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מבנה הספר
השאלות

נוסחו ע״י המחבר כדי ללמוד דרכם את התשובות.

התשובות
הנם ככתבם וכלשונם שכתוב בספה"ק לקוטי מוהר"ן.

לשון התשובה
אכן, בדרך כלל וכמעט ברובו ככולו של הספר לשון התשובות הוא ממש 
הכתוב בפנים ככתבו וכלשונו וכסדרו, אולם לפעמים הובאו הדברים בסדר 
קישור  ]כמילות  בעלמא  קלים  בשינויים  הלשון  לפעמים  שונה  וכן  שונה, 

וכדו'[, וזאת במטרה להקל על ההבנה.

סדר השו״ת
צויין  כך  לצורך  התורה,  סדר  לפי  כפנינים  חרוזים  והתשובות  השאלות 

בתחילת כל קטע האות השייך לקטע זה, ובין כל קטע וקטע עשינו

סימן הפרדה כזה:                            למען ימצא הקורא בנקל את מקום הענין 
בפנים הספר.

שינוי הסדר
מספר  לבאר  רביה״ק  פונה  הביאור,  כדי  שתוך  בספר  הרבה  מקומות  יש 
בחלק  ההקדמה,  מתארכת  ופעמים  המאמר  להבנת  הנצרכות  הקדמות 
התשובה  תמצית  את  הקדמנו  הלומד  על  להקל  מנת  על  אלו,  ממקומות 



והביאור קודם להקדמה, ולפעמים ציינו כי לצורך הבנת התשובה אנו צריכים 
להקדמה דלהלן, והמשכנו לפי הסדר הכתוב בפנים.

הערות וניסוח לשיפור ההבנה
בכל מקום שהמחבר הוסיף הסבר משלו אפי' תיבה או שתיים מה שלא 
הבנת  עפ״י  הם  והרי   )...( כזה:  בסוגריים  אלו  תיבות  הוקפו  במפורש,  כתוב 

הכותב.

כמו כן במקצת מן המקומות, כדי לעורר שימת לב המעיין להבנת הדברים, 
נוסחו השאלות וכן התשובות באופן של הכוונה לעומק שטמון בתשובה, וכן 
התשובות נוסחו באופן זה )ראה לדגומא בתורה י"ז אות א' שאלה יט( – אולם כל זה 
כהבנת הכותב בלבד  )אכן, הערות והארות בענין זה יתקבלו בברכה למען התיקון במהדורות 

הבאות בע"ה(.

יש אם למקרא
בעז״ה בכונתינו להדפיס בשולי כל דף את הפסוקים המוזכרים בכל תורה 
בשלימותם ובניקודם הנכון, ע״מ להקל על הלומדים ומשננים בכמה אופנים.

א( כדי שיידעו לבטא נכונה כל פסוק ופסוק.

ב( לפעמים לא הובא בפנים אלא חלק מהפסוק או שהובא הפסוק שלא 
ככתבו.

ג( יש וצריך לידע את כל הפסוק כדי להבין הרמז הנלמד משם, כמו בסוף 
תורה א' )ח״ב( שרביה״ק מציין הפסוק ״הרם כשופר קולך״ לרמז כי שופר הוא 
בחינת נבואה, הרי הוא בנותן טעם לראות את הפסוק כולו המדבר בנבואת 
הנביא: ״לקרא בגרון אל תחשך כשופר הרם קולך והגד לעמי פשעם ולבית 

יעקב חטאתם" )ישעיה נח(, ומכאן בנין אב להרבה פסוקים אחרים.

בהדפסת מהדורת טיוטא זו עדיין לא הושלמה עריכת הפסוקים כי אם 
במספר תורות לדוגמא ובס״ד עם סיום ההגהות יתווספו כל הפסוקים.



ההשתמשות היותר מועילה בשו״ת
בשני  היא  זה  שו"ת  בספר  שהתועלת  במבוא,  אמורה  מילתינו  כבר  אכן 
לקוטי  הספה"ק  של  הבקיאות  לקנין   – והחזרה  השינון  במישור  מישורים, 
מוהר"ן, וכן במישור העיון וההבנה - שכן למרבה פעמים מחמת חוסר שימת 
הלב לכל פרט ולכל ראיה ומאחז"ל שרביה"ק חורז ומשזר בבנין תורתיו הק' 
הדברים,  בתרי  בין  העלומים  שלימים  ענינים  של  בחסר  ללקות  אנו  יכולים 
חסרים  נמצינו  לקו  קו  למשנהו  ומקושר  חרוז  וענין  ענין  שכל  ידוע  וכאשר 
בכלל הבנת המאמר אפי' בפשוטן של דברים, אולם כשהלימוד הוא באופן 

של שו"ת על כל פרט ופרט אזי שימת הלב והעין מצויה על כל פרט וענין.

ובכן מציעים אנו בזאת - כהצעה בעלמא - סדר הלימוד להשגת התועלת 
הנרצה בשני המישורים כסדר הזה: 

 - ונסה להזכר לבד בתשובה, אם זכרת  לשינון וחזרה: קרא את השאלה 
אשריך בעוה״ז ובעוה״ב, אם לא - שנן את התשובה מספר פעמים ובחן את 

עצמך שוב.

לשיפור ההבנה: למד בפנים הספה״ק קטע שלם, השתדל להתבונן ולהבין 
השונים  חז״ל  וממאמרי  מהפסוקים  הלימודים  וכונת  דברים  של  פשוטם 
המובאים בפנים, עם סיום כל קטע קרא את השאלות שעל קטע זה ומצא 
לבד את התשובה בקטע שלמדת. אם מצאת - אשריך בעוה״ז ובעוה״ב, אם 
גילית שלא ירדת לעומק הפשט או הרמז וכו' עיין בעמוד התשובות, מצא את 

התשובה הנכונה, ותעיין מחדש בפנים הספר ביתר הבנה.





לג תורה

א

לג

חיים החפץ האיש מי

זו?א. תורה נסובה פסוק איזה על

א

זו?ב. תורה רביה"ק פותח כלל באיזה

הכוונה?ג. שלום לאיזה

במידותיו?ד. שלום פירוש מה

בעקו?ה. ובין בטיבו בין השי"ת ימצא מה ידי על

והצדיקים?ו. התורה מחמת לזכות יוכל למה

והצדיקים?ז. התורה ידי על הנ"ל לכל לזכות ניתן אופן באיזה

ימיםא. אוהב חיים החפץ האיש "מי

טוב". לראות

א

שלום.ב. לבקש שצריך הוא, הכלל

שלום:ג. עניני לשני

ישראל בין שלום שיהיה א.

במידותיו, אדם לכל שלום שיהיה ב.

במידותיו מחולק יהיה שלא

ובמאורעותיו.

ביןד. בטיבו בין חילוק לו יהא שלא

השי"ת, בו ימצא תמיד רק בעקו,

"בהוי' רחמים)בבחינת של אהלל(שם

באלוקים דין)דבר, של דבר.(שם אהלל ,

כמוה. - שלום הנקראת התורה ידי על

ועל שלום", נתיבותיה "וכל שנאמר

ברית כן גם שנקראו הצדיקים ידי

שלום.

השלוםו. את לאהוב יכול זה מחמת

ויכול בעקו, הן בטיבו הן מקום, בכל

זה ולאהוב ישראל בין שלום להיות

זה. את

להלןז. ה)יתבאר הקדמות.(אות פי על



לג תורה

ב

ב

יתברך?ח. אלוקותו בענין לדעת האדם צריך מה

נופלט. עמהם שעוסק העסק ומחמת עכו"ם, עם ומתן במשא שעוסק מי יעשה מה

וגשמיות? בעביות

אלוקות?י. שם למצוא שיוכל ההכרח מהו

אלו?יא. במקומות נראית אלוקותו אין כן אם מדוע

אלוקות?יב. חיות שם שיהיה יתכן כיצד

מקום?יג. בכל יתברך אלוקות את מלראות המונע כן אם מהו זה, לפי

הק'?יד. חז"ל לנו גילו היכן

זה?טו. בענין רביה"ק מביא מהירושלמי חז"ל מאמר איזה

ב

אתרח. ולית כבודו", הארץ כל ש"מלא

עלמין כל ממלא ואיהו מיניה, פנוי

עלמין. כל וסובב

ולומרט. להתנצל יכול אינו הוא אף

את לעבוד לו אפשר אי זאת שמחמת

שבכל חז"ל לנו גילו כבר כי השי"ת,

לשונות ובכל גשמיים, דברים

אלוקות. בהם למצוא יכול העכו"ם,

לי. אין אלוקותו בלא חיותכי שום הם

מחיה "ואתה שכתוב כמו כלל וקיום

כולם". את

שםיא. הזה ואלוקות שהחיות משום

חיונו כדי רק ובמיעוט, גדול בצמצום

יותר. ולא להחיותו

אלוקותויב. את צמצם הקב"ה כי

מראשית ושונים רבים בצמצומים

עולם של המרכז נקודת עד המחשבה

הקליפות. מדור ששם הגשמי

יותריג. ומתצמצם שמשתלשל מה בכל

במלבושים אלוקות מלובש למטה

יותר. רבים

כייד. רז"ל למדו מנחות (במסכת

ד' פירושו בתפילין שנאמר 'טוטפות'

בכתפי 'טט כי) פרשיות, ד' של בתים

ובזה שתים'. באפריקי פת שתים

שהמשכיל להודיע, פתח לנו פתחו

יש גשמיים הדברים שבכל ויבין ידע

לשונות ושבכל וחיותו, אלקותו

אותה. המחיה אלוקות יש העכו"ם

לךטו. יאמר "אם בירושלמי שמביא זה

בכרך לו תאמר אלוקיך, היכן אדם



לג תורה

ג

אלקיך"?טז. "היכן זו שאלה בעומק רביה"ק מבאר מה

רומי"?יז. של גדול "בכרך לו שמשיבים התשובה עומק כן אם מהו

יותר?יח. אותו ולידע השי"ת אל יותר להתקרב האדם יכול מה ידי על

ה'?יט. בידיעת מתעלה שהוא מדריגה כל ידי על האדם זוכה למה

ג

הקליפות?כ. ובמדור הרחוקים במקומות השי"ת את למצוא ניתן כיצד

להאדם?כא. יש ימים סוגי כמה

בפסוק?כב. זאת מצינו היכן

זה?כג. פסוק של ההוראה כן אם מהי

קורא "אלי שנאמר: שברומי גדול

משעיר".

"היכןטז. ששאל האדם שזה שנמצא

במדור משוקע הוא בודאי אלקיך"

מן עצמו את הוציא כי הקליפות,

"היכן שאמר בעיקר, וכפר הכלל

איןאלוקיך שבמקומו לו ונדמה - "

אלוקים. שם

משוקעיז. שאתה במקומך, שאפילו

למצוא תוכל שם גם הקליפות, במדור

כמו הכל את מחיה הוא כי אלוקותו,

כולם", את מחיה "ואתה שכתוב

ית', בו עצמך לדבק יכול אתה ומשם

רחוקה לא כי שלמה בתשובה ולשוב

רבו שם שבמקומך אלא ממך, היא

הלבושים.

ממדריגהיח. הולך שאדם מה כל

אל יותר מתקרב הוא למדריגה

בהבנה השי"ת את לידע ויכול השי"ת

יותר שהמדריגה מה כל כי יתרה,

ונתמעט הלבושים נתמעטו עליונה

הצמצום.

ויכוליט. השי"ת, אל יותר מקורב הוא אז

באהבה השי"ת עם עצמו את לאהוב

יתרה.

ג

הקדמות.כ. פי על זה באות להלן יתבאר

רע.כא. וימי טוב ימי – ימים מיני שני יש

רעהכב. וביום בטוב היה טובה "ביום

ראה".

היטבכג. להסתכל לאדם שצריך היינו

שם ימצא ובודאי הרע) (בימי היטב

תורה. היינו טוב, ימי



לג תורה

ד

תורה?כד. היינו שם שמוצאים ה'טוב' מדוע

בזה?כה. הראשונה ההקדמה מהי

מדות?כו. נקראים הימים כי בפסוק מרומז היכן

התורה?כז. הם המדות ומדוע

אמון"?כח. אצלו "ואהיה הפסוק על ובמדרש בזוה"ק רז"ל דרשו מה

שבעולם?כט. הדברים כל של חיות הוא ממה

רע'?ל. ה'ימי את התורה אותיות מחיין כיצד

זה?לא. מכל מבואר יוצא מה

העכו"ם?לב. ולשונות רעות מדות שהם רע בימי נראין התורה אותיות אין מדוע

רע?לג. בימי אף ולהאירם לגלותם ניתן מה ידי על

הקדמות.כד. כמה אחר להלן יתבאר

הםכה. והמדות – מדות נקראים הימים

התורה.

ימי".כו. "ומדת שכתוב כמו

שלכז. מידותיו הם כולה אורייתא כי

מאהבה מדברת התורה כי - הקב"ה

המדות, ושאר אותויראה נו תורה (ולהלן

בה יש כי מדות בחינת היא שהתורה מבואר ג'

שהם וסדרים ופרשיות ופסוקים ותיבות אותיות

מדות). בחינת

שבהכח. אמן, אלא אמון תקרי (בתורהאל

עלמין.הק') הקב"ה ברא

כלכט. את המחיין שהם התורה מאותיות

ודבר. דבר

למטה,ל. היא שהמדריגה מה כל

בצמצום, יותר הם שם התורה אותיות

יותר וחיות אור להשפיע שלא כדי

מהראוי.

–לא. הקליפות שבמדור אפילו נמצא

רעות מדות שהם – רע בימי היינו

למצוא יכולין שם – העכו"ם ולשונות

התורה. אותיות

הצמצוםלב. וגודל הלבושים ריבוי מחמת

עליהם. השורה החושך ומחמת

ימילג. היינו - הרע יצרו את שכופה מי

זה ידי על רעות, המדות שהם - רע

ה ימי נגד לגמרי הרע טובמתבלבל

בולטות התורה אותיות ואזי שבהם,

ביותר. ומאירים יתכןונתראין ג"כ (וזהו

את לגלות איך שיראה ראה" רעה "וביום בפירוש

זו) מדריגה אף המחיה .התורה



לג תורה

ה

ביותר?לד. התורה אותיות עכשיו מאירים מדוע

הקליפותלה. במדור השי"ת את למצוא ניתן כיצד עכשיו מובן כ)כיצד שאלה ?(לעיל

זה?לו. בענין רביה"ק מביא מהזוה"ק מאמר איזה

בפסוק?לז. זה כינוי מצינו והיכן הזוה"ק, בדברי שנזכר דבר אותו מהו

דבר"?לח. להאי "דעבדין – דברו' 'עושי תיבות על הזוהר בדברי הפירוש כן אם מהו

בזה?לט. המשל מהו

לאלד. כי כ"כ מאירין היו לא מתחלה כי

יקבלו שלא כדי מלמעלה אור קיבלו

ועכשיו חיונו, מכדי יותר רע הימי

התורה אותיות ונשארין הרע שנתבטל

מלמעלה. רב אור מקבלין אזי לבד

היינולה. הרע יצרו את שכופה ידי על

כשהוא אזי רע, הימי את שכופה

שרואה או העכו"ם עם מדבר

הרע תיכף ונתבטל נופל מידותיהם,

אותיות על היינו הטוב על ששוכן

בולטין התורה ואותיות התורה,

שבאותו התורה יודע הוא ואזי

הדבר.

בזוה"קלו. שכתוב צ.)וזה דף לך "ברכו(לך :

– דברו" עושי כח גיבורי מלאכיו ה'

אנון יצרהון, על דמתגברין אינון אלין

ממש למלאכין מתגבריםדמיין שהם (אלו

ממש) למלאכים דומים הם יצרם, "עושיעל ,

דבר להאי דעבדין – (שעושיםדברו"

זה) אינוןלדבר – דברו" בקול "לשמוע ,

מלעילא קלין למשמע זוכיןזכין (הם

מלמעלה) קולות .לשמוע

שכתובלז. כמו - 'דבר' נקראת התורה

דור". לאלף צוה "דבר

נתצמצםלח. התורה שאותיות מה כל כי

ובלבושים בצמצומים ונתלבשים

בהעלם הוא התורה יתירים,

את שמפשיט ומי יותר, ובאתכסיא

הוא מהלבושים, התורה האותיות

התורה. את שבונה כמי דומה

מפוזריןלט. שהיו התורה אותיות למשל,

היה ולא העכו"ם בלשונות ומפורדין

רע הימי מחמת מהם יודע אדם שום

אותם, והלביש עליהם שהחשיך

למלאך דומה שהוא האדם זה וכשבא

הרע יצרו את שכופה ידי על צבאות ה'

לשונות היינו הרע אזי רע, הימי היינו

ואזי נגדו, ונתבטלין נכפפין העכו"ם

בולטין. התורה אותיות נשארין



לג תורה

ו

מהלבושין?מ. התורה את שהפשיט האדם גורם מה

האריז"ל?מא. בכתבי זה סוד הוזכר ענין באיזה

זה?)מב. בענין שם מתבאר (מה

קליןמג. למשמע זכין "אינון – דברו' בקול 'לשמוע על הזוה"ק פירוש עתה מתבאר כיצד

מלעילא"?

ונשמע"?מד. "נעשה בתיבות הנ"ל ענין כל מרומז כיצד

ד

עצמומה. את לאהוב יכול – מלבושן התורה אותיות גילוי ידי על מדוע עתה יתבאר כיצד

יט) בשאלה (כדלעיל יתירה באהבה השי"ת עם

התורהמ. אותיות אלו מקבלין שעכשיו

מקבליןא שהיו ממת יותר רב ור

מקבלין היו לא מתחילה כי מתחילה,

מקום לאותו הראוי חיות כדי אלא

להם. מהראוי יותר להשפיע שלא כדי

המןמא. ארור בין ידע דלא עד בסוד

שפע שימשיך דהיינו מרדכי לברוך

יותר. ולא חיונם כדי להקליפות

פוריםמב. בכוונות חיים עץ בפרי (עיין

להמשיך שצריכין שם מבואר ו': פרק

בתוך הנעלמת להקדושה חיות

החיות להמשיך צריכין אבל הקליפות,

של השכרות סוד שזהו גדול, בצמצום

שם.) עיין פורים,

–מג. מלעילא" קלין למשמע זכין "אינון

התורה לאותיות ובונין כשעושין היינו

ומפרודין מפוזרין מתחילה שהיה

ובימי רעות ובמדות העכו"ם בלשונות

"זוכין – דברו' בקול 'לשמוע אזי רע,

היינו – מלעילא" קלין למשמע

אור מקבלין התורה היינו - שהדבר

התורה. שמיעת וזהו מלעילא, רב

שמתחילהמד. - ובוניןעושין"נעשה"

אותיות שיהא התורה לאותיות

זכין – "ונשמע" ומצטרפות, בולטות

מלעילאלמשמע היינוקלין –

ואור חיות התורה אותיות שמקבלין

כשהיו מתחילה שקיבלו ממה יותר רב

רע. ובימי הגוים בלשונות מלובשין

ד

-מה. שהתורה ידוע זה זו: הקדמה אחר

שורה הימים, היינו – המדות היינו

שמו. יתברך אהבתו בהם



לג תורה

ז

זה?מו. לנו ידוע מהיכן

לענינינו?מז. מתפרש זה כיצד

אהבה?מח. היינו שחסד בפסוק מרומז מצינו היכן

המדות?מט. בכל שורה שאהבה בזה הסוד עומק מהו

מצות?נ. התרי"ג של בסודן רביה"ק כאן מגלה עוד מה

הדברים?נא. ביאור מהו

תפילין?נב. ממצות לזה המשל מה

התורה?.נג מצוות – מדות לכלל הסיבה מהי מזה מבואר יוצא מה

ומצה?נד. מצוה בכל שיש הפנימיות מהי לנו, יוצא מה כן ואם

"יומםמו. הפסוק על בזוה"ק שכתוב כמו

יומא הוא שחסד - חסדו" ה' יצוה

יומין. כולהו עם דאזל

עםמז. אזיל - האהבה היינו - שהחסד

המדות. בכל שורה הוא – יומין כולהו

עלמח. אהבתיך עולם "אהבת שכתוב כמו

חסד". משחתיך כן

כדימט. לאלקותו צמצומים הם המדות כי

מדותיו, ידי על אותו להשיג שנוכל

"בגין בזוה"ק שכתוב וכמו

אי מדותיו בלא כי ליה", דישתמודעון

האהבה ומחמת אותו, להשיג אפשר

בו שידבקו ורצה ישראל את שאהב

הגשמי, העולם מזה אותו ויאהבו

התורה. במידות אלוקותו את הלביש

המדות,שזהנ. בכל שורה שהאהבה [שנתבאר

התורה.היא] מצוות תרי"ג של בחינות

ידינא. שעל בדעתו שיער השי"ת כי

ועל אותו, להשיג נוכל הזאת המצוה

באלו דוקא אלקותו את צמצם זה ידי

מצות. התרי"ג

תפילין,נב. מצות בדעתו ששיער למשל

היינו כך, להיות צריך הזאת שהמצוה

עור של בתים וארבע פרשיות ארבע

שיער כך כי עור. של ורצועות כתובים

נוכל הזה הצמצום ידי שעל בדעתו,

צוה לא ולכן ולעבדו, אותו להשיג

כי וזהב, כסף של בתים ארבע שיהיה

אהבתו. ידי על ומדד שיער כן

אתנג. שאהב אהבתו ידי שעל נמצא,

במדות עצמו את הלביש ישראל,

התורה.

אהבהנד. שם יש ומדה מדה שבכל נמצא,

ישראל. עם עצמו את אוהב שהקב"ה



לג תורה

ח

לשלום?נה. האדם יזכה כיצד - אלו ההקדמות כל אחר מבואר מה

בתורה?נו. יש בחינות שני אלו

שבתורה?נז. הנסתר מהו

שבתורה?נח. הנסתר שיתגלה ידי על לעתיד יהיה מה

לעתיד?נט. שיהיה הנפלא השלום זה ענין בפסוק מובא היכן

בעולם?ס. נפלא שלום אז יהיה מדוע

שבדעתו'?סא. 'אהבה פירוש מה

ה

יש?סב. אהבות מיני שני אלו

שבפועל?סג. האהבה מהי

היא?סד. מה שבכח אהבה

אלו?סה. אהבות לשני המשל מה

התורהנה. את שמפשיט מי נמצא,

היצר, כפיית ידי על הקליפות מלבושי

השלום אל מקורב הוא (שענינואזי

ד) - ג בתשובה לעיל שכתובמבואר כמו

שלום". נתיבותיה "וכל

נסתר.נו. ובחינת נגלה בחינת

סתימאהנז. דעתיקא אורייתא זהו

לבוא. לעתיד לאתגליא דעתידא

בעולם.נח. נפלא שלום יהיה אזי

וגו'נט. גדי עם ונמר כבש עם זאב "וגר

קדשי הר בכל ישחיתו ולא ירעו לא

וגו'" ה' את דעה הארץ מלאה כי

שבדעתו.כיס. האהבה יתגלה אזי

הבא.סא. באות בהרחבה יתבאר

ה

שהואסב. אהבה ויש שבפועל אהבה יש

בכח.

שבימיםסג. האהבה עדהיא בה (שעסקנו

ה'עתה) יצוה "יומם נאמר שעליה

יומין, כוליה עם דאזיל יומא – חסדו"

של אהבתו שם יש ומדה מדה שבכל

ישראל. עם השי"ת

ביןסד. שהיה האהבה היא שבכח האהבה

קודם שבשמים לאביהם ישראל

בדעתו עדיין ישראל שהיו הבריאה,

ובמוחו.

שהאבסה. האהבה היא שבפועל אהבה

להשיג יכול אדם שכל בנו, את אוהב



לג תורה

ט

שבכח?סו. האהבה עכשיו להשיג א"א מדוע

שבכח?סז. האהבה תתגלה מתי

סתימאה?סח. דעתיקא אוריתא כשיתגלה לבוא לעתיד יתקיים חז"ל מאמר איזה

הזה?סט. המאמר סוד מהו

הזה?ע. הגילוי שייך לא עכשיו מדוע

שלעא. טעמו ומהו התורה, פנימיות כשתתגלה - לעתיד בעולם כן אם יהיה שינוי איזה

דבר?

הזה?עב. הגילוי לפי עכשיו מתפרש פסוק איזה

מתפרש?עג. זה כיצד

הצפונה?עד. הפנימית לתורה רז"ל רמזו היכן

היא שבכח ואהבה האהבה. זאת

הבן בין שיש והאהבה ההתקשרות

קודם האב במח הבן כשעדיין והאב

והאהבה ההתקשרות שזה ההולדה,

עכשיו. להשיג יכולין אנו אין

בזמןסו. אם כי להשיג א"א שעכשיו

היא ובמוחו שבדעתו ואהבה ובמדות,

מלובש ואינו והמדות, מהזמן למעלה

לבוש. בשום

אורייתאסז. שיתגלה לבא, לעתיד

דעה הארץ וימלא סתימאה דעתיקא

מכסים. לים כמים ה' את

תענית:סח. במסכת חז"ל שאמרו מה

כמו באצבע להראות צדיקים "עתידים

לו". קיוינו ה' "זה שכתוב

–סט. לבושיו את הקב"ה יפשוט שאז

ויתגלה התורה) (נגלות המדות

פנימיות - סתימאה דעתיקא אורייתא

בתוך השוכן אלוקותו היינו - התורה

והמדות. התורה

עלע. מכסה הוא הזה הלבוש עכשיו כי

פנימיות על היינו – אלקותו על

התורה.

"לאעא. שכתוב כמו השלום יתרבה אזי

ישחי ולא כיירעו - קדשי הר בכל תו

שיתגלה וגו'", דעה הארץ מלאה

שבדעת. האהבה

וגו'".עב. לה' יודע אחד יום "והיה

כמועג. יום הנקרא האהבה שיתגלה

הינו וגו'" חסדו ה' יצוה "יומם שכתוב

צפונה. שהיתה הפנימיות התורה

"ויראעד. הפסוק על חגיגה: במסכת

רז"ל דרשו טוב", כי האור את אלוקים



לג תורה

י

הצפונה?עה. בתורה מדבר שהפסוק מנין

לעתיד?עו. יתגלה עוד מה – זה בפסוק מרומז עוד מה

בפסוק?עז. זה ענין מרומז כיצד

כאן?עח. שנתבארו הדברים תמצית כן אם מהי

לילה"?עט. ולא יום "לא זה יום נקרא מדוע

ו

שבדעת?פ. אהבה של זו בחינה שייך גם כהיום האם

חז"ל?פא. בדברי ענין מצינו היכן

מזה?פב. למדים נמצאנו מה

פחותהפג. במדריגה שהוא לחבירו אדם בין ה' באהבת ההפרש מהו זה לפי נמצא מה

ממנו?

אין הזאת התורה אור כי לגנוז, טוב כי

בה. להשתמש כדאי העולם

"כיעה. שנאמר כמו טוב נקרא התורה כי

כמו אור ונקרא לכם", נתתי טוב לקח

אור". "ותורה שנאמר

ומוסתריםעו. צפונים שהם הצדיקים

בהם. להשתמש כדאי העולם שאין

"אמרועז. שכתוב כמו טוב נקרא צדיק כי

שכתוב כמו אור ונקרא טוב" כי צדיק

לצדיק". זרוע "אור

הצדיקיםעח. כשיתגלו לבא שלעתיד

אזי – הצפונה והתורה הצפונים

כל ויתחבר בעולם רב שלום יתגלה

עם זאב וגר שכתוב כמו יחד ההפכים

שבדעת אהבה יתגלה אז כי כבש,

הוא אשר לה' יודע אחד יום הנקרא

לילה. ולא יום לא

למעלהעט. היא הזאת שאהבה משום

מהמדות. ולמעלה מהזמן

ו

אחדפ. כל עצמן במדות אפילו כי כן.

לבחינה דעת בחינת הוא בחינתו לפי

שתחתיה.

לראשהפא. עטרה חכמה שעשתה "מה

לסילותא". עקב ענוה עשתה

היצירהפב. עולם של הפחותה שהמדריגה

העשיה לעולם דעת בחינת הוא

שתחתיו.

עםפג. לו שיש שאהבתו אדם שיש נמצא

בחינות הוא ובזמן, במדותיו השי"ת



לג תורה

יא

מפיהו"?פד. יבקשו ותורה דעת ישמרו כהן שפתי "כי הפסוק על רז"ל דרשו מה

הק'?פה. הזוהר עפ"י צבאות ה' למלאך דומה שהרב פירוש מה

זו?פו. תורה פי על הדבר מבואר כיצד

שפפז. "כי בתיבות הרמז דעת"?מה ישמרו כהן תי

ז

הימים?פח. בתוך עכשיו אפילו שבדעת האהבה אור טעם לטעום אדם כל יכול כיצד

הדבר?פט. סוד מהו

הלב?צ. הוא המדות של עיקרן כי חז"ל בלשון מוצאים אנו היכן

מהזמן, שלמעלה - שבדעת אהבה

ממנו. פחותה במדריגה שהוא להאדם

למלאךפד. דומה הרב "אם מו"ק: במסכת

מפיהו". יבקשו תורה צבאות ה'

עלפה. לעיל כמובא יצרו את שכופה

כח" גיבורי מלאכיו ה' "ברכו מפסוק

יצריהון. על דמתגברין אינון אלין –

אזיפו. יצרו, את כופה שהרב שע"י

ומצטרפין, בולטין התורה אותיות

נעשה, בבחינת התורה את ועושה

למשמע - נשמע לבחינת זוכה וע"י

הרב, מזה בודאי מלעילא, התורה קול

הוא בודאי כי מפיהו, יבקשו תורה

אותיות ומלקט התורה את יודע

גשמיים. מדברים אפילו התורה

דעת'פז. 'ישמרו חסד, בחינת הוא - 'כהן'

האהבה יתגלה הזה הרב שע"י -

הוא התלמיד מדריגת שלפי שבדעת

"יום שהוא מהזמן שלמעלה אהבה

וגו'. לה' הודע אחד

ז

לדעתו.פח. ליבו את שיקשר ע"י

מישראלפט. אחד כל יודע בדעתו, כי

שבו שהלב אלא בכלל, אלוקים שיש

על שולט והימים, המדות כל נכללין

הם הרשעים רז"ל כמאמר האדם

לבן". ברשות

בעי.צ. לבא רחמנא א.

לשמים. לבו את שיכון ובלבד ב.



לג תורה

יב

הזו?צא. התורה בכל המבואר תמצית כן אם מהי

טוב"?צב. לראות ימים אוהב חיים החפץ האיש "מי בפסוק הנ"ל סוד מרומז כיצד

זו?צג. בתורה הכלולים הסודות בענין מוהרנ"ת כותב [מה

אז?צד. עשה מה מוהרנ"ת כותב מה ובכן

לולב?צה. של הכונות עיקר הם מה

הנענועים?צו. של סודם הם ומה

שיודעצא. - לדעתו לבו את כשמקשר

הארץ כל שמלא בכלל אלקים שיש

התורה. בידיעות ויודע כבודו,

היינו - הזה לדעתו לבו את וכשכופה

כן גם נכללין אזי ברשותו, שלבו

מקבלין ואזי לדעתו, שבלבו המדות

ורואה שבדעת, האהבה אור המדות

היינו - בחינתו לפי הגנוז אור ומשיג

וצפון גנוז שהיו והתורה שהצדיקים

לבו את כשכופף ממנו, עתה עד

שורש שהוא הלב מקבל אזי להדעת,

- שבדעת האהבה אור המדות, לכל

הקדוש בין בכח שהיה האהבה הוא

הבריאה קודם לישראל הוא (ואזיברוך

שמבואר השלום סוד והוא הנפלא, השלום נתגלה

התורה) .התחילת

הואצב. שהחפץ לב, בחינת הוא - 'חפץ'

בלב.

שכתוב כמו דעת בחינת הוא - 'חיים'

והיינו בעליו". שכל חיים "מקור

שלבו – להדעת הלב את שמקשר

יזכה אזי יצרו, את שכופף – ברשותו

להמשיך - ימים' ל'אוהב בחינתו לפי

הימים לתוך מהדעת האהבה את

ומשיג ורואה - טוב' 'לראות והמדות,

האור שמשיג - וגנוז טוב כי האור את

והצדיקים הגנוזה התורה היינו -

הגנוזים.

שבהתורהצג. שאמר ז"ל בשמו [ושמעתי

לולב, של הכונות כל כלולים הזאת

הענין. באור לשמוע זכיתי ולא

קצת.צד. ומצאתי עינתי אך

החזהצה. על החסדים כל להמשיך

המלכות. אל להאירם

החסדיםצו. משורש אור להמשיך

המתפשטים החסדים אל שבדעת

בגוף.



לג תורה

יג

חסדו"?צז. ה' יצוה "יומם הפסוק בלשון בכתבים מדייק מה

זו?צח. בתורה אלו, וכונות אלו ענינים רמוזים כיצד

זו?צט. בתורה הלולב מרומז היכן

סוכות?ק. יו"ט עם זו בתורה שנאמרו התיקונים של השייכות מהו

סוכות?קא. של בהתפלה זה ענין מזכירין היכן

זו?]קב. תורה פי על כאן שנתבארו לולב של הכוונות לביאור בנוגע מוהרנ"ת כותב מה

משוםצז. יום, ולא יומם כתוב מדוע

כולם. עם הולך שהוא

התגלותצח. בסוד בתורה שמובא מה

עם דאזל יומא - החסד שהוא האהבה

בכל מלובש שהוא - יומין כולא

ע"י - היצר כפיית ע"י אזי המדות.

ברשותו שלבו - לדעתו לבו שמקשר

האהבה אור המדות מקבלין אזי

לולב בכונות המובא וזהו שבדעת,

משורש הארה להמשיך שצריך

בחינת שהוא - שבדעת החסדים

שבגוף החסדים לתוך שבדעת, אהבה

המדות, כלליות בחינת שהם -

שהם - חסדים מלובשים שבכולם

אהבה. בבחינת

הארהצט. שממשיכים בכוונות מובא

אל להאיר כנ"ל החסדים משורש

מה זה האתרוג, שהוא המלכות

כדי האהבה שמגלים בתורה שמוזכר

ולמצוא עולם באי לכל מלכותו לגלות

ובכל העכו"ם לשונות בכל אלוקותו

מדורי ובכל גשמיים הדברים

בחינת הוא זה שכל הקליפות,

כל והרי משלה". בכל "ומלכותו

הצדיק ע"י נעשים האלו התיקונים

הלולב בחינת שהוא יצרו שכופה

יפרח". כתמר "צדיק בחינת

מלכותוק. לגלות עוסקין אנו בסוכות כי

השבעים לכל ואפילו עולם באי לכל

השבעים סוד שזהו העכו"ם לשונות

בסוכות. בשבילם שמקריבים פרים

שאקא. לולבזהו נטילת אחר אומרים נו

הארץ עמי כל דעת "למען והקפותיו

עוד". אין האלוקים הוא ה' כי

כלקב. לבאר רבא, עיונא צריכין ועדיין

הנ"ל התורה ע"פ לולב של הכוונות

בתורתו עינינו יאיר וה' היטב. באר

ורמיזותיו דבריו להבין שנזכה

והנפלאים]. הנוראים



ָכל ּתֹורֹוָתיו  ִקי ֵהיֵטב ְמאד ּבְ ְהֶיה ּבָ ּיִ ִריִכין ֶאָחד ׁשֶ ּצְ ל מּוָבן ׁשֶ ְמׁשָ וַהּנִ
בֹוא  ּיָ ֶצה ַלחּוץ. ּוְכׁשֶ ל ּתֹוָרה ָיֶפה ָיֶפה ִעם ַהּקָ ר ּכָ ּיּוַכל ְלַסּדֵ ה ׁשֶ ּלָ ּגִ ׁשֶ
ד ֵאיֶזה  יט לֹו ִמּיָ ר ִמּתֹוָרתֹו יּוַכל ְלהֹוׁשִ ֶאָחד ְוִיְרֶצה ְלִהְתָקֵרב ּוְלַדּבֵ

ִפי ִעְנָינֹו )חיי''מ שעה( הּוא ָצִריְך ָאז ּכְ ּתֹוָרה ׁשֶ

ה )שם שמו( ַעל ּפֶ גּור ּבְ ְהֶיה ׁשָ ּיִ ה ַעד ׁשֶ י ְצִריִכים ִלְלמד אֹותֹו ַהְרּבֵ ּכִ

כדי לעודד את הלימוד בצורה של שאלה ותשובה, באופן שלא 
נפסיד אפי' תיבה או מילה אחת מהתורה, יתקיימו שתי הגרלות   
על סך 100 דולר ]שתי זוכים[ בטו שבט בין כל הלומדים בסדר

של שאלות ותשובות כמפורט בקונטרס זה 

סדר הלימוד הוא בשני מישורים
זכרת  אם  בתשובה,  לבד  להזכר  ונסה  השאלות  את  קרא   .1
אשריך בעוה"ז ובעוה"ב, אם לא – שנן את התשובה ובחן את 

עצמך שוב.

ולהבין  להתבונן  השתדל  שלם,  קטע  הספה"ק  בפנים  למד   .2
פשוטם של דברים וכוונת הלימודים מהפסוקים וממאמרי חז"ל 
השונים המובאים בפנים, עם סיום כל קטע קרא את השאלות 
של קטע זה ומצא לבד את התשובה בקטע שלמדת, אם מצאת 
– אשריך בעוה"ז ובעוה"ב, אם גילית שלא ירדת לעומק הפשט 

או הרמז וכו', עיין בעמוד התשובות.

להרשמה להגרלה נא להשאיר הודעה ברורה )שם ומספר טל'( 
בקו הודעות לארגון תמימי דרך - 0775342262 




