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 בס"ד 
 

 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
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 צה.פוסעים פה פו . פז פח                       מוהר"ן                                  ליקוטי        

לבר   פסיעה  אושיט  בבחי'  ז"א  אצל  היא  המלכות  מתחלה  כי 

ז"ל  האר"י  בכתבי  וכמבואר  ע"ב  ר"ג  ד'  )בלק  בזוה"ק    כמובא 

בו (.  [א] ולגדלה בבחי' סעד סועדים  לתקנה  רוצים  כשאנו  פי'   ,

פירוש    ולברך שלש פעמיםשיהא פנים בפנים.    [ב]   עזר כנגדו ו

צדקתם .  [ג]  שצריך להאיר את נה"י דז"א, כי משם עיקר בנינה

שהוא  תצהיר המוחין  ע"י  דז"א,  נה"י  מתברכין  מה  ע"י  פי'   ,

וגבורה,   חסד  בינה  חכמה  ארבע,  הם  והמוחין  כמובא.  מקבל 

דבינה בנה"י  מלובשים  בחינות  [ד]   והם  וזה  שבעת  .  כאור 

סוד  הימים שהם  ו  שין,  ראשין,  ג'  ראשין   שיןשל  ד'   :   של 

 : )ע"כ לשונו ז"ל(

 

פ  פוסעים[  ה]  פו שלש  יסבו  לברך  בו  סועדים  קטנה  עה 

הנה ידוע כי בימי החול הוא שליטת החיצונים,     . [ו]   פעמים וכו'

בזוה"ק כמ"ש  כלל.  שליטה  להם  אין  בין השמשות            [ח]  זועש"ק 

. ועיקר שליטה  [י]  פועלי און יומא כדין יתפרדו כל  טתקדש יכד א

ם לילך  דאשלהן בימי החול, הוא בבחינות רגלין, שאין מניחין ל 

דרבנן   ברכי  הני  ו(  )ברכות  בגמרא  דאיתא  השי"ת  בדרכי 

כמ"ש  ההליכה  כח  להם  חוזרין  קודש  ובשבת  מינייהו,  דשלהי 

נח(   רגליך)ישעיה  משבת  תשיב  שאמרנו אם  כמו  היינו   ,

תינוק  למשל,  אך  השי"ת.  בדרכי  לילך  יכול  קודש  שבשבת 

יכול    ונ. ואעפ"כ אי[יא]  כשמתחיל לילך עדיין צריך סעד לתומכו

כך  אותו.  לחזק  וצריכין  קטנות,  פסיעות  רק  במרוצה  לילך 

סעד   עוד  צריך  השי"ת  בדרכי  לילך  בשבת  מתחיל  כשאדם 

לתומכו, והסעד הזה הוא בחי' אמת. ובחי' אמת הזה הוא בחי'  

קושטא קד(  )שבת  בגמרא  כדאיתא  שלישי,  ושבת   רגל  קאי, 

הארץ    אפילו עם  יב("ד)במס' דמאי פ  הוא בחי' אמת, כדאיתא

בשבת לשקר  סעד  [יג]  ירא  הוא  זו  במדה  א"ע  וכשמדבק   .

השלש  את  לברך  צריכין  עדיין  אך  שלישי.  רגל  ובחי'  לתומכו 

ע"י   ַרְגַלִים והוא  היטב.  לילך  שיוכלו  כדי  בהם  כח  וליתן  הנ"ל 

צדקה שעושה בשבת, היינו שנותן לאדם על שבת, או שמאכסן  

קה שעושין בימי  דצעני על שולחנו. כי יש שני מיני צדקה, יש  

שמש,  בחינות  הוא  וצדקה  בש"ק.  שעושין  וצדקה   [יד]   החול, 

. וצדקה שעושין בימי החול  שמש צדקה וכו'כמ"ש )מלאכי ג(  

כנגד שה  הוא  שבת  של  וצדקה  הזה.  שבזמן  מעין   טוא ישמש 

התחדש לעתיד לבא, להיא כנגד שמש העתידה    [טז]   עולם הבא, 
הימיםא  ישהיז שבעת  שהו[יח]   כאור  ושמש  צדקה   בחינות  א. 

פה(   )תהלים  שנאמר  רגלין  לבחי'  כח  נותן  לפניו  הוא  צדק 

, היינו שצדקה עושה לו הליכה. וגם נאמר )בראשית לב( יהלך

השמש לו  לצויזרח  לו  רש"י  ופי'  מצלעתו.   יטרכוו,  לרפאותו 

כאור  נמצא בזה שעושה צדקה בשבת, שהוא בחי' אור השמש  

"ל. וזהו פי'  לין הנגר, הוא הנותן כח לבחי' שלש  שבעת הימים

קטנה פסיעה  בו  עדיין  פוסעים  פוסע  שבשבת  היינו   ,

א ישהכ, היינו ע"י בחי' שבת  סועדים בופסיעה קטנה כנ"ל.  

ורגל שלישי.   כנ"ל, הוא עושה לעצמו סעד  לברך בחי' אמת 
, היינו שלש רגלים הנ"ל וליתן כח בהם שיוכלו  שלש פעמים

ע"י   הוא  כראוי  כאולילך  תצהיר  שבעת    ר צדקתם 
שמש  ימיםה בחי'  שהיא  כנ"ל,  בשבת  צדקה  שיתן  היינו   ,

 : כנ"ל כאור שבעת הימיםהעתידה להתחדש 

 

הענין הוא  . אמת ליעקב חסד לאברהם תתן)מיכה ז( [ כא] פז

הישר   בדרך  לילך  רוצה  כשאדם  תיכף  בחוש  רואין  אנו  כי 

להיפ הוא  והסברא  דינים.  עליו  שני כבך ומתעוררין  יש  כי  אך   .

העונש ויראת הרוממות. יראת העונש נקרא ה, יראת  מיני ירא

מאמין  שהוא  מחמת  כי  אמונה.  נקרא  הרוממות  ויראת  צדק, 

דכל   ושרשא  עיקרא  ושליט  רב  הוא  באמונה שלימה שהשי"ת 

הוא ירא ממנו. וידוע הוא כי א"א לבוא לאמונה רק    [כג]  עלמין

מאמין   מהעונש  ירא  שהוא  מחמת  כי  העונש.  יראת  ע"י 

על היכולת ובעל הכוחות כולם, ומזה בא תקיף וב  שהשי"ת הוא

הישר   בדרך  לילך  כשרוצה  תיכף  נמצא  גדולה.  יותר  לאמונה 

ט(  )תהלים  כתיב  ובצדק  צדק.  הנקרא  יראה  לו  להיות  צריך 

בצדק תבל  ישפוט  הדיניוהוא  עליו  לפיכך מתעוררין  אך  כדן,   .

כשבא אל האמת היינו אל היראה הנקרא אמונה אז כל הדינין 

, היינו להיראה, כי [כה]  תתן אמת ליעקב. וזהו  ין בשרשןנמתק

. אז  [כו]   עקב ענוה יראת ה' קב הוא יראה, מלשון )משלי כב(  עי

לאברהםבוודאי   א"ע חסד  לדבק  שבא  מי  נקרא  אברהם  כי   ,

קצח   דף  בלק  )בזוהר  שכתוב  וזה  רם.  אבוא  מלשון  להשי"ת, 

חלציו  כזע"ב(  אזור  ואמונה  מתניו  אזור  צדק   היינו  [כח]   והיה 

ו אקרי היצדק  בהדה  אמת  אתחברת  לא  עד  אלא  אמונה  ינו 

וכל   טיבו  וכל  אמונה  אקרי  בהדה  אמת  דאתחבר  כיון  צדק 

 : נהורא שריא בה

שמים בעבים המכין לארץ   המכסה)תהלים קמז(  [  כט]   פח

לעולם   להנה ידוע כי ההשפעות והברכות א"א להם לבא   . מטר

לקבלם במה  ידים  לו  יש  הצדיק  כי  הצדיק  ע"י  דהיינו   אלא 

וכל א ההשפעות  כל  בהם  לקבל  הידים  הם  כי  ויראה,  הבה 

שלא  כדי  והיראה,  האהבה  לגנוז  כזה  הצדיק  וצריך  הברכות. 

המק וזהו  טיקטרגו  ההשפעות.  ממנו  ויגזלו  עליו,  המכסה  רגים 

בעבים לכסות שמים  יכול  כשהצדיק  היינו  ומים.  אש  היינו   ,

המכין  שמים, היינו אש ומים, היינו האהבה והיראה שלו. אזי,  

   :   , היינו שיכול להמשיך כל הברכות שהם בחי' מטרלארץ מטר

יודעים  המקטרגים  אזי  גדול,  מפורסם  הוא  כשהצדיק  אך 

ה  ומשגיחים עליו היטב, ואינם מניחים לו להוריד השפע. והקב"

לכסותו כדי  עליו במחלוקת  להחזיק  צדיק אחר  בלב  ,  [לא]   נותן 

שהוא מחלוקת  וזהו  השפע.  להוריד  שמים    ושיוכל  ,  [לב] לשם 

לו   שיש  מחמת  שמים,  בשם  מכונה  שהוא  צדיק,  לשם  היינו 

להכין   וכדי  ויראה.  האהבה  שמים  לשם  היינו  ויראה.  אהבה 

 :   מטר שהוא בחי' השפעות וברכות
 

 
עי"ש במקדש מלך והקדמת המתוק מדבש בשם שער מאמרי רשב"י    א

ובע"ח שער לד פ"ג ופ"ד  והגהות מהרח"ו על הזוהר הזה ד"ה אשורנו.  
 ובשער לה פ"א.

 יח  'בראשית ב ב
עץ  ג פרי  ק"ש   עיין  דרושי  הכוונות  כה, שער  פרק  ק"ש  חיים שער 

 דרוש ח' 
דז"א וה  ד נעשים חב"ד  דבינה  כי מנה"י  ד' פי'  וגבורה לכן הם  כולל חסד  דעת 

 מוחין בז"א.
תורה זו היא לשון החברים כמבואר בסוף תורה קח ולא ידוע מתי    ה

 והיכן נאמרה 
 הזמר כל מקדש שמזמרים בליל שבת  קטע מ ו
כאן מוהרנ"ת מקום לציון הזהר ולא מילא אותו וכן בתרלד בתקפא הניח    ז

 ותרלו ותרצו, ובתשכט ביטל הריוח. 
רומה קלה: טעם שאסור לומר והוא רחום במעריב של שבת זוהר ת  ח

יקהל רג. והקדמת מתוק מדבש שם משער הכוונות כונות רחיצת  ווזוהר  
   חמין.

 אתקדש  -מתרצו  ט
 'תהלים צב י'לשה"כ  י

 
נח היה צריך סעד לתמכו ואברהם היה    -"י בראשית ו' ט'  עיין פרש  יא

 ח' ט' 'מתחזק ומהלך. ועיין בעש"ט עה"ת פרשת נח אות ז
גיסין    יב (     אפילו, ובתקפא של ברגר והאוצר-בתקפא  פ'  דמאי    -)במס' 

אפילו.   ) פ"ד  דמאי  ש  )במס'  כיון  עשר)צ"ע  שנמצא  האחרים  מקומות    בכל 
נמצ תקפא  נוסחאות  בין  אשינוי  יותר  מתוקנת  גיסין  גרסת  כאן   וליאה  גם 

  , רושלמי י משנה אלא  ה  נו לשוןלציין שאיהיתה למחוק כדי  כוונת מוהרנ"ת  
לה יותר  מסתבר  לכתוב  אבל  מקום  השאיר  שתחילה  פ'  )פך  דמאי  במס' 

ואח"כ כיון שכבר ממילא היה צריך לתקן לעיל בדף צד: תיקן    הלוקח פרות(
 (גם כאן וכתב בקיצור פ"ד

ירושלמי  ומקורו ב  שם  זה לשון המשנה אלא לשון תפארת ישראל  אין  יג
    אומר אמת.  אוהו אימת שבת עליו -שם הלשוןפ"ד הלכה א' 

 עיין תורה רנא ותורה לא  יד
 שהוא  -שהיא, ומתרלו   -גם בדפו"ר ותרלד  טו
ברכות נז: ג' מעין עוה"ב אלו הן שבת וכו', עוד שם שבת א' עיין    טז

 עב תנינא ה"ב, ועיין תורהמס' לעו 
 שהוא  -שהיא, ומתרלו   -גם בדפו"ר ותרלד  יז
 כו  'ישעיהו ל יח
 לצרכו  -מתרצו  יט
 שהוא  -שהיא, ומתרלו   -גם בדפו"ר ותרלד  כ

 לא ידוע מתי והיכן נאמרה כנ"ל  לשון החברים   כא

 
 להיפך  -מתרצו  כב
 לשון הזוהר ח"א דף יא:  כג
 ינים ד ה -מתרצו  כד
 'כ 'מיכה ז כה
סוגי עיין    כו שתי  שהן  משה שם  ופני  הל"ג  סוף  פ"א  שבת  ירושלמי 

יראת   היא  הענוה  כשולי  פירושים,  לשני  מתפרש  ענוה  ועקב  יראה, 
העונש, ודבר העוקב אחרי הענוה היא יראת הרוממות. ומסילת ישרים  

 פכ"ד.
דף    –בתקפא    כז הזה כתב )בזוהר בלק  הזוהר  ]ציון  תוקן  ובתרלו  ע"ב(  נח 

 מוהרנ"ת בתורה ז אות ב[
 ישעיהו יא ה' כח
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה כנ"ל  לשון החברים   כט
 לבוא  -מתרצו  ל

 לקמן תורה קיד ותורה רח  , ושיחות הר"ן אות צועיין  לא
 * אבות פ"ה  לב

 תורה אור 
ֹּאֶמרב  שית  ברא ַוי  ְיקָֹּוק    )יח( 

ט לֹּא  ָהָאָדם  ֱאלִֹּהים  ת  ֱהיוֹּ ב  וֹּ
: לְ  וֹּ ֶנְגד  וֹּ ֵעֶזר כ ְ ה ל  וֹּ ֶאֱעש ֶ  ַבד 

ר   אוֹּ ְוָהָיה  )כו(  ל  ישעיהו 
ר   ְואוֹּ ה  ָ ַהַחמ  ר  אוֹּ כ ְ ָבָנה  ַהל ְ
ר   אוֹּ כ ְ ְבָעַתִים  ש ִ ִיְהֶיה  ה  ָ ַהַחמ 
ֲחבֹּש   ם  יוֹּ ב ְ ִמים  ַהי ָ ְבַעת  ש ִ

ֶבר ש ֶ ֶאת  ַמַחץ   ְיקָֹּוק  ו  וֹּ  ַעמ 
א: ס ַמכ ָ  ָ  תוֹּ ִיְרפ 

 ו תורה פ
ְלָעד ג ִ )ח(  ו  ִקְרַית    הושע 
ם:  ה ִמד ָ ֲֹּעֵלי ָאֶון ֲעֻקב ָ  פ 

יב   ש ִ ת ָ ִאם  )יג(  נח  ישעיהו 
ֲחָפֶציָך   ת  וֹּ ֲעש  ַרְגֶלָך  ת  ב ָ ַ ִמש  
ת   ב ָ ַ ַלש   ְוָקָראָת  י  ָקְדש ִ ם  יוֹּ ב ְ
ד  ְמֻכב ָ ְיקָֹּוק  ש   ִלְקדוֹּ עֶֹּנג 

וֹּ   ְדת  ָרֶכיךָ ְוִכב ַ ד ְ ת  וֹּ   ֵמֲעש 
א ֶחְפְצָך ְודַ  צוֹּ ָבר: ִממ ְ ר ד ָ  ב ֵ

ג ָלֶכם    מלאכי  ְוָזְרָחה  )כ( 
א   ֵ ַמְרפ  ֶמש  ְצָדָקה ו  ִמי ש ֶ ִיְרֵאי ש ְ
ם   ֶ ת  ִפש ְ ו  ִויָצאֶתם  ְכָנֶפיָה  ב ִ

ק:  ֶעְגֵלי ַמְרב ֵ  כ ְ
 תורה פז 

ן ֱאֶמת ְלַיֲעקֹּב  מיכה ז )כ(   ֵ ת  ת ִ
ִנש ְ  ר  ֲאש ֶ ְלַאְבָרָהם  ְעת ָ  ֶחֶסד  ב ַ

  ִמיֵמי ֶקֶדם: ַלֲאבֵֹּתינו  
ט ֹּט   תהלים  פ  ִיש ְ ְוהו א    )ט( 

ים   ְלֻאמ ִ ָיִדין  ֶצֶדק  ב ְ ֵבל  ֵ ת 
ִרים:  ֵמיש ָ  ב ְ

ֲעָנָוה   ֵעֶקב  )ד(  כב  משלי 
ד   ְוָכבוֹּ ר  עֹּש ֶ ְיקָֹּוק  ִיְרַאת 

ים:    ְוַחי ִ
ֶצֶדק   ְוָהָיה  )ה(  יא  ישעיהו 
ר   ֵאזוֹּ ָנה  ְוָהֱאמו  ָמְתָניו  ר  ֵאזוֹּ

 ֲחָלָציו: 
 תורה פח 
)ח קמז  ה  תהלים  ֶ ַהְמַכס   )

ַמִים   לָ ב ְ ש ָ ִכין  ֵ ַהמ  ָאֶרץ ָעִבים 
ְצִמיַח ָהִרים ָחִציר:  ַ  ָמָטר ַהמ 
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    תתן אמת ליעקבתתן אמת ליעקבמאמר מאמר 
  מספה"ק ליקוטי מוהר"ן מספה"ק ליקוטי מוהר"ן 
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 אמירת התורהומקום זמן 
זו   החברים  תורה  מתי  לשון  ידוע  לא 

 תורה זו  והיכן נאמרה 

 
 פתיחה 

ומבאר הטעם כיון    .מתעוררים עליו דינים  המתעורר לישר דרכומה שרואים בחוש שכל  ל  טעם    אן רבנו מבאר כ
דהיינו   ,תחילת היושר הוא ע"י יראת העונש  אליו ית',עצמו  ון  ת מכולהיו  ,דרכושבכל פעם שאדם רוצה לישר  

כל מעשיו הם מחמת מוראה  על כן  ועל יכולת ובעל הכוחות כולם,  תקיף ובמלך  שהוא  אמונה  שהיא  צדק  בחי'  
 בעל היכולת והכוחות בזה שהוא  ן  אבל כשמתבונ  וכיון שכך גם ההנהגה כלפיו היא בדין ועונש,של מלכותו,  

דהיינו שהוא רב ושליט ועקרא דכל עלמין,    להאמין   אזי בא ליראת הרוממות  שה' הוא האלקים,  מבין   ,םלוכ
 ושפע טוב.כלפיו היא בחסד  הההנהגואזי גם  ,ומיטיב מלך של חסד טוב

 
 ליקוטי הלכות

 אין

 
 בעניין יראת העונששיחות 

קר ע  רק הולך בתמימות ויש לו יראת הענש כי  קריםמחה  פריואמר: אשרי מי שאינו יודע כלל מס  -אות ה    -שיחות מוהר"ן  
בלי יראת הענש אי אפשר להתחיל כלל בעבודת ה'. ואפלו צדיקים צריכים והעבודה בתחלה היא רק מחמת יראת הענש  

ו' גם כן יראה כי עובדי מאהבה הם מועטים מאד מאד ועקר הוא יראת הענש. )יג( כי היראה עלאה בגין דהוא רב ושליט וכ
 צל רב בני אדם )יד(:בל עקר העבודה הוא רק על ידי יראת הענש אא נו יראת הרוממות לאו כל אדם זוכה לזאת היראההי

ו    לק"ה הלכה  הודאה  יב  ברכת  פּולֹות ּוכ    -אות  ַהּנ  אֹות  ר  יִּ יַנת  חִּ ּב  זֶׁה  ַכּיֹוֵצא,  ו  ָרָעה  ה  ֵמַחּיָ אֹו  ל  ֵ מֹוש  ָאָדם  ֵמֵאיזֶׁה  ָיֵרא  ת  ּמִּ ֶׁ ש 
ּמַ  ֶׁ יש  ָשרֲחלִּ ּבָ ַאת  ר  יִּ ּב  ַרך   ּבָ ת  יִּ ַאת ה'  ר  יִּ ֶׁ וָ   ף  ש ּ הּו  ֵ יש  ַיֲענִּ ּלֹא  ֶׁ ש  ַרך   ּבָ ת  יִּ ֵמה'  ָיֵרא  ת  ּמִּ ֶׁ ש  לֹו  ה  מֶׁ ד  ּנִּ ֶׁ ש  ּכ  ּלּו  ֲאפִּ ַאך   יא ָדם.  הִּ ָאה  ר  ַהּיִּ זֹּאת 

ר הוּ טֹוָבה   ִעּקַ ֶׁ ה ש  כָּ רָּ רֹונֹו ִלבְּ נוּ ִזכְּ ַרּבֵ ַתב ֲאדֹוֵננוּ מֹוֵרנוּ וְּ ּכָּ ֶׁ מֹו ש  קֹום ַאֵחר ַמהא ִירְּ ּכְּ מָּ ן ּבְּ , )ַעיֵּ ֹענֶׁש  ֶׁ   ַאת הָּ ּ ַאף ַעל  ש  ֶׁ ה, ש  זֶׁ ַתב ּבָּ ּכָּ

, ַאף עַ  ֹענֶׁש  ַאת הָּ ין ִירְּ ַגּנִ ּמְּ ֶׁ ִרים ש  פָּ סְּ ּבִ א  צָּ מְּ ּנִ ֶׁ י ש  יוּ  ּפִ הְּ יִּ ֶׁ ִריִכין ש  יִקים צְּ י ֲאִפּלוּ ַצּדִ ּכִ  , ֹענֶׁש  ַאת הָּ ִירְּ ר הוּא  ִעּקָּ ת הָּ ֱאמֶׁ ּבֶׁ י ֵכן  ּפִ ל 
אַ  ם ִירְּ הֶׁ עֹ לָּ ם(, ת הָּ ָּ כוּ' ַעיֵּן ש  ת  נֶׁש  וְּ ּכָ ֶׁ מֹו ש  ים ָעשָ וּ ּוכ  ָהֱאלֹקִּ ים ָעשָ ב ו  ָהֱאלֹקִּ ֶׁ ם ש  ָ "י ש  ִּ ֵרש  ַרש  ּפֵ ֶׁ מֹו ש  ָפָניו ּוכ  ּל  אּו מִּ יר  ּיִּ ֶׁ יא ה ש  ֵהבִּ ֶׁ ה ש 

יר   ּיִּ ֶׁ ָפָניו ש  ּל  אּו מִּ יר  ּיִּ ֶׁ כּו' ש  ּבּול ו  דֹור ַהּמַ דֹור ֱאנֹוש  ו  מֹו ּב  ים ּכ  ִּ ה ֳעָנש  ּמָ אָ אּו  ּכַ ר  ּלּו יִּ כּו'. ַאך  ֲאפִּ ים ו  ִּ ָבר  ה  ֵמָהֳעָנש  ַעל ּדָ ך  ַהּבַ רֶׁ טֹוָבה ּדֶׁ
ָהאָ  ת  אֶׁ יא  ָהבִּ ל  ּכֹו  ר  ּדַ ֶׁ ש ּ ַמה  הּוא  ֶׁ ש  יף  ַהֲחלִּ ּול  יר  ָהמִּ ֵמה'  ל  יֵקהּו  חִּ ר  ּמַ ֶׁ ש  ַעד  זֹאת  ָאה  ר  יִּ ֵמֲחַמת  בּות  ַעצ  ו  חֹוָרה  ש   ָמָרה  יֵדי  לִּ ָדם 

ֵדי זֶׁה,  ַרך  ַעל י  ּבָ ת  יָּ   יִּ ֵני ָאָד ּכַ ה ּב  ַכּמָ ַגע ַהזֶּׁה ּב  טֹוָבה ו    ם, דּוַע נֶׁ ל ַרק ל  ַקּבֵ ין ל  יכִּ רִּ אֹות ַהּטֹובֹות צ  ר  ָכל ַהּיִּ ש  ו  ַאת ָהֹענֶׁ ר  ּלּו יִּ י ֲאפִּ לֹא  ּכִּ
 ֶׁ ל ָמקֹום ש  ּכָ ָאה מִּ ר  ֵדי ַהּיִּ ַרך  ַעל י  ּבָ ת  ָקֵרב ַלה' יִּ ת  הִּ ים, ל  ַחּיִּ ַאת ה' ל  ר  יַנת יִּ חִּ ב  ָרָעה ּבִּ י    הּואל  ּדַ ֶׁ לֹום, ש  ָ ש  ַרֵחק ַחס ו  ת  הִּ לֹא ל  א ַעל  קָ ו 

ָעָדה, ר  ילּו ּבִּ גִּ יַנת ו  חִּ ב  ָחה ּבִּ מ  שִּ ש  ָיבֹוא ל  ַאת ָהֹענֶׁ ר  ֵדי יִּ  י 

א    לק"ה היין הלכה  זכלי  ָהעֹ     -  'אות  ַאת  ר  יִּ ּלּו  ֲאפִּ ֲאַזי   , ַרך  ּבָ ת  יִּ צֹונֹו  ר  ּבִּ ַהּכֹל  ֶׁ ש  ֱאמּוָנה  לֶׁ ה  זֹּוכֶׁ ֶׁ ש  י  מִּ ל  ּכָ י  ש  ּכִּ א,    נֶׁ ַרּבָ ַאּד  ו  טֹוב, 
ָקא יִּ  ו  ין ּדַ יכִּ רִּ הִּ ר  צ  ר ל  ָ ש  פ  י אֶׁ אִּ ש  ו  "ל,ַאת ָהֹענֶׁ ַכּנַ ָרָכה ו  ב  רֹונֹו לִּ כ  נּו, זִּ ַתב ַרּבֵ ּכָ ֶׁ מֹו ש  , ּכ  ש  ַאת ָהֹענֶׁ ר  ֵדי יִּ ם ַעל י  י אִּ ַרך  ּכִּ ּבָ ת  ָקֵרב ַלה' יִּ  ת 

ֳחָד אות  בכור בהמה טהורה הלכה ד    לק"ה יםיד( ֲאָדר סֹוף הֶׁ ִּ ק    ש  ּנִּ ֶׁ ָאה ש  ר  יַנת יִּ חִּ בָ ּב  ּסֹוף    ר, ֵראת סֹוף ּדָ יא ּבַ כּות הִּ ָאה ַמל  ר  י יִּ ּכִּ
ה   ַמֲעשֶׁ סֹוף  יַנת  חִּ ּב  לָּ ּוָברֹאש   חִּ ּת  מִּ י  ּכִּ ה,  ּלָ חִּ ּת  ָבה  ָ ַמֲחש  ַחס  ּב  ֹאד  מ  ַפל  ּנָ ֶׁ ש  י  מִּ ּלּו  ַוֲאפִּ ָאה.  ר  ַהּיִּ ֵדי  י  ַעל  ֵלמּות  ַהש ּ  ר  ּקַ עִּ סֹוף  ַעד  ו  ה 

לוֹ  ָ ש  לֹום  ם אֲ ו  ָ ש  ם ָנַפל ַלֲעֵברֹות ַחס ו  ּלּו אִּ ֻקּדָ צָ פִּ נ  ָכל  ּב  מֹו  ת ַעצ  ַחזֵּק אֶׁ ת  הִּ ַרך  ל  ּבָ ת  יִּ דֹוָלה ֵמה'  ּג  ָאה  ר  יִּ יֶׁה לֹו  ה  ּיִּ ֶׁ ן ש  ּכֵ ם  ּגַ יך  לֹו  ה  רִּ
פ   ַאל יִּ ֵאיזֶׁה טֹוב. ו  מֹו ל  ת ַעצ  ֹך  אֶׁ ש  מ  לִּ ֹו ֵמַרע ו  ש  ט ַנפ  ַמּלֵ ּיּוַכל ל  ֶׁ ה ש  ֻקּדָ ל כָּ טֹר אֶׁ ּונ  ָבר ָנַפל ּכָ ּכ  ֶׁ מֹו ֵמַאַחר ש  ר לֹו ך  ת ַעצ  ן ֻהּתַ ם ּכֵ . אִּ

אֵ  ך  ו  ֶׁ י ֵאין חֹש  ָרֵאל, ּכִּ ש  יִּ זֹאת ּב  ֵהא ּכָ יָלה לֹא ּת  לֹום ָחלִּ ָ ש  ּיֹות  ַהּכֹל ַחס ו  ּתִּ ח  אֹול ּתַ ש ּ  ם ּבַ י ּגַ ן, ּכִּ ל ּפֹוֲעֵלי ָאוֶׁ ם ּכָ ָ ֵתר ש  ּסָ הִּ ת ל  ָמוֶׁ ין ַצל 
ּתָ  ח  ּתַ ּב  יו צ  ּומִּ י  ּכִּ ֹאד,  ֹאד מ  ת ה' מ  ירֹא אֶׁ ין לִּ יכִּ כּו' כָ רִּ ו  ם יֹוֵתר  ַחּכֵ ת  ּתִּ ַאל  ו  ה  ּבֵ יק ַהר  ַצּדִּ י  הִּ ּת  יַנת ַאל  חִּ ּב  זֶׁה  ו  ּתֹו  ל  ַ ש  מ  קֹומֹות מֶׁ ל מ 
ם, הַ ַאל ּתִּ  ּלָ ת ּכֻ ים ֵיֵצא אֶׁ ֵרא ֱאלֹקִּ י י  כּו' ּכִּ זֶׁה ו  ר ּתֹאֵחז ּבָ ֶׁ כּו' טֹוב ֲאש  ה ו  ּבֵ ע ַהר  ַ ש  נוּ ר  ָחד ֵיֵצא י  ל אֶׁ ָאה ּכָ ר  ֵדי ַהּיִּ ַעל י  ֶׁ ֵדי חֹוָבתֹו ֵהן  י    ש 

אֶׁ  ירֹא  לִּ ין  יכִּ רִּ צ  ַהּכֹל  י  ּכִּ ָעָשה,  ֶׁ ש ּ ַמה  ָעָשה  ֶׁ ש  י  מִּ ּלּו  ֲאפִּ ֵהן  דֹול  ּגָ יק  ַצּדִּ ָאה  ּב  ר  ַהּיִּ יא  הִּ ר  ּקָ עִּ י  ּכִּ ה',  ל  אֶׁ ּובּו  ָיש  זֶׁה  ֵדי  י  ַעל  ו  ה'.  ת 

ים   ֵרא ֱאלֹקִּ י י  יַנת ּכִּ חִּ "ל  ֵיֵצאּב  ּנַ ם ּכַ ּלָ ת ּכֻ האֶׁ אָּ רְּ ר ַהיִּ ִעּקַ ֹענֶׁש  ּכְּ הִ   . וְּ ַאת הָּ ֹענֶׁש   יא ִירְּ ַאת הָּ י ִירְּ ה, ּכִ כָּ רָּ רֹונֹו ִלבְּ נוּ ִזכְּ ֵאר ַרּבֵ בָּ ּמְּ ֶׁ מֹו ש 

ֲעלִ  ר  ִעּקַ פוּלֹות ִהיא  ַהּנְּ אֹות  ִירְּ ת  מֵ   יַּ ֵחד  ּפַ ת  מִּ הּוא  ֶׁ ש  ים  ִּ ָהֳעָנש  ל  ּכָ ֶׁ ש  ין  ּוַמֲאמִּ ּיֹוֵדַע  ֶׁ ש  ם  ֵמַאַחר  ָיֵר הֶׁ ת  ּומִּ ַבד  ל  ַרך   ּבָ ת  יִּ ּנּו  ּמֶׁ מִּ א  ֵהם 
מֵ  ן  ָ ש  ר  ָ ש  ל  ין  ִּ ָהֳעָנש  ל  ּכָ ם  הֶׁ ּמֵ ֶׁ ש  פּולֹות  ַהּנ  אֹות  ר  ַהּיִּ ה  ֲעלֶׁ ּמַ ֶׁ ש  ָצא  מ  נִּ  . ַרך  ּבָ ת  יִּ ּנּו  ּמֶׁ ּוָבזֶׁה  מִּ ַבד.  ל  ַרך   ּבָ ת  יִּ ּנּו  ּמֶׁ מִּ ַהּכֹל  ֶׁ ש  ין  ֲאמִּ ּמַ ֶׁ ש  ַאַחר 

לָ  ין  זֹוכִּ ו  ַהּכֹל  ין  יקִּ ּתִּ ּובַממ  אָ   ש  ּלָ עִּ ָאה  ר  יִּ ל  ה  ּכֶׁ ז  ּיִּ ֶׁ ש  ַעד  ל ה'  : ה  אֶׁ ַרך  ּבָ ת  יִּ מּותֹו  רֹומ  ו  תֹו  ֻדּלָ ג  ּבִּ ב  ַהּלֵ נּות  ּבֹונ  ת  הִּ ֵדי  י  ַעל  ָאה  ּבָ ֶׁ "ל ש     ַהּנַ
ל ַהּשִּ  זֶׁה ּגֹדֶׁ ָפָניו  זּו ל  ל  עִּ מֹו ו  ש  ש   ָיּה קֹדֶׁ ֲעָרבֹות ּב  יַנת סֹּלּו ָלרֵֹכב ּבָ חִּ ים ּב  ל ּפּורִּ ֶׁ ָחה ש  ש  הִּ ו. ּכִּ מ  ַאת ָהֹענֶׁ ר  ּלּו יִּ ַאת ה' ֲאפִּ ר  ָחה    ואי יִּ מ  שִּ

אַ  ר  ל יִּ ֶׁ יא ש  יָחה ַההִּ ּשִּ ָרָכה ּבַ ב  רֹונֹו לִּ כ  נּו זִּ ֵרי ַרּבֵ ב  דִּ ּמּוָבן ּב  ים, ּכַ ת ָימִּ פֶׁ ר:ּומֹוסֶׁ ּקָ יא ָהעִּ הִּ ֶׁ ש  ש   ת ָהֹענֶׁ

 בלי הצדיק יכול להביא לעצבות וגם לכפירות היא דינים על כן יראת העונש 
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 2צה.                מוהר"ן                               פז  תורה                             ליקוטי                    

י הָ אות  לכה ט  ח הפס  "הלק ּכִּ ָבר,  ַלל ַהּדָ הַ אָ טז( ּוכ  ֹאד ל  ֵהר מ  זָּ יך  לִּ יִּ ָדם ָצרִּ מֹו  יך  ַעל ַעצ  ִּ ש  ך  ַעל  מ  ָ ש  מ  ָאה נִּ ר  ַהּיִּ ר  ּקַ עִּ ו  ַאת ה'.  ר 
אֲ  ֶׁ ש  ָרָכה  ב  לִּ רֹונֹו  כ  זִּ נּו  ַרּבֵ ו  מֹוֵרנּו  ֲאדֹוֵננּו,  ַתב  ּכָ ֶׁ ש  מֹו  ּכ  ש   ָהֹענֶׁ ַאת  ר  יִּ ֵדי  י  ַעל  לּ ָהָאָדם  ,  פִּ ש  ָהֹענֶׁ ַאת  ר  יִּ ין  יכִּ רִּ צ  ים  יקִּ ַצּדִּ ר  ּכִּ ּו  ּקַ עִּ י 

כּו', ַעיֵּ  ש  ו  ַאת ָהֹענֶׁ ר  ָאה הּוא יִּ ר  מֹו ַהּיִּ יך  ַעל ַעצ  ִּ ש  מ  ּיַ ֶׁ ֹאד ש  ֹאד מ  ֵהר מ  זָּ יך  לִּ מֹו ָצרִּ ת ַעצ  עֹות אֶׁ ַהט  ה ל  ֵאינֹו רֹוצֶׁ ֶׁ י ש  ל מִּ ם. ַאך  ּכָ ָ ן ש 
טֹוָבה ים ל  ִּ ָאה ֵמָהֳעָנש  ר  לֹ   ַהּיִּ הו  ּמָ ּכַ י ֵיש   ּכִּ לֹום,  ָ ש  ָרָעה ַחס ו  לִּ ו    א ל  ם נֹופ  הֶׁ ּלָ ֶׁ ָאה ש  ר  ַהּיִּ ם  ֵדי ֹעצֶׁ י  ַעל  ֶׁ ה ש  יַח  ַכּמָ כִּ ָ ר ש  ֶׁ ֲאש  ּכַ ים יֹוֵתר 

ים מִּ  רִּ ַדּב  ֵרי מּוָסר ַהמ  פ  ָאר סִּ דֹוש  אֹו ש   ָמה ַהּקָ ית ָחכ  ִּ ר ֵראש  ים ַעל ֵספֶׁ בִּ ּיֹוש   ֶׁ ש  ּכ  ֶׁ ֵני ָאָדם ש  ּב  ה  ַכּמָ ים ּגֹדֶׁ ּב  ִּ ש  ים ַהּקָ ִּ ירּות ָהֳעָנש  רִּ ל מ 
ּגִּ  לִּ ַהּמַ נֹופ  ַלן, ֵהם  צ  ַרֲחָמָנא לִּ ֲעֵבָרה,  ל  ּכָ ים ַעל  ֵאּלּו יעִּ ל  ּכָ ַעל  רּו  ָעב  ֶׁ ָמם ש  ַעצ  ּב  ים  עִּ ּיֹוד  ֶׁ ֵמֲחַמת ש  ַלן  צ  יֹוֵתר ַרֲחָמָנא לִּ ם  ּתָ ַדע  ּב  ים 

יֹותֵ  ו  יֹוֵתר  ים  ָעמִּ ּפ  ה  ַכּמָ ו  ה  ּמָ ּכַ ים  ָברִּ ַר ַהּד  חֹ ר,  ש   ָרה  ַהּמָ ל  ּגֹדֶׁ ּומִּ ַלן,  צ  לִּ נוֹ ָר ֲחָמָנא  ֵהם  זֶׁה  ֵדי  י  ַעל  ם,  ֲעֵליהֶׁ ּנֹוֵפל  ֶׁ ש  בּות  ַעצ  ו  ים  ה  לִּ פ 
ּשָ  ים לִּ כֹולִּ ֵאיָנם י  ֶׁ י ֵמֲחַמת ש  ּכִּ לֹום,  ָ ש  ירֹות, ַחס ו  פִּ כ  ֵדי זֶׁה לִּ ים ַעל י  אִּ ּבָ ֶׁ ּיֵש  ש  ֶׁ ה. ַעד ש  ּלָ חִּ ּת  ּבַ ם ֵאיַמת  יֹוֵתר מִּ אַ א ֲעֵליהֶׁ ר  ש   יִּ ת ָהֹענֶׁ

ֵכן , ו  ך  ל ּכָ דֹול ּכָ גַּ הִּ ל    ַהּגָ ָרם  ת  ּיֹוצ  ם מִּ אֹוי ָלהֶׁ ָרם ו  צ  ּיִּ ם מִּ ן אֹוי ָלהֶׁ ַעל ּכֵ ים, ו  רִּ ּב  ּגַ ת  ָרם ֵאיָנם מִּ צ  ר ַעל יִּ ּבָּ ּבֵ ֶׁ ִאים ש  צָּ ה ִנמְּ ִאים  וֵּמֲחַמת זֶׁ

אַ  רְּ יִּ ֶׁ ש  ֵמֲחַמת  ה  זֶׁ ל  כָּ וְּ לֹום,  ָּ ש  וְּ ַחס  ִפירוּת  ִלכְּ ה  זֶׁ ֵדי  יְּ הָּ ַעל  ִחינַ ת  וִּמּבְּ יִנים  ּדִ ִחיַנת  ּבְּ ִהיא  ֲאִחיַזת    ת ֹענֶׁש   ל  ּכָּ ל  ֵ ש  לְּ ּתַ ְּ ִנש  יִנים  ּדִ
קֹום ַאֵחר(.  מָּ ר ּבְּ ֹבאָּ מְּ א, )ּכַ ֳחרָּ א אָּ רָּ טְּ ַהּסִ ע וְּ רָּ ר הָּ ֵאינֹו זוֹ   ַהיֵּצֶׁ ֶׁ ש  ן ּכ  ַעל ּכֵ ָרָעה, ַרֲחָמָנא ו  ָאה ל  ר  ך  לֹו ַהּיִּ ַהּפֵ ת  לֹום, נִּ ָ ש  ה, ֲאַזי ַחס ו  כֶׁ

ַלןלִּ  חָֹרה,צ  בּות ּוָמָרה ש   ַעצ  י נֹוֵפל ל  ֵדי  חַ   , ּכִּ ּקּון ַעל י  ר ַהּתִּ ּקַ ן עִּ "ל. ַעל ּכֵ ּנַ כּו' ּכַ ֲאוֹות יֹוֵתר ו  ים ַהּתַ רִּ ּב  ּגַ ת  ֵדי זֶׁה מִּ ַעל י  ֶׁ לֹום, ש  ָ ש  ס ו 
חִּ  הוּ יַנת ַהצַּ ּב  ֶׁ ַעת, ש  עֹוָלם ַהּדַ יך  ּבָ ִּ ש  ַהמ  ה ל  זֹּוכֶׁ ֶׁ "ל ש  דֹול ַהּנַ יק ַהּגָ ר א ּב  ּדִּ ּקַ עִּ יד. ו  מִּ ַתל  ן ו  ָאַרת ּבֵ יַנת הֶׁ הּוא  חִּ ֶׁ יד, ש  מִּ ל  ָאַרת ַהּתַ הּוא הֶׁ

כוּ  ֵני ָעָפר ו  ֹכ  נּו ש  ַרּנ  יצּו ו  יַנת ָהקִּ חִּ בֹודֹו, ּב  ץ ּכ  לֹא ָכל ָהָארֶׁ יַנת מ  חִּ חַ ',  ּב  ּמ  ֶׁ ּום ש  ש  ָמן ּב  ּו ַעצ  ָיֲאש  ת  ּלֹא יִּ ֶׁ ים ש  חֹוקִּ ָהר  ים ו  לִּ ל ַהּנֹופ  זֵּק ּכָ
ן ִּ   ֹאפֶׁ ש  ַהמ  ֵדי ל  ָכל זֶׁה ּכ  "ל. ו  ּנַ כּו' ּכַ ֹאד, ו  נֹוָרא מ  ָלא ו  פ  ַעת נִּ יר ּדַ ָהאִּ ה ל  יק זֹוכֶׁ ּדִּ זֶּׁה ַהּצַ ֶׁ נּו ש  ם, ַהי  ָ ֹבָאר ש  ּמ  ֶׁ מֹו ש  ָאה, ּכ  ר  ם יִּ   יך  ֲעֵליהֶׁ

ֵד  י  ַעל  ֶׁ ָאהש  ר  ַהּיִּ זֹּאת  ֶׁ ש  ַעד  ֹאד  מ  ָלָאה  פ  נִּ ו  ָאה  ּלָ עִּ ָאה  ר  יִּ ת  כֶׁ ֶׁ ש  מ  נִּ זֶׁה  כוֹ   י  לי  ּכָ עֹוֵרר  ּול  יר  ָהאִּ ּול  יַע  ַהּגִּ ל  ֹאד    ָלה  מ  ֹאד  מ  ים  חֹוקִּ ָהר 
ּתֹו הַ  ַדע  ּב  יק  ּדִּ ַהּצַ יך  זֶׁה  ִּ ש  מ  ּמַ ֶׁ ים ש  ָרכִּ אֹות ַהּד  ל  פ  ם נִּ ֹעצֶׁ ּב  ֶׁ ָבר ש  ר ַהּדָ ּקַ עִּ ָלא, עַ ו  פ  טֹוָבה  ּנִּ ָחד ַרק ל  ל אֶׁ ּכָ ָאה ַעל  ר  ַהּיִּ ָאה  ּבָ ֵדי זֶׁה  י  ל 

ָרָעה ֲאפִּ  לֹא ל  ָאה ַרק ל   ּלוּ ו  ר  ל ַהּיִּ ַקּבֵ ֹאד מ   טֹוָבה,ָהָרחֹוק מ 

 
 עד כאן השיחות 

 
 הקדמה 

יראה כללבפשטות מדבר כאן על ג' מדרגות אחת    .עונשיראת ה  דהיינו  ,ת הצדקג רמדוהשניה    .מי שאין לו 
 . יראת הרוממות דהיינוהאמונה מדרגת ושלישית היא 

 , כולםובעל הכוחות  תכולובעל הי יף תקה הקב" מאמין שש –רבנו מגדיר את יראת עונש 
  ,ן דכל עלמי  ושליט ועיקרא ושרשא בשהקב"ה ר  שמאמין יראת הרוממות את ו

ורק יראת הרוממות היא גילוי של   ,אבל אין בזה גילוי כבוד  ,נמצא שיראת העונש היא בחי' מוראה של מלכות
 .י בראתיו וכו'מכוון כמ"ש לכבודה שזה עיקר ,כבוד

 
שי  מי מדבר רש לשאשאלה ראשונה  כל הספר ול היא אל  כאן? אלא שלכאורה אינה שאלה שהרי את  בנו 

וכל שכן שקשה מאד לומר שדיבר כאן   מדבר גבוה מדאי כינה אותו אפיקורס.כתב לכל המדרגות, ומי שטען ש
דיבר אל אנ"ש שהיו רובם עובדי ה'    שלמעשהט  ובפר   .\ב/ מפתיחת התורה  כפי שנראה בשטחיות  ילוני חרק ל

 . , ורק מיעוט קטן מאד היו אפילו אפיקורסיםיראים ושלמיםשיו נכל או ,דוליםג
 

לפני  כשרק רוצה    רוצה לומרלילך בדרך הישר,  את דבריו במי שרוצה  שפותח  עוד יש לשאול האם כוונת רבנו  
ם  ו אור שמזמן עצמו לשוב מאיר עלי ש  שמידכי בתורה ו' מבואר    ?לשובכשמתחיל  או הכוונה    ,שמתחיל לשוב

א, אה, אהי,  )ה ומאיר אליו בבחי' אחור  -הופך עצמו שם אהי   וכשמתחיל לשוב אזי   ,ביושר ומסייע לו  ה-אהי 
 ראוי הוא לשוב. לנסות אותו אם  שפיכות דמיםדהיינו זיונות י סיונות של בי י באים עליו נזאגמט' דם, ו  ( ה-אהי 
אבל כיון שיש צד לומר שאין    ,רחתה מוכבלא ראייא להכריע פשט בתורה אחת עפ"י תורה אחרת,  "א   םאמנ

כיצד מאיר תורה ו' אות ב' בביאור  מההקדמה לנ"ל להעתיק  לכן    מי שמתחיל לשוב.מחילוק וגם כאן מדבר  
 . ל התשובה ה לסייע לבע-שם אהי
בה, והיא בחי' עוה"ב,  הכוונה לבינה עילאה, שהיא עולם התשו  'ובתורה  ו  כתר,שם הוש הוא  ה הקד-שם אהי 

לו,   ו ורוממותו של הש"י, להאיר לבעל תשובה לסייעהאמת של מציאותמשך אור  וממנה נ  עולם האמת
לחזור   בו הכח  ופרש"י שם שמעצמו אין  כט  במנחות  כח לשוב, כמבואר  לו  כולתת  כי  יון מהיכן שנפל, 

פות והתגבר בו היצה"ר ואין לו הכח לשוב בלא סייעתא דשמיא, כמבואר ו בו הקלי נאחזירה  נפל לעבש
 . תורה קיבזה בסוף כל 

ב שלא יחטפו אותו הקליפות בחזרה אליהם,  עוד גם אור זה מהבינה שומר עליו בכל הזמן שמזמן עצמו לשו
שהוא   סוברות  הן  אצלם  היה  שכבר  ורודפותשכיון  להם  ועניי אותו  שייך  זה.  בעל    הוא  ן  תשובה בכל 

עו למדרגה  מאד  עליונה  ממדרגה  ואפילו  למדרגה  ממדרגה  לעלות  עהרוצה  יותר  עד  כל  ליונה.  ל 
 של הס"מ. יש מניעות וחריקת שן התקדמות בסולם ההתקרבות אל הש"י  

ש אזי  מבואר  לשוב  כשמתחיל  מאיר מיד  דהי  יםתחילה  פנים  בבחי' הסתרת  בב-ינו הארת השם אהי לו   חי'ה 
שאי הכי  כ   .ראחו באפ  לל  לאדם  להאיר  יניקת  שר  מחשש  ביושר,  גדול  אור  רעות,  ומדות  גאווה  על 

 
 לישר דרכו מתחיל מיראת העונש משמע שלפני כן דרכו עקומה בלא יראה כלל   מי שרוצה ש   ב
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צעד קדימה שב   כרח להאיר לו באחור, שפירושו כמו אדם הנכנס למקום מסוכן וכל ההלכן    ,\ג/ יפותהקל
מתפשט   י הואבמקום של דין אז  לאחור לבדוק שלא רודפים להזיקו מאחור. כך השם הקדוש שבא להאיר

 ומתקדם.    ,וחוזר ,שמתקדםנו י , דהיששר בחלהאי

ונסיונות, אי אפשדהיינו בות דמים  ה באחור מתבטא בשפיכ-וכיון שהארת השם אהי  ר לומר שמדובר  זיונות 
ליבו לשוב כי קודם שנתן את  לילך מוליכין    ,  בדרך שאדם רוצה  זמן שאדם מחזיק עצמו בסדר, אזי  כל 

ומניח שכאותו,  לחשוב  אותו  זכין  להיותבר  הש האד  ה  )ואע"ם  כמבואר לם,  לשוב  לו  מרמזין  שתמיד  פ 
זה  י פתיים תאהבו פתי כמבואר בתורה נו, אבל  מת  את לו עד תמיד קורוכן הלומד תורה היא  בתורה נד,  

שמרגיש עצמו לא בסדר יכול להבין אותו( ורק ברגע שמבין לשוב בתשובה, אזי  ברמז בעלמא שרק מי  
 יות משיג שם הויה הקדוש. להכינו להכדי ה, -שם אהי   הארת לין לטפל בו, ע"י מתחי 

אזי נעשה חרון אף שצריך    נשמתו להאיר בנפשו  ועל מאורהוצאה לפעוד עיין תורה סו אות ב' שכל תחילת  
זה ה ולכאורה  לו -יינו הך המבואר כאן שמיד כשמזמן עצמו לשוב מתהפך שם אהי להמתיקו.  וגורם  ה 

ובעים מאדם יותר מהאמת שמאירה לו. וכל  ל כי לא תה נ"ר בזוהביאו  דמים.של בחי' שפיכות    לנסיונות
יותר אז וכשהאדם  מאיר בה  מדרגה נבחנת כפי האמת ש  ורוצה לעלות למדרגה גבוהה  י במדרגה אחת 

א אור  לו ממנה  אור שם אהימאיר  והוא  לה  גדולה  -מת השייך  בליבו התלהבות  ומאיר  הנ"ל  ביושר  ה 
עלעלות   הוא  ומיד  למדרגה  הולה  הב מדרגתחתית  ומזמן  ה  כלים  אה  להכין  דהיינו  אותה  לקנות  עצמו 

ומיד כשהוא רי הוא בעולם חדש שמעשיו רחוקים מאד מהאמת המדרגה הבתחתית    לאותו אור אמת. 
מיד    של לכן  עולם,  כלי אותו  עוד  שמכין  וככל  להמתיקו.  שצריך  אף,  חרון  בחי'  שהוא  קטרוג  עליו  יש 

א הנ"ללקבל  אמת  אור  נ  ותו  החרכך  אמתק  עון  לף.  שכשיש  האור  ד  אזי  אמת  אור  אותו  לכל  כלים  ו 
כנ"ל כי "ב עה:( כל אחד נכווה מחופתו של חברו דהיינו  בחי' )ב  בות. וזהמתיישב בליבו בנחת בלא התלה

  נמצא היכן שהוא היה קודם שהכין כלים מתלהב כמו שהוא התלהב בתחילה מאותו אור   חבירו שעכשיו
מ  )ואזי הוא  כלים לא שאול בחי   אציעחי'  עצמו בברגיש  אמת  ואילו הוא כעת אחר שכבר הכין  ' שוב( 
 בחי' רצוא(.     אסק שמיםבחי' אם  מתלהב עוד )והוא 

ג'  בלק"ה  ועיין  ג'  מהאר  \ד/ ר"ח  מתחילה  תשובה  למעלה שכל  שהיא  הארה  האדם,  על  אמת  של  גדולה  ה 
ליל הסדר  ל לות האריז"כוונאר בוכמבו,  ן קצרלכן היא הארה לזמ ממדרגתו, ואין לו כלים לקבל אותה,  

ל ספירת העומר, שבהם מסייעין  י הדין שן מ"ט ימ של פסח, ולמחרת לוקחים ממנו את האור, ואזי מתחילי 
של שפלות וענווה לקבל אור  נסיונות ובזיונות שעל ידם מכין כלים    ם, ע"י דין דייקא דהיינולו להכין כלי 

לר כמביוש ם הנ"ל  רת השקבל האשבשבועות מ האמת הזה עד   ו בתחילה אלא שעכשיו הוא ו שהאיר 
 ה. השגת שם הוי  י דהיינול הר סינואזי בבקר מתקיים וירד הויה עבכלים. 

לו אור   כל בעל תשובה שבתחילה מאיר  עובר על  זה  עילאה שם אהי וכל  ה הקדוש -גדול של אמת מבינה 
עליו מאותו ות הבאים  סיונל הנעמוד בככח ל  ימו שמכוחו יש לולזמן קצר ואח"כ לא נשאר ממנו אלא רש 

 ה אבל באחור כנ"ל עד שזוכה לתקן עצמו.-השם אהי 

 תורה ו' ל  דמהההקכאן מ  דע

 

 קושיות 
לילך בדרך הישר עוררה    רוצהשצ"ע אם כו  תיכף כשאדם רוצה לילך בדרך הישר מתעוררין עליו דינים. .א

אה כי והתירוץ נרלקטרג הרבה יותר.    שהיתה צריכה מדת הדין   ,כל שכן לפי כן יראת העונש את מדת הדין  
יסרים אותו י לא מ  ,יסורים ירר מלא מתעוכי מי ש  ,של הקב"הנהגה בו מדת ארך אפים    ,עד שהתעורר לשוב

ומידה זו נהגת בכל   .ך בה מוליכין אותובדרך שאדם רוצה ליל, כחז"ל  לו לישון את חייו  אלא נותנים  ,יותר
חוזרת  וכשהתעורר לשוב אזי  מי שעומד על מדרגתו ולא מתעורר לישר עוד יותר את דרכיו.     מדרגה כלפי 

  ד מדה. גכלפיו הנהגת מדה כנ

 
ם ועל זה אמר איוב  חיזוק למעשיו הרעי צדיק ויקבל דייקא מזה  שהוא  אור האמת יחשוב    ביאור כי אם לרשע יאיר נ"ל ה   יקה הינ   ן עניי   ג

 ור הגנוז שהאיר בתחילת בריאה ונגנז.א נה ל . שהכוו ימנע מרשעים אורם 

ך  ה  -ג'  אות  הלכות ראש חדש הלכה ג    -  ת או"ח ליקוטי הלכו   ד ַר ּכָ צ  יַאת מִּ צִּ הּוא י  ֶׁ ַסח ש  יַנת ּפֶׁ חִּ ב  ּוָבה ּבִּ ש  ּת  ל  ֶׁ ּה ש  ּכָ ר  ם.  ּוא ּדַ ם  א יוֹ ַזי הוּ ַואֲ יִּ

ַא וֹ ט  ו  ך  ה ב  ּכָ י וּ ַחר  ּוֵבי א  בּועֹות  ָ ש  ל  ֶׁ ש  ַתיִּ ֹום טֹוב  ס  נ  י ם  ּכִּ ר,  ָהעֹמֶׁ יַרת  רוּ   פִּ עֹור  ת  הִּ א  ּבָ ה  ּלָ חִּ ת  ָלה  ּבִּ ַמע  ּל  מִּ ּוָבה  ש  ַהּת  גַּ י    ַעל ת  ת  הִּ ָרה,  ֵדי  ּתָ ַהַהס  ּלּות 
עֹור   ת  רּוז ּומִּ ין קֹול ַהּכ  עִּ ֹומ  ֵדי זֶׁה ש  ַעל י  ֶׁ ין ש  ּובָ ּבִּ   רִּ ש  ך    ר ַאחַ ה ו  ת  ין  ּכָ יחִּ רִּ אֹות  ַמּנִּ ּצָ ֶׁ מֹו, ש  ֵליֵלך  ֲחזֹ יך  לַ ֹו ֵליֵלך  ֵמַעצ  ּוב ו  ָלש  טַ ר ו  א ל  ּגָ ַדר  א ל  ּגָ ר  ּדַ ֵהר   מִּ

יּוֹ  מֹו מִּ ש  ַעצ  ַקּדֵ זֶּׁ אֶׁ ם  ּול  ֶׁ ם,  ל יֹום, ש  ַריִּ צ  יַאת מִּ צִּ ף ַאַחר י  כֶׁ יא ּתֵ הִּ ֶׁ ר, ש  יַרת ָהעֹמֶׁ פִּ יַנת ס  חִּ ָא ה ּב  ֶׁ ת  ז הָ ש  רוּ עוֹ ָיה הִּ ּל  ַהּת    תר  ּוָבה מִּ ֵדי קֹול  ַמע  ש  ָלה ַעל י 
רּוז   ל הִּ ַהּכ  ֶׁ גַּ ש  ָרה ת  ּתָ ַהַהס  י   ּלּות  רִּ ך  צ  ּכָ ַאַחר  ו  "ל  ּנַ בוּ ּכַ ָ ָעה ש  ב  ִּ ּפֹר ש  ס  ין לִּ ית  עוֹ כִּ פִּ מֹו ס  יֹּום אֶׁ ּכ  מֹו מִּ ַטֵהר ַעצ  ּול  ש   ַקּדֵ ֵדי ל  ּכ  ה  ּדָ ַהּנִּ ל  ֶׁ ים ש  יִּּ קִּ נ  ל  ַרת 

גָּ ם  יוֹ  ר  ּדַ ַד א  מִּ ו  ר  ל  א  ך  ּגָ הּוא ּדַ זוֹ   ַאַחר ּכָ ֶׁ בּועֹות, ש  ָ ש  ין ל  ָגבֹּהַ דוֹ ַעת גָּ כִּ ו  יֹון  ל  עֶׁ ֶׁ ל ו  ה ש  וֶׁ ק  יַנת מִּ חִּ ּב  ֹאד  ם   מ  ָ ַתב ש  ּכָ ֶׁ בּועֹות ש  ָ ָאז  ֲאָמר ַהנַּ ּמַ בַּ ל ש  ֶׁ "ל, ש 
ָראוּ  ּכָ ֵלמּות  ש   ּבִּ ּוָבה  ש  ַהּת  ל  ֶׁ ש  ּקּון  ַהּתִּ ר  ּקַ עִּ ּובִּ הּוא  זב  י  יָנה  ֶׁ חִּ ש  ו  ּפֶׁ ל  ֹו  בּועֹותַסח  ָ ֶׁ ּוב    ש  ש  נּו  ַהי  ּד  יָרה,  פִּ ס  ַצע  מ  ש  אֶׁ ק  יֵּ טוֹ   יֹום  ל  ֶׁ ש  ה  ָ ה  ֻדש ּ ּלָ חִּ ת  ּבִּ ב 

יא הַ ּוַבּסֹוף, ּד   ה הִּ ּלָ חִּ ת  ּבִּ ֶׁ נּו ש  ל  ֻד ּק  ַהי  ֶׁ ה ש  ָ ך  הוּ ש ּ ַאַחר ּכָ ַסח ו  ל ּפֶׁ ֶׁ הּוא יֹום טֹוב ש  ּוָבה ו  ש  רּות ַהּת  עֹור  ת  ָ הִּ ֶׁ בוּ א ש  ד יַנת  חִּ א ּב  הוּ עֹות, ש  ַעת ּגָ ֹאד,  ל מ  וֹ ּדַ
וֶׁ  ק  יַנת מִּ חִּ ּב  הּוא  ֶׁ ּב  ש  ינַ ה,  וּ חִּ ש  ַהּת  ּקּון  ּתִּ צַ ת  מ  אֶׁ ֵלמּות. ּוב  ש   ּבִּ ֵמי ַהחֹ ָבה  י  ֵהם  ֶׁ יָרה, ש  פִּ ֶׁ ע ס  ַטהֲ ל ש  ם מ  הֶׁ בּועֹות  ּבָ ָ ש  ּכֹות ל  ז  ֵדי לִּ ּכ  ָמן  ַעצ  ין  ִּ ש  ַקּד  ין ּומ  רִּ

זֹ  "ל. ו  ּנַ יָנה הִּ ּב  את הַ ּכַ כ  וא  חִּ יּוּ ל ּובִּ לָ ּבִּ ָרטִּ ּמוּ ּב    תפ  ַמן ּכַ ָכל ז   ָבא.ָכל ָאָדם ּוב 
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נמצא לפ"ז שרבנו   .בצדקתבל    שפוטי היא בחי'  כי  יראת העונש  אר שהדין שמתעורר עליו הוא מב מרבנו   .ב
ך בדרך הישר שבהכרח מתחילה  ועתה מתעורר ליל  ,מדבר על מי שנמצא במדרגה פחותה מיראת העונש

ומר שלא  קשה מאד ל?  רוךע לחן  , לאינדיק שנמצא תחת השלחילוני וצ"ע היתכן שמדבר    .מיראת העונש
  .דרגותהמל בר לכמד

  , ומה שהוא ישר לאחד  ,יחסידרך הישר היא עניין  א"כ    ,רבנו כתב ספרו לכל המדרגותידוע שכיון שצ"ע   .ג
יותר עקום   ואפילו האדם בעצמו   ה ממנו היא דרך עקום.בולחברו הג בכל רגע הולך ומתעקם ועתה הוא 

נופל להנהגת   ר, הרי שהואנעצר מהרצון לילך בדרך יותר יש שבכל רגע  מקודם, וצריך לישר דרכו. נמצא  
נמצא בו  ם השקר הוא מעקם תמיד את מי שולע כי עולם הזה של הקב"ה, ויש לו נייחא מהדינים.ארך אפים 

מי ו  ,\ה/ ם הנכון אזי אפשר שבסופו של דבר יגיע למקו  ,ורק ע"י שכל פעם מרים את הראש לשמים להתיישר
פעם    שלא בכל  דסט"אמתחדש  זקן  המתח\ו/נקרא  ואפילו  הו.  פעם  בכל  בחי'דש  נחשחצי    א  של   \ז/דרך 

  ראה לק"ה שליח  ך ישר תמיד באמת. ה מתיישר הוא הולורק מי שבכל נשימוגין.  לסרמתעקם ומתיישר  ש
לא יוצא ממנו בלא    \י/שאפילו הבל  \ט/רמ ונראה שגם לזה רמז רבנו כשא  \ח/ וראה שיש"קלגבות חובו ג' ב'.  

 ל מחדש לילך ביושר. כי בכל נשימה היה חוזר ומתחי  .התחדשות

יותר בדרך הישר  ת אמונה  רג במד   פי הנ"ל מי שכבר נמצאלצ"ע  ו .ד האם ויראת הרוממות ורוצה לילך עוד 
צ"ע אולי כן לפי המבואר בתורה כה שבכל עליית מדרגה מתחדש היצה"ר מחדש   ?ן ו מדת הדיתתעורר עלי 

הסולם  ,לגמרי  בתחתית  הוא  מדרגה  אותה  כלפי  במדרגת    ,כי  גם  יראואולי  דהיינו  הרוממותהאמונה    , ת 
 .עסולם היא יראת העונש וצ"תחתית ה

במדרגת   .ה שנמצא  מי  חוצ"ע  כל  יהיו  האם  חייו  כל  העונש  בדין יראת  הו  כנ"ל  רוץהתי  ?ייו  אם    א שתלוי 
ת הרוממות אזי יהיה בדין אבל ה עדיין לעלות ליראמתחדש בה דהיינו שמתיישר בכל פעם אע"פ שלא זוכ

 גם מדת הדין תשכח ממנו.תו לא זקן במדרגא לא מתחדש אאם הו

רוצה  צ"ע   . ו פירוש  הישר?  מה  בדרך  מבלילך  הרי  בתשובה,  לשוב  עצמו  שמזמן  הכוונה  ו' אם  בתורה  ואר 
סלה לו  יש  שמיד  אהי פך  משם  דשמיא  ושפי   ,ה-יעתא  דינים  מתעוררים  אח"כ  דמים  ורק  ע"י כות  לנסותו 
או כיון   חדש,לא ברור אם כוונת רבנו כאן לחדש עניין    באמת נ"ל  ליו באחור גמט' דם.ה מאיר ע-שם אהי ש
כךשז כל  לדייק  אפשר  אי  החברים  לשון  רבנו    ,ה  הגהת  שעבר  כיון  מסתמאומומאידך  פשר  אכן    הרנ"ת 

 דיוק כזה. וצ"ע.  לדייק

 
ָכל    -  ין שיש"ק ח"ו רכח עי   ה  ש  ָעָליו ּב  ַחּדֵ ת  ל ָאָדם מִּ ֶׁ רֹו ש  צ  ַרַז"ל: )סוכה נב.( יִּ רּו  ָאמ  ֶׁ ַמה ש ּ ּב  לֹוֵמנּו,  י ש   ֵ ש  רּו ַאנ  ָאמ  קּו ו  יּ  ַעם ּדִּ ל ָאָד ּפַ ֶׁ רֹו ש  צ  ם  , יִּ
כָ מִּ  ּב  ָעָליו  ר  ּבֵ ּגַ ר לִּ ת  צֶׁ ַהיֵּ ל  ֶׁ רּותֹו ש  ּב  ּגַ ת  ר הִּ ּקַ זֶּׁה עִּ ֶׁ ַעם. ש  ּפַ לִּ ל  מֹו  ב  ַעל זֶׁה ַעצ  ו  ָראּוי,  ּכָ ּות  ש  ַחּד  ת  הִּ ּב  ַעם  ּפַ ָכל  ּב  ר  ּבֵ ּגַ ת  הִּ ש  ּול  ַחּדֵ ת  הִּ י ָלֵתת ָלָאָדם ל 

ָיֵאש  אֶׁ  ר ל  צֶׁ ַהיֵּ רּות  ּב  ּגַ ת  ר הִּ ּקַ ּלֹא  עִּ ֶׁ ָהָאָדם ש  צֶׁ ת  ר  ּב  יִּ ין  ַיֲאמִּ לֹא  אֶׁ ה ו  ּב  ן  ֲעַדיִּ ֶׁ ש  לֹו ו  צ  אֶׁ ּמֹו ו  ה' עִּ ֶׁ דֹוָלה ש  ּג  ָוה  ק  ָ תִּ ש  ם  פ  . אִּ ש  ַחּדֵ ת  הִּ ּול  ר  ּבֵ ּגַ ת  הִּ רּותֹו ל 
ָכל כֹּ  ו  ה,  ָ ֻדש ּ ַהּק  ית  לִּ כ  ּתַ ית  לִּ כ  ּתַ ד  גֶׁ נֶׁ זֶׁה  ת  ֻעּמַ ל  זֶׁה  יַנת  חִּ ב  ּבִּ הּוא  ר  צֶׁ ַהיֵּ זֶׁה  ו  ה.  צֶׁ ר  כֵ יִּ מֹו  ּכ  ּב  חֹו הּוא  הִּ ן  ּוב  ּות  ש  ַחּד  ת  ן  הִּ ּכֵ ַעל  ו  ַעם,  ּפַ ָכל  ּב  רּות  ּב  ּגַ ת 

ל עֲ  תֹו ּכָ ֻעּמָ יֹום ּובָ בֹוָד ל  י יֹום ּב  ּדֵ ים" )איכה ג( מִּ ָקרִּ ים ַלּב  ִּ יַנת "ֲחָדש  חִּ ב  ָכל ֵעת ּבִּ ָכל יֹום ּוב  ש  ּב  ַחּדֵ ת  הִּ מֹו ֵכן ל  חֹונ ֵתנּו ּכ  צ  ל נִּ לּוי ּכָ ל ָהָאָדם  זֶׁה ּתָ ֶׁ ֹו ש 
ר  הַ  רוֹ ּנִּ צ  יִּ ֵדי  י  ַעל  ף  ת  ּדָ הִּ יֹום, ל  ָכל  ּב  ָעָליו  ר  ּבֵ ּגַ ת  ש  ּומִּ ַחּדֵ ת  ּמִּ ֶׁ ַמן  ַנהֵ  ש  ּוז  ָמקֹום  יַנת  חִּ ּב  ֵאיזֶׁה  ּב  ֹות  צ  ּוַבּמִּ ּתֹוָרה  ּבַ ר  ּבֵ ּגַ ת  הִּ ּול  ש   ַחּדֵ ת  הִּ ש  ּול  ַמּמָ רֹו  צ  יִּ ּכ  ג 

טוּ  ּבָ ָאז  ו  ּבֹו,  ָצא  מ  ּנִּ ֶׁ ש  ש   פֶׁ נֶׁ חֹונֹו.ו  צ  נִּ ּב  י  ַח  ּמוֹ   ּכִּ עִּ ר  ֶׁ ֲאש  ים  יקִּ ַרּבִּ ּדִּ ַהּצַ כּות  ּוז  ֲאבֹוָתיו  כּות  ז  ֵהם  ם  ּתָ אִּ ר  ֶׁ ֵמֲאש  ּבּולֹות  ים    ַתח  'ּוב  ם  הֶׁ ּבָ ה  חֹוסֶׁ ו  ין  ֲאמִּ ּמַ ֶׁ ש 
ָחָמה'. ל  ה מִּ ֲעש ֶׁ  ּתַ

ּפל ל      -  ראה לק"ה תפלין ה' ו'   ו יִּ ַאל  ו  ֵמָחָדש   ַעם  ּפַ ָכל  ּב  יל  חִּ ַהת  ּול  ַחזֵּק  ת  הִּ יך  ל  ָצרִּ נָ ו  ק  ַאֲחָרא זִּ ָרא  ט  סִּ ּד  עֹוָלם הֵ   ה  ּבָ ֶׁ ילֹות ש  פִּ ַהּנ  ל  ּכָ י  ּכִּ ָלל  ם  ּכ 
ינַ  חִּ ּב  זִּ מִּ פ  ת  אֶׁ י  אִּ ֶׁ ש  ַעד  ם,  הֶׁ ּבָ יל  ָרגִּ ֶׁ ש  יו  ַמֲעש ָ ּוב  ֲחָטָאיו  ּבַ ַקן  ז  נִּ ָבר  ּכ  ֶׁ ש  ֵעיָניו  ּב  ה  מֶׁ ד  ּנִּ ֶׁ ש  ַאֲחָרא,  ָרא  ט  סִּ ּד  ָנה  ַחס  ק  ן  אפֶׁ ּום  ש  ּב  ם  ֵמהֶׁ ָלֵצאת  לֹו  ר  ָ ש 

לוֹ ו   ָ ת הּוא צָ ש  ֱאמֶׁ ּוב  ם. ּובֶׁ יֹום  ָכל  ּב  ֶׁ ין, ש  ַהֲאמִּ ּול  ֵליַדע  יך   ּוב  רִּ י  ָכל  ָכל ֵעת  ּכִּ  , ש  ַמּמָ ה  ָ ֲחָדש  ה  יָּ רִּ ּב  ה  ַנֲעש ֶׁ יֹות  ה  לִּ ו  ש   ַחּדֵ ת  הִּ ל  ָהָאָדם  ּב  ּכַח  ָעה ֵיש   ָ ש 
לַ  ּדֹוָמה  ָעה  ָ ש  ֵאין  ו  יֹום  ָכל  ּב  ֹות  ֲחָדש  ה  עֹוש ֶׁ ַרך   ּבָ ת  יִּ ם  ֵ ָצרִּ ֲחבֶׁ ַהש ּ ן  ּכֵ ַעל  ּה  ּתָ מֵ ר  ַעם  ּפַ ָכל  ּב  יל  חִּ ַהת  ּול  ַחזֵּק  ת  הִּ ל  פ  יך   לִּ ו  ָחד  ָעמִּ ָחָדש   אֶׁ יֹום  ּב  ם  ּגַ ים 

ּכִּ  ַהז  ל  יך   ָצרִּ ה,  יֶׁ ה  יִּּ ֶׁ ש  ֵאיך   ה  יֶׁ ה  יִּ ָארך   ַמן  ז  ך   ּכָ ה  יֶׁ ה  יִּ ם  אִּ ּלּו  ַוֲאפִּ ים,  ָעמִּ ּפ  ה  ּמָ ּכַ יל  חִּ ַהת  ל  ין  יכִּ רִּ ה  צ  ּב  מֹו  ַעצ  ת  אֶׁ בָּ יר  ת  ּוב  יִּ ֵעת  ָכל  ּב  ָעה,  ַרך   ָ ש  ָכל 
 ֶׁ ל ַמה ש ּ ֵרי ּכָ ַגמ  ּכַח ל  ש   לִּ ַעת  ֵהנָּ ָעַבר ַעד  ו  ּות ַהּדַ יש  ּבּול ַוֲחלִּ ל  ּום ּבִּ ל ַעל ש  ּכֵ ּתַ ס  ַאל יִּ ו  יּּוַכל,  ֶׁ ל ַמה ש ּ ש  ּכָ ה ֵמָחָדש  ַמּמָ יל ֵמַעּתָ חִּ ַהת  ָכל  ה ּול  ו  ָלל.  ּכ 
יַכת ַא  יַנת ֲארִּ חִּ ּב  יִּ זֶׁה הּוא  ַהאֲ ּפַ יך  ל  רִּ ּצָ ֶׁ ים  ם ש  ּבּולִּ ל  ַהּבִּ ל  יך  רּוחֹו, ַלֲעבר ַעל ּכָ יעוֹ רִּ נִּ ַהּמ  ו  ו  ל  ת  ּכָ ָצר רּוחֹו מִּ ק  ּתִּ לא  ָבר ו  ּום ּדָ ל ַעל ש  ּכֵ ּתַ ס  הִּ י ל  לִּ ב  לִּ

ַר  ּבָ ת  יִּ ה  י  ּכִּ יּּוַכל,  ֶׁ ש ּ ַמה  ָכל  ּב  ַרך   ּבָ ת  יִּ ם  ֵ ַהש ּ ּב  ק  ַחזֵּ ת  יִּ ַרק  ָעָליו.  עֹוֵבר  ֶׁ ש ּ מָ ַמה  ָכל  ך   ּב  ים  ַרֲחמִּ ַרֲחמָ ֵלא  ָכלּו  לא  ו  נּו  ָתמ  י ה לא  ּדֵ "ַחס  ו  ) ֵעת  הובא  יו 
 ( נפש אות ו' יבת  במש

 מז   אותחודש ז' יז הובא במשיבת נפש    ראשלק"ה  עוד  ראה  
לא  עולם  כי הנחש בכל רגע מתעקם לצד השני וטוען שזה היושר ושוב מתעקם לצד השני וטוען שהוא היושר אבל ל   ואינו נחש ממש   ז

 .ש לתת לו שכרו ר חד חי' לבן שרימה את יעקב עשרת מונים, כי בכל פעם המציא יושזה ב פונה ליושר בעצמו ו 
יו'    –ח"ד ס'    שיח שרפי קודש   ח ָ ש  ַעכ  יַבת 'ו  ּתֵ ֶׁ רּו ש  כּו', ָאמ  יו" ו  ָ ש  ַעכ  ַסח ו  ּפֶׁ ָחלֹות ָהיּו מִּ ל ַהַהת  ק ב' "ּכָ תֹוָרה ע"ד ֵחלֶׁ ַר ַעל ַהּמּוָבא ּב  ז מ  יו    ּמֵ ָ ש  ַעכ  ֶׁ ש 

חָ  ַגע חַ ַהַהת  רֶׁ ו  ַגע  ָכל רֶׁ ּב  ֶׁ ַגע, ש  רֶׁ ו  ַגע  רֶׁ ָכל  ּב  ַגע  בִּ יָּ לֹות ֵהם  רֶׁ ָכל  ּב  ֵכן  ו  ש   ַמּמָ יו'  ָ ש  ָחלֹות ֵהם 'ֵמַעכ  ַהַהת  ל  ּכָ ֵעת  ּכָ י  ּכִּ ה,  ָ ֲחָדש  ָחָלה  ַהת  ּב  יל  חִּ ַהת  ים ל 
ַגע.  ָורֶׁ

נַ     -  תקמט ב  " ח ושם   ַעם מֹוַהר  ַאל ּפַ ָ ש ּ ֶׁ ש  יר טֶׁ   "ּת  ּכ  י ֵמאִּ ת ַרּבִּ יר: "ּדַ אֶׁ י ֵמאִּ ָך"? ָעָנה לֹו ַרּבִּ לֹומ  ער: "ַמה ש   יקֶׁ לִּ ָך זֶׁה  י  עּפ  : "ל  ַנ"ּת  טֹוב". ָאַמר לֹו מֹוַהר 
 ֵ ַהש ּ ל  ָעקֹות  צ  ּבִּ ים  ָברִּ ק  לֹש   ת  לִּ ו  רַֹע  ק  לִּ ַמן  ַהזּ  ל  ּכָ יך   רִּ ּצָ ֶׁ ש  יֹוֵדַע  י  ֲאנִּ ָחא טֹוב?!  ֻנס  ֵיש   ו   !" ַרך  ּבָ ת  יִּ "ּבִּ ַאחֶׁ   ם  לֹו:  ָאַמר  ֶׁ ש  ת,  ָך  רֶׁ ֵאינ  ֶׁ ש  ָאה,  ר  נִּ ָך  ּוָבת  ש  ת 

ֲעבֹוַדת ּבַ ש   ַחּדֵ ת  ֵ   מִּ רֶׁ ַהש ּ דֶׁ ּכ  עֹוֵבר  ֶׁ ש ּ ַמה  יָך  ָעלֶׁ עֹוֵבר  ָהָיה   , ַרך  ּבָ ת  יִּ ם  ֵ ַהש ּ ֲעבֹוַדת  ּבַ ש   ַחּדֵ ת  מִּ יָת  ָהיִּ ּלּו  אִּ י  ּכִּ  , ַרך  ּבָ ת  יִּ ידוֹ ם  רִּ ַהי  ש   ך   יֵּ ֶׁ ש  יֹּות,  ָהֲעלִּ ו  ת 
קִּ ָלע  ֵ ֹוס  ֲעבֹוַדת ַהש ּ ש  ים ּבַ ָפַני ו  ָך ל  ּב  ת לִּ יַח אֶׁ יָת ֵמֹשִּ ָהיִּ , ו  ַרך  ּבָ ת  י".ֹואֵ ם יִּ  ל ַלֲעָצתִּ

לֹ-ן שפד  סימ   ר"ן ה חיי מו   ט י ּב  ּפִּ ל ֵאינֹו יֹוֵצא מִּ בֶׁ ּלּו הֶׁ א ֲאפִּ ּלָ ּות, אֶׁ ש  ַחּד  ת  י הִּ לִּ י ּב  ּפִּ ֵאינֹו יֹוֵצא מִּ ֶׁ ּבּור ש  ֲעָיא ּדִּ ּבָ ַחּד  א הִּ ָאַמר ָלא מִּ ּות:ת     ש 

תורה ס' אות ג' שנשימה היא שמוציא רוח ומכניס  ל עיין  ב הוצאת אויר. א   א ולא הבל שהו   ,"ל בכל נשימה דהיינו הכנסת אויר צ   לכאורה   י
 רוח.



 5צה.                מוהר"ן                               פז  תורה                             ליקוטי                    

הישר בודאי ש .ז בדרך  לילך  וטוען הוא  הרוצה  ואיני מווהסט"א מתעורר  ומת היה שלי  עליו,  יד מקטרג  רת 
ומעו דין.  עליו  נמצא  רר  זה  יעלה מדרגה,  בכל מדרגה שהסט" ולכאורה  מוכנה שאדם  וצ"ע שרבנו א לא 

אחרת סיבה  כאן  היושר  שכיון שהוא מתחיל    ,מחדש  כיון   ,העונשאת  מיראת  נראה  שתופס את    והביאור 
מצטייר  אנהג עמו כמו שהותלקיים את צוויו, לכן גם הקב"ה משהוא שוטר עם מקל להכריחו הקב"ה כמלך 

שמאמי  עיניו.ב האמונה  למדרגת  כשעולה  טוב  ורק  זקן  שהוא  המציאותומיטיב  ן  כל  ושרש  גם    ,רב  אזי 
בחסד. עצמו  מתנהג  מבאר    הקב"ה  טעמאידך  שרבנו  שמי  בדין ם  הוא  העונש  יראת  במדרגת  רמוז   הוא 

 שפט ודין., משמע שכל מי שהוא במדרגת הצדק הוא במ"ישפוט תבל בצדק"בפסוק הוא 

 ?שמדרגתו יראת העונש ואילו אברהם שקדם לו מדרגתו יראת הרוממותאבינו  קב  ר על יעכיצד יתכן לומ  .ח
יותר כח צריךברשות והדאי כל ההתחלות קוכי אע"פ שבו במחיצה עבה מהכח שצריך  וח פתח  כדי פת  ה 

, שהרי נקרא בחיר  מכח אברהם גם יעקב זכה לאמונה של אברהםלכאורה  אעפ"כ    ,אותה  \יאלהרחיב/ כדי  
מדרגה  ואולי  .וצ"ע  .האבות לעלות  זכה  אברהם  מכח  שבא  כיון  כמבואר    ,אדרבה  בתחתיתה  היה  ובה 

כא וכן    \יב/בתורה  עיבור,  בחי'  ישראל  שיעקב  שנקרא  במדרגתידוע  הכומוחין,    כשהוא  ונה  ובפשטות 
ישר שבאותה   נקרא  ישראל היא מדרגת משה בחייו,  אל כשעולה לראש הסולם,  מדרגה  ומובא שמדרגת 

בזוה ית' השגת  רואיתא  ה'  מלגאו)מבחוץ(  מלבר  אבינו  יעקב    בהשגת  בריש    .  )מבפנים(   ומשה  עוד ראה 
. עי"ש כלי יקר מבואר שמשה הוא הדעת זכה להשיג  לא נודעתי להםה'    וכו' ושמי פרשת וארא אל האבות  

האבות   ואילו  בדעת  הויה  באמונה.  שם  שהיא   נמצא  רק  כיון  העונש  יראת  למדרגת  רומז  אבינו  שיעקב 
 , במדרגתו היה בראש הסולםאלא שאברהם    ,אברהםעליונה ממדרגת  המדרגת אמונה  בתחתית הסולם ש

הסולם בתחתית  היה  במדרגתו  כשנקרא    ,ויעקב  זכה  ורק  לראש יעקב  ישראל  מדרגתו  לעלות  היא  ו  ,של 
ם  ועדיין צ"ע א  יותר מאברהם.שלימות האמונה  יראת הרוממות    אובאמת אז מדרגתו הי  מדרגת משה רבנו.

 . לעמוד בנסיונות של אברהם הכחהיה  לישראל ומשה באמת
 

 עד כאן ההקדמה 
 

* 
 [ יג ]   פזתורה 

 . ד לאברהםאמת ליעקב חס תתן ה ז(יכ)מ
בחי'  מדרגת הצדק,  ,שיעקב בחי' יראת העונשומבאר אר כיצד מתפרש הפסוק לפי התורה הזו. בסוף התורה יב 

 אמונה. נקראתה אמת הזוהר צדק כד אתחבר ב ועפ"י  מדרגת האמונה,ואברהם בחי' יראת הרוממות, דין, 
 עליו חסד. נשפעוכשבא ליראת הרוממות שלימות האמונה אזי 

הפסוק  הענין   רומז  אנשעליו  כי  הישר  הוא  בדרך  לילך  רוצה  כשאדם  תיכף  בחוש  רואין  ו 
ל עו  ,ונשעהביראת    היאביושר  הליכתו    י בוודאלהלן מבאר הטעם כיון שבתחילה  ו מתעוררין עליו דינים.  

 ורק כשזוכה ליראת הרוממות נמתק הדין.   ,דין ה כן נוהג בו הנהגת

ית'את  שיש לחזק לסייע    ידך ווהסברא הוא להיפ ו' שכשמזמן   ,מי שרוצה לשוב אליו  וכן מבואר בתורה 
ואזי באים  , גמט' דםה לבחי' אחור -אהי ורק אח"כ חוזר השם  ,ביושר לסייע לו ה-עצמו לשוב מאיר לו שם אהי

, עד שיזכה להפשיט הבגדים הצואים שנעשו מהעבירות  , לנסותו וזככודמים ובזיונותשפיכות יונות וס ל השב נע

 . בגלגול זה ובקודמים שלו

 
מרקיע שביעי לשישי    את השכינה ם אבינו הוריד  אחרי שאברה לא רק שמרו עליה אלא הרחיבו אותה ועי"ז זכו    ויעקב יצחק  כידוע ש   יא
השכינה  ר ולה הם    משיכו ה  את  שישיד  ו   י מרקיע  לרביעי מ לחמישי  ב   .חמישי  רבה כמבואר  ז'   בראשית  את  יט  הורידו  צדיקים  ששבעה   ,

 .ד לארץ והם ג' אבות וד' שהם לוי קהת עמרם ומשה השכינה מרקיע השביעי ע 
דּ אות    עיין תורה כא   יב ּום חִּ ּה ש  ּבָ ין  ֵמבִּ ֵאין  ו  ּתֹוָרה  ָאָדם לֹוֵמד  ֶׁ ש  ּוכ  ַהּמֹּוש  ]ח[  ֶׁ ֵמֲחַמת ש  זֶׁה  ּבִּ ,  ֵהן  ַהזֶּׁה  ּמּוד  ַהּלִּ ו  ַהּתֹוָרה  ל  ֶׁ ל ש  כֶׁ ַהּשֵֹ ו  ין  יַנת  חִּ חִּ ב 

ַע י"ב( ֵ יַנת )הֹוש  חִּ ּב  ּבּור,  יַנת עִּ חִּ ּב  ַיֲעקֹב זֶׁה  י  ּכִּ ַיֲעקֹב,  ם  ֵ ש  ּב  ָרא  ק  נִּ זֶׁה  ו  ּבּור;  לִּ עִּ ַהּקָ עֹק  צ  יך  לִּ ָצרִּ ָאז  ו  יו",  ת ָאחִּ ָעַקב אֶׁ ן  טֶׁ ּבֶׁ "ּבַ ינַ ין הַ :  חִּ ּב  זֶׁה  ו  "ל.  ת  ּנַ
ב   הּוא ּבִּ ֶׁ ש  ית כ"ז(: "ַהּקֹל קֹול ַיֲעקֹב" ּכ  ִּ ֵראש  יַנת ֵלָדה:)ּב  חִּ ב  ין ּבִּ יא ַהּמֹחִּ הֹוצִּ ֵדי ל  ין, ּכ  לִּ יך  לֹו ַהּקָ יַנת ַיֲעקֹב ָצרִּ לֹ    חִּ ּתֹוָרתֹו ּב  ֶׁ י ש  ּום  ּומִּ ּה ש  א ֲהָבָנה ּבָ

י  ַרּבִּ רש  אֹוָתּה ל  ד  , ֵאין לִּ ּדּוש  ּבּור, ַאף ַעל  י ַהּתֹוָרה ַהזֹּאת  ם, ּכִּ חִּ יַנת עִּ חִּ ב  ּבִּ יַנת ַיֲעקֹב,  חִּ ב  ּבִּ יא  הִּ ֶׁ יַנת  ש  חִּ ב  ּבִּ ּה[,  ג ]ּבָ ַעּנֵ ת  רּוך  הּוא מִּ ּבָ דֹוש   ַהּקָ ֶׁ י ש  ּפִּ
ג   דִּ 'ו  ֵרי  ק  ּתִּ ַאל  ַאֲהָבה"  ָעַלי  לֹו  ג  דִּ ֲאבָ "ו  ים(,  ירִּ ִּ ַהש ּ יר  ִּ ש  ַרש   ד  )מִּ לּוגֹו'  ג  לִּ 'ו  א  ּלָ אֶׁ ֵאי לֹו'  ּכ  ל  אֹוָתּה  רש   ד  לִּ א  ן  ּלָ אֶׁ רש   ד  לִּ ֵאין  י  ּכִּ ים,  ַרּבִּ ל  יא  הִּ ֶׁ ש  מֹו 

ים   ָברִּ ֲאחֹות  ּד  ּכַ ָבר  ַהּדָ ָך  ל  רּור  ּבָ ם  'אִּ  " ָאּת  י  ֲאחֹתִּ ָמה  ַלָחכ  "ֱאמֹר  קמ"ה:(:  ת  ּבָ ַ )ש  ַמֲאַמר  ּכ  ים,  בָֹררִּ ַאל  ַהמ  ָלאו,  ם  אִּ ו  ֱאמֹר,  ָך,  ל  ֲאסּוָרה  יא  הִּ ֶׁ ש  ָך 
ֵרהּו' ים קל ו      :ּתֹאמ  ּלִּ הִּ יַנת יַ זֶׁהּו )ּת  חִּ ב  יא ּבִּ הִּ ֶׁ ש  ַחר לֹו ָיּה ּכ  י ַיֲעקֹב ּבָ רּוך  הּוא,  "ה(: ּכִּ דֹוש  ּבָ ַחר לֹו ַהּקָ ּמּוד ּבָ ין, זֹאת ַהּלִּ לֹא מֹחִּ ּבּור ּב  יַנת עִּ חִּ ב  ֲעקֹב, ּבִּ
יַנת "ו   חִּ ב  ים; ֲאבָ ּבִּ ַרּבִּ רש  אֹוָתּה ל  ד  ֵאין לִּ ו  ָעַלי ַאֲהָבה",  לֹו  ג  יִּ דִּ תוֹ ל  ֻגּלָ ס  ָרֵאל לִּ ּלּות הַ ֹש  ּגַ ת  נּו הִּ ַהי   , י רֹאש  יֹּות לִּ ָרֵאל אֹותִּ ֹש  יִּ ַכת אֹור  ;  ָ ש  ין, ַהמ  ּמֹחִּ

י  חִּ ּב  זֶׁה  ו  "ל.  ּנַ ּכַ י  ימִּ נִּ ַהּפ  תֹוך   ּב  "ל,  ַהּנַ י  ֱאלֹקִּ ַפע  ֶׁ ש  "ל,  ַהּנַ ים  נִּ אֲ ַהּפָ ָרֵאל  ֹש  "יִּ מ"ט(:  ָיהּו  ע  ַ ש  )י  יַנת  חִּ ב  ּבִּ ָרֵאל,  ֹש  יִּ ר ַנת  ֶׁ 'ּב    ש  ָאר"  ּפָ ת  אֶׁ ָך  ָקא,  ּב  י  ּדַ ָך' 
נ ת, ַהי  רֶׁ אֶׁ פ  ת ּתִּ רֶׁ ך  ֲעטֶׁ ֵ ַמש ּ ת  יִּּ ֶׁ רש  אֹוָתּה ש  ד  תֹו זֹאת ַהּתֹוָרה ָיכֹול לִּ ֻגּלָ ס  יּּות; לִּ ימִּ נִּ תֹוך  ַהּפ  ָך', ּב  "ל, 'ּב  ין ַהּנַ יפִּ ּקִּ ים:  ּו ַהּמַ ַרּבִּ  ל 

 נאמרה לא ידוע מתי והיכן כנ"ל לשון החברים  יג
 להיפך   -צו מתר  יד



 6צה.                מוהר"ן                               פז  תורה                             ליקוטי                    

תקיף  ית'  הוא  שמאמין  ש  העונשה, יראת  כי יש שני מיני יראא  ואים בחוש הפך הסבר שרהטעם  אך  

יראת    ישו   ,כי ירא מעונשהמצוות    ם אתמקיי   ואומי שהוא במדרגה זו ה  ,ומעניש  \טו/ משגיחבעל כל הכוחות  ו
מציאותו  ש  הרוממות העולמותשהוא  ית'  מרגיש  כל  ושרש  עיקר  ושליט  על    , רב  ואפס  קטן  מרגיש  כן  ועל 

 .  יותר מהחיובן ולפנים משורת הדי אזי נכסף לעשות רצון קונו גם כי טבע הקטן להתבטל מפני הגדול, ו , \טז/דוי 
רבנו   מבאר  העונש  עוד  דהיינק,  נקרא צדיראת  אליהו(  )פתח  קדישא  מלכותא  צדק  בגבול כי  שהיא  ו 

,  מה שמוכרחשה רק  חלשה שמכוחה האדם עו  ו אמונהז  , לכן באור חלשרה לו  שעל כן האמת מאי   ,קדושהה
רק כדי    על כן מקיים את המצוותומעניש, ו  בעל כל הכוחות האמת שמאירה לו היא שיש מנהיג  שוכאן מבאר  

  להנצל מעונש.

מנהיג הקב"ה  מכיר ששעי"ז  ,  היא כשהאמת מאירה לאדם בחוזק גדולשאמונה.    ממות נקראת הרוראוי
והומשגיח   ושליט  העולמות  ארב  כל  ולעשות  רצוכל    מתבטליםו  ,שרש  בו  לדבוק  רק  ורוצה  הפרטיים  נותיו 
   .גם לפנים משורת הדין   'תואזי עושה לכבודו י  רצונו,

באמ מאמין  שהוא  מחמת  שכי  שלימה  הונה  רהשי"ת  דכל   בוא  ושרשא  עיקרא  ושליט 
אע"פ שלא ירא שיעניש    , מרגיש קטן מאד ליד צדיק גדולאדם  לדוגמא כמו שהוא ירא ממנו.    [יז]   עלמין

הכי    ,יותר קטן ככל שמאמין ברוממות הצדיק כך מרגיש  ו  ,קטנות להתבטל לגדלותההטבע    רק מצד  בלא   ,אותו
יותר, ורוצה לעשות רצונו    ,ית'רוממותו  גודל    תארגיש  מבין ומיותר  ככל ש  ,כלפי הקב"הנמי   כך מרגיש קטן 
 בטל אליו. תולה

  אבל   ,ונהשגם היא אמ  נשהעו  רק ע"י יראת  אלאלאמונה  מיד  לבוא    אי אפשר-וידוע הוא כי א"א

על היכולת תקיף וב  מאמין שהשי"ת הוא  דהיינומחמת שהוא ירא מהעונש  . כי  חלשהאמונה  
  בא לאמונה יותר גדולה   ,סר מרעשומזה    ,א מעונשתו כי ירעובד או  לכן הואובעל הכוחות כולם,  

באמת  מתבונן יותר  ין וזוכה למוח ו  ממנהסר    וע"י יראת העונשוהתאווה מסיתה מהאמת,  כי העבירה מטמטמת  

   .לה וליראת הרוממותוה גדנבא לאמועד 
  כל כך להתפעלות    המביאה  תוצריך התבוננו  ,עלם מאדה נ" הקבשהרי    ,כי גם יראת העונש היא השגה גדולה

שיתחזק ויתבונן יותר. אבל  וכיון שכבר מתבונן קצת אפשר    .ומעניש  משגיחה ווומצעד שירגיש שיש מציאות ש
רכיו ולהתחזק עוד  , כיצד לישר עוד יותר את דומעולם לא עצר לחשובבל את האמונה מינקותו  קימי שודאי  וב

וען ונטען וחקירות על האמונה אבל לחזק  להכנס בטשאסור    פ ואע"  . יותר באמונה ויראה, לא עליו מדובר כאן 
והגוף   כי טבע העולם  נחים מלהחליש את האמונה של האותה תמיד צריך  לא  סט"א  ובלי וחילות של  אדם, 

נחלש.   האם  ממילא  רוצה  חיוזק  כשאדם  הזו  התורה  את  רבנו  פתח  להובזה  דהיינו  הישר  בדרך  חזק תלילך 
 באמונה ויראה. 
 ומבאר כי כל יושר מתחיל מיראת העונש.  .דרך הישר מתעוררין עליו דיניםהרוצה ללילך ב ועעתה יבאר מד

צ הישר  בדרך  לילך  כשרוצה  תיכף  יראה נמצא  לו  להיות  העונש    ריך  צדק.    הנקראיראת 
דהיינו שאמונתו במדרגת צדק    אדהיינו שמי שהו,  והוא ישפוט תבל בצדקכתיב )תהלים ט(    ובצדק

 , בבית דין  ,שופט אותו  קב"הי האז את רצון ה' רק מה שמוכרח כדי להנצל מעונש, לכן    חלשה ועל כן מקיים

. יחן לפיכך מתעוררין עליו הדיני  ,י לעונשבמעשיו אם ראוי לטובה או ראודהיינו שדנים    ,משפט הוא דין ו
 הנהגה כלפיו היא מדה כנגד מידה. נש גם העוכיון שכל דבר שבקדושה עושה רק מהכרח ומפחד ה עוד ו

אז כל הדינין  דהינו יראת הרוממות כנ"ל,  ה  ונאך כשבא אל האמת היינו אל היראה הנקרא אמ
וטוב   \יט/ עיקרא ושרשא דכל עלמין )דהיינו זקן שליט  כיון שאמונתו שלימה שהקב"ה רב וש.  ין בשרשןנמתק

 
אפיקורסים  רים את עצמם שאין אלוקים, ויש  המשק ן בא יש  מהיכ   ויש לומר שתלוי ?  עד עתה לא הלך בדרך הישר   ע צ"ע אם כן מדו   טו

בטענת מחיוב  עצמם  הארץ   שפוטרים  את  אלקים  משגיח עזב  ואינו  מאמינים,  ויש  ולסרב    .  המצוות  את  לקיים  בכוחם  שאין  וחושבים 
אין   לתאוותם, אבל  בנויי   ות של אדם שלא טבוע בו מציא   בוודאי  ת אזי  א שבגלל תאוו לת אל ם על אמונה לזו האמונה שהרי כל החיים 

לו  שנח  למי  להאמין  מחליט  תח   .הוא  ערובי  בלק"ה  כמבואר  בעולם  מקום  בכל  באויר  קיימת  היא  בהקב"ה  האמונה  שהוא  וגם  ה'  ומין 
ע"י    טר לשמי"כל המגש ומק " בבחי'    לם,היא הכח שמזיז את העו   הזות  והארת האמ ,  ינה העליונים ב ושל חכמה    רהארת אמת מיחוד התדי 

הרג שמכניס  ומי    שת חסרון בלב ה  במקום אחר,  מילוי חסרון  שכל אחד לפי תאוותו מחפש  ששכלו ישר מחפש אצל הקב"ה  כולם אלא 
 ך הישר.ת ללכת גם למעשה בדר ם זוכה מתחיל לרצו ואזי א   ומתחיל להתבונן היכן האמת לאמיתה.

ַבע הַ   ורה קלה יין ת ע   טז טֶׁ י  ן ּכִּ ּכֵ ַעל  ו  לּות.  ד  ַהּגַ י  ַגּבֵ ל  ל  ּטֵ ּבַ ת  יִּּ ֶׁ ש  נּות  ט  יק    ּקַ ּדִּ ַהּצַ ל  ֶׁ ש  דֹול  ַהּגָ ֵדי אֹור  י  ַעל  י  ּכִּ לּות,  ד  ַהּגַ ל  ּטֵ ּבַ ת  נִּ יק  ּדִּ ַהּצַ ל  קָֹרב  ּמ  ֶׁ ש  ּכ 
ת   יֹּוב כ"ט(: "ָראוּ נִּ יַנת )אִּ חִּ ּב  הּוא  ֵרי. ו  ַגמ  ל ל  ּטֵ י ּבַ ָערִּ י נ  נֶׁ נִּ נּו עַ ם ו  ַהי  אּו",  ּבָ ַטּנִּ ח  ַהּק  ים  אִּ ּבָ ח  יק נֶׁ ּדִּ ַהּצַ ֵני  ּפ  ים  רֹואִּ ֶׁ ֵדי ש  י  ֵני  ל  פ  ל לִּ ּטֵ ּבַ ת  נּות נִּ ט  י ַהּקַ ים, ּכִּ

לּות. ד   ּגַ
 לשון הזוהר ח"א דף יא:  יז
 ינים ד ה -מתרצו  יח

א' ה'  ם כגבור עושה מלחמה שנ על הי לפי שנגלה    ? למה נאמר   " ה' איש מלחמה " על הפסוק  -פרשת השירה פרשה ד  בשלח    מכילתא   יט
     .( ויראו את אלהי ישראל שנא' )שמות כ"ד   , נגלה בסיני כזקן מלא רחמים   , איש מלחמה 
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כיון שעושה גם  ו  אזי גם ההנהגה כלפיו היא של זקן וטוב ומיטיב ע"י הארת אריך אנפין, ישראל סבא.  ומיטיב( 
 גה כלפיו היא לפנים משורת הדין. הכל מצוה ורצון ה' לפנים משורת הדין גם ההנ

 
חסד לאברהם וכו'" שפשוטו  ,קבעתתן אמת לי " כ'(  ' כה זהפסוק שבו פתח את התורה )מי עתה חוזר לבאר את 

עונש ואברהם אבינו  ה  שיעקב היא מדרגת יראת. ורבנו דורש תיד לבואשתתקיים לעלאבות  ת ה'הבטחבדבר  מ
 הוא מדרגת יראת הרוממות. 

  \כג/כב()משלי    , מלשון\כב/ קב הוא יראהעי , היינו להיראה, כי  \כא/[כ]  תתן אמת ליעקבוזהו  
יראת ענוה  ביר  [כד]   ה'  עקב  שם  \כה/ושלמי וכמבואר  משה  הענווה   ופני  של  בעקב  היא  העונש  שיראת 

שהיא בעקב הענווה שם אחיזת ליראת העונש    כוון מתרבנו  ו  .ויראת הרוממות היא דבר העוקב אחרי הענווה
נמצא שיעקב בחי' יראה, והיא    ,יא היראה, והעקב של הענווה הבעקב  תכי ידו אוחזיעקב  יעקב אבינו שנקרא  

 .  הענווהמ כי כי יראת הרוממות היא למעלה ,יראת העונש
ולא ),  ת העונששמתחזק ביראאדם מתחיל לישר דרכיו ע"י    םא  ינוי דה   "תתן אמת ליעקב"וזהו   ומתחדש בה 

הנוהג,  חסד לאברהם  יזכה למדרגת אז בוודאי    \כו/ מתייאש(  נהגת חסד  מי שהוא כלפי  ת  דהיינו שיזכה 

ועל כן  ,  יתברך להשם  -להשי"ת  את עצמו-"עכי אברהם נקרא מי שבא לדבק אבמדרגת אברהם.  

ון אחרי אלפים שנה  כי הקב"ה נקרא רם ואברם נקרא על שם שהיה הראש  מלשון אבוא רםם  נקרא אבר

 .  בתורה קמב(  )וכמבואר שחידש דרך לבוא ולהתחבר להקב"ה
האבות   בחיר  נקרא  יעקב  ואילו  גר  היה  שאברהם  להם  אע"פ  הזוהמהשאצלו  ושלישי  נתיישבה  ו  \כז/פסקה 

יעקב  גדול  אמונה מכח אור אמת   ליעקב אעפ"כ גדלה מעלת אברהם על של  זו של כמ"ש תתן אמת  בבחי' 

 
 ' כ  'מיכה ז כ

ד הוּ   מיכה פרק ז  כא סֶׁ ָחֵפץ חֶׁ י  ּכִּ ַאּפֹו  יק ָלַעד  ֱחזִּ ַנֲחָלתֹו לֹא הֶׁ ית  ֵארִּ ש   ע לִּ ַ ש  ּפֶׁ עֵֹבר ַעל  ו  ָעֹון  א  מֹוָך ֹנש ֵ ּכָ י ֵאל  ָיש    א:)יח( מִּ ַרֲחמֵ ּוב  )יט(  ּבש   י  כ  יִּ נּו 
ֻצלֹות ָים כָּ  מ  יך  ּבִּ לִּ ַתש   ֶׁ   אָתם: ל ַחּטֲֹעֹוֹנֵתינּו ו  ָרָהם ֲאש  ַאב  ד ל  סֶׁ ַיֲעקֹב חֶׁ ת ל  ן ֱאמֶׁ ּתֵ ם: )כ( ּתִּ דֶׁ יֵמי קֶׁ ּתָ ַלֲאבֵֹתינּו מִּ ע  ּבַ ש    ר נִּ

שתקיים הבטחתך, תתן  אמת הוא  שמדת  לפים, ואמר  אחר שחשב כל המדות בא אל מדת אמת ומדת נוצר חסד לא   -)כ( תתן    -  מלבי"ם 
אז    היה זרעך כעפר הארץ ופרצת ימה וקדמה, שר"ל אחרי הגלות שתדבק לעפר נפשם שהבטיחו ו   -וההבטחה שהבטחת ליעקב    -האמת  

שאל אברהם  )   -שהבטחת לאברהם    -יקום לעזרה למו ויפרצו בנחלה בלי מצרים ותקיים הבטחה זו מצד מדת אמת שלך, וגם תתן החסד  
נתח ל  עדיי א  השייב  לקיים  נתחייב  שכבר  יעקב  ואל  חסד,  ונקרא  קודמת  הבטחה  מצד  עד  ן  אמת(  נקרא  ויצחק  לאברהם  שנשבע  בועה 

 תצור חסד לאלפים:   -ם שהשבועה היא מימי קדם  הג   -שתשמור אשר נשבעת לאבותינו  
ע' תקוני הזוהר    ראה   כב קכג   תיקון  יצחק   שבחסד   אלק"י אברהם .  דף  יעקב   ורה שבגב   אלק"י  דגדולה,  רת תפאשב  ואלק"י  מסטרא  הגדול  הא"ל   ,

    :נורא  א מצד התפארת שבעמוד האמצעי הו  סטרא דעמודא דאמצעיתא והגבור מסטרא דגבורה, והנורא מ 

כנגד  שמבואר   ה -א ה יעקב  שיעקב   , נורא ל  אצלינו  יראה   וכמבואר  דיעקב     .בחי'  ליראה  דיצחק   גבורה  בין  ההבדל      .שבתפארת  וצ"ע 
וכן הגמט' שווה   של גבורה הוא   טויי הבדלכאורה   וצ"ע.יראה  ובאמת מה היתה מדתו  מזכי גם צ"ע מדוע בתורה שלנו לא    .  ר את יצחק 

 הרוממות.יראת  האם יראת העונש או  
ים:  משלי פרק כב   כג ַחיִּּ ו  ָכבֹוד  ו  ר  ֶׁ עֹש  דָֹוד  י  ַאת  ר  יִּ ֲעָנָוה  ב  ֵעקֶׁ עיקר   -ענוה    )ד( עקב   -  פרש"י    )ד(  ענוה  באה, ד"א  יראת ה'  הענוה    בשביל 

 והיראה טפילה ועקב לה מדרס לרגליה: 
יראת  אחרי הענוה היא  דבר העוקב  ו  ,היא יראת העונש הענוה    כשולי לשני פירושים,  רש  פמתעקב ענוה  ו  ,יראה  סוגי שהן שתי    ת פ"א סוף הל"ג ופני משה שם עיין ירושלמי שב, ועיין פרש"י משלי שם  כד

 ים פכ"ד. רומסילת יש   הרוממות.
ענוה   "ג ל סה   פ"א ירושלמי שבת    כה  לידי  ירא   ,...קדושה  לידי  ענוה  , ת חטא ענוה  ה'    דכתיב עקב  בר אלעזר מה שעשת  יראת  יצחק  א"ר 

)תהיל  דכתיב  לסולייסה  עקב  ענוה  עשת  לראשה.  עטרה  וכתיב  חכמה  ה'.  יראת  חכמה  ראשית  קיא(  ה'.ים  יראת  כ( עקב ענוה    )משלי 
 הקודש.  ידי רוח יראת חט ל 

רת לפי שמחשב בעצמו וכי מה  ת שהיא יראה המובח ו וזהו יראת הרוממ סופה מביאה לידי יראת ה'    עקב ענוה.  -שם פני משה  וביאר ה 

מה                אני השפל רוח וברי' שפילה לפני גודל רוממות יתברך ב"ה וירא מלפניו מלעבור על מצותיו וכן יהיה זריז לקיים ולעשות:

יר חכמה עטרה לראשה שעשת   והוא היראה האנושית שהיא  העונש.  עט   , את  היא  ראשית חכמה  " כדכתיב    ,רה לראשה ואצל החכמה 
ה' יר  להחכמה   , " את  אין חכמה   , שהיא ראשית  יראה  יראה   , שאם אין  לו  אין  שלו אם  תועלת מהחכמה  היראה    , דמה  זה אותה  כל  ואם 

  , חכמה והיא הגורמת ליראה וכלומר יראת ה' האמורה אצל ה   ," עקב ענוה יראת ה' " כדכתיב    ,כמו לשוליה   , עשת הענוה עקב לשולייתה 
יודע    , יראה   שאם אין חכמה אין  זו אינה אלא עקב אצל הענוה   , להזהר ולהתנהג ביראה שאינו  לפי שאם מתרגל האדם    , ואעפ"כ יראה 

 יבא לידי יראת הרוממות כמו שאמרנו:   , בענוה מתוך שהוא חושב תמיד מה אני ומה חיי 

העניין   לעצם  עיין  אמנם  לבאר  עוד  כ:יש  חטא רייתא  בב   ע"ז  ליראת  וענוה  לענוה  מביאה  חסידות  יאיר  בן  פנחס  חטא    דרבי  ויראת 
   .ענוה גדולה מכולן ופליגא דרבי יהושע בן לוי דאמר    .לחסידות וכו' 

ענוה מביאה לידי יראת חטא. בירושלמי דשקלים גריס איפכא יראת חטא מביאה לידי ענוה וקא סבר כרבי יהושע בן לוי    -  ועי"ש תוס'
שלשה דברים שקולים זה כזה יראת חטא חכמה ענוה וי"ל  דאמר ענוה גדולה מכולם והקשה ר' יהודה מפרי"ש דאמרינן במדרש  דבסמוך  

 וחכמה בלא יראה ושתיהם בלא ענוה וענוה בלא שתיהם:  דה"ק דלא סגיא להא בלא הא יראה בלא חכמה 

 כד רים פרק  ומסילת יש  נתיב הענוההמהר"ל    חדושי עיין  ו 
 .ים מקומות אחר ברי רבנו ב ד אבל מוכרח מ   , כאן   בו כיון שזה לא כת  רים בסוג   נכתב   כו
פסקה זוהמא מאבותינו אברהם הוליד את ישמעאל יצחק הוליד את עשו    שלשה דורות לא   בא בר כהנא עד דאמר רבי א   .שבת דף קמו   כז

 יעקב הוליד שנים עשר שבטים שלא היה בהן שום דופי: 
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על למיתה  , ומסר עצמו  לעולם חשוך אחרי אלפים שנה של תוהו והתרחקות מהקב"ה  רהם בא. כי אבאמונה
ראים שהראשון  נסיונות נועשר  בומכח נשמתו העצומה עמד  האמונה בה' אחד ולקרב את כל העולם אליו ית',  

צה  שבור מחי לוהכלל שכל ההתחלות קשות ובוודאי לפתוח פתח ו  האש,  ה' הצילו מתוךלאש ושלך  ובהם שה
הוריו  נוך הנפלא של  קותו בחמינקיבל את האמת  יעקב אבינו  אילו  ו  ,הקב"הולם לעבין השל שנים רבות  ה  עב
נעשה בחיר האבות מכח   , אלאשל אברהם   תבניסיונוולא עמד  .  דור שלישי   כבר טבל במורשת אבות מוכנהו

פגום  דמו לוות שקהאב והוציאו את הזוהמה בבן  דייקא נקרא   אאבינו הו  לכן אברהם  .ששברו את הקליפות 
כי צריך כוחות עצומי \כח/ הגדול בענקים   נמרוד ששלט מ  בלא פחדלשנות תפיסת עולם,    יד בכל העולםיח   ם, 

 כדי לפרסם אותה.  ,בכל העולם

והיה צדק    שאמר ישעיה הנביא על המשיח  על הפסוק  \ל/כטוזה שכתוב )בזוהר בלק דף קצח ע"ב( 
ואמאזור מתני אזור חלציוו  הזוהר  \לב/ [לא]  ונה  ו   היינו  ומקשה  הזוהר  אמונה  ינו  היצדק  ומתרץ 

ונה וכל אתחברת אמת בהדה אקרי צדק כיון דאתחבר אמת בהדה אקרי אמלא עד לא  א
האמת    בהוכל נהורא שריא    יבוט עד שמאיר  צדק  לאדםפירוש  הנקראת  לו   ,הוא במדרגה  וכשמאיר 

ין   לכָ ם במדרגת אמונה אזי  ושהאד,  ת האמונהבמדרג  אאזי הו   ,האמת ּפִּ ין   ַאנ  ירִּ הִּ   מחמת   מאירות  הספירות   פני  כל  דהיינו  נ 

ֵדין ,  מהבינה  הנשפע  מהאור   ונהנות,  חהשמ ֵרי   ּכ  ק  ית,  אמונה  נקראת  המלכות  אזכי    ֱאמּוָנה  אִּ אִּ ָרנּוָתא  ו  א  ַווּת  כּלָ   לכל   עונות   ומחילות  ותרנות  ויש  ל 

 : .   ראוים לשאינם בין לראוים  ןבי משפיעים  אלא, תוניםהתח  לש  המעשים על  מדקדקים  ואין, ישראל
 
 
 

 פז   עד כאן ביאור חברותא לתורה

 
קורא אותו גדול שהיה    בענקים זה אברהם למה  אדם בזכותו של אברהם א"ר לוי האדם הגדול )ו( את ה פרשה יד פסקה    רבה בראשית    כח

לה  הראשון אלא  ראוי  לאדם  קודם  תחלה  בראות  האדם  בורא את  אני  הרי  תחתיו אלא  לתקן  שיבא  מי  ואין  יקלקל  שמא  הקב"ה  אמר 
ת ויתקן  יבא אברהם  יקלקל  שבעולם אדם  שאם  בנוהג  כהנא  בר  רבי אבא  באמ חתיו אמר  לא  נותנה  הוא  היכן  שופעת  קורה  לו  צע  יש 

שתסבול כדי  שלאחריה  טרקלין  וקורות  שלפניה  אברהם    קורות  את  הקב"ה  ברא  למה  שלפניו  כך  דורות  שיסבול  כדי  הדורות  באמצע 
 אין מכניסין את המקולקלת לביתה של מתוקנת: והדורות שלאחריו אמר רבי לוי מכניסין את המתוקנת לבית של מקולקלת ו 

 ה ז אות ב[ הרנ"ת בתור מותב כ  תוקן ]ציון הזוהר הזהנח ע"ב( ובתרלו )בזוהר בלק דף   –בתקפא  כט

י  -זוהר בלק דף קצח:    ל י ָּה   ַרב ִּ ְזקִּ ַתח   חִּ ָּ יָּה   כ"מש   לפרש  הקדים  פ  יו  ֵאזֹור   ֶצֶדק  ְוהָּ ְתנָּ ה   מָּ ֱאמו נָּ יו  ֵאזֹור   ְוהָּ צָּ א  ַהאי  ואמר,  ֲחלָּ א  ְקרָּ ל ָּ יהו    כ    הכל   סיפאו   רישא  זה  פסוק  ַחד   אִּ

א   ַמאי ,  אחד   דבר  הוא ו ש ָּ ד  א  חִּ תָּ ינַ   אָּ מו עִּ א,  הרישא  מן  יותר  להשמיענו  הסיפא   בא  חידוש   איזה  ןְלַאש ְ הָּ ה   ַהְיינו    ֶדק צֶ   ד ְ ה ,  ֱאמו נָּ ,  למלכות  כנוים   שניהם  כי,  ֶצֶדק  ַהְיינו    ֶוֱאמו נָּ
יו  ֵאזֹור  וכן  ְתנָּ יו  ֵאזֹור  ַהְיינו  , מָּ צָּ א , שונות  במלות   הענין את כפל ולמה ֲחלָּ ן לָּ חָּ כ ְ א  ַאש ְ ַהאי ְקרָּ א כ ְ ְוונָּ  .   זה  כעין מקרא  צאיםמו   אנו אין  ג ַ

א   ומשיב או  ֶאל ָּ ֱאמו נָּ   ֶצֶדק   לָּ ֶ ב   ַעל   ְוַאף ,  אמונה  כמו  אינו  צדק   אלא  ה כ  א   ג ַ כל ָּ א  ְוַחד ,  אחד  ענין   הוא   שהכל   פי   על   ואף  ַחד   ד ְ ְרג ָּ יהו    ד ַ ל,  המלכות   של  אחת   מדרגה  והיא  אִּ   ֲאבָּ
זִּ  א ב ְ א   ְמנָּ ְיימָּ קָּ א   ד ְ ינָּ דִּ יָּא   ב ְ א ,  קשה   דיןב   עומדת   שהיא  בזמן  בל א  ַקש ְ לָּ ַטר   ו ְמַקב ְ ס ְ א  מִּ אלָּ מָּ ֵדין,  התחתונים  של   המעשים   רוע   מחמת ,  שבשמאל  הגבורה  מצד  מקבלת   והיא   ש ְ   כ ְ

ְקֵרי א, ֶצֶדק  אִּ ינָּ ש    ד ִּ ָּ     .  אמונה  נקראת   המלכות מתי   מפרש  ולקמן, השב  הדין תוקף על   מורה זה  ששם , ממש   דין  שהוא,  צדק  נקראת  היא אז  ַממ 

י  שכתוב   המ  וזהו  ְוַהְיינו   ר   כ ִּ ֲאש ֶ ַ ֶטיךָּ   כ  ָּ פ  ש ְ ֶרץ  מִּ אָּ מְ   ֶצֶדק ,  לָּ ַהאי   פירושו,  ֵתֵבל   יֹוְשֵבי  דו  לָּ א  ד ְ ְרג ָּ ט  ד ַ ָּ פ  ש ְ מִּ יהו    ַרֲחֵמי   ד ְ   סוד   שהוא ,  רחמים  היא   משפט   הנקראת  זו  מדרגה  כי  אִּ

ְתְקרִּ   ְוַכד ,  ארץ   הנקראת  למלכות  מאיר   והוא,  הרחמים  בעל   שהוא   א"ז ט   יב אִּ ָּ פ  ש ְ ֶצדֶ   מִּ ֵדין,  למלכות  א"ז   דהיינו ,  בצדק   משפט  ומאיר   וכשמתקרב  ק ב ְ ם  כ ְ סָּ ְתב ְ   מתבשמת   היא   אז   אִּ

ין, דיניה מתוקף  ְכלִּ ֵני  ְויָּ א ב ְ ְלמָּ ל  עָּ ְסב ַ א ְלמִּ ינָּ ֶצֶדק  ד ִּ    (   ומפרשים ק" רמ. )שבה  הדין  מתוקף  נשרף   העולם היה ,  כן לא   שאם, הצדק  דיני   תוקף את לסבול  יכולים  אדם ובני  ד ְ

ה   כי  ואמר  וממשיך  א  המלכות  נקראת  ֱאמו נָּ ְעת ָּ ש ַ ְתַחב ָּ   ב ְ אִּ ה    ר ד ְ ה   ֱאֶמת  ב ָּ   שהיא   הבינה  אור  עליהם  מתגלה  שאז,  ליחוד  דהיינו  לשמחה  אמת  הנקרא  א" ז  בה  שמתחבר  בשעה  ְלֶחְדוָּ

ל ,  השמחה   מקור ין  ְוכָּ ִּ ין  ַאְנפ  ירִּ ֵדין,  ינה מהב   הנשפע   מהאור   הנותונ ,  שמחה  מחמת   מאירות  הספירות  פני  כל  אזו  ְנהִּ ְקֵרי  כ ְ ה   אִּ יתוְ ,  אמונה   נקראת  המלכות  אז  ֱאמו נָּ א   אִּ נו תָּ רָּ   ַוות ְ
א  .   ראוים   לשאינם  בין לראוים   בין  משפיעים  אלא , התחתונים  של  המעשים על   מדקדקים  ואין, ישראל  לכל  עונות   ומחילות ותרנות   ויש ְלכל ָּ

 יהו יא ה' ישע לא

ָ   ישעיה פרק יא   לב ש  ו  ּלִּ )ד(  ּדַ ק  דֶׁ צֶׁ ּב  רֶׁ ַפט  ה אֶׁ ּכָ הִּ ו  ץ  ָארֶׁ ֵוי  ַענ  ל  ֹור  יש  מִּ ּב  יַח  הֹוכִּ ו  ע: ים  ָ ָרש  ית  ָימִּ ָפָתיו  ש   רּוַח  ּוב  יו  ּפִּ ט  בֶׁ ֵ ש  ּב  ֵאזֹור    ץ  ק  דֶׁ צֶׁ ָהָיה  ו  )ה( 
ָהֱאמּוָנה ֵאזֹור ֲחָלָציו:  ָניו ו   ָמת 

אזור    -  פרש"י צדק  והיה  דבק   -מתניו  )ה(  ליה  סחור  סחור  צדיקיא  כאזור:ויהון  בו  נפל   ים  ע"י  וזה  זוכה  שהאמת  כאן  רבינו  דברי  עם  א 
הצדק והאמונה שיחזיק בהן יהיו לו לחוזק כאדם החגור    -היה צדק וכו'  )ה( ו   -מצודות דוד      לגביו בבחי' מקיף.  הצדיק ומבואר שהצדיק  

    ן הצדק כלפי האמונה.חצוני כלפי החלצים וכ ן כאן ביאור הגר"א שמדייק הדמוי שהמותן  רז ומחוזק:   עוד עיי ור במתניו שהוא מזואז 


	א שער והתנצלות ד' עמודים לפני שער של כל תורה וכל כרך
	א שער לכריכה לקוטי מוהר''ן מבואר חברותה ללימוד בעיון
	ג דף ראשון ודף התנצלות לכל כרך

	ד שער לחברותא לכל תורה קמא
	דף צה עמוד א ב''פ ולד
	תורה פז דף צה עמוד א מבואר



