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 מבוא לביאור
 הביאור מורכב מג' חלקים:

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

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

שעל כן נקרא חיבור זה חברותא, כי הכוונה  הדברים ולא יוכרח לסמוך עלי.
בו גם הרבה  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 

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

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

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

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

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

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

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

 (להצליח יותר

 
 

בהשוואה לשאר שהיא גרסת מוהרנ"ת שהדפיס בביתו, מוגה מהדורת תקפא המדויק, חו מליקוטי מוהר"ן דפי הליקוטי מוהר"ן בצורת הדף נלק
 .הישנים וחדשים 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   ( הפירוש שהוא ביאור שאמר בשיעור על הזוהר פיקודי שנאמר בשנת תשנד פ' במדבר.תשנד

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

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

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 
קש הפשוט שלנו וכדברי מוהרנ"ת הנוקבים ֹאד ָעמְּ י מְּ ה, ּכִ ּיָ ִ תּוש  ַלִים לְּ י ִכפְּ ָלל, ּכִ ַע ּכְּ ינֹו יֹודֵּ ֲעַדִין אֵּ ֶּׁ יַדע ש  ַרּבֹו ָצִריךְּ לֵּ ל מֵּ ַקּבֵּ ּמְּ ֶּׁ ם ָכל ַמה ש ּ ָבָריו הֵּ י ּדְּ בֹוָתיו, ּכִ ְּ ש  ּו ַמחְּ

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

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

בעיון.  ועיקר כוונת החיבור הזה הוא לבאר הפשט באופן שכל אחד יוכל ללמוד ולעורר קושיות ללימוד בעיון ולפתוח את המראה מקומות להקל על הלומד
לם הוא ולחדש מסתמא אצ והרבה חדושים שעמלתי שעות רבות 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 

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

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

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

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

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

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

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

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

ולי ע"י לכן א  זי"ע שכתב בהקדמת ספרו בשם ספר תורת גיטין מאמר הקדמון שדבר טוב אחד בספר מציל על הספר כולו. עכ"ל. קהילות 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

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

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

  שאסורה.

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

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

 בתורה של רבינולעורר על חשיבות העיון 
ּטֹוב ָאַמרסימן שמו ש חיי מוהר"ןעיין  ֶּׁ ּ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 בו ובתורתו כן יזכה.  התכללותו

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

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

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

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

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

נמצא שמי שסובר שרבינו אומר  .ע רק מה שצריך לו ולא יותרתורה מז תנינא שאסור לומר תורה אלא אם יכול לומר באופן שכל אחד ישמבנראה 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 .ר של רבינו יותר מגאונים גדוליםורואים בחוש שאדם פשוט יכול להתעורר מהספ

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



 מוהר"ן תנינא          כט.                  ס סא      ליקוטי                                            

שנא חסד  ממנו  מונע  כאלו  מלשמשו  תלמידו  המונע  ]כל    [א' 

חסדים מצד האב    . חסדים וגבורות   בכ"א. ויש  למס מרעהו חסד

בן גרים ולא   'לו מצד האב חסדים, כי הי  'ע לא הי". ור[ב]  וכו'

אבות  'הי זכות  כז  כשארז"ל  [ג]   לו  רצו  ע"ב  )ברכות  שלא   )

לר נשיא  ל"למנותו  דלית  משום  אבות. יע  זכות  ר  ה    "שוסבר 

ע אין רוצה לומר תורה מחמת זה מחמת שאין לו חסדים  "שר

יוחאי   ' לו חסדים מצד אביו ר  'ודאי היוב רשב"י מצד האב. אבל 
ועה) בישראל    (גדול  ')שהיד אמר  "(  אומר    ר"שכ  אני  לאו  ואם 

יוחאי אבא    'ינו שאני אומר להתורה שהוא בחייליוחאי אבא ה

התגלו  'בחי שמשם  האב  מצד  התגלות  החסדים  כי  התורה  ת 

כנ"ל החסדים  התגלות  הוא  למלכות  . התורה  ומוסרך  כי    , וזהו 

ולגלות החסדים    שר"ע אמר שזה    ר"ש לומר תורה  אינו רוצה 

ע"וע החסדים  התגלות  שהי"י  התורה  הי"ר  ' י  עתה,  אומר    ' ע 

אך   הגונים.  שאינם  לתלמידים  תורה  שלמד  הנ"ל  פגם  מתקן 

ח  ר"ע לגלות  רוצה  תורה  יאינו  מחמת  דושי  החסדים  ולגלות 

ש אמר שזהו רק מחמת עניוות  "שאין לו חסדים מצד האב. ור

יכול "ותנותו של רושמחמת ענ  [ו]   ע"של ר סובר שאין  ע הוא 

לגלות תורה מחמת שאין לו חסדים מצד האב, ואין יכול לתקן  

כ הנ"ל  ע"פגם  ת"א  הוא  התפיסה  כי  התפיסה  כוך  יוזזקון  יי 

כזה שיש  [  ח]הוא רבי גדול    "ע רבורים כנ"ל. אבל באמת  ילהד

ויכול ר  [ט]   לו חסדים מצד עצמו   ' ואין צריך לזכות אבות כלל 

לו מצד עצמו לבד,  ידי החסדים שיש  לגלות תורה על  עקיבא 

ש אני אומר וכו' "כ אמר ר"וע  . ועל ידי זה יתקן פגם הנ"ל כנ"ל

ועיה לי חסדים מצד האב  יביא "יינו שאני אומר תורה שיש  ז 

לומר תורה    כ"ע בע"כרח רו גדלות עד שי  'וך בחי ע לת"את ר

ר באמת  בו"כי  יכול  אוע  תורה  לגלות  זכות "עדאי  לו  שאין  פ 

י חסדים שיש לו  "כ שיכול לגלות תורה ע "גדול כ  ר"עאבות כי  

ענ שהוא  רק  עצמו,  ועימצד  ר"ו,  שיגלה  תורה "י  תלמידו  ש 

גדלות  '  לבחי  ר"ע יביא את    עי"זשהוא יש לו חסדים מצד האב  

כ לומר תורה אף על פי שאינו רוצה. וזהו ואם  "כרח בעועד שי

הי רילאו,  שאמר  לר  'נו  לומר  " שמעון  רוצה  אתה  אין  אם  ע 

נו יתנותך, אזי אני אומר ליוחאי אבא היותורה וזהו מחמת ענו

ומוסרך  כנ"ל,  האב  מצד  חסדים  לי  יש  כי  תורה  אומר  שאני 

בע  היינו  למלכות ואמסרך  אותך  למלכות  "שאביא   ' לבחיכ 

כ לגלות תורה שהיא התגלות החסדים  "כרח בעומ  'גדלות ותהי

כי ע יאמר תורה    שרשב"יי  "כנ"ל   ר"ע   יביא את  עי"זתלמידו 

כרח לומר תורה שהוא התגלות החסדים  וכ וי"גדלות בע  לבחי'

ת הנ"לישהוא  פגם  בי.    קון  עלי)ולא  איך  התגלות    אר  ידי 

אר איך יגם לא בפגם הנ"ל.    יאיתקן   עי"זהתורה שמגלה חסדים  

רבו   'יהי  עי"זי התלמיד שיש לו זכות אבות כשמגלה תורה  "ע

 : כרח לבא בגדלות ולומר תורה(ומ

)במדבר    "שכמ  "כמסירה הוא לשון בע  , ומוסרך למלכותוזהו  

ישראללא(   מאלפי  כי   רש"ייפ  וימסרו  כרחם.  בעל  שנמסרו 

  שהוא יאמר תורה  ע"יגדלות    'לבחי   בע"כ  ר"עיביא את    רשב"י

 יב: כנ"ל

כמובא   ידי "הש    [יג]  סא מהזמן  למעלה  הענין [טו]  הוא  וזה   .

וא מאד  ונעלם  נפלא  דבר  באמת  בשכל  "הוא  זאת  להבין  א 

שע דע  אך  מבינים, יאנושי.  שאין  מחמת  רק  הוא  הזמן  קר 

ששכלידה מחמת  ביותר, יינו  גדול  שהשכל  מה  כל  כי  קטן,  נו 

ואין לו   הזמן נקטן ונתבטל ביותר. כי בחלום שאז השכל נסתלק

ר כל השבעים ו, אזי ברבע שעה יכולים לעב[טז]   רק כח המדמה

זמנים  וכמה  כמה  והולך  שעובר  בחלום,  נדמה  כאשר  שנה, 

ואחובשעה מ מאד,  כשנתעוררים מהש"עטת  רואים  יכ  אזי  נה 

עט  ושכל אלו הזמנים והשבעים שנה שעברו בחלום, הוא זמן מ

וזה מחמת שאח חוזר הש  , כ בהקיץ"מאד באמת.  אליו, אז  כל 

הם רק רבע    , ואצל השכל כל אלו השבעים שנה שעברו בחלום

אצל   גם  שנה  שבעים  הם  ממש  שנה  שבעים  רק  אצלו,  שעה 

שלנו בשכל  . השכל  משכל  יזובאמת  למעלה  מה  יהגבוה  גם  נו, 

כ רק רבע שעה או  "הוא ג   , נו לשבעים שנה ממשישנחשב אצל

בחלום  ר שבעים שנה  ופחות. כי כמו שאנו רואין שיכולין לעב

שהוא רק רבע שעה, כמו    , כ בשכל שלנו"ובאמת אנו יודעין אח

נו שבעים שנה ממש, הוא בשכל  יכן ממש מה שנחשב לפי שכל

הגבוה למעלה יותר רק רבע שעה, רק שאין אנו מבינים זאת.  

אומר לו    'בא אצלו בשעת החלום והי  'א  'כי גם בחלום אם הי

מת אינם כלום  שכל זה שנדמה לו שעוברים ימים ושנים שבא

מאמין לו כלל, כי לפי    'דאי לא היובו  , והכל הוא רק רבע שעה

כמו כן   ,נדמה לו שעוברים ימים ושנים ממש  הדמיון שבחלום

נו נדמה שזהו זמן של שבעים  ינו לפי שכליפ שאצל"ממש, אע

  , שנה, בשכל הגדול יותר הוא רק רבע שעה. וכן למעלה מעלה 

ה, גם אותו הזמן שבשכל שבשכל שהוא גבוה עוד יותר למעל

מש רק    , נויכלהגבוה  יותר  עוד  הגבוה  בשכל  שם  נחשב  אינו 

וכן למעלה מעלהולזמן מ ופחות מאד.  יש שכל   , עט  עד אשר 

דל ולו אינו נחשב כלל, כי מחמת גוכ ששם כל הזמן כ"גבוה כ

ואפס לגמרי, כמו שאצל אין  כל הזמן  עים נו השביהשכל מאד 

כן  כמו  כנ"ל  שנה שעוברים בחלום הם רק רבע שעה באמת 

 : למעלה משכל עד שהזמן נתבטל לגמרייש שכל 

העולם  כ"וע בריאת  מיום  שעבר  מה  עליו  שעבר    ,משיח 

בני אתה    הש"י, ואחר כל זה בסוף יאמר לו  [יח]   וסבל מה שסבל

)תהלים ב( והדבר תמוה ונפלא מאד לכאורה,  אני היום ילדתיך

כל   מאך  גזה  עוחמת  גודל  לפי  משיח  של  שכלו  דל וצם 

צם מעלת שכלו שיגדל ושיאחז אז, ומחמת הפלגת ע  , גתוימדר

מאד.   מאד  בריאת   'יהי  ע"כאז  מיום  עליו  שעבר  הזמן  כל 

כ הזמן  אותו  עד  ויהיוהעולם  ממש,  ואפס  אין  כאלו   'לו  ממש 

  'כי יתבטל כל הזמן בשכלו שיהי [יט] נולד היום

 

 
 איוב ו' יד  א
 שער המצות פרשת יתרו מצות כבוד או"א אות ח' ד"ה דע כי כל נשמה ונשמה. וע"ח שער לט דרוש ח'  ב
היה גר צדק. ר"ע היה מעבר שנים א"כ    יוסףעיין סדר הדורות תנאים ואמוראים אות ע' ס"ק ב' אביו    ג

ועי"ש בשם עשרה מאמרות שהיה מצאצאי סיסרא ויעל לדעה שיעל גיורת ונתגיירה   מוכרח שאמו מישראל.
וצ"ע מדוע לא היה לו זכות אבות מצד אמו. גם צ"ע שרשב"י יש לו    אחרי שנתעברה, דאל"ה בנה ממזר לדעת ר"ע.

אין לו ולר"ע אין בגלל שהיה בן גרים משמע סתם אדם יש לו. גם עיין בשער    אדם  חסדים בגלל שאביו גדול משמע סתם
 המצוות הנ"ל משמע מי שאביו רשע גם אין לו חסדים כי מה שמקבל ממנו מחטיא אותו.  

   )שהי' גדול בישראל( -)שהי' גדול( בישראל. בדפו"ר ותשכט -בתקפא ותרלד ותרלו ותרצו ד
)רבי רחומאי אמר לרבי פנחס בן יאיר שרואה ברוח הקודש שהבן     וחאי חברנא א. י עיין בהקדמת הזוהר דף י   ה

ועיין בן יהוידע פסחים קיב. הנ"ל שכתב   וידוע כי יוחאי אביו של  של חברם יוחאי יצא מהמערה ואורו מאיר בכל העולם. 
ם שהיה מקורב למלכות והשתדל פסחי()עיין חיי שלמה על  רינוה והתנאים הגדולים קורין אותו חברשב"י היה אדם גדול בתור

 לעכב הריגת ר"ע ועל ידו ניתן לרשב"י רשות לבקר את ר"ע(
 רב עעיין שיחות הר"ן סימן  ו
 הויכיך )מבל"ט אבל שם כתוב וזויכיך(  -בתרלד ז
סוטה מט: משמת ר"ע נסתתמו מעייני חכמה קדושין מט" מקדש אשה עמ"נ שאני חכם אין אומרים כר"ע    ח

מעולם גברא רבה    ההגולה ב"ב יב: קים לן דלא הי  רראש לחכמים. פי' רבינו גרשום מאוקה.  וכו' כתובות  
. עיין דעת ותבונה פכ"א דף  וכו'נפשו של ר"ע אינה כשאר נפשות הגרים שער הגלגולים הקדמה לח  כוותיה.

 עב. ד"ה ובשער מאמרי רשב"י.  
ובקהלת יעקב ערך ד'    תיקון מ' דף פא.  ך עלכסא מלבועיין זוהר פקודי רנד: ובמקדש מלך שם על הדף.    ט

 שנכנסו לפרד"ס בשם האריז"ל בלקוטי תורה בראשית
 הערה זו בסוגרים נמצאת כבר בדפו"ר  י

 
 יתתקן  -יתקן, בדפו"ר ומתרלו  -בתרלדגם  יא
)מסימן מ"ח עד כאן נדפסו הסימנים בטעות, והאמת שבכאן מתחיל   –בתקפא בשורה הבאה תחת שורה זו כתוב    יב
 א( :י' סס
שרבנו הלך עם  ,  חיי מוהר"ן סימן תקסח גם עיין    ,מתי והיכן נאמרה תורה זו עיין שיש"ק ח"ב סימן קיח  יג

 תורה בסוף ימיו.
 שין ימנית בתקפא יד
 אינו מצוי בזמן עיין רמב"ם יסודי התורה א יא ועיין לעיל תורה ז בהשמטות ]דף ט.[  טו
 א אות ט' ותורה ח' תנינא אות ט'ו' ותורה ה' תנינע"ח שער נ' פ"י ועיין לעיל תורה נד אות  טז
 בהשכל  -גם בדפו"ר בשכל ומתרצו  יז
 .  וסנהדרין צח. וישעיה נג ג' ריח.ופנחס דף  דף ריב. ויקהלעיין זוהר  יח
עיין תהלים צ' ד'    ., ועיין מזה בלק"ה מילה ד' ה'ר זכר לאו כלוםו יעיין מעשה מז' בעטלערס יום א' שהע  יט

כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול וכו' ועי"ש פרש"י יומו ית' כימי חיי אדה"ר.  ועיין בראשית רבה ח' ב' 
שנות  ב"ה אלף שנים.  יומו של הק אאלפים  דקאי  עזבתיך,  קטון  ברגע  ז'  נד  ישעיהו  רגע ועיין  ז.  ברכות  ועיין  גלות. 

זעם.   יעבור  ישעיה כו כ. חבי כמעט רגע עד  ועי"ש. גם עיין  והכא מדכתיב קטון אפשר שפחות  ועיין  כמימרא או פחות, 
שהכבד   ע"י  חדש  זמן  דהיינו  חדש  יום  נברא  יום  שבכל  שלישי  יום  הנ"ל  אמת. פמעשה  של  חסדים  מקבץ  במה    ה  ועיין 

    פרטי חייהם שעברו.את כל  ראו ברגע אחדשמספרים בני אדם שחוו מות קליני 

 תורה אור 
ֶסד  איוב ו )י ס ֵמֵרֵעהּו חָּ ד( ַלּמָּ

י ַיֲעזֹוב:  ּדַ  ְוִיְרַאת ש ַ
ְסרּו    מטותבמדבר   ּמָּ לא )ה( ַוּיִ

ה   ּטֶ ַלּמַ ֶאֶלף  ֵאל  רָּ ִיש ְ ֵמַאְלֵפי 
א:  בָּ ר ֶאֶלף ֲחלּוֵצי צָּ ש ָּ ֵנים עָּ  ש ְ

 
 תורה סא 
ה ֶאל חֹק  תהילים ב )ז( ֲאַספְּ  רָּ

ה ֲאִני  ִני ַאּתָּ ַמר ֵאַלי ּבְ ד אָּ ְידֹוָּ
: ַהּיֹום ְיִלְדתִּ   יךָּ

 



 סא סב סג סד                מוהר"ן תנינא  ליקוטי                         כט:           

היום ממש, כי    אני היום ילדתיךי  "כ יאמר לו הש"גדול מאד וע

 :  כל הזמן שעבר, אין ואפס לגמרי כנ"ל

ר מקום  ו, שהבעל כח יכול לעב [א]  כ"אנו רואים במקום גוכן  

מ בשעה  קטן,  ו גדול  הוא  המקום  זה  כל  שאצלו  נמצא  עטת. 

שעה   לילך  וצריכים  גדול,  זה המקום  נחשב  כח  החלושי  ואצל 

וכמו כן למעלה מעלה, כל    בה עדומר שעוברים אותו המקום. 

למעלה   וכן  יותר,  אצלו  נקטן  המקום  יותר,  גדול  שהכח  מה 

רק שבשכל לגמרי,  נתבטל  עד שהמקום  להבין    א"אנו  ימעלה 

כמו   זה,  להבין בחלום את האמת, שכל אותו הזמן    שא"אכל 

אנו   גם  כן  כמו  באמת,  כלום  אינו  בחלום  לנו    א"אשנדמה 

כנ"ל   להבין, שכל כלום למעלה בשכל הגבוה    הזמן שלנו אינו 

 :[ב]

לג(  [ג]   סב ישראל   אלה  [ד] )במדבר  בני  איתא    מסעי 

דהי   [ה] במדרש   ישראל  בני  ישראל  ישמסעי  שבני  הנסיעות  נו 

על   מכפרין  הם  למקום  ממקום  ישראלנוסעין  אלקיך   [ו]   אלה 

כי    "זיש פגם ע  ע"זכשאין עובדין    'יז. כי אפ "ינו על פגם עיה

  הבעש"ט בשם  }, וכמו שמובא  ע"ז  'כ בחי"קול האמונה היא גקל

כף כשסרים  י, שת ועבדתם אלקים אחרים  , וסרתם  [ח]   'על פ  {[ז]

וע"ע  'הוא בחי"י,  מהש וכל  "ז,  ישראל נתכפר.  י הנסיעות של 

שיש   בעולם    ע"זזמן  אף  חרון  פ}בעולם  והובא    'ספרי  ראה 

ק החרון  כנ"ל נמת   ע"זנמצא כשנתכפר פגם    {[ט]  בפרש"י שם

וע ונמשך רחמנות.  ואל שדי יתן    'בבחי  יקר רחמנות הוא י אף 

רחמים מג(  לכם  ד  ,)בראשית  היי לכם  לנו  "נו שהשייקא.  יתן  י 

שימס  ית והרחמנות  אצלו  כי  בידינו.  הרחמנות  את  יכול    'ר 

להיות שגם החולאת הקשה וכל היסורין הם הרחמנות שלו, כי  

מה שהשוב כל  אפ "ודאי  להאדם  עושה  הכל  יס  י'י  קשים,  ורין 

רחמנות  רק  וימס [יא]   הוא  שיתן  מבקשים  אנו  אבל  בידינו  ו.  ר 

וגם אין אנו    ,את הרחמנות, כי אין אנו מבינים הרחמנות שלו

אותו הרחמנות שלו הנ"ל רק שהש לקבל  בידינו  "יכולין  יתן  י 

נו הרחמנות  ינו נרחם עלינו, ואצל יאת הרחמנות שאנחנו בעצמ

וובפשיטות להתרפא מן הח וזהו  [יב]   כיוצא בזהלי  ישראל . 
י  "כנ"ל, כי הרחמנות נעשה ע חמיםרכם לתן י דיש לא ר"ת 

 :  כנ"לישראל מסעי בני 

כי יעקב אבינו כששלח את בניו עשרת השבטים  דע    [יג]   סג

וזה סוד  יליוסף שלח עמהם נ קחו מזמרת  גון של ארץ ישראל. 

ונ  ')בראשית מג(, בחי  הארץ בכליכם וכו' גון ששלח על  יזמר 

כי דע, כי    [יד]   לשון זמר וכו'  מזמרתרש"י  יידם ליוסף, וכמו שפ

נ  לו  יש  ורועה  רועה  מייכל  המקום  וגון  ולפי  העשבים  לפי  חד 

חד שהיא  ושהוא רועה שם, כי כל בהמה ובהמה יש לה עשב מי

כלו. גם אינו רועה תמיד במקום אחד. ולפי העשבים  וצריכה לא 

נ לו  יש  כן  כליוהמקום שרועה שם  כי  לו    גון.  יש  ועשב  עשב 

ומשירת העשבים  .  [טז]  פרק שירה  ', שזה בחי[טו]  שירה שאומר

נ סוד מינעשה  וזה  ד(    ש"גון של הרועה.  את  )שם  ותלד עדה 

ושם אחיו יובל הוא היה   ,הל ומקנהושב או יבל הוא היה אבי י

ת כל  כואבי  ועוגביפש  ת נור  כי  רועה  י.  בעולם  כשהיה  כף 

ת  היה  כנ"לימקנה,  זמר  כלי  וע[יז]   כף  דוד  ".  שהיה    המע"הכ 

נגןוי היה  "ע  [יח]   דע  באבות  ככנ"ל.    [יט]  רועהכ  מצינו  )גם 

כ  מקנהוהעולם  רועי  שהיו  בחי[כא]   לם  וזה  הארץ   '(    מכנף 

שמענוורי זמ הכד(  ')ישעי  ת  יוצאים  י,  ונגונים  שזמירות  ינו 

גון כנ"ל.  ילים בארץ נעשה ניי העשבים הגד " מכנף הארץ, כי ע

הוא נותן כח בהעשבים ואזי יש    עי"ז וןג יי שהרועה יודע הנ"וע

לאכ וזה בחיולבהמות  הנצנים נראו בארץ עת    כבב(  ש"ה)  'ל. 

הגיע ההזמיר  גד י ,  שהנצנים  עיינו  בארץ  והנ" לים  הזמר  גון  יי 

גון שהרועה יודע הוא  יהזמר והנ  שע"ייך להם כנ"ל. נמצא  יהש

לבהמות  מרעה  ויש  בעשבים  כח  הנ  . נותן  טובה  יגם  הוא  גון 

  ' בעצמו, כי מחמת שהרועה הוא תמיד בין בהמות הילהרועה  

מבחי הרועה  את  ויורידו  שימשיכו  לרוח    'אפשר  האדם  רוח 

את עצמו בבחי עד שירעה הרועה  ות  אלרכגוילכו    'הבהמיות 

וכו' אביהם  צאן  ופ  את  לז(,  רש"י  ור י)בראשית  שהלכו  ש 

וע[כה]   את עצמן   כדות אלר הנ".  נ יי  הניגון  כי  גון הוא  יצול מזה 

בבחיהתבררו הבהמה  רוח  מן  האדם  רוח  הרוח שמבררין    ' ת 

ג(   הע)קהלת  האדם  בני  רוח  יודע  ורוח  ו מי  למעלה  היא  לה 

הי ע רדת היא למטהוהבהמה  זהו  כי  הני ,  ולברר  יקר  ללקט  גון 

כמב טובה  אחרו הרוח  במקום  הנ[כו]   אר  ידי  על  כן  ועל  גון  י. 

צול מרוח הבהמיות כי נתברר רוח האדם מרוח הבהמה על  ינ

 :  גון כנ"לינידי ה

ויש נ ילוקים רבים בנגינה, כי יש ניחויש   גון שהוא  יגון שלם, 

 :  בכמה בבות ויכולים לחלקו לבבות וענינים

, אבל השרים  [כז]   מות ילו בשל וגון כ ישהמלך יש לו כל הנ  ודע

לפי מקומו. ועל כן אמר   כחכי אם גון  יאין להם רק איזה חלק בנ 

לנבוכדנצר וכו'    ,דניאל  אילנא  הוא  בולכ  כטמזון אנת    י' לא 

על כן  לאגון  ימלך ויש לו כל הנ   'כי נבוכדנצר שהי  [ל] )דניאל ד(

גון כנ"ל.  י, כי המזון נמשך על ידי הנ[לב] על ידו נמשך כל המזון

יעקב אבינו אף שלא הי יוסף, רק כפי    'ועל כן  יודע אז שהוא 

שס נימה  לו  שלח  יוסף,  של  הנהגותיו  השבטים  לו  גון  יפרו 

מה ששמע מבניו דרכיו והנהגותיו, כי    כפי  ך לשר כמותו,יהשי

לפע רצה  עויעקב  אצלו  הנ" ל  צריךיי  שהיה  מה  ע[לג]  גון  כ ", 

הנ אותו  לו  לבניו  ישלח  וזהו שאמר  ישראל.  ארץ  של  קחו  גון 

בכליכם הארץ  הימזמרת  בחיי,  שיקחו  שהוא  יהנ  'נו  הנ"ל  גון 

הארץ   'בחי שלהם.    זמרת  בכלים  מנחה  כנ"ל  לאיש  והורידו 

צרי   ושקדיםמעט  מעט  בטנים  ולט  נכאת  בחי  ,דבש    ' הם 

הנ ומדות  הנ ימשקולות  כי  מג יגון,  נעשה  כנ"ל י גון  הארץ    דולי 

 :[לד]

לם  ושאנו רואים שכל הנגידים הגדולים כמעט כ   מה  [לה]   סד

מש שהוא  והם  מי  שכל  בחוש,  רואין  שאנו  כמו  ממש  געים 

 דע כי הממון    .עשיר יש לו שגעון גדול
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 עיין פל"ח כי זמן ומקום תלויים זב"ז   א
ולק"ה מילה עיין חיי מוהר"ן סימן תקסח.    ב 

יח. יז  אותיות  ד'  בבחי'   הלכה  שיאמין  ע"י 
למעלה מהזמן לא יפול לעולם, עי"ש ולקמן 

עט   סוד תנינתורה  הוא  מהזמן  שלמעלה  א 
כוונת  עפ"ז  מבאר  פל"ח  ועיין  התשובה. 
תשובת משיח לריב"ל מתי יבוא מר היום אם 

תשמעו הזמן .   בקולו  פריחת  ענין  ועי"ש 
בחוש  נ' שהוסיף וגם  דעת אות  לק"ע  ועיין 
רואין פריחת הזמן מאד מאד כצל עובר ממש 
לזה תנצל  לב  ואם תשים  וכו'.  כלה  וכענן 

הזה הרבה ותתחזק הרבה לחטף   עולם מדאגות  
לנצח  שיצליחך  שתוכל  מה  כל  פעם   , בכל 

ששם הוא למעלה מהזמן לגמרי כי הוא עולם 
 )למעלה מהזמן נזכר בלק"ה תלג פעמים(   הנצחי

בז    ג ֶיע נאמר  ל  ָּ שנת   ַלִטיפ  בתחילת  כנראה 
 תקסא. ראה חיי מוהר"ן סימן קיד 

 עיין גם במדבר י' כח  ד
בשם  ה  יין *עשרה מאמרות וע  ילקוט ראובני 

 לעיל תורה מ' ]דף נג:[ח"א 

 
 שמות לב ד'   ו 
ס ובמקור מים חיים –בעש"ט עה"ת עקב נז  ז 

שם ס"ק מג. ודגל מחנה אפרים תרומה פכ"ו 
במקור מים  הובא  הקרשים  עה"פ ועשית את 

 חיים תרומה ס"ק ה'.
 א טז דברים י  ח 
אות  דברים יג יח  גם עיין לעיל תורה יח  ט

 ב'.
ונראה  בתקפא    י  ברור  בתרלו    -לא  היא    -היא, 

 הוא,   -)לא ברור(, בדפו"ר ותרלד ומתרצו 
תחילת תורה סד שברא את ח"א  עיין לעיל   יא

 העולם לגלות רחמנותו. 
צ"ע איזה רחמנות היא זו אם הפגם נשאר   יב 

עפ"י  תירוץ  ג'  תחומין  ערובי  לק"ה  ועיין 
 תורה קה.

 ר התורה זו לא ידוע מתי והיכן נאמ  יג
שהכל   -פרש"י  יד בארעא  מדמשבח  מתורגם 

 מזמרים עליו כשהוא בא לעולם: 
יכול   טו  אינו  גדל  לו  ואומר  המכה  המלאך 

)שער  שירה תחילה  שאומר  עד  בו  להשפיע 
 מאמרי רשב"י( 

 
ונהר יט   ' נהר ז  ' עיין חסד לאברהם מעין א  טז 

. שער מאמרי רשב"י פי' על ' נהר ג ' ומעין ד
ל  המצוות  שער  שירה.  פרשת פרק   אריז"ל 

סדר  סוף  להאריז"ל  ישר  אדם  ספר  ואתחנן. 
 בינה ותבונה. 

שיר   יז  וכלי  הניגון  שעיקר  רלז  עיין תורה 
לעולם. לוי   יט. וכמבואר בזוהר שמות    הביא 

לקדושה  לוי  שכשנולד    ונראה המושך  ניגון  התחדש 
 בבחי' עתה ילווה אישי אלי עי"ש.

 תורה ג' ח"א  יח,  עיין לעיל    א טז-שמואל   יח 
 ותורה נד 

 * שם   יט
 כבר בדפו"ר וגרים נמצאתהערה זו בס  כ 

יצחק  -אברהם  כא ב'.  יג  שם   -בראשית 
לז שם    -לא. יוסף  'שם ל  -כו יד. יעקב
שמות    -מז ג'. משה   שם  -ב'. בני יעקב

א'.  ועיין    . יא טז  א  -שמואל  -דוד  ג' 
בזה   שכוונו  ג'  ד'  וממכר  מקח  לק"ה 

לא   חוץ מדודצ"ע דולתקן חטא אדה"ר  
 . מצינו שהיו יודעי נגן

 תשכט תוקן ותרלד בתקפא )ש"ה א( וב  כב 

 
ותרלד  -בדפו"ר  כג ובתקפא  לראות,    -לרעות, 

ד"ה    -ומתרלו ויחי  עמוקות  מגלה  )עיין  לרעות. 
 כתב לראות(   האספו שגם 

ותרלד  כד בתקפא   -בדפו"ר  לראות,    -לרעות, 
 )עיין מגלה עמוקות הנ"ל(  לרעות. -ומתרלו

כה 
ב"ר פד   פרש"י   -לרעות את צאן     )עפ"י 

הלכו   נקוד על את שלא יג ועי"ש מהרז"ו(  
  ' גרבה    ועיין במדבר  .אלא לרעות את עצמן

ולהתפתות   יג ולשתות  לאכול  הובא דהיינו   ,
)וכן אחרי  .  שםה -ור אריובגבפי' בעלי התוס' 

ועיין   לאכול  וישבו  כה  לז  בראשית  כתיב  המכירה 
גס   בלב  פרש"י  וכו'  ויאכלו  וכו'  ויחזו  יא  כד  שמות 
ביחס   ]והכל  אוכלים  כאילו  תרגם  ואונקלוס 

ועיין רא"ם שפי' רעיה לשון הנהגה   תם[( למדרג
ועיין תורה  עשות ביוסף.  לשהלכו להתייעץ מה  

עיק  היא  אכילה  שתאות  הצדיק יז  שיהיה  הגורם  ר 
   .חשוך בעיניו וע"כ שנאו את יוסף 

ועיין   כו  סב:[  ]דף  נד  תורה  בח"א  כמבואר 
 תורה רפבלעיל ב ולק"ה טרפות ב' ג'  

 . וכן פרק שירה מיוחס לדוד המלך דייקא  כז 
 כל אחד –כ"א, בתרלד ומתרלו  -בדפו"ר   כח 
ובתרלד    כט מתרלו    –בדפו"ר  ומזון    -מזון, 

 )כלשון הפסוק( 

 
פסוקים שם עי"ש   הפסוק  ל  הזה מורכב מג' 

התיבה אנת מפסוק יט ותיבה מזון מפסוק יח 
 והתיבה אילנא מפסוק יז. 

בדפו"ר  לא ידו,    -גם  על  ע"כ   –מתרצו  הניגון 
 כן נמחק(   הניגון על ידו )תיבות על

 טז תורה  ולעילעיין זוהר תרומה דף קנג.  לב 
הפרנסה  את  י'  אות  ה' תנינא  ותורה  תנינא 

המלך וירא דף ת   מקבל  זוהר  גם עיין  חילה 
ע"י  י'. שהפרנסה  אות  ז' תנינא  ותורה  קז. 

 . ספירת המלכות 
שניגון  ותורה רלז כן מצינו גם בתורה נד ותורה ג'   לג

עול רצה לפיעקב  מסתמא  לב השומע עי"ש.  בפועל  
שיחז ואולי  אצלו  בנימין  את  כןיר  יכול    על  היה  לא 

 להתאפק כמבואר שם בראשית מה א. יוסף 
 "ן סימן תקפהעיין חיי מוהר   לד
 לא ידוע מתי והיכן נאמר התורה זו   לה 

 תורה אור 
ה ֶאל חֹק   רָּ תהילים ב )ז( ֲאַספ  
ה ֲאִני   ִני ַאת ָּ ַמר ֵאַלי ב   ד אָּ דֹוָּ י 

: יךָּ ת ִ ִלד   ַהי ֹום י 
 סבתורה 

ה    מסעיבמדבר   ֶ ֵאל  )א(  לג 
או   צ  יָּ ר  ֵאל ֲאש ֶ רָּ ִיש   ֵני  ב  ֵעי  ַמס 

ב    ם  אֹתָּ ִצב  ל  ַרִים  ִמצ  ַיד ֵמֶאֶרץ 
ַאֲהרֹן:  ה ו   מש ֶ

ח  לב  כי תשא    שמות ק ַ ַוי ִ )ד( 
ֶחֶרט   ב ַ אֹתֹו  ַצר  ַוי ָּ ם  דָּ ִמי ָּ
רו    ַוי ֹאמ  ה  כָּ ֵ ַמס  ֵעֶגל  הו   ֲעש ֵ ַוי ַ

ֲאש ֶ  ֵאל  רָּ ִיש   ֱאלֶֹהיךָּ  ה  ֶ ר ֵאל 
ִים:  ֶהֱעלו ךָּ  רָּ  ֵמֶאֶרץ ִמצ 
רו   יא  עקב    דברים מ  ָּ ִהש   )טז( 

ת ֶ  ַסר  ֶכם ו  ַבב  ה ל  ֶ ת  ן ִיפ  ֶ ֶכם פ  ם  לָּ
ֲאֵחִרים   ֱאלִֹהים  ם  ֶ ת  ַוֲעַבד 

ֶהם: ֲחִויֶתם לָּ ַ ת  ִהש    ו 
לֹא  יג  ראה    דברים ו  )יח( 

ַהֵחֶרם  ִמן  ה  או מָּ ךָּ מ  ד  יָּ ב   ק  ב ַ ִיד 
ֵמֲחרוֹ  ק  קֹוָּ י  ו ב  ש  יָּ ַמַען  ֹו  ל  ן ַאפ 

נָּ  ךָּ  ו  ִרַחמ  ו  ַרֲחִמים  ךָּ  ל  ַתן 
 : ע ַלֲאבֶֹתיךָּ ב ַ ר ִנש   ֲאש ֶ ךָּ כ ַ ב ֶ ִהר   ו 

ֵאל    מג מקץ  בראשית   ו  )יד( 
ֵני   ִלפ  ַרֲחִמים  ֶכם  לָּ ן  ֵ ִית  י  ד ַ ש ַ
ֶכם ֶאת ֲאִחיֶכם   ח לָּ ַ ל  ש ִ ו  ִאיש   הָּ
ר  ֲאש ֶ כ ַ ַוֲאִני  ִמין  יָּ נ  ב ִ ֶאת  ו  ַאֵחר 

י:  ת ִ ל  כָּ י ש ָּ ת ִ כֹל   ש ָּ
 רה סגתו

)יא( ַוי ֹאֶמר מג  מקץ    בראשית
ן   כ ֵ ִאם  ֲאִביֶהם  ֵאל  רָּ ִיש   ֲאֵלֶהם 

ִמז ִ  חו   ק  ו   ֲעש  זֹאת  ַרת ֵאפֹוא  מ 
ִאיש    הֹוִרידו  לָּ ֵליֶכם ו  כ  ֶרץ ב ִ אָּ הָּ
ַבש    ד   ַעט  ו מ  ֳצִרי  ַעט  מ  ה  חָּ ִמנ 

ֵקִדים: ִנים ו ש   ט  לֹט ב ָּ כֹאת וָּ  נ 
ה  ד  בראשית   דָּ עָּ ֶלד  ֵ ַות  )כ( 

בָּ  יָּ ה  ֶאת  יָּ הָּ הו א  ב  ל  יֹש ֵ ֲאִבי 
ֶנה:  ִמק  ו  ִחיו   אֶֹהל  ם אָּ ש ֵ ו  )כא( 

ֵֹפש    ל ת  כ ָּ ה ֲאִבי  יָּ הָּ ל הו א  יו בָּ
ב: כ ִ  גָּ עו  ֹור ו   נ 

ד  -שמואל ַען ֶאחָּ ַוי ַ א טז )יח( 
ִאיִתי  רָּ ה  ִהנ ֵ ַוי ֹאֶמר  ִרים  עָּ ֵמַהנ  
ן   ִמי יֵֹדַע ַנג ֵ ח  ַ ית ַהל  י ב ֵ ִיש ַ ן ל  ב ֵ

ִאיש   ו  ַחִיל  ֹור  ִגב  ה  ו  מָּ חָּ ִמל   
ק  ו   ַויקֹוָּ ַֹאר  ת  ִאיש   ו  ר  בָּ ד ָּ בֹון  נ 

ֹו:     ִעמ 
ַוי ֹאֶמר -שמואל )יא(  טז  א 

ֶאל מו ֵאל  ו    ש   ֲהַתמ  י  ִיש ַ
ַאר   ש ָּ עֹוד  ַוי ֹאֶמר  ִרים  עָּ ַהנ  
ֹאן ַוי ֹאֶמר   צ  ה רֶֹעה ב ַ ִהנ ֵ ן ו  טָּ ַהק ָּ
ו    ֶחנ  קָּ ה ו  חָּ ל  י ש ִ מו ֵאל ֶאל ִיש ַ ש  

ֹ סֹב ַעד ב  י לֹא נָּ  אֹו פֹה: כ ִ
ֶרץ  ישע אָּ הָּ ַנף  ִמכ   )טז(  כד  יה 

יק  ד ִ ַלצ ַ ִבי  צ  נו   ַמע  ש ָּ ִמרֹת  ז 
ִזי ִלי רָּ ִזי  אַֹמר רָּ ִלי אֹוי ִלי    וָּ

ִדים  ֹוג  ב  ֶבֶגד  ו  דו   גָּ ב ָּ ִדים  ֹג  ב 
 : דו  גָּ  ב ָּ

ִנים   צ ָּ ַהנ ִ )יב(  ב  השירים  שיר 
יַע   ִהג ִ ִמיר  ַהז ָּ ֵעת  ֶרץ  אָּ בָּ או   ִנר 

ַמע  ֹור ִנש   קֹול ַהת  : ו  ֵצנו  ַאר   ב  
כו     לז וישב  בראשית   ל  ַוי ֵ )יב( 

עֹות ֶאת צֹאן ֲאִביֶהם  ִלר  יו  ֶאחָּ
ֶכם: ש    ב ִ

)כא ג  רו ַח  קהלת  יֹוֵדַע  ִמי   )
ה   לָּ ע  מָּ ה ִהיא ל  עֹלָּ ם הָּ דָּ אָּ ֵני הָּ ב  
ִהיא   ַהי ֶֹרֶדת  ה  ֵהמָּ ַהב   רו ַח  ו 

ֶרץ:  אָּ ה לָּ ָּ ַמט   ל 
תָּ   דניאל ד י ֲחַזי  א ד ִ נָּ )יז( ִאילָּ
בָּ  ר  י  רד ִ ו  ִקף  ו ת  ֵטא  ה  ִימ  ֵמה   ו 

א:  עָּ ַאר  ל  כָּ ל  ַוֲחזֹוֵתה   ַמי ָּא   ִלש  
ב ֵ  ִאנ  ו  יר  ִ פ  ש ַ ֵיה   פ  עָּ ו  ה   )יח( 

ֵבה    א  ָּ כֹל  ל  זֹון  ו מָּ יא  ג ִ ש ַ
א   רָּ ב ָּ ֵחיַות  דו ר  ת   חֹתֹוִהי  ת  
ַמי ָּא:  ֵרי ש   ֲ ן ִצפ  נָּ כ   פֹוִהי ִיש   ַענ   ו ב 

א   כ ָּ ַמל  הו א  ת    ַאנ  אנתה  )יט( 
רב י  ו ת  ד ִ ַבת  ר  ת   ית  ֵקפ 

ַמי ָּא   ִלש   ת  טָּ ו מ  ת  בָּ ר  ך   בו תָּ ו ר 
א:  עָּ סֹוף ַאר  ך  ל  נָּ טָּ ל  ש ָּ  ו 
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 זמן ומקום אמירת התורה 
חזרתו   אחרי  הימים  באחת 

לברסלב   שנת  מלעמבערג  סוף 

שנת   תחילת  או  תקסח 

לעיר  ציכש  \ב/ תקסט מחוץ  א 

מוהרנ"ת לשאוף    עם  ואנ"ש 

 אויר

 
 פתיחה

.  הזמן מתקצרתפיסת דל כך  טנות וככל שהשכל גמוחין דקשתפיסת הזמן היא  ,רבנו מבאר כאן יסוד 

נראה שרמז ללמעשה במה שפתח את התורה אבל  ,נראה כחכמה לבד בלא עצה מעשית לכאורה

".  הוי דומה לו \ד/ חז"לאמרו ווהלכת בדרכיו   \ג)דברים כח ט(/  דכתיבמנמצא שהשם ית' מעל הזמן, 

מוחין נות מקט  יוצאע"י ש , דהיינוחיי עוה"בלשובה ביותר כיצד לזכות שאדרבה רמוז כאן העצה הח

עשות עצמו עיוור מהבלי עוה"ז שהם לדבר ו תכל בשכל של כל ס לה דומשתדל תמי ,לגדלות מוחין

ואזי נעשה   וכמבואר בתורה כה. מה לשכלת ממדאר לצ קוהעי .האדם המדמה המטעה את ציוריכל 

ריש תורה  ד' ו )עיין לק"ה מילה הזמנים. ביטולוזוכה לתשובה ולזכרון דהיינו משרת לשכל מבורר והמדמה 

 עט תנינא(

 
 

 שיחות השייך לתורה זו
בֶׁ    עמְּ ִמלֶׁ נּו  ַרבֵּ ָחַזר  שֶׁ ָשםכְּ ָלה  נֶׁחְּ שֶׁ ַאַחר  ג  ָלִעיר בְּ   ערְּ חּוץ  ָעִמים  פְּ ה  בֵּ ַהרְּ ת  כֶׁ ָללֶׁ כֹו  ַדרְּ ָהָיה  ָבּה,  ק  ַתלֵּ ִנסְּ שֶׁ ַמֲחָלתֹו 

ָש  לְּ ָנַסע  ַפַעם  ַצח,  ַאִּויר  אֹוף  ִלשְּ ַיַער  יזֶׁה  אֵּ ּומלְּ ַפיֶׁיעס  ָרָהם  ַאבְּ ִעם  וְּ ַנ"תְּ  מֹוַהרְּ ִעם  דּום  ָירְּ שֶׁ ּוכְּ עס,  קֶׁ ִחינְּ ה  ַבַיַער    שֶׁ

ָהֲעָגָלה ָהַלךְּ  ִתיָך"רַ   מֵּ ִלדְּ ת ַהתֹוָרה "ֲאִני ַהיֹום יְּ ִגָלה לֹו אֶׁ ַנ"תְּ וְּ נּו ִעם מֹוַהרְּ ק ב' ִסיָמן סא.    \ה/ בֵּ לֶׁ י מֹוֲהַר"ן חֵּ ִלּקּוטֵּ בְּ שֶׁ

ַמֲחלָ  ֲחַמת  ָהָיה  ּומֵּ ָיכֹול  ֹלא  ִכי  ַנַחת,  ּובְּ ַאט  לְּ ָהַלךְּ  אּוָלם  תֹו  ִהירּות  ִבמְּ ת  כֶׁ ִח ָללֶׁ ה  ּומשֶׁ ַפיֶׁיעס  ָרָהם  כּו נְּ יַאבְּ ָהלְּ עס  קֶׁ

ךְּ  ילֵּ לֵּ וְּ ִפיק  ַהסְּ כֹוִלים לְּ יְּ ם  ָמָשל הֵּ ה לְּ אֵּ ָאַמר לֹו: "רְּ וְּ ַנ"תְּ  מֹוַהרְּ ָמא לְּ ם דּוגְּ הֶׁ נּו מֵּ ַרבֵּ ָנַתן  וְּ ר  ר ַמהֵּ ִבזְּ יֹותֵּ ַמן מּוָעט ַמה   

ַכָמה בְּ ךְּ  ילֵּ לֵּ ִריִכין  צְּ ָאנּו  גַ   שֶׁ שֶׁ ינּו  ַהיְּ וְּ ַשיָ ָשעֹות".  ַהָמקֹום  ִחיַנת  ִבבְּ ִנים   ךְּ ם  ִבפְּ ָשם  בּוָאר  ַכמְּ וְּ ַמן,  ַהזְּ מֵּ ָלה  ַמעְּ לְּ ַין  ִענְּ

 \ ו/ (קיח אות  'חלק בשיח שרפי קודש  ) ַהתֹוָרה ַעיֵּן ָשם.

ָוה    ַהִתקְּ דֵּ -ַעל  -ִעַּקר  הַ יְּ מֵּ ָלה  ַמעְּ לְּ ִחיַנת  בְּ ִח י  ִבבְּ ם  הֵּ שֶׁ ַהַצִדיִקים,  ַמִשיִגים  שֶׁ ַמן  בַ זְּ הֵּ ר  ַכֲאשֶׁ ָמִשיַח,  ִמִפיו נְּ יַנת  ִתי 

אָ  הּוא הֹולֵּ ַהָּקדֹוש, שֶׁ קּותֹו, שֶׁ ַתלְּ ִהסְּ ִגָלה ַעל ָפסַמר ָסמּוךְּ לְּ ִת ךְּ ַעָתה ִעם ַהַמֲאָמר שֶׁ ִלדְּ יָך" )תהילים  ּוק: "ֲאִני ַהיֹום יְּ

ליקו"מ ז;  מַ   ב,  ַהזְּ מֵּ ָלה  ַמעְּ לְּ ִחיַנת  בְּ הּוא  שֶׁ ס"א(,  סי'  ִאיח"ב  וְּ כּו'.  וְּ בָ -ן  לְּ ָשר  פְּ ָללאֵּ אֶׁ כְּ ָתב  ִבכְּ זֶׁה  ָין  ִענְּ ַמה  ר  ַרק   ,

ָבָריו הּו ִתי ֲאִני ִמדְּ ַבנְּ הֵּ הּוא עֹוסֵּ שֶׁ ָין זֶׁה, שֶׁ ִענְּ ָאַמר ֹזאת לְּ דֹולֹות כָ א, שֶׁ ב ַרבֹות לְּ -לק ִביִגיעֹות גְּ ָקרֵּ ,  ָכךְּ לְּ ָבַרךְּ ם ִיתְּ ַהשֵּ

ָידוֹ  בְּ ָתה  ָעלְּ ֹלא  ַהַמֲחלֹוקוֹ   ַוֲעַדִין  וְּ צֹונֹו,  ִמיּו  תִכרְּ ַגשְּ בְּ ִניעֹות  ַהמְּ ַפשְּ וְּ ּוִמתְּ ִרין  ַגבְּ ִמתְּ רּוָחִניּות  ּובְּ ֹאד  ת  מְּ ֹאד  מְּ ִטין 

 
א

 ירושלים   פאתשניסן ט כ  -  כ'           יד סיון תשעה     

 תו הזמן.א, ומסתמא יש איזה קשר בין התורות שאמר באוובר"ה תקסט אמר תורה א' תנינ ב
אתה במצות   נים משורת הדין אף אמר והלכת בדרכיו דאיתא בגמרא בדרכי הקב"ה היינו מה הקב"ה עושה עמך לפשם  תפארת יהונתן    ג

 "ה לפנים משורת הדין וקדש עצמך במותר לך: ה' תכנוס תמיד עם הקב 
דות, והיא ההליכה בדרכי ה' מה הוא חנון אף )ט( והלכת בדרכיו. להיותך עם קדוש תלוי בתנאי כשרון מעשה החסי שם  הכתב והקבלה  

 אתה חנון וכו' )רמ"א(:
להדמות לו יתעלה כפי היכולת והוא והלכת בדרכיו וכבר נכפל   צוה ח' צונו תב הרמב"ם בסה"מ מ כ  -משנה ברורה על או"ח סימן קנו  

היה חנון מה הקב"ה נקרא רחום אף אתה היה  זה הצווי ואמר ללכת בכל דרכיו ובא בפירושו ]סוטה י"ד[ מה הקב"ה נקרא חנון אף אתה  
ה' תלכ ואמר אחרי  הענין בלשון אחר  זה  נכפל  וכבר  וכו'  בפירושו שר" רחום  ובא  בפו  ההדמות  הנכבדות ל  והמדות  הטובות  עולותיו 

 שיתואר בהם עכ"ל. 
 .מה הוא חנון ורחום אף אתה היה חנון ורחום ,הוי דומה לו (והוא  אני נוטריקון  נוהו  א) "ואנוהו"אבא שאול אומר : שבת דף קלג ד
הוא הש"י תקפא מוהרנ"ת  תנינא מהדורת ן  רות בליקוטי מוהר"ת התוברשימתיך אבל דירבי לוי יצחק זצ"ל קרא לתורה זו אני היום יל  ה

 .סא – למעלה מהזמן
תן,  ובכל אלו הימים עד ראש־השנה היתה דרכו של רבנו ז״ל לטייל הרבה עם אנשי־שלומנו ועם ר׳ נ  -ת תשצה כתב  בפעולת הצדיק או  ו

יעס ברסלב, ומשה חינקעס ואברהמיל פי  ם ר׳ נתן חוץ לעירראים ונפלאים, ...ופעם אחת הלך רבנו ז״ל עוגלה נפלאות רבות, חדושים נו
גם כן מאנשי רבנו ז״ל( הלכו אחרי רבנו ז״ל. ומחמת שרבנו ז״ל היה חלוש־כח אז מאד    )שני עשירים בעיר ברסלב, שאחזו את עצמם

מו־ חצי ה שעות, לקח להם כמאד. והדרך, שלקחה לרבנו ז״ל עם ר׳ נתן כמאט לאט, והם הלכו במהירות גדולה  מאד, . על־כן הלך ל
א[: "השם יתברך הוא למעלה מהזמן" וכו׳, עין שם. וסים: "וכן  ׳, סימן סבלומר המאמר ]בלקוטי־מוהר״ן חלק    שעה. ואז התחיל רבנו ז״ל

 .כים לילך כמה שעות"כולין לילך בזמן קצר מה שאנו צריבמקום בעולם־הזה רואים,  שאברהמיל ומשה י
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ָרִטי ָלִליּות ּוִבפְּ ָחדִבכְּ אֶׁ ָחד וְּ ר ָכַשל ֹכַח  ּות ַעל ָכל אֶׁ לּו ַעל, ַעד ֲאשֶׁ ָנפְּ לּו וְּ שְּ ַרִבים ִנכְּ י  -ַהַסָבל, וְּ דֵּ ָין זֶׁה  יְּ ִענְּ כּו'. ּולְּ זֶׁה וְּ

מֹו  אָ  ַחיֶׁה ַעצְּ הּוא מְּ ִתיךָ ַמר, שֶׁ ִלדְּ ל ֲאִני ַהיֹום יְּ ָין זֶׁה שֶׁ ִענְּ נּובְּ רֵּ זְּ ָבַרךְּ ַיעְּ ם ִיתְּ ַהשֵּ נּו שֶׁ סוֹ   , ַהיְּ ג ַעל ַהֹכל, וְּ ַדלֵּ סֹוף -ָכל-ףלְּ

ָהא   ה  ַגלֶׁ א  ִיתְּ בֶׁ ָבַרךְּ  ִיתְּ ם  ַהשֵּ לְּ ָנשּוב  ֻכָלנּו  וְּ ת,  ָהִראשֹוִנימֶׁ ַהָיִמים  וְּ ת,  ַמן    םמֶׁ ַהזְּ ָכל  ִכי  לּו,  ַהֹכל ִיפְּ ַלל  ֻיכְּ וְּ ל,  ַבטֵּ ִיתְּ

מַ  לְּ ִחיַנת  וְּ ִבבְּ ַהֹכל  ן  ִיַתּקֵּ ָשם  וְּ ַמן,  ַהזְּ ָלה מֵּ ִה עְּ וְּ ִמיָלה  כֹות  )ִהלְּ ֲהָלָכה ד,כּו'.  ֲעָבִדים,  כֹות  ָשם(:    לְּ ַעיֵּן  יז.  -חיי  -)אֹות 

 מוהר"ן, סימן תקס"ח(.  

הַ  זֶׁה ִעַּקר ַהֹכַח וְּ ָוה ָלשִה ...וְּ ַהִתקְּ וְּ קּות  ַחזְּ פִ תְּ ִפי נְּ ָחד כְּ ם ָכל אֶׁ ָנַפל ָבהֶׁ ָגִמים שֶׁ ַהפְּ אֹות וְּ ַהֻטמְּ יָלתֹו  ּוב ִמָכל ַהֻזֲהמֹות וְּ

בָ  ָלשּוב ַלה' ִיתְּ וָ וְּ , ִכי ִעַּקר ַהִתקְּ ַמִש -ה ַעלַרךְּ ַמן שֶׁ ַהזְּ ָלה מֵּ ַמעְּ ִחיַנת לְּ י בְּ דֵּ םיְּ הֵּ ִחיַנת ָמִשיַח, ַכֲאשֶׁ   יִגין ַהַצִדיִקים, שֶׁ ר  ִבבְּ

ָסמּו ָאַמר  שֶׁ ַהָּקדֹוש,  ִמִפיו  ִתי  ַבנְּ ַעתָ הֵּ ךְּ  הֹולֵּ הּוא  שֶׁ קּותֹו,  ַתלְּ ִהסְּ לְּ הַ ךְּ  ַהַמֲאָמר  זֶׁה  ִעם  ַרק  ָכרה  ִגלָ -ִנזְּ שֶׁ יל,  עֵּ ַעל לְּ ה 

הּוא שֶׁ ִתיָך",  ִלדְּ יְּ ַהיֹום  "ֲאִני  מַ   ָפסּוק  ַהזְּ מֵּ ָלה  ַמעְּ לְּ ִחיַנת  ָבאֵּ בְּ לְּ ָשר  פְּ אֶׁ ִאי  וְּ כּו',  וְּ ַמה  ן  ַרק  ָלל,  כְּ ָתב  ִבכְּ זֶׁה  ָין  ִענְּ ר 

בַ  הֵּ ָאַמר  שֶׁ ָבָריו, הּוא: שֶׁ ִמדְּ ֲאִני  ִתי  הּוא  נְּ ַין ַמה שֶׁ ִענְּ לְּ דֹולוֹ ֹזאת  גְּ ִביִגיעֹות  ק  ָכלעֹוסֵּ ַלה'  -ת  ַרבֹות  ָפשֹות  נְּ ב  ָקרֵּ לְּ ָכךְּ 

בָ  ָתה בְּ ִיתְּ ַוֲעַדִין ֹלא ָעלְּ  , ַהַמֲחלֹ ַרךְּ וְּ צֹונֹו.  רּוָחִניּוָידֹו ִכרְּ וְּ ִמיּות  ַגשְּ ִניעֹות בְּ ַהמְּ וְּ ת  ֹאדקֶׁ ִטין מְּ ַפשְּ ִרין ּוִמתְּ ַגבְּ ֹאד,    ת, ִמתְּ מְּ

ָלִליּות ּוִבפְּ  ָחד וְּ ִבכְּ ַרִבים ִנכְּ ָרִטיּות ַעל ָכל אֶׁ ל, וְּ בֶׁ ר ָכַשל ֹכַח ַהסֵּ ָחד, ֲאשֶׁ לּו ַעלאֶׁ ָנפְּ לּו וְּ י זֶׁ -שְּ דֵּ ָין זֶׁה ָאמַ יְּ ִענְּ כּו'. ּולְּ ר  ה וְּ

ל   ָין זֶׁה שֶׁ ִענְּ מֹו בְּ ַחיֶׁה ַעצְּ הּוא מְּ השֶׁ נּו שֶׁ ִתיָך", ַהיְּ ִלדְּ נּו לְּ "ֲאִני ַהיֹום יְּ רֶׁ ָבַרךְּ ַיַעזְּ סֹוף כָ ' ִיתְּ ג ַעל ַהֹכל. וְּ ה  ַדלֵּ ַגלֶׁ ל סֹוף ִיתְּ

לַ  ָנשּוב  ֻכָלנּו  וְּ ת.  מֶׁ כָ ָהא  וְּ ת.  מֶׁ א  ָבַרךְּ בֶׁ ִיתְּ ִיפְּ   לה'  לַ "ַהָיִמים ָהִראשֹוִנים  ֻיכְּ וְּ ל,  ַבטֵּ ִיתְּ ַמן  ַהזְּ ָכל  ִכי  ִחיַנת  לּו",  ִבבְּ ַהֹכל  ל 

ַמן, ַהזְּ ָלה מֵּ ַמעְּ ן ַהֹכל:  לְּ ַתּקֵּ ָשם ִיתְּ  ליקו"ה יור"ד ח"ב הל' מילה ד,יז. עיי"ש עוד; מובא בשיש"ק ח"א, סעיף פ'(.   -)וְּ

תיך, שאל ממני", וגו'. שאומר השם יתברך  : "בני אתה, אני היום יליד(שלומנו על הכתוב )תהלים באנשי  אמרו  

ך". שהוא  להאדם הפצר בי בתפילה ושאל ממני הרבה ואתן לך הכל אף את הבחינה הזו של "אני היום ילדיתי

ה  זו של התחדשות שב   תיך" ממש אף בחינההדרגא הגבוהה של בחינת ההתחדשות, בבחינת "אני היום יליד

ל ימי חייו יקבל ממנו יתברך ויתעלה, אולם כל זה תלוי אם קיים כראוי בחינת דתו של האדם כותלוי כל עב

"ב סימן ס"א שבחינה זו של "אני היום  "שאל ממני", שהוא ענין רוב התפילות והבקשות. וראה ליקוטי מוהר"ן ח

שיש"ק ח"ו,    -)  ממני ואתנה":  ל"שא  –ידתיך"  וזהו "אני היום ילל משיח, עיין שם.  ילידתיך" הוא בבחינת דרגתו ש

 סעיף ר"ח(.  

חּוש, שֶׁ  רֹוִאין בְּ ַלל; כְּ ַמן כְּ זְּ ין שּום  אֵּ ַצת שֶׁ ָהִבין קְּ כֹוִלין לְּ יְּ ָאנּו  נּו  לֵּ ִשכְּ ַח  ]ֲאִפלּו בְּ הּוא ָעף ּופֹורֵּ ה, וְּ הֹומֶׁ ךְּ וְּ ַמן הֹולֵּ ַהזְּ

ר ל עֹובֵּ צֵּ ת  כְּ מֶׁ א  בֶׁ ִריַחת הַ , ַעד שֶׁ ִפי פְּ ל ָכל רֹוִאין ִכמְּ   ַמֲחָשָבהלְּ ַמן שֶׁ יָכן הּוא ַהזְּ ַלל, ִכי הֵּ ַמן כְּ ין שּום זְּ אֵּ חּוש שֶׁ ַעט בְּ

ָחה,  ַהִשכְּ ֲחַמת  מֵּ ַרק  הּוא  ַמן  ַהזְּ ִעָּקר  וְּ ַהָיִמים    ָהעֹוָלם,  בֹות  ּוִברְּ ָשִנים,  וְּ ָיִמים  ִרים  עֹובְּ שֶׁ ֲחַמת  ַהיָ מֵּ ָכִחין  ִמים  ִנשְּ

ֲחַמתָהִראשֹוִנים ּומֵּ ָחה    ,  ַנֲעָשה ַהִשכְּ שֶׁ ַמה  ב  יטֵּ הֵּ ִרין  זֹוכְּ שֶׁ כְּ ֲאָבל  ֹאד.  מְּ ַשךְּ  ִנמְּ וְּ ָארֹוךְּ  ַמן  זְּ הּוא  ָבר  כְּ ִאלּו  כְּ ה  מֶׁ ִנדְּ

ָש  ַעד ַעכְּ ִחָלה וְּ ִאלּו הּו ִמתְּ נֵּי ַכָמה ָשִנים כְּ ָעַבר ִלפְּ ַהיֹום שֶׁ ָשיויו, וְּ ד ַעכְּ י-, ַעלא עֹומֵּ דֵּ אֵּ זֶׁה רוֹ -יְּ מַ יִאין שֶׁ ַלל.  ן שּום זְּ ן כְּ

ַעלְּ  ַהֲעָבָרה בְּ צּות בְּ נֹוצְּ יזֶׁה ִהתְּ ימּות, ַרק אֵּ לֵּ זֶׁה ִבשְּ ָדָבר  ָהִבין  ָשר לְּ פְּ ִאי אֶׁ ַוַדאי  ינּו בְּ לֵּ ִשכְּ בְּ ִזָכרֹון ַרק שֶׁ ַלל, שֶׁ ַהכְּ ָמא. 

ַהַדַעת, הּו ימּות  לֵּ הּוא שְּ ַמעְּ שֶׁ לְּ ִחיַנת  בְּ ַמן, כִ א  ַהזְּ ִעָּקר  ָלה מֵּ ַמן הּואהַ י  נּו   זְּ ַרבֵּ ָאַמר  מֹו שֶׁ ל, כְּ כֶׁ ָלנּו שֵּ ין  אֵּ ֲחַמת שֶׁ מֵּ

רֹונוֹ  ירּוש: -ִזכְּ פֵּ ָרָכה בְּ  .  [ק ח"א, סעיף נ"ז(ליקו"ה או"ח ח"ג, הל' ר"ה ה, יג; מובא בשיש" -)ִלבְּ

 

 לקוטי הלכות השייך לתורה זו 
 יו"ד מילה ד' ו"מ ח"ב דף עג: ח

שנופל תחת הזמן    החטא ע"י רוח שטותל עולם.  שבחי' מקומו    אבית המקדש נקרא מקום כי הויג(  )  -  ידיג    'ת ג ציצידף לט  ח"א  או"ח  

בבית המקדש שהו וע"כ תיקונו  דייקא    אומקום  ע"י בהמה  הזלמעלה מהמקום  ללמעלה  שמעלה את הבהמיות שהיא תחת  ומקום  מן 

והאדם אין לו מקום כלל בעולם, כי הוא בבחינת למעלה מן המקום  )יד(    , ועל כן התיקון ע"י תשובה שהיא למעלה המקום.מהמקום

י כל המקומות משעבדים  מעשיו הטובים אזי הוא בחינת מקומו של עולם ואין העולם מקומו, ואזכנ"ל ואם זוכה ועומד במדרגה זו על ידי  

 כי הוא יכול להעלות כל המקומות לבחינת למעלה מן המקום שזה עקר התכלית, תחתיו וכל המקומות תאבים אליו שיהיה אצלם, 

 חי' משיח ב ה . וז ואמר שלא התחיל לחיות כלל כי היום נולדהעיור היה הזקן ביותר    - , תפלין ה טו .ז ח"א דף סאו"ח 

בו כדי שיקשר  שביל הבחירה. וצריך האדם לעבור  כי באמת אין שום זמן כלל, רק כל הזמן הוא ב   -  ,סב  'ו  אההודאו"ח ח"ב דף קסב:  

 עלה מהזמןהזמן ללמ

 למעלה מהזמן כא -ג חע"ז יו"ד ח" א 

ל התורה  כי באמת אין זמן כלל, רק שאי אפשר להבין זאת כדי שיהיה בחירה על ידי שנוי הזמן. וכ    -ר"פ ריבית ה  ח"א דף קצא  יו"ד  

 ת למעלה מהזמן.והמצוה הוא שאנו מאמינים בבטול הזמן שיתחדש העולם ונהיה בבחינ

זת הזמן, כי בהשכל  האשה נלקחה על ידי תרדמה ושנה שהיא בחינת הסתלקות הדעת שמשם עקר אחיריבית ה א  ח"א דף קצד.  יו"ד  

 ז(, "אני היום ילדתיך וכו'", האמתי משיגין שאין שום זמן כלל וכו', כמו שמבאר על פסוק )תהלים ב, 

 מהמקום לבוא למעלה  -שלוחין ד' יח  י:מ ח"א דף רחו"

 ומדחיקת השעה. בחי' מעל הזמן תשובה מדבר מ .לבוא למעלה מהזמן - גזילה ד'מ ח"א דף רכ: חו"

שינה כדי להעלות את הזמן  '  ם בחי. בימי הספירה אנו סופרים את הימיהדעת  ע"י מיעוט הזמן  התהוות    -נזיקין ג י'  ח"ב דף רלח:  חו"מ  

 זמן. ן מהש"י שהוא למעלה מהמזנמשך הכלל איך  להשיג זאת בשכל. א"א לנו ןמללמעלה מהזמן בשבועות שהוא למעלה מהז

הממשיכים אורו של משיח    אמת  . כל אחד צריך להמשיך על עצמו בחי' בכח הצדיקיאני היום ילידתיך   -  תנה ה ע' מ"מ ח"ב דף מ:  חו

העתיד עדיין וההוה כהרף עין.  אין ו   רעבה .  יוש עכלד  ואילו אין לו אלא אותו הרגע וכאילו נשיחשוב בכל יום עת ורגע כ  . בכל דור ודור

וגם בשכלנו אפשר הבין שהזמן הוא רק רגע ממש והעיקר לקשר את    עיקר הזמן ע"י שהעלים השכל האמיתי מהעולם בשביל הבחירה. 

 הרגע ללמעלה מהזמן.

 עלה מהזמןמל - טפל"ח יבמות מ

על ידי לשון הרע נסתלק ממנו הדעת דקדושה ונופל לאהבת הבהמיות שהם בחינת מדמה בחינת חלום    -ה'  ס"ק    נדתורה    עלפל"ח  

וכמבואר שם וזה רואין בחוש שבחלום נתארך הזמן, כי ברבע שעה נדמה לו בחלומו שעבר עליו זמן רב שנה ויותר, ועל כן היה עונשו גם  

טי תנינא סימן ס"א ותבין ביותר, וגם כי על ידי אהבה נתאחד הזמן על ידי ששנה שלימה נחשב אצלו  קו ילשנה ועי' בל  כן באופן זה יום 

 כמו יום אחד שזה בחינת )בראשית כ"ט( ויהי בעיניו כימים אחדים באהבתו וכו'
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 הקדמה

יאות  צ ת המומיד מבאר שא"א להבין בשכל אמעל הזמן,  אשם ית' הוהה שורה בזתה רבנו פותח את

הזמן מעל  מששל  שהכוונה  ,  שברור  אע"פ  ממע  ועתיד  הוה  אחדשהעבר  לזמן  נמצא ו  ,תאחדים 

ואת העתיד הכוונה בעצמו    ,שאפשר לתקן את העבר  אלא    ,השגה ממשהבנת העניין באינה  שזה 

 . ביאורקצת 

ה שבחלום ראייהודעת(  ה  כתב בגודלבלק"ה  וזמן תלוי בגודל השכל, )ך מבאר רבנו שביטול השמבה

בשוב ה' שיבת ציון יתברר שהיינו כחולמים, כי כל  לעתיד לבא    ך יהיהכו רוך  נדמה לזמן א קצר  זמן  

בקץ הימים אני היום דהיינו  וזהו שהקב"ה יאמר למשיח  ולם הבא.  חלום ביחס לע  אהעולם הזה הו

   .יטול הזמןדהיינו שכל הששת אלפי שנים של העולם הם עכשיו דהיינו בעכשיו ילדתיך 

לשתו של  גלל חו ב זו כשהלכו מחוץ לעיר לאט  יצד התגלגלה תורה  מבואר כ  ,חותבשי  הנ"ל בשיש"ק  

  . התורה הזואת  ומזה התעורר רבנו לומר  רבנו ומה שהלכו זמן ארוך הלכו שנים מאנ"ש בזמן קצר  

רבע , שבחלום נדמה  הזמן  ואח"כ המשיך בבחי'  ,זמןשתלוי בבחי' הדהיינו שהתחיל מבחי' המקום  

 ה. ה לרבע שעבעים שנה נדמינו שכל חיהפך ל , אזיגדול ובשכל  ,שבעים שנהלשעה 

ערך דעת    -לקוטי עצות  ועיין    זה ודאי שרבנו לא התכוון לומר דברי חכמה לבד אלא עצה למעשה

מי שיש לו דעת שלם הוא יודע, שכל הזמן של העולם אינו כלום, כי עקר הזמן הוא מחסרון    -'  נאות  

יותר, הוא   ועין בפנים שמסביר  הדעת. אבל כל מה שהשכל נתגדל  רואה ומבין בטול הזמן ביותר, 

ואם תשים לב זאת היטב. וגם בחוש רואין פריחת הזמן מאד מאד כצל עובר ממש וכענן כלה וכו'.  

תנצל מדאגות עולם הזה הרבה ותתחזק הרבה לחטף בכל פעם כל מה שתוכל, שיצליחך לנצח  לזה  

 עכ"ל.  :ששם הוא למעלה מהזמן לגמרי כי הוא עולם הנצחי 

לשני עניינים אחד להזדרז בעבודה כי באמת הזמן קצר ורק נדמה יא  מבואר שעיקר הידיעה הזו ה

צאת מקטנות  נצחי וכאן אנו צריכים ל   אועיקרי הוא שעוה"ב הו  שניהלנו כמו בחלום שהוא ארוך. ו

יותר  זוכה  ןיותר מוכ  מי שבאכי בודאי    , מוחין לשכל גדול להכין עצמינו לעוה"ב כי עוה"ב    לשכר 

אלוקות   השגות  ית'הוא  והמקום  ,בו  הזמן  מעל  השגות  ושם    ,ושם  חילוקי  בחי'  הן  הזמן  חילוקי 

שנים יכולים להיות באותו מקום בגן עדן אעפ"כ  עיין תורה קצא ו .\ז/ אות ו' כמבואר בתורה ז'  תנינא

קום גבוה מאד  מי שזוכה להיות במ  שאפילו  . דהיינוש כלוםיגרו לא יר אחד יזכה לכל התענוגים וחב

 כל. שה לממההשגות שם זוכה רק מי שהכין לבו בעוה"ז ויצא ממדזכות לתענוג לאבל 

מוהר"ן   חיי  תקסחועיין  ימ  \ח/ סימן  בסוף  היוישרבנו  אני  של  הזו  ההשגה  עם  עצמו  מחזק  היה  ם ו 

ן  למה שעסק ביגיעות גדולות לתק  וכוונתוכל יוכלל במעל הזמן ושם יתתקן הכל.  ילדתיך, שלעתיד ה

ישראלמנש יאכל בשבת  , מה אפשר לתקן שם  וצ"ע  .ות  מי שלא הכין מערב שבת מה  עכ"פ    . הרי 

   שהיה לו מהתורה הזו עצה מעשית של התחזקות.מבואר 

ד'    עייןעוד   יז שעיקר העצה היא התבלק"ה מילה  היא  ה  , כישובהאות  שכל התעוררות לתשובה 

וגדול מאד בחי' מעל הזמן ממש,   שעי"ז (  \י/תורה עט תנינאריש  וב  \ט/ )כמבאר בספר המדותנפלא 

 
זֶּה ה  ּוְלַמְעל      -אות ו'  תורה ז' תנינא    ז ַעל ְיֵדי ש ֶ ר ש ֶ ּדוֹּ ּבַ י ש ֶ ַרּבִ הּוא ה  ר, ש ֶ ם ַהּדוֹּ כ  ל ח  ִנים ש ֶ ֶעְליוֹּ יִפים ה  ּקִ ר ה ִמן ַהּכֹּל ֵהם ַהּמַ ּדוֹּ ּבַ ם ש ֶ כ  י ְוֶהח  ַרּבִ

ּלוֹּ לִ  יִפים ש ֶ ּקִ ִסים ַהּמַ , ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְכנ  ְעּתוֹּ ּדַ ֶהם  יו ּוַמְכִניס ּב  ְלִמיד  ר ִעם ּתַ ֵסק ְלַדּבֵ י  עוֹּ ּכִ ִנים,  ִמים ְוש   ִחיַנת ֲאִריכּות י  ּלוֹּ ֵהם ּבְ ִקיִפים ש ֶ ְפִנים. ְוַהּמַ
ִחיַנת עוֹּ  ּבְ ּלוֹּ ֵהם  יִפים ש ֶ ּקִ ין ל"ט:ַהּמַ רְֹּך )ִקּדּוש ִ ּלוֹּ א  ּכֻּ ם ש ֶ הּוא יוֹּ א, ש ֶ ם ַהּב  ל ּכ    ל  ַמן ש ֶ ל ַהזְּ י כ  ּכִ ַמן.  ה ֵמַהזְּ ם הּוא ְלַמְעל  י ש   ּכִ ין קמ"ב(,  ּלִ ל  חֻּ

ד, ַוֲאִפּלוּ  ם ֶאח  ֶאֶפס ֶנֶגד יוֹּ ּלוֹּ ַאִין ו  ְהֶיה, הּוא ּכֻּ ּיִ ֶ ה ּוַמה ש  י  ה  ֶ , ַמה ש ּ ּלוֹּ ם ַהזֶּה ּכֻּ ל  עוֹּ ם   ה  רְֹּך. ְוש   ּלוֹּ א  ּכֻּ ם ש ֶ הּוא יוֹּ א, ש ֶ ם ַהּב  ל  ל עוֹּ ֶנֶגד ֶרַגע ַאַחת ש ֶ
ַמן, רַ  ה ֵמַהזְּ ִחיַנת ְלַמְעל  י הּוא ּבְ ּום ְזַמן, ּכִ ִחיַנת ַהּשֹּ  ֵאין ש  ם ֵהם ּבְ ּיֵש  ש   ַמִנים ש ֶ ִחיַנתק ֵסֶדר ַהזְּ ֵהם ּבְ יִפים ש ֶ ּיֵש  ַמּקִ ֶ יִפים. ש  ּקִ ל ַהּמַ ת ש ֶ ִמים,   גוֹּ י 

ִחיַנת: ּבְ ִנים,  ש   ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ש ֶ יִפים  ַמּקִ ל"ד    ְוֵיש   ת  מוֹּ )ש ְ ִנים"  ַהש ּ  ת  קּופוֹּ "ּתְ א(,  א  מּוֵאל  )ש ְ ִמים"  ַהּי  ת  קּופוֹּ ְוֵאּלּו  "ּתְ כ"ד(  ב  ִמים  ַהּי  ְוִדְבֵרי 
ְוַהּשֹּ   ם.  ש   ים  ַמּנִ ַהזְּ ֵסֶדר  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ם,  ש   ּיֵש   ש ֶ יִפים  ּקִ ֶכה  גַהּמַ זּוֹּ ש ֶ ִמי  ֵרי  ַאש ְ א;  ַהּב  ם  ל  עוֹּ ל  ש ֶ ּוַע  ֲעש  ַ ְוַהש ּ ֲענּוג  ַהּתַ ר  ִעּק  ֶזה  לּו  ַהּל  ַמִקיִפים  ת  וֹּ

ם: יְלַהּשִֹּ   ג 
ְבחִ   -ח  אות תקס  -חיי מוהר"ן    ח ֵהם ּבִ יִקים ש ֶ ּדִ יִגים ַהּצַ ּשִ ּמַ ַמן ש ֶ ה ֵמַהזְּ ִחיַנת ְלַמְעל  ה, ַעל ְיֵדי ּבְ ְקו  ר ַהּתִ יו )קכה( ִעּקַ י ִמּפִ ר ֵהַבְנּתִ ֲאש ֶ יַח. ּכַ ש ִ יַנת מ 

ה ַעל  ּל  ּגִ ֶ ר ש  ֲאמ  ה ִעם ַהּמַ ֵלְך ַעּת  הּוא הוֹּ קּותוֹּ ש ֶ ּלְ מּוְך ְלִהְסּתַ ַמר ס  א  ש  ש ֶ דוֹּ ַמן ְוכּו', ְוִאי    ַהּק  ה ֵמַהזְּ ִחיַנת ְלַמְעל  הּוא ּבְ , ש ֶ יך  ם ְיִלְדּתִ סּוק ֲאִני ַהּיוֹּ ּפ 
ֵאר ִעְני   ר ְלב  ת ֶאְפש   יִגיעוֹּ ֵסק ּבִ הּוא עוֹּ ַמר זֹּאת ְלִעְנַין ֶזה ש ֶ א  יו הּוא ש ֶ ר  ב  י ֲאִני ִמּדְ ֵהַבְנּתִ ֶ ל. ַרק ַמה ש ּ ל  ב ּכְ ְכת  ל ּכ  ן ֶזה ּבִ ת ּכ  לוֹּ דוֹּ ת ּגְ וֹּ ש  ֵרב ְנפ  ְך ְלק 

ת קוֹּ ֲחלוֹּ ְוַהּמַ  , נוֹּ ְרצוֹּ ּכִ דוֹּ  י  ּבְ ה  ְלת  ע  לֹּא  ַוֲעַדִין  ַרְך,  ִיְתּב  ם  ֵ ְלַהש ּ ת  ִלּיּות   ַרּבוֹּ ְכל  ּבִ ְמאֹּד  ְמאֹּד  ִטין  ְ ש ּ ּוִמְתּפַ ִרין  ּבְ ִמְתּגַ ִנּיּות  ּוְברּוח  ִמּיּות  ַגש ְ ּבְ ת  ִניעוֹּ ְוַהּמְ
ד ְואֶ  ל ֶאח  ִטּיּות ַעל ּכ  ן ֶזה א  ּוִבְפר  ְפלּו ַעל ְיֵדי ֶזה ְוכּו'. ּוְלִעְני  לּו ְונ  ים ִנְכש ְ ל, ְוַרּבִ ּב  ל ּכַֹּח ַהּסַ ש ַ ר ּכ  ד, ַעד ֲאש ֶ ן ֶזה ח  ִעְני  הּוא ְמַחּיֶה ַעְצמוֹּ ּבְ ַמר, ש ֶ

ג ַעל ַהּכֹּל, וְ  ַרְך ַיְעְזֵרנּו ְלַדּלֵ ם ִיְתּב  ֵ ַהש ּ , ַהְינּו ש ֶ יך  ם ְיִלְדּתִ ל ֲאִני ַהּיוֹּ ִמים ש ֶ ֱאֶמת, ְוַהּי  ַרְך ּבֶ ם ִיְתּב  ֵ ּוב ְלַהש ּ ש  נּו נ  ּל  ֱאֶמת, ְוכֻּ ה ה  ּלֶ ף ִיְתּגַ ל סוֹּ ף ּכ  סוֹּ
ִנים וֹּ ִראש  ן ַהּכֹּל ְוכּו' ה  ּקֵ ם ִיְתּתַ ַמן, ְוש   ה ֵמַהזְּ ְבִחיַנת ְלַמְעל  ל, ְויְֻּכַלל ַהּכֹּל ּבִ ּטֵ ַמן ִיְתּבַ ל ַהזְּ י ּכ  לּו, ּכִ הִיּפְ ת ִמיל  ת   . )ִהְלכוֹּ ה ד, אוֹּ כ  ִדים, ֲהל  ת ֲעב  ְוִהְלכוֹּ
ם(: ן ש    יז ַעּיֵ

ה הוא למעלה מהזמן ומעלה כל הימים למעלה מהזמן, וכן יום א. יום שהאדם עושה תשובאות    –ערך תשובה חלק שני    -ספר המידות    ט
 הכפורים הוא למעלה מהזמן:
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)כמבואר    האדם השב יכול בחרטה לבד לתקן את כל העבר הרע שלו מה שפגם למעלה ונקרא צדיק,

ליו שהן המדות שע  ם הצואיי  םורק צריך לתקן הבגדי  צדיק מקודשת(  אבקדושין המקדש עמ"נ שהו

 הרעות שנשרש בו. 

יותר    ושכלבקשור  בכל רגע  האדם  גם    כך  קצרמתמן  זכל שהשכל גדול אזי ע"י שהב שככועי"ש אות  

 טנות. קדהאדם למוחין להפיל את ולכן עיקר היצה"ר עמלק הוא  .ריאהלית הבולתכ ריאה, לקודם הב

 

 מדמה ושכל 

  ,והשכל הרגיל שלנו  ,דהיינו שליטת המדמה לבדו  ,והן חלום   ,בכלליות רבנו מדבר כאן על ג' מדרגות 

 למעלה מהזמן.ות עד ל יותר שבו יש אין סוף מדרג ושכל הגדו 

הגדול לשכל  והמ  ,ביחס  הרגיל  השכל  קאזי  הם  מאדורדמה  מדרג   .בים  מה  וכל  כפי  הם  השכל  ות 

ת המדמה לזכות  ועוד זוכה לברר אעד שמי שיצא לגמרי משליטת המדמה    ,שיצא משליטת המדמה

 . זמןשל מעל ה זוכה לשכלמה, אזי ידו לנבואה בבחי' ביד הנביאים אד על

שבאדםממדה הדמיון  כח  הוא  שבדהיינו    \יא/ה  מגושם  לתפושכל  אותה   ,גשמיות  ס כוחו  ולצייר 

ואין בו תפיסה והשגה    לגמרי  חנישכל עצמו הוא רוהכי    ,ולהבדיל לצייר אותה לחושים  ,\יבלשכל/ 

מ שמבאר  וכמו  שלוחין  הובגשמיות,  הלכות  בלק"ה  ה'ריש  רנ"ת  הוש  \יג/ הלכה  שליח   אהמדמה 

שמיות היא רק בכח השגת המדמה לעוה"ז דהיינו לג  נמצא כל היחס שלנו  גשמיות.  השכל להשיג

 כה(  כל זה היטב בתחילת תורה עיין) ה"ז.עושב גשמיותשכל את השמתרגם ל

 
ֵהִאי  -י"ש ביאור מוהרנ"ת לתחילת התורה  ע  י ֶ ה  ְוִהּנֵה ַמה ש ּ ה ּוְבִחיַנת ְלַמְעל  ּוב  ש  ּתְ ת, ש ֶ ֶצה ְלַגּלוֹּ ה, רוֹּ כ  נוֹּ ִלְבר  נּו, ִזְכרוֹּ י ַרּבֵ ר ה' ֵעיַני הּוא, ּכִ

ים, ַמּנִ ּטּול ַהזְּ ַהְינּו ּבִ ַמן, ּדְ ִחינ ה ַאַחת ֵמַהזְּ  . ֵהם ּבְ
נפש   פש המרכבת ונפש הצומחת ונוסף בההחי יותר פנימי והוא מחלק הרוח שבכל ד' יסודין ויש בו נ  -  'ק יפר  ' שער נ  -עץ חיים    יא

נקרא בספרים נפש השנית   פנימית הנקרא נפש הבהמית ויש קוראים לה נפש התנועה כי היא רצונית ולא טבעית כמו הצומח כנ"ל וזה 
נחל החיצוניות  ופנימיות  חיצוניות  כוחות  לב'  לב'ונחלקת  כ   קת  יקראו  וחמשתן  חושין  לה'  נחלק  והחוש  ותנועה  חוש  המרגיש כוחות  ח 

 המדמה והמתעורר והמדמה נחלק לב' והם המשיג והזוכר וזהו פירושן הנה כח התנועה הוא כח א' והוא להתנענע והפנימי נחלק לב' והם  
שוש הוא בכל אברי הגוף כי ירגיש המשוש א' המ  ממקום למקום כפי רצונה להרגיש ולא בטבע כנ"ל והמרגיש נתחלק לה' חושים והם

ש לו אבר פרטי והם העין להרגש הראות והאוזן להרגיש השמע ואף להריח  ו דבר אחר בהם והד' חושים כ"א יכשימשמש זה לזה א
נמש חושים  ה'  אלו  וכל  לטעום  אלו  והחיך  וכל  שזכרנו  האברים  באלו  הרגשם  שנתפשט  אלא  עיקרם  שם  כי  עצמו  מהמוח  נקרא כין 

ומתדמה שם כאלו   מה וזהו במוח עצמו אך הפנימי נקרא כח המד ועל גמור  יצוניות כי הם ממשים וגשמיים שהם רואים ושומעין וכ"ז בפח
"פ שלא הרגיש בפועל אלא האבר המיוחד לחוש ההוא  שם ממש הוא ההרגש ההוא במוח ומצייר שם איך היה אופן ההרגש ההוא אע

הוא מרגיש בפועל מכח שנצטייר   שלא בשעת שהאבר החיצון מרגיש בפועל מתדמה במוח כאלו אז כי אף כנ"ל וכח הב' נקרא כח הזוכר
 ם פעם אחרת בכח המדמה בעת הרגש החצון. ש

יוכל זה הכח  עוד יש כח אחר במדמה והוא כי יצייר הדברים אף שלא באמתתן מה   שאי אפשר להיות כן ההרגש החיצון ועוד שלא 
יכולר גשם חהמדמה לצייר רק בציו  ועוד שהמדמה  ונפש  צורה  בציור רוחני הנקרא  ולא  בין בהקיץ  ומר  ולצייר הדברים  ובין    לדמות 

כח   שאכתוב  כמו  כח  בחלום  היות  אחר  כי  מהמדמה  פנימי  יותר  והוא  המתאוה  נפש  נקרא  ג"כ  הוא  לדמות  המתעורר  לצייר  במדמה 
ם  הא' לחשוב איך יעשה להכין צרכי הגוף ולכן כל האברים כלי   ופניםהדברים אז יתעורר כח המתעורר לקרב תועלת הגו' וזה בב' א

ת ובאבר האזן לשמוע ולרגלים להלוך וכן לכל האברים לצורך פעולת הגוף עצמו לתועלתו לשמירת שלו כי יתעורר באבר העין לראו
ו. והב' הוא להתעורר לבחור מדות  נזקי  ו ולרחק רעותיו ונזקיו ומביא חשק באברים לקרב פעולת תועלתיו אל הגוף ולרחקהגוף ובהזנת

ון הכעס והשנאה והאיבה ואכזריות ורחמניות וכ"ז נקרא רצון כי יתרצה וף ולרחק מדות הרעות מן הגוף כגהטובות שיש בהם תועלת לג
  .בזה מבזה

ציוריו ודמיוניו יהיה בחומר תרון בשכל העיוני מכח המדמה כי המדמה לא ישיג אלא בחומר וכל  עוד יש י  -  'י  פרק  'שער נ  -עץ חיים    יב
הוא משא"כ והשכל יוכל להשיג גם בחומר עצמו איך הוא א וכן כח המדמה ידמה לפעמים שקר שאך השכל ישיג בצורה עצמה איך הו

צטרף שניהן יחדיו יהיה ב' תועליות שישיג הדמיון ציור ממש  מש נמצא כי בהמהותו באמת אך אין זה אלא בכח הדעת לא בכח ציור מ
בערך השכל העיוני כי הוא    כי הנפשות והכוחות הנ"ל נקרא חומריתי לפי כי הדמיון הוא כח הוא כלי השכל ושל המדמה יחד נמצא  ואמ

ית ואינו יוצא ממנו רק נפש המדברת  והצומחת והבהמצורה לכולם ובזה תבין ענין החלום כי הנה בעת השינה נשאר בגוף נפש המורכבת  
וכיון שהופשט' זיון ההוא בכח המדמה הנקרא נשמת  מן החומר משגת לדעת ולראות חזיונים עליונים ובאה וחוקקת הח  הנקרא שכלית 

ברים באמיתתן נפש השכלי' ואין בה דיבור והמדמה מראה לאדם מה שראה השכל ולפי שהוא כלי השכל הנ"ל אין בו כח לקבל הד ה
 ל ולא הדבר עצמו שראה: ולכן אין חלום בלא דברים בטלים וגם כי הוא דמיון מה שראה השכ

ה הּוא בְּ   -אות א'    'ה ההלכות שלוחין הלכ לקוטי הלכות חו"מ    יג ל  ְוַהְמַדּמֶ ק ִמּכ  חוֹּ ֶכל ר  י ַהּשֵ ֶכל, ּכִ ִליַח ַהּשֵ ה הּוא ש ְ י ַהְמַדּמֶ ִליַח, ּכִ ִחיַנת ש  
ת ֶכל,  ְיִדיעוֹּ ל ַהּשֵ הּוא ּכַֹּח ש ֶ ה, ש ֶ ת ַרק ַעל ְיֵדי ַהְמַדּמֶ ִמּיוֹּ ש ְ ֳאֵרי הַ   ַהּגַ ת ּת  ֶכל ְיִדיעוֹּ יַע ְלַהּשֵ ם בִּ ַעל ְיֵדי ֶזה ַמּגִ ן ש   ִמּיּות. ְוַעל ּכֵ ש ְ ה, ּגַ ְבִחיַנת ַהְמַדּמֶ

וּ  י ֵאין ש  ֲאִמּתִ ֶכל ה  ְפִניִמּיּות ַהּשֵ י ּבִ ה, ּכִ ִחיר  ר ַהּבְ ם ִעּקַ ל ַהתַּ ש   ק ִמּכ  חוֹּ י ר  ֲאִמּתִ ֶכל ה  ִניִמּיּות ַהּשֵ י ּפְ ה, ּכִ ִחיר  ת ַרק  ם ּבְ ּדוֹּ ל ַהּמִ ת ּוִמּכ  ִמּיוֹּ ש ְ ת ַהּגַ ֲאווֹּ
בּוק   ַרְך, רַ ּד  ה' ִיְתּב  ֵלמּות ּבַ ש ְ ה ש ֶ ּבִ י ִאם ַעל ְיֵדי ּכַֹּח ַהְמַדּמֶ ִמּיּות ּכִ ש ְ ַהּגַ ה ּבְ ִפיס  ֶכל ּתְ ֵאין ְלַהּשֵ ל ק ֵמֲחַמת ש ֶ ּנַ"ל, ַעל ְיֵדי ֶזה ּכ  ֶכל ּכַ ִליַח ַהּשֵ הּוא ש ְ

ה ִחיר  ַהּבְ ַהְר ּכַֹּח  עּוִתים  ט  ְלִהְתַאֵחז  ִלין  ְיכוֹּ ה  ַהְמַדּמֶ ּבְ י  ּכִ ה  ,  ְמַדּמֶ הּוא  ְיֵדי ש ֶ ַעל  ה  ם ּבֵ י ש   ּכִ ע,  ר  ו  ב  טוֹּ ַעת  ַהּדַ ֵעץ  ְבִחיַנת  ּבִ ְוהּוא  א  ת  ְלִמּלְ א  ת  ִמּלְ
ר אֲ  ה ִעּקַ ַהְמַדּמֶ ֶהם ּכֹּחַ ּבְ ּיֵש  ל  ֶ ִרים ש  ק  ְ ת ְוַהש ּ ּיוֹּ עֻּ ַרע ַעל ְיֵדי ַהּט  ַכּמ  ִחיַזת ה  ּבְ ל ֶזה  ן ּכ  ּמּוב  ּכַ ה,  ַהְמַדּמֶ ּבְ ֵרינּו. ְוִעקַּ  ְלִהְתַאֵחז  ְדב  ּבִ ת  מוֹּ ּקּון  ה ְמקוֹּ ר ּתִ

הּוא ה, ש ֶ ה, הּוא ַרק ַעל ְיֵדי רּוַח ְנבּוא  ִחיר  ר ַהּבְ ם ִעּקַ ש ּ  ה, ש ֶ ר  ַהְמַדּמֶ הּוא ּבֵ ה, ש ֶ ֵרר ַהְמַדּמֶ ַעל ְיֵדי ֶזה ִמְתּב  ה, ש ֶ ר  ַלל ַהּתוֹּ ִהיא ּכְ ה, ש ֶ ֱאמּונ  ּור ה 
ז ּנַ"ל. ְוא  ה ּכַ ר  ר ַהּתוֹּ ֶכל,    ִעּקַ ַהּשֵ ה ּבְ ל ַהְמַדּמֶ כֶ ִנְכל  י ַהּשֵ ל ְלַגּבֵ ּטֵ ר ְוִיְתּבַ ֵ ה ִיְתַקש ּ ַהְמַדּמֶ ּקּון ש ֶ ֵלמּות ְוַהּתִ ְ ר ַהש ּ זֶּה ִעּקַ י ש ֶ ר ּכִ זֶּה ִאי ֶאְפש   י, ש ֶ ֲאִמּתִ ל ה 
זּוֹּ  ה ש ֶ ּנַ"ִאם ַעל ְיֵדי ֱאמּונ  ה ְורּוַח ַהּקֶֹּדש  ְוכּו' ּכַ  ל.  ִכין ַעל ְיֵדי ְנבּוא 
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ואחר החטא נתחברו    \יד/ מה הן כמו שתי קומות אדם הטוב ואדם בליעלאר שהשכל והמדבכהאריז"ל מבו
בכל  לפ"ז    ומת הטוב.ל המדרגה שבקכמו קליפה ע  ה בקומת הרע היאבאופן שכל מדרג  \טו/ זו בזו  ונתערבו
הניהפנמדרגה   היא  השמיות  שהיא  )שמה  בתורהבוכמכל  ב'לה    אר  המדמה (  אות  קליפת  יש  ועליה 

יצוניות בכל דבר והשכל הוא הסתכלות  חהמדמה היא הסתכלות על  דהיינו ש  ( כנ"ל)שנתלבש עליה בחטא  
 מיות שבכל דבר.יעל הפנ

לא  אמעל הזמן וא"א לזכות בו    אהות היא עוה"ב שכלישהת"ה מילה ד' שאומר  באר הלקובזה ית

ינו רק  , דהיזמןהמעל  י דייקא תחת הזמן זוכים למדרגת  מה לתחת הזמן שבעוה"ז. כרידת הנשע"י י

השכל של  מברר את השכל ונקשר אליו זוכה להסיר את הערלה שיש על    ע"י שבחושך ודמיון עוה"ז

ועי"ז  את הדעת מתוך התרדמה,  מהזמן    ן ללמעלהמתוך הזמ  הזמן  ומעלה את מעל  בחי' מעל הזמן 

 . עוה"ב תו גמכין כלים להש 

 נות ובאמת אין זמן ומקום כלל אלא רק דמיון ט קזמן ומקום הם מוחין ד

עפ"י המבואר כאן שבשכל גדול אין דהיינו  ת אין זמן כלל.  בלק"ה מוהרנ"ת חוזר כמה פעמים שבאמ

מוחין והסתרה. וכמו בחלום  "ז הוא רק בגלל שאנחנו בקטנות  הונמצא שכל הזמן שיש בע   כלל,  זמן

לבדו שאז   המדמה  שליטת  בעוה"ז  ,היא  שלנו  השכל  כל  אמת  לשכל  ביחס  נמי  מדמה  הוא    ,הכי 

ו וזמן.  מקום  ציון  שלעתידזה  ודמיון שיש  ה' את שיבת  כי  נבין  ,בשוב  כחולמים.  אז משיח   שהיינו 

   גדול שלו.הנפלא והשכל את היגלה לנו 

 . מהנקרא לשון העלדהיינו המקום, ולם לכן הע

אלקים דייקא דהיינו מוחין קטנות, וברא דייקא את השמים ואת הארץ.    םבראשית ברא אלקי   תיבכ

יה  כי ברא לשון חיתוך כמו לברא את היער עולם כדי לברטו(יז  ע  שו)פרש"י  א , שכאילו חתך מעצמו 

בחי' רח ש וכיון שהוא מעל הזמן ואין סוף לאלוקותו מהכ מליך אותו ותגלה כבודו.  בריאה זולתו שת

 ומוחין דקטנות,  המזולתו שברא הוא דמיון ואפשרות לומר שהוא איננו, דהיינו העל

יינו כיון שברא עולם של העלמת הקב"ה הד  לשון בריאת הזמן.  אפרשו המפרשים שהו  "בראשית"ו

   .מוחין דקטנות ממילא נברא הזמן ומקום דהיינו

  ויקרא שמם אדם, (  ה' ב'בראשית  )וכתיב  ועם הויה גמט' אדם,  חוה גמט' יט  )כשברא אשה    בואח"כ שו

זולתו להיות עזר כנגדו   שוב הפרידדהיינו ש(  נמצא שהיא הנעלם שבאדם נוסף בחי'  מהאדם חלק 

ש לתרדמה  ע"י  האדם  את  אשה    , דייקאמה(  -)תרדהפיל  דהיינווברא  קלה  מוחין   דעת  יותר  עוד 

כי השכל הגדול    גופו.  על  לשמורוהיא תיהיה העזר    ,יוכל לעסוק בשכל גדול אדם  ה, כדי שדקטנות 

ממדמה   שיוצא  כמה  עד  ציורי  הוא  של  מהמתרגם  מי  דהיינו  לו  שיהיה  בהכרח  לכן  עוה"ז,  וחושי 

 יני עוה"ז. ניותר שיעזור לו בע שהמדמה שלו חזק

ספורי מעשיות ז' בעטלערס יום שלישי שהכבד פה היה מקבץ חסדים של אמת ומביאם לאיש  ועיין ב

  בלה ובסוף כל יום נותן יום אחד ללב ו)שעושה מהחסדים של אמת זמן של יום אחד(  חסד ואמת  

יום   לנברא כאמת  לשם  דיץ החס שמקב כי הזמן הוא נברא ובזכות הכבד פה למעין ועי"ז יש עוד יום.

 .עוד יום

הכלל  ו כאן  לפי  מוחין,  המבואר  מקטנות  נברא  נוסף  שהזמן  יום  בורא  ואמת  חסד  שהאיש  נמצא 

 וצ"ע ם של אמת הם מוחין דקטנות, החסדיש  נמצא כביכול ,מחסדים של אמת

 
ש פי' ב' והוא שאין הקליפה מקיפין כל האצילות אלא ע"ד שרחל יוצאת מאחורי ז"א ונפרדת ממנו כך וי  -שער מב פרק ג    -עץ חיים    יד

כדהקליפה   הוא  בליעלדאצילות  א'  אדם  ה   מיון  וכשעולה  דאצילות  דקדושה  אדם  אחורי  הקדושה  עומד  אז  באצילות  דבריאה  קדושה 
עולין יצירה ועשיה ונמצא כי הקליפה והקדושה מראש אצילות ה מקפת לקליפה דאצילות וכן עד"ז כש מלבשת לקדושה וקליפה דבריא

ויצירה בעשיה והב' הוא אדם    ומתלבש באצילותועד סופו דעשיה הם כדמות ב' אנשים הא' קדוש   ואצילות בבריאה ובריאה ביצירה 
 .(בליעל )ואצילות שלו בבריאה שלו כו' והקליפה הוא אדם הבליעלה
ענין הוא, כמה שתדע, כי גם את זה לעומת זה עשה האלהים, וכמו שיש אדה"ר דקדושה, כן יש אדם וה -הקדמה כג  -ר הגלגולים שע טו

בחינתם ג"כ אותם האיברים כיוצא בהם,  פות, ויש בו רמ"ח איברים ושס"ה גידין. וכפי האיברים שחטאו באדה"ר, כך כפי  בליעל בקלי
בתוך הקליפות ההם, ונעשה להם לבושים מאותם הקליפות אשר   בשואותם הנשמות שנעשו מאדה"ר, ונתלאשר באדם בליעל, לקחו  

 משפט בקו היושר ולא בערבוביא, רק כל נשמה נפלה כפי מדרגתה באבר א' מן האדם כיוצא בהם ממדרגת מקומם, כי כל דרכיו יתברך  
ועתה בנפלם בתוך הקליפות,    או,שהיו מלובשים בגדי קדש קודם שחטהבליעל הדומה אליה. ונמצא כי כל אותם הנשמות שנשרו מאדם,  

כי אין לך נשמה, שאין לך בחי' קליפה אחת, העשויה  התנצלו מעדיים ובגדי תפארתם ולבשו לבושי קדרות שהם הקליפה. ונמצא כפי זה,
ה,  כנזכר, ואותה הקליפה מלבשת אות  , כפי בחינתה ומדרגת חטאה, בהיותה כלולה באדם הראשון כשחטאלה כעין מלבוש המיוחס לה

 בשת בתוך הקליפה המזוהמת ההיא:לתומלפפתה כל ימי חייה מסביב לה, לפי שהנשמה היא קדושה ורוחנית, ומ
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תרץ שהכבד פה מדרגת משיח מוצא טוב בעם ישראל דהיינו חסדים של אמת )עשית חסד בלי  לנ"ל  ו

ה(  לצפות לתמורה צו  נוקבי)ב"ר  מיין  ומעלה אותם  יום רוצה    ,שהוא המעיין  ,להקב"ה  ן(  שבסוף כל 

בחי' מיין   ,והלב הוא כל מי שמשתוקק ונכסף אל הקב"הלם נגמר.  וממילא העולהתעלם מהעולם,  

לונוקבין, וכשמעלה עם הכסופים שלו את ה ונתן  מעורר  הוא    ,חסדים של אמת שקיבץ הכבד פה 

מי וצ"ע  ולהשאר עמנו עוד יום.    ,להמשיך ולצמצם עצמו לחושך העולם הזה  ןישל המעי  רצון עליון

שכדי  קה  בתורה  כמבואר  אנפין.  אריך  הוא  והמעיין  אנפין  זעיר  הוא  ואולי  ואמת,  חסד  האיש  זה 

ממ שיבקש  מזעיר  לבקש  צריך  באריך  רצון  אמת  לעורר  של  חסד  והיא  גדולה  זכות  לזה  וצריך  נו, 

יום והוא מעלה   איש  ל  עם הכסופים של עם ישראלאת החסדים של אמת  שמקבץ הכבד פה בכל 

מעלה אותם עם כסופי הלב  נים( וזעיר אנפין מעלה  ט זעיר אנפין )בחי' רחמים קחסד ואמת שהוא  

 . שהוא המעיין לאריך אנפין )רחמים גדולים(של ישראל  

* 

יָניובראשית כט כ(   עֵּ יּו בְּ ַבע ָשִנים ַוִיהְּ ל שֶׁ ָרחֵּ ַאֲהָבתֹו ֹאָתּה:  )כ( ַוַיֲעֹבד ַיֲעֹקב בְּ ָיִמים ֲאָחִדים בְּ   ו והקש  כְּ

נדמה בעיניו לזמן ארוך.  שאדם  כ כי  אדרבה איפכא מסתברא.  המפרשים   אזי כל רגע  מצפה לדבר 

להרבה יותר משבע שנים. בעיניו    לו לדמות   ההיים המתנה  נולפ"ז באהבתו אותה מסתבר ששבע ש

בתורה כאן ו אבל לפי רבנו    .מאה שנהאפילו  עבוד  מוכן ל  השמרוב אהבתו הי  ועוד(  שםב"א  הרי)  צוותיר 

רק צ"ע   לכן הזמן אצלו קטן.ועי"ז לביטול הזמנים    שכל גדולהתירוץ פשוט שיעקב זכה לתנינא  ט  ע

 לשון באהבתו אותה, שלא זה הטעם.

יב    דניאל ָמתַ פרק  ַעד  ֹאר  ַהיְּ י  ימֵּ מֵּ לְּ ִמַמַעל  ר  ֲאשֶׁ ַהַבִדים  בּוש  לְּ ָלִאיש  ר  ַוֹיאמֶׁ ָלאֹות:)ו(  ַהפְּ ץ  קֵּ )ז(    י 

ר ִממַ  בּוש ַהַבִדים ֲאשֶׁ ת ָהִאיש לְּ ַמע אֶׁ שְּ ל ַהָש ָואֶׁ ֹמאלֹו אֶׁ ִמינֹו ּושְּ ם יְּ ֹאר ַוָירֶׁ י ַהיְּ ימֵּ מֵּ י ַעל לְּ חֵּ ַמִים ַוִיָשַבע בְּ

יָנה ָכל   לֶׁ ש ִתכְּ ץ ַיד ַעם ֹקדֶׁ ַכלֹות ַנפֵּ ִצי ּוכְּ ד מֹוֲעִדים ָוחֵּ מֹועֵּ ה:ָהעֹוָלם ִכי לְּ לֶׁ ֹלא ָאִבין    אֵּ ִתי וְּ )ח( ַוֲאִני ָשַמעְּ

ָרה ֲאֹדִני ָמה ַאֲחִרית אֵּ  ה:ָוֹאמְּ ץ: לֶׁ ת קֵּ ָבִרים ַעד עֵּ ֻתִמים ַוֲחֻתִמים ַהדְּ ךְּ ָדִניֵּאל ִכי סְּ ר לֵּ   )ט( ַוֹיאמֶׁ

שרומז להגדלת השכל    "צימועד מועדים וח"שם מבאר מוהרנ"ת את הלשון    \טז/ ועיין לק"ה ע"ז ג' כא

 אזי יהיה קץ הימים ויבא משיח עי"ש. ביטול הזמן וכשיזכו לזה  שעי"ז

 

 קושיות 

  ואין להם סבלנות. ולמדנים  ריפים  ח, כי רואים בני אדם  ומדמה  , ושכל קטן  ,גדולשכל  מה הכוונה   .א

 כמבואר בגמ' עוקר הרים והר סיני.  \יז/ וגם לא זכרון ואדרבה החריפות והזכרון הן תרתי דסתרי

  , נצחנדמה  אותו זמן לאחד  ו  ,ים לאותו דברשניים מחכ   רואים בחוש  םאמנ   ?מה פירוש מעל הזמן .ב

  כהרף עין אע"פ שזהלו שעה  ק באיזה דבר נדמה  ס ושעמי  גם    צ"ע הריאבל  ולחבירו כהרף עיין,  

וצריך  . שכל קטן בחי' זה  עסוק בלהמתיןשכלו וצ"ל שכשבדבר אחר.  עסוקשכלו  ה אלא שהי , לשכלא מרוב 

י בחי' איחוד  זוכה לזכרון רוחנ  לשכל  המ ד של מעל הזמן אבל העיקר ע"י שיוצא ממדי' נמוכה מאנראה שזה בח  ביאור.

 ה שעבר מזמן. הזמנים שאוחז עתה במ

לרבע    שבעים שנה לשכל גדול ששבעים שנה נדמהל  נדמהה  שעע  במה החילוק בין חלום שבר .ג

 .שעה

שתשובה נינא מבואר  ובתורה עט תוא למעלה מהזמן  יום שאדם עושה תשובה הבספר המדות   .ד

מה שפגם בזמן שעבר. האם הכוונה שבעל תשובה יש    על כן יכול לתקן עכשיוהזמן,    ביטולהיא  

זוכה לאור שצדיק לא זוכה לו אלא שכיון מסתבר שבאותו רגע של התעוררות התשובה   ?לו שכל גדול יותר מצדיק

ו אותם.  להפשיט  לעבוד  רב  זמן  צריך  צואים  בבגדים  הוא  צריך  בכלזה  שעדיין  צדיק  גם  על   המדרגות  לחזור בתשובה 

ביטול  בחי'  יטול הזמן, ויש צדיק שהוא תמיד בתשובה ותמיד בהטעויות שלו ובזמן ההתעוררות לתשובה הוא בבחי' ב

 הזמן 

שכל של  הנמצא ש  ,מליון  2.2דהיינו פי    לפי החשבון הנ"לם ילידתיך כי  מה פירוש אני היוצ"ע   .ה

רבנו אומר שמשיח יהיה מעל הזמן לגמרי.    מן ואילו בסוף התורההוא עדיין תחת איזה זמשיח  

משיחו בחי'  הוא  כלום  לאו  שזכר  שהעיור  בלק"ה  משמע  יל.  כן  היום  שאני  עכשיו וצ"ל  הכוונה  ידתיך 

   נם אפילו רגע.יאינו שכל השש אלף שנה יתיך דהדייל

 
ן ְוִעּד  -אות כא עבודת אלילים הלכה ג  לק"ה טז ֵחִצי. ִעּד  ֲעִדים ו  ֵעד מוֹּ ַמן ש ֶ מוֹּ ִחיַנת ִמעּוט ַהזְּ ן, ֶזה ּבְ ג ִעּד  ל ִמעּוט ּוִבּטּול  ִנין ּוְפל  ֶכל ש ֶ ה ַהּשֵֹּ ּלֶ ְתּגַ ּיִ

ֵתר, ִנְתַמֵעט וְ  ל יוֹּ דוֹּ ֶכל ּג  ַהּשֵֹּ ֶ ל ַמה ש ּ י ּכ  ַמן, ּכִ יםַהזְּ ֵני ְזַמּנִ ש ְ ּמִ ֵחִצי, ש ֶ ֲעִדים ו  ֵעד מוֹּ ֵתר. ְוֶזהּו ַעד מוֹּ ַמן יוֹּ ל ַהזְּ ּטֵ ְך    ִנְתּבַ ד. ְוַאַחר ּכ  ה ְזַמן ֶאח  ִיְהֶיה ַנֲעשֶֹּ
ְבִחינַ ַיֲעֶלה ְלשֵֹּ  ַמן ּבִ ל ַהזְּ ְהֶיה ּכ  ּיִ ֶ ֵתר, ַעד ש  ַמן יוֹּ ל ַהזְּ ּטֵ ְתַמֵעט ְוִיְתּבַ ּיִ ֶ ֵתר ַעד ש  בֹּּהַ יוֹּ ִחיַנת ֶכל ּג  ל ּבְ ֶכל ש ֶ יג ַהּשֵֹּ הּוא ַיּשִֹּ יַח ש ֶ ש ִ א מ  בוֹּ ז י  ֵחִצי ְוא  ת ו 

ה ֵמַהזְּ  ן סא ַהּנַ"ל ְלַמְעל  ִסימ  ן ֵהיֵטב, ּבְ ֵלמּות, ַעּיֵ ש ְ ֵבן ֵהיֵטב: ַמן ּבִ  ְוה 
 הזיכרון והחריפות הם שני הפכים זה מלחות המוח וזה מיבושת המוח. - יוסף על עין יעקב ערובין נד. נףעיין פירוש ע יז
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מלך השכל של  ד הודו של  האם לדעתחד ואשמורה,  דוד המלך אמר כי אלף שנים בעיניך כיום א .ו

הרי   ילדתיך  םהיו  הרי בעצמו אמר שהקב"ה יאמר למשיח אנימשלנו. ו  365000רק פי  הקב"ה הוא  

אולי אפשר לתרץ    ?ם אחד שלךלנו הם יותכוון שאמר אלף שנים שהומה    ,מעל הזמן  שהקב"ה  שידע

וזעיר אנפין הוא מהקב"ה במדרגת ההנהגה אנפין  זעיר  אזן  ל  עולותד המלך אמר זאת בתפלה וידוע שתפילות ישראל  שדו

למשיח יתגלה מדרגת אריך עצמו ליחס של יום אחד לאלף שנים, אבל  שלו את העול במדה כנגד מדה ומדרגה זו מצמצם  

מתחלק לעתיק ואריך עתיק נעתק לגמרי מאיתנו ובבחי' זו הקב"ה מעל הזמן אבל  במדרגת הכתר ש  אאנפין שכידוע הו

הוא   זו  ובמדרגה  אלינו  מתייחס  מהזמן אריך  ללמעלה  מאד  קרוב  אבל  לזמן  קצת  הטעם    ,מתייחס  אמר  ישהקב"ה  וזה 

הפירוש  עכשיו  אבל    , מליון   2.2ל  1יחס של    ים זהנכי יום ביחס לשש אלף ש  ,אמר עכשיו  אני היום ילדתיך ולאלמשיח  

שאריך אומר זאת לכן נקט לשון שמשתמע לשתי פנים ובאמת הכוונה קרוב מאד ללמעלה למעלה מהזמן לגמרי, וכיון  

 ן ממש אין שום יחס לעולם הזה. מ במדרגת למעלה מהזן כי מזמה

יש שעון אחר .ז גדול  לגדוליר? הצ"ע האם לבעל שכל  גם  ובמה    י  הצדיקים היה שעון כמו שלנו 

 להם.  הגדול זכו שהזמן התקצר י שכלםטא שע"מתב

וחבריו  ד'ה'  מילה  בלק"ה   .ח לעיור  שהיה  הנפלא  הזכרון  הוא  הזמן  מעל  שבחי'  מוהרנ"ת  מבאר 

ן  ט במעשה מז' בעטלערס ביום הראשון, שהראשון זכר כיצד נולד והשני זכר שהיה לומד תורה בב 

גדול מכולם זכר לאו שהיה  העיור  היחוד וכו' עד שזכר  יעי  בת הולד והרריאמו והשלישי זכר יצ 

  ו ו מעל הזמן שלנו אבל הימעל הזמן לגמרי, כי כולם אע"פ שהי  כלום, שזו התכללות בהקב"ה,

שהיו צדיקים שזכרו גלגול קודם כגון    . וצ"עהזמן לגמרי   לום הוא מעלאבל לאו כ   ,איזה זמן  תחת

השבעה הנ"ל לכל  קודם    ולכאורה זהוקת קרח ועדתו,  שסיפר שזכר שהיה במחל  \יח/משה  הישמח

ל קודם וכרון כזה לזכור גלג יזמדוע  הוותם ולא יותר. גם צ"ע  שזכרו מה שנעשה עמהם משרש הת

 לא נזכר שם במעשה? 

הי . ט  וחבריו  העיור  של  מבאר שהזכרון  מה שמוהרנ"ת  הזמן  הצ"ע  מעל  הזמןשהרי    בחי'    נתבטל 

מדמה כמבואר וחות האחד מכועכשיו אוחז במה שהיה פעם. אבל צ"ע הרי כל כח הזכרון הוא  

שעיקר היצה"ר הוא מכח המדמה אעפ"כ גם הנבואה והזכרון דקדושה הן מכוחותיו ולא צריך  כי אע"פ    בע"ח נ' י'.

  ת נאמן לשכל ולא משתלט עליולבטלו אלא לבררו שיהיה משר 

לחתונה חיים ארוכים שלו,  שנותן להם מתנה    לזוג שהתחתןבמעשה הנ"ל מהעיור מסופר שאמר   .י

וצ"ע הרי אדרבה הם חיים    .כיםורזכה לחיים א  ,ןמזדייקא ע"י שהיה בבחי' למעלה מהנמצא ש

  אאצלו הו  ,שבעים שנה  ךנו נמש אצלמה ששכים שלנו  ורהפך חיים א  ,קצרים בחי' ביטול הזמן 

יום יש בו הרבה    מרגע.  פחות קדושה, ומי עיין תורה ס' שחיים ארוכים אין הכוונה הרבה שנים אלא באיכות שכל 

  דושה.הזמן אחוז בשכל תמיד וכל ימיו קוא בבחי' מעל שה

הלידה,   .יא לפני  עמנו  היה  לזכרון שנזכור מה  לזכות  היא  היתכן שכל התכלית  בחי' מעל צ"ע  וכן 

ובאמריקה,   כאן  אחד  בזמן  להיות  שאוכל  התכלית  האם  ה'  המקום  את  לעבוד  זה  העיקר  הרי 

אדרבה ולזה    ,ולהמליך אותו כאן בחושך   ,מדרש עיקר אלאבתורה ומצוות מעשיות ולא הבעוה"ז  

מדמה ממשכי    ,צריך  גשמיות  הוא  המצוות  לקרבן  , קיום  בהמה  ולא    , לטפל  לתפילין,  ובעורה 

מבואר בלק"ה מילה ד' שדייקא ע"י   צאת ממנו.מדוע לו  עם כל ציורי המדמה.  דים ממשיאלא ב  ,בנבואה

שבעוה"ז ע"י  הוא תחת הזמן עי"ז זוכה בעוה"ב להכלל במעל הזמן. דהיינו  ירידת הנשמה לברר את הזמן בחושך עוה"ז ש

  .מצוות ולא לתאוות זה ברור המדמה תורה משתמש במדמה ל

שהזמן נברא ז' בעטלערס יום שלישי  מעשה שספר רבנו  עיין לעיל בסוף ההקדמה מה שקשה על   .יב

, דהיינו  שעושה מהחסד של אמת יוםואמת שמקבץ הכבד פה ונותן לאיש חסד ואמת,  ע"י חסד  

מוצא טוב בעם ישראל תרץ שהכבד פה מדרגת משיח  לנ"ל    מוחין דקטנות?   אשל אמת הוהיתכן שחסד    זמן.

יום    למעיין שבסוף כהדהיינו חסדים של אמת )עשית חסד בלי לצפות לתמורה( ומעלה אותם מיין נוקבים להקב"ה שהוא  

כשמעלה עם הכסופים שלו את  ו  ,ק ונכסף אל הקב"ה בחי' מיין נוקביןשתוקוהלב הוא כל מי שמ  ,רוצה להתעלם מהעולם 

שאר  יהל ו  להמשיך ולצמצם עצמו לחושך העולם הזהרצון עליון  מעורר  הוא    ,פה ונתן לו החסדים של אמת שקיבץ הכבד  

זה האיש  שצ"ע  ו   .  עמנו עוד יום זעיר אנפין והמעיין הוא אריך אנפין  .חסד ואמתנשאר קשה מי  כמבואר   .ואולי הוא 

אמת  של  חסד  והיא  גדולה  זכות  לזה  וצריך  ממנו,  שיבקש  מזעיר  לבקש  צריך  באריך  רצון  לעורר  שכדי  קה   \ יט/ בתורה 

 ופים של עם ישראל אליו ית'. ה זאת עם הכסמעל  אשמקבץ הכבד פה בכל יום והו

והם ספרו שראו את חייהם   ,צ"ע כי הנשמה היא מעל הזמןמה שספרו אנשים שעברו מות קליני   .יג

סרט אחד,כמו  ברגע  ולא  דבר  אחרי  דבר  זאת    , משמע  שספרו  אלא  הכל  ראו  אחד  ברגע  שבאמת  ונראה 

בעוה"ז.   שרגילים  בלשון  מה צ"ע  עוד  מהזיכרון  ומספרים  למקום  ממקום  שם  שהלכו  שמספרים  מה 

אחד,   ברגע  להם  קרה  שהכל  ולא  דבר  אחרי  כדבר  שם  להם  שיש  שקרה  זמן רוחנית  בחי'  וצ"ל  של 

 
 . עיין דברי יואל חלק ח' פרשת קרח דף טו יח
עיין בעש"ט עה"ת לך אות כו ההבדל בין המזל לזכות שזכות תלוי במעשיו ומזל הוא חסד של אמת שתלוי תלוי בזכות עי"ש משמע    יט

 . י בזכויותשלא תלו רר מלמעלה חסד של אמתועשע"י חסד של אמת מ
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וצ"ע.   זה נשמע  זאת לשפת עוה"ז כך  גם צ"ע מה שכתוב שלעתיד לבא ילכו מחיל אל חיל  וכשמתרגמים 

 . וצ"ל שהכוונה מהשגה להשגהמשמע שיש בחי' זמן 

בשלמא מעל הזמן הוא גם מעל המקום וצ"ע    אזה בזה והיכן שהו  ידוע שהזמן והמקום קשורים .יד

 ,המקומות הם נחשבים אצלו למקום אחד  חד בשניברגע א  תמי שיכול להיובבחי' מקום בעולם  

כאב מע ן  גול  שבבחי'  יתכן  לא  הרי  במקו  לבפרצוף  והפה  והחטם  העינים  יהיו  כי הזמן  אחד  ם 

שהמדמה מצייר אבל בבחי' שכל לא שייך  ם  שוט שכל צורה היא תרגוהתירוץ פ  כלל.ממילא אין כאן צורת פנים  

 צמצום והשפעה.  דשל דין וחס הרוחנימושג השמאל אינן בבחי' צד אלא ציור כלל אלא מושג רוחני שכלי וגם ימין ו

צ"ע לעיל אמר שמעל  טן אצלו יותר,  כל מה שהכח גדול יותר, המקום נקלשון רבנו בסוף התורה   .טו

דיבר מבחי' נמוכה  ואולי    הזמן וממילא גם המקום תלוי בגודל השכל וכאן מבאר שהמקום תלוי בכח.

 . להמחיש הענייןרק של מעל המקום 

כי מעל המקום לכאורה הוא שנמצא בכל  מי ששכלו גדול.    מעל המקום אצלצ"ע כיצד מתבטא   .טז

צדיקים הש  מהזה  ואולי    ?דמה לשכלע"י שיוצא ממ  יתקיים בעוה"זמקום בזמן אחד, וכיצד זה יתכן ש

ואולי גם המבואר     , ועוד צדיקים.חוזה מלובליןבעש"ט והפו כגון הורואים מסוף העולם ועד סזוכים לאור הגנוז  ע"י ש

ינא אות יד  עיין תורה א' תנו  לחכמה ועשירות.  בתורה קסב שע"י ענוה ואין יכול להצפין ולהדרים בזמן אחד ועי"ז לזכות  

בבחי' מקומו של עולם של הקב"ה ויש לו מקום בלבו לכל אחד  נכלל  שאוחז בכסא הכבוד שרש נשמות ישראל הוא  שמי  

 . זה בכלל מעל המקום המבואר כאןהאם  וצ"ע עשיו.מישראל על מותר לדון  יזמישראל וא

שהוא אין  ה  י ענוואר שע"מב  \כ/ בתורה קסבהעשיר יצפין ולבגמ' ב"ב כה: הרוצה להחכים ידרים ו .יז

.  , תורה וגדולהלחכמה ועשירותלשניהם,  ממש יכול להיות בצפון ובדרום בזמן אחד ועי"ז יזכה  

ש כאן  המבואר  המקום  מעל  הכוונה  זה  האם  לשכלוצ"ע  שזוכים  ע"י  שאמנם    גדול?  זוכים  נראה 

רחוקה ומבאר   אחכמה והיאאמר אמרתי  הענוה היא השכל הגדול ביותר, וגם היא הכלי להשיג חכמה דייקא שעליה נ

הדבר   ממון שהוא  עם  יחד  ובפרט  ממני.  רחוקה  שהיא  מה שמשיג  החכמה  שזו  תנינא  פג  בתורה  לכרבנו  חי ושהגורם 

קלין דהיינו עם המוחין של הסתפקות השייכים לו כמבואר   מ" צם ידי הפך הענוה, ולכן צריך להוליד את הממון בקווע

השאלה עם השכל גורם לבחי' מעל  .  גדול מאדשכל  ה  ז  חכמה והענוהלעשירות עם  מי שזוכה  בתורה כג, נמצא  

ועיין תורה עב תנינא שהמוחין שהצדיק מאיר    הגדול.   לאין הוא השכענוה ודהינו האם ה  ?המקום או האין

 לאדם בהסתכלותו עליו הם בחי' גדולה שהיא הענוה. 

בעל שכל    שגם, נמצא  נמצא ברוחניות   אשב האדם שם הועיין תורה כא בשם הבעש"ט היכן שחו  .יח

 הוא בחי' מעל המקום קטן 

נקטן ובזמן  מקו  הוא שברגע אחד נמצא בשנימעל המקום   .יט  גדול המקום  מות נמצא שמי ששכלו 

ועד  מסוף העולם    טסיןיש להם כנפים ושהשדים    טז.קצר יכול להגיע למקום רחוק וצ"ע מחגיגה  

השרת  סופו   דקטנות  כמלאכי  ממוחין  שנבראו  מזיקים  הם  דומים דייקאוהרי  שהן  יתכן  כיצד   ,

האדם לתחת    ן שכל קטן בהכרח מוריד אתהרי לפי המבואר כא  .למלאך שהוא שכל גדול דייקא

 הזמן והמקום ביותר. 

קרא מקום  הקב"ה נ  מעלה המקוםהם ליקא  ודי  , בית המקדש נקרא מקוםו  , הקב"ה נקרא מקוםשצ"ע   .כ

. ובית המקדש נקרא מקום כיון צאים בושהרי כל המקומות נמ  עניין של מעל המקום  עולם וזה בעצמוכי הוא מקומו של  

 עיין לק"ה ציצית ג' יג()  ומו של עולםקמשהוא  ששם שורה השכינה לכן הוא המקום שבו ביותר ניתן להכלל בהקב"ה  

נקרא   לא  המקדש  בית  מדוע  צ"ע  דהיינואמנם  הזמן,  שם    בית  בשעל  להתכללות  מעל  מסוגל 

 . \כא/הזמן

 
   הקדמהעד כאן ה

 

* 
 [כב]  סאתורה 

 
יד...  -  קסב  רהתו  כ ּגִ ַהּמַ ַמר  ִאי)ממעזריטש(  ְוא  ֵניֶהם  ש ְ ֵאּלּו  ש ֶ ה.  כ  ִלְבר  נוֹּ  ִזְכרוֹּ ֶצה   ,  רוֹּ 'ה  י  ּכִ ה,  ּל  ּוְגדֻּ ה  ר  ּתוֹּ ַהְינּו  ד,  ֶאח  ם  קוֹּ מ  ּבְ ְהיּו  ּיִ ֶ ש  ר  ֶאְפש  

א כה: ְתר  א ּבַ ב  ין' )ּב  יר ַיְצּפִ ים ַיְדִרים ְלַהֲעש ִ ֵמדְלַהְחּכִ ים עוֹּ ֶצה ְלַהְחּכִ רוֹּ ש ֶ א ּכְ הּוא בְּ   (. ִנְמצ  ש ֶ י ּכְ יר, ּכִ ר לוֹּ ְלַהֲעש ִ ן ִאי ֶאְפש   ם. ַעל ּכֵ רוֹּ ם ְלד  רוֹּ ד 
הּוא ַאִין מַ  ֲעִניוּות ש ֶ ַתְכִלית ה  י ִאם, ִאם הּוא ּבְ ן, ְוֵכן ְלֵהֶפְך. ּכִ פוֹּ צ  ירּות ּבְ ן ַוֲעש ִ פוֹּ צ  י ִאי ֶאְפש   ֲאַזי ֵאיֶנּנּו ּבְ ּום ַצד ּכִ ש  ֵמד ּבְ , ֲאַזי ֵאינוֹּ עוֹּ ש  ַמר ּמ  ר לוֹּ

הּוא ַאיִ  ם ֵמַאַחר ש ֶ רוֹּ ד  ן אוֹּ ּבְ פוֹּ צ  הּוא ּבְ יו ש ֶ ל  לוֹּ ע  יו ַהש ּ  ל  נּו, ע  ה ַרּבֵ ן מש ֶ גוֹּ ד, ּכְ ם ֶאח  קוֹּ מ  ה ּבְ ּל  ה ּוְגדֻּ ר  ְהֶיה ּתוֹּ ּיִ ֶ ר ש  ן ֶאְפש   , ַעל ּכֵ ש  ֶאֶפס ַמּמ  ם, ן ו 
 : ש  דוֹּ נּו ַהּק   ְוַרּבֵ

 ע נקרא בית הבחירה הרי אדרבה שם יותר קרוב לביטול הבחירה.גם צ"ע מדו כא
 ,  ימיו  רה זו בסוףותלך עם שרבנו ה תקסחחיי מוהר"ן סימן גם עיין  ,ח"ב סימן קיח מתי והיכן נאמרה תורה זו עיין שיש"ק כב
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כמובא  כגי "הׁש בשם  \כה/[כד]   הוא למעלה מהזמן  נקרא  כן  נ  ועל  הוה  טריקון  ושהוא  היה 

ונראה דהכי נמי כאן   ,הזו  התורה  שאליה שואפתכדרכו פותח רבנו את התורה בתכלית  .  \כו/ויהיה

עובדא קביעת  זו  מ  , אין  מקאלא  שלנו ראה  ה'  עבודת  בכל  להגיע  צריך  להיכן  וכחז"לום  על   \כז/ , 

 ,הואואני    \כח/ ודרשו   "לי ואנווהו-אזה  "וכתיב  ,  הלך אחרי מדותיואחרי ה' אלקיכם תלכו"  "ב  הכתו

לו דומה  כיצד    .הוי  ביאור  היא  התורה  המשך  שכל  הזמןל  לזכותנמצא  מעל  ית'.   בחי'  השם   כמו 

שזה יתבאר  שיוצא    ולקמן  דגדלות,  וחממע"י  למוחין  דקטנות  תורה  ין  ריש  )עיין  לשכל,  וממדמה 

לזה ע"י שעושה עצמו עיוור מכל הבלי עוה"ז כמבואר  שאדם זוכה \ל/ועיין לק"ה מילה ד' ה' ,(\כט/כה

מה שנעשה עמהם קודם  וזכרו  קבצן הראשון העיור וחבריו זכו לזכרון נפלא  השערס  במעשה מז' בטל

זו הכוונה גם בתורה א'בואר שם.  הלידה שזה בחי' מעל הזמן כמ שאדם צריך להסתכל    ומסתמא 

   ., דהיינו לצאת ממדמה לשכל שכל של כל דברכל דבר ולהתקשר ל  בשכל של

. וכיצד נתהווה הזמן ע"י הקב"ה שהוא היות בבחי' למעלה מהזמןלכיצד אפשר  דהיינו  וזה הענין  

הזמן/  נפל   הוא  \לאמעל  דבר  ואבאמת  מאד  ונעלם  אנושי"א  בשכל  זאת  להבין  כי    א 

שכל הגדול  , וכל עבודתינו בזה היא לזכות ל אלקישכל  ושי אלא  מדרגת מעל הזמן הוא שכל לא אנ

ב להכלל  בקלות  נזכה  שבעוה"ב  כדי  בעוה"ז  שאפשר  ית'ביותר  השם  של  הזמן  מעל  אמנם  בחי'   ,

 .  ושוב רצואבבחי'   הלזבעוה"ז  צדיקים זוכים 
נבין את ההבדאת  להבין העניין נראה שצריך להבין   שכל    ל ביןההבדל בין שכל למדמה, וממילא 

גד  לשכל  כי  ול קטן  והעניין  רוחני  ה.  הוא  לתפוס שכל  אפשר  אי  עצמו  רק   ובשכל  אלא  גשמי  ציור 

כן כדי    מושגים מופשטים, ולקיים מצות אפשרות  שיהיה לאדם  על  ניתן באדם כח   ,לחיות בעוה"ז 

 
 תקפאשין ימנית ב כג
 עיין לעיל תורה ז בהשמטות ]דף ט.[ אינו מצוי בזמן עיין רמב"ם יסודי התורה א יא ו  כד

י  וכיון שנתברר  -  יאהלכה  רמב"ם יד החזקה הלכות יסודי התורה פרק א    כה וגוייה  ו אחד ממאורעות תברר שלא יארע לשאינו גוף 
מידה  א שמאל ולא פנים ולא אחור ולא ישיבה ולא עהגופות לא חיבור ולא פירוד לא מקום ולא מדה לא עליה ולא ירידה ולא ימין ול

חיים כחיי   ואין לו לא מות ולא  ואינו מצוי בזמן עד שיהיה לו ראשית ואחרית ומנין שנים ואינו משתנה שאין לו דבר שיגרום לו שינוי
א עצבות ולא שתיקה ולא החי ולא סכלות ולא חכמה כחכמת האיש החכם לא שינה ולא הקיצה ולא כעס ולא שחוק ולא שמחה ול  הגוף

 וכך אמרו חכמים אין למעלה לא ישיבה ולא עמידה ולא עורף ולא עיפוי:  דבור כדבור בני אדם
יון . א"כ לא יהיה קדמון שהקדמון לא יקדים אותו שום דבר. וכיה הזמן קודם לוילו היה מצוי בזמן הואינו מצוי בזמן וכו'. א  -המפרש  

 וכו'. שכל זה מענין הזמן והזמן ממקרה הכמות: שאינו מצוי בזמן לא יהיה לו תחלה וסוף שהוא ראשית ואחרית. ולא מנין שנים
 זעיר אנפין ואילו מעל הזמן ממש מתייחס לכאורה לאריך אנפין. וצ"ע.  שם הויה הוא הקב"ה דהיינו צ"ע כי כו
אפשר לו לאדם להלך אחר שכינה    וכי  "להיכם תלכו אחרי ה' א"  ה{-ים יגואמר רבי חמא ברבי חנינא מאי דכתיב }דבר.  סוטה דף יד  כז

אלא להלך אחר מדותיו של הקב''ה מה הוא מלביש ערומים דכתיב    "כי ה' אלהיך אש אוכלה הוא"כד{  -והלא כבר נאמר }דברים ד
-}בראשית יח  דכתיבר חולים  הקב''ה ביק   ,אף אתה הלבש ערומים  ,כא{ ויעש ה' אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם-}בראשית ג

יא{ ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלהים  -הקב''ה ניחם אבלים דכתיב }בראשית כה  ,אף אתה בקר חולים  ,וירא אליו ה' באלוני ממראא{  
 ו{ ויקבר אותו בגיא אף אתה קבור מתים:-הקב''ה קבר מתים דכתיב }דברים לד  ,אף אתה נחם אבלים ,את יצחק בנו

 . הוי דומה לו מה הוא חנון ורחום אף אתה היה חנון ורחום "ואנוהו"אבא שאול אומר  .. ...ה אלי ואנוהוב{ ז-}שמות טו -שבת קלג:  כח
 . עצמו כמותו לדבק בדרכיואעשה   ,ולשון אנוהו אני והוא -הוי דומה לו  -פרש"י 

 זה. לשקר העולם התו  שם מבואר שזה נעשה ע"י צדקה ושמחה, שהן הפך תאוות ממון שהוא הדבר שפוגם ביותר במח וקושר או  כט
 בזה ג' מדרגות שכל בכח ושכל בפועל ושכל הנקנה. שומבואר שם שי

ּום ִהסְ לק"ה מילה ד' אות    ל ֵאין לוֹּ ש  ֵאר ַעְצמוֹּ ש ֶ ִהְתּפ  ר ש ֶ ה ִעּוֵ י  ה  ן ש ֶ וֹּ ִראש  עְטֶליר ה  ל ַהּבֶ ֲעֶשה ש ֶ ַהּמַ ז ּבְ ּמ  ל ֶזה ְמרֻּ ל ַעל ֶזה ה( ְוכ  ל  לּות ּכְ ּכְ ּתַ
ם ל  עוֹּ עה  ל ה  י ּכ  ּכִ ן ִנְדֶמה ְלעִ ,  ּכֵ ֶהֶרף ַעִין ְוַעל  ּכְ ֶלה ֶאְצלוֹּ  ם ֵאינוֹּ עוֹּ ל  יק וֹּ ַיּנִ ֵקן ְמאֹּד ַוֲעַדִין הּוא  י הּוא ז  ּכִ ל ְוכּו'.  ל  ר ּכְ ֱאֶמת ֵאינוֹּ ִעּוֵ ּבֶ ל  ר, ֲאב  ּוֵ

ֵקן ְמאֹּד ְוכ י ֵכן הּוא ז  ל ְוַאף ַעל ּפִ ל  ת ּכְ ּכ  ּו' ְוֵיש  לוֹּ  ְלַגְמֵרי ְולֹּא ִהְתִחיל ִלְחיוֹּ ֶ ֵקִנים ַמה ש ּ ם ֵמִעְנַין ַהזְּ ן ש   ה ְוכּו'. ְוַעּיֵ מ  ן  ַהְסּכ  רוֹּ ּכ  זִּ ֵאר ּבַ ד ִהְתּפ  ל ֶאח 
זּ  ש ֶ ֵאר  ִהְתּפ  זֶּה  ש ֶ ם  ד  א  ה  ַית  ֲהו  ת  ִחּלַ ּתְ ִעְנַין  ּבְ ַהּכֹּל  ֶהם  ּל  ש ֶ ן  רוֹּ ּכ  ַהזִּ ל  ש ֶ ֲארּות  ַהִהְתּפ  ל  ְוכ  ּלוֹּ  נַּ ש ֶ ֶ ש ּ ַמה  ֵכר  בְּ וֹּ ִעּמוֹּ  ה  ְוֶזה  ֲעש   . ַטּבּורוֹּ ֲחִתיַכת  ֵעת 

ֵכר ֲאפִ  זּוֹּ ֵתר ש ֶ ֵאר יוֹּ ל ַמה ִהְתּפ  ֵכר ּכ  הּוא זוֹּ ר ַהּנַ"ל ש ֶ ִעּוֵ ֵאר ה  ְך ִהְתּפ  ַאַחר ּכ  ִעּבּור ְוכּו'. ַעד ש ֶ ֵעת ה  ה ִעּמוֹּ ּבְ ֲעש  ּנַ ֶ ֵכר  ּלּו ַמה ש ּ ְכִרים ְוהּוא זוֹּ ֵהם זוֹּ ֶ ש ּ
לּום ְוכּו' או ּכְ ם ה  ל  ן ש   ל  , ַעּיֵ ַמע ֵמעוֹּ ר לֹּא ִנש ְ א ַהזֶּה ֲאש ֶ ר  א ְוַהּנוֹּ ְפל  ן ַהּנִ ה ִלְבִחיַנת ִעְני  ר ַהּנַ"ל הּוא ז כ  ִעּוֵ הּוא ה  ֵקִנים ש ֶ ל ַהזְּ כ  ּבְ ֵקן ש ֶ  ם. ְוִהּנֵה ֶזה ַהזּ 

ה ֵאר ַעְצמוֹּ ש ֶ ן ִהְתּפ  ֵלמּות. ְוַעל ּכֵ ְ ַתְכִלית ַהש ּ ַמן ּבְ ה ֵמַהזְּ ֵקן ְמאֹּדְלַמְעל  ֶהֶרף    ּוא ז  ֶלה ֶאְצלוֹּ ּכְ ַמן ֵאינוֹּ עוֹּ ל ַהזְּ ל ְוכּו'. ְוכ  ל  ת ּכְ ַוֲעַדִין לֹּא ִהְתִחיל ִלְחיוֹּ
ֵמהַ  ה  ְלַמְעל  ִחיַנת  ּבְ ר  ִעּקַ זֶּה  ֶאְצלוֹּ  ַעִין ש ֶ ב  ֶנְחש   ֵתר  יוֹּ ן  ְזק  ּנִ ֶ ם ש  יוֹּ ל  ּוְבכ  ַעִין  ֶהֶרף  ּכְ ֶלה  עוֹּ ֵאינוֹּ  ַמן  ַהזְּ ל  ּכ  ַמן ש ֶ לַ זְּ נוֹּ ִאּלּו  ִחיַנת ּכְ ּבְ זֶּהּו  ם, ש ֶ ַהּיוֹּ ד 

ב   ְשּג  א ְוַהּנִ ר  ש  ְוַהּנוֹּ דוֹּ ֵקן ַהּק  . ּוִמזֶּה ַהזּ  יך  ם ְיִלְדּתִ יַח, ֲאִני ַהּיוֹּ ש ִ מ  ר ּבְ נּו ַהּנֱֶאמ  ּנּו א  ה ִמּמֶ ש ּ  ְקדֻּ ּבִ ֵקִנים ש ֶ ל ַהזְּ ה ִמּכ  ֵקן ְלַמְעל  ֵקִנים ז  ל ַהזְּ כ  ּבְ ֵקן ש ֶ ְמאֹּד ז 
ַהקְּ מַ  יִכין  נ  ְמש ִ מוֹּ ְ ַהש ּ ֶנֶגד  ּכְ ֵהם  ה  ִמיל  ְיֵמי  נ ה  מוֹּ ש ְ י  ּכִ ִמיִני,  ְ ש ּ ּבַ ה  ִמיל  ִמְצַות  ְיֵדי  ַעל  ל  ּמוֹּ ַהּנִ ֶלד  ַהּיֶ ַעל  ה  ש ּ  הַ דֻּ ְזֵקִנים  ן  ה  רוֹּ ּכ  ַהזִּ ּבְ ֲארּו  ִהְתּפ  ש ֶ ּנַ"ל 

מִ  ֵהם ּבְ ד ש ֶ ל  ַית ַהּו  ת ֲהו  ִחּלַ ְכִרים ִמּתְ זּוֹּ ֶהם ש ֶ ּל  נֶ ש ֶ מוֹּ ר ש ְ ח:ְסּפ  ּכַ ם ְוִתש ְ ק ש    ה ּדוֹּ
ה ִלְבִחיַנת בִּ   ה ַהּנַ"ל ְוהּוא ז כ  נ  מוֹּ ְ ל ַהש ּ ה ִמּכ  ר ַהּנַ"ל הּוא ְלַמְעל  ִעּוֵ א ה  ר  ֵקן ַהּנוֹּ ד  ְוֶזה ַהזּ  ל  ה ַעל ַהּו  ש ּ  דֻּ יִכין ַהּקְ נּו ַמְמש ִ ּנּו א  ַתְכִלית ּוִמּמֶ ַמן ּבְ ּטּול ַהזְּ

מִ ַעל ְיֵדי ִמְצַות   ְ ש ּ ה ּבַ הּואִמיל  ה ְזֵקִנים ַהּנַ"ל ש ֶ נ  מוֹּ ְ ֶֹּרש  ַהש ּ ה ִמש ּ ש ּ  דֻּ יִכין ַהּקְ ז ַמְמש ִ ֵקִנים ַהּנַ"ל ְוא  ה ַהזְּ נ  מוֹּ ֶנֶגד ש ְ עִ   יִני ּכְ ֵקן ה  ל  ַהזּ  י ּכ  ר ַהּנַ"ל, ּכִ ּוֵ
ַהזְּ  ּטּול  ּבִ ִלְבִחיַנת  ד  ֶאח  ל  ּכ  ה  ז כ  ַהּנַ"ל  ְזֵקִנים  ה  נ  מוֹּ ְ ַהש ּ ֲחמַ ֵאּלּו  ּמֵ ש ֶ ֵאין ַמן  ש ֶ ֵלמּות  ְ ַהש ּ ַתְכִלית  ּבְ ַמן  ַהזְּ ּטּול  ּבִ ר  ִעּקַ ל  ֲאב  ֶזה,  ּכ  ן  רוֹּ ְלִזּכ  ז כּו  ֶזה  ת 

ֵקן  ה ַרק ֶזה ַהזּ  יו ז כ  ֵלמּות ַאֲחר  ר ַהּנַ"ל. ש ְ ִעּוֵ  ה 
 ג' י' כך כתב מוהרנ"ת בהלכות נזיקין  לא
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ריש   ןשלוחילק"ה  וכמבואר ב  ,\לב/ "ז הועהשמתרגם לשכל את גשמיות    ,ניות השכלוחיצ   אמדמה שהו

י'בו,  הלכה ה' נ'  הדמיון   כח  אשהו  ,"ז בלי המדמההולכן א"א לחיות בע  .כנ"ל בהקדמה,  עץ חיים 

עד כמה האדם עוצם זה    ,לשכל גדול העליה משכל קטן  ולכן    שכל,מלביש את השוהזוכר  והמצייר  

כח המדמה שיהיה משרת את ע"י שמברר את    דבר,   לשל כ   לכ לש  ומתקשר  ,עלמא  עיניו מחיזו דאי

לעניין   ,"לכמבואר שם במעשה הנ  ,ת של הצדיקיםילוקי המדרגוכל חמדד  נובזה    ,השכל בנאמנות

וה כבוד  זכרון,  לגלות  תמצי  בהיכי  בריאה  פרט  כל  תופס  כמה  עד  רגע  בכל  האדם  השל  עבוד  יא 

שנ או  הזה,  בעולם  הקב"ה  והמלכת  שהמדמה ש משמים  החושים  ונעימות  המדמה  ציורי  אחר  ך 

ויש  ,  להתקשר לשכל של כל דברלכן אפשר גם בעוה"ז  כי היכן שאדם חושב שם הוא,    מראה לאדם,

גבוהו  אותיות  מדרגות  אלא  גשמיות  רואים  א' שיש שממש לא  בזה כמבואר בתורה  יותר  שבהן ת 

 . וצדיקים גדולים שזוכים לאור הגנוז רואים להדיא אלוקות בכל פרט בבריאהנברא כל דבר, 

אי על השכל  ט ל תמש  מדמההכיון ש  ,קר הזמן הוא רק מחמת שאין מביניםי אך דע שע  ,

נו קטן, כי כל מה  יינו מחמת ששכלידה  , ו של למעלה מהזמןאפשר להבין את המציאות הז

  בחלום שאז השכל  כי  והראייה לזהביותר.    טן ונתבטל ר, הזמן נק גדול ביות  \לג/ שהשכל 

הישן אלא  ואין לו    נסתלק  יכולים  דקות    15, אזי ברבע שעה  [לד]  רק כח המדמהלאדם 

שנהולעב  השבעים  כל  דקה    נמצא  ,דקות  60X24X365X70    =36,792,000  שהם  ר   בחלוםשכל 

כאשר נדמה בחלום, שעובר והולך כמה וכמה זמנים בשעה   ,קותד  2,452,800ל  נדמה לנו

ועטת מומ כשנתעוררים  "אחאד,  רואי י מהשכ  אזי  הנה  והשבעים  ם שכל אלו  זמנים 

 עט מאד באמת.  ושנה שעברו בחלום, הוא זמן מ

אלו השבעים שנה    כל אליו, ואצל השכל כל אז חוזר הש   ,כ בהקיץ"וזה מחמת שאח

הם רק רבע שעה אצלו, רק שבעים שנה ממש הם שבעים שנה גם    , בחלום  ברו שע

   .אצל השכל שלנו

למעלה    להבשכלמת  ובא מה  י משכלהגבוה  גם  אצל נו,  שנה  י שנחשב  לשבעים  נו 

ג  ,ממש שעה  "הוא  רבע  רק  גבוה  כ  שבשכל  דהיינו  מהנ"ל  חיינו  הפך  שנות  שבעים  כל  אזי 

דהנחשבים   שעה,  שנים  ינו  ירבע  ארבע  חדשים  שכל  שלנו  ושמונה  דקה בשכל  הגבוה  בשכל  הם 

צלך  שנים שלנו הם א  לך אמר להקב"ה אלףד המודו  .אם הוא שכל עוד יותר גבוה  או פחות  ,אחת

ואש לו    .מורהיום אחד  יאמר  דוד המלך שהקב"ה  אלפים שנאחרי  ועל המשיח אמר  אני  ים  ששת 

ילידתיך וישעיהיום  הנביא  .  בשםה  ואמר  התנבא  נד  ה'  עזבתיך  ב  ז(   )ישעיה  קטון  וברחמים רגע 

  נם אפשר שהכוונהחס לגאולה, ואמשהם רק רגע בי  והתכווין לאלפים שנות הגלות גדולים אקבצך.  

רגע קטן, אבל אפשר  צער של  חשב אלא כילא  הגלות    שכל הצער שלכל כך שמחה וטוב    אזשיהיה  

מה שבשכל של עכשו    אז,  רץ דעהה אשתמלאבוא כל  לעתידלנו  יהיה  ש  לשכל גם שהכוונה שביחס  

   .\לו/טן הוא אלפים שנות גלות יחשב בשכל של אז לרגע ק 

רוא שאנו  כמו  לעב כי  שיכולין  שנה  וין  שבעים  ובאר  יובחלום  אנו  אחמת  כ  "דעין 

 שהוא רק רבע שעה,   , בשכל שלנו

שנה ממש, הוא בשכל הגבוה למעלה  נו שבעים  י כמו כן ממש מה שנחשב לפי שכל 

כל הגדול  כי אנו בעוה"ז כמו בחלום ביחס לש  רק רבע שעה, רק שאין אנו מבינים זאת  יותר 

 'לום אם הי כי גם בח.  , ובכל מדרגת שכל אי אפשר להשיג את מדרגת השכל הגבוה יותריותר 

 
יה האדם כשהיו, ועל כן נבראה מנוטה אחרחזק ומטבעה    יותרהמדמה שלה  שלה הוא בגשמיות מטבעה  לכן אשה כיון שעיקר העסק    לב

 עיין לק"ה ריבית ה' א'.   ברא את האשה ממנו ממדרגת המדמה שלו. זבתרדמה דייקא דהיינו שהקב"ה הוריד אותו לבחי' מדמה וא
יבור  , וצ"ע דעת חיבור ובקדושה חדעתשאורך הזמן תלוי באבל בלק"ה מילה ד' כותב  שכל    ת אלאער דלא נזכבכל התורה הזאת    לג

  .ם דייקאלהקב"ה האם זה הגור
 תנינא אות ט' א אות ט' ותורה ח'ע"ח שער נ' פ"י ועיין לעיל תורה נד אות ו' ותורה ה' תנינ לד
 בהשכל  -בדפו"ר בשכל ומתרצו גם  לה

ז.  עיין ברכו  לו ושמנה מאות ושמנים    אחד מחמשת רבוא ושמונת אלפים  ?וכמה רגע  ,רגע  ?וכמה זעמו  ",יום   ואל זועם בכל"דתניא  ת 
חלקי    58888שלדעת התנא בברייתא רגע הוא  . נמצא  מימריהרגע כ  ,אמר רבי אבין ואיתימא רבי אבינא  ?וכמה רגע  . ....נה בשעהושמ

יש   ובשעה  הוא    3600שעה.  רגע  נמצא  מאיוחלקי שניה  0.06שניות  )דהיינו שש  השניה(.  ה  ת  רבינא  האמורא  כזמן  ולדעת  הוא  רגע 
שש חלקי מאית  דהיינו  תו לשיעור הקטן מהם  נווכ  אמר רגע קטון אוליהנביא  וכיון שישעיה    שאומרים רגע. כנראה בערך שניה אחת.

  שניה אחת. ואם נחשב כמה שניות יש באלפים שנה מ  6/100  שיהיה לנו לעתיד לבא  הם בשכל  ,ולפים שנה בשכל שלנהשניה, ולפ"ז א
היחס הו ואפילו אם רגע כממירא  היחס הוא מספר עצום.  יהיה הדעת של  שמללכאורה  הרי  צ"ע    אבל  עצום.  אהרי  אחרי הגאולה יח 

  פרש כך.על כן אולי אין ל ה ביחס קטן הרבה יותר.נתבאר שיהיעה"פ אני היום ילדתיך ולעיל גדולים אקבצך, דהיינו ברחמים 
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ם ושנים  דמה לו שעוברים ימי אומר לו שכל זה שנ  'בא אצלו בשעת החלום והי   'א

מאמין לו כלל, כי לפי    'דאי לא היובו   ,הכל הוא רק רבע שעהכלום ו  מת אינםשבא

   ,עוברים ימים ושנים ממשנדמה לו ש הדמיון שבחלום

נו נדמה שזהו זמן של שבעים שנה, בשכל  י נו לפי שכל י פ שאצל "עכמו כן ממש, א

הפך  הם רבע שעה  בשכל גדול    ,שנהכל חיינו שבעים  שדהיינו    הגדול יותר הוא רק רבע שעה

אה  רנולדקה אחת.  בשכל גדול יותר  שלנו נחשב  בשכל    קות ד  ליון וחצי יני משדהיינו שכל    ,מהחלום

לנו לעתיד לבוא  שהכוונה לש ה'  "  \לז/)תהלים קכו א(כמ"ש  כל שיהיה  ציון  ב יש  תא בשוב  היינו  ת 

לבא  לשדהיינו    "כחולמים אז  עתיד  שיהיה  ימיבשכל  כל  כחלום  יחשב  לומר    . עוה"ז  אפשר  ואולי 

כל   עם  חייהם  כל  את  קצר  בזמן  להם  שהראו  קליני  מוות  עברו  אנשים  שספרו  מה  לזה  דוגמא 

 \ לח/בכמה דקות או ברגע אחדותר ואפילו מחשבות שלהם ושל אחרים, נמצא  הפרטים הקטנים בי

שכל השבעים שנה שלו נדמים לו לרבע  גדול    שכל הבעל    ימי חייהם שעברו, כמוברו שוב את כל  ע

 שעה.

למעלה מעלהכ ו הזמן שב   ,ן  אותו  גם  למעלה,  יותר  עוד  גבוה  כל  ששבשכל שהוא 

  עט ופחות מאד. ווד יותר רק לזמן מאינו נחשב שם בשכל הגבוה ע  ,נו י הגבוה משכל 

לו אינו נחשב כלל,  וכ ששם כל הזמן כ "עד אשר יש שכל גבוה כ  ,וכן למעלה מעלה
ביאר שזה בחי' מדרגות השמונה צדיקים שמסופר עליהם במעשה מז' בעטלערס  )מילה ד' ה'(  ובלק"ה  

ל בבחי' מעל הזמן עד שזכרו מה נעשה עמהם קודם הלידה וכל גדו   היה להם ששכלשיום ראשון  

אחד זכר יותר מחברו עד שהקבצן העיור זכר לאו כלום דהיינו שנכלל בבחי' מעל הזמן של הקב"ה 

ית' בתחילת התורה ש  "לכנ  השכל מאד כל הזמן אין ואפס לגמרי   ל ד וכי מחמת ג השם 

עים שנה  נו השב י כמו שאצל כי , מעל הזמןיזכה לשכל גדול בחי'  , ולקמן שמשיח מעל הזמן אהו

רק רבע שעה באמת כנ"ל כמו כן יש שכל למעלה משכל עד    ים בחלום הםר שעוב 

   :שהזמן נתבטל לגמרי 

כמו   \מ/[לט ]   שסבל,  הוסבל מ  ,משיח שעבר עליו מה שעבר מיום בריאת העולם  כ"וע

ִאי  ג(נג  ישעיה  )  שכתוב ַוֲחַדל  זֶׁה  ֹאבִנבְּ ַמכְּ ִאיש  ֹלא  ִשים  וְּ זֶׁה  ִנבְּ נּו  ִממֶׁ ָפִנים  ר  תֵּ ַמסְּ ּוכְּ ֹחִלי  ִוידּוַע  ֹות 

ֻנהּו: ֻנהּו נָ  ֲחַשבְּ נּו ֲחַשבְּ ָבָלם ַוֲאַנחְּ ינּו סְּ ֹאבֵּ ן ֳחָליֵּנּו הּוא ָנָשא ּוַמכְּ ֹלִהי)ד( ָאכֵּ ה א  ֻענֶׁה: םגּוַע ֻמכֵּ הּוא  ּומְּ )ה( וְּ

מֵּ  ֻדָכא  מְּ נּו  ָשעֵּ ִמפְּ ֹחָלל  ּובַ מְּ ָעָליו  נּו  לֹומֵּ שְּ מּוַסר  ינּו  ָלנּו:ֲעֹוֹנתֵּ ָפא  ִנרְּ פרשו  ֲחֻבָרתֹו  שכך    המפרשים שם 

ה בימות  יאמרו  ישראל  שיחהמגויים  עם  צח.  ,  על  בסנהדרין  רש"י  זאת    \מא/ובזוהר אבל  על מפרש 

 
יר ַהמַּ תהילים פרק קכו  לז יַבת )א( ש ִ ד ֶאת ש ִ ּוב ְידֹּו  ש  ת ּבְ חְֹּלִמים: ֲעלוֹּ ִיינּו ּכְ ן ה   ִצּיוֹּ

כאשר ישיב ה' מן גלות בבל את בני ציון יאמרו אז הנה כל הצרות שעברו הרי הם כאילו חלמנו חלום ר"ל    -)א( בשוב  מצודות דוד  
 רים להם:ז ידמה להם שלא היו הצרות באמת כ"א בחלום ראו כאלו מצלרוב הטובה שיהיה להם א

כי  לח היא מעל  קצת צ"ע  חי  הנשמה  והם ספרו שראו את  כמו סרטיהזמן  זאת   ונראה שבאמת ברגע אחד ראו הכל אלא  הם    שספרו 
. וצ"ע בזה מה שמספרים שהלכו שם ממקום למקום ומספרים מה שקרה להם שם כדבר אחרי דבר ולא בלשון שרגילים בעוה"זכרון  ימהז

מה שכתוב שלעתיד  ערוחנית של זמן וכשמתרגמים זאת לשפת עוה"ז כך זה נשמע וצ"ע. גם צ"קרה להם ברגע אחד, וצ"ל שיש  שהכל
 לבא ילכו מחיל אל חיל משמע שיש בחי' זמן וצ"ל שהכוונה מהשגה להשגה.

 נג ג' רין צח. וישעיהסנהדדף ריב. וזוהר ח"ב עיין  לט
זיל שייליה לדידיה והיכא יתיב אפיתחא דקר.  סנהדרין דף צח  מ תא ומאי סימניה יתיב ביני עניי  אמר ליה אימת אתי משיח אמר ליה 

איעכב אזל לגביה אמר ליה שלום עליך  חד זימנא איהו שרי חד ואסיר חד אמר דילמא מבעינא דלא  אים וכולן שרו ואסירי בסובלי חל
ה ומורי אמר ליה שלום עליך בר ליואי אמר ליה לאימת אתי מר אמר ליה היום אתא לגבי אליהו אמר ליה מאי אמר לך אמר לי רבי  

ליה ליה שקורי קא שקר בי דאמר לי היום אתינא ולא אתא אמר  ולאבוך לעלמא דאתי אמר  שלום עליך בר ליואי אמר ליה אבטחך לך  
 . ולו תשמעוהיום אם בק( תהלים צה ז)הכי אמר לך 

עדן שכנגד  . נראה למורי לא בפתח העיר ממש אלא גן עדן הוא כנגד כל העולם וקאמר ליה דבאותו צד של גן  בפתחא )דקרתא(  -רש"י  
  וכתיב )שם( חליינו הוא נשא: והוא נמי מנוגע דכתיב )ישעיה נג( והוא מחולל מפשעינו  . מנוגעים  סובלי חלאים  פתח העיר משיח שרוי:

.  ואיהו   . מתירין כל נגעתן ביחד ומקנחין אותן וחוזרין וקושרין אותן:אסרי להו ושרו בחדא זימנא  יש לו ארבע וחמש נגעים:. מי שכולהו 
גאל את ישראל  כן ואינו מתיר שני נגעים יחד דסבר אי בעי לי לצאת וליאח''כ מתיר האחר ועושה  . נגע ומקנחו וקושרו ושרי חד  :משיח

. דאי  אבטחך לך ולאביך לעולם הבא  . ר' יהושע למשיח לאימת אתי מר אמר ליה היום: אמר ליה  געים: לא איתעכב כדי קשירת שני נ
 . של הקב''ה תשמעו:ו היום אם בקול   יה דאבוך:יהיב לך שלמא ולא הוה מדכר שמ לאו צדיקים גמורין אתם לא הוה

א  -זוהר ויקהל דף ריב.    מא ת ָּ עְּ ש ַׁ ִרין  ב ְּ מְּ אָּ א  ֵליה    ד ְּ יחָּ ש ִ א  ִלמְּ ֲערָּ ֵאל  צַׁ רָּ ִיש ְּ הֹון   ד ְּ לו תְּ גָּ ו ן,  בגלותם  ישראל  של  צערם  את  למשיח  שאומרות  בשעה  ב ְּ ִאינ   וְּ
י ָּא יבַׁ י ָּ י  חַׁ הֹון  ד ִ א  בְּ לָּ ֵלי   ד ְּ כ ְּ ַׁ ת  ע   ִמסְּ ד ַׁ ִמנְּ אֵריהֹון   לְּ מָּ ִרים ,  הגלות  אריכות   וגורמים  קונם  את  לדעת  מסתכלים  שאינם   שבהם  הרשעים  ואותם  לְּ א  אָּ לָּ ֵכי  קָּ ל  ו בָּ   עַׁ
ו ן יִבין  ִאינ  י ָּ הו    חַׁ בְּ א,  שבהם  הרשעים  אלו  על   ובוכה  קולו  את  מרים  משיח  אז  ד ִ דָּ ִתיב  הו א  הָּ הו א  המשיח   במלך  שכתוב  זהו  ִדכְּ ל  וְּ חֹולָּ ֵעינו    מְּ ש ָּ ְּ  בעבור  ִמפ 

א,  מחולל  הוא   פשעינו דו כ ָּ יִבין  כ"אח,  עונותינו  מחמת  ורצוץ  שבור   הוא  ֵמֲעֹונֹוֵתינו    מְּ יְּ ָּ ו ן  ת  ִתין  ִאינ  מָּ יִמין  ִנש ְּ יְּ קָּ יהו    וְּ יְּ רַׁ תְּ אַׁ   כל   ועומדות  הנשמות  אלו  חוזרות  ב ְּ
 .    עדן בגן להן הראוי במקומן אחת
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ל   המשיח זה בסוף יאמר  ילדתיך  הש"יו  ואחר כל  ב(  בני אתה אני היום   \מב/ )תהלים 

את הפסוק    דורשת  \מג/ והגמרא"י כבן ביום הוולדו,  ה חביב להששהיבר בדוד המלך  פשט הפסוק מד

והדבר תמוה ונפלא מאד לכאורה,    .היום נולדתאומר לו  שו  וט כפש  מפרש, ורבנו  על המשיח

ז, ומחמת שיאחז א  , תוגי דל מדר ו של משיח לפי גצם שכלו  ודל עוחמת גאך כל זה מ

כל הזמן שעבר עליו מיום    ' יהי   ע"כד.  צם מעלת שכלו שיגדל אז מאד מאוהפלגת ע

 [ מד]   ממש כאלו נולד היום  'לו אין ואפס ממש, ויהי ו עולם עד אותו הזמן כ בריאת ה
  שכלולפי גודל    א, נמצ תפסת מרובה לא תפסתש   והכלל   ,כיון שלא אמר עכשיו ילדתיך אלא היום 

יהיה כל הזמן כי יתבטל  ,  \מהיום אחד/   כאילו הםימים,    000,190,2שהם    שנים  6000  של משיח 

   'לו שיהיבשכ
 

 
א  כי  עוד  ואמר תָּ ִגנ ְּ ֵעֶדן  ב ְּ א   ִאית   ד ְּ לָּ א  ֵהיכָּ ֵרי  ֲחדָּ ִאקְּ א  ד ְּ לָּ ֵני   ֵהיכָּ בְּ ִעין  ד ִ רְּ   אותם   נמצאות  ששם,  החולים  של  היכל  הנקרא  אחד  היכל  התחתון  עדן  בגן  יש  מַׁ

ֵדין,  עונותיהם  לכפר   הזה  בעולם   חולאים  שסבלו   הנשמות יחַׁ   כ ְּ ש ִ אל  מָּ הו א  עָּ הַׁ א  ב ְּ לָּ אֵרי ,  ההיכל  בזה  נכנס   משיח   אז  ֵהיכָּ קָּ ל  וְּ כָּ ִעין  לְּ רְּ ל  מַׁ כָּ ֵאִבין  וְּ ל   כ ְּ ָּ   כ 
ו ֵריהֹון ֵאל  ִיס  רָּ ִיש ְּ ֵייתו ן  ד ְּ הו  ,  עליו  שיבואו,  ישראל  על  לבוא   ראויים  שהיו   יסוריהם  וכל  המכאובים  ולכל  המחלות  לכל  קורא  והוא  ֲעֵליה    ד ְּ ֻכל ְּ ין  וְּ יָּ תְּ   ֲעֵליה    אַׁ

ֵלא,  עליו  באים  וכולם מָּ ִאלְּ ִאיהו    וְּ ִקיל   ד ְּ יהו    אָּ יְּ ֵאל  ֵמֲעלַׁ רָּ ִיש ְּ ִטיל  ד ְּ נָּ א,  עליו  ומקבלם  היסורים  את  ישראל  מעל  מיקל  שמשיח  לא  ואם  ֲעֵליה    וְּ ר  ֲהֵוי  לָּ ש    ב ַׁ  נָּ
ִכיל יָּ ל   ד ְּ ב ַׁ ִמסְּ ו ֵריהֹון  לְּ ֵאל  ִיס  רָּ ִיש ְּ ל  ד ְּ י  עַׁ ש ֵ א  עֹונְּ יתָּ יְּ אֹורַׁ  מדת   כי,  תורה  של  עלבונה  על  העונשים  מחמת  ישראל  של  יסוריהם  את  לסבול  שיכול  אדם  היה  לא  ד ְּ

א,  שעה  בחיי  ועוסקים  עולם  חיי  שמניחים  על  ישראל  על  מקטרגת  הדין דָּ ִתיב  הו א  הָּ ֵכן  במשיח  שכתוב  זהו  ִדכְּ ֵיינו    אָּ א  הו א  ֳחלָּ ש ָּ   לבוא   ראוי  שהיה  החולי  נָּ

ונָּא,  עלינו  לבא  ראוי  שהיה  המכאוב  את  סובל  והוא,  סבלם  ומכאובינו, עליו  ונושא  מקבל  הוא  עלינו וְּ גַׁ א  כ ְּ י  ד ָּ ב ִ זָּר   רַׁ עָּ א  ֶאלְּ עָּ רְּ אַׁ  בארץ  אלעזר  רבי  היה  זה  כעין  ב ְּ

ִגין.   (ב"ע  פד  דף  מציעא  בבא'  במס  כמבואר)  ורעי  אחי  באו   להיסורים  אומר  והיה,  ישראל  של   היסורים  עליו   מקבל  שהיה ֵלית  ב ְּ א  ד ְּ נָּ ב ָּ ו ן  חו ש ְּ ִאינ  ו ִרין  לְּ יִמין   ִיס  יְּ קָּ   ד ְּ
ר  ֲעֵליה   בַׁ ש    ד ְּ ל  נָּ כָּ א  ב ְּ ל  יֹומָּ י  עַׁ ש ֵ א  עֹונְּ יתָּ יְּ אֹורַׁ הו  ,  התורה  עלבון   של   העונשים   על   יום  בכל  האדם  על   שעומדים   היסורים לאותם  ומספר  חשבון   שאין   לפי  ד ְּ ֻכל ְּ  וְּ
ֲחתו   א  נָּ מָּ לְּ עָּ א לְּ ת ָּ עְּ ש ַׁ ת ב ְּ ִהיבַׁ יְּ ִאתְּ א ד ְּ יתָּ יְּ  .    עליהם  יקפצו היסורים  מיד בתורה יעסקו לא שאם,  תורה מתן בשעת לעולם ירדו וכולם אֹורַׁ
ד  ואמר כַׁ ֵאל  ֲהווֹ   וְּ רָּ א  ִיש ְּ עָּ רְּ אַׁ א  ב ְּ יש ָּ ד ִ ו ן  אז ,  קיים  היה המקדש  ובית הקודש  בארץ  ישראל וכשהיו  קַׁ ִאינ  ִנין  ב ְּ חָּ ו לְּ ִנין  פ  ב ָּ רְּ קָּ ֲהווֹ   וְּ ֵדי  ד ַׁ בְּ   הבית   עבודות  ידי  על  עָּ

ִקין  ֲהווֹ ,  עושים  שהיו  הקרבנות  והקרבת  המקדש ל ְּ סַׁ ל  מְּ ָּ ו ן  כ  ִעין  ִאינ  רְּ ִיסו ִרין   מַׁ א  וְּ מָּ לְּ  כי,  העולם  מן  והיסורים  החולאים  אותם  כל  את  ומבטלים  מעבירים  היו  ֵמעָּ

א,  לרחמים  הדין   מדת  את  מהפכים  היו   הקרבנות  ידי   על ת ָּ ש ְּ יחַׁ   הַׁ ש ִ ק  מָּ ַׁ ל  סַׁ ֵני  לֹון  מְּ א  ִמב ְּ מָּ לְּ   כי ,  העולם  מן  ומעבירם  מסלקם  משיח  חרוב  המקדש  שבית  עתה  עָּ
,  ישראל לכללות מועיל וזה, בתשובה שישובו  עד להם שיאריכו הרשעים בשביל ובין שבעולם הצדיקים בשביל בין, ישראל על  ומכפר הדין את ממתיק ביסוריו הוא

ד  שלימה  בתשובה  שב   ולא   שחטא  מי   כל  בפרטות  אמנם ִפיק  עַׁ נָּ ר  ד ְּ ש    ב ַׁ אי  נָּ א  ֵמהַׁ מָּ לְּ ל,  הזה   העולם  מן   האדם  שיצא  עד  עָּ ב ֵ קַׁ יה    ו מְּ ש ֵ ה  עֹונְּ מָּ ר  כ ְּ מַׁ ִאת ְּ   אז  ד ְּ
 את  ומסגף  בחייו  בתשובה  השב  אמנם,  שלמדנו  כמו  בנשמתו  שנדבקה  הזוהמא  מרבוי  להטהר  האדם  מוכרח  כי,  עונותיו  לפי  לו  הראוי  עונשו  את  מקבל  הוא  שם

 .   מותו אחר עונש שיקבל ממה שכן  וכל , כרחו בעל עליו שמביאים רבים  מיסורים יותר ה"הקב לפני ומרוצה  חשוב הוא סיגוף  מעט אפילו, ברצונו עצמו

י:)ו( ַוֲאִני נ  תהילים פרק ב  מב ְדש ִ ן ַהר ק  י ַעל ִצּיוֹּ י ַמְלּכִ ד א   ַסְכּתִ ה ֶאל חֹּק ְידֹּו  ר  :)ז( ֲאַסּפְ יך  ם ְיִלְדּתִ ה ֲאִני ַהּיוֹּ ִני ַאּת   ַמר ֵאַלי ּבְ
י ישראל )שמות ד( והמלך ת הדבר החקוק בספר שה' אמר אלי בני אתה כמ"ש בני בכור אמר דוד אספר א  -אספרה  )ז(  מצודות דוד  

 ו: ר"ל חביב אתה בעיני כבן לאב ביום הולד  -ני היום ילדתיך יחשב ככל העם. א
מני דבר ואתן לך שנאמר תנו רבנן משיח בן דוד שעתיד להגלות במהרה בימינו אומר לו הקדוש ברוך הוא שאל מ .  סוכה דף נב  מג
רג אומר לפניו רבונו של עולם  וכיון שראה משיח בן יוסף שנה  " וים נחלתךאספרה אל חוק וגו' אני היום ילדתיך שאל ממני ואתנה ג"

 .  חיים שאל ממך נתתה לו וגו'" ך אלא חיים אומר לו חיים עד שלא אמרת כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר איני מבקש ממ
 בריות שבני אתה: היום אגלה ל  -ם ילדתיך היו -רש"י 

ועיין ישעיהו נד ז' ברגע קטון  ' כימי חיי אדה"ר.  ועיין בראשית רבה ח' ב' יומו של הקב"ה אלף שנים.  ועי"ש פרש"י יומו ית  יך כיום אתמול וכו'ד' כי אלף שנים בעינעיין תהלים צ'    מד
חות שרגע לאו דווקא אלא ר זעם. )אמנם אפשר לדי כמעט רגע עד יעבועיין ישעיה כו כ. חב דכתיב קטון אפשר שפחות ועי"ש. גם  כמימרא או פחות, והכא מגלות. ועיין ברכות ז. רגע  עזבתיך, דקאי אאלפים שנות  

 הכוונה רק לומר שאין יחס כלל בין זמן הגלות ללמעלה מהזמן של הגאולה שיהיה נצח(  

מדוייק שהרי אפשר    מה סוף השמש אינו  לפי  הייח יבוא  וגם אני  ילשש אלף  יאידתיך לא מבואר באיזה שעה  ום  זאתביום  עכ"פ  ,  מר 
 .בסוף היוםזאת על צד שיאמר  החישוב
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היום ממש, כי כל הזמן   אני היום ילדתיך השם יתברך  י  "כ יאמר לו הש"גדול מאד וע

אין ואפס זו מדרגת העיור  ובליקוטי הלכות ביאר מהורנ"ת ש  \א/   שעבר, אין ואפס לגמרי כנ"ל

דהיינו "ל  כנהוא  החשבון    ,צ"ע כי אני היום ילדתיךו  :מעשה מז' בעטלערס הנ"ל שזכר לאו כלום  בש

שיחס  שה לבין  כיחס כלו  הוא  ליום  2.19  שכלנו  ימים  הקשינואחד,    מליון  שיש  ש  ולעיל  ביאר  כבר 

וקשה שעכ"פ שניהם אחד,  לשהוא יחס שני מליון וחצי  שנה הם רבע שעה    עיםשכל גדול יותר ששב

דתיך  ו ילידתיך הכוונה אני עכשום ילשרבנו מפרש אני הי  ריך לומרוצ   לא אין ואפס המבואר כאן.

ש אלף  השש  רגע.ינשכל  אפילו  אינם  שבארנו  ו  ם  בקושיות  לעיל  שהעיין  אפשר  שדוד בדרך  טעם 

יל"בתהלים  נקט  המלך   היום  ילדתיך   "תיךדאני  עכשיו  אני  אנפין    כי  ,ולא  אריך  למדרגת  הכוונה 

 2.19האמיתי הוא בין    רו נו והשיעבאיזה יחס אלינו לא כמו עתיק שנעתק לגמרי מאיתשהוא עדיין  

  ללאו כלום.

 
והיו שנים מאנ"ש חוץ לעיר  רבנו מוהרנ"ת ואנ"ש  תורה זו כשהלכו    צד נאמרהשיחות כי ביל  עיין לע

  את התורה הזולומר  רבנו    ואז התחיל  ,שתו הלך בזמן ארוך ל בזמן קצר מה שרבנו מחמת חו  שהלכו

 כיון שהם קשורים זה בזה.   ,עניין מעל הזמןובעניין זה גם ביאר  ,דהיינו שהתחיל מבחי' מעל המקום

עטת. וגדול בשעה מ  קוםר מוכח יכול לעבבעל  , שה\ג/[ב]  כ "אנו רואים במקום גן  כו

גדול,   המקום  זה  נחשב  כח  החלושי  ואצל  קטן,  הוא  המקום  זה  כל  שאצלו  נמצא 

 שעוברים אותו המקום.    בה עד ווצריכים לילך שעה מר 

עיל  צ"ע לוכמו כן למעלה מעלה, כל מה שהכח גדול יותר, המקום נקטן אצלו יותר,  

 בכח.  תלוי בגודל השכל וכאן מבאר שהמקום תלוי מר שמעל הזמן וממילא גם המקוםא

כל זה, כמו    ביןלה  א"אנו  י וכן למעלה מעלה עד שהמקום נתבטל לגמרי, רק שבשכל

להבין בחלום את האמת, שכל אותו הזמן שנדמה בחלום אינו כלום באמת,    שא"א

אנו   גם  כן  להבין, שכל  א"אכמו  אינו  הזמן של   לנו  הגבוה  נו  בשכל  למעלה  כלום 

נמוכה לבחי'  הכוונה כאן    ואוליולא משכל,    ר מכחבום מדהמק  מעל  'בחי על  ש  צ"ע  :\ה/[ד]  ל כנ"

 
ח אימתי יבוא ואמר לו יהושע בן לוי למשי  נהדרין צ"ח ששאל ר'אמר המחבר, בזה מובן מה שאמרו רז"ל ס  -עיין פל"ח כאן אות א'    א

היום, ולמחר כשלא בא פירש לו אליהו דרוצה לומר, )תהלים צ"ה( היום אם בקולו תשמעו, היינו על ידי תשובה שהוא גם כן בחינת 
יבינו כל ישראל  זה יבוא משיח, ואז  ה מהזמן שזה בחינת אם בקולו תשמעו גם כן כמבואר לקמן בסימן ע"ט ובספר המדות על ידי  לע למ

היום ממש, כי כל הזמן שעבר אין ואפס לגמרי כנ"ל ובזה יש לפרש גם כן הפסוקים )איכה ה(    -ת דברי משיח שאמר שיבוא היוםאמת
למה    ור, כי השם יתברך בוודאי למעלה מהזמן, ואין כל הזמן של הגלות עולה אצלו כהרף עין אך ד ואתה ה' לעולם תשב כסאך לדור  

ימים,  לנצח תשכחנו ת לאורך  אליך  עזבנו  ה'  השיבנו  הגלות,  הזמן של  אורך  לסבול  לנו  וקשה  הזמן  בתוך  ואנחנו  קטן  דעת שלנו  כי 
 ונשובה חדש ימינו כקדם היינו כנ"ל 

 תלויים זב"ז  םועיין פל"ח כי זמן ומק ב

מבוארים בפנים, אף על פי כן נראה  שם במאמר הנ"ל, וכן אנו רואים במקום גם כן וכו' הגם כי הדברים    -עיין פל"ח כאן אות ד'    ג
"ל כי המקום מקושר לזמן והזמן מקושר למקום כמו למשל המעת לעת שהוא יום אחד ולילה ונת דבריו זלעניות דעתי כי גם זה בכלל כו

מה    לל המעת לעת הואמחמת המקום, כי במקום זה נראה השמש ונקרא יום ובמקום זה כבר אינו נראה ונקרא לילה וכן כ  אחת הוא 
החודש מה שהירח מקיף כל הכדור עד שחוזר למקומו    שהגלגל מקיף כל הכדור עד שחוזר למקומו זה הוא שיעור מעת לעת וכן שיעור

זר למקומו ונקודתו נמצא כי שיעור הזמן הוא על ידי המקום וכן שיעור המקום הוא לפי וכו' וכן השנה מה שהשמש מקיף וכו' עד שחו
י, ומי שכחו גדול עוד יותר  י ממקום זה למקום זה מהלך שעה אחת, ולמקום זה מהלך שני ימים וכו', וכל זה כפי מהלך הבינונהזמן, כ

שר בהזמן אבל כשזוכין לדעת כזה שהוא בחינת ביטול הזמן בחינת יכול לילך מהלך זה בזמן עוד פחות מזה, אבל על כל פנים הכל מקו
יכולי קטנות דעתנו  לפי  כן גם  בענינים כאלה, אף על פי  לנו שום תפיסה  כי אין  והגם  גם המקום  נתבטל  ן למעלה מהזמן, אז ממילא 

ום אבל מי שזוכה לדעת שלם כזה, אזי לפרש, דרוצה לומר כי רוב מחשבות האדם ותחבולותיו נופלין תחת בחינת הזמן ותחת בחינת המק
כל מחשבותיו ועניניו בבחינת למעלה מהזמן למעלה מהמקום מאחר שדעתו גדול כל כך עד שבחינת הזמן והמקום בטלים אצלו לגמרי 

 אר היטב בפרט בכתב: כנ"ל אך גם זה אי אפשר לב
א שלמעלה מהזמן הוא סוד התשובה.  תנינשיאמין בבחי' למעלה מהזמן לא יפול לעולם, עי"ש ולקמן תורה עט  ע"י    ולק"ה מילה הלכה ד' אותיות יז יח.עיין חיי מוהר"ן סימן תקסח.    ד

ועי"ש ענין פריחת הזמן ועיין לק"ע דעת אות נ' שהוסיף וגם בחוש רואין פריחת הזמן מאד     .ועיין פל"ח מבאר עפ"ז כוונת תשובת משיח לריב"ל מתי יבוא מר היום אם בקולו תשמעו
ששם הוא למעלה מהזמן לגמרי כי    ,הזה הרבה ותתחזק הרבה לחטף בכל פעם כל מה שתוכל שיצליחך לנצח  עולםד כצל עובר ממש וכענן כלה וכו'. ואם תשים לב לזה תנצל מדאגות  מא

 מעלה מהזמן נזכר בלק"ה תלג פעמים()ל  הוא עולם הנצחי
ְקָוה, עַּ   -)קכה(  אות תקסח    -חיי מוהר"ן    ה ת ִ ר הַּ יִעק ַּ ִ י ִמפ  ְנת ִ ר ֵהבַּ ֲאש ֶׁ ַּ . כ  יחַּ ְבִחינַּת ָמש ִ ֵהם ב ִ יִקים ש ֶׁ ד ִ צ ַּ יִגים הַּ ִ ש  ַּ מ  ן ש ֶׁ מַּ ז ְ ְעָלה ֵמהַּ ִחינַּת ְלמַּ ו ל ְיֵדי ב ְ

קו ת ל ְ ַּ ְך ְלִהְסת  ר ָסמו  ָאמַּ דֹוש  ש ֶׁ ק ָ ה ִעם הַּ הַּ ת ָ הו א הֹוֵלְך עַּ י ֹום ְיִלְדת ִ ֹו ש ֶׁ סו ק ֲאִני הַּ ָ ל פ  ה עַּ ל ָ ג ִ ֲאָמר ש ֶׁ ַּ ן ְוכו ', ְוִאי  מ  מַּ ז ְ ְעָלה ֵמהַּ ִחינַּת ְלמַּ הו א ב ְ יָך, ש ֶׁ
ר ֹזאת ְלִענְ  ָאמַּ ָבָריו הו א ש ֶׁ י ֲאִני ִמד ְ ְנת ִ ֵהבַּ ֶׁ ה ש   ק מַּ ָלל. רַּ ְכָתב כ ְ ר ְלָבֵאר ִעְנָין זֶׁה ב ִ ְפש ָ יִגיעאֶׁ הו א עֹוֵסק ב ִ ן זֶׁה ש ֶׁ ֹות יַּ ְך ְלָקֵרב ְנָפש  ָ ל כ  דֹולֹות כ ָ ֹות ג ְ

לְ  ֹות  ב  ָחנִ רַּ ו ְברו  ו ת  ִמי  ש ְ גַּ ב ְ ִניעֹות  ְ מ  ְוהַּ ֲחלֹוקֹות  ַּ מ  ְוהַּ ְרצֹונֹו,  כ ִ ָידֹו  ב ְ ָעְלָתה  ֹלא  ִין  ֲעדַּ וַּ ְך,  רַּ ִיְתב ָ ם  ֵ ש   מְ הַּ ְמֹאד  ִטין  ְ ש   ַּ ִמְתפ  ו  ִרין  ב ְ ִמְתג ַּ ו ת  ו ת י  ְכָלִלי  ב ִ ֹאד 
ִבְפָרִטי   ֹחַּ  ו  ל כ  ש ַּ ר כ ָ ד ֲאש ֶׁ ָחד, עַּ ָחד ְואֶׁ ל אֶׁ ל כ ָ ִעְנָין זֶׁ ו ת עַּ ְצמֹו ב ְ י ֶׁה עַּ הו א ְמחַּ ר, ש ֶׁ ְלִעְנָין זֶׁה ָאמַּ '. ו  ל ְיֵדי זֶׁה ְוכו  לו  ְוָנְפלו  עַּ ים ִנְכש ְ ב ִ ל, ְורַּ ב ָ ַּ ס  ה הַּ

ְינו  ש ֶׁ  יָך, הַּ י ֹום ְיִלְדת ִ ל ֲאִני הַּ ְעְזֵרנו   ש ֶׁ ְך יַּ רַּ ם ִיְתב ָ ֵ ש   ה ָהא  הַּ ֶׁ ל  ל סֹוף ִיְתג ַּ ֹל, ְוסֹוף כ ָ כ  ל הַּ ג עַּ ֵ ל  ִמים ְלדַּ י ָ ת, ְוהַּ מֶׁ א  ְך ב ֶׁ רַּ ם ִיְתב ָ ֵ ש   ו ב ְלהַּ נו  ָנש  ָ ת, ְוֻכל  מֶׁ
ז ְ  ְעָלה ֵמהַּ ְבִחינַּת ְלמַּ ֹל ב ִ כ  ל הַּ ל, ְוֻיְכלַּ ֵ ט  ן ִיְתב ַּ מַּ ז ְ ל הַּ י כ ָ לו , כ ִ ְ ֹוִנים ִיפ  ֹל וְ ָהִראש  כ  ן הַּ ק ֵ ַּ ם ִיְתת  ן, ְוש ָ ת , ֲהָלָכה ד, אוֹ וגרים  ֲעָבִדיםִהְלכֹות ִמיָלה  כו '. )מַּ

ם(: ן ש ָ י ֵ  יז עַּ



 מוהר"ן תנינא                          סאתורה           ליקוטי                                     2כט: 

מקום אחד מרוב כח ומהירות של האדם, אבל עד כמה כל המקומות הן ב   דהיינו  ,מעל המקוםשל  

. וצ"ע כיצד ה לשכל כנ"לממעל המקום באמת הוא בחי' שכל כמו בחי' מעל הזמן כפי היציאה ממד

שצדיקים  הש  מהזה  ואולי    ?מתבטא הגנוז  ע"י  לאור  סזוכים  ועד  העולם  מסוף  כגון  ורואים  פו 

 , ועוד צדיקים. חוזה מלובלין בעש"ט והה

ענוה בחי' אין ממש יכול שע"י  המבואר בתורה קסב  לבחי' רוחנית    הכוונהש )בקושיות(  כנ"ל  גם  ואולי  

הרוצה להעשיר יצפין ולהחכים ידרים וע"י שהוא אין  ש  :מבואר בב"ב כהכי    ,לזכות לשני שלחנות

 חי' רוחנית. וצ"ע. קומות כאחד, דהיינו בחי' מעל המקום בבלהיות בשני המ  יכול
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