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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

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

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

 חדושים.

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

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

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

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

העיקר לעשות סיכום קצר שכולל את כל החרוזים  ,מושגים קשים להבנה לבד מביאורי
"ד )אמנם כיון שאין ביהמ כפי שנתבררו בעיונים שבהערות. ופושט את כל הספיקות

)זו היתה  דשו דברים שלא תמיד העתקתי אותם להערות(חבלא חידוש גם בהקדמה נת

 (ועדיין אני מצפה להצליח יותרכוונתי 

 
 

 
 

בהשוואה לשאר שהיא גרסת מוהרנ"ת שהדפיס בביתו, מוגה דפי הליקוטי מוהר"ן בצורת הדף נלקחו מליקוטי מוהר"ן מהדורת תקפא 
 למכון אבן שתיה ועדין לא נדפס.השייך 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   תשנד( הפירוש שהוא ביאור שאמר בשיעור על הזוהר פיקודי שנאמר בשנת תשנד פ' במדבר.

  , והוא רחום יכפר עוון.אוי לי אם אומר ואוי לי אם לא אומרבחלקם ציינתי שדברי הם עפ"י מה ששמעתי ממנו דציינתי מחשש שלא לזה היתה כוונתו ו
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 הודעה
ין ילעורק כיון שציוה והלוואי שגם במה שכיוון למדרגתי לא שבשתי, ובפרט אנן עומק כוונתו  מי יודעכי  ,כל הביאורים הם בדרך אפשר והצעה בלבד

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

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

ָרכָ  רֹוָנם ִלבְּ ינּו ִזכְּ רּו ַרּבֹותֵּ ָאמְּ ֶּׁ מֹו ש  ן ּוכְּ ּום ֹאפֶּׁ ש  יג ּבְּ ַהּשִ ר לְּ ָ ש  פְּ ֹות ִאי אֶּׁ דֹוש  כוּ ַוֲאִפּלּו ִשיחֹוָתיו ַהּקְּ א וְּ ּלָ ם אֶּׁ הֶּׁ י מֵּ ּתִ רְּ לֹא ִחּסַ ַרּבֹוַתי וְּ י מֵּ ּתִ ה ָלַמדְּ ּבֵּ  עכ"ל '.ה, ַהרְּ

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

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

 
 התנצלות

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

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

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

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

שכתב  לב אריה הוסיף בשם ספרשם.  להחיד"אברית עולם ובביאור   ל נעלם, שגורם שנעלם, אם טוב שגילה לו אם רע, שאינה כותבה:במשפט על כ
בזמן שבית המקדש קיים כשאדם מקריב קרבן מתכפר לו וכשאדם כותב בספר מה שלומד איזה חידוש הכתיבה זו עולה לו במקום שמשם רז"ל בהקדמתו 

 . זבח ומנחה לא חפצת וכו' עולה וחטאה לא שאלת אז אמרתי הנה באתי במגילת ספר כתוב עלי שיעלה במקום קרבן הנ"ל את הכתובהרב קרבן. ובזה פי' 

לו רזי תורה מן השמים ואינו  ז"ל שכל מי שמגליןרבי אליעזר מגרמיזא יד פרשת כי תשא שכתב משם  על התורה כתב רבינו אפריםעוד עי"ש בשם ספר 

למוה"ר מרדכי הכהן מגורי האריז"ל בהקדמת ספרו בזה"ל "ניתנה רשות למי שחננו ה' קצת דעה וחכמה  שפתי כהן ועיין כותבו עתיד ליתן את הדין עכ"ל.

מחשבות בספר ועיין      .ו שחייב מיתהה שקבלה נשמתו בסיני ואם לא יכתבם נראה לי שהוא נענש כמו הנביא שהוא כובש נבואתמובינה לבאר ולפרש 

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

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

פני שדורש לרבים יחזור ד"פ אבל מה שכותב צריך לחזור אלף פעמים, מסתמא הכוונה להוראה ואע"פ שהרמב"ם מזהיר באגרות קדש מאמר קדוש ה' של
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.
היא בכל עניין, אולי ראוי לכנות את הביאור חברותא, כי חברותא דרכו לומר גם את ספקותיו ולא רק דברים המבוררים כאחותו  עכ"פ אם טעינו והזהרתם

  שאסורה.

מי' הרוגי  שרשב"גשסז 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 וכבודעוד עי"ש סימן פד שמנכין לו מזכויותיו מלכות תלה בזה סיבת הריגתו

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

 לעורר על חשיבות העיון בתורה של רבינו
ּ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  ָ  ש 
ַעל ה-ּבְּ 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  וְּ
ֹאד ין ַעד מְּ ין סֹוף אֵּ אֵּ ִלית וְּ כְּ    :ּתַ

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

 מסוגל ביותר להכניע ולתקן את המדמה.

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

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

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

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

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

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

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

נמצא שמי שסובר  .תורה מז תנינא שאסור לומר תורה אלא אם יכול לומר באופן שכל אחד ישמע רק מה שצריך לו ולא יותרבנראה כוונתו כיון שאמר  ,('ח 'תשובה גרמב"ם )
 מטיל פגם בצדיק .שרבינו אומר תורה גבוהה הוא 

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

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

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



 מוהר"ן       קי.    ליקוטי                        קפה קפו קפז קפח קפט קצ                            

. ציון זה בחי' ציון ורושם יראה אל אלקים בציוןוזהו בחי' 

הכלי, שנעשה ע"י ההשתוקקות וכו' כנ"ל שעי"ז זוכין אח"כ 

, היינו ע"י ציון יראה אל אלקים בציוןלהתקרב להש"י בחי' 

ואמר א : ורושם הכלי, שנעשה ע"י השתוקקותו הגדולה בתחילה

יותר בתחלת  ברחותירבינו ז"ל, שכל מי שיש לו יגיעות וט

ההתקרבות להש"י, דהיינו שיש לו מניעות רבות וגדולות כגון 

מאביו ואשתו וחותנו או משאר בני אדם שמונעים ומעכבים 

אותו מאד ומניעות מחמת ממון ושארי מניעות ועכובים 

ובלבולים, שמשתטחים לפניו ומונעים אותו מאד, והוא צריך 

עות והטרחות שיש כל אלו היגי .להתייגע ולטרוח מאד לשברם

כי עי"ז זוכה  .לו בתחילת ההתקרבות, הם טובה גדולה להאדם

אח"כ לקבל הרבה קדושה וטהרה, כי ע"י היגיעות שבתחילה 

נעשה הכלי וכל מה שיש לו יותר יגיעות וטירחות וכו' יש לו 

כלי גדול ביותר לקבל אח"כ בתוכו שפע קדושה וטהרה 

 [ :כנ"ל ל אלקים בציוןיראה א, וזה בחי' [ג] להתקרב להש"י

 

שמספרין מופתים מהצדיקים שבמדינות קיר"ה  מה[ ד] קפו

)דווין(. הוא מחמת שאנשיהם הם אנשים כשרים ומאמינים [ ה]

אמונה שהם מאמינים בדברי הצדיק, עי"ז  על ידיבהצדיקים, כי 

נתגלין מופתים, כי באמת הצדיק בוודאי מלא מופתים, וכשהוא 

על כל דיבור  ,ן עיניו ולבו על דברי הצדיקמאמין בהצדיק ונות

אזי  ,ודיבור, כי מאמין שכל דבריו אמת וצדק, ובכוונה מכוונת

כל מה שיארע אותו, הוא מסתכל היטב  ,אח"כ כשבא לביתו

על כל דבר שיארע לו, ומבין למפרע בדברי הצדיק שדיבר עמו 

בהיותו אצלו, שזה היתה כוונת הצדיק שרמז לו בתוך דברים 

יבר עמו, וכן כל דבר ודבר שיזדמן לו, הוא מוצא הכל שד

בדברי הצדיק למפרע, שרמז לו שיהיה כן, נמצא שנעשה 

ונתגלה המופתים עי"ז. וכן מצינו אצל הנביאים שבעת שאמר 

הנביא הנבואה היתה ברמז, ולא היו מבינים נבואתו בפירוש 

על מה מרמז, ואח"כ כשנתקיים דברי הנביא, היו יודעין 

רע שנתקיים דברי הנביא שהתנבא ורמז על זה מקודם, למפ

וכמו שמצינו  .והבינו דברי הנביא למפרע, שהתכווין על זה

ועתה הדברים סתומים,  .בדניאל שמרמז על סוף קץ הגאולה

, כי אין אדם סתום הדברים וחתום זיב([ ו]כמו שכתוב שם )

יודע עתה איך מרומז שם זמן הגאולה, אבל לעתיד אי"ה 

, אזי ידעו חנויקוים הדברים ויגיע קץ האמת ויבא משיחכשי

למפרע איך שמרומז בדבריו זמן הקץ, וכן מצינו בכמה 

 נביאים:

ה' החסד כי אתה תשלם לאיש  ולךב( )תהלים ס[ ט] קפז

, היינו שהוא חסד גדול מאת השם יתברך שהוא [י] כמעשהו

הוא מבין לפשפש  על ידי זהמשלם לאדם מדה כנגד מדה, ש

אך דע,  .מעשיו ולידע החטא שפגם בו ולשוב בתשובהב

כמה יא .מדה במדה, הוא בא"י ברךיתם שעיקר מה שמשלם הש
, ארץ יגלו שמים עונו וארץ מתקוממה לושכתוב )איוב כ( יב

, היא מתקוממה לו ושם נתגלה עונו, ארץ ישראל היינו בחינות

, מדה כנגד מדה, וזה לשלם לאיש כמעשהוכי שם מדקדקין 

, ר"ת יושביה אכלת ארץוב על א"י )במדבר יג( שכת

כנ"ל, וע"כ היושבים שם מעשהו כאיש לשלם תתה א

בא"י יש להם על הרוב יסורין, מחמת שממהרין שם לשלם 

 : לאיש כמעשהו

שצריך לנסוע להצדיק לחזור על אבידתו, כי  דע[ יג] קפח

קודם שיוצא האדם לאויר העולם, מלמדין ומראין לו כל מה 

לעשות ולעבוד ולהשיג בזה העולם, וכיון שיצא לאויר שצריך 

 .העולם מיד נשכח מאתו, כמו שאמרו רז"ל )נדה ל' ע"ב(

אובד,  ראו רז"ל את השוכחקחה היא בחי' אבידה, כמו שכוהש

ר לאבד וכו'. לשמוע ומה ידכמאמרם ז"ל )אבות פ"ה( מהר

וצריך לחזור ולבקש אבידתו, והאבידה שלו היא אצל הצדיק, כי 

הצדיק חוזר על אבידתו עד שמוצאה, ואחר שמוצאה, חוזר 

ומבקש אחר אבידות אחרים עד שמוצא גם אבידתם, עד 

ע"כ צריך לבא להחכם לבקש  .שמוצא האבידות של כל העולם

אך הצדיק אינו משיב לו  .ולהכיר אבידתו, ולשוב לקבלה אצלו

[ טו]האבידה עד שידרשנו אם אינו רמאי ושקרן, כמו שכתוב 

עד שתדרוש את אחיך אם אינו  דרוש אחיך והשבתו לו עד

 :[טז] רמאי )בבא מציעא כ"ז ע"ב(

ליזהר מאד מעצבות ועצלות, כי עיקר  צריך[ יז] קפט

ונחש סה(  'בבחי' )ישעי ,נשיכת הנחש הוא עצבות ועצלות

, עפר היא בחי' עצבות ועצלות שהם באים מיסוד עפר לחמו

 [:יח] העפר, כמובא בספרים

כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר  ויענו)שמות יט( [ יט] קצ

דיבר ה' נעשה, וישב משה את דברי העם אל ה', ויאמר ה' 

אל משה הנה אנכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם 

. בדברי עמך וגם בך וכו' ויגד משה את דברי העם אל ה'

והוא תמוה ונפלא מאד, כי מה הם דברי העם שנית, שעליהם 

, כי לא נמצא בכתוב שום ה את דברי העםויגד משנאמר 

כל מענה ודברים שהשיבוהו העם שנית אחר מענה הראשון 

. ויגד משה את דברי העם אל ה'. ומה זה שוב אשר דבר וכו'

אך דע, כי ישראל טענו ואמרו על מה שאמר להם משה לקבל 

כלומר כל אשר  נעשה,כ כל אשר דבר ה'ענו הם  ,את התורה

ידבר ה' אנו מוכרחים לעשות, כי מאחר שיצא הדיבור מפי ה' 

לעשות זאת המצוה, הרי אין שום בחירה, והרי אנו מוכרחים 

  ,בוודאי כל אשר דבר ה' נעשהבמעשינו, וזה 

 

                                              
 בתרלו מתחיל כאן סוגרים. וזו טעות כי כאן הוא תוך סוגרים שהתחילו בעמוד הקודם ויסגרו בסוף התורה. א
 וטרחות -מתרלו  ב
, ועיין באיבי הנחל בסוף ביאורו יז סימןח"ה צד, ו סימןח"א  ק"שישמובא ב ',ח' שכנים גנזקי ק"ה ל ג

 לתורה כ'.
 כן נאמרה תורה זולא ידוע מתי והי ד
ר"ת קיסר ירום הודו ושמו היה דווין, שהיה מושל בווינה עיר הבירה של אוסטריה. ועיין חיי מוהר"ן צב  ה

 )הכוונה ליהודי הונגריה שהיו אז תחת ממשלת אוסטריה(
  הכוונה לפרק יב ו
 מ"מ שלמטה(נוסף בתקפא ע"י מוהרנ"ת )ובספרים המנוקדים יש כאן שיבוש כי סברו שהוא ציון ל ז
 משיחנו -מתרלו  ח
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו ט
 הפסוק הזה וקודמו ידוע בספרים כמוקשה וזה התירוץ של רבינו י

 כמו -תרלדב יא
 בתקפא ש' נראית ב' יב
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו יג
ַמֵהר לשמוע ומהר  –נה יב מהיר לשמוע ומהיר לאבד )וצ"ע כי גרסת המשנה שם כרבינו עי"ש מש –בתשכט  יד

 לאבד(
 דברים כב ב' טו

                                                                                   
עיין לק"ה מתנה ה' אותיות עד עה שהצדיק דורש אם נתייאש או לא ועי"ש מדוע הכל תלוי ביאוש. ועיין  טז

)וצ"ע מדוע לא ביאר כאן בפירוש שהכל תלוי ביאוש, ועיין תורה עח רעא.   –ש"ע הלכות אבידה חו"מ סימן רנט 
שיאוש אינו בעולם כלל. אלא ששם כוונתו שאם ינצל מיאוש יכול לזכות למדרגות שאינן שייכות לו ואילו  תנינא עד כמה הזהיר

כמבואר במעשה מרב ובן יחיד שאמר  ובאמת אין כח להסט"א אלא רק לייאשכאן המתייאש מאבד את השיייך לו( 
מתיירא ממני. וכן ברפידים הס"מ אם תרצה אהיה בולע אותך. וכן במעשה מחיגר שאמר הס"מ וכי אין אתה 

ויבא עמלק להלחם בישראל, ומה היה בכוחו לעשות להם כשהם מוקפים בענני כבוד, אלא שמחמת הייאוש 
וכן בתורה כד ד"ה מי יימר עי"ש שכדי לייאש אמרו שא"א לכלות את  .)שמעתי מר"ע ארז( יצאו אליו

 .)רמ"ש קרמר( הסט"א, ובאמת ע"י שמחה כן אפשר, כמבואר שם
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו יז
עיין תורה ד' אות ח' ]ריש דף ד.[ ושם הערה ב' נרשם הספרים. גם עיין תורה מח תנינא העצבות סט"א  יח

 והקב"ה שונא אותה
לקו"ה שבת ז, לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו ועיין שיחה הקשורה לה בחיי מוהר"ן סימן קצז ועיין  יט

שיש"ק ח"ו, . ועיין ועיין אבני"ה ברזל מובא בשיש"ק ח"א, סעיף תשז א, סעיף מב.נ; מובא בשיש"ק ח"
 סעיף שלד

 נמחק(תיבת נעשה דבר ה' כלומר ) –בתשכט  כ

 תורה אור
תהלים פד )ח( ֵיְלכּו ֵמַחִיל 
ֶאל ָחִיל ֵיָרֶאה ֶאל ֱאלִֹהים 

ִצּיֹון:  ּבְ
 תורה קפו

אל  ה ָדִנּיֵ דניאל יב )ד( ְוַאּתָ
ֶפר ַעד ְסֹתם ַהדְּ  ָבִרים ַוֲחֹתם ַהּסֵ

ה  ים ְוִתְרּבֶ ְֹטטּו ַרּבִ ֵעת ֵקץ ְיש 
ַעת:  ַהּדָ

 תורה קפז
ר תהלים סב  ּבֶ )יב( ַאַחת ּדִ

י  י ּכִ ָמְעּתִ ִים זּו ש ָ ּתַ ֱאלִֹהים ש ְ
)יג( ּוְלָך ֲאדָֹני  עֹז ֵלאלִֹהים:

ם ְלִאיש   ּלֵ ה ְתש ַ י ַאּתָ ָחֶסד ּכִ
הּו: ַמֲעש ֵ  ּכְ

ַמִים ֲעֹונֹו איוב כ )כז( ְיגַ  ּלּו ש ָ
 ְוֶאֶרץ ִמְתקֹוָמָמה לֹו:

)לב( ַוּיֹוִציאּו יג שלח  במדבר
רּו אָֹתּה  ר ּתָ ת ָהָאֶרץ ֲאש ֶ ּבַ ּדִ
ָרֵאל ֵלאמֹר ָהָאֶרץ  ֵני ִיש ְ ֶאל ּבְ
ר ָעַבְרנּו ָבּה ָלתּור אָֹתּה  ֲאש ֶ
ֶביָה ִהוא ְוָכל  ֶאֶרץ אֶֹכֶלת יֹוש ְ
ר ָרִאינּו ְבתֹוָכהּ   ָהָעם ֲאש ֶ

י ִמּדֹות:  ַאְנש ֵ
 תורה קפח

)ב( ְוִאם כב  כי תצא דברים
לֹא ָקרֹוב ָאִחיָך ֵאֶליָך ְולֹא 
יֶתָך  ְיַדְעּתֹו ַוֲאַסְפּתֹו ֶאל ּתֹוְך ּבֵ
רֹש  ָאִחיָך  ָך ַעד ּדְ ְוָהָיה ִעּמְ

בֹתֹו לֹו:  אֹתֹו ַוֲהש ֵ
 תורה קפט

ישעיהו סה )כה( ְזֵאב ְוָטֶלה 
ָקר ִיְרעּו ְכֶאָחד ְוַאְרֵיה  ּבָ ּכַ

ֶבן ְוָנָחש  ָעָפר ַלְחמֹו  יֹאַכל ּתֶ
ָכל  ִחיתּו ּבְ לֹא ָיֵרעּו ְולֹא ַיש ְ

י ָאַמר ְיקָֹוק: ס  ַהר ָקְדש ִ
 תורה קצ

ֲענּו ָכל יט יתרו  שמות )ח( ַוּיַ
ר  ו ַוּיֹאְמרּו ּכֹל ֲאש ֶ ָהָעם ַיְחּדָ
ה  ב מֹש ֶ ש ֶ ה ַוּיָ ר ְיקָֹוק ַנֲעש ֶ ּבֶ ּדִ

ְבֵרי ָהָעם אֶ  )ט(  ל ְיקָֹוק:ֶאת ּדִ
ה  ה ִהּנֵ ַוּיֹאֶמר ְיקָֹוק ֶאל מֹש ֶ
ַעב ֶהָעָנן  א ֵאֶליָך ּבְ ָאֹנִכי ּבָ
ִרי  ַדּבְ ַמע ָהָעם ּבְ ֲעבּור ִיש ְ ּבַ
ָך ַיֲאִמינּו ְלעֹוָלם  ְך ְוַגם ּבְ ִעּמָ
ְבֵרי ָהָעם ֶאל  ה ֶאת ּדִ ד מֹש ֶ ּגֵ ַוּיַ

 ְיקָֹוק:
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 צריך לנסוע לצדיק לחזר על אבדתומאמר 
 מספה"ק ליקוטי מוהר"ן

 
 אלצות לו תשרי תשע

 אב תשעז ירושליםעד ל'  אכ

 

 זמן אמירת התורה
  לא ידוע מתי והיכן

 
 פתיחה

בזה תלוי כל הצלחת עבודת ה' של שוכאן מבאר  \א/עניין חשיבות הנסיעה לצדיק חוזר בליקוטי מוהר"ן הרבה פעמים
כי כל האבדות אצל הצדיק נמצא אצל הצדיק הכל בעוה"ז צריך לתקן לעשות ולברר כל חייו האדם האדם. כי כל מה ש

 \בנה בראש השנה/שומסתמא לפחות פעם ב לצדיק לקבל זאת. לנסועולכן חייב כל אדם 
 

 
 ליקוטי הלכות על תורה זו 

מצאת  אש יגעת ול)אות א( צריך כל ימיו להשתדל מאד לחפש אחר אבדותיו וידע שאין שום יגיעה בזה לשוא כמ" -  או"ח ברכת הפירות הלכה ה'
 צדיקבזיונות לבוא לעיקר האבדה ע"י פגם הברית ועיקר המציאה ע"י שסובל אל תאמין.   )אות ג( 
 מציאת האבידה היא ברור הנצוצות שנפלו בשבירה – חו"מ טוען ונטען הלכה ד

 עיקר השבת האבדה היא קודם יאוש-  חו"מ מתנה הלכה ה' אות עד ואות עה
וצות יצבנ עי"זשנמצא אצל הצדיק בשעה שאומר תורה מעלה הצדיק את נפשו בעיבור וזוכה עפ"י תורה יג כ – חו"מ אבדה ומציאה הלכה ג' אות ב'

  האבודים ממנו וגם מקבל כח לחפש בעצמו

 
 שיחות השייך לתורה זו

בטולטשין דר איש אחד בשם עקיבא מלמד שהיה בקי בש"ס ופוסקים וראוי להוראה, וגם בקי בספרי אמת וספרי צדיקים. אבל 
פילוסופיא חקירה ואפיקורסות היה לומד. עד שחיבר איזה ספר ליצנות מצדיקי הדור. אולם התנהגותו היה כאחד גם בספרי 

-בזקן ופיאות ארוכות ְוכּו', והיה נחשב אצל אנשי עירו לירא מלמד. פעם שהה בעיר ברסלב ונכנס גם אל מוהרנ"ת ֵזֶכר –היראים 
יק ְבָרָכה בכדי לעשות ליצנות מכל מה-ַצדִּ ְכרֹונֹו לִּ ְבָרָכה שיאמר לו דבר תורה. -שיראה וישמע אצלו. כשנכנס ביקש ממֹוַהְרַנ"ְת זִּ לִּ

ְכרֹונֹו ְבָרָכה המאמר הקטן שבליקוטי מוהר"ן ח"א )סימן קפ"ח( אודות מה שהצדיק דורש את -ואמר לו מוהרנ"ת בשם רבינו זִּ לִּ
ְכרֹוָנם-אחיך אותו". ודרשו רבותינוהבא אליו למצוא אבידתו אם אינו רמאי. כמו שכתוב: "עד דרוש  ְבָרָכה דרשהו אם אינו -זִּ לִּ

ְכרֹונֹו…". רמאי ְבָרָכה מגיעים. אחר-כששמע זאת ידע והבין עד היכן דברי מֹוַהְרַנ"ְת זִּ ְכרֹונֹו-לִּ ְבָרָכה, לא -כך כשיצא ממֹוַהְרַנ"ְת זִּ לִּ
ְכרֹונֹורק שלא עשה שוב ליצנות. אדרבא, סיפר זאת כמה פעמים לאנשים וש ְבָרָכה: )-יבח את מֹוַהְרַנ"ְת זִּ שיש"ק ח"א, סעיף  -לִּ

 תש"ג(. 
 

שלח את בנו מעירו לניגרד ללמוד בישיבה בעיר קיוב, לאחר זמן נודע לו שבנו עזב את דרך  -עשיר אחד מחסידי חב"ד בשם וולפסון 
לם כששמע בנו שאביו בא העירה, התחבא והסתיר ליצלן, ובא לקיוב בדאגה כדי לפגוש את בנו, או-התורה, עד שנעשה גנב רחמנא

ְכרֹונֹו את עצמו מאביו. הסתובב אביו בעיר ולא ידע לשית עצות לנפשו. ְבָרָכה, -בדרך חיפושו את בנו פגש ברבי הירש לייב ליפל זִּ לִּ
מוהר"ן" סימן -"ליקוטיהאבידות נמצאים אצל הצדיק, כמבואר ב והוא שפך את מר לבו לפניו. אמר לו רבי הירש ליב: "דע לך שכל

קפ"ח, ובכן שמע לעצתי, ובוא וסע עמי לאומאן, ותתפלל שם אצל ציון רבינו על זה" ! הוא אכן שמע בקולו, ונסעו ובאו שניהם 
ְכרֹונֹו ְבָרָכה מאוד, עד שהבטיח ואמר שבאם ימצא את -לאומאן על ראש חודש אלול, והנה האב לרוב שברון לבו בכה בציון רבינו זִּ לִּ

השנה באומאן עם אנשי שלומינו בקיבוץ. כשחזר לחפש את בנו בקיוב, רץ אליו בנו בחיבה גדולה, -ו, ישוב עם בנו להתפלל בראשבנ
השנה להתפלל -כך מתגעגע אני אחריך". וקיים את הבטחתו, וחזר לראש-ובכה לפניו מאוד בצועקו: "אבא אבא היכן היית, הרי כל

שניהם לאנשי שלומינו, והיה מעשה זה לנס ומופת גלוי. ובשנות הרעב היה שולח הרבה חבילות עם אנשי שלומינו. מני אז התקרבו 
 שיש"ק ח"ד, סעיף שנ"ז(.  -אוכל ובגדים לאנשי שלומינו, כי במחוז לעניגראד לא שרר רעב כמו באוקראינה: )

 

 הקדמה
היא האבן שהיתה  \ג/הטועיםקפח גמט' אבן  בספר הקדוש ליקוטי מוהר"ן, אולי כי קפחזו היא תורה תורה 

 .ועליה היה עולה המוצא אבידה ומכריז \דבירושלים/
ומי  ,אבדותיכםכל דהיינו שמכריז ומודיע לכל העולם דעו שמצאתי את  .בתורה זו מקיים רבנו מצוות השבת אבידה

 אחזירם לו.מעבודת ה' ויתן סימנים שלא התייאש אלי שיבוא 

                                              
]תורה ה תנינא אות  קצב[, ]תורה קפח, תורה קפה, תורה קנב, תורה קכ , תורהתורה עה, תורה עב, תורה סו אות ד', תורה יט אות א א

 .מעשה מרב ובן יחיד, תורה צד תנינא, תורה מו תנינא, תורה מה תנינא טו[
ה  -אות א' )עפ"י תורה פח תנינא( ברכת הפירות הלכה ה עיין לק"ה ב נָּׁ ָּׁ יִקים ַעל ֹראׁש ַהׁש  ן ְצִריִכין ִלְנֹסַע ְלַצד ִ ֵּ ם ְוַעל כ  דֹות הֵּ ֲאבֵּ ל הָּׁ י כ ָּׁ א, כ ִ ְיקָּׁ ד ַ

 ָּׁ ל כ  דֹות ׁשֶ ֲאבֵּ ל הָּׁ ְצאו  כ ָּׁ ם. ְוַגם מָּׁ ָּׁ ל  ֻּ ְצאו  כ  ָּׁ מ  ם ַעד ׁשֶ תָּׁ דָּׁ ה ַאַחר ֲאבֵּ ֵּ שו  ַהְרב  ְ ר ִחפ  בָּׁ כ ְ יִקים ׁשֶ ד ִ ֶצל ַהצ ַ ן קפח אֵּ ִסימָּׁ ר ב ְ ֹבאָּׁ מ ְ מֹו ׁשֶ '. )כ ְ ם ְוכו  עֹולָּׁ ל הָּׁ
 ֵּ ם(. ְוַעל כ  ן ׁשָּׁ ֶלק א, ַעי ֵּ י חֵּ טֵּ ו  "ִלק  נ ַ ַ ו ש כ  ה ְוַהִחפ  ׁשָּׁ ק ָּׁ ַ ר ַהב  ז ִעק ַ ה ְואָּׁ בָּׁ ׁשו  ַלת ַהת ְ ז ַהְתחָּׁ אָּׁ ר ׁשֶ ׁשֹופָּׁ ֹוְקִעין ב ְ ז ת  אָּׁ ה ׁשֶ נָּׁ ָּׁ ֹראׁש ַהׁש  ז ְצִריִכין ן ב ְ ן אָּׁ ֵּ ל. ַעל כ 

" דֹות ְוַכנ ַ ֲאבֵּ ל הָּׁ ם כ ָּׁ ר ֶאְצלָּׁ ים ֲאׁשֶ י ִ דֹוִלים ַוֲאִמת ִ יִקים ג ְ בֹוא ְלַצד ִ ר לָּׁ יֹותֵּ ר ב ְ הֵּ  ל:ִלז ָּׁ
 עפ"י הרב יצחק בזנסון בפירושו לתורה זו הנקרא אבן הטוען. )לפי גרסת הגמ' ב"מ כח.( ג
אבן היתה בירושלים, שכל מי שמוצא מציאה היה עומד עליה ומכריז מציאה  -אבן טועים  -עיין ר"ע ברטנורא על תענית ג' ח'  ד

קראת אבן טועים. ומצאתי כתוב, שהיתה גבוהה מאד ולא היה אפשר מצאתי, ובאין בעליה ונותנין סימניה ונוטלין אותה, ואותה אבן נ
 שתתכסה בגשמים, אלא אם כן בא מבול לעולם:
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נר נשמתו מעל ראשו ורואה מסוף העולם עד סופו  בבטן אמו עוברהדה ל. שבגמ' נרה זו בנויה על מאמר חז"ל תו
מלמדין ומראין לו כל מה שבא לתקן בעוה"ז בתורה ומצוות ותפלה וכשנולד נשכח ונאבד ש ,ולומד כל התורה השייכת לו

 . כל ימיו צריך לחזור לחפש את אבידתומגיל בר מצווה ו .ממנו
ו ואז מכח הרישמו צריך לתקן כלים לקבל את האור בחי' תשובה שתחילה מאירים לו אור גדול ומיד נעלם ממנה וז

כי ה \ה/ושבועות. הריפסה ימיו רדסה לליבחי' זה ו ל שוב בכלים בקביעות."הנתקנם בשלימות יזכה לאור ישבכלים וכ
לעשות לו כלים לזכות בו שוב לעתיד לחפש שמלמדים את העובר הוא אור גדול ומשנולד נעלם וכל חייו צריך נמי מה 

 למצא את כל אבדותיו כולם.לבוא אם יזכה 
 ורק מי שבא אליו יכול לקבלה חזרה. האבידות של כל העולם מוצא הצדיק.שאת כל ומוסיף רבינו 

 

 וצ"ע מה למד וראה העובר עד שעי"ז עשה קניין שנחשב כל העבודה כאבידה שצריך להחזיר לו.
ובפשטות נראה שראה היכן נשמתו חצובה בקומת ישראל באדם הראשון, ולפ"ז למד את כל התיקון שצריך לעשות אותו 

 ה שלו את כל התורה השייכת לתיקון זה וכל העבודה.החלק נשמ
ובאמת מעשה היה שנולד ינוקא שידע סודות תורה נפלאים והיה עם שכל נפלא מיד בלידתו וצדיקים אמרו שהמלאך לא 

 סטרו, והיה מגלה סודות עד שבא צדיק אחד וסטרו. ונשכח ממנו הכל.
 

מקובל אצל אנ"ש שכשרבנו פותח בלשון "דע" היא השגה גבוהה - דע שצריך לנסוע לצדיק לחזור על אבידתולשון רבנו 
 מאצילות. 

 ומסתמא כאן הכוונה לסוד הזה שכל האבידות של כל העולם נמצא אצל הצדיק
דע שאדם בעצמו כמעט לא יכול כלל למצא את אבידותיו לכן שולח הקב"ה צדיק בכל דור  ונראה שעומק הכוונה היא,

והוא בעבודתו מוצא אבידתו ואבידות כל ול בעבודת ה' במסירות נפש ובעיקר בתיקון הברית גדכח דעת נפלא וונותן בו 
 .העולם

 צריך לנסוע לצדיק לבקש אבידתו. כל אחד ועל כן כנ"ל 
 שהיא העושה כלי לקבל ממנוומדלא אמר שצריך לבא לצדיק משמע שיש עניין בעצם הטרחה של הנסיעה לצדיק 

 

 אבל הצדיק לא מחזיר אלא רק אחרי שדורש ומברר אם זה שבא אצלו לבקש האבידה אינו רמאי או שקרן.
זה בעצמו שבא זה לא מספיק ראייה שהוא לא רמאי. ומה יפסיד הצדיק  מדועכיון שאדם בא לצדיק לבקש אבדתו וצ"ע 

 שלו?אם יתן לרמאי, ומה ירויח רמאי ברמאותו, כי מה תועלת לו באבידה שאינה 
וכל עבודת ה' שלנו היא רק לנסוע לצדיק  שלנו,לכאורה משמע כאן שאין שום תועלת בתורה ומצוות גדול צ"ע עוד ו

  .קבל ממנו את האבדות. וזה לא יתכן
 

ונראה שזה התירוץ שבאמת הצדיק מחזיר אבדה רק למי שטורח לחפש אותה בעצמו, והחידוש הוא שבאמת אדם בעצמו 
ל על הספינה דהיינו שביחס בי משכתי בחאנהיא כמו ש םה שלכבודכמו שרבינו אמר פעם העתיו לא יכול למצא אבדו
 אתם עובדים.רק כאילו כדי לעשות כל עבודת ה' בשלימות אזי העבודה שלכם היא למה שבאמת צריך 

מי אבידה כי רק זה דורש הצדיק לפני שמחזיר ו את אבידותיו.לא יכול לפטור עצמו מהטרחה לחפש אף אחד אעפ"כ 
 הצדיק אבדותיו.חזיר לו אזי אם גם נוסע לצדיק יבכל כוחו באמת שטורח 

 

בעוה"ז הוא כל כך קשה עד שצריך לזה ג' תיקונים תחילה  לתקן ע"י עבודתינושאנו צריכים בשלימות תיקון נמצא ש
וע לצדיק לקבל ממנו. כי את מלמדים ומראין לעובר ואח"כ צריך לחפש ולטרוח הרבה בעבודת ה' ואח"כ עוד גם לנס

 . נשלם התיקוןהתיקון השלישי לנסוע לצדיק לבקש ממנו ע"י ממנו והשני לא לא עוזר ורק  משכיחיםהראשון 
 

עוד צ"ע מה הכוונה שהצדיק מוצא אבידות אחרים ואיך שייך כלל שאדם אחד ימצא אבידה של חבירו הרי אינה שייכת 
 ידע למי הוא שייכת. ןת למצא אבידה שאינה שלו ויצטרך לתת אותה לחבירו ומנילו כלל. האם גם אדם פשוט יכול בטעו

הצדיק כיון שכלול מכלל נפשות ישראל יכול למצא כל האבדות של כל ישראל, כי יש לו שייכות דווקא שפשוט נראה בזה ו
 לכולן.

 

 אבל עדיין צ"ע אם הצדיק מוצא והאבידה אצלו מה מוצאים ישראל ע"י עבודתם.
 כיצד נראית אבדה דהיינו מה מחפשים ומה מוצאיםו
 אבידה רוחנית הצדיק מחזירכיצד ו

                                              
י -ה ראש חודש ג' ג' "בלקכמבואר  ה ךְ  כ ִ ה   הו א כ ָּׁ ְרכ ָּׁ ל ד ַ ה ׁשֶ בָּׁ ׁשו  ְבִחיַנת ת ְ ַסח ב ִ ֶ הו א פ  א ַוֲאַזי. ִמְצַרִים ְיִציַאת ׁשֶ ךְ  ְוַאַחר טֹוב יֹום הו  ָּׁ  הו א כ 

ל טֹוב יֹום בו עֹות ׁשֶ יְנַתִים ׁשָּׁ ֹעֶמר ְסִפיַרת ו בֵּ י, הָּׁ ה כ ִ ָּׁ ְתִחל  א ב ִ ה ִהְתעֹוְררו ת ב ָּׁ בָּׁ ׁשו  ה ַהת ְ ַמְעלָּׁ ְ י - ַעל ִמל  ת ְידֵּ ו  ל  ה ִהְתג ַ רָּׁ ַעל, ַהַהְסת ָּׁ י - ׁשֶ  ֶזה ְידֵּ
ז קֹול ׁשֹוְמִעין רו  ִמְתעֹוְרִרין ַהכ ְ ה ו  בָּׁ ְתׁשו  ךְ  ְוַאַחר ב ִ ָּׁ יִחין כ  ךְ  אֹותוֹ  ַמנ ִ ילֵּ ַעְצמוֹ  לֵּ ִריךְ , מֵּ צ ָּׁ ב ַלֲחֹזר ׁשֶ ׁשו  ךְ  ְולָּׁ ילֵּ א ְולֵּ ְרג ָּׁ א ִמד ַ ר ְלַדְרג ָּׁ ׁש  ְלַטהֵּ ְלַקד ֵּ  ו 
ֹום ַעְצמוֹ  ה, יֹום ֶאל ִמי  ז ֶ ִחיַנת ׁשֶ ֹעֶמר ְסִפיַרת ב ְ ִהיא, הָּׁ ֶכף ׁשֶ ֵּ ז, ִמְצַרִים ְיִציַאת ַאַחר ת  אָּׁ ה ׁשֶ יָּׁ ה ִהְתעֹוְררו ת הָּׁ ׁשו בָּׁ ה ַהת ְ ַמְעלָּׁ ְ י - ַעל ִמל   קֹול ְידֵּ
ז רו  ל ַהכ ְ ת ׁשֶ ו  ל  ה ִהְתג ַ רָּׁ נ ַ  ַהַהְסת ָּׁ ַ ךְ  ְוַאַחר ל"כ  ָּׁ ֹר ְצִריִכין כ  ה ִלְספ  ְבעָּׁ עֹות ׁשִ בו  מוֹ  ׁשָּׁ ים ְסִפיַרת כ ְ ל ְנִקי ִ ה ׁשֶ ד ָּׁ י ַהנ ִ דֵּ ׁש  כ ְ ר ְלַקד ֵּ ְלַטהֵּ ֹום ַעְצמוֹ  ו   ֶאל ִמי 

א יֹום ְרג ָּׁ א ִמד ַ ךְ  ְוַאַחר ְלַדְרג ָּׁ ָּׁ עֹות זֹוִכין כ  בו  הו א, ְלׁשָּׁ ַעת ׁשֶ דֹול ד ַ ֹבה ַ  ְוֶעְליֹון ג ָּׁ ִחיַנת ְמֹאד ְוגָּׁ ל ִמְקֶוה ב ְ עֹות ׁשֶ בו  ַתב ׁשָּׁ כ ָּׁ ם ׁשֶ ר ׁשָּׁ ֲאמָּׁ ַ מ  ַ ז, ל"ַהנ ַ  ב  אָּׁ  ׁשֶ
א ר הו  ן ִעק ַ ו  ק  ל ַהת ִ ה ׁשֶ בָּׁ ׁשו  מו ת ַהת ְ לֵּ ׁשְ י ב ִ או  רָּׁ  .כ ָּׁ
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שכל אחד מישראל כפי שרש נשמתו שהיא חלק אלוק ממעל יש לה מקום בקומת כלל ישראל וכפי זה  נראהובפשטות 
באופן המיוחד לו וגם  יש לו נקודה מיוחדת רק לו וכפי זה היא גם כל עבודת ה' שלו שאת כל התריג מצוות צריך לעשות

)כמבואר במ"א שכל אחד צריך לבחור לו איזה מצווה אחת שבה יקפיד יותר  יש בתרי"ג מצווה המיוחדת לו יותר מאחרות
 האמת, אלא ע"י שבא לצדיק ,זה אדם לא יודע מעצמו לוכ .מיוחד לוהוכלול בזה אופן התפלה ולימוד התורה  מאחרות(

עצמו דהיינו את הדרך המיוחדת לו מצא גם את הדרכים המיוחדות של כל אחד מישראל,  שאחר שטרח למצא אבידות
 ומי שבא אליו בתמימות מגלה לו הדרך ילך בה. 

 

אבל מי שחושב שכבר יודע מה עליו לעשות וכיצד, ורק בא לבקש חיזוק על דרכו ושהצדיק יתפלל עליו שיצליח. הצדיק 
 בדרכו כחז"ל בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו. לא מחזיר לו אבידתו ונותן לו ללכת 

 זה דורש הצדיק אצל הבאים אליו האם באים בתמימות וסומכים עליו או באים עם חכמות עצמםו
 הלשון רמאי ושקרן. דחוקלפ"ז קצת ונ"ל אע"פ שגם זה נכון אבל כך שמעתי לפרש 

שהלשון רמאי ושקרן כנ"ל שהצדיק דורש מכל אחד לעשות את שלו בחיפוש אבדותיו בכל כוחו ואז הצדיק  ויותר נראה
שניהם באים שקרן רמאי וולפ"ז  יעזור לו בתוספת כח ובכיוון העבודה המיוחדת לו ובהעלאת עבודתו להיכן שצריך.

הוא המיואש יגע כי ילא התחיל כלל להת "ב(הרימ)כמ"ש לצדיק לבקש אבדותיהם ועושים עצמם עובדי ה' והחילוק ששקרן 
שניהם רוצים שהצדיק ו .מצאתיולא  חיפשתי וסוברוהרמאי רוצה לפטור עצמו  א"א כלל למצא אבידותש וסוברמעיקרא 

 .ימצא עבורם ויתן להם מתנה
ורק מי שנפטר אחרי שלא  ,)כמבואר בחי"מ של( אבל אינו רוצה ,לתתהצדיק מתנה יכול שגם מבואר קב חי"מ באמת בו

אבל מסתמא  .ליתן לו לבוש של מצוות חינםהצדיק יכול  ,אזי אם היה לו את הזכות הזו שהיה דבוק בצדיק ,עשה כלום
  תיהיה לו בושה גדולה בבגד הזה שלא טרח עליו. 

 

הכלים ובעוונותינו  צוצות שנפלו בשבירתיונראה שיש בזה עומק יותר כפי המבואר בלק"ה שמציאת האבידה היא ברור נ
, וכל התריג ע"י תורה ומצוות ואכילה לשם שמים ומו"מ באמונה שאנו מבררים ומעלים מהקליפותבגלגולים קודמים 

 מצוות, וגם הגויים ע"י ז' מצוות שקבלו.
צוצות יוהצדיק נותן בנו רוח דשביק בה בעלה שהוא הכח להעלות את הנ מיין נוקביןהן בחי' הקדושים האלה צוצות ינוה

צוצות לנר"ן יהנמצטרפין  אזורק ותתפאר לפניו ית' שעי"ז נעשה יחוד קב"ה ושכינתיה ויורד שפע לשכינה שתתעבר בהן 
 שלנו.

ואעפ"כ לא יכול להשלים עבודתו  .כדי ששכרו לא יהיה נהמא דכסופא ,נמצא שאת עיקר העבודה עושה כל אחד בעצמו
 לו נר"ן חדשים. עבודתו לשכינה ועי"ז יושפע העלות אתבלי הצדיק שנותן בו רוח שבכוחו ל

אלא זה את כלליות עבודתו של כל אחד מצד שרש נשמתו  ,זה לא מה שצריך האדם בעצמו למצאולפ"ז מה שמוצא הצדיק 
  .ואת הכח השייך לכל אחד שעל ידו עולה עבודתו

ו כמו שמצא נדתיבל הצדיק מוצא את אבא ,ווץ משברי הכלים שהשייכים לציצא אבידתו מוצא את הנואדם המכל דהיינו ש
 דהיינו מצד שרש נשמתו בקומת ישראל. ,אותה העובר

 

ובלק"ה דהיינו  מבואר בכהאריז"ל וקצת בליקוטי מוהר"ן צוצות הקדושים שהם שברי הכליםיברור הנהנ"ל של עניין ו
אור נשברו הכלים והם בכלליות מאד רפ"ח שברי  שבו מרבוי ,עולם התיקון ברא עולם של קלקולשקודם שברא את 

ערבו נצוצות השברי כלים בקליפות ועוד כל אדם בחטאיו מפיל נצוצות שברי כלים תועוד בחטא אדם הראשון נ .כלים
 לקליפות

 וכל עבודתינו בעולם התיקון הוא ע"י תפלה תורה ומצוות למצא ולברר את ניצוצות הכלים שנשברו ולהעלותם למקומם.
 כיצד בכל מצווה אדם מברר ומעלה נצוצות קדושים השייכים לנר"ן שלו תורה נד עיין ו

ובתורה עה כיצד בכל דבורי תורה ומאכל וכל הנאה שיש לאדם מאיזה דבר הוא מהניצוץ קדוש הנמצא שם ואם משתמש 
 בו לשם שמים כראוי מעלה אותו לקדושה.

שאין בכוחנו להשלים את העבודה בינן לספינתא היינו טובעים, על מאמר רבב"ח אי לאו דמקרעוד מבואר בתורה ב' 
אלא צריך להתקשר לצדיק הדור ועי"ז עולה שאחרי כל הטרחה שלנו עדיין כל הצלחתינו היא מחסדו של הקב"ה עמנו 

 עבודתינו אליו הוא מצרף ובונה לקומה שלימה את חלקי האיברים שאנו מביאים לו.
 דוש מהקליפותידה הכוונה לברור והעלאת ניצוץ קאת אבבלק"ה טוען ונטען מבואר שמצי

 עי"זמבואר שמי שנמצא אצל הצדיק בשעה שאומר תורה מעלה הצדיק את נפשו בעיבור וזוכה  אבידה ומציאהובלק"ה 
 וצות האבודים ממנו וגם מקבל כח לחפש בעצמו.ציבנ

אלא שמצא את שלו לא היו שלו, ובוודאי כל כך הרבה  .צוצותימבואר בספרים שיוסף הצדיק ברר ר"ב מתוך רפ"ח נעוד 
 ושל כל העולם 

ו "פשהרי  ,בדו ולא כתוב שהם בררו כללוכיצד יתכן שיוסף ברר לוכ"ש יעקב אבינו צדיקים עצומים היו הרי אחיו  צ"עו
כדי להשלים  משמע שהם כל אחד ברר את של עצמו והיה צריך את יוסף הצדיקהנותרים עד היום אנחנו עוסקים לברר. 

 צוצות.יעבודתו. ויוסף הצדיק עם כל דורו שעזר להם כנ"ל הצליח לתקן ר"ב נ
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שהיה מיוחד ליוסף הצדיק ע"י שעמד בכל ( מציאה ואבידה לק"ה)עיין ונראה בזה שעיקר הברור תלוי בשמירת הברית 
תקפו של יוסף ענותנותו של בועז ופרש"י אע"פ שבגמ' סנהדרין אמרו  סיונות ושיבר הקליפה כמבואר בתורה קל.יהנ

שגם זה היה מכח יוסף ששיבר הקליפה,  שם מבואראבל מרבנו  .עי"ש סיון גדול יותר מיוסף הצדיקיעמד בנשבועז 
 ר האבדות יותר מכולם.רוכידוע שתמיד ההתחלה קשה ביותר ומסתמא על כן זכה לב

 .ןז על כולם ורק בכוחו לברר את האבדות וממנו צריך לקבלוכן בכל דור יש צדיק המיוחד בתיקון הברית שעולה עי"
 

 עד כאן הקדמה

* 
 
 [ו] קפחתורה 

בבטן  בהיותו עובר שלמדהכוונה למה , \ט/לחזור על אבידתו האמת \ח/להצדיק \ז/שצריך לנסוע דע

בדרך לימוד ובדרך לו  \י/כי קודם שיוצא האדם לאויר העולם, מלמדין ומראין ,ואיבד כשנולד אמו,

ג' מיני דברים שבא לעולם הזה לתקן בעשיה כל מה שצריך לעשות ולעבוד ולהשיג בזה העולם, מראה 
וכל ההשגות דהיינו עבודה ות וכל התפילות י, כנגד מעשה דבור ומחשבה. אולי הכוונה לכל המצוות מעשבעבודה ובהשגה

 . \יא/שיהיו לו בעוה"ז אם יזכה למצא אבדותיו

ם הלשון ש \יד/מאתו, כמו שאמרו רז"ל )נדה ל' ע"ב( \יג/לאויר העולם מיד נשכח \יב/שיצאוכיון 
וסטרו על פיו ומשכחו כל התורה שנאמר "לפתח חטאת רובץ" משמע הוא מלאך ך אמלוכיון שבא לאויר העולם בא 

                                              
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו ו

אמר צריך לבוא לצדיק. דהיינו שעיקר הכלי לקבל מהצדיק זה היגיעות ושבירת המניעות  משמע שיש מעלה בנסיעה עצמה מדלא ז
מבואר סימן שכח שכט אליו בקפיצת הדרך וא"ל אלי באים בעגלות ולא בקפיצת הדרך ובחי"מ לבוא אליו. ויש שיחה שאחד רצה לבוא 

ל והיה חסיד שהיה הולך ברגל לרבנו עשרות ק"מ )יד ורבנו שיבח מאד את הבא אליו בהליכה ברגשבהליכה ברגל יש מעלה יותר. 
 פרסה( בכל פעם שהיה צר לו.

אׁשו ב מעלת המתקרבים אליו ) אאות רצ -חיי מוהר"ן  ועיין יו ִמד ַ לָּׁ יו  נֹוְסִעים אֵּ הָּׁ ׁשֶ ה כ ְ כָּׁ ל ַאייִזיק ִזְכרֹונֹו ִלְברָּׁ אֵּ מו  י ׁשְ ְדל ְוַרב ִ י יו  ַמר ְלַרב ִ א( אָּׁ
ז אָּׁ ְלֶמעְדֶוועִדיְווֶקע  . אָּׁ ֹשו  ן עָּׁ ִמיד ְוכֵּ יו ת ָּׁ לָּׁ ִכים אֵּ י ִלְהיֹות ְסמו  דֵּ את ִלְסִביבֹות ֶמעְדֶוועִדיְוֶקע כ ְ צֵּ יו  רֹוִצים לָּׁ ַפַעם ַאַחת הָּׁ ַע ו  ְעג ֵּ הו א ִמְתג ַ ַמר ׁשֶ

ְפִסי ה ו  ִסיעָּׁ ְ ל פ  כָּׁ ב ְ ַמר ׁשֶ יו. ְואָּׁ לָּׁ ֶהם אֵּ יו  נֹוְסִעים ב ָּׁ הָּׁ ֶהם ׁשֶ ָּׁ ל  ִכים ׁשֶ רָּׁ ה. ְמֹאד ַאַחר ַהד ְ ְפִסיעָּׁ ה ו  ִסיעָּׁ ְ ל פ  ְך ִמכ ָּׁ א ַמְלאָּׁ יו ִנְברָּׁ לָּׁ ְסעו  אֵּ נ ָּׁ ׁשֶ ֶהם כ ְ ָּׁ ל  ה ׁשֶ עָּׁ
ה ִלנְ  לָּׁ ֲעגָּׁ ֹֹוְכִרין הָּׁ ש  נו  הֹוְלִכין ֹקֶדם ׁשֶ ִסיעֹות אָּׁ ְ ה פ  ָּׁ נו  ְוַכמ  ׁש לָּׁ ה ְיִגיעֹות יֵּ ָּׁ מ  ַ ם כ  ְמרו  לֹו ֲהלֹא ג ַ י ְואָּׁ ל כ ִ לָּׁ כ ְ ַ ם ֶזה ב  אי ג ַ ַוד ַ יב ב ְ ׁשִ ו  ֹסַע. הֵּ ל  אֵּ ם מֵּ ג ַ
ה ְואָּׁ  ר ִמז ֶ ֵּ ב  ֶמין ד ִ או  ַאֲחרֹון ב ְ ה הָּׁ נָּׁ ָּׁ ְבֶעֶרב ֹראׁש ַהׁש  ה. ו  ְפִסיעָּׁ ה ו  ִסיעָּׁ ְ ל פ  ְך ִמכ ָּׁ א ַמְלאָּׁ ִסיעֹות ִנְברָּׁ ְ אל ַהפ  ׁשֹון. )ִאיְך ִוויְנְטׁש ִמיר ַאז ִאיְך זָּׁ ָּׁ זֹו ַהל  ַמר ב ְ

ן ִדיא ֶוו אס ֶלעְכִטיַקייט פו  ם זֹוֶכה ַזיין צו  ֶזעהן דָּׁ ַאת ֶ ֶרְך ׁשֶ ִהירו ת ַהד ֶ ה ִלְראֹות אֹור ב ְ ֶ ֶאְזכ  ייא צו  ִמיר( ַאֲחַלי ׁשֶ אְרט אֹויף זֵּ ואס ִאיר פָּׁ עִגין וָּׁ
ַלי: יו אֵּ לָּׁ   נֹוְסִעים עָּׁ

 נקט הצדיק בה' הידיעה משמע צדיק אחד מסוים צדיק הדור ח
 נקט לשון יחיד כנראה כי היא כמו חבילה אחת של הרבה אבידות בתוכה. ט
מבואר לקמן עפ"י לק"ה טוען ונטען שכל מה שלמד העובר ונשכח ממנו כשנולד נקרא אבדה שצריך למצא כל ימי חייו דהיינו כל  י

בירורי הנצוצות הקדושים ושברי הכלים שיתקן ויברר ויעלה ע"י תורה ומצוות שיעשה כל חייו אם יזכה למצא את כל אבדותיו. וצ"ע 
האלה שהרי עדיין לא נתבררו מקליפות, כיצד נחשב שהם כבר שלו עד שנקרא אבדה שצריך להחזיר כיון שהעובר לא זכה בניצוצות 

לו.  ונראה שכל מה שלמד היה רק בבחי' שראה את הניצוצות השייכים לו היכן שהם. או אולי כיון שהכוונה לנשמת העובר והיא מעל 
ואולי לזה כוונה הגמ' שראוה מסוף העולם עד סופו. דהינו את כל  הזמן ולמדה את חלקה כמו שהיה לפני השבירה. או אחרי התיקון,

 חלקו בתורה מלפני השבירה עד אחר התיקון.
עיין שער הגלגולים הקדמה יז שמשה רבינו ידע כל מה שתלמיד עתיד לחדש כיון שנשמתו כלולה מכל ס' רבוא נשמות ישראל.  יא

מסתבר ממה שמבואר בזהר ויקרא עג שקב"ה וישראל והתורה חד. נמצא מבואר מזה שכל אחד חלק נשמתו הוא חלקו בתורה וכן 
שחלק אלוק דהיינו הנשמה וחלק התורה הם אחד. נמצא שמה שמשכח תלמודו בלידה הם חלקי נשמתו שלא זכה בהם בקנין וע"י 

 .עבודתו שימצא אבדותיו יחזיר לעצמו חלק הנר"ן שלו דהיינו חלקי תורתו ועבודתו
ה מלשון הגמ' מ"בא" ל"יצא" אע"פ שלכאורה אין הבדל שהרי היציאה מהרחם היא הביאה לאויר העולם. וכנראה צ"ע שרבנו שינ יב

הדגש שהגורם לשכחה זה היציאה משם ולא הביאה לכאן, אלא שא"כ צ"ע כי הפסוק לפתח חטאת רובץ משמע בחוץ וזה מכוון יותר 
 ילו לפי רבינו עצם היציאה משם גורמת להשכיח ממנו את מה שלמד וצ"ע. ללשון כיון שבא לחוץ, שם המתין לו החטאת להשכיחו. וא

לשון נשכח משמע מעצמו ואילו בגמ' מבואר שמלאך סותרו ומשכיחו. והיינו כנ"ל שהיציאה גורמת, ועיין לקמן פירוש החת"ס  יג
 .שהנשמה שהיא נר על ראשו, ביציאתו היא נכנסת בגופו, וחציצת הגוף משכיח ממנו את התורה

דרש רבי שמלאי למה הולד דומה במעי אמו לפנקס שמקופל ומונח ידיו על שתי צדעיו שתי אציליו על ב' ארכובותיו וב'  -נדה ל:  יד
עקביו על ב' עגבותיו וראשו מונח לו בין ברכיו ופיו סתום וטבורו פתוח ואוכל ממה שאמו אוכלת ושותה ממה שאמו שותה ואינו מוציא 

ו וכיון שיצא לאויר העולם נפתח הסתום ונסתם הפתוח שאלמלא כן אינו יכול לחיות אפילו שעה אחת ונר דלוק רעי שמא יהרוג את אמ
ג{ בהלו נרו עלי ראשי לאורו אלך חשך ואל תתמה שהרי אדם ישן -לו על ראשו וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו שנאמר }איוב כט

ב{ מי יתנני כירחי קדם כימי אלוה -י בטובה יותר מאותן הימים שנאמר }איוב כטכאן ורואה חלום באספמיא ואין לך ימים שאדם שרו
ד{ ויורני -ישמרני ואיזהו ימים שיש בהם ירחים ואין בהם שנים הוי אומר אלו ירחי לידה ומלמדין אותו כל התורה כולה שנאמר }משלי ד

לוה עלי אהלי מאי ואומר וכי תימא נביא הוא דקאמר ת''ש ד{ בסוד א-ויאמר לי יתמך דברי לבך שמור מצותי וחיה ואומר }איוב כט

ז{ לפתח חטאת -וכיון שבא לאויר העולם בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחו כל התורה כולה שנאמר }בראשית דבסוד אלוה עלי אהלי 

י תכרע כל ברך זה יום כג{ כי לי תכרע כל ברך תשבע כל לשון כי ל-שנאמר }ישעיה מה רובץ ואינו יוצא משם עד שמשביעין אותו
ד{ נקי כפים ובר לבב -ל{ לפניו יכרעו כל יורדי עפר תשבע כל לשון זה יום הלידה שנאמר }תהילים כד-המיתה שנאמר }תהילים כב

אשר לא נשא לשוא נפשו ולא נשבע למרמה ומה היא השבועה שמשביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשע ואפילו כל העולם כולו 
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י רבינו פאבל ל \טזוכמבואר במ"א שהשכחה מצד הקליפה/ .שממתין לו בחוץ להשכיחו את התורה שלמד \טו)של חטאת(/
יותר מסתבר שלא מתכווין לחלוק על  השינוי גרם וצ"ע גרם שנשכח ממנו אולילאויר עולם הזה משמע שעצם היציאה 

  .הגמ' אלא לומר שזו הכוונה שם
, למי שצריך ללמוד מחדש \יזנראה פשוט דאינו דומה מי שצריך להיזכר במה שכבר למד/ .כיון שנשכח למה למדצ"ע 
 .ואולי גם כדי שיאבד ויהיה מוכרח לבוא לקבל מהצדיק. \יח/לגמרי

ראו רז"ל את השוכח אובד, כמאמרם ז"ל ק, כמו שאבידה רוחנית \יט/חה היא בחי' אבידהכוהש
שכרו  איצ וכו'שמהיר לשכוח לימודו ומהר לאבד שמבין לימודו מהר לשמוע  כאמהר \כ/אבות פ"ה(במשנה )

 . בהפסדו

                                              
אתה היה בעיניך כרשע והוי יודע שהקב''ה טהור ומשרתיו טהורים ונשמה שנתן בך טהורה היא אם אתה משמרה  אומרים לך צדיק

 בטהרה מוטב ואם לאו הריני נוטלה ממך
צ"ע שהראייה לזה בגמ' הנ"ל מהפסוק לפתח חטאת רובץ דמשמע שהוא מלאך רע בחי' חטאת, וצ"ע מאיזה חטא הוא נברא. וגם  טו

 משמע שהוא מלאך מזיק שמשכיח מהנולד דבר השייך לו. ממה שנקרא אבידה,

על נדה דף ל. וכיון שיצא כו' בא מלאך וסטרו כו' שנאמר לפתח חטאת רובץ וגו'. בפרק חלק )סנהדרין צא:( אמרינן אימתי  מהרש"אועין 

כתב ובפ"ק דב"ב )דף טז.( ע"ש:   יצה"ר שולט באדם משעת יצירה דכתיב לפתח חטאת וגו' והיינו יצה"ר והיינו מלאך המות כדאמרינן

 שכן מבואר בתנחומא )עקב יא( שבגלל היצה"ר משתכחת התורה. העין יפה

נדה דף ל: ונר דלוק על ראשו. פי' אור הנשמה שופע עליו ועדיין אין הגוף חוצץ מפניה והיא יכולה להשיג מסוף העולם  חתם סופרועיין 
פה מה שבאספמיא ומפני כן נמי משיג כל התורה כולה וכשיוצא לאויר העולם סטרו על ועד סופו כמו אדם ישן שע"י שבטלו חושיו צו

 פיו ושוכח פי' ע"י הכנסת הנשמה לגוף נעשה חוצץ בינה להשגה:

 באגדות הש"ס כאן שהסטירה היא חיבור נשמה לגוף וממילא נשכח התורה. וכעין זה ביאר המהר"ל
טוב לאדם ללבוש ב' מלבושיו ביחד והעושה כן קשה לשכחה וסוד הדבר הוא כי הנה  ודע שאין -שער הכוונות דרושי ברכת השחר  טז

מלבוש האדם הוא מן הקדוש' וע"י העבירות שהאדם עוש' גורם להתלבש בקלי' ושיתאחזו הקלי' במלבושיו והנה המלבושים יש בהם 
לבוש סובב את הגוף ועל המלבוש הם האורו' המקיפים בחי' אור המקיף מחוץ להם כנודע כי יש אור פנימי בפנים ונכלל בתוך הגוף והמ

ועומדים מחוץ המלבושים והנה לכל לבוש ולבוש יש בחי' אור מקיף ואין לך דבר שדוחה את הקלי' כמו אוה"מ לפי שאין יכולת בקלי' 
ביחד אינו נותן מקום לאוה"מ  לינק ולהתאחז באוה"מ לכן הוא עומד בחוץ ואין לו פחד מן הקלי' ונמצא כי המחבר שני מלבושיו ולובשם

ונודע שאין השכחה מצוי' אלא מחמת הקלי' ליכנס תוך שני המלבושים יחד ולהקיף בין כל לבוש ולבוש ועי"כ אין הקלי' נדחות משם 

 .כי הזכירה היא מצד הקדושה בסוד ואין שכחה לפני כסא כבודך
מדמה כי כעובר היא השגה שכלית בלבד שהרי אין לו  למדים בגדלות.למה שאנו כעובר, וצ"ע כי לכאורה אין יחס כלל מה שלמדנו  יז

 ואולי. וא"כ איך שייך כלל להיזכר מה שלמדנו הרי הזיכרון במדמהמצד הנפש החיונית מבחי' החי שבה( לזכור על ידו )כי מדמה הוא 
 וצ"עכר.  ומכח זה נקל אח"כ לתקן הנפש שבזה עיקר הש נרשם בנפש לא כזכרון אלא שרושם של תיקון

יש אפשרות להשיגה בחייו גם ע"י  ,ביאר שמרוב קדושת התורה ועמקי סודותיה רק ע"י שלמד אותה לפני שנתלכלך בחטא הגר"אועיין 
 יגיעה. ועל זה אמרו חז"ל יגעת ומצאת תאמין, לפי שתורתו היא כאבידה  שכבר היתה אצלו ועתה מוצאה. 

יים את כל התורה בהכרח שילמדוהו אותה שידע על מה נשבע דאל"ה לא תחול השבועה. פירש כיון שמשביעין אותו שיק והערוך לנר
 .אבל צ"ע שהרי משביעין אותו רק אחרי שמשכחין ממנו את התורה

ניתן בשעת יצירת הוולד לכן מלמדים אותו את התורה תבלין כדי שלא יבעט ויצא  פירש עפ"י סנהדרין צא: דלמ"ד היצה"ר העיון יעקב
 )עפ"י המתיבתא נדה שם(  וכשרוצים שיצא משכחים אותה ממנו. אבל צ"ע כי לשון הגמ' שכשיוצא אז משכחים ולא קודם שיוצא.

כי אולי החפץ לב הוא "ש כי אם בתורת ה' חפצו( )כמחפץ לבו במקום שממקום ואין אדם לומד אלא ע"ז יט. ואולי לזה כיוונו חז"ל  יח
  מהרושם שנשאר לו מקודם שאיבד.

 עי"ש שרבי אמר "ממקום" דהיינו חובת הרב לגבי התלמיד ורבא אמר "במקום" דהיינו חובת בתלמיד כשבוחר לו מקום לימוד )מהרש"א(
נו הרי מתחילה היא תורתו שהרי כבר למד אותה כעובר עי"ש שבתחילה היא "תורת ה'" ולבסוף "תורתו" וצ"ע לפי המבואר בדברי רב

ואיבדה וכעת חוזר לבקשה. וכנראה עד שמצאה היא שלו רק בכח ולא בפועל ומה נקרא שמצאה עיין בלק"ה טוען ונטען שכשלומדה 
מבררם נעשים לו אין זה נקרא שמצאה אלא רק אחרי שברר הניצוצין והעלה אותן מהקליפות.  )כי הם חלקי נר"ן שלו שנאבדו וכש

לבוש לעוה"ב ועד שנעשים לבוש הם עדין חלק אלוק תורת ה' ואע"פ שהתורה וישראל והקב"ה אחד מה שמברר מהתורה נחשב כשלו 
 כשנעשה מזה לבושו(

ב{ כי אם בתורת ה' חפצו לוי -שנאמר }תהילים א אין אדם לומד תורה אלא ממקום שלבו חפץאמר רבי  א''ר -. עבודה זרה דף יט עיין
ור''ש ברבי יתבי קמיה דרבי וקא פסקי סידרא סליק ספרא לוי אמר לייתו ]לן[ משלי ר''ש ברבי אמר לייתו ]לן[ תילים כפייה ללוי ואייתו 

אמר לוי רבי נתת לנו רשות תילים כי מטו הכא כי אם בתורת ה' חפצו פריש רבי ואמר אין אדם לומד תורה אלא ממקום שלבו חפץ 

אמר רבא לעולם ילמוד אדם לעמוד אמר ר' אבדימי בר חמא כל העוסק בתורה הקב''ה עושה לו חפציו שנאמר כי אם בתורת ה' חפצו 

שנאמר כי אם בתורת ה' חפצו ואמר רבא בתחילה נקראת על שמו של הקב''ה ולבסוף נקראת על שמו שנאמר  תורה במקום שלבו חפץ
  .' חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילהבתורת ה

במקום שלבו חפץ כו'. כבר אמר רבי לעיל ממקום שלבו חפץ דהיינו מאיזה מסכת וספר כדמסיק אבל הכא אמר במקום  - מהרש"א
רב בבי"ת היינו אצל איזה רב שלבו חפץ וכן הוא בילקוט בדברי רבא ממי שלבו חפץ ויהיה המכוון דחפצו לרבי על המקום ולרבא על ה

 וק"ל:
  לשון אבידה הוא לשון מושאל לשון אבידה שייך בדבר שש לו בעלים ונאבד מבעליו, וכן שכחה הוא בדבר שזכר ונשכח ממנו, ועובר לא שייך בו בעלות אלא בדבר רוחני ממילא יט
ֵּ  כ ר ְלַאב  ַמהֵּ מֹוַע ו  ר ִלׁשְ ְלִמיִדים. ַמהֵּ ת ַ ַ ֹות ב  ע ִמד  א משנה מסכת אבות פרק ה )יב( ַאְרב ַ צָּׁ ד, יָּׁ ֵּ ה ְלַאב  ׁשֶ מֹוַע ְוקָּׁ ה ִלׁשְ ׁשֶ דֹו. קָּׁ רֹו ְבֶהְפסֵּ כָּׁ א ש ְ צָּׁ ד, יָּׁ

ע: ֶלק רָּׁ ד, ֶזה חֵּ ֵּ ר ְלַאב  ַמהֵּ מֹוַע ו  ה ִלׁשְ ׁשֶ ם. קָּׁ כָּׁ ד, חָּׁ ֵּ ה ְלַאב  ׁשֶ מֹוַע ְוקָּׁ ר ִלׁשְ רֹו. ַמהֵּ כָּׁ דֹו ִבש ְ   ֶהְפסֵּ
 , אבל שוב שוכחו מהר:שתופס ומבין מהר מה שלומד -תפארת ישראל ]פט[ מהר לשמוע ומהר לאבד 

הפסדו מרובה משכרו, ונ"מ שצריך אדם כזה לחזור הדבר הרבה פעמים אם ירצה להרוויח דבר בלימודו,  -]צ[ יצא שכרו בהפסדו 
 וכמ"ש, אינו דומה שונה פרקו ק' פעמים לשונה פרקו ק"א פעמים ]חגיגה ד"ט ב[:

 ַמֵהר לשמוע ומהר לאבד( –שם כרבינו עי"ש משנה יב מהיר לשמוע ומהיר לאבד )וצ"ע כי גרסת המשנה  –בתשכט  כא



 6ליקוטי                       תורה קפח                     מוהר"ן             קי.                     

נשברו ש יכים לשרש נפשוין השצוציינ שלמד ונשכח ממנו והם, \כג/ולבקש אבידתו \כב/שוב ושובוצריך לחזור 
לבוש  יהיו הםכשימצאם ובצאתו לאויר העולם הזה קודם בריאת העולם וחזרו אליו בהיותו עובר ונאבדו ממנו  נאבדון

 \כה/כמבואר בלק"ה \כד/נפשו לעולם הבא
עד שמוצאה, ואחר של עצמו  \כו/אבידתווהאבידה שלו היא אצל הצדיק, כי הצדיק חוזר על 

אחר אבידות אחרים עד שמוצא גם אבידתם, עד שמוצא  \כז/שמוצאה, חוזר ומבקש
אין יחס כלל בין עבודת הצדיק מה שזוכה לברר בעבודתו למה שמצליח לברר כל  \כח/האבידות של כל העולם

קודם הבריאה יוסף ש \ל/ניצוצין שנפלו בשבירהשמתוך הרפ"ח בר(  ויצבר יוסף)עה"פ  \כטוכדאיתא בספרים/אדם אחר, 

  .ו ניצוצין הנותרים"מהם ומאז עד היום לא הצלחנו לתקן את פניצוצין ב "רברר והעלה הצדיק 

                                              
 כך נראה לפרש תיבת לחזור אבל אפשר גם לפרש שכשנולד פנה עורף לאבידתו ועכשיו שכשיש לו דעת צריך חזור ולבקשה כב
י ֶזה  -סוף אות א' ברכת הפירות הלכה ה  עיין לק"ה כג יו, כ ִ דֹותָּׁ ש ְמֹאד ְמֹאד ַאַחר ֲאבֵּ ֵּ ְלַחפ  ׁש ו  יו ְלַבק ֵּ מָּׁ ל יָּׁ ל כ ָּׁ ד ֵּ ת ַ ִריְך ְלִהׁשְ ם צָּׁ דָּׁ אָּׁ הָּׁ ל, ׁשֶ לָּׁ ַהכ ְ

ינֹו זֹוכֶ  אֵּ ת ׁשֶ עֵּ ו  ב ְ "ל. ַוֲאִפל  נ ַ ַ א כ  אי ִיְמצָּׁ ַוד ַ ב ב ְ יטֵּ ש הֵּ ֵּ ׁש ִויַחפ  "ל. ְוִאם ְיַבק ֵּ ה ְוַכנ ַ בָּׁ ׁשו  ר ַהת ְ ה ה ִלְמֹצא ֲעַד ִעק ַ ל ְיִגיעָּׁ י כ ָּׁ ן ַעל ְידֵּ י כֵּ ִ ִין, ַאף ַעל פ 
א ַעל ְידֵּ  צָּׁ ָּׁ מ  ֶ א ַמה ׁש  צָּׁ אי מָּׁ ְבַוד ַ ל ו  לָּׁ ד כ ְ ה ֶנֱאבָּׁ ׁשָּׁ ַבק ָּׁ ה ו  ין ׁשו ם ְיִגיעָּׁ י אֵּ ה, כ ִ ֵּ א ַהְרב  צָּׁ ר מָּׁ בָּׁ ו ש כ ְ ו ש ְוִחפ  ה ְוִחפ  ל ְיִגיעָּׁ י כ ָּׁ ו ר ְוַעל ְידֵּ ר ְוִדב  ו  ב  ל ד ִ י כ ָּׁ

א טָּׁ  ית ְרעו תָּׁ י לֵּ ה אֵּ כ ִ '. ְוִלְכאֹורָּׁ ֲאִמין ְוכו  אִתי ת ַ צָּׁ מָּׁ י ו  ַגְעת ִ ה, יָּׁ כָּׁ ם ִלְברָּׁ ינו  ִזְכרֹונָּׁ ֹותֵּ ְמרו  ַרב  אָּׁ ד. ְוֶזה ׁשֶ ִאְתַאבֵּ א ד ְ ֲאִמין, בָּׁ ן ת ַ ִעְניָּׁ ן ַמהו  הָּׁ ינֹו מו בָּׁ
ב. יטֵּ ר הֵּ "ל ְמֹבאָּׁ י ַהנ ַ ִ ֱאֶמת ַעל פ  ֶ או?! ַאְך ב  א ִאם לָּׁ צָּׁ ֲעַדִין לֹא  ֲהלֹא ְיכֹוִלין ִלְראֹות ִאם מָּׁ א ְוִנְדֶמה לֹו ׁשֶ צָּׁ ָּׁ מ  ֶ ין רֹוִאים ַמה ׁש  ו  ִאם ֲעַדִין אֵּ י ֲאִפל  כ ִ

ֱאמ ֶ ן ְצִריִכין ְלַהֲאִמין ב  י כֵּ ִ לֹום, ַאף ַעל פ  ֶֹדם ַחס ְוׁשָּׁ ִמק  ַרְך כ ְ ָּׁ ה' ִיְתב  חֹוק מֵּ ם. ַוֲעַדִין הו א רָּׁ לו  א כ ְ צָּׁ י הַ מָּׁ א ַעל ְידֵּ צָּׁ אי מָּׁ ַוד ַ ב ְ ה ׁשֶ מָּׁ לֵּ ה ׁשְ נָּׁ ה ו  ְיִגיעָּׁ
ַוד ַ  ב ְ י ְצִריִכין ְלַהֲאִמין ׁשֶ אי. כ ִ ַוד ַ ֲאִמין' ב ְ ֲאִמין. 'ת ַ אִתי ת ַ צָּׁ מָּׁ י ו  ַגְעת ִ ן יָּׁ ֵּ "ל. ְוַעל כ  נ ַ ַ ה  כ  ַעְצמָּׁ ין ב ְ ֲעַדִין אֵּ י ׁשֶ ִ ה ַאף ַעל פ  י ַהְיִגיעָּׁ אי מֹוְצִאין ַעל ְידֵּ

"ל: נ ַ ַ ֹוְצִאין כ  מ  ֶ  רֹוִאים ַמה ׁש 
ֶדיךָּׁ לְ אות כה ה ציצית הלעיין לק"ה  כד גָּׁ ת ִיְהיו  ב ְ ל עֵּ כָּׁ תו ב )קהלת ט'(, "ב ְ כ ָּׁ מֹו ׁשֶ ִדים, כ ְ גָּׁ ְבִחיַנת ב ְ ה ב ִ לָּׁ לו  ה כ ְ ָּׁ ל  ֻּ ה כ  ֹורָּׁ ל ַהת  י כ ָּׁ ה ז( כ ִ ז ֶ ִנים". ׁשֶ בָּׁ

ִדים לְ  גָּׁ י ֶזה זֹוִכין ִלְבִחיַנת ב ְ ַעל ְידֵּ ְצֹות ׁשֶ ה ְוַהמ ִ ֹורָּׁ ו ם ַהת  ו ת ִקי  ִלי  לָּׁ ל ֶנֱאַמר ַעל כ ְ ז ֹוֶכה כ ָּׁ ה ׁשֶ מָּׁ ׁשָּׁ ׁש ַהנ ְ הו א ְלבו  ן, ׁשֶ נָּׁ ָּׁ ַרב  ִחיַנת חלוקא ד ְ ִנים, ב ְ בָּׁ
ִדים הו א עַ  גָּׁ ן ַהב ְ ו  ק  ר ת ִ ה ְוִעק ַ ם ַהז ֶ עֹולָּׁ ל ב ָּׁ ה ְלַסג ֵּ כָּׁ ז ָּׁ ְצֹות ׁשֶ ה ְוַהמ ִ ֹורָּׁ ִפי ַהת  א כ ְ ם ַהב ָּׁ עֹולָּׁ ד ב ָּׁ ינו  ֶאחָּׁ ֹותֵּ ְמרו  ַרב  אָּׁ י ִציִצית. ְוֶזהו  ׁשֶ ם ל ְידֵּ ִזְכרֹונָּׁ

ה  ֹורָּׁ ו ם ַהת  ת ִקי  ו  ִלי  לָּׁ י ִציִצית הו א כ ְ ו  ִציִצית, כ ִ ל  ִנים אֵּ ֶדיךָּׁ ְלבָּׁ גָּׁ ת ִיְהיו  ב ְ ל עֵּ כָּׁ ה )שבת קנג(, ב ְ כָּׁ מֹו ִלְברָּׁ ִנים, כ ְ ִדים ְלבָּׁ גָּׁ ִחיַנת ב ְ ם ב ְ הֵּ ְצֹות, ׁשֶ ְוַהמ ִ
"ל נ ַ ַ '" כ  רו  ְוכו  ְזכ ְ ב, "ְלַמַען ת ִ תו  כ ָּׁ  ׁשֶ

י אָּׁ  -טוען ונטען ד' עיין לק"ה  כה נֵּ ין ב ְ ֵּ ב  ִרים ׁשֶ ְדבָּׁ ין ו  ר ַהד ִ י ִעק ַ י ְמִציאֹות, כ ִ ינֵּ ם ד ִ הֵּ ית, ׁשֶ ִ ַטל  ַנִים אֹוֲחִזין ב ְ ן ִהְתִחיל, ׁשְ ֵּ ן ַעל כ  ַמת ָּׁ א ו  ָּׁ ַמש  ם ב ְ דָּׁ
ל "ל. ְוכָּׁ נ ַ ַ ֹש ְוִלְמֹצא כ  ֵּ ד ְלַחפ  ל ֶאחָּׁ ִריְך כ ָּׁ צ ָּׁ "ל ׁשֶ ְבִחיַנת ְמִציאֹות ַהנ ַ ם ב ִ ר,  הֵּ . ְוֶזה אֹומֵּ אִתיהָּׁ ר, ֲאִני ְמצָּׁ ְבִחיַנת ֶזה אֹומֵּ ם ב ִ יֶהם הֵּ ינֵּ ֵּ ב  ֲחלֶֹקת ׁשֶ ַ ַהמ 

 . אִתיהָּׁ יָּ ֲאִני ְמצָּׁ ַ יצֹוִצין ַהש ּ ֵהם ַהּנִ ֶׁ ָצא ֲאֵבָדתֹו ש  ּמָ ֶׁ ִחיַנת ְמִציָאה ש  הּוא ּבְ ֶׁ ה ש  הוּא ָזָכה ְלָבֵרר ָממֹון זֶׁ ֶׁ ה אֹוֵמר ש  זֶּׁ ֶׁ ֶׁ ש  ֹו ש  ש  ַנְפש  ֹרֶׁ ְבדוּ ִכין ְלש  ּנֶׁאֶׁ

ְרָרם ּוְמָצָאם.  י הּוא ּבֵ ּלֹו, ּכִ ֶׁ ֵהם ְמִציָאה ש  ֶׁ ה אֹוֵמר ש  ה. ְוזֶׁ ֵצאתֹו ַלֲאִויר ָהעֹוָלם ַהזֶּׁ ּנּו ּבְ ִחיַנת ִמּמֶׁ ית ֶזה ב ְ ִ ית, ַטל  ִ ַטל  ַנִים אֹוֲחִזין ב ְ ִחיַנת ׁשְ ְוֶזה ב ְ
עוֹ  ֹו לָּׁ א ִעמ  ב ָּׁ ֶפׁש ׁשֶ ׁש ַהנ ֶ ִחיַנת ְלבו  ין, ב ְ ׁשִ ִמים סוֹ ְלבו  עָּׁ ְ ה פ  ָּׁ מ  ַ ִבים כ  תָּׁ ַבכ ְ ז ַֹהר ו  ַ ר ב  ְמֹבאָּׁ ַ , כ  ה  ִבְגדֹו בָּׁ ִחיַנת ב ְ הו א ב ְ ִרין ׁשֶ רו  ֵּ ל ַהב  דֹו כ ָּׁ ַעל יָּׁ ם ׁשֶ דֹות לָּׁ

ם: ן ׁשָּׁ ן ֶזה, ַעי ֵּ ִעְניָּׁ אֹות ב ְ  נֹורָּׁ
 ,  ושער הכוונות דרושי הלילה סוף דרוש י'   עיין זהר משפטים צו: צז.: במתוק מדבש

אחר הכל תכוין אל שם אלוה ויש בו כמה כוונות. ראשונה תכוין ששם זה הוא מלבוש הנשמה השומר אותה מיד החיצונים כמ"ש בסבא  -דרושי הלילה דרוש י  -שער הכוונות 
י שמתכסה בטליתו וענין עליה זו הוא שעולה עד דמשפטים על פ' בבגדו בה ולכן בלילה אשר הנשמה עולה צריך להעלותה ע"י שם זה ולהעלימה מן החיצו' שלא יתאחזו בה כמ

"ש בסבא על פסו' שארה כסותה ועונתה יסוד דנוק' העליונה בסו' מ"ן כנודע ואז נעשית באר מיין נבעין ולכן יכוין בשם הנזכר במלואו כזה אלוה אלף למד וו ה"א עוד יכוין אל מ
להעלימ' מן החיצוני' שלא יתאחזו בה כנ"ל והנה הכוונה הכוללת בשם זה נז' בזו' פ' לך לך שביאורו הוא א"ל  כו' ואמר כי כסותה הוא שם אלוה והוא השם המלביש את הנשמה

 ין ואלף שהוא שם ייאי וממנו נעשהו"ה ר"ל כי שם א"ל הוא חיות המחיה לשני אותיות ו"ה שה"ס זו"ן והחיות הנמשך להם הוא מן אימא שהיא סוד שם אהיה דיודין ויש בו ג' יוד
  א"ל ואל זה נמשך מאימא לזו"ן הנק' ו"ה להחיו' אותם.

 משמע שמוצאה בעצמו ולא אצל הצדיק וצ"ע כו
 . חוזר ומבקשולגבי אבידת אחרים נקט  ,חוזרצ"ע דלגבי אבדת עצמו נקט  כז

הניצוצות. ואת"ל גם צ"ע לפי המבואר בלק"ה טוען ונטען שהמציאה היא ברור נצוצות האם גם כשמוצא אבידת אחרים הכוונה שמברר 
שכן א"כ מה נותן למי שבא לבקש אבדתו האם נותן לו לבוש מוכן כבר? ולא רק דעת היכן וכיצד לברר בעצמו.  ועיין בהקדמה מה 

 שכתבנו.
צ"ע מה ההבדל בין אבדות של אחרים לאבדות של כל העולם. אולי תחילה של המקורבים ואח"כ המרוחקים יותר. ואולי גם תחילה  כח

 אל ואח"כ גם של גויים.של ישר
עד שמוצא כל האבדות של כל העולם. הלשון כאן ובלק"ה כל האבדות אצל הצדיק משמע שבלי הצדיק א"א למצא שום אבידה כלל 

 כי הצדיק כבר מצא הכל והכל אצלו. וצ"ע.
מ, ו( כי מה שירד אברהם אבינו למצרים היה סימן לבניו. ולמען לעשות הכנה לעלות  והנה, נודע )ב"ר -על פרשת לך  - ייטב לב כט

, וזהו שנאמר )שמות יב, לח( כתיב )להלן מא, מט( ויצבור יוסף "בר", ר"ל ר"ב ניצוצות, ומשה העלה אותןהרפ"ח ניצוצות משם. ועל כן 

 כל זה בספרים הק' )מגלה עמוקות אופן נח(. כמבוארוגם ערב "רב" עלה. ופ"ו נשארו, שכל פעולותינו להעלותן, 

ובזה יובן הענין שישראל נכנסו לארץ ולא משה, והוא על פי מה שפירש המגלה עמוקות )אופן נח( מאמר  -על פרשת עקב  - ייטב לב
ולהעלותן, ויוסף הוא ה' למשה )לעיל ג, כו( רב לך וגו', כי כתיב )בראשית א, ב( ורוח אלקים "מרחפת", "מת רפ"ח", וצריך להחיותן 

המשביר "בר", ויצבור יוסף "בר" )שם מא, מט(, ר"ב ניצוצין, ומשה העלה אותן, והיינו דכתיב )שמות יב, לח( וגם ערב "רב" עלה אתם. 
ורצה משה לכנוס לארץ להעלות כולם, ולזה אמר לו "רב" לך, שכבר העלית מספר ר"ב ניצוצין שלך, אל תוסף דבר אלי עוד להעלות, 

 ע"כ דבריו. כי אלו הנצוצין הנה הנם בארץ הנאחזים בשורש נשמתם של ישראל, ועליהם מוטל הדבר להעלותן.

נפלו בהקליפה בעת מעשה בראשית ויצבור יוסף בר, והיינו כי נודע אשר רפ"ח נצוצות  -פרשת מקץ  -ליקוטים חדשים  - אוהב ישראל

תבואות לרוב כוונתו היה כדי לשבר את הקליפות ולהעלות את הניצוצות הק'. וכן  , ויוסף שהיה במצרים ואסףכדי להיות בחירה ורצון
 היה שהעלה ר"ב ניצוצות ק' סוד ויצבור יוסף ב"ר, ור"ל ר"ב נצוצות כנ"ל. 

צין ניצוויצבר יוסף בר. כבר ידעת הכוונה שאסף ר"ב ניצוצות אשר היו שקועים בקליפת מצרים מרפ"ח  -פרשת מקץ  אגרא דכלהעיין  ל

 , ויוסף הוא המסוגל לזה כנודע, ואין להאריך:שנפלו בשבירת הכלים כנודע



 7ליקוטי                       תורה קפח                     מוהר"ן             קי.                     

כיון שלא מדובר  .אבידתו, ולשוב לקבלה אצלו \לב/לבקש ולהכיר \לא/ע"כ צריך לבא להחכם
צ"ע אם הכוונה להיות מקושר  על כן והולך, אלא בתורה ומצוות שצריך לעשות כל ימי חייו ,לוקח ,באיזה חפץ שמכיר

וצ"ע מה נותן  לחכם כל ימיו, או אולי כיון שנמצא אצלו איזה זמן כבר מקבל את הכיוון ודרך העבודה המיוחד לו וצ"ע.
כי לשון רבינו לעיל  ולעשות לעצמו לבושים.שרק עוזר לו לברר בעצמו או דהיינו ניצוצין מבוררים שהעלה,  לו האם לבוש

ומסתבר  .  ברור ניצוצותכבר מציאה היא המבואר שטוען ונטען משמע שמוצא את כל האבדות של כל העולם ובלק"ה 
את וגם כשבא ושומע תורה מהצדיק מעלה הצדיק  ,יעץ לו ונותן בדעתו כיצד והיכן לברר הניצוצין השייכים לוישבחייו מ

ומקבל כח לחפש ולמצא אבדותיו גם בעצמו כמבואר נפשו בעיבור כמבואר בתורה יג וגם עי"ז זוכה למצא אבדותיו 
עניין ברור נצוצות הכלים השבורים שנפלו בשבירת הכלים שקדם לבריאת העולם כיצד ע"י תורה ומצוות     .\לגבלק"ה/

 .\לה/תורה עהבו \לד/תורה נדב נתבאר מברר ומעלה ומתקן ונתווסף לנר"ן ונעשה לבוש דרבנן בעוה"ב

                                              
כאן קורא לו חכם ובהמשך קורא לו צדיק. ונשמע כביכול שצריך לבקש מהצדיק מצד חכמתו אבל הצדיק מצד שהוא צדיק לא מחזיר  לא

 לו עד שמברר אם לא הוא התייאש. וצ"ע
צוצות וזה ע"י חכמה דהיינו לבוא אל החכמה של עצמו ולבקש על ידה לברר יצמו לברר נואולי רומז רבינו שבאמת אדם צריך גם בע

 .ניצוצין
ואם באמת מכיר מעצמו למה צריך  וצ"ע.אבל איזה זיכרון יש לו מאז למד אותה בהיותו עובר כי אע"פ שצ"ע כיצד מכיר אבדתו.  לב

 מה העבודה השייכת לו. את הצדיק. ואולי רק כשבא לצדיק נעשה לו זיכרון בהרגשת הלב 
ׁשְ  לק"ה חו"מ אבדה ומציאה לג ינו  ב ִ לֵּ ַרְך עָּׁ ָּׁ ַחת ה' ִיְתב  ג ָּׁ יְך ַהׁשְ י ְלַהְמׁשִ דֵּ ִהוא כ ְ ה ׁשֶ דָּׁ ַבת ֲאבֵּ ִחיַנת ִמְצַות ֲהׁשָּׁ י הלכה ג אות )ב( ְוֶזה ב ְ ת, כ ִ מו  לֵּ

י עַ  מֹון ְלַגְמרֵּ ֲאַות מָּׁ ר ת ַ ֵּ ב  ִ ׁש  ֱאֶמת ׁשֶ יק הָּׁ ד ִ ם ַהצ ַ כָּׁ י ֶזה ֶזה ֶהחָּׁ יְך ַעל ְידֵּ ְלַהְמׁשִ ר ו  ו  ְבִחיַנת ִעב  ם ב ִ ׁשָּׁ ם ְלַחד ְ ְלַהֲעלֹות אֹותָּׁ ׁשֹות ו  פָּׁ ץ ַהנ ְ ֵּ כֹול ְלַקב  י ָּׁ ד ׁשֶ
ְמׁשִ  ם ו  ַמֲחִזירָּׁ ם ו  עֹולָּׁ ב ָּׁ דֹות ׁשֶ ֲאבֵּ ל הָּׁ א כ ָּׁ י הו א מֹוצֵּ דֹות, כ ִ יב ֲאבֵּ ׁשִ ְבִחיַנת מֵּ יק הו א ב ִ ד ִ ה, ֶזה ַהצ ַ ֹורָּׁ יהֶ ת  ם ְלַבֲעלֵּ בֹוא ְוִלְדֹרׁש ַאַחר יבָּׁ ז ֹוִכין לָּׁ ׁשֶ ם כ ְ

חִ  ֹרׁש אָּׁ ךָּׁ ַעד ד ְ ה ִעמ ְ יָּׁ ֶליךָּׁ ְוהָּׁ ֹו אֵּ ֹו ַוֲאַסְפת  ֶליךָּׁ ְולֹא ְיַדְעת  ִחיךָּׁ אֵּ רֹוב אָּׁ ְבִחיַנת ְוִאם לֹא קָּׁ ם ב ִ תָּׁ דָּׁ א ֲאבֵּ ְקרָּׁ ׁש ַהמ ִ רו  ֵּ ב פ  יטֵּ ן הֵּ בֵּ בֹתֹו לֹו. ְוהָּׁ יךָּׁ ֹאתֹו ַוֲהׁשֵּ
י ד ִ ה ְלִעְנַין ַהצ ַ ם.ַהז ֶ ָּׁ ל  ֻּ א כ  ֹוצֵּ מ  תֹו ַעד ׁשֶ ֲעבֹודָּׁ ַ ַע ב  א ִמְתַיג ֵּ הו  ם ׁשֶ י עֹולָּׁ אֵּ ל ב ָּׁ ל כ ָּׁ דֹות ׁשֶ ֲאבֵּ ל הָּׁ יב כ ָּׁ ׁשִ ֵּ ר ַהמ  הו א ִעק ַ יב  ק ׁשֶ ׁשִ ת ְלהָּׁ ל עֵּ כָּׁ ץ ב ְ פֵּ ְוהו א חָּׁ

ם אֵּ  ְספָּׁ ח ְלאָּׁ ְכרָּׁ ו  מֻּ נ  ֶ ם ְרחֹוִקים ִממ  הֵּ ל ְזַמן ׁשֶ ד ַאְך כ ָּׁ ה ִמי ָּׁ דָּׁ ֲאבֵּ ם ְלַבַעל הָּׁ ָּׁ ל  ֻּ ִחיךָּׁ כ  רֹוב אָּׁ ְבִחיַנת ְוִאם לֹא קָּׁ ' ב ִ ִחיךָּׁ אֹותֹו ְוכו  ֹרׁש אָּׁ ֹו ַעד ד ְ ם ִעמ  יו ְוהֵּ לָּׁ
ד ְוׁשָּׁ  ֵּ ִאב  תֹו ׁשֶ דָּׁ יק ַלֲחֹזר ַאַחר ֲאבֵּ ד ִ בֹוא ֶאל ַהצ ַ ִריִכין לָּׁ צ ְ ן קפח( ׁשֶ ִסימָּׁ ב )ב ְ תו  כ ָּׁ ְכמֹו ׁשֶ '. ו  ֶליךָּׁ ְוכו  םאֵּ עֹולָּׁ א ַלֲאִויר הָּׁ צָּׁ י ָּׁ ׁשֶ ד כ ְ ם.  ַכח ִמי ָּׁ ן ׁשָּׁ ', ַעי ֵּ ְוכו 

ש  ַאחַ  ִאים ֵאָליו ְלַבּקֵ ַרְך ֵהם ּבָ ָקְרֵבם ַלה' ִיְתּבָ ּיְ ֶׁ יק ש  ּדִ ל ַהּצַ ִאים אֶׁ ֹות ַהּבָ ָפש  ל ֵאּלוּ ַהּנְ ּכָ ֶׁ ֹות ִנְמָצא ש  ָפש  ל ֵאּלוּ ַהּנְ יק לֹוֵקַח ּכָ ּדִ "ל ְוַהּצַ ר ֲאֵבָדָתם ַהּנַ
ְבִחיַנת  ם ּבִ ָ ש  ה אֹוָתם וְּמַחּדְ י ִעקַּ ּוַמֲעלֶׁ ם ֲאֵבָדָתם, ּכִ יב ּוַמֲחִזיר ָלהֶׁ ִ ה ֵמש  י ּתֹוָרה ִנְפָלִאים ְונֹוָרִאים ּוָבזֶׁ ֵ יְך ַעל ָיָדם ִחּדוּש  ִ ר ֲאֵבָדָתם ִעּבוּר ּוַמְמש 

ם נִ  ָ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ש  ֶׁ מֹו ש  ָצא ַלֲאִויר ָהעֹוָלם, )ּכְ ּיָ ֶׁ ש  ַכח ּכְ ָ ש ּ ֶׁ ִסיָמן קפ"ח ִהוא ַהּתֹוָרה ש  ם ּבְ ָ ֹבָאר ש  ּמְ ֶׁ מֹו ש  הּוא ֲאֵבָדה, ּכְ ֶׁ ה ל( ש  ּדָ
"ל. ם ַהּנַ יק הו א ַמֲעֶלה ַנְפׁשֹותָּׁ ד ִ ִאים ֶאל ַהצ ַ ָּׁ ב  ַעם ׁשֶ ַ ל פ  כָּׁ ה ב ְ ח ְוֶנֱאַבד  ְוַעת ָּׁ כ ַ ׁשְ נ ִ ה ׁשֶ ֹורָּׁ ִחיַנת ַהת  ה, ַהְינו  ב ְ ֹורָּׁ ֶהם ת  יְך לָּׁ ַמְמׁשִ ר ו  ם ְוחֹוזֵּ ׁשָּׁ ְמַחד ְ ו 

ר.  ו  ְבִחיַנת ִעב  ם ב ִ ׁש ַנְפׁשֹותָּׁ ִחד ֵּ ׁש ׁשֶ ו  י ַהִחד  ת ַעל ְידֵּ אֵּ ֶיֶתר ֹשְ ה ב ְ ֶהם ַעת ָּׁ ֶהם הו א ַמֲחִזיר לָּׁ ימֵּ ִ ְמש  ּמַ ֶׁ ם ְוַגם ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה ש  ם הּוא ֵמִאיר ֲעֵליהֶׁ ְך ָלהֶׁ

י  ֲעַדִין לֹא ָמְצאּו, ּכִ ֶׁ ָאֵרי ֲאֵבָדָתם ש  ְ ש  ַאַחר ש  ֹש וְּלַבּקֵ ַעְצָמם ְלַחּפֵ ם ּכַֹח ּבְ ש  ָלהֶׁ ּיֵ ֶׁ דֹול ַעד ש  ל ֲאֵבָדָתם אֹור ּגָ ם ּכָ ר ְלַהֲחִזיר ָלהֶׁ ָ ְפש  אי ִאי אֶׁ ַוּדַ ּבְ
ּלֹא ַיזִּ  ֶׁ ַפַעם ַאַחת ש  ם ְמַעט מְ ַהְמֻרּבֹות ְמֹאד ּבְ ְכֵרַח ְלַהֲחִזיר ָלהֶׁ ר, וְּבהֶׁ ּבוּי ַהּנֵ ן ּגֹוֵרם ּכִ מֶׁ ֶׁ י ִרּבוּי ַהש ּ לֹום, ּכִ ָ ם ִרּבוּי ָהאֹור ַחס ְוש  ִפי יק ָלהֶׁ ַעט ּכְ

ת. ל ָהֱאמֶׁ ַהצ ַ  ֲהָכָנָתם ּוְכִפי ִהְתעֹוְררּוָתם אֶׁ ִלין מֵּ ם ְמַקב ְ הֵּ ה ׁשֶ ה ְותֹורָּׁ ֹורָּׁ ל ת  י כ ָּׁ ַעם ַעל ְידֵּ ַ ל פ  ְבכָּׁ ֶהם ו  ְך לָּׁ י ֶזה ִנְמׁשָּׁ יו ַעל ְידֵּ לָּׁ ִאים אֵּ ָּׁ ב  ת ׁשֶ עֵּ יק ב ְ ד ִ
ר ִמצְ  י נֵּ ב, כ ִ תו  כ ָּׁ מֹו ׁשֶ ר, כ ְ את אֹור ְונֵּ ה ִנְקרֵּ ֹורָּׁ י ַהת  ם כ ִ תָּׁ דָּׁ י ֲאבֵּ רֵּ אָּׁ י ׁשְ ם ַאֲחרֵּ דָּׁ ֹש ַעל יָּׁ ֵּ ר ְלַחפ  שֹ אֹור ְונֵּ ֵּ דֹות ְצִריִכין ְלַחפ  ֲאבֵּ ה אֹור. ְוהָּׁ ה ְותֹורָּׁ וָּׁ

יֶהם ְוַהחִ  ה ְוַהמ ִ ַאֲחרֵּ ֹורָּׁ ל ַהת  ר ׁשֶ י אֹור ְונֵּ ה, ַהְינו  ַעל ְידֵּ כָּׁ ם ִלְברָּׁ ינו  ִזְכרֹונָּׁ ֹותֵּ ְמרו  ַרב  אָּׁ מֹו ׁשֶ רֹות, כ ְ נֵּ ו שֹ הו א ב ְ י פ  ם ַעל ְידֵּ ה אֹותָּׁ ֶ ם ְמַזכ  כָּׁ ֶהחָּׁ ְצֹות ׁשֶ
תָּׁ  דָּׁ ֹש ְוִלְמֹצא ֶאת ֲאבֵּ ֵּ י ֶזה ְיכֹוִלין ְלַחפ  ם ְוַעל ְידֵּ תָּׁ מָּׁ ִאיר אֹור ִנׁשְ ':ֶזה מֵּ ֹש ְוכו  ם חֹופֵּ דָּׁ ַמת אָּׁ ר ה' ִנׁשְ ְבִחיַנת נֵּ  ם ב ִ

ֹו ִניצוֹ  -תורה נד סוף אות ג'  לד ׁש ב  ם, יֵּ עֹולָּׁ ב ָּׁ ר ׁשֶ בָּׁ ל ד ָּׁ י כ ָּׁ ן כ ִ ַמת ָּׁ א ו  ָּׁ י ַמש   ה ַעל ְידֵּ ל ַנֲעש ֶ אֵּ רָּׁ ְכֶנֶסת ִיש ְ יק ו  ל ַצד ִ ד ׁשֶ ְפלו  ְוִיחו  נ ָּׁ ה ׁשֶ ָּׁ ׁש  דֻּ צֹות ַהק ְ
ׁשְ  ה ו  ִבירָּׁ ַעת ׁשְ ׁשְ הב ִ עָּׁ ׁש לֹו ׁשָּׁ ר יֵּ בָּׁ ל ד ָּׁ ם ְוכָּׁ עֹולָּׁ ה הָּׁ ר ִמז ֶ בָּׁ ר ְודָּׁ בָּׁ ל ד ָּׁ ְפלו  ְלכָּׁ רו  ְונָּׁ ב ְ ׁשְ נ ִ ֹות ׁשֶ ִחיַנת אֹוִתי  ה, הו א ב ְ בֹוא  ִבירָּׁ ִריך לָּׁ )עיין אבות פ''ד( ְוצָּׁ

בָּׁ  ֶזה ַהד ָּׁ ׁש ב ְ י ֵּ יצֹוצֹות ׁשֶ ן ַהנ ִ ד ִעם אֹותָּׁ ֶרׁש ֶאחָּׁ א ִמׁש  הו  ם ֶזה ׁשֶ דָּׁ ה זֹו ְלאָּׁ עָּׁ ׁשָּׁ ר ַהְינו  ב ְ בָּׁ ה ַהד ָּׁ ת ִמז ֶ ו  ל ִחי  ֵּ א ְמַקב  ם ֶזה ְוהו  דָּׁ ר ְלאָּׁ בָּׁ יַע ֶזה ַהד ָּׁ ג ִ ַ מ  ְכׁשֶ ר ו 
ו ת ִחי  ַ ם, ב  דָּׁ אָּׁ ֶזה הָּׁ ִרים ב ְ ָּׁ ב  ׁשְ ֹות ַהנ ִ אֹוִתי  ִלין הָּׁ י ֶזה ִנְכלָּׁ ם ַעל ְידֵּ ׁש ׁשָּׁ י ֵּ ִרים ׁשֶ ָּׁ ב  ׁשְ ֹות ַהנ ִ אֹוִתי  הָּׁ לֵּ  מֵּ ה ׁשְ ֶהם קֹומָּׁ ה מֵּ ֹו ְוַנֲעש ֶ ל  ו ת ׁשֶ ִחי  ַ ט ב  ֵּ ׁש  ַ ִמְתפ  ה, ו  מָּׁ

דָּׁ  אָּׁ ֶצל ֶזה הָּׁ ר אֵּ בָּׁ הֹות ַהד ָּׁ ִריך ִלׁשְ ת ְוצָּׁ מו  לֵּ ֶהם ׁשְ ׁש לָּׁ ֹות ְויֵּ אֹוִתי  ִמין הָּׁ לָּׁ י ֶזה ִנׁשְ ף ְוַעל ְידֵּ ו  ל ַהג  ל כ ָּׁ אֹוִתי ֹות ׁשֶ ִקין הָּׁ ְפסָּׁ נ ִ ֹו ַעד ׁשֶ ׁש ב  ֵּ מ  ת ַ ם ְלִהׁשְ
ְרׁשֹו וְ  ִכין ְלׁשָּׁ י ָּׁ ַ יצֹוצֹות ַהׁש  ם ִמׁש  ְוַהנ ִ הֵּ ִרים ׁשֶ אָּׁ ׁשְ ֹות ַהנ ִ אֹוִתי  ה ְלהָּׁ ְהֶיה ֲעִלי ָּׁ י ִ ת ׁשֶ עֵּ יַע הָּׁ ִהג ִ ר ׁשֶ ם ַאחֵּ דָּׁ ְרׁשו תֹו ְלאָּׁ א מֵּ ך יֹוצֵּ ד ִעם ַאַחר כ ָּׁ ֶרׁש ֶאחָּׁ

ֹו מִ  ל  ה ׁשֶ יָּׁ הָּׁ ם ׁשֶ דָּׁ אָּׁ א ְלאֹותֹו הָּׁ ר ו בָּׁ בָּׁ ר ַהד ָּׁ ִמים חֹוזֵּ א ִלְרׁשו תֹו ְוִלְפעָּׁ ן יֹוצֵּ ֵּ ר ְוַעל כ  ַאחֵּ ם הָּׁ דָּׁ אָּׁ ַח הָּׁ י ֶנֶפׁש רו  ז ֶחְלקֵּ ה לֹו אָּׁ יָּׁ א הָּׁ ל  ֲחַמת ׁשֶ י מֵּ ה כ ִ ָּׁ ִחל  ת ְ
ַח נְ  י ֶנֶפׁש רו  ו  ֶחְלקֵּ ל  יעו  לֹו אֵּ ִהג ִ ה ׁשֶ ו  ַעד ַעת ָּׁ ל  אֹוִתי ֹות אֵּ ִלים הָּׁ ז ְלַהׁשְ כֹול אָּׁ ה יָּׁ יָּׁ ו  לא הָּׁ ל  ה אֵּ מָּׁ ֹות ְנׁשָּׁ אֹוִתי  ו  הָּׁ ל  ִלים אֵּ כֹול ְלַהׁשְ ם יָּׁ דָּׁ ַעל יָּׁ ה ׁשֶ מָּׁ ׁשָּׁ

ֶפׁש רו  ַהנ ִ  נ ֶ ַ ה ב  רָּׁ ף לֹו ֶהאָּׁ ֹוסֵּ ו  ִנת  ל  אֹוִתי ֹות אֵּ ִלים הָּׁ ַמׁשְ ְכׁשֶ ר ו  ֶצל ַאחֵּ הֹות אֵּ ְכַרח ִלׁשְ ך, הֻּ ין כ ָּׁ בֵּ ִרים ו  אָּׁ ו  ׁשְ ל  רֹות אֹוִתי ֹות אֵּ ֲחַמת ֶהאָּׁ ֹו מֵּ ל  ה ׁשֶ מָּׁ ַח ְנׁשָּׁ
ִאיר ב ְ  ה זֹו, מֵּ רָּׁ י ֶהאָּׁ ְלמו  ֶאְצלֹו ְוַעל ְידֵּ יו ְוִנׁשְ לָּׁ יעו  אֵּ ִהג ִ מֹות ׁשֶ ׁשָּׁ ל ַהנ ְ י כ ָּׁ ְרׁשֵּ ם ׁשָּׁ הֵּ ל, ׁשֶ אֵּ רָּׁ ְכֶנֶסת ִיש ְ יק ו  ַצד ִ א ב ְ הו  ֹו ׁשֶ ל  ה ׁשֶ מָּׁ ַח ְנׁשָּׁ ׁשֶרׁש ֶנֶפׁש רו 

''ל נ ַ ַ ן כ  ַמת ָּׁ א ו  ָּׁ ִאים ַמש   ְקרָּׁ ל ַהנ ִ אֵּ רָּׁ ְכֶנֶסת ִיש ְ יק ו  ד ַצד ִ ת ַהז את, ִנְתַיחֵּ י ַהִהְתנֹוְצצו  ''ל ְוַעל ְידֵּ נ ַ ַ ם ֶזה נִ  כ  ל ְוַעל ׁשֵּ ִרים, ְוכָּׁ בָּׁ ל ַהד ְ ר ְוכָּׁ ִמְמכ ָּׁ ח ו  א ִמק ָּׁ ְקרָּׁ
''ל נ ַ ַ ן כ  ַמת ָּׁ א ו  ָּׁ ִאים ַמש   ְקרָּׁ ל, ַהנ ִ אֵּ רָּׁ ְכֶנֶסת ִיש ְ יק ו  ד ַצד ִ ם ִנְתַיחֵּ דָּׁ י ַעל יָּׁ ן כ ִ ַמת ָּׁ א ו  ָּׁ ו ד ַמש   מ  ִ  ַהל 

ה, -תורה עה לשון מוהרנ"ת  לה ָּׁ ְתִפל  ה ו  תֹורָּׁ ִרים ב ְ ַדב ְ מ ְ ִרים ׁשֶ ו  ב  ל ַהד ִ א ִניב  ְוכָּׁ ֹורֵּ ה נ''ז( ''ב  ְעיָּׁ ַע )ְיׁשַ דו  י ָּׁ ַ ְקִבין כ  ין נו  ַאת ַמי ִ ְבִחיַנת ַהֲעלָּׁ ם ב ִ הֵּ
ׁשְ  י ב ִ ל'' כ ִ א ֶאת ַהכ  לֹום ו בֹורֵּ ה ׁשָּׁ ב: ''עֹוש ֶ תו  כ ָּׁ מֹו ׁשֶ ה, כ ְ ִריאָּׁ ן ַהב ְ ו  ק  ר ת ִ לֹום'' ְוֶזה ִעק ַ ִים ׁשָּׁ תָּׁ פָּׁ ה ש ְ ָּׁ מֹות ְלַמט  ְפלו  עֹולָּׁ ה נָּׁ ִריאָּׁ ִביַרת ַעת ב ְ י ׁשְ ]ַעל ְידֵּ
ין ַאת ַמי ִ י ַהֲעלָּׁ ה ִניצֹוצֹות ְוַעל ְידֵּ ָּׁ רו  ְלַכמ  ז ְ ַ ֹות ְוִנְתפ  ִחיַנת אֹוִתי  ן ב ְ מֹות הֵּ עֹולָּׁ ַע[ ְוהָּׁ דו  י ָּׁ ַ ִלים כ  ֵּ יצֹוצֹות  כ  ַהנ ִ רו ף מֵּ ה צֵּ ה ַנֲעש ֶ ָּׁ ְתִפל  ה ו  ֹורָּׁ ל ת  ְקִבין ׁשֶ נו 

ם ְוֶזהו  ב ְ  ה עֹולָּׁ ֹות, ְוַנֲעש ֶ אֹוִתי  ֶהם ׁשו  ְוהָּׁ ין לָּׁ ה אֵּ ָּׁ ְתִפל  ה ו  ֹורָּׁ י ת  רֵּ ו  ב  ֹוך ד ִ אֹוִתי ֹות ת  יצֹוצֹות ְוהָּׁ ו  ַהנ ִ ל  ְכִניס אֵּ ַ מ  י קֶדם ׁשֶ לֹום כ ִ ו ר ִחיַנת ׁשָּׁ ף ְוִחב  רו  ם צֵּ
ב   ם ֶאל ַהד ִ ְכִניסָּׁ ַ מ  ְכׁשֶ רֹו ו  ר ַעל ֲחבֵּ ֵּ ב  ל ִניצֹוץ ִמְתג ַ י כ ָּׁ ַמֲחלֶקת כ ִ ִרים ו  בָּׁ ְבִחיַנת ׁשְ ם ב ִ י ְוהֵּ לֹום כ ִ ִחיַנת ׁשָּׁ הו  ב ְ ז ֶ ם, ׁשֶ רָּׁ ְמַחב ְ ם ו  ְרפָּׁ ה הו א ְמצָּׁ ָּׁ ׁש  ְקדֻּ ר ד ִ ו 

ה ׁשָּׁ  י ֶזה ַנֲעש ֶ ַעל ְידֵּ ְקִבין, ׁשֶ ין נו  ַאת ַמי ִ ה ַהֲעלָּׁ ה ַנֲעש ֶ ָּׁ ְתִפל  ה ו  ֹורָּׁ ל ת  ה ׁשֶ ָּׁ ׁש  ְקדֻּ ר ד ִ ו  ב  י ַהד ִ ִנין ְונִ ַעל ְידֵּ ק ְ י ֶזה ִנְתת ַ ַעל ְידֵּ ''ל ׁשֶ נ ַ ַ ל לֹום כ  ין כ ָּׁ ׁשִ ְתַחד ְ
ה )הַ  כָּׁ ם ִלְברָּׁ , ִזְכרֹונָּׁ ינו  ֹותֵּ ְמרו  ַרב  אָּׁ ֶ ׁש ְוֶזהו  ַמה ׁש  דָּׁ חָּׁ ן מֵּ אָּׁ רָּׁ ו  ב ְ ִאל  ב כ ְ ִלין ְוֶנֱחׁשָּׁ פו  מֹות ַהנ ְ עֹולָּׁ ה'', ַאל הָּׁ ת ָּׁ י אָּׁ ֹון ַעמ ִ אמר ְלִצי  ף ה( ''ְולֵּ ַמת ַהז ַהר ד ַ ְקד ָּׁ

ִפי, מָּׁ  ת ָּׁ ׁשֻּ י ב ְ א ִעמ ִ ָּׁ י ֶאל  י ַעמ ִ ְקרֵּ רֵּ ת ִ ו  ִדב  ֶרץ ב ְ אָּׁ ַמִים וָּׁ א ׁשָּׁ ֹורֵּ אי הו א ב  ַוד ַ י ב ְ ן ְוכו  כ ִ ֵּ ה כ  ִלי, ַאף ַאת ָּׁ ו  ִמל  ֶרץ ב ְ אָּׁ ַמִים וָּׁ א ׁשָּׁ ֹורֵּ א ב  ה ה ֲאנָּׁ ָּׁ ְתִפל  ה ו  ֹורָּׁ י ת 
א כ''ו( : ''וְ  ְקרָּׁ ִחיַנת )ַוי ִ ''ל ְוֶזה ב ְ נ ַ ַ ִלין כ  פו  מֹות ַהנ ְ עֹולָּׁ ן הָּׁ ְמַתק ֵּ ׁש ו  ְמַחד ֵּ ר ו  י חֹוזֵּ ה כ ִ יצֹוצֹות, ְוַנֲעש ֶ ין ַהנ ִ ִ ַאְרִצי ו ת ִנְתַעל  הָּׁ י מֵּ ֶרץ'' כ ִ אָּׁ לֹום ב ָּׁ י ׁשָּׁ ַתת ִ נָּׁ

ִרי בָּׁ ים, ְולא ד ְ ִרים ְקדֹוׁשִ ו  ב  ר ַרק ד ִ ֵּ ן ְצִריִכין ְלַדב  ֵּ ''ל ַעל כ  נ ַ ַ ה כ  ִריאָּׁ ן ַהב ְ ו  ק  ר ת ִ הו  ִעק ַ ז ֶ לֹום ׁשֶ יצֹוצֹות ׁשָּׁ י ְלַהֲעלֹות ַהנ ִ דֵּ ִרים כ ְ ל ם ֲאחֵּ ן כ ָּׁ ''ל, ְלַתק ֵּ ַהנ ַ
ַמִים ְדַבר ה ׁשָּׁ ים ל''ג( : ''ב ִ ִ ִהל  ב )ת ְ תו  כ ָּׁ מֹו ׁשֶ ר, כ ְ ו  ב  י ַהד ִ ה ַעל ְידֵּ ְיתָּׁ ה הָּׁ ִריאָּׁ ר ַהב ְ י ִעק ַ מֹות כ ִ עֹולָּׁ ל  הָּׁ כָּׁ ְפלו  ִניצֹוצֹות ב ְ ה נָּׁ ִבירָּׁ ְ י ַהׁש  '' ְו ַעל ְידֵּ ו  ַנֲעש 

ְבמַ  ה ו  ת ֶ ְבִמׁשְ ל ו  ַמֲאכָּׁ ִרים ב ְ בָּׁ ֶזה הו  ַהד ְ ָּׁ א ב  ֹוצֵּ ל ְוׁשֹוֶתה ְוַכי  אֹוכֵּ ר ׁשֶ בָּׁ ַהד ָּׁ ׁש ב ְ י ֵּ ג ׁשֶ ֲענו  י ַהת ַ ם כ ִ עֹולָּׁ ב ָּׁ ִגים ׁשֶ ֲענו  ל ַהת ַ ְבכָּׁ ׁש, ו  ו  ְפלו  ְלב  נ ָּׁ יצֹוצֹות ׁשֶ ַהנ ִ א מֵּ
ְבִחיַנת  ם ב ִ ר, הֵּ ו  ב  ם ֶאל ַהד ִ ֹוִציאָּׁ מ  ''ל ְוקֶדם ׁשֶ נ ַ ַ ֹות כ  ם אֹוִתי  ֹוצֹות הֵּ ם ְוַהִנצ  ל ְלׁשָּׁ י ֶנֶפׁש כ ָּׁ א י''ז( : ''כ ִ ְקרָּׁ תו ב )ַוי ִ כ ָּׁ מֹו ׁשֶ ִחיַנת ֶנֶפׁש כ ְ א ב ְ הו  ם, ׁשֶ ד ָּׁ

י  יִרים ה( : ''ַנְפׁשִ ִ יר ַהׁש  ִחיַנת )ׁשִ ר, ֶזהו  ב ְ ו  ב  י ַהד ִ ם ַעל ְידֵּ ֹוִציאָּׁ מ  ְכׁשֶ ַנְפׁשֹו הו א'' ו  מֹו ב ְ ר ד ָּׁ ש ָּׁ יצב ָּׁ ה ַהנ ִ ז ַמְעלָּׁ רֹו'' ְואָּׁ ַדב ְ ה ב ְ ְצאָּׁ ם ַיַחד יָּׁ רָּׁ ְמַחב ְ ֹוצֹות ו 
ַרך ָּׁ ם ִיְתב  ֵּ ֶהם ֶאת ַהׁש  ַבד ב ָּׁ א עָּׁ ל  ִמים ׁשֶ י ַהד ָּׁ ַעל ְידֵּ ה ׁשֶ ַמְרנו  ְלַמְעלָּׁ אָּׁ יֶהם ְוֶזהו  ׁשֶ ינֵּ ֵּ לֹום ב  ה ׁשָּׁ חֹון  ְועֹוש ֶ צ ָּׁ ר ַהנ ִ י ִעק ַ ַמֲחלֶקת כ ִ חֹון ו  א ִנצ ָּׁ ה ב ָּׁ ִמז ֶ

יצֹוצֹות  ִחיַנת ַהנ ִ א ִמב ְ ֲחלֶקת, הו  ַ ְבִחיַנת ד ָּׁ ְוַהמ  ם ב ִ ''ל ַוֲאַזי הֵּ נ ַ ַ ְבִחיַנת ַמֲחלֹוֶקת כ  ם ב ִ ז הֵּ אָּׁ ם, ׁשֶ נָּׁ ְמַתק ְ ם ו  רָּׁ ַחב ְ מ ְ ''ל קֶדם ׁשֶ ִלין ַהנ ַ פו  ''ל ְוַעל ַהנ ְ נ ַ ַ ִמים כ 
ר  ֵּ ַדב  י ְ ַהְינו  ׁשֶ ֹו ד ְ ִאים ב  ְמצָּׁ נ ִ ם ׁשֶ י ד ָּׁ ֵּ פ  ל ַהט ִ כָּׁ ַרך ב ְ ָּׁ ם ִיְתב  ֵּ ִריך ַלֲעבד ֶאת ַהׁש  ן צָּׁ ֵּ ִרים כ  ו  ב  ִמים ד ִ ל ַהד ָּׁ ה ִמכ ָּׁ ְהֶיה ַנֲעש ֶ י ִ ה, ַעד ׁשֶ ָּׁ ְתִפל  ה ו  תֹורָּׁ ה ב ְ ֵּ ַהְרב 

ח צ ָּׁ ל ַהנ ִ ל כ ָּׁ ֵּ ''ל ַוֲאַזי ְמַבט  נ ַ ַ ִמים כ  ִחיַנת ד ָּׁ א ב ְ הו  ֶפׁש, ׁשֶ ַהנ ֶ ו ר הו א מֵּ ב  י ַהד ִ ה כ ִ ָּׁ ְתִפל  ה ו  ֹורָּׁ ל ת  יצֹוצֹות ׁשֶ ַהנ ִ ך מֵּ ְמׁשָּׁ ֲחלֶקת ַהנ ִ ַ ''ל ֹון ְוַהמ  ִלין ַהנ ַ פו  ַהנ ְ



 8ליקוטי                       תורה קפח                     מוהר"ן             קי.                     

  \לז/אזי גם אחרי פטירתו יצליח לבוא אליו \לו/אמונתו בצדיקואם זוכה בחייו לבוא לצדיק וחזק ב
אחר הפטירה הרבה יותר קשה להתגבר על המניעות לבא ש אלא .\לחהצדיק יכול לתת לו גם לבוש ממש/אחרי הפטירה ו

, ומי שלא חזק בזה בחייו קשה מאד שיצליח להתגבר על המניעות אחרי מהצדיקה מסיתים ומדיחים בהרשם כי יש  ,אליו

                                              
י ר ַהנ ִ רו  ֵּ ל ב  ה זאת ׁשֶ ְבִחינָּׁ ''ל ו  נ ַ ַ ַרך כ  ָּׁ ם ִיְתב  ֵּ ֶהם ֶאת ַהׁש  ַבד ב ָּׁ ֲעַדִין לא עָּׁ ִמים ׁשֶ ִחיַנת ַהד ָּׁ ם ב ְ ם הֵּ הֵּ יַח ׁשֶ ׁשִ ָּׁ יַאת ַהמ  ל יֹום ַעד ב ִ כָּׁ ה ב ְ צֹוצֹות, ַנֲעש ֶ

ְמדו  ַרְגלָּׁ  ה י''ד( : ''ְועָּׁ ם )ְזַכְריָּׁ ְתַקי ֵּ י ִ ְבחִ ַעד ׁשֶ יצֹוצֹות, הו א ב ִ ן ַהנ ִ ו  ק  ר ת ִ י ִעק ַ ֲאִריַז''ל( כ ִ י הָּׁ ִכְתבֵּ א ב ְ ו בָּׁ מ  ַ יִתים'' )כ  ֹום ַההו א ַעל ַהר ַהז ֵּ י  ַ יַנת ַרְגִלין יו ב 
ר( קֹום ַאחֵּ מָּׁ ר ב ְ ְמבאָּׁ  )כ ַ

 עיין סוף תורה עח תנינא ועיין חיי מוהר"ן סימן קא וסימן שט וסוף סימן שנד. לו

ז ֹוֶכה לְ  -עח תנינאעיין סוף תורה  י ְלִמי ׁשֶ רֵּ י ַאׁשְ ֱאֶמת כ ִ יק הָּׁ ד ִ ב ְלַהצ ַ רֵּ ֹות ְלִהְתקָּׁ ַרך, ִלְזכ  ָּׁ ם ִיְתב  ֵּ ַהׁש  ׁש ְמאד מֵּ ְצִריִכין ְלַבק ֵּ ים ו  ַחי ִ עֹודֹו ב ְ ב ב ְ רֵּ ִהְתקָּׁ
ך ]ַהְינו  ְלאַ  י ַאַחר כ ָּׁ י ֶחְלקֹו ]כ ִ רֵּ י לֹו, ַאׁשְ רֵּ ֱאֶמת ַאׁשְ יק הָּׁ ד ִ ו תֹו ַלצ ַ ִנים ִחי  ה ְוַתֲחנו  ָּׁ ְתִפל  ֹות ב ִ ְצִריִכין ְמאד ְלַהְרב  ב ו  רֵּ ז ְמאד ְלִהְתקָּׁ ה אָּׁ ׁשֶ ה[ קָּׁ ַחר ִמיתָּׁ

ו, ֹו ַעל ֶזה ְמאד ַעְכׁשָּׁ ם ִלב  ר ש ָּׁ בָּׁ ַעל ד ָּׁ ַ י ַהב  י ֱאֶמת[ כ ִ יקֵּ ב ְלַצד ִ רֵּ תֹו ְלִהְתקָּׁ ו  ים ִחי  ַחי ִ ה ב ְ ֶ ְזכ  י ִ רָּׁ  ְמאד ׁשֶ י ִיש ְ ם כ ִ עֹולָּׁ ל ֶאת הָּׁ ֵּ ו ְלַבְלב  ם ַעְכׁשָּׁ ל הֵּ אֵּ
ַרך  ָּׁ ם ִיְתב  ֵּ דֹוִלים ְלַהׁש  ִפין ג ְ ו  ִכס  דֹוִלים ו  ִעים ג ְ ו  ְעג  ל ג ַ אֵּ רָּׁ ו ְלִיש ְ ׁש ַעְכׁשָּׁ ץ ְמאד ְויֵּ ף ְקרֹוִבים ֶאל ַהק ֵּ ד ִנְכסָּׁ ל ֶאחָּׁ י ֶקֶדם ְוכָּׁ ימֵּ זאת ב ִ ה כ ָּׁ ְיתָּׁ ר לא הָּׁ ֲאׁשֶ

ַעל ד ָּׁ  ַ ן ֶהֱעִרים ַהב  ֵּ ַרך ַעל כ  ָּׁ ם ִיְתב  ֵּ יִקים ְמאד ְלַהׁש  ד ִ ין ַהצ ַ ֵּ ֶקר ְוַגם ב  ל ׁשֶ ה ׁשֶ ֵּ ִמים ַהְרב  ְרסָּׁ ם ְמפֻּ עֹולָּׁ ִקים ב ָּׁ יִקים ְוהֵּ ד ִ ין ַהצ ַ ֵּ ר ְוִהְכִניס ַמֲחלֶקת ב  בָּׁ
ם ֵּ ַהׁש  ׁש ְמאד מֵּ ן ְצִריִכין ְלַבק ֵּ ֵּ ֱאֶמת ַעל כ  ן הָּׁ יכָּׁ ַע הֵּ ד יֹודֵּ ין ֶאחָּׁ אֵּ דֹול ַעד ׁשֶ ים ִהְכִניס ַמֲחלֶקת ג ָּׁ י ִ ֲאִמת ִ ָּׁ  הָּׁ ֱאֶמתִיְתב  יק הָּׁ ד ִ ב ְלַהצ ַ רֵּ ֹות ְלִהְתקָּׁ  ַרך ִלְזכ 

א ]ְלִמי ׁשֶ ) שטעיין חיי מוהר"ן סימן ו ם ַהב ָּׁ עֹולָּׁ תֹו לָּׁ ִטירָּׁ ְ ם ַאַחר פ  ם ג ַ דָּׁ אָּׁ ה ְלהָּׁ דֹולָּׁ ה ג ְ ֹות טֹובָּׁ כֹול ַלֲעש  י יָּׁ ֲאִמת ִ יק הָּׁ ד ִ ַמר: ַהצ ַ בֹוא יט( אָּׁ ז ֹוֶכה לָּׁ
עִ  ן[. ְוַדע, ׁשֶ ו  ק  ִביל ת ִ ׁשְ יו ב ִ לָּׁ ל אֵּ ֵּ י ְלַקב  ֲאִמת ִ יק הָּׁ ד ִ ְך ְלַהצ ַ ילֵּ יִחין אֹותֹו לֵּ ין ַמנ ִ אֵּ ינֹו זֹוֶכה, ׁשֶ אֵּ ֹוְנִעין ֶאת ִמי ׁשֶ מ  ה, ׁשֶ ִניעָּׁ ר ַהמ ְ ן, הו א ַרק ַמה ק ַ ו  ק  ת ִ

ד ִ  ַהצ ַ ין ב ְ אֵּ תֹות ׁשֶ ְכִפירֹות ַוֲהסָּׁ ִלין אֹותֹו ב ִ ְמַבְלב ְ ה ו  ְמִסיִתין אֹותֹו ִמז ֶ יִחין ו  ד ִ ַ מ  ֶ יׁש  ְלֲאכֵּ ַ ין ַהמ  ֵּ ם ב  ם ׁשָּׁ י ג ַ ׁש, כ ִ ָּׁ ִדים -יק ַממ  ׁש ִמְתַנג ְ ֹות יֵּ ִלפ  ה ְוַהק ְ לָּׁ ֲחבָּׁ
ם, ַעל עֹולָּׁ ֶזה הָּׁ מֹו ב ְ דֹוִלים כ ְ ֹו -ג ְ ְעת  ם, ַרק ַיֲעֹמד ַעל ד ַ ִסית אֹותֹו ׁשָּׁ ְלהָּׁ ֹות ו  יַח ַעְצמֹו ְלַפת  ֹו ִלְבִלי ְלַהנ ִ ַדְעת  ח ֹזאת ב ְ ר ִלק ַ ִעק ָּׁ ן הָּׁ ֵּ ְך ׁשָּׁ כ  ילֵּ ֹחֶזק לֵּ ם ב ְ

ה ב ְ  נָּׁ ם ְצִריִכין ִחז ו ק ֱאמו  ם ׁשָּׁ ַמר: ג ַ אָּׁ י ׁשֶ ַמְעת ִ . ְוׁשָּׁ הו  יחו  אי ַינ ִ ַוד ַ ז ב ְ ֱאֶמת, ְואָּׁ יק הָּׁ ד ִ א ְלַהצ ַ ְיקָּׁ ה ַעלד ַ ר ַמֲעש ֶ ֵּ יק. ְוִספ  ד ִ ֶאֶרץ-ַהצ ַ ַרע ב ְ אֵּ ֶ -ֶזה ַמה ׁש 
יטֶ  י ֶמְנְדל ִמו ִ יק ַרב ִ ד ִ ֶצל ַהצ ַ ל אֵּ אֵּ רָּׁ ' )ת(: ִיש ְ ה ְוכו  ִפינָּׁ ְפַטר ַעל ַהס ְ נ ִ י ֹנַח, ׁשֶ מֹו ַרב ִ יו, ׁשְ ׁשָּׁ ֲאנָּׁ ד מֵּ ְסק ִעם ֶאחָּׁ ְ  פ 

ופעם אחת אמר שהאדם צריך להתחזק בהאמונה בהצדיק האמת בהתחזקות גדול עד שיהיה חזק כל כך  - עיין חיי מוהר"ן סימן קא לז
 בשום אפן, כי גם שם צריכין התחזקות גדול להאמין בהצדיק.  שאפלו אחר מיתתו יהיה חזק באמונה ולא יוכלו להטעותו שם

ואמר כי יש נשמות הרשעים המתנגדים שרוצים להטעותו מהצדיק האמת כדי למנעו שלא יתחזק לבוא אליו בשביל תקון. ואמר שמי 
ניעות גם שם הם רק מה שיהיה חזק באמונה בודאי לא יוכלו שם המונעים למנעו מלילך להצדיק לקבל תקון לנשמתו. כי עקר המ

שהמקטרגים והמחבלים וכו' שיש שם הם מבלבלין ומחלישין דעתו ומטעין אותו ודוברין על הצדיק מה שדוברין כדי שלא יתחזק לבוא 
אליו )כי בודאי אפלו אחר פטירת האדם כל זמן שאינו זוכה עדין לבוא למקום מנוחתו בשלמות עדין אינו בעלמא דקשוט. אדרבה עקר 

ויסורים על ידי המחבלים שמוליכין אותו בעולם התהו ונדמה לו כאלו עדין הוא בזה העולם, ומטעים אותו בכמה הטעאות  ענשו
כמפרסם בספרים( אבל אם האדם חזק בדעתו ואינו שומע לדבריהם ומתעקש עצמו ואומר איני שומע לכם ואני רוצה דיקא לילך ולבוא 

יכולים למנעו מזה בשום אפן כי עקר המניעות שהן מונעין הוא רק מה שמטעין אותו כנזכר  אל הצדיק הם מכרחים להניח אותו ואינם
 וספר מעשה לענין זה שצריכים להתחזק להתקרב להצדיק גם לאחר מיתה כי גם שם צריכין התחזקות אמונה.   לעיל. 

וש המפרסם מורנו הרב מנחם מנדל זכר וספר שהיה בארץ ישראל איש אחד מאנשי רייסין שנסע יחד לארץ ישראל עם הצדיק הקד
צדיק לברכה מויטפסק )וכבר ידוע מגדל המחלקת שהיה על הצדיקים והחסידים בימים הקודמים, בפרט במדינות ליטא ורייסין, וכל מי 

מעות  שהיה רוצה להתקרב להם היו להם מניעות עצומות בלי שעור( והסכימו שם בארץ ישראל לשלח אותו לחוץ לארץ בשביל להביא
 ארץ ישראל כנהוג. ובדרך הלוכו על הים נפטר לעולמו זה האיש השליח הנ"ל שהיה מקרב להצדיק מורנו הרב מנחם מנדל הנ"ל. 

ובארץ ישראל לא ידעו עדין כלל, ואחר פטירתו נדמה לו כאלו הולך ונוסע ללייפסיק עם אנשים שלו כאשר היה נוהג בחייו, כי היה 
 יפסיק בחייו. ונדמה לו גם עתה כאלו הוא נוסע לשם עם הנאמן שלו והבעל עגלה כדרכו תמיד. סוחר גדול והיה נוסע ללי

בדרך נסיעתו התחיל להתגעגע ולהשתוקק מאד לסע לרבו מורנו הרב מנחם מנדל הנ"ל לקבל פניו הקדושים. ומרב תשוקתו היה חפץ 
אנשיו שנסעו עמו שהוא משתוקק לזה. והתחילו לשחוק ממנו להפקיר הכל ולשוב מאמצע הדרך למקום רבו הנ"ל והתחיל לדבר זאת ל

 ולדחותו מזה, כי איך יעלה על הדעת לסתר משא ומתן כזה וכו' ועל ידי זה מנעוהו מזה. 
אחר כך חזר ונתלהב בהשתוקקות נמרץ לסע לרבו וחזר ואמר לאנשיו שהוא חפץ בזה וחזרו למנעו ולדחותו בדבריהם שאי אפשר לבטל 

 זה, לשוב מדרך כזה ללייפסיק לבטל עסק כזה, ולנסע עתה לבית רבו. ושמע לדבריהם גם בפעם הזאת ונמנע מזה. משא ומתן כ
אחר כך חזר ונתעורר בהתעוררות רב וגדול מאד ואמר שאינו שומע כלל שום דבר כי הוא רוצה דיקא מאד לנסע לרבו ולהפקיר הכל 

נות ואמתלאות איך אפשר לעשות דבר כזה באמצע עסק כזה. לא שמע לדבריהם בשביל זה, וכל מה שאנשיו מנעו אותו בדברים וטע
 כלל והיה חזק בדעתו לנסע דיקא תכף ומיד לרבו. וצוה עליהם שיחזירו פניהם מדרכיהם כדי לסע עמו למקום רבו. 

כזה, וגער עליהם שיעשו כרצונו וכשראו שאין יכולים למנעו בדברים וטענות עמדו ומרדו בו ואמרו שאינם רוצים לצית אותו בדבר זר 
דיקא. והם לא רצו לשמעו. והתחיל לכעס עליהם מאד על שאינם רוצים לצית אותו כי הוא הבעל הבית שלהם ומחיבים לשמע לו ככל 
אשר יאמר. בתוך כך הודיעו לו האמת שהוא כבר מת ושכל אלו שנוסעין עמו הם מלאכי חבלה שהם מוליכין אותו ומטעין אותו בדרך 
הזה. ענה ואמר עתה בודאי אני חפץ דיקא שתוליכו אותי מיד לרבי הצדיק הנ"ל. ענו הם ואמרו עתה בודאי אין אנו מרצים לזה להוליך 

 אותך אליו, והיו מתעצמים בדין זה, הוא רצה שיוליכו אותו לרבו והם לא רצו. 
לעשות רצונו להוליכו מיד לרבו. וכן היה שתכף ומיד עד שהביאו את המשפט לפני הבית דין שלמעלה. ופסקו שהדין עמו שצריכין 

הוליכו אותו לרבו הצדיק מורנו הרב מנחם מנדל הנ"ל, שהיה עדין בחיים אז בארץ ישראל, והביאוהו לביתו. וכשנכנס לבית הצדיק 
ישב הצדיק ועסק בתקונו מורנו הרב מנחם מנדל הנ"ל, נכנס עמו אחד מהמחבלים ונפחד הצדיק ונשאר חלשות ועוררו אותו. ואחר כך 

בערך שמונת ימים עד שתקנו. והודיע אז הצדיק הנ"ל לבני ארץ ישראל שנפטר השליח הנ"ל כי לא ידעו עדין מזה כלל, וספר להם כל 
 המעשה הזאת )וזה היה מכרח להם מאד לידע מפטירתו כדי לידע איך להתנהג בעסקי ארץ ישראל בענין השליחות לחוץ לארץ(. 

זכרונו לברכה המעשה למען דעת עד כמה צריכין להתחזק עצמו בהתקרבות להצדיק גם שם אחר פטירתו, והעקר תלוי בזה  וספר רבנו
העולם שמי שהוא חזק בזה העולם באמונה בהתחזקות האמתית יזכה גם שם לזה. כי כפום מה דאתדבק בר נש בהאי עלמא כן הוא 

 מונע מלילך להצדיק גם משם.  בעלמא דאתי, ואז בודאי לא יוכל למנע אותו שום
גם שמעתי בשמו שאמר עצה לזה שיוכל לבוא אחר פטירתו להצדיק לשבע על זה בנקיטת חפץ, ולא שמעתי זאת מפיו הקדוש בעצמו 

 רק מפי אנשי שלומנו ששמעו מפיו הקדוש:
לשם כל המתים שבעולם, ותכף שמת אחד  )כב( שמעתי בשמו שספר, בירושלים יש בית הכנסת שמביאין קבעיין חיי מוהר"ן אות  לח

בעולם מביאין לשם תכף אותו המת, ושם דנין אותו היכן יהיה מקומו, כי יש מתים בארץ ישראל שנושאין אותן לחוץ לארץ וכן להפך 
ויש אחד שדנין  ושם באותו בית הכנסת יושבין הבית דין שדנין כל אחד ואחד ונותנין לו מקומו הראוי לו. כמובא )זהר תרומה קמא.(. 

אותו שלא יהיה לו שום מקום, ויהיה נאבד ונשלך בכף הקלע, וכשמביאין את המת לשם אזי מביאין אותו במלבושים. ויש אחד שחסר 
לו מהמלבוש שלו איזה חסרון. כגון לאחד נחסר בית יד אחד מהמלבוש שלו )שקורין ארביל( ויש אחד שחסר לו חלק אחד מכנף בגדו 

וכיוצא בזה הכל לפי מעשה האדם )שכן זוכה ללבושין אחר מותו( כידוע, וכפי הלבושין שלו שמביאין אותו לשם כן  )שקורין פאלע(
פעם אחת הביאו לשם מת אחד ערום לגמרי בלי שום לבוש רחמנא לצלן. ודנו אותו שיהיה נשלך  דנין אותו ונותנין לו מקומו כנ"ל. 



 9ליקוטי                       תורה קפח                     מוהר"ן             קי.                     

אלא אפשר רק לתת  ,למצא בעצמו כחונראה טעם שאחרי הפטירה קשה יותר כי אחר הפטירה א"א לתת לו  .פטירתו
שבחייו התגבר על המניעות להתקרב  כשכר עלוכדי שלא יהיה נהמא דכסופא הוא מקבל זאת רק  ,לו כבר לבוש מוכן

שמי שלא קצר את  שסיפר רבנו \לט/רשגם על זה יש שכר גדול כמבואר במעשה מצפו ,לצדיק והיה חזק בהתקשרות עימו
, דמשמע שם שהדבקות שהיא הצדיק האמת ,יואת הצפור האהובה על להביא להמלךעצתו לקצור, התבואה שציווה המלך 

ון בעשיית המצוות, אלא שהתנאי לזה שם שכל אחד יהיה מוכן שחבירו יעמוד עליו סריבצדיק האמת מכפרת על הח
יהיה קרוב יותר לצפר ממנו. ואולי הכוונה לכלל גדול בתורה ואהבת לרעך כמוך שהוא כנגד כל המצוות. אעפ"י שעי"ז 

 .מסתמא אין זו שלימות אלא דיעבד ,צ"עועדיין 
 

, כמו שכתוב \מא/אם אינו רמאי ושקרן \מ/שידרשנואך הצדיק אינו משיב לו האבידה עד 

את אחיך אם אינו רמאי )בבא  \מד/עד שתדרושדהיינו  עד דרוש אחיך והשבתו לו \מג/[מב]
לכן לא יחזיר עד שיתן לו  ,בא לבקש אבדה שאינה שלושצריך לדרוש ולברר שמא שם הכוונה  \מה/מציעא כ"ז ע"ב(

שהצדיק מברר אם האדם  \מזמבאר מוהרנ"ת בלק"ה/מבקש את אבדותיו שלו והכוונה שכל אחד אבל כאן  .\מובה סימן/

                                              
לגמרי. ובא צדיק אחד ולקח מלבוש אחד ממלבושין שלו והשליך עליו. ושאלו אותו הבית ונאבד בכף הקלע רחמנא לצלן כי היה ערום 

 דין דשם למה אתה נותן לו מלבוש שלך והקפידו על זה, כי מדוע יתלבש זה המת וינצל על ידי לבוש שאינו שלו. 
מלבוש שלי. וכי לא ראיתם שלפעמים שר השיב הצדיק הנ"ל אני צריך לשלח זה האיש למחוז חפצי ובשביל זה יש לי רשות להלבישו ב

גדול שולח את עבדו לאיזה שר אחר, ונתעכב העבד קצת מלילך בשליחותו. ושאל אותו השר מדוע לא הלכת עדין בשליחותי השיב 
רה העבד כי אין לי מלבוש הראוי לילך בו לאותו השר. כי הוא שר גדול ואי אפשר לילך לשם במלבוש בזוי. ענה השר ואמר. קח מה

 מלבוש אחד ממלבושי ולבוש אותו ורוץ מהרה להשר בשליחותי. 
כך מחמת שאני צריך לשלח זה המת בשליחותי, על כן אני נותן לו אחד ממלבושין שלי והציל הצדיק את המת מענש המר של כף 

 הקלע. וספר זאת לענין עצם כח הצדיק האמת להציל אנשיו בעלמא דקשוט(: 
    שיות וספוריםנמצא בככבי אור חלק מע לט
וכיון שמדמה עניין זה למצוות השבת אבידה  צ"ע הרי הצדיק יודע כל אחד משרש נשמתו וכיצד לא מכיר באבידה למי היא שייכת. מ

ין לק"ה לקמן שאם האדם נתייאש . ועילא מקיים מצוות השבת אבידה רק ממתין לבעל האבידה שיבקש וידרוש ויתן סימנים קמדוע הצדי
אבל זה ע"י עבודה למצא אבדותיו נאבדו ממנו לכן א"א שהצדיק ירדוף אחריו להחזיר לו. כי באמת האדם צריך בכח עצמו בקש אזי מל

 .קשה לכן יש אפשרות לזכות ע"י הצדיק  וזה רק אם עכ"פ לא מתייאש מלבקש
מדנא שנתייאש אזי וכל שאין א בהלכות אבדה שדבר שיש בו סימן אפילו מצא והכריז אינו שלו עד שיבוא אליהו כי הכלל מבואר

נשאר בבעלות המאבד לעולם וצריך להחזיר לו והמוצא הוא כנפקד א"כ הכי נמי כאן )כיון שהצדיק מכיר של מי האבדה הרי היא כמו 
 וכנ"לשיש בה סימן( לכן העיקר לא להתייאש ואזי לעולם הצדיק חייב להחזיר ועליו המצווה ואפשר לסמוך עליו שיקיים המצווה. 

 שמשמע שלגבי הצדיק יש פטור מהשב תשיבם בעצמו. אלא רק מצוות הכרזה. 
כתוב )דברים כב א( אבל באמת זו מחלוקת ראשונים ובפסוק  ?וצ"ע הרי משום השב תשיבם חייב רק משנטלה ואיך מתקיים כאן נטילה

ועיין ט"ז שנחלקו בזה ראשונים ודעת הרמב"ם שמשראה  חייב ליטפל בה.הרואה את האבידה  עיין טור חו"מ סימן רנט ראיה דייקא.
  נתחייב בהשב תשיבם.

ועיין לעיל שמבואר שהצדיק מוצא אבדות כל העולם ומלשון מוצא משמע שקודם שמצא היה בחי' חוסר נטילה ואחרי שמצא כאילו 
 כולם מודים. מסתמאשהרי הגמ' למדה נטילה מהכתוב "ומצאתה". עכ"פ שאבידה רוחנית  .נטל

וראיתי לר"י בזנסון שמבאר רמאי ושקרן הן שני סוגי יאוש כי שקרן שיגע ונתייאש ורמאי  בגמ' כתוב רק רמאי ורבינו הוסיף שקרן. מא
 .לא יגעתי כי א"א למצאשטוען והשני  ,יגעתי ולא מצאתישטוען והם שני שקרים אחד  ,שמעיקרא נתייאש

מלכתחילה לפטור עצמו  כדיומסתבר לפ"ז כנ"ל שרמאי  .לא תועלת ואילו רמאי רק לתועלתגם למשקר )שמעתי מחלקים בין שקרן ש
 (טוען שא"א למצא. ושקרן טוען יגעתי ולא מצאתי

 דברים כב ב' מב

ךָּׁ עַ  מג ה ִעמ ְ יָּׁ יֶתךָּׁ ְוהָּׁ ֵּ ֹוְך ב  ֹו ֶאל ת  ֹו ַוֲאַסְפת  ֶליךָּׁ ְולֹא ְיַדְעת  ִחיךָּׁ אֵּ רֹוב אָּׁ ֹבתֹו לֹו:דברים פרק כב )ב( ְוִאם לֹא קָּׁ ִחיךָּׁ ֹאתֹו ַוֲהׁשֵּ רׁש אָּׁ  ד ד ְ
 עצם העניין ובדיקה בעניין צדדי.  היא על מלשון דרישה וחקירה של בית דין שהדרישה  מד

ובדיני נפשות כתיב )דברים יג(  -רע"ב על מסכת סנהדרין פרק ד משנה א )א( דיני ממונות כו' שנאמר משפט אחד יהיה לכם כמבואר ב
דין תורה אבל אמרו חכמים שאין מאריכין בדרישה וחקירה בדיני ממונות שלא תנעול דלת בפני לוין אלא א"כ ודרשת וחקרת. וזהו 

ראו ב"ד שהדין מרומה. ודרישה וחקירה הוא השאלה בענין בעצמו כגון כמה הלוהו. ומתי הלוהו. ובאיזה ענין הלוהו. ובאיזה מקום 
נו בענין בעצמו. כגון שישאלו לו מה היה כבוש. כלי' שחורים. או כלים לבנים. עומד הלוהו. ויש מין אחר מן השאלה שנקראת בדיק' ואי

 היה או יושב בשעה שהלוהו:
ב{ והיה עמך עד דרוש אחיך אותו וכי תעלה על דעתך שיתננו לו קודם שידרשנו אלא דרשהו אם -ת''ש }דברים כב-בבא מציעא כז:  מה

 .רמאי הוא או אינו רמאי
 וכן לא מזכיר עניין הסימנים שעל פיהם דורש המוצא אם המבקש הוא רמאי או לא.  "אותו"צ"ע שרבינו השמיט תיבת 

 לשון אות וסימן. וכן איתא בזוהר חקת דף קפד: "אותו"ועיין בעל הטורים עה"ת שם שדורש מתיבת 
 הסימנים אלא הצדיק. , כי האדם בעצמו לא יודעסימניםלתת ואולי כי באמת באבידה שכאן לא שייך 

סימן רסב )ג( אין המוצא מציאה חייב להכריז, אלא בדבר שיש בו סימן בגופו או שראוי ליתן סימן  -שו"ע חושן משפט כמבואר ב מו
במקומו או בקשריו או במנינו או במדתו או במשקלו. אבל אם אין בו שום סימן, אפילו במקומו, כגון שניכר שלא הונח שם בכוונה אלא 

ך נפילה בא שם, אם הוא דבר שיש לתלות שבעליו הרגישו בו מיד כשנפל ממנו, או מחמת כובדו או מחמת חשיבותו ותמיד היה דר
ממשמש בו ומרגיש כשנופל, הרי הוא של מוצאו, שהרי נתייאש מיד כשידע שנפל, כיון שאין בו סימן ובא לידו בהיתר, כיון שנתייאשו 

 ע"פ שנתייאש אחר כך, כיון שבא לידו קודם יאוש:בעליו. ואם לאו, צריך להחזיר א
ַעת  -עדאות קוטי הלכות חו"מ הלכות מתנה הלכה ה יל מז ַגם ַהד ַ ְ ִכין ִמפ  לֹום ִנְמׁשָּׁ דֹות ַחס ְוׁשָּׁ ֲאבֵּ ל הָּׁ י כ ָּׁ ה. כ ִ דָּׁ ַבת ֲאבֵּ ִחיַנת ִמְצַות ֲהׁשָּׁ ְוֶזה ב ְ

לו   ם כ ְ ָּׁ ל  ֻּ כ  ִאים ׁשֶ ל ַהֲחטָּׁ ַגם כ ָּׁ ְ ִחיַנת פ  א ב ְ הו  ם ִעק ַ ׁשֶ הֵּ ע, ׁשֶ מָּׁ ה ְוִנׁשְ ִחיַנת ַנֲעֹשֶ ם ב ְ הֵּ "ל ׁשֶ ִרים ַהנ ַ תָּׁ י ַהכ ְ נֵּ ל ׁשְ אֵּ רָּׁ דו  ִיֹשְ ז ִאב ְ אָּׁ ֶגל ׁשֶ עֵּ ְטא הָּׁ חֵּ ר ִלים ב ְ

א לָּׁ  ִביל ֶזה ב ָּׁ ׁשְ ב ִ ם ׁשֶ דָּׁ אָּׁ ַעת הָּׁ ר ד ַ ה ִעק ַ ז ֶ '. ׁשֶ ר ְוכו  ְסת ָּׁ ְגֶלה ְוַהנ ִ א ְיִדיַעת ַהנ ִ הו  ַעת ׁשֶ ִֹחין ְוַהד ַ ִהיא עוֹ ַהמ  ה ַהז ֹאת ׁשֶ דֹולָּׁ ה ַהג ְ דָּׁ ֲאבֵּ הָּׁ מֵּ ם. ו  ֲאֵבַדת לָּׁ

לֹום ָ עֹוָלם ַחס ְוש  ּבָ ֶׁ ל ָהֲאֵבדֹות ש  ִכין ּכָ ָ ם ִנְמש  ָ ַעת ִמש ּ י  ַהּדַ ו ת, כ ִ ִני  חָּׁ ת ְורו  ו  ִמי  ַגׁשְ ַעתב ְ ַגם ַהּדַ ִכין ִמּפְ ָ ִמיּּות ִנְמש  ְ ַגש  ם ָהֲאֵבדֹות ּבְ ל  ּגַ ד ֵּ ת ַ ֹא ִהׁשְ ל  ַעל ׁשֶ

ֹשִ  ׁש, ב ְ ָּׁ ה ְלִעְנַין ׁשֹוֶטה ַממ  כָּׁ ם ִלְברָּׁ ינו  ִזְכרֹונָּׁ ֹותֵּ ְמרו  ַרב  אָּׁ ר. ו ְכמֹו ׁשֶ בָּׁ ֹמר ֶאת ַהד ָּׁ ֹו ִלׁשְ ּנֹוְתִניןְכלֹו ְוַדְעת  ֶׁ ד ַמה ש ּ ה ַהְמַאּבֵ ה, זֶׁ ֹוטֶׁ הּו ש  ְוַעל לֹו.  ֵאיזֶׁ
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ואילו  הבעלות על כל דבר תלוי בדעתש ידוע, כי כל האבדות תלויות בדעת וכ[מט] מהחיפוש אחריהן \מח/לא התייאש
להתייאש דתו היא שלו כל עוד דעתו עליה לכן אסור ילתא בעלמא, לכן היכן שנמצאת אבן הוא רק גילוי מימעשה הקני

  :יאוש הוא שלא מדעת כמו שאמרו חז"ל שוטה הוא המאבד מה שנותנין לו יוכל  ממנה.
 . ראייה שלא התייאש אין זולצדיק כיון שבא מדוע וצ"ע 

ועיין מה שבארנו בזה בהקדמה שבאמת מה שכל האבידות אצל הצדיק זה לא פוטר שום אדם מההשתדלות בכל כוחו 
מכווין אותו לחלקו בתורה ועבודה כפי בתורה ומצוות, ורק מי שמחפש בעצמו הצדיק  לעבוד ולחפש אבדותיו בעצמו

 האתלמוהרנ"ת וכמו שאמר רבנו עוזר לו להעלות עבודתו ונותן לו כח והתחזקות לחפש ביתר כח ומרץ. שרש נשמתו ו
 .\נ/ואעפ"י שהכל ממנ ך,אבל גם אני לא יכול בלעדי ,דאי לא יכול בלעדיובו

                                              
ָעה ָהאֲ  ֲעֵלי ּדֵ ל ָהֲאֵבדֹות הוּא ַעל ְיֵדי ּבַ ּקּון ּכָ ר ּתִ ן ִעּקַ תּכֵ יֵקי ֱאמֶׁ ּדִ ֵהם ַהּצַ ֶׁ ים ש  יִּ ם, ִמּתִ עֹולָּׁ ל הָּׁ ל כ ָּׁ ַעת ׁשֶ ם ַהד ַ הֵּ יַח, ׁשֶ ׁשִ ה מָּׁ ִחיַנת ֹמׁשֶ ם ב ְ הֵּ , ׁשֶ

ל הָּׁ  א כ ָּׁ מֹוצֵּ ֹש ו  ֵּ יק ְמַחפ  ד ִ ַהצ ַ ן קפח( ׁשֶ ִסימָּׁ ה )ב ְ כָּׁ נו  ִזְכרֹונֹו ִלְברָּׁ ֵּ נו  ְוַרב  נו  מֹורֵּ ַתב ֲאדֹונֵּ כ ָּׁ מֹו ׁשֶ עכ ְ ל הָּׁ ל כ ָּׁ דֹות ׁשֶ י ֲאבֵּ ם. כ ִ ן ׁשָּׁ ', ַעי ֵּ ם ְוכו  יק ֹולָּׁ ּדִ ַהּצַ

ל ָהעֹוָלם ל ּכָ ֶׁ ַעת ש  הּוא ַהּדַ ֶׁ יַח ש  ִ ה ָמש  ֶׁ ִחיַנת ֹמש  יק  הּוא ּבְ ד ִ ל ֲעבֹוַדת ַהצ ַ י כ ָּׁ "ל, כ ִ נ ַ ַ ַעת כ  ַגם ַהד ַ ְ ִאים ִמפ  ָּׁ ב  דֹות ׁשֶ ֲאבֵּ ל הָּׁ ן כ ָּׁ ו  ק  י ֶזה ת ִ ַעל ְידֵּ ׁשֶ
רָּׁ  ל ִיֹשְ ְלכָּׁ ִתיד ְלַהֲחזִ ְלַהֲחִזיר ְלַעְצמֹו ו  ַרְך עָּׁ ָּׁ י ה' ִיְתב  ל. כ ִ אֵּ רָּׁ דו  ִיֹשְ ִאב ְ ע ׁשֶ מָּׁ ה ְוִנׁשְ ל ַנֲעֹשֶ "ל ׁשֶ ִרים ַהנ ַ תָּׁ י ַהכ ְ נֵּ ִחיַנת ׁשְ ל ב ְ יַח אֵּ י ְמׁשִ נו  ַעל ְידֵּ ם לָּׁ ירָּׁ

ן וְ  בו  י ה' ְיׁשֻּ יֵּ ְפדו  ק ו  סו  ָּׁ ה ַעל פ  כָּׁ ם ִלְברָּׁ ינו  ִזְכרֹונָּׁ ֹותֵּ ְמרו  ַרב  אָּׁ מֹו ׁשֶ נו  כ ְ ִעים ִצְדקֵּ י ֱאֶמת ִמְתַיג ְ יקֵּ ד ִ ל ַהצ ַ ה כ ָּׁ '. ְוַגם ַעת ָּׁ ם ְוכו  ם ַעל ֹראׁשָּׁ ְמַחת עֹולָּׁ ' ְוֹשִ כו 
חִ  יֶהם ֶאת ב ְ ְלִוים ֲאלֵּ ל ַהנ ִ ְלכָּׁ ן ו  ְלַהֲחִזיר ְלַעְצמָּׁ ֶגל. ו  עֵּ ְטא הָּׁ חֵּ ִלים ב ְ לו  ם כ ְ ָּׁ ל  ֻּ כ  ִאים ׁשֶ ל ַהֲחטָּׁ ן כ ָּׁ "ל ְלכָּׁ ְלַתק ֵּ ִרים ַהנ ַ תָּׁ י ַהכ ְ נֵּ ִפי יַנת ׁשְ ד כ ְ ד ְוֶאחָּׁ ל ֶאחָּׁ

ו עָּׁ  ֹו ְוַגְעג  ל  ְרצֹונֹות טֹוִבים ׁשֶ יו ו  ו פָּׁ ֹוְקקו תֹו ְוִכס  ת  ִפי ִהׁשְ ר כ ְ ִעק ָּׁ ֲעבֹוַדת ה'. ְוהָּׁ ַ ְרחֹו ב  תֹו ְוטָּׁ "ל:ְיִגיעָּׁ ַרְך ְוַכנ ַ ָּׁ יו ַלה' ִיְתב  ֹותָּׁ ְתִפל  יו ו  יחֹותָּׁ י ֹשִ ו   יו ְוִרב 

ַבת )עה( שם אות  ָ ר ֲהש  ן ִעּקַ ,ְוַעל ּכֵ ם ֵיאּוש  ְיָקא ֹקדֶׁ ין ְצִריִכין ְלַהֲחִזיר  ָהֲאֵבָדה הּוא ּדַ ז אֵּ ה ְואָּׁ דָּׁ ֲאבֵּ הָּׁ ֹו מֵּ ְעת  ׁש ד ַ אֵּ יָּׁ מ ְ ַעת ׁשֶ א ִמד ַ ָּׁ ׁש ֶאל  או  ין יֵּ י אֵּ כ ִ
ל  כָּׁ ן ב ְ ֵּ ע, ְוַעל כ  מָּׁ ה ְוִנׁשְ ַנֲעֹשֶ ה ב ְ לָּׁ לו  כ ְ ה ׁשֶ ֹורָּׁ ַהת  ו ת מֵּ ל ִחי  ֵּ ר ְמַקב  בָּׁ ל ד ָּׁ י כ ָּׁ ה, כ ִ דָּׁ ֲאבֵּ ֶפץ הו א לֹו הָּׁ ו ף ַהחֵּ י ג  , כ ִ ו  ל  ִחינֹות אֵּ י ב ְ ֵּ ת  ׁש ׁשְ ֶפץ יֵּ ל חֵּ ְבכָּׁ ר ו  בָּׁ ד ָּׁ

ִחיַנת ִנׁשְ  ְכלֹו ֶזה ב ְ ם ְושִֹ דָּׁ אָּׁ ַדַעת הָּׁ ר ב ְ ָּׁ ׁש  ֶפץ ְמקֻּ ַהחֵּ ֶ ִמית. ו ַמה ׁש  ׁשְ ה ג ַ י ָּׁ ִחיַנת ֲעשִֹ ה ב ְ ִחיַנת ַנֲעֹשֶ ם ִעק ַ ב ְ דָּׁ אָּׁ ַדַעת הָּׁ ם ב ְ י ׁשָּׁ צֹון, כ ִ ִחיַנת רָּׁ ע ב ְ ת מָּׁ ר ְקִני ַ

צֹון  ַדַעת ְורָּׁ א ב ְ ְרׁשו ת הו  ר הָּׁ ֶהם ִעק ַ ג מֵּ ם ְוהו א ִמְתַענ ֵּ דָּׁ ל אָּׁ תֹו ׁשֶ ְרׁשו  ם ב ִ הֵּ ִצים ׁשֶ ל ַהֲחפָּׁ י כ ָּׁ ֶפץ, כ ִ ֶפץ ֶזה ַהחֵּ ׁש לֹו חֵּ י ֵּ ַע ׁשֶ ַעת יֹודֵּ ַהד ַ ן ׁשֶ ְוַעל ּכֵ

ָבִרים ֲחָפִצים, ל ַהּדְ צֹון,  ִנְקָרִאים ּכָ ֶפץ ְלׁשֹון רָּׁ י חֵּ וּתכ ִ ר ְרש  ם ִעּקַ ָ ש ּ ֶׁ ַעת ש  ר הּוא ָהָרצֹון ְוַהּדַ י ִעּקָ י  ּכִ ִצים, כ ִ ֹוֶנה ַהֲחפָּׁ ם ַהק  דָּׁ אָּׁ ׁש ְלהָּׁ י ֵּ ה ׁשֶ לָּׁ ְמׁשָּׁ ֶ ְוַהמ 
ִחיַנת נִ  ְך ִמב ְ ֶפץ ֶזה ִנְמׁשָּׁ ל ַהחֵּ ַעת ׁשֶ צֹון ְוַהד ַ רָּׁ ִצים ְוֶזה הָּׁ ו  ַהֲחפָּׁ ל  ׁש לֹו אֵּ י ֵּ ַע ׁשֶ ַעת יֹודֵּ צֹון ְוַהד ַ רָּׁ ע הָּׁ מָּׁ ֶפץ ׁשְ ִמית ַהחֵּ ׁשְ ף ג ַ ו  ַעת ֶנֶגד ג  ַגת ַהד ַ ָּׁ הו א ַהש  ׁשֶ

ן  ֵּ "ל. ְוַעל כ  נ ַ ַ ה כ  ִחיַנת ַנֲעֹשֶ ת, ב ְ ו  ִמי  ׁשְ ה ג ַ י ָּׁ ִחיַנת ֲעשִֹ א ב ְ הו  ּנּו ְצִריִכים ׁשֶ ְעּתֹו ּוְרצֹונֹו ִמּמֶׁ ֵאינֹו ְמָיֵאש  ּדַ ֶׁ ל ְזַמן ש  ּותֹו ּכָ ץ ֵמְרש  ֱאָבד ַהֵחפֶׁ ֲאִפּלּו ִאם נֶׁ

ּמֹוְצָאהּ ְלהַ  ֶׁ ל לֹא ִאב ְ ֲחִזיר לֹו ָהֲאֵבָדה ִמי ש  אֵּ רָּׁ ֹשְ י ִ י ׁשֶ ו ת הו א ַעל ְידֵּ ִני  חָּׁ ת ְורו  ו  ִמי  ַגׁשְ דֹות ב ְ ֲאבֵּ ל הָּׁ ל כ ָּׁ כֹות ׁשֶ ל ַהֲהלָּׁ ַֹח כ ָּׁ ר כ  י ִעק ַ ִחיַנת , כ ִ דו  ַרק ב ְ

"ל. ְועַ  נ ַ ַ ֶהם כ  ַאר לָּׁ ע ִנׁשְ מָּׁ ׁשְ ֶתר ַהנ ִ ֶ ל כ  ה ֲאבָּׁ ֲעֹשֶ ֶתר ַהנ ַ ֶ ֲחזֹר לֹו כ  ת ַ ה ׁשֶ ְקוָּׁ ׁש ת ִ ְרׁשו תֹו ְויֵּ ה ֲעַדִין ִהיא ב ִ דָּׁ ֲאבֵּ הָּׁ ֹו מֵּ ְעת  ׁש ד ַ אֵּ ינֹו ְמיָּׁ אֵּ ל ְזַמן ׁשֶ ן כ ָּׁ ֵּ י ל כ  ּכִ

ַדְעּתֹו ּוְרצֹונֹו וְ  ּוָרה ּבְ ה, ֲאָבל ֲעַדִין ְקש  ֲעֹשֶׁ ִחיַנת ַהּנַ ד ַרק ּבְ ד ּגּוף ָהֲאֵבָדה לֹא ִאּבֵ ִאּבֵ ֶׁ י ש  ר ֵאינֹו מְ ַאף ַעל ּפִ תֶׁ ִחיַנת ּכֶׁ ְך ִמּבְ ָ ה ִנְמש  זֶּׁ ֶׁ ּנּו ש  ָיֵאש  ִמּמֶׁ
ָמע ְ ש  ִעק ַ  ַהּנִ יל ׁשֶ ר ְלעֵּ ה ְוַכְמֹבאָּׁ ֲעֹשֶ ֶתר ַהנ ַ ֶ ִחיַנת כ  ם ב ְ ה ְלַהֲחִזיר ג ַ ְקוָּׁ ׁש ת ִ י ֶזה יֵּ ַעל ְידֵּ דו  ׁשֶ ֲעַדִין לֹא ִאב ְ ֹוְקקו ת ׁשֶ ת  צֹון ְוַהִהׁשְ רָּׁ י הָּׁ ו ן ַעל ְידֵּ ק  ר ַהת ִ

הו א ב ְ  "ל. ׁשֶ ל ְוַכנ ַ אֵּ רָּׁ ַאר ְלִיֹשְ ה ִנׁשְ ז ֶ ע ׁשֶ מָּׁ ָיֵאש  ִחיַנת ִנׁשְ ּמְ ֶׁ ש  ֵאינֹו  ֲאָבל ּכְ ֶׁ ָמע ש  ְ ש  ר ַהּנִ תֶׁ ַגם ּכֶׁ ִחיַנת ּפְ ְך ִמּבְ ָ ה ִנְמש  זֶּׁ ֶׁ ְעּתֹו ְלַגְמֵרי ֵמָהֲאֵבָדה ש  ּדַ

יב ֲאֵבָדתוֹ  ִ ְרצֹונֹות ְוִכּסּוִפים ֲחָזִקים ְלָהש  ַעת ּבִ ַהּדַ ל ּבְ ּדֵ ּתַ ְ ת ְלַגְמֵרי ְוֵאין ַמֲחִזיִרין לֹו עֹוד,ִמש  דֶׁ ֱאבֶׁ ה הו א  . ֲאַזי ָהֲאֵבָדה נֶׁ דָּׁ ֲאבֵּ ַבת הָּׁ ר ֲהׁשָּׁ י ִעק ַ כ ִ
ל ְמֹאד  ד ֵּ ת ַ ִריְך ְלִהׁשְ ד צָּׁ ל ֶאחָּׁ אי כ ָּׁ ַוד ַ ל ב ְ "ל. ֲאבָּׁ נ ַ ַ ל כ  אֵּ רָּׁ ַאר ְלִיֹשְ ׁשְ נ ִ ע ׁשֶ מָּׁ ׁשְ ִחיַנת ַהנ ִ י ב ְ ע ְמֹאד ְלַהֲחִזיק ַעְצמֹו ב ְ ַעל ְידֵּ מָּׁ ׁשְ ֶתר ַהנ ִ ֶ ְבִחיַנת כ  ֹחֹו ב ִ ל כ  כָּׁ
ִאי ְכמֹו ׁשֶ "ל ו  נ ַ ַ ' כ  ִפין טֹוִבים ְוכו  ו  צֹון ְוִכס  רָּׁ הָּׁ ֲחִזיק ַעְצמֹו ְמֹאד ְמֹאד ב ְ י ַ ַהְינו  ׁשֶ ַאר לֹו, ד ְ ׁשְ נ ִ ל ׁשֶ אֵּ רָּׁ ה ִיֹשְ ק ְוַעת ָּׁ סו  ָּׁ יל ַעל פ  א ְלעֵּ בָּׁ ו  ׁש ַהמ  ְדרָּׁ מ ִ ַ א ב  תָּׁ

ים וְ  ק ִ ַמע ֶאל ַהחֻּ ה וְ ׁשְ ֲעשֶֹ ם ֶאת ַהנ ַ ְדת ֶ ַ ִאב  ַאַחר ׁשֶ ע מֵּ מָּׁ ׁשְ ִחיַנת ַהנ ִ ב ֶאת ב ְ יטֵּ ְמרו  הֵּ ה ִיׁשְ ַעת ָּׁ ם ְמֹאד ׁשֶ ִהְזִהיר אֹותָּׁ ' ׁשֶ "ל:כו  נ ַ ַ ', ַהְינו  כ   כו 

ְבכָּׁ  )עו(שם אות  ם ו  עֹולָּׁ ֶזה הָּׁ ם ב ְ דָּׁ אָּׁ ל ִעְנַין ֲעבֹוַדת הָּׁ כָּׁ ב ְ ת. ׁשֶ ו  ִני  חָּׁ ו ת ְורו  ִמי  ַגׁשְ א ב ְ ל ֶזה הו  כ ָּׁ ִבין ׁשֶ ֶליךָּׁ ת ָּׁ אֵּ יו ו מֵּ לֹום, ְוֶחְסרֹונֹותָּׁ יו ַחס ְוׁשָּׁ מָּׁ גָּׁ ְ ל פ 

"ל,  נ ַ ַ דֹות כ  ִחיַנת ֲאבֵּ ם ב ְ ם הֵּ ָּׁ ל  ֻּ כ  ֲעבֹוַדת ה' ׁשֶ ַ ר לֹו ב  סֵּ חָּׁ ל ֲאֵבדׁשֶ ּכָ ֶׁ "לש  ּנַ ת ּכַ יֵקי ֱאמֶׁ ּדִ ל ַהּצַ ש  ֵאצֶׁ צֹון ֹוָתיו ָצִריְך ְלַבּקֵ רָּׁ הָּׁ י ב ְ לו  ר ת ָּׁ ִעק ָּׁ ל הָּׁ . ֲאבָּׁ

"ל  ע ְוַכנ ַ מָּׁ ִחיַנת ִנׁשְ ם ב ְ הֵּ ִפין טֹוִבים ׁשֶ ו  ה ְוַתֲחנּוִניםְוִכס  ָעָקה וְּתִפּלָ וָּקה ּוִמּצְ ש  ֵאינֹו ְמָיֵאש  ַעְצמֹו ֵמָהָרצֹון ְוַהּתְ ֶׁ ל ְזַמן ש  ּכָ ֶׁ ַרְך ֲעַדִין ֵיש   ש  ַלה' ִיְתּבָ

ל ֲאֵבדֹוָתיו. ְקָוה ְלעֹוָלם ְלַהֲחִזיר לֹו ּכָ ִחינַ  לֹו ּתִ הו א ב ְ ַאר לֹו ׁשֶ ׁשְ נ ִ ע ׁשֶ מָּׁ ׁשְ ֶתר ַהנ ִ ֶ ִחיַנת כ  ה ִמב ְ ד ָּׁ קֻּ ִנים ֶאת ַהנ ְ ָּׁ ל פ  ֹמר ַעל כ ָּׁ ׁשְ י ִ י ׁשֶ י ַעל ְידֵּ צֹון כ ִ רָּׁ ת הָּׁ
כֹול ְלַהֲחִזיר לוֹ  י ֶזה יָּׁ ת ְלִעְניַ  ַעל ְידֵּ ו  ִמי  ַגׁשְ ן הו א ב ְ ֵּ ו ת כ  ִני  חָּׁ רו  א ב ְ הו  ְכמֹו ׁשֶ "ל. ו  ו  ְוַכנ ַ נ  ֶ ֱאַבד ִממ  נ ֶ ה ׁשֶ ֲעֹשֶ ִחיַנת ַהנ ַ ם ב ְ ה ג ַ דָּׁ ֲאבֵּ ַבת הָּׁ ן ִמְצַות ֲהׁשָּׁ

"ל. ְוֶזה ׁשֶ  ה ְוַכנ ַ ְך ִמז ֶ ם ִנְמׁשָּׁ תָּׁ בָּׁ דֹות ַוֲהׁשָּׁ ֲאבֵּ י ׁשֶֹרׁש הָּׁ ד כ ִ ֹל ֶאחָּׁ י ַהכ  ׁש, כ ִ ָּׁ ' ַממ  ִוד ְוכו  י ד ָּׁ ד ֶאת ַעְבד ִ ֶהם רֹוֶעה ֶאחָּׁ י לָּׁ ַתת ִ אל )לד(, ְונָּׁ יֶחְזקֵּ ב ב ִ תו  כ ָּׁ
"ל: יַח ְוַכנ ַ ׁשִ הו א מָּׁ ִוד ׁשֶ י ד ָּׁ בו  ַעל ְידֵּ ׁשו  דֹות יָּׁ ֲאבֵּ ל הָּׁ י כ ָּׁ ' כ ִ ׁש ְוכו  ֹאֶבֶדת ֲאַבק ֵּ  ֶאת הָּׁ

צ"ע כיון שזה עיקר חשוב בתורה זו מדוע רבנו לא מפרש זאת בתורה עצמה אלא רק מוהרנ"ת בלק"ה. ועיין תורה עח שם עיקר  מח
צעקתו הגדולה שייאוש אין בעולם כלל. ועיין שם במהדורת תקפא דפוס מוהרנ"ת שזה לא נדפס שם אלא נוסף רק במהדורות שנת 

חרי שהדפיס מוהרנ"ת את הליקוטי מוהר"ן המתוקן והשלם בביתו. ועד אז נזכר רק בספרי דהיינו יותר מחמישים שנה א ,תרלד ותרלו
 . ובחי"מ שהיה עוד שנים רבות רק בכתב יד. שהדפיס כמה שנים אח"כ מוהרנ"ת קיצור לק"מ ובלק"ע

)וצ"ע מדוע לא ביאר כאן רעא.   –ין ש"ע הלכות אבידה חו"מ סימן רנט עיין לק"ה מתנה ה' אותיות עד עה שהצדיק דורש אם נתייאש או לא ועי"ש מדוע הכל תלוי ביאוש. ועי מט
ות שאינן שייכות לו בפירוש שהכל תלוי ביאוש, ועיין תורה עח תנינא עד כמה הזהיר שיאוש אינו בעולם כלל. אלא ששם כוונתו שאם ינצל מיאוש יכול לזכות למדרג

 פ"י המבואר כאן שהעובר לומד כל מה ששייך לו א"כ לא שייך לזכות ליותר ממה שזכה כעובר.באמת ע -ואילו כאן המתייאש מאבד את השיייך לו( הגה
ובאמת אין כח להסט"א אלא רק לייאש כמבואר במעשה מרב ובן יחיד שאמר הס"מ אם תרצה אהיה בולע אותך. וכן במעשה מחיגר 

שראל, ומה היה בכוחו לעשות להם כשהם מוקפים בענני שאמר הס"מ וכי אין אתה מתיירא ממני. וכן ברפידים ויבא עמלק להלחם בי
. וכן בתורה כד ד"ה מי יימר עי"ש שכדי לייאש אמרו שא"א לכלות את הסט"א, )שמעתי מר"ע ארז(כבוד, אלא שמחמת הייאוש יצאו אליו 

 .)רמ"ש קרמר(ובאמת ע"י שמחה כן אפשר, כמבואר שם 
ֵּ  - חיי מוהר"ן עיין נ ן ַיֲעֹבד ַהׁש  ֵּ ְהֶיה ִאם כ  ל ַמה י ִ ִאים, ֲאבָּׁ ִרים נֹורָּׁ מו  יִקים ג ְ ֶכם ַצד ִ ְ ל  ֻּ כֹול ַלֲעֹשֹות ִמכ  ַמר ֲאִני יָּׁ ַעְצמֹו אות של )מ( אָּׁ ַרְך ב ְ ָּׁ ם ִיְתב 

יו ַהק ְ  ֹכחֹו ַוֲעצֹותָּׁ ע ב ְ נו  ִנְתַיג ַ ַעְצמֵּ ֲאַנְחנו  ב ְ ְרצֹונֹו הו א ׁשֶ לֹוַמר ׁשֶ ן ֶאת ַעְצמֹו )כ ְ י(. ְוכֵּ ֹל ְלַגְמרֵּ ן ַהכ  ֵּ א ִית  הו  ל לֹא ׁשֶ ם. ֲאבָּׁ ֵּ יג ֲעבֹוַדת ַהׁש  ִ ים ְלַהש  דֹוׁשִ
ל ב ִ  ֵּ ט  ַ יו ְוִיְתב  ַחי ָּׁ א מֵּ צֵּ י ֵּ ם ַעד ׁשֶ דָּׁ אָּׁ ה ְלהָּׁ ן ִיְראָּׁ ֵּ כֹול ִלת  ַמר, ֲאִני יָּׁ אָּׁ ה ְלׁשֹונֹות ׁשֶ ָּׁ ַכמ  י עֹוד ב ְ ַמְעת ִ ת:ׁשָּׁ  ְמִציאו 

ִאת    ׁש מֵּ ק ֵּ ַפַעם ַאַחת ב ִ ה ר' ׁשִ ו  יָּׁ ה הָּׁ ז ֶ ב ׁשֶ ֹותֵּ ה ִלי ַהכ  ֶ מ  ְמדֻּ ה. ]כ ִ ן לֹו ִיְראָּׁ ֵּ ת  י ִ ן ֶזה ׁשֶ ִעְניָּׁ ה ב ְ ֵּ נו  ַהְרב  לֹומֵּ י ׁשְ ַאְנׁשֵּ ד מֵּ ֹו )מכת"י([ ֹו ֶאחָּׁ ל  ׁש ׁשֶ ֵּ מ  ׁשַ ְמעֹון ַהמ ְ
כוֹ  אי יָּׁ ַוד ַ ב ְ "ל ׁשֶ ין ַהנ ַ עֵּ ִרים כ ְ בָּׁ ה ד ְ כָּׁ נו  ִזְכרֹונֹו ִלְברָּׁ ֵּ ֹו ַרב  ר ִעמ  ֵּ ְמִציאו ת. ְוִדב  ל ב ִ ֵּ ט  ַ ן ִיְתב  ֵּ י ִאם כ  ְכִלית, כ ִ ין ֶזה ת ַ אֵּ ה ַרק ׁשֶ מָּׁ ה ֲעצו  ן ]לֹו[ ִיְראָּׁ ֵּ ל ִלת 

פָּׁ  ְ ִאיׁש ִמל  א הָּׁ צָּׁ ְך יָּׁ ָּׁ ה, ְוַאַחר כ  מָּׁ ה ֲעצו  יו ִיְראָּׁ לָּׁ ִאיר עָּׁ י ָּׁ ן ׁשֶ י כֵּ ִ ק ַאף ַעל פ  ֹוקֵּ ת  ה ִמׁשְ יָּׁ "ל הָּׁ ִאיׁש ַהנ ַ ה ֲעצְוהָּׁ יו ִיְראָּׁ לָּׁ ַפל עָּׁ יו ְונָּׁ ְפֶלֶגת ְמֹאד, נָּׁ מֻּ ה ו  ו מָּׁ
ִחי   א מֵּ צָּׁ ְמַעט יָּׁ כ ִ ְך ַעד ׁשֶ כָּׁ ִגיל ב ְ ה רָּׁ יָּׁ ֹא הָּׁ ל  ֶ ֹות ַמה ׁש  נ  קֹולֹות ְמׁשֻּ ַרְך ב ְ ָּׁ ם ִיְתב  ֵּ ֳחַרת ִנְכַנס ְוִהְתִחיל ִלְצֹעק ְלַהׁש  ָּׁ תֹו. ְוַלמ  ֳחרָּׁ ְך ַעד ְלמָּׁ ָּׁ ְך כ  ו תֹו ְוִנְמׁשָּׁ

נו  ִזְכרֹונֹו  ֵּ ַאל אֹותֹו ַרב  ח ִמ ֶאְצלֹו ְוׁשָּׁ ק ַ י ִ ֹו ׁשֶ ִאת  ׁש מֵּ ִבק ֵּ ֶזה, ו  ָּׁ יִני רֹוֶצה ב  "ל ׁשו ב אֵּ ִאיׁש ַהנ ַ יב לֹו הָּׁ ׁשִ ה הֵּ יו ִיְראָּׁ לָּׁ יַע אֵּ ה ִאם ִהג ִ כָּׁ ַזר ִלְברָּׁ ו  זֹאת ְוחָּׁ נ  ֶ מ 
ב ְלַקְדמו תֹו: ו  ְוׁשָּׁ נ  ֶ ַקח ִממ   ְולָּׁ

ִייתָּׁ   יֶניךָּׁ הָּׁ ִדי ַעל עֵּ ִייִתי ַמֲעִביר יָּׁ ד ִאם הָּׁ ַמר ְלֶאחָּׁ ן אָּׁ ם ְוכֵּ ֵּ ֲעבֹוַדת ַהׁש  ַ ַע ב  ַיג ֵּ ַעְצְמךָּׁ ת ְ ה ב ְ ַאת ָּׁ ֶזה ַרק ׁשֶ ָּׁ יִני רֹוֶצה ב  ל אֵּ אֹות ֲאבָּׁ דֹולֹות ְוִנְפלָּׁ רֹוֶאה ג ְ
ה ְלַמה ֶ ְזכ  ת ִ הו א יִ  ַעד ׁשֶ ַעְצמֹו רֹוֶצה, ׁשֶ ַרְך ב ְ ָּׁ ם ִיְתב  ֵּ ה ַהׁש  יָּׁ ִעְנַין ֶזה ִאם הָּׁ ַעם ַאַחת ב ְ ַ ַמר ִלי פ  ן אָּׁ ה. ְוכֵּ ֶ ְזכ  ת ִ ֶ ַעְצמֹו ַיֲעֹבד ֶאת ַעְצמֹו, ִאם ׁש  ַרְך ב ְ ָּׁ ְתב 

עֲ  הו  ב ַ ְעְזרֵּ י ַ ַרְך ׁשֶ ָּׁ ם ִיְתב  ֵּ יְך ְרצֹון ַהׁש  כֹול ְלַהְמׁשִ יק יָּׁ ד ִ ַהצ ַ לֹוַמר ׁשֶ . )כ ְ ִריְך אֹוְתךָּׁ ה צָּׁ יָּׁ ן לֹא הָּׁ ֵּ י ְלַרֲחקֹו כ  או  ה ְורָּׁ ֹשָּׁ עָּׁ ֶ ה ַמה ׁש  ֹשָּׁ עָּׁ י ׁשֶ ִ תֹו ַאף ַעל פ  בֹודָּׁ
ן יָּׁ  י כֵּ ִ ַרְך ַיעֲ ַאף ַעל פ  ָּׁ ם ִיְתב  ֵּ ַהׁש  ל לֹא ׁשֶ תֹו ֲאבָּׁ הו  ַלֲעבֹודָּׁ ְרבֵּ קָּׁ י ְ יו ׁשֶ לָּׁ ַרְך עָּׁ ָּׁ ם ִיְתב  ֵּ י ַהׁש  ר ַרֲחמֵּ יק ְלעֹורֵּ ד ִ ַעְצמֹו(:כֹול ַהצ ַ ֹל ב ְ ה ַהכ   ֹשֶ



 11ליקוטי                       תורה קפח                     מוהר"ן             קי.                     

ובא לקבל את אבדותיו במתנה, ומרמה את הצדיק דורש את הבא אליו האם לא התייאש מלחפש בעצמו, הצדיק וזהו ש
   .שקרןואם יגע קצת הוא  ,רמאישיגע ולא מצא. כי אם לא יגע כלל הוא 
שהצדיק מוריד עצמו לקטנות כדי להמשיך חיות לאותם  )עי"שיאוש בעולם כלל, יועיין תורה עח תנינא צעקת רבנו שאין 

אוש, יאו שהוא כבר מותר בי \נא/כי באמת אין לשום אדם ירידה כל כך עד שמתייאשים ממנושנפלו והתרחקו מהתורה(  
אוש, ומצינו שרבנו שאל פעם האם אתה יתמיד עכ"פ משהו יכול לעשות ולפעמים אפילו רק הרצון כבר מפקיע מי כי

 ,אפילו זה כבר נחשב שעדיין לא התייאשכי  ,תובעים מהאדם שירצה לרצות ,, דהיינו שאפילו כשאין רצון\נבצות/רוצה לר
קטנות דקטנות שלוקחים מהאדם את כל המוחין אבל את הרצון א"א בשום וחין ובאמת אפילו במוממילא יש לו תקווה. 

  (איה הרצון )ועיין תורה יב תנינאשאול תחתיות הכי נמוך אפשר לצאת עם צעקת באופן לקחת ממנו ו

 מהחושבים שהם יודעים אלא  ,דתם אבל באמת לא סומכים על הצדיק שיודע מה היאישבאים לצדיק לבקש אבעוד יש 
כשרואה שלא מאמינים בו אזי ווהצדיק דורש אם מאמינים בו או לא.  ,עבודתם ובאים לצדיק רק לבקש ברכה להצלחה

יודע שלא זו דרך עבודתם, אבל כיון שבאים עם חכמת עצמם מניח להם לטעות כחז"ל שבדרך שאדם רוצה אע"פ ש
 לילך מוליכין אותו.

  ולא להתחזק בעבודת ה'. ישועות גשמיותלבקש אבדתם ובאמת כל רצונם רק יש שבאים לצדיק  גם
 

 וצ"ע כיצד הצדיק דורש אם הבא אליו רמאי או שקרן? 
 דע נסתרותולא יששמי  \נג/בוודאי מדובר בצדיק שיש לו רוח הקדש וכל מי שבא אליו יודע כל כוונותיו. כמבואר במ"א

אין לבקש ממנו עיצה. ויש בזה מעשה בשני חסידי רבנו שבאו אליו אחרי שבדרך התווכחו אם רבינו היה חידוש גם בדור 
 תנאים ואמר להם אם לא מאמינים בי למה באים אלי. ה

סיון למי שרוצה להתקרב ירק מסתיר עצמו כדי שיהיה נ ,ואעפ"כ בדרך כלל הצדיק לא מרחק אף אחד אלא רק מקרב
 אליו כידוע.

ין -ועיין תורה ה' אות ד' \נד/ע"י שגורם שתיהיה עליו מחלוקת כמבואר בחי"מ סימן תב וכגון ב ֵ ִריבֹות ׁשֶׁ ה ׁשֹוֵמַע מְּ ַאת ָּ ׁשֶׁ כ ְּ
ַדע, ׁשֶׁ  ֵ יִקים ת  ד ִ שׁ ַהצ ַ יהָּ לא יְּ אֶׁ ל ב ָּ ֵלי ב( ''כ ָּ ַעל זֶׁה נֱֶׁאַמר )ִמׁשְּ י מֲחךָּ ׁשֶׁ ֵ ִטפ  ת ָּ ב ְּ ַגמְּ ָּ פ  ה ַעל ׁשֶׁ חָּ ֹוכָּ ךָּ ת  ִמיִעין אֹותְּ לא ז ֶׁה ַמׁשְּ ו בו ן, וְּ

ים'' חֹות ַחי ִ רְּ יגו  אָּ גם ע"י שנדמה למי . ו\נה/שנדמה שאין בו קדושה כמבואר בתורה רמגעצמו ע"י  רמסתיועוד .   ַיש ִ
דות אמת אות ל' לפי הריחוק מאמת כן מחזיק י. וכמבואר בספר המ\נו/הפך הקדושה כמבואר בתורה קמראוי כ אינוש

                                              
כֹול ַלֲעֹשֹות ְוַלֲעֹסק   יִני יָּׁ אֵּ כֹול ַלֲעֹשֹות )ַהְינו  ׁשֶ יְנךָּׁ יָּׁ ַדי אֵּ ְלעָּׁ ה ב ִ ַמר ִלי ַאת ָּׁ ם אָּׁ ן ג ַ ֵּ ם כ  ֶדיךָּׁ ג ַ ְלעָּׁ ל ֲאִני ב ִ יו( ֲאבָּׁ ֹחֹו ַוֲעצֹותָּׁ י כ  ְלֲעדֵּ ם ב ִ ֵּ ֲעבֹוַדת ַהׁש  ַ ב 

י  , כ ִ ה  לָּׁ ַעְצִמי ְלַקב ְ ל ב ְ ד ֵּ ת ַ ֹא ֶאׁשְ ל  ל ְזַמן ׁשֶ ה כ ָּׁ לֹוַמר ַלֲעשֹֹות ִלי טֹובָּׁ ל. )כ ְ לָּׁ כֹול ַלֲעֹשֹות כ ְ יִני יָּׁ ַעְצמאֵּ ִריְך ַלֲעֹשֹות הו א ב ְ ֲאִני צָּׁ ֶ כֹול ַמה ׁש  ינֹו יָּׁ ֹו אֵּ
: ו  נ  ֶ ֹל ִממ  ֱאֶמת ַהכ  ֶ ב  י ׁשֶ ִ ַדי, ַאף ַעל פ  ְלעָּׁ ֹל ב ִ  ַלֲעֹשֹות ַהכ 

ואע"פ שכ"כ  כמו שמצינו באחר ששמע מאחורי הפרגוד שובו בנים חוץ מאחר ואיתא בספרים שהיה רק ניסיון בגלל שכל כך הרשיע נא
 .הרשיע

י הַ  -חיי מוהר"ן  נב נֵּ ד ִמב ְ יין אות תקצב )קמט( ֶאחָּׁ ר )ִאיְך ִוויל ַזיין אֵּ ׁשֵּ ָּׁ ַמר, ֲאִני רֹוֶצה ִלְהיֹות ִאיׁש כ  ה ְואָּׁ כָּׁ ֹו ִזְכרֹונֹו ִלְברָּׁ ר ִעמ  ֵּ ב  ִרים ד ִ עו  נ ְ
ער ֶוועְלן( ] ֶ ב  ה )ִוויְלְסטו  אָּׁ כָּׁ נו  ִזְכרֹונֹו ִלְברָּׁ ֵּ יב לֹו ַרב  ׁשִ ד(. ְוהֵּ ה אבל ֶעְרִליֶכער יו  יל?רֹוֶצה ִלְרצֹותַאת ָּׁ כ ִ ֹשְ ַ ִטים  [. ְוַהמ  עָּׁ ו  ו  ַהמ  ל  ִרים אֵּ ו  ב  י ד ִ ִבין כ ִ יָּׁ

צֹון ׁשֶ  ִאים ְמֹאד. ְיִהי רָּׁ ְפלָּׁ ים ְוַהנ ִ דֹוׁשִ יו ַהק ְ יחֹותָּׁ שִֹ ן ב ְ ן ַלְמַעי ֵּ בָּׁ ַע ו מו  דו  י ָּׁ ַ ה ְמֹאד כ  ֵּ ן:ַמֲחִזיִקים ַהְרב  מֵּ ם אָּׁ מָּׁ ה ְלַקי ְ ֶ ְזכ   נ ִ
ולפ"ז זו תוכחה שאל תחשוב שהקצת רצון שלך זה מספיק באמת.  שרבינו אמר לו אתה רק רוצה לרצות ולא רוצה הפשט הפשוטאמנם 

 כדי לעזור לך אלא תתאמץ לרצות באמת.
 בינשטוק שמעתי שאמר לו אפילו רצון לרצות אין לך. 'ומהרב מ

 אבל מהריצ"ח שמעתי לפרש כנ"ל שגם הרוצה לרצות זה כבר משהו שהצדיק יכול לאחוז בו ולהעלותו.
 א. אל תשאל עצה אלא ממי שיודע סתרי תורה:עצה ערך  -ספר המידות  נג
שמעתי מאנשי שלומנו גם כן כעין זה ובסגנון אחר קצת. פעם אחת היו אנשי שלומנו קובלים לפניו שקשה להם  - חיי מוהר"ן תב נד

ה שום חולק עלי, לסבל ענין המחלקת והרדיפות וכו', ענה ואמר להם תאמינו לי שיש בידי כח לעשות שלום עם כל העולם שלא יהי
אבל מה אעשה שיש מדרגות והיכלות כאלו שאי אפשר לבא אליהם רק על ידי מחלקת. והראיה, כי משה רבנו עליו השלום בודאי היה 
לו כח המושך להמשיך את כל ישראל אליו, כדכתיב )שמות ל"ה(: "ויקהל משה את כל עדת בני ישראל", כי הוא היה הדעת של כלל 

ו להקהיל ולהמשיך את כלם אליו, ואף על פי כן מה כתיב )שם ל"ג(: "והביטו אחרי משה" ודרשו רבותינו זכרונם ישראל, והיה בכח
לברכה מה שדרשו וכו' )קדושין לג:( וכיוצא בזה עוד. וכל זה כי יש דברים כאלו שאי אפשר לבוא אליהם רק על ידי מחלוקת שחולקין 

)סנהדרין ז.(: 'האי תגרא דמיא לבדקא דמיא' שנאמר )משלי יז(: "פוטר מים ראשית מדון" וכו' עליו וכו'. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה 
 וכתיב )דברים כ(: "כי האדם עץ השדה". ועץ השדה )שקורין ביימל( כל מה ששופכין מים סביבו ביותר, הוא גדל ביותר:

עם ובכל רגע מדרגא לדרגא. אלו הייתי יודע שאני עומד אבל אני צריך שיהיה עלי מחלקת תמיד, כי אני הולך בכל פ - שם סימן תא
 עכשו כמו בשעה הקודמת, לא הייתי רוצה את עצמי כלל בזה העולם:

ין רֹוִאים  -תורה רמג  נה ם ְמאד ְואֵּ ֵּ א ִמְתַעל  ן הו  ֵּ תֹו ַעל כ  ָּׁ ׁש  ל ְקדֻּ כֹול ִלְסב  ם יָּׁ עֹולָּׁ ין הָּׁ אֵּ דֹול ְמאד, ׁשֶ יק ג ָּׁ ׁש ַצד ִ י ֵּ ע ׁשֶ ו  ד ַ נ  ֶ ְפִריׁשו ת  ִממ  ה ו  ָּׁ ׁש  ם ְקדֻּ ׁשו 
ַדיִ  ים )יָּׁ ׁשִ דָּׁ יִרים קֶדׁש קָּׁ ִ יר ַהׁש  יִרים קֶדׁש ְוׁשִ ִ ל ַהׁש  ִחינֹות כ ָּׁ תֹו ְמאד ְוֶזה ב ְ ָּׁ ׁש  ֶדל ְקדֻּ ֲחַמת ג  ה ֶזה מֵּ רָּׁ דֹוׁש ְיתֵּ יִרים הו א קָּׁ ִ יר ַהׁש  ִ ׁש  א ׁשֶ ֶרק ג( ִנְמצָּׁ ֶ ם פ 

ִרים ְוִהנ ֵּ  פָּׁ ל ַהס ְ ה ִמכ ָּׁ ֵּ ר ַהְרב  ֶבֱאֶמת ִמ ְמאד יֹותֵּ יִרים ו  ִ יר ַהׁש  י, קֶהֶלת ְוׁשִ לֵּ ִרים : ִמׁשְ ה ְספָּׁ לׁשָּׁ ר ׁשְ ֵּ לֹום, ִחב  ָּׁ יו ַהׁש  לָּׁ ֶלך עָּׁ ֶ למה ַהמ  ְ ׁש  ִצינו  ׁשֶ י ה מָּׁ לֵּ ׁשְ
מִ  עָּׁ ְ ה פ  ָּׁ מ  ַ ה כ  ֳהרָּׁ ה ְוטָּׁ ָּׁ ׁש  בֹות ְקדֻּ ֶהם ת ֵּ ִצינו  ב ָּׁ ַמִים ְמאד ו מָּׁ ר ְוִיְרַאת ׁשָּׁ סָּׁ ִאים מו  ם ְמלֵּ ָּׁ ל  ֻּ ם כ  בֹות ְוקֶהֶלת הֵּ א ת ֵּ ינֹו ִנְמצָּׁ יִרים אֵּ ִ יר ַהׁש  ׁשִ ל ב ְ ים ֲאבָּׁ
ֶפר ׁשו   ֵּ ל ַהס  כָּׁ ם ב ְ א ׁשָּׁ ין ִנְמצָּׁ יִרים אֵּ ִ יר ַהׁש  ֶפר ׁשִ ל סֵּ כָּׁ ב ְ ח, ׁשֶ כ ַ ן ְוִתׁשְ ק ַעי ֵּ ו  ל פ  לָּׁ ה כ ְ ֳהרָּׁ ה ְוטָּׁ ָּׁ ׁש  ֶדל עֶצם ְקדֻּ ֲחַמת ג  הֹור ְוֶזה מֵּ בֹות קֶדׁש ְוטָּׁ ם ת ֵּ

ם רֹוִאים  ינָּׁ תֹו אֵּ ָּׁ ׁש  הְקדֻּ ָּׁ ׁש  ם ְקדֻּ ם ׁשו   .ׁשָּׁ
י -תורה קמ  נו ִ ר ְלַהש   ַעְצמֹו ִאי ֶאְפׁשָּׁ יק ב ְ ד ִ י ַהצ ַ ֹוב ל''ז( כ ִ הו  )ִאי  י ַמֲעש ֵּ ל ַאְנׁשֵּ ַדַעת כ ָּׁ ֹום לָּׁ ם ַיְחת  דָּׁ ל אָּׁ ַיד כ ָּׁ י הו א ב ְ ה, כ ִ ִפיסָּׁ ֹו ׁשו ם ת ְ ין ב  י אֵּ גֹו כ ִ

יו ַהְמק ׁשָּׁ י ֲאנָּׁ ְכלֹו ַרק ַעל ְידֵּ ִ ה ִמש   ׁשְ ְלַמְעלָּׁ ִאים ו  ה ְירֵּ י ַמֲעש ֶ ם ַאְנׁשֵּ הֵּ יו, ׁשֶ ׁשָּׁ רֹוִאין ֲאנָּׁ י ׁשֶ י ַעל ְידֵּ יק כ ִ ד ִ ִבין ַמֲעַלת ַהצ ַ ַכל ְלהָּׁ יו, יו  לָּׁ ִבין אֵּ ִמים רָּׁ לֵּ
ַעצְ  יק ב ְ ד ִ ַהצ ַ מֹו מֵּ ך כ ְ ל כ ָּׁ ֶהם כ ָּׁ ם ְרחֹוִקים ֲעַדִין מֵּ ינָּׁ ם אֵּ עֹולָּׁ י הָּׁ ה כ ִ גָּׁ ָּׁ ה ְוַהש   ִפיסָּׁ ֶהם ת ְ ׁש לָּׁ ֶהם יֵּ בָּׁ יַדע ו  ר לֹו לֵּ ֱאֶמת ֶאְפׁשָּׁ רֹוֶצה הָּׁ ן ִמי ׁשֶ ֵּ מֹו ַעל כ 

ר ִלְקרֹותֹו, מֵּ  יו ִאי ֶאְפׁשָּׁ לָּׁ קו ק עָּׁ ב ֶהחָּׁ תָּׁ ַהכ ְ ם ׁשֶ ל ַהחֹותָּׁ מֹו ְמׁשַ יו ְוֶזהו  כ ְ ׁשָּׁ י ֲאנָּׁ יק ַעל ְידֵּ ד ִ ין ַמֲעַלת ַהצ ַ כ ִ ַ מ  י ׁשֶ ֶהֶפך ַרק ַעל ְידֵּ ֹות ב ְ אֹוִתי  הָּׁ ֲחַמת ׁשֶ
ִרין ַהחוֹ  ְמַצי ְ ָּׁ ו  ְבַיד כ  ם ְוֶזהו  ו  ַתב ַהחֹותָּׁ ְמִביִנים כ ְ ם ו  ִקים ַעל ַהחֹותָּׁ ִרים ַהֲחקו  ו  י  ֹות ְוַהצ ִ אֹוִתי  ה רֹוִאים הָּׁ ֲעוָּׁ ם ַעל ׁשַ א תָּׁ יק ִנְקרָּׁ ד ִ ֹום ַהצ ַ ם ַיְחת  דָּׁ ל אָּׁ
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ועיין תורה עב שלצדיק יש כח המושך גדול אבל כנגדו יש כח המכריח גדול. ועיין תורה כב  .את הסור מרע לשוטה
 שוות הבחירה. שכנגד כל קול של קדושה של הצדיק מתעורר קול הברא של הסט"א כדי לה

במח לך אפשרות לתקן ואין צדיק שיכול לעזור לך. והמניעות לנסוע לצדיק מתחילות  ןוכל כח הסט"א רק לייאש שאי
וכשבאים וגם אחרי ששומעים את הצדיק הסט"א לא נותנת מנוח )כמבואר במעשה מהרב ובנו( בלב ובבית ובדרך ו

 ונה בצדיק. כי יודעת את כל הנ"ל שכל האבידות אצל הצדיק.שרק לא יחזיק היטב באמכדי ומכניסה בלבו ספיקות 

סיפור כיצד אב שבנו עזב אותו ביקש  בשיחות השייך לתורה זועיין לעיל  גם אבדות גשמיותבעניין האבדות אצל הצדיק 
 .מרבנו כיון שכל האבדות אצלו שיחזיר לו את בנו ונעשה לו נס שחזר הבן עי"ש

גלויים גם היום בציון של רבינו שהמבקש מרבנו שכיון שכל האבדות אצלו יחזיר לו אבדתו רואה ויש בזה מעשיות מופתים 
  .\נז/ניסים גלויים

 ואם אבדות גשמיות בוודאי אבדות רוחניות שרבנו מחזיר רק צריך לבקש באמת בלב שלם, ובהתקשרות חזקה לרבנו.
שנזכה למצא את כל , לבקש ברכת הפרות ה' א'ובפרט בתחילת השנה בראש השנה הזמן מסוגל מאד כנ"ל בלק"ה 

 .הבאהזו שנה האבדות ב
ובתורה פז תנינא שגם בה רמוז כוונות  האבדות קשור לכוונות אלול דייקא עי"ש ושד עיין תורה פח תנינא שעניין חיפוע

 בקדושין ב: משל למי שנאבדה לו אבידה.כמבואר  יין מציאת הזיווג שגם נקרא אבדהנאלול וע

* 
 

ר אות הלכות ברכת הפירות הלכה ה  -ליקוטי הלכות או"ח עוד עיין  כֹור ֶאת ֲאׁשֶ ב, זָּׁ תו  כ ָּׁ מֹו ׁשֶ ק, כ ְ לֵּ ה ֲעמָּׁ ִחיַנת ִמְצַות ְזִכיַרת ַמֲעשֵּ ג( ְוֶזה ב ְ

 .' ק ְוכו  לֵּ ה ְלךָּׁ ֲעמָּׁ שָּׁ ל ָהֲאֵבדֹות ֵהם ַעל ְיֵדי ֻזֲהַמת עֲ עָּׁ ם ּכָ ָ ש ּ ּמִ ֶׁ ִרית ש  ַגם ַהּבְ ר ּפְ י ִעּקַ ן הו א ָמֵלקּכִ ֵּ '. ְוַעל כ  ֶרְך ְוכו  ד ֶ ַ ְרךָּׁ ב  ר קָּׁ ב, ֲאׁשֶ תו  כ ָּׁ מֹו ׁשֶ , כ ְ
ה ָּׁ ׁש  ְקדֻּ ֲחנֹות ד ִ ַ ל ַהמ  ף ְלכָּׁ ֵּ הו א ַהְמַאס  ן ׁשֶ ה ד ָּׁ ִמיד ַאַחר ַמֲחנֵּ ף ת ָּׁ ֱאַבד  רֹודֵּ נ ֶ ֶ ל ַמה ׁש  כ ָּׁ ם ׁשֶ "י ׁשָּׁ ׁש ַרׁשִ רֵּ ֵּ פ  מֹו ׁשֶ דֹות, כ ְ ֲאבֵּ ל הָּׁ א כ ָּׁ מֹוצֵּ ש ו  ֵּ ַחפ  מ ְ ׁשֶ

ם חַ  ְפסָּׁ ִמיד ְלתָּׁ דֹות ת ָּׁ ֲאבֵּ ב ַעל הָּׁ י הו א אֹורֵּ ר, כ ִ יֹותֵּ ֶהם ב ְ ֶרה ב ָּׁ ק ִמְתג ָּׁ לֵּ יו  מֹוְצִאים. ַוֲעמָּׁ ם הָּׁ ל הֵּ אֵּ ְשרָּׁ ר ִהְת ִמי ִ ן ִעק ַ ֵּ לֹום. ְוַעל כ  ן ס ְוׁשָּׁ רו תֹו ַעל אֹותָּׁ ג ָּׁ
ִחים ְוהָּׁ  ד ָּׁ ִחיַנת ַהנ ִ ם ב ְ הֵּ ' ׁשֶ ִלים ַאֲחֶריךָּׁ ְוכו  ֱחׁשָּׁ ל ַהנ ֶ ךָּׁ כ ָּׁ ב ב ְ ִחיַנת ַוְיַזנ ֵּ ם. ב ְ ֹוְלטָּׁ ן פ  נָּׁ ה ֶהעָּׁ יָּׁ הָּׁ ל יֹום ׁשֶ כָּׁ ב ב ְ יטֵּ ֹר הֵּ ַרְך ִלְזכ  ָּׁ ה ה' ִיְתב  ן ִצו ָּׁ ֵּ אֹוְבִדים. ְוַעל כ 

ק.  לֵּ ה ֲעמָּׁ י ָהֲאֵבָדה ְצִריַמֲעשֵּ ַעתּכִ ח ַהּדַ ּסַ ְכָחה ְוהֶׁ ִ ִאין ִמש ּ ל ָהֲאֵבדֹות ּבָ י ּכָ ָבר, ּכִ ּכַֹח ַהּדָ ְ ּלֹא ִלש  ֶׁ רֹון ֵהיֵטב ש  ה  ָכה ִזּכָ דָּׁ י ֲאבֵּ ִאין ִלידֵּ ָּׁ י ֶזה ב  ַעל ְידֵּ ׁשֶ
מוֹ  ה, כ ְ דָּׁ ם ֲאבֵּ ׁשֵּ את ב ְ ה ִנְקרֵּ ְכחָּׁ ִ ן ַהׁש  ֵּ ת. ְוַעל כ  ו  ִני  חָּׁ רו  ו ת אֹו ב ְ ִמי  ַגׁשְ לֹום, ב ְ ְכמֹו  ַחס ְוׁשָּׁ ה. ו  ְכחָּׁ ׁשֹו ׁשִ רו  ֵּ פ  ד ׁשֶ ֵּ ה ְלַאב  ׁשֶ מַֹע ְוקָּׁ ה ִלׁשְ ׁשֶ , קָּׁ ְמרו  אָּׁ ׁשֶ

לֵּ  ה ֲעמָּׁ ב ַמֲעשֵּ יטֵּ ֹר הֵּ ן ְצִריִכין ִלְזכ  ֵּ "ל( ְוַעל כ  ן קפח ַהנ ַ ה )ִסימָּׁ כָּׁ יו ִזְכרֹונֹו ִלְברָּׁ רָּׁ ְדבָּׁ ל ֶזה ב ִ ר כ ָּׁ ֹבאָּׁ מ ְ ח. ׁשֶ כ ָּׁ ׁשְ ב, לֹא ת ִ תו  כ ָּׁ מֹו ׁשֶ י ְצִריכִ ק, כ ְ ין ִלְזּכֹר ּכִ

ִנים ִלזָּ  ל ּפָ ש ַאַחר ֲאֵבדֹוָתיו. ְוַעל ּכָ ל ְמֹאד ְלַחּפֵ ּדֵ ּתַ ְ ֲאוֹוָתיו ּוְלִהש  ד ַעל ְיֵדי ּתַ ִאּבֵ ֶׁ ל ַמה ש ּ י ֵהיֵטב ּכָ רֹון, ּכִ ּכָ ר הּוא ַהזִּ ד עֹוד. ְוָהִעּקָ ּלֹא ְיַאּבֵ ֶׁ ֵהר ש 
ש  ְוחוֹ  ש  ֲאֵבדֹות ּוְמַבּקֵ ּיֵ ֶׁ זֹּוֵכר ש  ֶׁ ל ְזַמן ש  ְקָוה עֲ ּכָ לֹום, ָאז ֵיש  לֹו ּתִ ָ ֲאֵבָדה ְלַאַחר ֵיאּוש  ַחס ְוש  לֹום, ּכַ ָ ת ַעְצמֹו ַחס ְוש  ֹוֵכַח אֶׁ ָשם ְוֵאינֹו ש   ַדִין,ֵתר ְלַחּפְ

ל הָּׁ  ִאין כ ָּׁ ל סֹוף ִיְהיו  ִנְמצָּׁ אי סֹוף כ ָּׁ ְבַוד ַ ח. ו  ו  ִנד ָּׁ נ  ֶ ח ִממ  בֹות ְלַבל ִיד ַ ב ַמֲחׁשָּׁ ַרְך חֹוׁשֵּ ָּׁ י ה' ִיְתב  ֹל. כ ִ ן ַהכ  ק ֵּ דֹות ְוִיְתת ַ ְהיֶׁה לֹו ֲאבֵּ ּיִ ֶׁ ִפי ַמה ש ּ ָחד ּכְ ְוָכל אֶׁ

ַע ְוהִ  ִהְתַיּגֵ ֶׁ ִפי ַמה ש ּ ָחד ּכְ ל אֶׁ ּכָ ֶׁ ֵרי לֹו וְּלפּום ַצֲעָרא ַאְגָרא. ש  ְ ה ְוַהִחּפּוש ַאש  ָ ש  ּקָ ַהּבַ ק יֹוֵתר ּבְ ל ֵחלֶׁ ּדֵ ּתַ ְ ת ַעְצמֹו יֹוֵתר ַעל ָהֲאֵבדֹות ְוִהש  ְצַטֵער אֶׁ
ִרים אֲ לְ  ֵ יִקים וְּכש  ּתֹוְקקוּת ְוִהְתָקְרבּות ְלַצּדִ ְ ה ְוַתֲחנוִּנים וְּבַגְעּגּוִעים ְוִהש  ְתִפּלָ ָשם ּבִ ם וְּלַחּפְ ָ ש  ה ַעל ַבּקְ ִמים ַהְרּבֵ ִפיכוּת ּדָ ְ ְזיֹונֹות וּש  ים ְוָסַבל ּבִ יִּ ִמּתִ

ֲחִזירוּ לֹו ֲאבֵ  ּיַ ֶׁ יֹוֵתר ש  ה ּבְ ה. ּוְכמֹו ֵכן ִיְזּכֶׁ לֹום.ְיֵדי זֶׁ ָ ש  ל ֱאלו ל  דֹוָתיו ּבְ נֹות ׁשֶ ו ָּׁ ַ ְכַלל ַהכ  ם. ו  ר ׁשָּׁ ֹבאָּׁ מ ְ מֹו ׁשֶ ל. כ ְ נֹות ֱאלו  ו ָּׁ ַ י כ  ן ַעל ְידֵּ ו  ק  ר ַהת ִ ן ִעק ַ ֵּ ְוַעל כ 
א ה ׁשְ יעָּׁ ה ְוַאצ ִ ת ָּׁ ם אָּׁ ַמִים ׁשָּׁ ק ׁשָּׁ ַ ם ִאם ֶאס  הֵּ ן ו ׁשֶ ִסימָּׁ ' ב ְ ַע ְוכו  א ֶאת ְיהֹוׁשֻּ ה ְקרָּׁ ֹורָּׁ ַהת  ִלים ב ְ לו  ן כ ְ ׁשֹוב ַעי ֵּ ִקי ב ְ ָּׁ צֹוא ב  רָּׁ ִקי ב ְ ָּׁ ִחיַנת ב  הו א ב ְ ָּׁ ׁשֶ ך  ֹול ִהנ ֶ

י ם, כ ִ עֹולָּׁ ה ב ָּׁ דָּׁ ין ׁשו ם ֲאבֵּ ז אֵּ הו א. ְואָּׁ קֹום ׁשֶ ל מָּׁ כָּׁ ַרְך ב ְ ָּׁ ִריִכין ִלְמֹצא ֶאת ה' ִיְתב  צ ְ ב. ַהְינו  ׁשֶ יטֵּ ם הֵּ ב: ׁשָּׁ יטֵּ ן הֵּ בֵּ "ל ְוהָּׁ ֹו ְוַכנ ַ ְלת  ל ְמקֹומֹות ֶמְמׁשַ כָּׁ  ב ְ
 
 

                                              
י מַ  ל ַאְנׁשֵּ ַדַעת כ ָּׁ ם'' לָּׁ דָּׁ אָּׁ ל הָּׁ י ֶזה כ ָּׁ תו ב )קֶהֶלת י''ב( ''כ ִ כ ָּׁ מֹו ׁשֶ ם, כ ְ דָּׁ ל אָּׁ ל כ ָּׁ ְמׁשַ יַדע אֹותֹו, כ ִ ַכל לֵּ ו  יק, ת  ד ִ ל ַהצ ַ ה ׁשֶ י ַמֲעש ֶ י ַאְנׁשֵּ הו  ַעל ְידֵּ ֲעש ֵּ

ִרית קֶדׁש'' ְוצַ  אֹות ב ְ ַתם ב ְ יו חָּׁ אָּׁ ב ''ְוֶצֱאצָּׁ תו  כ ָּׁ מֹו ׁשֶ ם כ ְ ִחיַנת חֹותָּׁ א ב ְ יק הו  ד ִ ''ל ְוַגם ַהצ ַ נ ַ ַ ם כ  ִרית )זוהר פ נחַהחֹותָּׁ ר ב ְ טֵּ נָּׁ אן ד ְ יק הו א מָּׁ  ד נ''ט:( ד ִ
הרב דניאל יו"ט סיפר נס גלוי שהיה לי בזה שבא לאומן בר"ה עם אביו והדרכון של אביו נגנב והלך לציון ובתמימות אמר לרבה' כיון  נז

שכל האבדות אצל הצדיק ואבי כל כך מצטער בבקשה החזר לי את אבדתו, ומיד כשיצא מהציון בא אליו גוי והציע לו לקנות דרכון, 
 ו.והיה של אבי
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