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 ליקוטי מוהר"ן  
 מבואר

   חברותא
 ללימוד בעיון 

 

 מבוא לביאור 
 הביאור מורכב מג' חלקים: 

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

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

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

 חדושים. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ( להצליח יותר

 
 

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

  lezavotlaze@gmail.com למיילפנות ההערות אפשר ל

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 התנצלות 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   שאסורה.

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

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

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

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

 ותר להכניע ולתקן את המדמה.בי 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חברותא
 ללימוד עיון

 בספה"ק
 ליקוטי מוהר"ן

 

   .צב: צאדף 
 
 
 עו תורה



 מוהר"ן                  ויהי אחר הדברים עו             יברכינו עהליקוטי                        צא: 

שותא דינוקא וכו' ע' לעיל, זה איני מבין כלל(. כי קודם התיקון 

שמוציא  קודם  הם    אדהיינו  אזי  דקדושה,  הדיבור  אל  הנצוצות 

)בראשית לב( שהוא בחי' פגם הרגלין.    , בכו יצולע על ירבבחי'  

זהו   דיבור דקדושה,  ובונה מהם  ואח"כ כשמוציאם אל הדיבור 

  כו יירדצולע על  קן בחי'  , שמת[ג]   ויבן את הצלעבחי' )שם ב(  

מעלה  [ה] כלפי  דברים  הטיח  לוי  ע"ב(  כב  )מגילה  בחי'  וזהו   .

בחי'   זה  ירואיטלע,  על  בהדיבור,  וכו יצולע  שפגם  מחמת  כי   .

, שהוא בחי' פגם  זכו יצולע על ירע"כ איטלע. כי נשאר בבחי'  

כנ"ל הגוף    :הדיבור  שיהיה  עד  ותפילה,  בתורה  לדבר  וצריכין 

וזהו   ואפס.  ב(  בטל  )בראשית  אחדבחי'  לבשר  שיהא  והיו   ,

הדיבור,   עם  אחד  חוה  חהגוף  בחי'  יט(    כ"ש)שהוא  )תהלים 

, שהיא בחי' הצלע הנ"ל  [ט]כמבואר במ"א    ולילה ללילה יחוה

הצלעבחי'   את  נאמר  ויבן  שע"ז  אחד,  לבשר  דהיינו והיו   )

ותפלה.   תורה  דיבורי  ע"י  וכאפס  כאין  לגמרי  הגוף  שיתבטל 

גוף   [י]טל הגוף לגמרי הוא ע"י יראה, כשארז"ל  לזה, לבולבא  

 : דהיינו יראה פחד יצחק [ יא] קשה פחד שוברו, ופחד הוא בחי' 

, זה בחי' שלום, כי לא  אלקים  יגנו ייברכ  יבוז"פ הפסוק 

השלום אלא  ברכה  מחזיק  כלי  הקב"ה   טוראווי.  [יד]   מצא 
דיבורי  אותו ע"י  לגמרי  הגוף  נתבטל  שעי"ז  יראה,  היינו   ,

ותפל וזהו  תורה  כנ"ל.  ארץה  אפסי  שכל  כל  היינו   ,

הארציות נעשים אפס ואין, כי נתבטלים לגמרי כנ"ל. אזי זוכין 

 :  אלקים וכנ"ל טזנוילברכה, שהוא בחי' שלום, בחי' יברכ

מחשב גוונים  ב'  יש  ותפילה  לא )ובתורה  ג"ז  וכו',  וצעקה  ה 

 יז  :  הבנתי כלל(

כב(  [  יח]  עו האלה  ויהי  )בראשית  הדברים  אחר 
 :   נסה את אברהם יטיםקוהאל

, מסטרא דימינא מוחא  [כ]   קיח ע"א  ףבת"ז תיקון ע' דאיתא  

 : זרע אברהם אוהבי [כא] חוורא ככספא הה"ד

דהתפשטות  הנה   החוזר.  ואור  הישר  אור  יש  בהסתכלות 

אור   הוא  שחפץ  דבר  לראות  ובהגיע  הישר.  אור  הוא  הראות 

הולך    עיקרכי  ]כבהחוזר.   הראות  שכח  מחמת  הראות,  כח 

הנראהו בדבר  ומכה  מחמת  [כג]   מתפשט  הראות  הכח  וחוזר   ,

את   רואין  העינים  ואז  בעינים  הדבר  ונצטייר  לעינים  ההכאה 

)לעיל בסי' י"ג אות ד' ע"ש(.  כדכמבואר היטב    .    הדבר הנראה

כח   כי  החוזר.  ואור  הישר  אור  בחי'  הראות  בכח  שיש  נמצא 

שר.  התפשטות הראות מעיניו להדבר הנראה, זהו בחי' אור הי 

לעיניו   הדבר  חוזר  שעי"ז  הנראה,  בדבר  הראות  והכאת 

ונצטייר בעיניו, שעי"ז עיקר הראי' כנ"ל, זהו בחי' אור החוזר,  

: והשי"ת ב"ה אף שאינו נתפס  [שחוזר ושב הראות לעיניו כנ"ל

ג"כ כדי לשבר האזן, נאמר בו  קלח(   , בשום מדה, אך  )תהלים 

ראה הוא בחי' אור  . יממרחק יידע  כי רם ה' ושפל יראה וגבוה

כי עיקר הידיעה  ]כה, הוא בחי' אור החוזר.  ממרחק יידעהישר.  

החוזר אור  בחי'  ע"י  הוא  שרואה  מה  מה   כואושה  לידע  בחי' 

איזה   רואה  האדם  לפעמים  וע"כ  לעיניו.  הראות  הכח  שחוזר 

ואעפ ממש  בעיניו  כגון    כז"כידבר  רואה,  הוא  מה  יודע  אינו 

עיניו   לפני  דבר  איזה  מחמת  כשמעבירין  וזה  גדול.  במהירות 

פנאי שיחזור הכח הראות לעיניו, ויצייר הדבר בדעתו   'שלא הי

נמצא   ע"ש.  ג'  אות  ס"ה  בסי'  וכמבואר  אותו,  שידע  עד 

:     בחי' אור החוזר  כחו שהידיעה מה שיודע מה שהוא רואה זה  ]

מקודם ודע   כי  וזמן.  גבול  דהיינו  כלי,  עושה  שהסתכלות 

גבול בלא  הוא  הדבר  גבול. ראותו  לו  נעשה  הדבר  וכשרואה   .

[ ל]  כטויענך וירעיבך ויאכילך את המן(  : וזהו שאחז"ל )יומא עד

ואוכל   שרואה  מי  דומה  אינו  לו  לאכי  אין  שסומא  מכאן  וכו', 

דגמרא   ומסקנא  כנ"ל.  גבול  לו  אין  רואה  שאינו  מי  כי  שובע. 

. כי בכח הראות,  [לב]   טוב מראה עינים מהלך נפשמאי קרא,  

 : לנפשו, והוא הגבולעושה הילוך 

הסתכלות,  וזהו   בחי'  הוא  הבטחון  כי  הבטחון.  מעלת  בחי' 

ו וצופה בעיניו להש"י לבד  עיני    [לג] וטח בו, בבחי'  בשמסתכל 

ישברו  אליך  כלי,  כל  עושה  ג"כ  בבטחון  ההסתכלות  ע"י  כי   .

כי   וזמן.  גבול  אך  דהיינו  תמיד,  מלמעלה  יורדת  ההשפעה 

שצריך לו עכשיו, יבא בב'    בלא זמן. כי לפעמים דבר  לדאושה

או ג' שנים. אך ע"י הסתכלות בבטחון, עושה לההשפעה גבול  

)תהלים וזמן, שתבא השפע בעת וזמן שהוא צריך. וז"פ הפסוק  

,  ואתה נותן להם את אכלם בעתו  , עיני כל אליך ישברוקמה(  

עיני  דהיינו בחי' בטחון, בחי'    פירוש בהסתכלותו בעיניו להש"י

. בעתו  אתה נותן להם את אכלם בעתו, עי"ז  כל אליך ישברו

צר שהוא  וזמן  בעת  דהיינו  בחי' דייקא,  שהוא  הבטחון  כי  יך. 

 :  עושה כלי וגבול וזמן כנ"ל הסתכלות

בחי'  וזה   יש  כי  לצדיקים.  התקרבות  מעלת  צמאה   [לה]בחי' 

מים  נפשי אפי'  ששותה  מאד  צמא  שהוא  מי  כמו  דהיינו   ,

בורא ית', יש בני אדם שהם . כמו כן גם בעבודת ה[לו]   הרעים

עבודתו תמיד. והם תמיד  ד בבחי' צמאון, ולומדים ועובדים  תמי

בבחי' צמאון, כי נפשו שוקקת תמיד לעבודת השי"ת, אך שהוא  

קיומה  היא  תורה  של  ביטולה  לפעמים  כי  ושכל.  זמן  בלא 

צט קיט(    [לז] (: )מנחות  )תהלים  שכתוב  לה' כמה  לעשות  עת 

ת התדבקות בצדיקים כי הם עושים . וזהו מעללחךיהפרו תורת

צמאון  בבחי'  יהיה  לבל  וזמן  הפסוק   :    גבול  מב(   וז"פ   )שם 

  , מתי אבוא, זה בחי' צמאון כנ"ל.  צמאה נפשי לאלקים לאל חי

בבחי יהא  אלקיםצמאון.    לטנותולא  פני  ואראה  [מ]   ואראה   ,

שתהי  שאזכה  דהיינו  הוא   'דייקא,  שאזי  ראי',  בבחי'  העבודה 

גבו כנ"לבבחי'  צמאון  בבחי'  אינו  ואזי  כנ"ל,  כראוי  וזמן  :      ל 

שכתוב ע"כ   כמה  המוחין,  התחדשות  צריך  ויום  יום  בכל 

ג(   וכו')איכה  המחדש   [מב]   וכמה שכתוב[  מא]   חדשים לבקרים 

 כי חידוש המוח דהיינו שזוכה לשכל ]מג   .   בטובו וכו'
 

 
 שמוצא -בתרלד א
 ירכו  -מתרלו  בתרלד ו ב
 מ"ב  'ספר עץ חיים שער לד פרק גמתי נקראת צלע עיין  ג
 ירכו  -מתרלו  ו בתרלד ד
 צלע בחי' צולע עיין תורה פא תנינא אשה בחי' רגל ה
 ירכו  -מתרלו  ו בתרלד ו
 כו יר -מתרצו  ו בתרלד ז
 ביאור מוהרנ"ת בתקפא ח
 * לעיל בתורה יט אות ג' ובתורה פב תנינא ט
 * בבא בתרא י. י

 * בראשית לא   יא
 הפסיק - דתרלב יב
 יברכנו  -מתרלו  יג
 פ"ג סוף עוקצין משנה  יד
 וייראו  -מתרלו  בתרלד ו טו
 יברכנו  -מתרלו  טז
 טור א   138תורה עו מתחיל בדפו"ר צילום  יז
רים כמבואר לקמן בסוף תורה קח ובלק"ה  תורה זו היא מלשון החב יח

 מו"מ הלכה ד' ולא ידוע היכן ומתי נאמרה.
 והאלהים  -מתרלו  יט
 בדפים שלנו קכט. כ

 
 ישעיהו מא ח' כא
 ביאור מוהרנ"ת בתקפא כב
שבילי אמונה לרבי מאיר אלדבי נתיב  ספר הברית ח"א יז ג' ועיין    כג

ד' )בדפוס וורשא תרף דף לו:( מחלוקת המחקרים אם כח הראות יוצא 
יד    צורת הדבר בא אל העין  מהעין או ועיין ספר הברית ח"א מאמר 

היענה ח' פ"א מ"ת  מקורו   איכות החי פ"ה ד"ה  חיים שער  ד"ה    בעץ 
אבל עיין שיחות הר"ן סימן רמב שיש   ,קצת כח בהסתכלות העין  מצינו

 כח ראות ממש שהולך ובכוחו להזיק.
 מוהרנ"ת בתקפא  כד
 מוהרנ"ת בתקפא  כה
 שהיא  -מתרלו  בתרלד ו כו
 ואעפ"כ -מתרלו  כז
 זה  -מתרלו זהו, ו –גם בתרלד  כח
ענותך   -בתרלד  כט למען  במדבר  מן  המאכילך  במקומו  וכתב  הפסוק  מחק 

 )כלשון הגמ(
ג',    ל יג אות ה' אע"פ שדברים ח'  הביא    :ביומא עדוכן לעיל תורה 

ר לֹא ָיְדעּון ֲאבֹטז    'ראיה מפסוק בדברים ח ר ֲאש ֶׁ ְדּבָ ּמִ ֲאִכְלָך ָמן ּבַ יָך  ַהּמַ תֶׁ
ָך: ַאֲחִריתֶׁ ָך ְלֵהיִטְבָך ּבְ אבל בעין יעקב הביא את    ְלַמַען ַעּנְֹתָך ּוְלַמַען ַנּסֹתֶׁ

 ועיין תורה רעו שם הביא רבינו פסוק טז שני הפסוקים.
 וכולי  -, בתרלדוכולי –וכו' ובתקפא ברגר  -בתקפא גיסין ואוצר  לא
 קהלת ו' ט' לב
 תהלים קמה  לג
 שהיא  -תרלו גם בדפו"ר שהוא, בתרלד ומ לד

 
 תהלים מב  לה
ג  לו חולין  ובמשנה    'ה  'משנה  המגולים  מים  פירש  שם  ובברטנורא 

שמראים  אנשים  פירש  יא  א  ובאבות  סרוחים  מים  פירש  ה  ג  ברכות 
 פנים בתורה שלא כהלכה והרמב"ם פי' כינוי לאפקורסים.

כך היא גרסת רבינו גם לעיל בתורה טז ]דף כא:[ ובתורה עח תנינא   לז
זה הוא יסודה, ועיין  -אבל גרסת הגמ' גם בעין יעקב היא ]דף לה:[ 

 זה קיומה.   -עיון יעקב שם שגרס כרבינו 
 תורתך  -מתרלו תורתיך,  -גם בתרלד לח
 בבחי'  -מתרלו  לט
 המשך הפסוק הנ"ל  מ

 עיין תורה לה  מא
 לשון תפילת יוצר של שחרית  מב
 ביאור מוהרנ"ת בתקפא מג

 תורה אור 
)לב(  לב  וישלח  בראשית 

ָעַבר  וַ  ר  ֲאש ֶׁ ּכַ ש   מֶׁ ֶׁ ַהש ּ לֹו  ְזַרח  ּיִ
ַעל   צֵֹלַע  ְוהּוא  נּוֵאל  ּפְ ת  אֶׁ

 ְיֵרכֹו: 
ְיקָֹוק  ן  בֶׁ ַוּיִ )כב(  ב  בראשית 
ָלַקח   ר  ֲאש ֶׁ ָלע  ַהּצֵ ת  אֶׁ ֱאלִֹהים 
ל   אֶׁ ָה  ַוְיִבאֶׁ ה  ָ ְלִאש ּ ָהָאָדם  ִמן 

 ָהָאָדם: 
ן ַיֲעָזב   בראשית ב )כד( ַעל ּכֵ

ת ִאּמֹו וְ  ת ָאִביו ְואֶׁ ָדַבק  ִאיש  אֶׁ
ָחד:  ר אֶׁ ּתֹו ְוָהיּו ְלָבש ָ ִאש ְ  ּבְ

ְליֹום   יֹום  )ג(  יט  תהילים 
ה   ַלְיָלה ְיַחּוֶׁ ר ְוַלְיָלה ּלְ יַע אֹמֶׁ ַיּבִ

ַעת:   ּדָ
בראשית ויצא לא )מב( לּוֵלי  
ַאְבָרָהם   ֱאלֵֹהי  ָאִבי  ֱאלֵֹהי 
ה   ַעּתָ י  ּכִ ִלי  ָהָיה  ִיְצָחק  ּוַפַחד 

ְואֶׁ  ָעְנִיי  ת  אֶׁ ִני  ְחּתָ ּלַ ש ִ ת  ֵריָקם 
ַוּיֹוַכח   ֱאלִֹהים  ָרָאה  י  ּפַ ּכַ ְיִגיַע 

: ש   ָאמֶׁ
תהלים סז )ח( ְיָבְרֵכנּו ֱאלִֹהים  

ץ:  ל ַאְפֵסי ָארֶׁ  ְוִייְראּו אֹתֹו ּכָ
 תורה עו 

ַוְיִהי  )א(  כב  וירא  בראשית 
ה ְוָהֱאלִֹהים   ָבִרים ָהֵאּלֶׁ ַאַחר ַהּדְ
ֵאָליו   ר  ַוּיֹאמֶׁ ַאְבָרָהם  ת  ה אֶׁ ִנּסָ

ר  ִני: ַאְבָרָהם ַוּיֹאמֶׁ  ִהּנֵ
ָרֵאל   ִיש ְ ה  ְוַאּתָ )ח(  ישעיה מא 
יָך   ַחְרּתִ ּבְ ר  ֲאש ֶׁ ַיֲעקֹב  י  ַעְבּדִ

ַרע ַאְבָרָהם אֲֹהִבי:   זֶׁ
י ָרם ְיהָֹוה   תהילים קלח )ו( ּכִ
ְרָחק   ִמּמֶׁ ְוָגבֹּהַ  ה  ִיְראֶׁ ָפל  ְוש ָ

 ְיֵיָדע: 
ָך  ַוְיַעּנְ )ג(  ח  עקב  דברים 
ן  ַהּמָ ת  אֶׁ ֲאִכְלָך  ַוּיַ ָך  ְרִעבֶׁ ַוּיַ

ָיְדעּון ֲאש ֶׁ  ְולֹא  ָיַדְעּתָ  לֹא  ר 
לֹא   י  ּכִ הֹוִדיֲעָך  ְלַמַען  יָך  ֲאבֹתֶׁ
ָהָאָדם   ה  ִיְחיֶׁ ְלַבּדֹו  ם  חֶׁ ַהּלֶׁ ַעל 
ְיהָֹוה   ִפי  מֹוָצא  ל  ּכָ ַעל  י  ּכִ

ה ָהָאָדם:   ִיְחיֶׁ
ַמְרֵאה  טֹוב  )ט(  ו  קהלת 
ה   זֶׁ ם  ּגַ ש   ָנפֶׁ ֵמֲהָלְך  ֵעיַנִים 

ל ּוְרעּות רּוַח:  בֶׁ  הֶׁ
עֵ  )טו(  קמה  ֹכל  תהילים  יֵני 

ם   ה נֹוֵתן ָלהֶׁ רּו ְוַאּתָ ּבֵ יָך ְיש ַ ֵאלֶׁ
ִעּתֹו:  ת ָאְכָלם ּבְ  אֶׁ

י  ַנְפש ִ ָצְמָאה  )ג(  מב  תהילים 
ָאבֹוא   ָמַתי  ָחי  ְלֵאל  ֵלאלִֹהים 

ֵני ֱאלִֹהים:  ה ּפְ  ְוֵאָראֶׁ
ֵעת   )קכו(  קיט  תהילים 

ָך:  ֹות ַליהָֹוה ֵהֵפרּו ּתֹוָרתֶׁ  ַלֲעש 
ָקרִ  ים ַלּבְ ים איכה ג )כג( ֲחָדש ִ

ָך:   ה ֱאמּוָנתֶׁ  ַרּבָ
 



 עו  עז    ויתן עוז למלכו עח                   מוהר"ן       צב.                    ליקוטי            

בכל פעם, זהו בחי' ראי'. כי ידיעת  [א] חדש, ושכלו הולך וגדול

השכל הוא בחי' ראי', שיודע ומבין הדבר על בוריו כאלו רואה 

ופרש"י  ותפקחנה עיני שניהם [ב] וכ"שיפה,  'אותו בעיניו בראי

ובכח הראות  [[ג] כמובא בדברי רבינו כ"פ ע"ש החכמה נאמר

ו יפה יכול לראות מרחוק, כי מי שכח הראות של ,יש ב' בחי'

ואין צריך להתקרב אל הדבר שצריך לראות. אבל מי שאין כח 

הראות שלו חזק, הוא צריך להתקרב להדבר שרוצה לראות 

ולהסתכל בו יפה. כן בעבודת הש"י, יש מי שמוחו צח, ויכול 

. ויש מי שצריך להעלות [ד] להתפלל או ללמוד בלי עיון

דבר מקודם שיעלה במחשבתו, במחשבתו מקודם שידבר, ואם י

. וזהו [ה] אחר הדבריםיהי' הדיבור בלא מחשבה, והוא בחי' 

. ומי ששכלו צח הוא [ו] בחי' מוחין דקטנות שהם בחי' דינים

בגדלות המוחין, והוא בחינות רחמים וחסדים. כמאמר חכמינו 

 [ז] ז"ל )ברכות לג( גדולה דעה שניתנה בין ב' שמות, שנאמר

חסד . ואל הוא חסד, כמו שכתוב )תהלים נב( כי אל דעות ה'

רחמיך . וה' הוא רחמים, כמו שכתוב )שם קיט( אל כל היום

. אך אי אפשר להתפלל בשכל צח, עד שישוב רבים ה'

ומל ה' את בתשובה שלימה על חטאיו. כמו שכתוב )דברים ל( 

. ובאיזה תשובה ח, ותרגומו ויעדי ה' ית טפשות לבךלבבך

בה, שלא ישאר שום רושם כלל. כמאמר נאמר בתשובה מאה

, דקשה [ט] שובו בנים שובבים ארפא משובתםפו(  'חז"ל )יומ

משמע  ארפאו ,משמע דמעיקרא בלא שום רושם שובבים

ומשני כאן מאהבה כאן מיראה. כי מאהבה אין  ,שישאר רושם

נשאר שום רושם, ויש לו שכל צח, ויכול להתפלל בלי עיון, 

 : להתחדש מוחוובכל יום ויום יכול 

. פירוש אדם שהוא ויהי אחר הדבריםפירוש הפסוק,  וזה

המוחין. שהוא  יד בשוה, שאינו יכול לבוא להתחדשתמי

אחר בחי' אלקים דינין, שזהו בחי'  יאאיבקטנות המוחין, שה
, היינו לנסות ולהרים את והאלקים נסהכנ"ל. הדברים 

ע"י בחי'  . זה זוכיןאלקיםבחי' המוחין דקטנות, שהם בחי' 

אברהם שהוא בחי' אהבה. כי ע"י תשובה מאהבה, זוכין 

למוחין דגדלות, שהם בחי' חסדים ורחמים כנ"ל. וזהו 

. שע"י בחי' אברהם מנסין והאלקים נסה, את אברהם

ומרימין את המוחין דקטנות שהם בחי' אלקים, וזוכין למוחין 

מינא מסטרא די[ יב]וזה פירוש הזוהר הקדוש   :  דגדלות כנ"ל

 מוחא חוורא. פירוש ממדת אהבה נעשה שכלו צח ככסף, הה"ד

, זרע אברהם אוהבי. כי המוח נקרא זרע אברהם אוהבי [יג]

  יד : אהבה, שממדה זאת בא לשכל צח כנ"לשהיא מדת 
. דהנה הכלל ה' למלך על כל הארץ והיהיד(  ')זכרי[ טו] עז

י הוא, שכל מה שאנו עושים הן התפלה והן לימוד הוא כד

שיתגלה מלכותו יתברך. כי ההבל פה הוא בחי' ה'. והקול הוא 

נתגלה בחי'  בהמשכה הוא בחי' ו'. וכשלומד או מתפלל בדו"ר

, וכשלומד הלכה באופן זה בורא עולם אחד. {[טז' ]תקון י}י"ה 

טרוניתא, וההלכות הן עלמין וכשלומד כל המסכתא, נעשה מ

. וזה [יז] ך בלא עםכי אין מל {בהקדמת התיקונים דף יד}דילה 

מבואר למעיין ]יחשנתגלה מלכותו:  והיה ה' למלך על כל הארץ

א , כי עיקר המכוון חסר מן הספר וליטשחסר כאן רובו ככלו

 כ [ :זכיתי לעמוד כלל על דברים אלו

 

. עוז למלכו וירם קרן משיחוויתן )שמואל א' ב( [ כא] עח

ותחי'. כי  'יב"ה ושכינתויחוד ק הנה יש בזה בחי' משיח ורוה"ק

ומחמת  .[כב] תחלת הבריאה הי' כדי שיתגלה מדת מלכותו

להתצמצם בתוך והוכרח גודל הארתו לא היה באפשרי לקבל, 

, מלכותך מלכות כל עולמים. וזה )תהלים קמה( [כג] עולמות

היינו שמדת מלכות התלבש בתוך עולמות, כדי שנוכל לקבל. 

ות ישראל שיקבלו ואין מי שיקבל עול מלכותו, לכן יוצאות נפש

. ומאין יוצאות נפשות [כד] עול מלכותו, כי אין מלך בלא עם

, היינו נפשי יצאה בדברוישראל מעולם הדיבור. וזהו )ש"ה ה( 

שנפשות ישראל יוצאות מעולם הדבור. והדיבור הוא בחי' 

מלכות פה. ובחינות שכינה גם כן, כי  [כה] מלכות כמ"ש אליהו

השוכן ( יוגע כמ"ש )ויקרא שוכנת אתם תמיד בלי הפסק ר

. היינו כמו אם הבנים [כז](. והוא בחי' כו) אתם בתוך טומאותם

כן הדיבור  ,שהאם הולכת תמיד עם בניה, ואינה שוכחת אותם

כי לא(  'שהוא בחי' שכינה הולכת עם האדם תמיד. וזהו )ירמי

, היינו כמו שאמרנו, שהדיבור מדי דברי בו זכור אזכרנו

והולכת עמו אפילו במקום הטנופת. וזהו  זוכרת אותו תמיד,

השכינה בגלות  'בחי' גלות השכינה, שהדיבור שהוא בחי

 {תהלים נח}. וזהו נאלמתי דומיהונתאלם, כמ"ש )תהלים לט( 

, היינו כי צדק זה מלכותא קדישא האמנם אלם צדק תדברון

. ומלכות הוא הדיבור כנ"ל, כשהוא בגלות הוא אלם. [כח]כנודע 

שפגם יתקן, היינו ווידוי דברים. כמש"ה )הושע יד( ולכן במה 

 נוכח פני אדני, שיתוודה תמיד בכל לבו קחו עמכם דברים

כל הדברים שפגם אל  לאבוי, שיש[ל] ושובו אל ה'. אזי [כט]

שרשו. וזהו בחי' יחוד קוב"ה ושכינתיה, כי מייחד הדיבור שהוא 

יה מ( בחי' השכינה כנ"ל אל ה'. וזהו ג"כ שאמר הכתוב )ישע

היינו  ,לבבריונגלה כבוד ה' וראו כל בשר יחדיו כי פי ה' ד

כשמייחד הדיבור עם ה' שהוא יחוד קוב"ה ושכינתיה כנ"ל, אזי 

. היינו שנתגלה [לג] . כבוד זו שכינה כנודעונגלה כבוד ה'

ונתגדל הארת השכינה שהוא בחי' מלכות. כי עכשיו נקטן 

סמכוני נה צווחת שהשכי [לד]אורה ונחלש כחה, כמ"ש בזוה"ק 

, היינו אהבת ישראל, [לה] כי חולת אהבה אני  באשישות וכו'

שאני שוכן אתם אפילו בתוך טומאותם. וזהו גלות השכינה. 

שיתקן פרצוף מלכות וייחד הדיבור שהוא  [לו]אבל כמו שאמרנו 

בחי' מלכות ובחי' שכינה עם ה', יתגלה ויתגדל אורה של 

 [לז], היינו באור פני מלך חיים( יופרצוף מלכות. וזהו )משלי 

 שיתן הארה בפרצוף מלכות יכול לחיות, כי שואב חיים ממדת 
 

                                              
 תורה לה אות א' כעין לשון רבנו ב א
 * בראשית ג' ז' ב
תורה טו אות ו', תורה טז, תורה כא סוף אות ב', תורה כז  ג

אות ו', סוף תורה נט, תורה עד, רכה, תורה מ' תנינא, עב 
 תנינא, שיחות הר"ן רסא.

שאצל הצדיק מיד שאומר אות ח' עיין תורה ז' תנינא  ד
קושיא נופל בדעתו התירוץ ומיד כשאומר תירוץ נכנס המקיף 

ואם לא ישתוק חוזר חלילה  הבא ונופל בדעתו עוד קושיא
 בלא הפסק 

 בראשית כב א' ה
פ"א. ושער  'עיין עץ חיים שער הכללים פרק יג ובשער כ ו

כב פ"א. שער הכוונות דרושי הציצית דרוש ה'.  לעיל תורה 
 כא ]דף לא.[ ותורה עד ]דף צ.[

 'ג 'א ב-שמואל ז
 לבך -גיסין ואוצר -ליבך בתקפא -ליבך, בתקפא ברגר -בדפו"ר ח

 לבך -ליבך, מתרצו  –בתרלו לבך,  -בתרלד
 כב 'ירמיהו ג ט
 להתחדשות -להתחדש, ומתרלו -גם בדפו"ר ותרלד י

 שהוא -היא, ומתרלוש -גם בדפו"ר ותרלד יא
 תיקון ע' הנ"ל בתחילת התורה  יב
 ישעיהו מא ח' יג

                                               
 סוף טור א 135תורה עז בדפו"ר צילום  יד
תורה קח ולא  תורה זו היא מלשון החברים כמבואר בסוף טו

 ידוע היכן ומתי נאמרה
 דף כה: טז
רבינו בחיי וישב לח ל ד"ה ועל דרך הקבלה  ובהקדמה  יז

לפרשת בלק כב ב'.  ולעיל תורה טו אות ז ]דף כא.[ ותורה 
יז ]דף כב סוף ע"א[ ותורה מט אות א ]דף נז.[ ולקמן תורה 

 קלה ותורה ריט
 מוהרנ"ת בתקפא יח
 ככולו -ככלו, מתרלו  -גם בתרלד  יט
 טור ב 135תורה עח דפו"ר צילום  כ

ה קח רתורה זו היא מלשון החברים כמבואר לקמן בסוף תו כא
היא נאמרה בזלאטיפאליע בראש השנה תקסא )שחל בשבת 

 ויום ראשון(  )חי"מ נט(
עיין בספר מבוא שערים להאריז"ל בתחילתו "כי אינו יכול  כב

ודי להקרא מלך אלא לאחר בריאת העולם". ובספר למ
אצילות למהרח"ו ד"ה הקדמה לספרא דצניעותא )דף לד 
במהדורת תרנז( "בתחילת רצונו ית' להיות שולטן ומלך". 

 ועיין תורה ד' אות ט' ]דף ד.[ וריש תורה מט.
 כמבואר בע"ח ריש שער הכללים ובתחילת אוצרות חיים כג
 כנ"ל סוף תורה עז כד
 בפתח אליהו כה

                                               
 ]פסקא ח[פרשה ז'  עיין יומא נז. ובמדבר רבה נשא כו
 * תהלים קיג כז
 * פתח אליהו כח
 יט 'לשה"כ איכה ב כט
 סוף פסוק הנ"ל בהושע ל

 שישובו -דפו"ר ומתרלו ,שישיבו -בתרלדגם  לא
 דבר -מתרצו  לב
הלכות הכסא ציוני עה"ת ויגש עה"פ אנכי האל בית אל.   לג

. ספר עבודת הלכות הכבודריש  –לרבי אלעזר מגרמזיא 
 פל"ג. 'עמק המלך שער ה הקדש ח"ג פמ"ט.

 * בתיקון ו' מהי"א תיקונים אחרונים לד
 שיר השירים ב' ה' לה
 שע"י -בתשכט  לו
 שע"י -בתשכט  לז

 תורה אור
ה ֵעיֵני ג בראשית  ַקְחנָּ ָּ פ  )ז( ַות ִּ

ם ֵהם  י ֵעיֻרמ ִּ ְדעו  כ ִּ ֵניֶהם ַוי ֵ ש ְ
ֲעׂשו   ה ַוי ַ רו  ֲעֵלה ְתֵאנָּ ְ ְתפ  ַוי ִּ

ֶהם ֲחֹגרֹת:  לָּ
י  כב וירא בראשית )א( ַוְיהִּ

ים  ֱאלֹהִּ ה ְוהָּ ֶ ֵאל  ים הָּ רִּ בָּ ַאַחר ַהד ְ
יו  ֹאֶמר ֵאלָּ ם ַוי  הָּ ה ֶאת ַאְברָּ ָּ ס  נִּ

י: נִּ נ ֵ ם ַוי ֹאֶמר הִּ הָּ  ַאְברָּ
ו   ְרב  ַ שמואל א ב )ג( ַאל ת 
ק  תָּ ה ֵיֵצא עָּ ה ְגבֹהָּ בֹהָּ רו  ג ְ ְתַדב ְ
ק  עֹות ְיקֹוָּ י ֵאל ד ֵ יֶכם כ ִּ ִּ פ  מִּ

נו  ֲעלִּ  ְתכ ְ  לֹות:ולא ְולֹו נִּ
ל  ֵ ְתַהל  תהילים נב )ג( ַמה ת ִּ
ל  ֹור ֶחֶסד ֵאל כ ָּ ב  ה ַהג ִּ עָּ רָּ ב ְ

 ַהי ֹום:
תהילים קיט )קנו( ַרֲחֶמיךָּ 

י: נִּ ֶטיךָּ ַחי ֵ ָּ פ  ש ְ מִּ ה כ ְ ים ְיהֹוָּ  ַרב ִּ
ה  דברים ל ל ְיהֹוָּ מָּ )ו( ו 

ְבךָּ ְוֶאת ְלַבב  ֱאלֶֹהיךָּ ֶאת ְלבָּ
ה  ה ֶאת ְיהֹוָּ ַזְרֶעךָּ ְלַאֲהבָּ

כָּ  ל ֱאלֶֹהיךָּ ב ְ ְבכָּ ְבךָּ ו  ל ְלבָּ
: יךָּ ךָּ ְלַמַען ַחי ֶ  ַנְפש ְ

ים  נִּ בו  ב ָּ ו  ירמיהו ג )כב( ש 
בֵֹתיֶכם  ו  ה ְמש  ָּ ים ֶאְרפ  בִּ ֹובָּ ש 
ק  ה ְיקֹוָּ ָּ י ַאת  ְך כ ִּ נו  לָּ תָּ ְננו  אָּ הִּ

:  ֱאלֵֹהינו 
ֵאל  רָּ ׂשְ ה יִּ ָּ ישעיהו מא )ח( ְוַאת 
יךָּ  ַחְרת ִּ ר ב ְ י ַיֲעקֹב ֲאש ֶ ַעְבד ִּ

ם אֹ הָּ י:ֶזַרע ַאְברָּ  ֲהבִּ
 תורה עז

ה  ה ְיהֹוָּ יָּ זכריה יד )ט( ְוהָּ
י ֹום  ַ ֶרץ ב  אָּ ל הָּ ְלֶמֶלְך ַעל כ ָּ
מֹו  ש ְ ד ו  ה ֶאחָּ ְהֶיה ְיהֹוָּ א יִּ ַההו 

ד:  ֶאחָּ
 תורה עח

ו  -שמואל ה ֵיַחת  א ב )י( ְיהֹוָּ
ו  יבָּ יו\ְמרִּ יבָּ ו \}ְמרִּ לָּ יו\{ עָּ לָּ { \}עָּ

ין ַאְפֵסי  דִּ ה יָּ ם ַיְרֵעם ְיהֹוָּ ַמיִּ ָּ ש   ב ַ
ֶרץ ְויִּ  ֵרם אָּ ֹו ְויָּ ן עֹז ְלַמְלכ  ֶ ת 

יחֹו:  ֶקֶרן ְמש ִּ
ְתךָּ  תהילים קמה )יג( ַמְלכו 
ךָּ  ְלת ְ ֶמְמש ַ ים ו  מִּ ל עֹלָּ ַמְלכו ת כ ָּ

דֹר: ֹור וָּ ל ד  כָּ  ב ְ
י  ַתְחת ִּ ָּ שיר השירים ה )ו( פ 
ר  בָּ ַמק עָּ י חָּ י ְודֹודִּ י ְלדֹודִּ ֲאנִּ
יהו   ת ִּ ש ְ ק ַ רֹו ב ִּ ה ְבַדב ְ ְצאָּ י יָּ ַנְפש ִּ

אתִּ  יו ְולֹא ְולֹא ְמצָּ אתִּ יהו  ְקרָּ
י: נִּ נָּ  עָּ

י  יבִּ תהילים קיג )ט( מֹוש ִּ
ים  נִּ ת ֵאם ַהב ָּ יִּ ֲעֶקֶרת ַהב ַ

ה ַהלְ  ֵמחָּ :ׂשְ ה  יָּ  לו 
י  יר לִּ ירמיה לא )יט( ֲהֵבן ַיק ִּ
י  ים כ ִּ עִּ ֻ ֲעש  ם ֶיֶלד ש ַ ם אִּ ֶאְפַריִּ
ו   ֶרנ  ֹכר ֶאְזכ ְ ֹו זָּ י ב  רִּ י ַדב ְ ד ֵ מִּ
מו  ֵמַעי לֹו ַרֵחם ן הָּ ֵ  עֹוד ַעל כ 

ה: ו  ְנֻאם ְיהֹוָּ  ֲאַרֲחֶמנ 
י  תהילים לט )ג( ֶנֱאַלְמת ִּ
י  ְכֵאבִּ ֹוב ו  ט  י מִּ יתִּ ה ֶהֱחש ֵ י ָּ מִּ דו 

ר:  ֶנְעכ ָּ
ם ֵאֶלם  תהילים נח )ב( ַהֻאְמנָּ
טו   ְ פ  ש ְ ים ת ִּ רִּ ן ֵמיש ָּ רו  ֵ ַדב  ֶצֶדק ת ְ

ם: דָּ ֵני אָּ  ב ְ
ֶכם  ָּ מ  הושע יד )ג( ְקחו  עִּ

מְ  ה אִּ בו  ֶאל ְיהֹוָּ ו  ים ְוש  רִּ בָּ רו  ד ְ
ֹון ְוַקח טֹוב  א עָּ ָּ ׂש  ל ת ִּ יו כ ָּ ֵאלָּ

: ֵתינו  פָּ ים ׂשְ רִּ ה פָּ מָּ ל ְ ְנש ַ  ו 
י בליל  (יט)איכה ב  י רֹנ ִּ מִּ קו 

י  ְפכִּ ֻמרֹות ש ִּ ה ְלרֹאש  ַאש ְ ְילָּ ַ ַבל 
י  ֵני ֲאדֹנָּ ְ ְך ֹנַכח פ  ֵ ב  ם לִּ יִּ ַ ַכמ 
ְך ַעל ֶנֶפש   יִּ ַ פ  יו כ ַ י ֵאלָּ אִּ ׂשְ
ב  עָּ רָּ ים ב ְ פִּ ֲעטו  ְך הָּ ַליִּ עֹולָּ

צֹות: סב ְ  ל חו   רֹאש  כ ָּ
בֹוד  ה כ ְ ְגלָּ ישעיה מ )ה( ְונִּ
י  ו כ ִּ ר ַיְחד ָּ ׂשָּ ל ב ָּ או  כָּ ה ְורָּ ְיהֹוָּ

ר: ֵ ב  ה ד ִּ י ְיהֹוָּ ִּ  פ 
י  נִּ כו  שיר השירים ב )ה( ַסמ ְ
ים  חִּ ו  פ  ַ ת  י ב ַ נִּ דו  ְ ֹות ַרפ  יש  ֲאש ִּ ב ָּ

י: נִּ ה אָּ י חֹוַלת ַאֲהבָּ  כ ִּ
ֵני  ְ אֹור פ  משלי טז )טו( ב ְ

י ב ֶמֶלְך ַחי ִּ עָּ ְרצֹונֹו כ ְ ם ו 
 ַמְלקֹוש  
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 זמן אמירת התורה
   לא ידוע 

 

 פתיחה
לנגדי תמיד. ובזה מתבאר עניין בחי' ושיויתי ה'  בעיני השכלבתורה זו מבאר רבינו עניין ההסתכלות 

שתלוי בהגדלת   רה ז' צדק כד אתחבר בה אמת נעשית אמונה()עיין תומדרגות האמונה והבטחון שתלוי בהשגת האמת 
 וכפי צחות שכלו זוכה לראות בעיני שכלו את הש"י בלא מאמץ כלל לכווין. השכל וזיכוך המידות.

 . , שירד בעתו הטוב לו עוד מבאר שכפי ההסתכלות כן עושה כלי לשפע המוכן לרדת לו תמיד

  

 שיחות השייך לתורה זו 
-פי-על-מוהר"ן חלק א', אף אמנם שהתורה הזאת היא מלשון החברים שלא נכתבה יפה כלל, אף-יתורה ע"ו שבליקוט

ִלְבָרָכה  -כן המדקדק ומעיין בה, ימצא גם שם הקדמות וחידושים נפלאים, כי כל דיבור ודיבור שיצא מפי רבינו ִזְכרֹונוֹ 
 ף ט"ו(.  , מובא בשיש"ק ח"א, סעיא'' ליקו"ה משא ומתן ד)עמוק ונורא מאוד: 

 

 הקדמה 
וכיצד השוויתי שלו  רבינו מבאר בתורה זו כיצד הצדיק האמת מקיים שוויתי ה' לנגדי תמיד בכל רגע תמיד, 

לעיון    ובלאבלא שום מאמץ  הוא בבחי' ראייה ממש, כי ע"י ששכלו צח עי"ז עיני שכלו כל כך זכים עד ש
, כי עינים על שם החכמה נאמר וחכמה מה והיא רחוקה ממניאחכ  תיינו את הקב"ה שהוא רחוק כמ"ש אמר)דהירואה למרחקים  

   (תורה פג תנינא כמבואר בנקראת רחוק כמבואר בתורה לה ו
וראייה כזו היא בחי' שלימות האמונה דהיינו בטחון שמרגיש תמיד אצל הש"י כגמול עלי אמו בלא שום  

 דאגה כלל,  
שלא נשאר שום רושם כלל, ואזי שכלו צח    ולזה צריך תשובה מאהבה שמוחקת לגמרי את כל העבירות עד

 בלא שום מפריע.  
עוד צריך לזה להגדיל את שכלו דהיינו להתרגל להסתכלות בעיני שכלו לבד על כל דבר וזה ע"י שיודע 

 את סוד ההתחדשות שהוא בחי' ביטולה של תורה היא קיומה. 
 . ע"י התקרבות לצדיקיםרק זוכים וסוד ההתחדשות ולתשובה מאהבה 

זוכה לנהגת חסד ורחמים אבל מי שאין שכלו צח הוא בחי' דינים    ומי שזוכה לשכל צח והסתכלות כנ"ל 
וצריך להתאמץ כדי לראות למרחקים דהיינו לקיים שוויתי ה' לנגדי כראוי, וכן בתורה ותפלה צריך מאמץ  

 גדול לכוין מחשבתו. 
בודת ה' ואילו אצל  וונה מיוחדת בעובזה יתבאר החילוק שבין כל הצדיקים לצדיק האמת שאצלם רואים כ

, כי דייקא צדיק האמת כיוון שהוא תמיד בבחי' ראייה  שום קדושה מיוחדתרואים כלום    אהצדיק הגדול ל
כדי  בלא עיון ובלא מאמץ אין אצלו חילוק בין משא ומתן לתפלה אבל צדיק אחר צריך עיון גדול ומאמץ  

   פי חוץ.לכן רואים עליו קדושה יתירה כללכוין מחשבתו 
והמשל בזה מבואר בתורה רמג במשנה ידים פ"ג כל הספרים קדש ושיר השירים קדש קדשים, דהיינו אע"פ  

השירים   שיר  זה  ולעומת  וחכמה  מוסר  מלאים  וקהלת  אעפ"כ  שמשלי  שבקלים,  קל  של  גס  ללשון  נדמה 
איש ולא בצדיקים  דייקא הוא הקדש קדשים והכי נמי הצדיק האמת וע"כ דייקא במשה רבינו חשדו באשת  

 גדולים אחרים. 
 

 הבטחון 
 דהיינו שלימות האמונה ן כותב שבטחון פרי האמונה "הרמב

ע"י שירדה לבחי' כח ההחלטה וגמירות הדעת ויצאה מכל אפשרות שזה  שלימות האמונה נ"ל  ביאור עניין  
בחי'    . דהיינוע אל ההגשמה להיות מוכן להשפיע אותו למלכות שהם בחי' רגלין שמוציאים את השפ )  \ג/ שזה מתכונות הנצח והוד  ,לשינוי

   .נקראת בטחון האמונהואז  (\דבישול והגמר של השפע/ 

 
 כ' סיון תשעג          אב תשסג  א

זו   ב שאין    תורה  שם  וכתב  קח  תורה  בסוף  שמבואר  כפי  החברים  לשון  שלשון  היא  מקומות  כמה  בעוד  מבואר  וכן  מדוייק  הלשון 
החברים אינו מדוייק כי לא ירד לעומק כוונת דברי רבנו כמו מוהרנ"ת, לכן קשה לדייק בתורה זו כי קשה לדעת היכן חסרון ההבנה  

 הוא מצידי והיכן מצד הכותב.
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שבבחי' מחשבה הם העינים בחי' לתור את דהיינו רגלין בחי' כח ההליכה  הנו"ה  אולי אפשר לומר שכיון ש)ו
 (, לכן הבטחון מתבטא בהסתכלותהארץ דהיינו לרגל אותה

הוא בחי' כגמול עלי אמו שבוטח בה שלא יחסר לו מה שצריך  הבטחון  ידוע ומבואר בספרים  כבפשטות  
   .ואין לו דאגה כלל

, נראה שכוונתו לכלול את מבאר שבטחון בחי' הסתכלות להש"י תמיד בחי' עיני כל אליך ישברושרבינו  ו
עניין ההסתכלות. כ  הגדר הנ"ל בתוך  נראה  וונתו שע"י הסתכלות גם  ומה שרבינו לא מזכיר חוסר דאגה 

  .\ה/ סרה הדאגה

כל אחד מהם נבחן נ"ל שובאמת    .הסתכלות  והשנישהבטחון מורכב משני דברים אחד חוסר דאגה  דהינו  
כלל אפילו בהשתדלות  ,במצב ההפכי של חבירו סיכוי  נבחנת כשאין שום  ואעפ"כ  כי הדאגה  דואג  ,  לא 

ע"י    ,כלל סיכוי  כשיש  דווקא  נבחנת  ההסתכלות  הש"י  השתדלותאבל  אל  אלא  אליה  פונה  לא  ואע"פ   ,
   .לבדו

 
ל אורות ח"א פ"ב אות ד' הענין הוא שהחכמה הוא  מבואר בספרים עיין משנת חב"ד חשון תש"ס ובט   -  בישול השפע המושג    להבין   ג

הדבר שאותו צריך להשפיע והוא מתגלה בבינה כוולד המתגלה רק בבטן אמו והדעת מורידו למידות חסד וגבורה שמכוונת בת"ת  
כ  נקראים  וכבר  סוף הדבר  כלי המעשה  והוד שהם  לנצח  יורד  לכלי השומע אח"כ  ולמדוד את הדברים שיתאימו  לי  כמה להשפיע 

 .ההשפעה למלכות 

זה כיוון שכמו הכליות יש כאן עוד כמו    כליות יועצות יש כמה הגדרות שכל אחת מגלה פן מתכונתם דהיינו מה שנקראים    לנצח והוד 

ונקראים   למקבל  ראויים  שיהיו  כדי  מעשיות  לעצות  מהחג"ת  שקיבל  ההשפעה  אופן  על  ההרגשות  את  בחי'    ביעין מסנן  דהיינו 

כי על ידם מפרר הדברים להגישם מעט מעט לפי    שחקים צה מעשית והגשמתו קצת כדי להשפיעו וכן נקראים  הלבשתו במשל או עי 

כידוע שנצח והוד ויסוד הם כלי ההשפעה דהיינו כי היסוד הוא ההתקשרות בעצמה והנו"ה שנקראים    רגלין כח המקבל  ונקראים גם  

נותנים את בחי' כח ההולכה של הדבר שרוצים להש  ליה    רגלי דאיניש ערבין ונקראים    שפתים פיע אל המקבל. ונקראים  רגלין הם 
שהכוונה לדיבור בשפתיים בלבד והליכה ברגלין לבד מכח ההרגל ולא שהדעת מוליך דהיינו שיש כאן רק כח ההליכה עצמה בבחי'  

 צבא הוא היוצא החוצה לכבוש    כי   ה' צבקות ואלקים צבאות וכן נקראים     .עיין תורה כב   למודי ה' דיבור או מעשה עוד הם נקראים  

הוא בקו הימין הוא מדרגה מגושמת ומעשית יותר    נצח שהם הגשמה והולכה של השפע אל המקבל דרך היסוד באופן שה   הכלל הוא 
הן   ההשפעה  על  שיש  המניעות  וניצוח  מהגבול  והיציאה  והעזות  ההתגברות  תכונת  והוא  בעצמו(  ההשפעה  כח  )שהוא  החסד  של 

הוא בקו השמאל דהיינו צד גבורה    הוד צמו לנצח את המניעות שיש לו להקדיש מעצמו ומזמנו להשפיע לזולת     ו מבחוץ והן מצד ע 
והצמצום אבל בבחי' כלי המעשה דהיינו שמודה למניעות ומצמצם קצת את ההשפעה וכן כלפי עצמו שמבטל עצמו כלפי המקבל  

 ויורד אליו ומבטל זמנו ומודה שזה יותר חשוב מעסקיו  

לומר לענינינו להגדיר ענין הבטחון שהוא ראש אמונה דהיינו שלימות האמונה כי כלי ההולדה הכוונה לנה"י, שיסוד    אולי אפשר 
השפע   של  ההולכה  כח  הם  והוד  הנצח  אבל  וההתקשרות  הקשר  עצם  תכונת  וממנו  השפע  עובר  רק  שדרכו  והשביל  הצינור  הוא 

הי  עם  תמיד  ברוחניות  נחשבים  הם  לכן  מכח  בצינור  לבד  לבדם,  הוד  הנצח  אבל  ההשפעה  בעצם  זה  אמנם  המשפיע  כחלק  סוד 
ההליכה שבהם שזה בחי' רגלין הם גם בחי' בישול והגשמת השפע והלבשתו בבחי' יותר מגושמת כי שיהיה תפיסה בו להוליכו לבחי'  

ס בחי' כליות יועצות וכן בתורה ז כי  המלכות שהיא מגושמת יותר בבחי' אתתא גוצא גחין ולחיש לה, וזה הבחי' המבוארת בתורה  
 עיצה היא לבוש מעשי מגושם לחכמה  

יש לנצח והוד והיא בחי' גמירות דעת והחלטה נחושה שגם זה בחי' בישול הדבר כדי להוליכו לעשיה כי כדי להתגבר על    עוד תכונה 
 המניעות צריך בחי' ניצוח ומאידך צריך קצת להודות להן שזה מידת ההודאה  

כי אמונה היא חכמה גדולה שיודע ְלמה ראוי לבטל את שכלו ולהאמין וככל שגם יודע זאת בדעת ומפנים זאת בכל    וזה בחי' בטחון 

האמונה   שלימות  זה  אופן  בשום  להזיזו  שא"א  לגמרי  אצלו  ומוחלט  מאד  לו  ברור  וכשהדבר  האמונה  גדלה  כן  נמצא  מידותיו 

ירדה ל  ע"י שהאמונה  הנצח  ששלימות האמונה היא  ויצאה מכל אפשרות לשינוי שזה מתכונות  וגמירות הדעת  בחי' כח ההחלטה 
 והוד ואז היא נקראת בטחון  

 מדוע רבינו מגדיר את הבטחון כאן כהסתכלות דהיינו בחי' חכמה ולא בחי' הקשורה לנו"ה    וצ"ע א"כ 

 לית בבחי' לתור את הארץ שזו הליכה ע"י העינים  כי באמת גם העינים מוגדרות בבחי' נצח והוד כי הן בחי' כלי ההליכה השכ ואולי  

אולי לבטחון    או  זאת  קישר  לכן  מהסתכלות  מדברת  כאן  שהתורה  שכיוון  הבטחון  לשורש  אלא  הבטחון  לעצם  לו  מתכווין  רבינו 
וגמ  בישול  והוד ששם  לנצח  ובפרט  למידות  שירד  צריך  אבל  האמונה  חוזק  כן  ההסתכלות  שלימות  כפי  כי  בהסתכלות  ר  ששורשו 

 הדבר ורק אז זה בטחון שלם  

למעשה של הבטחון הוא בשני משורים דהיינו שלא תיהיה לו הסתכלות אחרת וגם שלא ידאג כי דווקא כשהאי דאגה    ולכן המבחן 
    היא כיוון שאין לו שום הסתכלות אחרת דהיינו כנ"ל שההסתכלות היא שורש הבטחון אז הוא בטחון שלם 

וזה בחי' בטחון שצריכין לבטוח בה' ואסור לחשוב     ( עפ"י תורה יט )   ' ה הלכות נותן טעם לפגם הלכה א יורה דע   עיין ליקוטי הלכות   ד
מיום לחבירו. כי הבטחון הוא הבישול והגמר של השפע כמובא בדברי רבינו נ"י במאמר פתח ר' שמעון ואמר עת לעשות לה' וכו'  

 ראין בטוחות שעל ידי הבטחון נגמר ונתבשל השפע.)בסי' ס'( שבטחני הדור הם כלי ההולדה בחי' כליות שהם נק 

וע"כ המן שעיקר ירידתו הי' בבחי' בטחון כידוע שהמן הוא בבחינת בטחון. וע"כ היו צריכין בטחון חזק מאד והיו אסורים    -  עוד עי"ש 
יה המן צריך בישול עוד כי  להשהות כלל מיום לחבירו, ותיכף שהיו משהין אותו נתקלקל לגמרי כ"ש וירם תולעים ויבאש. וע"כ לא ה 

 נגמר כולו לגמרי ע"י הבטחון שהיה בשלימות אז כי הבטחון הוא בחי' בישול כנ"ל: 

ועיין ספר המדות ערך בטחון     .בטחון שלא ידאג ועיקרו בחי' יראה שלימה שנשמר מיראות נפולות   -כ'  אות  ג'    לק"ה הרשאה עיין    ה 
 א מגדרי הבטחון אלא תוצאה של בטחון וצ"ע.משמע שזה ל   אות ט' שע"י בטחון ניצול מדאגה.
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לכן נקט    ,דהיינו שיעסוק בעסקיו ויאבד את הצפיה לישועה  ,נ"ל שהחוסר דאגה לבד יכול לגרום לשכחהו
  . רבינו כעיקר את ההסתכלות

ועוד גם הוסיף שע"י הסתכלות אפשר לא רק לזכות לבטחון אלא גם להמשיך את השפע שמצפה לו בזמן 
 כי ההסתכלות עושה גבול וכלי. השגתו שלפי 
וגם שלא    ,שוריםיהמבחן למעשה של הבטחון הוא בשני מנמצא   ורק להש"י  וצפיה אך  דהיינו הסתכלות 
כי ההסתכלות היא שורש הבטחון לכן דווקא כשלא דואג כיון שאין לו שום הסתכלות אחרת אז הוא    .ידאג

 . בטחון שלם
ניין הסתכלות שזה תלוי בשכל צח שהיא ראיה בעיני השכל למרחוק  ומכלל דברי רבנו בתורה זו שעיקרא ע

בלא שיצטרך למאמץ ועיון גדול, מבואר שעניין הבטחון בשלימות הוא מדרגה עצומה של גדולי הצדיקים  
 ביראנו לעיל בתחילת ההקדמה. שכפי שיתבאר בסוף התורה. וכפי 

 

של תק  וסימן  תצט  סימן  מוהר"ן  חיי  עיין  אדם  לכל  ואמר  ולמעשה  לחבירו  מיום  ממון  אצלו  ישאיר  א 
ה   זֶׁ ָ ב  ׁשֹוִגים  ִאם  י  כ ִ ָעְמדֹו,  ַעל  ְוַלֲעמד  חֹון  ָ ט  ַהב ִ ב ְ ָחָזק  ִלְהיֹות  דֹול  ג ָ ה  יֶׁ רְֶׁ ב ְ ה  ָלזֶׁ ִלְהיֹות  ִריִכין  צ ְ ה  ׁשֶׁ ָ ַקל  ָעה  נו  ת ְ
כוונתו שלא קשה לעשות זאת למעשה לחלק כל ממונו לצדקה ָעְלָמא לא טֹוב. צ"ע אולי  בלי להשאיר    ב ְ

כלום מיום לחבירו אבל צריך שיהיה בגלל בטחון ולא ע"י שמפקיר עצמו כי אם בדעתו אינו שלם לגמרי 
שודאי רק הקב"ה יפרנסו כפי צרכו אלא רק מפקיר עצמו שלא אכפת לו שאם לא יפרנס דהיינו שיש צד 

    .בדעתו שגם לא יפרנסו הקב"ה אין זה בטחון שלם 
ִמ  ָבן  ו  ַהמ  ְכִפי  ְלַמְדֵרַגת  ו  ַהז את  ה  דֹוׁשָ ַהק ְ ַלַהְנָהָגה  יַע  ְלַהג ִ אֹוָתנו   ֹות  ְלַזכ  ֹוֵקק  ת  ִמׁשְ ו  ָחֵפץ  ָהָיה  ׁשֶׁ ָהָיה  ָאז  ָבָריו  ד ְ

ֹום ַלֲחֵברֹו: יַח ׁשו ם ָממֹון ִמי  "ל ִלְבִלי ְלַהנ ִ חֹון ַהנ ַ ָ ט   ב ִ
לחז במקום  כי  פרנסה  מעמד  לו  שיהיה  תקא שכתב שטוב  אות  עיין שם  יעשה  אבל  בבטחון  כ"פ  עצמו  ק 

 עבודה אחרת ואעפ"כ אמר העיקר הבטחון ואמר בזה הלשון נאר בטחון. 
 

 הקדמה  אןכד ע

 * 
 [ז]ו  עותורה 

 :  נסה את אברהם חיםקאחר הדברים האלה והאלויהי )בראשית כב( 

 [יא]  , מסטרא דימינא מוחא חוורא ככספא הה"ד\י/ [ט]   קיח ע"א ףבת"ז תיקון ע' דאיתא 

 :   אוהביזרע אברהם 

 
כדי לבאר כיצד זוכים לקיים שוויתי ה' לנגדי תמיד, תחילה מבאר רבינו כיצד היא הראייה הגשמית וממנה  

 נלמד על הראיה השכלית. 

בהסתכלות יש אור הישר ואור החוזר. דהתפשטות הראות הוא אור הישר. ובהגיע  הנה  

דהיינו כוונת  הראות    כי עיקר כח הראות, מחמת שכח]יבלראות דבר שחפץ הוא אור החוזר.  

מסויים   לדבר  לכווין  בדבר הנראההלב  ומכה  ומתפשט  וחוזר הכח הראות מחמת  [יג ]   הולך   ,
הנראה רואין את הדבר  ואז העינים  בעינים  ונצטייר הדבר  לקמן    ההכאה לעינים  כמבואר 

סה(   תורה  עפ"י  השניה  מוהרנ"ת  זה אלא שכח הראות לא מביא אותו ל)בהגהת  גם בלא  נראה  דעתו לכן  שהוא 

 
 טור א    138תורה עו מתחיל בדפו"ר צילום   ו

 תורה זו היא מלשון החברים כמבואר לקמן בסוף תורה קח ובלק"ה מו"מ הלכה ד' ולא ידוע היכן ומתי נאמרה.  ז

 והאלהים   -מתרלו    ח 

 בדפים שלנו קכט.  ט 

ְטָרא ִדְמָסֲאבו  ַאְרב ַ  ְלִקְבַלְייהו   -תיקון ע' דף קכט.   י הו  , ד' מיני פנים שבקדושה, יש ד' פנים אחרים מצד הטומאה  כנגד ע ָאֳחָרִנין ִמס ִ ל ְ ֻּ יןֲחׁשֹוִכין  כ  ִ מצדם   הפנים  וכל  ַאְנפ 
כי  גוונים,  ד'  יש  בהם  גם  אבל  ושחורים,  חשוכים  ְטָרא   הם  א עֹוָפֶרת    ִמס ִ ִביׁשָ פניו   הרע החסד    מצד ִדיִמיָנא  דקליפה,  הכסף,  שבימין  פסולת  שהיא  בגוון עופרת  שחורים    הם 

ין ִמְתַרב ִ יָחה ִחְווָרא    ד ְ ֵּ ו ן  שהיא פסולת המוח,  הלבנהמריבוי ליחה    שמתגדלים ִמל  ים    ִאינ  ינֹוי  הם עבים וגסים, וכן  ופניוָעִבים ְוַגס ִ ים  הם  עיניו  ְועֵּ ס ִ יה    וגם ְוָעִבים,    ג ַ   גופו   ְוגו פֵּ
א    ִחְווָרא,  המוח  םמצד החסד שבימין דקדושה שהוא עצ   אבלִדיִמיָנא מֹוָחא    ְטָראִמס ִ   הקליפה. אבל  מצדְוַגס    ָעב  ָ ַכְספ    ֶזַרע  מש"כ  הם לבנים כעין הכסף, ועליו נרמז  הפניםכ ְ

 היה מצד אהבה וחסד דקדושה.   שהואַאְבָרָהם אֹוֲהִבי 
 ישעיהו מא ח'  יא 

 ביאור מוהרנ"ת בתקפא   יב 

ועיין ספר הברית ח"א    י נתיב ד' )בדפוס וורשא תרף דף לו:( מחלוקת המחקרים אם כח הראות יוצא מהעין או צורת הדבר בא אל העיןשבילי אמונה לרבי מאיר אלדב עיין    יג
שהולך ובכוחו  אבל עיין שיחות הר"ן סימן רמב שיש כח ראות ממש    , קצת כח בהסתכלות העין  ד"ה מצינו   בעץ חיים שער ח' פ"א מ"ת   מקורו  מאמר יד איכות החי פ"ה ד"ה היענה 

 להזיק.
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)לעיל בסי' י"ג אות ד' ע"ש(. נמצא שיש בכח  יד. כמבואר היטב  אע"פ שראה לא ידע מה ראה
הראות בחי' אור הישר ואור החוזר. כי כח התפשטות הראות מעיניו להדבר הנראה, זהו  
בחי' אור הישר. והכאת הראות בדבר הנראה, שעי"ז חוזר הדבר לעיניו ונצטייר בעיניו, 

 : [י' כנ"ל, זהו בחי' אור החוזר, שחוזר ושב הראות לעיניו כנ"לשעי"ז עיקר הרא
 

 עתה יבאר כיצד היא ההסתכלות השכלית את הש"י עפ"י מה שלמדנו לעיל בהסתכלות הגשמית 

מדה  בשום  נתפס  שאינו  אף  ב"ה  גשמית  והשי"ת  פעולה  לו  ליחס  שייך  לשבר  ולא  כדי  אך   ,
ו   ,האזן, נאמר בו ג"כ שפל יראה וגבוה ממרחק יידע. יראה הוא  )תהלים קלח( כי רם ה' 

 בחי' אור הישר. ממרחק יידע, הוא בחי' אור החוזר. 
שה]טו החוזר  אור  בחי'  ע"י  הוא  שרואה  מה  לידע  הידיעה  עיקר  שחוזר   טזא וכי  מה  בחי' 

ואעפ ממש  בעיניו  דבר  איזה  רואה  האדם  לפעמים  וע"כ  לעיניו.  הראות  אינו    יז"כיהכח 
כ כגון  רואה,  הוא  מה  מחמת יודע  וזה  גדול.  במהירות  עיניו  לפני  דבר  איזה  שמעבירין 

פנאי שיחזור הכח הראות לעיניו, ויצייר הדבר בדעתו עד שידע אותו, וכמבואר   'שלא הי
 [: בחי' אור החוזר יחו בסי' ס"ה אות ג' ע"ש. נמצא שהידיעה מה שיודע מה שהוא רואה זה

 
ין לדבר גבול מספיק עד כדי כך שאפילו שמרגיש  שאפילו בגשמיות יש בחי' שבלי הסתכלות א עתה יבאר

בחוש הראיה אין הכלי והגבול שלם מספיק. וכ"ש בדבר רוחני כגון בחוש המישוש והטעם אבל אם חסר 
   .להסתכל בשכל ואל הש"י שזה רק בעיני השכל

וזמן. כי מקודם ראותו הדבר הוא בלא גבול.  ודע   שהסתכלות עושה כלי, דהיינו גבול 

ית' ומביא לזה ראיה  דבר נעשה לו גבול.  וכשרואה ה עיקר כוונת רבינו על הסתכלות רוחנית אליו 
שאפילו בראיה גשמית יש בחי' כזו שמצינו אצל עיוור שאינו שבע כי אע"פ שבהסתכלות לבד בוודאי אין  

באכילה/  מושלם    \יטשובע  השובע  אין  הסתכלות  בלא  באכילה  גם  )יומא עדאבל   \כ/(:וזהו שאחז"ל 
וכו', מכאן שסומא  כג כי אינו דומה מי שרואה ואוכל  [  כב]   כאוירעיבך ויאכילך את המן  ויענך

דהיינו שאע"פ שמרגיש בחוש המישוש והטעם אבל כיון שחסר הסתכלות חסר בשלימות    אין לו שובע

רוחני קצת  עדיין  ונשאר  . כי מי שאינו רואה אין לו גבול כנ"ל.  \כדומחסר מהשובע הגשמי/  הכלי 

 
 מוהרנ"ת בתקפא  יד

 מוהרנ"ת בתקפא  טו

 שהיא  -מתרלו  בתרלד ו   טז

 ואעפ"כ   -מתרלו    יז

 זה  -זהו, ומתרלו   –גם בתרלד    יח 

עד   באכילה   יט  יומא  בגמ'  כמבואר  אפילו מהמעשה  גדולה  הדמיון  הנאת  שם  הידועה  מהתאווה  לקיש   שלומד   : דווקא לאפוקי    ריש 
 אה עינים באשה יותר מגוף המעשה.ר ים מהלך נפש שבעניין התאוה טוב מ מפסוק המובא כאן טוב מראה עינ 

רבי אמי ורבי אסי חד אמר אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו    " המאכלך מן במדבר למען ענתך"   -  : יומא דף עד   כ
יום לחבירו אלא באותו היום נמס כל הנותר ולא נשאר  )כי המן במדבר לא נשאר מוחד אמר אינו דומה מי שרואה ואוכל למי שאינו רואה ואוכל  

אמר רב יוסף         להם פת בסלם לסמוך עליה למחר. וגם המן היה לו צורה אחת ורק טעמו בו כל הטעמים שרצו אבל לא ראו בו ציור ודמות המאכל שרצו(
אמר רבי    .ה סעודתא לא ליכלה אלא ביממא אמר אביי הלכך מאן דאית לי   .מכאן רמז לסומין שאוכלין ואין שבעין   )שבעצמו היה סומא( 

נפש  עינים מהלך  מראה  טוב  מאי קרא  טוב מראה    .זירא  שנאמר  מעשה  של  מגופו  יותר  עינים באשה  טוב מראה  לקיש  ריש  אמר 
 נפש.  עינים מהלך 

 ו בחושך.  מכאן שהרוצה לשבר תאוות אכילה ולאכול לשבע נפשו ולא גופו, יאכל דייקא בלא להסתכל במאכלו א   ונראה ללמוד 

בוודאי אין שום שביעה    עוד נראה  דווקא אבל לא במאכל שהרי  הכוונה באשה  עינים באשה  טוב מראה  לקיש  ריש  לומר שדברי 
בהסתכלות על האוכל לבד אבל בתאווה הידועה כיון שכולה בעיקר דמיון לכן יותר יש הנאה הסתכלות מהמעשה עצמו, וגם שזה  

 נמשך זמן רב וזה זמן מועט.
 מחק הפסוק וכתב במקומו המאכילך מן במדבר למען ענותך )כלשון הגמ(   -לד בתר   כא 

ךָ לא נזכר פסוק זה אלא הביא ראיה מפסוק בדברים ח טז    : ביומא עד   כב  ַאֲחִריתֶׁ ָך ְלֵהיִטְבָך ּבְ ְתָך ּוְלַמַען ַנּסֹתֶׁ יָך ְלַמַען ַעּנֹ ר לֹא ָיְדעּון ֲאבֹתֶׁ ר ֲאש ֶׁ ְדּבָ ּמִ ֲאִכְלָך ָמן ּבַ בעין יעקב    אבל   : ַהּמַ
 הביא את שני הפסוקים.

 וכולי   -, בתרלד וכולי   –וכו' ובתקפא ברגר   -בתקפא גיסין ואוצר   כג

אוכלים לשובע    ולא פונים להסתכלות גשמית כלל רק צדיקים אינו כן כי אדרבה כל חפצם בהסתכלות שכלית בלבד    אבל אצל   כד
 הנפש ולא שובע הגשמי.
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. כי בכח הראות, עושה הילוך  [כה]   מאי קרא, טוב מראה עינים מהלך נפש  ומסקנא דגמרא
 :  לנפשו, והוא הגבול

 
רבינו מקצר כאן מאד ונראה שכולל  .מהות ענין הבטחון שהוא הסתכלות תמיד אל הש"י לבד עתה יבאר

שכלו כמו בעיני שדהיינו שבטחון הוא שלימות האמונה עד  "כגמול עלי אמו"בזה כל עניין הבטחון שהוא  
וכמו  ואראה מראות אלקים ר"ת אמונה( )כמ"ש מוהרנ"ת נפתחו השמים רואה ממש את הש"י בכל רגע

  כי יודעת טוב ממנו מה טוב לו. ,חבוק בידי אמא הדואגת לכל מחסורו אפילו יותר ממנו בעצמומרגיש 
 ק ממנו.זָ חָ מי שמסר עניינו ל ועיקר הבטחון הוא שע"י ההסתכלות הזו סרה ממנו כל דאגה כמו

לא כשכר על בטחונו אלא שהבטחון עצמו שהוא  זה  ,ומבאר רבינו טעם שבעל בטחון מקבל צרכו בעתו
 הסתכלות עושה כלי לשפע לבא בציור וזמן שצריך. 

, שמסתכל וצופה בעיניו  \כז/. כי הבטחון הוא בחי' הסתכלות\כו/ בחי' מעלת הבטחוןוזהו  

צה לומר שכשמסתכל וצופה רק להש"י לבד ומצפה רק רו  \כח/ובוטח בו  בלא שום פניה  להש"י לבד
בוטח נקרא  זה  חסרונו  למילוי  השממנו  היא  הסתכלות  כי  בזה  הכוונה  האמונה,  ג,  שעי"ז  האמת  ת 

עיני כל אליך    [כט], בבחי'  וכשאמונתו נהפכת לשכל הנקנה דהיינו שנגמר בדעתו שכך הוא, זה הבטחון
כולו  , ובטוח שיגיע  מקווה למילוי חסרונו רק מהש"י בלבדשככי הבטחון הוא    , ישברו לשון תקוה  ישברו

 . בזמנו
כלי  עושה  ג"כ  בבטחון  ההסתכלות  ע"י  יורדת  כנ"ל  כי  ההשפעה  כי  וזמן.  גבול  דהיינו   ,

שום    \לא/ בלא זמן  לא ומלמעלה תמיד, אך שה בלא  רוחני  ו דהיינו שפע  . כי לפעמים ציורגבול 
. \לג/ ואר בתורה יז תנינאבעפ"י מערכת הטבע כמ  \לב/דבר שצריך לו עכשיו, יבא בב' או ג' שנים

שהוא   \לד/ אך ע"י הסתכלות בבטחון, עושה לההשפעה גבול וזמן, שתבא השפע בעת וזמן
 .  \לה/ דהיינו שבאמת צריך ולאו דווקא בזמן שנדמה לו שצריך  צריך

 
 קהלת ו' ט'  כה 

בשם בן הרמב"ם ד' מדרגות בבטחון ראשונה שמקווה ומצפה לישועתו רק מה' אע"פ שחושש שאפשר שלא  ח"ב    עיין ערכי הקודש   כו 
צפיה   מכל  עצמו  ויערטל  ה'  בידי  מהם  אחד  או  עניניו  כל  שמפקיד  ההפקדה  מעלת  היא  והרביעית  שיגרמו  עוונותיו  מחמת  יוושע 

 .ותשוקה עד שאחת לו אם ישיג הדבר שמשתוקק לו או ישיג ההיפך 

בבטחון    אר מבו  מדרגות  החזקה,  שיש  האמונה  פרי  אלא  לגמרי  האמונה  שלימות  אינו  של  כי  גדולה  למדרגה  ביטוי  שהוא  דהיינו 
 אמונה אבל בזה כבר יש כמה מדרגות.

כי   כז  כלי    צ"ע  הבישול  כלי  לבחי'  יורדת  כשהיא  דהינו  ההסתכלות  שלימות  ורק  בטחון.  ולא  אמונה  היא  השכל  בעיני  הסתכלות 
 ינו שמחמת גודל האמונה נעשה הדבר ברור ומחלט אצלו כאילו ראוה ממש אזי היא נעשית בטחון.ההולדה דהי 

ה שבחכמה נגד ה"מ שהוא שם רמ"ז  -( ה' פעמים י 75סוד הבטחון הוא בחכמה ועל כן בטחון גימט' )   -בטחון אות ג'    עיין קהלת יעקב 
 ה גימט' עד עם הכולל.-י ר"פ וארא.  וזה בטחו בה' עדי עד סוד בטחון בה"ח דחכמה ה"פ  

לכן    , לקמן )תחילת העמוד הבא( שמביא פרש"י עינים על שם החכמה נאמר לות בעיני השכל עיני החכמה וכד הוא הסתכ   הבטחון כי  
 כמ"ש שם.  ידיעת השכל הוא בחי' ראיה 

 הרי מסתכל היינו בוטח.  , מסתכל ובוטח   למה כתב שאמר שהבטחון בחי' הסתכלות    כיון צ"ע    כח
 מה תהלים ק   כט 

 שהיא   -גם בדפו"ר שהוא, בתרלד ומתרלו    ל 

 , כי תמיד היינו תחת הזמן.זה תרתי דסתרי לומר שיורד תמיד ובלא זמן   צ"ע לכאורה   לא
 זה תרתי דסתרי לומר בלא זמן ובשנתים או שלש   צ"ע לכאורה   לב
הָ ...  -  תורה יז   לג ׁשֶׁ י כ ְ ָחה. כ ִ ג ָ ַבע ְוַהׁשְ ׁש טֶׁ י ֵ דֹוָלה ׁשֶׁ ה טֹוָבה ג ְ הו א ֵאינֹו טֹוב, ְוִאם ָהָיה  ְוָלזֶׁ ְכׁשֶׁ ָחה. ו  ג ָ ַהׁשְ ה טֹוב, ֲאַזי ַמְנִהיג אֹותֹו ב ְ ָאָדם עֹושֶֹׁ

ַבע, ְוָיכֹול ִלהְ  ֶׁ יַח אֹותֹו ַעל ַהט  יַע לֹו ׁשו ם טֹוָבה, ֲאַזי ַמנ ִ ָחה לֹא ָהָיה ָיכֹול ְלַהג ִ ג ָ ַהׁשְ ה לֹו טֹובֹות ַעל פ ִ ַמְנִהיג אֹותֹו ב ְ ְהיֶׁ י ִ ׁשֶׁ ַבע. ְוִאם  יֹות  ֶׁ י ַהט 
אֵ  ַרְך, ׁשֶׁ ָ ה ִיְתב  ָהָיה רֹואֶׁ ׁשֶׁ י כ ְ ָחה ְלַגְמֵרי. כ ִ ג ָ ל ַהַהׁשְ ֵ ט  ַ ְתב  ת ִ ר ׁשֶׁ ְפׁשָ ָחה, ָהָיה אֶׁ ג ָ ֹוֵעס, ְוָהָיה ֵמִסיר  לֹא ָהָיה ַרק ַהׁשְ י, ָהָיה כ  ָראו  ָ ין ָהָאָדם ִמְתַנֵהג כ 

יחֹו   ַמנ ִ ו  ַעְכׁשָ ֲאָבל  ְלַגְמֵרי.  ָחה  ג ָ טֶׁ ַהַהׁשְ ַמהו   ְלָהִבין  ְיכֹוִלין  ָאנו   ֵאין  ת  ֱאמֶׁ בֶׁ ו  "ל.  נ ַ ַ כ  ָעָליו  יַח  ג ִ ַמׁשְ ָטב,  ְלמו  חֹוֵזר  הו א  ְכׁשֶׁ ו  ַבע,  ֶׁ ַהט  י  ִ פ  ַבע  ַעל 
ָבִר  ֵני ד ְ ר ָלָאָדם ְלָהִבין ׁשְ ְפׁשָ ה ִאי אֶׁ ַרְך, ְוזֶׁ ָ ָחתֹו ִיְתב  ג ָ ַבע ִהיא ַהׁשְ ֶׁ ם ַהט  ת ג ַ ֱאמֶׁ ֶׁ י ב  ָחה. כ ִ ג ָ ָחתֹו    ים ְוַהׁשְ ג ָ ת ִהיא ַהׁשְ ֱאמֶׁ ֶׁ ב  ַבע ׁשֶׁ ֶׁ ַהְינו  ַהט  ָחד, ד ְ אֶׁ כ ְ

ַרְך:  ָ  ִיְתב 

 שבה הוא צריך את השפע הוא הזמן וכשבא בעת אחר נקרא בלא זמן   משמע שהעת   לד
  ולא זמן שרוצה כי הרוצה זמן מסויים הוא הדוחק את השעה עיין ערובין יג: שהשעה דוחקתו שפירושו נלמד מהפכו   צריך דייקא   לה 

שהנדחה מפני השעה )דהיינו שלא דוחק שיהיה דווקא עכשיו( השעה עומדת לו )פרש"י לאחר זמן עתידה לעמוד לו שעה מוצלחת(  
דהיינו הזמן שמגיע לו הגדולה עומד ומחכה לו. שלפ"ז השעה דוחקתו יתפרש שגם השעה שהיה צריך לבוא לגדולה דוחקת אותו  

 ממנה.



 מוהר"ן                                 עו              תורה              ליקוטי                                   6צא: 

הריק שלא   אולי הכוונה כי ההשפעה יורדת מלמעלה תמיד הכוונה בבחי' אור מקיף כמו אור השמש בחלל
רואים כלום רק חושך גמור אע"פ שהכל מלא אור אבל אם יהיה אפילו גרגר אבק שם מיד יראו שיש כאן  

 .     אור כגרגר אבק
וכשאדם מבקש בפיו איזה בקשה מיד נעשה כלי לדבר שרוצה אבל הוא עכור וכהה כל כך שאינו מחזיר  

ל כמה שיותר נקודות שבו יהיו מכוונות למקור אור כיוון שהוא לא מכוון בכל נקודה שלו למקור האור אב
 . האור אזי יותר יגלה את כל עצמת האור האמיתי שנמצא כל הזמן

וע"י בטחון שהיא הסתכלות בשלימות האמונה דהיינו שכל כולו פונה רק למקור בלי שום פניה ושום סטיה  
 . של שום פרט )מידה( שבו אזי מתגלה כל השפע בצורת וגבול הדבר שביקש

הפסוק  ו קמה(ז"פ  ישברו,  \לו/)תהלים  אליך  כל  בעתו,    עיני  אכלם  את  להם  נותן  ואתה 
להש"י בעיניו  בהסתכלותו  עי"ז   פירוש  ישברו,  אליך  כל  עיני  בחי'  בטחון,  בחי'  דהיינו 

אתה נותן להם את אכלם בעתו. בעתו דייקא, דהיינו בעת וזמן שהוא צריך. כי הבטחון 
ולמעשה יש בזה מדרגות רבות כי כל מאמין יש    בול וזמן כנ"לשהוא בחי' הסתכלות עושה כלי וג

עניין ההשתדלות שהיא הפך   מוהרנ"ת  ד' שם מבאר  מו"מ הלכה  לק"ה  ועיין  גדול אמונתו  כפי  בטחון  לו 

 :\לזהבטחון ואעפ"כ משלימה אותו אצל מי שהבטחון אינו בלשלימות/

 

 
ֹו: )טו( ֵעיֵני כֹ   תהילים פרק קמה   לו  ִעת  ת ָאְכָלם ב ְ ם אֶׁ ה נֹוֵתן ָלהֶׁ רו  ְוַאת ָ ֵ ב  יָך ְיש ַ    ל ֵאלֶׁ

 לכ"א בעת הצריך לו:   -למלאות די מחסורם. בעתו    -)טו( אליך ישברו    -  מצודות דוד 

 ענין תקוה כמו כולם אליך ישברון )תהלים קד(:   -)טו( ישברו    -  מצודות ציון   
הלכות   לז  הלכה   -או"ח    ליקוטי  ומתן  משא  ִביל    -  א אות  ד    הלכות  ׁשְ ב ִ הו א  ן  ָ ַמת  ו  א  ָ ש  ַ ַהמ  ר  ִעק ַ י  כ ִ ָנה,  ֱאמו  ֶׁ ב  ן  ָ ַמת  ו  א  ָ ַמש  ִחיַנת  ב ְ ה  ְוזֶׁ

ֵלמו   ׁשְ ת ָעֵלינו  ב ִ כֶׁ ה ִנְמׁשֶׁ ְהיֶׁ ת ִ ַרְך ׁשֶׁ ָ ָחתֹו ִיְתב  ג ָ ִחיַנת ַהׁשְ הו א ב ְ ת ׁשֶׁ ַֹח ָהְראו  ִחיַנת כ  יְך ב ְ הִ ְלַהְמׁשִ ה ׁשֶׁ ְבִחיַנת ְרִאי ָ ר ְואֹור  ת ב ִ ׁשָ ִחיַנת אֹור ַהי ָ וא ב ְ
ן ֵאינוֹ  ָ ַמת  א ו  ָ ש  ַ ל ַהמ  ָ י כ  "ל. כ ִ נ ַ ַ ַמן כ  ַבז ְ ֵעת ו  ָ בֹא ב  ת ָ ַפע ׁשֶׁ ֶׁ ִלי ְלַהׁש  ה כ ְ ה ַנֲעשֶׁ ַעל ְיֵדי זֶׁ ׁשֶׁ ֹוְשִאים  ַהחֹוֵזר  נ  ֵני ָאָדם ׁשֶׁ ֵני ב ְ י ִאם ַעל ְיֵדי ׁשְ  ִנְגָמר כ ִ

ה נ  ז ֶׁ ה ׁשֶׁ ה ִעם זֶׁ ִחיַנת אֹור ַהי ָ ְונֹוְתִנים זֶׁ ה ב ְ ה ַנֲעשֶׁ ץ ַאֵחר ְוַעל ְיֵדי זֶׁ לֹוִני ַוֲחֵברֹו נֹוֵתן לֹו ֲחִליפֹו ֵחפֶׁ ְ ץ פ  ה ָמעֹות אֹו ֵחפֶׁ ר ְואֹור ַהחֹוֵזר,  ֹוֵתן ָלזֶׁ ׁשָ
ְמ  ְך הו א חֹוֵזר ו  ָ ר ְוַאַחר כ  ׁשָ ִחיַנת אֹור ַהי ָ ה ב ְ ז ֶׁ ְפעֹו ַלֲחֵברֹו ׁשֶׁ יְך ׁשִ ָחד ַמְמׁשִ ל אֶׁ ָ י כ  ה  כ ִ ִחיַנת ְרִאי ָ הו  ב ְ ז ֶׁ ִחיַנת אֹור ַהחֹוֵזר, ׁשֶׁ הו  ב ְ ז ֶׁ , ׁשֶׁ ו  נ  ֶׁ ל ִממ  ֵ ַקב 

ַפע ַהפ ַ  ַכת ׁשֶׁ ר ַהְמׁשָ ת ִעק ַ ֱאמֶׁ ֶׁ ן ב  ֵ "ל. ַעל כ  נ ַ ַ ְזַמן כ  ל ו  ְגבו  ָעה ב ִ ָ פ  ת ַהַהׁשְ כֶׁ ְיָקא ִנְמׁשֶׁ ה ד ַ ַעל ְיֵדי זֶׁ הו א ב ְ ׁשֶׁ חֹון ׁשֶׁ ָ ט  ִחיַנת  ְרָנָסה הו א ַרק ַעל ְיֵדי ב ִ
ְהיֶׁ  ת ִ ְזַמן ׁשֶׁ ל ו  בו  ַהְינו  ג ְ ִלי, ד ְ ה כ ְ ה עֹושֶׁ ַעל ְיֵדי זֶׁ ר ְואֹור ַהחֹוֵזר ׁשֶׁ ׁשָ ִחיַנת אֹור ַהי ָ ת, ב ְ לו  כ ְ ַ בֹוא  ִהְסת  ת ָ ְזַמן ׁשֶׁ ל ו  בו  ְבִחיַנת ג ְ ָעה ב ִ ָ פ  ת ַהַהׁשְ כֶׁ ה ִנְמׁשֶׁ

מַ  "ל, ו  ֹו ְוַכנ ַ ִבְזַמנ  ֹו ו  ִעת  ְרָנָסה ב ְ ַ ֹחַ לֹו ַהפ  ִחיַנת כ  יְך ב ְ ֵדי ְלַהְמׁשִ ה כ ְ ִביל זֶׁ ׁשְ ן ַרק ב ִ ֵ ם כ  ק הו א ג ַ ן ְוֵעסֶׁ ָ ַמת  א ו  ָ ה ַמש  ִריִכין ַלֲעשֹות ֵאיזֶׁ צ ְ ֶׁ ת  ה ׁש   ָהְראו 
ַפע   ֶׁ בֹא ַהׁש  ה ת ָ ַעל ְיֵדי זֶׁ ֵדי ׁשֶׁ "ל כ ְ נ ַ ַ ן כ  ָ ַמת  א ו  ָ ש  ַ ר ְואֹור ַהחֹוֵזר ַעל ְיֵדי ַהמ  ׁשָ ִחיַנת אֹור ַהי ָ ן  ב ְ ֵ ַרְך ָיכֹול ִלת  ָ אי ה' ִיְתב  ַוד ַ י ב ְ "ל, כ ִ נ ַ ַ ַמן כ  ַבז ְ ל ו  ְגבו  ב ִ

ֲעָרב ְולֹ  ַ ִממ  ֹוָצא ו  י לֹא ִממ  ב, כ ִ תו  ָ כ  מֹו ׁשֶׁ ן, כ ְ ָ ַמת  א ו  ָ ם ַמש  ִלי ׁשו  ה ב ְ ָ ם ִסב  לֹא ׁשו  ְרָנָסה ְלָהָאָדם ב ְ ַ כְ פ  '. ו  י ֱאלִֹקים ׁשֹוֵפט ְוכו  ר ָהִרים כ ִ ַ ְדב  ִ מֹו  א ִממ 
ִריִכין  צ ְ ֶׁ ָבר לֹא ָחְסרו  ַרק ַמה ׁש  ן ְוָכל ד ָ ָ ר ַעל ְיֵדי ַהמ  ָ ְדב  ִ מ  ַ ָנה ב  ִעים ׁשָ ָ ת ֲאבֹוֵתינו  ַאְרב  ל אֶׁ ֵ ְלכ  כ ִ ה ַרק ֵמֲחַמת    ׁשֶׁ ן זֶׁ ָ ַמת  א ו  ָ ַמש  ק ו  ה ֵעסֶׁ ה ֵאיזֶׁ ַעת ָ

ְבִחיַנת ְרִאי ָ  ה ב ִ ְהיֶׁ י ִ ְך ׁשֶׁ ָ ל כ  ָ חֹון ָחָזק כ  ָ ט  ֵאין ָלנו  ב ִ ַעת ה' ְלַבד  ׁשֶׁ ִמיד ִליׁשו  ָ ם צֹופֹות ת  ְהיו  ֵעיֵניהֶׁ י ִ ֵני ָאָדם[ ֵאיָנם זֹוִכים ׁשֶׁ רֹב ]ב ְ ַהְינו  ׁשֶׁ ׁש, ד ְ ָ ה ַממ 
 ֶׁ ת ַהׁש  כֶׁ ה ִנְמׁשֶׁ ַעל ְיֵדי זֶׁ ר ְואֹור ַהחֹוֵזר ׁשֶׁ ׁשָ ִחיַנת אֹור ַהי ָ ה ב ְ יכו  ַעל ְיֵדי זֶׁ ְמׁשִ י ַ חֹון ָחָזק ַעד ׁשֶׁ ָ ִבט  גְ ב ְ ֵמֲחַמת  ַפע ב ִ "ל, ו  נ ַ ַ ֹו כ  ִבְזַמנ  מֹוֲעדֹו ו  ְזַמן ב ְ ל ו  בו 

ו   א  ָ ש  ַ ַהמ  ל  ׁשֶׁ ָנה  ו ָ ַ ַהכ  ר  ְוִעק ַ ן.  ָ ַמת  ו  א  ָ ַמש  ו  ֲעָסִקים  ְצִריִכין  ן  ֵ כ  ַעל  ה,  ַעת ָ ה  ָלזֶׁ ה  זֹוכֶׁ ָאָדם  ל  ָ כ  או  ָ ל  ְיֵדי  ׁשֶׁ ַעל  יְך  ְלַהְמׁשִ "ל  ַהנ ַ ִחיַנת  ב ְ הו א  ן  ָ ַמת 
ן   ָ ַמת  ו  א  ָ ש  ַ ְוַעל ַהמ  חֹון.  ָ ט  ִחיַנת ַהב ִ ַעְצמֹו ב ְ הו א ב ְ ר ְואֹור ַהחֹוֵזר ׁשֶׁ ׁשָ ַהי ָ ִחיַנת אֹור  ְיָקא ְלַהֲאִמין    ב ְ ָנה ד ַ ֱאמו  ֶׁ ן ב  ָ ַמת  ו  א  ָ ש  ַ ן ְצִריִכין ַלֲעשֹות ַהמ  ֵ כ 

ַרךְ  ָ ִיְתב  ן ֵעיָניו ַלה'  ְלַכו ֵ ו  ַרְך  ָ ִיְתב  ֹו  ְרָנָסה ִהוא ַרק ֵמִאת  ַ ל ַהפ  ָ כ  ׁשֶׁ ה'  ַ א  ב  ָ ש  ַ ר ַהמ  ל ִעק ַ ָ ְוַגם כ  "ל.  נ ַ ַ ה כ  זֶׁ ְיֵדי  ְרָנָסה ִהוא ַרק ַעל  ַ ר ַהפ  י ִעק ַ  ְלַבד. כ ִ
בֹא  ת ָ ׁשֶׁ ֵדי  כ ְ ְזַמן  ו  ל  בו  ג ְ ַהְינו   ד ְ ִלי,  כ ְ ָעה  ָ פ  ְלַהַהׁשְ ַלֲעשֹות  ֵדי  כ ְ ה  זֶׁ ִביל  ׁשְ ב ִ ִאם  י  כ ִ א  ָ ב  לֹא  ן  ָ ַמת  כ ִ   ו  "ל.  נ ַ ַ כ  ֹו  ִעת  ב ְ ָעה  ָ פ  ת  ַהַהׁשְ דֶׁ יֹורֶׁ ָעה  ָ פ  ַהַהׁשְ י 

אֹור   ִחיַנת  ב ְ הו א  ׁשֶׁ חֹון  ָ ִבט  ב ְ ת  לו  כ ְ ַ ַהִהְסת  ְיֵדי  ְוַעל  "ל,  נ ַ ַ כ   ' ְוכו  ְזַמן  ו  ל  בו  ג ְ לֹא  ב ְ הו א  ׁשֶׁ ַרק  ִמיד  ָ ִלי  ת  כ ְ ה  ַנֲעשֶׁ ה  זֶׁ ְיֵדי  ַעל  ַהחֹוֵזר  ְואֹור  ר  ׁשָ ַהי ָ
מֹועֲ  ַפע ב ְ ֶׁ א ַהׁש  ָ ב  ְזַמן ׁשֶׁ ל ו  בו  הו א ג ְ ר ְואֹור ׁשֶׁ ׁשָ ִחיַנת אֹור ַהי ָ ִחיַנת ֲחִליִפין, ב ְ הו א ב ְ ן ׁשֶׁ ָ ַמת  א ו  ָ ש  ַ ִחיַנת ַהמ  ַעְצמֹו ב ְ הו  ב ְ ז ֶׁ "ל. ׁשֶׁ נ ַ ַ "ל,    דֹו כ  נ ַ ַ ַהחֹוֵזר כ 

יֹוֵתר עֹ  ו  ב ְ נ  ֶׁ ֹוֵרק ִממ  ַרְך הו א פ  ָ יֹוֵתר ַלה' ִיְתב  ְטחֹונֹו ָחָזק ב ְ ב ִ ל ִמי ׁשֶׁ ָ ת כ  ֱאמֶׁ ֶׁ ן ב  ֵ חֹון  ְוַעל כ  ָ ט  ם ב ִ ׁש ָלהֶׁ י ֵ יִקים ׁשֶׁ ׁש ַצד ִ י ֵ ן ַעד ׁשֶׁ ָ ַמת  א ו  ָ ש  ַ ל ִטְרדֹות ַהמ 

ְר  ַ ַהפ  ִביל  ׁשְ ב ִ ָלל  כ ְ ְנִסיָעה  ו  א  ֻעְבד ָ ם  ׁשו  ְולֹא  ן  ָ ַמת  ו  א  ָ ַמש  ו  ק  ֵעסֶׁ ם  ׁשו  ְצִריִכין  ֵאין  ׁשֶׁ ַעד  ְך  ָ כ  ל  ָ כ  חֹונוֹ      ָנָסה: ָחָזק  טְּ ב ִּ ֶׁ ש  כ ְּ י  ב ַ   כ ִּ יֹוֵתר  ב ְ ה'  ָחָזק 
ִחיַנת כ ֹ  הו א ב ְ חֹון ְלַבד ׁשֶׁ ָ ט  ְזַמן ַעל ְיֵדי ַהב ִ ל ו  בו  ַהְינו  ג ְ ַפע, ד ְ ֶׁ ִלי ְלַהׁש  ה כ ְ ַרְך ֲאַזי הו א עֹושֶׁ ָ "ל,  ִיְתב  ר ְואֹור ַהחֹוֵזר ְוַכנ ַ ׁשָ ִחיַנת אֹור ַהי ָ ת ב ְ ַח ָהְראו 

ט ָ  ת ַהב ִ ן הו א ַרק ֵמֲחַמת ֲחִליׁשו  ָ ַמת  א ו  ָ ש  ַ ר ַהמ  ַפע ַעל ְיֵדי  ְוִעק ַ ֶׁ ל ַהׁש  ֵ ִלי ְלַקב  ק ַהכ ְ ֵדי ְלַחז ֵ ן כ ְ ָ ַמת  א ו  ָ ן ְצִריִכין ַמש  ֵ ת. ַעל כ  ֵלמו  ְ ַתְכִלית ַהׁש  חֹון ב ְ
ו  ִמי ׁשֶׁ  "ל. ֲאָבל ֲאִפל  נ ַ ַ ר ְואֹור ַהחֹוֵזר כ  ׁשָ ִחיַנת אֹור ַהי ָ ת, ב ְ ַֹח ָהְראו  ִחיַנת כ  הו א ב ְ ן ׁשֶׁ ָ ַמת  א ו  ָ ש  ַ ר הו א  עֹוֵסק ב ְ ַהמ  י ֵכן ָהִעק ָ ִ ן ַאף ַעל פ  ָ ַמת  א ו  ָ ַמש 
עֹוָלם,   ָ ב  ׁשֶׁ ן  ָ ַמת  ו  א  ָ ש  ַ ַהמ  ל  ָ כ  לֹו  יֹוִעיל  לֹא  ַרְך  ָ ִיְתב  ַלה'  ת  לו  כ ְ ַ ְוִהְסת  חֹון  ָ ט  ב ִ לֹא  ב ְ י  כ ִ חֹון,  ָ ט  ֵמֲחַמת  ַהב ִ ַרק  ַרְך  ָ ִיְתב  ָפָניו  ְ ִמל  בֹוד  ָ ְוַהכ  ר  ָהעֹׁשֶׁ י  כ ִ

ַעת לְ  ֵאין לֹו ד ַ ַמת ָ ׁשֶׁ א ו  ָ ן הו א ָצִריְך ַמש  ֵ ן ְוַעל כ  ָ ַמת  א ו  ָ ַמש  ק ו  ה ֵעסֶׁ ל ֵאיזֶׁ ה ׁשֶׁ ם ֲעִשי ָ ִלי ׁשו  חֹון ְלַבד ב ְ ָ ִבט  ק ב ְ יֹוֵתר  ִהְתַחז ֵ ְטחֹונֹו ָחָזק ב ְ ָאז ב ִ ן ׁשֶׁ
נ ַ  ַ ' כ  ְזַמן ְוכו  ל ו  בו  הו א ג ְ ִלי ׁשֶׁ ה כ ְ עֹושֶׁ ְרָנָסה ַעל ְיֵדי ׁשֶׁ ַ יְך ַהפ   "ל: ְוָאז ַמְמׁשִ

ִזְכרֹוָנם ִלבְ   ב( אות  שם   ֹוֵתינו   ַרב  ְוָדְרׁשו   ְדַבר ה'.  ם ְראו   ֶׁ ֹור ַאת  ִיְרְמָיה ְלִיְשָרֵאל, ַהד  ָאַמר  ֶׁ ׁש  ִחיַנת ַמה  הו  ב ְ א  ְוזֶׁ ָ ל  ֱאַמר, אֶׁ נֶׁ ' לֹא  ְמעו  ָרָכה, 'ׁשִ
ם ְראו  ב ַ  ' ְוָאַמר ָלהֶׁ ן ְוכו  ָ ת ַהמ  נֶׁ ם ִצְנצֶׁ הֹוִציא ָלהֶׁ אן ׁשֶׁ ָ ', ִמכ  חֹון ְלַבד,  'ְראו  ָ ט  ְיֵדי ב ִ ִנז ֹונו  ַעל  ר  ָ ְדב  ִ מ  ַ ִיְשָרֵאל ב  י  '. כ ִ ְוכו  ם  ְרְנסו  ֲאבֹוֵתיכֶׁ ַ ִנְתפ  ה  ֶׁ מ 

ם  ׁשו  ִלי  ב ְ ם  ָלהֶׁ ַרד  י ָ ׁשֶׁ ן  ָ ַהמ  ִחיַנת  ב ְ הו   ז ֶׁ וְ   ׁשֶׁ ַעת  ַהד ַ הו א  ׁשֶׁ ה  מֹׁשֶׁ ת  ְזכו  ב ִ ָהָיה  ֹל  ְוַהכ  ָלל.  כ ְ ן  ָ ַמת  ו  א  ָ ַמש  ו  ק  ְוֵעסֶׁ ה  יְך  ֲעִשי ָ ִהְמׁשִ ׁשֶׁ ָעה  ד ֵ ֹור  ד  דֹורֹו 
ַרְך ְלַבד   ָ חֹון ַלה' ִיְתב  ָ ִבט  ל ב ְ ֵ כ  ַ ם ְלִהְסת  ְעת ָ ִנין ֵעיֵני ד ַ ָהיו  ְמַכו ְ ְך ַעד ׁשֶׁ ָ ל כ  ָ דֹול כ  ַעת ג ָ ם ד ַ הֶׁ ָ יֹומֹו.  ב  ַבר יֹום ב ְ ָנה ד ְ ִעים ׁשָ ָ ן ַאְרב  ָ ם ַהמ  ַרד ָלהֶׁ י ָ ַעד ׁשֶׁ

יוֹ  ָ ס  ַהנ ִ ִחיַנת  ב ְ ה  ר ְוזֶׁ ִעק ַ י  כ ִ  .' ְוכו  ו   נ  ֶׁ ֲאַנס  ְלַמַען  ַמִים  ָ ַהׁש  ִמן  ם  חֶׁ לֶׁ ם  ָלכֶׁ ַמְמִטיר  ִהְנִני  ב,  תו  ָ כ  ׁשֶׁ מֹו  כ ְ ן,  ָ מ  ַ ב  ֱאַמר  ַהנ ֶׁ חֹון    ן  ָ ִבט  ב ְ קו   ִיְתַחז ְ יֹון ִאם  ָ ס  ַהנ ִ
ִביל   ׁשְ ב ִ ִלְדֹאג  ת  רֶׁ ָבה ַאחֶׁ ַמֲחׁשָ ִויַהְרֲהרו   בו   ַיְחׁשְ ְולֹא  ָויֹום  יֹום  ָכל  חֹון  ב ְ ָ ִבט  ב ְ קו   ִיְתַחז ְ ַרק  ָמָחר,  ן  ָ ַהמ  ֵיֵרד  ה ִאם לֹא  ֲעשֶׁ נ ַ ַמה  ְרָנָסה ֵלאמֹר,  ַ פ 

ה ָהָיה ִע  ז ֶׁ ה ׁשֶׁ ָרׁשָ ָ פ  ַ ם ב  ָבן ׁשָ ו  ֹו. ְוַכמ  ִעת  אי ָאְכָלם ב ְ ַוד ַ ם ב ְ ן ָלהֶׁ ֵ ַרְך ִית  ָ ה' ִיְתב  ָכל יֹום ָויֹום ׁשֶׁ ר ַעל ב ְ ן ֲאׁשֶׁ ָ ל ַהמ  יֹון ׁשֶׁ ָ ס  ר ַהנ ִ , ִאיׁש ַאל    ק ַ ו  ן ִנְצַטו  ֵ כ 
ֹקֶׁ  ו  ַעד ב  נ  ֶׁ  ר.יֹוֵתר ִממ 
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' צמאון בבחי' הסומא שאין לו שובע כנ"ל. יתו יפה אזי כל עבודתו היא בבחיישמי שאין רִא  עתה יבאר
שאפילו שעובד את הש"י בכל כוחו אבל תמיד מרגיש בלא סיפוק ובלא שמחה כי לא יודע סוד ההתחדשות  

 . , דהיינו סוד ביטולה של תורה היא קיומהשזה זוכים רק ע"י הצדיקים
יו אזי מתבטלים כל  בסוף התורה משמע שהעיקר ע"י תשובה מאהבה שלא נשאר שום רושם מחטא עוד

, ולפ"ז נראה שעיקר ההתקרבות לצדיקים היא  המחשבות זרות המסיטות עיני שכלו ומפריעות להסתכלות
  )וכן מבואר גם בתורה ריא( לשכל צחועי"ז  )וכן מבואר גם בתורה צא תנינא( כה על ידם לתשובה מאהבהזישכדי 

 . ןלאמונה חזקה עד שיזכה לבטחווראיה ברורה מרחוק דהיינו 
תורה ז' שם מבואר כיצד זוכים  אמנם בעניין התקרבות לצדיקים שעל ידם זוכים לאמת ואמונה עיין גם 

לאמונה עפ"י הזוהר ששואל הינו צדק הינו אמונה ומתרץ צדק כשהאמת מאיר בה אזי היא אמונה.  
ם בלא שיודע  והביאור כי אמונה היא שני כוחות אחד עניין ביטול שמאמין למה שאומרים לו וסומך עליה

כשזוכה להאמין באמת והיינו צדק  אפילוזהר מאד שלא להאמין לשקר וע"ז. עוד יהעניין ובזה צריך לה
 עי"ז אמונתו חזקה כאילו רואה ממש. שרק לו בחוזק וברור גדול  כותא קדישא, אבל צריך שהאמת תאירלמ

עי"ז נחקק בו האמת דהיינו שלא   ועיין תורה ז' הנ"ל שם מבואר שלאמת זוכים ע"י שמקיים עצות הצדיקים
בדרך של מהלכי שכל והסברים אלא בדרך של עשיה וחקיקה בליבו. כי אור האמת שצריך לאמונה הוא  

 גדול מאד ולא נתפס במהלכי שכל אלא בהרגשת הלב. 
יכול בהסתכלות על אדם להתנוצץ במוחו   עוד גם עיין תורה עב תנינא שהצדיק האמת מכח הענוה שלו

 .עד שזוכה בעצמו לשפלות האמת נפלא

התקרבותוזה   מעלת  התדבקות(ו)  בחי'  נקט  זוכים    \לח/לצדיקים  לקמן  ידם  צח/ שעל   \לטלשכל 

צמאה נפשי, דהיינו כמו מי שהוא צמא מאד   [מ] . כי יש בחי'  להסתכלות הנ"ל שעי"ז הבטחוןו
 . ההסתכלות  שע"יבלא איכות    ,רוב כמותרדיפה אחר  שהיא עבודה ב  [מא]   ששותה אפי' מים הרעים

כמו כן גם בעבודת הבורא ית', יש בני אדם שהם תמיד בבחי' צמאון, ולומדים ועובדים  
, כי נפשו שוקקת תמיד  שעי"ז שותים גם מים רעים כנ"ל  עבודתו תמיד. והם תמיד בבחי' צמאון

ושכל זמן  בלא  שהוא  אך  השי"ת,  ליפול   לעבודת  וקרוב  שמחה  ובלא  סיפוק  בלא  הוא  כן  ועל 

כי חידוש המוחין הוא   [מב] (:. כי לפעמים ביטולה של תורה היא קיומה )מנחות צטויאושלעצבות  
וכפי שיתבאר לקמן שהגדלת השכל להיות בבחי'    דייקא ע"י שמבטל קצת מדביקותו כמבואר בתורה לה 

ראיה בשכל צח זה רק ע"י התחדשות, בחי חדשים לבקרים, שזה ע"י בחי' שינה דייקא דהיינו בחי' ביטולה  

תורה תורת  של  הפרו  לה'  לעשות  עת  קיט(  )תהלים  שכתוב  להסתכלות   מג ך י כמה  לזכות  כי 
לה של תורה לצורך קיומה דהינו  ובשכל צח שעושה גבול ועת כראוי זה ע"י בחי' הפרו תורתיך דהינו ביט

ם  אזי שותה ג   ןצימאואבל כשהוא בבחי'  .  עבודתו בשכל צח להש"י לבדו  העמ"נ לעשות לה', דהיינו שתיהי
ות איכמים רעים כי עובד בלא חדוש המוחין ובלא סיפוק ושמחה אלא רק רדיפה אחר כמות העבודה בלא  

גבול וזמן לבל    \מד/ וזהו מעלת התדבקות בצדיקים כי הם עושיםובלא הסתכלות אליו כראוי.  
צמאון בבחי'  מגלים   יהיה  הם  שיתבארנל  כי  ההתחדשות  סוד  לתשובה    ,לקמן  ו  זוכה  ידם  ועל 

חטאיו    \מה/ מאהבה רושם  את  וששמבטל  מוחו  את  וממעכיר  ברורה  ומפריע  בראיה  ההסתכלות  את  נע 
גם   ועוד  שזוכה  למרחוק.  עד  ז'  בתורה  כמבואר  האמונה  מתחזקת  ועי"ז  האמת  הארת  בו  שמאירים  ע"י 

   :  שהיא שלימות האמונה  טחוןי בלראות את האמת בראיה שכלית ברורה ובא למדת ה
 

סח. צריך להשתדל להתקרב לצדיקים אמתיים, כי אפלו מי שלומד ועובד עבודתו תמיד, אין יודע  אות  ערך צדיק    -  לקוטי עצות   לח
 איך להתנהג בעבודתו בלא הצדיק )עו(: 

צח כ ש   לט  ע   ל  בלא  למרחוק  להסתכלות  התנאי  שזה  לקמן  ריא  שיתבאר  תורה  ועיין  ָנה    -יון.  ָ ַהׁש  רֹאׁש  ַעל  נֹוְסִעין  ָהעֹוָלם  ֶׁ ׁש  ַמה 
ְרׁשָ  ׁשָ ם  ׁשָ י  כ ִ בֹות,  ֲחׁשָ ַ ַהמ  ְוָטֳהַרת  ת  ַ ְקֻדׁש  ְיֵדי  ַעל  א  ָ ל  אֶׁ ֵאינֹו  יִנין  ַהד ִ ַקת  ָ ַהְמת  ר  ִעק ַ י  כ ִ יִקים,  כ ֹ ְלַצד ִ ז ַֹהר(:  ַ ב  ָבא  ו  מ  ַ )כ  ב(  תו  ָ כ  ׁשֶׁ מֹו  )כ ְ א  ם.  ָ ל 

ַמחֲ  ִררו  ב ְ ִאְתב ְ ָבה  ים, .  ׁשָ יקִּ ַצד ִּ לְּ רו ת  ְּ ַקש   תְּ הִּ ֵדי  יְּ ַעל  א  ָׁ ל  אֶׁ ים  ַזכ ִּ ין  מֹחִּ לְּ בֹוא  לָׁ ר  ָׁ ש  פְּ אֶׁ י  אִּ ז ַֹהר:   וְּ ַ ב  ב(  תו  ָ כ  ׁשֶׁ מֹו  )כ ְ ָבא(  ו  מ  ַ ת    )כ  אֶׁ ה  מׁשֶׁ ח  ק ַ "ַוי ִ
הַ  יק',  ַצד ִ ִחיַנת  ב ְ הו א  ְויֹוֵסף  מִֹחין,  ִחיַנת  ב ְ הו א  ה  'מׁשֶׁ יֹוֵסף",  ְורֹאׁש  ַעְצמֹות  יִקים.  ְלַצד ִ ת  רו  ְ ִהְתַקׁש  ְיֵדי  ַעל  א  ָ ל  אֶׁ ְלמִֹחין  ת  ֵלמו  ׁשְ ֵאין  ׁשֶׁ ְינו  

זֶׁ  ִביל  ִבׁשְ ו  יָקם,  ְלַהְמת ִ ֵדי  כ ְ ֹו  ְבת  ַמֲחׁשַ ת  אֶׁ ְלַטֵהר  ְוָצִריְך  ָנה,  ָ ַהׁש  ל  ָ כ  ל  ׁשֶׁ יִנים  ַהד ִ ְמקֹור  הו א  ָנה  ָ לִ ַהׁש  ֹות  ִלְזכ  ֵדי  כ ְ יִקים  ְלַצד ִ נֹוְסִעין  ת  ה  ַ ְקֻדׁש 
ָבה:  ֲחׁשָ ַ  ַהמ 

 תהלים מב   מ

כהלכה והרמב"ם פי' כינוי  משנה חולין ג' ה' ובברטנורא שם פירש מים המגולים ובמשנה ברכות ג ה פירש מים סרוחים ובאבות א יא פירש אנשים שמראים פנים בתורה שלא    מא 
 לאפקורסים.

זה    -זה הוא יסודה, ועיין עיון יעקב שם שגרס כרבינו    -נינא ]דף לה:[ אבל גרסת הגמ' גם בעין יעקב היא  כך היא גרסת רבינו גם לעיל בתורה טז ]דף כא:[ ובתורה עח ת   מב 
 קיומה.  

 תורתך   -מתרלו  תורתיך,    -גם בתרלד   מג

 . וצ"ע.צ"ע דיותר מסתבר שעל ידם אנו זוכים לעשות קצת משמע שהם עושים ואנו זוכים על ידם ו   הם עושים   מד
ה זֹוִכין   -  עין תורה צא תנינא   מה  י ַעל ְיֵדי זֶׁ דֹול ְמֹאד ְמֹאד, כ ִ ת ג ָ לֶׁ ֹועֶׁ א ת  ים הו  י ִ יִקים ֲאִמת ִ ת ְלַצד ִ ֱאמֶׁ ֶׁ ת ב  רו  ְ י ַהִהְתַקׁש  ע, כ ִ ֵלָמה    ד ַ ָבה ׁשְ ִלְתׁשו 

ִלין ְלַגְמֵרי  ט ְ ַ יִנין ְוִנְתב  ִקין ַהד ִ ָ ַרת ָעוֹון, ְוִנְמת  ָ ְלַכפ   .ו 
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צמאה נפשי לאלקים לאל חי, זה בחי' צמאון    )שם מב(מלך בתהלים  שאמר דוד ה  וז"פ הפסוק

כנ"ל  כנ"ל צמאון  בבחי'  שהוא  טוען  המלך  שדוד  מהש"י  .  \מו/דהיינו  אבואומבקש  יהא    ,מתי  ולא 
אלקיםאלא  צמאון.    מזנות בבחי פני  שתהי[מח]   ואראה  שאזכה  דהיינו  דייקא,  ואראה   , '  

וזמ גבול  בבחי'  הוא  שאזי  ראי',  בבחי'  צמאון העבודה  בבחי'  אינו  ואזי  כנ"ל,  כראוי  ן 
 :   כנ"ל

 
מהפסוק שהביא רבנו  ונראה  .. נושא זה רבנו מבאר באריכות בתורה להעתה יבאר עניין התחדשות המוחין

גם מה שאמר שנקט לשון רבינו )"ושכלו הולך וגדול"( מהוספת מוהרנ"ת בסוגרים  וכן  "חדשים לבקרים"
ורה היא קיומה נראה כוונתו למבואר בתורה לה שיש כמה בחינות  רבנו לעיל שלפעמים ביטולה של ת

ללמוד פשט בתורה בלא   ןשינה וצריך לבטל מהדביקות ולעשות משהו שכלפי הדביקות הוא בחי' שינה כגו
 עיון או לדבר שיחת חברים, ובאמת זה ביטולה של תורה אלא שזה לקיומה דהיינו לחדש המוחין,  

 ואר שם אלא שקיצר כאן מאד וסמך על המבואר שם. למבכאן כוונתו שלכן נראה 

וכו'  ע"כ   ויום צריך התחדשות המוחין, כמה שכתוב )איכה ג( חדשים לבקרים  יום  בכל 

 כי חידוש המוח דהיינו שזוכה לשכל ]נא   . המחדש בטובו וכו' [נ]  וכמה שכתוב[ מט]
 

 
ל עצמו שהוא בבחי' צמאון הנ"ל. ואולי כיון שיש בזה מדרגות רבות אזי  ע וי עד שאומר  המלך לא זכה לראייה כרא   תימה שדוד   מו 

שרבינו בסוף ימיו אמר על עצמו שההתבודדות שלו היא טעיתי כשה  )עיין חיי מוהר"ן נט(  לפי בחי' מכנה עצמו מצא עדיין. וכדמצינו  
 .המבואר בתורה רו שהיא תכלית הריחוק עי"ש   אובד 

 בבחי'   -מתרלו    מז

 המשך הפסוק הנ"ל   מח 

 עיין תורה לה   מט 

 לשון תפילת יוצר של שחרית   נ

 ביאור מוהרנ"ת בתקפא   נא 
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וגדול הולך  ושכלו  מצי  [א]  חדש,  אמת  ית'אבהשגת  ראי'  ותו  בחי'  זהו  פעם,  שכלו   בכל  בעיני 

. כי ידיעת השכל הוא בחי' ראי', שיודע ומבין הדבר על בוריו כאלו רואה אותו  דהיינו דעת
ואזי אמונתו שלימה בבחי' צדק כד אתחבר בה אמת נעשית אמונה שהיא בחי' ראית   יפה  'בעיניו בראי

מוהרנ"ת  השכל ה 'נ  וכמ"ש  ו 'פתחו  מ'שמים  א'אראה  אמונה'ראות  ר"ת  אחרי    וכ"ש,  לקים  וחוה  באדם 

דהיינו עיני השכל  ותפקחנה עיני שניהם ופרש"י ע"ש החכמה נאמר    [ב]טו"ר  שאכלו מעץ הדעת  

  [[ג ] כמובא בדברי רבינו כ"פ
 

הראות   בחי'הגשמי  ובכח  ב'  לראות    ,יש  יכול  יפה  שלו  הראות  מי שכח  ואין  כי  מרחוק, 
צריך להתקרב אל הדבר שצריך לראות. אבל מי שאין כח הראות שלו חזק, הוא צריך  

 להתקרב להדבר שרוצה לראות ולהסתכל בו יפה.  
  , יש מי שמוחו צח, ויכול להתפלל או ללמוד בלי עיון בכח הראות השכלי  כן בעבודת הש"י

ורואה למרחוק  בלא מאמץ  ית השכל ברורה  יברא  שכיוון ששכלו צח מקיים תמיד שוויתי ה' לנגדי תמיד  [ד]
רחוק,   הנקרא  הקב"ה  עד  את  בברור  לו  מאיר  האמת  ואור  שיתבאר  כפי  אותו  שמונעות  עבירות  אין  כי 

בין   שינוי  שום  חוץ  כלפי  עליו  נראה  לא  כן  ועל  הבטחון,  מדת  דהיינו  ממש  ראיה  בבחי'  היא  שאמונתו 
ת באופן שכלפי חוץ לא ניכר כלל החילוק אצלו וכמבואר  כשעוסק בתפלה או במו"מ כי תמיד הוא בדביקו

צדיקים שאר  כלפי  האמת  צדיק  שיש  רמג  קדש   \ה/ בתורה  השירים  ושיר  קדש  השירים  כל  בבחי'  הוא 

ויש מי שצריך להעלות במחשבתו מקודם שידבר\ו/ קדשים ידבר מקודם  את התפלה  .  ואם   ,
 [ז]   , והוא בחי' אחר הדבריםראויבלא כוונה כ  שיעלה במחשבתו, יהי' הדיבור בלא מחשבה 

. וזהו בחי' \ח/דהיינו בחי' אחורים עם הקב"ה, לכן בכל פעם שרוצה לכווין צריך מאמץ גדול להפוך פניו
בחי' שלא כסדר דהיינו ההנהגה עימו היא בבחי' דין    [ט]   שהם בחי' דיניםבחי' הסתרה  מוחין דקטנות  

 . המבואר בתורה פב תנינא עי"ש
וחסדים.    ומי ששכלו צח בחינות רחמים  והוא  בגדלות המוחין,  הוא הוא  צח  ששכלו  ע"י    כי 
ואזי הקב"ה מנהיג   )לשון חיבור כמ"ש ואדם ידע את אשתו( בר דעת  תמיד והיינומחובר להש"י  רואה למרחוק ועי"ז

וחסדים ברחמים  שמות,   אותו  ב'  בין  שניתנה  דעה  גדולה  לג(  )ברכות  ז"ל  חכמינו  כמאמר 
אל דעות ה'. ואל הוא חסד, כמו שכתוב )תהלים נב( חסד אל כל היום. וה'    כי  [י]  שנאמר

קיט( רחמיך רבים ה' דקדושה/   הוא רחמים, כמו שכתוב )שם  דעת  בר  מי שהוא  כן  הוא    \יאעל 

 .  מונהג ברחמים וחסדים
 

, נראה כוונתו מצד פגם  \יב/ עתה יבאר שהעבירות הנרשמים בנפש שבלב עולות ומעכירות את השכל
שמחשבות זרות מסבבות את מוחו למנוע ממנו  פד  ה שעל ידו עיקר ההסתכלות ועוד כמבואר בתורההמדמ

היא מהיצה"ר, והיצה"ר כידוע מתגבר מחמת   ההידיע תכוונת ההסתכלות וכמבואר גם בתורה סב שהסתר
 העבירות. 

 
 כעין לשון רבנו בתורה לה אות א'    א 

 * בראשית ג' ז'  ב 

 סא.תורה טו אות ו', תורה טז, תורה כא סוף אות ב', תורה כז אות ו', סוף תורה נט, תורה עד, רכה, תורה מ' תנינא, עב תנינא, שיחות הר"ן ר   ג

חוזר חלילה  נינא אות ח' שאצל הצדיק מיד שאומר קושיא נופל בדעתו התירוץ ומיד כשאומר תירוץ נכנס המקיף הבא ונופל בדעתו עוד קושיא ואם לא ישתוק  עיין תורה ז' ת   ד
 בלא הפסק  

י חוץ  אים עליו שום שינוי וכלפ ו בחוש צדיקים גדולים שלפני כל ברכה רואים עליהם התאמצות לכווין ויש צדיק שלא ר   וכן רואים   ה 
 אבל רבינו מגלה לנו בתורה רמג להפך.  , יותר וכך מקובל בעולם  נראה כאילו הצדיקים המתאמצים הם הגדולים 

 מובן שדייקא את משה רבנו חשדו באשת איש בחי' שיר השירים שבשכל עכור נראה דברי קלות ראש.  ולפ"ז   ו 
 בראשית כב א'  ז

ו חזקה לראות מרחוק וכאן לשון אחורים משמע שהוא ערוף כלפי הקב"ה.  דלעיל משמע שהוא בחי' פנים אלא שאין ראיית   צ"ע   ח
 ובאמת זה היינו הך במילים אחרות.  

 ף צ.[ עיין עץ חיים שער הכללים פרק יג ובשער כ פ"א. ושער כב פ"א. שער הכוונות דרושי הציצית דרוש ה'.  לעיל תורה כא ]דף לא.[ ותורה עד ]ד   ט 

 'א ב ג-שמואל   י

עתו לא בחר  ש ת דקליפה כגון בלעם הרשע כמבואר בתורה מג, שגם הוא היה לו כח ההתחברות אליו ית' אלא שבר מדע לאפוקי    יא
 על ישראל.  הקב"ה  מכל הכד שעות שביממה אלא לרגע של כעס שכועס  אליו ית'  להתחבר  

כט   יב וּ   -  עיין תורה  ם,  דָׁ אָׁ ּבָׁ ֶׁ ש  ת  ּדוֹּ ַהּמִּ י  פִּ ּכְּ הּוא  ּמַֹּח  ּבַ ֶׁ ש  ה  בָׁ ָׁ ֲחש  ַהּמַ י  ת  ּכִּ בוֹּ ָׁ ֲחש  ַהּמַ יו  לָׁ עָׁ ין  רִּ בְּ עוֹּ וְּ ין  פִּ לְּ חוֹּ ן  ּכֵ ּה,  ּבָׁ ֵחז  ם אוֹּ דָׁ אָׁ הָׁ ֶׁ ש  ה  ּדָׁ ַהּמִּ י  פִּ כְּ
ּמַֹּח. ּבַ ֶׁ  ש 
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כי הסתרת הידיעה    אך אי אפשר להתפלל בשכל צח, עד שישוב בתשובה שלימה על חטאיו
לו הי שמפריעים  זרות  מחשבות  שנעשים  מקטרגים  נבראים  ומהעוונות  סב  בתורה  כמבואר  מהיצה"ר  א 

. כמו שכתוב )דברים ל( ומל ה' את לבבך, ותרגומו ויעדי ה' ית  בתורה ותפילה   \יג/ליבו  לכווין
לבך  כלל. ידטפשות  רושם  שום  ישאר  שלא  מאהבה,  בתשובה  נאמר  תשובה  ובאיזה   .

הוא לשון    , דקשה שובבים[טז]  שובו בנים שובבים ארפא משובתם  \ טו/ פו(  'כמאמר חז"ל )יומ

דעת בלא  נערות  רושם  מעשה  שום  בלא  דמעיקרא  האדם    משמע  את  ודן  מוחל  שהקב"ה  דהיינו 

בדעת/  לויאכ חטא  לא  ונתרפא  וארפא  ,\יזמעולם  חולה  שהיה  דהיינו  רפואה  שישאר   לשון  משמע 
הגמרא  ומשני    ,רושם רושם, כאן מאהבה כאן מיראהמתרצת  אין נשאר שום  כי מאהבה   .

 : ויש לו שכל צח, ויכול להתפלל בלי עיון, ובכל יום ויום יכול להתחדש מוחו
 

 עתה חוזר לבאר את הפסוק שבו פתח את התורה ובו רמוז כל התורה הזו. 

דהיינו שאינו   \יח/. פירוש אדם שהוא תמיד בשוהויהי אחר הדבריםפירוש הפסוק,    וזה 

לא מתחדש כן  ועל  שכלו  ,  להתחדשגדל  לבוא  יכול  שאינו  בקטנות  דהיינו  המוחין.    יט,  שהוא 

 כנ"ל.  אחר הדברים בחי' אלקים דינין, שזהו בחי'  כא יהמוחין, שה
. זה אלקים, היינו לנסות ולהרים את בחי' המוחין דקטנות, שהם בחי'  והאלקים נסה

ין למוחין דגדלות, זוכין ע"י בחי' אברהם שהוא בחי' אהבה. כי ע"י תשובה מאהבה, זוכ

וזהו   כנ"ל.  ורחמים  חסדים  בחי'  אברהםשהם  את  נסה,  בחי'  והאלקים  שע"י   .

  אברהם מנסין ומרימין את המוחין דקטנות שהם בחי' אלקים, וזוכין למוחין דגדלות כנ"ל 
ויהי אחר הדברים פרש"י אחרי דברי המקטרג על אברהם אבינו :   ונראה לפי לבאר גם את פשט הפסוק 

היה קטרוג על המלכות דקדושה ועי"ז היה שליטת בחי' אלקים דהיינו דינים, ורצה הקב"ה להמתיק  נמצא ש
נסיון שיגלה את   לו  ציווה  ועל  ואהבה,  ע"י אברהם שמדתו חסד  וזה  דהיינו להתנוסס את האלקים,  הדין 

    מדת האהבה שלו אליו ית' ובזה נמתק הדין וחזרה המלכות למקומה לרחמים.
 

מצד    מסטרא דימינא מוחא חוורא [  כא]  את התורה לעיל  שבו פתח רבנו    זוהר הקדושוזה פירוש ה

נעשה שכלו צח   )פתח אליהו(שנקרא חסד זרוע ימין    . פירוש ממדת אהבהימין המח לבן כצבע הכסף

 
כוּ   -  כמבואר בתורה פד   יג א וְּ רָׁ הוֹּ נְּ א לִּ יָׁ ַכסְּ ךְּ ּדְּ ֶׁ ן חש  גוֹּ ב, ּכְּ ַההּוא טוֹּ ש  לְּ ר נָׁ ל ּבַ ל ּכָׁ א ֵיעוֹּ לָׁ ַבר, ּדְּ ּלְּ ֵדר מִּ ית ֵלּה ּגָׁ א אִּ מָׁ ל יוֹּ כָׁ ין  '. ּובְּ וְּ זִּ ע רָׁ ּדַ נְּ מִּ ל לְּ ֵיעוֹּ א וְּ בָׁ יהּו ַחּיָׁ אִּ אן ּדְּ א, מָׁ ין ּדָׁ גִּ

אן ל מָׁ יֵלּה. ֲאבָׁ או ּדִּ לָׁ ר ּדְּ ל ַלֲאתָׁ א ֵיעוֹּ לָׁ ּה ּדְּ ּתֵ בְּ ַ ין ַמֲחש  לִּ ּבְּ ַבלְּ ים מְּ ַרּבִּ ַעקְּ ים וְּ ִּ ש  חָׁ ה נְּ ּמָׁ א ּכַ תָׁ ַריְּ אוֹּ ֵטג   ּדְּ קָׁ ֵרּה, וְּ ֵמימְּ ּנּון לְּ ין אִּ ירִּ טִּ יֵלין נְּ ל אִּ ב, ּכָׁ יהּו טוֹּ אִּ ב  ּדְּ ֵיֲעלּון ֵלּה ַלּטוֹּ ר, וְּ גוֹּ ה ַסּנֵ ר ַנֲעשֶֹּׁ וֹּ
נ  ּגָׁ ב  טוֹּ ַההּוא  כּו'.  וְּ ךְּ  מָׁ ֳקדָׁ א  לָׁ ַעיְּ לְּ ֵעי  ּבָׁ ם  ַמיִּ ָׁ ש  יֵרא  וִּ יק  ַצּדִּ וְּ ב  טוֹּ ש   נָׁ ר  ּבַ א  הָׁ א  נָׁ רָׁ מָׁ רּון  ֵימְּ וְּ נּוז,  ּתַ ַהּגָׁ ַהאי  ּבְּ אוֹּ  ה,  ַאֲהבָׁ י  רִּ קְּ תְּ אִּ ּדְּ א  עָׁ רְּ ּתַ ַהאי  ּבְּ ֵליה  חּו  תְּ ּפָׁ ן,  לוֹּ א  ֵיימָׁ יהּו  ּוז  אִּ ּדְּ א  עָׁ רְּ

יֵלּה:  א ּדִּ ּגָׁ רְּ פּום ּדַ ל ּכְּ יק ֵיעוֹּ ל ַצּדִּ ה, ּכָׁ ּובָׁ ש  ה יט:(,      ּתְּ רָׁ ה זָׁ דָׁ ה )ֲעבוֹּ רָׁ א ּתוֹּ ּלָׁ ב אֶׁ ֵאין טוֹּ אֹוַרְיָתא, ִאּנוּן ְנִטיִרין  וְּ ָרִזין ּדְ ּתֹוָרה, ַהְינוּ ּבְ ֹב ּבַ ה ַלֲהגֹות ְוַלֲחש  ָאָדם רֹוצֶׁ ֶׁ וְּכש 
ים  ְוַעְקַרּבִ ים  ִ וּפֹוְת   וְּנָחש  ְמֹאד,  ַעד  ק  ֵּ ְוחֹוש  ה  רֹוצֶׁ ָאָדם  ֶׁ וְּכש  ָלָאָדם.  ִאין  ּבָ ֶׁ ש  בֹות  ָ ֲחש  ַהּמַ ם  הֵּ ּלוּ  ְואֵּ ּה,  ְבּתֵּ ַ ַמֲחש  ִלין  זַֹּהר  ְמַבְלּבְ ּבַ "ל  ּנַ ּכַ לֹו,  ִחין 

נוּ  יג ַהּטֹוב ַהּגָ ה וַּמּשִֹ י רֹואֶׁ דֹול ַעד ְמֹאד, ּכִ ְצלֹו ּגָ ל יֹום ָויֹום אֶׁ . ֲאַזי ּכָ דֹוש  ְך ְלאֹותֹו ַהיֹּום ַהּקָ יָּ ַ ּ אֹוַרְיָתא, ַהש   ז, ַהְינוּ ָרִזין ּדְ
 לבך   -ליבך, מתרצו  –בתרלו  לבך,    -בתרלד לבך   -גיסין ואוצר  -ליבך בתקפא -ליבך, בתקפא ברגר   -בדפו"ר   יד

שובתיכם לא קשיא  רבי חמא )בר( ]ברבי[ חנינא רמי כתיב שובו בנים שובבים דמעיקרא שובבים אתם וכתיב ארפא מ    .יומא דף פו  טו 
   .כאן מאהבה כאן מיראה 

משמע מכאן   -וכתיב ארפא      כשתעשו תשובה מעלה עליכם כאילו תחילת החטא על ידי נערות ושטות ושובבות:  -דמעיקרא שובבים אתם    -  רש"י 
 השב מאהבה נעקר עונו מתחלתו:  -כאן מאהבה    ואילך, כבעל מום שנתרפא, שמקצת שמו עליו:

 ירמיהו ג כב   טז

תשובה מאהבה נהפכים עוונות לזכויות ואילו מפרש"י שנידון כמעשה נערות    משמע בפרש"י אבל קשה שהרי אמרו שע"י   ע כך צ"   יז 
 משמע שנידון כשוגג.  

לכוין מתאמץ    צ"ע דלעיל   יח כי כשרוצה  שווה  הקטן אינו  ואילו  ושיויתי  מקיים  תמיד  כי  תמיד בשווה  הוא  הגדול  שהצדיק  משמע 
רבינ  כוונת  אבל  ההתחדשות  יותר.  מצד  כאן  התחדשות  ו  צריך  אינו  כראוי  לראייה  זוכה  לא  הקטן  שהצדיק  כיון  דייקא  שאדרבה 

ומבואר בתורה לה שזה דייקא ע"י שאינו בשווה אלא בבחי'  המוחין כל כך אלא הוא בשווה אבל הצדיק הגדול תמיד בהתחדשות  
או   בגמ'  פשט  לימוד  כגון  שינה  בחינות  ע"י  דהיינו  לבקרים  במוחין  חדשים  הגדולה  לדביקות  שחוזר  שעי"ז  מו"מ  או  חברים  שיחת 

 וכנ"ל בסוף עמוד הקודם.  חדשים כמבואר שם.
 להתחדשות   -להתחדש, ומתרלו   -גם בדפו"ר ותרלד   יט 

 שהוא   -היא, ומתרלו ש   -גם בדפו"ר ותרלד   כ 

 תיקון ע' הנ"ל בתחילת התורה    כא 



 3צב.          מוהר"ן                  עו                  תורה                                  יקוטיל                       

נקרא  [כב]   ככסף, הה"ד נקרא  אוכשהו  \כג/זרע  זרע אברהם אוהבי. כי המוח  הם  זרע אבר  צח 
 :  כנ"ל \כד/ אוהבי, שהיא מדת אהבה, שממדה זאת בא לשכל צח

 

 
 ישעיהו מא ח'  כב 

 נה בונה קומה שלימה.לחכמה שהיא טיפה שממנה הבי   זרע רומז   כג
 עיקר השנאה הוא רק מעכירות המח.  –  עיין סוף תורה סט   כד
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