
ה ּוְבָטָהָרה.  ְקֻדשָּׁ מוֹהּו מוֶֹרה. ַהּיוֵֹצא בִּ ד ְוַהּנוָֹרא. ִמי כָּ ְכבָּ ַהנִּ

ֲהלוֹא  ים.  ֳחָרשִׁ ַוֲחַכם  ַלַחׁש  ְנבוֹן  ים.  ָקָדשִׁ קֶֹדׁש  י  ִמפִּ

אוֹן  נּו. ָהַרב ָהֱאֶמת. ַהגָּ בוֹד ֲאדוֵֹננּו מוֵֹרנּו ְוַרבֵּ הּוא כְּ

אוֹר  ָחְכָמה.  ְמקוֹר  נוֵֹבַע  ַנַחל  י.  ָהֲאִמתִּ דוֹׁש  ַהקָּ

ֶאֶרץ  ַקְצֵוי  ָכל  בְּ ַהְמֻפְרָסם  ּוְקדוֹׁשוֹ.  ָרֵאל  ִישְׂ

נּו ָהַרב  מוֹ קֶֹדׁש. מוֵֹרנּו ְוַרבֵּ ְוָים ְרחוִֹקים. שְׁ

ִלְבָרָכה,  ְוָקדוֹׁש  יק  ַצדִּ ֵזֶכר  ַנְחָמן  י  ַרבִּ

ָהַרב ַהוִָּתיק ְוָחִסיד  ֶרְסֶלב. בְּ ת בְּ ִהלַּ ִמקְּ

יק  ַצדִּ ְלאוֹתוֹ  ן  בֵּ זצ"ל.  ְמָחה  מו"ה שִׂ

דוֹׁש ַהְמֻפְרָסם מו"ה ַנְחָמן  ָהַרב ַהקָּ

ד  ּוִמצַּ זצוק"ל.  ָהאִריֶדעְנֶקיר 

ם  שֵׁ בְּ ַהְמֻפְרֶסֶמת  ֶקת  דֶּ ַהצַּ ִאּמוֹ 

ִנין  הּוא  זצ"ל.  ֵפְיָגא  ָמַרת  טוֹב 

ל  שֶׁ ן  ַרבָּ דוֹׁש  ַהקָּ ְלָהַרב  ָוֶנֶכד 

ָרֵאל  ִישְׂ מו"ה  ק"ׁש  ָרֵאל.  ִישְׂ ל  כָּ

ַמח  ִישְׂ זצוק"ל  ם־טוֹב  ַעל־שֵׁ בַּ

ָך.  יוַֹלְדתֶּ ְוָתֵגל  ָך  ְוִאמֶּ ָאִביָך 

ְזכּוָתם  ֵני־ָבִנים. בִּ ֲעֶטֶרת ְזֵקִנים בְּ

ֱאָמִנים.  ִויד ַהנֶּ ָיִאיר ָעֵלינּו ַחְסֵדי דָּ

ֶאל  ִנים  נַֹעם ה' פָּ בְּ ַלֲחזוֹת  ה  ְוִנְזכֶּ

ִנים. ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה ָנׁשּוב ְלִצּיוֹן  פָּ

ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ָאֵמן: ְרָנִנים. בִּ בִּ

ַער ַלה' ַ זֶה ַהּשׁ
יִקים יָבֹואּו בֹו ַצּדִ
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ְהֶייָן  מוֹ תִּ ּתּוֵחי חוָֹתם ִאיׁש ַעל שְׁ מָֹתם פִּ ֵרה ַעל שְׁ ים ֶעשְׂ תֵּ ָרֵאל שְׁ ֵני ִישְׂ מֹת בְּ ְהֶייָן ַעל שְׁ ְוָהֲאָבִנים תִּ
ֶבט: ]שמות פרק כח-כא[ ר שָׁ ֵני ָעשָׂ ִלשְׁ

ּתּוֵחי חוָֹתם קֶֹדׁש ַלה':  ב פִּ בּו ָעָליו ִמְכתַּ ְכתְּ ַויֲַּעשּׂו ֶאת ִציץ ֶנֶזר ַהּקֶֹדׁש ָזָהב ָטהוֹר ַויִּ

]שמות פרק לט-ל[

ָהיּו  שֶׁ ִלּבוֹ  ַעל  דוֹל  ַהגָּ ַהּכֵֹהן  ָשֹא  נָּ שֶׁ ֲאָבִנים  ֶעְשֵֹרה  ים  תֵּ שְׁ ָלֶהם  ָהיּו  ָבִטים  שְׁ ָעָשֹר  ֵנים  ַהשְּׁ ְוֵאּלּו 
ל ָהֵעצוֹת. ּוֵמֵאּלּו  ֶהם ָהיּו ׁשוֲֹאִלים כָּ מֵּ ים שֶׁ ֵהם ָהאּוִרים ְוֻתמִּ ּתּוֵחי חוָֹתם קֶֹדׁש ַלה', שֶׁ ִחים פִּ ְמֻפתָּ
ל  כָּ ִכין  ִנְמשָׁ ם  ִמשָּׁ קֶֹדׁש,  חוָֹתם  ּתּוֵחי  פִּ ָהיּו  ָבִטים שֶׁ ָעָשֹר שְׁ ֵנים  ַהשְּׁ ל  ֲאָבִנים שֶׁ ֶעְשֵֹרה  ים  תֵּ ַהשְּׁ

ים. דוֹשִׁ ַסת ִסְפֵרי ִיְשָֹרֵאל ַהקְּ ל ַהְדפָּ ם ַהּכַֹח שֶׁ ה, ּוִמשָּׁ ֻדשָּׁ קְּ בַּ ַהחוָֹתמוֹת שֶׁ

]ליקוטי הלכות – יורה דעה הלכות יין נסך הלכה ג-ט[

מכון פיתוחי חותם 

pitucheychotam@gmail.com

לפרטים בירורים והערות 02-5808554

תודות לאשה הנדיבה הדגולה
מרת דבורה בת יששכר שתחי'

יהי רצון שזכות הדפסת והפצת ספרי רבינו הקדוש
יעמוד לה ולזרעה עד סוף כל הדורות להצלחה וברכה נחת עושר ואושר 

מנוחת הנפש ויישוב הדעת שמחה ושלווה עד אין קץ

• • •

תודות 
להרב החסיד רבי אברהם נחמן שמחה ויצהנדלר שליט"א

ראש מכון "משך הנחל" על עזרתו הרבה בכל שלבי עריכת הספר

להרב החסיד רבי עופר שלמה גיסין שליט"א
ראש מכון דיבורי אמונה, מגדולי המשפיעים בחסידות ברסלב בדורינו

על ההדרכה ההכוונה העצה והתושיה

• • •

הפצה ושיווק 

מכון אבן שתיה

לעילוי נשמת אברהם נחמן ניצני הי"ד

נעקדה"ש – כ"ח כסליו תשס"ב

טלפון: 1599-5-10000

evenshtia.com :או באתר

• • •

הפקה: אברהם תפילינסקי 

סדר ועימוד: פינחס דוד טייבר

כריכה ושערים: ר. פלד
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א,  ישָׁ ַקדִּ ּבּוִציָנא  ַהְמֻפְרָסם,  ֶהָחִסיד  ָהַרב  ל  שֶׁ ְטהוֹרוֹת  ֲאָמרוֹת  ִממַּ

ל  שֶׁ ֶנְכּדוֹ  ִלְבָרָכה.  ְוָקדוֹׁש  יק  ַצדִּ ֵזֶכר  ַנְחָמן  י  ַרבִּ ָהַרב  מוֵֹרנּו 

ִלְבָרָכה: ְוָקדוֹׁש  יק  ַצדִּ ֵזֶכר  ם־טוֹב  ַעל־שֵׁ ַהבַּ דוֹׁש  ַהקָּ ָהַרב 

ָצְפַנת  ְטהוֹרוֹת.  ה'  ִאְמרוֹת  ַמֲאַמר  ַאַחר  ַמֲאַמר  ְטנּו  ִלקַּ

ִנים ּוְלהוִֹציא ֲאסּוִרים  רוֹת. ְלעוֵֹרר ְישֵׁ ה ִנְסתָּ ֲעֵנַח ְמַגלֶּ פַּ

רוֹת.  ְמֻסתָּ ַוֲאָהבוֹת  ה  ְמֻגלָּ תוַֹכַחת  בְּ רוֹת.  ּכוֹשָׁ בַּ

ֲחצּוִבים  ִעְורוֹת.  ֵעיַנִים  ְוִלְפקַֹח  ָרִכים  ַהדְּ ל  ְלַסקֵּ

ל ָהרוֶֹצה ִלְסמְֹך  ֵמַאְבֵני ַמְחָצב ֲאָבִנים ְיָקרוֹת. כָּ

מוֹת  ַהְקדָּ י  ַעל־פִּ דוִֹלים  גְּ ְנָיִנים  בִּ ֲעֵליֶהן 

ַמְסמוֹרוֹת.  ְבֵרי ֲחָכִמים ְנטּוִעים כְּ רוֹת. דִּ ְישָׁ

ְוֵעצוֹת  ְלַנְפׁשוֹ  ַמְרּגוַֹע  ִיְמָצא  ֶהם  בָּ

יַאת מוֵֹרה־ֶצֶדק  רוֹת. ְוִיְזּכּו ִלְראוֹת בִּ ְישָׁ

ָטם  פָּ ִמשְׁ ַעל  ִויכוֵֹנן  רוֹת.  ְמֻפזָּ ץ  ְלַקבֵּ

ים ְוֵהיָכל ְואּוָלם ַוֲעָזרוֹת: קֶֹדׁש־ָקָדשִׁ

לא  כי  מדעתם,  יבינו  לחכמים  אלה  גם 
כגוים שהיו בימי חכמי הש"ס ז"ל הגוים 
האלו אשר אנו מתגוררים בארצותם, כי 
המה היו עובדי כוכבים ומזלות, דבקים 
בכל התועבות, ולא ידעו את ה' ואת דבר 
קדשו לא הכירו. אבל העמים שבזמננו 
את ה' הם יראים ונותנים כבוד לתורתו, 
וחסד  ומשפט בארצותם  עושים חסד 
כנפיה,  תחת  החוסים  היהודים  עם 
גנאי  שום  לכתוב  או  לדבר  לנו  וחלילה 
עליהם. וכל מקום שנזכר בספרים "גוי" 
וכדומה,  העולם"  "אומות  או  "נוכרי"  או 
בימי  שהיו  אותם  עכו"ם  על  הכוונה 

המשנה:

נוסח שער הראשון שבדפוס מוהרנ"ת זצ"ל:
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עיצוב כריכה עטיפה ושערים ע"פ תורה ל"ד והקדמת רבי נתן

אודות הספר הקדוש עמוד 1

אודות רבינו הקדוש עמוד 2

שמונה עשרה כללים ללימוד בליקוטי מוהר"ן בעיון עמוד 6

הקדמת רבי נתן עמוד א

שיר נעים עמוד ה

התורה - לכו חזו עמוד ו

לקוטי מוהר"ן קמא עמודים א-קכב:

שער לקוטי מוהר"ן תנינא 

הקדמה 

ליקוטי מוהר"ן תנינא עמודים א-מד

הוספות תורות מכתב יד רבינו עמודים א-י

הסכמות עמוד 1

ההקדמה הראשונה שנדפס בליקוטי מוהר"ן דפוס ראשון עמוד 2

מפתח על פי סדר התורות עמוד 3

מפתח התורות מכתב יד עמוד 6

מפתח על פי סדר פרשיות השבוע עמוד 7

מפתח התפילות על פי התורות בספר ליקוטי תפילות עמוד 8

מפתח רמזים על התורות בספר ליקוטי הלכות עמוד 9

נוסח הפדיון מכתב יד רבינו עמוד 12

שיחות ממעלת תורת רבינו וספריו עמוד 13

תיקון הכללי
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מאמרי תורתו של רבי נחמן נדפסו בספרו 'ליקוטי מוהר"ן'. הספר נדפס לראשונה על פי הוראתו ל רבי נחמן 
)1808(, שלוש שנים לפני פטירתו. החלק השני מן הספר נדפס על ידי תלמידו רבי נתן שנת  בשנת תקס"ח 

תקע"ב )1812(, שנה לאחר פטירתו, גם כן על פי הוראתו של רבי נחמן שנתן לו עוד בחייו. 

עשר שנים לאחר פטירת רבי נחמן, בשנת תקפ"א )1821(, סיים רבי נתן מהדורה חדשה של הספר, המשמשת עד 
היום הנוסח שעל פיו מדפיסים את המהדורות השונות של הספר. בהוצאה זו הוסיף רבי נתן הסברים והערות, 
סידר את המאמרים בתוספת מראי מקומות וציוני אותיות למאמרים, ותיקן את השיבושים שהיו בהדפסה 
הראשונה שלא נדפסה בצורה תקינה. את הספר הזה הדפיס במו ידיו בעזרת בניו בדפוס שבנה בביתו. הקמת 
דפוס יהודי באותם ימים הצריכה קבלת רשיון מן הצנזורה של שלטון הצאר הרוסי, שהיה קשה מאד לקבלו. 
כתוצאה מכך התבצעה עבודת ההדפסה במחתרת, ורבי נתן היה חשוף להלשנות ורדיפות, ואף נכלא לכמה 
ימים בבית הסוהר. במכתביו וספריו של רבי נתן מתוארות התלאות הרבות שהיו מנת חלקו בעבודת ההדפסה, 

מלבד הקושי העצום להשגת המימון הרב שהיה דרוש להמשך הדפסת הספרים.

311 מאמרים, מהם ארוכים ומורכבים, ומהם קצרים מאד הכוללים אימרה או עצה  בספר על שני חלקיו יש 
לצורך  אותם  שכתב  נתן  לרבי  ידו  על  הוקראו  או  נחמן,  רבי  ידי  על  נכתבו  המאמרים  מן  גדול  חלק  והנהגה. 
ההדפסה. על מאמרים אלה מצוין בדרך כלל "לשון רבינו ז"ל". שאר המאמרים נכתבו על ידי רבי נתן כסיכום 
של דברי רבי נחמן בעל פה )שנאמרו כמנהג התקופה באידיש(. את רוב המאמרים האלה הראה רבי נתן לרבי 

נחמן וקיבל ממנו תיקונים והערות למה שכתב. 

תורותיו של רבי נחמן בנויות כמבנה בעל חוקיות מסוימת, ומצריכות מעקב מדוקדק אחרי התפתחות המאמר 
מראשו לסופו, והבנת הקשר בין חלקיו. רבי נתן מאריך בסוגיה זו בהקדמה הארוכה שכתב לספר, וראוי לכל 
לומד ומעיין לקרוא אותה לפני הלימוד. השימוש הרב של רבי נחמן במובאות מן התנ"ך ומדברי חז"ל בנגלה 
ובנסתר מחייב את הלומד להיות בקי בספרות הענפה של התורה שבכתב ושבעל פה, או לעיין במראי המקומות. 

שימת לב לשני ענינים אלה מאפשרים לעקוב אחרי המאמרים העמוקים ולהפיק מהם את המירב.

על ספר 'ליקוטי מוהר"ן' נכתבו כמה פירושים במשך השנים. הידועים שבהם הם: 'פרפראות לחכמה' מאת רבי 
נחמן גולדשטיין )הרב מטשעהרין(, 'ביאור הליקוטים' מאת רבי אברהם חזן )שאף ניסח ח"י כללים עמוקים 
ללימוד הספר בעיון על פי דברי רבינו ומוהרנ"ת(, 'אבי הנחל' מאת רבי ברוך אפריים, ו'מי הנחל' מאת רבי אלתר 

טפליקר. ספרים רבים נוספים נכתבו על ידי הלומדים חסידי ברסלב במשך השנים עד היום. 

אולם הפירוש המוסמך והמעמיק ביותר לתורותיו של רבי נחמן הם דברי רבי נתן בספרו הגדול 'ליקוטי הלכות'. 
והוא כולל אלפי דפים ומחולק לשמונה  זה נכתב על פי הוראתו של רבי נחמן לתלמידו לחדש בתורה  ספר 
כרכים. הספר בנוי על פי סדר ההלכות בשולחן ערוך, וכל מאמר מקשר בין פנימיות ההלכות על פי מאמר אחר 
בתוך  השם.  בעבודת  והתחזקות  באמונה  סוגיות  ועוד  התורה  ופרשיות  השנה  מועדי  לבין  מוהר"ן'  ב'ליקוטי 
המאמרים הרבים בספר מובלעים פירושים רבים לכל מאמריו של רבי נתן. במשך השנים נדפסו כמה ספרים 
המלקטים פירושים אלה על פי סדר התורות. הנסיון מוכיח שאין אפשרות לעמוד על עומק תורותיו של רבי 
נחמן ללא לימוד עקבי בדברי רבי נתן, תלמידו המובהק והמוסמך. בסוף ספר 'ליקוטי מוהר"ן' יש מפתח על פי 

סדר התורות עם פירוט המקומות ב'ליקוטי הלכות' בהם כתב רבי נתן על התורות שב'ליקוטי מוהר"ן'.

• • •

מההדפסה הראשונה בחיי רבי נחמן, עד היום, יצאו לאור מהדורות רבות של הספר ליקוטי מוהר"ן, שעל ידם 
זכה העולם להופעת האור הגדול אורו של רבינו רבי נחמן מברסלב. עם זאת הרגשנו שעדיין יש צורך בהדפסת 
ספר ליקוטי מוהר"ן מהודר ומאיר עיניים, על מנת שהלימוד בספר הקדוש הזה יהיה מושך ונעים לעין וללב, על 
כן אזרנו עוז והשקענו עבודה מרובה להדפיס את הספר במתכונתו הנוכחי כפי שעיניכם רואות כיום. הדפסה זו 
ייחדנוהו לציון 200 שנה להסתלקותו של האור הגדול רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב, שנסתלק לגנזי מרומים 
ביום שלישי י"ח תשרי תקע"א )1810( היום הרביעי של חג הסוכות. תפילתינו ובקשתינו לפני אבינו שבשמים, 
פי  יתברך על  זרעינו עד עולם, שיזכו להעבוד את השם  וזרע  ולזרעינו  לנו  יעמוד  רבינו הקדוש  שזכותו של 

עצותיו והדרכותיו של רבינו הקדוש, ויהיו דבוקים בעץ החיים הצדיק הקדוש כל ימי חייהם.

אודות ספר
ליקוטי מוהר"ן



לידתו ותחילת הנהגתו 

רבינו הקדוש, מורנו הרב רבי נחמן מברסלב זי"ע נולד בעיר מז'יבוז' )אוקראינה(, ביום שבת, ראש חודש 
ניסן, בשנת תקל"ב )1772(. אביו היה רבי שמחה, בנו של רבי נחמן מהורודנקא, מתלמידיו החשובים של 
רבי ישראל בעל שם טוב )הבעש"ט(, מייסד תנועת החסידות. אימו, פייגה, היתה בתה של אדל, בתו של 

הבעש"ט.

כנהוג בין היהודים במזרח אירופה באותן שנים, נשא רבינו את אשתו סאשיא )בת ר' אפרים מהוסאטין( 
בגיל שלוש עשרה, ביום בר המצוה שלו, בשנת תקמ"ה. ראשון תלמידיו, רבי שמעון, שהיה מבוגר ממנו, 
התקרב אליו ביום חתונתו. תיאור מהלך ילדותו ונעוריו והתעלותו בעבודת השם עד שזכה למדרגותיו 
הנעלות מובא בספרים 'שבחי הר"ן' ו'חיי מוהר"ן'. לאחר שהתגורר כמה שנים בהוסאטין עבר רבינו לעיר 

מדוודיבקה, שם התקרבו אליו חסידים ותלמידים והוא היה לרבם ומורם. 

נסיעתו לארץ ישראל

בח"י אייר )ל"ג בעומר( תקנ"ח )1798( יצא רבינו לנסיעתו לארץ ישראל, והגיע אליה בערב ראש השנה 
וצפת  בטבריה  ביקר  מכן  לאחר  הנביא.  אליהו  במערת  השנה  בראש  התפלל  ושם  חיפה,  לעיר  תקנ"ט 
ובמירון, ומעכו הפליג בחזרה לביתו. בנסיעתו זו שהה במשך קרוב לשנה, עד לחזרתו מארץ ישראל סמוך 
לחג השבועות תקנ"ט. רבינו סיפר גדולות ונצורות על מעלת ארץ ישראל ועל מה שהשיג שם. וכך כותב 
וכו' אין מספיק לבאר, אשר  "ועוצם ההשגה שזכה בארץ ישראל, אילו כל הימים דיו  נתן:  תלמידו רבי 
לא נשמע ולא נראה מי שיזכה ע"י כניסה לארץ ישראל להשגה מופלגת עצומה ועליונה כזו, עד שעלה 
למדרגה עליונה גבוה מאד. וחלילה לנו לדבר מזה, שלא לפגום ולמעט בכבודו, חס ושלום, כי אין לנו כלים 
ודיבורים לכנות בהם עוצם השגתו ומעלתו, כי רבינו ז"ל היה חידוש מופלג מאד, אשר לא היה חידוש כזה 

אפילו בדורות הקודמים" )חיי מוהר"ן ק"מ(.

המחלוקת שהיתה עליו

בשנת תק"ס )1800( עבר לעיר זלאטיפולי. לקראת סיום ישיבתו שם, התעוררה עליו מחלוקת גדולה 
מצד הסבא משפאלי,  אמנם רוב גדולי הדור מתלמידי המגיד ממזריטש )תלמיד הבעש"ט וממשיך דרכו( 

כמו הרבי מברדיטשוב ובעל התניא ואחרים החזיקו ידם עם רבינו.

 ישיבתו בברסלב

באלול שנת תקס"ב )1802( עבר רבינו לעיר ברסלב )הנקראת בפי הגויים בראצלב(. בכניסתו לגור שם 
אמר "היום נטענו שם 'ברסלבר חסידים', ושם זה לא ישתקע לעולם, כי לעולם יהיו אנשי שלומנו נקראים 
על שם עיר ברסלב" )חיי מוהר"ן קט"ו(. את שינוי השם ל'ברסלב' הסביר על פי דברי הנביא:  "]ונתתי לכם 
לב חדש, ורוח חדשה אתן בקרבכם[ והסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר" )יחזקאל ל"ו 
כ"ו(, ודרשו חז"ל: "אל תקרי 'לב בשר' אלא 'לב בסר', שיהיה לב כל אחד בוסר בחלקו של חברו ]כלומר אינו 
מקנא בשל חברו[" )ילקוט שמעוני יחזקאל רמז שנ"א, ופירוש זית רענן שם(, 'לב בסר' אותיות 'ברסלב' 

)חיי מוהר"ן של"ט(. 

התקרבות תלמידו רבי נתן

רבי  וחברו  )מוהרנ"ת(,  נתן  רבי  הרב  מורנו  לרבינו תלמידו המובהק  לברסלב התקרבו  לכניסתו  סמוך 
ועליהם אמר שהם היחידים מתלמידיו שניתן לומר  נפתלי. שניהם היו לתלמידיו הגדולים המובהקים, 

עליהם שיודעים ומבינים קצת את ענינו ודרכיו. 

אודות רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב



רבי נתן נולד בט"ו בשבט תק"מ )1780(, לאביו ר' נפתלי הירץ מהעיר נמירוב, והיה חתנו של אחד מגדולי 
הרבנים בדורו, רבי דוד צבי אוירבאך. בהיותו בן עשרים בערך התקרב לתורת החסידות, והיה מקורב לכמה 
ליפא התקרב  רבי  יצחק מבארדיטשוב. לאחר שחברו  לוי  לרבי  חביב  היה לתלמיד  ובעיקר  אדמורי"ם, 
לרבינו, נסע רבי נתן לברסלב יחד עם חברו רבי נפתלי, ומאז דבקה נפשו ברבינו.  עוד לפני שהגיע רבי נתן 
לברסלב, אמר רבינו לתלמידיו: שהוא משתוקק שיתקרב אליו איש למדן ובעל לשון נפלא, ודיבר גדולות 
על מעלת נשמתו )חיי מוהר"ן שס"ד, אבני"ה ברזל ה'(. לאחר שנתקרב רבי נתן והתחיל לכתוב את תורותיו 
וספריו של רבינו אמר עליו: "ברוך השם, שהזמין לי רך בשנים אחד, שאפילו דיבור אחד מדיבורי לא יהיה 
נאבד עוד" )חיי מוהר"ן שס"ה(, ו"אם לא היה הוא, לא היה לכם אפילו עלה ]דף[ אחד מהספר ]ליקוטי 
מוהר"ן[" )חיי מוהר"ן ש"ע(. תלמידי רבינו הבינו ממנו שהוא סומך את רבי נתן כתלמידו המובהק, ועל פיו 

תהיה השארת והמשכת ענינו בעולם )פרפראות לחכמה ו' ט"ו(.

מחלתו ויסוריו

ההוסט  שעשה  "ותיכף  השחפת.  בחולי  רבינו  חלה  תקס"ז,  בקיץ  הראשונה  אשתו  שנפטרה  לאחר 
]השיעול[ הראשון, אמר תיכף שיסתלק ]שייפטר מן העולם[, והתחיל מיד לדבר מהסתלקותו וכו' ודיבר 

הרבה מהחולאת שלו שהוא מסוכן מאד, וציוה להתפלל עליו" )ימי מוהרנ"ת כ"ו(.

לרבינו נולדו שני בנים וחמש בנות. אשתו הראשונה, שני בניו ושתיים מבנותיו נפטרו בצעירותם עוד 
בחייו. כמו כן הטלטל בנסיעות רבות לצורך רפואתו ולעוד מטרות נשגבות שלא גילה אותן. על יסוריו, 
דברי  "כה  תקס"ז:  משנת  במכתב  ז"ל  רבינו  כתב  עליו,  שהיתה  הגדולה  והמחלוקת  וטלטוליו,  מחלתו 
כוח ברזל לשאת עול  לי  נתן  ברוך הוא  אהובכם הכותב בדמע, מגודל השמחה אשר בלבבי, שהקדוש 

היסורים וטלטולים כאלו" )חיי מוהר"ן קס"ו(.

גילוי סיפורי המעשיות

בקיץ של שנת תקס"ו )1806( שהה רבינו בנסיעה לכמה עיירות בסביבות ברסלב, וכשחזר מנסיעה זו 
סיפר את  המעשה מאבדת בת מלך, הסיפור הראשון בספר 'סיפורי מעשיות'. זמן קצר אחר כך, בראש 
השנה תקס"ז אמר רבי נחמן את התורה "פתח רבי שמעון", בסימן ס' בספר 'ליקוטי מוהר"ן', אשר בה 
הוא מבאר שהתעוררות השינה של אנשים ש'ישנים את ימיהם'  )כלומר עובדים עבודת השם שאין בה 
את חיות השכל והחכמה( נעשית ע"י שמספרים להם סיפורי מעשיות משנים קדמוניות, שבהם מרומזים 

ומולבשים שרשי סודות התורה והבריאה.

במשך ארבע השנים שאחר כך, עד לשנת תק"ע, סיפר רבינו בהזדמנויות שונות סיפורים נוספים. בדרך 
כלל היה שומע סיפורים ושיחות מאנשיו בענינים שונים ואז היה מתחיל לפתע לספר סיפור. רבי נתן 
כותב שחלק מהסיפורים היו מבוססים על סיפורים ידועים שמספרים בעולם, אבל רובם היו חדשים 
לגמרי. רבי נחמן הפליג מאד במעלת שלושה עשר הסיפורים שסיפר, ואמר שיש להם סגולות רוחניות 
ברסלב  חסידי  גדולי  בין  עקרות(.  פקידת  )כמו  גשמיות  סגולות  וגם  שמיעתם  בעצם  לנשמה  עליונות 
בדורות האחרונים מקובל שעצם אמירת הסיפורים ע"י רבי נחמן ותוכנם נעשה כחלק מענין גדול ונשגב 

של תיקון נשמות ישראל וגילוי אורו של משיח לקראת הגאולה השלמה.

הדפסת ספרו 'ליקוטי מוהר"ן'

בשנת תקס"ח )1808( ציוה רבינו להדפיס את התורות שאמר עד אז בספר 'ליקוטי מוהר"ן', ושלח לקבל 
הסכמות עליו מכמה מגדולי הדור וביניהם החוזה מלובלין והמגיד מקאזניץ. הוא הפליג בשבח של ספרו 
מאד ואמר שיציאתו בעולם היא אתחלתא דגאולה )חיי מוהר"ן שמ"ו(. כשאמר לרבי נתן תורות ומאמרים 
מאז והלאה אמר לו: "זה יהיה לך על הספר השני" )ימי מוהרנ"ת כ"ט(, ואכן חלק שני )'תניינא', בארמית( 
ז"ל. בספריו חוזרת ההמלצה והעצה  נתן בשנת תקע"א לאחר הסתלקות רבינו  מהספר נדפס ע"י רבי 
לקבוע שיעורים יומיים בספרו בבקיאות ועיון, והדרכה לדרך מיוחדת של 'הליכה עם התורות' המשלבת 

עיון עמוק בעבודת השם למעשה )חיי מוהר"ן שמ"ו, שמ"ט, שפ"ח, שפ"ט(.

גילוי ה'תיקון הכללי'

בשנת תק"ע גילה רבינו לתלמידיו את ענין ה'תיקון הכללי', והוא אמירת עשרה מזמורי תהלים )ט"ז 
ל"ב מ"א מ"ב נ"ט ע"ז צ' ק"ה קל"ז ק"נ( למי שקרה לו מקרה לילה, ח"ו. הוא גילה שאמירת המזמורים 
הוא תיקון לפגם הברית שהוא שורש כל הפגמים שבנפש, וזהו התיקון הכללי כל העברות. כמו כן ייחד 
את תלמידיו )רבי נפתלי ורבי אהרן( לעדות "ואמר: שגם כי ימלאו ימיו, אזי אחר הסתלקותו מי שיבוא על 



קברו ויאמר שם אלו העשרה קפיטל ]מזמורי[ תהלים, אפילו אם גדלו ועצמו עוונותיו וחטאיו מאד מאד, 
חס ושלום, אזי אתאמץ ואשתדל לאורך ולרוחב להושיעו ולתקנו. ואני חזק מאד בכל הדברים שלי, אך 
בזה אני חזק ביותר, שאלו העשרה קפיטל ]מזמורי[ תהלים מועילים מאד מאד" )שיחות הר"ן קמ"א, חיי 
מוהר"ן רכ"ה, ליקוטי מוהר"ן ר"ה, תניינא צ"ב(. את ענין 'תיקון הכללי' ציוה על תלמידיו לגלות ולפרסם 

בעולם, לתועלת כלל נשמות ישראל.

המעבר לעיר אומן

לו דירה בעיר אומן. בליל שבת קודש, ראש  )1810( אמר רבינו לחפש  קודם חג הפסח בשנת תק"ע 
חודש אייר תק"ע היתה שריפה גדולה בעיר ברסלב, וביתו של רבינו נשרף בין שאר בתי העיר. למחרת 
בבוקר באו והודיעו לו שהדירה בעיר אומן מוכנה, ומיד יצא רבינו לדרכו, התעכב בדרך אצל חסידיו בכמה 
עיירות,  ונכנס לגור באומן ביום רביעי ה' אייר תק"ע. לרבינו היתה "כוונה גדולה ונוראה מאד בזה שבא 
לאומן" )חיי מוהר"ן קצ"ב(. הוא גילה שבא לגור ולהיפטר באומן כדי להקבר בבית החיים הישן שם, אשר 
בו טמונים אלפי יהודים שמתו על קידוש השם בגזירות שנת ת"ח. רבינו אמר שיש  "לא אלפים נשמות 

כאן, כי אם רבבות, רבבות, רבבות וכו' מצפים על תיקונים שלי" )חיי מוהר"ן קצ"א(. 

הדרכתו ועצותיו

כידוע ומפורסם בעולם, יש בספרי רבינו ז"ל עידוד וחיזוק גדול לכל אדם, ועצות רבות ונפלאות בכל 
עניני החיים ועבודת השם, מלבד אזהרתו על דקדוק שמירת ההלכה, ועסק התורה התפילה והמצוות 
ותיקון סגולי לכל נשמה מישראל לדורות:  באמונה ובשמחה. אמנם על שתי הנהגות אמר שהם חיוב 
לימוד הלכה בספר שולחן ערוך בכל יום, ושעה של תפילה אישית בכל יום שבה יפרש האדם את שיחתו 
לפני בוראו )שיחות הר"ן קפ"ה(. עצה זו נקראת 'התבודדות', ועליה אמר רבינו ז"ל שהיא "מעלה עליונה 

וגדולה מן הכל" )ליקוטי מוהר"ן תניינא כ"ה(. 

ואמר  ולהתפלל עימו ביחד,  ז"ל את תלמידיו בחייו להתקבץ אליו בראש השנה  רבינו  כן הזהיר  כמו 
שהוא עושה בזה תיקונים גדולים שאין בשום זמן אחר. תלמידי רבינו ז"ל הבינו ממנו שרצונו חזק מאד 
שימשיכו לקיים את הקיבוץ הזה גם לאחר הסתלקותו:  עליה לציונו הקדוש בערב ראש השנה ואמירת 
)חיי מוהר"ן ת"ג, ת"ו, פרפראות  'תיקון הכללי', ותפילה ביחד בימי ראש השנה בבית כנסת בעיר אומן 

לחכמה על ליקוטי מוהר"ן תנינא ה' בסופו(. 

שלוש עצות אלו )לימוד שולחן ערוך, התבודדות, הקיבוץ בראש השנה( הן שלוש ההנהגות העיקריות 
שעליהן בנוי ענין חסידות ברסלב לדורות )ביאור הליקוטים ס"א אות ס"א, נתיב צדיק מכתב מ"א(.

הסתלקותו מן העולם

)1810(, היום הרביעי של חג הסוכות, נסתלק רבינו ז"ל ונטמן בבית  י"ח תשרי תקע"א  ביום שלישי, 
החיים הישן באומן. רבי נתן כתב תיאור ארוך ומרגש על הסתלקות רבינו ז"ל, ומסיים שם: "כי שם המקום 
ויאמר  לשם,  אליו  שיבוא  מי  לכל  לדורות,  העולם  בתיקון  שם  לעסוק  בראשית,  ימי  מששת  לו  המוכן 
)ימי  לזה"  הזוכה  חיותו, אשרי  הידועים אצלנו, כאשר הבטיח בחיים  ]מזמורי[ תהלים  העשרה קפיטל 

מוהרנ"ת ס"ו(.

"האש שלי תוקד עד ביאת המשיח"

לאחר הסתלקות רבינו נבנתה חסידות ברסלב ע"י רבי נתן. הוא לא הפך לאדמו"ר במקום רבינו, כי שמע 
ממנו שרצונו שהמשכת שיטתו תהיה  באופן של  "להשאיר תלמידים שיעשו תלמידים", וחזה ואמר שכך 

יהיה עד ביאת המשיח )חיי מוהר"ן מ"ו, שע"ג(. 

ו'ספר המידות'(, כתב את  'סיפורי מעשיות'  )'ליקוטי מוהר"ן',  ז"ל  הוא סידר והדפיס את ספרי רבינו 
שיחותיו ותולדותיו של רבינו )בספרים 'חיי מוהר"ן', 'שיחות הר"ן' ו'שבחי הר"ן'(, וכתב ספרים המלקטים 

את עצות רבינו למעשה )'קיצור ליקוטי מוהר"ן', 'ליקוטי עצות'(.  

רבי נתן בנה את בית המדרש באומן, והמשיך את הקיבוץ הקדוש בראש השנה, כפי שלמדו מרבינו ז"ל 
שרצונו שימשיכו בו גם לאחר הסתלקותו. כמו כן היה נוסע בין העיירות והכפרים באוקראינה ולימד את 
תורת רבינו, וקירב יהודים רבים לחסידות ברסלב. בשנת תקפ"ב )1822( נסע רבי נתן לארץ ישראל, וסיפור 

נסיעתו מופיע בספר תולדותיו שכתב. 



מלבד ספרי רבינו, כתב רבי נתן את ספריו הנפלאים 'ליקוטי תפילות', ו'ליקוטי הלכות' )שמונה כרכים 
על סדר השולחן ערוך, ובהם ביאור והרחבה על פנימיות הלכות התורה על פי ספרי הקבלה וספרי רבינו 
ז"ל(.  רבי נתן כתב גם את תולדות חייו )'ימי מוהרנ"ת'(, את ספר 'שמות הצדיקים', ומכתבים רבים לבנו 

ותלמידיו שנדפסו בספר 'עלים לתרופה'. 

במשך חמש שנים )תק"צ-תקצ"ה( סבל רבי נתן ממחלוקת קשה וגדולה עליו ועל כלל חסידי ברסלב. 
ממכתביו וספריו שכתב באותה תקופה ניכרת התחזקותו המופלאה גם בזמנים קשים ביותר, ואמונתו 
בשיחתו של רבינו ז"ל שהבטיח שענינו ייגמר כרצונו )חיי מוהר"ן רכ"ט(, ושאמר: "האש שלי תוקד עד 
ביאת המשיח" ]באידיש: "מיין פייעריל וועט שוין טלואין ביז משיח וועט קומען"[ )חיי מוהר"ן מ"ו, רכ"ט, 
ש"ו. בספר שיחות וסיפורים אות ג' כתב שמשמעות המילה באידיש שאמר רבינו היא גם שלעיתים עלול 

להיות שיישאר מן האש רק ניצוצות קטנים. ראה עוד בספר שיח שרפי קודש ה' תנ"ב(.  

בערב שבת קודש, י' בטבת תר"ה )1845( נסתלק רבי נתן מן העולם, מוקף בבניו ותלמידיו. לפני פטירתו 
חיזק את תלמידיו בצוואתו שיתאמצו "בממון, ברצון ובטרחה" להדפיס את ספרי רבינו ולהפיצם בעולם, 

ואמר: "אפילו דף אחד מספרי רבינו ז"ל יהיה תיקון על הכל" )סוף ספר עלים לתרופה(.
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ָבר  ר כְּ נָּה. ֲאשֶׁ ּנּו פִּ ּנּו ָיֵתד ִממֶּ ָנא. ִממֶּ ָקתָּ נָּא הּוא דְּ ְנָיָנא, ַהאי תַּ תִּ
ר ָיָצא  ֵסֶפר ִלּקּוֵטי מוֲֹהַר"ן ַקְדָמָאה ֲאשֶׁ הּו בְּ ָיָצא ָלאוֹר ַמֲעשֵׂ

ָרֵאל  ֵני־ִישְׂ ִנית ָידוֹ ְלָהִאיר ֵעיֵני בְּ ִראׁשוָֹנה. עוֹד הוִֹסיף שֵׁ

ְונוָֹרִאים  ִנְפָלִאים  ים  ִחּדּושִׁ ְלַגּלוֹת  ָמָנה.  ִמי  ֲעַדת 

ה  ֵהמָּ ֲהלֹא  ָהִראׁשוֹן,  ֶרְך  ַהכֶּ ִנְגַמר  ר  ֲאשֶׁ ַאֲחֵרי 

ַהּנוָֹרא  ֶרְך  כֶּ בַּ ִסים  ְדפָּ ַהנִּ ה  ָהֵאלֶּ ֲאָמִרים  ַהמַּ

ְעְיֵני  ַאְבנּו ִממַּ ר שָׁ ה ַהּנוֵֹסַע ַאֲחרוָֹנה, ֲאשֶׁ ַהזֶּ

ַהְיׁשּוָעה ַנַחל נוֵֹבַע ְמקוֹר ָחְכָמה. ּתוַֹרת ה' 

ָרֵאל ִמיִָּמים  ֵני־ִישְׂ ר ֵיְלכּו בְּ ִמיָמה. ֲאשֶׁ תְּ

ה'  ַבר  דְּ ֶאת  ׁש  ְלַבקֵּ ְיׁשוְֹטטּו  ָיִמיָמה. 

ה.  מָּ יהּו ִמּיוֹם ה' שָׁ ְותוָֹרה ְיַבְקׁשּו ִמפִּ

ִמּטּובוֹ  יַע  פִּ ְוַישְׁ ְיָבֵרְך  ַעִין הּוא  טוֹב 

יל  ִהְגדִּ ֵעָצה  ִהְפִליא  ה.  ְסֻגלָּ ְלַעם 

הּוא  ֲהלוֹא  ֲעִליָלה.  נוָֹרא  יָּה  ּתּושִׁ

ָהַרב  נּו  ְוַרבֵּ מוֵֹרנּו  ֲאדוֵֹננּו  בוֹד  כְּ

ָאה  דוֹׁש ַהְמפּוְרָסם ּבּוִציָנא ִעלָּ ַהקָּ

פּון  ְוַהצָּ נּוז  ַהגָּ אוֹר  יָרא  ְוַיקִּ א  ַרבָּ

י  מוֹ מוֵֹרנּו ָהַרב ַרבִּ ת שְׁ בוֹד ְקֻדשַּׁ כְּ

יק ְוָקדוֹׁש ִלְבָרָכה לוֹ  ַנְחָמן ֵזֶכר ַצדִּ

ֵאֵלינּו  ִיְקָרא  יו  ִמפִּ ה.  ְתִהלָּ ּדּוִמיָּה 

ר  ֲאשֶׁ ֵעת  בְּ ה  ָהֵאלֶּ ָבִרים  ַהדְּ ל  כָּ

ְזַמן  בִּ ֵאָליו  ָרֵאל  ֵני־ִישְׂ בְּ ֵיָאְספּו 

ֵתב זֹאת ְלדוֹר ַאֲחרוֹן ַעד  כָּ ה. תִּ ִהלָּ ַהקְּ

ילֹה: י ָיבֹא שִׁ כִּ







         
         
        
       
         
        
          
         
          
          
          
           
          
         
         
        
        
          
        
         
          

           
          

        

         
      
          
        
         
        
        
       
          

          
          

       

       

       
        

     

        
       
        
        

         
        
       
        
         
         
       
        
        
        
        
           
         
         
        
          
          
          
           
         
          



                   
                    
                      
                     
                    





    






      

         
       

         
        
        
          
         
          

         
        

       

         
        

        
          

        
         

           
       
          
        
         

    

          
  

          
        

         
         

      

         
         

         
         

          

   
          

     

         
       
          
         
         
          
         
         
         

        

          
       

              
        

      

         
       
          

         
           

          
         

         
   

          
        
         

         
         

          
          

         
           
           

         
        
          
         

 
 

                                    



     

         
        

       
           

           
    

 

        
       

           
        

     

         
        

        
          
         
         
         
        



         
          

          
           

         
           

           
           

          
           

         
           

            
         

          
        

        

        
     

         
          

          
          

        

    
        

 

           
       

        
        
       
        

         
          
        

 

        
     
        
       

          
         

         
        

         

         
      
          

           
           
         

          
            

            
       
         

           
        
          

     
     

      
    

     
       
         

       
     

     
     

   

 
                           



    

         
         

          
         
         
         
          
          
           
        
         
         

 

          
        
         

      
       

         
      

           
         

         
        
       

        
          

 

         
       

    

       
    

         
         
          
         

 

          
        
         
         
          

         
         

           
         
       
        
       
        
        
         
           
         
       
        
         
          
        

    

         
          

         
          
           
           

            
          
          

   

         
        

         
          

        
       

          
          

    
     
      
    
    
    
   
    

  
  

 
 

 
  

 
 

   
        



     

        
        

         
         
        
        
           
         
          
          
        
         
        

   

         
         

    

          
        

     
         

         
         

          
          

        
         

          
         

        
       

          
         

         
         
          
          

       

         
        
        
          
           
         

         
          

        
     

           
        

         

         
         

         
           

         
        
        
        
           
         

          
         

       

        
      
          
          

           
          

         
          

             
          
          

    

         
         
         
        

        

           
         
         
         
          
         

    
 

                 



    

         
         
           

        
       
        

         
          
        

         
          
         
           

          
       
          
          

        
            

        
           

        
        

     

       
        
        

         
          

            
          

          
          

         
         

       
       

        
  

        
       
        
         
          

       



          
        
          
       
         
         

         
            

         
          

 

         
       

          
          
         



        
        
          

         
          

          
         

         
      

         
        

          
            

         
         
          
         
           
          
         
         
       
        
        
        

      
 



     

         
      

         
         
       
          
       
       

         
      
        

         
          

       
        

         
          

         
        

  
         

         
        

       
          
        
        

 

       
      

          
       

          
         
          

            
         

        
        

          
        
         

          
          
         

          
         
          
          

            
         
          

          
         

          
           

         
        

         
          

          
         
         

          


        
       
        

        
        

          
         
        

         
            
        

        
         

          
         

          
          
         

          
        

         
         

         
          

        
 

                                  



    

       
          
        

 

        
       

        
           
           

        
        

         
       

       

          
           

          
        
         

          
         

           
          

       
         
         

          
        

   

        
     
         
        

         
          
         

          
         
       
         
        
         

             
        
        

         
           

          
          
        
         
        

   

         
         

       
         
         
         
          

          
         
        
        



          
        

          
         

          
          

        
          

          
         

            
         

           
          

           
        
          
          

         
         

             
         
        
          
          

 



     

         
        
          

         
         

          
         

     

         
      
        

         
        

         
         

          
         

         
          

         
         
        
        

     

        
        

          
          
         
        

           

          
      
          
        
         
        
        
        
        
        
         
         

        

        
        

       

         
     

          
     

         
          

           
         

     

 

         
          

         
         

         

         
        
         
          
        

         
         

          
   

          
         
          
         
          
        
           
         
           
         
         
          
           

         
        

  
 

       



    

       
        

         
          

          
         

         

      
        

         
        

        
           

        
        




     
     

     

        
      
        
         
          
        
         
         

          
         
        

    

          
       
          

          
         

           
        
        
         
          

           

        
         
       

          
        

       
       

         
        
         
        
        
        
         
         
        
        
          

          
        
        
          
        
        

         
       
       
        
        
       

 

        
         

       
         

        
         

        
        

       
       
         

     
 

           



     

         
         
          
      

         
         
         
         
        

          
          

          
        
         

      

         
       
          
         
         
         
         
          

     

           
         

          
         

         
          

         
         

           
          

       

        
       

         
          
         
          

          
         

          
          
          

  

          
       

          
         
        
        

       
        

         
       

         
     

          
          
         
         
        
          
        
          

           
         

       
         

          
        
        
       
         
           
       
         

        
         
        
         
         
        
         

 



    

        
        
         
        
         
         
        

      

         
      

          
            

         
        

 

          
          

          
          
         
         

           
         
         
          
         



        
       
         
        
         
          
          

 

         
       

            
           
        

        
         
         

         

        
         
         
          
        
       
        

           
         
        
          
          
          
         

         
        

          
            

         
         

 

        
      

         
           
         
          
       
        
         
         
         
         
       
          

       
    

         
        
        
        
          
          

         




     

         
        

          
         

          
          

          
           

       
        
        
        
       
         



          
       
         

          
         

     

          
        

        
         
         

         
        

       
         
        

       
        

        
         
         

       
          

         
          

         
         

       
       
         
       
          
         
         

 

   
 
   
   
    
   
   
  
  
   
   
    
   
   

       
      

    

        
       

        
         

         
        

         
       

         
         
          
         

  

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

  
 

 
 

 

 
  



    

     
        
         
       
          
        
        

        
        
         
         

          
         

            
         

        

       
        
          
          
         

          
         

         
        

         
         

         
         

          
        

   

      
         

         
       

         
          

         
        
        
         

         
      

           
      

         
       

         
        

       

        
        

        
         
          
       
         
         
         
        
        
        
        

      

        
        

          
            

            
       

        
         

             
       

         
           

           
       

          
        

          
          

        
 

      



     

       
      

         
        
        

        
           

        
         
         

         
         
        
        

       
         
        
          

          
         

     

          
       
          
         
          

         

          
        
         

          
         
          
          
          
          
         

    

 

        
     

          
        
        

         
         
        
          
         

         
        
        

          
          
          
         
           
          
           
         
         

         
         
        

          
         

         
          

          
           

          
       

         
       
          
            

           
         
         

          
        
         
         
         
        
        
         

 
 



    

         
       

          
     

        
         

           
          

         
          

          
         

     

        
       
        
         
         
        

          
          

 

        
         

           
          

        
          

        
           

        
   

        
         
         
          

        
         

         
        
        

      
      

        
      

       
           

        
       

          
        

          
         
         
         
         

        

         
       

           
         
           

     

        
       

           
            

         
        
        
       
        
         

          
          

           
          
         

        
        
       
        

    
 

      



     

       
      

        
       

        
        
        
         

         
       

        
       

      

        
      

            
       
        
       
        

         
       
       
       
        

           
       
        
        
        
          

        
       

         
         
        

       

         
         

        
       
        

        
      

            
          

        
         
           
         
           
        

       
           

         
       

         
        

         
        

        
           

       
  

         
       

       
         

       
        
       

         
       

           
           

          
        
        
         
        
         
         
        

           
         

         
         

         
    

 
               



    

         
         

         
         

           
          

         
           

           
            
          
          

           
        

         
         

   

       
     
        

       
         
         

         
       

       
        

        
       

         
        

       
        

         
        
          
       
          
         
          

         
         

           
         

 

        
         

         
         

        
         

       
          
         

   

         
       
        

   
       

         
         

         
          

          
        
         
         

         
         
          

    

         
        

        
         

  
        
        

          
       
         
        

      
 

                                 
                                    
                                   
                                    

             



     

          
         

          
        
       
        
         
         
       

         
           

        
         
          
           

        
          
          
         
          
        
        
            
         

         
        

          
        

         
          

         
         

 

        
        

           
        
         

         
       
       
         
         

         
       

       


        
         

         
          

        
          
          

           
         
         
         

          
          

        
           
         
       
       
        
          
        

    

          
      
         

         
        

         
       
         
        

     

          
       
         
       
         

       
         

        
        
         

          
 

             



    

       
        

      
     

           
         

        
     

       
   

          
     

        
       
        
       

        

      
         

         
        

          
        

        
         

           
          

        
         

          
         
         
        
         

       
     

         
      
        

 

         
        

         
         

         
     

       
        

         
           

         
        

           
        

           
         
      

         
        

  

       
        

         
          

          

          

            

       

        
      

         
          

        

     
       
         
         
          
         

      

        
        

         
        
       
        
       

   
 



     

         
      
        
        

         
          

           
         

          
    

       
       

         
           

          
         

       
    

        
        

     

        
         
          

        
          

        
         

         
          

            
           

        

          
        

           
         

         
         

         
         

        

         
         

        

         
          

         
        

   
         
        

         
        

     
         
        

            
         

          
    

        
     
         

    
 

         
        
        
        
         

     
        
        
         

           
          

        
          
         
         
         

      

          
        

         
          

         
          
        

   
 

                                 
                     



    

       
       

        
         
        
           
          
          

           
     

        
       
           
         

            
           

          
         
        
          
           
        
        
         
         

     

           
          

           
          
         

          
       
          
         
        
            
        
          
         
          
           

    

       
          

         

         
        
          

         
          



          
        
         

       

        
         
         
        

    

         
         
           
         
           
         

       

         
        

         


         
         
       
         
         

     

         
         

         
          

          
        

  
        
       

          
        
        


 



     

           
      
      
        
        
         

 

        
         

         
         
         

        
          

         
        

       
  

         
        
        

         
        

          
         
         
        
         
       

        
       
       

        
       
          
         

        
           

     

        
         

         

       
          
        
         

          
       

          
            

          
           

         

         
        

        
          

     
      

          
        



       
         

         
        

        
        

           
         

        
          
          

         
        

 

     

        
     
         
       
           
         

           
 

  



      

         
        

         
          

        
        

         
        

        
         
        
         
        
        

      


       

       
         
         
         
        
        
         
        
         
        
         

         
        

    
         



         
    


        

          
        
           
          
           
          

          
           

 

           
        

           
         

           
           

          
          

           
          
        
           

           
         

          
        
         
        
          

         

         
         
           
       
        
         

          
          
         
        
          
         
         

      

         
          

          
          

           
 





      

       
      
        
         
         
        

            
          
         

         
         

          
       

         
        
        
         
          

        
         
         
         
          

         
        

        
          

         
            

         
          

            
 

        
        

        
          

          
        

           
          
          

         

         
         

        
          

          
        

         
         
           
          
          

   

          
        

  
          
        
          

         
        



           
        

            
          
           
          
         

     

         
       

          
          

          
         

       
          

         
         

          
          

         
 



     

         
     
         

          
           
          
          
          
        
        
        
        
         

  

          
         

          
        
        
         
         

          
          

          
        

         
          
         
       
        
         
        
        
          

            
           

           
           
          
         

       
         

         
         
         

           

           
            

          
          

    

         
          

         
         

         
         

          
        

        
       

          
          

        
         

          
        
           

          
        
         
         



          
         
         
        
        
         
         

         
        
        
         
          
         
          
         
        
          

 
 

           



      

          
       
         
        
         

         
         
         
        
         
          
          
         
       

         
        

       

          
         
        
        
          
          
          
         
         
        
          
         



        
     
           
          
           

          
          

         
          

           

          
         
          
         

     
    
    
    
     

         
        

          
          
          

          
         
       
        

     

       
       

             

        
        
        
        
          
        
        

 

          
         
         
          
          
          
          
          
         

 

    
    
    

    
     

 
        



     

         
      

         
          

           
          

         
           
          
        

          

         
        
           
          
          
          
         
          

      

        
       
          
           
         
        
         

         
        
          

   

        
      
         
         

           
          

          
        

        
        
       

        
         
          
         

         
    

          
        

        
         

       
           

         
         

            
         

  

        
        

          
       

           
         

    

        
       

          
        
         
         
         

        

       
         

         
        

         
         
        

      

           
          

          
         

        
         
         

     
 

               



      

          
        

         
          
         
         
          
         
        
       

        
        
          

         

          
        
          
          

 

        
         

     
           

        
         

          
        

          
         
        

  

            
      
            

           
       

         
          
         
           
        

          
           
          

          
          
        

           
          
           
         
        
          
       
       
         

        
      

          
        

         
         

          
          

         
        
      
        
          
         

          
       

         
       
        

           
          
           
         
          
          
       

           
   

           
           

         
      

 
                                   



     

         
       

         
           

          
          

        
          

           
        

        
          

     

          
        

        
          

          
           

         
          

    

        
      
         
         
         
         
         
        

          
           

        

           
       
        



       
       
        
        
        

         
         

          
        
         
         

    

       
       
         
        
         

   

         
          
          

        
     

          
         
        
          

        
   

         
          

         
          

          


     
       

      
          

        

        
          

          
        

          
         

           
         
         
          

  
 



     

         
        
        
          
        

   

          
        
         

            
          

          
          
         

        
         

          
           

         
         
         
        
         
         
         



       
       
         
         
         

          

        
        
        

        
        

         
        
         

   

        
        

          
          

        
          

         
           
          

         
        

          
       

        
        

          
          

           
           
        

        

 

        
     

         
      

         
          

           
          

         
        
         
         
           
         

          
        
        
       
        

        
         

          
 

   



    

      
      
       
         
        
         

          
           

         
          
         
         
        

        
        

      
         

         
        

         
          

         
          

          
           

           
         
         

          
         

         
         

        
         
         
        
          
          

          
          
         

       
    

        
          

         
         

         
           

        
           

         
          

         
           
        

          
          
         
         

           
       

          
           
          
        
       
       
        
        

         
        

            
        

         
        
       
          
        
      
       

         
         

        
        
          
           

          

 
   



     

          
        
         

          
              

         
            

         
         

         
         
        
       
         
        
          

 

          
        

         
         

          
           

        
         
        
          

      

        
         

          
         

          
         
        
       

         
          
        

      

        
       
         

          
         

         
        

          
           
        
        
         
        
         
         

         
        

      
        
        
         
         

   

          
         

         
         

        
        

        
         

         
         
         

         
        
         

   

          
      
        

          
           

           
          
       
        
        
          

         
        

 



    

          
         
         

        
     

  

       
       

     
       

          
       

   

          
         

       
         

       

         
        

          
         

          
      

       
   

           
       

          
         

          
         

         
        
      

     

        
        
          

         
        

         
         

       
         

       
       

          
        
        
        
          

    

        
        
        
         
         
        
           
         
        

         
          

        
         
         
        
        
         
        

 

        
        

          
        

       
         

          
         
          
         
         
          

     

       
       

          
      

 
 

   



     

          
         
        
         
       
      
         

         
           

          
       
        
        

 

         
        
       

         
          

          
           

          
          
         
      
       
          
       
       



       
     
        
       
        
        
        

      

         
       
       
        
         

        
        

       

        
         
        
        
         
        
         

          
        
       
        
         

  

      
         

          
         
         

         
          

           
         

         
         

          
          

 

        
     

          
         

         
        

         
         

         
       

        
      
         

        
          
          
         

          
     

 
        



    

       
       
        
           
       

          
         
         
        
        

           
         
        



          
        
         
        
         
        

          
        
         
          

       

       
       
       
       
        
        

        

           
       

           
          

       
         

         
         

         
          

           
         
          

      

        
       

       
          

         
         

         
        
         
        

         
    

        
       

        
         

      
        

      
       

        
       

         
       

        
          

         
         

        
        
          

        

         
        

      
         

         
          

          
            

        
        

          
         

      
 

  



     

       
        

            
       
         

         
           

           
        
         
          
        
        
         

      

        
        



       
       

  

        
         
          
        

    

       
        

      
        

          
          

       
          

        

      
         

      
          

          
    

         
       
        
       

       
         
        

  

          
       

           
     

        
        

        
         
         

          
          

         
         

 

       
       

         
        
         
         
        
         

         
         

         
        
          
       
       

         
         

         
        
        

         
   

        
       

       
        

   
 

                          



  

       
        

         
          

         
        

        
         

        
           

         
         

          
         

      
          
         

        
          

        
         

        
         

        
         



         
        

         
          

           
          

          
          
        
         
          
          

         
       

          
         

      
       

         

         
        
         

       
         

             
        

         
        

         
        
       
       
         
         
         
       

         
        

         
       

       
       
         
         
         
        

         
          

     



        

          
         
         

            
         

       
          
         
        
      
         


 



        

         
          

           
         

       
        

          
          

        
         
        
        
         

    

         
         

         
            
           

         
          

              
          
         
          

       



        
         

         
         

        

         
         
         

        
          

         
          

         
         

         
     

         
       

           
         
         
           

          
         

         


         

        
         

          
          
         

          
           

           
         
         
         

         
    

            

  

 

        
        
       
         
        
         
            
         
        
      
          
         

         
        

         
         

    
 

      



     

        
        
         

          
          

          
        

          
          
        
          
       

 

         
        

          
           

         
        

         
         
        
         

  

        
     
        
        
       
         
          
        
        
         
        
         
         

  

         
         

          
         

        
          

            

        
          
         

         
        
         

          
        
        
         
       
         
          

        
           
         
        
          
         

 

 

          
         

          
         
          
        
         

         
         
         
         
        

         
        
          

  

        
          
         

        
           
          
         

 



     

         
           

         
         

          
          
         
          
         
         
            
           
         

       


         

       
         

          
         

         
      


         

        
         


        

         
          
         
         
       
        
       
       
       
         
        

           
          

         
        

        
      

         
        
        
           

      

        
          

         
          

            
          

           
          

          
         

           
          

           
          
        
         

 

        
       

      
         

           
          

           
         

        
        
          
         
         
        
       

         
         
       
       

     
 



  

     
   
    

     
    

   
    
    
    
    
     

 

          
      
        
        
          
        
         
          
        
       

         
         
        
         

         
 

        
       
        

      
         
         
         
        

      


          

         
          
          

  

        
        

           
          

           
         
       
         
        

          
           
        
          
          
        
       
        
        
        

         
         
         
         
          
         

       

         
         

         
          
         

         
        
           

          
         
           

     
        

         

         
       
          
         
         
        
         

 

 
 

 
 
 


    

 
   

 

 
    



     

         
           

          
          

           
            
         
          

    


          

      
        
         
         
        
           
        
         

         
         

         
          

        
         
         

         
         

        
           

          
        
         

       

       
        
         
          
         

           

         
         

         
           

          
         

          
           
          
         
         
        
          
          
         

 



        
         
         
          
          
           
           
        
         

   



         
        
          

         
         
        
         
        
         
        
        

   

         
      
        

          
         



         
       
         
         

 
 

              



  

         
       

          
           

         
        
          
        
            
         
          

     

         
        
          

      

          
          

          
          
         

         
       

        
          

          
          

        
          

        
          

         
        
         

        
       

        
       

       
     
        
        
        
        
        

         
         
        

        
          
          
        
          

       

         



      

       
       
       
        
         
         

       

         
         
         
          

         
        
          

          
   

         
        
         
            
         
        

    

         
       
         
       
       
         
        
         

 



       

         
         
          
          
          
          

   



      
      
         
       
      
        

    



         
       
        
         
           

          
         

         
         
          

 



      
       
      

          
       
         
       
      
        
       
      

 

          
         
         
        

         
        
        
       
         

   


       

       
          

          
          

         
          
        
           
          
         
       

        
           

        
         

         
           
         
         
        

      

         
       
         
         
          

             
         
          
        
          
        

       


        

      
         

 
     



   

        
        
       
          
        
       
           
         
          
        
         
          

         
         
           
          
         
         
         
        
           
         
         
        
        
         
         
          

      

         
        
         
           
        
        
         
        

         
      



      

        
         

        
         
       
        

         
         
        
        
         
         
       
        



        
         
         
         

         
         

       
        
        
        

 


        

        
           
         
       
         

         
          

          
           

        
        
          
           
           
         

          
        

      
 



       


          

        
        

         
         
          
          

           
         
           
          
          
         

         
       
         
       
        

           
         
          

   


        

         
          
         
        
         

         
         

        
        
        

       


         

        
        

 

          
       

   

            
        

     
         

   



          
        

          
          

 



         
      
          
        
        
          
        
        
          
        

         
           
          
         
          

          
          
         
         
         
         
        

            
           

        
        
           
          
         

          
           

         
 

                                



  

          
        
        

          
           

           


        
         

         
           

        
          

        
          

         
         

 

        
       
        
          
          

            
         
         

 

        
         

          
           

         
          
          

          
        

        
        

   

       
      

         
        

         
         

          
       

         


          
        

          
       

        
         

         
          
         
       

       



         
        

          
          

            
           

  

          
          

           
           
          

          
          

           
          

         
       
         
          

           
       
         
          
          

         
          
          

 
    



      



          
         
         

         
         
        
         
         
         
            
         
         
         
          
         
        
         
          
         
       
         
        
         
           
          
          
         



        
       

   



        
       
         





          
         

         
         
         
          
          

         
          
         

        
         
         
          
         
         
         
         
           
         
          
         
          

        

         
        
          
        
         
        
         
         

         
        

           
          
         

          
         
         
        
        
          
          
          
         
        
         

          
          
         
          
          
        

 



   

           
       
         
         
         

           
         
           
          
         
          
          
         
         
        
         
          
          
          
          
         
        
           
         

   


       

      
        
         
          
           
         
        
        
         

  

         
       

          
         
          
         

          
          
         

          
        
       
        
         
        
         

          
        
        
         
        

          
    

         
         
          
          
          
           
         

    



          
         
         
          
          
        

         
         

        
            

          
          

         
         

         
         
      
         
       
         
        


 



   

         
         
         
         
         
       
         

      

         
       
          
         
          
         
         
       

             
          
          
          
        

         
          
        

     

          
          
         
        
        

   
          
         

        
         
        
          
        
           

          
        

       

        
        
          
        

          
         
         

  

         
        
           
          

         
         

   

         
         

            
          
         
           
          
          

       

        
        
          
          

          
         



       
         
           
          
            
          
        
        

         
          

        
       

          
       
        

        
       

     
 

          



     

         
        

         
        

        
        

        
        

 

         
         

        
       

        
         
         
        
        
        
      

         
      

        
         
       
         
          

        
    

          
       
       
      

        
         
         

        
       
         
        
         
         
          

        
       



         
        
        

       
         

        
        

       
         

         
           

          
        

        
    

           
         

           
         

     



       
      

         
        

         
      



   
     



          
         
        

          
           

     



        
       

         
       
          
       

 
     



    

         
           
         



        
       
         
          
        

         
       

         
        
        
        
         

           
        

        
         

           
        

        
        

 

         
        
        
         

          
          



        
          

         
        

        
        
          
         
          
         
          

       


         

       
          

        
         

            
        
         

         
  

        
        
         

           
         
        

         
         
         
           
          



         
       

         
          
        

         
          

         
         

         
         

     
      

        
        

        
         

         
         

          
          

  
 

  



   

        
       

          
         
          
         
          

         


         

        
          

            
         

            
        
          

 

           
        
         
          

         
         
         
         
         
          

  

         
        
           
        
         
        

         
           

       
         

 


         

       
         

         
        
         
         
        
         
          
         
       
          
            
          
          
          
       
          
        
          

          
 

         
        
           
           
          
         
         
         
        
         
          
         
         

        

         
        
          
         
          
         
        

           
       
        

 
 

       



      

          
       
       
        
          
       
       
         
         
          
          
           
         
         
        
         
        
        
        
          

         

          
        
        

          
        

        
         

         
           
        
         

         
          
          
         
        
         

  


        

       
           
         
         
          

           
           

         
          
        

          

        
         
       
          

         

          
         
      
        
         
        
        
        
           
         

   


       

       
         

        
           
        

         
      


         

        
           
           
         
         
         

      


         

       
          

  
 



      

        
        

          
        
        
         
        
          


          

        
         
         
         
         
         

     


         

       
           
         
          

     


          

         
         

      


          

         
           

           
            
           

   


        

      
        
        

         
         

           
           
          
         
        

         
        
          





       
         
         
         
          
         

              
         

         
          
        
         

        

          
          

         
            

         
         
          

           




           
        

          
        
         

       

         
        

         
             

   
 

      



   

         
        
         
         
         
         
          
         

         

          
         
          
        
          
        
          
          
          
         
         
          

          
       



        
         

         
         
        

           
         
       

         
        
       
          
      
          
       
         

        
         

  

        
         

         
        

        
           

   

          
        

          
          

          
         

        
         

        
       

          
         

        
        
        
           

     

          
          
         
       
      

         
          
       

        
            

        
        

       


        
        
         
       

       
 

                 



  

         
        
        



          
         
          
       

        
          
            
          

           
          
          
           

          
         
        

   

          
       
         
         
        
          
         
          
          
          
          
          

    

          
        
        
         
          

          
         
         
        
          
         
           
       

       
         
        
        



        
         
         

  

        
        

          
       



        
          

          
          
          
         
        
       
         
         
          

         

        
         
         
          
         
           
           
         
             
        
         
          
         
          
          
           

         
          

     
 

       



    

         
         

          
           
         
          
           
          
           

   

         
         
         
        
         
         
          
          

        


       

       
         

        
         

        
       
        

         
       

          
          
         
          
         
          
         
         
       

     
        

  


         

        

         
           
           
           
         
             
         

            
           
         

          
          

          
        
        

          
         

          
         
         
         
         

          
          

          
         
           
         

      

           
    

          
          

          
           

          
           
          
         

           
         

         
         
         

  
 

         



    



         
          
           

         
         

         
        

 



        
      

          
         
        

        
  



        
        

          
         
         
           
          
         
         
           
          
         
          
         
         
           
          
           
         

           
          

           
         

         
         

        
          

          
        
        
          

     

       
          

          
         

         
        
         

       

   
        

        
      

         
   

         
        
       

         
         

         
          

         
         

          
         

          
            

          
         

          
          

          
        
        

           
      
       
        

        
         

      
 

                        



    


   

          
       

            
        

         
        
         
        

    
          

         
           
         

          
         

      
           

          
        

         
         
         
         

     

         
         

       
           

          
         
         
          
         

        
         

         
          

          
         
        
        
          

        

          
        
         
        
       

    

         
         

         
         
          

           
         
         

         
       
        
        

          
         
          
          
         
         
             

           
           

            
          

          

         
        

         
        

          
         

         
         
         

         
         

           
          
         

   
 

                             



   

         
   

        
       
         
         

            
        
        
          
        
         
         

    

         
         
         
        
           
          
         
         
         
       
        
         
      

    

         
       
         

      

         
       
         
        
         

          
         

         
        

           
         

          
         
         
       
        
       

        
    

         
         
        

         
          

          
        

          
        

         

         
        

         
         
       
         
          
         

       

          
         
        
        
         
         

         
         
        
         

       

         
       

         
         
           

     
 

          



   

         
       
        
        
       
         
         
          
        
          

         
        
         

     

        
      
       
           

       

         
         



         
         
         

       

          
       
        
          
         

           
          

                 
          

           

             

 

          
         

         
        

         
         
         
        
       
         
           

    



         
       
          
        
        
          
         
          
           

          
        
            
         

        
          
         
         
         

     

         
         

          
        

        
         
          
         
            
        
        
          
        
        
        

 
              



    

        
          

          
          
        
          
          

         
            
           
          

       

       
      
       
          
         
         
         

            

        



        
             

            
          

         
        
          

     
        

         
        
        
         
         
         

       



          
         
          
          
         

         
         
          




          

         
       

         
        
         
        
         
        
         
         
         
         
        
        
         
          
          

    

          
         
       
          
          

         
          
        
         
          
         
          
         
         
          

       
         
          
         
         
         

 



   

          
        
         
         

         
         
           
        



         
         

        
          
            
         
         

   

          
        

         
      
         

 

         
        

        
       

       
         

        
        

        
    

        
         

         
           

        
       
        
       
        

           
          

          

         
         

      

      
        

         
        

   

        
        

         
        
        
           
        
        
         

           
        
        
         
        
        
         
       
         
        
        
        

          
        
        
         

          
           

          
        

        
         
       
         
       
        
        
         


 

       



  

       
        
         
        
        
        
        
       

 

          
       

        
        

    
          

          
        

       
    

        

       
     

           


          

        
         

      

         
         
        

         
         

           
         

          
         
         



          
          
         

          

           
          
          
          
           
          
         
          

   

          
         
           

         
        

         
        
           
          
          
          
         
         

         
           

        
         
         

       

          
        
          
         
       
          

        
        

         
         
           
         
         
         
          

  
 

    



   

         
       
         

           
         
          
          
          
          
          
        
          
      
          
        
         
         

       

          
        
          
        
           
          
           
         
          
         

          
        

           
          
           

          
          

        
        
         
         
          

          
        

         
         
        
         

         
        
        
          
        

         
        
        
        
        
         

           
       

           
       
        

         
         
        

         
         
        
          

          
 

        
         
          
        
         
        
         
         
         

        

        
      
        
         
          
          

          
           
         
          

 
    



  

         
         
         
          
         

         
          
        
         
        
        

          
         

         
         
         
          
        
         
        

         
         

         
        
        

 

         
        
         

        
         

            
          

         
           
        
        
         
          
          
         
         

         
         
        

          
         
         
         
        
        
         
          
         
          
        

       

        
      

        
        
       
        

         
         

         
        

           
         

         
      

         
         

         
        
          

        
        

        
           

          
     

        
        

         
          

        
         

  
 

            



      

          
        
         
         
         

         
           

        
          
        
       
         
         

        
        

        
       
         
         
           
        

     
        

          
         

          
         
           
         

        

          
        
         
         
       
       
           
          
         
           
       
         
          
          

        
       


         

         
          
         

         
         
           
        
           
        
          
         
         
        
         
        

           
         

         
         

          
         
        

        
         
        

 

        
       

           

          
         
          

         
        

 
      

        
          
         
       
        
         
         

 
 



     


          

        
         

            
          
       

        

         
           

          
          

      
        

        

          
    


         

     
         

          
        

        
        

        
          




        

        
         
        
          
        

        
          

         
        
       
         
         

     
         

       
   



          
          

         
      
        
         
       
      

         
          
          
        
          

          
              

          
        

             

           
        
        
         
          

        
        
         
         

       
      

         
          

        
        
         
          
        

       

          
       
        
          

 
    



   

           
           

          
 

         
        

          
        
        
         
         
       
           
         
         
         
        
          
       
        
        
        
        
        
          
        

 

        
            

         
          

        
          

         
        

         
        

         
           

        
        

        
        
       
        

          

            
          
          
         
       
        

         
       




       

       
        

        

           
         

            
         
         
         

         
         
          
       
          
        

        

          
        
        
         

          
           

        
         
         
         
          
         
         
        
          
         
         
         

      



  

          
          
         
           
        
         
         
         

          
         
       

      

           
             

                

         
          
        



          
        
         
         

           
           

          
           
          
          
          
         
         

        
          

          
         

        
     

         
       
        
       
       
        
        

          
         
       
          

 

        
        
          
        
        
          
        

         
  

          
       
          
        
        
        
        
         
         
        
        

   

        
      
        
       
       
        
       
         
         
       

  

        
         
          

       
         
           

  
 



   

       
          

          
          
       
       
         
         
          
       
          
           
        
        
       
           
        

     

          
         
        
         
         
         
        
        
        

           
     

         
        

          
         
         
          
          
         
         
      
           
          

         
            

        

         
         
       
        
         

         
        

  

       
       

          

         
        
          
         
        
         
       
        
         

       

          

           

             

       

        
       
         
        

       


         

           
         
        

      

          
       

  

        
       
        

 
 

     



  

           
         
        

 

       
        

 

        
          

          
        

 

         
       
         

  

         
         

     

          
        

         
         
      

  

      
          

         
      

        
        
         
         

        
      

         
        
        
        
        
       

          
          
          
         
       
         

       

           
       
       

       
         

         
         



         
       
        

      
          

         
         

          
       

         
      

        
        

          
         

        
         

       


         
       

          
         

         
         
         

 
 

     



   

         
           

         
         
          

           
          
         
         
        



       
      

         
          

        
        

            
         

         
         
         
        

        
           

         
       

          
       

        
           

        
        

       

        
      

        
         
         
         
        
          

     

         
         
        
        
       

         
          
         
        
         
          
          

   



        
        

         
          



         
         
          

           
          

            
     

          
        
        

          
         
         

           
          
          
         
        
         

          
        
        

          
 

     



   

         
        
          

         
         
         

          
        
        

         
           

        
        
         
         
          
           

         
       
          
         





        
        

          
        
        
       
          

         
         

         
           
            
         

        
        
        

          
          

        
         

           

         
          

   


        

         
         
         
         

         
          

           
        

        

         
        
         
         

          
            

         
          

        
        
        

         
         



         
       

            
         
        
           
        
         

              
       

         
     
           

          
          

        
 

               



   

           
         

           
         

          
     

          
        
         

          
           

         
          

      
          
         

         
           

         
          
          

          
         
        
       

           
       
        

           
          

          
        

        
         
         

           
         

           
           

         
           

      

         
       
         

          
          
          
        

           
         

           
       

          
         

        
 



   

        
       

        
          

         
          

         
         

        
            

          
          

        
          

         
         
          

         
          

      

         
          

          
         

         

        
          

           
          

 
                



  

           
        

       
         

         
       

         
       

         
         

          
         

          
          

         
        

          
          

           
          

          
       

            
          

         
 

        
        

          
        
         

          
           

         
        

       

      
     
         
       
         
          

        
           

         
        
        
         

       
      
         
         
         

        
         
       
        

       


   

        
         

          
         

       
         
         

         
        
        
        

          
          

          
          

         
              

          
        

             
        
          
         

        
       
        

         
         

     
 

          



     



        
     

         
           

       
        
          
        

        
          
         
        

           
          

         
         

          
        

      
   



        
        
         

         
        

          
          
        
         

         
         
        

         
         

         
       
        
        
          
        
          

          
      


          

         
            

            
        

          
          

         
  

         
         

          
          
           

           
         

         

          
         
        
          
          
          
          



         
       

       
        

         
          

        
          
           

         
         

          
          

         
         

 
       



    


          

        
          

         
          
          
        
        
          

          
         
         
          
        
        
           
         
        
         
         
          
          
          

          
         

       

         
       
       
          
        

          
         

       
         

          
    

       
         

          
           

           
            

          
        



         
        
       
        
          
        

           
         
           
         

          
          

        
      

          
         
        
         

          
          

        
          

      
        
      
         

     



          
         

         
           

         
          
           
          
         
         
         

           
           

          
           
          

 
             



   

           
         
           
          
         
         

     



        

        
        
       

           
        
          

  

          
        
         
        
         
        

            
        
          
        

         
         
         
        
          
       
       
       

          
          
        
         

          
         
        
        



       
       
         

        
        
        
        
        
         
         

              

             
        
        

         
      

        
       

        
       
        
          
        
         
         

 

           
            

           
           
        
         
        

           
        
        
        
        

        
         
          
        
        

 
 



  

          
        
         
        
         

           
         

         
        

         
        
         
         
        
        
        

 

         
        

          
       

        
           

              

             
       

     

       
       

          
          

        
        

         
          

       
      

    



       
         

         
            

           
          
           

         
          

        
        

        
        

         
      

         
         

           
          

           
          

          
          

         
         

    

    

      

 
                 



        

        



        
        

         
          
         
        
         
       
         

      



        
     
       

          
         

         
        

       
         



        
        
          
       
         
          
        
          
          
         
          
         
         
          
          
           



         
        

         
          
          
          

            
         

   

          
       
       
         
       
         
           
         
           
         

         
 



        
       
        
        
        
        
          
          
        
       
         

 



        
         
        
       

         
       
        
         

     
 



      


        

       
         
          
        

         
        

       
     


          

        
        
        
        
         

          
           
         


         

        
          
         

     

         
       
         
        
          
          
        
       
          
          
         
        
        
        
         
         
        

        
       

        
         
         
         
          
         
         

         
            

          
   

         
          
          
         
        
         
            

       


           

           

           
         
          

           
         

       
         

   

         
         
          

        

            

           

            

            


          

       
          
          

           
        

 



            

           
          

            
        


        

       
       
        
          
        
        
         
        
           




       

        
          
          
         
        
        

      

         
         

         
          

   


      

      
      


        

        
         
         

         


         

         

          
          

            


        

         
       

       
     


         

      
           
          

       
         
            

       


         

         
         

      

          
     


        

       
     


         

           

              

          


          

        
          

           
           

         
        

       
 

              



    



         
         
       
          
        
          
         
          
          
         
            
           
           

 



        
      
        
        
        
      
        
       
        
         

          
         
          
           
         
         
       
         
        

   

          
       
         
       
          
         
         
         
        

       
         

        
          

          
       
       
        
       
          

        


        

         
        
          
           
        
            
          
            
         

         
        
          
       

        
        

        
           

         
       
         

         
        
        
        
           
         
          
         
         
           
         
         

       
 

     



      


       

        
          
        
         

          
        
         
        
        
       
       



        
     
        
          
         
          

        




          

         
         
         
          
         
         
         
          
         

         
          
         
          

           
          



          
        
          

           
         

           
          
          
          

        
          

           
         

     



          
         

           
         
        
         
          

         
           

         
         

       

          
       
         
         
        
       
         
        
         
        
          
       
         

   



         
       
        
          
         
         

     
 



     

         
        
          
          
          
         
         
        
          
         
          
         

  

         
         
         

  


       

      
         

           

              
          
        
        
          
           
       
        
            
       
         

 


        

       
          
          
          
         
          

         
  

       
         




       

      
       
         
         
         
         

 

         
        
        
         

     


         

        
          
          
         

        

           
          

            
          
         

          
          

          
        

        
        
          

    

         
 

  
 





      

              
             
           
            

   

       
       
        
        
         
         
          
         
        
       
        
        
         

       

          
        
          
         
          
           
         
        
         
         
          
         
        

         
        
        
         
          
        
         
         
          
           

       

          
          

         
        
        
          
          
          
        
         
         
        
        
       
          
         
         
        
        
          
         
          
         
          
          
         

          
        

        
         
       
          
        
         
        
         
        
         
          
           
         
          
          
          
          
          
         



       

         
         

       

   

     
       
          
          
         
         
         
        
       
        
          

         
         
          
         

   

            
            
              
             
            
             
            

      

        

       
         
          
         
         
         
           
          
       

   

        
       
         
         
           

          
          
         
           
         
           

           
         
         
         
         
          
         
         
           
          
        
         
         
         
          
        
        

 

         
         
          
         
         
         
            
       
           
        
         
          
         
          
           
           
         

          
          
          
          



      

        
          

     

        
          
         
          
           
            
        
           
        
          
           
         
        
          
           
          
           
         
          
        
          
         
           
           
           
         
          

        

         
        

           
        
          
        
          
          
         
          
        
          
         
         

         
         
         
        
         
          
          
          

  

            
           
           

      

           
           

          
        
         
          

          
          
           
          
          
          
         
          
            
          
           
       
         
          
           
           
         
           
        
         
           
       
          
         

     



       

       
         
           
        
           
          
        
         
           
          
         
         
         
         

         
          



              
            
            
            

  

         
        
        
          
          
           
         
          
          
         
           
           
        
          
          
           
          
        
        
          
          
         

         
          
        

         
           
         

     

          
         
         
        
          
         
         
          
          
          
         
         
         
         
          
          
         
          
          
         
         
        
         
         
          
         
         
         
        
        
         
         
          
           

         
            
           
         



      

         
          
           
         
          
        
         
        

   

         
          
            
          
          
          
         
          
          
        
          
          
          
          
         
         
        
         
         
          
        
        

           
       

         
       
          
         
         
          
         
         
         
          
          

         
        
          
          
        
        

  

          
        
          
         
           
         
        
        
         
          
        
          
        
         
        
        
         
         

          
          
         

        
        
         
         
         
         
           
          
         
          
          
         
         
           
          
          



       

          
          
          
         
         
           
           
           
          
          
           
          
           
         
          

         
            

           

       

        
         
            
           
          
         
           
          
           
         
          
          
            
         
         
        
        
        
        
          

     

        
       
        
          

          
         
         
        
          
          

          
          
         
          
         
         
        
        
        
         
          

     

      
        
          
        
          
         
         
            
          
         
         
          
         
         
       
          
          

        

          
         
            

         
          
         
         
           



      

          
        
          
          
         

       

  

         
          
          
         
         
         
         
          
           
         
           
          
         
          
          

 

        
         
         
           
         
         
        
         

   

        
        

         
        
        
          
         
         
         

         
           
        
         

       

         
         
         
        
        
        
        
         
        
          
        
        
         
           
        
          
          
          
           
         
        
          
          

          
        

     

         
 

        

        
         
          
            
           
       
          
         

       



       

          
          
          
          
         
         
        
           
            
         
        
         
        
           
         

       

             

       
         

          
          
        
         
         
         
         
         
         
          
         
        
          
          
          

    

         
         
           
         
         
         
         
         

           
          

          

              

         
         
          
           
           
            
        
         
         
         
          
          
         
           
         
          
         
           

 

             
     

        

       
       
        
       
        
         
         
       
         
         
          

        

         
        
         



      

        
        
        
          
         

        
          
         
          
         
         
         

     

             
       

        
       
          
            
          
        
         
        
         

   

         

         
        
         
        



      

          
         
         
          
        
        
        
         
          



          
      

        
         

    

         

        
        
          
           
           
           
         
          
          
         
          
         
          
           
          
           
           
          
           

           
 

          

        
        
         
         
          
         
        

        
        
         
        
           
         
        







          
        

        
         
         
       
       
         
        
        
       
       
        
          
       
          
       
       
       
       
     
         

      

        
       
          
        
         
         
        
         
        
       
        
       
        

       

        
       
          
         
          

          
          
        
        
       
         
        

          
         
        
       
         
        
       
        
         
       
        

       
      
        
         
      
        
        
        
       
     
      
     
       

         
        
         
        

           
       
        
       
        
       
      
      

       

        
         
          
          
           
         
         
          
         
           
          
          
          
         
         
          
         
          
         
         
         
          
         
         
         
          
         
         

         
           
          
         
        

           
           
        
          
           
         
        
           
         
          
          

   

   

         
        
          
           
          
       
          
        
             
        
       

        

        
    

          
   

         
   







          
        

        
         
         
       
       
         
        
        
       
       
        
          
       
          
       
       
       
       
     
         

      

        
       
          
        
         
         
        
         
        
       
        
       
        

       

        
       
          
         
          

          
          
        
        
       
         
        

          
         
        
       
         
        
       
        
         
       
        

       
      
        
         
      
        
        
        
       
     
      
     
       

         
        
         
        

           
       
        
       
        
       
      
      

1

אלו ההסכמות כבר ניתנו על ההדפסה הראשונה, שנדפס זה הספר הקדוש בק״ק אוסטרהא בחיי רבינו המחבר זצוק״ל, בצירוף שאר ההסכמות 
מגדולי גאוני וחסידי הדור, ומרוב ענוותנותו העצום לא אבה להדפיסם, ומרוב הזמן נאבדו רוב ההסכמות. וכעת מדי עברי באמתחת הכתבים 
ידם  בכתיבת  האלה,  ארץ  מצוקי  גאוני  הסכמות משלשה  אלו השלשה  לידי  דאתי  מצאתי  מקודם,  נדפסו  חדשים שלא  חידושים  אחר  לחפש 

וחתימתם ממש, כאשר הנה בידינו, אמרתי מאת ה׳ היתה זאת להדפיסם, ויכתבו בספר ויוחקו, יתנו עדיהן ויצדקו: (העתק מההדפסה השניה):

הרב הגאון המובהק, המפורסם בכל קצוי ארץ וים רחוקים,  הסכמת 
האדם הגדול בענקים, החריף ובקי בכל חדרי תורה רקיע לשחקים, נר 
ישראל, עמוד התורה, פטיש החזק כק״ש מו״ה אפרים זלמן מרגליות 
פרי תבואה ושאר  בית אפרים וס׳  מבראד זצלה״ה, בעמ״ח שו״ת 

ספרים:
שמוע שמעתי אפרים, זה ימים כביר קל זיע סגיא דמשבחין ביה בדרב 
נחמן דאדם גדול הוא בתורה ובחסידות, איש קדוש מבין חידות, יודע 
במקרא  רזים  ומגלה  נעלמים  מפענח  סודות,  ושושן  חכמה  תעלומות 
לו מאבותיו אבות מכלל דאיכא תולדות,  ירושה היא  ואגדות,  תלמוד 
שכן יונק מגידולי הקודש חוטר מגזע האלקי המפורסם הבעש״ט זלה״ה 
איש חמודות, וזרעו לברכה זרע קודש שמם ומעשיהם עליהם מעידות, 
כי האנשים אנשי מדות, מושכים הלבבות בחבלי מוסר השכל משמחי 
ונפק  מעמידות.  רגליו  ועל  יקומון  ברכים  וכושל  עינים  ומאירות  לב 
וכתב  ואמליך  נחמן חסידא שמי׳,  ורב  ותקיפא  מבנייהו אילנא רברבא 
זה פרישתו  ואגדות דרבה בר בר חנה,  ופרושי דקראי  שופרא ושבחא 
נאהבים  מנעימים,  בנועם  ואלו  אלו  כוונה.  דבעי  תנא  כהאי  לקדושה 
מחליל  שומעת  אוזן  על  ערבים  לתומם.  והולכים  לקרואים  ונעימים, 
ותופת, מתוקים מדבש ונופת. והרב החסיד הנ״ל בקש זאת מידי למחמי 
חתימת ידי אכתבי׳ כתוב הדר בקודש נאדר. ואם אמנם אני איני כדאי 
ששלח אלי ובפרט כי איככה אוכל וראיתי בדברים העומדים ברומו של 
ארייוותא  נעלם, תמן מתלין מתליא  כל  על  ולא באתי במשפט  עולם, 
קומיכון ואתון שאלין לתעליא. אפס כי עז אהבתי כמים רבים לא יוכלו 
לכבות, חבר אני לכל יראי השם וכל קדושיו ואוותה נפשי לעשות רצון 
צדיק כי״ב. אמרתי ויהי מה ארוצה, לפי השעה הנחוצה. והצצתי ראשי 
פרקים, כמציץ מן החרכים. ומצאתי בהם דברים של טעם, לחם סתרים 
ינעם. וכל מה שבתוכו מצטרף לקודש. ונשאתי את ידי להיות מסכים 
הולך על דברת גדולי הדור אשר קדמוני, ונמצאתי לאשר בקשוני. וחזינא 
ספיר  ועל  ולתעודה,  לתורה  עליונין,  קדישי  דרבנן,  בצירוף  לאצטרופי 
גזרתם ידי הדה גזירה, ותופסת עד עשרה שנים מיום העלותו על מזבח הדפוס וזר הקרב יירא לנפשו מחמת תנינים וראש פתנים. ושומע לדברי 

חכמים, ינחל בטוב תמימים. דברי זעירא דמן חברייא חותם על דבר אמת לסדר והסירותי מחלה מקרבך ולמספר ימיך אמלא לפ״ק בראד.

הק׳ אפרים זלמן מרגליות מבראד.

b

הסכמת הרב הגאון החסיד הקדוש המפורסם, בוצינא קדישא נר ישראל, עמוד התורה, פטיש החזק, ק״ש מוהר״ר אברהם חיים זצ״ל אב״ד 
דק״ק זלאטשוב בעל מחבר ספר אורח לחיים:

הנה קבלתי מכתב אדם גדול בענקים, ואדמהו ואכנהו ולא ידעתיו, ה״ה הרב הגדול בוצינא קדישא מופת הדור נר ישראל, פטיש החזק, קדושת 
שם החסיד המפורסם בנן של קדושים מחו׳ מוהר״ר נחמן נ״י, ובקש שאסכים על הדפסת ספרו הקדוש. וראיתי בו, ובמעט דבש שהטעמתי האירו 
עיני, וראיתי שאין צריך להסכמותי, ובפרט שכבר הסכימו גדולי הדור גאוני זמנינו, אך אין מסרבין לגדול, ובאתי כיהודא ועוד לקרא. והנני גוזר 

בגזירת התורה לבל יסיג שום אדם מגבול שגבלו הראשונים עשר שנים מיום דלמטה, ולהשומע יונעם.
הכ״ד המדבר לכבוד התורה, יום ה׳ ך׳ שבט תקס״ח לפ״ק, פה ק״ק זלאטשוב:

הק׳ אברהם חיים בהרב מוהר״ר גדליה זלה״ה:

תורה,  בחדרי  ובקי  החריף  המפורסם  החסיד  הגאון  הרב  הסכמת 
המאיר עיני חכמים נר ישראל, עמוד התורה, פטיש החזק, ק״ש מוהר״ר 

מאיר זצ״ל אב״ד ור״מ ומ״ץ בק״ק בראד והקרייז:
אם אמנם שכבר גדרתי בעדי מימים ימימה מלהיות עולה בהסכמה על 
הדפסת ספרים חדשים להביא תחת מכבש הדפוס מחמת כמה טעמים 
הכמוסים אשר בלבי חקוקה, אך כעת הנה יד שלוחה אלי מן חד מבני 
חבריא ה״ה הרב המופלא ומופלג בתורה ובחסידות המפורסם מוהר״ר 
נכד  מחצבתו  קודש  זרע  הקודש  גידולי  טוב  בשם  הגדול  נ״י,  נחמן 
לה״ה הרב המפורסם בתורה ובחסידות ידיו רב לו בעשר ידות בוצינא 
קדישא חסידא ופרישא קדוש יאמר לו כל רז לא אנס ליה מו״ה ישראל 
בעש״ט ז״ל, והרב מוהר״ר נחמן הולך בעקבות אבותיו הקדושים ועשה 
חיבור לטהרה על דברי מאמרים אשר בש״ס שהמה סתומים וצריכים 
לדורשם. ואף שלא היה לי פנאי לעיין עליו, אך אפס קצהו ראיתי שהרב 
הנ״ל טרח ביגיעה רבה לפענח כל נעלמים ועל מה אדניו הוטבעו חיכו 
ממתקים מה מתוק מדבש היוצא מהאר״י קדוש יאמר לו רבינו האר״י 
ז״ל, ולזאת נמניתי במנין הראוי שכבר קדמוני הרבנים מובהקים גדולי 
זמנינו להביא החיבור של הרב מוהר״ן לבית הדפוס, גם ידי תיכון עמהם. 
היכי  כי  מן השמים,  כפול  יהיה שכרו  ה׳  מן  וכל המסייע לדבר מצוה 
להוציא  מעשהו  להחיש  הנ״ל  מוהר״ן  הרב  של  נפשיה  נייח  דלעביד 
מחשבתו מכח אל הפועל, ואצ״ל שלא לגרום ח״ו היזק להרב מוהר״ן 
הנ״ל. וכל השומע לדברינו אלה ישכון בטח ושאנן ויהי הודו כזית רענן 
ויזכה לראות בביאת משיח צדקינו אשר שמו ינון. הכ״ד המדבר לכבוד 
התורה ולומדיה אור ליום ג׳ כ״ה לחודש שבט תקס״ח פה ק״ק בראד 

יע״א:

נאום הק׳ מאיר בא״א מ״ו הגאון המנוח מו״ה צ״ה זללה״ה חפ״ק הנ״ל 
והגליל יצ״ו:

הסכמות

b
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מנורה  ישראל,  תפארת  עטרת  הקדוש,  המאוה״ג  הרב  הסכמת 
הטהורה אור שבעת הימים, אור בהיר בשחקים אור צח ומצוחצח, אור 
טמיר ונעלם, קודש הקדשים, המפורסם בכל קצוי תבל לשם ולתהלה 
מו׳ יעקב יצחק מלובלין זצלה״ה בעמח״ס דברי אמת ושאר ספרים:

הנה יד כתובה אלי באצבע אלקים חרות, אשר שלח אלי חד מן קאמייא, 
הלא הוא מחותני, חביבי וידידי, הרב המאור הגדול, איש קדוש, מופת 
הדור, נר ישראל, פטיש החזק, עמוד התורה, מו״ה נחמן נ״י, ליקוטים 
וגדוש ביראת אלקים בדברים מושכלים שכל  המלאים לה אמיר מלא 
נכבדים  דברים  בעיני  ישרו  מאד  והנה  נכון,  על  בהם  ועיינתי  אלקים, 
כאלו ולית דין צריך בושש, כי הדברים מאליהם יעידון ויגידון דבר אמת 
לאמיתו לפי עניינו ודברי אלקים חיים. והנה האי גברא רבא לא צריך 
לדידי ולא לדכוותי, כי מה אני ומה חיי שפל ונבזה חדל אישים ומעולם 
לא הלכתי בגדולות ובנפלאות ממני ליתן הסכמה על ספרים חדשים, 
מן  והנני  לי,  גרמא  דמר  ענוותנותיה  אמרתי  האמת  לאהבת  אמנם 
המסכימים להוציא לאור תעלומות חכמה, והנני לא אבא על הלטותא 
אשר יעשה כמותה בהדפסה בערך עשרה שנים מיום דלמטה כי בלא 
זה ליקום בארור אשר ישיג וכו׳, ולהשומע תבוא עליו ברכת טוב. היום 
יום גימל כ״ו ימים לחודש טבת תקס״ח לפ״ק פה לובלין. כ״ד האוהבו 

הגם שאינני יודעו ומכירו ומצפה טובתו ובריאותו ושלומו תמיד.

יעקב יצחק במוהר״ר אברהם אליעזר הלוי הורוויץ:

הסכמת האדם הגדול בענקים, בהיר הוא בשחקים, כבוד הרב הגאון 
ויושב בישיבה, איש אלקים, מופת הדור, עטרת תפארת  זקן  האמיתי, 
שערי  נפתחו  לו  המאירה,  אספקלריא  קדישא,  סבא  חסידא,  ישראל 
מו״ה  כקש״ת  ארץ,  מלאה  תהלתו  לו,  רב  ידיו  ובנסתר  בנגלה  אורה, 
עבודת  ספר  בעמ״ח  קאזניץ  דק״ק  מישרים  מגיד  זצלה״ה  ישראל 

ישראל ושאר ספרים:

לכו חזו מפעלות אלקים אשר פעל ועשה איש חי רב פעלים מקבצאל 
שקיבץ על יד זקוקין דנורא ובעורין דאשא אשר לקט במאמרים אומר 
ונורא  נפלאים  דברים  ליקוטי אמרים  יאה  וגולתיה  יאה  איהו  לגלגולת 
הוא סביביו, ששלח אלי חד מן ידידי ה״ה הרב המאור הגדול בנן של 
קדושים מופת הדור גדול מרבן שמו נודע בשערים מו״ה נחמן נ״י נכד 
הדפוס  מזבח  על  להעלות  רוצה  אשר  זללה״ה  בעש״ט  הק׳  לרבינו 
נעימים  ערבים  דברים  בהם  וראיתי  חכמה,  תעלומות  לאור  להוציא 
וחדודים עמוקים מאד איש לפי ערכו. ומה נכבד היום אשר יצאו לאור 
דברים כאלו אשר להם דומיה תהלה. והנני מן המסכימים להעלות על 
הדפוס דברים יקרים מפז ומפנינים וראוים להכניסם לפני ולפנים. אמנם 
מדאגה מדבר פן יקום איש או אשה ויעשה כמתכונתה ע״י עצמו או ע״י 
גירא דיליה, לכן הנני גוזר בגזירת נחש לטותא דרבנן וליקום בארור כל 
משך י׳ שנים מיום גמר הדפסה, ולהשומע יונעם ותבוא עליו ברכת טוב.

יום ג׳ דלת שבט תקס״ח לפ״ק, פה ק״ק קאזניץ יצ״ו.

נאום ישראל בהמנוח מו״ה שבתי מ״מ דפה ק״ק הנ״ל

טוב  אמרנו  מלובלין  והחוזה  קאזניץ  דק׳  המגיד  עליון  קדושי  עולם  עמודי  משני  הסכמות  עוד שתי  הקדושים  תלמידיו  באמתחת  מצאנו  כעת 
להדפיסם ג״כ לקיים מ״ש אל תמנע טוב מבעליו כו׳ וזכות הצדיקים הק׳ יגינו עלינו ועל כל ישראל ובא לציון גואל בבי״א:

הקדמה הראשונה שהיה נדפס בלקוטי מוהר״ן דפוס ראשון בחיי רבינו ז״ל:
הקדמת המסדר והמביא לבית הדפוס:

ישמחו הצדיקים וחסידי הדור אתם ראו שמעו לא נאמר אלא ראו כי ה׳ נתן לכם מטמון בעולם להשמיע דברים העומדים ברומו של עולם לגלות 
אוזן מדברים עליונים ונעלמים הקדמות יקרות נפלאים ונוראים ממקור חיים מקור עליון המה נובעים דרושים עליונים ומתוקים לחיך ובלב קבועים 
דרך חכמה וצחות מטעים מטעמים והנה הכל תוכחת מוסר ודרך חיים ההוגה בו עיניו ישא לשמים ויאמר זה הוא מקור מים חיים הנוזלים מן 
לבנון, ברק השנון, ולהלביש בחלוקא דרבנן, למען כל אחד לפי השגתו יקח שמץ מנהו ובלבם רושם ישאר, כי הנה נא ידעתי בעצמי אנכי איש בער, 
מחכמת התורה ואף משכל אנושי נבער, ואין די באר, ובעת העתקתי זה הספר, אחזוני צל פחד וחפר, ובהטעמי דברים המתוקים כדבש מיער, 
הנה הלב לשמים בוער, והנני מחשב אם זה באיש כמוני, אשר מימי לא טעם אף לחם עוני, מה יאמרו הגבורים הצוללים במים אדירים, וכל ימיהם 
אוכלים לחם אבירים, ושאו לשמים עיניהם לברכו על כל ברכה אשר ברא בעולמו ככה, ואין להאריך בשבחי הספר הקדוש הלזה כההוא מרגניתא 
כל מה דאת משבחה את פוגם במעלתה, וכי הנה פה קדוש מדבר הוא ניהו הרב החסיד בוצינא קדישא בעל המחבר ומפיו יוצאים הדיבורים שלא 
להדפיס ההסכמות וחרמות אשר מונח תחת ידו מכמה גאוני זמנינו על משך עשר שנים כדרך כל חובר חיבור מחמת שאין בהם תועלת, ואף לדברי 
תורה מחשבה מועלת כל זמן שהספר אינו נמכר וחסרונו לא נתמלא מהוצאות אשר על הדפוס עלה, מי הוא זה אשר יעלה על לבו להדפיסו שנית 
ולהרבות ולפזר ממונו ספק אתי ספק לא אתי לידו ממונו, אף מי שאין בו דעת קונו הלא לא יפקיר ממונו ואם כן הוא רחוק משכר ולהפסד קרוב כי 
דרך המסכימים דברים לעבור ולהרבות בתוארי המחבר ובין כוכבים ישימו קינו לארוב ומצפון תנשא הרוח להוליד התנשאת רוח ועבודתו יוליך 
הרוח ולעתיד מה יהגה כאשר אין בפיו מענה ואין פרקליט אשר בפניו יענה וכאשר הוא מהנמנע שלום יענה ורעה אליו לא תאונה וכשמוע דברים 
כנים ונפתל בהם אינם, אמרתי גם אני הלא מי קטן ממני להבין דברי הספר כמוני ואף כי חדל אנכי מאישים לא עלי הוא האשם לעבור את פיו 
קודש הקדשים שבחי הספר לבאר אין די באר על ידי איש בער אשר מחכמה נבער ואשמור דרך חיים משתוקי בשתים הוא סמא דכולא על דברים 
קדושים כאלה על כן אזחילה ואירא שבחי הספר לספרה, ואוהבי אמת רודפי צדק אשר יבאו ביתה לבדוק ידונו אותי לכף זכות אף אם יראו מעוות 
כי אין דפוס בלא טעות, וגם לא נעתק מכתב יד אחד רק השומעים ביום שמעם כתבו כל אחד ואחד ואין מלט מהכתב למכתב שלא תהא איזה 
שגיאה מלבד אשר יחדש מהדפוס וההגהה ועלי דידי יהדרו את אשר יעדרו ואל ישימו עלי חטאת אשר נואלתי בכל האפשרי והייתי נזהר ונפתל 
לא נפתלתי לזאת עד כה מילתי ועל ה׳ אשים תקותי כי הוא יהיה בעזרתי גם עד זקנה ושיבה אל יעזבינו אין פרץ ואין צוחה ברחובותינו ויבא משיח 

צדקנו במהרה בימינו אכי״ר:
כה דברי המעתיק והביא לבית הדפוס הק׳ נתן בלא״א נפתלי הירץ מנעמריב הבירה חתן הרב החסיד המפורסם הגאון האמיתי הרב המאה״ג 

מוהר״ר דוד צבי זצוק״ל שהיה אב״ד ומרא דאתרא בק״ק קרעמניץ וקודם פטירתו נתקבל לראב״ד ומד״א בק״ק מאהוליב יצ״ו:
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מסימן א׳ עד סי׳ ט״ז כולם 
נאמרו על מאמרי רבב״ח

א אשרי תמימי דרך 

ב אמור אל הכהנים 

ג אקרוקתא 

ד אנכי ה׳ אלקיך 

ה בחצוצרות 

ו קרא את יהושע 

ז משפטים אמונה 

ח ראיתי מנורת זהב 

ט תהומות יכסיומו 

י משפטים המחאת כף וריקודין 

יא אני ה׳ הוא שמי 

יב תהלה לדוד 

יג אשרי העם להמשיך השגחה שלימה 

יד תקעו להמשיך שלום 

טו מי שרוצה לטעום טעם אור הגנוז 

מסימן טז עד סי׳ יט על 
מאמרי משתעי

טז ר׳ יוחנן מישתעי 

יז ויהי הם מריקים שקיהם 

יח קרטליתא 

מסימן יט עד סי׳ כג על 
ספרא דצניעותא

יט תפלה לחבקוק 

כ ט תיקונין 

כא עתיקא טמיר וסתים 

כב חותם בתוך חותם 

מסימן כג עד סי׳ לב על 
סבי דבי אתונא

כג צוית צדק 

כד אמצעיתא דעלמא 

כה אחוי לן מנא 

כו רציצא א׳ 

כז רציצא ב׳ שלום 

כח בני לן ביתא 

כט האי גברא דבעי איתתא 

ל מישרא דסכינא 

לא אית לן בירא 

לב אד׳ שפתי תפתח 

לג מי האיש החפץ חיים 

לד ואתם תהיו לי ממלכת כהנים 

לה אשרי העם זרקא 

לו בקרוב עלי מרעים 

לז דרשו ה׳ ועוזו 

לח מרכבות פרעה וחילו 

לט ונתתי עשב 

מם אלה מסעי 

מא ריקודין 

מב וירא בצר להם 

מג להתרחק מדיבורים של רשע 

מד מה מו מחאת כפיים בתפילה 

מז ואכלתם אכול ושבוע 

מח על אשר מעלתם 

מט לשמש שם אוהל בהם 

נון הצילה מחרב נפשי 

נא אמר ר׳ עקיבא 

נב הניעור בלילה 

נג ה׳ הדעת 

נד ויהי מקץ זכרון 

נה אבא שאול אומר ארץ ישראל 

נו וביום הביכורים 

נז שאלו את ריב״ק 

נח תלת נפקין מחד 

נט היכל הקודש 

סמך פתח ר׳ שמעון 

סא חדי ר׳ שמעון 

סב ויסב אלקים 

סג סוד כוונת המילה 

סד בא אל פרעה 

סה ויאמר בועז אל רות 

סו ויהי נא פי שנים 

סז ויבן ה׳ את הצלע 

סח סט חומר איסור כעס וגזילה 

ע ויהי ביום השמיני 

עא קשה מאד להיות מפורסם 

עב להתחזק בכל פעם נגד היצה״ר 

עג כי תעבור במים 

עד רומה על השמים 

עה יברכנו אלקים 

עו ויהי אחר הדברים 

עז והיה ה׳ למלך 

עח ויתן עוז למלכו 

עט בטח בה׳ 

פ ה׳ עוז לעמו יתן 

פא עלו זה בנגב 

פב הנעלבים וכו׳ 

פג מתן בסתר 

פד במה הארכת ימים 

פה פוסעים א׳ 

פו פוסעים ב׳ 

פז תתן אמת ליעקב 

פח המכסה שמים בעבים 

פט ותחסרהו 

צ אנכי אשמח בה׳ 

צא ויהי ידיו אמונה 

צב ע״י מה שאדם נע ונד 

צג מו״מ באמונה 

צד זכר חסדו ואמונתו 

צה כשפרנסי הדור 

צו זומם רשע לצדיק 

צז אלקים אל דמי 

צח גל של עצמות 

צט ואתחנן 

ק ענין כעס של צדיקים 

קא בקרוב עלי מרעים ב 

קב אתה תהי׳ על ביתי 

קג כל המונע הלכה וכו׳ 

קד בשביל שאמר משה וכו׳ 

קה עזי וזמרת י״ק 

קו אשרי משכיל אל דל 

קז כי תצא למלחמה 

מפתח עפ״י סדר התורות
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קח זבחי אלקים רוח נשברה 

קט יש הבל 

קי לא ימוש 

קיא ראש בני ישראל 

קיב צהר תעשה לתיבה 

קיג ונפרעין מדעתו וכו׳ 

קיד המכסה שמים בעבים 

קטו ויעמוד העם מרחוק 

קטז צדקה מציל מעבירות 

קיז מה שקשה לישן במוצאי שבת 

קיח כשלומד טוב לפרש בל״א 

קיט יכולה היא שתרחם 

קך מה שצריכין לנסוע להצדיק 

קכא אז אמרתי הנה באתי 

קכב וגם נצח ישראל 

קכג העיקר לקשר עצמו להצדיק 

קכד זמרו למי שמנצחין אותו ושמח 

קכה אכלוהו היום 

קכו וי לדרא כד תסתלק 

קכז שמירת הבגדים 

קכח כחלינהו לעיני׳ 

קכט ארץ אכלת יושביה 

קל כל הגדול מחבירו 

קלא להתירא מן הכבוד 

קלב מעין דנפיק מאתר חד 

קלג ואורח צדיקים כאור נוגה 

קלד עבודה גדולה לומר תורה 

קלה כי אקח מועד 

קלו אל תדין את חבירך 

קלז חלקי ה׳ 

קלח לך אמר לבי 

קלט צדק לפניו יהלך 

קמ וביד כל אדם יחתום 

קמא אם יזכה שירגיש כאב חטאיו 

קמב מי שא״א לו ללמוד 

קמג לקבל עצה מהצדיק 

קמד אין אדם מת וחצי וכו׳ 

קמה אין אדם מת ב׳ 

קמו עדות ה׳ נאמנה 

קמז עזות דקדושה 

קמח מדת היראה 

קמט חצות 

קן דמות דיוקנו של אביו 

קנא סגולה לזרע של קיימא 

קנב כשבא נשמה קדושה לעולם 

קנג ענין קבלת פני ת״ח 

קנד להעלות יראות נפולות 

קנה אריכת אפים ע״י א״י 

קנו לב טהור 

קנז כל הנהנה מד״ת 

קנח כמה בני אדם סיפרו 

קנט דע שיש אמצעי 

קס הדפק נוקש באדם 

קסא המחלוקת מגביה וכו׳ 

קסב בימי המגיד ז״ל 

קסג לפעמים מונח הדיבור 

קסד לענין סיפורי דברים של הצדיק 

קסה ואהבת לרעך כמוך 

קסו כשהעולם אצל הצדיק 

קסז דע והאמין 

קסח גדלות 

קסט והיה עקב 

קע ה׳ מה רבו צרי 

קעא ורבים מישני אדמת עפר 

קעב כל החסרונות 

קעג ע״י הכתב 

קעד נא רפא בגימ׳ וכו׳ 

קעה בכי׳ מתוך שמחה 

קעו לגרש הרוח שטות 

קעז ויאמר ה׳ סלחתי כדברך 

קעח ווידוי דברים 

קעט תענית מבטל מחלוקת 

קפ סגולת הפדיון 

קפא כשמתקשרים בקשר 

קפב כל מה שמדברים בספירה 

קפג הצדיקים יושבין בעיגול 

קפד אור ישר ואור חוזר 

קפה כד ישראל אשתלימו בעובדייהו 

קפו מה שמספרין מופתים 

קפז ולך ה׳ החסד 

קפח צריך לנסוע להצדיק 

קפט ליזהר מעצבות ועצלות 

קצ ויענו כל העם 

קצא ג״ע וש״י עולמות מרגישין בלב 

קצב מעלת דיבור אמת של הצדיק 

קצג המחשבה יש לה תוקף גדול 

קצד מי שרוצה כבוד הוא שוטה 

קצה בצר הרחבת לי 

קצו אל תעש תפלתך קבע 

קצז לה״ר פוגם עניוות 

קצח כשא׳ צועק 

קצט אלמן 

ריש הטעם שהצדיקים 

רא בפסח צועקין בתפלה 

רב כל מי ששכלו קטן 

רג מסיפורי דברים של הנשים 

רד מעלת הצדקה 

רה תיקון למקרה לילה 

רו תעיתי כשה אובד 

רז כל הדיבורים 

רח צופה רשע לצדיק 

רט תפילות כנגד תמידין 

רי מו״מ באמונה 

ריא מה שנוסעין על ר״ה לצדיקים 

ריב מחאת כף 

ריג דע שיש שם 

ריד בדורות הראשונים 

רטו כ״ד מיני פדיונות 

רטז ביטול הטבע אם כל חי 

ריז זכרו תורת משה 

ריח דע שלפעמים 

ריט בצע אמרתו 

רכ יש כמה דברים יקרים 

רכא ע״י שנותנין מעשר 

רכב צריך להיות תמיד בשמחה 

רכג כשהצדיק צריך לבקש 

רכד אפילו הרחוקים מן הצדיק 

רכה כשהריאה בשלימות 

רכו מה שהרשעים מזמרים וכו׳ 

רכז יהיו כחציר גגות 
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רכח כשהקב״ה מסתכל בנשמה 

רכט דע שיש עצים 

רל להכיר בפנים של התלמיד 

רלא בשעה שאומרים וצבא וכו׳ 

רלב בשעה שאומר הללו 

רלג כשמתגברים מחשבות זרות 

רלד סיפורי מעשיות מצדיקים 

רלה מי שהולך ונחלק 

רלו מי שנוהג רבנות בכשרות 

רלז עיקר הניגון 

רלח כשב׳ אנשים מחולקים 

רלט ומגיד לאדם מה שיחו 

רמ כל ההשפעות 

רמא כשיש דינים ח״ו 

רמב א״א דקליפה 

רמג כל השירים קודש 

רמד מי שמעורב בין העכו״ם 

רמה יש חדרי תורה 

רמו לפעמים צריכין גדלות 

רמז ענין תיקו 

רמח סיפורי מעשיות מצדיקים 

רמט עיקר הגבורה בלב 

רנ דע שכל מיני צער 

רנא דע שע״י מלחמות 

רנב כשיש אחדות בין הצדיקים 

רנג מיעוט שינה 

רנד עינים הם דברים גבוהים 

רנה כשהאדם מאמין בהצדיק 

רנו שם אתה 

רנז כי תבא בכרם 

רנח רבים רודפי 

רנט כשאדם מתבודד 

רס השם הוא הנפש 

רסא כשנופל אדם ממדרגתו 

רסב ע״י התחדשות התורה נעשין נהרות 

רסג חולי הקדחת ר״ל 

רסד צדקה הוא תיקון הברית 

רסה טעם שבירת כלי חרס וכו׳ 

רסו ולמקנהו עשה סוכות 

רסז שבועות הוא רפואה 

רסח כשאין האדם מסתכל על התכלית 

רסט מדירת הצדיק 

ער כמו שיש התעוררות 

רעא עזות דקדושה 

ערב היום אם בקולו תשמעו 

רעג דע שיש בנים 

רעד דע שיש רשעים 

ערה דע שכל מצוה 

רעו אכילת שבת 

רעז צדיק כתמר יפרח 

רעח על חליף טוב 

רעט יש שאומרים תורה מלמעלה למטה 

רפ מי שצריך לדון בד״ת 

רפא אפילו אדם פשוט 

רפב אזמרה לאלקי בעודי 

רפג יש ב׳ צדיקים 

רפד קבעת עתים לתורה 

רפה טעמה כי טוב סחרה 

רפו שערי גן עדן 

חלק ב׳

א תקעו ממשלה 

ב ימי חנוכה 

ג פדיון נפש 

ד ואת העורבים צויתי 

ה תקעו אמונה 

ו ע״י זיעה טובה 

ז כי מרחמם ינהגם  

ח תקעו תוכחה 

ט אל אשר יהיה שמה הרוח 

יוד מה שהעולם רחוקים מהש״י 

יא ויצא יצחק לשוח בשדה 

יב איה מקום כבודו 

יג כשחולקין על האדם 

יד רבים לוחמים לי 

טו אלו המתפארין 

טז הקשו 

יז לשמוח בשבת 

יח סכנה להיות מפורסם 

יט עיקר התכלית תמימות 

כ כי ינצו אנשים 

כא כשמחדשין חידושי תורה 

כב בענין ההכנעה 

כג בענין השמחה 

כד מצוה גדולה להיות בשמחה 

כה התבודדות 

כו להרחיק משכרות 

כז מי שהוא פרנס 

כח יש חילוקים בין התורות 

כט כשאירע שאלה 

ל כשבא ספר חדש 

לא ע״י הנגינה האדם ניכר 

לב יש צדיקים גנוזים 

לג ויחד יתרו 

לד ויחד יתרו ב׳ 

לה לומדי תורה 

לו תיכף כשנעשה ספר 

לז ממתים ידך ה׳ 

לח לפעמים הגדול הולך 

לט לכו חזו מפעלות ה׳ 

מם מי שיודע מא״י 

מא מופתיו ומשפטי פיהו 

מב כי אני ה׳ רופאך 

מג ע״י חלישות הלב 

מד האמונה תולה בפה של אדם 

מה בענין בני אדם 

מו מסירת נפש 

מז סכנה לומר תורה 

מח להיות עקשן גדול בעבודת ה׳ 

מט לפי גדולת הש״י 

נון המחשבה ביד האדם 

נא היצה״ר נוקש באדם 

נב מה שקשה קשיות 

נג גודל יקרת המחשבה 

נד הבחירה ביד האדם 

נה רווח העוה״ז 

נו כשיש להאדם לב 

נז כשצדיק גדול מגלה תורה 

נח יש בני אדם שאומרים 

נט יש זריז ונשכר 
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ס כשיש מלחמות 

סא הש״י למעלה מהזמן 

סב אלה מסעי 

סג דע כי יעקב אבינו 

סד מה שהנגידים הם משוגעים 

סה כשמקנאין קנאת ה׳ צבאות 

סו הצדיק מוכרח לעשות תשובה 

סז בראשית לעיני כל ישראל 

סח עיקר שלימות הצדיק 

סט מה שנותנין ברכה 

ע כי מי שגדול יותר 

עא חבלים נפלו לי בנעימים 

עב לראות א״ע עם הצדיק 

עג תהלים מסוגל לתשובה 

עד אחר פורים קורין פ׳ פרה 

עה הסתכלות פני הצדיקים 

עו ישראל נעשין אדונים לבעליהם 

עז רצועה היתה יוצאת 

עח בענין הנהגת הפשיטות 

עט הקול קול יעקב 

פ בראשונה כל מי שרוצה לתרום 

פא כשאדם משמח א״ע 

פב כי תצא למלחמה 

פג ע״י תיקון הברית 

פד דע שעיקר התחברות להש״י 

פה אגוזים 

פו מקוצר רוח 

פז כוונות אלול הם תיקון הברית 

פח צריך ליזהר שלא לאכול פרי 

פט הדעת משדך 

צ טעם שבירת כלי חרס 

צא וידבר אלקים 

צב תיקון למקרה לילה 

צג לענין המחלוקת 

צד ענין ר״ה 

התחזקות הרבה להתבודדות ושיחה בינו 
צה צו צז צח צט ק לבין קונו 

קא ע״י אמירת תיקון חצות 

קב ענין בועז ורות 

קג בשעת התפילה 

קד הי אוהב עבודות פשוטות 

קה קו מענין חידושי תורה 

קז מענין מיאוס התאוה הכלליות 

קח מענין מעשה בני אדם 

קט מענין קבר הבעש״ט ז״ל 

קי מענין הבחירה 

קיא מעלת התפילה 

קיב לענין התחזקות 

קיג מי שרק מתנוצץ לו הש״י 

קיד עוצם פגם ההרהור ח״ו 

בדרך  גדול  זמן  לילך  התחזקות  לו  הי׳ 
קטו אחד 

קטז סיפר כשהי׳ בא״י 

קיז מה שמבלבל את האדם 

קיח לענין חידושי תורה 

קיט מענין ייסורי העוה״ז 

קכ מענין כוונות 

קכא התחזקות לענין תפילה 

קכב לענין מ״ז שבתפילה 

קכג מקוה אינה מזקת 

קכד המקום גורם לענין הרהור תשובה 

קכה מענין אמירת תהלים 

כשרואה אדם שהקליפות
התאות מתגברים עליו

עמוד א

עמוד באודך ביושר לבב

עמוד אעל תורה סב

עמוד בעל תורה סד

עמוד געל תורה נא

עמוד דעל תורה יג

עמוד ורב לכם סוב את ההר

עמוד ועל תורה קמג

עמוד זעל תורה קט

עמוד חעל תורה רסו

עמוד חעל תורה ערה

עמוד חעל תורה מד תנינא

עמוד חעל תורה רסג

עמוד חעל תורה מו תנינא

עמוד טבכל דור ודור נתחדשין חלאים

עמוד טעל תורה יד

עמוד טעל תורה סט

עמוד טעל תורה קעב

עמוד טוישב יעקב

עמוד ידע שיש חן

עמוד געל תורה רנו - ח - נ

מפתח תורות מכתב יד

f
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סי׳ ח, יט, כב, לח, סו, קיח, (ח״ב), א, סו, סז. בראשית, 

סי׳ ט, ס, קיב, (ח״ב) סז. נח, 

סי׳ יד, לא, ס, סב, רעז. לך, 

סי׳ י, כה, ס, עו, (ח״ב) יב. וירא, 

(ח״ב) סי׳ פז. חיי שרה, 

סי׳ א, מא, עד, (ח״ב) ח. תולדות, 

סי׳ יב, פב. ויצא, 

סי׳ א, כז, לד, רסו. וישלח, 

סי׳ א, פ, רלד. וישב, 

סי׳, יוד, יז, נד, פ, צז, קכ, (ח״ב) ב, ז. מקץ, 

סי׳ ב, נג, נז, סב, קלה, קפא. ויגש, 

סי׳ ב, ט, יט, קמה, קפא. ויחי, 

סי׳ יח, ל, (ח״ב) עג. שמות, 

(ח״ב) סי׳ פו. וארא, 

סי׳ ג, סד. בא, 

סי׳ ט, כז, לח, סב, צא, (ח״ב) עט. בשלח, 

סי׳ ד, קטו, קצ, ריט, (ח״ב) לג, לד, עב, צא. יתרו, 

ז, יוד. משפטים, 

ב, (ח״ב) עא. תרומה, 

סי׳ קלא. תצוה, 

סי׳ ד, ס. תשא, 

רסו, (ח״ב) סז. ויקהל, 

סי׳ ב, ע. פקודי, 

סי׳ קח (קרבן עולה) רפב, (ח״ב) יב. (קרבן עולה). ויקרא, 

סי׳ מט, (היא העולה). צו, 

סי׳ ה, מא, ע. שמיני, 

(ח״ב) סי׳ ד, ה. תזריע, 

סי׳ ג. מצורע, 

סי׳ עה, (ח״ב) פג, (כיסוי דם). אחרי, 

סי׳ כז, כט, לו, קסה. קדושים, 

סי׳ ב. אמור, 

סי׳ יח. בהר, 

סי׳ יח, כ, מד, נה, נח, עה. בחוקותי, 

ליק״ה הל׳ ברכת הפירות, ה״ה. על המאמרים פז, פח. במדבר, 

סי׳ ד, (ווידוי דברים), עח, קעח, (ווידוי דברים). נשא, 

סי׳ כא, נו, קה, קעד. בהעלותך, 

סי׳ לו, מז, קכט, קפז. שלח, 

סי׳ י, מו, (מחלוקת קרח) קפא, (ח״ב) א, ד. קרח, 

סי׳ כ, נה, קא, רמה. חוקת, 

סי׳ ט, ל, לו, נה, נו, קלה. בלק, 

סי׳ ח, י, נו, סז, רמא, רעח, (ח״ב) ד, ט. פנחס, 

סי׳ ד, מג, קג, קד, קנו. מטות, 

סי׳ מ, (ח״ב) סב. מסעי, 

סי׳ לד. דברים, 

סי׳ ד, ח, נו, צט, קנג, רנא, (ח״ב) מ. ואתחנן, 

סי׳ כב, לט, מד, מז, נה, קסט, (ח״ב) מ. עקב, 

סי׳ יא, לו, קיט, קעב. ראה, 

ו, נו, נז, רפו. שופטים, 

סי׳ ב, יב, נט, קז, רנז, רפ, (ח״ב) פב. תצא, 

סי׳ ה, רנט. תבא, 

סי׳ מד, (ח״ב) עח. נצבים, 

סי׳ ו, נו. וילך, 

סי׳ נה, נו, סז, קכג. האזינו, 

ד, כט לד, נט, ס, סט, רפ. וזאת הברכה, 

מפתח עפ״י סדר פרשיות השבוע
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תפלהתורה

ח״ב מזהשמטה

צבעב

צגעד

צדעה

פבעו

פעח

פאעט

צהפ

צופב

קחפד

קטצא

צזצז

קיקא

עאקה

צחקח

עבקט

קיאקי

קיבקיח

קיגקכג

עגקכט

קידקל

תפלהתורה

קטוקלג

צטקלה

קטזקלו

פהקמא

קקמב

קיזקמג

קאקמד

קבקמה

פחקמט

פוקנב

פדקנה

קיחקנו

צאקנז

קיטקנט

קכקס

קכאקסה

קכבקסט

פטקעח

קכגקפ

קכדקפד

קכהקפה

תפלהתורה

קכוקפו

קכזקפח

קכחקפט

קכטקצ

קלקצא

קלאקצב

פזקצג

קלבקצד

קלגקצה

פגרו

קלדרז

עדרט

עהרי

עוריא

קלהריב

קלוריג

קדרטו

עזרכא

קלזרכה

קלחרכו

קלטרכח

תפלהתורה

קהרלד

קמרלה

קמארלט

עחרמב

קנרמה

קמברמז

קמגרנ

עטרנא

קמדרס

קנארסג

קנברסד

קמהרסו

קוערב

קמוערה

קזרעז

קמזרעט

קמחרפ

צרפב

תפלהתורה

ח״א קמטהשמטה

טויד

טזטו

יזטז

יגיז

יח(יז)

ידיט

יטכ

ככב

כאכג

כבכה

תפלהתורה

כגכו

כדכז

נכט

כהל

כולב

כזלד

כחלט

כטמ

נאמד

לומו

לאנ

תפלהתורה

נבנו

נגס

לבסא

נדסו

לגסז

לדעא

להעב

לועג

לזעד

נהעו

לחעז

תפלהתורה

לטעח

מפא

מאפב

מבפג

מגפד

מדפז

מהפט

מוצ

נוצא

חלק ב׳

מפתח התפילות שנתחברו על פי התורות בספר לקוטי תפלות ב׳ חלקים
לידע על ידם כל תורה בליקוטי מוהר״ן איזה תפלה שייך לה:

מתורה א׳ עד תורה ע׳ בליקו״מ קמא ומתורה א׳ עד תורה י״ב בליקו״מ תנינא הסימנים שבליקו״מ ובלקוטי תפלות שוים ומשם ואילך 
אינם כסדר. ע״כ יש לעיין במפתחות אלו ועל ידם אפשר למצוא המבוקש בנקל:

חלק א׳
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אשרי תמימי דרך. חו״מ פקדון ד׳. א׳ 

אמור אל הכהנים. חו״מ נחלות ד׳. ב׳ 

אקרוקתא. חו״מ אפוטרופוס ג׳. ג׳ 

ב׳. אה״ע כתובות א׳. חו״מ  יו״ד כלאי הכרם  א׳.  יו״ט  אנכי. או״ח  ד׳ 
גביית חוב מיתומים ד׳. חו״מ גביית חוב מקרקעות ב׳. חו״מ מצרנות ב׳. חו״מ 

שלוחין א׳. חו״מ נזקי ממון א׳.

ג׳. או״ח פסח ח׳.  בחצוצרות. או״ח תפילין ד׳. או״ח בציעת הפת  ה׳ 
או״ח ספירה ד׳. יו״ד חלה ג׳. חו״מ העושה שליח לגבות חוב ב׳. חו״מ חזקת 

קרקעות ג׳.

או״ח  א׳.  העומר  ספירת  או״ח  ז׳.  שבת  או״ח  יהושע.  את  קרא  ו׳ 
חוה״מ ב׳. או״ח ר״ה ד׳. יו״ד שחיטה א׳. חו״מ שליחות והרשאה ב׳. חו״מ 

הונאה ג׳. חו״מ אבידה ומציאה ב׳.

ואלה המשפטים. או״ח הודאה ב׳. או״ח פסח ז׳. יו״ד גילוח ד׳ י׳.  ז׳ 
חו״מ חזקת קרקעות ב׳. חו״מ פקדון א׳. חו״מ גזילה א׳.

מנורת זהב. או״ח ציצית ד׳. או״ח תפילה א׳. או״ח פסח ג׳. או״ח  ח׳ 
חנוכה ב׳. חו״מ העושה שליח לגבות חובו ג׳.

ב׳.  דיינים  חו״מ  ו׳.  חנוכה  או״ח  א׳.  ר״ה  או״ח  יכסימו.  תהומות  ט׳ 
חו״מ דיינים ג׳. חו״מ נזקי שכנים ה׳. חו״מ חלוקת שותפים ד׳. חו״מ גניבה ה׳.

ד׳. חו״מ  גביית מלוה  ואלה המשפטים. או״ח ביהכנ״ס א׳. חו״מ  י׳ 
ערב ב׳.

ד׳  או״ח  כ״ד.  ו׳  ומתן)  (משא  ביהכנ״ס  או״ח  שמי.  הוא  ה׳  אני  י״א 
פרשיות. יו״ד סימני עוף טהור ג׳. יו״ד כלאי אילן א׳. יו״ד כלאי בהמה ב׳. 

חו״מ חובל בחבירו א.

תהלה לדוד. יו״ד תלמוד תורה א׳. יו״ד תלמוד תורה ג׳. יו״ד ראשית  י״ב 
הגז ה׳.

אה״ע  א׳.  שבועות  או״ח  ב׳.  הבוקר  השכמת  או״ח  העם.  אשרי  י״ג 
א׳.  א׳. חו״מ שאלה  ג׳. חו״מ אפוטרפוס  ומציאה  ג׳. חו״מ אבידה  קידושין 

חו״מ גניבה א׳.

להמשיך שלום. או״ח בציעת הפת ה׳. יו״ד שחיטה ג׳. יו״ד כיבוד  י״ד 
או״א ג׳. יו״ד שילוח הקן ג׳. יו״ד ערלה ה׳. חו״מ שותפים ב׳. חו״מ פריקה 

וטעינה א׳. חו״מ אפוטרפוס א׳. חו״מ שוכר ב׳.

אור הגנוז. או״ח תפילין ג׳. חו״מ הרשאה ג׳. ט״ו 

רבי יוחנן משתעי. או״ח ביהכנ״ס ב׳. יו״ד נדה ב׳. ט״ז 

ויהי הם מריקים שקיהם. או״ח ברהמ״ז א׳. או״ח לולב ואתרוג ב׳.  י״ז 
או״ח פורים ב׳. יו״ד טריפות א׳. יו״ד בשר שנתעלם מן העין ב׳. יו״ד חלב ודם 
א׳. יו״ד חלב ודם ג׳. יו״ד בהמה וחיה טהורה ד׳. יו״ד מתנות כהונה א׳. חו״מ 

טוען ונטען ה׳. חו״מ מתנה א׳. חו״מ הפקר ונכסי הגר א׳.

רבי יונתן משתעי. יו״ד מעונן ומנחש ג׳. אה״ע כתובות ב׳. י״ח 

או״ח  א׳.  כפים  נשיאות  או״ח  א׳.  תפילין  או״ח  לחבקוק.  תפלה  י״ט 
נפילת אפים א׳. או״ח בהרא״י וב״פ (חלום) ב׳. או״ח תפלת ערבית ב׳. או״ח 
חוה״מ א׳. או״ח שבועות ב׳. או״ח סוכה ב׳. יו״ד שחיטה ב׳. יו״ד טריפות א׳. 

יו״ד בשר שנתעלם מן העין ב׳. יו״ד חלב ודם א׳. יו״ד מליחה א׳. יו״ד סימני 
בהמה וחיה טהורה א׳. יו״ד דברים היוצאים מן החי א׳. יו״ד סימני עוף טהור 
א׳. יו״ד תולעים א׳. יו״ד בצים א׳. יו״ד בשר וחלב א׳. יו״ד תערובת א׳. יו״ד 
מאכלי עכו״ם א׳. יו״ד הכשר כלים א׳. יו״ד נותן טעם לפגם א׳. יו״ד יין נסך 
א׳. יו״ד מילה א׳. יו״ד עבדים א׳. יו״ד גרים א׳. יו״ד חדש ד׳. יו״ד ערלה א׳. 
יו״ד כלאי הכרם א׳. יו״ד כלאי בהמה א׳. יו״ד בכור בהמה טהורה א׳. יו״ד 
חלה א׳. יו״ד תרו״מ א׳. יו״ד ראשית הגז א׳. חו״מ טוען ונטען א׳. חו״מ אומנין 

א׳. חו״מ שכירות פועלים א׳. חו״מ העושה שליח לגבות חוב א׳.

ב׳.  ילבש  לא  יו״ד  ד׳.  בסעודה  הנוגעים  דברים  או״ח  תיקונין.  ט׳  כ׳ 
חו״מ גזילה ה׳.

עתיקא טמיר וסתים. או״ח סוכה א׳. או״ח חנוכה ה׳. יו״ד גילוח  כ״א 
ה׳. יו״ד פדיון פטר חמור ג׳. חו״מ אפוטרפוס ב׳.

תחומין  ערובי  או״ח  ד׳.  כפים  נשיאת  או״ח  חותם.  בתוך  חותם  כ״ב 
ד׳. יו״ד ביצים ד׳. יו״ד כבוד רבו ות״ח ב׳. יו״ד ס״ת ב׳. אה״ע פ״ו ד׳. חו״מ 
ג׳ חו״מ חובל  ג׳. חו״מ שלוחין ב׳. חו״מ מתנה ה׳. חו״מ נזקי ממון  הלואה 

בחבירו ד׳. חו״מ מעקה ושמירת הנפש ד׳.

צויתה צדק. יו״ד רבית ב׳. יו״ד רבית ג׳. יו״ד גילוח ד׳. אה״ע יבום  כ״ג 
א׳. חו״מ שותפים ד׳. חו״מ גניבה ב׳. חו״מ מאבד ממון חבירו ומסור א׳.

אמצעותא דעלמא. או״ח נפילת אפים ד׳. או״ח הודאה ו׳. אבה״ע  כ״ד 
אישות ד׳.

אחוי לן מנא. או״ח ברכת הריח וברכת הודאה א׳. או״ח חנוכה א׳.  כ״ה 
יו״ד מאכלי עכו״ם ג׳. יו״ד ע״א ג׳. יו״ד חוקת העכו״ם ב׳. חו״מ גביית חוב 
מקרקעות ג׳. חו״מ מקח וממכר ב׳. חו״מ מתנה ד׳. חו״מ מאבד ממון חבירו 

ומסור ב׳.

רציצא. יו״ד ביצים א. כ״ו 

רציצא. יו״ד קרחה וכ״ק ג׳. כ״ז 

בני לן ביתא. או״ח ברכת המזון ה׳. חו״מ חלוקת שותפים ב׳. כ״ח 

האי גברא דאזיל ובעי איתתא. או״ח ציצית א׳. או״ח תפילין א׳.  כ״ט 
או״ח סעודה א׳. או״ח יוה״כ א׳. או״ח סוכה א׳. יו״ד חוקת עכו״ם א׳. יו״ד 
מעונן ומנחש א׳ יו״ד לא ילבש ג׳. יו״ד כלאי בגדים א׳. חו״מ פריקה וטעינה 

א׳. חו״מ נחלות א׳.

מישרא דסכינא. או״ח השכמת הבוקר ד׳. או״ח חוה״מ א׳. או״ח  ל׳ 
תענית א׳. יו״ד ביצים ג׳. יו״ד בשר וחלב ה׳. יו״ד גילוח א׳. יו״ד גילוח ג׳. יו״ד 
לא ילבש א׳. יו״ד נדה א׳. יו״ד מלמדים א׳. יו״ד פדיון בכור ב׳. חו״מ דינים 

א׳. חו״מ אומנין ב׳. חו״מ נזיקין ד׳. אה״ע גיטין ד׳.

ג׳. או״ח נפילת אפים א׳. או״ח  אית לן בירא. או״ח נשיאת כפים  ל״א 
הודאה ה׳. יו״ד דם א׳. יו״ד צדקה א׳. חו״מ נחלות ג׳. חו״מ אומנין ד׳.

מי האיש החפץ חיים. או״ח יו״ט ב׳. או״ח חנוכה ג׳. או״ח פורים  ל״ג 
ד׳. חו״מ הלואה ה׳.

נשיאת  או״ח  ב׳.  תפילין  או״ח  כהנים.  לי ממלכת  תהיו  ואתם  ל״ד 
כפים א׳. או״ח נשיאת כפים ה׳. או״ח ברהמ״ז ג׳. יו״ד נדרים א׳. יו״ד מלמדים 

ד׳. יו״ד גרים א׳. יו״ד חלה ב׳. חו״מ הונאה ב׳.

מפתח רמזים על התורות בספר ליקוטי הלכות על התורות
מספר ליקוטי הלכות לכל הד׳ חלקים או״ח יו״ד ח״מ אה״ע אשר על ידם ידע כל מעיין בספר ליקוטי מוהר״ן קמא ותנינא וסיפורי 
מעשיות ושיחות הר״ן שאחר הספורי מעשיות וספר המדות כל מאמר ומאמר ושיחה איזה הלכה שבכל חלקי לקוטי הלכות 

בנויים עליהם למען ירוה צמאונו ועל ידי המפתחות אלו ימצא בנקל כל מה שירצה.
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אשרי העם זרקא. או״ח מו״מ ב׳. או״ח תפילת המנחה א׳. או״ח ק״ש  ל״ה 
שעל המטה ב׳. חו״מ גזילה ד׳. חו״מ נזיקין ב׳. חו״מ נזיקין ג׳.

ד׳. או״ח  א׳, או״ח ק״ש  בקרוב עלי מרעים. או״ח ברכות התורה  ל״ו 
ק״ש שעל המטה א׳. או״ח פסח ה׳. יו״ד יין נסך ד׳. חו״מ נזקי שכנים ב׳.

דרשו ה׳ ועוזו. או״ח ברכת הפירות ג׳. יו״ד שחיטה ב׳. יו״ד שחיטה  ל״ז 
ד׳. יו״ד אבר מן החי א׳. יו״ד כבוד או״א א׳. יו״ד חדש ג׳.

מרכבות פרעה וחילו. או״ח ר״ה ג׳. ל״ח 

אלה מסעי. או״ח ע״ת ג׳. מ׳ 

וירא בצר להם. חו״מ חזקת מטלטלין ה׳. מ״ב 

מה שמכין כף אל כף בתפילה. או״ח נטילת ידים ב׳. או״ח ברכת  מ״ד 
הפירות ב׳. או״ח ר״ח א׳.

מחאת כף. יו״ד תרו״מ ד׳. מ״ו 

ואכלתם אכול ושבוע. או״ח ברהמ״ז ב׳. או״ח פורים א׳. מ״ז 

על אשר מעלתם. חו״מ כח והרשאה א׳. מ״ח 

לשמש שם אוהל בהם. או״ח תפילת המנחה ז׳. או״ח ראשי פרקים  מ״ט 
לתפילת המנחה. או״ח ר״ח ד׳. יו״ד נדרים ג׳. יו״ד מילה ב׳.

הצילה מחרב נפשי. יו״ד טריפות ג׳. נ׳ 

אמר ר׳ עקיבא. יו״ד אבר מן החי ג׳. יו״ד רבית ה׳. יו״ד שבועות א׳.  נ״א 
יו״ד שבועות ב׳. יו״ד עבדים ב׳. חו״מ עדות ב׳. חו״מ שלוחין ג׳.

הניעור בלילה. או״ח תפילת ערבית ג׳. נ״ב 

ויהי מקץ. או״ח ברכת הפירות א׳. או״ח ברכות פרטיות והטבת חלום  נ״ד 
יו״ד בכור בהמה  ג׳.  יו״ד מלמדים  יו״ד קרחה וכ״ק א׳.  יו״ד טריפות ב׳.  ה׳. 

טהורה ב׳. יו״ד ראשית הגז ב׳. חו״מ חזקת מטלטלין ב׳. חו״מ שוכר ג׳.

אבא שאול אומר. או״ח פורים ה׳. נ״ה 

א׳.  ברה״ש  או״ח  א׳.  שחרית  ידים  נטילת  או״ח  הביכורים.  וביום  נ״ו 
או״ח קרה״ת א׳. או״ח נט״י א׳. או״ח ברהמ״ז א׳. או״ח ערובי תחומין ב׳. או״ח 
ר״ח ג׳. או״ח פורים א׳. יו״ד הכשר כלים ג׳. אב״ע גיטין א׳. אבה״ע יבום ב׳. 
אבה״ע סוטה א׳. אבה״ע אונס ומפתח א׳. חו״מ מאבד ממון חבירו ומסור ג׳. 

חו״מ נזקי ממון ב׳.

שאלו את ר׳ יוסי בן קיסמא. או״ח שבת ו׳. או״ח פסח ו׳. אבה״ע  נ״ז 
יבוס ג׳.

תלת נפקין מחד. או״ח פסח א׳. נ״ח 

היכל הקודש. או״ח מו״מ א׳. או״ח פורים ו׳. יו״ד תערובות ה׳. יו״ד  נ״ט 
פדיון פ״ח א׳. יו״ד גרים ג׳. חו״מ גביית מלוה ג׳. חו״מ כח והרשאה ד׳. חו״מ 

מתנה א׳. חו״מ שכירות פועלים ד׳.

פתח ר׳ שמעון. או״ח תפילת ערבית א׳. או״ח שבת א׳. יו״ד יין נסך  ס׳ 
ב׳. יו״ד נדרים ה׳. יו״ד כבדו רבו ות״ח א׳. יו״ד מלמדים א׳. יו״ד פדיון פטר 

חמור ב׳. אבה״ע קידושין ב׳. חו״מ גניבה ג׳.

ז׳. או״ח  ז׳. או״ח תענית ד׳. או״ח סוכה  חדי ר׳ שמעון. או״ח ר״ח  ס״א 
הו״ר ב׳. יו״ד שחיטה ה׳. יו״ד הכשר כלים ב׳. יו״ד כלאי בהמה ג׳. אבה״ע פ״ו 

א׳. אבה״ע גיטין ג׳. חו״מ פקדון ה׳. חו״מ גזילה ב׳.

ויסר אלקים. או״ח השכמת הבוקר ג׳. או״ח תענית א׳. יו״ד חלב ודם  ס״ב 
ד׳. יו״ד חדש א׳.

יו״ד  א׳.  דגים  יו״ד  ד׳.  טהור  עוף  סימני  יו״ד  המילה.  כוונת  סוד  ס״ג 
שילוח הקן ה׳.

בא אל פרעה. או״ח תפילת המנחה ד׳. יו״ד חוקות עכו״ם ג׳. יו״ד  ס״ד 
נדה ב׳. יו״ד כלאי בגדים ג׳. חו״מ פקדון ג.

או״ח  א׳.  או״ח ק״ש  ד׳.  נט״י שחרית  או״ח  רות.  בועז אל  ויאמר  ס״ה 
שליח צבור. או״ח ברכת הריח ג׳. או״ח תפילת ערבית ד׳. יו״ד מילה ה׳. חו״מ 
נזקי שכנים א׳. חו״מ מצרנות א׳. חו״מ מצרנות ג׳. חו״מ חכירות וקבלנות א׳.

ויהי נא פי שנים ברוחך. או״ח בה״ר ה׳. או״ח תפילת המנחה ג׳.  ס״ו 
או״ח ר״ה ב׳. יו״ד הכשר כלים ד׳. יו״ד שבועות א׳. חו״מ עדות א׳. חו״מ נזקי 

שכנים ג׳. חו״מ מתנת שכ״מ ב׳.

ויבן ה׳ אלקים את הצלע. יו״ד מזוזה ג׳. יו״ד שילוח הקן א׳. אבה״ע  ס״ז 
קידושין א׳. חו״מ אבידה ומציאה א׳. חו״מ חובל בחבירו ג׳.

חומר איסור גזילה. חו״מ שכירות פועלים ד׳. חו״מ נזיקין א׳. ס״ח 

חומר איסור גזילה. או״ח מו״מ א׳. יו״ד ריבית א׳. יו״ד פדיון בכור  ס״ט 
א׳. חו״מ גביית מלוה א׳. חו״מ גביית חוב מיתומים א׳. חו״מ חזקת מטלטלין 
א׳. חו״מ חזקת קרקעות א׳. חו״מ שותפין א׳. חו״מ מתנה א׳. חו״מ גזילה א׳. 

ויהי ביום השמיני. או״ח יו״ט ה׳. חו״מ חזקת מטלטלין ד׳. ע׳ 

להתחזק בכל פעם כנגד היצה״ר. יו״ד שילוח הקן ד׳. ע״ב 

רומה על השמים אלקים. חו״מ מתנה ה׳ בראשי פרקים. ע״ד 

יברכנו אלקים. או״ח ביהכנ״ס ד׳. ע״ה 

ויהי אחר הדברים. או״ח משא ומתן ד׳. ע״ו 

ויתן עוז למלכו. יו״ד תרו״מ ג׳. ע״ח 

בטח בה׳ ועשה טוב. יו״ד סימני עוף טהור ב׳. חו״מ טוען ונטען ב׳. ע״ט 

הנעלבים ואינם עולבים. חו״מ חזקת קרקעות ד׳. פ״ב 

אז אמרתי הנה באתי. חו״מ פקדון ה׳ אות י״א. קכ״א 

ואורח צדיקים כאור נוגה. יו״ד כלאי בגדים ד׳. קל״ג 

שכינה. או״ח תפילה א׳. חו״מ מקח וממכר ג׳. קנ״ט 

כל החסרונות מהאדם עצמו. יו״ד צדקה ג׳. קע״ב 

ע״י הכתב. אבה״ע גיטין ב׳. חו״מ הלואה א׳. קע״ג 

תענית מבטל המחלוקת. או״ח ברכת הראיה וברכות פרטיות ד׳.  קע״ט 
יו״ד ריבית בראשי פרקים ה׳.

כד ישראל אשתלימו בעובדייהו. יו״ד בכור בהמה טהורה ד׳. קפ״ה 

צריך לנסוע להצדיק להחזיר אבידתו. חו״מ טוען ונטען ד׳. קפ״ח 

תיקון למקרה לילה. אבה״ע פ״ו והל׳ אישות ג׳ מאות ט״ז. ר״ה 

כ״ד מיני פדיונות. או״ח ברכת השחר ה׳. רט״ו 

דע שכל מיני צער. או״ח נטילת ידים שחרית ב׳. ר״נ 

מיעוט שינה. או״ח שבת ה׳ ט״ז. רנ״ג 

מיתת בהמות וחיות בלא זמנן. יו״ד ס״ת א׳. יו״ד מזוזה א׳. חו״מ  רס״ו 
גביית מלוה ב׳. חו״מ מקח וממכר ד׳. חו״מ מעקה ושמירת הנפש א׳. חו״מ 

מעקה ושמירת הנפש ב׳.

צדיק כתמר יפרח. או״ח עירובי תחומין א׳. יו״ד בשר שנתעלם מן  רע״ז 
העין ג׳.

מי שצריך לדון לפני דיינים בדין תורה. חו״מ דיינים ד׳. חו״מ  ר״פ 
ערב א׳. חו״מ מקח וממכר א׳. חו״מ הונאה א׳.

השכמת  או״ח  בהקדמה.  הלכות  ליקוטי  בעודי.  לאלקי  אזמרה  רפ״ב 
הבוקר א׳. יו״ד ראשית הגז ד׳. אה״ע פ״ו ג׳. חו״מ חכירות וקבלנות א׳.
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תקעו ממשלה. או״ח ציצית ג׳. או״ח ברכת הריח ב׳. או״ח ר״ח ב׳.  א׳ 
או״ח סוכה ה׳. או״ח ח״ג בהשמטות. יו״ד ערלה ד׳. חו״מ הלואה ב׳. חו״מ 

גביית חוב מלקוחות ה׳. חו״מ הרשאה ה׳. חו״מ ערב ה׳. חו״מ שלוחין ד׳.

ימי חנוכה. או״ח נשיאת כפים ב׳. או״ח בציעת הפת ב׳. או״ח הודאה  ב׳. 
א׳. או״ח פסח ד׳. יו״ד כלאי בהמה ד׳. חו״מ שותפים בקרקע ב׳. חו״מ פריקה 

וטעינה ד׳. חו״מ פקדון ב׳.

ואת העורבים. או״ח ראשי פרקים להלכות תפלה ו׳. או״ח קרה״ת  ד׳ 
ד׳. או״ח קדיש. או״ח בה״ר וב״פ (שהחיינו). ג׳ או״ח תפילת המנחה ב׳. או״ח 
שבת ב׳. או״ח חוה״מ ג׳. יו״ד דגים ג׳. יו״ד כלי היין א׳. יו״ד גילוח ב׳. יו״ד 

פדיון בכור ד׳. יו״ד תרו״מ ב׳. חו״מ ערב ג׳. חו״מ שומר שכר ב׳.

או״ח  ו׳.  ר״ח  או״ח  ה׳.  ע״ת  או״ח  ד׳.  שבת  או״ח  אמונה.  תקעו  ה׳ 
יוהכ״פ ב׳. או״ח סוכה ג׳. או״ח הו״ר א׳. או״ח פורים ג׳. יו״ד חלב ודם ב׳. יו״ד 
דגים ה׳. יו״ד כבוד או״א א׳. יו״ד כלאי בגדים ב׳. יו״ד בכור בהמה טהורה ג׳. 
חו״מ דיינים ה׳. חו״מ טוען ונטען ג׳. חו״מ הפקר ונכסי הגר ב׳. חו״מ הפקר 

ונכסי הגר ד׳. חו״מ נזיקין ה׳. חו״מ מאבד ממון חבירו ומסור ד׳.

כי מרחמם ינהגם. או״ח ק״ש ג׳. או״ח נט״י ג׳. או״ח נט״י ו׳. או״ח  ז׳ 
שבת ג׳. או״ח פסח ט׳. או״ח סוכה ד׳. או״ח ח״ג בהשמטות. יו״ד אבר מן החי 
ב׳. יו״ד בהמה וחיה טהורה ב׳. יו״ד דגים ב׳. יו״ד תולעים ב׳. יו״ד נדרים ד׳. 
יו״ד מלמדים ב׳. יו״ד ת״ת ב׳. יו״ד פדיון בכור ה׳. יו״ד ראשית הגז ג׳. אבה״ע 
פ״ו ב׳. חו״מ גביית חוב מיתומים ה׳. חו״מ חזקת מטלטלין ג׳. חו״מ שותפים 
בקרקע ה׳. חו״מ מתנת שכיב מרע ג׳. חו״מ פריקה וטעינה ב׳. חו״מ נחלות ב׳. 

חו״מ שכירות פועלים ב׳.

תקעו תוכחה. או״ח השכמת הבוקר ה׳. או״ח ציצית ה׳. או״ח ציצית  ח׳ 
ז׳. או״ח קרה״ת ו׳. או״ח ביהכנ״ס ו׳. או״ח נטילת ידים ד׳. או״ח ברכת הריח 
ד׳. או״ח יו״ט ג׳. או״ח חוה״מ ד׳ או״ח סוכה ו. יו״ד מתנות כהונה ב׳. יו״ד 
יו״ד מעונן  יו״ד ע״א א׳.  ב׳.  יו״ד מאכלי עכו״ם  ב׳.  דברים היוצאים מן החי 
ומנחש ב׳. יו״ד קרחה וכ״ק ב׳. יו״ד כבוד רבו ות״ח ג׳. יו״ד ס״ת ד׳. יו״ד חדש 
ב׳. יו״ד ערלה ג׳. אה״ע פ״ו וה״א ה׳. אבה״ע אישות ב׳. חו״מ נזקי שכנים ד׳. 

חו״מ שותפים בקרקע ד׳. חו״מ שותפין ג׳. חו״מ שלוחין ה׳. חו״מ גניבה ד׳.

או״ח  ב׳.  ציצית  או״ח  הלכות.  ליקוטי  הקדמת  כבודו.  מקום  איה  י״ב 
נפילת אפים ו׳. או״ח ביהכנ״ס ב׳. או״ח עירובי תחומין ו׳. או״ח ר״ה ו׳. או״ח 
פורים ד׳. יו״ד תולעים ג׳. יו״ד בשר בחלב ג׳. יו״ד תערובות ב׳. יו״ד כאו״א ד׳. 

יו״ד שילוח הקן ב. חו״מ גביית חוב מיתומים ג׳.

המתפארין עצמן בשקר. יו״ד דגים ד׳. ט״ו 

בענין ההכנעה. או״ח תפילת המנחה ה׳. כ״ב 

בענין השמחה. הקדמת ליקוטי הלכות. או״ח ק״ש ב׳. או״ח פסח ב׳.  כ״ג 
אבה״ע פ״ו ג׳.

להיות בשמחה תמיד. או״ח פסח ב׳. אבה״ע פ״ו ג׳. או״ח שבת ה׳,  כ״ד 
ט״ו.

להרחיק משכרות. יו״ד יין נסך ג׳. חו״מ חובל בחבירו ב׳. כ״ו 

חילוקים בין התורות. יו״ד ביצים ב׳. חו״מ הלואה ד׳ ג׳ וכו׳. כ״ח 

תערובת איסור בהיתר. יו״ד תערובות ג׳. כ״ט 

יש צדיקים גנוזים. חו״מ ערב ד׳. ל״ב 

טעם ארץ ישראל. או״ח ברכת המזון ד׳. מ׳ 

היצה״ר נוקש באדם. יו״ד שילוח הקן ד׳, ב׳. חו״מ חלוקת שותפים  נ״א 
ה׳, ט׳.

רווח העוה״ז. יו״ד גילוח ד׳, ג׳. נ״ה 

כשיש מלחמות בעולם. או״ח תענית ב׳. או״ח תענית ה׳. ס׳ 

השי״ת הוא למעלה מהזמן. יו״ד מילה ד׳. ס״א 

אלה מסעי בני ישראל. או״ח ע״ת ג׳. ס״ב 

הצדיק מוכרח לעשות תשובה. או״ח לולב ואתרוג א׳. ס״ו 

בראשית - לעיני כל ישראל. או״ח תפילין ז׳. או״ח שבת ה׳. או״ח  ס״ו 
תענית ג׳. או״ח לולב א׳. או״ח חנוכה ד׳. יו״ד בשר בחלב ב׳. יו״ד מזוזה ב׳. 

חו״מ חלוקת שותפין ה׳. חו״מ מצרנות ד׳. חו״מ נזקי ממון ג׳.

עיקר שלימות הצדיק. יו״ד נותן טעם לפגם ב׳. ס״ח 

תפילת  או״ח  ד׳.  הפירות  ברכת  או״ח  בנעימים.  לי  נפלו  חבלים  ע״א 
המנחה ו׳. יו״ד כבוד או״א ב׳.

חיים נצחיים. או״ח תפילין ו׳. או״ח ברכת הראי׳ וב״פ א׳. יו״ד ערלה  ע״ב 
ב׳. 

אמירת תהלים מסוגל לתשובה. או״ח ר״ח ה׳. ע״ג 

ישראל נעשים אדונים לבעליהם. יו״ד חלה ד׳. ע״ו 

הנהגת הפשיטות של הצדיק. או״ח תפילה ג׳. או״ח ביהכנ״ס ה׳.  ע״ח 
יו״ד נותן טעם לפגם ב׳. יו״ד ע״א ב׳. יו״ד נדרים ב׳. יו״ד מילה ג׳. חו״מ מתנה 

ב׳. חו״מ מתנה ג׳. חו״מ שומר שכר ד׳. חו״מ גזילה ג׳.

הקול קול יעקב. או״ח ר״ה ה׳. ע״ט 

כי תצא למלחמה. או״ח נטילת ידים שחרית ג׳. או״ח נפילת אפים ו׳  פ״ב 
(קדושה דסידרא). יו״ד פדיון בכור ג׳. יו״ד מקואות א׳. חו״מ עדות ה׳. חו״מ 

חכירות וקבלנות ב׳.

דע שעיקר התחברות להשי״ת. או״ח תפילה ה׳. פ״ד 

אגוזים. יו״ד ביצים ה׳. פ״ה 

כוונות אלול. או״ח קרה״ת ג׳. או״ח ברכת הפירות ה׳. פ״ז 

פרי שלא נתבשל. או״ח ברכת הפירות ה׳. פ״ח 

וידבר אלקים. יו״ד צדקה ב׳. צ״א 

תיקון למקרה לילה. יו״ד פדיון בכור ג׳. צ״ב 

ספר המדות ח״ב
שיכרות

ע״י שיכרות מפשיט את הדעת. ח״מ חובל בחבירו ב׳. ה׳ 

תשובה

יום שהאדם עושה תשובה הוא למעלה מהזמן. חו״מ גזילה ד׳. א׳ 

סיפורי מעשיות

ממלך שגזר שמד. יו״ד הכשר כלים ב׳. ד׳ 

מבן מלך שנחלף. או״ח ברכת השחר ג׳ (חנוכה) שבת ד׳. י״א 

מבעל תפלה. או״ח תפלה ד׳. אה״ע קדושין אות ג׳ ג׳. י״ב 

מהז׳ בעטלירס. או״ח תפילין ה׳ (פסח ושבועות ור״ה). י״ג 

יו״ד מילה ד׳. יום ב. 

יו״ד צדקה ומלמדיה ד׳. יום ג. 

יו״ד נדרים ד׳ (ר״ה יו״כ סוכות). יום ד. 
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או״ח ציצית ג׳. יו״ד ספר תורה ג׳. יום ה. 

יו״ד תולעים ד׳. או״ח פסח סוף הלכה ט׳. אה״ע פריה ורביה וה׳ אשות  יום ו. 

ג׳ באות יוד.

בסוף הסיפמע״ש

מעשה מצדיק שנפל עליו עצבות. יו״ד ראשית הגז ד׳. ג׳ 

שיחות הר״ן

כי אני ידעתי. או״ח קריאת שמע ה׳. א׳ 

סיפר הרבה מגודל היראה. יו״ד בשר בחלב ד׳. מ״ח 

העוה״ז אינו כלום. יו״ד שם שם. נ״א 

הפקירות אין צריכין. ח״מ הפקר ונכסי הגר ג׳.

זקן אינו טוב. או״ח תפילין ה׳. יו״ד בשר בחלב ד׳.

לפי בחי׳ הימים נוראים כן האתרוג. או״ח יוכ״פ ב׳. פ״ז 

דע שיש אור. או״ח פסח סוף הלכה ט׳. ח״מ עדות ד׳. צ״ג 

ראוי׳ לאדם להרגיל א״ע להיות בעוה״ב. או״ח מזוזה ד׳. צ״ז 

איתא אם התורה. ח״מ הלוואה ד׳. קי״ב 

יש עבירה שגורמת להיות בעל חוב. ח״מ גביות חוב מיתומים ב׳.

f
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ויכולין  הקודש  רוח  כולה  והיא  מאד,  גדולה  שלי  התורה  אמר  (א) 
יכול  ויקשיב התורה שלי  ויאזין  ומי שיטה עצמו  לידע ממנה עתידות, 
לידע עתידות שיהיה, ואין צריך לומר אח״כ כשנעשין הדברים בעולם 
שאז יכולין בוודאי למצוא הכל בתוך התורה שלי ולראות ולהבין שהכל 
מבואר בהתורה שאמרתי כבר, (כל זה שמעתי מפיו אחר שבת בראשית 
שנת תק״ע בעת שהראיתי לו בכתב התורה בראשית לעיני כל ישראל 
בחוש  ראינו  השבוע  ובאותו  ס״ז  סי׳  תנינא  מוהר״ן  בלקוטי  הנדפסת 
כל הנ״ל, איך בהתורה הקדושה שלו הוא מגלה נעלמות ועתידות, כי 
מעשה שהיה כך היה, כי בשבוע הקודם ביום ה׳ שהוא כ״ה תשרי שנה 
הנ״ל נסתלק כבוד הרב הגאון בוצינא קדישא החסיד המפורסם מו״ה ר׳ 
לוי יצחק זצ״ל אב״ד דק״ק ברדיטשוב, ובשבת שאחר יום ה׳ הנ״ל שהוא 
ישראל  כל  לעיני  בראשית  התורה  זצ״ל  אדמו״ר  אמר  בראשית  שבת 
הנ״ל המדברת מהעלמת הפאר של ישראל דהיינו העלמת והסתלקות 
הצדיק שהוא הפאר של ישראל, ואמרה באימה וביראה גדולה כדרכו 
ועיניו היו מלאות דמעות ושום אדם לא ידע מה הענין הזה כי אז באותו 
השבת עדיין לא נודע כלל בברסלב לשום איש מפטירת הצדיק הנ״ל, 
אח״כ בלילה השייך ליום ב׳ פ׳ נח הבאתי לרבינו זצ״ל בכתב את התורה 
הנ״ל וגם אז ישב משתומם בצערו ואז אמר כנ״ל שיכולין לידע מהתורה 
הנ״ל  שהצדיק  בברסלב  נשמע  ב׳  ביום  אח״כ  ועתידות,  נעלמות  שלו 
של  פאר  זצ״ל  רבינו  בפי  נקרא  היה  הנ״ל  שהצדיק  ומחמת  נסתלק 
ישראל בחי׳ תפילין כמבואר במקום אחר והתורה הזאת מדברת מענין 
הסתלקות והעלמת הצדיק שהוא בחי׳ הפאר וגם ממה שאמר רבינו ז״ל 
אז דייקא שמהתורה שלו יכולין לידע ממנה נעלמות ועתידות מכל זה 
ראינו בבירור שרבינו זצ״ל גילה ברוח קדשו בהתורה הנ״ל הסתלקות 
הצדיק הנ״ל כמבואר עתה להמעיין שם שממש כל התורה הנ״ל מדברת 
מענין זה דוק ותשכח, והנה במאמר הנ״ל מבואר שכשנסתלק ונתעלם 
כלל  ה׳  שם  בו  שאין  מי  ח״ו  ונתפרסם  ה׳  שם  בחי׳  שהוא  הצדיק  זה 
וכו׳ אז נתגדלים בעולם בעלי שמות הטומאה וקדריים שקורין טאטירען 
בחוש  זאת  ראינו  אח״כ  ואז  ר״ל,  בעולם  שריפות  באין  עי״ז  וגם  וכו׳, 
ובפרט  מאד  בעולם  נתפרסמו  הנ״ל  תק״ע  שנת  הזאת  בשנה  שתיכף 
הי׳  וגם  הרבה,  במקומות  וקדריים  הטומאה  שמות  בעלי  במדינותינו 
כידוע  הרבה  עיירות  ונשרפו  העולם  בכל  כמעט  גדולות  שריפות  אז 
ומפורסם בעולם מענין השריפות שהיו אז בעולם בשנת תק״ע הנ״ל: 
על הסתלקותו  נאמר  הנ״ל  עיקר ההספד  כי  בגו  דברים  עוד  בזה  ויש 
בעצמו כי בשנה האחרת שנת תקע״א בחוה״מ סוכות נסתלק אדמו״ר 
הקדוש זצ״ל בעצמו וע״כ אמר שיכולין לידע מתורתו עתידות שיהיה:)
(שיחות הר״ן סי׳ קצ״ה ע״ש ובספר פרפראות לחכמה על התורה הנ״ל):  

(ב) גם אלה דברי רבינו ז״ל בעת שראה התורה הנ״ל בכתב, המוסר של 
התורה שלי נפלא ועצום מאד אלו היו אומרים זאת התורה בלשון אחר 
בלשון מוסר היה מעורר ומשבר את הלב מאד כי היא כולה מוסר השכל 
מוסר גדול ונורא מאד, על כן צריכין ליזהר ולקיים מה שהזהרתי אתכם 
התורה  זאת  להכניס  כשמתחילין  תיכף  כי  תפלה,  התורה  מן  לעשות 
בתוך דברי התעוררות ושיחה של תפילה בוודאי תעורר ותשבר את לבו 
(שם בשיחות הר״ן): מאד כנ״ל:  

(ג) אמר אין מי שיוכל להבין בהספר לקוטי מוהר״ן כי אם מי שיכול 
לומר כל תורה פנים ואחור,  (שם סי׳ קצ״ח):

(שם סי׳ קצ״ט): (ד) אמר כל התורה שלי היא כולה הקדמות:  
ולעבור בו כל תנ״ך  יכולים לילך  כל תורה ומאמר שאומר  (ה) אמר 
(שם סי׳ ר׳): ותורה שבע״פ:  

(ו) אמר יש חילוק בין החידושי תורה שמגלין הצדיקים כעין שארז״ל 
כל  כי  ע״ה  רבינו  משה  לנבואת  נביאים  שאר  נבואת  בין  חילוק  שיש 
הנביאים התנבאו בכה אמר ד׳ שהוא בחי׳ אספקלריא שאינה מאירה 
יש  כן  וכמו  המאירה,  אספקלריא  בחי׳  הדבר  בזה  נתנבא  משה  אבל 
צדיקים שאומרים חידושי תורה אמיתיים ומכניסים אותם באיזה פסוק 
המקרא  דברי  בתוך  היטב  ונכנסים  מכוונים  אין  אבל  חז״ל  מאמר  על 
וכו׳ רק באיזה רמז וסמיכות בעלמא וזה בחי׳ נביא באספקלריא שאינה 
מאירה אבל יש צדיקים נוראים שהם בבחי׳ משה שחידושי תורתם הם 
מאמר  או  בהפסוק  היטב  ומפורשים  ומבוארים  כשמש  וזכים  ברורים 
חז״ל שהם מכניסים אותם בהם וזה בחי׳ נביא באספקלריא המאירה: 
(שם סי׳ ר״א):  

(ז) אמר התורה שלי גבוה מאד, ובכל מקום שאני משתמש עם צרופי 
שמגלה  נוראים  וצרופים  תיבות  וסופי  תיבות  הראשי  (דהיינו  אותיות 
בספריו הק׳) היא גדולה ביותר, ואמר הייתי רוצה לילך להלן מן צירופי 
אותיות אבל אעפ״כ עדיין אני מעכב בבחי׳ זו. וגם יש לי נחת מזה כי 
לפעמים יש דברים שהם סתומים ונעלמים מאד שא״א למצאם כ״א ע״י 
(שם סי׳ ר״ב): בחי׳ צירופי אותיות דהיינו בר״ת או ס״ת וכיוצא:  

לו  ראוי  הק׳  בספריו  הכתובות  בתורותיו  היטב  שבקי  מי  אמר  (ח) 
למצוא כל שיחות העולם בתוך תורתו הק׳, ואין שום שיחה וענין בעולם 
בכל  באמת  בוודאי  כי  (פירוש  תורתו  בתוך  למצוא  השלם  יוכל  שלא 
הדיבורים ושיחות של העולם בוודאי יש בהם תורה בהעלם, אבל אין 
מי שיזכה לידע הנסתרות שנעלם בשיחות בני אדם כ״א אנשים גדולים 
במעלה מאד מאד, אבל ע״י התגלות תורתו הקדושה והנוראה שלו מי 
יוכל למצוא בכל שיחות  לו שכל קצת  ויש  שבקי בספריו היטב היטב 
העולם רמזים מהתורה הקדושה אפילו אם לא יהי׳ גדול במעלה ביותר: 
(שם סי׳ ר״ג):  

(ט) פעם אחת נכנסו אנשים אליו, והוציא חתיכת נייר בידו שהיה כתוב 
עליו בכתיבת ידו הקדושה, ואחזו בידו, וענה ואמר כמה תורות כתובות 
על חתיכת נייר הזה, ואמר יש כמה וכמה עולמות שהם ניזונים ויונקים 
יש  ואמר  הנר,  אצל  ושרפו  הנייר  ונטל  שלי  התורה  של  מהעשן  חיות 
כמה וכמה תורות שעדיין לא באו אפילו לתוך תמונת אותיות וע״כ הוא 
חידוש נפלא כשזוכין להוריד אלו התורות להכניסם עכ״פ לתוך תמונת 
אותיות ואף שאין העולם כדאי שיוכנסו לתוך העולם זהו ג״כ חידוש 
(שם סי׳ ר״ד): גדול כשבאו עכ״פ לתוך תמונת אותיות כנ״ל:  

(י) אמר אפילו מי שאינו שומע דיבורי התורה שאומר רק הקול לבד, 
הוא ג״כ טוב מאד, וזה בחי׳ לשמוע בקול דברו, בקול דייקא, ואפילו מי 
שהוא רק עומד בבית אצל התורה שאומר טוב מאד מאד בלי שיעור: 
(שם סי׳ ר״ה):  

שיחות ממעלת תורתו וספריו הק׳
והנפלאים שבספר הקדוש הזה אמרתי  (אמר המביא לבית הדפוס למען העיר את לב הקורא להתבונן בקדושת התורות והמאמרים הנוראים 
להדפיס פה מספר שיחות הר״ן וספר חיי מוהר״ן את השיחות והדיבורים המובאים שם שנשמעו מפי אדמו״ר הקדוש זצוק״ל מגדולת נוראות 

קדושת ספריו הקדושים. אשרי מי שיאחז בהם).
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רק  היו שומעים  אלו  עדיין,  כלום  אותי  לא טעמו  העולם  (יא) אמר 
בטלים  כולם  היו  שלה  והריקוד  הניגון  עם  אומר  שאני  אחת  תורה 
בביטול גמור, היינו כל העולם כולו אפילו חיות ועשבים וכל מה שיש 
בעולם הכל היו מתבטלין בכלות הנפש מגודל עוצם התענוג המופלא 
והמופלג מאד מאד, ואפשר להבינו כי טבע הניגון שנמשך נפש השומע 
אחר הניגון ומתבטל בכלות הנפש אחר תנועת הניגון כפי מה שיש כח 
מי  מכש״כ  אחריה,  להמשיכה  הנפש  ולעורר  לשבר  התנועה  לאותה 
שיכול לרקד שיהיה הריקוד מכוון ממש כפי תנועת הניגון ובפרט מי 
גדול  והדיבורים שייכים בכוון  ושיר, שהשיר  דיבורים  ניגון עם  שמנגן 
להניגון שמשקל השיר מכוון ממש כפי נעימות הניגון וגם הריקוד מכוון 
ממש כפי נעימות הניגון ומשקל השיר כי כולו אחד, כשזוכין לשמוע 
ניגון כזה עם שיר ודיבורים ועם ריקוד כזה שכולם שייכים זה לזה בכוון 
התענוג  עוצם  מגודל  הנפש  בכלות  ממש  מתבטלים  אזי  ממש  גדול 
המופלא, וזהו התענוג הגדול מכל התענוגים, ומי שלא טעם זאת אינו 
יודע כלל מתענוג, אשרי עין ראתה זאת (כי גם בעוה״ב אין הכל זוכים 
לשמוע ולראות זאת רק מי שטרח בערב שבת וכו׳ יזכה לשמוע השיר 
לבוא)  לעתיד  לצדיקים  שיעשה  המחול  שמחת  עם  לעתיד  שיתער 
עם השיר  הזה  הניגון  זה האיש שמנגן  סביב  העומדים  ואלו האנשים 
והריקוד השייך לו אין יודעים כלל מה לעשות רק יש להם כלות הנפש 
יותר אליו  ומקורב  וכל מה שסמוך  והשתוקקת נפלא מעוצם התענוג 
נעשה אצלו ג״כ ממילא כל התנועות של הניגון והריקוד מחמת גודל 
מה  כל  הקדושה  אל  יותר  כשמקורב  כן  וכמו  בחוש,  כנראה  התענוג 
שסמוך יותר אל התורה והניגון והריקוד נעשה אצלו ג״כ התנועות של 
כל הנ״ל של הקדושה ממילא, (ובלשון אשכנז אמר בזה״ל זיי זאלין מיך 
הערין איין תורה מיט דעם ניגון אין מיט איין טאנץ וואלט דיא גאנצע 
וועלט אויס גיגאנגין, וחזר ושאל וואס האב איך גיזאגט והשיב לו הר״ר 
נתן זצ״ל שאמר ככל הנ״ל ואמר לו רבינו זצ״ל וואס מיינסטו דיא גאנצע 

וועלט אפילו חיות ועשבים וכו׳ ככל הנ״ל:

(חיי מוהר״ן במעלת תורתו אות א):  

(יב) אמר הספר הקדוש שלו ליקוטי מוהר״ן הוא אתחלתא דגאולה, 
ואמר מאחר שיצא בעולם אני חפץ מאד שילמדו אותו, כי צריכים ללמוד 
והתעוררות  כי הוא מלא מוסר  אותו הרבה עד שיהי׳ שגור בעל פה, 
גדול מאד להשי״ת אשר אין ערוך אליו וכו׳, ואמר שטוב לקבוע לעצמו 
ב׳ שיעורים ללמוד ספריו. הק׳ שיעור אחד פשוט לומר במהירות הרבה 
מאד כדי שיהי׳ שגור בעל פה, ושיעור אחד ללמוד בעיון גדול כי יש 
עמקות גדול ונפלא בספריו הקדושים והנוראים מאד עד אין סוף ואין 
(שם סי׳ ז׳): תכלית:  

(יג) פעם אחד היה מזרז את אחד ללמוד את ספרו, ואמר שהוא מצוה 
גדולה ללמוד את ספרו הרבה, ואמר לו שיכולין להיות נעשה בעל מוח 
גדול ע״י ספרו כי יש בו שכל גדול ועמקות נפלא מאד ע״פ פשוטן של 
דברים, וגם אם יתמידו בספריו הק׳ יכולין לזכות להיות נעשה איש כשר 
באמת ואז יזכה לראות הפנימיות שיש בספריו הק׳, כי יש בהם פנימיות 
הרבה מה שאין נראה ע״פ פשוטו כלל, אשרי הזוכה ללמוד ולהתמיד 
(שם סי׳ ח): בהם הרבה,  

ועיין במה שנרשם במקום אחר  יש עמקות,  בהתורה שלי  (יד) אמר 
שמה שנכתב בלשונו הק׳ בעצמו צריכין לדקדק בו כמו במקרא כי הוא 
גדולה  בכונה  והוא  יתר  שפת  לכאורה  שנראה  דבריו  פעם  בכל  חוזר 
וצריכין לדקדק בו מאד וכו׳, ומי שיש לו עינים וישים דעתו ולבו היטב 

לדבריו הק׳ יבין מעט מזעיר מעוצם העמקות הנפלא שיש בספריו הק׳ 
(שם סי׳ ט): אשר לא נמצא דוגמתו כן בשום ספר:  

(טו) אמר יכולין להיות נעשה בעל תשובה גמור ע״י לימוד הספר שלו 
והיה חפץ ומשתוקק מאד שידפיסו ספרו כמה פעמים ויתפשטו בעולם 
ואמר שיהיו בני אדם שילמדו ויתפללו ע״י הספר הזה, ואמר מי שישב 
ויעסוק בספריו רק בלי ניצחון וקינטור ויסתכל בו באמת אז בוודאי יהיו 
אלע  אים  וועט  סע  בזה״ל  ואמר  לבבו,  קשיות  גידי  כל  אצלו  נבקעין 
ומי  אדערין טרענין. ואמר כל אדם צריך להשתדל לקנות הספר שלו. 
שאין לו במה לקנות וכו׳ ימכור כר מתחת ראשו ויקנה הספר שלו ואמר 
ויחזור  ויודפס  ויחפשוהו מאד  ויבקשוהו  יהי׳ חשוב מאד  שהספר שלו 
זאת  לראות  נכספתי  רק  ויהיה חשוב מאד  פעמים  וכמה  כמה  ויודפס 
(שם סי׳ י׳): ואהיה אני עומד ומסתכל וכו׳:  

(שם סי׳ יא): (טז) אמר התורה שלי היא כולה בחינות:  

לכורך  אותו  ונתן  עדיין  בכתב  מוהר״ן  ליקוטי  הספר  שהי׳  בעת  (יז) 
עולמות  כמה  הלא  פשוט  דבר  שזה  נדמה  לכם  אמר  לכרכו,  ספרים 
(שם סי׳ יב): תלוים בזה:  

(יח) אמר הבעל דבר יכול לחפות ולכסות את העינים מאד אבל בלא 
ואמר בזה״ל דער  גדול מאד בעולם,  זה היה הספר עושה התעוררות 
בעל דבר קען זייער פאר שטעלין אוב ניט וואלט דאס ספר מחויב גיווען 
א גרוסע זאך צו טאהן אוף דער וועלט:  (שם סי׳ י״ג): 

(יט) אמר הסור מרע שלי הוא חידוש נפלא וגם העשה טוב שלי הוא 
נפלא מאד כי אני עושה טוב הרבה באמת והתורה שלי עושה הרבה 
מאד בעולם. כי ע״י התורה שלי נמשכין כל ההשפעות שבעולם, ודיבר 
עם אחד מה המו״מ שלך עם חטים אתה נושא ונותן גם זה נמשך ע״י 
התורה שלי:  (שם סי׳ ט״ו):

אפילו  כי  ספריו  לקנות  מאד  להשתדל  שצריכין  לאחד  אמר  (כ) 
כשעומדין בתיבה ומגדל הם טובה גדולה, כי ספריו הם שמירה גדולה 
אז  והזכיר  הזיקות,  מכל  האדם  וממון  העשירות  את  גם  לשמור  בבית 
עשיר אחד, שהיה יודעו ומכירו ואמר גם אליו הוא טובה גדולה שיהיה 
הספר שלי בביתו כי יהיה לו שמירה גדולה לכל דבר ושתקיים עשירותו 
והזהיר את האיש שדיבר עמו מזה שיזרז את העשיר הנ״ל שיראה לקנות 
(שם סי׳ טז): ספריו: 

הנדפסים  חנה  בר  בר  רבה  מאמרי  על  שנאמרו  התורות  אמר  (כא) 
בתחלת הספר אמרם בשם אומרו היינו בשם רבב״ח בעצמו, גם בעת 
שהתחיל לגלות התורות על מאמרי רבב״ח אז סיפר שרבה בר בר חנה 
בא אליו ושיחר פניו ואמר מדוע אינו משים לב להמאמרים שלו וביקש 
אותו על זה שישים לבו עליהם והוא יגלה לו בהם חידושים נפלאים: 
(חי׳ מוהר״ן דף ג׳ ע״א).  

(כב) אחר שמסר התורה פתח ר׳ שמעון בלקוטי מוהר״ן ח״א סי׳ ס׳ 
אמר שהיה חתונה יפה, סע גיוועהן אשיין חתונקעלע, והיה ראוי לבקש 
את השי״ת עם הפמליא של מעלה על החתונה, אמרתי לו בוודאי הי׳ 
יכול  שהיה  לאנ״ש  אז  שאמר  שמעתי  (א״ה  הסתם:  מן  השיב  בכאן, 
לילות  ושלשה  ימים  להחזיק אותם בענין אמירת התורה הנ״ל שלשה 

ולא ידעו בין יום ללילה כלל כמובא בזוה״ק וכו׳:
(שם במעלת תורתו סי׳ יז):  

(כג) אמר בכל שיחה ושיחה שהוא משיח ומדבר עמנו יכולים להיות 
על ידה איש כשר ואפילו צדיק גמור כל ימי חייו כמו שאני רוצה (אזו וויא 
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איך מיין אגוטער יוד) אם ירצה לילך עמה לקיים כפי שיחתו הקדושה 
וגם  ובבירור  זאת באמת  ידע  ומי שזכה לשמוע מפיו שיחתו הקדושה 
אפילו עכשיו כשלומדין דבריו הקדושים בספריו הקדושים יש להם ג״כ 
כח גדול לעורר להשי״ת לזכות לדרכי ה׳ באמת כי כל שיחה שלו היא 
התעוררות נפלא ונורא מאד ודרך ישרה ונכונה מאד לעבודת השי״ת 
יכול  מאד  עליונה  במדריגה  שהוא  מי  אפילו  מדריגתו,  לפי  אחד  לכל 
להיפוך  וכן  ושיחה שלו,  נפלאות מכל שיחה  ועצות  ישרה  דרך  לקבל 
דרך  לקבל  ג״כ  יכול  ח״ו  מי שהוא בתכלית מדריגה התחתונה  אפילו 
ישרה ועצות נכונות למלט נפשו מני שחת אם ישים לבו היטב לדבריו 
הק׳ ויקיים אותם באמת ובתמימות בלי שום חכמות, אשרי מי שיאחז 
(שם סי׳ יט): בהם:  

איני אומר לכם מתורתי כ״א הפסולת, והיא נמוכה אלפי  (כד) אמר 
לומר  יכול  ואיני  משיגה  שאני  מה  מכפי  מדריגות  רבבות  ורבי  אלפים 
נמוך יותר: (שם סי׳ כ׳) ועיין שם בדף י״ט שהיה בעולם העליון במקום 
שהיה ושמע שם תורה גבוה מאד והתורה חותם בתוך חותם בלקוטי 
מוהר״ן ח״א סי׳ כ״ב היא מעט ומקצת מאותה התורה ששמע במקום 

הנ״ל:

(כה) אמר יש לי תורות בלי לבושים, פירוש שאינו יכול להלביש אותה 
על  התורה  שסומך  הוא,  בעלמא  אסמכתא  קרא  ואמר  לבוש,  בשום 
מאד  גבוה  שלו  התורה  כן  וכו׳,  דבר  איזה  על  שסומכין  כמו  המקרא 
ואמר  והבן,  בעלמא  אסמכתא  דרך  כ״א  להתלבש  יכולה  שאינה  עד 
שמה שמתייגע כל כך קודם אמירת התורה הוא מחמת שקשה לו מאד 
להוריד השגות התורה שלו בלבושים ודיבורים שיוכל לאומרם ולגלותם 
וע״כ הוא צריך יגיעות גדולות לזה, כי דרכו היה קודם אמירת התורה 
והיה מתייגע מאד בכמה תנועות  יושב עמנו כמו שעה ושתים  שהיה 
יגיעות  לו  שיש  מתנועותיו  ניכר  היה  בשתיקה  שישב  ואע״פ  וגניחות, 
בעת  בעיני  ראיתי  ופ״א  לומר,  והתחיל  פיו  פתח  ואח״כ  מאד  גדולות 
שהתחיל לומר התורה ט׳ תיקונין וכו׳ בלקוטי מוהר״ן ח״א סי׳ כ׳ שהיה 
כופל אלו התיבות ט׳ תיקונין יקירין איתמסרן לדיקנא כמה פעמים ובכל 
פעם תפס בשתי ידיו בכח בשני צדדי זקנו שעל הלחיים וכמעט שהיה 
תולשם מגודל היראה והמסירת נפש העצום שהיה לו אז ואמר כשאומר 
נפשו:  לו תיכף כשיוציא מפיו הדיבור הראשון מיד תצא  נדמה  תורה 
(שם סי׳ כ״א):  

אצלו  חשובים  אינם  משיג  שהוא  הגבוהות  ההשגות  כל  אמר  (כו) 
כ״כ רק העיקר הוא כשזוכה להכניס איזה דיבור בתוך העולם כי בכל 
דיבור ודיבור שהוא מדבר בפני העולם תלוים בו כל העולמות עליונים 
(שם סי׳ ס״ט): ותחתונים:  

אחת עמדנו לפניו בלילה ודיברנו עמו הרבה מכמה וכמה  (כז) פעם 
תורות שגילה לפנינו והייתי מזכיר לפניו איזה תורה והייתי מפליג לפניו 
כל  כי  וכמה תורות  לו כמה  וכן הזכרתי  חידושיה  עוצם שבח הפלגת 
הנפש  תכלה  אשר  מאד  מאד  ומופלג  נפלא  חידוש  הוא  ותורה  תורה 
מעוצם עריבות והפלגות החידוש למי שזוכה לעיין בהם באמת והיינו 
מדברים הרבה מזה, אח״כ למחרתו בבוקר נסעתי עמו ללוותו בדרך, 
ב״ה  קראם)  (שקורין  שלנו  הסחורה  וסדרנו  הנחנו  אתמול  ואמר  ענה 
טוב  משרת  הזה  לחנות  שיהי׳  היה  וטוב  מאד,  מאד  יפה  סחורה  היא 
ויפה שיכול להניח ולקפול ולסדר כל חתיכה סחורה יפה יפה עם הקצה 
הקצה  ומניחין  הסחורה  שמקפלין  המובחרים  המשרתים  (כדרך  לחוץ 
לחוץ כדי שיראה הקונה בבואו תיכף מהות יופי הסחורה) וכשיבא אחד 

לקנות איזה סחורה יוכל המשרת לחטוף מיד בזריזות אותו המין סחורה 
שצריך הקונה ויפתח אותה במהירות לפני הקונה להראות לו מיד הוד 
יופי ופאר הסחורה הטובה הזאת, והנמשל מובן שצריכין אחד שיהיה 
בקי היטב מאד בכל תורותיו שגילה שיוכל לסדר כל תורה יפה יפה עם 
הקצה לחוץ, וכשיבא אחד וירצה להתקרב ולדבר מתורתו יוכל להושיט 
לו מיד איזה תורה שהוא צריך אז כפי ענינו, כי כל תורותיו הם כלליות 
גדול מאד מאד שיכולין למצוא בהם מה שצריך כאו״א רק צריכין אחד 
שיהי׳ בקי בהם היטב היטב שיוכל להושיט לכל או״א מה שצריך באותו 
העת, והבן השאר מאליך: (שם סי׳ ל׳ ועמ״ש דף הקודם שכתב שם ג״כ. 
התורות והמאמרים שבספריו הק׳ הם כלליות וכל מה שאתה ממשמש 
בהם אתה מוצא בהם טעם נפלא וחדש ומתוק לחיך ומאיר עינים מאד 
ונסתר, כי כל התורות  ובדרך סוד  גדול בדרך פשט  ויש בהם עמקות 
יש בהם סודות נסתרות ונפלאות ונוראות מאד מאד וא״א לבאר זאת, 
כוונות  כוונות של מצוות, שכל מאמר שייך לאיזה  יש  גם בכל מאמר 
המבוארים בכתבים בע״ח ופע״ח כגון התורה של מי האיש החפץ חיים 
נזכר  יש בה סוד כונת לולב אע״פ שלא  בלקוטי מוהר״ן ח״א סי׳ ל״ג 
בה דבר ממצות לולב וכן התורה בקרוב עלי מרעים (שם סי׳ קא) יש 
בה כוונת קידוש וכיוצא בזה שאר המאמרים, ושמעתי מפיו הק׳ שאמר 
נצרך  אינו  פירוש פשוט  פירוש על ספר עץ החיים אך  שרצה לעשות 
רק צריכין לומר תורה שיהיה פירוש וכבר אמרתי כמה תורות השייכים 
לע״ח, גם שמעתי שאמר שזה סמוך גמר הע״ח וראה שהוא כולו מוסר, 
וכן כמה תורות יש בהספר כגון מרכבות פרעה סי׳ ל״ח, בחצוצרות סי׳ 
ה׳, אנכי סי׳ ד׳, אשרי העם זרקא סי׳ ל״ה ועוד כמה תורות שאמר באותן 
העתים וכולם הם סוד כוונת תפילין, ובפרט התורות שנכתבו בלשונו 
הקדוש בעצמו אמר שיכולים לדקדק בהם כמו במקרא כי יש שם כוונות 
הרבה, כי לפעמים הוא חוזר וכופל הדברים שנדמה שהוא ללא צורך 
ובאמת יש שם לדקדק בזה כי יש שם כונה גדולה, גם אמר שהתורות 
שנכתבו בלשונו הק׳ בעצמו מסוגל כי הוא כלליות ועיקר הוא המוסר 
וההנהגות טובות היוצא מכל מאמר ומאמר מלבד הנסתרות שיש בהם 

וכו׳ וכו׳ כנ״ל):

(כח) אמר שגם בני אדם השומעים התורה של הצדיק האמת ואינם 
מבינים אותה, לעתיד בעוה״ב יבינו, כי עיקר התורה שלו הוא להנשמות 
התורות  באותן  בקיאים  שלנו  הנשמות  יהיו  לעוה״ב  שכשנבא  שלנו, 
הגבוהות מאד, גם בעוה״ז צריכין לקיימם בפשיטות עכ״פ לילך בהם, 
כאשר שמענו מפיו הק׳ כ״פ שצריכין לילך עם אותן התורות דהיינו לילך 
יהי׳ עם  וכל העבודות שלו מבוקר עד ערב  זאת התורה  זמן עם  איזה 
הילוך של אותה התורה שהוא הולך בה בעת ההיא, ואח״כ ילך איזה 
זמן עם תורה ומאמר אחר וכן יתנהג תמיד עד אשר יעבור וילך עם כל 
יהיה מבוהל ומבולבל  יעזור לזה והעיקר לבל  התורות שאמר והשי״ת 
שלא ירצה לחטוף הכל בבת אחת רק צריך להתנהג בנחת בהדרגה מעט 

מעט וכו׳ ועי״ז יוכל לזכות למה שיזכה עד שיזכה לקיים הכל: 

(שם סי׳ מד):  

והחיבור של התורות שלו הוא כעין בנין ואריגה ממש,  (כט) הקשר 
ומחבר  קושר  ואח״כ  יחד,  אלו  דברים  שני  ומחבר  מקשר  שבתחילה 
דבר שלישי להשני בכמה קשרים חזקים וכן משלישי לרביעי וכן להלן 
דברים  ולקשר אלו הארבעה  לחזור  בכל פעם  חוזר  רוב  ע״פ  וכו׳, אף 
דהיינו מהראשון  לזה  מזה  רק  יחד  אין הקשר שלהם  כי מתחלה  יחד, 
להרביעי  אין קשר  עדיין  אבל  לרביעי  ומשלישי  לשלישי  ומהשני  לשני 
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אחרת  ראיה  שאר  או  מאחז״ל  או  פסוק  מביא  אח״כ  אבל  בהראשון, 
שעי״ז מקשרם יחד עד שמחובר בקשר הדק היטב כל הארבעה דברים 
הוא  כולם  ויחד  לזה  זה  דברים  כמה  עוד  ומקשר  חוזר  ואח״כ  יחד, 
החבילות  לשתי  קשר  אין  ובתחלה  הראשון,  והקשר  להחיבור  מקשר 
מהחבילה  אחד  דבר  בין  שיש  קשר  איזה  ע״י  אם  כי  האלו  הקדושות 
השניה לדבר אחד מהחבילה הראשונה, אבל אח״כ הוא חוזר לקשרם 
בראיות ודרכים נפלאים שממשיך קורות לקשר הבנין משלישי שבראשון 
לרביעי שבשני ומשם לשני שבשלישי, ואח״כ מחבילה שניה לשלישית 
ג״כ כך וכן להלן, ואח״כ מקשרם כולם יחד בדרך נפלא, וכל זה שמעתי 
צריכין  ועדיין  הסתלקותו,  שקודם  תקע״א  יוהכ״פ  למחרת  הק׳  מפיו 
להרחיב הדיבור בזה ולהביא לזה דוגמא מכמה תורות כדי שתבין ענין 
פרפראות  בספר  (ועיין  הזה  הקדוש  הספר  דרכי  מעט  ותבין  היטב  זה 
בזה  ומרחיב שם הדיבור  לחכמה בתחלתו שמביא שם השיחה הזאת 
ומביא דוגמא לזה מכמה וכמה תורות ע״ש היטב ותבין עמקות הספר 
הקדוש הזה) גם פ״א אמר התורות שלי הם כמו מי שנכנס לפלטין שיש 
בו היכלות וחדרים ואכסדראות ופשפשין נאים ונפלאים ונוראים מאד 
ועליות על גבי עליות שונות בדרכי חידושים נוראים ותיכף כשנכנסין 
החידושים  נפלאות  על  ולהתפלא  בו  להסתכל  ומתחילין  אחד  בחדר 
אשר בו בתוך כך רואים שנפתח לו פתח נפלא לחדר אחר וכן מחדר 
זה לחדר אחר וכן מחדר לחדר ומחדר לעליה וכו׳. וכולם פתוחים מזה 
לזה פתחים וחלונות ומקושרים ומשולבים זה בזה בסדר נפלא ובחכמה 
עמוקה ובתכלית היופי והנוי וכל זה אי אפשר לבאר בכתב כי אם למי 
נועם  לטעום  הזוכה  אשרי  ז״ל,  הק׳  דבריו  עומק  בהבנת  קצת  שנכנס 
(שם סי׳ מ״ה): מתיקות עמקות תורתו הק׳ וכו׳:  

נפלאות  תורות  כ״כ  לגלות  שמרבה  מה  לענין  נאה,  משל  אמר  (ל) 
שיעשו  עדיין  נראה  שאינו  אע״פ  ונוראות  נפלאות  ושיחות  ומעשיות 
פעולתם באנ״ש כמו שהיה ראוי להם, ואמר לענין זה משל, מלך אחד 
ונתייאשו  ממנו  ידיהם  משכו  הרופאים  שכל  עד  מאד  יחידו  בנו  חלה 
מרפואתו, בתוך כך בא רופא מופלג בחכמה מאד וביקש אותו המלך 
שישתדל לרפאות את בנו, והשיב להמלך אמת רפואתו קשה ורחוקה 
מאד אך אף על פי כן אם יעשו עוד תחבולה אחת אז אפשר שיהיה לו 
רפואה, אך איני יודע אם לומר לך זאת התחבולה מחמת שהוא דבר 
קשה וכבד מאד, והפציר בו המלך לגלות לו התחבולה, ואמר לו תדע 
שבנך הוא חולה מסוכן מאד מאד עד שכבר אי אפשר ליתן לו לתוך 
פיו אפילו טיפה אחת מסממני הרפואות, אך איך שיש סממני הרפואות 
אלפים  אלפי  לסך  עולה  קטנה מאד  צלוחית אחת  כאלה אשר  יקרות 
דליים  וליקח  האלה  היקרים  מסממנים  מלאה  חבית  למלאות  וצריכין 
שכל  מובן  וממילא  החולה  בנך  על  ולשפוך  האלה  מסממנים  מלאים 
עליו  שישפכו  מתוך  אך  הרבה  לאיבוד  ילכו  האלה  היקרים  הסממנים 
הרבה כ״כ יכנוס לתוך פיו ג״כ איזה טיפה עכ״פ ועי״ז אפשר שיהיה לו 
רפואה, ותיכף ומיד נתרצה המלך לזה וצוה לעשות כן ועי״ז נתרפא הבן 
מלך, והנמשל מובן מאליו שדייקא מחמת שאנו חולים מדוכאים בחולי 
הנפש כ״כ ר״ל, ע״כ מוכרח הצדיק הרופא נאמן לשפוך עלינו סממנים 
יקרים ונוראים מאד אע״פ שלכאורה נראה שכמעט הולך הכל לאיבוד 
ח״ו אעפ״כ ריח טוב קולט, וברבות הימים אולי נזכה לחטוף מהם איזה 
תקוה  יש  אולי  שעי״ז  עד  ופנימיותינו  פינו  לתוך  ונפלאה  יקרה  טיפה 
(שם סי׳ מ״ו): לזכות לרפואה שלימה בגו״ר אכי״ר:  

הדיבור  ואין  אדם  לאיזה  דיבור  איזה  מדבר  אני  לפעמים  אמר  (לא) 
עושה פעולתו עד לזמן רחוק, כמו שיש כשנותנים איזה סמים לרפואה 
לפעמים הסם עושה פעולתו ומועיל מיד ולפעמים צריך הסם לשהות 
בתוך האדם איזה זמן ואח״כ הוא עושה פעולתו כמו שיש דברים שהוא 
מדבר שהם מונחים אצל האדם ואינם מעוררים אותו עד זמן רחוק אבל 
(שיחות הר״ן סי׳ ר״ו): סוף כל סוף יעשה הדיבור פעולתו ויועיל בוודאי: 

(לב) אמר יש כמה דברים שאני אומר לאיזה אדם ועדיין אין עושים 
ומחבירו  אחר  לאדם  זה  מאדם  הדברים  שמתגלגלים  רק  פעולתם, 
לחבירו וכו׳, עד שיתגלגלו הדברים ויבואו לאיזה אדם ויכנסו הדברים 

ללבו בעומק גדול ושם יעשו פעולתם בשלימות ויעוררו אותו וכו׳:

(שם סי׳ ר״ז):   

כי אם  לבד,  אינם בשבילנו  והשיחות שמגלה  כל התורות  (לג) אמר 
את אשר ישנו פה ואשר איננו פה (ועיין בפירש״י שפירש ואף עם דורות 
בדבריו  לנו  ורמז  זה  מענין  עמו  דברנו  פעמים  וכמה  לבא),  העתידים 
הק׳ להודיע לדורות הבאים את כל מעשי ה׳ הגדול אשר עשה עמנו, 
ופעם אחת אמר בפירוש גם לבניכם תודיעו את כל התורות והשיחות 
הנפלאות והנוראות והמעשיות אשר גליתי לכם, ואמר אז הפסוק הזה 
ולבני  והודעתם לבניך  ונורא כגחלי אש  גדול  ובהתלהבות  וזיע  ברתת 
בניך (ואמר בזה״ל אייערע קינדער זאלט איר מודיע זיין וואס דא האט 
מי  גם  מהרפש  אחד  להוציא  אפשר  אם  והאמן  דע  ואמר  גיטאן),  זיך 
(שם סי׳ ר״ח): שיתאחז בו יוציאו אותו גם כן:  

(לד) אמר הבעש״ט זצ״ל וכמה צדיקים עשו ותקנו בעולם (בדבריהם 
נפסק  ונסתלקו  כשנפטרו  ואח״כ  שתקנו  מה  הקדושים)  ובספריהם 
היינו  הדבר,  נפסק  ונסתלקו  כשנפטרו  שהאירו  ההארה  היינו  הדבר, 
ההארה שהאירו בתלמידיהם והחזירום להשי״ת לא נמשך מדור לדור 
רק נפסק. ע״כ צריכין לעשות דבר שיהיה לו קיום לעד, וכן דיבר עוד 
פ״א שצריכין להשאיר תלמידים שאלו תלמידים יעשו תלמידים אחרים 

וכן התלמידי תלמידים יאירו להלן יותר ויותר וכן לדורי דורות: 

(חיי מוהר״ן במעלת תורתו אות כ״ח):  

א״ה כבר מבואר ג״כ בשיחותיו הק׳ שאמר האש שלי תוקד עד ביאת 
המשיח, מיין פייעריל וועט שון טלואין בין משיח וועט קימען ובעזה״י 
יותר ממאה  זה  אנו רואים כי דבר אחד מדבריו לא שב ריקם כי כבר 
שנה אחר הסתלקותו ז״ל שנסתלק ביום ב׳ דחוה״מ סוכות שנת תקע״א 
ויש רבים מאנ״ש שלא הכירו ולא ידעו ולא ראו גם שום אחד מתלמידיו 
הק׳ זצ״ל, ואעפ״כ בוער בלבם עסקיו ועניניו של אדמו״ר זצוק״ל כאש 
והם  הק׳  תלמידיו  ודברי  דבריו  כל  את  בצמא  ושותים  ממש  יוקדת 
חוצה  מעינותיו  להפיץ  ומשתדלים  עיפה  נפש  על  קרים  כמים  עליהם 
להדפיס חבוריו הקדושים וללמוד תלמוד תורה דרבים בספריו הק׳ בכדי 
לחזקם ולאמצם לילך בדרכי ה׳ שלא יתייאשו עצמם לעולם, רק לאחוז 
עצמם בתורה ותפלה ולשוב בתשובה שלימה לפניו ית׳, וכבר נודע מה 
שאדמו״ר הקדוש זצוק״ל ייחד שני עדים כשרים ואמר לפניהם שגם אחר 
ויאמר שם העשרה קפיטיל  ציונו הקדוש  מי שיבא על  הסתלקותו כל 
תהלים שהם תיקון לפגם הברית (המבוארים בלקוטי מוהר״ן ח״א סי׳ 
ר״ה ובחלק ב׳ סי׳ צב) ויקבל עליו אשר מעתה לא ישוב עוד לאולתו 
ישתדל בכל כחו להושיעו ולתקנו ולהוציאו מן השאול תחתיות, וגם כבר 
נודע מה שאמר אשר כל ענינו ועסקיו הוא רק ראש השנה ואמר בזה״ל 
גאר מיין זאך איז ראש השנה. והזהיר על כל המקורבים אליו שיהיו כולם 
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אצלו על ר״ה, ופ״א אמר אשר בראש השנה היא עושה ענינים ותיקונים 
גם  השנה  שבכל  מה  ר״ה  על  אליו  ובאים  אליו  המקורבים  להנפשות 
הוא אינו יכול לעשותם, ובערב ר״ה האחרון מימי חייו הקדושים דיבר 
כל  ר״ה  להיות אצלו על  וההכרח  זה מגודל החיוב  הרבה מאד מענין 
המקורבים אליו, וענה ואמר בקול חזק מעומק הלב, אין דבר גדול מזה, 
היינו מלהיות אצלו על ר״ה וממשמעות דבריו הק׳ ובפרט מה שדיבר 
בענין זה בער״ה האחרון קרוב להסתלקותו שכבר גילה דעתו לאנשיו 
שהוא מוכרח להסתלק, הבינו תלמידיו הק׳ זצ״ל שרצונו חזק להתקבץ 
אליו על ר״ה כל המקורבים שלו גם לאחר הסתלקותו, היינו להתפלל על 
ציונו הק׳ בערב ראש השנה וגם בראש השנה יתפללו כל הקיבוץ ביחד 
בהתקשרות אליו זצ״ל ולכל הצדיקים אמתיים שבדור ושהם שוכני עפר 
כמבואר במ״א ועי״ז יהיו נעשים תיקונים נפלאים כמו בחיים חיותו ז״ל, 
ר״ה,  בכל  כן  לעשות  והסכימו  זצ״ל  הקדושים  תלמידיו  וקבלו  וקיימו 
ואחר הסתלקותו העיר ה׳ את רוח תלמידו הרב הגאון הצדיק המפורסם 
ר׳ נתן זצוק״ל בעהמ״ח ספרי לקוטי הלכות להתחיל לעסוק בבנין בית 
זצוק״ל בעיר  המדרש הקדוש שיקרא על שם אדמו״ר הקדוש מוהר״ן 
זצוק״ל נסתלק  אומאן פלך קיעוו מדינת רוסיא שאדמו״ר מוהר״ן הק׳ 
ונקבר שם ובעזה״י חפץ ה׳ בידו הצליח שזכה בכח רבו הקדוש לקרב 
ולהעמיד שם בעיר אומאן  גם אחר הסתלקותו נפשות רבות להשי״ת 
את הביהמ״ד, על שמו הקדוש ז״ל, ואף גם אחר הסתלקות מוהרנ״ת 
זצ״ל נבנה שם ע״י אנ״ש פעם שנית הביהמ״ד הקדוש שלו, וגם עתה 

נבנה  זצ״ל  מוהר״ן  הק׳  אדמו״ר  הסתלקות  אחר  שנה  ממאה  יותר  זה 
מחדש הביהמ״ד הק׳ שלו פעם שלישית בית חומת אבנים גדול ממסד 
עד הטפחות בהוד והדר, וגדול כבוד הבית הזה האחרון מן הראשונים, 
ה׳  מאד  גדול  קיבוץ  אומאן  לעיר  ר״ה  על  נתקבצים  ושנה  שנה  ובכל 
עליהם יחיו, ויוסיף עליהם כהנה וכהנה, ורובם ככולם הם בעלי תורה 
והרבה מהם בעלי עסק ויש שיש להם עסקים גדולים בביתם ולפני ראש 
השנה משליך כל אחד עסקיו שבביתו ובא ביגיעות וטרחות גדולות ויש 
שבאים ממקומות רחוקים ומשתטחים על ציונו הק׳ בערב ראש השנה 
ומבקשים ומתחננים ושופכים נפשם שם לפני ה׳ לזכות לתשובה ולתיקון 
יפגום  לא  ושמעתה  עתה  עד  שפגם  פגמיו  כל  ושיתתקנו  וכו׳  הברית 
עוד, ומרבים שם בתחנונים ובבכיות גדולות והתעוררות גדול עד אין 
חקר ואח״כ בימי ר״ה הקדושים מתפללים ביחד בבית מדרשו הק׳ ג״כ 
ובעזה״י בכל שנה  גדול.  והתעוררות  גדולות  ובבכיות  בתחנונים רבים 
ורואין בחוש ממש הפעולה  נתוספין נפשות חדשות אל כלל הקיבוץ, 
הטובה שיש לכל אחד מאנשי הקיבוץ בכל השנה עי״ז ברוחניות, וכמעט 
שהחיות והתחזקות של כל אחד בעבודת ה׳ כל השנה כולה הוא ע״י 
החיות דקדושה והארה הגדולה שמקבלין אז בזמן הקיבוץ, וכשנתתקן 
בר      וחניות ממילא נתתקן גם בגשמיות כמבואר במ״א, ומי שמסתכל 
על כל זה בעין האמת רואה בחוש איך דבריו הק׳ שאמר שהענין הקדוש 
יזכינו  שלו לא יופסק לעולם הם חיים וקיימים ונחמדים לעד, והשי״ת 

להיות חבר לכל יראיו הק׳ ולעשות רצונו ולעבדו בלבב שלם אכי״ר:





תודות למכון אב"ן שתיה

שאפשרו לנו להשתמש

בנוסח התיקון הכללי 

שהוגה פוסק ונוקד מחדש

בתכלית הדיוק והשלימות

על ידי צוות חברי מכון אבן שתיה

לעילוי נשמת

אברהם נחמן ניצני הי"ד

נעקדה"ש - כ"ח כסלו תשס"ב 

ָלִלי יּקּון ַהכְּ תִּ



 

         

           
        
           
        
         
         
          
          
           
           
            
          
            
           
          
            

  

    

             
   

              
       

      

           
         
             

      



 



     

     

    

      
  

     

     

      

      

       

      


      
 



 


     

        

    

         


      
      

       
    

         

      

      
   

      

     

        



 


  

      

      


       

      

       

        


       

      

      
 

     

       

      

      




 


  

      


         


       
 

        
     

      
  

       
  

     
 

        




 

       


      
 

     
    


      

 

    

     

       
 

      

      
    

     

      



 

    

    

     

     
 

    
 

       
  

     

     

         
  

      


   

      



 

        
  

      

     

    

      

     

      

      

     

    

   

     

       

     

        

       



 

       


       

    


       

 

       
  

     

        


     

     

   

     

       



 

      
      

    

      

    

     

     

    

        
  


      

    

      

     

    

     



 

    

      

    

     

     

     

     

     

   

    

     

     

    

     

    

    

     



 

    

     

     

     

    

    

    

    

     

     

     

      

    

     

     

     

     

      



 

    

    

      

     


      

   

      
    

     

   

      
   

        
   

    
 

    



 


     

    

     

     

    

   
   

           
         

   
        

            
          
           
          
            
          
          
         
            
            
           
          

           



 
            

          
          
             
            
          
         
          
           
         
       
         
           
             
         
          

               
             

           
        
           
          
           

       

              
          
           
           



 
           
              
            
           
           
              
             
             
             

     
          

          
               

             
              

            
         
         
          
          
         
          

        
            

          
              
            
               



 
            
          
         

             
           
            
              
          


            

          
          
          
          
         
             
            
           
           

     
            

        
         
             
          
          

             
          



 
         
            
            
           
          
          
           
          
           
          
         
         
          
           
           
           
           
           
          

       

            
           
             
         

            
            
          
          



 
          
             
         
         
          
             
          
         
          
           

           
           
            
             
          
            
            
          
             

       

             
           
           
           
            
              
            
          



 
             

 
          

           
         
         
            
           
           
          
          
           
           
            
          
            
            
            
          
          
          

 
           

         
            

           
           
          



 
           
           
          
           
           
          
            
           
            

         


