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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

mailto:lezavotlaze@gmail.com


 

 הודעה 
  , בדרך אפשר והצעה בלבדכל הביאורים הם 

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

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

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

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

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

 
 התנצלות 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   שאסורה.

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

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

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

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

 ותר להכניע ולתקן את המדמה.בי 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 עז  עח                     מוהר"ן תנינא                              לה:          ליקוטי         

לאיזה חכמה ודעת, עובר עליו יראה ג"כ,    אוע"כ כל מי שזוכה 

כי זה תלוי בזה כנ"ל. וזה בחי' מעברתא של תפילין כי תפילין 

הם בחי' מוחין, והרצועה היא בחי' יראה, כי רצועה בישא היא 

, וכן היראה דקדושה היא ג"כ  :{הקדמת הזוהר יא}יראה נפולה  

הרצו בחי'  וזה  דקדושה.  רצועה  בתוך  בחי'  שעוברת  עה 

היא   היראה  שהיא  שהרצועה  היינו  תפילין,  של  המעברתא 

כי   והתפילין  המוחין  בתוך  ה' עוברת  יראת  חכמה   ראשית 

בחי'  מוחין  לבחי'  יום  בכל  שזוכה  ישראל  איש  כל  וע"כ  כנ"ל. 

שעוברת   הרצועה  בבחי'  ג"כ  יראה  עליו  עובר  תפילין 

איז לכ"א  ובא  נשתלשל  ומזה  תפילין.  של  צער  במעברתא  ה 

בכל יום, וכל מי שדעתו יותר גדולה צערו יותר גדול כי הצער 

נשתלשל מן היראה והיראה היא כפי המוח והדעת כנ"ל. ויש 

ח"ו עד שבא   יש שנשתלשל  צער שבא מיראה דקדושה, אבל 

הצער מבחי' יראות הנפולות, רצועה בישא. ואפי' בר ישראל  

א ח"ו. אבל ע"י  כשאינו זוכה, אזי ח"ו יש לו צער מרצועה ביש

אכילה בקדושה שאוכל בקדושה וממשיך עליו היראה דקדושה 

הוא   עי"ז  אזי  כנ"ל,  אז  אליו  ונגשת  שבאה  האכילה  בשעת 

ממתיק הצער והדין הבא מרצועה בישא ח"ו, כי הוא ממשיך  

הנפולות   היראות  ונמתקין  עולין  שעי"ז  דקדושה,  היראה  עליו 

 : שהם בחי' רצועה בישא ח"ו 

ע"ב)במארז"ל  בחי'  וזה   קיח  יוצאה   [ג] (זבחים  היתה  רצועה 

צדיק  אותו  היה  זה  ועל  בנימין  של  לחלקו  יהודה  של  מחלקו 

ונעשה   וזכה  לבלעה,  וביקש  יום,  בכל  שפיזיכין יאדמצטער 

 : ה לשכינה

הוא בחי' הדעת בחי' מוחין תפילין. כי בית המקדש  בנימין  

בנימין   של  הברכה}בחלקו  וזאת  פ'   [ז]   שם  וברש"י  [ו]  ספרי 

יב לז  . יומא  נג  .סוטה  בחי' הדעת    {:קיח  :זבחים  הוא  וביהמ"ק 

בית   נבנה  כאלו  דיעה  בו  שיש  מי  כל  לג(  )ברכות  כשארז"ל 

כי   בימיו  המקדש   חדעתהמקדש  ובית  אותיות  שתי  בין  ניתן 

בין   וכו'.  טניתן  אותיות  בחי'     שני  מלכות  בחי'  הוא  יהודה 

בחי' יראה בחי' רצועה  יראה. וזהו רצועה, היינו רצועה הנ"ל  

שיוצאת מחלקו של יהודה לחלקו של בנימין, היינו    ,של תפילין

יהודה מבחי' יראה ונכנסת    ,כי הרצועה באה מבחי' חלקו של 

רצועה   בבחי'  מוחין  התפילין  בתוך  היינו  בנימין,  של  בחלקו 

בהמעברתא של תפילין כנ"ל. וזהו ועל זה היה אותו  יהעוברת  

יום יום  צדיק מצטער בכל  כי מזאת הרצועה בא הצער בכל   .

וזהו  כנ"ל.  גדולה  יותר  להצדיק שדעתו  ובפרט  מישראל  לכ"א 

ובקש לבולעו. היינו שהיה מבקש ומחפש תמיד לתקן ולהמתיק  

ונעשה  וזכה  כנ"ל.  האכילה  ע"י  הנ"ל  מרצועה  הבא  הצער 

לשכינה, היינו שזכה להמתיק הצער ע"י האכילה   יאשפיזיכיןיא

שמים כנ"ל. ועי"ז נעשה אישפיזיכין לשכינה  בקדושה וביראת  

שפיזא כי ר' יאיבהיינו שנעשה הפה בבחי' קומת אדם. וזה בחי'  

יוסי בר אסיין )עירובין נ"ג ע"ב( כד הוי משתעי בלשון חכמה  

אישפיזא על  אמר  היינו    [יג]  הוי  דין  פום  זה  גבר  פי  איש 

שנעשה מהפה קומת    מי שם פה לאדםכשפרש"י שם. וזה בחי'  

ם היינו בחי' איש פי זה שנעשה מהפה בחי' איש בחי' קומת  אד

ההמתקה  ע"י  כי  לשכינה,  אישפיזיכין  ונעשה  וזהו  כנ"ל.  אדם 

הנ"ל ע"י אכילה בקדושה כנ"ל שעי"ז זוכה לעשות מהפה בחי' 

שכינה  בחי'  העליון  אדם  לבחי'  אח"כ  זוכה  עי"ז  כנ"ל,  אדם 

לש אישפיזיכין  ונעשה  וזהו  גרונו.  מתוך  שזכה  מדברת  כינה 

 : לבחי' שכינה מדברת מתוך גרונו כנ"ל

היינו   בענין  [יד]   עח האמת.  הצדיק  של  הפשיטות  הנהגת 

ממש   פשוט  איש  הוא  האמת  הצדיק  לפעמים  )שקורין טוכי 

שום   מגלה  ואינו  הפשיטות  בדרכי  עצמו  שמתנהג  פראסטיק( 

פשוט   איש  בחי'  אז  והוא  וכיוצא,  חולין  בשיחת  ועוסק  תורה 

 ממש. 

עדע   ככי  התורה  היא  החיים  ל("יקר  )דברים   א יהטזכי    , ש 

הפורש מן התורה כפורש מן החיים    , וכל[יז]   חייך ואורך ימיך

. וע"כ לכאורה  [יח] {. ואתחנן רס   :בהעלותך קמח  .זוהר לך לך צב}

הדבר תמוה ונפלא, איך אפשר לפרוש עצמו מן התורה אפי'  

דבוק להיות  אפשר  ובלתי  הנמנע  מן  זהו  ובאמת,  קלה.    שעה 

בהתורה תמיד יומם ולילה בלי הפסק רגע, וכל בעל תורה הן  

בגמפ"ת התורה  בלימוד  שעוסק  כפי    [יט]   למדן  כ"א  וכיוצא 

שעה   איזה  מהתורה  שיבטל  בהכרח  לימודו,  עסק  כפי  ערכו, 

ויותר  יותר  גבוה  שהוא  מי  ואפי'  השגה  בעל  אפי'  וכן  ביום. 

למעלה מהשגתו[כ]  למעלה  ויבטל  שיפסיק  בהכרח  אעפ"כ   ,  

איזה זמן. כי א"א להיות דבוק תמיד בתורה והשגה בלי הפסק,  

איזה מו"  כי צריכין בהכרח להפסיק איזה שעה, אם   מלעשות 

הגוף   בצרכי  לעסוק  צריכין  כי  בזה,  כיוצא  כי  או  והכלל  ג"כ. 

א"א בשום אופן להיות דבוק בהתורה ובהשגה בלי שום הפסק,  

שמבטלין  שעה  ובאותו  שעה.  איזה  לבטל  צריכין  ובהכרח 

הלמדן או הבעל השגה הוא בחי' איש פשוט כאמהתורה, אזי זה 

איך כב  , ממש מאד,  קשה  הדבר  זה  ולכאורה  פראסטיק(.  )היינו 

היא חיינו  ה, הלא  אפשר לפרוש עצמו מן התורה אפי' שעה קל

, ומי הוא זה שירצה לפרוש עצמו מן החיים אפי' רגע קלה.  וכו'

,  [כג]  ( ביטולה של תורה זהו קיומה. ט"ואע"פ שארז"ל )מנחות צ 

אעפ"כ מי יתרצה בזה, להתבטל מן התורה, אף שזהו קיומה, 

היא החיים  אעפ"כ טוב יותר בוודאי להיות דבוק בתורה אשר  

הימים האישואורך  ומי  אפי'   .  החיים  מן  לפרוש  יתרצה  אשר 

התורה   רגע לאהבת  שזוכה  מי  בפרט  מאד   אחת,  ומתמיד 

מי שזוכה להרגיש איזה מתיקות    "ש בה מאד. מכ  בתורה ודבוק

ש  "לחדש איזה חידוש אפי' איזה פשט בגמפ"ת. מכ  כדתורה הב

, ומעלה  [כה]  ש בעל השגה, ובפרט מי שזוכה לגנזיא דמלכא"וכ

ואי  במוח,  לשער  א"א  אפיזו  התורה  מן  לפרוש  יתרצה    לו ך 

שעה קלה. ובאמת זהו בלתי אפשר להיות דבוק בעסק התורה  

כנ"ל איזה שעה. [כו]  תמיד  ולהפסיק  לבטל  צריכין  כי בהכרח   ,

ה התורה  מן  שבטלין  השעה  בזו  עצמן  מחיין  במה  לא  וא"כ 

 : עיקר החיים הוא מן התורה כנ"ל
 

 
 שזזכה  -בתקפא א
 )מגילה כו( )כי אע"פ שגם בזבחים נמצא כן אבל במגילה יותר מדוייק כלשון רבינו(  –בתשכט ב
 , ועיין גם יומא יב. וזבחים נג:. שם הלשון יותר מדוייק כלשון רבינומגילה כוועיין  ג
 אושפיזיכין  -מתרצו אישפיזיכין, ו -גם בדפו"ר ד
 באות מרובעת מוזה בחי' עד כאן בדפו"ר  ה
 פסקא יא עה"פ בין כתפיו שכן  ו
 יב יד עה"פ במקום אשר יבחר ה' באחד שבטיך. ועוד  ושםפ ולבנימין אמר   "דברים לג יב. עה  ז
 דיעה  -מתרלודעת, ו -גם בדפו"ר ותרלד  ח
 שתי  -בדפו"ר ט
 שהסוגרים טעות  הטעיותעי"ש לוח ו )בהמעברתא( -בתרלד בהמעברתא, -תרלומבהמבערתא, ו –בתקפא  י

אושפיזיכין )וצ"ע מדוע דווקא כאן תיקן ולא לעיל ולא לקמן וצ"ע למה    -אישפיזיכין, ומתרלו  -גם בדפו"ר ותרלד  יא
 לתקן דמסתבר שבכוונה נקט אישפיזיכין כיון שדורש לקמן איש פי זה(

 "ע כנ"ל()וצ אושפיזא –גם בדפו"ר ותרלד אישפיזא, ומתרלו  יב
וחיבר. דאיתא שם   -תרגום    יג דילג  בגמ' שרבינו  ועי"ש  היה אומר על האורח.  היה מספר בחכמה  כאשר 

 שכשסיפר בחכמה אמר עשו לי שור במשפט בטור מסכן וכששאל באושפיזא אמר הכי גבר פום וכו'.
ן רטו. ונכתבה ע"י  תורה זו נאמרה באומין בליל שבת נחמו שנת תקע אחרי הקידוש )חי"מ נט( ועי"ש סימ  יד

מוהרנ"ת מזכרונו והביאה לרבינו להגיה. עיין שיחות הר"ן סימנים קנג קנד וימי מוהרנ"ת סימן נא. ועיין 
)נ"ל  .    פל"ח שתורה זו קשורה להמבואר בחיי מוהר"ן סימן קמב ושבחי הר"ן סדר נסיעתו לא"י סימן כב

 
שבו מחיה הצדיק את הפשוטים ע"י שגם הוא איש פשוט לפעמים שאוצר הגדול של מתנת חינם המבואר כאן שהוא אור החסד 

 אין לזה ביאור אלא עפ"י ע"ח שער שבירת כלים כפי שמבואר בתורה לד אות ז'( 
 נמצא כבר בדפו"ר  טו
 הוא )כלשון הפסוק(  -היא, ומתרצו  -ותרלו  תרלדגם בדפו"ר  טז
אמור צ:( קב"ה ואורייתא חד )ובלק"ה  בתורה פסוק זה קאי אקב"ה אבל כבר מבואר בזוהר )ויקרא עג. ו  יז

 השכמת הבקר א' ב'( 
 ועיין ע"ז ג: ועיין ברכות סא: משל משועל והדגים יח
 בגמרא פשט תוספות  יט
 עיין תורה טז   כ

 כלמדן  -בתקפא  כא
 נמצא כבר בדפו"ר  כב
יעקב  כך היא גרסת רבינו גם לעיל בתורה טז ]דף כא:[ ובתורה עו ]דף צא:[ אבל גרסת הגמ' גם בעין    כג

 זה קיומה. -זה הוא יסודה, ועיין עיון יעקב שם שגרס כרבינו  -היא 
 בתורה  -מתרצו כד
עיין חיי מוהר"ן סוף סימן קנא שהרבה  עיין שיחות הר"ן קלד ועיין תורה ערה ותורה ה' תנינא אות יד,    כה

   טלטולים ויסורים צריך לעבור עד שזוכים לזה
   ת פשוטותצ"ע עיין חיי מוהר"ן תקכ שאהב עבודו כו

 תורה אור 
ית ָחְכָמה   תהילים קיא )י( ֵראש ִׁ
ְלָכל   טֹוב  ֶכל  ש ֵ ְידָֹוד  ְרַאת  יִׁ

תֹו עֶֹמֶדת לָ  ָ ל  הִׁ יֶהם ת ְ  ַעד: עֹש ֵ
ְידָֹוד  ֹאֶמר  ַוי  )יא(  ד  שמות 
י   ה ָלָאָדם אֹו מִׁ ֶ ם פ  י ש ָ ֵאָליו מִׁ
ַח   ק ֵ פִׁ אֹו  ֵחֵרש   אֹו  ם  ֵ ל  אִׁ ו ם  ָיש 

י ְידֹ ר ֲהלֹא ָאֹנכִׁ ו ֵ  ָוד: אֹו עִׁ
 

 תורה עח 
ְלַאֲהָבה    לנצבים    דברים )כ( 

קֹלֹו   ב ְ מַֹע  ש ְ לִׁ ֱאלֶֹהיָך  ְיקָֹוק  ֶאת 
יָך   ַחי ֶ הו א  י  כ ִׁ בֹו  ְלָדְבָקה  ו 
ֶבת ַעל ָהֲאָדָמה   ְואֶֹרְך ָיֶמיָך ָלש ֶ
ַלֲאבֶֹתיָך   ְיקָֹוק  ע  ב ַ ש ְ נִׁ ר  ֲאש ֶ
ָלֵתת   ְלַיֲעקֹב  ו  ְצָחק  ְליִׁ ְלַאְבָרָהם 

 ָלֶהם: פ 
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דע כי הצדיק האמת מחיה עצמו באותו הזמן שהוא איש אך 

פשוט כנ"ל, מהדרך של נסיעת ארץ ישראל. כי דע כי כל אלו 

הפשוטים דהיינו זה הלמדן בשעה שבטל מן התורה שאז הוא 

איש פשוט כנ"ל וכן יש איש פשוט ממש שאינו למדן כלל 

ואעפ"כ הוא איש כשר וירא שמים ובוודאי מקבל חיות מן 

ורה. וכן אפי' הנמוכים למטה יותר ואפי' או"ה גם הם הת

מקבלים בוודאי ג"כ חיות מן התורה. וכל אלו הפשוטים צריכין 

שיהיה עליהם איש פשוט גדול שכולם יקבלו על ידו חיות. כי 

כל הפשוטים הנ"ל כולם צריכין לקבל איזה חיות מהתורה 

אנשים שהיא עיקר החיים. ובאמת הם רחוקים מהתורה, כי הם 

)שקורין פראסטאקיס( ע"כ צריכין שיהי' עליהם איש אפשוטים 

 : פשוט גדול שעל ידו הם מקבלין חיות מהתורה

דע כי כל הפשוטים הנ"ל הן למדן שהוא עוסק בתורה לשם  כי

)כי כשעוסק בתורה שלא לשמה אינו מועיל בלימודו בשמים 

 לשמה הוא נצרך רק בשביל עצמו,דהעולם. כי שלא גלישוב 

וגם בזה יש בחינות. רק כשעוסק לשמה שזהו עוסק בישוב 

העולם( כשמבטל מלימודו שאז הוא בחי' איש פשוט ממש 

כנ"ל, הן שאר הפשוטים. כ"א וא' כפי אחיזתו בהתורה כן הוא 

מחיה עצמו בעת פשיטותו מבחי' קיום העולם קודם קבלת 

התורה. כי קודם קבלת התורה הי' העולם מתקיים רק בחסדו, 

כי לא היה עדיין תורה ושום עשיה של מצוה שעל ידו יתקיים 

. והיה עיקר קיום העולם ע"י חסדו לבד. והצדיק בעת [ה] העולם

פשיטותו בשעה שבודל מן התורה הוא מקבל חיות מבחי' זו. 

כי יש אוצר של מתנת חנם, שמי  .וזה בחי' אוצר מתנת חנם

 {[ו] ' מהמ"ר תשא פ}שאין לו שום זכות כלל מקבל משם. 

ע הוא שובוודאי אין זה האוצר מוכן בשביל רשעים, כי א"כ, הר

. כי הרשע בוודאי אין לו שום זכות כלל, וכי [ז] גדול מן הצדיק

. אך באמת, הרשע [ח] יזכה בשביל זה לקבל מאוצר מתנת חנם

בוודאי אינו מקבל משם, רק זה האוצר מתנת חנם הוא בשביל 

דיק הוא איש פשוט כנ"ל אזי הצדיק לבד. היינו בשעה שהצ

הוא מקבל מזה האוצר מתנת חנם. שזהו בחי' קודם קבלת 

כי לעולם התורה שהיה מתקיים העולם בחסד חנם לבד בבחי' 

בגמ' פסחים )על קודם מתן תורה כמובא  הנאמר[ ט] חסדו

. [יא] הני כ"ו כי לעולם חסדו כנגד מי כנגד כ"ו דורות וכו'י( .קיח

תורה והיו עוסקין רק בישוב העולם ובדרך כי אז לא היה שום 

גדולה דרך ארץ  {[יב] רבה צו פ' ט'}ארץ כשארז"ל במדרש 

"ו דורות. ואז היה עיקר קיום העולם ע"י חסד ךשקדמה לתורה 

דאי גם אז היתה ובויגחנם לבד. ובאמת גם קודם קבלת התורה, 

התורה היא נצחיית. אמנם אז קודם מתן  התורה במציאות, כי

היתה התורה בהעלם ובהסתר. היינו כי כל התורה תורה 

, ואז קודם מתן תורה היו העשרת [יד] כלולה בעשרת הדברות

. [טז] שבהם נברא העולם [טו] עשרה מאמרותבהדברות נעלמין 

התורה כולה נעלמת ונסתרת בתוך יישוב  כל נמצא שהיתה

העולם שנברא בעשרה מאמרות. ובכל הדיבורים של העולם 

ת והעשיות הן מי שחוטב עצים או איזה עובדא ובכל העובדו

. כי הכל נברא בעשרה [יז] שיהיה, בכולם נעלם התורה

 מאמרות אשר שם התורה נעלמה ונסתרה קודם מתן תורה

. והצדיק בשעה שפורש מן התורה והוא בחי' איש פשוט [יח]

הוא מקבל חיות מבחי' זו של קודם מתן תורה. וזהו בחי' הדרך 

נאמר למעלה שהצדיק מחיה עצמו בעת של ארץ ישראל ה

הוא ע"י בחי'  [כ] . כי עיקר כח קדושת א"י[יט] פשיטותו משם

כשפרש"י  [כא] כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים

שבשביל זה פתח בבראשית שלא יאמרו  בראשית וכו'בפסוק 

גזלנים אתם וכו' ע"כ פתח בבראשית כי הוא ית' ברא הכל 

ו וכו'. נמצא שעיקר כח ארץ ישראל וברצונו נתנה להם וברצונ

הוא מבחי' עשרה מאמרות שבהם נברא העולם שהם בחי' כח 

היו ישראל יכולים לילך ולכבוש ארץ ישראל. וגם  זמעשיו שעי"

. כי ישראל עם קדוש באים [כב] כאן בחוץ לארץ, נמצא בחי' זו

לפעמים במקומות שהיו רחוקים מאד מאד מקדושת ישראל, 

ה מתחילה של עכו"ם, וגם עכשיו הוא ברשות כגון במקום שהי

מאד מקדושת ישראל. וישראל באים לשם  כגרחוקשמי שהוא 

שזהו ג"כ  ומקדשין אותו שיהיה מקום ישראלי וכובשים המקום

בחי' ארץ ישראל. והיו יכולים לומר גזלנים אתם שכבשתם זה 

בחי' עשרה  כח מעשיו על ידי, אך [כד] המקום שאינו שלכם

זה יש לנו רשות לכבוש כל העולם ולקדשו  על ידימאמרות 

בקדושת ישראל כי הוא ית' בראה וברצונו נתנה לנו. נמצא 

שעשרה מאמרות שהם מלובשין בדרך ארץ היינו ביישוב 

העולם כי בהם נברא העולם, הם דרך לארץ ישראל. כי ע"י 

בחי' העשרה מאמרות יכולין לכבוש ארץ ישראל כנ"ל. וזהו 

רץ, היינו שהוא דרך ונתיב לארץ היינו לארץ בחי' דרך א

ישראל. כי דרך ארץ שהוא יישוב העולם שנברא בעשרה 

מאמרות, זה זה בעצמו הוא דרך ונתיב לארץ ישראל כנ"ל. 

ובזה הדרך ארץ  ,כנ"ל וזהו דרך ארץ, היינו דרך לארץ ישראל

שהוא בחי' עשרה מאמרות שבהם ארץ ישראל  היינו הדרך של

, שבזה היה העולם [כה] ששם נעלמת התורהנברא העולם 

מתקיים בחסדו כ"ו דורות שקודם מתן תורה, בזה בעצמו 

הצדיק מחיה עצמו בעת פשיטותו שאינו עוסק בתורה. כי אז 

הוא מחיה עצמו בבחי' התורה שנעלמת בתוך העולם בכל 

הדיבורים ובכל העובדות שנבראו בעשרה מאמרות ששם 

 : נעלמת התורה כנ"ל

 

מוכרח הצדיק הגדול לירד וליפול לתוך פשיטות ולהיות  וע"כ

איש פשוט ממש איזה עת. כי עי"ז הוא מחיה את כל הפשוטים 

. כי הוא מחיה עצמו בבחי' [כו] הנ"ל יהיה מי שיהיה ואפי' או"ה

 התורה הנעלמת בעשרה 

 

                                               
 נמצא כבר בדפו"ר א
 נמצא כבר בדפו"ר ב
 העולם -מעולם. בדפו"ר ותרלד ומתרלו  –בתקפא  ג
 חברת בין שתי התיבות(שלא.לשמה )נקודה מ –בתקפא  ד
ת שמים וארץ ואילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ כמ"ש אם לא בריתי יומם ולילה חקעיין פסחים סח:  ה

 לא שמתי
 פסקא ו' ו
רבינו כאן מתייחס לקושית העולם על מדרש תמוה זה עיין ערבי נחל תחילת ויקרא שכתב וכבר צווחו בזה  ז

 יציבא בארעא וכו' 
 עיין לק"ה מתנה ג' אות ב' שעיקר האוצר נועד לרשעים דייקא אלא שאינם יכולים לקבל אלא ע"י הצדיק.  ח
 תהלים קלו ט
 לכן בתשכט הוקף בסוגרים יחד עם המ"מ לפסחים הנ"לכנראה ועד כ"ו דורות וכו' נוסף בתקפא ו מכאן י

 משה רבנונח ועשר מנח עד אברהם אבינו )במדבר רבה יד יא( ועוד שש עד מאדם הראשון עד עשר  יא
ל אלפים שנות תורה מכונים אלפים שנות תוהו עיין סנהדרין צז. וע"ז ט. ומאברהם אבינו מתחיעד אברהם רק ש )אע"פ

 (קיום העולם התחיל תמח שנים אח"כ במתן תורה .וכמבואר במדרש )ב"ר סא א'( שכליותיו למדוהו תורה
( השכם עמוד ניו יורק תרעה אוצר המדרשים )אייזנשטייןואינו לשון רבינו. ועיין לשון רבינו ב 'פסקא ט יב

 )ד'( אם על תודה יקריבנו וגו'עה"פ  241
 יבודא -בתשכט  יג
פרש"י פ' משפטים כד יב תריג מצוות כלולות בעשרת הדברות ועיין כד הקמח לרבינו בחיי סוף ערך  יד

 שבועות וזוהר יתרו צג סוף ע"ב 

                                                                                    
עיין זוהר הנ"ל עשר אמירן דאוריתא כללא דפקודי אוריתא כללא דכל עשר אמירן דבראשית. ועיין זהר  טו

 ועיין במדבר רבה יד יא. הסתכל באורייתא וברא עלמא. :פנחס דף רלחרע"מ 
 אבות ה' א' טז
 עיין עלים לתרופה מכתב כא יז
עיין חיי מוהר"ן אות קמב ושבחי הר"ן אות כב בסדר נסיעתו לא"י. ועיין פל"ח אות ז' שתורה זו קשורה  יח

 להמבואר שם.
)ונ"ל  ה' כ' לק"ה בית הכנסתעיין בעת פשיטותו מחיה עצמו מהדרך לא"י ובעת גדלותו מא"י בעצמה   יט

שכל בתורה קכג וחידוד ה בחי' סילוק הז. ולה ההרמוז בתור ביחס לעולם התיקוןלד  הכפי שמבואר בתורשרומז לעולם התוהו 
 (השכל בתורה סב

 כשיודעין שהכל מאתו ית' לק"ה בית הכנסת ג' ד"ה וזה עיקר הקדושהעיין  כ
 תהלים קיא ו' כא
 ולק"ה בית הכנסת ה' א' מה שרמז כאן עיין ימי מוהרנ"ת ח"א אות נא ושיחות הר"ן קנג כב
 רחוקשהוא  –שרחוק, ומתרלו שהוא  -גם בדפו"ר ותרלד כג
 עיין לק"ה מתנה ה' ותורה רסו למה העוסק בבנין מתמסכןעיין לעיל תורה מד ]דף נד:[ ו כד
 ע"י התורה הנעלמתעיין פל"ח אות ג' להבין מדוע לא"י זוכים דווקא  כה
 עיין פל"ח אות ג' הנ"ל. כו

 תורה אור
יו  ַֹּח ַמֲעש ָׂ תהלים קיא )ו( כ 
ֶהם ַנֲחַלת  ֵתת לָׂ וֹּ לָׂ יד ְלַעמ  ִהג ִ

ִים: וֹּ  ג 
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מאמרות המלובשין בתוך העולם. וממנו מקבלין חיות כל הפשוטים 

הנ"ל. וכ"א כפי קירובו יותר אל הקדושה ואל הצדיק הנ"ל כן הוא 

 : מקבל ממנו חיות גבוה יותר

משרע"ה כשביקש לבא לא"י ביקש מתנת חנם. כמ"ש וע"כ 

בעת ההיא . וזהו [א]בחי' מתנת חנם  ואתחנן אל ה')דברים ג( 

היינו  בעת ההיא לאמרינו שתפילתו היה עם כח בחי' , הילאמר

בכח אותו העת שהיה העולם מתקיים ע"י העשרה מאמרות שהוא 

קודם מתן תורה. שאז היה העולם מתקיים ע"י העשרה מאמרות 

שבהם היתה התורה נעלמת, ואז היה קיום העולם ע"י מתנת חנם 

בחי' מתנת כנ"ל ובכח הזה של קיום העולם קודם מתן תורה היינו 

חנם בחי' עשרה מאמרות הנ"ל בכח הזה זוכין לבא ולכבוש א"י 

 ואתחנן אל ה'כנ"ל, וע"כ ביקש משה לבא לא"י ע"י בחינה זו. וזהו 

 עת ההיאהיינו עם כח בחי'  בעת ההיא לאמרהיינו מתנת חנם. 

העולם מתקיים  השהיה העולם מתקיים ע"י המאמרות לבד שאז הי

"ל, אשר עי"ז יכולין לבא לא"י כנ"ל, וע"כ ע"י בחי' מתנת חנם כנ

. בעת ההיאביקש משה לבא לא"י ע"י בחי' זו כנ"ל. וזה בחי' 

ההיא, זה בחי' סתום ונעלם. כי באותה העת קודם מתן תורה 

 : היתה התורה נעלמת ונסתרת בתוך הע"מ וכו' כנ"ל

. כי אפי' מי שהוא איש פשוט [ב] כי אסור לייאש עצמו והכלל

כול ללמוד כלל או שהוא במקום שא"א לו ללמוד וכיוצא ואינו י

בזה, אעפ"כ גם בעת פשיטותו צריך להחזיק עצמו ביראת ה' 

ו. כי גם אז הוא מקבל חיות מהתורה נתובעבודה פשוטה לפי בחי

כנ"ל ע"י איש פשוט הגדול היינו הצדיק הגדול שהוא לפעמים איש 

א ח"ו במדרגה פשוט שהוא מחיה את כולם כנ"ל. ואפי' מי שהו

אפי' אם מונח בשאול תחתיות ר"ל,  גהתחתונה לגמרי ח"ו ר"ל

, ויחזיק [ה] מבטן שאול שועתיויקיים  [ד] אעפ"כ אל יתייאש עצמו

עצמו במה שיוכל, כי גם הוא יכול לחזור ולשוב ולקבל חיות 

מהתורה ע"י הצדיק הנ"ל. והעיקר לחזק עצמו בכל מה שאפשר, 
יאוש ייאאז בזה"ל קיין יואמר }ט [ח]עולם כלל ב זיאושיכי אין שום }ו

ומשך מאד אלו התיבות קיין יאוש וכו'  {האנדיןיבאיז גאר ניט פאר 

להורות ידכדי  [יג] גדול ובעמקות נפלא ונורא מאד חואמרם בכ

ולרמז לכל אחד וא' לדורות שלא יתייאש בשום אופן בעולם אפי' 

למקום שנפל ר"ל, ואיך שהוא אפי' אם נפל  [טו]{אם יעבור עליו מה

לו תקוה לשוב ולחזור  מאחר שמחזק עצמו במה שהוא עדיין יש

ויש  :: ואפי' איש פשוט ג"כ צריך שיהיה לו יראת שמים אליו ית'

כמה בחי' יראות, כי למעלה דברנו מבחי' דרך ארץ היינו הדרך 

. כי יש [טז] לא"י. אמנם א"י בעצמה יש בה ג"כ בחי' עשר קדושות

. וכל [יז] קדושות זו למעלה מזו, והם בחי' ע"מ שם יוד בחינות

הקם לעבדך אמרתך מאמר יש לו בחי' יראה בחי' )תהלים קיט( 

)ולא סיים לבאר יט, [יח] . כי יש יראה למעלה מיראהאשר ליראתך

זה הענין( וצריך לחזק עצמו ביראת שמים גם בעת פשיטותו בכל 

מונתו. כי מה שיוכל. ויוכל לבא לשמחה גדולה ע"י תמימותו וא

חכמות אין צריכין כלל, רק אמונה ותמימות ופשיטות בלי שום 

חכמה כלל. כי חכמות מזיקים מאד להאדם, והחכמים נלכדים 

בחכמתן של עצמם. כי החכמה מתעה אותו מחכמה לחכמה 

ומאותה החכמה לחכמה אחרת וכן מחכמה לחכמה יותר ויותר עד 

ד חכמים כלו( שנלכד ונתעה בחכמות עצמו. בבחי' )איוב ה

בערמם דייקא היינו בערמימות וחכמות שלהם בעצמם  בערמם

 :[כ] הוא לוכד אותם. אשרי ההולך בתמימות

. [כא] לבקש מאד מהש"י לזכות להתקרב להצדיק האמת וצריכין

כי אשרי למי שזוכה להתקרב בעודו בחיים חיותו לצדיק האמת, 

אז כדקשה  {ההיינו לאחר מית}כגי אח"כ כ}כב. ואשרי לו אשרי חלק

מאד להרבות בתפלה ותחנונים מאד כווצריכין  [כה] מאד להתקרב

כי הבעל דבר שם לבו  {שיזכה בחיים חיותו להתקרב לצדיקי אמת

. כי ישראל הם עכשיו [כז] ע"ז מאד עכשיו לבלבל את העולם

ד ויש עכשיו לישראל גיעגועים גדולים וקרובים אל הקץ מא

תה כזאת בימי קדם, וכ"א נכסף וכיסופין גדולים להש"י אשר לא הי

מאוד להש"י. ע"כ הערים הבע"ד והכניס מחלוקת בין הצדיקים 

והקים בעולם מפורסמים הרבה של שקר. וגם בין הצדיקים 

ס מחלוקת גדול עד שאין אחד יודע היכן האמת. יהאמתיים הכנ

 : ע"כ צריכין לבקש מאד מהש"י לזכות להתקרב להצדיק האמת
נו ז"ל בעצמו מה שמצאנו אצלו, והם ראשי מכת"י רבי)העתקה כח

בפירוש. וכפי כטפרקים מענין הנ"ל ועוד נוסף דברים בהם מה שלא ביאר 

המובן מאלו הר"פ יראה המעיין שיש בזה הענין הנ"ל עוד דברים רבים 

 : ינו לשמוע בפירוש כ"א ענין הנ"ל(כהמה. אך אנחנו לא זכ
 :[לא] משה דעת :עתפגם הד :[ל] חנם עריות :מתנת חנם :ואתחנן

עולם חסד  :הבריאה מתנת חנם :פה עמוד עמדי :[לב] פרישות

היינו עשיית [ לג] עת לעשות לה' :הבריאה קודם מתן תורה :יבנה

 בעת ההיא לאמר :בטולה של תורה[ לד] הפרו תורתך :העולם

 :[לה] כח מעשיו הגיד לעמו :בעשרה מאמרות ההוא ההעלמה
 

ראשי פרקים  עוד מצאנו כת"י רבינו ז"ל והם
 :מאיזה תורה נפלאה

יצחק  :[לט] וישא קולועשו  :כרוז :[לח] קול יעקבהקול לז [לו] עט

 ת בקולומעושבת עד ה' אלקיך וש :[מ] זמן קוף צדיק ישנים וכו'
בעיניו  :[מג] אברהם אוהבי :זמן נתאחד[ מב] יצחק בן אברהם :[מא]

אם תשוב  :[מה] ושאר ישוב בנך :[מד] כימים אחדים באהבתו
 :[מו] שיבך לפני תעמודוא
 

יש כ"ב  :[מט] וישכב במקום :[מח] נתקצר הזמן :[מז] כי בא השמש
[ נב] מאבני המקום :[נא] קחו עמכם דברים ושובו [{:נ] תיקון יח}

 :[נה] מחשבה מברר הכל[ נד] מראשותיו [:נג] אבנים אותיות
 

מצוות זמניות עשה מצוות הרבה [ נו] יעקב מלאכיםוישלח 

ארצה  :ואשיבך לפני :תשובה :[נח] לפניו :[נז] נברא כמה מלאכים

 [:סג] סוכה תשובה [:סב] אציגה :[סא] '''ר''ה''ת''ד'נס :[נט] שעיר

 [:סה] שאר ישוב בנך : הולדה [:סד] תסוכני בבטן אמי
 

 לקיים כיבוד אב לבטל כח כיבוד של[ סו] יעקב בארץ וישב

 

                           
* דברים רבה ב' א' מובא בפרש"י ריש ואתחנן  א

 דברים ג' כג
נתחייבו שריפה ו שנתיאשכיון עיין ב"ב צא:  ב

 למקום.
בכל המהדורות כתוב בר"ת ר"ל ובמנוקדים פתחו  ג

רחמנא ליצלן אבל לכאורה אפשר גם לפתוח רוצה 

 לומר
פילו חרב חדה מונחת על עיין ברכות י. א ד

 צווארו 
 נ ה' כד["ה ביהכ"]ועיין לק ' ג'יונה ב*  ה
הוספה זו נוספה בתרלד בלא סוגרים ובתרלו  ו

)אולי מלוח ההשמטות של מהדורת תקפא בסוגרים 

 שהיה להם ונאבד מאיתנו(.
 יאוש -ייאוש, ובתשכט   -בתרלד ז
עיין חיי מוהר"ן מט שאמר זאת בזמן אמירת  ח

ובאות ג' ג שיחות הר"ן אות קנתורה זו. ועיין 
תקעא וצ"ע שבלק"מ ולקוטי עצות התחזקות מב 

, שהדפיס מוהרנ"ת נשמט יסוד כ"כ חשוב של רבינו ותקפא
 .כן נמצא אע"פ שבקיצור לק"מ תקעא ובלק"ע תרעו

 גם סוגרים אלו מתרלו, ובתרלד בלא סוגרים. ט

                           
 )תיבת אז נמחקה( ואמר בזה"ל -בתרלד י

 יאוש -בתשכט  יא
 הנדין -בתרלד  יב
 ומשך תיבת גיוואלד עיין חיי מוהר"ן סימן מט יג
שצעקתו נמשכת עד  שיש"ק ח"ד סימן סאעיין ו

שרק רבנו מכח עצותיו  ח"ו סימן שמ עי"שו היום
  לצוות אין יאושגם יכול 

 לקרות -בתרלד  יד
מתיבת ומשך לא נמצא כזה כאן עד הלשון  טו

 אלא רק כאן. 
אוש טעם שאמר זאת דייקא כאן אע"פ שכבר דיבר מי

לעיל בתורה ו' ח"א ומח תנינא אולי אפ"ל ששם מדבר 

מהעליות וירידות שיש לבעל תשובה והיא גם סברא 

שאסור להתייאש שהרי אחרי שבר גאון אבל כאן עיקר 

הדגש על הרגע הזה בעצמו של הירידה שלהדבוק בצדיק 

כי ע"י הצדיק אזי אפילו אם נפל יאוש כלל אין מקום לי

חיות דקדושה שיוכל במתנת חינם לשאול תחתיות יקבל 

 . להחזיק עצמו ביראת שמים
 ועיין לק"ה ביהכ"נ ה' כ' משנה כלים פ"א מ"ו טז
 לק"ה ביהכ"נ ה' כבעיין  יז
 עיין לעיל תורה קמח ]דף קד:[ יח

                           
 נמצא כבר בדפו"ר יט
כ"א כפי  -עיין לק"ה בית הכנסת ה' לג  כ

שמתקרב יותר להתנהג בדרכי הפשיטות של 
ול לינוק מהחסד חינם שממשיך הצדיק כן יכ

 הצדיק.
עיין לעיל תורה ח' תנינא אות ח' ולק"ה  כא

שלוחין ה'. ועיין לק"ה מילה ג' ו' שהכוונה 
הצדיק האמת השלם בתכלית השלמות הנקי מן ל

החטא לגמרי שאין בו שום נדנוד פגם כל שהוא 
ערה. כי רק הוא יכול דק מן הדק אפלו כחוט הש
סאבותא לגלות גם שם לירד עד לי' כתרין דמ

אלקותו ית' דהיינו התורה הנעלמת המחייה אותם 
דהיינו החסד חינם. )וכן מבואר בתורה ח קמא 

 אות ה'(
הוספה זו נוספה בתרלד בלא סוגרים ובתרלו  כב

מלוח ההשמטות של מהדורת תקפא  אוליבסוגרים )

 שהיה להם ונאבד מאיתנו(.
 סוגרים אלו מתרלו ונמצאים גם בתרלד כג
 לו )תיבת אז נמחק(  -בתרלד כד
 שנדסוף ושט ו עיין חיי מוהר"ן סימן קא כה

                           
 נמחק תיבת מאד -בתרלד כו
 עיין ספורי מעשיות מעשה ורב ובנו כז
 הערה זו בסוגרים נמצאת כבר בדפו"ר כח
 בפירושי -בתרלד  כט
 יומא עה. ל

תורה ו אות ז. תורה טו אות ז. תורה כ' אות  לא
 ועוד י'. תורה מג. תורה עב תנינא.

עיין לק"ה תפלה ג' ב' ומילה ג' ו' שרבינו רמז  לב
 כאן שהכל תלוי בשמירת הברית עי"ש.

 תהלים קיט קכו לג
 שם לד
 תהלים קיא ו' לה
תורה זו ראשיתה לשון רבינו והם ראשי פרקים  לו

מכת"י רבינו שהכין לומר כנראה בשנת תקע ולא 
אמר. וסופה הוא ביאור מוהרנ"ת שהוסיף לבאר 

יין שיש"ק ח"ג סימן תקצד. ובספר ועבתקפא. 
צופים )מפתח ללקוטי הלכות( בהקדמה לחלק -נופת

בשם ראב"ן שר"פ אלה הכין רבינו כדי לומר  - ד'
תורה בכל שבת שיהיה מוהרנ"ת אצלו ולא יצא 
לפועל. וראה שהיא מסודרת פסקאות כסדר 

                           
הפרשות מתולדות עד יתרו. אבל ממה שכתב 

 ן שהיא תורה אחת.מוהרנ"ת בראשיתה נראה שהבי
 בתרלד כתב אות לפני כל קטע חדש  לז
 בראשית כז כב לח
 בראשית כז לח לט
עיין פל"ח שמבאר הענין עפ"י בראשית רבה מד  מ

]צ"ע היכן שם ועיין תנחומא שמות פ"ד ובא פ"ט[ 
 ושם נג ז'

 דברים ד' ל' ושם ל' ב' מא
 בראשית כה יט מב
 ישעיה מא ח' מג
 בראשית כט כ' מד
 ג'ישעיה ז'  מה
 ירמיהו טו יט מו
 בראשית כח יא מז
עי"ש פרש"י ששקעה שלא בעונתה עיין חולין  מח

 צא: ורש"י שם וב"ר סח י'.
 בראשית כח יא מט
 דף לד. נ

 הושע יד ג' נא

                           
 בראשית כח יא נב
ספר היצירה פ"ד אות יב. עיין גם לעיל תורה  נג

 יח אות ו ]דף כה.[
 בראשית כח יא נד
אות ו' ]דף עה.[  זוהר ח"ב רנד: ועיין תורה סו נה

 ותורה ריא ]דף קיג.[ כלא במחשבה אתבררו
 בראשית לב ד' נו
 תנחומא ויצא ג' נז
 בראשית לב ד' נח
 בראשית לב ד' נט
 בדפו"ר ותקפא הסימנים מעל האותיות ולא ביניהם ס

 נוקבא דתהומא רבה –ר"ת  סא
 בראשית לג טו סב
 ידוע ששתיהן בבינה סג
 תהלים קלט יג סד
 ישעיה ז' ג' הנ"ל סה
 בראשית לז א' סו

 תורה אור
ן ג ואתחנן  דברים )כג( ָוֶאְתַחנ ַ

ֵעת ַהִהוא ֵלאֹמר:  ֶאל ְיֹקָוק ב ָ
ָרה  יונה ב )ג( ַוי ֹאֶמר ָקָראִתי ִמצ ָ
אֹול  ֶטן ש ְ ֲעֵנִני ִמב ֶ ִלי ֶאל ְיֹקָוק ַוי ַ

ָ קֹוִלי: ַמְעת  י ש ָ ְעת ִ ו ַ  ש ִ
ָך  תהלים קיט )לח( ָהֵקם ְלַעְבד ְ

ר ְלִיְרָאֶתָך: ִאְמָרֶתָך אֲ   ש ֶ
ָעְרָמם  איוב ה )יג( ֹלֵכד ֲחָכִמים ב ְ

ִלים ִנְמָהָרה: ָ  ַוֲעַצת ִנְפת 
תהלים קיט )קכו( ֵעת ַלֲעׂשֹות 

ֹוָרֶתָך:  ַליֹקָוק ֵהֵפרו  ת 
יד  יו ִהג ִ ַֹח ַמֲעׂשָ תהלים קיא )ו( כ 

ֹוִים: ֹו ָלֵתת ָלֶהם ַנֲחַלת ג   ְלַעמ 
 

 תורה עט
ש  )כב( וַ כז תולדת  בראשית ג ַ י ִ

הו   ֵ ַיֲעֹקב ֶאל ִיְצָחק ָאִביו ַוְיֻמש  
ַדִים  ֹל קֹול ַיֲעֹקב ְוַהי ָ ַוי ֹאֶמר ַהק 

ו:   ְיֵדי ֵעׂשָ
)לח( ַוי ֹאֶמר כז תולדת  בראשית

ו ֶאל ָאִביו ַהְבָרָכה ַאַחת ִהוא  ֵעׂשָ
ֲרֵכִני ַגם ָאִני ָאִבי  ְלָך ָאִבי ב ָ

: ְבך ְ ו ֹקלֹו ַוי ֵ א ֵעׂשָ ָ ׂש   ַוי ִ
ר ְלָך ד ואתחנן  םדברי צ ַ )ל( ב ַ

ה  ֶ ָבִרים ָהֵאל  ֹל ַהד ְ ָך כ  ְמָצאו  ו 
ָ ַעד ְיֹקָוק  ְבת  ִמים ְוש ַ ַאֲחִרית ַהי ָ ב ְ

ֹקלֹו: ָ ב ְ ַמְעת   ֱאֹלֶהיָך ְוש ָ
ה תולדת בראשית  ֶ כה )יט( ְוֵאל 

ן ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם  ֹוְלֹדת ִיְצָחק ב ֶ ת 
 הֹוִליד ֶאת ִיְצָחק:

ָרֵאל ישעיהו מא )ח( ְואַ  ה ִיׂשְ ָ ת 
יָך ֶזַרע  ַחְרת ִ ר ב ְ י ַיֲעֹקב ֲאש ֶ ַעְבד ִ

 ַאְבָרָהם ֹאֲהִבי:
ֲעֹבד כט ויצא  בראשית )כ( ַוי ַ

ְהיו   ִנים ַוי ִ ַבע ש ָ ָרֵחל ש ֶ ַיֲעֹקב ב ְ
ַאֲהָבתֹו  ָיִמים ֲאָחִדים ב ְ ְבֵעיָניו כ ְ

:  ֹאָתה 
ישעיהו ז )ג( ַוי ֹאֶמר ְיֹקָוק ֶאל 

ְעָיהו  ֵצא נָ  ה ְיש ַ ָ א ִלְקַראת ָאָחז ַאת 
ָעַלת  ֶנָך ֶאל ְקֵצה ת ְ ב ב ְ ו  ָאר ָיש  ש ְ ו 
ֵדה  ת ׂשְ ַ ֵרָכה ָהֶעְליֹוָנה ֶאל ְמִסל  ַהב ְ

 כֹוֵבס:
ישעיהו ז )ג( ַוי ֹאֶמר ְיֹקָוק ֶאל 
ה  ְעָיהו  ֵצא ָנא ִלְקַראת ָאָחז ַאת ָ ְיש ַ
ָעַלת  ֶנָך ֶאל ְקֵצה ת ְ ב ב ְ ו  ָאר ָיש  ש ְ ו 

ֵרָכה ָהעֶ  ֵדה ַהב ְ ת ׂשְ ַ ְליֹוָנה ֶאל ְמִסל 
 כֹוֵבס:

ֹה ָאַמר  ירמיהו טו )יט( ָלֵכן כ 
יְבָך ְלָפַני  ב ַוֲאש ִ ו  ש  ָ ְיֹקָוק ִאם ת 
ֹוִציא ָיָקר ִמז ֹוֵלל  ֲעֹמד ְוִאם ת  ַ ת 
ה ֵאֶליָך  ָ בו  ֵהמ  ֻ ִפי ִתְהֶיה ָיש  כ ְ

ב ֲאֵליֶהם: ו  ה ֹלא ָתש   ְוַאת ָ
ע כח ויצא  בראשית ְפג ַ )יא( ַוי ִ

ֶמש  ב ַ  ֶ י ָבא ַהש   ם כ ִ ֶלן ש ָ קֹום ַוי ָ ָ מ 
ם  ׂשֶ קֹום ַוי ָ ָ ח ֵמַאְבֵני ַהמ  ק ַ ַוי ִ

א: קֹום ַההו  ָ מ  ב ב ַ כ ַ ש ְ ָֹתיו ַוי ִ  ְמַרֲאש 
ָבִרים  ֶכם ד ְ ָ הושע יד )ג( ְקחו  ִעמ 
ל  בו  ֶאל ְיֹקָוק ִאְמרו  ֵאָליו כ ָ ו  ְוש 
ָמה  ל ְ ְנש ַ א ָעֹון ְוַקח טֹוב ו  ָ ׂש  ת ִ

:ָפִרים שְׂ   ָפֵתינו 
ַלח לב וישלח  בראשית ש ְ )ד( ַוי ִ

ו  ַיֲעֹקב ַמְלָאִכים ְלָפָניו ֶאל ֵעׂשָ
ֵדה ֱאדֹום: ִעיר ׂשְ  ָאִחיו ַאְרָצה ׂשֵ

)טו( ַוי ֹאֶמר לג וישלח  בראשית
ָך ִמן ָהָעם  א ִעמ ְ יָגה נ ָ ו ַאצ ִ ֵעׂשָ
ה ֶאְמָצא  ה ז ֶ ָ י ַוי ֹאֶמר ָלמ  ר ִאת ִ ֲאש ֶ

ֵעיֵני ֲאֹדנִ   י:ֵחן ב ְ

ה ָקִניָת  י ַאת ָ תהלים קלט )יג( כ ִ
י: ֶבֶטן ִאמ ִ ִני ב ְ ֵ ֻסכ   ִכְלֹיָתי ת ְ

ב לז וישב  בראשית ש ֶ )א( ַוי ֵ
ֶאֶרץ  ֵרי ָאִביו ב ְ ֶאֶרץ ְמגו  ַיֲעֹקב ב ְ

ָנַען:  כ ְ
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  מאמר הנהגת הפשיטות של הצדיק מאמר הנהגת הפשיטות של הצדיק 
  קוטי מוהר"ן קוטי מוהר"ן י י מספה"ק למספה"ק ל

 א

 
 זמן אמירת התורה

 תורה זו נאמרה בליל שבת נחמו שנת תקע 

 ()ליל יא אב תקע סו ימים לפני פטירת רבנו

 
 פתיחה

 יאוש בעולם כלל שום זו היא צעקתו העצומה של רבינו שאין  תורה 
 אולי מרוב עוצם הקטרוג שיש על גילוי נפלא כזה( \ב)צעקה שנעלמה מהכתובים הנדפסים שנים רבות/ 

הרגשת  )דקדושה  רוץ לקושיא שכיון שהתורה היא חיינו מהיכן מקבל חיות בתוהביאור בזה מבואר 
  . שבטל מתורהמי שמים(  המתבטאת ביראתמציאותו ית' 

רוצה לומר שלא שייך כלל להתייאש מלקבל חיות דקדושה שעל ידה יכול לחזור להתקרב אם הש"י 
 . אפילו אם נפל לשאול תחתיות ובלבד שיתקרב לצדיק האמת

פראסטיק ובטל לפעמים מתורה  לפעמים מהצדיק ע"י שגם הצדיק בעצמו הוא  חיות ומבאר שמקבל 
נם שהיא התורה הנעלמת בעשרה מאמרות ושרשה במאמר  ואז מחייה עצמו מאוצר מתנת חי

הצדיק כיון שאין בו אחיזת הרע כלל מגלה אותה בעת  הסתום בראשית הכולל את כל התורה 
מקבלים כל העולם בעת שאין להם חיות    ועל ידו, \גוהיא הדרך לארץ ישראל/ שיורד לפשיטות  

 הוא מקבל חיות גבוהה יותר.  אמנם כל אחד מקבל כפי קרובו לקדושה ולצדיק כן . מהתורה
ובזה מתורץ מדוע אין יאוש בעולם כלל כי אין מצב שאדם יכול לומר כל כך התרחקתי מהש"י עד  

, כי אפילו הרחוק ביותר ואפילו  ית' שאין לי אפשרות לקבל חיות דקדושה שעל ידה אחזור אליו
. \ד/ אל הש"י אם ירצו מקבלים חיות דקדושה שעל ידה כבר יש להם הכח להתקרבאומות העולם, 

כ"ש מי שמקושר לצדיק האמת בוודאי יכול לקבל ממנו חיות דקדושה הרבה למעלה מזכויותיו  
 .בבחי' מתנת חינם ממש

תורה זו למדתי בתוך לימוד תורה טו בחלק א' כי היא ביאור לתורת הנסתר הנזכר שם שהוא אור  
שפלות שזוכים ע"י תורת הנגלה כמבואר   הגנוז אורו של רבינו שזוכים ע"י רבוי בהתבודדות מתוך

 בלק"ה תפלה ג' ב'. 

 
 ליקוטי הלכות על תורה זו 

  על   חיות  מקבלין  תפלה  בזמןהתפלה גבוהה מהתורה אע"פ שנקראת חיי שעה כי  )ב(    –)ו אותיות(הלכות תפלה ג'  דף קע    או"ח ח"א

  שדבקים   נמצא.  את חיינו ואורך ימינור שהתורה נק  , ואע"פישראל  ארץ  בחינת  חנם  מתנת  בחינת  שהיאבטבע    הנעלמת  התורה  ידי
  זוכין   התפלה  ידי שעל( טו בסימן) אחר במקום לברכה זכרונו רבנו שאמר וזה. ל"כנ הנעלמת בתורה הינו, בהתורה  התפלה בשעת גם

  בחינת   למההע  בחינת  שזה,  שבלב  עבודה  התפלה  נקראת  כן  ועל,  תורה  סתרי  בחינת  שהיא  הנעלמת  התורה  דהיינו,  תורה   לסתרי
  גבוה   בחינה  היא   התפלה  כן   ועל,  לב  תעלומות  בחינת   הדברים  כל  נעלמין   בהלב  כי,  שבלב  מחשבה  בחינת   שהיא  הנעלמת  התורה 

,  תורה  מתן  קדם  העולם  מקים  שהיה  חנם  חסד  שהיא בחינת,  ותחנונים  בתפלה  ולהרבות  יום  בכל  להתפלל  דיקא  וצריכין  מאד  מאד

  שאדם   העתים  כל  כי,  וכיוצא  פרנסה  צרכי  הכרח  מחמת  תורה  מדברי  בטל  שהאדם  והעתים  ניםהזמ  כל  להחיות  יכולין  זה  ידי  על

  חנם   מתנת  בחינת   שהיא  שעה  חיי  בחינת  שהיא  התפלה  ידי   על   ל"הנ   חנם   חסד  מבחינת  חיות   מקבלין   ההכרח  מחמת  מתורה   בטל
  זכרונו , רבנו בדברי כמובא, הדור לצדיקי קשרותבהת  רק להתפלל צריך אדם כל כן ועל. הצדיקים רק זוכין  התפלה לעקר ...כי, ל"כנ

  כי .  ארץ  ירשו  צדיקים(,  לז   תהלים)  וכתיב,  ל "כנ  חנם  מתנת  בבחינת,  ישראל  ארץ  בבחינת  היא  התפלה  עקר  כי,  ב  בסימן,  לברכה

 
  כפר נופש פארשוקתשעה  יד טבת   עדומלונות בהולנד  וכפרי הנופש  לונדון,   ,אמסטרדםבגליות הולנד  א כסלו תשעה  א

מוהרנ"ת כיצד צעק רבנו מעומק  הנדפס בבית מוהרנ"ת בשנת תקפא שם חסר כמה שורות בתורה זו שבהן מספר    עיין בלקוטי מוהר"ן   ב
זו. ורק סג שנים אחרי פטירת רבנו בתשל  ד נדפס ליקוטי מוהר"ן בארץ ישראל  " הלב עד כמה אין יאוש בעולם כלל אחרי שאמר תורה 

בתרל  וכן  זו  השמטה  הוסיפו  הזה " ושם  הדיבור  היה  אז  ועד  רב.  הטשרינער  ע"י  שנדפס  מוהר"ן  בליקוטי  הלשון  אותו  נוסף  בלעמברג    ו 
 נעלם בהשמטות ללקוטי מוהר"ן שיודע שהיו ונאבדו לנו ובחיי מוהר"ן כתב יד שנדפס מאוחר הרבה יותר.  

בדרך לא"י חייב לרדת לפשיטות עצום כי הפשיטות הוא בכתר מאמר סתום. ועיין לק"ה תפלה ג' ב' שהיא תורת הנסתר שזוכה    ועל כן   ג
 נפש כמבואר בתורה טו.  לה רק הצדיק שזוכה לצאת מגבול ע"י תפלה במסירות

זה  ד ער  עניין  בלק"ה  אחרת  בדרך  תלוי  וב מבואר  שאינו  ובינה  חכמה  של  תדיר  יחוד  שיש  ק"ש.  לכוונות  מוהרנ"ת  בביאור  ה'  תחומין  י 
התחתונים  אזי    ,במעשה  עוה"ז  הבלי  לעזוב  שמסרב  שמי  אלא  ית'  אליו  כולם  נמשכים  שממנה  כולו  העולם  לכל  הארה  נמשך  שממנו 

מתח  בריצה אחר אדרבה  שעוזב הכל  ההבלי   זק  מי  ורק  ית'.ם  אליו  בחינמצא    נמשך  הוא  התדיר  היחוד  את    ' שגם  שמחייה  חינם  מתנת 
הוא שאין יאוש בעולם גם למרוחק ביותר כי לפי המבואר שם מי ששקוע בהבלי עוה"ז אין לו    המבואר כאן דוש  י שהח אלא  עולם התוהו  

מחייה אותו בכוחות לקדושה מתנת חינם    ק י התקשרות לצדיק אזי הצדי אן מבואר שע" עצה כמעט אלא בכחות עצמו יעזוב הכל אבל כ 
   ועל כן אין יאוש בעולם.
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  שזוכה  מה  וכפי,  כידוע  צדיק  בחינת  עקר  שזה,  הברית  בקדשת  קדשתו  בחינת  לפי  אחד  כל  כי... .  הצדיקים  זוכין  ישראל  לארץ
  בבחינת  היא  התפלה  עקר  כי,  לתפלה  זוכה  כן  וכמו  ...,  ישראל  ארץ  לירשת  זוכה  כן  כמו,  האמתי  הדור  בצדיק  ולהכלל  להתקשר

מד(פעמים    כמה,  לברכה  זכרונו,  רבנו  בדברי  וכמובא,  ל"כנ  ישראל  ארץ   ארץ   בבחינת  האויר  נעשה   שמתפללין  שבמקום,  )תורה 
  מקום   שבכל,  ל"הנ  במאמר  כמבאר,  ל"כנ  ישראל  ארץ  קדשת  עקר  נעשה  זה  ידי  שעל,  נם ח  מתנת  בחינת  היא  התפלה  כי,  ישראל

 לברכה  זכרונו  רבנו   שרמז   וזה.  היטב  שם  עין,  זו  בחינה  ידי   על  ישראל  ארץ  בחינת  לעשות  יכולין  לשם  באים  כשרים  שאנשים
 המאמר   ענין  כל  כי,  שם  עין,  הברית  תשמיר  ענין  שם  ורמז,  ואתחנן  פסוק  על   ידו  בכתיבת  שנמצאו  ל"הנ  ממאמר  פרקים   בהראשי

.  ל "כנ'  וכו  ארץ ירשו  צדיקים בבחינת,  הברית  בקדשת  רק  תלוי  זה, ישראל  ארץ לכבש  דהינו,  ישראל  לארץ  הדרך בחינת  שהוא ל"הנ

ה אנו שבטלים הרבה מתורה צריכים לתפלה להחיות על יד   )ג(  .)תורה נ(אחר    במקום  כמובא,  הברית  בקדשת  תלויה  התפלה  עקר  גם
התורה   גם  אצלו  אדרבה  אזי  מתורה  כלל  בטל  שלא  רשב"י  אבל  הנעלמת  התורה  שהיא  חינם  מהחסד  ביטול  של  הזמנים  את 

וזהו חסידים ראשונים שוהים  שנעלמת אצלנו מתגלה לו והיינו סתרי תורה לכן לא צריך לתפלה שהיא בחי' תורה הנעלמת.   )ד( 
ע"כ ברכת כהנים ע"י כהן איש חסד כי עיקר הברכה אוצר החסד חינם.  בתפלה שלש שעות תורתן משתמרת ומלאכתם מתברכת מ

אתוון. כח  לעורר  פרקין  כח  דייקא  בידים  היא  ע"כ  הנ"ל  חינם  מתנת  חנם  ה(  )   מאוצר  חסד  שהיא  בתפלה  עבודתם  עיקר  האבות 
כי צריך    ה נמשך ע"י התפלהכי המזון דקדוש  )ו( ע"כ אסור לאכול קודם התפלה  , ולכן אנו מזכירים אותם בתפלהשקודם מתן תורה

 . להמשיך את המזון מבחי' א"י 

 ע"י שמגלה התורה הנעלמת עי"ז מקדש חומר.  – בית הכנסת גאו"ח 

גזלנים אתם היא טענת הסט"א כשבאים לקדש מקום חדש וכן מבואר גם    (ד)  )לז אותיות(  –הלכות בית הכנסת הלכה ה'  דף רלו  או"ח  

תורה עם ד"א דייקא כי העיקר   (חבבית כנסת אפילו ביחיד כי שם קדושת המקום בחי' חסד חינם ) באותיות ו' ח' )ה( על כן מתפללין  
קטרוגם   לבטל  כדי  חינם  מתנת  לסט"א  חיות  מעט  לתת  כדי  קצת  לבטל  מוכרח  לכן  כלום  לסט"א  אין  מהתורה  אבל  התורה  היא 

ועי"ז הגיד  אזי מקבלים מבחי' כח מעשיו  וכשנותן להם  גזלנים אתם  )יד( בכל ר"ה מתקיים בחי' ברצונו    שטוענים  מבטל קטרוגם. 
)כ( הדרך    )כ( שופר של ראש השנה בחי' הדרך לא"י אבל א"י עצמה בחי' מוחין בחי' אין תורה כתורת א"י.  נטלה מהם ונתנה לנו.

עשרת הדברות ועשר )כב( עשרת ימי תשובה ועשרה מאמרות ובחי' אין תורה כתורת א"י.  לא"י בחי' שינה וא"י בעצמה בחי' מוחין  
פי' מבטן שאול שוועתי העיקר לצעוק על קדושת המחשבה  קדושות שבא"י הכל בחי' אחת.   ע"י פשיטות  בה  זוכים  ש )כד( מבאר 

 )כח( שבירת הלוחות בחי' פשיטות של הצדיק שירד לקטנות כדי להמשיך חיות לישראל שנפלו לחטא.  ותמימות. 

 יו"ד ח"א דף קנד: נטל"פ ב  
עשרה מאמרות נבראו בשביל ישראל ישראל הם בעצמם בחי' התורה וחיות ונשמה של   )א()ח אותיות(   -'   בהלכות ע"ז  ף קעז  ח"א דיו"ד  

 העולם   

)ב( נדר הוא כח שניתן לישראל לעשות מהיתר מצווה וזה מכח שיש חיות תורה הנעלמת בכל דבר )יב אותיות(    –נדרים ב'  ח"ב דף ב  יו"ד  

, וע"י שמוציא הנדר בפיו מגלה  עילאה עלמא דאיתכסיא ומקשר את הדבר לתורה הנעלמת בעשרה מאמרותע"י הנדר עולה לבינה 
לנו ושבועה בחי' תורה הנגלית המסורה  נדר בחי' תורה הנעלמת  )ד(  הנגלית  )ט( התורה    העלמה שזה העיקר דהינו בחי' התורה 

, עיקר קבלת התורה היא לגלות את העלמה כדאיתא בזוהר  הנעלמת היא אור הגנוז עיקר העלמתה ע"י זהמת הנחש בחי' דם נדה 
 מאי תורה דאורי וגלי במה דהוי סתים

)ב( טעם שלא נתן את התורה מיד אלא אחרי כו דורות כדי שאם יעברו עליה יהיה להם    )יא אותיות(    –הלכות מילה ג'  ח"ב דף סט:  יו"ד  

. התשובה בחי'  טעם שאדם לא נולד מהול  ההיתה תחילה ביד כנען וז  יוזה בחי' טעם שא" חיות מבחי' החסד שקיים את הכו דורות  
כי עיקר קיום התורה זה בא"י )ג( וזה טעם שא"י היתה תחילה ביד כנען  תורה הנעלמת בחי' יום כיפור בחי' בינה עלמא דאיתכסיא  

ורק הצדיק שהוא נקי וההסתרה  רק הצדיק יוכל לקבל מהחסד חינם כי הוא סתום ונעלם בתכלית ההעלמה  )ו(  התורה וא"י אחד  

כי בודאי גם הרע הגמור מקבל חיותו ממנו ית' אבל זה ו וחיותו ית'  מחטא בתכלית בכל מקום שהוא נכנס הוא מוצא אלוקות
בהעלם גדול מאד ורק הצדיק כשבא לשם נופל הרע לפניו כמבואר בתורה לג וע"י מגלה את החסד חינם שמחיה ורק מכח זה  

ולכן נח לא יכול היה להציל את דורו כיון שלא   )ז(  והעיקר זה ע"י שלימות תיקון הברית שעי"ז נקרא צדיקנמשך חיות לסט"א  
לעמו  פורי התורה בחי' כח מעשיו הגיד  י )ח( התורה הנעלמת היא סתרי תורה היא בחי' סהיה בכוחו לגלות החסד חינם בשלימות  

צוות כגון וידבר ה' אל משה וכמבואר בתורה כב שזה בחי' סתרי תורה.  המ ובחי' הדבורים שסביבות הוהיא בחי' כל הספורים שבתור
ישמעאל נימול לפני יצחק זה בחי' שישראל כבשו את עבר הירדן לפני  )יא(  כל החיות רק מהקב"ה אבל הכל תלוי רק בצדיק הדור.  

 ישראל יד שנים וזה בחי' אור לארבע עשר בודקים את החמץ 

 )( )ג אותיות(  –ב'   ח"ב דף ב. הלכות מתנהחו"מ 

באמת האוצר מתנת חינם מיועד כדי לגמול חסד עם הרשעים דייקא אלא שאין    (ב))טו אותיות(    הלכה ג'  חו"מ ח"ב דף ג. הלכות מתנה 

 בכוחם לקבל ממנו כיון שהוא נעלם ונסתר מאד לכן אין מי שיקבל משם אלא הצדיק. 

 )( )ט אותיות( שומר שכר ד' חו"מ ח"ב דף קנד: 

התשובה היא מכח שחוזר לקבל מהחסד חינם ונסה מחזיר את הגזלה שגזל ע"י העבירה    )(  )ח' אותיות(  ח"ב דף ריז: הלכות גזילה ג   חו"מ

 שקיבל חיות ולא החזיר אותה לכבוד שמים אלא לקחה לעצמו. 

 
 שיחות השייך לתורה זו 

ֲחמּו    )בליקו"מ ח"ב, נאמר בליל(  ִסיָמן ע"ח ת נַׁ ּבַׁ ַׁ אּוֶמיןקידוש לפני נטילת ידים[  ]שנת תק"ע אחר  ש  -; ו"טנסימן    ,מוהר"ן-חיי):  ּבְּ

 (. רט"ו דלהלן

מ"ט    , מוהר"ן-חיי ע  בעת -סימן  סימן  ח"ב  מוהר"ן  בליקוטי  הנדפס  ואתחנן  התורה  שאסור    ,ח"שאמר  מענין  מדבר  ושם 
זיין. גיוואלד זייט אייך נישט  מען טאר זיך נישט מייאש  "  :לייאש עצמו לעולם איך שיהיה חס ושלום. ואמר אז בזה הלשון

 .. ומשך מאוד תיבת גיוואלד כדרך המזהיר וצועק מעומק הלב:"מייאש

שבת נחמו תק"ע באומן אחר קידוש אמר תורה מענין פשיטותו. היינו מה    ליל   -)נסיעתו וישיבתו באומין )לא(חיי מוהר"ן, סימן רט"ו  
חיה עצמו אז בעת פשיטותו מהדרך שנסע לארץ ישראל. וביאר הענין  שהוא לפעמים איש פשוט שקורין פראסטיק. שהוא מ

 ח בליקוטי מוהר"ן ח"ב עיין שם.  "כמובא בספרינו בסימן ע

ר ּכָ זְּ ּנִ ֵעיל. שהוא -ואמר שאינו יודע כלל ונשבע בשבת קודש ואמר בזה הלשון "אני נשבע בשבת קודש" היינו על ענין הַׁ לְּ
 אינו יודע כלל עכשיו. 

אמר-ואחר פרו  כך  שקורין  ירא  עתה  לקדושת ם  שהוא  שזכינו  מאוד  עימנו  היטיב  יתברך  שהשם  אשרינו  ואמר  ושמח. 



 מוהר"ן תנינא                   תורה עח                                   ליקוטי                               3לה: 

ישראל. ואמר שיש לו שמחה גדולה על שזכה להיות בארץ ישראל. כי כמה מניעות וכמה בלבולים וכמה מחשבות וכמה 
הוא קפץ על כולם וגמר העובדא בשלמות עיכובים וסכסוכים היו לו על ענין הנסיעה לארץ ישראל ומניעות מחמת ממון, ו

 שהיה בארץ ישראל. 

ואמר "זה אני מאמין. גם אני יודע הרבה בענין זה. שכל התנועות וכל המחשבות וכל מיני העובדות שעושין בשביל איזה  
דלג עובדא שבקדושה אין שום תנועה ולא שום מחשבה נאבדת כלל. והכל נרשם למעלה לטובה. אשרי כשזוכין לקפוץ ול

 ()הדבור הזה נמצא גם בשיחות הר"ן אות יא  על כל המניעות וזוכין לגמור ולעשות איזה עובדה טובה":

אז בשמחה גדולה וגער ברבי נפתלי על שהיה בוש קצת לנגן אז. ואמר "מה יש לנו להתבייש כל העולם לא נברא   והיה 

 .רא העולם והיה אז בשמחה מאוד:אלא בשבילנו". נפתלי וואס האבין מיר זיך צי שעמין בשבילנו נב

מְּ   -שיחות הר"ן, קנ"ג   גַׁ לְּ ּוט  ש  ּפָ ִאיש   יק  ּדִ ּצַׁ הַׁ ָעִמים  ִלפְּ י  ּכִ כּו',  וְּ יטּות  ִ ש  ּפְּ הַׁ ת  ָהגַׁ נְּ הַׁ ן  יַׁ ִענְּ ּבְּ ע"ח  ִסיָמן  ָיָנא  נְּ ּתִ ִלּקּוֵטי  ּקֹוִרין  ּבְּ ֶ ש  ֵרי 
פֵּ  סַׁ ה לְּ ּבֵ רְּ ֶזה הַׁ ם, ֵיש  ּבָ ָ ן ש  ּיֵ כּו' עַׁ ִטיק וְּ ָראסְּ ר ּפְּ ָעבַׁ ה ּשֶ ל מַׁ ָתב ּכָ כְּ ּיֵר ּבִ צַׁ ר לְּ ָ ש  ךְּ ִאי ֶאפְּ ּתֹוָרה, אַׁ ָרה זאת הַׁ ָין ֶנֶאמְּ ֵאיֶזה ִענְּ ר ֵאיךְּ ּובְּ

ף ךְּ אַׁ ָין ֶזה אַׁ ִענְּ ל-ּבְּ י-עַׁ ר )שט(  -ּפִ ָ ש  ֶאפְּ ֶ ה ש ּ ם מַׁ ש   ֵכן ֶארְּ

ּתַׁ  ִהסְּ אן ָסמּוךְּ לְּ אּומַׁ ֲחמּו ּבְּ ת נַׁ ּבָ ַׁ ש  ָרה ּבְּ ּתֹוָרה ֶנֶאמְּ י זאת הַׁ ע ּכִ ִדיָרה ּדַׁ ס לְּ נַׁ ָסמּוךְּ ִנכְּ אֹוָתּה ָהֵעת ּבְּ ךְּ ָהָיה ּבְּ ָהָיה ּכָ ֶ ה ש  ֲעש ֶ קּותֹו ּומַׁ ּלְּ
ֲחבַׁ  ם רַׁ ָ י ָהָיה לֹו ש  ּה, ּכִ ב ּבָ ֵ ש ּ יַׁ אד לְּ ָפָניו מְּ ָתה טֹוָבה לְּ יָרה ָהיְּ ּדִ אֹוָתּה הַׁ ם )שי( וְּ ָ ק ש  ּלֵ ּתַׁ סְּ ּנִ ֶ ֶחֶרת ש  ם ּגַׁ אַׁ ָ י ָהָיה ש  ֲאִויר ָיֶפה ּכִ ִים וַׁ ן  ת ָידַׁ

כּו' )שיא(   ל וְּ ֶ ָתה ש  יָרה ָהיְּ ּדִ ךְּ הַׁ ּלֹונֹות אַׁ חַׁ ֵני הַׁ  ִלפְּ

 ֶ ִנים ש  ָ ש  ם יְּ ים ּגַׁ ִ ים ֲחָדש  ִ ה ֲאָנש  ּמָ צּו ּכַׁ ּבְּ קַׁ ת ִנתְּ ּבָ ַׁ ש ּ ל אֹותֹו הַׁ עַׁ ם וְּ ָ ש  ס לְּ נַׁ ֲחמּו ִנכְּ ת נַׁ ּבַׁ ַׁ ש  ָסמּוךְּ לְּ ָהָיה ִקּבּוץ  וְּ ת קֶדש  וְּ ּבָ ַׁ ל ש  אּו ֵאָליו עַׁ ּבָ
ֵלי ּובְּ דֹול  לוֹ ּגָ ָהָיה  לא  ט  עַׁ מְּ ּכִ אד  מְּ אד  מְּ ָחלּוש   ָהָיה  וְּ ם  ָ ש  ִצים  ֻקּבָ מְּ ָהעֹוָלם  ָהָיה  ֶ ש  ִית  ּבַׁ לַׁ רֹו  דְּ ֵמחַׁ ס  נַׁ ִנכְּ קֶדש   ת  ּבֶ ַׁ ש  ר   ל  ּבֵ דַׁ לְּ ּכחַׁ 

ּכֹו ּתָ  רְּ דַׁ ֶכף ּכְּ רֹו ּתֵ דְּ חַׁ לא ָחזַׁר לְּ ָחן וְּ לְּ ֻ ש ּ ב ֵאֶצל הַׁ ַׁ ּדּוש  ָיש  ּקִ ר הַׁ חַׁ אַׁ ּכֹוס וְּ ל הַׁ ש  עַׁ ֵתֶכף ִקּדֵ ּבּוץ וְּ ּקִ ֵעת הַׁ  ִמיד ּבְּ

ּתֶ  ר: ָמה אַׁ ָאמַׁ דֹול ָעָנה וְּ ֲעֵיפּות ּגָ ּות ּובַׁ ֲחִליש  ט ּבַׁ עַׁ ר מְּ ּבֵ דַׁ יחַׁ ּולְּ ִחיל ָלש ִ ִהתְּ דֹול וְּ ּות ּגָ ֲחִליש  ב ּבַׁ ַׁ ָיש  ִלי? ֲהלא ֲאִני ֵאיִני  וְּ ִעים ֶאצְּ ם נֹוסְּ
ֲאִני אֹוֵמר ּתֹוָרה ֵיש  ָלכֶ  ֶ ש  ָלל?! )שיב( ּכְּ ה ּכְּ ּתָ אֶתם? ֲהלא ֲאִני ֵאיִני יֹוֵדעַׁ יֹוֵדעַׁ עַׁ ל ָמה ּבָ ה עַׁ ּתָ י, ֲאָבל עַׁ ָלבֹוא ֵאלַׁ סעַׁ וְּ ל ָמה ִלנְּ ם עַׁ

ָעִמים   ה ּפְּ ּמָ ש  ּכַׁ ּלֵ ִ ש  ל וְּ ָכפַׁ יָחה זאת וְּ ש ִ ֶהֱאִריךְּ ּבְּ ֵרי וְּ מְּ גַׁ ִטיק לְּ ָראסְּ ק ּפְּ ה רַׁ ּתָ י ֲאִני עַׁ ָלל?! ּכִ ה ּכְּ ּתָ ק ִא עַׁ הּוא רַׁ ֶ ש  ָלל וְּ ֵאינֹו יֹוֵדעַׁ ּכְּ ֶ יש  ש 
ִטיק  ָראסְּ הּוא ּפְּ ֶ ש  ֵרי וְּ מְּ גַׁ ּוט לְּ ש   ּפָ

 ֶ יָחה זאת ש  ש ִ ּבְּ ֶהֱאִריךְּ  וְּ ָרֵאל )שיג(  ֶאֶרץ ִיש ְּ ּבְּ ָהָיה  ֶ ה ש ּ ּמֶ ּבַׁ ק  ה רַׁ ּתָ מֹו עַׁ צְּ ּיֶה ֶאת עַׁ חַׁ הּוא מְּ ֶ ר ש  ָאז ָאמַׁ ֲאִמּתֹו ֵאינֹו יֹוֵדעַׁ  וְּ ֱאֶמת לַׁ ּבֶ
גַׁ  ִטיק לְּ ָראסְּ ק ּפְּ הּוא רַׁ ֶ ש  ָלל לא וְּ ָלל ּוכְּ ֶאֶרץּכְּ ָהָיה ּבְּ ֶ ה ש ּ ּמֶ מֹו ּבַׁ צְּ ּיֶה ֶאת עַׁ חַׁ הּוא מְּ ֶ ק ש  ֵרי, רַׁ ָרֵאל )שיד( -מְּ  ִיש ְּ

יט ִ ש  ּפְּ ֵעת הַׁ מֹו ּבְּ צְּ ּיֶה ֶאת עַׁ חַׁ הּוא ֵאיךְּ מְּ ּנֹוָרא הַׁ ָין הַׁ ל ִענְּ ָבֵאר ּכָ ר ּולְּ ּבֵ דַׁ ִחיל לְּ יָחה זאת ִהתְּ ל ֶאֶרץּוִמּתֹוךְּ ש ִ ֶ ֶרךְּ ש  ּדֶ ָרֵאל    -ּות ֵמהַׁ ִיש ְּ
בָּ  ֶ ש  ֶ וְּ ֵעת ש  ֲעֵלי ּתֹוָרה ּבְּ ִדים ּובַׁ אִקיס(, ֵהן לֹומְּ טַׁ ָראסְּ ּקֹוִרין ּפְּ ֶ עֹוָלם )ש  ּבָ ֶ ּוִטים ש  ש  ּפְּ ל הַׁ ין ֶאת ּכָ ּיִ חַׁ ים  ֶזה מְּ ִ ּתֹוָרה, ֵהן ֲאָנש  ֵטִלים ִמן הַׁ ּבְּ

ל חִ  ּבֵ קַׁ ִריִכים לְּ מּוִרים ֲאִפּלּו ֻאּמֹות ָהעֹוָלם צְּ אִקיס ּגְּ טַׁ ָראסְּ ֵהם ּפְּ ֶ ּוִטים ש  ש  ן ּפְּ ּיֵ ֵעיל עַׁ ר לְּ ּכָ זְּ ּנִ יָמן הַׁ ּסִ ל ֶזה ּבַׁ בָאר ּכָ מְּ כּו', ּכַׁ כּו' וְּ ּיּות וְּ
ם ֵהיֵטב  ָ  ש 

ִאין ִיש ְּ  חּוץ ָלָאֶרץ ּבָ אן ּבְּ ו ּכָ ָ ש  כְּ ם עַׁ גַׁ ם: וְּ ָ בָאר ש  י מְּ "ל ּכִ ּנַׁ יָרה הַׁ ּדִ ס לַׁ נַׁ כְּ ּנִ ֶ ה ש ּ ָלל מַׁ תֹוךְּ ֶזה ִנכְּ ִיש ְּ ּובְּ כּו', וְּ קֹום וְּ ּמָ ָעִמים לַׁ ָרֵאל  ָרֵאל ִלפְּ
ֶאֶר  ת  ִחינַׁ ּבְּ ן  ּכֵ ם  ּגַׁ זֶּהּו  ֶ ֵאִלי ש  רְּ ִיש ְּ ֶיה ָמקֹום  הְּ ּיִ ֶ ין אֹותֹו ש  ִ ש  ּדְּ קַׁ ּומְּ קֹום  ּמָ ין הַׁ ִ ש  כֹובְּ וְּ ם  ָ ש  ִאין לְּ ָלִנים ּבָ זְּ ּגַׁ ר  כֹוִלים לֹומַׁ יְּ ָהיּו  וְּ ָרֵאל  ִיש ְּ ץ 

א  ית  ִ ֵראש  ּבְּ ל  עַׁ "י  ִ ש  )רַׁ כּו'  וְּ ם  ּתֶ ל-אַׁ עַׁ ךְּ  אַׁ ֲעש ָ -א(,  מַׁ "ּכחַׁ  ֵדי  קיאיְּ ים  ִהּלִ )ּתְּ ל-יו"  עַׁ ֵדי-ו(,  ָהעֹוָלם  -יְּ ל  ּכָ ּבש   ִלכְּ ּכחַׁ  ָלנּו  ֵיש   ֶזה 
ֵמהֶ  ָטָלּה  נְּ צֹונֹו  ּוִברְּ ָלֶהם  ָתָנּה  נְּ צֹונֹו  ּוִברְּ ָרָאּה,  ּבְּ ךְּ  רַׁ ּבָ ִיתְּ הּוא  י  ּכִ ָרֵאל  ִיש ְּ ת  ַׁ ֻדש ּ קְּ ּבִ ֹו  ש  ּדְּ קַׁ "ל( ּולְּ ּנַׁ הַׁ "י  ִ ש  רַׁ ּבְּ ם  ָ )ש  כּו'  וְּ ָלנּו  ָתָנּה  ּונְּ ם 

זּאת  ּכַׁ  ּתֹוָרה הַׁ ן הַׁ יַׁ ל ִענְּ ר ּכָ ָגמַׁ ם ֶזה ֵהיֵטב וְּ ָ בָאר ש   מְּ

ר חַׁ אַׁ ת-וְּ ִטילַׁ ֶכף )שטו( קֶדם נְּ ָבִחין ּתֵ ְּ ש  ר ּבִ ּמֵ ר ֲאזַׁ ּמֵ זַׁ ה לְּ ִצּוָ דֹוָלה וְּ ָחה ּגְּ מְּ ש ִ א ּבְּ ךְּ ּבָ ר  -ּכָ ּמֵ זַׁ ִמיד לְּ ּכֹו ָהָיה ּתָ רְּ ּדַׁ ֶ ה ש ּ ה )מַׁ ֻעּדָ ִים ִלסְּ ָידַׁ
ּמֹוצִ  הַׁ ת  ּכַׁ רְּ ּבִ ר  חַׁ לאַׁ עַׁ אד  ֲחלּוש  מְּ ָהָיה  ֶ ש  לּו  ּלָ הַׁ ים  ִעּתִ ּבָ ם,  גַׁ וְּ ה  -יא(  ִצּוָ ָחה  מְּ ִ ש ּ הַׁ ִמּגֶדל  ו  ָ ש  כְּ עַׁ ךְּ  אַׁ ָלל,  ּכְּ ִרים  ּמְּ זַׁ מְּ ָהיּו  י רב לא  ּפִ

ד  חַׁ נּו יַׁ ר ִעּמָ ּמֵ זַׁ מֹו ָהָיה מְּ צְּ עַׁ ם הּוא ּבְּ גַׁ ֶכף וְּ ר ּתֵ ּמֵ זַׁ  לְּ

ר חַׁ אַׁ נּו הַׁ -וְּ יחַׁ ִעּמָ ר ּוֵמש ִ ּבֵ דַׁ ךְּ ָהָיה מְּ ה ּכָ ּבָ ָחה רַׁ מְּ ש ִ ה ּבְּ ֻעּדָ ּסְּ ל הַׁ ב ּכָ ַׁ ָיש  אד וְּ אד מְּ נֹוָרא מְּ ָלא וְּ י ִנפְּ ֵחן ֲאִמּתִ דֹוָלה ּובְּ ָחה ּגְּ מְּ ש ִ ה ּבְּ ּבֵ רְּ
ָאז וְּ ס  ּפַׁ ִנדְּ ִמזֶּה  ָצת  ּוקְּ ֹונֹות  ש  לְּ ה  ּמָ כַׁ וְּ ה  ּמָ כַׁ ּבְּ אד  אד מְּ ִחזֵּק אֹוָתנּו מְּ וְּ נּו  ִעּמָ ה  ּבֵ רְּ הַׁ יחַׁ  ֵהש ִ וְּ ר  ִדּבֵ ֵמעֶמק  וְּ ק  ייט    ָצעַׁ זַׁ ד  ואלְּ יוַׁ ּגִ ב:  ּלֵ הַׁ

אר הַׁ  אר ִניט פַׁ ֹון: ֵקיין ֵיאּוש  ִאיז ּגָ ש  ּלָ ֶזה הַׁ ר ּבְּ ָאמַׁ ֶכם!( וְּ מְּ צְּ ּו ֶאת עַׁ ָיֲאש  ל ּתְּ ! )ֲאָהה! אַׁ ָיֵאש  ייךְּ ִניט מְּ ִדין! )שטז(  אַׁ  אנְּ

לְּ  ֵאיךְּ  ים  ִ דֹוש  ּקְּ הַׁ נּועֹוָתיו  תְּ ּבִ ָלנּו  ז  ָרמַׁ ֶ ש  ָמִזים  ָהרְּ ּיֵר  צַׁ לְּ ר  ָ ש  ֶאפְּ ִאי  ה וְּ ּתָ עַׁ הּוא  ֶ ש  מֹו  צְּ עַׁ ּבְּ ֵאר  ּפָ ִהתְּ וְּ ִלית  כְּ תַׁ וְּ ֵקץ  ֵאין  ד  עַׁ זֵּק  חַׁ ִהתְּ
ֵר  פְּ רּום  פְּ ט  יינְּ הַׁ ין  ּבִ ִאיךְּ  ז:  נַׁ ּכְּ ְּ ש  אַׁ ֹון  ש  לְּ ּבִ ר  ָאמַׁ וְּ ָחה  מְּ ש ִ ּובְּ ָאה  ִירְּ ּבְּ הּוא  ֶ ש  ר  ָאמַׁ וְּ דֹוָלה  ּגְּ ָחה  מְּ ש ִ ָהֱאֶמת ּבְּ ֵחן  הַׁ ָבֵאר  ּולְּ ּיֵר  צַׁ ּולְּ ךְּ  יילַׁ

הַׁ  ּיִפי וְּ הַׁ ָבֵאר  וְּ ָביֹות לְּ ל עֹורֹות ֵאיֵלי נְּ יק ּכָ ּפִ סְּ ת לא יַׁ ּבָ ַׁ ש ּ ל אֹותֹו הַׁ ֶ ָחה ש  מְּ ִ ש ּ הַׁ ָאה וְּ רְּ ּיִ הַׁ ה וְּ ָ ֻדש ּ ּקְּ הַׁ ֵאר וְּ  ּפְּ

ּמִ  ֶ ָכל ֵעת ש  ּבְּ ָרֵאל  ִיש ְּ ּמֹו  ל עַׁ הּוא חֹוֵמל עַׁ ֶ ָהֲעצּוִמים ש  אֹוָתיו  נֹורְּ וְּ אֹוָתיו  לְּ ִנפְּ וְּ ת ה'  ּועַׁ ש  יְּ ָרִאינּו  ָאז  זאת ּתֹוךְּ הַׁ וְּ ּכָ ָרה  ּתָ סְּ הַׁ וְּ ֲעָלָמה 
א ִליֵדי ִהתְּ  ֶזה ּבָ ֱאֶמת, ּוִמּתֹוךְּ ֵאינֹו יֹוֵדעַׁ ּכָ ָלל ּבֶ ה לא ָהָיה יֹוֵדעַׁ ּכְּ ִחּלָ תְּ ּבִ ֶ ֶזה ש  ָרצֹון ּכָ ךְּ לְּ ּפֵ הַׁ ֶזה  ִנתְּ ּלּות ּכָ  ּגַׁ

יַׁ  ִענְּ ּבְּ ָרט  פְּ ּבִ דֹוש   ּקָ הַׁ ָינֹו  ִענְּ ּבְּ ָלל  ּכְּ ִעין  יֹודְּ ָאנּו  ֵאין  ֱאֶמת  ּבֶ ִאם  מֹו וְּ צְּ עַׁ ּבְּ ר  ָאמַׁ וְּ אד,  מְּ ר  ּתָ ִנסְּ וְּ ָעמק  ָין  ִענְּ הּוא  ֶ ש  ּלֹו  ֶ ש  יֹוֵדעַׁ  ָהֵאינֹו  ן 
ף אַׁ ךְּ  אַׁ )שיז(,  ֵחר  אַׁ ָמקֹום  ּבְּ בָאר  מְּ ּכַׁ ּלֹו  ֶ ש  ִמיִדיָעה  יֹוֵתר  ִחּדּוש   הּוא  ּלֹו  ֶ ש  יֹוֵדעַׁ  ָהֵאינֹו  ֶ ל-ש  י-עַׁ נּו    -ּפִ ּתֵ עְּ דַׁ ּבְּ נֹוֵצץ  תְּ ּמִ ֶ ש ּ ה  ּמֶ ּבַׁ ֵכן 

ר ָרִאינּו אָ  ּפֵ סַׁ ָבֵאר ּולְּ ר לְּ ָ ש  ר ִאי ֶאפְּ ֶ נֹוָראֹות ֲאש  ָלאֹות וְּ  ז ִנפְּ

ה,   ָבִרים ָהֵאּלֶ ה ָלנּו ּדְּ ִגּלָ ּוִטים וְּ ש  ּפְּ ֲחָמיו הַׁ רַׁ ל ָעֵלינּו ּבְּ ָחמַׁ ֶ ה ש ּ ת ה' מַׁ ּועַׁ ש  ָרִאינּו יְּ ֶ ה ש ּ ר מַׁ ָהִעּקָ ִקין אֹוָתנּו וְּ זְּּ חַׁ ין אֹוָתנּו ּומְּ ּיִ חַׁ ָהיּו מְּ ֶ ש 
לִ  אד ּבְּ אד מְּ אֵ מְּ ֶ ש  ר וְּ ּבֵ דַׁ ד הּוא מְּ בַׁ ִעּמֹו לְּ ֶ ֶמה לֹו ש  ָכל ֶאָחד ִנדְּ ם וְּ ָ ִבים ש  ְּ ּיֹוש  ֶאָחד ֵמהַׁ ל ֶאָחד וְּ ֵעֶרךְּ ֶאת ּכָ עּור וְּ ִ יִעים  י ש  ּגִ ד מַׁ בַׁ ָליו לְּ

ָהאֵ  ָבִרים  ּדְּ הַׁ ִעם  ב  רַׁ ם  עַׁ ֲחיֹות  הַׁ לְּ ָזִכינּו  ָבר  ּכְּ דֹול  ּגָ הַׁ ּדֹו  סְּ חַׁ ּבְּ ם  גַׁ וְּ ה  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ּדְּ הַׁ ל  ֶנֱאָמִנים  ּכָ וְּ ִמים  ּיָ קַׁ וְּ ים  ּיִ חַׁ ָבָריו  ּדְּ ִין  ֲעדַׁ וַׁ ה  ּלֶ
עֹוָלם:  ר ָעֵלינּו ֶוֱאֶמת ה' לְּ בַׁ ּדֹו ּגָ סְּ ר, חַׁ ּבֵ ה ָמה ֲאדַׁ ּבֵ רְּ ֹות הַׁ ָפש  ין נְּ ּיִ חַׁ ד ּומְּ ֶנֱחָמִדים ָלעַׁ  וְּ

ּכְּ  ךְּ ֵהֵבאִתי הַׁ ר ּכָ חַׁ אַׁ ּתֹוָרה, וְּ י זאת הַׁ ּתִ בְּ תַׁ ּכָ ֶ ֹון ש  יֹום ִראש  ךְּ ּבְּ ר ּכָ חַׁ חּוץ אַׁ דֹו לַׁ ל ִמּיָ ת ֶזה ָנפַׁ ִים, ּוֵמֲחמַׁ יֹון ָידַׁ ִרפְּ ָידֹו ּבְּ ס ּבְּ ָתפַׁ ָפָניו וְּ ָתב לְּ
ָתב   ּכְּ הַׁ י  ּתִ הְּ ּבַׁ ִהגְּ וְּ ן  ּגָ הַׁ תֹוךְּ  לְּ חּוץ  לַׁ ּבֹו  ל  ּכֵ ּתַׁ ִהסְּ וְּ ָאז  ָפָניו  לְּ עֹוֵמד  ָהָיה  ֶ ש  ּלֹון  חַׁ הַׁ ֵני  ִלפְּ ָהָאֶרץ  ל  ָ עַׁ דֹוש  ּקְּ הַׁ ָידֹו  לְּ י  ּתִ רְּ סַׁ ּומְּ י  ּתִ רְּ ָחזַׁ ה  וְּ

ּסֹוף  ד הַׁ תּוב עַׁ ּכָ ֶ ה ש ּ ל מַׁ ָרָאה ּבֹו ּכָ ל וְּ ּכֵ ּתַׁ ִהסְּ  וְּ
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ִטי ָד  ז: ָוואס ָהאסְּ נַׁ ּכְּ ְּ ש  ֹון אַׁ ש  לְּ ִמי! )ּבִ צְּ עַׁ י ִלי ּבְּ ּתִ חְּ ? ֲהלא ֶזה ש ַׁ ּתָ בְּ תַׁ ה זֶּה ּכָ ר: מַׁ ָאמַׁ ךְּ ָעָנה וְּ ר ּכָ חַׁ אס ָהאּב ִאיךְּ  אַׁ ן? ּדָ ִריּבְּ ְּ א אּוף ִגיש 
ט(  מּוסְּ ְּ יש  זֹוי ּגִ יִקים ִמיר אַׁ ּתִ ָבִרים עַׁ ּדְּ הַׁ  וְּ

ָיָנא" ִסיָמן נְּ "ִלּקּוֵטי ּתִ ּפּור ּבְּ ּסִ ֶזה הַׁ ךְּ לְּ ּיָ ַׁ ש ּ ּתֹוָרה הַׁ הַׁ ן ֵהיֵטב ּבְּ ּיֵ ּקֹוֵרא, עַׁ ִדיִדי הַׁ ּכֹוֵתב, יְּ ר הַׁ ִבין    ָאמַׁ ָאז ּתָ כּו', וְּ ן וְּ ּנַׁ חַׁ ֶחֶלת ָוֶאתְּ תְּ ּמַׁ ע"ח הַׁ
ד:  ךְּ ָלעַׁ ְּ ש  פְּ נַׁ ם לְּ עַׁ ֻינְּ זֶּה וְּ  ֵהיֵטב ִסּפּור הַׁ

מוהר"ן  לג    -  שבחי  בתעניתים   -אות  והרבה  ובתמים,  באמת  הנ"ל  עבודות  מיני  כל  עשה  אשר  אחר  אלה,  כל  ואחר 
ובתפלות רבות מאד ובסגופים ושבירת תאוות ומדות, ועמד בנסיונות רבות ושאר כל ענינים הנ"ל, והרבה בהתבודדות מאד 

וכו'   בלשון אשכנז  שיחתו  ולפרש  קונו  לבין  בינו  לדבר  בתכלית מאד  מאד  ועליונה מאד  גבהה  למדרגה  שזכה  עד  כנ"ל, 
הקדושה ובתכלית הבטול ובהתקרבות גדול להשם יתברך במדרגת גדולי בני עליה. וכל זה זכה בימי ילדותו ממש, כי יומם  

מיום אל  לא נח לילה לא נם ולא שקט. והתמיד מאד בעבודתו מיום אל יום מתחלת ימי קטנותו וימי נעוריו. ויגע וטרח מאד 
 יום, עד שזכה בימי נעוריו ממש לכל הנ"ל לקדושה גבוהה ונוראה והשגה עצומה מאד וכו' במדרגת גדולי בני עליה:

ואחר אשר זכה לכל זה, אף על פי כן לא היה מקרר דעתו בזה ולא הניח עצמו לעמד. רק גם אחר כך, בכל יום ובכל שעה  
כאלו יתברך  להשם  ונכסף  ומתגעגע  משתוקק  מארץ    היה  שבא  אחר  ואפלו  בעולם.  עבודה  בשום  כלל  עדין  התחיל  לא 

ישראל וזכה שם להשגה עליונה וגבהה מאד מאד אשר אין לשער כלל, אף על פי כן מיום שבא מארץ ישראל עד היום  
 שנסתלק בשלום למעלה למעלה, היה לו תמיד געגועים וכסופין וכו' להשם יתברך כאלו לא התחיל עדין כלל:

בענין זה תקצר המון יריעות אפלו מה שזכינו להבין קצת בענין זה כפי מה ששמענו מפיו הקדוש וראינו בעינינו. כי  ולספר   
בכל פעם היה דרכו שהיה מתגעגע להשם יתברך, והיה שפל בעיני עצמו באמת, והיה לו רחמנות גדול על עצמו כאלו לא  

 חיל עדין כלל:הריח עדין מעולם שום ריח של עבודת השם, וכמו שלא הת

ובאמת אפלו מי שעבר על כל התורה כולה, חס ושלום, כמה וכמה פעמים, וכשזה האיש נתעורר בתשובה באמת, שאז  
בודאי כשמסתכל בעצמו היכן הוא בעולם בודאי יש לו לב נשבר מאד ויש לו רחמנות גדול מאד על עצמו בהכנעה גדולה 

צמו, אף על פי כן, אפלו זאת הרחמנות והלב נשבר של הבעל תשובה הנ"ל לא  וכו', ואין צריך להאריך בזה בדבר המובן מע
ופעם   זכרונו לברכה בכל פעם  וכו' שהיה לרבנו  ורבבה של גדל הרחמנות והלב נשבר בהכנעה גדולה  יגיע לחלק מאלף 

 קדם שבא לאיזה השגה:

מה שזכה להשגת אלקות במדרגה גבהה  והכלל, כי לעולם לא נח ולא שקט אפלו בימי גדולתו. אף על פי שכבר זכה ל 
עצומה ונוראה מאד, אף על פי כן לא היה מסתפק עצמו בזה, וטרח ויגע בכל עת ובכל שעה, וקבל יסורין על עצמו יסורים 

דוגמתם בעולם, והרבה בתפלות ותחנונים ובהפצרות ובקשות רבות ובגעגועים וכסופין גדולים  קשים ומרים אשר כמעט אין
קצת בשמחה.   ונוראים מאד היה  ואז  לזאת ההשגה  שזכה  תכף  כך,  ואחר  עליונה.  יותר  ומדרגה  להשגה  עד שבא  מאד, 

ולפעמים זכינו לשמע מפיו שהודיע לנו שכעת נודע לו חדשות וכו' ואז היה שמח קצת. ואחר כך, תכף שזכה לזה אחר כך  
ולכנס בקדושת  התחיל עוד מחדש ושכח כל העבר כאלו לא התחיל עדין כלל, וחזר והתחיל   מחדש כמו שמתחיל לילך 

ישראל. ולפעמים היינו שומעים מפיו הקדוש בפרוש שאמר בלשון השתוקקות וכסופין: איך זוכין להיות יהודי? )קכ( ואמר 
 זאת באמת ובתמימות גדול כאלו לא התחיל עדין כלל. וכן היה כמה פעמים:

ה למדרגות גבוהות ונוראות מאד למעלה למעלה וכו', אף על פי והיה תמיד הולך ועולה ממדרגה למדרגה. אף על פי שזכ 
כן מעולם לא היה מקרר דעתו בזה כלל, ותכף אחר כך היה לו לב נשבר והיה לו רחמנות גדול על עצמו בהכנעה גדולה  

 וכו' כנזכר לעיל, עד שזכה למדרגה יותר גבוהה. וכן היה דרכו תמיד עד הסוף:

שאמר שעתה אינו יודע כלל כלל, וכלל לא. ופעמים נשבע על זה שבאמת אינו יודע כלל  וכמה וכמה פעמים היה דרכו   
)קכא( אף על פי שביום הקודם ובשעה הקודמת גלה דברים עתיקים, אף על פי כן אחר כך אמר שאינו יודע כלל. ובענין זה 

בל "האינו יודע" שלו הוא חדוש  היה חדוש גדול מאד מאד. ואמר בפרוש על עצמו שהתורה שלו הוא חדוש גדול מאד, א
 גדול ביותר. הינו ענין הנ"ל, כי בכל פעם היה דרכו לומר שעכשו אינו יודע כלל ועין עוד מזה במקום אחר )קכב(:

קנ"ד   )פשיטות( שהיה   -שיחות הר"ן  פראסטיק  ענין  ידי  על  רק  הוא  למדרגתו  מה שהגיע  בשמו שאמר, שעקר  שמעתי 
לבין קונו, ואמר תהלים הרבה בפשיטות. ועל ידי זה דיקא הגיע למה שהגיע )שיח(. ואמר:    מדבר הרבה ומשיח הרבה בינו

אם הייתי יודע שהשם יתברך יעשה ממני מה שאני עתה, דהינו חדוש כזה, הייתי עושה ביום אחד מה שעשיתי בשנה כולה 
 ולה היה עושה ביום אחד:)כלומר שהיה מזדרז כל כך בעבודתו עד שמה שהיה עושה ועובד השם יתברך בשנה כ

והיה מתגעגע מאד אחר מעלת העבודה בבחינת פראסטיק באמת ואמר: אי אי פראסטיק. גם אמר שדבר עם כמה צדיקים   
בהתבודדות  גמור  בפשיטות  בעבודתם  ענין פראסטיק, שעסקו  ידי  על  אם  כי  למדרגתם  הגיעו  כן שלא  גם  ואמרו  גדולים 

 די זה הגיעו למה שהגיעו אשרי להם(:ושיחה בינו לבין קונו וכו'. ועל י

אשרינו שהשם יתברך היטיב עמנו מאד שזכינו לקדושת ישראל. ואמר שיש לו שמחה גדולה    -  אות יא  -שיחות מוהר"ן  
וכמה עכובים וסכסוכים היה לו על  וכמה מחשבות  וכמה בלבולים  )כח(. כי כמה מניעות  על שזכה להיות בארץ ישראל 

 ראל, ומניעות מחמת ממון. והוא קפץ על כולם וגמר העובדה בשלמות והיה בארץ ישראל:ענין הנסיעה לארץ יש

ואמר: זה אני מאמין וגם אני יודע הרבה בענין זה, שכל התנועות וכל המחשבות וכל מיני העבודות שעושין בשביל איזה  
מניעות ולגמר העובדא שבקדושה  עובדה שבקדושה אין שום תנועה ואין שום מחשבה נאבדת כלל. וכשזוכין לשבר כל ה

אזי נעשין מכל התנועות והמחשבות והבלבולים שהיו לו בענין זה, קדם ששבר ועבר על כל המניעות בעת שהיה מסופק 
ומבולבל והיה עומד על המשקל אם לעשות דבר זה, והמניעות היו מונעים אותו מכל צד, אחר כך כשזוכה לעבר על כל זה  

כל המניעות ומכל המחשבות והתנועות והבלבולים הנ"ל דברים עליונים למעלה בקדושה, והכל  ולשבר הכל אזי נעשין מ
נרשם למעלה לטובה כל תנועה ותנועה שהיה לו מקדם כנ"ל. אשרי כשזוכין לקפץ על כל המניעות וזוכין לגמר ולעשות  

 איזה עובדה טובה:
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רנחמו נתקבצו אצלו כמה אורחי בשבת - אימי מוהרנ"ת, סימן נ"  ּכָ זְּ ּנִ ֵעיל. ונכנס מחדרו להבית שאכלנו שם  -ם על שבת הַׁ לְּ
קודם  על השולחן אחר שקידש  וישב  להסתלקותו.  סמוך  היה  כי  מאוד  חלוש  היה  כבר  כי  כוח  בחלישות  היין  על  וקידש 

כשאני שנטל ידיו לסעודה והתחיל לדבר עם העולם. ענה ואמר "על מה באו העולם לכאן. הלא עתה איני יודע כלל וכלל.  
אומר תורה בודאי כדאי לבוא אבל עתה באמת איני יודע כלל כי אני עכשיו איש פשוט לגמרי שקורין פראסטיק ואיני יודע  
כלל ועל מה ולמה באו העולם". והאריך קצת בשיחה זאת שהוא עתה פראסטיק גמור ואינו יודע כלל באמת. ואמר שהוא  

. והאריך בשיחה זו קצת עד שמתוך השיחה הקדושה הזאת שסיפר  מחיה את עצמו עתה רק בהדרך שהלך לארץ ישראל
נכנס  אלו  דברים  מתוך  ישראל.  לארץ  שנסע  בנסיעה  רק  עצמו  את  מחיה  והוא  גמור  פראסטיק  והוא  כלל  יודע  שאינו 

על דייקא  איך  נפלאה  תורה  לנו  שגילה  עד  בעת  -בדברים  הצדיק  עצמו  את  מחיה  ישראל  ארץ  נסיעת  של  הדרך  ידי 
איפשיטותו   אך  כבר.  כנדפס  כּו'  כי  -וְּ באמת.  מאין  יש  הזאת  התורה  ונמשכה  נתגלה  איך  הענין  כל  בכתב  לבאר  אפשר 

מתחילה לא היה יודע כלל באמת כי בכל עת שאמר שאינו יודע לא היה יודע כלל באמת. כאשר פעם אחד נשבע על זה  
יודע כלל. ובאמת אמר על עצמו שהאינו יודע    בשבת קודש ואמר בזה הלשון דא שווער איך בייא שבת על ענין זה שאינו

כּו'. ועתה סיפר הרבה איך שאיני יודע עתה כלל. ובתוך זה נכנס לשיחה נפלאה עד שעל זה -ידי-שלו הוא חידוש נפלא וְּ
ואחר ישראל.  לארץ  שנסע  בהדרך  פשיטותו  בעת  עצמו  את  שמחיה  בעצמו  זה  על  נפלאה  תורה  גילה  בא  -בעצמו  כך 

וה לנגן הרבה וזמרנו לפניו אזמר בשבחין והכל קודם נטילת ידים לסעודה, מה שבכל עת שהיה מזמר  לשמחה גדולה וצי
ר ּכָ זְּ ּנִ הַׁ שום  -הזמר  מעולם  לא שמענו  ידים  לנטילת  קידוש  בין  כי  המוציא.  ברכת  ידים אחר  נטילת  תמיד אחר  היה  ֵעיל  לְּ

ר ּכָ זְּ ּנִ ֵעיל. וגם ציוה לנגן אזמר בשבחין הכל קודם נטילת ידים.  לְּ -שיחה או תורה ממנו. ועכשיו שח כל השיחה והתורה הַׁ
"מה יש לנו   :כך נטל ידיו וישב על השולחן בשמחה גדולה וציוה לנגן הרבה. ואמר דברים נפלאים על השולחן. ואמר-ואחר

אין יכול פאזי    ואמר אז הדברי צחות מי שאינו יכול פאזי   ! בשבילנו נברא העולם"  ,האבין מיר זיך צו שעמין  סווא  ,להתבייש
ר ּכָ זְּ ּנִ כּו'. וגם בהתורה הַׁ ֵעיל נכלל מה שנכנס לבית הלוקאטשיר בסמוך ששם אמר התורה הזאת והזכיר בו מענין ארץ  -וְּ לְּ

כּו'. וגם עכשיו נמצא שישראל באים לפעמים במקומות שהיו רחוקים   ישראל שאם יאמרו העכו"ם לסטים אתם שכבשתם וְּ
כוּ  וְּ וישב אז בפטרבורג. אך בני מאוד מאוד מקדושת ישראל  זה הבעל הבית של הבית שעמד בו היה רשע מפורסם  '. כי 

אפשר לבאר בכתב כלל כל מה שעבר בכל זה. אך רשמתי  -ביתו הכניסו אותו לשם. ובכל זה היה נפלאות תמים דעים אי
מ מפי  שלומנו ששמעו  ומאנשי  חלציו  ומיוצאי  ממנו  ישכח  לא  למען  לזכרון  פרקים  ראשי  למען קצת  אלו  מסיפורים  עט 

כל זה יהיה כל זה אצלו   ]נראה שצ"ל מפיו[זה את כל אשר שמעו מפי בענינים אלו. אך מי שלא שמע מפי  -ידי-יזכירו עצמן על
 כדברי הספר החתום:

יאש", מיהמובא בתורה ע"ח חלק ב' שצעק רבינו ומשך בקולו ואמר "גיוואלד זייט אייך נישט    על  -ד, סעיף ס"א"ח  שיש"ק
י ֵ ש  נְּ לֹוֵמנּו בצחות שהמשך קול זה נמשך עוד כיום לכל אחד ואחד באיזה  -"אהה אל תיאשו עצמכם" עיין שם, אמרו אַׁ ְּ ש 

מדרגה פחותה שהוא. וכן אמרו עוד שכשאומר רבינו לאדם "אחוז עצמך ואל תתיאש", הרי שבאמת אין לו לאדם ממה 
ותיו אמרותיו הנהגותיו ודרכיו הכתובים לנו בספריו הקדושים, כי בהם  להתיאש אחר שגילה ואמר לנו כל דברי תורתו שיח

 נמצא באמת רפואת הנפש לכל אחד ואחד בכל עת ובכל מקום:

דוקא רבינו הקדוש בגילוי תורותיו, עצותיו ודרכיו הוא הוא אשר יכול היה לגלות ולומר    אמרו:-שיש"ק ח"ו, סעיף ש"מ  
לל", כי גילה בדברי תורותיו איך באמת אין שום יאוש בעולם כלל, והוא הוא אשר יכול ולצוות "אין שום יאוש בעולם כ 

 לומר כן:

העצות הן כיצד לעבוד את הש"י ומה  כי לכאורה אדרבה    ,שאין יאוש כיון שגילה לנו תורות כאלהאנ"ש  צ"ע מה שאמרו  
דייקא למי שאין לו זכויות  מיועד  ר בפנים ואוצר זה  שאין יאוש זה כיון שיש אוצר מתנת חינם למי שאין לו זכויות כמבוא

כי יש לנו רבי צדיק כזה כי משמע בתורה זו שאין  ויותר היה נראה לומר שאין יאוש    של מעשים טובים כמבואר במדרש.
וממנו  יאוש   חינם מקבל הצדיק  בפנים שאוצר מתנת  בו כמבואר  ודבוק  ברבינו  שאין מקבלים הפשוטים  רק למי שמאמין 
זכויות אלא זכות זה של אמונה בצדיק. ואולי הכוונה שע"י כל התורות של רבינו לומדים כיצד צריך לעבוד את הש"י   להם

 ואז מרגישים שאין לנו זכויות כלל ממילא גם לנו מיועד האוצר הנ"ל.

זו; מובא בשיש"ק ח"א, סעיף רכ"ז  קום אחר )חיי  עם מה שמבואר במ  שייכות  זה  למאמר  יש  דעתי -ולעניות-  פל"ח תו' 
  כל  קיום  השיג  כי,  האופנים  בכל  כל התורה  קיים  הזה  שבדרך  אמר:  ישראל-לארץ  מהנסיעה  שבחזרתו(  ב"קמסעיף  מוהר"ן  
כוּ   ותפילין  טלית   לו  יהיה  ולא   ושלום,  חס  ם,"העכו  בין   אם יהיה  שאפילו,  ברוחניות  התורה כוּ   מצוה  ולא שום  , 'וְּ -על-אף',  וְּ

  הנדפסים בנסיעתו"  ן"הר  שבחי"ב  ועין .  הנעלמת  התורה  בחינת  ידי -על:  שם. היינו  עיין',  כוּ וְּ   כולה   התורה  כל   יקיים  כן-פי
כוּ   האבות  של  התורה  קיום  להשיג בחינת  שזכה,  כן-גם  שם  מבואר   ,(בכ  )סימן  ישראל-לארץ ר:  היינו',  וְּ ּכַׁ זְּ ּנִ ֵעיל-ּכַׁ   שם   אך.  לְּ
 משם:   )זה( בעת חזרתו היה

מוהר"ן  לא"י  )  קמב   חיי  כל  ד(  ינסיעתו  קיום  השגתי  כי  האפנים  בכל  התורה  כל  קימתי  הזה  בדרך  אמר  ישראל  מארץ  כשבא 
והוא ישלח אותי לרעות בהמות,  יהודי,  התורה שאפלו אם היו מוכרים אותי לישמעאל במדינות רחוקות שאין שם שום 

כו' וכו', אף על פי כן הייתי יכול  ואפלו אם לא אדע מתי שבת ויום טוב, ולא יהיו לי טלית ותפלין ולא סכה ולא שום מצוה ו
 לקים כל התורה כלה. וכבר מבאר מזה במקום אחר )שבחי הר"ן כב(:

וגדל עצם הסכנות שהיה להם בחזירתם אי אפשר לספר. כי היו על הספינה הזו של מלחמה    -אות כב    -  שבחי מוהר"ן
בפרט אנשי מלחמה, לתפס יהודים ולמכרם    שהיתה מלאה ישמעאלים. והם היו רק שני יהודים לבד. ודרך הישמעאלים,

ואמר: שהתחיל לחשב בעצמו מה יעשה אם יוליכו אותו         במרחקים לעבדים. והיה לרבנו זכרונו לברכה פחד גדול מזה: 
יוכל לקים שם את מצוות   והיה לו צער גדול, איך  מזה?  ידע  ומי  וימכרו אותו שם,  יהודי  לאיזה מקום על הים שאין שם 

יוכל, חס  התורה? והתחי זה, עד שזכה שבא על השגה שיוכל לעבד את השם יתברך אפלו כשלא  ל לחשב בדעתו בענין 

כי השיג את העבודה של אבות העולם שהיה להם קדם מתן תורה, שקימו כל המצוות אף על פי  ושלום, לקים המצוות.  

אשר פצל כידוע )צז( וכיוצא בזה,    שלא עשו את המצוות כפשוטן. כמו יעקב אבינו שקים מצות תפלין על ידי המקלות
ותכף כשזכה        עד שהשיג איך לקים את כל המצוות בדרך זה כשיהיה אנוס שם במקום שימכרו אותו חס ושלום. )צח(: 

להשגה זו עזרו השם יתברך ובאה הספינה והגיעה אור לארבעה עשר בניסן לכרך גדול שעומד על אי הים ושם עיר גדולה  



 מוהר"ן תנינא                   תורה עח                                   ליקוטי                               6לה: 

יוכלו לקנות כאן מצות לפסח  לאלקים ושמה ראדיש )ר והיה להם שמחה גדולה, כי  והכירו שזה עיר של ישראל.  ודוס(, 
כוסות: והבינו        וארבע  ראו  כי  הזאת,  לעיר  לכנס  אותם  יניחו  והישמעאלים  שהקפיטן  דעתם  על  עלה  לא  זה  אך 

 שהישמעאלים רוצים לתפסם ולגזלם ואפשר ימכרו אותם בעצמם וכנ"ל:

))  -"כ  סימן תק  חיי מוהר"ן ה   עז(עבודת ה'  ּבֵ רְּ ר הַׁ כֹול לֹומַׁ ּיָ ֶ ֹאד ִמי ש  ָהָיה אֹוֵהב מְּ וְּ כּו'  וְּ ּוטֹות  ש  ּפְּ ֹאד ֶאת ָהֲעבֹודֹות הַׁ ָהָיה אֹוֵהב מְּ
ר אֲ  ָאמַׁ ָיָנא ִסיָמן ק"ד וְּ נְּ ִלּקּוֵטי ּתִ ס ּבְּ ּפָ דְּ ּנִ כּו' ּכַׁ דֹוִלים וְּ ּגְּ ּדּוִרים הַׁ ּסִ תֹוךְּ הַׁ ֹות ּבְּ ש  ּקָ ִחּנֹות ּובַׁ ר   ִניּתְּ כֹול לֹומַׁ ּיָ ֶ ן ר"י ש  א ֶאת ר"י ֲחתַׁ ּנֵ קַׁ מְּ

ּבְּ  ֲעָמדֹות  ּומַׁ ים  ִהּלִ ּותְּ ִחּנֹות  ּתְּ ה  ּבֵ רְּ הַׁ ר  לֹומַׁ ָרִגיל  ָהָיה  ֶ ש  ֶאָחד  ִאיש   ָהָיה  ב  לַׁ ֶרסְּ ּבְּ ּפֹה  ֶ ש  נּו  יְּ הַׁ ה.  ּבֵ רְּ רֹונֹו הַׁ ִזכְּ נּו  ּבֵ רַׁ ר  ָאמַׁ וְּ יֹום,  ָכל 
זֶּה   הַׁ ָהִאיש   ֶאת  א  ּנֵ קַׁ מְּ הּוא  ֶ ש  ָרָכה  ֵבד  ִלבְּ ּכָ הַׁ ת  אַׁ חֹולַׁ הַׁ לֹו  יעַׁ  ִהּגִ ֶ ש  קֶֹדם  ָרָכה  ִלבְּ רֹונֹו  ִזכְּ מֹו  צְּ עַׁ ּבְּ הּוא  ם  גַׁ וְּ ה  ּבֵ רְּ הַׁ ר  לֹומַׁ כֹול  ּיָ ֶ ש 

 ַׁ מֹוָצֵאי ש  ת ּובְּ ּבָ ַׁ ש  ת וְּ ּבָ ַׁ ָכל ש  ה ּבְּ ּבֵ רְּ ִמירֹות הַׁ ר זְּ ּמֵ זַׁ ָיָמיו ָהָיה מְּ ל  ל ָידֹו, קֶֹדם ָלֶזה ּכָ ק עַׁ ּלֵ ּתַׁ סְּ ּנִ ֶ ּלֹ ש  ֶ ת, ּוִמי ש  ָהָיה  ּבָ ֶ ש  ע אֹותֹו ּכְּ מַׁ ָ א ש 
ל מְּ  ּכָ ִמירֹות  זְּּ ָאר הַׁ ְּ ֵכן ש  וְּ ּבֶֹקר  ּבַׁ ָתא  ֻעּדָ ר ִלסְּ ּדֵ ֲאסַׁ וַׁ ת  ּבָ ַׁ ֵליל ש  ּבְּ ָבִחין  ְּ ש  ּבִ ר  ּמֵ ת ֲאזַׁ ּבָ ַׁ ש  ּבְּ ר  ּמֵ זַׁ ע  מְּ מַׁ ָ כּו' לֹא ש  וְּ ָחה  מְּ שִֹ נּוָחה וְּ ש  ּומְּ ּדֵ קַׁ

ֵרי ְּ ש  אַׁ ָעה זֹאת, וְּ מְּ ָ ֵרי ֹאֶזן ש  ְּ ש  א: טֹוב ֵמעֹוָלם, אַׁ ּבָ עֹוָלם הַׁ ע זֹאת ֶלָעִתיד ּבָ מַׁ ְּ ש  ּיִ ֶ  (. -) ִמי ש 

ֵעי תקפ"ט:  -מכתב כא    -עלים לתרופה   סְּ ם יֹום א' מַׁ ֵ ש ּ רּוךְּ הַׁ ָחק ֵנרֹו ָיִאיר:     ּבָ ב ִיצְּ ִני ֲחִביִבי מֹוֵרנּו ָהרַׁ ֲאהּוִבי ּבְּ ָתב          לַׁ מֹוֵסר ּכְּ
ֶיה   חְּ ּיִ ֶ יִזיק ש  יְּ י אַׁ ּבִ ן ֲאחֹוִתי רַׁ ִדיִדי ּבֶ ֵטל ֶאת ֶזה יְּ לְּ טַׁ י לְּ ּתִ חְּ רַׁ ר ֻהכְּ ֶ ר ֲאש  בּועַׁ ֶהָעבַׁ ָ ש ּ ָהָיה ּבַׁ ֶ ּטֹוֵרד ש  ֶלף הַׁ ּדֶ ָרט ֵמהַׁ פְּ י ּבִ דֹותַׁ ָך ִטרְּ ר לְּ ּפֵ סַׁ יְּ

אֲ  ָך וַׁ ֲחיֹות אֹותְּ הַׁ ֶרת לְּ ָך ִאּגֶ ּתֹב לְּ ה ִלכְּ ּבֵ רְּ י הַׁ ִציר ּבִ ךְּ הּוא ִהפְּ ָך, אַׁ מְּ צְּ ִבין ֵמעַׁ ר ּתָ ֶ ֲאש  ה ּכַׁ ּבֵ רְּ ִמי הַׁ צְּ ָרחעַׁ ח    ִני ֻמכְּ לַׁ ְּ ר ִיש  ֶ ּתֹב ֶאת ֲאש  ִלכְּ
י: ִלּבִ  ה' ּבְּ

ּפְּ   הַׁ ל  ּכָ ה  ּיָ חַׁ מְּ ֶ ש  דֹול  ּגָ הַׁ אק  טַׁ ָראסְּ ּפְּ הַׁ ל  ֶ ש  ּתֹוָרה  הַׁ ּבְּ ִמי  צְּ עַׁ ֶאת  ּיֶה  חַׁ מְּ ֲאִני  ה  ּתָ עַׁ י  ּכִ ֲחִביִבי  ִני  ּבְּ ע  דַׁ מֹד וְּ ִללְּ ִעים  ּיֹודְּ הַׁ ֵהן  ֶקיס  טַׁ ָראסְּ
ֲחיֹותָ  הַׁ לְּ ִריִכין  ּצְּ ֶ ש  ּתֹוָרה  ּבַׁ ִקים  עֹוסְּ אֹול וְּ ְּ ש  ּבִ ִחים  ּנָ ּמֻ הַׁ ֲאִפּלּו  וַׁ ֵרי  מְּ גַׁ לְּ אֶקיס  טַׁ ָראסְּ ּפְּ ֵהן  ּתֹוָרה  ֵמהַׁ ִלין  ּטְּ בַׁ מְּ ֵהם  ֶ ש  ָוֵעת  ָעה  ָ ש  ּבְּ ם 

ת הַׁ  ִחינַׁ הּוא ּבְּ ֶ ם ש  ת ִחּנָ נַׁ ּתְּ ר מַׁ ל ֵמָהאֹוצַׁ ּבֵ קַׁ ָאז הּוא מְּ ֶ יטּותֹו ש  ִ ש  ֵדי ּפְּ ל יְּ ּיֶה עַׁ חַׁ ם הּוא מְּ ּלָ ית ּכֻ ּתִ חְּ הָ ּתַׁ ֶ ם ש  ּיֵם ָהעֹוָלם ֶחֶסד ִחּנָ קַׁ ָיה מְּ
ֵרי אֱ  מֹעַׁ ִדבְּ ְּ ִכינּו ִלש  זָּ ֶ ֵרינּו ש  ְּ ש  ֵרינּו אַׁ ְּ ש  ָרֵאל, אַׁ ֶאֶרץ ִישְֹּ ֶרךְּ לְּ ּדֶ ת הַׁ ִחינַׁ הּוא ּבְּ ֶ ן ּתֹוָרה ש  ּתַׁ ה  קֶֹדם מַׁ ּמָ ר, ּכַׁ ּבֵ דַׁ ה ּנְּ ה מַׁ ֵאּלֶ ים ּכָ ּיִ לִקים חַׁ

יעַׁ ָעֵלי ּפִ ְּ ם ִהש  ת ִחּנָ נַׁ ּתְּ ֵרי מַׁ ֵרי אֹוצְּ ה אֹוצְּ ּמָ כַׁ ם ּוָבֶזה  וְּ ת ִחּנָ נַׁ ּתְּ ר מַׁ ל ָהאֹוצַׁ ֶ זֹּאת ש  מֹעַׁ ּתֹוָרה הַׁ ְּ ִכינּו ִלש  זָּ ֶ ד ש  בַׁ ֶזה לְּ ךְּ ּבָ רַׁ ּבָ ם ִיתְּ ֵ ש ּ נּו הַׁ
ת ִחינַׁ ּבְּ ה  ּתָ אַׁ ֶ ש  לּו  ּלָ הַׁ ים  ִעּתִ ּבָ ָרט  פְּ ּבִ יָך  ּיֶ חַׁ ֵמי  יְּ ל  ּכָ ִמיד  ּתָ ָך  מְּ צְּ עַׁ ֶאת  ֲחיֹות  הַׁ לְּ ָיכֹול  ה  ּתָ אַׁ אי  ּדַׁ וַׁ ּבְּ   ּבְּ ִטיק  ָראסְּ ים,  ּפְּ ִעּתִ וְּ עֹות  ָ ש  ה  ּמָ כַׁ
ּתוֹ  הַׁ יָחה וְּ ּשִ ה הַׁ ּלָ ּגִ ֶ ֶזה ש  דֹול ּכָ ִטיק ּגָ ָראסְּ ּיֵש  ּפְּ ֶ ּטּול ש  ּבִ ָכל ֵעת הַׁ ִמיד ּבְּ ָך ּתָ מְּ צְּ ּכֹר ֶאת עַׁ זְּ ּכֹל ֲאִפּלּו  ֲאָבל ּתִ ּיֶה הַׁ חַׁ הּוא מְּ ֶ זֹּאת ש  ָרה הַׁ

ֲאִפלּ  ִעין ִמזֶּה וַׁ ֵאין יֹודְּ עּו זֹאת וְּ מְּ ָ ּלֹא ש  ֶ ָאנּו ָזִכינּו  אֹוָתן ש  ֶ קֹום ָעֵלינּו ש  ּמָ ֲעלֹות טֹובֹות לַׁ ה מַׁ ּמָ ן ּכַׁ ּכֵ ֶ ָכל ש  ן וְּ ּכֵ ֶ ל ש  ִקים ָעָליו, ִמּכָ חֹולְּ ּו הַׁ
ּתָ  ֶזה  ּבָ ֵמנּו  צְּ עַׁ ֲחיֹות  הַׁ לְּ כֹוִלין  יְּ ָאנּו  אי  ּדַׁ וַׁ ּבְּ ים  ִ דֹוש  ּקְּ הַׁ ָפָריו  סְּ י  ּוִמּפִ דֹוש  ּקָ הַׁ יו  ִמּפִ ֶזה  ל  ּכָ מֹעַׁ  ְּ הִלש  ִהּנֵ וְּ ה   ִמיד,  ּבֵ רְּ הַׁ ה  ּבֵ רְּ הַׁ ֶזה  ּבָ ֵיש  
ּיֶחְּ  ֶ ה ש ּ ל מַׁ ּכָ ֶהם  ּבָ ח  ּכַׁ ְּ ִתש  וְּ ן  ּיֵ ָפֶניָך ּפּוק עַׁ ָפִרים לְּ ּסְּ ֲהלא הַׁ ָלל וַׁ ּכְּ ים  ּכִ סְּ אי מַׁ נַׁ ּפְּ ךְּ ֵאין הַׁ ר אַׁ ּבֵ דַׁ י  לְּ ּכִ ה  ָ דֹוש  ּקְּ ּתֹוָרה הַׁ הַׁ ּבְּ ן  ּיֵ עַׁ וְּ ָך,  ר לְּ סַׁ

ר ה ָהִעּקָ וְּ יֹוֵתר,  ּבְּ ה  ּתָ ָך עַׁ ת לְּ חַׁ רַׁ ֻמכְּ ָרה  ִהיא  ֲעשָֹ ּבַׁ צֹונֹו  רְּ ּבִ ָבר  ּדָ ל  ּכָ ָרא  ּבָ ךְּ  רַׁ ּבָ ִיתְּ ם  ֵ ש ּ הַׁ ֶ ָכל ֵעת ש  ּבְּ ֲאִמין  הַׁ ִריִכין לְּ ּצְּ ֶ ּוא ָהֱאמּוָנה ש 
 ֶ ש ּ ה  מַׁ ָכל  ּבְּ ן  ּכֵ ל  עַׁ וְּ ּתֹוָרה,  הַׁ ל  לַׁ ּכְּ ֵהם  ֶ ש  רֹות  ּבְּ ּדִ הַׁ ֶרת  ֲעשֶֹ ָלִמין  ֶנעְּ ֲאָמרֹות  מַׁ ָרה  ָהֲעשָֹ ֵאּלּו  ּובְּ ֲאָמרֹות  הֵ מַׁ ין  אֹו עֹושִֹ ָלאָכה  מְּ ן 

ָרה ֲעשָֹ ֶלֶמת ּבַׁ עְּ ּנֶ ֶזה ּתֹוָרה הַׁ ּיֵש  ּבָ ֶ ָכל ֵעת ש  ּכֹר ּבְּ ִלזְּ ֲאִמין וְּ הַׁ ע ּולְּ ִריִכין ֵלידַׁ ֲחנּות צְּ ִבין ּבַׁ ְּ ּיֹוש  ֶ ָכל    ש  ָבר וְּ ל ּדָ ָרא ּכָ ֶהם ִנבְּ ּבָ ֶ ֲאָמרֹות ש  מַׁ
בָּ  ִיתְּ ם  ֵ ש ּ הַׁ ָרא  ּבָ ּכֹל  הַׁ י  ּכִ ֲחנּות,  הַׁ ּבְּ ּיֵש   ֶ ש  חֹוָרה  סְּ יָך, ִמין  ּיֶ חַׁ ִהיא  י  ּכִ ֲאִמּתֹו  לַׁ ֱאֶמת  ּבֶ ֵהיֵטב  ֵהיֵטב  זֹאת  ֹכר  ּוזְּ ֲאָמרֹות,  מַׁ ָרה  ֲעשָֹ ּבַׁ ךְּ  רַׁ

"ל ּנַׁ כַׁ וְּ כּו'  וְּ ם  ִחּנָ ת  נַׁ ּתְּ מַׁ ר  ֵמָהאֹוצַׁ ל  ּבֵ קַׁ לְּ כֹוִלים  יְּ נּו  ּלָ ּכֻ נּו  חְּ ֲאנַׁ דֹול  ּגָ הַׁ ִטיק  ָראסְּ ּפְּ הַׁ ֹכחַׁ  ּבְּ ָרט  בָּ ּוִבפְּ ָך  מְּ צְּ עַׁ ֶאת  ּיֶה  חַׁ ּתְּ ֶ ש  ּוכְּ ֱאֶמת ,  ּבֶ ֶזה 
יְּ  ל  עַׁ ֶ ש  ךְּ  רַׁ ּבָ ִיתְּ ם  ֵ ש ּ הַׁ ּבְּ טּוחַׁ  ּבָ ֲאִני  הּוא  ֶ ש  מֹו  ּכְּ ִאם הּוא  ֲאִפּלּו  וַׁ דֹוִלים  ּגְּ הַׁ ּטּוִלים  ּבִ הַׁ ֵעת  ּבְּ ֶאל ֲאִפּלּו  ֵעת  ָכל  ּבְּ ּוב  ש  ּתָ מֹו  צְּ עַׁ ּבְּ ֶזה  ֵדי 

ם ִיּת  ף ּגַׁ ה אַׁ ִפּלָ ּתְּ ת הַׁ ֶאל ֲעבֹודַׁ ה וְּ ָ דֹוש  ּקְּ ּתֹוָרה הַׁ ּמּוד הַׁ ּלִ ָכלהַׁ ק ָחָדש  ּבְּ ֶ ָך ֵחש  ר    ֹוֵסף לְּ ָהִעּקָ טֹוָבה, וְּ ּכֹל לְּ ֲהֹפךְּ הַׁ תַׁ ּתֹוָרה וְּ ם ֶאל הַׁ עַׁ ּפַׁ
 ֵ ש ּ ת הַׁ רַׁ ֶעזְּ ע ּבְּ ַׁ ש  ּוָ ָקרֹוב ּתִ ָך, ּובְּ טֹוָבתְּ ּכֹל לְּ י הַׁ ה' ּכִ ח ּבַׁ טַׁ ִתבְּ ִמיד וְּ ָחה ּתָ מְּ שִֹ ָך ּבְּ מְּ צְּ זֵּק ֶאת עַׁ חַׁ תְּ ּתִ ֶ ֵהָר ש  ֵרִני מְּ ּשְּ בַׁ ךְּ ּותְּ רַׁ ּבָ דֹו ם ִיתְּ סְּ חַׁ ה ּבְּ
ּיוֹ  כַׁ וְּ בֹות  ָ ֲחש  ּמַׁ הַׁ וְּ ָאגֹות  ּדְּ ל הַׁ ּכָ ָך  ּתְּ עְּ ֲעִביר ִמּדַׁ תַׁ וְּ ָך  ּתְּ עְּ ּכֹל ִמּדַׁ ֲעִביר הַׁ ּתַׁ ה  ּתָ ֵעת עַׁ ךְּ לְּ דֹול, אַׁ ּגָ ס הַׁ ִלים חַׁ ּבְּ לְּ בַׁ ִריִדים ּומְּ טְּ ּמַׁ ֶזה הַׁ ּבָ ֵצא 

יעַׁ  ִ יֹוש  וְּ ֶלָך  ּכְּ לְּ כַׁ יְּ הּוא  וְּ ָך  ָהבְּ יְּ ה'  ל  עַׁ ֵלךְּ  ְּ ש  הַׁ ק  רַׁ לֹום  ָ ש  ָאִביָך    וְּ ֵרי  בְּ ּדִ ע.  ַׁ ש  ִהּוָ לְּ ִריִכים  צְּ ם  ּתֶ אַׁ ֶ ש ּ ה  מַׁ ָכל  ּבְּ ֵאֶליָך  ִוים  לְּ ּנִ הַׁ ָכל  ּולְּ ָך  לְּ
ָך: ּוָעתְּ ה ִליש  ּפֶ צַׁ מְּ ֶלב:     הַׁ ֶרסְּ  ָנָתן ִמּבְּ

ֶ יב(  נסיעתו לא"י  )אות קמ    -חיי מוהר"ן   י קֶֹדם ש  ּכִ ר  ָאמַׁ ֶ ָרָכה ש  רֹונֹו ִלבְּ נּו ִזכְּ ּבֵ ם רַׁ ֵ ש  ּבְּ י  ּתִ עְּ מַׁ ָ ש  ה  וְּ ִחּלָ תְּ ּבִ ִלּפֹל  ִריִכין  לּות צְּ דְּ גַׁ ִאים לְּ ּבָ
ל כֵּ  עַׁ נּות וְּ טְּ קַׁ נּות ּדְּ טְּ קַׁ ה לְּ ִחּלָ תְּ ִריִכין ִלּפֹל ּבִ ן צְּ ל ּכֵ לּות עַׁ דְּ גַׁ לּות ּדְּ דְּ ָרֵאל ִהוא ּגַׁ ֶאֶרץ ִישְֹּ נּות וְּ טְּ קַׁ ם טֹוב  לְּ ֵ ל ש  עַׁ ּבַׁ ן לֹא ָהָיה ָיכֹול הַׁ

ָר  ֶאֶרץ ִישְֹּ ָרָכה ָלבֹוא לְּ רֹונֹו ִלבְּ ֶזה:ִזכְּ נּות ּכָ טְּ תֹוךְּ קַׁ י לֹא ָהָיה ָיכֹול ֵליֵרד לְּ  ֵאל ּכִ

ָהֲעצוּ  ָמתֹו  ָחכְּ ּבְּ ם  ָ ש  לְּ ד  רַׁ ּיָ ֶ ש  נּות  טְּ ּקַׁ הַׁ ּגֶֹדל  ֵדי  יְּ ל  עַׁ ָרֵאל  ִישְֹּ ֶאֶרץ  לְּ ָלבֹוא  ָזָכה  ָרָכה  ִלבְּ רֹונֹו  ִזכְּ הּוא  נּות  וְּ טְּ קַׁ ָלג,  ֻמפְּ נּות  טְּ קַׁ לְּ ָמה 
נּות, טְּ קַׁ י'    ּדְּ ָרֵאל   יב יג()כמבואר בשבחי הר"ן אות  ֶאֶרץ ִישְֹּ ָכה ּבְּ זָּ ֶ ָגה ש  ּשָ הַׁ ֹעֶצם הַׁ לּות. וְּ דְּ גַׁ לּות ּדְּ דְּ הּוא ּגַׁ ֶ ָרֵאל ש  ֶאֶרץ ִישְֹּ ָכה ָלבֹוא לְּ זָּ ֶ ד ש  עַׁ

נִ  ֵדי ּכְּ ל יְּ ה עַׁ ּכֶ זְּ ּיִ ֶ ָאה ִמי ש  לֹא ִנרְּ ע וְּ מַׁ ְּ ר לֹא ִנש  ֶ ָבֵאר ֲאש  יק לְּ ּפִ סְּ כּו' ֵאין מַׁ יֹו וְּ ים ּדְּ ּמִ ּיַׁ ל הַׁ ֶלֶגת  יסָ ִאּלּו ּכָ ָגה ֻמפְּ ּשָ הַׁ ָרֵאל לְּ ֶאֶרץ ִישְֹּ ה לְּ
ר ִמזֶּה ּבֵ דַׁ ָחִליָלה ָלנּו לְּ וְּ ֹאד.  בֹוּהַׁ מְּ ּגָ יֹוָנה  ֵרָגה ֶעלְּ דְּ ֲעָלה ּומַׁ מַׁ ָעָלה לְּ ֶ ד ש  זֹו, עַׁ ּכָ יֹוָנה  ֶעלְּ וְּ ס   ֲעצּוָמה  בֹודֹו חַׁ כְּ ּבִ ֵעט  מַׁ ּגֹם ּולְּ ּלֹא ִלפְּ ֶ ש 

ִדּבּוִר  וְּ ִלים  ּכֵ י ֵאין ָלנּו  ּכִ לֹום,  ָ ש  ר לֹא וְּ ֶ ֹאד ֲאש  ָלג מְּ ָרָכה ָהָיה ִחּדּוש  ֻמפְּ רֹונֹו ִלבְּ נּו ִזכְּ ּבֵ י רַׁ ּכִ ֲעָלתֹו  ָגתֹו ּומַׁ ּשָ ֶהם ֹעֶצם הַׁ ּבָ ּנֹות  כַׁ ים לְּ
ִמים: ּקֹודְּ הַׁ ּדֹורֹות  ּבַׁ ֲאִפּלּו  ֶזה  ּכָ ִחּדּוש   ר     ָהָיה  ֶ ֲאש  ּכַׁ ֶזה  ּכָ ּדֹור  ָהָיה  לֹא  ִאּלּו  ֶ ש  מֹו  צְּ עַׁ ל  עַׁ ֵפרּוש   ּבְּ ר  ָאמַׁ מֹו    וְּ צְּ עַׁ ּבְּ ֶאָחד  ל  ּכָ יֹוֵדעַׁ 

ֲעוֹונֹוֵתינּו הָ  ּבַׁ ךְּ  עֹוָלם, אַׁ ּבָ דֹול  ּגָ ִחּדּוש   ָרָכה  ִלבְּ רֹונֹו  ִזכְּ ָהָיה הּוא  זֹאת  לּוֵלא  וְּ זֶּה,  ּדֹור הַׁ ִחיתּות הַׁ ּדֹור  ּפְּ ָהָיה הַׁ ּלֹא  ֶ ת ש  ֵמֲחמַׁ ים  ּבִ רַׁ
ּנּו אֲ  ה ִמּמֶ ּלָ ּגַׁ לֹא ִנתְּ ֹאד וְּ ם ָהאֹור מְּ ּלֵ עַׁ אי ִנתְּ דַׁ ם: ּכְּ ּיָ ה ִמן הַׁ ִטּפָ  ִפּלּו ּכְּ

א   זצ"ל  רבי לוי יצחק בנדר  -  בשיש"ק ח"ו שפא  ָרֵאל ֶאּלָ ֶאֶרץ ִיש ְּ יעַׁ לְּ ּגִ הַׁ ּלֹא ָזָכה לְּ ֶ דֹוש  ש  ּקָ נּו הַׁ ּבֵ ר רַׁ ָאמַׁ ֶ מֹו ש  ּכְּ ֶ ָהָיה אֹוֵמר ש 
דְּ  ת ּגַׁ ִחינַׁ ָרֵאל ִהיא ּבְּ י ֶאֶרץ ִיש ְּ נּותֹו, ּכִ טְּ קַׁ לּותֹו וְּ פְּ ִ ֵדי ש  ל יְּ ק עַׁ נּות  רַׁ טְּ ת « קַׁ ִחינַׁ ֵדי ּבְּ ל יְּ י ִאם עַׁ ּכֹות ָלּה ּכִ ר ִלזְּ ָ ש  ִאי ֶאפְּ לּות וְּ דְּ גַׁ לּות ּדְּ

 ֶ מֹו ש  צְּ עַׁ ּבְּ נּו  ּבֵ ן רַׁ יַׁ ִענְּ ָבר לְּ ּדָ מֹו ֵכן סֹוֵבב הַׁ ּכְּ כּו'. )כמבואר בספר חיי מוהר"ן סימן קמ ובשבחי הר"ן(.  וְּ נּות  טְּ קַׁ ל ּתֹורֹוָתיו ֵהם ּדְּ ּכָ
ת ִחינַׁ בְּ נּו ּבִ ּבֵ גַׁ עֲ   לְּ יטּות ּובַׁ ִ ש  ִמימּות ּופְּ תְּ ה ּבִ ּבֶ רְּ ּיַׁ ֶ ק ש  י ִאם רַׁ ּנּו ּכִ ל ִמּמֶ ּבֵ קַׁ ּכֹות לְּ ר ִלזְּ ָ ש  ִאי ֶאפְּ לּות, וְּ דְּ גַׁ לּות ּדְּ דְּ ֶאה  ּגַׁ רְּ ּנִ ֶ ף ש  ה. אַׁ ּבָ ָנָוה רַׁ

ֵד  ל יְּ ק עַׁ י רַׁ טּות, ּכִ ְּ ה ש  ֲעש ֵ ה מַׁ ִאּלּו עֹוש ֶ ֶכל ּוכְּ ֶזה ש ֵ ֵאין ּבָ ֶ אֹוָרה ש  ֶמה לֹו ִלכְּ ִנדְּ ה וְּ ָכל מַׁ לּות. וְּ דְּ גַׁ לּות ּדְּ דְּ גַׁ ּכֹות לְּ ל ִלזְּ נּות יּוכַׁ טְּ ּקַׁ י הַׁ
 ִ ת ש  ִביעַׁ ֶהם ִמּנְּ ל ּבָ ּבֵ קַׁ כֹוִנים לְּ ִלים נְּ ָהִכין ּכֵ ה לְּ ּכֶ ן ִיזְּ יטּות ּכֵ ִ ש  ּפְּ הַׁ ִמימּות וְּ ּתְּ ת הַׁ ֲעבֹודַׁ ה ּבַׁ ּבֶ רְּ ּיַׁ ֶ . ש ּ דֹוש  ּקָ הַׁ דֹול וְּ ּגָ עֹו הַׁ  פְּ

 להתקרב לצדיק בעניין המבואר שאחרי הפטירה קשה 

יום ה' וילך בין כסה לעשור תק"ע לפרט קטן פה ברסלב. סיפר לנו שחלם לו ואינו יודע הפירוש.   -  שיחות הר"ן סימן קא
שאיש אחד שהיה מאנשינו נפטר לעולמו והוא מת באמת אך הוא לא ידע עד אותו היום ונדמה לו בחלומו שכל העולם 

כן עומד שם ושאל -לדרכם כנהוג אחר ראש השנה. ואותו האיש הנפטר היה גם  עומדים סביבו ונוטלים רשות ממנו לנסוע
אותו מדוע לא היית על ראש השנה השיב לו הלא כבר נפטרתי לעולמי. אמרתי לו בשביל כך? ואם האדם נפטר אינו רשאי  
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נראין הדברים שרבינו כן מזה )ו-לבוא על ראש השנה, ושתק. ומחמת שכמה בני אדם דיברו עימי מאמונה דיברתי עימו גם
רֹונוֹ  ָרָכה הבין שנפל מן האמונה(. ואמרתי לו וכי אין בעולם רק אני? אם אין אתה מאמין בי התקרב לצדיקים אחרים. -ִזכְּ ִלבְּ

מאחר שנשאר לך אמונה עדיין באחרים התקרב אליהם. ואמר למי אתקרב. ונדמה לי שהראיתי לו לזה התקרב כמורה על 
י אני רחוק ממנו. אמרתי לו קרב עצמך לאחר והייתי חושב לפניו כל המפורסמים ועל כולם אמר  איזה מפורסם. השיב ל

ותחזור   כבתחילה  כאן  להישאר  לך  טוב  להתקרב  למי  לך  ואין  מכולם  רחוק  לו מאחר שאתה  מהם. אמרתי  רחוק  שהוא 
היום והחמה עומדת כנגד הראש ותתקרב אצלי. השיב לי: מכם )בלשון תמיהה( אני רחוק מאוד. ונדמה לי שהוא באמצע  

והגביה עצמו למעלה באויר עד שעלה אל החמה והיה הולך עם החמה וירד מטה מטה על הארץ כהילוך החמה, עד שירד  
יותר עם החמה עד שבחצות הלילה בא עם החמה כנגדי ממש מלמטה. כי   וכן הלך  למטה לארץ ממש בשקיעת החמה. 

ממש ואז כשירד למטה מאוד עד שהיה כנגדי ממש מלמטה שמעתי קול צעקה   בחצות הלילה אז החמה כנגד רגלי האדם
 שצעק אלי: השמעתם כמה אני רחוק מכם. ואיני יודע הפירוש: 

רֹונוֹ  ָרָכה בזה הלשון: והיה לי רחמנות גדול. הלא עיקר יגיעת ועבודת האדם בשביל התכלית. כי עכשיו -ואמר רבינו ִזכְּ ִלבְּ
טעם  ומרגישין  יודעין  בשביל  -כל  אין  רק  הוא  שהעיקר  נמצא  המניעות.  ומחמת  החומר  עכירת  מחמת  בהתקרבות  כך 

התכלית שאז אחר ההסתלקות לאורך ימים ושנים, אז ידעו מה ששמעו כבר וגם מה שישמעו אז ויתר מזה, מה שיהיה מצד  
כּו'. והכלל אשרי מי  -כן אחר-הנשמה כמו שיזכה כל אחד. ואם גם שיתחזק באמונה בהשם יתברך כך אין זוכין להתקרב וְּ

ויקיים דבריו בודאי לא יבוש ולא ייכלם לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. ופעם אחד אמר שהאדם צריך   ובצדיק האמת 
כך שאפילו אחר מיתתו יהיה חזק באמונה ולא יוכלו  -להתחזק באמונה בהצדיק האמת בהתחזקות גדול עד שיהיה חזק כל

גם   כי  אופן.  בשום  שם  המתנגדים להטעותו  הרשעים  נשמות  יש  כי  ואמר  בהצדיק.  להאמין  גדול  התחזקות  צריכין  שם 
שרוצים להטעותו מהצדיק האמת כדי למונעו שלא יתחזק לבוא אליו בשביל תיקון. ואמר שמי שיהיה חזק באמונה בודאי  

גם שם ה עיקר המניעות  כי  תיקון לנשמתו.  מלילך להצדיק לקבל  יוכלו שם המונעים למונעו  ם רק מה שהמקטרגים  לא 
כּו' שיש שם הם מבלבלין ומחלישין דעתו ומטעין אותו ודוברין על הצדיק מה שדוברין כדי שלא יתחזק לבוא   והמחבלים וְּ
אליו )כי בודאי אפילו אחר פטירת האדם כל זמן שאינו זוכה עדיין לבוא למקום מנוחתו בשלמות עדיין אינו בעלמא דקשוט  

ידי המחבלים שמוליכין אותו בעולם התוהו ונדמה לו כאילו עדיין הוא בזה העולם ומטעין  -ם עלאדרבא עיקר עונשו ויסורי
אוו בכמה הטעאות כמפורסם בספרים(. אבל אם האדם חזק בדעתו ואינו שומע לדבריהם ומתעקש עצמו ואומר איני שומע  

י ואינם  אותו  להניח  מוכרחים  הם  הצדיק  אל  ולבוא  לילך  דייקא  רוצה  ואני  עיקר לכם  כי  אופן  בשום  מזה  למונעו  כולים 
ר ּכַׁ זְּ ּנִ ֵעיל. וסיפר מעשה לענין זה שצריכין להתחזק להתקרב להצדיק גם  -המניעות שהן מונעין הוא רק מה שמטעין אותו ּכַׁ לְּ

לארץ  יחד  שנסע  רייסין  מאנשי  אחד  איש  ישראל  בארץ  שהיה  וסיפר  אמונה.  התחזקות  צריכין  שם  גם  כי  מיתה.  לאחר 
יק-הצדיק הקדוש המפורסם מורנו הרב מנחם מענדיל ֵזֶכר  ישראל עם ּדִ ָרָכה מוויטיפסק )וכבר ידוע מגודל המחלוקת -צַׁ ִלבְּ

לו   היו  להם  להתקרב  רוצה  שהיה  מי  וכל  ורייסין.  ליטא  במדינות  בפרט  הקודמים  בימים  והחסידים  הצדיקים  על  שהיה 
לשלוח ישראל  בארץ  שם  והסכימו  שיעור(.  בלי  עצומות  ישראל    מניעות  לארץ  מעות  להביא  בשביל  לארץ  לחוץ  אותו 
ר ּכָ זְּ ּנִ ֵעיל, שהיה מקורב להצדיק מורנו הרב מנחם מענדיל  -כנהוג. ובדרך הילוכו על הים נפטר לעולמו זה האיש השליח הַׁ לְּ

ר ּכָ זְּ ּנִ עם-הַׁ ללייפסיק  ונוסע  הולך  כאילו  לו  נדמה  פטירתו  ואחר  כלל.  עדיין  ידעו  לא  ישראל  ובארץ  ֵעיל.  שלו    לְּ אנשים 
כאשר היה נוהג בחייו. כי היה סוחר גדול והיה נוסע ללייפסיק בחייו ונדמה לו גם עתה כאילו הוא נוסע לשם עם הנאמן 
ר ּכָ זְּ ּנִ -שלו והבעל עגלה כדרכו תמיד. בדרך נסיעתו התחיל להתגעגע ולהשתוקק ליסע לרבו מורנו הרב מנחם מענדיל הַׁ

ֵעיל לקבל פניו הקדושים ומרוב ת רלְּ ּכָ זְּ ּנִ ֵעיל. והתחיל -שוקתו היה חפץ להפקיר הכל ולשוב מאמצע הדרך למקום רבו הַׁ לְּ
לדבר זאת לאנשיו שנסעו עימו שהוא משתוקק לזה. והתחילו לשחוק ממנו ולדחותו מזה. כי איך יעלה על הדעת לסתור  

ועל כּו'.  וְּ כזה  ומתן  אחר  ידי-משא  מזה.  מנעוהו  לאנשיו -זה  ואמר  וחזר  לרבו  ליסע  נמרץ  בהשתוקקות  ונתלהב  חזר  כך 
אפשר לבטל משא ומתן כזה לשוב מדרך כזה ללייפסיק לבטל עסק  -שהוא חפץ בזה וחזרו למונעו ולדחותו בדבריהם שאי 

ר בהתעוררות רב וגדול מאוד  כך חזר ונתעור-כזה ולנסוע עתה לבית רבו. ושמע לדבריהם גם בפעם הזאת ונמנע מזה. אחר
ואמר שאינו שומע כלל שום דבר כי הוא רוצה דייקא מאוד לנסוע לרבו ולהפקיר הכל בשביל זה. וכל מה שאנשיו מנעו  
אותו בדברים וטענות ואמתלאות איך אפשר לעשות דבר כזה באמצע עסק כזה לא שמע לדבריהם כלל והיה חזק בדעתו  

לרבו.   ומיד  תיכף  דייקא  יכולים לנסוע  וכשראו שאין  רבו.  למקום  עימו  ליסע  כדי  מדרכיהם  פניהם  שיחזרו  עליהם  וציוה 
למונעו בדברים וטענות עמדו ומרדו ב ואמרו שאינם רוצים לציית אותו בדבר זר כזה. וגער עליהם שיעשו כרצונו דייקא.  

כי   רוצים לציית אותו  לכעוס עליהם מאוד על שאינם  והתחיל  ומחויבים  והם לא רצו לשומעו.  הוא הבעל הבית שלהם 
לשמוע לו ככל אשר יאמר. בתוך כך הודיעו לו האמת שהוא כבר מת ושכל אלו שנוסעין עימו הם מלאכי חבלה שהם  

ר ּכָ זְּ ּנִ ֵעיל.  -מוליכין אותו ומטעין אותו בדרך הזה. ענה ואמר עתה בודאי אני חפץ דייקא שתוליכו אותי מיד לרבי הצדיק הַׁ לְּ
תה בודאי אין אנו מרוצים לזה להוליך אותך אליו. והיו מתעצמים בדין זה, הוא רצה שיוליכו אותו לרבו  ענו הם ואמרו ע

והם לא רצו. עד שהביאו את המשפט לפני הבית דין של מעלה. ופסקו שהדין עימו שצריכים לעשות רצונו ולהוליכו מיד  
וכשנכ לביתו.  והביאוהו  הוליכו אותו  ומיד  וכן היה שתיכף  רלרבו.  ּכָ זְּ ּנִ הַׁ מורנו הרב מנחם מענדיל  לבית הצדיק  ֵעיל  -נס  לְּ

כך ישב הצדיק ועסק בתיקונו בערך שמונת  -נכנס עימו אחד מהמחבלים ונפחד הצדיק ונשאר חלשות ועוררו אותו. ואחר
ר ּכָ זְּ ּנִ ר-ימים עד שתיקנו. והודיע אז הצדיק הַׁ ּכָ זְּ ּנִ ֵעיל לאנשי ארץ ישראל שנפטר השליח הַׁ ֵעיל.  -לְּ כי לא ידעו עדיין מזה  לְּ

כלל. וסיפר להם כל המעשה הזאת )וזה היה מוכרח להם מאוד לידע מפטירתו כדי לידע איך להתנהג בעסקי ארץ ישראל  
רֹונוֹ  ִזכְּ וסיפר רבינו  ָרָכה המעשה למען דעת עד כמה צריכין להתחזק בזה העולם שמי -בענין השליחות לחוץ לארץ(.  ִלבְּ

נש בהאי עלמא כן הוא  שהוא חזק בזה העולם באמונ יזכה גם שם לזה. כי כפום מה דאתדבק בר  ה בהתחזקות האמיתי 
לזה   עצה  בשמו שאמר  גם שמעתי  גם משם.  להצדיק  מלילך  מונע  שום  אותו  למנוע  יוכל  לא  בודאי  ואז  דאתי.  בעלמא 

בעצמ הקדוש  מפיו  זאת  שמעתי  ולא  חפץ.  בנקיטת  זה  על  להישבע  להצדיק  פטירתו  אחר  לבוא  אנשי  שיוכל  מפי  רק  ו 
 שלומנו ששמעו מפיו הקדוש:  

 
 הקדמה 
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)צעקה שנעלמה מהכתובים הנדפסים שנים  כלל  יאוש בעולם  זו היא צעקתו העצומה של רבינו שאין  תורה 
 רבות(

יכול להחזיק  וכל לשאול תחתיות ומתחתיו, אעפ"כ  יאוש, כי אפילו מי שנפל מכל  ומבאר רבינו הטעם שאין 
ע"י   שמים  ביראת  הואעצמו  גם  שלפעמים  ע"י  הגדול  מהצדיק  חיותו  חיותו    שיקבל  אז  ומקבל  פשוט,  איש 

יודע  הוא    \היצא מגבול הגשמיות/ הנעלמת בעשרה מאמרות דהיינו בגשמיות הטבע, וזה ע"י שהוא    המהתור 
כי   שם  התורה  נעלמת  לפניו כיצד  נופל  שבא  מקום  בכל  עי"ז  החטא  זהמת  מכל  בתכלית  ונקי  זך  שהוא  ע"י 

יודע כיצד לקיים את התורה כפי שקיימוה האבות קודם  ועי"ז    \וומתגלית לו האלוקות הנעלמת שם/  ההסתרה
   ממנו קבל העולם חיות עד מתן תורה.מתן תורה, ותורה זו ממשיכה חיות מהאוצר מתנת חינם ש

תד יחוד  שיש  ק"ש.  לכוונות  מוהרנ"ת  בביאור  ה'  תחומין  ערובי  בלק"ה  אחרת  בדרך  מבואר  זה  של עניין  יר 
האר  נמשך  שממנו  התחתונים  במעשה  תלוי  שאינו  ובינה  ואמונהחכמה  האמת  שממנה   ת  כולו  העולם  לכל 

העולםנמשכים   ית'   כל  לשמי,אליו  והמקטר  המוגש  כל  בבחי'  אזי   ,  עוה"ז  הבלי  לעזוב  שמסרב  שמי  אלא 
בריצה   מתחזק  נמשך    ההבלים,אדרבה  הכל  שעוזב  מי  ית'באמת  ורק  זו  אליו  חיות  אבל  רק ,  קלושה  היא 

הפנימי   מהיחוד  דקדושה  חיות  תוספת  מקבל  טובים  מעשים  ומעלה  באמת  שבוחר  מי  ורק  לבחירה,  ההכרחי 
עי"ש עולם התוהושתלוי במעשה התחתונים  חינם שמחייה את  בחי' מתנת  הוא  היחוד התדיר  נמצא שגם   . ,

המבואר שם מי ששקוע בהבלי  כי לפי    ,שהחדוש המבואר כאן הוא שאין יאוש בעולם גם למרוחק ביותר  אלא
אבל כאן מבואר שע"י התקשרות לצדיק אזי הצדיק   ,חות עצמו יעזוב הכלובכשעוה"ז אין לו עצה כמעט אלא  

 ועל כן אין יאוש בעולם.  למעלה מזכויותיו,מחייה אותו בכוחות לקדושה נותן מתנת חינם ו

ה הקדומה הרמוזה במאמר הראשון מעשרה  ותורה ואוצר זה הוא מכונה הדרך לארץ ישראל כי הוא בחי' תור
מאמרות שהוא בראשית מאמר סתום שבו כלולים כל המאמרות, ורמוז בכח אותיות הפסוק הראשון בתורה  
בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, שעל פסוק זה אמר דוד המלך כח מעשיו הגיד לעמו כמבואר  

ה שהוא ברא את העולם ולכן למי שהוא רוצה לתת בפרש"י בתחילת התורה, שבכח אותיות אלה גילה הקב"
את הארץ יכול לתת נמצא מכח מאמר זה יש לישראל הזכות על הארץ דהיינו הזכות לכבוש אותה וזכות זו  
מתנת   מאוצר  העולם  התקיים  ובו  תורה  למתן  שקדם  התוהו,  עולם  בחי'  שהיא  ישראל,  לארץ  הדרך  מכונה 

שער השמים שבו עיקר קיום המצוות שעולות וגורמות ליחוד קב"ה חינם. אבל ארץ ישראל עצמה היא בחי'  
 ושכינתיה, שעל ידו העולם מקבל חיות מצד הדין והמשפט. 

שהוא העולם עולם הנקודים, הוא עולם התוהו, המבואר גם בתורה לד.  מרבינו שמדבר  ל ש נ"  ,והביאור בזה
מצוות נקרא עולם התוהו, וממתן תורה   שקדם לעולם התיקון, וכידוע שעד אברהם אבינו שגילה את התריג

 נקרא עולם התיקון ותמח שנים שביניהם הם בחי' ההכנה לתיקון העולם, 
שאו ו'  מה  תשא  בכי  התמוה  המדרש  את  לבאר  רבינו  כוונת  הו ונ"ל  חינם  מתנת  זכויות   אצר  לו  שאין  למי 

יצד יתכן שרשע יזכה יותר  מעשים טובים הוא גדול מכל אוצרות עולם השכר, וכולם תמהים על מדרש זה כ
מהצדיק. ומבאר רבינו שאת האוצר מקבל רק הצדיק והוא נותן למי שאין לו זכויות, ועדיין צ"ע, מדוע יקבל 
עולם  וגדרי  התוהו,  בעולם  כנמצא  נידון  זכויות  לו  שאין  שמי  לחדש  רבינו  כוונת  ונ"ל  מצדיק,  יותר  הרשע 

בעולם כי  התיקון,  עולם  כגדרי  כלל  אינם  מקבל   התוהו  כך  טובים  ומעשים  במצוות  שמתקן  מה  כפי  התיקון 
יחרב   שלא  כדי  מיוחד  תיקון  הקב"ה  תיקן  שם  הכלים,  נשברו  שבו  העולם  שהוא  התוהו  בעולם  אבל  שכרו. 
העולם לגמרי, והוא שאור החסד נמצא ביסוד ומאיר לכלי החסד השבורים שלא יפלו לגמרי, ומבואר בתורה 

ל רומז  חרפת התאוות לד שאור החסד שביסוד  כל  דהיינו  לכלים השבורים שלנו שבלב  הצדיק שמאיר  אור 
לכן הוא אוצר  נפגם  ולא  כי הוא מאור אדם הקדמון שלא חטא  וכיון שאור הצדיק הוא עצום  ומדות רעות, 

והוא מיועד דייקא למי שנפל לעולם התוהו ובוהו וחושך על פני תהום, כי האור הזה  הגדול מכל האוצרות,  
 שבור דייקא.  אה שישמור על העולם בזמן שהותיקן הקב"

 
לק"ה הלכות מתנה ג' ב' שבאמת הצדיק מקבל מאוצר של מתנת חינם כדי לתתו לכל אותם רשעים שאין עיין  

להם זכויות, וכן מבואר לקמן שאפילו אומות העולם מקבלים מאוצר זה ע"י הצדיק, ועיין לק"ה מילה ג' אות 
נסתר מאד ועל כן רק הצדיק בכח זכותו שנקי מכל איזה זהמת החטא לגמרי עי"ז שהאוצר הזה הוא נעלם ו   \זו'/ 

 
 תפלה ג' ב' שמוהרנ"ת מקשר זאת למבואר בתורה טו.  עיין לק"ה   ה 
 מילה ג' ו' שמבאר עפ"י תורה לג' אות ג'   עיין לק"ה   ו
ֱאֶמת  ...    -אות ו'    מילה הלכה ג  עיין לק"ה   ז י ּבֶ ּלֹות  ּכִ גַׁ ל לְּ יּּוכַׁ ֶ ֵאין ִמי ש  ָרה. וְּ ּתָ סְּ הַׁ הַׁ ֲעָלָמה וְּ הַׁ ִלית הַׁ כְּ תַׁ ֹאד ּבְּ ָלם מְּ ֶנעְּ ם הּוא ָסתּום וְּ ֶחֶסד ִחּנָ ֶזה הַׁ

 ְּ ש ּ הַׁ ִלית  כְּ תַׁ ּבְּ ֵלם  ָ ש ּ הַׁ ָהֱאֶמת  יק  ּדִ ּצַׁ הַׁ ִאם  י  ּכִ ָהעֹוָלם.  ם  יֵּ קַׁ לְּ ע  פַׁ ֶ ש  וְּ ִחיּּות  ם  ָ ִמש ּ ל  ּבֵ קַׁ ּולְּ זֶּה  הַׁ ֶחֶסד  נָּ הַׁ הַׁ ּום  ֵלמּות  ש  ּבֹו  ֵאין  ֶ ש  ֵרי  מְּ גַׁ לְּ א  ֵחטְּ הַׁ ִמן  ִקי 
ָכל   ּבְּ ן  ל ּכֵ ֵרי, עַׁ מְּ גַׁ הּוא ָנִקי לְּ ֶ ת ש  ּוֵמֲחמַׁ ֲעָרה.  ּשַׁ חּוט הַׁ ק ֲאִפּלּו ּכְּ ּדַׁ ק ִמן הַׁ ּדַׁ הּוא  ֶ ל ש  ָגם ּכָ ּפְּ נּוד  ִחיּּותֹו  ִנדְּ וְּ ם ֱאלֹקּותֹו  ָ ם מֹוֵצא ש  ָ ש  ָנס לְּ כְּ ּנִ ֶ ָמקֹום ש 

  , ךְּ רַׁ ּבָ ִיתְּ ּדֹו  סְּ חַׁ ָסֲאבוּ וְּ מְּ ּדִ ִרין  תְּ ּכִ ֶעֶשר  ּבְּ ֲאִפּלּו  וַׁ ּנּו  ִמּמֶ חֹוִקים  ָהרְּ ֲאִפּלּו  ם  ּלָ ּכֻ ֶאת  ה  יֶּ חַׁ מְּ ךְּ  רַׁ ּבָ ִיתְּ ֱאֶמת הּוא  ּבֶ י  ָעדֹו  ּכִ לְּ ּבִ י  ּכִ  , ךְּ רַׁ ּבָ ִיתְּ ִחיּּותֹו  יעַׁ  ּגִ מַׁ ָתא 
קֹומֹות   מְּ ּבִ ֶ ק ש  עֹוָלם רַׁ ּבָ ֶ ָבר ש  ּום ּדָ ש  ּום ִחיּּות לְּ ךְּ ֵאין ש  רַׁ ּבָ ֵאינֹו ָנִקי ִמן  ִיתְּ ֶ ן ִמי ש  ל ּכֵ עַׁ דֹוָלה. וְּ ָרה ּגְּ ּתָ סְּ הַׁ ֵלם ּובְּ ֶהעְּ ם ִחיּּותֹו ּבְּ ָ ה ש  ָ ֻדש ּ ּקְּ חֹוִקים ֵמהַׁ ָהרְּ

ע  ָהרַׁ י  ּכִ ם,  ָ ש  ָלם  עְּ ּנֶ הַׁ ךְּ  רַׁ ּבָ ִיתְּ ִחיּּותֹו  ּנּו  ִמּמֶ ר  ּתָ ִנסְּ י  ֲאזַׁ ֵאּלּו  ּכָ קֹומֹות  ִלמְּ א  ּבָ ֶ ש  ּכְּ ֵרי  מְּ גַׁ לְּ א  ֵחטְּ ּטוֹ   הַׁ הַׁ ל  עַׁ ת  חֹוֶפה  ֵמֲחמַׁ ּדֹו,  ֶנגְּ ל  ּטֵ ּבַׁ ִנתְּ ע  ָהרַׁ ֵאין  י  ּכִ ב, 
ָהרַׁ  ת  ֲאִחיזַׁ ּום  ש  ּבֹו  ֵאין  וְּ ֵרי  מְּ גַׁ לְּ ִקי  ּנָ ֶ ש  ָהֱאֶמת  יק  ּדִ ּצַׁ הַׁ ֲאָבל  הּוא,  ֶ ש  ל  ּכָ ָגם  ּפְּ ֵאיֶזה  ִין  ֲעדַׁ ּבֹו  ש   יֵּ ֶ ֲאִפּלּו  ש  ם  ָ ש  לְּ ָנס  כְּ ּנִ ֶ ש  ָמקֹום  ָכל  ּבְּ ן  ּכֵ ל  עַׁ ָלל,  ּכְּ ע 

חוֹ  ָהרְּ קֹומֹות  מְּ ע  ּבִ רַׁ ּום  ש  ֵאין  י  ּכִ ם,  ָ ש  ר  ּתָ סְּ ּנִ הַׁ ךְּ  רַׁ ּבָ ִיתְּ ִחיּּותֹו  וְּ ֱאלֹקּותֹו  ם  ָ ש  ם  ּגַׁ מֹוֵצא  הּוא  ֹאד.  מְּ ה  ָ ֻדש ּ ּקְּ הַׁ ִמן  יר  ִקים  ּתִ סְּ הַׁ לְּ ל  יּּוכַׁ ֶ ש  ּדֹו  ֶנגְּ ּכְּ עֹוֵמד 
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. גם עיין תורה יב  \חהיכן שהוא בא נופל לפניו כל ההסתרה ונגלית לו האלוקות שבכל דבר וכמבואר בתורה לג/
אות    \טתנינא/ נו  תורה  ועיין  הנ"ל  חינם  אוצר  והיינו  דייקא  הסתום  ממאמר  חיות  מקבלות    \ יד'/ שהקליפות 

שהתורה המחיה את הקליפות היא גבוהה מאד מאד כדי שלא יהיה לקליפות אחיזה בה וזה הכוונה גם כאן  
שאין לרשע אחיזה באוצר לקבל ממנו כרצונו אלא מקבל רק מכח הצדיק הגדול וזך שלפניו נגלה האוצר וזה 

"ימנע מרשעים אורם" דהיינו אע"פ שהוא א ורם שממנו מקבלים חיות אבל  בחי' אור הגנוז שכתוב בו באיוב 
זוכים בו ממש אלא רק לקבל חיות ממנו בדרך נעלמת מהם, וכאן מבואר שזה ע"י שהצדיק מגלה את  אינם 
האוצר בתוך העשרה מאמרות, ונותן ממנו חיות לעולם, אמנם מסתמא יש גם בחי' שכיון שאוצר זה גדול מכל  

י  יותר מצדיק, שהרי לשם כך  האוצרות והוא חסד חינם מוכרח שגם יש בחי' שרשע  קבל חיות עצומה אפילו 
נועד כמבואר במדרש למי שאין זכויות אני נותן לו ממנו, אלא שא"א לומר זאת על רשע גמור וכ"ש על אומות  

אבל מי שמאמין ומבוטל לצדיק אע"פ שאין לו מעשים אלא    ,העולם שהם מקבלים מהצדיק רק חיות ההכרחי 
המניעות להתקרב לצדיק אפשר שיקבל מהצדיק חיות דקדושה הרבה למעלה    רק הזכות הזו שהתגבר על כל

לו:    ממדרגתו. עמוד  בריש  ממנו  ועיין  הוא מקבל  כן  הנ"ל  ואל הצדיק  הקדושה  יותר אל  קירובו  כפי  וכ"א 

מהתבואה שציווה המלך לקצור עד סוף השנה וכיון   \יאוכמבואר במעשה מצפור שסיפר רבנו/   .חיות גבוה יותר
עסק בהבלי עוה"ז הגיע סוף השנה ולא קצרו ויעץ להם החכם להביא למלך צפור לפייסו, והצדיק   שכל אחד

ועי"ז חונן אפילו את מי שאין לו שום זכות לבד מהזכות שהיה שותף    \יבהוא הצפור שעל ידה מתפייס המלך/
הצדיק/ אנשי  שהם  למלך  הצפור  את  שהביאו  פשוט  .\יגלאותם  איש  הוא  שלפעמים  ע"י  שבטל   והצדיק  כיון 

 
ּכְּ  ע  ָהרַׁ ת  ֲאִחיזַׁ ּום  ש  ּבֹו  ֵאין  ֶ ש  ר  חַׁ ֵמאַׁ ם  ָ ש  ָלם  עְּ ּנֶ הַׁ ִחיּּותֹו  וְּ אֹורֹו  ּנּו  ֶהָחֵפץ  ִמּמֶ ָהִאיש   "ִמי  ֲאָמר  ּמַׁ ּבַׁ ָרָכה  ִלבְּ רֹונֹו  ִזכְּ נּו  ּבֵ רַׁ ֵרי  ִדבְּ ּבְּ ה  ִמזֶּ בָֹאר  מְּ כַׁ וְּ ָלל 

כּו':  ים" וְּ יִּ  חַׁ

ן ֵּ ן    ְוַעל כ  ל ּכֵ עַׁ ּתֹוָרה. וְּ חֹוִקים ֵמהַׁ קֹומֹות ָהרְּ מְּ ָכל ָמקֹום ֲאִפּלּו ּבַׁ ּבְּ ךְּ  רַׁ ּבָ יק ָהֱאֶמת הּוא מֹוֵצא ִחיּּותֹו ִיתְּ ּדִ ּצַׁ יטּותֹו  הּוא  הַׁ ִ ש  ֵעת ּפְּ ּבְּ ל ִחיּּות  ּבֵ קַׁ ָיכֹול לְּ
יֶּ  חַׁ מְּ הּוא  ּוָבֶזה  "ל.  ּנַׁ הַׁ ם  ִחּנָ ֶחֶסד  הַׁ הּוא  ֶ ש  ּתֹוָרה  ן  ּתַׁ מַׁ קֶֹדם  ָהעֹוָלם  ם  יֵּ קַׁ מְּ ָהָיה  ֶ ש  ֶלֶמת  עְּ ּנֶ הַׁ ּתֹוָרה  כּו'.  ֵמהַׁ וְּ אֶקיס  טַׁ ָראסְּ ּפְּ ּקֹוִרין  ֶ ש  ּוִטים  ש  ּפְּ הַׁ ל  ּכָ ה 

חֹוִקים י  ל ָהרְּ ֲאִפּלּו ּכָ חֹוִקיםוַׁ קֹומֹות ָהרְּ מְּ ָלם ֲאִפּלּו ּבִ עְּ ּנֶ ֶ ש  ֶלֶמת  עְּ ּנֶ ּתֹוָרה הַׁ הּוא הַׁ ֶ ם ש  ֶחֶסד ִחּנָ ּלֹות הַׁ גַׁ י הּוא ָיכֹול לְּ ָכל ֶזה    ֹוֵתר, ּכִ "ל וְּ ּנַׁ ּתֹוָרה ּכַׁ ֵמהַׁ
יִ  ּדְּ ָרא  ִעּקָ י  ּכִ ִרית,  ּבְּ ָנִטיר  ּדְּ ָמאן  הּוא  יק  ּדִ צַׁ י  ּכִ ָקא,  יְּ ּדַׁ ִרית  ּבְּ הַׁ ִתּקּון  ּבְּ לּוי  ד  ּתָ ָעמַׁ וְּ רֹו  ִיצְּ ֶאת  ש   ָכבַׁ וְּ ִרית  ּבְּ ָנִטיר  ּדְּ יק  ּדִ ּצַׁ הַׁ וְּ ֲעָרִיין.  ל  עַׁ א  ָ יש  ּבִ ָרא  צְּ

נִ  עֹוָלם  ּבָ ֶ ש  ע  ָהרַׁ ל  ּכָ ֶ ש  ד  עַׁ ָסֲאבּוָתא.  מְּ ּדִ ָרא  ִסטְּ ֶאת  ֹאד  מְּ ִניעַׁ  ִהכְּ ָקא  יְּ ּדַׁ ֶזה  ֵדי  יְּ ל  עַׁ ּבֹות,  רַׁ יֹונֹות  ִנסְּ גַׁ ּבְּ לְּ ָיכֹול  הּוא  וְּ ָפָניו  לְּ נֹוֵפל  וְּ ֶחה  ֶחֶסד  דְּ הַׁ ּלֹות 
ן ּתֹוָרה. ּתַׁ ם ָהעֹוָלם קֶֹדם מַׁ יֵּ קַׁ ָהָיה מְּ ֶ ֶחֶסד ש  הּוא הַׁ ֶ חֹוִקים ש  קֹומֹות ָהרְּ מְּ ָכל ָמקֹום ֲאִפּלּו ּבַׁ ָלם ּבְּ עְּ ּנֶ  הַׁ

ֵרָגה הִ     -אות ג    לג   תורה   ח דְּ ּמַׁ הַׁ ֶ ה ש ּ ל מַׁ א ּכָ ָדָבר, ֶאּלָ וְּ ָבר  ל ּדָ ין ֶאת ּכָ יִּ חַׁ מְּ ּתֹוָרה ֵהם הַׁ אֹוִתיֹּות הַׁ צּום  וְּ ִצמְּ ּבְּ ּתֹוָרה  ם ֵהם אֹוִתיֹּות הַׁ ָ ה, ש  ּטָ מַׁ יא לְּ
יֹונָ  ֵרָגה ֶעלְּ דְּ מַׁ ָלה ּבְּ עְּ מַׁ מֹו לְּ ךְּ ּכְּ ל ּכָ ִאיִרים ּכָ ֵאיָנם מְּ יֹוָנה, וְּ ֵרָגה יֹוֵתר ֶעלְּ דְּ מַׁ ָהיּו ּבְּ ֶ ה ש ּ ִחיּּוָתּה יֹוֵתר ֵמָהָראּוי:  יֹוֵתר ִמּמַׁ יעַׁ אֹור וְּ ּפִ ְּ ש  הַׁ ּלֹא לְּ ֶ ֵדי ש  ה, ּכְּ

צָ  לִ ִנמְּ כֹוִלין  יְּ ם  ָ ש  ם[  ]ּגַׁ ּכּו"ם,  עַׁ ֹונֹות  ש  ּולְּ ָרעֹות  ִמּדֹות  ֵהם  ֶ ש  ע,  רַׁ יֵמי  ּבִ נּו  יְּ הַׁ ִלּפֹות,  ּקְּ הַׁ דֹור  מְּ ּבִ ֲאִפּלּו  ִרּבּוי  א  ת  ֵמֲחמַׁ ֲאָבל  ּתֹוָרה.  הַׁ אֹוִתיֹּות  צֹא  מְּ
נוּ  יְּ הַׁ ּתֹוָרה,  הַׁ אֹוִתיֹּות  ָרִאים  ִנתְּ ֵאיָנם  צּום,  מְּ ּצִ הַׁ ֹגֶדל  וְּ ים  ִ בּוש  ּלְּ רֹו  הַׁ ִיצְּ ֶאת  ּכֹוֶפה  ֶ ש  ִמי  ֲאָבל  ֲעֵליֶהם.  ֹוֶרה  ש ּ הַׁ ךְּ  ֶ חש  הַׁ וְּ ע  רַׁ ֵמי  יְּ ֵדי  יְּ ל  עַׁ טֹוב,  ֵמי  יְּ  

ֲאזַׁ  ֶהם,  ּבָ ֶ ש  ּטֹוב  ֵמי הַׁ יְּ ֶנֶגד  ֵרי  מְּ גַׁ לְּ ל  ּבֵ לְּ ּבַׁ ִנתְּ ָהָרע  י  ֲאזַׁ ָרעֹות,  ּדֹות  ּמִ הַׁ נּו  יְּ הַׁ ע,  ֵמי רַׁ יְּ הַׁ נּו  יְּ הַׁ ָר ָהָרע,  ִנתְּ וְּ טֹות  ּבֹולְּ י  י אֹוִתיֹּות  ּכִ יֹוֵתר.  ּבְּ ִאיִרים  ּומְּ ִאים 
יֹוֵתר   ָרע  ֵמי  יְּ הַׁ לּו  ּבְּ קַׁ יְּ ּלֹא  ֶ ש  ֵדי  ּכְּ ָלה,  עְּ מַׁ ִמלְּ אֹור  לּו  ִקּבְּ לֹא  י  ּכִ  , ךְּ ּכָ ל  ּכָ ִאיִרין  מְּ ָהיּו  לֹא  ה  ִחּלָ ָאִרין  ִמּתְּ ְּ ִנש  וְּ ָהָרע,  ל  ּטֵ ּבַׁ תְּ ּנִ ֶ ש  ו  ָ ש  כְּ עַׁ וְּ ִחיּּונֹו.  ֵדי  ִמּכְּ

ד, אֲ  בַׁ ּתֹוָרה לְּ ָלה: אֹוִתיֹּות הַׁ עְּ מַׁ ב ִמּלְּ ִלין אֹור רַׁ ּבְּ קַׁ י מְּ  זַׁ

ּכְּ ...  -  תנינא   יב   תורה   ט ֵאין  ם  ָ ש ּ ֶ ש  לֹום,  ָ ש  וְּ ס  חַׁ ָרִעים,  ָבִרים  ּודְּ ֲעֵברֹות  ּבַׁ ֲאִפּלּו  וַׁ ו(.  ָיה  עַׁ ְּ ש  )יְּ בֹודֹו'  ּכְּ ָהָאֶרץ  ָכל  לֹא  'מְּ י  ת  ּכִ ִחינַׁ בְּ ּבִ  , ךְּ רַׁ ּבָ ִיתְּ בֹודֹו 
ֵחר   אַׁ לְּ בֹוִדי  "ּוכְּ מ"ב(:  ָיה  עַׁ ְּ כָּ )ִיש  ִעם  בֹודֹו,  ּכְּ ָהָאֶרץ  ָכל  לֹא  ּמְּ ֶ ש  י  ּפִ ל  עַׁ ף  אַׁ וְּ ם,  ָ ש  לְּ ט  ֵ ש ּ ּפַׁ ִיתְּ ּלֹא  ֶ ש  בֹוד  ּכָ הַׁ לְּ בּול  ּגְּ ש   יֵּ ֶ ש  ן",  ֶאּתֵ בּול  לֹא  ּגְּ ֵיש   ֶזה  ל 

ת: ִחינַׁ בְּ ּבִ ם,  ָ ש  ּלֹא ֵיֵצא לְּ ֶ "ל, ש  ּנַׁ קֹומֹות הַׁ ּמְּ יעַׁ לַׁ ּגִ ּמַׁ ֶ ש  ּנַׁ     ּכְּ ּכַׁ ן'  ֵחר לֹא ֶאּתֵ אַׁ בֹוִדי לְּ ֲאָמר  'ּוכְּ ֲאָמר ּומַׁ ָכל מַׁ ּבְּ ש   ֻלּבָ ּמְּ ֶ ָכבֹוד, ש  וְּ בֹוד  ָכל ּכָ בּול לְּ ּגְּ ֵיש   "ל. וְּ
"ל:  ּנַׁ ּכַׁ ִחיצֹוִנים  קֹומֹות הַׁ ּמְּ ט לַׁ ֵ ש ּ ּפַׁ ִיתְּ ּלֹא  ֶ ש  "ל,  ּנַׁ ּכַׁ ֲאָמרֹות  ָרה מַׁ ִמּמֶ          ֵמֲעֹשָ ִחיּּות  ִלים  ּבְּ קַׁ ם ֵהם מְּ ּגַׁ אי  ּדַׁ וַׁ ּבְּ ֵכן  י  ּפִ ל  ף עַׁ י אַׁ ּכִ ע,  ּדַׁ ,  ֲאָבל  ךְּ רַׁ ּבָ ִיתְּ ּנּו 

ךְּ  . אַׁ ךְּ רַׁ ּבָ ּנּו ִיתְּ ִמּמֶ ִחיּּות  ל  ּבֵ קַׁ ן לְּ ּכֵ ם  ּגַׁ ִריִכין  ָזָרה צְּ ֲעבֹוָדה  י  ּתֵ ּבָ ִפים אֹו  ֻטּנָ מְּ קֹומֹות הַׁ ֲאִפּלּו מְּ הּוא  וַׁ ֶ ֲאָמר ָסתּום, ש  ת מַׁ ִחינַׁ ִמּבְּ ִלים  ּבְּ קַׁ י ֵהם מְּ ּכִ ע,  ּדַׁ  
ת ּבָ ַׁ ש  ן חא"ג  יֵּ )עַׁ ָסתּום  ֲאָמר  מַׁ ית  ִ ֵראש  בֹוד   ּבְּ ּכָ הַׁ וְּ ּנּו.  ִמּמֶ ִחיּּות  ִלים  ּבְּ קַׁ מְּ ם  ֻכּלָ וְּ ֲאָמרֹות,  ּמַׁ הַׁ ל  ּכָ ּכֹוֵלל  הּוא  ֶ ש  ָסתּום(,  ֲאָמר  מַׁ תּוָמה,  סְּ ֶמם    קד ד"ה 

ת הַׁ  ִחינַׁ ִמּבְּ י  ִלין ִחיּּות. ּכִ ּבְּ קַׁ ם ֵהם מְּ ָ ּוִמש ּ ָרה,  ּתָ סְּ הַׁ ִלית הַׁ כְּ תַׁ ּבְּ ָלם  ֶנעְּ וְּ ֲאָמר ָסתּום הּוא ָסתּום  ּמַׁ ל הַׁ ֶ ב ש  ר ָלֶהם  ּכָ ָ ש  ים ִאי ֶאפְּ ּלִ ּגַׁ תְּ ּמִ ֲאָמרֹות הַׁ ּמַׁ הַׁ וְּ ֹוד 
ר ּבְּ  ּתָ הּוא ִנסְּ ֶ ֲאָמר ָסתּום, ש  ּמַׁ ק ֵמהַׁ "ל, רַׁ ּנַׁ ן' ּכַׁ ֵחר לֹא ֶאּתֵ אַׁ בֹוִדי לְּ ת: 'ּוכְּ ִחינַׁ בְּ ם, ּבִ ָ ל ִחיּּות ִמש ּ ּבֵ קַׁ ָדָבר ֶזה  לְּ ִלין ִחיּּות. וְּ ּבְּ קַׁ ם מְּ ָ ָרה, ִמש ּ ּתָ סְּ הַׁ ִלית הַׁ כְּ תַׁ

 ָ ש  ָלל: ִאי ֶאפְּ ֶזה ּכְּ ֵהר ּבָ רְּ הַׁ ָאסּור לְּ ָהִבין, וְּ  ר לְּ

ֵרי   -'  ד אות    נותורה    י נּו ִסתְּ יְּ ָקא, הַׁ יְּ בֹוּהַׁ ּדַׁ ָרה, ִהיא ּתֹוָרה ּגָ ּתָ סְּ תֹוךְּ הַׁ ּבְּ ֶ ָרה ש  ּתָ סְּ הַׁ ש  ּתֹוךְּ הַׁ ֻלּבָ ּמְּ ּתֹוָרה הַׁ הַׁ ֶ ע, ש  דַׁ ִריָכה    וְּ ִהיא צְּ ֶ ת ש  י ֵמֲחמַׁ ּתֹוָרה. ּכִ
קֹומֹות מְּ ּבִ ש   ּבֵ לַׁ ִהתְּ עַׁ   לְּ ָרה,  ּתָ סְּ הַׁ תֹוךְּ  ּבְּ ֶ ש  ָרה  ּתָ סְּ הַׁ ּבְּ ֵמֶהם  ר  ּתָ סְּ ּנִ ֶ ש  ד  עַׁ ה,  ּבֵ רְּ הַׁ רּו  ָעבְּ ֶ ש  ֵאּלּו  ֵאֶצל  נּו  יְּ הַׁ ֵאּלּו,  ּכָ מּוִכים  ךְּ  נְּ רַׁ ּבָ ִיתְּ ם  ֵ ש ּ הַׁ ב  ַׁ ָחש  ן  ּכֵ ל 

 ָ ִמש ּ ִליֹנק  ִלּפֹות  ּקְּ הַׁ לּו  יּוכְּ ל  בַׁ לְּ ּתֹוָרה,  ֵטי  ָ ש  ּפְּ ם  ָ ש  יש   ּבִ לְּ הַׁ לְּ ִלי  ִלבְּ בֹות  ָ ֲחש  ם  מַׁ ָ ש  יש   ּבִ לְּ ּומַׁ יר  ּתִ סְּ מַׁ ן הּוא  ּכֵ ל  עַׁ ֹאד.  מְּ דֹול  ּגָ ם  גַׁ ּפְּ הַׁ ֶיה  ִיהְּ וְּ ה,  ּבֵ רְּ הַׁ ם 
ִלּפֹות ִליֹנק   ּקְּ לּו הַׁ ּלֹא יּוכְּ ֶ ֵדי ש  ָמּה )ג(. ּכְּ צְּ עַׁ ת ה' ּבְּ ִהיא ּתֹורַׁ ֶ ֵרי ּתֹוָרה, ש  ָקא, ִסתְּ יְּ בֹוּהַׁ ּדַׁ מֹות י ּתֹוָרה ּגָ ְּ ת )ש  ִחינַׁ בְּ ה. ּבִ ּבֵ רְּ ם הַׁ ָ ֶאֶרץ    "ב(:ִמש ּ י ּבְּ ּתִ רְּ ָעבַׁ "וְּ

ּקְּ  הַׁ קֹום  מְּ ם  ָ ש ּ ֶ ש  ִים  רַׁ ִמצְּ ֶאֶרץ  ּבְּ י  ּכִ כּו'.  וְּ לֹא"  וְּ ה'  ֲאִני   , ִליחַׁ ָ ש ּ הַׁ לֹא  וְּ ֲאִני   , ָאךְּ לְּ מַׁ לֹא  וְּ ֲאִני  ִים,  רַׁ ר  ִמצְּ ּתָ ּוֻמסְּ ש   ֻלּבָ מְּ ָקא  יְּ ּדַׁ ם  ָ ש  ן  ּכֵ ל  עַׁ ֹאד,  מְּ ִלּפֹות 
נּו ּתוֹ  יְּ מֹו הַׁ צְּ עַׁ ךְּ ּבְּ רַׁ ּבָ ם ִיתְּ ֵ ש ּ תהַׁ עַׁ דַׁ ָכּה לְּ ּפְּ הַׁ חֹוֵזר ּומְּ ֶ ש  ָרה, ּכְּ ּתָ סְּ תֹוךְּ הַׁ ּבְּ ֶ ָרה ש  ּתָ סְּ הַׁ ָקא ֵמהַׁ יְּ ן ּדַׁ ל ּכֵ ֵרי ּתֹוָרה. עַׁ , ִסתְּ ש  ּמָ ת ה' מַׁ ָקא  רַׁ יְּ ה ּדַׁ ּנָ ה ִמּמֶ ֲעֹשֶ , נַׁ

"ל:  ּנַׁ ֵרי ּתֹוָרה ּכַׁ ת ה', ִסתְּ ר ּתֹורַׁ ּתָ ם ִנסְּ ָ י ש  . ּכִ ש  ּמָ ת ה' מַׁ  ּתֹורַׁ

 יות וספורים בככבי אור חלק מעש  נמצא   יא
כב  עיין תפלה   יב  אות  חנוכה  ראויים,    -  לעני  ולשאינם  לראויים  ויום  יום  ובכל  ודור  דור  בכל  חקר  אין  עד  ונפלאות  ניסים  אתה  עושה 

מכל   מאד  ענו  משה  "והאיש  בבחינת  שהוא  הצדיק,  ונפשם, את  לבם  בכל  האמת  צדיק  ויחפשו את  ובתמים,  באמת  אליך  יצעקו  כאשר 
הא  פני  על  אשר  לחרבות.  האדם  ונהיה  עפר  לחיצים,  ונהפך  קש  שזרק  ואפר,  עפר  בבחינת  שהוא  תיקר  דמה",  אזי  כזה,  צדיק  וכשנגלה 

 תושיענו,   -נפשנו בעיניך, וחרף היותנו פחותים באמת כעפר ואפר  
יותר שמקיים רצון הצדיק שכל השתדלותו שאנשיו    צ"ע כיצד   יג וגם מאמין בצדיק, שזה גדול  זכויות  יעבדו את הש"י  יקבל מי שיש לו 

ביותר מסירות נפש. אבל כיצד יקבלו מאוצר חינם שמיועד רק למי שאין לו זכויות כמבואר במדרש, ומאידך מדוע שיגרע שכרו מהרשע  
שמאמין בצדיק. ונ"ל שזה תלוי בו בעצמו כי המקורב לצדיק ע"י שרואה כיצד צריך לעבוד את הש"י ראוי שירגיש שעדיין אין לו זכויות  

 כלל.



 מוהר"ן תנינא                    תורה עח                                  ליקוטי                              10לה: 

וכיון   לו האוצר  גדול מתגלה  צדיק  וכיון שהוא  הנ"ל  חינם  שיקבל מאוצר מתנת  אז ההכרח  ומצוות,  מתורה 
שמתגלה לו אזי יש בכוחו לתת לכל הפשוטים וגם לרשעים כל אחד כפי שהצדיק מבין כי הכל תלוי בצדיק 

 \ידם בלק"ה מילה ג' אות ז'/הדור שלו נתן הקב"ה הכח לקיים את העולם כפי כוחו ורצונו כמבואר ש
 

מחיה על ידו את מי שאין לו זכויות  , וצדיק הדור ממנו מקבל רקלפי רבנו שלבאר סוד האוצר מתנת חינם הנ"ל 
מחמת עצמו אלא זכות חיפוש ודביקות בצדיק, נ"ל שיתבאר נפלא עפ"י המבואר בתורה לד אות ז' מה שמביא 

שנעששם   הכלים  סוד שבירת  חיים  מעץ  הנקודים  הקדמה  בעולם  הכלים  ה  שבירת  השהוא  שער  חורבן סוד 
לתיקו עולמותו  ,העולם  ן שקדם  בונה  הקב"ה  היה  העולם  בריאת  שקודם  במדרש  ובזה  ומחריבן,    כדאיתא 

לספר התורה  ו  מתחילה  וכו'  בגמ'  בראשית  ומבואר  תוהו  היתה  העולם    \טוסנהדרין/הארץ  שנברא  שאע"פ 
לגמרי  יצא  לא  אעפ"כ  ימי בראשית  לעולם  בששת  אבינו  אברהם  עד שבא  תוהו  את    מבחי'  לאחות  והתחיל 

   אבל בשלימות נעשה רק במתן תורה.ע"י שלמד ולימד תורה, הקרע 
אזי באותו זמן הוא בבחי'    ,ורבנו בתורה זו נראה שלומד שכל מי שלא עוסק בתיקון העולם ע"י תורה ומצוות

ולהבין זאת צריך    בל עולם התוהו חיות.י קו מקום שם חיותו דקדושה היא מאות , ועל כן געולם התוהושנפל ל
אלא שתמיד תשאר אפשרות לתקנם.   ,מדאי   רשלא יחרבו יותשמר הקב"ה  בשעת שבירת הכלים  ללמוד כיצד  

אור את  הסיבה לשבירת הכלים היא שתחילה ברא כלים לעשר ספירות והמשיך לתוכן    \טז/ מבואר בעץ חיים
ש   ,הספירות חזקי וכיון  היו  לא  יתרחק האור הכלים  לא  שלעולם  לשמור  הקפיד  והקב"ה  נשברו  לכן  כראוי  ם 

שם   ומבואר  לגמרי.  ישבר  שלא  ולשמור  משם  לכלי  להאיר  שיוכל  כדי  מדרגות  מג'  יותר  השבור  מהכלי 
והקדמה זו  אלא ירדו קצת ממדרגתם אבל הכלים נשברו ממש ונפלו למטה הרבה.  שבאורות לא היתה שבירה  

שחרפת הלב וכל התאוות ומדות רעות שבלב רמוז בשבירת כלי החסד ונפילתם  ת ז' אותורה לד מבואר נפלא ב
מחסד דעולם האצילות לבינה דעולם הבריאה ואילו אור החסד נשאר באצילות ורק ירד למקום ספירת היסוד.  

כדאיתא בפתח אליהו שהיא הלב  ינה  הם תאוות רעות ונפלו לבשנשברו  ומבאר רבנו בתורה לד שכלי החסד  
ואור החסד  , שנה ליבאבי    ששם לא היתה שבירה   שומר עליהן הוא ביסוד דאצילותהשם כל התאוות רעות 

 
ד    -אות ז'     מילה הלכה ג לק"ה    יד בַׁ ּדֹו לְּ סְּ חַׁ ָרא ֶאת ָהעֹוָלם ּבְּ ּבָ ךְּ  רַׁ ּבָ ֱאֶמת ה' ִיתְּ ּבֶ י  ָקא, ּכִ יְּ ּדֹור ּדַׁ יק הַׁ ּדִ ּצַׁ כֹחַׁ הַׁ לּוי ּבְּ ּתָ ּכֹל  ֶחֶסד  ֲאָבל הַׁ הּוא הַׁ ֶ ש 

צַׁ  לּוי ּבְּ ּתָ ּכֹל  ָרא ָהעֹוָלם הַׁ ּבָ ֶ ר ש  חַׁ ֶנה, ֲאָבל אַׁ ִיּבָ ת עֹוָלם ֶחֶסד  ִחינַׁ ּבְּ "ל  ּנַׁ ן  הַׁ ל ּכֵ עַׁ וְּ ּבֹו.  לּוי  ּתָ ּכֹל  הַׁ ם ָהעֹוָלם וְּ יֵּ קַׁ ן מְּ צֹונֹו ּכֵ ִפי ּכֹחֹו ּורְּ י ּכְּ ּדֹור, ּכִ יק הַׁ ּדִ
הַׁ  ָעָליו  נּו  ּבֵ רַׁ ה  ֶ מֹש  מֹו  ּכְּ ָלם  עְּ ּנֶ הַׁ "ל  ּנַׁ הַׁ ֶחֶסד  הַׁ ּלֹות  גַׁ לְּ ל  יּּוכַׁ ֶ ש  ִמי  ָאז  ָהָיה  ִאם  ּבּול  ּמַׁ הַׁ דֹור  ּבְּ ר  ֲאִפּלּו  ָ ש  ֶאפְּ ּבְּ ָהָיה  לֹום,  ָ ָאז.  ש ּ ם  ּגַׁ ָהעֹוָלם  ם  יֵּ קַׁ תְּ יִּ ֶ ש 
ן ָהָיה מַׁ  ל ּכֵ ָלם ָאז, עַׁ עְּ ּנֶ ֶחֶסד הַׁ ה הַׁ ּלֶ גַׁ לֹא ָהָיה מְּ ה, וְּ ֶ מֹו מֹש  ךְּ ּכְּ ל ּכָ ֹו ּכָ ש  פְּ ר נַׁ ּנֹחַׁ לֹא ָמסַׁ ֶ ת ש  ֲאִפּלּו ֹנחַׁ ָהָיה  ּוֵמֲחמַׁ ל ָהעֹוָלם וַׁ ֶהֱחִריב ּכָ עֹוָלם וְּ ּבּול ּבָ

ּתֵ  מֹו ּבַׁ צְּ יר עַׁ ּתִ סְּ הַׁ ָרח לְּ ִה ֻמכְּ לֹא ָהָיה ָיכֹל לְּ ִחית וְּ ְּ ש  ּמַׁ ּות לַׁ ש  ן רְּ ּתַׁ ּנִ ֶ ר ש  חַׁ ָפָניו, ֲאָבל ֵמאַׁ ָלה לְּ ּצָ הַׁ ח וְּ ה ֶרוַׁ ּבֵ רְּ הַׁ ֶ י ש  ל ּפִ ף עַׁ ָלם  ָבה אַׁ עְּ ּנֶ ֶחֶסד הַׁ ּלֹות הַׁ ּגַׁ תְּ
ּתָ  ִנסְּ ָלם וְּ ֶנעְּ יֹות ָסתּום וְּ ָרח ִלהְּ יק ָהָיה ֻמכְּ ּדִ ּצַׁ ן ֲאִפּלּו ֹנחַׁ הַׁ ל ּכֵ ָהֵגן ֲעֵליֶהם, עַׁ "ל.לְּ ּנַׁ ֶחֶסד הַׁ ת הַׁ ִחינַׁ ּתֹוָרה ּבְּ מֹו הַׁ צְּ עַׁ יק הּוא ּבְּ ּדִ ּצַׁ י הַׁ  ר, ּכִ

   תנא דבי אליהו ששת אלפים שנה הוי עלמא שני אלפים תוהו שני אלפים תורה שני אלפים ימות המשיח   .סנהדרין דף צז  טו

הראשון עד שהיה אברהם בן חמשים ושתים  תחת שלא ניתנה עדיין תורה והיה העולם כתוהו, ומאדם    -שתי אלפים היה תהו    -ופרש"י  
בחרן   הנפש אשר עשו  ואת  יב(  )בראשית  שנה איכא אלפים שנה כדמוכחי קראי, דכשנשלמו אלפים שנה עסק אברהם בתורה שנאמר 

 ומתרגמינן דשעבידו לאורייתא בחרן, ואמרינן במסכת עבודה זרה )ט, א( גמירי, דההוא שעתא הוה אברהם בר חמשין ותרתי שנין: 

מן הנפש אשר עשו בחרן עד ]אלפים[ שנות המשיח, ארבעים )ושמנים( ]ושמנה[ שנה עד שנולד יצחק, וששים שנה    -  ושני אלפים תורה 
ומאתים   ושמנה,  שלשים  מאתים  הרי  למצרים,  כשבא  ליעקב  שהיו  ושלשים  ומאה  ושמונה,  מאה  הרי  יעקב  שנולד  עד  יצחק  משנולד 

ארבעים ושמנה, ומשיצאו ממצרים עד שנבנה בית ראשון ארבע מאות ושמנים דכתיב )מלכים  ועשר שעמדו במצרים הרי ארבע מאות  
ועשר   מאות  וארבע  ושמונה,  עשרים  מאות  תשע  הרי  וגו'  מצרים  מארץ  ישראל  בני  לצאת  שנה  מאות  וארבע  שנה  בשמנים  ויהי  ו(  א, 

ב  דגלות  ושבעים  המלכים,  שנות  חשבון  פי  על  קראי  כדמוכחי  ראשון  בית  תשע  שעמד  הרי  שני  בית  שעמד  ועשרים  מאות  וארבע  בל, 
נחרב   אלפים  ארבעת  השלמת  קודם  ושתים  שבעים  ומאה  ושתים,  שבעים  מאה  פחות  אלפים  הרי  ושמונה,  עשרים  מאות  ותשע  מאות 

ולא   תורה,  שני אלפים  תוהו קאמר  שני אלפים  ואיידי דאמר  תורה,  שני אלפים  ושתים נשלמו  ולסוף אותן מאה שבעים  שתכלה  הבית, 
 תורה אחר שני אלפים מפי רבי: 

ונבאר סדר יציאת ז' מלכים ונתחיל מן הראשון שהוא    -שער ט )הוא היכל הנקודים שער שבירת הכלים( פ"ג מ"ת    -ועיין בזה עץ חיים    טז
במקום שה  ר"ל  בעולם הבריאה  וירד למטה  כנ"ל נשבר הכלי  יכול הכלי לסבול  היה  זה יצא ראשונה וכאשר לא  יה עתיד  הדעת אשר 

כמוהו   אליו  מתייחס  להיותו  דבריאה  הדעת  במקום  הזה  ונפל הכלי  הבריאה  עולם  נברא  לא  עדיין  הרי  כי  הבריאה אח"כ  עולם  להיות 
ואמנם אור של הדעת ירד גם הוא אלא שנשאר באצילות עצמו במקום כלי המלכות של האצילות ואמנם לא ירד שם לסיבת פגם אשר  

היתה בכלים לא באורות ואלו היה ירידתו שם משום פגם היה ראוי שנייחס ביטול אל האורות ע"ד שייחסנו  בו כי הרי נת"ל כי השבירה  
בבריאה   העומד  שלו  בכלי  מרחוק  להאיר  כדי  היתה  ירידתן  ואמנם  עצמו  באצילות  דוגמתן  שנפלו  דאו"א  דאחוריים  הכלים  אל  ביטול 

בה  מרחוק  בו  מאיר  לכן  תקוה  בלתי  וישאר  לגמרי  ימות  כנ"ל שלא  האותיות  על  תגין  בבחי'  והוא  באצילות  הוא  עומד  פ"ו  )  יותו  באוצרות 

לכלי    והטעמים הוא אור מה החדש    והנקודות הם האורות שק  עומדים ממעל מבחוץ להאיר  ודם מיתת המלכים    שהתגין מרמזים לאור שעזב את הכלים כשנשברו לכן 

וירד בבינה דבריאה והאור ירד במקום כלי היסוד דאצילות כי כבר אור הדעת הקדים  . ואח"כ יצא החסד ונשבר הכלי  ( והאותיות הן הכלים
 לקחת מקום של המלכות.  

ואח"כ יצאה הת"ת    ואח"כ ב' פלגי דגופא.  והאור ירד בכלי דנצח הוד דאצילות שהם  וירד הכלי בחכמה דבריאה  ונשברה  יצאה גבורה 
שהוא בת"ת דאצילות. והנה עתה לא יש הרחק בין שום אור מן האורות הנ"ל אל  ונשבר והכלי ירד בכתר דבריאה והאור נשאר במקומו  

 הכלים שלו יותר מג' מדרגות כי יותר מג' מדרגות הוא הרחק גמור ואינו יכול להאיר בו.
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ויסוד הוא הצדיק יסוד עולם. ומבאר שם רבינו שהאור לא רק שומר על הכלים השבורים כפי שמבאר האריז"ל  
 . \יז/אלא גם בכוחו לתקן אותם כמבואר באריכות בתורה לד

השומרת ומקיימת ומתקנת את חרפות הלב של מי שנפל לעולם התוהו שהוא    נמצא מבואר שהחיות דקדושה
 ירדתיקונו רק ע"י הצדיק יסוד עולם שאליו    ,עולם שבירת הכלים ואין בכוחו לתקנו ע"י תורה ומעשים טובים

כנ"ל החסד  דהיינו    .אור  תורה  מתן  שעד  שלנו  בתורה  רבנו  שמבאר  שנותוזהו  העולם   באלפים  היה  התוהו 
וגם ומבאר שהוא החסד של אוצר מתנת חינם שמקבל הצדיק להחיות את מי שאין לו זכויות.    ,ם בחסדמתקיי 

חיות הרגשת מציאותו הש"י שעי"ז   כנ"ל, שמאיר בלבו  חיותו רק מהצדיק  כל מי שמתבטל מתורה אזי  היום 
  מתפעל הלב ובא ליראת שמים ומתבטלות התאוות הרעות. 

 
יק להחיות את הפשוטים ע"י האוצר מתנת חינם שהוא החסד שקיים את  בסוף התורה מבאר רבנו שכח הצד

 העולם בשנות התוהו עד מתן תורה זה רק מכח שגם הוא בעצמו יורד ממדרגתו לפעמים ונעשה איש פשוט. 
וזה תימה גדול מדוע אין בכוחו להשפיע חיות תמיד ואדרבה ככל שהחולה גדול יותר צריך רופא גדול יותר  

 ל' וא"כ אדרבה לכאורה דייקא כשהצדיק במדרגתו הגדולה ראוי שיחיה את הנמוכים יותר.  כמבואר בתורה
ורק  כי הוא אוצר נעלם מאד  יכול לזכות באוצר חינם  ו' שם מבואר הטעם שרק הצדיק  ג'  ועיין לק"ה מילה 

א שהיא  הנסתר  תורת  הזו  הנעלמת  והתורה  האלוקות  לו  מתגלה  כלל  הרע  אחיזת  בו  שאין  גדול  וצר  צדיק 
החיות של חסד חינם הנ"ל. נמצא רק ע"י שבעצמו הוא נצרך לאוצר הזה ע"י שלפעמים הוא בעצמו איש פשוט 
כפי רצונו  יש בכוחו לתת  ממנו  וכשמקבל  לו האוצר  ומתגלה  לפניו  נופלת  לזה שההסתרה  בא  עי"ז הוא  רק 

 כמבואר שם באות ז'. 
לד ומתבאר שם כיצד הצדיק מתקן חרפת הלב,   עפ"י העץ חיים שער שבירת הכלים המובא בתורה  עוד נ"ל 

ונפלו   שנשברו  החסד  כלי  את  לתקן  כוחו  שעי"ז  הצדיק  היינו  דאצילות  ליסוד  ירד  החסד  שאור  שם  ומבואר 
יסוד דאצילות   אזי הוא בבחי'  יורד ממדרגתו  דייקא כשגם הצדיק  נמצא  דהיינו תאוות הלב,  דבריאה  לבינה 

 ו ונפלו ללב. שמשם יכול לתקן את כלי החסד שנשבר
 

עולם התוהו שחיותו ע"י החסד  בין  יר החילוק בין עולם התיקון שחיותו ע"י התורה הנגלית לעעוד נראה לה
הבנת התורה בהעמל  וחינם, נראה כי בעולם התיקון האורות הם בבחי' יושר דהיינו שנעשה ע"י תיקון השכל  

מה שאין כן בבחינת התוהו אין שכל כלל אלא    והחידוש בה וככל שמבין יותר כן קיום המצוות באיכות יותר.
חינם   הצדיק  שמאיר  המקיפים  הארת  דהיינו  הלב  הרגשת  השכל  בלב  רק  ביטול  רק  אלא  כלל  עמל  בלא 

  ההתקשרותוכמבואר בתורה קכג שעיקר    .לכן העבודה של תורה זו היא דייקא סילוק השכל  .והדביקות בצדיק
וש הצדיק יש המון קושיות והסתרה עד שא"א להתקרב אליו אלא  צדיק היא רק ע"י סילוק השכל, ולכן בחיפל

דייקא. סילוק השכל  קטנות  ע"י  דהיינו  לא"י  עבודה   ,וזו הדרך  דהיינו  גדלות  היא  ישראל בעצמה  אבל ארץ 
במוחין דייקא בחי' מצווה לחדד את השכל המבואר בתורה סב. ועיין לק"ה בית הכנסת ה' אות כ' שהדרך לא"י 

שינ  בחי'  במוחין.  היא  עבודה  דהיינו  השינה  התעוררות  היא  בעצמה  וא"י  כתבתי  ה  לה  ותורה  לד  )ובתורה 
שתורה לד היא בחי' שמירת הקיים בעולם התוהו ע"י אור החסד של הצדיק כמבואר שם באות ז' ואילו תורה  

לחד כדי  שינה  בחי'  ע"י  למוחין  ניחא  לתת  פעם  בכל  שצריך  שם  מבואר  לכן  במוחין  עבודה  היא  את  לה  ש 
 המוחין, עי"ש(

 
ובנין השכל שעי"ז נעשה לנו עבודת תיקון  ניתן  ן העולם אעפ"כ חייבים ותיק  נמצא שגם אחר מן תורה שבה 

בלב   תוהו  לנו הרבה  יש  עדיין  שנות התוהו,  כבר אחרי  כי אע"פ שאנו  הצדיק,  בחיפוש  גם  יותר  עוד  לעסוק 
ע"י התיקון שנעשה באלפים שנותקלת  שצריך דייקא  הזה י לכן הע  התוהו.  ן אותו  קר הוא לחפש את הצדיק 

ח מתנת  מאוצר  אותנו  להחיות  ישראל  י שיכול  לארץ  הדרך  אל  אותנו  להעלות  כדי  שמים נם  ליראת  דהיינו 
 שרק על ידה אפשר לעסוק בתורה ולהבין בה את האמת דהיינו הכניסה לקדושת ארץ ישראל. 

 
חינם    תאמרות שהיא התורה הקדושה אוצר מתנעוד להבין כיצד זוכים להתקשר לתורה הנעלמת בעשרה מ

שזה ע"י בחי' תפלה המבוארת    \יח/מנו החיות לעולם התוהו עיין לק"ה תפלה ג' אות ב'מ ששהיא הדרך לא"י  

 
ז'    לד תורה    יז ֵרי לוּ   -אות  בְּ ִ ש  ת  ִחינַׁ ּבְּ ֵלב,  ת  לַׁ ָערְּ ּבְּ נּו  יְּ ה, הַׁ ּפָ ֶחרְּ ּבְּ ע  ּקָ ֻ ש  מְּ ב הּוא  ּלֵ הַׁ ֶ ש  נּו  ּוכְּ יְּ הַׁ ב,  ּלֵ הַׁ ר  ֵ ש ּ קַׁ ּמְּ ֶ ש  ּוכְּ י".  ִלּבִ ָרה  בְּ ָ ש  ה  ּפָ "ֶחרְּ נּו  יְּ הַׁ חֹות, 

ֹוֶר  ש  ה  ָ דֹוש  ּקְּ הַׁ ֲהָבה  ָהאַׁ ָהאֹור  ם  ָ ש ּ ֶ ש  יק.  ּדִ צַׁ ת  ִחינַׁ ּבְּ הּוא  ֶ ש  ה,  ֻקּדָ נְּ נּו  יְּ הַׁ יּּוד,  הַׁ לְּ "ל,  ּנַׁ ּכַׁ ָואו  ת  ִחינַׁ אֲ ּבְּ ֲאִצילּות.  ּדַׁ יסֹוד  ּבִ ָאר  ְּ ִנש  ֶחֶסד  הַׁ אֹור  י  ּכִ י  ה,  זַׁ
ֹוָרה הָ  ם ש  ָ ש ּ ֶ ה, ש  ֻקּדָ הּוא נְּ ֶ יק ש  ּדִ ּצַׁ י הַׁ ת ֵלב. ּכִ לַׁ נּו ָערְּ יְּ ֲחָרפֹות, הַׁ נּו הַׁ יְּ ֲהבֹות ָרעֹות, הַׁ ל ָהאַׁ ּטֵ ּבַׁ ת ֵלב.  ִנתְּ ִחינַׁ הּוא ּבְּ ֶ או ש  ּוָ הַׁ ה, ָיִאיר לְּ ָ דֹוש  ּקְּ ֲהָבה הַׁ אַׁ

ל ּפְּ  ל ּכָ י עַׁ ת ֵלב. ּכִ לַׁ נּו ָערְּ יְּ ה, הַׁ ּפָ ֶחרְּ ל הַׁ ּטֵ ּבַׁ ִנתְּ ה: וְּ ָ דֹוש  ּקְּ ֲהָבה הַׁ ֹוָרה אַׁ ם ש  ָ י ש  ֲהָבה, ּכִ ה אַׁ ּסֶ כַׁ ִעים ּתְּ ָ  ש 
ָרָבא   -' אות ב'  תפלה הלכה ג  עיין לק"ה   יח ת  יַׁ ְּ ֵהיֵטב ֻקש  ֻתָרץ  ן מְּ ּכֵ ל  עַׁ חּוד  )שבת י(   וְּ ּתֹוָרה לְּ ן  מַׁ זְּ י  ּכִ ָעה,  ָ י ש  יֵּ חַׁ ּבְּ ִקים  עֹוסְּ י עֹוָלם וְּ יֵּ חַׁ יִחין  ּנִ מַׁ  ,

חּוד  לְּ ה  ִפּלָ ּתְּ ן  מַׁ אֶ ּוזְּ ת  ִחינַׁ ּבְּ ם  ִחּנָ ת  נַׁ ּתְּ מַׁ ת  ִחינַׁ ּבְּ ִהיא  ֶ ש  ֶלֶמת  עְּ ּנֶ הַׁ ּתֹוָרה  הַׁ ֵדי  יְּ ל  עַׁ ִחיּּות  ִלין  ּבְּ קַׁ מְּ ה  ִפּלָ ּתְּ ן  מַׁ זְּ ּבִ י  ּכִ ם  ,  ּגַׁ ֵבִקים  ּדְּ ֶ ש  ָצא  ִנמְּ ָרֵאל.  ִישְּ ֶרץ 
ָאמַׁ  ֶ ֶזה ש  "ל. וְּ ּנַׁ ֶלֶמת ּכַׁ עְּ ּנֶ ּתֹוָרה הַׁ נּו ּבַׁ יְּ ּתֹוָרה, הַׁ הַׁ ה ּבְּ ִפּלָ ּתְּ ת הַׁ עַׁ ְּ ש  ֵרי  ּבִ ִסתְּ ה זֹוִכין לְּ ִפּלָ ּתְּ ֵדי הַׁ ל יְּ עַׁ ֶ ִסיָמן טו( ש  ֵחר )ּבְּ ָמקֹום אַׁ ָרָכה ּבְּ רֹונֹו ִלבְּ נּו ִזכְּ ּבֵ ר רַׁ

לֶ  עְּ ּנֶ הַׁ ּתֹוָרה  הַׁ ת  ִחינַׁ בְּ ּבִ ֵבִקים  ּדְּ ֶזה  ֵדי  יְּ ל  עַׁ ם  ִחּנָ ת  נַׁ ּתְּ מַׁ ת  ִחינַׁ ּבְּ ִהיא  ֶ ש  ה  ִפּלָ ּתְּ הַׁ ֵדי  יְּ ל  עַׁ י  ּכִ סִ ּתֹוָרה,  ת  ִחינַׁ ּבְּ ִהיא  ֶ ש  ֵראת  ֶמת  ִנקְּ ן  ּכֵ ל  עַׁ וְּ ּתֹוָרה,  ֵרי  תְּ
 ֶ ש  ָבה  ָ ֲחש  מַׁ ת  ִחינַׁ ּבְּ ִהיא  ֶ ש  ֶלֶמת  עְּ ּנֶ הַׁ ּתֹוָרה  הַׁ ת  ִחינַׁ ּבְּ ָלָמה  עְּ הַׁ ת  ִחינַׁ ּבְּ ה  זֶּ ֶ ש  ב,  ּלֵ ּבַׁ ֶ ש  ֲעבֹוָדה  ה  ִפּלָ ּתְּ ת  הַׁ ִחינַׁ ּבְּ ָבִרים  ּדְּ הַׁ ל  ּכָ ָלִמין  ֶנעְּ ב  ּלֵ הַׁ ּבְּ י  ּכִ ב,  ּלֵ ּבַׁ

ּתְּ  ן הַׁ ל ּכֵ עַׁ ֲעלּומֹות ֵלב, וְּ ֲחנ ּתַׁ תַׁ ה וְּ ִפּלָ תְּ ּבֹות ּבִ רְּ הַׁ ָכל יֹום ּולְּ ל ּבְּ ּלֵ ּפַׁ ִהתְּ ָקא לְּ יְּ ִריִכין ּדַׁ ֹאד ּוצְּ ֹאד מְּ בֹוּהַׁ מְּ ִחיָנה ּגָ ה ִהיא ּבְּ ה,  ִפּלָ ִפּלָ ּתְּ ֵדי הַׁ ל יְּ י עַׁ ּוִנים, ּכִ
 ֶ ש  ם  ִחּנָ ֶחֶסד  ת  ִחינַׁ ּבְּ ֶלֶמת,  עְּ ּנֶ הַׁ ּתֹוָרה  הַׁ ת  ִחינַׁ ּבְּ ם  ִחּנָ ת  נַׁ ּתְּ מַׁ ת  ִחינַׁ ּבְּ ֵדי  יְּ ל  ל  עַׁ ּכָ ֲחיֹות  הַׁ לְּ כֹוִלין  יְּ ֶזה  ֵדי  יְּ ל  עַׁ ּתֹוָרה,  ן  ּתַׁ ּמַׁ קֶֹדם  ָהעֹוָלם  ם  יֵּ קַׁ מְּ ָהָיה 



 מוהר"ן תנינא                    תורה עח                                  ליקוטי                              12לה: 

הגנוז  אור  בחי'  שהיא  הנסתר  לתורת  זוכים  ידה  שעל  מגבול  ויציאה  הגשמיות  התפשטות  שהיא  טו  בתורה 
ש שיחה של מוהרנ"ת שהנסתר ואור הגנוז הזה הוא אורו של רבנו. שהיא בלא גבול. ועי"ש בתחילת התורה י 

יסוד עולם ע"י שיצא נמצא נפלא כנ"ל שהחסד המקיים את עולם התוהו שלנו הוא החסד שנמצא אצל הצדיק  
 ה לנסתר דהיינו התורה הקדומה הנעלמת בעשרה מאמרות. כמגבול וז

הצדיק שלו וכפי התקשרותו לצדיק האמת כך זוכה    שכל אחד כפי שמירת הברית שזה בחי'הנ"ל  ועי"ש בלק"ה  
א"י  לקדושת  ועי"ז  לא"י  הדרך  שהיא  שבסוףועי"ש    לתפילה  פרקים  בראשי  רמוז  דעת,  ת  ובתיב  שזה  משה 

  .)עיין לק"ה מילה ג' סוף אות ו'(  פרישות
 

הגנוז שהוא בכוחו לגלות את האלוקות ואור    ,נמצא שהצדיק מכח קדושתו וזכותו עד שאין בו אחיזת רע כלל
וע"י שהוא איש פשוט לפעמים עי"ז הוא יורד לבחי' ההסתרה    ,תורת הנסתר הנעלמת בטבע ועשרה מאמרות
ורצונו להחיות באוצר הזה   ואזי יש בכוחו כפי דעתו  ,הגנוז הזה  הזו ואזי ההסתרה נופלת לפניו ומתגלה האוצר

בדווקא   מצוירתאבל החיות הזו אינה    ,יםועיקר החיות היא יראת שמים למי שחפץ ביראת שמ   ,את מי שרוצה 
כי אצלו יצטייר בכליו הפגומים לחיות  כמ"ש ימנע מרשעים אורם,  ליראת שמים על כן א"א לתת אותה לרשע  

נותן הצדיק רק כפי ההכרח  ,לרע יש בכוחו לתת להם חיות   לקיומו,  ע"כ לרשע הגמור  אבל למקורבים אליו 
וע"י שדב ועי"ז מצטייר החיות לטוב.  עצומה למעלה מהזכויות שלהם  קים בו מכניס בהם רצון ליראת שמים 

כי באמת הוא אוצר מתנת חינם של   ,וזהו שאמר רבנו אני אוצר של יראת שמים ולא אמר סתם אני ירא שמים 
שעי"ז   ,אפילו למי שאין לו זכויות כלל אלא זכות התקרבותו לצדיקוכח הצדיק לתת    ,יראת שמים לחפץ בזה

אלא   ,כ"פ הרצון לרצות יראת שמים, אבל בוודאי שאפילו מקורב לצדיק שאינו חפץ ביראת שמיםכבר יש בו ע
אבל    כי יצטייר אצלו לרע בבחי' יש עושר השמור לאדם לרעתו.  ,רק בגשמיות ותאווה א"א לתת לו מהאוצר

 גדול כח הצדיק במשך זמן להכניס בו כסופים לקדושה.
 

 עד כאן ההקדמה 
 

* 
 [יט]  עחתורה 

כלל רבינו פותח באיזה פסוק או מאמר חז"ל שבו רמוז ונשרש ההשגה של התורה שבא לבאר ועיין  בדרך

   וצ"ע מדוע רבינו לא פתח בו. ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמרבפנים נראה שבתורה זו זה נמצא בפסוק 

הנהגת הפשיטות של הצדיק האמת. היינו כי לפעמים הצדיק האמת הוא איש   בענין 

שקורין פראסטיק( שמתנהג עצמו בדרכי הפשיטות ואינו מגלה שום תורה  )כפשוט ממש  
 ועוסק בשיחת חולין וכיוצא, והוא אז בחי' איש פשוט ממש. 

החיים  דע   עיקר  שמיםדהיינו  כי  ביראת  ועי"ז  ית'  מציאותו  בהרגשת  המתבטאת  דקדושה  היא    \כא/ חיות 

פורש מן התורה כפורש מן  , וכל ה[כג ]  חייך ואורך ימיך  כבאיכי הש )דברים ל(  "התורה כ

 
ָהִע  ל  ּכָ י  ּכִ יֹּוֵצא,  כַׁ וְּ ָנָסה  רְּ ּפַׁ ֵכי  ָצרְּ ֵרחַׁ  ֶהכְּ ת  ֵמֲחמַׁ ּתֹוָרה  ֵרי  בְּ ִמּדִ ֵטל  ּבָ ָהָאָדם  ֶ ים ש  ָהִעּתִ וְּ ים  ּנִ מַׁ זְּּ הֶ הַׁ ת הַׁ ֵמֲחמַׁ ִמּתֹוָרה  ֵטל  ּבָ ָאָדם  ֶ ים ש  ִלין  ּתִ ּבְּ קַׁ ֵרחַׁ מְּ כְּ
ת ִחנָּ  נַׁ ּתְּ ת מַׁ ִחינַׁ ִהיא ּבְּ ֶ ָעה ש  ָ י ש  יֵּ ת חַׁ ִחינַׁ ִהיא ּבְּ ֶ ה ש  ִפּלָ ּתְּ ֵדי הַׁ ל יְּ "ל עַׁ ּנַׁ ם הַׁ ת ֶחֶסד ִחּנָ ִחינַׁ ין  ִחיּּות ִמּבְּ יִּ חַׁ ם ּומְּ ָ ִלים ִחיּּות ִמש ּ ּבְּ קַׁ ֵדי ֶזה מְּ ל יְּ עַׁ ֶ "ל, ש  ּנַׁ ם ּכַׁ

ֵטלִ  ּבְּ ֶ ש  ים  ָהִעּתִ וְּ ים  ּנִ מַׁ זְּּ הַׁ ל  ִמּדִ ּכָ ּטּולֹו  ּבִ ת  עַׁ ְּ ש  ּבִ בּוק  ּדָ ֶ ש  ֵדי  יְּ ל  עַׁ יק  ּדִ ּצַׁ הַׁ ֶ ש  "ל  ּנַׁ הַׁ ֲאָמר  ּמַׁ ּבַׁ ר  ֱאמַׁ ּנֶ הַׁ ת  ִחינַׁ בְּ ּבִ ּתֹוָרה,  ֵרי  בְּ ִמּדִ ּתֹוָרה  ין  הַׁ ּבְּ ּתֹוָרה  ֵרי  בְּ
ִפלָּ  ּתְּ י הַׁ ם, ּכִ ָ ן ש  יֵּ כּו', עַׁ ּוִטים וְּ ש  ּפְּ ים הַׁ ִ ל ָהֲאָנש  ה ּכָ יֶּ חַׁ ֵדי ֶזה מְּ יְּ ל  ֶלֶמת, עַׁ עְּ ּנֶ יִקים.  הַׁ ּדִ ּצַׁ ק הַׁ ה זֹוִכין רַׁ ִפּלָ ּתְּ ר הַׁ ִעּקַׁ י לְּ ּכִ "ל,  ּנַׁ ּכַׁ ִחיָנה זֹו  ּבְּ ש   ּמָ ה ִהיא מַׁ

רוֹ  ִזכְּ נּו,  ּבֵ רַׁ ֵרי  ִדבְּ ּבְּ ּמּוָבא  ּכַׁ ּדֹור,  יֵקי הַׁ ּדִ צַׁ רּות לְּ ְּ ש ּ קַׁ ִהתְּ ּבְּ ק  רַׁ ל  ּלֵ ּפַׁ ִהתְּ ָצִריךְּ לְּ ל ָאָדם  ּכָ ן  ּכֵ ל  עַׁ ִעּקַׁ וְּ י  ּכִ ִסיָמן ב,  ּבְּ ָרָכה,  ת  נֹו ִלבְּ ִחינַׁ בְּ ּבִ ִהיא  ה  ִפּלָ ּתְּ ר הַׁ
ִישְּ  ֶאֶרץ  י לְּ ּכִ ּו ֶאֶרץ.  ש  ִירְּ יִקים  ּדִ ים לז(, צַׁ ִהּלִ )ּתְּ ִתיב  ּוכְּ "ל,  ּנַׁ ּכַׁ ם  ִחּנָ ת  נַׁ ּתְּ ת מַׁ ִחינַׁ בְּ ּבִ ָרֵאל,  ִישְּ ָיה ס(,  ֶאֶרץ  עְּ ַׁ ש  תּוב )יְּ ּכָ ֶ מֹו ש  יִקים. ּוכְּ ּדִ ּצַׁ הַׁ זֹוִכין  ָרֵאל 

ּדִ  ם צַׁ ּלָ ָרֵאל ּכֻ ךְּ ִישְּ ּמֵ עַׁ כּו',  "וְּ וְּ ּו ָאֶרץ  ש  עֹוָלם ִירְּ י  יִקים לְּ דו ַע, ו ְכפִּ י ָּ יק כ ַ יַנת ַצד ִּ חִּ ר ב ְ ק ַ ה עִּ ז ֶ ֶ ית, ש  רִּ ת ַהב ְ ַ ְקֻדש   תֹו ב ִּ ָּ יַנת ְקֻדש   חִּ י ב ְ ד ְלפִּ ל ֶאחָּ י כ ָּ כ ִּ

יֻר  לִּ זֹוֶכה  ן  כֵּ מֹו  כ ְ י,  ת ִּ ֲאמִּ הָּ ֹור  ַהד  יק  ַצד ִּ ב ְ ל  לֵּ כ ָּ ו ְלהִּ ר  ֵּ ְתַקש   ְלהִּ ז ֹוֶכה  ֶ ש   ל,ַמה  אֵּ ְשרָּ יִּ ֶאֶרץ  ת  ַ זֹוֶכה    ש   ֵכן  מֹו  ּוכְּ כּו',  וְּ ָאֶרץ  ּו  ש  ִירְּ עֹוָלם  לְּ ת  ִחינַׁ בְּ ּבִ
לִ  רֹונֹו  ִזכְּ נּו,  ּבֵ רַׁ ֵרי  ִדבְּ ּבְּ ּמּוָבא  כַׁ וְּ "ל,  ּנַׁ ּכַׁ ָרֵאל  ִישְּ ֶאֶרץ  ת  ִחינַׁ בְּ ּבִ ִהיא  ה  ִפּלָ ּתְּ הַׁ ר  ִעּקַׁ י  ּכִ ה,  ִפּלָ ֶ ִלתְּ ש  ָמקֹום  ּבְּ ֶ ש  ָעִמים,  ּפְּ ה  ּמָ ּכַׁ ָרָכה,  ֲעֶשה  בְּ נַׁ ִלין  ּלְּ ּפַׁ תְּ ּמִ

 ַׁ ֻדש ּ ר קְּ ֲעֶשה ִעּקַׁ ֶזה נַׁ ֵדי  יְּ ל  עַׁ ֶ ם, ש  ִחּנָ ת  נַׁ ּתְּ ת מַׁ ִחינַׁ ּבְּ ה ִהיא  ִפּלָ ּתְּ י הַׁ ָרֵאל, ּכִ ת ֶאֶרץ ִישְּ ִחינַׁ בְּ "ל,  ָהֲאִויר ּבִ ּנַׁ ֲאָמר הַׁ ּמַׁ ּבַׁ בָֹאר  מְּ "ל, ּכַׁ ּנַׁ ָרֵאל ּכַׁ ת ֶאֶרץ ִישְּ
ִא  ִרים ּבָ ֵ ש  ים ּכְּ ִ ֲאָנש  ֶ ָכל ָמקֹום ש  ּבְּ ֶ ם ֵהיֵטב.  ש  ָ ן ש  יֵּ ִחיָנה זֹו, עַׁ ֵדי ּבְּ ל יְּ ָרֵאל עַׁ ת ֶאֶרץ ִישְּ ִחינַׁ ֲעשֹות ּבְּ כֹוִלין לַׁ ם יְּ ָ ש   ים לְּ

  סימן נא. תורה זו נאמרה באומין בליל שבת נחמו שנת תקע אחרי הקידוש )חי"מ נט( ועי"ש סימן רטו. ועיין שיחות הר"ן סימנים קנג קנד וימי מוהרנ"ת  יט
 ר נמצא כבר בדפו"   כ

 בסוף התורה בעניין מה שאמר טעם שאין יאוש   כך משמע   כא
 הוא )כלשון הפסוק(  -היא, ומתרצו   –גם בדפו"ר ותרלד    כב

 ( ' ב 'בתורה פסוק זה קאי אקב"ה אבל כבר מבואר בזוהר )ויקרא עג. ואמור צ:( קב"ה ואורייתא חד )ובלק"ה השכמת הבקר א  כג



 מוהר"ן תנינא                    תורה עח                                  ליקוטי                              13לה: 

צב}החיים   לך  לך  קמח  .זוהר  רס  :בהעלותך  תמוה  [כד.{] ואתחנן  הדבר  לכאורה  וע"כ   .
 ונפלא, איך אפשר לפרוש עצמו מן התורה אפי' שעה קלה.  

יומם ולילה בלי הפסק   ובאמת, זהו מן הנמנע ובלתי אפשר להיות דבוק בהתורה תמיד 
מוד התורה בגמפ"ת וכיוצא כ"א כפי ערכו, כפי רגע, וכל בעל תורה הן למדן שעוסק בלי

מי   ואפי'  השגה  בעל  אפי'  וכן  ביום.  שעה  איזה  מהתורה  שיבטל  בהכרח  לימודו,  עסק 
ויותר למעלה למעלה יותר  גבוה  הצדיק    שהוא  ומשיח  כגון  כמבואר  הגדול  עליונות  בחכמות  המשוטט 

י א"א להיות דבוק תמיד  , אעפ"כ בהכרח שיפסיק ויבטל מהשגתו איזה זמן. כ\כה/בתורה טז
  מ לעשות איזה מו"  בתורה והשגה בלי הפסק, כי צריכין בהכרח להפסיק איזה שעה, אם 

או כיוצא בזה, כי צריכין לעסוק בצרכי הגוף ג"כ. והכלל כי א"א בשום אופן להיות דבוק  
לתת לסט"א חלקה  כי צריך    בהתורה ובהשגה בלי שום הפסק, ובהכרח צריכין לבטל איזה שעה

הלמדן או הבעל השגה  כז. ובאותו שעה שמבטלין מהתורה, אזי זה  \כו/ תתגבר ותקטרגדי שלא  כ

 )היינו פראסטיק(.   ,הוא בחי' איש פשוט ממש
 

ולכאורה זה הדבר קשה מאד, איך אפשר לפרוש עצמו מן התורה אפי' שעה קלה, הלא  
ה. ואע"פ שארז"ל  , ומי הוא זה שירצה לפרוש עצמו מן החיים אפי' רגע קל היא חיינו וכו'

צ קיומה.ט")מנחות  זהו  תורה  של  ביטולה  מן  [כח]  (  להתבטל  בזה,  יתרצה  מי  אעפ"כ   ,
יותר בוודאי להיות דבוק בתורה אשר   היא החיים  התורה, אף שזהו קיומה, אעפ"כ טוב 

. ומי האיש אשר יתרצה לפרוש מן החיים אפי' רגע אחת, בפרט מי שזוכה  ואורך הימים
ומתמי  התורה  ודבוק לאהבת  בתורה  מאד  מכ  ד  מאד.  איזה    "שבה  להרגיש  שזוכה  מי 

ב בגמפ"ת  כטתורה המתיקות  פשט  איזה  אפי'  חידוש  איזה  מכ[ל]   לחדש  וכ".  בעל  "ש  ש 
הגנוזים של המלך  \לא/השגה, ובפרט מי שזוכה לגנזיא דמלכא זו א"א לשער  לאוצרות  , ומעלה 

 
 ועיין ע"ז ג: וברכות סא: משל משועל ודגים   כד
יָ   -  טז  עיין תורה   כה  מְּ דַׁ וְּ א,  יָּ ִמּמַׁ ּה  ֵ ֵריש  יק  ּפִ אַׁ ּדְּ דּועַׁ )א(.  יָּ ּכַׁ ג,  ּדָ ם  ֵ ש  ּבְּ ה  ֻכּנֶ מְּ יק, הַׁ ּדִ ּצַׁ הַׁ הּוא  ֶ ָרא ש  וְּ ּכַׁ אי  ֲחֵזיָנא הַׁ א  וַׁ יָּ מַׁ ָנִפיץ  וְּ ִסֲהֵרי,  ֵרי  תְּ ּכִ ֵעיֵנּה  א 

ּדִ  ּצַׁ ר לַׁ ָ ש  י ִאי ֶאפְּ סּוָרא ּכִ ֵרי ּדְּ בְּ ֵרי מַׁ תְּ ָיא ּכִ ֵרי אּוסְּ ֲעסֹק  ִמּתְּ חּוץ לַׁ ָעִמים ָצִריךְּ ָלֵצאת לַׁ י ִלפְּ יֹונֹות, ּכִ מֹות ֶעלְּ ָחכְּ ִמיד ּבְּ ֹוֵטט ּתָ ש  ּתֹו מְּ בְּ ַׁ ֲחש  יֹות מַׁ יק ִלהְּ
ל ּתֹוָרה ז ֶ ּטּוָלּה ש  ָעִמים ּבִ ָנחֹות צט.(: 'ּפְּ ָרָכה )מְּ רֹוָנם ִלבְּ רּו ֲחָכֵמינּו, ִזכְּ ָאמְּ ֶ מֹו ש  ֵרי ָהעֹוָלם, ּכְּ ִדבְּ ד       ָמּה':ֹו ִהיא ִקיּוּ ּבְּ נּו ּכַׁ יְּ א הַׁ יָּ א ִמּמַׁ ָ יק ֵריש  ּפִ ד אַׁ כַׁ וְּ

 ֵ ש  ל  עַׁ ים  ֻכּנִ מְּ ִים  ֵעינַׁ ת  ִקיחַׁ ּפְּ י  ּכִ ִסֲהֵרי  ֵרי  תְּ ּכִ ֵעיֵנּה  ָיא  מְּ דַׁ וְּ י:  ֲאזַׁ יֹונֹות,  ֶעלְּ מֹות  ֵמָחכְּ מֹו  צְּ עַׁ ֶאת  יק  ּפִ ג(:מַׁ ית  ִ ֵראש  )ּבְּ תּוב  ּכָ ֶ ש  מֹו  ּכְּ ָמה,  ָחכְּ הַׁ   ם 
 ְּ ש  ֵעיֵני  ָנה  חְּ קַׁ ּפָ ּתִ הֲ "וַׁ יֹוָנה,  ֶעלְּ ָמה  ֵמָחכְּ מֹו  צְּ עַׁ ֶאת  ק  ּלֵ סַׁ ּמְּ ֶ ש  ּוכְּ  , ֶמש  ֶ ש  ת  ִחינַׁ בְּ ּבִ ֵעיָניו  י  ֲאזַׁ ָמתֹו,  ָחכְּ ּבְּ עֹוֵסק  ֶ ש  ּוכְּ ,  ֵניֶהם".  ֶמש  ֶ ש  ת  יאַׁ ּבִ מֹו  ּכְּ ֶזה  ָוה 

ִאיָרה  י ִסֲהָרא ֵאין מְּ ת ִסֲהֵרי, ּכִ ִחינַׁ בְּ ֲאִרים ֵעיָניו ּבִ ּתָ ְּ י ִנש  ֶמש  ֲאזַׁ ֶ ש ּ א הַׁ ּבָ ֶ ש  '    ּוכְּ ֵרחַׁ יָּ כַׁ ֶמש  וְּ ֶ ש ּ ִאירֹות ּכַׁ ֵעיֵנינּו מְּ ת: 'וְּ ִחינַׁ ֶזה ּבְּ . וְּ ֶמש  ֶ ש ּ ק הַׁ ּלֵ ּתַׁ ד ִנסְּ א ּכַׁ ֶאּלָ
ִקין ֶא  ּלְּ סַׁ ד מְּ , ּכַׁ ֵרחַׁ יָּ ִאירֹות ּכַׁ ָעִמים מְּ ִלפְּ ָמה, וְּ ָחכְּ ֵבִקים ּבְּ נּו ּדְּ חְּ ד ֲאנַׁ , ּכַׁ ֶמש  ֶ ש ּ ִאירֹות ּכַׁ ָעִמים מְּ חָ ִלפְּ ֹוֵטט ּבְּ ש  ֵמנּו ִמּלְּ צְּ ָמה: ת עַׁ  כְּ

נותנים חלק לסט"א    וזה בחי'  כו ועיין  מים אחרונים שמבואר בכהאריז"ל שבזה  ח'  שהצדיק בעת פשיטותו    שם עיין לק"ה בית הכנסת ה' 
שמבטל מתורה אזי מקבל חיות מהדרך לא"י דהיינו מבחי' כח מעשיו הגיד לעמו וזה בעצמו גם התשובה לסט"א המקטרגת על הכניסה  

חיות מהדרך לא"י הוא כמו משיב לסט"א תשובה על הקטרוג ועוד שנותן לה חלקה מעט כדי שלא תקטרג עי"ש    מקבל   א י ובזה שהו לא" 
 בלק"ה הנ"ל.

 כלמדן -בתקפא   כז

 זה קיומה.  -ס כרבינו זה הוא יסודה, ועיין עיון יעקב שם שגר -כך היא גרסת רבינו גם לעיל בתורה טז ]דף כא:[ ובתורה עו ]דף צא:[ אבל גרסת הגמ' גם בעין יעקב היא    כח
 בתורה  -מתרצו    כט

 בגמרא פשט תוספות   ל
ָמה    -  ערה תורה    עיין  לא ָ ש  ק ָהָאָדם, ִאם ִהיא נְּ ּלֵ ּתַׁ סְּ ּנִ ֶ ש  ה ֵנר ֶאָחד )א(. ּוכְּ ּנָ ה ִמּמֶ ֲעֹשֶ ין, נַׁ עֹוֹשִ ֶ ָוה ש  ָוה ּוִמצְּ ל ִמצְּ ּכָ ֶ ע ש  ֹאד  ּדַׁ ָקָרה מְּ ִהיא יְּ ֶ דֹוָלה ש  ּגְּ

בָּ  ִיתְּ ם  ֵ ש ּ הַׁ ֵעיֵני  זֵ ּבְּ נְּ ִמּגִ ֶצה  רְּ יִּ ֶ ש ּ ה  מַׁ ח לֹו  ִיּקַׁ וְּ ֹש  ּפֵ חַׁ יְּּ ֶ ש  א,  ּכָ לְּ מַׁ ּדְּ א  יָּ זַׁ ִגנְּ ּבְּ ֹש  ּפֵ חַׁ מְּ יֹות  ִלהְּ ָלּה  ִנין  נֹותְּ י  ֲאזַׁ  , ךְּ ֲענּוֵגי  רַׁ ּתַׁ ל  ּכָ ִלית  כְּ ּתַׁ ֶזהּו  וְּ  , ךְּ רַׁ ּבָ ִיתְּ ֶלךְּ  ּמֶ הַׁ י 
ּבוֹ  רַׁ רּו  ָאמְּ ֶ ש  מֹו  ּכְּ ֵנרֹות,  ִריִכין  צְּ ִחּפּוֹש  ּולְּ א,  ּבָ הַׁ (:עֹוָלם  י:  ָסִחים  )ּפְּ ָרָכה  ִלבְּ רֹוָנם  ִזכְּ ָאָדם      ֵתינּו,  ת  מַׁ ְּ ִנש  ה'  "ֵנר  סּוק:  ִמּפָ דּו  ָלמְּ וְּ ֵנרֹות',  ּבְּ ִחּפּוֹש  ֶ 'ש 

ת: ִחינַׁ בְּ "ל, ּבִ ּנַׁ וֹות ּכַׁ צְּ ּמִ ין ִמן הַׁ ֲעֹשִ רֹות נַׁ ּנֵ הַׁ ֵרי ָבֶטן", וְּ דְּ ל חַׁ ר    חֹוֵפֹש ּכָ ּנֵ ֵאֶצל ֵאּלּו הַׁ ֵלי ו(. וְּ ְּ ָוה" )ִמש  קּות  "ֵנר ִמצְּ ּלְּ ּתַׁ ִהסְּ ר הַׁ חַׁ ָמה אַׁ ָ ש  ּנְּ ת הַׁ ֹשֶ ּפֶ חַׁ ֹות, מְּ
 ַׁ ֹות' )ש  צְּ ּמִ הַׁ ִמן  י  ִ ש  ָחפְּ ה  ֲעֹשֶ נַׁ ָאָדם  ת  ּמֵ ֶ ש  יָון  'ּכֵ י"  ִ ש  ָחפְּ ִתים  ּמֵ "ּבַׁ ת  ִחינַׁ ּבְּ ֶזה  וְּ א,  ּכָ לְּ מַׁ ּדְּ א  יָּ זַׁ ִגנְּ ִמן  ּבְּ ה  ֲעֹשֶ ּנַׁ ֶ ש  ִחּפּוֹש  הַׁ ת  ִחינַׁ ּבְּ נּו  יְּ הַׁ י'.  ִ ש  'ָחפְּ ת קנא:(.  ּבָ

ו  צְּ ּמִ ם ּבְּ הַׁ גַׁ יו, וְּ יָּ חַׁ מֹו ּבְּ צְּ ִמית עַׁ ּמֵ ֶ יק ש  ּדִ "ל: ֲאָבל ֵיש  צַׁ ּנַׁ ִחּפּוֹש ּכַׁ ל ָיָדם הַׁ עַׁ ֶ וֹות ֵהם ֵנרֹות ש  צְּ ּמִ י הַׁ ֵזי ָאִביו: ֹות, ּכִ ִגנְּ ֹש ּבְּ ּפֵ חַׁ ים הּוא מְּ יִּ חַׁ  עֹודֹו ּבַׁ

ו' נעשה ממנה נר וכו' עין שם. עתה שמעתי  שיך לסימן ער"ה בלקוטי חלק ראשון, המתחלת: דע שכל מצוה וכ   אות קלד   -שיחות מוהר"ן  
מאחד ששמע גם כן זה הענין מפיו הקדוש. ובאר הדבר יותר קצת שאמר שיש אחד שנר שלו אינו יכול לדלק כי אם איזה שעה, מחפש  

ויוכ  ל לחפש יותר  עם הנר אותה שעה שדולק )רע(, ואחר כך נכלה הנר ואין לו במה לחפש. ויש אחד שנר שלו דולק איזה שעות יותר, 
אבל אחר כך נפסק. ויש שנר שלו דולק יום אחד. ויש שדולק עוד יותר ויותר. אבל יש אחד שיש לו הרבה נרות נפלאים כאלו שדולקים  

 והוא זוכה לחפש בגנזיא דמלכא תמיד לעולמי עד ולנצח נצחים אשרי לו: ומאירים לעולם ועד ואינם נכבים לעולם.  

שרים פשוטים זוכים בעולם הבא לחפש בגנזיא דמלכא אבל החפוש שלהם הוא רק לפי שעה כפי המצוות  מובן שגם אנשים כ   והנה מזה  
יוכל גם כן למצא שם אוצרות   בגנזיא דמלכא איזה שעה  כי אפלו כשמחפש  זכיה גדולה ונפלאה מאד מאד,  זה הוא  ובודאי גם  שלהם 
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זהו בלתי אפשר להיות שעה קלה. ובאמת    לובמוח, ואיך יתרצה לפרוש מן התורה אפי
איזה שעה ולהפסיק  כי בהכרח צריכין לבטל  כנ"ל,  וא"כ  \לב/דבוק בעסק התורה תמיד   .

 :  לא עיקר החיים הוא מן התורה כנ"לבמה מחיין עצמן בזו השעה שבטלין מן התורה ה
 

 
ק כפי מה שימצא באותה השעה. אבל מי שזוכה שנרות מצוותיו מאירין  נפלאים שיוכל לחיות בהם חיי עולם הבא לנצח. אבל חייו יהיה ר 

ודולקין יותר ויותר, בודאי ימצא רב טוב בגנזיא דמלכא יותר ויותר. וכן כל אחד ואחד כפי מה שנרות מצוותיו דולקין יותר. אבל הצדיק  
 זה דברים בגו. ודי בזה: הגדול זוכה לחפש תמיד בגנזיא דמלכא ונרות שלו לא יכבו לעולם ועד. ועוד יש ב 

תקכ     משמע   לב סימן  מוהר"ן  חיי  עיין  וצ"ע  גדול  דיעבד  הוא  מהתורה  ביטול  הרבה  -שכל  לומר  שיודעים  אלו  את  אהב  מאד  שרבינו 
תחינות ואמר שמקנא איש פשוט שהיה אומר הרבה ובעצמו אמר הרבה ואמר שרק ע"י פראסטיק )פשיטות( זכה למה שזכה וכן אמרו לו  

קנד( ם  כמה צדיקי  . והרי מבטל מהתורה.    וצ"ע כיון דאיתא במדרש שביקש דוד המלך שיהיה לתהלים מעלת עוסק בנגעים  )שיחות הר"ן 
 ואהלות מדוע זה נחשב פרסטיק לומר תהלים והרי זה עוסק בתורה. ומקיים את העולם.  



 1מוהר"ן תנינא         לו.                      ליקוטי                            תורה עח                                       

דע כי הצדיק האמת מחיה עצמו באותו הזמן שהוא איש פשוט כנ"ל, מהדרך של אך  

ישראל בכ"ח    נסיעת ארץ  לעמו"  הגיד  מעשיו  ש"כח  ישראל  טענת  דהיינו  בהמשך  ומפרש  שהולך  כפי 
פסוקים ראשונים בתורה שהם מאמר הראשון הסתום מעשרה מאמרות שבו כלול כל המאמרות שבהן נברא  

כי אברהם אבינו קיבל אותה מבורא העולם  ,העולם ע"י הקב"ה לנו  כן א"י שייכת  זו היא הדרך    .ועל  וטענה 
זול ועיין גם    ,כבוש את הארץ כי בלעדי טענה  אין לנו רשות לכבוש אותה מהגויים. וכמבואר גם בתורה מח 

 תורה מד.  
השמים בית המקדש   , )הטעם נ"ל כיון ששם שערהוא בארץ ישראלהנגלית שקבלנו בסיני  ועיקר קיום התורה  

על כן קבלו    ינו שפע הבא ע"י יחוד ולא בחסד חינם( ילכן שם עיקר קבלת החיות שע"י העלאת מיין נוקבין דה 
ורה הנגלית ובחו"ל קיימו תישראל את התורה קודם שבאו אליה וגם האבות לכאורה י"ל שבארץ קיימו את ה

וכן מבואר בלק"ה בית  ה שהיא רק הדרך לא"י.   אותה כפי שהיא נעלמת בעשרה מאמרות דהיינו בבחינת התור
 כנסת ה' כ' שהדרך לא"י בחי' עבודה בלא מוחין וא"י בחי' עבודה במוחין בחי' אין תורה כתורת א"י עי"ש. 

לכן אין מצב שא"א    ,בלי חיותלו  א"א  איש ישראל  ואלא מהתורה כמבואר לעיל,  דקדושה שאין חיות  כי הכלל  
התורה את  בע   ,לקיים  גם  הנגליתכי  תורה  לבטל  שמוכרח  בעשרה    ,ת  שנעלמת  באופן  לקיימה  אפשר  עדיין 

דהיינו מאוצר מתנת חינם שממנו קבלו כל הדורות עד מתן   ".עולם חסד יבנה"ואזי מקבל חיות מבחי'    מאמרות.
 תורה. 

ש יודעקיום התורה  אלא  הזה  הגדול  באופן  הצדיק  כ  ,רק  רבינו  מא"י  כגון  קיימתי    אמרשחזר  הזה  את  בדרך 
האפנים   בכל  ההתורה  אם  הי  ייתי שגם  הישמעאלים  או  התורכים  אצל  לעבד  כל    יתי נמכר  את  לקיים  יודע 

 . כמבואר בחיי מוהר"ן סימן קמב \א/התורה כמו יעקב במקלות המחשף הלבן שקיים בזה מצות תפלין 

הזהו הצדיק  תורה    ,ע"י  לבטל  לפעמים  מוכרח  כי  פראסטיק  הוא  שלפעמים  אע"י  לגלות  האלוקות  ויודע  ת 
קבל אז חיות מהתורה הנעלמת ע"י שמקיים אותה רק כפי שהיא נעלמת בטבע שאז חיותו הנעלמת בטבע ול

עי"ז   חינם,  מתנת  פשוטמאוצר  איש  שהוא  למי  משם  חיות  לתת  הצדיק  מהתורה  כח  חיות  לו  פ  אע"  שאין 
 . כפי שהיא נעלמת בטבעלא יודע לקיים אותה בעצמו ש

הפשוטים אלו  כל  כי  דע  איש    כי  הוא  שאז  התורה  מן  שבטל  בשעה  הלמדן  זה  דהיינו 
וירא   כשר  איש  הוא  ואעפ"כ  כלל  למדן  שאינו  ממש  פשוט  איש  יש  וכן  כנ"ל  פשוט 

. וכן  \ג/כי עיקר החיות שמדובר כאן מתבטאת ביראת שמים  ובוודאי מקבל חיות מן התורה  \ב/שמים
יותר ואפי' או"ה גם הם מקבלים בוודאי ג"כ חיות מן התורה. וכל   אפי' הנמוכים למטה 

אלו הפשוטים צריכין שיהיה עליהם איש פשוט גדול שכולם יקבלו על ידו חיות. כי כל 
ובאמת הם   עיקר החיים.  חיות מהתורה שהיא  איזה  כולם צריכין לקבל  הנ"ל  הפשוטים 

)שקורין פראסטאקיס( ע"כ צריכין שיהי' עליהם  דרחוקים מהתורה, כי הם אנשים פשוטים  
כלל  וט גדול  איש פש שום אחיזה הרע  בו  מן החטא בתכלית שאין  שעל ידו הם מקבלין חיות  נקי 
עניין זה מדוע רק ע"י הצדיק הגדול ביותר אפשר לקבל מאוצר מתנת חינם מבואר בלק"ה מילה   \ה/מהתורה

 
יעק   אולי  א ב את התורה  בזה יתבאר הקושיא כיצד נשא יעקב שתי אחיות אע"פ שקיים את כל התורה ונאמר עפ"י רבינו שבחו"ל קיים 

זה בעצמו היה בחי' קיום המצווה שלא לשאת שתי    " ותרא לאה כי שנואה היא " באופן אחר ממה שקיים אותה בארץ, ואולי מה שכתוב  
 וכלפי שרש התורה הנעלמת זה כבר נחשב קיום מצוה זו.  אחיות, דהיינו שלא היה חיבור שלם אלא עם רחל.

. ונ"ל שיראת  העולם מקבלים חיות מהתורה מדוע מתנה כאן שצריך שיהיה לו יראת שמים   שגם נמוכים יותר ואפילו אומות  כיון  צ"ע   ב
שזה מקבלים ממקום אחר   גשמית  מחיות  ולא מדבר כאן כלל  הרוחנית  החיות  היא  ח'( שמים  וגם אומות העולם כשיש להם  )עיין תורה   .

בל  הן משם כמבואר  גם העבירות  נעלם  באופן  ובאמת  זה מהתורה,  שמים  עירוב יראת  ומקטר לשמי,    יק"ה  ה' עה"פ כל המוגש  תחומין 
 אבל כאן מדבר מחיות רוחני קדושה, שמתבטאת ביראת שמים.

 תורה ב' שחטם שממנו מקבל האדם חיות גשמית הוא בחי' יראת שמים דהיינו חיות רוחנית.עיין    ג
 נמצא כבר בדפו"ר   ד

ו  * ר במדרשונראה כמבוא היה לכ"ו דורות.     פשוט צדיק   איש  איזה   צ"ע   ה  אז  זו התורה שלמדו  שבכל דור היה צדיק הדור שנקרא כהן 
ועבר  ונראה שאומות העולם קבלו  הצדיקים וכן בבית המדרש של שם  ידם  .  קבלו רק  מהצדיקים דאז  אמנם כיון שהיו רחוקים  חיות על 

 כדי חיותם.

בכורו של עולם ולבש בגדי כהונה והקריב קרבן ומסר  מבואר שעבודה בבכורות והם היו הכהנים ואדה"ר    'ח  'מדרש במדבר רבה ד   עיין* 
הבגדים לשת ושת למתושלח ומתושלח לנח ומסתמא נח לשם בנו.  ובפדר"א פ"ז לעניין סוד העיבור משמע שם שתלוי בכהונה ותחילה  

 עיבר הקב"ה ומסר לאדה"ר שמסר לחנוך ואח"כ קבל נח ומסר לשם שהוא מלכי צדק.  

יוכל לקבל מהחסד חינם כי הוא סתום ונעלם  גדול מאד  רק הצדיק  שם מבואר ש  –בלק"ה מילה ג' אות ו' ז'    צ"ע בזה לפי המבואר   ובאמת 
גם   בודאי  כי  ית'  וחיותו  מוצא אלוקותו  הוא  נכנס  מקום שהוא  נקי מחטא בתכלית בכל  ורק הצדיק שהוא  וההסתרה  בתכלית ההעלמה 

ד ורק הצדיק כשבא לשם נופל הרע לפניו כמבואר בתורה לג וע"י מגלה את  הרע הגמור מקבל חיותו ממנו ית' אבל זה בהעלם גדול מא 
ולכן נח לא יכול היה להציל  תיקון הברית שעי"ז נקרא צדיק  החסד חינם שמחיה ורק מכח זה נמשך חיות לסט"א והעיקר זה ע"י שלימות  

 את דורו כיון שלא היה בכוחו לגלות החסד חינם בשלימות 
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לכן   \זה/ כיון שהתורה הנעלמת מחייה את הקליפות א"א שתיהיה תורה נגלית כדי שלא יינקו ממנ  \ו/ ג' אות ו'
היא נעלמת ונסתרת מאד ורק צדיק הנקי מכל זהמת החטא בתכלית כשבא לשם מיד נופלת ההסתרה ונגלית  

נופל לפניו ונגלית לו תורה דעתיקא והרע  לו האלוקות וכמבואר בתורה לג שמי שכופה את יצרו אזי הקליפה  

 :המחייה את כרך רומי עי"ש
 

דהיינו החיות דקדושה    עוסק בתורה לשם שמים   דע כי כל הפשוטים הנ"ל הן למדן שהוא  כי

לישוב  ח  מהתורה בלימודו  אינו מועיל  כי שלא ט)כי כשעוסק בתורה שלא לשמה  העולם. 
  אלא מהסט"א   ממנהאין לו חיות דקדושה  אע"פ שעוסק בתורה  ו  לשמה הוא נצרך רק בשביל עצמוי

ק כשעוסק לשמה שזהו עוסק , וגם בזה יש בחינות. רכ"ש כשהוא בטל ממנה אין לו חיות דקדושה
העולם מהתורה  בישוב  מלימודו  וחיותו  כשמבטל  ממנה  (  חיות  מקבל  איש ולא  בחי'  הוא  שאז 

דהיינו כפי היראת שמים  פשוט ממש כנ"ל, הן שאר הפשוטים. כ"א וא' כפי אחיזתו בהתורה  

ולם  מבחי' קיום העכשבטל ממנה  כן הוא מחיה עצמו בעת פשיטותו  שלו שהיא החיות מהתורה  
  .\יא/ קודם קבלת התורה

התורה  קבלת  קודם  העולם  \יב/כי  לבריאת  שנים  ותמח  אלפים  לישראל  תורה  העולם    במתן  הי' 
ושום עשיה של מצוה עדיין תורה  היה  כי לא  רק בחסדו,  יחוד   \יג /מתקיים  נעשה  ידה  שעל 

 
ג    מילה   לק"ה   ו לְ ...    -ו'    אותהלכה  יּּוַכל  ֶּ ש  י  מִּ ְוֵאין  ה.  רָּ ְוַהַהְסּתָּ ה  מָּ ַהַהֲעלָּ ית  ַתְכלִּ ּבְ ְמֹאד  ם  ְעלָּ ְונֶּ תּום  סָּ הּוא  ם  ּנָּ חִּ ד  סֶּ ַהחֶּ זֶּה  ת  ֱאמֶּ ּבֶּ י  ַגּלֹות  ּכִּ

ַת  ּבְ ֵלם  ָּ ַהש ּ ת  ֱאמֶּ הָּ יק  ּדִּ ַהּצַ ם  אִּ י  ּכִּ ם.  עֹולָּ הָּ ם  ְלַקיֵּ ַפע  ֶּ ְוש  יּּות  חִּ ם  ָּ ש ּ מִּ ל  ּוְלַקּבֵ ה  ַהזֶּּ ד  סֶּ ּום  ַהחֶּ ש  ּבֹו  ֵאין  ֶּ ש  ְלַגְמֵרי  ַהֵחְטא  ן  מִּ י  קִּ ַהּנָּ ֵלמּות  ְ ַהש ּ ית  ְכלִּ
ל   כָּ ּבְ ן  ְלַגְמֵרי, ַעל ּכֵ י  קִּ הּוא נָּ ֶּ ּוֵמֲחַמת ש  ה.  ֲערָּ חּוט ַהּשַ ּלּו ּכְ ק ֲאפִּ ן ַהּדַ ק מִּ ּדַ הּוא  ֶּ ל ש  ם ּכָּ גָּ ּפְ ְדנּוד  יּּותֹו  נִּ ְוחִּ ם ֱאלֹקּותֹו  ָּ ם מֹוֵצא ש  ָּ ס ְלש  ְכנָּ ּנִּ ֶּ קֹום ש  מָּ

שֶּ  עֶּ ּבְ ּלּו  ַוֲאפִּ ּנּו  ּמֶּ מִּ ים  ְרחֹוקִּ הָּ ּלּו  ֲאפִּ ם  ּלָּ ּכֻּ ת  ה אֶּ ְמַחיֶּּ ַרְך  ְתּבָּ יִּ הּוא  ת  ֱאמֶּ ּבֶּ י  ּכִּ ַרְך,  ְתּבָּ יִּ דֹו  ְוַחְסּדֹו  ְלעָּ ּבִּ י  ּכִּ ַרְך,  ְתּבָּ יִּ יּּותֹו  חִּ יַע  ַמּגִּ א  ֲאבּותָּ ְמסָּ ּדִּ ין  ְתרִּ ּכִּ ר 
עוֹ  ּבָּ ֶּ ר ש  בָּ ּום ּדָּ יּּות ְלש  ּום חִּ ַרְך ֵאין ש  ְתּבָּ ֵאינ יִּ ֶּ י ש  ן מִּ ה. ְוַעל ּכֵ דֹולָּ ה ּגְ רָּ ְעֵלם ּוְבַהְסּתָּ הֶּ יּּותֹו ּבְ ם חִּ ָּ ה ש  ָּ ש ּ דֻּ ים ֵמַהּקְ ְרחֹוקִּ ְמקֹומֹות הָּ ּבִּ ֶּ ם ַרק ש  ן  לָּ י מִּ קִּ ֹו נָּ

ּכִּ  ם,  ָּ ש  ם  ְעלָּ ַהּנֶּ ַרְך  ְתּבָּ יִּ יּּותֹו  חִּ ּנּו  ּמֶּ מִּ ר  ְסּתָּ נִּ ֲאַזי  ֵאּלּו  ּכָּ ְמקֹומֹות  לִּ א  ּבָּ ֶּ ש  ּכְ ְלַגְמֵרי  ֵמֲחַמת  ַהֵחְטא  ְגּדֹו,  נֶּ ל  ּטֵ ְתּבַ נִּ ַרע  הָּ ֵאין  י  ּכִּ ַהּטֹוב,  ַעל  ה  חֹופֶּ ַרע  הָּ י 
ַר  הָּ יַזת  ֲאחִּ ּום  ש  ּבֹו  ְוֵאין  ְלַגְמֵרי  י  קִּ ּנָּ ֶּ ש  ת  ֱאמֶּ הָּ יק  ּדִּ ַהּצַ ל  ֲאבָּ הּוא,  ֶּ ש  ל  ּכָּ ם  גָּ ּפְ ה  ֵאיזֶּ ן  ֲעַדיִּ ּבֹו  ש   יֵּ ֶּ ֲאפִּ ש  ם  ָּ ְלש  ס  ְכנָּ ּנִּ ֶּ ש  קֹום  מָּ ל  כָּ ּבְ ן  ּכֵ ַעל  ל,  לָּ ּכְ ּלּו  ע 

ּכִּ  ם,  ָּ ש  ר  ְסּתָּ ַהּנִּ ַרְך  ְתּבָּ יִּ יּּותֹו  ְוחִּ ֱאלֹקּותֹו  ם  ָּ ש  ם  ּגַ מֹוֵצא  הּוא  ְמֹאד.  ה  ָּ ש ּ דֻּ ַהּקְ ן  מִּ ים  ְרחֹוקִּ הָּ ְמקֹומֹות  יר  ּבִּ ְלַהְסּתִּ יּּוַכל  ֶּ ש  ְגּדֹו  נֶּ ּכְ עֹוֵמד  ַרע  ּום  ש  ֵאין  י 
ּבוֹ  ֵאין  ֶּ ש  ֵמַאַחר  ם  ָּ ש  ם  ְעלָּ ַהּנֶּ יּּותֹו  ְוחִּ אֹורֹו  ּנּו  ּמֶּ ֵפץ    מִּ חָּ הֶּ יש   אִּ הָּ י  "מִּ ר  ֲאמָּ ּמַ ּבַ ה  כָּ ְברָּ לִּ ְכרֹונֹו  זִּ נּו  ַרּבֵ ְבֵרי  דִּ ּבְ זֶּּה  מִּ ר  ְוַכְמבֹאָּ ל  לָּ ּכְ ַרע  הָּ יַזת  ֲאחִּ ּום  ש 

ים" ְוכּו'  : )תורה לג(  ַחיִּּ

ן ֵּ ְרחוֹ   ְוַעל כ  ְמקֹומֹות הָּ ּלּו ּבַ קֹום ֲאפִּ ל מָּ כָּ ּבְ ַרְך  ְתּבָּ יִּ יּּותֹו  ת הּוא מֹוֵצא חִּ ֱאמֶּ יק הָּ ּדִּ יטּותֹו  ַהּצַ ִּ ש  ֵעת ּפְ ּבְ יּּות  ל חִּ כֹול ְלַקּבֵ ן הּוא יָּ ה. ְוַעל ּכֵ ים ֵמַהּתֹורָּ קִּ
ְמַחיֶּּ  הּוא  זֶּה  ּובָּ "ל.  ַהּנַ ם  ּנָּ חִּ ד  סֶּ ַהחֶּ הּוא  ֶּ ש  ה  ּתֹורָּ ן  ַמּתַ ם  קֹדֶּ ם  עֹולָּ הָּ ם  ְמַקיֵּ ה  יָּ הָּ ֶּ ש  ת  מֶּ ְעלֶּ ַהּנֶּ ה  ְוכ ֵמַהּתֹורָּ יס  אְסַטאקֶּ רָּ ּפְ ין  ּקֹורִּ ֶּ ש  ים  ּוטִּ ש  ַהּפְ ל  ּכָּ ּו'.  ה 

ם ֲאפִּ  ְעלָּ ּנֶּ ֶּ ש  ת  מֶּ ְעלֶּ ַהּנֶּ ה  הּוא ַהּתֹורָּ ֶּ ם ש  ּנָּ ד חִּ סֶּ כֹול ְלַגּלֹות ַהחֶּ י הּוא יָּ ים יֹוֵתר, ּכִּ ְרחֹוקִּ ל הָּ ּלּו ּכָּ ל זֶּה  ַוֲאפִּ "ל ְוכָּ ּנַ ּכַ ה  ים ֵמַהּתֹורָּ ְרחֹוקִּ ְמקֹומֹות הָּ ּלּו ּבִּ
ּדְ  אן  מָּ הּוא  יק  ַצּדִּ י  ּכִּ א,  ְיקָּ ּדַ ית  רִּ ַהּבְ ּקּון  תִּ ּבְ לּוי  ַמד  ּתָּ ְועָּ ְצרֹו  יִּ ת  אֶּ ַבש   ְוכָּ ית  רִּ ּבְ יר  טִּ נָּ ּדְ יק  ּדִּ ְוַהּצַ ין.  יִּ ֲערָּ ַעל  א  ָּ יש  ּבִּ א  ְצרָּ יִּ ּדְ א  רָּ ּקָּ עִּ י  ּכִּ ית,  רִּ ּבְ יר  טִּ נָּ

נִּ  ם  עֹולָּ ּבָּ ֶּ ש  ַרע  הָּ ל  ּכָּ ֶּ ש  ַעד  א.  ֲאבּותָּ ְמסָּ ּדִּ א  ְטרָּ סִּ ת  אֶּ ְמֹאד  יַע  ְכנִּ הִּ א  ְיקָּ ּדַ ה  זֶּ ְיֵדי  ַעל  ַרּבֹות,  ְסיֹונֹות  נִּ וְ ּבְ ה  ד  ְדחֶּ סֶּ ַהחֶּ ְלַגּלֹות  כֹול  יָּ ְוהּוא  יו  נָּ ְלפָּ נֹוֵפל 
ה. וְ  ן ּתֹורָּ ם ַמּתַ ם קֹדֶּ עֹולָּ ם הָּ ה ְמַקיֵּ יָּ הָּ ֶּ ד ש  סֶּ הּוא ַהחֶּ ֶּ ים ש  ְרחֹוקִּ ְמקֹומֹות הָּ ּבַ ּלּו  קֹום ֲאפִּ ל מָּ כָּ ּבְ ם  ְעלָּ סֹוף  ַהּנֶּ ּבְ ה  כָּ ְברָּ ְכרֹונֹו לִּ נּו זִּ ַרּבֵ ְבֵרי  דִּ ּבְ ז  ּמָּ זֶּה ְמרֻּ

"ל, ר ַהּנַ ֲאמָּ זֶּּה  ַהּמַ ר מִּ ם ְמבֹאָּ ָּ י ש  "ל, ּכִּ ר ַהּנַ ֲאמָּ ְך ְלַהּמַ יָּּ ַ ה ַהש ּ ָּ דֹוש  דֹו ַהּקְ יַבת יָּ תִּ ּכְ אנּו מִּ צָּ ּמָּ ֶּ ים ש  קִּ רָּ י ּפְ ֵ אש  רָּ הָּ ד    ּבְ סֶּ חֶּ יּּות מִּ ל חִּ "ל ְלַקּבֵ ן ַהּנַ ְניָּ ל עִּ ּכָּ ֶּ ש 
אֶּ  ם, וָּ ָּ תּוב ש  ּכָּ ֶּ מֹו ש  ית, ּכְ רִּ ּקּון ַהּבְ תִּ לּוי ּבְ "ל ַהּכֹל ּתָּ ם ַהּנַ ּנָּ "ל.חִּ ּנַ ם ַהְינּו ּכַ ָּ ן ש  ּות ְוכּו', ַעיֵּ יש  רִּ ַעת, ּפְ ה, ּדַ ֶּ יֹות, מֹש  ם, ֲערָּ ּנָּ ם, חִּ ּנָּ ַנת חִּ ן ַמּתְ  ְתַחּנַ

 זה מבואר יותר בתורה נו   עניין   ז
 נמצא כבר בדפו"ר   ח 

         העולם   –מעולם. בדפו"ר ותרלד ומתרלו    –בתקפא    ט 

   ת((שלא.לשמה )נקודה מחברת בין שתי התיבו –בתקפא   י

החיות של חסד תלויה כפי אחיזתו בתורה הרי אדרבה כמה שאין לו זכויות של תורה כך יותר לו מיועד האוצר של מתנת    מדוע   צ"ע   יא
 .  חינם שממנו קיבל העולם קודם מתן תורה 

לו    ונ"ל  יש  שמים  יראת  לו  שיש  מי  נמצא  שמים  ביראת  הפחות  לכל  המתבטאת  להקב"ה  ההתקשרות  היא  התורה  אחיזה  שחיות  איזה 
שום   לו  אין  בתורה  אחיזה  שום  לו  אין  שתמיד  מי  אבל  מהצדיק  מקבל  ואז  בתורה  לו  שיש  אחיזתו  שמתבטלת  עיתים  שיש  ורק  בתורה 

תמיד  מהסט"א  חיותו  אזי  שמים  ואע" יראת  הסט" ,  שגם  הסתום פ  מהמאמר  דהיינו  מאד  גדול  בהעלם  אבל  מהתורה  חיותה  שממנה    א 
 .נמשך חיות גם לקליפות

ה ה' ֱאלֹ   -סוף אות ד'    ן תורה לד עיי  יב יתָּ ַאּתָּ ֹשִּ ה פ"א(: "ַרּבֹות עָּ נָּ ָּ ַהש ּ י רֹאש   ְלמִּ ַ )ְירּוש  ה  כָּ ְברָּ ם לִּ ְכרֹונָּ זִּ ַרּבֹוֵתינּו,  ּו  ְרש  ּדָּ ֶּ ן  ְוזֶּהּו ש  ַמּתַ ם  ַקי", קֹדֶּ
הַ  ֶּ ש  ַהְינּו  ֵאֵלינּו.  יךָּ  בֹותֶּ ְ ּוַמְחש  יךָּ  ְפְלאֹותֶּ נִּ ה,  ּתֹורָּ ן  ַמּתַ ְוַאַחר  ה.  ֵדינּו:ּתֹורָּ יָּ ּבְ ם",       ּכֹל  יִּ ְצרָּ מִּ ץ  רֶּ ֵמאֶּ ַעְלךָּ  ַהּמַ יךָּ  ֱאלֹקֶּ ה'  י  ֹנכִּ "אָּ פ"א(:  ים  ּלִּ הִּ )ּתְ הּו  ְוזֶּ

יַנת ְמלָּ  חִּ יךָּ ַוֲאַמְלֵאהּו", זֶּה ּבְ ּפִּ ב  ה, "ַהְרחֶּ ן ּתֹורָּ י. ְוַאַחר ַמּתַ ֹנכִּ ה ַהּכֹל אָּ יָּ ה, הָּ ן ּתֹורָּ ם ַמּתַ יַנת "יֹוסֵ ַהְינּו קֹדֶּ חִּ ּבְ הּוא  ֶּ ַהְינּו  אפּום. ש  יט",  ּלִּ ַ ף הּוא ַהש ּ
תֹו:  ינָּ חִּ י ּבְ ד ְלפִּ חָּ ל אֶּ ּבּור, ּכָּ ֵלי ַהּדִּ י ּכְ ה, ּוְלפִּ ַבת ַהּפֶּ י ַהְרחָּ ַפע הּוא ְלפִּ ֶּ ַהש ּ ֶּ י, ַהְינּו ש  ל ּבִּ ֵ י מֹוש   מִּ

הנחל   יג באיבי  קיימ   עיין  שהאבות  דבריו  לבדם   ו משמעות  שגילו  דהיינו  במקלות  תפלין  שקיים  יעקב  כמו  התורה  התורה    את  את 
ו  מאמרות  בעשרה  תורה המלובשת  במתן  מהקב"ה  שקבלנו  כמו  הנגלה  באופן  שזו.   לא  שלמדו  ג   ונראה  התורה  עד  ם  הראשון  מאדם 

   .לשמירת העולם ויש לקיימן גם מן הסברא לבד מז' מצוות בני נח שהן    כיצד לגלות בטבע את התורה כגון תפילין במקלות  אברהם דהיינו
ה  וצ"ע מה חידשחילו א תומאברהם אבינו  לאברהם  רבנו אומר שם ש  עיין תורה קמב ו   יותר ממה שלמד אצל שם ועבר  לפים של תורה 

שקבלו מאדם הראשון לבין מה שלמד אברהם אבינו  שם ועבר  משמע שיש חילוק גדול בין התורה של    ,מי ללמוד תורה   ה ינו לא הי ב א 
קרע ויחזירו אנשים בתשובה כי שם ועבר לא עשו נפשות לתורה אלא  כיצד התורה ומצוות יאחו את ה אברהם גילה  ש  ליותיו. ונראה י מכ 
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ן תורה כשירד ה' קב"ה ושכינתיה דהיינו שתרד הקדושה ותקדש את חומריות העוה"ז. שזה דבר שנתחדש במת 
 כבר קיימו את התורה תמח שנים קודם מתחילת שנת אלפיםיחידים  ואע"פ ש  \יד/על סיני לתת תורה לישראל

שאברהם התחיל לאחות את הקרע בין העולם להקב"ה, וגייר גרים    \טוכדאיתא במדרש/ כשהיה אברהם בן נב  
ריות לברך את הש"י ולהאמין אמונת  בפי הב את שם השם  והרגיל    \טזוהודיע/  את הנפש אשר עשו בחרן   כמ"ש
 ופעל עסק התורה והמצוות לקדש את העולם ולתקנו כראוי   \יז/אבל רק במתן תורה נעשו מצווה ועושה  .היחוד

ביחוד הראוי  ע"י התעוררות התחתון  קיום המצוות של באופן שנשפע החסד העליון  קודם לא הואיל  ואילו   ,

העולם.  האבות יתקיים  ידו  ק  \יח/שעל  רק  העולם  כי  קיום  הוא  ומצוות  תורה  בגמ'/ יום   \יטכמבואר 

 
בתשובה   עולם  את  להחזיר  התחיל  אברהם  ורק  הגחלת  שמירת  היו  התחלתרק  היה  להפוך   וזה  חומר  שמקדשת  תורה  של  חול    הבחי' 

הם אבינו שהיה הראשון  כבר אצל אבר מסוימת  חיל בבחי'  תה ש  לא א   .רק ע"י התורה שקבלנו מהקב"ה בסיני זה  בשלימות    לקדש. אבל 
וצ"ע מה מבואר במדרש הובא בפרש"י שיוסף עזב את יעקב אבינו כשלמדו פרשת עגלה ערופה ויוסף רמז      .בחרן   לגרים ולעשות נפשות

לו זאת בעגלות ששלח לו, הרי שמצות עגלה ערופה למד כפשוטו ולא כמו התפילין שעשה במקלות. וצ"ע אולי למדו תורה כמו שתינתן  
קבלו רק ז'    או אולי מאדם הראשון   אלא באופן שהיא בעשרה מאמרות וצ"ע.   כישראל  לא הורשו לקיימה  כיון שהיו בני נח  אבל    בעתיד 

ולא קשה מעגלה  אותן בעשרה מאמרות  קיים  מצוות בני נח ואברהם כליותיו למדוהו תריג מצוות כיצד הן ברוחניות ואילו בגשמיות הוא  
נקראת עגלה ערופה לכן רמוז בעגלות אבל תפילין לא ידעו כלל כיצד נראה בגשמיות לכן עשו כעין זה כפי  ערופה כיון שידעו שמצוה זו  

   נעלמת אע"פ שכבר נתגלתה קצת.  . ולכן עד מתן תורה התורה נחשבתשנתגלה להם בעשרה מאמרות

ממה  שקיו   וצ"ע  מוכרח  אבינו  יעקב  כמו  התורה  את  לקיים  שיכול  מא"י  כשחזר  התפאר  בחסד  שרבינו  שלא  העולם  את  מקיים  כזה  ם 
כראוי.  ד  המצוות  קיום  לו  חסר  עדיין  הרי  בזה  ההתפארות  מה  הצדיק  אל"ה  להיות  זכה  ישראל  ארץ  שע"י  באמת  רבינו  כוונת  ואולי 

 הפשוט שמחייה את כל הפשוטים ע"י שבעצמו יודע לקיים את התורה כמו יעקב אבינו.  
ה' אל משה נטה ידך על השמים הה"ד )תהלים קלה( כל אשר חפץ ה' עשה וגו' אמר דוד  ויאמר    -שמות פרשה יב פסקה ג    מדרש רבה   יד

ובני   לסוריא  ירדו  לא  רומי  בני  ואמר  שגזר  למלך  למה"ד  משל  לבני אדם  נתן  והארץ  לה'  שמים  השמים  קטו(  )שם  הקב"ה  שגזר  אע"פ 
והארץ נתן לבני אדם כשבקש ליתן התורה בטל גזירה  סוריא לא יעלו לרומי כך כשברא הקב"ה את העולם גזר ואמר השמים שמים לה'  

ראשונה ואמר התחתונים יעלו לעליונים והעליונים ירדו לתחתונים ואני המתחיל שנאמר )שמות יט( וירד ה' על הר סיני וכתיב )שם כד(  
 .ואל משה אמר עלה אל ה' הרי כל אשר חפץ ה' עשה בשמים ובארץ וגו' 

אדה"ר בכל דור חטאו וסילקו את השכינה עד רקיע העליון ואברהם אבינו התחיל להורידה בחזרה עד  פסיקתא רבתי אות ה' שמ   עיין  טו
אחות לנו קטנה ושדים אין לה וגו' אחות לנו קטנה זה אברהם    עה"פ בשה"ש  משה רבנו שירדה חזרה למטה במתן תורה. ועיין ב"ר לט ג'  

   .הקרע   שאיחה את כל באי העולם בר קפרא אמר כזה שהוא מאחה את

וישב    -  שם משמואל   ועיין בין  -שנת תרע"ב    -פרשת  זצ"ל דהנה איתא בספרים מה  ונראה לפרש עוד ע"ד פירוש הרה"ק מפרשיסחא, 
ממנו   שתצא  מגמתו  כל  היתה  אאע"ה  אך  נפשם,  בשלימות  עצמם  הסתפקו  שקדמוהו  שצדיקים  שקדמוהו,  צדיקים  לבין  אע"ה  אברהם 

שיתגד  ה'  בשם  קוראים  שלימה  שכל  אומה  בדרכיו,  הלכו  הצדיקים  אחריו  זרעו  כל  ובודאי  עכ"ד.  העולם,  בכל  יתברך  שמו  ויתקדש  ל 
 מגמתם היתה למען כבוד הש"י שיתרבה בעולם, וכולם ידעו שצריכין להוליד בנים למען יהי' קיבוץ עדה שלימה קוראים בשם ה'.

ד שלא הודעתי אותו לבריותיו אלהי השמים וכיון שהודעתי  רבה פרשה נט פסקה ח ואשביעך בה' אלהי השמים א"ר פינחס ע   בראשית   טז
 הארץ.  אותו לבריותיו אלהי 

ג.  יז ע"ז  כלל    עיין  שכר  מקבל  שאינו  סבר  שתחילה  ועי"ש  משהו,  הוא  מצווה  אינו  שגם  משמע  וכו'  ועושה  המצוה  ביאר  גדול  ואח"כ 
שמצווה  ב"נ.    שלרמב"ם רמב"ן   שם   6והערה    1ובשוטנשטין הערה    שמקבל אבל לא כמי  מצוות  ז'  רק  ורק  בכל המצוות  מדובר  ומאירי 

כיון   ביצרו  ונלחם  לקיימן  שדואג  עשייתן  על  יותר  מצטער  והמצווה  אגרא  צערא  דלפום  כיון  התוס'  מבאר  יותר  מועט  ששכרו  ובטעם 
וי"א הטעם ששכרו מועט כיון שעיקר המצווה היא קיום  . ועיין ריטב"א קדושין לא.  שמחוייב  ז'.  ית' והמצווה מקיים  ודרשות הר"ן  ציוויו 

עוד עיין שוטנשטין הנ"ל טעם שגוי    הציווי דייקא. עיין ספר העיקרים ג' כח. ומהר"ל חדושי אגדות קדושים לא. ושיט המקובצת ב"ק פז.
בלא  גם  מחייב  שהשכל  שכליות  מצוות  שהן  וי"א  לגמרי  הותרו  שלא  וי"א  שמעניש  טבע  שהוא  י"א  שהותרו  אע"פ  מצוות  ז'  על    נענש 

     ציווי.
ויניחהו בג"ע כי אדם הראשון    צ"ע   יח "ויקח ה"א את האדם  כז.(  בזוהר    ופירשו   " לעבדה ולשמרה   קיים את התורה כמ"ש  לעבדה  )בראשית 

ו  ד בפקודין דעשה  בפקודין  תעשה לשמרה  החטא   לא  לפני  היה  זה  התורה  .  אמנם  מצוות  כל  קיים את  אבינו  שניתנה וגם אברהם    קודם 
וקיים תריג מצוות  )ויצא קסב:(   וקיים מצוות תפילין כמבואר בזוהר    . )ב"ר עט ו'( יעקב אבינו שמר שבת כמבואר במדרש  ו   כמבואר ביומא כח:  

ד תורה כנגד כל  ו תלמ ו שלמדו בהם תורה  הרי היו בתי מדרשות של שם ועבר  ועוד    כמבואר מדרש הובא בפרש"י עה"פ עם לבן גרתי.  
ט.( בגמ'    רכליותיו למדוהו תורה. עוד מבוא אברהם אבינו  ש )ב"ר סא א'(  במדרש    . עוד איתא )כמבואר במשנה בפאה( המצוות   עד אברהם  ש  )ע"ז 

כשהיה בן נב וכמ"ש ואת    תורהולימד  עולם התיקון ע"י שלמד  שנות תורה דהיינו    אלפים   ו מאברהם אבינו התחיל היו אלפים שנות תוהו ו 
ולמד מהספר העליון  כי לא היו צדיקים שמחדשים תורה  מי ללמוד תורה  ועיין תורה קמב שלאברהם לא היה מ    .הנפש אשר עשו בחרן 

שעד מתן תורה התקיים העולם בחסד    דברי רבינו  צ"ע מכל זה לכאורה  .  עי"שמה שחידשו הנשמות קודם הבריאה  למעלה    ו בושנכתב 
   בלבד וצ"ע.

י  בליקוט כיון שהיה בבחי' שאינו מצווה ועושה.  ומבואר    שכל המצוות שעשו האבות ריחות היו.)שיר השירים רבה א' כ'(  עיין במדרש  אמנם  
שהכוונה שקודם מתן תורה לא היה בכח המצוות לקדש חומר, ועל כן לא מצא אברהם חפץ להשביע בו את    ( 757לך לך: ע'  ))חב"ד(    שיחות

המילה.    מנחם  אליעזר אלא  לפני מתן תורה הגיעו בכח האבות-170תשי"ד ח"א    ' י   כרך הובא בתורת  לדרגת שורש הנבראים, שזוהי    ,  עד  עבודתם 

, שלא פעלו  היו  ריחותנבראים להגיע מצד עצמם. אבל, כל עבודתם היתה ברוחניות, וכמארז"ל שמעשה האבות    מסוגלים השלימות היותר נעלית שאלי'  
ואילו בשעת מתן תורה בטלה הגזירה, וכפי  פי"ב, ג.(.  )שמו"ר  מפני שהיתה הגזירה ש"בני רומי לא ירדו לסוריא ובני סוריא לא יעלו לרומי"    -בהדבר הגשמי  

המת  ואני   " הקב"ה:  סיני  'ה "וירד    -"    חיל שאמר  הר  ויעל משה   על  ההר  אל ראש  אל משה  ה'  כ("  ויקרא  יט  גם    )יתרו  יכולים  תורה,  מתן  לאחר  ועתה, 
 ואני המתחיל.   -יתברך  "ס ב"ה, כביכול, משום שזהו בכחו א באמצעות דבר גשמי להגיע ולהתאחד עם עצמות ומהות  

 לכן עדיין התקיים העולם בחסד בלבד. , לפ"ז שתיקון העולם הוא לקדש אותו דהיינו לקדש חומר דייקא   ונראה 
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והיה   .כמ"ש אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי דאילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ  
ע"י חסדו לבד העולם  קיום  כראוי,    עיקר  דלתתא  אתערותא  בלא  אע"פ  דהיינו  אבינו כי  שמאברהם 
אבל עד מתן התורה הואילה עבודתם רק להיות הכנה ליחוד,   התורהקיימו האבות וזרעם והגרים שגיירו את  

עד מתן תורה שנעשה היחוד   \כ/כי עד אברהם לא היה כלל יחוד ומאברהם התחילה הגדלות של כנסת ישראל
ולתקן  היה בכוחה לקדש  השלם בין כנסת ישראל והקב"ה, לכן כל התורה ומצוות שקיימו עד מתן תורה לא  

החומר בזה  אלא    \כא/ את  היה  לא  לכן  מקיף  בבחי'  נוקבין פעלו  מיין  בבחי'  שיהיה  כראוי  דלתתא  אתערותא 

 . , והוכרח הקיום להיות בחסדו ית'שיעוררו כראוי את החסד העליון לקיים את העולם
של החסד שקיים   והצדיק בעת פשיטותו בשעה שבודל מן התורה הוא מקבל חיות מבחי' זו

 .  את העולם עד מתן תורה
 

מתנת חינם המבואר במדרש   רבאר מהו החיות שקיים את העולם עד מתן תורה, ומבאר שהוא אוצעתה י
שנועד למי שאין לו זכויות. וצ"ע גדול בעניין הזה כי פשט הפשוט במדרש שמדבר בשכר עוה"ב ולא בחיות 

אורה שהוא  תלוי במעשי התחתונים, נמצא לכלא היום יומית, ועוד משמע שם שהאוצר הזה אין לו גבול כי 
וקשה לפי המבואר  גדול הרבה יותר מכל שאר האוצרות שיש להם גבול לפי מעשי בני האדם הראויים להם, 

של התדיר מעשי בני האדם היה מהיחוד החיצוני  ובי תחומין ה' שקיום העולם לפני שעלו ממנובלק"ה ער
ההכרחי של מועט שרק לקיום וא עליונים אבל בעולם הזה העכור הגדול בעולמות החיות  אוהו חכמה ובינה

 העולם ולא יותר. 
להמבואר בתורה לד עפ"י עץ חיים שער שבירת הכלים בהיכל הנקודים שער ט פ"ג שם נ"ל כוונת רבינו  ועל כן 

מבואר מצב שמתאר האריז"ל שהיה בשבירת הכלים שבו כלי החסד נשבר ונפל לבינה דבריאה ואור החסד 
רבנו שחרפות הלב שהן התאוות הרעות שבלב הן בחי' נפילת כלי החסד   ירד ליסוד דאצילות עפ"ז מבואר

ואור החסד שירד ליסוד דאצילות הוא לבינה שהיא הלב )כמבואר בפתח אליהו בינה ליבא ובה הלב מבין( 
שזוכה בו אצלינו שהאוצר מתנת חינם לבאר  הצדיק הדור שעל ידו ניתן לתקן את חרפת הלב, ולפ"ז נ"ל 

עמים הוא איש פשוט דהיינו החסד שממנו קיבל העולם חיות עד מתן תורה דהיינו באלפים  הצדיק ע"י שלפ
לתקן את כלי החסד שנשברו לב חיות הזה הוא אור החסד שירד ליסוד דאצילות, שעל ידו מקבל שנות תוהו, 

 
)בראשית כו  שהמצוות של האבות לא קיימו את העולם אלא נתקיים בחסד בלבד, למה קיימו האבות את המצוות? ועוד לרמב"ן    וצ"ע א"כ 

 מהתורה לקיים מצוות, למה מקיימין את התורה בחו"ל?  שרק בארץ יש חיוב  ה'(  

וצ"ע אולי אחרי מתן תורה    וצ"ע אחר מתן תורה האם מצּווה ועושה מדרבנן מקיים את העולם יותר מקיום מצוות התורה קודם שניתנו.
 גם אינו מצווה ועושה מקיים קצת את העולם.

ורק לא נעשו    שאע"פ שקודם מ"ת המצוות ריחות(  מהריצ"ח  )שמעתיונראה   היו כנ"ל, אין הכוונה שלא פעלו כלל, אלא פעלו בבחי' מקיף, 

, כי מכח שכבר יש מקיף אזי לא נשאר לבנים  )רמב"ן לך לך יב ו'( שהואילו בבחי' מעשה אבות סימן לבנים    עפ"ז נראה    פנימי, בתוך החומר.  
בתורה   כמבואר  הפנימי  את  מחייה  שהמקיף  גם  ועוד  לפנים  להכניסו  הכח  אלא  לנו  ניתן  האבות  של  המצוות  קיום  שמכח  נמצא  כא, 

 לדורות לקיים אותן.

 מלק"ה בית הכנסת סוף הלכה ג' שע"י שמגלים את התור ההנעלמת בעשרה מאמרות מתקדש החומר.  אבל צ"ע 
לילה חקות שמים  כה{ אם לא בריתי יומם ו -למלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ שנאמר }ירמיה לג י והא''ר אלעזר א   : פסחים דף סח   יט

 .וארץ לא שמתי 
נוקביה, לפי שעדיין בזמנים ההם,    -פרשת לך לך    -שער הפסוקים  ב כמבואר    כ זעיר עם  זיווג אל  דע, כי קודם שנולד אברהם, לא היה 

ן לא היה אז זווג  היה ז"א בן ו"ק, הנקרא זמן היניקה, ולא נכנסו בו המוחין דגדלות. ונודע, כי אין טיפת מ"ד נמשכת, אלא מן המוחין, ולכ 
לזו"ן. וכאשר נולד אברהם, התחיל למעלה התעוררות זווג עליון, ולכן נקרא שמו אברם, הרומז אל זווג יסוד דזעיר הנקרא אבר. עם יסוד  
ידו   ועל  ישראל,  בפועל, עד שהלך אברם לארץ  הזווג העליון  נעשה  עדיין לא  נקראים אברם. אבל  ושניהם  ם סתומה,  הנקרא  דנוקביה 

וגו',  נעש מארצך  לך  לך  וז"ש  יחד.  ויזדווגו  זו"ן  ידו  על  שיתקן  כדי  וגו',  וממולדתך  מארצך  לך  לך  הקב"ה,  לו  וז"ש  העליון.  הזווג  אז  ה 
ונמצא, כי טרם שבאו      ואעשך לגוי גדול, כי בלכתו לארץ ישראל, יוגדל ז"א על ידו, ויהיה גדול בבחי' מוחין, ויוכל להזדווג עם נוקביה:

בז"  ארץ  המוחין  הנקראת  רחל,  רק  נגלית  לא  ולכן  כנודע,  המוחין  מהארת  אלא  יוצאה  אינה  לאה  כי  לאה,  בחי'  נגלית  היתה  לא  א, 
תחתונה. וזה אומרו, לך לך מארצך וגו', שהיא רחל. ולהיות כי עלית אברהם הוא בקו ימין, כמו שיתבאר, ולכן נאמר בו לך לך מארצך,  

א קרוב אל המלכות הנקראת ארצך, ויעלה עד ספירת החסד, הנקרא מולדתך. לפי שכל טיפת  שהיא ספירת הנצח, בסיום הקו, ושם הו 
כנודע: דגניז בפום אמה  מן החסד,  היא  כי חכמה      ההולדה,  בית אביך,  הנקראת  עוד ממולדתך שהוא חסד, אל החכמה  תעלה  ואח"כ 

תל  אז  דזעיר,  החכמה  מוח  נעשה  שכבר  ואחרי  חסד.  הנקרא  לאברהם,  אב  ארץ  נקראת  לאה,  היא  אראך,  אשר  הארץ  אל  משם  ך 
 העליונה, שאז תתראה ותתגלה, משא"כ קודם כניסת המוחין כנזכר: 

ת  -בית הכנסת הלכה ג    לק"ה   צ"ע עיין  כא מֶּ ְעלֶּ ה ַהּנֶּ יַנת ַהּתֹורָּ חִּ יּּות ֱאלֹקּות. ְוזֶּה ּבְ ַהְינּו חִּ ה, ּדְ ָּ ש ּ ם ְקדֻּ הֶּ ם ּבָּ ֱעלָּ ם נֶּ עֹולָּ ּבָּ ֶּ ים ש  רִּ בָּ ל ַהּדְ כָּ ה    ּבְ יָּ הָּ ֶּ ש 
ץ   רֶּ ְלאֶּ ְך  רֶּ ַהּדֶּ יַנת  חִּ ּבְ הּו  זֶּּ ֶּ ש  ה,  ַלּתֹורָּ ַדם  ּקָּ ֶּ ש  ץ  רֶּ ְך אֶּ רֶּ דֶּ יַנת  חִּ ּבְ ה  ּתֹורָּ ן  ַמּתַ ם  קֹדֶּ ם  עֹולָּ הָּ ת  ם אֶּ "ל.  ְמַקיֵּ ַהּנַ ר  ֲאמָּ ּמַ ּבַ ֵהיֵטב  זֶּה  ל  ּכָּ ר  ְמבֹאָּ ּכַ ֵאל,  ְשרָּ יִּ

ַהּדְ  ל  ש  ּכָּ ים ְלַקּדֵ א ְיכֹולִּ ְיקָּ ה זֹו ּדַ ינָּ חִּ ּבְ ְד ְוַעל ְיֵדי  י מִּ ּתֵ ּובָּ יֹות  ֵנסִּ י ּכְ ּתֵ ּבָּ ה אֹו  ָּ ש ּ ְקדֻּ ּבִּ ֶּ ים ש  רִּ בָּ ל ַהּדְ גֹון ּכָּ ּכְ  , ש  ְוַלֲעשֹות ֵמחֹל קֹדֶּ ם  עֹולָּ ּבָּ ֶּ ים ש  רִּ ֹות  בָּ ש  רָּ
יַנת   חִּ ּבְ ְיֵדי  ַעל  זֹו,  ה  ינָּ חִּ ּבְ ְיֵדי  ַעל  ַהּכֹל   . ש  קֹדֶּ ם  ֵמהֶּ ין  ְך עֹושִּ ּכָּ ְוַאַחר  מּור,  ּגָּ חֹל  ה  יָּ הָּ ה  ּלָּ חִּ ּתְ ּבַ ֶּ "ל,  ש  ַהּנַ ץ  רֶּ ְך אֶּ רֶּ דֶּ יַנת  חִּ ּבְ "ל,  ַהּנַ ת  מֶּ ְעלֶּ ַהּנֶּ ה  ַהּתֹורָּ

יו. יַנת ּכַֹח ַמֲעשָּ חִּ זֶּּה ּבְ ֶּ  ש 

דהיינו  ונראה   מאמרות  בעשרה  התורה  נעלמת  עכשיו  שגם  מכח  אלא  חומר,  לקדש  אפשר  היה  תורה  מתן  קודם  שגם  כוונתו  שאין 
 ניתן לקדש חומר.זה אחרי מתן תורה    שאלוקותו ית' מלובש בגשמיות, רק מכח 
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ון של קיום יכול להחזיק עצמו ביראת שמים גם מי שנפל מעולם התיקועי"ז ונפלו לבינה דבריאה דהיינו ללב 
תורה ומצוות לבחי' עולם התוהו אע"פ שהוא איש פשוט בלא זכויות כלל אלא הזכות של חיפוש והתקשרות  

 .לצדיק הדור כמבואר בתורה שלנו

שכל אחד מקבל לפי    ( העוה"ב )שכר  של מתן  בין אוצרות    להקב"הכי יש    .וזה בחי' אוצר מתנת חנם

לו  זכויותיו,   וכמבואר  י שאין לו שום זכות כלל מקבל משם.  אוצר של מתנת חנם, שמ  גםיש 

לכל אחד כפי    ( עוה"ב)שכר  מתן  שהקב"ה הראה למשה רבינו אוצרות    \כג /[{כב]   מ"ר תשא פ' מה }במדרש  
שם    ,עבודתו גדול"וראה  חינם,   "אוצר  לו  נותן  אני  מעשים  לו  שאין  למי  זה  הקב"ה  לו  ואמר  זה  למי   ושאל 

זה האוצר מוכן בשביל רשע אין  עצמם  יםובוודאי  בכוחות  ממנו  לקבל  בכוחם  כי א"כ, שיהיה   ,
חינם    [כד]   ע הוא גדול מן הצדיקשהר מתנת  הנ"ל שאוצר  במדרש  "אוצר  כמבואר  משמע    "גדולהוא 

מאי דכתיב רקתך    \כזאע"פ שדרש ר"ל/   \כו/ . כי הרשע בוודאי אין לו שום זכות כלל\כהמכל האוצרות/ 
כי חינם מדבר כרמון, אבל זכות לקבל חסד חינם אין לו ועוד  כפלח הרימון שאפילו ריקנין שבה מלאים מצוות  

שיבאר  כפי  העולם  אומות  על  ואפילו  גמור  רשע  על  יזכה בשביל זה לקבל מאוצר מתנת גם  וכי   ,
זה  חנם זכויות, אבל. אך  [כח]  וכמו שהקשו בספרים על מדרש  לו  זה הוא למי שאין  אוצר   אע"פ שבאמת 

שיתבאר  בל משם בוודאי אינו מק  בעצמובאמת, הרשע   , רק זה האוצר מתנת חנם הוא  כפי 
מזה   מקבל  הוא  אזי  כנ"ל  פשוט  איש  הוא  שהצדיק  בשעה  היינו  לבד.  הצדיק  בשביל 

כי רק כשהוא איש פשוט אזי הוא בבחי' עולם התוהו וההסתרה ומכח צדקותו שאין   \כט/ האוצר מתנת חנם
וכשמתגלה אזי יש בכוו לתת למי שרוצה כפי בו אחיזת זהמת החטא כלל עי"ז מתגלה לו האוצר הנעלם הזה  

ב'דעתו,   ג'  כדי לתתו לכל אותם    \ל/ ועיין לק"ה הלכות מתנה  שבאמת הצדיק מקבל מאוצר של מתנת חינם 
וכן מבואר לקמן שאפילו אומות העולם מקבלים מאוצר זה ע"י הצדיק, ועיין לק"ה   ות,י אין להם זכורשעים ש

ו' ונסתר מאד ועל כן רק הצדיק בכח זכותו שנקי מכל איזה זהמת שהאוצר הזה הו  \לא/מילה ג' אות  א נעלם 

 
 פסקא ו'  כב 

רבה   כג ו'    שמות  ֶּ   -מה  ש  ר  כָּ ש ָּ ן  ַמּתַ ל  ֶּ ש  רֹות  אֹוצָּ הָּ ל  ּכָּ ת  אֶּ הּוא  רּוְך  ּבָּ דֹוש   ַהּקָּ לֹו  ה  ְראָּ הֶּ ה  עָּ ָּ ש  ּה  אֹותָּ ּבְ חֹן,  אָּ ר  ֶּ ֲאש  ת  אֶּ י  ין  ְוַחּנֹתִּ נִּ ּקָּ ְמתֻּ ֵהן 
י הּוא, ְוהּוא אוֹ  ל מִּ ֶּ ר ַהזֶּּה ש  אֹוצָּ ים ְוהּוא אֹוֵמר הָּ יקִּ ּדִּ ר,  ַלּצַ ר ְואֹוצָּ ל אֹוצָּ ים, ְוכָּ ֵלי ְיתֹומִּ ל ְמַגּדְ ֶּ י הּוא, ש  ל מִּ ֶּ ר ַהזֶּּה ש  אֹוצָּ ְצוֹות, ְוהָּ י מִּ ל עֹוש ֵ ֶּ ֵמר ש 

כָּ  ְֹ ש ּ י נֹוֵתן לֹו מִּ ש  לֹו ֲאנִּ יֵּ ֶּ י ש  ַמר לֹו מִּ י הּוא, אָּ ל מִּ ֶּ ר ַהזֶּּה ש  אֹוצָּ ַמר הָּ דֹול אָּ ּגָּ ר  ה אֹוצָּ אָּ ְך רָּ ֵאין ל ְוַאַחר ּכָּ ֶּ י ש  ְונֹוֵתן לֹו  רֹו, ּומִּ ם  ּנָּ ה לֹו חִּ י עֹוש ֶּ ֹו ֲאנִּ
חֹן, ְוֵכן   ש  לָּ י ְמַבּקֵ ֲאנִּ ֶּ י ש  חֹן, ְלמִּ ר אָּ ֶּ ת ֲאש  י אֶּ חֹן, ְוַחּנֹתִּ ר אָּ ֶּ ת ֲאש  י אֶּ ֱאַמר: ְוַחּנֹתִּ ּנֶּ ֶּ זֶּּה, ש  ר ֲאַרֵחם.)שמות לג, יט(:  מִּ ֶּ ת ֲאש  י אֶּ ַחְמּתִּ  ְורִּ

 יין ערבי נחל תחילת ויקרא שכתב וכבר צווחו בזה יציבא בארעא וכו'  ית העולם על מדרש תמוה זה ע י רבינו כאן מתייחס לקוש  כד

בהמשך  שמעתי    כה  המבואר  לפי  נ"ל  בזה  וצ"ע  כלל.  גבול  לו  אין  הרי  האדם  של  מעשיו  לפי  נמדד  שאינו  כיון  בזה  הביאור  מהריצ"ח 
 י קיום מצוות.שאוצר זה מקבל מי שמאמין בצדיק א"כ גם בזה יש גבול כפי האמונה בצדיק. ונקרא חינם כלפ 

 אין לו זכות כלל הרי גם אם היה לו קצת פחות מהצדיק נשארת הקושיא שנמצא שהוא מקבל שכר יותר מהצדיק.  צ"ע הלשון   כו
 ברכות נז. עירובין יט. חגיגה כז. סנהדרין לז.  כז
 דיק.  עיין לק"ה מתנה ג' אות ב' שעיקר האוצר נועד לרשעים דייקא אלא שאינם יכולים לקבל אלא ע"י הצ   כח 

חיות    שא"א   מבואר   כט לו  ביטול ממנה חסר  רגע של  חיות  מהתורה של עכשיו לכן כל  רגע מקבל  בכל  לקבל מהתורה של קודם אלא 
תורה   מבטל  לא  הפשוטים כשהצדיק  מקבלים  א"כ מהיכן  וצ"ע  חינם.   של  ממקום  לקבל  פשוט  וצריך  איש  הוא  שהצדיק  שמכח  ונראה 

 שהיא בחי' אוצר מתנת חינם אזי בכחו לתת מהאוצר לכל מי שהוא רוצה תמיד.לפעמים ואז מגלה את התורה הנעלמת  

ג    -חו"מ    לקוטי הלכות   ל הלכה  מתנה  ב'  הלכות  ים      -אות  עִּ ָּ ְרש  הָּ ם  עִּ ם  ּנָּ חִּ ד  סֶּ חֶּ ְגמֹל  לִּ יל  בִּ ְ ש  ּבִּ הּוא  ם  ּנָּ חִּ ַנת  ַמּתְ אֹוַצר  הָּ ר  ּקַ עִּ ת  ֱאמֶּ ּבֶּ י  ּכִּ
אֵ  ֶּ ש  ה  ַהּתֹורָּ ת  אֶּ ים  מִּ ְמַקיְּ ם  ֵאינָּ ֶּ ַר ש  יּּות,  חִּ ל  ְלַקּבֵ ן  ֵמֵהיכָּ ם  הֶּ לָּ ַרק  ין  ה.  ּתֹורָּ ן  ַמּתַ ם  קֹדֶּ ם  עֹולָּ הָּ יּּום  קִּ יַנת  ְבחִּ ּבִּ ְלַבד  ַחְסּדֹו  ּבְ ם  מָּ ְמַקיְּ ַרְך  ְתּבָּ יִּ ה'  ק 

בֹּהַ ְמֹאד ְמֹאד  ה ּגָּ ינָּ חִּ ם הּוא ּבְ ּנָּ ַנת חִּ אֹוַצר ַמּתְ יַנת הָּ חִּ י ּבְ ם, ּכִּ ָּ ש ּ ל מִּ ין ְלַקּבֵ ם ְיכֹולִּ ים ֵאינָּ עִּ ָּ ְרש  הָּ ֶּ ה, בְּ   ש  ְתֵרי ּתֹורָּ יַנת סִּ חִּ ת ְוכּו'  ּבְ מֶּ ְעלֶּ ה ַהּנֶּ יַנת ּתֹורָּ חִּ
ֵטלִּ  ּבְ ֵהם  ֶּ ה ש  עָּ ָּ ש  ּבְ ֶּ ַהְינּו ש  ּדְ ים,  יִּּ ּתִּ ֲאמִּ ים הָּ יקִּ ּדִּ ַהּצַ ם  י אִּ ּכִּ ם  ָּ ש ּ ל מִּ ַקּבֵ יְּ ֶּ ש  י  ן ֵאין מִּ ּכֵ ַעל  "ל.  ּנַ ֵהם  ּכַ ֲאַזי  ש   ַמּמָּ ים  ּוטִּ ש  ּפְ ים  ִּ ש  ְוֵהם ֲאנָּ ה  ּתֹורָּ ְבֵרי  ּדִּ מִּ ים 

ְוכּו' ם  ָּ ש ּ ים מִּ לִּ ְוכוּ   ְמַקּבְ ם  עֹולָּ ּבָּ ֶּ ים ש  ּוטִּ ש  ַהּפְ ים  ִּ ש  ֲאנָּ ל הָּ ּכָּ ין  ְמַחיִּּ זֶּה ֵהם  ּבָּ ם  ָּ ש ּ ים מִּ לִּ ְמַקּבְ ים  יקִּ ּדִּ ַהּצַ ֶּ ש ּ ּוְבַמה  "ל.  ּנַ ם  ּכַ ָּ ש  ם  יֵּ ּסִּ ֶּ ש  ְוזֶּה  ם.  ָּ ר ש  ְמבֹאָּ ּכַ  ,'
 ְ ש  ּבִּ ּלּו  ם ַוֲאפִּ עֹולָּ ּבָּ ּום ֵיאּוש   ֵאין ש  ֶּ סֹופֹו ש  ּבְ ה  כָּ ְברָּ ְכרֹונֹו לִּ נּו זִּ יק  ַרּבֵ ּדִּ ַהּצַ ְיֵדי  ְך ַעל  ָּ ְמש  ל זֶּה נִּ י ּכָּ ַרְך ְוכּו'. ּכִּ ְתּבָּ ֵרב ַלה' יִּ ְתקָּ ין ְלהִּ יֹּות ְיכֹולִּ ְחּתִּ ּתַ אֹול 

עוֹ  הָּ ם  ְמַקיֵּ ה  יָּ הָּ ֶּ ש  ם  ּנָּ חִּ ד  סֶּ חֶּ יַנת  חִּ ּבְ הּוא  ֶּ ש  ם  ּנָּ חִּ ַנת  ַמּתְ אֹוַצר  ֵמהָּ ל  ְמַקּבֵ יק  ּדִּ ַהּצַ ֶּ ש  ֵמַאַחר  י  ּכִּ ת,  ֱאמֶּ ן  הָּ ַמּתַ ם  קֹדֶּ ם  יְך  לָּ ִּ ְלַהְמש  כֹול  יָּ ן  ּכֵ ַעל  ה,  ּתֹורָּ
ּדִּ  י ַהּצַ לֹום,. ּכִּ ָּ ה ַחס ְוש  ְברּו ַעל ַהּתֹורָּ עָּ ֶּ י ש  יֹּות, ַאף ַעל ּפִּ ְחּתִּ אֹול ּתַ ְ ש  ים ּבִּ חִּ ּנָּ ּלּו ְלַהּמֻּ יּּות ֲאפִּ ם  חִּ ּנָּ ַנת חִּ אֹוַצר ַמּתְ ה ֵמהָּ ָּ ש ּ ְקדֻּ יּּות ּדִּ ם חִּ הֶּ יְך לָּ ִּ יק ַמְמש 

ד חִּ  סֶּ יַנת חֶּ חִּ הּוא ּבְ ֶּ י ש  ּדִּ זֶּה ַהּצַ ם, ּובָּ עֹולָּ ה ּבָּ ּום ּתֹורָּ ן ש  ה ֲעַדיִּ יָּ ּלֹא הָּ ֶּ ֵעת ש  ה ּבְ ן ּתֹורָּ ם ַמּתַ ם קֹדֶּ עֹולָּ ם הָּ ה ְמַקיֵּ יָּ הָּ ֶּ ם ש  ים  ּנָּ ְרחֹוקִּ ּלּו הָּ ה ַהּכֹל ֲאפִּ ק ְמַחיֶּּ
י  בִּ ְ ש  ּבִּ ם הּוא  ּנָּ חִּ ַנת  ַמּתְ אֹוַצר  הָּ ר  ּקַ עִּ ֶּ ש  א,  ְמצָּ נִּ "ל.  ְוַכּנַ ה  ָּ ש ּ דֻּ ַהּקְ ן  מִּ ר  ְמֹאד  ָּ ְפש  י אֶּ אִּ ֶּ ש  ְמֹאד  ה  ָּ ש ּ דֻּ ַהּקְ ן  מִּ ים  ְרחֹוקִּ הָּ ֵרב  ּוְלקָּ ים  לִּ פָּ ְ ש  רּוַח  ְלַהֲחיֹות  ל 

יכִּ  ְצרִּ ים ֵאין  יקִּ ּדִּ ַהּצַ י  ּכִּ ם ְלַבד.  ּנָּ חִּ ַנת  ַמּתְ ְיֵדי  ַעל  ם  י אִּ ּכִּ ן  ּום ֹאפֶּ ש  ּבְ ַרְך  ְתּבָּ יִּ ל ה'  ֵרב אֶּ ְתקָּ ם ְלהִּ הֶּ כּו ְלמַ לָּ זָּ ר  בָּ ּכְ י  ּכִּ ם,  ּנָּ חִּ ַנת  ַמּתְ ְיֵדי  ין  ַעל  כּו  זָּּ ֶּ ש ּ ה 
ֵרב אֶּ  יל ְלקָּ בִּ ְ ש  ּבִּ ם הּוא  ּנָּ ַנת חִּ אֹוַצר ַמּתְ ן הָּ ים מִּ לִּ ים ְמַקּבְ יקִּ ּדִּ ַהּצַ ֶּ ר ַמה ש ּ ּקָּ עִּ ים, ַרק הָּ ם ַהּטֹובִּ יהֶּ ין  ַמֲעֹשֵ יכִּ ּוְצרִּ ּום ְזכּות  ם ש  הֶּ ֵאין לָּ ֶּ ים ש  ְרחֹוקִּ ת הָּ

נַ  ַמּתְ ם  הֶּ לָּ ין  נֹוְתנִּ ֵאין  ַאְך  ם.  ּנָּ חִּ ַנת  ַמּתְ ּוט ַרק  ש  ּפָּ יש   אִּ ְהיֹות  לִּ ת  ֱאמֶּ הָּ יק  ּדִּ ַהּצַ ח  ְכרָּ מֻּ זֶּה  יל  בִּ ְ ש  ּבִּ ר  ֶּ ֲאש  ת,  ֱאמֶּ הָּ יק  ּדִּ ַהּצַ ְיֵדי  ַעל  ַרק  "ל  ּנַ ּכַ ם  ּנָּ חִּ   ת 
זֶּ  ּובָּ "ל.  ּנַ ּכַ ם,  ּנָּ חִּ ַנת  ַמּתְ אֹוַצר  הָּ ן  מִּ ז  אָּ ל  ַקּבֵ יְּ ֶּ ש  ֵדי  ּכְ ה  ּתֹורָּ ְבֵרי  ּדִּ מִּ ל  ּטֵ ְתּבַ ּוְלהִּ ים  מִּ ְפעָּ לִּ הוּ ְלַגְמֵרי  ים  ה  ּוטִּ ש  ּפְ ים  ִּ ש  ֲאנָּ הָּ ל  ּכָּ ים,  ְרחֹוקִּ הָּ ל  ּכָּ ה  ְמַחיֶּּ א 

ם   ּנָּ ַנת חִּ אֹוַצר ַמּתְ ן הָּ יּּות מִּ ים חִּ לִּ ם ְמַקּבְ ּלָּ י ּכֻּ יֹּות, ּכִּ ְחּתִּ אֹול ּתַ ְ ש  ים ּבִּ חִּ ּנָּ ּלּו ַהּמֻּ ם ַוֲאפִּ עֹולָּ ּבָּ ֶּ ת: ש  ֱאמֶּ יק הָּ ּדִּ  ַעל ְיֵדי ַהּצַ

ג   עיין לק"ה   לא הלכה  ו'    מילה  י  ...    -אות  יּּוַכל  ּכִּ ֶּ ש  י  מִּ ְוֵאין  ה.  רָּ ְוַהַהְסּתָּ ה  מָּ ַהַהֲעלָּ ית  ַתְכלִּ ּבְ ְמֹאד  ם  ְעלָּ ְונֶּ תּום  סָּ הּוא  ם  ּנָּ חִּ ד  סֶּ ַהחֶּ זֶּה  ת  ֱאמֶּ ּבֶּ
ַתכְ  ּבְ ֵלם  ָּ ַהש ּ ת  ֱאמֶּ הָּ יק  ּדִּ ַהּצַ ם  י אִּ ּכִּ ם.  עֹולָּ הָּ ם  ְלַקיֵּ ַפע  ֶּ ְוש  יּּות  חִּ ם  ָּ ש ּ מִּ ל  ּוְלַקּבֵ ה  ַהזֶּּ ד  סֶּ ַהחֶּ לֵ ְלַגּלֹות  ְ ַהש ּ ית  ּבֹו  לִּ ֵאין  ֶּ ש  ְלַגְמֵרי  ַהֵחְטא  ן  י מִּ קִּ ַהּנָּ מּות 

בְּ  ן  ּכֵ ַעל  ְלַגְמֵרי,  י  קִּ נָּ הּוא  ֶּ ש  ּוֵמֲחַמת  ה.  ֲערָּ ַהּשַ חּוט  ּכְ ּלּו  ֲאפִּ ק  ַהּדַ ן  מִּ ק  ּדַ הּוא  ֶּ ש  ל  ּכָּ ם  גָּ ּפְ ְדנּוד  נִּ ּום  ֱאלֹקּותֹו  ש  ם  ָּ ש  מֹוֵצא  ם  ָּ ְלש  ס  ְכנָּ ּנִּ ֶּ ש  קֹום  מָּ ל  כָּ
ְת  יִּ ְוַחְסּדֹו  יּּותֹו  ּדִּ ְוחִּ ין  ְתרִּ ּכִּ ר  שֶּ עֶּ ּבְ ּלּו  ַוֲאפִּ ּנּו  ּמֶּ מִּ ים  ְרחֹוקִּ הָּ ּלּו  ֲאפִּ ם  ּלָּ ּכֻּ ת  ה אֶּ ְמַחיֶּּ ַרְך  ְתּבָּ יִּ הּוא  ת  ֱאמֶּ ּבֶּ י  ּכִּ ַרְך,  י  ּבָּ ּכִּ ַרְך,  ְתּבָּ יִּ יּּותֹו  חִּ יַע  ַמּגִּ א  ֲאבּותָּ ְמסָּ
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וכמבואר בתורה   ונגלית לו האלוקות שבכל דבר  נופל לפניו כל ההסתרה  החטא לגמרי עי"ז היכן שהוא בא 
שהקליפות מקבלות חיות ממאמר הסתום דייקא והיינו אוצר חינם הנ"ל ועיין    \לגתנינא/  . גם עיין תורה יב\לב/לג

שהתורה המחיה את הקליפות היא גבוהה מאד מאד כדי שלא יהיה לקליפות אחיזה בה    \לדאות ד'/   נו  תורה
וזך   הגדול  הצדיק  מכח  רק  מקבל  אלא  כרצונו  ממנו  לקבל  באוצר  אחיזה  לרשע  שאין  כאן  גם  הכוונה  וזה 

אע" דהיינו  אורם"  מרשעים  "ימנע  באיוב  בו  שכתוב  הגנוז  אור  בחי'  וזה  האוצר  נגלה  אורם שלפניו  שהוא  פ 
שממנו מקבלים חיות אבל אינם זוכים בו ממש אלא רק לקבל חיות ממנו בדרך נעלמת מהם, וכאן מבואר שזה  
בחי'   גם  יש  לעולם, אמנם מסתמא  חיות  ממנו  ונותן  העשרה מאמרות,  בתוך  מגלה את האוצר  ע"י שהצדיק 

יש בחי  והוא חסד חינם מוכרח שגם  זה גדול מכל האוצרות  יקבל חיות עצומה אפילו שכיון שאוצר  ' שרשע 
יותר מצדיק, שהרי לשם כך נועד כמבואר במדרש למי שאין זכויות אני נותן לו ממנו, אלא שא"א לומר זאת  
ומבוטל  שמאמין  מי  אבל  ההכרחי  חיות  רק  מהצדיק  מקבלים  שהם  העולם  אומות  על  וכ"ש  גמור  רשע  על 

הזו שהתגב רק הזכות  לו מעשים אלא  לצדיק אפשר שיקבל  לצדיק אע"פ שאין  כל המניעות להתקרב  ר על 
ה  ומהתבואה שציו  \להרבנו/וכמבואר במעשה מצפור שסיפר    מהצדיק חיות דקדושה הרבה למעלה ממדרגתו.

וכיון ש סוף השנה  והמלך לקצור עד  ולא קצרו  סוף השנה  עוה"ז הגיע  יעץ להם החכם  כל אחד עסק בהבלי 
ועי"ז חונן אפילו את מי שאין לו   \לו/ ור שעל ידה מתפייס המלך, והצדיק הוא הצפלהביא למלך צפור לפייסו

 
ְמ  ּבִּ ֶּ ם ַרק ש  עֹולָּ ּבָּ ֶּ ר ש  בָּ ּום ּדָּ יּּות ְלש  ּום חִּ ַרְך ֵאין ש  ְתּבָּ דֹו יִּ ְלעָּ ֵאינֹו  ּבִּ ֶּ י ש  ן מִּ ה. ְוַעל ּכֵ דֹולָּ ה ּגְ רָּ ְעֵלם ּוְבַהְסּתָּ הֶּ יּּותֹו ּבְ ם חִּ ָּ ה ש  ָּ ש ּ דֻּ ים ֵמַהּקְ ְרחֹוקִּ קֹומֹות הָּ

ם,   ָּ ש  ם  ְעלָּ ַהּנֶּ ַרְך  ְתּבָּ יִּ יּּותֹו  חִּ ּנּו  ּמֶּ מִּ ר  ְסּתָּ נִּ ֲאַזי  ֵאּלּו  ּכָּ ְמקֹומֹות  לִּ א  ּבָּ ֶּ ש  ּכְ ְלַגְמֵרי  ַהֵחְטא  ן  מִּ י  קִּ ה  נָּ חֹופֶּ ַרע  הָּ י  ְגּדֹו,  ּכִּ נֶּ ל  ּטֵ ְתּבַ נִּ ַרע  הָּ ֵאין  י  ּכִּ ַהּטֹוב,  ַעל 
ֲאחִּ  ּום  ש  ּבֹו  ְוֵאין  ְלַגְמֵרי  י  קִּ ּנָּ ֶּ ש  ת  ֱאמֶּ הָּ יק  ּדִּ ַהּצַ ל  ֲאבָּ הּוא,  ֶּ ש  ל  ּכָּ ם  גָּ ּפְ ה  ֵאיזֶּ ן  ֲעַדיִּ ּבֹו  ש   יֵּ ֶּ ש  ם  ֵמֲחַמת  ָּ ְלש  ס  ְכנָּ ּנִּ ֶּ ש  קֹום  מָּ ל  כָּ ּבְ ן  ּכֵ ַעל  ל,  לָּ ּכְ ַרע  הָּ יַזת 

ְמקֹומוֹ  ּבִּ ּלּו  ש  ֲאפִּ ֵאין  י  ּכִּ ם,  ָּ ש  ר  ְסּתָּ ַהּנִּ ַרְך  ְתּבָּ יִּ יּּותֹו  ְוחִּ ֱאלֹקּותֹו  ם  ָּ ש  ם  ּגַ מֹוֵצא  הּוא  ְמֹאד.  ה  ָּ ש ּ דֻּ ַהּקְ ן  מִּ ים  ְרחֹוקִּ הָּ יּּוַכל  ת  ֶּ ש  ְגּדֹו  נֶּ ּכְ עֹוֵמד  ַרע  ּום 
יַזת ּום ֲאחִּ ּבֹו ש  ֵאין  ֶּ ֵמַאַחר ש  ם  ָּ ם ש  ְעלָּ ַהּנֶּ יּּותֹו  ְוחִּ ּנּו אֹורֹו  ּמֶּ מִּ יר  יש     ְלַהְסּתִּ אִּ י הָּ ר "מִּ ֲאמָּ ּמַ ּבַ ה  כָּ ְברָּ ְכרֹונֹו לִּ זִּ נּו  ַרּבֵ ְבֵרי  דִּ ּבְ זֶּּה  מִּ ר  ְוַכְמבֹאָּ ל  לָּ ּכְ ַרע  הָּ

ים" ְוכּו':  ֵפץ ַחיִּּ חָּ  הֶּ

ן ֵּ ה. ְוַעל כֵּ   ְוַעל כ  ים ֵמַהּתֹורָּ ְרחֹוקִּ ְמקֹומֹות הָּ ּלּו ּבַ קֹום ֲאפִּ ל מָּ כָּ ּבְ ַרְך  ְתּבָּ יִּ יּּותֹו  ת הּוא מֹוֵצא חִּ ֱאמֶּ יק הָּ ּדִּ יטּותֹו  ַהּצַ ִּ ש  ֵעת ּפְ ּבְ יּּות  ל חִּ כֹול ְלַקּבֵ ן הּוא יָּ
ְמַחיֶּּ  הּוא  זֶּה  ּובָּ "ל.  ַהּנַ ם  ּנָּ חִּ ד  סֶּ ַהחֶּ הּוא  ֶּ ש  ה  ּתֹורָּ ן  ַמּתַ ם  קֹדֶּ ם  עֹולָּ הָּ ם  ְמַקיֵּ ה  יָּ הָּ ֶּ ש  ת  מֶּ ְעלֶּ ַהּנֶּ ה  ְוכּו'.  ֵמַהּתֹורָּ יס  אְסַטאקֶּ רָּ ּפְ ין  ּקֹורִּ ֶּ ש  ים  ּוטִּ ש  ַהּפְ ל  ּכָּ ה 

ְר  ל הָּ ּלּו ּכָּ ְמקֹומֹות הָּ ַוֲאפִּ ּלּו ּבִּ ם ֲאפִּ ְעלָּ ּנֶּ ֶּ ש  ת  מֶּ ְעלֶּ ַהּנֶּ ה  הּוא ַהּתֹורָּ ֶּ ם ש  ּנָּ ד חִּ סֶּ כֹול ְלַגּלֹות ַהחֶּ י הּוא יָּ ים יֹוֵתר, ּכִּ ל זֶּה  חֹוקִּ "ל ְוכָּ ּנַ ה ּכַ ים ֵמַהּתֹורָּ ְרחֹוקִּ
ּקָּ  עִּ י  ּכִּ ית,  רִּ ּבְ יר  טִּ נָּ ּדְ אן  מָּ הּוא  יק  ַצּדִּ י  ּכִּ א,  ְיקָּ ּדַ ית  רִּ ַהּבְ ּקּון  תִּ ּבְ לּוי  ַמד  ּתָּ ְועָּ ְצרֹו  יִּ ת  אֶּ ַבש   ְוכָּ ית  רִּ ּבְ יר  טִּ נָּ ּדְ יק  ּדִּ ְוַהּצַ ין.  יִּ ֲערָּ ַעל  א  ָּ יש  ּבִּ א  ְצרָּ יִּ ּדְ א  רָּ

נִּ  ם  עֹולָּ ּבָּ ֶּ ש  ַרע  הָּ ל  ּכָּ ֶּ ש  ַעד  א.  ֲאבּותָּ ְמסָּ ּדִּ א  ְטרָּ סִּ ת  אֶּ ְמֹאד  יַע  ְכנִּ הִּ א  ְיקָּ ּדַ ה  זֶּ ְיֵדי  ַעל  ַרּבֹות,  ְסיֹונֹות  נִּ יָּ ּבְ ְוהּוא  יו  נָּ ְלפָּ ְונֹוֵפל  ה  ד  ְדחֶּ סֶּ ַהחֶּ ְלַגּלֹות  כֹול 
ה. ן ּתֹורָּ ם ַמּתַ ם קֹדֶּ עֹולָּ ם הָּ ה ְמַקיֵּ יָּ הָּ ֶּ ד ש  סֶּ הּוא ַהחֶּ ֶּ ים ש  ְרחֹוקִּ ְמקֹומֹות הָּ ּלּו ּבַ קֹום ֲאפִּ ל מָּ כָּ ם ּבְ ְעלָּ  ַהּנֶּ

ַהּמַ     -אות ג    לג   תורה   לב ֶּ ל ַמה ש ּ א ּכָּ ּלָּ ר, אֶּ בָּ ר ְודָּ בָּ ל ּדָּ ת ּכָּ ין אֶּ ה ֵהם ַהְמַחיִּּ יֹּות ַהּתֹורָּ ְמצּום  ְואֹותִּ צִּ ה ּבְ יֹּות ַהּתֹורָּ ם ֵהם אֹותִּ ָּ ה, ש  יא ְלַמּטָּ ה הִּ ְדֵרגָּ
ְליֹונָּ  ה עֶּ ַמְדֵרגָּ ה ּבְ מֹו ְלַמְעלָּ ְך ּכְ ל ּכָּ ים ּכָּ ירִּ ם ְמאִּ ה, ְוֵאינָּ ְליֹונָּ ה יֹוֵתר עֶּ ַמְדֵרגָּ יּו ּבְ הָּ ֶּ ה ש ּ ּמַ אוּ יֹוֵתר מִּ רָּ ּה יֹוֵתר ֵמהָּ יּּותָּ יַע אֹור ְוחִּ ּפִּ ְ ּלֹא ְלַהש  ֶּ ֵדי ש  י:  ה, ּכְ

ְיכֹולִּ  ם  ָּ ש  ם[  ]ּגַ ַעּכּו"ם,  ֹונֹות  ּוְלש  עֹות  רָּ ּדֹות  מִּ ֵהם  ֶּ ש  ַרע,  יֵמי  ּבִּ ַהְינּו  ּפֹות,  לִּ ַהּקְ ְמדֹור  ּבִּ ּלּו  ֲאפִּ א  ְמצָּ ּבּוי  נִּ רִּ ֵמֲחַמת  ל  ֲאבָּ ה.  ַהּתֹורָּ יֹּות  אֹותִּ ְמצֹא  לִּ ין 
ַהּתֹורָּ  יֹּות  אֹותִּ ים  אִּ ְתרָּ נִּ ם  ֵאינָּ ְמצּום,  ַהּצִּ ל  ְוֹגדֶּ ים  ִּ בּוש  ְצרֹו  ַהּלְ יִּ ת  אֶּ ה  ּכֹופֶּ ֶּ ש  י  מִּ ל  ֲאבָּ ם.  ֲעֵליהֶּ ה  ֹורֶּ ַהש ּ ְך  ֶּ ְוַהחש  ַרע  ְיֵמי  ְיֵדי  ַעל  טֹוב,  ְיֵמי  ַהְינּו  ה, 

ֲאזַ  ם,  הֶּ ּבָּ ֶּ ש  ַהּטֹוב  ְיֵמי  ד  גֶּ נֶּ ְלַגְמֵרי  ל  ְלּבֵ ְתּבַ נִּ ע  רָּ הָּ ֲאַזי  עֹות,  רָּ ּדֹות  ַהּמִּ ַהְינּו  ַרע,  ַהְיֵמי  ַהְינּו  ע,  רָּ ּבֹוְלטוֹ הָּ יֹּות  י  י אֹותִּ ּכִּ יֹוֵתר.  ּבְ ים  ירִּ ּוְמאִּ ים  אִּ ְתרָּ ְונִּ ת 
יֹוֵתר   ע  רָּ ַהְיֵמי  לּו  ְיַקּבְ ּלֹא  ֶּ ש  ֵדי  ּכְ ה,  ְלַמְעלָּ מִּ אֹור  לּו  ּבְ קִּ לֹא  י  ּכִּ ְך,  ּכָּ ל  ּכָּ ין  ירִּ ְמאִּ יּו  הָּ לֹא  ה  ּלָּ חִּ ּתְ ין  מִּ רִּ אָּ ְ ש  ְונִּ ע,  רָּ הָּ ל  ּטֵ ְתּבַ ּנִּ ֶּ ש  ו  ָּ ְוַעְכש  יּּונֹו.  חִּ ֵדי  ּכְ מִּ

ה  יֹּות ַהּתֹורָּ ה:   אֹותִּ ַמְעלָּ ּלְ ין אֹור ַרב מִּ לִּ  ְלַבד, ֲאַזי ְמַקּבְ

כְּ ...  -  תנינא   יב   תורה   לג ֵאין  ם  ָּ ש ּ ֶּ ש  לֹום,  ָּ ְוש  ַחס  ים,  עִּ רָּ ים  רִּ ּוְדבָּ ֲעֵברֹות  ּבַ ּלּו  ַוֲאפִּ ו(.  ה  ַעיָּ ְ )ְיש  בֹודֹו'  ּכְ ץ  רֶּ אָּ הָּ ל  כָּ 'ְמלֹא  י  יַנת  ּכִּ ְבחִּ ּבִּ ַרְך,  ְתּבָּ יִּ בֹודֹו 
י  "ּוְכבֹודִּ מ"ב(:  ה  ַעיָּ ְ ש  בֹודוֹ   )יִּ ּכְ ץ  רֶּ אָּ הָּ ל  כָּ לֹא  ּמְ ֶּ ש  י  ּפִּ ַעל  ְוַאף  ם,  ָּ ְלש  ט  ֵ ש ּ ְתּפַ יִּ ּלֹא  ֶּ ש  בֹוד  ְלַהּכָּ בּול  ּגְ ש   יֵּ ֶּ ש  ן",  ּתֵ אֶּ לֹא  בּול  ְלַאֵחר  ּגְ ֵיש   זֶּה  ל  ּכָּ ם  עִּ  ,

יַנת: ְבחִּ ּבִּ ם,  ָּ ּלֹא ֵיֵצא ְלש  ֶּ "ל, ש  ַהּנַ קֹומֹות  יַע ַלּמְ ּגִּ ּמַ ֶּ ש  ּתֵ     ּכְ י ְלַאֵחר לֹא אֶּ ר  'ּוְכבֹודִּ ּוַמֲאמָּ ר  ל ַמֲאמָּ כָּ ּבְ ש   ּבָּ לֻּ ּמְ ֶּ בֹוד, ש  בֹוד ְוכָּ ל ּכָּ בּול ְלכָּ ּגְ "ל. ְוֵיש   ּנַ ּכַ ן' 
"ל:  ּנַ ּכַ ים  יצֹונִּ ַהחִּ קֹומֹות  ַלּמְ ט  ֵ ש ּ ְתּפַ יִּ ּלֹא  ֶּ ש  "ל,  ּנַ ּכַ רֹות  ַמֲאמָּ ה  רָּ יּ          ֵמֲעֹשָּ ים חִּ לִּ ְמַקּבְ ם ֵהם  ּגַ אי  ַוּדַ ּבְ ֵכן  י  ּפִּ ַעל  ַאף  י  ּכִּ ע,  ּדַ ל  ַרְך,  ֲאבָּ ְתּבָּ יִּ ּנּו  ּמֶּ מִּ ּות 

ַרְך. ַאךְ  ְתּבָּ יִּ ּנּו  ּמֶּ מִּ יּּות  ל חִּ ְלַקּבֵ ן  ּכֵ ם  ּגַ ין  יכִּ ְצרִּ ה  רָּ זָּ ה  י ֲעבֹודָּ ּתֵ ּבָּ ים אֹו  פִּ ּנָּ ַהְמטֻּ ּלּו ְמקֹומֹות  הּוא  ַוֲאפִּ ֶּ תּום, ש  ר סָּ ַמֲאמָּ יַנת  חִּ ּבְ ים מִּ לִּ ְמַקּבְ י ֵהם  ּכִּ ע,  ּדַ  
ן חא"  )ַעיֵּ תּום  סָּ ר  ַמֲאמָּ ית  ִּ ֵראש  וְ ּבְ ּנּו.  ּמֶּ מִּ יּּות  חִּ ים  לִּ ְמַקּבְ ם  ּלָּ ְוכֻּ רֹות,  ֲאמָּ ַהּמַ ל  ּכָּ ּכֹוֵלל  הּוא  ֶּ ש  תּום(,  סָּ ר  ַמֲאמָּ ה,  ְסתּומָּ ם  מֶּ ת קד ד"ה  ּבָּ ַ ש  בֹוד  ג  ַהּכָּ

ינַ  חִּ ּבְ י מִּ יּּות. ּכִּ ין חִּ לִּ ם ֵהם ְמַקּבְ ָּ ש ּ ה, ּומִּ רָּ ית ַהַהְסּתָּ ַתְכלִּ ּבְ ם  ְעלָּ ְונֶּ תּום  תּום הּוא סָּ ר סָּ ֲאמָּ ל ַהּמַ ֶּ ם  ש  הֶּ ר לָּ ָּ ְפש  י אֶּ ים אִּ ּלִּ ְתּגַ ַהּמִּ רֹות  ֲאמָּ ְוַהּמַ בֹוד  ת ַהּכָּ
ר בְּ  ְסּתָּ הּוא נִּ ֶּ תּום, ש  ר סָּ ֲאמָּ "ל, ַרק ֵמַהּמַ ּנַ ן' ּכַ ּתֵ י ְלַאֵחר לֹא אֶּ יַנת: 'ּוְכבֹודִּ ְבחִּ ם, ּבִּ ָּ ש ּ יּּות מִּ ל חִּ ר זֶּה  ְלַקּבֵ בָּ יּּות. ְודָּ ין חִּ לִּ ם ְמַקּבְ ָּ ש ּ ה, מִּ רָּ ית ַהַהְסּתָּ ַתְכלִּ

ל: אִּ  לָּ זֶּה ּכְ סּור ְלַהְרֵהר ּבָּ ין, ְואָּ בִּ ר ְלהָּ ָּ ְפש   י אֶּ

ְת אות    נו תורה    לד א, ַהְינּו סִּ ְיקָּ בֹוּהַ ּדַ ה ּגָּ יא ּתֹורָּ ה, הִּ רָּ תֹוְך ַהְסּתָּ ּבְ ֶּ ה ש  רָּ ש  ּתֹוְך ַהַהְסּתָּ ּבָּ לֻּ ה ַהּמְ ַהּתֹורָּ ֶּ ה  ]ד[ ְוַדע, ש  יכָּ יא ְצרִּ הִּ ֶּ י ֵמֲחַמת ש  ה. ּכִּ ֵרי ּתֹורָּ
ְמ  ּבִּ ש   ְתַלּבֵ ַהְס ְלהִּ תֹוְך  ּבְ ֶּ ש  ה  רָּ ַהְסּתָּ ּבְ ם  ֵמהֶּ ר  ְסּתָּ ּנִּ ֶּ ש  ַעד  ה,  ַהְרּבֵ ְברּו  עָּ ֶּ ש  ֵאּלּו  ל  ֵאצֶּ ַהְינּו  ֵאּלּו,  ּכָּ ים  ְנמּוכִּ ַרְך  קֹומֹות  ְתּבָּ יִּ ם  ֵ ַהש ּ ב  ַ ש  חָּ ן  ּכֵ ַעל  ה,  רָּ ּתָּ

לִּ  ּפֹות  לִּ ַהּקְ יּוְכלּו  ְלַבל  ה,  ּתֹורָּ ֵטי  ָּ ש  ּפְ ם  ָּ ש  יש   ְלַהְלּבִּ י  ְבלִּ לִּ בֹות  ָּ ם  ַמֲחש  ָּ ש  יש   ּוַמְלּבִּ יר  ַמְסּתִּ ן הּוא  ּכֵ ַעל  ְמֹאד.  דֹול  ּגָּ ַגם  ַהּפְ ה  ְהיֶּ ְויִּ ה,  ַהְרּבֵ ם  ָּ ש ּ מִּ יֹנק 
יֹנק   ּפֹות לִּ לִּ ּלֹא יּוְכלּו ַהּקְ ֶּ ֵדי ש  ּה )ג(. ּכְ ַעְצמָּ יא ּתֹוַרת ה' ּבְ הִּ ֶּ ה, ש  ְתֵרי ּתֹורָּ א, סִּ ְיקָּ בֹוּהַ ּדַ ה ּגָּ ְ ּתֹורָּ יַנת )ש  ְבחִּ ה. ּבִּ ם ַהְרּבֵ ָּ ש ּ ץ    מֹות י"ב(:מִּ רֶּ אֶּ י ּבְ ַבְרּתִּ "ְועָּ

ַהּקְ  ְמקֹום  ם  ָּ ש ּ ֶּ ש  ם  ְצַריִּ מִּ ץ  רֶּ אֶּ ּבְ י  ּכִּ ְוכּו'.  ְולֹא"  ה'  י  ֲאנִּ יַח,  לִּ ָּ ַהש ּ ְולֹא  י  ֲאנִּ ְך,  ַמְלאָּ ְולֹא  י  ֲאנִּ ם,  ְצַריִּ ר  מִּ ְסּתָּ ּומֻּ ש   ּבָּ ְמלֻּ א  ְיקָּ ּדַ ם  ָּ ש  ן  ּכֵ ַעל  ְמֹאד,  ּפֹות  לִּ
ַעְצמֹו ַהיְ  ַרְך ּבְ ְתּבָּ ם יִּ ֵ ּה ַהש ּ כָּ חֹוֵזר ּוְמַהּפְ ֶּ ש  ה, ּכְ רָּ תֹוְך ַהְסּתָּ ּבְ ֶּ ה ש  רָּ א ֵמַהַהְסּתָּ ְיקָּ ן ּדַ ה. ַעל ּכֵ ְתֵרי ּתֹורָּ , סִּ ש  א    נּו ּתֹוַרת ה' ַמּמָּ ְיקָּ ה ּדַ ּנָּ ּמֶּ ה מִּ ְלַדַעת, ַנֲעֹשֶּ

"ל:  ּנַ ה ּכַ ְתֵרי ּתֹורָּ ר ּתֹוַרת ה', סִּ ְסּתָּ ם נִּ ָּ י ש  . ּכִּ ש   ּתֹוַרת ה' ַמּמָּ

 חלק מעשיות וספורים   בככבי אור  נמצא   לה 
כב  עיין תפלה   לו  אות  חנוכה  ראויים,    -  לעני  ולשאינם  לראויים  ויום  יום  ובכל  ודור  דור  בכל  חקר  אין  עד  ונפלאות  ניסים  אתה  עושה 

מכל   מאד  ענו  משה  "והאיש  בבחינת  שהוא  הצדיק,  ונפשם, את  לבם  בכל  האמת  צדיק  ויחפשו את  ובתמים,  באמת  אליך  יצעקו  כאשר 
ע  אשר  לחרבות.  האדם  ונהיה  עפר  לחיצים,  ונהפך  קש  שזרק  ואפר,  עפר  בבחינת  שהוא  האדמה",  פני  תיקר  ל  אזי  כזה,  צדיק  וכשנגלה 

 תושיענו,   -נפשנו בעיניך, וחרף היותנו פחותים באמת כעפר ואפר  
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למלך הצפור  את  שהביאו  לאותם  שותף  שהיה  מהזכות  לבד  זכות  הצדיק  שום  אנשי   ע"יוהצדיק    .\לז/שהם 
וכיון שהוא    מאוצר מתנת חינם הנ"ל  ההכרח שיקבלאז    ,לפעמים הוא איש פשוט כיון שבטל מתורה ומצוותש

אוצר וכיון שמתגלה לו אזי יש בכוחו לתת לכל הפשוטים וגם לרשעים כל אחד כפי צדיק גדול מתגלה לו ה 
שהצדיק מבין כי הכל תלוי בצדיק הדור שלו נתן הקב"ה הכח לקיים את העולם כפי כוחו ורצונו כמבואר שם  

  .\לחבלק"ה מילה ג' אות ז'/

 
המתן שכר למי שאין לו זכויות שהוא במדרש  הנ"להגדול שאוצר מתנת חינם חידוש גדול עתה מבאר רבנו 
כיון  שהתקיים ע"י חסד לבד  ,\לט/אוצר השפע חיות שקיים את העולם עד מתן תורהגם הוא  של קיום המצוות,

כן  מצווה ועושה, למקיימים כבמתן תורה וישראל שקבלו תורת משה הנגלית קיום שלא עלתה מהעולם הזה 
עליון באופן שיושפע לעולם שפע חיות מצד הדין ולא רק חוד הי לא עלו מיין נוקבין הראויים לעורר את הי

 בחסד כמו שהושפע עד מתן תורה. 

בבחי'   לבד  חנם  בחסד  העולם  מתקיים  התורה שהיה  קבלת  קודם  בחי'  לעולם  שזהו  כי 
הני כ"ו  מג ששואלת    \מב/(.בגמ' פסחים קיח) מתן תורה כמובא    \מא/על קודם  הנאמר[  מ]  חסדו

ומתרצת  כנגד מי  בתהלים פרק קלו    שאמר דוד המלךכי לעולם חסדו   כנגד כ"ו דורות אמר אותם, 
. כי אז לא היה שום  [מה] שלא נתן להם תורה אלא זן אותם בחסדו  \מד/משה רבנומאדם הראשון עד    וכו'

ידו    \מו/ כי התורה שקבלו מאדם הראשון ולמדו במדרשות של שם ועבר לא היה בה שום חדוש   תורה שעל 

 רבה צו פ' ט' }רק בישוב העולם ובדרך ארץ כשארז"ל במדרש  והיו עוסקין    יתקיים העולם
"ו דורות. ואז היה עיקר קיום העולם ע"י חסד חנם  ךגדולה דרך ארץ שקדמה לתורה    [{מז]

עד מתן תורה  ו  ,מאברהם אבינועשרים דורות כבר התחיל אלפים שנות עולם התיקון דהיינו  וצ"ע הרי      לבד.
ונראה    את כל התורה.  מוקיי וזרעו  אברהם  היו בתי מדרשות וש  ,ורה כנ"לשבהם כן למדו ת  דורות  ששהיו עוד  

אבינו עד משה רבנו הגמור שהיה בכהיו    ששש הדורות מאברהם  בין התוהו  דורות ראשונים  "כמו ממוצע  ו 
וזהו שנחלקו )עיין    ומתן תורה שניתן לעם ישראל משנעשתחילת התיקון שבלבין   ממלכת כהנים ועם קדוש, 

ונראה שהיו    םרכים( בגדר האבות האם היו בני נח או שכבר ניתן להם שספר פרשת ד ממוצע,  בחי'  ישראל, 

 
יותר שמקיים    צ"ע   לז שזה גדול  וגם מאמין בצדיק,  זכויות  יקבל מי שיש לו  שאנשיו יעבדו את הש"י    הצדיק שכל השתדלותו   רצון כיצד 

ביותר מסירות נפש. אבל כיצד יקבלו מאוצר חינם שמיועד רק למי שאין לו זכויות כמבואר במדרש, ומאידך מדוע שיגרע שכרו מהרשע  
ת  שמאמין בצדיק. ונ"ל שזה תלוי בו בעצמו כי המקורב לצדיק ע"י שרואה כיצד צריך לעבוד את הש"י ראוי שירגיש שעדיין אין לו זכויו 

 כלל.

ַחְסּדֹו ְלַבד    -אות ז'   מילה הלכה ג    לק"ה   לח ם ּבְ עֹולָּ ת הָּ א אֶּ רָּ ּבָּ ַרְך  ְתּבָּ יִּ ת ה'  ֱאמֶּ ּבֶּ י  א, ּכִּ ְיקָּ יק ַהּדֹור ּדַ ּדִּ ַהּצַ כַֹח  לּוי ּבְ ּתָּ ל ַהּכֹל  ד  ֲאבָּ סֶּ הּוא ַהחֶּ ֶּ ש 
לוּ  ּתָּ ם ַהּכֹל  עֹולָּ א הָּ רָּ ּבָּ ֶּ ל ַאַחר ש  ה, ֲאבָּ נֶּ ּבָּ יִּ ד  סֶּ ם חֶּ יַנת עֹולָּ חִּ ּבְ "ל  ן  ַהּנַ ְוַעל ּכֵ ּבֹו.  לּוי  ּתָּ ם ְוַהּכֹל  עֹולָּ ם הָּ ן ְמַקיֵּ י ּכֹחֹו ּוְרצֹונֹו ּכֵ פִּ י ּכְ ַהּדֹור, ּכִּ יק  ַצּדִּ י ּבְ

הַ  יו  לָּ עָּ נּו  ַרּבֵ ה  ֶּ מֹש  מֹו  ּכְ ם  ְעלָּ ַהּנֶּ "ל  ַהּנַ ד  סֶּ ַהחֶּ ְלַגּלֹות  יּּוַכל  ֶּ ש  י  מִּ ז  אָּ ה  יָּ הָּ ם  אִּ ּבּול  ַהּמַ דֹור  ּבְ ּלּו  אֶּ ֲאפִּ ּבְ ה  יָּ הָּ לֹום,  ָּ ז.  ש ּ אָּ ם  ּגַ ם  עֹולָּ הָּ ם  ְתַקיֵּ יִּּ ֶּ ש  ר  ָּ ְפש 
ה מַ  יָּ ן הָּ ז, ַעל ּכֵ ם אָּ ְעלָּ ד ַהּנֶּ סֶּ ה ַהחֶּ ה ְמַגּלֶּ יָּ ה, ְולֹא הָּ ֶּ מֹו מֹש  ְך ּכְ ל ּכָּ ֹו ּכָּ ַסר ַנְפש  ּנַֹח לֹא מָּ ֶּ ה  ּוֵמֲחַמת ש  יָּ ּלּו ֹנַח הָּ ם ַוֲאפִּ עֹולָּ ל הָּ יב ּכָּ ֱחרִּ ם ְוהֶּ עֹולָּ ּבּול ּבָּ

יר ַעְצמ ח ְלַהְסּתִּ ְכרָּ ה יָּ מֻּ יָּ ית ְולֹא הָּ חִּ ְ ש  ּות ַלּמַ ן ְרש  ּתַ ּנִּ ֶּ ל ֵמַאַחר ש  יו, ֲאבָּ נָּ ה ְלפָּ לָּ ַוח ְוַהּצָּ ה רֶּ ַהְרּבֵ ֶּ י ש  ה ַאף ַעל ּפִּ בָּ ּתֵ ם  ֹו ּבַ ְעלָּ ד ַהּנֶּ סֶּ ּלֹות ַהחֶּ ְתּגַ כֹל ְלהִּ
ם וְ  ְעלָּ תּום ְונֶּ ְהיֹות סָּ ח לִּ ְכרָּ ה מֻּ יָּ יק הָּ ּדִּ ּלּו ֹנַח ַהּצַ ן ֲאפִּ ם, ַעל ּכֵ ֵגן ֲעֵליהֶּ "ל.ְלהָּ ד ַהּנַ סֶּ יַנת ַהחֶּ חִּ ה ּבְ ַעְצמֹו ַהּתֹורָּ יק הּוא ּבְ ּדִּ י ַהּצַ ר, ּכִּ ְסּתָּ  נִּ

שהעלו  דהיינו קודם  שאוצר מתנת חינם שהוא האוצר הגדול מכל האוצרות הוא המקיים את העולם קודם מתן תורה    וזה חידוש גדול   לט
  י תחומין שקודם מתן תורה התקיים העולם ע"י שפע מיחוד נראה שסותר את הלק"ה ערוב כי  של תורת משה  בני ישראל עבודת המצוות  

שע"י עבודת עוה"ז הוא שפע גדול בהרבה    כרח לקיום העולם ואדרבה השפע מה ובינה והוא שפע מועט רק כדי ה החיצון של חכ   התדיר 
   .צריך ביאור   וגם עצם העובדה שאוצר מתן שכר הוא החיות המקיים את העולם   יותר.

 לים קלו י תה   מ

 כיון שכתוב לעולם חסדו משמע לעולם שופע חסדו ית' ולא רק עד מתן תורה.    צ"ע   מא

א''ר יהושע בן לוי הני עשרים וששה הודו כנגד מי כנגד כ''ו דורות שברא הקב''ה בעולמו ולא נתן להם תורה וזן אותם    -  פסחים קיח.  מב
 .בחסדו 

 כי בגמ' קאי ההודאה ואילו רבנו מפרש דקאי אחסדו.  צ"ע 
 . ועד כ"ו דורות וכו' נוסף בתקפא וכנראה לכן בתשכט הוקף בסוגרים יחד עם המ"מ לפסחים הנ"למכאן   מג

אדם שת אנוש קינן מהללאל ירד חנוך מתושלח למך נח.  שם ארפכשד שלח עבר פלג רעו שרוג נחור תרח אברהם. יצחק יעקב    –  והם   מד
 לוי קהת עמרם משה.

יא( ועוד שש עד משה רבנו נח ועשר מנח עד אבר מאדם הראשון עד  עשר    מה  יד  אברהם    )אע"פ   הם אבינו )במדבר רבה  עד  ט.  שרק  וע"ז  צז.  סנהדרין  עיין  תוהו  שנות  אלפים  מכונים 
 ( . קיום העולם התחיל תמח שנים אח"כ במתן תורה ומאברהם אבינו מתחיל אלפים שנות תורה וכמבואר במדרש )ב"ר סא א'( שכליותיו למדוהו תורה 

ידה מקבלים לב להש"י לכן קיבל לב מהחדושים שחדשו הנשמות קודם  תורה קמב    עיין  מו תורה שעל  היה ממי ללמוד  שלאברהם לא 
בריאת העולם נמצא שרק תורה שמחדשים בה היא תורה שהתחדשה מאברהם ואילו בכו' דורות שקדמו לו לא היתה תורה כזו אלא רק  

 הראשון.תורה של בחי' שימור הקיים. דהיינו ללמוד מה שקיבל אדם  
 )ד'( אם על תודה יקריבנו וגו'עה"פ    142( השכם עמוד  ניו יורק תרעה   אוצר המדרשים )אייזנשטייןפסקא ט ואינו לשון רבינו. ועיין לשון רבינו ב   מז
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נכנס  ושיצא לא  ועדיין  נח  בני  חיים  ומגדר  עץ  ועיין  גמור.  ישראל  בהכרח   \מח/ לגדר  למהות  מהות  כל  שבין 
ימות נפשם  שעד אברהם אבינו עסקו הצדיקים בשלועיין לעיל  .  \מט/ הכוללת את שניהם  שיהיה מהות ממוצעת

זה מה  ולא כיצד לחבר את כל העולם להקב"ה, ומסתמא  דהיינו כל אחד עסק בקשר שלו לבדו עם הקב"ה 
שלמדו בבית מדרש של שם ועבר ואולי קיימו זאת כפי המבואר בתורה א' שצריך להסתכל בשכל של כל דבר 

התחיל   ומאברהם  עי"ש.  להקב"ה  להתקשר  ידה  ועל  בטבע  הנעלמת  התורה  מצוות  והיינו  התריג  להתגלות 
והמספר  דרבנן  כל התורה אפילו תקנות  וכמבואר בגמ' שקיים את  כמבואר במדרש שכליותיו למדוהו תורה 
תריג נרמז לראשונה אצל יעקב אבינו כמבואר במדרש עה"פ עם לבן גרתי ודרשו ותרי"ג מצוות שמרתי. אלא  

לעיל   שנתבאר  בלא  כפי  ריח  בחי'  אלא  אז  המצוות  בקיום  כפי  היה  תורה,  למתן  ביחס  ממשות  ולא  לבד 
שנתבאר לעיל שעדיין היתה הגזרה שא"א שהקדושה דלעילא תרד לתקן למטה ולכן לא נצטוו האבות לקיים 

שגם קיום המצוות שלהם לא היה באותו אופן שנתגלה בסיני    \נא/ וצ"ע אפשר.  \נ/המצוות אלא קיימו מרצונם
וכמבואר   מאמרות  בעשרה  באופן שהמתלבש  תפילין בזוהאלא  מצוות  קיים  אבינו  שיעקב  שפצל   ר  במקלות 

אבל באופן הזה של קיום המצוות אין בו הכח לעורר השפע חיות לעולם אלא מקבל מבחי' בהם מחשף הלבן,  
 . אוצר חינם שעל ידו התקיים העולם עד מתן תורה

התורה קבלת  קודם  גם  העולם/   ובאמת  שנברא  התורה  ובונג ,  \נבומאז  היתה  אז  גם  דאי 
כיב בהעלם    מציאות,  התורה  היתה  תורה  מתן  קודם  אז  אמנם  נצחיית.  היא  התורה 

הדברות בעשרת  כלולה  התורה  כל  כי  היינו  היו  [נד]   ובהסתר.  תורה  מתן  קודם  ואז   ,
קדמה   [נז]   שבהם נברא העולם  \נו/[נה]  עשרה מאמרותבהעשרת הדברות נעלמין   כי התורה 

היתה   ואז  נגליתלעולם  משמעות  א  בלא  צרופי  שעריםרק  ברלא  המלך/   ותיות  בשער  והיא ,  \נחכמבואר 

 
יהן  אמנם בכל אלו הד' בחי' הפרטיות יש בחי' א' כוללת כולם והיא ממוצעת בין בחי' ובחי' הכוללת שת  -א מ"ב  " שער מב פ   עץ חיים   מח

חכמי הטבע כי בין הדומם והצומח הוא הקורא"לי הנקרא אלמוגים ובין הצומח והחי הוא אדני השדה הנזכר במסכת    כתבושה  דוגמא מ 
רך  ד ל  ע ן  ף. וכ ו כלאים שהוא כמין כלב גדל בקרקע וטבורו נשרש בקרקע ויונק משם וכשחותכין הטבור שלו מת ובין החי והמדבר הוא הק 

בנים אתם לה' אלהיכם  " בורא יתברך ובין הנברא שהיא הבחי' הכוללת הרוחניות יש בחי' באמצע אשר עליה נאמר  כי בין ה  , יש בכאן   הז 
ב   .וארז"ל האבות הן הן המרכבה   "ויעל אלקים מעל אברהם "ונאמר    " אני אמרתי אלקים אתם  ניצוץ קטן מאד שהוא  י'  ח והכוונה כי יש 

הניצו  וזהו  נמשך ממדרגה האחרונה שבבורא  נברא שהוא נשמה דקה במאד מאד אלהות  א'  ניצוץ  בכח  הנקרא    .ץ מתלבש  זה  ובניצוץ 
וכן בין בחי' הרוחניות לבחי' הגוף יש בחי' א' כוללת שתיהן והוא בחי' רביעית דם של    .י' הרוחניות שהם נרנ"ח ח יש בה שרשי ד' ב   , יחידה 
 .כי יש בה ניצוץ אחרון של הנפש שהוא הרביעית שבנפש  , הנפש

והענין הוא כי הא"ס נקרא אפס כי אין בו שום תפיסה שאין שם חומר ולא צורה כלל ואחריו יצא התהו והוא הכתר ואחריו יצא הבהו הכולל    -עוד עי"ש 

ואיך  ד' יסודות חו"ב תו"מ. וביאור הדבר כי הנה בהכרח הוא שתהיה מדרה אמצעי בין המאציל אל הנאצל כי יש הרחק ביניהן כרחוק השמים מן הארץ  
י' זו  ר זה בזה ואיך יברא זה את זה שהם ב' קצוות אם לא היה דבר ממוצע ביניהן ומחברם ויהיה בחי' קרובה אל המאציל וקרובה אל הנאצל והנה בחיאי 

 .הוא כתר הנקרא תהו כי אין בו שום יסוד כי ע"כ אינו נרמז בשם הוי"ה כלל רק בקוצו של יו"ד אמנם הוא בחינת אמצעי כנ"ל
 נו באכילת המן במדבר שתחילה אכלו עוגות שהוציאו ממצרים דהיינו מצה שהיא בחי' ממוצע בין מן לחמץ.מצי   כעין זה   מט

 צ"ע שלפ"ז עיור המקיים את התורה אע"פ שאינו מצווה האם אחר מתן תורה כן מקדש חומר או לא   נ

ומא פטור מן המצוות  ועיין סוטה כא. שתורה של  ועושה. ועי"ש שס   גדול מצווה ועושה ממי שאינו מצווה  חנינא   ר " א   –.  קידושין לא עיין  
 ועיין ע"ז ג. שהעושה ואינו מצווה שכרו מועט.    אשה כיון שאינה מצווה אין בה כח להגן מן היסורים.

 למד הבאיבי הנחל וצ"ע.  כך   נא

במדרש שהקב"ה  שהולך ומבאר שהכוונה לעשרה מאמרות אבל באמת איתא במדרש שהתורה קדמה לעולם אלפים שנה ואיתא    כפי  נב
 הסתכל בתורה וברא את העולם.

 בודאי   -בתשכט    נג

 פרש"י פ' משפטים כד יב תריג מצוות כלולות בעשרת הדברות ועיין כד הקמח לרבינו בחיי סוף ערך שבועות וזוהר יתרו צג סוף ע"ב    נד

 הסתכל באורייתא וברא עלמא.  : פנחס דף רלח ועיין זהר רע"מ      עיין זוהר הנ"ל עשר אמירן דאוריתא כללא דפקודי אוריתא כללא דכל עשר אמירן דבראשית.  נה 

  )לא תעשה לך פסל(   יהי רקיע -ג   )לא היה לך אלקים אחרים(   יהי אור-ב   )אנכי ה' אלקיך(   בראשית-א    -ועשרת הדברות  עשר מאמרות   נו

המים-ד  לשוא(   יקוו  ה"א  שם  את  תשא  הארץ -ה   )לא  השבת(   תדשא  יום  את  מאורות-ו   )זכור  ואת אמך(   )כבד   יהי  אביך  ישרצו  -ז   את 

יאמר וכו' הנה נתתי  ו  ()ויאמר וכו 'פרו ורבו -י   )לא תענה ברעך עד שקר(   נעשה אדם -ט   )לא תנאף(   תוצא הארץ נפש-ח   )לא תרצח(   המים
     העשירי(.הוא מאמר    " הנה נתתי ו" הוא רק ברכה    )כתב העסיס רמונים שפו"ר       )לא תחמוד(.  לאכלה   וכו'

 אבות ה' א'  נז

ב"פ רלא גמט נתיב )לא ידעו עיט( היינו שער הנ' שבבינה שלא השיגו משה    -רלא שערים פנים ואחור -  שער א' פ"ד  עמק המלך   יןעי  נח
ב"פ   רבינו ונקרא עולם המלבוש דהיינו תורה הקדומה שקדמה לעולם אלפים שנה אלפים לשון האלפך חכמה דהיינו ב' לימודים הנ"ל 

ב' ר"ת אלקים את ב"פ א' היינו רמז לב"פ רלא הנ"ל דהיינו תורה הקדומה  רלא שערים הנ"ל.  וזה רמוז בתור  ה ר"ת בראשית ברא ב"פ 
 כמבואר בהקדמת הזוהר דף ב: 

לדבר המהרח"ו.  ספר   התחיל  שממנו  לצמצום  סודות שמקודם  סרוג שמגלה  מהר"י  שקיבל  מה  אלא  מהמהרח"ו  האריז"ל שלא  קבלת  היא  המלך  עמק 
יין בקבלה זו שאינה ממהרח"ו, אבל הבעש"ט ורבנו למדו שתיהן כאחת, עיין שיחות הר"ן סימן רכה שרבינו מגלה למוהרנ"ת  ומגדולי המקובלים אסרו לע 

ק"ה  שיש בספרים שאינם מצויים גילויים ממה שהיה קודם האצילות דהיינו עולם המלבוש וציין שם לספר ויקהל משה, ומוהרנ"ת מאד התפלא. ועיין ל
מספר שלמד בספרי קבלה אחרונים סוד הצמצומים ורשימו ועולם המלבוש שהוא רלא שערים פנים ואחור שהיו קודם לחלל הפנוי   מנחה ז' כב שמוהרנ"ת 

פנוי. גם עיין עלים לתרופה מכתב נז מה שבאר עפ"ז בתורה לא שם מזכיר רבנו את    שנעשה ע"י שקיפל את אריגת עולם המלבוש לשנים ונעשה חלל 
 . הרל"א שערים
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כולן   וכולל  מאמרות  מעשרה  הראשון  שהוא  סתום  מאמר  אתבראשית  מאמרות  העולם  וכשברא    בעשרה 
עוה"זהתורה  נתלבשה   לחומר    בגשמיות  צורה  העולםבבחי'  את  וברא  בה  לה  ,  ע"י שהסתכל  היה  לא  ועדין 

ונתגלו אז רק ז' מצוות שהן מאמרות כיצד לברא עולם,    משמעות של עצות כיצד לעבוד את הש"י אלא עשרה
ובמתן עצות מעשיות ממש  תרי"ג  ואברהם אבינו גילה כיצד לקיים את התורה הנעלמת בטבע כלקיום העולם  

 . נמצא שהיתה ד לעבוד את הש"י צכי מעשיות    \נט/ בעצות  בקולות וברקים הלביש הקב"ה את התורהתורה  
כולה    כל עהתורה  העולם  תורה  מבריאת  מתן  שנברא  ד  העולם  יישוב  בתוך  ונסתרת  נעלמת 

בכל הדיבורים של העולם ובכל העובדות והעשיות הן  על כן גם היום  ו  .\ס/בעשרה מאמרות
, \סג כמבואר במכתבי מוהרנ"ת אפילו יושב בחנות/   או איזה עובדא שיהיה  \סב/עצים  \סא/מי שחוטב

דהיינו המבואר בתור  [סד]   בכולם נעלם התורה נראה  ולצ"ע  דבר  כל  א' להסתכל בשכל של  תקשר  הה 

. כי הכל נברא בעשרה מאמרות אשר  לחכמה והשכל שבו להבין כיצד להתקרב להש"י על ידו עי"ש
נמצא שגם חוטב עצים בעשיה זו יכול לקבל חיות    [סה]   שם התורה נעלמה ונסתרה קודם מתן תורה 

ית'   צדיק  מכח ה, אבל  ליראת שמים גדולה  ועי"ז לבוא  מהתורה הנעלמת בעשרה מאמרות הרגשת מציאותו 

. והצדיק בשעה שפורש מן התורה והוא  בזמן פשיטותו  יכול למצא תריג עצות ממש בתוך הטבעש
קודם מתן תורה  זו של  חיות מבחי'  הוא מקבל  כפי    בחי' איש פשוט  התורה  את  שמקיים  ע"י 

 .  הדברותשהיא נעלמת בטבע שנברא בעשרה מאמרות שהן לבוש המגושם ביותר של עשרת 
 

שהתורה הנעלמת בעשרה מאמרות שממנה קבל העולם חיות קודם מתן תורה וממנה מקבלים   עתה יבאר
היא  כי ארץ ישראל  .תורה זו היא בחי' הדרך לארץ ישראל ,הפשוטים ע"י הצדיק שלפעמים הוא איש פשוט

כי עיקר התורה היא   ,נ"לבחי' תורה הנגלית בחי' עולם התיקון ביחס לדרך אליה שהוא בחי' עולם התוהו כ
אזי העולם   ,אבל כשאין מי שיעורר את היחוד הזה ,נשפע השפע לעולם מצד הדין שמחייב  השעל יד \סובא"י/ 
ולכן החסד הזה שהוא בחי' הדרך ליחוד  חיות קודם מתן תורה, םל חיות רק בחסד שעל ידו קבל העולמקב

י לעמו שהוא המאמר הסתום בראשית שבזכותו יש הנ"ל דהיינו לבחי' ארץ ישראל הוא בחי' כח מעשיו הגד 
לנו זכות לכבוש את הארץ כי הכל ברא אלקים וברצונו נתן לנו, ומכח הזכות הזו לכבוש אותה משם גם נשפע 

כי ע"י שיש לנו זכות בארץ אזי הקב"ה מביט בה ונשפע ממבטו קדושת הארץ בבחי'   הקדושה של הארץ.
)עיני השכל לראות  .שכתוב באדם וחוה השכל, בחי' בחי' ותפקחנה עיניהם אוירא דא"י מחכים חכמה בחי' עיני 

 מה הפסידו בחטאם(

 
 תורה ז' שבהר סיני קבלנו תריג עצות.  עיין  נט
ועל כן יהי אור כנגד    נמצא   ס וכו' כיו"ב.   בויהי אור  יהיה לך נעלם  ולא  שאנכי ה"א נעלם בבראשית מאמר סתום בכתר שניקודו קמץ. 

ת הערלה,  החכמה שהנקוד שלה פתח, ורמוז בלאו דייקא, כי תחילת התגלות האור וכל הבריאה שאחריו הוא רק ע"י שתחילה מסיר א 
 ולא יהיה לך הוא שרש לכל הלאוין שבתורה שהם בחי' סילוק הערלה והג' קליפות טמאות.

ה.    חטב. ולא יחטבו מן היערים )יחזקאל לט, י.(, מחטב עציך )דברים כט, י.(, ענין כריתלשון חוטב ועיין ספר השרשים לרד"ק ערך    צ"ע  סא
 ני חטיבה אחת.ומאידך עיין ערוך ערך חטב שציין לגמ' אתם עשתו 

דייקא   נקט מדוע    סב עצים  לבריאת  חוטב  רומז  הסתום  מאמר  כי  הפשוטים,  חיות  מקבלים  שממנו  הסתום  למאמר  רומז  הוא  כי  ואולי   .
יז טו ופרש"י שם(  עיין  ) יאה לשון חיתוך לשון לברא את היער  ר העולם וב דהיינו חוטב עצים כך חתך והפריד הקב"ה את העולם  יהושע 

 ע"י המאמר הסתום בראשית ברא אלקים וכו'.  מהא"ס אלוקותו, 
ְוַהּתוֹ   -מכתב כא    -  עלים לתרופה עיין    סג ה  יחָּ ה ַהּשִּ ּלָּ ּגִּ ֶּ זֶּה ש  ּכָּ דֹול  ּגָּ יק  אְסטִּ רָּ ּפְ ש   יֵּ ֶּ ּטּול ש  ַהּבִּ ל ֵעת  כָּ ּבְ יד  מִּ ּתָּ ת ַעְצְמךָּ  ְזּכֹר אֶּ ּתִּ ל  ה ַהזֹּאת  ֲאבָּ רָּ

ּלֹא   ֶּ ן ש  ּלּו אֹותָּ ה ַהּכֹל ֲאפִּ הּוא ְמַחיֶּּ ֶּ ה ַמֲעלֹות טֹובֹות לַ ש  ּמָּ ן ּכַ ּכֵ ֶּ ל ש  ן ְוכָּ ּכֵ ֶּ ל ש  ּכָּ יו, מִּ לָּ ים עָּ ּלּו ַהחֹוְלקִּ זֶּּה ַוֲאפִּ ין מִּ ְמעּו זֹאת ְוֵאין יֹוְדעִּ ָּ ֵלינּו  ש  קֹום עָּ ּמָּ
ין   נּו ְיכֹולִּ אי אָּ ַוּדַ ים ּבְ ִּ דֹוש  יו ַהּקְ רָּ י ְספָּ ּפִּ דֹוש ּומִּ יו ַהּקָּ ּפִּ ל זֶּה מִּ מַֹע ּכָּ ְ ש  ינּו לִּ כִּ נּו זָּ אָּ ֶּ ר  ש  ה ְלַדּבֵ ה ַהְרּבֵ זֶּה ַהְרּבֵ ה ֵיש  ּבָּ ּנֵ יד, ְוהִּ מִּ זֶּה ּתָּ ְלַהֲחיֹות ַעְצֵמנּו ּבָּ

 , ְחַסר ְלךָּ יֶּּ ֶּ ל ַמה ש ּ ם ּכָּ הֶּ ּבָּ ח  ּכַ ְ ש  ן ְותִּ ַעיֵּ יךָּ ּפּוק  נֶּ ים ְלפָּ רִּ פָּ ל ַוֲהלא ַהּסְ לָּ ים ּכְ ַנאי ַמְסּכִּ ַהּפְ יא    ַאְך ֵאין  י הִּ ה ּכִּ ָּ דֹוש  ה ַהּקְ ַהּתֹורָּ ן ּבְ ה  ְוַעיֵּ ְכַרַחת ְלךָּ ַעּתָּ מֻּ
ְרצֹונ ּבִּ ר  בָּ ּדָּ ל  ּכָּ א  רָּ ּבָּ ַרְך  ְתּבָּ יִּ ם  ֵ ַהש ּ ֶּ ש  ֵעת  ל  כָּ ּבְ ין  ְלַהֲאמִּ ין  יכִּ רִּ ּצְ ֶּ ש  ה  ֱאמּונָּ הָּ הּוא  ר  ּקָּ עִּ ְוהָּ יֹוֵתר,  רֹות  ּבְ ַמֲאמָּ ה  רָּ ֲעֹשָּ הָּ ּוְבֵאּלּו  רֹות  ַמֲאמָּ ה  רָּ ֲעֹשָּ ּבַ ֹו 

ַהּת  ַלל  ּכְ ֵהם  ֶּ רֹות ש  ּבְ ַהּדִּ ת  רֶּ ֲעֹשֶּ ין  מִּ ְעלָּ ְזּכֹר נֶּ ְולִּ ין  ּוְלַהֲאמִּ ֵליַדע  ין  יכִּ ְצרִּ ֲחנּות  ּבַ ין  בִּ ְ יֹּוש  ֶּ ש  ה אֹו  אכָּ ְמלָּ ֵהן  ין  עֹוֹשִּ ֶּ ש ּ ל ַמה  כָּ ּבְ ן  ּכֵ ְוַעל  ה,  ל ֵעת    ֹורָּ כָּ ּבְ
ש    יֵּ ֶּ ש  ה  ְסחֹורָּ ין  מִּ ל  ְוכָּ ר  בָּ ּדָּ ל  ּכָּ א  ְברָּ נִּ ם  הֶּ ּבָּ ֶּ ש  רֹות  ַמֲאמָּ ה  רָּ ֲעֹשָּ ּבַ ת  מֶּ ְעלֶּ ַהּנֶּ ה  ּתֹורָּ זֶּה  ּבָּ ש   יֵּ ֶּ ה  ש  רָּ ֲעֹשָּ ּבַ ַרְך  ְתּבָּ יִּ ם  ֵ ַהש ּ א  רָּ ּבָּ ַהּכֹל  י  ּכִּ ַהֲחנּות,  ּבְ

דֹול ֲאנַ  ַהּגָּ יק  אְסטִּ רָּ כַֹח ַהּפְ ט ּבְ ְפרָּ ּובִּ  , יךָּ ַחיֶּּ יא  י הִּ ּתֹו ּכִּ ת ַלֲאמִּ ֱאמֶּ ּבֶּ רֹות, ּוְזכֹר זֹאת ֵהיֵטב ֵהיֵטב  ם  ַמֲאמָּ ּנָּ ַנת חִּ אֹוַצר ַמּתְ ל ֵמהָּ ים ְלַקּבֵ נּו ְיכֹולִּ ּלָּ ְחנּו ּכֻּ
"ל, ְוכוּ   ' ְוַכּנַ

 עיין עלים לתרופה מכתב כא   סד

 עיין חיי מוהר"ן אות קמב ושבחי הר"ן אות כב בסדר נסיעתו לא"י. ועיין פל"ח אות ז' שתורה זו קשורה להמבואר שם.  סה 

כ'    עיין לק"ה  סו ה'  הכנסת  ְש   -בית  יִּ ץ  רֶּ ְלאֶּ ְך  רֶּ ַהּדֶּ יַנת  חִּ ּבְ הּוא  ֶּ ש  ה,  ֲעבֹודָּ יַנת  חִּ ּבְ ֵיש   י  ּכִּ ין  ַהְינּו  אִּ ּבָּ ֶּ ש  ה  ינָּ חִּ ּבְ הּוא  ֶּ ש  ה  ֲעבֹודָּ יַנת  חִּ ּבְ ְוֵיש   ֵאל,  רָּ
ֲעשָּ  ּנַ ֶּ ֵאל ש  ְשרָּ ץ יִּ רֶּ ת אֶּ ַ ש ּ יְך ְקדֻּ ִּ ין ְלַהְמש  ז עֹוְסקִּ אָּ ֶּ ה ש  נָּ ָּ יַנת רֹאש  ַהש ּ חִּ . ְוזֶּה ּבְ ש  ֵאל ַמּמָּ ְשרָּ ץ יִּ רֶּ ה ַעל ְיֵדי  ְלאֶּ ינָּ ֵ ְתעֹוְררּות ַהש ּ ה ְוהִּ ינָּ ֵ יַנת ש  חִּ ז ּבְ ה אָּ

ֹופָּ  ֶּ ַהש ּ "ל ש  יטּות ַהּנַ ִּ ש  ַגת ַהּפְ יַנת ַהְנהָּ חִּ ה, ּבְ ינָּ ֵ יַנת ש  חִּ הּוא ּבְ ֶּ ֵאל, ש  ְשרָּ ץ יִּ רֶּ ְך ְלאֶּ רֶּ יַנת ַהּדֶּ חִּ הּו ּבְ זֶּּ ֶּ ַעל ְיֵדי  ר, ש  ֶּ "ל, ש  ם ַהּנַ ּנָּ ד חִּ סֶּ ין ַהחֶּ יכִּ ִּ דֹו ַמְמש  ַעל יָּ
ְך   רֶּ ַהּדֶּ יַנת  חִּ ּבְ הּו  זֶּּ ֶּ ש  ֵאל,  ְשרָּ יִּ ץ  רֶּ ְכּבֹש  אֶּ ין לִּ ין  זֶּה הֹוְלכִּ אִּ ּבָּ ֶּ יַנת ש  חִּ ּבְ הּו  זֶּּ ֶּ ש  ר,  ֹופָּ ַהש ּ ְיֵדי  ַעל  ה  ינָּ ֵ ַהש ּ ְתעֹוְררּות  ין ְלהִּ ְך זֹוכִּ ּכָּ ְוַאַחר  ֵאל.  ְשרָּ יִּ ץ  רֶּ ְלאֶּ

יַנת   חִּ ּבְ הּו  זֶּ ר,  ֹופָּ ַהש ּ ְיֵדי  ַעל  ה  ינָּ ֵ ַהש ּ ְתעֹוְררּות  הִּ הּוא  ֶּ ש  ין,  ַהּמֹחִּ ַכת  ָּ ַהְמש  י  ּכִּ  , ש  ַמּמָּ ֵאל  ְשרָּ יִּ ץ  רֶּ ְש ְלאֶּ יִּ ץ  רֶּ ץ  אֶּ רֶּ אֶּ ּבְ ין  ַהּמֹחִּ ר  ּקַ עִּ י  ּכִּ  , ש  ַמּמָּ ֵאל  רָּ
לִּ  א ּבְ י ְוַכּמּובָּ ינִּ מִּ ְ ת ש  ַ ש  רָּ ש  ּפָּ ְדרָּ ּמִּ תּוב ּבַ ּכָּ ֶּ מֹו ש  ֵאל )ּכְ ְשרָּ ץ יִּ רֶּ ְכַמת אֶּ חָּ ה ּכְ ְכמָּ י ֵאין חָּ ֵאל, ּכִּ ְשרָּ ן עא( יִּ ימָּ א סִּ נָּ ְניָּ  ּקּוֵטי ּתִּ
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 \סח/דהיינו התורה הנעלמת בעשרה מאמרותהנאמר למעלה    \סז/וזהו בחי' הדרך של ארץ ישראל

דקטנות  שהצדיק מחיה עצמו בעת פשיטותו משם לקטנות  ירידתו  בחי'  כמו   \סט/וזה  עצמו  שמראה 
מ מקיים  וכמבואר  שאינו  בטבע,  שנעלמות  בהעלם  אותן  מקיים  הוא  ובאמת  כלל  קמצוות  סימן  מוהר"ן   חיי 

. כי עיקר כח קדושת א"י הוא ע"י  שכיון שא"י היא גדלות דגדלות לכן הדרך אליה היא קטנות דקטנות
גויםבחי'   נחלת  להם  לתת  לעמו  הגיד  מעשיו  בפסוק    [ע]   כח  וכו' כשפרש"י    בראשית 

בברא פתח  זה  וכו'שבשביל  אתם  גזלנים  יאמרו  שלא  העולם  שית  שמנהג  שכבוש    \עא/אע"פ 

גמור  קניין  הוא  המקום  \עב/ מלחמה  קדושת  לעניין  מהני  את   \עג / ע"כ פתח בבראשית  לא  אלקים  ברא 

ואת הארץ, שהן  כי הוא ית' ברא הכל וברצונו  שבהם רמוז    \עד/ראשונים שבתורה  אותיותכח    השמים 
נברא העולם, שבהם  שבעשרה מאמרות    \עו/ זה הוא המאמר הראשון ופסוק    .\עה/נתנה להם וברצונו וכו'

 
, כי  אין חנון בכל מקום אלא לשון מתנת חנם ש בלשון ואתחנן ופרש"י  כנס לארץ ביק י משה רבנו כשבקש לה   בסוף התורה שעל כן עיין    סז

שטות   מעשה  שעשה  עד  מאד  בפשיטות  עצמו  נהג  לא"י  בנסיעתו  רבינו  וכן  מעשיו.  בזכות  ולא  דייקא  חינם  מתנת  אוצר  לא"י  הדרך  זו 
 וקטנות דקטנות כי זו הדרך לא"י כמבואר  

כאן  ועיין שכתב   פל"ח  ז'  יש  -אות  דעתי  שבחזירתו    ולעניות  קמ"ב(  מוהר"ן  )חיי  אחר  במקום  שמבואר  מה  עם  שייכות  זה  למאמר 
בין   יהיה  אם  שאפילו  ברוחניות  התורה  כל  קיום  השיג  כי  האופנים,  בכל  התורה  כל  קיים  הזה  שבהדרך  אמר  ישראל  לארץ  מהנסיעה 

יק  כן  פי  על  וכו' אף  שום מצוה  ולא  וכו'  ותפילין  לו טלית  יהיה  ולא  ושלום  חס  ידי  העכו"ם  על  היינו  עיין שם,  וכו'  יים כל התורה כולה 
הנד  הר"ן  ועיין בשבחי  הנ"ל  הנעלמת  כ" בחינת התורה  סימן  בנסיעתו לארץ ישראל  קיום    ב פסים  שזכה להשיג בחינת  כן  גם  מבואר שם 

   התורה של האבות וכו' היינו כנ"ל, אך שם היה בעת חזירתו משם:  

קמב    עיין חיי מוהר"ן   סח כְּ   -סימן  ל )יד(  ּכָּ יּּום  קִּ י  ְגּתִּ ּשַ הִּ י  ּכִּ ים  נִּ ֳאפָּ הָּ ל  כָּ ּבְ ה  ַהּתֹורָּ ל  ּכָּ י  ְמּתִּ יַּ קִּ ַהזֶּּה  ְך  רֶּ ּדֶּ ּבַ ַמר  אָּ ֵאל  רָּ ֹשְ יִּ ץ  רֶּ ֵמאֶּ א  ּבָּ ֶּ ה    ש  ַהּתֹורָּ
ַלח  ְ ש  י, ְוהּוא יִּ ּום ְיהּודִּ ם ש  ָּ ֵאין ש  ֶּ ינֹות ְרחֹוקֹות ש  ְמדִּ ֵעאל ּבִּ מָּ ְ ש  י ְליִּ ים אֹותִּ יּו מֹוְכרִּ ם הָּ ּלּו אִּ ֲאפִּ ֶּ ַתי    ש  ם לֹא ֵאַדע מָּ ּלּו אִּ ֵהמֹות, ַוֲאפִּ ְרעֹות ּבְ י לִּ אֹותִּ

י ֵכן הָּ  ּפִּ ַעל  ְוכּו', ַאף  ְוכּו'  ה  ְצוָּ ּום מִּ ש  ְולֹא  ה  ּכָּ ין ְולֹא סֻּ ּלִּ ּוְתפִּ ית  ַטּלִּ י  ְהיּו לִּ יִּ ְויֹום טֹוב, ְולֹא  ת  ּבָּ ַ ר  ש  ְמבֹאָּ ר  ּוְכבָּ ּה.  ּלָּ ּכֻּ ה  ַהּתֹורָּ ל  ּכָּ ם  ְלַקיֵּ כֹול  י יָּ יתִּ יִּ
זֶּּה   קֹום ַאֵחר: מִּ מָּ  שבחי הר"ן נסיעתו לא"י סימן כב.  ּבְ

 נות מאד.ט סימן קמ ועיין שבחי הר"ן אותיות י' יב יג סיפור נסיעתו לא"י. כיצד התנהג רבנו בנסיעתו לא"י בקטנות דק   עיין בחיי מוהר"ן   סט
 תהלים קיא ו'  ע

גמור לכן א"א לתבוע    כיון שמנהג   עא קניין  הוא  גמור  ונימוס העולם שכבוש מלחמה  קניין  הוא  ולכן  כזה  על כבוש  דין  בבית  הגזלן  את 
 כמבואר בדבר אברהם ח"ב ו' ד'.  

אעתיק כאן מאמרו של    -שו"ת הר צבי אורח חיים ב סימן עד  עיין  שיטענו גזלנים אתה הרי כבוש מלחמה הוא קניין גמור    צ"ע מדוע   עב
ח ע"א, מדפי הספר( מצינו ממונו של אדם יוצא מרשותו לרשות חבירו  ב דף ל " הגאון ר"ד מקארלין ז"ל, וזה לשונו בספרו פסקי הלכות )ח 

במלחמה   שהנרכש  הגדול  הקנין  הוא  וזה  מלחמה,  כיבוש  ע"י  הוא  מכולם,  גדול  היותר  והוא  האחת  הדרך  דרכים,  כמה  על  כרחו  בעל 
קנית היא בכיבוש מלחמה, וזה מבואר  נקנה להכובש ואף קרקע שאינה נגזלת ולא מהני לה שום יאוש לענין שיקנה אותה הגזלן, עכ"ז נ 

( אמר רב פפא עמון ומואב טהרו בסיחון והרי קרקע שאינה נגזלת ועכ"ז נקנית היא בכיבוש מלחמה, והראיה שהרי עמון  .בגיטין )דף לח 
   ומואב נטהרו בסיחון ואם לא היה בכיבוש מלחמה קנין גמור לא היתה נטהרת בזה עכ"ל.  

מועיל כבוש אבל לא לעניין קדושה שתשרה במקום קדושת א"י לזה לא מועיל  הקרקע וכל אשר עליה  קנין  שדווקא לעניין    אולי אפ"ל ו 
מלחמה. כבוש  ע"י  גמור  קניין  לישראל  שיש  אע"פ  שם  א"י  קדושת  תשרה  לא  רצונו  ובלא  ית',  ברצונו  תלוי  הרי      כבוש אלא  י"ל  עוד 

ן כסף ואעפ"כ גם על זה מבאר רבנו שיש טענת גזלנים, הרי מפורש שרק  בית כנסת בחו"ל אינה בכבוש מלחמה אלא קניי   ם קדושת מקו 
שטענת גזלנים    ו' ח'  ד'אותיות  לק"ה בית הכנסת ה'    . ועיין על השראת קדושת המקום בקדושת א"י יש טענת גזלנים ולא על עצם הקניין 

 אתם היא קטרוג הסט"א שמקטרג על כל מקום שרוצה הקדושה לכבוש.

 ת מאמר סתום נעלם בו אנכי ה' אלקיך שכולל את כל התורה כולה.כי בראשי   וכנ"ל   עג
 ובתיקון יט דף מ.  בתורה מד   כמבואר   עד
  לישראל   ה " הקב   גילה   טעם   מה '  וגו   לעמו   הגיד   מעשיו  כח (  קיא   תהלים )   פתח   לוי  רבי   בשם   דסכנין   יהושע   רבי   -]א' ב'[    רבה   בראשית   עה 
  של   אומה   הלא   להם   ואומרין  ישראל   את  מונין   יהיו  שלא   ומזלות  כוכבים   עובדי  מפני  השני   ביום  שנברא   ומה   הראשון  ביום  שנברא   מה

  תחתם   וישבו   השמידום   מכפתור   היוצאים   כפתורים   הלא   בידכם   היא   בזוזה   הלא   ואתם   להם   ואומרין   אותן   משיבין   וישראל   אתם   בזוזים 
  כל   את  להם   הגיד'  וגו  גוים  נחלת  להם  תלת (  שם )   ד " הה   לנו  ונתנה  מכם   נטלה   וכשרצה   לכם   נתנה   כשרצה   ה " הקב   של   ומלואו   העולם 
          : הדורות

גזלנים עד שצרי   צ"ע עדיין יש טענת  עדיין  מדוע  הארץ  גם אתם כבשתם את  הרי  כיון שישראל טענו להם  מובן  בתורהלא    ך להאריך 
 שיו הגיד לעמו לגלות שהקב"ה הוא הבורא והוא הלוקח מזה ונותן לזה.ע כח מ להוכיח ש

להו ואולי   אמנם  צריך    כיחכי  המקום  קדושת  בו  שתשרה  עי"ז  לזכות  אבל  ישראל  טענת  מועילה  מלחמה  כבוש  לעניין  המדינה  מנהג 
וכן נראה ברור שהרי לאיזה בי"ד יטענו הגויים שישראל גזלנים     שהכל שלו ית' ונותן לאשר ירצה.  להסיר לגמרי כל טענה וזה רק מכח 

 רוצים לתפוס מקום כוחות הטומאה.ע"כ לבי"ד של מעלה ולעניין כוחות הקדושה ה   אלא 

 עיין בסוגיא זו בתחילת תורה מד.    עוד 
גמ' הני עשרה מלכיות כנגד מי אמר )רבי( כנגד עשרה הלולים שאמר דוד בספר תהלים הלולים טובא    -  ראש השנה לב.  מגילה כא:,  עו

בהו   דכתיב  הנך  קנ הוו  הדב ג{  -}תהילים  עשרת  כנגד  אמר  יוסף  רב  שופר  בתקע  כנגד  הללוהו  אמר  יוחנן  ר'  בסיני  למשה  לו  שנאמרו  רות 
הוא   מאמר  נמי  בראשית  הוו  ט'  דבראשית  )ויאמר(  ויאמר  נינהו  הי  העולם  נברא  שבהן  מאמרות  ומשתעי  עשרה  נבראו,  במאמר  הן  אף  )פרש"י 

 : )וברוח פיו כל צבאם(   בדבר ה' שמים נעשו ו{ -}תהילים לגדכתיב  בבריאת השמים והארץ(  
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נמצא    שבהן נברא העולם  \עט/כי הוא בריאת האותיות  \עחשכולל את כל המאמרות/   \עז/הסתום  והוא מאמר 
ארץ ישראל הוא מבחי' עשרה מאמרות שבהם נברא העולם שהם בחי'  קדושת  שעיקר כח  

כי אע"פ שמקום הארץ מסוגל   ארץ ישראל  היו ישראל יכולים לילך ולכבוש  זכח מעשיו שעי"
בה   \פ/ לקדושה נמצאים  כשישראל  רק  קדושה  בה  אין  אבל  הארץ,  אל  לך  לך  אבינו  באברהם  לכן כמ"ש   ,
שעיקר   \פבומבאר מוהרנ"ת בלק"ה בית הכנסת ג'/,  \פא/של ישראל לכבוש אותה היא כמו גורם לקדושה  הרשות

והעיקר   ית',  מאיתו  שהכל  שיודעין  היא  הגשמי  הקדושה  בעולם  עי"זכשיודעים  גשמיות    הזה  מתקדש 

 .  , וזהו שע"י כח מעשיו שהגיד לעמו נמשך קדושת הארץ\פג/המקום
בחי' נמצא  בחוץ לארץ,  גם    \פו/[פה]  זו  \פד/ וגם כאן  ית'  שאלוקותו  ומגלים  המתפללים  ישראל  ע"י 

כיכאן  מקדושת    .  מאד  מאד  רחוקים  שהיו  במקומות  לפעמים  באים  קדוש  עם  ישראל 

 
המלך   עז ירושלמי  ......  -ב  "פ   ' א   שער   עמק  תרגם  ולכן  וגנוז,  סתום  מאמר  הוא  כי  בינה  להשכילך  כדלעיל,  הוא'  מאמר  נמי  'בראשית 

 'בחוכמתא', על מלת בראשית, ודי בזה.  

  כן כאן לא היו עדיין צדיקים בעולם, ולא היה לו לומר מאמר המצות, להצדיקים שיעשו מצותיו, ויעלו מיין נוקבין למעלה, כי   והנה גם 
העולמות,   מאלו  כך  אחר  שיצא  הצדיקים,  מעשה  לפניו  להעלות  הזאת,  להעלייה  מחשבתו  לו  והספיק  בעולם.  צדיקים  עדיין  היו  לא 
מי   'כל  רז"ל,  לזה אמרו  וגם  ז'[.  ח'  בראשית  ]רבה  צדיקים'  של  בנשמתן  נמלך  'במי  רז"ל,  ולכן אמרו  ידם,  ועל  מהם  להבראות  ועתידים 

בתוכו שמים  שחכמתו קודמת למעשיו, חכמת פנוי, אשר עתידים לעמוד  ובזה המאמר ברא ממש המקום  ט'[,  ג'  ]עיין אבות  ו מתקיימת' 
ועליו פירש הרשב"י ע"ה 'בריש הורמנותא   וזהו כוונת פסוק, 'בראשית ברא אלדים את השמים ואת הארץ',  וארץ הרוחניים והגשמיים. 

כי המהרח"ו לא עסק בזה אלא עמק המלך שקיבל ממהר"י סרוג והוא סוד הצמצומים  )   אשר אנו עתידים לבאר די צרכו[  ]זוהר בראשית ט"ו א' דמלכא גליף גליפוי בטהירו עילאה'  

על    כלל הדברים שאמרנו, שאי אפשר להעלות מיין נוקבין כי אם     .  ( שקדמו לצמצום והוא סוד הרלא שערים של צרוף האותיות פנים ואחור שהם התורה שקדמה לעולם אלפים שנה עי"ש
שחשב   מחשבתו  לו  הספיק  נוקבין,  מיין  המעלים  הצדיקים  הם  עבדים,  עדיין  לו  היו  שלא  עתה  אבל  הצדיקים,  של  הטוב  מעשה  ידי 

 בהצדיקים, ובמעשיהן הטובים העתידים להבראות.

חבר(  פתחי שערים    עח יצחק  טז    -  נתיב אורות דעקודים )לרבי  ל   -פתח  בעקודים  שכאן  כתבנו  כבר  זה,  ענין  אלא  וביאור  הכל  היה  א 
א'   כל  נתגלו  ואח"כ  בכלל,  תולדותיהם  וכל  והארץ  השמים  נבראו  ראשון  שבמאמר  בראשית(,  )במעשה  במע"ב  כמו  לבד  כלל  בבחינת 
בפרט ביומו ובשעתו, בט' מאמרות אחרים. וכמו כן הוא כאן בשורש האצילות שהוא בעקודים, הכל היה בכלל. ומ"מ, גם הפרטים צריך  

    שיהיה הכל הכנה למה שיהיה נמצא אח"כ בפרטות בכלים דנקודים.    שיהיו בו בהעלם,  

ד' פתח  שם  דא"ק:   -  עוד  בפה  העקודים  וגו',  ...   עולם  אלהים  ויאמר  כתיב,  אחד  שבכל  עצמם  בפני  המאמרות  ט'  אלו  נתחלקו  ולכן 
בכל  כי  והוא,  הוא.  נמי מאמר  בראשית  וגו', כמ"ש  ברא  בבראשית  נרמז  הוא  ופרט והראשון כולל כל    ו)המאמר( הראשון  יש כלל  דבר 

הנבראים ותולדותיהם בכללות אחת. והוא מ"ש, בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ, והוא כולל כל י"ס וכל המאמרות וכל מה  
ב  ג' תיבות בראשית  והוא כי  ואת הארץ, לרבות תולדותיה.  ימי בראשית בכלל, כמ"ש את השמים, לרבות תולדותיהם,  בו'  רא  שנעשה 

הגדול   רבינו  וכמ"ש  בראשית  ימי  נגד  תיבות  ז'  והם  מלכות,  נוקבא  הוא  הארץ  ואת  דז"א,  ו"ק  הוא  השמים  את  ג"ר,  סוד  הוא  אלהים, 
בשית   ויהיה  והוה  שהיה  מה  כל  בפרטות  מבואר  ששם  בראשית  ימי  בשבעת  שמפורש  מה  שכל  שם,  לספד"צ  בפירושו  זללה"ה  הגר"א 

שכול  יום  השביעי  ואלף  שנין,  המונח  אלפי  שהוא  הזה,  העקודים  עולם  בסוד  והוא  שבו,  תיבות  בז'  ראשון  בפסוק  נכלל  הכל  שבת,  ו 
הראשון אשר נשרש כאן בפה דא"ק, שהכל נכלל בכלי אחד, שכאן התחיל ענין גילוי הכלי לפי סדר הראוי לנבראים, ורק שם נכלל הכל  

 .למוד לומר, והלא במאמר א' יכול להבראותבכלי אחד. ועל זה אמרו רז"ל, בעשרה מאמרות נברא העולם, ומה ת 

בראשית נמי מאמר הוא וקשה לכתוב  )רמזי התורה אות ג'(  )מהדו' ניו יורק תשסה הוצאת חב"ד(    עיין מגיד דבריו ליעקב )להמגיד ממעזריטש(   עט
פי' ע"ז   .ויאמר  ידוע בספרי המקובלים כי ראשית הכל נאצלו האותיות ואחר כך באותיו   -ושמעתי  ת ברא הקדוש ברוך הוא כל  כי הנה 

נמצא כי הבריאה ראשונה דהיינו האותיות בוודאי נאצלו מחשבה    .פי' האותיות מא' עד ת'   , וזה סוד בראשית ברא אלקים א"ת  .העולמות
  , לבד על כן אציל את האותיות במחשבה    , ועדיין לא האציל את האותיות  ,בה' מוצאות הפה   , כי אמירה הוא באותיות  ,בלא אמירה   , לבד 

 .לכן התרגום הוא בחוכמתא ו   .מאמר   כי לא היתה על ידי   ,לכן א"א לכתוב אמירה   , בלא אמירה 

   .ביאור חטא המרגלים   ז' תנינא ]דף יב. ודף יד:[ ובהקדמה לאות יא שכתבתי שם   עיין גם תורה   פ 
ַמֲאמָּ   -  עיין לק"ה בית הכנסת הלכה ה'   פא ה  רָּ יַנת ֲעשָּ חִּ ּבְ יו,  ַמֲעשָּ ּכַֹח  ְיֵדי  ַעל  ֹו  ַאְך  ש  ּוְלַקּדְ ם  עֹולָּ ל הָּ ּכָּ ְכּבֹש   לִּ ּות  נּו ְרש  ְיֵדי זֶּה ֵיש  לָּ ַעל  רֹות, 

ְך   ָּ ְמש  נִּ ם  ָּ ש ּ ּומִּ ם,  ָּ ש  ן  ַעיֵּ ְוכּו',  נּו  לָּ ּה  נָּ ְנתָּ ְרצֹונֹו  ּובִּ ּה  אָּ רָּ ּבְ ַרְך  ְתּבָּ יִּ הּוא  י  ּכִּ ֵאל,  ְשרָּ יִּ ת  ַ ש ּ ְקדֻּ ֵא ּבִּ ְשרָּ ְליִּ ּכַֹח  ש   יֵּ ֶּ ש  ת  סֶּ נֶּ ַהּכְ ית  ַהּבֵ ת  ַ ש ּ ל  ְקדֻּ ּכָּ ש   ְלַקּדֵ ל 
ַרְך   ְתּבָּ ם יִּ ֵ ַהש ּ ֶּ ים ש  ינִּ נּו ַמֲאמִּ י אָּ ת, ּכִּ סֶּ נֶּ ית ַהּכְ ת ּבֵ ַ ש ּ ְקדֻּ ַהְינּו ּבִּ ה, ּדְ דֹולָּ ה ּגְ ָּ ש ּ ְקדֻּ קֹומֹות ּבִּ נּו,  ַהּמְ ּה לָּ נָּ ְרצֹונֹו ְנתָּ רֹות ּובִּ ה ַמֲאמָּ רָּ ֲעשָּ ם ּבַ עֹולָּ ת הָּ א אֶּ רָּ ּבָּ

ם ּבִּ  י אִּ א ּכִּ ְברָּ ם לֹא נִּ עֹולָּ ל הָּ י ּכָּ ה.ּכִּ ה ְותֹורָּ ּלָּ פִּ קֹומֹות ַעל ְיֵדי ּתְ ל ַהּמְ ש  ּכָּ ַקּדֵ ּנְ ֶּ ֵדי ש  ֵאל ּכְ ְשרָּ יֵלנּו יִּ בִּ ְ  ש 

ּכַֹח מַ   -  ' בית הכנסת ג   לק"ה   פב יַנת  ְבחִּ ּבִּ ֵאל הּוא  ְשרָּ יִּ ץ  רֶּ ת אֶּ ַ ש ּ ר ְקדֻּ ּקַ ֵאל ְועִּ ְשרָּ יִּ ץ  רֶּ ת אֶּ ַ ש ּ יַנת ְקדֻּ חִּ ּבְ ה הּוא  ָּ ש ּ דֻּ ַהּקְ ר  ּקַ י עִּ ּדְ ּכִּ יו ְוכּו',  ַהְינּו  ֲעשָּ

ְוכוּ  ם  ֵמהֶּ ּה  לָּ ְנטָּ ְרצֹונֹו  ּובִּ ְרצֹונֹו  ּבִּ ם  עֹולָּ הָּ ל  ּכָּ ת  אֶּ א  רָּ ּבָּ ַרְך  ְתּבָּ יִּ ם  ֵ ַהש ּ ֶּ ש  ין  יֹּוְדעִּ ֶּ ש  ה  ֱאמּונָּ יַנת  חִּ ֹו  '.  ּבְ ִאת  מֵּ ֹל  ַהכ  ֶ ש  י ֹוְדִעין  ֶ ש  כ ְ ה  ָּׁ ֻדש   ַהק ְ ר  ִעק ַ ְוֶזה 

ַרךְ  ְק ִיְתב ָּׁ נִּ רּוְך הּוא  ּבָּ ַרְך  ְתּבָּ יִּ ם  ֵ י ַהש ּ ּכִּ ַמֲעַלת הַ ,  ר  ּקַ ה ְועִּ ָּ ש ּ ם ְקדֻּ ָּ ְך ְלש  ָּ ְמש  נִּ ר  בָּ ַהּדָּ א  רָּ ּבָּ ַרְך  ְתּבָּ יִּ ם  ֵ ַהש ּ ֶּ ין ש  יֹּוְדעִּ ֶּ ש  ּכְ ף  ְוֵתכֶּ דֹוש".  א "קָּ ה הּוא  רָּ יעָּ ְידִּ
תֹו ַעד  ָּ ש ּ ְמֵצם ְקדֻּ ּצִּ ֶּ י ֵמֲחַמת ש  ַרְך, ּכִּ ְתּבָּ תֹו יִּ ָּ ש ּ ְקדֻּ י מִּ מִּ ְ ש  ה ַהּגַ יָּּ ֲעשִּ עֹוַלם הָּ ין ּבְ יֹּוְדעִּ ֶּ ש  ש     ּכְ יֵּ ֶּ תֹו ַעד ש  ָּ ש ּ ם ְקדֻּ ְתַעּלֵ ן נִּ י ַהזֶּּה, ַעל ּכֵ מִּ ְ ש  ם ַהּגַ א עֹולָּ רָּ ּבָּ ֶּ ש 

עֲ  ין עֹוַלם הָּ ִּ ש  ַקּדְ ּמְ ֶּ ש  ה ּכְ ָּ ש ּ דֻּ ר ַמֲעַלת ַהּקְ ּקַ ן עִּ לֹום, ְוַעל ּכֵ ָּ ְך, ַחס ְוש  ה אֹו ְלֵהפֶּ ָּ ש ּ ְקדֻּ ְבחֹר ּבִּ ם, בְּ ּכַֹח לִּ ַדיִּ יַנת יָּ חִּ ּבְ ְך מִּ ָּ ְמש  זֶּּה נִּ ֶּ ה ש  יָּּ יו,  שִּ יַנת ּכַֹח ַמֲעשָּ חִּ
"ל:  ֵאל ְוכּו' ְוַכּנַ ְשרָּ ץ יִּ רֶּ ת אֶּ ַ ש ּ יַנת ְקדֻּ חִּ זֶּּה ּבְ ֶּ ין ש  ְרקִּ יַנת כ"ח ּפִּ חִּ  ּבְ

)עינים על שם    משמע אחר    במקום   פג ומזה נמשך עליה הקדושה בבחי' אוירא דא"י מחכים  ית' בה  ה'  כי כשישראל יושבים בה אזי עיני 
ין תורה מ' תנינא מבואר שקדושת א"י היא מבחי' עיני ה' אלקיך בה מרשית השנה וכו' וכתיב עיני אל  החכמה כפרש"י בראשית ג' ז'(, עי

 .יראיו 

 זו רק בחינה ולא כמו בארץ ישראל ששם יש גם סגולת המקום שגורם.  בחו"ל   פד
 ולק"ה בית הכנסת ה א'  מה שרמז כאן עיין ימי מוהרנ"ת ח"א אות נא ושיחות הר"ן קנג   פה 
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עכשיו  יש וגם  עכו"ם,  של  מתחילה  שהיה  במקום  כגון  לא  ראל,  המקומות  ברוב  שהיום  אע"פ 

ע"ז ממש אבל   מאד מקדושת ישראל. וישראל   פזרחוק שהוא ברשות מי שהוא  עובדים הגויים 
שיהיה מקום ישראלי שזהו ג"כ בחי'   ומקדשין אותו \פחמהסט"א/ המקום באים לשם וכובשים  

והיו יכולים לומר , אך [פט]   גזלנים אתם שכבשתם זה המקום שאינו שלכם  ארץ ישראל. 
זה יש לנו רשות לכבוש כל העולם ולקדשו  על ידיבחי' עשרה מאמרות  כח מעשיו על ידי

שמעכשיו   וברצונו נתנה לנוורצה שעד עכשיו יהיה בה גויים  בקדושת ישראל כי הוא ית' בראה  

 . אנו נקדש את המקום בקדושת א"י 
כי בהם היינו הטבע  שהם מלובשין בדרך ארץ היינו ביישוב העולם  נמצא שעשרה מאמרות  

יכולין לכבוש ארץ  נברא העולם, הם דרך לארץ ישראל. כי ע"י בחי' העשרה מאמרות 
, וע"י ידיעה  כי בעשרה מאמרות ברא את העולם ברצונו וברצונו נתנה ליראיו דהיינו לישראל  ישראל כנ"ל

 .  ותו מהסט"א שהיא ההסתרהזו אנו מקדשים את המקום וכובשים א
ישראל לארץ  היינו  לארץ  ונתיב  דרך  היינו שהוא  דרך ארץ,  בחי'  שרומז   וזהו  דייקא  נתיב 

כנ"ל בעמק  וברא את העולם בעשרה מאמרות  לב"פ רלא שערים הנ"ל שהם התורה הקדומה שבה הסתכל 

א דרך  . כי דרך ארץ שהוא יישוב העולם שנברא בעשרה מאמרות, זה זה בעצמו הוהמלך
ובזה הדרך ארץ    ,כנ"ל  ונתיב לארץ ישראל כנ"ל. וזהו דרך ארץ, היינו דרך לארץ ישראל

בדהיינו   הנעלמת  מאמרות  התורה  בעשרה  שנברא  הדרך שלטבע  ישראל    היינו  בחי'  ארץ  שהוא 
התורה נעלמת  ששם  העולם  נברא  שבהם  מאמרות  העולם  \צא/[צ]   עשרה  היה  שבזה   ,

 
קנג    -  ת מוהר"ן שיחו עיין    פו ישראל  ....    -אות  באין  בחוץ לארץ  וגם עכשו כאן  כי מבאר שם:  שנכנס לדירה הנ"ל  נכלל מה  זה  ובתוך 

לפעמים למקום וכו', וישראל באין לשם וכובשין המקום ומקדשין אותו שיהיה מקום ישראלי שזהו גם כן בחינת ארץ ישראל. והיו יכולים  
בראשית א א(, אך על ידי "כח מעשיו" )תהלים קיא ו( על ידי זה יש לנו כח לכבש כל העולם ולקדשו  לומר גזלנים אתם וכו' )רש"י על  

היטב.   זה  הנ"ל( כמבאר שם  ברש"י  )שם  וכו'  לנו  ונתנה  נטלה מהם  וברצונו  נתנה להם  וברצונו  בראה,  יתברך  הוא  כי  ישראל.  בקדושת 
   וגמר כל ענין התורה הזאת: 

ְש   בית הכנסת הלכה ה א(  לק"ה יִּ ץ  רֶּ ת אֶּ ַ ש ּ ְקדֻּ יַנת  חִּ ּבְ מִּ ְך  ָּ ְמש  נִּ ת  סֶּ נֶּ ַהּכְ ית  ּבֵ ת  ַ ש ּ ְקדֻּ ר  ּקַ עִּ י  ּכִּ ת,  סֶּ נֶּ ַהּכְ ית  ּבֵ ת  ַ ש ּ ְקדֻּ יַנת  חִּ ּבְ ר  ְוזֶּה  ּקַ עִּ ם  ָּ ש ּ ֶּ ש  ֵאל  רָּ
ם ְוכּו'". ַהיְ  ְך ַאְרצָּ רֶּ יךָּ ּדֶּ לּו ֵאלֶּ ּלְ ְתּפַ ים א ח(, "ְוהִּ כִּ תּוב )ְמלָּ ּכָּ ֶּ מֹו ש  ה, ּכְ ּלָּ פִּ ת ַהּתְ יַּ ין  ֲעלִּ הֹוְלכִּ ֶּ ְך ש  רֶּ ַהּדֶּ יַנת  חִּ ּבְ ת הּוא מִּ סֶּ נֶּ ַהּכְ ית  ּבֵ ת  ַ ש ּ ר ְקדֻּ ּקַ י עִּ נּו ּכִּ

ַהּכֹחַ  ר  ּקַ עִּ ֶּ ש  ֵאל,  ְשרָּ יִּ ץ  רֶּ נִּ   ְלאֶּ ם  הֶּ ּבָּ ֶּ ש  רֹות  ַמֲאמָּ ה  רָּ ֲעשָּ הָּ יַנת  חִּ ּבְ הּוא  ֶּ ש  ְוכּו',  יו  ַמֲעשָּ ּכַֹח  ְיֵדי  ַעל  הּוא  ֵאל  ְשרָּ יִּ ץ  רֶּ אֶּ ְכּבֹש   ְולִּ עוֹ ֵליֵלְך  הָּ א  ם,  ְברָּ לָּ

ה.   ּתֹורָּ ן  ַמּתַ ם  קֹדֶּ ם  עֹולָּ הָּ ם  ְמַקיֵּ ה  יָּ הָּ ֶּ ש  ם  ּנָּ חִּ ד  סֶּ ַהחֶּ יַנת  חִּ ּבְ ם  ּנָּ חִּ ַנת  ַמּתְ ר  אֹוצָּ הָּ ֵהם  ֶּ חו ץ  ש  ב ְ אן  כ ָּׁ ְוַגם  ֹונֹו,  ְלש  ְוֶזה  "ל  ַהנ ַ ה  ֹורָּׁ ַהת  ב ְ ם  ָּׁ ר ש  ו ְמבֹאָּׁ

מ ְ  ב ַ ִמים  ִלְפעָּׁ ִאים  ב ָּׁ ל  אֵּ ִיְשרָּׁ י  כ ִ זֹו,  ה  ִחינָּׁ ב ְ א  ִנְמצָּׁ ֶרץ  אָּׁ קֹום  לָּׁ ָּׁ ַהמ  ש   ְלַקד ֵּ רֹוִצים  ם  ְוהֵּ ְוכו '  ל  אֵּ ִיְשרָּׁ ת  ַ ֻדש   ִמק ְ ְמֹאד  ְמֹאד  ְרחֹוִקים  יו   הָּׁ ֶ קֹומֹות ש 
ל ְוכו ' אֵּ ת ִיְשרָּׁ ַ ְקֻדש   י   ב ִ ם. ַאְך ַעל ְיֵדי ּכַֹח ַמֲעשָּ כֶּ ּלָּ ֶּ ֵאינֹו ש  ֶּ קֹום ש  ם זֶּה ַהּמָּ ּתֶּ ְ ַבש  ּכְ ֶּ ם ש  ים ַאּתֶּ נִּ ְזלָּ ים לֹוַמר ּגַ יּו ְיכֹולִּ רֹות, ַעל  ְוהָּ ה ַמֲאמָּ רָּ יַנת ֲעשָּ חִּ ו, ּבְ

ּה וּ  אָּ רָּ ּבְ ַרְך  ְתּבָּ יִּ י הּוא  ֵאל, ּכִּ ְשרָּ ת יִּ ַ ש ּ ְקדֻּ ּבִּ ֹו  ש  ּוְלַקּדְ ם  עֹולָּ ל הָּ ְכּבֹש  ּכָּ ּות לִּ נּו ְרש  ת  ְיֵדי זֶּה ֵיש  לָּ ַ ש ּ ְך ְקדֻּ ָּ ְמש  ם נִּ ָּ ש ּ ם, ּומִּ ָּ ן ש  ַעיֵּ נּו ְוכּו',  ּה לָּ נָּ ְרצֹונֹו ְנתָּ בִּ
סֶּ  נֶּ ַהּכְ ית  ּכִּ ַהּבֵ ת,  סֶּ נֶּ ַהּכְ ית  ּבֵ ת  ַ ש ּ ְקדֻּ ּבִּ ַהְינּו  ּדְ ה,  דֹולָּ ּגְ ה  ָּ ש ּ ְקדֻּ ּבִּ קֹומֹות  ַהּמְ ל  ּכָּ ש   ְלַקּדֵ ֵאל  ְשרָּ ְליִּ ּכַֹח  ש   יֵּ ֶּ ש  ת  ת  א אֶּ רָּ ּבָּ ַרְך  ְתּבָּ יִּ ם  ֵ ַהש ּ ֶּ ים ש  ינִּ ַמֲאמִּ נּו  י אָּ

עֹולָּ  הָּ ל  ּכָּ י  ּכִּ נּו,  לָּ ּה  נָּ ְנתָּ ְרצֹונֹו  ּובִּ רֹות  ַמֲאמָּ ה  רָּ ֲעשָּ ּבַ ם  עֹולָּ ה  הָּ ּלָּ פִּ ּתְ ְיֵדי  ַעל  קֹומֹות  ַהּמְ ל  ּכָּ ש   ַקּדֵ ּנְ ֶּ ש  ֵדי  ּכְ ֵאל  ְשרָּ יִּ יֵלנּו  בִּ ְ ש  ּבִּ ם  אִּ י  ּכִּ א  ְברָּ נִּ לֹא  ם 
ש  ַלֲעסֹק בּ  ְדרָּ ית ַהּמִּ ת אֹו ּבֵ סֶּ נֶּ ית ַהּכְ ַהְינּו ּבֵ דֹוש, ּדְ קֹום קָּ ְבנֹות מָּ ים לִּ נּו רֹוצִּ אָּ ֶּ קֹום ש  ל מָּ ה. ּוְבכָּ ְתּבָּ ְותֹורָּ תֹו יִּ ֲעבֹודָּ י  ֹו ּבַ קֹום, ּכִּ ין ַהּמָּ נּו קֹונִּ ף אָּ כֶּ ַרְך ּתֵ

"ל  ּנַ ּכַ ה  זֶּ יל  בִּ ְ ש  ּבִּ ַרק  ַהּכֹל  א  רָּ ּבָּ ְוהּוא  ַרְך  ְתּבָּ יִּ ם  ֵ ַהש ּ ל  ֶּ ש  ַהּכֹל    .ַהּכֹל  ה  יָּ הָּ ַרְך  ְתּבָּ יִּ תֹו  ָּ ש ּ דֻּ ּקְ מִּ חֹוק  רָּ הּוא  ֶּ ש  י  מִּ ּות  ְרש  ּבִּ ה  ֵהּנָּ ַעד  ה  יָּ הָּ ֶּ ש ּ ַמה  ַרק  ל 

ְרצֹונֹו,   ה ּבִּ צָּׁ ְך רָּׁ י כ ָּׁ ְקדֻ   כ ִ ו  ב ִ ש  ֶהם ִויַקד ְ קֹום מֵּ ָּׁ לו  ַהמ  ל ְוִיט ְ אֵּ בֹואו  ִיְשרָּׁ י ָּׁ ֶ הו א ַעד ש  ֶ ו ת ִמי ש  ְרש  ה ב ִ ָּׁ ְהֶיה ַעד ַעת  י ִ ֶ ֶהם  הו א ש  י יֵּש  לָּׁ ל, כ ִ אֵּ ת ִיְשרָּׁ ַ ש  

ִביל ֶזה, ְ ש  ה  ַרק ב ִ אָּׁ רָּׁ ַרְך ב ְ י הו א ִיְתב ָּׁ ַֹח, כ ִ ם עַ   ֶזה ַהכ  הֶּ ּה לָּ נָּ ְנתָּ ְרצֹונֹו  ּבִּ ית  ַרק  ַהּבֵ ת  ַ ש ּ ר ְקדֻּ ּקַ עִּ ֶּ א, ש  ְמצָּ נִּ נּו.  ּה לָּ נָּ ּוְנתָּ ם  ֵמהֶּ ּה  לָּ ְנטָּ ְרצֹונֹו  ּובִּ ה  ֵהּנָּ ד 
הּוא   ֶּ יו, ש  יַנת ּכַֹח ַמֲעשָּ חִּ ּבְ ֵאל, ַהְינּו מִּ ְשרָּ ץ יִּ רֶּ ְך ְלאֶּ רֶּ יַנת ַהּדֶּ חִּ ּבְ "ל מִּ ה ַהּנַ ינָּ חִּ ּבְ ת הּוא ַרק מִּ סֶּ נֶּ "ל: ַהּכְ ם ַהּנַ ּנָּ ד חִּ סֶּ יַנת ַהחֶּ חִּ  ּבְ

 רחוק שהוא   –שרחוק, ומתרלו  שהוא    -בדפו"ר ותרלד  גם   פז

להסתיר את האלוקות לכן מקטרגת גזלנים אתם בכל פעם  שאע"פ שקונים את המקום בכסף נחשב כיבוש כלפי הסט"א שרוצה    דהיינו  פח
 שישראל באים לקדש איזה מקום חדש כמבואר בלק"ה בית הכנסת ה' אותיות ד' ו' ח' 

 ד:[ ועיין לק"ה מתנה ה' ותורה רסו למה העוסק בבנין מתמסכן עיין לעיל תורה מד ]דף נ   פט 

 עיין פל"ח אות ג' להבין מדוע לא"י זוכים דווקא ע"י התורה הנעלמת   צ

שם, וזהו בחינת הדרך של ארץ ישראל וכו' נראה לעניות דעתי דרוצה לומר, כי באמת ארץ ישראל ניתנה לישראל    -  פל"ח אות ג'   צא
בשביל שיקיימוה כמו שכתוב )תהלים ק"ה( ויתן להם ארצות גוים וכו' בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו ינצרו אך  רק בשביל שקבלו התורה ו 

אם כן היו יכולין העכו"ם לטעון ליסטים אתם, כי מה יש לכם אצל המקום שלנו, כי לפי דעת העכו"ם נדמה שהם מקבלים חיות שלא על  
ם כן יכולין ליטעון לישראל מה לכם ולנו אך על ידי בחינת כח מעשיו וכו', היינו שמגלין  ידי התורה, כי באמת הם רחוקים ממנה מאד, וא 

שכל העולם אפילו עכו"ם מקבלים חיות רק על ידי התורה, כי אף על פי שהם רחוקים מהתורה, אף על פי כן מקבלים חיותם בכמה וכמה  
מאמרות, רק שכל מה שהאדם סמוך להתורה ביותר מקבל חיות  השתלשלות ולבושין ובדרך נעלם מאד מהתורה הנעלמת בתוך העשרה  

פשוט   מוכרח לפעמים להיות איש  הוא  כן  פי  על  ואף  שזכה לקיים התורה בשלימות,  ידי הצדיק  על  רק  והכל מקבלין  גבוה משם,  יותר 
כשנגלה להם ענין זה שגם    בכדי להמשיך חיות משם לכל הפשוטים, ודייקא הוא יכול לקבל משם מחמת שהוא סמוך להתורה ביותר ואז 

הם אינם הפקר לגמרי ורשות בפני עצמם חס ושלום, רק הם מקבלים בהעלם גדול גם כן חיות מהתורה הנעלמת, ודייקא על ידי ישראל  
שזכו לקבל התורה בנגלה גם כן, ודייקא על ידי הצדיק הגדול שבישראל שהוא סמוך ביותר להתורה, ואז כשנודע להם זאת בטלה טענת  

יסטים אתם וכו' כי באמת כל העולם לא נברא אלא בשביל ישראל ובשביל הצדיקים שבישראל, ומה שהם ישבו שם עד עכשיו היה רק  ל 
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שקוד דורות  כ"ו  בחסדו  בעת  מתקיים  עצמו  מחיה  הצדיק  בעצמו  בזה  תורה,  מתן  ם 
פשיטותו שאינו עוסק בתורה. כי אז הוא מחיה עצמו בבחי' התורה שנעלמת בתוך העולם  

כי   \צב/ בכל הדיבורים ובכל העובדות שנבראו בעשרה מאמרות ששם נעלמת התורה כנ"ל
אה ומכוחו יש חיות מהתורה הצדיק מגלה בכל דבר תורה והשכל שבו ומקיים את התורה ע"י כל דבר בברי

 :  הנעלמת בבריאה גם לפשוטים שלא יודעים זאת
 

ע"י האוצר מתנת חינם שהוא החסד שקיים את העולם את הפשוטים עתה יבאר רבנו שכח הצדיק להחיות 
 בשנות התוהו עד מתן תורה זה רק מכח שגם הוא בעצמו יורד ממדרגתו לפעמים ונעשה איש פשוט. 

ע אין בכוחו להשפיע חיות תמיד ואדרבה ככל שהחולה גדול יותר צריך רופא גדול יותר  וזה תימה גדול מדו
 כמבואר בתורה ל' וא"כ אדרבה לכאורה דייקא כשהצדיק במדרגתו הגדולה ראוי שיחיה את הנמוכים יותר. 
אבל כפי שנתבאר לעיל שתורה זו מתבארת נפלא עפ"י העץ חיים שער שבירת הכלים המובא בתורה לד 

כיצד הצדיק מתקן חרפת הלב, ומבואר שם שאור החסד ירד ליסוד דאצילות היינו הצדיק שעי"ז תבאר שם ומ
כוחו לתקן את כלי החסד שנשברו ונפלו לבינה דבריאה דהיינו תאוות הלב, נמצא דייקא כשגם הצדיק יורד  

 ו ללב. ממדרגתו אזי הוא בבחי' יסוד דאצילות שמשם יכול לתקן את כלי החסד שנשברו ונפל

איזה    וע"כ איש פשוט ממש  ולהיות  פשיטות  לתוך  וליפול  לירד  הגדול  הצדיק  מוכרח 

בו אחיזת הרע כלל  . כי  \צג /עת וע"י שאין  יורד לשם,  כיון שבעצמו נצרך להחיות עצמו מהתורה הנעלמת 

לעצמו   ששם  והתורה  האלוקות  את  שמגלה  וע"י  ההסתרה,  כל  לפניו  כל  נופל  את  מחיה  הוא  עי"ז 
חיותהצדיק    \צה/ יהיה מי שיהיה ואפי' או"ה  \צד/ ם הנ"להפשוטי להם  ב ,  ממשיך  עדיין  הם  בחי' כי 

 . כי הוא מחיה עצמו בבחי' התורה הנעלמת בעשרה  עולם התוהו כמו לפני מתן תורה
 
 

 
ברצונו יתברך, כי התורה היתה עדיין בהעלם וקדושת ארץ ישראל נעלמת, ועכשיו בא העת לגלות קדושת ארץ ישראל וליתנה לישראל  

 ח מעשיו וכו' יש לנו רשות לכבוש כל העולם ולקדשו בקדושת ארץ ישראל וכו': דייקא וזה שכתוב לקמן שעל ידי כ 

זאת התורה שלמדו בבית מדרשו של שם ועבר בשנות התוהו ולכן תורה של עולם התיקון לא היתה ולכן אומר מדרש ב"ר  ש  ונראה   צב
בחסד אבל תורה של תיקון העולם היא תורה  סא א'  שלאברהם לא היה רב לא כליותיו כי התורה הנעלמת היא תורה של קיום העולם  

 .בבחי' בכח אבל בפועל התחילה לקיים את העולם במתן תורה שנעשו מצווים עליה   אחרת התחילה מאברהם 

 דייקא בחי' ואתחנן וכו' בעת ההיא לאמור   עת   צג
וע אין בכוחו להשפיע חיות תמיד  וזה תימה גדול מד מדוע רק ע"י שבעצמו נעשה איש פשוט יכול הצדיק להחיות את הפשוטים.    צ"ע   צד

הגדולה   במדרגתו  דייקא כשהצדיק  לכאורה  וא"כ אדרבה  ל'  בתורה  כמבואר  יותר  גדול  רופא  צריך  יותר  גדול  שהחולה  ככל  ואדרבה 
 ראוי שיחיה את הנמוכים יותר.

יכול לזכות באוצר חינם כי הוא אוצר נעלם מא   ועיין לק"ה ו' שם מבואר הטעם שרק הצדיק  ג'  בו אחיזת  מילה  ד ורק צדיק גדול שאין 
והתורה הנעלמת הזו תורת הנסתר שהיא אוצר החיות של חסד חינם הנ"ל. נמצא רק ע"י שבעצמו הוא   הרע כלל מתגלה לו האלוקות 
נצרך לאוצר הזה ע"י שלפעמים הוא בעצמו איש פשוט רק עי"ז הוא בא לזה שההסתרה נופלת לפניו ומתגלה לו האוצר וכשמקבל ממנו  

 ש בכוחו לתת כפי רצונו כמבואר שם באות ז'.י 

ז'  בתורה לד    כפי שמבואר עפ"י העץ חיים שער שבירת הכלים    עוד נ"ל  ירד ליסוד דאצילותאות  יסוד עולם  היינו הצדיק    שאור החסד 
' יסוד דאצילות  שמחיה ומתקן את כלי החסד שנפלו לבינה דבריאה דהיינו חרפת הלב ועל כן רק כשהצדיק בעצמו יורד ממדרגתו לבחי

, שיזכה גם  התוהו   ם ן לעול רק אז בכוחו להחיות את כלי החסד שנשברו ונפלו לבריאה ולהחיות את הלב של מי שנפל מבחי' עולם התיקו 
   הוא ליראת שמים.

 פל"ח אות ג' הנ"ל   עיין  צה 
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כפי   וכ"א  הנ"ל.  הפשוטים  כל  חיות  מקבלין  וממנו  העולם.  בתוך  המלובשין  מאמרות 
 :  קירובו יותר אל הקדושה ואל הצדיק הנ"ל כן הוא מקבל ממנו חיות גבוה יותר

 
 עתה יבאר מדוע ביקש משה רבנו את כניסתו לארץ במתנת חנם ולא בזכות מעשיו. ומאי בעת ההיא דייקא. 

לו חרפת לב כי נשמתו שייכת לעולם האצילות )בחי' אצלו ועמו ית'( שבו לא    אין  עפ"י הנ"ל שהצדיק הדור
ע"י שנעשה איש פשוט, שעי"ז מחייה של אור החסד למקום אור היסוד היתה שבירה אלא לפעמים ירידה קצת 

 .  את הפשוטים שכלי החסד שלהם נשברו ונפלו לבינה דבריאה שהיא עולם הפירוד ממנו ית'
ע משה רבינו שהוא צדיק הדור הנ"ל, מדוע ביקש מתנת חינם לעצמו הרי האוצר מתנת חינם  עפ"ז צ"ע מדו

 שמקבל הצדיק הוא לא לעצמו אלא להחיות את אותן שנמצאים בתוהו. 
ומבאר רבינו שארץ ישראל כיון שהיא בחי' גדלות דגדלות לכן כל מי שנמצא חוצה לה הוא בבחי' עולם 

 בעולם התיקון.  התוהו ביחס למי שנמצא בה שהוא
לכן לא שייך לבוא אליה אלא דרך האוצר מתנת חינם הנ"ל שהוא בחי' הדרך לא"י בחי' כח מעשיו הגיד לעמו 

   שהיא התורה הנעלמת בעשרה מאמרות.
כי הדרך לא"י היא התורה הנעלמת בעשרה מאמרות ואתה יכול לגלות רק צדיק שאין בו אחיזת הרע כלל ע"י 

ולם התוהו ואזי כל הרע נופל כנגדו ומתגלה לו האלוקות הנעלמת בטבע ואזי בכוחו שיורד לקטנות לבחי' ע
 להחיות על ידה גם את כל הפשוטים. 

  דנות כשהיה בדרך לא"י. וגם אמר שאז השיג כיצטוזהו שמסופר על רבינו עד כמה הקטין עצמו בקטנות דק
בינו מצוות תפילין במקלות המחשף  לקיים את כל המצוות באופן שהם נעלמות בטבע וכמו שקיים יעקב א

 הלבן. כמבואר כל זה בשבחי הר"ן סדר נסיעתו לארץ אות כב. 
ולפ"ז נראה לומר שמשה רבינו ביקש מתנת חינם דהיינו שהוריד עצמו לקטנות דקטנות ע"י שטען שאין לו שום  

קות הנעלמת שהיא  האלולגלות את  היה בכוחוועי"ז  והיה כולו טוב בלא אחיזת רע זכות אלא מתנת חינם 
כמ"ש רב לך אל תוסף דבר אלי עוד   לא הניח לוכנס לארץ, אלא שהקב"ה יוכל לההדרך לא"י הנ"ל שדרכה 

 . בדבר הזה

ג(  וע"כ   )דברים    ואתחנן אל ה' משרע"ה כשביקש לבא לא"י ביקש מתנת חנם. כמ"ש 

בעת ההיא  , היינו שתפילתו היה עם כח בחי'  בעת ההיא לאמר. וזהו  [א] בחי' מתנת חנם  
היינו בכח אותו העת שהיה העולם מתקיים ע"י העשרה מאמרות שהוא קודם מתן    לאמר

תורה. שאז היה העולם מתקיים ע"י העשרה מאמרות שבהם היתה התורה נעלמת, ואז  
היה קיום העולם ע"י מתנת חנם כנ"ל ובכח הזה של קיום העולם קודם מתן תורה היינו 

רות הנ"ל בכח הזה זוכין לבא ולכבוש א"י כנ"ל, וע"כ בחי' מתנת חנם בחי' עשרה מאמ
וזהו   זו.  בחינה  ע"י  לא"י  לבא  ה'ביקש משה  אל  חנם.    ואתחנן  בעת ההיא  היינו מתנת 

  ה שהיה העולם מתקיים ע"י המאמרות לבד שאז הי   עת ההיאהיינו עם כח בחי'    לאמר
י כנ"ל, וע"כ ביקש העולם מתקיים ע"י בחי' מתנת חנם כנ"ל, אשר עי"ז יכולין לבא לא"

. ההיא, זה בחי' סתום ונעלם. כי  בעת ההיאמשה לבא לא"י ע"י בחי' זו כנ"ל. וזה בחי'  
 :  באותה העת קודם מתן תורה היתה התורה נעלמת ונסתרת בתוך הע"מ וכו' כנ"ל

 
 אוש בעולם כלל.י עתה מגלה רבנו את החיזוק הנפלא של אין י

ובזה צע"ג בתרתי ראשית   .הטעם שאין יאוש עפ"י המבואר לעיל ויש כאן לכאורה חדוש גדול במה שמבאר
נמצא אפילו אם עשה מעשה   ,הרי הטוב לא נאבד והרע ישרף בגהנם ,כי מה יעזור לו היאוש ,לכאורה זו סברא

הכי קטן אפילו פעם אחת בחייו לבסוף יזכה קצת אם לא ייתייאש ואדרבה אם ייתייאש אזי אפילו עם עשה 
 . \בהכל כי התוהה על הראשונות מפסיד הכל כמבואר בגמ'/ המון טוב יאבד

ייאוש כי  מי שמאמין ודבוק בצדיק לגביו אין  ושנית שאם הטעם שאין יאוש מתבאר רק עפ"י הנ"ל נמצא שרק
 יאוש. י שרחוק מהצדיק לגביו מדוע אין  גם אם נפל יקבל חיות דקדושה מהאוצר מתנת חינם אבל מי 

 
 * דברים רבה ב' א' מובא בפרש"י ריש ואתחנן דברים ג' כג   א 

יק גמור כל ימיו ומרד באחרונה איבד את הראשונות שנאמר צדקת הצדיק לא תצילנו ביום  ר"ש בן יוחי אומר אפילו צד   :דף מ  קידושין  ב
שובו   ביום  בה  יכשל  לא  הרשע  ורשעת  שנאמר  רשעו  שוב  לו  מזכירים  אין  באחרונה  תשובה  ועשה  ימיו  כל  גמור  רשע  ואפילו  פשעו 

 ות.מרשעו וניהוי כמחצה עונות ומחצה זכיות אמר ריש לקיש בתוהא על הראשונ 

  חסד ה' בה היא  ו שתשבפ"ד  הקושיא שמקשה מכאן רבי אלחנן ווסרמן נמצא רצון מבטל מעשים א"כ מדוע כותב המסילת ישרים    ידוע
 )הארכנו בזה בתורה ו'(   רצון מבטל מעשה.ע"י  ש
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ל כח היצה"ר הוא רק להפיל לדמיון הזה שכבר אין לי סיכוי לחזור לקדושה  ובאמת ראשית צריך לדעת שכ
אם אתה מאמין שאפשר כל כך בתורה קיב תנינא וכבר אמר על זה רבינו  \גועי"ז להפיל את האדם לייאוש/

לקלקל תאמין שאפשר גם כל כך לתקן שהרי גם הקלקול לא רואים אלא מאמינים לחז"ל והם גם אמרו 
 שאפשר לתקן. 

אוש הוא בזה שנדמה לאדם שכל כך נפל עד שאין לו סיכוי יותר לקבל חיות מצד ישעיקר הי כאן רבנו מבאר 
שעל ידה יוכל להחזיק עצמו ביראת שמים דהיינו הרגשת מציאותו ית' בהרגש גדול עד שבא ליראת   הקדושה

ועל זה   .ין שיהיה לו חיותשמים, כי כל החיות דקדושה היא רק מהתורה וכשנופל מקיום ועסק התורה אזי מנ
 של חיות גם למי שרחוק מהתורה אבל אותה אפשר לקבל רק מהצדיק. חינם מגלה כאן רבנו שיש אוצר 

, וא"כ מהיכן יקבל כח להתגבר על  \ד/דהיינו אע"פ שאמר הקב"ה בראתי יצה"ר בראתי לו תבלין שהיא התורה
 היצה"ר מי שרחוק מתורה. 

 חיות מהתורהע"י הצדיק בוודאי עדין מקבל   הנגלים מהתורה ומצוותשאפילו מי שרחוק על זה מחדש 
   .הנעלמת בעשרה מאמרות שממנה קיבל העולם חיות לפני מתן תורה

כי מי שמאמין בצדיק ע"י שמסלק שכלו ומתגבר על כל המניעות אזי אע"פ שהוא בתוהו ושבירת כלים יכול 
 . לקבל חיות של יראת שמים מהצדיק

מעבודת חידוד השכל שבתורה ומצוות השייך לעולם התיקון שע"י התורה, יש לו תקנה ע"י  נמצא אע"פ שנפל 
סילוק השכל דייקא, כי מי שליבו מלא חרפת התאוות שכלו פגום ועל כן תיקונו הוא בבחי' התיקון של עולם  

 המבואר בתורה לד אות ז'.התוהו 
בלין התורה ואם נפל מהתורה יש לו תבלין  נמצא שאין ייאוש בעולם כלל כי אם הוא בתורה הרי יש לו ת

מהתורה הנעלמת ע"י הצדיק יסוד עולם שמחיה אותו מאוצר מתנת חינם של התורה הנעלמת בעשרה  
   מאמרות ע"י שיורד לפעמים ממדרגתו קצת ונעשה איש פשוט כנ"ל

. כי אפי' מי שהוא איש פשוט ואינו יכול ללמוד כלל [ה]  כי אסור לייאש עצמו  והכלל

גם בעת פשיטותו צריך להחזיק    או בזה, אעפ"כ  וכיוצא  לו ללמוד  שהוא במקום שא"א 
פשוטה ובעבודה  ה'  ביראת  בחי  \ו/ עצמו  עבודות    ונתלפי  לעשות  בכוחו  שאין  שכיון  יחשוב  ולא 

. כי גם אז הוא מקבל חיות מהתורה כנ"ל ע"י איש פשוט  גדולות אין תועלת בעבודות הפשוטות
שיודע גם ע"י  ול שהוא לפעמים איש פשוט שהוא מחיה את כולם  הגדול היינו הצדיק הגד

הקב"הי פש עת  ב את  לעבוד  בעשרה  טותו  הנעלמת  התורה  חינם    ע"י  מתנת  מאוצר  חיות  ולהמשיך  מאמרות 

 כנ"ל. שממנו קיבל העולם חיות קודם מתן תורה 
ר"ל  ח"ו  ח"ו במדרגה התחתונה לגמרי  ת  אפי' אם מונח בשאול תחתיו  זואפי' מי שהוא 

ביותר  ר"ל הפשוטות  מעבודות  אפילו  עצמושנפל  יתייאש  אל  אעפ"כ  שאול  ויקיים    [ח]   ,  מבטן 

 
מעשה מחיגר  כמבואר במעשה מרב ובן יחיד שאמר הס"מ אם תרצה אהיה בולע אותך. וכן ב   -אין כח להסט"א אלא רק לייאש   ובאמת   ג

ומה היה בכוחו לעשות להם כשהם מוקפים בענני   וכן ברפידים ויבא עמלק להלחם בישראל,  ממני.  שאמר הס"מ וכי אין אתה מתיירא 
את   לכלות  שא"א  אמרו  לייאש  שכדי  עי"ש  יימר  מי  ד"ה  כד  בתורה  וכן  ארז(.  מר"ע  )שמעתי  אליו  יצאו  הייאוש  שמחמת  אלא  כבוד, 

 כן אפשר, כמבואר שם )רמ"ש קרמר(.  הסט"א, ובאמת ע"י שמחה 

תנו רבנן ושמתם סם תם נמשלה תורה כסם חיים משל לאדם שהכה את בנו מכה גדולה והניח לו רטיה על מכתו ואמר  :  דף ל   קידושין  ד
ואם   מתיירא  אתה  ואין  בצונן  בין  בחמין  בין  ורחוץ  שהנאתך  מה  ושתה  שהנאתך  מה  אכול  מכתך  על  זו  שהרטיה  זמן  כל  בני  אתה  לו 

עוסקים   ואם אתם  תבלין  תורה  לו  ובראתי  יצר הרע  בני בראתי  ברוך הוא אמר להם לישראל  נומי כך הקדוש  היא מעלה  הרי  מעבירה 
בתורה אין אתם נמסרים בידו שנאמר הלא אם תטיב שאת ואם אין אתם עוסקין בתורה אתם נמסרים בידו שנא' לפתח חטאת רובץ ולא  

 .נאמר ואליך תשוקתו ואם אתה רוצה אתה מושל בו שנאמר ואתה תמשל בו עוד אלא שכל משאו ומתנו בך ש
 עיין ב"ב צא: כיון שנתיאשו נתחייבו שריפה למקום.  ה 

ְוָהָיה   -  עיין תורה קד תנינא   ו ים,  רִׁ ׁשֵ ַהּכְ ים  ׁשּוטִׁ ַהּפְ ים  ָהֲאָנׁשִׁ ָאָדם,  ֵני  ּבְ ְסָתם  ל  ׁשֶ ׁשּוטֹות  ַהּפְ ָהֲעבֹודֹות  ֶאת  ְמֹאד  אֹוֵהב  י    ָהָיה  מִׁ ְמֹאד  אֹוֵהב 
ים.   רִׁ ׁשֵ ַהּכְ ַעם  ַהֲהמֹון  ֶדֶרְך  ּכְ ים,  דֹולִׁ ַהּגְ ים  ּדּורִׁ ַהּסִׁ תֹוְך  ּבְ ׁשֹות  ּוַבּקָ ּנֹות  חִׁ ּתְ ה  ַהְרּבֵ לֹוַמר  כֹול  יָּ ר  ׁשֶ ְלַזּמֵ ים,  ָעמִׁ ּפְ ה  ּמָ ּכַ אֹוָתנּו  יַח  ּומֹוכִׁ יר  ַמְזהִׁ ְוָהָיה 

ְוכֹוֵעס  יד  ַמְקּפִׁ ְוָהָיה  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ירֹות  ֲעבוֹ   ְזמִׁ ָאר  ׁשְ אֹו  ת  ּבָ ׁשַ ּוְבמֹוָצֵאי  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ירֹות  ְזמִׁ ר  ְלַזּמֵ ץ  ְתַאּמֵ מִׁ ְוֵאינֹו  ֵעיָניו  ּבְ ָחָכם  הּוא  ׁשֶ י  מִׁ ַעל  דֹות  ְמֹאד 
ְמבָֹאר ֶאְצֵלנּו כְּ  י ׁשּום ָחְכמֹות, ּכַ לִׁ מּור, ּבְ ימּות ּגָ ְתמִׁ יטּות ּובִׁ ְפׁשִׁ ֲהדּות הּוא ּבִׁ ר ַהיַּ ּקָ י עִׁ ׁשּוטֹות, ּכִׁ ים: ּפְ ָעמִׁ ה ּפְ ּמָ ְכרֹונֹו            ָבר ּכַ ַעְצמֹו, זִׁ ְוַגם הּוא ּבְ

י  ר ְזמִׁ ל ָיָמיו ָהָיה ְמַזּמֵ ק ַעל ָידֹו, קֶֹדם ָלֶזה, ּכָ ּלֵ ְסּתַ ּנִׁ ֵבד ׁשֶ יַע לֹו ַהחֹוַלַאת ַהּכָ ּגִׁ הִׁ ְבָרָכה, קֶֹדם ׁשֶ ת:לִׁ ּבָ ת ּוְבמֹוָצֵאי ׁשַ ּבָ ת ְוׁשַ ּבָ ָכל ׁשַ ה ּבְ    רֹות ַהְרּבֵ

תקכ    מוהר"ן   חיי  ועיין וּ   -אות  ּנֹות  חִׁ ּתְ ה  ַהְרּבֵ לֹוַמר  כֹול  יָּ ׁשֶ י  מִׁ ְמֹאד  אֹוֵהב  ְוָהָיה  ְוכּו'  ׁשּוטֹות  ַהּפְ ָהֲעבֹודֹות  ֶאת  ְמֹאד  אֹוֵהב  ָהָיה  ׁשֹות  )עז(  ַבּקָ
ְוָאַמר   יָמן ק"ד  ְנָיָנא סִׁ ּתִׁ ּקּוֵטי  לִׁ ּבְ ס  ְדּפָ ּנִׁ ּכַ ים ְוכּו'  דֹולִׁ ַהּגְ ים  ּדּורִׁ ַהּסִׁ תֹוְך  ָהָיה  ּבְ ֶרְסַלב  ּבְ ּפֹה  ׁשֶ ַהְינּו  ה.  ַהְרּבֵ כֹול לֹוַמר  יָּ ׁשֶ ֲחַתן ר"י  א ֶאת ר"י  ְמַקּנֵ י  ֲאנִׁ

בְ  ְכרֹונֹו לִׁ נּו זִׁ ָכל יֹום, ְוָאַמר ַרּבֵ ים ּוַמֲעָמדֹות ּבְ ּלִׁ ּנֹות ּוְתהִׁ חִׁ ה ּתְ יל לֹוַמר ַהְרּבֵ ָהָיה ָרגִׁ יׁש ֶאָחד ׁשֶ יׁש הַ אִׁ א ֶאת ָהאִׁ הּוא ְמַקּנֵ כֹול לֹוַמר  ָרָכה ׁשֶ יָּ זֶּה ׁשֶ
קֶֹד  ָידֹו,  ַעל  ק  ּלֵ ְסּתַ ּנִׁ ׁשֶ ֵבד  ַהּכָ ַהחֹוַלַאת  לֹו  יַע  ּגִׁ הִׁ ׁשֶ קֶֹדם  ְבָרָכה  לִׁ ְכרֹונֹו  זִׁ ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  ְוַגם  ה  ָכל  ַהְרּבֵ ּבְ ה  ַהְרּבֵ ירֹות  ְזמִׁ ר  ְמַזּמֵ ָהָיה  ָיָמיו  ל  ּכָ ָלֶזה  ם 

י ׁשֶ  ת, ּומִׁ ּבָ ת ּוְבמֹוָצֵאי ׁשַ ּבָ ת ְוׁשַ ּבָ ּבֶֹקר  ׁשַ ָתא ּבַ ְסֻעּדָ ר לִׁ ת ַוֲאַסּדֵ ּבָ ֵליל ׁשַ ין ּבְ ָבחִׁ ׁשְ ר ּבִׁ ת ֲאַזּמֵ ּבָ ׁשַ ר ּבְ ָהָיה ְמַזּמֵ ׁשֶ ַמע אֹותֹו ּכְ ירֹות  ּלֹא ׁשָ מִׁ ָאר ַהזְּ ְוֵכן ׁשְ
ְמָעה זֹאת, ְוַאׁשְ  ֵרי ֹאֶזן ׁשָ ַמע טֹוב ֵמעֹוָלם, ַאׁשְ ְמָחה ְוכּו' לֹא ׁשָ ׁש ּוְמנּוָחה ְוֹשִׁ ל ְמַקּדֵ א: ּכָ עֹוָלם ַהּבָ יד ּבָ ַמע זֹאת ֶלָעתִׁ ׁשְ יִּׁ י ׁשֶ  ֵרי מִׁ

 בכל המהדורות כתוב בר"ת ר"ל ובמנוקדים פתחו רחמנא ליצלן אבל לכאורה אפשר גם לפתוח רוצה לומר   ז

 עיין ברכות י. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו    ח 
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,  ביראת שמים דהיינו סור מרע  ויחזיק עצמו במה שיוכל  \ידהיינו צעקה אפילו בלא דיבור/ ,  [ט]  שועתי
 ולשוב ולקבל חיות מהתורה ע"י הצדיק הנ"ל.  לעשות טוב כי גם הוא יכול לחזור 

אז טוואמר  }יד  [יג ]בעולם כלל    יביאוש יכי אין שום  }יאעצמו בכל מה שאפשר,    והעיקר לחזק
ניט פאר  יטזבזה"ל קיין   וכו'    { האנדיןיזיאוש איז גאר  ומשך מאד אלו התיבות קיין יאוש 
בכ מאד  חואמרם  ונורא  נפלא  ובעמקות  וא'  ככדי    \יט/[יח]   גדול  אחד  לכל  ולרמז  להורות 

ואיך שהוא אפי'    [כב{] פי' אם יעבור עליו מהשלא יתייאש בשום אופן בעולם א  \כא/לדורות
יש עדיין  שהוא  במה  עצמו  שמחזק  מאחר  ר"ל,  שנפל  למקום  נפל  לשוב   אם  תקוה  לו 

רוצה לומר כי הייאוש הוא רק דמיון ואין כח לסט"א אלא להפיל לדמיון הזה אבל אין   \כג / ולחזור אליו ית'

   :להיות ירא שמים שכאילו אין לי סיכוי  יון הזהכוחה למנוע בפועל לכן הדבר תלוי רק בי עצמי לצאת מהדמ
ג"כ צריך לו יראת שמים  \כד/ואפי' איש פשוט  לכי    \כה/שיהיה  הצדיק  כח  ה הכל  את  איש חיות 

ועיין לעיל בריש דף לו: שכל    הוא רק עד כמה שלא התייאש מלהיות ירא שמיםמהאוצר מתנת חינם  פשוט  ה

   :היינו שע"י שיש לו יראת שמים הצדיק יכול לתת לו יותר אחד מקבל מהצדיק כפי קרובו לקדושה ולצדיק ד
יראות בחי'  כבר   ויש כמה  יכולתו  כפי  קטנה  ביראה  עצמו  יחזיק  אם  אפילו  כי  להתייאש  אסור  כן  ועל 

גדולה  ליראה  אותו  שתביא  חיות  מהצדיק  שיקבל  , כי למעלה דברנו מבחי' דרך ארץ היינו  אפשר 
לא"י מתנ  הדרך  אוצר  של  החיות  הנעלמות שהיא  הדברות  בעשרת  הנעלמת  הקדומה  מהתורה  חינם  ת 

יש בה ג"כ בחי' עשר לבד ממה שהיא מקודשת מכל הארצות  . אמנם א"י בעצמה  בעשרה מאמרות
מחכים  \כז/[כו]   קדושות עד שאוירא  יותר  מדרגות  נגלות  זו  בעשר  יוד בחינות קדושות  . כי יש שם 

 
 ]ועיין לק"ה ביהכ"נ ה' כד[   ' ג'יונה ב *    ט 

 ורה היא תחינות ובקשות שהם עבודות הפשוטות הנזכר לעיל כמבואר בתורה קד תנינא.צעקה עם דיבור לכא   כי  י
 הוספה זו נוספה בתרלד בלא סוגרים ובתרלו בסוגרים )אולי מלוח ההשמטות של מהדורת תקפא שהיה להם ונאבד מאיתנו(.   יא 

 יאוש  -ייאוש, ובתשכט    -בתרלד   יב 

וצ"ע שבלק"מ תקעא ותקפא שהדפיס מוהרנ"ת נשמט יסוד כ"כ  רה זו. ועיין שיחות הר"ן אות קנג ובאות ג' ולקוטי עצות התחזקות מב  עיין חיי מוהר"ן מט שאמר זאת בזמן אמירת תו   יג
 חשוב של רבינו, אע"פ שבקיצור לק"מ תקעא ובלק"ע תרעו כן נמצא. 

 גם סוגרים אלו מתרלו, ובתרלד בלא סוגרים.   יד

 ואמר בזה"ל )תיבת אז נמחקה(   -בתרלד   טו

 יאוש   -תשכט  ב   טז

 הנדין  -בתרלד   יז

 יכול גם לצוות אין יאוש  עיין חיי מוהר"ן סימן מט ומשך תיבת גיוואלד ועיין שיש"ק ח"ד סימן סא שצעקתו נמשכת עד היום ועיין ח"ו סימן שמ שרק רבנו מכח עצותיו    יח 

ֵעת  -סימן מט    חייי מוהר"ן  יט ס   ּבְ ְדּפָ ַהּנִׁ ן",  "ָוֶאְתַחּנַ ַהּתֹוָרה  ָאַמר  ְלעֹוָלם    ׁשֶ ַעְצמֹו  ְלָיֵאׁש  ָאסּור  ׁשֶ ְנַין  ֵמעִׁ ר  ְמַדּבֵ ם  ְוׁשָ יָמן ע"ח,  סִׁ ְנָיָנא  תִׁ ּקּוֵטי  לִׁ ּבְ
ׁשֹון:   זֹו ַהּלָ לֹום, ָאַמר ָאז ּבְ ְהֶיה ַחס ְוׁשָ יִּׁ ט ְמַיֵאׁש ַזיין " ֵאיְך ׁשֶ יׁשְ יְך נִׁ ט ְמַיֵאׁש " .  " ֶמען ָטאר זִׁ יׁשְ יַואְלד! ַזייט ַאייְך נִׁ יַואְלד"  )ב(. ּוָמׁשַ "  ּגִׁ ַבת "גִׁ ְך ְמֹאד ּתֵ

ב  יר ְוצֹוֵעק ֵמעֶֹמק ַהּלֵ ְזהִׁ ֶדֶרְך ַהּמַ  : ּכְ
 לקרות   -בתרלד   כ 

כיון שתמיד אפשר לקבל    צ"ע   כא יאוש  ולפי מה שיבאר לעיל הטעם שאין  לכל אחד לדורות משמע שהיא אזהרה כללית לכל העולם 
 חיות ע"י הצדיק משמע רק הדבוק לצדיק או עכ"פ מאמין בו,  

כי היאוש כאן נראה שהכוונה שמתייאש לקבל חיות מהקדושה, ואילו סתם יאוש בלשון העולם הוא יאוש מלעבוד את הש"י    וד צ"ע ע 
 אבל יש חילוק.כל אחד לפי בחינתו. ואע"פ שאפשר לומר שבעומק הכוונה הם אחד.  

 הלשון עד כאן מתיבת ומשך לא נמצא כזה אלא רק כאן.    כב 

כאן אע"פ שכבר דיבר מיאוש לעיל בתורה ו' ח"א ומח תנינא אולי אפ"ל ששם מדבר מהעליות וירידות שיש  שאמר זאת דייקא    וטעם   כג
לבעל תשובה והיא גם סברא שאסור להתייאש שהרי אחרי שבר גאון אבל כאן עיקר הדגש על הרגע הזה בעצמו של הירידה שלהדבוק  

נפל לשאול תחתיות   כי אפילו אם  ממנו  ביראת  בצדיק אסור להתייאש  יחזיק עצמו  ידה  חיות דקדושה שעל  חינם  יקבל מהצדיק מתנת 
 שמים.

מתנת    הלשון  כד מאוצר  אותו  שמחייה  הצדיק  מכח  כנ"ל  שמים  יראת  לו  שיהיה  אפשר  פשוט  איש  שאפילו  צ"ל  לכאורה  כי  צ"ע  צריך 
 .ת ירא שמים חינם, ואולי כוונת רבינו שכל כח הצדיק לחיות את הפשוט הוא רק עד כמה שלא התייאש מלהיו 

פשיטא   כה  כאן    .צ"ע  החידוש  וזה  מדובר  שעליו  הפשוט  האיש  ממדרגת  יותר  הרבה  מאד  גדולה  שמים  ליראת  כאן  הכוונה  ואולי 
נם אזי המקושר אליו יכול לקבל מתנות בלי גבול ובלי יחס כלל למדרגתו כי חינם הוא אין גבול  שכשהצדיק זוכה לקבל מאוצר מתנת חי 

 .שהרי לא תלוי בשום מידה 
 ועיין לק"ה ביהכ"נ ה' כ'  משנה כלים פ"א מ"ו   כו

י   מסכת כלים   כז ל ָהֲאָרצֹות. ּוַמה הִׁ ּכָ ת מִׁ ׁשֶ ָרֵאל ְמֻקּדֶ ש ְ ֹות ֵהן, ֶאֶרץ יִׁ ר ְקֻדׁשּ י  פרק א )ו( ֶעש ֶ ּתֵ ים ּוׁשְ ּכּורִׁ ה ָהעֶֹמר ְוַהּבִׁ ּנָ ּמֶ ים מִׁ יאִׁ בִׁ ּמְ ָתּה, ׁשֶ ָ א ְקֻדׁשּ

ָהֲאָרצֹות: ל  ּכָ מִׁ ן  ּכֵ ין  יאִׁ ְמבִׁ ֵאין  ֶ ׁשּ ַמה  ֶחם,  ין  -א  )ז(       ַהּלֶ בִׁ ּוְמַסּבְ ים,  צֹוָרעִׁ ַהּמְ ֶאת  ּתֹוָכן  מִׁ ין  חִׁ ּלְ ׁשַ ּמְ ׁשֶ ה,  ּנָ ּמֶ מִׁ ׁשֹות  ְמֻקּדָ חֹוָמה  פֹות  ּקָ ַהּמֻ ֲעָירֹות 

ין אֹותֹו:ְלתוֹ  ירִׁ ְרצּו. ָיָצא, ֵאין ַמֲחזִׁ יִּׁ י.  -ב )ח(      ָכן ֵמת ַעד ׁשֶ נִׁ ר ׁשֵ ים ּוַמֲעש ֵ ים ַקּלִׁ ם ָקָדׁשִׁ ים ׁשָ אֹוְכלִׁ ׁש ֵמֶהם, ׁשֶ ן ַהחֹוָמה ְמֻקּדָ ים מִׁ ְפנִׁ ת  -ג לִׁ יִׁ ַהר ַהּבַ

ם. ְלׁשָ ים  ְכָנסִׁ נִׁ ְויֹוְלדֹות  ּדֹות  נִׁ ְוָזבֹות  ים  ָזבִׁ ֵאין  ׁשֶ ּנּו,  ּמֶ מִׁ ׁש  ם.  -ד   ְמֻקּדָ ְלׁשָ ים  ְכָנסִׁ נִׁ ֵמת  ּוְטֵמא  ם  ּגֹויִׁ ֵאין  ׁשֶ ּנּו,  ּמֶ מִׁ ׁש  ְמֻקּדָ ים  -הַהֵחיל  ָנׁשִׁ ֶעְזַרת 
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והם בחי' ע"מ מאמרות  למעלה מזו,  הדרך    עשרה  מאמר כי  בראשית  הראשון  מאמר  בחי'  היא  לא"י 
מאמרות   עשרה  בחי'  הנגלית  הקדושה  בחי'  היא  בעצמה  א"י  אבל  בטבע  הנעלמים  המאמרות  בחי'  סתום 

כנ"ל\כחהנגלים/  כי א"י בחי' עולם התיקון ביחס לדרך לא"י שהיא בחי' עולם התוהו  . וכל מאמר יש לו  , 
יראות/   ך אשר ליראתךהקם לעבדך אמרתבחי' יראה בחי' )תהלים קיט(   . \כטנמצא שהן עשר 

שה ואת היראה כי מאמר הש"י הוא הקדושה המקיימת  ואולי רוצה לומר שדייקא המאמר הוא הגורם את הקד

 [ לא]   . כי יש יראה למעלה מיראהצב בשמיםי עה"פ דברך ה' נ  \ל/ לעולם את הגשמיות כמ"ש הבעש"ט
על   , אולי כוונתו שכיון שיש י' מדרגות ביראה  ין()ולא סיים לבאר זה הענלג ,  \לב/ וכן מבואר בתורה קמח

מאיזה מאמר ע"י הצדיק  שעל ידה יקבל חיות    ,יש כנגדה יראה  ,כן גם מי שהוא במדרגת קדושה נמוכה ביותר 
יוכל לעלות למדרגת א"י,  הומבחי'    ,שהיא הדרך לא"י   בטבע,  מי' מאמרות שהיא התורה הנעלמת דרך לא"י 

וצריך לחזק עצמו ביראת   על כן אין יאוש כלל  בל חיות מהתורה הנגלית.ולק  ,דהיינו לתכלית הקדושה

 
את.   ים ָעֶליָה ַחּטָ בִׁ ם, ְוֵאין ַחיָּ ְכָנס ְלׁשָ ֵאין ְטבּול יֹום נִׁ ּנּו, ׁשֶ ּמֶ ת מִׁ ׁשֶ ּפוּ -וְמֻקּדֶ ר ּכִׁ ֵאין ְמֻחּסַ ה, ׁשֶ ּנָ ּמֶ ת מִׁ ׁשֶ ָרֵאל ְמֻקּדֶ ש ְ ין  ֶעְזַרת יִׁ בִׁ ם, ְוַחיָּ ְכָנס ְלׁשָ ים נִׁ רִׁ

את.   ַחּטָ חִׁ -זָעֶליָה  ׁשְ לִׁ יָכה  ְסמִׁ לִׁ ָצְרֵכיֶהם,  ַעת  ׁשְ בִׁ א  ֶאּלָ ם  ְלׁשָ ים  ְכָנסִׁ נִׁ ָרֵאל  ש ְ יִׁ ֵאין  ׁשֶ ה,  ּנָ ּמֶ מִׁ ת  ׁשֶ ְמֻקּדֶ ים  ַהּכֲֹהנִׁ ְתנּוָפה: ֶעְזַרת  ְולִׁ ין  -ח )ט(     יָטה  ּבֵ

ׁשֶ  ה,  ּנָ ּמֶ מִׁ ׁש  ְמֻקּדָ ַח  ְזּבֵ ְוַלּמִׁ ם.  ָהאּוָלם  ְלׁשָ ים  ְכָנסִׁ נִׁ רֹאׁש  ּוְפרּוֵעי  ין  מּומִׁ ֲעֵלי  ּבַ ם  -ט ֵאין  ָיַדיִׁ ְרחּוץ  ּלֹא  ׁשֶ ם  ְלׁשָ ְכָנס  נִׁ ֵאין  ׁשֶ ּנּו,  ּמֶ מִׁ ׁש  ְמֻקּדָ ַהֵהיָכל 

ם.   ים  -י ְוַרְגָליִׁ ּפּורִׁ ַהּכִׁ יֹום  ּבְ דֹול  ּגָ א כֵֹהן  ם ֶאּלָ ְלׁשָ ְכָנס  נִׁ ֵאין  ׁשֶ ֵמֶהם,  ׁש  ְמֻקּדָ ים  ָדׁשִׁ ַהּקֳּ ין  קֶֹדׁש  ּבֵ ים  ה ְדָברִׁ ָ ׁשּ ֲחמִׁ ּבַ יֹוֵסי,  י  ַרּבִׁ ָהֲעבֹוָדה. ָאַמר  ַעת  ׁשְ ּבִׁ

ָיַד  ְרחּוץ  ּלֹא  ְוׁשֶ ן,  ַייִׁ תּוֵיי  ּוׁשְ רֹאׁש,  ּוְפרּוֵעי  ין,  מּומִׁ ֲעֵלי  ּבַ ֵאין  ׁשֶ ַלֵהיָכל,  ֶוה  ׁשָ ַח  ְזּבֵ ְוַלּמִׁ ָהאוּ ָהאּוָלם  ין  ּבֵ מִׁ ין  ּופֹוְרׁשִׁ ם,  ְלׁשָ ין  ְכָנסִׁ נִׁ ם  ְוַרְגַליִׁ ם  ָלם  יִׁ
ַעת ַהְקָטָרה:  ׁשְ ַח ּבִׁ ְזּבֵ  ְוַלּמִׁ

ַכת ַהּמֹ  -בית הכנסת ה' כ'    עיין לק"ה  כח יַנת ַהְמׁשָ חִׁ יָנה, ּבְ ֵ ְתעֹוְררּות ַהׁשּ יַנת הִׁ חִׁ הּוא ּבְ יַעת ׁשֹוָפר, ׁשֶ קִׁ י ּתְ ְנָין יֹוֵתר הּוא, ּכִׁ הּוא  ּוְלָבֵאר ָהעִׁ ין, ׁשֶ חִׁ
ָנה עַ  ּתְ ּנִׁ ַלת ַהּתֹוָרה ׁשֶ יַנת ַקּבָ חִׁ ם בְּ ּבְ ַתב ׁשָ ּכָ ַהּתֹוָרה ַהזֹּאת ׁשֶ י ְמבָֹאר ּבְ ְשָרֵאל, ַהְינּו ּכִׁ ין ְלֶאֶרץ יִׁ אִׁ ּבָ יַנת ׁשֶ חִׁ ה  ל ְיֵדי קֹול ׁשֹוָפר, ֶזה ּבְ דֹוׁשָ יָחתֹו ַהּקְ שִׁ

ֶרְך ֶאֶרץ, ַהְינּו הַ  יַנת ּדֶ חִׁ ּבְ ְרנּו מִׁ ּבַ י ְלַמְעָלה ּדִׁ ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, ּכִׁ ַאַחר ַהּתֹוָרה ַהזֹּאת  ן  ׁשֶ ם ּכֵ ּגַ ּה  ּבָ ַעְצָמּה ֵיׁש  ּבְ ְשָרֵאל  ְשָרֵאל. ָאְמָנם ֶאֶרץ יִׁ ֶרְך ְלֶאֶרץ יִׁ ּדֶ
ְמָרֶתָך אֲ  ָך אִׁ ים קיט(, "ָהֵקם ְלַעְבּדֶ ּלִׁ הִׁ יַנת )ּתְ חִׁ ּבְ ְרָאה  ְוָכל ַמֲאָמר ֵיׁש לֹו יִׁ ֹות ְוכּו'.  יַנת ֶעֶשר ְקֻדׁשּ חִׁ ְרָאה ְלַמְעלָ ּבְ י ֵיׁש יִׁ ְרָאֶתָך", ּכִׁ ר ְליִׁ ְרָאה  ׁשֶ יִּׁ ה מִׁ

ְשָרֵאל  יִׁ ֶרְך ְלֶאֶרץ  ַהּדֶ יַנת  חִׁ ּבְ הּוא  ׁשֶ ֲעבֹוָדה,  יַנת  חִׁ ּבְ י ֵיׁש  ּכִׁ ַהְינּו  ם.  ׁשָ ן  ַעיֵּ ְלׁשֹונֹו,  אן  ּכָ ין ְלֶאֶרץ  ְוכּו'. ַעד  אִׁ ּבָ ׁשֶ יָנה  חִׁ ּבְ הּוא  ׁשֶ ֲעבֹוָדה  יַנת  חִׁ ּבְ ְוֵיׁש   ,
ׁשֶ  ָנה  ָ ַהׁשּ רֹאׁש  יַנת  חִׁ ּבְ ְוֶזה  ׁש.  ַמּמָ ְשָרֵאל  ְיֵדי  יִׁ ַעל  יָנה  ֵ ַהׁשּ ְתעֹוְררּות  ְוהִׁ יָנה  ׁשֵ יַנת  חִׁ ּבְ ָאז  ֲעָשה  ּנַ ׁשֶ ְשָרֵאל  יִׁ ֶאֶרץ  ת  ַ ְקֻדׁשּ יְך  ְלַהְמׁשִׁ ין  עֹוְסקִׁ ָאז 

יטּות ַהנַּ  ׁשִׁ יַנת ַהְנָהַגת ַהּפְ חִׁ יָנה, ּבְ יַנת ׁשֵ חִׁ הּוא ּבְ ְשָרֵאל, ׁשֶ ֶרְך ְלֶאֶרץ יִׁ יַנת ַהּדֶ חִׁ הּו ּבְ זֶּ ֹוָפר, ׁשֶ ַעל ְיֵדי  "ל ׁשֶ ַהׁשּ "ל, ׁשֶ ם ַהּנַ ּנָ ין ַהֶחֶסד חִׁ יכִׁ ַעל ָידֹו ַמְמׁשִׁ
ְתעֹוְררוּ  ין ְלהִׁ ְך זֹוכִׁ ּכָ ְוַאַחר  ְשָרֵאל.  יִׁ ֶרְך ְלֶאֶרץ  ַהּדֶ יַנת  חִׁ ּבְ הּו  זֶּ ׁשֶ ְשָרֵאל,  יִׁ ְכּבֹׁש ֶאֶרץ  ין לִׁ ין  ֶזה הֹוְלכִׁ אִׁ ּבָ ׁשֶ יַנת  חִׁ ּבְ הּו  זֶּ ׁשֶ ֹוָפר,  ַהׁשּ ְיֵדי  ַעל  יָנה  ֵ ַהׁשּ ת 

י  לְ  ׁש, ּכִׁ ְשָרֵאל ַמּמָ י עִ ֶאֶרץ יִׁ ׁש, ּכִ ל ַמּמָׁ אֵּׁ ץ ִיְשרָׁ רֶׁ ִחיַנת אֶׁ הוּ ּבְ ר, זֶׁ פָׁ וֹּ י ַהׁשּ ה ַעל ְידֵּׁ ינָׁ ֵּׁ ְררוּת ַהׁשּ הוּא ִהְתעוֹּ ַכת ַהּמִֹּחין, ׁשֶׁ ץ  ַהְמׁשָׁ רֶׁ אֶׁ ר ַהּמִֹּחין ּבְ ּקַ

ל  אֵּׁ ץ ִיְשרָׁ רֶׁ ְכַמת אֶׁ חָׁ ה ּכְ ְכמָׁ ין חָׁ י אֵּׁ ל, ּכִ אֵּׁ תּוב בַּ   ִיְשרָׁ ּכָ מֹו ׁשֶ ַלת ַהּתֹוָרה  )ּכְ יַנת ַקּבָ חִׁ יָמן עא( ְוֶזה ּבְ ְנָיָנא סִׁ ּקּוֵטי ּתִׁ לִׁ י ְוַכּמּוָבא ּבְ ינִׁ מִׁ ת ׁשְ ָרׁשַ ְדָרׁש ּפָ ּמִׁ

ּוְבָרקִׁ  קֹולֹות  י  ַוְיהִׁ ְוכּו'  י  יׁשִׁ לִׁ ְ ַהׁשּ יֹּום  ּבַ י  "ַוְיהִׁ יט(,  מֹות  )ׁשְ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ׁשֹוָפר,  קֹול  ּבְ ָנה  ּתְ ּנִׁ ׁש ׁשֶ ְוקֹול  ְוכּו'  ְוכּו'".  ים  ה  ֹוָפר  רָׁ ַהּתוֹּ ַכת  ַהְמׁשָׁ ר  ִעּקַ י  ּכִ

ל,   אֵּׁ ץ ִיְשרָׁ רֶׁ ַרת אֶׁ תוֹּ ה ּכְ רָׁ ין ּתוֹּ י אֵּׁ ל, ּכִ אֵּׁ ץ ִיְשרָׁ רֶׁ אֶׁ יַנת ּגֶֹדל עֶֹצם  הוּא ּבְ חִׁ ֵצא תֹוָרה". ְוֶזה ּבְ יֹּון ּתֵ ּצִׁ י מִׁ תּוב, "ּכִׁ ּכָ ם ּוְכמֹו ׁשֶ ְדָרׁש ׁשָ ּמִׁ ָאְמרּו ּבַ מֹו ׁשֶ ּכְ
ְמ  ּנִׁ ׁשֶ ְרָאה  ׁשֶ ַהיִּׁ ּכְ י  ּכִׁ ְוכּו'".  ֶיֱחָרדּו  לֹא  ְוָעם  יר  עִׁ ּבָ ׁשֹוָפר  ַקע  ּתָ "ֲהיִׁ ג(,  )ָעמֹוס  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֹוָפר,  ַהׁשּ ְיֵדי  ַעל  ֶכת  יַנת  ׁשֶ חִׁ ּבְ הּוא  ׁשֶ ין  ַהּמֹחִׁ ין  כִׁ ְמׁשָ ּנִׁ

ּוְכמוֹ  ְרָאה ְוכּו'.  ם ֵאין ָחְכָמה ֵאין יִׁ י אִׁ דֹוָלה ּכִׁ ּגְ ְרָאה  ְך יִׁ ְמׁשָ י ֶתֱחָטאּו    ַהּתֹוָרה נִׁ ְלּתִׁ ֵניֶכם ְלבִׁ ְרָאתֹו ַעל ּפְ ְהֶיה יִׁ ּתִׁ ַלת ַהּתֹוָרה ּוְלַבֲעבּור  ַקּבָ ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ
ְלַעְבּדֶ  ָהֵקם  יַנת  חִׁ ּבְ ְרָאה,  יִׁ לֹו  ֵיׁש  ַמֲאָמר  ל  ּכָ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  סֹוף  ּבְ ֶרת  ְזּכֶ ַהּנִׁ ְרָאה  ַהיִּׁ יַנת  חִׁ ּבְ ְוֶזה  ְרָא ְוכּו'.  ְליִׁ ר  ֲאׁשֶ ְמָרֶתָך  אִׁ ין  ָך  אִׁ ּבָ ׁשֶ ּכְ ין  זֹוכִׁ זֶּה  ׁשֶ ֶתָך, 
ר כְּ  ּקַ ן עִׁ ם. ְוַעל ּכֵ ן ׁשָ יַנת ֲעָשָרה ַמֲאָמרֹות ְוכּו', ַעיֵּ חִׁ ֵהם ּבְ ֹות ׁשֶ ם ֶעֶשר ְקֻדׁשּ ׁש ׁשָ יֵּ ְשָרֵאל ׁשֶ י  ְלֶאֶרץ יִׁ ְשָרֵאל ָהָיה ַעל ְיֵדי קֹול ׁשֹוָפר, ּכִׁ ת ֶאֶרץ יִׁ יׁשַ בִׁ

הוּ  ׁשֶ יחֹו,  ירִׁ לִׁ ְכְנסּו  ּנִׁ ׁשֶ הוּ ּכְ ׁשֶ ׁשֹוָפר,  יַעת  קִׁ ּתְ י  ּכִׁ ַע,  יהֹוׁשֻ ּבִׁ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ׁשֹוָפר,  ּבְ ְקעּו  ּתָ ְשָרֵאל  יִׁ ְלֶאֶרץ  יָסָתם  נִׁ ּכְ ת  ּלַ חִׁ ּתְ ְתעֹוְררּות  א  הִׁ יַנת  חִׁ ּבְ א 
ְשָרֵא  ין ְלֶאֶרץ יִׁ אִׁ ּבָ יַנת ׁשֶ חִׁ ַכת ַהּתֹוָרה, ֶזהּו ּבְ הּוא ַהְמׁשָ ין, ׁשֶ ַכת ַהּמֹחִׁ יָנה ַהְמׁשָ ֵ "ל: ַהׁשּ ּנַ ין ְוַהּתֹוָרה ּכַ ר ַהּמֹחִׁ ּקַ ם עִׁ ָ ׁשּ  ל ׁשֶ

 הקדמת תקוני זהר דף ה: עשר דרגות ביראה   עיין  כט
טוב על התורה    עיין  ל בראשית    -בעל שם  נצב    -  נא.אות  פרשת  ה' דברך  פסוק לעולם  על  ועכ"י  זי"ע  טוב  נודע מה שאמר הבעל שם 

ל הצורף לוקח שברי חתיכות כסף ועושה מהם כלי, הנה וודאי בעת עשיית הכלי  בשמים, כי הנה אומן בשר ודם העושה כלי, על דרך מש
ידו, אבל אחר גמר פעולתו בעשיית הכלי על תכונתה,   וכח הפועל בנפעל להיות הכלי נעשה על  ידיו,  ופעולת מעשה  הניח בה חכמתו 

הוא עשה את הכלי יש מיש, כלי נאה מחתיכת  אין בה שום מחשבה ושום פעולה, כי הכלי נשארת על מעמדה בלתי השגחת האומן, כי  
יתברך   באומנתו  כן  ליד האומן, לא  במציאות קודם שבאה  היה  צריכה להאומן, כמו שעיקרה  שנגמרה עשייתו אינה  כן אחר  ועל  כסף, 

וקודם הבריאה לא היה במציאות כלל שום נברא, ונמצא גם אחר בריאתן אם יסת  לק חלילה  שמו, כי הוא ברא כל העולמות יש מאין, 
השגחת הבורא מהם, אף על רגע כמימריה, היו כל העולמות כמו שהיו קודם בריאתן והיו לאפס ואין ממש, ועיקר חיותן וקיומן הוא בכח  
וברוך שמו בבריאתן, והמה אותיות התורה אשר בהם ברא את עולמו כמאמר חז"ל ע"ש, דרך משל   הראשון שהניח בוראינו ברוך הוא 

תוך המים וגו', הנה באותיות הללו נתהוה הרקיע, ועד עתה באותיות הללו הם חיותן וקיומן של השמים ושמי השמים,  במאמר יהי רקיע ב 
ואלמלי יצוייר העדר שפע חיות האותיות משמים ברגע אחד, תיכף ומיד יחזרו לכמו שהיו לאין ואפס ממש, והיו כלא היו, וכמו כן בכל  

ה  שאמר  וזהו  ושלמטה,  שלמעלה  להיות אמר  העולמות  השמים  בבריאת  דיברת  דברך אשר  כלומר  בשמים  נצב  דברך  ה'  לעולם  כתוב 
 )באר מים חיים פ' בראשית(:    ויהי, עד הנה הוא נצב ועומד בשמים להיות על ידו קיום השמים, עד כאן דפח"ח:

 עיין לעיל תורה קמח ]דף קד:[   לא 

שת חכמה עטרה לראשה כי כתיב עקב ענוה יראת ה' וכתיב ראשית  שם ממה שכתוב בירושלמי מה שעשת ענוה לסוליתא ע   ומוכיח   לב
כיוון   אולי  וצ"ע  יראה.  בחי'  שתי  שיש  אלא  לענוה.  החכמה  בין  שעומדת  יראה  לאותה  הכוונה  שאין  לרבינו  ופשוט  ה'.  יראת  חכמה 

ביניהן. מפרידה  אחת  יראה  שרק  לומר  שא"א  גדול  כך  כל  הוא  לחכמה  ענוה  בין  שהמרחק  שסתם  ואולי    שפשוט  שמוכרח  כיון  הטעם 
חכמה שהעטרה שלה היא יראה זו חכמה תתאה והיראה שם היא יראת העונש בחי' רחל ואילו עקב ענוה היא יראת הרוממות בחי' לאה  

 וצ"ע בזה כי במקום אחר מבואר שיראת הרוממות וענוה שתיהן בחי' לאה.
 נמצא כבר בדפו"ר   לג
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תמימותו  ע"י  גדולה  לשמחה  לבא  ויוכל  שיוכל.  מה  בכל  פשיטותו  בעת  גם  שמים 
 ואמונתו. 

 
 עתה יבאר שהעיקר היא התמימות ופשיטות ועל כן מזהיר מאד מהחכמות שאינן נצרכות כלל.

 היא חיינו ואורך ימינו וממנה כל חיותינו כמבואר לעיל.ש וצ"ע א"א לומר שמדבר מחכמות התורה 
אלא על כרחך מדובר בחכמות חיצוניות, וכמבואר בתורה יט תנינא שיש בכל אחת מהן אבן נגף שעל ידה  

קורסות. וכבר נחלקו בזה גדולי עולם אם מותר ללמדן כרקחות וטבחות דהיינו לתועלת י אפשר ליפול לאפ 
 . )בתורה לה הרחבנו בזה(  ו  שסובר כאותם רבים שאסרו אפילו באופן זהלימוד התורה ומשמע מרבינ

תורה אפשר  הבנה והעמקה בכי האמת שבבחי' עולם התיקון רק בכח  ,אבל נ"ל שבאמת יש לעיין בזה יותר
אחות את הקרע של עולם התוהו. כמבואר לעיל שרק ללתקן את העולם ולקדש אותו בקדושה של מעלה ו

דהיינו שתיקון העולם התחיל רק כשהתחילו אלפים של  ,ך לעולם חסד מכח מעשים טוביםאחר מתן תורה נמש 
עוסקת בשמירת עולם התוהו כמבואר לעיל עפ"י תורה לד אות  עח תנינאתורה. אבל מאידך כיון שכל התורה 

יקונו דייקא  שהעבודה של מי שעדיין ליבו בבחי' תוהו ושבירת כלים תז' לכן כנ"ל בהקדמה לסוגיית אין יאוש, 
צריך סילוק שכל עצום כדי להתגבר על כל המניעות של  לכן  ,כי כיוון שכל תיקונו רק ע"י הצדיק ,סילוק השכל

נדמה לטועה ומשונה   , כי הצדיק בשכל הרגיל וכ"ש בשכל הפגום של מי שהוא בבחי' תוהו .ההתקרבות לצדיק
כן מבואר בתורה קכג שרק ע"י סילוק השכל  וכמבואר בתורה קמ שהוא כחותם שנראות בו האותיות הפוך. ו

 אפשר להתקרב לצדיק. 
אלא שיש בזה סכנה עצומה כשמסלק שכלו   ,אין צריך כלליש בחי' ש נמצא לפ"ז שיש בחי' שגם חכמת התורה 

מזהיר עליה כאן בסיום  לגמרי אזי יכול ח"ו להתקרב למפורסם של שקר, שזו סכנה נוראה ועצומה שרבינו 
 . בעיקר בתורה סא ליה הרבההזהיר עהתורה ו

ובאמת בעניין זה של התקרבות צדיק אמת אין עצה ותבונה אלא צעקה ותפלה והרוצה באמת שולחים לו 
 . מלאך של אמת כמבואר בלק"ה

אין צריכין כלל, רק אמונה ותמימות ופשיטות בלי  יינו שבע החכמות החיצוניות  הדכי חכמות  
האדם, והחכמים נלכדים בחכמתן של עצמם. שום חכמה כלל. כי חכמות מזיקים מאד ל

מחכמה  וכן  אחרת  לחכמה  החכמה  ומאותה  לחכמה  מחכמה  אותו  מתעה  החכמה  כי 
 ד חכמים בערמם כלולחכמה יותר ויותר עד שנלכד ונתעה בחכמות עצמו. בבחי' )איוב ה( 

ההולך   אשרי  אותם.  לוכד  הוא  בעצמם  שלהם  וחכמות  בערמימות  היינו  דייקא  בערמם 
 [:לד]  תבתמימו

. כי אשרי למי שזוכה [לה]   לבקש מאד מהש"י לזכות להתקרב להצדיק האמת  וצריכין

חלק אשרי  לו  אשרי  האמת,  לצדיק  חיותו  בחיים  בעודו  אח"כ  }כלו.  ולהתקרב  היינו  }לזי 
ואפילו אם יזכה כבר לא יזכה לתיקונים שיכול   \מא/ [מ]   אז מאד להתקרבלט  \לח/ קשה  {לאחר מיתה

 
 מתקרב יותר להתנהג בדרכי הפשיטות של הצדיק כן יכול לינוק מהחסד חינם שממשיך הצדיק.כ"א כפי ש  -עיין לק"ה בית הכנסת ה' לג    לד

הצדיק האמת השלם בתכלית השלמות הנקי מן החטא לגמרי שאין בו שום נדנוד פגם כל  עיין לעיל תורה ח' תנינא אות ח' ולק"ה שלוחין ה'. ועיין לק"ה מילה ג' ו' שהכוונה ל   לה 
ערה. כי רק הוא יכול לירד עד לי' כתרין דמסאבותא לגלות גם שם אלקותו ית' דהיינו התורה הנעלמת המחייה אותם דהיינו החסד חינם. )וכן  חוט הששהוא דק מן הדק אפלו כ 

 מבואר בתורה ח קמא אות ה'(

 איתנו(. הוספה זו נוספה בתרלד בלא סוגרים ובתרלו בסוגרים )אולי מלוח ההשמטות של מהדורת תקפא שהיה להם ונאבד מ   לו

 סוגרים אלו מתרלו ונמצאים גם בתרלד   לז

יכול לזכות האב    צ"ע   לח ואולי מכח הבנים  בניו  קשה משמע שיש אפשרות אלא שהיא רחוקה. וצ"ע מה היא.  יזכה את  או להפך שאב 
 וצ"ע.אלא שצריך לזה הרבה זכויות  

 לו )תיבת אז נמחק(    -בתרלד   לט 

 עיין חיי מוהר"ן סימן קא ושט וסוף שנד   מ

י ׁשֶ   אות שט   -חיי מוהר"ן  עיין    מא א ]ְלמִׁ יָרתֹו ָלעֹוָלם ַהּבָ טִׁ ם ַאַחר ּפְ דֹוָלה ְלָהָאָדם ּגַ י ָיכֹול ַלֲעֹשֹות טֹוָבה ּגְ ּתִׁ יק ָהֲאמִׁ ּדִׁ זֹּוֶכה ָלבֹוא  )יט( ָאַמר ַהּצַ
ז ֵאינֹו  ׁשֶ י  מִׁ ֶאת  ין  ּמֹוְנעִׁ ׁשֶ יָעה  נִׁ ַהּמְ ר  ּקַ עִׁ ׁשֶ ְוַדע  ּקּון[.  ּתִׁ יל  בִׁ ׁשְ ּבִׁ ַמה  ֵאָליו  ַרק  הּוא  ּקּון,  ּתִׁ ל  ְלַקּבֵ י  יּתִׁ ָהֲאמִׁ יק  ּדִׁ ְלַהּצַ ֵליֵלְך  אֹותֹו  ין  יחִׁ ַמּנִׁ ֵאין  ׁשֶ ֹוֶכה 

י  ּכִׁ ׁש.  ַמּמָ יק  ּדִׁ ַהּצַ ּבְ ֵאין  ׁשֶ ַוֲהָסתֹות  ירֹות  ְכפִׁ ּבִׁ ין אֹותֹו  לִׁ ּוְמַבְלּבְ זֶּה,  ין אֹותֹו מִׁ יתִׁ ּוְמסִׁ ין  יחִׁ ּדִׁ ּמַ ֶ ֲחבָ   ׁשּ ְלֲאֵכי  ַהּמַ ין  ּבֵ ם  ׁשָ ם  ים  ּגַ דִׁ ְתַנּגְ ֵיׁש מִׁ ּפֹות  לִׁ ְוַהּקְ ָלה 
ית   ּוְלָהסִׁ ְלַפּתֹות  ַעְצמֹו  יַח  ְלַהּנִׁ י  ְבלִׁ ַדְעּתֹו לִׁ ּבְ זֹאת  ח  ּקַ ר לִׁ ּקָ ָהעִׁ ן  ּכֵ ַעל  ֶזה ָהעֹוָלם.  ּבְ מֹו  ּכְ ים  דֹולִׁ ֵליֵלְך  ּגְ חֶֹזק  ּבְ ם  ׁשָ ְעּתֹו  ּדַ ַעל  ַיֲעמֹד  ַרק  ם,  ׁשָ אֹותֹו 

וְ  ָהֱאֶמת,  יק  ּדִׁ ְלַהּצַ ְיָקא  עַ ּדַ ה  ַמֲעֹשֶ ר  ּפֵ ְוסִׁ יק.  ּדִׁ ַהּצַ ּבְ ֱאמּוָנה  זּּוק  חִׁ ין  יכִׁ ְצרִׁ ם  ׁשָ ם  ּגַ ָאַמר  ׁשֶ י  ַמְעּתִׁ ְוׁשָ יחּוהּו.  ַיּנִׁ אי  ַוּדַ ּבְ ֶאֶרץ  ָאז  ּבְ ֵאַרע  ֶ ׁשּ ַמה  ֶזה  ל 
י ֹנַח ׁשֶ  מֹו ַרּבִׁ יו ׁשְ ם ֶאָחד ֵמֲאָנׁשָ ְסק עִׁ יֶטּפְ ּוִׁ י ֶמְנְדל מִׁ יק ַרּבִׁ ּדִׁ ָרֵאל ֵאֶצל ַהּצַ ֹשְ יָנה ְוכּו': יִׁ פִׁ ְפַטר ַעל ַהּסְ  ּנִׁ

הְ   ...  אות קא   -חיי מוהר"ן    עיין יִּׁ ׁשֶ דֹול ַעד  ּגָ קּות  ְתַחזְּ הִׁ ּבְ יק ָהֱאֶמת  ּדִׁ ַהּצַ ָהֱאמּוָנה ּבְ ּבְ ְתַחזֵּק  יְך ְלהִׁ ָהָאָדם ָצרִׁ ׁשֶ ְך  ּוַפַעם ַאַחת ָאַמר  ל ּכָ ֶיה ָחָזק ּכָ

ֱאמוּ  ְהֶיה ָחָזק ּבֶ יָתתֹו יִׁ ּלּו ַאַחר מִׁ ֲאפִׁ יק ׁשֶ ּדִׁ ַהּצַ ין ּבְ דֹול ְלַהֲאמִׁ קּות ּגָ ְתַחזְּ ין הִׁ יכִׁ ם ְצרִׁ ם ׁשָ י ּגַ ׁשּום ֹאֶפן, ּכִׁ ם ּבְ ַמר       : ָנה ְולֹא יּוְכלּו ְלַהְטעֹותֹו ׁשָ י    ְואָׁ ּכִׁ
ּלֹא יִׁ  ֵדי ְלָמְנעֹו ׁשֶ יק ָהֱאֶמת ּכְ ּדִׁ ים ְלַהְטעֹותֹו ֵמַהּצַ רֹוצִׁ ים ׁשֶ דִׁ ְתַנּגְ ים ַהּמִׁ עִׁ מֹות ָהְרׁשָ ׁשְ ְהֶיה ָחָזק  ֵיׁש נִׁ יִּׁ י ׁשֶ ּמִׁ ּקּון. ְוָאַמר ׁשֶ יל ּתִׁ בִׁ ׁשְ ְתַחזֵּק ָלבֹוא ֵאָליו ּבִׁ

י   ּכִׁ ָמתֹו.  ׁשְ ְלנִׁ ּקּון  ּתִׁ ל  ְלַקּבֵ יק  ּדִׁ ְלַהּצַ יֵלְך  ּלֵ מִׁ ְלָמְנעֹו  ים  ַהּמֹוְנעִׁ ם  ׁשָ יּוְכלּו  לֹא  אי  ַוּדַ ּבְ ֱאמּוָנה  ַהְמַק ּבֶ ֶ ׁשּ ַמה  ַרק  ֵהם  ם  ׁשָ ם  ּגַ יעֹות  נִׁ ַהּמְ ר  ּקַ ים  עִׁ ְטְרגִׁ
יק   ּדִׁ ין ַעל ַהּצַ ין אֹותֹו ְודֹוְברִׁ ְעּתֹו ּוַמְטעִׁ ין ּדַ יׁשִׁ ין ּוַמֲחלִׁ לִׁ ם ֵהם ְמַבְלּבְ ׁש ׁשָ יֵּ ים ְוכּו' ׁשֶ לִׁ אי  ְוַהְמַחּבְ ַוּדַ י ּבְ ְתַחזֵּק ָלבֹוא ֵאָליו )ּכִׁ ּלֹא יִׁ ֵדי ׁשֶ ין ּכְ ּדֹוְברִׁ ֶ ַמה ׁשּ

ל ְזַמן ׁשֶ  יַרת ָהָאָדם ּכָ טִׁ ּלּו ַאַחר ּפְ ר ָעְנׁש ֲאפִׁ ּקַ ה עִׁ ַרּבָ ְקׁשֹוט. ַאּדְ ָעְלָמא ּדִׁ ן ֵאינֹו ּבְ ֵלמּות ֲעַדיִׁ ׁשְ ְמקֹום ְמנּוָחתֹו ּבִׁ ן ָלבֹוא לִׁ ים ַעל  ֵאינֹו זֹוֶכה ֲעַדיִׁ ּסּורִׁ ֹו ְויִׁ
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מאד להרבות בתפלה ותחנונים מאד שיזכה בחיים חיותו להתקרב  מג   וצריכין  \מבלזכות בחייו/
אמת העולם  { לצדיקי  את  לבלבל  עכשיו  מאד  ע"ז  לבו  שם  דבר  הבעל  להרחיק    [מד]   כי 

ד ויש עכשיו לישראל גיעגועים  ו . כי ישראל הם עכשיו קרובים אל הקץ מאמהצדיק האמת
כי כנגד הגילוי אלוקות שהיה   דםגדולים וכיסופין גדולים להש"י אשר לא היתה כזאת בימי ק

הגדול   כל  נב.(  )סוכה  בבחי'  דקדושה,  הכסופין  את  להחליש  ביותר  היצה"ר  התגבר  קדם  בימי  יותר  הרבה 
מחבירו יצרו גדול ממנו. ובעקבתא דמשיחא שגברה ההסתרה מאד אזי לעומת זה נחלש גם היצה"ר וממילא 

הכסופין  וכ"א נכסף מאוד להש"י. ע"כ הערים  גברו  בין הצדיקים  ,  והכניס מחלוקת  הבע"ד 
הכנ האמתיים  הצדיקים  בין  וגם  שקר.  של  הרבה  מפורסמים  בעולם  מחלוקת  יוהקים  ס 

לזכות להתקרב   ע"כ צריכין לבקש מאד מהש"י  היכן האמת.  יודע  גדול עד שאין אחד 
 :  להצדיק האמת

 

 
ָהעוֹ  ֶזה  ּבְ ן הּוא  ֲעַדיִׁ ּלּו  אִׁ ּכְ ְדֶמה לֹו  ְונִׁ עֹוַלם ַהּתֹהּו  ּבְ ין אֹותֹו  יכִׁ ּמֹולִׁ ׁשֶ ים  לִׁ ַהְמַחּבְ ים( ֲאָבל  ְיֵדי  ְסָפרִׁ ּבִׁ ְמֻפְרָסם  ּכַ ה ַהְטָעאֹות  ַכּמָ ּבְ ים אֹותֹו  ּוַמְטעִׁ ָלם, 

י רוֹ  י ׁשֹוֵמַע ָלֶכם ַוֲאנִׁ ׁש ַעְצמֹו ְואֹוֵמר ֵאינִׁ ְתַעּקֵ ְבֵריֶהם ּומִׁ ַדְעּתֹו ְוֵאינֹו ׁשֹוֵמַע ְלדִׁ ם ָהָאָדם ָחָזק ּבְ יק ֵהם ֻמְכָר אִׁ ּדִׁ ְיָקא ֵליֵלְך ְוָלבֹוא ֶאל ַהּצַ ים  ֶצה ּדַ חִׁ
 ֶ ין הּוא ַרק ַמה ׁשּ ֵהן מֹוְנעִׁ יעֹות ׁשֶ נִׁ ר ַהּמְ ּקַ י עִׁ ׁשּום ֹאֶפן ּכִׁ זֶּה ּבְ ים ְלָמְנעֹו מִׁ יַח אֹותֹו ְוֵאיָנם ְיכֹולִׁ ר ְלֵעיל: ְלַהּנִׁ ְזּכָ ּנִׁ ין אֹותֹו ּכַ ְטעִׁ  ּמַ

ר    יק    ְוִסּפֵּׁ ּדִׁ ְתָקֵרב ְלַהּצַ ְתַחזֵּק ְלהִׁ ים ְלהִׁ יכִׁ רִׁ ּצְ ְנָין ֶזה ׁשֶ ה ְלעִׁ קּות ֱאמּוָנה: ַמֲעֹשֶ ְתַחזְּ ין הִׁ יכִׁ ם ְצרִׁ ם ׁשָ י ּגַ יָתה ּכִׁ ם ְלַאַחר מִׁ  ּגַ

ר    הַ   ְוִסּפֵּׁ דֹוׁש  ַהּקָ יק  ּדִׁ ַהּצַ ם  עִׁ ָרֵאל  ֹשְ יִׁ ְלֶאֶרץ  ַיַחד  ַסע  ּנָ ׁשֶ ין  יסִׁ ַריִׁ י  ֵמַאְנׁשֵ ֶאָחד  יׁש  אִׁ ָרֵאל  ֹשְ יִׁ ֶאֶרץ  ּבְ ָהָיה  ֵזֶכר  ׁשֶ ֶמְנְדל  ְמַנֵחם  ָהַרב  מֹוֵרנּו  ְמֻפְרָסם 
ַהּקוֹ ַצּדִׁ  ים  מִׁ יָּ ּבַ ים  ידִׁ ְוַהֲחסִׁ ים  יקִׁ ּדִׁ ַהּצַ ַעל  ָהָיה  ׁשֶ ֲחלֶֹקת  ַהּמַ ּגֶֹדל  מִׁ ָידּוַע  )ּוְכָבר  ְסק  יֶטּפְ ּוִׁ מִׁ ְבָרָכה  לִׁ י  יק  מִׁ ְוָכל  ין,  ְוַרייסִׁ יָטא  לִׁ ינֹות  ְמדִׁ ּבִׁ ְפָרט  ּבִׁ ים,  ְדמִׁ

י  לִׁ יעֹות ֲעצּומֹות ּבְ ְתָקֵרב ָלֶהם ָהיּו ָלֶהם ְמנִׁ ָהָיה רֹוֶצה ְלהִׁ יא ָמעֹות    ׁשֶ יל ְלָהבִׁ בִׁ ׁשְ לַֹח אֹותֹו ְלחּוץ ָלָאֶרץ ּבִׁ ׁשְ ָרֵאל לִׁ ֹשְ ֶאֶרץ יִׁ ם ּבְ ימּו ׁשָ ְסּכִׁ עּור( ְוהִׁ ׁשִׁ
ָהָיה ְמקֹ  "ל ׁשֶ יַח ַהּנַ לִׁ ָ יׁש ַהׁשּ ְפַטר ְלעֹוָלמֹו ֶזה ָהאִׁ ם נִׁ ּלּוכֹו ַעל ַהיָּ הּוג. ּוְבֶדֶרְך הִׁ ּנָ ָרֵאל ּכַ ֹשְ יק מֹוֵרנ ֶאֶרץ יִׁ ּדִׁ "ל: ָרב ְלַהּצַ  ּו ָהַרב ְמַנֵחם ֶמְנְדל ַהּנַ

ל    אֵּׁ רָׁ ץ ִישְֹּ רֶׁ כַּ   וְּבאֶׁ ּלֹו  ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִׁ ם  עִׁ יק  סִׁ ְלַלייּפְ ְונֹוֵסַע  הֹוֵלְך  ּלּו  אִׁ ּכְ לֹו  ְדָמה  נִׁ יָרתֹו  טִׁ ּפְ ְוַאַחר  ָלל,  ּכְ ן  ֲעַדיִׁ ָיְדעּו  ָהָיה  לֹא  י  ּכִׁ יו,  ַחיָּ ּבְ נֹוֵהג  ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ
דֹול ְוָהָיה נֹוֵסעַ  ַעל ֲעָגָלה כְּ   סֹוֵחר ּגָ ּלֹו ְוַהּבַ ֱאָמן ׁשֶ ם ַהּנֶ ם עִׁ ּלּו הּוא נֹוֵסַע ְלׁשָ אִׁ ה ּכְ ם ַעּתָ ְדָמה לֹו ּגַ יו. ְונִׁ ַחיָּ יק ּבְ יד: ְלַלייְפסִׁ מִׁ  ַדְרּכֹו ּתָ

תוֹּ   ְך ְנִסיעָׁ רֶׁ דֶׁ ְלַרּבֹו מֹוֵרנּו ָהַרב ְמַנֵחם מֶ   ּבְ ע  ּסַ ּתֹוֵקק ְמֹאד לִׁ ׁשְ ּוְלהִׁ ַע  ְעּגֵ ְתּגַ יל ְלהִׁ ְתחִׁ ׁשּוָקתֹו ָהָיה ָחֵפץ הִׁ ּתְ ּוֵמרֹב  ים.  דֹוׁשִׁ ָניו ַהּקְ ּפָ ל  ְלַקּבֵ "ל  ַהּנַ   ְנְדל 
ּמ  ְסעּו עִׁ ּנָ ׁשֶ יו  ר זֹאת ַלֲאָנׁשָ יל ְלַדּבֵ ְתחִׁ "ל ְוהִׁ ַהּנַ ַרּבֹו  ְמקֹום  ֶרְך לִׁ ַהּדֶ יר ַהּכֹל ְוָלׁשּוב ֵמֶאְמַצע  חוֹ ְלַהְפקִׁ ֹשְ ילּו לִׁ ְתחִׁ ּתֹוֵקק ָלֶזה. ְוהִׁ ׁשְ הּוא מִׁ ּנּו  ֹו ׁשֶ ּמֶ ק מִׁ

זֶּה  מִׁ ְמָנעּוהּו  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ְוכּו'  ֶזה  ּכָ ן  ּוַמּתָ א  ַמּשָ ְסּתֹר  לִׁ ַעת  ַהּדַ ַעל  ַיֲעֶלה  ֵאיְך  י  ּכִׁ זֶּה,  מִׁ ְדחֹותֹו  ךְ          :ְולִׁ ּכָׁ ְמָרץ    ַאַחר  נִׁ ּתֹוְקקּות  ׁשְ הִׁ ּבְ ְתַלֵהב  ְונִׁ ָחַזר 
ָחֵפץ   הּוא  ׁשֶ יו  ַלֲאָנׁשָ ְוָאַמר  ְוָחַזר  ְלַרּבֹו  ע  ּסַ זֶ לִׁ ּכָ ֶרְך  ּדֶ מִׁ ָלׁשּוב  ֶזה,  ּכָ ן  ּוַמּתָ א  ַמּשָ ל  ְלַבּטֵ ר  ֶאְפׁשָ י  אִׁ ׁשֶ ְבֵריֶהם  דִׁ ּבְ ְדחֹותֹו  ְולִׁ ְלָמְנעֹו  ְוָחְזרּו  ֶזה  ה  ּבָ

ְמַנע   ְונִׁ ַהזֹּאת  ַעם  ּפַ ּבְ ם  ּגַ ְבֵריֶהם  ַמע ְלדִׁ ְוׁשָ ַרּבֹו.  ְלֵבית  ה  ַעּתָ ְנסַֹע  ְולִׁ ֶזה,  ּכָ ֵעֶסק  ל  ְלַבּטֵ יק  סִׁ זֶּ ְלַלייּפְ ךְ        ה:מִׁ ְתעֹוְררּות ַרב    ַאַחר ּכָׁ הִׁ ּבְ ְתעֹוֵרר  ְונִׁ ָחַזר 
יר   ְנסַֹע ְלַרּבֹו ּוְלַהְפקִׁ ְיָקא ְמֹאד לִׁ י הּוא רֹוֶצה ּדַ ָבר ּכִׁ ׁשּום ּדָ ָלל  ֵאינֹו ׁשֹוֵמַע ּכְ ׁשֶ יו ָמְנעּו אֹותֹו  ְוָגדֹול ְמֹאד ְוָאַמר  ֲאָנׁשָ ֶ ׁשּ ְוָכל ַמה  יל ֶזה,  בִׁ ׁשְ ּבִׁ ַהּכֹל 

ים ְדָברִׁ ְוהָ   ּבִׁ ָלל  ּכְ ְבֵריֶהם  ְלדִׁ ַמע  ׁשָ לֹא  ֶזה.  ּכָ ֵעֶסק  ֶאְמַצע  ּבְ ֶזה  ּכָ ָבר  ּדָ ַלֲעֹשֹות  ר  ֶאְפׁשָ ֵאיְך  ַוֲאַמְתָלאֹות  ֶכף  ּוְטָענֹות  ּתֵ ְיָקא  ּדַ ְנסַֹע  לִׁ ַדְעּתֹו  ּבְ ָחָזק  ָיה 

ֵדי   ּכְ ְרֵכיֶהם  ּדַ מִׁ ֵניֶהם  ּפְ ירּו  ֲחזִׁ יַּ ׁשֶ ֲעֵליֶהם  ה  ּוָ ְוצִׁ ְלַרּבֹו.  ד  יָּ ַרּבֹו:ּומִׁ ְמקֹום  לִׁ ּמֹו  עִׁ ע  ּסַ ין           לִׁ אֵּׁ ׁשֶׁ אוּ  רָׁ ָעְמדּו    וְּכׁשֶׁ ּוְטָענֹות  ים  ְדָברִׁ ּבִׁ ְלָמְנעֹו  ים  ְיכֹולִׁ
ּדַ  ְרצֹונֹו  ּכִׁ ֲעֹשּו  יַּ ׁשֶ ֲעֵליֶהם  ְוָגַער  ֶזה,  ּכָ ָזר  ָדָבר  ּבְ ת אֹותֹו  ְלַציֵּ ים  רֹוצִׁ ֵאיָנם  ׁשֶ ְוָאְמרּו  ּבֹו  ְלׁשָ ּוָמְרדּו  ָרצּו  ְוֵהם לֹא  ֲעֵליֶהם  ְיָקא.  ְכעֹס  לִׁ יל  ְתחִׁ ְוהִׁ ְמעֹו. 

יֹ  ר  כֹל ֲאׁשֶ ּכְ מַֹע לֹו  ׁשְ ים לִׁ בִׁ ּוְמֻחיָּ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ת  יִׁ ַהּבַ ַעל  ַהּבַ י הּוא  ּכִׁ ת אֹותֹו  ְלַציֵּ ים  ֵאיָנם רֹוצִׁ ׁשֶ ךְ        אַמר:ְמֹאד ַעל  ְך ּכָׁ תוֹּ הּוא    ּבְ ׁשֶ ָהֱאֶמת  יעּו לֹו  הֹודִׁ
ין   ּנֹוְסעִׁ ׁשֶ ֵאּלּו  ל  ּכָ ְוׁשֶ ֵמת  ָבר  אֲ ּכְ אי  ַוּדַ ּבְ ה  ַעּתָ ְוָאַמר  ָעָנה  ַהזֶּה.  ֶרְך  ּדֶ ּבַ אֹותֹו  ין  ּוַמְטעִׁ אֹותֹו  ין  יכִׁ מֹולִׁ ֵהם  ׁשֶ ָלה  ַחּבָ ַמְלֲאֵכי  ֵהם  ּמֹו  ְיָקא  עִׁ ּדַ ָחֵפץ  י  נִׁ

ְמֻרּצִׁ  ָאנּו  ֵאין  אי  ַוּדַ ּבְ ה  ַעּתָ ְוָאְמרּו  ָענּו ֵהם  "ל.  ַהּנַ יק  ּדִׁ ַהּצַ י  ְלַרּבִׁ ד  יָּ מִׁ י  יכּו אֹותִׁ ּתֹולִׁ ֶזה, הּוא  ׁשֶ ין  דִׁ ּבְ ים  מִׁ ְתַעּצְ מִׁ ְוָהיּו  ֵאָליו,  יְך אֹוְתָך  ְלהֹולִׁ ָלֶזה  ים 

ָרצּו: לֹא  ְוֵהם  ְלַרּבֹו  אֹותֹו  יכּו  יֹּולִׁ ׁשֶ ְר   ַעד        ָרָצה  ַלֲעֹשֹות  ין  יכִׁ רִׁ ּצְ ׁשֶ ּמֹו  עִׁ ין  ַהּדִׁ ׁשֶ ּוָפְסקּו  ַמְעָלה.  ּלְ ׁשֶ ין  ּדִׁ ית  ַהּבֵ ְפֵני  לִׁ ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִׁ ֶאת  יאּו  ֵהבִׁ צֹונֹו  ׁשֶ

ד ְלַרּבֹו: יָּ יכֹו מִׁ ה           ְלהֹולִׁ יָׁ ן הָׁ ים ָא   ְוכֵּׁ ַחיִּׁ ן ּבַ ָהָיה ֲעַדיִׁ "ל, ׁשֶ יק מֹוֵרנּו ָהַרב ְמַנֵחם ֶמְנְדל ַהּנַ ּדִׁ יכֹו אֹותֹו ְלַרּבֹו ַהּצַ ד הֹולִׁ יָּ ֶכף ּומִׁ ּתֵ ָרֵאל,  ׁשֶ ֹשְ ֶאֶרץ יִׁ ז ּבְ
יק   ּדִׁ ַהּצַ ְלֵבית  ְכַנס  ּנִׁ ּוְכׁשֶ ְלֵביתֹו.  יאּוהּו  ְועוֹ ֶוֱהבִׁ ׁשּות  ַחּלָ ַאר  ׁשְ ְונִׁ יק  ּדִׁ ַהּצַ ְפַחד  ְונִׁ ים  לִׁ ֵמַהְמַחּבְ ֶאָחד  ּמֹו  עִׁ ְכַנס  נִׁ "ל,  ַהּנַ ֶמְנְדל  ְמַנֵחם  ָהַרב  ְררּו  מֹוֵרנּו 

ַהצַּ  ָאז  יַע  ְוהֹודִׁ נֹו.  ּקְ ּתִׁ ׁשֶ ַעד  ים  ָימִׁ מֹוַנת  ׁשְ ֵעֶרְך  ּבְ ּקּונֹו  תִׁ ּבְ ְוָעַסק  יק  ּדִׁ ַהּצַ ב  ָיׁשַ ְך  ּכָ ְוַאַחר  יַח  אֹותֹו.  לִׁ ָ ַהׁשּ ְפַטר  ּנִׁ ׁשֶ ָיכֹול  ָרֵאל  ֹשְ יִׁ ֶאֶרץ  ְבֵני  לִׁ "ל  ַהּנַ יק  ּדִׁ
ה ַהזֹּאת:  ֲעֹשֶ ל ַהּמַ ר ָלֶהם ּכָ ּפֵ ָלל, ְוסִׁ זֶּה ּכְ ן מִׁ י לֹא ָיְדעּו ֲעַדיִׁ "ל ּכִׁ  ַהּנַ

ה   יָׁ ה הָׁ ְסקֵ   )ְוזֶׁ עִׁ ּבְ ְתַנֵהג  ְלהִׁ ֵאיְך  ֵליַדע  ֵדי  ּכְ יָרתֹו  טִׁ ּפְ מִׁ ֵליַדע  ְמֹאד  ָלֶהם  ְכרֹונוֹ ֻמְכָרח  זִׁ נּו  ַרּבֵ ר  ּפֵ ְוסִׁ ָלָאֶרץ,  ְלחּוץ  יחּות  לִׁ ְ ַהׁשּ ְנַין  עִׁ ּבְ ָרֵאל  ֹשְ יִׁ ֶאֶרץ    י 
ם ַאַחר   ם ׁשָ יק ּגַ ּדִׁ ְתָקְרבּות ְלַהּצַ הִׁ ְתַחזֵּק ַעְצמֹו ּבְ ין ְלהִׁ יכִׁ ה ְצרִׁ ּמָ ַעת ַעד ּכַ ה ְלַמַען ּדַ ֲעֹשֶ ְבָרָכה ַהּמַ ֶזה ָהע לִׁ לּוי ּבְ ר ּתָ ּקָ יָרתֹו, ְוָהעִׁ טִׁ הּוא  ּפְ י ׁשֶ ּמִׁ ֹוָלם ׁשֶ
ר   ּבַ ק  ּבַ ְתּדַ ְדאִׁ ָמה  פּום  ּכְ י  ּכִׁ ָלֶזה.  ם  ׁשָ ם  ּגַ ה  ְזּכֶ יִׁ ית  ּתִׁ ָהֲאמִׁ קּות  ְתַחזְּ הִׁ ּבְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ָהעֹוָלם  ֶזה  ּבְ ְוָאז  ָחָזק  ְדָאֵתי,  ָעְלָמא  ּבְ הּוא  ן  ּכֵ ָעְלָמא  ַהאי  ּבְ ָנׁש 

ְמֹנַע אֹותֹו ׁשּום מֹוֵנַע   אי לֹא יּוַכל לִׁ ַוּדַ ם(: ּבְ ָ ׁשּ ם מִׁ יק ּגַ ּדִׁ יֵלְך ְלַהּצַ ּלֵ  מִׁ

י   ַמְעּתִ ם ׁשָׁ ׁשָ   ּגַ יַטת ֵחֶפץ, ְולֹא  ְנקִׁ ַבע ַעל ֶזה ּבִׁ ָ ׁשּ יק לִׁ ּדִׁ יָרתֹו ְלַהּצַ טִׁ יּּוַכל ָלבֹוא ַאַחר ּפְ ָאַמר ֵעָצה ָלֶזה ׁשֶ מֹו ׁשֶ ׁשְ ַעְצמֹו  ּבִׁ דֹוׁש ּבְ יו ַהּקָ ּפִׁ י זֹאת מִׁ ַמְעּתִׁ
לֹוֵמנ  י ׁשְ י ַאְנׁשֵ ּפִׁ ים: ַרק מִׁ דֹוׁשִׁ יו ַהּקְ ּפִׁ ְמעּו מִׁ ָ ׁשּ  ּו ׁשֶ

ים ְלהִׁ   ...אות שנד    -  חיי מוהר"ן   עיין   מב ָהיּו ְיכֹולִׁ ים ׁשֶ דֹול ֲעֵליֶהם, ַעל ֵאּלּו ֲאָנׁשִׁ י ַרֲחָמנּות ּגָ ים ֵיׁש לִׁ ּתֹות ֲאָנׁשִׁ ֵני ּכִׁ ְתָקֵרב ֵאַלי  ָעָנה ְוָאַמר ַעל ׁשְ
ים, ְוַעל ֵאּלּו ַהְמקָֹרבִׁ  ְתָקְרבִׁ ח ַעל ָהָאֶרץ ְוֵאיָנם מִׁ ְהֶיה ָהָאָדם ֻמּנָ יִּׁ ֵעת ׁשֶ ְהֶיה ֵעת ּבְ יִּׁ י יֹוֵדַע ׁשֶ י ֲאנִׁ ָבַרי. ּכִׁ ים ֶאת ּדְ מִׁ ם ַרְגָליו ֶאל    ים ֵאַלי ְוֵאיָנם ְמַקיְּ עִׁ

ׁשֶ  ֵאַלי, אֹו  ְתָקֵרב  ְלהִׁ ָזָכה  ּלֹא  ׁשֶ ַעל  ְמֹאד  ְמֹאד  ְתָחֵרט  ְויִׁ ֵהיֵטב  ַעְצמֹו  ַעל  ל  ּכֵ ְסּתַ יִׁ ָאז  ֶלת,  ים  ַהּדֶ ְמקָֹרבִׁ ָהיּו  ם  אִׁ ׁשֶ ֵיְדעּו  ָאז  י  ּכִׁ ָבַרי.  ּדְ ֶאת  ם  יֵּ קִׁ ּלֹא 
ְדֵרָגה. ֲאָבל   ַהּמַ יָאם ְלאֹוָתּה  ְמבִׁ י  יתִׁ ָהיִׁ ּלֹא  ׁשֶ עֹוָלם  ּבָ א  ְרּגָ ּדַ ׁשּום  ָהָיה  ָבַרי לֹא  ּדְ ים ֶאת  מִׁ ּוְמַקיְּ לֹום לֹא  ֵאַלי  ְוׁשָ ם ַחס  ְוָאַמר אִׁ ָעָנה  יל ָאז.  יֹועִׁ לֹא 

ה יֹוֵתר ְוכּו': ָיבֹוא ָמׁשִׁ  ה ְמֹאד ַהְרּבֵ ים ַאֲחַרי ַהְרּבֵ עִׁ ְעּגְ ְתּגַ ְהיּו ָהעֹוָלם מִׁ ְמֵהָרה, יִׁ  יַח ּבִׁ
 תיבת מאד נמחק   -בתרלד   מג

 עיין ספורי מעשיות מעשה ורב ובנו   מד



 מוהר"ן תנינא                    עח      תורה    ליקוטי                                            7לו: 

הנ"ל ועוד    מכת"י רבינו ז"ל בעצמו מה שמצאנו אצלו, והם ראשי פרקים מענין)העתקה  מה

בפירוש. וכפי המובן מאלו הר"פ יראה המעיין שיש בזה הענין מונוסף דברים בהם מה שלא ביאר  
 :  הנ"ל עוד דברים רבים כהמה. אך אנחנו לא זכינו לשמוע בפירוש כ"א ענין הנ"ל(

דהיינו כמו מי שאין לו זכויות כלל אלא הוא בחי'   : מתנת חנםמשה רבנו בקש להכנס לארץ    :ואתחנן

הברית  חנם   פגם  הדעת  [:מז]   עריותבחי'  ע"י    : פגם  דעתוזה  כמו    [:מט]   פרישותשע"י    [:מח]   משה 

שאמר מתן תורה על ישראל חזרו לנשותיהם ומשה נשאר פרוש מכח זה זכה שאין    פה עמוד עמדישכתוב  

 עולם חסד כמ"ש  :מתנת חנםעד מתן תורה קבלה חיות הבריאה  :בו אחיזת הרע וכל הסתרה נופל לפניו
קודם מתן תורהדהיינו    :יבנה  הדרך    הבריאה  בחי'  זה  חינם  חסד  מתנת  מאוצר  חיות  קבל  כשהעולם 

 לא"י זוכים ע"י   :בחי' עולם התיקון   היינו עשיית העולם[  נ]  עת לעשות לה'אבל א"י היא בחי'    :לא"י 

תורתך תורה[  נא]  הפרו  של  התוהו  בטולה  עולם  ע"י   שאז  :בחי'  היא  לאמר   החיות  ההיא    בעת 
ברא אלקים   :שרה מאמרות ההוא ההעלמהבע בחי' שרש התורה הנעלמת במאמר הסתום בראשית 

 :שהן הדרך והרשות להכנס לא"י  [נב] כח מעשיו הגיד לעמו את השמים ואת הארץ שהן כח אתוון 
 
 

 
 הערה זו בסוגרים נמצאת כבר בדפו"ר   מה 

 בפירושי   -בתרלד   מו

 יומא עה.  מז

 ' אות י'. תורה מג. תורה עב תנינא. ועוד . תורה כ '. תורה טו אות ז 'אות ז   'תורה ו   מח 

 עיין לק"ה תפלה ג' ב' ומילה ג' ו' שרבינו רמז כאן שהכל תלוי בשמירת הברית עי"ש.  מט 

 תהלים קיט קכו   נ

 שם   נא 

 תהלים קיא ו'  נב 
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