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 ליקוטי מוהר"ן  
 מבואר

   חברותא
 ללימוד בעיון 

 

 מבוא לביאור 
 הביאור מורכב מג' חלקים: 

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

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

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

 חדושים. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ( להצליח יותר

 
 

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

  lezavotlaze@gmail.com למיילפנות ההערות אפשר ל

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 התנצלות 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   שאסורה.

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

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

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

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

 ותר להכניע ולתקן את המדמה.בי 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

כי הספר הזה צריך רק ביטול לרבינו זה הכל, וכמובן כשיש ביטול אזי  ,רואים בחוש שאין להם את ההרגשה והמסר של רבינו שמקבל חסיד פשוט של רבינו 
 ספרים גם מוצא בו יותר טעם ועומק.ככל שהוא בעל כשרון ויותר בקי ב
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 ליקוטי                      רנג רנד רנה רנו רנז רנח נט ס                   מוהר"ן      קיח.         

כלל יחסר  ולא  להאדם [א]   צדקה  שיהיה  יכולים  זה  ע"י  וכן   ,

 : ל פי כן לא יזיק לו, וישאר בחייםמסירת נפש באמת, ואף ע

שמיעוט שינה, הוא ממעט תאוות ניאוף, כי יש    דע [  ב]  רנג

התולדה,  מתחלת  באדם  כל   אש  באדם  בוערין  הזה  שמהאש 

התאוות  גת התבער כל  שנותנין  . של  ושתיה  האכילה  כל   וגם 

מיעוט שינה,    על ידיו  . האש הזה הוא מכלה ושורף הכל  , להגוף

לו כח לבעור, אך שמזיק להמוח מיעוט   ואין  האש הזה נחלש 

גם    , כשהאדם מכריח עצמו לישן הרבה   , וכן רבוי שינה   . שינה

הנ"ל האש  וממעט  מחליש  להמוח[ד]   זה  מזיק  זה  וגם  רק    ., 

תאוות המשגל בתוקפה אזי  כראוי,  ישן במדה  וכחה,    כשאדם 

הנ"ל:   האש  נחלש  לא  שיחותיו  ]הכי  מתוך  שמענו  זה  כל 

מה    , הקדושים כפי  אך  היטב,  ביאר  לא  בזה  כוונתו  ותוכן 

שהבנתי משיחתו, הכוונה שאין מועיל שום עצה למעט תאוות 

אפשר להחליש   'כי הי  . ניאוף ע"י איזה תחבולה, כי מזיק להמוח

שנ אבל  שינה,  ריבוי  או  שינה  מיעוט  ע"י  מזיקים התאוה  יהם 

כנגדע"כ    . להמוח עצה  ואין  חכמה  להתחזק [  ו]   אין  רק  זה, 

ו יצרו,  את  לכבוש  גבור  זאת  להיות  תאוה  לסלק  לו  יעזור  ה' 

 [ :מאתו

הם דברים עליונים וגבוהים מאד, והם רואים   עינים[ ז] רנד

ונוראים גדולים  דברים  הי  . תמיד  לעינים   'ואם  זוכה  האדם 

גדולים רק ממה שעיניו רואות, כי  , היה יודע דברים  [ח]   כשרים

למשל  כמו  רואה.  מה  יודע  שאין  אך  תמיד,  רואות  הם 

גדול ובמהירות  בהעברה  האדם  עיני  לפני  דבר    , כשמעבירין 

שהעבירו   שבשעה  אף  והנה  ראה,  מה  יודע  האדם  אין  ואזי 

אין   עכ"ז  גמורה,  אותו בראיה  בוודאי ראה  עיניו,  לפני  הדבר 

ו ראו הדבר בשלימות, עכ"ז מחמת  יודע מה ראה, כי אף שעיני

פנאי בכדי שיביא הראות להדעת שידע מה   'המהירות לא הי

קצת    . ראה צריך  ולזה  בדעת,  תלוי  זה  הדבר שראה  לידע  כי 

שיבוא  בכדי  עיניו,  לפני  הנראה  הדבר  קצת  שישהא  זמן, 

שידע   כדי  הנראה,  הדבר  את  להדעת  הראות  כח  ויושיט 

ל המהירות  ומחמת  ראה,  מה  בכח בהדעת  רק  הדבר  ראה  א 

אינו    ןכל  הראות, אבל לא היה זמן להושיט הדבר להדעת, וע

ראה מה  גדולים    . יודע  דברים  תמיד  בעיניו  רואה  האדם  וכן 
לפניו ט שמעבירין  כמו  שהוא  אך  וחזיונות(  מראות  )היינו 

ראה   מה  יודע  אינו  כן  על  גדול,  ובמהירות  בעלמא  בהעברה 

 : כנ"ל, והבן

דעת   הוא  כשהאדם[  י]  רנה שום  בלי  בהצדיק    , מאמין 

אפשר לו ליפול מהאמונה, כי מאמונה לבד אפשר ליפול, אבל 

 : אם יש לו גם דעת שמבין גם בהדעת, אזי א"א לו ליפול

הים    יבאתה  שם[  יא]   רנו על  הגליםלהכניגמסוגל  ,  [יד]  ע 

 (. טו)  תשבחם  אתה בשוא גליווהסוד )תהלים פט( 

. על פי  יחך וכו' בכרם רע  יזא ו כי תב)דברים כג(  [  טז]  רנז

שהניחה לו אמו צוואה שמי שאינו יכול לסובלו לא    , מעשה וכו'

על   מהרחוקים  לעזר  יצטרך  לאו  ואם  אצלו,  להיות  יניחנו 

וכו'.  אצלו  במ"א{יט  הקרובים  יותר [  כ]}ויתבאר  כשאוכל  כי 

לו מזיק  המאכל  זה  לו    . מצרכו  שיש  שורש  לו  יש  דבר  כל  כי 

חי להם  יש  הסמים  כגון  ממנו,  לוקח חיות  שהאדם  ממה  ות 

אותם לרפואה, וכן המאכלים יש להם חיות מזה שהאדם אוכל 

להמאכלים חיות  יש  מזה  מהם,  חיות  ומקבל  אבל   . אותם 

יותר מצרכו אין לזה המאכל ממי לקבל חיות, מאחר  כשאוכל 

לתוך  האדם  הניחו  כאלו  דומה  והוא  אליו,  צריך  האדם  שאין 

ע"כ המאכל מבקש לו  ו  . אינו מקבל חיות משם  כאודאיושב  , כלי

ועי"ז   האדם  של  החיות  מוציא  הוא  ואזי  עצמו  להחיות  חיות 

זה   ומחמת  להאדם,  מזיק  שאר  נהוא  אפי'  עמו  צטרפין 

, לא יותר. ואכלת כנפשך שבעך  [כב]   וזה  . המאכלים ומזיקים לו

תתן וזה   לא  כליך  שזה  ואל  מצרכך,  יותר  שלא תאכל  היינו   ,

 :  יך לו כנ"לדומה כנותן לתוך הכלי מאחר שאין צר

יכולי  יש  ש  כ  [  כג]   רנח האדם  על  אותו    כדן מחלוקת  להטות 

ח"ו ממדריגתו  ולהפילו  הש"י  דהמע"ה    . מדרך  שהתפאר  וזה 

קיט(   מעדותך)תהלים  וצרי,  רודפי  נטיתי  כהרבים  שאף  לא   ,

 :  שהי' עליו מחלוקת רבים, עכ"ז לא נטה מדרך הש"י

לפני אדם  ש  כ  [  כו]רנט   וצערו  שיחתו  ומפרש    מתבודד 

גם   אזי  שעשה,  הפגמים  גודל  על  ומתחרט  ומתודה  הש"י, 

השכינה כנגדו מפרשת לפניו שיחתה וצערה ומנחמת אותו, כי 

וזה בחי'    .ופגם שפגם בנשמתו, פגם אצלה ג"כ כביכול  כל פגם

כו(   וכו' )דברים  האמירך  וה'  האמרת  ה'  מנחמת  את  והיא   .

 : אותו שתבקש תחבולות לתקן כל הפגמים

הנפש,   השם[  כח]כז  רס הקודש   הוא  היכל  בהתורה  כמ"ש 
נכט ע"ש)בסי'  החנפש    [ל] בבחי'    .ט(  ויש    שמו  לאא ייה  ע"ש. 

וגי מלכות שמסרו נפשם בבחי' זו מסירת נפש: כי יש עשרה הר

ה קידוש  ושכינתי  לבשם על  קוב"ה  יחוד  שעיקר   'בשביל  כידוע, 

נפש  מסירת  ע"י  שא"א    . [לג]   היחוד  הדורות,  באותן  ראו  והם 

נשמותיהם, ע"כ מסרו   על ידייחודים למעלה כ"א לתקן ולעשות 

השם קידוש  על  ע"י  [לד]   נפשם  למעלה  עולות  כשהנפשות  כי   ,

כי  יצאו,  משם  כי  להשכינה,  חוזרים  הם  אזי  נפש,  מסירת 

הם ממעל  ישראל  אלוה  השכינה   [לה]  חלק  חלקי  שהם  ממש, 

בבחי'   בטן ממש,  מני  חוזרים   ')ישעי  העמוסים  וכשהם  מו( 

מתפארת חזי במה ברא קאתינא לגבך  אזי השכינה    , להשכינה

יג}[  לו] ויקרא  השתוקקת{ . זוהר  מתעורר  ואזי  ונעשה   לז.  עליון 

כידוע ח"ו  . [לח]   יחוד  הריגה  זה  לצורך  בא  שנהרגין    , ולפעמים 

יחוד ע"י נפשותיהם    'ח"ו כמה וכמה נפשות מישראל, כדי שיהי

נפש הרבה  היחוד  אל  צריכין  לפעמים  כי  למעלה,  ות  העולות 

 מאד חס ושלום, ע"כ בא הריגה ח"ו.  
 

 
משמע שאחדות בין הצדיקים היא דבר מעל הטבע שע"כ זוכים עי"ז ללמעלה    א

 מהטבע. 
 זו  לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה ב
 התבערות  -התבערת, ומתרלו   –גם בדפו"ר ותרלד  ג
 שבילי אמונה נתיב חמישי סוף השביל השישי  ד
 נוסף בתקפא  ה
 שה"כ משלי כא ל'ל ו
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו  ז
עיין ככבי אור שיחות וספורים אות לב שלפעמים מכח שמגיע לזוכים   ח

 מגיע גם לבלתי זוכין  
 ת בתקפאביאור של מוהרנ" ט
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו  י

המבואר כאן גילה רבי מנחם מענדל מויטעפסק שהתגלה    "אתה"שם    יא
שנים  עשר  תקנח  )שנת  ישראל  לארץ  בדרכו  סאקילע  בכפר  לרבינו 

בפל"ח  אחרי פטירת הרב הנ"ל( )חיי מוהר"ן סימן ל( וביאור הענין עיין  
רכא.  הובא  כאן   סימן  ח"א  קלו  ובחיי  בשיש"ק  סימן  ת  בהגה מוהר"ן 

תנינא   שם.המעתיק   ז'  תורה  בסוף  גם  נזכר  אלה  גבורות  ת"ה   )אלף 
   (ובזהר נשא קלז:

 א'ת'ה'  -בדפו"ר יב
 להכניע  -להכנע, בתרלד ומתרלו  –גם בדפו"ר  יג
}רמז לזה עיין ישעיהו מג א' ב' קראתי בשמך לי אתה. כי תעבור    יד

 במים אתך אני ובנהרות לא ישטפוך.  

 
]בספרים ישנים נדפס  זוהר נח דף סט: ובמקדש מלך שם    עיין   טו

ביאור   זו  תורה  על  לחכמה  פרפראות  קעא.[]ועיין  בדף  מלך  המקדש 
הזהר והמקדש מלך הנ"ל ומה שביאר עפ"י פע"ח שער הסליחות כוונות  
אתה גבור[ עוד גם עיין שערי אורה שער חמישי ספירה שישית בחציו  

 חם פרש"י תשפילם.השני מבאר שם אתה. עוד עיין תשב 
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו  טז
 תבא  -מתרלו  יז
 וו'  -בתרלד יח
זאת(   יט מעשה  יתבאר  שם  הספר  בסוף  )עיין  בסוגרים  כאן  הוסיף  בתקפא 
וכן העתיק בתרלד וגם שם לא נמצא בסוף הספר,   (,וצ"ע כי לא נמצא שם)

 )ויתבאר במ"א(ומתרלו נמחק וכתוב 
בהוראת זקני אנ"ש המעשה לא נדפס )ומה שנמסר בע"פ ראה בחי"מ    כ

את   נכון.  שאינו  ראב"ן  אמר  בע"פ  שמספרים  ומה  פ(  אות  השמטות 
  "ג אות נב מה ציותה.הצואה ציותה אם רבינו לרבינו. ועיין שיש"ק ח

 ט תרס ועיין שיש"ק חדש ח"ג אות
 שבודאי  -מתרלו  כא
 המשך הפסוק הנ"ל בתחילת התורה  כב
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו  כג
 יכולים  -מתרלו  כד
 מעדותיך  -מתרלו  כה
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו  כו
 ד  58דפו"ר צילום  כז
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו  כח

 
 מוהרנ"ת בתקפא  כט
 * בראשית ב' ל

 )כלשון הפסוק(  הוא –היא, ומתרלו  -גם בדפו"ר ותרלד  לא
 ה'  -גם בדפו"ר השם, ומתרצו   לב
עיין עץ חיים שער הכללים סוף פ"א. ובשער לט שליש אחרון של    לג

 דרוש א ד"ה והנה בזמן חורבן 
במהדורת  עיין    לד רצה  ]דף  לו  הקדמה  של  ח"א  סוף  הגלגולים  שער 

ובספר הלקוטים פרשת בראשית בחצי השני של פ"ג   ירושלים[  תשמא 
ד"ה ואמנם בזמן. ובשער מאמרי רשב"י פרשת פקודי סוף המאמר על  

 דף רנד ד"ה גם נתבאר ]דף קסז במהדורת תשיט ירושלים[ 
 'לשה"כ באיוב לא ב לה
הזוהר חמי במאי    לו בן  גרסת  והפירוש ראה באיזה  ברא אתינא לקמך 

 באתי לפניך 
 השתוקקות  -השתוקקת, ומתרלו  -גם בדפו"ר ותרלד  לז
עיין דעת ותבונה פרק טו ועץ חיים שער ט פ"א מ"ת ועיין ע"ח    לח

 שער כט פ"ג שהמ"ן הם הבנים

 תורה אור 
 תורה רנו 

ל   מֹוש ֵׁ ה  ַאת ָּ )י(  פט  תהילים 
 ָּ ַגל  ׂשֹוא  ב ְּ ם  ַהי ָּ או ת  גֵׁ ה  ב ְּ ַאת ָּ יו 

ם:  חֵׁ ב ְּ ש ַ  תְּ
 תורה רנז 

תצא    דברים י  כג  כי  כ ִּ )כה( 
ת ָּ   ַכלְּ אָּ וְּ ֶעךָּ  רֵׁ ֶכֶרם  ב ְּ בֹא  תָּ
ֶאל   וְּ ֶעךָּ  בְּ ׂשָּ ךָּ  ש ְּ ַנפְּ כ ְּ ים  בִּ ֲענָּ

ן: ס  ֵׁ ת  ךָּ לֹא תִּ יְּ לְּ  כ ֶ
 תורה רנח 

ים   ַרב ִּ )קנז(  קיט  תהילים 
לֹא   ֹוֶתיךָּ  דְּ עֵׁ מֵׁ י  רָּ צָּ וְּ ַפי  רֹדְּ

י: יתִּ טִּ  נָּ
 תורה רנט

ֶאת כו  כי תבוא    דברים )יז( 
ךָּ   יֹות לְּ הְּ ת ָּ ַהי ֹום לִּ ק ֶהֱאַמרְּ קֹוָּ יְּ
יו   כָּ רָּ דְּ ב ִּ ֶלֶכת  לָּ וְּ ים  אלֹהִּ לֵׁ
יו   ֹותָּ צְּ מִּ ו  יו  ֻחק ָּ מֹר  ש ְּ לִּ וְּ

קֹלֹו: ב ְּ מַֹע  ש ְּ לִּ וְּ יו  טָּ ָּ פ  ש ְּ מִּ )יח(   ו 
יֹות   הְּ לִּ ַהי ֹום  ךָּ  ירְּ ֶהֱאמִּ ק  ַויקֹוָּ
ר   ב ֶ ד ִּ ר  ֲאש ֶ כ ַ ה  ָּ ֻגל  סְּ ַעם  לְּ לֹו 

ל   מֹר כ ָּ ש ְּ לִּ ךְּ וְּ יו: לָּ ֹותָּ צְּ  מִּ
 תורה רס 

ב ה   בראשית  הֹוָּ יְּ ֶצר  ַוי ִּ )יט( 
ת   ַחי ַ ל  כ ָּ ה  מָּ ֲאדָּ הָּ ן  מִּ ים  ֱאלֹהִּ
ם   ַמיִּ ָּ ַהש   עֹוף  ל  כ ָּ ת  אֵׁ וְּ ֶדה  ָּ ַהׂש 
ַמה   אֹות  רְּ לִּ ם  דָּ אָּ הָּ ֶאל  א  בֵׁ ַוי ָּ
א לֹו   רָּ קְּ יִּ ר  ֹכל ֲאש ֶ וְּ א לֹו  רָּ קְּ י ִּ

מֹו:  ה הו א ש ְּ ם ֶנֶפש  ַחי ָּ דָּ אָּ  הָּ
ֶלק אֱ  ַ  איוב לא )ב( ו ֶמה חֵׁ לֹוה 

ים:  רֹמִּ מ ְּ י מִּ ד ַ ַנֲחַלת ש ַ ַעל וְּ ָּ מ   מִּ
ַלי  אֵׁ עו   מְּ ש ִּ )ג(  מו  ישעיה 
ית   ב ֵׁ ית  רִּ אֵׁ ש ְּ ל  כָּ וְּ ַיֲעקֹב  ית  ב ֵׁ
ֶבֶטן  י  נ ִּ מִּ ים  ַהֲעֻמסִּ ל  אֵׁ רָּ ׂשְּ יִּ

ַחם:  י רָּ נ ִּ ים מִּ אִּ ׂשֻ  ַהנ ְּ
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  כי תבא בכרם רעך כי תבא בכרם רעך מאמר מאמר 
  קוטי מוהר"ן קוטי מוהר"ן י י מספה"ק למספה"ק ל

 
 א

 

 זמן אמירת התורה 
  ידוע לא נאמרה בברסלב תורה זו  

  \ב)חי"מ פ' בהשמטה(/   איזה שנה

 
 פתיחה

לוקח   איותר מצרכו במקום להוסיף לו חיות הו  אזי מה שאכלכו  רבנו מבאר כאן שכשאדם אוכל יותר מצר
שהיא גם סכנת    משמע קצתובמעשה שסיפר אז    ,צרכו מזיק לוגם מה שאכל לי  אזו  חיות ומזיק לו,  ממנו

 מיתה. 
 
 

 קוטי הלכות יל
 אין 

 

 השייך לתורה זו  שיחות
  בתורה רנ"ז "כי תבוא בכרם רעך" ְוכּו' "על פי מעשה ְוכּו', ואם לא יצטרך מעזר הרחוקים על הקרובים". היינו כי אנשים

  י)חי  רוביו.ו להיות אצלו את האיש שלא יוכל לסבלו אף שהוא מקרחוקים ממנו, שאינם מקרוביו, יעזרו לו שלא יניח 
 ( נבאות  ג "חישן  שיש"ק  מוהר"ן כת"י הובא 

יצחק  לוי  נחמן שיספר לו מה ה  לענין המעשה הנזכר בתורה שבסימן רנ״ז, הפציר פעם רבי  ה  יברבי אברהם בן רבי 
מאנשי שלומנו שאמר שהוא    ועמד שם אחד   מו רבי אברהם מזה, ולא אבה בשום אופן לספר. צ ע  ה, ומנעזהמעשה ב 

ש מעשה    ישיודע  רביודוע,  יבזה  לו  "  השיב  ודאברהם:  איז   סא ו אס  מעשה  די  און  אמת,  נישט  איז  דערציילט    מען 
לא חקר אצלו רבי לוי    וב וש  ;"!כלל איננו נכון  "הספור שמספרים בזה אינו אמת, והמעשה  -  "!אינגאנצן נישט ריכטיג

 )שיש"ק חדש ח"ג אות תרסט(  : \ג/ ן זה נייצחק יותר בע 

ומע  בהערה שם מביא שרבי לוי צחק זצ"ל אמר שלא את הכל צריך לספר ובפרט ספורים שצריך גם המספר וגם הש
על המעשה הנ"ל אמר אפשר להיות    ששאל אותושם הרב  במהרב מ' רביבו  ש וכו'. וכן שמעתי  דולהיות צדיק גדול וק

סיון שאמנם  יאיני מבין הרי המעשה יש בו שני עניינים האחד הנ   וצ"ע   ה.  ברסלבר חסיד בלי לדעת את המעשה הז 
הסיפור   של  השני  החלק  אבל  זהירות,  צריך  בו  התורההדבור  לביאור  ס  ,קשור  לא  אותו  אותו  פרו  ימדוע  והשאירו 

וביקש שיוצשרבנקרוב משפחה של רבנו  שהיה אדם  בהשמטה שלא ברור הדיוק שבה, דהיינו   יכול לסבלו  יאו  ו לא 
ואח"כ הלך ואכל שזיפים שלא נתבשלו כל צרכם    ,הוציאושק מרבינו  אדם אחד רחושיוציאו אלא    מי  לא נמצאואותו  

שאכל יותר    המעשים לתורה אחת שהמאכל  ורבנו חיבר את שני.  שהזיקה לו מאד עד שמתואכל מהם כמות גדולה  
הסיפור הוא כן    חלק זה שלאורה  כ לו  .מנוהו מונצרך לרחוקים שיוציאו שא"א לסבלו  הקרוב  מהמידה הוא בחי' האדם  

      מה שידוע לנו לא חתום עליו בר סמכא. נמצא ך ו שסיון שתקו גם מההמיאמת אבל כיון שחששו מלספר את הנ 

 השיחות  עד כאן
 

 

 
 ירושלים   תשפא   תמוזכח    'כ א

שנכתבו    ואולי נדפסה בחלק ראשון ופ"ח בחלק שני,    א"כ מדוע תורה רנז שגם תורה פח תנינא נאמרה באותו הזמן וצ"ע    שם נאמר   ב
 לא הספיק ונשאר לחלק ב' וצ"ע.  ואת השני   לראשון   ס רה רנז הכני אז נדפס החלק הראשון ואת תו וף שנת תקסח  בס 

בהערה   ג ע   קל   שם  בכלליות  אמר  זצ"ל  יצחק  לוי  שרבי  מה  עוד  לשונו    –  שיחות אחרי    הרדיפה ל  כתב  וכל    -  קל הערה  שם  זה 
"נישט באטראכט    -הן מצד המספר והן מצד השומע    ם מוסמכים, זה בכמה מקומות אינם נאמנים ואינ ם והגירסאות שיש ב הסיפורי 

דער דערציילער און נישט באטראכט פאר וועמען ער האט ךערציילט'׳. גם הבננו מרבי אברהם ז״ל שלא את כל השיחות והסיפורים  
אשר   כאלה  דברים  בסיפורי  ובפרט  לספר,  ולתפס צריכים  לשמעם  ג בשביל  צדיק  להיות  השומע  צריך  כהוגן  ה ם  וקדוש  דבוק  דול 

לאנשים   רק  סוד'  'מגלה  היה  עצמו  אברהם  רבי  ואכן  בעצמו.  אברהם  רבי  כדוגמת  געדאנק,"(  )”איידאלע  וצחות  זכות  במחשבות 
וואט גייט    פארשלאסענע קאסטן   "א   -קדושים ובעלי מדריגה אשר הרגיש וידע בהם היטב שינצרו וישמרו הדבר כארגז סגור וחתום  

ווייטער", ובבחי  ז( "בכל ביתי נאמן הוא", ומובא בזוהר )אד"ר דף קכח.( שזהו "ונאמן רוח מכסה דבר"  נת הכתוב )ב נישט  מדבר יב 
מינה  )משלי יא יג( )עיין ליקוטי קמא סימן כ אות ו(. ]ובאמת מרגיש אני בנפשי שחשוב אצלי הדבר כלאו כלום, ואין לי כלל נפקא  

י אתקרב יותר לרבינו? אין זו אלא גאווה, שכולם ידעו שאני יודע יותר  תר שיחות אז ע מעשה זה אם לאו; וכי אם אדע יו אם הייתי יוד 
מיר איז א נפקא מינה? גלייב מיר אז ס'נעמט מיר אזוי פיל ווי א גארנישט שבגארנישט.    -"איך ווייס יא, איך ווייס נישט    -שיחות וכו'  

בדורות הקודמים שהסתובבו כל היום בלב כוסף ומשתוקק לה'  ו עובדי ה'  רבי׳ן? סיאיז נאר א גאוה!". הכרנ זיין נענטער צום    וועל איך 
יתברך ומילאו את ימיהם כהוגן בתורה ותפילה, ולא היה חסר להם כלום, ואילו היו מחזרים אחרי שיחות כאלו היה הדבר מזיק להם  

 לעבודת ה'[. )רל״י(.
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 הקדמה 

תורה עוד  היא  זו  בה    \ד/ תורה  וכאן מבאר  רבנו  שמדבר  יותר ממה שצריך  שכשעל תאוות אכילה,  אוכל 
שאכל כן    שגם המאכליםגורם  אלא    ,ולא רק בעצמו  ,גם ממש מזיקאלא    ,הוא לא רק מיותר  ,ףולחיזוק הג 

    לו. יםלצרכו מזיק
אכילה תאוות  על  בהם  שדיבר  האחרות  לאכולגם  דיבר    ,בתורות  רק  כאן  אבל    ,כיצד  כמות מדבר  על 

 האוכל. 
זה  למעש יותר  ולא  הגוף  לחיזוק  לאכול  צריך  כמה  בגיל  ה  כמה  עשי ובמובמזון  תלוי  מוציא  ו  כוחות 

להכיר    ואמנם למעשה אדם צריך   .  כי מה שמיותר לחיזוק נעשה מזיק,  במדרגת האדםלא תלוי  ובעבודתו,  
למדרגה לקפוץ  ולא  ממ  עצמו  ויתשיפול  אתיאש,  ינה  לדעת  אחד  אבל  כל  חייב    היא  המציאותו  .האמת 

באמתש שצריכים  ממה  יותר  הרבה  לאכול  רגילים  דעלמא  ח"ד  ועיין  .  רובא  שפהשיש"ק  רבי  ש  -אות 
קרדונר   רבינו  זצ"ל  ישראל  לו  תעניתיםבבחלום אם לעסוק  שאל את  אוחזים מתעניתים"  וענה  אנו    , "אין 

מספיק. זה  גם  לאכול  בשביל  אם  ואמר  ממנה  קליעה  ושבר  חלה  הוציא  היתה    אבל  גודל  איזה  ברור  לא 
ם לאכול. וכאמור לא מדובר בילד או נער  הרבה פחות מה שאנו רגילי  חלה אבל בוודאי שקליעה אחת זה ה

   לדעת איזה קליעה שייכת לו.לקלוע למטרה ו. וערום יעשה בדעת, ויתפלל מתבגר
 

 קושיות
כשמדבר בגנות תאוות ניאוף ענה אמר תנינא  צ"ע שכאן מבאר שאכילה יתירה מזיק ואילו בתורה קז   .א

ַעל ֲאִכיָלה,  ה  ל  ִהּנֵּ כּ   ּכָ ְלָהָאָדם  ף  ִנּתֹוסֵּ ִנים  ְוִחיּ ּפָ ַעל ַח  י-ּות  ִהיא  ֶזה,  -ְידֵּ א,  ַרּבָ ַאּדְ ֲהלא  ֲאָוה,  ַהּתַ זאת  ֲאָבל 
ל ָאָדם ְמאד,  ֶ ת ּכחֹו ש  ֶ ש  ֶקת ַהִחּיּות ְמאד ּוַמּתֶ ָלל, כִּ ַמְפֶסֶדת ּוַמּזֶ ין ְצִריִכין אֹוָתּה ּכְ אי אֵּ ַוּדַ ִביל ִקּיּום  -יּבְ ְ ש  ִאם ּבִ

ְלַבד: ין  שם  ואולי    שכל אכילה יתירה רק מזיקה.באר  ן מוכא.  תירה על אכילה ישם  ע הרי מדבר  צ"ו  ַהּמִ

אכילה מיותרת    וכאן מדבר על  ,עדיין לא מזיקההיא  ו  ,אבל רק עברה קצת את הצורךמדבר על אכילה שאינה בכמות מוגזמת  

 .לגמרי שהיא מזיקה

ש  רבנואומר  מה ש .ב היא  הסמים  קיום  לרפואהשסיבת  אותם  שגם   ,לוקח  ביאר  תורות  בכמה  הרי    צ"ע 
החולי, אלא עד שמגיע הזמן שנגזר שיהיה חולה  א יודעים לכוון הסם וההרכבה המרפא את  רופאים ל

בזה פגם  יש    ואז מתרפא, ורבנו הזהיר מאד מהרופאים להתרחק מהם, ומשמע שהלוקח סמים לרפואה
 להחיותן. זו סיבה  בגלל מדרגתו הנמוכה בבטחון, וגםאותן ח קושל לוצ". אמונה, וכמו שמוהרנ"ת הרבה לצעוק על זה

שהחיות  שאמר  כיון  מה שאומר רבנו שהמאכל המיותר אין לו חיות לכן מחפש חיות ומזיק לאדם צ"ע   .ג
קיומו סיבת  היא  עליה  צ"ע  שמדברים  אין,  סיבה  אם  לינוק  יוכל  איך  לקיומו  מהחיות  ל  סיבה  קיומו 

ניצוץ נשמה של האדם  שהוא    כל,אמב  ששה שיסיבת קיומו היא הניצוץ קדו  ואולי כי  וגם איך מזיק על ידי זה?דקדושה.  

דהיינו    , מחיה את הקליפה מהניצוץ השייך לואזי  רה לקליפה,  ולהחיותו ועתה נפל בחז  האוכל שצריך להצטרף לנשמתו ולחזקו
  ם ג , והוא מזיק כי הקליפה יונקת חיות מהאדם  רההבחימאמר הסתום בשביל  הדהיינו  שעתה סיבת קיומו היא סיבת קיום הקליפה,  

להוסיף לו    , וגם שהפסיד את הניצוץ הקדוש שהיה צריך כלעכל ולדחות המאצריך כח גשמי לוגם ש  , תאוות אכילהה   שמתחזקת
 . קצת שונה  ועיין בפנים   .חיות וכח

ושחיות    ,ושחיות הקליפה מניצוץ קדושה שבה   , מה דאיתא שחיות הרע ממאמר סתוםבין  צ"ע החילוק   .ד
 הקליפה מיניקתה מהקדושה. 

מזיק מצד  ל הם המאכצ"ע הא .ה קודמים מזיקיםמיותר  גם שאר מאכלים  וחוץ מזה  או שהמאכל    ,עצמו 
 מים. המאכלים הקודהמיותר מזיק בזה שלוקח הכח שהוסיפו 

לביתו משמע שהימבואר שהמעשה המפורסם  ב .ו נסע  גר  ו  ,ה"תקמשנת  ב  שהיתה  חתונתורי  אח  הרבנו 
בן נו היה יותר מבלפייס את ר  כשבקשהואח"כ  ד'  ה אשה היה בן ג' או  האח של אותוסטין.  אצל חמיו בא

אחיה  י"ח שנים, ואם המעשה היה סמוך לחתונתו של רבנו בתקמ"ה נמצא  בערך  נמצא שעברו  עשרים,  
י"ג שנים שרבנו מפורסם כי א שנים.  "רבנו בן ל.  תקסג בברסלב  בא לפייסו בשנת וזה היה כבר אחרי 

  הרי היתה ממשפחתו ומסתמא ידעה על   וצ"ע.  בקע ן כשהגיע למעדוועדי"תקשנת  התחיל להתפרסם ב
כבר    שש עשרה.היתה אז בת  האח הקרוב  שבקשה להרחיק את  ובתו אדל      והמתינה י"ג שנים.  פרסומו  

ו קיג(נשואה שלש שנים  )חי"מ  כיצ  גרה בחמלניק  פיגא אמו  נמצאה שם.    ק אזובדיד  וצ"ע  שלא  דברי 
אם התינוק היה    אבל  ,בשנת תקסג או תקסדאז  נפטרה  כי  ת אמו  נקרא צווא  ,וכו'  יניח למי שאינו סובלו

הזמנים  )   נקרא צוואהש  צ"עב בחיי אמו  סתקיוס בן כא נמצא עברו רק יז שנים והיה בשנת  בן ד' ובזמן הפ

 רביבו(  עפ"י ספר פרי הארץ לר"מ

  לדוגמא   ונראהוב ומי הרחוק.  ומי הקראמו. מי בנמשל הוא הלא נסבל    תצ"ע עפ"י משל הנ"ל דהיינו צוא .ז

לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על  )דברים ח' ג'(  אוותו, הראשונה עליה נאמר  תאוכל לחזקו והשניה ל  פרוסות לחם, אחתי  תש
  , לתאוותו לשם שמים, אבל הנאכל וכמה ברכות עד שנאכל  והוא ניצוץ קדוש שהתברר ע"י עשר מלאכות  ,מוצא פי ה' יחיה האדם

 
 חיי מוהר"ן תקטו   . ועוד עז תנינא   , נינא טז ת   , רסג  , רנז  , סז  , סב   , ס' אות ו'  , מז  , לט   , יזרה  עיין תו   ד



 3קיח.        מוהר"ן                                    תורה רנז                          ליקוטי                                   

  א כי מוצא פי ה' הו)הקליפה,    כי במקום להחיות את האדם מחייה את  ,פי ה'  חיות ממוצאואין לו    ,חזר ונפל לקליפהברגע האחרון  
לעת    הקרובהת המיותרת  רחהמאונמצא המאכל המיותר הוא האכילה    ,(ואילו חיות הקליפה ממאמר סתום   ,בחי' עשרה מאמרות 

אותה לדחות  האכילה  צריך  ו  ,שרוצים  דהיינו  בתחילה  שעזר מהרחוקים  ועאכל  הלחיותו  יותרתה  רחוקה  מהחיות שקיבל  ו   ,יא 
    . לחוץ   עכלו ולדחותוח כח לקומהרחוקה לו  .הקרובהרת  תהאכילה המיו את  דהיינו    ,מי שאינו סובלו  ח כדי לדחות אתקוממנה ל

קל  ית משעכי נ  וברים על רצונו ית',העחיותה עתה ממה שמגלה את עונש  רתי קצת שונה שהאכילה המיותרת  עיין בפנים שביא
 הרשעים.  ות להעניש אתכליד המב

בלשון    רדבתי,  משפחה שיודעת שהוא נשות  צ"ע שב  מסופר בהשמטות החיי מוהר"ן  אהמעשה כפי שהו .ח
אבל במציאות של    ,מכיר את המציאות של אז  מהדרך, ואינימאד  בהכרח שהיא בת שירדה    ,גסה כזו

  שיהיה  רה שלא צריך בתווק  סים וער עינמווכ"ש אברך שלאברך  אפילו  היום לא מצוי שאשה תדבר כך  
)חגיגה    ופרמסה  ובבחי'לדברים האלה.    לא שייך   אכדי שהסובבים אותו יבינו שהו בעל מדרגה כל כך  

זונהת  לתרבות רעהיצא  שכעל אחר    \ה/ טו.( בן    התנא אלישע  לא   אתה  האםלעבירה והיא שאלה    בע 
חרדי גדול,  עם אדם    רהחיבועתה  תקבל בדמלא  אע"פ שהיא בדיותא התחתונה ביותר  מבואר ש  ?ויהאב

רק    לאתיר עצמו  לכן נראה שרבנו כדי להס    חלל שבת בפניה כדי שתסכים להתרצות לו.והיה צריך ל
דבר  שתעד שיהיה שייך    ,לזהאבל קרוב  לא כמוה    אםו  ,עשה עצמו קלאלא    ,הסתיר מדרגתו האמיתית

יֶזהּו  אבות ד' א'(  ) ל  אמר חז"ביאור מ(  \ו/בעש"ט עה"ת )בראשית קנחולבאר יותר העניין עיין    . כך   עמו אֵּ
ִעיר. ד  ִמּלֹכֵּ רּוחֹו  ּבְ ל  ֵּ ּומש  ּבֹור  ִמּגִ ִים  ַאּפַ ֶאֶרְך  טֹוב  טז(,  )משלי  ֱאַמר  ּנֶ ֶ ש  ִיְצרֹו,  ֶאת  ש   ַהּכֹובֵּ ומבאר    ִגּבֹור, 

בלי אנשיה שכוונת התנא לומר שיש שני צדיקים אחד שלא נותן ליצה"ר לקרב אליו ודומה ללוכד עיר  
  ודומהא הצדיק שממתין ליצה"ר שיבוא סמוך מאד אליו תחילה. אבל גדול ממנו הו דייריה מגרש את י כ
    .עם אנשיה  הכובש אותל

אשר א"א לבאר    ונות קשיםסייהיו לו נ  שקודם שזכה לבטל התאווה לגמרי  \ ז/ אות טז  שבחי הר"ןעיין  גם   .ט

ות גדולות של תאוה זו עד אין כמה נסיונכי בימי נעוריו ממש, בעת רתיחת הדמים היה לו כמה ובפרט.  

 
ליפוק ליתהני    , אמר הואיל ואיטריד ההוא גברא מההוא עלמא   , יצתה בת קול ואמרה שובו בנים שובבים חוץ מאחר   .חגיגה דף טו   ה 

זונה תבעה   , נפק אחר לתרבות רעה   , למא בהאי ע  לי   , נפק אשכח  ולאו אלישע בן אבויה את אמרה  עקר פוגלא ממישרא בשבת    , ה 
 .אמרה אחר הוא   , ויהב לה 

התורה   ו  על  טוב  שם  בראשית    -  בעל  שמשמע  אות  פרשת  איזהו,  לשון  להבין  יש  פ"ד(,  )אבות  יצרו  את  הכובש  גבור  איזה  קנח. 
ועוד   גבור,  נקרא  מי  לומר  ליה  והוי  גבור,  מהם  איזה  ושואל  אדם,  בני  משני  איפכא  יש  שמדבר  משמע  הכתוב  שמלשון  להקשות 

דיש שני    ויש לומר         רך אפים מגבור משמע מי שהוא מאריך אף דהיינו הכובש את יצרו חשוב יותר מגבור: שהכתוב אומר טוב א 
א  מיני צדיקים, א' שאין מניח היצר הרע לקרוב אצלו, וקודם בואו אליו מרחיקו מעליו, ויש צדיק שמניחו לבא אצלו אך כובשו של 

ואו  לחמדה,  מסיתו  הרע  היצר  למשל,  לעבירה,  של  להסיתו  חמדה  אך אחר  חמדה  כדבריך שאלך אחר  אני אעשה  הרע  ליצר  מר 
הבורא:  לוקח אותה המדה לעבודת  וכן בכל דבר שמסיתו למדה רעה הוא  גדולה,  ובחמדה  גדול  ולומד תורה בחשק  והולך         מצוה, 

ולא היה הדלת סגור בבריח    , והוא על דרך משל אדם שישן בחנות לשמור הסחורה ובח יותר משובח, וודאי הב' יותר מש   אך מי מהם 
חזק, ושמע באמצע הלילה שגנב אחד בא ועושה תחבולות לפתח הדלת, וכאשר שמע זה היה ירא לנפשו והתחיל לצעוק בקול גדול  

גם כן, רק   תו האחר כששמע שגנב בא שתק כמו  שאו לבני ביתו שיבואו, וברח הגנב מחמת הצעקה, ומעשה כזה אירע לאיש אחר 
בא הגנב לחנות בפנים תפס אותו ואסר אותו בנחושתיים, אבל לא היה רוצה לצעוק כדי שיברח הגנב, כי אמר אם  שאינו שומע, וכש 

  יברח הגנב עכשיו, שמא יבא עוד בלילה זו או בלילה אחרת, ושמא אז אהיה נרדם בשינה ולא אשמע, ויעשה הגנב מה שלבו חפץ, 

איזהו גבור וכו' כלומר איזה מב' צדיקים הללו נקרא גבור,    פירוש   וזהו       : אליו ן אעשה לו דבר זה שלא יגנוב עוד, והנמשל מובן מ לכ 
ואמר הכובש וכו' ולא זה שאינו מניח את היצר הרע לקרוב אצלו כלל, שנאמר טוב ארך אפים מגבור, רצה לומר זה שהוא מאריך  

נקר  ז אף דהיינו היצר הרע  כובש אותו,  זה הוא  כל  ועם  ומש א אף, שהיצר תמיד אצלו  יותר מהצדיק הא' שאינו מניחו  הו טוב  ובח 
ליקרב אצלו כנ"ל ומושל ברוחו, רצה לומר מי שהוא מושל על היצר הרע וכובש אותו הוא יותר משובח מלוכד עיר, כי מי שהוא  

א  לעיר,  בא  כך  ואחר  תחלה  התושבים  את  מגרש  בוודאי  עיר  כובשולוכד  רק  הרע  היצר  את  מגרש  אינו  זה  למגיד ליקוטים  )     : בל  יקרים 

 ( ממעזריטש אות מג 

פירש    " ויבא הביתה לעשות מלאכתו " ומה שפרשו המפרשים עיין סוטה לו: עה"פ    , מה שכתוב סיון שהיה ליוסף הצדיק  י הנ  להבין   גם 
ע"ח שער מט פ"ו הגהת הצמח  ו   א אות צ   ין יעקב שם פירש כך, ועיין גרסת הע אחד מהן  רבי יוחנן לעשות עבירה, וגם רב ושמואל  

רעו.( שם,   דף  )כי תצא רע"מ  יהוידע    ובזוהר  בן  לו:  ועיין  גדול  ש סוטה  כך  כל  לגנאי בצדיק  מדוע לדרוש  קושית המפרשים  מקשה 
ת  בזה הכניע א ו ניס עצמו לנסיון וכחוט השערה לפני העבירה ברח  כ בכוונה ה אינו אלא שבח כי יוסף הצדיק  וביאר ש   ?הצדיק סף  ו כי 

 ש"ט.בבע   "ל הסט"א והרג את יצרו לגמרי וכנ

חלקו בהמבואר בע"ז יז. רבי יוחנן ורבי חנינא היו לפניהם שתי דרכים  שם ביאר שרב ושמואל הנ"ל נ סוטה  עין אליהו    עוד גם עיין 
אמר ניזיל אפיתחא דזונות כדי  אחת סמוך לע"ז ושניה סמוך לבית זונות, חד אמר נלך בדרך הע"ז שהרי חז"ל הרגו יצרא דע"ז וחד  

ורבי אבהו מי גדול יותר בעל תשובה או    שכר. עוד מבאר שם שאולי בזה גם נחלקו בברכות לד: רבי יוחנן   שנכוף את יצרנו ונקבל 
 צדיק.

מוהר"ן    ז  טז    -שבחי  אין    -אות  קצת,  חכם אמת  שהוא  שמי  ואמר  שגזר  עד  המאוס,  בתכלית  זו  תאוה  מאד  ממאס  שהיה  והכלל 
זה שיתבטל ויהיה נמאס אצלו לגמרי התאוה הזאת, גם קדם לזה גם אז  כלל )כ(. אבל גם קדם שזכה ל   אוה הזאת נחשבת לנסיון הת 

זו, אשר אי אפשר לבאר בפרט. כי בימי נעוריו ממש, בעת רתיחת הדמים   ונוראות מאד בתאוה  היו לו כמה וכמה נסיונות גדולות 
בסכנה גדולה מאד מאד. אך היה    ר היה בידו למלאת תאותו והיה אוה זו עד אין מספר אש היה לו כמה וכמה נסיונות גדולות של ת 

רק   מהנסיון,  לברח  שנית  פעם  עצמו  מתרחק  היה  לא  כן  פי  על  ואף  פעמים.  וכמה  כמה  תאותו  וכפה  יצרו  על  והתגבר  חזק  גבור 
מרד כנגד השם יתברך. כי  חזק בדעתו שבודאי לא י אדרבא היה חפץ בנסיונות והיה מתפלל להשם יתברך שיזמין לו נסיונות. כי היה  

אפשר שיעשה עברה, חס ושלום, ויעבר על רצון השם יתברך אם לא שיהיה נעשה משוגע, חס ושלום, בעת הזאת. אבל מאחר  איך  
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אך היה גבור חזק והתגבר על יצרו    והיה בסכנה גדולה מאד מאד.  מספר אשר היה בידו למלאת תאותו

פעמים.   וכמה  כמה  תאותו  רק וכפה  מהנסיון,  לברח  שנית  פעם  עצמו  היה מתרחק  לא  כן  פי  על    ואף 

עיין חיי  והיה מתגרה בס"מ    .יונותמין לו נסאדרבא היה חפץ בנסיונות והיה מתפלל להשם יתברך שיז
וצ"ע לפי   אומר.השטן אני לא    עיניבגירא  שרק בגלל שרבותינו אסרו לומר  אמר  שרבנו    רלג  מוהר"ן

מסופר במעשה המפורסם  ואילו לפי ה  ,סיון קשהיהשיחות על הנסיון שעליו מדובר כאן משמע שהיה נ
בחזרה  איזה רגע לפתות אותו ומיד ברח  צאה  יא מור והסה"כ בא לביק,  סיוןי ה הנכל כך מה הי   בןולא מ

ל "וגם לא מובן מדוע כל כך נמנעו מלספר אותו. אבל לפי המבואר בשבחי הנ  ,לביתו באוסטיןמהעיר  
נ לעצמו  גרם  מהמסופר    ,סיונותישרבנו  לעבירה  קרובים  יותר  הרבה  שהיו  מסתבר  במעשה  יותר 

  .המפורסם 

לא הסיפור המפורסם  כנ"ל  ואמנם  אמיתי,  המפורסם אינו    יפורר שהסמן אמרהם בן נחאברבי  כיון שעוד   .י
לכן אותו,  לפרסם  פחדו  כך  כל  מדוע  אומר שרבנו  ל  מובן  הייתי  דמיסתפינא  עוליא  להעלים  צמו  כדי 

)חיי מוהר"ן רסב(  . ובזה יש גם לבאר מה שבזמן המחלוקת אמר  ה לעבירה שלאחרים נדמ עשה מעשה  
בוודאי  וזה תימה הרי    צדיק גדול וקדוש,שאני  ם או  ם אומרישה   ני כמואו שא  ממוצע על עצמו אין כאן  

והם שקרנים וקדוש  יום ש  ,שרבנו צדיק  ומספרים    מחלוקתב ומעשים בכל  על  יוצאים דברים מהקשרם 
דמיו השני  היונהצד  שלא  צ  ות  על  שכן  אמתוכל  של    \ח/ הבעש"ט  וכדברי  .דיק  הפגמים  שאת  שאמר 

להעלים עצמו משמע שעשה דברים כדי    ממוצעכאן    אין  רבנו שאמראבל לשון    עצמם אומרים עליו.
וכמו שאמר  שלכם,  היא  להם הבחירה    לומר  צריך   השגרמו בלבול גם לאנשיו לכן הי   ,שנדמים לעבירה

חשדו בו אלא שנתן להם סיבות  ינם  לא לחמשה רבנו  שגם    )עפ"י תורה עב(  בחיי מוהר"ן סימן תבבפירוש  
 ר עוון. תי הוא רחום יכפואם שגי  .שך כמבוארהמוווה לכח  שיהיה ש חהמכרי כדי להגביר את הכח 

שהיה לרבנו  סיון  ילנ  ,המעשה שבעקבותיו אמר רבנו את התורה הזאתאנ"ש קשרו את  חשובי  צ"ע מדוע   .יא
ספרו את עיקר המעשה הנוגע להבנת  גם לא    ,סיון ישבו החל המעשה, עד שכיון שלא רצו לספר את הנ

 "ש חות עיבשי "לנהתורה וכ

והיאמבואר  עשה  מהבסוף   .יב רנז,  תורה  רבנו את  אמר  בחל  שאז  א'  נדפסה  תנינא מ וגם אק  פח  תורה  ר 
ב' בחלק  נדפסה  החלק    . והיא  הדפסת  לפני  שנים  כמה  נאמרה  הרי  א'  בחלק  נדפסה  לא  מדוע  וצ"ע 

  ,בשנת תקסח  ששתי התורות האלו נאמרולומר  גם  אמנם אפשר    בתקסח.  מוהר"ןי  הראשון של ליקוט
   .עכשגר עדיין באוסטין לפני שעבר מעדוועדיבק ן"בשנת תקהתגלותו  לפניקצת ון היה סיניוה

 
 עד כאן ההקדמה 

 

 * 
 [ט]  רנזתורה 

 . יבך וכו' בכרם רע יאאו כי תב \י/)דברים כג(

 
בעת שבא    שיהיה לו איזה שכל בעלמא בעת הנסיון בודאי יוכל לעמד, לפי גדל חזק לבו שהיה חזק בה' מאד )כא(. ואף על פי כן, 

עק להשם יתברך מאד, עד שזכה להתגבר על יצרו ולהנצל. ואף על פי כן לא התרחק  היה בסכנה גדולה מאד והיה צו עליו הנסיון  
עצמו מהנסיון פעם אחרת אף על פי שבשעת הנסיון היה קשה עליו מאד כנ"ל. וכן היה כמה וכמה פעמים הרבה מאד עד אין שעור.  

 ית הזאת:ר תבערת המדורה של תאוה הכלל ה להתגבר על יצרו ולשב והשם יתברך היה בעזרו וזכ 
ואמר מרן אלקי רבנו אור עינינו המאיר מראש אצילות עד סוף עקבות משיחא הר"ב ישרא"ל ב"ן  קרח אות ה(    בעש"ט עה"ת עיין    ח

ל כך בשקר, שהרי בלעם  אליעז"ר שכל מה שעשה בלעם וערב רב אמרו על משה, שחשדוהו באשת איש, על רע שלהם, ולא אמרו כ 
כ  נשמתו,  ניצוצי  שהם  רב  בל וערב  מציאות  שום  ואין  עליו,  אמרו  שעשו  מה  עלי  ל  נפלו  חורפיך  וחרפת  ויתעלה,  יתברך  השם  תי 

 )נ"מ בנתיב היחוד שביל ו' אות ה'(:       )תהלים ס"ט(, ומשה וצדיקים עוסקים בתיקונו של עולם לתקן הכל, והכל מתוקן לסעודה: 

  זה כשהוא לא מחמת שונאים אבל שונאים   , שמץ מזה בדקות יש בו איזה  אין אדם נחשד אא"כ    ח: י במ"ק  שאמרו  שמה    אמר ש ועי"ש  
 גיע לא"י.ה יד עצמו לקטנות כל כך ע"כ לא  ר ו לא ה שכיון ש הבעש"ט  רבנו אמר על  וידוע ש   מה שאין בו כלל.  אומרים גם 

 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו  ט

ֶעָך ְוָאַכְלּתָ ֲעָנִבים  )כה(    כג פרק  דברים    י ֶכֶרם רֵּ י ָתבֹא ּבְ ְלְיָך לֹא תתן:  ּכִ ְבֶעָך ְוֶאל ּכֶ ָך ש ָ ְ ַנְפש   ּכְ

)כה( כי תבוא בכרם רעך. בפועל הכתוב מדבר שהשכירו בעל הבית לבצור כרמו, וכן דרשו חז"ל )בבא מציעא פז ע"ב(      -  רבינו בחיי 
השמ  עליו  תבוא  ולא  להלן  ונאמר  תבוא  כי  מדב   ש,נאמר  הכתוב  בפועל  כאן  אף  מדבר  הכתוב  בפועל  להלן  שתירגם  מה  וזהו  ר, 

גזל, והתורה לא  ואל כליך לא תתן        אונקלוס ארי תתגר. שאם אתה אומר בביאת כל אדם לא שבקת חיי לכל בריה:  . זה יהיה 
ל בהיתר יאכל באיסור, ולכך  כו התירה אלא כנגד הנפש המתאוה, כי כיון שהוא מתעסק וטורח בפירותיו אם לא היה לו אפשר לא 

ן שכתוב )משלי יג, כה( צדיק אוכל לשובע נפשו, והוא הדין בקמה, שיקטוף בידו מלילות אבל חרמש לא  התיר כנפשך שבעך כעני 
 יניף: 

 תבא  -מתרלו  יא
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 ,י קרקעלודיבגאצלו  העובד שכיר על בעל הבית להרשות לפועל  \יג/ התורה מצוויפשט הפסוק מדבר 
 . אחר לאכול בזמן או ביתולליתן בכליו ל הפועל ע אסורוה ,עבודההפירות בשעת ה לאכול מ

הזה רמוז האיסור לאכול אכילה יותר מהצורך לחיותו, והעיקר  בפסוק רבנו מבאר ש ,באר בסוףתכפי שי
משלי יג  ) בבחי'לאכול  שאדם צריך דהיינו  "כנפשך שבעך  ואכלת" בהמשך הפסוק דהיינו ,הנ"ל רמוז בוכו'

הוא   ,אוכל יותר משבע הנפש, דהיינו שמה שאתה "אל כליך לא תתן"ו, אבל " לשבע נפשו צדיק אוכל" (כה
אתה צריך   ,במקום להחיות אותך ש ,שנתתה אותו בכלי בתוכך  והוא כמו ,שאין בו חיות ,מאכל מיותר

 .  לצורך חיותך כן לשאת אותו וגם לעכלו ולדחותו מכח האכילה שאכלת  
המיותר   ,הקרוב לדחות את המאכל ,רלוקח לעז אותה אתה ,נמצא שהאכילה הרחוקה יותר שאכלת

  לבד מהפירוש הפשוטש, \יד/ ה'טעה לו אמו פיגא דנביאר מצוואה שאה ר רבנו אתובזה מבא .שאכלת
 . גם רמוז בדבריה הנזק שבאכילה מיותרת ,מה שיקרה לו הרבה שנים אח"כשרמזה לו 

שהניחה לו   מסופר  , ת ממשפחתו"י אשה אחסיון שהיה לרבנו עינדהיינו אחרי    \טו/ על פי מעשה וכו'
לאו יצטרך    צוואה שמי שאינו יכול לסובלו לא יניחנו להיות אצלו, ואם  ,אפיג  ,של רבנואמו  

 
 וו'  -בתרלד  יב

אכל, ה"ז אוכל ממה שהוא עושה  )א( פועל העושה מלאכה לבעל הבית בדבר מ   שו"ע חו"מ סימן שלז ונפסק ב   : היא סוגיא בב"מ פז  יג
ידיו ולא ברגליו רק שנושא על כתפו; ואסור לחסמו שלא יאכל. )ואם חסמו, שלומי משלם ליה מלקי לא לקי(  א ב אפילו אינו עושה ל 
 )טור בשם הרמ"ה(: 

יר אוכל  כ נו להיות הש שנצטוי     מצוה עלינו להניח השכיר לאכול בזמן שכירותו מדברים ידועים:   -מצוה תקעו    -ספר החינוך  ועיין  
ו כשיהיה הדבר ההוא דבר שגידולו מן הארץ ולא נגמרה מלאכתו, ועל זה נאמר ]דברים כ"ג,  בודה מהדבר אשר יעבוד ב בשעת ע 

ר, וכן תרגם אונקלוס, ארי תתגר, וכן כתוב  ב [ שבשכיר הכתוב מד :כ"ה[, כי תבא בכרם רעך וגו', ובא עליו הפירוש ]בבא מציעא פ"ז
]שם[ שמשני אלה הכתובים למדנו שהאדם אוכל במחובר בשעת  עא  בבבא מצי   ז"ל וגו', ופירשו  , כ"ו[ כי תבא בקמת רעך  כמו כן ]שם 

ללמד את בני ישראל    משרשי המצוה        ר: ח גמר מלאכה, וביארו שם שלא יספיק לנו ללמוד מה שצריך מאחד מן הכתובים בלי הא 
שר הוא עמל בעודו  רכת ה' עליהם. ובאמת שהדקדוק עם הפועל שלא יאכל בא תחול ב להיות להם נפש יפה ורצון טוב, ומתוך כך  

הוא עמל בדבר, וכל שכן כשהן עושין בגדולי הקרקע שהאדם שמח בו בברכת השם אשר נתן לו שיש הוראה בזה על הנבלה ועל  
 : במינו  המזג רע מאד, וכבר כתבתי כמה פעמים שהמארה והרעות ידבקו ברעים והטובות בטובים מין 

ְמַחת ַהבְּ ח"ב סימן שא.    שיש"ק   עיין   יד ִנכְ ַאַחר שִֹ נּו,  ַרּבֵּ ל  ֶ ה ֶאְפַרִים"  ִרית ש  ֶגל ַמֲחנֵּ ּוַבַעל ַה"ּדֶ עְזּבּוז  ִמּמֶ רּוְך  ּבָ י  ַרּבִ ים:  ִ דֹוש  ַהּקְ ְנסּו ָהַאִחים 
ּוָבה  דּוַע ֲחש  ּיָ ָהְיָתה ֲאחֹוָתם, ְוָהְיָתה ּכַ ֶ נּו ש  ם ַרּבֵּ ֶהֱחִזיקּו אֹוָתּה לְ   ֶאל ַהּיֹוֶלֶדת, ִהיא אֵּ ֶ יֶהם ְמֹאד, ַעד ש  ינֵּ עֵּ ש     ַבֲעַלת רּוַח ַהּקֶֹדש  ּבְ )ראה חיי"מ  ַמּמָ

רּוְך, ּוִבּקְ   , קי"ד( וסימן  י"ד,  סימן  ) י ּבָ ְנָתה ֶאל ָאִחיָה ַרּבִ ים טֹוִבים, ּפָ ה ּוְלַמֲעשִֹ ה ְלַגְדלֹו ְלתֹוָרה ְלֻחּפָ ְזּכֶ ּתִ ֶ ְרכּו אֹוָתּה ש  ֶ ּובֵּ ה אֹותֹו ש  ָ ם ֶאת  ש  ְך ּגַ ָברֵּ ּיְ
ימֹול   נּו ָהַרְך ַהּנִ ּלֹא ַיְחְלקּו ָעָליו. אָ ַרּבֵּ ֶ רּוְך: "ֶזה ָאבּוד" ! "ָדאס ִאיז ַפאר ַפאְלן" ! .ש  י ּבָ  עמ' עז  ח"א  עיין שיש"ק החדש  ו     ַמר ָלּה ַרּבִ

בל   עשה רובו של המ   טו  מוהר"ן  הועתק  גרוס ה קוטי  ב   מבואר לר"י  פ'   חיי וכולו  פעם בביקור אצל  )   –חדשות   בהשמטות   מוהר"ן סימן 
ומחמת  (  הוריו במעזיבוז  פניו המאירים  ]רצתה[ לקבל  מ שהיה מעלים עצמו מאד  אשה אחת ממשפחתו  שום איש  ידע  יגיעתו  לבל 

  ה הבעיר היצה"ר תאוות   , כשראתה יופיו  , הזאת אשה  ה ועל כן    , שהוא כשאר בני הנעורים   היה נדמה למשפחתו   , קדושתו מ בעבוה"ש ו 
מאיתו. ואדמו"ר הקדוש בשמעו את    לא תפעול אצלו מאומה ותלך אבל תיכף הבינה ש   ...וכו'.  עד שהעזה פניה ותאמר לו בקרבה,  

בנסיון  , דבריה  ואף שעמד  נסיון כזה,  מזה שבא לידו  לו עגלה   , הלך תיכף החוצה   , נבהל מאד  שיסע תיכף    , ויצו לאיש אחד לשכור 
ל מגודל  " נ   והאשה חפזון וכו'.  ויסע משם ב   , ע תיכף לביתוו ס נ כי מוכרח הוא ל   , דיקים ואמר לאביו ולאמו הצ   .וכן היה   .בחזרה לביתו 

   .ויבוא לביתו את הסוסים ולנסוע הלאה ויסע משם  ויצו לדפוק    , ריה לא שמע לדב   א לביתה, אבל הו   ... להחזירה אוותה וכו'ת 

האלה   הדברים  שנסע  ויהי אחר  הקדוש נזדמן  אביו   אדמו"ר  לבית  למעזבוז  הפעם  לו  ו   , ואמו   עוד  ציוותה  בתורת    הקדושה אמו  אז 
לסבלו    ותאמר צואה   יכול  לא  האיש אשר  את  כי  אצלולו  להיות  יניחנו  לאו   , לא  לעזר    , ואם  ממנומאנשים  יצטרך  על    , הרחוקים 

   .  ביו( י יהיו מקרו וכל לסבלו אף כ את האיש שלא י   )הינו כי אנשים רחוקים ממנו יעזרו לו שלא יניחו להיות אצלו  , הקרובים אצלו 

ואחר שעברו כמה    , המעשה הזאת ואדמו"ר הקדוש ראה אותו אז  ה שנים בעת שהי   והנה האשה הזאת היה לה אח קטן בן ג' או ד' 
כ )שנים   בברסלב (  נים ש עשרה    שמונה כנראה  דירתו  קבע  הקדוש  שאדמו"ר  בעולם   , בעת  וקדושתו  וצדקתו  הקדוש  שמו  נתפרסם    , וכבר 

הרעי  מעשיה  על  הנ"ל  האשה  כ ובזכרה    , ם התחרטה  ונורא  קדוש  צדיק  אל  דברה  אשר  דבריה  בעיניה  , מוהואת  מאד    , נתביישה 
ותספר לו    , ולקבל ממנו תשובה ותיקון על זה, ואחיה הנ"ל כבר היה בא בשנים יותר מעשרים שנה  , ותחפוץ לפייס את אדמו"ר הקדוש 

שיפייס או  ותבקש את אחיה שיסע לברסלב לאדמו"ר הקדוש  ולקבל   תו מהמעשה הרעה שעשתה  ויסע    , תשובה   בשבילה  וכן עשה 
לספר    , וטרם שהתחיל לדבר אל אדמו"ר הקדוש   , ף אף שכבר היה בחתימת זקןכ י או לבית אדמו"ר הקדוש הכיר אותו ת ובבו   , לברסלב 

לה  שמעה את הדברים הא   , ל זצ"לי ובתו הקדושה אד   , אמר אדמו"ר הקדוש זצ"ל אוי אינני יכול לסבלו בביתי  , לו דבר ביאתו אליו
ה' יתברך אשר בעת הזאת    ן והזמי   , ותחפוץ מאד להוציאו מביתו, אך לא יכלה   , מצואת אמו הקדושה הנ"ל   והיא ידעה   , מפיו הקדוש 

מאדמו"ר   רחוק  היה  הנ"ל  מנעמירוב  והאיש  מנעמירוב(  ליפא  ר'  אחי  )הוא  זצ"ל  הקדוש  אדמו"ר  לבית  מנעמירוב  אחד  איש  בא 
היה ממקורביו ה   , לבית אדמו"ר הקדוש ובבואו    , הקדוש, כי לא  רמזה בתו    , בבית אדמו"ר הקדוש   ז איש ממעזיבוז שהיה א וירא את 

מנעמירוב  להאיש  הנ"ל  אדל  אצלו  , הקדושה  שיהיה  לסבלו  יכול  איננו  הקדוש  אדמו"ר  אדמו"ר    , אשר  מבית  אותו  יוציא  כן  ועל 
וירא בש   והנה   .ויוציא אותו החוצה   , ויקח האיש מנעמירוב את האיש מעזיבוז בידו  , הקדוש  הנ"ל היה אז רעב מאד  עומד  האיש  וק 

אחד  מאד   איש  גדולה  מידה  ויקנה  )שזיפים(  "פלאמען"  הנקרא  פרי  לקח    , למכור  הנ"ל  והאיש  עדיין,  בישולם  נגמר  לא  והפירות 
כל אבריו  והתחיל לצעוק כי    , ויאכל הפירות יותר מצרכו, ותיכף אחר אכילתו נחלש מאד   , ונכנס עמהם לבית אדמו"ר הקדוש   , הפירות 

אבל לא    , אנשים מן השוק ויכנסו לחדר שהיה שם ויוציאו אותו להביאו לאכסניא שלו   נו, וישמעו והחיות יוצא ממ   , כואבים לו מאד 
 עד שמת ברחוב.    , הספיקו להביאו לשם 

המדבר    המעשה אחר  ו  רנז(  )תורה  רעך"  בכרך  תבא  "כי  מאמר  הקדוש את  אדמו"ר  האדם  הזאת אמר  מצרכו כשאוכל  יוכל    יותר 
אר  , ששם מב ה פח תנינא(" )תור ה זהר שלא לאכול פרי שלא נגמר בישול ל "צריך  מר אז את המאמר  להוציא עי"ז החיות שלו. וגם א 
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וכו'.  אצלו  הקרובים  על  מהרחוקים  במ"אטז  לעזר  הטשערינער  }ויתבאר  כתב  אבל   ,בר  כך 

 [ יח]{\יז/דעסיפר לא יה ומי שידע לא סיפר ומי שרק בעל פ  ,מבואר בשום מקוםלא למעשה הוא 
אמר   הנ"ל שלא ברור מה הוא, רק אנו מניחים שהוא דומה למה שמספרים אנ"ש בעל פה, אחרי המעשה  

כי כשאוכל יותר מצרכו זה   ,של למי שאוכל יותר מצרכומוביאר את הצוואה של אמו כ  , רבנו תורה זו
  .לוהמאכל מזיק 

דבר כל  הזה    כי  בעולם  מציאות  לכל  שיש  שורש  לו  ממיש  חיות  הי  נו,ו  לא  זה  לו    הדבלא 

ז  "שעי  ממה שהאדם לוקח אותם לרפואה,  \כ/ מדבר ה'ות  כגון הסמים יש להם חי    ,\יט/מציאות
   .\כא/ ה"יתחזק בבטחון בהקב

פרט בבריאה מכוון בריאתו כך שישראל    , וכלשיגלו כבודוכדי  כל הבריאה ברא לכבודו ולכבוד ישראל  
ידו על  שמים  יגלו  תורה  כבוד  והסיז(  )ריש  ע,  ימים  כבוד  ל  ויגלה  שיבריא  כדי  ישראל  לאיש  רפואה  דם 

    .\ כב/ הסמים שמרפאים, זו סיבת קיום ומצוות התורע"י שמים 

תורה   כדי לקיים  \כג/וכן המאכלים יש להם חיות מזה שהאדם אוכל אותם ומקבל חיות מהם,

זהדהיינו שלצו  ה יש חיות להמאכליםמז  גלות כבוד ה' בעולםלו  \כד/ ומצוות ם המאכלים  בלימק  , רך 

   .הבורא ומקיים אותם בכל רגע  דבר ה'חיות מ
נ"ל   והכוונה לניצוץ    ,\כה/"כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם אלא על מוצא פי ה'" (  )דברים ח' ג'הביאור 

לקליפותנשמתו   ועוד במאכונמצא    שנפל  מלאכות  בעשר  אזי  לחם  זה  אם  המאכל  הכנת  ע"י  ומתברר  ל 

 
עכ"ל        תיקון גם לאחותו.  ה ר הקדוש זצוק"ל כי מיתת האיש הנ"ל בברסלב הי אחרי כן אמר אדמו"   .  החיות מהאדם יוצא  עי"ז  גם  ש 

 נכון אבל השאר כן נכון.   סיון אינו י שסיפור הנ כוונתו  רא  מסב ונ"ל    יחות שרבי אברהם בן נחמן אמר שאינו נכון.ועיין לעיל בש   חי"מ השמטות. 
 ()ויתבאר במ"אומתרלו נמחק וכתוב בתרלד וגם שם לא נמצא בסוף הספר, וכן העתיק  (, וצ"ע כי לא נמצא שם)הוסיף כאן בסוגרים )עיין בסוף הספר שם יתבאר מעשה זאת(   בתקפא טז

   " ! כלל איננו נכון  ור שמספרים בזה אינו אמת, והמעשה "הספ נחמן זצ"ל אמר  בן    ם רבי אברה ש   כנ"ל בשיחות   יז 
   ג אות נב מה ציותה. " . את הצואה ציותה אם רבינו לרבינו. ועיין שיש"ק ח נכון  ראב"ן שאינו   ומה שמספרים בע"פ אמר אות פ( השמטות ומה שנמסר בע"פ ראה בחי"מ  ) לא נדפסהמעשה  בהוראת זקני אנ"ש  יח

להבין הענין דנודע כי כל העולם ומלואו )תהלים ל"ג, ו'( בדבר ה' שמים    -פרשת מטות  ריש    –טברסקי לרבי מנחם    מאור עינים   עיין   יט 
ו'(   ט',  )נחמיה  ומחיה אותם כמ"ש  והוא המקיימם  וגדול  דבר קטן  נתהוו כל המציאות  ידי הדבור  כי על  פיו כל צבאם  וברוח  נעשו 

שבתוך    ואתה  החיות  ולולא  כולם  את  מן מחיה  נעדר  היה  השפל    הדבר  העולם  בזה  בשבירה  שנפלו  מדברים  שהן  המציאות אלא 
מאכל   במיני  העולם  מזה  בדברים  מלובשין  הנפולין  נשמות  ניצוצי  וכמה  שכמה  שאחריו  בדורות  וגם  הראשון  אדם  מחטא  כנודע 

ך הוא המחיה  רו של הקודשא ברי ם שאין בו ניצוץ הקדוש שנאצל מדבו שאין לך דבר מזה העול ומשתה וכיוצא בהן ממיני העולם  

ר"ל מה שאתם טועמין ורואין כי    , והוא הטעם שבדבר ההוא המתוק לחיך כמ"ש )תהלים ל"ד, ט'( טעמו וראו כי טוב ה'  אותו הדבר 

ם המאכל ונשאר החיות בקרבו  כי לאחר שאכל האד   , כמו שנראה לעין  ,שהוא ניצוץ הקדוש שבדבר ההוא המלובש בו   , טוב הוא ה'

נד  מבלי   חה שהפסולת  וגרוע   לחוץ  נפסד  דבר  והוא  הקדוש  כי    , חיות  הניצוץ  הוא  כח  לו  ומוסיף  ממנו  ניזון  שהאדם  המזון  עיקר 

נתייחד הניצוץ ההוא    , בשעה שאוכל האדם המאכל ולכן    , ההוא שהוא הטעם הטוב שהאדם טועם במאכל ובמשקה ההוא שבמאכל  

   .ההוא האוכלו וניתוסף בו כח   אל חיותו של האדם 
מה שאמר הריב"ש ז"ל בפסוק לעולם ה' דברך נצב בשמים, כי האותיות    מט.אות  שית  פרשת ברא   -ל התורה  ע   בעל שם טוב   עיין   כ

שאמר הקב"ה במעשה בראשית ויהי הוא צוה ויעמוד, המה האותיות שמחיים ומהווים הדבר ההוא לעולם, כמו יהי רקיע, או תדשא  

מאמר מרן אלוהיי    נ.אות  ושם          שובה(: עבודת ישראל בדרוש לשבת ת )        שא, וכן כולם וזהו לעולם ה' דברך נצב בשמים: הארץ ד 
הבעל שם טוב זללה"ה, לעולם ה' דברך נצב בשמים, שאם אומן עושה כלי אזי הכלי אינו צריך לאומן, אבל מלך עליון דיבור יהי  

בהשגחתו  והוא  בשמים,  נצב  תמיד  ידי    רקיע  על  העולמות  להחיות  רגע  בכל  שמשפיע  שפעו  וקיימים: ובכח  חיים  הם  )היכל       זה 
 ל ע"ב(: הברכה בראשית ד" 

  לרפואה,  יה לו לומר שחיות הסמים ממה שהאדם מתרפא על ידם. מדלא כתב כאן משמע שבאמת אינו צריך להם ה   צ"ע לכאורה   כא
השתדלות    לעניין משא ומתן ד'  עיין לק"ה    אותו רק ע"י הסמים.  שירפא   הוא בוטח בה'   , אלא בגלל מדרגתו הנמוכה באמונה בבטחון 

 טחון בה'.מה שחסר לו בב   בפרנסה שהיא כדי להשלים 
גזר שיהיה  עד שמגיע הזמן שנ אלא    , החוליאת  מרפא  ה וההרכבה  א יודעים לכוון הסם  תורות ביאר שגם רופאים ל   צ"ע הרי בכמה   כב

מוהרנ"ת  ש וכמו    , ה פגם אמונהבז יש    , ח סמים לרפואה ק ו פאים להתרחק מהם, ומשמע שהל יר מאד מהרו ורבנו הזה חולה ואז מתרפא,  
על   הרבה  אומ   לצעוק  ואיך  רבנו זה,  כאן  הסמים    שסיבת   ר  ש קיום  וצ" היא  לרפואה.  אותם  הנמוכה  ק ו של   ל לוקח  מדרגתו  בגלל  ח 

 בבטחון, וגם זו סיבה להחיותן.
ֲאִכְלָך ֶאת  ( וַ ' ג  'דברים פרק ח ) תו מהניצוץ קודש שבמאכל בבחי'  חיות לנשמ ו שמקבל כח הגוף    חיות גשמית ורוחנית   כג ְרִעֶבָך ַוּיַ ָך ַוּיַ ְיַעּנְ

ר לֹא ָיַדְעּתָ ְולֹא יָ  ֶ ן ֲאש  ל מֹוָצא ִפי ְידָֹוד ִיְחֶיה הָ ַהּמָ י ַעל ּכָ ֶחם ְלַבּדֹו ִיְחֶיה ָהָאָדם ּכִ י לֹא ַעל ַהּלֶ  ם: ָאָד ְדעּון ֲאבֶֹתיָך ְלַמַען הֹוִדיֲעָך ּכִ
ושמעתי בשם הקדוש מלובלין נבג"מ שזה כוונת ר' נחמן בגמרא    -פרשת שלח    -יס(  יולרבי יוסף מאיר  )  ליקוטי אמרי יוסף על התורה   כד

הי' לו כח לעבוד השי"ת האכילה הוא בחי' הלואה, שלוה ואחר כך פורע. וזה  אנו לוין ואוכלין עיין מס' חולין )פד.(, כי האוכל כדי שי 
בשעת אכילה ממש, אבל על כל פנים לוין ואוכלין, ר"ל שאנו  ענוה יתירה שבו, אמר אנו אין יכולין לעבוד השי"ת    שאמר רב נחמן 

וכשעובד את השי"ת אח"כ בכח האכילה הוא  אוכלין כדי שיהיה לנו כח לעבוד ה' בתורה ובתפלה, ואם כן האכילה בבחי' הלואה,  
רו רז"ל )יומא כ"ד.( איזה  כלית העבודה והעיקר הוא מדריגה הב' הנ"ל, ובפי' אמ הפרעון. אמנם אמר זה מרוב ענוה, אבל אין זה ת 

 עבודה תמה כל שאין אחריה עבודה, הרומז למדרגה ב' כמו שכתב רבינו בהקדמה שלו: 
  וכאשר יאכל אותם האדם ואם הנשמה תהיה יותר רעה במעשיה, תרד ותתגלגל בצומח,    -נהר יז    -מעין ה    -  חסד לאברהם עיין    כה 

קן יכנוס בערלה כי עדיין אסור אותו הניצוץ ולא נתקן עדיין ולזה אסור לאכול  , אמנם אם עדיין לא נת יחזרו ויתקנו אותם הניצוצות 
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האכ שקודם  וכו'בברכות  ה'  .ילה  פי  מוצא  נקרא  כיוהניצוץ  המאכל    ,  ה  כלגשמיות  הניצוץ  רק  א  יחיותו 
לו  אלוקות שבו וניצוץ השייך  צינור דק הקשור לשרשו  ו  כמהוא  כי    ,\כו/ מחבר אותו לחי החיים להקב"ה, 

אלוקל חי   חלק  משם  אבלותומושך  מל  ,  לב  שבוהוא  הו  ,יםשובהמון  המאכל  הכנת  מכל   אוע"י    מתברר 
   לנשמת האדם האוכל ולהוסיף לו חיות משרשו. עולה ומתחבר ובאכילה  ,יםשלבוה

צריך   האדם  חיות, מאחר שאין  לקבל  לזה המאכל ממי  אין  יותר מצרכו  אבל כשאוכל 
ומיד    אליו, השם,  את  לעבוד  כבר  כדי  בלעו  או  בפיו  אותו  ידו איכשלעס  שעל  אפשרות  המאכל  לזה  ן 

כבוד שמים בו  ך כליהאדם לתו  א דומה כאלו הניחווהו  יתגלה    ,באופן שאין אפשרות להשתמש 
חיות משם  כזודאי ושב עצמו  ו  .\כח/ אינו מקבל  להחיות  חיות  לו  דהיינו ע"כ המאכל מבקש 

ללא  שכבר נאכל    , וכיוןסיבה שהקב"ה יחיה אותו  שתהיההוא יכול להביא  איזה כבוד שמים  שמבקש  כנ"ל  
מאוס, וכבר  צורך   אי  נעשה  לקיומויותר  סיבה  אתלהעניאלא    ,ן  לצורך,האדם    ש  שלא  דהיינו    האוכל 

ואזי הוא מוציא החיות    ,אותםהמענישה    כבוד המלכותעונש הרשעים ו  לגלות  שסיבת קיומו עתה היא 
  ,המאכלים שאכל לצורך מ  ו שקיבלחיות  לוקחש  ע"י   אותו  \כט/ מעניש  המאכל המיותרשדהיינו    של האדם

הוציאו עכלו ולנמצא שהגוף כדי ל  ,כחו  ף חיותסיהוולא  כיון שהוא מיותר  ש  ועי"ז הוא מזיק להאדם, 
בבחי' עזרה מהרחוקים על הקרובים, דהיינו מהאכילה    ,מאכילה קודמת  לבילהשתמש בכח וחיות שק  צריך 

צטרפין עמו אפי' שאר המאכלים  נה  ומחמת ז  מקרובעתה  כל זה  אאת המאכל ש  הרחוקה לדחות
מיותר, נמצא מאכל  לדחות    כח הזהש בעתה משתמ  ,והוסיפו לו כח  למאכלים שאכה  דהיינו  ומזיקים לו

חיותו לצורך  לא משתמש  בהם  שגם  מיותר  אלא  ,כיון  מאכל  לדחות  מיותר  אכילתם    , לצורך  שגם  נמצא 

    . \ל/כי מתברר למפרע שלא נאכל לחיותו ,נהפכת למיותרת
חוזר    כי המאכל  הכנת  ע"י  שהתברר  הניצוץ  אזי  מצרכו  יותר  אוכל  שאדם  ם במקוו  ,ותלקליפ  נופלומה 
יאו  עכלו ע"י הגוף ולהוצגשמיות בגופו שכיון שלא מוסיף חיות הרי הכח ל  המאכלנשאר    ,ף לו חיותוסילה

  תחילה להחיותו לוקח מהאכילה הקודמת שאכל לצרכו, נמצא הרחוקים דהיינו המאכל שאכל    אלחוץ הו
יד.  שאכל עכשיוהקרוב  מצטרף להוציא את המאכל   החיותו הוא  לם שבמקום  וזה ע"י הכח שנוסף לו על 

 גוף לא יכול לסבלו.המאכל המיותר שה   נצרך כדי להרחיק את
ותן ל מאכל שאוכל נכו   ,ולדחות המותר לחוץ  ,מאכלה  את  לעכלוחומרי עיכול    ,לטחון   כחצריכה  קיבה  ה  כי

 לכל לוקח כח  רק  אלא    ,לכלום, אבל מאכל שלא נצרך לחיות לא נותן כח  והדחיה  לעכול  לו כח לחיות וכח
  ודם קמכח המאכל שאכל    ,ת המאכל שאכל עתה בקרובודוחה אמעכל  נמצא של שאכל לחיותו.  כומהא  ,זה

  .דהיינו מאכל רחוק יותר

 
ֶעָך ְוָאַכְלּתָ ֲעָנִבים  כג )בדברים  התורה את הפסוק שבו פתח את עתה חוזר לבאר ֶכֶרם רֵּ י ָתֹבא ּבְ כה( ּכִ

ְלְיָך לֹ ְבֶעָך ְוֶאל ּכֶ ָך ש ָ ְ ַנְפש  ן:ּכְ שפשוטו של מקרא מדבר מפועל שכיר שהותר לו לאכול בשעת מלאכתו  א ִתּתֵּ
 . שהוא צוואת אמו המשלל  שנמשלמגדולי קרקע המחוברים ורבנו דורש את הפסוק 

 
כמה טורח יש לדגן עד  ור על זה הניצוץ שבצומח, כי  ממנו. וכמו שנפש אדם עוברת בגיהנם כמה עונשין וכן בשעת מיתה, כך יעב 

האדם  לאכילת  ראוי  ו ,  שיהיה  אותו,  שחותכין  מיתה  כמו  והיא  הקצירה  היא  תחלה  והטחינה  כי  והברירה  והדישה  העימור  אח"כ 
גיהנם של אש, שצריך אפיה בתנור עד שיקרא לחם, שע"י עונש   כמו  ואח"כ האפיה שהיא בתנור שהוא  והלישה,  התנור  והרקידה 

ים, שע"י התנו"ר יעלה לתור"ן שהיא מעלה רמה, וכן  שהוא כמו גיהנם אז יהיה ראוי להוציא ממנו חלה שהיא אכילה מעולה לכהנ 

ד' ברכות,  ג ואחריו  והמוציא  וחלה,  ומעשרות לקט שכחה פאה  ותרומות  יתוקן הניצוץ שבתוכה  "כ ע"י ביכורים  שע"י אלו המצות 

א' מתקן חלקו  נין שבזרעים ובדגן העניים יש להם חלק והכהנים והלוים כל אחד יקח חלקו וכל  והע   לעלות ולדבק בנשמת האדם, 

ם לבדו יחיה האדם, ר"ל על הגשמיות של לחם, אלא ברוחניותו שהוא הניצוצות הקדושות  הפסוק כי לא על הלח כנזכר. ובזה יובן  

 .שהוא מוצא פי י"י, כאמור ויפח באפיו נשמת חיים 
יד פרשת לך לך    -  בעל שם טוב על התורה   כו  והמתיקות של דבר מא וכן כשאוכל      -אות  חיוני  יחשוב שהטעם  כל ההוא בא מכח 

  , ובדומם יש גם כן חיות, שאנו רואים שיש לדומם ההוא קיום ועמידה, נמצא שיש בכל מקום חיות והמתיקות של מעלה שהוא חיותו
 אלוה ממעל: 

 שבודאי   -מתרלו  כז

  אותם.  ד מעט יאכלו ע מדוע הרי הרבה מאכלים לפני האכילה הם בכלי ויש להם חיות ממה שעו צ"   –  שם מ בודאי אינן מקבל חיות    כח
זו הסיבה  יתן לאכילה  מאוס ולא נ   א ועתה הו   צורך   נאכל ללא   א מונע החיות אלא שכיון שהו   י כמו בכלי לא הכל   א וזה המאכל שהו 

 .יות לו ח   שאין 
לפי הנ"ל  אבל    .אע"פ שפשטות הלשון משמע קצת שהחיות שלוקח מהאדם היא החיות שחסרה לו, ולא כעונש   , כך נראה לי לפרש   כט 

עונש הרשעים שהם בחי' בטן    דהיינו לגלות   , באופן שלילי כבוד שמים    עתה סיבת קיומו היא לגלות נראה ש ו  , ת היא סיבת קיום שחיו 
 שליח המלכות להעניש.נעשה  לכן נראה שחיותו היא הכבוד מלכות שמגלה והחיות שלוקח היא בבחי' עונש שהוא  רשעים תחסר,  

האם המאכל  בזה  "ע  צ אע"פ ש   .קיבל מהם הגוף  המאכל המיותר משתמש בכח ש ש   מה שהיזק המאכלים הוא    כך נראה לי לפרש   ל
אכל המיותר מזיק בזה שלוקח הכח שהוסיפו המאכלים  או שהמ   , המיותר מזיק מצד עצמו וחוץ מזה גם שאר מאכלים קודמים מזיקים 

 הקודמים.
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 [ לא]  , דכתיבהנ"ל  "רעך   םכי תבוא בכר"ך הפסוק  ש מרמוז בה  ,של אכילה מיותרת  הנזקשלמדנו לעיל    וזה
ואל כליך לא  "שמסיים הפסוק    לא יותר. וזהנפשו  וכל לשבע  כי צדיק א,  "ואכלת כנפשך שבעך"

יך לו  ו שלא תאכל יותר מצרכך, שזה דומה כנותן לתוך הכלי מאחר שאין צר, היינ"תתן
 :כנ"ל

, ואם  לסבלו  יכולגופו אינו  ,  שמה שאוכל יותר מצרכו  הפירוש  ,על פי המשל הנ"ל מצוואת אמו של רבנו
ימנע    אהו יכול לסבלו  המאכל המיותר  את  לגופו  עצמו מלהכניסבעצמו לא  יותר    אלא  ,שגופו לא  יאכל 

מהרחוקים   לעזר  יצטרך  אזי  הקרובים,  מצרכו,  לצריקהרחועל  אכל  שכבר  המאכלים  הם  חיותום  , ך 
שכיון שהוא יותר מדאי הגוף לא סובלו כי מזיק לו שיונק    .כל עתה יותר מדאיוקרובים הם המאכל שאוה

ועי"ז    לצרכו.  בר אכלכשקיבל מהמאכלים ש  החיות וכחמצטרפים    ,מנולהוציאו מלעכלו וכדי  עוד שו  ,חיותו
  .יותר מצרכולהוציא את מה שאכל  לעכל וכדי  השתמש בהםכי   ,םשקיבל מהוהכח מפסיד החיות 

 
 ביאור חברותא לתורה רנז  אןעד כ

 

* 
 

 האכילה יתירה יבעניין נזק
 

 אות ח'  ענף א  -י השורש החמיש  -חלק ראשון  -ספר סידורו של שבת מ
ברוב   הנה  והבליו.  העוה"ז  צוף  טנופת  בנופת  ולהתענג  ותאוותיו  כריסו  למלאות  ומחשבתו  אדם  כוונת  ח"ו  אם  אבל 
כידוע   ה'.  ומצות  התורה  מדברי  אותו  מבטל  שבמאכל  והגשמיות  אכילה  רוב  אדרבה  הפשטות  בדרך  אף  פעמים 

ובפרט מי שנמשך אחר רבות    וחולאים באים עליו  ומכאובות  ת את הגוףשהאוכל יותר מכדי שבירת רעבונו מזיק ומשחי
)פ"ד   ברמב"ם  כמבואר  ומתפלה.  ומצות  מתורה  מבטלו  חליו  ומחמת  לו.  המזיקים  דברים  אף  שאוכל  ודאי  אכילה 
מהלכות דיעות הלכה ב'( וז"ל לא יאכל אדם עד שתתמלא כריסו אלא יפחות כמו רביע משביעתו וכו' עד ואכילה גסה  

ל החולאים ורוב החולאים שבאים על האדם אינם אלא או מפני מאכלים  המות והוא עיקר לכ  דם כמו סםלגוף של א
רעים. או מפני שהוא ממלא בטנו ואוכל אכילה גסה אפילו ממאכלים טובים. הוא ששלמה אמר בחכמתו. שומר פיו  

ולשו רע. או מלשבוע.  פיו מלאכול  שומר  כנו'  נפשו  ו הוא ששומר מצרת  אלא בצרכינו מלדבר  ולשונו שומר מצרת 
ממנו  נ  יאכל  ולא  גופו  להברות  הראוי  מאכל  אוכל  אלא  גרגרן  יהא  לא  כתב  א'(  הלכ'  ה'  )בפ'  שם  ועוד  עכ"ל.  פשו 

מפורש   ועליהם  כריסם.  שתיפח  עד  וממשתה  ממאכל  שמתמלאין  כאלו  כריסו  למלאות  רודף  יהא  ולא  גסה  אכילה 
ושין כל ימיהם כחגין והם האומרים אכול  שאוכלין ושותין וע  ו בני אדם חכמים אל  בקבלה וזריתי פרש על פניכם אמרו

ושתה כי מחר נמות וזהו מאכל הרשעים. ושולחנות אלו הם שגינה הכתוב ואמר כי כל שולחנות מלאו קיא צואה בלי  
ש הוא שאמר  ודיו.  חייו  כדי  ממנו  ואוכל  שנים  או  אחד  תבשיל  אלא  אוכל  אינו  החכם  אבל  צדיק  מקום.  אוכל  למה 

מו כן בכל תאות העוה"ז איך שנאה לחכם להתנהג בהן על צד הנאות שלא למלאות תאותו  ע נפשו. וביאר שם כלשוב
 ע"כ.  

ומכ"ש בדרך הפנימיות ידוע לכל. כמה רבוי אכילה גורם לשכוח בה' ובתורתו. ומקרא מלא דבר הכתוב שמנת עבית  
אל אלהים אחרים וגו'. ומבואר  ואכל ושבע ודשן ופנה  ו' ואומר  בך ושכחת וגכשית ויטש אלוה עשהו וגו' ואומר ורם לב

יכנס אכילה ושתיה   יבקש רחמים שלא  בתנא דבי אליהו בזה הלשון עד שיבקש אדם שיכנם דברי תורה לתוך מעיו 
תחטא לא  לתוך מעיו ואמרו חז"ל )ברכות כ"ט ע"ב( אמר ליה אליהו לרב יהוד' אחוי דרב סלא חסידא לא תרתח ולא  

לא תרוי ולא תחטא כלומר לא ששבע כדי שלא תבוא לידי חטא כי כשהאדם שבע    א ופי' שם רבינו יונהי ולא תחטתרו
ופירשו שם מילוי   זיני בישי  ע"א( מלי כריסיה  )ל"ב  ועוד אמרו שם  יתעלה.  ונמשך אחר תענוגיו שוכח ענייני הבורא 

ל )קדושין ב' ע"ב(  ה לילה ח"ו כמאמרם ז"לידי מקר  יתירה באין  הכרס הוא ממיני חטאים הרעים. ועוד כי ע"י אכילה 
דרכא דמיכלא יתירא לאתויי לידי זיבה ומבואר בזוה"ק )תרומה קנ"ד ע"ב( וז"ל וכהני הוו לקטי איבא דשלחן משבת  

נא  לשבת לאחזאה דהא מזונא עלאה נפיק מגו ההוא שולחן. בגין ההוא לחם מזונא דהוו לקטו כהני אתברכא כל מזו 
ד ושתומזונא  יצאכלין  בהו  לקטרגא  דלא  פן  ין  הה"ד  ומשתיא  מיכליא  מגו  אלא  אשתכח  לא  הרע  יצר  דהא  הרע  ר 

  אשבע וכחשתי ותפשתי שם אלהי וגו'. דמגו מיכלא ומשתיא יצר הרע מתרבי במעוהי דב"נ ע"כ:
 

* 
מת  שלכאורה  ,פרי קודם בישולו ואכילת  , מה שאותו אדם מת מרוב אכילההנ"ל   במעשהת לכאן הקשור קצ בעניין 

   , ם זמנודוק
שלוחו של  ש  שם  כמבואר .   מדותיו  י שמת קודם זמנו הזמן שנותר ניתן לאדם אחר המעביר על משבחגיגה ד:  מדנו  לו

ושאלו את מלאך המוות מה עם השנים של מרים שמתה    ,מלאך המוות טעה והמית מרים אחת במקום מרים אחרת
 שומע חרפתו ושותק,  ל מדותיו אותן למי שמעביר ע  ניםואמר שנות  , קודם זמנה

הזמן הנותר, מי כאן ה הן שייכים  ? ובע אותן תוצ"ע מה השאלה על  ועיין    האם הם בריה שמבקשת על עצמה?   ? למי 
על מדותיו ויש   לכן נותנים למעביר  , חי היה מתקן ה וט ביאורים בשם יחי ראובן שיש לנפטר טענה שאם הימתיבתא ילק

כי מי שלא מעביר על מדותיו    ,מדותיו  דווקא למעביר עלניתן  מה שע"כ  ם חכמת שללנפטר חלק במצוותיו. ועי"ש בש
 מדותיו ישתוק גם על זה. אבל מעביר על  , יטען מדוע שהנפטר יקבל שכר על מצוותי

 
 המשך הפסוק הנ"ל בתחילת התורה  לא



 9קיח.        מוהר"ן                                    תורה רנז                          ליקוטי                                   

זמנו הוא דווקא  עוד   לא  לכאורה  אבל אדם שמת מחמת חטאו    ,תושל מלאך המו   ע"י טעותכנ"ל  צ"ע לכאורה קודם 
 מת.   הת אם לא שחטא לא הי מ אאע"פ שב  ,נחשב קודם זמנו

בלק מתו כ"ד  פרשת  הנה סוף    -אמר    ,חי לעולםאליהו    אס הולבאר טעם שפנח החת"ס  בשם    מהר"ם שיק  אבל ראיתי
נמצא    .שתקהעביר על מדותיו וו  , כל שבט שמעון ביזוהו מאד , נחסופ  , קודם זמנםעל שחטאו בבנות מואב אלף מישראל  

 ואם יותר יותר.  , קיבל פנחס כ"ד אלף שנים , י זמנוק שנה לפנאם כל אחד מהם מת ראפילו  
   .לעשות נגד שבט שלם כי מה יכול היה , מדותיו מדוע נחשב מעביר על צ"ע  גם זה ובאמת 

 לא מצינו שעי"ז יש צדיקים שחיים לעולם. וכו' ואעפ"כ   תוצ"ע הרי בכל דור יש הרבה שמתים במגפה ותאונו
   .ם הפסידולכן קיבל מה שה  שהם שביזוהו י כיוןאול? ווצ"ע מדוע דווקא הוא קיבל

ו   צ"ע מי לנו מעביר על קצת  ו נפטר צעיר מאד  אמדותיו כמו רבנו  שלא קיבל חיים  לכאורה  שמע  מ  , ל"חבגיל  עפ"כ 
  כפ"לכעוס ואע  וכמבואר בבן יהוידע שם שדווקא מי שנח  , ואולי כיון שכבר שיבר מדת הכעס   מאלו שמתו קודם זמנם. 

עיין מתיתבא ילקוט ביאורים דשאני מלך כיון שאין מלכות נוגעת במלכות חברתה ומסתמא הכי  ם  ג  . תיול עמדור  מעבי
 נאמר.וצ"ע אולי ביחידי הדורות זה לא    נמי רבנו שהיה צדיק הדור וכתיב ובא השמש וזרח השמש.

ורבנו    ,אותו מאד ואח"כ נפטר  רבנו הוריד עצמו לקטנות דקטנות והיה אדם אחד שביזהלא"י  בדרך  ועיין שבחי הר"ן  
הנ"ל  אלף  ד  "אפשר שמתו בזמנם. ואולי דווקא הכחוטאים  הגם  א"כ לכאורה הכי נמי    ,אמר שכבר נגזר עליו לפני כן

 זמנם. ידע החת"ס ברוח קדשו שמתו קודם 
ל  יש תביעה ע  בהם גם  משמע ששהתערבו בשבט שמעון  רב רב  הכ"ד היו נשמות עגם צ"ע לפי הרמ"ע מפאנו שכל  

 הזמן הנותר ושייך ליתן אותו לצדיק כמו פנחס. 
)יומא  כי    ,כדי שיוכל להחטיאו  שנות חיים  ודעלו    גם צ"ע לביאור הגר"א שמלאך המוות מתכוון לרעתו של האדם ונותן

שנות החיים ולא יחלק    מדוע שיתן לפנחס את כל א"כ    , לא יוכל להחטיאו  כיון שעברו מחצית חייו של אדם כבר   (לח:
שמלאך המוות  להפך  יהוידע    אבל עי"ש בילקוט ביאורים בשם הבן     ויח יותר.ותם וירומיד   הרבה מעבירים עלאותם ל

 . נותן להם כי אוהבם
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