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 מבוא לביאור
 הביאור מורכב מג' חלקים:

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

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

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

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

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

 בה
דרך הלימוד נ"ל לדמות למחרוזת כי כל תיבה ומשפט בתורה הן חרוז נפלא שצריך לעיין 
בו תחילה בפני עצמו ללמוד אותו היטב ולכן בזה גלשתי גם מעבר לקשר העניין לתורה, 
ואח"כ לעיין בו כיצד נקשר לתורה, וכן לעבור מחרוז לחרוז אע"פ שעדיין לא נקשרו היטב 

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

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

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

העיקר לעשות סיכום קצר שכולל את כל החרוזים ופושט את כל  ,מושגים קשים להבנה
"ד בלא חידוש גם )אמנם כיון שאין ביהמ כפי שנתבררו בעיונים שבהערות. הספיקות
ועדיין אני מצפה )זו היתה כוונתי  דשו דברים שלא תמיד העתקתי אותם להערות(חבהקדמה נת
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א
. )הריצ"ח במדבר 23( פירוש שהוא ביאור שאמר בתורה כה בדקה ה23כה  היכן שנזכר הריצ"ח הכוונה להרה"ג רבי יוסף צבי חשין שליט"א. )הריצ"ח 

הרבה יסודות וביאורים ששמעתי ממנו הבאתי ולא כולם   תשנד( הפירוש שהוא ביאור שאמר בשיעור על הזוהר פיקודי שנאמר בשנת תשנד פ' במדבר.
  , והוא רחום יכפר עוון.אוי לי אם אומר ואוי לי אם לא אומרעתי ממנו דבחלקם ציינתי שדברי הם עפ"י מה ששמציינתי מחשש שלא לזה היתה כוונתו ו
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 הודעה
ין יורק כיון שציוה לעוהלוואי שגם במה שכיוון למדרגתי לא שבשתי, ובפרט אנן עומק כוונתו  מי יודעכי  ,בדרך אפשר והצעה בלבד כל הביאורים הם

ַלִים ש שכל הפשוט שלנו וכדברי מוהרנ"ת הנוקביםפי ולחדש בתורתו אנו מקיימין דבריו על  י ִכפְּ ָלל, ּכִ ַע ּכְּ ינֹו יֹודֵּ ֲעַדִין אֵּ ֶּׁ יַדע ש  ַרּבֹו ָצִריךְּ לֵּ ל מֵּ ַקּבֵּ ּמְּ ֶּׁ ָכל ַמה ש ּ
צָ  ים עֵּ ִחיַנת ַמִים ֲעֻמּקִ ם ּבְּ הֵּ ַע וְּ ָין ַהּנֹובֵּ ַמעְּ ם ּכְּ ָבָריו הֵּ י ּדְּ בֹוָתיו, ּכִ ְּ ש  קּו ַמחְּ ֹאד ָעמְּ י מְּ ה, ּכִ ּיָ ִ תּוש  ָכל ּפַ לְּ ִריִכין ּבְּ . ּוצְּ ב ִאיש  לֶּׁ ים ה בְּ ִ דֹוש  ָבָריו ַהּקְּ דְּ ב ּבִ יטֵּ ן הֵּ ַעּיֵּ ַעם לְּ

ה ָהעוֹ  ל זֶּׁ ֶּׁ ים ש  ף ַמִים ַרּבִ טֶּׁ ֶּׁ מֹו ִמש ּ ת ַעצְּ יל אֶּׁ ַהּצִ ּיּוַכל לְּ ֶּׁ ן ש  ֹאפֶּׁ ָלאֹות ּבְּ צֹות ִנפְּ ם עֵּ הֶּׁ ֹאב מֵּ ְּ ִלש  ר וְּ ּתֹ ַלחְּ ָהִבין וְּ יַדע ּולְּ ָבָריו ָצִריךְּ לֵּ יֹוִציא ִמּדְּ ַדע וְּ ּיֵּ ֶּׁ ָכל ַמה ש ּ ָלם. וְּ
ַהאֲ  ֶּׁ ּולְּ ַמה ש ּ כּו'. ַרק ּבְּ י ָים וְּ ים ִמּנִ ָבָריו ָהֲעֻמּקִ קּות ּדְּ יִעים ַעמְּ יָכן ַמּגִ ָלל ַעד הֵּ ַע ּכְּ ינֹו יֹודֵּ ֲעַדִין אֵּ ֶּׁ ִפי ִמין ש  ַרךְּ ּכְּ ּבָ צֹות ַלֲעבֹוָדתֹו ִיתְּ ם עֵּ הֶּׁ ן מֵּ ּבֹונֵּ ִהתְּ ה ָיכֹול לְּ ָ ש  ֻהרְּ

ם ּתֹוָרתֹו ַוֲאִפּלּו ִשיחֹוָתיו צֶּׁ ָגתֹו, ֲאָבל עֶּׁ רֵּ י ַמדְּ ּתִ ה ָלַמדְּ ּבֵּ ָרָכה, ַהרְּ רֹוָנם ִלבְּ ינּו ִזכְּ רּו ַרּבֹותֵּ ָאמְּ ֶּׁ מֹו ש  ן ּוכְּ ּום ֹאפֶּׁ ש  יג ּבְּ ַהּשִ ר לְּ ָ ש  פְּ ֹות ִאי אֶּׁ דֹוש  י  ַהּקְּ ּתִ רְּ ֹלא ִחּסַ ַרּבֹוַתי וְּ מֵּ
כּו'. א וְּ ּלָ ם אֶּׁ הֶּׁ  עכ"ל מֵּ

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

וך את הדברים רהרבה שעות עמ"נ להגיש כשלחן ע כל מעלתי עליהם היא רק הסבלנות לעמול ולטרוח מסתמא אצלם הוא דבר פשוט שמיד עלו עליו.
 . , כיון שלא מצאתי אחר שעשה זאתלהקל על הרוצה ללמוד בעיון

 
 התנצלות

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

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

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

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

 הוסיף בשם ספרשם.  להחיד"אברית עולם ובביאור   ו אם רע, שאינה כותבה:)קהלת יב יד( יביא במשפט על כל נעלם, שגורם שנעלם, אם טוב שגילה ל

בזמן שבית המקדש קיים כשאדם מקריב קרבן מתכפר לו וכשאדם כותב בספר מה שלומד איזה חידוש הכתיבה זו שמשם רז"ל שכתב בהקדמתו  לב אריה
וכו' עולה וחטאה לא שאלת אז אמרתי הנה באתי במגילת ספר כתוב עלי  זבח ומנחה לא חפצת הנ"ל את הכתובעולה לו במקום קרבן. ובזה פי' הרב 

ז"ל שכל מי שמגלין לו רזי רבי אליעזר מגרמיזא יד פרשת כי תשא שכתב משם  על התורה כתב רבינו אפריםעוד עי"ש בשם ספר  . שיעלה במקום קרבן

למוה"ר מרדכי הכהן מגורי האריז"ל בהקדמת ספרו בזה"ל "ניתנה רשות למי  שפתי כהן ועיין תורה מן השמים ואינו כותבו עתיד ליתן את הדין עכ"ל.
ה שקבלה נשמתו בסיני ואם לא יכתבם נראה לי שהוא נענש כמו הנביא שהוא כובש נבואתו שחייב משחננו ה' קצת דעה וחכמה ובינה לבאר ולפרש 

ם חיוב לפרסם כי שמא יש בדבריו איזה חידוש השייך לחלקו ולא נגלה לשום אות טו שכתב שיש ג צדוק הכהןלר'  מחשבות חרוץבספר ועיין      .מיתה
    אדם והוא לכך נוצר לגלותו בעולם, ואם לא, ח"ו יצטרך להתגלגל.

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

 כולו.
ה ואע"פ שהרמב"ם מזהיר באגרות קדש מאמר קדוש ה' שלפני שדורש לרבים יחזור ד"פ אבל מה שכותב צריך לחזור אלף פעמים, מסתמא הכוונ

א להוראה למעשה ואע"פ שבודאי בדברי רבינו יש הוראה בקיום עצותיו ועניני השקפה למעשה, מסתמא בדרך לימוד מותר דאל"כ לא שבקת חי. ומסתמ
 גם הזהרת רבינו הנ"ל אפשר לפרש כך.

את ספקותיו ולא רק דברים המבוררים  עכ"פ אם טעינו והזהרתם היא בכל עניין, אולי ראוי לכנות את הביאור חברותא, כי חברותא דרכו לומר גם
  כאחותו שאסורה.

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

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

 לעורר על חשיבות העיון בתורה של רבינו
ּטֹוב ָאַמרסימן שמו ש והר"ןחיי מעיין  ֶּׁ ּבֹעַ  ש  מוֹ  ִלקְּ ַעצְּ י לְּ נֵּ ְּ עּוִרים ש  ִ ֹמד ש  ָפָריו ִללְּ ים סְּ ִ דֹוש  עּור, ַהּקְּ ִ ָחד ש  ּוט אֶּׁ ש  ֹמד ּפָ ִהירּות ִללְּ מְּ ה ּבִ ּבֵּ ֹאד ַהרְּ י מְּ דֵּ ה ּכְּ יֶּׁ הְּ ּיִ ֶּׁ גּור ש  ָ  ש 
ַעל ה-ּבְּ עּור, ּפֶּׁ ִ ש  ָחד וְּ ֹמד אֶּׁ ִעּיּון ִללְּ דֹול ּבְּ י. ּגָ ש   ּכִ קּות יֵּ דֹול ַעמְּ ָלא ּגָ ִנפְּ ָפָריו וְּ סְּ ן. ּבִ ַעּיֵּ ָמקֹום וְּ ר ּבְּ ה ַאחֵּ ַין ִמזֶּּׁ ִענְּ ם מֵּ קּות ֹעצֶּׁ דֹול ָהַעמְּ ש   ַהּגָ ּיֵּ ֶּׁ תֹוָרתוֹ  ש  ה ּבְּ ָ דֹוש   ַהּקְּ

ַהּנֹוָרָאה ֹאד וְּ ין ַעד מְּ ין סֹוף אֵּ אֵּ ִלית וְּ כְּ    :ּתַ

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

 ר להכניע ולתקן את המדמה.תורת רבינו מסוגל ביות

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

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

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

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

 בספרו.

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

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

עכ"פ לפ"ז .  והר"ן יכול כל אחד בכל מדרגת הבנה למצא איזה תועלת נצחית ואמנם לכאורה צריך לומר זאת גם על כל חלק מתורה אבל בזה צ"עמ
 .צריך זהירות גדולה וכל אחד לבחון עצמו אולי ח"ו הוא מאותם אלה שמכונים בפי רבינו אפיקורס

ק עשרת אלפים שנה אחרי התחיה אולי יבין קצת בספר, פשוט שכל כוונתו להבין כפי שהבין זאת ואם תקשה שרבי אברהם בן נחמן אמר בככבי אור שר
 רבינו דהיינו את כל עומק דברי רבינו וזה ודאי לא שייך לנו.

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

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

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חברותא
 ללימוד עיון

 בספה"ק
 ליקוטי מוהר"ן
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 ביק תורה



 קח קט קי קיא קיב                          מוהר"ן      צט.                              ליקוטי       

את לבו, כי שכמשבר את לבו בוודאי מאנח ומוציא רוח 

, והוא תרין רוחין. ושני פעמים רו"ח גימ' חתך, [א] ומכניס רוח

:  , וזהו בחינות עולהפב"פוזהו בחינות נסירה, ובא אל בחינות 

 : כנ"ל רוח נשברה, היינו בחינות עולה, הוא ביםקזבחי אלוזהו 
. גם יש בהם כמה [ד] החברים ג כי תעבור ע"כ, הוא לשון"מסי' ע]ג

, וע"פ הרוב הלשון אינו מתוקן כלל [ה] דברים קטנים שנאמרו קודם א"י

עד שבכמה מקומות קשה לעמוד על המכוון ובכל מקום שמצאה ידי 

לתקן תקנתי קצת, והשאר הנחתי כמו שהוא, כי הלשון איך שהוא, 

וראות יוצא מהם עכ"פ דברי מוסר הרבה, והקדמות נפלאות ועצות נ

 : [ליו ית'ארב להתק

הבל אשר נעשה על הארץ אשר יש יש )קהלת ח( [ ו]קט 

 .צדיקים שמגיע אליהם כמעשה וכו'

, הבל, היינו הבל פה היוצא מהגרון מגנוחי דקגנח, כל אחד 'פי

. יש רשע כל ימיו [ז] צדיקים ילכו ופושעים יכשלולפי ערכו, 

מעיקרו ותוהא על על העבר. ויש ח"ו צדיק  [ח] ה  נ  ומתאנח ו  

ומתאנח ג"כ. והנה יש שני חבלים, חבל  ה  נ  , ו  טהראשונות

דקדושה וכנגדו דטומאה. והבחירה חפשית, מי שמקדש עצמו 

מקשר עצמו בחבל דקדושה, ולהיפך ח"ו מי שמטמא עצמו 

והאנחה הוא בחי'  ה  מקשר עצמו בחבל דטומאה. והנה הנ  

ע"ב( אנחה שוברת מיתה בגוף ונפש. בגוף כשרז"ל )ברכות נח 

תוסף גופו של אדם. ובנפש ג"כ, כי ידוע מ"ש )תהלים קד( 

, כמו כן ואזי יגועון , כי קודם המיתה נתוסף רוחםרוחם יגועון

ה  והאנחה, אם תדקדק ותעיין בה, איך היא נמשכת אל  הנ 

כי לפי שעה קלה נתוסף רוחו, , תוסף רוחםהגרון היא בבחי' 

על עבירות  ה  נ  ה מי שמתאנח ו  וכמעט רגע תגוע ותאסף. והנ

ע ונאסף ו  ג  שבידו, ורוצה לשוב בתשובה. אזי באנחה זו הוא נ  

, ונדבק אל תוסף רוחם יגועוןמן הרע שהיה בידו, בבחי' 

ומתאנח על הטוב שבידו,  ה  הקדושה. וכן להיפך ח"ו, מי שנ  

ונאסף רוחו דקדושה ע ו  ג  נ  ורוצה לדבק עצמו בטומאה, אזי 

 ה  ומאה. וזהו יש הבל היינו ההבל פה מהנ  ונדבק אל הט

ומתאנח. יש צדיקים שתוהין על הראשונות  ה  והאנחה שהוא נ  

ויוצא הבל מפיהם מהאנחה, ומגיע אליהם כמעשה הרשעים, כי 

נדבקין אל הס"א והטומאה. ויש רשעים שנוהים ומאנחים, 

ומההבל שיוצא מפיהם, מגיע אליהם כמעשה הצדיקים, כי 

את זה  מאה, ונדבקין אל הקדושה. והכלל כינפסקין מהטו

, וצריך להיות לו חיות מחבל מאחד שבשניהם, [י] לעומת זה

: ע"כ  ותיכף שהוא נפסק מחבל זה, הוא נדבק בחבל שכנגדו

טוב להרגיל את עצמו להתאנח על מעשיו שאינם טובים, 

 על ידי. כי [יא] ולכסוף ולהשתוקק בתוקף אנחתו לשוב להש"י

 :פסק מחבל דטומאה, ונתקשר בחבל דקדושה כנ"לאנחה זאת נ

מענין זה. ומבואר שם בביאור  ,מצאתי מכת"י החבריםעוד 

יותר מגודל מעלת יקרת האנחה דקדושה. כי מבואר שם 

שהאנחה שמאנח האדם על עוונותיו או על מיעוט השגתו הוא 

ותעניות. כי בתענית אינו משבר  יבפיםגויותר טוב מכמה סי

, אבל באנחה משבר כל הגוף, וגם מחליף את רק הגוף לבד

הנפש והחיות שלו מרע לטוב. כי ההבל של האדם, הוא חבל 

המקשר הנשמה למקום שורשה, לטוב או להיפך ח"ו. 

, ואזי נפסק מהחבל תוסף רוחם יגועוןוכשמתאנח הוא בבחי' 

שהיה מקושר מתחילה ונתקשר לחבל אחר כפי האנחה וכו' 

 : וכנ"ל

. כי   ימוש ספר התורה הזה מפיךלא ע א( )יהוש[ יג] קי

. ושכלו רוחני. [יד] זך ישר פעלו התורה היא רוחניות. ואשר

יכול לתפוס כל התורה כולה. ולא ישכח דבר. כי דבר רוחני 

אינו תופס מקום. ויכולה התורה להתפשט ולשכון בשכלו. אך 

י יש זאטומי שהוא מגשם דברי התורה. ועושה ממנה ממשות. 

ר וקצבה. כמה הוא יכול לתפוס בשכלו ולא יותר. ואם לה שיעו

ירצה להשיג יותר. אזי ידחה מה שכבר נכנס בשכלו. כדרך כל 

דבר גשמי. אם הוא כבר מלא. אם ימלאנו יותר. ידחה מה 

לא ימוש ספר  [יז] וזהו   :[טז] השכחהשהיה בו כבר. ומזה בא 

 ,חשך וימש)שמות י(  כ"ש ,. ימוש מלשון ממשותהתורה

שלא תהיה ממשות וגשמיות בדברי התורה.  יטזהרת יחמרולכ

כלומר מחמת פיך שיוצא מאתך יהיה לה ממשות  ,מפיך

( שהתענה רב .תזהר מזה. וזה שארז"ל )ב"מ פ"ה ,וגשמיות

ושוב  ,לא ימושו מפיךאחוו לי'  ,' יום שיתקיים לימודולכיוסף 

לא ימושו . כלומר שומפי זרעך וכו'אחוו לי'  ,התענה וכו'

ואזי יתקיים תלמודו. כי לא יהיה שכחה. כי דבר  ,מפיךויגושמו 

 : רוחני אינו תופס מקום. ודוק

 שעיםר. ולהיפך רביר"ת  [כב] שראלי ניב אשר[ כא]קיא 

 : רבי)שמואל א' ב'( ר"ת  דמוי חשךב
ואל אמה  כדתעשה לתיבהצהר )בראשית ו( [ כג] קיב

ניים ש כובצדה תשים תחתיים כהתכלנה מלמעלה ופתח התיבה

. פי' רש"י צהר יש אומרים אבן טוב ויש תעשה כזיםישיושל

כי  [כח] סביב רשעים יתהלכוןהנה ידוע כי  אומרים חלון.

. ובפרט [ל] לעומת זה עשה כטאתהסט"א מסבבת הקדושה כי 

מי שכבר נמשך אחר עבירות ח"ו, ונמשך אחר הסט"א ושם 

רוחו  ח"ו, והם מסבבין אותו מכל צד. וכאשר יעורר [לא] מקומו

לשוב אל ה', קשה לו מאד להתפלל ולדבר דיבורים לפני ה', כי 

הן מסבבין אותו מכל צד, לכ"א לפי ענינו כנ"ל. ומחמת שא"א 

לו להוציא דיבור לפני אלקים בדחילו ורחימו וחיות כראוי, לכן 

כל הדיבורים והתפלות שהוא מדבר לא יוכלו לבקוע המחיצות 

ונשארים למטה תחת  'והמסכים המבדילים לעלות למעל

. עד אשר יזכה וישוב באמת, וידבר דיבורים [לב] המסכים

הראוין להתקבל בדחילו ורחימו מעומקא דליבא בהתעוררות 

גדול, אזי מבקע הדיבור המאיר את כל המחיצות והמסכים 

המבדילים, ויעלו עמו כל הדיבורים שהיו מונחים למטה עד 

 . אך איך יזכה לזה, העיקר [לג] הנה
 

                                               
)ועיין תורה קט נראה שמחלק  ובחיי מוהר"ן לז וכן בתורה עחנקט תחילה מוציא רוח וכן נקט בתורה ס' אות ג'  א

 (שמוציא ומכניסשמכניס ומוציא לבעל תשובה  אבין תוה באנחה
 אלהים -מתרצו  ב
 מוהרנ"ת בתקפא ג
. ועיין שיש"ק ח"א תפו בשם ל הכוונה לרבי אברהם פעטרבורגלשיש"ק ח"ה סימן תקלג שבדרך כעיין  ד

 ביאה"ל שהיה רחוק מלהעמיק וכו'
 עיין חיי מוהר"ן סימן שפב ה
 ותורה ח' ן שיחות הר"ן אות קלהלא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו. מבאר בה גודל מעלת האנחה ועיי ו
  שתורה זו יסודה ממה שכתב בילדותו חיי מוהר"ן אות לז עיין ו
 לשה"כ הושע יד י' ז
 בבע"ת נקט מתאנח ונה ובתוהא נקט נה ומתאנח(רבנו מחלק ) .יא ופרש"י שם 'וביחזקאל ז 'עיין לעיל ריש תורה ח ח
 הראשונית-נראה שכתוב לא ברור ובתקפא  ט
 יד 'בקהלת זלשה"כ  י

 דהיינו אנחה ומיד נה יא
 סיפוגים -בתשכט  יב
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו יג
 יא 'ושם כ 'לשה"כ משלי כא ח יד

  אות ז' גדול -קפאבת טו
  .קצב ,קי ,תורה ז', לז, מו, נד אות ד', נו אות ג', ס' אות ח' עיין טז
 יהושע א הנ"ל יז

                                                                                    
 כלומר -, בתרלד ותרלוכלמר –בתקפא  יח
 הזהר -מתרצו  יט
)כגרסת הגמ' ועין יעקב.   רב יוסף מ' יום –רב יוסף ל' יום, ומתרלו  –בדפו"ר ר' אליעזר ל' יום , בתקפא ותרלד  כ

 וגרסת ל' יום אינה בשום מקום( 
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו ועיין פל"ח מובא בשיש"ק ח"ה כז כא
 ם נרשם[יב  ]ועיין לקמן תורה צד תנינא וש שמות ל*  כב
תורה זו נאמרה בתחילת חורף שנת תקסג )חי"מ( המבואר בה נתבאר גם לעיל בתורה ט עי"ש ועיין חיי  כג

מוהר"ן אות ג' ושיחות הר"ן אות עה ועיין שיש"ק ח"א אות תרכז שנאמרה לנחם ולחזק את מוהרנ"ת על 
 המניעות ממשפחתו להתקרב לרבינו

 לתבה -בתרלד כד
 התבה -בתרלד כה
 תחתים שנים ושלישים -בתרלד כו
 ושלישים -מתרלו  כז
 תהלים יב*  כח
 את זה לעומת –את לעומת, ובתרלד ותשכט  -גם בדפו"ר ותרלו ותרצו  כט
 יד 'לשה"כ קהלת ז ל

 ן אבות ד' ב' הוי רץ למצוה ובורח מן העבירה, נמצא שבעבירה מקומו.יעי לא
 .בעש"ט עה"ת עמוד התפלה אות קט ןיעי לב
וא"ת, נמצאו רוב התפילות ד"ה  שערי אורה השער השני הספירה התשיעיתועיין  עיין לעיל תורה צט לג

פרק התעוררות לתשובה אות לח לט ועיין בעש"ט עה"ת וזוהר ח"ב רמה:  .שמתפלל היחיד נפסדות ונאבדות
 ור המאיר סוף פרשת וישב.ובספר א .ובאר מים חיים שםמ' 

 תורה אור
ם תהילים נא )יט( ִזְבֵחי ֱאֹלִהי

ה  ר ְוִנְדּכֶּ ּבָּ ה ֵלב ִנש ְ רָּ ּבָּ רּוַח ִנש ְ
ה:  ֱאֹלִהים ֹלא ִתְבזֶּ
 

 תורה קט
ר  ל ֲאש ֶּ בֶּ ש  הֶּ קהלת ח )יד( יֶּ
ר ֵיש   ץ ֲאש ֶּ רֶּ אָּ ה ַעל הָּ ַנֲעש ָּ
ם  יַע ֲאֵלהֶּ ר ַמּגִ יִקים ֲאש ֶּ ַצּדִ
ִעים  ִעים ְוֵיש  ְרש ָּ ְרש ָּ ה הָּ ַמֲעש ֵ ּכְ
ה  ַמֲעש ֵ ם ּכְ יַע ֲאֵלהֶּ ּגִ ּמַ ש ֶּ

דִּ  ה ַהּצַ ם זֶּ ּגַ י ש ֶּ ַמְרּתִ יִקים אָּ
ל: בֶּ  הָּ

ֵבן  (י)הושע יד  ם ְויָּ כָּ ִמי חָּ
ִרים  י ְיש ָּ ֵעם ּכִ בֹון ְוֵידָּ ה נָּ ֵאּלֶּ
ם  ִקים ֵיְלכּו בָּ ק ְוַצּדִ ְרֵכי ְיֹקוָּ ּדַ

ם: לּו בָּ ש ְ ִעים ִיּכָּ  ּוֹפש ְ
ם  ס קָּ מָּ חָּ יחזקאל ז )יא( הֶּ
ם ְוֹלא  ע ֹלא ֵמהֶּ ש ַ ה רֶּ ְלַמּטֵ

ֱהמֵ  ם ְוֹלא מֶּ ם ְוֹלא ֹנּהַ ֵמֲהמֹונָּ הֶּ
ם: הֶּ  ּבָּ

יר  תהילים קד ְסּתִ )כט( ּתַ
ם  ֵהלּון ּתֵֹסף רּוחָּ יךָּ ִיּבָּ נֶּ ּפָּ

ּובּון: ם ְיש  רָּ ל ֲעפָּ עּון ְואֶּ  ִיְגוָּ
ה ֱהֵיה  יֹום טֹובָּ קהלת ז )יד( ּבְ
ם  ה ְרֵאה ּגַ עָּ ְבטֹוב ּוְביֹום רָּ
ה  ש ָּ ה עָּ ת זֶּ ה ְלֻעּמַ ת זֶּ אֶּ
ּלֹא  ְבַרת ש ֶּ ֱאֹלִהים ַעל ּדִ הָּ

א  ה:ִיְמצָּ יו ְמאּומָּ ם ַאֲחרָּ דָּ אָּ  הָּ
 

 תורה קי
ר  מּוש  ֵספֶּ יהושע א )ח( ֹלא יָּ
ִגיתָּ ּבֹו  יךָּ ְוהָּ ה ִמּפִ ה ַהּזֶּ ַהּתֹורָּ
ֹמר  ש ְ ה ְלַמַען ּתִ ַלְילָּ ם וָּ יֹומָּ
י  תּוב ּבֹו ּכִ ל ַהּכָּ כָּ ֹות ּכְ ַלֲעש 
ז  ךָּ ְואָּ כֶּ רָּ ת ּדְ ְצִליַח אֶּ ז ּתַ אָּ

יל: ּכִ ש ְ  ּתַ
רֶּ  ְך ּדֶּ ְך משלי כא )ח( ֲהַפְכּפַ

ֳעלֹו: ר ּפָּ ש ָּ ר ְוַזְך יָּ זָּ  ִאיש  וָּ
ל  ד אֶּ ר ְיֹדוָּ שמות י )כא( ַוּיֹאמֶּ
ַמִים  ָּ ְדךָּ ַעל ַהש ּ ה ְנֵטה יָּ מש ֶּ
ִים  ץ ִמְצרָּ רֶּ ְך ַעל אֶּ ִויִהי חש ֶּ

ְך: ֵמש  חש ֶּ  ְויָּ
 

 תורה קיא
י ל כי תשא  שמות )יב( ּכִ

ֵאל  רָּ ֵני ִיש ְ ת ֹראש  ּבְ א אֶּ ָּ ִתש ּ
ְתנּו ִאיש   ם ְונָּ ר  ִלְפֻקֵדיהֶּ ּכֹפֶּ

ם ְוֹלא  ְפֹקד ֹאתָּ ק ּבִ ֹו ַליֹקוָּ ַנְפש 
ם: ְפֹקד ֹאתָּ ף ּבִ גֶּ ם נֶּ הֶּ ה בָּ  ִיְהיֶּ

ו -שמואל א ב )ט( ַרְגֵלי ֲחִסידָּ
יו\ ִעים \}ֲחִסידָּ ֹמר ּוְרש ָּ { ִיש ְ

י ֹלא ְבֹכַח  ּמּו ּכִ ְך ִיּדָּ חש ֶּ ּבַ
: ר ִאיש   ִיְגּבַ

 
 תורה קיב

)טז( ֹצַהר ו נח  בראשית
ה וְ  בָּ ה ַלּתֵ ֲעש ֶּ ה ּתַ ל ַאּמָּ אֶּ

ה  בָּ ַתח ַהּתֵ ה ּופֶּ ה ִמְלַמְעלָּ ּנָּ ַכּלֶּ ּתְ
ם  ִנּיִ ם ש ְ ּיִ ְחּתִ ים ּתַ ש ִ ּה ּתָּ ִצּדָּ ּבְ

: הָּ ֲעש ֶּ ים ּתַ ִלש ִ  ּוש ְ
ִעים  ִביב ְרש ָּ תהלים יב )ט( סָּ
ֻרם ֻזּלּות ִלְבֵני  כּון ּכְ ִיְתַהּלָּ

ם: דָּ   אָּ
ה ֱהֵיה  יֹום טֹובָּ קהלת ז )יד( ּבְ

ה ְרֵאה עָּ ם  ְבטֹוב ּוְביֹום רָּ ּגַ
ה  ש ָּ ה עָּ ת זֶּ ה ְלֻעּמַ ת זֶּ אֶּ
ּלֹא  ְבַרת ש ֶּ ֱאֹלִהים ַעל ּדִ הָּ

ה: יו ְמאּומָּ ם ַאֲחרָּ דָּ אָּ א הָּ  ִיְמצָּ

 



 ן       "צהר תעשה לתיבה קיב                       מוהרוטי                         ליק:     צט
 כי ,]ב [אלילך בדרך אמת לפי מדרגתו, שהכל תלוי בו הוא אמת

כי , והוא יסוד הכל, }שבת נה יומא סט{ה אמת "חותמו של הקב
אזי , וכיון שהוא במדריגת אמת. ]ג [אמת הוא ראש תוך סוף

ואז , אשר חותמו אמת, י בעצמו"כביכול נתלבש בו אור הש
יוכל , אור לו' ן שהוכיו). תהלים כז (אורי וישעי' הנאמר עליו 

. למצוא פתחים הרבה לצאת מהחשך והגלות שהוא סגור שם
 ]ד[)ב"יומא לח ע(ל "כשארז, כי באמת יש שם פתחים הרבה

וכיון שנמצא . ]ו[ פתחים הרבה הייש ל, הבא לטמא פותחין לו
 }קהלת ב{ הכסיל בחשך הולךרק . יכולת לצאת' הי, שם פתחים

ולא יתנו לו , סור וקשור שםוהוא א, ולא יראה הפתחים לצאת
אזי הדיבורים ',  עד אשר יזכה לדבר דיבורי אמת לפני ה,לצאת

 ,יאיר מבין פתיים זךפתח דבר ואזי. ל"אור לו כנ'  והמאירים
, ל"היינו דיבורי אמת כנ, כי הדיבורים המאירים). תהלים קיט(

כי הפתיים , מבין פתייםוהיינו דסיים . הם מראין לו הפתח
יבינו ויראו הפתח לצאת , ולא יראו לצאת, בחושךהנתונין 
לאמר לאסורים צאו לאשר בחשך )  מט'ישעי(ש "כמ, מהחשך

האמת אמת גמור ברור וצלול בלי שום ' אך צריך שיהי. הגלו
שיזכה פעם , והמשכיל המבין יש לו להתפלל כל ימיו. דופי

 כראוי' לדבר דיבור אחד של אמת לפני ה, אחד כל ימי חייו
, ומי שזוכה לבחינות אמת האמיתי,  ויש בזה כמה מדריגות.]ח[

. 'כי נתלבש בו אור ה, ואזי הוא מאיר בעצמו, אור לו' אזי ה
ועל כל זה , אך מי שעדיין לא הגיע למדריגה עליונה של אמת

אף כי אינו מאיר בעצמו מאחר שלא , הוא במדריגה של אמת
אחר להאיר על כל זה האמת הועיל שיוכל , הגיע לאמת הנכון

והנה .  וענינים יבינם המשכיל בעצמוטוגם בזה מדרגות. בו
, ]י[ עולם המלאכים והגלגלים והגשמי, ידוע שיש שלשה עולמות

' ומי שזוכה לאמת וה. ומקיים כולם ברצונו' והשם יתברך מחי
הוא מקיים העולם ונותן שפע לכל השלשה , אור לו כביכול

כלומר שתדבר , יבשה לתיבהצהר תע ]יא [ והיינו דכתיב.עולמות
' י יש אומרים אבן טוב וכו"ועל זה פרש. דיבורי אמת המאירים

מי שהוא , יגמדרגות' זהו שאמרנו כי יש ב, ויש אומרים חלון
וזה יש אומרים .  אמת האמיתי הוא מאיר בעצמוידגתבמדר

יש אומרים שהם ו. שהם אבן טוב שמאיר מעצמו, אמרי אמת
 והם חלון כי יוכל אחר ,ל" הנטז לא במדרגהךאטו, אמרי אמת

כי , כי זה החלוק שבין אבן טוב לחלון. להאיר בו כמו בחלון
רק שדבר , והחלון אין מאיר מעצמו, האבן טוב מאיר מעצמו

ואל  ]יז [והיינו. אחר כגון השמש וכיוצא בה יוכל להאיר בו
ים שהדיבור מש את "ר, אמה, כי הדיבור נקרא אמה, אמה

, ואל אמהוהיינו . ]יח [מוצאות הפה'  ה הוא'הוה. כלול מהם
כלתה  ]יט[מלשון , תכלנה מלמעלה אשר ,שתדבר דיבורים

שיהיו דיבורי אמת , נכספין להם למעלה' שיהיכ, נפשי
 מלשון כאאו הוצדה, ופתח התיבה בצדה תשיםואזי . המאירים

וזה שתזכה . והיינו היצר הרע והסטרא אחרא, ציד בפיו ]כב[
כלומר . רא והחשך המסבבין מכל צדלעשות פתח בהסטרא אח

כלומר , שאתה צריך ליזהר לעשות פתח מכוון ממש בצידה
כי כמו התגברות הצדה . כנגד הסטרא אחרא שנקראת צדה

כן לפי זה מכוון ממש אתה צריך לעשות פתח , והסטרא אחרא
, ועיקר הכוונה :  והבן היטב, ל"התיבה היינו דיבורי אמת כנ

והוא , ית התגברות החשך והקליפהשכאשר הוא משוקע בתכל
כלוא ומסוגר בתוך החשך אפילה המסבבת ומקפת אותו מכל 

ואין לו שום פתח ותקנה , ל"צידי צדדים בכמה סיבובים ר
אזי עיקר עצתו שימשיך עצמו . ותחבולה לצאת מתוך החשך

. ויבקש רק האמת האמיתי, ויביט על האמת לאמיתו, להאמת
כי האמת הוא , בוב שיחשיך לווכנגד זה אין שום חשך וסי

אור לו אין ' וכיון שה. ]כג [אורי' הוהוא בחינות , י בעצמו"הש
ובוודאי יזכה לראות הפתחים לצאת . שום חשך שיחשיך אותו

.  ל" כנ יאיר מבין פתייםכדפתח דברךבבחינות , מהחשך
 י"אעפכז והעיקר שבתפילתו ותחינתו ובקשתו כו:  היטבכהוהבן
בור בתפילה ותחנונים מגודל החשך א לו לדבר שום די"שא

פ "אף על פי כן עכ, והבלבול המסבב אותו מאד מאד מכל צד
כגון .  נמוכה שהואכחיראה לדבר הדיבור באמת באיזה מדרגה

י שאינו יכול לדבר "הושיעה באמת אעפ' למשל שיאמר ה
כ יאמר הדיבור באמת "אעפ, בהתלהבות והתעוררות כראוי

יזכה לראות הפתחים , י הדיבור האמת"וע. מה שהואכפי 
, ז יזכה לצאת מחשך לאור ולהתפלל כראוי"ועי, שבתוך החשך

 'ט' בהתורה תהומות יכסיומו בסילעיל כל זה לועיין (כט. ל"וכנ
   :)]לא[

 בזה שיזכה לבקוע פתח לצאת יזכה גם אחרים עמו לעורר גם
ם לתשובה רשעים אחרים להוציאם מהחשך והגלות שה

, ופתח התיבה בצדה תשים' וזהו גם כן בחי. אסורים שם
כלומר שהם מצד אחר , שתעשה פתח באותם שהם מן הצד
והוא יעשה פתח לעורר . ולא מצד הקדושה רק מסטרא אחרא

,  ושלישיםלגתחתים שנייםלב ואזי. לבם להשיבם לצאת מהחשך
 :   ל" כי אתה תקיימם באמת כנ,התעש ,ל"עולמות כנ' היינו הג

ל ענינים גבוהים בענין התפלה לכל אחד "יש בכלל דברים הנו
ובענין זה נכלל ענין כוכבים ומזלות איך נעשים . לדלפי מדרגתו

וענין מה שאמרו .  דברוהוא נותן שפע לכל, התפלה' בבחי
כי הוא משפיע ',  אין לך כל עשב שאין לו כוכב וכו]לה[ל "חז

כי , הוענין נוסחאות התפל. לכל בדיבוריו האמיתים

  

                                               
א
   מדריגתו-מתרלו  
ב
 'ט' ה חנוכה ו"עיין לק 
ג

ה הקדוש שני לחות "של. א יז"אם כל חי ח–עשרה מאמרות. 'ר פא ב"ב. ה אמת"ד. י שבת קד"פרש 
 .טו' ה ריבית ה"לק. ריב, קסז, מגלה עמוקות ואתחנן קיד.  נר מצוה אות לג-מיד מסכת ת-הברית

ד
 .] שבת קד. ז נה"ע: [מנחות כטו*  
ה

בשבת ועיין בהשמטה בסוף התורה שגם שם כתב יש לי ' כלשון התוס( לו -ומתרלו,  לי-בתקפא ותרלד,  לו-ר"בדפו 
 יש לי -בתקפאבלוח הטעויות ות תיקן " כתוב יש לו ומוהרנר"ש שגם שם בדפו"ועיין תורה ט גם שם כתב יש לי ועי

 )ועיין תורה יב סוף אות ג שם כתוב יש לו
ו
 ]ד"ופרדס רמונים שער כב פ[ה אית "ס ד"תו. עיין שבת קד*  
ז
 )וכן הוא בפסוק( דבריך –מתרצו  
ח
 תטו ' עיין עונג שבת עמו. ט"ספר דבש השדה אות מז בשם הבעש 
ט
  מדריגות-מתרלו  

י
 ויקרא ח כג, ' א'רבינו בחיי בראשית ב. 'ג' ם יסודי התורה ב"רמב 
יא
 ל בתחילת התורה" הנ'בראשית ו 
יב
  לתבה-בתרלד 
יג
  מדריגות-מתרלו  
יד
  במדריגת-מתרלו  
טו
   אבל לא–מתרצו  
טז
  במדריגה-מתרלו  

יז
 ל צהר תעשה"המשך פסוק הנ 
יח
 ושם נרשם' ועיין תורה לח אות ג' ח שער כה דרוש ב"ע 
יט
 ' גתהלים פד*  

כ
  שיהיה -בתרלד 
כא
  היא-ומתרלו ,  הוא–ר ותרלד "גם בדפו 
כב
  כחבראשית כה*  

                                                                                    
כג
 ל" הנ'תהלים כז א 
כד
   דבריך-מתרצו  
כה
  והבין-בתרצו  

כו
  ר ונוסף בתקפא"אינו בדפו, ה גם בזה"מכאן ועד ד 
כז
  פ " אע–מתרצו  
כח
  מדריגה-מתרלו  
כט
  ת בתקפא "מוהרנ 

ל
  ל זה ועיין לעיל כ–מתרצו  
לא
נאמרה ' כי תורה טלא ציין כלל לתורה קיב ' ע שבתורה ט"וצ' עיין לקמן בעמוד הבא ששוב ציין לתורה ט 

  .מאוחר יותר ובה נתבארו עניינים אלו יותר
לב
   תחתיים-מתרצו  
לג
  שנים-בתרלד 
לד
  מדריגתו-מתרלו  
לה

 ושם שם כתוב ככבא ומזלא:  ועיין זוהר תרומה קעא,מזלשם הגרסא ' פסקא ו[' בראשית רבה פרשה י*  
 ]הגרסא ככב ומלאך' תורה ט  ולעיל,גרסא ממונהה. א רנה"ח

 תורה אור
ְלָדִוד ְיֹקָוק) א(תהלים כז 

י ִאיָרא ְיֹקָוקאוֹ  ִעי ִמּמִ ִרי ְוִיׁשְ
י ֶאְפָחד י ִמּמִ  :ָמעֹוז ַחּיַ

ֶהָחָכם ֵעיָניו) יד(קהלת ב 
ְך הֹוֵלְך ֹחׁשֶ ִסיל ּבַ ֹראׁשֹו ְוַהּכְ ּבְ
ְקֶרה ֶאָחד ּמִ י ַגם ָאִני ׁשֶ ְוָיַדְעּתִ

ם ּלָ  :ִיְקֶרה ֶאת ּכֻ
ָבֶריָך)קל(תהלים קיט  ַתח ּדְ  ּפֵ

ָתִיים  :ָיִאיר ֵמִבין ּפְ
ֵלאֹמר) ט( ישעיהו מט

ְך ֹחׁשֶ ר ּבַ ַלֲאסּוִרים ֵצאּו ַלֲאׁשֶ
ָרִכים ִיְרעּו ּוְבָכל לּו ַעל ּדְ ִהּגָ

ָפִיים ַמְרִעיָתם  :ׁשְ
ֹצַהר) טז(ו  נח בראשית

ה ָבה ְוֶאל ַאּמָ ה ַלּתֵ ֲעׂשֶ ּתַ
ָבה ה ִמְלַמְעָלה ּוֶפַתח ַהּתֵ ּנָ ַכּלֶ ּתְ
נִ  ם ׁשְ ּיִ ְחּתִ ים ּתַ ׂשִ ּה ּתָ ִצּדָ םּבְ ּיִ

הָ  ֲעׂשֶ ים ּתַ ִלׁשִ  :ּוׁשְ
ִנְכְסָפה ְוַגם) ג(תהלים פד 

י ְלַחְצרֹות ְיֹקָוק ְלָתה ַנְפׁשִ ּכָ
נּו ֶאל ֵאל ָחי ִרי ְיַרּנְ י ּוְבׂשָ  :ִלּבִ

)כח( כה  תולדתבראשית
י ַצִיד ו ּכִ ֱאַהב ִיְצָחק ֶאת ֵעׂשָ ַוּיֶ
ִפיו ְוִרְבָקה ֹאֶהֶבת ֶאת ּבְ

 :ַיֲעֹקב



 .ן     ק"       מוהרה לתיבה קיב                 צוהר תעשטי                           ליקו          
 לשער השבט אוצריך להעלות תפלתו, ב שערים כידוע"יש י
דרך  ]ב[וזהו . ער שבט אחר לא יוכל לעלותכי אם יגיע לש, שלו

 תפלהגוקם אין עמידה אלא . כוכב מיעקב וקם שבט מישראל
, שצריך להעלות תפילתו לשער שבטו, והיינו שבט מישראל. ]ד[

ודרך ,  למעלהובזה נעשה זיווג. ל" כנדרך כוכב מיעקבוהיינו 
. כי השחית כל בשר את דרכו ]ה[מלשון , הוא בחינות זיווג

מיו על תפילתו שתהא סמוכה והיינו שנצטער אבא בנימין כל י
שצריך לשלוח , ]ז [איש למטה אבותיו תשלחוכי , ]ו[למטתו 

והיינו שתהא . ל"התפילה למטה אבותיו היינו לשבט שלו כנ
ִתיסמוכה  ה , ְלִמּטָ ּטֶ ִתיועל . שלוַלּמַ ה בין צפון  שתהא נתונִמּטָ
.  הרוצה להחכים ידרים להעשיר יצפין]ח[ל "כי אמרו חז, לדרום

כי טוב תורה עם דרך ארץ , ]ט [ובכל דבר טוב הממוצע כידוע
שתהא , והיינו בין צפון לדרום). היינו חכמה ועשירות(יא ]י[

היינו (יב. ל"מטתו כנ' התפילה שהוא בחי, ממוצע בין שניהם
ל הרוצה להחכים "צפון ודרום כנ' ן חכמה ועושר שהן בחיבי

, ופתח התיבה בצדה תשיםוזהו ). ידרים ולהעשיר יצפין
והיינו . שתתפלל דיבורי אמת שיעלו למקומם לשער שבט שלו

שתשים הפתח התיבה היינו דיבורי אמת של , בצדה תשים
 והענין  :בצד שלה בשער שבטו המגיע לו, בצדה, התפילה

   :)ל"הנ' ט' עיין כל זה בסי(יג. עמוק
כמו ,  כי באמת יש שם פתחים הרבה,ש שם"למ, לעילשייך 

וכיון .  פתחים הרבהילידל הבא לטמא פותחין לו יש "שאמרו רז
יכולת ' הי, )היינו הפתחים שנפל על ידם(טושנמצא שם פתחים 

ואז כששמעתי מפיו . ש" ע' הולך וכוטזהכסיל בחשךרק , לצאת
כי , שלכאורה קשה על זה, ל"דברתי עמו ז, ל"נכל הענין ה' הק

 מפני מה נברא העולם יז)'ט ב"במנחות כ(ל אמרו שם "הלא רז
י שפתוח "רש' פי(יח מפני שדומה לאכסדרה י"ההזה ב
י שכל הרוצה "רש' פי(יט ,שכל הרוצה לצאת יצא) מתחתיו

, ומאי טעמא תליא כרעיה) לצאת ממנו לתרבות רעה יוצא
בפתח ', י מעלין לי"רש' ופי(כ ,'ילי ליהדר בתשובה מעי דאי
סתייעי ימכבלא ,  בהךכאוליעיילי). ון בין רגל שבתוכו לגגויהעל

 'פתח התחתון דנפיק בי, י וליעיילו בהך"רש' ופי(כג ,'מילתא וכו
דהבא ליטהר בעי סיועא מפני יצר ,  לא מיסתייעא מילתא:

, נמצא מבואר כאן) סיועא פתח יתירה' הרע הלכך עבדי לי
י הפתח שנפל דרך "א לצאת מהטומאה ולשוב בתשובה ע"אש

ולכאורה זה סותר . ל"י הנ"פרשבוכדשם כמבואר היטב בגמרא 
 הפתחים שיש על ידי, שיכולין לצאת מהטומאה, ש למעלה"למ

והשיב כלאחר . יפה הקשית, ואמר. ]כה [ל"בהטומאה בעצמה כנ

, שםכי אם יזכה לראות הפתחים שיש . שיש בזה דברים בגו, יד
כי הירידה . הוא יכול לצאת דרך הפתחים של נפילת חבירו

לפעמים , היינו. והבן, עליה של זה' הוא בחי, והנפילה של זה
מה שנחשב נפילה וירידה אצל חבירו שהוא במדריגה גבוה 

על כן אף . לגבי מדריגתו השפילה', עלי' נחשב אצלו בחי, יותר
וא בעצמו דרך על פי שאי אפשר לעלות דרך הפתחים שנפל ה

כ "אעפ, ל"רק דרך פתח הגבוה יותר כמבואר בגמרא הנ, שם
יכול ' הי, אם היה זוכה לראות הפתחים שיש בהטומאה בעצמה

דרך הפתחים של חבירו הגבוה ממנו שנפל על , לעלות משם
. ל"נחשב אצלו עליה כנ, כי הירידה והנפילה של חבירו. ידם

על  ולעלות משם, א לזכות לראות הפתחים שיש שם"אבל א
 שירגיל עצמו לדבר בתפילתו על ידי,  האמתעל ידיא "כ, ידם

 והמניעות כואף על פי שהחשך. הדיבור באמת כפי מה שהוא
, לבולים מסבבין ומקיפין אותו מכל צד ומצדי צדדיםבוה

כ "אעפי, ומבלבלין אותו מאד מאד עד שאינו יכול להתפלל כלל
באיזה מדריגה שהוא על כל פנים יראה לדבר הדיבור באמת 

וכן יראה להמשיך את עצמו תמיד אל האמת לאמתו , ל"כנ
ת בעצמו ויראה " זה יזכה שיאיר לו השיעל ידיו. ל"וכנ

עיין . ל"ויזכה לצאת מחשך לאור גדול וכנ, הפתחים שיש שם
 עצה זאת יכולין על ידיש, ואמר לי אז:  שם היטב היטב

כי תמיד איך שהוא . ]כז[ להיות איש כשר באמת כל ימי חייו
 על ידי,  זהעל ידייכולין להחיות את עצמו ולהחזיק את עצמו 

 חשך לא כלגם אשר , האמת שהוא אור השם יתברך בעצמו
, כי אין שום טומאה וסטרא אחרא בעולם, ]כח[ יחשיך ממנו

רק שאין רואין אותן מחמת . שםכטשם פתחים לצאת ' שלא יהי
אמת מאיר לו השם  העל ידיאבל . גודל החשכות שיש שם

 גם בעומק ]ל [פתח תקוהיתברך בעצמו ויזכה לראות ולמצוא 
. באמת תמיד' נפילתו לצאת מאפילה לאורה ולהתקרב אליו ית

   :אמן ואמן
  

מן האדם מדעתו ושלא ונפרעין ) אבות פרק ג(] לא[קיג 
כי קודם כל גזר דין , ]לג [ט"שמעתי בשם הבעשלבכי . מדעתו

ן כל העולם אם מסכימין להדין מאספי, שבעולם חס ושלום
, ואף את האיש בעצמו שנגזר עליו הדין חס ושלום. ההוא

, והענין. אזי נגמר הדין חס ושלום, שואלין אותו אם הוא מסכים
בוודאי יכחיש ויאמר , כי בוודאי אם ישאל לו בפירוש על עצמו

, יוצא בוכאך מטעין אותו ושואלין אותו על . שאין הדין כן
  . ואזי נגמר הדין, הדיןוהוא פוסק 
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 )מהדורת תשנדתכג ' עמ(פ שומר פיו ולשונו "עה גסלרבי עזריא פיגו דרוש בינה לעיתים 

 ה אורתור
ֶאְרֶאּנּו) יז(כד בלק במדבר 

ה ֲאׁשּוֶרּנּו ְוֹלא ָקרֹוב ְוֹלא ַעּתָ
ֶבט ֲעֹקב ְוָקם ׁשֵ ַרְך ּכֹוָכב ִמּיַ ּדָ
ֲאֵתי מֹוָאב ָרֵאל ּוָמַחץ ּפַ ׂשְ ִמּיִ

ת ֵני ׁשֵ ל ּבְ  :ְוַקְרַקר ּכָ
ְרא) יב(ו נח בראשית  ַוּיַ

ה ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאֶרץ ְוִהּנֵ
י ִהשְׁ  ָחָתה ּכִ רִנׁשְ ׂשָ ל ּבָ ִחית ּכָ

ְרּכֹו ַעל ָהָאֶרץ  :ֶאת ּדַ
ַלח ְלָך) ב( יג  שלחבמדבר ׁשְ

ַנַען ים ְוָיֻתרּו ֶאת ֶאֶרץ ּכְ ֲאָנׁשִ
ָרֵאל ר ֲאִני ֹנֵתן ִלְבֵני ִיׂשְ ֲאׁשֶ
ה ִאיׁש ֶאָחד ִאיׁש ֶאָחד ְלַמּטֵ
יא ָלחּו ּכֹל ָנׂשִ ׁשְ ֲאֹבָתיו ּתִ

 :ָבֶהם
ֹצַהר) טז(ו נח בראשית 

ֲעשֶׂ  הּתַ ָבה ְוֶאל ַאּמָ ה ַלּתֵ
ָבה ה ִמְלַמְעָלה ּוֶפַתח ַהּתֵ ּנָ ַכּלֶ ּתְ
ם ִנּיִ ם ׁשְ ּיִ ְחּתִ ים ּתַ ׂשִ ּה ּתָ ִצּדָ ּבְ

הָ  ֲעׂשֶ ים ּתַ ִלׁשִ  :ּוׁשְ
ֶהָחָכם ֵעיָניו) יד(קהלת ב 

ְך הֹוֵלְך ֹחׁשֶ ִסיל ּבַ ֹראׁשֹו ְוַהּכְ ּבְ
ְקֶרה ֶאָחד ּמִ י ַגם ָאִני ׁשֶ ְוָיַדְעּתִ

םִיְקֶרה אֶ  ּלָ  :ת ּכֻ
ְך)יב(תהלים קלט  ם ֹחׁשֶ  ּגַ

ּיֹום ָך ְוַלְיָלה ּכַ יְך ִמּמֶ ֹלא ַיְחׁשִ
אֹוָרה יָכה ּכָ ֲחׁשֵ  :ָיִאיר ּכַ

י ָלּה ֶאת) יז(הושע ב  ְוָנַתּתִ
ם ְוֶאת ֵעֶמק ָעכֹור ָ ָרֶמיָה ִמׁשּ ּכְ
ה ּמָ ָ ְקָוה ְוָעְנָתה ׁשּ ְלֶפַתח ּתִ
יֵמי ְנעּוֶריָה ּוְכיֹום ֲעלֹוָתּה ּכִ

 :ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים
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 שיחות השייך לתורה זו
 

ָרָכה, ַהּתֹוָר  רֹונֹו ִלבְׁ ּנּו ִזכְׁ י ִמּמֶ ּתִ ַמעְׁ ָ ִסיָמן ז', ש  ִטים ֱאמּוָנה ּבְׁ ּפָ ָאַמר ַהּתֹוָרה ִמש ְׁ ֶ י ַמה קֶדם ש  ּתִ ָכַתבְׁ ִסיָמן קי"ב, וְׁ ָבה ּבְׁ ה ַלּתֵּ ֲעש ֶ ה צַהר ּתַ
"ל. ַאךְׁ ַאַחר יָמן ַהּנַ ּסִ ס ּבַ ּפַ דְׁ ּנִ ֶ ִפי ַמה ש ּ י ּכְׁ ּתִ ַמעְׁ ָ ש ּ ֶ ַהּתֹוָרה -ש ּ "ל, וְׁ ָלל ַהּתֹוָרה צַהר ַהּנַ ם ִנכְׁ ש ָ ִסיָמן ט', וְׁ ֻימּו ּבְׁ ַכסְׁ המת יְׁ ךְׁ ָאַמר ַהּתֹוָרה ּתְׁ ּכָ

ֻימוּ  ַכסְׁ המת יְׁ ַאַחר ּתְׁ , וְׁ ֶרךְׁ ּדֶ יָרה תקס"ג ּבַ ת ש ִ ּבַ ַ ש  ָרה ּבְׁ ָקא. -ֶנֶאמְׁ סְׁ ָקא ּפִ סְׁ "ל, ַוֲאָמָרּה ּפִ ִטים ַהּנַ ּפָ ִחיל לֹוַמר ַהּתֹוָרה ִמש ְׁ ךְׁ ִהתְׁ  ּכָ
 

ַעל לֹו ַהּבַ ָהָיה ֶאצְׁ ֶ ר ש  ת ִסּפֵּ אֹוָתּה ָהעֵּ ם-ּובְׁ ֵּ ִמין ּבְׁ -ש  ּפֹוגְׁ ֶ ש  ָאַמר לֹו ּכְׁ ָרָכה וְׁ רֹונֹו ִלבְׁ ם רֹוֶעה -ֶאֶרץטֹוב ִזכְׁ ָ ִסיָמן, ִמש ּ ָגלּות, וְׁ ִלין ּבְׁ ל נֹופְׁ ָראֵּ ִיש ְׁ
ָבר. ַאַחר יבֹו ּדָ נּו ַלֲהש ִ לא ָיַדעְׁ ֶאה וְׁ רְׁ רּוש  ַעל אֹותֹו ַהּמַ ַאל אֹוָתנּו לֹוַמר לֹו ּפֵּ ש ָ ל. וְׁ ָראֵּ ָבה -ֶאֶבן ִיש ְׁ ה ַלּתֵּ ֲעש ֶ יִתי לֹו ַהּתֹוָרה צַהר ּתַ אֵּ ךְׁ ֶהרְׁ ּכָ

נַּ  י ּכַ ּתִ ַתבְׁ ּכָ ֶ ּה ַאַחרש  ל ּבָ ּכֵּ ּתַ ִהסְׁ ָרָאה וְׁ "ל -"ל, וְׁ ֶאה ַהּנַ רְׁ רּוש  ַעל ַהּמַ ִבין ַעל ָיִדי ּפֵּ ה הֵּ ַעּתָ ֶ לֹוַמר ש  ם, )ּכְׁ ּלָ ר ִמּכֻ ִמיַדי יֹותֵּ לְׁ ָאַמר ּוִמּתַ ךְׁ ָעָנה וְׁ ּכָ
ַעל ל ַהּבַ ֶ ם-ש  ֵּ ָין -ש  ב ָהִענְׁ יטֵּ ַע הֵּ ו ֲאִני יֹודֵּ ָ ש  י ַעכְׁ ָרָכה(. ּכִ רֹונֹו ִלבְׁ  חיי מוהר"ן שיחות השייכים לתורות סימן ג. טֹוב ִזכְׁ

 

כי  ועיין שיש"ק ח"א אות תרכז שתורה זו אמר לנחם ולחזק את מוהרנ"ת על המניעות ממשפחתו להתקרב לרבינו
 נתקרב בסליחות בסוף שנת תקסב והיא נאמרה באותו חורף כנראה כב' או ג' חדשים אחרי התקרבותו.

 

ח שנאמרה באיסרו חג סוכות תקסג רמוז בה כל היסורים שעברו עליו אז ואחריה אמר תורה עיין שיש"ק ח"ב אות תקמ שתורה מ
 קיב.

 

 עיין שיש"ק ח"א סימן תרכז
צוּ -ַאַחר נּו זְׁ ַרּבֵּ ֹאד ִלּסַֹע לְׁ ָראּוי, ָרָצה מְׁ ּלֵּל ּכָ ּפַ ִהתְׁ לֹא ָהָיה ָיכֹול לְׁ ּלֵּל וְׁ ּפַ ִהתְׁ ַעם ַאַחת לְׁ ָעַמד ּפַ ֶ ש  ךְׁ ּכְׁ "ל, ַק"ל, ַאךְׁ ָהיָ ּכָ ם ַהּנַ ּכֵּ י ַהֶהסְׁ נֵּ א ִמּפְׁ ה ָירֵּ

ָהִאיר כֹול לְׁ ּיָ ֶ ב ָאָדם ש  ֵּ ֶלב יֹוש  ַרסְׁ בְׁ ָסמּוךְׁ ּבִ רּות ֲהלֹא ּבְׁ מְׁ ַמרְׁ ִהתְׁ ּתֹו ּבְׁ ַדעְׁ ב ּבְׁ ָחש ַ ֹאד, וְׁ ָהָיה ַמר לֹו מְׁ סֹוַע  וְׁ יֶנִני ָיכֹול ִלנְׁ ֲעבֹוַדת ה' ַוֲאִני אֵּ ִלי ּבַ
עֵּ  ּבְׁ ֶ ּתֹו, ש  ַדעְׁ ִליט ּבְׁ ֶהחְׁ ָליו? וְׁ ָבר יּוכַ אֵּ ִבית ּכְׁ ת ַערְׁ ֻעּדַ קֶֹדם סְׁ צּוַק"ל וְׁ נּו זְׁ ַרּבֵּ ע לְׁ ךְׁ ִיּסַ תֹוךְׁ ּכָ ֳהַרִים, ּבְׁ ת ַהּצָ ֻעּדַ אִביו ֹיאַכל ֶאת סְׁ ֶ יֹות ת ש  ל ִלהְׁ

ֶרךְׁ ָיַרד גֶּ  ַצע ַהּדֶ ֶאמְׁ ָנַסע. ּבְׁ ה, וְׁ ן ָעש ָ כֵּ ָלל. וְׁ ַדע ָאִביו ִמזֶּה ּכְׁ יֵּ יש  וְׁ ּגִ לֹא ַירְׁ יתֹו, וְׁ בֵּ ֶלב ַרק ֲחָזָרה ּבְׁ ֶרסְׁ יַע ִלבְׁ ַהּגִ לֹא ָיכֹול ָהָיה לְׁ ף, וְׁ ֹוטֵּ ם ש  ֶ ש 
ִני ל ַהּמְׁ צּוַק"ל ֶאת ּכָ נּו זְׁ ַרּבֵּ ר לְׁ ִסּפֵּ ִבית וְׁ ִפּלַת ַערְׁ ַאַחר ּתְׁ צּוַק"ל לְׁ נּו זְׁ ַנס ֶאל ַרּבֵּ כְׁ ּנִ ֶ ש  ָלה ּוכְׁ יְׁ ּלַ צּוַק"ל: "ַאז ֶעס ּבַ נּו זְׁ ָהיּו לֹו, ָאַמר לֹו ַרּבֵּ ֶ עֹות ש 

אר ש ְׁ  ִסיָמן קִאיז ּגָ ּבְׁ ֶ צּוַק"ל ַהּתֹוָרה ש  נו זְׁ ָאז ָאַמר לֹו ַרּבֵּ ער ֱאֶמת", וְׁ ט ּדֶ ט ֶמען ִזיךְׁ צּום ֱאֶמת ִווי ִאיז ָפארְׁ ט ִציהְׁ ה ֶלעכְׁ ֲעש ֶ י"ב צַֹהר ּתַ
ֶזל רְׁ כּו'. )ֲאָבֶני"ָה ּבַ ָבה וְׁ  (., שם סעיף י"אַלּתֵּ

 
 

 הקדמה
 ורחימו כראוי רבינו מבאר בתורה זו כיצד להתפלל בכוונה ובדחילו 

 וכן בכלליות בכל מצב שחשוך לו וקשה לו לכוין ליבו להש"י ולמצא עיצה נכונה 
דבור אמת דהיינו לדבר ובפרט בתפילה ור שקר בטעות בלהזהר אפילו מדיל לאמת בכ רלזה היא לדבר דיבו הוהעיצ

 .מקירות הלב באמת
ורמז לזה כאן במה שהמשיל ות כמבואר בתורה נא ודבר הזה אינו פשוט כלל כיון שמדובר בזיכוך הדמים וכל המד

 את הפתח בחושך לפתחי התשובה ורמז בזה שכדי לדבר אמת צריך לזכות לתשובה שלימה 
 ועל כן אומר רבינו

והמשכיל המבין יש לו להתפלל כל ימיו, שיזכה פעם אחד כל ימי חייו, לדבר דבור אחד של אמת 
 לפני ה' כראוי. 

 בסוף התורהעיין ו

 .עצה זאת יכולין להיות איש כשר באמת כל ימי חייו על ידיר לי אז, שואמ

האמת שהוא אור השם יתברך  על ידיזה,  על ידיכי תמיד איך שהוא יכולין להחיות את עצמו ולהחזיק את עצמו 
 םבעצמו, אשר גם כל חשך לא יחשיך ממנו, כי אין שום טומאה וסטרא אחרא בעולם, שלא יהי' שם פתחים לצאת ש

. רק שאין רואין אותן דהיינו פתחי אמת, כי האמת היא בעצמה הפתח כי כל רצונינו לשוב אליו אל הש"י שהוא בעצמו האמת
 מחמת גודל החשכות שיש שם.

משמע שתורה זו היא לאו דווקא בשעת התפילה ועיין בשיש"ק הנ"ל שתורה זו אמר רבינו לחזק את מוהרנ"ת שבא 
פר לו שקשה לו להתפלל כראוי כי בני ביתו חולקים עליו מאד על שהתקרב אליו. גם אליו בתחילת התקרבותו וסי

בעלי הדין מבלק"ה משמע שעיצה זו היא כללית לכל חשכות וכגון דיין שרוצה לדון דין אמת ואינו יודע עם מי 
 הצדק.



 דף צט. קוטי מוהר"ןיל                           ב                   תורה קיב                       
 

 

ות שבעולם העיצה היא ממילא לכל חשככמבואר בריש תורה ב' שראלי הוא התפלה יונ"ל כיון שכלי זינו של איש ה
. והאמת היא אחת לדבר באמת וכל מיני חשכות הן נפ"מ רק איזה דיבורים יהיה לו בתפילה אבל העיצה היא תפילה

לפסוק הדין בוודאי עצתו תפילה וכל תיבה לומר  דממילא גם הדין בחשוך לו כיצ אחת למה מה שיאמר באמת.
 באמת כמבואר כאן.

 ה בכח תשובה שעושה כך יצא ממנו הדיבור יותר באמת וכנ"ל כפי זיכוך הדמים שזוכ
כי דיבור אמת הוא בעצמו תשובה כי רבינו עניין הצהר תעשה לתיבה עם הפתח לתשובה ר ולכן בחדא מחתא מבא

 אמת הוא חותמו של הקב"ה ולדבר את הקב"ה צריך לשוב אליו באמת
הכל סובב סביב האמת כי ורו הגדול ממנו מבאר רבינו שהפתח לשוב הוא פתח שממנו נפל חביבסוד התשובה 

שמשם והתשובה אותה אנו מבקשים והיא הש"י בעצמו והיא הסיעתא דשמיא שמקבל מבינה עילאה עולם האמת 
מאיר לו אמת בחי' אבן טוב בחלון שלו ולפעמים דייקא את אמת של חבירו יכול לקבל ואילו אמת גבוה ממנו אין לו 

מישהו גבוה אמת של כלים לקבל. אבל אמת של עצמו בוודאי לא תועיל לו שהרי נתעקם ע"י החטא. וצריך דייקא 
ממנו שהוא ביושר כלפיו. והוא הכלל המבואר בתורה כט שתיקון מדרגה פגומה אפשר רק ממדרגה גבוהה יותר 

 שעדיין לא נפגמה.
 עד כאן ההקדמה

* 
 קיבתורה 

יבה ואל אמה תכלנה מלמעלה ופתח התיבה בצדה תשים תעשה לתצהר )בראשית ו( 

 .תעשה איםישישניים ושל תחתיים
 פי' רש"י צהר יש אומרים אבן טוב ויש אומרים חלון.

עיין שפתי חכמים צהר לשון צהרים דהיינו אור ועי"ש שהקשה דלקמן ויפתח נח את החלון הרי מפורש כמ"ד 
 חלון ולא אבן טוב

 שה כיון שלא שמשו המאורות בימי המבול כמבואר בב"ר )לג ג( למה צריך חלוןאבל עיין בעל הטורים שמק

 
לעומת זה זה  גאתכי הסט"א מסבבת הקדושה כי  [ב] סביב רשעים יתהלכוןהנה ידוע כי 

ח"ו,  \ה/. ובפרט מי שכבר נמשך אחר עבירות ח"ו, ונמשך אחר הסט"א ושם מקומו[ד] עשה
קשה לו מאד אעפ"כ אל ה',  \ז/ורר רוחו לשוב. וכאשר יע\ו/והם מסבבין אותו מכל צד

, כי הן מסבבין \ט/דהיינו שעיקר הקושי לשוב מתבטא בתפילה \ח/להתפלל ולדבר דיבורים לפני ה'
כפי העבירות  , לכ"א לפי ענינו כנ"לכנ"ל כיון שסוברים שאצלם מקומו והוא שייך להם אותו מכל צד

יראה בדחילו ורחימו  \יא/יא דיבור לפני אלקים. ומחמת שא"א לו להוצ\ישנמשך אחריהן כנ"ל/

וחיות כראוי, לכן כל הדיבורים והתפלות שהוא מדבר.  \יבואהבה הנובעים מגודל כוונתו בתפלה/

                                               
 ושלישים -מתרלו  א
 תהלים יב*  ב
 את זה –בתשכט  ג
 לשה"כ קהלת ז יד ד
ַבֲחמּוָרה(, ּובֹוֵרַח ִמן ָהֲעברהועיין ושם מקומו  ה ה )ּכְ ן ַעזַּאי אֹוֵמר, ֱהֵוי ָרץ ְלִמְצָוה ַקּלָ  .אבות פרק ד )ב( ּבֶּ
 מכל צד קמ"ל שאין פתח לצאת  ו

ים שלא לשון מסבבין משמע לעומת האמונתך סביבותיך שהם המקיפין הקדושים יש סיבוב מקיפין דקלפה נחשים ועקרב –מסבבין אותו 
 נותנים להתקרב אל הקדושה להתפלל לפניו ית' ונתבאר בתורה ז' וט'.

רוח היא מדרגת הדעת ממוצע בין נשמה לנפש בין שכל שבמח למדות שבלב וכדי לשוב צריך לעורר רוחו להאיר הארת  –יעורר רוחו  ז
 מה יבנה בית דירה בתחתונים.הנשמה בנפש להשיבה אליו ית' דהייינו אל החכמה עלאה להמליכו בחכמה בבחי' בחכ

אע"פ שרוצה לשוב אין זה מספיק ואע"פ שהיכן שחושב אדם שם הוא נמצא וגם חז"ל פסקו המקדש עמ"נ שהוא צדיק מקודשת הרי  ח
שעיקר הרצון אעפ"כ אין הסט"א מניחה לו עד שישלים תשובתו ומתגרה בו וזה נסיונו ותיקונו אם באמת רוצה לשוב לא יוותר עד 

 והו לשוב.שיניח
אבל בלקוטי הלכות מבאר העניין גם בשאר דברים וכגון דיין שחשוך לו ואינו יודע לפסוק הדין. וכן מבואר בשיש"ק תרכז שתורה זו  ט

 נאמרה למוהרנ"ת לחזקו בשעה שחלקו עליו כל בני ביתו כשהתקרב לרבינו.
מני ויש עבר ושנה נעשה לו היתר ונעשה דר שם ויש שנעשה קבוע כי כפי העבירות כך קנה מקומו אצלם כנ"ל יש אורח בעלמא ויש גר ז י

ובן בית ויש שנפל לבור תחתיות בבחי' אציע שאול פרש"י שהכין לו מצע לשכב שם. עיין חסד לאברהם ב' נו מי שת' ימים שקוע בעבירה 
נכנס לשער נ' של קדושה מתבטלת ממנו בלא הפסק מכניסים אותו לשער נ' של טומאה ואין לו אפשרות לצאת משם וזה לעומת זה מי ש

 הבחירה. עי"ש.
 לעיל נקט  לפני ה' וכאן אלקים ואולי כיון שמדבר על דחילו דהיינו יראה אבל צ"ע כי מדבר גם על רחימו דהיינו אהבה יא
א ע"י יחוד או"א תחילה ועיין בתיקונים דף כה: מבואר לגבי התורה דדחילו ורחימו הם אבא ואמא ועלית התור היא יחוד זו"ן שא"א אל יב

 ועיין דגל מחנה אפרים פ' נח ביאר שהכוונה שדבור בלא כוונה בחכמה ובינה אינו דיבור כלל.  ע"י דחילו ורחימו עי"ש.



 דף צט. קוטי מוהר"ןיל                           ג                   תורה קיב                       
 

 

ונשארים למטה תחת  'לא יוכלו לבקוע המחיצות והמסכים המבדילים לעלות למעל
בדחילו  \יד/ל. עד אשר יזכה וישוב באמת, וידבר דיבורים הראוין להתקב\יג/המסכים

את כל  \יז/הדיבור המאיר \טז/, אזי מבקע\טו/ורחימו מעומקא דליבא בהתעוררות גדול
 המחיצות והמסכים המבדילים, ויעלו עמו כל הדיבורים שהיו מונחים למטה עד הנה

 , העיקר להתפלל תפלה כראוי שתעלה עימה את כל הפסולות . אך איך יזכה לזה\יט/[יח]
 

                                               
עוד יבואר, מה דמצינו כמה פעמים דיש תפילות פסולות המשוטטות בעולם, ואינם באים למקום  - 'דרוש א ערבי נחל בראשית נח יג

מסר לס"א, ולפעמים מעלה אותן תפילות פסולות בהתפללו אח"כ כראוי, ולפעמים הס"א טורפים אותה תפלה, משמע קדושה, גם לא נ
דיש עכ"פ משך זמן אשר אזלא ומשטטא, ובזוה"ק קאמר כל אורייתא ופקודא דלאו בדחילו ורחימו כו', משמע דמיד נמסרת לס"א ולא 

 משטטא כלל.

 הוא כשנלקח מהדעת ואם אינו מתקבל הוא אינו דיבור עי"ש.עיין תורה כט דבור הראוי להתקבל  יד
 לעיל אמר וחיות כראוי וכאן מעומקא דליבא והתעוררות גדול ולקמן דיבור אמת ונראה שכל הנ"ל כלול בדיבור אמת. טו
תח קיים והביקוע הרבה פתחים רק צריך למצאם וכאן משמע שאין אלא צריך לעשותם, וצ"ל כנ"ל בתורה ט' שהפ שצ"ע לקמן מבאר שי טז

 הוא במסך החושך שמסתיר אותו
 .כפי שיבאר בהמשך ע"י דיבור אמת נעשה דיבור מאיר יז

וא"ת, נמצאו רוב התפילות שמתפלל היחיד נפסדות ד"ה  הספירה התשיעית -השער השני  -שערי אורה עיין לעיל תורה צט ועיין  יח
 .ונאבדות

כגוונא דא, ההוא ממנא קדישא, דקיימא על ההוא פתחא, כל אינון צלותין דבקעי אוירין ורקיעין למיעל קמי   :רמה דף קודיפזוהר עיין  יט
ק חי עלמין, כמה מלכא, אי צלותא דסגיאין אינון, פתח פתחא, ואעיל ההוא צלותא, עד דאתעבידו כל צלותין דעלמא, עטרא ברישא דצדי

דאוקמוה. ואי צלותא דיחיד, סלקא עד דמטי לפתחא דהיכלא דא, דהאי ממנא קיימא ביה, אי יאה ההיא צלותא, לאעלא קמי מלכא 
קדישא )יאות(, מיד פתח פתחא, ואעיל לה, ואי לא יאה, דחי לה לבר, ונחתא ושטייא בעלמא, וקיימא גו רקיעא תתאה, מאינון רקיעין 

י גו עלמא. ובההוא רקיעא, קיימא חד ממנא די שמיה סהדיא"ל, וממנא על האי רקיעא, ונטיל כל הני צלותין דאתדחיין, דלתתא דמדבר
דאקרון צלותי פסילן, וגניז לון, עד דתב ההוא בר נש, אי תב לגבי מאריה כדקא יאות, וצלי צלותא אחרא זכאה, ההיא צלותא כד סלקא, 

תא, וסליק לה לעילא, עד דאערע בההיא צלותא זכאה, וסלקין ואתערבון כחדא, ועאלין קמי מלכא נטיל ההוא ממנא סהדיא"ל האי צלו
  קדישא.

על ידי מחשבות זרות, נפסל התפילה ומשליכין למקום פסולי המוקדשין, ואם  -אות לח לראש השנה ויום כיפור  ת"עהבעל שם טוב עיין 
סף פרשת שלח דף מתפלל בראש השנה בכוונה, מעלה כל התפילות של כל השנה, שחרית לשחרית ומנחה למנחה וכו': )תולדות יעקב יו

 קמ"ג ע"ג(

יש עיכוב להתפילה מלעלות, עד שיתפשט ממחשבות זרות, וזהו שכתב הרמב"ם )הלכות תפילה פ"ד ה"א( חמשה דברים מעכבין  לט.שם 
, והקשו עליו וכו', ולפי הענין מבואר הוא בפסוק )תהלים י', י"ז( תכין לבם תקשיב אזניך וגו', וכמו את התפילה, ואחד מהם כוונת הלב וכו'

שכתוב בתיקונים וכו', ובזה כתבתי ביאור וארשת שפתיו בל מנעת סלה )שם כ"א, ג'(, אולי יכוון פעם אחת בשנה ומתעטפין בתפילה זו כל 
 בזה, כנודע: )בן פורת יוסף דף קט"ז ע"ג( התפילות ועולין, ובפרט בראש השנה יש סגולה

לתקן כל התפילות הפסולים אשר הם אסורים ביד מלאכים הממונים על זה, והן הנה התפילות המעורבות במחשבות זרות, שכל  -אות מ 
רים התפילות הפסולות ביד הממונים, עד שיתעורר האדם ומתפלל תפילה הגונה, אז מעלה התפילות הפסולות, מהממונה השנה מסו

שנקרא סהדיא"ל למלאך הנקרא סנדלפו"ן, ומוליכה למעלה, ואם לא התפלל תפילה הגונה אזי ממתין הממונה עד ראש השנה ויום 
הפסולות גם כן למעלה, ואם לאו, הממונה משליכה למקום פסולי המוקדשין, שהוא  הכיפורים, וכשיתפלל אז כהוגן אז עולין התפילות

חוץ לרקיע, ושם אשת זנונים לילית חייבת, ונוטלת התפילות הפסולות ועושין מהן רקיע של שוא ועולה ומשטנת על אותן התפילות 
  רחמנא ליצלן:

פי המתבאר לעיל בפרשת עקב אות ע"ו ועוד בשאר מקומות, גודל מעלת ההתדבקות לצדיקי הדור, ול -הערה כא  םש מקור מים חיים
נראה שיש כח לצדיקי הדורות להעלות אחר כך גם אותן התפילות שנמסרו כבר לפסולי המוקדשין ולחוץ. ובכתר שם טוב חלק ב' דף ה' 

"ה להיות אצלו ביום כיפור, והנה בערב יום כיפור, מחמת שלא נזדמן ע"ד כתב וזה לשונו, מעשה בחסיד גדול אחד שנסע אל הבעש"ט זלה
להם תבן ומספוא בשביל הסוסים, ולא אכלו הסוסים כל יום האתמול וכל הלילה, על כן הוצרכו בבוקר לעמוד חוץ לעיר ביער, לרעות את 

פרסה מהעיר, והוצרך החסיד להיות ביום כיפור שם הסוסים, ונחו עצמם מעט לישון, וכשעמדו ראו שהיה צאת הכוכבים, והיה עדיין רחוק 
ביער בשדה, כי לא היה יכול לילך שם אפילו ברגליו, והיה בצער גדול מאוד, והתפלל בהכנעה רבה, ואחר כך במוצאי יום כיפור נסע 

לו שתפילתו הועילה  החסיד לעיר, וקיבלו הבעש"ט זלה"ה בסבר פנים יפות מאוד ובשמחה רבה, והיה מדבר תנחומין על לבו, ואמר
 להעלות כל התפילות של עם שבשדות, עד כאן לשונו:

( ובספרים שכל תפלות פסולות, כשהאיש מתקן מעשיו ומכין את לבו, :ח"ב קמבוהר )והנה איתא בז   -אור המאיר פרשת וישב עיין 
להוציא דבור לפני אלקים בדחילו ורחימו, במחשבות טהורות, מול הארה עליונה, אזי יש גם כן עליה לשאר התפלות הפסולות, עם 

ורות הנ"ל, מה שבגד תחלה בתפלותיו הפסולות, מונח התפלה הכשרה, מול זה בא הרמז בתורתינו הקדושה, ותנח בגדו אצלה, ירצה לה
אצלה אצל החיצונים, עד בא אדוניו אל ביתו, כלומר עד שמכין לבו לומר דבורים כאלה, להכניס אדוניו אדון צבאות, אל ביתו, אל 

 התיבה, אזי מעלה עם זו התפלה כל שאר התפלות,
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שלא יצא מפיו שקר אפילו שיזהר  [ב] אשהכל תלוי בו הוא אמת, לילך בדרך אמת לפי מדרגתו

, והוא יסוד {שבת נה יומא סט}של הקב"ה אמת  \ג/כי חותמו ,בטעות וכן כל הנהגותיו יהיו אמת
 . ל הכללהכו \ה/[ד] הכל, כי אמת הוא ראש תוך סוף

אור הש"י בעצמו, אשר חותמו  וכיון שהוא במדריגת אמת, אזי כביכול נתלבש בו
. וכיון שה' אור שע"י שהוא אורי הוא ישועתי )תהלים כז( ה' אורי וישעי, ואז נאמר עליו \ו/אמת

לו, יוכל למצוא פתחים הרבה לצאת מהחשך והגלות שהוא סגור שם. כי באמת יש שם 
וספות בשבת ופירשו התהבא לטמא פותחין לו,  \ח/[ז]פתחים הרבה, כשארז"ל )יומא לח ע"ב(

. וכיון [יא]פתחים הרבה  \י/טייש ל יש לו פתחים הרבה לצאת מהקדושה ורבינו תיקן הלשון קד שהכוונה
הכסיל בחשך . רק מהטומאה והחושך לצאת גם, הי' יכולת לצאת מהקדושה שנמצא שם פתחים

 שםולא יראה הפתחים לצאת, והוא אסור וקשור דהיינו שבלי אמת הוא כסיל  {קהלת ב} הולך
עד  ,כנ"ל שסוברים שאצלם מקומו לצאתקליפות ה, ולא יתנו לו \יבדהיינו שהחושך כאילו קושר אותו/

מאירים לו  אשר יזכה לדבר דיבורי אמת לפני ה', אזי הדיבורים מאירים וה' אור לו כנ"ל

)תהלים קיט(. כי הדיבורים  יאיר מבין פתיים יגפתח דברך. ואזי, שבאמת אינו קשור כלל

                                              
 מדריגתו -מתרלו  א
 עיין לק"ה חנוכה ו' ט' ב
צ"ע מאי קמ"ל חותמו דייקא דאי לאפוקי מהנחתם כתורה קמ א"כ מה יועיל שאלך במדת האמת שלי הרי היא הפוכה משלו אלא מוכרח  ג

 שמדובר באמת שהשליך ארצה וא"כ מדוע נקרא חותם. 
נר מצוה אות  –מסכת תמיד  -אם כל חי ח"א יז. של"ה הקדוש שני לחות הברית–מרותפרש"י שבת קד. ד"ה אמת. ב"ר פא ב. עשרה מא ד

 לג. מגלה עמוקות ואתחנן קיד, קסז, ריב. לק"ה ריבית ה' טו.
היא מדתו של יעקב מדת התפארת והוא הנקרא בריח התיכון שעובר מקצה לקצה והיא מדה בקו האמצעי לכן יכולה להעלות עד הכתר  ה

ות דהיינו להאיר בנמוך ביותר את האמת הגבוהה ביותר.  ועיין לקוטי תפלות תורה ט שלא יצא מפי שקר אפילו בטעות ולרדת עד המלכ
וזה הכוונה כן לילך בדרך האמת דהיינו לא רק בתפלה אלא תמיד ורק עי"ז יזכה גם בתפילה ובכל מצב חשוך עיין לק"ה דיינים שנותן 

וכן ידוע שתורה זו נאמרה למוהרנ"ת כשחלקו עליו בני משפחתו כיון שהתקרב לרבינו וחשך לו עיצה זו לדיין שלא יודע עם מי האמת 
מאד ולא ידע לשית עצה לנפשו כיצד להתנהג. הרי שעיצה זו היא כללית מאד וכן מבואר בסוף התורה זו שאמר שע"י עצה זו אפשר 

 להיות איש כשר באמת כל ימי חייו. 
לקמן וכן בתורה ט' כתב שהקב"ה הוא עצם האמת ונראה שכאן הכוונה אחת אבל באמת כלל יש חילוק גדול, וכמו שביארתי בתורה נא  ו

עפ"י תורה קמ ועפ"י פסחים נ' עולם הפוך ראיתי ולשון חז"ל על הנכנסים לפרדס שלא יצאו בשלום כיון שהציצו ונפגעו שע"כ לשון חותמו 
 שזה לא ניכר אלא למטה כמ"ש ותשלך אמת ארצה אבל למעלה למי שמציץ מלמטה נדמה הפוך.אמת מכוון יותר כיון 

 :מנחות כט* ו ז
( חטרי להו לגגיה ה( ותלו ליה לכרעיה דה"י )חמנחות דף כט: אמר רב אשי חזינא להו לספרי דווקני דבי רב דחטרי להו לגגיה דחי"ת ) ח

לכרעיה דה"י כדבעא מיניה רבי יהודה נשיאה מר' אמי מאי דכתיב בטחו ביי' עדי עד כי  דחי"ת כלומר חי הוא ברומו של עולם ותלו ליה
ביה יי' צור עולמים אמר ליה כל התולה בטחונו בהקב"ה הרי לו מחסה בעולם הזה ולעולם הבא אמר ליה אנא הכי קא קשיא לי מאי שנא 

ולמות שברא הקב"ה אחד בה"י ואחד ביו"ד ואיני יודע אם העולם הבא דכתיב ביה ולא כתיב יה כדדרש ר' יהודה בר ר' אילעאי אלו שני ע
ביו"ד והעולם הזה בה"י אם העולם הזה ביו"ד והעולם הבא בה"י כשהוא אומר אלה תולדות השמים והארץ בהבראם אל תקרי בהבראם 

 אלא בה"י בראם ]הוי אומר העולם הזה בה"י והעולם הבא ביו"ד[ 
 בה"י מפני שדומה לאכסדרה שכל הרוצה לצאת יצא ומפני מה נברא העולם הזה 

 ומ"ט תליא כרעיה דאי הדר בתשובה מעיילי ליה וליעייל בהך לא מסתייעא מילתא 
ִצים ִאם (לד ג משלי)כדריש לקיש דאמר ריש לקיש מאי דכתיב  ֵּ ן ְוַלֲעָנִוים< ולעניים> ָיִליץ הו א ַלל  ֶּ ן ִית  בא לטהר מסייעין אותו בא לטמא  : חֵּ

 תחין לו פו
 ומ"ט אית ליה תאגא אמר הקב"ה אם חוזר ]בו[ אני קושר לו קשר 

מפני מה נברא העולם הבא ביו"ד מפני שצדיקים שבו מועטים ומפני מה כפוף ראשו מפני שצדיקים שבו כפוף ראשיהם מפני מעשיהן 
 שאינן דומין זה לזה

א הפך הענוה וא"כ הוא גאווה. הוא יליץ פרש"י פותחין לו להיות לץ. ונראה שריש לקיש מבאר עומק העניין שבא לטמא שרשו ליצנות והי
ואולי אפ"ל עוד ש"יליץ" קאי גם אקב"ה שמתנהג עמו מידה כנגד מדה כמו תהלים יח כז עם עקש תתפתל עיין מצדודות עם עקום 

 שנדמה לו כאילו מסכימים עמו מהשמים. תתעקם. דהיינו שאם ליצן מתלוצצים והיינו פותחין לו דהיינו שמניחין אותו להמשיך בדרכו.
אבל הבא ליטהר פרש"י )יומא לח( להתחבר לענוים אזי נותנין לו חן שימצא חן בעיניהם ויקרבוהו.  ונראה שענוים קאי גם אבע"ת ממה 

 שהוא הפך הלץ בעל הגאוה לעומתו השב הוא עניו. וענווה היא תתן חינו העיני רואיו. 
ים וידוע מאחז"ל אין עני אלא בדעת ואילו עניו הוא הנקרא בר דעת ותשובה היא רק מדעת שהרי אים אדם מה שכתיב עניים וקרי ענו

עובר אא"כ נכנסה בו רוח שטות שהיא הפך הדעת הרי שהשב הוא הפך הרוח שטות והיינו בר דעת. וכן משה שהוא הדעת כתיב ביה 
 מות הייתי עמך עיין תורה קכג.  והאיש משה עניו מאד.  אלא צ"ל שעוש העצמו עני בבחי' בה

לו )כלשון התוס' בשבת ועיין בהשמטה בסוף התורה שגם שם כתב יש לי ועיין תורה ט גם שם כתב יש  –לי, ומתרלו  –לו, בתקפא ותרלד  –בדפו"ר  ט
 רה יב סוף אות ג שם כתוב יש לו(לי ועי"ש שגם שם בדפו"ר כתוב יש לו ומוהרנ"ת בלוח טעויות שם שצ"ל לי וכן תיקן בתקפא יש לי ועיין תו

עיין הערת שנוי נוסחאות שמוהרנ"ת שינה במקום לו כתב לי ואולי אפ"ל שכיון שתורה זו נאמרה למוהרנ"ת לחזקו בזמן המחלוקת עליו  י
 ממשפחתו לכן שינה וכתב לי במקום לו כי הדבר נגע אליו בפרטיות וצ"ע.

 נים שער כב פ"ד[* עיין שבת קד. תו"ס ד"ה אית ]ופרדס רמו יא
כידוע שאין בכוחם רק להפיל לדמיון כאילו הוא קשור ואסור אצלם וכמבואר במעשה מרב ובנו שהס"מ אמר לרב אם תרצה אהיה  יב

 בולע אותך
 דבריך )וכן הוא בפסוק( –מתרצו  יג
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, כי מבין פתיים, היינו דיבורי אמת כנ"ל, הם מראין לו הפתח. והיינו דסיים המאירים
יבינו ויראו הפתח  עכשיו ע"י אור האמת הם , ולא יראו לצאת,\יד/הפתיים הנתונין בחושך

. אך צריך לאמר לאסורים צאו לאשר בחשך הגלומט(  'לצאת מהחשך, כמ"ש )ישעי
 . לפני ה' ממששאומר דהיינו שירגיש  ם דופישיהי' האמת אמת גמור ברור וצלול בלי שו

והמשכיל המבין יש לו להתפלל כל ימיו, שיזכה פעם אחד כל ימי חייו, לדבר דיבור אחד 
 .\טז/[טו] של אמת לפני ה' כראוי

ויש בזה כמה מדריגות, ומי שזוכה לבחינות אמת האמיתי, אזי ה' אור לו, ואזי הוא מאיר 
ך מי שעדיין לא הגיע למדריגה עליונה של אמת, ועל כל בעצמו, כי נתלבש בו אור ה'. א

זה הוא במדריגה של אמת, אף כי אינו מאיר בעצמו מאחר שלא הגיע לאמת הנכון, על 
וענינים  יז. וגם בזה מדרגותכפי שיתבאר לקמן כל זה האמת הועיל שיוכל אחר להאיר בו

 יבינם המשכיל בעצמו. 
דהיינו שהמלאכים  [יח] לאכים והגלגלים והגשמיוהנה ידוע שיש שלשה עולמות, עולם המ

, והשם יתברך מחי' ומקיים שלוחי הש"י להנהיג את הגלגלים שעל ידם מנהיג את העולם השפל הגשמי
. ומי שזוכה לאמת וה' אור לו כביכול, הוא מקיים העולם ונותן שפע לכל \יט/כולם ברצונו

לומר שתדבר דיבורי אמת , כצהר תעשה לתיבה [כ] השלשה עולמות והיינו דכתיב
המאירים. ועל זה פרש"י יש אומרים אבן טוב וכו' ויש אומרים חלון, זהו שאמרנו כי יש ב' 

אמת האמיתי הוא מאיר בעצמו. וזה יש אומרים אמרי  כב, מי שהוא במדרגתכאמדרגות
 כדלא במדרגה ךאכגיש אומרים שהם אמרי אמת, ואמת, שהם אבן טוב שמאיר מעצמו. 

לון כי יוכל אחר להאיר בו כמו בחלון. כי זה החלוק שבין אבן טוב לחלון, כי והם ח ,הנ"ל
האבן טוב מאיר מעצמו, והחלון אין מאיר מעצמו, רק שדבר אחר כגון השמש וכיוצא בה 

ים שהדיבור מש אר"ת , אמהיוכל להאיר בו. והיינו ואל אמה, כי הדיבור נקרא אמה, 

תכלנה אשר  ,, שתדבר דיבוריםואל אמהוהיינו הוא ה' מוצאות הפה.  'הכלול מהם. וה

, שיהי' נכספין להם למעלה, שיהיו דיבורי אמת כלתה נפשי [כה], מלשון מלמעלה
, והיינו \כח/ציד בפיו [כז]מלשון  כואו, וצדה הופתח התיבה בצדה תשיםהמאירים. ואזי 

                                              
 פתי הוא הכסיללעיל נקט כסיל ונראה שרבינו לא מחלק בין פתי לכסיל ועיין מצודות דוד על מבין פתיים שכתב  יד

 . הפתי, שגדרו מי שחסר דעת ומתפתה כיונה פותה -חלק באור הענין  -מלבי"ם על משלי פרק יד פסוק טו אבל עיין 
וכבר בארתי שהכסיל אינו אויל או פתי, כי הוא יודע חקי החכמה ונמצאים  -חלק באור הענין  -משלי פרק יד פסוק לג ב ועל הכסיל כתב

אבל בספר באור שמות הנרדפים לרש"א        בלבו תשתרר התאוה והיצר ויגרשו את החכמה מלמשול בכחותיה: בקרבו, רק לא בלבו כי
 ורטהימער ערך כסיל כתב שהכסיל אין בו דעת נכונה ולא הבנה.

  ספר דבש השדה אות מז בשם הבעש"ט. עיין עונג שבת עמ' תטו טו
ים לזה דייקא בשעת ירידה שאז יש לו יותר לב נשבר ויותר יוצא הדיבור מעומק בספר עונג שבת עמ' תטו כותב בשם אנ"ש שנראה שזוכ טז

הלב.  ונ"ל שא"כ נמצא קצת סתירה למהלך המבואר בתורה כי נראה שצריך להשתדל בכל כוחו לומר דיבור אמת משמע שכמה שהוא 
 כמה שהוא בפחות מוחין כן יותר זוכה לאמת.  יותר במוחין כן יותר מצליח לקשור עצמו לאמת ואילו לדברי העונג שבת יוצא להפך ש

ואמנם אפשר לדחות שאין איתנו יודע מתי אנו בעליה ומתי בירידה. וכתיב גדול וקטן שם הוא וכיו"ב. אבל למעשה כשבא לדבר אמת 
וב ולהתפלל בכוונה לקיים עצת רבינו האם ימתין לזמן שבקושי מצליח להחזיק עצמו על מקומו שאז יזכה לדיבור אמת או כשמתעורר לש

 אזי ישתדל מאד לדבר באמת כפי יכולתו.
 מדריגות -מתרלו  יז
 רמב"ם יסודי התורה ב' ג'. רבינו בחיי בראשית ב א, ויקרא ח כג יח
משמע שברצונו לבד מקיים ואילו בהמשך מבאר שמי שזוכה לדיבור אמת גם הוא מקיים אבל בדיבור ולא ברצון בלבד. משמע שדיבור  יט

 ון שלו או שדבור שלנו מעורר רצון שלו.שלנו כרצ
 בראשית ו' הנ"ל בתחילת התורה כ

 מדריגות -מתרלו  כא
 במדריגת -מתרלו  כב
 אבל לא –מתרצו  כג
 הבמדריג -מתרלו  כד
 ג תהלים פד*  כה
 היא -הוא, ומתרלו  –גם בדפו"ר ותרלד  כו
 כח בראשית כה*  כז
אולי כיון שהביא ראיה זו אפשר לומר שגם רמז שהסט"א צדה את האדם בפיו  רבינו מביא פסוק זה לראיה שהסט"א נקראת צידה אבל כח

דהיינו שמונעת ממנו להתפלל כראוי לפני ה' גם בתוך פיו כדמצינו בתורה סב ותורה קסג ששרי פרעה קנה וושת ורידים לוקחים את 
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היצר הרע והסטרא אחרא. וזה, שתזכה לעשות פתח בהסטרא אחרא והחשך המסבבין 
מכל צד. כלומר שאתה צריך ליזהר לעשות פתח מכוון ממש בצידה, כלומר כנגד הסטרא 
אחרא שנקראת צדה. כי כמו התגברות הצדה והסטרא אחרא, כן לפי זה מכוון ממש 

דהיינו שכפי ההתגברות של החושך עליך כן אתה צריך להתגבר לדבר  אתה צריך לעשות פתח התיבה

ועיקר הכוונה, שכאשר הוא משוקע  :  כנ"ל, והבן היטב, היינו דיבורי אמת דיבור אמת
בתכלית התגברות החשך והקליפה, והוא כלוא ומסוגר בתוך החשך אפילה המסבבת 
ומקפת אותו מכל צידי צדדים בכמה סיבובים ר"ל, ואין לו שום פתח ותקנה ותחבולה 

אמיתו, לצאת מתוך החשך. אזי עיקר עצתו שימשיך עצמו להאמת, ויביט על האמת ל
כי האמת הוא ויבקש רק האמת האמיתי. וכנגד זה אין שום חשך וסיבוב שיחשיך לו, 

. וכיון שה' אור לו אין שום חשך שיחשיך אותו. [כט] ה' אורי, והוא בחינות הש"י בעצמו
 פתח דבריך יאיר מבין פתייםובוודאי יזכה לראות הפתחים לצאת מהחשך, בבחינות 

 :  . והבן היטב כנ"ל
שא"א לו לדבר שום דיבור בתפילה  "יאעפלר שבתפילתו ותחינתו ובקשתו והעיק

בביאור ובתורה ט' למעלה  היינו תפילה כראוי ולעיל אמר בדיחלו ורחימו שרק אז בוקעת ועולהותחנונים 
שרק אז זוכה שמונה פרסאות שהם שלימות האמת מכח התורה ועוד ג' בחי' בתפלה מכנה אותה הרבב"ח שם 

מגודל החשך והבלבול המסבב  , ואע"פ שלא זוכה לזהלשער שבטונכנסת שעי"ז  כמים לבך בחי' שפכיל
כמבואר שם בתורה  אותו מאד מאד מכל צד, אף על פי כן עכ"פ יראה לדבר הדיבור באמת

ר כאן שאע"פ שלא זכה לבחי' מט' שהשלימות מתחלקת לשתים ואמת התורה ולשלימות התפלה וזה שאו

באיזה  אמת כפי מה שזכה בחמש פרסאות דהיינו כפי האמת שזכה ע"י לימוד התורהשמונה פרסאות ידבר 
בכל כוונת ליבו ובאמונה ברורה נמוכה שהוא. כגון למשל שיאמר ה' הושיעה באמת  לאמדרגה

בהתלהבות מקירות ליבו אעפ"י שאינו יכול לדבר שהש"י סמוך לו ומקשיב ורק הוא יכול להושיעו 
, אעפ"כ יאמר הדיבור באמת כפי מה שפכי כמים לבך בבחי' כראוימו בדחילו ורחיוהתעוררות 

דהיינו שהש"י יתן בליבו עיצה  שהוא. וע"י הדיבור האמת, יזכה לראות הפתחים שבתוך החשך

ועי"ז יזכה לצאת מחשך לאור דהיינו העיצה שהיא הפתח , נכונה כפי מה שצריך בעת הזאת
שנאמרה  עיל בהתורה תהומות יכסיומו בסי' ט'כל זה ללבולהתפלל כראוי, וכנ"ל. )ועיין 

 : (מאורח יותר ושם נתבארו הדברים יותר

לעורר לתשובה רשעים  \לג/בזה שיזכה לבקוע פתח לצאת יזכה גם אחרים עמו גם

ופתח התיבה . וזהו גם כן בחי' \לה/להוציאם מהחשך והגלות שהם אסורים שם \לד/אחרים
צד, כלומר שהם מצד אחר ולא מצד , שתעשה פתח באותם שהם מן הבצדה תשים

. והוא יעשה פתח לעורר לבם להשיבם לצאת מהחשך. \לו/הקדושה רק מסטרא אחרא
ובתורה ט' פירש שעי"ז מחייה את ג' , היינו הג' עולמות כנ"ל תחתים שניים ושלישיםלז ואזי

                                                                                                                                             
ל שהוא דיבור אמת בחי' פנים כמבואר בתורה מז הדיבור לעורף אותיות פרעה עורף דייקא שהוא לעומת הפנים דהיינו היפך דיבור הנ"

 וקצב שאמת בחי 'פנים.
 תהלים כז א הנ"ל כט
 אע"פ  –מתרצו  ל

 מדריגה -מתרלו  לא
 ועיין לעיל כל זה –מתרצו  לב
ע עיין לקמן קושית מוהרנ"ת לרבינו ותירוץ רבינו שאין הכוונה שיעלה בפתח שנפל בעצמו אלא בפתח שנפל חבירו הגבוה ממנו וצ" לג

 האם זה כבר מרומז כאן שחבירו יעלה בפתח שלו.
 רשעים אחרים משמע שגם הוא רשע לד
צ"ע אם הכוונה שיראו שהוא מתחזק ויתעוררו גם הם עי"ז צ"ע שהרי להתחזק אפשר גם מנמוך ממני וכמובא מעשה התקרבות של שני  לה

 א(54וי יצחק בנדר קלטת למדנים )שלמה גבריאל ומרדכי סוקלובער( בלימז ע"י נחום הסנדלר )רבי ל
או הכוונה באופן סגולי כיון שהם משרשו. ועיין תורה ד' בסוף מאמר רבב"ח שאלו שמאחרי התריסר ירחי נעשו כסא לקדושה ע"י שהוא 

 חזר בתשובה. ועיין תורה קמא שזרעו חוזר בתשובה עימו. וצ"ע.
יאר בצד דהיינו בחושך שצד אותו ולעיל ביאר בצד הפונה לשער זה כבר הפירוש השלישי שמבאר רבינו בתיבות אלה כי בתורה ט' ב לו

 שבטו וכאן בצד של החושך הצד את חבירו הרשע.
 תחתיים -מתרצו  לז
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ויש  :   כנ"ל דהיינו ע"י דיבורי אמת . כי אתה תקיימם באמתתעשה ,עולמות שפל ככב מלאך
 . לחבכלל דברים הנ"ל ענינים גבוהים בענין התפלה לכל אחד לפי מדרגתו

ובענין זה נכלל ענין כוכבים ומזלות איך נעשים בבחי' התפלה, והוא נותן שפע לכל דבר. 
אין לך כל עשב שאין לו כוכב וכו', כי הוא משפיע לכל  [לט]וענין מה שאמרו חז"ל 

 תפלה, כיבדיבוריו האמיתים. וענין נוסחאות ה
  

                                              
 מדריגתו -מתרלו  לח
 * בראשית רבה פרשה י' ]שם הגרסא ממונה ועיין זוהר תרומה קעא: שם כתוב ככבא ומזלא[ לט
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לשער השבט שלו, כי אם יגיע לשער שבט  איש י"ב שערים כידוע, וצריך להעלות תפלתו
מו תבקע התפלה את כל המחיצות ותעלה ורחי חילודהיינו אם יזכה שע"י אמת וד אחר לא יוכל לעלות

ועי"ז יונהג  ולם המלאכים שיפעל בעולם הגלגליםותגיע לשער השייך לשבטו ותכנס בו אזי תוכל לפעול בע
את כל העולמות האלה, ועיין כעין זה  הולם השפל הגשמי כפי בקשתו בתפילתו כי תפילתו היא המחייע

בתורה מז שע"י אמת בורא בדיבורו שמים וארץ חדשים דהיינו שנעשה מנהיג לגלגלים וכיון שהקב"ה מנהיג 

דרך כוכב מיעקב  [ב]. וזהו מופתים על ידו עי"ש יםונעש ים נעשה הוא מנהיג לעולםגלגלעולמו ע"י ה
. והיינו שבט מישראל, שצריך [ד] ג. וקם אין עמידה אלא תפלהוקם שבט מישראל

דהיינו שע"י שקם אחד מאיזה שבט  כנ"ל דרך כוכב מיעקבלהעלות תפילתו לשער שבטו, והיינו 
 אזי בכוחה לעוררמיב השערים שהם כנגד יב בני יעקב שנכנסת בשער שבטו באמת בישראל ומתפלל תפילה 

המלאך שמעל הגלגלים ועי"ז לגרום למזל השייך לשבטו בגלגלים לדרוך ולהכות בעולם השפל לגדל 

קב"ה נעשה זיווג דהיינו ע"י תפלה שמתפלל באמת כנ"ל . ובזה הצמחים וכל מיני שפע גשמי ורוחני

, ודרך הוא בחינות זיווג , דרך דייקאמיעקב ככבוזה רמוז בלשון המדרש דרך למעלה, ושכינתיה 
 . שפגמו בניאוףעל שנאמר על דור המבול  כי השחית כל בשר את דרכו [ה]מלשון 

אבא בנימין כל ימיו על תפילתו שתהא סמוכה  דהיינו שעל זה היה מצטערוהיינו שנצטער 
איש למטה אבותיו , כי שישזכה לתפלה עם אמת כזו שהיא תכנס בשער השייך לשבטו [ו]למטתו 
שרק עי"ז היא מחייה  תפילה למטה אבותיו היינו לשבט שלו כנ"ל, שצריך לשלוח ה[ז] תשלחו

ִתי, שאמר גם . והיינו את הג' עולמות ָּ ה שהתפלה תיהי סמוכה ונכנסת דהיינו שתהא סמוכה ְלִמט  ֶּ ט  ַ ַלמ 
ִתי שתהא נתונה בין צפון לדרום,ומה שהוסיף אבא בנימין . דהיינו לשער שבטו שלו ָּ  הכוונהועל ִמט 

שם מדובר לעניין  הרוצה להחכים ידרים להעשיר יצפין גמ' בבא בתרא דף כהבכי אמרו חז"ל 

, כי טוב תורה עם [ח] . ובכל דבר טוב הממוצע כידועתפלה שיצדד פניו קצת לצד דרום או צפון
, \יא/)היינו חכמה ועשירות(. והיינו בין צפון לדרום, שתהא ממוצע בין שניהםי [ט]דרך ארץ 

)היינו בין חכמה ועושר שהן בחי' צפון ודרום כנ"ל, יבכנ"ל. התפילה שהוא בחי' מטתו 
 הרוצה להחכים ידרים ולהעשיר יצפין(. 

, שתתפלל דיבורי אמת שיעלו למקומם לשער שבט שלו. ופתח התיבה בצדה תשיםוזהו 
, שתשים הפתח התיבה היינו דיבורי אמת של התפילה, בצדה, בצד בצדה תשיםוהיינו 

ועיין תורה ט' שם ביאר בצדה היינ ובמקום שבו הסט"א צדה אותך שם  לושלה בשער שבטו המגיע 

)עיין כל זה בסי' ט' יגוהענין עמוק.  :תאיר את התיבה באור האמת ותמצא את הפתח לצאת ממנה
 : (יותר וחזר על דברים אלה בביאור יותר ראותה אמר רבינו מאוח הנ"ל

 

, כמו שאמרו רז"ל הבא לטמא כי באמת יש שם פתחים הרבה ,לעיל, למ"ש שםשייך 

)היינו הפתחים שנפל על טופתחים הרבה. וכיון שנמצא שם פתחים  ילידפותחין לו יש 

                                               
 תפילתו -מתרצו  א
 במדבר כד*  ב
 תפילה -מתרצו  ג
 :ברכות ו*  ד
 בראשית ו*  ה
 :ברכות ה*  ו
 במדבר יג ב ז

 עיין רמב"ם הלכות דעות א' ד' ח
 אבות פ"ב*  ט
 מוהרנ"ת בתקפא י

עין תורה ט' שם פירש שהתפלל על שבטו שיזכו לשני שלחנות ומשמע דייקא שני קצוות דהיינו עשירות גדולה וחכמה רבה ואילו כאן  יא
צע וכפי שמבאר שהכוונה לתפילה נראה כוונתו שהיא דבורי אמת שהן בחי' משפטי אמת עמודא דאמצעיתא.  ועיין משמע שרוצה ממו

תורה קסב שא"א לתורה ועשירות להיות ביחד שהרי זה בצפון וזה בדרום אלא אם יזכה להיות ענו ואין ממש. נמצא לפ"ז שכאן מדבר על 
 ן מדבר ממדרגה נמוכה הרבה ממה שמבאר בתורה ט'.  הממוצע ובתורה ט' על שני שלחנות דייקא שכא

 מוהרנ"ת בתקפא יב
 מוהרנ"ת בתקפא   מכאן עד סוף התורה אינו בדפו"ר יג
 לו )ועיין לעיל שגם שם נקט רבינו לי אע"פ שבתוס' שבת שלכאורה הוא המקור כתוב יש לו( –לי, ומתרלו  -גם בתרלד  יד
 מוהרנ"ת בתקפא טו



 2ק.          מוהר"ן               קיב            תורהליקוטי                                              

ע"ש. ואז כששמעתי מפיו הק' כל  הכסיל בחושך הולך וכו'ידם(, הי' יכולת לצאת, רק 
הענין הנ"ל, דברתי עמו ז"ל, שלכאורה קשה על זה, כי הלא רז"ל אמרו שם )במנחות כ"ט 

)פי' רש"י שפתוח טז, מפני שדומה לאכסדרה ה"ימפני מה נברא העולם הזה ב ('ב

)פי' רש"י שכל הרוצה לצאת ממנו לתרבות רעה יזמתחתיו(, שכל הרוצה לצאת יצא 
)ופי' רש"י מעלין לי', יחהדר בתשובה מעיילי לי'  יוצא(. ומאי טעמא תליא כרעיה, דאי

)ופי' כ ,סתייעי מילתא וכו'ימיטבהך, לא  ון בין רגל שבתוכו לגגו(. וליעיילייבפתח העל
לא מיסתייעא מילתא, דהבא ליטהר בעי  : רש"י וליעיילו בהך, פתח התחתון דנפיק בי'

. נמצא מבואר כאן, שא"א \כא/ סיועא מפני יצר הרע הלכך עבדי לי' סיועא פתח יתירה(
לצאת מהטומאה ולשוב בתשובה ע"י הפתח שנפל דרך שם כמבואר היטב בגמרא 

 על ידי. ולכאורה זה סותר למ"ש למעלה, שיכולין לצאת מהטומאה, \כב/פרש"י הנ"לו
. ואמר, יפה הקשית. והשיב כלאחר יד, שיש [כג] הפתחים שיש בהטומאה בעצמה כנ"ל

בזה דברים בגו. כי אם יזכה לראות הפתחים שיש שם, הוא יכול לצאת דרך הפתחים של 
, הוא בחי' עליה של דהיינו העלמת האמת ממנו זה. כי הירידה והנפילה של \כד/נפילת חבירו

שהאמת שמאיר לגבוה אחרי שנפל ממדרגתו היא אמת גבוהה יותר ממה שמאיר לקטן ממנו כשהוא  זה

, והבן. היינו, לפעמים מה שנחשב נפילה וירידה אצל חבירו שהוא במדריגה גבוה במיטבו
יותר, נחשב אצלו בחי' עלי', לגבי מדריגתו השפילה. על כן אף על פי שאי אפשר לעלות 
דרך הפתחים שנפל הוא בעצמו דרך שם, רק דרך פתח הגבוה יותר כמבואר בגמרא הנ"ל, 

היה זוכה לראות הפתחים שיש בהטומאה בעצמה, הי' יכול לעלות משם, דרך  אעפ"כ אם
נעשה ז "מדרגתו ועימנפל חבירו הגבוה ממנו שכגון  הפתחים של חבירו הגבוה ממנו שנפל על ידם

 . כי הירידה והנפילה של חבירו, נחשב אצלו עליה כנ"ל\כה/ממנו אמת מקבלוחברו לדבר עימו 

                                               
 מוהרנ"ת בתקפא טז
 נ"ת בתקפאמוהר יז

 מוהרנ"ת בתקפא יח

 מסתייעי -מתרצו  יט
 מוהרנ"ת בתקפא כ

במילואים לקיצור לקוטי מוהר"ן השלם הקשה )רבי נחמן ב"ר ברוך אפרים ב"ר נפתלי( דלא מובן קושית מוהרנ"ת שהרי בשביל סיוע  כא
 לחזור מפתח שנפלנתנו לו עוד פתח כדי שע"י שיש שנים ייקל עליו למצוא אחד מהם אבל לא מוכח מכאן שא"א 

ולא הבנתי קושייתו כי הפתח הנוסף אינו כדי להקל עליו למצא אלא כדי שמשם יקבל סיעתא דשמיא דהינו שרק משם יכול לשוב. ונראה 
 שאליו התכווין רבינו פתח של חבירו הגבוה ממנו.

זור מהפתח שנפל. ואולי כי הפתח עליון צ"ע כיון שכבר מקבל סיעתא דשמיא מדוע צריך פתח אחר גבוה מן הצד ולא מסייעין לו לח
 מהצד אינו בחי' מקום אלא רומז למהות הסיעתא דשמיא שהיא ממקום גבוה  

עוד צ"ע מה הכוונה פתח שנפל ומה הכוונה פתח אחר שהרי כיוון דבעי תשובת המשקל א"כ במה שפגם צריך לשוב ולכאורה זה בעצמו 
 שחוזר מהפתח שנפל

 לכל עבירה תיקון כללי כיון שבעבירה עצמה לרוב פרטיה קשה לתקן בשלימותמאידך עיין תורה כט שיש 
עוד ידוע הכלל שא"א לתקן מניה וביה במדרגה שקלקל אלא להמשיך תיקון ממדרגה עליונה שלא נפגמה ואולי לזה הכוונה פתח אחר 

 דהיינו העליון שבה' 
 גם בה כי היא בחי' אותה מדרגה שלו וצ"עגם משמע שלא מועיל להכנס מפתח דהיינו איזה מצוה שעדין לא פ

החברותא ר' אליהו הקשה הרי אמרו ששלימות התשובה היא תשובת המשקל דהיינו באותם תנאים שבהם נפל א"כ לכאורה היינו  כב
 עליה מהפתח שנפל. ותירצתי שאת תשובת המשקל בעצמה א"א בלא סיוע מאותו הפתח מהצד שבין הגג לרגל הה', כי סיוע זה הוא

הארת שם אהיה מבינה עילאה עולם התשובה לכן אע"פ שהיא תשובת המשקל שנראה כעולה מפתח שנפל זה רק כנגד מדת הדין אבל 
לזה בעצמו צריך סיוע יתרה בגלל שהתגבר עליו היצה"ר יותר וסיוע זה הוא מסוד התשובה שקדמה לעולם ואינה במהלכי העולם. רק 

 ב אליו ית'. הארת בחי' עוה"ב לעוה"ז לסייע לשו
 עיין תוספות ומילואים לקיצור לקוטי מוהר"ן מה שהקשה על קושיא זו כג
דהיינו חבירו הגדול ממנו כמבואר בהמשך צ"ע מה תירץ רבינו הרי לשון הגמ' מעילי ליה משמע שמעלים אותו ולא שעולה בעצמו  כד

 מפתח חבירו. 
י בעצמו והיא הסיעתא דשמיא שמקבל מבינה עילאה עולם האמת שמשם ונ"ל שהכל סובב סביב האמת כי אותה אנו מבקשים והיא הש"

מאיר לו אמת בחי' אבן טוב בחלון שלו ולפעמים דייקא את אמת של חבירו יכול לקבל ואילו אמת של גבוה ממנו אין לו כלים לקבל. אבל 
נו שהוא ביושר כלפיו. והוא הכלל המבואר אמת של עצמו בוודאי לא תועיל לו שהרי נתעקם ע"י החטא. וצריך דייקא מישהו גבוה ממ

 בתורה כט שתיקון מדרגה פגומה אפשר רק ממדרגה גבוהה יותר שעדיין לא נפגמה.
אפשר לקבל ממנו האמת שלו כי רק ע"י שנפל נעשו לו כלים לבאר את האמת שלו לכלים  הפ"ל כי גם חבירו קודם שנפל לא היאולי א כה

מכולם. כי רק ע"י שלפעמים נופל לקטנות יכול להבין את קושיות של הנמוכים ממנו וגם לרדת לדעתם  נמוכים יותר ובבחי' מתלמידי יותר
 להסביר להם האמת.
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דוגמא לזה כגון הרואה פסול אצל חבירו ויודע שכל הפוסל במומו פוסל נמצא  (גולדבלום א"יבשם הר)ושמעתי 

 . \כו/, כי הבין שהחסרון בו בעצמו ושב עליופתח עליהלו לשהפתח שבו נפל חבירו נעשה 
 

על האמת,  על ידיעל ידם, כ"א  אבל א"א לזכות לראות הפתחים שיש שם, ולעלות משם
 כזתפילתו הדיבור באמת כפי מה שהוא. אף על פי שהחשךשירגיל עצמו לדבר ב ידי

לבולים מסבבין ומקיפין אותו מכל צד ומצדי צדדים, ומבלבלין אותו מאד בוהמניעות וה
מאד עד שאינו יכול להתפלל כלל, אעפי"כ על כל פנים יראה לדבר הדיבור באמת 

אל האמת התפלה גם חוץ מבאיזה מדריגה שהוא כנ"ל, וכן יראה להמשיך את עצמו תמיד 
זה יזכה שיאיר לו השי"ת בעצמו ויראה הפתחים שיש שם, ויזכה  על ידילאמתו וכנ"ל. ו

 לצאת מחשך לאור גדול וכנ"ל. עיין שם היטב היטב: 
כי תמיד איך עצה זאת יכולין להיות איש כשר באמת כל ימי חייו.  על ידיואמר לי אז, ש

האמת שהוא אור  על ידיזה,  על ידישהוא יכולין להחיות את עצמו ולהחזיק את עצמו 
, כי אין שום טומאה וסטרא [כח] חשך לא יחשיך ממנו כלגם השם יתברך בעצמו, אשר 

דהיינו פתחי אמת, כי האמת היא בעצמה הפתח  שםכטאחרא בעולם, שלא יהי' שם פתחים לצאת 

. רק שאין רואין אותן מחמת גודל החשכות ב אליו אל הש"י שהוא בעצמו האמתכי כל רצונינו לשו
פתח האמת מאיר לו השם יתברך בעצמו ויזכה לראות ולמצוא  על ידישיש שם. אבל 

גם בעומק נפילתו לצאת מאפילה לאורה ולהתקרב אליו ית' באמת תמיד. אמן  [ל] תקוה
בכל רגע שמגלה  ה כוונתו כי שאדם מרגיל עצמו לחפש רק אמת דהיינו התקרבות אליו ית' אזיאנר : ואמן

לעשות  י מיד מתחבר עימו"ה רעיון כיצד לעשות נחת להשאיזה הארת אמת כגון מדה טובה אצל חבירו או איז
בה ת ז גם כשמתגלה לו איזה אמת לא שם לב אליה לתפסה ולעשו"אבל מי שעסוק בעניני עוה בו מעשה,

ח את ההזדמנות שנתנו לו לחזור בפת דז של שקר ומפסי"ית' כי עסוק בהבלי עוה מעשה לחזור דרכה אליו
 האמת שגילו לו.

  
 

                                               
בעל שם טוב על בכדאיתא וכ מדוע דווקא חבירו הגבוה ממנו הרי גם מהנמוך ממנו יכול ללמוד איזה דבר טוב ולשוב עליו. "אונשאלתי  כו

ה לא היה "פ שמץ ממנו בוודאי דאל"שאם אדם רואה בחבירו איזה חסרון בהכרח שנמצא בו אותו חסרון עכהתורה מאות קכג עד אות קל 
ג לא נחשב שעולה בפתח חבירו אלא רק נתעורר מחמת חבירו לחזור למדרגת אמת שגבוהה יותר משל "ל שכה"נו רואה את החסרון כלל.

 ג לא נכנס באמת של חבירו רק נתעורר ממנה להכנס לאמת גבוה אחר."פתח הכוונה אמת ובכהכי חבירו. 
הדליק עץ כול ליעץ קטן שן סימן שח "מבואר בחיי מוהרהאפשר שאדם נמוך תיהיה בו איזה נקודת אמת שאין לאדם גדול וכגון אמנם 

 ומשם לא קשה כי באמת בבחי' נקודה זו הקטן נחשב לחבירו הגבוה ממנו. .ירולד שיש בכל אחד נקודה שאין בחבגדול וכן בתורה 
 החושך -בתשכט  כז

 * תהלים קלט יב כח
 משם -בתשכט  כט

 לשה"כ הושע ב יז ל
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