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 ליקוטי מוהר"ן  
 מבואר

   חברותא
 ללימוד בעיון 

 

 מבוא לביאור 
 הביאור מורכב מג' חלקים: 

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

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

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

 חדושים. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ( להצליח יותר

 
 

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

  lezavotlaze@gmail.com למיילפנות ההערות אפשר ל

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 התנצלות 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   שאסורה.

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

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

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

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

 ותר להכניע ולתקן את המדמה.בי 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 מוהר"ן       צד.                   עלו זה בנגב פא  הנעלבים פבליקוטי                               

שהם בחי' חסדים כנ"ל, להדיבור שהוא בחי' גבורות כנ"ל. וזהו 

לא ירים איש   בומבלעדיך  [א]  בחי' יוסף כנ"ל, וע"כ נאמר ביוסף

ידין ורגלין, שהם את ידו ואת רגלו יוסף הוא כלול מבחי'  , כי 

  כי ידין זה בחי' חכמה בחי' קודש כמ"ש  . בחי' החכמה והדיבור

קודש  [ג] ידיכם  ורגלין  שאו  ע"כ  ז,  כנ"ל.  וכו'  הדיבור  בחי'  ה 

צריכין לעסוק בתורה ובעבודת ה' במסירת נפש ובפרט בשעת  

 התפילה, שעיקר שלימות התפילה הוא להתפלל במסירות נפש

ק"ה, [ד] על  נפש  מסירת  כי  ק"ה.  על  נפשו  למסור  שיכוין   ,

)וכמו וכנ"ל    [ה]  בוודאי מרוצה כ"א מישראל אפי' הקל שבקלים

בחוש ראינו  קלים    שכבר  אנשים  שכמה  שלפנינו  בדורות 

ותיכף   להם(  אשרי  ק"ה  על  ומתו  נפשם  מסרו  ופחותים 

כשמרוצה למסור נפשו על ק"ה, נתעורר בחי' שלום בחי' יוסף  

הדיבור,  אל  המחשבה  לקשר  דהיינו  לדבר,  יכולין  ועי"ז  כנ"ל. 

בונה  שזה עיקר הקדושה כנ"ל, שזוכין לזה ע"י שלום כנ"ל. וזהו  

ה' כנ"ל[ז]   ירושלים  וכו'  הדיבור  בחי'  הוא  ירושלים  הוא    ה'  ., 

שזהו  הדיבור,  אל  המוח  לקשר  לזכות  היינו  כנ"ל.  מוחין  בחי' 

שהמוחין בונין הדיבור דקדושה. זה זוכין  בונה ירושלים ה' בחי' 

, זה בחי' מסירת נפש על ק"ה, שכל  [ח]   נדחי ישראל יכנסע"י  

על   להעבירם  כשרוצין  ישראל,  מקדושת  אזי  דהנדחין  ח"ו,  ת 

ק"ה   שע"י  נמצא  ק"ה,  על  נפשם  ומוסרים  תיכף,  נתעוררין 

בחי'   הקדושה, שזהו  לתוך  ישראל  מקדושת  הנדחין  כל  נכנסין 

יכנס ועי"ז  נדחי ישראל  ה'.  ירושלים  ק"ה הוא בחי'  בונה  כי   ,

בחי'   שזהו  הדיבור,  אל  המחשבה  לקשר  יכולין  שעי"ז  שלום, 

 : בונה ירושלים ה' כנ"ל

לנו מזה עצה נפלאה לעבודת ה' ובפרט בשעת    שיוצא  נמצא

ולקשר   כלל,  להתפלל  יכול  שאינו  רואה  שכשאדם  התפילה, 

י אזי  הדיבור.  אל  בוודאיזהמחשבה  שהוא  א"ע  מרוצה    כיר 

הוא   אם  אפי'  שהוא,  כמו  שהוא  אע"פ  כי  ק"ה,  על  למות 

על  להעבירו  רוצים  היו  אם  אעפ"כ,  מאד.  התחתונה  בדיוטא 

בווד ח"ו,  לגמרי  זה  אדת  על  כי  ק"ה.  על  נפשו  מוסר  הי'  י 

לעבור   ולא  השם  קידוש  על  למות  ישראל  פושעי  אפי'  מרוצה 

על דת ח"ו, כאשר ראינו בחוש פעמים אין מספר וכנ"ל. ותיכף  

כשיזכיר א"ע שרוצה למסור נפשו על ק"ה, עי"ז יתעורר בחי' 

כנ"ל והדיבור  המוח  התחברות  בחי'  שהוא  יוסף  בחי'   . שלום 

וכל להתפלל ולקשר המחשבה אל הדיבור וכנ"ל: וכן יוע"כ עי"ז  

פשוט   לדבר  הק'  שיחתו  בתוך  זאת  שאמר  הק'  מפיו  שמעתי 

 [:שצריכין להתפלל במסירת נפש

 

  את ההר   וראיתםי  בזה בנג  עלו)במדבר יג(  [  ט]  פא
הוא, שהדיבורים    הכלל, ופי' רש"י פסולת א"י:  [יא]   מה הוא 

נקרא   או בתפלה  צדיק שמדבר בתורה  היא  של  כי ארץ  א"י, 

קמג(   )תהלים  כמ"ש  נפש,  וכו'בחי'  כארץ  הוא נפשי  ונפש   .

ה(    כ"שדיבור,    בחי' בדברו  נפשי)ש"ה  וכשהצדיק  יצאה   .

נקרא א"י. והדיבורים שהוא מדבר   יבלהמדבר בתורה או בתפ

ולמה ידהוא נקרא    [יג]   עם המון עם בשיחת חולין,  פסולת א"י. 

עם   המון  את  לקשר  כדי  חולין,  שיחת  הדעת, מדבר   [טו]  אל 

הר  בחי'  הר    שהוא  אין  בגמ'  המקדש,   [טז] דאיתא  בית  אלא 

. וביהמ"ק הוא בחי' דעת,  ההר הטוב הזה והלבנון  [יז]   שנאמר

נבנה   'דאית כאלו  דעת  בו  שיש  מי  כל  לג(  )ברכות  בגמ' 

ביהמ"ק בימיו שביהמ"ק ניתן בין שתי אותיות ודעת ניתן בין  

ותפלה תורה  ע"י  כי  אותיות.  לקשר  יחשתי  שרשם,  א"א  אל  ם 

מחמת שהם רחוקים מן האמת. כדאיתא בתלמי המלך )מגילה  

כולם   וכתבו  תורה,  ספר  לו  לכתוב  זקנים  ע"ב  כשהושיב  ט( 

והוצרכו  האמת,  מן  רחוק  הוא  כי  וכו'.  בראשית  ברא  אלקים 

עם   המון  את  לקשר  שרוצה  הצדיק  כך  הצירופים.  את  להפוך 

 יחת חולין הרחוקים מן התורה האמתיות, צריך לדבר עמהם ש

, ולהלביש בהם התורה, רק שהוא מדבר בצירופים. ונקרא  [יט]

פסולת ארץ ישראל, כי אף שהם פסולת ארץ, אעפ"כ יש בהם  

, היינו שאתם  עלו : וזהו פי' הפסוק,    תורה שהיא בחינות ישראל

כי זה    [כ]  כ"שזה, הוא בחי' הצדיק,    זה בנגב,המון עם עולים.  

ל( שכל    כל האדם העולם לא נברא אלא לצוות  ודרז"ל )שבת 

שיחת   היינו  א"י,  פסולת  היינו  בנגב,  הוא  הצדיק  היינו  לזה. 

, היינו הדעת  את ההר  כאוראיתםחולין. ועי"ז יכול לקשר אתכם,  

ועוד כי לפעמים הצדיק נופל ממדרגתו, וכשבא אחד מן  :  הנ"ל

נהנה   והצדיק  העולם,  הבלי  של  דברים  עמו  ומדבר  עם,  המון 

, ואחר כך כבמחי' להצדיק, והצדיק בא למדרגתו ממנו, אז הוא  

וזהו   הדעת.  לבחי'  להעלותם  הצדיק  זהיכול  היינו  עלו   ,

למדרגתו  לעלות  צריך  להיות  כגכשהצדיק  אתה  צריך  ,  בנגב, 

את    כדראיתם והיינו לדבר עמו שיחת חולין כדי להחיותו, ועי"ז  

הר ההר הנקרא  דעת  לבחי'  אתכם  לקשר  הצדיק  אז  שיוכל   ,

 : כנ"ל

 

ע"ב(  איתא[  כה]   פב פח  הנעלבים  בגמרא    [כו])שבת 
משיבים   ואינם  חרפתם  שומעים  עולבים  ואינם 

ואוהביו כצאת השמש    [כח]   עליהם הכתוב אומרכז
 :  בגבורתו

קליפות    הנה שלש  יש  כי  גדולנודע,  וענן  סערה  ואש    רוח 

ובין  [כט]  מתלקחת קליפות  השלש  בין  היא  נוגה  וקליפת   .

בקליפה,    דושה ולפעמים נכללת. ולפעמים נכללת בק[ל] הקדושה

. וזהו בחי' סדרי בראשית,  [לא] והיא בבחי' נשמת העשוקים וד"ל 

הוא   [לג]   , כנגד השלש קליפות הנ"ל, ורבעי [לב]   שלש שני ערלה

, כי לפעמים נכללת במ"ל  [לד]   כנגד נוגה. והוא בחינות חשמ"ל

קליפות. ועור    אורות. וזהו סוד מילה, כי יש שלש עורות, הם ג'

נוגה בחינות  רביעי,  הבאים[לה]   דק  החרפות  וכל   .

 

 
 בראשית מא מד   א
 ובלעדיך)כלשון הפסוק(  -בתרלד ב
 תהלים קלד ב' ג
ועיין לקוטים    ,עמוד התפלה אות מא ואילך עיין בעש"ט עה"ת פ' נח  ד

 זריטש מאות לא כמה אותיות.עיקרים למגיד ממ
לשון חז"ל בקהלת רבה א' ח' ובפרש"י בראשית כט כא עה"פ הבא    ה

 המדרש ב"ר ע' יח   את אשתי ואבואה, העתיקו משם בהביאו דברי
הזו    ו התוספת  כל  שכנ"ל  מרובעות  אע"פ  ונראה בסוגרים  הסוף   מד"ה    עד 

מוהרנ"תוה בסוגרים  כאן    ,בתקפא  סיף  שמביא  א  עגולות סגר  הדוגמא  ת 
 בתוך ביאורו. 

 תהלים קמז ב' ז
 סוף הפסוק הנ"ל  ח
 ים לא ידוע מתי והיכן נאמרה  רלשון החב ט
בדפו"ר  י ובתרלד  -גם  רש"י,  ופי'  הוא  מה  ההר  את  את    -וראיתם  ועליתם 

וראיתם את הארץ מה הוא ופי' רש"י. ומתרלו ההר ופי'  ם את  ועלית  -ההר 
 רש"י  

עיין בפסוק שרבינו שינה אותו ולפ"ז צ"ע איך לקרא הוא או היא   יא
וקד היא אבל לפי רבינו אולי  כי בפסוק הכוונה לארץ וכתיב הוא ומנ

 הכוונה להר 
 בתפילה -מתרצו יב
תריד   יג ואות  רמג  אות  מוהר"ן  וחיי  ז'  אות  ס'  ותורה  יט:  ע"ז  עיין 

 ושיש"ק ח"א אות תמו 

 
 כסולת  -פסולת, בתקפא נראה כתוב -ותרלד בדפו"ר יד
 א עיין תורה צא תנינ טו
בסוגרים  טז בפנים  כאן  כתב  לבנון)  -בתשכט  ע'  צ"ל  וע' ,  נו,  גטין 

ילמדנו בשם  ואתחנן  פ'  כן  (.ילקוט  זה  פרש"י    ואמנם  לבנון  שם 
עיין ילקוט    אבל  ן וכו'.הביומא לט: שמלבין עונותי  הואוכן    .ביהמ"ק

עיין פסחים  דברים פ"ג רמז תתטז ההר זה ביהמ"ק. ו  שמעוני עה"פ הזה
נא  ועיין ת  ,פח. מדרש תהלים )שוחר טוב[ מזמור פא אברהם קראו הר

קנינו דב ביהמ"ק  טז  טו  שמות  בבחיי  הובא  יז  פרק  זוטא  אליהו  י 
 [ שנאמר הר זה קנתה ימינו

 דברים ג' כה  יז
 ותפילה -בתשכט  יח
ועיין בעש"ט עה"ת    .דגל מחנה אפרים פרשת מצרע בשם הבעש"ט  יט

 בראשית אות קיא ובאר מים חיים שם אות פט 
 יג  קהלת יב*  כ

 )כלשון הפסוק(  עליתםו -לווראיתם, בתרלד ומתר -גם בדפו"ר כא
 למדריגתו   -מתרלו כב
 למדריגתו  -מתרלו כג
 וק( )כלשון הפס ועליתם -מתרלוובתרלד  וראיתם, -גם בדפו"ר כד
 ן נאמרה לשון החברים לא ידוע מתי והיכ כה
לשון רבינו הוא לשון העין יעקב שם וקרוב לזה ביומא כג. וגיטין   כו

 ן עולבין  ואינ לו: הנעלבין וכו' אבל בשבת הלשון עלובין
 ( כלשון הגמ')עושים מאהבה  -בתרלד הוסיף כאן כז
 שופטים ה' לא  כח

 
 * ביחזקאל א' ד' כט
ם "ב ועי"ש הקדמת המתוק מדבש מש"כ בשזוהר בראשית יט סוף ע  ל

 האור יקר )כרך ב שער ד' סימן ו' עמ' כב( וציין לזוהר פנחס רכז.: 
ף נג:[ ובסוף לט ]ד* זוהר סבא דמשפטים דף קיג. ]עיין לעיל תורה  לא

 תורה לז ]דף נב. עי"ש גרסת תשכט בראש העמוד[ 
 ויקרא יט כג לב
 שם פסוק כד. ועיין משניות פרה א' א' לג
 עיין קהלת יעקב ערך חשמל בסופו  לד
גה בזוהר שלח דף קס"ג מבואר דנ -יעהערך פר -קהלת יעקב  עייןו לה

סוד הסרת ג' קליפות טמא זה המילה הוא  ולפי  ו'  וכ  ות נקרא פריעה, 
 עי"ש. ועיין תיקון לז דף עח.

 תורה אור 
)מד(   מאמקץ  בראשית  

ֲאִני  ֵסף  יוֹּ ֶאל  ְרעֹּה  ַ פ  ֹּאֶמר  ַוי 
ִבלְ  ָעֶדיָך לֹּא ָיִרים ִאיׁש ַפְרעֹּה ו 

ָכל ֶאֶרץ ֶאת יָ  דוֹּ ְוֶאת ַרְגלוֹּ ב ְ
 ִמְצָרִים: 

ְיֵדֶכם  או   ש ְ )ב(  קלד  תהלים 
ָבְרכו  ֶאת ְידָֹּוד:   קֶֹּדׁש ו 

ם  )ב(  תהלים קמז ַלִ ׁשָ ֵנה ְירו  וֹּ ב 
ס:  ָרֵאל ְיַכנ ֵ  ְידָֹּוד ִנְדֵחי ִיש ְ

 תורה פא 
יג אָֹּתם    במדבר  ַלח  ׁשְ ַוי ִ )יז( 
ָלתו   ה  ָנַען מׁשֶ כ ְ ֶאֶרץ  ֶאת  ר 
אֲ  ֹּאֶמר  ֶגב ַוי  נ ֶ ַ ב  ֶזה  ֲעלו   ֵלֶהם 

ָהָהר: ֶאת  )יח(   ַוֲעִליֶתם 
ִהוא   ַמה  ָהָאֶרץ  ֶאת  ְרִאיֶתם  ו 

ָעלֶ  ב  ַהי ׁשֵ ָהָעם  ֶהָחָזק  יָה  ְוֶאת 
ִאם   הו א  ַהְמַעט  ֲהָרֶפה  הו א 

 ָרב: 
ָיַדי  י  ת ִ ַרש ְ ֵ פ  )ו(  קמג  תהילים 

ֲעֵיפָ  ֶאֶרץ  כ ְ י  ַנְפׁשִ ְלָך  ֵאֶליָך  ה 
 ֶסָלה: 

פ ָ  )ו(  ה  השירים  י  שיר  ַתְחת ִ
ָעָבר   ָחַמק  ִדי  ְודוֹּ ִדי  ְלדוֹּ ֲאִני 
יהו    ת ִ ׁשְ ק ַ ב ִ רוֹּ  ְבַדב ְ ָיְצָאה  י  ַנְפׁשִ

ְמָצאִתיהו    ְולֹּא  ְקָראְולֹּא  ִתיו 
 ָעָנִני:

א  נ ָ ָרה  ֶאְעב ְ )כה(  ג  דברים 
ָבה   וֹּ ַהט  ָהָאֶרץ  ֶאת  ְוֶאְרֶאה 

ן   ְרד ֵ ֵעֶבר ַהי ַ ר ב ְ ב  ֲאׁשֶ וֹּ ָהָהר ַהט 
ָבנֹּ  ה ְוַהל ְ  ן: ַהז ֶ

ֹּל   ָבר ַהכ  ף ד ָ קהלת יב )יג( סוֹּ
ְוֶאת   ְיָרא  ָהֱאלִֹּהים  ֶאת  ָמע  ִנׁשְ
ל   כ ָ ֶזה  י  כ ִ ר  מוֹּ ׁשְ ָתיו  ִמְצוֹּ

 ם: ָהָאדָ 
יֹּאְבדו   שו ן  כ ֵ )לא(  ה  פטים 

ְואֲֹּהָביו   ְידָֹּוד  ְיֶביָך  אוֹּ ָכל 
קֹּט  ׁשְ ְגֻבָרתוֹּ ַות ִ ֶמׁש ב ִ ֶ ֵצאת ַהׁש  כ ְ

ִעים שָׁ ָהָארֶ   ָנה:ץ ַאְרב ָ
א   ה )ד(  יחזקאל  ְוִהנ ֵ ָוֵאֶרא 

ן  פוֹּ ַהצ ָ ִמן  ָאה  ב ָ ְסָעָרה  ַח  רו 
ַחת ְונַֹּגה   ל ְוֵאׁש ִמְתַלק ַ דוֹּ ָעָנן ג ָ

ָסִביב   ֵעין ו ִמת  לוֹּ  כ ְ ָכה   וֹּ
ְך ָהֵאׁש: וֹּ ַמל ִמת   ַהַחׁשְ
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 התורה זמן אמירת 
זו   ידוע מתי  הלשון  תורה  חברים לא 

 והיכן נאמרה 

 

 פתיחה
שהוא פסולת ארץ   דרך הנגבתחילה מבאר רבנו שכמו שהדרך להכיר את ארץ ישראל היא זו בתורה 
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  .שלו

 

 ליקוטי הלכות

ָהֶאְתרֹוג,    טוחו"מ חזקת מטלטלין ה'   ּבְ הּוא  ַהִהּדּור  ר  ִעּקַ ן  ּכֵּ יחֹוָתיו  ְוַעל  ּשִּ מִּ ַרק  ָלל  ּכְּ יָסא  פִּ ּתְּ ׁשוּם  ּבֹו  ָלנוּ  ֵאין  מֹו  ַעצְּ ּבְּ יק  ּדִּ ַהּצַ י  ּכִּ

ה הוּ  דֹוׁשָ תֹוָרתֹו ַהּקְּ דֹוׁשֹות וְּ ה מִּ א מוֹ ַהּקְּ ַכּמָ מֹו ֵאֵלינוּ ּבְּ יד ַעצְּ ֵדי ֶזה רִּ ַעל יְּ ין ּבֹו, ׁשֶ ַהֲאמִּ ָראוּי לְּ ין ׁשֶ ינִּ בִּ ֵדי ֶזה מְּ לוּת, ַעל יְּ ׁשְּ לְּ ּתַ ׁשְּ יֵני הִּ
ה, דֹוׁשָ ַהּקְּ תֹוָרתֹו  וְּ ַרךְּ  ּבָ תְּ יִּ ה'  ּבַ ה  דֹוׁשָ ַהּקְּ ָהֱאמוָּנה  ק  ַחזֵּ תְּ ִנְמ   נִּ ָהֱאמּוָנה  ר  ִעּקַ ָודֹור  ּדֹור  ָכל  ּבְ י  כֶ ּכִ ֶ ַהגָּ ש  ָהֱאֶמת  יק  ּדִ ַהּצַ י  ְידֵּ ַעל  דֹול  ת 

ַמֲעָלה,  י ּבְּ ּבְ ים, ּכִּ ָמרִּ ּפֹת ּתְּ הוּא ּכַ הוּא ַהּלוָּלב ׁשֶ ין ׁשֶ ם ֶהָעלִּ י אִּ י ּכִּ רִּ ר ַהּפְּ ּקַ ין עִּ חִּ ַהּלוָּלב ֵאין לֹוקְּ ן ּבְּ ַעל ּכֵ יק  וְּ יַנת ַצּדִּ חִּ מֹו, ּבְּ ַעצְּ יק ּבְּ ּדִּ ַהּצַ

ָרח, ֵאין ָלנוּ   פְּ ָמר יִּ ּתָ יָסא ּבֹו  ּכַ פִּ ל ֶהָאָרתֹו    ׁשוּם ּתְּ ּו  ַרק ּכָ ְרש  ּדָ ֶ מֹו ש  ין, ּכְ ִחיַנת ִשיַחת ֻחּלִ ם ּבְ הֵּ ֶ י ֶהָעִלין ְוַהּלּוָלִבין ש  ָהעֹוָלם הּוא ַעל ְידֵּ ּבְ
סּוק: ּפָ ַעל  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ינּו  ְלמִ     ַרּבֹותֵּ ּתַ ל  ֶ ש  ין  ֻחּלִ ִשיַחת  ֲאִפּלּו  ֶ ש  ִיּבֹול",  לֹא  הּו  חָ "ְוָעלֵּ נַּ יד  ּכַ ַהְינּו  ִלּמּוד,  ְצִריִכין  ל  ָכם  ּכָ י  ּכִ "ל, 

ם ּכֵּ  ֶבת ּגַ ֶ ה ֶנֱחש  הּוא ְמַגּלֶ ֶ ֶהם ָרִזין ְוַגם ֲאִפּלּו ַהּתֹוָרה ש  ש  ּבָ ּוט יֵּ ָפש  ְרִאין ּכְ ּבּוָריו ּוַמֲעָשיו ַהּנִ ַעְצמֹו  ּדִ יק ּבְ ּדִ ַגת ַהּצַ ת ַהּשָ ַ ֶרְך ְקֻדש ּ עֵּ ן ּבְ
ְפִניִמּיּותֹו בִּ  ֶצל ַהּפְ ְבִחיּבִ אֵּ ֶ ְולּוָלִבין ש  יו  ַנת ָעִלין  י ִמּפִ ַמְעּתִ ָ ש ּ ֶ ּוְכמֹו ש  נּו  ִאּתָ ְוַנֲעֶלה ְמֹאד מֵּ ּוְמרֹוָמם  ֹבּהַ  ּגָ ָגתֹו  ִניִמּיּות ֶעֶצם ַהּשָ ּפְ י  ּכִ ִרי, 

 ִ ש  ִחיַנת  ּבְ ֶאְצלֹו,  ָעִלין  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ֶ ש  לּוָלב  ִחיַנת  ּבְ י  ְידֵּ ַעל  ְוַדְיָקא   . דֹוש  ִשיָחה יחוֹ ַהּקָ ֹדֶתיָך  עֵּ י  ּכִ ִחיַנת  ּבְ ר   ת,  ֵּ ְמַקש ּ ֶזה  י  ְידֵּ ַעל  ִלי, 
בֹוד ֲהַדר ָהעֹוָלם ּכְ ִאיר ּבְ ּמֵּ ֶ "ל ַעד ש  ּנַ דּוַע.   ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים ּכַ ּיָ ִחיַנת ַמְלכּות ּכַ הּוא ּבְ ֶ ִחיַנת ִהּדּור ָהֶאְתרֹוג ש  הּוא ּבְ ֶ  ַמְלכּותֹו ש 

ִחיַנת ן ִצוְּ ל ּכֵּ עַ   חו"מ גניבה ג' ט' הּוא ּבְ ֶ ָמה ש  הֵּ הּוא ַמֲאַכל ּבְ ֶ עֹוִרים ש  הּוא ָהֹעֶמר ֹשְ ֶ ְיָקא ש  עֹוִרים ּדַ ן ִמּשְ ַקת  ָתה ַהּתֹוָרה ְלָהִביא ָקְרּבָ ַהְמּתָ

 ֶ ְיָקא ש  ּיֹות ּדַ י ַמֲעֹשִ י ִסּפּורֵּ ָנה ַעל ְידֵּ ֵּ ִחיַנת ִהְתעֹוְררּות ַהש ּ הּו ּבְ ּזֶ ֶ ֹו, ש  ְרש  ָ ש  ין ּבְ םהוּ ַהּדִ ֹו    א ּגַ ְרש  ָ ש  ין ּבְ ַקת ַהּדִ ִחיַנת ַהְמּתָ ן ּבְ יק ּכֵּ ּדִּ ַהּצַ ׁשֶ

ַד  חֹל וּמְּ ין ּדְּ ּלִּ מִּ ל ָהעֹוָלם וּבְּ יֹּות ׁשֶ ּפוֵּרי ַמֲעֹשִּ סִּ ֶאת ַהּתֹוָרה ּבְּ מֹו וְּ יׁש ֶאת ַעצְּ ּבִּ מֹו וַּמלְּ יד ֶאת ַעצְּ ָכל ֶזה מֹורִּ ין. וְּ יַחת ֻחּלִּ ם ָהעֹוָלם ֹשִּ ר עִּ ּבֵ
עוֹ  ֵדי לְּ ָרםּכְּ ַלהֲ   רְּ נְּ וְּ ֶהם ֵמעִּ ּמָ ר עִּ ַדּבֵ מֹו ֲאֵליֶהם לְּ יד ַעצְּ ּמֹורִּ ׁשֶ ם ּכְּ י אִּ ָרם ּכִּ עֹורְּ ֶהם וּלְּ ּמָ ר עִּ ַחּבֵ תְּ הִּ ר לְּ ׁשָ י ֶאפְּ י אִּ יָצם ּכִּ ֵני  קִּ יְּ נְּ ֵהם עִּ ֵניֶהם ׁשֶ יְּ

ּבִּ  יָרם  וַּמֲחזִּ ָנָתם  ְּ ׁשּ מִּ ָרם  עֹורְּ מְּ ָקא  יְּ ּדַ ֶזה  ֵדי  יְּ ַעל  וְּ יֹּות  ַמֲעֹשִּ ּפוֵּרי  סִּ וְּ ׁשוּ חֹל  ה וְ   ָבהתְּ ַכּמָ ּבְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵּ י  ִדְברֵּ ּבְ ה  ִמּזֶ ַכּמּוָבא 
י ִעְנְינֵּ ַהְינּו ּבְ ְיָקא, ּדְ ְלְקלּו ּדַ ּקִ ֶ ַמה ש ּ ּוָבה ּבְ ְתש  ָנם ּוַמֲחִזיָרם ּבִ יק ְמַתּקְ ּדִ ַהּצַ ֶ ַעְצמֹו מַ   ְמקֹומֹות. ִנְמָצא ש  ֶזה ּבְ ּבָ ֶ ָעְלָמא ש  ין ּדְ ָרם  ֲחִזיֹחל ּוְבִמּלִ

"ל. בִּ  ּנַ ְיָקא ּכַ י ֹחל ּדַ ל ִעְנְינֵּ ֶ ּיֹות ש  י ַמֲעֹשִ ִסּפּורֵּ ֶהם ּבְ ק ִעּמָ עֹוסֵּ ֶ י ש  ּוָבה ַעל ְידֵּ  ְתש 

 
 

 הקדמה 
לקרב אלא    ,ים מהאמת א"א לומר להם תורהקכיון שעדיין רחוכשרוצה לקרב רחוקים  שהצדיק  רבנו מבאר  

  ואדרבה היא תורה גבוהה מאד ים לשיחת חולין,דמשנים תורה אבל בצרופ ןשגם ה אותם ע"י שיחות חולין,
כידוע הכלל שככל  ,  רות לקדושה בדרך נעלמתועי"ז מכניס בהם התעור  ,ת ישר בלב ולא דרך השכללהפוע

בכוח יש  יותר  גבוהה  יותרשהתורה  נמוך  לרדת  חוליה  בשיחות  מלביש  והצדיק  את,  הגה  ן  הה  ו בתורה 
)כמבואר   ים בדרך נעלמתרחוקאת ומלהיב וכיח ומקרב "ז מועי \ב/ הנעלמת בתוך ההסתרה שבתוך ההסתרה

קכד שמי שהקשיב   חוליבשיחות הר"ן  לשיחות  ונאפילו  כלבת אש ממש  בלבו  נכנס  היה  רבנו  ך שמן של 
 ( להקב"ה

ועליתם עלו זה בנגב  "מרגלים כששלח אותם לרגל את ארץ ישראל,  בפסוק שאמר משה רבנו להרמז לזה  ו
  "הרת האועליתם  "ובמקום  ת הפסוק  אוכו'". אלא שרבנו משנה קצת  מה היא  הארץ  את ההר. וראיתם את  
   .\ג/מה הוא כתב וראיתם את ההר

 
 ירושלים שפב  ת  כסלו  ח'עד    'ה  א

ורה הנמצאת שם שהיא  סתרה, ע"י הת סתרה שבתוך ה צדיק מעורר לתשובה את הרחוקים שנפלו לה אות ו' ואות ז' שה   עיין תורה נו  ב
שע  נראה  כאן  ולפי המבואר  והצדיק מהפך אותה לתורה.  קליפות.  בתוך  כיון שהיא  דייקא  ע"י ש ו גבוהה מאד  זאת  חו   ה  לין  שיחות 

 את התורה הזו.  יש בהן שמלב 
השמיטו את המילים  ם  בתרלד ג" ו את ההר ועליתם  " תקנו את הלשון כמו שהוא בפסוק  תרלו  תרלד ו של השנים    אע"פ שבמהדורות   ג
הוא" "  שמוהר"   נ"ל ,  מה  בתורה כיון  מקומות  בג'  זה  על  וחזר  תקסח  מהדורת  גרסת  את  העתיק  בדו   , ת  התכוון  לשנות  שרבנו  וקא 
הליק   .הכתוב מ  ביאור  ה' ו ועיין מה שכתב  י' אות  תורה  על  מוכרח    .טים  הכוונה שזה  וכמבואר בהקדמה  ואין  ספק,  הוא  עדיין  אלא 

 וייק.לליקוטי מוהר"ן מד 
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שכש כאן  שרמוז  דורש  רחוקים  רוצה  ק  יהצדורבנו  דעתלקרב  לשמוע    ,וללמדם  תחילה  להם  מייעץ  הוא 
יק נקראים ארץ ל הצדכי דברי התורה שמהצדיק לפני שבאים לשמוע תורה.    ורי מעשיותן וספשיחות חולי

תחילה  ישראל   למרגלים  רבנו  משה  וזהו שאמר  ישראל  ארץ  פסולת  נקראים  הצדיק  של  חולין  והשיחות 
    , "מה היא ץ ואת האר ם וראיתם את ההרתועלי"שהיא פסולת ארץ ישראל, ואח"כ  "לו זה בנגב"ע

  \ד/ושם בפסוק כב  ,יז  בפסוק  כמבואר בפרש"י שם  פסולת א"י  דהיינו  המכונה נגבחולין של הצדיק  השיחות  
לחברון  מבוארפרש"י   קברות.  שהכוונה  לבית  הקצוה  לפיכך  מחברון  יותר  בא"י  טרשין  לך    דהיינו   שאין 

א  ידברי התורה של הצדיק ה  ושבח א"י שבו נמשלואילו    ,הכוונה שהיא ארץ סלעים שאינה מגדלת פירות
פירות.   מגדלת  שיחלפרש  ונראה  ארץ  אינה  כי  חולין  מת  טרשין    ,תוקפרי  ארץ  כמו  והיא  תורה,  כדברי 

שאינה עושה פירות, כי א"א ללמוד אותה כמו דברי תורה של הצדיק שמבין דבר מתוך דבר ומחדש והן  
  רים ורבים כארץ המגדלת פירות. פ

א כתלמי המלך א"א לקרב אותו אלא ע"י שיחות חולין הקרובין אל  נומי שרחוק מהאמת וכ"ש כשבלבו טי
ולא באו לכן לא עלו בנגב  טוב יותר מה הטוב  ים לא התבטלו לצדיק וחשבו שמבינים  גלמרמי הוהכי נלבו,  

)במדבר   בית קברות, כמבואר שם לחברון אלא רק כלב הלך לבדו, לכן כשראו את הר ואת הארץ ראו בה  
לב( ח  יג  עמהם  עשה  אוכלת שהקב"ה  ארץ  שהיא  פרשו  והם  בקבורה  הארץ  יושבי  את  שהעסיק  סד 
  .\ה/ יושביה

מבואר שוע בית המקדש  ד  הוא  הדעת  דהיינו  ההר  בית    דברי התורה של הצדיק ב  גלההמתשער השמים 
האמת,   שהצדיק  בבחי'  לבו,  תאוות  לפי  ומפרשם  מהאמת  שרחוק  למי  סתומים  דבריו  להשיג  א"א  אבל 

כ היא  דהיינו הגרוע שבארץ ואעפ",  תחילה דרך הנגב שהוא פסולת א"י  ,\ו/אלא ע"י הקדמותקדושת א"י  
בית  גד(  במערת המכפלה )סוף המדרגות כמו כפל האימרא שבשהיא    שאע"פ,  ביחס לחו"ל  קודש קודשים

בבחי'שם השקברות   היא  על הקבר    קדושה  דחיותא שיש  גן  היאאבל  קסטא  גם כידוע,    \ז/ עדן  שערי    כך 
ת, אעפ"כ  יומעש פורייס ו  ןבצרופי שיחות חוליל הצדיק היא תורה גבוהה מאד אבל נעלמת ש ןשיחות החולי

 ובה.  התעוררות נפלאה של תשוא שערי ג"ע שפועל בלב השומע בדרך נעלמת ה

המרגלים לקחו  ש   ונראה לבאר שזהויחת ת"ח צריכה תלמוד שנאמר ועלהו לא יבול,  שע"ז יט: אמרו  '  מגב
  . ד שתתיישב בהם קדושת ארץ ישראלחילו מעט מעט תחילה להריח העלים עתולא הדייקא  מפרי הארץ  

ל  וכדי לאכו  א"י אפילאת    לחמודשראוי  או"ח סימן רח  ות א"י יש קדושה עצומה כמבואר בב"ח  רכי בפי
לתוכה ושמחנו בבניינה והעלנו  את התיבות  בברכה מעין שלש    על כן אין למחוקכמבואר שם ש  ,פרותיה

וכו' מפריה  עצומה  כ,  ונאכל  קדושה  יש  א"יבי  מתבטל    . \ח/ פירות  שלא  למי  אור  רבוי  כמו   ,לצדיקוהיא 
הוציאו דייקא  מאה עשרים סאה,    בגודלרמון ותאנה  ונפלאים  שאע"פ שמצאו בה פירות ענקיים    , המרגלים

 . \טעל ידם את דבת הארץ לומר שפרותיה משונים )פרש"י שם פסוק כג(/ 

 
במדבר   ד על  נבנתה    -כב  יג    רש"י  שנים  צוען   -שבע  את  שיבנה  קודם  הקטן  בנו  לכנען  חברון  את  חם  שבנה  אפשר  לד(    )סוטה 

הגדו  בנו  מבונ למצרים  שהיתה  ישראל  ל אלא  ארץ  של  שבחה  להודיעך  ובא  בצוען  משבעה  על אחד  טוב  בכל  טרשין  ה  לך  שאין 

יותר מחברון לפיכך הקצוה לקבר  ישראל  ה' כארץ    ות מתים בארץ  כגן  יג(  )בראשית  שנא'  כמצרים  בכל הארצות  מעולה  לך  ואין 

והיתה חברון טובה ממנה שבעה  וען שריו  עיה ל( כי היו בצ המלכים שנא' )יש   מצרים וצוען היא המעולה שבארץ מצרים ששם מושב 

 : חלקים 

 שה לטובה כדי לטרדם באבלם ולא יתנו לב לאלו: בכל מקום שעברנו מצאנום קוברי מתים והקב"ה ע   -)לב( אוכלת יושביה    רש"י   ה 
מרגישים  ם אפילו בחכמה חיצונית ו מי שיודע טעם שכל, כגון לומדי שטעם ארץ ישראל יכולין לצייר רק לפני    עיין תורה מ' תנינא   ו 

 טעם שכל.
מקימים את השערים שטבעו  ם  י ק ס וע"י לימוד פו   , ושערי ג"ע טבעו בארץ   , וחכמה עילאה עדן   , שחכמה תתאה היא גן  עיין תורה רפו   ז 

  ,ל'   כמבואר בתורה   , ש חכמה עילאה וב שהתורה של הצדיק היא חכמה תתאה שבה מל   ,. ולפי המבואר כאן אולי אפשר לומר בארץ 
ביחס לדברי תורתו שהן דעת  מלמד  הצדיק  נמי כש   י והכ   , של הצדיק והשערים הן השיחות חולין   בחי' שיחות חולין שלו  זה  הלכה 

תורה הגבוהה של הצדיק שהיא  פסולת הארץ ואח"כ ל   , בחי' עלו זה בנגב א הכניסה ליהדות בחי' שערי ג"ע  הלכה הו   כי לימוד אמת.  
 .  א"י בעצמה   בחי' קדושת גן ועדן  

ונאכל מפריה ונשבע מטובה ואין לאמרו וכו'. תימה הלא קדושת  )בברכה מעין שלש( ויש אומרים    הטור כתב    -  סימן רח   ב"ח אורח חיים   ח
בפירותיה שיונקים מקד הארץ ה  גם  כן  ושת השכ נשפעת בה מקדושת הארץ העליונה היא נשפעת  כי על  ינה השוכנת בקרב הארץ 

בתוכה כי אני ה' שוכן  דבר לה לד( ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה אשר אני שוכן  הזהיר ואמר בסוף פרשת מסעי )במ 
הטומא  נמשכת  הארץ  תטמאו את  אם  ואמר  ישראל  בני  הארץ  בתוך  מקרב  השכינה  נסתלקה  וכבר  ממנה  היונקים  בפירותיה  גם  ה 

זה כי גם כן אנכי מסלק שכינתי מתוך בני  בתוכה ממש בגוף הארץ נסתלקה מפני הטומאה שטימאתם אותה ונמשך מ אשר אני שוכן  
היכל   עד עתה  כי  פירות ישראל  ועתה באכלם  היתה שורה בקרבם ממש  לפי שהשכינה  בני ישראל  היו  היונקים מטומאת    ה' המה 

תוך בני ישראל יוצאת כנגדה הקדושה מקרב ישראל ועל כן ניחא  הארץ נסתלקה השכינה כי כשהטומאה נכנסת עם אכילת פירות ב 
 ה אנו ניזונים מקדושת השכינה ומטהרתה ונשבע מטובתה: ו מכניסין בברכה זו ונאכל מפריה ונשבע מטובה כי באכילת פירותי שאנ 

ממשמע שנא' וישאוהו במוט איני יודע שהוא בשנים מה ת"ל בשנים )סוטה לד( בשני    -וישאהו במוט בשנים    -  כג יג  במדבר  רש"י    ט 
תאנה ואחד רמון יהושע וכלב לא נטלו כלום לפי שכל עצמם להוציא דבה נתכוונו    ד נטל ול אח מוטות הא כיצד שמונה נטלו אשכ 

שאוי אחד מהם צא ולמד מאבנים שהקימו בגלגל )יהושע ד( הרימו  כשם שפריה משונה כך עמה משונה ואם חפץ אתה לידע כמה מ 
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במדבר רבה טז יא שהמרגלים הגיעו    דרשכי אע"פ שמשה רבנו ציווה אותם עלו בנגב תחילה מבואר במ
  לב עלה להשתטח על קברי אבות.לא עלו ורק כ. ועי"ש רד"ל שעל כן  ונתייראווראו ענקים  חברון  סמוך ל

א באו חברון לר  והשא  ,בוא עד חברון משמע שרק אחד מהם באיויעלו בנגב ו  \י/ יג כב()במדבר  וכן כתוב  
ותלמי ילידי הענק אחימן ששי  מ  .אלא עקפו אותה בגלל ששם  קיימו אתבוולפ"ז  כיון שלא  מ  ן  שה  עצת 

   .רבוי אורטעו בה בגלל לקדושת הארץ  מידעקפו את הפסולת והלכו אלא 

הם בהנהגת מעל הטבע מוקפים ענני כבוד שמכבסים ומגהצים בגדיהם ומי  ששנה שלימה    אחריהמרגלים  
מ להשיג  להם  היה  קשה  יום,  בכל  משמים  להם  יורד  והמן  עמהם  הולכים  מרים  כל  באר  שעם  א"י  עלת 

דייקקדושתה העצומ  ויצה  ותאנתו  יהיו איש תחת גפנו  יאכלו לחם,  א בה  ובזעת אפיהם  פו למטר השמים 
להז קברות  לבית  לחברון  לעלות  תחילה  משה  עליהם  ציוה  כן  על  ששער  יואולי  לזכור  המיתה  ביום  כר 

מו האבות הקדושים  השמים הוא לא המדרגה הנגלית וההצלחה אלא המסירות נפש מתוך הדחק דייקא כ
סיונות קשים.  וזה בחי' בני אדם  ילעמוד בנ  ע"י הנהגת מעל הטבע אלא שמסרו נפשםגתם לא  שזכו למדר

גבוה  תורה  לימוד  ע"י  שרק  חולין    השסוברים  שיחות  ע"י  דייקא  אותם  מקרב  והצדיק  עוה"ב  לשכר  יזכו 
הכלים    מזה נעשים ,ולא מתייאש שנופלשלונות שדייקא ע"י יוהכ ת הביזיונוסיון י להתבטל לצדיק ולעמוד בנ

 אים שהם שערי ג"ע. להנפ

אדרבה   לכן  הצדיק  של  חולין  לשיחות  דומה  א"י  שפסולת  כיון  לו  לכאורה  ראוי  מהאמת  שרחוק  מי  גם 
להרגיש נעימות גדולה מהשיחות של הצדיק האמת, וא"כ מדוע המרגלים לא את האור הגדול של מערת  

וודאי המרגלים מדור דעה  בוקדושים,  ה  אלא את ילידי הענק שבה, הרי ידוע ששם קבורים האבותהמכפלה  
  אעפ"כאים  טוהיו קדושים נוראים ורק לפי גודל מעלתם נחשבו לחשזכה לדעת עצום של משה  המדבר    דור

י מעשיות  רוושם שיחה וספשמי שמתקרב לצדיק וטינה בלבו לא יועיל שום עצה  אפשר ללמוד מהם אלינו,  
  שהיא שער השמים, מערת המכפלה  פלא שבהאור הנש   ןווכמו עפר  עד שיוציא את הטינה מלבו.של הצדיק  

האור  מי שוכמבואר בזוהר חי שרה קכח.  פטר ממנו  הלורצה    אצלו  ך ה חשו היומשם עולות הנשמות לג"ע  
  .\יא/ בתורה יזה לעפרון כמבואר הצדיק חשוך אצלו דומלא של הנפ

 
שיחות    בסוף ישחלה כי  להת  שאת הליקוטי מוהר"ן צריך להתחיל ללמוד מהסוף  רמז כאן רבנוגם  אולי  ו

מאידך    חות חולין של רבנו ואח"כ להתחיל ללמד את התורות הקשות יותר.יש  'בחיהבין  לשקל  שהם עצות  
  .\יב/ ש אחר שיחותפחל ,תורה דמדאי מעבודת ה' ולימו רוסקרנות מבטלים יותעצלות מחמת ש יש

 
 עד כאן ההקדמה 

 

* 
 [ יג ]  פאתורה 

, ופי' רש"י פסולת [טז]  מה הוא הראת ה וראיתםטו  בזה בנג עלו \יד/ )במדבר יג(

 א"י: 

 
סאה וגמירי טונא דמדלי אינש על כתפיה    חת מ' כל א   להם איש אבן אחת מן הירדן על שכמו והקימוה בגלגל ושקלום רבותינו משקל 

 אינו אלא שליש משאוי ממשאוי שמסייעין אותו להרים: 
גֶ  במדבר פרק יג   י ֲעלּו ַבּנֶ בֹא ַעד ֶחְברֹון )כב( ַוּיַ י צַֹען ִמצְ   ב ַוּיָ ִנים ִנְבְנָתה ִלְפנֵּ ָ ַבע ש  ֶ י ָהֲעָנק ְוֶחְברֹון ש  י ְוַתְלַמי ְיִלידֵּ ַ ש  ֵּ ם ֲאִחיָמן ש  ָ  ָרִים: ְוש 

ֶצל ֶאָחד א   -  ב' תורה יז אות    יא ְך אֵּ ָ ֱחש  ּנֶ ֶ ש  ש  יֵּ ִלְפָעִמים  י  ְוִלְראֹות א ּכִ ְלָהִבין  ינֹו זֹוֶכה  ְואֵּ יק,  ּדִ ַהּצַ יק,  ֹור  ּדִ ַהּצַ ֶצל  הּוא אֵּ ֶ ְוַאף ש  דֹול;  ַהּגָ ֹורֹו 

ינ  ֶ אֵּ יק, ש  ּדִ ל ַהּצַ ֶ דֹול ש  י  ַעל ָידֹו יּוַכל ָלבֹוא ְלַתְכִלית ַהּטֹוב.  ֹו ָיכֹול ִלְטעֹם ּוְלָהִבין ְוִלְראֹות אֹורֹו ַהּגָ ּבֵ ינוּ ּגַ צִּ ּמָ מֹו ׁשֶ ָעַרת  וּכְּ קֹום מְּ ּמְּ רֹון, ׁשֶ ֶעפְּ

הוּא ׁשַ  ָלה, ׁשֶ ּפֵ כְּ ׁשָ ַהּמַ ל ַהּנְּ ין ּכָ ם עֹולִּ ֶרךְּ ׁשָ ּדֶ ן ֵעֶדן, ׁשֶ ךְּ ַער ּגַ קֹום חׁשֶ לֹו ָהָיה מְּ י ֵכן ֶאצְּ ֹאד, ַאף ַעל ּפִּ אֹורֹו ָגדֹול מְּ ָכרֹו    מֹות, וְּ ן מְּ ַעל ּכֵ ַוֲאֵפָלה, וְּ
 ( ּמוָּבא  ּכַ ָרָהם,  ַאבְּ לְּ ה  ַרּבָ ָחה  מְּ שִֹּ ֱחׁשָ ּבְּ ּנֶ ׁשֶ ּכְּ ֵכן  מֹו  וּכְּ ָרה קכ"ח(.  שָֹ י  ַחיֵּ ָהעֹוָלמֹות זַֹהר  ָכל  ּבְּ יר  ֵמאִּ הוּא  ׁשֶ יק,  ּדִּ ַהּצַ אֹור  עֹוָלם  ךְּ  ּבָ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ מִּ  ,

יר  לֹו ֵאינֹו ֵמאִּ י ֵכן ֶאצְּ ַאף ַעל ּפִּ ה, וְּ לוֹ   ַהזֶּ ךְּ ֶאצְּ א הוּא חׁשֶ ַרּבָ ָלל, ַאּדְּ י   ּכְּ ֲעשִֹ ֲחַמת ֲעִכיַרת ַהּמַ ים ָרִעי ְוֶזה מֵּ י ַמֲעשִֹ ַעל ְידֵּ ֶ ֶכל, ש  ם  ם ּוְכִסילּות ַהּשֵֹּ
ע  ַהְינּו ּדֵּ ְכִסילּות, ּדְ ְכלֹו ּבִ ְך שִֹ ֵּ תּוב )ִיְרְמָיה ד(: "חֲ ִנְתַחש ּ ּכָ ֶ מֹו ש  י ַעל  ֹות ִנְפָסדֹות ְוָחְכמֹות ָנְכִרּיֹות, ּכְ יִטיב לֹא ָיָדעּו", ּכִ ה ְלָהַרע, ּוְלהֵּ ּמָ ָכִמים הֵּ

יֶהם  י ַמֲעשֵֹּ ָלל בְּ   ְידֵּ ש  ּכְ ּמֵּ ּתַ ְ יָנם ְיכֹוִלים ְלִהש  י כְּ ָהָרִעים אֵּ י ִאם ְלָהַרע, ְוַעל ְידֵּ יִטיב, ּכִ ְכָלם ְלהֵּ ינֹו ָיכֹול ִלְראֹות  שִֹ י ֶזה אֵּ ֶכל, ַעל ְידֵּ ִסילּות ַהּשֵֹּ
יק:ּוְלָהִבין אֹור ַהצַּ   ּדִ

ל ִעְנַין ְיִדיַעת ַהּשִ יצחק זצ"ל  רבי לוי    -  תסז   "ו אות ח   שיח שרפי קודש   יב ר ּכָ ַרּבֵּ ָהָיה אֹומֵּ ּפּוִרים מֵּ נּו ּתוֹ יחֹות ְוַהּסִ לֹומֵּ ְ י ש  ֵּ ם ַרק  נּו ְוַאְנש  ַעְלּתָ
ִחּפּוש   ּום ִעְנָין ּבְ ין ש  נּו, ְואֵּ ל ַרּבֵּ ֶ ָבִרים ש  י ַהּדְ רֵּ ם  אַ ְלתֹוֶסֶפת ַעל ִעּקְ ֵּ ֲעבֹוַדת ַהש ּ ר הּוא ַרק ַלֲעסֹק ּבַ י ָהִעּקָ יָחה, ּכִ יָחה ְוִסּפּור ְועֹוד שִֹ ַחר עֹוד שִֹ

, יִ  ש  ה ַמּמָ ּיָ ֲעשִֹ ַרְך ּבַ ֵּ   ְתּבָ ָבר ַהש ּ הּו ּכְ הּוא ַעְצמֹו לֹא ָהָיה  ְוָאז ַיַעְזרֵּ ֶ ִריְך ָלַדַעת, ְוָאַמר ַעל ַעְצמֹו ש  ּצָ ֶ ַדע ַמה ש ּ ּיֵּ ֶ ַרְך ש  ִחּפּוש  ם ִיְתּבָ קּוַע ּבְ ָ ַאַחר  ש 
יָלא כְּ  יב ּוִמּמֵּ ִ ב ְלַהְקש  ם לֵּ א שָֹ ּפּוִרים ֶאּלָ יחֹות ְוַהּסִ י ַהּשִ ַמע, ּכִ ָ ש ּ ֶ ַמע ַמה ש ּ ָ נּו ְוַהִהְת   ָבר ש  ר ְיסֹוד ַרּבֵּ ה  ָהִעּקַ ָליו הּוא ַהַהְנָהגֹות ְלַמֲעשֶֹ ָקְרבּות אֵּ

ירֹו ָיַדע ְוהֵּ  ִהּכִ ֶ . ּוִמי ש  ש  ַע מַ ּוַבּפַֹעל ַמּמָ ֲאִני יֹודֵּ ֶ מֹו ש  ָבִרים. ְוָאַמר ְלֶאָחד ּכְ י ַהּדְ נֵּ ְך ָהיּו ֶאְצלֹו ּפְ ן ּכָ ָאכֵּ ֶ יחֹות ְוהַ ִבין ש  יבּות ַהּשִ ִ ּפּוִרים,  ֲעַלת ֲחש  ּסִ
 ֶ ַע ש  ן ֲאִני יֹודֵּ יחֹות ְוַהּסִ ּכֵּ ַדְוָקא ֶאת אֹוָתם שִֹ ִלי ָלַדַעת ּבְ מּותֹו ּבְ לֵּ ְ יַע ִלש  כֹול ָהָאָדם ְלַהּגִ ה ְלֹאֶזן.ּיָ אי ִמּפֶ ַ ֲחש  ִרים ּבַ  ּפּוִרים ַהְמֻסּפָ

   ים לא ידוע מתי והיכן נאמרהרלשון החב יג



 4ד. צ         מוהר"ן                                   אפ  תורה            יקוטי                   ל                      

כנס לארץ ישראל דרך הנגב כדרך  יהם להיל עוה ורוצה לומר שמשה רבנו כששלח את המרגלים צי
הדבורים של  ש ורבנו מבארהסוחרים שתחילה מראים לקונה את הפסולת ורק אח"כ את הסחורה היפה. 

בר עמהם דברי חולין שהם בחי'  מדה לקים אזי תחיהצדיק הם בחי' ארץ ישראל אבל כשרוצה לקרב רחו
דהיינו   "נגבב"כשמקרב רחוקים תחילה עולה  "זה"הצדיק נקרא וזה "עלו זה בנגב"  פסולת ארץ ישראל.

 ועי"ז אח"כ מקשר אותם לדעת דהיינו "וראיתם את ההר"  ות חולין.חיש

נקרא    הכלל כי ישראלץ  אר  י"אהוא, שהדיבורים של צדיק שמדבר בתורה או בתפלה   ,  

 כ"ש דיבור,    . ונפש הוא בחי'נפשי כארץ וכו'  \יז/ היא בחי' נפש, כמ"ש )תהלים קמג(  ארץ
 יחלה ה או בתפמדבר בתור  קוכשהצדי  ,נמצא ארץ הוא בחי' דבור.  יצאה בדברו  נפשי)ש"ה ה(  

 נקרא א"י.  
שהם   דהיינופסולת א"י.  כהוא נקרא    [יט]   שהוא מדבר עם המון עם בשיחת חולין,ורים  והדיב

שהיא בצרופים שונים  בה תורה אלא  שם ישראל עליהם, ויש בהם הראבל    ,הרק ביחס לדברי תורסולת  פ
יודע להעמיק בהםפורי מעשיותיוס  שנדמה לדברי חולין ליראת    .\כא/ , למי שלא  ואעפ"כ מעורר את הלב 

ועיין  \כב/ שמים רמ.  ס'  תורה  רבנו  מדברי  שכשאמר  כראוי  מתעוררים  שלא  שכיון  לאנ"ש  יתחיל ז   תורתו 
ות חולין של ת"ח צריכה תלמוד כמ"ש ועל כן אמרו בגמרא ששיח  .\כג/פורי מעשיותיס  מעתה לעוררם ע"י

לעלה פרי  בין  היחס  כמו  הוא  תורה  לדברי  חולין  שיחת  של  דהיינו שהיחס  יבול,  לא  דהיינו  ,  שלו  ועלהו 
שמהריח נהנית   מ'כמבואר בגכיחס בין הטעם לריח. שהטעם הוא מושג בחוש גס אבל ריח מושג בחוש דק  

וכן אמרו   נשמה והחולין שבהם הוא כדי שיבוא לשמוע.ל  אהנשמה הכי נמי שיחות חולין התורה שבהן הי
ו כתיב עלהו לתרופה, כי תבלין מרגישים בחוש הטעם אבל תרופה  בראתי יצה"ר בראתי לו תבלין תורה 

 מרפאת בדרך נעלמת.

לקשר את ה כדי  חולין,  עםולמה מדבר שיחת  הארת    \כו/ [כה]   הדעת,  לא  \כד/מון  אתה  כמ"ש 

ההר   \לא/[ל]  אלא בית המקדש, שנאמר  \כט/[כח] דאיתא בגמ' אין הר    שהוא בחי' הר  \כזלדעת/
 

ַלח ֹאָתם   במדבר פרק יג   יד ְ ש  ה ָלתּור ֶאת ֶאֶר   )יז( ַוּיִ ֶ ָנַען ַוּיֹאֶמר מש  ֶגב ַוֲעִליֶתם ֶאת ָהָהר:   ץ ּכְ ּנֶ ֶהם ֲעלּו ֶזה ּבַ )יח( ּוְרִאיֶתם ֶאת ָהָאֶרץ ַמה    ֲאלֵּ
ב ָעֶליָה ֶהָחזָ ִהו  ֵּ  ק הּוא ֲהָרֶפה ַהְמַעט הּוא ִאם ָרב: א ְוֶאת ָהָעם ַהּיש 

 ן את השבח: דרך התגרים מראין את הפסולת תחלה ואח"כ מראי )יז( עלו זה בנגב הוא היה הפסולת של ארץ ישראל שכן    רש"י 

 בגימטריא תורה שתעמוד להם זכות התורה:   -)יז( את ההר    -  בעל הטורים 
  ועליתם את ההר ופי' רש"י -רץ מה הוא ופי' רש"י. ומתרלוועליתם את ההר וראיתם את הא -ובתרלד את ההר מה הוא ופי' רש"י, וראיתם  -גם בדפו"ר  טו

 ינו אולי הכוונה להר וקד היא אבל לפי רבוק שרבינו שינה אותו ולפ"ז צ"ע איך לקרא הוא או היא כי בפסוק הכוונה לארץ וכתיב הוא ומנבפס עיין טז

ָפה ְלָך ֶסָלה:   תהילים פרק קמג   יז  ֶאֶרץ ֲעיֵּ י ּכְ ִ ֶליָך ַנְפש  י ָיַדי אֵּ ּתִ ַרש ְ  )ו( ּפֵּ

 כן נפשי צמאה ומייחלת לך: הארץ הצמאה שהיא מתאוה ומייחלת אל המטר,  )ו( פרשתי ידי אליך נפשי כארץ עיפה. כמו    רד"ק 
 בתפילה   -מתרצו יח

 "ק ח"א אות תמו שושי ת תרידווא מגחיי מוהר"ן אות ר וותורה ס' אות ז' עיין ע"ז יט:  יט 
   כסולת -ת, בתקפא נראה כתובפסול   -ותרלד  בדפו"ר  כ

א אמר רב המנונא אמר רב שאפילו שיחת  ואמרי לה אמר רב אחא בר אב אמר רב אחא בר אדא אמר רב    : עבודה זרה דף יט   עיין   כא
 ." שה יצליח ועלהו לא יבול וכל אשר יע "   )תהלים א ג(   חולין של ת"ח צריכה תלמוד שנאמר 

ואות תקט    חיי מוהר"ן עיין   עֹוָלם  שרבנו אמר לרבי אהרן דרב אני אוהב אותך  אות שעו  ּבָ ה  ְזּכֶ ּתִ ֶ ש  ַואי  ַהּלְ ְמָבֶרְכָך  ְלָהִבין  ַוֲאִני  א  ַהּבָ
י. ּלִ ֶ ין ש  יחֹות ֻחּלִ  שִֹ

אשר כל דבור ודבור שלו אפלו בשיחת חולין, מכל שכן כשהיה מדבר בעבודת השם או כשהיה  ....    אות קכד   יין שיחות הר"ן ע   כב
הי  תורה,  ומגלה  ומתלה אומר  ומזהיר  מאיר  ודבור  דבור  כל  ומק ה  מאזין  ומי שהיה  לוהט רשפי רשפי שלהבת.  שיב לדבריו  ב כאש 

שכל אחד מהשומעים היו נמשכין על ידי דבוריו  באמת ובתמימות היה כל דבור ודבור שלו פורח ונכנס בקרבו כלבת אש ממש עד  
 .להשם יתברך בהתקשרות נפלא והתלהבות גדולה להשם יתברך באמת 

מוהר"ן    כג קנא חיי  בְּ   -  אות  ָנה, ְוָאז,  ָ ַהש ּ אפרים(   אֹוָתּה  שלמה  הקדוש  בנו  כשנפטר  תקסו  ּיֹות    )שנת  ַמֲעשִֹ י  ִסּפּורֵּ ר  ְלַסּפֵּ ה,  ִהְתִחיל  ַעּתָ ִסים  ְדּפָ ַהּנִ
רֹ וְ  ּבְ ְוָאז ָאַמר  ייִלין(  ּיֹות ֶדער צֵּ ין ַמֲעשִֹ ייּבִ ֹוין ָאן הֵּ ּיֹות, )ִאיְך ֶוועל ש  ר ַמֲעשִֹ ה ַאְתִחיל ְלַסּפֵּ הּוא רֹאש   אש  הַ ָאַמר, ַעּתָ ֶ ד ש  ִמּיָ ַאֲחָריו  ֶ ָנה ש  ָ ש ּ

ִסיָמן  ְמעֹון ּבְ ִ י ש  ַתח ַרּבִ ָנה תקס"ז ַהּתֹוָרה ּפָ ָ ּפ   ַהש ּ ֶרת ִמּסִ ַדּבֶ ּמְ ֶ ּיֹות ְוכּו'.ס ש  י ַמֲעשִֹ  ּורֵּ

  , המשיח   יא את הבת מלך שמרמז על נפש בנסיעתו בקיץ תקסו לנאווריטש היה קרוב להוצ שרבנו    –  ח"ג סימן תרכ   ועיין שיש"ק חדש 
בר בזה  אשר באותו העת התג הוא הסבא משפולי(  מהמעשה מזבוב ועכביש  )הזקן הידוע  הבעל דבר התגבר ע"י התגברות החרופים של הצורר הידוע  ו 

למלך  עד שנפל מחדש השני    עד היום הזה   של אחינו בני ישראל והתרחקו מעוצם קדושתו רובם ככולם  ביותר ויותר עד שנתפתו עי"ז  
פני הנשמה בסתרי תורתו שהיו ראויים ומוכנים להאיר    שנגנז ונאבד מהם נה עצומה ובסבת השינה הזו  לש מות ישראל  כלל נש   א שהו 

ועל   תבל,  פני  על  שנים  ז ולהזריח  של  מעשיות  ]ספורי  מהם  ולהמשיך  הנ״ל  קדמוניות׳  ה׳שנים  ברוממות  יותר  להתעלות  הכרח  ה 
ואמר אז    ינצחו ויתגברו להקיצם ולהחיותם ולעוררם גם עתה משנתם הנ״ל.  קדמוניות כאלה,[ לבושים וסמים יקרים אשר בלי ספק 

 ע"ש..ס' ..  כבר אתחיל לספר מעשיות. ועל זה אמר את המעשה מבת מלך ואת תורה 
שנפלו לשינה    יפים אנשים כשרים ו אלא גם    ן לקרבם ע"י ספורי מעשיות ושיחות חולי   ך שלא רק המון עם צרי   ס' אות ו'   עיין תורה   כד

אכילה,  ע"י   שם  תאות  לשונו  ִ   -וזה  ֲאָנש  ם  הֵּ ֶ ש  ש   ְויֵּ ָרִעים.  ים  ּוַמֲעשִֹ ֲאוֹות  ּתַ י  ְידֵּ ַעל  ָנה,  ֵּ ש  ִלְבִחיַנת  ְפלּו  ּנָ ֶ ש  ש   ַרק  ְויֵּ ְוָיִפים,  ִרים  ֵּ ש  ּכְ ים 
י ֲאִכיָלה. ִפיָלָתם הּוא ַעל ְידֵּ ּנְ ֶ רֵּ   ש  ּלֹא ִנְתּבָ ֶ ל ָהָאָדם ַמֲאָכל ש  אֹוכֵּ ֶ ש  י ִלְפָעִמים ּכְ ָנה.ּכִ ֵּ ל מֹחֹו ִלְבִחיַנת ש  י ֶזה נֹופֵּ ...    ר ֲעַדִין ְלַמֲאַכל ָאָדם, ַעל ְידֵּ



 5ד. צ         מוהר"ן                                   אפ  תורה            יקוטי                   ל                      

 
ְתע  ּמִ ֶ ש  ּכְ י ִאם  ּכִ ר ְלעֹוְררֹו,  ָ ְתעוֹ ְוִאי ֶאְפש  ּמִ ֶ ש  ּכְ א. ַרק  ְלַתּתָ ּדִ ָצִריְך ִאְתָערּוָתא  י  ּכִ ַעְצמֹו,  ר מֵּ ַעְצמֹו, ִאם לֹא ָהיּו ְמעֹוְרִרין אֹותֹו, ָהָיה  ֹורֵּ ר מֵּ רֵּ

נִּ נִ  ֶ ש  ָפָניו  ּבְ אֹותֹו  יש   ּוְלַהְלּבִ ָניו,  ּפָ לֹו  ְלַהְראֹות  ר,  ְתעֹורֵּ ּמִ ֶ ש  ּכְ ֶכף  ּתֵּ ָצִריְך  ן  ּכֵּ ַעל  ר.  יֹותֵּ ן  ֵּ ָיש  ָאר  ְ ִחיַנת  ש  ּבְ ְוֶזהּו  ָנה,  ֵּ ש  ַעת  ְ ש  ּבִ ּנּו  ִמּמֶ ק  ּלֵּ ְסּתַ
ָנה:ִהְתעֹוְררּות הַ  ֵּ ָניו, ּוְלעוֹ      ש ּ רֹוִצין ְלַהְראֹות לֹו ּפָ ֶ ִנים  ּוְכש  ּפָ ְבִעים  ִ ש  ש  י יֵּ ּיֹות. ּכִ י ַמֲעשִֹ ִסּפּורֵּ ִנים ּבְ יש  לֹו ֶאת ַהּפָ ָנתֹו, ְצִריִכין ְלַהְלּבִ ְ ְררֹו ִמש ּ

רֹו.  ַלּתֹוָרה  ֲחבֵּ מֵּ ה  ּנֶ ֻ ְמש  ֶאָחד  ל  ּכָ י  ּכִ ִנים,  ָ ש  ְבִעים  ִ ש  ִחיַנת  ּבְ ם  ְוהֵּ יׁש ,  ּבִּ ַהלְּ לְּ ין  יכִּ רִּ ְוָקא,    וּצְּ ּדַ ִנים  ַהּפָ ים:ֵמֲחַמת  ֶאת  ָעמִּ טְּ ה  לׁשָ מֹו    א.  ׁשְּ ּכְ י  ּכִ
ְתֹאם. וּ  ּלֹא ִיְרֶאה ֶאת ָהאֹור ּפִ ֶ ר, ְצִריִכין ְלָסְגרֹו, ש  ִאין ֶאת ָהִעּוֵּ ַרּפְ ּמְ ֶ יִּ ש  ֶ יק לֹו ַמה ש ּ ַיּזִ ּלֹא  ֶ י ש  דֵּ ם לֹו ֶאת ָהאֹור, ּכְ ְתֹאם.  ְצִריִכין ְלַצְמצֵּ ְרֶאה ּפִ

ָנה ּוְבח  ֵּ ש  ָהָיה ּבְ ֶ ן ָלֶזה ש  מֹו כֵּ י ַמֲעשִֹ ּכְ ִסּפּורֵּ ִנים ּבְ יש  לֹו ֶאת ַהּפָ ר, ְצִריִכין ְלַהְלּבִ ָניו ּוְלעֹורֵּ רֹוִצין ְלַהְראֹות לֹו ּפָ ֶ ש  ְך ְזַמן ַרב, ּכְ ֶ ּלֹא  ש  ֶ י ש  דֵּ ּיֹות, ּכְ
)ּתְ  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ְתֹאם ָהאֹור.  ּפִ יק לֹו  'ֶצֶדק', ה ַיּזִ ָפֶניָך",  ֶצֶדק ֶאֱחֶזה  ּבְ י"ז(: "ֲאִני  ים  י".  ִהּלִ ּתִ ְ ָלַבש  )ִאּיֹוב כ"ט(: "ֶצֶדק  ִחיַנת  ּבְ ין,  ִ ִחיַנת ְלבּוש  ּבְ ּוא 

ָאז   י  ּכִ מּוָנֶתָך".  ּתְ ְבָהִקיץ  ָעה  ּבְ "ֶאשְֹ ּוְמעוֹ ֲאַזי:  ִקיִצין  ּמְ ֶ ש  ּכְ ַהְינּו  ּדְ ָהִקיץ,  ּבְ ְך  ּכָ ַאַחר  ִלְראֹות  ָהאֹור  ָיכֹול  לֹו  יק  ַיּזִ לֹא  י  ּכִ ָנה,  ֵּ ַהש ּ מֵּ אֹותֹו  ְרִרין 

"ל:  ּפִ  ּנַ י    ְתֹאם ּכַ נִּ ֵ ַעם ַהׁשּ ַהּטַ ּלֹא ִיְתַאֲחזּו ַהִחיצֹוִנים ּבֹו:וְּ ֶ י ש  דֵּ , ּכְ יש  י ָצִריְך ְלַהְלּבִ עַ      , ּכִ ַהּטַ יוְּ יׁשִּ לִּ ְּ יחּו  ם ַהׁשּ ַיּנִ י ַהִחיצֹוִנים ָהאֹוֲחִזין ּבֹו, לֹא  , ּכִ

דֵּ אֹותֹו ָלצֵּ  ָניו, ּכְ יש  ֶאת ּפָ ן ָצִריְך ְלַהְלּבִ הוּ את. ַעל ּכֵּ חֵּ ּלְ ַ ש  ה ָפָניו ַוּתְ ּנֶ ַ ְבִחיַנת )ִאּיֹוב י"ד(: "ְמש  יִרין ּבֹו, ּבִ ּלֹא ִיְהיּו ַמּכִ ֶ ּנֹותֹו, ש  ַ ֵיׁש כַּ      ":י ְלש  ה  וְּ ּמָ

ינֹות  חִּ ְלבִּ ּבְּ ּמַ ֶ ש  ש   יֵּ י  ּכִ ִנים.  ַהּפָ ֶאת  ין  ִ יש  ְלּבִ ּמַ ֶ ש  ֶזה  ּבָ וְ ,  ה.  ַמֲעשֶֹ ִסּפּור  ּבְ ּלֹו,  ֶ ש  ִנים  ַהּפָ ֶאת  ין  ִ ְוָצִריְך  יש  ּלֹו,  ֶ ש  ִנים  ּפָ ּבַ ְלעֹוְררֹו  ר  ָ ֶאְפש  ִאי  ֶ ש  ש   יֵּ
גַּ  ין  ִ יש  ַמְלּבִ ְוִלְפָעִמים   . בֹוּהַ ּגָ ִנים  ּפָ לֹו  אֶ ְלַהְראֹות  ְוִאי   , בֹוּהַ ּגָ ּתֹוָרה  אֹוְמִרים  ֶ ש  ַהְינּו  ּדְ ּתֹוָרה,  י  ִדְברֵּ ּבְ ן  ּכֵּ ִהיא,  ם  ֶ ש  מֹות  ּכְ ְך  ּכָ ְלָאְמָרּה  ר  ָ ְפש 

י  יהוּ ּוַמְלּבִ ַחּיֵּ ִנים  ָ ֶקֶרב ש  ּבְ ָעְלָך  ּפָ ִחיַנת )ֲחַבּקּוק ג(: "ה'  ּבְ ְוֶזה  ה.  ּנָ ִמּמֶ ה  ּוְקַטּנָ ְנמּוָכה  תֹוָרה  ין אֹוָתּה ּבְ ִ ְוֶזהּו:  ש  הּו'.  'עֹוְררֵּ "י:  ִ ש  ַרש  רֵּ ּפֵּ יהּו',  'ַחּיֵּ  ."
ָעְלָך', ַהְינּו ִס  ִנים', ַהְינּו בְּ 'ּפָ ָ ֶקֶרב ש  ּיֹות. 'ּבְ י ַמֲעשִֹ עֹוְרִרין אֹותֹו  ּפּורֵּ ּמְ ֶ "ל )ו(. ַהְינּו ש  ּנַ ִנים ּכַ ָ ְבִעים ש  ִ ם ש  הֵּ ֶ ִנים, ש  ְבִעים ּפָ ִ ל ַהש ּ ֶ ּיֹות ש  ִחיַנת ַמֲעשִֹ

ֶ ַעל יְ  ּיֹות ש  ֲעשִֹ ִנים, ַהְינּו ַהּמַ ָ ֶקֶרב ש  ן ּבְ הֵּ ֶ ּיֹות, ש  י ַמֲעשִֹ י ִסּפּורֵּ "ל:דֵּ ּנַ ִנים ּכַ ְבִעים ּפָ ִ נָּ   ֲאָבל ֵיׁש      ל ַהש ּ ֶ ר  ש  ָ ִאי ֶאְפש  ֶ ִנים, ַעד ש  ְבִעים ּפָ ִ ל ַהש ּ ַפל ִמּכָ
ּיֹות  ַמֲעשִֹ י  ִסּפּורֵּ י  ְידֵּ ַעל  ִאם  י  ּכִ ִנים,  ּפָ ּום  ש  ּבְ ְמ   ְלעֹוְררֹו  ִנים  ָ ש  ְבִעים  ִ ש  ִנים,  ּפָ ְבִעים  ִ ַהש ּ ל  ּכָ ֶ ש  ַקְדמֹוִנּיֹות,  ִנים  ָ ש  ל  ֶ ְוֶזה  ש  ם.  ָ ִמש ּ ִחּיּות  ִלין  ַקּבְ

יק,  ִחיַנת ַעּתִ ם.  ּבְ ָ ִלין ִחּיּות ְוִהּדּור ִמש ּ ִנים ְמַקּבְ ְבִעים ּפָ ִ ל ַהש ּ ּכָ ֶ ִנים )ז(. ש  ִחיַנת ַהְדַרת ּפָ ן, ּבְ ִחיַנת ָזקֵּ  ּבְ
 ורה צא תנינאעיין ת כה 
י  ...  עיין תורה צא תנינא   כו  ּכִ ָאה.  ִעּלָ ָחְכָמה  ּבְ ָאה  ּתָ ּתַ ָחְכָמה  ִרים  ְ ְמַקש ּ ם  הֵּ ים  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ֶ ֲאָבל  ש  יָחָתן  ם  שִֹ הֵּ ֶ ש  ים  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ל 

ין, ִהיא ְיָקָרה ְמֹאד ְמֹאד, ּוְכמֹו   יַחת ֻחּלִ ִרים שִֹ יִחין ּוְמַסּפְ י ֲחָכִמים  ְמשִֹ ְלִמידֵּ ל ּתַ ֶ יָחָתן ש  ינּו, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ֲעבֹוָדה ָזָרה יט(: 'שִֹ ָאְמרּו ַרּבֹותֵּ ֶ ש 
הַ  י  ּכִ ִלּמּוד',  הָ ְצִריִכין  יק  ּדִ שִֹ ּצַ י  ְידֵּ ַעל  ָאה  ִעּלָ ְלָחְכָמה  ָרּה  ְ ּוְמַקש ּ ָאה  ּתָ ּתַ ָחְכָמה  יּהַ  ּוַמְגּבִ ִבין  ַהֲחרֵּ עֹוָלמֹות  ּבֹוֶנה  ָבָריו,  ֱאֶמת  ּדְ י  ְוִסּפּורֵּ יָחתֹו 

ַהּשֵֹּ  י  ּכִ ַעם.  ֲהמֹון  ִעם  ר  ַדּבֵּ ּמְ ֶ יִ ש  ם  ֵּ ְלַהש ּ אֹותֹו  ִרים  ְ ְמַקש ּ יָנם  אֵּ ֶ ש  ַעם  ֲהמֹון  ל  ֶ ש  ַרךְ ֶכל  ָהֱאֶמת  ְתּבָ יק  ּדִ ַהּצַ ֲאָבל  ָאה,  ִעּלָ ָחְכָמה  מֵּ ִנְפָרד  הּוא   ,
ר ַהּשֵֹּ  ֵּ ל ֶהָהמֹון, ֲאִפּלּו ַהּשֵֹּ ְמַקש ּ ֶ יָנם ֲהגוּ ֶכל וְ ֶכל ש  אֵּ ֶ ים ש  ִ ִרים ִעם ֲאָנש  יִקים ְמַדּבְ ּדִ ַהּצַ ֶ ַרְך. ְוֶזה ִעְנַין ַמה ש ּ ם ִיְתּבָ ֵּ ע ְלַהש ּ ָ ל ָהָרש  ֶ ִנים  ַהָחְכָמה ש 

ָאר ֶאפֶ ֹו ֲאִפלּ א  ְ ִנש  ּנּו, ְוהּוא  ִמּמֶ יק מֹוִציא ַהּטֹוב  ּדִ ַהּצַ ִעם ַעּכּו"ם, ֲאַזי  ר  ַדּבֵּ ּמְ ֶ ש ּ ּכְ ה ֶאת  ּו ִעם ַעּכּו"ם )ַאְך  ֶ ָהַרג מש  ֶ ִחיַנת ַמה ש ּ ּבְ ה  ּזֶ ֶ יק, ש  ָורֵּ ס 
יק ַמְגבִּ  ּדִ ִעים, ְוַהּצַ ָ ר ִעם ְרש  יק ְמַדּבֵּ ּדִ ַהּצַ ֶ ש  ּכְ י  ְצִרי(, ּכִ ם  יּהַ שִֹ ַהּמִ ֵּ ם ְלַהש ּ הֵּ ֶ קֹום ש  ְכָלם ִמּמָ ר שִֹ ֵּ ַרְך, ֲאַזי ַמֲעֶלה ּוְמַקש ּ ם ִיְתּבָ ֵּ רֹו ְלַהש ּ ְ ְכלֹו ּוְמַקש ּ

ַרךְ  ל ִיְתּבָ ר ּכָ ֵּ דֹוָלה, ּוְמַקש ּ ָחְכָמה ִנְפָלָאה ּוִבְמָלאָכה ּגְ ם ּבְ ר ִעּמָ ְכלֹו, ּוְמַדּבֵּ ם שִֹ יק ָהֱאֶמת ְמַצְמצֵּ ּדִ י ַהּצַ י ֶזה    ּבּוִרים ַהּדִ   . ּכִ ַרְך, ְוַעל ְידֵּ ם ִיְתּבָ ֵּ ְלַהש ּ
ּוָבה: ש  ּתְ י  ִלידֵּ כּ       ְמִביָאם  ּתֻ ם  ָבִרים ל"ג(: "ְוהֵּ )ּדְ ִחיַנת  ּבְ ִיּשָֹ ְוֶזה  ְתָרא ח(:  ּו ְלַרְגֶלָך  ּבַ ָבא  )ּבָ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  ינּו,  ּו ַרּבֹותֵּ ְוָדְרש  רֶֹתיָך",  ּבְ ִמּדַ א 

ֲחכָ  י  ְלִמידֵּ ּתַ ּלּו  הוֹ 'אֵּ ֶ ש  ָמקֹום'.  ִמים  ל  ֶ ש  ְדָבָריו  ּבִ ְונֹוְתִנין  ִאים  ְונֹושְֹ ְלִעיר  ִעיר  מֵּ יֶהם  ַרְגלֵּ ִתים  ּוְמַכּתְ יקִּ ְלִכים  ּדִּ ַהּצַ י  ים  ּכִּ רִּ ַדּבְּ מְּ ים  יִּּ ּתִּ ָהֲאמִּ ים 

ָהע  ֵקי  סְּ ֵמעִּ ֶזה  ּבָ ַכיֹּוֵצא  וְּ ָחמֹות  לְּ מִּ ֵקי  סְּ ֵמעִּ ֶהם  ּמָ עִּ ים  רִּ ַסּפְּ וּמְּ ים  עִּ ׁשָ רְּ ם  עִּ ים  ָעמִּ פְּ ַאךְּ לִּ י    ֹוָלם,  ּכִּ ַהּתֹוָרה,  ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ָהאֹור  ֶזה  ּבָ יׁש  ּבִּ ַמלְּ הוּא 
י  ים ׁשֹונִּ בוּׁשִּ לְּ יׁש אֹור ַהּתֹוָרה ּבִּ ּבִּ ם ָהיָ הוּא ַמלְּ י אִּ ּכִּ ים.  ים ֲאֵחרִּ ֵצרוּפִּ ׁש ּבְּ ַלּבֵ תְּ ָהאֹור ַהּתֹוָרה מִּ וְּ לוּ,  ים ַהּלָ ָברִּ ּדְּ ּבַ יׁשֹו  ּבִּ לְּ ּמַ ה, ַעד ׁשֶ זֶּ ה  ם ֶזה מִּ

ַד ַהצַּ  יק מְּ ע יֹוֵתר:ּדִּ ה ָרׁשָ ָהָיה ַנֲעשֶֹ ר יֹוֵתר וְּ ּקֵ ּפַ תְּ הִּ ע, ָהָיה ָיכֹול לְּ ם ָהָרׁשָ ֵפרוּׁש עִּ ֶכף ּתֹוָרה ּבְּ ר ּתֵ לוּ ָבם'  ּכִּ   ּבֵ ׁשְּ ּכָ ים יִּ עִּ כוּ ָבם וּפׁשְּ ים ֵילְּ יקִּ י 'ַצּדִּ
לֹו   ה  ַנֲעשֶֹ ָזָכה  לֹא  ים  ַחיִּּ ַסם  לֹו  ה  ַנֲעשֶֹ 'ָזָכה  י  ּכִּ י"ד(.  ַע  ָמֶות' )הֹוׁשֵ ָהָיה    ַסם  יא,  הִּ ׁשֶ מֹות  ּכְּ ּתֹוָרה  לֹו  ין  ַגּלִּ מְּ ָהיוּ  ם  אִּ ן  ּכֵ ַעל  וְּ עב:(.  )יֹוָמא 

י ָהָיה ַנעֲ  ּכִּ ר יֹוֵתר,  ּקֵ ּפַ תְּ ן ַהּתֹוָרה:מִּ י הוּא ָרחֹוק מִּ ּכִּ לֹום,  ׁשָ וְּ לֹו ַסם ָמֶות, ַחס  ה ֶאצְּ ּבְּ            שֶֹ יׁש לֹו ַהּתֹוָרה  ּבִּ ַהלְּ ין לְּ יכִּ רִּ ן צְּ ּכֵ ַעל  ים  וְּ ֵצרוּפִּ
,ֲאֵחרִּ  ֶלךְּ ַמי ַהּמֶ ַתלְּ ינוּ ּבְּ צִּ ּמָ מֹו ׁשֶ ם   ים. וּכְּ ֵּ ִנים, ְוָנַתן ַהש ּ ַנִים ְזקֵּ ְ ְבִעים ּוש  ִ יב ש  ִ הֹוש  ֶ ש  רּוִפים    ּכְ צֵּ יש  ַהּתֹוָרה ּבְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלַהְלּבִ ב ּכָ לֵּ ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ

ית' ְוכוּ  ִ אש  רֵּ ָרא ּבְ ִרים, ְוָכְתבּו: 'ֱאלִֹקים ּבָ ה ט(, וּ ֲאחֵּ ר יֹותֵּ ' )ְמִגּלָ ּקֵּ ִהיא, ָהָיה ִמְתּפַ ֶ מֹות ש  י ִאם ָהיּו ּכֹוְתִבין ַהּתֹוָרה ּכְ ם. ּכִ ָ "י ש  ִ ש  ַרש  רֵּ ּפֵּ ֶ ר  ְכמֹו ש 
יִקים  ּדִ ן ְצִריִכין ַהּצַ ֶהם ַהּתוֹ   ְוכּו'. ְוַעל ּכֵּ ין ּבָ ִ יש  ם ַמְלּבִ ין, ְוהֵּ יַחת ֻחּלִ ר ִעם ֶהָהמֹון שִֹ ים ְלַדּבֵּ ּיִ ְ ָהֲאִמּתִ ם ְמַקש ּ ּבּוִרים  ָרה, ְוהֵּ ּלּו ַהּדִ אֵּ ִרים אֹוָתם ּבְ

וְ  ּבּוִרים  ַהּדִ ּלּו  אֵּ מֵּ ְרחֹוִקים  יָנם  אֵּ ם  הֵּ י  ּכִ ם,  הֵּ ֶ ש  קֹום  ם  ִמּמָ ֵּ ְלַהש ּ אֹוָתן  ּוַמֲעֶלה  אֹוָתן  ר  ֵּ ְמַקש ּ ֶזה  י  ְידֵּ ְוַעל  ם,  ִעּמָ ר  ְמַדּבֵּ יק  ּדִ ַהּצַ ֶ ש  ּפּוִרים,  ַהּסִ
ִחי  ּבְ ְוֶזה  ַרְך.  נֹושֵֹּ ִיְתּבָ הּוא  ֶ ֶ ַנת ש  קֹום ש  ּמָ ּבַ ְמקֹומֹו  ְלִפי  ל ֶאָחד  ּכָ ִעם  ר  ְמַדּבֵּ הּוא  ֶ ַהְינּו ש  ּדְ ָמקֹום,  ל  ֶ ְדָבָריו ש  ּבִ ן  ְונֹותֵּ א אֹוָתן  א  נֹושֵֹּ הּוא, ְוהּוא 

ם, ִלְבִחיַנת ָחכְ  ָ ְרש  ָ ָרם ְלש  ְ י הּוא ְמַקש ּ ַרְך, ּכִ ם ִיְתּבָ ֵּ ן אֹוָתם ְלַהש ּ ּבּוִרים ְונֹותֵּ ָאה. נִ ַהּדִ ָאה ִעם  ָמה ִעּלָ ּתָ ר ָחְכָמה ּתַ ֵּ יק ָהֱאֶמת ְמַקש ּ ּדִ ַהּצַ ֶ ְמָצא ש 
ָאה:  ָחְכָמה ִעּלָ

ָהיּו ָלֶהם   -  ן חיי מוהר"ן סימן תריד י ועי  ֶ רּוִכים ַאֲחָריו ְוִנְתעֹוְררּו ְקָצת ַעד ש  ם ָהיּו ּכְ ּלָ ת קֶֹדש  אּוֶמן ּכֻ ְקִהּלַ ּבִ ֶ ִעים ש  ָ ּמָ   ַוֲאִפּלּו ָהְרש  ה  ּכַ ה ְוַכּמָ
אֲ  עֹוָלם. ּכַ ם מֵּ ּלֹא ָעָלה ַעל ִלּבָ ֶ ּוָבה, ַמה ש ּ י ְתש  ָבר  ִהְרהּורֵּ ּכְ ֶ , ש  רּוש  פֵּ ִפיֶהם ּבְ רּו ּבְ ר ִסּפְ ֶ אי  ש  ַוּדַ ּבְ ֶ ִעים ְועֹוְמִדים ש  ּבָ ְ ֻמש  ּו ַעְצָמן, ְוָהיּו ּכְ ִהְתָיֲאש 

ּוָבה, ְוָהיּו ְרחֹוִק  ש  ּום ִהְרהּור ּתְ ָהָיה לֹא ִיְהֶיה ָלֶהם ש  ֶ ְמֻפְרָסם ְלָכל ִמי ש  ּוָבה ּכַ ש  ּום ַצד ִהְרהּור ּתְ י ִמש ּ י ִדּבּוָריו    ים ְלַגְמרֵּ יר אֹוָתם. ְוַעל ְידֵּ ַמּכִ
דוֹ  ּוָבה ַהּקְ ש  ּתְ י  ִעְנְינֵּ מֵּ ֶהם  ִעּמָ ר  ּבֵּ ּדִ לֹא  עֹוָלם  ּמֵּ ֶ ש  י  ּפִ ַעל  ַאף  ּוָבה,  ש  ּתְ ִהְרהּור  ן  ּכֵּ ם  ּגַ יֶהם  ֲאלֵּ יַע  ִהּגִ ים  ִ ִע   ש  ַרק  ּומֵּ לֹא,  ָלל  ּכְ ָלל  ּכְ ה,  ָ ְקֻדש ּ י  ְנְינֵּ

ר   ִמיד ָהָיה ְמַדּבֵּ א ּתָ ַרּבָ ָעְלמָ ַאּדְ ין ְוִסּפּוִרים ּבְ יַחת ֻחּלִ ֶהם שִֹ ָהיּו ְסמּוִכים  ִעּמָ ֶ ּלֹו ְלַבד, ַעד ש  ֶ ּבּוִרים ש  ה ִמּדִ ָ ֻדש ּ י ַהּקְ כּו ַאֲחרֵּ ְ ן ִנְמש  י כֵּ א, ַאף ַעל ּפִ
ָליו ִיְתבָּ  ּוב אֵּ ְטרּוג ְמֹאד  ְמֹאד ָלש  ר ַהּקִ ּבֵּ ִהְתּגַ ֶ ָעה ש  ָ בִ ַרְך. ְוִאם לֹא ָהְיָתה ִנְטָרָפה ַהש ּ ָ אי ָהיּו ש  ַוּדַ ֶאְמַצע, ּבְ ק ּבְ ּלֵּ ַרְך ְוכּו' ְוכּו':ְוִנְסּתַ ָליו ִיְתּבָ  ים אֵּ

ט' או ד    עיין תורה   כז  י    -  ת  ּכִ ָלַדַעת  ָת  ָהְראֵּ ה  "ַאּתָ ד(:  ָבִרים  )ּדְ ְלדֹורֹו  ה  ֶ מש  ָאַמר  ֶ ְודֹורֹו  ש  ַאִין,  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ה  ֶ מש  י  ּכִ ָהֱאלִֹהים".  הּוא  ה' 
ָליו ָראּוי ָלֶהם ָלַדַעת, ַהְינּו ְלָהִאיר ַלּדַ  בּוִקים אֵּ ִחיַנת: ה' הּוא ָהֱאלִֹהים:ַעת,  ַהּדְ ַרֲעִוין, ּבְ ִחיַנת ַרֲעָוא ּדְ ין סֹוף, ּבְ ִחיַנת אֵּ  ּבְ

דברים    לקוט שמעוני עה"פ הזהעיין י   ל אב   ן וכו'. הביומא לט: שמלבין עונותי הואוכן    . שם לבנון זה ביהמ"ק פרש"י    ואמנם כן   (. חנן בשם ילמדנון, ע' גטין נו, וע' ילקוט פ' ואתצ"ל לבנו)   -כתב כאן בפנים בסוגרים  בתשכט  כח
 [ בבחיי שמות טו טז ביהמ"ק קנינו שנאמר הר זה קנתה ימינותנא דבי אליהו זוטא פרק יז הובא ועיין  , ב[ מזמור פא אברהם קראו הר עיין פסחים פח. מדרש תהלים )שוחר טופ"ג רמז תתטז ההר זה ביהמ"ק. ו

שבאין    אלעזר לפי שהיתה בדעתו של משה   ' ר אמר    –בשם מדרש ילקוט פתרון תורה    ( אות עז   במדבר יג יז )   רה שלימה ועיין תו   כט 

ואין    " ועליתם את ההר "   .המקדש   ות לעלות אלא על בית ומספרין לשון הרע על ארץ ישראל לפיכך אמר להן אין לכם רש ן  מרגלי 

   ריגלו את ארץ ישראל וכו'.והן לא עשו כן אלא עלו ו   " ההר הטוב הזה " אלא בית המקדש שנאמר )דברים ג' כה(    " הר " 

 מקדש שנאמר ההר חמד אלהים.ההר זה בית ה   -תורה ילקוט שמעוני על דברים פרק ג רמז תתטז    ילקוט שמעוני ועיין  
 רים ג' כה דב ל

א ְוֶאְרֶאה ֶאת ָהאָ   דברים פרק ג   לא ָרה ּנָ ה )כה( ֶאְעּבְ ן ָהָהר ַהּטֹוב ַהּזֶ ְרּדֵּ ֶבר ַהּיַ עֵּ ר ּבְ ֶ ָבֹנן:   ֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאש   ְוַהּלְ

 זה בית המקדש:   -והלבנון       זו ירושלים:   -ההר הטוב הזה       אין נא אלא לשון בקשה:   -)כה( אעברה נא    רש"י 
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בגמ' )ברכות לג( כל מי שיש בו דעת    'ית. וביהמ"ק הוא בחי' דעת, דאהטוב הזה והלבנון
 ותיות.  ן בין שתי אן שתי אותיות ודעת ניתלו נבנה ביהמ"ק בימיו שביהמ"ק ניתן ביכא

ותפלה  תורה  ע"י  לקשר  לבכי  נשמתו,    אל שרשם, ם  א"א  היא  האדם  של  רוחו  שרשו  ע"י  ואדם 
רוח  מעורבת ברוחם  צריך להאיר אור נשמתו בנפשו לתקנה, אלא שרובא דעלמא  שמדבר בתורה ותפלה  

רק עש כן  ועל  ו"טות,  בנפשם את שרשם שבנשמתם,  בו להאיר  רוח  כאלה  יי הצדיק שהוא איש אשר  ש 

 מחמת שהם רחוקים מן האמת.  ל הצדיק הם רבוי אור אצלםרי התורה ששדב
כשהושיב ע"ב זקנים לכתוב לו ספר    \לג/)מגילה ט(של מצרים  בתלמי המלך  מעשה  כדאיתא  

יונית  תורה אחד  ,  \לד/ בלשון  כל  אצל  ונכנס  כינסן  מה  על  להם  גילה  ולא  בתים  ושנים  בשבעים  הכניסן 
ואמר ל ואחדו  ,ה רבכםרת משתו  לי  בוכת  וואחד  ברוך הוא בלב כל אחד  לשנות  עצה    מהם  נתן הקדוש 

במקום בראשית ברא  ברא בראשית    יםכתבו כולם אלקו  והסכימו כולן לדעת אחתמהכתוב בתורה  

שלא יאמר בראשית שם הוא, ושתי  . כפרש"י שם  מהכתוב בתורה שלנו  פסוקים שינו "ב  ועוד י  וכו'אלקים  

ורה כמות שהיא היה  אם היו כותבין התו,  . כי הוא רחוק מן האמתא את השנירשויות הן, וראשון בר

רחוק מהאמת לא    אשהו שכיון  הבינו  היכן ש   ונידהיוהוצרכו להפוך את הצירופים.    ,\לה/קר יותרמתפ
 שינו קצת.יתרעם על הסתירה שמצא לדעתו יבטל דעתו לדעת תורה אלא יבין טעות 

אמתיות, צריך לדבר עמהם  רחוקים מן התורה השרוצה לקשר את המון עם ה  כך הצדיק 
דהיינו שגם השיחות    \לח/ , ולהלביש בהם התורה, רק שהוא מדבר בצירופים\לז/[לו]  יחת חוליןש

ק הם תורה אלא שהיא בצרופים שנדמה לשיחות חולין, וכמבואר בגמרא ששיחות חולין של  ל הצדיחולין ש

לא מגדלת  ש  כי אף שהם פסולת ארץ,  . ונקרא פסולת ארץ ישראל,תלמיד חכם צריכה לימוד

כי גם ארץ   ,פסולת ארץ ישראל  תועל כן נקרא  ה שהיא בחינות ישראלוראעפ"כ יש בהם ת   פירות

 
 ותפילה  -בתשכט  לב

יונית לא התירו אלא בספר    -  מגילה דף ט.  לג יונית ותניא אמר רבי יהודה אף כשהתירו רבותינו  רבותינו לא התירו שיכתבו אלא 

שכינס שבעים ושנים זקנים והכניסן בשבעים ושנים בתים ולא גילה    מעשה בתלמי המלך שה דתלמי המלך דתניא  תורה ומשום מע 
ד ואמר להם כתבו לי תורת משה רבכם נתן הקדוש ברוך הוא בלב כל אחד ואחד עצה  כל אחד ואח   להם על מה כינסן ונכנס אצל 

זכר    .ויכל ביום הששי וישבות ביום השביעי   .אדם בצלם ובדמות   אעשה   .וכתבו לו אלהים ברא בראשית והסכימו כולן לדעת אחת  
ויקח    .פם הרגו שור וברצונם עקרו אבוס כי בא   .ותצחק שרה בקרוביה   .הבה ארדה ואבלה שם שפתם   .ונקבה בראו ולא כתבו בראם 

וישלח    .ארבע מאות שנה   ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים ובשאר ארצות   .משה את אשתו ואת בניו וירכיבם על נושא בני אדם 
  אשר חלק ה' אלהיך אתם להאיר   .לא חמד אחד מהם נשאתי . ]דף ט:[  את זאטוטי בני ישראל ואל זאטוטי בני ישראל לא שלח ידו 

לא צויתי לעובדם   .ים לכל העמ  ויעבוד אלהים אחרים אשר  ואת הארנבת   , וכתבו לו את צעירת הרגלים   .וילך  מפני    , ולא כתבו לו 
 שלא יאמר שחקו בי היהודים והטילו שם אשתי בתורה:    , ארנבת שמה   שאשתו של תלמי 

ושך לעולם שלשה ימים עיי"ש, וכן איתא בש"ע  ח' בטבת נכתבה התורה יונית בימי תלמי המלך, ובא ח   -  .ט מגילה    שפתי חכמים   לד
       סליחות לי' בטבת עיי"ש: או"ח תק"פ, וב 

ש בלשון יון )מפרשים(, ועיין רש"י ד"ה תלמי, מלך מצרים היה, ואפ"ה ביקש לכתוב בלשון יון, לפי שלשון יון היה  פירו   כתבו לי וכו'.
ל  פירוש המשניות להרמב"ם  עיין  ומפורסם אצלם,  וניכר  עיין  מובן  יון היה בימיו  פ"ב מ"א. א"נ לפי שמצרים ממלכות  בשפ"ח  קמן 

 )לקמן י"א ע"א( לתוספות ד"ה שלשה: 
 באגדה שרצה בזה "לפקור" כאילו תורה אינה מן השמים,   .ט מגילה    שפתי חכמים   לה 

 פטאר מים חיים שם אות ועיין בעש"ט עה"ת בראשית אות קיא וב .פרשת מצרע בשם הבעש"טדגל מחנה אפרים  לו

קיא. שמעתי ענין בכל דרכיך דעהו )משלי ג'( גם בסיפורי דברים שעם חבירו יכוון  אות  פרשת בראשית    -  בעל שם טוב על התורה   לז 
יבקש ממנו אחר כך שיעשה איזה דבר מצ פט ) שהוא   ואז אם  ידי  ( כדי שיתקרב אצלו,  ימלא משאלתו, על  יתברך,  ויראת השם  וה 

ף  תרומה ד   לדות יעקב יוסף )תו     בעלמא, והוא סוד ו' כורע לגבי ה' להעלותה והבן וכו' והוא יחוד גדול: שנתקרב כבר אצלו, בסיפורי דברים  

 ע"ד(:   'ע

ובס' תוי"י פ' שמות דמ"א ע"ב, וז"ל, וכן אמר הרב המגיד דק"ק באר, כי על ידי שמדבר עם המוני    -  פט   הערה   שם מקור מים חיים  
רה ולמצוות, והוא בסוד ו' כורע לגבי ה' כדי להעלותה, אם כן נקרא דברי גשמיים גם כן  עם, מקרב את עצמו עמהם ויכול לקרבן לתו 

פ' חקת דקס"ב ע"א, וז"ל, והנה יש מדרגה זה גם בעולם הזה שיורד הצדיק    תוי"י ד ב עיין עו   וענין ו' כורע לגבי ה'   .  בסוד מ"ן עכ"ל 
כמו שכתוב בכתובים  מדרגה פחותה ההוא  עם  כדי שיתחבר  כי למדרגה    ממדרגתו  ומבואר שם  וקם,  צדיק  יפול  כ"ד( שבע  )משלי 

עכ"ל  להעלותה,  ה'  לגבי  כורע  ו'  בסוד  להקימה,  ו'  הנקרא  צדיק  יפול  שבע  בהגה עיי ו   .הנקרא  במה    ן לעיל  כו'  תוי"י  ובס'  ד"ה  ס' 

ויגש,   מפ'  עיין לקמן שהעתקתי  בסוף פרשתינו.    ועוד  יוסף אות קפ"ט  פורת  וז"ל,    ובס' בן  ע"ג,  וכמו  דנ"ט  וקם  צדיק  יפול  סוד שבע 
. ועל ידי זה  ' ' ח מן ד   אל שבע, נעשה   ' דלה ועניה כו', וכאשר יפול צדיק סוד ו   ' שכתוב בכתבי האר"י, כי מלכות נקרא שבע סוד אות ד 

וז"ל, ידוע שיש שני מיני דבורים דיבור אחד תורה ותפלה, ודיב אפרים    ובס' דגל מחנה   קם, עכ"ל.   ור אחד  פ' מצורע ד"ה עוד יש, 
לפרנסה ולקרב את העולם, וזהו ממש מה שאמר אא"ז זללה"ה כי זהו קטנות וגדלות ]עיין לעיל בהגה פ"ו[ להרים את העולם כולו,  

 : עכ"ל 
ממה ששינו חכמים לתלמי משמע שהצדיק משנה מעט מאד רק היכן שיכולה להתעורר קושיא חזקה  שמביא    צ"ע לפי הדוגמא   לח

ניכר התורה שיש בשיחות שלו.חות חולין משמ שי   שתרחיק אותו, אבל מלשון  אבל פשוט שלכל אחד    ע שמשנה הרבה וכמעט לא 
 משנים לפני הצורך.
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, כי א"י עיני ה' בה  \לט/ה יותר קדוש מהמקום הכי טוב בחוץ לארץ ב הוא הר  ,ע שבהי גרוום הכקישראל המ
עד היכל לבנת הספיר, ואין שום שר מנהיג    תוחיםליה פ , והשמים מע(:קנח  )ב"ב  תמיד, ועי"ז אוירא מחכים
הקב"ה בעצמו ונקראת שער השמיםאותה אלא  לאברהם    ,  ג')חסד  קי. הד  ,(מעין  בכתובות  ר  עד שאמרו 

והצפון , ורק כלפי מרכז הארץ  \מ/ ויקרא יח כה()עיין רמב"ן    להבדיל מהדר בחו"ל.  בא"י כמי שיש לו אלוק'
, הכי נמי השיחות חולין של הצדיק הם קדש קדשים  נקראת פסולת  א ששם הקרקע טובה לגדל פירות הי

ונעלמת בספורי מע  אאבל הי גבוהה  והנעשה בעולם, לכן לא פר תורה  כישיות  ורבה  ן בהם  א"א להבי  ה 
אפשר לחדש בהם  בה  עיון  ע"י ה ששין פירות הרבה  ועלעומת דברי התורה של הצדיק ש  ,דבר מתוך דבר

 :   בלי סוף עד והן פרה ורבהדבר דבר מתוך 
 

 עתה חוזר לפרש את הפסוק שבו פתח את התורה עפ"י המבואר לעיל

אי   זה בנגב,.  , אל הדעתשלכםמהמצב הירוד    , היינו שאתם המון עם עוליםעלו  וזהו פי' הפסוק,
דהיינו השיחות חולין    ,שבו   " נגב"דרך בחי' הודווקא    ,הנקרא "זה"  הדורשתתקרבו לצדיק    אפשר אלא ע"י 

כי  שלו בחי' הצדיק,  הז,  הוא  כל האדם  [מא] קהלת  ספר  ב  כ"ש,  זה  )שבת  בגמרא  ודרז"ל    כי 
  הצדיק  "זה"לשמש את  כל העולם לא נברא אלא    העולם לא נברא אלא לצוות לזהשכל    \מב/ל(

יהיה לבדו "זה". היינו הצדיק  כדי שהצדיק לא  אותו  ,שמכונה  דרום הארץ    הוא בנגב,  השער להבין 

לחברון/  ישראל  ולת א"יהיינו פס  \מגסמוך  יכול לקשר אתכם, ארץ  ועי"ז  היינו שיחת חולין.   ,
היינו הדעת הנ"לההר  תא  מדוראיתםלבחינת   גבוה שכי הדעת    ,  היא  האמת  הצדיק  ומי  ל  מאד  ה 

לקבל אותהשרחוק האמת   לו  וס  ,קשה  חולין  דברים  ילכן הצדיק תחילה מדבר עמו שיחות  פורי מעשיות 
לא  ולאט  הנמוכה  דעתו  על  הצדיקהמתקבלים  של  התורה  דברי  את  לקבל  שיוכל  עד  דעתו  מרומם  , ט 

ג מאד  גבוהה  היא  עצמו  הצדיק  של  הדעת  הכי    ,חכמים  לתלמידי  ם ובאמת  המון  בחי'  הם  ביחס  גם  עם 
ולא צריך לרדת לשיחות חולין, ויש    ,אבל לקרבם הצדיק מוריד תורה ומלביש בה חכמה עילאה  \מה/,לצדיק

   :   בהערה( )לעילכנ"ל בתורה ס' אות ו'  פי התלמידלבזה הרבה בחי' הכל 
 

שלא רק הכניסה להבין את דברי התורה של הצדיק הם ע"י שיחות חולין שהצדיק מדבר אלא  עתה יבאר 
  תחילה מחיה אותוהתלמיד אזי טוב ש הצדיק קצת נפל ממדרגתו אם  ו ,פעמים גם התלמיד הבא לצדיקל

ואמנם עיין ליקוטי עצות ערך צדיק אות   \מו/ תורה ל' אות ז'צריך זהירות בזה כמבואר ב, ווליןח ה שיחת באיז
ר עם התלמיד  ומשמע מדבריו שהכוונה לשיחת חולין שהצדיק מדבה מלשון התורה שמוהר"ת שינ  \מז/ סט

 
ון לפיכך הקצוה לקברות מתים  עך שבחה של ארץ ישראל שאין לך טרשין בארץ ישראל יותר מחבר להודי   -  יג כב   במדבר  פרש"י   לט 

יג(   )בראשית  שנא'  כמצרים  הארצות  בכל  מעולה  לך  מושב  ואין  ששם  מצרים  שבארץ  המעולה  היא  וצוען  מצרים  כארץ  ה'  כגן 
 קים: המלכים שנא' )ישעיה ל( כי היו בצוען שריו והיתה חברון טובה ממנה שבעה חל 

ומהרש"א קדושין  .  ורבינו בחיי פרשת עקב ח' ט' .  עיין רד"ק לך לך יד יח ו .  ודרשות הר"ן דרוש ד'   ח"א סימן קלד,   ועיין שו"ת רשב"א   מ
ומהר"ל בכ"מ עיין נתיבות עולם נתיב התורה פ"י, שהוא מכח     .ועיין בית אלקים למבי"ט שער התפלה פ"ה .  הוא עניין טבעי סט. ד 
 עיין ספורנו פרשת נח יא לח.  עוד   הארץ.    קדושת 

 יג  קהלת יב*  מא

ני שדבריו סותרין זה את  אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב בקשו חכמים לגנוז ספר קהלת מפ   -  : שבת דף ל   מב
ון לאדם בכל  ג{ מה יתר -דכתיב }קהלת א   , תחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה תחילתו דברי תורה זה ומפני מה לא גנזוהו מפני ש 

יג{  -סופו דברי תורה דכתיב }קהלת יב   .ואמרי דבי ר' ינאי תחת השמש הוא דאין לו קודם שמש יש לו   , עמלו שיעמול תחת השמש 

כל העולם כולו    אמר רבי )אליעזר(   ?אי כי זה כל האדם מ   ", כי זה כל האדם הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו שמור    סוף דבר " 

אומר ואמרי לה שמעון בן זומא    שמעון בן עזאי   .  כנגד כל העולם כולו   זה אמר שקול    ר' אבא בר כהנא   .  ה ז לא נברא אלא בשביל  

 .זה ל אומר לא נברא כל העולם כולו אלא לצוות  
 .ראל יותר מחברון לפיכך הקצוה לקברות מתים שאין לך טרשין בארץ יש כב  יג    במדבר רש"י    מג
 )כלשון הפסוק(  תםועלי -וראיתם, בתרלד ומתרלו  -גם בדפו"ר  מד

 .חולין שלו   מוהרנ"ת אמר עיקר מה שהכרתי את רבנו היה מהשיחות ש תמו  אות    א ח" שיש"ק  עיין    מה 
ינּו, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ְיָבמֹות   ֲאִפּלּו ַמה   תורה ל' אות ז'   מו  ָאְמרּו ַרּבֹותֵּ ֶ ין ַמה ש ּ יִקים, ּוְכעֵּ ּדִ ֶצל ַהּצַ נּו הּוא ָרָעה אֵּ הּוא טֹוב ֶאְצלֵּ ֶ ל    ש ּ ק"ג(: 'ּכָ

וַ  נּו הּוא ּבְ ּלָ ֶ ין ש  יַחת ֻחּלִ י ֲעָסִקים ְושִֹ יִקים'. ַהְינּו ּכִ ּדִ ֶצל ַהּצַ ִעים ָרָעה ִהיא אֵּ ָ ל ְרש  ֶ  .אי ָרָעה ֶאְצָלם ּדַ טֹוָבָתן ש 
ידי זה    להם, כי דיקא על   . מה שהצדיק מדבר עם העולם לפעמים שיחת חולין הוא טובה גדולה סט אות  ערך צדיק    -קוטי עצות  י ל   מז 

הוא מקשר אותם אל הדעת שהוא התורה. כי יש בני אדם שרחוקים מהתורה מאד, עד שאי אפשר לקרבם על ידי דברי תורה כי אם  
לין דיקא, שהצדיק מלביש בהם את התורה. גם לפעמים הוא טובה להצדיק שצריך לפקח דעתו ולהחיות את עצמו  על ידי שיחת חו 
 ובה גדולה לזה האיש, שמדבר עם הצדיק שיחת חולין ומחיה אותו )פא(:ת, וממילא מגיע ט על ידי שיחה זא 
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ועיין חיי   שונו כאן דמשמע שהתלמיד בא ומדבר עמו דברי חולין.לפעמים זה גם טובה לצדיק, ולא כל
 . ספרו לו חדשות העולם הזהה מבקש שישרבנו הי  \מח/ מוהר"ן סימן רמג

ופל ממדרגתו, וכשבא אחד מן המון עם, ומדבר עמו דברים של  מים הצדיק נועוד כי לפע
, ואחר כך מטמחי' להצדיק, והצדיק בא למדרגתונהנה ממנו, אז הוא    הבלי העולם, והצדיק

,  נלמדרגתו  , היינו כשהצדיק צריך לעלותעלו זהיכול הצדיק להעלותם לבחי' הדעת. וזהו  
את   נאראיתם וי להחיותו, ועי"ז  , היינו לדבר עמו שיחת חולין כדבנגב צריך אתה להיות  

 :  הנקרא הר כנ"ל, שיוכל אז הצדיק לקשר אתכם לבחי' דעת ההר
 

 

 
רמ   מח סימן  מוהר"ן  ִמ   ג חיי  ַוֲאִפּלּו  ְדָעְלָמא  י  ִמּלֵּ ִעְנַין  ּבְ ְוַלֲעשֹֹות  )ג(  ּבּוִרים  ּדִ אֹוָתן  ְלַהֲעלֹות  דֹוִלים  ַהּגְ יִקים  ּדִ ַהּצַ כֹוִלין  ּיְ ֶ ש  טּוָתא,  ְ ִדש  י  ּלֵּ

ִעְניָ  יֶהם מֵּ ִסּפּורֵּ ֶ ּבְ ִזְכרוֹ ִנים ש  ם טֹוב  ֵּ ַעל ש  ַהּבַ ִרים מֵּ ַסּפְ ּמְ ֶ ְוַהַהְנָהגֹות ש  ָרִכים  ַהּדְ מֵּ ּמּוָבן ְקָצת  ֶ ּוְכמֹו ש  דֹוָלה,  ּגְ ָאר  ל חֹל ֲעבֹוָדה  ְ ּוִמש ּ נֹו ִלְבָרָכה 
ְקָצת   ז  ְמֻרּמָ דֹוש   ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ְוַגם  מּוִכים.  ַהּסְ ּדֹורֹות  ּבַ ָהיּו  ֶ ש  נֹוָרִאים  יִקים  ִעְניַ ַצּדִ ַלת  מֵּ ּתְ ר  ְמַסּדֵּ ָהָיה  ֶ ש  ָסָבא  ַהְמנּוָנא  ַרב  ַעל  ם  ָ ש  ּמּוָבא  ּכַ ֶזה  ן 

ֻדלַּ  ּגְ טּוָתא. ֲאָבל ַהְפָלַגת  ְ י ִדש  י ִמּלֵּ ְרקֵּ י שִֹ ּפִ ִעְנַין ִסּפּורֵּ ִעְנָין ֶזה ּבְ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבְ ָהָיה ְלַרּבֵּ ֶ ָגתֹו ש  תֹו ְוַהּשָ ָ ין    יחֹות ת ָחְכָמתֹו ְועֶֹצם ְקֻדש ּ ֻחּלִ
ר  ָכה ַלֲעמֹד ְלָפָניו ּוְלַדּבֵּ ּזָ ֶ ז ְלִמי ש  ב ְמֹאד. ּוְקָצת ָהָיה מּוָבן ּוְמֻרּמָ ּגָ ִרין    ְוכּו' ָהָיה ֻמְפָלג ְוִנשְֹ ַסּפְ ּמְ ֶ עֹוָלם ְוכּו' ש  ש  ּבָ ּיֵּ ֶ י ִסּפּוִרים ש  ינֵּ ל ַהּמִ י ּכָ ִעּמֹו, ּכִ

ְוַגם   ְלָפָניו  א  ּבָ ָהָיה  ַהּכֹל  הַ ָהעֹוָלם,  ל  מֵּ ּכָ ֹות  ֲחָדש  ְלָפָניו  רּו  ַסּפְ ּיְ ֶ ש  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ץ  ָחפֵּ ְוָהָיה  ְלָפָניו.  ָהיּו  ַהּכֹל  ָהעֹוָלם  ִסים  ְדּפָ ַהּנִ ּיֹות  ֲעשִֹ י  ּמַ ִעְסקֵּ
עוֹ  ּבָ ֶ ּפּוִרים ש  ָכל ַהּסִ י ָהָיה ָיכֹול ְלַהֲעלֹות ְוַלֲעשֹֹות ֲעבֹוָדה נֹוָרָאה ְוֶנְעֶלֶמת ְמֹאד ּבְ ְקִביעּות, ַאף              ָלם: ָהעֹוָלם, ּכִ ָכה ַלֲעמֹד ְלָפָניו ּבִ ּזָ ֶ ּוִמי ש 

י ַהְנָהגֹוָתיו אֲ  ִבין ִעְנְינֵּ ּיָ ֶ ּלֹא ָהָיה ִמי ש  ֶ י ש  יַע סֹוד  ַעל ּפִ יָכן ַמּגִ ָעְלָמא ַעד הֵּ יֶזה ֶרֶמז ּבְ ר ְלָהִבין אֵּ ָ ן ָהָיה ֶאְפש  י כֵּ ם, ַאף ַעל ּפִ ה ִמן ַהּיָ ִטּפָ ּכְ ִפּלּו 
יחָ  ִעְסקֵּ שִֹ ּבְ ין תֹו  עֵּ מֵּ ִנְפָלָאה  ּתֹוָרה  מַֹע  ְ ִלש  ָזִכינּו  ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ י  ּכִ טּוָתא.  ְ ִדש  י  ּוְבִמּלֵּ ָהעֹוָלם  ְוַהּסִ   י  יָחה  ְוִאי  ַהּשִ ִמּקֶֹדם.  ִעּמֹו  ְרנּו  ּפַ ּסִ ֶ ש  ּפּוִרים 

ּפּור ִעּמֹו   יָחה ְוַהּסִ ִעְנַין ַהּשִ ְכָתב, ּבְ ּבִ ל ֶזה  ּכָ ר  ר ְלָבאֵּ ָ יַחת ֻחלִּ ֶאְפש  ה  שִֹ ים ִנְפָלִאים ְונֹוָרִאים, ְוַכּמָ ִ ֶזה ִחּדּוש  ָכה ַלֲעמֹד ְלָפָניו ָרָאה ּבָ ּזָ ֶ ין. ּוִמי ש 
נִּ  ֶ רּוִפים ש  ה צֵּ י ָהָיה ָסתּום ְוֶנְעלָ ְוַכּמָ ם ּכִ ה ִמן ַהּיָ ִטּפָ ה ֲאִפּלּו ּכְ ּלָ י לֹא ּגִ רֹות. ּכִ ְסּתָ ַבד ַהּנִ י ֶזה. ִמּלְ ּלּו ַעל ְידֵּ ַת ְתּגַ ם. ַוֲעַדִין  ם ְמֹאד ּבְ ְכִלית ַהֶהְעלֵּ

נּו בִּ  ִצְדקֵּ יַח  ִ ְמש  בֹוא  ּיָ ֶ ש  ַעד  ָהעֹוָלם  ִמן  ְמֹאד  ְוֶנְעָלם  ָסתּום  דֹול  ַהּגָ ְוִתְפַאְרּתֹו:אֹורֹו  תֹו  ֻדּלָ ּגְ ְדעּו  יֵּ ָאז  ינּו,  ָימֵּ ּבְ ָרה  ר קֶֹדם          ְמהֵּ ְויֹותֵּ ר  ּוְביֹותֵּ
ִמלֶּ  א  ּבָ ֶ ש  ּכְ קּותֹו  ּלְ עַ ִהְסּתַ ְרּגְ  ָהיּו  ְמּבֶ ָאז  ּלֹו,  ֶ ש  ד  בֵּ ַהּכָ ַהחֹוַלַאת  לֹו  ָהָיה  ָאז  ֶ ש  ר  ְויֹותֵּ ִנים  ָ ש  י  ּתֵּ ְ ש  ְך  ֶ ֶמש  ָהָיה  ֶ ש  ק  ּלֵּ ְסּתַ ּנִ ֶ ש  ר  ד  יֹותֵּ ְלָפָניו  ִרין  ְמַסּפְ

 ֶ ֹות, ְוָאַמר ש  ַעם ֲחָדש  ָכל ּפַ רּו ְלָפָניו ּבְ ַסּפְ ּיְ ֶ ש  ש  י ָהעֹוָלם. ּוִבּקֵּ ִעְסקֵּ ר מֵּ ינֹו יֹודֵּ ְויֹותֵּ י רֹב  אֵּ ְרּכֹו ַעל ּפִ ֹות. ְוָהָיה ּדַ לֹא ֲחָדש  ר ִלְחיֹות ּבְ ָ יְך ֶאְפש  ַע אֵּ
ר. וְ  רֹב ַהּיֹום ָהָיה ָסגּור ּוְמֻסּגָ ֶ ֶסק  ש  יֶזה עֵּ אֵּ ָצה ּבְ יֶזה עֵּ ר ִעּמֹו אֵּ יֶזה ָאָדם ְלַדּבֵּ ָהָיה ָצִריְך אֵּ ֶ ן ַמה ש ּ ר ִעם ָהעֹוָלם הֵּ ְך ָהָיה ְמַדּבֵּ ּכָ ּוִבְפָרט  ַאַחר 

צוֹ  יחֹות ְוִסּפּוִר עֵּ ָאר שִֹ ְ ן ש  ה ָהָיה רֹב ִעְסקֹו ִעם ְמקָֹרָביו, ְוהֵּ ּזֶ ֶ ם ש  ֵּ ַמִים ּוַבֲעבֹוַדת ַהש ּ ָ ִיְרַאת ש  ינּו. ְורֹב רֹב ָהָיה  ת ּבְ ן ְלתֹוְך ּפִ ּמֵּ ְזּדַ ּנִ ֶ ל ַמה ש ּ ים ּכָ
ל ּתוֹ  ֶ יחֹות ִנְפָלאֹות ש  "ל ְלשִֹ יָחה ַהּנַ א ִמּתֹוְך ַהּשִ יחֹות ָרה ּוְתִפלָּ ּבָ י ָאָדם שִֹ נֵּ ר ִעם ּבְ ָהָיה ְמַדּבֵּ ֶ ש  ֲאִפּלּו ּכְ ֶ ִמיד ש  ַמִים, ְוַדְרּכֹו ָהָיה ּתָ ָ   ה ְוִיְרַאת ש 

ָהיָ  ין  ְלָחן ֻחּלִ ֻ ַהש ּ ַעל  ִנְסָמְך  ָהָיה  ֶ ּוְכש  ְמֹאד  ש   ַמּמָ ַע  ְעזֵּ ִמְזּדַ ַרְגלֹו  ְוָהָיה  ְמֹאד.  ִתין  ְמַרּתְ ּגּופֹו  ְורֹב  ַרְגלֹו  לְ   ה  ֻ ַהש ּ ים  ָהָיה  ִ ֲאָנש  ָאר  ְ ש  ל  ּכָ ִעם  ָחן 
י ָהָיה ַרְגלֹו ְוגוּ  ֲחָמתֹו ּכִ ִתין מֵּ ן ְמַרּתְ ם ּכֵּ ְלָחן ּגַ ֻ ְסָמִכים ַעל ַהש ּ ַחת ַעל  ַהּנִ ָהְיָתה ֻמּנַ ֶ ְרָאה ש  ּלֹא ָזָכה ִלְראֹות ַהּיִ ֶ ִמיד. ּוִמי ש  ַע ּתָ ְעזֵּ ת ּוִמְזּדַ פֹו ְמַרּתֵּ

ִמיד לֹא ָראָ  ָניו ּתָ ע ּפָ עֹוָלם. ְוָהיָ      ֹוָלם:ה ִיְרָאה מֵּ ּבָ ֶ א ִיְרָאה ְוַאֲהָבה ִנְפָלָאה ש  עֹוָלם. ְוָהָיה ָמלֵּ ּבָ ֶ ן ש  י חֵּ ל ִמינֵּ א ִיְרָאה ְוַאֲהָבה  ְוָהָיה ָעָליו ּכָ ה ָמלֵּ
ְוַהּתַ  ּדֹות  ַהּמִ ל  ִמּכָ ט  ָ ֻמְפש  ְוָהָיה  יָבר.  ְואֵּ יָבר  ָכל אֵּ ּבְ ְונֹוָרָאה  ִנְפָלָאה  ה  ָ ָרעוֹ ּוְקֻדש ּ ר  ֲאוֹות  ָ ֶאְפש  ִאי  ֶ ש  ּטּול  ַהּבִ ּוְבַתְכִלית  יטּות  ִ ש  ַהּפְ ַתְכִלית  ּבְ ת 

ר לֹא ִנְמָצא  ֶ ָלל ֲאש  ר ּכְ עֵּ ַ י ְלש  ִ ֹב:  ְלמַֹח ֱאנֹוש  ב ַלֲחש  ר ְוַהּלֵּ ה ָיכֹול ְלַדּבֵּ ין ַהּפֶ אֵּ ֶ ָלל. ְוָהָיה ִחּדּוש  ִנְפָלא ְונֹוָרא ְמֹאד ַמה ש ּ עֹוָלם ּכְ ְגָמתֹו ּבָ  ּדֻ
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