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"הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו"
בלב מלא הודאה להשי"ת, אנו שמחים לבשר לציבור 
הכרך  לאור  יצא  ומוצלחת  טובה  שבשעה  הלומדים 
השלישי בסדרת "פאר הליקוטים". בכרך זה מובאות 

התורות ט"ז עד כ"ב מהספה"ק ליקוטי מוהר"ן. 

למי שעוד לא פגש עד כה את הספר, נתאר בקצרה, 
מוהר"ן,  לליקוטי  חברותא  מעין  מהווה  שהספר 
ליקוטי  הספה"ק  בשערי  להיכנס  לסייע  ותכליתו 
מוהר"ן, ללמוד את תורות רבינו בעיון, ולקיים עצתו 

"ללכת עם התורות שגילה". 
"פאר הליקוטים" פוסע במתווה מסילת ח"י הכללים 
ללימוד הליקוטי מוהר"ן שחיבר רבי אברהם ב"ר נחמן 
זצוק"ל, המובאים בהקדמת ספרו "ביאור הליקוטים". 
בכמה  רביה"ק  דברי  את  מעטר  הליקוטים"  "פאר 
טורים, שהם מעין נושאי כלים הנדרשים ללומד: החל 
מוהר"ן,  בליקוטי  המובאים  המקורות  כל  מפתיחת 
ותלמידיו,  מוהרנ"ת  ביאורי  של  יסודי  ליקוט  לצד 
יחדיו  חוברים  והללו  ברסלב,  ספרי  מכל  המלוקטים 
לתורה  השייכות  נוספות  והוספות  עצות  לתפילות, 
הנלמדת, ופרוסים הם לפני הלומד כשולחן ערוך, דבר 

דבור על אופניו, ובמקומו הנחוץ לו. 
נבחרו  שהם  הללו,  הטורים  לכל  המשותף  המכנה 
ונערכו בקפידה מתוך הבנה שיש בהם תועלת ועזרה 
ללומד הכוסף לגלות את דעת רבינו הקדוש הגנוזה 

בשורות תורותיו, וביניהן. 

הספר  של  והדרו  פארו  את  מגלה  הליקוטים"  "פאר 
הקדוש ליקוטי מוהר"ן. מרחיב את היריעה, ומאפשר 
המקורות  הסוגיות,  עם  מעמיקה  הכרות  ללומד 
בד  ברמז,  ולו  הזכיר  הקדוש  רבינו  אותם  והערכים 
בבד עם לימוד פירושי תלמידיו שזכו מכבר להשיג 
ציון  עבורנו  המהווה  כך,  כל  לנו  הזקוק  חוט  קצה 
דרך להמשך החיפוש לפני ולפנים. וכאשר אכן נלך 
בעקבות אותו הציון והסימן, ונכוון הלאה והלאה את 
צעדינו אל אותם השבילים והנתיבים, נזכה להיפגש 
עוצמתית  בצורה  פנים  אל  פנים  מחדש  פעם  בכל 
ואדירה יותר ויותר, עם הגבהים השמימיים והעומקים 

התהומיים שבמאמרי מוהר"ן.

למי מיועד הספר
החל  הלומדים,  סוגי  לכלל  ומותאם  מיועד  הספר 
מוהר"ן  הליקוטי  מתורות  טעמו  לא  שעוד  מאלו 
וזוהי תחילת דרכם בלימוד זה, וכלה בלומדי הספר 
המנוסים, שמרגישים היטב, עד כמה הלימוד בספר 
ליקוטי מוהר"ן, מחדש תמיד את הידיעה, שזוהי רק 

ההתחלה...

התפשטות הספר וגווני הלומדים בו
והנה לא ככרך ראשון כרך שני, ובוודאי שלא שלישי, 

שהרי בתלתא זמנא הוי חזקה. 
הספרים נותנים את אותותיהם בעולם, ואנו נפגשים 

פתיחה

כשתיכנסו היום לאיזה בית מדרש של חסידי ברסלב, בין אם זה ב'שול' המסורתי במאה 
להניח  סביר   - חנה  פרדס  או  בירוחם,  מקומי  במקלט  באיזה  או  במונסי  בקלויז  שערים, 
שתמצאו על אחד מן השולחנות או המדפים לפחות את אחד הכרכים של "פאר הליקוטים". 
אך הפתעה גדולה יותר צפויה לכם, שגם אם תכנסו לבתי מדרש אחרים, מכלל גווני שבטי 

ישראל, ייתכן מאוד שתמצאו איזה חברותא לוהטת תוך כדי לימוד פורה בו...

 בעזהשי"ת
ערב ראש השנה תשע"ז
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מעודדים  ובסיפורים  נפלאות  בתגובות  ושוב  שוב 
המעידים  הרבים,  לגווניהם  הלומדים  ציבור  מכלל 
מזוויות שונות, כיצד "פאר הליקוטים" מהווה ומתווה 

את דרך לימודם והליכתם בתורות רבינו הקדוש.
חסידי  של  מדרש  בית  לאיזה  היום  כשתכנסו  הנה 
ב'שול' המסורתי,  זה במאה שערים  בין אם  ברסלב, 
בקלויז מפואר במונסי או בוויליאמסבורג, ובין אם זה 
במקלט מקומי שבו מתקבצים חסידי ברסלב בירוחם, 
בגן-יבנה, או בפרדס חנה - סביר להניח שלפחות על 
אחד מן השולחנות או המדפים תוכלו למצוא לפחות 

אחד מהכרכים של "פאר הליקוטים". 
אם  שאף  לכם,  צפויה  גדולה  פחות  לא  הפתעה  אך 
תכנסו לבתי מדרש שונים, מכלל גווני שבטי ישראל 
לעדותיהם ופלגיהם, ייתכן ותמצאו את הספר, מונח 

באיזה ארון לספרי חסידות, או על איזה סטנדר.
אך  לאור  שיצא  שספר  גדול,  פלא  זה  האמת  למען 
מקרוב )כרך א' בשנת תשע"א( נתפשט רבות בקרב 
הודפסו  כה  עד  קצר.  כה  ובזמן  ומגוון  גדול  ציבור 
וב"ה  הכרכים,  משלושת  עותקים   12,000 סה"כ 

הדרישה לספרים הולכת וגדלה.
הבעת  את  לשמוע  מחדש,  פעם  בכל  אנו  מופתעים 
התודה וההערכה הגדולה לספר, כאשר בד"כ הדברים 

הגדולה,  המקפצה  אודות  נפלא  בסיפור  מתובלים, 
לרביה"ק  בהתקרבות  הדובר,  עבור  היווה  שהספר 

ובלימוד ספריו. 
לומדי הספר "פאר הליקוטים" הם רבים ומגוונים. הן 
רבנים ומגידי שיעור חשובים הנעזרים במכלול נושאי 
פשוטים,  אברכים  והן  שיעוריהם,  להכנת  הכלים 
רביה"ק.  תורות  ללימוד  שער  להם  פתח  שהספר 
חסידים  היהדות,  גווני  מכל  מגיעה  לספר  הדרישה 
דתיים  חרדים,  בתים,  ובעלי  אברכים  וליטאים, 

ומסורתיים. 
אין זה סוד, וברוך ה', ספסלי בית המדרש של רבינו 
תורות  עם  שהולכים  בלומדים  ומתמלאים  הולכים 
הליקוטי מוהר"ן, ומענין לציין, שהרבה לומדים בספר, 
מספרים שעצם הפאר והיוקרה שהוא נותן לספה"ק 
בהערכה  עבורם  חשוב  צעד  היווה  מוהר"ן,  ליקוטי 

שלהם לחסידי ברסלב, ובהתקרבותם לתורת רבינו.

עניינה של חוברת זו
על אף שישנם אלפים שכבר זכו להכניס לביתם את 
הלימוד  טעם  את  ולטעום  הליקוטים"  "פאר  הספר 
בו, עדיין חלקם שואלים מהי הדרך הנכונה והיעילה 

ביותר ללמוד בספר.
בחוברת זו בחרנו להתמקד בביאור הדרכים השונות 
הנפלאה  לתועלת  דוגמאות  ולהביא  הספר,  ללימוד 
המובאים  השונים  מהטורים  לקבל  יכול  שהלומד 

בספר.
מקצת  של  תיאורים  זו  בחוברת  הבאנו  כן,  כמו 
מהעבודה הנעשית מאחורי הקלעים, בהכנת הטורים 

עד להגעה לשלב הסופי שלהם.

ששם  כל,  לבורא  הודיה  תפילת  לשאת  המקום  כאן 
חלקינו בתורתו, והחיינו וקיימנו לראות בהתפשטות 
חלק  לקחת  ושזיכנו  עבר,  לכל  הקדוש  רבינו  דעת 
לראות  ואף  עולם,  לאור  אלו  ספרים  בהוצאת 

בהתפשטותם בקרב אלפי לומדים השמחים בהם. 

בברכת כתיבה וחתימה טובה לכל בית ישראל,
מכון "פאר הליקוטים" 



5   

הספר מיוסד כצורת הדף, ומכיל את הטורים הבאים:
ומדויק  מוגה  הדף,  במרכז  מוהר"ן".  "ליקוטי  א 

מדפוסים ראשונים: תקפ"א, תרל"ד, תרל"ו ועוד.
ב "סיפור התגלות המאמר". במאמרים בהם ידוע סדר 
השתלשלות המאמר, וכן השיחות השייכות לכך, הצגנו 

זאת בתחתית הדף בעמודים הראשונים של המאמר. 
סביב דברי רבינו ולכבודו, )כנושאי כלים(, הצגנו את שני 
הטורים העיקריים "נחל נובע" "מקור חכמה" )שמפאת 
חשיבותם ראוי להלומד להקדיש להם את מירב כוחותיו(:  
ג "נחל נובע". בטור זה הצגנו כעין פירוש פשוט לדברי 
רבינו - מתוך ספרי רבינו ותלמידיו, ובראשם מוהרנ"ת. 
בהקדמת  בר"נ  אברהם  רבי  דברי  על  מיוסד  הטור 
מוהרנ"ת:  פירושי  לגבי  שכתב  הליקוטים",  "ביאור 
מסילות  ומצא  חתר  הדרש  שבאמצעות  ראיתי,  "ראֹה 
והם  בפשיטות...  גם  ז"ל  רבינו  תורת  בלימוד  נפלאות 
מובלעים ומובללים באמצעות דרושיו הנ"ל, עד שקשה 
וכבד להבחין כלל בהם". אכן פירושי רבי נתן הם לנו 
כמוצא שלל רב בתּורנו אחר הבנת דברי רבינו. בָעסקנו 
בטור זה פנינו בראש וראשונה לספרי "ליקוטי הלכות" 
)בעיקר להלכות המיוסדות על המאמר הנלמד, אך גם 
וליקטנו מהם  למאמר(,  - מה שקשור  ההלכות  לשאר 
את דבריו המבארים על דרך הפשט איזה ענין הנזכר 
שיכולים  ועניינים  נקודות  לצרף  הוספנו  עוד  במאמר. 
להיות לעזר וסיוע בהבנת דברי רבינו, הן מספרי רבינו 
עצמו, והן משאר ספרי תלמידיו המוקדמים, הלא הם: 
דשבתא",  "יקרא  לחכמה",  "פרפראות  אב"ן",  "לקוטי 
"זמרת הארץ", "נחת השולחן", "ירח האיתנים", "באבי 
הנחל",  "מי  אור",  "כוכבי  הליקוטים",  "ביאור  הנחל", 

ו"עצות המבוארות". 
המקורות  את  הצגנו  זה  בטור  חכמה".  "מקור  ד 
הרחבנו  עוד  במאמרו.  רבינו  הזכיר  אותם  והמובאות 
להציג גם את השייך לכל מקור מהנ"ל, מתוך הספרים 
מה   - שבתורה  פנים  שבעים  שבכללות  הקדושים 
שראינו, לפי קוצר דעתנו, כמקושר ומועיל להבנת דברי 
הלומד.  על  ולהעמיס  מהמכוון,  להפליג  מבלי  רבינו, 
טור זה מיוסד על כלל ה' וכלל י"ח, מתוך כללי העיון 

שבהקדמת הספר "ביאור הליקוטים" 
טורי ה"נחל נובע" וה"מקור חכמה" הינם בבחינת אבות 
הספר, ותולדותיו טורי "ילקוט הנחל" ו"מילואי חכמה":
ה "ילקוט הנחל". טור זה ממוקם תחת ה"נחל נובע", 
תלמידי  מספרי  מובאות  גם  הצגנו  ובו  ומשלימו, 
התלמידים עד ימינו, ועד בכלל. אמנם נציין, שבטור זה 
ותלמידיו  ימצא הלומד גם מובאות מתוך ספרי רבינו 

נובע"  ב"נחל  להציג  שלא  בחרנו  אותם  המוקדמים, 
הפשוט  הפירוש  מעצם  מעט  מפליגים  שהם  מחמת 
של המאמר. בדרך כלל יהיו מובאות אלו קטעי דרוש 
מספרי  שונים  ועניינים  מעשיות  או  הלכות,  מליקוטי 

רבינו ותלמידיו, המוסיפים נופך וחן לענין. 

ו "מילואי חכמה". טור זה ממוקם תחת ה"מקור חכמה", 
ובו  חכמה",  "מקור  של  העקרון  על  ומיוסד  ומשלימו. 
ולעיתים מפליגים במעט,  הצגנו אף קטעים מרחיבים 

אם כי יש בהם השלמות חשובות והוספת נופך רב. 

מלבד ארבעת הטורים הללו, ישנם עוד ארבעה טורי צד:

הערכים  את  הצגנו  זה  בטור  וכינויים".  "ערכים  ז 
וכינויים  הגדרות  ליקטנו  עליהם  שבמאמר,  המרכזיים 
העיון,  שבכללי  י"ח  כלל  על  מיוסד  זה  טור  שונים. 
ומטרתו לסייע ללומד להרחיב את הכרותו עם הערך 

הנלמד.

ח "המתרגם". בטור מובא התרגומים לקטעי הארמית.

הקדוש  רבינו  כוונת  עיקר  "כל  ותושיה".  "עצה  ט 
והנורא ז"ל בכל התורות שגילה, היה הכל רק בשביל 
אמרנו  כן  על  תפילות"(,  ה"ליקוטי  )הקדמת  המעשה" 
להביא את העצה למעשה היוצאת מתוך העמוד הנלמד.

"לעשות  רבינו  עצת  את  לקיים  תפלה".  "ואני  י 
מהתורות תפילות" )ליקו"מ ח"ב, כה(, השתדלנו להביא 
תבוא  והמוסיף  לעמוד,  השייכות  התפילות  חלקי  את 

עליו ברכה. 

תבנית הספר - מבנה הדף



   6

בטרם ניגש לדוגמאות שהבאנו, רצינו להזכיר שמכיוון 
והעיקרי  הראשון  הכלל  על  התבססנו  זה,  שבספר 
מח"י כלליו של הגה"צ ראבר"נ זצ"ל, המורה ללמוד 
חלקיו  בין  קישורים  )ע"י  וביה  מיניה  המאמר  את 
השונים של המאמר עצמו(, לכן מומלץ מאד, ללמוד 
ליקוטי  בספה"ק  הנלמד  המאמר  את  היטב  תחילה 
רבינו   בדברי  ולעיין  סופו,  ועד  מראשיתו  מוהר"ן 
מיניה וביה עד היכן שידם מגעת, ועי"ז יוכלו להנות 
באים  שאינם  לכבודם,  שנאספו  הנלווים  מהטורים 
להוות תחליף לעיון במאמר עצמו, והם רק בבחינת 
עזר כנגדו - המהווה סיוע גדול ללימוד, ובעיקר לאלו 

שעמלו קודם לכן בלימוד המאמר עצמו. 
לומר  כלל  מתיימרים  להזכיר, שאיננו  רצינו  כן,  כמו 
שליקטנו את כל הנדרש לעיון השלם בתורות רבינו 
הקדוש, אשר לא יכילום גם המון יריעות ולא יספיק 
הזמן לזה כלל, כי מאוד מאוד עמקו מחשבותיו ז"ל 
עמוק עמוק מי ימצאנו, ובפרט אנשים כערכנו, אלא 
שהשתדלנו להציע ללומד את פרי עמלנו כחברותא 
טובה, והיה כל מבקש ה' יוסיף עוד ועוד, כפי כוחו 

ורצונו.

הטור "מקור חכמה":
יסודו של הטור:

עניינו של טור זה הוא ליקוט המקורות אותם הזכיר 
רבינו בדבריו, ומיוסד על הכלל החמישי מח"י כללי 
מקור  שכל  הליקוטים",  "ביאור  שבהקדמת  העיון 
המקור  לכללות  כוונתו  מאיתו,  קצת  מזכיר  שרבינו 
הענין  לכל  ולקשרו  לייחדו  כוונתו  וגם  לו,  והשייך 
לנקודה  רק  ולא  מוהר"ן,  שבליקוטי  בתורה  המוזכר 

מסוימת ששם הוזכר המקור. 
השתדלנו בטור זה להגיש ללומד את מיטב ותמצית 
השייך למקור המוזכר בליקוטי מוהר"ן, לאחר בחירה 

ודקדוק יסודי מה להביא ומה לא. 
מי שטעם את החוויה שבלימוד תורה בליקוטי מוהר"ן 
כמה  עד  יודע  בה,  הנזכרים  במקורות  העיון  לאור 

בכל  מפליאים  הלימוד  כדי  תוך  שמתגלים  הדברים 
ובתוספת  המאמר,  לענייני  בקשריהם  מחדש,  פעם 
ללומד  רבות שעולות  שהלומד מקבל מהם. שאלות 
בהבנת הדברים, מקבלות תשובה, רק כשפותחים את 
המקורות הנזכרים במאמר, ומבינים את ההקשר של 

המקור, ואת השייך לו. 

מאחורי הקלעים:
הזמן  מירב  את  דורשת  זה  טור  של  ההכנה  עבודת 
המאמר,  של  יסודי  לימוד  לאחר  בספר.  וההשקעה 
ולימוד הליקוטי הלכות ופירושי התלמידים השייכים 
לו, נעשה מיפוי יסודי של המקורות, תוך שימת לב 
לשאלות כגון: מה בא רבינו ללמדנו במקור זה, מה 
רבינו  לדברי  ובקישורו  המקור  בהבנת  ללומד  חסר 
וכו'. לאחר מכן, יערך איסוף )על פי רוב באמצעות 
תוכנות חיפוש( של כל המובאות בהן מוזכר המקור, 
בזהר  ובגמרות,  במדרשים  במפרשים,  בפסוקים, 
גם  ולבסוף  והאחרונים,  הראשונים  ובספרי  הקדוש 
שמתקבל  כמובן  והמוסר.  החסידות  הקבלה,  בספרי 
ולכן לאחר מכן הדברים עוברים  בד"כ הרבה חומר, 
סינון יסודי, וכל קטע נלמד ומוערך האם הוא קשור 
למאמר ועד כמה. ולבסוף, לאחר שנלקט רק החומר 
שנראה ממש שייך, מבאר וקשור למאמר, נעשית גם 

לרגל יציאתו לאור של כרך ג' בסדרה -  מוגש לכם בזה מספר הדגמות מוחשיות, 
לשימוש בטורים "נחל נובע" ו"מקור חכמה", ולתועלת שבהם

לעובדא ולמעשה
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והסבר של העורכים,  והוספת משפטי קשר  עריכה, 
תוך שימת לב לא להכביד מדי על הלומד הממוצע, 

ומאידך לא לוותר על מה שבאמת נצרך.

שלוש דוגמאות יסודיות לשימוש בטור זה:
א( לא מכיר את המקור שהובא : 

אנו  כאשר  מתקבלת  זה  לטור  הראשונה  התועלת 
שאיננו  במקור  ונתקלים  רבינו  דברי  את  לומדים 
שם? מדובר  בכלל  מה  מבינים  שאיננו  או  מכירים 
לדוגמא: בתורה יט', אות ג' רבינו אומר: "וזה בחינת 
)ויקהל  הקדוש  בזהר  הנזכר  כוכבין  שבעין  של  מדורה 

זקוקים  שרובנו  כמובן  וכו'".  הכולל  הרע  היינו  ר"ג.(, 
במקרה כזה, לעיין בפנים ולהבין במה מדובר, בפרט 
שרבינו מזכיר זהר זה גם בהמשך המאמר, ולכן ברור 
ואכן כך  בוריה.  זו על  'סוגיא'  נדרשים להכיר  שאנו 
מובא בטור המקור חכמה )ראה מעלה בצילום המובא(. 
בדוגמא זו אנו רואים, שמכיון שזהר זה אינו קל במיוחד, 
הובא ללומד מבוא בהיר להבנת הזהר, שבזכותו יוכל 
כל אחד להכיר היטב ולהבין את הזהר שרבינו הביא. 

טור  של  חשיבותו  את  כאן  לציין  ראינו  ועוד 
הארמית,  קטעי  לכל  במקביל  שמביא  המתרגם, 
הלומדים. לתועלת  ובהיר  ערוך  תרגום 

ּב 
ואני תפלה

 ú ּכָ   ∆‡  ָּ ע¿ „ַ ָי  ‰ ָּ‡ַ
נּו,  ¿‡ָ ָ̂ ר מ¿ ∆ׁ‡ֲ ‰‡ָúָ ¿ּ‰ַ
ם  ַ‰ּיו… ַע„  ינּו  עּור≈ ּנ¿ ƒמ י  ƒּכ
 „…‡ ינּו מ¿ ≈úר ָע ַ‚ּב≈ ¿ ƒ‰ ‰ ַ‰ּז∆
 ú ú ּכָ ∆ׁ ר úּו ַ‰ּמַ ָ‚ּ‰ַ  ú…ע
ם  ≈‰ ∆ׁ  , ֻ‡ּמו… ין  ƒע ב¿ ƒ ּׁ‰ַ
ן  ∆‰ י ≈ ּ„ו… ƒּומ ם  ∆‰ י ≈ ֲ‡ו… ַּ
 ‰ ֲ‡ָו ַּ ָרט  פ¿ ƒּוב  , ָ‰ָרעו…
 ‡ ‰ּו ∆ׁ ר,  ≈ יו… ּב¿ ָע‰  ָ‰ָר
 ú ּכָ  ú ∆ׁ  ú ≈ú ַ‰ּכו… ָ‰ַרע 
י‡  ƒ‰ ∆ׁ ין,  ƒּמ‡ֻ ין  ƒע ב¿ ƒ ּׁ‰ַ
ר  ∆ׁ‡ֲ  ,ú ָ‚ּ ¿ׁ ƒּמ‰ַ   ֲ‡ַו ַּ
 ‰ ָע ָר ‰ָ  ‰ ָו ‡ֲ ַּ ‰ַ  ‡…ז
ָר‰  ּב¿ ַ‚ּ ¿ ƒ‰  „…‡ מ¿ ָר‰  ַ‰ּמָ ו¿
ּו  נ י ≈ú ָע  ‰ ָט ¿ ּׁ ּפַ ¿ ƒ‰ ו¿
ר  ∆ׁ‡ֲ  ‰ ַָּע ו¿ וכו'.   „ …‡ מ¿
ú…ַ‰י  ¡‡ יי  ָך  י ∆ú ≈‡ י  ƒ‡ ּבָ
י  ≈‰…ú ¡‡ ַי,  ֲ‡בו… י  ≈‰…ú‡ ו≈
ים,  ƒנ ָ‰ַ‡ֲחרו… ים ו¿ ƒנ ‡ׁו… ƒר‰ָ
י  úַָע  ú מ… ח¿ ַ ו¿ ס  ח… ָּ ∆ׁ
 ‰ ∆ֲׂעַ ו¿ ָך,  ∆„ּ ַחס¿  ú ∆„ …‚ ּכ¿
יָך,  ∆ ‡ו… ¿ú פ¿ ƒנ  ú ∆„ …‚ ּכ¿ י  ƒּמ ƒע
י  ƒנ ≈úֲעַ י ו¿ ƒנ ≈úי ƒּ̂ ַ י ו¿ ƒנ י‡≈ ƒ̂ ו… ו¿
 ú ∆ׁ ‰ ר ַ‰ּז∆ úּו ַ‰ּמַ ן ַ‰ּ‚ָ ƒמ
 ˜ ַרח≈ ¿ ּו ין,  ƒּמ‡ֻ ין  ƒע ב¿ ƒׁ
 ú י ּכָ ƒּנ ּמ∆ ƒמ ú ַבּט≈ ¿ּו ׁ ָ‚ר≈ ¿ּו
ם  י‰∆ ≈ ּ„ו… ƒּומ ם  י‰∆ ≈ ֲ‡וו… ַּ
 ַו‡ֲ ַּ ָרט  פ¿ ƒּוב  , ָ‰ָרעו…
 ׁ ר≈ ‚ָ ¿ ּו  ˜ ח≈ ַר ¿ּ ‡ּוף  ƒנ
י  ƒּנ ּמ∆ ƒמ  ú ּט≈ ַב ¿ ּו ר  ּב≈ ַׁ ¿ ּו
ן  י ƒז‡ֲַ ו¿ מּור.  ָ‚ּ  ú ּו ּט ƒב ּב¿
יב  ƒׁ ¿̃ ַ ו¿ ‚ּום  ַ‰ּפָ י  ƒú ˜ו…
 , ∆ú ∆̃ ¿ú ֻ̃ ּמ¿ ‰ַ י  ƒ ָע ו¿ ַׁ
 ú…מ ַח¿ י, ו¿ ƒ ָ̃ ֲע ַ̂ ַמע  ¿ׁ ƒ ו¿
י  ƒנ‡ֲ ר  ∆ׁ‡ֲ י  ƒָח ַ‡נ¿  úַע
 „ …‡ מ¿  ‡ ּכָ ¿„ ƒנ ו¿ ח  ָנ ¡‡ נ∆
ן  ≈ּ ƒ ו¿ ם.  ƒַני ¿ָמ ן  רו… ב¿ ƒׁ ּב¿
ַע˜  ¿̂ ∆‡ ו¿ ַע˜  ז¿ ∆‡ ∆ׁ י  ƒּב ƒú ּב¿
 ú „ו… ָ‚ּ  ú "˜ו… י„  ƒמָ יָך  ∆ú ≈‡
י  ƒמ ן ּ„√ ≈ּ ∆‡ ‡…ú ú…‡ ָיָסף", ו¿ ו¿
 ú…מ ַח¿ ו¿ י  ƒנ ֲענ≈ ַּ ∆ׁ ַע„  úָך¿ 
י.  ƒנ ≈úי ƒּ̂ ַ ו¿ י  ƒנ יע≈ ƒׁ ו… ו¿ ָעúַי 
יָנ‰  ƒָמ‰ ּב י ָחכ¿ ƒּב ƒú ן ּב¿ ≈ּ ƒ ו¿
 ‰ ָ̂ ע≈ ו¿  ‰ ָ ּׁ „ֻ ¿̃ ƒ„ּ  ַע „ַ ָו
ן  פ∆ …‡ ָחָמ‰, ּב¿ ¿ú ƒּמúַ ‰בּוָר ּו‚¿
 ú ַבּט≈ ¿úּו ר  ּב≈ ַׁ ¿ú  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ׁ
  ַו ‡ֲ ַּ י  ר≈ מ¿ ‚ַ ¿ú י  úַ ָע מ≈
  ֲ‡ו… ַּ‰ַ  ú ּכָ ם  ƒע ‡ּוף  ƒנ
 ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ו¿  . ָרעו…   ּ„ו… ƒּומ
ט  ≈úַּמ ¿úי‡ ּו ƒ̂ ‰ו… ¿ú יָך ַרֲחמ∆ ּב¿
 ú ∆ׁ   úּו ָ‚ּ ƒמ י  ƒׁ ַנפ¿   ∆‡
ַטֲ‰ָרּ‰  ¿ú  , ֻ‡ּמו… ים  ƒע ב¿ ƒׁ
 ú ּכָ ƒמ ָכּ‰  ַזּכ¿ ¿úּו  ‰ּ ָׁ ¿„ּ ַ̃ ¿úּו
ן  ∆‰ י ≈ ו… „ּ ƒּומ ן  ∆‰ י ≈ ו… ‡ֲ ַּ
ֲ‡ָו‰  ַּ ƒָרט מ פ¿ ƒּוב , ָ‰ָרעו…
 ַו‡ֲ ַּ י‡  ƒ‰ ∆ׁ  ּיּו ƒúúָ ַ‰ּכ¿
נּו  ָúּ ‰ ּכֻ ּכ∆ ז¿ ƒנ ú וכו'. ו¿ ָ‚ּ ¿ׁ ƒּמ‰ַ
  יו… ¿‰ ƒú ּו  נ ע≈ ַזר¿ ו¿ ּו  נ ֲ‡ַנח¿
  מ∆ ¡‡ ים ּב∆ ƒר ‰ו… ים ּוט¿ ƒׁ „ו… ¿̃

(úי˜ו"ú ו).

ביום  וראה,  בוא  ה 

שמגיע  בשעה  השישי 
אחד  כוכב  אז  הערב, 
ועימו  מאיר,  צפון  מצד 
אחרים,  כוכבים  שבעים 
באותם  מכה  כוכב  ואותו 
האחרים,  הכוכבים 
באותו  נכללים  וכולם 
אחד  כלל  ונעשה  כוכב, 
כוכב  ואותו  שבעים,  של 
כמדורה  ונעשה  מתפשט 
אחת לוהטת בכל הצדדים.

לשון. ומובא ברבינו בחיי (בראשית יא, ט): כבר ידעת כי שבעים  שבעים 
שרים למעלה מנהיגים שבעים אומות למטה, וכל אחד ואחד 
מן השרים יסוד לאומתו וללשונו. והנה השרים האלה היו חלק האומות, 
לא כאלה חלק יעקב כי יוצר הכל הוא, וכשם שהוא אלקי השמים ואלקי 
האלהים עליון על כולם, כן לשוננו עליון על כל הלשונות, ועל כן חלקנו 

צורנו ויסודנו שהוא יסוד לשה״ק הוא אלקי ישראל.
ביאור  טז)  (יט,  נצח  נעימות  בספר  ומובא  כוכבין.  שבעין  של  מדורה 
הספירה  את  מציין  השישי  היום  וז״ל:  זה,  זהר  להבנת  המסייע 
התחתונות, ספירת יסוד, המורידה שפע לעולם.  השישית מבין הספירות 
הספירה השביעית, המלכות, מקבילה ְלַׁשָּבת. כאשר ספירת יסוד מזרימה 
המבקשים  הרע,  כוחות  של  בהתנגדותם  נתקלת  היא  מטה,  כלפי  שפע 
לקחת את השפע לעצמם. שבעים הכוכבים מקבילים לשבעים אומות העולם 
עם  כנגד  הקדושה,  כנגד  לעמוד  המתאחדים  עליהן,  הממונים  והמלאכים 
היא  השישי,  היום  בסוף  דייקא  זה  כח  צוברים  שהם  לכך  הסיבה  ישראל. 
משום שכוחות הרע נבראו מעט לפני השבת הראשונה של הבריאה, בסוף 
לאכול מעץ  ולחוה לחטוא,  היום השישי. כוחות אלה הצליחו לגרום לאדם 
הדעת טוב ורע (ניצוצי אורות על הזהר שם, ובמס׳ אבות ה, ו). בתורה שלנו, 
הן  האומות.  כל  של  הכולל  לרע  מקביל  הכוכבים  משבעים  שכלול  הכוכב 

כלולות במדורה, דהיינו שהם שקועות בתאות הניאוף הבוערת.

מילואי חכמה

תאות ניאוף
באה  היא  ניאוף  תאות 
מטחול,  היינו  דמים,  מעכירת 

שהיא לילית (ליקו"מ לו, ג). 

שלא  מאוד  ליזהר  צריך 
לשכל  ראוי  שאינו  דבר  יאמר 
ניאוף,  בחי'  הוא  כי  המקבל, 
באתר  השכל  טיפי  שמשליך 

דלא אצטריך (ליקו"מ קלד).

הבנתי משיחתו, שאין מועיל 
ניאוף  תאות  למעט  עצה  שום 
ע"י איזה תחבולה, רק להתחזק 
להיות גיבור לכבוש את יצרו, 
וה' יעזור לו לסלק תאוה זאת 

מאיתו (ליקו"מ רנג).

בחי'  תלוי  שבו  הדבר  עיקר 
מניאוף  שמירה  הוא  משיח 

(ליקו"מ ח"ב לב). 

מן  נרחק  אינו  ניאוף  תאות 
האדם אלא ע"י הרחקת ראות 
המידות  (ספר  והמחשבה  העין 

ניאוף ט). 

תיכנס עם פיתוייך בטוען  לא 
הרגשת  אריכת  כי  ונטען, 
השולל,  לבחי'  אפי'  החושב 
ותתהפך  החפץ  הגברת  תפעל 
המידות  (ספר  אליו  הרצון 

ניאוף י). 

(ספר  שכחה  בא  ניאוף  ע״י 
המידות ניאוף מ).

לבוא  יכול  ניאוף  תאות  ע״י 
ממש  משוגע  להיות  לשגעון, 

(ליקו"ע ברית לט). 

נקראים  הם  ניאוף  הרהורי 
מרים  והם  דמותא,  סטרא 

ממוות (ליקו"ת עח). 

הכפירות הבאים על איזה  כל 
(ליקו"ה  ניאוף  בחי'  זה  אדם, 

גילוח ג, טו). 

עץ הדעת טוב ורע, פריו היה 
מוליד תאות ניאוף, ולכן כיסו 
ממנו  אכלם  אחרי  מערומיהם 

(רמב"ן בראשית ב, ט).

קולות,  בי'  ניתנה  התורה 
בכח י' ספירות, כי כל ספירה 
תפעל מאמר אחד, 'אנכי' כנגד 
הראשונה וכו', 'לא תנאף' כנגד 

נצח (רקנאטי שמות יט, יג). 

מתו  צ"ט  הרופאים,  אמרו 
כדרך  מת  וא'  ניאוף,  בתאות 

כל הארץ (מגלה עמוקות, נשא).

כל  לב'.  חסר  אשה  ׳נואף 
שהוא  משום  לו  נגרם  הנואף, 
ל"ב  ממנו  שחסר  ל"ב,  חסר 
נזהר  ואינו  ציצית  של  חוטין 
בהם. 'נֵֹאף' חסר ו' כתיב, שהוא 
בליבו  שנכנס  סמא"ל,  גימ' 
שימורים,  (מצת  אותו  ומפתה 

שער הציצית). 

נודע מהבעש"ט זלה"ה עה"פ 
אחותו  את  יקח  אשר  'ואיש 
חסד הוא', שזה בא מבחי' מידת 
בהשתלשלות  אך  עליון,  חסד 
למטה הוא אהבה נפולה בתאות 
להעלות  הוא  והתיקון  ניאוף, 
האהבה הנפולה הזו אל שורשה 
חסד  שורש  לבחי'  למעלה, 

עליון (בעש"ט, קדושים).

שלומד שלא לשמה דומה  מי 
לנואף, כמ"ש חז"ל 'נואף אשה 
המקבל  כל  ו),  (משלי  לב  חסר 
עליו שררה ליהנות ממנה אינה 
דברי  (יושר  הזה'  כנואף  אלא 

אמת, ט).    

מגמתו  כל  ישמעאל  של  שרו 
שהיא  ניאוף,  תאות  להגביר 
אהבה רעה, ולעשות עי"ז מסך 
ומבדיל לבל יוכלו לעבוד את ה' 
מאהבה ח"ו (מאור ושמש, ראה).    

ִין  ע״י ניאוף הוא מושך עליו ַהמַּ
נוקבין דקליפה (קה"י, לכד).

תבערת  דהיינו  בו  כלולין  לשון  ע׳  של  הרעות  שכל  הכולל  והרע 
פסח ה, א–ב)  (או״ח  ניאוף. וכמבואר בליקו״ה  תאות  של  המדורה 
ועיקר  הנפש,  גלות  עיקר  וזו  הנ״ל,  המדורה  בתבערת  הוא  האדם  נסיון  שעיקר 
ומפורסם  ידוע  וז״ל:  הערוה,  מן  עצמו  את  וגודר  שנשמר  ע״י  שבזה  התיקון 
שעיקר גלות מצרים היה על פגם הברית, שהוצרכו שבעים נפש של בית 
שבעים  של  גלות  בחינת  שהיא  מצרים,  בגלות  ולהצטרף  להתנסות  יעקב 
אומות, כי גלות מצרים כולל כל הגלויות של כל השבעים אומות, (כמובא 
במדרש) שכל הגלויות מכונים בשם מצרים וכו׳ (כמובא בדברי רבינו ז״ל). כי 
מצרים הם ערות הארץ שטופי זימה, היינו כי הם בחינת הגלות הכולל 
תאות  שהיא  הנ״ל  הכלליות  התאוה  בחינת  היינו  אומות,  שבעים  כל 
ניאוף, שהמצריים היו משוקעים בה ביותר. נמצא, כששבעים נפשות של 
בית יעקב באו בגלות מצרים, זה בחינת גלות הנ״ל, דהיינו גלות של כל 
בתאוה  היינו  אומות,  שבעים  של  בגלות  לבוא  שצריכה  מישראל  נפש 
זה  ובשביל  זימה,  שטופי  שהיו  מצרים  גלות  בחינת  שהיא  הנ״ל  הכלליות 
בתאוה  ביותר  משוקעים  שהיו  מחמת  הגלויות,  כל  כולל  מצרים  גלות 
הכלליות הנ״ל של שבעים אומות, שזהו עיקר הגלות כנ״ל. ועל כן גלות 
מוכרח  אחד  כל  כי  זמן,  ובכל  אדם  בכל  היא  מצרים  ויציאת  מצרים 
מה  וכפי  מצרים,  גלות  בחינת  שהיא  הנ״ל  הכלליות  בתאוה  להתנסות 
של  הכלליות  התאוה  של  הגלות  מן  ולצאת  הכלליות  התאוה  לשבר  שזוכה 
ע״י  היתה  הגאולה  ועיקר  וכו׳.  מצרים  יציאת  בחינת  זה  אומות,  שבעים 
משה שהיה פרוש לגמרי מתאוה הנ״ל, גם ישראל היו גדורין מן העריות במצרים ועי״ז זכו לגאולה, אבל אעפ״כ איתא שעדיין לא היו כדאי להיגאל 
לולי חסדיו יתברך, כי המצריים היו אחוזים בהם כל כך עד שלא היה באפשר להם לצאת לולי חסדיו הגדולים ונפלאותיו הנוראים שעשה אז וכו׳. כי 
אע״פ שהיו גדורין מן העריות כנ״ל, אעפ״כ עדיין לא נשלם לגמרי הצירוף שלהם לגמרי שיהיו ראויים ליגאל, וכמבואר בכמה מקומות ובפסוקים 

שעדיין לא היו כדאי ליגאל, כמ״ש ׳ואת ערום ועריה וכו׳׳. כי המצריים נתאחזו מאוד בכליהם, כי היו משוקעים במ״ט שערי טומאה כמובא. 
ניאוף שכל הע׳ לשון משוקעין וכלולין בו. ומובא בשיש״ק (ו, ל): כשאמר רבינו תורה י״ט מענין השבעים לשון וכללות תאוותיהן שהיא  תאות 

תאות ניאוף וכו׳, אמר אח״כ על מלכות רוסיה, בעצם לשון רוסיה מונח כבר פגם הברית.

ילקוט הנחל

ומובא  בו.  וכלולין  משוקעין  לשון  הע׳  שכל  ניאוף  תאות 
שמנסין  והצירוף  הנסיון  עיקר  בסופה):  (לו,  בליקו״מ 
לאדם, אין מנסין אותו אלא בניאוף, שהיא כלולה משבעים אומות, 
שהיא כלולה מ׳סוד אחר׳, ׳אל אחר׳.  ועוד מובא בזה בשיחות הר״ן 
אדם  כל  של  הנסיון  עיקר  (קטו): 
של  הזאת  בתאוה  הוא  הזה  בעולם 
אע״פ  ממון,  תאות  ואפילו  ניאוף. 
וכו׳  וכו׳  מאוד  גרועה  תאוה  שהיא 
אעפ״כ  ממש,  זרה  עבודה  והיא 
עיקר הנסיון הוא בתאוה הזאת. 

שבעין  של  מדורה  בחי׳  וזה 
בזוה״ק.  הנזכר  כוכבין 
ודייק במי הנחל (יט) שבזהר זה מרומזים 
כל ענייני המאמר, וז״ל: ולענין מה שכתב שהרע הכולל שהוא תאות 
מבאר  ואח״כ  כוכבין,  שבעין  של  מדורה  בחינת  הוא  ניאוף 
ואח״כ  יחזקאל,  שראה  סערה  הרוח  בחינת  הוא  הנ״ל  שהמדורה 
תיקון  בחינת  לשה״ק,  של  הדיבור  בחינת  הוא  שהחשמל  מבאר 
מילה  בחינת  מחשמ״ל,  מ״ל  בחינת  שזה  מבאר  ובסוף  הברית, 
תיקון הברית, וגם מבאר שבכניסת שבת נכלל נוגה בקדושה והרע 
בחינת מדורה של שבעין כוכבין נופל ונתבטל, עיין בזהר  הכולל 
ובד״ה  כוכבין׳  שבעין  של  ׳מדורה  ד״ה  במקו״ח  (מובא  ר״ג  דף  ויקהל 
נהיר,  חד  כוכבא  כדין  דערב  זמנא  שתיתאה  ׳ביומא  וכו׳׳)  ׳חשמ״ל 
ועימיה שבעין כוכבין אחרינין וכו׳, ואתכללו כולא בההוא כוכבא, 
ואתעביד חד כללא דשבעין׳ (היינו כי המדורה של שבעין כוכבין 
היא בחינת המדורה של תאות ניאוף, שכל השבעין אומות כלולין 
בו, וזה בחינת ׳חד כללא דשבעין׳), ואח״כ כתיב שם בזהר הנ״ל 
דקבלע  דקאמרן  כוכבא  איהו  ׳דא  יחזקאל  שחזה  סערה  שהרוח 
שבעין כוכבין׳, ואח״כ מבואר בזהר הנ״ל אשר החשמל הוא בחינת 
מילה, כמ״ש שם ׳מהו מ״ל מחשמל, כמה דאת אמר ׳מל יהושע׳׳, 
זמניה  מטא  כד  שתיתאה  ׳ביומא  הנ״ל  בזהר  שם  מבואר  ואח״כ 
ליה  ואעבר  וכו׳  מדורה  בההוא  ובטיש  נפיק  שלהובא  חד  דערב 
עי״ש  הזאת,  התורה  לענין  ממש  מכוון  רבא׳,  דתהומא  לנוקבא 
היטב בדברי הזהר הנ״ל ותראה כי כל דברי התורה הזאת מרומזין 
שם, ותראה נפלאות איך עתה שפתח רבינו ז״ל את עינינו וגילה 
לנו את ההקדמות הנפלאות והחדשות המבוארים בהתורה הזאת, 

עתה עתה מבוארים דברי הזהר הנ״ל באר היטב.

מדורה של שבעין כוכבין. הנה ראינו להקדים ולבאר שמאמר זהר 
הוא  כוכבים,  השבעים  של  המדורה  מענין  שמדבר  מלבד  זה, 
החשמ״ל  בענין  הן  למאמר,  השייכים  יסודיים  עניינים  בכמה  גם  עוסק 
והערלה (הנזכר במאמר להלן בסמוך), הן בענין הפיתוי הנעשה ע״י קליפת 

בענין  והן  ואילך),  ד׳  באות  (להלן  נוגה 
(להלן  בער״ש  היורדת  דאשא  השלהובא 
הזהר  דברי  את  והבאנו  ה׳),  באות 
השייכים לכל נושא, במקומם הראוי להם 
ובענין  אופניו.   על  דבור  דבר  במאמר, 
כאן,  הנזכר  כוכבין  השבעין  של  המדורה 
בתחילת  מדבש  המתוק  בדברי  מבוא  ראה 
מטה  עוד  וראה  כאן,  המובא  פירושו 
במילוא״ח ד״ה ׳מדורה של שבעין כוכבין׳, 

שם הבאנו מבוא נוסף המסייע להבנת ענין זה. וז״ל הזהר (ויקהל, רג ע״א): 
התא חזי, ביומא שתיתאה בשעתא דמטי זמנא דערב, כדין כוכבא 
וההוא  אחרנין,  כוכבין  שבעין  ועימיה  נהיר,  דצפון  מסטרא  חד 
כוכבא בטש באינון כוכבין אחרנין, ואתכלילו כולהו בההוא כוכבא, 
ואתעביד  אתפשט  כוכבא  וההוא  דשבעין,  כללא  חד  ואתעביד 
להבין  (שם):  מדבש  המתוק  ופי׳  סטרין.  בכל  להיטא  חדא  כמדורא 
ד),  טור  סב  דף  (בשעה״כ  האריז״ל  מש״כ  נקדים  הבא  מאמר 
מתקבצים  שאז  ערב,  לפנות  שישי  יום  בכל  שנעשה  מה  בענין 
ורוצים  אש,  של  אחת  מדורה  כעין  ונעשים  כוכבים  שבעים 
להתקרב ולהתאחז בקדושה לקבל שפע מעולם האצילות. והענין 
הוא כי אותה המדורה של אש, היא סוד קליפת נוגה, שהיא 
כי  בראותה  והקליפה  הקדושה,  אל  קרובה  היותר  הקליפה 
השפע של יום השבת שעבר לקחוהו ששת ימי החול בששת ימי 
עם  דבוקה  והמלכות  דז״א,  נה״י  חג״ת  (והיינו  המעשה, 
שתחזור  הקליפה  יודעת  שבת  ערב  שהוא  ועתה  היסוד), 
פעם  ולהשפיע  לחזור  כדי  שפע  ולקבל  להתעלות,  הקדושה 
כדי  עולה  הקליפה  גם  ואז  התחתונים,  בעולמות  שפע  אחרת 
לשאול גם כן פרנסתה, כי כיון שכבר גמרו כל ששת ימי החול 
לקחת חלקם, הנה הגיע זמנה גם כן לקחת אחריהם גם היא 
הקליפה  עולה  השישי  יום  שבכל  הסיבה  היא  וזו  כהם,  חלקה 
למעלה. כדין כוכבא חד מסטרא דצפון נהיר. אז כוכב אחד, שהוא סוד 
קליפת נוגה, מתעורר ומאיר מצד צפון שהוא צד הגבורה. ועימיה 
של  הכח  שהם  אחרים,  כוכבים  שבעים  ועימו  אחרנין.  כוכבין  שבעין 
באינון  בטש  כוכבא  וההוא  אומות.  השבעים  של  מעלה  שרי  השבעים 

כוכבין אחרנין. וזה הכוכב מעורר ומאיר באותם הכוכבים האחרים, ונותן בהם כח והתעוררות שיתכללו עימו. וההוא כוכבא אתפשט וכו׳. וזה 
הכוכב מתפשט ומתגדל בכח של כל הע׳ כוכבים, ונעשה כמדורה אחת הלוהטת בכל הצדדים ומתחזק כח גבורתו.

,והרע הכולל

      
     

(ויקהל רג ע״א)

 נחל נובע מקור חכמה
ערכים
ּבוכינויים ּבהמתרגם
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ב( מכיר את המקור – אבל לא מבין את שייכותו: 
מקור  מוהר"ן  בליקוטי  פוגשים  שאנו  פעמים  ישנן 
כיצד  מבינים  איננו  אך  ומכירים,  מבינים  אנו  אותו 

הוא מוכיח או שייך לענין שרבינו מביאו. 
"ובזכות  אומר:  רבינו  ו'  אות  כ',  בתורה  לדוגמא: 
שכתוב  כמו  ישראל,  לארץ  זוכין  התורה שממשיכין, 
במילים  וכו'".  גוים  ארצות  להם  ויתן  ק"ה(  )תהלים 
אותן רבינו ציטט אין אזכור לענין התורה כלל, ועל 
כן לא מובן איך פס' זה מוכיח את דבריו. אולם כאשר 
נפתח בטור המקור חכמה )ראה בצילום המובא מטה(, 

במשפט  כבר  הנה  היטב.  מובנים  שהדברים  נראה 
הקשר של העורכים קיבלנו איתות לשים לב למילות 
ותורותיו  חוקיו  ישמרו  'בעבור  והן  הסמוך,  הפסוק 
ינצורו'. ואכן, כשאנו לומדים את הפסוקים, את פירוש 
האלשיך שהובא על הפסוקים, את התנחומא הדורש 
פסוק זה, המקשר חזק את ענין א"י ללימוד התורה, 
הביאור  דברי  את  המביאה  העורכים  הערת  ואת 
הענין,  של  שלימה  תמונה  מקבלים  אנו  הליקוטים, 
והשאלה שהיתה לנו מקבלת כבר כיוון לתשובה, על 
אף שיש להמשיך ולעיין מדוע לכאורה השמיט רבנו 

את עיקר הראיה שרצה ללמד בזה, בדבריו. 

ּב 
ואני תפלה

 ‰ ָּ‡ַ úָם,  עו…  ú ∆ׁ נו…  ּבו… ƒר
נּו  ח≈ יּׁו ּכ… ƒúֲח  ∆‡ ָּ ָיַ„ע¿
úָנּו  ין  ≈‡ ∆ׁ  ,‡…ּז‰ַ   ע≈ ּבָ
ים  ƒע נ¿ ר ַ‰ּמו… ּב≈ ַׁ ¿ú ּום ּכ…ַחׁ
 ú ָר‡≈ ¿ׂ ƒי  ר∆ ∆‡ ים מ≈ ƒב ַעּכ¿ ַ‰ּמ¿ ו¿
 ‰ ָ ּׁ„ֻ ¿̃ ƒּב ∆ׁ ים ƒָבר ¿„ּ‰ַ ú ּכָ ƒּומ
ים  ƒָרכ ¿„ּ‰ַ ú ּכָ ƒך¿ מ ר∆ ּׁום ּ„∆ ּב¿
יָך,  ָפנ∆ ¿ú י  ƒּ ר¿ ּכַ ז¿ ƒ‰ ∆ׁ úּּו  ≈‡‰ָ
 ú „ו… ָ‚ּ ‰ַ ָך  מ¿ ƒׁ ּב¿ ם  ƒ‡ י  ƒּכ
ָך  ¿„ּ ַחס¿  úַע ו¿ נּו.  ָטח¿ ּבָ ַב„  ¿ú
נּו  יע≈ ƒׁ ּו… ∆ׁ ,ים ƒָענ ¿ׁ ƒנּו נ‡ָ
יָך  ∆ ינו… ƒַוֲחנ יָך  ַרֲחמ∆  ú ∆„…‚ ּב¿
 כּו ז¿ ƒּוב ָך,  ¿úָ מ¿ ח∆ ם  ∆̂ ע… ּוב¿
ָבר  ּכ¿ ∆ׁ , מ∆ י ‡¡ ≈̃ י ƒ„ּ ַ̂ ַח  כ… ו¿
  יעו… ƒנ ַ‰ּמ¿  ú ּכָ ר  ּב≈ ַׁ ¿ú ָזכּו 
‡ּו  ָב ּו ם  úו… ָׁ ּב¿ רּו  ָעב¿ ו¿
כּוָם  ז¿ ƒּב  .ú ָר‡≈ ¿ׂ ƒי   ר∆ ∆‡ ¿ú
י,  ƒּ ָענ¿ ¿ׁ ƒנ  „ ַב ¿ú ָחם  כ… ו¿
י  ƒּ ַמכ¿ ָּ  ú „ו… ָ‚ּ‰ַ ָך  ¿„ּ ַחס¿ ּוב¿
ם  ַ‚ּ י  ƒנ ּנ≈ ָח ¿ּ ∆ׁ ַי,  „ו… ≈ י¿
  ר∆ ∆‡ ¿ú  ‡ úָבו… ו¿ ַע  ס… נ¿ ƒú ן  ּכ≈
 úַע ַ‡ף  ָר‰,  ≈‰ מ¿  ú ָר‡≈ ¿ׂ ƒי
ן  ָ‰‚ּו ו¿ ַ„‡י  ּכ¿ י  ƒינ ≈‡ ∆ׁ י  ƒּפ
  ר∆ ∆‡ ם  ≈ׁ י  ƒפ ּב¿ יר  ƒּכ ַ‰ז¿ ¿ú
י  ƒנ‡ֲ ַו  ,‰ ָׁ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ  ú ָר‡≈ ¿ׂ ƒי
  ַ ּׁ„ֻ ¿ּ̃ ƒמ „…‡ ‡…„ מ¿ ˜ מ¿ ָרחו…
 י ƒú ַכ¿ ּב¿  ú ≈‡ ָר ¿ׂ ƒי   ר∆ ∆‡
ן  כ≈ י  ƒּפ  úַע ַ‡ף   .˜ חּו ƒר‰ָ
ים,  ƒ̃ חו… ר¿ ב  ר≈ ָ̃ מ¿  ‰ ָּ‡ַ
חּוס  י,  úַָע  ú ַוֲחמ… חּוס 
י  ƒנ ָחּנ≈ ו¿ חּוס  ָעúַי,   ú…ַוֲחמ
 ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ׁ ם,  ּנָ ƒח   ַנ ¿ַּמ ּב¿
 ú ≈‡ ָר ¿ׂ ƒי   ר∆ ∆‡ ¿ú  ‡ בו… úָ
 ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ן  ַע ַמ ¿ú  ‰ ָר ≈‰ מ¿
 ‰ ָ ּׁ „ֻ ¿ּ̃ ‰ַ י  כ≈ ַ„ר¿ ּב¿ ס  נ… כ¿ ƒú
  úֲַעúו…  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ו¿  . מ∆ ¡‡ ּב∆
 ‡ ָ‚ּ ר¿ ַ„ּúַ ‡ ָ‚ּ ר¿ ַ„ּ ƒַעם מ ָכú ּפַ ּב¿
  מ∆ ¡‡ ָר‰ ּב∆ ָט‰√ ‰ ּוב¿ ָ ּׁ„ֻ ¿̃ ƒּב
ן  פ∆ …‡ ּב¿ ָר‰,  ≈‰ מ¿  ú ַ̃  ׁי ƒח
יָך  ∆ú ≈‡ ב  ר≈ ָ̃ ¿ ƒ‰ ¿ú  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ׁ
 ‰ ַָּע מ≈ ים  ƒמָ ּוב¿   מ∆ ¡‡ ּב∆
 ׁ בו… ≈‡  ‡…ú ו¿ úָם.  עו… ַע„  ו¿
ם  ≈ú ּכָ ∆‡  ‡…ú ו¿  ‰ ַ‰ּז∆ úָם  עו… ּבָ
ך¿  ≈úּ‰ַ ¿ ∆‡" ו¿  .‡ ַ‰ּבָ úָם  úָעו…
ים,  ƒַחּי‰ַ  ˆו… ַ‡ר¿ י יי ּב¿ נ≈ פ¿ ƒú
 ‰ ∆‡ ר¿ ∆‡ ו¿  ‡ ּנָ  ‰ ָר ּב¿ ע¿ ∆‡
 ‰ ָב ו… ּט ‰ַ   ר∆ ‡ָ ‰ָ   ∆‡
 ‰ ַ‰ּז∆ ב  ַ‰ּטו… ָ‰ָ‰ר   ,‡…ּז‰ַ
י  ƒׁ ר ָנ‡ ַנפ¿ ַ̃ י ƒּ ."ן ָבנו… ¿úּ‰ַ ו¿
 ‡ ≈úּּוַמ יָך,  ינ∆ ע≈ ּב¿  ‰úָúָ ָ‰ֻ‡מ¿
ים,  ƒֲחמ ַר ּב¿ י  ַ ֲ‡úו… ¿ׁ ƒמ
  ר∆ ∆‡ ¿ú ם  úו… ָׁ ¿ú נּו  י‡≈ ƒב‰ֲ ַו
 ú „ו… ָ‚ּ  ירּו ƒ‰ מ¿ ƒּב  ú ָר‡≈ ¿ׂ ƒי
ך¿  ר… ¿„ ƒú  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ו¿  .„ ּיָ ƒמ
ר  ֲעַפ  ú ַע ַח  ּט≈ ַּ ¿ׁ ƒ‰ ¿ú ּו
  ˆו… ר¿ ƒú ו¿  ,ׁ ∆„… ּ̃ ‰ַ  ַמ ¿„‡ַ
 ˜ ≈ ּׁ ַנ ¿ú ּו  ‰ָ י נ∆ ָב ‡ֲ   ∆‡
יָך  ַרֲחמ∆ úּּו  …‚ּ ƒי יָ‰.  ∆ בו… ¿‚ ƒר
י  ƒּמ ƒע ‰ ∆ֲׂעַ יָך, ו¿ ∆ ּ„ו… ƒמ úַע
 ú‡ַ ין. ו¿ ƒ„ּ‰ַ ּוַר ּׁ ƒים מ ƒנ פ¿ ƒú
 ,úúָ י ּכ¿ ƒּמ ƒט ע ּפָ ¿ׁ ƒמ ‡ ּב¿ בו… ָּ
י  ƒנ‡ֲ ַי  ˜ו… ¿„ ƒ̂  úַע  ‡…ú י  ƒּכ
י  ƒּכ יָך  ָפנ∆ ¿ú י  ƒ ּנָ ƒח ¿ּ  úי ƒַמּפ
ים.  ƒַרּב‰ָ יָך  ַרֲחמ∆  úַע ם  ƒ‡
ם  י ƒמ ֲח ַר ּב¿  ‰ ∆ּ̂ ַר ¿ ƒמ
ים,  ƒנ ּו נ ֲח ַ ּב¿ ס  ּי≈ ּפַ ¿ ƒּומ
 ‡…úּ ∆ׁ י  ƒנ יע≈ ƒׁ ‰ו… ו¿ י  ƒנ ר≈ ָעז¿
 ׁי ƒֲחר‡ַ ‡…ú , ו¿ י úָך¿ ƒמ ן ּ„√ ≈ּ ∆‡
י˜  ƒס ַ‡פ¿  ‡…ú ו¿ ˜…ט  ¿ׁ ∆‡ ‡…ú ו¿
י„,  ƒמ ָּ ‰ ú ַעú ז∆ ≈úּ ּפַ ¿ ƒ‰ ¿úּ ƒמ
ר  י ƒּ ע¿ ‰ַ ¿ú  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡  ˜ ַר
 ‰ ָúּ ƒפ ¿ ƒּב   ו… ּב ר¿ ‰ַ ¿ú ּו
י„,  ƒמ ָּ  ‰ ז∆  úַע ים  ƒֲחנּונַ ו¿
י  ƒ ָׁ ָּ̃ ע…ú ּבַ פ¿ ƒú ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ׁ „ַע
 ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ׁ ָך,  ¿ú ¿̂ ים ‡∆ ƒַרֲחמ ּב¿
י  ƒ ּו ּי ַח ים  ƒּי ַח ּבַ  ‡ בו… úָ
  ר∆ ∆‡ ¿ú ָר‰  ≈‰ מ¿  ú ַ̃  ׁי ƒח
ָר‡  ¿̃ ƒמ י  ƒּב ם  ּיַ ֻ̃ י ƒו  ,ú ָר‡≈ ¿ׂ ƒי
י  ƒׁ ָּ ַנפ¿ ¿ú ַּ̂ ƒ‰ י ƒּוב "ּכ ּכָ ∆ׁ
י  ƒח ∆„ּ ƒמ úַי  ַר‚¿  ‡…ú‰ֲ   ו∆ ּמָ ƒמ
ים  ƒ‰…ú ¡‡ י  נ≈ פ¿ ƒú ך¿  ≈úּ‰ַ ¿ ƒ‰ ¿ú
ן  ָ‡מ≈ ן ו¿ ים" ָ‡מ≈ ƒר ַ‰ַחּי ‡ו… ּב¿

(úי˜ו" כ).

מילואי חכמה
להם ארצות גויים. ואיתא בירושלמי ברכות (יא ע״ב) גבי ברכת הארץ,  ויתן 
על  וכו׳  לך  ׳נודה  אומרים  אנו  שבה  המזון,  בברכת  השניה  הבר   כה  שהיא 
שהנחלת לאבותינו ארץ חמדה טובה ורחבה וכו׳, ועל תורתך שלימדתנו וכו׳׳, וז״ל: 
ר׳ סימון בשם ר׳ יהושע בן לוי אמר, לא הזכיר ׳תורה׳ בארץ, מחזירין 
ישמרו  ׳בעבור  מה,  מפני  גויים׳,  ארצות  להם  ׳ויתן  טעם,  מה  אותו. 
ה):  פ״א,  (שם  יעקב  העין  שעל  הכותב  בפי׳  וכתב  ינצורו׳.  ותורותיו  חוקיו 
מחזירין אותו כו׳. הכוונה בזה לומר שהתכלית האחרון לפניו יתברך בתת לנו 
במדריגת  היא  הארץ  כן  ואם  ומצוות,  תורה  לשמור  היה  הטובה  הארץ 
הזה  היום  שגם  וכיון  אחרון.  תכלית  היא  והתורה  התכלית,  שקודם  מה 
כמו  ובמצוות,  בתורה  מחזיקים  אנחנו  הנה  אויבינו  בארץ  בהיותנו 
שהבטיחנו השי״ת ׳כי לא תישכח מפי זרעו׳, ראוי ומחוייב אצלנו להודות 
אחרון,  התכלית  אל  להגיע  אמצעי  גבול  כדמות  שהיתה  כיון  הארץ,  על 
שהוא לשמור ולעשות תורה ומצוות. וברכת הודאה זו כוללת שתיהן, ואם 
לא הזכיר תורה מחזירין אותו. ואע״פ שגלינו מארצנו והיא נעזבת ממנו, 
הקושרת  הודאה  בברכת  התורה  ועל  עליה  להודות  אצלנו  ומחוייב  ראוי 
מיום  כי  ועלול.  עילה  במדריגת  אחותה  אל  אשה  חוברות  וכו׳,  לשתיהן 
שכבש יהושע את הארץ זכו אבותינו לידיעת סתרי תורה ומצוותיה, ולפי 
הנביא  כשמואל  צדיקים  השופטים  בוא  עד  ממשה  שהיו  השנים  רוב 
וכיוצא בו, וכל שכן ְּכֶׁשָּמַל דוד ושלמה בנו אחריו, תורת אלקינו ומצוותיו 
הן הנה חקוקות נרשמות בנפש אבותינו, וכל שכן בבנין ביהמ״ק והקרבת 
קרבנות בתוכו. ואף כי קמו אחריהם מלכי ישראל עובדי עבודת כוכבים, 
כמו  וחסיד,  צדיק  מלך  בתוכם  נמצא  לעולם  יהודה,  מלכי  קצת  וגם 
חזקיהו שלימד תורה ומצוות לכל ישראל מדן ועד באר שבע, ואחריו בא 
יאשיהו, וגם צדקיהו אמרו רז״ל עליו שהיה צדיק וישר, ובסיבת ישיבתם 
הבאים אחריהם, כאשר היא עתה בדורותינו, באופן שעם היות שמפני חטאינו גלינו  התורה רשומה ביד כל זרע ישראל  בארץ נשארה בקנין חזק 
מארצנו, ברית כרותה כי לא תישכח התורה מפי זרענו.   א"י היא אחת משלושה דברים שבאים ע״י יסורין. ומובא בשל״ה (מסכת פסחים, עמוד מצה 
השררה  שלמעלה,  ישראל  ארץ  נגד  המכוון  ישראל  ארץ  הזה,  בעולם  לזה  ודוגמא  להשי״ת.  לנו  היא  עבדות  לנו,  הניתנה  שררה  יט):  א,  דרוש  עשירה 
הניתנה לנו עבדות היא לנו, כי שם מקום העבודה מצוות התלויות בארץ, וביותר שהוא מקודש הוא יותר בו העבודה, דהיינו בביהמ״ק. וזהו ענין 
ההשתחוואות, כל ישראל שוחין באבות ובהודאה תחילה וסוף, כהן גדול הוא יותר חשוב משתחוה בסוף כל ברכה וברכה, המלך שוחה בכל התפילות. 
על דרך הפשט מי שיש לו גדולה ביותר, צריך ליתן שבח והודאה להשי״ת ביותר. אמנם לַדְרֵּכנו פנימיות הענין הוא, כל הקרב הקרב ביותר אז הוא 
ביותר מוכן לעבדות. וכן התורה ניתנה לנו לגדולה ולשררה, כמו שנאמר (משלי ח) ׳בי מלכים ימלוכו׳, עבדות היא לנו, נקראת ׳תושיה׳, שמתשת כוחו 

של אדם. ובזה מבואר מאמרם ז״ל (ברכות ה) ׳שלוש ניתנו ע״י ייסורין, תורה, ארץ ישראל, עולם הבא׳. 
שבאים ע״י יסורין. ואיתא בשמו״ר (א, א): ׳ואוהבו ִׁשֲחרֹו מוסר׳ (משלי יג) זה הקב״ה, על שאהב את ישראל, דכתיב (מלאכי א) ׳אהבתי אתכם אמר 
ה׳׳, שהוא מרבה אותן בייסורין. אתה מוצא, שלוש מתנות טובות נתן הקב״ה לישראל, וכולם לא נתנם להם אלא ע״י ייסורין, התורה 
וארץ ישראל וחיי עוה״ב וכו׳. וכל המייסר את בנו, מוסיף הבן אהבה על אביו והוא מכבדו, שנאמר (משלי כט) ׳ַיֵּסר בנך ויניחך וגו׳׳, ואומר (שם 
יט) ׳יסר בנך כי יש תקוה׳, ומוסיף עליו אהבה, שנאמר ׳ואוהבו שחרו מוסר׳. לפי ש׳שחרו מוסר׳, לכך ׳אוהבו׳.  וכן מובא עוד בזה בראשית חכמה (שער 
התשובה ג): ישראל קודם שזכו למתנת ארץ ישראל זכו למתנת התורה במדבר, וקודם שזכו לה היו בייסורין. בתחילה (שמות יד) ׳ופרעה הקריב וישאו בני 
למים׳,  העם  שם  ׳ויצמא  יז)  (שם  ברפידים  ואח״כ  ממרה׳,  מים  לשתות  יכלו  ולא  מרתה  ׳ויבואו  טו)  (שם  סוף  ים  קריעת  ואח״כ  עיניהם׳,  את  ישראל 
ואח״כ עמלק, וכן קודם שנכנסו לארץ באו עליהם סיחון ועוג, וכן בעולם הבא (דניאל ז) ׳נהר די נור ָנֵגד וָנֵפק מן קדמוהי׳, ופירשו בתיקונים (ד ע״א) 
ד׳ביה טבלין נשמתין וכו׳׳, עי״ש וכו׳. ודע, כי עם היות שהייסורין הם כח הדין לאדם, וכפי הנראה היה שהם נשפעים מהגבורה, אין הדבר כך, כי 
אינם באים אלא מצד החסד, כדכתיב (תהלים קמה) ׳רחום וחנון וגו׳ ארך אפיים ורב חסד׳, וכתיב (שם קג) ׳לא כחטאינו עשה וגו׳׳, וכתיב (משלי ג) ׳כי 
את אשר יאהב ה׳ יוכיח׳, וכתיב (שם יג) ׳חֹוֵׂש שבטו שונא בנו ואוהבו שחרו מוסר׳, ואין אהבה אלא מצד החסד וכו׳, שחסד עושה הקב״ה עם הנשמה 
לרחוץ אותה מכתמיה כדי לתת שכר טוב, והיינו (תהלים קלט) ׳גם שם ידך תנחני׳, לטהר הנפש, ׳ותאחזני ימינך׳, לתת לה שכר טוב. והוא כמשל האם 

הרוחצת את בנה מצואתו, שגומלת חסד עימו, שאם תניח אותו בצואתו הוא אכזריות שיתקלקל גופו, ואע״פ שהבן בוכה ומצטער, הכל לטובתו.

יסורים
שיש  והיסורין  הרעות  בכל 
על  יסתכל  אם  ח"ו,  לאדם 
השי"ת,  כוונת  היינו  התכלית 
רק  כלל,  יסורין  לו  יהיה  לא 
מגודל  שמחה  יתמלא  אדרבא 
בתכלית  שיסתכל  הטובה  רוב 

היסורין הללו (ליקו"מ סה, ג). 

עיקר ההרגשה של כל היסורין 
בהמוח  הוא  ח"ו  והכאבים 

(ליקו"מ סה, ד). 

כ״א לפי נשמתו ולפי עבודתו 
לו  שיש  יש  יסורין,  לו  יש  כך 
ומשכן  ומאביו  מבניו  יסורים 
נושא  היסורים  ע"י  וכ"א  וכו', 

יסורין  לו  שיש  האנשים  עליו 
מהם (ליקו"מ קע). 

מלאים  כולם  העולם  בני  כל 
שיהיה  אחד  גם  אין  יסורים, 
העשירים  ואפי'  עוה"ז,  לו 
אין  השרים  ואפילו  הגדולים 
כל  כי  כלל,  עוה"ז  שום  להם 
ימיהם כעס ומכאובות (ליקו"מ 

ח"ב קיט). 

בשביל  יסורים  שמקבל  מי 
ישראל,  מעל  יסורים  להקל 
(ספה"מ  לרוה"ק  יזכה  עי"ז 

המתקת דין ח"ב ג). 

יסורים שמבטלין מדברי תורה 
אבל  הם,  תוכחת  של  יסורים 
מדברי  מבטלין  שאין  יסורים 
הם  אהבה  של  יסורים  תורה 

(ב"ר צב, א). 

לג׳ חלקים נחלקו היסורין, א' 
נטלו אבות העולם וכל הדורות, 
וא' דורו של שמד, וא' דורו של 

משיח (שוח"ט תהלים ב). 

מכפרים  הכנעה  עם  היסורין 
שהולכים  ואותם  העוונות, 
רוצים  ואינם  לבם  בשרירות 
לקבל עול ההכנעה הם נענשים 
בעוה"ז (תנדא"ר ב), וגם בעוה"ב 
הקב"ה  מידי  נפשם  יצילו  לא 

(כד הקמח, הכנעה). 

בעוה"ז  מייסרך  הקב״ה 
בו,  עבודתו  עול  בסבלך 
להעלותך אל מעלת העליונים 
'ברכו ה'  הסובלים, שנא' בהם 
מלאכיו גבורי כח עושי דברו' 

(חוה"ל שער ג, ט). 

מאבד  גשמיית  תאוה  ע״י 
שנפרד  שע"י  הגוף,  את  גם 
יסורים  עליו  באין  מהדביקות 

(מקור מים חיים, מצורע). 

(שבת  עוון'  בלא  יסורים  ׳אין 
נה.), כי מן המצוה נברא מלאך 

מליץ, ומן העבירה נבראין קלי', 
והם המייסרים את האדם (דגל 

מחנה אפרים, שמיני). 

מאהבה  יסורין  שמקבל  ע״י 
ומדבק  בימין,  השמאל  כולל 
שמאל,  בו  שאין  באריך  עצמו 
(קה"י,  ימים  מאריך  ועי"ז 

אריכות ימים). 

של  עוונותיו  ממרקין  ׳יסורין 
בחי'  היסורין,  שבתוך  אדם', 
החסד  בו  גנוז  אלהי"ם,  דין, 
עי"ז  שנמתקים  דהוי"ה, 
דקטנות  מוחין  כי  עוונותיו, 
ומוחין  אלהי"ם,  ג"פ  שהם 
הם  הוי"ה  ג"פ  שהם  דגדלות 

בגימ' 'יסורין' (קה"י, ברית). 

יסורים  סובלים  הצדיקים 
העוונות  זוהמות  להעביר 

מהשכינה (ישרש יעקב, שלום). 

יסורין',  ע"י  טובות  מתנות  ׳ג׳ 
נגד  'תורה'  החומר,  נגד  'א"י' 
התכלית  נגד  'עוה"ב'  הצורה, 

(מלבי"ם ויקרא כג, מג). 

אבל א״י היא אחת מג׳ דברים שבאים ע״י יסורין. וביאר במים עמוקים 
המבוארים  ישראל  ארץ  דייסורי  הליקוטים  בביאור  עיין  כג):  (כ, 
כאן הם ענין אחד עם הייסורים של הנשמה שעל ידה מתגלים ביאורי 
התורה שהיא מסובלת בייסורים פת במלח תאכל ומים כי כך דרכה של 
תורה. כי הרי התורה היא אחד משלושה דברים שבאים בייסורים, ושורש 
אחד וסיבה אחת לשניהם, והם באים מהאויבים והקליפות המסבבים את 
המונעים  נמשכים  ומהם  מעלה,  של  ירושלים  בחינת  שהוא  העליון,  הלב 
השפעת  את  המעכבים  והם  מטה,  של  וירושלים  ישראל  מארץ  הרשעים 
ייסורים.  ע״י  אלא  באים  ישראל  וארץ  התורה  אין  ולכן  התורה.  ביאורי 
ישראל,  ארץ  לענין  ובין  התורה  המשכת  לענין  בין  מדבריו,  ומשמע 
(לעיל  במאמר  שמובא  כמו  ועידונים,  מתענוגים  להתרחק  הוא  דהעיקר 
באות א׳) מאמר חז״ל ׳כך דרכה של תורה פת במלח׳, וכן הוא לענין ארץ 
ישראל, כמו שמבואר להלן (באות י׳) על פסוק ׳לא נלך בשדה וכרם׳, ׳זה 
בחינת תענוגי עולם הזה, כל זה אין רצוננו, אלא רצוננו ׳דרך המלך נלך 
ה  (ברכות  מהרש״א  אגדות  בחידושי  ועיין  עולם׳.  של  מלכו  בדרך  וכו׳׳, 
ע״א ד״ה ג׳ מתנות) ׳תורה ניתנה ע״י ייסורים, כי תענוגי עולם הזה הם 
ביטול תורה, כמו שאמרו ׳כך היא דרכה של תורה פת במלח וכו׳׳. ארץ 
ישראל ניתנה ע״י ייסורים, הוא הוראה שלא ניתנה הארץ לאכול פירותיה 
ולהתענג מרוב טובה, כי יבוא בזה לידי מרד בה׳ ח״ו, כדמפורש בפרק 
זה בסוף הענין ׳פן תאכל ורם לבבך ושכחת׳׳. ומה שהאריך רבינו ׳אבל 
ארץ ישראל היא אחת משלושה דברים שבאים ע״י ייסורין׳, כי היה די 
את  להזכיר  לו  מה  כי  ייסורים׳,  ע״י  באה  ישראל  ארץ  ׳אבל  שיאמר 
שהשלושה  כאן  שרומז  וברור  כאן.  מהענין  שאינם  דברים׳,  ה׳שלושה 

ילקוט הנחל

לעיל  הנזכר  המזמור  המשך  הינו  זה  פס׳  גויים.  ארצות  להם  ויתן 
באות ב׳ בפס׳ ׳פתח צור ויזובו מים׳. והנה במזמור זה משבח דוד 
את הקב״ה, על כל הנפלאות שעשה לישראל החל מעת שיצאו מצרים, דרך 
ארץ  היא  העממין,  שבעת  ארץ  את  להם  שנתן  בכך  וכלה  במדבר,  הליכתם 

ישראל, אך כל זאת בתנאי ש׳ישמרו חוקיו 
(קה,  בתהלים  וזלשה״כ  ינצורו׳.  ותורותיו 
מג–מה): ַוּיֹוִצא ַעּמֹו ְבָׂשׂשֹון ְּבִרָּנה ֶאת 
ְּבִחיָריו: ַוִּיֵּתן ָלֶהם ַאְרצֹות ּגֹוִים ַוֲעַמל 
ֻחָּקיו  ִיְׁשְמרּו  ַּבֲעבּור  ִייָרׁשּו:  ְלֻאִּמים 

ְותֹורָֹתיו ִיְנצֹרּו ַהְללּוָיּה: ופי׳ ברוממות אל להאלשיך (שם): ויתן להם ארצות 
גויים וכו׳. אחר סיפור ׳בעמים עלילותיו׳ ככל הכתוב עד כה מכל 
נא  יאמר  הנה  כי  עתה  אמר  יתברך,  הוא  לנו  שהיטיב  ההטבות 
אחר  ההוא  הטוב  כל  לנו  יסכון  מה  הזה,  החיל  בגלות  ישראל 
על  תתמה  אל  אמר,  לזה  לנכרים.  בתינו  לזרים  נהפכה  שנחלתנו 
החפץ, כי הלא ׳ויתן להם ארצות גויים במתנה׳ וכו׳. וטעם המתנה 
הוא, כי תנאי היו דבריו למען ׳ישמרו חוקיו וכו׳׳, כלומר ועל כן 
אחר שלא קיימו התנאי נחלתם נהפכה לזרים, אך עם כל זה אל 
תתייאשו מן הטובה והנחלה העתידה.  וכן אמרו בתנחומא (קדושים, 
יא): ׳ויתן להם ארצות גויים׳, כל מה שנטל הקב״ה מהעכו״ם נתן 
לישראל, ארצות כסף וזהב שדות וכרמים וערים, ולא נתן להם כל 
חוקיו  ישמרו  ׳ בעבור  שנאמר  בתורה,  שיתעסקו  כדי  אלא  אלו 
ותורותיו ינצורו הללויה׳. וראינו לציין שרבינו הביא פסוק זה כראיה לכך 
ש׳בזכות התורה שממשיכין זוכין לא״י׳, אך מפשט הפסוקים עולה שהביאה 

בזה  כתב  ראבר״נ  והנה  בא״י,  ותורותיו  חוקיו  ישמרו  בעבור  מותנית  לא״י 
׳וכמו שע״י התורה זוכים לארץ ישראל, כן גם כשבאים לארץ ישראל, ׳ויתן 

להם ארצות גויים וכו׳, בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו ינצורו׳. 
כדאיתא  יסורין.  ע״י  שבאים  דברים  משלושה  אחת  היא  א"י 
שמעון  רבי  תניא,  ע״א):  (ה  בברכות 
בן יוחאי אומר, שלוש מתנות טובות 
נתן הקב״ה לישראל, וכולן לא נתנן 
תורה  הן,  אלו  ייסורין,  ע״י  אלא 
תורה  הבא.  והעולם  ישראל  וארץ 
תלמדנו׳.  ומתורתך  יה  תייסרנו  אשר  הגבר  ׳אשרי  שנאמר  מנין, 
אלקיך  ה׳  בנו  את  איש  ְיַיסר  כאשר  ׳כי  דכתיב  ישראל,  ארץ 
טובה׳.  ארץ  אל  מביאך  אלקיך  ה׳  ׳כי  בתריה  וכתיב  מייסרך׳, 
העולם הבא, דכתיב ׳כי נר מצוה ותורה אור ודרך חיים תוכחות 
מוסר׳. וביאר המהרש״א (שם) שנקראים ׳מתנות׳ מפני שנאמר בהם לשון 
׳נתינה׳, וז״ל: שלוש מתנות טובות כו׳. בתורה כתיב ׳כי לקח טוב נתתי 
לכם׳, בא״י כתיב ׳על הארץ הטובה אשר נתן לך׳, בעוה״ב כתיב 
׳ראה נתתי לפניך היום את החיים וגו׳׳. תורה ניתנה ע״י ייסורין. כי 
תענוגי עוה״ז הם ביטול התורה, כמו שאמרו ׳כך היא דרכה של 
תורה פת כו׳׳. א״י ניתנה ע״י ייסורין. הוא הוראה שלא ניתנה הארץ 
לאכול פירותיה ולהתענג מרוב טובה, כי יבוא בזה לידי מרד בה׳ 
לבבך  ורם  וגו׳  תאכל  ׳פן  הענין  בסוף  זה  בפרק  כדמפורש  ח״ו, 
ושכחת וגו׳׳. עוה״ב ניתן ע״י ייסורין. בעוה״ז, לצדיק, למרק עוונותיו, 
כדי שיקבל שכרו משלם לעוה״ב. והיינו ׳דרך חיים׳ לעוה״ב, ע״י 

    (קה (תהלים  

 ה.) (ברכות      

מקור חכמה נחל נובע
ערכים
ּבוכינויים מקור חכמה

בזה:  יש להרחיב  כן מה  – אם  ביותר  מובן  ג( המקור 
כפי  חכמה  מקור  מהטור  המתקבלת  התועלת  מלבד 
את  בעצם  ישנו  הקודמות,  הדוגמאות  בשתי  שהובא 
שגם  הנ"ל,  החמישי  הכלל  על  המתבסס  הענין,  יסוד 
אם  למאמר,  הקשרו  וכן  ללומד,  מובן  המקור  כאשר 
מחפשים ולומדים את המקור לעומק, כ'סוגיא' עצמאית 
דברים  תמיד  כמעט  לגלות  זוכים  רבינו,  דברי  לאור 
נפלאים המבארים יסודות חשובים במאמר, המשמשים 
כיתידות עזר, בעודנו משתדלים לטפס במעלה הלימוד, 
אל רום עומק התורות. וזה פלא עצום, כשזוכים לראות 
שוב ושוב שהמקורות מדוייקים להפליא, ומאין לקוחים 

דבריו הקדושים של רבינו. 
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לדוגמא: בתחילת תורה כ' רבינו כותב: "שיש נשמה 
וזאת  וכו'  התורה  ופירושי  ביאורי  נתגלה  ידה  שעל 
לקבל  אפשר  אי  כי  אש,  כגחלי  דבריה  כל  הנשמה 
אש,  כגחלי  שדבריו  מי  אלא  התורה  מימי  ולשאוב 
בבחינת )ירמיה כג( הלא כה דברי כאש". נפתח את 
טור המקור חכמה על פסוק זה )ראה מטה בצילום(.

מה יש לנו כאן? בתחילה אנו מקבלים מבוא תמציתי 
הפסוקים,  פשט  מובאים  ומיד  המוזכרים.  לפסוקים 
ופירוש המצו"ד עליהם )בכל פעם העורכים בוחרים 
לאור  המקור  להבנת  ביותר  המועיל  הפירוש  את 
בטיב  כאן  שמדובר  מבינים  אנו  דרכם  רבינו(,  דברי 
קבלת הנבואה ע"י נביא אמת, הבאה אליו בחוזק רב 
שנבואת  בעוד  וכו',  הבוערת  כאש  יתירה,  ובהרגשה 

נביא השקר, הרגשתו קלושה וקרה. 
אך פלא גדול, שלאחר מכן, עורכי הספר הביאו את 
דברי הזהר מפרשת פנחס, העוסק בפסוק זה. מלימוד 
דברי הזהר עולה, שאמנם הפס' "הלא כה דברי כאש", 
הובא לכאורה רק לענין "מי שדבריו כגחלי אש", אבל 

המשך הפסוק "וכפטיש יפוצץ סלע", עוסק, בסלע 
מאד מסויים, הלא הוא הסלע של "ודברתם אל הסלע 
לעיניהם" – הסלע שמשה רבינו היה צריך לדבר אליו 
וכו'. והרי סלע זה, הוא תורף ויסוד הענין בתורה כ', 
יוצאים ביאורי התורה  איך לדבר אל הסלע, שממנו 
וכו'. אם היינו לומדים את הפסוק ללא הזהר, לא היינו 

יכולים לשער שהמילים "וכפטיש יפוצץ סלע", שהם 
הסיפא של הפסוק המצוטט בדברי רבינו, מדברים על 

הסלע המובא בהמשך המאמר וכו'. 
הזו  התורה  את  פעמים  כמה  שלמד  מי  זה,  במקרה 
מראשה לסופה, יתענג ממש, מקישורי הדברים שבין 
המקורות וכו'. ויגלה ביתר שאת, איך שאכן, כל מקור 
שרבינו מזכיר, באמת מקושר יסודית לכלל המאמר. 
זה  זוכים,  כשכן  אבל  זאת,  לראות  זוכים  תמיד  לא 
זו עבודה שכל לומד היה צריך  ממש תענוג. בעצם 
כל  על  לחפש  שזה קשה  מכיוון  אך  לבדו,  לעשותה 
מקור, וגם לא תמיד מגיעים לשורשי הדברים, אז ב"ה 
כשולחן  לפנינו  המוכן  חכמה"  "מקור  הטור  בעזרת 

ערוך, נשאר לנו רק ללמוד את הדברים בפנים וכו'. 
כמובן שכל לומד צריך ללמוד במקום שלבו חפץ, ולא 
תמיד זה מתאים לכל אחד, ללמוד ביסודיות את כל 
המקורות, ובענין זה, כל לומד צריך להתאים לעצמו 

את דרך הלימוד בספר כפי השייך לו. 
בעיקר  חכמה"  ב"מקור  הלומדים  רבים,  ישנם 
הפשט,  בהבנת  חוסר  מרגישים  הם  ששם  במקומות 
אחד  כל  תלוי  זה  אבל  שאלה,  להם  שמתעוררת  או 
והרגש  טובה  הבנה  שמקבלים  ובוודאי  עניינו,  לפי 
חזק יותר בדברי רבינו, מכל מקור שפותחים ולומדים 

אותו ביסודיות. 

סיפור התגלות המאמר
(שקורין שארף), למיתה, ופה אחד על ֲעִנּיּות, ופה אחד על חולשות, וכן כמה פיות 
על שאר עונשים. והתחילו לבקש, ש‘זה זמן רב היו לנו יסורים ממך, עתה ֱהֵיה לנו 
ְלֵעֶזר, ְוָהֵבא אותנו אל מקומנו‘. ואמר, איני יכול לעזור אתכם. וביקשו ’תן לנו הפה 
פה  שום  להם  ליתן  רצה  ולא  אחר,  פה  וביקשו  רצה.  ולא  אותם‘,  ונהרוג  מיתה  של 
ראשם.  את  והסירו  השררות,  את  להרוג  פקודה  בא  כך  בתוך  וחזרו.  שארף),  (היינו 
עיגולים  וסביבו  כנ"ל,  הארץ  על  שוכב  אחד  שהיה  כשהיה,  המעשה  חזר  כך  בתוך 
וכו‘, ורצו להשררות וכו‘, הכל כנזכר. רק עתה ראיתי שהשררות לא השליכו הזכויות 
אל הנר, רק לקחו הזכויות והלכו להנר ושברו את ליבם, והתחילו לבקש בתחנונים 
מהנר  ונעשה  עוד,  בתחנונים  וביקשו  פיהם.  לתוך  מהנר  ניצוצות  ונפלו  הנר,  לפני 
הריגה  כי הראשונים נתחייבו  יחיו,  ֵאּלּו  שֶׁ לי  ואמרו  כנ"ל.  הבריות  ונעשו  וכו‘,  נהר 
זה,  מה  ידעתי  ולא  אלו.  כמו  בתחנונים  ביקשו  ולא  להנר  הזכויות  שהשליכו  על 
יושב  והיה  לשם,  והלכתי  זה.  על  פירוש  לך  ויאמרו  הזה  החדר  אל  לך  לי  ואמרו 
שם זקן אחד, ושאילתיו על זה. ותפס זקנו בידו ואמר לי, ’הרי זקני היא פירוש על 
תמצא  ושם  הזה,  החדר  אל  ’לך  לי,  ואמר  עדיין‘.  יודע  ’איני  ושאילתיו,  המעשה‘. 
פירוש‘. והלכתי לשם, וראיתי החדר ארוך ורחב עד אין קץ, וכולו מלא כתבים, ובכל 
מקום שפתחתי ראיתי פירוש על המעשה. כל זה שמעתי מפיו הקדוש פה אל פה. 
ואמר שכל התורות שהוא אומר יש בהם רמזים מהמעשה הזאת, והתורה המתחלת 

והמשכיל  המעשה.  זאת  על  פירוש  כולו  הוא  כ‘  סימן  א‘  בליקוטי  תיקונין‘  ’תשעה 
הלב,  שנפתח  שם  שמבואר  מה  עי"ש  המעשה,  מזאת  נפלאים  רמזים  כמה  שם  יבין 
בבחינת ’פתח צור ויזובו מים‘ עי"ש, בחי‘ נהרות הנ"ל. והבן שם כל התורה היטב, 
על  שוכב  שהיה  זה  הנ"ל.  הנוראה  המראה  בזאת  בעלמא  רמזים  איזה  להבין  ותזכה 
הארץ ואח"כ ראה והנה איננו והשיבו לו שנתקרר ונגווע, זה בחי‘ הנשמה המבואר 
בהתורה הנ"ל שהיא מסובלת ביסורין, ’פת במלח תאכל‘, עיי"ש, ואפשר מרמז על 
מה שנאמר שם במשנה אחר ’פת במלח תאכל וכו‘‘, ’ועל הארץ תישן‘. ואפשר לזה 
מרמז מה שכתוב לעיל שהיה שוכב על הארץ, וסביבות הנ"ל כמה עיגולים, וכמה בלי 
סדר. כי כולם מקבלים מהנשמה הנ"ל, כי כל ביאורי התורה נמשך על ידה. ואפשר 
זהו שמרמז שהיו עושים בשפתותיהם, היינו שהיו מגלים ביאורי התורה הנ"ל, וע"כ 
כולם  הפסיקו  ע"כ  הנ"ל,  להנשמה  מרמז  שהוא  הנ"ל,  האמצעי  ונגווע  כשנתקרר 
לעשות בשפתותיהם ולדבר, כי כשהנשמה הזאת נצטננת, שהוא בחי‘ הסתלקות שלה, 
אזי אין כח להמשיך ביאורי התורה, כמבואר במאמר הנ"ל, עי"ש היטב. ודוק מאד 
בעיון גדול במעשה הנ"ל ובהתורה הנ"ל, ותזכה להבין עוד כמה רמזים נוראים. וזה 
שרצו להשררות והתחילו לטעון עמהם, היינו ענין מריבה וקטטה זה בחי‘ מחלוקת 
שנעשה על הצדיקים ע"י הסתלקות ביאורי התורה. ואפשר שהשררות מרמזים על 
משה ואהרן שנסתלקו בשביל מי מריבה, על שטעו הטעות המבואר שם בהתורה הנ"ל 

ד על התורה נאמר ׳הלא 

ה׳  נאם  כאש  דברי  כה 
סלע׳,  יפוצץ  וכפטיש 
שנאמר  ה׳סלע׳  וזהו 
הסלע  אל  ׳ודברתם  בו 
מימיו׳.  ונתן  לעיניהם 
לשמה  בה  שעוסקים  אלו 
יוצאים להם מימי התורה 
במימי  ונאמר  מתוקים, 
׳ותשת  הללו  התורה 
ואלו  ובעירם׳,  העדה 
לשמה  בה  עוסקים  שאין 
יוצאים להם מימי התורה 
שנאמר  מרים,  כשהם 
חייהם  את  ׳וימררו  בהם 
שזהו  קשה׳  בעבודה 
שבדברי  הקושיות  כנגד 
שזהו  ׳בחומר׳  התורה, 
כנגד דרשות ה׳קל וחומר׳ 
ובלבנים׳  ׳ שבתורה, 
ובירור  ליבון  כנגד  שזהו 

ההלכה.

נאמר  התורה  על  חיים:  עץ  דרך  בספר  הרמח״ל  וכתב  כאש.  דברי  כה 
(ירמיה כג) ׳הלוא כה דברי כאש נאום ה׳׳. והודיענו בזה, כי אמת 
לא  כי  בו,  לאור  לישראל  ניתן  אחד,  אור  ממש  היא  שהתורה  הדבר 
כחכמות הנכריות וידיעות החול, שאינן אלא ידיעת דבר מה אשר ישיג 
השכל בטרחו, אך התורה הנה קודש ה׳, אשר לה מציאות גבוהה בגובהי 
מרומים. וכאשר יעסוק בה האדם למטה, אור היא אשר תאיר בנשמתו 
הארה  בדרך  שמו,  יתברך  הבורא  גנזי  מרומים,  גנזי  אל  אותו  להגיע 
׳ותורה  ו)  (משלי  החכם  דבר  והוא  בה.  פועלת  היא  אשר  חזקה  ופעולה 
אלא  דמיון,  בדרך  אור  שמראה  ולא  לבד,  חכמה  ולא  ממש,  אור  אור׳, 
בה,  אור  ייכנס  בנשמה  ובהיכנסה  למעלה,  מציאותה  זו  כי  ממש,  אור 
כאשר ייכנס ניצוץ השמש באחד הבתים. ואף גם זאת, הנה בדקדוק גדול 
נמשלה לאש ובהשוואה מדוקדקת, כי כאשר תראה הגחלת שאינה מלובה, 
תתפשט  אז  בה  בהפיח  אשר  וסגורה,  כמוסה  בתוכה  היא  השלהבת 
ותתלהב ותצא מתרחבת והולכת, ובשלהבת ההיא נראים כמה מיני גוונים, 
מה שלא נראה בתחילה בגחלת, והכל מן הגחלת יוצא, כן התורה הזאת 
אשר לפנינו, כי כל ִמלותיה ואותיותיה כמו גחלת הן, אשר בהצית אותן 
כן כאשר הן, לא ייראו כי אם גחלים וגם כמעט עמומות, ומי שישתדל 
גוונים,  בכמה  ממולאה  גדולה  שלהבת  אות  מכל  תתלהב  אז  בה,  לעסוק 
הן הידיעות העומדות צפונות בתוך האות ההיא. ואין הדבר משל, אלא 
אמרתי  כבר  מתלהטת,  השלהבת  בהיות  והנה  וכו׳.  ממש  כפשוטו  עצמי 
שיש בה כמה גוונים מרוקמים, וכן נמצאים כמה עניינים גדולים נכללים 
בשלהבת של האור הזה. אמנם עוד ענין אחר נמצא, כי יש כמה פנים 
כולם  יש  ישראל  מנשמות  שורש  שלכל  הקדמונים,  קיבלו  וכבר  לתורה, 

כי  ניצוצות,  לכמה  מתפוצצת  שהתורה  נקרא  וזה  ישראל.  של  נפשות  ריבוא  לשישים  מחולקים  התורה,  לכל  פירושים  ריבוא  שישים  שיש  עד  בתורה, 
בתחילה מתלהטת, ואז נראים בה כל האורות הראויים לענין ההוא, ואותם האורות עצמם מאירים בשישים ריבוא דרכים, בשישים ריבוא של ישראל, 
וזה סוד (ירמיה כג) ׳וכפטיש יפוצץ סלע׳. הרי לך, שאע״פ שהתורה היא בלי תכלית, ואפילו כל אות ממנה היא כן, אך צריך ללבותה, ואז תתלהב. 

מילואי חכמה

מפרשי התורה / 
ביאורי התורה

ע"י  ישראל,  של  השרים 
שמסתכל בהם בחי' משה עי"ז 
כראוי  גדולתו  את  כ"א  מקבל 
לביאורי  זוכין  הם  שעי"ז  לו, 

התורה (ליקו"מ ח"ב עב). 

חכמת  בעצמו  לקבל  א״א 
כי  שבדור  והרב  האמת  החכם 
בחי'  שהוא  מתורגמן,  ע"י  אם 
תלמידיו, שהם מגלים ומבארים 

חכמתו (ליקו"ה גילוח ג, ה). 

הוא  האדם  גוף  הארת  עיקר 
רק ע"י דרושי וביאורי התורה 
יכולין  ועי"ז  בגופו,  שמאיר 
להשי"ת  העולם  כל  להחזיר 

(ליקו"ה קרחה ג, ב). 

מסלק  הוא  בברית  כשפוגם 
הבושה מעל פניו, בחי' שאוכל 
מוחין  ונמשך  בושה,  בלי 
הדעת  עץ  בחי'  מבולבלים, 
ביאורי  היפך  שהם  טו"ר, 

התורה (ליקו"ה ערלה ב, ג). 

האמיתים  התורה  מפרשי  כל 
ובסוד,  בפשט  הקבלה  ע"פ 
אחד,  מקום  אל  שבים  כולם 
בנ"י  את  ומלהיבים  ומעוררים 
לקיים המצוות, כי הם משורש 
התושב"כ (ליקו"ה פו"ר ה, כא). 

מה  תקרא',  הומיות  ׳בראש 
ת"ח  כך  בגליו,  הומה  הים 
בשעה שיושבין ומפרשין דברי 
תורה הן הומין ויוצאין מליבן. 
ולא עוד אלא שקולן ערב לפני 
ערב'  קולך  'כי  שנא'  הקב"ה, 

(מדרש משלי א, כא). 

החיים יש בו מ"ח ענפים  עץ 
עולם,  כמלוא  ואחד  אחד  וכל 
ותחתיו ת"ח יושבים ומבארים 
את התורה, ולכל אחד יש לו ב' 
חופות, אחד של כוכבים ואחד 
של חמה ולבנה (אוצר המדרשים, 

ג"ע גיהנם). 

בספריהם  התורה  מפרשי 
הולכים על ד' דרכים, יש מהם 
מהם  ויש  רודפים,  הפשט  דרך 
ויש  נכספים,  המדרש  לדרך 
בוחר דרך השכל, ויש בני עלייה 
עיני  אל  בית  העולה  במסילה 
ליבם צופים (הקד' רבינו בחיי). 

הם  התורה  פירושי  ריבוא  ס׳ 
וכנגדם  הפשט,  כפי  כולם 
וכו',  בקבלה  וכנגדם  באגדה, 
שאינה  מישראל  נשמה  ואין 
כלולה מד' בחינות אלו. אמנם 
מיני  ב'  שמשיגה  נשמה  יש 
ונשמת  יותר.  ויש  פירושים, 
מרע"ה היתה משגת כל ס' רבוא 

פירושים (שער הגלגולים יז). 

'הים הגדול'  התורה נקרא  ים 
בעצמו, והוא 'רחב ידיים', בחי' 
פירושיה ודרכים אשר בה (חסד 

לאברהם ב, יז). 

קץ  להם  אין  התורה  ביאורי 
מידה,  מארץ  ארוכה  ותכלה, 
ולפי רוב ההוגים נתרחב גבולה 

(תפארת יהונתן דברים ד, ה). 

באמונת  הוא  אמונתנו  עיקר 
חכמים, שהם מפרשים דברות 

התוה"ק (זרע קודש, פקודי).    

נכללים כל נשמות  באדה״ר 
לס'  נחלק  ואח"כ  ישראל, 
ריבוא נפשות, וכל מה שנתרבה 
ונתוספה ריבוי תוספת נשמות, 
ונתוספים  נתרבים  כמו"כ 
וריבוי  התורה  פירושי 
הצירופים (אור המאיר, כי תשא).    

רשאי האדם המשכיל לעשות 
רמז או פשט ודרוש וסוד, וכפי 
מחשבתו  בפנימיות  דביקותו 
מושך  ככה  עליונים  בעולמות 
בחי'  מד'  התורה  פירושי 

פרד"ס (אור המאיר, בלק). 

כה דברי כאש. וביאר במים עמוקים (כ, ב), ע״פ קשרי המאמר, וז״ל:  הלא 
יפוצץ  ׳וכפטיש  הפסוק  המשך  יתבאר  במאמר  רבינו  דברי  ע״פ 
הנקרא  העליון  בלב  כתובים  התורה  דביאורי  רבינו  דברי  בהקדים  סלע׳, 
לפני  בתפילה  ליבו  שופך  שהאדם  וע״י  לבבי׳,  ׳צור  בחינת  וצור,  סלע 
השי״ת נכמרו רחמי ה׳ עליו ונפתח לב העליון, בחינת ׳פתח צור ויזובו 
מים׳, ונשפע משם ביאורי התורה. והנה רז״ל דרשו (סנהדרין לד) ׳וכפטיש 
מקרא אחד יוצא  אף  ניצוצות,  לכמה  מתחלק  זה  מה פטיש  סלע,  יפוצץ 
שנדרשים לכמה טעמים,  התורה,  טעמים׳. וטעמים היינו ביאורי  לכמה 
טעמי  יוצאים  שמשם  העליון,  לב  שהוא  דייקא,  ׳סלע׳  סלע׳,  ׳יפוצץ  וזה 
יוצאים  והם  כאש׳,  דברי  כה  ׳הלא  הפסוק  יתבאר  וכך  התורה.  וביאורי 
׳כפטיש  בחינת  וביאורים,  טעמים  לכמה  ומתחלקים  העליון  ולב  מסלע 
התורה  ודרושי  ביאורי  לקבל  אפשר  אי  ולכן  חז״ל,  כדרשת  סלע׳  יפוצץ 
אלא מי שדבריו כגחלי אש, כי ׳הלא כה דברי כאש׳.  עוד יתבאר ע״פ 
(סוכה נב) פסוק זה על הכנעת היצה״ר ׳תנא דבי רבי  מה שדרשו חז״ל 
הוא  ברזל  אם  המדרש,  לבית  משכהו  זה  מנוול  בך  פגע  אם  ישמעאל, 
מתפוצץ וכו׳ דכתיב הלא כה דברי כאש וגו׳ וכפטיש יפוצץ סלע׳. היינו 
לפני  ליבו  שנשפך  עד  כסלע  האטום  ליבו  את  ופותח  שמפוצץ  דע״י 
וביאורי  אש  דיבורי  עליו  להשפיע  העליון  לב  כנגדו  נפתח  השי״ת, 
מכונה  העליון  שלב  דהטעם  בביאה״ל  שמבואר  מה  ע״פ  והוא  התורה. 
סלע וצור, כי הלב העליון סגור וחתום כסלע וצור לבלי להשפיע ביאורי 
התורה, עד שיזדככו נפשות ישראל ע״י המרירות והייסורים, שאז יתהוה 

להם כלים לקבל את ביאורי התורה.

ילקוט הנחל

כה דברי כאש. בפרק זה הנביא מדבר על ההבדל בין חלומות  הלא 
נביאי האמת שאליהם מתגלה דבר ה׳ כאש ובתוקף, בעוד שלנביאי 
כח–כט):  (כג,  בירמיה  וזלשה״כ  ובקרירות,  קלוש  באופן  מתגלה  השקר 
ְּדָבִרי  ְיַדֵּבר  ִאּתֹו  ְּדָבִרי  ַוֲאֶׁשר  ֲחלֹום  ְיַסֵּפר  ֲחלֹום  ִאּתֹו  ֲאֶׁשר  ַהָּנִביא 

ֱאֶמת וגו׳: ֲהלֹוא כֹה ְדָבִרי ָּכֵאׁש ְנֻאם 
המצו״ד  ופי׳  ָסַלע:  ְיפֵֹצץ  ּוְכַפִּטיׁש  ה׳ 
איתו  אשר  הנביא  כו׳.  הנביא  (שם): 
בדרך  יספרנו  ודמיוני  פשוט  חלום 
סיפור חלום בעלמא. ואשר דברי איתו. 
הוא  בו,  אדבר  בחלום  אשר  ומי 
ידבר דבר ויאמת אותו. הלא כה דברי. 
באה  דברי  הוא  אשר  החלום  הלא 

את  המפוצץ  וכפטיש  הבוערת  כאש  יתירה,  ובהרגשה  רב  בחוזק 
הסלע, שהוא דבר המורגש מאוד, כן הוא חלום הנבואיי, ולא כן 
חלום הדמיוני, כי הרגשתם קלה מאוד.  ואיתא בזהר (פנחס, רכט 
ע״ב): דאורייתא עלה אתמר (ירמיה כג) ׳הלא כה דברי כאש נאם 
אל  ׳ודברתם  ביה  דאתמר  ׳סלע׳  ודא  סלע׳,  יפוצץ  וכפטיש  ה׳ 
הסלע לעיניהם ונתן מימיו׳. אלין דמשתדלין בה לשמה נפיק לון 
מיא דאורייתא ְמִתיָקן, ואתמר בהון ׳ותשת העדה ובעירם׳, ואלין 
בהון  דאתמר  מרירין,  מים  לון  נפיק  לשמה  בה  משתדלין  דלא 
(שמות א) ׳וימררו את חייהם בעבודה קשה׳ דא קושיא, ׳בחומר׳ 

(שם):  מדבש  המתוק  ופי׳  הלכה.  בליבון  ׳ובלבנים׳  וחומר׳,  ׳קל  דא 
ותשת העדה ובעירם. דהיינו אפילו עמי הארץ הנדמים לבהמות, גם 
עליהם  שיוקשה  היינו  הלכה.  בליבון  התורה.  ממתיקות  יהנו  הם 
שכן  דומה  באופן  ומצינו  בוריה.   על  שתצא  ההלכה  את  וללבן  לברר 
בוער  ה׳  שדבר  חכמים,  בתלמידי  הוא 
(ד,  תענית  במסכת  כדאיתא  כאש,  בהם 
ע״א): אמר רבא, האי צורבא מרבנן 
מרתחא  דקא  הוא  אורייתא  דרתח, 
כאש  דברי  כה  ׳הלא  שנאמר  ליה, 
אורייתא  (שם):  ופירש״י  ה׳׳.  נאום 
מתוך  לב  רוחב  לו  שיש  ליה.  מרתחא 
משאר  יותר  לליבו  ומשים  תורתו, 
בני אדם, וקא משמע לן דחייבין לדונו לכף זכות. כאש. שמחמם 
על  ללמד  בא  זה  שפסוק  מובא  שו)  רמז  (ירמיה  ובילקו״ש  גופו.   כל 
וגו׳  כאש  דברי  כה  ׳הלא  וז״ל:  תושב״כ,  ופירושי  ביאורי  התפשטות 
לכמה  יוצא  אחד  מקרא  אביי,  אמר  סלע׳.  יפוצץ  וכפטיש 
ישמעאל  ר׳  דבי  מקראות.  משני  יוצא  אחד  טעם  ואין  טעמים 
לכמה  מתחלק  זה  פטיש  מה  סלע׳,  יפוצץ  ׳וכפטיש  תאנא, 
מה  אחר,  דבר  טעמים.  לכמה  יוצא  אחד  מקרא  אף  ניצוצות 
מפי  שיצא  ודיבור  דיבור  כל  אף  ניצוצות  לכמה  מתחלק  פטיש 

הקב״ה נהפך לשבעים לשון.

    (כג (ירמיה  
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ּב
עצה ותושיה

לחשוב  ראוי  ן  אי
שומ  על  שכר  לקבל 
המעשימ  כל  כי  דבר, 
וכל  ו  שלנ טובימ 
מאיתו  הכל  התפלות 
אפילו  כנ  על   . ית'
כה  ו ז האדמ  אמ 
לפעמימ לאיזה ישועה 
אל  קצת,  והתקרבות 
לזה  שזכה  יחשוב 
ותפלתו  תורתו  ע"י 
כי  הטובימ,  ומעשיו 
הכל מאיתו ית' כנ"ל, 
הגדול  ח�דו  ולולא 
ח"ו  נטבע  היה  כבר 
במה שהיה נטבע ר"ל 

(קיצור ליקו"מ ב, ז).

פתח  חייא  רבי  כה 

ממושכה  ׳תוחלת  ואמר, 
חיים  ועץ  לב  מחלה 
הוא  זה  באה׳,  תאוה 
לאדם  לו  שאין  שלמדנו 
להסתכל בבקשתו שביקש 
אם  באה  אם  מהקב״ה 
מפני  והטעם,  באה,  לא 
בזה,  מסתכל  הוא  שאם 
באים  דין  בעלי  כמה 
 , ו י ש מע ב ל  כ ת ס ה ל
אותה  שהרי  הוא,  וסוד 
מסתכל  שהוא  הסתכלות 
באותה בקשה גורמת לו 
׳מחלה  מהי  לב,  מחלת 
לב׳, זהו הוא מי שעומד 
תמיד על האדם להסטין 
ולקטרג למעלה ולמטה.

מילואי חכמה
ואין ראוי לחשוב לקבל שכר על שום דבר. וכן איתא בזהר (מקץ, רב ע״ב) גבי 
המצפה ֶׁשֵּתָעֶׂשה בקשתו ותתקבל תפילתו, וז״ל: כהרבי חייא פתח ואמר, ׳תוחלת 
ממושכה מחלה לב ועץ חיים תאוה באה׳ (משלי יג), דא הוא דתנן דלית ליה לבר 
נש לאסתכלא בבעותיה לגבי קודשא בריך הוא אי אתי אי לא אתי, מאי טעמא, 
בגין דאי איהו אסתכל ביה, כמה מאריהון דדינא אתו לאסתכלא ביה בעובדוי, 
ליה  גרים  בעותא  בההוא  מסתכל  דאיהו  אסתכלותא  ההוא  דהא  איהו,  ורזא 
למחלת לב, מאי מחלה לב, דא איהו מאן דקאים תדיר עליה דבר נש לאסטאה 
לעילא ותתא. וכן איתא בריטב״א (ר״ה, טז ע״ב), וז״ל: יש עיון תפלה שהיא מידה 
רעה, והוא המעיין בתפילתו וסומך עליה שתהא מקובלת ומצפה עליה שתתקיים, 
לכך  ראוי  הוא  אם  עליו  שמחשבים  לפי  עוונותיו,  שמזכירין  כאן  אמרו  ועליה 
כל  ע״א)  נה  (ברכות  בהרואה  אמרו  זה  ועל  סבור,  שהוא  כמו  תפילתו  לקבל 
המאריך בתפלתו ומעיין בה סוף בא לידי כאב לב. ויש עיון תפלה טוב מאד, 
שתתקיים,  מצפה  אינו  אבל  הלב,  בכונת  לאומרה  בתפלתו  ומכוין  המעיין  והוא 

וזהו שאמרו שאוכל פירותיו בעולם הזה, והשי״ת משלם לו שאלת צרכיו.

(המשך) 
וכל  האיברים,  התפשטות 

בתורה  עבודתינו  מגמת 

הט'  אליה  להמשיך  ובתפלה 

שהם  העליונות  הנקודות 

ולבנות  וראש,  אברים  בחי' 

במוחין  שלימה  קומה  ממנה 

ובמדות (מאור ושמש פ' תבא).

ציוה  ויותר  וביותר  לשם,  הקרואים  כל  בין  יתביישו  שלא  כדי  שם,  הנהוגים 
יטמאו  שלא  מאד  מאד  והזהירם  להתרחק,  ממה  שלוחיו  ע״י  והודיעם  להם 
ולא ילכלכו עצמן ח״ו בכל הדברים המתועבים שם, ומרוב חמלתו הודיעם ג״כ 
ע״י נאמניו במה ירחצו ויטהרו עצמן מלכלוכים אלו אם יכשלו לפעמים ולא 
עצות  וכמה  קדושות,  מעינות  וכמה  כמה  להם  ותיקן  ח״ו,  מהם  נזהרין  יהיו 
מאד  מלוכלך  שהוא  מי  שאפילו  עד  זה,  מכל  עצמו  ולנקות  לרחוץ  ותיקונים 
ומוטבל בשחת ומוטבע ביון מצולה ומלובש בבגדים צואים ח״ו, גם הוא יכול 
לנקות עצמו ולרחוץ ולטהר עצמו באלו המעינות הנובעים שמן אפרסמון וכל 
מיני ריחות נפלאים שיש להם כח להפך כל מיני ריחות רעים לריחות טובים 
ויקרים, והודיעם שבכל הזמן שנתן להם יש בידם ליקח מכל החפצים והבשמים 
עצמם  ולטהר  ולטבול  שירצו,  כמו  בהם  ולהתקשט  ולהתלבש  להם  הכין  אשר 
כדי  הלכלוכים,  מכל  אותם  ומנקין  שמטהרין  האלה  הקדושות  המעיינות  בכל 
מלובשים  ולבונה,  מור  מקוטרים  המלך  להיכל  וטהורים  נקיים  לבוא  שיוכלו 
בלבושים קדושים ונקיים הנהוגים שם מוכתרים בכתרי דמלכא, ואז יוכלו לקבל 
כל האוצרות מתנת חינם אשר הכין להם המלך אשר עין לא ראתה וכו׳, אשרי 

הזוכה להם, והנמשל מובן ממילא. נמצא שכל המצוות ומעשים טובים הכל מאיתו יתברך ממה שהכין לנו ברחמיו המרובים, וכמ״ש כי ממך הכל ומידך נתנו 
לך, וכתיב מי הקדימני ואשלם, ואין ראוי לקבל עליהם שכר, רק שברחמיו רצה לזכות אותנו ליתן לנו אוצרי מתנת חינם כאלה, לפיכך הרבה לנו תורה ומצוות 

שהם כולם תיקונים והכנות לקבל על ידם רב טוב הצפון, שהם אוצרי מתנת חינם שרוצה ליתן לנו בחסדו וברחמיו וכנ״ל.   
ע״פ  כג),  נחלות ד,  (חו״מ  בליקו״ה  בזה  אותנו. ביאר  יגאל  שבחסדו  לחסדו  אנחנו  צריכין  אעפ״כ  הגאולה  יהיה  ותורתינו  תפילתינו  שע״י  ואע"פ שנראה 
בזה״ל: וזה בחינת מצות מילה, בחינת חיתוך ופריעה שהוא תיקון הברית, שעי״ז זוכין לתפילה שהוא חרב פיפיות כמ״ש רוממות אל  המאמר,  קשרי 
בגרונם וחרב פיפיות בידם, כמבואר בהתורה הנ״ל. וזה בחינת חיתוך הערלה ופריעה, כי איתא שקליפת הערלה ופריעה שהם חופין על הברית קודש הם 
בחינת תרין עננין דמכסין על עיינין, שהם בחינת ֵעָׁשו וישמעאל, היינו כי עשו וישמעאל הם בחינת פגם הברית, בחינת קליפת הערלה והפריעה שהם מבלבלין 
דעת האדם מלהתחזק בתפילה. עשו הוא בחינת עמלק שיצא ממנו, הוא בחינת קליפת הערלה הגמורה, כי הוא כפר בעיקר ואינו מודה בתפילה כלל והוא 
מטעה לב האדם שאין התפילה מועלת ח״ו מאחר שמתארך הגלות ובכל יום צועקין ואין נושעים וכנ״ל, וע״י שחותכין את הערלה החופה על הברית, עי״ז 
מבטלין קליפתו הרעה ונמשך בחינת תיקון הברית, שעי״ז זוכין להתחזק בתפילה תמיד, כי עיקר תיקון התפילה ע״י תיקון הברית שממשיכין ע״י מצות מילה 
וכנ״ל. אבל עדיין יש קליפה שניה שהוא קליפת הפריעה שהיא בחינת קליפת ישמעאל, שמשם נמשך טעות אחר בלב להתרשל בתפילה ח״ו, דהיינו שלפעמים 
נדמה להאדם שכבר שמע השי״ת בוודאי את תפילתו, בפרט כשרואה איזה צמיחת קרן ישועה, שאז נדמה לו שכבר נתקבלה תפילתו והוא מתרשל להתפלל 
יותר. וגם זה אינו טוב, כי אע״פ שצריכין להאמין באמונה שלימה שאין שום תפילה לריק ח״ו אפילו כשאין רואין שום ישועה כלל וכנ״ל, אעפ״כ אפילו 
כשרואין איזה ישועה אסור לבטל תפילותיו בשביל זה, כי עדיין לא נגמרה הישועה, ועדיין אנו צריכין ישועה ורחמים רבים עד שנצא מגלותינו לגמרי, 
ומי שטועה בעצמו ח״ו ומתרשל בתפילה מחמת שנדמה לו שכבר שמע השי״ת את תפילתו, זה נמשך מקליפת ישמעאל, כי ישמעאל על שם כי שמע ה׳ 
האדם  לב  שמטעה  ישמעאל,  קליפת  שהיא  הפריעה  קליפת  בחינת  שהיא  הנ״ל  השניה  הקליפה  משתלשל  ומשם  צלותיך,  ה׳  קבל  ארי  ותרגומו,  ענייך,  אל 

להתרשל בתפילה מחמת כי כבר שמע ה׳ את תפילתו כנ״ל. וע״י מצות פריעה מבטלין גם הקליפה הזאת וזוכין להתחזק בתפילה תמיד. 
שבחסדו יגאל אותנו. איתא בקובץ מבועי הנחל (שבט תשל״ט) בזה״ל: כבר באות א׳ רמז רבינו ענין המבואר בסופו שגם תפילתינו מאיתו ובחסדו יגאל אותנו, 
שזה רמז הפסוק המובא באות א׳ ׳כי לא בקשתי אבטח וגו׳׳, דלפי מה שפירש רבינו דהתפלה הוא בחי׳ חרב וקשת, זהו שאמר דוד המע״ה ׳כי 
לא בקשתי אבטח׳ וכו׳, כי אין אני בוטח שמצד תפילתי אוושע, כ״א ׳באלוקים הללנו׳ כי הכל רק בחסדו. וזהו ׳באלוקים הללנו׳ כי גם תהילתינו ותפילתינו היא 
מאיתו והיא בחי׳ תפלת ה׳, בחי׳ ותהלתי אחטום לך. (לימוד זה מבוסס על הכלל הי״ז מביאה״ל, שאם נראה ללומד שבהלבשת ההשגה של המאמר רבינו מביא ענין חדש שלא 

מוזכר קודם בעצם המאמר, עליו לעיין ולחפש היכן ענין זה כבר הוזכר ונרמז קודם לכן).

ילקוט הנחל

הגאולה  יהיה  ותורתינו  תפילתינו  שע״י  ואע"פ שנראה 
אותנו.  יגאל  שבחסדו  לחסדו  אנחנו  צריכין  אעפ״כ 
לידע  אדם  כל  צריך  בזה״ל:  כ)  ד,  נחלות  (חו״מ  בליקו״ה  בזה  ביאר 
מאד, שכל אחד כפי אריכת גלותו בתאוותיו ומידותיו הרעים שזה 

להרבות  צריך  הוא  הגלות,  עיקר 
חיי  ימי  כל  מאד  מאד  בתפילה 
שמתפלל  כשרואה  ואפילו  הבלו, 
והתאוות  נענה  ואינו  הרבה 
והבלבולים מתגברים עליו בכל פעם 
שתפילותיו  יטעה  אל  אעפ״כ  יותר, 

נאבד  דיבור  שום  שאין  ויאמין  ידע  רק  ח״ו,  לריק  הם  ושיחותיו 
לעולם וכל תפילה ושיחה עושה רושם, עד שיגמור הבנין שצריך, 
הוא  כן  ועל  וכנ״ל.  וירחמהו  אליו  וישוב  יתברך  רחמיו  יכמרו  אז 
צריך להתחזק להרבות בתפילה ושיחה תמיד, אך אעפ״כ כשיהיה 
פעל  הטובים  ומעשיו  תפילותיו  שע״י  יטעה  אל  ישועה  איזה  לו 
זאת, רק ידע שהכל בחסדו וכנ״ל. ואע״פ שאנו יודעים שאי אפשר 
לנו לפעול הישועה השלימה בתפילותינו אעפ״כ אנו צריכים לעשות 
ויעשה  רחמיו  יכמרו  ואז  כוחנו,  כפי  בתפילה  להרבות  שלנו  את 
בחסדו למענו ויושיענו בקרוב. וגם זה הוא בכלל מה שמבואר שם 
בהתורה הנ״ל שצריכין בתפילה להיות קולע אל השערה ולא יחטיא 
היינו שלא יטה לימין או לשמאל, היינו שלא יטעה ח״ו שהתפילות 
הם לריק ח״ו מחמת שזה כמה שצועקים ואין נושעים, שזה בחינת 
נוטה לשמאל, שעושה מידת רחמיו כאילו הוא אכזרי ח״ו, כאילו 
אין השי״ת שומע תפילת ישראל, וכן אל יטעה לומר מאחר שאי 

אפשר לפעול בתפילותינו כי אם בחסדו אם כן למה לנו להרבות בתפילה כלל, נסמוך על חסדו לבד, כי גם זה טעות גדול, כי זה בחינת 
נוטה מן הצד לימין שלא כראוי, שסומך רק על חסדו לבד. כי באמת שניהם כאחד טובים, שצריכין להרבות בתפילה מאד תמיד, ולידע 
האמת שאין אנו כדאי לפעול בתפילותינו כי אם בחסדו, ואעפ״כ אנו צריכין לעשות את שלנו להרבות בתפילה תמיד, והשי״ת יעשה את 
שלו וימשיך עלינו חסדו למענו ויושיענו מהרה.   ואע"פ שנראה שע״י תפילתינו ותורתינו יהיה הגאולה אעפ״כ צריכין אנחנו 
לחסדו שבחסדו יגאל אותנו. כתב בזה בביאה״ל (ב, ד) בזה״ל: מבואר שם מדברי מורנ״ת הנ״ל, שמחמת שהעננים (עי״ל אות ה׳) עומדים 
בתכלית ההיפך מהתפילה, תסובב על זה בעצמו חרב התפילה להילחם כנגדם. ושמחמת זה מוכרח שיהיה לחרב התפילה שני פיות, 
שבחו של מקום ושאלת צרכיו (כמובא לעיל אות ב׳), כי שבחו של מקום, הוא תכלית ההיפך מקליפת עשו הכופר ואומר שכל התפילות 
עד  והמשכן,  השכינה  קומת  בזה  ובונה  תפילותינו  שומע  הוא  היום  שגם  מקום,  של  בשבחו  מספרים  אנו  זה  כנגד  כי  לריק,  הם 
שבהשלמת הקומה ישוב אלינו בסוד הפנים שהוא מידת הרחמים והחסד כמוב״פ, ולמענו למענו יעשה כנ״ל מהמוב״פ. ובכל זאת, 
אנו מוכרחים להישמר גם מקליפת ישמעאל, שהוא המדחה ואומר לסמוך לגמרי על חסדו ושבחיו יתברך, ושגם מחמת זה אין צריך 

להתפלל ולשאול כלל את צרכינו, וכנגד זה מוכרח להתגבר בפי השני מהחרב, בשאלת צרכיו כמוב״פ. 

תחת השמים לי הוא׳. ובדרך אחרת ביאר בזה המהרז״ו (שם) בזה״ל: מי 
משמע שהאדם הקדים לעבוד ה׳ קודם שהיטיב לו, ולא  הקדימני. 

נמצא כן בעולם. ודורש שעובד אותו בטובה שלא עשה עמו עדיין 
הקדימו  כביכול  אדם  שאותו  ואע״פ שהקדימו בשאר כל הטובות פי׳ 
שעדיין  טובות  באותם  לו  לשלם  להקב״ה 
לא גמל עימו ה׳, כמו הרווק שלא נתן 
משלם  והוא  ובנים  אשה  הש״י  לו 
אחרים,  של  תינוקות  למלמדי  שכר 
אמר הקב״ה ׳ואשלם לו׳ לאדם זה מידה 
כנגד מידה לזכות אותו בבנים, לשלם 
שכר למלמדים עבור ילדיו שלו. ורוה״ק אומרת מי הקדימני. זה עוד פי׳ 
אצל  כלום  לאדם  לו  שאין  תוכחה  דרך  הקדימני׳,  ׳מי  עה״פ  אחר 
בוראו, שהכל שלו, ומה יתן לו, ועם כל זה ׳ואשלם׳, שמי שעובד 
אותו בטובה שנתן לו, יהיה דומה כאילו עבדו משל האדם עצמו. 
מיוסד מדרש  עליו  ג)  (מא,  מאיוב  פה הפס׳  נציג  בזה,  הביאור  ולהרחיב 
זה, המדבר בתשובת ה׳ לאיוב על טענותיו כלפי שמיא, וז״ל הפס׳ שם: ִמי 
ִהְקִּדיַמִני ַוֲאַׁשֵּלם ַּתַחת ָּכל ַהָּׁשַמִים ִלי הּוא: ופירש המצו״ד (שם): מי 
לא  עד  צדק  לעשות  הקדים  אשר  מי  אין  כי  אף  ר״ל  הקדימני. 

גמלתיו הטובה, כי מי עשה מזוזה לפתחו עד לא נתתי לו בית וכן 
הכל, והואיל וכן שאין למי עלי לגמלו עוד טוב, מ״מ אשלם עוד 
גמול בחסדי, ואין מי ימחה בידי, כי ׳כל אשר תחת כל השמים 
משיב  הייתי  לך  גם  הנה  וכאומר  עלי,  נכנעים  וכולם  הוא׳  שלי 

גמול אם היית צדיק גמור בשלימות רב. 

      
      
      


מקור חכמה נחל נובע
ערכים
ּבהמתרגםּבוכינויים

הטור "נחל נובע":
יסודו של הטור:

טור זה הינו ליקוט נפלא של פירושים לדברי רבינו, 
ספרי  ושאר  מוהרנ"ת  ספרי  רבינו,  ספרי  מתוך 
מרגישים  כשזוכים,  הראשונים.  מהדורות  התלמידים 
רביה"ק.  עם  חברותא  מעין  מוהר"ן,  ליקוטי  בלימוד 
תפילות,  מהתורות  עושים  דבריו,  את  להבין  מנסים 
ומבקשים לכוון אל אמיתת העצות. לאחר שלומדים 
את התורה מספר פעמים מראשה לסופה, חלק נפלא 
ענפי  התלמידים,  פירושי  את  ללמוד  הוא  מהלימוד, 
האילן הקדוש, ובפרט את פירושיו הנקיים מכל שמץ 

בלבול המדמה, של גאון עוזנו מוהרנ"ת.
ליקוטי  הספה"ק  הוא  הלא  עדן,  גן  שער  באי  לכל 
הלכות, ידוע, שדרושי מוהרנ"ת בלולים מדרש ופשט 
הבלולים יחד. בטור זה, נאספו בעיקר פירושי הפשט 
המיוסדות  מההלכות  ובעיקר  מוהרנ"ת,  דברי  מתוך 

על התורה הנלמדת.
הוא  הליקוטים"  "פאר  האם  אותנו,  שואלים  רבים 

פירוש לליקוטי מוהר"ן? 
לשאלה זו, אנו מפנים את השואל לטור ה"נחל נובע", 
ומראים לו את ליקוט הפירושים הנפלא שנעשה בטור 
הוא  צוות המכון, בהם  עבודה מדוקדקת של  ע"י  זה 
נפלאים  ביאורים  ולקבל  צמאונו,  את  להרוות  יוכל 
ובראשם  התלמידים  מגדולי  רבינו,  לדברי  ומדויקים 

מוהרנ"ת.

מאחורי הקלעים:
וכמה פעמים,  יסודי של המאמר כמה  לימוד  לאחר 
כל  את  הלכות,  ליקוטי  הספה"ק  מתוך  לומדים  אנו 
את  בהם  ומסמנים  המאמר,  על  המיוסדות  ההלכות 
הקטעים אותם אפשר לייבא כביאור לנקודה מסוימת 

בדברי רבינו בליקוטי מוהר"ן. 
כעין  כותרת,  בוחרים  אנו  מביאים,  שאנו  קטע  לכל 
המיובא,  הביאור  יובא  עליו  הליקו"מ,  מתוך  ד"ה 

ולעיתים אנו מוסיפים, לתועלת הלומדים, גם משפט 
לתוך  בקלות  הלומד  את  "להכניס"  שתפקידו  קשר, 

הביאור, ולהקשרו.
על  המיוסדים  הביאורים  לכל  גם  נעשית  זו  עבודה 
מהדורות  התלמידים  מספרי  החל  מוהר"ן,  הליקוטי 
הנחל,  מי  ביאה"ל,  הנחל,  באבי  )פל"ח,  הראשונים 
)שאנו  זמנינו  בני  התלמידים  בספרי  וכלה  ועוד(, 
משתדלים ללקט גם מהם ביאורים נפלאים, ולהביאם 

בטור "ילקוט הנחל", המשלים לטור ה"נחל נובע"(.
בנוסף לספרים המיוסדים לפי סדר התורות וכו', אנו 
לנקודות  ביאורים  ברסלב,  ספרי  בכל  מחפשים  גם 
במאמר, וכמובן שאנו נזהרים שלא לבלבל ולערב בין 
תורות שונות, ומשתדלים רק להביא ביאורים שנראים 
מתאימים לתורה הנלמדת. ואף בזה, אנו מביאים את 
בד"כ  וכו',  המיוסדות  מההלכות  שאינם  הביאורים 
בטור "ילקוט הנחל", כדי לסייג את הדברים ולהבדילם 
מהביאורים המובאים ב"נחל נובע" שהם כעין ביאור 

פשט לדברי רבינו, ומוסבים ממש על דבריו.

דוגמאות לתועלת הלימוד מהטור "נחל נובע":
בתורה ב', אות ג' רבינו אומר: "ומי שזכה לחרב הזה, 
אותה  יטה  החרב, שלא  עם  ללחום  איך  לידע  צריך 
ולא  השערה  אל  קולע  ושיהא  לשמאל,  או  לימין 

יחטא".
כל  לאורך  במפורש  מבוארים  לא  אלו,  רבינו  דברי 
ובפרט  הלימוד,  במסילות  בקי  שלא  ומי  המאמר, 
זאת  מביא  שראבר"נ  )כפי  וביה"  ה"מיניה  בלימוד 
העיון(,  כללי  מח"י  והעיקרי  הראשון  בכלל  בדבריו 

יתקשה בביאור הדברים, ובהבנתם.
נפתח את טור ה"נחל נובע", ונגלה ביאור פשט נפלא 

ביותר מתוך דברי מוהרנ"ת )ראה מטה בצילום(.
בדוגמא זו, אנו רואים כיצד מוהרנ"ת למד את התורה 
את  המאמר  קשרי  מתוך  והוציא  וביה",  "מיניה  הזו 
הפירוש הנפלא לדברי רבינו, מה זה להיות קולע אל 

השערה בתפילה ולא להטות לימין ולשמאל.
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אינה  סוכה  שיעור  ב 

טפחים  מעשרה  פחותה 
המלכות,  שהיא  גובה, 
מכל  העשירית  שהיא 
למעלה  ולא  הדרגות. 
כתר  כ׳  שהיא  מעשרים, 
בו  שולטת  שלא  עליון, 
כבוד  הוא  והכתר  העין, 
העליון, על זה אמר משה 
כבודך׳,  את  נא  ׳הראני 
׳לא  הקב״ה  לו  והשיב 
פני׳,  את  לראות  תוכל 

ואין כבוד בלא כ׳.

עילת  הוא  כתר,  כ׳  ג 

שאין  הכל,  על  העילות 
 (...) בו,  שולטת  העין 
למעלה  כתר,  כ׳  שהוא 
שהוא  אדם  אין  מכתר 
דר  הכתר  אל  המרכבה 
העין  שאין  הסוכה,  תוך 

שולטת ומשיגה שם.

שהוא  המלך  ראש  ד 

הכתר, הוא כינוי של שם 
המלאכים  וכל  אהי״ה, 
שמות  מצד  והממונים 
שמם  (שחותם  הויו״ת 
הם  מכאן  י״ה)  הוא 
אהי״ה  ובשם  תלויות, 
איה  המלאכים  שואלים 
להעריצו,  כבודו  מקום 
אי״ה רשום בשם אהי״ה 
(בשם  ושם  (שבכתר). 
אהי״ה) יש אותיות הי״ה 
שעולים כמספר כ׳ שהוא 
אהי״ה  שם   (...) כתר. 
יו״ד  ה״א  אל״ף  הרשום 
עשר  סוד  הוא  ה״א, 
למטה,  מלמעלה  אותיות 
הכתר  הוא  הזה  והשם 
של  השמות  כל  בראש 
ולמעלה  ספירות,  העשר 
יו״ד  השם  הוא  ממנו 
ועוד  ה״י.  וא״ו  ה״י 
דל״ת  אל״ף  שהשם  אמר, 
נו״ן יו״ד, למעלה ממנו 
הוא שם יו״ד ה״א וא״ו 
ה״א, וכל אלו הד׳ שמות 
אותיות,  למ״ב  עולים 
ות  תי האו הם  ו  אל ו
השמים  בהם  שנבראו 
העליונים וארצות החיים, 
שמי  נקראים  ו  שאל
השמים. ומי שברא באלו 
שהוא  הכל,  את  השמות 
הוא  הכל,  של  האומן 
המתעלה  העילות  עילת 
מברך  הוא  הכל,  על 
הספירות,  לכל  ומשפיע 
ל  מכ למעלה  א  הו ו
הברכות, כמ״ש ׳ומרומם 
ותהלה׳,  ברכה  כל  על 
ברכות  צריך  אינו  והוא 
למעלה  אין  כי  מאחר, 

ממנו מי שישפיע לו.

תשובה
בחי'  חיים,  בחי'  הוא  תשובה 
בחי'  וחיו,  והשיבו  יח)  (יחזקאל 

הבא,  עולם  של  נצחיים  חיים 

בחי' שבת (ליקו"מ ח"ב, עב).

תשובה  עושה  שהאדם  יום 
ומעלה  מהזמן,  למעלה  הוא 

וכן  מהזמן,  למעלה  הימים  כל 

(ספר  מהזמן  למעלה  הוא  יוה"כ 

המידות, תשובה ח"ב א).

הוא  השלימה  התשובה  עיקר 
המקומות  באלו  עובר  כשאדם 

התשובה,  קודם  שהיה  ממש 

עליו  שעבר  מה  לפי  אחד  כל 

וכשעובר  הקודמים,  בימים 

והעניינים  המקומות  באלו 

ועכשיו  ממש,  מתחילה  שהיה 

יצרו  וכופה  מהם  עורף  פונה 

שעשה,  מה  עוד  לעשות  לבלי 

השלימה,  התשובה  עיקר  זהו 

(ליקו"ע,  תשובה  נקרא  זה  ורק 

תשובה ל).

למעלה  בבחינה  הוא  תשובה 
הכל  נתהפך  ששם  מהתורה, 

נתהפכין  וזדונות  לטובה 

לזכויות (השתפכות הנפש פה).

הוא  שלימה  התשובה  עיקר 
שיתפלל  דהיינו  תפילה,  ע"י 

שימחל  יתברך,  לה'  תמיד 

ויסלח לו על מה שפגם, וירחם 

מעוונות  ויצילהו  מעתה  עליו 

(השתפכות הנפש פה).

הבושה,  ע"י  עיקרה  תשובה 
בחי'  תשב,  אותיות  בשת  גם 

ותאמר  דכא  עד  אנוש  תשב 

אם  שאפילו  אדם,  בני  שובו 

אפילו  שהוא,  כמו  האדם 

לבחינת  ושלום  חס  נפל  אם 

בחי'  שזהו  המטונפים  מקומות 

דכדוכה של נפש, גם אז צריכין 

שישוב  עד  ולבקש  לחפש 

אנוש  תשב  בבחינת  להשי"ת, 

עד דכא (ליקו"ה ר"ה ו, יג). 

נקרא  תשובה  ועשה  זכה  אם 
מנשה  בן  לאו  ואם  משה,  בן 

חסרות  מדרש  ח"ב,  מדרשות  (בתי 

ויתרות, פ' תבא).

התקנת  הוא,  התשובה  טעם 
יתברך  הבורא  לעבודת  האדם 

וחטאו  ממנה  יציאתו  אחר 

ממנה,  שאיבד  מה  ַבת  ְוַהשָׁ בה, 

באלקים  סכלותו  בעבור  אם 

שגבר  או  עבודתו,  ובעניני 

יצרו על שכלו, או להתעלמותו 

לאלקים,  בו  חייב  שהוא  ממה 

לחברים  התחברותו  בעבור  או 

בעבורם,  וחטא  פיתוהו  רעים, 

הלבבות,  (חובות  בזה  וכיוצא 

השער השביעי פ"א).

התשובה הוא שיעזוב החוטא 
ממחשבתו,  ויסירו  חטאו, 

עוד,  יעשהו  שלא  בלבו  ויגמור 

וגו'',  דרכו  רשע  'יעזוב  שנאמר 

שנאמר  שעבר,  על  יתנחם  וכן 

ויעיד  נחמתי',  שובי  אחרי  'כי 

עליו יודע תעלומות שלא ישוב 

לזה החטא לעולם, שנאמר 'ולא 

נאמר עוד אלקינו למעשה ידינו 

בשפתיו,  להתודות  וצריך  וגו'', 

בלבו  שגמר  אלו  עניינות  ולומר 

(היד החזקה תשובה ב).    

אל  ששב  'תשובה',  נקרא 
ניצוצי  הוא  הכל  כי  מקורו, 

קג)  (תהלים  בסוד  השכינה, 

שקשרה  משלה',  בכל  'ומלכותו 

לשרשה  החיים  חי  אל  ודבקה 

(בעש"ט עה"ת, פ' מצורע).    

בלב  החרטה  הוא  העיקר 
קומה  תיקון  שהוא  שלם, 

האות  משיב  שעי"ז  הרוחניות, 

של שורש נשמתו לכלל התורה, שעל כן נקרא 'תשובה', תשוב ה', שהן כלל עשרים ושתים אותיות התורה, ה' מוצאות הפה, שע"י ההרהור וחרטה ישובו להיות אחדות אחד, ושלימות תורה שלימה בלי חסרון בכל כ"ב אותיות התורה שהן כלל התורה 

(מאור עינים, פ' ואתחנן).    הבעל תשובה נקרא בריה חדשה, שהקב"ה בראו מחדש (ערוך לנר סוכה נב:).    תשובה נקרא דרך, כמו שמצינו בכתבי האר"י ז"ל על פסוק 'הנותן בים דרך', שמפרש כך, 'בים', הם הם החמישים שערים שבבינה שהם שערי 

תשובה, שכל החמשים שערים נקראו דרכים, שע"י התשובה יכול אדם לבא לעבודת ה' ברוך הוא באמת (מאור ושמש, פ' כי תשא).    תשובה הוא סוד הבינה, 'ולבבו יבין ושב', שכאשר הבינה שבה על הבנים ומשפעת עליהם, נקרא 'תשובה' סתם, וכאשר 

ִנין קדישין, ומשפעת ח"ו לחיצונים, וכשמתקנים מעשיהם ושבים, אזי גם היא שבה  תשוב ותתקן גם שאר המדריגות לתוכה לקבל ממקומם העליון, אז נקרא 'תשובה שלימה' (קה"י, תשובה).    המלכות נקראת תשובה, שע"י החטא היא מסתלקת מעל בְּ

להשפיע לחיילותיה הקדושים, ומונעת שפעה מן החיצונים (קה"י, תשובה).    כשם שתתעורר לשוב אל ה' לעומת זה ישוב ה' אליך (מלבי"ם דברים ל, ג).        דמימה  דום לשון המתנה, כמו (ש"א יד, ט) 'אם כה יאמרו אלינו דומו', וכן 'דום לה'' (רש"י 

יהושע י, יב).    וידום, לשון המתנה כמו (ש"א יד) 'אם כה יאמרו אלינו דומו' (רש"י איכה ג, כח).    ׳והמשכיל ידום', כי אין להרהר אחר מדת הדין (רקנאטי כד, ג).    וידום לשון מחשבה, כמו 'כאשר דמיתי', כלומר שהוא מחשב בדבר (מגן אבות על אבות 

פ"ג, מ"ו).    וידום, לשון 'קול דממה דקה', כדרך השונה יחידי שהוא שונה בלחש (רע"ב אבות, פ"ג מ"ב).    המתים נקראו יורדי דומה מלשון דמימה. ויותר מזה, כי המלאך הממונה על הרוחות שהם המתים, דּוָמה, וכל זה כי הדיבור חסר מן המתים (דרך 

חיים פ"ו מ"ט).    עולם הדומיה, שם 'אין אומר ואין דברים', והוא עולם המחשבה, ששם אין דינין כלל, רק טוב גמור בלא סיגי רע כלל. (מאור עינים, פ' ויצא).        שתיקה  שתיקה, בחי' השגת דרי מעלה (ליקו"ה קריאת שמע ג, ג).    ׳גם אויל מחריש 

חכם יחשב', ומכיון שהאויל כשמחריש יחשב לחכם, שמעינן מינה דכל השותק הרי הוא חכם. (תוי"ט אבות פ"ג, מי"ג).    בכמה מקומות טובה שתיקה, כגון אדם שפוגע בו מדת הדין, כמו באהרן דכתיב, 'וידום אהרן'. ואם שמע בני אדם שמחרפין אותו 

ישתוק, וזאת היא מעלה גדולה, לשתוק למחרפין. ואם הוא יושב בין החכמים ישתוק וישמע דבריהם, כי כשהוא שותק שומע מה שלא ידע. אך אם הוא מספק בדברי החכמים ישאל מהם, כי זאת השתיקה רעה היא מאד. ואמר החכם, כשלא תמצא אדם 

כא).    מי שהוא רגיל בשתיקה נצול מכמה עבירות, מחניפות ומליצנות, מלשון הרע, משקרים וגדופים. כשהכסיל חולק עם החכם והחכם שותק, תשובה גדולה היא לכסיל. ועוד,  שער  צדיקים,  שמלמדך מוסר, הדבק בשתיקה, פן תדבר שטות (ארחות 

קדושים).    נראה,  פ'  כא).    סייג לחכמה שתיקה, שהם גדר שיזכה ליכנס לחכמה עליונה, הוא שתיקה שבגוף (תוי"י,  שער  צדיקים,  אדם יכול לגלות סודות, אך כיון שאינו רגיל ברוב דברים לא יגלה. השתיקה יפה לחכמים, קל וחמר לטפשים (ארחות 

שתיקה).     (קה"י,  מלכות  למדת  זוכה  הדיבור  בשמירת  זה  בשביל  אדרבא  מקום  מכל  הדיבור,  עולם  הוא  דהמלכות  ואף  מלכות,  במידת  מתדבק  ששותק  מי  שתיקה).     (קה"י,  בה  לדבר  רשות  לנו  שאין  שתיקה,  בחי'  ששם  בבינה,  מתדבקת  השתיקה  שע"י 

ז).    הכתר הוא על הראש, כי הוא למעלה מהראש והמוחין, כי  כד,  חשמל).        כתר  כתר הוא לשון המתנה, כמ"ש כתר לי זעיר, כי כששואלין את האדם איזהו שכל, אומר המתן עד שאתישב (ליקו"מ  שתיקה הוא בל"ב נתיבות חכמה (קה"י, 

והכ״ף הוא כתר. כתב גבי ענין זה רבי יצחק אייזיק מקאריץ בספרו ברית כהונת עולם 
(מאמר תריג, לט) בזה״ל: דסוד אות כ׳ איהו רזא דכתר, והוא בחינת כף 
שהוא  דכתר,  רזא  כ׳  סוד  הוא  והדמיון  לעליון,  מתדמה  שהתחתון  הדמיון, 
לעולם ראשית לעולם תחתון, ומשתנה בזה לבחי׳ מלכות מעולם העליון, כנודע.

בחינת אהיה. מקור השם אהיה הוא מן הכתוב בשמות (ג, יא–טו): ַוּיֹאֶמר מֶׁשה 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  אֹוִציא  ְוִכי  ַּפְרעֹה  אֶל   ֵאֵל ִּכי  ָאנִֹכי  ִמי  ָהֱאִקים  אֶל 
ֶאת   ְּבהֹוִציֲא  ְׁשַלְחִּתי ָאנִֹכי  ִּכי  ָהאֹות   ְּל ְוזֶה   ִעָּמ ֶאְהיֶה  ִּכי  ַוּיֹאֶמר  ִמִּמְצָרִים: 
ָהֱאִקים  ֶאל  מֶׁשה  ַוּיֹאֶמר  ַהּזֶה:  ָהָהר  ַעל  ָהֱאִקים  ֶאת  ַּתַעְבדּון  ִמִּמְצַרִים  ָהָעם 
ִהֵּנה ָאנִֹכי ָבא אֶל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרִּתי ָלֶהם ֱאֵקי ֲאבֹוֵתיֶכם ְׁשָלַחִני ֲאֵליֶכם ְוָאְמרּו 
ִלי ַמה ְּׁשמֹו ָמה אַֹמר ֲאֵלֶהם: ַוּיֹאֶמר ֱאִקים אֶל מֶׁשה ֶאְהיֶה ֲאֶׁשר ֶאְהיֶה ַוּיֹאֶמר 
ּכֹה  מֶׁשה  אֶל  ֱאִקים  עֹוד  ַוּיֹאֶמר  ֲאֵליֶכם:  ְׁשָלַחִני  ֶאְהיֶה  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  תֹאַמר  ּכֹה 
תֹאַמר אֶל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ה׳ ֱאֵקי ֲאבֵֹתיֶכם ֱאֵקי ַאְבָרָהם ֱאֵקי ִיְצָחק ֵואֵקי ַיֲעקֹב 
ְׁשָלַחִני ֲאֵליֶכם זֶה ְּׁשִמי ְלעָֹלם ְוזֶה ִזְכִרי ְלדֹר ּדֹר: וכתב בזה הבעל הטורים עה״ת (שם): 
אברהם,  ויעקב.  יצחק  אברהם  והם  אבות,  ג׳  כנגד  אהיה,  פעמים  ג׳  אהיה. 
׳והיה ברכה׳ (בראשית יב). יצחק, ׳גור בארץ הזאת ואהיה עמך׳ (שם כו). יעקב, 
אהיה. עולה כ״א. וכן  לא).  (שם  עמך׳  ואהיה  ולמולדתך  אבותיך  ארץ  אל  ׳שוב 
התחלת ג׳ שמות של י״ג מדות, ׳ה׳ ה׳ אל׳ (שמות לד). וכן ר״ת א׳ברהם י׳יצחק 
י׳יעקב. וכן התחלת ה׳ חומשי תורה ב, ו, ו, ו, א. ב׳ אהיה עולה בחשבון מ״ב, 

שמסר לו שם של מ״ב אותיות. ג׳ פעמים אהיה עולה ס״ג, והם י״ב אותיות כנגד י״ב שבטים. והשבטים הם נ׳ אותיות, צרף עימהם י״ג אותיות של שמות האבות, 
ויהיה חשבון ס״ג אותיות. ועוד ביאר בזה ברבינו בחיי (שם) בזה״ל: א״ה רמז לכתר עליון, י״ה רמז לחכמה, הרי שתי ספירות נכללות בשם אהיה, ועוד שם אהיה רמז 
לתשובה. ונקראת בשם שתי הספירות הקודמות לה, לפי שהיא נאצלת מכוחם. והנה אהיה הראשון בכתוב הוא התשובה, והשני על שתי הספירות הקודמות לה, ויהיה 
פירוש ׳אהיה אשר אהיה׳, המאושר מן אהיה הראשון, והכל דבר אחד. והשם הזה הוא העליון שבכל מידותיו של הקב״ה, (...) ולפי שלא היו ראוין ישראל לגלות להם 
מה שנכלל בשני שמות אלו, גילה אותו למשה, וציוה אותו שיודיע לישראל ׳אהיה שלחני אליכם׳, לא גילה להם בשמות אלו כי אם הכח הנאצל להם שהוא פנימיות 
הרחמים, וקרא אותו אהיה, וגילה אותו ליחידי הדור, אותם שהיו מוסרין עצמם על הציבור, והיו סובלין המכות בשעבוד החומר והלבנים כדי להקל עול אחיהם.

מילואי חכמה
כשישמע בזיונו ידום וישתוק. ביאר בזה בקונטרס חלוקי הנחל (שארית יצחק, 
בזיונו  ישמע  ענין  בזה״ל:  זצ״ל,  ברייטער  יצחק  ר׳  להרה״ח  סט)  עמ׳ 
מה  כל  הוא לידע כי  ו׳),  סי׳  ח״א  (ליקו״מ  עיקר התשובה  והוא  וישתוק  ידום 
וגידוף  חירוף  דברי  כששומע  ולכן  מהשי״ת,  הוא  הכל  בחירה  הבעל  שעושה 
מיד איש מיד רעהו, או בקבלו נזק ממנו, ידע אשר הכל מהשי״ת הוא, ולכן 
בהקצפו על רעהו ובזעפו עליו מסיר נשמתו הקדושה ממנו בעצמו, כי איננו 
׳למשפטיך  בחי׳  המקום,  שליח  רק  הוא  האדם  אשר  פרטית  בהשגחה  מאמין 
מהשי״ת  הוא  הכל  באמת  אבל  מ״א),  (נדרים  עבדיך׳  הכל  כי  היום  עמדו 
אז  אשר  מלהתתקן,  שכמו  ומטה  אזנו  מסיר  והוא  עוונותיו,  ולמרק  לטובתו 
הוא עת לזה, כי אי אפשר להתתקן כי אם כשעולין לסוד התשובה ושורשה, 
לידע כי הכל מאת ה׳ היתה לנו כנ״ל, וזהו לשון ׳תשובה׳, לשוב הכל להשי״ת, 
והוא  חבירו,  אותו  בהכאיב  אז  נתגלה  הדעת  וזהו  ית׳,  מאיתו  שהכל  לידע 
וללמד  החטאת  ולהתם  עוון  למרק  יתברך  מאיתו  הכל  כי  בידעו  לו,  שותק 

לאדם דעת, ועי״ז נתבטלה הקליפה וההסתרה כולה, אמן. 
בשם  תשל״ט)  (אייר–סיון  הנחל  מבועי  בקובץ  בזה  ביאר  כ״ף.  בלא  כבוד  כי לית 
הרה״ח ר״י ברייטער זצ״ל בזה״ל: א״א לזכות לכבוד האמיתי בחי׳ ׳כבוד אלקים׳, 
בלא כף, היינו בלא כפיפה ושפלות בחי׳ הבושה, וקבלת הבזיונות וידום וישתוק. 

ילקוט הנחל

בליקו״ה  איתא  וישתוק.  ידום  בזיונו  כשישמע  ועיקר התשובה 
(או״ח בה״פ ה, טו) בזה״ל: עיקר דרך התשובה הוא ע״י 
בושה ושפיכות דמים, שישמע בזיונו וישתוק, ומכל שכן כשמבזין 
אותו ושופכין דמו בשביל שרוצה להתקרב אל האמת. ואם אין לו 
מאחרים,  דמים  ושפיכות  בזיונות 
את  ולשפוך  עצמו  את  לבזות  צריך 
על  בעצמו  ולהתבייש  בעצמו,  דמו 
כל  רז״ל  שאמרו  וכמו  מעשיו, 
מוחלין  בה  ומתבייש  עבירה  העובר 
לו על כל עוונותיו. כי הבושה עיקר 
(ספירת  שם  איתא  ועוד  התשובה. 
התשובה,  עיקר  בזה״ל:  וישתוק׳  ד׳ידום  ענין  גבי  א)  א,  העומר 
כשמתבייש לפניו יתברך ועושה עצמו כבהמה שאינה מדברת, כי 
אין לו פה לדבר ולא מצח וכו׳ מחמת בושה, כמו שאיתא ברעיא 
להשיב  פה  לי  אין  אומר  כשאדם  התשובה  עיקר  שזה  מהימנא, 

וכו׳ מחמת בושה ועושה עצמו כבהמה, אזי נחשב כקרבן. 
ועיקר התשובה כשישמע בזיונו ידום וישתוק. ביאר בזה בספר 
כבודו  שיהיה  לזה  לזכות  אפשר  אי  בזה״ל:  (ו)  הנחל  באבי 
כבוד אלקים, כי אם כשישמע בזיונו ידום וישתוק, ולא ידקדק כלל 
על בזיון כבודו כי הוא בעיניו נבזה ושפל באמת, אזי יוכל לקבל 
אח״כ הכבוד בשביל השי״ת לבד, ולא יהנה כלל מהכבוד. אבל כל 
זמן שיש לו איזה קפידא בליבו כשמבזין אותו, נמצא שיש לו אחיזה 
וכן  אלוקים.  לכבוד  לזכות  יכול  אינו  אזי  מלכים,  והכבוד  בהגאוה 
כתב בזה בביאה״ל (ו) בזה״ל: מבאר בזה יותר בדבריו הקדושים הנ״ל 
יחפוץ  שלא  בלבד  זה  לא  כי  א׳),  אות  (לעיל  עצמו׳  בכבוד  ׳למעט 
ומחרף  מבזה  זולתו  אם  גם  עוד  מזולתו,  להתכבד  ַּבָּכבֹוד  האדם 

אותו יהיה מן השומעים חרפתם ואינם משיבים.
ועיקר התשובה. בביאה״ל (ו) הקשה ותירץ בזה, וז״ל: ויש להתפלא 
בשני פליאות, פליאה ראשונה הוא, שכפי רוממות התשובה הכוללת 
לכל העוונות שצריך לשוב עליהם, ומשה רבינו בעצמו יודיענו מזה 
בתורתו בפרשת התשובה, ואיך נעלם ונתעלם עד ֵהָּנה הודעת ההכרח והעיקר שבה, שהיא הדמימה על הבזיונות כמוב״פ. ופליאה השניה 
והזדרזו  בהתעוררותו  אשר  בעצמו,  והפושע  בהחוטא  תלוי  שאינו  כזה  בדבר  והתיקון  התשובה  נמצא  לכאורה  אשר  הענין,  בעצם  הוא, 
לתקן מה שעיוות, מוכרח להתעכב עד שיהיו לו בזיונות. ואולם כפי ביאור מורנ״ת ז״ל בדבריו הקדושים, תבין מרחוק שזה דבר הכתוב 
׳והתוודו את עוונם׳ וכן חיוב הווידוי ביום התשובה והכיפורים, כי כל פירוש הוידוי הוא, שהאדם יבזה ויחרף את עצמו, ויבוש ויתבייש 
לפני השי״ת בהתוודותו חטאתי עויתי וכו׳, עד שבאמת יהיה נשפך דמו בקרבו. כי לפי זה מבואר היטב דבריו הקדושים, בעשיית תשובה 

על תשובה שבריחוק הלב (לקמן באות ג׳) לא יתבייש, ולא יזכה כלל לתיקון החלל שבלב ומי יאמר וכו׳. 

בזה״ל:  ע״ב)  רנה  (פנחס,  בזהר  כדאיתא  כ״ף.  בלא  כבוד  כי לית 
בשיעור סוכה לא פחות מעשר, דאיהי מלכות, עשיראה דכל 
דרגין. ולא למעלה מעשרין דאיהי כ׳ כתר עליון, דלא שלטא ביה 
את  נא  ׳הראני  לג)  (שמות  משה  אמר  עליה  עלאה,  כבוד  עינא, 

כבודך׳, ואתיב ליה קודשא בריך הוא 
׳לא תוכל לראות את פני׳, ולית כבוד 
בלא כ׳.  ומובא באגרא דפרקא (הוספות 
שבסוף הספר, אות כז): כבר ידעת כי 
עיקר כח התיבה באות הראשון, (...) 
רמזים  המקובלים  דרשו  כן  על 
והכ"ף  ארוך.    והענין  בר״ת, 

עילת  איהו  כתר,  גכ׳  בזה״ל:  ע״א)  (ח  בתיקו״ז  כדאיתא  כתר.  הוא 
העילות על כולא, דלית עינא שליט עליה, (...) דאיהו כ׳ כתר, 
לעילא ִמֶּכֶתר לית אדם דמרכבה דר ביה גו סוכה, דלית עינא 
עשרי״ם  שתיבת  ע״ב)  קלט  (תיקונים,  חדש  בזהר  ועי״ע  עליה.  שליט 
עולה בגימט׳ כת״ר.   כתר בחינת אהיה. איתא בתיקו״ז (תיקון ע׳, 
מלאכין  וכל  אהי״ה,  דשם  כנויא  איהו  דרישא,  בזה״ל:  ע״ב)  קלא 
וממנן דהויו״ת מהכא תליין, וביה שאלין מלאכין איה מקום כבודו 
כ׳  בחושבן  דסליק  הי״ה  ותמן  באהי״ה.  רשים  אי״ה  להעריצו, 
דאיהו כתר. (...) [אקי״ק] אל״ף ה״א יו״ד ה״א איהו רזא דעשר 
ולעילא  שמהן,  כלהו  בריש  כתר  איהו  האי  לתתא,  מעילא  אתוון 
מניה יו״ד ה״י וא״ו (נ״א וי״ו) ה״י. אל״ף דל״ת נו״ן יו״ד, לעילא 
אתוון,  ותרין  לארבעין  סלקין  וכלהו  ה״א,  וא״ו  ה״א  יו״ד  מניה 
החיים,  וארצות  עלאין  שמיא  בהון  דאתבריאו  אתוון  אינון  ואלין 
אומנא  כולא,  בהון  דברא  ומאן  השמים.  שמי  אתקריאו  דאלין 
דכולא, עילת העילות מתעלה על כולא, הוא בריך לכולא, ולעילא 
ברכה  כל  על  ׳ומרומם  ט׳)  (נחמיה  דכתיב  הוא  הדא  ברכאן,  מכל 
ותהלה׳, ולא צריך איהו ברכאן מאחרא, דלית עליה מאן דאשפע 

ליה. עי׳ במילוא״ח ד״ה ׳בחי׳ אהיה׳, שם מבואר ענין שם אהי״ה.

    אפשר ואי  ב
    



 נחל נובע מקור חכמה
ערכים
ּבוכינויים ּבהמתרגם

דוגמא נוספת:
ו', אות ב' שם רבינו אומר: "ואי אפשר  מתוך תורה 
לזכות לכבוד הזה, אלא ע"י תשובה. ועיקר התשובה 

כשישמע בזיונו, ידום וישתוק". 
שהאדם  כבזיון  מובן  בזיונו"  "כשישמע  ענין  בד"כ 
לזכות  שרוצה  מי  יעשה  מה  אך  מאחרים.  מקבל 
בזיונות  לקבל  "זוכה"  אינו  כעת,  ובדיוק  לתשובה, 
מאחרים? )וזוהי שאלה שמעלה ראבר"נ על תורה זו(.
 נעיין במה שמובא בזה ב"נחל נובע" )ראה מעלה בצילום(. 

כשלומדים כך, באמת טועמים טעם גן עדן. רבי נתן 
ממש עונה לשאלה ששאלנו, ומתבל את דברי רבינו 
רבינו  לתורות  שלנו  הלב  את  שמחבר  נפלא,  בחן 

הקדוש.
בכל  נעשה  נפלא  "תיקון"  איזה  לחשוב,  מענין 
נמצאים  מוהרנ"ת,  ודברי  רביה"ק  שדברי  העולמות, 
יחדיו על אותו העמוד... "ְוָהָיה אֹור ַהְּלָבָנה ְּכאֹור ַהַחָּמה 
ְואֹור ַהַחָּמה ִיְהֶיה ִׁשְבָעַתִים ְּכאֹור ִׁשְבַעת ַהָּיִמים ְּביֹום 
ֲחבֹׁש ה' ֶאת ֶׁשֶבר ַעּמֹו ּוַמַחץ ַמָּכתֹו ִיְרָּפא" )ישעיה ל'(.
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במשך השנים היתה לנו הזכות להכיר לומדים רבים 
ומגוונים בספר, ושמנו לב שרבים מהם ִאמצו לעצמם 
דרכים שונות ואישיות כיצד להגות בו, כל אחד כפי 
מידת הפנאי שלו, וכפי סגנונו האישי בצורת הלימוד, 
וכפי חיפושו הרוחני אחר רוה"ק של הצדיק הגנוזה 
ריכזנו  הלומדים  לתועלת  וכך,  הקדושים.  בספריו 
כמה מהדרכים ומהמסקנות שעלו מתוך שיחות עם 
אותם  לכם  מגישים  ואנו  בספר,  השונים  הלומדים 

כעת כשיחת חברים.

עומק לימודי
ר' אברהם, לומד וותיק, הרבה שנים הולך עם תורות.
משהו מעצמך : "האמת היא שאני 'הולך עם תורות'  
שנים רבות לפני שיצא לאור "פאר הליקוטים". הייתי 
ולהוציא  לעיין,  המקורות,  את  לפתוח  רבות  עמל 
באמת  אבל  הרבה'...  של  מהתורות  ופירושים  עצות 
זה היה די קשה ומורכב לפתוח כל פעם את הפסוק 

מ'ִמשֵלי' ולעבור על הרש"י ועל הגמרא ועל הזהר... 
והיו  יותר,  חזקות  תקופות  היו  הדברים,  ומטבע 
לא  הליקו"ה,  לימוד  לגבי  גם  יותר.  חלשות  תקופות 
תמיד יש את הכח ללמוד את כל ההלכות המיוסדות, 
ולחפש את פירושי רבי נתן לתורה, ולהניח עליהם את 
הצצתי  הליקוטים  פאר  הספר  כשיצא  לכן,  האצבע. 
ונפגעתי, ידעתי שאני לא עוזב את הליקוטי מוהר"ן, 
באותה  ללמוד  ממשיך  בעצם  שאני  בתוכי  ידעתי 
יהיה  כלי עזר רציני שתמיד  לי כבר  יש  הדרך, אבל 

פתוח לידי, יש לי חברותא.

איך אתה אישית לומד? כשאני לומד, אני לומד מתוך 
הליקוטים.  פאר  מתוך  לא  עצמו,  מוהר"ן  הליקוטי 
קורא  ושוב,  שוב  לומד  שאני  התורה  על  עובר  אני 
מה  להבין  מילה,  כל  להרגיש  לנשום,  מנסה  לאט, 
רבינו רוצה, ומתעכב במקומות שאני מרגיש שצריך 
כשאני  אבל  תמיד.  עושה  שהייתי  כפי  להתבונן, 
איזה  או  חז"ל  מאמר  איזה  ללמוד  רוצה  או  נתקע, 
המקום  על  בדיוק  הליקוטים'  ב'ביאור  ממּוקד  קטע 

שיחת חברים

 רשמים ותגובות ממגוון לומדי הספר,  
ומהי הדרך שאמצו לעצמם בלימוד הספר,  ישמע חכם ויוסיף לקח

הנותן בים דרך
חברותא בציון הקדוש באומן, 

עם הספר 'פאר הליקוטים'
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שבו נעצרתי, אני מזיז את העיניים 
שפתוח  הליקוטים',  ל'פאר  הצידה 
גם הוא לצד הליקו"מ, וכמעט תמיד 
לי  אני מוצא בדיוק את מה שהיה 

חסר...
זה לא דבר של מה בכך, כי זה חוסך 
המון מאמץ מיותר, אם הייתי רוצה 
היה  זה  לבד,  הכל  לפתוח  להתחיל 

קשה וגם לא הייתי מגיע להכל, אבל כאן הכל מוגש 
על מגש של כסף, כל נקודה, כל מושג וכל ערך קבלי, 

נפתח לך ישר מול העינים לכל אורכו ורוחבו.
אליה,  לב  שמים  כולם  שלא  נקודה  יש  ללומד:  טיפ 
הרבה פעמים רבינו משתמש בביטויי לשון של חז"ל 
או של איזה תפלה, או הלכה, בשיגרא דלישנא, לא 
כמו שהוא מציין איזה גמרא, אלא זה בלול בלשונו, 
והרבה פעמים לולא זה שבפאר הליקוטים הניחו לי 
ב'מרקר',  זה  את  סימנו  וכביכול  זה  על  האצבע  את 

לעולם לא הייתי שם לב לזה.
במשפט אחד : אני באמת מרגיש הבדל עצום כשאני 
הליקוטים,  פאר  עליה  יש  שכבר  תורה  עם  הולך 
לבין תורה שאין עליה, המאמץ וגם התוצאות שונים 

להפליא...

השראה
ר' דוד ישראל, אברך מבית ליטאי, חיפש לימוד 

שיתפוס אותו גם כשאינו בבית המדרש

משהו מעצמך : לפני כמה שנים 
לברסלב  התקרבותי  בתקופת 
הלימוד  צורת  את  חיפשתי 
הרוחניים.  לחיים  אותי  שתחבר 
חיפוש  של  תקופה  היתה  זו 
העת  שבאותה  משום  ותהיה, 
נאלצתי  להתקרבותי,  שקדמה 
לעזוב את החממה הרוחנית של 
ביתי.  בפרנסת  לעסוק  ולצאת  והכולל,  המדרש  בית 
צריך  שאני  ההבנה  בי  האירה  מההתקרבות  כחלק 
איזה לימוד שישאיר אותי מחובר לתורה ולמתיקות 
האמיתית שלה. ניסיתי כל מיני קביעויות, סדרי לימוד 
רבינו, אך  לימודים קצובים בספרי  מיני  כל  בהלכה, 
עדיין היה חסר לי החיבור האיתן שיאיר לי את היום 
כולו. עד שפגשתי את הלימוד העמוק של הליקוטי 
מוהר"ן, את ההליכה עם תורה, שאז עוסקים במשך 
תקופה באותה התורה. זה היה דרך קונטרס שדיבר 
על האור העצום שמעניק הלימוד לחיים, גם לחיים 
זה  משלים  באופן  הרוחניים,  לחיים  וגם  החומריים 
לזה... בתחילה החלטתי לנסות לבד, אך מהר מאוד 
הבנתי שאני זקוק לאיזה כלי עזר רציני שיעניק לי את 

מה שחסר לי בלימוד שכזה...
בעיצומו  באומן,  הצדיק  אצל  מצאתי  'האבידה'  את 
של  מסקרנת  חוברת  לידי  התגלגה  השנה  ראש  של 
'פאר הליקוטים', וכשפתחתי וגמאתי בשקיקה, הבנתי 
החג  במוצאי  מייד  שחיפשתי...  מה  את  שמצאתי 
שתי  את  קניתי  ספק  שום  ובלי  הדוכן  ליד  עברתי 

הכרכים, בידיעה ברורה פנימית שזה זה...
את  להגדיר  נדרש  אני  אם  לומד?  אישית  אתה  איך 
זו  'השראה'.  לזה  לקרוא  אפשר  שלי,  הלימוד  צורת 
הספר,  את  כשפתחתי  שלי  הראשונה  החוויה  היתה 
אבל זו גם צורת הלימוד התמידית שלי... אני לומד 
את התורה, חוזר ומשנן עד שנגמר לי המצבר הראשון, 
ואז אני עובר לאיטי על תוכן הספר, אני לא לומד עם 
סדר, אלא מחפש 'השראה', ככה, הדברים, המושגים, 
לניגון  והופכים  לאט  והרעיונות מחלחלים  הפסוקים 
שמנגן את החיים לקול צלילי התורה שבה אני עוסק. 
פחות  לא  כלל  בדרך  אבל  חודש  לוקח  זה  לפעמים 
שזה  בבירור  לומר  יכול  אני  עכשיו  חודשים,  מכמה 

חיבר אותי מחדש למה שהתנתקתי ממנו!
במשפט אחד : קח את הזמן בלימוד הספר, תתבשם 

לפעמים כשאתה גדל 
בבית 'ברסלב', אתה 
נושם כל כך הרבה 
דברים מאז שאתה 

תינוק, ואתה לא שם 
לב שאף על פי כן אתה 
צריך הרבה לחפש את 
רבינו מחדש... והספר 
הזה חידש אותי לגמרי
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סוף  סוף  ומהמקורות,  מהטורים 
אתה מסתובב כל הזמן סביב דברי 

רבינו, וזה העיקר.

התחדשות
נתן, בחור מבית ברסלבי כבר 

כמה דורות
את נתן שיחי' פגשתי לפני כשנה, 

שיכול  סיפור  שזה  הרגשתי  סיפורו  את  וכששמעתי 
של  הנקודה  כמוהו...  שגדלו  להרבה  שייך  להיות 
את  לכתוב  אותי  הכריחו  שבדבריו  והלהט  החיפוש 

דבריו כמעט כמו במקור...
גדל  כשאתה  לפעמים  יודע,  "אתה  מעצמך :  משהו 
בבית 'ברסלב', אתה נושם כל כך הרבה דברים מאז 
שאתה תינוק, ואתה לא שם לב שאף על פי כן אתה 
גדל  כי אתה  רבינו מחדש...  את  לחפש  צריך הרבה 
לתוך זה. יש בזה הרבה מעלות שאין למי שמתקרב, 
יכול  ואתה  לא מתחדש,  כי אתה  גם חסרונות,  אבל 
לא  דינקותא'  שב'גירסא  מה  את  הרבה  לפספס 

קולטים...
לא הייתי אמור לשים לב לזה, אבל יש ברוך ה' כל 
'אסימונים'  לך  נופלים  שפתאום  בחיים  תחנות  מיני 
באומן  זה  לכך  המסוגלים  המקומות  אחד  ענקיים. 
בראש השנה. לפני שלוש שנים, אני יושב בציון ושומע 
בליקוטי  הלימוד  על  אנשים,  שני  בין  שיחה  איזה 
מוהר"ן, על מה שהם מוציאים מהספר ועל החידושים 

ייאמנו  שלא  והדברים  העמוקים 
ופתאום  הספר.  בתוך  שנמצאים 
בכלל  שאני  עצמי  את  קלטתי 
שם...  כתוב  באמת  מה  יודע  לא 
בעיון  ללמוד  אוהב  אני  והאמת 
מנסה?  לא  אני  למה  אז  ובעומק, 
מה המחסום שיש לי מהספר של 
בפנים שכאילו  אני מרגיש  רבינו? 

אני חושב שזה בשמים...
חזרתי לארץ, עברו חודש חדשיים, 
נכנסתי  ואז  מהעניין,  שכחתי  די 
מדרש  בית  באיזה  להתפלל 
שם  דוקא  הפתעתי,  ולמרבה 
פאר  את  השולחן  על  רואה  אני 
הליקוטים, פתחתי את הספר ואורו 

עצמי  את  גיליתי  ופשוט  עיני, 
ואת רבינו מחדש."

"מאוד  לומד?  אישית  אתה  איך 
כל  במקורות,  לעיון  התחברתי 
זה פתח  חז"ל,  כל מאמר  פסוק, 
שבלי  קלטתי  העיניים,  את  לי 
מנסה  הייתי  אם  גם  הזה  הספר 
בחיים  מהנ"ך,  פסוק  את  לפתוח 
לא הייתי מגיע לזהר שיש עליו, 
תופס,  הייתי  לא  העניין.  כל  את  שמבארת  ולגמרא 
מה הקשר בין זה לנקודה נוספת שבמאמר, ואיך זה 
מיישב את השאלה שהיתה לי בסוף התורה... נקשרתי 

לספר, ובזכותו התקרבתי מחדש לספר של רבינו..." 
אחת  במילה  אחד?  במשפט  "מה  אחד :  במשפט 
הליקוטי  כל  על  הלאה  שתמשיכו  מקווה  מדהים.   -

מוהר"ן..."

קביעות – עמוד היומי
חיים הוא איש של 'קביעות' ולא תאמינו יש כזה 

דבר 'קביעות' בפאר הליקוטים
יום  כל  קביעות,  זה  קביעות  אצלי  מעצמך :  משהו 
יש דף היומי, יש כמה פרקי משניות, יש גם לימוד 
הלכה בעיון כמה שעות, ובין היתר התחלתי גם עמוד 
היומי  לעמוד  קשר  בלי  הליקוטים,  פאר  בספר  יומי 

בליקו"מ שאותו אני מסיים מידי שנה.
הגיע  כשהספר  בהתחלה  לומד?  אישית  אתה  איך 
לידיי, עוד לא ידעתי איך ללמוד 
לעצמי  פיתחתי  כך  ואחר  בו, 
אני  בה.  שמח  שאני  שיטה 
מתעכב  בספר,  עמוד  מתחיל 
וממשיך  מעניין  שיותר  מה  על 
שוני  יש  הבא...  לעמוד  למחרת 
לדוגמא,  העמודים.  בין  גדול 
בתחילת התורה, יש את הסיפור 
של התגלות המאמר, שזה מאוד 
רקע  הרבה  נותן  וגם  מעניין 
והבנה לתורה, ויש עמודים שיש 
לך יותר ליקוטי הלכות, ויש ימים 
ומדרשי  בגמרא  מלא  שהעמוד 
על  מתעכב  אני  לפעמים  חז"ל. 
ה'פרפראות',  של  קטע  איזה 

כשיצא הספר פאר 
הליקוטים, נהיה מהפך. 
אחד מהחברים הביא 

את הרעיון, שכולנו נלמד 
ביחד כל תקופה תורה 

אחרת, הוא קנה ספרים 
לכולם, ופשוט הכריח 
אותנו לטעום מהספר, 
זה לא בא בקלות, אבל 

אחרי תקופה קצרה 
קלטנו שזה חזק...
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וכמובן שלפעמים מדלגים. בטור הערכים 
נותנים לי אופקים רחבים, ויש גם דברים 
שאני פחות מתחבר, אבל באופן כללי זה 
פשוט מרחיב המון ומקיף בכל עמוד את 
וכשאני מסיים תורה, אין הפסקה,  הכל. 
סיימתי  ה'  וברוך  יש עמוד חדש...  מחר 
ואני  ב',  של  ורובו  א'  כרך  כל  את  כבר 

מאוד שמח על צאתו של הכרך החדש.
קביעות,  קביעות,  קביעות,  ללומד :  טיפ 
דף,  ועוד  דף  קביעות.  הפעם  ועוד 

מבחינתי זה העיקר!

חבורה
חבורות לימוד של פאר הליקוטים

חבורות  וכמה  כמה  שיש  "האמת  מעצמך :  משהו 
כאלה, ועוד הרבה שלומדים בחברותא או בשלישיה", 
מסביר פנחס, שהולך עם 'פאר הליקוטים' כבר כמה 
היישובים,  באחד  שגרים  חברים  כמה  "אנחנו  שנים. 
לא  ואנחנו  במקור,  ברסלב  לחסידות  נולדנו  לא 
מנסים  כולנו  אבל  החרדי,  המדרש  לבית  משתייכים 
כמה  כבר  חכמה.  מקור  נובע  הנחל  ממימי  לשתות 
שנים, שחברים ביישוב שלנו ובאזור כולו, מתקרבים 
האור,  את  שמגלים  אחד,  ועוד  אחד  עוד  ל'ברסלב'. 
נפגשים עם עוד יהודי שהולך להתבודד, והנה, אנחנו 
אנחנו  ואם  קבוצה.  כבר  שאחנו  פתאום  קולטים 

קבוצה אז למה שלא נתגבש סביב הענין?
יחד  ולהתחזק  בשבוע  פעם  להתכנס  החלטנו  וכך 

סביב הענין של רבינו.
האמת היא שזה לא כל כך קל, כי כשם שאין פרצופיהם 
דומים כך אין דעותיהם, ויש כל מיני כיוונים גם בתוך 
הדרך של רבינו, יש הרבה גוונים, אבל תמיד התחזקנו 

להתגבר מעל הצמצומים ולהתחבר באהבה אחד עם 
השני.

היו לנו כל מיני לימודים ביחד. היתה תקופה שלמדנו 
ככה  מוהר"ן,  חיי  את  וגם  הר"ן,  שיחות  את  וסיימנו 
ולוקחים  חיות,  מקבלים  בערבים,  לומדים  שבוע  כל 

את זה לחיים.

אבל כשיצא הספר פאר הליקוטים, נהיה מהפך. אחד 
מהחברים הביא את הרעיון, שכולנו נלמד ביחד כל 
תקופה תורה אחרת, הוא קנה ספרים לכולם, ופשוט 
הכריח אותנו לטעום מהספר, זה לא בא בקלות, אבל 

אחרי תקופה קצרה קלטנו שזה חזק...

מהתחלה,  התחלנו  פשוט  לומד?  אישית  אתה  איך 
מסילת  קיצור  את  ולמדנו  ההקדמה,  את  קראנו 
לתוך  נכנסנו  לאט  ולאט  הספר,  שבסוף  הקשרים 
תוך הספר. והאמת היא שזה מדהים! כי לכאורה זה 
קבוצתי, אבל  ללימוד  לא ספר שמתאים  נראה שזה 
כשמנסים רואים שזה דווקא הולך, כי כל אחד מאיר 
בתוך  מוצא  שהוא  כפי  רבינו,  בדברי  אחרת  נקודה 

הספר, שבלימוד לבד לא תמיד קולטים.

טיפ: אין שום יאוש בעולם. טעמו וראו כי טוב ה'.

תודתנו שלוחה לידידנו היקר הר"ר מרדכי גוטליב שיחי' 
על עזרתו המתמדת בהוצאת "פאר הליקוטים" ועל סיועו 
הנדיב בהפקת חוברת זו. חפץ ה' בידו יצליח ויתברך בכל 
הברכות בגו"ר ממקור הברכות, ויכתב הוא וב"ב לאלתר 

לחיים טובים ולשלום. 
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שירות תעופה
לכל יעד בעולם

קבוצות
לאומן

שירות
באנגלית

סלולר
בינלאומי

מסלולי קברי
צדיקים באירופה

בתי מלון
באירופה

שירותי פנים
באירופה

השכרת רכב
ושירותי הסעות

בס“ד

   אירופנים
שירות אירופאי בכל העולם EUROPNIM

שנה טובה ומתוקה
ההנהלה וצוות העובדים

לאלפי לקוחותינו היקרים:
ולכל באי הקיבוץ הק‘

לא מבעיא אתם כולכם בוודאי תלויין בראש השנה שלי

אלא אפילו כל העולם כולו
תלוי בראש השנה שלי"
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