֶׁ ֵּ ה ֹלא ִתת  מָּ ֲאדָּ ר ְוהָּ טָּ ם ְוכו ' ְולֹא ִיְהיֶׁה מָּ כֶׁ ְמרו  לָּ ָּ ְך ִהש   פֶׁ ְלהֵּ ַתי  ֹו ו 

 ֻּ ש  מ ְ ִחים ש ֶׁ מָּ ל ַהצ ְ ל כ ָּ ַגד ֵּ ְ מ  "ר ש ֶׁ טָּ ָּ ן ַהמ  ֵּ ת  י ִ ן ַהנ ַ"ל. ש ֶׁ ה ַעל ִעְניָּ חָּ ר ַהַהְבטָּ י ִעק ַ ה ְמקֹומֹות, כ ִ ָּ ְבַכמ  בֹות  ו  ֵּ י ת  אש ֵּ הו א רָּ יַח, ש ֶׁ ה ַטַעם רֵּ ַמְראֶׁ ים זֶׁה ִמז ֶׁה ב ְ נ ִ
לו   ְהיֶׁה כ ְ ת ִ ה ש ֶׁ ִפל ָּ ת ְ ִהיא ב ַ ם ש ֶׁ ְרש ָּ ם ְלש ָּ ֹחָּ ת כ  תֵּ ם ְצִריִכים ַלֲחֹזר ְולָּ ל ָּ ֻּ כ  יַח ש ֶׁ רֵּ ר הו א הָּ ִעק ָּ "ר ש ֶׁ טָּ שו ַח  מָּ ק לָּ א ִיְצחָּ צֵּ ְבִחיַנת ַוי ֵּ ה ב ִ דֶׁ ָּ ל ִשיַח ַהש  ה ִמכ ָּ לָּ

דוֹ ב ַ  ה ג ְ חָּ אי ַהְבטָּ ַוד ַ ם ְוזֶׁה ב ְ ן ש ָּ ן יא, ַעי ֵּ ְבִסימָּ ה ַהנ ַ"ל ו  ֹורָּ ַהת  ר ב ְ ְמֹבאָּ ַ בֹות ְיבו "ל, כ  ֵּ י ת  אש ֵּ ה רָּ דֶׁ ָּ ם ְלתֹוְך  ש  ֹחָּ ל כ  ְחְזרו  כ ָּ י ַ ֶׁ ה  ש  ן ְיבו לָּ ֵּ ת  ץ ת ִ רֶׁ אָּ הָּ ה ש ֶׁ לָּ
ִחיַנת ִהְתנֹוצְ  מֹות ב ְ עֹולָּ ל הָּ ו ן כ ָּ ק  ִהוא ת ִ ה ש ֶׁ ִפל ָּ נ ַ"ל: ַהת ְ ַ יַח כ  ש ִ  צו ת מָּ

 נותן -ומתרצו  ,נותנים  -רגם בדפו"  כג

ובגמרא איתא דחצוף הוא מי שעובר ע"ז וכתב הפמ"ג דע"כ אם נזדמן לו בית שאין בו חלונות ובקעה   -)י( לא יתפלל  משנה ברורה    כד
 ב יותר להתפלל בבית שאין בו חלונות: טו
והנה לחד תירוצא דתוספות אם הוא עומד בצד הדרך במקום שאין מתיירא שיפסיקוהו עוברי דרכים    -)יא( במקום פרוץ  משנה ברורה    כה

דוקא שרי אך בב"י ממאן בדבריהם והנה אף שהמ"א ושארי אחרונים מיישבים לדברי התוס' מ"מ כתבו שבזוהר משמע שיש להתפלל  
ומ"מ )ח( כשיש שם אילנות טוב יותר שיעמוד שם ביניהם ויתפלל אם אין קשה עליו    בבית. ועוברי דרכים לכ"ע מותרים להתפלל בשדה

 איחור דרכו דמקום צנוע הוא קצת עי"ז וכשהוא בביתו )ט( אין לסמוך ע"ז:
 מקורה שפיר דמי: ובמקום שהוא מוקף מחיצות )י( אע"פ שאינו  -)יב( כמו בשדה משנה ברורה  כו
ד"א לשוח בשדה. תימה דאמר ס"פ אין עומדין )ברכות ל"ד ב'( אמר רב כהנא חציף עלי   -מושב זקנים על בראשית פרק כד פסוק סג  כז

מאן דמצלי בבקתא. וי"ל דכאן היה בהר המוריה כדאמר בפסחים )פ"ח א'( לא כיצחק שקראו שדה. א"נ היא בקעה במקום שרגילין בני 
 לעבור והולכי דרכים:  אדם
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נ"ל   התעיקר  וצ"ע  על  רבנו  על  כוונת  ולא  חז"לבודדות  שתיקנו  תפילות  בד  ,ג'  להתפלל  נאמר  חילו  שעליהן 

תר מורה על זה. אע"פ וגם לשון שיחה יו  \כט/לדבר אליו ית' כאיש אל רעהו  \כח/ימו. אבל בהתבודדות אמרורח

מנח תפילת  שתיקן  מיצחק  למדו  ב שחז"ל  שמנחה  ללמד  ולא  בלבד  רמז  הוא  אבל  ש ה,  לכתחילה.  זה  דה 

זה דיעבד.התבודדות אדרבה בשד זה לכתחילה ובבית  שכבר התפלל בבאר לחי.    הספורנו  מה שכתבועיין    ה 

 . לשחרית(ולא כוונתו למנחה  מסתמא)

 
המתחיל  א  הכוונה לתורה א' תנינ במאמר תקעו בחודש שופר  לעיל  )זה הענין מבואר היטב  ל

א'  הספר  בדף  של  ב'  ע"שבחלק  להיצ"ע    :   ([לא]   .  שזוכה  שמי  מבואר  שם  דהיינו  כי  תפילה  בעל  ות 

ה' דבר  מתבט  , שתפילתו  לרפאות  העשבים  כח  כל  אליו  ,ל מהםאזי  כוחם  חוזרים  המחזיר  יכבעל  , כי   יםחוב 

כי    ,אלא שמהם זה מתבטל כי לא נחסר ממנו כשהלווה להם,    ,צריך לזה  א ולא שהו  תיהם למלווה הגדול,חובו

אומר ששיח  ילו כאן  או  ים.שבבעשו צריך לכח הרפואה  ואינ אפילו בלחם ומים,    ,האדם מתרפא מדבר ה' עצמו

ועו לזה.  צריכה  משמע שהתפילה  לתפילה  וסיוע  כח  נותן  כאן השדה  מכל  לכאורה    ד  מבעל   םדאמדבר    ולא 

,  מתפלל וכו' שקצת משמע שהכוונה להאדם בה' הידיעה האדם  שואע"פ שפתח דבריו בדע כ  ,התפילה דווקא

את    שהכוונה לכל אדם. וכמו שתיקן שם רבי שמואל הורוביץ זצ"לעל עניין זה  מהשיחות  ראה  . נ ולא כל אדם

התורה כשאדם.   לשון  בשיח  וכתב  שרבנו  צ"ע  סימן ה ות  עוד  הלב    ר"ן  את  מעורר  השדה  ששיח  אומר  רכז 

 בתפילה, ואילו בתורה א' מדבר רק מרפואות.

לתרץ   שמלווה  ונ"ל  ע"י  ממנו  נחסר  לא  תפילה  שהבעל  תנינא  א'  בתורה  שמשמע  אלא   לכולם,מה  כך    אינו 

ובעשב   ברופא  להאמין  נופלים  אדם  בני  אזי  לרפאות,  השדה  לשיח  כח  כשיש  כי  הרבה,  ממנו  נחסר  באמת 

אזי כולם חוזרים להאמין בכח  רק מה', אבל כשכל כוחם חוזר לבעל התפילה,  ושוכחים שכל הכוחות כולם 

 התפילה, ויודעים שכל הכוחות הם רק מה' ית'. 

שירת העשבים דהיינו המבואר בפרק  כי  אולי  בתפילה,  שיח השדה מעורר את הלב  שרבנו בשיחות  מה שאמר  ו

ועי"ז נמשך לה שפע    ששרה לה' ית'  השירה  איש פסוק שהו  דומם צומח חי מדבר  בעולם  בריאהשירה שלכל  

סמוך לשיח מדוע דווקא  צ"ע  א"כ    כנ"לשאלא    .לתפילה של המתפלל סמוך לה  אולי היא המסייעת  \לב/ מהקב"ה

 . לכל בריאה אחרתלצפר מצייצת או  השדה טוב להתפלל ולא סמוך

דאע"ג  )את הבעל תפילה  בדרך נעלמת  מעוררים  לה'  אמת שהעשבים בשירתם  אין סתירה כי האולי באמת  ו

וזה   רים כדי לקבל שפע ממנו ית'.שהרי גם הם בעצמם ש  ,להאמין בכוח ה' לרפאותמזליה חזי(    דאיהו לא חזי

   ור., דהיינו להאמין בכח התפילה ולא בעשבי מרפא ודוקטכח התפילהמחזירים כוחם לשבעצמו בחי' 

 

ן דהיינו  הלבבחי' הדקות ש  ואכילה,תאוות ניאוף ממון    מפסידי התפלה הם ג'לפי המבואר בתורה א' תנינא ש

אנשים,  אמונה    תברי לתיקון ובזוי  שזוכה  כל  ומי  מחוייבים  אזי  השדה    התפלה  לשיח  אולי כוחם.    ולהחזיר 

שרבנ  בפסוק  רמוז  שזה  לומר  כאן  ו  אפשר  תת"מביא  לא  היי  ",יבולהאת  ן  והאדמה  וסיוע  נ יבולה  כח  שיח ו 

שכתובתפילה,  לשדה  ה ְוִהְשַּתֲחִויֶתם    וזה  ֲאֵחִרים  ֱאֹלִהים  ַוֲעַבְדֶּתם  ְוַסְרֶּתם  ְלַבְבֶכם  ִיְפֶּתה  ֶפן  ָלֶכם  ִהָשְמרּו  }טז{ 

ם ְמֵהָרה ֵמַעל  ָלֶהם: }יז{ ְוָחָרה ַאף ה' ָבֶכם ְוָעַצר ֶאת ַהָשַמִים ְוֹלא ִיְהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה ֹלא ִתֵּתן ֶאת ְיבּוָלּה ַוֲאַבְדּתֶ 

יפתה לבבכם רומז לאכילה ובזוי, וסרתם ועבדם הנ"ל אולי אפשר לומר ש  ולפי  ץ ַהֹטָבה ֲאֶשר ה' ֹנֵתן ָלֶכם:ָהָארֶ 

 שתחויה( אות ו ברית שם הה רומז לעבודה זרה ואמונה, והשתחויתם רומז לניאוף וברית )כמבואר בתורה יא 

 

השדה שיח  האם  בבין  גם  ש  או  דווקא  צ"ע  הגדלים  הגדל  עציצים  צמחים  שגם  כיון  ולכאורה  להתפלל.  טוב 

 "ע.אין הבדל וצלכאורה   ,ם כוחם לתפלהיזירהם מחא גם מתו כח לרפאות מסבעציץ יש ל
 

 

 
ולפי הדרש שדרשו )ב"ר ס, יד( שהלך להתפלל, אע"ג דאמרינן )ברכות לד, ב( חציף איניש דמצלי בבקתא, שאני    -שם  הטור הארוך  

וברים ושבים,  הכא שהיה בהר המוריה, כדאמרינן )פסחים פח, א( ולא כיצחק שקראו שדה. א"נ דוקא בבקעה שהוא פרוץ והוא מקום ע
 אבל בשדה ליכא למיחש )ברכות, שם, תוד"ה חציף( 

ויצא יצחק לשוח. נטה מן הדרך על דעת לשפוך שיחו לפני ה' בשדה שלא יפסיקוהו עוברי דרכים אף על פי שכבר    -שם  ספורנו עה"ת  
 . התפלל בבאר לחי ראי

הו :  ַמרְואָּ  –עיין תורה צט תנינא  כח עֵּ ל רֵּ ר ִאיש  אֶׁ ר ְיַדב ֵּ ֲאש ֶׁ ַ ֹוְדדו ת הו א כ  ֹוְדדו ת, ֲאַזי ַהִהְתב  ִהְתב  ַרְך עֹוזֵּר ב ְ ם ִיְתב ָּ ֵּ ַהש   ש ֶׁ  ֲהלֹוא כ ְ
ומדברים עימו בלא כוס שתיה  עם  ם רגל על רגל  י. כי יש שיושבמותר להתייחס להקב"ה כחברראוי ומה  יש הרבה לדון בזה, עד כ   כט

 שפלות רוממות הקב"ה, ואבל לא נראה לי שכך ראוי למי שקצת מרגיש    ,טוב ממי שכלל לא מתבודדיותר  זה    ואולישום יראה כלל,  
 . עצמו

 בדפו"ר   רכבהערה זו נמצאת  ל
 תורה א תנינא אות יא ]דף ב:[  לא

וזהו  דע כי הנה כל הנבראים שבעה"ז יש על כל אחד מהם מלאך אחד ושוטר ושר עליו בשמים    -שער מאמרי רשב"י על פרק שירה   לב
סוד מ"ש רז"ל אין עשב למטה שאין מזל עליו למעל' מכה בו ואומר לו גדל ועל ידי השר ההוא הממונה עליו נמשך החיות והשפע אל 
הנברא ההוא. והנה השר ההוא אינו יכול להשפיע בו עד שהוא יאמר לפני השי"ת השירה הראויה אליו כפי מקורו ועל ידי כן ישפיעו בו 

יות ומזון אל הנברא ההוא ונמצא כי כל אותן השירות הנז' בפרק שירה הנז' הם מה שמשוררים השרים והמזלות ואח"ך הוא ישפיע ח
 העליונים הממונים על כל התחתונים. 
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 עד כאן ביאור חברותא לתורה יא תנינא

 

* 
 תנינא   'תורה אסיכום 

ה'  ב דעת  רבנו  מבאר  שם  אות  ו'    .ליראה  יםזוכ שע"י  ליראה  מבאר ששם  ובאות  אך המשפיע  ללמ זוכה  מי שזכה 
בג' מדות אל   רוצה שהמלאך ישפיע לו נבואה צריך לזכך עצמו עוד יותר,כשוכי שרש המלאך הזה ביראה.    ,נבואה

)כמבואר באות  הנ"ל מהרע שבהן  כי אע"פ שכבר ברר התאוות    רית.ה ושמירת הבתהי בז לכל אדם ומקלקול האמונ
)אמונה ברית ולא    לבטל ממנו בחי' רע דק מן הדק שבהןעוד צריך לזכך עצמו  ניאוף ממון ואכילה.  ג' תאוות    (ה'

אדם( צינור    לבזות  שהוא  תפלה  להבעל  שנעשה  עד  בפיו  ה'  דבר  הקב"ה  משגר  ואז  ה'  ודבר  לנבואה  כלי  להיות 
העולמות לכל  השמים  \לג/ השפע  הבריאה.א  והו  ,וצבא  לכל  הגדול  המלווה  גשמי    נעשה  יצה"ר  לו  שאין  אע"פ  לכן 

וקשר עם הקב"ה בשלימות, ואע"פ שיצא מהעבודה זרה של  לניאוף עדיין צריך לתקן הברית בשלימות להיות בברית  
אבל    ממון, עדיין צריך לחזק את האמונה מכל פניה דקה שגם זה בחי' ע"ז, וכן האכילה שתיקן היא בחי' כבודו ית'

עדיין צריך לזכך עצמו יותר בשמירת כבוד האדם, שהקב"ה מקפיד עליו יותר מכבודו וזה גם עיקר האחיזה בכסא  
 בה לכל נשמות ישראל. ההנצל מקנאת המלאכים כנ"ל שהיא התקשרות באהכבוד ל

אזי אחיזתו   ה'  קודם הבריאה בבחי'  ומי שזוכה לשלימות התפילה שהיא דבר  עולם  בבחי'  שהוא החלל  מקומו של 
, כי כסא הכבוד הוא בחי' מצד שרשםבפרטיות  ראל  ש, ואזי מכיר את נשמות י ובו נברא העולם  ,י שקדם לעולםהפנו 

וגם צבא השמים וכל המלאכים  וכולם    ,משפיע השפע לכל העולם  ,שהיא דבר ה'ואזי נעשה בתפלתו    קומו של עולם,מ
יש להם איזה רגע של    , ירם כי אע"פ שהם עזי פנים שבדור וגם המפורסמים של שקר, ואזי יכול להכ  ,מקבלים ממנו 

ל הם אדרבה זה בעצמו מכעיס אותם זהר מהם, אביהבעל תפלה ויודע עי"ז להרק  הרגשת נחיתות שאותה מכיר  
עליהם   שמתנשא  תפלהוטוענים  הבעל  על  יותר  לחלוק  בעזותם  בפל"ח(  ומתגברים  משמע  לאחוז    . )כך  יכול  ואזי 

ניצול מקנאת המלאכים ועוד יותר גם מוצא חן בעיניהם כמבואר בגמ' שמשה רבינו  עי"ז  , ובשלימות בכסא הכבוד
   המלאכים מתנות.ז בכסא הכבוד נתנו לו חאחרי שא

  , שנברא ע"י היראת שמים של זה שיצא מג' תאוות ע"י המלאך המשפיע נבואהשכשנגאלת התפלה    -ט'  שם אות  
(  ו'   י'  ר "ב)  כוחם מהמלאך המגדל אותםהעשויות מעשבים שמקבלים  כי הרפואות ע"י תרופות    קטוריא,נופל הדאאזי  

כדי לעורר   ,בתחילה לבטל הוויתו הקודמת דהיינו הזרע שמכה אותו   ומלאךאין לך כל עשב ועשב שאין לו כוכב ומזל  
עד שמקבלים כח מעלה מהם  מככבים שלכבים מומהכוכבים והכ  כוחו  לבהמלאך מקו  . ואומר לו גדל  \לד/בו כח הצמיחה

בדבר ה' שמים נעשו וברוח פיו  )תהלים לג(    כ"שעד שכולם מקבלים משורש הכל שהוא דבר ה',    ,ם העליוניםמהשרי
נז שדבר  .  כל צבאם ה' מתחלק לניצוצות והם מלאכים שעל ידם נברא כל פרט בבריאה  וכמבואר בתחילת תורה 

כשזוכין לרפואת העשביםכנ"ל  להילתפ  וע"כ  צריכין  אין  בחי  ,,  היא  דבר  כי התפילה  הכל  ה''  ממנו  ו  שהוא שורש 
 ( מעלת הצדיק יותר מן המלאך  'נהר ל 'מעין דחסד לאברהם עיין בזה ). מקבלים העשבים כוחם לרפאות 

ל מאכל שירצה כ ומי שזוכה לתפלה בשלימות תפילתו היא דבר ה' וממנו מקבלים כולם, ויכול להמשיך כח הרפואה ל
 צורך ברפואות. וממילא אין 

ירו לו דבר אחר באותו  ז שיח   ולשון הלוואה הוא שנותן עמ"נ  .הגדול שמלווה לכולם  ההבעל תפלה הוא המלווש  נמצא
לרפאות ו  .השווי כח  שמקבל  העשב  שהוא  לווה  ויש  ה'  דבר  שהוא  מלווה  שיש  הם   ,מבואר  שביניהם  השאר  וכל 

 ן מהם לצורך התחתון מהם, וצ"ע כיצד כולם מחזירים החוב. סרסורים שלווים לא לצורך עצמם אלא לוין מהעליו 
יונראה לומר שגם העשב הוא סרסור כי כל ה ז, והאדם נברא לגלות  בריאה נבראה לצורך האדם כמבואר בתורה 

ורק האדם יכול לפרוע את החובות הנ"ל, ע"י תורה ומצוות שמקיים, וכל מערכת ההלוואה הזו היא כדי    ,כבודו ית'
, וכן מצינו בבריאת  אדם לעבוד את ה' וכשעובד מכח המאכל או הרפואה שבעשב פורע את חובות כולםלתת כח ל

ל שום דבר בבריאה עד שנברא האדם והיינו כנ"ל שעד שלא נברא מי שיחזיר את  לם שלא יצא מכח אל הפועהעו

 . ההלוואות לא היו לווין זה מזה
תון לווה  ההשפעה לכל פרט בעוה"ז הוא בדרך של הלוואה שהתח  ונראה עיקר כוונת רבנו היא לבאר העניין שדרך

הו וגם  ממנו  שלמעלה  מהעליו  אמזה  וכך  לווה  ממנו  תפלה ן  הבעל  שהוא  הגדול  המלווה  עד  הלוואה  של  בדרך 
דול העשבים יבואר לקמן  ישתפלתו היא דבר ה' שהוא שרש כל הבריאה. ומה שנקט עניין ההלואה דווקא בעניין ג

   שדה שנותן כח וחיות לתפלה.בעניין שיח ה

 
חנינא בן דוסא בני וחנינא בני מאכלו קב    "ל כל העולם ניזון בשבילעל מאמחזבעש"ט עה"ת פרשת תלדות אות ח'  תא ביוכמו דא  לג

 .בזכות רבי חנינאלעולם שרמזו בזה לשביל וצינור שבו יורד השפע חרובין משבת לשבת, 
הזרע  לד רקבון  מתוך  הצמיחה אלא  מתחדש  אינו  בדין קשה שהרי  לצמח שהוא  מזרע  גידולו  בתחילת  היא  ההכאה  כמבואר  .   בעיקר 

ש בכדי שתהיה כל הויה  והוא נתינת רשות אל הטבע המורגויש עוד טעם לשבח בשבירת הנקודות    -פרק לט  בהרמ"ע מפאנו יונת עלם
גשמית פושטת צורה ולובשת צורה שאין עשב למטה מבלעדי מזל למעלה מכה בו ואומר לו גדל והוא סוד הפח נשבר ואנחנו נמלטנו  

פרוח לכי מסרח גביל  הגדול שהוא התיקון המתחדש מכחה כמו שאמרו גביה א  ךכטעם והמליטה זכר כי ההכאה היא השבירה וממנה ימש
 עוד עיין בזה לקמן בדברי בחסד לאברהם(      .ך עיניך דבר פשוט ומושכל טבעי בעומק הסודות וילמד סתום מן המפורשהנה הראיתי



 מוהר"ן תנינא                            יא   תורה                   ליקוטי                                11יט: 

 
יאבסוף   מתרבנו  באר  מ  אות  ה' שאז  דבר  שהיא  לתפלה  ע"י  שכשזוכה  ומיםרפא  אזי  לחם  איזה ,  על  כשמתפלל 

, שכיון שכל כוחם היה ע"י שלוו מהעליון מהם והעליון מהעליון  שהם רפואתה  נפסק כח הרפואה מהעשביםחולאת  
מוכ הם  העשבים  ברפואת  צורך  כשאין  עתה  הגדול,  המלווה  עד  נמצא  ר ממנו  שלוו.  חובותיהם  להחזיר  פשוט  חים 

אלא רק כיון שהם בעלי חוב לתפילה.    ,שיהיה כח לתפלה לרפא  ה כדילה אין זשמה שחוזרים העשבים כוחם לתפ
כי כל הרפואות אצלה תמיד ולא נחסר ממנה   ,בעצמה אינה צריכה אותם כדי לרפאשהיא דבר ה',  אבל התפלה  

 כשנתנה כח רפואה לעשבים.  
  ם חוזריםכל העשביואזי כל הדאקטורים מתביישין ברפואות שלהם, כי אזי אין כח לשום רפואה, כי    -וזה לשונו שם  

וכל לתוך התפילה, שהוא בחי' דבר ה', שהוא שורשם העליון כנ"ל. כי כן חובת כל העשבים,  כח הרפואה שבהם  כחם  
, כשאדם עומד להתפלל, שאזי הוא בבחי' דבר ה', שהוא שורשם העליון, אזי הם מחזירין כחם לתוך  [לה]  שיח השדה

וכיון שכוחם בהלוואה  שהרי קבלו    העליון   רשםושהוא ש   להיהתפ  ע"י  בלבד,  יוכלו להחזיר  כבר א"צ לרפואתם לא 
. וכשאדם מתפלל על איזה חולאת, אזי אותן העשבים  רפואת יהודי שיעבוד את ה' לכן צריכים להחזיר כוחם שקבלו 

:  שהיא שורשם, בחי' דבר ה' כנ"לשיש להם כח לרפאות אותו החולאת, הם מחויבים להחזיר כוחם לתוך התפילה  
 עכ"ל. 

פלל על איזה חולאת, משמע שדווקא כשמתפלל על רפואה וצ"ע כשמבקש דבר אחר  ט וכשאדם מתצ"ע ממה שנק
התפילה שיניקתה  משיח ובעניין    יב באות    לקמן בסמוךדירה, וצ"ע כשלא מבקש כלל אלא רק מהלל ומשבח, כי    כגון

ן שהתפילה בחי'  יוכ  ר מהריח שבושיח השדה ובעיקכל תפילה יש עניין שהיא תקבל כח ממשמע שמהריח דייקא  
 , וצ"ע. נשמה שנהנית רק מריח

 
רבנו חוזר כאן ג' פעמים שהעשבים חוזרים, ומחזירים, ומחוייבים להחזיר, כחם לתפלה כי היא שרשם, דהיינו לבעל  
תפלה. וצ"ע הלשון שמחוייבים להחזיר כחם הרי כחם אינו חפץ העובר מיד ליד אלא כח רוחני ששופע בהם מהמלווה 

רך שיחזירו לו. אמנם גם לעיל הלשון מלווה והלשון  ילא מסתמא אם נמצא בהם כל שכן שנמצא בו ואין צוהגדול וממ
לוין דא מן דא קשה כנ"ל. וצ"ע. ואולי כי כוחם הוא לרפאות באופן מסויים )כמבואר בע"ז נה. בזמן פלוני ע"י פלוני  

שמ כוונה  וזה  אופן  בכל  היא  התפלה  רפואת  ואילו  פלוני(  סם  שרפואת  וע"י  הדין  שמתבטל  דהיינו  כוחם  חזירים 
 מסויימת שנגזר שתתרפא על ידם דוקא וחוזר לזה שיתרפא אפילו בלחם ומים. המחלה ה

עוד עיין לעיל אות יא שיש מחלה שכשהיא מתגלית אין לה רפואה ע"י עשבים, ורק ע"י דבר ה' מתרפא ממנה כיון  
 לרפאות אותה גם אחרי שמתגלית. שנרפא לפני שהיא מתגלית, וצ"ע האם דבר ה' יכול  

 

,  \לו/ ותיקן תפלת המנחהמה שמספרת התורה שיצחק אבינו יצא להתפלל  וזה בחי'    -עוד מבאר שם רבנו וזה לשונו  

כמ"ש  בלשון לשוח  התורה    ,ויצא יצחק לשוח בשדה  \לז/)בראשית כד(  ויצא  רבנו טעם שכתבה  ומפרש 

יצחק מג'    מר שע"י שיצארוצה לו  ,שיח השדהתה עם  שתפילתו הי  לרמוז  שיצא להתפלל בלשון לשוח בשדה,

דהיינו השדה  שיח  בחי'  שהיא  לתפילה  זכה  אזי  התפלה  את  המפסידות  כחם   מדות  חזרו  שכל שיח השדה 
כי זכה לתפלה שהיא דבר ה', דהיינו להיות בחי' המלווה הגדול  שהיא שורשם    ונתנו אותם בתוך תפילתו

 כ"לע כנ"ל.
ואזי  כשדהיינו   ה'  דבר  שהיא  התפילה  לשלימות  השדהזוכה  שיח  בתפיל  כל  ובעיקנכלל  שנכלל  תו  הריח  בבחי'  ר 

ונ"ל ש לה.  ומסייע  גדל   ב מלאך של העשההוא  המסייע  בתפלתו  לו  ואומר  חן  עכיון שהבש  ,המכהו  מוצא  ל תפלה 
   .אזי מסייע לו בתפילתו, בבחי' ריח טוב שמעלה בתפלתו  (כמבואר באות יג)בעיניו  

   .ב להחזיר חובו גם בלא שימצא חן בעיניו יי חושל הבעל תפלה  הוא בעל חובו המלאך קצת צ"ע לכאורה ו
ואזי    ,אוחז בכסא הכבוד מתבטל קנאתם  שהבעל תפלהחובותם, ורק אחרי    משכיחה מהםת המלאכים  קנאואולי כי  

הוא המלווה הגדול ואין להם שום שפע הבעל תפלה  מוצא חן בעיניהם ומחזירים לו חובותיהם. ובאמת צ"ע כיון ש

 
 לשה"כ בראשית ב' ה' לה

יצחק לשוח בשדה. כבר פירשו חז"ל שהוא הי' מתפלל מנחה. וע"כ אין הפי'   ויצא  -העמק דבר על בראשית פרק כד פסוק סג  עיין    לו
"ה חציף עלי מאן דמצלי בביקתא. אלא כדאי' במס' פסחים ר"פ האשה בשדה כמשמעו שהרי אסור להתפלל בשדה כדאי' בברכות ספ

חק הי' עבודה שהוא שורש לפרנסה דבשדה היינו הר המוריה שקראו שדה וכ"כ התוס' שם וכמש"כ לעיל י"ב י"ז דבשביל שמדת יצ 
מוריה אלא הוא התפלל תחת  ע"כ קרא אותו מקום שהוא שער השמים שדה המסוגל לפרנסה. ואין הכונה שהי' יצחק עומד אז בהר ה

האדם   צרכי  שהיא  השגת אשה  הוא  זה  שבכלל  הפרנסה  על  אז  והתפלל  שדה  שנקרא  המוריה  הר  לצד  היו  ולבו  ועינו  וכדומה  אילן 
 "כ פרנסה כלשון הגמ' פרנסת נשואין. והזמין ה' לפניו באותה שעה את אשתו וזהו וישא עיניו וגו': ונקראת ג

ִאים:בראשית פרק כד )סג( ַוי ֵּ  לז ים ב ָּ ֵּה ְגַמל ִ ְרא ְוִהנ  יו ַוי ַ ינָּ א עֵּ ָּ ש   ב ַוי ִ רֶׁ ה ִלְפנֹות עָּ דֶׁ ָּ ש   ַח ב ַ ו  ש  ק לָּ א ִיְצחָּ   צֵּ
 ו )תהלים קב( ישפוך שיחו:)ב"ר( לשון תפלה כמ -)סג( לשוח  רש"יפ 

ה ואין( תירצו כי כן סוגיית )ז( וקשה דעל ישפוך שיחו פירשו )ע"ז ז ע"ב( כמו לשוח בשדה. והתוס' )ברכות כו ע"ב ד"   שפתי חכמים 
ים  הגמרא, שהרי מצינו גבי אסתר שמביא ראיה שהיא צדקת מדכתיב ויהי אומן את הדסה, וכתיב והוא עומד בין ההדסים, מה התם צדיק

ינא דיבור אף כאן וכו' )מגילה יג.(, ובסנהדרין )צג.( מביא ראיה מאסתר וכו', אבל אין נ"ל. וי"ל דתרווייהו צריכי, דאי מהתם הוה אמ
ולא תפילה דהא לעיל כתיב )באותו פסוק( תפילה לעני, אבל לשוח בשדה עם מי דיבר, אלא על כרחך תפילה קבע, ואי מהכא הוה  

 עכ"ל מהרש"ל:  "ישפוך שיחו"ן בנות שוח, כלומר שהלך לטייל בין האילנות שבשדה, משום הכי מביא ראיה מאמינא לשוח הוה מלשו
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שה רבנו  על מדכתיב    "לקחת מתנות באדם"ולפ"ז צ"ע לשון    .נו לו הוא החזרת חוב אלא ממנו נמצא שכל מה שית 
 שקבל מתנות מהמלאכים שמצא חן בעיניהם אחר שהשיב להם התשובה מדוע בא לקבל בתורה כמבואר בשבת פט: 

באופן שעכ"פ   רפואת העשבים שהוא  כח  בעניין  רבנו  קצת מה שמאריך  יתבאר  בזה  עד ל  אולי  מזה  זה  הלוואה 
שכל המקבלים ממנו הם בחי' לווין שצריכים  באר בזה מעלת הבעל תפלה שהוא המלווה הגדול, ועוד  כי מ  מעלה,ל

להחזיר הלוואתם ועל כן כל צבא השמים והמפורסמים נכנעים תחתיו של הבעל תפלה, ועוד שכיוון שכח העשבים 
   .ריח שהוא חיותוהוא הלוואה מוכרחים להחזיר הלוואתם בשעת התפילה ומחיין אותו בבחי' 

כי   ב וצ"ע  ב'  מבואר  תורה  משיח  חיותו  שריש  אריך של  חטם  מבחי'  של    ,היא  גשמי  מריח  שחיותו  לומר  וקשה 
בחי' חטם   ןאולי באתערותא דלתתא של ריח העשבים מבחי' הרוחני שבו מתחזק לקבל חיות מריח עליו ו  .העשבים

 אריך שהוא רוחא דמשיחא כמבואר שם.   

רבנו כי    -  עוד מבאר  התנוצצות משיח  בחי'  במדרגת משיח  וזה  הוא  עד שכל  הבעל תפלה  כך  כל  מזוכך  שהוא 
רק מריח. ואזי א"צ לרפואת העשבים כי כל כח הרפואה נמשך מדבר ה' שהוא   שנהניתיא בבחי' נשמה  תפלתו ה

 הבעל תפלה ובכוחו לרפאות גם ע"י לחם ומים ובלא עשבים כלל. 
ולם ויודע כל נשמה מקור חיותה  של עבחי' מקומו  י שאחיזתו במשיח מלמד זכות גם על רשע גמור ע"לבחי'  זוכה  הו

את העזי פנים שבדור החולקים עליו לברר הטוב שבהם ועי"ז להתקשר גם לחלק הטוב הזה   ן גםעד שבכוחו לתק
   .ווהאחיזה ב הכבוד נשלם אצלו הכסא עי"זשרק 

 

 תנינא  'אעד כאן ביאור בתורה 

 כדי להבין יותר טוב את דברי רבנו בתורה יא תנינא 
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