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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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חברותא
 ללימוד עיון 

 בספה"ק 
  ליקוטי מוהר"ן

 
   :קידף 

 
 
 קצא תורה 



 קי:        ליקוטי                         ויענו כל העם קצ קצב                    מוהר"ן 

מאחר שיצא מפי ה'. ועל זה   . כי אין שום בחירה שלא לעשות 

שהשיב להקדוש   . וישב משה את דברי העם אל ה'נאמר תיכף  

ישראל טענת  הוא  הקב"ה    . ברוך  לו  השיב  אל  מיד  ה'  ויאמר 

אליך בא  אנכי  הנה  בדברי    .דייקא  משה  העם  ישמע  בעבור 

 [ א]  כמ"ש  . היינו שלא אדבר הדברות רק עמך לבד  . דייקא  עמך

 . ולא לנוכח לישראל  . וכן כולם  לא יהיה לך וכו'  אנכי ה' אלקיך 

ב    ישמעו  רק  ע  ר  ב   ד  והם  הבחירה    . מךי  כח  להם  יהיה  ועי"ז 

. ויגד משה את דברי העם אל ה'ועל זה נאמר    . לעשות כרצונם

היינו מה שטענו העם    . היינו שמשה טען את דברי העם אל ה'

נת את ישראל ק  כי ת    . טען הוא עתה אל ה' על עצמו  . תחילה

אבל את   . שלא תדבר רק עמי לבד על ידי . שיהיה להם הבחירה 

תקנת לא  הבחירה  . עצמי  כח  לי  יהיה  לא  מעתה  מאחר   . כי 

ה'וזה    .שתדבר עמי דברי העם אל  היינו מה  ויגד משה את   .

טען הוא עתה אל ה'. כי מה תהא    . שדברו העם וטענו תחילה

ויאמר ה' אל משה    [ב]   בו ה'.השי  . כי לא יהיה לי בחירה   . עלי

ולא צוה לו השם יתברך רק    . לך אל העם וקדשתם היום ומחר 

ומשה הוסיף יום אחד מדעתו )שבת פז( וכיוון לדעת    . שני ימים

כמו שבאמת לא    . היתה דעתו יתברךכי כן    . הקדוש ברוך הוא

תלוי בחירת משה לקבל  והיגובזה   .תנה תורה עד שלשה ימיםנ  

כי לא היה אפשר לקבל את התורה    . א לקבלאת התורה או של

מוסיף יום    'ואם לא הי  . רק אחר שלשה ימים כמו שהיה באמת

התורה  . אחד את  מקבל  היה  שני    .לא  רק  לו  אמר  לא  והש"י 

ימים והוא הבין מדעתו ובחר לו לקבל את התורה והוסיף יום  

תלוי עיקר הבחירה של   'ובזה הי . קבלת התורה 'שעי"ז הי  . אחד

 :[ד] תועה שהוסיף יום אחד מדמשה במ

שאפשר שישב אחד אצל חבירו במקום אחד    דע[  ה]   קצא

  ולזה יהיו כל התענוגים והשעשועים וכל הש"י עולמות  . [ו]   בג"ע

תענוג  . [ז] שום  לו  יהיה  ולא  כלום  ירגיש  לא  כי    . [ח]   וחבירו 

חקר אין  מלכים  ולב  לעומק  וארץ  לרום  כה(    שמים  )משלי 

קולמוסים    [ט]   יו כל הימים דיו ואגמים( אם יה. וכשרז"ל )שבת יא

שמים לרום אין מספיקין לכתוב חללה של רשות שנאמר    . וכו'

ועומק וכו' השמים  מרום  הרבה  גדול  מלכים  שלב  נמצא   .

כ"כ מקום כמה וכמה אלפי אלפים פרסאות  . הארץ  . שתופסים 

הם תופסים הכל עד שיכול    . והלב והמוח שקטנים מאד במקומם 

מ כל  על  לב  כל ליתן  בלבו  ולהצטייר  ולתפוס  ומדינה  דינה 

לב מלכים  כי    .מדינה ומדינה ותכונות השמים ויותר ויותר מזה

מחזיק    . חקר  אין המועט  איך  הבורא.  גדולת  וחכם  והבן  ראה 

יתפוס    . ומוח קטן כזה  . שחתיכת לב קטן כזה  .[י]   את המרובה

כאלה גדולים  דברים  שם   . במקומו  שנמצא  מחמת  רק  וזה 

בהלבכי    . האלקות הוא  האלקות  במ"א  כמבוא  . עיקר    [יא] ר 

ב    וחכםומעתה  בחינות    . [יב]  ין  רק  שם  שנמצא  בהלב  אם 

מהשגחת    . אלקות אלפים  מאלפי  אחד  חלק  כביכול  שאינו 

גדול ערכו  . יעוטהמיגשיכול לתפוס במקומו    . הבורא ב"ה כמה 

 . ולב מלכים אין חקרעולמות אין מספר. ואפי' על עכו"ם נאמר  

ל לב  שנותן  ומדינהעל  מדינה  בדעתו  .כל  ומשער  כל   .ותופס 

שתחתיו  עליו  . המדינות  אשר  האדם  כל  בה  . עם  הנמצא    וכל 

ק"ו  . [יד] אלפים  אלפי  דן  הוי  מגדולות    . ומעתה  בדעתו  לשער 

וממשלתו   ותענוגו  המלך  גדולות  שעיקר  נמצא  ב"ה.  הבורא 

כל המדינות האלה    . הוא רק בלב מלך על  שיודע בלבו שהוא 

כ בכולם  וחפצוומושל  לבו  מעצמך  . רצון  תבין  שלזה    . ומעתה 

כי הלב יכול לתפוס    .שיהיה לו כל הש"י עולמות בלבו  . אפשר

אין   כנ"ל  חקרבמקומו עד  כל התענוגים    . ואין מספר  לו  ויהיה 

כי לבו   . וחבירו אע"פ שיושב אצלו לא ירגיש כלום  . והשעשועים

זה מכל  הצדיק    . חסר  לחבירו  שיש  והשעשועים  הטובות  מכל 

לבובת לו  . וך  עוה"ב    . אשרי  ושעשוע  תענוג  הרגשת  עיקר  כי 

 : וכל הש"י עולמות הכל הוא בלב כנ"ל

שדיבור אמת שיוצא מפי הצדיק האמת אפילו   דע[  טו]  קצב

דעלמא אחר  . במילי  צדיק  של  תורה  מדברי  יקר  כי    . הוא 

אבל   . בהדברי תורה של האחר יכול להיות שם תערובות הרבה 

וכיון    . דיק האמת הוא רק אמת לבדזה הדיבור היוצא מפי הצ

תערובות שום  בו  ואין  אמת  רק  ממנו  . שהוא  יקר  ומי    . אין 

אמת דיבור  שהוא  האמת  הצדיק  מפי  דיבור  ובפרט    . ששומע 

עיניך רואות את    יז'והי  טזל(  ' כשרואה אותו אז. בבחינות )ישעי 

ובחינות שכלו    . . הוא מקבל בחינות הפנים של הצדיק[יח]  מוריך

זה  . ונשמתו הדיבור שמחדש  כי  זה  בתוך  שכלו  מניח    . הצדיק 

וזה גם כן בחינות   . נמצא שמקבל שכלו  . והוא מקבל זה הדיבור

השכל    . הנשמה בחי'  היא  הנשמה  )איוב    ככמה[  יט]כי  שכתוב 

כי הדיבור שהוא    . וכן מקבל פנים שלו  . ונשמת שדי תבינםלב(  

 . של כל הפנים דקדושה[  כא]ואמת הוא הפנים    . מדבר הוא אמת

בחינות )מיכה ז(  . מבקשי פניך יעקב סלה ינות )תהלים כד( בבח

ליעקב מפי הצדיק מקבל    . תתן אמת  דיבור  זה שמקבל  נמצא 

ונשמתו ושכלו  של    ונחקק  . פניו  דיוקנו  דמות  בדעתו  ונצטייר 

והנשמה והשכל  הפנים  שהוא  לשמור   . הצדיק  שצריך  אך 

היינו כל מה שנצטייר   . כי שכחה משכחת הכל ממנו  . משכחה

כנ"ל בד ידי  . עתו מהדיבור  כל    על  ועובר ממנו  השכחה נשכח 

השכחה    'ואפי   . הנ"ל כשבחי'  לזכרון  בספר  הדבר  יכתוב  אם 

הנכתב  . מתגברת הספר  על  גם  השכחה  בחי'  היינו    . נופל 

הדיבור שחידש  החכם  נפטר  בחינות    . כשח"ו  מתגבר  ואז 

לא(    . שכחה )תהלים  מלבבבחינות  כמת  שורה    . נשכחתי  ואז 

ויש עצה לזה לצייר לפניו דמות    :  על ספר הנכתב  שכחה אפילו

כמובא   דבריו  כשלומדין  הלימוד  בשעת  החכם  של  דיוקנו 

פ"ב  'בירוש כאלו   כג([כב]   )שקלים  הלימוד  לצייר בשעת  שצריך 

לפניו עומד  שם    .התנא  ונצטייר  נרשם  החכם  של  בהספר  כי 

ירין יומצוכדוהאותיות הנרשמין    םכי אלו הדיבורי  . דמות החכם

ה  . בהספר שכל  פניוהם  ובחינות  ונשמתו  נמצא ששכלו    . חכם 

  . ונשמתו ופניו שהוא דמותו ממש הוא באלו האותיות והתיבות 

 ע"כ נמצא בכל ספר וספר  

 

 
 שמות כ' ב' ג' א
 מות יט יש ב
 הי'  -ומתרלו  . היו -גם בדפו"ר ותרלד  ג
יב  ד ג'  חובו  לגבות  שליח  לק"ה  קצז   .עיין  סימן  מוהר"ן  חיי  ועיין 

 שבכל עבודה משאירים לאדם איזה דבר שצריך להבין מדעתו.
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו   ה
ר' יהושע בן אלם   -  'אות יחלק תנאים ואמוראים    עיין סדר הדורות  ו

בגן  ומושבך  מושבו  וננס הקצב  לו בחלום, שמח בלבבך שאתה  הגידו 
)אות   תרכג  אות  חסידים  ספר  ועיין  כאחד.  שוין  וחלקך  וחלקו  עדן 

עולם(   ברית  מי  תרצה במהדו'  מעשה בחסיד אחד שעשה שאלת חלום 
 .יהיה חבירו לעוה"ב

שיחות הר"ן   סנהדרין ק.ו   רמב"ם שם,פי' הו   עיין משנה עוקצין ג' יב,  ז
ין תורת חיים ועי  בהגה.  'יז אוע"ח  ן מג,  "וחיי מוהר   ולק"ה מזוזה ד',צו  

 ע"א( )ובחת"ס חולין קמב סוףב"ב קלד. 
קול   ח בת  שיצאה  ועי"ש  אחת  בשעה  עולמו  קונה  יש  יז.  ע"ז  עיין 

לחיי   מזומן  ד"ה  בתוס'  קג:  כתובות  ועיין  עה"ב  לחיי  מזומן  שהוא 
ן עיין מעדני מלך )וקלטת הרל"י  ובלא יסוריעוה"ב שהכוונה בלא דין  

וכן משמע ממהרש"א ע"ז  ( שכך למדו אנ"ש.  48זצ"ל מתורגם ללשה"ק  
י: וצ"ע כי יש דורשין לשבח ועיין להרחיד"א בספרו פתח עינים על  
ע"ז יז. ומראית עין על ע"ז י. מש"כ עפ"י האלשיך שנהרג על קדוש  

אלעזר בן דורדיא  ם לב( שר' ה' מתקן הכל ועפ"י האריז"ל )לקו"ת תהלי

 
גדול כהן  יוחנן  רב  של  טובים  המעשים  בכל  לקוטי    .זכה  ספר  ועיין 

מה   שם  דברים  לספר  בהקדמה  איינכנשטין  יצחק  לרבי  והש"ס  תורה 
בו   חזר  ואח"כ  לגנאי  דרש  שתחילה  ממעזריטש  המגיד  בשם  שכתב 

. יןב אלו ואלו יושבין הללו אוכלין והללו רעעיין שבת קנג.  עוד עי"ש.
בשם    אות רד  אמרי פנחס השלם )בני ברק תשסג( שער הסיפוריםועיין  

גליונות  שגנז  שבזכות  פשוט  כורך  על  שסיפר  מליזנסק  אלימלך  רבי 
שיוכל  כדי  וניסתר  נגלה  ולימדוהו  רבי  למעלה  נקרא  ריקים  ספרים 

בג"ע. שמי שדברו    פ"ז  עוד עפ"י חובת הלבבות שער הכניעה  להיות 
מקבל   לשוה"ר  שדמעליו  זה  עליוצוות  ישראל    יבר  אור  קובץ  )עיין 

   קובץ מ' עמ' קי סוף אות ו' במאמרו של הרב יעקב חיים סופר(.
ציון    ט ומצודת  רד"ק  פירש  באש  שרפו  אגמיהם  לב  נא  ירמיהו  עיין 

הגומא הגדל ע"פ המים. וגומא הוא קנה סוף עיין בכור שור שמות ב' 
. וקנה ממנו  וף הוא קנהסג' שגומא הוא סוף. ופרש"י שמות יג יח. ש

 הקולמוס מבואר במסכת כלה רבתי ז' א'.
 . עיין ספורי מעשיות מעשה יג ז' בעטלערס יום חמישי י

 לעיל בסי' מט *   יא
ואתה המעין אם בעל נפש   לשון הספר שפע טל חט"ל שער ג' פ"ד  יב

 אתה בין וחכם מדברנו 
 המועט  -מתרלו ו .המיעוט -ותרלד פו"רגם בד יג
 עפרש"י שבת יא. הנ"ל  יד

 
עיין חיי מוהר"ן סימן סט שמוהרנ"ת שמע תורה זו על העגלה בדרך    טו

בטשעהרין שירה  לשבת  רבינו  את  נח    .בלוותו  שיחה  אמר  כן  ולפני 
 בשיחות הר"ן

 ובתשכט תוקן בתרלד )ישעי' לו(  –בתקפא  טז
 והיו   -ומתרלו  .והי' –בתרלד  .והיה –בדפו"ר   יז

  קמיה רבייכו חזו לפומיה . כד יתביתו  הוריות יבתורה רל ועיין    עיין  יח
 הא )דעדיפנא( דמחדדנא טפי וכו' ערובין יג:

ב'  יט היא השכל עיין תורה לה אות  ס' סוף אות ג'  .הנשמה   .ותורה 
 ותורה ח' תנינא אות יב. .ותורה סא אות ג'

   כמו -בתרלד כ
ג'עיין    כא אות  סו  ואמתו  .תורה  א'  אות  כג  הפנים  תורה  אור   .הוא 

עיין עץ ו  .ותורה לה אות ט'  .הוא תיקון ואמת  הארת פניםו ובתורה מז  
 .חיים שער יג פרק יד

זוהר וישב דף קצא ריש עמוד א' ובמתוק מדבש  בהלכה ה' ועיין גם    כב
 ובבעש"ט עה"ת פרשת ואתחנן אות ל'.  שם שעפ"י הרמ"ק ומפרשים 

 ( ובתשכט תוקן בתקפא )שקלים פ"א כג
 ומצוירין  -מתרלו כד

 תורה אור 
ֲענּו ָכל )חיט  יתרו    שמות ( ַוּיַ

ר   ֲאש ֶׁ ּכֹּל  ַוּיֹּאְמרּו  ו  ַיְחּדָ ָהָעם 
ה   מֹּש ֶׁ ב  ש ֶׁ ַוּיָ ה  ַנֲעש ֶׁ ְיקָֹּוק  ר  ּבֶׁ ּדִּ

ל ְיקָֹּוק: ְבֵרי ָהָעם אֶׁ ת ּדִּ )ט(    אֶׁ
ה   ּנֵ הִּ ה  מֹּש ֶׁ ל  אֶׁ ְיקָֹּוק  ר  ַוּיֹּאמֶׁ

הֶׁ  ַעב  ּבְ יָך  ֵאלֶׁ א  ּבָ י  ָעָנן  ָאנֹּכִּ
ש ְ  יִּ ֲעבּור  י  ּבַ רִּ ַדּבְ ּבְ ָהָעם  ַמע 
ְוַגם ְך  ּמָ ָלם    עִּ ְלעוֹּ ינּו  ַיֲאמִּ ָך  ּבְ

ל   ְבֵרי ָהָעם אֶׁ ת ּדִּ ה אֶׁ ד מֹּש ֶׁ ּגֵ ַוּיַ
ל    ְיקָֹּוק: אֶׁ ְיקָֹּוק  ר  ַוּיֹּאמֶׁ )י( 

ם   ּתָ ש ְ ּדַ ְוקִּ ָהָעם  ל  אֶׁ ֵלְך  ה  מֹּש ֶׁ
ְמלָֹּתם:  סּו ש ִּ ּבְ ם ּוָמָחר ְוכִּ  ַהּיוֹּ

י ְיקָֹּוק  ָאנֹּכִּ   (ב) כ    יתרו  שמות
יָך   ץ  ֱאלֹּהֶׁ רֶׁ ֵמאֶׁ יָך  ֵצאתִּ הוֹּ ר  ֲאש ֶׁ
ם ְצַריִּ ים  מִּ ֲעָבדִּ ית  ּבֵ לֹּא   )ג(  מִּ

ַעל   ים  ֲאֵחרִּ ים  ֱאלֹּהִּ ְלָך  ה  ְהיֶׁ יִּ
ָני:  ּפָ

 תורה קצא 
כה   ָלרּום   (ג)משלי  ם  ַמיִּ ש ָ

ֵאין   ים  ְמָלכִּ ְוֵלב  ק  ָלעֹּמֶׁ ץ  ָוָארֶׁ
ר:   ֵחקֶׁ

 תורה קצב 
ם  ָלכֶׁ ְוָנַתן  )כ(  ל  ישעיהו 

ם   חֶׁ ם ָלַחץ ְולֲֹּאדָֹּני לֶׁ א  ָצר ּוַמיִּ
עֵ  ְוָהיּו  יָך  רֶׁ מוֹּ ד  עוֹּ ֵנף  ּכָ יָך  יִּ ינֶׁ

יָך:  רֶׁ ת מוֹּ ת אֶׁ  רֹּאוֹּ
יא   הִּ רּוַח  ָאֵכן  )ח(  לב  איוב 

יֵנם: בִּ י ּתְ ּדַ ַמת ש ַ ש ְ ש  ְונִּ ֱאנוֹּ  בֶׁ
ו   ר ּדְֹּרש ָ ה ּדוֹּ תהילים כד )ו( זֶׁ

ָלה:  יָך ַיֲעקֹּב סֶׁ י ָפנֶׁ  ְמַבְקש ֵ
ת ְלַיֲעקֹּב  ן ֱאמֶׁ ּתֵ   מיכה ז )כ( ּתִּ

אֲ  ְלַאְבָרָהם  ד  סֶׁ ְעּתָ  חֶׁ ּבַ ש ְ נִּ ר  ש ֶׁ
ימֵ  ם:  יַלֲאבֵֹּתינּו מִּ דֶׁ  קֶׁ

י   ְחּתִּ ּכַ ש ְ נִּ )יג(  לא  תהילים 
י אֵֹּבד:  ְכלִּ י ּכִּ יתִּ ב ָהיִּ ּלֵ ֵמת מִּ  ּכְ
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  זמן אמירת התורה
 לא ידוע 

  
  פתיחה

פ שמדובר  ", דהיינו אעש"י עולמותוושעשוע  לתענוג    ,נ"ל שרבנו מחדש כאן שיש הבדל בין המקום בגן עדן
קום בג"ע  ותו מבאגם המקום הוא השגה, אעפ"כ יש חילוק ואפשר ששנים יהיו    שעל כן  ,בלמעלה מהמקום

,  ונ"ל הטעם כי המקום נקבע לפי המקיפים שזכה להם בעוה"ז  ם.ולכרו לא ירגיש  י"כ אחד יתענג וחבואעפ
תשובה וקנה עולמו  תוך  מו  נשמת  השיצא עד  מת  אלאור עצום של  פתאם  שזכה    ע"י שלא קלקל מעשיו, או 

)ואולי אפ"ל   .בעוה"זת ה'  "י עבודלקנות עלפי האור הפנימי שזכה    אהווש"י עולמות  התענוג    אבל  בשעה,
או    ,כלהאם הקונה עולמו בשעה אחת זכה ב  (בע"ז י: יז. יח.)שים  קת בין המפרנו את המחלוזה מיישב רבבש

 ( לא זכה, ולפי רבנו נ"ל שזכה במקום ולא בתענוג
 

 שיחות
ל ח    -שיש"ק חלק ז' אות תלו   צֶׁ ָחד אֵּ ב אֶׁ ֵּ ש  ּיֵּ ֶׁ ר ש  ָ ְפש  אֶׁ ֶׁ ּתֹוָרה ש  ה ִיְהיּו כָּ ְמֹבָאר ּבַּ ן, ְוָלזֶׁ דֶׁ ן עֵּ גַּ ָחד ּבְ ָמקֹום אֶׁ רֹו ּבְ נּוִגים  בֵּ ע  ּתַּ ל הַּ

ּום  ְוכּו',   יש  ש  ְרּגִ ן, ְולֹא יַּ דֶׁ ן עֵּ גַּ ב ּבְ ֵּ ש  ּיֵּ ֶׁ ְך ש  ּיָ ַּ יְך ש  ה אֵּ ֶׁ נּוג. ְוִלְכאֹוָרה ָקש  ע  ּום ּתַּ יש  ש  ְרּגִ רֹו לֹא יַּ בֵּ ח  הוַּ מּוְך לֹו, ּומַּ ּסָ רֹו הַּ בֵּ ח  נּוג ּכַּ ע    ּתַּ
 ָ ְפש  גִּ ּנַּ ין מַּ נּוג, ְוִאם אֵּ ע  ּתַּ יש  הַּ ְרּגִ ן, ָצִריְך ְלהַּ דֶׁ ן עֵּ יעַּ לֹו ּגַּ ּגִ י  ְך ִאם מַּ ֵּ ְנש  ָלל ּוְכָלל. ְוָאְמרּו אַּ ם ּכְ ָ ב ש  ֵּ ה ּיֹוש  ן מַּ ן ִאם ּכֵּ דֶׁ ן עֵּ יעַּ לֹו ּגַּ

י" י':  )ע"ז  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ינּו  ּבֹותֵּ רַּ ָאְמרּו  ֶׁ ש ּ ה  מַּ י  ּפִ ל  עַּ הּוא  ֶׁ ש  ינּו,  לֹומֵּ ְ ָעה  ש  ָ ש  ּבְ עֹוָלמֹו  ה  קֹונֶׁ ש   יֵּ ר  ְוָאמַּ י  ּבִ רַּ ָכה  "ּבָ י"ח.(  ז. 
 ֶׁ ת", ּוְכמֹו ש  חַּ ֶׁ אַּ ה, ש  ּדֹומֶׁ א" ְוכַּ ּבָ י עֹוָלם הַּ ּיֵּ ן ְלחַּ ה ְמֻזּמָ י זֶׁ רֵּ ת קֹול ְוָאְמָרה ה  ָעִמים )ברכות סא:( "ָיְצָתה ּבַּ ה ּפְ ּמָ רּוש   ָאְמרּו ּכַּ ּפֵּ הַּ

ה זֶׁ דֹול ּכָ ה ּגָ ש ֶׁ ע  ִביל מַּ ְ ש  ּבִ ֶׁ יש  אֶׁ   ש  ְרּגִ יִהּנֹם, אּוָלם ְלהַּ ן ְוִנּצֹל ִמּגֵּ דֶׁ ן עֵּ ה ָזָכה ְלגַּ ָעש ָ ֶׁ ה ש  י  ְוָכזֶׁ ינֹו ָיכֹול, ּכִ ן אֵּ דֶׁ ן עֵּ גַּ ּבְ ֶׁ נּוִגים ש  ע  ּתַּ ת הַּ
ּתַּ  ל הַּ יש  ּכָ ְרּגִ ה יַּ ן, ְוזֶׁ דֶׁ ן עֵּ גַּ ִים ּבְ נַּ ְ בּו ש  ְ ש  ּיֵּ ֶׁ ן ָיכֹול ִלְהיֹות ש  ל ּכֵּ ה, ְועַּ ה ָלזֶׁ ִיְזּכֶׁ ה ְזכּות  יזֶׁ אֵּ ָסמּוְך לֹו לֹא  ּבְ ב ּבְ ֵּ ּיֹוש  רֹו הַּ בֵּ ח  נּוִגים, וַּ ע 

נּוג,   ע  ּום ּתַּ יש  ש  ְרּגִ עוֹ יַּ ש  ּבָ ּיֵּ ֶׁ י ִנְסיֹונֹות ש  ה" ְוכּו', ּכִ ש  קֹונֶׁ ר "יֵּ ה, ְוָאמַּ יְך זֹוִכין ָלזֶׁ , אֵּ דֹוש  ּקָ נּו הַּ ּבֵּ ָכה רַּ ה ּבָ ל זֶׁ ם עַּ ים  ְוגַּ ִ ם ָקש  ָלם הֵּ
ה מּוָעטִ  ִלּיָ י ע  ינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )סוכה מה:(: )מעדני מלך; ור   -ים  ּוָמִרים, ּוְבנֵּ ָכמֵּ ָאְמרּו ח  ֶׁ מֹו ש  אה כתובות דף קג: בתוס'  ּכְ

 ד"ה "מזומן", ודו"ק(.  

ינ   -שיש"ק חלק ז' אות תלז   אֵּ ֶׁ ת ש  עֵּ ן, ּבְ דֶׁ ן עֵּ גַּ ב ּבְ ֵּ יש  ה לֵּ ש  לֹו ָלזֶׁ ה ּיֵּ ינֹו מּוָבן מַּ ְכאֹוָרה אֵּ ּלִ ֶׁ ה ש ּ ִעְנָין מַּ ּבְ ם.  ָ ִבין  ש  יש  ּומֵּ ְרּגִ ֹו מַּ
ב ָלזֶׁ  ין לֹו לֵּ אֵּ ֶׁ ת ש  מַּ ח  ן מֵּ דֶׁ ן עֵּ גַּ ּבְ ֶׁ גֹות ש  ָ ש ּ הַּ ג ּבַּ ּנֵּ ִגְלּגּול,  ּוִמְתעַּ ֹזר ּבְ ח  י ִאם לַּ ּקּון ּכִ ּום ּתִ ין לֹו ש  ת אֵּ ֱאמֶׁ ּלָ ֶׁ "ל, ש  ר רל"י זַּ ה ְוכּו'. ְוָאמַּ

ל לְ  ּיּוכַּ ֶׁ ר ש  ֵּ ש  ִית ּכָ בַּ ד ּבְ לֵּ ּוָ ּיִ ֶׁ ה ש  ָכרֹו ִיְהיֶׁ גַּ אּוָלם ש ְ ּבְ ֶׁ נּוג ש  ע  ּתַּ יִקים לַּ ּדִ ּצַּ ָאר הַּ ְ ש  ל ָיָדם ִלְזּכֹות ּכִ ְצוֹות, ְועַּ ּמִ ד הַּ ם ִמּיָ ּיֵּ ן: )שם(.  קַּ דֶׁ  ן עֵּ

תל   אות  ז'  חלק  ּום    -שיש"ק  ש  ת  מַּ ח  מֵּ ָלה  ע  נַּ ָמקֹום  ּבְ ן  דֶׁ עֵּ ן  גַּ ּבְ ת  בֶׁ ֶׁ ָלש  ָכה  ּזָ ֶׁ ש  ָחד  אֶׁ ל  עַּ ה  ש ֶׁ ע  מַּ ִסּפּור  ָפִרים  ּסְ ּבַּ מּוָבא  ם.  ָ ש 
ש ֶׁ  ע  הוּ מַּ ֶׁ ְעָלה ש  י מַּ ּפֵּ לַּ ן ּכְ ְמקֹומֹו, ְוָטעַּ ּום ִחּיּות ּבִ יש  ש  ה, אּוָלם לֹא ִהְרּגִ ָעש ָ ֶׁ ש   ה טֹוב ְמֻיָחד ש  ּיֵּ ֶׁ ִעימּות ש  ּנְ יש  הַּ ְרּגִ ם ְלהַּ ה ּגַּ א רֹוצֶׁ

ּצַּ  ָאר הַּ ְ ש  ּכִ ץ  ּמֵּ ּוְלִהְתאַּ עַּ  ּגֵּ ְלִהְתיַּ ָזִכיָת  י לֹא  ּכִ ְלָך  ן  ִנּתֵּ ְוָאְמרּו לֹו ֹזאת לֹא  ם,  ָ ת  ש  מַּ ח  ה מֵּ ָלזֶׁ ָזִכיָת  ק  י רַּ ּכִ ם.  ָ ִבים ש  ְ ּיֹוש  יִקים הַּ ּדִ
 ְ ן ש  ין ּכֵּ אֵּ ֶׁ ה ש ּ ה, מַּ לֶׁ ע  ָחד נַּ ה אֶׁ ש ֶׁ ע  ן  מַּ גַּ ב ּבְ ֵּ יש  ם לֵּ ְך ְראּוִיים הֵּ ּום ּכָ ם ּוִמש ּ הֶׁ עּו ְוָעְברּו ִנְסיֹונֹות ְוָעְמדּו ּבָ ּגְ ם ִהְתיַּ יִקים הֵּ ּדִ ּצַּ ָאר הַּ

ת  יש  אֶׁ ְרּגִ ם ְלהַּ ן. ְוגַּ דֶׁ יִני מַּ   עֵּ אֵּ ֶׁ ש  אן ּכְ ה ִלי ִלְהיֹות ּכָ וֶׁ ָ ה ש  ָבל מַּ ן א  ר ְוָטעַּ עַּ ּבֹו, ְוָאמַּ ֹופֵּ ש ּ ְליֹון הַּ ם ָהעֶׁ ּנֹעַּ ָבִרים, ְוָאְמרּו  הַּ ּדְ יש  הַּ ְרּגִ
ְמ  ן  ְוָטעַּ ָעָנה  מֹוָתם,  ּכְ ה  ְוִתְזּכֶׁ ְצוֹות  ּמִ הַּ ל  עַּ ע  ּגַּ ְוִתְתיַּ ִגְלּגּול  ּבְ אֹוְתָך  ִזיר  ח  נַּ ץ  ָחפֵּ ה  ּתָ אַּ ִאם  ּוב  לֹו  ש  ֱחֹזר  אֶׁ ִאם  א  ּמָ ֶׁ ש  ִני  א  ד  חֵּ פַּ

ה, ָאְמרּו לֹו:   ת ְמקֹוִמי זֶׁ ף אֶׁ ל אַּ ְלקֵּ קַּ א  ְחָטא וַּ ִגְלּגּול אֶׁ ב  ּבְ ָך ְמֻחּיָ ָבל ִהּנְ ֱחָטא ח"ו, א  ל ְותֶׁ ְלקֵּ קַּ ּלֹא ּתְ ֶׁ ְבִטיִחים ָאנּו אֹוְתָך ש  ֹזאת מַּ
ִניעֹות ִא  ּמְ ת הַּ ִבירַּ ְ ְיִגיעֹות ּוש  ּסּוִרים ְוהַּ ּיִ ֹבר הַּ ע  ְמֹבאָ לַּ ְך ְלהַּ ּיָ ַּ ה ש  ן. )ִסּפּור זֶׁ דֶׁ ן עֵּ גַּ ּבְ ֶׁ ם ש  ּנֹעַּ ת הַּ ם אֶׁ יש  ּגַּ ְרּגִ ְרצֹוְנָך ִלְזּכֹות ְלהַּ ר  ם ּבִ

 בליקו"מ סימן קצ"א עיי"ש(.  

 

 הקדמה 
ש נראה  אותנו  כאן  בכלליות  מעורר  לחיים  רבנו  עצמנו  את  עדן.    \ב/ בעוה"בהנצחיים  להכין  ז"ל חכבגן 

זה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא. התקן עצמך בפרוזדור, כדי  מר, העולם הרבי יעקב או   טז(ד'  )באבות  

 
 לים ירוש  שפא ת  חשוןעד יז  ד'   א
ורביה ולא  לא אכילה ולא שתיה ולא פריה    העולם הבא[ העולם הבא אין בו   ]לא כעולם הזה   ב ר פומיה ד מרגלא ב   .ברכות דף יז   ב

את   ויחזו  שנאמר  השכינה  מזיו  ונהנים  בראשיהם  ועטרותיהם  יושבין  צדיקים  אלא  תחרות  ולא  שנאה  ולא  קנאה  ולא  ומתן  משא 
 האלהים ויאכלו וישתו: 

ול בזה שהרי שנינו בפרקי  רגיל לומר כן היינו משום שיש תכלית מוסר גד ב  ר   ע שהיה נראה דלשון מרגלא בפומיה משמ   -  פני יהושע 
עצמך בפרוזדור כדי שתכנס לטרקלין ובא רב להודיענו שטרקלין זה שהוא עה"ב אין בו ענין גשמי כלל וכל  אבות ]פ"ד הט"ז[ התקן  

לא  ושתיה  כאכילה  גשמיים  עניני  על  שמורים  במקרא  הנמצאים  היעודים  לימות  עה ב   מיירי   עניני  אלא  הטרקלין  שהוא  ממש  "ב 
מימרא דרב דהכא דעיקר עה"ב היינו שיושבים ונהנים מזיו  עה"ב ממש עין לא ראתה כדאיתא בשבת והיינו ממש כ המשיח אבל ל 

  יו"ח אבר שכינה, א"כ לפי"ז מה שצריך אדם להתקין עצמו בפרוזדור שהוא עה"ז היינו ע"י תורה וקיום המצות שע"י כך יזדככו כל רמ 
גמו ו  גידיו שהם כנגד תרי"ג מצות בזיכוך  וגידיו הרוחנים ליהנות מ שס"ה  כל אבריו  שיוכלו  כדי  זה מייתי שפיר  ר  ועל  זיו השכינה, 



 מוהר"ן                                   א קצ  תורה             ליקוטי                                 2קי: 

נו  ידהי  ,לם הבאאת עצמו להיות בעוראוי לאדם להרגיל  ש  \ג/ו בשיחות הר"ןרבנ  וכדברי  שתכנס לטרקלין:
ולא    .להיות מופרש מתאוות, כמו בעולם הבא שאין בו לא אכילה ולא שתיה ושום תאוה מתאוות הבהמיות

הבגלרק   שם  סבלל  שאין  לדבר  יתאווה  לתענוג  שבג"ע  סותר  הגשמיים  התענוגים  שתאוות  כיון  אלא   ,
 כ"ש בגן עדן.  \ד/ "זהו הרוחני, ואפילו בע

מקום בשאפשר ששנים ישבו    רבנו  כאן  אומרשלא הכין עצמו  הבדל בין מי שהכין עצמו למי  להמחיש את ה 
ירגיש בלבו  אחד בגן עדן ואע וח המ  תענוג והשעשועש"י עולמות והכל  פ"כ אחד  בירו לא ירגיש כלום.  ן 

שהו בג"ע  להשגה  מקום  בין  להפריד  יתכן  כיצד  המתבקשת  וק  אוהקושיא  והזמן.  מהמקום  יא  שולמעלה 
מ  .מי רמז רבנופת על  נוס ומה הדין במי שלימדוהו תורה ה הדין בגם צ"ע  מי שקיבל מצוות של אחרים. 

ומה הדין במי שתומך בלומד תורהאחרי הנ ן  מדן בשנים שזכו למקום אחד בג"ע האחד לומה הדי  .פטר. 
ש"י עולמות    ם יזכו לאותם, האצווה במסירות נפשמלמדן אבל זכה ע"י שקיים    אלא צדיק ולוצדיק וחבירו  

 . תענוג מהםהו

וכיצד יתכן להמצא בגן עדן אצל מי   ,עולמות שהן השגות אלוקות בגן עדן כיצד זוכים בהםי ש"
 ות חסר אותם לגמרי. שזכה בהם ואעפ"כ להי

מזוזה ד' ביאור העניין, כיצד כל    שש"י עולמות הצדיק בונה ממחלוקת. ועיין לק"האות צו  עיין שיחות הר"ן  
 ע"י שבירת היצה"ר.   אדם זוכה לזה

נשמה וגוף, כפי התגברותו    אהור וכלים, והאדם  אוהעולמות גם הרוחניים ביותר הם  שמבאר שכל    \ה/ י"ש  ע
כה לכלים להשגות אלוקות. ונשמה וגוף הן תרתי דסתרי מאד,  "ר להאיר אור הנשמה בגוף בזה זועל היצה

 . עולמותשלום ביניהם זוכה לעשות ש"י והמחלוקת ביניהם היא עצומה, ומי שמתגבר לעשות  
בו    ש יכבים לרוב ושסובבים אותו גלגלים וכמג מדייק לשון עולמות ומבאר משל לעולם שלנו  אות  בחי"מ  

שם . ומבאר  וכל זה בעולם אחד מהשלש מאות עולמותמדינות ובכל מדינה ערים ומבואות ובתים    מוניה
עפ"י רבוי הבתים   ומבאר"ל  נכו שיש בש"י עולמות גשמיים  מכרוחניים  ל כך רבוי בתים  כיצד יתכן שיהיו כ

ה לבאר עפ"ז  שנעשים ע"י הערבות שיש בין כל ישראל, ובפרט כשמתפללים ביחד בקבוץ של ר"ה. ונרא 
כל   נמי  היצה"רדהכי  על  עזותעי"ז  ,  \ו/התגברות  את  בגוף  משבר  נשמה  אור  ומאיר  אור    \ז/ הגוף  שמחבר 

 
מקרא ויחזו את האלקים ויאכלו וישתו ומתרגמינן וחדאין כאילו אכלו ושתו כמ"ש רש"י כאן. ולכאורה הדברים קשה לאומרן לדמות  

אתי שפיר שבא הכתוב לרמוז על זה הענין בעצמו  לה ושתיה וח"ו לומר כן, אמנם למאי דפרישית  כי א   להנאת   ראיית פני השכינה 
מו שרמ"ח אבריו ושס"ה גידיו עיקר החיוני שלהם ע"י אכילה ושתיה שע"י כך מתעדנים כמו כן היו כל רמ"ח אברים ושס"ה גידין  שכ 

 ראה לי: נ   כן מצות,  מזדככות בשעת מתן תורה ע"י קבלת התורה שהם תרי"ג  
דהינו להיות מופרש מתאוות, כמו בעולם הבא שאין בו    ,מו להיות בעולם הבא הרגיל את עצ ראוי לאדם ל   -ת צו  ו א   הר"ן   שיחות   ג

(. וכמו שאנו רואין החולה  כמבואר בברכות יז.דות של העולם הזה ) לא אכילה ולא שתיה ושום תאוה מתאוות הבהמיות הכלות ונפס 
אוות קצים ומאוסים  אין לו שום תאוה, אדרבא כל הת וא מואס באכילה ושתיה ומשגל ו בא על כן ה ולם ה ך קצת לע מחמת שהוא סמו 

אותו שיהיה  עליו מחמת שהוא סמוך לעולם הבא שאין בו אכילה ושתיה וכו'. כן יש לאדם להרגיל עצמו בעודו בחיים חיותו ובבר 
יכול לסבל כלל    נוגי העולם הבא, בודאי לא היה זכרון מתע   בטוב   היה נזכר יכול להתנהג בלא תאוות כמו בעולם הבא. ובודאי אם  

העולם הזה. עד שבשביל זה מעלה גדולה השכחה. אף שהיא מדה לא טובה, עם כל זה היא מעלה שעל ידה אפשר  חיות ותענוגי  
 .לאדם לחיות בעולם הזה 

 מזונא דנשמתא הפך מזונא דגופא.  עיין תורה ח' תנינא   ד

שיש ללחם טעם". ועוד אמר פעם: "בטוחני של'קצות    אני זוכר "מנעורי    ר' ישראל זינגר זצ"ל לתלמידו  זצ"ל  א  עם החזו" פ   כמו שאמר 
 החושן' לא היה טעם ב'קוגל', שהרי אנו רואים כמה 'גישמאק' היה לו בלימוד התורה".

ינ  -  ' זלק"ה מזוזה ד'    ה  ּבֹותֵּ ָאְמרּו רַּ ֶׁ מֹו ש  יִ ּכְ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  ָמה ְואֶׁ ל הַּ ָרא אֶׁ ְק ּו  ָ ש  ּנְ ה הַּ זֶׁ ָעל,  ִים מֵּ מַּ ָ ָמה ִהוא  הָ   ל ש ּ ָ ש  ּנְ ְוהַּ ּגּוף  ה הַּ זֶׁ ְוכּו'  ץ  ָארֶׁ
נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָר  ּבֵּ נּו ְורַּ נּו מֹורֵּ דֹונֵּ ב א  תַּ ּכָ ֶׁ מֹו ש  ם', ּכְ ִבינֵּ י ּתְ ּדַּ ַּ ת ש  מַּ ְ תּוב, 'ְוִנש  ּכָ ֶׁ מֹו ש  ל, ּכְ כֶׁ ּשֵּ ת הַּ ָכה, וְ הַּ ִחינַּ ּגּוף הּוא ּבְ ְמצוּ הַּ ּמִ ּצִ ֶׁ ם ִנְמ ם ש  ָ ל  ש ּ ִכין ּכָ ָ ש 

ִמ  ְ ש  ּגַּ לָּ וּ יּ הַּ ּכֻ ים ְמֹאד  בֹוִהים ְורּוָחִנּיִ ּגְ ְליֹוִנים ְוהַּ ל ָהעֹוָלמֹות ָהעֶׁ ּכָ ִפּלּו  א  ים וַּ ִמּיִ ְ ש  ּגַּ ּגּוִפים  שּו  ע  ּנַּ ֶׁ ד ש  ת  ת עַּ ִחינַּ ם ּבְ הֵּ ֶׁ ִלים ש  אֹורֹות ְוכֵּ לּוִלים מֵּ ּכְ ם 
 ָ כִ ְנש  ָ ְמש  ּנִ ֶׁ ת א ין ִמבְּ ָמה ְוגּוף ש  ּשֵּ ִחינַּ לְ ֹור הַּ ל ְוִצְמצּוִמים ָהעֶׁ י  נִ יוֹ כֶׁ ִכְתבֵּ ה ּבְ ל זֶׁ ּמּוָבן ּכָ נּוי ּכַּ ּפָ ָחָלל הַּ ת הֶׁ ִחינַּ ל ּבְ ֶׁ ְמצּום ש  ּצִ ת הַּ ִחּלַּ ִכין ִמּתְ ָ ְמש  ּנִ ֶׁ ים ש 

ָמה וְ  ָ ת ְנש  ִחינַּ ם ּבְ ץ הֵּ ִים ָוָארֶׁ מַּ ָ ש ּ ֶׁ "ל. ִנְמָצא, ש  ִר"י זַּ ֶׁ ָהא  ִלים ש  ָ גּוף אֹורֹות ְוכֵּ ְמש  ת  ִכין ִמבְּ ּנִ ִית ִחינַּ ית רֹאש  ּבַּ ִ אש  רֵּ ם ִנְבִנין  ,  ּבְ הֶׁ ּמֵּ ֶׁ ל ְוִצְמצּום ש  כֶׁ שֵּ
ִמּיּות. ְ ש  רּוָחִנּיּות ְוגַּ ל ָהעֹוָלמֹות ּבְ  ּכָ

ם   -אות א' עיין שיחות הר"ן אות צו    לק"ה מזוזה ד'   ו  הֵּ ֶׁ "י עֹוָלמֹות ש  ַּ ש ּ ן הַּ ִעְניַּ ם מֵּ ָ ן ש  ּיֵּ בָּ   עַּ ּועַּ עֹוָלם הַּ ש  ע  ַּ ָהאָ ש  ֶׁ ְזכִּ יְך לְ ָדם ָצִר א ש  ת  הַּ יר אֶׁ
ם  הֶׁ ְצמֹו ּבָ יְך וּ   עַּ ִ ְמש  י ְלהַּ דֵּ ל ּכְ ְינּו עַּ הַּ ת, ּדְ לֹקֶׁ ח  "י עֹוָלמֹות ִנְבִנין ִמּמַּ ַּ ש ּ ּלּו הַּ ָבָליו ְואֵּ ה  ה וַּ ּזֶׁ ת עֹוָלם הַּ וַּ א  ְצמֹו ִמּתַּ ת עַּ ִמיט אֶׁ ְ ש  ן    ְלהַּ יק ּדָ ּדִ ּצַּ הַּ ֶׁ י ש  ְידֵּ

ת הַּ  ִפּלוּ אֶׁ ְזכּות א  ף  ְלכַּ חֹולְ ּכֹל  עָ  הַּ ְועוֹ ִקים  ח  שֶׁ ָליו  ּמַּ הַּ ין  ּבֵּ לֹום  ָ ת ה ש  ִחינַּ ּבְ ִהוא  ֶׁ ת ש  לֹום    לֹקֶׁ ְ ת ש  ְבִחינַּ ּבִ ים  ּתִ ּבָ ם  הֶׁ ה מֵּ ּובֹונֶׁ ְוכּו'.  ָבִנים  י א  ֻלּקֵּ חַּ
ת ְלהַּ  ִחינַּ "י עֹוָלמֹות ּבְ ַּ ִשין ש  ע  ּנַּ ֶׁ ד ש  ִשין עֹוָלם עַּ ע  ים נַּ ּתִ ּבָ הַּ ִית. ּומֵּ , עַּ ּבַּ "ש  י יֵּ בַּ ָ ְנִחיל אֹוה  ן ש  ל זֶׁ ּיֵּ ב ם ּכָ יטֵּ  : ה הֵּ

א שביל נעלם כי  )נתיב דייקא שהו   בראתי לו תבלין, וכתיב כל נתיבותיה שלום, עליה אמרו בראתי יצה"ר  ע"י לימוד תורה ש   ובפרט   ז 
גבול   עושה  נראה שהיא  נתיב שלום ודרך,  בנגלה  עושה  הגבול  ונשמה   ובאמת  גוף  מכניע את  (  בין  תורה בכח  כיצד  א'  תורה  ועיין 

אף  בדיבור  ארץ  מה אני בורא שמים    ה.( )דף    דמת הזוהר וכן איתא בהק ות ועולמות,  נ שעל ידה בונה בתים ערים ומדי צא  נמ   , היצה"ר 
ם ְמדַּ   -ועיין תורה סד אות ד'     .א בתורה מז( ב ו )ה   אתם  הֶׁ ָחד מֵּ ל אֶׁ ּכָ ֶׁ ָבִרים ש  ּדְ ל הַּ י ּכָ שֶֹׁ ּכִ ע  ּנַּ ֶׁ ת ָהעֹוָלם ש  ִריאַּ ִביל ּבְ ְ ש  ק ּבִ ם רַּ ּכֹל הֵּ ר, הַּ ה  ּבֵּ

 ֶׁ ש  נּוי  ּפָ הַּ ָחָלל  הֶׁ תֹוְך  ּבְ ָיָדם  ל  ם.עַּ יהֶׁ ינֵּ )   ּבֵּ תּוב  ּכָ ֶׁ ש  מֹו  ּכְ ם.  יהֶׁ ְברֵּ ּדִ י  ְידֵּ ל  עַּ ּכֹל  הַּ ת  אֶׁ ּבֹוְרִאים  ָכִמים  ח  י  ְלִמידֵּ ּתַּ הַּ י  ּכִ ם.  יהֶׁ ינֵּ ּבֵּ ֶׁ נ"א(: ש  ְעָיה  ַּ   ְיש 
י, ָמה א   א ִעּמִ ּלָ י אֶׁ ּמִ י עַּ ְקרֵּ ל ּתִ ה" 'אַּ ּתָ י אַּ ּמִ אמֹר ְלִצּיֹון עַּ ִמּלּולִ "ְולֵּ ְרָעא ּבְ א ְואַּ ּיָ מַּ ְ ִדי ש  בַּ ף  ָנא ע  ָמה ּדַּ ְקּדָ הַּ ר ּבַּ ּזֹהַּ תּוב ּבַּ ּכָ ֶׁ מֹו ש  ן' )ּכְ ם ּכֵּ ּתֶׁ ף אַּ י אַּ

 ה(: 



 מוהר"ן                                   א קצ  תורה             ליקוטי                                 3קי: 

שלם    עולםו  במשך חיייר ומדינה ו חוב שלם ועעוד בית ורירת יצר, בונה  שב  בכלכך  ו,  רוחני  ובונה ביתלכלי  
מהגוף  ו לבד  מחלוקות  עוד  עליו  שיש  ושמי  ושכן  ובניו  אשתו  וכו'  כגון  עליהם  ומצליח  ונאים  להתגבר 
    ריבוי עצום. א, שהו\ח/ אפשר שיזכה אפילו לכמה עולמות עד שלש מאות ועשרלעשות שלום  ו

דין לא בנה שום בית, כי כל "ר עכלל על היצה  לא הספיק להתגברכיון  עה אחת  בש  קונה עולמונמצא ש
רוב  בה עד שמסר נפשו למות או שמת  הרע. אעפ"כ כיון שזכה להארת אמת עצומ   חייו הלך רק אחר יצרו

למקיף זכה  הרי  מעשיו  על  ונורא,    חרטה  נפלא  הבגדים  עצום  כל  ממנו  והפשיט  חטאיו,  כל  את  שהלבין 
  עולמות י  אבל ש"  ,ג"עבלמקום נפלא    זיכה אותוכה בו  שז  פלאנכנס לג"ע והמקיף הישה לההורהצואים, ו 

 . כי מעולם לא התגבר על יצרו לא זכה לבנות כלל
ומחשבות רעות, הן השרש לדבור טוב או   בות טובותשע הם בלב מחתורה מט שעיקר יצר טוב ויצר רין  ועי

 צר הרע הן בלב. שאדם בונה ע"י התגברות על היות ם טובים או רעים, נמצא שכל העולמרע ולמעשי
א כדי ומבואר שם שהאלוקות היא בלב, בחי' מקיף נפלא אבל האדם ע"י מחשבות רעות מקלקל אותו, נמצ

 ולדבר ולעשות טוב. קלקל, אבל כדי זכות לפנימי צריך להתגבר ולחשוב לזכות במקיף צריך רק לא ל
והפנימי ובג"ע,  בלב  מקום  עושה  כי המק  והמקיף  עולמות.  ורק   איף הובונה  למח  גדול שא"א שיכנס  אור 

ונותן הרגשה בלב ומרחיב אותו  מקיף "ר ונעשה מחשבות  , אבל הפנימי שנעשה ע"י הכנעת היצה\ט/אותו 
 למות. טובות בלב בונה עו
נפלא זה  כל  ד'    ועין  מזוזה  הפיכ  \י/ ד'בלק"ה  מהחלל  הן  המחלוקות  כל  עולמוצד  בונה  שלום  וע"י  ת נוי 

 שלום הוא ע"י התגברות על היצה"ר ששרשו בחלל הפנוי.וה
וע"י  דעותיהם  כך    פרצופיהם שוניםוכשם שחי' אבן  ב  אחד מישראל הוא, כי כל  \יא/ וזה בחי' חלוקי אבנים
 . \יב/ם ומדינות ועולמותואות ועריחצרות ומברבוי בתים ים, ומי שעושה שלום בונה שלום נעשה רבוי בת

מובן   יותר  קצת  רבנו  ולפ"ז  גוי  המשל שמביא  על  ממלך  לאנשיהכל  ש  דולהגמדינה  המושל  לה    הנצרך 
, כי גם השגת אלוקות של  לוקותללב המרגיש השגות א  ,מלכים אין חקר  לב  ועליו אמר שלמה המלך בלבו,  

  ולמות.ג"ע משלו חז"ל לש"י ע
 

 ומזומן לחיי עוה"ב  ,בשעה אחתהקונה עולמו 

אותם שנאמר עליהם בגמרא יש קונה עולמו בשעה  ונת רבינו על  דו כו"ש למזצ"ל סיפר שאניצחק    רבי לוי
באומ  וקבלנו,  אחת מאנ"ש  קבלה  היו  דבריו  אבל  ו  .ןשרוב  מוכרח  איש  קבלו  כך  יח שלהניש  אע"פ שלא 

 
ת ָחלָ   -  לק"ה מזוזה ד' ד'  ח ִחינַּ י ּבְ ל ִמ ּכִ ֵּ ְלש  ּתַּ ְ ש  ּמִ ֶׁ ש  ָבל ּכְ ם. א  ָ ן ש  ּיֵּ ם, עַּ ָ בָֹאר ש  ּמְ ֶׁ מֹו ש  יג ּכְ ּשִ ר ְלהַּ ָ ְפש  נּוי ִאי אֶׁ ּפָ ל  ל הַּ ה נֹופֵּ ּטָ ת ְלמַּ לֹקֶׁ ח  ּמַּ ה הַּ ּזֶׁ

לֹ ִלְפָעִמ  ח  ה מַּ שֶׁ ע  לֹום ים ְונַּ ָ ס ְוש  מּור חַּ ת ּגָ ה קֶׁ ּטֶׁ ּמַּ ֶׁ יק ש  ּדִ ּצַּ ף זְ   , ְוהַּ ּכֹל ְלכַּ ת הַּ ד ְוָדן אֶׁ סֶׁ י חֶׁ ּפֵּ לַּ "י  ּכְ ַּ ם ש  הֶׁ ה מֵּ ת ּובֹונֶׁ לֹקֶׁ ח  ּמַּ ין הַּ לֹום ּבֵּ ָ ה ש  כּות ְועֹושֶׁ
לֶׁ  ע  מַּ יק  ּדִ ּצַּ הַּ ה  זֶׁ "ל,  ּנַּ ּכַּ ְרש  עֹוָלמֹות  ָ ְלש  עֹוָלם  ּבָ ֶׁ ש  ת  לֹקֶׁ ח  ּמַּ הַּ ל  ּכָ ּמַּ ה  הַּ ת  ִלְבִחינַּ ּפָ ֹו  הַּ ָחָלל  הֶׁ ל  ֶׁ ש  ת  לֹקֶׁ כֻּ ח  ת  ֱאמֶׁ ּבֶׁ הּוא  ֶׁ ש  ה  נּוי  ְוזֶׁ "ל.  ּנַּ ּכַּ ָחד  ּלֹו אֶׁ

 ָ בָֹאר ש  ּמְ ֶׁ י לֹא ָהָיה ָהעֹוָלם ָיכֹול ִלְס ש  ִים, ּכִ מַּ ָ ם ש  ֵּ ָנָתם ְלש  ּוָ ּכַּ ֶׁ ף ְזכּות ש  ן אֹוָתם ְלכַּ הּוא ּדָ ֶׁ דוֹ ם ש  אֹורֹו ּגָ ֶׁ יק ש  ּדִ ּצַּ ל הַּ ֶׁ ל ְמֹאד ְלָהעֹוָלם  ּבֹל אֹור ש 
ּנַּ  ְינּו ּכַּ הְ ְלָסְבלֹו, הַּ ּיִ ֶׁ חַּ ש  ְכרֵּ הֶׁ ּבְ ֶׁ עֹות ּבֵּ "ל ש  י ּדֵּ ת ְוִחּלּוקֵּ לֹקֶׁ ח  ה ְקָצת מַּ דֹול ְמֹאד  יֶׁ ּגָ ֶׁ יק ש  ּדִ ּצַּ ל אֹור הַּ ּבֵּ י ִאם ָלאו לֹא ָהיּו ְיכֹוִלים ְלקַּ ָכִמים ּכִ ח  ין הַּ

ְוִא  ְוָהָיה בִּ ְמֹאד  ְלָסְבלֹו  ְלָהעֹוָלם  ר  ָ ְפש  ין סֹוף, י אֶׁ ת אֵּ לֹ   ְבִחינַּ ח  ּמַּ הַּ י  ְידֵּ ל  ָבל עַּ צְּ א  ְך ָהאֹור לַּ ָ ִנְמש  ת  ְוכ קֶׁ ִריָאה  ּבְ לַּ ָמקֹום  ש   יֵּ ְוָאז  "ל.  ָדִדין  ּנַּ ּכַּ ּו' 
ת לְ  לֹקֶׁ ח  ּמַּ ל הַּ ּכָ ה  לֶׁ ע  ף ְזכּות ּומַּ ְלכַּ ּכֹל  הַּ ת  ן אֶׁ ּדָ יק  ּדִ ּצַּ הַּ ֶׁ ה ש  זֶׁ י  ְידֵּ ל  ל ָחלָ ְועַּ ֶׁ ת ש  לֹקֶׁ ח  ּמַּ הַּ ת  ֹו ִלְבִחינַּ ְרש  ָ ְויֹודֵּ ש  נּוי  ּפָ הַּ ֱאמֶׁ ל  ּבֶׁ ֶׁ ִמין ש  א  ה  עַּ ּומַּ זֶׁ ת 

ּלוֹ  ת ּכֻ לֹקֶׁ ח  ּמַּ ָ הַּ ה ש  ה עֹושֶׁ י זֶׁ ל ְידֵּ "ל. ְועַּ ּנַּ ָחד ּכַּ ּועַּ עֹוָלם  אֶׁ ש  ע  ַּ ם ש  הֵּ ֶׁ "י עֹוָלמֹות ש  ַּ ש ּ ה הַּ ה הּוא ּבֹונֶׁ י זֶׁ ל ְידֵּ ת עַּ לֹקֶׁ ח  ּמַּ ל הַּ ין ּכָ א:   לֹום ּבֵּ ּבָ  הַּ
העול   ט  ואין  עולם  של  מקומו  בחי'  תו וזה  ועיין  הקב"ה  על  שנאמר  מקומו,  אחד  ם  לכל  מקום  בלב  לו  שיש  שצדיק  יד  אות  א'  רה 

הרבה,  ממנו  השונה  גם  חלל    מישראל  לעשות  וצריך  בלב  האלוקות  כי  עולם,  של  מקומו  בחי'  העולמות  לבו  לכל  מקום  בו  שיהיה 
עולם קטן    אחד הוא ל  וכ   ,לו מקום לשום אדם כי לפעמים מרוב אלוקות שבלב אין    , ישות מ   יקר ע ב דהיינו חלל לא רק מאלוקות אלא  

 לו מקום בלב לכל ישראל יש לו מקום בלב לש"י עולמות.  ש ומי שי 
ר לְ   -  ' ד לק"ה מזוזה ד'    י ָ ְפש  גֹות ִאי אֶׁ ּשָ הַּ ל ְידֵּ ְוָכל הַּ י ִאם עַּ יג ּכִ ּשִ צִּ הַּ נּוי כִּ י הַּ ּפָ ל ָחָלל הַּ ֶׁ ְמצּום הָ ְמצּום ש  ּצִ ּכֹל אֵּ י ִאם לֹא ָהָיה הַּ ין סֹוף  ָיה הַּ

ךְ   ְולֹא ָהָיה ָמקֹום  רַּ ּנּו ִיְתּבָ יִקים ִמּמֶׁ ּדִ ּצַּ ָגה ִויִדיָעה ְלהַּ ָ ש ּ ּום הַּ ְך ִקּבּול ָשָכר ְולֹא ָהָיה ש  ּיָ ַּ ִריָאה ְולֹא ָהָיה ש  ּבְ ת הַּ לַּ ְבִחינַּ ם ּבִ ָ י ש  "ל,  , ּכִ ּנַּ ְמצּום הַּ ּצִ
ם   ָ ש  ש  ֹרֶׁ ר ש  ִחיָרה ִעּקַּ ּבְ ינִ  הַּ ּדִ ת הַּ ר ְיִניקַּ י ִעּקַּ ם ְינִ , ּכִ הֶׁ ּמֵּ ֶׁ ל ים ש  ת ּכָ יק    יקַּ ְמּתִ ר ָהָרע ּומַּ צֶׁ ּיֵּ ת הַּ ר אֶׁ ּבֵּ ַּ ה ְלש  ּזֹוכֶׁ ֶׁ . ּוִמי ש  דּועַּ ּיָ ם ּכַּ ָ ר ָהָרע הּוא ִמש ּ צֶׁ ּיֵּ הַּ

יִנים   ּדִ ש  הַּ ֹרֶׁ ת ש  ְמצוּ אֶׁ ּצִ ֹפְך הַּ ה  ה לַּ ּזוֹ זֹוכֶׁ ֶׁ ד ִנְפָלא ש  סֶׁ ל ְידֵּ ם ְלחֶׁ ה עַּ ְמצּום כֶׁ ּצִ יג כָּ   י הַּ ּשִ ְיָקא ְלהַּ ה ּדַּ ּזֶׁ ֶׁ הַּ גֹות ש  ּשָ הַּ ָ ל הַּ ְפש  י ִאם  ִאי אֶׁ יָגם ּכִ ּשִ ר ְלהַּ
יָכלֹות וְ  הֵּ ל הַּ ּכָ ְיָקא  ּדַּ ה  זֶׁ י  ְידֵּ ל  ה עַּ ּבֹונֶׁ ְוָאז   . דּועַּ ּיָ ּכַּ ִצְמצּוִמים  ש   ּיֵּ ֶׁ י ש  ְידֵּ ל  יהֶׁ עַּ לֵּ ר ע  ֶׁ ש  ים א  ּתִ ּבָ בְ הַּ ּתִ י  רֵּ ְ ש  ר, אַּ ֱאמַּ נֶׁ ּוְתָקרֵּ ם  ר  ּכֹן ח  חַּ ְ ִיש  יָך  ב  רֶׁ צֵּ

טּוב ּבֵּ  ָעה ּבְ ָך ְוכּו', בְּ ִנְשּבְ ת אַּ יתֶׁ יָך ה ִחינַּ נֹותֶׁ ּכְ ְ ִדידֹות ִמש  ה ּיְ ת מַּ ִחינַּ ם ה' ְוכּו', ּבְ ֹנעַּ זֹות ּבְ ח  ית ה' ְוכּו' לַּ בֵּ י ּבְ ְבּתִ ִ י ְוכּו' ש  ְלּתִ אַּ ָ ת ש  ' ְצָבאֹות ְוכּו'.  חַּ
ּתִ   ְוהּוא  ה ִלְבנֹות ּבָ ְרּבֶׁ יָכלוֹ מַּ רֹות  ים ְוהֵּ צֵּ ח  ים ְונֹוָרִא ת וַּ ִ ד ּוָפָלִטין ְקדֹוש  ּלּו עַּ אֵּ ּבֹונֶׁ   ים ּכָ ֶׁ "ל: ש  ּנַּ "י עֹוָלמֹות ּכַּ ַּ ש ּ  ה הַּ

ת, כִּ    לֹקֶׁ ח  "י עֹוָלמֹות ִנְבִנין ִמּמַּ ַּ ש ּ הַּ ֶׁ ם ש  ָ בָֹאר ש  ּמְ ֶׁ ה ש ּ ב מַּ יטֵּ ה מּוָבן הֵּ ּתָ ֶׁ ְועַּ י ש  ל ְידֵּ ְיָקא עַּ ה  י ּדַּ ּזֶׁ ֶׁ ת ש  לֹקֶׁ ח  ש  מַּ ְך בְּ ּיֵּ ָ חָ ִנְמש  ֹו מֵּ ְרש  ָ נּוי וְ ש  ּפָ הּוא  ָלל הַּ
ה   לֶׁ ע  לֹ מַּ ח  ּמַּ ל הַּ ם וְ ּכָ ָ ת ְלש  ּכֹל קֶׁ ל הַּ ה הּוא ּבֹונֶׁ   כֹולֵּ י זֶׁ ל ְידֵּ ף ְזכּות. עַּ ּכֹל ְלכַּ ת הַּ ן אֶׁ הּוא ּדָ ֶׁ י ש  ל ְידֵּ לֹום עַּ ָ ש ּ ְחדּות ְוהַּ ְכִלית ָהאַּ תַּ "י  ּבְ ַּ אי ש  ּדַּ וַּ ה ּבְ
כָ עֹוָלמ  ּשָ הַּ ִקּבּול  ם  הֵּ ֶׁ ש  עֹולָ ֹות  ל  ֶׁ ש  הֵּ ר  ֶׁ ש  א  ּבָ הַּ ֶׁ ם  ש  ים  ּתִ ּבָ ְוהַּ יָכלֹות  הֵּ הַּ ִיְת ל  ם  ֱאלֹקּותֹו  גֹות  ּשָ ְמצּום  הַּ ּצִ הַּ י  ְידֵּ ל  עַּ ְנָיָנם  ּבִ ר  ִעּקַּ י  ּכִ "ל,  ּנַּ ּכַּ ְך  רַּ ּבָ

ָכה ְלהַּ  ּזָ ֶׁ ת ש  לֹקֶׁ ח  ּמַּ ש  הַּ ֹרֶׁ הּוא ש  ֶׁ ְיָקא ש  "ל ּדַּ ּנַּ כֹּ הַּ לֹות הַּ ע  יק ּוְלהַּ "ל ְמּתִ ּנַּ ֹו ְוכַּ ְרש  ָ  .ל ְלש 
נ   ים וקי אבנ חל   יא חלוקי  והן  המים  עגולות ששחקו  מרובעות .  חל נקרא אבנים  חצובות שהם אבנים  רומז  .  ויש אבנים  עיגול  כי  ונ"ל 

שהוא רבוי    , שר לבנות בית אבל רבוע יש בו פינות שבהן הוא פונה לזולתו. על כן עם אבנים מרובעות אפ   ,לאדם המכונס בתוך עצמו 
עם הבריות ולא מרגיש    לא מעורב   כי כשאדם   , אבל עם חלוקי נחל א"א לבנות בית    .ינא תים, כמבואר בתורה ח' תנ בנים ורבוי ב א 

 ערב לחבירו אזי לא נעשה בתים, וזה לשון חלוקי אבנים בחי' מחלוקת.
ּדָ   -  ' א לק"ה מזוזה ד'    יב יק  ּדִ ּצַּ הַּ ֶׁ ש  י  ְידֵּ ל  עַּ ְינּו  הַּ ְזכוּ ּדְ ף  ְלכַּ ּכֹל  הַּ ת  ִפּלוּ ן אֶׁ א  ְועֹושֶׁ   ת  ָעָליו  חֹוְלִקים  ִחי הַּ ּבְ ִהוא  ֶׁ ש  ת  לֹקֶׁ ח  ּמַּ הַּ ין  ּבֵּ לֹום  ָ ש  ת  ה  נַּ

הֶׁ  ה מֵּ ָבִנים ְוכּו'. ּובֹונֶׁ י א  ֻלּקֵּ חִ חַּ "י עֹוָלמֹות ּבְ ַּ ִשין ש  ע  ּנַּ ֶׁ ד ש  ִשין עֹוָלם עַּ ע  ים נַּ ּתִ ּבָ הַּ ִית. ּומֵּ לֹום ּבַּ ְ ת ש  ְבִחינַּ ים ּבִ ּתִ י ם ּבָ בַּ ְנִחיל אֹוה  ת ְלהַּ "ש    ינַּ  יֵּ



 מוהר"ן                                   א קצ  תורה             ליקוטי                                 4קי: 

ן  ושאלה ראשונה המתבקשת כא  מידו תוהר"ן למדהליקוטי משהרי את    שזו כוונת רבנוממוהרנ"ת  מאיש  
עיין תורה רפו שהגן והעדן הם חכמה    .שהוא למעלה מהמקום  בג"ע  קום להשגהמ  היא כיצד יתכן לחלק בין 
ה רק במקום ולא בתענוג מהש"י וכז   ,שהקונה עולמו בשעה אחת  ומסתמא קבלו כנ"לתתאה וחכמה עילאה.  

 .עולמות

מעשה    \טו/ ף יח.ר בר דורדיא, ובדמעשה ברבי אליעז  \יד/ בדף יז.ועה בר שלום,  מעשה בבר קטי   \יג/ עיין ע"ז י:
בן תרדיון, שיצאה בת קול שהם מזומנים לחיי עוה"ב ורבי בכה   אשמיהר פטירת רבי חנינהרומאי מהממונה  

 .מעשה בכובס שקפץ מהגג כששמע שרבי נפטר \טז/ף קג:ת דבוכתווב  יש קונה עולמו בשעה אחת.

חלק ישראל יש להם    תימה והלא כל  -בת קג:  כתות בתוספו  ועיין  ?מה הכוונה  במן לחיי עוה"וצ"ע לשון מזו
 לעוה"ב ופירש הרב ר' מאיר כל היכא דאמר מזומן לחיי העולם הבא הינו בלא דין ובלא יסורין:

ות  שקנה לפי מדרגתו וע"כ בכה רבי שלא זכה לחיקונה עולמו בשעה הכוונה  ש  שי  \יז/ע"ז י:  עיין מהרש"או
לטובתו שמא יחטא ויחזור  היה  שמת מיד  עם  שהט   ( 'א  'יערות דבש א)יץ  איבש  ןרבי יהונתכתב  ן  כותר.  ת יוולקנו

 . ל בטוח בעצמו שאם יעשה תשובה לא יחזור לסורו לסורו, ורבי בכה כי ראה שלא יכו

ה  כשזה זכמה שנים למה  ל זה שצריך  שרבי בכה ע  כתב,  ומראית עין  \יח/ פתח עיניםו  ספרחיד"א ב הראבל  
יומא פו: אמרו  מאחד כל אבריו. וכן    ברגענהרג על קדוש ה' שתיקן  ה  על)פ' פנחס(  ש האלשיך  , וכמ"בשעה

 
י  יג זרה דף  )הוי( ]ה   קטיעה בר שלום   : עבודה  דהוה סני ליהוד מאי  אי אמר להו לחשיבי דמלכותא מי שעלה לו  יא[ דההוא קיסרא 

  דכתיב   ויצטער אמרו לו יקטענה ויחיה אמר להו קטיעה בר שלום חדא דלא יכלת להו לכולהו   ויחיה או יניחנה נימא ברגלו יקטענה  
  בלא ישראל ועוד קרו לך מלכותא רוחות כך א"א לעולם  כשם שא"א לעולם בלא  ....      ...ם תי אתכ ארבע רוחות השמים פרש כי כ 

וניא חלילא כד הוה נקטין ליה ואזלין אמרה ליה  כא[ שדו ליה לקמ קטיעה אמר ליה מימר שפיר קאמרת מיהו כל דזכי )מלכא( ]למל 
ית כי קא שדו  סי חלפית ועבר תיה קטעה אמר יהבית מכ כסא נפל על רישא דעורל לא מ ההיא מטרוניתא ווי ליה לאילפא דאזלא ב 

קול ואמרה  לבניו יצתה בת    ו יצא רבי עקיבא ודרש והיה לאהרן ולבניו מחצה לאהרן ומחצה ליה אמר כל נכסאי לרבי עקיבא וחבירי 
 .נה עולמו בכמה שנים ש קו קטיעה בר שלום מזומן לחיי העוה"ב בכה רבי ואמר יש קונה עולמו בשעה אחת וי 

זונה אחת בעולם שלא ב על ר"א בן דורדי   והתניא אמרו עליו   .עבודה זרה דף יז  יד א עליה פעם אחת שמע שיש זונה  א שלא הניח 
נטל כיס דינרין והלך ועבר עליה שבעה נהרות בשעת הרגל דבר הפיחה אמרה    יס דינרין בשכרה אחת בכרכי הים והיתה נוטלת כ 

שני הרים וגבעות אמר הרים  ה הלך וישב בין  בלין אותו בתשוב זר בן דורדיא אין מק חוזרת למקומה כך אלע אינה    כשם שהפיחה זו 
על עצמנ וגבעות   נבקש  עליך  שאנו מבקשים  עד  לו  אמרו  רחמים  עלי  הד   אמר   .........ו  בקשו  בין  אין  הניח ראשו  בי  תלוי אלא  בר 

ה ומית[  בעבירה הו לחיי העולם הבא ]והא הכא    ואמרה ר"א בן דורדיא מזומן ברכיו וגעה בבכיה עד שיצתה נשמתו יצתה בת קול  
לא  ה אחת ואמר רבי  נים ויש קונה עולמו בשע בכה רבי ואמר יש קונה עולמו בכמה ש י כיון דאביק בה טובא כמינות דמיא  תם נמ ה 

 .לבעלי תשובה שמקבלין אותן אלא שקורין אותן רבי   דיין 
יאני לחיי העולם  ל לבך אתה מב ין של צמר מע מרבה בשלהבת ונוטל ספוגקלצטונירי רבי אם אני    לו   אמר ....  .עבודה זרה דף יח  טו 

לו הן השבע   י הבא אמר  לבו  ספוגין של צמר מעל  ונטל  לו מיד הרבה בשלהבת  במ לי נשבע  ונפל    הרה צאה נשמתו  הוא קפץ  אף 
שעה  רבי ואמר יש קונה עולמו ב   נין הן לחיי העולם הבא בכה לתוך האור יצאה בת קול ואמרה רבי חנינא בן תרדיון וקלצטונירי מזומ 

 .ים ולמו בכמה שנ יש קונה ע אחת ו 
י   כתובות דף קג:   טז  נפ ההוא  דר ומא דאשכבתיה דרבי  ואמרה כל דהוה באשכבתיה  י העוה"ב. ההוא  י בי מזומן הוא לח קא בת קלא 

צתה בת קול ואמרה אף ההוא  לאיגרא ונפל לארעא ומית, י כובס כל יומא הוה אתי קמיה, ההוא יומא לא אתא, כיון דשמע הכי סליק  
 : י העולם הבא ן הוא לחי כובס מזומ 

יגתו כדאמרינן שיש  ה עולמו לפי מדר קונה עולמו וכו'. יראה בזה שדקדק לומר בכ"א עולמו שקונ :  י על עבודה זרה דף    מהרש"א   יז 
ולא זכה למדרגה היותר    עה א' שנהרג ויצא מן העולם לכל צדיק מחיצה בפני עצמו אבל בכה רבי אההוא דלא קנה עולמו רק בש 

 ל: ה שנים וק" עולמו בכמ לה לקנות  גדו 
מגולגל המשלים  ה   וכו' כתב מהרח"ו ז"ל כי   דורדיא מזומן לחיי העה"ב מרה ר"א בן  יצאת ב"ק וא   -ע"ז יז.  פתח עינים    -  ש לשונו עי"   יח

א זכה  צדקותיו ומעשיו הטובים ול   וש שעשה רשע זה על ידי קצת נוטל חלקו וחלק חבירו בסוד יכין רשע וצדיק ילבש כי אותו לב 
או ללב  עתה  צדיק   תו שו  וזהו  אותו  לובש  המשלימו  כ"ג  המגולגל  יוחנן  והנה  בכהונה    ילבש.  שנה  פ'  כ ששמש  ובודאי  ע"י  גדולה  י 

ה, דוגמת יוחנן זה שבימיו  ושין דיקר שעשה לו, רק שאח"ך נעשה צדוקי ואיבד כל החלוקים הטובים ההם. והנ מה וכמה לב עבודתו כ 
ונים ובסוף  היה פגום כל ימיו הראש יו האחרונים, לכן בא ר"א בן דורדיא ש בימ שפגם היה  חטא, ומה  הראשונים היה צדיק ולבסוף  
כ  ונמצא  מתוק ימיו עשה תשובה,  ימים שלמים  כאן  יש  וצד  י  יוחנן  נטל  שבימים האלו  צד הרע  והנה  מקולקלים  וימים שלימים  נים 

ז"ל.    עים וכו' נא רע רש   יא וכמ"ש בע"ח בפסוק יגמור ימים האלו נטל ר"א בן דורד הטוב שב  ובפסוק אם רעב שנאך עכ"ל מהרח"ו 
 רבנן שפיר נאה לקרותו רבי.  יוחנן כ"ג ולבש חלוקא ד   אלעזר כי כיון שזכה בתורה ומצות של   זה מבואר דקרו ליה רבי וב 

ם יש לו  כי לכל אד   עולמו פי' עה"ב דאמרו ז"ל אחת פשטן של דברים שקונה    -בכמה שנים ויש קונה עולמו בשעה    יש קונה עולמו 
וחלק  חל  חלקו  נוטל  זכה  וחלק בגהנם  בג"ע  נוט ק  זכה  וחלק חבירו בגהנם.  חבירו בג"ע לא  וח בתורה  צריך לטר   וחלק בג"ע ל חלקו 

ו שהוא עולם  ונה עולמו ר"ל קונה את עצמ לקנותו וז"ש יש קונה עולמו וכו' א"נ אפשר דידוע דהאדם הוא עולם קטן, ויש ק ומצות  
וזהו עול  ויען  קטן,  ויש כמה  ן כ שצריך לתק מו.  ומקרה לעשותן ויש מצות דלא אפשר  שצריכ מצות  ל אבריו ע"י רמ"ח מצות  זמן  ין 

וגם    ת ההם ובסודן ולכוין שיחשב לו כאלו קיימן גם צריך להשלים חלקי תורתו בפרד"ס תורה בדיני המצו לעסוק ב   תן וצריך לעשו 
ה' בשעה    קדוש   שו על אי ואולי. אך מי שזכה למסור נפ לי ה מן רב וכו זה צריך ז גם אחרים שהם משרשו. וכל    לתקן נר"ן שלו, ואולי 

ריו כלם במה שמסר עצמו על ק"ה לענין זמרי וז"ש  בפנחס שתקן כל אב אלשיך  אחת הוא מתקן כל אבריו כלם כמ"ש הרב מהר"ם  
 יש קונה עולמו בשעה אחת.  



 מוהר"ן                                   א קצ  תורה             ליקוטי                                 5קי: 

לזכויות הזדונות  בכהאריז"ל  מ  וכן  . שנעשים  ועוד  המבואר  גבוהה  מדרגה  הוא  עוה"ב  לחיי  מזומן  שלשון 
שמ שם  דורדיא  א  ר"בואר  כשהחבן  כה"ג  יוחנן  רבי  שהפסיד  המצוות  את  יך  שאלה  ומפירושמיץ,  קיבל 
, ולא  אילו רבנו מבאר שאפילו ש"י עולמות אין לו. ווגופכל    זוכה לתיקוןקדוש ה'    רשת פנחס שהנהרג עלפ

   .רק התענוג מהם

בו    ,לגרעותאשבתחילה כתב    , הסתפק בזהממעזריטש  גם המגיד   כי באמת    ש לטיבותא.ירופוחזר  ונראה 
ות לש"י עולממי זוכה    שמבארקא בסוגיא זו  נמצא נפלא שדיי  .דרך אמצעיתבורבנו מבאר    ,קשה להכריע
להאמין שאלו ואלו   מקצה לקצה ואעפ"כ צריך   בזה דייקא נחלקו המפרשים  ,מחלוקת והשלוםהנבראים ע"י  

 . \יטלק"ה/כמבואר ב  ,בחלל , ועי"ז בונים עולמותדברי אלקים חיים

למו ברגע של מסירות  עו  קנההתכווין שאין חילוק בין צדיק שחי במסירות נפש למי שהחיד"א    האםוצ"ע  
לא  לא דין ובמתוס' בכתובות שאומרים שמזומן לחיי עוה"ב הכוונה בם  ג  שהרי הביא ראייה לדבריונפש.  
ויסורין כנס  ידאי להווונג שם. כי ב, ולא לכל העג"עמקום בלשזוכה  רק  לשון זה אדרבה מלמד  לכאורה  , 

שתעשע עם  מולבוא בהם לפני המלך הסובב    לג"ע צריך זכות עצומה, וכל עבירה היא בגדים צואים שא"א
כ"ש מי שצריך    .י הכניסה לג"ענלפ  \כ/טבילה בנהר דינורואפילו עובדי ה' גדולים צריכים  בג"ע.  דיקים  הצ

וה"ז היא זכות גדולה להסיר  ומי שזוכה לזה בע  גם קצת גהנם לשרוף הבגדים הצואים הדבוקים בו מאד,
   .יןהבגדים הצואים ע"י יסור

שעייצ"ע   קן  שכולמבואר    \כא/ נג.בת  הרשם  גם  למקום  ם  יכנסו  יאכלו    הצדיקיםשעים  שהצדיקים  אלא 
אבל עי"ש שפת אמת שאין הכוונה לעוה"ב    .ולפי הנ"ל צריך זכות גדולה כדי להכנס לג"ע.  והרשעים ירעבו

    ההסתלקות.אלא אחר 

 
ר  לה אש ו כל מדרגות כל דרכי מקומות למע ם מגיע ונשחת בירות כמה פג שתקבלין אותם כי ע"י הע לא דיין לבעלי תשובה    י רב   אמר 
ע"פ    בהם  גאלנטי  מהר"א  החסיד  הרב  כמ"ש  נשמתו  שרשי  ברוב אחיזת  וה'  דרכינו.  המקומות    נחפשה  אותם  כביכול  רוחץ  רחמיו 

בה  לבעלי תשו לא דיין    דבורה. וזהו דבר גדול וז"ש רב הקדוש הרמ"ק בספר תומר  כמש"ה אם רחץ ה' דמי בנות ציון וכמו שכתב ה 
וקא דרבנן מהתורה בכמה  שקורין אותן רבי דלזה צריך טורח גדול בחורה לקנות חל אלא    והמתם קבלים אותם ורוחצים טנופם ומז שמ 

 שנים והם זוכים לזה באותה שעה.
"י    -   מזוזה ד' ד'   לק"ה   יט  ַּ ש ּ ר הַּ י ִעּקַּ ם ִקבּ ּכִ הֵּ ֶׁ ּשָ ּול  עֹוָלמֹות ש  עוֹ הַּ יִקים ּבָ ּדִ ּצַּ ל הַּ ֶׁ ּשָ ָכר ש  ת הַּ ִחינַּ ם ּבְ א הֵּ ּבָ ֶׁ ָלם הַּ יגּו ֱאלֹקּות גֹות ֱאלֹקּות ש  ּשִ ֹו  ּיַּ

רּוחָ  ּבְ יָכלֹות  ְוהֵּ ים  ּתִ ּבָ ת  ִחינַּ ּבְ ִנְבִנין  ִיְהיּו  ם  הֶׁ ּמֵּ ֶׁ ש  ה  ּלֶׁ אֵּ ּכָ ִנְפָלאֹות  גֹות  ּשָ הַּ ּבְ ְך  רַּ ִיְתּבָ ְחדּותֹו  חִ ִניּ ְואַּ ּבְ ם  הֵּ ֶׁ ש  ְליֹון  עֶׁ ְ ּות  ש  אַּ עֹוָלמֹות  "י  ַּ ש  ת  י  ינַּ רֵּ
זּ  ר לְ ֹוִכין לָ הַּ ָ ְפש  גֹות ִאי אֶׁ ּשָ הַּ ם ְוָכל הַּ י ִאם עַּ הֶׁ יג ּכִ ּשִ ין סֹוף ְולֹא ָהָיה  הַּ ּכֹל אֵּ ְמצּום ָהָיה הַּ ּצִ י ִאם לֹא ָהָיה הַּ נּוי ּכִ ּפָ ל ָחָלל הַּ ֶׁ ְמצּום ש  ּצִ י הַּ ל ְידֵּ

ִריָאה ְולֹא  ּבְ ְך ִקּבּול שָ   ָמקֹום לַּ ּיָ ַּ ּום הַּ ָהָיה ש  ָגה וִ ָכר ְולֹא ָהָיה ש  ָ ְך, יִדיָעה  ש ּ רַּ ּנּו ִיְתּבָ יִקים ִמּמֶׁ ּדִ ּצַּ ְבִחי   ְלהַּ ם ּבִ ָ י ש  ר  ּכִ ם ִעּקַּ ָ "ל, ש  ּנַּ ְמצּום הַּ ּצִ ת הַּ נַּ
ָהָרע הוּ  ר  צֶׁ ּיֵּ ל הַּ ּכָ ת  ְיִניקַּ ם  הֶׁ ּמֵּ ֶׁ יִנים ש  ּדִ ת הַּ ְיִניקַּ ר  ִעּקַּ י  ּכִ ִחיָרה,  ּבְ ש  הַּ ֹרֶׁ .ש  דּועַּ ּיָ ּכַּ ם  ָ חִ ...       א ִמש ּ ּבְ ת ִהוא  לֹקֶׁ ח  ּמַּ י הַּ ת ד' רּוחֹות ָהעֹוָלם  ּכִ ינַּ

 ֶׁ ְך לְ ש  ָ ָחד ִנְמש  ל אֶׁ ּמַּ ּכָ ש  הַּ ֹרֶׁ ת ש  ֱאמֶׁ ה ְלִמְזָרח ְוכּו'. ּובֶׁ ה ִלְשמֹאל, זֶׁ ה ְלָיִמין ְוזֶׁ ְקדֻ ִצּדֹו זֶׁ ּבִ ת  לֹקֶׁ ח  ּמַּ ל הַּ ש  ּכָ ֹרֶׁ י ש  ְחדּות, ּכִ ּלֹו אַּ ת הּוא ּכֻ לֹקֶׁ ה  ח  ָ ש ּ
ּתַּ  הַּ ת  לֹקֶׁ ח  ּזֶׁ הּוא מַּ ֶׁ ש  מֹוָרִאים  ְוָהא  ִאים  ְוכ ּנָ יר  ּתִ ה מַּ ְוזֶׁ ר  ב א  ה אֹוסֵּ תַּ ּכָ ֶׁ מֹו ש  ּכְ ר ּו',  חֵּ ָמקֹום אַּ ּבְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ּבֵּ ְורַּ נּו  נּו מֹורֵּ .  )תורה סב(   דֹונֵּ

ּתְ  ת  ִחינַּ ִמּבְ ְך  ָ ִנְמש  יִקים  ּדִ ּצַּ ְוהַּ ִאים  ּנָ ּתַּ הַּ ת  לֹקֶׁ ח  ש  מַּ ֹרֶׁ ל  ְוש  ֶׁ ְמצּום ש  ּצִ הַּ ת  ּפָ ִחּלַּ הַּ ָ ָחָלל  ְפש  ִאי אֶׁ ֶׁ ּכַּ נּוי ש  יגֹו,  ּשִ ְלהַּ ּתוֹ ר  הַּ ּבְ ב  יטֵּ ה הֵּ זֶׁ ל  ּכָ ָרה  ְמבָֹאר 
ם  ָ ב. ְמבָֹאר ש  יטֵּ ם הֵּ ָ ן ש  ּיֵּ ִסיָמן סד(, עַּ ְרעֹה )ּבְ ּפַּ ל  י אוֹ   ּבֹא אֶׁ נּוי, ּכִ ּפָ ת ָחָלל הַּ ִחינַּ ּבְ יִקים הּוא  ּדִ ּצַּ ין הַּ ּבֵּ ֶׁ ת ש  לֹקֶׁ ח  ּמַּ הַּ ֶׁ ה ש  ָ דֹוש  ּקְ ָמָתם הַּ ְ ל    ר ִנש  ֶׁ ש 

ּצַּ  חִ הַּ ּבְ יִקים הּוא  ין  ּדִ ָהאֵּ ת אֹור  ֶׁ ינַּ ה ש ּ ְוָכל מַּ רּוְך הּוא.  ּבָ ִפי סֹוף  ּתָ ֻ ש  ם  י הֵּ ּכִ ּבֹוְרִאים עֹוָלמֹות,  ם  ִרים הֵּ ּבְ ְמדַּ יִקים  ּדִ ּצַּ רּוְך הּוא  הַּ ּבָ דֹוש   ּקָ ְלהַּ ם 
נָ  א  ָמה  תּוב,  ּכָ ֶׁ ש  מֹו  ּכְ ית,  ִ אש  רֵּ ּבְ ה  שֵּ ע  מַּ ְר ּבְ ְואַּ א  ּיָ מַּ ְ ש  י  ְבדֵּ עַּ ְוכּו' א  ל ָעא  ּכָ ָהיּו  ְוִאם  חָ   .  אֶׁ יִקים  ּדִ ּצַּ הָ הַּ ְולֹא  סֹוף  ין  אֵּ ָהאֹור  ָהָיה  ָמקֹום  ד  ָיה 

כָּ  ְך  ַּ ְמש  ּיֻ ֶׁ ש  חַּ  ְכרֵּ הֶׁ ּבְ ן  ּכֵּ ל  ָהעֹוָלם, עַּ ת  ִחלּ ִלְבִריאַּ ם  יהֶׁ ינֵּ ּבֵּ ש   ּיֵּ ֶׁ ש  ת  לֹקֶׁ ח  ת מַּ ִחינַּ ּבְ הּו  ּזֶׁ ֶׁ ְלִצּדֹו, ש  ָחד  ְואֶׁ ָחד  ָחד ל אֶׁ ְוָכל אֶׁ עֹות  ּדֵּ י  ְך    ּוקֵּ ָ ְלִצּדֹו,  ִנְמש 
הוּ  ּזֶׁ ֶׁ ָ ש  ְמש  הַּ ת  ִחינַּ ּבְ ָדִדין    ּצְ לַּ סֹוף  ין  אֵּ ָהאֹור  ת  לְ כַּ ָמקֹום  ש   יֵּ ְוָאז  נּוי  ּפָ הַּ ָחָלל  ת  ִחינַּ ּבְ ה  שֶׁ ע  נַּ ה  זֶׁ י  ְידֵּ ל  ָהעֹוָלמֹות  ְועַּ ת  ִריאַּ ּבְ ְינּו  הַּ ּדְ ִריָאה,  ּבְ הַּ

ָכל  יִקים ּבְ ּדִ ּצַּ ּבֹוְרִאין הַּ ֶׁ "ל.  ש  ּנַּ  ּדֹור ּכַּ
ְך ָהָיה,  ...  -לרבנו  לבא    וביקש , שנפטר  היער מ   שמשון הגדול ה  המכונ תלמיד מוהרנ"ת    מרבי שמשון מעשה    –  קז   ח"ה   יש"ק עיין ש   כ ּכָ

יךְ  ָרִאיִתי אֵּ נּו.  ּבֵּ רַּ ל  ִני אֶׁ ִביאַּ ְוהֵּ "ּתְ  ְרנַּ מֹוהַּ י  לַּ א אֵּ ּבָ ֶׁ וְ   ש  ּבֹו  יט  ְוִהּבִ ְנָקס  ּפִ ה  יזֶׁ אֵּ נּו  ּבֵּ רַּ ח  קַּ ּלָ ֶׁ ְך: אָ ש  ּכָ ר  חַּ ִלי אַּ ר  ה, א ָאמַּ ּתָ אַּ י  ַּ ָנש  א  מֵּ ן  ְך  ָלם  וּ כֵּ לֵּ
ְר  ִני מֹוהַּ ינּור. ְלָקחַּ ר ּדִ ְנהַּ ע ּוְטּבֹל ּבִ ְבָרָהם ּבֶׁ ר ְלר' אַּ "ל ִלְטּבֹל ּבֹו, ְוָאמַּ "ּתְ זַּ ּסּוִר נַּ ּיִ ל הַּ ר ְלָך, ּגֹדֶׁ ה ֹאמַּ ְטִביָלה זֹו הּוא  ְר'ְניּו: מַּ ש  ּבִ ּיֵּ ֶׁ ִבים ש  אֵּ ּכְ ים ְוהַּ

י  ָלל ּוְכָלל, ְלאֵּ עּור ּכְ ִ ל ָהעֹנֶׁ   ן ש  ם ּגֹדֶׁ ּגַּ עּור.    גאּוָלם  ִ ין ש  ִביָלה ּבֹו הּוא ְלאֵּ ּטְ ר הַּ חַּ ש  אַּ ּיֵּ ֶׁ נוּ ש  ּבֵּ "ּתְ ְלרַּ ְרנַּ י מֹוהַּ ר ִעּמִ ִביָלה ָחזַּ ּטְ ר הַּ חַּ ָנה  אַּ ע  "ל, נַּ  זַּ
יִ  דַּ ר "ע  נּו ְוָאמַּ ּבֵּ ֵּ ִלי רַּ ְך ּוְטּבֹל ש  ה, לֵּ ּזֶׁ ָך עֹוָלם הַּ ים ּבְ ִ יש  ְרּגִ ס ִפיְלט ִזיךְ ן מַּ י ִנית", "עֶׁ עס ִאין ּדִ ּפֶׁ יין  ר   ָנאְך עֶׁ ען ָנאְך אֵּ עה ִזיְך טֹוְבלֶׁ ה גֶׁ ּזֶׁ עֹוָלם הַּ

ִנית. אַּ  ָמאהל",  ֵּ "ל ִלְטּבֹל ש  "ּתְ זַּ ְרנַּ י מֹוהַּ ר ִעּמִ נּו, ָאמַּ ְוָחזַּ ּבֵּ י ְלרַּ ְרּתִ ָחזַּ ֶׁ ש  ְך ּכְ ר ּכָ ְרּתָ חַּ ן ִנְטהַּ נּו: ָאכֵּ ּבֵּ  .ר ִלי רַּ
תלמידיו את רבי אליעזר: וכי אדם יודע איזהו יום  לפני מיתתך. שאלו    ב יום אחד ר אומר: שו התם, רבי אליעז   תנן  שבת דף קנג.  כא

מתו: +קהלת ט+ בכל עת  ה אמר בחכ אמר להן: וכל שכן, ישוב היום שמא ימות למחר, ונמצא כל ימיו בתשובה. ואף שלמ   -ימות?  
ע להם זמן. פיקחין  דיו לסעודה, ולא קב ימן את עב וחנן בן זכאי: משל למלך שז יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך אל יחסר. אמר רבן י 

בית   פתח  על  וישבו  קישטו את עצמן  יש  שבהן  כלום  למלאכתן, אמרו:  הלכו  טיפשין שבהן  לבית המלך?  כלום חסר  המלך, אמרו: 
בלא  מקושטי   סעודה  כשהן  לפניו  נכנסו  שבהן  פיקחין  עבדיו.  את  המלך  ביקש  בפתאום  כ טורח?  לפניו  נכנסו  והטיפשים  שהן  ן, 

ישבו ויאכלו וישתו, הללו    -לסעודה  ת פיקחים, וכעס לקראת טיפשים. אמר: הללו שקישטו את עצמן  כין. שמח המלך לקרא מלוכל 
מאיר משום רבי מאיר אמר: אף הן נראין כמשמשין. אלא, אלו ואלו יושבין,    נו של רבי יעמדו ויראו. חת   -שלא קישטו עצמן לסעודה  

הנה עבדי  שנאמר +ישעיהו סה+ כה אמר ה' הנה עבדי יאכלו ואתם תרעבו  ותין והללו צמאים,  ן, הללו ש רעבי   -ללו, אוכלין, והללו  ה 
אלו ציצית, ושמן על    -ת יהיו בגדיך לבנים  חר: בכל ע ישתו ואתם תצמאו הנה עבדי ירנו מטוב לב ואתם תצעקו מכאב לב. דבר א 

 אלו תפילין.  -ראשך אל יחסר  

 לים ורשעים עומדים ורואים: א, צדיקים יושבים ואוכ ולם הב ואף לע   -יעמדו ויראו    -  "י רש 



 מוהר"ן                                   א קצ  תורה             ליקוטי                                 6קי: 

השונא זימה,  יס את הקב"ה  ם שכל ימיו הכעדשא  לומרדוש עצום  חי  זהר"א בן דורדיא  על  אפילו  שמצא  נ
ני  ,מאוס ביותר  אוףניב זה    .והנה ברגע אחד של חרטה קונה עולמו  על שם החרון אף שגורם,אוף  הנקרא 

ח  של  עצום שהרגע  אמיתיתרחידוש  ה   ,טה  הצואים  הבגדים  כל  את  ממנו  ודבוקים  מפשיט  מאד  בו  רבים 
אלא  ת מש"י עולמוא יזכה שם לתענוג דהיינו שזה חדוש עצום גם אם נאמר של.  חייו מאד שאסף במשך כל 

 . םבין ההדסי  להמצארק 

  גוי ועליו  היהש כשהוצא להורג,  בשיניו  מל עצמו  היהודים ו הציל בחכמתו את  ש קטיעה בר שלום  וכל שכן  
גם עליו  אעפ"כ    ,לא טבללא פרע ומחלוקת כיון שגרותו נתונה ב   ילוואפם לזכויות  לא נאמר שזדונות נהפכי

קול שמזומ בת  לעוה"ב  יצאה  א ון  נפש  רביםאע"פ שהמציל  נפשות  כ"ש  ל חת  שיז, אבל  י  "ש  ללככה  ומר 
 ענוגי ג"ע זה רחוק.עולמות ות

שגם    אש,לץ  וקפ  חלק בעוה"ב,ת  "רחב  והבטיח לויו  ל יסורקבן תרדיון שה  על הריגת ר"חהגוי  מונה  המ  וכן
לעוה"ב.   מראנעליו   ע"י  אע"פ    שמזומן  הובטח  וגם  מעצמו  לאש  צ"ע  קצדיתנא  שקפץ  אעפ"כ  בשלמא  , 

 "ל.יצאה בת קול כנ, ואעפ"כ  \כב/ עצמו לא מלרי ה  לי טבל באש אבלטבילה או

  ואמר אם אחד מהם גילה זאת לר"ג  ו  ה על רבן גמליאלג ירה מלכות הרזגמעשה ש  \כג/ כט.גם עיין תענית  
מזומן    אל שהוו קפץ מהגג ומת ונתבטלה הגזרה, ויצאה בת קושהבטיח  ל אותו וכיוןעולם הבא יציח לו  יבטי

 ה הבת קול לשון זה. י, נקטהיה גוגם הוא נו אע"פ שיידהלחיי ועה"ב. 

סתלקות  שה  אע"פ  ,תשובה אלא על צער הסתלקות של צדיקבלא מת  שקפץ מהגג  בכתובות קג.  גם הכובס  
  . זה חידושכנס לג"ע  ילה  עד שיוכלעה  שולמו ביקנה עכדי שעד    אבל  ,ר על פטירתםעצטצדיקים מכפרת למ

 בלוויה.  אע"פ שלא היהשס בוכב חדוהמיונאמר עליהם כן.  רבי כל ישראל שהיו בלווית גם ש שועי"

ט.  ועיין קטן  מועד  נאמר    \כד/ גם  ישראל  וכל  כפור  ביום  אכלו  המלך  שלמה  של  המקדש  בית  שבחנוכת 
השראת  חמים נפלאים שמתעורר מהסתלקות צדיק או  ר שעה של  יש  א ש. נמצם לחיי עוה"בעליהם מוזמני

כנס לג"ע בלא דין  ימהאדם ויכול לה  מבטל גם את הבגדים הצואיםשמכפר על כל העונות עד ש  ינההשכ
 אבל א"א לומר שגם זוכה לכל הש"י עולמות והתענוג מהם.  יסורים.יובלא 

דיברא צ"ע דברי החיד"א ש  לכן יתיישבדיא אבל הראיות שהביא קבן דורעל ר"א    מנם  זה  ו  שה איך  עם 
וו שלשון מזומן לע : לשון זה  בברכות סא  ולעומת זה  גויים הנ"ל.  שהשל גם על    נה עולמו נאמריש קוה"ב 

 ל רבי עקיבא כשהרגוהו במסרקות של ברזל.  מר ענא

יוכן  עד כדי שיוצאת נשמתו    תכי חרטה אמיתי  ונראה נפש להצלת  שקול ככל שראל או צדיק המסירות 
צער וכן  גדול  ישראל  צדיק  הסתלקות  על  שכינ  ,גדול  השראת  בחנוכת או  כגון  רחהבית    ה  מים  מעורר 

עונפלא כל  ממנו  ון עדים שמכפרים  לה  שנפשטים  ראוי  ונעשה  לג"ע,יכל הבגדים הצואים  ולהתענג    כנס 
ג"ע, צדיקיםו  מריח  של    , מחיצת  תורה  לכשקיים  אדם  ומצוותא  לא  מצו  חייו  אבל  לכל  וות.  הש"י  יזכה 

נפש  המת במסירות  ואינו דומה    ין כל אחד ואחד.דאי יש חילוק גדול בוכי בזה בועולמות והתענוג מהם,  
 נפש. רותמסיבלחי 

בין ר"א    שיש חילוק עצום  פשוטאבל    ,וקונה עולמו בשעה  ,\כה/ יי עוה"בנאמר מזומן לח  הנ"לאע"פ שבכל  ו
לב)האריז"ל  איתא בכ  אורדיבן ד  וי, כי ר"אוהממונה הגבן דורדיא לקטיעה   תהלים  תורה  לו את   שנתנו(  בלקוטי 

 
וי   -  שפת אמת  יעמדו  כו' ברש"י ד"ה  ואף לעוה"ב  גמורים   ראו  וצ"ל דאיירי ברשעים  חלק לעוה"ב.  יש להם    וקשה הרי כל ישראל 

 אחר הסתלקות: ק תמיד כן הוא בשמים  חי' ר אותן שאין להם חלק לעוה"ב. ולולי דבריו י"ל דאין הכוונה לעוה"ב לאחר הת 
 צמו, אבל לא טבל, וגם לא פרע, עי"ש דעות בזה.לתרץ הקושיא שהרי היה גוי ואע"פ שמל ע   37שוטנשטין הערה    ועיין ע"ז י:   כב
כט   כג דף  טורנוסרופוס   .תענית  כשחרב  ג  תניא  נגזרה  ההיכל  את  להריגה  הרשע  גמליאל  רבן  על  בבית  זרה  ועמד  אחד  אדון  בא 

מ  החוטם  בעל  ואמר  ב תבק המדרש  גש  רבן  שמע  מתבקש  החוטם  אי  על  ליה  אמר  בצנעא  לגביה  אזל  מינייהו  טשא  אזל  מליאל 
ומית וגמירי דכי גזרי גזירתא  יל  א לך מייתית לי לעלמא דאתי אמר ליה הן אמר ליה אשתבע לי אשתבע ליה סליק לאיגרא נפ מצילנ 

 העולם הבא יי  לח   ול ואמרה אדון זה מזומן לי לגזרתייהו יצתה בת ק ומית חד מינייהו מבט 
יום הכפורים    .ט מועד קטן דף    כד יוחנן אותה שנה לא עשו ישראל את  רבי  שונאיהן של  אמר  נתחייבו  ואומרים שמא  והיו דואגים 

 ם מזומנין לחיי העולם הבא ייה יצתה בת קול ואמרה להם כולכ ישראל כל 
שים זווג עליון  ישראל דרך כלל שעו כל נשמות    הוא כללות   חלק לעה"ב ש להם  מ"ש כל ישראל י   -על סנהדרין    שער מאמרי חז"ל   כה 

מזומן לחיי  ש מדריגה יותר עליונה ועליה נאמר הרי זה  י   עוד          חתונה בענין זווג הזה:של או"א הנז' הנק' עוה"ב וזו היא מדרג' ת 

יתעלו זו"ן בעילוי  בנה כאור החמה וגו' כי אז  והוא ענין זווג או"א לעת"ל אחר שיבנה ב"ה בע"ה כי אז נאמר והיה אור הל   ב העה" 
יוכל אז  רץ לא נמ  ומי  זווג עליון של או"א בהיותם בתכלית העלוי הנפלא אשר ע"ז הוה מת ין קץ  יירא שמואל הנביא ע"ה  לעשות 

ה  א פן ח"ו לא יהי וג ההוא והיה יר שב שהיה אז יום הדין הגדול לעתיד אשר מי ומי יזכה אל הזו באומרו למה הרגזתני כו' ארז"ל כי ח 
עי נאמר עליו שהוא מזומן לחיי העה"ב וזהו מה שיצתה בת קול ואמרה  וג העליון ההוא באלף שבי אז אל הזו   ומי שיזכה   מהראויים 

הוא ן'  תב עוד מדריגה גדולה מכלם והוא שנאמר בו מובטח לו ש ן אהדדי שבמאמר הזה כ )אמר שמואל צ"ע דקשיי יך ר' עקיב' שאתה מזומן לחיי העה"ב  אשר 

 ועל אלו נאמר מזומן לחיי העה"ב ופליגי אהדדי ואין בידי להכריע(:   מכלם מב' כתות הנז'  דולה כתב וז"ל הכת הג' הג   העה"ב ובמאמר הקודם 



 מוהר"ן                                   א קצ  תורה             ליקוטי                                 7קי: 

ישראל וזדונות    היבלם מתנה אבל היקש  אי אע"פד ווב, ושמונים שנהוחנן כה"ג במשך  שקיים רבי י  המצוות
,  הגויים שזכו להיות מזומנים לעוה"ב,  בוודאי זכו הרבה פחות מזהאבל    ,כדברי החיד"א  נהפכים לזכויות.

עולמות    ם הש"יקיבל גלומר ש   קשה   לג"ע ולמקום נפלא שם אבל כנס  יפ שזכה לה"אערדיא  בן דור"א  ם  גו
כזה המתענג מהשגות    בלזה לב רחב וזך א"א להכין ל  שצריך ן  כיו  וכנ"ל  . התענוג מהם  אתבלא טרחה וגם  

   .\כו/ אלוקות ברגע אחד

ולב לכוכבר הכין    \כז/ ון איזה מצווה אחת שחסרה לקתלפעמים בא אדם רק כדי לאמנם   ל תענוגי  כלים 
 רבנו. , אבל לא בזה דיברהחסרה לו  הווצ"ב וקונה עולמו בשעה אחת דהיינו את המ עוה

התועלת  מה  צ"ע    ,לשון הרע דאיתא שמקבל את המצוות של זה שדיבר עליו  עליו  הארץ שדברו   וכן עם
   שלו בהן.

תומך בלומד  היח שאביו שמוכים שמביא דברי  מהועיין חומת אנך להחיד"א על הפסוק שלח לחמך על פני  
הבן בזכותו  שלמד  התורה  את  ילמדוהו  כנ  תורה  תורה  וצ"ע  בו.  ל  גם   אם  ל"שתמך  מהש"י  יזכה  תענוג 

 למות.עו
 

 אבל הקונה עולמו בשנים רבות אלא שאינו בן תורה 

  חלום, שמח בלבבך ר' יהושע בן אלם הגידו לו ב-אות י    -חלק תנאים ואמוראים    -עיין ספר סדר הדורות  
ר ניעור ר' יהושע חשב בלבו ואמשאתה וננס הקצב מושבו ומושבך בגן עדן וחלקו וחלקך שוין כאחד, כש

אמות בלא ציצית    לא עמלתי אלא בתורה לא הלכתי ד'ייתי תמיד ביראת קוני ואוי לי שמיום שנולדתי ה
הקצב עם  ותורתי  מעשי  שקולין  ועכשיו  תלמידים  פ'  לי  והיו  יהו ותפילין  ר'  הלך  ננס ....  אצל  בעצמו  שע 

, א"ל דבר יש לי  דוומים שעטרת ישראל בא לפני עבהקצב ונפל ננס על פני ר' יהושע ואמר מה היום מי
י ויש לי אב ואם זקנים ואינם יכולים  ך ומה מלאכתך, א"ל אדוני קצב אנמך א"ל דבר א"ל מה מעשילדבר ע

בידי. מיד עמד ר' יהושע ונשקו על ראשו   ומאכילם ומרחיצםלעמוד על רגליהם ובכל יום ויום אני מלבישם 
 עדן.  שזכיתי להיות חברך בגן  קילך מה טוב ומה נעים ואשרי חלוא"ל בני אשריך ואשרי גור

מעשה בחסיד אחד שעשה שאלת חלום מי    -ת עולם(  ועיין ספר חסידים אות תרכג )אות תרצה במהדו' ברי
ק, למחר התקין עצמו והלך כדי לראותו, והיה חוקר  ר אחד במקום רחויהיה חבירו לעוה"ב, והראוהו לו בחו

עליו למה תבקש זה כי    אחריו, וכל העולם תמהו  אלגיע סמוך למקום אותו האיש, שומחפש אחריו, כשה
בא לבית האיש, והאיש הוציאו בחרפה גדולה והכהו על הלחי, ופשט  וא פריץ מאוד, שמע ועצב, אעפ"כ  ה

 , והיה הוא וחבריו מתלוצצים בו, אעפ"כ לא השגיח ונכנס וכו'... ם תרצה תכנס כאןמכנסים שלו, א"ל א

ת נפש שחי בה ולא רק  למות בזכות מסירווגם יזכה לש"י עומיד חכם  שזוכה למקום עם צדיק ותל  רואמב
שגם איש פשוט יכול לזכות לעוה"ב כמו בעל שם רבנו אומר    \כח/תורה יט תנינאבוכמבואר    שהסתלק בה,

 
והוא מי שהוא לבדו יכול לעשות הזווג העליון של או"א    העה"ב   מובטח לו שהוא בן מדריגה גדולה מכולם והוא מי שנאמר בו    ד עו 

 ה"ז לגמרי מם בע כי השלימו עצ   ל נחש ב והבן זה וזו היא מדריג' אותם ד' שמתו בעטיו ש ונק' בן העה" 
יט    בהקדמה עיין    כו  שם  לתורה  לעונגדמשמע  מביא  היה    שקדש הבא מלמעלה לא  החיים  היה אוכל מעץ  ולכן אם אדם הראשון 

יבה שרצה לאכול  ברות על היצה"ר וזו הס ורע וחזר לתקן ע"י התגבג"ע בלא התענוג שיהיה לו אחרי שאכל מעץ הדעת טוב  נשאר  
 ממנו.

ם במצוות  ה"פ השמר לך פן תעזוב את הלוי.  מבאר עפ"י סוד הגלגול שלפעמים יתגלגל אדם של פרשת ראה ע   באר מים חיים ה   כז 
בכה  ילה בא שוב לעולם. ורבי  עה אחת כי כל מה שחי היה בשביל השעה הזו שרק בשב כדי לתקן מצווה אחת וזהו קונה עולמו בש 

 ו באותה שעה.דול וגם יכול לאבד עולמ בשעה הזו יש קטרוג ג
הַּ   -  תנינא תורה יט    כח ר  מּות הּוא  ִעּקָ לֵּ ְ ש ּ ְוהַּ ְכִלית  בֹד הַּ ּתַּ ע  ק לַּ בִּ רַּ ם  ֵּ ָחְכמֹות ש ּ ּום  ִלי ש  ּבְ מּור,  ּגָ ָלל.    ְתִמימּות  ש  ּכְ יֵּ י  א   ּכִ ֶׁ ש  ִרים  ּקְ ,  ֹוְמִרים ְמחַּ

ְכִלי  ּתַּ ר הַּ ִעּקָ ֶׁ א  ת ְוָהעֹוָלם  ש  ּבָ ק לָ הַּ ָבר כְּ הּוא רַּ ל ּדָ ת ּכָ עַּ ֶׁ דַּ ע  הּוא מֹות ש  ידַּ גֹון לֵּ מוֹ , ּכְ ּכֹוָכב ּכְ הּותֹו ּוִמּפְ   הַּ ע מַּ ידַּ הּוא, לֵּ ֶׁ י ָמה עֹומֵּ ש  ּמָ נֵּ קֹום  ד ּבַּ
ּוֻמשְֹ  יל  ּכִ שְֹ מַּ ש   יֵּ י  ּכִ הּוא.  ֵּ הַּ ְוש  ל  ּדְ ּכָ ל,  ּכֹחַּ  כֶׁ הַּ ְינּו  שְֹ הַּ ּמַּ ּשֵֹּ הַּ ְוהַּ יל  עַּ ּכִ ּבְ ל  ּדָ כֶׁ ְוהַּ הַּ ְצמֹו  ל ָבר  ּכָ שְֹ ְכִלית   ּמֻ ּתַּ הַּ הּו  הַּ ְוָהעוֹ   ְוזֶׁ ֶׁ ָלם  ש  ְצָלם,  אֶׁ א  ה  ּבָ ְהיֶׁ ּיִ

שֶֹׁ  ע  ֻמשְֹ נַּ ְוהַּ יל  ּכִ שְֹ ּמַּ הַּ ָחד מֵּ ּשֵֹּ ה אֶׁ ְוהַּ ל  ְוהֵּ ּכָ ל  הַּ כֶׁ עֹוָלם  ּבָ ה  זֶׁ ל  ם עַּ יהֶׁ ְימֵּ ים  ּלִ ְמבַּ ח  ם  לַּ ה  ּולְ ּזֶׁ ּשִֹ קֹר  ּמֻ הַּ הַּ לֹות, יג  ּכָ ְכִלית   שְֹ ּתַּ הַּ הּו  ּזֶׁ ֶׁ ְוזֶׁ   ש  ְצָלם,  הּו  אֶׁ
ְצמֹו הָ בְּ  ְע עַּ ְלדַּ א  ּבָ ם. רַּ עֹוָלם הַּ ֶׁ ּתָ ה  ק ש  ּזֶׁ הַּ עֹוָלם  ין ּבָ ִ ש  ֻלּבָ ּמְ ֶׁ נּוג    ש  ע  ּתַּ ם  ין ָלהֶׁ גּוף, אֵּ ִמן ּבְ ְך  ּכָ ל  ִקיר   ּכָ ח  טוּ הַּ ְ ש ּ ְתּפַּ ּיִ ֶׁ א ש  ּבָ הַּ ּוָבעֹוָלם  ּגוּ ֹות,  הַּ ף,   מֵּ

גּו ְמֹאד  ִיְתעַּ  ה. ּולְ ּנְ ם ָהָרָעה, ִעקָּ ִמּזֶׁ ְעּתָ ּשָֹ דַּ ת ר הַּ כְ הַּ   גַּ ִקירֹות   ִלית הּוא ּתַּ י ח  ל ְידֵּ לָּ ֹות חִ ְוָחְכמ   עַּ ֶׁ ם: יצֹוִנּיֹות ש   הֶׁ

ּשָֹ ּבֶׁ   ֲאָבל  ר הַּ נּו ִעּקָ ְצלֵּ ת אֶׁ ְכִלית  גַּ ֱאמֶׁ ּתַּ ק  ת הַּ ּיוֹ הּוא רַּ שִֹ ע  י ֱאמּוָנה ּוִמְצוֹות מַּ ל ְידֵּ בֹ עַּ ע  ֵּ ת, לַּ ש ּ י הַּ ד הַּ ל ּפִ ְת ם עַּ יטוּ ּתֹוָרה ּבִ ִ ל  ִמימּות ּוִבְפש  ת. ְועַּ
בְּ ְידֵּ  ה  זֶׁ ְצמֹו  י  זּ עַּ ֶׁ ש ּ ה  ְלמַּ ִין ִכין,  וֹ זֹוִכין  ְוכ   'עַּ ָרָאָתה'  כָּ לֹא  ֶׁ ש  מֹו  ּכְ ִ ּו',  אש  "רֵּ קי"א(:  ים  ִהּלִ )ּתְ יִ תּוב  ָחְכָמה  ה'ית  ת  ת  ְראַּ ּוְקִדימַּ ית  ִ אש  רֵּ ר  ִעּקָ ֶׁ ש   "

ָחְכמָ  ת ה הּוא רַּ הַּ ִר   ק ִיְראַּ ּצָ ֶׁ ְקּדִ ה', ש  ָחכְ יְך ְלהַּ ְרָאה ְלהַּ ּיִ  ָמה:ים הַּ

אֵּ   ע ְוֵתד   ֶׁ בָ ש  ּדָ ס וְ ין הַּ ם, חַּ ְעּתָ דַּ לֹום ר ּכְ ָ י ש  ּשִֹ   . ּכִ ן לֹא יַּ ְכלִ ִאם ּכֵּ ּתַּ ט ְמאֹ יגּו הַּ ט ְמעַּ י ְמעַּ ק ְמתֵּ ְינּו  ית, רַּ הַּ לֵּ ד, ּדְ ע  ּבַּ שֹּו  הַּ ע  ה ּיַּ ל ִפילֹוסֹוִפים. ּומַּ כֶׁ י שֵֹּ
י   ּנֵּ ְך, ְקטַּ רֶׁ ין לָ   ָהעֵּ אֵּ ֶׁ ל כָּ ש  כֶׁ ם שֵֹּ ִקירֹות, הֶׁ קֹר ח  ח  ה לַּ ת   זֶׁ עַּ ּמֻ   ָלדַּ כָּ הַּ הֵּ שְֹ ֶׁ ר ָהעוֹ לֹות, ש  ְוִעּקָ יַּ ָלם, אֵּ ם רֹב  ת  ּשִֹ יְך  ם אֶׁ ְכִלית:יגּו הֵּ ּתַּ ת  א     הַּ ֱאמֶׁ ּבֶׁ ָבל 

ּשָֹ  הַּ ר  ת  ִעּקָ ְכִלית הוּ גַּ ּתַּ ק עַּ הַּ ְינּו  א רַּ הַּ ּדְ ְיָקא,  ּדַּ ִמימּות  ּתְ י  ְידֵּ ת הַּ ל  וּ ִיְראַּ ם  ֵּ ּיֹות בִּ ִמְצוֹות מַּ ש ּ שִֹ וְ ע  מּור.  ּגָ יטּות  ִ הּו )סֹוף קֹ ְפש  ת( זֶׁ לֶׁ ּדָ הֶׁ ָבר  : "סֹוף 
ָמע  ְ ִנש  ּכֹל  ת הָ   , הַּ ִמ ִק ֱאלֹ אֶׁ ת  ְיָרא ְואֶׁ מֹור ים  ְ ְינְצֹוָתיו ש  ָהָאָדם". הַּ ל  ּכָ ה  זֶׁ י  ּכִ לֹמֹ ,  ְ ש ּ ֶׁ לֶׁ ּו ש  ּמֶׁ ד אֹוָתנוּ ה הַּ ּמֵּ לֹום, ְמלַּ ָ ש ּ ִעקָּ ְך, ָעָליו הַּ ֶׁ ּשָֹ , ש  ת  ר הַּ גַּ ֹֹ

ּתַּ  הּוא הַּ ֶׁ ש  ָבר   ְכִלית,  ּדָ סֹוף  ת  ִחינַּ עַּ ּבְ ק  רַּ הּוא  י ,  ְידֵּ ִמימוּ   ל  ְליִ ּתְ יטּות,  ִ ּוְפש  אֶׁ ְר ת  וְ ָאה  ה'  ִמְצווֹ ת  מֹר  ְ יטוּ ִלש  ִ ְפש  ּבִ כֹּ ָתיו  הַּ ָבר  ּדָ "סֹוף  הּו:  ְוזֶׁ ל  ת. 
אֶׁ  ָמע,  ְ ָהֱאלֹ ִנש  ֶׁ ִק ת  ש  מֹור",  ְ ש  ִמְצֹוָתיו  ת  ְואֶׁ ְיָרא  בְּ ים  הּו  ּתְ ּזֶׁ ת  לְ   ִמימּות ִחינַּ יטּות,  ִ ּוְלקַּ ּוְפש  ה'  ת  אֶׁ ִמְצוֹותָ ִיְרָאה  ם  בְּ ּיֵּ וְ יו  א  יטּות  ֻעְבּדָ ִ ְפש  ּבִ כּו' 



 מוהר"ן                                   א קצ  תורה             ליקוטי                                 8קי: 

עקר  ת  אמב  וזה לשונו שם כי.  כפרו במצוות מעשיותשעל כן  הפילוסופים  ועמלק    דעתגדול, דלא כ  שכל
"סוף  שיטות גמור. וזהו  צוות מעשיות בפ נו יראת השם ומיתמימות דיקא, דהיעל ידי  הוא רק    תכליתהשגת ה

  \ל/המהר"ל  וכן מצאתי שכתב  \כט/ דבר הכל נשמע, את האלקים ירא ואת מצותיו שמור, כי זה כל האדם".
 . בולון לסתור דעתםהביא ראייה מיששכר וז \לא/ אהרשב"וכן 

 

 ון זבול ר ושכ הסכם ישש

רפ   כי תצא למבביאור הפסובתורה  רבנק  מביא  ומבאר שאע"פ  ו את הפסוק שמלחמה  זבולון בצאתך.  ח 
וזבולוןש זבולון    ,בשכר  \לב/ וים וש  יששכר  צאתך  הוא  אעפ"כ  חיצוניות  בחי'  בחי'  ליששדהיינו  כר ביחס 

 .  באהליך 
 . מוצעבולון כאילו לומד בשנחשב לז \לג/ לשון הרמ"א בש"עין ועי

דהיינו בחי' חיצוניות   , ' בצאתך ולון בחיאעפ"כ זבנו למעט שבא רב הומ  ,יםוכיצד יתכן שהם שובין וצריך לה
 מיות.יפנ אביחס ליששכר שהו 

כ מקבל שכר  שזבולון  שרומז שאע"פ  ת  ,יששכרונראה  ימיד האבל  חייוא  ונ  צוניותשאר  כוונה  ה"ל  אליו, 
חו,  יהיה מכו  שכל שכרו  ,את זבולון  יחזיק  יששכר  בעוה"ב  ,זבולון החזיק את יששכרשכנגד מה שבעוה"ז  

 \ לד/ אי.ולא יהיה עצמ
בזה יש הרבה לדון  יתכן ששכרן שווה  ואמנם  מסתבר ו  ,רק תענוג רוחני  אהועיקר שכר עוה"ב  כי  .  כיצד 

  במשנה ריש מסכת פאה   אמרו חז"לשוזהו  י ולא גשמי.  נג עונג רוחנהתעעצמו ל  ןמי שבעוה"ז הכי  בו  שיזכה
   .כולם תלמוד תורה כנגד

ולכאורה דרבה בעל תשובה  עונג והש"י עולמות  וכה ללא ז  קונה עולמו בשעה אחתוכנ"ל שאנ"ש למדו שה
 זכה לזה. מאהבה זדונות נהפכין לזכויות ואילו זבולון לא 

ב גדול  חילוק  שיש  דווצ"ל  בן  כ  רדיאין  כללזבולון,  זבולון  נפש  י  מסר  הב  וחייו  לחמו  ובנפשו  כמ"ש  יא 
והפריש חצי  פש.  ם של מסירות נדהיינו שהיה ע  ,למותנפשו  זבולון עם חרף  טים ה' יח(  ופ)שבשירת דבורה  

ן ממון שמסר עליו  והיא מסירות נפש עצומה לית  בתורה.  שרק מכוחו עסק  מכל רווחיו לפרנס את יששכר

 
"ל ּכַּ  ם: "כִּ . ְוזֶׁ ּנַּ ּיֵּ ּסִ ֶׁ ל ָהאָ ה ש  ה ּכָ ה ָיכֹול כָּ י זֶׁ י זֶׁ ְינּו ּכִ ּיֵּ ָדם" הַּ ְכִלית, מֵּ ּשִֹ ם ּוְלהַּ ל ָאָדם ְלקַּ ּתַּ ת הַּ ה אֶׁ י זֶׁ ל ְידֵּ ֶׁ יג עַּ ר ש  חַּ ר ה אַּ ת ִעּקָ ֱאלִֹקים ְיָרא"    ּוא "אֶׁ

ן ָיכוֹ  ל ּכֵּ ל ָאָדם  ְוכּו'. עַּ ּשִֹ ל ּכָ כְ ְלהַּ ּתַּ ל יג הַּ ה ּכָ י זֶׁ ם:כֹול  ָאָדם יָ   ִלית, ּכִ ּיֵּ  ְלקַּ
ה   -  תנינא תורה מ'    עיין   כט  ֶׁ ק ִמי ש  י רַּ ל. ּכִ כֶׁ ם שֵֹּ עַּ עַּ טַּ ּיֹודֵּ ֶׁ י ִמי ש  ר ִלְפנֵּ ּיֵּ ל ְיכֹוִלין ְלצַּ ָראֵּ ץ ִישְֹ רֶׁ ם אֶׁ עַּ י טַּ ע  ּכִ ידַּ ר לֹו לֵּ ָ ְפש  ּוא ִאיש  ּבּור, ִאי אֶׁ

ִמי  ָבל  א  עַּ    זֹאת,  ּיֹודֵּ ֶׁ ִ ִמּשֵֹּ ש  יש  ְרּגִ ּמַּ ֶׁ ש  לֹוְמִדים  גֹון  ּכְ ל,  ּשֵֹּ י כֶׁ הַּ ם  עַּ טַּ ט  ְמעַּ ל ם  רֹות,    כֶׁ חֵּ א  ָחְכמֹות  ּבְ ָכִמים  ח  אֹו  ּלֹוְמִדים,  הַּ ְך  רֶׁ דֶׁ ּכְ ָיא  ְ ְוֻקש  ט  ָ ְפש  ּבִ
ְיכֹולִ  ל,  כֶׁ שֵֹּ ם  עַּ טַּ ים  ִ יש  ְרּגִ ּמַּ ֶׁ אֶׁ ש  ּדְ ִויָרא  'א  י  ּכִ ל,  ָראֵּ ִישְֹ ץ  רֶׁ אֶׁ ם  עַּ טַּ ְלָהִבין  ָראֵּ ין  ִישְֹ ץ  זֹּ רֶׁ ּובַּ קנח,  ְתָרא  ּבַּ ָבא  )ּבָ ים'  ְחּכִ מַּ רמה:הַּ ל  ף  דַּ יְנָחס  ּפִ   , ר 

ּשֵֹּ וּ  ָחְכָמה ְוהַּ ם הַּ עַּ אי ָיָקר ְמֹאד ְבִתּקּון כב(. ְוטַּ ּדַּ וַּ ל ּבְ  .כֶׁ

למי שלא  שלו הם פשטי אורייתא כמבואר בתורה רפו, איזה עונג יהיה    ים חכמה תתאה ועילאה ואפילו השער   א הרי גן עדן שהו   וצ"ע 
להם לימדו    ה מי ארצות שע"י זכות שהי כמבואר בכמה מעשיות על ע אבל נ"ל שזה לא קשה כי זה כן אפשר ללמוד למעלה  למד.  

מצווה בשכר גדול אבל היה  זה  אי   דהיינו שזכו ע"י   ץ כנ"ל.ו ר ותי כדי שיהיה להם הרגשה בקושיא    ה אותם תורה למעלה. וזה כנרא 
 וץ וצ"ע.חסר להם רק ההרגשה בקושיא ותיר 

כיון שהוא סבה    ( בנא להתחלק עם הלל בר ש ע"כ ס ש   זוכה כיששכר   ולון מבאר הטעם שזב ) .  חדושי אגדות על סוטה דף כא   ר"ל מה   ל
שני  ידי  על  נעשה  התורה  שהרי  עמו,  שיחלק  ראוי  שה ה לתלמודו  הפלסופים  דברי  הוא  שבוש  כי  מדריגת  ם.  יקנה  כאשר  תולה  כל 

 .ה "י התורה, ולפיכך גורם לתורה הוא כמו התורה עצמ אדם בבוראו ע   של ת, כי הכל תולה בדביקתו  המושכל 
לל  הרשב"א ז''ל האריך במאמר זה בפירושו לאגדות וכ   -בשם הרשב"א   ודה זרה.עב ן יעקב ריש מסכת  ל עי ע   הכותב   רו עיין ביא   לא

ה  כל  כי  שאמר  הוא  מדבריו  יודו היוצא  המתפלספים  ואף  בחכמה  החלק    מתעסקים  הוא  האנושי  השפ הנ שמין  בעולם  מפני  כבד  ל 
יפעל בחלק השכל   ובלבד אם  זולתי שהם  וישת שהוא בעל השכל  והוא  מסכי דל בחכמה  ואנו מסכימים על אחרת  על חכמתם  מים 

יום  ק הנעימים והאריכות שאין לו תכלית ב נו בה מפיו ית' ושייעד לנו החיים  שאנו נחייב ההשארות בהתעסק במצות התורה שנצטוי 
וההיפך על   ואולם שתצטרך היא  טולם א''כ התכ בי מצותיה  ובמצותיה  כ לית בבריאה העסק בה  עסק  על  ם  העול ל פנים השתדלות 

כי  ר עמו כי לולא זה לא יתעסק זה שצר וישובו על כן מי שמתעסק בעניני העולם וישובו לכונת מי שיתעסק בתורה הוא נוטל ג''כ שכ 
  בולן שגילו לנו רבותינו ז''ל ממ''ש )דברים לג( שמח ז עצמו והוא מה  ל   אם יצטרך כל אחד להכין   האדם רבים ויכלה האדם ימיו בהם 

 .ך בצאתך ויששכר באהלי 
בזה  המפרשים    לב המפר נחלקו  ורוב  חצי,  חצי  מנר י"א  נר  כמדליק  אלא  מיששכר  כלום  נחסר  שלא  מבארים  בפנים.שים  יבואר   .   

קיהו  הרב יעקב חז ל לון  ספר שמח זבו ל   ל ז" אל פישר  שר י   ב ר ה בהסכמת  יששכר כלימודו של זבולון עיין  ל  שב הלימוד ש והטעם שנח 
יר  זבו שכתב כיון ש   דש"מ ושלים ת פיש  יותר שאז איכ ח לון יכול יששכר ללמוד בהר ע"י  יותר מ בת הדעת  בד ות הלימוד  ק  ח ו הלומד 

א  אבל  גדול  הוא  בדוחק  לימוד  ששכר  הלימ כ י ואע"פ  גדול ות  כ כ   ר יות   וד  טעם  ועוד  הדעת.  בהרחבת  נחשב ש שי   תב שהוא    שכר 
 קמן(ל   על זה ה )עיין הער משלח.  ה   זוכה ת  מציאו ב ש הוא  ין  שהד   ללקט לו מציאות,   ו של זבולון ולקיט כשכירו  

יו"ד   לג ִמּפְ וּ   -סימן רמו סעיף א'    ש"ע  ִלְלמֹד,  ר לֹו  ָ ְפש  ִאי אֶׁ ֶׁ ִלְלמֹ ִמי ש  ָלל  ּכְ עַּ  יֹודֵּ ינֹו  אֵּ ֶׁ י ש  נֵּ נֵּ ִמּפְ חֵּ ד אֹו  א  יק לַּ ְסּפִ יַּ ש  לֹו,  ּיֵּ ֶׁ ָרדֹות ש  ּטְ הַּ ִרים  י 
ּלֹוְמ  חָ   הגה: ִדים.  הַּ ב  ְותֵּ ֵּ ִאלּ לֹו  ש  ד בְּ ּו לּכְ ְצמוֹ ֹומֵּ ע  ְויָ   .טּור(  )  עַּ הּוא יַּ ֶׁ רֹו ש  בֵּ ְתנֹות ִעם ח  ְמִציא לֹו ּפַּ כֹול ָאָדם ְלהַּ ּתֹוָרה ְוהּוא יַּ ָכר,סֹק ּבַּ ָ ש ּ לֹק ִעּמֹו הַּ ח  ָבל    ְרָנָסה ְויַּ א 

ינֹו ָיכֹול ִלְמּכֹרִאם כְּ  תֹוָרה אֵּ ק ּבְ ר ָעסַּ ְלקֹו  בַּ ִביל ָממֹון לֹו חֶׁ ְ ש  ּתְ  ּבִ ּיִ ֶׁ סוֹ ִתיב ב'  א''ו נָ )ת נּו לֹו. ש  ''ס ּדְ ַּ  ָטה(  ִמש ּ
אינו עצמאי לגמרי אלא זבולון  גם יששכר  מה ש   שיהיה לו קצת הפסד אפשר לומר    , מפסיד דעת הסוברים שיששכר    ולי ליישב א   לד

 רב המחוייב להסביר לתלמיד.  של , בבחי'  בו   דבוק 



 מוהר"ן                                   א קצ  תורה             ליקוטי                                 9קי: 

ב נפ כמ"ש  יביא שו  כלים    לחמו,  נפשו  וכבוד התורהזבולון  ובזה הכין  לא  ורדיא  בן דאבל    ,למדת הנתינה 
   ריקים. יועמהם ה באשיו אר ימאבל ש ,ה'מתוך דביקות בת מ  ה קלהשעבן כלים אלא הכי

שבעל תשובה בשעה    .זקן בא בימיםואברהם    שית יח יא()ברא  עה"פ  \לה/ חיי שרה קכט.בזוהר    מאידך עיין
מ מאהבהאחת שמת  תשובה  בהם  תוך  ימיו שהלך  בכל  צדיק  שזכה  מה  לכל   עי"ש   .רגאלדמדרגא    זוכה 

אבמעל שבאת  המלך  ודוד  אבינו  אעפ"רהם  לדרגא  מדרגא  בימים  מעלת  ו  יותר   בעלכ  גדולה  תשובה 
יים  קדהיינו צדיק שיש לו פנאי לונפסד  זי. ועיין בזה תורה נט תנינא יש זרלבינה עילאה שבשעה אחת עולה

לו פנאי    נשכר זה בעל תשובה שצריך להזדרז לברוח מהטומאה ואיןות ויש זריז וודה שבין המצועבה  תא
 ת. ו שבין המצוואת העבודה הזלקיים 

לשבת עם יששכר בג"ע אבל העונג  להשגה כזו  רק  שפרנס את יששכר יזכה    זבולוןש  לומרפשר  אי אאמנם  
לוהרוחני   הלה  כמו   הזלכאורה  ש  ,יחסר  עם  בביושיב  ג"ע.לנצח  הנם  יג  זהשאצלו    ,המדרשת  ארץ    ולא 

 , אינו כן אבל באמת  ביותר.  ל הצד הטוב  ז מצליח בעסקים עמה לו שהוא בעוה"דהתמורות שנ  ויעדיף עולם
יין  עכ"פ עד  .יםלכ  לזהין  אלא שאינו עונג כמו למי שהכ  , ן עדן זה עונג רוחני גם לאדם מגושםלהיות בגכי  
זי על  לומר  זבולוקשה  נפרש שזבולוא   גםון.  ה שמח  מתנה  ם  יקבל  דהינו   כאילו למדרוחני    עונגל  םכלין 

התורה/  את  אותו  ילמדו  קצת    \לוששם  שעדיין  לומר  זבולוןש"  ברך נו  רב  משהקשה    לקבלכה  שתז  ,"מח 
 ה שכר עוה"ב בממון. ונקשל   גם יש בזה בחי'ואולי  נהמא דכיסופא. והוא יה,מתנות יחמתנות והרי שונא 

מעשיות ידוע  צדי  כנ"ל  מאידך  במחיצת  היות  זכה  הארץ  מצוהק  שעם  ע"י  נפש    גדול  במסירות  שקיים 
וה"ב כמו בעל שכל גדול,  שגם איש פשוט יכול לזכות לע  שם רבנו אומר  תורה יט תנינאבוכנ"ל    .ובשלימות

 . בולון לסתור דעתםראייה מיששכר וזלזה הביא   הרשב"אש כנ"לוהפילוסופים ועמלק דעת כ לאד
הרגל הלמוד   (גלאות  למוד  )מדות  פר הובס  ,כנגד כולם  תלמוד תורה(  ' א' פאה א)חז"ל  ושוב מאידך הרי אמרו  

זוכה על   ,פשעם מסירות נ  ובפרט  תמימותע"י כל מצווה בוצ"ל ש  .צוותקיום כל המ  לה עלהוא עולה למע
והתורה    .\לז/ובים יותרטכלים    היא הכנתידה לכלים נפלאים לעונג רוחני בג"ע. אלא שע"י הרגל הלימוד  

 
ם   ִאְתְקִריב   א ְול    -ף קכט.  זוהר חיי שרה ד   לה ה  א  ַאְבר  יֹומ  זִ   אוֹ   ַחד   ב ְ א ב ְ א  ְמנ  ד  א,  אחת  בפעם  או  אחד  ביום  אברהם  רבנתק  לא  אבל  ח  דֹוי  ֶאל   ל   ֵליה    ְקִריבו    עֹוב  כ    יֹומֹוי   ב ְ

א ְרג   א   ִמד ַ ַלק   ַעד   ,' וכו  דיסוד  לחסד   ת דמלכו  מחסד   וןכג  לחסד  מחסד   שעלה  דהיינו,  למדרגה  ממדרגה  יום  בכל  אותו  בוקר  הטובים  מעשיו  אלא  ְלַדְרג   ַ ִאְסת  ַדְרג    ד ְ ד   ֹויב ְ ה   כ ַ   ֲהו 
אל ,  זקן  כשנעשה  דאצילות   א "דז  בחסד  במדרגתו  שנתעלה  עד  ִסיב  ין  ְוע  ַדְרג ִ ִאין   ב ְ א   ִעל   ְדק  ֵזי  כ ִ ְכִתיב,  ראויכ  העליונות  במדרגות  נכנס  ואז  ח  ם  ד ִ ה  א  ו ְכֵדין ,  ז ֵקן  ְוַאְבר  י  מִ   ב     ים ב ַ

אִ   פירוש  ו ן ב ְ ִאין   יֹוִמין   ינ  ו ן   ,העליון  החסד   שהוא   הראשון   יום   אל   עלותו   עד   ימים '  ז  ת הנקראו  א "דז  ת "בז  ל"ר,  םהעליוני  הימים  באותם  ִעל   ִאינ  אן   יֹוִמין   ב ְ   ימים   באותם  ְיִדיע 

ז א,  םהחסדי  מתפשטים  שבהם  הנודעים ר  א   ב ְ ַרךְ   ה "ַויהו  בו  נאמר  ולכן,  המלכות  שהיא  האמונה  בסוד  נכנס  ותחילה  ִדְמֵהיְמנו ת  ם   ֶאת   ב ֵ ה  ל   ַאְבר  כ    ממדת   להתברך  שזכה'  פי  ב ַ

ן, כל הנקרא  מהיסוד אליה  שנמשך מהשפע  לכותהמ  מ   ַ ִמת  ְפִקין   ד ְ ל  נ  אן כ   ְרכ  ל  ב ִ  (   ומפרשים פ"וכ  ק"רמ). לעולם דיםהחס וכל הברכות כל יוצאים שמשם ִטיבו   ְוכ 

ִאין  ש "וז,  אחת  בפעם   התשובה   בעלי  קונים,  יום  יום   מעט   מעט   ימיהם   כל   חטאו  שלא   וריםהגמ   הצדיקים   םשקוני   מה   כי  לפרש   בא  ועתה  ו ן  ַזכ   אֵריהֹון  ִאינ  ה   מ  ְתׁשו ב   אשריהם  ד ִ

א,  התשובה  לבעלי ה  א   ד ְ ְעת   ׁשַ א  ב ְ ד  א,  דברים  וידוי  י"וע,  לבב  מעומק  וחרטה  חטאה  עזיבת  י"ע  אחת  בשעה  כי  ח  יֹומ  א  ב ְ ד    ויום   תולה  שתשובה  עונות  יש   כי  ריםהכפו   ביום  ינוהי  ח 

א,  מכפר הכפורים ִרְגע  א  ב ְ ד    שוב ל  בלב  חזקה  והחלטה הסכמה  שהוא   אמיתית  תשובה  הרהור  של  הרגע  היינו  אחד  רגע  נמי  אי, ממרקתם  המיתה  שרק  עונות  יש   כי, המות   רגע  והיינ  ח 

י   ְקֵריִבין  (ב"ע  קכט   דף),  שלימה  בתשובה ִריךְ   אֻקְדׁש    ְלַגב ֵ א  ַמה ,  ה"הקב  אל  מתקרבים  הם  ז"עי  אהו    ב ְ ל  ה   ד ְ ִכי  ֲהו  ו    ה  מו ִרים   יִקים ְלַצד ִ   ֲאִפיל    לצדיקים   אפילו  כן  שאינו  מה  ג ְ

ִאְתְקִריבו  ,  גמורים י  ד ְ ב ֵ א  ג ַ ִריךְ   ֻקְדׁש  ה   הו א   ב ְ ַכמ   ִנין  ב ְ ם   הלא  כי,  שנים  כמה  במשך  ה"הקב  אל  מתקרבים  הםש   ׁשְ ה  א  ַאְבר  ו    אל ע    ל  ִאינ  ִאין  יֹוִמין  ןב ְ ה   ַעד   ִעל   ֲהו  ה   ִסיב   ד ַ מ    כ ְ
ַמר  ִוד  ְוֵכן, לעיל שנאמר כמו זקן שנעשה עד אלא א"דז  ת "דז  החסדים  שהם  העליונים הימים באלו נסנכ לא אברהם ְדִאת ְ ְכִתיב  זקן עשהשנ עד העליונים בימים נכנס לא ד   ֶלךְ  ד ִ ֶ   ְוַהמ 

ִוד  א  ז ֵקן   ד   ִמי  ב   י   ל ,  העליונות  תבמדו  בא'  פי  םב ַ אֵריה    ֲאב  ה   מ  ְתׁשו ב  אל   ד ִמי     ד ִ ק   ע  ב ַ א   יה  ב ֵ   ְוִאְתד ַ ֻקְדׁש  ִריךְ   ב ְ   ומתדבק   נכנס  מיד  גדולה  תשובה  י"ע  תשובה  בעל  אבל  הו א   ב ְ
 (   ומפרשים ק"רמ). להלן יוסי' ר כדמפרש  ה"בהקב

י ַמר   יֹוֵסי  ַרב ִ ִניַנן ,  א  אֵריהֹוןד ְ   ֲאַתר ,  ב"ע  לד דף  ברכות' במס  למדנו  ת ְ ה   מ  ְתׁשו ב  ְייֵמי  ד ִ יה    ק  א  ַההו אב ְ   ב ֵ ְלמ  יִקים ,  הבא  בעולם  בו  עומדים  התשובה   לישבע  מקום  ע  מו ִרים   ַצד ִ   ג ְ
א   ְרׁשו    לֹון   ֵלית ְיימ  יה    ְלק  ִגין,  בו  לעמוד  גמורים  לצדיקים  רשות  אין  ב ֵ ו ן   ב ְ ִאינ  א  ְקֵריִבין   ד ְ יר   ְלַמְלכ   הו  ִמכ ֻ   ַית ִ   ובה תש   י"שע  לפי,  מכולם  יותר  ה"ב  המלך  אל  קרובים  הםש   לפי  ל ְ

ו ן,  שם  עד  לעלות   יכולים  גמורים   צדיקים  שאין  מה ,  התשובה   שורש   שבה  עילאה  באימא  ונכנסים  עולים   הם  עילאה  תשובה  הנקראת  עצומה ֵכי   ְוִאינ  ׁשְ א  ְייהו  ֲעלַ   מ  ְרעו ת  א   ב ִ   ְדִלב  
יר  א,  יותר  הלב  ברצון  הקדושה  אור  עליהם  מושכים  והם  ַית ִ א   ַסְגי א  ו ְבֵחיל  ב  א לְ   ְלִאְתְקר    סגורים   היו  הרבים  שבעונותיהם  לפי  ל"ור,  ה"ב  המלך  אל  להתקרב  יותר  גדול  ובכח   ַמְלכ  

  נפש   במרירות  בקרבם   נשבר   ולבם  להגדו  בהכנעה  הם   תשובה   בעלי  כי  ועוד ,  ה"ב  המלך  אל  לבא   שיזכו   דע  משם   ולעלות   ולאבדם  להומם  גדולה   מלחמה  וצריכים  הקליפות   בעומקי 
.  כמותם  נשבר לב  להם  שאין   צדיקים משאר  יותר  פועלים  נשבר  הלב י"וע,  גמור  מצדיק  יותר  במעלה  שהוא  חסיד  למעלת  יםעול  ז"ועי, בוראם  את  יסוהכע   אשר  על  ומספד  ובכי ובצום

 (   פרשיםומ  ג " ורא ק"רמ)
ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום. פירש עטרת ראשי אבא מארי זצ"ל דרז"ל    -יא  כט  על תהילים    ד"א י ח לה יוסף תהלות    לו

אמרו עתיד הקב"ה לעשות צל וחופה לבעלי מצות אצל בעלי תורה והיה מקשה אמ"ן עדן שזה להם למוקש לבעלי מצות דבאתרא  
להם דלא ידי מאי קאמרי רבנן ולאו טיבותא לגבייהו להיות אצל בעלי תורה. ומציאה מצא ברז"ל    דזקוקין מאן מעייל בר נפחא וצר 

שהמחזיק לת"ח שבשבילו למד תורה מלמדין אותו תורה לעולם הבא ובהכי ניחא דזו טובה שלימה להיותם אצל בעלי תורה כי שיח  
ה' עז שהיא ה  זה  פ'  ז"ל  ובזה היה מפרש  יברך את עמו בשלום  וכי שיג להם ללמוד תורה  ה'  יתן לעתיד לבעלי מצות  תורה לעמו 

   שיהיו אצל בעלי התורה ולא יתבוששו עד כאן דברי עטרת ראשי אמ"ן עדן.
ם  יסא עיקר הכבוד מהרחוקי כי מחד גלגשמיות.  ל  ל ו כ שלא מכניס עצמ במי שמתוך הגשמיות מתעלה ויש מעלה למי    ויש מעלה   לז 

ל שכולו  צדיק גדו   ה התיקונים שעוש בוודאי  כבודו. אבל  כבוד כמ"ש והארץ האירה מ ה   עיקר ר בחושך שזה  מאיר או ל ידם  דייקא שע 
גדול אע"פ שהתפרנס   שהיה באבא אומנא  מעשה  ופר  מס   כא: נית  תע עיין  ,  יותר ב   א נפל תורה הוא   ו כפיו   מגיע   צדיק  דם  היה מק ,  יז 

דרקיע  בתא  ום ממתי שלו על יצרו בכל יום לדרישת של   ות ההתגברות וזכה בזכ   כו', ו   כלל   ו ר כ ש   ל מקפיד ע ות יתירה ולא  ניע בצ   ם לנשי 
  קיבל דרישת שלום רק פעם בשבוע, אביי    הש"ס, ממלאים את  י התורה שלהם  ש ו ד וחי שהיו ראשי ישיבה    א ורב אביי    ום. ואילו בכל י 
יכול לעשות מעשים כאלה  אמרו לא אינך  שאל על זה  אביי  וכש   כ.נה בערב יו" עם בש פ "ש רק  יבל ד ק   , ותו כמ   ה עפ"י שהלכ א ורבא  

א  אבא  של  כיוןו מנא.  ו כמו  א   הביאור  בכל  ת  סיונו י הנ את    ין שלך  שהרב   יום.שלו  בוודאי  ח ת  צ אבל  יו שו תורה  כמבואר  בה  שם  תר 
שה   במהרש"א. אורה  וקרן  יעב"ץ  בשם  מתיבתא  אב ועיין  שקבלו  ורב שלום  שלמדו יי  על  היה  לא  טוב   א  מעשים  על  ים  תורה אלא 
 עי"ש.  אדם לחברו.  ן י שעשו בב 
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וה  צמועבירה מכבה    יק בה. נא דעסק בעידרא  לצמ א וה מגנהמצוו   ואילודות  ומזכך גם המתבלין ליצה"ר  
  זוהתומך בלומד תורה    גםו  .םעולה על כול   ורהתלמוד  תן  לכ  \לט/ כמבואר בסוטה כא.  \לח/ הה תורלא מכבו

שלמצווה   גדר  לה  רד  \מ/ רהתו   שיש  בתורה  אותה  \מא/כמבואר  מכבה  לא  הרשב"א  ו  .ועברה  זה  לביאור 
עמדו עליו, שע"י אהבת ה' והמלכתו אדם    לאשעל כן הפילוסופים  להבינו בשכל  "א  שא  חידוש של תורה

ת ביותר מסירות נפש מגלה יותר  עושה זאוכמה ש  , כמו העוסק בחכמה בו לעונג רוחני של עוה"ב את לכין מ
אבל זה עדיין בבחי' מצווה שעברה יכולה לכבות אותה. אבל   .הכנת הלב  פועל יותראהבה ויותר המלכה  

לומשכ ואדם  תורה  בה  ד  המפמכוחו  מחדש  או של  למפרנס    ,תורנס  ב  ששינחשב  חלק  בעצלו  מה  תורה 
 . ברה יכולה לכבותוזו תורה שאין ע  שה.שנתחד
 . שלא תלוי בלימוד אלא באהבת ה' במסירות לעונג רוחני כי זה כבר נתבארממנה ך יזכה קשות אי ואין לה

ל בעוה"ז  בשכיה שכר שניתן להשיגו  ו יהמיד חכם שכרץ שהחזיק תלשעם האר  \מב/ואעפ"כ עיין ברכות לד:
   .זולתו ית' הראת עין לאאבל שכר התלמיד חכם עצמו 

יפה  ברא  \מג/ תואר  ועיין  רבה  ה'  שית על מדרש  זבולון דמשמע שם ששכ   \מד/ עב  גדול  שמח  זבולון  רו של 
יששכר ט.(  ,משל  )ב"ב  העושה  מן  המעשה  שגדול  הרא"ם  כתב  מהגמ'    ,וכן  והנ"לוקשה  שמסיק   ע"ש. 

 
ה יש בה  בירה שהיא ההפך מכבה אותה. אבל תור אהבת ה' שמתגלה בעשייתה וממילא ע ו   המלכת ה' מעלת המצווה היא  ש   מוכח   לח

ואע"פ    אבא.  סוד י וה במלכות ותורה ב : שמצו זוהר שמות קלד על  ראיתי ברמ"ז  וכן    .שהיא ברית קיום העולם   ה מעל   עוד למצווה  נוסף  
היא   שבתורה  שמצוה  מבאר  רבנו  ה   ה'  עם  גדולה   , "הב ק אחדות  אחדות  היא  שתורה  והתור   ,יותר   צ"ל  ישראל  בזוהר  ה  כדאיתא 

 לא מכבה אותה.   לכן עבירה    , צווה ועבירה . לכן אינה ביחס כלל למ והקב"ה חד 
כות  שה היא אלא זכות דמצוה ז ורה הא אינה מצווה ועו אי אילימא זכות דת זכות דמ ג' שנים כו':  ויש זכות תולה    -  .סוטה דף כא   לט 

זו דר  ו דמצוה מי מגנא כולי האי והתניא את  יוסי כי נר מצוה  את התורה  תורה אור תלה הכתוב את המצוה בנר ו ש רבי מנחם בר 
אור לומר לך  י שעה ואת התורה ב אלא לפ   וה אינה מגינה א לפי שעה אף מצ בנר לומר לך מה נר אינה מגינה אל את המצוה    באור 

מג מגינה  מה אור  תורה  לעולם אף  וגו' בהתהלכך ין  אותך  תנחה  ואומר בהתהלכך  העוה"ז בשכבך תשמו   לעולם  זה  ר  תנחה אותך 
הפחתים ומן    א מן הקוצים ומן מהלך באישון לילה ואפילה ומתייר   לאדם שהיה   לעתיד לבא משל עליך זו מיתה והקיצות היא תשיחך  

רקנים  קה של אור ניצל מן הקוצים ומן הפחתים ומן הב דרך מהלך נזדמנה לו אבו   סטין ואינו יודע באיזה ומחיה רעה ומן הלי ברקנים  ה 
ומ  יודע באיזה דרך מה ועדיין מתיירא מחיה רעה  ואינו  כיון שעלה  ן הליסטין  ועדיי עמוד השחר  לך  ומן הליסטין  ן  ניצל מחיה רעה 

שנאמר מים רבים  ה ואין עבירה מכבה תורה  לם ד"א עבירה מכבה מצו שת דרכים ניצל מכו גיע לפר זה דרך מהלך ה אינו יודע באי 
מצלא  גנא אצולי לא  ומצלא בעידנא דלא עסיק בה אגוני מ   יוסף מצוה בעידנא דעסיק בה מגנא   לא יוכלו לכבות את האהבה א"ר 

בעידנא תורה   ובין  בה  דעסיק  בעידנא  מג  בין  בה  עסיק  מתקי דלא  ומצלא  רב נא  לה  ו ף  דואג  מעתה  עסקי  ה אלא  לא  מי  אחיתופל 
נא אצולי לא  צלא בעידנא דלא עסיק בה אגוני מגו אלא אמר רבא תורה בעידנא דעסיק בה מגנא ומ ורה אמאי לא הגינה עלייה בת 

 .לא עסיק בה אגוני מגנא אצולי לא מצ   בעידנא דלא דעסיק בה בין  מצלא מצוה בין בעידנא  
.  ועיין  ן דאורייתא ק העשיה וזה משלים התמכי חל במחשבה ודבור וחסר    ד תורה עוסק בה רק שהלומ .  דף ח זוהר  ה   מת הקד עיין ב   מ

תנינ  ב'  וה א  תורה  ביחד  שהלומד  שניהם  בו  ה י ל ו מ תומך  את  שרגליה  דים  ביולדת  שכתוב  מה  עי"ש  כיון  הלכה  שהדמים  מצטננות 
ד את  ון לת"ח ועי"ז הוא יול לים הדמים שהם הממ גלין מע תא שהם בחי' ר שהתמכין דאוריי ים לדחוף את הוולד זה מתקיים במה  עול 
 שותפין בחידושי ההלכה.ם  ה י לכה. נמצא שנ הה 

כל טוב  רע איהו ש   דלא שריא ביה   דחיי דאיהו שכל טוב בלא רע כלל ועל רבי יוסי אמר, שכל טוב דא אילנא    -  .דף ח זוהר  הקדמת ה 
הנאמנ  דוד  חסדי  אלין  עושיהם,  לכל  רע,  אורי בלא  תמכין  ואיים  אוריית יתא  דתמכין  עבדין, נון  אינון  כביכול  דלעאן    א  אינון  כל 

א  תיב תהלתו עומדת לעד וקיימא כורסיי ן לון אית בהו עשיה, ובחילא דא כ י א, לית בהו עשיה בעוד דלעאן בה, אינון דתמכ באוריית 
 דקא יאות.על קיומיה כ 

ר   מא תורה  בִּ   -  ד עיין   , ָידּועַּ ָדָקה  ּצְ הַּ ת  לַּ ע  ֶׁ מַּ ש  ּכְ חָ ּנֹוְת ְפָרט  ְלִמיד  ְלתַּ הַּ ִנין  ֶׁ ש  ּמּוָבא  ּכַּ לְ ָכם  ּנֹוְתִנין  ֶׁ ש  עֹות  י  ּמָ ְמכֵּ ּתַּ ת  ִחינַּ ּבְ הּוא  ָחָכם  ְלִמיד  תַּ
ה הַּ אוֹ  זֶׁ ת  ֱאמֶׁ ּבֶׁ ָבל  ְיָתא, א  ְלִמיד  רַּ ְלתַּ ּנֹוְתִנין  ֶׁ עֹות ש  ּת ָחָכם הּוא בְּ ּמָ ת  וְ ִחינַּ  , ש  ּמָ מַּ ּבֹות ֹוָרה  ְלכַּ ָיכֹול  ָרה  בֵּ ין ע  עוֹ   אֵּ ּמָ הַּ ה  נּ זֶׁ ֶׁ ְלִמ ת ש  ְלתַּ יד  ֹוְתִנין 

ין   י 'אֵּ ה ּתֹוָר ָחָכם, ּכִ ּבָ ָרה ְמכַּ בֵּ ינּו, ִזְכרוֹ ע  ּבֹותֵּ ָאְמרּו רַּ ֶׁ מֹו ש  ת ּתֹוָר ָנם ִלְבָרָכה )סֹוָטה כא(. ְוזֶׁ ה' ּכְ ִחינַּ עֹות הּוא ּבְ ּמָ ש  ּכַּ ה הַּ ּמָ "ל, ְוזֶׁ ה מַּ ה ָמעֹות  ּנַּ
י  ֵּ יָרה ְמכַּ   ָראש  בֵּ ין ע  בֹות ְואֵּ ּתֹוָרה: ּתֵּ ה  ִעְנָין    ְועֹוד   ּבֶׁ ּבְ ש   ְרּבֵּ יֵּ ָבִרים הַּ ּדְ ה  לָּ זֶׁ ּגִ ֶׁ ת ש  עֵּ ּבְ י  ּכִ ִעְנָין  ה,  ּבְ ה  שֶֹׁ ע  ה מַּ יזֶׁ ר אֵּ ִסּפֵּ ָזִכינּו  ה זֹאת  ְך לֹא  ה, אַּ זֶׁ
ה:  ִלְכּתֹב  ּלֶׁ ָבִרים אֵּ י ִאם ּדְ  ּכִ

לד בר   מב דף  נתנבא אמ   : כות  לא  כולן  הנביאים  כל  יוחנן  רבי  בר אבא אמר  חייא  רבי  ב ר  למשיא  ולעושה  ו אלא  חכם  לתלמיד  תו 
 .יעשה למחכה לו תלמידי חכמים עצמן עין לא ראתה אלהים זולתך אבל  ה תלמיד חכם מנכסיו  פרקמטיא לתלמיד חכם ולמהנ 

דכתובות )קיא ע"ב( ואתם הדבקים בה' וגו' וכי אפשר    רו עליהם ספ"ב אלא למשיא בתו כו'. כל הנהו דקחשיב הם שאמ   -מהרש"א  
אין לידי שכר הנאמר  ינו שדבקות שלהן מבי חדוש המשיא בתו לת"ח והעושה פרקמטיא כו' כמפורש שם ב שכינה אלא זה  לידבק ב 

הגש  ביד אדם  וע בנביאים שכח  בב"ת שאין שכל  רוחני ממש  הוא שכר  בעוה"ב  שכר הת"ח  להשיגו אבל  עין  ין אדם משיגו  מי  רק 
והיינו יעשה למחכה לו שהוא הת"ח או  בב"ת  לו באו   אלהים שהוא  כו' אלא למחכה  כל הנביאים  וכן הא דקאמר    תיות לחכמה לו 

אים אבל לעוה"ב שהוא עולם הנשמות והרוחני אותו שכר  יקומו בגוף ונפש לקבל שכר הגשמי שהשיגו הנבי ות המשיח שאז יחיו ו לימ 
 ...ים להשיגן ועין לא ראתה וגו' שכל וכח הנביא רוחני שלהן אין  

יששכר )ברכת זבולן  (  )משה רבנו בזאת הברכה הקדים    על המדרש שאומר(  מקשה )  –עב ה'  בראשית רבה  על    יפה תואר   מג לכאו' משמע  (  לברכת 
גדול מיששכר  )ב   .ולכן מקדימו   , יק בידולפי שמחז   , דזבולון  יותר מן העושה  ט.( וכן כתב הרא"ם דגדול המעשה  דגרסינן  וקשה    ."ב 
אבל    ו לת"ח ולעושה פרקמטיא לת"ח ולמהנה ת"ח מנכסיו, אלא למשיא בת   ת לד:( כל הנביאים לא נתנבאו בפרק אין עומדין )ברכו 
רא  לא  עין  עצמן  ממח ת"ח  טפי  עדיפי  ת"ח  אלמא  כו'.  זולתך  אלהים  מקדימים    .זיקיהם תה  בעלמא  לכבוד  דדוקא  למימר  וליכא 
"ג פרשה כ"ה(  מדאמר )לקמן ס מן העושה. ועוד דאכתי קשה    כראי זה, דאם כן אין המעשה גדול רן לא ראי זה  למחזיקיהם, אבל בשכ 

ל החכמה בצל  חופה לבעלי מצות אצל עמלי תורה שנאמר "כי בצ ד הקדוש ברוך הוא לעשות  ]ילקוט שמעוני ישעיה רמז תפה[ עתי 
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ם הבא הוא התעצמות  וכל שכן לדעת הרב שעול   ,שכינהבמאד    דבקיםשהם    ם ת"ח אין דומה לה   םדלעול
מי    ,הנה לת"חק מהכוונה למי שרבברכות לד:  ששכתב    \מו/ הועיין אגרות מש  .  \מה/כליול במושהשכ אבל 

ואין דברי   ,שכר"א בש"ע רמו ששכרו שווה לישהם פסק הרמי על  ,עם תנאיהסכם יששכר וזבולון  שעושה  
 וטו. אלא זה כפש ,תחז"ל גוזמאו

זה וזה  ויש לדון מדין    ,לעזרתוד  ומכמה היה נצרך הלס תלוי עד  ו של המפרנחלקש  נראהלכאורה  שה  למעו
יותר.  רםגו גדול  לימוד מתוך הדחק ערכו  גורם. מאידך  הרחבת הדעת  לזה שגם  לח(  ולצרף  תורה  .  )עיין 

כי תורהש   ןווואולי  הלומד  למוד  הלי  ,גם  חכקניימתחלק  הלכה  ,מהן  להבין וברור  מת  ,  דבר, דבר  אבל    וך 
כמלקט   אות הלומד הנמצא שבאמ,  בדעתו משמיםל  ופשנ  ,שיות הן מתנת שמיםמהקוחלק  ש ואפילו  דויהח

הרי הם שותפים במציאות, וכנ"ל עד כמה שאינו    ,מכוחו של המפרנס אותושה זאת  יון שעווכ,  \מז/מציאות
בלעדיו.   לפ"זולכאוריכול  לד  ה  גם  שפתי  ויש  יהיו  אם  דון  הלכה    \מט/בקבר  \מח/בבותהמפרנס  כשיאמרו 

     .\נ/בשמו

 
שנה  מקום  בפרק  כדאמר  ת"ח  מהני  היינו  מצות  ובעלי  נג: הכסף",  )פסחים  זוכה  גו  ת"ח  לכסי  מלאי  המטיל  כל  של  (  בישיבה  ויושב 

כו'" אלמא מהני ת"ח ישתתף עמו בשכרו, והיכי ק "כי בצל החכמ   מעלה שנאמר  עין לא ראתה ה  ? ושמעתי אומרים  אמר אבל ת"ח 
אלא למשיא בתו    אים לא נתנבאו ענין שזה נהנה וזה אינו חסר ובכה"ג ת"ח עדיפי מניהו, ועז"א כל הנבי שיש ג' מיני מהני ת"ח הא' ב 

וזה חסר ובכה"ג שוין. והג' כשסומך יד   האחרות, והב'   ד בהשיאו בתו לת"ח וכה"ג הן כו' שאין לו הפס  נהנה  ו מקטנותו שעדין  שזה 
ון דמייתי לקמן בפרשה הנז' ובכה"ג עדיף המחזיק מת"ח עצמו ובכה"ג  תורה שהוא סבה לכל מה שלמד כגון עזריה לשמע   אינו בן 

זבולן הו  קדימת  ש   א  באופן  שיש מהנה  ומ"ש  דהיינו ליששכר.  בין  עושה פרקמטיא   אינו חסר אינו במשמע  היה אפשר לחלק  , אבל 
   .סו בקבע מהני באקראי ובין מפרנ 

דלא דמי למעשה שגדול מן העושה דהתם אין העושה    , דיף מיניה כלל שיהיה מהני ת"ח ע   רא לא נהי ד   ים רחקו מני אבל אלו החלוק 
וכל הקודם לתכלית  וא מעשה אותו  יק יד ת"ח לא בשביל זה ה ל והמעשה אותו הוא העיקר, אבל המחז עשות המצוה כל היה חפץ ל 

כו'........  לקמן בפרשה הנזכר בהדי אחריני דקאמר עליהו ב ון אחי עזריה מייתי ליה  והראיה לשמע   ,התכלית טוב ממנו  צל החכמה 
   .ועוד שאין במקראות רמז לזה טפי מזה 

נר  דלעול ולכן  לה   ת"ח   ם אה  דומה  מאד    ם אין  דבקים  שעו   , שכינהב שהם  הרב  לדעת  שכן  הת וכל  הוא  הבא  השכל  לם  עצמות 
י  ת"ח  שאינו  שמי  יתכן  שלא  "כי במושכליו,  מ"ש  אמנם  כמוהו.  א   שיג  שוים  שהם  אמר  לא  כו'"  הכסף  בצל  החכמה  שהם  בצל  לא 

שאינם   שאף  והכוונה  להם,  קרובה  מדרגה  כלומר  השכלה ב אצלם,  הדב   עלי  הצד  קצת  שמזה  השכלה  יחנם  ה'  בחקם,  כנמנע  קות 
דאיך    , יףזריה אין ראיה דעזריה עד תדבק" זה המשיא בתו לת"ח. וממה שנתלה שמעון בע   י כתובות "ובו דבק בו והוא מ"ש בשלה לה 

 כה עמו: וכן הקדמת זבולן ליששכר לאם לא כן מהיכן נלמוד שזו   , א יאמר לשון זהאם ל   , יורה התנא זכות עזריה בשמעון 
ה מברכות לד: על הרמ"א יו"ד רמו דמשמע  עץ פרי שמקש ס  ועי"ש עוד קושיית קונטר ילקוט ביאורים ברכות לד:    מתיבתא א ב הוב   מד

 של זבולון שווה ליששכר.  שם ששכרו 
 "א.ב הרש   בזה ועיין לעיל מש"כ בשם כוונתו    צ"ע נראה   מה 
מו להיות שותפין, שהוא שכר זבולון, נמי עין לא  גם מי שהתנה ע פשוט ש   -אות טז    ד סימן לז יורה דעה חלק    שו"ת אגרות משה   מו 

ולא מצינו כלל בספרי  טות הלשון בלא גוזמאות.  ומד בעצמו כדכתב הטור, הוא כלומד בעצמו ממש כפש ן דנחשב לו כל ראתה. דכיוו 
שנחשבין מבני    המקומות שלנו  קינן ונהגינן בכל שכן פס   -, אלא הוא ודאי פשוט שלהטור והרמ"א והש"ך  הפוסקים שיכתבו גוזמאות 

א בר אבא  ר הלומד תורה, ששכרו עין לא ראתה. ומה שא"ר חיי ג"כ הוא כישכ   הוא כפשוטו, שגם השותף זבולון   -אשכנז וצרפת  
 ת"ח, וכמהנה ת"ח מנכסיו שודאי הוא רק במקצת.שעוזרו ומהנהו, כמשיא בתו ל   -רק למהנה לת"ח  א"ר יוחנן הוא  

  ת שהדין ללקט לו מציאו בולון  שיששכר נעשה כמו שליח של ז ולון(  בהסכמה לספר שמח זב   ז"ל ישר  פ י'  ב  )הר מפרשים    ראיתי כך    מז 
רק  בזה    שיש   ובודאי כוונתו ו יששכר מקבל מתנת חינם.  ואיל   הכל שייך לזבולון כביכול  נמצא  למשלח. וצ"ע    ת כו י הוא שהמציאות שי 
בחי' כח משלח בשליח וזוכה עמו    ש אלא שי   ה לחברו.בי ג אחד לה   שיכול   תורה רוחנית אינה קניין ליקוט  ט ש ו פש   כי בחי' של שליחות  

 כוחו.מ 
ורבי יוחנן  .....   רבי יוחנן איקפד   רה משמיה דרבי יוחנן שמע זל ר' אלעזר אמר לשמעתא בי מדרשא ולא אמ א   -  צו: עיין יבמות    מח

לאדם לגור בשני עולמים אלא  פשר לו  וכי א   קפיד כולי האי דאמר רב יהודה אמר רב מאי דכתיב אגורה באהלך עולמים   מאי טעמא 
רב  הוא  ברוך  לפני הקדוש  דוד  י אמר  עולם  רצון ונו של  צז.[    הי  בעוה"ז    שיאמרו ]דף  מפי  רבי דבר שמועה  יוחנן משום  רבי    דאמר 

ירא  עון נזיו בעולם הזה שפתותיו דובבות בקבר אמר ר' יצחק בן זעירא ואיתימא שמ שמעון בן יוחי כל ת"ח שאומרים דבר שמועה מפ 
שמניח אדם אצבעו    מר של ענבים כיון ם מה כו ככומר של ענבי קראה וחכך כיין הטוב הולך לדודי למישרים דובב שפתי ישנים    מאי 
 תיהם דובבות בקבר: ם כיון שאומרים דבר שמועה מפיהם בעוה"ז שפתו מיד דובב אף תלמידי חכמי עליו  

ב'  לר' חיים מוולוז'י   עיין רוח חיים   מט    ן כתב החיד"א וכ   דובבות בקבר ולא לזבולון.יששכר יהיו שפתיו  ב שרק ל יא שכת ן על אבות 
ו דבריהם  א ב ו קבר וכן כתבו עוד ה ב   בולון שפתיו יהיו דובבות שגם ז   ח' ג'. לעומתם בשם החפץ חיים כתבו מערכת    בספר דבש לפי 
ז  שמח  פרק בספר  לזה  לג.    כה אות   בולון  עי"ש טעם  הז   -גם  חלק בולון מכספו ש היות שנתן  עליו  מנפשו    זה  וטרח  ונשמתו שעמל 

יששכ  נשמת  את  בזה  שילמד  והחיה  כדי  בינ ר  נהיה  קשר תורה  ו   יהם  ובנשמתם,  בנפשותם  ונתאחדו  כן  נפשי  דבר  על  כשאומרים 
בזה א ש   יו שמועה מפ  ומעורר  זבולון שהרי הם קשור חיות נפשו הרי ממיל   ת ל יששכר  ונשמתו של  נפשו  גם  נתעוררה בזה  זה  א  ים 

גליון תקצ וגליון  ופה בעלז  לים לתרעב )הובא גם    .השני חש בזה   שמו"ר פ"ב ה( לענין תאומים דכשאחד חש בראשו אף במדרש ) דאיתא  בזה, וכ 

   ג(-תקפב 
ב ללמוד ש"ע עם באר הגולה כדי להזכיר שם החכם  . שטו תורה יב ב )ראה    בות דווקא כשמזכירים שמו אם שפתיו דוב   לפי שנחלקו ו  נ

  יד"א שמם. והח זכיר  הוכיחו שא"צ לה בשם שו"ת פנים מאירות ויערות דבש    בהר תשעט   פה בעלז ם לתרו ובעלי   שחידש את ההלכה 
נו  ואפילו באלה שעשו הסכם ותנאי לא שמע   התומך.  ירו שמו של הלומד ולא של צ"ע שמסתמא יזכ (  ר שכן צריך להזכיר עי"ש סב 
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ור בו  ולא יכול לחזם ותנאי על חלוקת השכר, כ סבהמד תורה כיששכר וזבולון ול אבל המשתתף ברווחיו עם 
מד שניהםאלא  יותרעת  שכרו  בוודאי  ש  ,,  יששכר  רק  ולא  ממש  שותפים  הם  אלכי  זבולון  של    גם א  ליח 

   \נא/ שותפים ממש.ללא חשבון של זה וזה גורם אלא  שותפיםבכה"ג הם לכאורה ושל יששכר זבולון שליח 
מדין ט מ ה  וגם  לטהור  ת  ,הורחובר  מכויזכה  גדולמיד  אור  לקבל  כוון  , חו  שלזה  במה שאמר    ונראה  רבנו 

ליששכר חיצוניות  בחי'  דהיינו  שזבולון  ההס,  קלכם  שמכח  כמו  זבולון  נעשה  לפריביניהם    ליששכר  יפה 
  .ששכרשל י ק מכוחופלא אלא שתמיד יהיה ר ג ננ וה מכוחו לאור ועיזכותמיד 

תומך  לבין מי ש  בלומד תורהשיר שבקלות תומך  ין עול בו הסכם יהיה חילוק גדומסתבר מאד שאע"פ שעש
ד ר עומבוא  \נב/ כא.ובסוטה    .בלומד תורהכדי לתמוך  שממש מחסיר מצרכיו ההכרחים  במסירות נפש  בת"ח  

מועיל הסכם על    לא  אבל אן ולהבא,  כלמד משי  ו על התורהבשכר  לחלוקמן עניותו  בו בזתומך  ווקא כששד
 .  למד התלמיד תורה שכבר

 

 למו בשעה ן קונה עועוד בעניי

בר על כל התורה כולה לבד מנטילת ידים שהקפיד עליה במיוחד  צ"ע מהספר בית דין של מעלה מעשה באדם שע  עוד
ונפטר כשמס  עד כדי מסירות  ו והרב  בא בחלום לרב העיר שיתיר לו החרם שהחרים אותו בחיי ר נפשו על כך ונפש 

       שנברא ממצות נטילת ידים לימד אותו את כל התורה כולה.       לאך ושאלו על כך וסיפר לו שהמהבחין בו שנעשה למדן 
צ"ע   מצווהאולי  ולפ"ז  מאותה  הנברא  המלאך  אחת  בשעה  עולמו  הקונה  עולמו  גם  קנה  את    ,שבה  אותו  ילמד  הוא 

עדן  שערי גן  את    עליםמ  על ידהרפו שפשטא אורייתא    פ"י תורהואולי אפשר לתרץ ע   .ורה וירגיש תענוג עוה"בהת
ולהרגיש תענוגים לזה    אבל העונג והעדן שבגן  ,ממילא כדי להיכנס לג"ע חייב ללמוד פשטא אורייתא  ,שטבעו בארץ
כלים הפשטא    ,צריך  לא  עצמהוהם  עוה"ז  לאא  ,אורייתא  מניעות  על  וההתגברות  היגיעה  פנ   ,כל  מכח  מיות  ישהם 

הקרב התורה   לזדהיינו  שרוצה  אלקים  התורה  ת  ע"י  לזככות  לזהומתאמץ  עוה"ז  ות  ומניעות  בחושך  והכלים    ,דייקא 
  .תדמי שלא הכין בע"ש מה יאכל בשב  ,האלה א"א לקנות בשעה אחת

"ז  יזה אופן מכח יגיעה של עוהים בעוה"ב מדרגה לדרגה זה באעול ור לב שגם כשתורה כא שיע  יצ"ח וכן שמעתי מהר
 ך עליה(  ה בבחי' ירידה צור)שמעלה אותשהייתה 

 
 הרגל הלימוד עולה על כל המצוות    -ות לג ערך לימוד א ין ספר המדות יע

וי בחי'  ה ודעת  עוד יש  ש מה שמרגיש בתורה והם חכמה בינ ונראה שיש ידיעת התורה פשט ויש מה שמבין בתורה 
   כתר דהיינו מה שמרגיש מהארת הכתר והמקיפים

 ת התורה  שמרגיש נעימו סבול או מצדמוד האם מצד ויט שכמו לל הליא הרגמה הווצ"ע  
ו להכריח  ולא מצד שמרגיל עצמ  , דהיינו שמצד ליבו רוצה בלימוד  ,ונראה שהכוונה לנעימות דייקא בכל דרגה שהיא

  מר דודמה שא  בבחי'  ,בבחי' רגלי איניש ערבין ליה  , ל זה דבר שממשיך מעצמורא הרגל, כי הרגעצמו )אם בכלל זה נק
 יהמ"ד עצמו לא נהנה(  אע"פ שבבוצ"ע אם   , ת אותי לביהמ"דהמלך רגלי היו מוליכו
נ"ל שיש לחלק זה פגם  ,כי מה שמכריח עצמו ללמוד גמרא  ,אבל  כששומע תירוץ האם    האם  ,אלא העיקר הוא  ,אין 

ל  ,בו  שמח המבחן  ואהבזה  התורהרגילות  העוונות  ,ת  מחמת  זה  קשה  שהגמ'  מה  בעוה"  ,כי  יהיהב  וזה  וכמובא    ,לא 
אם   לבמדרש  הלוחות  נשברו  קלא  היה  בתורהא  הלימוד  עולם השכר  , שה  שם  בעוה"ב  בתירוץ    ,וכ"ש  לשמוח  אבל 

ומעסיק מחשבתו    לולה כשגם כואב  ועוד יותר מע  ,זה מראה על האדם אם אוהב ורגיל בתורה  , ויישוב לקושיא קשה
   .לו תירוץבקושיא כשאין 

  ,מדים כי צריך ללמודרק לוהבים מתירוץ  ושיא ולא מתל כולל ולא כואב להם ק ה שנים בלאפוקי מאותם שלומדים כמ 
כי  כל.  ן זה נקרא הרגל הלימוד העולה על האבל אי  ,ת רצון שמיםוששאמנם בודאי זה מעלה גדולה שמכריח עצמו לע

 כך נ"ל. ד לפטור עצמו, וצה תמי ל אלא ר גרנעשה הלא 
 

  , רק קבלו  , לא קיימו  הרישה  וק  , יןשקבלו תרי"ג עיטפסקה זהמתם ע"י  בהר סיני  אל  ישראות ג' ש  'צ"ע עיין תורה זעוד  
ובטלה את    ,לכן נחקק בהם האמת ברגע  ,עד שפרחה נשמתם  ,באופן של התפעלות עצומהומוכרח לתרץ שכיון שקבלו  

כך  וא"כ אפשר ש   .התורה(  ל ההגדה ד"ה אילו קרבנו להר סיני ולא נתן לנו אתבכלבו ע  )כמבואר   ק מליבםזהמת הספ
מ  זוכה,ו בשעה אחת  מגם קונה עול  והתפעלות  ת מתוך  שהרי  גודל חטאועצומה מהארת האמת,  דהיינו מרוב    , הבין 

 
רש"א נקרא שלמה אידיליש  ה המ גם  איתי ש דוע. ור ך לא י התומ   ועפ"ר התומך.    זריה שהזכירו גם את שמו של אלא על שמעון אחי ע 

 סכם(עשו ה ה, אמנם לא נתפרש שם אם  הצדק  ת שמיני תשסח בשם השל"ה בספרו מעלו  ין תורה )הובא בקנ תו.  חמותו שפרנסה או על שם  

בזה    תי ראי   נא תורה מחלוקת  דבר  כל  תורה  ו   כי  התמיכה ש חידוש  לומ   בלי  תלמיד  היה  כש ד  לא  וה נ נידון  שעשאוה  ה ים  וא  תומך 
וזה  )   מיד שאינו בטל.המע  למ"ד שיששכר מפסיד הרי  מאידך    (יא(   'ה ב מיץ אסור )ערל גורם אם אין בכוחו של אחד מהם להח דזה 

ל  להפסיד מסתמא  התכוון  למ א  וגם  הר .  של  הסברות  בשתי  שתלוי  אפשר  מפסיד  שאינו  ז"ל  "ד  פישר  כשכירו  ב  נחשב  ללקט  אם 
     י.רחבת הדעת יש בכל תומך אבל שכירו מסתמא צריך לזה הסכם ותנא כי ה   .ת הדעת כיון שעל ידו לומד בהרחב מציאות או  

לל  י יוחנן דבי נשיאה אלא כה יה ולא כרב ן אחי עזר ו אמר עולא לא כשמע ?  ו לו וז בוז וב (  )אם יתן איש את כל הון ביתו  מאי   –  א.סוטה כ   נב
יצתה בת    , פלוגלסוף א"ל תא נערוב ולי   , א עיסק   ד בנא עב ש   , הלל עסק בתורה  , ושבנא דכי אתא רב דימי אמר הלל ושבנא אחי הוו

 ': ביתו וגויש את כל הון  ואמרה אם יתן א   קול 

חלוק בזכות  היה עוסק בפרקמטיא כדי שי ידי אחיו ש תורה על    ד משנה קמייתא דזבחים ולמ ב נא הוא  ת   -שמעון אחי עזריה    -  רש"י 
 הנשיא שהי' מפרנסו:   ד ע"י מ וחנן ל למודו של שמעון לכך הוא נקרא על שם עזריה אחיו וכן ר' י

 ף לה(: במס' יומא )ד   מפרש   עוני רב כד מתוך    -עסק בתורה  הלל  
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ג לו עד שנתבטל  וואמת שהאיר  לגמרי  פו  נשמתו.ישותו  י  פרחה  יותר מרביםואולי אדרבה  זכו  שכל    זכה  לא  חייהם 
 ים מלומדה. ם כמצות אנשעצת הצדיקי   ורק קיימ מעולם לכזו התפעלות מהאמת. 

 

 הקדמה אן העד כ

* 
 [נג ]  קצא תורה 

וגים  יהיו כל התענ, ולזה  [נו]   בג"ע   \נה/במקום אחד  חד אצל חבירושאפשר שישב א   \נד/דע

אלוקות  \נח/ הש"י עולמות  \נז/והשעשועים וכל השגות  כלום    \סב/, וחבירו לא ירגיש\סא/ [ס]  \נט/ דהיינו 

 
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו   נג

קודש ש   נד קל   -  יח שרפי  ה  י    -  ח חלק  רֵּ ה  ע'  'ְודַּ ֹון  ָלש  ּבְ ָמָריו  א  מַּ ּבְ נּו  ּבֵּ רַּ ש   ּמֵּ ּתַּ ְ ִהש  ֶׁ ש  יָכן  הֵּ חּות:  צַּ ּבְ "ל  זַּ ָרהִויץ  ִמּטְ יד  ּגִ ּמַּ הַּ ם  עַּ ּפַּ ר  הּוא  ָאמַּ
וואוּ  ִצילּות, "אַּ ם ָהא  עֹולַּ ק מֵּ ְבזֵּ הֶׁ י ּכְ ּבִ ער רֶׁ ִצי ָזאְגט ְודַּ    דֶׁ בֹ ע, ִאיז ָדאס אַּ פּוְנק פּון א  ְך ּגְ ל ּכָ ם.לּות". ּכָ ים הֵּ ִ  .  ִהים נֹוָרִאים ּוְקדֹוש 

ג  אם השגות מעתיק. עכ"פ    הזה הוא נה בזה שהרי כל הספר  וצ"ע הכוו  על השגה  מורה  דע  נ"ל שכאן  ,  יותר מהאחרות בוהה  לשון 
נה עולמו בשעה אחת זכה  ם עצומים שנחלקו בשתי קצוות ממש האם קו ין צדיקי שים, דהיינו ב הטעם כי בא לתרץ מחלוקת בין המפר 

  .י אלקים חיים ואלו דבר   לו תומך יתדותיו בהקדמות מבוררות לו, וא   דאי כל אחד מהם ו ובו   לחטא.  להמשיך כה שלא  או שרק ז   , כל ב 
 קת מוכרח להוריד השגה מעולם גבוה מאד.נמצא שהבא ליישב את המחלו 

כנראה,  ו יאמר רק במקום אחד,  סיף במקום אחד, אבל א"כ  אפשר לפרש בסמוך לו לכן הו   " אצל לשון " ואולי כי  כפל הלשון    "ע צ   נה 
יהיה  . ומה שאמר במקום אחד לומר שמצד המקום לא היה ראוי ש וין לגמרי כמבואר בתורה כה שגם זה לא מדוייק כי אין שנים ש 

   ביניהם בהרגשת התענוג.  חילוק 
תה וננס הקצב מושבו ומושבך בגן עדן וחלקו וחלקך שוין כאחד. ועיין ספר חסידים אות תרכג )אות  לו בחלום, שמח בלבבך שא  הגידו ר' יהושע בן אלם    -  ' אות יתנאים ואמוראים  חלק    ר הדורות עיין סד   נו 

 . מעשה בחסיד אחד שעשה שאלת חלום מי יהיה חבירו לעוה"בתרצה במהדו' ברית עולם( 
נג ולהשתעשע בהם,  שאין לו כלל עולמות להתע ויש צדיק  עולמות    שיש צדיק שיש לו רק חלק מהש"י משמע    –  ולמות וכל הש"י ע   נז 

ועיין לק"ה מזוזה ד' עפ"י שיחות    זה אחד יש לו הכל ולחברו אין כלום.פ שהם זה אצל  " וכאן נקט רבנו דרך קיצונית שאפשר שאע 
 לעיל בהקדמה.  בזה   עיין   כיצד זוכים לש"י עולמות.  אות צו   הר"ן 

 ג' בחינות.    -,  למות ש"י ע   , שעשועים   , תענוגים   נח

 וכתיב אז תתענג על ה'.      עכ"ל.  .אין בטובה למעלה מענג  -פרק ב    -נוסח הדפוס    -ספר יצירה  עין    -  עונג 

ים יש  בפנים העליונ  הנה   -  כו': יונק על חור פתן ו ושעשע  פרק י    -ספר ישעיה    -ספר הליקוטים  עיין  ין.  ור הוא בחי' ש"ע נה   -שעשוע  
ורש ש"ע נהורין אלו, הם סוד שם ס"ג. כי הנה ו"פ ס"ג, גי' חשמ"ל,  ע, ב"פ מיני ש"ע. והנה ש מיני ש"ע נהורין, כנודע. וז"ס וש"ע ש"   ב' 

נק הוא  ה יו ק. והנ והש"ע נהורין עם ח' אותיות שיש בב' הויו"ת שבהם, הרי שע"ח, והנה ס"ג בריבוע הוא בגי' יונ"ק. וזהו ושעשע יונ 
נמתק מטטרו"  כבר  פתן, שהוא דכורא דקליפא, כי  וכו ן, על חור  ועל מאורת צפעוני  דנוקבא  ו.  הרה, כי כבר הקליפה  ידו  ', לילי"ת. 

 נמתקה ג"כ: 

יש מאין ראיתי  ו ,  יש   להנחיל לאוהבי   כמ"ש   –  ש"י עולמות  של  דהיינו שרש ההשגות    , מפרשים שכוונה לחכמה עילאה שהיא בחי' 
בכתר שם  אנפין ש   מרכבה לז"א משיג באריך   א דהיינו מה שהצדיק שהו "א  נה עילאה דהיינו כתר דז האין. והן בבי ה היוצאת מ החכמ 

   ( )ע"ח שער ז"א פ"א   יש תר"ך אורות שחצי מהם גמט' ש"י שאותם משיג זעיר אנפין.

 י.סב סה"כ ש" ח"ב דרוש ד' שכתב שהם שכר רמ"ח מצוות עם חומש מלגאו שהוא עוד    ועיין יערות דבש 

יק ש"י עולמות'  ל צדיק וצד ך הוא להנחיל לכ )רט(: 'שעתיד הקדוש ברו   חכמינו, זכרונם לברכה, אמרו   ...  –  הר"ן אות צו   עיין שיחות 
וכו'. וישער בדעתו גדולת עולם אחד וכמה וכמה בתים יש בו, וכמה וכמה חצרות ומבואות, וכמה וכמה עירות ומדינות וגדל שטח  

בעולם אחד    ולם ועולם. כי כל אלו יש ים נפלאים ונוראים שיש בכל ע עד אין מספר וגלגל   של כל עולם, וכמה וכמה כוכבים ומזלות 
 לכל צדיק, מה יקרה גדולתו ושעשועיו ותענוגיו עד אין להעריך ולשער:  ה ש"י עולמות שיש למות. ומעת מהעו 

. כי האותיות  הם בחינת אבנים הש"י עולמות שיש להצדיק הוא בונה אותם ממחלקת. כי כל דברי המחלקת שכל אחד מדבר  והנה  
והם בחינת חלוקי אבנים, כי האבנים הבאים על ידי דבריהם  ות" וכו',  "שתי אבנים בונ   בספר יצירה )ד יב( )רט(   נקראים אבנים כמובא 

ביניהם   בתים כי הוא עושה שלום  ובונה מהם  נוטל אלו האבנים ומחבר אותם  והצדיק  ואין להם חבור.  של המחלקת הם מחולקים 
ת שלום בית ומהבתים  הנ"ל בחינ   ה מחלוקי האבנים זה בחינת שלום בית, שעוש חד זה על זה עד שבונה מהם בית. ו מחברם ומסדרם י ו 

וזה בחינת "להנחיל אוהבי יש" )משלי ח כא( )אוהבי דיקא בחינת אהבה   נעשה עיר עד שנעשה מהם עולם מלא, וכן ש"י עולמות. 
בעת שחלק    ה מה שאמרה אביגיל לדוד, בנים נעשו הש"י עולמות כנ"ל(. וז ה בין החלוקי א ושלום, כי על ידי השלום ואהבה שעוש 

ליו סרה כנאמר שם אמרה לו. )שמואל ב ז יא(: "ועתה ידעתי כי בית יעשה לך ה'", הינו על ידי זה המחלקת "יעשה  נבל ודבר ע עליו  
 מהאבנים הנ"ל כנזכר לעיל:  לך ה'" בית 

ָאְמרוּ   -  ועיין חיי מוהר"ן אות מג  ֶׁ ה ש ּ ל ְלָהִבין מַּ ה ּתּוכַּ ינּו ִזְכרֹוָנם לִ רַּ   ּוָבזֶׁ ּמִ ּבֹותֵּ ָנה )עֻ ְבָרָכה ּבַּ ְ רּוְך הּוא  סוף  ְקִצין  ש  דֹוש  ּבָ ּקָ ק ג(, "ָעִתיד הַּ רֶׁ ּפֶׁ
גָּ  ָבר ִנְפָלא ְוִנשְֹ ּדָ ָרה[ עֹוָלמֹות" ְוהַּ שָֹ ע  אֹות וַּ לֹש  מֵּ ְ "י ]ש  ַּ יק ש  ּדִ יק ְוצַּ ּדִ ְנִחיל ְלָכל צַּ י  ְלהַּ ְלפֵּ ּבּו אַּ יְך ִיְתרַּ ת ָהָאָדם אֵּ עַּ י ִרְבב א  ב ִמּדַּ ֹות  ָלִפים ְוִרּבֵּ

ל   ּכָ ְך  עֹוָלמֹות  רַּ ּכָ יִקים  ּדִ צַּ ִנְמָצִאים  אי  ּדַּ וַּ ּבְ ּסֹוף  ד הַּ עַּ עֹוָלם  ִמימֹות  י  ּכִ "י עֹוָלמֹות.  ַּ ש  יק  ּדִ ְוצַּ יק  ּדִ צַּ ְלָכל  יעַּ  ּגִ ּיַּ ֶׁ ד ש  תּוב  עַּ ּכָ ֶׁ ּוְכמֹו ש  ְמֹאד  ים  ּבִ
ִהלִּ  חֹול ִיְרּבּון"  ים קל"ט(:)ּתְ ם מֵּ רֵּ ְסּפְ ְעָיה וְ   "אֶׁ ַּ ִתיב )ְיש  ם ּכְ ְך כֻּ   גַּ ּמֵּ ם צַּ ס(, "ְועַּ יִקים: ּלָ ּדִ ל צַּ ְכלַּ כּו ְוִיְהיּו ּבִ ּכְ ל ִיְזּדַּ ָראֵּ ל ִישְֹ אי ּכָ ּדַּ וַּ י ּבְ יִקים" ּכִ  ּדִ

י  ִּ פ  ל  ְך ע  שִֹ   א  ע  ּנַּ ֶׁ ש  ים  ּתִ ּבָ הַּ ר  ִמְסּפַּ ם  ל עֹצֶׁ ֶׁ ש  "ל  ּנַּ הַּ ּבֹון  ְ ש  ָראֵּ חֶׁ ִישְֹ ל  ֶׁ ש  ּבּוץ  ּקִ הַּ י  ְידֵּ ל  כָ ים עַּ ּבְ ף ל  ּתֹוסֵּ ּנִ ֶׁ ש  ם  עַּ ּפַּ ן אֶׁ   ל  כֵּ ָ ש  ם  יהֶׁ לֵּ ה  ָחד, עַּ ע  זֶׁ י  ְידֵּ ל 
י  ְלפֵּ ש  ּבֹו אַּ אי יֵּ ּדַּ וַּ ָכל עֹוָלם ְועֹוָלם ּבְ אי ּבְ ּדַּ וַּ ּבְ ֶׁ י ש  ּפִ ל  ף עַּ ר. אַּ ין ִמְסּפָ ד אֵּ ים עַּ ּבִ לּו ְלעֹוָלמֹות רַּ ע  י ִרְבבוֹ   יַּ ָלִפים ְוִרּבֵּ ן  א  י כֵּ ּפִ ל  ף עַּ ים, אַּ ּתִ ּבָ ת 
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  א ג הוכי עיקר התענו  \סג/וגם תענלו שוולא יהיה  א ש"י עולמות  מהשגות אלוקות הנקר כלום  דהיינו לא יהיה לו  

עולמות   הזמן,  [סד]מהש"י  ומעל  עדן הוא מעל המקום  גן  הרי  וזמן    ושם,  צ"ע  ,  בבחי' השגות אלוקות  הןלשון מקום 

בת )כמבואר  מקיפין  זהשגת  תנינא ורה  ה   .(\סה/ '  חילוקי  שכל  בג"ע  נמצא  ההשג  הם מקומות  שמשיגלפי  אלוקות  ה  ת 
ד יתכן  שכן כיצ  להשיג התענוג שם, כלבלי הכלים  "ע  יהיה בג ד יתכן שאדם  ל כיצע גדו"כ צוא"  לג"ע,וכה  מה הזהנש

   ם.שכן משיג, הרי ההשגה היא המקום. ואם לא משיג הוא לא שת צדיק שנמצא באותו מקום עם נשמ
 

יה  ה יה אפילו כשההכנה לזה לא יזכ ל כן מי שאין לו  שע  ,התענוג בגן עדןהש"י עולמות ו ומבאר רבנו במה תלוי השגת  

)משלי    ם אין חקרכי שמים לרום וארץ לעומק ולב מלכי  , יק שכן הכין לבודצאצל  במקום אחד    ג"עב
ב  \סו/כה( יגאיתא  כל אחד עביו מהלך ת"ק  ז' רקיעים    ש י  ים השמ  ומעל  \סז/ ת"ק שנים   לשמים מהלך   ץמהאר   . חגיגה 

 
ִמ  ם  ר  עֹצֶׁ ל  ְסּפַּ "ל עַּ ּנַּ הַּ ים  ּתִ ּבָ רּוִפים  הַּ ּצֵּ הַּ י  " ְידֵּ ּנַּ ה  הַּ ּפֶׁ הַּ ין  אֵּ ֶׁ ה ש ּ ר מַּ ין ִמְסּפָ ְואֵּ ר  קֶׁ ין חֵּ ד אֵּ ה עַּ ְוכּו' עֹולֶׁ ְוכּו'  ר  ּוִמּיֹותֵּ ף  לֶׁ אֶׁ ֹות ּומֵּ ְנָפש  ָאה  ִמּמֵּ ל 

ְהיֶׁ  ּיִ ֶׁ ד ש  ֹב. עַּ ש  ח  ב לַּ ּלֵּ ְוהַּ ר  ּבֵּ "י עֹוָלמֹות ְלכָ ָיכֹול ְלדַּ ַּ ם ש  הֶׁ ה מֵּ שֶֹׁ ע  נַּ ָחד ה  ּוְבָכל עֹולָ   ל אֶׁ ָחד,  ִיְהיּו  ְואֶׁ ְלפֵּ ם ְועֹוָלם  י ִרְבבֹות  אַּ ִרּבֵּ י  ְוִרּבֵּ ָלִפים  י א 
ת ְלָנבֹון ָנָקל  עַּ י ּדַּ ב ּכִ יטֵּ ן הֵּ ה ְוָהבֵּ ב ְלָכל זֶׁ יטֵּ ָך הֵּ ים ִלּבְ ים. שִֹ ּתִ ת ּוִבְתִמימוּ ,  ּבָ ֱאמֶׁ ה ּבֶׁ ְהיֶׁ ּתִ ֶׁ ר ש   ת.ְוָהִעּקָ

ר   -אות ד'  ד'    עיין לק"ה מזוזה   נט  י ִעּקַּ ֶׁ   ּכִ "י עֹוָלמֹות ש  ַּ ש ּ ל הַּ ֶׁ ָכר ש  ּשָ ם ִקּבּול הַּ יגּו    הֵּ ּשִ ּיַּ ֶׁ גֹות ֱאלֹקּות ש  ּשָ ת הַּ ִחינַּ ם ּבְ א הֵּ ּבָ עֹוָלם הַּ יִקים ּבָ ּדִ ּצַּ הַּ
ּמֵּ  ֶׁ ש  ה  ּלֶׁ אֵּ ּכָ ִנְפָלאֹות  גֹות  ּשָ הַּ ּבְ ְך  רַּ ִיְתּבָ ְחדּותֹו  ְואַּ ִיהְ ֱאלֹקּותֹו  ם  בְּ הֶׁ יָכלֹות  ְוהֵּ ים  ּתִ ּבָ ת  ִחינַּ ּבְ ִנְבִנין  ְליֹון יּו  עֶׁ ע   רּוָחִנּיּות  "י  ַּ ש  ת  ִחינַּ ּבְ ם  הֵּ ֶׁ ֹוָלמֹות  ש 

י ִא  ּכִ נּוי  ּפָ ָחָלל הַּ ל  ֶׁ ְמצּום ש  ּצִ י הַּ ְידֵּ ל  י ִאם עַּ ּכִ יג  ּשִ ר ְלהַּ ָ ְפש  גֹות ִאי אֶׁ ּשָ הַּ ְוָכל הַּ ם  ּזֹוִכין ָלהֶׁ י הַּ רֵּ ְ ש  ְמ אַּ ּצִ הַּ ָהיָ ם לֹא ָהָיה  ין סֹוף  צּום  ּכֹל אֵּ ה הַּ
ִר  ּבְ יָּ ְולֹא ָהָיה ָמקֹום לַּ ַּ "ל,  ְך ִקּבּול ָשָכר ְולֹא הָ יָאה ְולֹא ָהָיה ש  ּנַּ ְמצּום הַּ ּצִ ת הַּ ְבִחינַּ ם ּבִ ָ י ש  ְך, ּכִ רַּ ּנּו ִיְתּבָ יִקים ִמּמֶׁ ּדִ ּצַּ ָגה ִויִדיָעה ְלהַּ ָ ש ּ ּום הַּ ָיה ש 

י ִעּקַּ  ִחיָרה, ּכִ ּבְ ש  הַּ ֹרֶׁ ר ש  ם ִעּקַּ ָ צֶׁ ר ְיִניקַּ ש  ּיֵּ ל הַּ ת ּכָ ם ְיִניקַּ הֶׁ ּמֵּ ֶׁ יִנים ש  ּדִ ם ּכַּ ת הַּ ָ ּזֹוכֶׁ ר ָהָרע הּוא ִמש ּ ֶׁ . ּוִמי ש  דּועַּ יק  ּיָ ְמּתִ ר ָהָרע ּומַּ צֶׁ ּיֵּ ת הַּ ר אֶׁ ּבֵּ ַּ ה ְלש 
ה ּדַּ  ּזֶׁ ְמצּום הַּ ּצִ י הַּ ל ְידֵּ ה עַּ ּזֹוכֶׁ ֶׁ ד ִנְפָלא ש  סֶׁ ְמצּום ְלחֶׁ ּצִ ֹפְך הַּ ה  ה לַּ יִנים זֹוכֶׁ ּדִ ש  הַּ ֹרֶׁ ת ש  ּשִ ְיָקא ְלהַּ אֶׁ ר ְלהַּ ָ ְפש  ִאי אֶׁ ֶׁ גֹות ש  ּשָ הַּ ל הַּ יג ּכָ י ִאם  ּשִ יָגם ּכִ

ְידֵּ  ל  ּכַּ עַּ ִצְמצּוִמים  ש   ּיֵּ ֶׁ ּוְת י ש  ר  ְבחַּ ּתִ י  רֵּ ְ ש  ר, אַּ ֱאמַּ נֶׁ ם  יהֶׁ לֵּ ר ע  ֶׁ ש  ים א  ּתִ ּבָ ְוהַּ יָכלֹות  הֵּ ל הַּ ּכָ ְיָקא  ּדַּ ה  זֶׁ י  ְידֵּ ל  ה עַּ ּבֹונֶׁ ְוָאז   . דּועַּ יָך  ּיָ רֶׁ צֵּ ּכֹן ח  ְ ִיש  ב  ָקרֵּ
ָעה  נִ  אַּ ְשּבְ ָ ת ש  חַּ ת אַּ ִחינַּ ָך ְוכּו', ּבְ יתֶׁ טּוב ּבֵּ ְבּתִ ּבְ ִ י ְוכּו' ש  ז ְלּתִ ח  ית ה' ְוכּו' לַּ בֵּ יָך ה' ְצָבאֹות ְוכּו'.  י ּבְ נֹותֶׁ ּכְ ְ ִדידֹות ִמש  ה ּיְ ת מַּ ִחינַּ ם ה' ְוכּו', ּבְ ֹנעַּ ֹות ּבְ

רֹות ּוָפָלִטין   צֵּ ח  יָכלֹות וַּ ים ְוהֵּ ּתִ ה ִלְבנֹות ּבָ ְרּבֶׁ י ְוהּוא מַּ ִ ַּ ְקדֹוש  ש ּ ה הַּ ּבֹונֶׁ ֶׁ ד ש  ּלּו עַּ אֵּ "ל: ם ְונֹוָרִאים ּכָ ּנַּ  "י עֹוָלמֹות ּכַּ
 ע"א(   )ובחת"ס חולין קמב סוף ין תורת חיים ב"ב קלד. ועי בהגה.  ' יז אוע"ח ן מג, " וחיי מוהר ולק"ה מזוזה ד', שיחות הר"ן צו  סנהדרין ק.ו  רמב"ם שם,פי' הו עיין משנה עוקצין ג' יב,  ס

ג    משנה מסכת עוקצים   סא וִ פרק  לֵּ ן  ּבֶׁ עַּ  ֻ ְיהֹוש  י  ּבִ רַּ ר  ָאמַּ דֹוש  בָּ )יב(  ּקָ הַּ ָעִתיד  ְנִחיל לְ י,  ְלהַּ ָרה  רּוְך הּוא  ש ָ ע  וַּ אֹות  לש  מֵּ ְ יק ש  ּדִ ְוצַּ יק  ּדִ צַּ ָכל 
פְ ע  לַּ ן ח  ְמעֹון ּבֶׁ ִ י ש  ּבִ ר רַּ א. ָאמַּ ּלֵּ מַּ ם א  יהֶׁ ש  ְוֹאְצרֹתֵּ י יֵּ בֵּ ִנִחיל ֹאה  ר )משלי ח(, ְלהַּ ֱאמַּ ּנֶׁ ֶׁ א, לֹ ֹוָלמֹות, ש  לִ ּתָ רּוְך הּוא ּכְ דֹוש  ּבָ ּקָ ִזיק  א ָמָצא הַּ ח  י מַּ

ָרָכה לְ  ל ּבְ ָ ש ּ א הַּ ּלָ ל אֶׁ ָראֵּ ּמֹו יִ ִיש ְ ר )תהלים כט(, ְיָי עֹז ְלעַּ ֱאמַּ ּנֶׁ ֶׁ לֹום: ֹום, ש  ָ ש ּ ּמֹו בַּ ת עַּ ְך אֶׁ ן ְיָי ְיָברֵּ  ּתֵּ

י העולם הזה בכללם לפי חילוק מיני מעדניהם  ות, כאילו קובצו מעדנ וענין אמרו שלש מאות ועשרה עולמ   -  רמב"ם פירוש המשניות 
שלש  ואח"  המקובץ  אותו  נכפל  ש כ  מה  יהיה  פעמים  ועשר  זה, מאות  כמו  הבא  העולם  ממעדני  הצדיקים  מן  אחד  לכל  אמנם    יגיע 

לא  המציאות התמידי אשר    התעדן הזמן הזה אינו נחקר אבל כל נפש תזכה לחיי העולם הבא ולא תאבד לעולם, והוא ענין יש, ר"ל 
ואין הוא האפיסה   ין שם מציאות האמיתי  חיל את המציאות בפשיטות וא וכאילו אומר כי אוהבי אנ יחקר, לפי שיש הוא המציאות 

גדול התענוג על דרך משל ומספרם יש ג' מאות ועשרה, וזה על דרך התעוררות בלבד כי אותו    אלא ההתמדה, והוציא בפסוק הזה 
גדול,   שאי התענוג  כמו  כי  האמת  ב אמנם  שווי  אין  כן  נחקר  אינו  לאשר  הנחקר  בין  שווי  אצלי ן  אשר  המעדנים  אלה  ואותם  ין  נו 

 יארנו מזה קצת במסכת סנהדרין )פ"י(: התענוגים, וכבר ב 
ב  " אין אותה בעוה לכאורה  ולח בחי' ש   היא בלב והלב בחי' חם פ שבעוה"ז הרגשה  " שהראשון מרגיש, אע משמע    –  גיש חבירו לא יר   סב

שם רגש. כי    מלשכל או שיש ר דומה להרגשה  ת ת שם שיו וצ"ל או שזה לשון מושאל לבחי' שנמצא   קר ויבש.  , עולם של שכל   שהוא 
 ו הנשים שהם בעיקר רגש.גנ תע י   ממה ם אין רגש  א 
ועיין    או שבאמת יש תענוג ויש הרגשה.בני אדם,    לדבר אחד ודברה כלשון ע זה כפל לשון  צ"   –שום תענוג    ולא יהיה לו   רגיש לא י   סג

ולי זה כוונת  וא   היא בהרגשה.ן ההשגה בו  ת השכל ולא נכנס בו. ולכ לכן נקרא מקיף שמקיף א כא שמקיף א"א להשיג בשכל  תורה  
 .כלום   עולמות ולכן לא מרגיש תענוגעים וש"י  ו ש ע ש רבנו שלא מרגיש כלום מה 

"י זצ"ל  עיין מעדני מלך )וקלטת הרלובלא יסורין  נה בלא דין  ן כתובות קג: בתוס' ד"ה מזומן לחיי עוה"ב שהכוו יי עה"ב ועייה אחת ועי"ש שיצאה בת קול שהוא מזומן לחז. יש קונה עולמו בשעעיין ע"ז י  סד
לשיך שנהרג על קדוש ה'  מש"כ עפ"י הא עינים על ע"ז יז. ומראית עין על ע"ז י.  להרחיד"א בספרו פתח    ע ממהרש"א ע"ז י: וצ"ע כי יש דורשין לשבח ועיין וכן משמ( שכך למדו אנ"ש.  48מתורגם ללשה"ק  

ברים שם מה  תורה והש"ס לרבי יצחק איינכנשטין בהקדמה לספר דשים טובים של רב יוחנן כהן גדול, ועיין ספר לקוטי  עזר בן דורדיא זכה בכל המעם לב( שר' אל)לקו"ת תהלימתקן הכל ועפ"י האריז"ל  
  אות רד  סג( שער הסיפורים מרי פנחס השלם )בני ברק תשועיין א.  בין ין והללו רעאלו ואלו יושבין הללו אוכל עיין שבת קנג.    עוד     חזר בו עי"ש. המגיד ממעזריטש שתחילה דרש לגנאי ואח"כ  שכתב בשם  

שמי שדברו   פ"ז  י חובת הלבבות שער הכניעה עוד עפ"  ג"ע. ולימדוהו נגלה וניסתר כדי שיוכל להיות ביקים נקרא למעלה רבי סיפר על כורך פשוט שבזכות שגנז גליונות ספרים רבשם רבי אלימלך מליזנסק ש
   חיים סופר(.   ראל קובץ מ' עמ' קי סוף אות ו' במאמרו של הרב יעקב)עיין קובץ אור יש בר עליו מצוות זה שדישוה"ר מקבל עליו ל

ז' תנינא    סה  ו' עיין תורה  כֹּ וּ   -  אות  הַּ ִמן  ְעָלה  ל ְלמַּ ֶׁ ש  ְליֹוִנים  ָהעֶׁ יִפים  ּקִ ּמַּ הַּ ם  הֵּ ּדוֹ   ל  הַּ י ָחָכם  ְידֵּ ל  עַּ ֶׁ ש  ּדֹור  ּבַּ ֶׁ ש  י  ּבִ ָהרַּ הּוא  ֶׁ ש  בִּ   ר,  ָהרַּ ה  ּזֶׁ ֶׁ י  ש 
חָ  ק לְ ְוהֶׁ ּדֹור עֹוסֵּ ּבַּ ֶׁ ְע ָכם ש  ם ּדַּ הֶׁ ְכִניס ּבָ ְלִמיָדיו ּומַּ ר ִעם ּתַּ ּבֵּ יִפים  דַּ ּקִ ּמַּ ה ִנְכָנִסים הַּ י זֶׁ ל ְידֵּ ּלֹו ִלְפִנים. וְ ּתֹו, עַּ ֶׁ ִר ש  ת א  ִחינַּ ם ּבְ ּלֹו הֵּ ֶׁ ִקיִפים ש  ּמַּ יכּות  הַּ
ם בְּ ָיִמי  ּלֹו הֵּ ֶׁ יִפים ש  ּקִ ּמַּ י הַּ ִנים, ּכִ ָ ת עֹולָ ם ְוש  א, ִחינַּ ּבָ ּלֹו    ם הַּ ּכֻ ֶׁ הּוא יֹום ש  ֶׁ ין ל"ט: ש  ִ ָ   ָארְֹך )ִקּדּוש  י ש  ין קמ"ב(, ּכִ י  ֻחּלִ ן. ּכִ מַּ ּזְ הַּ ְעָלה מֵּ ם הּוא ְלמַּ

מַּ  ּזְ ל ָהעֹוָלם ָכל הַּ ל ּכָ ֶׁ ֶׁ   ן ש  ה ש  ָהָיה ּומַּ ֶׁ ה ש ּ ּלֹו, מַּ ה ּכֻ ּזֶׁ ה,  הַּ ְהיֶׁ ָחד,  ּיִ ד יֹום אֶׁ גֶׁ ס נֶׁ פֶׁ ִין ָואֶׁ ּלֹו אַּ ִפּלּו נֶׁ הּוא ּכֻ א  ע  וַּ גַּ ד רֶׁ א, גֶׁ ּבָ ל עֹוָלם הַּ ֶׁ ת ש  חַּ הּוא    אַּ ֶׁ ש 
וּ  ש  ין  אֵּ ם  ָ ְוש  ָארְֹך.  ּלֹו  ּכֻ ֶׁ ש  זְּ יֹום  הַּ מֵּ ְעָלה  ְלמַּ ת  ִחינַּ ּבְ הּוא  י  ּכִ ן,  ְזמַּ זְּ ם  הַּ ר  דֶׁ סֵּ ק  רַּ ן,  הַּ מַּ ת  ִחינַּ ּבְ ם  הֵּ ם  ָ ש  ש   ּיֵּ ֶׁ ש  ִנים  ֶׁ ּשָֹ מַּ ש  ש   גֹות  ּיֵּ ֶׁ ש  יִפים.  ּקִ ּמַּ הַּ ל 

ם   הֵּ ֶׁ יִפים ש  ּקִ ת יָ מַּ ִחינַּ ש  ּבְ חִ ִמים, ְויֵּ ם ּבְ הֵּ ֶׁ יִפים ש  ּקִ ת:  מַּ ִחינַּ ִנים, ּבְ ָ ת ש  ִמים"    ינַּ ּיָ קּופֹות הַּ ְ "ּתְ ִנים" )ש  ָ ש ּ קּופֹות הַּ ל א א(, "ּתְ מּואֵּ ְ י  )ש  מֹות ל"ד ְוִדְברֵּ
יִפים הַּ  ּקִ ּמַּ ּלּו הַּ ִמים ב כ"ד( ְואֵּ ָ   ּיָ ש  ש  ּיֵּ ֶׁ ם. וְ ש  ָ ים ש  ּנִ מַּ ּזְ ר הַּ דֶׁ ת סֵּ ִחינַּ ם ּבְ ּשָֹ ם, הֵּ ִקיִפים הַּ   גֹות הַּ ע  מַּ ּתַּ ר הַּ ה ִעּקָ לּו זֶׁ א;  ּלָ ּבָ ל עֹוָלם הַּ ֶׁ ּועַּ ש  ש  ע  ַּ ש ּ נּוג ְוהַּ

רֵּ  ְ ש  ּשִֹ אַּ ה ְלהַּ ּזֹוכֶׁ ֶׁ ִחי    יָגם: י ִמי ש  ה ּבְ ְיִד ְוזֶׁ ְכִלית הַּ ת ּתַּ ר נַּ ֶׁ ש  ְיִדיָעה א  ְכִלית הַּ י ּתַּ ע.    יָעה, ּכִ דַּ ּשָֹ לֹא נֵּ י הַּ ם  ּכִ הֵּ ֶׁ יִפים, ש  ּקִ ּמַּ ּלּו הַּ ִחי גֹות אֵּ ּועַּ  ּבְ ש  ע  ַּ ת ש  נַּ
ִחינַּ ע  ה ּבְ א, זֶׁ ּבָ ים ל"א(: ֹוָלם הַּ ִהּלִ ר ָצפַּ  ת )ּתְ ֶׁ ש  ב טּוְבָך א  צָּ "ָמה רַּ ב טֹוב הַּ ם רַּ ם הֵּ י הֵּ יָך", ּכִ אֶׁ ין ּכֹל.פּון ְוָטמּון ְוסָ ְנּתָ ִלירֵּ עֵּ    תּום מֵּ

קֹר ּדָ בֹד ֱאלֹהִ )ב( כְּ משלי פרק כה    סו  ָבר ּוְכבֹד ְמָלִכים ח  ר ּדָ ְסּתֵּ ִים ָלרוּ   ָבר: ים הַּ מַּ ָ ב ְמ )ג( ש  ק ְולֵּ ץ ָלעֹמֶׁ ר: ם ָוָארֶׁ קֶׁ ין חֵּ  ָלִכים אֵּ

חמות וצריכים לתת לב  באים לפניהם וכמה מל   מים ולעומק הארץ וללב מלכי' אין חקר שכמה דינים לרום ש   -)ג( אין חקר    -  פרש"י 
 ל הידים כותבין אינן יכולין לכתוב זאת: ות מדברים וכ לכולם ואם כל הלשונ 

שמים יש    הרום, כי הם מתפשטים במרום עולם לאין קץ, ובמרחבי   השמים אין להם חקר מצד   -ק  ץ לעומ )ג( שמים לרום ואר   מלבי"ם 
ק,  חקר מצד העומ רץ הגם שהיא כנקודה קטנה בערכם, אין לה  א"א לחקור אותם, והא   עולמות אין מספר, עד שמצד רבוים ורומם 
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ו שנה, שנים  ת"ק  פעמים    סה"כ   ביניהם  שניםת"מהלך  י"ד  לרוהיינו    , ק  רבנו    ,וםשמים  אלפי  לקמן  לפי  אלפים  שהם 
  כי הוא ,  הוא הרבה פחותהארץ    ועומק ,  (סוףאין    ות יש עוד עד עי הנקרא ערב מעל הרקיע השביאע"פ ש)  ,\סח/ אות פרס

מקצה  המרחק  שנמצא רוצה לומר    . הוא מכוסה ונעלםש  אלא הכוונה  \סט/ בערך יד ק"מ,  ארץף כדור החצי שליש הק
, או  \עא/ מדינות שבה ו וכל הלכותאת מלהנהיג    די כ  וחב הלב שצריך מלךשל לרהוא מ  , ארץלב כדור העד    \ע/ םהשמי

שהשמים יש    נה וו הכ  ליו אאו    ,\עב/ שכמו שרום שמים נעלם ועומק הארץ נעלם כך לב מלכים אין חקרלצדדים,  הפירוש  

יו  יהאם    \עג/(.אוכשרז"ל )שבת י  ל,ועומק הארץ מוגבל אבל לב מלכים אין חקר אין לו גבו  ל להם רום מוגב
 וכו'  לכתוב בהם   \עו/ יםסומקול  ,מיםהוא הקנה סוף הגדל באגש  \עה/ א מלשון גומ  [עד]   כל הימים דיו ואגמים

 \עח/ אין מספיקין לכתוב  ,לכתוב סופרים שיודעים  וכל בני העולם    \עז/ עליהם  בווכל השמים יהיו יריעות קלף לכת
הלב    \עט/חללה רשותרוחב  לשמישנאמר  ת  המלכו  דהיינו   \פ/ של  וכום  פי'  'רום  חקר,  אין  מלכים    ולב 

 
יודע מה בעמקי   ואין  מכוסה בתהום רבה  לב מלכי שהעומק  וכן  על לאומים אין  כי הנהגת המלוכה מתפ   -חקר  ם אין  תהום,  שטת 

רבים   ופרטים  רבים  ואישים  המלו מספר,  וסתרי  עמוקים  דברים  בהנהגה  יש  וכן  קץ,  א"א  אין  וסודותיה אשר  עד  כה  אותה  לחקור 
 תכונתה: 

ם כפול חמש מאות  כפול שס"ה ימי   ( צד.  סחים )כמבואר בפ   ביום עשר פרסאות בינוני  פי מהלך אדם  נמדד בזמן, ל למרחק ש   הכוונה   סז 
ים  ג אלפ " ין שמים לארץ ע נמצא המרחק ב   , ( 3.84ק"מ ולגר"ח נאה    4.608זו"א  לח )   פרסאות, ופרסה היא בערך ארבע ק"מ   ( 3650X  5 =18250) שנים.  

   .בערך   ק"מ 
רבנו  א וזה לא אלף אלפים ש פרסאות    500,255הם    41ול  פרסאות כפ   18250כי    צ"ע   סח   ליון י מ   ארבע לפחות    ריך להיות דהיה צ מר 

 .4000000סה"כ    2000  גם   ואלפים הוא   2000  לפחות   פי הוא אל ש נמצא   , ם שנים כי מיעוט רבי   .פרסאות 
מ"ה  א  " עירובין פ   משנה ב ע הכלל  דו כי   ,ממנו הוא עובי הארץ   ושליש   ,ים ק"מ אלפ   מ'בערך  כדור הארץ אפשר למדוד והוא    כי הקף   סט 
ְ כָּ  פֹו ש  ּקֵּ הֶׁ ש  ּבְ יֵּ ֶׁ ש  בּ ל ש  ה ְטָפִחים, יֶׁ ָ ח: לֹש  פַּ ב טֶׁ הכדור  עובי  אמצע  נמצא עומק הארץ דהיינו    ( 3.14אבל בדיוק הוא    , בערך הכוונה  )   ֹו רֹחַּ
 אלפים קמ'.  6.37בעומק    א הו 
לרום    צ"ע   ע ומהש הכוונה  לכאורה שמים  ס   עד ים למעלה  מ עד השמים  ם פרסאות משמע  אומר שיש אלפי אלפי   וף. אבל רבנו אין 

 ם.קצה השמי   א ה גבול ששם הו שמתכוון לאיז 

ם ֱאלֹקּות   -  תורה נד אות א'   כעין זה  ְמצֵּ רּוְך הּוא ְמצַּ דֹוש  ּבָ ּקָ ל  ְוהַּ ֶׁ ז ש  ְרּכָ ּמֶׁ ת הַּ ד ְנֻקּדַּ ְכִלית. עַּ ין ּתַּ ד אֵּ ין סֹוף עַּ אֵּ ד  ֹו מֵּ עֹומֵּ ֶׁ ִמי ש  ְ ש  ּגַּ עֹוָלם הַּ
ְזִמין לוֹ ָעָליו, וּ  ָ  ְלָכל ָאָד מַּ ש  ח  ה, ם מַּ שֶֹׁ ע  ּבּור ּומַּ ּדִ ּיֹום ּוְלִפי    ָבה  קֹום ְלִפי הַּ ּמָ שם הכוונה לגשמיות העולם שעל הארץ  אבל  )   .ָהָאָדם ּוְלִפי הַּ

 ומקומות מגושמים שעל הארץ(   ים ק ו השו   ון כג

ולם ואין  מקומו של ע   א בחי' הו אחד מישראל ב עד שיש מקום בלבו לכל  ק שלבו רחב כל כך  שיש צדי   יד אות    תנינא   'ועיין תורה א 
 .העולם מקומו 

 )מגילה יא.(   דנצר ואחשורש כ כנבו אחאב  על כל העולם    דהיינו   , ה פ י כ מלכים שמלכו ב וכל שכן   , מדינה אחת   ילו אפ   עא
בחי'  ה ל נ מה שאומר שלב מלכים גדול מהם, אולי הכוו עומק הארץ. אבל מאידך מ ' רום שמים ו   , לקמן שכותב ו' המוסיף  כך משמע   עב

 וצ"ע.    ב לב.רוח 
ות וכל  ואגמים קולמוסים ושמים יריע   ר רב אם יהיו כל הימים דיו אמר רב חמא בר גוריא אמ   ואמר רבא בר מחסיא   -  .שבת דף יא   עג

 וארץ לעומק ולב מלכים אין חקר: ספיקים לכתוב חללה של רשות מאי קראה אמר רב משרשיא שמים לרום  אין מ   בני אדם לבלרין 

ולכמה משפטים, והכל    למס הקצוב ולכמה מלחמות   עומק לבם, שהוא צריך להיות לו לב לכמה מדינות,  -לה של רשות  חל -  רש"י 
 אחד: ביום  

יהוידע כאן פירש שהכוונה למלכים ראשונים שכל ההנהגה לה' המ שלא יתכן במציאות על כן רק  כאן פי'    השפת אמת    לוכה. ובן 
 אחד ממונה על חלק ממנה.  רבה שרים שכל אבל מלכים של היום יש להם ה   , ם היתה ביד 

סוף הוא קנה. וקנה ממנו  גומא הוא סוף. ופרש"י שמות יג יח. ש' ג' שע"פ המים. וגומא הוא קנה סוף עיין בכור שור שמות בק ומצודת ציון הגומא הגדל  גמיהם שרפו באש פירש רד" עיין ירמיהו נא לב א  עד
 ולמוס מבואר במסכת כלה רבתי ז' א'. הק

ם  ולא סוף לבד כמו כאן אגמי   ל צ"ע כי שם כתוב ים סוף קוראים על שם הסוף כך להפך לקנה על שם האגם אב   כמו שלאגם   אה נר   עה 
 .לבד 

ספרי    כמבואר   עו  לכתיבת  שקולמוס  כלה  תפלין תו במסכת  סוף,    רה  מקנה  נעשה  המזרח  נוהגים  יש  וכן  ומזוזות  מעדות  גם  סופרים 
ות  והנייר היה פח   ים ונוצות קנדיו ו ז"ל שאמרו זאת לא היה מכשירי כתיבה אלא  ן ח ובזמנ   צה.בנו   ב אבל האשכנזים נוהגים לכתו   , היום

 .מצוי מיריעות עור 
ושמי   ים ימ   עז  יריעות  דיו  ב   –ם  נראה שפשוט לא מצא    .יון משל שהתחתון רושם בעל נמצא  כך  משל ל בארץ  אבל  כל  יריעות שהם 

 שצריך לה.  יריעה ביחס לדיו גדולים כמו  

 לו רקיעי וקני כל חרשתא.א גוויל    –מרים בשבועות  שאו הקדמות  ת  תחיל   עיין גם 
ו  שמלך שם לב כל צרכי המדינה  ואם כפשוטו לכתוב    .לל מה יש לכתוב אם הוא ח ע  צ"   –ות  ש לה של ר לכתוב חל   ין מספיקין א   עח

   .ת כל חפצו ות בידו לעשו ות שיש בלב מלך גוי שעל כן מרגיש שיש רש ואולי רומז לחלל הפנוי מאלוק   .עליהם לכאורה יש להם גבול 
וצ"ע מדוע הוא    ה.נ רטי המדי יבו לכל פ ל לתת  וא רוחב לב  ם אין חקר, משמע שהחלל ה משל ללב מלכי הוא    –  חללה של רשות   עט 

ו  ינ י דה   א מכל העולמות.מל   א רומז לחלל הפנוי שנקרא חלל אע"פ שהו מלא מכל המדינה שלו. ואולי    חלל הרי אדרבה הוא   נקרא 
שמרוקן  כים הוא ע"י  ל העולמות הכי נמי לב מל דבר ולעשותו חלל ורק עי"ז יש מקום לכ ותו מאיזה  ך לרוקן א י ר צ כמו בחלל הפנוי ש 

 שמבואר בזוהר דכל עביד לגרמי עביד.  שראל ולא במלך גוי.מצרכי עצמו וחושב על צרכיהם. אלא שזה שייך במלך י   את לבו 
 שות.אל תתוודע לר א' י'  מדוע המלך נקרא רשות. וכן באבות    ע צ"   –  רשות   פ

ְליֹון אבות פרק א   ְבטַּ ְעָיה ְואַּ מַּ ְ ְע   )י( ש  מַּ ְ ם. ש  הֶׁ לּו מֵּ ר, ֱאהוֹ ִקּבְ ת הַּ ָיה אֹומֵּ ְת ב אֶׁ ל ּתִ נּות, ְואַּ ּבָ ת ָהרַּ ָנא אֶׁ ָלאָכה, ּוש ְ ּות: ּמְ ע ָלָרש  ּדַּ    וַּ
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ש חללה של רשות בחי' חלל  שהפירו  נ"ל' רבנו  , אבל לפיצרכי המדינהכל    בין כיצד בלב אחד נכנס השא"א להפשוט  

 .  גבול עשות כל חפצו בלילו רשות ל  שימאלוקות, שעל כן מרגיש שפנוי  
כל כ"כ  ם  סירץ, שתופועומק הא\פב/עד  ום  מרום השמי  כמו  \פא/שלב מלכים גדול הרבה  צאנמ

ם,  אד במקומשקטנים מ  ,של מלכיםוהלב והמוח    רסאות,פ  ה אלפי אלפיםמקום כמה וכמ  כך
 \פה/ בלבו  \פד/ רומדינה ולתפוס ולהצטיי  \פג/דינההם תופסים הכל עד שיכול ליתן לב על כל מ

רבנו    \פו/ותכונות השמים  שבמלכותו  כל מדינה ומדינה כוונת  להנ שאי אפאולי  צרכיהיג  שר  נה  המדי   כל 

אולי    ויותר ויותר מזה  ןבכל זמ  את העתיד להיות ו  לדתו לפי זמן    אדםטבע כל  ים  ביודע לחזות בככ גם  ש  א ע"יאל

גשמי להשגיח  לב ומח של אדם    יכולשגה כיצד  אין לנו ה  חקר  לב מלכים אין, כי  \פז/ חכמות הכוונה לכל השבע  

   ."לכנ  ,וג להםפרטים ולחשב צרכיהם ולדאכל כך הרבה  על 
 
דבר  והבן    נ"לה   את המשל  האר זה  ש  דהיינו  \פח/ וחכם דבר מתוך  יינו  ה )  , את המסקנה שהבנתבלבך  תפנים  לפי 

ודואג לכל פרנסתם  ום  בכל יחדש ומקיים  ומ גיח על כל פרטי הבריאה  שמש  \פט/גדולת הבורא  עד כמה היא  (,דעת

 .  עד אין חקרות העולמ ובכל ה"ז ובע \צ/ כינים  מקרני ראמים עד ביציומנהיג הגלגלים ומפרנס  וכל צרכיהם 
לומטרים וכמה  יכמה אלפי קשהיא    מלכותוצרכי  כל  חו  ו וי אין חקר כיצד מכיל בלבו ומלך גלב מלאם    ,זהי  לפ   ותבין

שגת הבורא מלך מלכי  ה  שהשגתו ותענוגו בגן עדן תהיה   לב של יהודי צדיק ל  כמה אין חקר אם כן    . אדם  ליוני בניימ

 
לעשו   -  רע"ב  בידה  מפני שהרשות  קרויה רשות  כרצונה: השררה  המלכו   -  רבינו בחיי   ת  שנקרא  מפני  ומה  רשות  לו רשות  ת  שיש 

ולעשות   ולהרוג  להציל  והשפיל  במלכותו להרים  רצונו  א   .כל  ת   -לרשב"ץ    בות מגן  לר ואל  והמלכות,  תודע  השולטנות  הוא  שות, 
 , מפני שהרשות בידה לעשות כרצונה.מענין ראש. ויש מפרשים 

ב   -  מדרש שמואל  עוד  לומר  לי  לא ואפשר  המלכות  דהא  היצה"ר  על  רשות  מלת  א   שנפרש  רשות  בידו  נקרא  שהרשות  מפני  לא 
מועצותיו לאדם הם כל אשר תמצא ידך    ותיו כי בידו לעשות כל תאו   יצה"ר שמורה לאדם שהרשות לעשות כרצונה וכן דרכו של  

ביאה לידי זמה ולידי הרהורים רעים  ו עליו. הא' הבטלה כי הבטלה מ ר כי שני דברים גורמים לאדם שיתגבר יצר לעשות עשה. ואמ 
 .שם ביתו של יצה"ר עמל אנוש אינמו. והב' הגאוה והשררה והרבנות כי  אמר ברשעים ב וכן נ 

לי כי מפרש את הפסוק  ואו שמים וכו'.    ר מרום ת יו   ה שלב מלכים הרב נמצא  מהיכן  ע  צ"   –ם וכו'  רבה מרו גדול ה שלב מלכים    א נמצ   פא
   ר וגבול.מלכים אין חק ב  אלפי פרסאות אבל יש להם גבול ואילו ל   וארץ לעומק שאע"פ שהם לרום    ם שמי 

 מרום עד עומק. וצ"ע.  ולא   , של ללב מלכים מ   א וד הו משמע שכל אחד לח   , ף המוסי ועומק בו'    –ועומק הארץ  שמים    מרום   פב

  1/6דהיינו    קפה, י ידוע שהוא חצי שליש ה   א , אבל עומק הארץ הו אלפים פרסאות אלפי  כמה  ולי  א   א בשלמא רום שמים הו   גם צ"ע 
כל  ד שהם  ולעיל פירשנו שהכוונה מצ    מאלפי אלפים.  והוא הרבה פחות ץ.  ומק עד לב האר פרסאות ע   1667הוא  ש פרסאות    10,000מ 

   חקר.  הם נעלמים כמו לב מלכים שאין לו   ם רמים או עמוקי כך  

הלשון ולפרש גדול הרבה כמו מרום שמים    ריך לדחוק את לכן אולי צ   ,שון כאן שלב מלכים גדול הרבה יותר מהם צ"ע ל ה א"כ    אבל 
 .מהם   עד עומק הארץ ולא שגדול   כמו המרחק מרום שמים   הרבה דהיינו רוחב לב גדול    ד עומק הארץ, ע 
ראב"ע )דניאל ב', מ"ח( כתב: יש    -ערך עיר, מדינה    -אות ע  רטהימר(  )לרבי שלמה אהרן וו נרדפים שבתנ"ך    באור שמות   -מדינה    פג

היא אפרכיא, וכן ברבה רות סו"פ    -נאמר מדינה  א' כל מקום ש לרבה אסתר פרשה    ראה שרומז בזה ם מחוז )נ אומרים כי מדינה ש 
כן איך היה לאחשור א'  מדינה, (, אם  ומאה  ועשרים  וגזל ומשפט   וש שבע  וכתיב  גדול,  הוא מלך  וצדק תראה    ומלך שיש לו עשרה 

ז'(, שהטעם עיר המלוכה, וכתיב ליהוד מד  ה',  הבירה אשר  ואני בשושן    רא ה', ח'(, ועוד אלהא רבא )עז   ינתא לבית במדינה )קהלת 
עי  ואם  ב'(.  ח',  )דניאל  המדינה  לא אמר במדי בעילם  מחוז למה  פירשו במדינת לם  עילם כאשר  מדינה    נת  ורד"ק כתב,  עכ"ד.  בבל 

איה כי  ם תכנית כתב ר ע"כ. ובחת והיא כוללת ערים רבות, וכן בעילם המדינה, או הוא פעם כלל ופעם פרט    ידוע,   -ומדינה ככתבה  
היא  נשמע שישנו הכת   מחוז מהכתוב   מדינה  ומעולם לא  ומדינה ככתבה,  ממח מדינה  כי אם  לעיר  מעיר  עוד     וז למחוז.יבה  ועי"ש 

 כות.ארי 
"א  שא   ד ע ואולי ללמד על רוחב הלב שמכיל כל כך    ולתפוס.  א נקט ולצייר כמו , ול פעל הת ע מדוע לשון  צ"   –להצטייר  ו   תפוס ול   פד

 יר.לצייר אלא רק לתת לב וממילא הכל מצטי 
 והפירוש לזה.  הפרט יר הם  לתפוס ולהצטי כלל ו   א ב הו לתת ל ס ולהצטייר. וצ"ע האם  לשונות לתת לב לתפו   ג'   נקט  פה 
 יב לדעת חכמת הככבים כדי לתכנן את העתיד.ואולי חי   חייב לדעת זאת?  ע מדוע צ"   –  תכונות השמים   פו 

 מדבר כאן ממלך גוי.  רבנו   פז 
ת מבחוץ, ובינה נוק'  וידוע שחכמה היא מה שמקבל ידיעו   דעת.  א י וחכם ה   בינה.היא  בן  ה ו   , ראה היא החכמה   נראה שרומז לחב"ד.  פח

 חי' חיבור מח לב.את מה שקיבל, ודעת היא המסקנה שמפנים אותה ללבו, ב ומברר    שמבין דבר מתוך דבר מה  
גדו   כיצד המועט מחזיק את המרובה שבלב מלכים מלמד   צ"ע   פט  מלכים    לב ל היא שאם    מזה   לומדים ש מה  לכאורה    לת הבורא.על 

חקר  ה   ,גויים אין  יהודי שמשיג  לב  שכן  רו כל  ע"י  מצו שגות אלוקות  ולומד ב  ותורה שעושה  חקר.  וא ה ש   ות  אין  יותר  גוי    הרבה  כי 
 .סוף אין  משגיח על עולמות  ש בורא  חכמת ה יהודי מחזיק השגת  מחזיק בלבו מדינה ולב  

זרה   צ ג   עבודה  ש   : דף  עשרה  רב שתים  יהודה אמר  רב  היום אמר  הוי  ועוסק בתורה   עות  יושב  הוא  ברוך    שלש הראשונות הקדוש 
שלישיות יושב וזן את    ייב עולם כלייה עומד מכסא הדין ויושב על כסא רחמים ו כיון שרואה שנתח עולם כול שניות יושב ודן את כל ה 

 .יצרת לשחק בו ות יושב ומשחק עם לויתן שנאמר לויתן זה  כל העולם כולו מקרני ראמים עד ביצי כנים רביעי 



 מוהר"ן                                   א קצ  תורה              ליקוטי                                 17קי: 

יהודי  לב    \צא/ המועטאיך    .וכו'  ם ומפרנס  ם ממקיי   םמחדשבהם ו פרט ש  על כל  , מותני עולגיח על המושמש  , המלכים

 שחתיכת לב קטן כזה, ומוח קטן כזה,דהיינו  ,  פלאותה נ לאהשגות כ   [צב]   המרובה  מחזיק את  ,גשמי
אדם   האלקותשל  שם  שנמצא  מחמת  רק  וזה  כאלה,  גדולים  דברים  במקומו  כי   ,\צג/ יתפוס 

הוא בחי'    לב של ישראלו שמבאר רבנ  \צו/ בתורה מט  [צה] ר במ"א  בואכמ  \צד/,א בהלבת הועיקר האלקו

שהיתה  א ית'  אלוקותו  סוף  ועל  ין  הבריאה,  להתלהבותו  קודם  גבול  שעושה  בלא  אש  כן  להבת  כמו  בבוראו  לדבוק 
    עד אין סוף. ו הוא לב אור להביותאזי  , הזמן למעלה העולה כל 

 
  שנמצא ישראל  לב  אם בה,  \צח/ ותפנים ללבךל,  נו הנ" דברימכל    תוך דברדבר מ תבין    [צז]   ין וחכםומעתה ב ִּ 

מהשגחת   חלק אחד מאלפי אלפים  רק  \צט/כביכוללא  אמשיג  ק בחינות אלקות, שאינו  שם ר
ב"ה   שאעפ"כ  הבורא  ערכו,  גדול  לכמה  ביכול  שיכול\קא/   יעוטהמקמקומו  תפוס    ס לתפו  דהיינו 

עולמות אין  ית' המשגיח מחדש ומקיים    ות באלוקותדהיינו השגו  מספר  , עולמות איןאע"פ שמקומו מועט  ,בתוכו

 . רמספ
נאמר   עכו"ם  על  איואפי'  מלכים  חקרולב  לן  לב  שנותן  על  ותופס ,  ומדינה,  מדינה  כל 

כפרש"י    [קב]   כל האדם אשר עליו, וכל הנמצא בהומשער בדעתו, כל המדינות שתחתיו, עם  

ער  של  שיכול   י ישראללב  ה  וזכות רוחב  לחקר  אין  כמה  ,  \קד/ ק"ו  ומעתה הוי דן אלפי אלפים  .\קג/ גמ' שםב
 . הנ"ל הבורא ב"ה מגדולותחלק ו בדעת

 
עושה עצ   מעזריטש המגיד מ בשם  בתורה קסב  ר  , כמבוא חלק מהתירוץ הקושיא היא  מ זה    –  המועט   צא   א מו אין אזי הו שע"י שאדם 

המקום  בגמ'    .מעל  פט.  ואיתא  הפסוק  ע חולין  וכו'  ל  מרובכם  וכו'  לא  בכם  ש כי  חשק  המעט  שאתם פ ה אתם  כיון  ממעיטים    ירוש 
 .גם כשמקבלים גדולה   עצמכם 

 . יות מעשה יג ז' בעטלערס יום חמישיין ספורי מעשעי צב

 .בה' הידיעה ,  אלוקות ה   צג
   .התפעלות היא מדרגת הנוק'ה ם הוא התפעלות הלב ולא השגת המח לבד וצ"ע לכאורה  שכל תענוגי עוה"ב הכלי לה   מזה   מבואר   צד

עוה   ואילו  שכל  " תענוג  הוא  חכמה.ב  דהיינו  מאין  יש  וביאור  יש,  לאוהבי  להנחיל  כמ"ש  נר   וחכמה  השגות  אבל  הן  כי  הכוונה  אה 
לכן השגת  נה לבא ובה הלב מבין, ו ו בי אליה   נהר ונמשלת ללב כמ"ש בבפתח נקראת רחובות ה אה ובינה  בבינה עיל החכמה  אלוקות ו 
 עליה בלבו.  לרוחב הלב המשיג השגות רבות כמלך שכל המדינה כאילו נמצאת בלבו, וכל התענוג ממשלתו   נמשל   האלוקות 

ּלּות מַּ   -ז אות צו    מנחה הלכה   ועיין לק"ה  הּוא בְּ ִהְתּגַּ ֶׁ ּתָ ְלכּותֹו ש  יָתא ּתַּ ת ּבֵּ לּ ִחינַּ ה ְצִריִכין ְלגַּ נִּ ָאה. זֶׁ ֶׁ ה ש  ּזֶׁ עֹוָלם הַּ בֹוָדה ּבָ י ָהע  ל ְידֵּ ְבָרא  ֹות עַּ
יל.   ר ְלעֵּ ְזּכָ ּנִ ה ּכַּ ִביל זֶׁ ְ ש  יָקא ְסִתיָמָאה  ּבִ ּתִ עַּ ְיָתא ּדְ ת אֹורַּ גַּ ָ ש ּ ָבל הַּ ִהיא בְּ א  ֶׁ ן ש  ת ּבֶׁ ת עוֹ   ִחינַּ ִחינַּ ה ּבְ אי, זֶׁ ּזַּ ִהיא עַּ ֶׁ א ש  ּבָ יָנה, ָעלְ   ָלם הַּ ת ּבִ ִחינַּ ָמא  ּבְ

בָ  י ְוכּו'. א  ָאתֵּ י ִאם  ּדְ א ּכִ ּבָ ר ָלבֹוא ָלעֹוָלם הַּ ָ ְפש  ה ָהעֹוָלם ל ִאי אֶׁ זֶׁ ּבְ ֶׁ בֹוָדה ש  י ָהע  ל ְידֵּ  .  עַּ
 לעיל בסי' מט *  צה

קָּ   תורה מט אות   צו  ִריָאה ָהָיה אֹור הַּ ּבְ ם הַּ י קֹדֶׁ קָּ ]א[ ּכִ ין סֹוף. ְוָרָצה הַּ רּוְך הּוא אֵּ ֶׁ דֹוש  ּבָ רּוְך הּוא ש  ְלכּותוֹ דֹוש  ּבָ ה מַּ ּלֶׁ ְתּגַּ לֹא  ּיִ ּבְ ְך  לֶׁ ין מֶׁ , ְואֵּ
ִלְברֹא   ְך  ְוֻהְצרַּ ם,  נֵּ עַּ ְלכּותוֹ ּבְ מַּ עֹל  לּו  ּבְ קַּ ּיְ ֶׁ ש  ָאָדם,  אֶׁ י  ִאי  ְלכּותֹו  מַּ ּלּות  ְוִהְתּגַּ דּ .  ּמִ הַּ י  ְידֵּ ל  עַּ א  ּלָ אֶׁ יג  ּשִֹ ְלהַּ ר  ָ יִגין  ְפש  ּשִֹ מַּ ּדֹות  ּמִ הַּ י  ְידֵּ ל  עַּ ֶׁ ש  ֹות, 

ֶׁ ֱאלֹ  ל  קּותֹו, ְויֹוְדִעין ש  ֵּ ש  ָאדֹון מֹוש  ְנִהיג: ּיֵּ ין סֹוף          ּומַּ ת ָהאֹור אֵּ ם אֶׁ צְּ ְוִצְמצֵּ נּוי. ּובְ לַּ ר ָחָלל ּפָ אַּ ְ ָרא ָהע ָדִדין, ְוִנש  נּוי, ּבָ ּפָ ָחָלל הַּ ֹוָלמֹות  תֹוְך הֶׁ
בִּ  ים"  ּיִ חַּ ץ  "עֵּ ּבְ ְמבָֹאר  ן )ּכַּ הֵּ ן  ְוהֵּ ג'(,  ָעָנף  א'  ל  יכַּ הֵּ ּבְ תֹו  ּלֵּ         ִמּדֹוָתיו:   ְתִחּלָ ֶׁ ְוהַּ ש  ר  ּיָ ּצַּ הַּ הּוא  מ ב  ּכְ ב,  ּלֵּ ּבַּ ֶׁ ש  ָחְכָמה  הַּ ְינּו  הַּ ּדֹות,  ּמִ הַּ ֶׁ ל  ש  תּוב  ֹו  ּכָ

מֹות ל"א(:  ְ ל    )ש  ב ּכָ ְיִציָר "ּוְבלֵּ ר הַּ ב" ְוכּו'. ְוִעּקַּ ם לֵּ כַּ תוּ ח  ּכָ ֶׁ מֹו ש  ָחְכָמה, ּכְ ים ק"ד(: ה ָהְיָתה ּבְ ִהּלִ ָחְכָמה ָעשִֹ   ב )ּתְ ם ּבְ ּלָ ב "ּכֻ ּלֵּ הַּ ֶׁ הּוא    יָת". ִנְמָצא ש 
מוֹ  ר, ּכְ ּיָ ּצַּ ם ע"ג(: הַּ ָ תּוב )ש  ּכָ ֶׁ ְוִאית     ש  ְלָבִבי".  ָאְמרוּ ְיִצי "צּור  ֶׁ מֹו ש  , ּכְ ּוְלִביש  ינּו, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה    ָרה ְלָטב  ָכמֵּ ָרכֹות ס"א(: ח  י    )ּבְ נֵּ ְ ש  ּבִ ר"  יצֶׁ ּיִ "וַּ

ר טוֹ יוּ  צֶׁ י ְיָצִרין, יֵּ נֵּ ְ ם ש  ְינ ִדין ְוכּו'. ְוהֵּ ר ָהָרע. הַּ צֶׁ בֹות טֹובֹות ב ְויֵּ ָ ש  ח  צֶׁ ּו מַּ ם יֵּ בֹות ָרעֹות, הֵּ ָ ש  ח  ר טֹוב. ּומַּ צֶׁ ם יֵּ ם  ר ָהָר , הֵּ ְיָצִרים, הֵּ ר הַּ י ִעּקַּ ע. ּכִ
ח   ּמַּ ָחְכמֹות הַּ בֹות ְוהַּ ָ ב,   ש  ּלֵּ ּבַּ ֶׁ ית ו'(:   ש  ִ אש  רֵּ תּוב )ּבְ ּכָ ֶׁ מֹו ש  י   ּכְ ָאָד   "ּכִ ֶׁ בֹות ִלּבֹו" ְוכּו'. ּוְכש  ְ ְחש  ר מַּ צֶׁ בוֹ יֵּ ָ ש  ח  מַּ ב ּבְ ֵּ ְמ ם חֹוש  ת  ת ָרעֹות, הּוא ְמטַּ ם אֶׁ טֵּ

ם ִהְתּגַּ  ָ ש ּ ֶׁ ִריָאה, ש  ּבְ ל הַּ ֶׁ ָחָלל ש  ב הּוא צּור הָ ּלוּ הֶׁ ּלֵּ י הַּ ּדֹות. ּכִ ּמִ דּ ת הַּ ּמִ ְינּו צּור הַּ ב ש   ֹות.  עֹוָלִמים, הַּ ֵ ל  י ו ת ה  ֲהבִּ י אֹור ל  י ְלפִּ י,  כ ִּ ְרֵאלִּ שְֹ י ִּ יש  ה  ל אִּ

ְתג    ר ְלהִּ ָ ְפש  י א  ֹות. כ ִּ אִּ ד  מ ִּ ו ת ֵמה  י ו תוֹ ל  ֲהבִּ ְינו  ֵאין סֹוף ְוֵאין ת   י אֹור ל  ד ֵאין סֹוף, ה  ו ָקתֹו: ְכלִּ , הו א ע  ְתש  ְמצֵּ     ית לִּ י  ְוָצִריְך ְלצַּ דֵּ בּות, ּכְ ה  ִהְתלַּ ם הַּ
יִּ  ֶׁ )ּתְ ש  תּוב  ּכָ ֶׁ ש  מֹו  ּכְ ָחָלל,  ב  ּלֵּ ּבַּ ר  אֵּ ָ ים ק"ט(: ש ּ י".  ִהּלִ ִקְרּבִ ּבְ ל  ָחלַּ י  ְמצוּ   "ְוִלּבִ ּצִ הַּ י  ְידֵּ ל  בּות, ְועַּ ה  ִהְתלַּ ל הַּ ֶׁ ש  ּדֹות,    ם  ּמִ הַּ ּלּות מֵּ ְלִהְתּגַּ ָלבֹוא  ל  יּוכַּ
יְ  לַּ הַּ ְד נּו  הַּ ּבְ ְך  רַּ ִיְתּבָ ם  ֵּ ש ּ הַּ ת  אֶׁ בֹד  בוֹ ע  ָ ש  ח  ּומַּ ה.  ּוְבִמּדָ ֶׁ ָרָגה  ש  ָטִבין.  ְיָצִרין  ן  הֵּ ב,  ּלֵּ ּבַּ ֶׁ ש  טֹובֹות  ּוִמּדֹות  ת  ֻעּלֹות  ּפְ ין  ּלִ ִנְתּגַּ ָיָדן  ל  ְינּו  עַּ ְוהַּ טֹובֹות, 
חוֹ ְיצִ  ֶׁ ב,  יָרה ְלָטב. ּוְכש  ּלֵּ ם הַּ ְמטֵּ בֹות ָרעֹות, הּוא ְמטַּ ָ ש  ח  ב מַּ ֵּ בְ ש  ת הַּ ּבִ ל אֶׁ ְלקֵּ ב. ּוְמקַּ ת לֵּ ת ָעְרלַּ ֶׁ ִחינַּ ָחְכָמה ש  ְינּו הַּ ִריָאה, הַּ ב ּבְ ּלֵּ  .ּבַּ
 ואתה המעין אם בעל נפש אתה בין וחכם מדברנו   לשון הספר שפע טל חט"ל שער ג' פ"ד צז

היה חכם לראות  תי   ד.ה את הנול איזהו חכם הרוא   בתמיד לב.חז"ל  רומז גם ל   . ואולי נה היא בחי' דעת שחכמה הבאה אחרי בי   כנ"ל   צח
 אלוקות.  גי לבך להש   סופך אם לא תכין 

 , ובאמת הוא הרבה יותר.4000000סה"כ    2000  גם   ואלפים הוא   2000פי הוא  אל ש נמצא    , כי מיעוט רבים שנים  , בלבד כביכול    צט 
 המועט  -מתרלו  ט, והמיעו -ותרלד   גם בדפו"ר  ק

ת אין מספר היא רק  שגתו בעולמו אולי רומז שה ואז    , היא טעות   "כ שאח אז צריך לומר שהנקודה    , אינו טעות   אם לשון מיעוט   ע צ"   קא
 מאד.  במיעוט מהם אעפ"כ היא גדולה 

 עפרש"י שבת יא. הנ"ל  קב

 .עיין מאירי וערוך   כמפרשים האחרים   לא ו   קג
 .ק"ו אפילו א"ס  ל יחס ביניהם מה שייך  פיק ק"ו אחד ואם אין כל צ"ע אם יש יחס ביניהם מס   לכאורה   קד
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תר  אלפים יו שזה אלפי   , על העולם א ראדם כדי להשיג בלבו השגחת הבומח ורוחב לב עצום צריך  ר איזה  עד כאן ביא

 . ג כל כך הרבהבלב ממה שמשי שמרגיש ידבר על התענוג , ועתה  של מלך הנ"לממה שמכיל לב 

בו שהוא  א רק בלב, שיודע בלוממשלתו הווגו  ותענהעכו"ם  המלך    \קה/ ולותעיקר גדא שנמצ
, כי יש לו  כנ"ל שעל כן נקרא רשותרצון לבו וחפצו,  בכולם כ  המדינות האלה ומושלמלך על כל  

על    היאשהזה  שכל תענוגו  רוצה לומר  .  \קו/ לעשות כל חפצו  רשות רק    אהו ל כרצונו,  שהוא שולט ומושל בכגאוותו 
   ו.בלב
זה פחות או יותר יש    שים,שהן בשאר חו  אר התאוות, מכל שבלא גבול  כביכול  להנות    פ שמכח שליטתו גם יכולאע"כי  

או בכל מדינתו,  עולם  בכל ההשולטת  היחידה  הישות  שהוא    ,בלבו  , אבל הכבוד והשליטה שמרגישגם לאיש קטן ממנו
  רק בלב.אינו בשום חוש אלא זה 

 
ך רחב ומח גדול  ו יש לו לב כל ככי רק מי שבטבע  ,ת מלך על מדינה גדולהיולה  חד יכולכמו שלא כל אעתה  מו

לו את כל תענוגי המלך משל  ,צרכים של כל פרט במדינהבדעתו כל פרטי ה   להחזיק אין  גם  על  יוממילא    כולםטתו 

כל    "ע,גי  גתענו  להשיגכדי    צריך שהלב    תו ָכוזאחד מאלפי אלפים מרוחב    חלקרק    אע"פ שזה  ,חפצוכל  והרשות לעשות  
הכ  שכן שלא  לב מי  את  לבן  בילה   וין  ברוחב  אלוקות  השגות  ולזכולתפוס  עצמו,  מתע  ך  השגות  להיות  מרוחניות  נג 
  ממילאו  להכיל בלבו את כל השלש מאות ועשר עולמות,ם ועשע בהולהשת  ,י גן עדןגבתענולא יכול להתענג    ות,אלוק

כי    ,ת בלבושיהיה לו כל הש"י עולמו  ,אפשרלוקות  לבו להשגות א  ן אתשהכישלזה  תבין מעצמך,  
ל  הלב אין  יכול  עד  במקומו  מ  חקרתפוס  כנ"ואין  ויהיה  ספר  התענוגים  ל,  כל  לו 

כלוםוהשעשועי ירגיש  לא  אצלו  שיושב  אע"פ  וחבירו  מכל    ,ם,  זה,  מכל  חסר  לבו  כי 
שגות  ליבו להין  שהכהצדיק  לזה    \קז/ וך לבו, אשרי לו,הטובות והשעשועים שיש לחבירו הצדיק בת

לכן   נ"להוא בלב כ  עוה"ב וכל הש"י עולמות הכל  ועת תענוג ושעשכי עיקר הרגש  וקות אל

ויזכה  אלוקות  לבו להשגות    כין רק מי שה ומי שלא הןלהתענג מה בהן  ין לבו ליכ,  עולמות א  ולא התענוג    שיג הש"י 
נמצא באותו מקום    .ושעשוע מהם כנ   .משיג הכלש  עם חבירוואע"פ שהוא  אע"כי  עדן הוא מקום הנשמות    ןגפ ש"ל 

   .םענייני  הם שני  ההשגהו, מחדש רבנו כאן שהמקום על הזמן והמקוםומ
  אבל   ,נפשבמסירות    דביקות בבוראל  \קח/ , אור להביותוהמקיף של האדם  ר אוכי המקום הוא לפי    הביאור הואולכאורה  

   י תורה ומצוות."עהלב  הכנת כפי  ימי נ פאור  י  "ע הן וש"י העולמות והתענוג ושעשוע מהם   ותההשג
תורה  ריש בואר במל  שהכוונה ו ר)וביאבלבו קות שי אלו" יהודי הוא עבלב  ובה את המר ק חזיעיל שמעט המב לומה שכת

שתי בחי' אלוקות    הן אבל    ,ם. צ"ל שרק הביא משם שהאלוקות בלבענוג הוא משולפ"ז גם הת,  אור להביותודהיינו    ( מט
 ענוג.למות ותש"י עו מקום ואחת בחי' 'בחי אחת ,שבלב

דרבנן    אחלוק  הןלכאורה  ד  נוג או לא.י לתעות כלשעלמעלה באיזה זכות, האם הן נ שמקבל  דין מצוות    אלא שצ"ע מה
אלוקות   להשגות  תוכלים  ע"י  בומצו   הרשנעשים  געוה"זות  לכאורה  לפ"ז  כי  צ"ע  אבל  דורדיא ר"א  ם  ,  כה  ז  \קט/ בן 

 .  של רבי יוחנן כה"ג המצוות   קיבל אתלהשגות ע"י ש

 
 ע לכאורה צ"ל גדולת המלך.צ"   –  ך גדולות המל   קה 
י'(   חז"ל באבות   אמרו   ועל כן   קו  כי    )א'  להבדיל מלב יהודי  ומק,  לע חללה של רשות הוא מרום שמים עד ארץ  אל תתוודע לרשות. 

משגיח    ברום שמים שיש  שזוכר תמיד    דהיינו  , ב א(   )אבות   עשיו בספר נכתבים ן רואה ואזן שומעת וכל מ ממנו עי היודע מה מעלה  
חגיגה  מה למעלה ומה למטה מה לפנים ומה לאחור ראוי שלא בא לעולם )   שלא מסתכל שמי  כחז"ל  ,  ש גהנם בעומק הארץ ניש וי ומע 

, כי  מנוחק מ הזה, אזי שומר נפשו יר   רק אין יראת שמים במקום   כי אמרתי   )בראשית כ' יא(   ש " כמ   שחסר כל זה   ב ל בל  א   ,(פ"ב מ"א 
פרי דמיונ  ו למה שבכוח אין מעצור   נותן לב    רצונו לתקן עכ"פ  ואם    בש בו הסט"א בעצמו.שמתל   ו לעשות  מדינתו, אזי ברוחב ליבו 

ה  בחלל  העולמות  בניין  בחי'  שזה  לתקן  פרט  הרע  ו   , פנוילכל  של מיעוטו,  ב אזי  רק  מחשבתו  כשכל  ו אבל  כל  יטה  אזי  רעות  תאוות 
 .כיו"ב ו להחריב ולהשחית  לרצוח ולגזול    ליצה"ר בלבד   פנוי,   החלל הזה הוא חלל 

אפשר לטעות  שרבנו כתב באופן ש אבל כיון    להשגות אלו.ת על מי שהיכן לבו  בפשטו מילים אלו?  ע על מי מוסב  צ"   –  י לו אשר   קז 
,  את לבו לזה   ין שכן הכ   צדיק צת  י ח יות במ י לו שעכ"פ זכה לה לב אשר מוז שגם זה החסר את הכנת ה ל, אולי רצה לר " להנ   ך ש שזה המ 

ידם    צת צדיק הרי שעשה מעשים שעל במחי   א ישבו צדיק ורשע במקום אחד, ואם הו   שבג"ע הוא לא גשמי וא"א    בג"ע שהרי המקום  
ז' תנינ   .ק זכה להשגה שנקראת מקום המשתווה למקומו של צדי  סתמא הכי נמי המקום  , ומ מקיפין   א וה"ב הזמן הו בע א ש )עין תורה 

 ( השגות   א הו 

אלא  ף  עד אין סו   א יש ישראל הו אור להביותו של א רה מט  אמרו חז"ל כל ישראל יש להם חלק לעוה"ב כי כנ"ל בתו שזה ש   נ"ל   קח
וונת חז"ל למקום בג"ע אבל לא לתענוג והשעשועים  לפי הנ"ל כ ,  בות טובות מתקן אותוש שע"י מחשבות רעות מקלקל אותו, וע"י מח 

 לו.ה עדיין אין  ודה וז מצד נשמתו ורק צריך שלא לקלקל אבל התענוג תלוי בעב את אור להביותו יש לו    שם, שזה תלוי בעבודה. כי 
מצד אחד כידוע  ובאמת     נחלקו בו האם זכה לכל הטוב של ג"ע או שלא זכה אלא שלא ישוב לחטוא.  -  רבי אליעזר בן דורדיא   קט 

חייו ר שה  ומי שכל  זימה  מ   ף ד קב"ה שונא  ראינו בהם אחד    מאידך ראינו   אוס ממנו.  רק אחרי הזימה, אין  ולא  הרבה בעלי תשובה 
בכוחה    , על מעשיו עד שמת מתוך בכי וחרטה. ואולי כזו חרטה עד שהסיר ממנו את הגוף ונפרדה נשמתו מגופו ומת שכל כך התחרט  

 ו שנים רבות.ו המטונפים ביותר שדבקו ב כל הבגדים הצואים אפיל את    מנשמתו להסיר  גם  

יוחנ בפירוש כתב האריז"ל בלי ש כיון    עוד  ן כה"ג במשך שמונים שנה, מוכרח  קוטי תורה תהלים לב שזכה בכל המצוות שעשה רבי 
 , אלא שעדיין צ"ע אם גם זכה לש"י עולמות או רק למקום כבוד בג"ע.שזכה הרבה מאד 
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שזכה  לטיבותא    פירש והחיד"א    לגריעותא פירשו    ויערות דבש  מהרש"אהמפרשים וכנ"ל  בזה  ואולי אפ"ל כיון שנחלקו  
ו לגמרי.  עצמו  עצומים  ובולתקן  גאונים  מדאי  לא  חייםו   ,פירשו  םב לכאלה  אלקים  דברי  ואלו  רבנו  ע"י  ו  ,אלו  דברי 

זכות    ו שז  ,לא אצל צדיקיכה אותו במקום נפד שמת ז כה, כי עוצם להביות לבו עא זשניהם שבאמת זכה וליישבים  תמ
ל המצוות  כיון שלא עמל ע  ,בל בש"י עולמות ותענוג ושעשוע לא זכה"ש בעוה"ב, אאם בעוה"ז כ  ,עצמה  עצומה בפני

וכן מי  )כה"ג    "יע"פ שר"א בן דורדיא קיבל את המצוות של ר קדושה הבאה מלמעלה אין בה שלימות ואוכל    שקיבל,
תנות  "כ שונא מדם בעוה"ז, אעפ מעלה אלא ע"י אוהן לא מל ,  (בר עליושדיזה  של  מצוות    וקיבל לשה"ר  עליו    ורשדב

 : החיים הנצחיים  ן יחיה, אינו דומה למה שזכה בעצמו לעניי
  
 

 ברותא לתורה קצא ביאור חעד כאן 

 

* 
 בעניין החילוק בין המקום והעונג 

כיון שמהרהר אדם תשובה מתקן הפגם למעלה ואם עושה תשובה גדולה עד שפורחת נשמתו מרוב    אולי אפשר לומר 
חרטה נפתחים לו כל השערים וזה קונה עולמו בשעה אחת אבל להרגיש התענוג צריך הכנת הלב ומי שלא טרח בערב  

 . יאכל בשבת שבת מה 
מעלה הוא מעל הזמן, אבל למטה נמשך כל תיקון הזמן, לכן להפשיט הבגדים הצואים צריך זמן,  כיון שלוהטעם אולי  

מיד עולה לבחי' מעל הזמן  אבל בהרהור תשובה  .   צריך זמןההכנה לעונג הנצחי,    שרק זה ולהכין כלים לשכר עוה"ב  
אלא רק פותח שערים  זה לא מועיל לתקן מה שתחת הזמן למטה    אבלות  כמבואר בספר המדומתקן בבחי' מעל הזמן  

 כך נ"ל וצריך ראיות         .להגיע למקומו

 

 בעניין החילוק בין הנראה כאן לנמדד למעלה 
וקפאון א''ר אלעזר זה אור שיקר  ו{ והיה ביום ההוא לא יהיה אור יקרות וקפאון מאי יקרות  -}זכריה יד  -פסחים נ.  עיין  

ת שיקרין הן בעוה''ז וקפויין הן לעולם הבא ור' יהושע בן  פוי לעולם הבא ר' יוחנן אמר אלו נגעים ואהלו בעולם הזה וק
לוי אמר אלו בני אדם שיקרין הן בעולם הזה וקפויין הן לעוה''ב כי הא דרב יוסף בריה דר' יהושע בן לוי חלש ואיתנגיד  

ולם ברור  י עליונים למטה ותחתונים למעלה אמר לו בני ער ליה אבוה מאי חזית אמר ליה עולם הפוך ראיתכי הדר אמ
 ראית ואנן היכי התם כי היכי דאיתו אנן הכא הכי איתינן התם. 

פינשטיין ופירשו ללמד ששקולין כאחד, מקשה    ועיין דרש משה לרבי משה  ואהרן,  כו( עה"פ הוא משה  )ו'  וארא  פ' 
לאביו עולם    צאת גם בב"ב דף י: דיוסף בריה דרב יהושע אמרכן ומבאר שם בביאור השני עפ"י הגמ' הנ"ל הנמכיצד ית

הפוך ראיתי וא"ל אביו עולם ברור ראית, שתמוה מאד איך אמר שהוא עולם הפוך הא ודאי בעוה"ז האדם רואה רק  
ומרים על העליונים כאן שהם עליונים,  לעינים והתם הוא עולם האמת. אבל צריך לומר דראה שגם בעולם האמת א

למעלה ועליונים למטה. ולכן אמר שהוא עולם הפוך, והשיב    תונים כאן שהם תחתונים, ואעפ"כ היו התחתוניםועל התח 
קטן   שכחם  אלו  ולכן  כחו,  כפי  רק  אחד  מכל  ותובע  בטרוניא,  בא  אינו  שהקב"ה  משום  ברור,  עולם  שהוא  אביו  לו 

כחם, קיימו שליחותם, והעליונים אף שהם    נקראים תחתונים גם למעלה, אבל כיון שעשו כפיבכשרונותיהם וכדומה הם  
כשרונותיהם    יותר לפי  ומעשים  תורה  יותר  לעשות  יכולים  היו  אבל  מהתחתונים,  טובים  מעשים  יותר  ועשו  גדולים 

לכן הם שקולים כאחד  וכוחותיהם, ונתרשלו קצת, לכן הם למטה. אבל משה ואהרן שניהם עשו בשלימות כפי כוחם  
 בעוה"ב. 

דאמרו הגאונים  ננאל  ח  בנו פי' ר  -ן תוספות על בבא בתרא דף י: עליונים למטה ותחתונים למעלה  ייע   עוד בעניין זה
רב מפי  רב  בידם  הפוך  , שקבלה  תלמידיה  ,דעולם  יהודה  דרב  קמיה  יתיב  דהוה  שמואל  שראה  דמיחה    ,היינו  משום 

א"ל רב יהודה    ,ולא אשגח בה  יא איתתא דאתיא וצוחא קמיה דשמואלבשמואל בפר' במה בהמה )שבת דף נה.( גבי הה
 לית ליה למר אוטם אזנו מזעקת דל וגו': 

ה'    לקוטי הלכותועיין   ְלָוָאה לַּ הַּ ְרעֹון חֹוב הַּ ת ּפִ ִחינַּ ם ּבְ ְצוֹות הֵּ ּמִ ל הַּ ּכָ ֶׁ )העושה שליח לגבות חובו הלכה ב' אות ג'( ִנְמָצא, ש 
ן ִנְקְראּו   ל ּכֵּ ְך. ְועַּ רַּ ֹון ִחיּ ִיְתּבָ ְלש  ְצוֹות ּבִ ּמִ ְר הַּ ּמֻ ה  ּוִבים ְוחֹובֹות ּכַּ ּצָ ן מַּ י חֹוָבתֹו ְלִעְניַּ א ָאָדם ְידֵּ ְצוֹות. יֹוצֵּ ּמִ ל הַּ ל ּכָ צֶׁ ֹון אֵּ ש  ּלָ ל הַּ ּגָ

ל חֹוב עַּ ְצוֹות הּוא ּבַּ ּמִ ֹשֹות הַּ ע  ה לַּ ין זֹוכֶׁ אֵּ ֶׁ ן ש  ל ְזמַּ י ּכָ ְצוֹות, ּכִ ּמִ ל הַּ ל ּכָ צֶׁ ן אֵּ ה. ְוכֵּ ֹוָפר ְוֻסּכָ ךְ   ְוש  רַּ ה' ִיְתּבָ ם לַּ ּלֵּ ַּ ל הֹוָצאֹות  ְלש   ּכָ
ִריאָ  ּבְ יהַּ א ְידֵּ מּות הּוא יֹוצֵּ לֵּ ְ ש  ְצָוה ּבִ ּמִ ה הַּ עֹוֹשֶׁ ֶׁ ִבילֹו. ּוְכש  ְ ש  ְלָוָאה ּבִ ת הַּ תֹורַּ ל ּבְ ּפֹעַּ ל הַּ הֹוִציא ִמּכֹחַּ אֶׁ ֶׁ ק חֹוב    ה ש  ּלֵּ י ְמסַּ חֹוָבתֹו, ּכִ

כֹּ  ִזיר הַּ ח  י מַּ ְך, ּכִ רַּ ה' ִיְתּבָ ְלָוָאה לַּ הַּ י הַּ הַּ ל ְידֵּ ֹו עַּ ְרש  ָ ל  ל ְלש  "ל. ְועַּ ּנַּ ְצוֹות ּכַּ ע  ּמִ ָ ה ָרש  ְצוֹות ִנְקָרא לֹוֶׁ ּמִ ם הַּ ּיֵּ ינֹו ְמקַּ אֵּ ֶׁ ע ש  ָ ן ָהָרש  ּכֵּ

 
חז   וצ"ע  לזכוי כוונת  זדונות  נהפכים  פו שבתשובה מאהבה  ביומא  דיי "ל  וא"כ אולי אדרבה  בזימ ות.  עסוק  כיון שהיה  לו  קא  נהפך  ה 

ע"י שמירת הברית, דהיינו ששומר עצמו  בהם  הצדיק  ברכות יד קרי גמט' שי, כי זוכה  ביותר לש"י עולמות כמבואר בליקוטי הש"ס  
 פך לש"י.ת הרי שקרי נה מקרי. ואם זדונות נהפכים לזכויו 

יות חבל, וככל שהאדם מזקין  שרת את האדם לסט"א בעוד  כי כל עבירה קו אולי אפ"ל  בזה    הביאור ו    ר שנים רבות בעבירות נעשה 
ָאה יח(  ה  ישעיה  ) ים  ויותר קשור בחבלים רב  ּטָ חַּ ָגָלה  ָהע  בֹות  ע  וכמבואר בתורה רו שעל כן קשה    , עד שאין לו יכולת לנתק אותן ,  ְוכַּ

ת  שמת מתוך בכי, שבשעה אח תחרט על חטאיו עד  לה כך    כל זכה  ה זקן ש בה. והנה דייקא זה מעלת הבעל תשוב להחזיר זקן בתשו 
בהם  קשור  שהיה  האלה  הרבים  החבלים  כל  את  בסט"א וכ   , ניתק  שלם  עולם  החריב  לנתק    , מו  שהצליח  האלה  החבלים  כל  כן  על 

היה    דיק לא שמונים שנה כהן גדול שכידוע אם לא היה צ   נהפכים אצלו לזכויות. עד שזכה לקבל את המצות של צדיק עצום שהיה 
ש  שנתו. אחרי  הקדשים.משלים  רבנו שהזכיה  ולכ    נכנס לקדש  ומשמע מלשון  עולמות  לש"י  גם  זכה  והתענוג  אורה  עולמות  בש"י 

 ושעשוע מהן זה בחי' אחת.

צ"ע  קבלו איש    לכן  כך  ומסתמא  למדו אנ"ש  שכך  כיון  רבנו. אבל  כיוון  לזה  פירש  אם באמת  המהרש"א  שגם  ועוד  מרבנו,  מאיש 
 א בתענוג שלו.שזכה במקום של צדיק ול   ראה צריך לומר דרך אמצעי תא כנ לגריעו 



 מוהר"ן                                   א קצ  תורה              ליקוטי                                 20קי: 

לֹ ם  ֵּ ש  ּבְ ע  ָ ת ָהָרש  לֹום, אֶׁ ָ ש ּ ְך ָעָליו הַּ לֶׁ ּמֶׁ ִוד הַּ ּדָ ה  ּנֶׁ ְמכַּ י ָמה  נֵּ ִמּפְ  , מּוּהַּ י ִלְכאֹוָרה ּתָ ּכִ ם,  ּלֵּ ַּ ע וְ ְולֹא ְיש  ָ ָרש  ה  ין ָהָאָדם  וֶׁ ְוִכי אֵּ כּו', 
י ִאם בִּ נִ  ע ּכִ ָ ָדם ּוִבְזמַּ ְקָרא ָרש  מֹוע  ּפֹוְרִעין ּבְ ֶׁ ִעים ש  ָ ה ְרש  ּמָ לֹא ָמִצינּו ּכַּ ה  ם, וַּ ּלֵּ ַּ ינֹו ְמש  ָוה ְואֵּ ּלָ ֶׁ ד ש  ָרה זֹו ְלבַּ בֵּ ִביל ע  ְ ל  ש  ף עַּ ם ְואַּ ּנָ

ּת  ל הַּ ל ּכָ דֹוִלים ְמֹאד ְועֹוְבִרים עַּ ִעים ּגְ ָ ם ְרש  ן הֵּ י כֵּ ָמָנא ּפִ ח  ּה, רַּ ּלָ י הַּ   ֹוָרה ּכֻ ל ּפִ ְך עַּ ן?! אַּ ל  ִלְצלַּ י ּכָ ב, ּכִ יטֵּ ק הֵּ ן ּוְמֻדְקּדָ "ל ְמֻכּוָ ּנַּ
ל ִמְצווֹ  ר עַּ עֹובֵּ ֶׁ ר ש  חַּ אַּ י מֵּ ם, ּכִ ּלֵּ ַּ ע ְולֹא ְיש  ָ ה ָרש  הּוא, ִנְקָרא לֹוֶׁ ֶׁ ָרה ש  בֵּ ה ע  יזֶׁ ִביל אֵּ ְ ש  ע ּבִ ָ הּוא ָרש  ֶׁ א ְידֵּ ִמי ש  ינֹו יֹוצֵּ ּתֹוָרה ְואֵּ י  ת הַּ

ה' ם לַּ ּלֵּ ַּ הַּ   חֹוָבתֹו ְלש  ל חֹוב הַּ ְך ּכָ רַּ ינֹו  ִיְתּבָ י אֵּ ּכִ ם,  ּלֵּ ַּ ע ְולֹא ְיש  ָ ה ָרש  אי ִנְקָרא לֹוֶׁ ּדַּ וַּ ּבְ ן  ל ּכֵּ ל ָעָליו ְועַּ ּטָ ּמֻ ִריָאה הַּ ּבְ ל הַּ ֶׁ ְלָוָאה ש 
"ל: ּנַּ י חֹוָבתֹו ְוכַּ ְך ְידֵּ רַּ ה' ִיְתּבָ ם לַּ ּלֵּ ַּ  ְמש 
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