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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

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

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

 חדושים.

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

 לבאר נושאים שבמיוחד קשים להבנה בתורה.גם 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 
נקשרו היטב החרוזים כולם זה לזה. וכך נהגתי בכל מקום שכתבתי הערה ולפי מסקנת 

 ההערה ביארתי את הפשט המשולב בגרסא.

חוט החזק זה למצא את ה "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  .בהפרטים בלא שישאר פרט מיותר שכביכול אין בו צורך למהלך התורה
 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, דפי הליקוטי מוהר"ן בצורת הדף נלקחו מליקוטי מוהר"ן 
 .ים וחדשיםהישנ ובתוספת מ"מ .מהדורות
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. )הריצ"ח במדבר 23( פירוש שהוא ביאור שאמר בתורה כה בדקה ה23היכן שנזכר הריצ"ח הכוונה להרה"ג רבי יוסף צבי חשין שליט"א. )הריצ"ח כה  א
הרבה יסודות וביאורים ששמעתי ממנו הבאתי ולא כולם   ביאור שאמר בשיעור על הזוהר פיקודי שנאמר בשנת תשנד פ' במדבר.תשנד( הפירוש שהוא 

  , והוא רחום יכפר עוון.אוי לי אם אומר ואוי לי אם לא אומרבחלקם ציינתי שדברי הם עפ"י מה ששמעתי ממנו דינתי מחשש שלא לזה היתה כוונתו ויצ
ועיין תורה סה שהתפלה של רבינו היא אחד ממש קשר אחד הדוק, היא אע"פ שהיא חדרים חדרים שפט שכל תורה של רבינו אות עיין חיי מוהר"ן  ב

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

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

ָבָרי דְּ ב ּבִ יטֵּ ן הֵּ ַעּיֵּ ַעם לְּ ָכל ּפַ ִריִכין ּבְּ . ּוצְּ ב ִאיש  לֶּׁ ָצה בְּ ים עֵּ ִחיַנת ַמִים ֲעֻמּקִ ם ּבְּ הֵּ ַע וְּ ָין ַהּנֹובֵּ ַמעְּ לִ ּכְּ ּתֹר וְּ ַלחְּ ים וְּ ִ דֹוש  ת ו ַהּקְּ יל אֶּׁ ַהּצִ ּיּוַכל לְּ ֶּׁ ן ש  ֹאפֶּׁ ָלאֹות ּבְּ צֹות ִנפְּ ם עֵּ הֶּׁ ֹאב מֵּ ְּ ש 
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 ּ יִעים ַעמְּ ַעצְּ יָכן ַמּגִ ָלל ַעד הֵּ ַע ּכְּ ינֹו יֹודֵּ ֲעַדִין אֵּ ֶּׁ ים ֲאִמין ש  ָבָריו ָהֲעֻמּקִ קּות ּדְּ
ָ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 ן ִמּנִ ּום ֹאפֶּׁ ש  יג ּבְּ ַהּשִ ר לְּ ָ ש  פְּ ֹות ִאי אֶּׁ דֹוש  ם ּתֹוָרתֹו ַוֲאִפּלּו ִשיחֹוָתיו ַהּקְּ צֶּׁ ל עֶּׁ

 ֶּׁ מֹו ש  כּו'.ּוכְּ 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  עכ"ל ָאמְּ

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

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

 
 התנצלות

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

 ' )סוף אות ה'( שכ"א חייב להאמין בחשיבות חדושיו, מסתמא כוונתו להאמין אבל לא לדרוש ולפרסם. 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 

ל מי שגילה לו, כי לא מי שגילה לו הקב"ה דבר, ואינו כותבה ויכול לכתוב, הרי גוזאות 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 סיף בשם ספרהושם.  להחיד"אברית עולם ובביאור   על כל נעלם, שגורם שנעלם, אם טוב שגילה לו אם רע, שאינה כותבה:
ב בזמן שבית המקדש קיים כשאדם מקריב קרבן מתכפר לו וכשאדם כותב בספר מה שלומד איזה חידוש הכתיבה זו עולה לו במקום קרבן. ובזה פי' הרשרז"ל 

עוד עי"ש בשם ספר  . תוב עלי שיעלה במקום קרבןזבח ומנחה לא חפצת וכו' עולה וחטאה לא שאלת אז אמרתי הנה באתי במגילת ספר כ 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
    ם 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 ג

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

ה 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 הכוונ
הרת למעשה ואע"פ שבודאי בדברי רבינו יש הוראה בקיום עצותיו ועניני השקפה למעשה, מסתמא בדרך לימוד מותר דאל"כ לא שבקת חי. ומסתמא גם הז

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

  שאסורה.

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

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

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

 ותר להכניע ולתקן את המדמה.בי

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

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

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

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

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

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

לפ"ז צריך זהירות עכ"פ .  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  .ישמע רק מה שצריך לו ולא יותר תורה מז תנינא שאסור לומר תורה אלא אם יכול לומר באופן שכל אחדבנראה כוונתו כיון שאמר  '(,ח 'תשובה ג
 תורה גבוהה הוא מטיל פגם בצדיק .

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

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

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

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
 פרים גם מוצא בו יותר טעם ועומק.ככל שהוא בעל כשרון ויותר בקי בס
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 כה:          ליקוטי                              לט מם                   מוהר"ן תנינא                           

נו שיכולין ישראל להעמיק עיונם ולדעת יזה נברא, דהי

ולהתבונן בפרטי הבריאה בתבנית האברים ובנין וקומה ודמות 

 [א] 'לות הבורא יתווכו' של כל דבר ודבר להתבונן בהם גד

עד התכלית ששם נסמך  וכן למעלה מעלה י"זע 'ולעבדו ית

אותו הדבר אל התכלית. כי כל דבר ודבר יש לו אחיזה 

 'י דבר זה יכולין להשיגו ית"התכלית, שבשבילו נברא שעב

ים אותו הדבר ונסמך אל יולעבדו עד אותו התכלית ששם נסת

לת וא להעמיק עיונו בזה לדעת ולהכיר גד"התכלית. וצריך כ

הבורא בכל דבר ודבר בתבניתו ודמותו בפרטיות אבריו 

 'בזה עד אשר יבא לבחי 'ינו וכיוצא בזה ולעבדו יתיובנ

 שבת עולם הנשמות וכו' 'תכלית של אותו הדבר שהוא בחיה

והנה הבעלי שכל שיש . .{וזהר תרומה קלו :הקדמת הזהר דף א}

להם שכל גדול הם יכולים זאת. אבל קטני ערך כמונו היום 

רגלין איך אפשר לנו לבא  'לנו במדרגה פחותה מאד בבחיושכ

ד, מי ומא ף ולהתגעגע ולהשתוקקוכ יש לנו לכס"לידיעה זו. וע

יתן והיה לנו מנהיג הדור רועה נאמן שיהיה לו זה הכח שיוכל 

רגלין ידיעה והשגה הנ"ל שנזכה לבא  'בנו בבחי י'להאיר אפ

צם מעלתו היה ודל עושמג ע"הנו יאל התכלית. כמו משה רב

 כשארז"לבשפחה  י'בפחות שבפחותים אפ י'יכול להאיר אפ
ויקרא  [ד: ]זהר בשלח נה יןיופירש"י שם, וע [ג] מכילתא בשלח}ב

ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל הנביא. הרי  {:כב

יחזקאל שהיה נביא גדול כזה לא היה רואה מה שראתה  י'שאפ

 [ה] צם מעלת המנהיגודל עושפחה בימי משה. וכל זה מחמת ג

רגלין  'בבחי י'נו המנהיג, והוא יכול להאיר אפישהיה משה רב

גם הם יוכלו להשיג אעפ"כ ח ום מהמהרגלין שרחוקי י'שאפ

י מפעלות ה' אשר ברא בעולם השפל הזה "ולדעת התכלית ע

להרגלין,  י'ח אפולת המנהיג יכול להמשיך המוי גד"כנ"ל. כי ע

לכו ח אחר וזהו וואז יוכל להיות שהרגלין אלו הם גדולים ממ

 חזוגם הם י והרגלין שהם כלי ההליכה 'ינו בחיייקא הילכו ד חזו

לות ה' אשר שם וינו פעיה אשר שם שמות בארץ 'לות המפע

שבארץ  מפעלות ה'י "ינו בזה העולם השפל שעיבארץ הזו דה

אשר שם לה יכולין לדעת ולהשיג התכלית וזהו יהזאת השפ

 ר"תשמות  'ינו שהתכלית שהוא בחייה מות בארץש  
 נפש חיה הוא שמו [ז] 'ארץ בבחיומים שעשה מכלית ת

 (מותש  אלא מות ש   טיאל תקר ע"ב ז ברכות )וכשארז"לח
בש ונאחז בארץ והוא מל ,ינו עולם הנשמות שהוא התכליתידה

כרחין ויקא על ידו מיי עולם הזה השפל, ד"שע, לה הזויהשפ

ד ודוש נפלא ונורא מאילהשיג התכלית כנ"ל. ובאמת הוא ח

, הוא 'שהשגת התכלית שהוא דבר גבוה כזה להשיג אותו ית

ר וכרחין לעבוות עולם השפל, וכל הנשמות מקא בברייתלוי די

בזה העולם כדי להשיג התכלית כי אין משיח בן דוד בא עד 

כרחין ולם מו, כי כ[י](ע"א שיכלו כל הנשמות שבגוף )יבמות סב

   : לבא לזה העולם השפל כדי להשיג התכלית על ידו כנ"ל
נצרך לבריות, שהם נצרכים לבריות  'לם הם בחיושכנמצא 

 : להשיג התכלית על ידם כנ"להעולם 

לנו לומר זאת בבכיה בדמעות שליש, לבכות וראוי 

מתי נזכה לזה שיהיה לנו  'ולהתגעגע לבקש ולהתחנן לפניו ית

מכל דבר של זה  'זה הדעת שנוכל לדעת ולהכיר הבורא ית

העולם בפרטי פרטיות כנ"ל עד התכלית כנ"ל. וכפי המדרגה 

(, אנו צריכין יאנינו יפות כלל )לנו אין פופחותה שלנו עתה, וכ

תן לנו מנהיג רועה נאמן שיוכל להאיר יי ל"שירחם עלינו הש

כראוי ולבא אל התכלית  'בנו ידיעה הנ"ל, כדי שנוכל לעבדו ית

 : כנ"ל

ימים הם ההתחלה שבהם נברא הכל, ושבת הוא  הששת

ודאי ולוק בין הבריות, כי ביודאי יש חוהסוף והתכלית וכו'. וב

דם ובין מה שנברא בששי שהוא ווק בין מה שנברא קלייש ח

כי ששת ימים עשה ה' , [יב] סמוך יותר לשבת. ואיתא בספרים

ימים בעצמן נבראו,  יד, שגם הששת[יג] את השמים ואת הארץ

, אך [טז] שבת טואות שהודה פנימיולה אל הנקווהם בסוד עג

 : לוקיםייש ח אעפ"כ

ם שלא נברא יותר נוח לו לאד( ע"ב רובין יגי)ע רז"לשא מה

אשר עדן לא  טוב משניהם אתויז)קהלת ד( מ"ש וכן  ,משנברא

ודאי אין הדברים וכ על מה נברא. וב"וא ,הדבר תמוה ,היה

והיסורין שסובלין בני עוה"ז ז שכפי צרות "א בעוה"נאמרין כ

ודאי היה טוב יותר אם לא היה וא ואחד, ב"אדם בזה העולם כ

 עי"זטוב יותר מה שנברא כי דאי ובו ה"בנברא כלל אבל בעו

יפה שעה  ,ז"בעוה י'יקא באין אל התכלית כנ"ל. וגם אפיד

אבות } מכל חיי העולם הבאומע"ט בעוה"ז אחת בתשובה 

 :{ד"פ

, ואז ממנין כל יח(.ראש השנה למלכים )ראש השנה בניסן 

ודאי נותנין מתנות לכל אחד ואחד ו, וב[יט] המלכים למעלה

ברך יתן לנו גם כן מלך ומנהיג רועה שממליכין אותו. והשם ית

העם אשר . ואנחנו הם [כ] נאמן, שיוכל להאיר בנו וכו' כנ"ל

שמתנהגים אחר המנהיג.  [כב]ההולכים אחר עצתך [ כא] ברגליך

 נו עליו השלום וכו' כנ"ליומי יתן והיה לנו מנהיג כמו משה רב
 : לט( 'יך לסייז ש")ככג

שיודע מארץ ישראל שטעם באמת טעם ארץ  מי [כד] מ

ישראל, הוא יכול להכיר באחר אם היה אצל צדיק על ראש 

השנה אם לאו, ואם אותו הצדיק הוא גדול במעלה או קטן, ואם 

כי טעם  .תי אם לאו, או אם הוא בעצמו צדיקיהוא צדיק אמ

יר לפני מי שיודע טעם שכל. כי רק מי יארץ ישראל יכולין לצ

בור אי אפשר לו לידע זאת, אבל מי שיודע משכל  שהוא איש

שיא כדרך וכגון לומדים שמרגישים מעט טעם השכל בפשט וק

הלומדים או חכמים בחכמות אחרות שמרגישים טעם שכל 

ב "ב}כהי מחכים "יכולין להבין טעם ארץ ישראל, כי אוירא דא

. וטעם החכמה [כח]{[כז] קון כביובת [כו] הר פנחס רמה:וובז .קנח

שת ארץ וקר מעלת קדיד, אך עוודאי יקר מאוכל בוהש

 ומחמת ,רק על ידי השגחת השם יתברך ,כטישראל
 

 

                           
כעין זה עיין בתורה א קמא  א

קמא וספר המדות ותורה יז אות א 
דעת ח"ב אות א וחיי מוהר"ן סימן 

 עו
השאיר כאן ריוח ותרלד בתקפא  ב

 כדי לציין בו המ"מ ולא ציין 
בשלח מכילתא דרבי ישמעאל  ג

פרשת שירה פרשה ג' עה"פ זה 
 אלי ואנוהו

 גם עי"ש דף ס. ודף סד: ד
ביומוי : דף כב ויקראזוהר עיין  ה

דרבי שמעון אפילו צפרי שמייא 
חכמתא. ועי"ש בהמשך כל  שןמרח

                           
ועיין בעש"ט עה"ת יתרו  הענין.

 אות כט.
הה  –בתקפא ההליכה,  -בדפו"ר ו

 ליכה
 'בראשית ב*  ז
הכתוב בסוגרים היא הוספת  ח

מוהרנ"ת בתקפא ואינה בדפו"ר. 
בתרלד העתיק כמו בתקפא. ומתרלו 
העתיקו את הכתוב בסוגרים בלי 
הסוגרים וסגרו רק את הציון מ"מ 

  )ברכות ז ע"ב(
 אל תקרא –מתרצו  ט
ובדף סג: עיין פרש"י שם ד"ה  י

גוף. ועיין ע"ז ה. ונדה יג: וזוהר 
בראשית כח: ותיקון סט דף קג. 

                           
ועיין בשו"ת הרשב"א המיוחסות 
לרמב"ן סימן רפד ועיין רמב"ן 

ריקאנטי פרשת נצבים ל' ב'. 
 ספר הבהירלח ח' ד"ה פרשת וישב 

עיין מדרש תהלים מזמור  יא
ונהפכו כל פנים ]*צ"ל קמג[  קנג

אין אדם  -( 'ו 'ירקון )ירמיה לל
 .ביום ההוא שפניו יפות

בפרדס רמונים להרמ"ק שער ד'  יב
ס"ז. ועיין זוהר ויחי דף רמז 
תחילת עמוד א. ועיין של"ה בשני 
לוחות הברית מסכת חולין פרק 
תורה אור ס"ק כב וס"ק כט ועיין 

 לקמן תורה מה

                           
 יז ]ושמות כ יא[ שמות לא*  יג
 הששש -בתקפא  יד
שהוא ומתרלו  –בדפו"ר ותרלד  גם טו
 שהיא -
]עיין לקמן  .הר ויקהל רדוז * טז

 תורה מה[
וטוב. בתקפא ו' מחוק  –בדפו"ר  יז

טוב,  –ונשאר נקודה חלשה. בתרלד 
 וטוב( -טוב )בפסוק  –ומתרלו 

בתקפא )ראש השנה א( ובתשכט  יח
תוקן )כידוע שאין דף א בגמ'. ואולי 

 מוהרנ"ת כיוון לפרק א(

                           
עה"ת פרשת בא אות ג' בעש"ט  יט

)בשם הדגל מחנה אפרים פרשת 
 בא( ועי"ש מקור מים חיים אות ה'.

עיין חיי מוהר"ן סימן קד שרבינו  כ
 נולד בניסן

 שמות יא ח' כא
 * פרש"י שם כב
 נוסף בתקפא כג
לא ידוע מתי והיכן נאמרה  כד

 תורה זו ועיין חיי מוהר"ן אות נד
בתקפא השאיר כאן ריוח לציין  כה

ציין ובתרלד ציין )ב"ב דף מ"מ ולא 
 קנח( ובתרלו הוסיף כנ"ל

                           
עי"ש ברע"מ ובגרסת הזוהר  כו

שלנו זה כתוב בסוגרים )ובביאור 
המתוק מדבש אינו( אבל עיין באור 
יקר שהיא גרסת הרמ"ק ועי"ש 
בפירושו )בכרך טז שער ה סימן ח 
עמ' סב( מבאר למה אויר ולמה 

 בא"י ולמה מחכים ולא מבין.
והר חדש ויצא מדרש דף סד. ובז כז

נעלם שם מאמר הארץ אשר אתה 
 שוכב עליה

 ועיין לעיל סוף תורה מד כח
)פסיק  הוא רק ,ישראל –בדפו"ר  כט

רק  ,ישראל –בתקפא   אחרי ישראל(
  -)תיבת הוא מחוק(  בתרלד ומתרלו

 )פסיק אחרי הוא(  ישראל הוא, רק

 תורה אור
תהילים מו )ט( ְלכּו ֲחזּו 

ם ִמְפֲעלֹות ְיֹדו   ר ש   ד ֲאש ֶׁ
ץ: רֶׁ א  ּמֹות ּב   ש ַׁ

ד  ר ְיֹדו  צֶׁ ּיִ בראשית ב )יט( וַׁ
ת  ּיַׁ ל חַׁ ה ּכ  מ  ֲאד  ֱאֹלִהים ִמן ה 
ִים  מַׁ ש ּ  ל עֹוף הַׁ ה ְוֵאת ּכ  דֶׁ ש ּ  הַׁ
ה  ם ִלְראֹות מַׁ ד  א  ל ה  ֵבא אֶׁ ּי  וַׁ
א לֹו  ר ִיְקר  א לֹו ְוֹכל ֲאש ֶׁ ְקר  ּיִ

מֹו: ה הּוא ש ְ ּי  ש  חַׁ פֶׁ ם נֶׁ ד  א   ה 
יִני לא  כי תשא שמות )יז( ּבֵ

ֵאל אֹות ִהוא  ר  ֵני ִיש ְ ּוֵבין ּבְ
ה  ש   ִמים ע  ת י  ש ֶׁ י ש ֵ ם ּכִ ְלֹעל 
ץ  רֶׁ א  ת ה  ִים ְואֶׁ מַׁ ש ּ  ת הַׁ ק אֶׁ ְיֹקו 
 : ש  פַׁ ּנ  ּיִ ת וַׁ בַׁ ִביִעי ש   ְ ש ּ ּיֹום הַׁ ּובַׁ

 ס
ת א)יכ יתרו  שמות ש ֶׁ י ש ֵ ( ּכִ

ִים  מַׁ ש ּ  ת הַׁ ק אֶׁ ה ְיֹקו  ש   ִמים ע  י 
ת ץ אֶׁ רֶׁ א  ת ה  ל  ְואֶׁ ת ּכ  ם ְואֶׁ ּי  הַׁ

ִביִעי  ְ ש ּ ּיֹום הַׁ ח ּבַׁ נַׁ ּי  ם וַׁ ר ּב  ֲאש ֶׁ
ת יֹום  ק אֶׁ ְך ְיֹקו  רַׁ ן ּבֵ ל ּכֵ עַׁ

הּו: ס ש ֵ ּדְ ְיקַׁ ת וַׁ ּב  ַׁ ש ּ  הַׁ

ם  ֵניהֶׁ ְ קהלת ד )ג( ְוטֹוב ִמש ּ
ר  ה ֲאש ֶׁ י  ן ֹלא ה  ר ֲעדֶׁ ֵאת ֲאש ֶׁ
ע  ר  ה ה  ֲעש ֶׁ ּמַׁ ת הַׁ ה אֶׁ א  ֹלא ר 

ש   מֶׁ ש ּ  ת הַׁ חַׁ ה ּתַׁ ֲעש   ר נַׁ  :ֲאש ֶׁ
ל  ְרדּו כ  שמות יא )ח( ְוי 
ֲחוּו ִלי  ּתַׁ י ְוִהש ְ ה ֵאלַׁ יך  ֵאּלֶׁ דֶׁ ֲעב 
ם  ע  ל ה  ה ְוכ  ּת  ֵלאֹמר ֵצא אַׁ
ֲחֵרי ֵכן ֵאֵצא  יך  ְואַׁ ְגלֶׁ רַׁ ר ּבְ ֲאש ֶׁ

ף: ֳחִרי א  ְרֹעה ּב  ֵצא ֵמִעם ּפַׁ ּיֵ  וַׁ

 



 כו.            תנינאמוהר"ן  מ מא מב מג מד                             ליקוטי                      

תמיד עיני ה'  )דברים יא( "שתמיד כ "ימסתכל בא שהש"י

 י"א עי"ז, בשנהההשנה ועד אחרית  [א] שיתאאלקיך בה מר

ש החכמה כי התפתחות "כי עינים ע [ג] דשת ואוירה מחכיםומק

ותפקחנה עיני )בראשית ג(  כ"שעינים  בחי'החכמה נקרא 

 יא"רש"י על שם החכמה נאמר. ומחמת שעיני ה' ביופ שניהם

אך מהיכן נמשך  ,מחכים א"יז אוירא ד"עישמסתכל בה תמיד 

עינים להשגיח כנ"ל, זה  בחי' יינודה "יונתעורר זאת אצל הש

ישראל  בחי'מתפאר בהם ב י"נשמות ישראל, שהש ע"ינעשה 

 בחי'ההתפארות נעשין  ע"ימט( ו ')ישעיאשר בך אתפאר 

ונכנסין  [ה] חיןומ בחי'לין הם יוהתפ [ד]לין שנקראין פאר יתפ

 "זעיכביכול ש "ילפנים ובוקעין בעינים ומזה נעשה השגחת הש

מחכים כנ"ל. ועל שם זה  א"יאוירא ד בחי' א"ישת ונעשה קד

ישראל אשר בך  בחי'שתה מושמקבלת קד רץ ישראלאנקרא 

דאי לא כל העתים שוות בהתקרבות ואך בו .כנ"ל אתפאר

ואזי  [ו]י "מהש 'יש שנתרחק א "וכי לפעמים ח "יישראל להש

אדרבא השכינה צועקת קלני מראשי קלני מזרועי )סנהדרין מו( 

ההתפארות שאינו יכול  בחי'נו שצעקתה שנתקלקל ונפגם יהי

לין שנעשין מן ההתפארות יהתפ בחי'להתפאר בהם ונפגם 

 בחי'יקא יכנ"ל וזה קלני מראשי קלני מזרועי, מראשי מזרועי ד

 'וכנ"ל. רק כשא ,{רועשמניחין על הראש ועל הז}זלין יתפ

, 'ונתוסף עוד ישראל שרוצה לעבדו ית "ימישראל נתקרב להש

וכל מה שנתוספין יותר רבים מישראל שרוצים לעבדו 

, שהוא 'ולהתקרב אליו, אזי נתגדל ונתוסף יותר התפארותו ית

ההתפארות  "זעימתפאר בעמו ישראל המתקרבים אליו ו 'ית

 א"יאוירא ד בחי' א"ישת וחין ומזה נעשה קדולין מינעשין תפ

אך מי שיכול לראות זאת    : עיני השגחתו כנ"ל ע"ימחכים 

 בחי'בעמו ישראל, אזי הוא מקבל  "יההתפארות שמתפאר הש

 בחי'כ "חין מן זאת ההתפארות שרואה ונעשין אצלו גופאר ומ

לין ונכנסין לפנים כנ"ל ובוקעין בעינים כנ"ל, ואזי נעשין יתפ

עיני ה'. ואזי בכל מקום שהוא מסתכל ורואה  בחי'כ ב"עיניו ג

 א"ישת וקר קדימחכים, כי ע א"יאוירא ד בחי'כ "נעשה שם ג

אבל מי הוא זה שיוכל לראות את .  עינים הנ"ל בחי'הוא רק מ

, אמנם מי שרואה את 'שיוכל לראות התפארותו ית "יהש

קר יוהוא ע 'הצדיק האמת שהוא מקרב בני אדם לעבודתו ית

שראל לאביהם שבשמים נמצא שהוא בעצמו התקרבות י

י בעמו כי על ידו כל ההתקרבות "ההתפארות שמתפאר הש

בוץ יקר הדבר בעת הקיוההתפארות. אזי מי שמסתכל בו וע

ע את דבר ה', ובעת שמתקבצים אליו העולם הבאים לשמ

בוץ הגדול, אזי ההתפארות גדול יה שאז הוא הק"וביותר בר

צים להתקרב יבני אדם החפ ביותר מחמת שמתקבצים הרבה

פי הצדיק כי הוא בעצמו ו, ואזי נתגדל ונתוסף פאר וי'אליו ית

תי יההתפארות כנ"ל אזי מי שמסתכל באמת בזה הצדיק האמ

 בחי'כ "כ מקבל מן ההתפארות הזאת ונעשין אצלו ג"אזי הוא ג

עיני ה'  בחי'כ כנ"ל ב"חין כנ"ל ואזי נעשין עיניו גולין מיתפ

 שראלירץ א בחי' כ"מקום שהוא מסתכל נעשה גואזי גם בכל 

 על ידימחכים כי הוא מחכים האויר  א"יאוירא ד בחי'

וזה  .[ח] הסתכלותו בעיניו הנ"ל שנעשין מן ההתפארות כנ"ל

ינו כשתזכה יה עיניך טמלך ביפיו תחזנה ,)ישעיה לג( י'פ

ינו בעת יינו הצדיק ביפיו ותפארתו דהילראות מלך ביפיו, דה

ארץ  יעיניך תראנהז "עישאזי הוא יפיו ותפארתו כנ"ל בוץ יהק

מחכים כי החכמה נקרא  א"יאוירא ד בחי' א"י בחי'[ יא] מרחקים

נו י, הי[יב] אמרתי אחכמה והיא רחוקה)קהלת ז(  "שמכמרחקים 

ז בכל "עיז שתראה את הצדיק ביפיו ותפארתו כנ"ל, "עיש

כים מח א"יאוירא ד בחי'מקום שתראה בעיניך יהיה נעשה 

כנ"ל. נמצא מי שיש לו  עיניך תראנה ארץ מרחקיםכנ"ל. וזהו 

, א"יבפרט מי שטעם טעם האמת של  א"יתאוה והשתוקקות ל

ה, "ועד יחד עם אדם שהיה אצל צדיק אמתי על רוכשפוגע ומת

ז האיש נעשה גם זה "עי, כי א"ייב להרגיש אז טעם והוא מח

ה השתוקקות כנ"ל, וראוי שיתעורר לו עת א"י בחי'האויר ב

 'קר הדבר שיהיי. וע[יג] ונתבחיא לפי "כ רץ ישראלאעגועין ליוג

 : באמת ובתמימות

}מ"ר ותו בידו ובזה עוד ענינים, כי אין אדם מת וחצי תא ויש

ותו ורצונו בממון לעולם, ונמצא שאין ממלא תא .{[יד] קהלת א

)איוב  בחי'שפע כפולה,  בחי'כי תמיד חסר לו כנ"ל. אבל יש 

. נמצא שבזה [טו] שהוא לשון כפול כסף תועפות לךוכב( 

 :[יז] ים(י)ולא סטז .השפע נתמלא רצונו מאחר שהיא כפולה

בעלי  על ידיעושה מופתים  "יהשלפעמים [ יח] מא

משפטי  ע"יש פתיו ומשפטי פיהוומ( ד"ה טז) בחי'הפוסקים ב

כך נעשה מופת. כי מחמת שנתקבל לבעל  'פיהו שפוסק שיהי

תר וכיוצא מקבלין דעתו, כמו כן יסור והיאפוסק וכשפוסק ב

כשפוסק באיזה ענין מקבלין דעתו ונעשין מופתים על ידו וזהו 

 : המופתים שמספרין מהגאונים שהיו בדורות שלפנינו בחי'

הי ין כמן א "תר פאךור י"י ניא יכ)שמות טו(  [יט] מב

 :[כא] אור ענין זה(יב במ"א ')ועכצון. ר

ופלים פחדים עליו. כי הגבור אין חלישות הלב נ ע"י[ כב] מג

ינו מי שלבו חזק ידה [כג] קר הגבורה הוא בלבילו שום פחד וע

ומתגבר  [כד] ירא משום דבר ורץ לתוך קשרי המלחמהיאינו מת

 "שפך רכי לבב הם מתפחדים וזימץ לבו. וכן להוזק ואוח ע"י

רך  ע"י, כי הירא וכו' , פרש"יאיש הירא ורך הלבבכ( )דברים 

 :[כה] ירא כנ"ליז הוא מת"עילבב 

 ()תהלים פט בחי'תולה בפה של אדם, ב האמונה[ כו] מד

שמדברין האמונה בפה זהו  ע"ינו יהי אודיע אמונתך בפי

 . ומחמת זה צריך[כז] ז באים לאמונה"עיבעצמו אמונה, וגם 

 כחתיבורים של כפירה ואפיקורסיזהר מאד מדיל
 

                                              
בפסוק כתוב מרשית בלי א' ועיין לעיל תורה ה' תנינא אות יד ]דף  א

ל מקום כבואות יא ]דף יח.:[ שרבינו  'תנינא אות י 'י.[ ותורה ח
 כותב מראשית עם א'בלק"מ 

לעיל בשני כלשון הפסוק. ) שנה -מתרלוהשנה, ו -גם בדפו"ר ותרלד ב
 המקומות שהביא פסוק זה כתב שנה(

 נד:[ ובהערה שםועיין לעיל תורה מד ]דף  :ב"ב קנח ג
 כה כהוס*יחזקאל כד יז  ד
 אות כה 'לק"ה תפילין הלכה ה ה
אולי הכוונה דף סב ע"א ע"ב עי"ש ד"ה ] 'ב '* עיין זוהר בשלח א ו

 אתפאר עי"ש[ומאן דשאיל מזוני בכל יומא ויומא וכו' ישראל אשר בך 
בתרלד ובתרלו בתוך  נוספהולא בתקפא אלא אינה בדפו"ר הוספה זו  ז

)אולי מלוח השמטות שהיה ונאבד  הספר בלי סוגרים ומתרצו הוקף בסוגרים
 (מאתנו

עיין פל"ח שגם היום נוהג הענין הזה ע"י הסתכלות על אנ"ש הבאים  ח
 לציונו הקדוש וכו' עי"ש

 תחזינה )כמ"ש בפסוק( -מתרלותחזנה,  -גם בתרלד ט
 תראינה )כמ"ש בפסוק( -מתרלותראנה,  -גם בתרלד י

 המשך הפסוק הנ"ל  יא

                                                       
ולקמן תורה פג תנינא ועיין ע"ח שער  'אות ו ח"א תורה להעיין  יב

בשם הזוהר עה"פ ותתצב אחותו  (ד"ה ושורש ביאור)לב פ"א מ"ת 
א לו יין בסוף הביאור עה"פ ויב וק. ועיין שער הפסוקים פ' תולדותמרח
 .וישת

 עיין חיי מוהר"ן סימן נד יג
קהלת רבה על פ"א פסוק יג ושם על פ"ג פסוק י'. לעיל תורה כג  יד

 אות ה' ותורה רכא 
חזקוני במדבר כג ועיין שמות כח טז ושם לט ט' כפול תרגומו עיף,  טו
 , ופרש"י זכריה ה' א'כב
 הערה זו בסוגרים נמצאת כבר בדפו"ר טז
', שמבאר פה. ועיין לק"ה ברכת המזון ד' טזסימן תקעיין חיי מוהר"ן  יז

כי תאות ממון בחי' פגם העינים הנ"ל שהם בחי' א"י וכשיוצא ממנה 
)דהיינו שהוא כפול זוכה לשפע של א"י כפול שאין בו חסרון עי"ש. 

הגשמי עם הרוחני שהוא הסתפקות ושמח בחלקו ששומר עליו שלא יהיה עושר 
  ועיין תורה כג. ידו( שמור לרעתו, שנעשה חסר על

 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו יח
 נאמרה בשנת תקסח סמוך לפני ראש השנה יט
 הערת מוהרנ"ת בתקפא כ

                                                       
ָנה ָנַסְענּו ִעּמֹו ִמחּוץ  - "ן נג.עיין חיי מוהר כא ָ תקס"ח ָסמּוְך ְלרֹאׁש ַהׁשּ

ָחַלם לוֹ  ר ׁשֶׁ ִלי, ְוִסּפֵ י ַנְפּתָ יִחים ָלִעיר ֲאִני ַוֲחֵבִרי ַרּבִ ָהיּו ְמשִֹ ר ׁשֶׁ ֲאׁשֶׁ  ּבַ
ַרְך ְלַבד ם ִיְתּבָ ֵ ָהְרפּוָאה ִהיא ֵמַהׁשּ ַרְך  ,ׁשֶׁ ם ִיְתּבָ ֵ ָך. ְוַרק ַהׁשּ י ֲאִני ה' רֹוְפאֶׁ ּכִ

אֹות ה ,ָיכֹול ְלַרּפְ ַרְך רֹוצֶׁ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ ֵנינוּ  ?ְוָאְמרּו ִמי יֹוֵדַע ׁשֶׁ ְ ָחד ִמׁשּ  ,ְוָעָנה אֶׁ
יד מִ  ָחדְולֹא ָרָצה ְלַהּגִ ךָ " ,י ָהאֶׁ י ֲאִני ה' רֹוְפאֶׁ ה ַעל זֶׁה "ּכִ י הּוא  ,מֹורֶׁ ּכִ

ְנָיָנא ִסיָמן מ"ב: ִלּקּוֵטי ּתִ ס ּבְ ְדּפַ ּנִ ן ְיִהי ָרצֹון ּכַ י ֵתבֹות ָאֵמן ּכֵ  ָראׁשֵ
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו כב
 ועיין לקמן סוף תורה מו תנינא עיין לעיל תורה רמט כג
. עה"פ הירא ורך הלבב רע"א שאינו יכול לשון המשנה בסוטה מד כד

 לעמוד בקשרי המלחמה ונזכר לעיל תורה ה תנינא אות טו
עיין פל"ח שעיקר הכוונה למלחמה ביצה"ר שיש ללמוד עליה  כה

 ממלחמות הגשמיות.
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו. ועיין מכתבי מוהרנ"ת מכתב יב כו
. "י החברים השייכת לכאןעיין שיחות הר"ן סימן קמב שיחה מכת כז

והלכות  ועיין לק"ה סוכה ב' ד' ד"נ והכלל שתיקון הברית ואמונה וכו'
)הענין מבואר ביסוד העבודה לרבי אברהם מסלונים  בית הכנסת ו' כז.
 ח"ב מכתב יז וכב(

 אפיקורסות -מתרלואפיקורסית, ו -ותרלד גם בדפו"ר כח

 תורה אור
ץ  יאעקב  דברים רֶׁ )יב( אֶׁ
ר יְ  יָך ּדֵֹרׁש אָֹתּה ֲאׁשֶׁ קָֹוק ֱאלֹהֶׁ

ּה  יָך ּבָ ִמיד ֵעיֵני ְיקָֹוק ֱאלֹהֶׁ ּתָ
ָנה ְוַעד ַאֲחִרית  ָ ית ַהׁשּ ֵמֵרׁשִ

ָנה: ס  ׁשָ
ַקְחָנה ֵעיֵני  ּפָ בראשית ג )ז( ַוּתִ
ם ֵהם  י ֵעיֻרּמִ ְדעּו ּכִ ם ַוּיֵ ֵניהֶׁ ׁשְ
ֲעׂשּו  רּו ֲעֵלה ְתֵאָנה ַוּיַ ְתּפְ ַוּיִ

ם ֲחֹגרֹת:  ָלהֶׁ
ר ִלי ישעיה מט  )ג( ַוּיֹאמֶׁ

ָך  ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶׁ ה ִיׂשְ י ָאּתָ ַעְבּדִ
ָאר: ְתּפָ  אֶׁ

ָיְפיֹו  ְך ּבְ לֶׁ ישעיהו לג )יז( מֶׁ
ץ  רֶׁ יָנה אֶׁ ְראֶׁ יָך ּתִ יָנה ֵעינֶׁ ֱחזֶׁ ּתֶׁ

ים:  ַמְרַחּקִ
יִתי  ל זֹה ִנּסִ קהלת ז )כג( ּכָ
ָמה ְוִהיא  ְחּכָ י אֶׁ ַבָחְכָמה ָאַמְרּתִ

י: ּנִ  ְרחֹוָקה ִמּמֶׁ
י איוב כב )כה ּדַ ( ְוָהָיה ׁשַ

ף ּתֹוָעפֹות ָלְך: סֶׁ יָך ְוכֶׁ ָצרֶׁ  ּבְ
 תורה מא

א טז )יב( ִזְכרּו -דברי הימים
ה מְֹפָתיו  ר ָעׂשָ ִנְפְלאָֹתיו ֲאׁשֶׁ

ֵטי ִפיהּו: ּפְ  ּוִמׁשְ
 תורה מב

ר בשלח שמות  טו )כו( ַוּיֹאמֶׁ
ַמע ְלקֹול ְידָֹוד  ׁשְ מֹוַע ּתִ ִאם ׁשָ

ֵעיָניו  ר ּבְ ׁשָ יָך ְוַהּיָ ה ֱאלֹהֶׁ ֲעׂשֶׁ ּתַ
ל  ַמְרּתָ ּכָ ְוַהֲאַזְנּתָ ְלִמְצֹוָתיו ְוׁשָ
י  ְמּתִ ר ׂשַ ֲחָלה ֲאׁשֶׁ ל ַהּמַ יו ּכָ ֻחּקָ
י  יָך ּכִ ים ָעלֶׁ ְבִמְצַרִים לֹא ָאׂשִ

ָך:  ֲאִני ְידָֹוד רְֹפאֶׁ
 תורה מג

ְֹטִרים  דברים כ )ח( ְוָיְספּו ַהׁשּ
ל ָהָעם ְוָאְמרּו ִמי  ר אֶׁ ְלַדּבֵ

ֵרא ְוַרךְ  ָבב ֵיֵלְך  ָהִאיׁש ַהּיָ ַהּלֵ
ת  ס אֶׁ ְוָיׁשֹב ְלֵביתֹו ְולֹא ִיּמַ

ְלָבבֹו: ָחיו ּכִ  ְלַבב אֶׁ
 תורה מד

תהילים פט )ב( ַחְסֵדי ְידָֹוד 
יָרה ְלדֹר ָודֹר אֹוִדיַע  עֹוָלם ָאׁשִ

ִפי:  ֱאמּוָנְתָך ּבְ
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 פתיחה
  ובחוץ לארץ. ץ, באררבנו מבאר כאן מהיכן נמשך קדושת ארץ ישראל

 כי תפלין נקראים פאר. ית',התפילין של  זו היאארות ההתפוה, ההתפארות של הקב"ה מעמו ישראלזה נמשך מומבאר ש
מקדשת את הארץ  'תי הארץ והסתכלותו מבחי' עיני ה' המשגיח תמיד על ,םמהעיניבוקע ו במח יםנכנסוותפילין הם מוחין 

  בבחי' אוירא דא"י מחכים.
יני ה' זוכה לעגם הוא  ,"ההוא בעצמו ההתפארות והתפלין של הקבעל ידו מתקרבים ישראל להקב"ה כיון שוהצדיק האמיתי 

 אפילו בחוץ לארץ. וגם הסתכלותו מקדשת את האויר בבחי' אוירא דא"י מחכים
אזי ע"י שרואה את הצדיק שהוא ההתפארות ה שמתאספים אצלו הקבוץ כגון בר"ה בשעהאמת שנמצא אצל הצדיק  יומ

  אוירא דא"י מחכים, כה לבחי' עיני ה' שהיכן שמסתכל נעשה בחי'וגם הוא זוהתפילין של הקב"ה 
יכול להרגיש זאת כי מתעורר  אזה שהיה אצל הצדיק כנ"ל הועם מתוועד אזי כשהוא אינו בור אלא יודע ללמוד קצת ומי ש

 בלבו השתוקקות חזקה לא"י.
 

 ות השייך לתורה זושיח 
י ּקּוטֵּ לִּ ת ּבְ סֶּ ְדּפֶּ ה ַהּנִּ ְנַין ַהּתֹורָּ עִּ נּו מֵּ ּמָּ ר עִּ ּבֵּ ן מ-ּדִּ ימָּ א סִּ נָּ ְניָּ לֶּת: "תִּ ְתחֶּ ץ', ַהּמַ רֶּ אֶּ ַע מֵּ ּיֹודֵּ ֶּ י ש  ץ-מִּ רֶּ ת ַטַעם אֶּ ֱאמֶּ ַעם ּבֶּ ּטָּ ֶּ ל, ש  אֵּ רָּ ש ְ -יִּ

ל",  אֵּ רָּ ש ְ י ֲהלֹא נָּ יִּ ר, ּכִּ בָּ ּכְ ַע זֹאת מִּ ה יֹודֵּ יָּ הּוא הָּ ֶּ ַמר ש  ץְואָּ רֶּ י ְלאֶּ ְנסַֹע -ַסְעּתִּ ּתֹוְקקּות לִּ ש ְ ה ְוהִּ ֲאוָּ ם ּתַ ּקֹדֶּ י מִּ ה לִּ יָּ א הָּ מָּ תָּ ּסְ ל, ּומִּ אֵּ רָּ ש ְ יִּ
ץְלאֶּ  ל, וְ -רֶּ אֵּ רָּ ש ְ ץיִּ רֶּ י אֶּ ַלם לִּ בַּ -ַגם חָּ ד ְודִּ חָּ יש  אֶּ י אִּ ְצלִּ ה אֶּ יָּ ל. ּוַפַעם ַאַחת הָּ אֵּ רָּ ש ְ ה יִּ ּוקָּ ש  י ּתְ ְצלִּ ר אֶּ ְתעֹורֵּ יל ְלהִּ ְתחִּ ּמֹו, ְוהִּ י עִּ ְרּתִּ

ץ רֶּ ה ְלאֶּ דֹולָּ ה ּגְ ְמּדָּ ל, ְוַאַחר-ְוחֶּ אֵּ רָּ ש ְ י-יִּ יקִּ ל ַצּדִּ צֶּ ה אֵּ יָּ ם הָּ י אֹותֹו, אִּ ַאְלּתִּ ָּ ְך ש  ָּ -ם ַעל רֹאש  ּכָּ ה ַהש ּ ּמָּ ל ּכַ צֶּ ה אֵּ יָּ הָּ ֶּ י, ש  ר לִּ ּפֵּ ה, ְוסִּ נָּ
ים ַעל ּיִּ ּתִּ ים ֲאמִּ דֹולִּ ים ּגְ יקִּ ּתֹוְקקּות -רֹאש   ַצּדִּ ש ְ י הִּ ה לִּ יָּ ֲחַמת זֶּה הָּ ה, ּומֵּ נָּ ָּ רַהש ּ ְזּכָּ ה ַהּנִּ ַהּתֹורָּ ר ּבְ ְמֹבאָּ ּמֹו, ּכַ י עִּ ְרּתִּ ּבַ ּדִּ ֶּ ש  דֹול ּכְ יל. -ּגָּ ְלעֵּ

ַאף ֶּ י, ש  ַמר לִּ ַדע -לעַ -ְואָּ ּיָּ ֶּ י ש  ז ּפִּ י אָּ ו, ּכִּ ָּ מֹו ַעְכש  ל ּכְ לָּ ה יֹוְדעֹו ּכְ יָּ ל לֹא הָּ ם, ֲאבָּ ּקֹדֶּ ן זֶּה מִּ ְניָּ ֲחַמת עִּ ּמֵּ ֶּ ד, ש  ַע ַרק זֶּה ְלבָּ ה יֹודֵּ יָּ לֹא הָּ
רִּ  ַדּבְ ּמְ ֶּ יק ַעל רֹאש  ש  ּדִּ ל ַהּצַ צֶּ ה אֵּ יָּ הָּ ֶּ ד ש  חָּ ם אֶּ ץ-ים עִּ רֶּ יש  אֶּ ְרּגִּ ּיַ ֶּ אּוי ש  ה רָּ נָּ ָּ ל, מִּ -ַהש ּ אֵּ רָּ ש ְ ּתֹוקֵּ יִּ ש ְ ּמִּ ֶּ ץי ש  רֶּ ְנַין -ק ְלאֶּ ל עִּ ל, ֲאבָּ אֵּ רָּ ש ְ יִּ

ה י יָּ ְך זֹאת לֹא הָּ ָּ ְמש  ן נִּ יכָּ הֵּ ר מֵּ בָּ תְ ַהּדָּ ּנִּ ֶּ ה ש  כָּ ו זָּ ָּ י ַעְכש  ו, ּכִּ ָּ מֹו ַעְכש  ל ּכְ לָּ ַע ּכְ לֵּמּות: )ֹודֵּ ש ְ ן ּבִּ ְניָּ עִּ ה לֹו הָּ ּלָּ  מוהר"ן, סימן נ"ד(. -חיי -ּגַ
 

ּקוּ  לִּ ן ּבְ יק: ַעּיֵּ ְעּתִּ ַמר ַהּמַ יאָּ א סִּ נָּ ְניָּ י תִּ ץטֵּ רֶּ אֶּ ַע מֵּ ּיֹודֵּ ֶּ י ש  ן מ': מִּ ל ְוכּו', בְּ -מָּ אֵּ רָּ ש ְ ָּ יִּ ן ש  ר מּובָּ ֲאמָּ ץסֹוף ַהּמַ רֶּ ל אֶּ ֶּ ַפע ש  ֶּ ש ּ ֶּ ל -ם ש  אֵּ רָּ ש ְ יִּ
ַפע כְּ  ֶּ יַנת ש  חִּ יא ּבְ ַעלהִּ ֶּ ה, ש  ְלכֹות -פּולָּ כֹות, הִּ י ֲהלָּ ּקּוטֵּ לִּ ר ּבְ ן ְמֹבאָּ מֹון. ְוכֵּ ֲאַות מָּ ן ּתַ ּקֵּ ּתַ י זֶּה נִּ תְידֵּ ְרּכַ זוֹ -ּבִּ ה ד, אֹות טז, ַהּמָּ כָּ ן, ֲהלָּ

ן ס"ג עַ  ימָּ א סִּ נָּ ְניָּ י תִּ ּקּוטֵּ לִּ ן ּבְ ם. ְוַעּיֵּ ן ש ָּ ּגוּ ַעּיֵּ ץ, ְרצֹונֹו לֹוַמר נִּ רֶּ אָּ ְמַרת הָּ זִּּ ְנַין ְקחּו מִּ ץל עִּ רֶּ ל אֶּ ֶּ ם. ְויֵּש  לֹוַמר -ן ש  ן ש ָּ ל ְוכּו' ַעּיֵּ אֵּ רָּ ש ְ יִּ
ּיֵּם ַאַחר ּסִּ ֶּ זֶּּהּו ש  ֶּ ף-ש  סֶּ ְך: ְוכֶּ ה ְקחּו בְ  ּכָּ נֶּ ש ְ רמִּ ְזּכָּ ה ַהּנִּ פּולָּ ַפע ּכְ ֶּ יַנת ש  חִּ ם, ּבְ ְדכֶּ יל: )-יֶּ  ה(. מוהר"ן, סימן תקפ"-חיי -ְלעֵּ

 
נְּ  יו מִּ נָּ רּו ְלפָּ ּפְ ַעם ַאַחת סִּ ּפַ ֶּ י, ש  ַמְעּתִּ ָּ ְכרֹונוֹ ש  ֹוב זִּ יְטש  ְרּדִּ ּבַ דֹוש  מִּ ַרב ַהּקָּ יַעת הָּ מֹון-סִּ ם מָּ ַסף ש ָּ אָּ ֶּ יְך ש  אס, ְואֵּ ה ְליָּ כָּ ְברָּ ַמר : לִּ ה. אָּ  ַהְרּבֵּ
ץ רֶּ ל אֶּ ֶּ ּגּון ש  ט נִּ ְפרָּ זֶּּה, ּובִּ ּגּון טֹוב מִּ אי טֹוב מִּ -נִּ ַוּדַ ל ּבְ אֵּ רָּ ש ְ ייִּ לָּ עָּ ֶּ מֹון, ש  ֲאַות מָּ ַעל ּתַ ין ּבַ יּו לֹוְקחִּ ם הָּ ינוּ זֶּּה. אִּ ּו ַרּבֹותֵּ ְרש  ם-ו ּדָּ ְכרֹונָּ -זִּ

" )דברים ה, ה(  ךָּ ל ְמֹאדֶּ ה )ברכות נד.(: "ּוְבכָּ כָּ ְברָּ מ'יֵּש  לְ  –לִּ ּמָּ ֶּ ם, ש  דָּ ּגּופֹו', ַאףךָּ אָּ יו מִּ לָּ יב עָּ בִּ י-ַעל-ֹונֹו חָּ ין -ּפִּ יּו ַמְראִּ ם הָּ ן אִּ כֵּ
גּ  יו נִּ נָּ ץְלפָּ רֶּ ל אֶּ ֶּ ל-ּון ש  ְצלֹו ּכָּ ל אֶּ ּטֵּ ְתּבַ ה נִּ יָּ ל, הָּ אֵּ רָּ ש ְ מֹון.  יִּ ל ַהּמָּ תֹו אֶּ ֲאוָּ  ּתַ

 
ץ רֶּ ּתֹוְקקּות ְלאֶּ ש ְ ה ְוהִּ ֲאוָּ ּיֵּש  לֹו ּתַ ֶּ י ש  אֵּ -בסוף התורה מִּ רָּ ש ְ ֶּ יִּ י ש  ט מִּ ְפרָּ ץל, ּבִּ רֶּ ל אֶּ ֶּ ת ש  ֱאמֶּ ַעם ַטַעם הָּ ד -ּטָּ ְתַועֵּ ַע ּומִּ ּפֹוגֵּ ֶּ ש  ל, ּכְ אֵּ רָּ ש ְ יִּ

י ַעל ראש  ַיַחד עִּ  ּתִּ יק ֲאמִּ ל ַצּדִּ צֶּ ה אֵּ יָּ הָּ ֶּ ם ש  דָּ נָּ -ם אָּ ָּ ץַהש ּ רֶּ ז ַטַעם אֶּ יש  אָּ ב ְלַהְרּגִּ י ַעל-ה, הּוא ְמֻחּיָּ ל, ּכִּ אֵּ רָּ ש ְ י-יִּ ה -ְידֵּ יש  ַנֲעש ֶּ אִּ זֶּה הָּ
ם זֶּ  ְבחִּ ּגַ יר ּבִּ ֲאוִּ ץה הָּ רֶּ ּתֹוְקק-יַנת אֶּ ש ְ ה הִּ ר לֹו ַעּתָּ ְתעֹורֵּ ּיִּ ֶּ אּוי ש  "ל, ְורָּ ּנַ ל ּכַ אֵּ רָּ ש ְ ץיִּ רֶּ ין ְלאֶּ י בְּ -ּות ְוַגְעּגּועִּ ד ְלפִּ חָּ ל אֶּ ל, ּכָּ אֵּ רָּ ש ְ תֹו יִּ ינָּ חִּ

ר בָּ ר ַהּדָּ ּקָּ ימּות:-ְועִּ ְתמִּ ת ּובִּ ֱאמֶּ ְהיֶּה ּבֶּ ּיִּ ֶּ  ש 

טעם א"י כי על ידו נעשה אוירא דא"י ועל כן ראוי שיעורר ריך מחוייב שירגיש ממה שאומר שכשמתוועד עם מי שהיה אצל צ
תוקק מש , לכןכיון שטועם רק טעםנראה ארץ ישראל גורם השתוקקות אליה, בפשטות  ו השתוקקות לא"י מבואר שטעםל

זה  נת להטפיח עי"ז אצלק אמיתי שהוא בחי' טופח על מיכי מי שהיה אצל צד ,יותר חזק הלאוירא דא"י בעצמו ששם זה הרב
 . \א/בחי' טופח שלא עמ"נ להטפיח, והמתוועד עמו רק מרגיש השתוקקות גדול שראה אותו זה

                                              
לאויר המחכים בעצמו שנמצא מעורר השתוקקות ים ויר מחכמבחי' אין זה שטעם בל רק כאן מצינו מפורש כעא ,ברצ"ע אע"פ שזה מסת א

וות ועפ"י דרגה בלי להפסיד את מה שבין המצעיין תורה כ' שע"י א"י זוכה ללכת מדרגה ל ,. ואולי באמת זה מסגולת ארץ ישראל דייקאבארץ
"י א"י נשאר מחובר באר שם הענין שעוהבאיבי הנחל מ ,אהועים וכיסופים למדרגה הבנו געגתורה כב ותורה נט תנינא מתבאר שם דהיי



                 והר"ן תנינא           מ           מם               תורה ליקוטי                                       2כה:

 

 לתורה זוליקוטי הלכות השייך 
 כוס כי כוס של ברכהארות בחי' שמחה בחי' יין המשמח בחי' שיר ושבח )ג( ברה"מ להמשיך קדושת א"י ועל )ב( התפ כד אותיות או"ח ח"ב דף עד ברכת המזון ד'   

וזה בחי' שבנין המלכות ע"י התפארת עיקר  ת מלכותו ע"י ההתפארות שלובחי' מלכות והיין שבה בחי' התפארות וע"י שנותן בה עיניו ממשיך קדושת א"י )ד( התגלו
פארותינו בו בתפילה ולכן רק י התפארותו היא בהתעת סעודה דקדושה של ישראל אבל זה רק אחר התפילה ולכן אסור לאכול קודם התפילה כהתפארותו ית' היא בש

ילה שזוכין ע"י אכילה בקדושה היא מההתפארות שלו ית' בנו בשעת אכ את בלשון אכילה ההארת פניםאחר התפילה אפשר לאכול בקדושה )ה( התפארותו ית' בנו נקר
"י היין שהיא בחי' התדמות פני התוקע בחי' אדמני עם זה התאדמות הפנים עוכל ההתפארות מתקבצת ביין של בהמ"ז שעי"ז הוא יין המשמח בשמחת התפארותו ומ

קדושה היא ע"י שמחה ובפרט ת של ישראל ועי"ז התאדמות פני התוקע )ו( עיקר תיקון האכילה בהצדיק מתקבצים כל ההתפארו יפה עינים כי בר"ה כשמתקבצים אצל
י כל ההתפארות מהמצוות הן מתגלות בשעת הסעודה דייקא )ט( וזה בחי' חנוכה התפארותו וה וכן שבת ויו"ט כמזהיר הכתוב בר"ה לקיים זאת )ז( וזה בחי' סעודות מצו

א כדי להורי למטה את אור ההתפארות הזו כדי לזכות לראות את כה וכן כל האורות והא בחי' אור עינים עיקר הדלקת נר חנוכה הי' בנו ממנו אור הנר של חנוית
חנוכה בחי' שמן על ראשך תוק של א"י כמבואר בתורה הנ"ל. כי בחנוכה צריך לתקן חטא המרגלים שפגמו בא"י שמן של עי"ז להרגיש טעם המההתפארות כדי לזכות 

ל י"ש כי מבואר שע"י הסתכלות באור הנר ממשיך אור ההתפארות למטה ועי"ז היכן שמסתכיחסר בחי' מוחין תפילין משמע שטעם א"י הוא ההשתוקקות אליה ע אל
ל בחי' ההתפארות והן הגוונין האפוד שהן הגוונין של ישראזי חוזר ומשתוקק לא"י ובזה יתקן פגם המרגלים )י( הנשיאים הם צדיקי הדור הביאו אבני נעשה בחי' א"י וא

ג' מדרגות בהדלקת נר  קדושת א"י לשם )יא(ה כי כבישת א"י היא ע"י שגילו את התפארות הש"י בנו שעי"ז המשיכו ארוירא דא"י ושל דגלי השבטים שיצאו בהם למלחמ
לך מסתכל על הצדיק ורואה ההתפארות ומהדרין מן המהדרין מוסיף והורין נר לכ"א זה בחי' שכ"א חנוכה איש וביתו זה בחי' קדושת א"י שע"י עיני הש"י בעצמו ומהד

תפארות היא דייקא מחידוש דהיינו מהתפארות חדשה דהיינו ושת א"י    עיקר ההזה בחי' אור ההתפארות של הצדיק בעצמו שכלול מכל ההתפארויות ועל ידו עיקר קד
וזה בחי' יוסף )יב( עיקר התפארותו התפארות בחי' לבושים ועיקר ההתפארות היא בבחי' לבושים חדשים חוק כן יותר ההתפארות כי ההתקרבות ותשובה וככל שיותר מר

ן רה )טז( מבאר ענין שפע כפול הנזכר בסוף התורה   )כ( מבאר באריכות גודל מעלת הכיסופיוזה בחי' מעשה המנוית' בנו היא בעקשנות והעזות על דבר שבקדושה 
ספים ומשתוקקים לקדושה תמיד )כא( שעת הסעודה הוא עידן קרבא שבזה עיקר התפארותו בנו במה שאנו עקשנים ולא מתייאשים אלא כואפילו יותר מהמעשה עצמו 

"י כי א )כד( אברהם גילה קדושת אכ קודם המצווה אנו מזמנים עצמינו לקיים אותה שזה בחי' התגלות הרצון וע"י מסלקים הס"ההתפארות בהרצון ע"לכן צריך זימון כי 
 רה קמב כי קדושת א"י נתגלה ע"י ההתפארות שעיקרו הרצון כנ"ל.היה נדיב לב וכל עבודתו בחי' רצון וכיסופין כמבואר בתו

 
 הקדמה

 מההקדמה להקד
 התורה שלנו כדי להבין מה מחדש כאן רבנו בנויהשעליו להבין מה הקרקע 

ה ב וכתיב .נה נמשך החיות לכל העולםהיא מרכז העולם וממנה הושתת העולם וממ ,הרבה שבחים נאמרו על ארץ ישראל
 על כן לא יכול היהו המכוון כנגד ארץ ישראל של מעלה,היא נמצאת במקום ו מיד עיני ה' אלקיך בה מרשית השנה וכו'.ת

  (ך עט.)זוהר לך לעד שנכנס בתוכה ע למדרגתו אברהם אבינו להגי

נסתלקה לרקיע ב' לרקיע א' ובחטא קין  נסתלקהובחטא אדה"ר  בארץשהעולם נברא כשהשכינה  \ב/וד מבואר בב"ר יט ז'ע
אבינו חזרה  וע"י אברהם .\ג/יעיהשב לרקיעבחטאי אנוש והמבול והפלגה וסדום והמצרים שבימי אברהם עד  נסתלקהוכן 

( \ה/המשכןהקים את כש"י משה רבינו )רקיע הראשון ועעד ל ירדה \ד/לוי קהת עמרםירדה לרקיע השישי וע"י יצחק יעקב 
בשס"ה וירדה עד הארץ וחזרה  ,עד רקיע השביעי נסתלקה באלפים שנות תוהוהלכה ו)נמצא ש .ב לארץהשכינה שוירדה 

ד הארץ גנתמיד היתה מכוונת כישראל ארץ אבל  .(ע"י משה רבנו שכןעד הקמת המם אבינו ע"י אברהשנים מהעקדה 
   .\ו/הקמת המשכןעד  רק המרחק היה משתנה בהעיני ה"א תמיד ו העליונה

                                                                                                                                                      
שהעיקר בזה הוא  ,להיות תמיד בברית וקשר עם הקב"ה בכל מצב הפירושלעשות דרך בים ועיין תורה ו'  .להש"י תמיד גם בשעת השוב

ר את כל המהלך וזה החבל הקוש ,אדםאבל את הרצון א"א לקחת מהידות יש עליות ויריש מניעות ועי"ז  במעשיםכי  ,יינו הרצוןהכיסופין דה
 דרגה לדרגה.התקדמות אחד מ קושר הכל למהלךסופין ישל כשאע"פ שיש ביניהן ירידות החבל הזה  ,של כל העליות שיש לו

רּוַח ַהּיֹום -'זט בראשית רבה י ב ן לְׁ ּגָּ ךְׁ ּבַ ַהּלֵּ תְׁ ים מִּ עּו ֶאת קֹול ה' ֱאלֹהִּ מְׁ ְׁ ש  י  ַוּיִּ ַמר ַרּבִּ נ)בראשית ג, ח(, אָּ ַמעְׁ ָּ פֹון ש  ּלּוךְׁ ַלקּ ַחּלְׁ ש  הִּ ּיֵּ ֶ ֱאַמר: ּו ש  ּנֶ ֶ ֹול, ש 
ךְׁ בַּ  ַהּלֵּ תְׁ ים מִּ עּו ֶאת קֹול ה' ֱאלֹהִּ מְׁ ְׁ ש  ֱאַמר )שמַוּיִּ ּנֶ ֶ , ש  ש  אֵּ ּלּוךְׁ לָּ הִּ ן, וְׁ ַהּלֵּ  ות ט,ּגָּ א מְׁ ֲהנָּ ר ּכַ א ּבַ י ַאּבָּ ַמר ַרּבִּ ה, אָּ צָּ רְׁ ש  אָּ ֲהַלךְׁ אֵּ אן כג(: ַוּתִּ יב ּכָּ תִּ ין ּכְׁ ךְׁ אֵּ

קַ ֶאּלָּ  , מְׁ ךְׁ ַהּלֵּ תְׁ ְׁ א מִּ ר ש  ּקַ עֹוֶלה. עִּ ץ וְׁ ֹון ּפֵּ אש  רִּ ם הָּ דָּ א אָּ טָּ חָּ ֶ ן ש  יוָּ ה, ּכֵּ תָּ יְׁ ים הָּ ּתֹונִּ חְׁ ּתַ ה ּבַ ינָּ אש  כִּ רִּ יַע הָּ קִּ רָּ ה לָּ ינָּ כִּ ְׁ ה ש  קָּ ּלְׁ ּתַ סְׁ יַע  ֹון,נִּ קִּ רָּ ה לָּ קָּ ּלְׁ ּתַ סְׁ ן נִּ א ַקיִּ טָּ חָּ
 ִּ יש  לִּ ְׁ י, ּדֹור ֱאנֹוש  ַלש  נִּ ֵּ יַהש ּ בִּ רְׁ ּבּול לָּ גָּ י, ּדֹור ַהּמַ לָּ י, ּדֹור ַהפְׁ ּיִּ עִּ דֹומִּ י, סְׁ ִּ יש  נֶ ה ַלֲחמִּ י. ּוכְׁ יעִּ בִּ ְׁ ם ַלש ּ הָּ רָּ י ַאבְׁ ימֵּ ים ּבִּ ּיִּ רִּ צְׁ י, ּומִּ ִּ ש ּ ִּ ה ים ַלש ּ עָּ בְׁ ִּ דּו ש  מְׁ ן עָּ דָּ גְׁ

אֵּ  ים, וְׁ יקִּ רָּ ּלּו ַצּדִּ ַמד ַאבְׁ ה, עָּ ֶ ם מש  רָּ ת ַעמְׁ הָּ י קְׁ וִּ ַיֲעֹקב לֵּ ק וְׁ חָּ צְׁ ם יִּ הָּ רָּ ן, ַאבְׁ יהֵּ ִּ ש ּ ִּ ּה ַלש ּ ידָּ הֹורִּ ם וְׁ ק וְׁ הָּ חָּ צְׁ ַמד יִּ י , עָּ ִּ ש ּ ִּ ן ש  ּה מִּ ידָּ ַמד ַיֲעֹקב הֹורִּ י, עָּ ִּ יש  ַלֲחמִּ
י, עָּ  יעִּ בִּ רְׁ י לָּ ִּ יש  ן ַהֲחמִּ ּה מִּ ידָּ הֹורִּ י לַ וְׁ יעִּ בִּ רְׁ ן הָּ ּה מִּ ידָּ הֹורִּ י וְׁ וִּ ְׁ ַמד לֵּ ַמד עַ ש ּ י, עָּ נִּ ֵּ י ַלש ּ ִּ יש  לִּ ְׁ ן ַהש ּ ּה מִּ ידָּ הֹורִּ ת וְׁ הָּ ַמד קְׁ י, עָּ ִּ יש  ֵּ לִּ ן ַהש ּ ּה מִּ ידָּ הֹורִּ ם וְׁ רָּ י מְׁ נִּ

ֹון, עָּ  אש  רִּ ּה מִּ לָּ ידָּ הֹורִּ ה וְׁ ֶ ה.ַמד מש  ַמּטָּ ה לְׁ לָּ ַמעְׁ  ּלְׁ
ריש לקיש אמר שבעה ואלו הן וילון רקיע אמר רבי יהודה שני רקיעים הן שנאמר הן לה' אלהיך השמים ושמי השמים  -עיין חגיגה יב:  ג

מעשה בראשית שנאמר הנוטה כדוק בית ומחדש בכל יום אינו משמש כלום אלא נכנס שחרית ויוצא ער וילון .שחקים זבול מעון מכון ערבות

שבו רחיים  שחקים .בנה כוכבים ומזלות קבועין שנאמר ויתן אותם אלהים ברקיע השמיםשבו חמה ול רקיע .שמים וימתחם כאהל לשבת

מקדש שבו ירושלים ובית ה זבול .עומדות וטוחנות מן לצדיקים שנאמר ויצו שחקים ממעל ודלתי שמים פתח וימטר עליהם מן לאכול וגו'
ומנלן דאיקרי שמים דכתיב  .י בית זבול לך מכון לשבתך עולמיםכאל השר הגדול עומד ומקריב עליו קרבן שנאמר בנה בניתומזבח בנוי ומי

ל שבו כיתות של מלאכי השרת שאומרות שירה בלילה וחשות ביום מפני כבודן של ישרא מעון .הבט משמים וראה מזבול קדשך ותפארתך

שבו אוצרות שלג  מכון .יםומנלן דאיקרי שמים שנאמר השקיפה ממעון קדשך מן השמ....... .ה' חסדו ובלילה שירה עמישנאמר יומם יצוה 
ואוצרות ברד ועליית טללים רעים ועליית אגלים וחדרה של סופה ]וסערה[ ומערה של קיטור ודלתותיהן אש שנאמר יפתח ה' לך את אוצרו 

שבו צדק משפט וצדקה גנזי חיים וגנזי שלום וגנזי ברכה  ערבות .ואתה תשמע השמים מכון שבתך ביקרי שמים דכתין דאומנל ......הטוב
ומנלן דאיקרי שמים אתיא רכיבה  ...... .ונשמתן של צדיקים ורוחות ונשמות שעתיד להיבראות וטל שעתיד הקדוש ברוך הוא להחיות בו מתים

 .שמים בעזרך בות וכתיב התם רוכברכיבה כתיב הכא סולו לרוכב בער
 המיוחד בשבטים.וי שבט לד' מאבות שכלול בהם כלל ישראל וג' נו דהיי ד
ד לאברהם אבל בחס .לאך, ופירשו בהגדה אני ולא מ"איוצ כחצות לילה אני"מצרים כמ"ש שכתב שהיה זה ביציאת ראיתי בספר ארץ הצבי  ה

ספר וכן ב ראיתי מפרשים שהכוונה לאותו הזמן.והוריד שכינה ו הד תורירמשה רבנו הוא' ג' ועיין ויקרא רבה  כתב שזה היה בהקמת המשכן.
 טאושבחכי בו נתתקן חטא אדה"ר מחטה הר סיני והיה בשבועות ע"כ מקריבים בו שני לחמים ות בישראל כתב שהכוונה לוירד ה' על עד

 חזרה לארץ.סילקה לרקיע א' ומשה הורידה משם בחטה 
וא כלפי שכינה ון נקיה הלש -הם מעל אברויעל כב( בראשית יז ), ואעפ"כ מבואר בפרש"י ישיהרקיע השדה רק עד אברהם יר צ"ע שבימי ו

ד'(  )בראשית מוצ"ע דכתיב אבל  ד.לארץ לאותה שעה בלב ישיונראה הכוונה שירדה מרקיע ש ום:ר( שהצדיקים מרכבתו של מקולמדנו )ב"
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שרק מעל המשכן כיצד ירדה השכינה ע"י משה רבנו בזכות האבות ע"י הקמת מבואר נהר ב' מעין ג' חסד לאברהם עיין 
, והיה אבל כנגד שאר העולם נשארו המחיצות \ז/עד היכל לבנת הספירן הנ"ל עיקירה נעשה פתח בכל במדברהמשכן 

 .לעולם היה מתרחב כנגד כל הארץ וכך נשאראז ארץ ישראל והם מעל המשכן עד שבאו לעמ הפתח הזה הולך

נו חזר אברהם אבירק אח"כ ו, השכינה נתרחקה ונסתלקה לרקיע חמישי ושישי ושביעי \ח/בחיי אברהם אבינוגם נמצא ש
מצוות ואפילו , י כןפנל קלא הועילה זכותו שלא תסתלאח"כ ורידה ה בו כח להנמצא שאע"פ שהיורידה לרקיע שישי. וה

. \ט/חטאי המצריםסתלקות השכינה לרקיע שביעי ע"י , וכ"ש לפני ההנהפכנימול לפני שסדום  שהרי .מילה לא הועילה לזה
 וביאר \י/אשת איש ידע שהיאונה לפרעה שלקח את שרה אמנו אע"פ שכושהם יפה תואר בש"ל עץ יוסף על ב"ר הנעיין 

אז הוריד את ושבע  כשהיה בן מאה שלשיםסיון העשירי של העקדה ורק ילים מדרגתו רק בנהשל ואברהם אבינ זכהלא ש
  על זה קטרג כ"כ הס"מ ולקח לו את אשתו(אולי אפ"ל ש)והשכינה לרקיע השישי, 

 ע"כ בכל הדורות, ול האנושותכהקב"ה ברא את העולם עמ"נ להשרות שכינתו בכל העולם על ש \יא/ח"לדרך ה' להרמ עיין
, ונלקח מהם נתמלאה סאתםסוף אלפים שנות תוהו( )ובדור הפלגה  ,לא הועילווחזיר את העולם בתשובה, ו צדיקים שניסו לההי

וזרעו להשרות השכינה  ונבחר אברהם ,ותלע' לשונות וע' ארצשרים  ע'ו תחת קלונתחשכינה, הבחירה לזכות להשראת ה
פ"כ עדין עד מתן תורה עוד היה להם בחירה להחזיר העניין ואע רות.גי ע"רק ומאז גוי יכול להצטרף לעם ישראל  .עליהם

  )שם אות ה'( מותו אם היו מקבלים את התורה שעל כן שאל אותם אם מוכנים לקבלה.לקד

וידע חילוק הע' ארצות וע' שרים הארץ שאליה שלח אותו הקב"ה  כןבינו חיפש היכיצד אברהם א \יב/ח.ועיין זוהר לך לך ע
לשלול אותן ארצות, עד שהשיג את מקום מרכז העולם שממנו הושתת כל העולם וממנו מקבלים  ל ארץ והביןבכ המשגיחים

                                                                                                                                                      
ינה אלא וצ"ל שעל צדיקים תמיד שורה השכ עמו וכיצד הרי היא ברקיע רביעי.יינו שהשכינה ירדה ארד עמך מצרימה" דה"אנכי ביעקב 

אחרי ו ממנו בהסתלקותהע שנים מיעקב ומה שלא זכה יעקב להורידה אלא לרקיע רביעי הכוונה בדרך קב בזמנים שמסתלקת כגון כב
 .הסתלקותו

כחב"ד דז"א והיכל לבנת הספיר יסוד ומלכות, ספיר הוא היסוד  אה, היכל שביעי הואהיכל התחתון מו' היכלות שהם ז' ספירות ז"א שבברי ז
 אור( )שער הכוונות על יוצר .נת היא העטרה שהיא מלכות ונוק'ולב

 הפכה.נ 99עונש דור הפלגה היה כשאברהם אבינו היה בן מח ואז נבנתה סדום ואחרי נב שנים כאברהם בן  ח
, כמבואר במקום אחר שישראל רק במתן תורה במתן תורהבעליונים, ואולי זה התחדש ' ד' שגוי לא פוגם כי מבואר בנפש החיים אצ"ע  ט

פגם שלהם תיקון או ח"ו ישראל כל ו שגוי לא יכול לסלק את השכינהונראה שבמתן תורה התחדשו שניהם  .יוניםהתחדש שפוגמים בעל
 .בכל העולמות משפיע

חזרה מסתבר שהמצרים אם היו חוזרים בתשובה היו מורידים את השכינה א דלקלקל אפשר לתקן, ז מה שאמר רבנו אם אפשר ל"לפ "עוצ
וה ביאר ומה שמצינו באנשי נינוכי תשובה לא שייכת בגוי  .ה"ר וקין עשו תשובה ולא הועיל להוריד השכינהוהראייה שאדלרקיע שישי. 
ל ש מדוע לא הואילה תשובתועה"ת חבצלת השרון בספר  הזבן יועי. יוניםבעלשזה רק על המרד אבל לא פגמו '( ן ג)אגדות סימבקובץ הערות 

 אדה"ר.
 ישראל. אותה בארץר שחטאיהם שם סילקו בל ולא בארץ נמצא שסילקו את השכינה משם דקשה לומהמבול והפלגה היו בבגם צ"ע כי דור 

 .ותר משאר גויי העולםו יפגמהמצרים  במה צ"עגם  ם שחטאו במצרים ולא בישראל.ברהוזה יש להקשות גם על המצרים שבימי א
 פקודי פ"ו שציין לגרסת התנחומא הנ"ל יטר "בעיין רד"ל ובאמת  ?לא גרמו לשכינה להסתלקיד את העולם שהמרמדוע חטאי נמרוד צ"ע גם 
ריו נמרוד וחבב שע"כ כתש ר הדין ה' ה'.ומאמרות מאמר חק רהגרסת הרמ"ע מפאנו בעש נראהוכן  מרפל וחבריו.רים כתב אבמקום המצש

נמרוד הוא שנתן שבחולין פט. כי  ,"ע גם בזהאבל צ .רץי השמים ואברהם שהורידה קראו אלקי האקקראו להקב"ה אלנה לקוה לשכיישס
ת נמרוד על כל המין י הדור להמליך אזאת הית' עצת שר -ספורנו  "שועי (בראשית יא ד')ומגדל הבה נבנה לנו עיר  יצה לדור ההפלגהעה

  .נכלל בהם וא"כ הוא כברהאנושי: 
וקשה שהרי  .המהרז"ו שם הקשה שלקיחת שרה ע"י פרעה היה לפני הפיכת סדום, ומצא גרסא בפסיקתא שהכוונה לאבימלך שלקח את שרה י

ורק כבר סילקו את שכינה לפני כן חטאי סדום  ,רעהום היה לפני לקיחת שרה ע"י פומר שאע"פ שהפיכת סדראה לש, ונלא ידע שהיא אשת אי
 נענשו אח"כ.

. והנה כל אותו הזמן לא חדלו והיה הזמן הזה מאדה"ר עד זמן הפלגה....  -בענין ישראל ואומות העולם  -אות ג' ד "ב פ"ח -לרמח"לדרך ה'  יא
זמן ון שנתמלא סאתם של הבריות, בכירים אותם שיתקנו את עצמם. וכגון, חנוך מתושלח שם ועבר, ומזהי רבים,אמת לצדיקים דורשים ה

 הפלגה, שפט במדת משפטו ית' היות ראוי שיגמר זמן ההשתדלות השרשיי, ויהיה קצם של הדברים, שיקבע מה שראוי ליקבע בבחינת
בם  כל המדריגות שהיה ראוי שיקבעוהשגיח ית"ש על כל בני האדם, וראה  . ואזההוא השרשים, לפי מה שכבר נתגלגל ונהיה עד עת הקץ

וקבעם בם בבחינתם השרשיית כמ"ש. והנה כפי מה שהונחו הם, כן נגזר עליהם שיהיו מוציאים התולדות, כפי מה האנשים ההם כפי מעשיהם, 
ת, וניתן להם חוקו וטבעו, ככל שאר המינים שבבריואחד ב, כל וי לשרש ההוא. ונמצאו כלם מינים קבועים בעולםשכבר שוער שהיה רא

ים. ואמנם נמצאו כלם לפי המשפט העליון, ראוים לישאר במדריגת האנושית השפלה ם בחקם ובחינתם ככל שאר המינלהוציא תולדותיה
היות אילן מעולה ויקר, כפי קבע לה, ונוהים מזה כלל. ואברהם לבדו נבחר במעשיו ונתעלשהגיעו לה אדה"ר ותולדותיו מפני החטא, ולא גב

. ואז נתחלק העולם לע' אומות, כל אחד מהם במדריגה ידועה, אבל כלם יתן לו להוציא ענפיו כפי חקוהאנושית במדריגתו העליונה, ונמציאות 
ל וההנהגה תחיל הגלגוויו. והנה אחר הענין הזה נסתם שער השרשים, והבבחינה האנושיות בשפלותו, וישראל בבחינת האנושיות בעיל

וה, באמת איננו כך. אלא עד הפלגה היה הזמן ענינינו עתה וענין הקודמים שו. ונמצא שאע"פ שלכאורה נראה בענפים, כל אחד לפי ענינ
דנו בו המשפט, והתחיל זמן אחר שהוא זמן הענפים, שעו שרשי האנושיות, ונתגלגלו הדברים בבחינה זו. וכשהגיע קץ זמן זה, נקבע הדבר כפי

 עתה:
י ָאַמר, ְלךָ  ֶלךְ  ַאְבָרם ֶאל' ה ַויּאֶמר -. זזוהר לך לך ע יב ְרָמךְ  ְלַאְתָקָנא והיינו, ולטובתך להנאתך לעצמך ְלַגְרָמךְ  פירוש ְלךָ  ֶלךְ , ֶאְלָעָזר ַרּבִּ  נפשך לתקן כדי ּגַ

א ְלַאְתָקָנא, ישראל בארץ המצות קיום י"ע ְרּגָ יָלךְ  ּדַ ַדאי תְּ ַאנְ  ֵלית, ְלךָ  ֶלךְ  ועוד, הב אחוז אתה גרותך בתחלת שעתה המלכות שהיא שלך המדרגה לתקן וכדי דִּ  ּכְ
ין ָהָכא ְלֵמיַקם ין ּבֵ יבִּ ין ַחיָּ ּלֵ  ילמוד שלא י"אעפ בנפש פוגמת הרעה החברה כי, הקליפות רשות תחת הללו רשעים בין כאן לעמוד לטובתך זה אין ל"ר כדאי אינך אִּ

הְדמִּ  ְוָרָזא, ממעשיהם ָהא (א"ע עח דף), לך לך הםלאבר ה"הקב שאמר מה הדבר וסוד ְלךָ  ֶלךְ  ּלָ א ּדְ יךְ  ֻקְדש ָ רִּ  ה"הקב כי ְדָחְכְמָתא רּוָחא ְלַאְבָרָהם ֵליהּ  יבָיהִּ  הּוא ּבְ

ְטֵרי ּוְמָצֵרף ָיַדע ַוֲהָוה, חכמה רוח לאברהם נתן ּוֵבי סִּ יש ּ יִּ  ישוב של רוחות' בד הנמצאים והטבעים הכחות כל ם"אלהי ול תןנ אשר בחכמתו ומצרף יודע והיה ָעְלָמא ּדְ
 ההם הסיגים משליך והיה לפניו נזדמנו חיצונים כחות וכמה, ובחכמתו בדעתו משוטט היה כן, מהסיגים הכסף צרףשמ הזה כצורף עושה היה כי רףמצ לשון ונקט, העולם
לְואִּ , ואזיל כדמפרש העולם על הממונים שרים עיםשב לש הסוד את תחלה שהשיג עד, בקדושה פנימה להשיג ונכנס והולך ּכַ הוּ  ְסּתַ יְקָלא ְוַאְתַקל ּבְ תִּ  לושק בהם והתבונן ּבְ
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)לפי רמח"ל  ילה לו.וגה שנגלה אליו הקב" כל הע' שרים את כוחם אבל לא הצליח להשיג מי המשגיח וכיצד השגחתה עד
 (ק ארצותוע מותהנ"ל זה היה שנים מעטות בלבד אחרי שנתחדש העניין של ע' או

 כל כנגד ששיעורו גדול שער יש ברקיע למעלה כי, (ב"פ ג"שמ) ח"בע מבואר הדברים ועומקועיי"ש מתוק מדבש שכתב 
 שרי' לע השפע יורד שמהם חלונות' ע יש זה שער וסביב, שהמקד בית כנגד מכוונת אמצעיתו ונקודת, ישראל ארץ

' הע מושפעים שמהם החלונות אותם בכל בקי שהיה לפי שרים' עהמ ואחד אחד כל של הכח והשיג ידע ואברהם, האומות
 מהיכל שמקורו, ישראל לארץ ישר בדרך גדול אור יורד שדרכו ישראל ארץ כל כנגד שהוא הגדול השער את וגם, שרים

 דויב עלתה לא אבל, שם דרך היורד ושיעורו האור מעלת לדעת בשכלו להשיג רצה המקדש בית גדכנ המכוון הספיר נתלב
  (ז"הרמ). הארצות כל כשאר מוגבל שיעור לו למצוא

ושש  םבמשך אלף שש מאות חמישיו ,ונת כנגד הארץ העליונהואה היתה מכשארץ ישראל מתחילת הבריל "הנמונראה 
  .\יג/חת ה' על כולםוהשג אחת היה שפהעדיין בבבל  ורוב האנושותע רביעי כבר ברקישהשכינה ל שנים עד המבו

בדור הפלגה  ,סמוך לסוף שנת אלפיים של תוהושנה ארבעים שלש מאות אחרי עים ושש לבריאה מאות תש באלף תשעורק 
  .גחת ע' שריםות להשוהארצ לארצותיהם "זועיללשונם נחלקו יושבי תבל  (בן ארבעים ושמונה ז)שהיה אבחיי אברהם אבינו 

                                                                                                                                                      
 השולט השר חלק העליונה מדה תהיה כן, הארץ מדת התחתונה כמדה כי שידע לפי, ברקיע כנגדו גוי כל חלק מגיע היכן עד וידע, בארץ ונחלתו וארצו גוי גוי שכלו במאזני

ין ְוָיַדע, יהעל י ֵחילִּ ן ּדִּ ְטֵרי ַעל ְמַמּנָ ּוָבאיִּ  סִּ  (  פ"וכ ג"ורא ק"רמ). הישוב ארצות כל לע הממונים השרים כחות את מתובחכ והשיג שידע עד יש ּ

ד ה ְלגו   ָמָטא ּכַ יָתא ְנקּוּדָ ֶאְמָצעִּ ּוָבא ּדְ יש ּ יל, העולם טבור שהיא לישרא ארץ שהיא הישוב של האמצעית נקודה לתוך שכלו בהתבוננות כשהגיע ְדיִּ קִּ יְקָלא ּתָ תִּ  אְולָ  ּבְ
יק ֲהָוה ָיֵדיהּ  ָסלִּ  שעל בהרקיע משפיע לבדו ה"שהקב משום בידו עלתה ולא, י"בא המשמש הרקיע חלק ענין מהו וגם, שייכת אומה זולאי אותה לדעת שכלו במאזני לשק ּבְ

ח, (א"סוע רט ויקהל ק"זוה' ועי) ואזיל כדמפרש עדיין השיג לא זה ואת, י"א ּגַ ע ַאש ְ ְנּדַ י ֵחיָלא ְלמִּ אְממַ  דִּ יל ְוָלא ֲעָלהּ  ּנָ ָקאלְ  ָיכִּ ּבְ ְתּדַ ְרעּוֵתיהּ  אִּ  לדעת והתבונן השגיח גם ּבִּ

יל, לבו במחשבת להשיגו יכול היה ולא בה ושולט עליה הממונה השר את קִּ ה ּתָ ּמָ ין ּכַ ְמנִּ ָהא ְוָחָמא זִּ ן ּדְ ּמָ ּתַ יל מִּ ּתִּ ש ְ ל אִּ  עד פעמים כמה שכלו במאזני עוד קלש אָעְלמָ  ּכָ

ח זה את שהשיג כיון, הישוב חלקי בכל הנמצא כל וכלל יסוד ובה העולם כל של האמצעית נקודה והיא, ולםהע הושתת שממנה השתיה אבן היא שם כי שראה ּגַ  ְוָצַרף ַאש ְ
ְנַדע ְוָתַקל ָהא ָמאְוחָ , עליה הממונה הוא מי לדעת עוד ושקל וצרף והתבונן השגיח ְלמִּ ָאה ֵחיָלא ּדְ ּלָ ֲעָלהּ  עִּ עּוָרא יהּ לֵ  ֵלית ּדַ  הממונה העליון כחש בחכמתו וראה ש ִּ

יק, להשיגו אפשר שאי הכל סיבת שהוא מפני שיעור ול אין עליה ים ָעמִּ יהוּ  ְוָלאו, וסתום עמוק והוא ְוָסתִּ ַגְווֵני אִּ ְטֵרי ּכְ סִּ י ּדְ ְרּגֵ ּוָבא ּדַ ש ּ  אינה י"א שמדרגת השיג וזאת ְדיִּ

ח, הישוב חלקי שאר מעלות על ישראל לארץ יש טובות לותמע כמה כי לזה זה ולהקיש דמותל אפשר ואי, העולם ישוב חלקי שאר כמדרגת ּגַ יל ַאש ְ ָהא, ְוָיַדע ְוָתקִּ ָמה ּדְ  ּכְ
יא ֵמַההִּ ה ּדְ יָתא ְנקּוּדָ ּוָבא ֶאְמָצעִּ ש ּ יִּ יהּ  ּדְ ּנֵ יל מִּ ּתִּ ש ְ ל אִּ  נקודהה שמאותה כמו כי, לדעת בידו הועלת שכלו במאזני ושקל והתבונן השגיח ועוד יְטרו  סִּ  ְלָכל ָעְלָמא ּכָ

י, קצוותיו לכל העולם ונתפשט נתיסד ממנה הישוב של האמצעית ָהא ָיַדע ָנֵמי ָהכִּ ֵרי ֵחיָלא ּדְ ש ָ ן, ֲעָלהּ  ּדְ ּמָ ּתַ ל ָנְפקוּ  מִּ ָאר ּכָ ין ש ְ ן ֵחילִּ ְמַמּנָ ל ַעל ּדִּ ְטֵרי ּכָ  ,ָמאָעלְ  סִּ
הוּ  יהּ  ְוֻכּלְ יָדן ּבֵ ֵדין, אחוזים בו וכולם, העולם רוחות כל על יםהממונ כחות שאר כל יצאו ממנו, עליה השורה העליון הכח כי גוהשי ידע כן כמו ֲאחִּ ם ַויְֵּצאוּ  ּכְ ּתָ  ֵמאּור אִּ
ים דִּ ְ ש ּ  בדרך השגה איזו לו תגלהת כנען לארץ ובהתקרבותו שבהליכתו וחשב ַנַעןכְּ  הַאְרצָ  ָלֶלֶכת, הכשדיים בהם עוסקים שהיו החיצוניות חכמות מאותם לצאת כדי ּכַ

ד לכן, התגלות שום אליו נתגלתה שלא וכיון, בתוכה ליכנס ויוכל ישראל ארץ של המענינ ח עו  ּגַ יל ַאש ְ יף ְוָתקִּ יָרא ַעל ְלֵמיַקם ְוָצרִּ רִּ ה ּבְ ּלָ ַההּוא ְדמִּ  השגיח עוד ֲאַתר ּדְ

ָקא ֲעָלהּ  ְלֵמיַקם ילָיכִּ  ְוָלא, ָיַדע ֲהָוה ָלאוְ , ומנהיגה הארץ מהות להשיג השרצ ל"ר, המקום אותו של הדבר ברור על לעמוד ובשכל וצרף ושקל והתבונן ּבְ ְתּדַ  אבל ְלאִּ

יָון, להשיגה עליה לעמוד יכול היה ולא יודע היה לא ָחָמא ּכֵ ַהאי ּתּוְקָפא ּדְ יל ְוָלא ֲאַתר ּדְ  תומהשג למעלה שהוא ההוא מקום וחוזק תוקף שראה ןכיו ֲעֵליהּ  ְלֵמיַקם ָיכִּ

יָּד, עליו לעמוד יכול היה ולא בוּ  ָחָרן ַעד ַויָּבאוּ  מִּ ם ַויֵּש ְ  (  פ"וכ ג"ורא ק"רמ). בה השולט השר הנהגת ידיעת בלי בארץ ליכנס ירא כי ש ָ

יהוּ  אֶאלָּ  ואמר, ולוט תרח עם יחד בחרן שנשאר ְדַאְבָרָהם ַטְעָמא ַמאי לפרש ומוסיף אִּ יף ָיַדע ֲהָוה ּדְ ָכל ְוָצרִּ ין ּנּוןאִּ  ּבְ ְלָטנִּ רֵ  ש ָ ָכל ָעְלָמא יְמַדּבְ ְטֵרי ּבְ ּוָבאדְ  סִּ ש ּ  יִּ
יל ַוֲהָוה, הישוב קצוות בכל העולם מנהיגי שהם האומות שרי' ע של שלטונות אותם בכל והשיג וצרף ידע כבר אשר הוא אלא קִּ יף ּתָ ּנּון ְוָצרִּ י אִּ ְלטִּ ש ָ ְטֵריבְּ  ןּדְ ּוָבא סִּ ש ּ  ְדיִּ

ֵרי ְכַביָּ  ְמַדּבְ ן אּכו  ֵליהו  ּנּון ַמאן, והמזלות הכוכבים מנהיגי שהם הישוב מעל למעלה שולטיםה השרים אותם בשכלו ומצרף קלשו היה וגם ּוַמזָּ ין אִּ יפִּ ּקִּ ין ּתַ ּלֵ ין ַעל אִּ ּלֵ  אִּ
יל ַוֲהָוה, אלו על אלו חזקים הם כמה ועד הם מי וידע קִּ ּוֵבייִּ  לכָּ  ּתָ יק ַוֲהָוה ְדָעְלָמא ש ּ י ָסלִּ ידו  ד, םאות והשיג בידו ועלתה העולם ישובי כל את בשכלו שוקל והיה ּבִּ  ּכַ
יפוּ  ָחָמא ֲאַתר ְלַהאי ָמָטא ּקִּ ין ּתַ יקִּ ֲעמִּ יל ְוָלא ּדַ יהּ  ְלֵמיַקם ָיכִּ  עמוק הוא כי ידעו, הזה המקום ועומק תוקף בחכמתו ראה השמים שער אל הזה למקום כשהגיע אבל ּבֵ
 לו שיתודע עד לארץ ליכנס מתירא והיה בחרן נשאר לכן, קדישא ותאמלכ השכינה היא כי, ישראל רץא על הממונה השר את חקירה דרךב להשיג אפשר ואי ימצאנו מי עמוק
 (  פ"וכ ג"ורא ק"רמ). ההוא השר מהות

 וסביב, המקדש בית כנגד כוונתמ אמצעיתו ונקודת, ישראל ארץ כל כנגד ששיעורו דולג שער יש ברקיע למעלה כי, (ב"פ ג"שמ) ח"בע מבואר הדברים ועומק
 החלונות אותם בכל בקי שהיה לפי שרים' מהע ואחד אחד כל של הכח והשיג ידע ואברהם, האומות שרי' לע השפע רדיו שמהם חלונות' ע יש זה שער

 הספיר לבנת מהיכל שמקורו, אלישר לארץ ישר בדרך גדול אור יורד שדרכו ישראל ארץ כל כנגד שהוא הגדול השער את וגם, שרים' הע מושפעים שמהם
. הארצות כל כשאר מוגבל שיעור לו למצוא בידו עלתה לא אבל, שם דרך היורד ושיעורו האור מעלת לדעת בשכלו השיגל רצה המקדש בית כנגד המכוון

   (ז"הרמ)
יָון ָחָמא ּכֵ א ּדְ יךְ  ֻקְדש ָ רִּ יֵליהּ  רּוָתאְתעֲ אִּ  הּוא ּבְ א דִּ יאּוְבּתָ יֵליהּ  ְותִּ יָּד, ישראל ארץ עניני את לדעת שלו והתשוקה שלו התעוררות את ה"הקב שראה ןכיו דִּ י מִּ לִּ ְתּגְ  אִּ

ע, ְלךָ  ֶלךְ  אלא, שלהם ושר הארץ ישוב חלקי את לדעת החכמות בכל מלחקור תתרחק ֵליהּ  ְוָאַמר, ה"הקב עליו נגלה מיד ֲעֵליהּ  ְנּדַ ְרָמךְ  ּוְלַאְתָקָנא ָלךְ  ְלמִּ  לחקור לך ּגַ
 ידיעת ל"ר, עצמו ידיעת אל ומתקרב הולך הוא ומשתלם שהולך מה שכל נמצא, שורשה לא ולהחזירה ולהשלימה ולתקנה נחצבה מקום מאיזה נשמתך שורש את ולדעת
 עצמו בריאת השיג םשמש, יצירה ספר סוד ה"הקב לו שגלה והיינו, יגלהש יכולת לא שקודם מה תשיג אז נשמתך ותתקן עצמך ידיעת וכשתשיג, לך למנדע והיינו נשמתו
 ֵמַאְרְצךָ  כ"ומש, ביותר שם השיג יותר עצמו שתיקן וככל, העליונה וההנהגה המרכבות וכל ספירותיו וסוד יתברך אלקותו השיג ומשם, העולם ואברי ואבריו ונשמת ושורש
ְטָרא ֵמַההּוא פירוש ּוָבא סִּ ש ּ הֲ  ְדיִּ ק תֵויּדַ ּבַ ְתּדַ יהּ  מִּ  לדעת מתחכם שאתה הגוים ושרי ארצות כל עם יכותשי לך אין כי, בזה מתדבק הייתש הישוב חלקי מלחקור לך ּבֵ

ךָ , וטבעם ישובם ַלְדּתְ ּמו  ַאתְּ  ָחְכָמה ֵמַההּוא פירוש ּומִּ ח ּדְ ּגַ יל ַמש ְ ְלָדָתא ְוָתקִּ יָלךְ  ּתו   משגיח שאתה והמזל המולד תוחכמ אצטגנינות של החכמה אותה מלחקור ולך דִּ

ְגָעא, שלך שוהשור התולדה ושוקל א ְורִּ ְעּתָ ְמָנא ְוש ַ יַדת ְוזִּ ְתְיילִּ אִּ יהּ  ּדְ ָכָבא ּוְבַההּוא ּבֵ ָלא ּוְבַההּוא ּכו   הכוכב ועל, בהם שנולדת והזמן והשעה הרגע על מלחקור ולך ַמזָּ

ית, רךיתב חכמתו גזרת כפי הוא הכל אאל לישראל מזל שאין דע כי, בו שנולדת הזמן תובאו המזל התחייבות את לדעת צורך לך אין כי, אז ששלטו והמזל ּבֵ יךָ  ּומִּ לָ , ָאבִּ  אּדְ
ח ּגַ ֵביָתא ַתש ְ ֲאבּוךְ  ּבְ י, לירש ראוי שאתה הירושה בשביל' פי, אביך בבית תשגיח שלא ּדַ ית ְואִּ א ָלךְ  אִּ ְרש ָ ָעְלָמא ְלַאְצָלָחא ש ָ יָתא ּבְ ּבֵ ֲאבוּ  מִּ  יש אם תשגיח לא וגם ךְ ּדַ

ין, אביך בית שורש תמחמ בעולם להצליח שורש לך גִּ א ֵמָחְכָמה ְלךָ  ֶלךְ  ךְ כָּ  ּבְ חּוָתא ּדָ ּגָ א ּוֵמַאש ְ   .  זו והתבוננות ומהשגחה זו מחכמה לך לך כך ובשביל ּדָ
א י ֲחֵזי ּתָ ָהכִּ ָהא, הוא שכן וראה בא הּוא ּדְ ים ֵמאּור ָנְפקוּ  ּדְ ּדִּ ש ְ ָחָרן וו  ַוהֲ  ּכַ אי, ןבחר היו וכבר כשדים מאור יצאו שהרי ּבְ  ה"הקב לו אמר למה ןכ אם ֵליהּ  ֵייָמא ַאּמַ

ךָ  ֵמַאְרְצךָ  ְלךָ  ךְ לֶ  לאברהם ַלְדּתְ ּמו  א, וממולדתו מארצו יצא כבר הרי ּומִּ ָרא ֶאּלָ ּקְ ָתא עִּ ּלְ ָמה ְדמִּ ַמר ּכְ ּתְ אִּ  אוהוציל שהכונה לעיל שנאמר כמו הוא הענין עיקר אלא ּדְ

ָלא ַמה ַאְרֶאךָּ  פירוש ַאְרֶאךָּ  רֲאש ֶ  ָהָאֶרץ ֶאל תגיע צטויתשנ במה שתחקור י"וע, שלו ולדהת וידיעת הארץ חלקי ידיעת בענין מחקירותיו יַלת ּדְ  ְוָלא ֲעֵליהּ  ְלֵמיַקם ְיכִּ
יַלת ע ְיכִּ ְנּדַ י ֵחיָלא והיינו, אנושית חקירה בגדר סנכנ לא כי לדעת יכולת ולא עליו לעמוד יכולת שלא מה ההיא בארץ לך אראה ְלמִּ ַההִּ יהוּ  ַאְרָעא אּדְ אִּ יק ּדְ יםוְ  ָעמִּ  ָסתִּ

 (  פ"וכ ג"ורא ק"רמ). ערכה אנוש ידע ולא וסתום עמוק ואשה ישראל ארץ של הכח

ובני ביתו אע"פ  תימה שהמבול מחק את כל האנושות ולא נשארו אלא נח ובני ביתו ואעפ"כ נשארה השכינה ברקיע הרביעי, ולא ירדה לנח יג
 .  ם מתושעישלא היו בעולם רשעים שהרי הר
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הליכה לארץ וקנה אותה ב ובא( תוס' ושל שבת י:)לך לך חמש שנים נצטווה עוד ואחרי כב שנה אח"כ היה הברית בין הבתרים 
ובשנת  .והלכה עמהם במדברבנו לארץ והשכינה ירדה ע"י משה רובשנת ב' אלפים תמט נבנה המשכן  .\יד/לאורך ורוחב

  .התחילו לכבשה שבע שניםו לארץח נכנסו ישראל אלפים תפ

עיקר אבל יקר מאד בודאי חכמה ושכל טעם האומר שו ,יםכחא"י משאוירא דהעניין רבנו  כשמבארבסוף עמ' כה: בתורה זו 
משמע שההשגחה גורמת לעוד הרבה חכים. רא מנעשה אוי שעי"ז ,רק השגחתו של הקב"ה בהא"י היא קדושת מעלת 

 בוער לבושמשה רבנו היה  נהוצ"ע לאיזה מעלות מתכווין, ועיין תורה ק ים.מחכ "ידאת מהן היא אוירא מעלות ורק אח
. וצ"ע האם זה תוצאה של שמאיר בה אמת ואמונה, שזה מאיר בה כיון כנס לארץ כדי לזכות למדת אריכות אפים שבהיהל

עוד עיין תורה  ודם.בה ק יהשה מעלה נוספתשזו  אושהיה מחכים קודם שנכבשה ע"י ישראל נמצא היה  וא"כאוירא מחכים 
שא"י היא ארץ  \טו/עוד עיין תורה קכט דה ההסתפקות והשבע.ומאיר בה מדת ואמת שעל י ,מבחי' יעקבהארץ נזונת מז ש

 ץז' שהיא ארר בתורה . וכן מבואנאכל לדעתוומדותיו שגופו אמונה והנמצא בה נאכל על ידה ונעשה כמוה וגם זוכה 
 יסים.אמונה ונ

 החיוב לישב בארץ
שמלבישים  אצל הקנאים שנאמנים לדעת אדמו"רי סאטמער, והיום הרבה מקורבים לברסלב יש מחסידות זו נושא רגיש אהו

נאים שיכנו אותם בררים את דעת רבינו בעניין זה, מפחד הקלא משרסלב וגם הרבה חסידי ב, את דעת סאטמער על רבנו
ארץ ישראל גם היום,  אבל נראה פשוט שדעת רבינו שא"א להגיע לשלימות בלא ,שאיני נכנס כלל לנושא הכיבוציונים, 

והחיוב גם על מי שאין ביכולתו להתיישב בארץ עכ"פ להשתוקק לזה מאד ולנסות בכל יכולתו לשבר את המניעות על 
כמו שאין ביכולת לקבל מאדמו"ר ז"ל זולת באמצעות מורנ"ת ז"ל, כי בו לבד ועיין לשון רבי אברהם בן נחמן שכתב . \טז/זה

נשפע מנשמת ודעת רבינו ז"ל להיות ביכולת לקבל מאתו. כן בענין ארץ ישראל, כי בה לבד נשפע וניתן מאור ודעת 
 אדמו"ר ז"ל, להיות ביכולת לקבל מאתו:

ישבות יוטי מוהר"ן דעת רבינו על גודל מעלת הארץ והתקרב כיצד מוכיח מכל תורה בלי-ר זמרת הארץ לטשערינרועיין ספ
 בה.

נ"ת ליקוטי הלכות מבאר מוהרועיין תורה כ' שהיא ביאור על גודל המניעות לבוא לארץ ישראל וכיצד מתגברים עליהן, וב
 \יז/דעת רבינו בזה עי"ש

                                              
 ועיין ,מבואר שעשה בה קניין, אבל עיין ע"ז נג: לכבושסימן לבניו שתיהיה נוחה רק  ולרבנן הועיל לקניין לר"א .ה בב"ב קנחלקו בזאע"פ ש יד

היה שלפי הרמ"ה ב"ב קיט ביאר  אהרן לך לך )טו יח( עיין בזה מנחתו. ירות בלבדהיה קניין פ שם ריטב"א על ההגדה של פסח והחזו"א בע"ז
 .קניין שלאחר זמן

למהותה. הינו כשדבוק להצדיק ה, כי כשנכנס לארץ, שהיא בחינת אמונה, נאכל אצלה, הינו שנתהפך וזהו אכלת יושבי... -רה קכט תו טו
 ראל בעצמה, יש לה גם כן הכח הזה. ועל כן אמרוומאמין בו, שהוא בחינת ארץ, נאכל להצדיק ונתהפך למהות הצדיק ממש: וכן ארץ יש

רץ אוכלת ראל שרוי בלא עוון' שנאמר: "העם היושב בה נשוא עון', כי היא 'אכל היושב בארץ ישבות קיא(: 'רבותינו, זכרונם לברכה )כת
מבטח לו שהוא בן עולם הבא'  יושביה', שהיושב שם נאכל אצלה, ונתהפך למהותה הקדוש. ועל כן אפלו 'המהלך ארבע אמות בארץ ישראל,

לעיל בסימן ק"א( על פסוק: "בקרב עלי מרעים לאכל את מבאר במקום אחר )ם כן ענין הו, זכרונם לברכה שם: וזהו גכמו שאמרו רבותינ
לאכל את הענין שם, כשאני רוצה שיקרבו תרין רעין דלא מתפרשין, אני צריך לאכל את בשרי, הינו להכניע החמר. וזהו: ' בשרי". שכלל

ם", הינו תרין רעין דלא מתפרשין, ים ה(: "אכלו רעיו )שיר השירל הבשר, שתתהפך למהותה. וזהבשרי', 'לאכל' דיקא. שצריך שהנפש תאכ
המח והדעת הקדוש יאכל את הגוף, דהינו שהגוף יתהפך למהות הנשמה הקדושה, שהוא המח והדעת שהם המחין הקדושים, שצריכים ש

 .. שזהו בחינת אכילה, שהמזון נתהפך לנזון כנ"ל)כמבאר במקום אחר(
רֹונוֹ הנה לעיל מבואר מה שא -שכתבפרפראות לחכמה על תורה כ' אות ח' רב בביאורו -דברי הטשערינרעיין  טז כְׁ ה, שאי -מר רבינו זִּ כָּ רָּ בְׁ לִּ

ארץ ישראל זה  -כך שכוונת דבריו כפשוטו -ישראל, ואמר אחר-אפשר להיות איש יהודי, דהיינו לילך מדרגא לדרגא, כי אם על ידי ארץ

ר ּכַ זְׁ ּנִּ יל, ואם-הידוע לנו, עם אלו הבתים והחצרות ּכַ עֵּ -בעצמו מדרגא לדרגא קודם שהיה בארץ ִלְבָרָכה-יש להבין איך הלך רבינו ִזְכרֹונוֹ כן -לְׁ

וכן עוד כמה צדיקים גדולים שלא יכלו לבוא לארץ ישראל, אחר(, -, )כידוע שגם אז היה חידוש גדול צדיק נפלא ונורא כמבואר במקוםישראל

 ִלְבָרָכה, ועוד כמה כיוצא כידוע. -טוב ִזְכרֹונוֹ -שם-כגון הבעל
ישראל זה ממש, אך קודם שזוכה להוציא מכח אל הפועל ענין זה, אז -דאי צריכין להיות בארץכן נראה לעניות דעתי, דיש לומר שבוו-על
-זה גם כן הארה מקדושת ארץ-ידי-ישראל נמשך עליו על -ידי השתוקקות והגיעגועים והכיסופין שנכסף להיות בארץ-פנים על-כל-על

, אך הכיסופין צריכין להיות באמת לאמתו, דהיינו שבעת שמוצא כן לעלות מדרגא לדרגא בעבודת השם-זה גם-ידי-ישראל, עד שזוכה על
ר ישראל,-שעת הכושר להוציא מחשבתו אל הפועל, אזי ישבר כל המניעות, עד שיבוא בפועל ממש לארץ ּכַ זְׁ ּנִּ -וזהו עיקר נצחון המלחמה ּכַ

יל, אך קודם שזוכה לזה, אז אף עֵּ ר-יו גם כן קדושת ארץידי הכיסופין האמתיים לבד נמשך על-כן על-פי-על-לְׁ ּכַ זְׁ ּנִּ יל. )וכן מבואר -ישראל ּכַ עֵּ לְׁ
 יט(.-להדיא בליקו"ה או"ח ח"ב הל' בה"ר ד, יח

ישראל זוכין לאריכת אפים, ולבטל כל הכעס -וסעד לדברינו אלה, ממה שמבואר לקמן )בסי' קנ"ה( מאמר "אריכת אפים", שעל ידי ארץ
כּו', וסיים שם: "וצריך כל אדם  כּו', וזהו שקודם קריאת שמע אנו והעצבות וְׁ לבקש מהשם יתברך שיהיו לו כיסופין וגיעגועים לארץ ישראל" וְׁ

ר ּכָּ זְׁ כּו', עיין שם, מבואר קצת כדברינו ַהּנִּ יל.-מבקשים: "והוא יוליכנו קוממיות לארצנו" וְׁ עֵּ  לְׁ
י ֵּ ש  נּו , שאמר בדרך צחות, על ענין ַהּנִּ -בפרט כפי מה ששמעתי מאחד מַאנְׁ לֹומֵּ ְׁ רש  ּכָּ רֹונוֹ -זְׁ כְׁ יל שאמר רבינו זִּ עֵּ ה שאי אפשר לילך -לְׁ כָּ רָּ בְׁ לִּ

ר ּכַ זְׁ ּנִּ יל, היינו כי מבואר במאמר "חותם בתוך חותם" סימן כ"ב, שכשרוצה לעלות ממדריגה -מדרגא לדרגא כי אם על ידי ארץ ישראל ּכַ עֵּ לְׁ
כּו', עיין שם, ועל כן צריך ר-ידי-ישראל, שעל-לזה קדושת ארץ למדריגה, צריך להיות לו ירידה קודם העליה וְׁ ּכַ זְׁ ּנִּ -זה זוכין לאריכת אפים ּכַ

יל, ואז יוכל להתחזק ולעמוד על עמדו בעת הירידה, עד שזוכה על ידי זה דייקא לתכלית העליה, ואם כנים דבריו בכוונת דברי רבינו  עֵּ לְׁ
רֹונוֹ  כְׁ ּכָּ -זִּ זְׁ ה, בוודאי יש סעד גדול לדברינו מסימן קנ"ה ַהּנִּ כָּ רָּ בְׁ יל:-רלִּ עֵּ  עכ"ל.  לְׁ

יֹות זָּ  - ' ז'ה ןעיין לק"ה תפלי יז הְׁ סּור לֹו לִּ דֹול אָּ יק ּגָּ ּלּו ַצּדִּ י ֲאפִּ תֹו, ַאףּכִּ ֲעבֹודָּ ן ּבַ , ַאף-ַעל-קֵּ ֹבּהַ ה ּגָּ גָּ רֵּ ַמדְׁ ה ּבְׁ מָּ לֵּ ְׁ ה ש  ה ַלֲעבֹודָּ כָּ ּזָּ ֶ י ש  י-ַעל-ּפִּ ן -ּפִּ כֵּ

 , ש  דָּ חָּ ַעם מֵּ ל ּפַ כָּ יל ּבְׁ חִּ ַהתְׁ א, ּולְׁ ּגָּ ַדרְׁ א לְׁ ּגָּ רְׁ ּדַ ק ַלֲעלֹות מִּ ַחּזֵּ תְׁ הִּ יךְׁ לְׁ רִּ םצָּ עַּ ָכל ּפַּ ֲעלֹות ּבְ ק לַּ זֵּּ ֲהדּות ְלִהְתחַּ ּיַּ ר הַּ י ֶזה ִעּקַּ י  ּכִ ְעּתִ מַּ ָ ש ּ ֶ מֹו ש  א, ּכְ ְרּגָ א ְלדַּ ְרּגָ ִמּדַּ

נּו ִזְכרֹונוֹ  ּבֵּ י רַּ י א'(-ִמּפִ ִסיָמן כ' ִלּקוּטֵּ רּו ְלִדיְקָנא" )ּבְ ּסְ יִרין ִאְתמַּ ּקִ ּקוִּנין יַּ ּתֹוָרה "ט' ּתִ ר הַּ ִהְתִחיל לֹומַּ ֶ ת ש  עֵּ ֹון: "ִמי ִלְבָרָכה ּבְ ש  ּלָ ֶזה הַּ ר ָאז ּבְ ָאמַּ ֶ , ש 
רֹוֶצה ִלְהיוֹ  ֶ ל ש  י ִאם עַּ ר לֹו ּכִ ָ א, ִאי ֶאְפש  ְרּגָ א ְלדַּ ְרּגָ ְך ִמּדַּ לֵּ ּיֵּ ֶ ְינּו ש  הַּ ִלי, ּדְ ְראֵּ ל". -ת ִאיש  ִישְֹ ָראֵּ י ֶאֶרץ ִיש ְ ין  ְידֵּ עִּ ֹומְׁ נּו ש  יו אָּ רָּ בָּ ַלל ּדְׁ כְׁ א  -ּומִּ רָּ קְׁ ין נִּ אֵּ ֶ ש 

א ּגָּ ַדרְׁ א לְׁ ּגָּ רְׁ ּדַ ין מִּ כִּ הֹולְׁ ֶ ש  ם ּכְׁ י אִּ ֱאֶמת, ּכִּ י ּבֶ לִּ אֵּ רְׁ ֹשְׁ יש  יִּ ין ַעלאִּ ֶזה זֹוכִּ י ֶאֶרץ-, וְׁ דֵּ ר-יְׁ ּכָּ זְׁ ין ַהּנִּ ירִּ ין ַיּקִּ ּקּונִּ ה ט' ּתִּ ַהּתֹורָּ ם ּבְׁ ָּ ן ש  כּו', ַעּיֵּ ל וְׁ אֵּ רָּ ש ְׁ יל: -יִּ עֵּ  לְׁ
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 זו רהמה מתחדש בתו
. ומבאר שזה "הש"י בחי' עינים להשגיחמהיכן נמשך ונתעורר זאת אצל "שמבאר מה  נראה שהנושא העיקרי בתורה זו הוא

פארות שלו ית' מנשמות ישראל, ועיקר התפארותו היא ע"י הצדיק שמקרב אותם ע"כ עיקר ההשגחה היא מכח ע"י ההת
 הצדיק האמת.

, כי אע"פ שבארץ ישראל זה נעשה ע"י עיני ה' .דיק אמיתייות אוירא דא"י ע"י צחוץ לארץ יכול להב גםשעוד מתחדש כאן 
האמיתי יש  ע"כ גם לצדיק כפי שיתבאר, צדיק אמיתי,ע"י העיני ה' הם מכח התפארותו בישראל ובעיקר כיון שגם אבל 
 תחדש בלק"ה בזה.ועיין לקמן מה שמ .חו"ל פועל זאת בחו"לבואם הוא "י כאלה שעל ידן נעשה אוירא דאנים עי

כי  .לין שלויהיא בחי' התפכי התפארותו  מבאר ,מחכיםדא"י נעשה אוירא ע"י הצדיק שראל יעם כיצד מהתפארותו ב
עיני השכל  םהים בעינים ועינים עבראש ובוקותפילין הם מוחין והם נכנסים , "פארך חבוש עליך"נקראים פאר כמ"ש  תפילין

שגחתו עליה והעיני ה' אלקינו בארץ תמיד אע"פ שונראה שמחכים, נעשה שם אוירא ן היכן שמסתכל על כדהיינו חכמה, 
כי אע"פ שישראל עלו במחשבה תחילה זה היה  כשישראל נהיו לעם ישראל. אבל הארת החכמה בה נתחדש במתן תורה.

לכן אבל לכו"ע לא ו מדין בן נח קודם יש מחלוקת אם כבר יצאכידוע שאע"פ ש במתן תורה.יצא לפועל בבחי' בכח אבל 
 שאז נתגירו כולם.שלם דין ישראל אלא במתן תורה נ

נמצא שהוא בעצמו עיקר הפאר והוא בחי' התפילין של הקב"ה וגם צדיק האמת כיון שהוא המקרב את ישראל להקב"ה ה
 .דא"י מחכיםהיה נעשה שם אוירא יבקעו בעיניו והיכן שיסתכל יכנסו בראשו ויהאלה של התפילין בעצמו זוכה שהמוחין 

נשאר ואם  או שנשאר הרושם שםוהאם רק בזמן שמסתכל עד כמה א"כ שמתפשט ואו צ"ע האם רק היכן שמסתכל בזה ו
הרי  אמצעבמחנה שכינה שבהיה הצדיק משה צ"ע יל כמחנה ישראל במדבר וושמעתי שמתפשט יב מ מה זמן נשאר.כ

 .שסוף המחנה שש מיל

גם שאז עיקר התגלות הפאר הנ"ל עת הקבוץ בר"ה שכל אנשיו אצלו ב אמתאת הצדיק השרואה  ימעוד מתבאר שגם 
ומי  מחכים.דא"י ל נעשה שם אוירא "היכן שמסתכל בחובראשו ובוקע בעיניו ואצלו נעשה הפאר הזה לתפלין ונכנס 

ים לארץ עי"ז האויר געגועש יכול להרגיי הוא אם הוא מכיר ויודע טעם א" ם זה שהיה אצל הצדיק בר"ה,שמתוועד ע
או הוא צדיק זה שמתוועד עמו עתה עמו יכול לדעת אם לפי חוזק הגעגועים המתעוררים אצלו בשעה שמתוועד ישראל, ו

 צדיק גדול או קטן במעלה.שהיה אצל צדיק אמיתי בר"ה ואם היה אצל 

מקום האם כפשוטו ש , צ"עממש א"יקדושת יש בו בחוץ לארץ קבורתם  ו ארץ ומקוםצדיקים ירש \יחתורה קט תנינא/עיין 
לים ודאו שצדיקים גמקום הצדיק בחייו אם גם וצ"ע  ואוירא דא"י מחכים. להשגחת ה'בורתם יצא מהנהגת השרים לגמרי ק

 בהסתלקותם מבחייהם.

ם הַ -ברכת המזון ד' יא בלק"ה עוד חידוש עיין  יַניִּ עֵּ ה לָּ זֹּוכֶּ ֶּ יש  ש  אִּ י זֶּה הָּ ַעל ְידֵּ ֶּ א ש  ְמצָּ ל מָּ נִּ כָּ ּבְ ֶּ "ל ש  ה ּנַ ל ַנֲעשֶּ ּכֵּ ְסּתַ הּוא מִּ ֶּ קֹום ש 
חּוץ ּלּו ּבְ ל ֲאפִּ אֵּ ְשרָּ ץ יִּ רֶּ יַנת אֶּ חִּ ּלֶּה ּבְ ְתּגַ י נִּ . ּכִּ ש  ל ַמּמָּ אֵּ ְשרָּ ץ יִּ רֶּ ר ְלאֶּ יֹותֵּ ים ּבְ ּתֹוְקקִּ ש ְ ים ּומִּ י זֶּה חֹוְזרִּ ץ. ַעל ְידֵּ רֶּ אָּ ץ  לָּ רֶּ ת אֶּ ַ ְקֻדש ּ
יש   אִּ י זֶּה הָּ ר ַעל ְידֵּ יֹותֵּ ל ּבְ אֵּ ְשרָּ ָלל . יִּ י ֶזה כ ְּ ה כ ִּ ָ ֻדש   ַהק ְּ ֶ ים יֹוֵתר. ש  יצֹונִּ קֹומֹות ַהחִּ ַטֵהר מְּ לְּ ש  ו  ַקד ֵ ה יֹוֵתר לְּ ָ ַמט  ֶכת לְּ ֶ ש  מְּ נ ִּ ֶ ל ַמה ש   ָ כ 

תְּ  א נִּ ָ ַרב  לֹום ַאד ְּ ָ ש  ֵדי ֶזה ַחס וְּ ַרַעת ַעל יְּ גְּ ה נִּ ָ ֻדש   כִּ ֵאין ַהק ְּ יֹוֵתר ב ְּ ָלא יֹוֵתר וְּ פְּ נִּ דֹול וְּ ף ָעָליו אֹור ג ָ ֵ ם. ַוס  ַליִּ פְּ ֵלי כ ִּ ל ַמה פְּ ָ ן כ  ֵ ַעל כ  וְּ
ץ ָלאָ  חו  ָרֵאל ב ְּ שְּ ת ֶאֶרץ יִּ ַ ֻדש   ין קְּ יכִּ ש ִּ מְּ ַ מ  ֶ ֵדי ֶזהש   "ל. ַעל יְּ נ ַ ַ ֶאָחד כ  ל ֶאָחד וְּ ָ ל כ  ֶ "ל ש  ם ַהנ ַ יַנת ֵעיַניִּ חִּ ֵדי ב ְּ יֹוֵתר ַעל יְּ  ֶרץ יֹוֵתר וְּ
ָמה  יוֹ  ַעצְּ ָרֵאל ב ְּ שְּ ֶאֶרץ יִּ דֹול ב ְּ ף אֹור ג ָ ֵ ַוס  תְּ יֹוֵתרנִּ ל ל ּכֵּ . ְועַ ֵתר וְּ אֵּ ְשרָּ ץ יִּ רֶּ ים ְלאֶּ ּתֹוְקקִּ ש ְ ל ּומִּ אֵּ ְשרָּ ץ יִּ רֶּ ר ַטַעם אֶּ ר ְויֹותֵּ ין יֹותֵּ יש ִּ ן ַמְרּגִּ

ר.  יֹותֵּ  ואולי סבר כיון שמאיר בחו"ל למקומות נמוכים יש חשש יניקת הקליפות לכן ימשך רק אור מועט,צ"ע כוונתו וּבְ
ואולי גם  ,ואמא את הבן בבחי' אבא יסד ברתא, אור ו יותרה' משפיע ליותר  יםנמוכלמקומות  שמאיר מי שאדרבה ומבאר

ך שמאוירא דא"י שבחו"ל נש ומתירוצו משמעמה חסר לו כאן, וירא דא"י בחו"ל מדוע משתוקק לא"י יש אקשה לו אם  היה
 וצ"ע.קדושה. חו"ל ביותר מוכים לכן נתווסף בא"י ומשם נמשך גם ליורד למקומות הנ מהארץ וכיון שבחו"ל

דוּ -ם עוד ש י זֶּה יָּ "ל. ּכִּ ּנַ ם ּכַ דָּ ְך ַעל יָּ ָּ ְמש  ל נִּ אֵּ ְשרָּ ץ יִּ רֶּ ת אֶּ ַ ר ְקֻדש ּ ּקַ י עִּ ץ ּכִּ רֶּ ּו אָּ יְרש  ים יִּ יקִּ יַנת ַצּדִּ חִּ ְך ְוזֶּה ּבְ ָּ ְמש  ה נִּ ָּ ֻדש ּ ר ַהּקְ ּקַ עִּ ֶּ ַע ש 
י ַמעֲ  פִּ ה ּכְ ם. ְלַמּטָּ דָּ י אָּ נֵּ ה ּבְ ת  שֵּ חְּ ַ ַמֲעֵשה ַהת  י ב ְּ לו  ָ ֹל ת  ַהכ  ַעל כ ֵ וְּ ים. וְּ ֵדיֹונִּ ָרֵאל ַעל יְּ שְּ ת ֶאֶרץ יִּ ַ ֻדש   ךְּ קְּ ָ ש  מְּ נ ִּ ֶ ש  ֵדי  ן כ ְּ ַרךְּ ַעל יְּ ָ ב  תְּ ה' יִּ

. ךְּ ָ ל כ  ָ ֵלמו ת כ  ש ְּ ה ב ִּ ָ ֻדש   ן ֵאין ַהק ְּ מֹו. ֲעַדיִּ ַעצְּ מֹו ב ְּ ַרךְּ ש ְּ ָ ב  תְּ ת ֵעיָניו יִּ לו  כ ְּ ַ ת  סְּ לֵ  הִּ ש ְּ ה ב ִּ ָ ַמט  ה לְּ ָ ֻדש   ַכת ַהק ְּ ָ ש  ר ַהמְּ ק ַ י עִּ א ַעל כ ִּ מו ת הו 
דֵ  יקיְּ ד ִּ ַהצ ַ י ב ְּ לו  ָ ר ת  ק ָ עִּ ַע. וְּ דו  י ָ ַ ָקא כ  יְּ ֵני ָאָדם ד ַ ה י ב ְּ זֹּוכֶּ ֶּ "ל. ַעד ש  י ה' ַהּנַ ינֵּ ה ְלעֵּ ֲארּות ְוזֹוכֶּ ְתּפָּ ל זֹאת ַההִּ יק ְמַקּבֵּ ּדִּ ַהּצַ ֶּ ש  ן ּכְ . ְוַעל ּכֵּ

יךְ  לּות עֵּ  ְלַהְמש ִּ ּכְ ְסּתַ י הִּ ל ַעל ְידֵּ אֵּ ְשרָּ ץ יִּ רֶּ ת אֶּ ַ ְמש ָּ ְקֻדש ּ ז נִּ יו. אָּ יֹותֵּ ינָּ דֹול ּבְ לֵּמּות ּגָּ ש ְ ל ּבִּ אֵּ ְשרָּ ץ יִּ רֶּ ת אֶּ ַ ּלֶּה ְקֻדש ּ ְתּגַ נראה כוונת  ר.ְך ְונִּ
צריך לזה התפארות  מכח בחירהרק צריך להיות רבינו לקדושה שבחו"ל שמצד עצמו המקום טמא וצריך לטהר אותו וזה 

                                                                                                                                                      
ָּ  - ועיין לק"ה דברים הנוהגים בסעודה ד' א' ֹראש  ַהש ּ לּו ּבְׁ ים ַהּלָּ ִּ דֹוש  ים ַהּקְׁ מִּ ּיָּ נּו ּבַ תֵּ ל ֲעבֹודָּ י ּכָּ ה. ּכִּ נָּ ָּ יַנת ֹראש  ַהש ּ חִּ ֶזה ּבְׁ ה וְׁ ּובָּ ש  י ּתְׁ מֵּ ֶרת יְׁ ה ַוֲעש ֶ נָּ

י ֲעֶצֶרת,  ינִּ מִּ ְׁ ים ַעד ש  ינִּ ה מִּ עָּ ּבָּ ַארְׁ ֻסּכֹות וְׁ ים וְׁ ּפּורִּ יֹום ַהּכִּ ים וְׁ ּפּורִּ ֶעֶרב יֹום ַהּכִּ ת ֶאֶרץוְׁ ַּ ּלֹות ְקֻדש ּ י ְלגַּ דֵּ ּכֹל הּוא ּכְ ה ָלֹבא ְלֶאֶרץ-הַּ ְזּכֶ ּנִ ֶ י ש  דֵּ ל, ּכְ ָראֵּ -ִיש ְ

ר קְ  ה ִעּקַּ זֶּ ֶ ל. ש  ָראֵּ נּו ִזְכרֹונוֹ ִיש ְ ּבֵּ ר רַּ ָאמַּ ֶ מֹו ש  ִלי, ּכְ ְראֵּ ש ְ ּיִ ת ִאיש  הַּ ַּ ר-ֻדש ּ ְזּכָ ּנִ ּנֹוָרָאה הַּ ּתֹוָרה הַּ ּמֹו הַּ יד ְלעַּ ִהּגִ ֶ ת ש  עֵּ ר ָאז -ִלְבָרָכה, ּבְ ָאמַּ ֶ יל )סימן כ(, ש  ְלעֵּ
ְך מִ  לֵּ יֵּּ ֶ ְינּו ש  הַּ ִלי, ּדְ ְראֵּ רֹוֶצה ִלְהיֹות ִאיש  ִיש ְ ֶ ֹון: "ִמי ש  ש  ּלָ ֶזה הַּ א, ִאיּבְ ְרּגָ א ְלדַּ ְרּגָ ל-ּדַּ י ִאם עַּ ר ּכִ ָ י ֶאֶרץ-ֶאְפש  זֹּוֶכה -ְידֵּ ֶ ש  ר ּכְ ָהִעּקָ ֶ ר: ש  ם ָאמַּ ל". ּגַּ ָראֵּ ִיש ְ

ְלָחָמה ָלבֹוא ְלֶאֶרץ ּמִ חַּ הַּ ּצֵּ ל,-ָאָדם ְלנַּ ָראֵּ ר ִיש ְ ּכָּ זְׁ ה ַהּנִּ סֹוף ַהּתֹורָּ ם ּבְׁ ָּ תּוב ש  ּכָּ ֶ מֹו ש  י-ּכְׁ ּלֵּ אִּ ֹונֹו: "ּבְׁ ש  ֶזה לְׁ יל. וְׁ עֵּ יף" לְׁ ּקִּ ר ּתַ ּבָּ ח ּגִּ ּכַ ּתַ ְׁ ש  א  -ן אִּ ּבָּ ֶ ש  נּו ּכְׁ ַהיְׁ
יַנת ֶאֶרץ חִּ בְׁ יַנת ֶאֶרץ-לִּ חִּ בְׁ א לִּ ּבָּ ֶ י ֹקֶדם ש  יף, ּכִּ ּקִּ ר ּתַ ּבָּ א ּגִּ רָּ קְׁ ל ֲאַזי נִּ אֵּ רָּ ש ְׁ ל -יִּ אֵּ רָּ ש ְׁ ז  -יִּ ַח, אָּ ּנֹוצֵּ ֶ ש  ךְׁ ּכְׁ ל ַאַחר ּכָּ ַח". ֲאבָּ ַפּתֵּ מְׁ ר ּכִּ ל חֹוגֵּ ַהּלֵּ תְׁ ֲאַזי "ַאל יִּ

י א אִּ רָּ קְׁ רִּ נִּ ּצְׁ ֶ ה ש  מָּ חָּ לְׁ חֹון ַהּמִּ צְׁ ר נִּ ּקַ עִּ י, וְׁ לִּ אֵּ רְׁ ש ְׁ יש  ַהּיִּ ת אִּ ַ ֻדש ּ ר קְׁ ּקַ עִּ ֶ א ש  צָּ מְׁ ֹונֹו. נִּ ש  אן לְׁ ה, ַעד ּכָּ מָּ חָּ לְׁ בֹוא ש  מִּ ר הּוא לָּ ּקָּ עִּ ם, הָּ עֹולָּ ֶזה הָּ ַח ּבְׁ ַנּצֵּ ין לְׁ יכִּ
ֶאֶרץ ל: -לְׁ אֵּ רָּ ש ְׁ   יִּ

ר -תורה קט תנינא  יח ּפֵּ ַין ֶקֶבר ַהבַּ  סִּ נְׁ עִּ י מֵּ ּמִּ ש  עִּ ירְׁ ים יִּ יקִּ י "ַצּדִּ ַמר ּכִּ אָּ רֹו. וְׁ בְׁ ם ַעל קִּ ָּ יֹות ש  הְׁ ֹאד לִּ ּטֹוב מְׁ ֶ ה, ש  כָּ רָּ בְׁ דֹוש  לִּ קָּ יק וְׁ ֶכר ַצּדִּ ם טֹוב, זֵּ ֵּ ּו ַעל ש 
נוּ  ים ל"ז(, ַהיְׁ ּלִּ הִּ ֶרץ" )ּתְׁ ים אָּ ִּ ש  ים יֹורְׁ ּיִּ ּתִּ ים ֲאמִּ יקִּ ּדִּ ַהּצַ ֶ ֹשְׁ  ש  ּזֹוכִּ ֶאֶרץ יִּ ֶ ל, ש  אֵּ ם רָּ תָּ יזָּ נִּ קֹום ּגְׁ ּמְׁ ֶ ל ין ש  אֵּ רָּ ֹשְׁ ֶאֶרץ יִּ , וְׁ ש  ל ַמּמָּ אֵּ רָּ ֹשְׁ ת ֶאֶרץ יִּ ַ ֻדש ּ קְׁ דֹוש  ּבִּ הּוא קָּ

ית: רִּ ַגם ַהּבְׁ פְׁ דֹול לִּ ּקּון ּגָּ  הּוא ּתִּ
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יט שקדוש  הורמכח אדם. וכמבואר בתהיא שלימה כשנעשית  יזבבחי' מיין נוקבין ועוד שהצדיק ימשיך את הקדושה וא
  המקום טהור מצד עצמו. אבל בא"י הבאה מלמעלה אין בה שלימות.

ם החכמה ורק מי שיש לו הרגשה י טעם א"י הוא טעבור כ ר למי שהואצייעוד מבאר רבינו שטעם ארץ ישראל א"א ל
לו לטעם רוחני שאפשר לצייר ם הכוונה לצייר טע טעם א"י. אפשר לצייר לו אתא בחכמה וכשלומד מרגיש היכן יש קושי

 .דומה לואיזה ענין של חכמה 

הבין ציירו לפניו טעם א"י ו הם כ"שו, ים לא"י לכל אחד אפילו בורונראה כוונת רבינו שאוירא דא"י בחוץ לארץ גורם לגעגוע
הגעגועים לא"י למי  דרגות בהרגשת ן שלשנו שהיי, וכ"ש אם כבר טעם פעם טעם א"י, דהאינו בורמה שציירו לו כי 

בשעת התקבצות  יאמיתדיק צמי שראה וכל זה מדובר כשהאוירא דא"י נעשה בחו"ל ע"י  א באוירא דא"י בחו"ל.שנמצ
זי מסתמא ראוי שירגיש געועים הרבה יותר חזקים לא"י כשהצדיק לבדו א ל צדיק אמיתימצא אצאנשיו אצלו. אבל מי שנ

 י שבחו"ל.""י ע"י אוריא דאדרגות בהרגשת הגעגועים לאהנ"ל. נמצא שהן שש וגם זה בג' דרגות 

 אוירא דא"י מחכים
שיש בזה כמה  ה ונתבארכוונה מהוא בור, ובאמת צ"ע למעשה עד שא"א להסביר זאת למי שהחכמה ושכל דייקא כנ"ל 

חרון זה , שאצל האאצל הצדיק המי שהי דרגות כי מעיני ה' מסתמא זה מאיר בחוזק גדול ואח"כ מעיני הצדיק ואח"כ מעיני
אזי רק  כשהוא לבדו וועד עם הצדיקתמתוועד עימו מרגיש געגועים לארץ, ובאמת מסתמא גם מי שמשמי שרק מתבטא 

 כנראה. חזקים תריושהם אלא עים לארץ ורגיש געגמ

י י מסתכל אזשצדיק אמית"ל היכן פילו בחוזה לצייר דייקא אבל אם הוא בארץ או א שאינו בור,א למי מה שא"א להסביר אל
 צריך לצייר לו אלא מרגיש ממש. לא 

ל מי אבזה רק מי שטעם ממש טעם א"י . כנ"ל מרגיש געגועים לא"יוכשמתוועד עם מי שהיה אצל צדיק בקבוץ של ר"ה 
כבר יכול  א"ישרק ציירו לו טעם ואם הוא צדיק גדול אולי ע"י כך נראה הפשטות. שרק ציירו לפניו מסתמא לא ירגיש, 

התגעגע לא"י כשהתוועד עם אחד שהיה אצל שהיה בא"י לפני כנ"ל כדמצינו בחיי מוהר"ן נד שרבינו כשמתוועד גע להתגע
  .ומתגעגע דאע"פ שאיהו לחזי מזליה חזיאו  .צדיק בר"ה

ואיתא נו, מה היא הארת החכמה ובמה זה מתבטא אצלי ונוצ"ע מה אמור להרגיש מי שנמצא בארץ ישראל ממש, דהיי
עדיין אין מאיר בה תורה דאצילות שתתגלה לעתיד ואע"פ ששהוא רוחניות גבוהה שהאויר של ארץ ישראל  ניםוקבתי

ארת החכמה השנ"ל ו .כמקיף כמה באויר הארץשלה מאיר חאבל הרושם כי התורה שלנו היא תורת דבריאה השגה בה 
ותו מציאת אמחוק ממנו להשיג את כמה ר שיג עדדהיינו לה ,יכוחכח מה בחי' מה  בחי'כי חכמה  \יט/שפלותהרגשת  ,היא
ועפ"י תורה פג תנינא שהחכמה נקראת מרחקים,  ,"קיםנה ארץ מרחייך תראנעי"כפי שיתבאר בסוף התורה עה"פ ו ,ית'

 ומזה הטעם מבואר בגמ'. דהיינו שזו עצם החכמה להבין שהיא רחוקה ממני ,היא רחוקה ממניי אחכמה וכמ"ש אמרת
מתנצחים זה עם זה, כי אוירא דא"י גורם להיות בשפלות נוחים זה לזה להבדיל מת"ח שבבבל שדי חכמים שבא"י למישת

, והיינו \כ/אריכות אפיםאמונה ועי"ז לאמת וזוכים לה שבא"י עיין תורה קנ גם. ולכבד את הזולת, ועיין בזה תורה עא תנינא
 .ממנו מה טוב לו מבין שיש מי שמבין יותר טוב שפל וסבלן כי ך אףירמא , הואכנ"ל שאע"פ שהולך לאדם לא כסדר שתכנן

 )מא"י( חד מנן .כתובות עה ועיין .\כאיינו כנ"ל ששותק על כל הבא עליו גם הפך מה שתכנן/, המה שתיקהכחוכן כתיב סייג ל
. בבלזה תלמודה של  "ולםבמחשכים הושיבני כמתי ע"יה שהיה בא"י א"ר ירמכד. ובסנהדרין  \כב/)מבבל( כתרי מנייהועדיף 

 תעניות כדי שיזכה מאהשעל כן רבי זירא שהיה בבבל ורצה לעלות לא"י ללמוד לפני רבי יוחנן עשה  .ועיין בגמ' ב"מ פה
, כמבואר שם )תורה של אריכות אפים( תורת א"י כדי שלא יפריע לו ללמוד ,()שיש בו בחי' התנצחות לשכוח תלמוד בבלי

פתח עליה רבי אבא ראוי היה . מועד קטן כהעיין ו ."לשע"כ ברח יונה לחואה שורה רק בארץ בוהנגם  .ומהרש"א בפרש"י
  .\כג/ופרש"י שאין השכינה שורה בחו"ל .רבינו שתשרה עליו שכינה אלא שבבל גרמה ליה

 םנכנס בראש ובוקע בעיניש ילין מוחיןבעניין התפ
ים בחוש חס לכלים ושברו אותם, וכן רואי אור ביים היו רבויצאו מהעינצ"ע לפי המבואר בע"ח שער הנקודים שאורות ש

כלים להכיל את האור והוא  לנואין כלל  ךבדרומד, פירוש שעין רואה ולב ח , וזה שאמרו חז"לשפגם העינים גדול ביותר
דש אור מה החברודים ל הוא אור ה"לתקן את השבירה הנ אר החיובי שבושם מבואר שאו. חרפת התאווהל ונהפךנשבר 
מכונה רק מצח וה הכוונה לאורואולי באמת  ?מהעינים להשפיע חכמה אוצ"ע היכן מצינו אור היוצ .חצהמנקבי מ היוצא
  וצ"ע. עינים

וגם  כמבואר ברמב"ן עה"פ וירא אלקים את האור כי טוב. ,שעושה קיוםעינים באמת מצינו אור לבאר כפשוטו כי ונראה 
ומצינו  .על הביצים שיצא מהן אפרוח כמבואר בעץ חייםלת פועבמבט בלבד ענה שמצינו ראייה שפועלת ממש כגון הבת י

                                              
 רת החכמה שבה.מבואר שעיקר הענווה היא הא ,הענווה פסולה ואזה לחכמה ון הרע מפריד בין ענולשעיין תורה קצז ש יט
חכמתו מסתלקת ובא"י אין  אכל הכועס אם חכם הו (:)פסחים סוהטעם שאוירא דא"י מחכים כי  תמימה דברים כח סה שזה בעצמועיין תורה  כ

 כמבואר בנדרים כב. עה"פ ונתן ה' לך שם לב רגז א"ר יוחנן שם בבבל ולא בא"י. כעס.
ור שליט"א היה בארץ כשאדמו"ר מגף )ויקרא י' ג'( כמו שראיתי בפרדס יוס ,א"י מוחין שלגם מה שלא מתפאר בחכמתו גם זה  נראה כא

ישראל שאל אותו הגאון רבי אברהם יצחק קוק ז"ל מה שאמרו חז"ל )ב"ב קנ"ח ע"ב( אוירא דארץ ישראל מחכים האם מרגיש זה, וענה לו 
 פ"ג, מי"ד(:סייג לחכמה שתיקה )אבות 

  .כמי בבל היו יותרעה"ת במדבר כז ז' שזה דווקא בחכמה אבל בפלפול ח ועין חת"ס כב
  ?האם זה התחדש אחרי כיבוש הארץ או שגם אח"כ תלוי במי מדובר אבות,מהצ"ע  כג
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  טובה יכולה לקיים ולחזק. עיןא"כ מדה טובה מרובה בגמ' ב"ב פ"א, ו עין רעה שיכולה להזיק כמבואר דין היזק ראייה
ע לו להשפיעל אדם יכול  שהצדיק שמסתכלבתורה עב תנינא,  שפלותינו ידה שמשפיע גדולהים נעימצינו אור באמת גם ו

 נו הארת החכמה.היי הנזכר לעיל שפלותולפי שם. גדולה דהיינו שפלות כמבואר 

 חידוש בהתקרבות דייקאההתפארות מ
מעצם העבודה אלא דייקא מע לא דו ולהתקרב אליו דייקא, משראל היא רק מהרצון לעבאר שהתפארות הקב"ה מישומב

נשים מלומדה אין בו התפארות כל בבחי' הרגל ומצוות א מעשה לבד כשנעשה בלא התשובה שיש בכל מעשה ורצון, מבחי'
ל ראש הן שמות אקיק הויה כה מכוונות על מצוות תפילין שתפילין ש 'לעיל בהערה מה שמביא בלק"ה תפלין ה כך. ועיין

התשובה לו הויה כי קודם  היהיינו תשובה שמזמן עצמו שתיההוא בחי' אנא זמין למהווה ד שם אקיקאקיק, ועיין תורה ו' ש
ראש דהיינו התפארות הקב"ה מישראל היא דווקא כשיהודי  כי טוב לא שלא נברא, נמצא שכוונת תפילין שלאין לו הויה 

עיקר וענין זה מבואר נפלא בלק"ה שיותר.  מיד כשיש לו הויה שוב מזמן עצמו שתיהיה לו הויהמזמן עצמו לשוב ושב ו
 תמידי אינו תענוג, משמע התפארותו היא על מיא וכתב שם כי תענוג שה של רחוקים דייקדחההתפארות היא מהתקרבות 

  שמענג אותו באיזה התקרבות וע"כ רחוקים מענגים אותו יותר.
צריך אצלו שכדי שהצדיק לא יהיה חשוך עיין תורה יז ת לצדיק אמיתי, וונראה שעיקר התשובה הנוגע לכאן היא ההתקרבו

לו שכדי  ה. ועיין תורעיין גם תורה סב וכמבואר בלק"ה ברהמ"ז ד' יא'ו"ה בהקבו  בעיקר מתפארובזה , לתקן תאוות אכילה
  בין דברי הצדיק צריך לתקן הברית ובמקום אחר מבואר שפגם הברית גורם לפגם בצדיק.לה

 ים עלנם עזים ועקשדברים נפלאים בגודל מעלת הרצון שהוא עיקר התפארותו ית' בישראל מה שה \כד/"ש אות כ'עוד עי
 והם עיקר התפילין שלו ית'.הרצון 

   

 מהעד כאן ההקד

* 
 [כה] מתורה 

תי היכן חכים, וכפי שיתבאר לקמן שצדיק אמיץ ישראל מיכול להרגיש שם אוירא דאר שאפילו מי שנמצא בחוץ לארץמבאר 
ל "בחושמסתכל א היכן גם הואצלו  אנשיו עת הקבוץ בר"ה שכלשהוא מסתכל נעשה שם אוירא דא"י וגם מי שרואה אותו ב

יכול להרגיש א ודע טעם א"י הואם הוא מכיר וי ם זה שהיה אצל הצדיק בר"ה,ומי שמתוועד ע מחכים.נעשה שם אוירא דא"י 
זה שמתוועד עמו יכול לדעת אם עגועים לארץ ישראל, ולפי חוזק הגעגועים המתעוררים אצלו בשעה שמתוועד אויר געי"ז ה

 ה ואם היה אצל צדיק גדול או קטן במעלה.דיק אמיתי בר"או שהיה אצל צ צדיקהוא ה עמו עת

הלשון  ,כדלקמן( בחי' מרחקים)טעם החכמה  אל,ץ ישרשיודע מארץ ישראל שטעם באמת טעם אר מי

הוא יכול להכיר  לא נקרא שטעם באמת, ,אבל אם רק ציירו לו הטעם ,"שטעם באמת טעם א"י" משמע שהיה בה
צלו כי כשמתוועד עמו מרגיש טעם א"י ומתעורר א שנה אם לאו,אצל צדיק על ראש ה באחר אם היה

לפי חוזק  או קטן אותו הצדיק הוא גדול במעלה אםין הבחגם יכול לודא"י המחכים ות לאוירא השתוקק

האמת יק , כי זה שעתה מתוועד עימו ראה את הצדזה שהיה אצלו כשמתוועד עםא"י שמרגיש ל ההשתוקקות שמתעורר אצלו
 םגואזי ראה את התפארות הקב"ה בעמו ישראל שהם התפילין שלו ונכנס  ,מקרבם להקב"השיו והיה צו אצלו אנבשעה שהתקב

גם יכול , ועם פעם הטעם הזהלמי שכבר ט, עורר השתוקקות לא"ישמ ,ירא דא"יוהיכן שהסתכל נעשה בחי' או ,במוחו

כי רק צדיק האמת המקרב ישראל  ו,ם לאתי איהוא צדיק אמ וה אצלשמתוועד עמו הי שזהאותו צדיק אם  להבחין
תפאר היא השעה שהקב"ה משמקרב את אנשיו ש שהרואה אותו בשעה דלהקב"ה נעשה בעצמו בחי' תפילין של הקב"ה ע

 הוא בעצמו זה שעתה מתוועד עימואו אם  ,ן שיבקעו מעיניווחימהם זכה שההתפארות הזו תהפך אצלו לבחי' תפילין מ
 מי שרק ראה אותו בשעת הקבוץאם  ק"ו ,היכן שמסתכל נעשה אוירא דא"יאזי בוודאי קב"ה שמקרב את ישראל לה צדיק

יזכה ם הצדיק בעצמו אע"פ שהוא לבדו שועים כ"ש כשמתוועד עועד עמו נעשה לו געגעד שהמתותפילין ממש לבחי'  זכה

 .לגעגועים גדולים לא"י

 

                                              
ֶזה  -לק"ה ברכת המזון ד' כ'  כד צֹון. וְׁ רָּ נּות ּבְׁ ָּ ש  ַעקְׁ ר הָּ ּקַ עִּ ֶ א, ש  צָּ מְׁ ךָּ נִּ ּבֶ ם ַעל לִּ י ַכחֹותָּ נִּ ימֵּ יַנת שִּ חִּ ֶזה ּבְׁ "ל. וְׁ ּנַ ַרךְׁ ּכַ ּבָּ תְׁ ֲארּותֹו יִּ ּפָּ תְׁ ר הִּ ּקַ ם ַעל עִּ חֹותָּ  ּכַ

רֹוֶעךָּ ּכִּ  יתָּ זְׁ אִּ ֶ מֹו ש  ין ּכְׁ ּלִּ פִּ יַנת ּתְׁ חִּ רֹוֶעךָּ ', ֶזה ּבְׁ ם ַעל זְׁ חֹותָּ ךָּ ּכַ ּבֶ ם ַעל לִּ כּו'. 'ַכחֹותָּ ה וְׁ ֶות ַאֲהבָּ ה ַכּמָּ ּזַֹהר ַהּקָּ י ַעּזָּ ה' א ּבַ ֶ ֲארּות ַמה ש ּ ּפָּ תְׁ ם הִּ ין הֵּ ּלִּ פִּ דֹוש  ּותְׁ
ל ּומֵּ  אֵּ רָּ שְׁ ם יִּ ר עִּ אֵּ ּפָּ תְׁ ַרךְׁ מִּ ּבָּ תְׁ ם ַעל יִּ חֹותָּ ם ּכַ ים אֹותָּ צוֹ שִּ רָּ הָּ קּות וְׁ ּתֹוקְׁ ְׁ ש  ַההִּ ה וְׁ ַאֲהבָּ י הָּ דֵּ ין ַעל יְׁ ין ַנֲעשִּ ּלִּ פִּ ם חֹוַתם ַהּתְׁ הֵּ ֶ ֲארּות ש  ּפָּ תְׁ ר ַההִּ ּקַ עִּ כּו'. וְׁ ּבֹו וְׁ ן לִּ

ּסּופִּ  ַהּכִּ ּלִּ וְׁ פִּ נּו ּתְׁ כּו', ַהיְׁ ם וְׁ י ַכחֹותָּ נִּ ימֵּ ֶזהּו שִּ "ל. וְׁ ּנַ ל ּכַ אֵּ רָּ שְׁ ל יִּ ֶ ה ש  ָּ ֻדש ּ קְׁ "לין ּדִּ ּנַ ֲארּות ּכַ ּפָּ תְׁ ה ין הִּ ךָּ ַעּזָּ לְׁ נּו ֶאצְׁ צֹונֵּ נּו ּורְׁ תֵּ י ַאֲהבָּ כּו'. ּכִּ ה וְׁ ֶות ַאֲהבָּ ה ַכּמָּ י ַעּזָּ , ּכִּ
ֹאד  דֹול מְׁ נּות ּגָּ ָּ ש  ַעקְׁ ַעּזּות וְׁ ֹאד ּבְׁ ה מְׁ קָּ ֶזהַוֲחזָּ "ל. וְׁ ּנַ ֲארּות ּכַ ּפָּ תְׁ ר ַההִּ ּקַ י ֶזה עִּ נּו, ּכִּ ר ּבָּ אֵּ ּפָּ תְׁ הִּ ךָּ לְׁ אּוי לְׁ ן רָּ ֶות ַאהֲ ַעל ּכֵּ ה ַכּמָּ י ַעּזָּ ה. , ּכִּ אָּ נְׁ אֹול קִּ ְׁ ש  ה כִּ ָּ ש  ה קָּ בָּ

ּבְׁ  ּגַ תְׁ ר ַההִּ ּקַ י ֶזה עִּ דֵּ ַעל יְׁ ֶ ַרךְׁ ש  ּבָּ תְׁ קּות ַלה' יִּ ּתֹוקְׁ ְׁ ש  הִּ ק וְׁ ֶ ש  חֵּ צֹון וְׁ יַנת רָּ חִּ וא ּבְׁ ה הִּ ים ַאֲהבָּ עִּ ל ַהּמֹונְׁ ם ּכָּ ָּ ש ּ ּמִּ ֶ א ש  מֹותָּ א ּדְׁ רָּ טְׁ הּוא סִּ ֶ א ש  ֳחרָּ א אָּ רָּ טְׁ רּות ַעל ַהּסִּ
ן הַ  ַהּסִּ מִּ ֶ י ש  פִּ ה ּוכְׁ ָּ ֻדש ּ הִּ ּקְׁ ה וְׁ ם ַאֲהבָּ דָּ אָּ הָּ ֶיה לְׁ הְׁ ּיִּ ֶ יךְׁ ש  רִּ ן צָּ מֹו כֵּ ם, ּכְׁ דָּ אָּ ֶרת ֶנֶגד הָּ ּבֶ ּגַ תְׁ ים מִּ עִּ ַלל ַהּמֹונְׁ יא ּכְׁ הִּ ֶ א ש  ֳחרָּ א אָּ רָּ קּות וְׁ טְׁ ּתֹוקְׁ ְׁ ק ַלה' ש  זָּ צֹון חָּ רָּ

 ֶ ש  י ַהחֵּ רֹוֶצה ַלֲעשֹות ּכִּ ֶ ה ש  ָּ ֻדש ּ קְׁ ּבִּ ֶ ר ש  בָּ ַהּדָּ ַרךְׁ ּולְׁ ּבָּ תְׁ יַנת ַאֲהבָּ יִּ חִּ הּוא ּבְׁ ֶ "ל.ק ש  ּנַ ה ּכַ יעָּ נִּ י ַהמְׁ פִּ ֶיה ּכְׁ הְׁ ּיִּ ֶ יךְׁ ש  רִּ  ה צָּ
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו ועיין חיי מוהר"ן אות נד כה



                 והר"ן תנינא           מ           מם               תורה ליקוטי                                       9כה:

עם רוחני של חכמה, צריך שלא יהיה לא כיוון שמדובר בט, א"ייר לו טעם אר לציפשא \כו/עתה יבאר שאפילו מי שהוא בחו"ל
 .ך לשאול או לעייןיש קושי שצרילומד יודע היכן כגון ש בור אלא שתיהיה לו איזה הרגשה בחכמה קצת

ק לבאר שטעם כוונת רבנו כאן ראו ש ,ועד עם מי שהיה אצל צדיקלהכיר כנ"ל כשמתווע"י שיצוייר לו טעם א"י צ"ע האם 
  .יין רוחני ושכליא עני הו"א

טעם שכל ירגיש על כן רק מי שיודע  יר לפני מי שיודע טעם שכל.יכי טעם ארץ ישראל יכולין לצ

פשר לו לידע כי רק מי שהוא איש בור אי א י שהיה אצל צדיק אמיתי בר"ה,עד עם מכשיתוו קקות לא"יהשתו
שיא כדרך ובפשט וק שים מעט טעם השכליגרדע משכל כגון לומדים שמזאת, אבל מי שיו

בזה כבר יוצא מגדר קושיא מרגיש היכן יש העיקר שיהיה  ,\כז/חכמות חיצוניותהלומדים או חכמים בחכמות אחרות 
מחפש תירוץ ושמח בו אבת לו הקושיא ווכ"ש מי שגם כו \כט/נו שידע להודות ולהרגיש היכן קצרה דעתו מלהביןיי, דה\כח/בור

 עם ארץ ישראל, כולין להבין טשים טעם שכל ישמרגי כדרך הלמדנים

 \לב/.ב קנח"ב}לא \ל/י מחכים"כי אוירא דאר לצייר לו טעם א"י אפשבחכמה רק מי שיש לו הבנה והסיבה ש
מאיר שהוא רוחניות גבוהה דהיינו שהאויר של ארץ ישראל  [לז]\לו/[{לה] קון כביובת \לד/[לג] רמה: הר פנחסוובז

                                              
ך לצייר לו הרי הוא נמצא בה. אבל באמת אפשר שגם מי שנמצא בה צריך לצייר לו כמו צריכך נראה לפרש שהרי מי שהוא בא"י מדוע  כו

כשהתוועד עם מי שהיה אצל צדיקים  הרגיש געגועים לא"יבא"י עוד לפני שהיה "ן אות נד מבואר שרבינו כי בחיי מוהר אים בחוש וצ"ע.שרו
שע"י ציור לבד הרגיש הטעם או ברוח הקדש, היה במדרגה גבוהה כל כך  מאידך רבנורק ממה שציירו לו הטעם. , ולכאורה ידע זאת בר"ה

 מרגיש. אם הושאפילו כשנמצא בה לא ברור א ואינו דומה לסתם אדם
בה וששארץ ישראל חואים בחוש שהרי למעשה רי. א"י לחו"ל, או אפילו גו גם פרופסור ירגיש את ההבדל ביןצ"ע האם הכוונה שאפשר ש כז
 אם זה בגלל שמרגישים כנ"ל או סיבה אחרת. , אלא שצ"עגוייםל

יספרו כי ירגישו רגשי קדש רעיונות נשגבים, ובהיסטוריה סעים לארץ ישראל בעלי ההרגש וכמה מהנו... -כד  'אבראשית יוסף  פרדס עיין
רושלים כמו רוח ממרום כתוב שהנסיך רודאלף יורש העצר האוסטרי סיפר, כי בדרכו על אדמת הקדש הרגיש חרדת קדש, ובהגיעו שערי י

 רחפה על תענוגים רוחנים אשר לא לבני אדם המה: לבשה אותו, ונפשו
החכמה, נמצא  קים כפי שיתבאר שהחכמה נקראת מרחקים כי זו עיקר החכמה שיודע עד כמה רחוק ממנו השגתאולי אפ"ל דהיינו בחי' מרח כח
טנה של חכמה כדי להרגיש טעם א"י וזה כשיודע להבחין היכן אינו מבין מה יודע זה בחי' חכמה וצריך אפילו רק בחי' קלדעת היכן אינו ש

 הכל מובן זה בור. מה לו שאין קושיות כי דמד שנשלומד, אבל כשלו
בלימוד הוא בתירוץ אחרי  מר גם תירוץ כי באמת עיקר הטעםק ממה מדברי רבינו שנקט רק שמרגיש טעם קושיא ולא איכך נ"ל לדי כט

לו הכל כמישור וכקורא מגדר בור, ולהרגיש היכן קשה, ולא יהיה אצמשמע שהיא לצאת ומלא הזכיר אלא רק את הקושיא שהקושיא כואבת, 
דייקא  ו אוירא דא"י מחכים מחכי בחכמהעוד נ"ל הטעם לזה כי עיקר הנושא כאן בתורה הוא החכמה דהיינו להרגיש טעם א"י דהיינ תהלים,

ין שרחוק ממנו השגת החכמה האמיתית. בכשמזה עיקר החכמה  מבואר בתורה פג תנינא הטעם כיולקמן מבאר שחכמה נקראת מרחקים וכ
 כבר יש לו איזה הרגשה בחכמה. מלהבין ה דהיינו היכן קצרה דעתו היכן קש גישכן כל מי שקצת מרל
ח"ל הוא שמירתה מטמא, וסודו הוא ן לישראל בגלות הענין הוא כי אויר ארץ העמים שבונבאר עתה מה עני - דעיין חסד לאברהם א' כ ל

ם, וגם נסיון יעקב אבינו ע"ה ברדת לח"ל לחרן, אברהם אבינו ע"ה ברדתו למצרילהיות כל מציאות האויר סוד הקליפות, ובזה יובן נסיון 
לכל דבר שבעולם, ת אויר ארץ העמים מטמא בלי ספק שם חוזק הקליפה שאמרו בזוהר כי האבות נכנסו בשלום ויצאו בשלום, וזהו כי להיו

ם ביד הקליפות ושכיחא והמצוה, ואם להיותם נמסרים שאם להחטיאם באויר הטמא שהם מובלעים בתוכו ויתבטל שם כחם לשמור התורה 
הקליפות והכניעם שם ולא ביטל עבודתו עבודת הזיקא ומן הראוי שיהיו בסכנות גוף ונפש, וזהו שבח אברהם אע"ה שירד למצרים עיקר מקום 

עוד, כי  ן הקליפות ושם ישראל לא יזכרם, וכן יעקב אבינו ע"ה כשירד לחרן, ולכן כשירד יעקב למצרים פחד שמא ישתקע שם בתוך אותהשמי
י הבטיחו על זה ואמר לו אנכי לא ידע אם דורות הנמשכים ממנו יוכלו לעמוד בנסיון, ושמא ישתכח מהם לשמור דרך ה' צדקה ומשפט, והש"

 נכי אעלך גם עלה:ארד עמך מצרימה וא

ינו גובר שם, רק במה שיש לאדם ליפות שולטות בא"י והיצה"ר אוהסוד הוא כי אויר א"י הוא טהור המוכן לקדושה ולעבודת הש"י, שאין הק
אויר  ור, מצד הטהרה מוכן לתורה ולמצות ולמע"ט, ולשוןבטבעו או מה שירצה הוא להגבירו עליו, ולכן השכינה משכנה באויר א"י ואוירה טה

ב' שמירות, הא' מהם השכינה בגלות כדי לשמרם ומה עשה הש"י שלח ע אור י' שוכן בה, בסוד חכמה זעירא כמשרז"ל אוירא דא"י מחכים,
גביר עליהם להחטיאם, וכמעט אויר הוא שלא ישתקעו בתוך הקליפות כי חונה מלאך ה' סביב ליראיו ויחלצם מכל צד הרוצה צד קליפה לה

מתהלך בקרב מחניך ואויר  בתוך טומאתם. הב' הוא לשמירת הגוף כדי שלא יאונה להם כל און והיזק כמש"ה כי ה' אלה"יךקדוש שוכן אתם 
מהם בגלות ע מתקדש, ומטעם זה אמר הכתוב דרשו בשלום העיר כי בשלומה יהיה לכם שלום, כי הנביא גילה להם סוד זה שהשכינה ח"ל

מלך והמלכה גולים עם בניהם ושם מתייחדים בתוכם, וזש"ה כי בשלומה יהיה לכם שלום שהוא ואויר קדוש שוכן אתם בתוך טומאתם, וה
גולה עם ישראל, עם היות שאינה בגלות כי אם לשמור בניה כדי שלא ישתקעו בין האו"ה, ולא יוזקו בח"ל יסוד והייחוד, וז"ס שהשכינה ה

אויר מתטהר בחו"ל, ואין לתמוה על כך כי הרי ישראל קודם שנכנסו לארץ יחא הזיקא מפני האויר הטמא, ובהיות השכינה שם הבמקום דשכ
צמאון איך הקריבו קרבן והיו בתוך ענני כבוד, אלא שבעננים היה להם אויר קדוש ואויר והלכו במדבר נחש שרף ועקרב וכאשר יצאו ממצרים 

 באר בס"ד במקומו וזמש"ל:של א"י הלך עמהם, כמו שנ
 ציין )ב"ב דף קנח( ובתרלו הוסיף כנ"ל ח לציין מ"מ ולא ציין ובתרלדיובתקפא השאיר כאן ר לא

ואלו מודין שיחלוקו אמר ר''ע מודה אני בזו שהנכסים בחזקתן אמר לו בן עזאי על חלוקין יו ועל אמו אלו נפל הבית על מתני' -ב"ב קנח:  לב
ר בחזקת יורשי הבן כי סליק רבי בחזקת יורשי האם ר' זירא אמ מראנו מצטערין אלא שבאת לחלק עלינו את השוין: גמ' בחזקת מי ר' אילא א

מר רבי זירא שמע מינה אוירא דארץ ישראל מחכים וטעמא מאי אמר אביי תיה דרבי זירא אקם רבה בשיט זירא קם בשיטתיה דרבי אילא
 הואיל והוחזקה נחלה באותו שבט:

 ולעמוד על אמיתת דברים: נהשמשעליתי לא''י נתתי את לבי לצאת משיטתי הראשו -פרש"י 
ר יקר שהיא גרסת הרמ"ק ועי"ש בפירושו )בכרך טז שער ה סימן ח עמ' סב( מבאר למה אויר ולמה ו( אבל עיין באותוק מדבש איני"ש ברע"מ ובגרסת הזוהר שלנו זה כתוב בסוגרים )ובביאור המע לג

 בא"י ולמה מחכים ולא מבין.

ָטָפא ָצִריך   כי היינו, הברכ של בכוס הנאמר ִעּטּוף ייששל ענין -זוהר רע"מ פנחס דף רמה:  לד ַאע  יהּ  ל   לעטוף האדם צריך וןהמז ברכת בשעת ֵריש ֵ
ִגין, ראשו תא ולכסות א ּב  ּתָ ִכינ  ש   יהּ  ַעל ּדִ ָהִכי, ראשו על השורה השכינה אימת בשביל ֵריש ֵ מּוהּ  ּד  ִניִתין ָמאֵרי אֹוק   ללעי) המשנה חכמי פירשו כך כי ַמת 

ִמיד ּורָאס כי(, ב"ע קכב דף נשא 'בפ ַתל  ֵמיַהך   ָחָכם ל  ע ל  ּבַ ִגלוּ  ַאּמֹות ַאר  ּוםמִ , ָהראש   יּב  בֹודוֹ  ָהָאֶרץ ָכל ֹלאמ   שנאמר ש ּ ל, מקום בכל שורה השכינה כי ּכ   ּכָ
ן ּכֵ ָרָכה ש ֶ ב  ַרת ּבִ ּכ  ַאד  ָמא ּוב  א ש   יש ָ ֶמֱהֵוי ַקּדִ ִגּלּוי ל   .  ראש בגלוי היותל הקדוש שם ובהזכרת בברכה וראסש שכן כל ָהראש   ּב 
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ועי"ז ארץ  ן השגה בה אבל הרושם שלה מאיר חכמה באויר הארץ.ן איעדיילעתיד ואע"פ ש בה תורה דאצילות שתתגלה
שיג עד כמה רחוק ממנו להשיג את נו להכוחי דהייכח מה בחי' מה  יינו שפלות בחי'הד ,\לח/לחכמה בהלזכות  ישראל מסוגלת

מתנצחים זה שבבבל ש להבדיל מת"ח זה לזהנוחים שתלמידי חכמים שבא"י  \מומזה הטעם מבואר בגמ'/. \לט/ותו ית'מציאת אמ
ה שבא"י . עוד עיין תורה קנ\מא/נינאעם זה, כי אוירא דא"י גורם להיות בשפלות ולכבד את הזולת, ועיין בזה תורה עא ת

מבין שיש מי  , הוא שפל וסבלן כי, והיינו כנ"ל שאע"פ שהולך לאדם לא כסדר שתכנןאריכות אפיםאמונה ועי"ז לזוכים ל
שעל כן רבי זירא שהיה בבבל ורצה לעלות לא"י ללמוד לפני רבי  \מב/. ועיין בגמ' ב"מ פהוב לוממנו מה ט יותר טובשמבין 

 \מג/תורת א"י, כמבואר שם בפרש"י כדי שלא יפריע לו ללמוד ,תעניות כדי שיזכה לשכוח תלמוד בבלי מאהה יוחנן עש

 . \מד/ומהרש"א

                                                                                                                                                      
ָאת הוא העטוף ענין וסוד ף ִאיִהי, בחכמה אשהי ה"הוי השם ןמ' י שאות ה"יהו ִמן' י ּד  ַעּטֵ אֹור ִאת  ֲעִביד, א"דז החסד של" אור"ב נתעטפה היא ּבָ ִאת   ו 
ִגין, ()גרסת הרמ"ק נו אוירא דא"י מחכים)והיי (אויר תפארת ל"וז, א"עסו רנה דף לקמן ש"כמ) התפארת סוד שהוא, ר"אוי' י עם ר"או ונעשה ֲאִויר ָאת ּב  מָ  ִאיִהיּד  ' י ּד   הָחכ 

ֲאִויר ינוּ , שבתפארת באויר החסד דרך נתלבשה החכמה שהיא' י שאות ילפ ּבַ ַהי  ֲעָטף אֹור ו  ִאת  יהּ  ּד  ד ּבֵ ָרא ּכַ ָמא ּבָ  בו שנתעטף האור הוא והחסד ָעל 
ִתיב הּוא ָהָדא, לםעו הנקרא התפארת את כשברא מהחכה שהוא ה"הקב ל   אֹור עֹוֶטה שכתוב זהו ִדכ  ַ ש ּ  הוא שמיםו, כיריעה שמים נוטה ואז ָמהּכַ

ַהאי, התפארת ִהי שכתוב וזהו ִאיהוּ  ו  ִהי היינו אֹור י  יר י   .אויר נעשה באור' י אות שנתלבשה ידי על' פי ַאּוִ

 ,הוהשבראש השם הויה שמתעטף בבחי' הגוף של השם דהיינו אותיות  עוטף את ראשו בגופו מרמז לי'ש שהעיטוף - וביאר הרמ"ק באור יקר
ומבין שניהם  ,יחוד חו"ב הוא ,נקראת אור מבואר בתיקונים כענין חמישה אורות שבפרשת יהי אור.  לכן חיבור י' ואורובינה  ,ה וזו"ןבינ שהן

א אויר שהם ,וכיוון שקשורים הת"ת ומלכות ,ואויר הם בחי' יהו ואור דהיינו שי' ,חסד גבורהת ת" הםאויר מים אש  ,שהוא אויר ,נאצל הת"ת
 ,כי הבינה רק רמוזה שם באור ,שנקרא מחכים ולא מבין וטעם  .י' אור בחי' חו"ב אותיותכי הת"ת הוא אויר  לכן הוא מחכים ,רץ ישראלדא

קודם הכי סוד אור הוא מציאות הבינה  ,אות ה'ם שהבינה לא נמצאת בעצמותה בטעוה .החכמה םשמורה על עצ ,אבל החכמה מפורש באות י'
והיינו אור דאתעטף "וזהו שאמר  ,ובאותה בחי' מתעטפת החכמה להאציל הבינה עצמה ,דין נעלמת בחכמהלותה ממש כשעאל מציאות אצי

ומשם נוטה שמים  היינו בינה הדבוקה בחכמה "מהשלעוטה אור כ"וזהו  ,דהיינו בריאת הבינה עצמה שנקראת עולם "ביה כד ברא עלמא
 ם וכו' עי"ש.  שהבינה מכלל דהיינו התפשטות הרקיעים שהם שמונה רקיעים

 עוד מענין האור עיין זהר בראשית טז: עה"פ ויהי אור.
 דף סד. ובזוהר חדש ויצא מדרש נעלם שם מאמר הארץ אשר אתה שוכב עליה לה

 לכןו, הבריאה תורת נקראת התורה כן על, בבריאה אלא באצילות התורה דברה לא, בראשית ל"וז(, בראשית' פ ריש) תורה בלקוטי ל"האריז כתב -תיקון כב דף סד.  לו
 היא ושבידינ התורה שכל נמצא. ל"עכ, ריאה'ב תחילת' וב, צילות'א תיבת תחילת' א וגם, הבריאה על רומזת' והב, האצילות על רומזת היא' הא כי', בב התורה התחילה

 (  ר"שע. )בהש העמוקים סודותיה שמעה לא ואזן ראתה לא עין עדיין אצילותה תורת אבל, הבריאה תורת
יָראאַ  כי עוד ואמר יָרא שהוא הטהור אויר ַדְכָיא וֵּ ָרֵאל ְדֶאֶרץ ַאּוֵ ש ְ י יִּ יהִּ אִּ ים ּדְ ְטָרא ַמְחּכִּ ּסִּ י ְדָחְכָמה מִּ יהִּ  שהיא החכמה מצד ואה "מחכים" שהוא ישראל ארץ של האויר' י ְדאִּ
לִ  ּוָבהּ  ,לותדאצי החכמה מן נמשכת המלכות שהיא ישראל בארץ האויר הארת כי, ה"הוי דשם' י סוד ר' ו קיס  ֶעש ֶ  של' ו אות עולה, א"לז הנמשכת החכמה הארת ובכח ל 
ִנין' ו דהיינו, לעשר אחד כל א"דז ק"הו ר ִזמ  ָגאו  ֲהַבל' ה הם, ה"הוי השם של ן"ההי ושתי ִאיּנּון ן"ֵהִהי' ּוב, ששים שהם עשר פעמים שש( א"הגר ג"ה) ֶעש ֶ  שהיא אחת' הִמּל 

ָבר ֲהַבל' ה, הלב שבתוך בלהה סוד היא הבינה יהוּ , בפה דהיינו מבחוץ ההבל סוד היא המלכות שהיא שניה' ה ִמּל  ַוי  ַתר  א ִאיּנּון ו  ִלּבָ א ּב  פּוּמָ  אחד הם אלו הבלים ושני ּוב 
ר ִאיּנּון עשר ספרםשמ ן"ההי' הב אלו כי ואמר ,הבפ ואחד בלב ָרן ֲעש ַ ּב  א ּדִ ש ָ ֻקד  ִריך   ּד   חמשה כי, ן"ההי השתי מאלו שיצאו, ה"הקב ראמש הדברות עשרת דכנג הם ּואה ּב 

הֹון, המלכות של' ה כנגד השני בלוח היו דברות וחמשה, הבינה של' ה כנגד אחד בלוח היו דברות א ּנּוןִאי, ומלכות בינה כנגד שהם תלוחו השני ובכח ּוב  א ִלּבָ ָיין ּופּוּמָ ו   ש ָ
ק אןמַ וּ  לכן, צדיק דםבא שוים הם שבמלכות והפה שבבינה הלב ַעּסַ ִאת  יָתא ּד  אֹוַרי  ֵדין, ומלכות מבינה שעיקרה פה שבעל בתורה שעוסק מי ּב  יֵהא ָצִריך   ּכ  א ּדִ א פּוּמָ ִלּבָ  ו 
ִוין ָלאו, שוים שהיו וחותהל דוגמת שיהיה כדי, שוים בוול פיו שיהיה צריך אז ש ָ ָנא ו  ַמּגָ מּוהוּ  ל  ל(, א"ע כח דף ברכות' במס) המשנה יחכמ אמרו בחנם אול ִניִתיןַמת   ָמאֵרי אֹוק   ִמי ּכָ
ֵאין ַברוֹ  ּתֹוכוֹ  ש ֶ ֵבית ָיבא ַאל, פיו כמו לבו שאין כל ּכ  ָרש   ל  ד   (  אברהם ובאר ר"ובל ר"שע) .והמלכות הבינה בין יפריד שלא כדי ַהּמֶ

 ועיין לעיל סוף תורה מד לז

חכם אתה ואתה מבקש למשה  ההקב"א"ל ן יהוידע ביאר בזה המדרש שבחכמה יסד ארץ. והבג' יט ה' שעל זה אמר במשלי ראיתי מבארים  לח
 רץ ט' נטלה א"י וא' שאר העולם.ועיין קדושין פ"ב י' קבין חכמה ירדו לא .להכנס לארץ

כמ"ש אמרתי אחכמה והיא ם, קים. ועפ"י תורה פג תנינא שהחכמה נקראת מרחקינה ארץ מרחייך תראנאר בסוף התורה עה"פ עיכפי שיתב לט
 וקה ממני. דהיינו שזו עצם החכמה להבין שהיא רחוקה ממני.רח

לים נועם אלו ת''ח שבארץ ישראל קלות לאחד קראתי נועם ולאחד קראתי חובח לי )את( שני מז{ ואק-ה יאמאי דכתיב }זכרי - .דסנהדרין כ מ
היצהר העומדים ו{ ויאמר )אלי( אלה ]שני[ בני יג/ט-זה לזה בהלכה }זכריה יאשמנעימין זה לזה בהלכה חובלים אלו ת''ח שבבבל שמחבלים 

ו ת''ח שבבבל שמרורין זה ה בהלכה כשמן זית ושנים זיתים עליה אל'י שנוחין זה לזו ת''ח שבא'וגו' ושנים זיתים עליה יצהר אמר רבי יצחק אל
 כזית. לזה בהלכה

ם ויונקים גם כן מהמחין גם המחין של חוץ לארץ הם מקבליראל ויש מחין של חוץ לארץ. ודע, כי יש מחין של ארץ יש -תורה עא תנינא  מא

בה פרשת ט"ז(: 'אין )בראשית רבותינו, זכרונם לברכה במדרש , כמו שאמרו ראליא בארץ ישרכי עקר המח והחכמה השל ארץ ישראל. 

ארץ ישראל כן הוא מקבל ויונק , וכל אחד כפי חלקו שיש לו בוכל אחד מישראל יש לו חלק בארץ ישראלחכמה כחכמת ארץ ישראל' וכו'. 
כי שם בארץ ישראל עקר המח והחכמה לם מקבלים משם, ישראל, כי כהמחין של ארץ ישראל. נמצא שכל המחין הם בחינת מחין של ארץ מ

ברך, אזי על וגם, חס ושלום, בכבוד השם ית. אבל אף על פי כן יש מחין של חוץ לארץ, וזה נעשה על ידי פגם הכבוד, חס ושלום. שמי שפכנ"ל
רך, כמו כן אינו יכול ם בכבוד השם יתבי הפגם שפוגהשם יתברך אין יכולין לקבל ולינק מהמחין של ארץ ישראל, וכפידי פגם הכבוד של 
מחין של חוץ לארץ, אזי אין ין של ארץ ישראל, ואזי נשארין המחין בבחינת מחין של חוץ לארץ ממש. וכשהמחין הם בחינת לקבל ולינק מהמח

י שלא יהיה חד. אבל היה ראושוות עצמן יחינת המחלקת שיש בעולם, כי מחין של חוץ לארץ אין יכולין להכולין להשוות דעתן יחד. וזהו בי
 אמת אנו רואין שגם בארץ ישראל יש מחלקת:מחלקת כי אם בחוץ לארץ, וב

  יה.א נטרדח גמרא בבלאה מיניה כי היכי דלישראל יתיב מאה תעניתא דלשתכרבי זירא כי סליק לארעא ד .דף פה בבא מציעא מב
זה לזה כשמן,  בארץ ישראל לא היו בני מחלוקת, ונוחיןחנן, ואמוראין שמפי רבי יו כשעלה לארץ ישראל ללמוד -דלא ניטרדיה  - רש"י מג

 כדאמרינן בסנהדרין )כד, א(, ומיישבין את הטעמים בלא קושיות ופירוקין:
הטעמים  רדיה כשעלה לא"י ללמוד תורה מפי רבי יוחנן כו' ומיישבין אתה מיניה כו'. פירש רש"י דלא נטדלשתכח תלמוד בבלא - מהרש"א מד

ומפרקין אהדדי כדאמרינן לעיל בר' יוחנן גופיה דאמר על ר"ל דהוי מקשי ליה  עכ"ל. הא ודאי דגם בני א"י הוו מקשין קושיות ופרוקין בלא
ייתי כל דבר על בוריו והשמועה יוצאה לאור על ידי פלפולם דאהכי מדהיינו שהיו מעיינין ומתקנין  ומפרקינן ליה כ"ד פירוקי אלאכ"ד קושיות 

י ר' מאיר כדאמרינן נמי לעיל דע"י פלפולם רווחא שמעתתא משא"כ בני וחריף טובא הוה והיה מחבב ומיישב דבר דר"ל עוקר הרים לה התם
צד היותר בפלפול של הבל הרי זה משובח וכל אחד אשר כל מי אשר יודע לכוין על  לים דוגמת חילוקים שבדור הזהבבל דאפשר שהיו מפלפ
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שת וקר מעלת קדיאך ע, לה מאדגדו עי"זאי מעלת א"י ודבווד, וודאי יקר מאובמה והשכל וטעם החכ

יקרה ויר המחכים היא מעלה דהיינו אע"פ שמעלת הא ,\מו/רק על ידי השגחת השם יתברך ,מהארץ ישראל
ושה וממנה ר הקדבה עיקואה ממנה ירתחילת הבו \מז/השגחת ה' על ארץ ישראלר והיא ה גדולה יותאבל יש מעל ,מאד

ומתפשט עד חומת ירושלים וממנה בכל הארץ וממנה לחו"ל בקדש הקדשים באבן השתיה שים ושלבירמתפשטת לחוץ העיקר 
העליונה ומקום המקדש שלמעלה, וגם  מראשית הבריאה היא מכוונת כנגד הארץ, ו\מח/כמבואר בזוהר קדושהוהן ג' דרגות 

בזמן ת וכגון ארצותה שונה משאר ה, ארץ ישראל היי האנושות נסתלקה השכינה מרקיע לרקיעאשמחטאלפים שנות התוהו ב
 השגחה יותר משאר ארצות, אע"פ שכבר נסתלקה לרקיע הרביעי היה עליה א גושמה ביום זעם,ה ארץ אשר לב כתיבדהמבול 

שעדיין  אע"פ מאברהם אבינו דבר ראשון שנצטווה היה להלך בארץ ולקנותה לזרעו, ם של תורה שהתחילובראשית הב' אלפי
המשכן  ומשהוקם ,להורידה לרקיע השישיאבינו זכה אברהם עקידת יצחק  רק אחרירקיע שביעי ו קת עדהיתה הולכת ומסתל

                                                                                                                                                      
לא סלקא להו שמעתתא אליבא דהלכתא כדקרי להו נמי  ם שאין נוחין זה לזה בהלכה ועל ידי כךכדקרי להו מחבלידברי חבירו מכוין לדחות 

 יתו המבוקש וק"ל:האדם מן האמת ואין מגיעו לתכל טרדיה כי פלפול כזה מטריד אתהתם במחשכים הושיבני והוא שאמר דלא נ
 וא, רק )פסיק אחרי הוא( ישראל ה  -בת הוא מחוק(  בתרלד ומתרלוישראל, רק )תי –אל(  בתקפא ישראל, הוא רק )פסיק אחרי ישר –בדפו"ר  מה

חוזק ה הקליפה בדיניה וסתמה המעבר בראל בסוד המשכן, ונתחזקה אותוהנה כשירדה שכינה ליש -נהר ב  -מעין ג  - חסד לאברהםעיין  מו
ו שר נבאר במקום אחר בס"ד, ואמרה הרי אלתלבשו בישראל כאו ונתקנו ונתוקף עוונות הדורות הקודמים, שהם אותם הנשמות שנתגלגל

בצאתה  לבשות דרך החוצה כדרך התלבשהריחקו בעוונם סתימת פתחי הקדושה והאיך תרד להם שכינה מופשטת, אין ראוי שתרד אלא בהת
וגו', בתוך אלו ו סביב, ומתוכה חת, ונוגה לת שהם וארא והנה רוח סערה בא מן הצפון, ענן גדול, ואש מתלקבגלות שתתלבש בד' קליפו

דושים, ונפתח ולזה עמד זכות הקדמונים ורחמיו של הקדוש ברוך הוא וזכות אבותינו הקברדתה אליהם למטה, הקליפות תתלבש השכינה 

 יצונישום לבוש ח שתעבור הקדושה דרך החיצונים ותאיר לישראל ותשרה עליהם בלי ליפות כולם ונעשה שם פרצה ופתחהפתח ונשברו הק
 מבדיל כלל ]כזה[ מאלו החיצונים:כלל ומסך 

 והוא מתחלת אל ד' מאות פרסה,זו נפרצה אז במדבר נוכח מושב בני ישראל והלכה עמהם על ראשם עד שעמדה כנגד כל ארץ ישר ופרצה

אין שום קליפה ו"ן ועד מגדו"ן מה שבין גבלומאלו התחומין כל חד נקרא גבילו"ן ומצד השני נקרא מגדו"ן, גבול ארץ ישראל עד קצהו מצד א

בד' קליפות  ל לבנת הספיר לארץ ישראל הקדושה הזאת, אלא אותו האויר ירד מיד ומאיר בלי התלבשות כללומחיצה כלל בין פתח היכ

רה רה טמא ואוימשא"כ ארץ העמים שעפ ארץ ישראל קדושה ואויר ארץ ישראל קדושומצד בחינה זו נאמר שחיצונים, שהם סוד הכתרים ה
ות לחוץ הוצרכו לכמה נדרים הלא תראה יעקב אמר אם יהיה אלקים עמדי, ביוסף אליה קרוב מאד להכשל. ולזה כשיצאו האבטמא, והנכנס 
י אברהם שנכנס למצרים להתנסות אם יתדבק בקליפות, אמנם ל משל לאדם שהיה נושא וגו', הרי את יוסף ופירשו רבותינו ז"כתיב ויהי י"

צה לארץ רשות החיצונים אויר טמא, ולזה צריך שמירה ישראל רשות הקדוש ברוך הוא, ורשות חו שמור שרשות ארץ ישראל האדם בארץ
  לצדיקים בח"ל כנזכר. וזמש"ל:

ל ברי לשון הרע ורכילות וניבלות הפה גרם העון ונתגשם אותו הביצים בבית המקדש ראשון מהבל מדוכשרבו הפר - נהר ג -מעין ג  - שם
החלון עד שביום ט' באב נסגר כולו ונפסק השפע ונחרב הבית. ותכף  ה, והתחיל להסגיר מעט מעט סביבות שפתיעשה דמות ענן עבונתעבה ונ

לם האופנים בתוך החלון כדי שלא יסגר עוד, ת עולם האופנים וצמצם מלכות עוהקב"ה פתח את החלון והוריד אומיד לאחר שנחרב הבית 

ריב בית המקדש כנזכר, ומיד נתגרשו משם, ניתן רשות אל החיצונים ליכנס לארץ להחוקא בעת החרבן שיסתם אלא ד ולעולם פתח זה לא
ילו שארץ ישראל הקליפה ומגרש כל זר מתוכה, ואפמרת הגבולים האלו שלא תתפשט ויש כיסוי ומסך פרוכת סביב לארץ ישראל שהיא שו

ארץ ישראל בארץ ישראל אלא החריבה ונתגרשה ועמדה זה אינה שולטת  חרבן, עם כלושממה מפעולת החצונית הזאת שהיא בעל החרבה 
 אפילו בעת חורבנה נקייה וברה מאין זר בתוכה:

 .יהם המושרשים למעלה, והאחרון הכבידלות טובות הקדים ה' לעמו במקורוהרי כמה וכמה מע - סע"א קכודף תרומה  זוהררמ"ז על עיין  מז

יא להטיב להם במה שסידר והתקין שלא , שאעפ"י שהם למטה בעוה"ז שהוא מוקף מן הקליפה מכל מקום הפלבעלמאועביד לון עמא יחידאה 
ביושר כנגד  ם עליה. ועוד שבית המקדש מכווןשראל שאין רקיעי העשיה שולטיצונים על ישראל בהיותם זוכים לשבת בארץ יישלטו החי

גוי יים, וז"ש או תמיד אחוזים ומושפעים מאורות קו האמצעי שהם אורות ממשיים ועצמהיכל לבנת הספיר שבבריאה שהוא סוד היסוד, ונמצ

"י, וגם ארץ מלשון רצון בסוד ג' השרשים הנ"ל שהם דת את אר"ץ בסתם שהיא בגי' ג' פעמים מ"ה ב"ןפי' בארץ ישראל שנקר אחד בארץ,

, ירצה שקבלו ואינון אתרעו ביהע בם כח לשיוכלו להתעלות למעלה. ( שרצתה לעשות רצון קונה. וכל זה היה להשפי)ב"ר ח' ח'רז"ל כמאמר 
 ניתיקו)ודע ל קשר הוא בסוד קו האמצעי כניסוד הנוק' וגרמו הקשר העליון שכע הרצון והעלו מ"ן לעוררו, ואתקשרו ביה, שנתעלו לסוד שפ

 (.:זוהר דף מו

 היצירה ואילו של חו"ל הוא עולם העשיה.שהרקיע של א"י הוא עולם על בראשית יג ב'  לקוטי תורהיין ע עוד
  

ַתח – .בדף רכ עיין זוהר שמות מח ֶרץ ַהר צִּ  )רבי יהודה( ּפָּ אָּ ל הָּ ֹוש  ּכָּ ש  ה נֹוף מְׁ פֵּ ַמר, )תהלים מח( יְׁ אָּ רְׁ וְׁ פֹון קִּ י צָּ תֵּ ּכְׁ י, ּיֹון ַירְׁ א ֲחזֵּ ב. ּתָּ א ַית ֶמֶלךְׁ רָּ רָּ ד ּבָּ ּכַ
י חַ  ּדֵּ ְׁ א, ַאש  מָּ לְׁ יךְׁ הּוא עָּ רִּ א ּבְׁ ָּ ש  א קּודְׁ נָּ ַקע עַ ד ַאבְׁ ָּ ש  יּה, וְׁ רֵּ קָּ י יְׁ סֵּ רְׁ חֹות ּכֻ ּתְׁ א מִּ ירָּ א אַ ַיּקִּ ָּ יש  רֵּ י, וְׁ הֹומֵּ יץ ּגֹו ּתְׁ עִּ א נָּ נָּ ַההּוא ַאבְׁ א ּדְׁ א ֲחדָּ ָּ יש  רֵּ א, וְׁ הֹומָּ א ד ּתְׁ ֲחרָּ

ַההּוא רֵּ  א, וְׁ יּלָּ עֵּ יהלְׁ ה, אִּ אָּ ּלָּ א עִּ א ַאֲחרָּ ָּ א ּדְׁ יש  יתָּ עִּ צָּ ֶאמְׁ א ּבְׁ ימָּ ַקּיְׁ ה )עילאה( ּדְׁ קּודָּ א, וּ ּו ַחד נְׁ מָּ לְׁ אעָּ אלָּ מָּ א ּוש ְׁ ינָּ ימִּ א לִּ מָּ לְׁ ט עָּ ַ ש  ּפָּ תְׁ ן אִּ ּמָּ ּתַ ין,  מִּ רִּ טְׁ ל סִּ כָּ ּולְׁ
א נָּ יא ַאבְׁ ַההִּ א, וְׁ יתָּ עִּ צָּ ה ֶאמְׁ קּודָּ יא נְׁ ַההִּ ים ּבְׁ ּיָּ קָּ תְׁ אִּ ה וְׁ ּיָּ תִּ ְׁ י ש  רֵּ קְׁ תְׁ יל יסוד( )מלשון אִּ ּתִּ ְׁ ש  ּה אִּ נָּ מִּ "ה,, ּדְׁ ּיָּ תִּ ְׁ ין. ּתּו )ויחי רל"א ע"א( ש  רִּ טְׁ ל סִּ כָּ א לְׁ מָּ לְׁ ת  עָּ ָּ ש 

א ּבְׁ  ָּ ש  "ּה, קּודְׁ י יְׁ יָּ ֶמֱהוֵּ ּה לְׁ י לָּ ּוֵּ ַ יךְׁ הּוא ש  א. רִּ ֹכּלָּ ילּו ּדְׁ תִּ ְׁ א ּוש  מָּ לְׁ עָּ א ּדְׁ  סֹודָּ

 והיא, לחכמה כסא שהיא הבינה מתחת וירדה, החכמה מצד יקרה והיא, בתחתונים שתשרה הורידה ה"בוהק, אבן נקראת המלכות כי, הוא הענין וסוד
 רוצה אינה היא כי, בתהום בחוזק תקוע האחד שראשה וזהו, ותהום וחשך ובהו תהו שהם החיצונים משכן עד יינודה, התהום עד ונתפשטה נשקעה

 ונקראת, ידה על הוא העולם כל וקיום, א"ז עם דבוק באצילות הוא העליון וראשה, כרחה בעל בה ונאחזים מות יורדות שרגליה אלא להחיצונים להשפיע
 וק מדבש()מת.  העולם יסוד להיות המלכות נתפשטה שמכחם א"באו הוא ה"י ושם, יסוד מלשון הוא שת כי ה"שתי

הַ  יּה ּדְׁ נֵּ א ַסֲחרָּ עָּ ַטת ַארְׁ ְׁ ש ּ ּפַ תְׁ ין אִּ ונִּ וְׁ ַלת ּגַ תְׁ ְׁ )דף רכ"ב ע"ב( ּבִּ ש ּ ּפַ תְׁ ה, אִּ קּודָּ א ּדְׁ הּוא נְׁ כּותָּ א ּוזְׁ חּותָּ ל צָּ ה, ּכָּ קּודָּ ַההּוא נְׁ יּה ּדְׁ נֵּ ה, ַסֲחרָּ אָּ מָּ א ַקדְׁ אטּותָּ עָּ  ַארְׁ
יּלָּ  עֵּ א לְׁ ימָּ ַהאי ַקּיְׁ יהּו. וְׁ ן אִּ ַתּמָּ ן, וְׁ ּמָּ א ּתַ ימָּ א, ַקּיְׁ ינָּ יָּ נְׁ א ּתִּ טּותָּ ְׁ ש ּ ּפַ תְׁ ה. אִּ קּודָּ ַההּוא נְׁ יּה ּדְׁ נֵּ א ַסֲחרָּ עָּ ל ַארְׁ ַההּוא אִּ א ַעל ּכָּ יּה ּדְׁ נֵּ ּפַ ַסֲחרָּ או תְׁ ה, לָּ אָּ מָּ א ַקדְׁ טּותָּ ְׁ ש ּ

ה, אָּ מָּ ַההּוא ַקדְׁ א ּכְׁ ּכּותָּ זָּ א וְׁ חּותָּ יהּו צָּ ל אִּ  אִּ ְׁ ֲאבָּ ל ש  ּכָּ יר מִּ א, ַיּתִּ רָּ ַעפְׁ א ּדְׁ חּותָּ צָּ ַצח ּבְׁ יק וְׁ קִּ סּו יהּו ּדָּ גָּ ּוךְׁ וְׁ ש  יהּו חָּ ה, אִּ אָּ יתָּ לִּ א ּתְׁ טּותָּ ְׁ ש ּ ּפַ תְׁ א. אִּ ר ַאֲחרָּ פָּ ַאר עָּ
רָּ  ַעפְׁ הּו, ּדְׁ ּלְׁ ּכֻ יר מְׁ סַ א ַיּתִּ ַחר ּכָּ וְׁ ַאסְׁ ינֹוס, ּדְׁ ּיָּ אֹוקְׁ א ּדְׁ ַיּמָּ ין ּדְׁ ין ַמיִּ ימִּ ַהאי, ַקיְׁ יּה ּדְׁ נֵּ לְׁ ֲחרָּ א,ל עָּ יתָּ עִּ צָּ ֶאמְׁ א ּבְׁ ימָּ ה ַקּיְׁ קּודָּ ַההּוא נְׁ ַכח ּדְׁ ּתְׁ ְׁ ש  א. אִּ ין  מָּ ונִּ וְׁ הּו ּגַ ֻכּלְׁ וְׁ

יּה: נֵּ א ַסֲחרָּ מָּ לְׁ עָּ א ּדְׁ טּותָּ ָּ ש  ּפְׁ תְׁ אִּ  ּדְׁ
טּותָּ  ְׁ ש ּ ּפַ תְׁ יאִּ יהּו ּבֵּ ה אִּ אָּ מָּ ילֵּ מַ  א ַקדְׁ א ּדִּ ּקּונָּ ל ַההּוא ּתִּ כָּ רֹות, וְׁ ין ַוֲעזָּ לִּ יכָּ יּנּון הֵּ ל אִּ כָּ א, וְׁ ָּ ש  ּדְׁ טּותָּ יּה, וִּ קְׁ ְׁ ש ּ ּפַ תְׁ גֹו. אִּ א ּולְׁ ּורָּ ש ּ א מִּ תָּ ל מָּ כָּ ַל ם, וְׁ ָּ רּוש  א, יְׁ ינָּ יָּ נְׁ א ּתִּ

 ְׁ ש ּ ּפַ תְׁ ה. אִּ ָּ דּוש ּ קְׁ ת ּבִּ ַ ש  ַקּדְׁ תְׁ אִּ ל ּדְׁ אֵּ רָּ ש ְׁ יִּ א ּדְׁ עָּ ל ַארְׁ ה, אִּ ּכָּ אָּ יתָּ לִּ א ּתְׁ אוֹ יהטּותָּ א ּדְׁ ַיּמָּ ין. וְׁ ַאר ַעּמִּ ְׁ ש  א ּדִּ בָּ י מֹותְׁ ר ּבֵּ א, ֲאתָּ עָּ ַאר ַארְׁ ְׁ ל ש  ינּו ּכָּ ּיָּ א קְׁ ֲחרָּ סָּ ֹוס ּדְׁ
א:  ּכֹּלָּ



                 והר"ן תנינא           מ           מם               תורה ליקוטי                                       12כה:

לא עזבה אותה לעולם ואפילו  לארץ ישראל שובלארץ ומכניסתם מרקיע הראשון שתרד השכינה  זכובמדבר ע"י משה רבינו 

 ומחמת .בנהבחור
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השנה  \ד/[ג] שיתאתמיד עיני ה' אלקיך בה מר \ב/)דברים יא( "שכ \א/תמיד "ימסתכל בא שהש"י

 , השנההועד אחרית 
שהאויר בא"י מסוגל  \ח/[ז] ואוירה מחכים \ו/דשתוי מק"א עי"ז כנ"ל וע"י הסתכלות הקב"ה בעיניו על הארץ

י הסתכלות עיני ה' בארץ דהיינו עיני השכל כי כים ע"כי אוירא מחכי דייקא  שמסוגל לחכמהוטעם  ,\ט/לחכמה להנמצא בו

על אדם וחוה כ"ש דהיינו עיני השכל  \יא/כי התפתחות החכמה נקרא בחי' עינים ,ש החכמה"ע \י/עינים

                                              
וכנראה  .רבה רחמים שיפנה פניו וכאן משמע שבא"י הוא תמיד בבחי' פניםצ"ע כי למדנו בתורה ב' שפנה עורף בגלל מעשינו הרעים וצריך ה א

אבל בארץ משגיח בעצמו  '(חד'  'בח" ה'-)דרך, ות ואילו בפרטיות ע"י שריםגיח רק בכלליכי בחו"ל מש שגם בבחי' עורף יש חילוק בין א"י לחו"ל.
שגחה ממש היא הנהגה אבל ה מהפנים שעל חו"ל. יותר פניםהוא  נמצא שהעורף שעל ישראל  לפעמים בעורף וכשעושים רצונו אזי בפנים.

 יז תנינא. הניסית כמבואר בתור
ר בתורה קפז ואעפ"כ יש חילוק בין א"י לחו"ל כמבואלעיני המלך,  שלא לדון אותנו כחוטא חסד כדי אהווכבר נתבאר כ"פ טעם שמפנה פניו 

 עי"ש. בחו"ל א ולניש מדה כנגד מדה כדי שידע לפשפש במעשיו שבא"י מע
ּה ֶאֶרץ ָהִרים ּוְבָקֹעת לִ דברים פר  ב ּתָ ְ ה ְלִרש  ּמָ ָ ם ֹעְבִרים ש  ר ַאּתֶ ֶ ִים:ק יא )יא( ְוָהָאֶרץ ֲאש  ה ּמָ ּתֶ ְ ש  ַמִים ּתִ ָ ר ְיֹדָוד ֱאלֶֹהיָך ּדֵֹרש   ְמַטר ַהש ּ ֶ )יב( ֶאֶרץ ֲאש 

ִמיד עֵ  ָ יֵני יְ ֹאָתּה ּתָ ית ַהש ּ ִ ּה ֵמֵרש  נָ דָֹוד ֱאלֶֹהיָך ּבָ ָ   ה:ָנה ְוַעד ַאֲחִרית ש 

אלא כביכול אינו דורש אלא אותה והלא כל הארצות הוא דורש שנאמר להמטיר על ארץ לא איש  -)יב( אשר ה' אלהיך דרש אותה  רש"י
לטובה רות עתים ות מה היא צריכה ולחדש בה גזילרא -ה תמיד עיני ה' אלהיך ב  וע"י אותה דרישה שדורשה דורש את כל הארצות עמה:

 )ועיין בעל הטורים מרשית אותיות מתשרי(  מר"ה נדון מה יהא בסופה: -מרשית השנה   תא בר"ה:ים לרעה וכו' כדאיועת

ם קכ"א, א'(. ם )תהליוהארץ אשר אתה בא שמה ארץ הרים. לומר שהרים גדולים משפיעים בה, כמו אשא עיני אל ההרי -פסוק יא  הןי כשפת
ארץ הרים ובקעות תאבה במהרה יותר משאר ארצות כשלא ישלח מטרות עוזו, כי  בשם הרמב"ן כי הארץ אשר היאוהרב רבינו בחיי ז"ל כתב 

ם זה שואלילה שירפאהו יותר מן הבריא שלא יבוא עליו החולי, כי היא צריכה יותר מטר משאר ארצות עד כאן. ולהחולה צריך זכות ותפי
ר ארץ הרים הוא איום שיזהרו כי היא צריכה ריבוי מששים לתקופה, אם כן מה שאמם בארץ ישראל משבעה בחשון ובחוצה לארץ הגשמי

ה' דורש אותה תמיד עיני ה' אלהיך בה, ואומר )דברי הימים ב ט"ז, ט'( עיני ה' משוטטות בכל מים, ולזה צריך זכות ותפילה, כי היא ארץ אשר 
  ז על שתי מדות שמתנהג בהם העולם:ני לרמו, אמר עיהארץ

דבה . הדא הוא דכתיב )ישעיה א', כ"א( צדק ילין בה עיני ה' אלהיך בה וגו'ע"ב( זה לשונו תאנא כתיב ובזוהר )ח"ג קל"ז  - ק יבסופ שם
וברחמים גדולים וגו', אבל ד, ז'( ימנא דאתי ישתכח בה עינא חד דרחמי הדא הוא דכתיב )שם נ"אשתכח גזירו דדינין יתיר מכל שאר אתרי ולז

ולרחמא עלה עד כאן. וביראים אמר )תהלים ל"ג, י"ח( הנה עין ה' אל יראיו עין חדא שהיא עין  ריך לאכפיא לדינא דאשתכח בהכען הכי איצט
משלי ל', ח'(, ועושר )שון ריש מים ולזה מרשית השנה חסר א', לומר שעתה אין ההשגחה מעתיקא דאיהו חד עינא, ולזה מרשית שהוא מלהרח

 תתאה שהיא נקראת אחרית שנאמר )ישעיה ב', ב'( והיה באחרית הימים: ית, שהיא מאמא עילאה עד אמאוזהו מרשית השנה ועד אחר

 אמרו ז"ל )ביצה ט"ז.( כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה כפי זכותו, ולזה אמר כי הארץשרי, כמו שרמז כאן ת עוד מרשית חסר א'
רץ כיציאתכם מארץ מצרים, ארץ מצרים היתה ם משם, לומר שאין ביאתכם לאה בא שמה לרשתה לא כארץ מצרים אשר יצאתאשר את

ל ביאתכם לארץ לרשתה דירה של קבע, אתם מונין שמיטין ויובלות. בארץ מצרים דירתכם עראי, לזה לא הייתם מונין שמיטין ויובלות, אב
אל אם עושין רצונו של מקום רצונו של מקום, אבל ארץ ישרין עושין רצונו של מקום בין אין עושין הוא, ב צרים לכםאמר כי טוב כל ארץ מ

אתכם. ולזה אמר אשר ה' אלהיך דורש אותה תמיד, לראות מה היא  אתם ניזונין והיא לכם לאכול מפריה ולשבוע מטובה, ואם לא היא מקיאה
ה לדין, לזה עיני ני ה' הוא לטובה, אלהיך לרעכן אמר במדרש )ילקוט רמז תת"ס(, זהו עילרעה,  בה ועתיםצריכה ולגזור בה גזירות עתים לטו

 לומר שמתבקעת על ידי ישראל: ולא עין, לזה אמר הרים מלשון רוממות, ובקעות מלשון השפלה, ובקעות בקעת כתיב

ר הרים ובקעות מגיד שלא שוו טעם פירות ה חה, ארץ)שם רמז תתנ"ט( ארץ הרים ובקעות לא בגנותה דיבר הכתוב אלא בשב עוד במדרש
ת נכתבו הר להר טעם בקעה מנין שלא שוו תלמוד לומר הרים הרבה, רבי שמעון בן יוחאי אומר שנים עשר ארצו לטעם פירות הר אין לי אלא

שר אתה בא, והארץ אשר הארץ א לב ודבש,בפסוקים כנגד שנים עשר שבטים ולא שוו טעם פירות שבט זה לטעם פירות שבט זה. ארץ זבת ח
ש, כי ה' אלהיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים, ארץ חטה ושעורה. ארץ זית שמן הרים. ארץ אשר ה' אלהיך דוראתם עוברים, ארץ 

עד  שר שבטיםלא במסכנות. ארץ אשר אבניה ברזל, על הארץ הטובה אשר נתן לך. הרי שנים עשר ארצות כנגד שנים ע ודבש, ארץ אשר
 עד כאן ביאור השפתי כהן.   :כאן

 תנינא אות י' ואות יא ]דף יח.:[ שרבינו בכל מקום בלק"מ כותב מראשית עם א' 'י.[ ותורה ח ל תורה ה' תנינא אות יד ]דףבפסוק כתוב מרשית בלי א' ועיין לעי ג

ל נקבע שוב שהכטעם שרבינו שינה מהכתוב רשית בלא א' וכתב ראשית, אע"פ שחז"ל למדו מרשית לשון תשרי ולשון רש לימוד חל נ" ד
ראשית עם א' נ"ל לרמוז לראשית חכמה שהיא הנושא המרכזי בתורה זו . אעפ"כ שינה רבינו לכתוב מבתחילת השנה מתשרי אותיות מרשית

ועי"ז נעשה אוירא דא"י מחכים עוד עיין לקמן לשון רבינו עיני ה' בא"י שמסתכל בה תמיד בראשית חכמה, בחי' אוירא דא"י מחכים דייקא 
 רה א' כי החכמה בחי' ראשית עי"ש.החכמה שבכל דבר המבואר בתווא, בחי' איש הישראלי צריך להתסכל בשכל מה דייקבחכ

 כתב שנה( שני המקומות שהביא פסוק זהשנה )כלשון הפסוק. לעיל ב -השנה, ומתרלו -גם בדפו"ר ותרלד ה

 ושה.תורה פ' שחכמה נקרא קדעיין  – מקודשת ואוירא מחכים ו
 ב"ב קנח: ועיין לעיל תורה מד ]דף נד:[ ובהערה שם ז

רּוְך הּוא ֶאת כָּ  -א אות י' ח' תנינועיין תורה  ח דֹוש  ּבָ ש  ַהּקָ ְבִחיָנה זוֹ ְוֶלָעִתיד ְיַחּדֵ ּלֹו ּבִ י ָאז ל ָהעֹוָלם ּכֻּ ָרֵאל, ּכִ ל ֶאֶרץ ִיֹשְ ֶ ַרְך  ש  ם ִיְתּבָ ֵ ַהש ּ ֶ ה ש  ּלֶ ִיְתּגַ

ְבִחיַנת ֶאֶרץ יִ  ּלֹו ּבִ ל ָהעֹוָלם ּכֻּ ש  ּכָ ָרא ַהּכֹל, ְוָאז ְיַחּדֵ ָרֵאל. ּבָ תֹו ר ְקֻדש    ְוִעק   ֹשְ ח  ג   ְ ש  ם הו א ה  ש    ֶ ֵאל הו א, ש  ר  ְבִחינ ת )ת ֶאֶרץ ִיֹשְ ִמיד, ב ִ ְך ת   ר  ִרים ִיְתב   ב  ד ְ

ִמיד ֵעיֵני ה' ם כ ֻ  י"א(: "ת   עֹול  ל ה  ש  ֶאת כ   ד ֵ ח  י ְ ֶ ִתיד, ש  ה"; ְוֶלע  נ  ֲחִרית ש   ד א  ה ְוע  נ  ש    ית ה  ִ ה  ֵמֵראש  בְ ֱאלֶֹקיך  ב   ֹו ב ִ "ל ִחינ תל  נ   ֵאל כ   ר  , ָאז ִיְתַנֵהג ֶאֶרץ ִיֹשְ
ּלוֹ  ל ָהעֹוָלם ּכֻּ מ ּכָ ָחה ְלַבד, ּכְ ּגָ ְ ָרֵאל, ְוָאז ִיְתבַּ ַעל ְיֵדי ַהש  ִחיַנת ִנְפָלאֹות, ֹו ֶאֶרץ ִיֹשְ הּוא ּבְ ֶ ָחה ְלַבד, ש  ּגָ ְ ַבע ְלַגְמֵרי, ְוִיְתַנֵהג ָהעֹוָלם ַעל ְיֵדי ַהש  ל ַהּטֶ ּטֵ

 ֶ ֶד ש  ים צ"ח(:ֶרְך הַ ּלֹא ּכְ ִהּלִ ִחיַנת )ּתְ , ּבְ יר ָחָדש  ִ ַבע. ְוָאז ִיְתַער ש  י  ּטֶ , ּכִ יר ָחָדש  ִ ירּו ַלה' ש  ִ ִ "ש  ה"; ַהְינּו ַהש ּ ל ִנְפָלאֹות ָעֹשָ ֶ הּוא ִנּגּון ש  ֶ ְתַער ֶלָעִתיד, ש  ּיִ ֶ יר ש 
י ָאז ִיְתַנֵהג ָהעֹולָ  ִחיַנת ִנְפָלאֹות, ּכִ ָחה, ּבְ ּגָ ְ גָּ  ם ַעל ְיֵדיַהש  ְ  ָחה ְוִנְפָלאֹות:ַהש 

אמנם עפ"י הסוד המבואר לעיל תשאר בו הסגולה.  דלא מסתבר שאם ניקח אויר מא"י לחו"לדייקא?  ריצ"ע מדוע תלו חז"ל את החכמה באו ט
ם רומז ואולי ג באויר שלה.יש הסבר מדוע דווקא האויר אבל עפ"י הפשט צ"ע. וכנראה רוצה לומר שההמצאות בארץ היא ותיקוני זהר  רבזוה

 .אלא דווקא הנמצא באוירא דא"י לא זוכה להחכיםוגשמיות הארץ הנמצא בארציות ש
ההסתכלות בעינים משפיעה חכמה לאויר וכאן שנעלם ממנו קודם.  קלט איזה דברעני השכל היא שוגם ן כלי קליטה נים הפ שעי"אע –עינים  י

ח"א מאמר יד איכות החי פ"ה ד"ה היענה שלומד כח הראיה היוצא  ספר הבריתעיין בעינים,  קומות כח השפעההארץ, אמנם מצינו בכמה מ
חיוב שמירת העינים והצדיקם היה היו ממיתים רשעים בהבטה לבד כמובא נתן בו עיניו ונעשה גל מהעין מהיענה וכתב ללמוד מכאן גודל 

נראה בחוש בטבע כענין ביצת בת היענה שנולד קצת כח בהסתכלות העין כשער ח' פ"א מ"ת מצינו  בעץ חייםורו הלימוד מהיענה מק .וכו'
 חממן כשאר עופות עי"ש.ממנה אפרוח ע"י הסתכלותה זמן מה בלתי שתשב על הביצים ל

וב ט כיאלקים את האור  עה"פ ויראבראשית א' ד' רמב"ן ועיין  . עיין בתורה עב תנינא שהצדיק ע"י הסתכלותו ממשיך התנוצצות מוחין לאדם
שכמו שיש  וכן הוא בכל עין טובה .לבריאה שבהסתכלות נתן הש"י קיימותקיומם יקרא ראייה דהיינו שהאמירה היא הוצא המכח אל הפועל ו
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דהיינו שנפקחו עיניהם להבין איזה דבר שהיה  ותפקחנה עיני שניהם \יב/)בראשית ג(כשאכלו מעץ הדעת טוב ורע 

החטא  שע"י ,כי אין הכוונה לעיני הגשמיות אלא לעיני השכל ה נאמרחכמרש"י על שם היופ \יג/נעלם מהם קודם
שהפסידו מדרגתם ההפסד הבינו את ראו בעיני שכלם וואז יעורר תאווה עירום שמראה הגוף שגרם נתערב בהם זהמה 

 . \יד/יתה להםהאה שלפהנ

 יראז או"עי כנ"ל \טז/בה תמיד \טו/בא"י שמסתכלדהיינו עיני החכמה של הקב"ה הם ומחמת שעיני ה' 
  חכמה היכן שמסתכל.כפי שיבאר שאור המוחין של התפילין נכנס בראש ובוקע בעינים ומאיר  ,\יז/דא"י מחכים

                                                                                                                                                      
כח( וישכן ישראל  לג)דברים  .כן יש כח בעין טובה לקיים שזה בחי' עין יעקב ,דיני היזק ראיהפרק א' ב "כמבואר בגמ' בלהזיק  כח בעין רעה

ד ופן אומר שישכון ישראל בטח בדרש"י שעין יעקב בא לבאר באיזה אפועי"ש   דגן ותירוש אף שמיו יערפו טל:בדד עין יעקב אל ארץ בטח 
רוצה לומר שיש בחי' בהסתכלות שגם יכול על ידה   .איכה ישבה בדד עקב ולא בחי' בדד לרעה שאמר ירמיהודהיינו לפי העין הטובה של י

 .קרא עין יעקב דהיינו ע"י עין השכל הנ"ללתקן את העולם וזה נ
 .תחות העינים על שם החכמההתפפרש"י שם הלשון להפך שצ"ע שמביא לזה ראייה מ -נים יעחות החכמה נקרא בחי' תהתפ יא

מעם  ת, ואולי כיון שעיקר התפארותו היאאחרי כאחלפני ו לחות אצל הקב"ה הרי יודע הכתצ"ע מה שייך התפ -העינים ו החכמההתפתחות 
ת עיניו חות שכביכול בכל התקרבות חדשה כאילו נפתחותהמ"ז ד' יא לכן נחשב כמו התפרכמבואר בלק"ה בישראל ודווקא מהתקרבות חדשה 

 .פאר בהם עוד יותרלהכיר יותר בגדולת עמו ישראל ולהת
ָ  יב ֶרא ָהִאש ּ י בראשית פרק ג )ו( ַוּתֵ ּה ָלֵעיַנִים וְ ַתֲאָוה הּוא טֹוב ָהֵעץ ְלַמֲאָכל ְוִכי ה ּכִ ּה ִעּמָ ָ ם ְלִאיש  ן ּגַ ּתֵ ְריֹו ַוּתֹאַכל ַוּתִ ח ִמּפִ ּקַ יל ַוּתִ ּכִ ֶנְחָמד ָהֵעץ ְלַהש ְ

רּו ֲעֵלה ְתֵאנָ  ַוּיֹאַכל: ְתּפְ ם ֵהם ַוּיִ ּמִ י ֵעירֻּ ְדעּו ּכִ ֵניֶהם ַוּיֵ ְ ַקְחָנה ֵעיֵני ש  ּפָ ּו ָלֶהם ֲחֹגֹרת:ה ַויַּ )ז( ַוּתִ   ֲעש 

אף הסומא יודע כשהוא  -וידעו כי עירומים הם   החכמה דבר הכתוב ולא לענין ראיה ממש וסוף המקרא מוכיח:לענין  -וגו' )ז( ותפקחנה  רש"י
דבר שנתקלקלו ממנו ב הוא העץ שאכלו -עלה תאנה    ערטלו הימנה )ב"ר(:לא מהו וידעו כי עירומים הם מצוה אחת היתה בידם ונתערום א

מליטול עליהם ומפני מה לא נתפרסם העץ שאין הקב"ה חפץ להונות בריה שלא יכלימוהו  ר העצים מנעוםרין ע( אבל שאבו נתקנו )סנהד
  . )מדרש רבי תנחומא(:ויאמרו זהו שלקה העולם ע"י

ין ם(. ונ"ל דלענא מצות ומעץ הדעת וגו'. )רא"ר"ל הי )ט( כלומר לענין החכמה של ידיעה נאמר שנודע להם עכשיו מה שאבדו, שפתי חכמים
אכלו מן עת טוב ורע הכתוב מדבר, וכמו שכתב הרב לעיל )ב, כה(, ואע"פ שניתנה בו דעה לקרוא שמות לא ניתן בו יצה"ר עד החכמה של ד

דש בהם ידיעה וכו'. )נחלת נה שנתחהעץ. ומה שכתב וסוף המקרא מוכיח היינו שלא אמר הכתוב ויראו כי ערומים הם אלא וידעו שמע מי
  קב(:יע

 )ז( ותפקחנה עיני וגו' לפי מה שפירשנו בפסוק ויהיו שניהם ערומים )לעיל ב כה( שהעון יוליד הרגשת הערוה אשר מצדה יוליד יםאור החי
 בושת הערום הוא הדבר שאמר הכתוב ותפקחנה וגו' וכל אחד נתבייש מחברו:

סתתמו עיני שכלו, והוא שמיחס הכתוב ה אלא אם כן נאדם עובר עבירמרם ז"ל )זוהר ח"א קכא( אין דרך או עוד ירמוז באומרו ותפקחנה על
הכתוב כאן באומרו ותפקחנה פירוש שאחר שעברו העבירה הסמאון לרשעים כאומרו והעורים הביטו לראות )ישעיה מב יח(, והוא שהודיע 

הרא דקדושה וכן רוש שנפשטו מזערומים הם" פיד נפקחו עיניהם והרגישו "כי יכף ומיועבר המסית המכונה במדת חשך שמחשיך עיני האדם ת
ז"ל שאמרו )פדר"א פרק יד( וזה לשונם  יקרה לכל רשע שבגמר מעשה הרע ירגיש כי התעיב ויכלם במעשיו ויאורו עיני שכלו ולדברי רבותינו

 ליהם:ממלבוש שהיה עעל נכון אומרו כי ערומים הם הכתוב  לבושו של אדם הראשון עור ציפורן וענן כבוד מכסה עליו, יתיישב
י יּוָדן בְּ  'ובראשית רבה יט עיין  יג ֵניֶהם )בראשית ג, ז(, ְוִכי סּוִמים ָהיּו, ַרּבִ ְ ַקְחָנה ֵעיֵני ש  ּפָ אי ְוַר ַוּתִ ן ַזּכַ י יֹוָחָנן ּבֶ ם ַרּבִ ֵ י ֲעִקיָבא ש  ם ַרּבִ ֵ ש  ֶרְכָיה ּבְ י ּבֶ ּבִ

 ֶ ָהָיה עֹוֵבר ִלְפֵני ֲחנּותֹו ש  ֶ ל ְלִעירֹוִני ש  ָ ָרן,ָאַמר, ָמש  ּבְ ִ ַמְקלֹו ְוש  ם ּבְ ה ְמֵלָאה ּכֹוסֹות ּוְדַיְטרּוִטין, ּוְתָפש ָ ּפָ ג, ְוָהָיה ְלָפָניו קֻּ ֹו, ֲאַמר לֵ ָעַמד ּוְתפָ  ל ַזּגָ יּה ָיַדע ש 
ֵלית אֲ  ְך ֶהְרָאה לָ ֲאָנא ּדְ , ּכָ ְדּתָ ה טֹובֹות ִאּבַ ּמָ א ּבֹוא ְוַאְרֶאה ְלָך ּכַ לּום, ֶאּלָ ְך ּכְ דּו.ָנא ֶמֱהֵני ִמּמָ ה דֹורֹות ִאּבְ ּמָ  ֶהן ּכַ

פ"ד וז"ל  בע"ח שער קליפות נגהועיין  שנסתלק ממנו נפש רוח נשמה דאצילות ונעשה ערום לק"ת]עיין[  -היכל הברכה על בראשית עיין  יד

 רנים עליוניםותחלה היה הלבוש כתנות אור חשמל צפועתה יתבאר ענין אדם כי יש לו עצמות וכלים עצמות נר"נ וכלים הם לבוש לנר"נ 

לא נהורא סוד ולקחתם קליפות נוגה בהאי נוגה אפתי לאיתתא לנט ח כיון שהפסידו לבושיהן סוד החשמלוכשחטא אדם נסתלק נשמה ורו

חזר השי"ת לעשות מחשמל דעשיה ואע"פ שגם לבושו נפש דאצילות לקחתן הנוגה  והנה אז פרחו נשמה ורוח של אדה"ר ונשאר נפשהחשמל 

וזה באמיתות חטא אדה"ר בעץ הדעת טוב ורע וכל מצות  כתנות עור משכא דחויאה ואח"כ עשה לו מלבוש אחר מקליפות נוגה מגן עדן דעשי
לשם שמים נתכוונה ובסוד ותנח בגדו אצלה עד בא אדוניו אל לנו לברר ולהעלות הלבושים מקליפות נוגה בסוד ותתפשהו בבגדו ומעש"ט ש

 .יטבביתו עד שיבוא מלך המשיח והבן ה
ם כי , וכאן מבאר הטע)תורה א'( צריך להסתכל בשכל והחכמה שבכל דברשלאיש הישראלי  זומשגיח אולי לרמ אלנקט מסתכל דייקא ו טו

השכל של  וחי הואשהיא ההתקשרות אליו, חכמה דייקא שהיא בחי' שפלות וענווה, כח מה מה כ ,בארץ מאיר חכמה בכל דבר הסתכלות ה'
 ז ענוה בלא חכמה אינה ענווה.קצה הענווה כמבואר בתור

ע לרקיע עד השביעי יקלקה השכינה מרגם באלפים שנות תוהו שהלכה ונסת ,תה מכוונת כנגד הארץ העליונה בלא מסכיםיתמיד הכי א"י  טז
גד ישראל. תמיד היתה מכוונת כנ מהעקדה עד הקמת המשכן.נים ש ה"שסברבנו עד משה אבינו י ז' צדיקים מאברהם "וחזרה וירדה חזרה ע

ח דרך ה משגי"להבדיל משאר ארצות הנכר שם הקב .כל החילוק היה מאיזה מרחק משגיח .(במדברים שנה במדבר שהיתה )למעט ארבע

ע"י התלבשות המדה בחו"ל( )וזה כי השראת אלהותו יתברך עלינו הוא בשני דברים הא'    - ו'ג' בחסד לאברהם  מסכים ע"י שרים. כמבואר
ונים ע"י התפשטותה באופנים, ולזה העומד בחו"ל מקבל אלוהותו בדרך לבוש נכרי דהיינו השרים החיצעלינו בנה השוכנת הזאת שהיא השכי

נאמר כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת י"י  הדרך הזה יקרא העבודה לאלהים אחרים מפני שיקבל השפע מתחת יד השרים, ועל זהזה, אמנם 
לו אינם מקבלים אלוהותו כראוי אחר שיקרא קצת ו"ל עובדים ע"ז בטהרה הם, ואמדים בחישראל העו לאמר לך עבוד אלקים אחרים, והיינו

 וץ:עובדי ע"ז מפני שהוא משפיע בח
הוא על ידי פשיטת לבוש נכרי, דהיינו שלא יהיה בינו לבין אלהותו שום מפסיק אלא שכינה שוכנת דרך המדריגות ץ ישראל( )בארהדרך הב' 

פתח היכל לבנת הספיר תתפשט ותשתרבב שכינה  נה מלובשת בשרים אלא ממש דרךראל שאיוהיינו היושב בארץ ישל, הקדושות על ישרא

ומטעם זה ארץ ישראל היא המלכות מפני שאוירה  ותשכון באויר ארץ ישראל המחכים מצד החכמה זאת חכמת שלמה.באויר ארץ ישראל, 
ימול את בשרו שאם לכן צריך השוכן בארץ ישראל לונים, וינה מתייחדת לערלים החיצמשכן לשכינה ואין השכינה שוכנת בערלים מפני שא
וג"כ קבלת האלקות  הותו תלוי בישיבת הארץ, וישיבת הארץ תלוי במילה וזה בשלימות,לאו הוא מטמא את הארץ, נמצאת למד שקבלת אלו

 שכינה ביניהם גלו לעילם וכו'ו לבבל על דרך שפירשנו, וזהו גלתלוי במילה וזה אם לא יזכו לארץ, אבל אינה בשלימות כי היא בהתלבשות 
 לכם לאלהים וגו', וזמש"ל:גלו לאדום וגו' שכינה ביניהם בזכות המילה, וזה שאמר והייתי 

 ונה להרגשת ביטול בחי' מה כוחי ובחי' אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני כפי' רבינו לקמןואולי אפ"ל ממה שנקט חכמה דווקא שהכו יז
א יינו שבא"י נתפסת גדלות הש"י שמי שנמצשהכוונה שעיקר החכמה היא לתפוס שהיא רחוקה ממני וכדלקמן שלכן נקראת ארץ מרחקים דה
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יקון כב שמאיר בארץ תורה דאצילות, אע"פ שהתורה שלנו היא תורה דבריאה, אבל בבחי' מקיף מאיר בארץ עיין לעיל ת
  .החכמה עילאה שתתגלה לעתיד לבוא היא בחי'שתורה דאצילות, ישראל 

פי' מאיזו סיבה נמשך רצונו  בחי' עינים להשגיח כנ"ל יינודה "יאך מהיכן נמשך ונתעורר זאת אצל הש

 \יט/עלו במחשבה תחילהש שהן ,\יח/זה נעשה ע"י נשמות ישראלומתרץ ש, להיות משגיח תמיד על ארץ ישראל דווקא

תורה ע"י  \כ/כבוד מכל פרטי הבריאה וכדי שישראל יחזירו ל ינובראתיו וכו' דהיהם סיבת הבריאה כמ"ש לכבודי דהיינו ש

ישעיהו הנביא אומר  \כא/מט( ')ישעיישראל אשר בך אתפאר מתפאר בהם בבחי'  י"שהש, מצוותו

ולא יוכל להתפאר בשם זה אם לא  "אתה עבדי"ה קרא לו רתו נועד להחזיר את ישראל בתשובה והקב"יעת יצלישראל שמ
ואתפאר הכוונה  תיבת ישראל היא פנית הנביא לעם ישראל,דהיינו שבפשט הפסוק  .להחזירם בתשובהותו חלקיים שליצליח י

רצונו ומגלים כבודו, ולקמן  כשעושיםלהקב"ה,  ואתפאר הכוונהישראל הקב"ה אומר לאילו את הפסוק כרבנו דורש ו לנביא,
י כל הנ"ל דהיינו ע"י תשובה דייקא, אבל מה ראל אליו ית' ע"מההתקרבות של ישדווקא משמע שעיקר התפארות היא 

אבל בלא ששב מכח  ,עסק התורה אע"פ שבכל אופן לשם שמים היא תיקון גדולבאנשים מלומדה, ואפילו ות שעושה כמצו
 .כל כך \כב/אין בזה התפארותלכאורה  ,הלימוד אפילו רק טיפה אליו ית'

שהקב"ה מניח תפילין והפרשיות שבהן  \כגכמבואר בגמ' )ברכות ו.(/לין יבחי' תפ 'תי לו וע"י ההתפארות נעשין
 "אשריך ישראל" בחד ביתאו ,דדמיין להדדי "ומי גוי גדול" "כי מי גוי גדול" בחד ביתאכתוב בהם התפארותו בעם ישראל, 

                                                                                                                                                      
ובהשתלשלות גם יש בה חכמה תתאה יותר  ,שזה עיקר החכמה ,הש"ייש לו יראת שמים דהיינו מרגיש שנמצא תחת מציאות  ,בה יש לו אלוק
 כנ"ל בגמ' ב"ב 

  .פז שלכן נוהג בה יותר מידה כנגד מידה דהיינו שנוהג בה מידת הדין יותר כי החוטא בה חוטא בבית המלך לעיני המלךתורה קועיין 
גם נעימות ושלום שיכול להרגיש גם איש פשוט שאינו כל זה לא נראה שאפשר לצייר בהרגשה לאיש פשוט אלא שיש בה בהשתלשלות ל אב

להרגיש שיש חילוק ל להרגיש בקושיא בפשט איזה חכמה דהיינו הרגשת חילוק בין שני דברים שעי"ז יכול גס כ"כ אלא יש לו המינימום שכ
 .בין א"י לחו"ל

  ?יל ההשגחה הזו? ומה הקשר בין מקום א"י לעם ישראל? והאם זה דווקא כשישראל נמצאים בארץתי התחצ"ע ממ יח
ועי"ש ג' ג' שגם בזמן שנכנסו לארץ ונשאר שם. באוהל מועד והלך עמהם עד  ברמדחיל בלעיל חסד לאברהם ג' ב' שפתח ההשגחה הת יןיע

 חורבן הארץ הפתח פתוח.
אחרי רק ת יהיה לה אפשרות להתעלות למדרגת צדיקים גמורים וושוהבריאה היתה שכל האנרמח"ל שכוונת בהקדמה עפ"י הכפי שהתבאר  יט

פסקה ש מאברהם ולא כל אברהם וכן מיצחק ולא כל יצחק עדמשובח ועדיין תבטל מכל העמים ונקבע שרק מאברהם יצא זרע חטא הפלגה נ
עם ישראל שקבלו את התורה כששבסוף  אל עלו במחשבה נראה רוצה לומרישרה ביעקב אבינו ועוד יותר במתן תורה. עכ"פ הכוונבזהמה 

 .אז התברר שאליהם היתה הכוונה בתחילהוהציאו לפועל את כוונת הבריאה 
ָאְמרוּ  -אות א' בתורה יזות בואר באריכעניין זה מ כ ֶ מֹו ש  ָרֵאל, ּכְ ִביל ִיֹשְ ְ ש  א ּבִ ּלֹו לֹא ִנְבָרא ֶאּלָ ל ָהעֹוָלם ּכֻּ י ּכָ ִביל ִיֹשְ ּכִ ְ ש  ית ּבִ ִ ֵראש  ְקָרא ָרֵאל: 'ּבְ ּנִ ֶ , ש 

ית' )א( ִ םֵראש  ֵ ַהש ּ ֶ ַהְינּו ש  ה' )ב(, ּדְ ִחּלָ ָבה ּתְ ָ ֲחש  ּמַ ָרֵאל ָעָלה ּבַ י 'ִיֹשְ ָר  . ּכִ ֹשְ ל ִמּיִ ַקּבֵ ּיְ ֶ ּוִעים ש  ֲעש  ַ ֲארּות ְוַהש ּ ַרְך ָצָפה ַהִהְתּפָ ְעָיהּו ִיְתּבָ ַ תּוב )ְיש  ּכָ ֶ מֹו ש  ֵאל, ּכְ
ָך מ ר ּבְ ֶ ָרֵאל ֲאש  ָר ֶאְתּפָ "ט(: "ִיֹשְ ִביל ֶזה ּבָ ְ ִבילָאר", ּוִבש  ְ ש  ּלֹו ִנְבָרא ַרק ּבִ ל ָהעֹוָלם ּכֻּ ּכָ ֶ ל ָהעֹוָלם. ִנְמָצא, ש  ָרֵאל, ְוֶזה  א ֶאת ּכָ ִיֹשְ ֵאר ּבְ ְתּפָ ּיִ ֶ ֲארּות ש  ַהִהְתּפָ

ִריָאה ַלל ַהּבְ ִריָאה ָהיָ ָהָיה ּכְ ַלל ַהּבְ ּכְ ֶ ַהְינּו ש  ַלל ַהִהְתּפָ , ּדְ ִביל ּכְ ְ ש  ָרֵאל:ֲארּות ה ּבִ ֹשְ ל ִמּיִ ַקּבֵ ּיְ ֶ  ש 
ל יִ  ֶ ֲארּות ש  ָרֵטי ַהִהְתּפָ ִביל ּפְ ְ ש  ִריָאה הּוא ּבִ ָרֵטי ַהּבְ ְפָר ְוֵכן ּפְ ֲארּות ּבִ ָרֵאל ִהְתּפָ ֹשְ ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ י ֵיש  ּבְ ָרֵאל. ּכִ ַרְך ִמְתּפָ ֹשְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהש ּ ֶ ֵאר ִעּמֹו ִטּיּות, ש 

ְפָרִטּיּות, ַואֲ  ָראֵ  ִפּלוּ ּבִ ִיֹשְ ּבְ ֶ חּות ש  ּפָ ָרֵאל ִנְקָרא ָעלָ ּבַ ם ִיֹשְ ֵ ש ּ ֶ ל ְזַמן ש  ָרֵאל, ּכָ ֵעי ִיֹשְ ְ ָרִטי, ל, ֲאִפּלּו ּפֹוש  ֲארּות ּפְ ָרֵאל, ֵיש  ּבֹו ִהְתּפָ ֵעי ִיֹשְ ְ י ִנְקָרא ּפֹוש  יו, ּכִ
 ֶ ֵאר ִעּמוֹ ש  ַרְך ִמְתּפָ ם ִיְתּבָ ֵ ְפָר  ַהש ּ ְפָרִטּיּות. ְוֵכן ּבִ ָכלֵטי ּפְ ּבִ י ֵיש  ּבְ ֲארּות אַ  ָרִטּיּות, ּכִ ָרֵאל ִהְתּפָ ל ִיֹשְ ֶ נּוָעה ּוְתנּוָעה ש  ֵחר. ְוֵיש  ִלְפָעִמים ֵאיָבר ְוֵאיָבר ּוְבָכל ּתְ

ה ַנֲענּוַע  ָרֵאל עֹוֹשֶ ִיֹשְ ּבְ ֶ חּות ש  ֵאיֶזה ּפָ ֶ ם ִיְתבָּ ש  ֵ ּלֹו, ְוַהש ּ ֶ ָאה ש  ֲארּות גָּ ִעם ַהּפֵ ה:דֹול ַרְך ֵיש  לֹו ִהְתּפָ ם ִמּזֶ  ּגַ
ֶטן קְ יה מט ישע כא ים ֵמָרחֹוק ְידָֹוד ִמּבֶ ּמִ יבּו ְלאֻּ ִ ים ֵאַלי ְוַהְקש  ְמעּו ִאּיִ ִ ִמי:)א( ש  ְ יר ש  י ִהְזּכִ ֵעי ִאּמִ יָאִני  ָרָאִני ִמּמְ ֵצל ָידֹו ֶהְחּבִ ה ּבְ ֶחֶרב ַחּדָ י ּכְ ם ּפִ ש ֶ )ב( ַוּיָ

יֵמנִ  יָרִני:ַוְיש ִ תֹו ִהְסּתִ ּפָ ְ ַאש  רּור ּבְ ָאר: י ְלֵחץ ּבָ ָך ֶאְתּפָ ר ּבְ ֶ ָרֵאל ֲאש  ה ִיש ְ י ָאּתָ   )ג( ַוּיֹאֶמר ִלי ַעְבּדִ

הנביא מסב עתה פניו אל ישראל, אומר  -ויקרא אותי בשם עבדו, בהיותי מוכן לעבודתו בדבר הזה, ישראל  -תה י א)ג( ויאמר לי עבד מלבי"ם
מה שאני אומר שה' קרא אותי עבדי ההתפארות הזה לא אוכל להתפאר רק בך ועל ידך, כי עבודתי הוא  -כי בך אתפאר  דע -אתה ישראל 

לא כן אם לא תשוב בתשובה שאז  -ראל, אז אתפאר להקרא עבד ה', כי השלמתי עבודתי יש תשובה, ועת אפעול זאת, עת תשובלהחזירך ב
 למה:לא אוכל להקרא עבד ה', כי עבודתי לא נש

לקמן שהצדיק נקרא תפילין כיון שמקרב את ישראל להקב"ה, והרואה אותו דייקא בזמן שהמתקרבים ק ממה שהדגיש רבנו כך נ"ל לדיי כב
ן הכוונה שאין התפארות רק מתשובה כגון שהיום מתפלל יותר טוב מאתמול אלא אפילו כשקם בבקר בלא חשק מתקבצים אצלו, אבל אי

בות עצומה ביחס למקומו שנמצא בו כשהתעורר. כי בוודאי כל איזה מסירות נפש לכבודו ית' ' זו התקררצונו ית כדי לעשותומתגבר לתפלה 
שבירת היצר לכאורה אין בזה התפארות כל כך, מאידך עיין או מתפלל מתוך הרגל בלא  אבל הלומד בכולל למחייתו היא התקרבות נפלאה.

נ"ל הכוונה דווקא ביחס למקומו שנמצא במדרגה נמוכה שכבר אבל  התפארות, ל יש ממנהות שבישראה של פחתורה יז שאפילו נענוע פא
 היא מסירות אצלו להשאיר פאה.

ח{ נשבע ה' בימינו ובזרוע עוזו בימינו זו -שנאמר }ישעיה סב מנין שהקב''ה מניח תפיליןא''ר יצחק  א''ר אבין בר רב אדא -ין ברכות ו. יע כג
ומנין שהתפילין עוז הם  .יא{ ה' עוז לעמו יתן-ובזרוע עוזו אלו תפילין שנאמר }תהילים כטש דת למו מימינו א ב{-רים לגאמר }דבתורה שנ

תפילין שבראש א''ל רב י{ וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך ותניא ר' אליעזר הגדול אומר אלו -לישראל דכתי' }דברים כח

ומי  "אחד בארץומי כעמך ישראל גוי "כא{ -א''ל }דברי הימים א יז א מה כתיב בהוי תפילין דמרי עלמנהבר אבין ב חייא נחמן בר יצחק לר
יז{ את ה' האמרת היום )וכתיב( וה' האמירך היום אמר להם הקב''ה לישראל אתם -אין דכתיב }דברים כו ?משתבח קוב''ה בשבחייהו דישראל
ד{ שמע ישראל ה' -יתוני חטיבה אחת בעולם שנאמר }דברים ולם אתם עשה אחת בעואתכם חטיבי אעשה עשיתוני חטיבה אחת בעולם ואנ

אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי  .ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם שנאמר ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ ,ה' אחדאלהינו 
לד{ או -כט{ אשריך ישראל }דברים ד-}דברים לגוי גדול גגדול ומי י מי גוי ז{ כ-ד א''ל }דברים ?בתי מאי)שלשה( בשאר  )של ראש( תינח בחד ביתא

אשריך  ,אי הכי נפישי להו טובי בתי אלא כי מי גוי גדול ומי גוי גדול דדמיין להדדי בחד ביתא ,יט{ ולתתך עליון-כוהנסה אלהים }דברים 
 באדרעיה:)בבית אחד( כתיבי רשיות הנ"ל( )וכל פוכולהו ביתא  ליון בחדולתתך ע ,או הנסה אלהים בחד ביתא ,ישראל ומי כעמך ישראל בחד ביתא

שלמא בתפילין דידן כתיב שמע )דברים ו( והיה אם שמוע )שם יא( קדש לי כל בכור )שמות יג( והיה כי יביאך . במה כתיב בהו - פרש"י
 ו:י כתיב בהבדידיה מאאל אלא פרשיות שנצטוו בהם לשום זכרון מצותיו של הקב''ה אות וזכרון להם לישר
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ו תפילין אל נעשין לארותו בישרפהתומ ."ולתתך עליון" בחד ביתאו ,"או הנסה אלהים" בחד ביתאו ,"ומי כעמך ישראל"

כמ"ש שהקב"ה ציוה את יחזקאל הנביא להניח תפילין בזמן שהיה אונן על אשתו אמר לו "פארך  \כה/[כד]שנקראין פאר 

לין של ימע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, והתפשלין שלנו נקראים פאר על שם ההתפארות שלנו בו ית' כמ"ש יוהתפ .חבוש עליך"

שהתפילין הן דביקות בו ית' וכן  \כז/עפ"י המבואר במ"א .\כו/כנ"ל ישראלעמו רותו ית' בעל שם התפאאר הקב"ה נקראים פ

לשון צמיד פתיל אולי הכוונה שלא סוף דבר ההתפארות אלא הדביקות וההתחברות הנובעת  \כח/הלשון תפילין לשון התחברות
 מההתפארות. 

לפנים המוחין ונכנסין  \ל/[כט] חיןומ בחי' םה שראליבשמתפאר בעמו  דהיינו התפארותושלו ית' לין יוהתפ
בחי' אוירא דא"י  ,שת א"יונעשה קד "זשעי ,כביכול "יומזה נעשה השגחת הש ,ובוקעין בעינים

, ולפ"ז אולי אפ"ל שמי שא"י לא משפיעה בשרשו הוא התפארות מעם ישראלנמצא שאוירא דא"י מחכים  מחכים כנ"ל
ואריכות אפים שעל ידו החכמה היא בחי' שפלות דא"י מחכים, כי  האויראכראוי איר בו עליו התפארות מעם ישראל לא מ

 .  כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם \לב/, כדאיתא\לא/שונה ממנו הרבהיכול כל אחד לסבול ולכבד את חבירו אע"פ ש

דהיינו  כנ"ל ישראל אשר בך אתפארשתה מבחי' ושמקבלת קד רץ ישראלועל שם זה נקרא א

דהיינו שארץ ישראל היא על שם עם ישראל  .מהתפילין של הקב"ה שהם התפארותו מכל אחד מישראלדושתה קבלת קמש

אלא ארץ ישראל מבואר  ,נמצא כיון שלא נקראת ארץ החכמה ,שם מלמד על מהות הדברהידוע שו .המתקרבים ושבים אליו
ישראל עם הקשר ההדוק בין  על למדשמ מה ,יקאוההשגחה על ישראל די בעם ישראל שעיקר מהות קדושתה מההתפארות

 הגעגועים לארץ הםגולים מאבדים את הקשר לארצם, אבל ישראל קשור לארצו תמיד וששכ זה כמו כל העמיםלארצו. שאין 

                                              
 כה כהוס*  כד

ות האמורות בתורה חוץ מתפילין שהרי נאמר בהן פאר מדאמר ליה רחמנא גופא א''ר אבא בר זבדא אמר רב אבל חייב בכל מצ -סוכה:  כה
 כיום מר { ואחריתהי-מוס חיז{ פארך חבוש עליך וגו' את הוא דמיחייבת אבל כ''ע פטירי וה''מ ביום ראשון דכתיב }ע-ליחזקאל }יחזקאל כד

אעפ"כ א"א לומר שמי שמתפאר רק בו ית' ולא  ,ין שלנווהתפארותינו בו ית' היא התפיל התפארות בעם ישראל היא התפלין של הקב"ה, כו
ם אלוק' כל אחד חלק אלוק ובכלליות הש )זוהר ויקרא עג( ,כי עם ישראל בכללות הם אחד עם הקב"ה ,מתפאר כלל מעם ישראל יש לו תפילין

ם איזה גוי שאמר מה ההבדל בין גוי שמעתי בשוכמו ש .ון שהלכה עשו שונא לישראל לכן לא שייך אצלם תפילין כלללי אפ"ל כישלם, ואו
וני יהודי השכן שלך ואזי לפליהודי שגוי אם תשאל אותו על עם ישראל מיד יחרף אותם אבל תשאל אותו מי העורך דין שלך ומה דעתך על 

ר הבריאה אבל העם הנפלא נז . לעומת זה תשאל יהודי על עם ישראל יאמר לך מי כעמך ישראלאחרא משהו בות שהודותיו הטויהלל את מ
תשאל אותו על השכן היהודי שלו ומיד יתחיל לקלל אותו ועל פלוני יהודי מיד יספר לך את כל מדותיו הרעות. נמצא שלגוי אין התפארות 

 ות.    רטים ובאמת הפרטים האלה הם החסרון שלו בעצמו בהתפארכלל ישראל לבד מפודי יש התפארות ממעם ישראל אלא מפרטים אבל ליה
ל ּדְ אות  ה לחתור כז ֶ יָמן ש  ַרְך. ְוַהּסִ ם ִיְתּבָ ֵ ַהש ּ בּוק ּבְ ָכל ֵעת, ִאם הּוא ּדָ ש  ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ּפֵ ְ ל ָאָדם ְלַפש  י ָצִריְך ּכָ ין, כִּ ]א[ ּכִ ִפּלִ ין ֵהםֵבקּות הּוא ּתְ ִפּלִ  י ּתְ

 ֵבקּות )א(:ִסיָמן ַעל ַהּדְ 
לנו להיות דבקים בו ית'  מניח תפילין(  שכתב כי מצות ענין תפילין הוא שיש "הקברכות דף ו. )ד"ה מנין שהעיין מהרש"א חדושי אגדות ב

 .והנחתן עלינו היא משרה שכינה עלינו.. ועי"ש עוד שמאריך
פִ  -עיין תורה פד תנינא  כח י ּתְ ה ִהיא ּכִ ים ק"ט( "ַוֲאִני ְתִפלָּ ת, כְּ ַמְלכוּ ּלָ ִהּלִ תּוב )ּתְ ּכָ ֶ ֹון מֹו ש  ה ְלש  ית ל(: ִהְת ה"; ּוְתִפּלָ ִ ֵראש  תּוב )ּבְ ּכָ ֶ מֹו ש  רּות, ּכְ ַחּבְ

רּות': ֹון ִהְתַחּבְ ְרּגּומֹו: 'ְלש  י", ּתַ ְלּתִ  "ַנְפּתּוֵלי ֱאלִֹקים ִנְפּתַ
 כה ה' אות כהלק"ה תפילין הל כט

ִחיַנת -האות כ 'הלכה ה תפילין הלק" עיין ל ין ֵהם ּבְ ִפּלִ ַלל ַהּתְ ה ּכְ הַ  ְוִהּנֵ ִים, ּדְ ין ְינּו ְלַהְתִחיל ִלחְ מִֹחין ַחּיִ ינֹוִני, ּבֵ ין ּבֵ יק, ּבֵ ין ַצּדִ ַעם ֵמָחָדש  ּבֵ ָכל ּפַ יֹות ּבְ
ם ִיְשָרֵאל ִנְקָרא ָעָליו ָצִר  ֵ ש ּ ֶ ל ְזַמן ש  ע. ּכָ ָ ָכל יֹום לְ ָרש  ָבִרים ד'( וְ  ָחָדש  ַהְתִחיל מֵ יְך ּבְ ִחיַנת )ּדְ "ל. ְוֶזהּו ּבְ ֵבִקים בַּ ְוכּו' ְוַכּנַ ם ַהּדְ ֶכם ַאּתֶ ּלְ ים ּכֻּ ה' ֱאלֵֹקיֶכם ַחּיִ

ִפלִּ  ֱאַמר ַעל ַהּתְ י ָצִריַהּיֹום, ַהּנֶ ְיָקא, ּכִ ֶכם ַהּיֹום' ּדַ ּלְ ים ּכֻּ דּוַע. 'ַחּיִ ּיָ ים ּכַ ִ דֹוש  ש  ַהִחיּ ין ַהּקְ ָכל ְך ְלַחּדֵ ִאּלּו הּוא ַמְתִחיל ִלְחיֹות ַהּיֹום. ְוֶזהיֹום וָ ּות ּבְ ּו יֹום ּכְ
ֶכם הַ  ּלְ ים ּכֻּ ין"ַחּיִ ִפּלִ ִחיַנת ּתְ "ל. ְוֶזהּו ּבְ ּנַ ְיָקא ּכַ ל רֹ  ּיֹום". 'ַהּיֹום' ּדַ ֶ ין ש  ִפּלִ ּתְ ֶ נֹות ש  ּוָ ּכַ . ְוִאיָתא ּבַ ל ֹראש  ֶ ין ש  ל ַיד ּוְתִפּלִ ֶ ִחיַנת ש  מֹות אֵ אש  ֵהם ּבְ ֵ  ּלּו,ג' ש 

ים בְּ  אקי"ק הוי' אקי"ק, ֵגיַמְטְרָיא ַחּיִ ֵהם ּבְ ֶ ל ַידִחיַנת מִֹחין. ּוְתִפלִּ ש  ֶ עֹוִלים  ין ש  ֶ מֹות ֵאּלּו אקי"ק הוי' אדנ"י ש  ֵ ן ֵהם ג' ש  ְלכּות. ְוַעל ּכֵ ִחיַנת ֹמֵחי ַהּמַ ֵהם ּבְ
 ָ ם. ּוְמֹבָאר ש  ָ ן ש  פִ יב"ק ְוכּו', ַעּיֵ אֹור ַהּתְ ֶ ין יֹוצְ ם ש  ָאזִאים עַ ּלִ ֶ ְיָלה, ש  ּלַ ִנים ּבַ ֵ ש  ּיְ ֶ ה ש  ּנָ ֵ ים ַהּמֹחִ  ל ְיֵדי ַהש ּ ִ ש  ִחיַנת ַמְלכּות. ִנְתַחּדְ הּוא ּבְ ֶ תֹוְך ָהֱאמּוָנה, ש  ין ּבְ

 ֶ ש  ְועֹוְסִקיםְוַעל ְיֵדי ש  ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ ְרּבַ ִלין ַעל חֻּ ֲחצֹות ּוִמְתַאּבְ ִמים ּבַ ּתֹוָרה, ַעל יְ  ּקָ ְרָד ִלין ֵדי ֶזה ַמעֲ ּבַ ּיָ ֶ ְלכּות ֱאמּוָנה ש  ת ַהּמַ ּדַ ִחיַנת ְנקֻּ ְיָלה ֶאת ּבְ ָכל ַהּלַ ה ּבְ
דוֹ לְ  ם ִנּצֹוצֹות ַהּקְ ָ ְחּתֹוִנים ְלָבֵרר ִמש ּ ֶהם הִ ָכל ָהעֹוָלמֹות ַהּתַ ֲעֹונֹוֵתיֶהם ְלַהְכִניס ּבָ ְפלּו ּבַ ּנָ ֶ מֹות ש  ָ ש  ֵהם ַהּנְ ֶ ים, )ש  ִ ּובָ ש  ש  יָבם יָהם וּ ה, ְלַהְגבִּ ְרהּוֵרי ּתְ ִ ְלָהש 

ּדִ  ַרְך ְוכּו'( ְוַהּצַ ם ִיְתּבָ ֵ ֵרִאים ַעלְלַהש ּ ְיָלה, ֵהם ַמֲעִלים נְ  יִקים ְוַהּיְ ּלַ ֶבת ְיֵדי ִקיַמת ֲחצֹות ְוֵעֶסק ַהּתֹוָרה ּבַ ֶ אֹור ַהּיֹום ְויֹוש  ִהיא עֹוָלה ּבְ ֶ ְלכּות ַעד ש  ת ַהּמַ ּדַ קֻּ
ְזרֹוַע  ם ְמקֹוָמהּ ּבִ ָ י ש  ָמאִלי, ּכִ ל ַהּמִֹחיןְוכוּ  ֹשְ ֶ ימּו ש  ִ ּה הז"א ָהְרש  ֲארוּ  '. ְוָאז ֵמִאיר ּבָ ְ ש  ּנִ ֶ ּה ש  ּלָ ֶ ש  ֵהם ַרק בִּ ש  לּות ַמּמָ ַגּדְ ר ַהּמִֹחין ּדְ י ִעּקַ ִלּבֹו, ּכִ ַעת  ּבְ ְ ש 

 ְ ש  ּנִ ֶ ִקין ַהּמִֹחין ַרק ש  ּלְ ה ִנְסּתַ ִפּלָ ה. ְוַאַחר ַהּתְ ִפּלָ הוּ ַהּתְ ּזֶ ֶ ימּו ֵמֶהם, ש  ִ ימוּ ַאר ְרש  ִ ִחיַנת ָהְרש  ֵהם ּבְ ֶ ין, ש  ִפּלִ ִחיַנת אֹור ַהּתְ ְ   ּבְ ש  ּנִ ֶ ל ַהּמִֹחין ש  ֶ ל ַהּיֹום, ש  ָאִרין ּכָ
ה ְוכ ִפּלָ ַעת ַהּתְ ְ ש  ר הּוא ּבִ ן ֵאין ּתְ ַרק ָהִעּקָ ימּו. ְוַעל ּכֵ ִ ם ָהְרש  ק ּגַ ּלֵ ְיָלה ִמְסּתַ ּלַ ְך ּבַ ְיָלה. ְוַגם ְר ּו'. ְוַאַחר ּכָ ּלַ ין ּבַ ק ִפּלִ ּלֵ ְלכּות ִנְסּתַ ל ַהּמַ ֶ ל ַהּמִֹחין ש  ֶ ימּו ש  ִ ש 

ּזֹאת ָהְר  ֶ ְיָלה, ַרק ש  ּלַ נִּ ּבַ ֶ ק ְלַגְמֵרי, ַרק ש  ּלֵ ְלכּות ֵאינֹו ִמְסּתַ ל ַהּמַ ֶ ימּו ש  ִ חֹוָתם ש  ָך ּכְ חֹוָתם ַעל ִלּבְ ִחיַנת שימני ּכְ הּו ּבְ ּזֶ ֶ ִלּבֹו, ש  ֲאָרה ּבְ ְ ַעל ְזרֹוֲעָך ְוכּו'. ש 
ּבֹקֶ ְוַאַחר  ְך ּבַ ִחינַ ּכָ הּוא ּבְ ֶ ֹמאל, ש  ְזרֹוַע ֹשְ ימּו ּבִ ִ ּה ָהְרש  ל ַהּמִֹחין ר הּוא ֵמִאיר ּבָ ֶ ימּו ש  ִ ין ְרש  ִפּלִ ָבר ֵיש  ָלּה ַהּתְ ּכְ ֶ רֹוֶאה הז"א ש  ֶ ש  ל ַיד. ַוֲאַזי ּכְ ֶ ה ש  ִפּלָ ת ּתְ

הוּ  ּזֶ ֶ ּה, ש  א ּבָ אֹול  ֲאַזי הּוא ִמְתַקּנֵ ְ ש ּ ה ּכַ ָ ִחיַנת ָקש  ּלֹו, ַהְינּו ָהְר  ִקְנָאה. ְוָאזּבְ ֶ ן ַהּמִֹחין ש  ם ּכֵ ִחיַנת חֹוֵזר ְולֹוֵקַח ְלַעְצמֹו ּגַ ְיָלה. ְוֶזהּו ּבְ ּלַ ה ּבַ ָ ש  ְתַחּדְ ּנִ ֶ ימּו ש  ִ ש 
י ּתְ  ֲאִריכּות. ִנְמָצא, ּכִ נֹות ּבַ ּוָ ּכַ ם ּבַ ָ ן ש  ל ֹראש  ְוכּו', ַעּיֵ ֶ ין ש  ִפּלִ ִחיּתְ ל ֹראש  ֵהם ּבְ ֶ ין ש  לַנת ִהְתנֹוְצצִפּלִ ֶ ין ש  ִחיַנת ז"א. ּוְתִפּלִ הּוא ּבְ ֶ ַעת, ש  ל ַהּדַ ֶ  ּות ַהּמִֹחין ש 

ין ְוַהּמֹ ִפּלִ ר ַהּתְ "ל. ְוִעּקַ ּנַ ִחיַנת ֱאמּוָנה ּכַ הּוא ּבְ ֶ ְלכּות, ש  ל ַהּמַ ֶ ִחיַנת ִהְתנֹוְצצּות ַהּמִֹחין ש  יקֵ ִחין ְוַהִחּיּות ַיד ֵהם ּבְ ִכין ַעל ְיֵדי ַצּדִ ָ ים, י ַהּדֹור ָהאֲ ִנְמש  ּיִ ִמּתִ
י כָּ  ל ָהעֹוָלם, ּכִ ל ּכָ ֶ ֵהם ַהּמִֹחין ְוַהִחּיּות ש  ֶ ה הוּ ש  ֶ . ּוֹמש  יר ָקֲאַמְרּתְ ּפִ ַ ה ש  ֶ ת ק"א(, מֹש  ּבָ ַ תּוב )ש  ּכָ ֶ מֹו ש  יַח, ּכְ ִ ה ָמש  ֶ ִחיַנת ֹמש  יק ַהּדֹור הּוא ּבְ ַעת, ל ַצּדִ א ַהּדַ

ִחינַ  ֶ ּבְ מֹו ש  ין ֹמִחין, ּכְ ִפּלִ נת ּתְ יק הָ ָאַמר ַרּבֵ ּדִ י ַהּצַ ָמקֹום ַאֵחר. )ִלּקּוֵטי א' ִסיָמן ל"ח( ּכִ ן ּו ז"ל ּבְ קֹות ֶאת ַהּגָ ְ ִחיַנת ָנָהר ַהּיֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהש  ֱאֶמת הּוא ּבְ
 ִ ָרש  ִחיַנת ד' ּפָ ֵהם ּבְ ֶ ים, ש  ִ ָעה ָראש  ֵרד ְוָהָיה ְלַאְרּבָ ם ִיּפָ ָ יָּ ּוִמש ּ ין ּכַ ִפּלִ ּתְ ּבַ ֶ ֵהםּיֹות ש  ֶ ָהר ַהיּ  דּוַע, ש  ִכין ַעל ְיֵדי ַהּנָ ָ ְמש  ּנִ ֶ ין ש  ִפּלִ ל ַהּתְ ֶ ֹוֵצא ֵמֵעֶדן, ַהּמִֹחין ש 

הּוא בְּ  ֶ יק ש  ִחיַנת ַצּדִ ל ַיד, ֶזה ּבְ ֶ ין ש  ל ֹראש  ּוְתִפּלִ ֶ ין ש  ִפּלִ דּוַע. ְוֶזהּו ּתְ ּיָ יק ָהֱאֶמת ּכַ ּדִ הּוא ַהּצַ ֶ דּוַע. ּוְכֶנֶסת ִחינַ ש  ּיָ ֶ ת ז"א ּכַ ִחיַנת ַמְלכּות ִיְשָרֵאל, ש  הּוא ּבְ
יק ּדִ ל ַהּצַ ֶ "ל. ַהְינּו ַהּמִֹחין ש  ֵ  ְוַכּנַ ֶהם ּוְמָקְרָבם ְלַהש ּ יק ֵמִאיר ּבָ ּדִ ַהּצַ ֶ ַלל ִיְשָרֵאל ש  ל ּכְ ֶ . ּומִֹחין ש  ל ֹראש  ֶ ין ש  ִפּלִ ִחיַנת ּתְ ַעְצמֹו, ֶזה ּבְ ַרְך, ּבְ ִחיַנת ם ִיְתּבָ ֶזה ּבְ

ל  ֶ ין ש  ִפּלִ ָר ּתְ ִעּקָ ֶ ְבִחיַנת ֱאמּוָנה,ַיד. ש   ם ֵהם ּבִ
 בתורה עא תנינא והארכנו בזה לעיל בסוף דף כה:להבדיל ת"ח שבחו"ל וכמבואר  בגמ' שת"ח שבישראל נוחים זה לזהכמבואר  לא
 ( מדרש תנחומא פנחס אות י'ןורמב")ברכות נח. עי"ש מהרש"א  לב



 5כו.            תנינאמוהר"ן                מ       תורהליקוטי                                              

ולכן מקיאה את מי שאין ממנו  ,עם ישראלההתפארות משכל מעלתה היא רק מכח  וכן להפך הארץ מהותה חלק מהיהדות
 התפארות.

ואע"פ שישראל והארץ הן  ות מישראל מתבטאת בהסתכלות והשגחה על הארץ ולא על ישראל?תפארדוע ההזה מע בוצ"

אעפ"כ  ,\לג/הם בארץממילא גם עיקר ההתפארות מישראל היא כשו ,וגם המצוות עיקר חיובן בארץ קשורים זה לזה מאד
  הטבע הוא שהמתפאר במשהו מסתכל עליו ולא למקום אחר.

ך אוירא דא"י שמעיני הצדיק נומבואר שגם מ ,כי על ידו מתקרבים ישראל ,קר ההתפארותשהצדיק הוא עייתבאר לקמן 
בחו"ל ונעשה  מסתכל שהצדיקשע"י דמבואר שם  \לדלק"ה/ועיין  ?צ"ע כשהצדיק בחו"ל? ואם גם שם יש קדושת א"י ,מחכים

ה שההשגחה בא"י ואוירא דא"י התורפשט ונ"ל  .א דא"ירישם בחי' אוירא דא"י זה בעצמו גורם שגם בישראל עצמה יהיה או
אה אותו בקבוץ ר"ה, אבל בפשטו יש שבא"י נעשה ע"י הסתכלותו והשגחתו ית'. ורק בחו"ל נעשה ע"י הצדיק האמת ומי שר

ים אבל הסתכלות הצדיק בחו"ל לכאורה עושה רק אוירא דא"י כחיר המך גם האושמחילוק שהקב"ה משגיח בא"י ומהשגחתו נ
אות טז עיין בזה בסוף התורה. שממוהרנ"ת בעיקר  ברהמ"ז ד' וצ"ע בזה מלק"ה מעלות של השגחה.חכים, ולא שאר המ

 עי"ש אות יא שכל קדושה בהכרח שתיהיה ע"י אדם דאל"ה איןלה שלימות. .משמע שכל קדושת א"י נמשכת ע"י עיני הצדיק

 

                                              
כה(, אבל הנמצא בחו"ל כאילו אין לו אלוק' והוא כעע"ז )כתובות קי:( והוא כעובד ע"ז  מצוות הוא בא"י )רמב"ן ויקרא יחכי עיקר קיום ה לג

לארץ" וכיוצא בזה  וצהוכן כתוב )ירושלמי נדרים פ"ו הל' ח'( "חביבה עלי כת קטנה שבארץ ישראל מסנהדרין גדולה שבחהרה )ע"ז ח.(, בט
  .על רב ורבי יהודה נשיאהירושלמי שבת פ"א הל' ד', סיפור במקומות אחרים )ראה עוד ב

ץ וישבתם בה כי לכם נתתי את הארץ לרשת אתה על דעתי זו מצות עשה )נג( והורשתם את האר -על במדבר פרק לג פסוק נג  רמב"ן ועיין
או ארץ על דעתם ללכת ולכבוש ארץ שנער  כי הוא נתנה להם, ולא ימאסו בנחלת ה' ואלו יעלההיא, יצוה אותם שישבו בארץ ויירשו אותה 

מצות הישיבה בארץ ישראל ושאסור לצאת ממנה, וידונו אשור וזולתן ולהתישב שם, יעברו על מצות ה' ומה שהפליגו רבותינו )כתובות קי:( ב
היא מצות עשה ויחזיר  ן האיש, בכאן נצטווינו במצוה הזו, כי הכתוב הזהכמורדת האשה שאינה רוצה לעלות עם בעלה לארץ ישראל, וכ

ם אותה מיושביה, אז וישבתם בה, במקומות רבים, באו ורשו את הארץ )דברים א ח( אבל רש"י פירש, והורשתם את הארץ, והורשת המצוה הזו
  תוכלו להתקיים בה, ואם לאו לא תוכלו להתקיים בה, ומה שפירשנו הוא העיקר:

אראך', דהיינו שיצא מחו"ל לארץ ישראל, כי בחוץ  ה אותו השי"ת לילך 'אל הארץ אשרוזהו שצו -פרשת לך לך  - ספר אמרי מנחם ועיין
שפירש רש"י ז"ל על הפסוק )ויקרא כה, לח( לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם לאלקים, שכל  לארץ שולטת מדת הגאוה וגסות הרוח, כמו

כאמרם ז"ל )סוטה  חשב כעובד ע"ז,זה הוא ודאי מכח הגאוה, שעי"ז ני לו לאלקים וכל היוצא ממנה כעובד עבודה זרה, והדר בארץ ישראל אנ
, כי חוץ לארץ הוא בחינת רשות הרבים, כדאיתא בתיקוני זוהר )ס.( דבשעת הגלות ד ע"ב( כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודה זרה

הכלים שהיה על ידי  ון רשות הרבים, והוא בחי' שבירתץ ישראל רשות היחיד וגולה בין אומין דעלמא דאינשכינתא נפקא מאתרה דאיהי אר
הגשם ולקנות התורה, מה שאין כן ארץ ישראל היא בחי' רשות  הגאוה והפירוד שכל אחד אמר אני אמלוך, וממילא אי אפשר להנזר שם מן

לאדם מדת הכנעה כמבואר בשל"ה  ( שנעשה ע"י שם מ"ה )שם שער י פרק א(, ושם נשפעהיחיד שהוא בחי' עולם התיקון )ע"ח שער ט פרק ב
י מלובלין זצללה"ה זי"ע )דברי אמת פר' קדוש )פרשה זו תורה אור אות ב( שהשם כנען מורה על עבדות והכנעה, וכדברי קדושת מרן הרבה

לי היושב שזו היא סגולת ארץ הקודש להביא את האיש הישרא, שלח( על הפסוק )במדבר יג, יח( עלו זה בנגב וראיתם את הארץ מה היא

אע"ה לילך 'אל הארץ , ולזאת נצטוה אבבחי' מה, וממילא על ידי זה בא להבדיל עצמו מן הגשם וזוכה לקנין התורהבקרבה להכניע את עצמו 
ת ההכנעה האמיתית, ועי"ז יהיה ביכולתו אשר אראך', דהיינו לארץ ישראל, להיות כי רק שמה, בכח קדושת הארץ, יוכל לזכות למדריג

ולכן מצינו שעיקר שלימות התורה הוא דוקא בארץ ישראל, כמו שאמרו חז"ל )ב"ר טז,   רה.:ן הגשם ולהתדבק בשורשו שהוא התולהתפשט מ
ל, וכאשר עינינו רואות ( אין תורה כתורת ארץ ישראל, ואמרו )ילקוט שלח תשמג( בגוים אין תורה )איכה ב, ט( מכאן שהתורה בארץ ישראז

"ל, יען כי רק בארץ ישראל, על ידי מדת ההכנעה שבה, יכולים לפרוש מן ת כל תרי"ג מצוות התורה ולא בחושדוקא שם יכולים לקיים א

וא המכוון שבארץ ישראל יכולים לב ונראה דזהו ענין מאמרם ז"ל )ב"ב קנח ע"ב( אוירא דארץ ישראל מחכים,   ורה:הגשמיות ולקנות הת

ידי זה נקל לזכות שם לקנין התורה. וזהו מה דאיתא , ועל והחכמה מאין תמצאכח, יב( על דרך הכתוב )איוב  למדת הכנעה שהיא החכמה,
א בארעא קדישא, היינו כי עיקר השלימות הוא ההתבטלות, כדרך אמרם ז"ל )מגילה כט.( האי מאן בזוה"ק )ח"א רלט.( שלימו לא אשתכח אל

 הוא, וכח זה לא נמצא אלא בארץ ישראל:דיהיר בעל מום 
ל ֶאָחד ְוֶאָחד. עַ  - אות יאזון ומים אחרונים הלכה ד ברכת המ לד ה ֵאֶצל ּכָ ּלֶ ְתּגַ ּנִ ֶ ֲארּות ש  ִחיַנת אֹור ַהִהְתּפָ זֹּוֶכה ִלְראֹות אֹור ֶזה ּבְ ֶ ל ְיֵדי ש 

יק וְ  ּדִ ַהּצַ ל ּבְ ּכֵ ְסּתַ ּמִ ֶ ֲארּות ַהּזֹאת ַעל ְיֵדי ש  ֲארּות ֵמִאיר ַהִהְתּפָ "ל. ְוזֹאת ַהִהְתּפָ ּנַ לכּו' ּכַ ּדֵ ְתּגַ ּנִ ֶ ם ֲאַנְחנּו זֹוִכין  יֹוֵתר ֵמֲחַמת ש  ּגַ ֶ ְך ַעד ש  ל ּכָ ֲארּות ּכָ ַהִהְתּפָ
ַ ִלְבִחיַנת ֵעיַנִים ֵאלּ  ש ּ לּות ֵעיָניו. ְוָאז ְמִאיָרה ְקדֻּ ּכְ ת ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ַעל ְיֵדי ִהְסּתַ ַ ש ּ יְך ְקדֻּ ִ י ַעל יְ ּו ְלַהְמש  ִלין ת ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל יֹוֵתר ְויֹוֵתר. ּכִ ָאנּו ְמַקּבְ ֶ ֵדי ש 

ָאנּו  ֹזאת ֶ ָכל ָמקֹום ש  ם ּבְ ֲארּות ְוזֹוִכין ְלֵעיַנִים ֵאּלּו. ַוֲאַזי ּגַ "ל. ַהִהְתּפָ ַהּתֹוָרה ַהּנַ ם ּבְ ָ ֹבָאר ש  ּמְ ֶ מֹו ש  ת ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ּכְ ַ ש ּ ִלין ַנֲעֶשה ְקדֻּ ּכְ ה ְוכ  ִמְסּתַ ל מ 

אֵ  ת ֶאֶרץ ִיְשר  ְך ְקֻדש    ְמש   נ ִ ֶ ו  ְלחו ץ ל  ש   יֹוֵתר. ֲאִפל  א יֹוֵתר ל ב ְ דֹול ְוִנְפל  אֹור ג   ש  ב ְ מ   ֵאל מ  ה ֶאֶרץ ִיְשר  ֶרץ ְמִאיר  ּת א  ְ יֹוֵתר ְלֶאֶרץ ּוִמש  ִעים ּבְ ְעּגְ ֹוְקִקים ּוִמְתּגַ
" ַהּתֹוָרה ַהּנַ ם ּבְ ָ ּיֹוֵדַע ֵמֶאֶרץִיְשָרֵאל ְוַכּמּוָבן ֵהיֵטב ש  ֶ ם, ִמי ש  ָ ְתִחיל ש  ּמַ ֶ ֱאֶמת  ל. ש  ַעם ּבֶ ּטָ ֶ ַאֵחר ִאם ִיְשָרֵאל ש  יר ּבְ ַטַעם ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל. ֲאַזי הּוא ָיכֹול ְלַהּכִ

ּדִ  ָהָיה ֵאֶצל ַהצַּ ָהָיה ֵאֶצל ַהּצַ ֶ י ַעל ְיֵדי ֶזה ָהִאיש  ש  ַטֲעמֹו ּכִ ם ּבְ ָ ם ש  ָנה. ּוְמַסּיֵ ָ ָנה ַנֲעֶשה הָ יק ַעל ֹראש  ַהש ּ ָ י ַעל ֹראש  ַהש ּ יק ֲאִמּתִ ְבִחיַנת ֶאֶרץ ּדִ ֲאִויר ּבִ
ין ַטַעם ֶאֶרץ ִיְשָראֵ ִיְש  ִ יש  ל ּבֹו. ּוַמְרּגִ ּכֵ הּוא ִמְסּתַ ֶ ָכל ָמקֹום ש  ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ָהָיה ָרֵאל ּבְ ָהָיה ּבְ ֶ י ֹקֶדם ש  הּוא ָיַדע זֹאת ִמּקֶֹדם ּכִ ֶ ם ְוכּו'. ְוָאַמר ש  ָ ל ש 
 ְ ה הָ ָחד ִהְתַוֵעד ַיַחד ִעם ִאיש  ּתֹוֵקק ְמֹאד ְלֶאֶרץ ִיְשָרֵאל. ּוַפַעם אֶ ִמש  ּזֶ ֶ דֹוָלה ְלֶאֶרץ ִיְשָרֵאל. ְוֵהִבין ש  ּוָקה ּגְ ש  אי ֵאֶצל ֶאָחד. ְוִנְתעֹוֵרר לֹו ּתְ ַוּדַ ִאיש  ָהָיה ּבְ

. ְוֵכן ַאל ֶאת אֹותֹו ָהִאיש  ָ ָנה. ְוש  ָ יִקים ַעל רֹאש  ַהש ּ ּדִ ּמָ  ַהּצַ ָהָיה ֵאֶצל ּכַ ֶ ר לֹו ש  י ִסּפֵ נָ ֲהָוה. ּכִ ָ יִקים ַעל ֹראש  ַהש ּ ּלוֹ ה ַצּדִ ֶ ִשיחֹות ש  ן ִעְנָין ֶזה ּבְ  ה ְוכּו'. )ְוַעּיֵ

ַעל חיי מוהר"ן נד ֶ "ל ( ִנְמָצא ש  ּזֹוֶכה ָלֵעיַנִים ַהּנַ ֶ ת ֶאֶרץ ִישְ ְיֵדי ֶזה ָהִאיש  ש  ִחינ  ֲעֶשה ב ְ ל נ  כ ֵ הו א ִמְסת   ֶ קֹום ש  ל מ  כ  ב ְ ֶ ֶרץ.ש  א  חו ץ ל  ו  ב ְ ֵאל ֲאִפל  ַעל ְיֵדי ֶזה  ר 

 ְ ת ֶאֶרץחֹוְזִרים ּוִמש  ַ ש ּ ה ְקדֻּ ּלֶ י ִנְתּגַ . ּכִ ש  יֹוֵתר ְלֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ַמּמָ .  ּתֹוְקִקים ּבְ יֹוֵתר ַעל ְיֵדי ֶזה ָהִאיש  ֶכת ִיְשָרֵאל ּבְ ֶ ְמש  נ ִ ֶ ה ש   ל מ  ה כ   ֻדש    ק ְ ה  ֶ ל ש  ל  י ֶזה כ ְ כ ִ

ה יוֹ  ט   ֵהר ְמקֹומוֹ ְלמ  ש  ו ְלט  ד ֵ ִחיצֹוִנים יֹוֵתר. ֵאין ה  ֵתר ְלק  יו אוֹ ת ה  ל  ף ע  ֵ ס  א ִנְתו  ב   ר  ד ְ לֹום א  ס ְוש   ל ְיֵדי ֶזה ח  ת ע  ע  ה ִנְגר  ֻדש    א יֹוֵתר ְויֹוֵתר ק ְ דֹול ְוִנְפל  ר ג  
ת ֶאֶרץ יִכין ְקֻדש    ִ ְמש  מ   ֶ ה ש   ל מ  ן כ   ֵ ל כ  ִים. ְוע  ְפל  ִכְפֵלי כ ִ ֶרץ יֹותֵ  ב ְ א  חו ץ ל  ֵאל ב ְ ִחינ  ִיְשר  ל ְיֵדי ב ְ ל ר ְויֹוֵתר ע  "ל. ע  נ   ד כ   ד ְוֶאח  ל ֶאח  ל כ   ֶ "ל ש  נ   ִים ה  ת ֵעינ 

ף אֹור ֵ ס  ה  יֹוֵתר ְויֹוֵתר. ְיֵדי ֶזה ִנְתו  ְצמ  ע  ֵאל ב ְ ֶאֶרץ ִיְשר  דֹול ב ְ ין יֹוֵתר ְויֹוֵתר ַטַעם ֶאֶרץ ִיְש  ג   ִ יש  ן ַמְרּגִ ּתֹוְקִקים ְלֶאֶר ְוַעל ּכֵ ְ יֹוֵתר. ְוֶזה ָרֵאל ּוִמש  ץ ִיְשָרֵאל ּבְ
ֲארוּ בְּ  ִחיַנת אֹור ַהִהְתּפָ ִרין ֵנר ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד. ֶזה ּבְ ֲארּות ַהזֹּאת ַעל ְיֵדי ִחיַנת ְוַהְמַהּדְ זֹּוֶכה ִלְראֹות ִהְתּפָ ֶ ל ֶאָחד ְוֶאָחד. ַעל ְיֵדי ש  ְך ַעל ְיֵדי ּכָ ָ ְמש  ת ַהּנִ

ּמִ  ֶ יק ְוַכנַּ ש  ּדִ ַהּצַ ל ּבְ ּכֵ  "ל:ְסּתַ



 6כו.            תנינאמוהר"ן                מ       תורהליקוטי                                              

ארותו מכל אחד אוירא דא"י מחכים, הם התפעשה השגחתו על א"י שעי"ז לין של הקב"ה שעל ידן ניבאר שכיון שהתפעתה י
ים שוות שהרי לכל יהודי יש ירידות ועליות ויש לפעמים שיהודי מתרחק מאד מהקב"ה, ואזי מעם ישראל, ע"כ לא כל העית

 חכים נחלש בארץ.ית עי"ז נחלשת והאויר המחה שנעשוממילא גם ההשג \להארותו ית' נחלשת/גם התפ

טבע האדם שיש לו ירידות ועליות כי  \לו/"יבהתקרבות ישראל להשדאי לא כל העתים שוות ובואך 

צ"ע שפתח במדרגות  [לז]י "מהש 'שנתרחק אשנופל למוחין דקטנות עד יש  "ולפעמים חויש גם  ,המוחיןבהארת 

ואזי  ר מתגבר ומרחיק מה'כי כשאין התקרבות אזי היצה" \לחדה במקום אחד/אין עמיבהתקרבות וסיים בהתרחקות, ונראה 
שם מבואר  \לט/)סנהדרין מו(השכינה צועקת קלני מראשי קלני מזרועי במקום התפארות מישראל אדרבא 

ת ת קלל, ומל"ילא תלין נבלתו על העץ כי "קללת" אלהים תלו"דכתיב  ,תולין לרגע ומיד מורידין ,כיצד תולין את הנסקלין
רועה מהצער לראות יהודי תלוי וננת שכבד עליה ראשה וזורוצה לומר שהשכינה מק ,דנדרשת: קל לית, כלומר איני קל אלא כב

)וכן נקט בתורה כג( נראה שדורש  "צועקת"ורבינו נקט  "אומרת". ולשון הגמ' שם מה השכינה לוטאו גרם אע"פ שח על עץ
 מהומ, שגרם לו לחטא מחסרון הדעתוכבד עלי זרועי שי קת השכינה כבד עלי ראהו שצועלשון קולות וזגם מקלני לשון 

נו שצעקתה שנתקלקל ונפגם בחי' יהי שכבדות השכינה היא בראש ובזרוע דורש רבינו שרומז לפגם התפילין
 לין שנעשין מןיבחי' התפעי"ז ונפגם  באותו יהודי שנתרחק כנ"ל ההתפארות שאינו יכול להתפאר בהם

שמניחין }מ ליןייקא בחי' תפידשי קלני מזרועי, מראשי מזרועי ות כנ"ל וזה קלני מראההתפאר
 וכנ"ל.  {,על הראש ועל הזרוע

מישראל היא רק מהרצון לעבדו ולהתקרב אליו דייקא, משמע לא מעצם העבודה אלא דייקא  באר שהתפארות הקב"העתה י
בחי' הרגל ומצוות אנשים מלומדה אין בו התפארות כל שנעשה במבחי' התשובה שיש בכל מעשה ורצון, אבל מעשה לבד כ

ות אקיק הויה ין של ראש הן שמות תפילין שתפילומצכה מכוונות  'מה שמביא בלק"ה תפלין ה עיל בהערה. ועיין ל\מא/ךכ

                                              
ָרֵטי ַהבְּ  - בתורה יז, רכמבואהתפארות אפילו מתנועה קלה של ישראל אפילו בפאה כי יש להקב"ה  ,רק נחלשת לה ִביל ְוֵכן ּפְ ְ ש  ִריָאה הּוא ּבִ

ָרֵאל הִ  ֹשְ ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ י ֵיש  ּבְ ָרֵאל. ּכִ ל ִיֹשְ ֶ ֲארּות ש  ָרֵטי ַהִהְתּפָ ֶ ּפְ ְפָרִטּיּות, ש  ֲארּות ּבִ אֵ ְתּפָ ַרְך ִמְתּפָ ם ִיְתּבָ ֵ חּות ַהש ּ ּפָ ְפָרִטּיּות, ַוֲאִפּלּו ּבַ ר ִעּמֹו ּבִ
עֵ  ְ ָרֵאל, ֲאִפּלּו ּפֹוש  ִיֹשְ ּבְ ֶ ָרֵאל, ֵיש  ּבֹו ִהְתּפָ ש  ֵעי ִיֹשְ ְ י ִנְקָרא ּפֹוש  ָרֵאל ִנְקָרא ָעָליו, ּכִ ם ִיֹשְ ֵ ש ּ ֶ ל ְזַמן ש  ָרֵאל, ּכָ ם יִ י ִיֹשְ ֵ ַהש ּ ֶ ָרִטי, ש  ֵאר ִעּמֹו ֲארּות ּפְ ַרְך ִמְתּפָ ְתּבָ

ָכל ֵאיָבר ְוֵאיָבר ּובְ בִּ  י ֵיש  ּבְ ָרִטּיּות, ּכִ ְפָרֵטי ּפְ ֲארּות ַאֵחר. ְפָרִטּיּות. ְוֵכן ּבִ ָרֵאל ִהְתּפָ ל ִיֹשְ ֶ נּוָעה ּוְתנּוָעה ש  אֵ ָכל ּתְ ר  ִיֹשְ ב ְ ֶ חו ת ש  ֵאיֶזה פ   ֶ ִמים ש  ל ְוֵיש  ִלְפע 

א   ֵ פ  ֲענו ע  ִעם ה  ה נ  ר  עֹוֹשֶ ם ִיְתב   ֵ ש   ֹו, ְוה  ל  ֶ ה:ה ש  ם ִמז ֶ דֹול ג   ֲארו ת ג    ְך ֵיש  לֹו ִהְתפ  
ודע שכל מי שדר בארץ ישראל נקרא  -נהר יב -מעין ג  - חסד לאברהםעיין זי הארץ מקיאה אותו, א לא שכיח כי אבל שמתבטלת לגמרי זה

ת יושביה, וכיון שאינה מקיא אותו אותו הארץ, כדכתיב ותקיא הארץ אראה, שאם לא היה צדיק היה מקיא צדיק, גם שאינם צדיקים כפי הנ
 דף יט בשם הרמ"ק(הארץ  טובכן כתב בספר )ו   בודאי נקרא צדיק אף על פי שהוא נראה בחזקת רשע.

 כדמצינו בישראל אבינו התבטל ממנו השם יעקב שרומז על מוחין נמוכים מהשם ישראל לו
 ומאן דשאיל מזוני בכל יומא ויומא וכו' ישראל אשר בך אתפאר עי"ש[ הכוונה דף סב ע"א ע"ב עי"ש ד"ה אולי]* עיין זוהר בשלח א' ב'  לז

-, דהיינו שמלאך כיון שאין לו יצה"ר נקרא עומד, אבל ישראל תמיד הולך או בעליה או בירידה. כים בין העומדיםכמ"ש ונתתי לך מהל לח
 אריה.הערת החברותא 

בארץ והעץ יוצא ומקיף שתי ידיו זו על גב זו ותולה אותו רבי יוסי אומר הקורה צד תולין אותו משקעין את הקורה מתני' כי -סנהדרין מו.  לט
כג{ לא תלין נבלתו -כותל ותולה אותו כדרך שהטבחין עושין ומתירין אותו מיד ואם לן עובר עליו בלא תעשה שנאמר }דברים כאמוטה על ה

תלוי מפני שבירך את השם ונמצא שם שמים מתחלל אמר רבי מאיר ים תלוי וגו' כלומר מפני מה זה העץ כי קבר תקברנו כי קללת אלה על
שון אומרת קלני מראשי קלני מזרועי אם כן המקום מצטער על דמן של רשעים שנשפך קל וחומר על דמן בשעה שאדם מצטער שכינה מה ל

   .של צדיקים

. כמו שהאדם קלני מראשי א קובלת ומתנודדת עליו:. באיזה לשון הימה לשון אומרת :. שפורענות באה עליו בעונומצטערשאדם  -פרש"י
  ד עלי והיינו קללת קל לית אני איני קל:שיגע ועיף אומר ראשי כבד עלי וזרועי כב

קלני מזרועי  פי מעלה:קל, ולישנא מעליא כינה הדבר כל במדרש כי קללת אלהים תלוי )דברים כא( קל לית, איני -דף טו:  ועיין פרש"י חגיגה
 מזרועי שיצרתי זה שמת בעונו: כבד אני -

מות והומת ותלית אותו על עץ. לא תלין נבלתו על העץ כי "קללת" אלהים שזה הוא דרש הכתוב: וכי יהיה באיש חטא משפט  כוונת רש"י
לראות  נת שכבד עליה ראשה וזרועה מהצערמקונורוצה לומר שהשכינה  א כבד.לית, כלומר איני קל אל -תלוי, ומלת קללת נדרשת: קל 
 יהודי תלוי על עץ בגלל חטאיו.

 )אולי מלוח השמטות שהיה ונאבד מאתנו( לד ובתרלו בתוך הספר בלי סוגרים ומתרצו הוקף בסוגריםבתר אינה בדפו"ר ולא בתקפא אלא נוספההוספה זו  מ

ּוִעים ְוהַ ְוזֶ  -ם אחרונים הלכה ד אות יא לק"ה ברכת המזון ומיועיין  מא ֲעש  ַ ר ַהש ּ ּוִעים ה ִעּקַ ֲעש  ַ ֲארּות ְוַהש ּ ר ַהִהְתּפָ י ִעּקַ ַרְך. ּכִ ל ה' ִיְתּבָ ֶ ֲארּות ש  ִהְתּפָ

י ִ ַרְך הּוא ַעל ְיֵדי ִחּדּוש  ל ה' ִיְתּבָ ֶ ַהְינּו  ש  ְיָקא. ּדְ ה.ם ּדַ ְעל  ש  ְלמ  ד  ֲארו ת ח  עֹוֶלה ִהְתפ   ֶ ש  ְתָקֵרב הָ  כ ְ ּמִ ֶ ש  ַהְינּו ּכְ ַרְך ְוַכְמ ּדְ "ל. ָרחֹוק ַלה' ִיְתּבָ ַהּתֹוָרה ַהּנַ בָֹאר ּבְ
ְשָראֵ  ֶאָחד ִמּיִ ֶ ש  ֲארּות הּוא ּכְ ר ַהִהְתּפָ ִעּקַ ֶ ַרְך. ֲאַזי הּוא ִעקַּ ש  רֹוֶצה ְלָעְבדֹו ִיְתּבָ ֶ ְשָרֵאל ש  ף עֹוד ֶאָחד ִמּיִ ַרְך ְוִנְתַוּסֵ ל ה' ל ִנְתָקֵרב ַלה' ִיְתּבָ ֶ ֲארּות ש  ר ַהִהְתּפָ

ַרְך. ְוֵכן מּוָבן ּוְמֹבאָ ִיְת  אֲ ּבָ ל ַהִהְתּפָ ּכָ ֶ ה ְמקֹומֹות ש  ַכּמָ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבְ ִדְבֵרי ַרּבֵ ֶנֶגד ר ּבְ ָלל ּכְ ִיְשָרֵאל ֵאינֹו עֹוֶלה ּכְ ֵאר ּבְ ַרְך ִמְתּפָ ה' ִיְתּבָ ֶ רּות ש 
עֹוֶלה לְ  ֶ ֲארּות ֶהָחָדש  ש  ְתָקֵרב ֶאחָ ַהִהְתּפָ ּמִ ֶ ש  ַרְך ַמְעָלה ּכְ ק ְוִא ד ֵמָחָדש  ֵאָליו ִיְתּבָ ּלֵ ִדין ִאְסּתַ ד ָאֵתי ִיְתרֹו ְוכּו'. ּכְ ְבִחיַנת ּכַ ָמא ְורֹוֶצה ְלָעְבדֹו ּבִ ְ ר ש  ְתַיּקֵ

ַרְך הּוא ֲארּותֹו ִיְתּבָ תֹו ְוִהְתּפָ ּלָ דֻּ ר ּגְ ִעּקַ ֶ א ש  א ְוַתּתָ ִריְך הּוא ֵעּלָ א ּבְ ָ ְדש  קֻּ ְתָקְרִבים ָהְרחֹוקִ  ּדְ ּמִ ֶ ש  י ַההִ ּכְ ַרְך. ּכִ ים ים ַלה' ִיְתּבָ ִ ִחיַנת ְלבּוש  ֲארּות הּוא ּבְ ְתּפָ
אּות ָלֵבש  ְוכּו'. כִּ  ִחיַנת ה' ָמַלְך ּגֵ זֹּוִכין ַלֲעשֹות בְּ ּבְ ֶ ש  ים הּוא ּכְ ִ בּוש  יבּות ַהּלְ ִ ר ֲחש  דּוָתא. ְוִעּקַ י יֹוָחָנן ָקֵרי ְלָמאֵני ְמַכּבְ ים י ַרּבִ ִ ין ֲחָדש  ִ ַלה' ִחיַנת ְלבּוש 

ה ִעקַּ  ּזֶ ֶ ַרְך ש  י ַמְלכּותִיְתּבָ ֵ ְלבּוש  ֵאר ּבִ ֶלְך ִמְתּפָ י ֵאין ַהּמֶ ֲארּותֹו ּכִ בֹודֹו ְוִהְתּפָ ְלבּוש  ָחָדש   ר ּכְ ֵאר ּבִ ְתּפָ ּמִ ֶ מֹו ש  ָבר. ֲאִפּלּו ִאם ֵהם ְיָקִרים ְמֹאד ּכְ ש  לֹו ִמּכְ ּיֵ ֶ ש 
 ֶ ֶ ְוָגֶון ָחָדש  ש  ְתָקֵרב ָהָרחֹוק ַלה' ִיְתבָּ עֹוֶלה ְלַמְעָלה ַעל ְיֵדי ש  י ּתַ ּנִ ֲארּותֹו ּוְכבֹודֹו ְוָגְדלֹו. ּכִ ּוָעיו ְוִהְתּפָ ֲעש  ַ ר ש  ה ִעּקַ ּזֶ ֶ ן ַרְך ש  ֲענּוג. ְוַעל ּכֵ ִמיִדי ֵאינֹו ּתַ ֲענּוג ּתְ

ַרְך  ֲארּותֹו ִיְתּבָ ּוָעיו ְוִהְתּפָ ֲעש  ַ ֲענּוָגיו ְוש  ר ּתַ ים ּדַ ִעּקַ ִ ּזֹהּוא ַעל ְיֵדי ִחּדּוש  ן ִאיָתא ּבַ א ָלא ָלִביש  ְיָקא. ְוַעל ּכֵ יֹוָמא ּדָ ִאיהּו ָלִביש  ּבְ א ּדְ ָ דֹוש  ּוְלבּוש  ַהר ַהּקָ
ֵאר בְּ ְליֹוָמא  ַרְך ִמְתּפָ י ה' ִיְתּבָ ַרְמָשא ְוכּו'. ּכִ ַצְפָרא ָלא ָלִביש  ּבְ ִאיהּו ָלִביש  ּבְ ין ּדְ ִ ִ ָאֳחָרא. ּוְלבּוש  ים ֲחָדש  ִ ְלבּוש  ֲעִשים ַעל ְיֵדי ִהְת ָכל ֵעת ּבִ ָקְרבּות ים ַהּנַ

ה ֶ יק ַהּדֹור ש  ַעם ַעל ְיֵדי ַצּדִ ָכל ּפַ ְתָקְרִבין ּבְ ּמִ ֶ ֲעבָהְרחֹוִקים ש  ִאּלּו לֹא ִהְתִחיל ּבַ ַעם ֵמָחָדש  ּכְ ָכל ּפַ ַעְצמֹו ּבְ יק ַמְתִחיל ּבְ ּדִ י ֶזה ַהּצַ ִחיַנת יֹוֵסף. ּכִ ֹוָדתֹו ּוא ּבְ
ְמ  ָלל. ּכַ ה כַּ ֵמעֹוָלם ּכְ ְדָבֵרינּו ִמּזֶ ָכל ֵעת ֹבָאר ּבִ ש  ּבְ ָעִמים. ּוֵמֲחַמת ֶזה ֵיש  לֹו ּכַֹח ְלָקֵרב ְרחֹוִקים ַמּמָ ה ּפְ י ּמָ ַעם ְרחֹוִקים יֹוֵתר. ּכִ ָכל ּפַ ַרְך ְלָקֵרב ּבְ ַלה' ִיְתּבָ

ַעם מֵ  ָכל ּפַ רּותֹו ְלַהְתִחיל ּבְ ּבְ ֹכַח ִהְתּגַ ִאּלּו הּוא ַמְתִחילּבְ כֹּ  ָחָדש  ּכְ ה ַלֲעֹבד ֶאת ה'. ּבַ ְתִחילּו ַעּתָ ּיַ ֶ ש  ש  ַעם ְרחֹוִקים ַמּמָ ָכל ּפַ ה ֵיש  לֹו ּכַֹח ְלעֹוֵרר ּבְ ַח ַהּזֶ
וּ מֵ  ֲעש  ַ ֲענּוִגים ְוש  ַרְך ּתַ ֵאּלּו ֵיש  ַלה' ִיְתּבָ יִקים ּכָ ּדִ ן ִמּצַ ַרְך. ְוַעל ּכֵ ּוב ַלה' ִיְתּבָ ה ָלש  ֲארּות ִנְפָלא ַעּתָ ַהְינּו ִהְתּפָ ִעים ְוִהְתּפָ ָכל ֵעת. ּדְ ר ּבְ ה ִעּקַ ּזֶ ֶ . ש  ֲארּות ָחָדש 
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התשובה אין י קודם ' אנא זמין למהווה דהיינו תשובה שמזמן עצמו שתיהיה לו הויה כיאקיק, ועיין תורה ו' ששם אקיק הוא בח
הקב"ה מישראל היא דווקא כשיהודי מזמן  דהיינו התפארות ת תפילין של ראשלו הויה כי טוב לא שלא נברא, נמצא שכוונ

   שוב מזמן עצמו שתיהיה לו הויה יותר. ומיד כשיש לו הויה שב עצמו לשוב ו
 .\מג/ישראליז שעיקר ההתפארות היא מאכילה בקדושה של  המבאר עפ"י תורש \מב/רהמ"ז ד' ה'ועיין לק"ה ב

עי"ש דברים ולא מוותר הרצון מה שיהודי נכסף לדבר שבקדושה שות שעיקר התפארותו ית' היא על התחד \מד/עוד עי"ש
המניעות  לגד כוהתפארותו ית' מהעזות דקדושה והתקיפות של ישראל נ את הרצון גבוה אפילו מהמעשה.נפלאים, שחושב 

 .בעבודת ה'

 ל מה, וכ'יתונתוסף עוד ישראל שרוצה לעבדו  דהיינו "ימישראל נתקרב להש 'רק כשא
רב אליו, אזי נתגדל ונתוסף יותר ם מישראל שרוצים לעבדו ולהתקיותר רבי שנתוספין

ההתפארות נעשין  "זם אליו ועימתפאר בעמו ישראל המתקרבי ', שהוא ית'התפארותו ית
    : שת א"י בחי' אוירא דא"י מחכים ע"י עיני השגחתו כנ"לוחין ומזה נעשה קדולין מיתפ
 

שיכול  \מה/וצדיק אמיתידהיינו נביא בעמו ישראל,  "יאר השמתפת שההתפארואך מי שיכול לראות זאת 

חין מן זאת ההתפארות ופאר ומ אזי הוא מקבל בחי'לראות את הקב"ה כיצד הוא מתפאר בעמו ישראל 
לין ונכנסין לפנים כנ"ל ובוקעין בעינים כנ"ל, ואזי נעשין יכ בחי' תפ"שרואה ונעשין אצלו ג

ירא דא"י כ בחי' או"מסתכל ורואה נעשה שם גל מקום שהוא בכ אזיי ה'. וכ בבחי' עינ"עיניו ג
 .  שת א"י הוא רק מבחי' עינים הנ"לוקר קדימחכים, כי ע

 , ?'שיוכל לראות התפארותו ית "ישיוכל לראות את הששזכה לנבואה הוא זה אבל מי 

                                                                                                                                                      
ֲארּות עֹולֶ  י ַהִהְתּפָ "ל:  ּכִ ּנַ ֲארּות ּכַ ֲעבֹוָדתֹו וְ ַהִהְתּפָ ָכל ֵעת ּומֹוִסיף ְוהֹוֵלְך ּבַ ש  ּבְ ש  ַמּמָ ְתַחּדֵ ּמִ ֶ ַעְצמֹו ש  יק ּבְ ּדִ ַעל ְיֵדי ִהְתָקְרבּות ה ֵמָחָדש  ַעל ְיֵדי ַהּצַ

ים ְלִהְת ְרחֹוקִ  ִ ִאים ֲחָדש  ּבָ ֶ ַרְך.ים ש   ָקֵרב ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ
ה  -לק"ה ברכת המזון ד' ה'  מב ָ ש ּ ְקדֻּ ַעל ְיֵדי ֲאִכיָלה ּבִ ֶ ִסיָמן יז ש  יֶהם ּבְ ַהּתֹוָרה ַוְיִהי ֵהם ְמִריִקים ַשּקֵ תּוב ּבְ ּכָ ֶ ַעל ְיֵדי ֶזה ֵמִאיר אֹור ְוֶזה ש  ֶ זֹוִכין ָלַדַעת ש 

ל ַהִהְתּפָ  ה ּכָ הּוא ְמַגּלֶ ֶ יק ש  ּדִ ם ֵהיטֵ ַהּצַ ָ ן ש  חּוִתים ְוכּו' ַעּיֵ ּפְ ּבַ ֶ חּות ש  ְשָרֵאל ֲאִפּלּו ִעם ַהּפָ ָכל ֶאָחד ִמּיִ ֵאר ּבְ ַרְך ִמְתּפָ ה' ִיְתּבָ ֶ ּלּות ֲארּות ש  י ִהְתּגַ ב ּכִ
ֲארּות ִהוא בִּ  "ל:ַהִהְתּפָ ּנַ ה ּכַ ָ ש ּ ְקדֻּ ַעת ֲאִכיָלה ּדִ ְ  ש 

והמשל בזה שם הוא עפרון שלא ראה את האור את האור של הצדיק,  זוכה לראות צא מכסילות ואזישם מבואר שע"י אכילה בקדושה יו מג
בחש נראה שיש בעלי ולכאורה במציאות צדיק אמיתי יצא מתאוות אכילה ב המאמיןהנפלא של מערת המכפלה, ולמעשה צ"ע דלפ"ז כל 

 .צדיקב מיניםמאתאוות אכילה גם 
י ִעקַּ  - לק"ה ברכת המזון ד' כ' מד ִדְבֵרי ְוָהִעְנָין ּכִ ְמֹבָאר ּבְ ה, ּכַ ָ ש ּ ְקדֻּ ּסּוִפין ּדִ ר ֲעבֹוָדתֹו הּוא ַרק ָהָרצֹון ְוַהּכִ ְשְרֵאִלי ְוִעּקַ ת ִאיש  ַהּיִ ַ ש ּ נּו ִזְכרֹונֹו ר ְקדֻּ ַרּבֵ

ה ְמקֹומֹות  ַכּמָ ר הו א ִזְכרֹונֹו ִלבְ ִלְבָרָכה ּבְ מ  א  ֶ ְתפ   ו ְכמֹו ש  י ִ ֶ ֲעבֹד ֶאת ה' ֵאין ִמי ש  ל   ֶ ה ש  כ  ף ֵאינֹו ר  ר  ו  ש  ֲאִפל  ְך ו  ְלא  ו  מ  ֲאִפל  ְך. ו  ר  ְבדֹו ִיְתב   ל ְלע  י ו כ  ֶ ֶזה ש  ֵאר ב  

ִריְך ְלִהְת  צ   ֶ ו ִפין ש  ס  כ ִ צֹון ְוה  ר  ר הו א ה  ִעק   ק ה  ְך ר  ר  ְבדֹו ִיְתב   ל ְלע  י ו כ  ֶ ֶזה ש  ֵאר ב   כֹול ְלִהְתפ   ִמיד ְרצֹונֹות ֲחז  י  ְהֶיה לֹו ת   י ִ ֶ ר ש  ב ֵ ת ג   ֲעבֹוד  דֹוִלים ל  ו ִפין ג ְ ִקים ְוִכס 
ְך ְוכו '. ר  ם(  ה' ִיְתב   ָ ן ש  סֹוף ִסּפּוֵרי ַמֲעִשּיֹות, ַעּיֵ ְמֹבָאר ִשיָחה זֹאת ְקָצת ּבְ ֹדֶ )ּכַ ְצמֹו ִמג  ע  ה ב ְ כ  יו ִזְכרֹונֹו ִלְבר  ִ ְענו  ִמפ  מ  ה ש   צֹון ְויֹוֵתר ִמז ֶ ר  ת ה  ֲעל  ל מ 

הו א ִעק    ֶ ה ש  ְקֻדש    ֶזהד ִ לו ִלים ב   ם כ ְ ל   ֻ ֲעִשים טֹוִבים כ  ה ו ִמְצוֹות ו מ  ה ו ְתִפל   ֹור  ֲעבֹודֹות ת  ל ה  ת ה'. ְוכ  י . ר ֲעבֹוד  ה כ ִ ְקֻדש    ב ִ ֶ ר ש  ב  ו ם ד   ֹות ְלש  ר ִלְזכ  ְוִאי ֶאְפש  

צֹון ְוחֵ  ל ְיֵדי ר  ל ְיֵדי ֶזה, ע  ו  ִאם ע  ְעג  ו ִפין ְוג  ֹוְקקו ת ְוִכס  ת  ְ ק ְוִהש  ֶ ו ם ֹאֶפןש  ש  צֹון ב ְ ר  ה ֶאת ה  ֶ ְרפ  ִקים ְולֹא י  יֹוֵתר ִעים ֲחז  ֶרת ּבְ ּבֶ ַהְמִניָעה ִמְתּגַ ֶ ל ַמה ש ּ , ַרק ּכָ
יֹוֵתר וְ  ק ְוִכּסּוִפין ְוַגְעּגּוִעים ּוְרצֹונֹות ֲחָזִקים ּבְ ֶ ֵחש  ה ִלְגמֹ ִיְרֶאה ִלְגּבֹר ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ְזּכֶ ּיִ ֶ ְצָוה אֹו יֹוֵתר ְוֵכן ְלעֹוָלם ַעד ש  ר ְלהֹוִציא ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל ֶאת ַהּמִ

ְרֶצה ַאַחר כָּ  ּיִ ֶ ה ש  ָ ש ּ ְקדֻּ ּבִ ֶ ָאר ֲעבֹודֹות ּוְדָבִרים ש  ְ ש  ְך ּבִ הּוא רֹוֶצה. ְוֵכן ַאַחר ּכָ ֶ ה ש  ָ ש ּ ְקדֻּ ּבִ ֶ ָבר ש  ר גַּ ַהּדָ ּבֵ ְרצֹונֹות ֲחָזִקים. ְוָכל ַמה ְך עֹוד ַלֲעשֹות. ִיְתּגַ ן ּבִ ם ּכֵ
 ֶ ְרצֹונֹות ֲחָזִקים יֹוֵתר ַעד ש ּ ר ֶאת ַעְצמֹו ּבִ ּבֵ ִרים יֹוֵתר. ִיְתּגַ ּבְ ְלּבּוִלים ִמְתּגַ ְצָוה ַהְמִניעֹות ְוָהִעּכּוִבים ְוַהּבִ ם ְלאֹוָתּה ַהּמִ ה ּגַ ּיֹוִציא ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל ְוִיְזּכֶ ֶ ש 

ַהּתֹוָרה ִויִהי נָ ְוָהֲעבֹוָדה ְוכֵ  ְמבָֹאר ּבְ דֹול ן ְלעֹוָלם, ּכַ ק ּגָ ֶ ְהֶיה לֹו ֵחש  ּיִ ֶ ר ש  ּבֵ ק. ְוִאם ִיְתּגַ ֶ ִביל ַהֵחש  ְ ש  ַהְמִניָעה ִהוא ַרק ּבִ ֶ ִסיָמן סו( ש  ַנִים )ּבְ ְ י ש  ִפי א ּפִ ּכְ

ר ַהְמִניָעה.  ּבֵ ַ אי ְיש  ַוּדַ קו תַהְמִניָעה, ּבְ ז ְ ִהְתח  ר ה  ִעק   ֶ א, ש  ֻדש     ִנְמצ  ק ְ ֹוְנִעים ֵמה  מ  ל ה  ר ע  ב ֵ ה' ְלִהְתג   ֶ ה ש   ֲארו ת מ  ִהְתפ   ר ה  ק. ְוֶזהו  ִעק   ֶ ֵחש  צֹון ְוה  ר  ק ה  ה הו א ר 

ֶהם. ל   ֶ נו ת ש  ְקש   ע  ז ו ת ְוה  ע  ֲארו ת ֵמה  ִהְתפ   ר ה  ִעק   ֶ ֵאל. ש  ְשר  ד ִמי ִ ל ֶאח  ֵאר ִעם כ   ְך ִמְתפ   ר  ַעל ְיֵדי ֶזה ִעקַּ  ִיְתב   ֶ ַלל ַהִהְת ש  ִהיא ּכְ ֶ ַלת ַהּתֹוָרה. ש  ֲארּות ר ַקּבָ ּפָ
ְהיֶ  ּיִ ֶ ֲעבֹוַדת ה' ש  רֹוֶצה ִלְכֹנס ּבַ ֶ ִריְך ָהָאָדם ש  ּצָ ֶ ָהָרצֹון ש  נּות הּוא ּבְ ָ ר ָהַעּזּות ְוָהַעְקש  "ל. ְוִעּקַ ּנַ ה ֶאת ָהָרצֹון ּכַ ָרצֹון ְלַבל ַיֲעֹזב ְולֹא ַיְרּפֶ דֹול ּבְ ן ּגָ ָ ה ַעְקש 

ָ ִמש ּ  ר ָהַעְקש  עֹוָלם. ְוֶזה ִעּקַ ה. ּום ְמִניָעה ּבָ ָ ש ּ ְקדֻּ ר נּות ּדִ ֱאֶמת ִעק   י ב ֶ ֵאל, כ ִ ת ִיְשר  ֲעבֹוד  ֵאר ב   ְך ִמְתפ   ר  הו א ִיְתב   ֶ ה ש   ְך מ  ר  ֲארו תֹו ִיְתב   ר ִהְתפ   ְוֶזה ִעק  

צוֹ  ר  ֵאר ִעם ה  ְך ִמְתפ   ר  ה' ִיְתב   ֶ ה ש   ק מ  ֲארו ת הו א ר  ִהְתפ   ֶ ה  ה ש  ְקֻדש    ו ִפין ד ִ ס  כ ִ ק ְוה  ֶ ֵחש  ִמיד ן ְוה  ֹוֵער ת   ֹו ב  ֵאל ִלב  ְשר  ד ִמי ִ ל ֶאח  כ   ֶ ה ש   ֵאל. מ  ְשר  ד ִמי ִ ל ֶאח  ל כ  
ֱאֶמת ת ה' ב ֶ ֲעבֹוד  ֹות ל  ק ִלְזכ  ז  צֹון ח  ר  ַעְצָמּה אֵ ב ְ י ָהֲעבֹוָדה ּבְ מֹו, ּכִ ְ ַרְך ש  ֲארּותֹו ִיְתּבָ ר ִהְתּפָ י ַהּכֹל ֵמִאּתוֹ . ְוֶזה ִעּקַ ְך, ּכִ ל ּכָ מֹו יָנּה ְיָקָרה ּכָ ַרְך, ּכְ  ִיְתּבָ

ֵצל ה ְולֹא ְלִהּנָ ָ ש ּ ְקדֻּ ּבִ ֶ ָבר ש  ּום ּדָ ר ָלנּו ַלֲעשֹות ש  ָ ם ְוכּו'. ְוִאי ֶאְפש  ּלֵ ַ יַמִני ַוֲאש  תּוב, ִמי ִהְקּדִ ּכָ ֶ ַרְך, כְּ  ש  ּוָעתֹו ִיְתּבָ י ִאם ַעל ְיֵדי ְיש  ּום ֲעֵבָרה ּכִ ָאְמרּו ִמש ּ ֶ מֹו ש 

ָידֹו. ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָר  רּוְך הּוא עֹוְזרֹו ָהָיה נֹוֵפל ּבְ דֹוש  ּבָ ָמֵלא ַהּקָ ר ְוִאּלְ ּבֵ ל ָאָדם ִמְתּגַ ֶ ָכל יֹום ִיְצרֹו ש  ק ָכה, ּבְ ֲארו ת הו א ר  ִהְתפ   ר ה  ן ִעק   ֵ ל כ  ְוע 

ֵאל רֹוצֶ  ְשר  ד ִמי ִ ל ֶאח  כ   ֶ ה ש   צֹון מ  ר  ה  ְך.ב ְ ר  ְבדֹו ִיְתב   ק ְלע  ז  צֹון ח  ר  מֹו ֵכן ּוכְ  ה ב ְ ָרצֹון ָחָזק, ּכְ ַרְך ּבְ ל ֶאָחד ִלְכֹסף ַלה' ִיְתּבָ ר ּכָ ּבֵ ְתּגַ ּמִ ֶ רּות ָהָרצֹון ש  ּבְ ִפי ִהְתּגַ

ֵאר ִעּמֹו,  ַרְך ִמְתּפָ ע  זֹוֶכה ַלֲעבֹוַדת ה' ּוְכמֹו ֵכן ה' ִיְתּבָ ֲארו ת הו א ה  ִהְתפ   ר ה  י ִעק   ֶ כ ִ ה ש   ֵאל מ  ל ִיְשר  ֶ נו ת ש  ְקש   ע  דֹול ז ו ת ְוה  ן ג   ְקש   ְשְרֵאִלי הו א ע  י ִ ִאיש  ה 

"ל. נ   ְך כ   ר  ֲארו תֹו ִיְתב   ר ִהְתפ   הו  ִעק   ז ֶ ֶ ת ה' ש  ֲעבֹוד  צֹון, ב   ר  נו ת הו א ב ְ ְקש   ע  ר ה  רּות ַעל ַהּמֹוְנִעים ִלְזּכוֹ  ְוִעק   ּבְ ר ַהִהְתּגַ הּו ִעּקַ ּזֶ ֶ הּוא רֹוֶצה ש  ֶ ת ִלְפֹעל ַמה ש ּ
ֲעבֹוַדת ה' ֶ ּבַ ה ש  ֵאּלֶ אי ֵיש  ְמִניעֹות ּכָ ַוּדַ י ֵכן ּבְ ֲעבֹוַדת ה', ַאף ַעל ּפִ יֹוֵתר ּבַ דֹול ּבְ ן ּגָ ָ י ֲאִפּלּו ִאם ִיְהֶיה ַעְקש  ָרם., ּכִ ּבְ ַ ר ָלָאָדם ְלש  ָ  ִאי ֶאְפש 

ּדִ  -יא כת המזון ד' אות רעיין לק"ה ב מה ֶ ְוַגם ַהּצַ ֲארּות ש  ם ִמי הּואיק הּוא ָיכֹול ִלְראֹות ֶאת ַהִהְתּפָ ָ נּו ש  ַתב ַרּבֵ ּכָ ֶ י ש  י ַאף ַעל ּפִ ַרְך. ּכִ ּיּוַכל  ל ה' ִיְתּבָ ֶ ש 
אי ֵאיָנם זֹוִכים ִלְראֹות ֶאתִלְראֹות ַהִהְתּפָ  ַוּדַ ּבְ ֶ ֵני ָאָדם ש  ַרְך ְוכּו'. ֶזה ֶנֱאַמר ַעל ְסָתם ּבְ ל ה' ִיְתּבָ ֶ ֲארוּ  ֲארּות ש  ְראּו ֶאת ַהִהְתּפָ ּיִ ֶ ַרְך ש  ּלֹו. ֲאָבל ה' ִיְתּבָ ֶ ת ש 

ים ֵהם רֹוִאין ֶאת ה' ִיְת  ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ֲארּותֹו כְּ ַהּצַ ַרְך ְוִהְתּפָ ְעָיה ו( ָוֶאְרֶאה ֶאת ה'. ְוֵכן ִמיָכְיהּו ָאַמר ָרִאיִת ּבָ ַ תּוב )ְיש  ּכָ ֶ מֹו ש  ִביִאים. ּכְ ּנְ ִצינּו ּבַ ּמָ ֶ י ֶאת מֹו ש 
ב ְוכּו'. )ְמָלִכים א כב( ְוַעל ֵ ֲארּות ה' ֹיש  אי רֹוִאין ֶאת ַהִהְתּפָ ַוּדַ ַעְצָמם ּבְ יִקים ּבְ ּדִ ן ַהּצַ ַעְצמ ּכֵ ַרְך ּבְ ל ה' ִיְתּבָ ֶ ֲארּות ש  ר ַהִהְתּפָ ַעְצָמן ֵהם ִעּקַ ֹו. ְוַגם ֵהם ּבְ

ת ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ַ ש ּ ר ְקדֻּ ן ִעּקַ "ל. ְוַעל ּכֵ ּנַ לַ  ְוכּו' ּכַ הּוא ּכְ ֶ יק ש  ּדִ ה ַעל ְיֵדי ַהּצַ ּלֶ ת ֶאֶרץ ִיְש ִנְתּגַ ַ ש ּ ַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעֶשה ְקדֻּ ֶ ֲארּות ש  ל ַהִהְתּפָ "ל. ְוֶזה ל ּכָ ּנַ ָרֵאל ּכַ
ִחינַ  י ֶזה ָידוּ ּבְ "ל. ּכִ ּנַ ְך ַעל ָיָדם ּכַ ָ ת ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ִנְמש  ַ ש ּ ר ְקדֻּ י ִעּקַ ּו ָאֶרץ ּכִ יִקים ִייְרש  ה כְּ ת ַצּדִ ְך ְלַמּטָ ָ ה ִנְמש  ָ ש ּ דֻּ ר ַהּקְ ִעּקַ ֶ ֵני ָאָדם. ְוַהּכֹל ַע ש  ִפי ַמֲעֵשה ּבְ

ְחּתֹונִ  ַמֲעֵשה ַהּתַ לּוי ּבְ ָ ּתָ ְמש  ּנִ ֶ ש  ן ּכְ ַעצְ ים. ְוַעל ּכֵ מֹו ּבְ ְ ַרְך ש  לּות ֵעיָניו ִיְתּבָ ּכְ ַרְך ַעל ְיֵדי ִהְסּתַ ת ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ַעל ְיֵדי ה' ִיְתּבָ ַ ש ּ ה ְך ְקדֻּ ָ ש ּ דֻּ מֹו. ֲעַדִין ֵאין ַהּקְ
ֵלמּות כָּ  ְ ש  ֵלמּות ּבִ ְ ש  ה ּבִ ה ְלַמּטָ ָ ש ּ דֻּ ַכת ַהּקְ ָ ר ַהְמש  י ִעּקַ ְך. ּכִ ֵני ָאָדם ּדַ ל ּכָ ל ֹזאת הּוא ַעל ְיֵדי ּבְ יק ְמַקּבֵ ּדִ ַהּצַ ֶ ש  ן ּכְ יק. ְוַעל ּכֵ ּדִ ַהּצַ לּוי ּבְ ר ּתָ דּוַע. ְוִעּקָ ּיָ ְיָקא ּכַ

ֲארּות וְ  ּזֹוֶכה לְ ַהִהְתּפָ ֶ "ל. ַעד ש  לּות ֵעיָניוזֹוֶכה ְלֵעיֵני ה' ַהּנַ ּכְ ת ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ַעל ְיֵדי ִהְסּתַ ַ ש ּ יְך ְקדֻּ ִ הַהְמש  ּלֶ ְך ְוִנְתּגַ ָ ת ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל  . ָאז ִנְמש  ַ ש ּ ְקדֻּ
יֹוֵתר.  דֹול ּבְ ֵלמּות ּגָ ְ ש   ּבִ
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קר יא עוהו 'תו יתאמנם מי שרואה את הצדיק האמת שהוא מקרב בני אדם לעבודהתירוץ על זה ש
כי  ,י בעמו"בעצמו ההתפארות שמתפאר השנמצא שהוא  ,התקרבות ישראל לאביהם שבשמים
 על ידו כל ההתקרבות וההתפארות. 

בעת שמתקבצים אליו העולם הבאים  ,בוץיקר הדבר בעת הקיועבצדיק האמת י מי שמסתכל בו זא
תר ת גדול ביוארוהתפ, אזי הבוץ הגדולישאז הוא הק \מו/ה"ע את דבר ה', וביותר ברולשמ

פי ו, ואזי נתגדל ונתוסף פאר וי'צים להתקרב אליו יתימחמת שמתקבצים הרבה בני אדם החפ
  ,ההתפארות כנ"ל הצדיק כי הוא בעצמו

כ מקבל מן ההתפארות "תי אזי הוא גיבזה הצדיק האמבאמונה ועין טובה אזי מי שמסתכל באמת 
ה משמע שנכנס דרך עיניו ונעשה אצלו ההתפארות שרוא \מז/נ"לחין כומלין יכ בחי' תפ"הזאת ונעשין אצלו ג

ואזי גם בכל מקום שהוא  ,יני ה'בבחי' עכ כנ"ל "ואזי נעשין עיניו ג בחי' תפילין מוחין ויוצא ובוקע בעיניו
 על ידיהאויר את כי הוא מחכים  ,בחי' אוירא דא"י מחכים ,שראלירץ בחי' א "כמסתכל נעשה ג

רב בפרפראות -נערבביאורו של הטשריעיין  [.מח] נעשין מן ההתפארות כנ"להנ"ל ש הסתכלותו בעיניו

רתו עדיין בר"ה בציון של רבינו שכל כך שנים אחרי פטי מה שכתב לפני כמאה ארבעים שנה על ההתקבצות \מט/לחכמה
מון והיום ש היו המקרב רבים להקב"ה, עי"ש עד כמה נפלאים הדברים היום שנעשה כל זה בכפל כפלים כי אז אלף אי

 כל קצווי תבל להיות שבוע שלם באומן בתשובה ותפילות וגם רחוקיםמארץ וכחמישים אלף עוזבים כל עסקיהם ונוסעים מה
ממאתים שנה ועדיין מקרב אלפים לתשובה ועבודה מיהדות באים ומתעוררים מאד והכל מכח הצדיק שנסתלק לפני יותר 

פניו נמצאים בקבוץ ן של הקב"ה כנ"ל. ואע"פ שא"א להסתכל עליו בעצמו אבל התפילי ומעורר ישנים רבים ועדיין הוא עיקר
החי צדיק אמיתי  \נ/על תלמיד רבנובאמונה שזוכה להסתכל  ת מיובאמ  .למי שמסתכל בעין טובה על כולםאנשיו ביחד 

שיסתכל יהיה בחי' והיכן  יבקע בעיניויכנס במוחו ושמקרב המונים להקב"ה לפי המבואר כאן מסוגל יותר לזכות שהפאר הזה 
לא"י, אבל צריך י שראה אותו בזמן הקבוץ צריך להרגיש השתוקקות אפילו המתוועד עם מווירא דא"י, וכל הרואה אותו א

                                              
ִחיַנת חַ כִּ  -אות כג 'הלכות תפילין הלכה ה -ליקוטי הלכות או"ח  מו ים הּוא ּבְ ִחיַנת ַחּיִ ר ּבְ ָכה י ִעּקַ ּזָ ֶ "ל ש  ר ַהּנַ ֵקן ָהִעּוֵ ל ַהּזָ ֶ "ל ש  ים ַהּנַ ּכִ ים ֲארֻּ ּיִ

ֵלמוּ ְלַתכְ  ְ ש  רֹון ּבִ ֵהם בְּ ִלית ַהִזּכָ ֶ ין, ש  ִפּלִ ת ַהּתְ ַ ש ּ ִחיַנת ְקדֻּ הּוא ּבְ ֶ ָנה, ש  ָ ת ֹראש  ַהש ּ ַ ש ּ ְך ְקדֻּ ָ ּנּו ִנְמש  ּמֶ ּמִ ֶ "ל ש  ּנַ "ת ּכַ ּנַ ין ֵעיֶניָך ּכַ רֹון ּבֵ ן ִחיַנת ּוְלִזּכָ ל. ְוַעל ּכֵ
ר  י ִעּקַ רֹון", ּכִ ָנה "יֹום ַהִזּכָ ָ ִחיַנת ַהזִּ ִנְקָרא ֹראש  ַהש ּ תֹו ִמּבְ ָ ש ּ ָנֵתנּו ַעל חַ ְקדֻּ ּוָ ים ּכַ ָנה ַעל ַהַחּיִ ָ ֹראש  ַהש ּ ֵתנּו ּבְ ָ ש  ּקָ "ל. ְוָכל ּבַ ֵקן ַהּנַ ל ַהּזָ ֶ "ל ש  רֹון ַהּנַ ים ּכָ ּיִ

ים, ַהְינּו בְּ  ים ְוִנְצִחּיִ ּיִ כָ ֲאִמּתִ ש  ִחּיּותֹו ּבְ ַהְינּו ְלַחּדֵ "ל, ּדְ ים ַהּנַ ּכִ ים ֲארֻּ ש  ָעלֵ ִחיַנת ַחּיִ ִחיַנת ַחּדֵ "ל:ל ֵעת, ּבְ ּנַ ְיָקא ּכַ ' ּדַ ָנה טֹוָבה, 'ָחָדש  ָ  ינּו ש 

נ -כדשם אות  ַרְך ִעּמָ ם ִיְתּבָ ֵ ה ַהש ּ ָעֹשָ ֶ ֹראש  ֹחֶדש  ְוֶזהּו ַהֶחֶסד ש  ָנה ּבְ ָ ַבע ֹראש  ַהש ּ ּקָ ֶ ְקעּו א'" )בְּ ּו ש  ַהּתֹוָרה "ּתִ ְמֹבָאר ּבְ ֶ מֹו ש  דֹול, ּכְ הּוא ֶחֶסד ּגָ ֶ ִלּקּוֵטי ש 
ְנָיָנא(. ְוכֵ  ָסה ֲעַד ּתִ ּלֹא ִנְדּפְ ֶ א ְוכּו' ש  ּסֵ ָכה ָלֶזה ֵמִעְנַין ַהּכִ ּיָ ַ ה נֹוָרָאה ַהש ּ ֲעֹשֶ ַהּמַ ַמְענּו יֹוֵתר ּבְ ָ ֵ ן ש  ש  ַהש ּ ַחּדֵ ּיְ ֶ י ָאנּו ְצִריִכין ש  ָנה. ִין, ּכִ ָ ַרְך ָעֵלינּו ֶאת ַהש ּ ם ִיְתּבָ

ה ֶ , ש  ְבִחיַנת ֹראש  ֹחֶדש  ּות ּבִ ש  ִחיַנת ִהְתַחּדְ ֹראּוא ּבְ ש  ּבְ ין ְלַבּקֵ ָאנּו ַמְרּבִ ֶ "ל. ש  ּנַ יַח ּכַ ִ ִוד ָמש  ִחיַנת ַמְלכּות ּדָ הּו ּבְ ּזֶ ֶ ָכל ֵעת, ש  ה ַהִחּיּות ּבְ ּלֶ ְתּגַ ּיִ ֶ ָנה ש  ָ ש  ַהש ּ
ה ֶ ֶ ַמְלכּותֹו, ש  ָנה ש  ָ ֹראש  ַהש ּ ין ּבְ ִ ש  ָאנּו ְמַבּקְ ֶ ה ש  ָ ש ּ ְקדֻּ ָאנוּ ּוא ַמְלכּות ּדִ ֶ ה ּוְכמֹו ש  ּלֶ ְתּגַ ָעִמים, ְוִתְמלְֹך ְוכּו' ּוְמלֹוְך ְוכּו'.  ּיִ ה ּפְ ּמָ ָנה ּכַ ָ ֹראש  ַהש ּ אֹוְמִרים ּבְ

י ַ ךָ  ַוֲעִריַכת ֵנר ְלֶבן ִיש  יֶחָך ּוְצִמיַחת ֶקֶרן ְלָדִוד ַעְבּדֶ ִ יְמש  ִחיַנת ַחּיִ יַח הּוא ּבְ ִ י ַמְלכּות ָמש  ָיֵמינּו. ּכִ ְמֵהָרה ּבְ ָאנּו  ּבִ ֶ "ל ש  ים ַהּנַ ּכִ ֹראש  ם ֲארֻּ ין ֲעֵליֶהם ּבְ ִ ש  ְמַבּקְ
ן ָקַבע ָלנוּ  "ל. ְוַעל ּכֵ ּנַ ִחיַנת ִקּדּוש  ַהֹחֶדש  ּכַ הּו ּבְ ּזֶ ֶ ָנה, ש  ָ ֹראש  ֹחֶדש   ַהש ּ ָנה ּבְ ָ ַרֲחָמיו רֹאש  ַהש ּ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם לִ ּבְ ֶ ִחיַנת ַמה ש ּ "ל. ְוֶזהּו ּבְ ּנַ ְבָרָכה ּכַ

 ָ ת ֹראש  ְלִעְנַין ֹראש  ַהש ּ ַ ש ּ י ְקדֻּ ְיָקא, ּכִ רֹון' ּדַ רֹון ֶאָחד עֹוֶלה ְלָכאן ּוְלָכאן. 'ִזּכָ . ִזּכָ ֹראש  חֶֹדש  הּוא ּבְ ֶ ְבִחיַנת רֹאש  ֹחֶדש  ָנה, ש  הּוא ּבִ ֶ ָנה, ש  ָ ַהְינּו  ַהש ּ , ּדְ
הּוא בְּ  ֶ , ש  ְבִחיַנת ִחּיּות ָחָדש  ָנה ּבִ ָ ש  ַהש ּ ִחיְלַחּדֵ , ּבְ ִדְבֵרי ַרבֵּ ִחיַנת ֹראש  ֹחֶדש  "ל. ְוֵכן ְמֹבָאר ּבְ ּנַ רֹון ּכַ ִחיַנת ִזּכָ ל ֶזה הּוא ּבְ "ל, ּכָ ּנַ "ל ּכַ ים ַהּנַ ּכִ ים ֲארֻּ נּו ַנת ַחּיִ

ן מ'(ז"ל  נ א ִסימ  ְני  ו ֵטי ת ִ ִלק  ר ש    )ב ְ ם, ְמֹבא  ן ש   י ֵ ֵאל, ע  י ֹוֵדע  ֵמֶאֶרץ ִיְשר  ֶ ְתִחיל ִמי ש  מ   ין ְוֶאֶרץ ִישְ ה  ִפל ִ ת ְ ֶ ם, ם ש  ן ש   י ֵ ת, ע  ח  ה א  ִחינ  ה ֵהם ב ְ נ  ש    ֵאל ְורֹאש  ה  ר 

"ל: נ   ְינו  כ    ה 
רואה את ארות אבל איזה התפארות יש מזה שתפהצדיק זכה לזה כיון שהוא בעצמו יש ממנו עיקר ההה לזה?  ומדוע דבשלמא צ"ע כיצד זוכ מז

ועיין תורה יז שזו מעלה גדולה כשהצדיק לא חשוך אצלו וסימן שהמוחין שלא לא  ע"י הצדיק.מישראל הצדיק כמתגלית התפארותו של ה' 
 .עכורים ע"י שלא פגם במעשיו ובפרט באכילה

 אים לציונו הקדוש וכו' עי"שגם היום נוהג הענין הזה ע"י הסתכלות על אנ"ש הבעיין פל"ח ש מח

ר נוהג גם עכשיו כי על ידי שענין זה המאמתורה ד' חלק א'( )הכוונה לביאורו על כבר מבואר במקום אחר  -עין פרפראות לחכמה כאן  מט
יל השנה משתטחין על קברו הקדוש ואומרים העשרה קפיטשמסתכלין על כלל הקיבוץ שמתקבצין אליו ז"ל על ראש השנה, ובערב ראש 

ואחר כך בראש השנה מתפללין  תהלים כפקודתו ז"ל, ומתפללין שם הרבה על התשובה, ולזכות לעבוד את ה' כראוי כל אחד כפי בחינתו
ין האמת ומתבונן בגודל כח חד בבית המדרש הנקרא על שמו ז"ל ובוודאי השם יתברך מקבל התפארות גדול מזה ומי שמסתכל על זה בעבי

הרבים כל כה את הרבים בחייו כל כך, עד שגם עכשיו זה שנים רבות אחר פטירתו ז"ל עומד ומשמש במרום ומזכה את וזכות הצדיק שזכה וזי
להחזירם קברו הקדוש, וזה מה שנראה גם לעיני בשר הגשמיים, מלבד מה שעוסק ברוחניות בתיקון נפשות ישראל, כך בספריו הקדושים וב

זכות ההתפארות הזאת בראש השנה בזמן הקיבוץ הגדול ומי שיש לו עינים לראות הוא מתפלא  בתשובה ולקרבם להשם יתברך, וביותר נראה
ועל ועוסק זאת לקבץ בכל שנה ושנה קיבוץ גדול כזה ה' עליהם יחיו, ורובם ככולם הם בעלי ושנה בעת וזמן הקיבוץ כי מי פ מאד בכל שנה

מאד בביתם, ולפני ראש השנה משליך כל אחד מהם כל עסקיו שבביתו ובא  רבה מהם גם בעלי עסק, ויש שיש להם עסקים גדוליםתורה, וה
עושים שם שום דבר, רק כל אחד מבקש ומתחנן ושופך נפשו לפני ה' לזכות  באים ממקומות רחוקים וכו' ואיןביגיעות וטירחות גדולות ויש ש

ומרבים שם בתחנונים רבים ובבכיות גדולות והתעוררות  קנו כל פגמיו שפגם עד עתה ושמעתה לא יפגום עוד,לתשובה שלימה וכו', ושיתת
ש השנה בעצמו, וכל אחד מקבל הארה והתעוררות השנה הן בבית מדרשו הקדוש ברא גדול עד אין חקר, הן על קברו הקדוש קודם ראש

שאינה תלויה בשום דבר ה וההתקשרות והאחדות שבין כל הקיבוץ לשם שמים ומחבירו ובכל שנה ושנה מתחדש ומתחזק בעזרת השם האהב
מאנשי הקיבוץ בכל  ממש הפעולה הטובה שיש לכל אחד כלל וגם בעזרת השם בכל שנה נתוספין נפשות חדשות אל כלל הקיבוץ ורואין בחוש

 נה כולה הוא על ידי החיות דקדושה וההארה הגדולההשנה על ידי זה ברוחניות וכמעט שהחיות וההתחזקות של כל אחד בעבודת ה' כל הש
ר ומי שמסתכל על כל זה בעין שמקבלין אז בזמן הקיבוץ וכשנתתקן ברוחניות ממילא מסתמא נתתקן גם בגשמיות גם כן כמבואר במקום אח

ה( בוודאי הוא גם כן בבחינת מת )וממילא מובן כי אי אפשר לבאר בשלימות כל ענייני ההתפארות הקדושים שיש להשם יתברך על ידי זהא
 פיו תחזינה עיניך וזוכה גם כן לכל הבחינות המבוארים בפנים:)ישעיה ל"ג( מלך בי

לאו דווקא תלמיד רבנו, אלא שלפי המבואר במקום אחר שרפואת ב רחוקים וצדיק אמיתי אולי גם שעיקר הנקודה שהוא מקר וןבפשטות כי נ
 שדווקא תלמיד רבנו. הדור הזה היא בעצות רבינו דווקא נראה
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ואוירא לארץ באמת אלא שהגעגועים  ,ים לארץע, שלא בגלל שהוא צדיק בעיני אזי אני מרגיש געגושיהיה באמת ולא דמיון
ביתו בחו"ל ביתו בארץ יותר קשה להבחין בזה ממי שומסתמא מי ש .בתחילת התורה"ל כנ צדיקהם הסימן שהוא המחכים 

 ומתגעגע לארץ ולא לביתו והרגליו.

 

ינו יינו כשתזכה לראות מלך ביפיו, דהיה עיניך נגמלך ביפיו תחזנה ,\נב/)ישעיה לג( \נא/י'וזה פ
שכל בוץ יינו בעת הקידהישראל  "ה מבניגורם התפארות גדולה ונפלאה להקבבשעה שהצדיק ביפיו ותפארתו 

 מרחקיםץ אר נדעיניך תראנהז "י הוא יפיו ותפארתו כנ"ל עישאזאנשיו שמקרב להקב"ה נמצאים אצלו 
כי החכמה  מרחקיםארץ והיינו , בחי' א"י בחי' אוירא דא"י מחכיםדהיינו שהיכן שתסתכל בעיניך יהיה [ נה]

דהיינו שכוונת הפסוק לומר שזו עצם  [נז] וקהוהיא רחמה אמרתי אחכ \נו/"ש )קהלת ז(מנקרא מרחקים כ

וזהו מלך ביפיו תחזינה , \נח/תורה פג תנינאלכן היא נקראת מרחקים כמבואר ב ,ק ממנו להשיגההחכמה שיודע עד כמה רחו

בקיבוץ המקורבים על ידו שאזי מתגלה עד כמה הוא ז שתראה את הצדיק ביפיו ותפארתו "נו שעייהיעיניך 

יך יהיה בכל מקום שתראה בעינגם אתה הרואה את הצדיק האמת ז "כנ"ל, עיהקב"ה לין של ר התפיבחי' פא

 כנ"ל.  עיניך תראנה ארץ מרחקיםוזהו נעשה בחי' אוירא דא"י מחכים כנ"ל. 
 

 :למעשה לסיכום

לו טעם  אפשר לצייר \נט/מי שאינו בורע"י שציירו לו טעם א"י כנ"ל ש נמצא מי שיש לו תאוה והשתוקקות לא"י

ועד יחד עם אדם שהיה אצל צדיק ומתוגע ו, כשפבפרט מי שטעם טעם האמת של א"י ,א"י
ץ אנשיו בויבקשהיה אצל הצדיק אמת ז האיש "כי עיעם א"י, גיש אז טיב להרוה, הוא מח"אמתי על ר

לזה  נעשה גם זה האויר בבחי' א"י כנ"ל, וראוי שיתעורר לומסתכל בעיניו היכן שגם הוא  ,ראש השנהב

. \סא/[ס] ונתלפי בחיכל אחד א "כ שראלרץ יעגועין לאיהשתוקקות וגעוד יותר עתה  המתוועד עימו

                                              
זה בחי' אלא זה פירוש משמע שזה פירוש הפסוק כפשוטו שהכוונה לצדיק ולא להקב"ה, ועיין במפרשים נראה לדייק ממה שלא אמר  נא

 רשו מלך על חזקיהו המלך.שפי
ים:ישע נב ְרֶאיָנה ֶאֶרץ ַמְרַחּקִ ֱחֶזיָנה ֵעיֶניָך ּתִ ָיְפיֹו ּתֶ   יה פרק לג )יז( ֶמֶלְך ּבְ

מארץ מרחקים מלכך בהדר גאונו, או פי' )הקב"ה שהוא מלך אותו תחזה מארץ מרחקים  פי' תזכה לראות -)יז( מלך ביפיו תחזינה עיניך  רש"י
ז עמקי שפה לא יראה שכינת המלך ביפיו ע"כ, כל זה בספרים אחרים אינו(. מלך יסים והגדולה שאעשה לך ועם נועשאתה עומד תראה הנ

תירגם יונתן תסתכל ותחזי בנחתי  -מקום. תראינה ארץ מרחקים  לך הצדיק אני אומר שתזכה לראות זיו שכינתו של -ביפיו תחזינה עיניך 
  ארע גיהנם:

מלת מלך  -ה ביפיו ובגדולתו ולא תהיה גולה מארצך. תראינה ארץ מרחקים בעיניך תראה את המלך חזקי -יו )יז( מלך ביפ מצודות דוד
ל העינים שראו עד הנה מלך ארץ אשור הנה עתה במקום שתים כאלו אמר תראינה מלך ארץ מרחקים ור"האמור בתחלת המקרא עומדת 

 תראינה את המלך חזקיהו ביפיו ובגדולתו:
 סוק(תחזינה )כמ"ש בפ -מתרלותחזנה,  -גם בתרלד נג
 תראינה )כמ"ש בפסוק( -מתרלותראנה,  -גם בתרלד נד
 המשך הפסוק הנ"ל  נה

לקהלת ז'  נו ָמה )כג( ּכָ י ֶאְחּכָ יִתי ַבָחְכָמה ָאַמְרּתִ י: ֹזה ִנּסִ ּנִ  ְוִהיא ְרחֹוָקה ִמּמֶ
כח. אמרתי אחכמה וכו'. רז"ל אמרו שלא ידע טעם פרה אדומה ואם תחשוב אחכמה והיא רחוקה עולה גימטריא דיני  -ד"אחומת אנך להרחי

 פרה אדומה הרב המג"ן ז"ל:
הור ונוגע טמא, והיינו שאמר אמרתי שלמה מתקשה בהלכות פרה אדומה, שהמזה ומזין עליו ט )כג( אמרתי אחכמה וגו'. היהתורה תמימה 

 אחכמה והיא רחוקה ממני >פט< ]יומא י"ד א'[:
 >פט< ר"ל שכל טעמי המצות השיג לידעם זולת ענין זה, ועיין נדה ט' א' ובתוס' שם: תורה תמימה >ביאורים< 
ביאור עה"פ ויבא בסוף ה וק. ועיין שער הפסוקים פ' תולדותבשם הזוהר עה"פ ותתצב אחותו מרח (ביאורד"ה ושורש )ולקמן תורה פג תנינא ועיין ע"ח שער לב פ"א מ"ת  'ות וא ח"א תורה להעיין  נז

 .לו יין וישת

ְכִלית ַהְיִדיָעה, ְוַתְכִלית הַ  - תורה פג תנינא נח ִחיַנת ּתַ ת ֶזה ּבְ ּבָ ַ ת ש  ַ ש ּ ְכִליתְיִד ּוְקדֻּ ת ִנְקָרא ּתַ ּבָ ַ ִביל ֶזה ש  ְ ּלֹא ֵנַדע. ּוִבש  ֶ ַמִים ָוָאֶרץ, ְוַתְכִלית ֶזה  יָעה ש  ָ ש 
ָרחוֹ  ֶ יל ש  ּכִ ֹשְ ּיַ ֶ ר ַהָחְכָמה ש  י", ַהְינּו ֶזה ִעּקָ ּנִ ָמה, ְוִהיא ְרֹחָקה ִמּמֶ י ֶאְחּכָ ִחיַנת )ֹקֶהֶלת ז(: "ָאַמְרּתִ ּנּו ַהָחְכָמה: ּבְ  ק ִמּמֶ

ֶ ִליְוַתכְ  ִחיַנת ְמקֹומֹו ש  קֹום, ַהְינּו ּבְ ר ַהּמָ ה הּוא ִעּקָ ים ק"ד(: ת ַהּזֶ ִהּלִ תּוב )ּתְ ּכָ ֶ מֹו ש  ָחְכָמה, ּכְ ְבָרא ּבְ ּנִ ֶ ל ָהעֹוָלם ש  יף ֶאת ּכָ ּקִ ְכִלית הּוא ַהּמַ ה ַהּתַ ּזֶ ֶ ל עֹוָלם, ש 
ָרכֹות ו:(: ' ִחיַנת )ּבְ יָת". ְוֶזהּו ּבְ ָחְכָמה ָעֹשִ ם ּבְ ּלָ ְבחִ ַהקּ "ּכֻּ קֹום, ּבִ ר ַהּמָ י ֶזה ִעּקָ תֹו', ּכִ ּיֹום ֹוֵבַע ָמקֹום ִלְתִפּלָ ֹקמֹו ּבַ מֹות ט"ז(: "ַאל ֵיֵצא ִאיש  ִמּמְ ְ יַנת )ש 

ִביִעי": ְ  ַהש ּ

ָמה ְוִהיא ְרחֹוקָ סוף אות ו'   תורה לה י ֶאְחּכָ תּוב )ֹקֶהֶלת ז'(: "ָאַמְרּתִ ּכָ ֶ מֹו ש  ֶכל ִנְקָרא ָרחֹוק, ּכְ י ַהּשֵֹ  :ה"ּכִ
וצ"ל כי  להרגיש השתוקקות מדוע בור לא יכול להרגיש זאת. לבבל עופ' קצת צ"ע כיון שאוירא דא"י שנעשה ע"י זה שהיה אצל הצדיק וכו נט

, אע"פ תאר לו טעמו של מאכל טעיםלא ישתוקק כשנגשמי א שא"י טעמו עניין שכלי שבור לא ישתוקק אליו כמו שמי שאין לו חוש טעם אויר
 .א אל תאוות הלבה אל השכל אלפניה אינשה

 עיין חיי מוהר"ן סימן נד ס

ּיֹוֵדַע ֵמֶאֶרץ ִיֹשְ  -אות נד  -הר"ן חיי מו סא ֶ ְתֶחֶלת ִמי ש  ְנָיָנא ִסיָמן מם ַהּמַ ִלּקּוֵטי ּתִ ֶסת ּבְ ְדּפֶ נּו ֵמִעְנַין ַהּתֹוָרה ַהּנִ ר ִעּמָ ּבֵ ֱאֶמת ַטַעם ֶאֶרץ ּדִ ַעם ּבֶ ּטָ ֶ ָרֵאל, ש 
ָרֵאל,  הּוא ָהָיה יֹוֵדעַ וְ ִיֹשְ ֶ י ֲהלֹא ָנַסְעּתִ  ָאַמר ש  ָבר ּכִ ָרֵאל, ְוַגם ֹזאת ִמּכְ ּתֹוְקקּות ִלְנֹסַע ְלֶאֶרץ ִיֹשְ ְ ֲאָוה ְוִהש  ָתָמא ָהָיה ִלי ִמּקֶֹדם ּתַ ָרֵאל ּוִמּסְ י ְלֶאֶרץ ִיֹשְ

ְר  ָרֵאל. ּוַפַעם ַאַחת ָהָיה ֶאְצִלי ִאיש  ֶאָחד ְוִדּבַ ּוָקה ְוֶחְמּדָ י ִעּמֹו ְוִהְתִחיל ְלִהְת ּתִ ָחַלם ִלי ֶאֶרץ ִיֹשְ ש  ְך עֹוֵרר ֶאְצִלי ּתְ ָרֵאל. ְוַאַחר ּכָ דֹוָלה ְלֶאֶרץ ִיֹשְ ה ּגְ
דֹוִלים אֲ  יִקים ּגְ ה ַצּדִ ּמָ ָהָיה ֵאֶצל ּכַ ֶ ר ִלי ש  ָנה ְוִסּפֵ ָ יִקים ַעל ֹראש  ַהש ּ י אֹותֹו ִאם ָהָיה ֵאֶצל ַצּדִ ַאְלּתִ ָ ים ַעל ֹראש  ש  ּיִ ָנה ּוֵמֲחַמת ֶזה ָהיָ  ִמּתִ ָ ה ִלי ַהש ּ

 ֶ ש  דֹול ּכְ ּתֹוְקקּות ּגָ ְ "ל:ִהש  ַהּתֹוָרה ַהּנַ ְמֹבָאר ּבְ י ִעּמֹו ּכַ ְרּתִ ּבַ  ּדִ
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. שבאמת מרגיש געגועים לארץ מצד קדושתה ולא שמתגעגע לביתו והרגליו ימותבאמת ובתמ 'קר הדבר שיהייוע

ד עימו, וכן רגיש געגועים לא"י כשמתוועמ חבירו לא היה אצל צדיק אמיתי סובר שלאלומר ש יש לו נגיעותגם לפעמים כיון ש

 : סובר שמרגיש געגועים לא"י ,להפך כשיש לו נגיעות שהיה אצל צדיק אמיתי כי הוא רבו

 
הסומא  \סב/:()יומא עדבבחי'  שובעגורם לחוסר שפגם העינים הוא , שת ממוןולתאוהנוגעים בזה עוד ענינים,  ויש

לכן בשוויו,  הרגשת חסרוןמון בעצמו גורם לו להמ שמגיע אליו, ממוןהיינו שכל לכן יש לו מנה תאב למאתים, דשאינו שבע 
מוחין הנמשך עם הממון ל שעי"ז זוכה, לקמן( )לק"ה נים דייקאיהשובע הוא ע"י תיקון העו רק השמח בחלקו נקרא עשיר,

בקבוץ אנשיו ואה את הצדיק שרכ "י הצדיק כנ"לעזוכים לעינים ו סרון שבו,יטבע החון את מ, ומבטל מהמשפע כפול 'בבחי
 .דא"י ומתקן את עיניו, ובוקע לחוץ והיכן שמסתכל נעשה אוירא מוחין הנכנס בראשו של הרואה אותואזי הצדיק בחי' תפילין 

נראה  פע כפול שיבטל ממנו תאוות ממון,שלשל א"י יכול לזכות ע"י ניגון שגם  \סג/בחי"מ תקפהעוד עניין שיש בזה מבואר 
וכדלקמן  האמת שגורם להסתפקות ששמח בחלקו.גם הניגון של א"י מסוגל להארת  שא"י נזונת מבחי' אמת ליעקבן כוונתו כיו

  בלק"ה.

בע הממון להיות ממון כי ט [{סד] קהלת א}מ"ר ותו בידו ואין אדם מת וחצי תאחז"ל  מון אמרואוות מתבכי 
ני שהגיע לידו וזה שאמרו חז"ל יש לו מנה פשהיה לממה ותר חסר כי הוא בחי' עפר וחסרון שגורם לבעליו להרגיש חסר י

 תיכורכמבואר בא כנ"ל חסר לו ותו ורצונו בממון לעולם, כי תמידו. נמצא שאין ממלא תארוצה מאתים

חי' שתי לידות אזי נמשך הממון עם לות בוכשזוכה להמשיך את הממון בק"מ ק . אבל יש בחי' שפע כפולהבתורה כג

, בחי' כמבואר כל זה בתורה כג איזהו עשיר השמח בחלקו. ותז"ל באבכמאמר חואזי הוא עשיר המוחין של הסתפקות 

כסף שהוא שפע כפול, ממון עם המוחין  [סו] שהוא לשון כפולתועפות דייקא  וכסף תועפות לך \סה/)איוב כב(

  .ר שהיא כפולהנתמלא רצונו מאח זה השפע. נמצא שבשל הסתפקות השייך לו
 : [סח] ים(י)ולא ססז

 

 כאןשרמז מה כוונת רבינו קצת בלק"ה מבאר מוהרנ"ת רבנו לא סיים ו
נּו זִ  ...טז( אות ברכת המזון ומים אחרונים הלכה ד  עיין לק"ה ה ַרּבֵּ ׁש ְלִעְנָין ֶזה  ְכרֹוָנם ִלְבָרָכהְוִהּנֵּ ָבָריו ַמה ִחּבּור יֵּ ר ּדְ אֵּ לֹא ּבֵּ

ָאַמר שָׁ  ֶ ל ַמה ׁשּ ִעְנַיןִעם ּכָ ֲאַות ָממֹון, ֶאֶרץ יִ  ם ִמּקֶֹדם מֵּ י ּתַ ר ְקָצת, ּכִ י ֲאָבאֵּ ְעּתִ ְרֶאה ַלֲעִנּיּות ּדַ ָנה ְוכּו'. ַאְך ַהּנִ ָ ל ְורֹאׁש ַהׁשּ ְשָראֵּ
אֵּ  ֶ ַהְינּו ַמה ׁשּ ר. ּדְ ר לֹו יֹותֵּ ר ָחסֵּ ׁש לֹו יֹותֵּ ּיֵּ ֶ ָידֹו. ְוָכל ַמה ׁשּ ֲאָותֹו ּבְ ת ַוֲחִצי ּתַ ַגם ָהֵעיֶזה ב   ין ָאָדם מֵּ ַגם ֵעינֹו לֹא ַנִים ב ִ ִחיַנת פ   ִחיַנת ו  ב 
ר ֶ ע עֹש  ַ ב  י  ִתש  ל, ּכִ ַגם ֶאֶרץ ִיְשָראֵּ ִחיַנת ּפְ יַנִים ֶזה ּבְ ֻדש  ַ )קֶֹהֶלת ד(. ּוְפַגם ָהעֵּ ר ק  ִלים ת ֶאֶרץ יִ ִעק ַ כ   ַ ת  ס  מ ִ ֶ ך  ִמן ָהֵעיַנִים ש  ָ ש  ָרֵאל ִנמ  ש 
יק ד ִ ל  \סט/ַעל ַהצ ַ ָ ל ִמכ  לו  ָ כ  ֶ ֲארו תש  ָ פ  י. ַהִהת  ַעל ְידֵּ ל.  ׁשֶ ת ֶאֶרץ ִיְשָראֵּ ַ ְך ְקֻדׁשּ  ֶזה ִנְמׁשָ

עֹות נִ  ּפָ ָרכֹות ְוַהַהׁשְ ל ַהּבְ י ּכָ ָרָכה, ּכִ ל ִהוא ְמקֹור ַהּבְ תָ ְוֶאֶרץ ִיְשָראֵּ ָ ֶלת ְקֻדׁשּ ל ְמַקּבֶ י ֶאֶרץ ִיְשָראֵּ דּוַע, ּכִ ּיָ ל ּכַ ֶאֶרץ ִיְשָראֵּ ִכין מֵּ ּה ְמׁשָ
יק כַּ  ּדִ ַהּצַ ֶצל הַ מֵּ "ל. ְואֵּ םּנַ יק הֵּ ּדִ זֹּוֶכה  ּצַ ן. ּוְכׁשֶ ן ְונֹותֵּ יק חֹונֵּ ִחיַנת ַצּדִ יק, ּבְ ָרכֹות ְלרֹאׁש ַצּדִ ְבִחיַנת ּבְ עֹות ּבִ ּפָ ָרכֹות ְוַהַהׁשְ ל ַהּבְ ל ל  ּכָ ֵ ַקב 

ת ֵלמו  ש   יק ב ִ ד ִ ַהצ ַ ָרֵאל ו  ל ֶאֶרץ ִיש  ֶ ַפע ש  ֶ רֹון,  ַהש   ין לֹו ׁשּום ִחּסָ אי אֵּ ַוּדַ  ּבְ

                                                                                                                                                      
י ָאז לֹא ָהיָ  ו. ּכִ ָ מֹו ַעְכש  ָלל ּכְ ַדע ִעְנָין ֶזה ִמּקֶֹדם, ֲאָבל לֹא ָהָיה יֹוְדעֹו ּכְ ּיָ ֶ י ש  ַאף ַעל ּפִ ֶ ּמְ ה יֹוֵדַע ַר ְוָאַמר ִלי ש  ֶ ֲחַמת ש  ּמֵ ֶ ִרים ִעם ֶאָחד ק ֶזה ְלָבד ש  ַדּבְ

ָהָיה ֵאצֶ  ֶ ָרֵאל, ֲאָבל ִעְניַ ש  ּתֹוֵקק ְלֶאֶרץ ִיֹשְ ְ ש  ּמִ ֶ ָרֵאל ִמי ש  יש  ֶאֶרץ ִיֹשְ ְרּגִ ּיַ ֶ ָנה ָראּוי ש  ָ יק ַעל ֹראש  ַהש ּ ּדִ ָלל ל ַהּצַ ְך ֹזאת לֹא ָהָיה יֹוֵדַע ּכְ ָ ָבר ֵמֵהיָכן ִנְמש  ן ַהּדָ
מֹו  ו ָזָכהעַ ּכְ ָ י ַעְכש  ו. ּכִ ָ ה לֹו ָהִעְנָין בִּ  ְכש  ּלָ ְתּגַ ּנִ ֶ ֵלמּות:ש  ְ  ש 

טז{ המאכילך מן במדבר למען ענותך רבי אמי ורבי אסי חד אמר אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת -}דברים ח -יומא עד:  סב

 מר אביי הלכך מאןא אמר רב יוסף מכאן רמז לסומין שאוכלין ואין שבעיןבסלו וחד אמר אינו דומה מי שרואה ואוכל למי שאינו רואה ואוכל 
 .ט{ טוב מראה עינים מהלך נפש-דאית ליה סעודתא לא ליכלה אלא ביממא א''ר זירא מאי קרא }קהלת ו

ֹוב ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְלַיאס,קמ עבודת השם) תקפהסימן חיי מוהר"ן  סג יְטש  ְרּדִ דֹוש  ִמּבַ ִסיַעת ָהַרב ַהּקָ רּו ְלָפָניו ִמּנְ ַעם ַאַחת ִסּפְ ּפַ ֶ י ש  ַמְעּתִ ָ יְך ְואֵ  ב( ש 
 ָ ָאַסף ש  ֶ ל ֶאֶרץ ִיש ְ ש  ֶ ה, ּוִבְפָרט ִנּגּון ש  נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִנּגּון טֹוב ִמּזֶ ה, ָאַמר ַרּבֵ ֲאַות ָממֹון ם ָממֹון ַהְרּבֵ ַעל ּתַ ה. ִאם ָהיּו לֹוְקִחין ּבַ אי טֹוב ִמזֶּ ַוּדַ ָרֵאל ּבְ

ּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )בְּ  ְרש  ָעָליו ּדָ ֶ מֹונֹו ָחִביב ָעָליו ִמּגּופֹו', ַאףָרכֹות נד.(: 'וּ ש  ּמָ ֶ י-ַעל-ְבָכל ְמאֶדָך ֵיש  ְלָך ָאָדם ש  ָניו ִנּגּון ֵכן ִאם ָהיּו ַמְרִאין ְלפָ -ּפִ
מֹון:  ֲאָותֹו ֶאל ַהּמָ ל ּתַ ל ֶאְצלֹו ּכָ ּטֵ ָרֵאל, ָהָיה ִנְתּבַ ל ֶאֶרץ ִיש ְ ֶ  ש 

יק ְעּתִ ִלּקוּ  )ָאַמר ַהּמַ ן ּבְ ּיֹוֵדַע ֵמֶאֶרץֵטי ִתְנָיָנא סִ ַעּיֵ ֶ ָר -יָמן מ"ם ִמי ש  ל ֶאֶרץ ִיש ְ ֶ ַפע ש  ּשֶ ֶ ם ש  ָ ֲאָמר מּוָבן ש  סֹוף ַהּמַ ָרֵאל ְוכּו' ּבְ ַפע ִיש ְ ֶ ִחיַנת ש  ֵאל ִהיא ּבְ
ַעל ֶ פּוָלה ש  ְר -ְיֵדי-ּכְ ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות ִהְלכֹות ּבִ ֲאַות ָממֹון. ְוֵכן ְמבָאר ּבְ ן ּתַ ּקֵ זֹון ֶזה ִנְתּתַ ת ַהּמָ ִלּקּוֵטי ִתְנָיָנא ִסיָמן ס"ג ּכַ ן ּבְ ם. ְוַעּיֵ ָ ן ש  ֲהָלָכה ד' אֹות ט"ז ַעּיֵ

ְמַרת ָהָאֶר  ם ַאַחרַעל ִעְנַין ְקחּו ִמּזִ ּיֵ ּסִ ֶ הּו ש  ּזֶ ֶ ם. ְוֵיש  לֹוַמר ש  ָ ן ש  ָרֵאל ְוכּו' ַעּיֵ ל ֶאֶרץ ִיש ְ ֶ נֶ -ץ ְרצֹונֹו לֹוַמר ִנּגּון ש  ְ ְך ְוֶכֶסף ִמש  ֶיְד ּכָ ַפע ה ְקחּו ּבְ ֶ ִחיַנת ש  ֶכם ּבְ
"ל(: פּוָלה ַהּנַ  ּכְ

 קהלת רבה על פ"א פסוק יג ושם על פ"ג פסוק י'. לעיל תורה כג אות ה' ותורה רכא  סד

ָצֶריָך ְוֶכֶסף ּתֹוָעפֹות ָלְך:איוב כב  סה י ּבְ ּדַ ַ   )כה( ְוָהָיה ש 
 תעפות ראם לו.ו )במדבר כג( וכן פרש"י תועפות לשון תקיפות כמו דילך:)כה( ויהי שדי כרך תוקפך ומן כסף תקוף רומא תרגום יונתן 
 המקום יהיה מבצריך וכסף תהיה עפות ופורחות לך ר"ל יתרבו בכל עת: -)כה( והיה שדי בצריך מצודות דוד 

 :או יהיה מעניין הכפל כדמתרגמינן וכפלת ותעוףלשון חוזק כדרך תועפות ראם לו  -תועפות  -ב"ג והרל
 ות כח טז ושם לט ט' כפול תרגומו עיף, ועיין חזקוני במדבר כג כב, ופרש"י זכריה ה' א'שמ סו
 מצאת כבר בדפו"רהערה זו בסוגרים נ סז
)דהיינו י כפול שאין בו חסרון עי"ש. ', שמבאר כי תאות ממון בחי' פגם העינים הנ"ל שהם בחי' א"י וכשיוצא ממנה זוכה לשפע של א"פה. ועיין לק"ה ברכת המזון ד' טזסימן תקהר"ן עיין חיי מו סח

  ועיין תורה כג. ידו( סר עליהיה עושר שמור לרעתו, שנעשה חשהוא כפול הגשמי עם הרוחני שהוא הסתפקות ושמח בחלקו ששומר עליו שלא 
אוירא דא"י מחכים נעשה ובכל זה צ"ע כי מלשון רבינו משמע שדווקא הוכמבואר לקמן.  ר נמשך ע"י עיני הצדיק בעצמו.תקצת צ"ע הרי יו סט

אפשר  והיא מעיני הקב"ה בעצמו וצ"ע. היא יותר מזה דהיינו ההשגחה שיש בה שזו מעלה גדולה יותרשת הארץ ודע"י עיני הצדיק אבל ק
 שמוהרנ"ת לא עשה את החילוק הזה לפי הבנתו הרחבה בדברי רבינו.
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ֶאֶרץ יִ  י ּבְ תִ ּכִ ל ּכְ ָרכָ ְשָראֵּ ה ה' ֶאת ַהּבְ ם ִצּוָ י ׁשָ רֹון, ּכִ ּה ׁשּום ִחּסָ ין ּבָ ם אֵּ ָ ֶכת ִמׁשּ ְמׁשֶ ַפע ַהּנִ ֶ ַהׁשּ ּה. ׁשֶ ִחיַנת יב, לֹא ֶתְחַסר ּכֹל ּבָ ה, ּבְ
ת  ין ָאָדם מֵּ ִחיַנת אֵּ ֶפְך ִמּבְ זֶּהּו ַההֵּ ִלי ָדי, ׁשֶ ָרָכה ַעד ּבְ ֲאוָ ַוֲהִריקִֹתי ָלֶכם ּבְ ָידֹו, ַוֲחִצי ּתַ ַפע תֹו ּבְ ֶ ר לֹו. ֲאָבל ַהׁשּ עֹוָלם ָחסֵּ ּלְ ַהְינּו ׁשֶ ּדְ

ין אֵּ פּוָלה ׁשֶ ַפע ּכְ ִחיַנת ׁשֶ ל ִהיא ּבְ ל ֶאֶרץ ִיְשָראֵּ ה ׁשֶ ָ ְקֻדׁשּ י  ּדִ יֶכם ִמּלֹוַמר ּדַ ְבלּו ִשְפתֹותֵּ ּיִ י, ׁשֶ ִלי ּדָ ָרָכה ַעד ּבְ ִחיַנת ּבְ רֹון ּבְ ּה ׁשּום ִחּסָ ּבָ
פוּ שֶׁ  ַפע ּכְ ֶ רֹוֶצה. ָלה ּוְמֻכפֶּ ַהׁשּ ֶ ה ׁשּ ר ִמּמַ  ֶלת יֹותֵּ

הּוא  א יֹוִמין ׁשֶ ּתָ ל ׁשִ ְרִכין ּכָ ּה ִמְתּבָ ִמּנֵּ ת ּדְ ּבָ ל ׁשַ ַפע ׁשֶ ֶ ִחיַנת ַהׁשּ ת ְוֶזה ּבְ ּבָ י ׁשַ "ל, ּכִ פּוָלה ַהּנַ ַפע ּכְ ִחיַנת ׁשֶ ֶנה, ּבְ ִחיַנת ֶלֶחם ִמׁשְ ּבְ
ל  ִחינָ ְוֶאֶרץ ִיְשָראֵּ ם ּבְ מוֹ הֵּ רה ַאַחת ּכְ ֻסּדָ ּמְ ת ֶאֶרץ   ׁשֶ ַ ין ְקֻדׁשּ ְלִמי ּבֵּ ירּוׁשַ ינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּבִ ָאְמרּו ַרּבֹותֵּ לֹות ׁשֶ ַבע ַהְבּדָ ֶ ַהׁשּ ּבְ

ל ְלחוּ  ֲעֶשה.  \ע/ץ ָלָאֶרץִיְשָראֵּ י ַהּמַ ת ְימֵּ ׁשֶ ִביִעי ְלׁשֵּ ְ ין יֹום ַהׁשּ  ּבֵּ
ש ָ  ו  ִנמ  נ  ֶ מ  מ ִ ֶ יק ש  ד ִ ַהצ ַ ֶ ָצא, ש  ל ִנמ  ָ ת ך  כ  ַ ֻדש   ן  \עא/ָרֵאלֶאֶרץ ִיש  ק  יִקים, ָלכֵּ ּדִ ּצַ תּוב ּבַ ּכָ ֶ ִחיַנת ַמה ׁשּ "ל. ְוֶזה ּבְ ּנַ פּוָלה ּכַ ַפע ּכְ הּוא זֹוֶכה ְלׁשֶ

נֶ  ַאְרָצם ִמׁשְ ןּבְ ֶנה ְוֶזהּו ָלכֵּ ִחיַנת ֶלֶחם ִמׁשְ פּוָלה, ּבְ ַפע ּכְ ִחיַנת ׁשֶ ֶנה ֶזה ּבְ ְעָיה סא( ִמׁשְ ַאְר  ה ִייָרׁשּו )ְיׁשַ ַאְר ָצם מִ ּבְ ֶנה, 'ּבְ ְיָקא, ׁשְ ָצם' ּדַ
ל ְוכּו'.  ֶאֶרץ ִיְשָראֵּ פּוָלה הּוא ּבְ ַפע ּכְ ֶ ִחיַנת ַהׁשּ ר ּבְ י ִעּקַ  ּכִ

נּו ִזכְ  ַתב ַרּבֵּ ּכָ ַהּתֹוָר ְוֶזה ׁשֶ י רֹונֹו ִלְבָרָכה ּבְ ֲאַות ָממֹון הּוא ַעל ְידֵּ ִביַרת ּתַ ר ׁשְ ִעּקַ יָת ֶצֶדק )ִסיָמן כג( ׁשֶ דִּ ה ִצּוִ חֹולֵּק עַ  ,יקַהּצַ ל ּוִמי ׁשֶ
ב ַוּיֹאֶמר ֶניָך אֹויֵּ סּוק, ַוְיָגֶרׁש ִמּפָ ם ַעל ּפָ ֹבָאר ׁשָ ּמְ מֹו ׁשֶ ל ְלַתֲאַות ָממֹון ּכְ יק הּוא נֹופֵּ ּדִ יְך  ַהּצַ יק הּוא ַמְמׁשִ ּדִ ר ְלַהּצַ ָ ֻקׁשּ ּמְ ׁשֶ ד. ּכְ מֵּ ַהׁשְ

ֶפְך תַּ  הּוא הֵּ פּוָלה ׁשֶ ַפע ּכְ ִחיַנת ׁשֶ ּנּו ּבְ ִחית מָ ֲאוַ ִמּמֶ הּוא ּבְ "ל:מֹון ׁשֶ ָידֹו ְוַכּנַ ֲאָותֹו ּבְ ת ַוֲחִצי ּתַ ין ָאָדם מֵּ  ַנת אֵּ

                                              
 י לחו"ל.שם הרגישו טוב יותר את ההבדל בין א"מי היה בא"י כי הירושל ע

ומקדשים  ה' עיקר ההתפארות דהיינו התפילין של הקב"ה שהם המוחין הבוקעים בעיניהוא המקרב את ישראל לאביהם שבשמים כי הצדיק  עא
 .רץאת הא
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