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 ליקוטי מוהר"ן  
 מבואר

   חברותא
 ללימוד בעיון 

 

 מבוא לביאור 
 הביאור מורכב מג' חלקים: 

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

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

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

 חדושים. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ( להצליח יותר

 
 

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

  lezavotlaze@gmail.com למיילפנות ההערות אפשר ל

 

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

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

   .עדין אחוז בתחילתה וכן מסתבר שמי שאמר על עצמו שזכה ליחידה דיחידה אצלו התורה והתפלה הן כל אחת ושתיהן יחד אחדות פשוטה

mailto:lezavotlaze@gmail.com


 

 הודעה 
  , בדרך אפשר והצעה בלבדכל הביאורים הם 

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

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

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

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

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

 
 התנצלות 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   שאסורה.

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

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

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

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

 ותר להכניע ולתקן את המדמה.בי 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חברותא
 ללימוד עיון 

 בספה"ק 
  ליקוטי מוהר"ן

 קמא
 

 : הצדף 
 
 
 פטתורה 



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

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

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

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

, םדאי מעט מאלקים, היינו החסרון בודאי מאלקיבוד,  ותחסרהו

טה,  היינו בהשכינה אך כשידע זאת שהחסרון הוא למעלה ולמ

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

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

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

וכבוד והדר  כך בא לשמחה גדולה ונתחדשו המוחין שלו. וזהו  

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

 : לו החסרון, תעטרהו במוחין חדשים 

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

מחמת   באין  הן  לאדם,  שבאים  החסרונות  כל  כי  ידוע  הנה 

כידוע מהשכינה  ונחסרו  ניצוצות  והתיקון [ח]  השבירה שנפלו   .

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

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

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

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

 :[ט]  בחי' השכינה

 

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

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

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

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

לזה  שצריך  נמצא  הקדושה.  לקבל  כדי  הראש,  נגד  נטילה 

הראש,   כנגד  ידיו  שמגביה  שמחמת  להאמין  בהידים,  אמונה 

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

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

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

הדבר שהיה צריך מתחילה להאמין, עכשיו כשבא אל אמונה  

במשה   שכתוב  וזה  בשכל.  הראשון  הדבר  מבין  גדולה,  יותר 

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

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

 [:יג]כמובא אצלינו 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

מתים   להחיות  ויכול  דינים,  בחינות  שהוא  האש,  את  לשכך 

 : שיהיו חיים

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

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

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

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

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

ומשאו   הבריות  עם  בנחת  ועסקו  חכמים  תלמידי  ושמש  ושנה 

תורה   שלמדו  מי  אשרי  אומרים,  הבריות  מה  באמונה,  ומתנו 

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

 : (כחשהוא שורש כל המצות ) 

מהזמן.    גם שלמעלה  למדריגה  בא  באמונה,  ומתן  במשא 

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

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

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

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

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

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

 : המוחין, ויכול להתפלל בשכל צח

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

להשפיע   כשרוצה  היינו  הקדוש.  לצמצום  וצריך  שהוא,  כמות 

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

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

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

 , והיינו בגוים את כבודו

 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
עיין מכילתא פרשת בשלח על הפסוק והישר בעיניו תעשה   כח

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

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

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

הָ  וְּ ָכבֹוד  וְּ ָדר  ֵמֱאלִֹהים 
ֵרהּו:  ַעּטְּ  ּתְּ

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

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

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

ִאים:  ַחּטָ
 א תורה צ

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

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

דָ  ֶקר רְּ ֵרִני:ֱאמּוָנה ש ֶ  פּוִני ָעזְּ
 תורה צב 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ָאר:  ּפָ  ֶאתְּ
 תורה צד 

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

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

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

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

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

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

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

ָבָאם:  צְּ
צו ַבּגֹוִים    תהילים  רּו  ַסּפְּ )ג( 

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

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

 



 מוהר"ן                             פט  תורה                 יקוטי              ל                1צה: 
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 אמירת התורהומקום זמן 
לא ידוע מתי לשון החברים  תורה זו  

 תורה זו  והיכן נאמרה 

 
 פתיחה 

להפיל  מבאר   להפך  במקום  המוחין  וחידוש  לשמחה  סיבה  להיות  יכול  בעצמו  מוצא  שאדם  חסרון  כל  כיצד 
שיש בי הוא חסרון  כל חסרון  דוע  י כשוחין היא כשנזכר  בה לקטנות מומבאר שהסי  קטנות מוחין.לעצבות שהיא  

   י חסרונו, למלך מגלה הומבאר שכנגד זה יש סיבה נפלאה לשמחה שהרי מי אני ומה חיי ש, בשכינה 
בזמן הקבוע רק  זה  ,  וונותי שאני גרמתי לה בעוכל שכן בצער    ,אע"פ שצריך להשתתף בצער השכינהדהיינו  

צוות בשמחה, על כן את המ  לעשות  ת בשמחה וחייבאבל כל היום צריך להיודות(  התבודו)תיקון חצות    ,לזה
יסתכל על הצד   ישמח  ,שבזה  העצובלא  לי את חסרונו,   ,אלא רק  ומה חיי שהמלך בעצמו מספר  כי מה אני 

שמצליח   וזשמחה    י "וע  נה הקדושה.כי מחסרון כעין זה בש  השתלשלותבמה שעשה שכל חסרון שיש לי הוא  
 . למוחין חדשיםזוכה  ,שמחה מעצבות ,ב מרעבחושך ולברר טו  א אורצלמ

 
 ליקוטי הלכות

ל   -  האות  כה ה  מילה הל  יו"ד ֵ ל  ַ ֵאין ָהָאָדם ִמְתפ  ֶׁ ל ְזַמן ש  ָ ל    ,ִנְמָצא, כ  ֶׁ ְסרֹונֹות ש  י ֵכן ְצִריִכין  ֲאַזי ַהחֶׁ ִ "ל. ְוַאף ַעל פ  נ ַ ַ דֹוָלה כ  ֹו ֵהם לֹו ְלטֹוָבה ג ְ

ה, כ ִ ת ְ  ָ יְ   יִפל  ְמ ַעל  ה  ָ ִפל  ָראו יֵדי ַהת ְ ָ ִלים כ  ֵ ן כ  ל  ,ַתק ֵ ָ אֹות כ  יו ַכל ְלַמל ְ זֶׁה  ְיֵדי  ַעל  ֶׁ וֹ ְסרוֹ ַהחֶׁ   ש  ל  ֶׁ ָבר   ,נֹות ש  כ ְ ֶׁ ֵמַאַחר ש  ָלל  ַפע כ ְ ֶׁ יק לֹו ַהש   ַיז ִ ְולֹא 
 ַ דִנְתת  סֶׁ ַהחֶׁ ַפע  ֶׁ ש  ל  ְלַקב ֵ ִלים  ֵ כ  נו   ָר   ,ק ְ ָ כ  ל  ֵ ל  ַ ִהְתפ  ֶׁ ש  ַאַחר  ְיָקא  ד ַ בֹ אְוָאז  ָ ת  ֶׁ ו י  ַהש   לֹו  ָצִריְך  א  ה  ָ ִפל  ַהת ְ ר  ִעק ַ ֲאָבל  "ל.  נ ַ ַ כ  ְוִלְבָרָכה  ְלטֹוָבה  ַפע 
 ֶׁ הְ ש  ֶׁ ת ִ ִפל ָ יֶׁה ב  ֵלמו ת ַהת ְ ְ ר ש  י ִעק ַ ְצִחי, כ ִ ְכִלית ַהנ ִ ַ ִביל ת  ְ ש  ת ב ִ ִחיַנת ַמהֱאמֶׁ "ל. ְוזֶׁה ב ְ ְכִלית ְוַכנ ַ ַ ִלין ַעל ַהת  כ ְ ַ ְסת  מ ִ ֶׁ ש  ִאיתָ  ה הו א ַרק כ ְ ֶׁ ִעק ַ ש   ֶׁ ר א ש 

ְביָ  ִכיָנה, כ ִ ְ ְסרֹון ַהש   ִביל חֶׁ ְ ש  ְהיֶׁה ב ִ ת ִ ֶׁ ָצִריְך ש  ה  ָ ִפל  ָאְמרו  ַרב  , ְוכֵ כֹולַהת ְ ֶׁ לֹום' ַעל ַמה ש   ָ יְך ש  ִ 'ְלַהְמש  ֹוָרה  ַהת  תו ב ב ְ ָ ִלְבָרָכה,  ן כ  ִזְכרֹוָנם  ֹוֵתינו  
ָתא ד ְ  ַכו ָ ֵאי ְוַאְנֵחי ב ְ ָ ְקִלית ְלַסְלת  ַ ִע ִקיַע וְ ָר ְוש  ֶׁ ו  ְרָפֵאנו  ו ָבֵרךְ כו '. ש  ָמה ֲאִפל  ָ ש  ְך ַהנ ְ ה ִיְהיֶׁה ְלֹצרֶׁ ָ ִפל  ר ַהת ְ ִאיָתא  ינו   ָעלֵ   ק ַ ַעְצמֹו ַמה ד ְ ְוכו '. ְוזֶׁהו  ב ְ

ִיְהיֶׁה   ה  ָ ִפל  ַהת ְ ר  ִעק ַ ֶׁ ֵהם  ש  ָמה  ָ ש  ַהנ ְ ל  ֶׁ ש  ְסרֹונֹות  ַהחֶׁ ל  ָ כ  י  כ ִ "ל,  נ ַ ַ כ  ִכיָנה  ְ ַהש   ְסרֹון  חֶׁ הַ חֶׁ ַעל  ִכינָ ְסרֹון  ְ ִכיָנה,  ש   ְ ַהש   ק  ֵחלֶׁ ִהוא  ָמה  ָ ש  ַהנ ְ י  כ ִ ה, 
דו ַע, ַהיְ  י ָ ַ ְבָיכֹול, כ  נ ַ נו   כ ִ ַ ְכִלית, כ ְ כ  ַ ִביל ַהת  ְ ש  ְהיֶׁה ב ִ ת ִ ֶׁ ה ָצִריְך ש  ָ ִפל  ר ַהת ְ ִעק ַ ֶׁ ַר "ל ש  ה' ִיְתב ָ ֶׁ ל ש  ֵ ל  ַ ירו ת ִיְתפ  ִ ְרָנָסה ַוֲעש  ַ ל ַעל פ  ֵ ל  ַ ְתפ  מ ִ ֶׁ ש  ן    ךְ גֹון כ ְ ֵ ִית 

ְרנָ  ַ פ  ִויתַ לֹו  זֶׁה  ְיֵדי  ַעל  ַמֲעָשיו  יִטיב  י ֵ ֶׁ ש  ן  ָהֹאפֶׁ זֶׁה  ב ְ ירו ת  ִ ֲעש  אֹו  ןָסה  ש  ְולֹ   ק ֵ ַבק ֵ מ ְ ֶׁ ַמה ש   ָכל  ב ְ ְוֵכן  זֶׁה,  ְיֵדי  ַעל  לֹום  ָ ְוש  ַחס  ְיַקְלֵקל  ל  א  ֵ ל  ַ ו ִמְתפ   
"ל.   ְוַכנ ַ

 
 השייך לתורה זו שיחות 

ָ   -  חלק א רלג   -שיח שרפי קודש   י  ַמְע ש  י ד ָ ת ִ ִזְכרֹונוֹ ֵמַרב ִ לֹום  ָ ְעָיה ש  ַ י ְיש  ֵקנֹו ָהַרב ַרב ִ ִמז ְ ַמע  ָ ש   ֶׁ ַעם ַאַחת בְ  לִ ִוד ְצִבי, ש  ַ פ  ֶׁ ָרָכה, ש 
ש   ָ ַהל  זֶׁה  ב ְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נו   ַרב ֵ ר  ֵ ִחיָנה,ִספ  ב ְ ען"  "ֵליינֶׁ ִלי  ָנְתנו   ם  ָ ְוש  ָחד,  אֶׁ ָמקֹום  ב ְ ָהִייִתי  "ֲאִני  ֶׁ ְייהַ   ֹון:  ש  ַהצ ֵ נו :  אֹוִתי ֹות ָאַמר  רו ֵפי 

ָר  ל ִישְֹ ית ַעד ְלֵעיֵני כ ָ ִ ֵראש  ֹוָרה ִמב ְ ל ַהת  נו  ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכהל, אֵ ִמכ ָ ת ַרב ֵ ַ ֻדל  ִמז ֶׁה ְיכֹוִלים ְלָהִבין ְמַעט ג ְ יחֹוָתיו ו  שִֹ ֵאר ַעְצמֹו ב ְ ָ י ִהְתפ  , כ ִ
וֹ  ש  ָ ַהל  זֶׁה  ב ְ ֹות אֹות כ"ב  דֹוש  ֹוָר הַ   :ןַהק ְ ג ְ ת  י  ִ ל  ֶׁ ֵצרו ֵפי אֹוִתי וֹ ה ש  ש  ִעם  ֵ מ  ַ ת  ְ ֲאִני ִמש  ֶׁ ו ְבָכל ָמקֹום ש  ְמֹאד,  יֹוֵתר  ִהית  בֹוָהה  ב ְ דֹוָלה  ג ְ א 

כ ָ  ְוַאַחר  ען",  יינֶׁ ֵ ַה"ל  ת  אֶׁ י  ְוָאַמְרת ִ  ,' ְבחִ ְוכו  ב ִ אֹוִתי ֹות  רו ֵפי  ַהצ ֵ ָאַמר  ֶׁ ש  "ֵליינֶׁען",  ַעם  ַ ַהפ  עֹוד  ִלי  ָנְתנו   ְ ת  נַ יְך  ש  ַ ְלעֵ ת  ִמן  ל  ַר"ק  כ ָ יֵני 
ען יינֶׁ ֵ ם זֹאת ַה"ל  י ג ַ ית, ְוָאַמְרת ִ ִ ֵראש  ָרֵאל ַעד ב ְ ק הָ ". ִישְֹ ת ַהֵחלֶׁ ֱעִמידו  אֶׁ ֵני ֲחָלִקים ְוהֶׁ ְ ֹוָרה ִלש  ת ַהת  קו  אֶׁ ֹוָרה ְוַאַחר ִחל ְ ַאֲחרֹון ִמן ַהת 

ְוָאְמ  ַאֲחרֹוָנה.  ב ָ ֹון  ָהִראש  ק  ְוַהֵחלֶׁ ֹוָנה  ִראש  אָ לִ   רו  ב ָ ֶׁ ש  רו  י  ַהצ ֵ מוֹ ַמר  כ ְ דֹוָלה,  ג ְ ה  ָ ו ש  ב  ִלי  ְוָהָיה  י...  ָיכֹוְלת ִ ְולֹא  ֶׁ ֵפי אֹוִתי ֹות  ש  ֹוֲחִנים ב   
ים ְויֵ  ִ ד ְוהו א ֵאינֹו יֹוֵדַע ְועֹוְמִדים ְסִביבֹו ֲאָנש  רֹון הֵ יֶׁלֶׁ ָ רֹון ֲהֵרי הו א ִחס  ָ ל ִחס  י, ֲהֵרי כ ָ ְרת ִ ַ יֹון. ְוִנְזכ  ז ָ ִמ ב ְ   ן ש  לֹו ב ִ ְ ָחִני ו ת.   י ו ת ְוֵהןַגש  רו  ב ְ

ֵרהו  ְמַעט ֵמֱאלִֹקים", ְולֹא ָיֹכלְ  ַחס ְ ֶׁ י לַ ת ִ ְוזֶׁהו  "ַות ְ י ִמי ָאֹנִכי ש  ַדְעת ִ י ב ְ ְבת ִ ַ ְמָחה, ְוִהְתַיש   שִֹ ת ה' ב ְ ר  ֲעֹבד אֶׁ ֵ ַעְצמֹו ְיַספ  רו ְך הו א ב ְ ְך ב ָ לֶׁ ֶׁ ַהמ 
ְבָיכֹול ֹו כ ִ ל  ֶׁ רֹון ש  ָ ען ג ִ ֲאזֹוי וִ ".  ִלי ַהִחס  עןויא מֶׁ על ַא ֵליינֶׁ ְנגֶׁ ו ט יו  ן    יט ַא ג  ֵטייעֶׁ ְ ע ש  ען ִניט, או ן סֶׁ ר קֶׁ ן ָהאט  ער  ד ֶׁ או ן עֶׁ ְ עְנְטש  ייא מֶׁ ב ַ

ִווי עְרַמאְנט  ד ֶׁ ִמיְך  ִאיְך  ָהאב   ה.  ָ ו ש  ב  ר  רו ָחנִ עֶׁ ב ְ ְוֵהן  ִמי ו ת  ְ ַגש  ב ְ ֵהן  רֹון  ָ ִחס  ַא  ִזיְך  ִאיז  רֹון  ָ ִחס  אְלד  ב ַ ְוזֶׁ ו תי  א  חַ .  "ַות ְ ְמַעט הו   ֵרהו   ס ְ
ען ַלה' ִיְתב ָ  נֶׁ יָקאְנט ד ִ ֶׁ   ךְ ַר ֵמֱאלִֹהים", ָהאב  ִאיְך ִניט ג ִ ין ִאיְך ש  וער ב ִ וען, וֶׁ יוֶׁ ב ג ִ ֵ ְמָחה. ָהאב  ִאיְך ִזיְך ְמַיש   שִֹ ר לֹו  ב ְ ֵ ַעְצמֹו ְיַספ  ְך ב ְ לֶׁ ֶׁ ַהמ 

ב ְבָיכֹול, ֲהֵיש  כ ָ ֹו כ ִ ל  ֶׁ רֹון ש  ָ ַ ִמז ֶׁה? ו ִמ דֹול  ג ָ   דוֹ ַהִחס  דֹוָלה. ְוזֶׁהו  "ְוָכבֹוד ְוָהָדר ת  ְמָחה ג ְ אִתי ְלשִֹ ַעְצמֹו ב ָ ים ְטֵר ְע ז ֶׁה ב ְ ִ הו " ו ְבמִֹחין ֲחָדש 
ען" ַהז ֹאת ְוַעי ֵ  יינֶׁ ֵ י ַה"ל  עִרין(.ְוָאז ָאַמְרת ִ ֶׁ ש  ַתב ַיד ָהַרב ִמט ְ ק א' ִסיָמן פ"ט. )ִמכ ְ ו ֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחלֶׁ  ן ִלק 

 
 דמה קה

  אן מהיסוד שכל חסרון שיש לאדם הוא חסרון בשכינה. הנה יסוד זה חוזר בהרבה ספרי חסידות דבר כו מרבנ 
צריך רפואה, ומתפלל רפאנו יכוון , כגון שבשם הבעש"ט שעל כן עיקר התפלה צריך לכוון לתקן הפגם בשכינה

החסרון  שבשכינה  על  החכמה  ויברשג   ,אור  החכמה  אור  יחסר  ממנו  שגם  החולי,  ום  לא  יכוון  לא  ן קתאבל 
 . \ב/לתקן חסרון השכינה ,אלא תהיה כוונתו רק לכבוד שמים ,עלה על מנת שיתוקן למטהלמ

 
 ם ירושלי תשפבניסן עד יח  'ט

על פי מה שפרשנו המשנה באבות ]פ"ב מ"ד[ עשה רצונו כרצונך, כדי שיעשה רצונך כרצונו.  ל  נ"   –פרשת תולדות    -  אגרא דכלה ראה    ב
נן בדעת שבהגיע לאדם איזה חסרון,  ואמרנו בפירוש דבריהם כי קבלנו מצדיקי הדורות כשהצדיק מתפלל עבור איזה חסרון, צריך להתבו 

של מעלה אם הבנים, ודבר זה גורם חסרון לבנים, כי ברבות הייחוד פנים בפנים בשפע רב למעלה אזי    ינה שכ ב   על כרחך יש מניעת השפע 



 מוהר"ן                             פט  תורה                 יקוטי              ל                2צה: 

הזה גב  עניין  צורך  על  רק  להתפלל  היא  התפילה  וששלימות  למעלה  החסרון  לתקן  שעה,  וה,  צרכי  על  לא 
כוונתו עלינו    ה כגון רפאנו וברךשבתפילת שמונה עשרבר חנה גם את הבקשות    מבואר בתורה יד שרבה בר

למטה    אשהי  תפלה  ששי   \ד/ 'ואות דג'  אות  . ועיין גם לק"ה ראש חודש ה'  \ג/היתה על העניין בשרשו למעלה
ל יש תפלה שהיא שוה לתורה וגבוה ממנה  בא  ועוסקים בחיי שעה?  לםועמהתורה עליה אמרו חז"ל עוזבים חיי  
 השכינה. מות ושלי כשמתפלל על קיום התורה. ועל תיקון 

כיצד  נה  נודע לו חסרון השכי ע"י שמרגיש חסרון אצלו  כיון שושואל    הנ"ל,רק מוסיף על יסוד    ורבנבתורה זו  
ה' בשמחה,    יוכל זה משיב ושה?  פגם בשכינה הקדאת הגרם  בעוונותיו  הוא  כשיודע שובפרט  לעבוד את  על 
ועי"ז    נו. צערו וחסרו  י שמגלה ל  ,אותי   בדמכו  מחשיבנפלאה שכל כך ה' ית'  יזה זכות  יחשוב א שאדרבה  רבנו  

 יחזור לשמחה ולחדוש המוחין. 

 חסרון בשכינה  אהחסרון שלנו הו
ביאר  ש ,  מהבעש"ט  שהוא כלל הידוע  ,מה שהחסרון אצלינו מגלה על החסרון בשכינהרבנו מדבר כאן רק מ

  .\ה/צאהתו רכבלו למטה, ששם זה שגם ולא בהשתלשלות תפילה לכוון לתקן בשרש הפ ב ך על כן צרי ש

כדי לעורר אותם להתפלל   \ו/ רש נשמות ישראלוונראה שבאמת לצדיקים גדולים החסרון שיש להם הוא מש
יותר כשאני  "ט  ובזה דיבר הבעש  על כלל גלות השכינה, גדול  ודע שאני  י וגם רבנו כאן שלא מזכיר שהצער 

   גרמתי את החסרון בשכינה.

החסרונות שלהם הם לא מעוונות כלל ישראל אלא  ם בוודאי  צמיש להם עוונות של עערכינו שאבל אנשים כ
כל החסרון בשכינה כי אם  ואולי גם קצת מאלה שתחתינו המשרשים בנו,    מה שבעצמינו גרמנו חסרון בשכינה.

 לנו.  שבעולם יהיולנו נהיה כולנו חולים בכל החוליים וכל החסרונות  שגרמו כל ישראל השתלשל לחסרון אצ
 ות כפי כוחו לתקן בתפילתו ומעשיו. נאלה קצת מהחסרומאד לא משתלשל בו ל וזה גם צדיק גדו

לשל לחסרון אצלינו אלא מעט כפי כוחינו לא משאנו בעצמינו גרמנו חסרון בשכינה הקב"ה  ובאמת גם מה ש 
 .ובעיקר ע"י שנלך לחכם שיתפלל עלינו בה' סרון וע"י תפילה וע"י שמחהי לתקן ע"י הצער מהח

כלים  השבירת מ  אסרון הוי אר שהח ם מבתורה צ' שהסיבה לחסרון בשכינה, ועיין לקמן  מה ללרבנו לא מדבר כ
לבריאה הנקודים(   שקדמה  לק  )בעולם  קדושים  נצוצות  ממנה  שעיקר שנפלו  נראה  מסברא  אבל  ליפות, 

  . פזתקן כמבואר בתורה קשהקב"ה מגלה לנו מה ל ,בעוונותינו ון בשכינה שאנו גרמנו רמחסנות שלנו הם החסרו
חז"ל  רי שה י  אמרו  חסרון(    םסורי י שאין  עוון )דהיינו  יתהוא  ועוון    ,\ז/בלא  רצונו  הפך  בכלליות ו  ,'כל שעושה 

עב מאד   עי הוא  מח אל  רה  מצוותת  רמח  ,תריג  כנגד  האדם  והן  וגידי  אברי  עבירה  \ח/ושסה  שכל  גורמת , 

 
העיקר, ולא    יושפע כל טוב לבנים, ולזה ישים הצדיק כל מגמתו בראותו איזה חסרון לבנים יתפלל על העדר היחוד והשפע למעלה כי זה

לתו צורך גבוה, והנה כשיעשה הצדיק כזאת, וישליך רצונו מנגד שלא יחשבנו  תפ   יהתה ישים מגמתו העיקרי להשלים חסרונו בלבד, רק  
יפורש   וזהו  וממילא יתהווה היחוד למעלה,  פנים כביכול, ויעשה השי"ת לעיקר רצון הצדיק  לעיקרי נגד רצונו ית', אזי כמים הפנים אל 

הת בא בדברי  לרצונך,  שתתאוה  ר"ל  הזמן(,  )בכף  כרצונך  רצונו  עשה  ואז  הזמו  ותנא  היחוד,  לגרום  דהיינו  דייקא,  רצונו  לעיקר  עשה  ן 
 כמים הפנים אל פנים ויעשה רצונך כרצונו, והבן: 

 ."ל של הבעש"ט עפ"י יסוד הנ   ף פרשת שמות שביאר כך את הרבב"ח הזהס סף מפולנאה בספרו פורת יו קדם לו רבי יעקב יו   ובאמת כבר   ג
לֵ הַ   ר ק ַ ֲאָבל ִע   -'  ד אות  הלכה ה    חדש   אש ר   לק"ה   ד ְ ה ַהש   ָ ִפל  ְ ת ְ ל ַרק ַעל ָצְרֵכי ִנש  ֵ ל  ַ ָאָדם ִמְתפ  ֶׁ ש  ֶׁ ָמתֹו  ָמה ִהיא כ ְ ַהְינו  ש  ַעְצמֹו, ד ְ ֹוָתיו  ב ְ ִפל  ת ְ ל  כ ָ

וֹ ִלזְ  ְלִיְרַא כ  ַועֲ ת  ד'  ד ָ ת  ָאַמר  ֶׁ ש  מֹו  כ ְ ַרְך.  ִיְתב ָ הַ בֹוָדתֹו  לֶׁ ִוד  ֶׁ ל מ  ָ ַהש   ָעָליו  ֵמֵאתְך,  י  ַאְלת ִ ָ ש  "ַאַחת  י    ָתה  אוֹ   'ד   ֹום,  ַחי ָ ְיֵמי  ל  כ ָ ד'  ֵבית  ב ְ י  ְבת ִ ִ ש  ש   ֲאַבק ֵ
ו ְכמוֹ   ."' ת  ְוכו  כ ָ ֶׁ נו  ִזְכרֹונֹו  ש  ִסיָמן יד(  ו ב ַרב ֵ ב ְ רַמֲאַמר "ַר ַעל  ִלְבָרָכה  ב ַ ה  ִאי וא   ב ָ ָ ְלַסְלת  ְקִלית  ַ ְוש  ָחָנה",  ר  כַ נחיה  ב ַ ְרִקיַע, עַ ב ְ ה  ְוָתא ד ִ ָ ְתִפל  ו  ם.  ָ ן ש  י ֵ

זֹא  ָ ר ִקי ו  ה  טְ נָ י אֵ ת  כ  זֹאת ִהיא ִעק ַ ָ ה כ  ָ ִפל  א, ת ְ ַרב ָ ֹוָרה, ַאד ְ וֹ ֵפָלה ַלת  ַבק ֵ ם ַהת  מ ְ ֶׁ ת ַהת  ָרה, ֵמַאַחר ש  ם אֶׁ ז ֶׁ ֹוָר ש  ַרק ְלַקי ֵ ֶׁ ְ ה, ש  ר ש  י  ה ִעק ַ ֹוָרה, כ ִ ֵלמו ת ַהת 
ְדָרש    ֲעשֶׁ ָהִעק ָ הו א  לֹא ַהמ ִ ַ א ַהמ  ָ ל  ה יִ ר אֶׁ ָ ִחיַנת ִאש   ת ַחיִ ד' הִ ת  ַא ְר ה. ְוזֶׁה ב ְ ֶׁ ִחיַנת ֵאש  ִהיא ב ְ ֶׁ ה, ש  ָ ִפל  ל, ַהְינו  ַהת ְ ָ ֶׁ יא ִתְתַהל  ש  ִביל ִיְרַאת ל, כ ְ ְ ש    הו א ב ִ

ֹות ְלִיְרָאתוֹ  ַרְך,  יִ ד' ִלְזכ  פִ ִהיא ִתְת   ְתב ָ ֵלמו ת ַהת ְ ְ ר ש  י זֶׁה ִעק ַ ל, כ ִ ָ ה.ַהל  ָ ה ִהיא ְוזֹ   ל  ָ ִפל  ֹוָרה ְוָגבֹה ַ   את ַהת ְ ָוה ִעם ַהת  ָ ֶׁ ִמ   ש  ו ד  נ ָ מ  ִלמ  ָנה ב ְ ו ָ ַ ר ַהכ  י ִעק ַ ה, כ ִ
ת   ם אֶׁ ֹוָרה הו א ְלַקי ֵ ֹוָר ַהת   .ה ַהת 

רק    מבאר שם   ה  לכוון  מדרגה  לזה  צריך  השכינה שבאמת  שיתוק   לתיקון  עמ"נ  למטה ולא  ורק    , ן  שקר,  כוונתו  כ דהוי  כל  שמכוון באמת 
וגם תפלה כזו  ה שקר  יהי   א ללבו כדי של צריך לכוון במה שנוגע    זו ה  אלא שמי שלא במדרג   , רק למעלה אזי בוודאי תתקבל תפלתו   קן לת 

ו חולה בביתו ילך אצל  כמבואר בגמ' מי שיש ל   אבל העיקר לילך לחכם שיודע להתפלל ולכוון כראוי .  ,כיון שהיא מעומק הלב   תל מתקב 
 חכם 

שלמה   ו ויצ   תפארת  העולמות    -  א עה"ת  לתקן  רק  בתפלתם  כוונתם  כל  הגדולים  האדם  לי הע הצדיקים  כאשר  בספרים  כמבואר  ונים 
בפרנסה  בבריאות או  יש חסרון למטה  הוא שאם  כוונתו  עיקר  וכדומה  פרנסה  רפואה או  על  הוא למעלה בשכינה   ,מתפלל  או    , החסרון 

נשמתם  בשרש  ישראל  נשמתו   , בכללות  בשרש  היחיד  על  שנ   , או  פגם  ח"ו  יש  הדבר  סתם  מתקנים  וכאשר  מלירד.  ונפסק  ממנו  השפע 
 מתו של האיש ההוא הצריך רפואה ופרנסה.למעלה ממילא יורד השפע בהצנור משורש נש

יסורין בלא   ת הגמ' שם "ע כי מסקנ דף נה: וצ   המקור שבת   ז נה בלא עון שלהם אבל בעון אדם הראשון בעטיו של  עון אלא שהכוו   שיש 
א אות  נ ' תני תורה חו   תורה ז' תנינא אות ג' ו   תורה נו אות ז' ו   תורה ח' אות ד'   ר זה כפשוטו עיין מביא מאמ . אעפ"כ רבנו בכמה תורות  נחש

     .ו' 
ה מתרי"ג אברים וגידים, מתלבשת תוך תרי"ג אברים  שהיא הפרי כלול   והנה נפש הטהורה   -א  חלק א שער    -למהרח"ו   שערי קדושה   ח

ו איברי נפש הטהורה תוך  שתיהן יחד מתלבשות בתרי"ג אברים וגידים של הגוף, ונמצא מאה הנקראת קליפת הפרי, ו וגידין של נפש הט 
הרוחני    יים, ואמנם מזוןמזון רוחני להתק תי נפשות אלו צריכה  ל אחת מש ואברי נפש הרעה תוך איברי הגוף. והנה כ   איברי נפש הרעה, 

קיום הת ידי  על  נמשך אליה  הנפש הקדושה  ונקרא לחם, כמו שכתוב  דמ ורה הכלולה מתרי"ג מצות כ של  הם  גם  הנפש  תרי"ג אברי  יון 



 מוהר"ן                             פט  תורה                 יקוטי              ל                3צה: 

בנפול תרדמה בלילה    אזי ו  ,שעליהדסט"א  א מקבל מהקליפה  ות הקבל חיות מהנפש השכלישבמקום שהאבר י 
הק  ,\ט/ שעשה  ועולות המצוות שלעל האדם   נשמתו בשכינה  ודושהאל שרש  לעלות,  מצווה  איזה   כשרוצה 

, כי השכינה היא  חסרון בשכינה  והוא  כל פרט כלול מכל הפרטים( ות  ברוחני )כי  לה חסרת האבר ההוא  היא עו
המצוות   עם  יתשעולה  לפניו  להתפאר  קשלנו  במה  ברא  חזי  השפע   \י/ לגבךינא  את '  לקבל  יחוד  לעורר  כדי 

לנו אותו  להשפיע  וממיל   .שתוכל  המלך,  אל  כך  לבא  ובזיון  צער  הוא  פגומה  מצווה  עם  כשבאה  גם    אאבל 
ת שמקבל  , וכשהיא חסרה גם השפע\יא/כל השפע של האדם הוא מקבל מהשכינהאת  ו  .השפע שמקבלת חסר

 קפז. לתקן כמבואר בתורה  לה. כדי שידע במהשיש ן מעין החסרו אהווהחסרון  ,חסר אהו ומשפיעה לנו

, נמצא עבירהמ  פגוםה א"א לה לשכון באיבר  ו,  \יב/של ישראליינו בתוכם  הד  ,"ושכנתי בתוכם"והשכינה לשון  
אלוקות אזי אין לשכינה שהיא    " תי כנוש", נמצא שמצד השל השכינה בי   "ושכנתי "ישה את השכל עבירה מחל 

כדי לקבל שפע היא באה באבר וכשעולה לפניו ית' להתייחד  .  ברסר לה אי א שחמצנ  ,רוחניות כלי להתלבש בו
פוהוחסר   גדול  א  כתיב  גם  בלבוש  כי  ועוד  לבוא אל המלך  לא פ"כ  ואעבוש שאינו מכובד.  יינו לשק, דהאין 

ואזי   ,נמצא כנגד אותו איבר חסר שפע  ,ד האברים השלמיםגנשפע כ  לכן הקב"ה משפיעיתנה תורה למלאכים  נ
בנע המלך  מעין  חסרון    ושה  נמצא  בו,  שפגם  הזה  שבו)האבר  המלכות  ספירת  לי   (בבחי'  חסר  מספר  ונו את 
    ויש לו בזיון שמוכרח לבוא פגום באיבר שפגמתי. ,להשפיע לי  ,שפעבל לק  למעלהוצה למעני לבוא שר

י את צערו כמונד  מספר לאח  הצד הטוב שבו שהנה המלךבר על הצער ומוצא את  קון הוא ע"י שאני מתג והתי 
יכול    בה'לקמן תורה צ' שע"י שמחה  גם  ועיין  נו, וע"י שמחה זו מתקן החסרון בשכינה וזוכה לשפע מוחין.  וחסרו

 לתקן את החסרון בשכינה. 

צצקו הת  "עת  את  מבאר שכשמתפלל  יד  בתורה  רבנו  וכן  בבעש"ט  שת פי כי  חלות  ויקנו  רפאנו  כגון  ך ר בז"ל 
וכו' וזוכה    ,כינההן לתקן את החסרון בשב  ון בזה בעצמו שמתכו  ,עלינו  גם    אשממילמתקן את החסרון  יתוקן 

   החסרון למטה, ולא מבואר שדווקא כשמתפלל בשמחה.

 

 ת קושיו
ולכש .א למעלה  הוא  שהחסרון  לעצבות  מטה  ידע  לכאורה  -יפול  למעכצ"ל    צ"ע  שהחסרון    כמולה  שידע 

לו  למטה,   וצ"  י זה אבשכינן  ורסהוא בגלל חלמטה  דהיינו שיתבונן שהחסרון שיש  ע שלשון  יצטער מאד. 
שהרי    לזה לא צריך התבוננותרה  ולכאו.  היה לו צער גם על שנודע לו חסרון שיש למטהמע שירבנו מש 

קלקול  ית או איזה  ן לו באו שאיאדם כגון צער גדול בנים  שיש לרוצה לומר, שהחסרון  לי  ואו  ה שחסר לו למטה.אור

, )כידוע שרמח  שכנגדה למטהאו גיד  ם באבר  פוג  ,עבירה על לאו או עשהי  כ  ,הטבאמת מתחיל מלמ  הכל  ,בבית וכו'
אע"פ שיודע שיש לו   נמצא  .כנ"ל  נעשה החסרון גם בהעי"ז  ו  (אברים ושסה גידין כנגד רמח מצוות עשה ושסה לאוין

כדי  ,חסרון התבוננות  צריך  בביתקכגון  ש  לדעת  אבל  בגל  לקול  איזה  הוא  שלג  אובאחד האברים    יפגם אצלל    י ידין 
 ון בשכינה למעלה. רורק אח"כ גרם גם חס .עוון שלי למטההשגרם , למטה

חסרון א .ב הו כל  מדוע.    אצלי  צ"ע  בשכינה  בחי' שחסרון  היא  הנפש  ושוכנת  הרי  הנופשת  ומבואר  כינה  בי 
קשב ש  דושהערי  שאין  הנ"ל  גורמת  רמזועבירה  א וחני  ן  לאותו  מקבלמהנפש  ואזי  נמצא   יבר  מהקליפה, 

נראה כיון שהשכינה מקבלת שפע רק על  ו  ה החסרון גם בשכינה והנפש?שה חסרון באבר וכיצד נעשעוה  עביר
 השכינה לא מקבלת שפע ונעשה בה חסרון.נגדו גם קל אזי כלמסויים מקו רשהצינור לאב מנת להשפיע לנו ו

בוודאי זה ו  תוי הקב"ה שלם בכל שלימות וא"א לגרוע משלימוהר  צ"ע  -שלו    שהמלך מספר לי את החסרון  .ג
ש  ,אמונהה מיסודות    אחד החסרון  שלו  מוכל  ההתגלות  מצד  רק  הוא  רבינו  כאן  שכל    ,\יג/ אלינוית'  דבר 

 
ם איזו מצוה,  וכאשר יחסר לאדם קיו ותו אבר  מ"ח איברים נזון ממצוה פרטית המתיחסת לא לי ט' ה'( לכו לחמו בלחמי, וכל אבר מן ר )מש
)נחמיה   יחס למצוה יחסר ממנו מזונו הנמשך לו מארבע אותיותהאבר הפרטי המת  גם  ו'( ואתה מחיה את כלם.  ט   ההוי"ה כמו שכתוב   '

 עם שמי שס"ה ו"ה עם זכרי רמ"ח:   מרו רבותינו ז"ל, )בהקדמת התיקונים( י"הובהם תלוים כל המצות כמו שא 
ש  ערבי נחל   ט ועי"ש  כן  חקת.  כיון שעלתת  ר ח למ על  שוכח    ה ראוי שישכח את המצווה שעשה  ואם לא  בה  למעלה  סימן  אלא מתגאה 

 עלתה.  שלא 
 רס בשם הזוהר ויקרא יג רה  תו ו   ראה תורה לז  י

 ה טז תנינא. ראה לקמן בהערות.ר ו בתורה ז' תנינא אות י' ובת  כמבואר   יא

ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו וגו' ויעתר לו ה' ותהר רבקה אשתו, יש בזה דברים עמוקים על    -פרשת תולדות    -  דגל מחנה אפרים יין  וע 

זללה" דרך   נ"ע  אא"ז  הדברים    )הבעש"ט( ה  שאמר  כל  חסרון  כי  שהם  יבין  לאדם  שיש  החסרונות  וכל  כביכול  מהשכינה  באים  הם 

שתתמלא חסרון    כול השכינה כבי  צריך להתפלל  הענין בהרחבת הדעת לכן כל התפלות  בזה  עינינו  וברוך שמו כמו שהאיר  הוא  ברוך 
דמ  שלוחי  אינון  צדיקייא  וזהו  חסרונו  יתוקן  וממילא  כביכול  יד השכינה  על  הצדיקים  כי  בשכינה  טרוניתא  חסרון  שיש  מבינים  חסרונם  י 

 .דוגמת חסרונם ומיחדים אותה ביחוד גמור 
במ דב מ   ע"פ שהפסוק א   יב ששרתה  בשכינה  במחנהר  שהיה  מחנה    שכן  שבתוך  ו י ו לכהונה  לושכנתי  ישראל ה  גם  שהכוונה  דרשו  חז"ל   ,

   בתוך כל אחד מישראל.
  נה בהיותה בגלות נאמר בהוהנה צריך שתדע, כי השכי     גאולתה>:גלותה ו   -שני   <השכינה    חלק   -לרמח"ל   ת -ספר קנאת ה' צבאו   יג

אך   הס"א.  כנגדה  שולטים  כן  על  במדרגותיה, אשר  וכל הקלקולים  הפגמים  כל  בה  ונראים  שחרחרת",  שאני  תראוני  "אל  ו(  א,  )שה"ש 
הע  אלא  הספירות,  במהות  ושינוי  חסרון  שייך  אין  כי  כך,  איננו  הבאמת  הארה  פנים.לם  והסתרת  חסרון    וא  אין  האמת  שלפי  ונמצא 
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כי לא תוכל לשכון על איבר הפגום בעירה,    "נתי בתוכםושכה"  ת דהיינו בבחי'ה חסרון בהתגלוה עושעביר
כדי לגלות טובו כי  את העולם  שברא    וןכיש  וצריך לומר  תה לנו.אלא חסרון התגלו  , הינחסרון בשכינו  לכאורה או

 רצונו שתתגלה השלמת דהיינו חסרון ב ם חסרונו נמצא שזה ג , הטוב להיטיב ויש לו צער כשנמנע ממנו להיטיב לנו טבע
מגלה לנו    הכי אם באמת הי  ,זה חסד עצוםאצלינו  ע"י חסרון  למעלה    ןנו את החסרואמת מה שמגלה לוב  .  מדת טובו

ועוד הוא חסד    .\יד/כמבואר בתורה צח  ,היינו נהפכים לגל של עצמות  ,בכל העולמותאחת    הירעבהפגם של  כל  את  
 .\טו/לתקנו כמבואר בתורה קפזבמה פגמנו ונוכל נדע י ש כד ,י חסרון דומה אצלינו"חסרון שגרמנו ענפלא שמגלה לנו ה

ספר לאוהבו שלה  ע משל למה הדבר דומה למלך טוב שרצצ"  –שלו  לי את החסרון  שהמלך בעצמו מספר   .ד
ומה חיי   שמח כי מי אני ה אוהבו  והבו והי נורא ולקח מקל והכה בראשו של אאת חסרונו שיש לו כאב ראש  

מניח אותו לתחת פונה ממנו ואלא רק    ,אבל באמת הקב"ה לא מכה אף אחד   .לי את חסרונוך בעצמו מספר  שהמל
כדי להרבות שכרו שלא יהיה מש בפני המלך, ומ  ותא לדון אותו כמורד במלכ כדי שלכשהוא חוטא    זמן ותחת הדיןה

דכיסופא. ע  נהמא  חסדואדרבה  עמו  ש  ושה  במה  אגדול  חטא  ובאבר  פ  ע"כל  העולמות  בכל  לאותה השיישפוגם  ך 
א הקטן  אמת כל חטתנינא שב  מטה  )עיין תור  ,לשוברק מעט מהכאב כדי שיתעורר  האדם החוטא  מרגיש  לא    ,מצווה
הדין  ביותר   מצד  מאענלה ראוי  אזי  עליו  שהקב"ה    דש  הרחמים(  מלאאלא  צדיק    ולא  מדת  שהוא  לחשוב  יטעה 

 ( קש שכר כפנחס)כחז"ל עושה מעשה זמרי ומב .שאינו כשל פנחס ורשכ על רתמרמוי

החסרון  .ה לי  מספר  בעצמו  חיי שהמלך  ומה  אני  ועי"ז    מה  לשמחהשלו  הרי מראה    -  יבוא  רק את  צ"ע  לי 
, החסרון שאני גרמתי לואת    אלא ,חסרונוכל מצא שלא מראה לי נ מוון שאני גרמתי ולא שאחרים גר החסר

דאין   ,אה לי מר   לא  מו לשכינהואת החסרון שהם גר,  ש רשעיםמים חסרון וכ"ר ונים שגשהרי יש הרבה בינו
  . ובזיון גדול  האשמה כבדהזו    הרי   ?מה עושה  וא"כ שמחה זו  אלא מראה לי רק מה שאני גרמתי.  ,לדבר סוף

דשטותאה  יצלמבפעם  אמרתי   מלתא  ע"י  אלא  בשמחה  להיות  שא"א  רבינו  אמר  בבח  ,שע"כ  שטות  כמו  זה  י'  כי 
ה  אלא מצוה גדול  ,תוצאה בלבד  השמחה היא לאאלא שכיוון ש  ,תכל על חצי דברסשאני מ "י  ק עמסויימת לשמוח ר

ז  כלונ שכדי    , עיין בזהלא לדייקא  המצווה היא  לכן  לקיים אותה,    שצריך מאד להשתדל  ,בפני עצמה ועל  ה  לשמוח. 
   . לסלק את הדעת קצת ינודהי ,ע"י מלתא דשטותא לכן כביכול א"א לבא לשמחה אלא  ",יוסיף דעת יוסיף מכאוב"נאמר 

  ובאמת  ה טובה. , כי רבנו אמר שזו סיב ס בחקירות כאלה אלא להיות בשמחה תמיד נ כ ית שלא להקר התמימו עי  וזו
לא יותר משעה ביום אבל על הטובות  החסרונות שלי להתסכל    עלר  כל דבר עת לשמוח ועת להתעצב ורבנו אמעת ל

 סתתכל כל היום.שה' משפיע לי צריך לה

)וזהו לשון אלקים  בעל כל הכוחות כולם  ובעל היכולת  תקיף    אים הוע אלקצ"  –בחי' אלקים    אשהו  שכינהה . ו
השכינה היא נוק'   לוי א ו(  . ובלשון רבים אלהים דהיינו כוחותלעשותש יש לאל ידי  אל פירושו כח כמ"  כי 

ולא שאנו תקיף   דאי עי"ז יש בנו שפלותדלה ועניה דלית לה מגרמא כלום? והיא לשון השוכן בתוכנו ובו
נה והשכיונראה כי המלכות    .כן שהן מהויות סותרותתמהות, וכיצד י מלמד על ה  וידוע שהשם  .כוחותובעל ה

דהיינו המדה שבה מגלה רצונו מלכות פה  מלכותו ית'  א  היו  ,הנמוכה ביותר עד ששוכנת בנוית'  אלוקותו    היא התגלות
זו ה ובבחי  שלטון,' בדבר מלך  לעם, בבחילה רצונו  אלא ע"י שמג  כי א"א למלוך   ומולך עלינו מלכות והשכינה היא  ' 
והמרכבה השלימה למדה זו היה    .את העונשורא מלכות וירכל הכוחות כולם, ומחייב מבעל  ובעל יכולת ו מלך תקיף  

ות ומעניש את  נמדיה מרכבה לה, ואע"פ שהיה מלך תקיף וכובש  שך שתיקן בעצמו את מדת המלכות עד שנעמלה  דוד
במלכותהמור להיה    ,ד  השתכליהדוגמא  כלפת  מעלה,  פלות  ההי  מה  גרובשלימות  רק  כלום,  מעצמו  לו  שאין  שה 

  הקב"ה.בו  שמאיר

ה .ז המסר  מה  זצ"ע  בתורה  כיצד  עיקרי  עצה  זו  האם  למו?  בחסרון  או  ן י חולזכות  לשמוח  כיצד  ונ"ל  .  עצה 
שהח כשיודע  דקטנות  למוחין  ליפול  לא  כיצד  היא  כאן  העצה  עיקר  חסרון  שבאמת  הוא  לו  שיש  גרם  סרון  שהוא 

בזה    .שכינהל חיובי  גילוי  של  גם צד  יש  וכי  במקום שישוע"י שמתגבר  הטוב  את  אזי    רואה  ורע  גם  טוב  זוכה  באמת 
  ., והיא גם תיקון השכינהמחה שהיא כלי למוחיןש כלליותר מוחין ממה שזוכים ע"י 

 
הענין   בשכינה,  זה  על  והנה  הכח.  העלמת  והוא  חסרון,  נראה  קב"ה    אלא  סוד  הוא  ה'  אני  כי  שניתי",  לא  ה'  "אני  ו(  ג,  )מלאכי  כתוב 

קבלים הוא  ינוי כלל, רק למ ין שייך שכי מה שהוא לפי התפשטות המדות, ומהותם זה לזה, א   -ושכינתיה, ואין שייך ביניהם שינוי, פירוש  
נגרע. ובאמת אין זה אלא כי אם העברת הקלקול,  ים, ואז נראה כאילו המדריגה ההיא חסרה והמאור ההוא  השינוי, כי יהיה הסתרת פנ 

  ותיה, כפיכי חטאי ישראל מאז הגבירו כח הס"א, וניתן להם שליטה לינק מן המאורות. ובהיות השכינה מתלבשת בקליפות ומסתרת אור 
 ות: כך נגרשת ויורדת הס"א מן המאור  -מת  ההעלם שהיא מעל 

ג ְ   -  צח   תורה   יד ֱאַמר ב ַ נ ֶׁ ֶׁ ל  ָהִעְנָין ַמה ש   ֶׁ ל ש  ה ג ַ ֹו ֵעיָניו ְוַנֲעֹשָ ָעִמים, ָנַתן ב  ְ ה פ  ָ מ  ַ ת ל ָמָרא כ  ב ָ ַ ָרכֹות נח ש  ְדִרי ֲעָצמֹות )ב ְ ְתָרא עה ַסְנהֶׁ ָבא ב ַ ק(.    ןד ב ָ
ֹון  ש  ָ ַהל  ו מַ   ָמה  ֹו,  ב  ֵעיָניו  ֲעצָ ָנַתן  ל  ֶׁ ש  ל  ג ַ ה  ֲעֹשָ נ ַ ַא ה  ַהפ ְ מֹות.  ֵהיָכן  ַעד  ה  רֹואֶׁ ֵאינֹו  ָהָאָדם  ה  ִהנ ֵ י  ְך,  כ ִ ה,  רֹואֶׁ יק  ד ִ ְוַהצ ַ ֲעֵבָרה.  ָעַבר  ִאם  יַע,  ַמג ִ ָגם 

מוֹ ַהצ ַ  כ ְ ה',  ֵעיֵני  לֹו  ֵיש   יק  "עֵ   ד ִ ל"ד(:  ים  ִ ִהל  )ת ְ תו ב  כ ָ ֶׁ יִק נֵ י ש  ַצד ִ ל  אֶׁ ה'  ֵיש  י  יק  ד ִ ַהצ ַ ֶׁ ש  ה  ים",  "ְוֵעיֵני  ה',  ֵעיֵני  ָ לֹו  ֵהמ  ץ"    ה'  ָהָארֶׁ ָכל  ב ְ ֹוְטטֹות  ְמש 
בְ  גָ )ְזַכְרָיה ד ד ִ ְ ה ַעד ֵהיָכן ַהפ  יק רֹואֶׁ ד ִ ִמים ב ט"ז(, ִנְמָצא ַהצ ַ רו ש  הַ ֵרי ַהי ָ ֵ הו  פ  יַע. ְוזֶׁ ֹו, כ ְ ם ַמג ִ ָמָרא, ָנַתן ֵעיָניו ב  ה  וֹ ל ג ְ ְהיֶׁ י ִ ֶׁ ל ַמר ש  ֶׁ ם ש  ֵעיֵניהֶׁ ה ב ְ   רֹואֶׁ

ה ג ַ  יִקים. ְוַנֲעֹשָ ל  ַצד ִ ֶׁ ו ת, ַוֲעָצמוֹ עֲ ל ש  ל  ֹון ִהְתג ַ ש  ל ִמל ְ ָרע".  ָצמֹות, ג ַ ם ֵעיָניו ֵמְראֹות ב ְ ְעָיה ל"ג(: "עֹוצֶׁ ַ ֹון )ְיש  ש  ֶׁ ת ִמל ְ ה ַמה ש   הו א רֹואֶׁ ֶׁ ַהְינו  ש  ַגם,  ד ְ ָ פ 
 ֶׁ ר ִממ  ָ ָהָיה ִנְסת  ֶׁ ם. ְואֵ נ  ש  ֹדֶׁ דֹול ִמז ֶׁה ו  ִמק  ש  ג ָ ֶׁ ין עֹנֶׁ ה ַמה ש   ָאָדם רֹואֶׁ ֶׁ ש  גַ , כ ְ ָ  :ם פ 

הו א    ו ְלָך ה'  -  קפז   תורה   טו ֶׁ ַהְינו  ש  ים ס"ב(,  ִ ִהל  הו  )ת ְ ַמֲעֹשֵ ם ְלִאיש  כ ְ ֵ ל  ַ ש  ת ְ ה  ָ י ַאת  ד כ ִ ִיְת ַהָחסֶׁ ם  ֵ ַהש   ֵמֵאת  דֹול  ג ָ ד  סֶׁ ְלָאָד חֶׁ ם  ֵ ל  ַ ְמש  הו א  ֶׁ ַרְך ש    ם ב ָ
ד ִמ  גֶׁ נֶׁ ה כ ְ ה ִמד ָ ַעל ְיֵדי זֶׁה הד ָ ֶׁ ש  ב ְ , ש  ֵ פ  ְ פ ָ י ַמֲעֹשָ ו א ֵמִבין ְלַפש  ֶׁ ם ִיְתב ָ ו ְוֵליַדע ַהֵחְטא ש  ֵ ם ַהש   ֵ ל  ַ ש  מ ְ ֶׁ ר ַמה ש   ִעק ַ ֶׁ ע, ש  ו ָבה, ַאְך ד ַ ְתש  ו ב ב ִ ֹו ְוָלש  ַרְך  ַגם ב 

אֶׁ  ב ְ הו א  ה,  ִמד ָ ב ְ ה  תו  ִמד ָ כ ָ ֶׁ ש  ָמה  כ ְ ָרֵאל,  ִיֹשְ ץ  "ְיגַ   ב רֶׁ כ(:  ו  )ִאי ֹוב  וְ ל  ֲעֹונֹו  ַמִים  ָ ש    ' לֹו",  ָמה  ִמְתקֹומֶׁ ץ  רֶׁ ץ'  אֶׁ רֶׁ יִ הַ אֶׁ ץ  רֶׁ אֶׁ ִחינֹות  ב ְ ִהיא  ְינו   ָרֵאל,  ֹשְ
ִקין לְ  ם ְמַדְקד ְ ָ י ש  ה ֲעוֹונֹו, כ ִ ֶׁ ל  ם ִנְתג ַ ָ הו , ִמ ִמְתקֹוְמָמה לֹו ְוש  ַמֲעֹשֵ ם ְלִאיש  כ ְ ֵ ל  ַ ֶׁ ש  ה, ְוזֶׁה ש  ד ִמד ָ גֶׁ נֶׁ ה כ ְ ץ יִ כ ָ ד ָ רֶׁ ָר תו ב ַעל אֶׁ ר י" ֹשְ ִמְדב ַ ץ  ֵאל )ב ְ רֶׁ ג(: "אֶׁ

בֶׁ  ְ יֹוש  ת  לֶׁ ָר ֹאכֶׁ ַ יָה",  ְתש  ה  ָ ַאת  בֹות  ֵ ת  י  ֵ ָרֵאל  אש  ִיֹשְ ץ  רֶׁ אֶׁ ב ְ ם  ָ ש  ִבים  ְ ַהי ֹוש  ן  ֵ כ  ְוַעל  "ל,  נ ַ ַ כ  הו   ַמֲעֹשֵ כ ְ ְלִאיש   ם  ֵ ו ִרין,ל  ִיס  ָהרֹב  ַעל  ם  ָלהֶׁ ֵמֲחַמת    ֵיש  
 ַ ם ְלש  ָ ַמֲהִרין ש  מ ְ ֶׁ מַ ל ֵ ש   הו :ֲעשֵֹ ם ְלִאיש  כ ְ



 מוהר"ן                             פט  תורה                 יקוטי              ל                5צה: 

 עד כאן ההקדמה 
 

* 
 [טז]  פטתורה 

   .תעטרהו וכבוד והדר אלקיםמעט מ ותחסרהו \יז/ )תהלים ח(
מעלה יש לו  דך  אי מ  ,אין לו חשיבות כלל  הקב"הכלפי  שמצד אחד    ,נבראהאדם הפשוטו של מקרא מדבר על  

ורבנו דורש לעניין המבואר   , ושליטה על הטבע.ת הדיבורעלמבכל חי  ועולה על  לאך  כמעט כמ  שהוא  גדולה
זו   ם דהיינו חסרון בשכינה, שכך  היינו כל חסרון שיש לאדם הוא בגלל מיעוט בשם אלקי   "והותחסר"בתורה 

מעין אותו יה  יה  שגרם זאת  דםלאגם  ש  עשה  ,שבשכינההרוחני  החסרון  כדי שלגלות לאדם את  ש  ,עשה הקב"ה
 . בגשמיות חסרון 

מ  ועידהנה   כל  בהשכינהכי  הוא  החסרון  בגשמי,  הן  ברוחני  הן  לאדם  שחסר   \יט/[יח]   ה 
  והכלי לקבל וכל עבירה גורמת לפגם הצינור  כי כל השפע שלנו הוא מהשכינה  .  [כ]   שהוא בחי' אלקים 

 
 ן החברים לא ידוע מתי והיכן נאמרה לשותורה זו  טז

ן ָאָדם    תהילים פרק ח  יז ו  ו בֶׁ נ  רֶׁ י ִתְזכ ְ :כ ִ )ה( ָמה ֱאנֹוש  כ ִ ו  נ  ַעט ֵמֱאלֹהִ   י ִתְפְקדֶׁ ֵרהו  מ ְ ַחס ְ ֵרה )ו( ַות ְ ְ ַעט  : ים ְוָכבֹוד ְוָהָדר ת ְ י   ו  ַמֲעש ֵ יֵלהו  ב ְ ִ ְמש  ַ יָך    )ז( ת  ָידֶׁ
 ָ ת  ַ ֹל ש   ָליו: ה ַתַחת ַרגְ כ 

על    -)ו( ותחסרהו     זכר לפני ה': שה' משגיח על הכל ואמר הלא מה הוא חשיבות האדם לה הוסיף להוכיח    -)ה( מה אנוש    ות דוד מצוד 
 ר: חי בחוש הדבו   דר כי הוא מתעלה על כל בדבר החכמה והדעת ועטרתו בכבוד וה כל זה בהשגחתך חסרתו רק מעט מהמלאכים  

ים החמה וליבש את הירדן במשה לקרוע מי ים  ים לשון מלאכים שנתת כח ביהושע להדמ מאלה   -ו מעט מאלהים וגו'  ו( ותחסרה )   רש"י
 יהו להחיות את המת: סוף ולעלות למרום ובאל 

  ,את היריעהד"ה וכפלת    לה' ותרומה  ' תולדות ד"ה ויתער יצחקד רבינו( פל מחנה אפרים )דודגו ובספר  ברכה שכתב בשם רבים שם בשם היכל הקנב ומקור מים חיעמוד התפילה אות  עה"ת  עיין בעש"ט    יח
 יקוטי הלכות מילה ה' ה'.  ול

)ישעיה נ"א( שמעו אלי רודפי    )פ' פינחס דר"מ ע"א(, פתח ואמרהקדוש  בזוהר  קנב. איתא  ת  או   –פרשת נח    -על התורה    בעל שם טוב   יט
להאי  מנותא ולאחדא  ו למנדע מהי ', אי בעיתה צדק ודאי, אינון מבקשי    דאזלין בתר מהימנותא, רודפי שי ה', רודפי צדק אינון  מבק דק  צ 

  שמעתי   וכבר          .צור חוצבתם וכו' טו אל  בל הבי יהו על דא, א צדק לא תסתכלון בה בלחודהא כשאר בני עלמא דגרמי מיתה לגרמי 
הוא    ני יודע אם י ל מקום להעלות מעט קט וא ממני כולו, ונראה מכ   ת נשכח פירוש מאמר זה ממורי שהוא ענין כלל גדול בעבודת ה' וכע 

יצילנו משגיאות:  דבריו או לאו   בכללות יתברך  נזכר    והוא      והשם  תפלות  קמט)שכבר  יהיה לת ( שכל  ה האדם  נקרא  שכי ועלת  נה שהיא 
שנח   תפלה ששואלת ומתפללת וצריך האדם שיתסר לאדם הכל הוא בשביל החסר מדודה למלאות חסרונה, וכל מה  פלל  ון שבשכינה, 

הוא אחד מאברי השכינה כי מלכותו בכל משלה )תהלים ק"ג( ואין לך  שך למטה, שגם  לה ממילא נמ בתיקון למע ו למלאות חסרונה שמה,  
משים    ותפלתו הוא על עצמו, ואינו  ת, שאם ח"ו יש לאדם איזה צער גדול יודע מרת נפשו שאין כל העתים שוו   הלב קום פנוי ממנה, אך  מ 

זה הוא ב  ויותר היה ראוי לה על לבו שצער  נזכר שצריך    ויתד שהכל בה,י ממנה פנה  פלל עליה כ תשבילה  או שהוא מתפלל ובתוך כך 
ה  על  ולהתפלל  עצמו  יכו להניח את  שאינו  רק  ל שכינה  שהוא ל  יאמר  ואם  עצמו,  צער  על  הוא    התאפק  לב  ובוחן  השכינה,  על  מתפלל 
  הוא, רק שיהיו מדרגה בעת ה האדם הוא ב שכן יתפלל בפשוטו לפי מה  , אפשר שח"ו נדחה מכל, ועל  השם יתברך היודע שאין זה אמת

בחינה    והנה          מו"ה מנחם מענדל ודפח"ח:  גיד פיו ולבו שוים כי )תהלים ק"א( דובר שקרים לא יכון וגו' כן שמעתי מפורש מפי הרב המ 
פללת  השכינה המת  תו על ידי שנותן לב שזהו שכינה בהקדוש ברוך הוא בתפל פחותה הוא נקרא מלכות בלבד, מה שאין כן כשמייחד ה 

י  הוא  אליו  אז  יור תברך,  רגליה  נקרא  מלכות  כן  שאין  מה  חיים,  נקרא  אנפין  שזעיר  חיים,  אל  הדבוק  )משלי  מות  ו דת  ה'(,  כשמייחד  ' 
ה' דלא תסתכלון בה    ר שמעו אלי רודפי צדק מבקשי ד צדיק הנקרא חי, אז הוא גם כן נדבק שם בחיים, אם כן זהו שאמ מלכות על ידי יסו 

בנ ד בלחו  רודפ   ללין על עצמן, י עלמא המתפ הא כשאר  וזהו שאמר  ע"א(  פ' תצא דרפ"א  )זוהר  קונו  עם  חסיד המתחסד  צד רק איזהו  ק  י 
ה' הן   מבקשי  ברוך   דאינון צדיקא שלוחי דמטרוניתא  בהקדוש  לייחדא שכינתא  עבור צדק  וזהו שאמר    וכאילו הם מבקשין אל ה'  הוא, 

 קדושים ד"ק ע"ד ודק"א ע"א(:   פ'  יוסף   תלדות יעקב )        וכו' והבן:  ור חוצבתתם ואל מקבת בורהביטו אל צ 

לשון    -  קמט הערה    –מקור מים חיים   שמע סו" היכל הברכה  וזה  בהעלותך.  שכ פ  קדושים(  תולדות  )עיין  ממורי  יהיה  תי  תפלת אדם  ל 
שמ  תפלה  נקראת  שהיא  השכינה  ח לתועלת  למלאות  מ תפללת  וכל  שסרונה,  בשביל  הוא  באדם  שנחסר  חסרון  ה  בשכי יש  ממש  נה  זה 

ו ברוחניות יחוד ,  לייחד  האדם  למעלה,  צריך  הפגם  ויתוקן  החסרון  שיתמלא  ולהתפלל  למעלה  ים  למט ובתיקון  נמשך  וכל  ממילא  ה, 

יינות, פיקדו על  ניהם, פתח מע ים שנתעוורו עי י בן שרה הריב"ש טוב, ריפא חולים גוססים, פיתח סומ האותות והמופתים שעשה האר" 
ר' חנינא בן דוס ו מ מופתים פליאים שלא נשמע ת זקנות,  ידו עקרו  זה הענין  ימות  וחביריו, הכל היה שהיה מייחד ומתפלל לתקן  א 
ב  של עולם. אך ל   כי לית אתר פנוי מיניה ממש, בכל תנועה אלופו   יקון, מילא נמשך למטה כל טוב וכל מיני ת כנסת ישראל, ומ למעלה ב 

ל השכינה, ומתפלל על הרגש  ד שאינו מרגיש בצער ש ה ע ובר עליו צער ומרה שחור שלפעמים ג פשו שאין כל העתים שוות,  יודע צער נ 
עליון, ועל צד היותר טוב, אבל אם מוטרד  היה נענה אם היה מבקש לתקן בשורש  , ויותר בקרוב  צערו, והקדוש ברוך הוא מרחם על הכל 

ואינ  ואם ו מרגיש כלל צע בצערו  עליון,  על    ר  ויתכוון להתפלל  וב השכינה כד יאמר  נענה בקרוב,  שיהיה  א   וחןי  זה  יודע שאין  מת  לבות 
מכוון בזה אלא להנאת עצמו,   כי אינו  שיה במה שמתפלל על השכינה  כן אפשר  יתפלל כפשעל  כן  על  וכל,  נדחה מכל  מה  יה  וטו לפי 

עולמים צערי הוא    יאמר רבון א בהרגשה גדולה ביסורים,  וגם צערו הו   כן צער השכינה   שהאדם הוא במדרגה בעת ההוא אם מרגיש גם
קר הרגשה שלו צער  לו צער גדול עי גיש אני בלבי צער עליון ומתפלל על שניהם, ויש שאף על פי שיש  ד אבל אף על פי כן מר מאו גדול  

שניהם  ור לא יאמין בעצמו ויפרש  , אף צדיק גמובר שקרים וכו' והכסיל שלא שת לבו לזאת יתפלל על עצמו לגמרי כי ד   עליון, יפרש כך,
 .ל עכ" 

הדרין )דמ"ו ע"א( קלני  ( כמו שאמרו בסנ נ ק)וא צער השכינה  צער שיש לאדם האיש חכם ומשכיל יתן לב להבין כי    קנג.שם אות  ט  בעש" 
 )תוי"י פ' בשלח דנ"ג ע"ב(:       שכינה וממילא יעבור הצער מהאדם: מראשי וכו', יתפלל על צער ה 



 מוהר"ן                             פט  תורה                 יקוטי              ל                6צה: 

וגיד באדם הואשפע מהשכינדרכו את ה אזי    ם אברק ולא פגם בשוי לשפע וכשהאדם צדי כל  ה, כי כל אבר 
ש ) כי    ,מותליבשלו  השפע  מרכבה,  בבחי'  עליו  שורה  בהשכינה  הובא  כב  פרש"י  ב"ר  יז  צדיקים  בראשית 

 ה לא שורה עליוה לדוגמתו למעליות האבר וכיון שאינו דומאבל עבירה מקלקלת את רוחנמרכבתו של מקום( 
 חסרון של מעלה.עין הני מחומי או ר, ונעשה לאדם חסרון גשה ולא יכול לשמש צינור לשפעהשכינ

לנו  יש  דהיינו שהחסרון ש,  םמאלקיהיינו החסרון בודאי  דאי מעט מאלקים,  בוכא,  ותחסרהוו  הזו

אלקים   בשם  מיעוט  בגלל  בהשכהוא  ית'  דהיינו  ינה  היינו  אלוקותו  מדרגת  עהנמושהיא  שיכולה  כה  ד 
 . \כב/ ממנה אנו מקבלים שפע, ולנו להתגלות

בודאי יהי'  ,  \כד/למטהלמעלה כמו  ר  ומ רוצה ל,  \כג/ טהמלה ולא למעחסרון הואך כשידע זאת שה
מתוך עצבות    אואין ערך לעבודה כזו שהי לו צער גדול ועצבות ולא יוכל לעבוד השי"ת בשמחה.  

 וב לבב. בשמחה ובט"א העבדת את אשר לא  תחת \כה/"שכמ

 
אינון שלוחי דמטרוניתא שעל ידי הצער וחסרונו יודע חסרון השכינה להתפלל  יא  יקי רי זלה"ה כי צד י ממושמעת  קנד.שם אות  בעש"ט  

ונעשה  שימולא שם   וסרה קושיית הקדמונים למה  ייחוד קודשא בריך הוא ושכי על ידו  החסרון,  וזהו מעלת התפלה,  צריך תפלה,  נתיה, 
בוח  הוא  כי  יודע מה שצריך האדם  יתברך  ומורי  ן כלי הלא השם  וכו',  ולב  ע ביא ות  שידע האדם  ר  גבוה  צורך  הוא  כי תפלה  הנ"ל  פי  ל 

וי  מעלה,  של  מחסרון  נמשך  שהוא  הח מחסרונו  שימולא  שם תפלל  צדיקייא   סרון  כי  בשכינה,  ממילא    למעלה  דמטרוניתא,  שלוחי  אינון 
ויקהל    יעקב יוסף   תתולדו   "ג,)צפנת פענח ד"נ ע            ם כן, רק לא יכוון לתועלת עצמו רק לתועלת השכינה ודפח"ח:ימולא החסרון שלו ג 

 דע"ה ע"ב ובפ' שלח דקמ"ג ע"ד(: 

או חסרי מלבושים, ידעו שחסרון זה  לחם,    ון שיש להם שהם חסריכח החסרדמטרוניתא, ומ   צדיקייא אינון שלוחי  קנה.שם אות  בעש"ט    
ויתפל  למעלה,  עצמן  הוא  לתועלת  יתפללו  ולא  שם  החסרון  למלאות  שלו  והנה  וכו',  מן  כלל  מו מעתי  החסיד  כי  הר" המנוח  זלה"ה  ן 

המוני   איש  שפ קנא)בהתפלל  נמשך  מזה  בגשמיי,  מתפלל  שהוא  בגד  או  לחם  על  בגש(  ובגד  לחם  ממשע  שאי   מיי  הצורה,  לאנשי    נם גם 
 )בן פורת יוסף דכ"ג ע"ב(:      : פללים על לחם ובגד הגשמיי כלל, רק ברוחניי, ודפח"ח מת

ל, דשמעתי על ידי תפלת אנשי החומר בגשמיי נמשך גם לאנשי רוחניי וכו'  וז" בהר דק"כ ע"ג    ס' תוי"יוב   -  קנא הערה    –  מקור מים חיים 
, עכ"ל. ושם דכ"ז  יי אינו ניזון בגשמיי רק מבחינת אנשי עולם העשיה חנ וז"ל, כי הצדיק המתפלל ברו "א ע"ב  ן פורת יוסף דנ עכ"ל. ובס' ב 

יי יוצא מזה תועלת לאנשי הרוחניי, עכ"ל, ]ונראה לענ"ד  גשמ פלת המוני עם ב ה"ה כי תהמנוח מוהר"ן זל   ע"ב, וז"ל, ששמעתי מן החסיד 
במדר  דאיתא  מה  לפרש  יש  עקב  שבזה  פ'  )רבה  ד'(ש  בעו   סי'  אוכלים  שישראל  מה  אבל    לם שכל  בלעם,  של  הברכות  מכח  הוא  הזה 

רק ברכות בלעם  י,  לעשות מהם גשמ   ויש הפסד הם הכל ברוחני,    ות משומרות הן לעתיד לבא, כי הברכות של האבות הברכות של האב 
 ושאר האומות הם בעד הגשמיי[: 

נפתחים  קכט בעש"ט שם אות   וכו'. שלשה ספרים  ד   בראש השנה  לומר  )ר"ה  ע"ב( ספרים, רצה  גמורים הם שכל  ט"ז  וצדיקים  דיבורים, 
שמיחד בוודאי  ין  תורה צריך להאמ ה ודברי  המחשבה, שבכל תפל ( בעולם  קכ)ה בתפלה ובתורה, הם לייחד הדיבור  ם בדברי קדושדיבור 

נו  ואין  פי שמתפלל  זה באתערותא   מה שהוא תנים לו בקשתו  עולם הדיבור בעולם המחשבה, אם הוא בכוונה, ואף על    מתפלל, עם כל 
הדיבור  ונתם לייחד עולם  א גורם למעלה גם כן כזה, ואלו בני אדם שכל כוחשבה בזה הו דלתתא שהוא מיחד עולם הדיבור בעולם המ 

  צו לומרוך כובד ראש, ר צדיקים גמורים, וזהו שאמרו רבותינו ז"ל )ברכות ד"ל ע"ב( אין עומדין להתפלל אלא מתהם  ם עולם המחשבה  ע 
  שמתפלל בכוונה אז הקדוש ברוך הוא מתפאר בעולם , דהיינו כ ( וכן בשלומו לא יפסיק קכא)למעלה גם כן[  שיחשוב שמה שחסר לו ]חסר  

ובא ההת ונופ פארות בכ הדיבור,  ויזהר שלא יבטל מהדבקות שיש לו, לחשוב בהתפארות שלו איך  ל ע ל העולמות  ליו גם כן התפארות, 

תם מה שהם צריכים  הוא בקששבתפלתם מכוונים גם לזה שיעשה הקדוש ברוך    הם אותן בני אדם   בינונים         ולה: תפלל בכוונה גד הוא מ 
הנקרא יום הכיפורים, ור"ל שהוא תלוי ועומד עד המחשבה  בה  ר"ל עולם המחש  כיפורים,ועומדים עד יום ה בצרכי עולם הזה, והם תלוים  
חיים,  ויים לעבודתו יתברך שמו, אז גם הם נכתבין ל י העולם הזה, כדי שיהיו פנקשת צרכ תם לשם שמים בב ר"ל אחרי כוונת הלב, אם כוונ 

 דות בס"ס אור תורה דס"ה(: אג   דט"ו ע"א רמזי   ת הריב"ש)צווא     שבה וכו':י גם בכוונתם נתייחד עולם הדיבור עם עולם המח כ 
 כ: ועוד ר בראשית כב. ונח סא. ווירא דף קזוה  כ

 בוודאי  -מתרצו  כא

ָאַרת ָהָרצוֹ ו ַמה    -אות י'    עיין תורה ז' תנינא   כב ה הֶׁ ֶׁ ל  ְתג ַ מ ִ ֶׁ ר ש   ֶׁ י ִמי ש  ע, כ ִ ְוָקא ד ַ ֵעת ָהֲאִכיָלה ד ַ ה ַלְחג ֹ ן ב ְ ְרָנָסה  ר ָמְתָניו ִלְהיֹות ְמפַ ֹוצֶׁ ַ ן פ  ֵ ְרֵנס, ִלת 
וֹ  ב  ִיים  לו  ֹוִרין:, ה ְלַהת ְ ק  ֶׁ ְך, )ש  פֶׁ ַההֶׁ ה  ִיְהיֶׁ ַחִיל ְולֹא  ה ִאיש   ְהיֶׁ י ִ ֶׁ ש  ָצִריְך  לֵ   ו א  ְ ל, ש  ַמז ָ הְ רַֹע  י ִ ֶׁ ש  ָצִריְך  י  ל(, כ ִ ְרָנָסה  יַמז ָ ַ ַהפ  ָכל  י  ָלה. כ ִ ָ ְמש  ה לֹו ְקָצת מֶׁ יֶׁ

ֵמהַ  ְך  ָ ) ִנְמש  ְלכו ת  ַ מֹו  נג.זוהר תרומה ק מ  ִנֵיא (, כ ְ )ד ָ ְך:  לֶׁ מֶׁ ב ְ תו ב  כ ָ ֶׁ , ַאְנת ְ הו א ַמלְ ל ד ש  ה  ב ֵ ָמזֹון ְלכָֹלא  ו  ְתִקף ְוכו '  ו  ְרָבה  י  ֲחַזְיָת ד ִ י  א":( "ִאיָלָנא ד ִ      כ ָ
רוֹ  ֶׁ ן ִמי ש  ֵ ה לוֹ ְוַעל כ  ְהיֶׁ י ִ ֶׁ ְרָנָסה, ָצִריְך ש  ַ ל פ  ה ְלַקב ֵ ָ   צֶׁ ְמש  הְקָצת מֶׁ ְהיֶׁ י ִ ֶׁ ֵדי ש  ַ   ָלה, כ ְ ְוזֶׁ לֹו ֵאיזֶׁה ש  ְלכו ת.  ַ כו ת ִעם ַהמ  ל  ה ב ְ י ָ ִחיַנת )רו ת ב(: "ְלֵעת ָהֹאכֶׁ

ת' )ְזָבִחים קב(. א ַמְלכו  ָ ל  י ֲהלֹם" 'ֵאין ֲהלֹום אֶׁ ִ ש  ה לֹו מֶׁ   ג  ְהיֶׁ י ִ ֶׁ י ָצִריְך ש  י  כ ִ ל, כ ִ ִחיַנת ַמְלכו ת ְלֵעת ָהֹאכֶׁ ָלה ב ְ ָ ְיֵדי זֶׁהְמש  ְרָנָסה    ַעל  ַ ְך ַהפ  ָ "ל: ִנְמש  נ ַ ַ      כ 
חֹוגֵ וְ  ַעל  ַהב ַ ֶׁ ש  כ ְ ן  ֵ כ  מָ ַעל  ַואֲ ר  ה:  ֻתב ָ כ ְ ב ַ תו ב  כ ָ ֶׁ ש  מֹו  כ ְ  , ְלַפְרְנָסה  ַעְצמֹו  ב  ְמַחי ֵ ו  ֹו  ת  ְ ִאש  ד  גֶׁ נֶׁ ְוֵאזֹון  ְתָניו  ְואֹוִקיר  ְפַלח  אֶׁ ְקָצת  ָנא  לֹו  נֹוְתִנים  ָאז  ְוכו ', 

מ  ָלה, כ ְ ָ ְמש  תו ב מֶׁ כ ָ ֶׁ ית ג(: "ְוהו    ֹו ש  ִ ֵראש  ךְ )ב ְ ֹל ב ָ ָ א ִיְמש  ְמש  ֶׁ י ַעל ְיֵדי ַהמ  "ל:  ָלה ", כ ִ נ ַ ַ ְרָנָסה כ  ַ יְך ַהפ  ִ  הו א ָיכֹול ְלַהְמש 

ָרֵאל ְצִר     -ז"ל שם    מרכבה למלכות.  א לה כי הו שאת השפע מקבל המלך תחי   ן תורה טז תנינא י ועי  ִיֹשְ ל  ֶׁ ְרָנָסה ש  ַ ל ַהפ  כ ָ ֶׁ ע, ש  ל  יִכין ְלַקב ֵ ד ַ
ְך )  לֶׁ ֶׁ ִנֵיאל ד ַעל ְיֵדי ַהמ  ְך )ד ָ לֶׁ מֶׁ תו ב ב ְ כ ָ ֶׁ מֹו ש  ְתִקף וְ (:  א(, כ ְ י ְרָבה ו  י ֲחַזיָת ד ִ ה  ַאְנת ְ הו א ַמְלכ ָ "ִאיָלָנא ד ִ א ב ָ ָ ָמזֹון ְלכֹל   א".כו ' ו 

  ,ת וכו' לו בית או איזה קלקול בבי בנים או שאין  אדם כגון צער גדול  שיש ל ואולי רוצה לומר, שהחסרון  צ"ל כמו למטה,    צ"ע לכאורה   כג
, )כידוע שרמח אברים ושסה גידין כנגד רמח  שכנגדה למטה או גיד  ו עשה פוגם באבר  ו א עבירה על לא כי    , באמת מתחיל מלמטה   הכל 

דהיינו    גם בה כביכול, נעשה החסרון  עי"ז  ו   , ע יע השפ וי להתלבש בו כדי להשפ רא אצלו  אבר  ועי"ז אין לשכינה    ין(מצוות עשה ושסה לאו 
 אל.השייך לו, מתוך קומת השכינה כולה שהיא כלל ישר באותו חלק שכינה  

ורה ממה שאומר רבנו  אבל לכא   .רון לא מבאר על מה הצער האם על שיש חסרון בשכינה או על שהוא זה שגרם את החס   צ"ע רבנו  כד
ות קצת מיד שואל  תו. אלא שצ"ע הרי בהתבוננשאני גרמתי או מספר לי חסרונו ולא שמספר לי  ש  ל ע ה כנראה שהכוונה  שזו סיבה לשמח 

ת בשמחה  ושוב יפול לעצבות. לכן צ"ל שכדי לקיים מצווה להיו   ,י גרמתי נ א רון שלו אלא מוכרח שעצמו מה הקשר בין החסרון שלי לחס 
ול  בה' צריתמיד  במה לה קיים את המצוות מתוך שמחה  ולא  במה לשמוח  ולחפש  עת לכל  ובאמת     תעצב.ך להתעלם מחקירות כאלה 



 מוהר"ן                             פט  תורה                 יקוטי              ל                7צה: 

ין אני ראוי  י אחי   מי והן מצד הן מצד עצ  \כח/ ומה חיי  , מה אנילעצמו  כזעצמוב  \כו/ יבלכך צריך להש

וכי יש כבוד גדול מזה. מתוך כך בא  \ל/[כט]  עצמו מספר לי החסרון שלומלך בה  כי  זהל  ,
 , הלב שע"י השמחה  בי רוחן, כ לחידוש המוחי  כי השמחה סיבהמוחין שלו.  לשמחה גדולה ונתחדשו ה

למוחין ה  אהו בלב  \לא/כלי  ולהפך  אין ,  מצער  ל  מכווץ  העצבומקום  כי  הכעסמוחין  אבק  הכועס  \לב/ ת  וכל   ,
  הפכים.ת, כי חכמה וכעס הן שני לקסתחכמתו מ

במה כיון  קצת משמע שדייקא  ואולי  וצ"ע,  סתם שמחה,  ע"י  שזוכה  יותר ממה  למוחין  זוכה  הזה  לו לך  שיש 
השמחה בעצמה  ד שועו . ליותר מוחין ומתגבר בשמחה לכן זוכה ושך אור ומוצא בח והוא מתגברסיבה לעצבות 

 למוחין.  הזוכ ההי א דאי לאו הכי ל .שכינהחסרון בהיא תיקון ה

תעטרהווזהו   והדר  כבוכבוד  ע"י  היינו  ו .  ש  \לג/ הדרוד  לו,  לו שיש  מספר  בעצמו  המלך 
 :  החסרון, תעטרהו במוחין חדשים

נשלם  ( \לד/ורה צ'סמוך תאר בכמבו)באלוקיו  חסרונו דהיינו ששמחמלך בעצמו מספר לי דהיינו ע"י שישמח שה
 . ים מוחין חדש ע לו ממנהפונשה כינהחסרון בש

השמחה   תועיל  מה  שלימה  וצ"ע  תשובה  עשה  לא  ש אם  ונראה  החסרון?  את  שגרם  העוון  צריך  על  בוודאי 
העוון  שגורם  העצבות  הפך  שהיא  כיון  השמחה  עצם  גם  אבל  תשובה  גם  מתקן   , לעשות  כבר   ועוד  ,בזה 

 שהשמחה מביאה אותו לתשובה. 
 

 ור חברותא לתורה פט כאן ביא דע

 
ועת   לשמוח  עת  להתסכל  דבר  שלי  החסרונות  על  אמר  ורבנו  יותר להתעצב  ביום   לא  צריך    ,משעה  לי  משפיע  שה'  הטובות  על  אבל 

 תכל כל היום.להס 
ה ו  )מה( ו ָבאו  ָעלֶׁ   דברים פרק כח   כה  ֶׁ ָללֹות ָהֵאל  ל ַהק ְ י לֹיָך כ ָ ְמָדְך כ ִ ָ ָך ַעד ִהש   יגו  ִ ָ ְרָדפו ָך ְוִהש   ַמְעת  ָ י  א ש  קֹול ְידָֹוד ֱאלֹהֶׁ ָֹתיו  ב ְ מֹר ִמְצֹוָתיו ְוֻחק  ְ ָך ִלש 

ר ִצו ָ  ֶׁ ְבַזְרֲעָך ַעד עֹוָלם:)מו( ְוָהיו  ְבָך ְלאֹות    : ךְ ֲאש  ַ   ו ְלמֹוֵפת ו  ר לֹא ָעבַ )מז( ת  ֶׁ ש ִ ַחת ֲאש  יָך ב ְ ת ְידָֹוד ֱאלֹהֶׁ ָ אֶׁ ֹל: ְדת   ְמָחה ו ְבטו ב ֵלָבב ֵמרֹב כ 

חה, לפי שחייב  מ יאשימנו הכתוב בעבדו ה' יתברך ולא היתה העבודה בשעבדת את ה' אלהיך בשמחה.  ( תחת אשר לא  )מז   רבנו בחיי
השמחה   על  והשמ האדם  במצוות,  שבהתעסקו  השכר  מלבד  עצמו,  בפני  מצוה  המצוה,  במעשה  על  חה  שכר  לו  יש  המצוה  על  לו  יש 

כשלא  השמח  המצוה  עבודת  שעובד  למי  בכאן  יעניש  כן  ועל  ו ה,  בשמחה,  המצוו עשאה  אדם  שיעשה  צריך  ובכוונה  לכך  בשמחה  ת 
שמע ראובן ויצילהו מידם )בראשית לז, כא(,  שהקב"ה מכתיב עליו וי ה ה, ו( אילו היה יודע ראובן  ב שלמה, וכן אמרו במדרש רות )רות ר

י בכת היה  ואילו  לאביו,  מוליכו  היה  )שמות  פו  בלבו  ושמח  וראך  עליו  מכתיב  שהקב"ה  אהרן  בתופי ודע  יד(,  יוצא  ד,  היה  ובמחולות  ם 
 : ים פטומים היה מאכילה ותשבע ותותר )רות ב, יד(, עגל   תו, ואילו היה יודע בועז שהקב"ה מכתיב עליו ותאכל לקרא 

עלי משמע    –  להשיב   כו וצריך להשיב  שאלה  החסרון בשכינה הקדושה  כיון שה   היא   וכנראה שהשאלה לעצמו,  ה  שיש  לי  קב"ה מראה 
כ  ידי  על  את  שנגרם  אקיים  חיוביצד  יש  שהרי  בכלל  ו   המצוות  בשמחה  תמיד, לקיימן  בשמחה  להיות  המצוות  את  להראות    בפרט  כדי 

 ., אלא הכל בחסד ולא חושבים שמגיע לנו יותר   שאנו שמחים בהקב"ה 
 לעצמו  -מתרצו מו וצ בע -ותרלד גם בדפו"ר  כז

 .ומה חיינו   ו , מה אנ של קרבנות  שחרית לפני ק"ש  לתשתפ   לשון זה   כח

מ ) ן מצד מה שאני  ה הזה.    שאין אני ראוי לכבוד   יבות שתי ס שהן  שמע  מ  בן שלוליתפחות    שאין לי   והן מצד חיי(  להקב"ה  ס ביח   יבחוש 
   אלוקותו.  לא"ס חס כלל  י   ו אין ל ש הן רגע קטן  שום שליטה בהן ובכל רגע תלויים רק בחסדיו, ו 

 ן תורה רנט ועיין שיש"ק ח"א רלג יין לקמע כט

ָאָדם    -  רנט   עיין תורה   ל ֶׁ ש  ֹשִ כ ְ ו ְמָפֵרש   ֹוֵדד  ַרְך, ִמְתב  ם ִיְתב ָ ֵ ְוַצֲערֹו ִלְפֵני ַהש   ִמְת   יָחתֹו  ו  ה  ִמְתַוד ֶׁ ָגִמי   ָחֵרט ַעל ו  ְ ל ַהפ  ֹדֶׁ ִכיָנה  ג  ְ ם ַהש   ה, ֲאַזי ג ַ ָעֹשָ ֶׁ ם ש 
ְגד   נֶׁ יָחתָ כ ְ ֹשִ ְלָפָניו  ת  ֶׁ ש  ְמָפרֶׁ גָ ֹו  ְ פ  ל  כ ָ י  כ ִ אֹותֹו,  ת  מֶׁ ְמַנחֶׁ ו  ְוַצֲעָרה   ֶׁ ה   ש  ְפָגם  ו  פ ָ ם  ָמתֹו,  ְ ִנש  ב ְ ַגם  ָ ב ְ פ  ְוזֶׁה  ְבָיכֹול,  כ ִ ן  ֵ כ  ם  ג ַ ְצָלה   אֶׁ כ חִ ַגם  ָבִרים  )ד ְ "ו(:  יַנת 
ת   ָ ַוה"אֶׁ ֱאַמְרת  ת אֹותוֹ ה' הֶׁ מֶׁ ֱאִמיְרָך" ְוכו '. ְוִהיא ְמַנחֶׁ ו לֹות לְ ' הֶׁ ְחב  ַ ש  ת  ַבק ֵ ת ְ ֶׁ ָגִמים: ש  ְ ל ַהפ  ן כ ָ  ַתק ֵ

סה   לא ד'    עיין תורה  ְמחָ   -אות  ִֹ ו  ְוַהש  ִחד  ל  אֶׁ ִלי  כ ְ הו א  ֹותֵ ה  ַרב  ָאְמרו   ֶׁ ש  מֹו  כ ְ אֹוַרְיָתא,  ד ְ ין  ִ ַ ש  )ש  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ָאְמרו   ינו   ֶׁ ש  ָעה  ָ ש  'ב ְ פ"ח(:  ת  ב ָ
מַ  ְ ה ְוִנש  ָרֵאל ַנֲעֹשֶׁ ֹוא מַ ִיֹשְ ים ִרב  ִ ש   ִ רֹאש  כ ָ ְלָאִכים ע, ָיְרדו  ש  ָתִרים ב ְ ֵני כ ְ ְ ָחד, ו כְ , ְוָנְתנו  ש  ָחְטאו  ְוכו ', ְועָ ל אֶׁ ֶׁ ְך הו א ְלַהֲחִזיָרן ָלנו  ש  רו  דֹוש  ב ָ ,  ִתיד ַהק ָ
ְמַחת עוֹ  ֱאַמר "ְוֹשִ נ ֶׁ ֶׁ ִחיַנת ַנֲעֹשֶׁ ש  ְמָחה ִהיא ב ְ ִֹ ַהש  ֶׁ ם"'. ִנְמָצא ש  ָ ִחינַ ָלם ַעל רֹאש  הו א ב ְ ֶׁ ַמע, ש  ְ לַ ה ְוִנש  ֹוָרה: ת ַקב ָ  ת ַהת 

ְוַדע    גם עיין תורה כד  ָ ]ב[  ְפש  ִאי אֶׁ ֶׁ ֲאפִ ש  יג אֹותֹו  ִֹ ְלַהש  ַעל ר  א  ָ ל  ְמֵטי. אֶׁ ְוָלא  ְמֵטי  ְבִחיַנת  ב ִ ו   ֲעֹשִ   ל  ְצוֹות  ְיֵדי  ַהמ ִ ת  ְמַחת  י ַ ֹשִ ְיֵדי  ַעל  י  כ ִ ְמָחה.  ֹשִ ב ְ
ָלם ַהק ְ  ְ ְצָוה, ִנש  ַמֲעָלה ַהִחי ו ת ְוהַ ַהמ ִ ה. ו  ָ ְבִחיַנת ַאַחד ֻדש   ֹות, ב ִ ִליפ  ק ְ ב ַ ֶׁ ה ש  ָ ֻדש   ָ   ק ְ ר ַסמ  ת.ָעֹשָ טֹרֶׁ  ֵני ַהק ְ

 ' ח פרק סו אות    רדים ספר הח   לב
ויופי.  דר יבת ה ע למה מרמז תצ"   –  כבוד והדר   לג ועי"ז למוחין.  מ שהרי ההדר כאן  . דאין הכוונה כבוד  צורף לכבוד שהם סיבה לשמחה, 

שהכוונה    וגם  לומר  שח קשה  בארמית  תמיד להדר  חסרונו  לי  ומגלה  בשמחה וזר  אני  כן  ועל  פ גם      .,  לא  מדוע  הכבוד  צ"ע  שע"י  ירש 
 באדם. והמצודות פירש שהם כח הדיבור.  ן ר הם נשמה עליונה שנתין מהודרים וחדשים, עיין רד"ק שפירש שהכבוד והד ח ו הו בממעטר 

ה' יִ   -  תורה צ   לד ַמח ב ַ ֹשְ ץ ) ָאֹנִכי אֶׁ ִאים ִמן ָהָארֶׁ ָ ו  ַחט  מ  ַ ים ק"ד(: ת  ִ ִהל  ַע,    ת ְ ה ָידו  ל ַהח  ִהנ ֵ י כ ָּ ם, ֵהן ב ָּ ְסרֹונֹות ש   כ ִּ דָּ אָּ ים לָּ אִּ ה,  ב ָּ ירָּ בִּ ְ ין ֵמֲחַמת ַהש   אִּ

יצֹוצוֹ  ְפלו  נִּ נ ָּ ת עַ ש   ַח א  ֵ מ  שַֹ מ ְ ו ן הו א ַעל ְיֵדי ש   ק  דו ַע. ְוַהת ִּ י ָּ ה כ ַ ינָּ כִּ ְ ְחְסרו  ֵמַהש   לְ ת ְונ  ְ ש  יו, ֲאַזי נִּ ֱאלֹקָּ ְסרוֹ ְצמֹו ב   ל ַהח  ה מו  כ ָּ ירָּ בִּ ְ ֶׁ נֹות ֵמַהש   ה  , ְוִנְתַעל 
ַהנ ִ  ל  ָאֹנִכי כ ָ ְוזֶׁה  הַ   יצֹוצֹות.  ל  כ ָ ְלמו   ְ ְוִנש  ו   מ  ַ ִית  ה',  ב ַ ַמח  ֹשְ ו ְבִני אֶׁ ֲאִני  "ְוָהִייִתי  א(:  א  )ְמָלִכים  תו ב  כ ָ ֶׁ ש  מֹו  כ ְ ְסרֹונֹות.  ַהחֶׁ ַהְינו   לֹמֹה    ֲחָטִאים,  ְ ש 

ִאים". ִמן ָהָארֶׁ  ָ ץ  ַחט  רֶׁ כִ ץ, ַהְינו  אֶׁ ְ ִחיַנת ַהש   ְליֹוָנה, ב ְ  יָנה:ָהעֶׁ
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