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 מבוא לביאור
 הביאור מורכב מג' חלקים:

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

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

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

 חדושים.

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

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

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

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

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

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

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

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

 (להצליח יותר

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 התנצלות

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  שאסורה.

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

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

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

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

 ותר להכניע ולתקן את המדמה.בי

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

כי הספר הזה צריך רק ביטול לרבינו זה הכל, וכמובן כשיש ביטול אזי  ,רואים בחוש שאין להם את ההרגשה והמסר של רבינו שמקבל חסיד פשוט של רבינו
 ספרים גם מוצא בו יותר טעם ועומק.ככל שהוא בעל כשרון ויותר בקי ב
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 כ:             ליקוטי                           יב יג יד טו              מוהר"ן תנינא

ושאל אותו כמה שאלות והם פליאות נשגבות מאוד. כגון מ"ט 

 מ"ט תרנגולא מידלא עינא וכו'  [א] תורא אריכא גנובתיה וכו'

וכל השאלות הנאמרות שם כולם הם פליאות גדולות מאד.  [ב]

, בענין שמחה [ג] ושם מרומז ונסתר כל הנ"ל. ומ"ש לעיל

ה הנ"ל שנאמר דיחא דעתיה שייך ג"כ לזה. ומרומז ג"כ באגדבו

גם מ"ש במאמר הזה על     שם בעת שהיה בדיחא דעתיה: 

פסוק ואיה השה לעולה, מרומז באגדה הנ"ל. שנאמר שם, אי 

בעי מיניה כל חללי דעלמא, זה סוד בחי' חלל הפנוי שהוא 

כביכול פנוי מאלקותו ית' ובאמת בוודאי א"א שלא יהיה שם 

. אך זהו בחי' הנ"ל , כי א"כ מהיכן יקבל חיות[ה] י"השדג"כ 

 שוכו'. גם מ" בראשיתשמקבל חיות מבחי' מאמר סתום בחי' 

בענין יראה ירא שבת שייך ג"כ לכאן. כי כל יראה יש  [ ו] לקמן 

 לה מאמר וכו', ויש מאמר שכולל כולם וכו' כנ"ל. גם מ"ש לקמן 

בענין השגחה שייך ג"כ לזה על אגדה הנ"ל מאי טעמא   [ז]

 [:ח] ולא זכינו לשמוע ביאור כל זה(תרנגולא מידלי עינא. 

על האדם נמצא שרודפין אותו והוא חולקין ש  כ  י [ט] יג

בורח בכל פעם להש"י וכל מה שחולקין עליו יותר מקרבין 

אם אסק בבחי' )תלים קלט(  'בכל מקויבלהש"י כי הש"י יאאותו 

, נמצא שבכל מקום בורח שאול הנך שמים שם אתה ואציעה

שהקריב את ישראל  ופרעה הקריב [יג] להש"י. וזה בחי'

שע"י רדיפתו אותם  ([יד]  לאביהם שבשמים )מ"ר בשלח פ' כא

 : נתקרבו יותר להש"י כנ"ל

, היינו שיש לו שונאים [טז] לוחמים לי מרום רבים [טו] יד

כשם  [יז]{ובדף קג : ע' סנהדרין מד}למעלה במרום וכשארז"ל 

 .  שיש צרים מלמטה כך יש צרים מלמעלה

המתפארין עצמן בשקר בגדולות ונפלאות  ואל [יח] טו

וכאלו אין שום דבר נמנע מהם והכל בידם, ויש מהם שהם  

. הנה עיקר כחם ויניקתם הוא רק מהצדיקים [יט] מנהיגי הדור

הגדולים. כי יש צדיקים אמתיים גדולים במעלה ויש להם פה 

. והם באמת יכולים [כ] קדוש ודרכם לדבר גדולות ונפלאות

 [ כא] כל דבר שבעולם באכילה ושתיה ושאר דבריםלעבוד ה' ב

שלפעמים ממתיקין דינים ע"י אכילה  [כב] וכמובא בכוונות

 ושתיה. ויש צדיקים אמתיים שיכולין לעשות פדיון ע"י אכילתם

וכיוצא ומחמת ההתפארות של אלו הצדיקים הגדולים   [כג]

שיוצא מפיהם הקדוש, מזה בא שנמצאים צבועים שקרנים 

מן כקוף ומתפארין עצמן ג"כ ממש באלו שמתדמים עצ

הלשונות של התפארות שיוצא מפה קדוש של הצדיק האמת. 

וכעין שמצינו בנביאים שירמיה היה מתנבא בשוק העליון, 

)ירמיה מט( וחנניה בן עזור   הנני שובר את קשת עילם וכו'

, כמו כן [כה]היה מתנבא בלשון זה ממש להיפך  [כד] שקרנביא 

"ל. אבל עיקר יניקתם רק מצדיקים כאלו מתנהג עכשיו כנ

שהולכים בגדולות ונפלאות כנ"ל. כי מצדיקים פשוטים עובדי 

ה' בפשיטות בתורה ותפלה ומעשים טובים, אין להם שום כח. 

מאחר שהצדיקים בעצמן אינם מדברים גדולות ומתנהגים 

בפשיטות בעבודה תמה. ע"כ אין להשקר והגדלות שלהם 

צאו שקרנים פ שגם בזה אפשר קצת שימ  אחיזה בהם כ"כ ואע"

צבועים בדרך זה, כמו שנמצא שיש אנשים שיושבים מעוטפים 

. עכ"ז אין להם כח [כו] בטלית ותפילין כל היום והם צבועים

העולם כ"כ כמו אלו המתפארין בגדולות כנ"ל. כי דע  'להטעו

שהצדיק האמת הנ"ל מקבל דיבור פיו הקדוש מבעלי צדקה. 

צדיק מקבל הש נדבות פי רצה נא ה'קיט( וזה בחי' )תהלים 

דיבור פיו מנדיבי לב דהיינו בעלי צדקה. וצדקה היא בחי' מים 

צור . הצור זה בחי' ההופכי הצור אגם מיםבבחי' )שם קיד( 

אבירי לב הרחוקים דהיינו  [כז] לב אבן)תהלים עג( כי יש  לבבי

 דהיינו שנתהפך ללב ההופכי הצור אגם מים. וזהו [כח] מצדקה

)איכה ב( היינו לב רך  שפכי כמים לבך נוכח פני ה'רך, בחי' 

)עמוס ה(  "שלהתנדב לצדקה ובשביל זה נקרא צדקה מים, כ

הנאמר  שלח לחמך על פני המיםוזה בחי'  וצדקה כנחל איתן

וע"י הצדקה נעשה פה קדוש של הצדיק  . )קהלת יא(בצדקה 

ע"י צדקה ש ל)ר"ה ו ע"א(זו צדקה  בפיך [כט]כנ"ל. וזה בחי' 

בכור שורו הדר נעשה הפה של הצדיק כנ"ל. והצדיק הוא בחי' 

, היינו שדיבור פיו [לא] פי שנים)דברים לג( ובכור נוטל  לו

הקדוש יש לו שני משמעות ומזה בא שיש כח ויניקה להצבועים 

, מאחר [לב] הנ"ל לינק מהם להפוך דבריהם אל השקר שלהם

ות בבחי' פי שנים שהדיבור הקדוש בעצמו יש לו שני משמע

 : כנ"ל

באמת הוא טובה להצדיק האמת מה שנמצאים אלו אבל 

השקרנים המתדמים אליהם. כי יש רשעים שנותנין צדקה 

רכה  בחוד יהיינו יבק לצדיקים, וע"י הצדקה נעשה בחי' 

. וכל ג' בחי' אלו נאמרו במים שהוא בחי' צדקה  [לג] דושהק

מתחת השמים אל  יקוו המיםכנ"ל. יחוד כמ"ש )בראשית א( 

ישרצו המים שרץ נפש חיה . ברכה, כמ"ש )שם( מקום אחד

. ומחמת זה מים קדושים. קדושה, כמ"ש )במדבר ה( וכו'

 יבקנמצאים בעלי צדקה שהם נואפים, כי הם יונקים מבחי' ה

בקדושה הוא בחי' זווגין דקדושה ואצלם  יבקהנ"ל ובחי' ה

. וע"כ הצדקה  נתקלקל זאת היניקה ונעשה אצלם ניאוף ר"ל

שלהם היא רעה אצל הצדיק, כי הצדיק מקבל דיבור פיו הקדוש  

מן הצדקה, וכשנתקלקל אצלם כנ"ל גורם פגם לדיבור פיו של 

הצדיק שמקבל משם כנ"ל וע"כ הוא טובה מה שנמצאים 

השקרנים הנ"ל שאזי אלו הרשעים הנותנים צדקה פונין אליהם 

הכשילם בעניים  [לד] ונותנין להם. וכמאמר ירמיה הנביא

שאינם מהוגנים כמו שדרז"ל )ב"ק טז ע"ב( ואזי ניצול הצדיק 

האמת מפגם הצדקה שלהם כנ"ל. אבל עיקר כח יניקת 

השקרנים הנ"ל הוא רק מאלו הצדיקים הגדולים ההולכים 

בגדולות כנ"ל. אבל מאלו העוסקים בתורה תמיד ומתנהגים 

 :  בפשיטות אין להם יניקה וכח כנ"ל
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 מה הטעם שור זנבו ארוך  א
מה הטעם שתרנגול כשעוצם עיניו עולה העפעף  ב

התחתון לכסות העין ולא כמו אצל האדם שיורד 
 העליון למטה. 

 תורה י' תנינאב ג
 השי"ת  –מתרצו  ד
 עיין לעיל תורה סד  ה
 בתורה יז תנינא  ו
 בסוף תורה יז תנינא  ז

אות ח' ביאור מוהרנ"ת  'ועיין לק"ה ע"ת הלכה ו ח
 על שאר הקושיות שם 

 
תורה זו אחת משמונה התורות שאמר רבינו בסוף  ט

 שנת תקסח בחזרתו מלבוב )לעמבערג(
 מנוקד בתקפא י

יותר אותו  –מתרלו אותו להש"י, ו -גם בתרלד  יא
 ש"ילה
 בכלמקו' )תיבה אחת( -בתקפא יב
 שמות יד י' יג
 פסקא ה'  יד
תורה זו אחת משמונה התורות שאמר רבינו בסוף  טו

 שנת תקסח בחזרתו מלבוב )לעמבערג(
 תהלים נו*  טז
 עיין לעיל תורה לט יז
תורה זו אחת משמונה התורות שאמר רבינו בסוף  יח

 שנת תקסח בחזרתו מלבוב )לעמבערג(
 ד' ב' מש"כ שם בשם הזוהר  עיין לק"ה ערלה יט

 
עיין חיי מוהר"ן  לשה"כ תהלים קלא א' כדלקמן. כ

 .  חלק גדולת נוראות השגתו מסימן רמא עד רצ
   עיין לעיל תורה נד אות ב'  כא
שער בו , עיין פרי עץ חיים יום הכפור פ"ג כב

המצוות אמצע פרשת עקב )ד"ה גם תכוין בענין 
רמג. ועיין חיי מוהר"ן סימן בו  ,השינים הטוחנים(

לעיל תורה סב שע"י אכילה בקדושה זוכים יחוד 
 קב"ה ושכינתיה פב"פ. 

תנינא ע"י האכילה זוכה להארת  'עיין תורה ז כג
ועיין לק"ה פדיון הבכור ה' אות ד' ואות ו'  ,הרצון

שעיקר הפדיון הוא כשנותן לצדיק כזה שבאכילתו 
 מאיר הרצון שעי"ז המתקת כל הדינים. 

 ירמיהו כח  כד
 מהרש"א[  עי"ש . ]סנהדרין פט * כה
שם כנראה מעיין זכריה יג ד' ופרש"י שם, ) כו

כגון בשו"ת  תעטף בטלית שאינה שלוהביטוי מ
 ( מהרלב"ח סימן לא

 
 כו   יחזקאל לו*  כז
 יב  מו הישעי*  כח
 " בפיך"כמבואר בראש השנה ו. ובתוס' שם ש כט

לרבות צדקה כנדר דכתיב  (,כג כד) הכתוב בדברים 
סוף . ועיין לעיל "יצא מפי צדקה" (מה כג)בישעיהו 
 תורה רכה. ו ,סוף אות ט' תורה כטו ,תורה יג

 שכט תוקןבתקפא )ר"ה ו ע"ב( ובת ל
   דברים כא יז לא
שדברי ירמיהו הטעו  'עיין פרש"י ירמיהו כח א לב

 . בן עזור האת חנני
פרי עץ חיים שער התפלה פ"ז ושער הברכות  לג

פ"ז. של"ה הקדוש שער האותיות אות ק' קדושת 
ה  הזיווג )במהדורת תשלה ירושלים ח"א דף עג. ד"

 וכשבא החתן( ועיין קהלת יעקב ערך יבק. 
יח כג בפסוק כתוב יהיו מוכשלים לפניך  ירמיהו לד

 וכו' וחז"ל דרשו הכשילם בעניים וכו'

 תורה אור 
 תורה יג

ק  ַּ תהילים קלט )ח( ִאם ֶאס 
ה   יעָׁ צ ִ ה ְואַּ ת ָׁ ם אָׁ ִים ש ָׁ מַּ ש ָׁ

 : ָׁ ך  אֹול ִהנ ֶ ְ  ש  
ְרעֹה  יד בשלח  שמות פַּ )י( ו 

ֵאל ֶאת   רָׁ או  ְבֵני ִיש ְ ש ְ י ִ ִהְקִריב וַּ
ה  ִים ֹנֵסעַּ  ֵעיֵניֶהם ְוִהנ ֵ ִמְצרַּ

ְצֲעקו    י ִ יְראו  ְמאֹד וַּ י ִ ֲחֵריֶהם וַּ אַּ
ק:  ֵאל ֶאל ְיקֹוָׁ רָׁ  ְבֵני ִיש ְ

 תורה יד 
י  ֹוְררַּ ֲאפו  ש  תהילים נו )ג( ש ָׁ
ים לֲֹחִמים ִלי   ב ִ י רַּ י ֹום כ ִ ל הַּ כ ָׁ

רֹום:   מָׁ
 תורה טו 

ר   מַּ ֹה אָׁ ירמיה מט )לה( כ 
ֵֹבר ֶאת  אֹות ִהְנִני ש  ד ְצבָׁ ְידֹוָׁ

ת ֵעי ם: ֶקש ֶ תָׁ רָׁ בו  ית ג ְ ם ֵראש ִ    לָׁ
ה   ֹאֶמר ִיְרְמיָׁ י  ירמיה כח )טו( וַּ
ע   מַּ ִביא ש ְ נ ָׁ ה הַּ ְניָׁ ִביא ֶאל ֲחנַּ נ ָׁ הַּ
ד  ֲחךָׁ ְידֹוָׁ לָׁ ה לֹא ש ְ ְניָׁ א ֲחנַּ נָׁ
ה   ז ֶ ם הַּ עָׁ ְחת ָׁ ֶאת הָׁ ה ִהְבטַּ ת ָׁ ְואַּ

ֶקר:  ל ש ָׁ  עַּ
י   ִ תהילים קיט )קח( ִנְדבֹות פ 
ֶטיךָׁ   ָׁ פ  ִמש ְ ד ו  א ְידֹוָׁ ְרֵצה נָׁ

מ ְ     ֵדִני:לַּ
ו ר   צ  הְֹפִכי הַּ תהילים קיד )ח( הַּ
ְעְינֹו  ִמיש  ְלמַּ ָׁ ל  ִים חַּ ם מָׁ ֲאגַּ

ִים    :מָׁ
ֵאִרי  ה ש ְ לָׁ תהילים עג )כו( כ ָׁ
ִבי ְוֶחְלִקי   ִבי צו ר ְלבָׁ ְלבָׁ ו 

ם:   ֱאלִֹהים ְלעֹולָׁ
ֶכם   י לָׁ ת ִ תַּ יחזקאל לו )כו( ְונָׁ
ן  ֵ ה ֶאת  ש ָׁ חַּ ֲחדָׁ ש  ְורו  דָׁ ֵלב חָׁ

ֲהִסרֹ ֶכם וַּ ִקְרב ְ ִתי ֶאת ֵלב  ב ְ
ֶכם   י לָׁ ת ִ תַּ ְרֶכם ְונָׁ ש ַּ ֶאֶבן ִמב ְ הָׁ

ר:  ש ָׁ  ֵלב ב ָׁ
י   ְמעו  ֵאלַּ ישעיהו מו )יב( ש ִ

ה:  קָׁ דָׁ ְרחֹוִקים ִמצ ְ יֵרי ֵלב הָׁ ב ִ  אַּ
ְילָׁ   ַּ ל  י בַּ ִמי רֹנ ִ איכה ב )יט( קו 

ה\ ְילָׁ ַּ ל  ֻמרֹות \}בַּ ש ְ { ְלרֹאש  אַּ
ֵני  ְ ח פ  ְך ֹנכַּ ִים ִלב ֵ ַּ מ  ְפִכי כַּ ש ִ

אִ  י ש ְ ל  ֲאדֹנָׁ ִיְך עַּ ַּ פ  יו כ ַּ י ֵאלָׁ
ב   עָׁ רָׁ ִפים ב ְ ֲעטו  ִיְך הָׁ לַּ ֶנֶפש  עֹולָׁ

ל חו צֹות:  רֹאש  כ ָׁ  ב ְ
ִים   ַּ מ  ל כ ַּ עמוס ה )כד( ְוִיג ַּ

ן:  ל ֵאיתָׁ חַּ נַּ ה כ ְ קָׁ ְצדָׁ ט ו  ָׁ פ   ִמש ְ
ל   ְחְמךָׁ עַּ ח לַּ ַּ ל  קהלת יא )א( ש ַּ
ִמים   י ָׁ י ְברֹב הַּ ִים כ ִ ָׁ מ  ֵני הַּ ְ פ 

 : ו  ֶאנ  ְמצָׁ  ת ִ
 (כד) כגכי תצא דברים 

יתָׁ   ש ִ מֹר ְועָׁ ש ְ ֶתיךָׁ ת ִ פָׁ א ש ְ מֹוצָׁ
ק ֱאלֶֹהיךָׁ   יקֹוָׁ ְרת ָׁ לַּ דַּ ר נָׁ ֲאש ֶ כ ַּ

: ס  ִפיךָׁ ְרת ָׁ ב ְ ב ַּ ר ד ִ ה ֲאש ֶ בָׁ  ְנדָׁ
י   ְעת ִ ב ַּ י ִנש ְ ישעיהו מה )כג( ב ִ
ר ְולֹא   בָׁ ה ד ָׁ קָׁ י ְצדָׁ ִ א ִמפ  צָׁ יָׁ
ֶרְך   ל ב ֶ ע כ ָׁ ְכרַּ י ִלי ת ִ ו ב כ ִ ש  יָׁ

ֹון: ש  ל לָׁ ע כ ָׁ בַּ ָׁ ש    ת ִ
לג )יז( זאת הברכה דברים 

ְרֵני  ר לֹו ְוקַּ דָׁ ֹורֹו הָׁ כֹור ש  ב ְ
ח  ג ַּ ים ְינַּ מ ִ ֶהם עַּ יו ב ָׁ ְרנָׁ ְרֵאם קַּ
ֶרץ ְוֵהם ִרְבבֹות   ְפֵסי אָׁ ו אַּ ְחד ָׁ יַּ

ה: ֶ ש   ְלֵפי ְמנַּ ִים ְוֵהם אַּ  ֶאְפרַּ
י ֶאת  דברים כי תצא )יז( כ ִ

ֶתת   יר לָׁ כ ִ ה יַּ אָׁ נו  ְ ש   ן הַּ ֹכר ב ֶ ב ְ הַּ
יִ  נַּ י ש ְ ִ ֵצא לֹו פ  ָׁ ר ִימ  ֹכל ֲאש ֶ ם ב ְ

ית אֹנֹו לֹו  י הו א ֵראש ִ לֹו כ ִ
ה: ס  ֹכרָׁ ב ְ ט הַּ ַּ פ   ִמש ְ

ֹאֶמר ֱאלִֹהים  י  בראשית א )ט( וַּ
ִים ֶאל   מַּ ָׁ ש   ת הַּ חַּ ַּ ִים ִמת  ַּ מ  וו  הַּ ִיק ָׁ
ה   ש ָׁ ב ָׁ י ַּ ֶאה הַּ ד ְוֵתרָׁ קֹום ֶאחָׁ מָׁ

ְיִהי ֵכן:    וַּ
ֹאֶמר ֱאלִֹהים   י  בראשית א )כ( וַּ

יִ  ַּ מ  ְרצו  הַּ ה ִיש ְ י ָׁ ֶרץ ֶנֶפש  חַּ ם ש ֶ
ל   ֶרץ עַּ אָׁ ל הָׁ ְועֹוף ְיעֹוֵפף עַּ

ִים:  מָׁ ָׁ ש   ֵני ְרִקיעַּ הַּ ְ  פ 
ח ה נשא  במדבר קַּ )יז( ְולָׁ

ֶרש   ְכִלי חָׁ ים ב ִ ִים ְקדֹש ִ ֵֹהן מַּ כ  הַּ
ע   ְרקַּ קַּ ר ִיְהֶיה ב ְ ר ֲאש ֶ פָׁ ִמן ֶהעָׁ ו 
ן ֶאל  תַּ ֵֹהן ְונָׁ כ  ח הַּ ן ִיק ַּ כ ָׁ ש ְ מ ִ הַּ

ִים:  ָׁ מ   הַּ
ק  ( כג)ירמיהו יח  ה ְיקֹוָׁ ת ָׁ ְואַּ

י   לַּ ם עָׁ תָׁ ל ֲעצָׁ ְעת ָׁ ֶאת כ ָׁ דַּ יָׁ
ם  ל ֲעֹונָׁ ר עַּ ֵ פ  כַּ ל ת ְ ֶות אַּ ָׁ מ  לַּ
ְמִחי   ֶ ל ת  ֶניךָׁ אַּ פָׁ ם ִמל ְ אתָׁ ָׁ ט  ְוחַּ
ֶניךָׁ   ִלים ְלפָׁ והיו ְוִיְהיו  ֻמְכש ָׁ

ֶהם: ס  ה בָׁ ךָׁ ֲעש ֵ ְ פ  ֵעת אַּ  ב ְ
-------------------

- 
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 זמן אמירת התורה 
מלבוב    נאמר בחזרתו  תקסח  שנת  בסוף 

 כנראה בחודש תמוז  .)לעמבערג(
 

 זמן אמירת התורה 
מן נ"ט(. , סימוהר"ן   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.

ֶשאֶ   -  בלק"ה כתב מוהרנ"ת ָשם,  ֶשְמֹבָאר  י"ז  ִסיָמן  ַעד  י'  ִזְכרֹונֹו  ִמִסיָמן  ָהָיה ּתְצלֹו  ַאַחת,ִלְבָרָכה  ָזִכינּו   ֹוָרה  ְוֹלא 

י ִפְסקֵּ ַרק  ל  י.    ְלַקבֵּ בְ וִפְסקֵּ ֶשִנְדְפסּו  ַהּתֹורֹות  ר  ְלַחבֵּ ְקָצת  ר  ְלָבאֵּ מוֹ ְצִריִכין  י  ָלֶזהִלּקּוטֵּ ֶזה  ְסמּוִכים  ִּתְנָיָנא,  , ֲהַר"ן 

 (.נות או ח"א שיח שרפי קודש)  שמבאר קצת \ג/ועי"ש

 
 פתיחה

מדרש  באר שם  ומבו  ,כי גורם לו לברוח לה'  ,ק ורודף מקרב את האדם להקב"הלמדנו בתורה יג שהחול שרי  אח

וחולק לאדם  שהקב"ה שולח   רודף למטה  תשובה.  ל  לעורר אותורודף  זה שכשיש לאדם  יבאר רבנו כעין  כאן 

שאפו  "להקב"ה    בדברי דוד המלך בתהלים נו  ג, ומבאר רבנו שזה רמוז בפסוק  סימן שגם למעלה יש עליו קטרו

היום כל  למטה  "שוררי  עלי  לחולקים  ששלחת  הכוונה  עלי    הטעם  לחלוק  מרוםכי  "אותם  לי  לוחמים   "רבים 

וע"י תשובה יתבטל   י,לומד שיש לו שונאים למעלה, על כן הכל תלוי באני  ממה שיש לו שונאים למטה    דהיינו

   .ויסתלקו ממילא השונאים של מטהמהשונאים של מעלה  רוג עליהקט

ו של רודפיבנו ואשתו ע"י עצמו שע"כ נפטרו  לעתורה זו והקודמת מדברות מעניין מי שיש לו רודפים ואולי רמז 

 מעלה והיה הזקן רודפו וכו' למטה.

 

 מה הקד
כנראה בהוראת  מוהרנ"ת  ו  .רבים לוחמים לי מרום""פסוק בתהלים  הוא ביאור    בלבד,  כג תיבות  ,זה  רקצ  מאמר

ב הדפרבנו   אותו  עצמהכ  ורספיס  בפני  שהתתורה  משמע  ב.  תורה  ככל  אליה  בה ליקייחס  שיש  מוהר"ן  וטי 

   הוראה למעשה עם איזה חידוש של רבנו.

שבאר  צ"ע  ו למה  כוונתו  השנה    אח"כ  דשיםוח  שניכאולי  תקס"ט  בראש  עניישנת  תנינא  א'  קנאת   ן בתורה 

שהמבואר בה כתב  תורה יא    בסוף  מבוארדהיינו כמו ש  .עי"ש  "רבים לוחמים לי מרום"המלאכים שהם בחי'  

א נ תני   'בתורה אבאריכות יותר  למבואר  בה    כך גם תורה שלנו יד הכוונה אולי    ,א' תנינא  בתורה  יטבהמבואר  

 
 ים רושלטבת תשפא י כח ושוב בכז       ז שבט ירושלים א

. ושם אות כח  רסלבו בבלביתמלעבערג  זר  נו חשרב  שהיה במואהלובת  למוהרנ"נודע    בפרשת בלקשר  "ת ח"א כז מבוארנוהבימי מ   ב
  חזר לביתו בנעמירוב סמוך לברסלב. ואז שמע כמה תורות   אחרי תשעה באבולמואהלוב . ושוב נסע  והיה אצלו בשבת בלק  שמיד נסע

 . אותן  וכתב
ה ַעת     -ושם אות כט  ח  ְוִהנ ֵּ ֶׁ עִמ ה ש  י ְלנֶׁ ִייִת ַזְרת ִ ה  ֶׁ ִכיִתי ש  ע  ירֹוב ז  ְ ה פ  מ   ַ נו  זִ ם אֵּ ִמיי כ  ֵּ ל ַרב  נ  צֶׁ ם ֹראש  ַהש    ה ֹקדֶׁ כ  ו תֹו ַאף  ְכרֹונֹו ִלְבר  ם ֲחִליש  ְבֹעצֶׁ ה ו 

ה ַעד אֵּ  ֵּ ֹות ַהְרב  ש  ין ְנפ  אֹות ַהְמַחי ִ ֹורֹות ִנְפל  ינו  ת  נֵּ ה ְלפ  ל   ן ג ִ י כֵּ ִ כְ ַעל פ  ין ת ַ  ִלית: ין סֹוף ְואֵּ
ְך לְ  מו  ה ִנְגַמר  ֹראש  הַ ס  נ  אש    ה  אֹוְסְטר  ִאירו   דוֹ ַהק     ַסת ִסְפרוֹ פ   ַהְד   ב ְ נו  ְוהֵּ בֵּ ְמחו  ְלב  ינו  ְוֹש  ינֵּ או  עֵּ ם ְלֹפה ר  ל   ֻּ "ל כ  ִאיש  ַהנ ַ ִביא ה  י מֹוֲהַר"ן ְוהֵּ טֵּ ו  ש  ִלק 

 ֵּ ַיֲעֹקב ב  קו  ב ְ ְ ל ְוִנְתַחל  בֵּ ֵּ י ת  נֵּ ְ לֹומֵּ פ  ְ י ש  ֵּ ע נו  ו  ין ַאְנש  ל ה  ם: ְבכ   ֹול 
 ֶׁ א ִמל  ב   ֶׁ ְרג ְ נ  ַאַחר ש  ֶׁ י ֹרב ְלַטי ֵּ ע עַ סַ ְמב  ִ ם ֲחלִ ל פ  ֲחַמת ֹעצֶׁ ַפַעם  ל מֵּ אֹות ו  אֹות ְונֹור  ֹורֹות ִנְפל  ה ת  ה ְוַכמ   מ   ַ ַמְענו  כ  ו ל ש   ו  ְלִטי  ל  ִבְנִסיעֹות אֵּ ו תֹו ו  יש 

ֹו ְוִד  י ִעמ  ַסְעת ִ ִעְניַ ַאַחת נ  י מֵּ ר ִעמ ִ ֵּ ְדפ ַ ן  ב  נ ִ ֶׁ ֹו ש  ל  ֶׁ ר ש  פֶׁ ֵּ ךְ ַהס  מו  ס  ח אוֹ ס ב ְ ַ ב  ִ ַאחַ תוֹ  ְוש  ַמר מֵּ ס ְצִריִכין ִלְלֹמד אֹותֹו ְמֹאד ַעד   ְמֹאד ְוא  ַ ר ִנְדפ  ב  כ ְ ֶׁ ר ש 
י מֹוֲהַר"ן שמ"ו( ְוַאַחר כ    ר )ַחי ֵּ קֹום ַאחֵּ מ  ר ב ְ ְמֹבא  ַ ' כ  ה ְוכו  ֶׁ ַעל פ  ר ב ְ גו  ה ש   ְהיֶׁ י ִ ֶׁ ַמר צְ ש  ה ְוא  נ  הְ ִר ְך ע  י ִ ֶׁ ד ש  ח  ר אֶׁ פֶׁ ר עֹוד סֵּ ֵּ ה ְוי  יִכין ְלַחב  אֶׁ ה נ  ה  פֶׁ יֶׁ

ִראש   ה  ר מֵּ יתֹו, ִנְת עֹוד יֹותֵּ יה  ַלֲחֹזר ְלבֵּ לֶׁ ב ע  ֵּ יש  ה לֵּ ל  ֲעג  ש  ַלֲעלֹות ַעל ה  ק ֵּ ר ב ִ ְכב  ה ו  דֶׁ ש   ַ ֹו ב  ְהיֹוִתי ִעמ  ְך ב ִ תֹו הַ ֹון ְוַאַחר כ   יח  ֹוְך ֹשִ ל ִמת  ְלג ֵּ ה  ג ַ דֹוש   ק ְ
ה ל   ג ִ ֶׁ ס ש  ה ַעל פ   א  ֹור  ה ַהנ  ֹור  ַני ַהת  ה הַ ְלפ  ֶׁ ו ק ְוַאי ֵּ ה )ש   אות כט  "א ח ימי מוהרנ"ת ה ְלעֹול 

ֹות   ֹות ְמֹאד ְמֹאד ְלַחי  י  ְחת ִ ַ אֹול ת  ְ י ש  ִעְמקֵּ ֹות מֵּ ש  ה ְנפ  ְמַחי ֶׁ ה ְמֹאד ְמֹאד ו  ק   א י"ב(, ְוִהיא ֲעמֻּ נ  ְני  ם ְוכ ת ִ י עֹול  ִספְ ם ְלַחי ֵּ ם ב ְ ן ש   ר ַלְמַעי ֵּ ְמֹבא  ַ ', כ  רֹו  ו 
דֹוש   ז ִ ַהק   ֶׁ ינו  ַמה ש   רֵּ ִבְדב  ם: ו  ן ש   ה ַהז ֹאת ַעי ֵּ ֹור  י ַהת  ִדְברֵּ ר ב ְ אֵּ ְלב  ש  ו  ַרְך ְלַחד ֵּ ם ִיְתב   ֵּ ִני ַהש   ַ  כ 

ַמר ִלי ה ְוא  נ  יתֹו ע  ֹו ְלבֵּ י ִעמ  ַזְרת ִ ח  ֶׁ ש  ְך כ ְ ה ְלך     ְוַאַחר כ   ה ִיְהיֶׁ מַ ַעל  זֶׁ א  ֶׁ ִני ַהְינו  ַמה ש   ֵּ ר ַהש   פֶׁ ֵּ ֶׁ ַהס  ה ש  ִחל   רר ת ְ ֵּ ִריִכין עֹוד ְלַחב  פֶׁ   צ ְ "ל  סֵּ נ ַ ַ ' כ  ִני ְוכו  ֵּ ר ש 
ְזִריזו ת   ר ַלֲעֹסק ב ִ יֹותֵּ ק אֹוִתי ב ְ ה ִחז ֵּ זֶׁ ב  ִני ו  ֵּ ר ַהש   פֶׁ ֵּ ה ַהס  ה ַעל זֶׁ ל  ש  ִלי ַהְתח  י ֵּ ֶׁ ְזִני ש  ִעיר א  ה הֵּ צו ת ִלכְ וְ ַעת   ן  ת ֹ ִהְתַאמ ְ ים ְוכֵּ ִ דֹוש  יו ַהק ְ ש   ו  ל ִחד  ב כ  

ז    ֶׁ ה ַעד ש  י  ו  ה  ִחד  ר מֵּ ֵּ ה  ש   ִכיִתי ְלַחב  ַכמ   ַע ב ְ י ְלִהְתַיג ֵּ ְכַרְחת ִ ְרג ְ הֻּ ֶׁ ְמב  ֶׁ א ִמל  ב   ֶׁ ֹום ש  י ִמי  א כ ִ נ  ְני  י מֹוֲהַר"ן ת ִ טֵּ ו  דֹוש  ִלק  ר ַהק   פֶׁ ַעְצמִ יו סֵּ ֹב ב ְ י  ְיִגיעֹות ִלְכת 
י ש   ו  ל ִחד  ְרג ְ ה  ו כ ִ כ   ֶׁ ְמב  לֶׁ ה ב ְ י  ה  ֶׁ ם ש  ֹדֶׁ ה ִחד  י ִמק  מ   ַ ם ב ְ יו  כ  ב  ת  כ ְ ֶׁ ים ש  ִ ש  ְרג ְ לא  ַעצְ ו  ֶׁ ְמב  ֶׁ א ִמל  ב   ֶׁ ל ַאַחר ש  "ל ֲאב  נ ַ ַ יו כ  נ  ים ְלפ  ַתְבת ִ ֹורֹות כ ְ ל ַהת  מֹו ְוַגם כ  

ל   יו כ ְ נ  י ְלפ  ַתְבת ִ ר ְולא כ   ב  ַעְצמֹו ד   ַתב ב ְ ה ִלי כ ַ כ   י  ֹורמ   ל, ַרק ה  י ת  ַתְבת ִ כ   ֶׁ ם ש  ֹא ה ְיִגיעֹות ֹקדֶׁ ל  ֶׁ יו ש  יו ֹות  נ  פ   ב ְ
ה ו', אֹות ז' עיין שם אות ח' שמוהרנ"ת מבאר קצת את קשר שמונה התורות האלה לק"ה ראש השנ ג כ   . ה ַהל 
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ָכל ָדָבר ֶשָהָיה ִבְכָלל ְוָיָצא ִמן  מעאל שישל רבי ביג' מדות שמיני הל ל. )ועפ"י הכעניין קנאת המלאכים בבני אדם

ד ד ַעל ַהכְ ַהְכָלל ְלַלמֵּ ד ַעל ַעְצמֹו ָיָצא. ֶאָלא ְלַלמֵּ לֹו ָיָצא. ֹלא ְלַלמֵּ  ( \ד/ָלל כֻּ

נחמן שלא ללמוד    מאידך בן  רבי אברהם  וכיון שזו תורה בפני עצמה מתורה לתורה,  עיין בכללי הלימוד של 

ווקא בתורה כי דנינא  א' ת  תורהה וצ"ע. ואולי על כן אין ללמוד כאן מורה שגם כאן שייך הכלל הז נמצא לכא

לתורה אלא   היש ללמוד משם אבל כאן לא כתב וממילא אין ללמוד מתוריא כיון שמוהרנ"ת כתב מפורש ש

 כללים אבל לא פירוש. 

לשני מקומות  ן כפי שציין מוהרנ"ת  מאמר חז"ל בסנהדריהפסוק עפ"י  עיקר כוונת רבינו לבאר את  נראה  כלכן  

 .הז אמר הולמצא את חידוש של רבנו בביאור המבגמ' 

פירש מי  לא  שצ"ע  ו.  "למעלה   צריםיש  כך  שיש צרים למטה    כשם"רבנו הוא ציון עובדא  שהביא    בלשון החז"ל  

או להפך שהתחתונים גורמים לעליונים. כי מסתבר שאחד גורם לשני   ,העליונים גורמים לתחתוניםגורם למי,  

 למטה. דאי לאו הכי כיצד נזדמן תמיד שיש גם למעלה וגם 

 .התיקון מה  לא ביארגם צ"ע ש

ך שועה היערו" \ה)לו יט(/  פסוק באיוב  ארום מבהגמ' ששציין מוהרנ"ת בסנהדרין דף מד: הראשונה  גמראבועיין 

אלא  על ספר איוב,    \ו/כהמפרשים   פסוק לא פרשת את הלאיוב, והגמ'    א פסוק זה הוא דברי אליהו  ,לא בצר וגו'

צרה   לך  תבוא  שלא  התפללת  האם  אותו  באה   ודם קששאל  ג'  .  שהיא  בזה  אלעזר  -ונחלקו  ת  א מבאר    רבי 

להמתיק את הקטרוג שיהיה שהתפלל  אבינו  ם  ביא ראייה מאברהים תפלה לצרה ומדלעולם צריך להקדהפסוק  

שלא   עכן  חטא  שעל  העיי יגרום  במלחמת  בזמן   פסידו  לק  .יהושע  שהיתה  בגלל    ישוריש  היא  שהצרה  מבאר 

שצריך להקדים  מבאר    ורבי יוחנן ג של מעלה.  הקטרול את  כדי לבטה  קטרוג של מעלה ולכן צריך להקדים תפל

 . תפלה לצרה כדי שיסייעוהו מלאכי השרת לבקש רחמים ושלא יהיו לו מקטרגים למעלה

אחד   דבר  אמרו  ור"ל  שר"א  מעלהונראה  של  קטרוג  לבטל  תפלה  שר"א  שצריך  אלא  גרם    אומר,  שהחטא 

ור"ל   לה  בכלליות  אומרלקטרוג,  צריך  שלאשתמיד  צ  תפלל  שגם    "ירו  רה,תבוא  להתפלל  שצריך  הוסיף 

 )עיין שם מהרש"א(  .לבטל הקטרוג כי לבדו לא יוכל ,עליו \ז/יתפללוהמלאכים 

   עכ"פ לפי הגמרא הזו משמע שהצרה של מטה היא מקטרוג של מעלה, לכן צריך תפלה לבטל את הקטרוג.

זו אפשר לומר   המלאכים ולא רק קטרוג בגלל  הנובע מקנאת  רוג  בדברי ר"ל ור"י שמדובר גם בקטולפי גמרא 

 חטא.

ומבארת ביאור הפסוק   ים אורם"  עימנע מרש"שם הגמ' דורשת פסוק אחר באיוב,    לעומת זה עיין בסנהדרין קג:

  ם "כשם שיש צרי  ון רבנו ללשדומה  יותר    זהלכאורה לשון  ".  כיון שנעשה אדם רש מלמטה נעשה רש מלמעלה"

 קטרוג חסר חברים למטה נעשה עליו גם  ו  \ח/ רשכיון שנעשה    וביאור הגמרא שם  לה"למעמ למטה כך יש צרים  מ

 למטה גורם לקטרוג למעלה.   ,שאינו נוח לבריותומשמע שהחטא . למעלה

לומר שאין חילוק   וי  כואע"פ שאפשר  גורם לקטרוג  לא מדובר כאן בקטרוג בל  א  הקטרוג לצרה.תמיד החטא 

 .  תפלה אלא תשובה שהתיקון הואע מוגם לא מש נובע מקנאת המלאכים.ה

ג מסיבה אחרת. שמא אחטא או שמא יהיה עלי קטרוהנושא הוא תפלה לפני צרה ולפני חטא  בדף מד:  נמצא  

רק מחדש שלא רק למטה    ינו אהוב ומקטרגים עליו.א כ גם למעלה  "מדבר מאדם שאינו נח לבריות וע  ובדף קג:

 עלה. יש עליו דין אלא גם למ

 
נט, ושם בתורה סו אות ב' ציין לתורה  סב לתורה יב ובתורה  )כגון  שהעניין שם מבואר יותר בתורה אחרת    בכותרנ"ת  האע"פ שיש עוד מקומות שמו  ד

ט. ובתורה צא לתורה א'. והתורה קיב לתורה  אות ג    ציין לתורה סהובתורה עו  ובתורה עג לתורה טו ובתורה עד לתורה סו    .לתורה סג  ובתורה עא צייןאות ג' ציין לתורה נא.  
רה תולקנד  ובתורה  לתורה כג,  ובתורה קלח לתורה מט ובתורה קנג  ,  ולתורה ל'  ורה קא ובתורה קלה לתורה קכטקכט לתובתורה קיד לתורה פח ובתורה קכז לתורה כט ובתורה  

סו אות א, לולתורה טו ח"א. ובתורה קעח לתורה עח, ובקצא למט, וברה ליט וברז ליב, וברכד    ובתורה קסט לתורה ב' תנינא  לתורה סב  גובתורה קס  ובתורה קנו לתורה כא.  טו
ז'  תנינא, וברפב לנד וברפג לנו, ובה' תנינא לנ' ח"א,  ה לס'  נד, וברסרסד ללא ולורה א' תנינא, וברלג לעב, וברלד לסב וברנא לנא, וברס לנט, ובובתורה רלא ציין לת ובתורה 

ובסו תנינא לסז תנינא, ובסח תנינא לז'    ומח תנינא לרפב ח"א.  ח"א  רסבתנינא ל  וביז תנינא לנו ורעז ח"א, ובל'תנינא,    ' וביא תנינא לאלרפב,  ובי' תנינא  תנינא לתורה סח תנינא,  

אבל כאן כיון ששמונה תורות מי' עד יז נאמרו בזמן  (  קכה תנינא לרפב ח"אבינא לסא תנינא, ובקיז תנינא לתורה עב ח"א. ותנינא לז' תנינא ובעט תנ  נא, ובעזתני
שיצא    תנינאאבל עיין תורה י'    אותן כעניין בפני עצמו.יש לדון  אולי  כאורה  ו תורה אחת ליל רבנו האחד וסמוך לתורה א' וגם אצ

 נא לומד מתורה נו ותורה רעז. ובתורה יז תני  מתורה רפב.ללמוד 
י ֹכַח: איוב פרק לו  ה ר ְוֹכל ַמֲאַמצ ֵּ ֲעך  לֹא ְבצ  ו   )יט( ֲהַיֲעֹרְך ש 

בואך שום צרה ושום מאמצי כח לאונסך אם כן במה יגבה את  תוכי באתה לערוך צעקה שלא    -)יט( היערוך שועך לא בצר  רש"י  
 חובו: 

דוד   הימצודות  ער  -ערוך  )יט(  יהיה שררתך  כי הלא אם תתמיד  וך  וכי  יסורים  ותוקף  כח  וכל אמיץ  ומתוקן מבלי תקדים לה צרה 
 הטובה תבעט במקום מרוב כל ותאבד עדי עד: 

 מל' אומץ וחוזק:  -צי מל' שוע ונדיב ושררה. מאמ  -)יט( שועך מצודות ציון  
וגם מי שפרש שועה  שוב.  אדם ח דהיינו  מלשון שוע ונדיב    שו שועהוחלקם פר  ,המפרשים חלקם פרשו שועה לשון שוועה לשון תפלה  ו

   יתכפר לך.ש"י וכי אתה רוצה להתפלל שלא תבוא עליך צרה אם כן במה עפרלשון תפלה לא פרש כמו הגמ' אלא להפך 
זכות גמ'    -שם  רש"ש  עיין    ז ועי' פירש"י. ומזה יש ללמד  יבקש אדם רחמים שיהו הכל מאמצין א"כ כו'.  על פזמון דמלאכי    לעולם 

וצא באלו אשר רבים גמגמו עליהם. אך י"ל דהכא דוקא ביחיד  כו' חלו נא פני אל וכו' ונוסח מכניסי רחמים הכניסו כו' וכי רחמים ו
 ס"ס ק"א:  וכמו דמחלק הש"ס בסוטה )לג( ועי' באחרונים באו"ח

 ( אחי רש שנאהו. )יד רמ"ה ומהרש"א רש לשון שנוא, כמ"ש במשלי יט ז' כל ח



 תנינא מוהר"ן                 יד           תורה                          ליקוטי                         3כ: 

שדווקא רש  לשורה ללמד  ע' מחוץ    כתוב האות"ימנע מרשעים אורם"  טעם שבפסוק  הנ"ל    דך קג:אבל עי"ש  

דוד המלך ונחמיה הנביא כגון  ואינו רשע,    שר  אולא על מי שהו  "ימנע מרשעים אורם"אמר  שהוא רשע עליו נ 

   .םאע"פ שהיו צדיקים גמורי \ט/להם הרבה שונאים ושהי

 המלך.  דשאמר דו ." מרום לוחמים לירבים  " קצ"ע כיצד יתבאר הפסו ולפי הנ"ל

נפלא "שאפו שוררי כל  ק הפסו בארית ,לכאורה לפי המבואר בסנהדרין מד: שהצרה באה בגלל קטרוג של מעלה

ל קטרוג שיש עלי בגל  למטה "כי רבים לוחמים לי מרום"שונאים  יש לי טעם ששדוד המלך אומר ההיום" דהיינו  

 למעלה. 

ש רבי" כתוב    שבפסוקצ"ע  אלא  וכו'כי  המילה    "ל,כנ אם  ו  "ם  את  רבנו  השמיט  משמע    ."כי"מדוע  שלכאורה 

   ."שאפו שוררי כל היום"ודם טעם למה שאמר קכ לא "מרום רבים לוחמים לי "הפסוק ש את רבנו מפרש

רק , דהיינו אע"פ שאינם תלויים זה בזה.  " מלמטה כך יש צרים מלמעלה  םכשם שיש צרי"וזהו שנקט רבנו לשון  

 קנאה.  אשלא מחמת חטא אל יש שונאיםכך יש למעלה  ,נאים בלא שתחטא להםשלמטה יש שודע לך שכמו 

צריך  ואולי שתמיד  לקיש  ישלחשוש    כריש  למעלה  שמא  קטרוג  שהקב"ה    עלי  כיון  או  המלאכים  קנאת  או 

   ולהקדים תפלה לצרה. מדקדק עם צדיקים כחוט השערה,

רשים שלמטה. ולגבי צדיקים  גלל הבהם  הרשים של מעלה  גמ'  בשם  לדף קג:  גם  מדוע ציין מוהרנ"ת    בל א"כא

 מה שייכות הגמ' שם לתורה זו.  כדוד המלך לא נאמרה דרשה זו כלל. א"כ

אבל    "ימנע מרשעים אורם "ישראל, לכן אע"פ שלגביו לא שייך  אמר דוד לכל  רומז בזה רבנו שהתהלים  ואולי  

כש אומרים  לנו  מרום"אנו  לי  לוחמים  להתע  "רבים  הצריכים  שכנראה  שורר  הוא  לזה  רשטעם  ה למט  עאני 

 ראוי. כנח לבריות  איני דהיינו

עי"ש פרש"י    .ויינ מענ למד  הכדבר  "רבים לוחמים לי מרום"    ק הזהללמוד ביאור הפסו  תהלים נו   ועיין בפרק שם

ובקשו מאכיש רשות ואחיו של גלית רצו להרגו,    תיםפליש  אצל אכיש מלךגלות  בדוד אמר פרק זה כשהיה  ש

פונה להקב"ה  דוד  . ועל זה היה  תים רצו להרגו על שהרג בהם בימי שאולפלישוגם שאר    ,יו מצפים לבלעוהו

מסתכלים בי ברצון   םשהנו  יילשון הסתכלות כמו אשורנו, דה  "שאפו שוררי "מספר לו צרותיו  נקרא מרום וש

 ודות שם.מצכך פרשו רש"י ו נגדי. "רבים לוחמים לי"הם כי וראה בעניי  בלוע אותי כנ"ל ל

אלא מרום   ,מרום הוא הקב"ה אליו פונה דודששפרשו  נמצא שרבנו מחדש ביאור בפסוק שלא ככל המפרשים  

 תים.הפלישנוסף לאלה שיש לי למטה דהיינו  ,לוחמים ביהים הוא המקום שבו יש לי שונא

למטה    םשונאי  לנו  שכשיש  ללמדוכנראה כנ"ל שהתכוון בזה לאו דווקא על עצמו אלא כחלק מכלל ישראל,  

 גם שונאים למעלה, וצריך להרבות בתשובה ותפלה להנצל מהם.   לנוסימן שיש 

רבים   כי "שכתוב    כדמשמע בפסוקהשונאים של מטה בשונאים של מעלה,  ה את  ל א תורבנו ל  ועדיין צ"ע מדוע 

מרום לי  כי.דהיינו    ,"לוחמים  המילה  את  השמיט  בא  מדוע  לא  שגם  ואולי  לרבות  אלא  זאת  להפך    לשלול 

ואולי גם לרבות את המבואר  מעלה.בו ללוחמים שהחטא למטה גורם ל "ימנע מרשעים אורם"כמבואר בהפסוק 

לא די מתאונן  המלך  וד  ולפ"ז ד  ,בחטא  בגללשאינה    .\י/ קנאת המלאכים על כל אחד מישראל  אבתורה א' תנינ 

 וצ"ע. .שונאים למעלה ימטה עוד יש לל אותיבשונאים לי 

 ד כאן הקדמה ע

 * 

 
שמואל  ט מדרש  דואג    -כו    פרשה  עיין  בישראל,  חמשה  העולם.  באומות  וחמשה  בישראל,  חמשה  לדוד.  לו  היו  אויבים  עשרה 

 . יו ושובךואחיתופל ושאול ושמעי בן גרא ושבע בן בכרי. חמשה באומות העולם, גלית ושלשת אח

ל     -מור מא  מז   -  מדרש תהליםועיין   וכי אויבים היו  לי.  יאמרו רע  )שמואלאויבי  והכתיב,  לדוד,  ויהודה    א-ו  ישראל  וכל  טז(  יח, 
ב ח, טו( ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו. אלא מי הם אויביו, אותם שרוצים לעשוק ולחמוס  -אוהבים את דוד. ואומר, )שמואל

 לכך הן אויביו: ולא היה מניחן, 
ה    -  תורה א' תנינא  י ל  ְמש   ה לֹו מֶׁ ְהיֶׁ י ִ ֶׁ א, ש  ִנְבר  ִלי  ְראֵּ ֹשְ ַהי ִ ִאיש   י  כ ִ ְמרו   ]א[  א  ֶׁ מֹו ש  כ ְ ל,  אֵּ ר  ִיֹשְ ל  ֶׁ ֹוף ש  ְוַהס  ְכִלית  ַ ַהת  ה  ְוזֶׁ )א(,  ִכים  ְלא  ַ ַהמ  ַעל 

ק ב'(: רֶׁ ֶׁ ת פ  ב   ַ ְלִמי ש  ַ ש  ה )ְירו  כ  ם ִלְבר  , ִזְכרֹונ  ינו  ֹותֵּ ֱאַמר:  ַרב  ֶׁ נ  ֶׁ ת', ש  רֵּ י ַהש    ְלֲאכֵּ ַ ן ִלְפִנים ִממ  ת  ה ְמִחצ   ְהיֶׁ י ִ ֶׁ יִקים, ש  ת  'ֲעִתיִדין ַצד ִ עֵּ ר ְלַיֲעקֹב    "כ   מֵּ א  יֵּ
ל. וְ  ַעל אֵּ יַדע ַמה פ   ְרצו  לֵּ י ִ ֶׁ ש  ל, כ ְ אֵּ ר  ֹשְ ֹאל ִמי ִ ְ ְרכו  ִלש  ִכים ִיְצט  ְלא  ַ ַהמ  ֶׁ ל", ש  ַעל אֵּ ל ַמה פ   אֵּ ר  ְלִיֹשְ ִריְך כ   ו  ְכִלית,  צ  ַ ה ַהת  בֹוא ְלזֶׁ י   ֶׁ ד ִלְראֹות, ש  ח  ל אֶׁ

ִרי ִכים, ַאְך צ  ה ַעל ַמְלא  ל  ְמש   ה לֹו מֶׁ ְהיֶׁ י ִ ֶׁ י ַהש    ש  ֹו ַמְלֲאכֵּ או  ב  ְיַקנ ְ ֹא  ל  ֶׁ ה זֹו, ש  ל  ְמש   מֶׁ ַֹח ַלֲעֹמד ב ְ ה לֹו כ  ְהיֶׁ י ִ ֶׁ ֹמר ַעְצמֹו ְמֹאד ְוִלְראֹות, ש  ְ ת  ְך ִלש  רֵּ
ילו  אֹותֹו, ַחס ִ יהֶׁ   ְוַיפ  ה ֲעלֵּ ל  ְמש   ש  לֹו מֶׁ י ֵּ ֶׁ ה, ש  זֶׁ כ   ם  ד  א  ב ְ ְמֹאד  ִאים  ִמְתַקנ ְ ִכים  ְלא  ַ ַהמ  י  כ ִ לֹום )ב(,  ם  ְוש   ִזְכרֹונ   , ינו  ֹותֵּ ַרב  ְמרו   א  ֶׁ ִצינו  ש  מ   ֶׁ מֹו ש  כ ְ ם, 

ה טו: ה )ֲחִגיג  כ  ְחפוֹ   ִלְבר  ת ְלד  רֵּ י ַהש    ו  ַמְלֲאכֵּ ש  ק ְ ב ִ ֶׁ דֹוִלים, ש  ה ג ְ מ   ַ  : ( ַעל כ 
סימן תרד כל עוד יש אצלו חילוק בין איש לאשה יש לו    חיי מוהר'ןעיין  ו  ידועה.כשמפילין אותו זה לתאווה ה פל"ח אות ב'  שם  ועיין  

 לפחד ממלאך. 

גם   הועיין  הזוהר  הקדמת  מדבש(  ביאור)עם  .  דף  דא  מתוק  ליה, בשעתא  אמר  כסיתיך,  ידי  ובצל  אלעזר, מהו  רבי  אורייתא  אמר  תמסר 
תם על קבלת  )באו ררבות של מלאכי מעלה לשורפו בשהבת פיהם, מחמת קנא   ומהוןלמשה, אתו כמה רבוא דמלאכי עלאין לאוקדא ליה בשלהובא דפ

ועומד לפי הקב"ה(   )גם עתה  , עד דחפא עליה קב"ה, והשתא דהאי מלה סלקא ואתעטרא וקיימא קמי קב"ה,(התורה ומתעטר    כשעולה חידוש תורה 
ה על זה האדם שלא יכירו סומכ)וכסי על ההוא בר נש דלא ישתמודע לגבייהו אלא קב"ה,    )הקב"ה מכסה על החידוש ההוא(  איהו חפי על ההיא מלה,

לומר שאינו ראוי לזה   עליו יקטרגו א עולה, והקב"ה מכסה עליו בעוד שהחידוש עולה כדי שלרה שאור התו)לפי שרואים גודל  ולא יקנאון לגביה,( בו המלאכים אלא הקב"ה

עד דאתעביד מההיא מלה שמים חדשים וארץ חדשה, הה"ד ובצל ידי כסיתיך לנטוע שמים    המעלה מחמת מעשיו הרעים, ולא יבלבלו את השמחה(
 וליסוד ארץ. 



 תנינא מוהר"ן                 יד           תורה                          ליקוטי                         4כ: 

  [יא]  ידרה ות

 , \יג/ [יב] לוחמים לי מרום רבים
.  שרבים נלחמים איתו דהיינו שאול והפלישתים   ,רוםשדוד המלך אומר להקב"ה הנקרא מפירש    דוד  המצודות

 ני. לרדפ  מהםע  םמסכידהיינו הקב"ה  י סוברים שממרום  פרש שדוד המלך אומר רבים לוחמים בי כ  והמלבי"ם

 חמים עבורו. המלאכים שבמרום נלר שפירש שדוד המלך אומ והאבן עזרא

שיש לו    אומר  שדוד המלך  היינו  מרוםלמקטרגים למעלה באלא    ,שמרום אין הכוונה להקב"ה  רורבנו מבא

במרום למעלה  מד }וכשארז"ל    ,שונאים  סנהדרין  קג  \יד/ :ע'  שיש    [טז]{ \טו/ ובדף  כשם 

כל היום  שוררי    פוששאכשם    לאת הפסוק הנ"דהיינו שלומד    .צרים מלמטה כך יש צרים מלמעלה

 .  במרום לוחמים נגדי למעלה רביםלמטה כך 

ללמוד   הנ"ל  קג:  סנהדרין  הגמ'  מאמר  רבנו  מביא  שם  לט  תורה  לומהצרים  עיין  לומטה  ל  שיש  צרים    שיש 

למטההלמעל חטאו  על  מקטרגים  שהם  שאבל    .\יז/,  כיון  המילה  רבנו  מיט  השכאן  שציטט  "כי"את    , מהפסוק 

 .לוחמים של מעלהה בטם שלמנאיהשולכאורה לא תולה את 

ושם העצה נגדם היא לאחוז שיש קנאת המלאכים באדם וביותר כשזוכה לאיזה מדרגה    ורה א' תנינאיין ת עו

ר הצדיקים האמיתיים עי"ש האריכות שמות ישראל ע"י התקשרות למפורסמי הדובכסא הכבוד דהיינו בשרשי נ 

  .בזה

רבנו   שאמר  התורות  שכל  נראה  לרוצ"ע  אאש  סמוך  כלל  בראש השנה,  השנה  שאמר  תנינא  א'  בתורה  ותם 

 וצ"ע.

אולי ו  ,בתורה א' תנינאהיטב    שעניין תפילה בשדה מבואר בה מבוארשכתב שם  תורה יא תנינא  סוף    עיין לעיל

 . תקסט עד ראש השנהח "סתק בסוף קיץ שנתרג עשחזר מלעמב ז כלל בה את כל המאמרים שאמר מא

ה תקסט אני ה' רפאך וגם זה נראה שרמוז בתורה א' תנינא היא נאמרה סמוך לר"גם תורה מב תנינא שגם ועיין 

 שמאריך בעניין הרפואות עי"ש. 

 

 

 עד כאן ביאור חברותא לתורה יד תנינא

 
 לבוב )לעמבערג(משמונה התורות שאמר רבינו בסוף שנת תקסח בחזרתו מתורה זו אחת   יא
 לים נותה*  יב
ַגת:תהילים פרק נ יג ים ב ְ ת ִ ְ ֱאֹחז אֹותֹו ְפִלש  ֶׁ ם ב  ִוד ִמְכת   ם ְרֹחִקים ְלד  לֶׁ ַח ַעל יֹוַנת אֵּ ַפִני אֱ )ב(    ו )א( ַלְמַנצ ֵּ א  ְ י ש  ִני ֱאלִֹהים כ ִ ֵּ נ  ם  ח  ֹום לֹחֵּ ל ַהי  נֹוש  כ  
ִני:ִילְ  צֵּ ֹום כ ִ   ח  ל ַהי  ֹוְרַרי כ   ֲאפו  ש  ים לֲֹחִמים לִ )ג( ש   רֹום:י ַרב ִ    י מ 

ר"ל אתה ה' היושב בשמי מרום ראה כי רבים לוחמים    -המסתכלים בי לרעה חושקים לבלעני. מרום    -)ג( שאפו שוררי    דמצודות דו 
   עמי והם שאול ופלשתים: 

היום  )ג(    מלבי"ם  לי ממרום  הם שואפי  -שאפו שוררי כל  לוחמים  כי רבים  ומצפים לאמר,  חוש   -ם    בים שמן השמים מסכימים הם 
   לי, וזה שקר, כי רק אנוש שאפני לא ממרום, כי בהפך.להרגני ושמשם לוחמים 

ויש לי מלאכים רבים ב  -)ג( שאפו    אבן עזרא  ם בעבורי כי מלת מלחמה  מרום נלחמי הטעם כמו מלעיג למה שאפו צוררי כל היום 
 רק עם מלת עם לגנאי: למד היא לעזר, כי הטעם בעבורו הוא כמו הנלחם לכם ואחריה 

לעולם יקדים אדם תפלה לצרה שאילמלא )לא( הקדים אברהם    א''ר אלעזר  ,"היערוך שועך לא בצר"יט{  -לו}איוב    -סנהדרין מד:    יד

מאמץ עצמו בתפלה מלמטה אין לו צרים  אמר ה  ריש לקיש  .שראל שריד ופליטה בין בית אל ובין העי לא נשתייר מרשעי יתפלה לצר

   מצין את כחו ואל יהו לו צרים מלמעלה:אדם רחמים שיהו הכל מאאמר לעולם יבקש  יוחנןר'  .מלמעלה
עושה כן היו    מת שועך לא בצר עד לא באה הצרה אם הייתהיערוך. שועך לא בצר. כך היו אומרים חביריו לאיוב כלום הקד  -פרש"י  

כל  יבקש אדם רחמים שיהו ההסטינו מלמעלה: לעולם  כל המאמץ עצמו בתפלה מלמטה אין צרים. יכולים להכל מאמצים את כחך:  
באתה לערוך    מאמצים את כחו. שיסייעוהו מלאכי השרת לבקש רחמים ושלא יהו לו מסטינים מלמעלה והכי משמע היערוך שועך אם 

 כחך: לא יהו לך צרים ושהכל יהו במאמצי שועך כזאת תערכהו לא בצר ש
מפני מה עי''ן של רשעים    "רמה תשברע מרשעים אורם וזרוע  וימנ" טו{  -תיב }איוב לחאמר ר''ש בן לקיש מאי דכ  -סנהדרין קג:    טו

מר משום  ר''א חד אמר מפני כבודו של דוד וחד א תלויה כיון שנעשה אדם רש מלמטה נעשה רש מלמעלה ולא נכתביה כלל ר' יוחנן ו
 . כבודו של נחמיה בן חכליה

כיון שנעשה אדם    תוב רשים:היא למעלה ונראה ככ  אותיות התיבה אלא תלויה   . שאינה כתובה בשיטתע' שברשעים תלויה  -רש"י  פ

אין אותו מלמעלה להכי כתוב רשים שני  . בידוע ששוננעשה רש מלמעלה   . שיש לו שונאין ואין רוח הבריות נוחה הימנו:רש מלמטה

  . ונחמיה בן חכליה   ה:ודוד היו לו שונאים הרב  . שאין הדבר נוהג בצדיקיםמשום כבודו של דוד  . לעי''ן כלל:ולא נכתביה   מיני רשות:
וגו' ל''א    שהיו לו שונאים הרבה מנכרים שמבקשין להרגו על שהיה בונה בית המקדש כדכתיב בעזרא )נחמיה ד( ואחת מחזקת השלח

בקדושין )דף ע.(    כי הוא חתן לשכניה בן ארח שהיו מבזין אותו.  ב )שם ז( רבים ביהודה בעלי שבועה לוהיו לו קנאים מישראל דכתי
 א לומר שברשעים אמרינן ולא בצדיקים: האי קרא ולהכי איכתבמפרש ל

 עיין לעיל תורה לט טז

 ו שונאים למעלה שמקטרגים עליו. שיבזו אותו למטה וידע שזה כיון שיש ל עיין לעיל תורה לט שמי שיש לו תאוות אכילה גורם  יז
מלמעלה ידע שזה בגלל שיש  כאילו נלחמים איתו    שלא הולך לא כסדר ומרגישן לקמן תורה פב תנינא כי תצא למחמה דהיינו כועיי

 לו גאווה למטה.  
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