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 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  שמובלעיםלהיות 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 התורההפרטים 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, חו מליקוטי מוהר"ן דפי הליקוטי מוהר"ן בצורת הדף נלק
 .הישנים וחדשים ובתוספת מ"מ .מהדורות
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. )הריצ"ח במדבר 23( פירוש שהוא ביאור שאמר בתורה כה בדקה ה23היכן שנזכר הריצ"ח הכוונה להרה"ג רבי יוסף צבי חשין שליט"א. )הריצ"ח כה  א
הרבה יסודות וביאורים ששמעתי ממנו הבאתי ולא כולם   ( הפירוש שהוא ביאור שאמר בשיעור על הזוהר פיקודי שנאמר בשנת תשנד פ' במדבר.תשנד

  , 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
 כדי להקל על מי שרוצה לעיין בעיקר בקושיות.וכל קושיא התחלתי בלשון צ"ע  אותו המכריחה קושיאאת הכל ביאור להקדים לו השתדלתי מאד  ב
שפט שכל תורה של רבינו אע"פ שהיא חדרים חדרים היא קשר אחד הדוק, ועיין תורה סה שהתפלה של רבינו היא אחד ממש ובסופה אות 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
  ,והצעה בלבדכל הביאורים הם בדרך אפשר 

שכל פי ין ולחדש בתורתו אנו מקיימין דבריו על יורק 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 ּפַ  ִ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 ִשיחֹוָתיוִמּנִ 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 להביןולרגע 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 חדושיואקמה:, 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 לואות 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"אברית 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' הרשרז"ל 

עוד עי"ש בשם ספר  . וחטאה לא שאלת אז אמרתי הנה באתי במגילת ספר כתוב עלי שיעלה במקום קרבןזבח 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 יעקבעוד 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 כןומאידך 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 רבינולעורר על חשיבות העיון 
ּטֹוב ָאַמרסימן שמו ש חיי מוהר"ןעיין  ֶּׁ ּבֹעַ  ש  מוֹ  ִלקְּ ַעצְּ י לְּ נֵּ ְּ עּוִרים ש  ִ ֹמד 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 ֹעצֶּׁ 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 

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

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 יותרתורה מז תנינא שאסור לומר תורה אלא אם יכול לומר באופן שכל אחד ישמבנראה כוונתו כיון שאמר  '(,ח 'תשובה ג
 תורה גבוהה הוא מטיל פגם בצדיק .

 אחר התחיהלעשרת אלפים שנה ואי שאבין ואדע עכ"פ והל( 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 ימי שיש לו קצת הרגשה בל
יש גאונים גדולים ואפילו כאלה שכותבים פירושים על הספר אעפ"כ ו .ר של רבינו יותר מגאונים גדוליםורואים 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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 קח קט קי קיא קיב                          מוהר"ן      צט.                               ליקוטי        

משבר את לבו בוודאי מאנח ומוציא רוח שככי  . את לבו

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

:  וזהו בחינות עולה . פב"פובא אל בחינות  . וזהו בחינות נסירה

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

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

עד שבכמה מקומות קשה לעמוד על המכוון ובכל מקום שמצאה ידי  

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

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

 :  [ליו ית'ארב להתק

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

 . צדיקים שמגיע אליהם כמעשה וכו'                  

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

. יש רשע כל ימיו [ז] צדיקים ילכו ופושעים יכשלו . לפי ערכו

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

חבל  . ומתאנח ג"כ. והנה יש שני חבלים ה  נ  ו   . [י] טהראשונות

מי שמקדש עצמו  . דקדושה וכנגדו דטומאה. והבחירה חפשית

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

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

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

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

כמו כן   . ואזי יגועון כי קודם המיתה נתוסף רוחם . רוחם יגועון

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

 . תוסף רוחולה נכי לפי שעה ק . תוסף רוחםהגרון היא בבחי' 

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

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

ונדבק אל  . תוסף רוחם יגועוןבבחי'  . מן הרע שהיה בידו

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

ונאסף רוחו דקדושה ע ו  ג  נ   זיא . ורוצה לדבק עצמו בטומאה

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

ומתאנח. יש צדיקים שתוהין על הראשונות  ה  והאנחה שהוא נ  

כי  . ומגיע אליהם כמעשה הרשעים . ויוצא הבל מפיהם מהאנחה

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

כי   . ם כמעשה הצדיקיםאליה מגיע . ומההבל שיוצא מפיהם

את זה   ונדבקין אל הקדושה. והכלל כי . מאהנפסקין מהטו

 . וצריך להיות לו חיות מחבל מאחד שבשניהם . [יא] לעומת זה

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

 . טוב להרגיל את עצמו להתאנח על מעשיו שאינם טובים

 על ידי . כי [יב] לשוב להש"יחתו ולכסוף ולהשתוקק בתוקף אנ

 :ונתקשר בחבל דקדושה כנ"ל . פסק מחבל דטומאהאנחה זאת נ

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

יותר מגודל מעלת יקרת האנחה דקדושה. כי מבואר שם 

שהאנחה שמאנח האדם על עוונותיו או על מיעוט השגתו הוא  

כי בתענית אינו משבר רק יות. ותענ יגפיםגויותר טוב מכמה סי

וגם מחליף את הנפש  . אבל באנחה משבר כל הגוף . הגוף לבד

הוא חבל המקשר  . והחיות שלו מרע לטוב. כי ההבל של האדם

לטוב או להיפך ח"ו. וכשמתאנח הוא  . הנשמה למקום שורשה

ואזי נפסק מהחבל שהיה מקושר   . תוסף רוחם יגועוןבבחי' 

 : כפי האנחה וכו' וכנ"ל אחר מתחילה ונתקשר לחבל

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

. [טו] זך ישר פעלו כי התורה היא רוחניות. ואשר 

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

דבר רוחני אינו תופס מקום. ויכולה התורה להתפשט ולשכון  

תורה. ועושה ממנה רי הבשכלו. אך מי שהוא מגשם דב

ר וקצבה. כמה הוא יכול לתפוס י יש לה שיעוזאטזממשות. 

בשכלו ולא יותר. ואם ירצה להשיג יותר. אזי ידחה מה שכבר 

נכנס בשכלו. כדרך כל דבר גשמי. אם הוא כבר מלא. אם 

   :[יז] השכחהימלאנו יותר. ידחה מה שהיה בו כבר. ומזה בא 

 כ"ש . ון ממשותש מלשימו . לא ימוש ספר התורה [יח] וזהו

שלא תהיה ממשות  כזהרת יטמרולכ . חשך וימש)שמות י( 

כלומר מחמת פיך שיוצא   .מפיךוגשמיות בדברי התורה. 

תזהר מזה. וזה שארז"ל )ב"מ  . מאתך יהיה לה ממשות וגשמיות

לא  אחוו לי'  . ' יום שיתקיים לימודולכא( שהתענה רב יוסף . פ"ה

. ומפי זרעך וכו'לי' וו אח .ושוב התענה וכו' . ימושו מפיך

ואזי יתקיים תלמודו. כי לא  .מפיךויגושמו לא ימושו כלומר ש

 : יהיה שכחה. כי דבר רוחני אינו תופס מקום. ודוק

 שעים ר. ולהיפך רביר"ת  [כג] שראלי ניב אשר[ כב]קיא 

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

בצדה תשים   כומעלה ופתח התיבה ה מלתכלנ 

. פי' רש"י צהר יש אומרים תעשה כחיםישיניים ושלש כזתחתיים

 סביב רשעים יתהלכוןהנה ידוע כי  אבן טוב ויש אומרים חלון.

. [לא] לעומת זה עשה לאתכי הסט"א מסבבת הקדושה כי  [כט]

ונמשך אחר הסט"א  . ובפרט מי שכבר נמשך אחר עבירות ח"ו

 והם מסבבין אותו מכל צד. וכאשר יעורר  . ח"ו [לב]  ושם מקומו

קשה לו מאד להתפלל ולדבר דיבורים לפני   . רוחו לשוב אל ה'

לכ"א לפי ענינו כנ"ל. ומחמת   . כי הן מסבבין אותו מכל צד . ה'

שא"א לו להוציא דיבור לפני אלקים בדחילו ורחימו וחיות 

קוע ו לבלכן כל הדיבורים והתפלות שהוא מדבר לא יוכל . כראוי

ונשארים למטה  'המחיצות והמסכים המבדילים לעלות למעל

וידבר דיבורים  . . עד אשר יזכה וישוב באמת[לג] תחת המסכים

הראוין להתקבל בדחילו ורחימו מעומקא דליבא בהתעוררות 

אזי מבקע הדיבור המאיר את כל המחיצות והמסכים   . גדול

ויעלו עמו כל הדיבורים שהיו מונחים למטה עד  . המבדילים

 העיקר  . . אך איך יזכה לזה[לד] הנה

 

 
  וכן בתורה עח נקט תחילה מוציא רוח וכן נקט בתורה ס' אות ג'  א

שמכניס ומוציא לבעל   אבין תוה באנחה )ועיין תורה קט נראה שמחלק  י מוהר"ן לזובחי
 ( שמוציא ומכניסתשובה 

 אלהים  -מתרצו  ב
 מוהרנ"ת בתקפא ג
מת ליקוטי מוהר"ן  בהקדצ"ע שולבד מתורה פה שהיא לשון רבנו.  ד

שיש"ק ח"ה סימן תקלג  עיין ו .חברים ההוא לשון  כתב שעד תורה קיד
. ועיין  ל הכוונה לרבי אברהם פעטרבורגל בדרך כלשון החברים ש

 ביאה"ל שהיה רחוק מלהעמיק וכו'שיש"ק ח"א תפו בשם 
  , דקע ,גושיחות הר"ן קע תעט ,שפב  ,נהסימן עיין חיי מוהר"ן  ה

 ד"ה ובאמת הוא מן הנמנע(ס) ר"ןהובהקדמת ליקוטי מו
לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו. מבאר בה גודל מעלת האנחה   ו

רה  שתוחיי מוהר"ן אות לז עיין ו ותורה ח' ן שיחות הר"ן אות קלה ועיי
    .זו יסודה ממה שכתב בילדותו

 לשה"כ הושע יד י'  ז
בבע"ת  רבנו מחלק ) .יא ופרש"י שם 'קאל זוביחז 'עיין לעיל ריש תורה ח ח

 נקט מתאנח ונה ובתוהא נקט נה ומתאנח( 
 הראשונית -נראה שכתוב לא ברור ובתקפא  ט
 דושין מ:ק י

 יד  'בקהלת זשה"כ  ל יא
 דהיינו אנחה ומיד נה  יב
 סיפוגים  -בתשכט  יג

 
 ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו לא  יד
 יא 'ושם כ 'לשה"כ משלי כא ח טו

  אות ז' גדול -קפאבת טז
   .קצב .קי .ס' אות ח' .נו אות ג' .נד אות ד' .מו  .לז .תורה ז' עיין יז
 הנ"ל  'יהושע א יח
 ומר כל -לד ותרלובתר .כלמר –בתקפא  יט
 הזהר  -מתרצו  כ

  –ומתרלו  .ב יוסף ל' יוםר –בתקפא ותרלד  .בדפו"ר ר' אליעזר ל' יום  כא
 ה בשום מקום(  )כגרסת הגמ' ועין יעקב. וגרסת ל' יום אינ  רב יוסף מ' יום

לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו ועיין פל"ח מובא בשיש"ק ח"ה   כב
 כז
 ם נרשם[ושנינא מן תורה צד תיב  ]ועיין לק  'שמות ל*  כג
ואר בה נתבאר  תורה זו נאמרה בתחילת חורף שנת תקסג )חי"מ( המב כד

עי"ש ועיין חיי מוהר"ן אות ג' ושיחות הר"ן אות   'גם לעיל בתורה ט
עיין שיש"ק ח"א אות תרכז שנאמרה לנחם ולחזק את מוהרנ"ת  ו  ,עה

 . על המניעות ממשפחתו להתקרב לרבינו
 לתבה -בתרלד כה
 התבה -בתרלד כו
 תחתים שנים ושלישים  -דבתרל כז
 ושלישים  -מתרלו  כח
 תהלים יב *  כט

 
 את זה לעומת -ובתרלד ותשכט   .את לעומת -גם בדפו"ר ותרלו ותרצו ל

 יד  'לשה"כ קהלת ז לא
מקומו  נמצא ש .ן אבות ד' ב' הוי רץ למצוה ובורח מן העבירהיעי לב

 . בעבירה
 .בעש"ט עה"ת עמוד התפלה אות קט ןיעי לג
שערי אורה השער השני הספירה  ועיין  צט תורה עיין לעיל לד

צאו רוב התפילות שמתפלל היחיד נפסדות  נמ .וא"תד"ה  התשיעית
ק התעוררות לתשובה  פר ועיין בעש"ט עה"ת וזוהר ח"ב רמה:  .ונאבדות

ור המאיר סוף פרשת  ובספר א .ובאר מים חיים שםמ' אות לח לט 
 וישב.

 תורה אור 
ם  לִֹהי( ִזְבֵחי א  תהילים נא )יט

ה ר ר ְוִנְדּכֶּ ּבָּ ה ֵלב ִנש ְ רָּ ּבָּ ּוַח ִנש ְ
לִֹהים לֹא  ִתְבזֶּה:  א 

 
 תורה קט 

ר  ל ֲאש ֶּ בֶּ ש  הֶּ קהלת ח )יד( יֶּ
ר יֵ  ץ ֲאש ֶּ רֶּ אָּ ה ַעל הָּ ש  ַנֲעש ָּ

ם   יַע ֲאֵלהֶּ ר ַמּגִ יִקים ֲאש ֶּ ַצּדִ
ִעים   ִעים ְוֵיש  ְרש ָּ ְרש ָּ ה הָּ ַמֲעש ֵ ּכְ

ם כְּ  יַע ֲאֵלהֶּ ּגִ ּמַ ה  ש ֶּ ַמֲעש ֵ
ה יקִ דִּ ַהצַּ  ם זֶּ ּגַ י ש ֶּ ַמְרּתִ ים אָּ

ל:  בֶּ  הָּ
ם (י)הושע יד  כָּ ֵבן  ִמי חָּ ְויָּ

ִרים  י ְיש ָּ ֵעם ּכִ בֹון ְוֵידָּ ה נָּ ֵאּלֶּ
ִקים יֵ  ק ְוַצּדִ ְרֵכי ְיקֹוָּ ם  ּדַ ְלכּו בָּ

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

ם ְולֹא מֶּ ֵמֲהמוֹ  מֵ נָּ םה  ְולֹא ֹנּהַ   הֶּ
ם:  הֶּ  ּבָּ

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

ּובּון:  ם ְיש  רָּ ל ֲעפָּ עּון ְואֶּ  ִיְגוָּ
ֵיה  קהלת ז )יד( בְּ  ה ה  יֹום טֹובָּ

ם  ה ְרֵאה ּגַ עָּ ְבטֹוב ּוְביֹום רָּ
ה   ש ָּ ת זֶּה עָּ ה ְלֻעּמַ ת זֶּ אֶּ

ְבַרת לִֹהים ַעל ּדִ א  ּלֹא   הָּ ש ֶּ
א ִימְ  אָּ צָּ ה: הָּ יו ְמאּומָּ ם ַאֲחרָּ  דָּ
 

 תורה קי 
מוּ  ר  יהושע א )ח( לֹא יָּ ש  ֵספֶּ

ִגיתָּ ּבֹו   יךָּ ְוהָּ ה ִמּפִ ה ַהּזֶּ ַהּתֹורָּ
ש ְ  ה ְלַמַען ּתִ ַלְילָּ ם וָּ מֹר יֹומָּ

י   תּוב ּבֹו ּכִ ל ַהּכָּ כָּ ֹות ּכְ ַלֲעש 
ז   ךָּ ְואָּ כֶּ רָּ ת ּדְ ְצִליַח אֶּ ז ּתַ אָּ

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

ֳעלֹו:  ר ּפָּ ש ָּ ר ְוַזְך יָּ זָּ  ִאיש  וָּ
ל  שמות י )כא( ַוּיֹא  ד אֶּ ר ְידֹוָּ מֶּ

ַמִים  ָּ ְדךָּ ַעל ַהש ּ ה ְנֵטה יָּ מש ֶּ
ץ ִמצְ  רֶּ ְך ַעל אֶּ ִים  ִויִהי חש ֶּ רָּ

ְך:  ֵמש  חש ֶּ  ְויָּ
 

 תורה קיא 
י  ל כי תשא  שמות )יב( ּכִ

ֵאל  רָּ ֵני ִיש ְ ת רֹאש  ּבְ א אֶּ ָּ ִתש ּ
ְתנוּ ִלְפֻקֵדיהֶּ  ר   כֹּ ִאיש   ם ְונָּ פֶּ

ם ְולֹא   ְפקֹד אֹתָּ ק ּבִ ֹו ַליקֹוָּ ַנְפש 
ה בָּ  ם: ִיְהיֶּ ְפקֹד אֹתָּ ף ּבִ גֶּ ם נֶּ  הֶּ
ו  -שמואל א ב )ט( ַרְגֵלי ֲחִסידָּ

יו\ מֹ\}ֲחִסידָּ ִעים { ִיש ְ ר ּוְרש ָּ
י לֹא ְבֹכַח   ּמּו ּכִ ְך ִיּדָּ חש ֶּ ּבַ

: ר ִאיש   ִיְגּבַ
 

 תורה קיב 
)טז( צַֹהר  ו נח  בראשית

עֲ  בָּ ּתַ ה ַלּתֵ לה וְ ש ֶּ ה   אֶּ ַאּמָּ
ה   בָּ ַתח ַהּתֵ ה ּופֶּ ה ִמְלַמְעלָּ ּנָּ ַכּלֶּ ּתְ

צִ  ם ּבְ ִנּיִ ם ש ְ ּיִ ְחּתִ ים ּתַ ש ִ ּה ּתָּ ּדָּ
: הָּ ֲעש ֶּ ים ּתַ ִלש ִ  ּוש ְ

ִעים  תהלים יב )ט( סָּ  ִביב ְרש ָּ
ֻרם ֻזּלּות ִלְבֵני  כּון ּכְ ִיְתַהּלָּ

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

ה ְבטֹוב ּובְ  עָּ ם גַּ  ְרֵאהיֹום רָּ
ה   ש ָּ ת זֶּה עָּ ה ְלֻעּמַ ת זֶּ אֶּ

ְבַרת לִֹהים ַעל ּדִ א  ּלֹא   הָּ ש ֶּ
ה:  יו ְמאּומָּ ם ַאֲחרָּ דָּ אָּ א הָּ  ִיְמצָּ
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  ארץארץעל העל היש הבל אשר נעשה יש הבל אשר נעשה מאמר מאמר 
  קוטי מוהר"ן קוטי מוהר"ן יימספה"ק ל מספה"ק ל 

 
 א

 אמירת התורהומקום זמן 
   .לא ידוע

 
 פתיחה

הוא כח שאדם מקבל מלמעלה, ובבחירתו לבחור מהיכן לקבל כח  ,שהכח לעשות טוב או רעמבאר 

צדיק או  ,רוצה לשובחליף שרש, כגון רשע שוע"י אנחה יכול להו משרש הרע, האם משרש הטוב א

בכח גדול  תע"י אנחה אמיתיית' יכול  כל אדם הרוצה לשוב אליושנמצא  .תאוותרוצה ח"ו ש

 .תחבר לצינור חיות קדושמוהרע נתק עצמו מצינור חיותו מ ,ת' לשוב אליויובתוקף האנחה נכסף 

 

 השייך לתורה זושיחות 
)עיין  על ענינו דיבר עם איש אחד שהיה רחוק מהשם יתברך מאוד. ואמר לו שירגיל עצמו להתאנח

. ח"א()בסימן ק"ט הבל אשר נעשה על הארץ ְוכּו'  . ואמר אז התורה ישבפנים מדוע לא מספיק אנחה אחת(

תקשרין לחבל ידי אנחה שמתאנחין לשוב אליו יתברך נפסקין מחבל הטומאה ונ-שמבואר שם שעל

 .  סעיף קל"ה( ת הר"ןחויש): \ב/מה תורות על אנחה שהיא יקרה מאודכך עוד כ-וכן אמר אחר .דקדושה

ודאי צריך לעשות עצמו בריה חדשה. ותדע שבאנחה שנאנח ומי שרוצה לשוב להשם יתברך ב

א עושה את עצמו בריה חדשה. כי האדם אינו נח מהנשימה כי בכל עת הוא מנשים. היינו שמוצי

. וזה עיקר חיותו. והבל הזה יש (ןולקמן נקט מכניס תחילה כמ"ש תוסף רוחם יגועו)נקט מוציא תחילה  הבל ומכניס הבל

ויש הבל רע של הרשע. והצדיק ממשיך בכל עת הבל  לו שורש למעלה. יש הבל טוב של הצדיק

צריך לראות שיפסיק  ,ות תשובהמהקדושה והרשע ממשיך הבל הטומאה. נמצא כשאדם רוצה לעש

 יציאתו וממשיךבהבל בביאתו וואנחה הוא שמאריך  ,יאנח ,הבל הרע מלבוא בו. בכן יעשה כך

כמו מיתה. כמו שקודם מיתה נתווסף  ההבל בהוספה. והוי ההוספה כמו "תוסף רוחם יגועון" היינו

כך נפסק מן ההבל, -ואחרכך מת והולך ממנו הרוח. כן כשנאנח נתווסף בו ההבל -באדם הרוח ואחר

הבל וחיות  הטהור ומקבל היינו שמתיר את עצמו מקו ההבל הטומאה ומקשר את עצמו לקו ההבל

צמו משורש הטומאה ומקשר ידי אנחה שנאנח על עוונותיו מתיר את ע-ל הטהור. נמצא שעלמהב

ת את עצמו לשורש הקדושה. וזה בחינת תשובה ששב מהטומאה להקדושה. נמצא שמקבל חיו

של  ואנחה שוברת כל גופ :(כות נח)ברִלְבָרָכה -ִזְכרֹוָנם-כי אמרו רבותינו ,וגם הגוף נעשה חדש .חדש

 אדם. נמצא שנעשה גוף חדש. 

צדיקים שעושים עבירות גדולות וזה מחמת וזה פירוש יש הבל אשר נעשה על הארץ ְוכּו'. היינו יש 

ידי אנחותיהם -ם. ועלההבל היינו שתוהים על מעשיהם הראשונים ונאנחו על מעשיהם הטובי

א הדין להיפך מה  והנפסקו משורש הבל הטהור ונתקשרו להבל הטמא והבל הזה החטיאם. ו

מת ההבל. היינו מחמת  שרשעים עושים מצוות גדולות כמעשה הצדיקים גם זה הבל היינו גם זה מח

 . ידי אנחה קשרו עצמן להבל הטוב כמו שכתוב לעיל-אנחה שנאנחו על מעשיהם הרעים. ועל

 . סימן ל"ז( מוהר"ן חיי)עד כאן לשון רבינו אות באות ממה שכתב בעת ילדותו: 

 השיחות   ןאכעד 

 

 ההקדמ
תשובה ע"י בחיי מוהר"ן סימן לז, ש כנ"לבלשון שכתב רבנו בילדותו עומק העניין נראה שמבואר 

משבר האנחה לפי המבואר בהמשך שוע"י אנחה עושה עצמו בריה חדשה. ו .יה חדשהנעשה בר

משיך לו לה ויכוללחבל וקו חיות אחר,  ,אחדחיות וקו מחבל  מתנתקבאנחה דהיינו שרוחו וגופו, 

מחיה אותו ואת חדשה החיות נמצא שה ,פות גואגם שוברת  שהיאוע"י חיות חדשה ממקור קדוש 

 ונעשה בריה חדשה ממש. ,גופו מחדש

ובסוף התורה בכתב יד החברים מבואר עוד יותר שאנחה טובה יותר מסגופים ותעניות כיון 

 שמשברת גם את הרוח ולא רק את הגוף.

 
 תשפ ירושלים אדר עד כט כו  א
 אנחה.על מעלת הנו וקח דיבר על  כן בתורה כב ותורהכמבואר בריש תורה ח'. ו ב
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ומכאן והלאה כל הנשימות שלו הן  ,סוגר צינור ,בכחאחת נשיפה א סך הכל היש ,אנחה יע"דהיינו ש

ורק החיצוניות  .בריה אחרת לגמריבגוף ונפש לגמרי, ונעשה  ומקבל חיות ממקור אחרמצינור אחר 

 דבר.כמעט אותו  נראית

 מתי מתחילה האנחה. 
אומר שהיא מכניס רוח  פעם אומר שהיא מוציא רוח ומכניס רוח ופעםכשרבנו מבאר מה היא אנחה 

שהכנסת הרוח מתחילה בהכנסת רוח. והביאור הוא רואים בחוש שכל אנחה ומוציא רוח. ובאמת 

 אבל למעשה היא רק הכנה לפעולת האנחה. כי העיקר היא הוצאת הרוח. התחלת האנחההיא 

בכח  התומוציא או מחבל הטומאה, היאעדיין  ,וכהבנשימה ארמכניס רוח כשבעל תשובה רשע  כגון

 , לגמרי.מחבל הטומאה מתנתקו משבר גופו ורוחועד שלא נשאר בו חיות, ובזה 

ד ומוציא אותו בכח גדול ע ,כנ"לדקדושה בנשימה גדולה תוהא על הראשונות מכניס רוח צדיק שוב

ונעשה מוכן לקבל חיות ומתנתק מחבל הקדושה לגמרי, גופו ורוחו  ז משבר, ועי"שלא נשאר בו חיות

 (שלא מזכיר בו את הנהובקיצור לק"מ השלם ובליקוטי עצות אנחה ג' הנ"ל. לז כך משמע בחיי"מ ) מהטומאה.

בואר כאן מספיק אנחה אחת. מוצ"ע לכאורה מהבאנחה, רגיל היות ליעץ מירבנו בסוף התורה 

לכן לא מועיל להתנתק מחבל  ,היא ניתוק גמורכח לעשות אנחה ששאין בנו ה הכוונה כיון ונראה לי

להרגלו, אבל ברוב הפעמים שמתאנח בלב נשבר על מצבו  ומאה אלא לשעה קלה ושוב חוזרהט 

 .שאר קשור בחבל הקדושה בקביעותיזכה לזכך עצמו ולה

 תוהא על הראשונות 
ות רחוקה שאדם יצטער על כל צ"ע לכאורה זו מציאתוהא על הראשונות ודם שעל ארבנו מדבר 

חיל מוקדם "ז ותאוותיו, ואפילו כשמצטער שלא התטוב שעשה בגלל שרוצה מעתה להשיג עוהה

יותר אין הכוונה שמוכן לוותר על הטוב שעשה, אפילו עבור ממון. אבל להפוך ברגע ממאמין לכופר 

ורק  נו לא מצוי רשע להכעיס, אלא לתאבון בלבד.גדולה שלכי נראה שבהסתרה ה בעיקר, צ"ע.

חזק יותר לכן היה מצוי רשע להכעיס. כך  הרעבימים קדומים שהיתה פחות הסתרה וכנגדה יצר 

 נ"ל.

אין הקבלה לעתיד בעלת ערך, אבל מתחרט על העבר עוד צ"ע כי בשלמא בעל תשובה עד שלא 

יה תוהא על הראשונות יכול מעתה להיות נקשר לחבל הטומאה, הבא לטמא לכאורה גם בלא שיה

יצור לק"מ מוהרנ"ת "ע אנחה ג' ובקובאמת עיין בלק ומדוע רבנו מדבר דווקא מתוהא על הראשונות.

נפסק מחבל ווה אזי נח על דבר תאמחדש שכשמתא את התוהא על הראשונות אלא מזכירלא 

אלא זו רה שלא כתוב בתו ,חידוש גדול הםלכאורה דברי מוהרנ"ת בל הטומאה. והקדושה ונקשר לח

  .לתאוות אכילה או ניאוף לנפא על הראשונות שהוא כופר ממש ולא רק שבתוה

 ההבל והחבל 
נור יצ קו ווהחבל הוא  ,בנשימההאדם  שמושךמבואר שההבל הוא החיות לז סימן בחיי מוהר"ן 

כל כי לבאר ונראה ויש שרש להבל הקדוש ויש שרש להבל הטמא.  משרש ההבל. מקבל שדרכו

ושם  .ממנו ית' ממשמהא"ס, אלא רק  ,ואין חדש תחת השמש ,היא חיות חדשהונשימה מה ינש

חיות גם קבל משם אפשר להאפשרות להסתיר את האמת יכן שנברא ה בחלל הפנויממש בכתר 

 .שבראשית מאמר סתום משם מקבלים הקליפות חיות יב תנינא כמבואר בתורהדסט"א, 

 

 ה ואנחה. מדוע רבנו נקט לגבי בעל תשובה אנחה ונה ובתוהא נקט נ
 תןמה לוטהר אומרים טמא פותחין לו והבא להבא ל תא ביומא לח:אי

נקשר נמשך לטומאה נוהה ומיד ש ,ונותתוהא על הראשצדיק שנו ידהינה ואנחה לכאורה ולפ"ז 

  .מהם נתקומתכי החרטות מפריעות לו להנות מעוה"ז, ל מעשיו הטובים ע ואזי נאנח ,ל הטומאהבחב

ו מחבל מנתק עצמעל עוונותיו נאנח בלב נשבר תשובה שרק אחרי ש הוא בעלאבל אנחה ונה, 

  .שהולקדנוהה ונמשך באמת חבל הקדושה ור לנקשאזי  ,מאההטו

טמא פותחין לו, אולי אפשר לומר שבאמת בא לידוע שה שכותב ברשע נה ואנחה. והכלל כיוןדהיינו 

ר שקולבד בזה ונכסף לתאוות  נוההש ,לקשור עצמו לחבל הטומאה לא צריך אנחה, אלא בנה בלבד

אנחה  ע"י כנ"ל ש ,הן מנסה להתגבר ע"י האנחהועלית חבל הטומאה, ועדיין יש לו חרטועצמו ל

 קום אחר שאם יצליח ימות.צליח כמבואר במאלא שבאמת לא מקדושה. המנתק עצמו לגמרי מחבל 

אנחה טהר אומרים לו המתן, לכן צריך נקשר לחבל הקדושה כי הבא ללא בקלות אבל בעל תשובה 

ה מעולם -ר לחבל הקדושה שם אהישנקשעד  בחרטה על מעשיו,בלב נשבר לשבור גופו ורוחו, 

ומיד חוזר השם  מבואר בתורה ו'וגם זה רק כיון שזימן עצמו לתשובה כהתשובה שבבינה עילאה, 
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כדי שיכין כלים חזקים לאור האמת נסות אותו לות דמים הזה בבחי' אחור בחי' בזיונות ושפיכ

 לקבל מהשם הנ"ל ביושר. שרוצה

פועל לקשור אותו לחבל לא הראשון נה אלא שה ונאנח ונה, נמצא למעשה שגם הבעל תשובה נה

 הקדושה אלא רק הנה שאחרי האנחה.

התוהא ותועה הכי נמי נראה שמשתוקק להש"י, ושבתוקף אנחתו הוא אומר רבנו  התורהבסוף 

ומה שמקדים רבנו נה מתאנח, נמצא שהנה רק מגלה על מה הוא . בתוקף אנחתו נוהה לתאווה רעה

הנה רק ע"י ואילו בבע"ת כי בא לטמא פותחין לו, כבר פועל הרבה, כי אצלו הנה  ,לאנחה בתוהא

מקבל ממנו חיות בכל נשימה, אבל עדיין לא כמבואר בתורה ו' ה -, ומעורר שם אהימזמן עצמו לשוב

אבל הרוח שטות סיונות, ינותן לו כח לעמוד בנרשימו ממנו, ש אשהרי נעלם ממנו ולא נשאר אל

 בה.בו וצריך להלחם עדיין קשורה 

ה התכוון י לזואול  ובאמת גם זה קשה שהרי אומר שיש שני חבלים ותמיד קשור רק לאחד מהם.

עצמו להתאנח על מצבו, כי באמת בכל אנחה קושר  לתשובה צריך להרגי בסוף התורה שבעלרבנו 

להתנתק מהן כי עדיין התאוות בוערות בו, עד שזוכה  ,ובקל ניתק ממנאבל  ,עצמו לחבל הקדושה

 לגמרי.

 קהלת ח יד אשר נעשה על הארץ וכו' הבל ש י

רּוׁש )ֹקֶהֶלת ח(, "יֵּׁש ֶהֶבל ֲאֶׁשר  -כת"י רבנו בילדותו פירוש הפסוק  יקהעתסימן לז בחיי מוהר"ן  ְוֶזה פֵּ

חֲ  רֹות ְגדֹולֹות ְוֶזה מֵּ נּו ֶׁשּתֹוִהים ַעל ַמת ַהֶהֶבל, ַהיְ ַנֲעֹשָה ַעל ָהָאֶרץ" ְוכּו'. ַהְינּו יֵּׁש ַצִדיִקים ֶׁשעֹוִשים ֲעבֵּ

י  יֶהם ִנְפְסקּו ִמֹשֶרׁש ֶהֶבל ַהָּטהֹור ַמֲעֹשֵּיֶהם ָהִראׁשֹוִנים ְוֶנֶאְנחּו ַעל ַמֲעֹשֵּיֶהם ַהּטֹוִבים ְוַעל ְידֵּ ַאְנחֹותֵּ

א ְוֶהֶבל ַהֶזה ֶהְחִטיָאם. ְוהּוא ַהִדין ְלֶהֶפְך ַמה ֶש  ים ִמְצוֹות ְגדֹולֹות ְרָׁשִעים עֹוֹשְִוִנְתַקְשרּו ַלֶהֶבל ַהָּטמֵּ

ֲחַמת ַהֶהֶבל. ֲחַמת ֲאָנָחה ֶׁשֶנֶאְנחּו ַעל ַמֲעֹשֵּיֶהם   ְכַמֲעֹשֵּה ַהַצִדיִקים ַגם ֶזה ָהֶבל ַהְינּו ַגם ֶזה מֵּ ַהְינּו מֵּ

י ֲאָנָחה ָקְׁשרּו ַעְצָמן ַלֶהֶבל ַהּטֹוב ְכמֹו ֶׁשָכַתְבנּו לְ  יל:ָהָרִעים, ְוַעל ְידֵּ  עֵּ

הרשיע וכן להפך קורא ע"י אנחה ניתק עצמו מחבל הקדושה וגם אחרי שלצדיק צדיק וצ"ע שקורא 

 .שה מצוותועו, מחבל הטומאהניתק עצמו ע"י האנחה לרשע רשע גם אחרי ש

ואולי כוונת רבנו שהאנחה מועילה רק לשעה קלה ולא לגמרי כי עדיין המדות הרעות והתאוות 

י הרבה פעמים הוא מתגבר בסוף ונשאר קשור "רק עותו לחבל הטומאה, ובוערות בו ומחזירות א

בלא יחזור לחבל הטמא  כיצדמתנתק מהחבל שצ"ע כיון שע"י אנחה  קדוש. אלאבקבע לחבל ה

י "לכן עוונת רבינו שעדיין נקרא רשע כי המדות רעות בו אחרי שזמן רב חיזק אותן אנחה. ואלי זה כ

ל מהחבל וש אבל אח"כ חוזר מעצמו לקבלה ולקבל מחבל הקדאנחה יכול לנתק עצמו לשעה ק

 שרגיל בו.

 

 תורה לא סוף יש הבל וכו' עפ"י ביאור רבנו בזה ב
יו הם הבל אשר נעשה על הארץ והולך ונכנס בבני שאדם מדבר בפבאר שכסופים רבנו מ לא בתורה

 וב או ח"ו לרע כפי הכסופים שמהם יצאו.טאדם ומטה ליבם ל

. ם מחבל לחבלה שעל ידה נדדו עצמלאנחה הראשונמה גרם להם  ו לא מבוארכאן בתורה שלנ

ואולי באמת הכל מתחיל כמבואר שם אע"פ שבאמת יש עוד סיבות . אלא מדבר רק על השלב הבא

 בלק"ה בשר בחלב ה' ז'.קנתו )ספר המדות )נפילה א( והביאור בזה עיין שנופל לעת זלאדם צדיק 

לו, וכן רשע יכול להתגבר ם שבאים פים הרעיובר על הכסכול להתגשצדיק י מבאר בתורה לאעוד 

שגרמו לו להתאנח על מצבו  והן ,דבר ממי שלא התגברמנראה שכאן ועל הכסופים הטובים. 

 .שולקבל מחבל חד ,מקבל ממנו חיותהעכשוי ועי"ז לנתק עצמו מהחבל ש

הולך לרשע פה של צדיק והבל היוצא מ פירושו ישו' יש הבל וכ בתורה לאהפסוק א גם ליוממ

אולי הכוונה  .גם זה הבל שלמה מרואוהבל של רשע שמסית צדיק לעבירה. יש ו ,ו לשובומעורר אות

ובאמת זה הבל כי אעפ"כ יש לו  ע"י הרוח שנכנס בו, מוכרח אאומר שנדמה לאדם שהושם ששלמה 

  , להתגבר.ירהחב

מדבר בעיקר על הבל של  אנח, ומאידךצ"ע שמחד גיסא מדבר על הבל היוצא מפיו של נכאן אבל 

 ימה.כל נשע"י  חיות שמקבל מלמעלה

כיון שיוצא בכח גדול עד שלא יש הבל שאדם מוציא באנחה וההבל הזה  הפירוש ונראה לי שכאן

  ארץ מחבל של מעלה.על המנתק אותו נשאר בו חיות הוא 
 

 עד כאן הקדמה

* 
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 [ג] קט ורה ת

הם כמעשה  שר מגיע אלאיקים הארץ אשר יש צד  הבל אשר נעשה על יש  \ד/)קהלת ח(

 . אמרתי שגם זה הבל וכו' ,קיםצדיההם כמעשה ע אלי גי שמהרשעים ויש רשעים 
רשע וטוב רע לו צדיק וית יקושוק הזה עוסק בספשהקב. ובתיקוני הזוהר דף וכן בזוהר שמות י: ויא. עיין פרש"י 

בזה אין סדר  אבל הקושי הוא שגם  ,טוב לו אפשר לתרץכאן שקושיית צדיק ורע לו רשע ו \ה/ועיין אלשיך לו.

  קבוע ולפעמים כן טוב לצדיק ורע לרשע.

 -הבל כפשוטורבנו מפרש אבל   .דבר מבהיל לשון  תפרש ההבלמולפרושם 

כי אנחה היא בחי'  , מאנחה שנאנח , הבל, היינו הבל פה היוצא מהגרון מגנוחי דקגנח'פי 

צמו ממקור אר בלא חיות ועי"ז מנתק עיא אותו בכח גדול, עד שנשול ומוצתוסף רוחם יגוועון, שמושך רוח גד

נעשה על   ר. וזה הפירוש יש הבל אשיכול למשוך ממקור חדשהחיות שלו, ומיד בנשימה הסמוכה ששואף אויר 

כל , יש בכוחו לנתק אותך ממקור החיות שלך של מעלה  ,על הארץמאדם שהארץ דהיינו הבל היוצא באנחה 

רשע  אדם  דהיינו שיש. \ז/[ו] ופושעים יכשלו םב צדיקים ילכו, לטוב או לרע ערכואחד לפי 

מנתק עצמו ממקור רוח הטמאה ונקשר למקור רוח הטהרה. ויש פושע שהוא  וע"י אנחה  ות צדיקנכסף להיש

 צדיק ונכסף לתאוות ונאנח ומנתק עצמו ממקור הקדושה למקור הטומאה. 

ברון לב על עוונותיו יבש אנחנ שנו ידהי על העבר \ט/[ח] ּהנ  ו   רשע כל ימיו ומתאנחאשם שהוא  שי 

מעיקרו . ויש ח"ו צדיק לשוב להש"יתוקק משו נכסףנוהה ואנחתו  \י/בתוקףוועי"ז מנתק עצמו מהן 

 
   שתורה זו יסודה ממה שכתב בילדותו חיי מוהר"ן אות לז עיין ו ותורה ח' ן שיחות הר"ן אות קלהדל מעלת האנחה ועייבאר בה גו לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו. מ ג

ׁשָׂ ת פרק ח קהל ד ֵיׁש רְּ ים וְּ עִּ ׁשָׂ רְּ ה הָׂ ַמֲעש ֵ יַע ֲאֵלֶהם כ ְּ ר ַמג ִּ ים ֲאׁשֶ יקִּ ר ֵיׁש ַצד ִּ ֶרץ ֲאׁשֶ אָׂ ה ַעל הָׂ ר ַנֲעש ָׂ מ ַ עִּ )יד( ֶיׁש ֶהֶבל ֲאׁשֶ יַע אֲ ים ׁשֶ ֵלֶהם ג ִּ
ֶבל: ם ֶזה הָׂ ג ַ י ׁשֶ ת ִּ ַמרְּ ים אָׂ יקִּ ד ִּ ה ַהצ ַ ַמֲעש ֵ  כ ְּ

שמגיע אליהם רעה כמעשה הרשעים ויש רשעים שמגיע אליהם טובה  -. אשר יש צדיקים ריותדבר המבהיל את הב -)יד( יש הבל רש"י 
ואינו מיושב לי על שיטות  י: ד אחר במסכת הוריותו דרשו לצכמעשה הצדיקים אמרתי שגם זה אחד מן ההבלים הנוהגים בעולם ורבותינ

 דבור שסיים החכם לומר שגם זה הבל:
אשריהם לצדיקים שמגיע אליהם כמעשה הרשעים של עוה"ז בעוה"ז, ואוי להם לרשעים   צדיקים וגו'.אשר יש  -' י ועיין גמ' הוריות דף

 שמגיע אליהם כמעשה הצדיקים של עוה"ז בעוה"ז >נג<  
>נג< דהרשעים יש להם מטובת עוה"ז כדי שבזה ינוכה להם מעט מזכיותיהם שיש להם לעוה"ב, ולהיפך הצדיקים   -התורה תמימה  רוביא

להם מעט מחובותיהם שיש להם ובזה יהיה שכרם בעוה"ב שלם, ולכן אם יש צדיק כזה שזוכה גם לעוה"ז   בעוה"ז כדי שינוכה מעונין
אוי לו, שהוא אובד  -]והיינו כמעשה הרשעים בעוה"ז[ אשרהו, ואם יש רשע שגם אינו זוכה לעוה"ז ]והיינו כמעשה הצדיקים בעוה"ז[ 

 משני העולמות:
ושמא תאמרו, הנה יש תשובה אחרת אל טובות הרשעים בעולם הזה, והוא למען  -הלת דברים טובים על ק -"ל פירוש האלשיך ז ה

האכילם שכר מצוותיהם וילכו נקיים מהן, וכמאמר הכתוב )תהלים צב ח( בפרוח כו' להשמדם וכו', והוא דבר תורה )דברים ז י( ומשלם 
רק אשמותם ויצאו נקיים מעונותם. אך גם זה איננו שוה אל תירוץ זה, כי הלא הוא למלשונאיו אל פניו להאבידו, הפך יסורי הצדיקים ש

אלו כל הצדיקים היו בעלי יסורין וכל הרשעים ישבעון טוב החרשתי, כי אומר אין זה כי אם חפץ ה' להאכיל לרשעים זכיותיהם בעולם 
אני דואג הוא כי בכל כת יש שני הדברים, כי יש  ך מה שהזה ולמרק אשמות הצדיקים, ועל כן לצדיק רע לו פה וייטב לרשעים. א

צדיקים שמגיע אליהם רעה כמעשה הרשעים, ולא כלם כי אם יש שהוא מקצתם, וכן יש רשעים שמגיע אליהם טובה כמעשה הצדיקים,  
זה הבל, כי גם   כי גם אך לא כולם כאומרו יש. ולפי הדרך הזה היה ראוי טוב יהיה לכל איש רשע ויסורין לכל צדיק. על כן אמרתי

 תשובתם זו איננה מעלה את הקושיא אשר הקשיתי:
 לשה"כ הושע יד י'  ו

לו   ק יד הושע פר ז ׁשְּ ָׂ כ  ים יִּ עִּ ם ו פׁשְּ כו  בָׂ ים ֵילְּ קִּ ַצד ִּ ד וְּ ֹדוָׂ ֵכי יְּ רְּ ים ד ַ רִּ ׁשָׂ י יְּ ֵעם כ ִּ ֵידָׂ בֹון וְּ ה נָׂ ֶ ֵבן ֵאל  יָׂ ם וְּ כָׂ י חָׂ ם: )י( מִּ  בָׂ
ים דרכי ה'. זה  ינו שיעלה ממדרגת חכמה אל בינה. ונבון וידעם. היינו ממדרגת בינה אל דעת. כי ישרי חכם ויבין. הימ -אדרת אליהו 

 אמר יבין. וצדיקים ילכו בם ופושעים יבשלו בם. זה שאמר וידעת, כי דעת כולל שני דרכים אבל בינה הוא עץ חיים: ש
 חכם ויבין אלה התוכחות שדברתי עד הנה: ואתו אמר מי בכםוכשהשלים הושע נב -)י( מי חכם ויבן אלה  -רד"ק 

שאמר ביחזקאל כי אם תשובו בתשובה שלמה לא תזכרנה לכם   לא כאותם שאומרים לא יתכן דרך ה' כמו -ה' כי ישרים דרכי 
 תועבותיכם הראשונות:

כי הכל אמת ודרך ישר מהאל ית'  ע וטוב לו יחשבורש כי יכירו וידעו כי כל דרכיו משפט, ואם יראו צדיק ורע לו או -וצדיקים ילכו בם 
חן לב וחוקר כליות או מיסרו לטובתו לעולם הבא שהוא עולם  ולי אינו צדיק בלבו כמו שהוא בנראה והאל בו כי הצדיק שאנו רואים א

מו שאמר בתורת השכר וכן הרשע וטוב לו אולי עשה קצת טובות ומשלם לו האל ית' בחייו כדי שיאבד ברוב רשעו לעולם הבא כ
 רע"ה ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו:מ

בדרך ישר כי הצדיק יבואנו רע והרשע יבואנו טוב לפיכך אינם שבים  כי יאמרו אין מסדר ומנהיג העולם ואיננו -בם ופושעים יכשלו 
ה' ולא היו הפושעים לדרכי  מרשעם וילכו אחרי תאות לבם ויכשלו ויאבדו ואדוני אבי ז"ל פירש ופושעים יכשלו בם כאשר ישובו

ד בדרך פשעם אך השבים בלב שלם אינו יודע הדרך וזה נאמר על הפושעים שלבם עו רגילים בהם כמו הצדיקים יכשלו בהם כאדם ש
 אלהיהם יעזרם כדי שלא יכשלו והצדיקים במנהגם ילכו דרך סלולה וישרה: 

 מתאנח ונה ובתוהא נקט נה ומתאנח(   בבע"ת נקטמחלק  רבנו) .יא ופרש"י שם 'וביחזקאל ז 'עיין לעיל ריש תורה ח ח

שיש מפרשים  ביחזקאל הנ"ל ועי"ש  .לב אלי והוא לשון ארמי""נוהה אחרי ומתגעגע ונותן  'פירוש המילה נה פרש"י ביחזקאל ז ט
 . מלשון נהי ופרושו יללה
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 בקיצור לק"מומתאנח ג"כ.  ּהנ  ו   \יג/[יב] ,בות שעשהמתחרט על כל הטוו יאעל הראשונות ותוהא

הוא להפך   \יד/ ף אליהדבר תאוה שהוא נכסיזה על אוכן כשמתאנח "כתב בענין זה  )אנחה ג'(לקוטי עצות בו השלם

זי ע"י כי רק האנחה מנתקת אותו מחבל חיות אחד וא ,משמע דווקא כשמתאנח על חסרון התאווה ."ח"ו

 התאווה נקשר בחבל השני.

, חבל \טו/ שימהונ ה בכל נשיממלמעלה לקבל ממנו חיות כמו צינור  חבל הוא והנה יש שני חבלים

להחבלים קוים, דהיינו שמתיר את עצמו מקו ההבל  לז קראסימן בחי"מ  אהדטומחבל דקדושה וכנגדו 

, שנכסף לקדושה. והבחירה חפשית, מי שמקדש עצמו האחד ומקשר את עצמו לקו ההבל השני

מקשר עצמו בחבל דקדושה, ולהיפך ח"ו מי ונאנח על הרוח שטות שבו, מנתק עצמו ממנה ו

ונכסף לחבל , שמונע ממנו להנות מהן קשור לחבל קדושה א הו, ונאנח על ששנכסף לתאוותעצמו שמטמא 

 מקשר עצמו בחבל דטומאה. ו אחר של הנאה מתאוות, עי"ז מנתק עצמו מחבל הקדושה

 
  , כב  ,ל אנחה בחמש תורות והן ח'"פ שרבנו מדבר ע. אעהנה יקר גנוחי ונה מאיש הישראלי כי הוא שלימות החסרונות -עיין תורה ח' 

ַ לא נמצאת אלא קט.  ,קח ,נו ה  בשום  נ"ת בליקוטי עצות אע"פ שהביא לשון התורה לא כתב מילה זו מוהרו .זוובתורה  בתורה ח'המילה נ 
ן  נות בי פעמים ודקדק לש , שחזר עליה כמהורה זואבל כיון שרבנו כתב אותה ובפרט בתוכנראה שלא יחס לה חשיבות.  .מקום וצ"ע

    וב לעיין בזה מחדש.וכאן נשחה. משמע שהיתה לו בזה כוונה. ועיין מה שכתבנו על זה בתורה ח'. אנחה ונה לנה ואנ
שהנה הוא מה שבתוקף אנחתו נמשך ונכסף אל  עיין בסוף התורה שזה לשונו שם ונראה שבזה מתכווין לפרש מה הכוונה אנחה ונה,  י

 הקדושה.
 הראשונית -ה שכתוב נראלא ברור ובתקפא  יא

 שין מ:קדו יב
צדקת הצדיק  "יב{ -ראשונות שנאמר }יחזקאל לגר''ש בן יוחי אומר אפילו צדיק גמור כל ימיו ומרד באחרונה איבד את ה-קדושין מ:  יג

ורשעת "ב{ י-אין מזכירים לו שוב רשעו שנאמר }יחזקאל לג ,ואפילו רשע גמור כל ימיו ועשה תשובה באחרונה ".לא תצילנו ביום פשעו 
מתחרט על כל הטובות  ) אמר ריש לקיש בתוהא על הראשונות ?וניהוי כמחצה עונות ומחצה זכיות ".בה ביום שובו מרשעוהרשע לא יכשל 

 :(שעשה
בתוהא על הראשונות מ"מ כיון שמרד אפילו צדיק גמור כל ימיו ומרד כו'. אפילו למאי דס"ד השתא דלא מיירי  - עיין מהרש"א 
נו ביום פשעו דהיינו מרד כדאמרינן פ"ב דיומא פשעים אלו המרדים מ"ה לא תצילנו צדקתו של תיב צדקת הצדיק לא תצילבאחרונה כדכ

וני  נות יאבד לו כל צדקתו שכבר עשה ולא יהא אלא כמחצה על מחצה והוי כבינל ימיו ופריך מ"מ אמאי נימא דמרד אחד שבאחרוכ
נה ויודע את רבונו הרי הוא תוהא על הראשונות ואבד כל  דמסתמא כיון דמרד באחרוולמה איבד כל צדקתו בשביל מרד אחד ומשני 

למה יאבד צדקתו של כל ימיו אבל מן   מקשה ומשני ליה אלא בצדיק שמרד פ"א באחרונה צדקתו של כל ימיו ומפרש"י נראה דלא
נתכפר לו כבר ולכך  ששב מרשעו של כל ימיו ושל ביום שובו מרשעו דמפורש ביה בהדיא דאיירי הרשע ל"ק ליה מידי שאמר בו לא יכ

 אין מזכירין לו רשעו כלל וק"ל: 
את אשר עיות היוכל להסיר המעשה העשוי  םאיך יתקן אדועיין מסילת ישרים פ"ד  באמת צ"ע מדוע על רשע שחזר בתשובה לא קשה?

ים היא הנותנת וכו' והתשובה תנתן לחוטאים אמנם מדת הרחמ)כבר קדם לו בקושיא זו ספר העיקרים מאמר ד' פרק כז( מן המציאות 
ו ונעקר במה שעכשינך וחטאתך תכופר שהעון סר ממש מהמציאות ועו רבחסד גמור שתחשב עקירת הרצון כעקירת המעשה כמ"ש וס

 מצטער ומתנחם על מה שהיה למפרע. 
  . לכן צ"ל שזה חסד  ,ר לעבירה שהיא גם מעשהתורה סו דף פב: שם ביארנו שהמסילת ישרים נתקשה כיון שלומד מנדר שהוא דיבוועיין 

 .אין חילוק בזה מנדר וכיון שעקר את הדיבור נעקר המעשה ממילא ,לפועל בדיבוראבל לפי רבינו שעיקר ההוצאה 
שתוהה על הראשונות מאבד כל זכויותיו וא"כ  מ: קדושיןעל המסילת ישרים מועיין באורי האגדות לרבי אלחנן וסרמן סימן ג' מקשה 

בתוהא  אינו. ותירץ שבתשובה נוסף עוד שגם מוחק את הנזק שעשה בנפשו וזה רי שעקירת רצון עוקר מעשים ומה החידוש בתשובהה
 לא מוחק את אור המצוות שעשו בנפשו.דעל הראשונות 

 לא יצא, אבל עיין מסילת ישרים עם ביאור מאור המסילה שתירץ לחלק בין מצוה שאפילו למ"ד א"צ כוונה אם כיוון שלא לצאתו
עבירה לא תועיל לפטור אותו אם כיון שלא לעבור. לכן בתוהה על מצוותיו מן הדין מועיל לבטלן כי לומדים מנדר שמחשבתו של עכשיו 
כאילו היתה בשעת העשיה וכאילו כיוון אז שלא לצאת. אבל מתחרט על עבירה זה חידוש שהרי אם בשעת העבירה חשב שלא לעבור 

 לא היה מועיל. 
תוהא על הראשונות הרב י"ח סופר בספרו גדולה תשובה ובקובץ תורני באר יצחק ח"ג שואל האם צדיק התוהא על וד עיין מאמר ע

האם איבד את מצוותיו כמבואר בקדושין מ: שעקירת רצון כעקירת מעשה ושאל את רבו וענה לו  ,הראשונות ואח"כ חזר בתשובה
ומצא לזה הרב סופר זהר מפורש ח"ג דף קא. עה"פ אשרי נשוי  .אבדותיו אבל הן לא נשתוהא על הראשונות רק מנתק עצמו ממצוות

פשע כסוי חטאה. מבואר שם שאת המצוות של התוהה על הראשונות נותנים לצדיק שנפטר קודם זמנו ולא הספיק להשלים חלוקו. אבל  
נאבדו עוונותיו הראשונים לגמרי  אח"כ חזר לסורו רשע ותוהה על הראשונות ושב כראוי בכל ליבו כמבואר במסילת ישרים )פ"ד( ו

 עפ"י המבואר שם שהוא חסד ה' להיות חרטתו כחרטת הנדר והעון סר ממש מהמציאות וזה חסד.  
חיד"א )אהבת דוד דרוש טו"ב לשבת תשובה עמ' קמד ד"ה אכן חקרו כת הקודמים איך כשיתרחק האדם וכו'( מקשה איך אתי עוד עיין 

שהחוטא תפוס ביד הקליפה והקדושה שבו  ומוציא ממעשה העבירות והרי קימל"ן לא אתי דיבור ומבטל מעשה.   ותירץ  דיבור של וידוי
ברחה ונכנסה קליפה במקומה וע"י החרטה והוידוי בלב נשבר יצא מרשות הקליפה ונכנס ברשות גבוה  והקליפה שבקרבו נתגרשה  

  "י הוידוי נעשה כל זה שהקליפה נתגרשה והקדושה חוזרת כל זה הוא מעשה רב וחוזרת הקדושה וכל זה הוא מעשה ומבאר שכיון שע
   .והרי זה מעשה שעוקר מעשה

מפריע לו   מקבל ממנו חיות אחבל חיות שהו. וצריך לומר שהוא מרגיש שהלתאוות והוא נכסףדבר המנתק צ"ע כיון שהאנחה היא  יד
 מהתאוות, ועל זה הוא נאנח. להנות

יס ֶהֶבל וְּ  -ן סימן לז עיין בחיי מוהר" טו נִּ ַמכְּ יא ֶהֶבל ו  ֹוצִּ מ  נו  ׁשֶ ים ַהיְּ ׁשִּ ל ֵעת הו א ַמנְּ כָׂ י ב ְּ ה כ ִּ ימָׂ ׁשִּ ח ֵמַהנ ְּ ם ֵאינֹו נָׂ דָׂ אָׂ י הָׂ ו תֹו, כ ִּ י  ר חִּ ק ַ ֶהֶבל ֶזה עִּ וְּ
ה.  לָׂ ַמעְּ  ַהז ֶה ֵיׁש לֹו ׁשֶרׁש לְּ
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 ה בגוף ונפש. א בחי' מיתוהאנחה הו  ּהוהנה הנ  

ו  ששוברת חצי גופאמר  רב שם אנחה שוברת גופו של אדם \טז/ע"ב(בגוף כשרז"ל )ברכות נח 

. שנקט משבר כל גופו כמו ע"י תענית החברים בכת"י בסוף התורה עיין לקמן . וכל גופואמר ששוברת  ורבי יוחנן 

ולפ"ז צריך לומר שהכוונה לאנחה בכח גדול שמוציא כל רוחו עד שלא נשאר בו חיות, כמו שרבנו סיפר על 

 . \יז/שיחות הר"ן קסז(כמובא ב) עצמו שאחרי אנחה לא היה בו כח להרים את ידו

תהלים ) מה שכתוב כי ידוע מ"ש שוברת את הנפש גם כן, \יח/בלב נשברהאנחה  ,ג"כ פש ובנ

ורבנו  אסיפה למיתה ולשון כליון.פשט הפסוק פרשו המפרשים תוסף לשון  ,תוסף רוחם יגועון \יט/קד(

ּה והכמו כן  ,ואזי יגועון כי קודם המיתה נתוסף רוחם  ספתמפרש לשון תו אנחה, אם  הנ 

כי , תוסף רוחםהיא בבחי' כשמכניס רוח ה, איך היא נמשכת אל הגרון תדקדק ותעיין ב 

מוציא את הרוח לגמרי עד שלא נשאר  כש ותאסףעה קלה נתוסף רוחו, וכמעט רגע תגוע פי של 

 . בו חיות

 . אזי באנחה זו הוא על עבירות שבידו, ורוצה לשוב בתשובה ּהנ  ה מי שמתאנח ו  והנ

 , ונדבק אל הקדושה. תוסף רוחם יגועוןבחי' , בידוע ונאסף מן הרע שהיה ב ו  ג  נ  

טומאה, אזי ומתאנח על הטוב שבידו, ורוצה לדבק עצמו ב  ּהוכן להיפך ח"ו, מי שנ  

 ומאה. ונאסף רוחו דקדושה ונדבק אל הטע ו  ג  נ  

 
יש הבל אשר נעשה על הארץ  "שבו פתח את התורה הזו בקהלת השגתו הנ"ל את הפסוק ועתה יבאר עפ"י 

אמרתי שגם   הם כמעשה הצדיקיםם שמגיע אל יעויש רש ,אשר מגיע אלהם כמעשה הרשעים םצדיקי  אשר יש

   :"זה הבל

כמעשה   ,הבל האנחהידי  אשר יש צדיקים אשר מגיע להם על   ,ע"י אנחה על הארץוהפירוש יש הבל פה היוצא 

  הבל האנחהידי על שמגיע אלהם טומאה. ויש רשעים מנתק אותם מחבל הקדושה לחבל  אהום כי הרשעי

 .כמעשה הצדיקים כי הוא מנתק אותם מחבל הטומאה לחבל הקדושה. ואמרתי שגם זה הבל

אחד לקבל   פשר לומר שגם זה הבל כי לא מחזיק אלא לשעה קלה וחוזר כלרבנו לא מבאר ואולי אאת הסיפא 

בל  חיות מחבל הראשון, ועל כן מייעץ רבנו להרגיל עצמו להיות נאנח הרבה ימים עש שיזכה להחזיק בח

 . הקדושה בקבע

ומתאנח. יש צדיקים שתוהין  ּהוהאנחה שהוא נ   ּהוזהו יש הבל היינו ההבל פה מהנ  

על הראשונות ויוצא הבל מפיהם מהאנחה, ומגיע אליהם כמעשה הרשעים, כי 

 ה. קין אל הס"א והטומאנדב 

ויש רשעים שנוהים ומאנחים, ומההבל שיוצא מפיהם, מגיע אליהם כמעשה 

 מאה, ונדבקין אל הקדושה. הצדיקים, כי נפסקין מהטו

ריך להיות לו חיות מחבל מאחד שבשניהם, וצ, \כא/[כ] את זה לעומת זה והכלל כי

 :  ותיכף שהוא נפסק מחבל זה, הוא נדבק בחבל שכנגדו

 
אמר ליה עולא  .נגד רב חסדא ואתנח( שחרב)נא בר חנילאי ב חזלי באורחא כי מטו אפתחא דבי רעולא ורב חסדא הוו קא א -כות נח: בר טז

ור' יוחנן  בשברון מתנים וגו'  ואתה בן אדם האנח יא{-שנאמר }יחזקאל כא חה שוברת חצי גופו של אדם רב אנ  והאמר ,אמאי קא מתנחת

 .באה[ ונמס כל לב וגו'ל שמועה ]כי ו אליך על מה אתה נאנח ואמרת איב{ והיה כי יאמר-שנאמר }יחזקאל כא אמר אף כל גופו של אדם
יך ולא שקל ידא אפיין לכל מאן דצרדהוו בה שיתין אפייתא ביממא ושיתין אפייתא בליליא ו (דרב חנא בר חנילאי) א''ל היכי לא אתנח ביתא

חתא דעלמא וכל דהוה  פתיחין ליה ארבע בבי לארבע רו מן כיסא דסבר דילמא אתי עני בר טובים ואדמטו ליה לכיסא קא מכסיף ותו הוו
יליא ושקיל בל אבראי דכל מאן דכסיפא מילתא למשקל ביממא אתיכי שבע והוו שדו ליה חטי ושערי בשני בצורת  עייל כפין נפיק

קים שיחרבו שנאמר  אמר ליה הכי אמר ר' יוחנן מיום שחרב בית המקדש נגזרה גזירה על בתיהן של צדי .א ולא אתנחהשתא נפל בתל

וחנן עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירן ה יהיו גדולים וטובים מאין. יושב ואמר ר' יבאזני ה' צבאות אם לא בתים רבים לשמ ט{ -}ישעיה ה
לות לדוד הבוטחים ביי' כהר ציון מה הר ציון עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירו לישובו אף  א{ שיר המע -ים קכהנאמר }תהיללישובן ש

 . 'ל דיו לעבד שיהא כרבורן לישובן חזייה דלא מיישב דעתיה א'ן של צדיקים עתיד הקב''ה להחזיבתיה
: כתובות סב.( 'אנחה שוברת גופו של אדם', ספר חלענין מה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה )ברכות נ -קסז  שיחות הר"ן סימןעיין  יז

חר כך היה מנסה עצמו אם יוכל להגביה  דת ה' היה לפעמים עושה איזה אנחה, ואשאצלו היה כך ממש. כי בימי נעוריו בעת שיגע בעבו
 ידיו ולא היה יכול אז להגביה ידיו. כי גופו היה משתבר באמת ממש מחמת אנחתו:

עיין לעיל בתורה קח שם יותר מבואר כיצד משבר לבו באנחה, וביאר עפ"ז את הפסוק זבחי אלקים רוח נשברה, שאנחה באמת ברוח   יח
   קרבן עולה.ע"י להיות פנים בפנים עם הקב"ה כמו מחזירה אותו  ,ויאל חטבאמת ע נשברה

ׁשו בו ן:קד תהלים פרק   יט ם יְּ רָׂ ֶאל ֲעפָׂ עו ן וְּ וָׂ גְּ ם יִּ ֵֹסף רו חָׂ ֵהלו ן ת  ב ָׂ ֶניךָׂ יִּ ָׂ יר פ  ת ִּ סְּ ַ ה: )כט( ת  מָׂ ֵני ֲאדָׂ ְּ ׁש פ  ַחד ֵ ֵראו ן ו תְּ ב ָׂ ֲחךָׂ יִּ ח רו  ַ ל  ׁשַ  )ל( ת ְּ
 עג( ספו תמו: לשון כליון כמו )תהלים   -)כט( תוסף רוחם רש"י 

 ענין מיתה: -כמו תאסף והוא ענין מיתה והכנסת הרוח אל מקום גניזתו. יגועון  -)כט( תוסף מצודות ציון 
 יד  'בקהלת זלשה"כ   כ
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ע"כ טוב להרגיל היות קשור בחבל הקדושה בקבע, באנחה אחת לאמרתי שגם זה הבל" ולא מועיל " וזהו

התאנח על מעשיו שאינם טובים, ולכסוף ולהשתוקק בתוקף אנחתו לשוב את עצמו ל 

פסק מחבל דטומאה, אנחה זאת נ על ידי . כי דהיינו אנחה שמחובר אליה נה [כב] להש"י 

עפ"כ טוב להרגיל עצמו להתאנח הרבה פעמים שבכל פעם שנאנח וא ונתקשר בחבל דקדושה כנ"ל

שאר קשור לחבל הקדושה.  ייזכה לקדש עצמו, ויוכל לה הימיםמועיל רק לשעה קלה וחוזר לקדמותו, אבל ברוב 

כי עד שישלים תשובתו ויסיר מעצמו כל הבגדים הצואים   ,לבעל תשובה רשע מבואר מדוע לעיל קרא לוובזה 

 : דיקמגיע לו כמעשה של צאשר ותיו, נקרא רשע ואותו בכל פעם לשוב לתאומפילים המטים 

 
ומוהרנ"ת קיבל מהם והדפיס  מתורה עג עד תורה קח הן תורות שכתבו החברים  ,לעיל בסוף תורה קח כאמור

 תורה זו.על צא וכאן מעתיק לשון חבירים שמ לשון מוהרנ"ת, חוזר להיותמתורה קט בהוראת רבנו. ו

מענין זה. ומבואר שם בביאור יותר מגודל  ,\כג/בריםהחמכתב יד "י מכתמצאתי עוד 

וונותיו או אנחה דקדושה. כי מבואר שם שהאנחה שמאנח האדם על עמעלת יקרת 

ותעניות. כי בתענית אינו משבר  כדפיםגועל מיעוט השגתו הוא יותר טוב מכמה סי 

משבר כל הגוף, אר בו חיות אמיתית שמוציא כל רוחו עד שלא נש אבל באנחה ,רק הגוף לבד 

רע לטוב. כי ההבל של האדם, הוא חבל המקשר יות שלו מוגם מחליף את הנפש והח

למקום שורשה, לטוב או להיפך ח"ו. וכשמתאנח הוא בבחי'  \כה/ינו את הנפשידההנשמה 

, ואזי נפסק מהחבל שהיה מקושר מתחילה ונתקשר לחבל אחר יגועוןתוסף רוחם 

 : "לכפי האנחה וכו' וכנ
  

 
יֹום טוֹ קהלת פרק ז  כא ַרת שֶׁ )יד( ב ְּ בְּ ים ַעל ד ִּ ֱאֹלהִּ ה הָׂ ש ָׂ ת ֶזה עָׂ ַ ֻעמ  ם ֶאת ֶזה לְּ ֵאה ג ַ ה רְּ עָׂ יֹום רָׂ טֹוב ו בְּ ה ֱהֵיה בְּ ה: בָׂ או מָׂ יו מְּ ם ַאֲחרָׂ דָׂ אָׂ א הָׂ צָׂ מְּ ֹא יִּ   ל 

תֹו: עָׂ רָׂ יךְּ ב ְּ ע ַמֲארִּ ׁשָׂ ֵיׁש רָׂ קֹו וְּ דְּ צִּ יק ֹאֵבד ב ְּ י ֵיׁש ַצד ִּ לִּ יֵמי ֶהבְּ י ב ִּ יתִּ אִּ ֹל רָׂ  )טו( ֶאת ַהכ 
ם אתה כשתבוא הרעה על הרשעי  -ביום שיש בידך לעשות טובה היה בעושי הטובה. וביום רעה ראה  -)יד( ביום טובה היה בטוב רש"י 

 -שנאמר )ישעיה סו( ויצאו וראו בפגרי האנשים וגו' ולא תהיה מן הנראים והיו דראון לכל בשר. גם את זה לעמת זה  תהיה מן הרואים
 להרהר אחריו של הקב"ה: -הטובה ושכר פעולתה לעמת הרעה ושכר פעולתה. אשר לא ימצא האדם אחריו מאומה 

 דהיינו אנחה ומיד נה  כב
 וף תורה קח שעל פי רוב חברים הכוונה לרבי אברהם פטרבורג עי"ש.כאמור לעיל בס כג
 סיפוגים  -בתשכט  כד

שמה חלק אלוק ממעל תמיד קשורה בשרשה, והנפש היא הנופשת ושורה באדם וע"י הרוח מקשר את הנפש לקבל חיות מהנשמה  הנ כה
 יחידה. היחותר ישרשה שלמעלה ומ
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