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 מבוא לביאור
 הביאור מורכב מג' חלקים:

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

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

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

 חדושים.

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

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

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

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

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

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

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

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

 (להצליח יותר

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 התנצלות

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  שאסורה.

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

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

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

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

 ותר להכניע ולתקן את המדמה.בי

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 לד:         ליקוטי                 עב תהלים מסוגל לתשובה עג       מוהר"ן תנינא

. ואתה דייקא, כי ידע ואתה תחזהכן הוא דייקא אמר למשה 

יתרו בגודל קדושתו שהוא יכול לחזות ולהסתכל על כ"א ולחלק 

 'גם יתרו היאלהם הגדולה והשררה ע"י ההסתכלות לבד כנ"ל. 

)בראשית  כ"שגר, והגרים באים מקדושת הזיווג של הצדיקים, 

לח לך ד' ואיתא )בזוהר ש ואת הנפש אשר עשו בחרןיב( 

קסח( שאברהם ושרה בעת שהיו עקרים הולידו מזווגם נפשות 

גר שהוא בא מקדושת הזווג של  '. וע"כ יתרו שהי[ב] הגרים

צדיקים. ע"כ הוא יודע גודל יקר קדושת הצדיקים, שלגודל 

קדושתם נעשה מזווגם נפשות הגרים, מכל שכן קדושת 

משה הוא פרישותם. וע"כ הוא יודע שלגודל קדושת ופרישות 

יכול לחזות בעם. וע"י ראייתו לבד יתן להם הגדולה כנ"ל. וע"כ 

כנ"ל. וזה אותיות  ואתה תחזה וכו'דייקא אמר למשה  ויתר

)דניאל יב(. כי  ויקיצ רעפ תאדמ יורבים מישינס"ת יתרו 

ואתה כנ"ל וע"י בחי'  ואתה תחזהיתרו דייקא אמר למשה 

רי התורה, ועי"ז באין עי"ז זוכין לגדולה, וזוכין לביאו תחזה

לבושה ותשובה, וע"י התשובה שהיא בחי' חיים נצחיים חוזר 

ונחי' השפלות של כ"א. כי עיקר התחי' הוא להשפלות, בבחי' 

כנ"ל. וכ"ז נעשה ע"י יתרו דייקא, כי הקיצו ורננו שוכני עפר 

שעי"ז נעשין כל הבחי'  ואתה תחזהיתרו דייקא אמר למשה 

 תאדמ יורבים מישיניתרו תיות הנ"ל. וע"כ מרומז באו
 ואתה תחזהשאמר יתרו שהוא ס"ת יתרו, כי ע"י  ויקיצ רעפ

, הקיצו ורננו שוכני עפרבחי'  'עי"ז נמשך בחי' חיים בחי' תחי

. מישיני אדמת עפר ורבים מישיני אדמת עפר יקיצובחי' 

והיה הנשאר דייקא היינו בחי' שפלות כנ"ל: וזה )ישעיה ד'( 

זה  . והנותר בירושליםבירושלים קדוש יאמר לו בציון והנותר

להצדיק כי יתרו שהוא  קדוש יאמר לובחי' יתרו. על ידו דייקא 

ואתה גר הוא יודע קדושת הצדיק כנ"ל. וע"כ אמר למשה 

 :כנ"ל קדוש יאמר לומחמת שידע קדושתו כנ"ל וזה בחי'  תחזה

היוצא מכל הנ"ל, שמי שבא אצל צדיק אמיתי ושומע וכלל 

ראוי שיומשך עליו בושה ושפלות גדול מאד. וזה  ,ו תורהמפי

אמתי, כשנמשך עליו בושה ושפלות ע"י גסימן שהיה אצל צדיק 

. כי ע"י התורה שממשיך הצדיק ששמע מפיו איזה דבר תורה

עי"ז נמשך בושה, כמו שהיה בשעת מתן תורה כנ"ל.  דתיהאמ

שיש  וע"י הבושה דהיינו תשובה, עי"ז נחיה השפלות של משה

בכ"א בכל אבר ואבר, ואז מחויב שירגיש כ"א שפלותו באמת. 

אבל מי שהוא בא אצל איזה מפורסם ושומע מפיו תורה ובא 

אין אנו )ההיפך מובן ממילא(: אבל העליו גדלות עי"ז וכו'. 

, כי בוודאי אין זה תכלית [ז] תיאמויודעים כלל מהו שפלות 

ע"ז שלים )ובלחשיהיה שפל ונבזה ועצל שקורין רוע מזל 

מזלניק( כי השפלות הוא עיקר החיים של כל אבר ואבר והוא 

כל תענוג עוה"ב כנ"ל. ובוודאי אין זה התכלית של עוה"ב 

שיהיה נבזה ועצל וכו' ח"ו. ע"כ צריכין רק לבקש מהש"י 

עיקר החיים  יאשהוא [י] אמתיטשיעזור לזכות לעניוות ושפלות 

 : ועיקר התענוג של עוה"ב כנ"ל

שרוצה לזכות לתשובה, יהיה רגיל באמירת מי  [יב] עג

תהלים, כי אמירת תהלים מסוגל לתשובה: כי יש נון שערי 

בהם ולהשיגם.  יד, ומ"ט שערים יכול כל אדם ליכנס[יג] תשובה

החמשים הוא בחי' התשובה של הש"י בעצמו כביכול.  אך שער

שובו אלי )מלאכי ג(  "שכי גם אצלו ית' מצינו בחי' תשובה, כ

. ואלו המ"ט שערי תשובה הם בחי' מ"ט [טו] ובה אליכםואש

, כי כל שער [טז] אותיות שיש בשמות שנים עשר שבטי י"ק

חפצים ושער יש לו אות ממ"ט אותיות השבטים. והנה הכל 

, ואעפי"כ לאו כל אדם זוכה לעשות [יז] ליראה את שמך

תשובה. כי יש אחד שאין לו התעוררות כלל לתשובה. ואפי' מי 

ו התעוררות לתשובה, אינו זוכה להגיע אל האות שיש ל

והשער של תשובה השייך לו. ואפי' אם מגיע לשם יכול להיות 

. ומחמת כל זה אין האדם זוכה [יח] שהשער של תשובה סגור

אפי' מי שאין לו שום התעוררות  ,לתשובה. וע"י אמירת תהלים

לתשובה, הוא מתעורר לעשות תשובה. וגם זוכה ע"י תהלים 

השייך לו ולפתוח השער. נמצא  יטאותהגיע אל השער ולה

שזוכה ע"י תהלים לעשות תשובה. וזה בחי' )שמואל ב כג( 

עולה  כקםו( שה:ודרז"ל )מ"ק טז ,נאום הגבר הוקם על

, כי ע"י בחי' נעים ונעים זמירות ישראלשל תשובה. 

זמירות ישראל דהיינו ספר תהלים שיסד, עי"ז הוקם עולה של 

דף ע"י תהלים זוכין לתשובה כנ"ל: וזשארז"ל )ע"א תשובה, כי 

דוד ראוי לאותו מעשה אלא כדי להורות  'ד ע"ב( לא הי

תשובה ליחיד וכו'. נמצא שעיקר הוראת התשובה ע"י דוד 

המלך. ועיקר התשובה של דוד המלך הוא ספר תהלים שאמרו 

בהתעוררות גדול מאד וברוח הקודש. עד שכ"א וא' כפי מה 

למצוא א"ע בתוך ספר תהלים, ולזכות לתשובה ע"י  שהוא יכול

 :[כא] אמירת תהלים כנ"ל

הזדככות שנים עשר שבטי י"ק שהם מ"ט אותיות  ועיקר

מ"ט שערי תשובה היה במצרים, שהוא בחי'  כבנותשהם בחי

)כמובא בכתבי האר"י כגמצר הגרון שהוא בחי' תשובה עילאה 

חר שנזדככו שם במצרים . והבן היטב(. וע"כ א[כד] ז"ל וע"ש

וזכו לצאת משם, ספרו מ"ט ימי הספירה, שהם כנגד מ"ט 

שערי תשובה שהם בחי' מ"ט אותיות הנ"ל. וביום החמשים אז 

, בחי' ואשובה אליכם)שמות יט(, זה בחי'  וירד ה' על הר סיני

 : התשובה של הש"י בעצמו כביכול בחי' שער החמשים כנ"ל

 תא המצרימ םהבאי לראיש יבנ תשמו הלוא [כה] וזהו
 תהלים, סופי תיבות הם אותיות וובית שאי ביעק

. כי ע"י תהלים זוכין לתשובה, שהיא בחי' תשובהואותיות 

. כי מ"ט שערי תשובה שמות בני ישראל הבאים מצרימה וכו'

הם בחי' מ"ט אותיות שיש בשמות בני ישראל הבאים מצרימה 

 : להזדכך שם כנ"ל

כל  ,תשובה דהיינו באלול ועשי"ת שאנו רואין שבימיוזה 

 

                                               
 וגם -מתרצו  א
עי"ש ותהי שרה עקרה אין לה וכו' ולד גשמי לא אבל נשמתין כן  ב

 ות אליו ית'(עי"ש שנעשה מכח התדבקות ותשוקה )שעי"ז הולידו נפשות המשתוקק
וביאור בני  )ד"ה והנה שמאי הזקן( ועיין שער הגלגולים הקדמה לד

 .אות ז' אהרן שם
 אמיתי -מתרלו ג
 האמיתי -מתרלו ד
 הערה זו בסוגרים נמצאת כבר בדפו"ר ה
 אמיתי -מתרלו ו
 חיי מוהר"ן סימן תפבעיין  ז
 הערה זו בסוגרים נמצאת כבר בדפו"ר ח
 אמיתי -מתרלו ט
תורה קמז ]דף קד:[ ועיין לק"ה עיין לעיל תורה קצז ]דף קיא:[ וסוף  י

 תפלין ו' אות לא. 

                                                        
 -שהיא מתרלו -בתרלד שהוא, -ואולי בתקפא לא ברור ,שהוא -בדפו"ר יא

 .שהוא
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו יב
ראש השנה כא: נ' שערי בינה נבראו בעולם ועיין השל"ה הקדוש  יג

ם דף מח:( מסכת תענית דרוש מטות מסעי )ז( )מהדורת תשלה ירושלי
 שהם שערי תשובה כנודע למקובלים.

 ליכנוס -גם בדפו"ר ותרלד ליכנס, ומתרלו  יד
)עיין מדרש רבה איכה ה' כא( עיין לק"ה ק"ש ה' י' שמובא בספרים  טו

ויכוח בין הקב"ה שובו ואשובה או השיבנו ונשובה ומוהרנ"ת מבאר 
 שאין ויכוח עי"ש.

ספר לחם עוני. ועיין קהלת עיין פרדס יוסף עה"ת שמות ב יב בשם  טז
 יעקב ערך קך אות ג'.

 לשה"כ בנחמיה א' יא יז
יש ליישב מהמדרש ששערי תפילה לפעמים נעולים אבל שערי  יח

יב.  ואיכה רבה ג' ס' עה"פ  'תשובה לעולם פתוחים עיין דברים רבה ב

                                                        
 'סכותה בענן לך. ומדרש תהלים מזמור סה. ופסיקתא דר"כ כד ב

ם רמז תשפט. וי"ל שלעולם פתוחין ע"י תהלים. וילקוט שמעוני תהלי
 ועיין שיש"ק ח"ו סימן רצב.

 ואות -והאות, ומתרלו  -גם בדפו"ר ותרלד יט
 שהקים )כלשון הגמרא( -רלותהוקם, ומש -גם בדפו"ר ותרלד כ

 עיין לק"ה ר"ח ה' אות ז' כא
 בחי' -בדפו"ר ומתרלו כב
 הערה זו נוספה בתקפא כג
עיין פרי עץ חיים שער המצות להאריז"ל  מצרים בחי' מיצר הגרון. כד

על מאמר ההגדה עבדים היינו. ובספר הלקוטים להאריז"ל בראשית סוף 
פ"א. ועיין ערכי הכנויים לרבי משה זכות אות ח' סימן קמו. ועיין 

 לעיל תורה סב אות ה' ]דף עו:[  
 שמות א' א' כה

 תורה אור
ח לך לך בראשית  ק ַ יב )ה( ַוי ִּ

ֹו ְוֶאת ַאְבָרם ֶאת ש ָ  ת  ש ְ ַרי אִּ
ם  ש ָ ל ְרכו  יו ְוֶאת כ ָ ן ָאחִּ לֹוט ב ֶ
ר  ֶפש  ֲאש ֶ ו  ְוֶאת ַהנ ֶ ר ָרָכש  ֲאש ֶ
ְצאו  ָלֶלֶכת  ו  ְבָחָרן ַוי ֵּ ָעש 
ֹבאו  ַאְרָצה  ַנַען ַוי ָ ַאְרָצה כ ְ

ָנַען:  כ ְ
י  נֵּ ש ֵּ י ְ ים מִּ דניאל יב )ב( ְוַרב ִּ
י  ה ְלַחי ֵּ ֶ ל  יצו  אֵּ ַאְדַמת ָעָפר ָיקִּ

ְראֹון עוֹ  ה ַלֲחָרפֹות ְלדִּ ֶ ל  ָלם ְואֵּ
 עֹוָלם:

ֶתיָך  ְחיו  מֵּ ישעיה כו )יט( יִּ
נו   יצו  ְוַרנ ְ ן ָהקִּ מו  י ְיקו  ָלתִּ ְנבֵּ
ָך  ֶ י ַטל אֹוֹרת ַטל  י ָעָפר כ ִּ ְֹכנֵּ ש 

יל: ִּ פ  ַ ים ת   ָוָאֶרץ ְרָפאִּ
ָאר  ש ְ ישעיה ד )ג( ְוָהָיה ַהנ ִּ
ם ָקדֹוש   ַלִּ ש ָ ירו  ֹוָתר ב ִּ ֹון ְוַהנ  י  צִּ  ב ְ

ים  תו ב ַלַחי ִּ ל ַהכ ָ ָאֶמר לֹו כ ָ יֵּ
ם: ָלִּ ש ָ ירו   ב ִּ
 תורה עג

יֶכם  י ֲאֹבתֵּ ימֵּ מלאכי ג )ז( ְלמִּ
ם  ֶ ַמְרת  י ְוֹלא ש ְ ֻחק ַ ם מֵּ ֶ ַסְרת 
יֶכם  ָבה ֲאלֵּ ו  ַלי ְוָאש  בו  אֵּ ו  ש 
ם  ֶ ָאַמר ְיֹדָוד ְצָבאֹות ַוֲאַמְרת 

ב: ו  ה ָנש  ֶ מ   ב ַ
י  הִּ א ֲאֹדָני ת ְ נחמיה א )יא( ָאנ ָ

ת  ָנא ַ ל  פִּ ֶבת ֶאל ת ְ ֶ ָאְזְנָך ַקש  
ת ֲעָבֶדיָך  ַ ל  פִּ ָך ְוֶאל ת ְ ַעְבד ְ
ֶמָך  ְרָאה ֶאת ש ְ ים ְליִּ צִּ ַהֲחפֵּ
ָך ַהי ֹום  א ְלַעְבד ְ יָחה נ ָ ְוַהְצלִּ
יש   י ָהאִּ ְפנֵּ ים לִּ הו  ְלַרֲחמִּ ְתנֵּ ו 
ֶקה  י ַמש ְ יתִּ י ָהיִּ ה ַוֲאנִּ ַהז ֶ

ֶלְך: פ ֶ  ַלמ 
י-שמואל ְברֵּ ה ד ִּ ֶ ל   ב כג )א( ְואֵּ

ן  ד ב ֶ וִּ ים ְנֻאם ד ָ ד ָהַאֲחֹרנִּ ָדוִּ
ֶבר ֻהַקם ָעל  ְנֻאם ַהג ֶ י ו  ש ַ יִּ
ים  ְנעִּ י ַיֲעֹקב ו  יַח ֱאֹלהֵּ ְמש ִּ

ל: ָראֵּ ש ְ רֹות יִּ  ְזמִּ
ֶרד ְיֹדָוד ַעל  שמות יט )כ( ַוי ֵּ
ְקָרא  יַני ֶאל ֹראש  ָהָהר ַוי ִּ ַהר סִּ
ה ֶאל ֹראש  ָהָהר  ְיֹדָוד ְלמש ֶ

ה: ַעל מש ֶ  ַוי ַ
י  שמות א )א( נֵּ מֹות ב ְ ה ש ְ ֶ ל  ְואֵּ

ת  ְצָרְיָמה אֵּ ים מִּ אִּ ל ַהב ָ ָראֵּ ש ְ יִּ
: או  יתֹו ב ָ בֵּ יש  ו   ַיֲעֹקב אִּ

 



 ליקוטי                           עד  עה  עו  עז                  מוהר"ן תנינא         לה.               

ישראל עוסקין אז באמירת תהלים, כי אמירת תהלים מסוגל 

לתשובה כנ"ל. וע"כ הוא דבר גדול מאד לעסוק תמיד באמירת 

. כי תהלים הוא התעוררות גדול מאד מאד להש"י, אשרי [א] תהלים

 : שיאחז בו

הכנה לפסח. כי  דאו, שה[ג] פורים קורין פרשת פרה אחר[ ב] עד

כדי שיהיו [ ה]הרין ליטהר מטומאת מת פ' פרה קורין כדי שיהיו נז

פורים , כי [ז] פו"ר. ובתחילה הוא בחי' [ו] טהורין לעשות הפסח

, כי גם פורים הוא [יא] פר"ה, ואח"כ נעשה (י)ט  חהפ"ר ע"ש

שפתותיו בחי' )שיר השירים ה(  . וזהו[יב] בוודאי הילוך ודרך לפסח

סח זה בחי' פסח, פה  שפתותיו. שושנים נוטפות מור עובר
 ובכהאריז"ל [טו] כמובא בזוה"ק}היא אסתר  שושנה(. [יד] )כמובאיג

זה בחי'  נוטפות מור עובר. {[יז] מ' אסתרי, ושושנה ג[טז]

, בחי' חירות [יט ] )חולין קלט ע"ב( לשון חירות[ יח] מר דרורמרדכי, 

צירוף של פורים מרומז בפסח, בפסוק )שמות כג(  כ. וע"[כ] של פסח

אשר צויתיך למועד חדש האביב כי בו שבעת ימים תאכל מצות כ

יקם רני פראו ילא ומצרים מ. יצאת ממצרים ולא יראו פני ריקם

. כי פורים הוא דרך לפסח, שיהיו יכולים להיות נזהרין פוריםר"ת 

 : )ופסק באמצע הענין ולא גילה יותר(כאמחמץ. 

בתחילה היו כל ההתחלות מפסח, וע"כ כל המצות הם זכר  כי

 :, )ולא סיים([כג] . ועכשיו[כב] ליציאת מצרים

 פני הצדיקים לבד הוא ג"כ דבר גדול מאד הסתכלות [כד] עה

ב ך. כי ארז"ל שהת"ח הוא גדול מן התורה, כשארז"ל )מכות [כה]

כמה טפשאי שאר אינשי דקיימו מקמי ס"ת ולא קיימו מקמי כוע"ב( 

גברא רבא, נמצא שהת"ח הוא גדול יותר מן התורה. ואצל התורה 

 כחכי המאור שבה מחזיר {[כז] לאיכה רבה בפתיחתא}שארז"ל מצינו 

אור הצדיק שההסתכלות בו לבד הוא מועיל לקדושה  מכ"שלמוטב, 

מאד. בוודאי כשזוכין לדבר עמו טוב יותר. אך גם ההסתכלות לבד 

 : הוא ג"כ דבר גדול

הם נעשים אדונים לבעליהם כמשארז"ל  ישראל [כט ] עו

ולכים נעשים שרים לאדוניהם. כי )סנהדרין קד( כל מקום שהם ה

בכל מקום שהם באין בגלות, בתחילה הם כבושים בגולה, אבל 

אח"כ הם נעשים אדונים לבעליהם. כי אח"כ הם כובשים את המקום 

, כי ישראל הם מרימין ומעלין כל [לא] שם ל ההוא שהם באים בגולה

המקומות השפלים והנפולים, כשארז"ל )מגילה ו( עתידין בתי 

)זכרי' לגבהן תורה ברבים, שנאמר  לבדוואות וקרקסיאות שילמתרטי

, כי ישראל מעלין ומנשאין [לד] ע"ש ונשאר גם הוא לאלקינו וכו'ט( 

. [לו] להבני הגולהכל המקומות הנפולין. וע"כ נקראין ישראל בגלות 

כי אע"פ שאח"כ הם נעשים אדונים, ומקימין ומנשאין ומעלין הכל, 

כי אעפ"כ הם נע ונד בגלות, אבל אח"כ אעפ"כ בתחילה הם בגלות, 

, כי זה בני הגולההם מעלין ומנשאין הכל כנ"ל. וע"כ נקראין 

. כי אח"כ הם אלקינול לזואה םג נשארור"ת  גולהאותיות 

, כשארז"ל ונשאר גם הוא לאלקינומעלין ומנשאין הכל בבחי' 

 : בתי תרטיאות וקרקסיאות וכו' כנ"ל לחעתידין

אל אפי' צדיק גדול. צריך שיהיה לו איזה שכ"א מישרדע [ לט ] עז

צער בכל יום. וגם מי שדעתו יותר גדולה, צערו גדול ביותר, בבחי' 

ע"י אכילה  מ אי. וההמתקה היוסיף דעת יוסיף מכאוב)קהלת א( 

בקדושה וביראת שמים. היינו שע"י אכילה בקדושה עי"ז נעשה 

לשל מן המתקה שלא יתגבר הצער ביותר ח"ו. וגם שלא יהיה נשת

הס"א שהיא דין קשה ח"ו. ועי"ז היינו  הצער ח"ו השתלשלות אל

עי"ז נעשה הפה  ה בקדושה שעי"ז נעשה ההמתקה כנ"לע"י אכיל

, היינו שעושה ומשים מי שם פה לאדם [מא]בבחי' קומת אדם, בבחי' 

הפה לבחי' קומת אדם. כי מי שאין אכילתו בקדושה ח"ו, אזי פיו 

ל בקדושה אזי משים את הפה כבל כשאוהוא בחי' בעל חי ממש. א

לאדם שנעשה מהפה בחי' קומת אדם כנ"ל. כי עיקר היראה היא 

. לעת האכל גשי הלום [מב]באה לאדם בשעת אכילה דייקא בבחי' 
אלא מלכות )זבחים קב(  הלום( אין [מד] )כאשר דברנו מזה במ"אמג

ש )אבות פ"ג( אלמלא מוראה של מלכות. נמצא "שהיא בחי' יראה כ

מאמר ויהי ב)וכמבואר מהשבשעת אכילה אזי באה היראה להאדם, 

. שעיקר האכילה והפרנסה נמשכת מבחי' [מו] מקץ כי מרחמם ינהגם

מלכות שהיא בחי' יראה ע"ש היטב.( וע"כ כשאוכל בקדושה 

וממשיך על עצמו היראה הבאה לו בשעת אכילה, דהיינו שאוכל 

א מכניס את בחי' הרה כראוי. אזי הוטבעם יראת שמים בקדושה ו

המלכות שהיא בחי' היראה כנ"ל לתוך הפה ואזי נעשה מהפה בחי' 

כנ"ל. כי כשאינו אוכל בקדושה  מי שם פה לאדםקומת אדם בבחי' 

וביראת שמים אזי היראה הבאה בשעת אכילה כנ"ל היא עומדת 

ל בקדושה וביראה דהיינו כמרחוק ואינה נכנסת בו. אבל כשאו

ה קדושה הנ"ל אזי נכנס בחי' היראה שממשיך על עצמו הירא

מלכות בפיו ונעשה מהפה בחי' קומת אדם כנ"ל. ובשכר זה שאוכל 

בקדושה וביראת שמים ועושה מהפה קומת אדם, עי"ז זוכה לעליה 

יותר גדולה שנתעלה בחי' קומת אדם הנ"ל ונעשה בחי' אדם 

הכסא דמות כמראה אדם עליו מזועל העליון בבחי' )יחזקאל א( 

(. שזה בחי' אדם העליון, בחי' שכינה מדברת מתוך מח) להמלמע

, שבפתיחת פיו הוא בחי' אד', [נ] אד' שפתי תפתח. בחי' [מט ] גרונו

בחי' שכינה מדברת מתוך גרונו. היינו כי כשעושה מהפה בחי' 

קומת אדם, אזי הוא בגדר מדבר, כי גדר האדם הוא הדיבור. אבל 

עליון, היינו בחי' שכינה אח"כ זוכה שנתעלה הפה בבחי' אדם ה

שנמתק ומה :   כנ"ל אד' שפתי תפתחמדברת מתוך גרונו בחי' 

הצער ע"י אכילה בקדושה, כי דע כי זאת ההשתלשלות שנשתלשל 

יוסיף דעת יוסיף ובא צער יותר גדול למי שהוא בר דעת בבחי' 

כנ"ל. ולכאורה קשה מפני מה יהיה כך, שמי שמוסיף דעת  מכאוב

כי . אך דע כי זה בחי' מעברתא של תפילין. [נא] ויוסיף צער ח"

)תהלים קיא(, ואם אין יראה אין חכמה ראשית חכמה יראת ה' 

  )אבות פ"ג(

 

 
כמבואר כאן. ועיין שיש"ק  ת העומרימי ספירב  כןשל כ דונראה  א

ח"א סימן תקלח שמוהרנ"ת היה לו שיעור קבוע בכל יום תמיד 
 לאמירת תהלים של אותו היום בשבוע.

)י"ח אחרי פורים שנת תקע נראה כבברסלב תורה זו נאמרה  ב
בפירוש גילה אדר ב' קראו פרשת פרה( ולפני כן בכ"ז אדר א' 

סיפר את בכ"ה אדר ב' העשרה מזמורים של תקון הכללי ו
 שיש"ק ח"א קס( ועיין שיחות הר"ן קמט) המעשה מז' בעטלערס.

 חיי מוהר"ן סימן צ' . עוד עייןסמוך לאמירת תורה זושנאמרו 
 '. ש"ע או"ח תרפה סעיף גכב  – 'במדבר יט, א ג
שהוא, בתרלו נראה שהיא )לא ברור( ומתרצו  -גם בדפו"ר ותרלד ד

 שהיא
 ניאוף אבי אבות הטומאה כטומאת מתועיין תורה רמב ש  ה
 פרש"י על המשנה במגילה כט סוף ע"א  ו
עיין משנת חסידים  -פו"ר אותיות פ"ר )דהיינו פ"ר גבורות(  ז

 'מסכת אדר פ"ג אות ז' ח' ועי"ש גם פ"ד אות ב 
הֻפר, וצ"ע אולי הבינו כך  –בכל המנוקדים הפ"ר, ו  -גם בדפו"ר ח

א"כ למה לא תיקנו הפור אבל ער רב מהציון לאסתר ט' שציין הטשרינ 
הרי ציין גם לכתבי האריז"ל ששם ידוע שפ"ר כמ"ש בפסוק ועוד 

. ועוד למה לשנות ממה ולזה רומז השם פורים מרמז למספר פ"ר דינים
   .שכתב מוהרנ"ת

 ציון זה נוסף בתרלו בפנים ט 
בסוד הפיל פור ובסוד   וע' בכוונות האריז"ל אסתר ט י

והפיל פור פי'  -]עיין פרי עץ חיים פורים פ"ו.  פרה אדומה
כדי לסבבו  בין אותיות פ"ר גי' מנצפ"ך  ז"אמז ל והר שנעץ ו'
והוא לא ידע כי ב' פעמים קמ"ג יש באמא מימינא  ,בגבורתו

ומשמאלא עולין ג"כ פור ע"כ קראו לימים אלה פורים, כי 
 להפוך הקללה לברכה ע"י אותיות מ"י שבבינה נשתתפה לז"א

שער פורים  )לרבי נתן שפירא(מחברת הקודש . עוד עיין אסתר
   ([ מהאר"י זלה"ה שורש נשמת המ"ן)ד"ה 

 
פע"ח שער עמידה פ"א. ושם שער השופר  -פר נעשה פרה  יא

פ"א. שער הכוונות עמידה דרוש ה. ושם ר"ה דרוש ז'. קהלת 
 -יעקב ערך אדנ"י אות ב ושם ערך אפר פרה. ועי"ש ערך ארץ

פרה. ושם ערך  ימטריא פ"ר ועם ה' אותיות גימטריאמנצפ"ך ג
ובספר הלקוטים להאריז"ל פרשת חקת פרק יט. ושער  פרה.

ועיין לק"ה שחיטה ספ"ז.  'המצות ריש פרשת חקת. ע"ח שער ט
 הלכה ה אות יח מה שייכות פור לפרה.  

ל' יום לפני  -ח בשם חסד לאברהם מעין ב' נהר נזעיין פל" יב
וכן להוציא נפשות ישראל מהיכלות הטומאה.  פסח מתחיל הקב"ה 

. ועיין ש"ע או"ח תכט א במ"ב בשם י'-בבני יששכר מאמר ד' אות ח
ח"י להתחיל בפורים עצמו ללמוד הלכות פסח. ועיין רמז בגמ' 

 מגילה דף ו: ד"ה אף כאן אדר הסמוך לניסן.
 נוסף בתקפא יג
פירת פרי עץ חיים חג המצות פ"ז )ד"ה מגיד( וסוף פ"ד וס יד

העומר סוף פ"ג ובשער הכוונות דרושי הפסח פרקים ג' ד' ו' יא 
 יב 

ותלבש אסתר מלכות עיין זוהר ח"ג דף רעו. ושושנה בחי'  טו
כנסת ישראל שם דף רלג ובח"א דף א. וכנס"י בחי' מלכות 

 כידוע. 
שער מאמרי רשב"י על זהר בראשית א. וקהלת יעקב ערך  טז

 אסתר
ערך כהשים, וערך פתח עינים, וערך קהלת יעקב ערך אסתר, ו יז

 שושנה. ושער הכוונות פורים דרוש א' 
מרדכי מן התורה מנין דכתיב  :קלטדף שמות ל כג. ובחולין  יח

. ובסליחות לתענית אסתר כבימי מר דרור והתרגום מירא דכיא
 מור והדס.

דרור לשון חירות דכתיב וקראתם דרור ויקרא כה י' ועיין  יט 
 מש"כ שם בשם הרד"קרמב"ן שמות ל כג 

 פסחים קח.: קט: קיז:  כ

 
 נמצא כבר בדפו"ר כא
ספר עבודת הקודש )פל"ח מחלק סתרי תורה( מביאו קושית  כב

השל"ה )מסכת פסחים פרק תורה אור אות קכב קלב(, ומתמה על 
 .שתורתינו הקדושה יחסה כל מעשה המצות זכר ליציאת מצרים

רמב"ן שמות יג טז ועיין  .דרוש לפסח  -ספר אור המאיר הובא 
ו. וחינוך מצוה כא. ורבינו כאן מתרץ -אברבנאל שמות כ' ב 

 מדוע? כי כל ההתחלות מפסח.
ובלק"ה ברה"ר ד' כה מבואר שעכשיו ההתחלות מפורים וכנ"ל  כג

כי פורים הילוך לפסח וצ"ע א"כ מאי ועכשיו הרי זה התחיל כבר 
ים הקדכתב אות יט ש 'בבית שני. ועיין לק"ה בשר בחלב ה 

רפואה למכה כי עיקר שמחת הרגלים היתה בביהמ"ק ומשחרב 
עיין לוקחים אותה מפורים מבחי' הארת מרדכי הצדיק עי"ש.  ו

ראש השנה וכו' עי"ש.   ר"ת פוריםפ"ר נעשה פר"ה באיבי הנחל 
ש"ק ח"א אות קסא בשם נתיב צדיק אות יא ששמע מרבו יועיין ש

עיין ו ההתחלות מאתו. מוהרנ"ת שאמר ועכשיו יש רבינו ז"ל שכל 
מכתב ה'.  בעלים לתרופה מכתבים מרבי נחמן מטולטשין ז"ל 

 כיצד חזר מוהרנ"ת און ַהינט. קס שיש"ק ח"אמובא ב 
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו כד
 עיין לעיל לק"מ תנינא תורות סו סז עב  כה
הני בבלאי טפשאי דקיימו מקמי אורייתא ולא קיימו מקמי  -בדפו"ר כו

גם שם גרסת הדפו"ר כך בא מרבנן )ועיין לעיל בתורה ד' ]דף ג:[ צור
  תורה רז ]דף קיב:[(ראה גם ו ושם נרשם  

 'פסקא ב  כז
מחזור.  -בתרלד, מחזיר -ונראה  בתקפא לא ברורמחזיר,  -בדפו"ר כח

 לשון המדרש מחזירן(ו מחזירו ) –ומתרלו 
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו כט 
 בגולה, -ומתרלו בתרלד בדפו"ר בגילה,  -ראהבתקפא לא ברור ונ  ל

 עיין לק"ה חלה ד' ב' ביאור הענין מדוע בתחילה כבושים   לא
 שילמדו -שילמודו, ומתרלו  –גם בדפו"ר ותרלד  לב

 
 )דברי' ט( ובתרלד ותרלו תוקן –בתקפא  לג
 שלמדה זאת מהמשך הפסוק הנ"ל בגמרא  לד
 גולה,הה, בתרלד גילה -גולה, בתקפא לא ברור ונראהה -בדפו"ר לה

 הגולה. –הגילה, ומתרצו  -ובתרלו 
 בספר עזרא פ"ד א. פ"ו יט כ. פ"ח לה. פ"י טז. "פ נזכר ו לו
 יאה -בתרלד לז
 דיןעתי -בתקפא  לח
לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו ועיין לק"ה ראשית הגז ג'  לט 

 תנינא הנ"ל 'יח שהיא שייכת לתורה ז
 הוא -היא, ומתרלו –גם בדפו"ר ותרלד  מ

 יא 'שמות ד*  מא
 יד 'רות ב *  מב
 נמצא כבר בדפו"ר מג
. ]ועיין לק"ה בציעת הפת ה' אות יודתנינא ז'  תורה לעיל *  מד

 ב' משמע שהיא באה קודם האכילה בשעת ברכת המוציא[
 נמצא כבר בדפו"ר מה
 אות י' ]דף יד. טור ב[תורה ז' תנינא  מו
דפו"ר הפסוק( וב )כלשון -  דמות כמראה )דמות( הכסאועל  -בתרצו  מז

ועל  -בלוה"ת תרלד ועל הכסא דמות כמראה. -תשכטתרלו ו תרלד 
 דמות הכסא

 עיין זוהר פנחס רכח. מח
דף ריט. לשון זה נזכר באחרונים ומקורו בזוהר רע"מ פנחס  מט 

 ע"ב.גם עי"ש דף שו ס ושכינתיה מדבר על פומוירלב סע"א ודף 
 תהלים נא יז נ

היסורים ת ג' ובריש תורה רנ שתורה סה אושהרי נתבאר לעיל  נא
 .והצער רק מחסרון הדעת

 תורה אור 
ן ָקְראּו   אסתר ט )כו( ַעל ּכֵּ
ם  ה פּוִרים ַעל ש ֵּ ּלֶּ ִמים ָהאֵּ ַלּיָ
י   ְברֵּ ל ּדִ ן ַעל ּכָ ַהּפּור ַעל ּכֵּ
ת ַהּזֹּאת ּוָמה ָראּו ַעל   רֶּ ָהִאּגֶּ

ם:  יהֶּ יַע ֲאלֵּ ָכה ּוָמה ִהּגִ  ּכָ
שיר השירים ה )יג( ְלָחָיו  

ת  כַּ  לוֹּ ם ִמְגּדְ ֲערּוַגת ַהּבֹּש ֶּ
ים  ּנִ ש ַ וֹּ ָתיו ש  ְפתוֹּ ְרָקִחים ש ִ מֶּ

ר:  ר עֹּבֵּ ת מוֹּ  נְֹּטפוֹּ
ה  ל כי תשא  שמות )כג( ְוַאּתָ

ִמים רֹּאש  ָמר   ש ָ ַקח ְלָך ּבְ
ם  ש ֶּ ָמן ּבֶּ ת ְוִקּנְ אוֹּ ש  מֵּ ר ֲחמֵּ רוֹּ ּדְ
ה   ים ּוָמאָתִים ּוְקנֵּ ִ ַמֲחִציתוֹּ ֲחִמש ּ

ים ּוָמאָתיִ  ִ ם ֲחִמש ּ  ם: בֹּש ֶּ
ת ַחג שמות כג  )טו( אֶּ

ְבַעת ָיִמים   מֹּר ש ִ ש ְ ת ּתִ ּצוֹּ ַהּמַ
יִתָך   ר ִצּוִ ֲאש ֶּ ת ּכַ ּתֹּאַכל ַמּצוֹּ
י בוֹּ   ש  ָהָאִביב ּכִ ד חֹּדֶּ עֵּ ְלמוֹּ
ָראּו ָפַני  ְצָרִים ְולֹּא יֵּ ָיָצאָת ִמּמִ

יָקם:  רֵּ
 תורה עו 

זכריה ט )ז( ַוֲהִסרִֹּתי ָדָמיו  
י ּנָ ין ש ִ ָציו ִמּבֵּ ּקֻּ יו ְוש ִ ו ִמּפִ

ינּו ְוָהָיה   אלֹּהֵּ ם הּוא לֵּ ַאר ּגַ ְוִנש ְ
ן  ְקרוֹּ יהּוָדה ְועֶּ ף ּבִ ַאּלֻּ ּכְ

יבּוִסי:   ּכִ
 תורה עז 

רֹּב ָחְכָמה   י ּבְ קהלת א )יח( ּכִ
ִסיף   ַעת יוֹּ ִסיף ּדַ ַעס ְויוֹּ ָרב ּכָ

 ב: ַמְכאוֹּ 
ר ְיקָֹּוק  ד שמות  )יא( ַוּיֹּאמֶּ

ה ָלָאָדם אוֹּ   ם ּפֶּ ָליו ִמי ש ָ אֵּ
ם א ּום ִאּלֵּ ש  אוֹּ  ִמי ָיש  רֵּ וֹּ חֵּ

ִכי   ר ֲהלֹּא ָאנֹּ ַח אוֹּ ִעּוֵּ ִפּקֵּ
 ְיקָֹּוק:

ר ָלה בַֹּעז   רות ב )יד( ַוּיֹּאמֶּ
י ֲהלֹּם ְוָאַכְלּתְ   ל ּגֹּש ִ ת ָהאֹּכֶּ ְלעֵּ
ץ  חֹּמֶּ ְך ּבַ ּתֵּ ם ְוָטַבְלּתְ ּפִ חֶּ ִמן ַהּלֶּ
ט  ְצּבָ ְצִרים ַוּיִ ד ַהּקוֹּ ב ִמּצַ ש ֶּ ַוּתֵּ
ע   ּבַ ש ְ ָלּה ָקִלי ַוּתֹּאַכל ַוּתִ

 ַוּתַֹּתר: 

ַעל   יחזקאל א )כו( ּוִמּמַ
ם  ר ַעל רֹּאש ָ ָלָרִקיַע ֲאש ֶּ
א   ּסֵּ מּות ּכִ יר ּדְ ן ַסּפִ בֶּ ה אֶּ ַמְראֵּ ּכְ
מּות   א ּדְ ּסֵּ מּות ַהּכִ ְוַעל ּדְ

ה ָאָדם ָעָליו ִמְלָמְעָלה:  ַמְראֵּ  ּכְ
ָפַתי  תהילים נא )יז( ֲאדָֹּני ש ְ

ָך:  תֶּ ִהּלָ יד ּתְ ח ּוִפי ַיּגִ ְפּתָ  ּתִ
י אש ִ ת  תהילים קיא )י( רֵּ

ב   ל טוֹּ כֶּ ָחְכָמה ִיְרַאת ְידָֹּוד ש ֵּ
ת   דֶּ תוֹּ עֹּמֶּ ִהּלָ ם ּתְ יהֶּ ְלָכל עֹּש ֵּ

 ַעד: לָ 
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 אמירת התורה ומקום  זמן  
    לא ידוע

 
 

 פתיחה
לתשובה וגם למצא את שער התשובה שעי"ז זוכה להתעורר  ,מדבר ממעלת הרגיל באמירת תהליםרבינו 

 השייך לו וגם לפתוח אותו. 
ובפרט  ,, בתשובה שעשה בכלל\ב/ומדבר מדוד המלך כיצד הקים את וגילה לעולם את מעלת תשובת היחיד

הצעקות והתפילות שלו ברוח הקדש נעשה מהם ספר תהלים שכל אחד יכול  ואוריה, על חטא בת שבע
 נעשה לשער הפותח לכל אחד מישראל את כל אחד ממ"ט שערי התשובה. למצא את עצמו וצרותיו בו, ו

 

 לקוטי הלכות
המלכות מוחין שלא ע"י  )א( מר"ה עד ש"ע ניסור ובנין המלכות )ב( סוד הניסור ע"י הדורמיטא ואז המוחין עולין מ"ן ומקבלתלז אותיות או"ח ח"ג דף צד: ראש חודש ה' 

זו"ן היינו יחוד תורה ותפילה תפילה על צרכיו היא למטה מתורה אבל תפילה שעושה מתורות היא שווה לתורה  דז"א אלא מאמא )ג( יחו 

תפילה לחיי שעה היא בחי' תפילה רעה בחי' גנבא אל מחתרתא רחמנא קריה ואם כוונתו לקיום התורה אזי היא תפילה טובה אבל תפילה לתורה 

חיי שעה כי יש בה סכנת אחיזת החיצונים ולכן היא בחי' אחור באחור כי צריכה שמירה )ד( עיקר התפילה  ועליה אמרו חז"ל מניחין חיי עולם שביל

  השלימה היא לצורך נשמתו והיא שווה לתורה וגבוהה ממנה בבחי' עטרת בעלה בבחי' ראשית חכמה יראת ה' )ה(  )ו( לעשות מתורות תפילות צריך 

 ה ע"י שעושין מתורות תפילות תהילים הוא בחי' תפילות מתורות לכן הם ה' כנגד ה חומשים )ח(  לזה תורה דעתיקא סתימאה )ז(עיקר התשוב

 

 

 שיחות השייך לתורה זו  
מוהרנ"ת היה לו בכל יום שיעור וסדר קבוע לאמירת תהלים. דהיינו אמירת יום אחד של תהלים. ובימי השובבים והספירה  

פי הנאמר בליקוטי מוהר"ן ח"ב סימן ע"ג, עיין שם: -עות היום יומית, והוא עלהיה מוסיף עוד באמירת תהלים, נוסף על הקבי

 )שיש"ק ח"א, סעיף תקל"ח(.  

אמרו אנשי שלומנו לענין המובא בתורה ע"ג חלק ב' מענין חמישים שערי תשובה ְוכּו', שיש שאף שכבר זכה האדם והתעורר  

ין שם. שלזה קשור מעלת קימת חצות שכשזוכה האדם להתעורר  לעשות תשובה, כשבא אל השער מוצא אותו סגור ְוכּו', עי

אז ולקום לשפוך שיחו כמים לפני ה' אז הוא עת שמוצא תמיד את השער פתוח באיזה מדרגה שהוא. וזהו שאמר ירמיהו 

הנביא בקינתו אחר שנחרב בית המקדש שהוא בחינת שער החמישים דקדושה, הכולל כל השערים, שהעצה לחזור ולבוא  

ידי קימת חצות לילה, וזהו "קומי רוני בלילה לראש אשמורות שפכי כמים לבך נוכח פני ה'" )איכה ב(.  -היכנס בה הוא עלול

והיינו "נוכח פני ה'" ממש, כי אז בעת קדוש זה כל השערים פתוחים לכל אחד ואחד )ראה בביאור הליקוטים בפירוש 

 הרבב"ח על תורה ט'(: )שיש"ק ח"ו, סעיף רצ"ב(.  

ם ְכנֶׁגֶׁד מ"ט ַש -ַעלוְ  הֵּ ה, שֶׁ ירָׁ י ַהְספִּ ְפרּו מ"ט ְימֵּ ם, סָׁ שָׁ את מִּ צֵּ ם ְוזָׁכּו לָׁ ְצַריִּ ם ְבמִּ ְזַדְככּו שָׁ נִּ ן ַאַחר שֶׁ יַנת מ"ט  כֵּ ם ְבחִּ הֵּ ה, שֶׁ י ְתשּובָׁ ֲערֵּ

ר ְזכָׁ ּיֹות ַהנִּ יַני-אֹותִּ ד ה' ַעל ַהר סִּ ז: "ַוּיֵּרֶׁ ים, אָׁ שִּ יל, ּוַבּיֹום ַהֲחמִּ ם" )מלאכי ג, ז(,  -" )ְשמֹות י"ט, כ( ְלעֵּ יכֶׁ ה ֲאלֵּ שּובָׁ יַנת: "ְואָׁ זֶׁה ְבחִּ

ם ל ַהשֵּ ה שֶׁ יַנת ַהְתשּובָׁ ְזַכר-ְבחִּ ים ַכנִּ שִּ יַנת ַשַער ַהֲחמִּ ְביָׁכֹול, ְבחִּ ַרְך ְבַעְצמֹו, כִּ ְתבָׁ יל: -יִּ  ְלעֵּ

ּיֹום על פי זה יתורץ הקושיה המפורסמת מה שהקשו הראשונים על מה שכת ת מִּ ֳחַרת ַהַשבָׁ מָׁ ם מִּ כֶׁ ם לָׁ וב בתורה: "ּוְסַפְרתֶׁ

ְסְפרּו  ת תִּ יעִּ ת ַהְשבִּ ֳחַרת ַהַשבָׁ מָׁ ְהיֶׁינָׁה, ַעד מִּ יֹמת תִּ תֹות ְתמִּ ַבע ַשבָׁ ה שֶׁ ר ַהְתנּופָׁ ת ֹעמֶׁ ם אֶׁ יֲאכֶׁ ים יֹום", והלא באמת אין  ֲהבִּ שִּ ֲחמִּ

, )עיין רש"י תוס' ורא"ש על הפסוק שם; ותוס' מנחות סה: ועוד(. אמנם לפי סופרים כי אם ארבעים ותשע יום ולא חמישים 

זה יאיר בכם בחינת יום החמישים, וזהו "תספרו" לשון "ספיר -ידי-דברי רבינו הכוונה היא תספרו את המ"ט יום, כדי שעל

ְכרֹונוֹ  הרה"ח ר' לוי -היינו יום החמישים שהוא בחי' שער החמישים: ) -"חמישים יום"  ,ונהיר" ה בשם -יצחק בנדר זִּ כָׁ ְברָׁ לִּ

 מעדני מלך סק"ד(. -השמועה 

 עד כאן השיחות 

 
 

 ה' אייר עד כד תשפ ירושלים  –חברותא    .לצות לזה תמוז תשסה א

כל מי שהכיר יחוסו של דוד לא הצליח להבין כיצד כזה יחוס משוקץ נעשה למלך עליהם. ראשיתו מצער בהולדת מואב מלוט ובתו  ב
הפחות צנועה דייקא ושקראה לבנה על שם אביה. ומעשה יהודה ותמר שנדמה לזנות כשהולידו את פרץ. ומבואר בשער הפסוקים שער 

פרץ וזרח. נמצא שפרץ שממנו יצא זרע משיח )רות ד' יח( הוא ער אותיות רע שהקב"ה המיתו ואונן נתגלגלו בסוד היבום של תמר ב
בגלל מעשיו הרעים. ורות היא נכדתו של בלק הרשע גרה מואבית, ממואב הנ"ל שגם נאסרו לבא בקהל ישראל, ועדיין לא נפסק אם  

מותר לבא בקהל לכן פרש מאשתו הישראלית והתכווין  מואבית כן מותרת לבא בקהל. ועל כן בהולדת ישי את דוד נסתפק אם הוא
לשפחתו שהערימה עליו והודיעה לאשתו שבאה תחתיה ונולד דוד שעל כן עד ששמואל הנביא משחו למלך כולם החזיקוהו לממזר. וכל  

דלרבי  ז.כ מגמ' ב"לשה דאבידה בבזה מהריצ"ח דברי צחות בזה שרמז כך היה מופרך בחייו עד שאמר טעיתי כשה אובד כמו ששמעתי 
 בי כל צורך לעולם.יהודה לא נמצא לו צריכותא כלל, דהיינו שלא היה צריך להכתב בתורה בענין אבידה, הכי נמי אמר דוד גם אני אין 

נמצא שע"י דוד המלך נודע לאחר הסתלקותו שהאדם המופרך ביותר יכול ע"י תשובה להיות הנבחר מכל עם ישראל להיות מזרעו מלך  
 המשיח. 
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 ראשי פרקים הקדמה ב

  :נראה לחלק תורה זו לג' חלקים
ומי שזוכה לבחי' שובו  תשובה.מ"ט שערי הרגילות באמירת תהלים שזוכים עי"ז לתחילה מדבר ממעלת 

)מצינו במדרש  .בחי' ביטול הבחירה אלי במ"ט שערי תשובה אזי הקב"ה מתגלה לו בבחי' ואשובה אליכם

מבין שגם   \ד/והקב"ה טוען שובו, ובלק"ה מוהרנ"ת מגלה שמי שזכה לשער הנ' \ג/ שישראל טוענים השיבנולישראל, ויכוח בין הקב"ה 
ולכאורה זה בעצמו המבואר כאן שע"י תהלים זוכים  יא שנצעק השיבנו, ה ו , אלא כוונת \ה/חנו לבדוהקב"ה לא מתכווין שנשוב בכ

    ת השיבנו אליך ונשובה.וכי תהלים הם בחי' צעק ,התשובה ילכל שער

דייקא ע"י וכיצד התחבר ספר תהלים ע"י דוד המלך שהם דברי ההתבודדות שלו, מבאר חלק השני ב
 ,החטא הזה שגרםהיה מרבה לצעוק ולשוב על החילול ה' ששירד לחטא בת שבע להורות תשובה ליחיד 

למצא עצמו בתהלים ולזכות לתשובה  גם כל אחד מישראל יכול בהמון התבודדויות ברוח הקדש עי"ז
 ימה על ידו. של

שימי הספירה הם אחרי יציאת מצרים שבה זוכים לתשובה עלאה ואז סופרים מ"ט ובחלק האחרון מבאר 
להבין עניין התשובה שזכו ישראל במצרים,   וצריך) ימים להכנס במ"ט שערי תשובה מ"ט אותיות שמות השבטים.

וצ"ע מתי זכו  ן חטא אדה"ר בק"ל שנים שפרש מאשתו, והרי היא נקראת כור הברזל שבו תוקשרבנו מכנה אותה תשובה עלאה, 
אחד מחמש נמצא שארבע   רקאידך הרי יצאו צדיקים, אבל מנפש שבעים למצרים מחד גיסא נכנסו ד לתשובה תתאה, וצ"ע 

ביציאתם נאמר  חוסם ולשונם ושמם ולבושם. ומאידך אעפ"כ י הרי על כולם נאמר ששמרו על ימאידך חמשיות היו סיגים ופסולת. ו
    .  הזוהמה מישראל המת הנחש וחד אמר שרק בהר סיני פסקהות קמו. חד אמר שביעקב פסקה ז בוגם צ"ע שבשע"ז. ובדי  אלו ואלו ע

 ם מסוגל לתשובהיאמירת תהל .א

 ט אפשר להשיג, והנ' היא תשובת הקב"ה."נ' שערי תשובה, מיש  .ב

רק במ"ט דהיינו שיש בכוחנו להיכנס   "בה אליכםואשו"אלי, ושער הנ' בחי'  "שובו"בחי' הם ט שערים "מ .ג

, אבל שער הנ' הוא בחי' "ואשובה אליכם", כי אין בכוחנו להיכנס בו, אלא מי שזוכה למ"ט שערים אזי הקב"ה משלים  שערים

 . את השער הנ' \וומאיר לו/ 

 .\ז/ט אותיות שמות השבטים"ט שערי תשובה כנגד מ"מ .ד

השמות א ב( )כל שער יש לו אות  .ה י ִּיהּודָׁ וִּ ְמעֹון לֵּ ן שִּ ן  ְראּובֵּ ְניָׁמִּ ר ְזבּוֻלן בִּ ׂשכָׁ שָׁ ר יִּ שֵּ י גָׁד אָׁ לִּ ן ַנְפתָׁ   49יוסף = דָׁ

 )נמצא שיש כמה שערים עם אותה האות כגון אות ו' ואות י'( אותיות

וכמו שהשערים הם שלבים בסולם זה למעלה מזה לזכות לתשובה שלימה, כך כנראה השבטים זכו כל  .ו

שערים השייכים לאותיות שמו, ונעשה כמו בעל הבית באותם שערים, ויהודה שהוא  איזהאחד לתקן 

עד ונשלם על ידי דוד לתקן את המלכות )בראשית לח א( כנגד המלכות זכה דייקא ע"י וירד יהודה 

ויוסף ובנימין בחי' הצדיק תיקנו ביסוד. וכן כל שבט במדה שלו.  נעשה בעל הבית של כל השערים.ש

 
עיין בפתיחה להשתפכות נפש שדן בזה עפ"י הגמ' עבודה זרה ה': תנו רבנן, מי צ"ע כי אמרו חז"ל הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים  ג

יתן והיה לבבם זה להם ליראה. אמר להם משה לישראל כפויי טובה בני כפויי טובה, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לישראל מי יתן 
יה להם לומר תן לנו אתה וכו'  ובמהרש"א שם ביאר שבכמה כתובים מבואר שהקב"ה יכול להטות לב בני"א  והיה לבבם זה להם ה

 לטובה. ומשמע שאעפ"כ נחשב מכח בחירה, כיון שהם בקשו זאת, כי עיקר הבחירה על הרצון והבקשה. 
וכסותרים זה את זה, כמו הידיעה והבחירה אולי כי יש דברים שבעוה"ז נתפסים כשני הפכים צ"ע מדוע צריך לזה השגת שער הנ'.  ד

ורק ע"י התגלות שער הנ' אפשר לתפוס שבאמת אין סתירה כלל, והכל אחד, הכי נמי הויכוח הזה הוא בחי' ויכוח על הידיעה והבחירה  
אבל  בלו שכר, כי ישראל טוענים השיבנו אתה והקב"ה טוען שובו אתם כי הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, דאי לאו הכי על מה תק

ואעפ"כ יחשב לנו שכר זה תרתי דסתרי, ורק בשכל של שער הנ' אפשר באמת כוונת הקב"ה שנצעק בלבד ונבקש שישיבנו, להבין ש
 להבין. 

הרי היא גמ' מפורשת במנחות כט: טעם שעוה"ז ברא באות ה' כי אין כח לנופל לשוב בפתח שנפל ממנו כיון שכבר התגבר עליו  ש ה
שוב אלא ע"י סיעתא דשמיא שהקב"ה יעלה אותו לפתח מן הצד עי"ש. ועוד בסוכה דף נב: אמר רבי שמעון בן לקיש היצה"ר א"א שי

יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו שנאמר צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו ואלמלא הקדוש ברוך הוא שעוזר לו אינו 
 בהשפטו. יכול לו שנאמר ה' לא יעזבנו בידו ולא ירשיענו

ובאמת מבואר במנחות כט: שגם בכל שער א"א להכנס אלא בסיעתא דשמיא. ועוד מבואר בקדושין שבכל יום מתגבר היצה"ר על   ו
האדם ורק ע"י שהקב"ה עזרו מתגבר עליו. וא"כ מה החדוש בשער הנ'. ונראה לבד ממה ששער הנ' הוא מהות אחרת לגמרי מהמ"ט  

אדם רק כשמצידו עושה כל שבכוחו, ולכן רק כשאדם משתדל ונכנס במ"ט השערים אזי הקב"ה  שערים, יש בחי' שהקב"ה עוזר ל
משלים לו את השער הנ', אלא שזה נמצא בכל שער ושער, כי כל בחי' כלולה מכל הבחי', ובכל שער יש מ"ט שערים והשער שמעליו  

 דלים כל אחד כפי כוחו בכל כוחו. הוא בחי' שער הנ', לכן בכל שער צריך סיוע של הקב"ה, וזוכים בו כשמשת
דהיינו שמ"ט אותיות השבטים הגנו על ישראל כשנפלו למ"ט שערי טומאה במצרים   בספר לחם עוני כתב שכל אות מגן על שער אחד ז

ים  ולכן יצאו בחפזון כי שער הנ' אין אות שתגן עליהם. ונראה כי אותיות שמות השבטים היה בהם קדושה נפלאה שעל כן היו כתוב
ומכח האותיות האלה )ואותיות שמות האבות ואותיות )צ"ע שעל כתפות האפוד היו שתי אבנים ושם היו כתובים כ"ה וכ"ה סה"כ נ'( בי"ב אבני חושן 

 ה או ישורון( האירו האבנים תשובות לכהן ע"י האורים ותומים. -שבטי י
ותיות ק' צ' כי נעלם מהם הקץ. עיין דעת זקנים בעלי התוס'  ובשמות השבטים נחסרו אותיות ח' ט' כי לא היה בהם חטא ונחסרו א

בראשית מט א'. ועיין פסחים נו. שיעקב בקש לגלות הקץ ונסתלקה ממנו רה"ק וסבר שבגלל פגם בבניו אמרו לו שמע ישראל וכו' ואזי 
 נגד מ"ט שערי תשובה.  אמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ועיין זוהר ואתחנן רסד: שהם כה אותיות וכד אותיות כ
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ואע"פ שבני הגבירות מיוחסים יותר מבני השפחות כך היא שלימות בנין עם ישראל שיהיו קומה אחת 

דרך ראש ורגלים אבל בתיקון התשובה שעי"ז זכו כל אחד להיות בעל בית באיזה שערי תשובה בזה ב

 כלל דייקא הנמוך יותר זוכה לתשובה יותר, והצדיק קשה לו לשוב, כדמצינו בשאול ודוד.

כי או שחסר התעוררות, או שחסר ידיעת האות והשער, , אבל לא כ"א זוכה ,ם ליראה את ה'יהכל חפצ .ז

  . )ג' תנאים לתשובה(או שהשער סגור

נראה כי השער הכוונה  ט שערי תשובה?"כנס בכל המיצ"ע מדוע צריך לדעת איזה שער הרי צריך לה .ח

 מדרגה בהמלכת הקב"ה על עצמי, וצריך לדעת את מדרגתו.

ואולי רומז שלא רק מדרגה בקרבת ה' היא  מדוע צריך לדעת גם את השער וגם את האות?צ"ע ו .ט

 מדרגה אלא גם ההתכללות בכלל ישראל, ובכל שער שנכנס זוכה ליותר התכללות בכלל ישראל.

כך היא חסרה עד שיהיה כלול  ,ששלימות התשובה היא רק כשנכנס לכל המ"ט שערי תשובהכמו ש .י

כי השם הוא המהות של הדבר ושמות השבטים הן נשמת  ,בכל המ"ט אותיות של שמות השבטים

)זוהר  , ושלימות התשובה היא להיות נכלל ומקושר לכולם. כי ישראל והתורה והקב"ה אחד \ח/השבטים

 ינו קומה אחת המתלבשת זו בזו.דהיויקרא עג( 

 הנ"ל, להתעורר, למצא, ולפתוח. לתשובה ג' התנאים לוע"י שרגיל באמירת תהלים זוכה  .יא

גם  יםועליו ע"י אמירת תהלים זוכ .זה הקרקע עליו אנו מדברים  -הכל חפצים ליראה את שמך  .יב

להתעורר. משמע שהחפץ בלבד עדיין צריך ליראה, אבל נו אע"פ שכבר חפץ ידהי ,להתעורר לתשובה

צ"ע כי תשובה היא לשוב אליו  ,ואע"פ שכבר התעורר לא יודע השער והאות  הוא כמו מתוך שינה.

, והכוונה קרוב ויותר ממליך אותו ית' ית' ומ"ט שעריה הכוונה שבכל שער אני נעשה יותר קרוב

בכוונה לשם שמים בכל וברוחניות, שהם מ"ט מדרגות בהרגשת מציאות ה' המתבטא ביראה ואהבה 

 , ולכאורה לפ"ז מה שאינו יודע השער הכוונה שלא יודע מדרגתו בלשם שמים וצ"ע. המעשים

 

******** 

 תשובת היחיד, ועשה מזה ספר תהלים. כחדוד המלך גילה לעולם  .יג

כמ"ש והתוודו את שכל יהודי יחיד נצטווה היא אחת ממצות התורה ו .צ"ע הרי תשובה קדמה לעולם

וצ"ע הרי קין חזר בתשובה ולימד את אדם הראשון, וראובן עשה   .ם כמבואר בחינוך מצווה רסדעוונ

ראיתי מבארים שקודם מתן תורה עמדה החכמה ואמרה הנפש החוטאת תמות, ורק במתן   \ט/?תשובה, ומה חידש דוד

קשה היה להם לאמין   \י/ של צדיקים תורה נתחדש החסד של תשובה לישראל, ושמונה מאות שנה עד דוד המלך עם ישראל עם 

שטענו )עיין מדרש שוחר  יועץ המלך ואחיתופל ראש הסנהדרין בכח התשובה וכמו שמצינו אפילו בגדולי חכמי ישראל דואג 

יש לו  בחרב אפשר אדם ששבה את הכבשה )בת שבע( והרג את הרועה )אוריה( והפיל את ישראל  \יא(/ טוב תהלים ג' ה'

רון הברית לבית המקדש ולא נפתחו השערים עד שביקש שלמה שיפתחו  אטירת דוד כשרצו להכניס את ? ורק אחרי פתשועה

נהפכו פני שונאי דוד כשולי קדירה וידעו כל ישראל שמחל לו הקדוש ורק אז נתגלה גודל כח התשובה באמת אביו בזכות דוד 

 )סנהדרין קז:(  ברוך הוא על אותו העון

 
ואותיות שמות השבטים היתה בהם קדושה נפלאה שהרי היו כתובות על החושן שעל לב הכהן הגדול, והם שהאירו ע"י האורים   ח

ותומים. וממה שהן כנגד מ"ט שערי תשובה מבואר ששלימות התשובה היא רק ע"י ההתכללות באותיות שמות כל השבטים דהיינו  
קב, הכוללות את כל ס' רבוא נשמות ישראל. שהם כנגד ס' רבוא אותיות התורה וכמבואר בשיחות הר"ן צא הקשר  בנשמות י"ב בני יע

ההדוק ביניהן עד שמי שחשוך לו אחד מישראל חשוך לו אות בתורה. ונראה פשוט שגם חשוך לו חלק מהקב"ה, כי ישראל והתורה  
 והקב"ה אחד )זוהר ויקרא עג(  

לא התקבלה שהרי לא תוקן החטא, וקין אומר רבנו בתורה לח שלא עמד בתשובתו וראובן לא חזרה לו  אולי כי תשובת אדה"ר ט
הבכורה ולכן סברו העולם שתשובת יחיד לא מתקבלת וע"י דוד חזרה האמונה בתשובה. וצ"ע בזה אולי גם כיון שהם היו קודם מתן 

 זאת. תורה ודוד אחרי מתן תורה, לכן תשובתו פעלה יותר והוא גילה
כי דייקא לצדיק קשה מאד להאמין בכח התשובה כי כל מהותו היא שלעולם לא מתנתק מהקב"ה כדמצינו בשאול שהיה לא מאד קשה  י

 להודות בטעותו לעומתו דוד כמה פעמים טעה וחזר בקל הודה על טעותו כיון שלעולם לא החזיק עצמו צדיק ותמיד עשה תשובה. 
שא את ראש בני ישראל זש"ה )תהלים ג( רבים אומרים לנפשי אין ישועתה לו באלהים סלה כי ת -פרק ד  -מדרש תנחומא כי תשא  יא

רבי שמואל בר אמי ורבנן רבי שמואל בר אמי פתר קרא בדואג ואחיתופל רבים אלו דואג ואחיתופל שהיו רבים בתורה אומרים לנפשי  
בחרב יש לו תשועה שנאמר אין ישועתה לו באלהים   שהיו אומרים לדוד אדם ששבה את הכבשה והרג את הרועה והפיל את ישראל

סלה ואתה ה' אמר דוד ואתה רבון העולם הסכמת בתורתך עמהם ואמרת מות יומת הנואף והנואפת מגן בעדי בזכות אבותי כבודי 
ך לא תמות שהחזרתני למלכותי ומרים ראשי שהייתי חייב הרמת ראש ונתת לי תלוי ראש ע"י נתן הנביא שאמר גם ה' העביר חטאת

 )שמואל ב' יב(
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, \יב/כיון שלא מצינו לפני דוד אדם שהתשובה שלו היתה בשלימות כזו שתיקנה לגמרי את החטא ואולי .יד

ועוד אולי כיון שלא היה עדיין צדיק שהשתדל בה כל כך, לכן באמת  .לכן אולי לא כל כך האמינו בה

לא היה כוחה גדול, דהיינו שדוד המלך ע"י התהלים שלו פתח יותר את שערי התשובה, כדי שכל אחד 

על יוסף הצדיק שע"י ששיבר  \יד/, ביתר קלות ע"י התהלים שלו. כמו שכתוב\יג/כנס בהםייוכל לה

  .וד, ניתן כח בכל ישראל לעמוד בניסיון מצרים ערות הארץהקליפה ותיקן ספירת היס

דוד לכל  ת רוחו שלמסייע)דהיינו כיצד להמליך את הקב"ה בשלימות( דת המלכות ימנראה שבתיקון ו .טו

 \טז/, ואפשר שלזה התכווין דוד במה שבקש אגורך באהלך עולמים\טו/הרגילים בספרו תהלים ישראל

שעי"ז מתעבר באדם  \יזויש גם מדרגה יותר/ .בסוד כשאומרים שמו בשמו שפתותיו דובבות בקבר

  ומסייע לו לשוב.

******** 

עיקר זיכוך י"ב שבטי יק שהם מ"ט אותיות ובחי' מ"ט שערי תשובה, היה במצרים דייקא כי היא בחי'  .טז

 מיצר הגרון, בחי' תשובה עלאה.

עפ"י הסוד למבואר בפרי עץ חיים חג המצות פרק ז' נראה כוונתו  תשובה עלאה הקשור למיצר הגרון .יז

כנראה כי תשובה תתאה היא ברחל ועלאה בלאה ולאה ראשה כנגד שפרעה בעורף ושם לאה ובינה, 

 העורף ושם אחיזת פרעה מאחרי הגרון שהוא בחי' מיצר הרומז למצרים.

פסקה זוהמת גוי מהם ביעקב אבינו כבר  אולי כיועפ"י הפשט זכו במצרים לתשובה עלאה דייקא,  .יח

בכל שנות שמטתו שלימה וכל בניו צדיקים. וגם הוכיח סופו על תחילתו ש .כמבואר בגמ' שבת קמו

גלות מצרים לא נתערבבו במצרים ונשארו מיוחסים אע"פ שהמצרים היו שטופים בזימה יותר מכל 

, ובמצרים זכו תתאה כבר זכותשובה לכאורה ל, הרי שהאומות ולא שינו שמם לשונם ולבושם

 הכנה לקבלת התורה. .לתשובה עלאה

. וגם בלא זה \יחבגמ' שבת הנ"ל שפסקה זוהמת גוי מעם ישראל רק בקרבתם להר סיני/וצ"ע מהמבואר  .יט

קשה לומר שזכו לתשובה תתאה שהרי מצרים מבואר בספרים שהיה כור הברזל להפריד הסיגים 

 
עיין קדושין מט: שבהרהור תשובה אדם כבר נקרא צדיק, ואעפ"כ לשלימות התשובה צריך ייסורים. גם יש חילוק בין תשובה של בן  יב

נח לתשובה של ישראל שהתחדשה במתן תורה יותר על מה שקדמה לעולם. כי קודם מתן תורה עמדה החכמה ואמרה הנפש החוטאת 
 במתן תורה נתחדש לעם ישראל חסד התשובה.תמות. ורק 

וצריך להבין כיצד מועיל תשובה ומה פועל בהרהור לבד ומה צריך עדיין יסורים. עיין תורה יד אות ה' שהבגדים הצואים צריך יגיעות 
ויסורים לעצמם כדי רבות כדי להסירם. ובתורה ד' העוון החקוק על עצמותיו לא נמחק בהרהור לבד, עי"ש. ולכן צדיקים עשו תעניות 

 לכפר העוון לגמרי.  ועיין בכל זה בסוף הגליון מאמר בעניין התשובה כיצד היא מועילה. 
אולי אפשר לומר שע"י שתיקן דוד את מדת המלכות בשלימות עד שזה להיות רגל שביעית במרכבה הרי שהעלה את המלכות  יג

מתמן. שזה סוד שת חיל עטרת בעלה שיהיה לעתיד לבוא, וע"י שדו   למקומה בבינה להיות מאיר בה הכמה דהיינו לאתר דאיתנטילת
 דזכה לתקן אותה כמו שתהיה לעתיד יש בכוחו לסייע בזה לכל ישראל הרגלים בספרו. 

והנה יוסף היה הכנה לדורות כמ"ש יוסף ירד למצרים וגידר עצמו מן הערוה  -עיין שפת אמת בראשית פרשת וישב שנת ]תר"ס[  יד

נשים נגדרו במצרים מן הערוה. ולאו דוקא מצרים רק בכל גלות מסייע כחו של יוסף הצדיק. וכתיב ויהי ה' את יוסף. את בזכותו כל א

לרבות כל מי שיש בו הארה מיוסף הצדיק והם בני ישראל דכ' ועמך כולם צדיקים. לכן ה' עמהם בגלות כדכתיב ויהי ה' את יוסף. ויהי 

 בבית אדוניו המצרי:
"אתא ההוא טולא ויתיב ונשיק ליה" וכו'.  "פנו אתר לרבי פנחס בן יאיר דאיהו גביינו דתנינן בכל אתר  -ר פנחס דף רכ. זוהועיין  טו

 דצדקיא אתחדש ביה מלתא דאורייתא כד איהו בההוא עלמא פקיד לההוא אתר ואייתי לגביה".  
ואותה קדושה אצולה מנשמתו של זה שחידש אותה, ואם   כי המקום נתקדש ע"י התורה שלומדים בו -ופירש שם הרמ"ק באור יקר שם 

גם הם חידושיו שחידש אזי עוד יותר, והקדושה אחוזה במציאות נשמתו וכו' עי"ש וכביכול מציאות ניצוץ נשמתו שם, ואם יהיה ממש 
כי שפתותיו דובבות בקבר  אותה המימרא ואותם דברים שהוא חידש שם אז יוסיף הענין קדושה על קדושה והצדיק ירוץ שם דהא קימ"ל 

ונשמתו מתעוררת ורצה אל מקום חידושו ומוצא שם אלו שהם אותם שעוררוהו וכו', והיינו טולא )דהיינו צילו של רבי פנחס בן יאיר(  
 .דנשיק ליה שנתחדש ונתגלה להם יותר, מפני שהם עסקו בדבריו ממש.

אגורה באהלך עולמים והקשו בגמ' בכורות לא: כיצד אפשר לגור  ונראה שגם לזה התכווין דוד המלך במה שאמר )תהלים סא ה( טז
 בשני עולמים, אלא ע"י שאומרים שמועה בשמו שפתותיו דובבות בקבר.  עיין בתורה יב שהארכנו בזה. 

דובבות  והנה כשתלמידיו אומרים שמועות מפיו הנה שפתותיו -' נאות אור תורה  -טבת מאמר ב  -מאמרי חודש כסלו  בני יששכרועיין 
ומיקרי עושה מעין מלאכתו הראשונה על ידי דבר אחר וכלי מיקרי, נמצא מיקרי בכל פעם שהגוף לומד ממש בדיבור בעולם הזה  
וניתוסף לו בכל פעם שכרו בעולם הבא ויתעלה בכל פעם רוחו ונשמתו בגן עדן, וזה הוא שנתחבט עליו דוד המלך ע"ה, אגורה באהלך 

 . עי"ש שמאריך בזה.מפיועולמים, שיאמרו שמועות 
עיין שער הגלגולים הקד' ה' סוד העיבור שצדיק מתעבר באדם בחייו ויכול לעזוב אותו בחייו )להבדיל מגלגול שנכנס בו בלידה לכל  יז

 . ועיין חייו( כדי לסיע לו בעבודת ה' והיא זכות לו שנחשב שהוא עדיין בעוה"ז עיין מאור ושמש פרשת אחרי ופרשת בשלח
בע"ז כב: משמע שבעיקר מכוון לתאוות ניאוף ובנדרים כ. )הובא בשבת קמו מבואר הטעם שגוים מזוהמים כי יש בהם זוהמת הנחש שהטיל בחוה ) יח

כיון שנשמתם לא היתה בהר סיני. וצ"ע לפ"ז קשה לומר בתורה ל' לח קמז קנג( שהזוהמה היא העזות דסט"א, וישראל זכו בהר סיני למדת הבושה( 
ל זכו במ"ט ימי הספירה לתשובה עילאה שהרי שם משמע שהר סיני ביטל מהם זוהמת הגוי. עוד שם יש מ"ד שביעקב כיון שישרא
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ני ישראל מתו בג' ימי החושך לבד מהמון שמתו בשיעבוד, מהזהב הטהור ואמנם ארבע חמשיות מב

טומאה טמונה שהיתה בבני ישראל, שהרי נכנסו למצרים שבעים  ושהי ,ומסתמא המתים היו רשעים

 נפש צדיקים ומהיכן נולדה לה טומאה רבה כל כך שמתו שם.

במצרים ואם היו  וכן כתבו המפרשים שהטעם שיצאו ממצרים בחיפזון כיון שנפלו למ"ט שערי טומאה .כ

ולא היתה להם עוד תקומה. ואיתא בספרים )עיין קב  \יט/נשארים היו נופלים לשער נ' של הטומאה

 הישר פרק צב( שעל כן ספרו מ"ט ימי ספירה שהם ז' פעמים ז' כימי נדה המתטהרת לבעלה. 

אח"כ נוספה אולי זוהמת הנחש מהאבות והבנים אבל  השבאמת ביעקב אבינו פסק וצ"ע אולי אע"פ .כא

וצ"ע אולי גם בבנים היתה  .בהם זוהמה מצד נשותיהם של הבנים למ"ד שלא נשאו את אחיותיהם

הברז"ל ר"ת  כור  א ח' נא(-)דברים ד' כ', ומלכים תולכן מצרים נקראטומאה טמונה שבאה מד' נשות יעקב, 

 . נפרדו הסיגים מהםד מצרים וובשיעב, בלהה רחל זלפה לאה

, ומכיון שמצינו שלא \כ/פגם בכל המדותהאזי היה  ,דאם הטומאה מצד האמהותשא"א לומר כך ונ"ל  .כב

אבל שמרו על יחוס לשון שם ולבוש, הרי שבמצד המדות היו  ,היה בהם טומאה אלא רק בדעת

היה שיבוש ונטיה אחרי טומאת  )תורה נו אות ז'( טהורים וצדיקים ורק מצד הדעת שהיתה בגלות

 ובזה אולי יבואר כוונת רבנו שבמצרים זכו לתשובה עלאה.. \כא/מצרים

לכן נראה שכל הטומאה שעליה מדברים שכמעט נפלו בה לשער החמישים היא רק מצד שהם היו  .כג

שכידוע הם פגמי הדעת,  ,בק"ל שנים שפרש מאשתו אחרי החטא תיקון פגמי הברית של אדם הראשון

בדור המבול והפלגה וסדום ולכן רק בזה היו צריכים להתברר טוב מרע, ובאמת בקושי גדול נטהרו 

ואפילו אחרי שנה שלימה של ניסים ומופתים וביציאה  )כמבואר בריש שער הפסוקים פרשת שמות(ומצרים 

 קטרגה מדת הדין עליהם אלו ואלו עובדי ע"ז.  מופלאה ממצרים עדיין על הים

 
שהיה דור שלישי לאברהם אבינו כבר פסקה הזהמה והראיה שכל בניו היו צדיקים. וצ"ע א"כ למה עדיין היו צריכים את שיעבוד מצרים,  

 דיין היה בהם סיגים וזהמה שצריכה היתה להתברר מהם. ומדוע לא יצאו כולם ממצרים דמשמע שע
לכן נראה שביעקב פסקה הזוהמה וחזרה בגלל ד' נשותיו, ברז"ל, וגם י"ב בניו השבטים צ"ע אם נשאו לתאומותיהם ניחא אבל אם לקחו 

ם ומהם יצא זרע דוד. הרי  נשים מאומות העולם )היא מחלוקת בב"ר פד יט( כמו יהודה שלקח את בת שוע ואח"כ את כלתו תמר בת ש
שחזרה בהם זוהמת הנחש. וראיתי כתוב שע"כ היו צריכים צירוף בכור הברזל במצרים. כי רבקה ושרה כיון שעדין לא פסקה מהאבות  
לא נחשב  חזרה, ואעפ"כ רבקה חששה שבה יתלו את רשעות עשו כי היא דור ראשון ויצחק דור שני. אבל ביעקב מצד עצמו פסקה  

בואר שם בשבת קמו. ורק מצד ד' נשותיו ר"ת ברז"ל חזרה וטומאה זו לא נטהרו ממנה בג' דורות אלא רק בהר סיני, )וגם זה לגמרי כמ
 צ"ע מדוע האבות נטהרו בג' דורות והאמהות לא( 

שאז עוד יש להוסיף מה שראיתי בשו"ת משנה הלכות בחילוף מכתבים שלו עם הסטייפלער עם מותר להתחתן עם בעלי התשובה 
)תשלו( החלו להתרבות מאד, שטען שאע"פ שרואים בע"ת עם מדות טובות לפעמים כיון שיש לו נשמה גבוהה מתגבר על הטומאה 
הטמונה בו, אבל היא יוצאת בילדיו, ואולי כך גם צ"ל באבות ובי"ב שבטים שהרי למעשה נכנסו שבעים נפש של צדיקים ואע"פ  

לי חמישית וכל השאר היו רשעים שמתו בחושך ועוד ילדים רבים בימי השעבוד שנמעכו בבניין  שהתחתנו רק בינם לבין עצמם, יצאו או
 במקום לבנים או שנשחטו לרפואת פרעה. כמבואר במדרש. הרי שנשארה זוהמה רבה במצרים שהם הסיגים, של הטוב שיצא. 

ק"ל שנים שפרש מחוה, ולכן היו נשמות גבוהות עוד מבואר בשער הפסוקים ריש שמות שנשמות ישראל היו פגמי הברית של אדה"ר ב
אבל עם המון זוהמה, לבד מזוהמת הנחש, לכן היו צריכות ברור גדול במיוחד והם דור המבול והפלגה ואנשי סדום ונתבררו בכור הברזל 

 של מצרים. 
אם היה מדובר על סוף השיעבוד  שתי קושיות אחת דבשלמא)ספר הדע"ה ח"ב דרוש ה' ענף ב' סימן ה'( והקשה הלשם שבו ואחלמה  יט

מובן החשש, אבל החפזון היה כבר בשנה שלימה של תחילת הגאולה, וא"א שדייקא אז היה חשש כזה. ועוד מקשה דאמנם הרמ"ק כתב  
 שיש שער הנ' בקליפה אבל הגר"א כתב שאין.

שלימות היא שער החמישים שבו אין באר שיש מט שערים שאנו יכולים וצריכים להכנס בהם כדי לזכות לתשובה אבל הלעיל נת
אפשרות להכנס אלא הוא בחי' שהקב"ה יורד ומתגלה למי שזכה לכל המ"ט שערים. והביאור כי המ"ט שערים תלויים בבחירה וההטיה 

 שלנו, כי לעומת כל שער דקדושה יש שער דסט"א, ואנו צריכים בבחירתנו להטות עצמינו לקדושה.  
 השער החמישים אין לנו בחירה, משמע שאין שער חמישים בסט"א. וצ"ע לכאורה ממה שמבאר שעל 

מאידך אולי הכוונה שכמו ששער הנ' לא תלוי בנו, והוא ביטול הבחירה כולו קודש, כך לעומת זה שער הנ' דסט"א הוא בחי' ביטול  
 הבחירה כולו טומאה, שנופל בה מי שהפקיע את עצמו מכל שער התשובה. 

"ט שערים? האם הם זה לעומת זה עומדים בשתי קומות מקבילות וכל שער של תשובה שאנו נכנסים בו, הוא  כי צ"ע כיצד עומדים המ 
הכנעת השער דסט"א שכנגדו. ושער הנ' דקדושה כנגדו שער הנ' דסט"א. או כנ"ל ששער הנ' הוא כנגד שער הנ' אבל למטה מכל  

 .השערים
ובר אם הוא שווה לשער הנ' דקדושה ממש זה לא שייך, אבל אם הכוונה וצ"ע לכאורה זה תלוי בהנ"ל היכן נמצא שער הנ' המד

 לקליפה שלמטה מכל השערים שממנה כבר א"א לעלות, אזי מסתמא יש שער נ' וצ"ע. 
ובאמת היא תימה גדולה כיצד יתכן הרי היו ד' בנות לבן הרשע נכדות בתואל הרשע, וכיצד נטהרו, מכל הטומאה הזו וצ"ל שהיו  כ

ות גדולות הבלועות בטומאה כנשמת אברהם בתרח בחי' המבואר בתורה לז על הזהרת ר"י הזהרו בבני עמי הארץ. והיו בבחי' נשמ
 נשמות מאצילות שלא פגע בהם הרע כלל. 

צ"ע כי כנ"ל שזוהמת הנחש שפסקה בהר סיני מבואר בע"ז שהיא ניאוף ובנדרים שהיא עזות דסט"א הרי שהיו פגומים גם במידות,  כא
כי בהכרח שפגם הדעת פוגם גם במדות אבל בוודאי כבר לפני גלות מצרים היה חילוק עצום בין בני ישראל לשאר אומות, ופגם  ונ"ל

 המדות שנבע מפגם הדעת אותו תקנו במ"ט ימי הספירה ולגמרי בקרבתם להר סיני. 
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וזה לשון המלבי"ם בהגדה על מצה זו שאנו אוכלים. כי היו אבותינו שקועים בגילולי מצרים  .כד

עושים כמעשיהם ומתנהגים כמנהגיהם וכ"כ גדלה ההתבוללות ביניהם עד שאילו  ובתועבותיהם

ות להתמהמהו שם עוד מעט היו אובדי עולם והיו נשקעים בטומאות מצרים כבמצולות ים שלא לע

וכן איתא במדרש עה"פ לבבתיני  . עכ"ל.היו נבלעים בתוך מצרים לעולם והיו בטלים לנצח עוד.

בעין השניה מחת אותי בקריעת ים סוף אע"פ שרק בעין אחת פנית אלי ודהיינו ששבאחת מעיניך 

מצרים היתה אז  כיועבודה זרה. הכוונה לטומאת הכפירה ופזלת לפסל מיכה שעבר אתכם בים סוף. 

ו יוחנא ששאל וכמבואר במנחות פה.וכישוף, ועבודה זרה מרכז עולמי של חכמות חיצוניות וכפירה 

דבר לעפריים, הרי זה  מכניסאת הנס שמטהו נהפך לנחש תבן אתה  השאת משה רבנו כשע וממרא

  .פשוט אצלינו

בפי' ההגדה של פסח  שכתב הכלבוכמו להר סיני.  בקרבתם לגמרי רק מעם ישראלוטומאה זו נפרדה  .כה

זוהמתינו  פסקכשקרבנו להר סיני כי  ,אילו קרבנו להר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינוהפיוט  על

 שהוסר שלימות התשובהעכ"ל. וזו  וראינו מלכותו ותוקף כבודו שם והוסר ממנו כל ספק באחדותו.

, והיא ההכנה לבחי' ואשובה אליכם דהיינו וירד ה' על המת עמלק גמ' ספקושהוא עיקר ז ,הספק מלבם

 .ההר בחי' שער הנ'

האחדות של עם ישראל כולו שהם קומה אחת היא תפיסת  הזותשובה עלאה הביטוי לונ"ל שעיקר  .כו

שכל אחד מרגיש את כל אחד מישראל כאבר מאבריו, עד שמרגיש את כאבו וחסרונו כמו כל אבר  

 ויחן שם ישראל נגד ההר. ופרש"י ויחן כאיש אחדשכשבאו להר סיני )שמות יט ב( . וזהו שכתוב \כב/בגוף

 כד\/ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול)ב"ר כד ז( "ע וכן אמר ר \כגכי זה הכלי לקבלת התורה/ בלב אחד.

 אמר לגר כל דעלך סני לרעך לא תעביד זו כל התורה וכל השאר פירושה הוא.)שבת לא.( בתורה. והלל 

שכשיצאו ישראל ממצרים ספרו מ"ט ימי ספירה דהיינו שבכל יום נכנסו בשער מהמ"ט שערי תשובה  .כז

  ביום החמישים נתקיים וירד ה' על הר סיני, בחי' "ואשובה אליכם"., ועי"ז מ"ט אותיות שמות השבטים

גם טוב לאדם לכוין במ"ט ימים אלו לתקן כל אשר חטא בכל  –ועיין שער הכוונות ענין פסח דרוש יא  .כח

צריך לדעת מה ענין תקונים אלו עתה  –שתמה  \כהעל שער הכוונות/הז' ספירות וכו' . ועיין שמן ששון 

שהלא כל ששת ימי השבוע  ,פעם אחת בשנה ולא יכוין גם כן על דרך זה בכל יוםבספירת העומר 

שפסח וימי הספירה הם בשם הנהר שלום ותרץ בכל ימות השנה נחלקים על דרך זה חג"ת נהי"ם. וכו' 

 ובדרך שהולך בהם מוליכים אותו כל השנה. השנהימות שרש לכל 

כל אחד ש נמצאאיתא במשנה שבכל דור אדם צריך לראות עצמו כאילו הוא בעצמו יצא ממצרים,  .כט

מזדכך בכור הברזל וכל הקשיים שלו בכלל ובפרט בעבודת ה' הם בחי' ש ,קודם טו ניסן הוא בחי' עבד

של מצרים עמ"נ לזכות לתשובה עלאה ובפסח יוצא ממצרים ואז מתחיל מ"ט ימי ספירה לתקן בכל 

בכל יום . וימי ניסן עד מתן תורה הם ימי תשובהש נמצאע מידה מז' מדות בכל הז מידות שבה. שבו

, י שרגיל באמירת תהלים"י התשובה, וזה כאמור זוכים ערט שע"כנס בעוד שער ממילהצריך לכסוף 

 ואזי גם כל השנה מוליכים אותו מלמעלה בתיקון המדות ותשובה שלימה.

 

 רגיל באמירת תהלים

לשון רבנו מי שרוצה לזכות לתשובה. שיהיה רגיל באמירת תהלים. צ"ע מאי רגיל? דלשון רגיל פירושו 
אמירת תהלים. האם רגיל בהתמדה. ומסתמא הכוונה בכל יום. אבל כמה צריך לומר בכל יום, שיהיה נקרא 

ה מנהגים י"א ההתמדה עיקר, ואפילו מעט, העיקר שיהיה בכל יום, או הכמות גם עיקר, ובאמת יש בז
 חמשה פרקים ביום לסיים כל חודש ויש אומרים יום ביומו לסיים בשבוע יש אומרים בכל יום את כל הספר. 

 
הוה מקטע קופד ומחת סכינא לידוי תחזור ותמחי  היך עבידא -ירושלמי נדרים פ"ג הלכה ד' כתיב לא תקום ולא תטור את בני עמך כ כב

 לידיה? 
 שס' רבוא אותיות התורה מאירות רק למי שלא חשוך אצלו אף אחד מס' רבוא נשמות ישראל.  -עיין שיחות הר"ן סימן צא כג

 ם ביחד. ועיין חי"מ סימן ריח כששאלו אנ"ש את רבנו סמוך לפטירתו על מי שאתה עוזב אותנו ענה להם רק תחזיקו עצמיכ
 ועיין שבת סח. שהיכן שכתוב כלל גדול הכוונה שענשו גדול.  כד
שם גם טוב לאדם לכוין במ"ט ימים אלו לתקן כל אשר  -אות כב דרוש ה  -דרושי ספירת העומר  -ספר שמן ששון על שער הכונות  כה

תיקו' אלו עתה בספירת העומר פעם א' חטא בכל הז' ספירות המשל בזה שבוע א' לתקן אשר פגם בספי' החסד וכו' וצ"ל מה ענין 
בשנה ולא יכוין ג"כ עד"ז בכל יום שהלא כל ו' ימי השבוע בכל ימות השנה נחלקים עד"ז חג"ת נהי"ם ו' ימי בראשית יום א' חסד יום 

י העומר הם  ב' גבו' יום ג' ת"ת עד יום השבת מל' ועיין בס' נהר שלום ד' ע"ו סע"א והחדש ד' ל"ב ע"ג שכתב וז"ל כי פסח וימ
שורש לכל ימות השנה ובדרך שהולך בהם מוליכים אותו כל ימות השנה יע"ש ולזה נראה אפשר מטעם זה צריך לכוין לתקן אשר פגם  

 בספירות העליונות כדי להיות בעל תשו' כל ימות השנה:
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טוב מעט תחנונים בכוונה מהרבות בלא כוונה. אעפ"כ בעניין אמירת תהלים הובא  -ש"ע או"ח א' ד' עיין 
ִריְך ְלהֹודֹותש - צדאות ב "חבשיש"ק  נּו ָאַמר: "ּצָ אד )תלמיד רבי פנחס מקאריץ  ַרּבֵּ ַ אְרש  ל ִמּבַ י ְרָפאֵּ ְלַרּבִ

יְטל  ים", "ַא ַקאְלְטן ַקאּפִ ִהּלִ י ּתְ ְקִרירּות ּוְלא ִהְתעֹוְררּות ִמְזמֹורֵּ עֹוָלם לֹוַמר ַאף ּבִ ִהְכִניס ּבָ ֶׁ ים", זיע"א( ַעל ש  ִהּלִ ּתְ
ֲאִמיַרת ים ּבַ יו ַמְרּבִ ָ קּוָדתֹו ָהיּו ֲאָנש  י ּפְ י ַעל ּפִ ְלָבד. ּכִ ֲאִמיָרה ּבִ ים ּבַ ִהּלִ משמע לעניין המבואר כאן  עכ"ל. ּתְ

 הרבוי הוא העיקר.
ביקש שהאומר תהלים יחשב לו כעוסק בנגעים המלך שדוד )תרעח( צ"ע לפי המבואר בילקוט שמעוני עוד 

דיש בו תרתי.  \כוואהלות, שהן סוגיות קשות שבש"ס, האם הכוונה שא"כ תהלים עדיף מלימוד תורה/

מאידך בוודאי איך ישוב אם לא יודע כיצד להיזהר מעבירה. אבל א"כ עדיין צ"ע האם העוסק בפלפול או 

בסוגיות של דרוש וקבל שכר, מבטל זמן של תהלים. ועיין לק"ה ר"ח ה' ז' שכשעושה מתורה תפילה, 

ה ח' אות ז' שהתפילה היא מעיין התפילה הזו למעלה מהתורה, כיון שמתפלל לזכות לתורה. וכעין זה בתור

 גנים, ביחס לתורה שהיא הגן, עי"ש שהתפלה בחי' בכח לתורה שהיא הבפועל. 

ונראה פשוט שעיקר התשובה היא ישוב הדעת ותהלים היא עצה למצא את השער הנכון, אבל מה להביא 

 כל אחד כפי כוחו.  אל השער הזה, צריך הרבה בקיאות בהלכה והשקפה וישוב הדעת וחידוד השכל וכיו"ב

כל התענוג ששם וחברו לא ירגיש את ועיין תורה קצא שאפשר ששנים ישבו באותו מקום בג"ע אחד ירגיש 

אבל אולי לזה  .כלום. ולכאורה צ"ע הרי ג"ע הוא מעל המקום, וא"כ המקום שם הוא ההשגה בעצמה

אבל מי שרק נחשב לו כאילו  הכוונה שמי שלמד נגעים ואהלות יש לו לב להשיג השגות אלקות ותורה,

אבל לא ירגיש את התענוג של עוה"ב שהוא שהרי זכה לתשובה, אמנם ישב שם  ,עסק בנגעים ואהלות

 עולם של תורה. 

ובוודאי שצריך ללמוד תורה אבל דהיינו לשוב אליו ית' מאידך יש גם צד לומר שהעיקר היא התשובה 

כי אע"פ שרבנו שיבח את הרגילים באמירת תהלים עד  תורה.אפילו הרבה אמירת תהלים לא נחשב ביטול 

, אעפ"כ צווה ללמוד הרבה תורה בכל יום. ולמעשה \כזשאמר שמשיח יכבוש את העולם עמהם דייקא/

 , כל אחד לפי כוחו וכשרונו. )משלי כב ו( מסתמא חנוך לנער עפ"י דרכו

 

 התשובה של הקב"ה 

וכמ"ש אם  ,מדה כנגד מדהנוהג עמנו בש ,שה' צילנו ממה שהכוונה לבדנ"ל  -גם אצלו מצינו תשובה.

יומים אעזבך, שאין הכוונה שהקב"ה יתרחק כפלים, אלא שממילא כיון שאנו מתרחקים יום  ,תעזבני יום

כיון שחטא אדם נסתלקה השכינה  \כחוהוא כמונו יום, נמצא שהמרחק הוא יומים. וזהו שאמרו במדרש/

לרקיע הראשון, ומאברהם שהתחיל לאחות את הקרע חזרה וירדה רקיע אחד, וע"י יצחק עוד רקיע עד 

 
ב לבאר החילוק בין תלמוד  יועי"ש מה שמרח ה על ידו בזה?" ם הקב ייודע אם הסכמי )שער ד' פרק ב'( ידוע קושית הנפש החיים  כו

, ורק צריך להבין כוונת דוד המלך בעצמו. האם התכווין לבטל  בקשתו לה. אבל אנחנו חסידים מאמינים שהתקב תורה לדביקות שבתהלים
לגמרי מלימוד תורה האם מי שאומר תהלים כל היום נקרא תלמיד חכם, שמצווה גדולה להחזיקו האם כדאי לעשות הסכם יששכר וזבולון 

נגעים ואהלות ולא סוגיות שאדם נתקל  אם אחד שאומר תהלים כל היום או עדיף עם אחד שלומד תורה כל היום. גם צ"ע מדוע דוד נקט 
בהם בכל יום בחלק אורח חיים ויורה דעה. ואולי הקושיא היא התירוץ, שדווקא כנגעים ואהלות שהן סוגיות שלומדים אחרי שיודעים 

 הלכות הנוגעות למעשה בכל יום. ועדיין צ"ע כנ"ל. 
נּו ִזְכרו   -תקעז סימן שיח שרפי קודש חלק א עיין  כז ים  ָאַמר ַרּבֵּ ִהּלִ י ּתְ ְמרֵּ ׁשּוִטים ָהאו  ים ַהּפְ ָלם ַרק ִעם ָהֲאָנׁשִ יַח ִיְכּבׁש ֶאת ָהעו  נו  ִלְבָרָכה ָמׁשִ

ת  ָהַלְך ָלצּוד ַחּיו  ֶלְך ֶאָחד, ׁשֶ ל ִמּמֶ ר ָלֶזה ָמׁשָ ת. ְוִסּפֵּ ָחְכמו  ְלִכים ּבְ יטּות ּוְתִמימּות ְול א ִעם ַההו  ְפׁשִ י   ֶנעָווַלאֶוע, ְוָהָיה ָלבּושׁ ּבִ דֵּ ׁשּוט, ּכְ ִאיׁש ּפָ ּכְ
לוּ  י ַהּמְ רֵּ ׁש ַמּבּול ַמִים, ְוָכל ש ָ ל, ַמּמָ דו  ם ָיַרד ָמָטר ּגָ ְתאו  ֶאְמַצע ּפִ ד, ּבְ ּיִ ר ַלּצַ תֵּ ְהֶיה נ ַח לו  יו  ּיִ ֶלְך ָהָיה ׁשֶ ָטר ְוכּו', ְוַהּמֶ ֲחַמת ַהּמָ ם מֵּ ּלָ רּו ּכֻּ זְּ ָכה ִנְתּפַ

ָמק  ֹ ש  ָלה, ְוִחּפֵּ ָנה ְגדו  ַסּכָ יׁשו  ַמְלבּ ּבְ ד ְוִהְלּבִ ָכבו  יתו  ּבְ ְפִרי ְלבֵּ ְפִרי ֶאָחד. ִהְכִניסו  ַהּכַ ל ּכַ ִית ׁשֶ ָצא ּבַ ּמָ , ַעד ׁשֶ ר ּבו  תֵּ ם ְלִהּסָ ים ְוָנַתן לו   ו  ים ַחּמִ ּוׁשִ
י שֶׁ  דֵּ יחו  ִליׁש ן ָעֶליָה ּכְ ּנּור ַהח ֶרף ְוִהּנִ יק ֲעבּורו  ֶאת ּתַ ְפִרי ּוָפׁשּוט ְוִהּסִ ְפִרי,  א ֶכל ּכַ ֶצל ַהּכַ ָנתו  אֵּ ֶלְך ֲאִכיָלתו  ְוׁשֵּ ב ּוָמת ק ַלּמֶ ְך ָהָיה ָערֵּ ם, ְוָכל ּכָ ְתַחּמֵּ ּיִ

שּו  ֶאת הַ  לּוָכה ִחּפְ י ַהּמְ רֵּ ַע ְוכּו', ְוש ָ ף ְוָיגֵּ י ָהָיה ָעיֵּ ֶזה, ּכִ ב ּכָ ָלם ל א ָטַעם ַטַעם ָערֵּ עו  ּמֵּ ב, ׁשֶ ָחׁשַ פְ ׁשֶ ית ַהּכַ אּו ְלבֵּ ּבָ ֶלְך, ַעד ׁשֶ ֶלְך  ּמֶ ַהּמֶ ִרי, ְוָראּו, ׁשֶ
אתֶּ  יָון ׁשֶ ֶלְך: "ּכֵּ . ָאַמר ָלֶהם ַהּמֶ יתו  ֶהם ְלבֵּ ֶלְך ִעּמָ ֲחז ר ַהּמֶ ּיַ ר, ְוָרצּו ׁשֶ ּנֵּעו  ינּו, ַעד ׁשֶ ן, ְוִהְמּתִ יל ֶאת ָיׁשֵּ זֵּּר ְלַהּצִ ִתי, ְוָכל ֶאָחד ִנְתּפַ ם או  ְלּתֶ ם ל א ִהּצַ

יל ְפִרי ִהּצִ , ְוַרק ֶזה ַהּכַ ְלּבוּ  ַעְצמו  ּלּו ַהּמַ ּלו  ּוְבאֵּ ֲעָגָלה ׁשֶ יִתי ּבָ ִתי ְלבֵּ ן הּוא ָיִביא או  ֶזה ַעל ּכֵּ י ַטַעם ָמת ק ּכָ ִתי, ְוֶאְצלו  ָטַעְמּתִ ִני  או  יׁשַ ִהְלּבִ ים ׁשֶ ׁשִ
ת ְמשִׁ  בו  ִעּקְ נו  ִלְבָרָכה ְוָאַמר: "ּבְ נּו ִזְכרו  לּוָכה, ְוִסּיֵּם ַעל ֶזה ַרּבֵּ א ַהּמְ ּסֵּ ב ַעל ּכִ ׁשֵּ ל אֵּ יקּוְרסּות" ל א ׁשֶ יְסן ִמיט ֶאּפִ יָחא ִיְהֶיה ַמּבּול "ֶמען ֶוועט ׁשִ

ל ּסּו ּכָ ת ִויכֻּ ת ָזרו  בו  ל ַמֲחׁשָ ם ַמִים ַרק ׁשֶ ם ׁשָ זּו ּגַ כ ַח ִנּתְ ַרד ּבְ ּיָ ֲחַמת ׁשֶ ּל א ָהָיה ַמּבּול, ַרק מֵּ ל, ׁשֶ ָראֵּ ֶאֶרץ ִיש ְ ִהים ַוֲאִפּלּו ּבְ בו  יִ  ֶהָהִרים ַהּגְ ם, ַהּמַ
צָ  ן עֵּ ת ל א יּוְכלּו ִלּתֵּ ֶר'ע ֶהעְרֶצער" ְוִעם ָחְכמו  ׁשֵּ י ּכָ ִריְצן ֲאִפּלּו ִאין ּדִ ּפְ ייְסט ֶעס ֶוועט ַאַריין ׁשְ אס הֵּ לּוָכה  "ּדָ רּו ְוַהּמְ זְּ לּוָכה ִיְתּפַ י ַהּמְ רֵּ ה, ְוָכל ש ָ

ער ַהאְלְטן ָנארש ִעם פְּ  ֲעמ ד ַעל ָעְמָדּה,ג ֶוועט ִזיְך ִניט ּדֶ נּו ל א ּתַ ם ִיּתְ יַח, הֵּ ָיב א ָמׁשִ ׁשֶ ן ּכְ יטּות ְוכּו', ְוַעל ּכֵּ ְפׁשִ ים ּבִ ִהּלִ ְמִרים ּתְ או  ל, ׁשֶ ָראֵּ י ִיש ְ ׁשּוטֵּ
. ר אׁשו  ֶתר ְמלּוָכה ּבְ  ַהּכֶ

השני, כיון שחטא אדם נסתלקה השכינה לרקיע הראשון, חטא קין נסתלקה לרקיע  -' במדבר רבה )וילנא( פרשת נשא פרשה יג ב כח
חטאו דור אנוש נסתלקה לרקיע השלישי, חטאו דור המבול נסתלקה לרקיע הרביעי, חטאו דור הפלגה נסתלקה לרקיע החמישי, חטאו 
הסדומיים נסתלקה לרקיע הששי חטאו המצריים נסתלקה לרקיע השביעי וכנגדן עמדו שבעה צדיקים והורידו את השכינה מן העליונים 

ורידה מן השביעי לששי יצחק הורידה מן הששי לחמישי יעקב הורידה מן החמישי לרביעי לוי הורידה מן לתחתונים ואלו הן אברהם ה
 הרביעי לשלישי קהת הורידה מן השלישי לשני, עמרם הורידה מן השני לראשון, משה הורידה מן העליונים לתחתונים,
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רק ליום אחד אמנם בגילוי מיוחד לכל ישראל כיון  \כטרבנו שירדה תחילה במתן תורה על הר סיני/ משה

שפסקה זוהמת הנחש מהם וזכו לאיש אחד בלב אחד.  ובחטא העגל חזרה זוהמת הנחש קצת, אעפ"כ דייקא 

למטה עד  ונשארה \לאז הקים משה את המשכן שעל ידו ירדה השכינה לארץ ממש לבין הכרובים במשכן/

 חורבן בית ראשון אלף מאתים חמישים שנה.

ולפ"ז נראה שהחידוש של שובו ואשובה, הוא לבד ממה שכנגד כל שער שאנו שבים יורד הקב"ה כנגדנו 

א נקראת  יושב אלינו, יש בסוף הסולם שלב שהוא כבר ירד כנגדנו מצד ה' צלך, ועדיין יש התגלות שרק ה

לה יחס כלל להתגלות הקודמת לה בשער המ"ט, כי שם הבחירה בכל ואשובה אליכם. והתגלות זו אין 

עיצומה, אבל בהתגלותו ית' של שער הנ' אזי הבחירה כמעט בטלה, בחירה של צדיקים, וכמבואר בתורה 

עב שיש בחירה להתגבר על הדמים העכורים ויש בחירה להתגבר על מלאך קדוש ובתורה קץ מבאר שיש  

כמו משה רבנו לכווין לדעתו ית', ואפילו כשהיא הפך מה שהוא מצווה, כגון  בחירה קשה יותר של צדיקים

 שמשה רבנו הבין מדעתו רצון ה' להוסיף יום אחד לפרישה שקודם מתן תורה. 

 

 קומת המ"ט שערי תשובה מ"ט אותיות שמות השבטים 

שמ"ט שערים הם  נראה פשוט –ה -ואלו המ"ט שערי תשובה הם בחי' מ"ט אותיות שיש בשמות י"ב שבטי י

קומה דהיינו סולם שיש בו ראש ויש בו רגלים, ומי שזכה להיכנס בשער הראשון הוא למטה מכולם, ומי 

שזכה להי,כנס בשער המ"ט הוא גבוה מכולם, ולפ"ז גם שמות השבטים הם בחי' סולם שיש בו גבוהים ויש 

י' הארה עיגולים שבה הכל שוים. נמוכים. כי מעצם הבריאה יש הארה של יושר שהיא בחי' קומה ויש בח

ומ"ט שערי תשובה שמדובר כאן הן בחי' יושר. ואע"פ שאיננו יודעים בשבטים מי גדול ממי, אבל קצת 

מבואר בספרים שבני האמהות גדולים מבני השפחות, מה שמלמד גם שבעצם יסוד עם ישראל, הוא נוסד 

נו, וצריך להרגיש קטן מכולם, אסור לאדם גם באופן של סולם, ואע"פ שאסור לשום אדם לזלזל בנמוך ממ

לזלזל בעצמו וצריך לדעת מקומו, ולהשתדל ביותר לתקן את החלק שלו בקומת ישראל, ואפילו אם הוא 

עובד ה' ותלמיד חכם שלפ"ז יודע בעצמו שמקומו בקומה היא במקום גבוה אעפ"כ צריך להבין שכלפי 

וצריכים להחזיר אותם מלאים, וכלפי הקב"ה יכול להיות  הקב"ה כולם שוים, כולם מקבלים כלים מהקב"ה

 שהנמוך ביותר עושה רצונו ית' בכלים שקיבל בשלימות הרבה יותר ממני, כי אני עדיין בעל חוב גדול.

 

 מ"ט שערי תשובה אליו ית'

המ"ט שערי תשובה פירוש מ"ט מדרגות בלשם שמים והן מ"ט אותיות שמות השבטים כי השם הוא הנפש 

 השבטים היה בהם מדרגות זה למעלה מזה בלשם שמים. וגם

מה שהם נקראים שערי תשובה, שער דייקא שהוא הכניסה למדרגה חדשה של תשובה, שער רומז לכניסה 

שהיא צרה מהמקום עצמו ויש לה דלת לסגור והיא כניסה מבחי' חוץ לבחי' פנים. שכל זה מלמד שכל 

שה לגמרי וכמבואר בתורה כה שבכל עלית מדרגה כניסה לשער חדש של תשובה היא התחלה חד

מתגברים מחדש כל הדמיונות עד שנדמה לאדם שירד ממדרגתו ובאמת להפך הוא עלה והביאור כי 

לדוגמא מי שכבר תיקן עולם העשייה וכעת הוא עולה ליצירה ושם ביחס לעשיה הכל זך ובוהק והוא הגיע 

מחדש לטהר עצמו ביחס לנקיות המדרגה החדשה, לכן  עתה מעשייה עכור ונמוך מכל הנמצא שם, וצריך

בתחילה נדמה לו שירד ממדרגתו ובאמת אדרבה הוא עכשיו כמו נמצא בחברה חדשה של צדיקים עצומים 

 וצריך להתחיל מחדש לזכך עצמו לזכות להיות בחברתם. 

בזה יבואר קושיה בדברי רבנו שכתב שעיקר הזדככות הי"ב שבטים מ"ט אותיות בחי' מ"ט שערי תשובה  

היה במצרים תשובה עלאה, ועל כן אחרי שנזדככו שם וזכו לצאת ספרו מ"ט ימי ספירה שהם כנגד מ"ט 

ה וא"כ שערי תשובה. זו תימה כיון שכבר זכו לתשובה עלאה הרי שכבר נכנסו בכל מ"ט שערי התשוב

מדוע התחילו מהתחלה לגמרי לספור מ"ט ימי ספירה דהיינו להיכנס מחדש לכל המ"ט שערים. אלא כנ"ל 

כיון שכל שער כלול מכל השערים יש בכל שער מ"ט שערים, וכשזכו לתשובה עלאה במצרים, הכוונה 

כבר זכו לכל שנכנסו לעולם תשובה חדש של תשובה עלאה, וצריך להתחיל מחדש, ואפילו אם הכוונה ש

 
ולפי המכתב מאליהו בהערה לקמן  ל ההר ורק משה הותר.מדוע נאסר לעלות עאליכם וצ"ע כיון ששבו בשלימות והתקיים ואשובה  כט

 מבואר שהקרבה תלויה במדרגת הבחירה. 
וצ"ע עיין סוכה ה. מעולם לא ירדה שכינה למטה ולא עלו משה ואליהו למרום וכו' והפירוש שתמיד יש עשרה טפחים ריוח בין האדם  ל

הובא בפרש"י )בראשית יז כב( משמע התלבשות ממש. ובמכתב מאליהו להקב"ה. וצ"ע הרי למדנו בב"ר שצדיקים מרכבתו של מקום 
( פירש שבמקום השראת השכינה לא שייך בחירה לכן אפילו צדיקים  44( פירש שהכוונה שבהשגת הקב"ה. ושם )ח"ה 47וח"ד  67)ח"ג 

 גדולים כיון שנשאר להם קצת בחירה נחשב שלא עלו למרום ממש ולא ירדה שכינה למטה ממש.
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התשובה עלאה, אולי הכוונה שזכו לשער המ"ח ובספירה השלימו שער מ"ט, או שיש תשובה עלאה 

דעלאה שזכו לה בימי הספירה.  )ועיין בפנים שהספירה היתה להטהר מטומאת מצרים. ולערבי נחל כיון  

 שאבדו צורה היו צריכים מיד לקבל צורה חדשה(

 
 עד כאן הקדמה 

 

❖ 
 

 [לא]  עגתורה 

תהלים, כי אמירת תהלים מסוגל  \לב/שרוצה לזכות לתשובה, יהיה רגיל באמירתמי 

 :מסוגל הכוונה שאינו בהכרח אלא רק למי שמצרף לאמירת התהלים השתוקקות וכסופים לשוב לתשובה

כמבואר בכוונות  ,נראה שהכוונה לשבע מדות שכל אחת כלולה משבע \לד/[לג] כי יש נון שערי תשובה

 משבע המדות ת חוכל יום אנו מתקנים אמהשבע, שבכל שבוע אנו מתקנים מידה אחת  ,ספירת העומר

 בהם ולהשיגם לה, ומ"ט שערים יכול כל אדם ליכנסת של המידה השייכת אותו שבועויטהפר

הוא בחי' התשובה של  \לו/. אך שער החמשיםספירת העומרוכידוע שזה אנו מכוונים במ"ט ימי 

הכינו עצמם במט ע"י ש "שובו אלי "קיימו שאחרי שבני ישראל וזה בחי' מתן תורה  הש"י בעצמו כביכול 

  ירד ה' על הר סיני ונתגלה להם בבחי' אשובה  אזי ,שהיא עולם התשובה כידועשערי בינה להכנס במט  ,מדות

שובו אלי ואשובה  \לח/)מלאכי ג( "ש, כ \לז/מצינו בחי' תשובה . כי גם אצלו ית'אליכם

 . \מ/[לט ] אליכם

 
 ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו  לא לא

אד  - צדאות ב " שיח שרפי קודש חמשמע גם בלא עיון, וכן משמע ב –אמירת תהלים  לב אְרׁשַ ל ִמּבַ י ְרָפאֵּ ת ְלַרּבִ דו  ִריְך ְלהו  נּו ָאַמר: "ּצָ ַרּבֵּ
ְקִרירּות ּוְלא הִ  ַמר ַאף ּבִ ָלם לו  עו  ִהְכִניס ּבָ ים",  )תלמיד רבי פנחס מקאריץ זיע"א( ַעל ׁשֶ ִהּלִ יְטל ּתְ ים", "ַא ַקאְלְטן ַקאּפִ ִהּלִ י ּתְ רֵּ ְררּות ִמְזמו  ְתעו 

ְלָבד. ֲאִמיָרה ּבִ ים ּבַ ִהּלִ ֲאִמיַרת ּתְ ים ּבַ יו ַמְרּבִ קּוָדתו  ָהיּו ֲאָנׁשָ י ּפְ י ַעל ּפִ עכ"ל. משמע שלשון אמירה הוא בלא כוונה. וצ"ע הרי אמרו בש"ע   ּכִ
 כוונה מהרבות בלא כוונה. או"ח א' ד' טוב מעט תחנונים ב

 שובה כנודע למקובלים. ראש השנה כא: נ' שערי בינה נבראו בעולם ועיין השל"ה הקדוש מסכת תענית דרוש מטות מסעי )ז( )מהדורת תשלה ירושלים דף מח:( שהם שערי ת לג

 )דכתיב אמרות ה' וכו' מזוקק שבעתים(  אחדרב ושמואל חד אמר חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר  :ראש השנה דף כא לד
 . שנאמר ותחסרהו מעט מאלהים

ָניו' )שמות לד, כט(.  -השל"ה הקדוש מסכת תענית תורה אור  עיין ר ּפָ י ָקַרן עו  ת, 'ּכִ ר ְקָרנו  ל ֶעש ֶ ל ּכָ לֵּ ֶרן ַהּכו  ר ַהּקֶ נּו ע"ה הּוא ִעּקַ ה ַרּבֵּ מׁשֶ
ד  סו  ָהר. ְוֶזהּו שֶׁ ְוהּוא ָזָכה ְלנ', ּבְ ָהָיה ּבָ ם ׁשֶ ָעִמים מ' יו  לׁש ּפְ ם ׁשָ הֵּ ם, ׁשֶ 'ָסֶמְך' יו  יָנה כּו', ְוָזָכה ָלֶהם ּבְ י ּבִ ֲערֵּ ים ׁשַ ִ ָאְמרּו )ברכות ד ב( ַאף ֲחִמׁשּ

י, ' ַמֲעָרָבא ָאְמרֵּ ְך ה' ְלָכל ַהּנ ְפִלים' )תהלים קמה, יד(, ּבְ מֵּ ְך, 'סו  ן ְסָמָכּה ַאַחר ּכָ י כֵּ זּ ַהר  ַעל ּפִ ׁש ּבַ רֵּ ּפֵּ מו  ׁשֶ ִסיף קּום' )עמוס ה, ב(, ּכְ ָנְפָלה ל א תו 
ד 'ַוְיִהי בִּ  סו  ְפָלה ּבְ ּנָ ְך ה''. ְו'נּון' ׁשֶ מֵּ ה ָאקּום י אַמר ה'' )תהלים יב, ו(. ְוֶזהּו 'סו  ֲחז ר ְוִיְהֶיה ָלּה ְסִמיָכה ִמן ה', )ח"ג דף ו' ע"א(, ַרק 'ַעּתָ ְנס ַע', ּתַ

ְגדַּ  י ִיש ְ ְוָאז ּתִ לֵּ ה ּוְגדו  א מׁשֶ ּל א ָזָכה ֶאּלָ ֶ ַמה ׁשּ יָנה, ּבְ י ּבִ ֲערֵּ ים ׁשַ ִ ם ִיְזּכּו ַלֲחִמׁשּ ּלָ ּכֻּ ר, ׁשֶ תֵּ יו  ָגה ּבְ ן  ל ַהַהּשָ ַע, ְוַעל ּכֵּ ׁשֻּ י ְמָסָרּה ִליהו  ֶהם, ּכִ ל ְקָצת מֵּ ָראֵּ
ָגה  ָעִרים ְוַהּשָ 'נּון' ׁשְ ָהָיה לו  ֲהָבָנה ּבְ ן 'נּון', ׁשֶ ְטא 'ָטְבעּו ]ָבָאֶרץ[  ִנְקָרא ּבִ ים )בבא בתרא קנח ב(. ּוַבחֵּ ל ַמְחּכִ ָראֵּ ֶאֶרץ ִיש ְ ֶהם. ַוֲאִויָרא ּדְ מֵּ

ָדע ַלמְ  ּנו  ׁשּוָבה ּכַ י ּתְ ֲערֵּ ם ׁשַ ָעִרים )ְוהֵּ ְ יָנה, ְוֶלָעִתיד יְֻּחְזרּו ַהׁשּ י ּבִ ֲערֵּ ּלּו ׁשַ ָעֶריָה' )איכה ב, ט(, אֵּ ִלים(: ׁשְ ּבָ  קֻּ
 ליכנוס  -, ומתרלו גם בדפו"ר ותרלד ליכנס לה

וכן כתב הרמב"ן שמ"ט שערים נבראו בארץ ושער החמישים נשאר אצל הקב"ה. אמנם עי"ש שמבאר ששערי הבינה הם שערי   לו
 חכמה, וצריך ליישב.

מסרו  חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכלם נ)ר"ה כא: ונדרים לח.( אמרו רבותינו  -בראשית  לחומשרמב"ן עיין הקדמת ה  -זה לשונו שם 
למשה חוץ מאחד שנאמר ותחסרהו מעט מאלהים. ואמרו כי בבריאת העולם חמשים שערים של בינה כאלו נאמר שיהיה בבריאת המחצב  
שער בינה אחד בכחו ותולדותיו ובבריאת צמח האדמה שער בינה אחד, ובבריאת האילנות שער אחד ובבריאת החיות שער אחד, 

ת השרצים ובבריאת הדגים, ויעלה זה לבריאת בעלי נפש המדברת שיתבונן סוד הנפש וידע ובבריאת העופות שער אחד, וכן בבריא
מהותה וכחה בהיכלה יגיע למה שאמרו גנב אדם יודע ומכיר בו נואף אדם יודע ומכיר בו נחשד על הנדה יודע ומכיר בו. גדולה מכלן  

אחד מהם שער חכמה אחד שלא כחכמתו של חבירו ומספרם   שמכיר בכל בעלי כשפים, ומשם יעלה לגלגלים ולשמים וצבאיהם כי בכל
ומקובל להם ע"ה שהם חמישים חוץ מאחד. ואפשר שיהיה השער הזה בידיעת הבורא יתב' שלא נמסר לנברא. ואל תסתכל באמרם 

אשר אגיד בו סוד  נבראו בעולם כי על הרוב ידבר והשער האחד לא נברא והמספר הזה רמוז בתורה בספירת העומר, ובספירות היובל, כ
 בהגיעי שם ברצון הקב"ה: 

צ"ע כי בתורה י' אמר שהתשובה של הקב"ה היא מה שאמר הביאו עלי כפרה שמיעטתי את הירח כמבואר בחולין ס: גם עיין תורה  לז
לבקש כפרה   א' תנינא אות יג שם רבנו מבאר עפ"י גמ' הנ"ל שאם לא היה הקב"ה מקדים מאמר הביאו עלי כפרה לא היינו אנו מעיזים

ותשובה. ולפ"ז התשובה שלו ית' היא כביכול כמו שלנו שעשה עבירה בשוגג ומביא עליה קרבן לתשובה. ואילו כאן מבאר רבנו 
שהתשובה שמצינו אצל הקב"ה היא מה שנתרחק מאיתנו ועתה הוא שב כמ"ש ואשובה אליכם. גם צ"ע איזה תשובה היא זו שתלויה 

 אם אנחנו נשוב אליו.  באחרים שעושה תנאי שישוב רק
ונ"ל שבאמת מה שאמר הביאו עלי כפרה על מיעוט הירח היא כביכול כפרה אבל לא תשובה, כי לבד ממה שהיא סוד בעצם הבריאה 
שנתן מקום לרע כדי שתהיה בחירה, כידוע סוד מיעוט הירח. אבל לכאורה לשון תשובה לא שייך בזה, כי להיכן הוא שב? בשלמא אנו 
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 \ מא/ואלו המ"ט שערי תשובה הם בחי' מ"ט אותיות שיש בשמות שנים עשר שבטי י"ק 

ה)כמ"ש  \מג/ [מב] י ִּיהּודָׁ וִּ ְמעֹון לֵּ ן שִּ ן  שמות א ב( ְראּובֵּ ְניָׁמִּ ר ְזבּוֻלן בִּ ׂשכָׁ שָׁ ן  יִּ רדָׁ שֵּ י גָׁד אָׁ לִּ , אותיות 49יוסף = ַנְפתָׁ

  , לא אומר שלכל שבט יש שער השייך לו  כי כל שער ושער יש לו אות ממ"ט אותיות השבטים

אלא שלכל שער יש אות מאותיות שמות השבטים, כי בוודאי כל אדם מכל שבט צריך להיכנס בכל המ"ט שערי 

לכך שהכניסה לכל שער מותנית ואולי רומז  ,םאלא שכלליות השערים הם בחי' כלליות השבטי ,תשובה

 .  בהתקשרות עם כל השבטים

 
שבים אליו, לאחות את הקרע והריחוק שגרמנו בעוונינו, אבל הכביכול עוון שלו ית', לא הרחיק אותו מאיתנו אלא אותנו  ע"י תשובה

 ממנו כי הוא ית' לעולם נשאר במקומו, רק גרם לדמיון הסתרה שגורמת לנו להתרחק ממנו.
אשובה פירושו שהיינו מחוברים ונפרדנו ועתה  אבל התשובה המבואר כאן בחי' "ואשובה אליכם" היא התשובה האמיתית כי לשון 

אשובה אליכם דהיינו אחזור לחיבור הראשון שהיה לי עמכם. והתנאי תחילה תשובו אתם הוא כי א"א לחזור לחיבור אלא רק אם אתם 
 אליכם. תהיו עמי פנים בפנים, וכיון שדרככם ארוכה יותר מוכרח שתחילה אתם תשובו בכל המ"ט שערים ואזי ברגע אחד אשוב

סוף אות ט' ששעיר של ר"ח הוא כפרה להקב"ה על שמיעט את הירח, ומבאר שם רבינו שזה שרש התשובה. וזה לשונו  עיין תורה י'
רּוְך ה -שם  ׁש ּבָ דו  ר אׁש ח ֶדׁש ָאַמר ַהּקָ י ּבְ ׁשּוָבה הּוא ר אׁש ח ֶדׁש, ּכִ ָבר יֵּׁש לו  ׁש ֶרׁש, ְוׁש ֶרׁש ַהּתְ ל ּדָ י ּכָ ְרׁשּו ּוא: הָ ּכִ ּדָ מו  ׁשֶ ָרה, ּכְ ּפָ ִביאּו ָעַלי ּכַ

כָ  ָלה ּבְ ְלׁשְ ּתַ ׁשּוָבה ַהזּ את ִנׁשְ ׁשּוָבה, ְוַהּתְ ִחיַנת ּתְ ת ט.(, ְוֶזה ּבְ בּועו  ָנם ִלְבָרָכה )ׁשְ ינּו, ִזְכרו  תֵּ ם ק ַרח ַרּבו  ִביל ֶזה ּגַ ר אׁש ח ֶדׁש, ּוִבׁשְ ְבָרִאים ּבְ ל ַהּנִ
י ְכָרִחים ְלאֵּ ר אׁש ח ֶדׁש;ַוֲעָדתו  מֻּ  ֶזה ֲחָרָטה ּבְ

י ֶזה הּוא ֶחסֶ -אות יג  תנינא 'תורה א ועיין   ר אׁש ח ֶדׁש, ּכִ ין, ּבְ ם ַהּדִ הּוא יו  ָנה, ׁשֶ ָ ַבע ָלנּו ר אׁש ַהׁשּ ּקָ ה ׁשֶ ּמֶ ִאין ַרֲחָמנּותו  ּבַ יְך ָאנּו רו  י אֵּ ל, ּכִ דו  ד ּגָ
אִ  ָרה מֵּ ּפָ ׁש ּכַ נֵּינּו ְלַבּקֵּ ל הוּ ָהִיינּו ְמִריִמין ּפָ ְבָיכו  ָאז ּכִ ר אׁש ח ֶדׁש, ׁשֶ ָנה ּבְ ָ ין ר אׁש ַהׁשּ ם ַהּדִ נּו ֶחֶסד ְוָקַבע יו  ה ִעּמָ ן ָעש ָ ַרְך, ַעל ּכֵּ ַרְך  ּתו  ִיְתּבָ א ִיְתּבָ

ָאְמר מו  ׁשֶ ר אׁש ח ֶדׁש )ּכְ ָרה', ַהּנֱֶאָמר ּבְ ּפָ ְבִחיַנת: 'ָהִביאּו ָעַלי ּכַ ָרה, ּבִ ּפָ ׁש ּכַ ַעְצמו  ְמַבּקֵּ ין ּבְ ן אֵּ ת ט(, ְוַעל ּכֵּ בּועו  ָנם ִלְבָרָכה )יד( ׁשָ ינּו ִזְכרו  תֵּ ּו ַרּבו 
ּנַ"ל ָרה, ּכַ ּפָ ׁש ָאז ּכַ ַעְצמו  ְמַבּקֵּ ַרְך ּבְ הּוא ִיְתּבָ ַאַחר ׁשֶ ָרה, מֵּ ּפָ ׁש ּכַ ין ְלַבּקֵּ ם ַהּדִ ּיו  ה ּבַ ְביָ ָלנּו ּבּוׁשָ ַעְצמו  ּכִ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵּ ַהׁשּ י ׁשֶ ם ַעל ְידֵּ י  . ּגַ א ִלידֵּ ל ּבָ כו 

ַמר: ָהִביאוּ  ט ָעָליו ְולו  ְצַרְך ְלִהְתָחרֵּ הֻּ ָבר ׁשֶ ה ּדָ ָעש ָ ָרה ַהְינּו ׁשֶ ּפָ ַמר: ָהִביאּו ָעַלי ּכַ ְך לו  ְצָטרֵּ ּיִ א ְלָפָניו ֶזה ׁשֶ ה ָלבו  ין ָלנּו ּבּוׁשָ ן אֵּ  ָעַלי ְוכּו' ַעל ּכֵּ
ָרה ּוְלִהְתָחרֵּ  ּפָ יֶהם ּכַ ׁש ֲעלֵּ ינּו ְלַבּקֵּ ֲחָטאֵּ ּנַ"ל. ּבַ ט ָעָליו ּכַ ְצַרְך ְלִהְתָחרֵּ הֻּ ָבר ׁשֶ ה ּדָ ַרְך ָעש ָ ם הּוא ִיְתּבָ י ּגַ יֶהם, ּכִ  ט ֲעלֵּ

י ְול א  מלאכי פרק לח ּקַ חֻּ ם מֵּ יֶכם ַסְרּתֶ י ֲאב תֵּ נֵּי ַיֲעק ב ל א ְכִליֶתם: )ז( ְלִמימֵּ ם ּבְ ִניִתי ְוַאּתֶ י ֲאִני ְיד ָוד ל א ׁשָ ַלי ְוָאׁשּוָבה ג )ו( ּכִ ם ׁשּובּו אֵּ ַמְרּתֶ ׁשְ
ה ָנׁשּוב: ּמֶ ם ּבַ ת ַוֲאַמְרּתֶ יֶכם ָאַמר ְיד ָוד ְצָבאו   ֲאלֵּ

והנה  -להיטיב עמכם כמאז. ואמרתם  -לשמור מצותי. ואשובה אליכם  -מן ימי אבותיכ' וכו'. שובו אלי  -מצודות דוד )ז( למימי אבותיכם 
 תעיזו פניכם ותאמרו במה נשוב ר"ל בעבור מה נשוב במה חטאנו:

זהירים שלא היו  -מתחיל להוכיחם על שלא הפרישו תרומות ומעשרות, ואמר שכבר סרתם מחקי מימי אבותיכם  -מלבי"ם )ז( למימי 
כי בעון תו"מ הגשמים נעצרים וחקות שמים תלוים בחקים אלה   -בתרומות ומעשרות, ואני מזהיר אתכם שובו אלי ואשובה אליכם 

 וכשסרתם מחקי תו"מ הסירותי חקות הגשם והתבואה, ואם תשובו אלי אשוב להוריד הגשמים והברכה:
ֶהם ּכ ה ָאַמר ְיד וָ  זכריה פרק א ת:)ג( ְוָאַמְרּתָ ֲאלֵּ יֶכם ָאַמר ְיד ָוד ְצָבאו  ת ְוָאׁשּוב ֲאלֵּ ם ְיד ָוד ְצָבאו  ַלי ְנאֻּ ת ׁשּובּו אֵּ  ד ְצָבאו 

לכן תאמר אליהם ותדיעם שמעתה לא ישלח עוד נביאים מזהירים להשיבם אליו, )כי אחרי הנביאים   -מלבי"ם )ג( ואמרת אליהם 
שאתם תהיו  -ועי"כ אשוב אליכם  -וב בתשובה שעז"א שובו אלי האחרונים נפסקה הנבואה( ומעתה צריכים הם להשתדל מעצמם לש

 המתחילים והמתעוררים בעצמכם לשוב:
 ויכוח בין הקב"ה שובו ואשובה או השיבנו ונשובה ומוהרנ"ת מבאר שאין ויכוח עי"ש.)עיין מדרש רבה איכה ה' כא( עיין לק"ה ק"ש ה' י' שמובא בספרים   לט

יש עוד פסוק דומה לזה בזכריה א' שובו אלי נאם ה' צבקות ואשוב אליכם. ובאיכה רבה על הפסוק באיכה ה' כא השיבנו ה' אליך  מ
ונשובה הקשו שסותר לפסוק הנ"ל בזכריה, ודרשו שיש כביכול ויכוח בין ישראל להקב"ה, שישראל טוענים השיבנו והקב"ה טוען שובו  

יה ולא ממלאכי. וצ"ע הרי מפורש במנחות כט: שאדם שנפל כיון שהתגבר עליו יצרו שוב אין בכוחו בעצמכם, וצ"ע מדוע הקשו מזכר
לשוב אלא בסיעתא דשמיא, כמבואר שם שעל כן נברא עוה"ז באות ה' עי"ש. ועוד הגמ' בקדושין אומרת שבכל יום מתגבר היצה"ר 

ת הקב"ה שובו ואשובה. ועיין לק"ה ק"ש ה' י' שמוהרנ"ת מבאר  על האדם ואין יכול לו אלא ע"י שהקב"ה עוזרו. וא"כ מה היא טענ
שבאמת אין ויכוח כי כוונת הקב"ה רק שלא נתייאש מלבקש השיבנו. נמצא שגם שובו אלי וגם ואשובה אליכם זה ע"י הקב"ה אלא 

פק בלב, כי היא אספקלריא ששובו אלי הכוונה שתבקשו השיבנו, כי מ"ט שערים הם מ"ט הטיות לכאן ולכאן מחמת ההסתרה שמכניס ס 
שאינה מאירה לכן העיקר הוא לבקש השיבנו כי א"א בלא עזרה, אבל בשער החמישים הוא כבר בחי' התגלות של הקב"ה וביטול כל  

 ספק, לזה לא יועיל השיבנו אלא שאחרי שתזכו למ"ט שערים אני אשובה אליכם, ואתגלה. 
חקוקות על י"ב אבני החושן אות על כל אבן וכיון שחסר בהן אותיות קצ חט לכן  שאותיות שמות השבטים היו -עיין שמות כח כא  מא

ה. ומגודל קדושת האותיות האלה שרתה רוח הקדש  -הוסיפו על אבנו של ראובן אברהם יצחק יעקב. ועל אבנו של בנימין שבטי י
ישורון וכן פירש רבנו בחיי שמות כח טו. אבל  ה אלא שבטי -עיין יומא עג: שלא כתבו שבטי י באורים ותומים לגלות נסתרות.     )

 ה(-ברמב"ם כלי המקדש פ"ט הל' ז' כתב שכתבו שבטי י
 עיין פרדס יוסף עה"ת שמות ב יב בשם ספר לחם עוני. ועיין קהלת יעקב ערך קך אות ג'.  מב

שהוציא ישראל קודם הזמן, ששקעו במ"ט  כתב דהטעם שספר לחם עוני שם ב – ( עה"פ ויפן כה וכהיב 'שמות ב) פרדס יוסף  עיין מג
שערי טומאה ושלא יפלו בשער הנ', דשמות השבטים מ"ט אותיות וכל אות מגין על שער אחד, ושער הנ' לא היה מי שיגן עליו לכן 

 הוציאם מקודם. וזה ויפן "כה וכה" שהוא נ' שערים, וירא כי אין איש שיגן עליו, ויך את המצרי השר שלהם ונגאלו:
ג' ובליקוטי שושנים ממהר"ש אוסטערפאלי כתב כי מק"ך צירופי אלהים יש לאומות העולם יניקה,  אות ערך קך  - קהלת יעקב ספר 

 וע"א מהן נגד ע"א שרים שלהם, וממ"ט צירופים אין לאומות יניקה מהן, ואלו מ"ט הוא סוד מ"ט אותיות שבשמות השבטים, 
ים, והקליפות מתחילין אחר ק"ך צירופי אלהים, ועל כן נקרא אלילים גימטריא קכ"א, ד' והנה באמת כל ק"ך צירופי אלהים המה קדוש

כמו שכתב הרמ"ז, עיין בערך אלילים, רק שיונקים מק"ך צירופי אלהים וכשגורמים ח"ו עונות יונקים מכל הק"ך צירופים, ולפעמים רק  
 מע"א כמו שכתבתי לעיל: 



 מוהר"ן תנינאליקוטי                      מסוגל לתשובה םתורה עג תהלי                                        11לד:

, ראי שמיםידהיינו בכלליות להיות \מה/ [מד] חפצים ליראה את שמךכל ישראל והנה הכל 

ואעפי"כ לאו כל אדם זוכה לעשות תשובה. כי יש אחד שאין לו התעוררות כלל 

התעוררות לוותר על איזה תאווה או לשנות מדה רעה  אע"פ שרוצה להיות ירא שמים אין לו  לתשובה

ורוצה  כי מרגיש מרוחק מהקב"ה דהיינו . ואפי' מי שיש לו התעוררות לתשובהבשביל זה

כיצד יודע אינו דהיינו ש , אינו זוכה להגיע אל האות והשער של תשובה השייך לולהשתנות

שובה, אבל באמת התשובה היא ללמוד את  לעשות תשובה, כגון שחושב שעוד דף גמרא בזה יוצא חובת הת

 \מז/[מו] . ואפי' אם מגיע לשם יכול להיות שהשער של תשובה סגורהדף ביותר לשם שמים
מקבל סיעתא דשמיא   מרגיש שמשתדל יותר מהרגלו אבל לבו נשאר אטום בולא הרגשת תוספת חיות, כי לא 

ומחמת כל זה אין האדם זוכה . שאדם לא יכול לשוב בכוחות עצמו \מחלעשות תשובה כמבואר בגמ'/

 לתשובה. 

, כשאדם אומר אותם אזי בבחי' שפתיו \מט/ שהם דברי התשובה של דוד המלך ,וע"י אמירת תהלים

אפי' מי שאין לו שום שובה, ועי"ז של דוד ומתלבשת בו לסייע לו לחזור בת \נ/ דובבות בקבר, באה רוחו

התעוררות לתשובה, הוא מתעורר לעשות תשובה. וגם זוכה ע"י תהלים להגיע אל 

כי התהלים מעורר  ולפתוח השערנכסף ומשתוקק לעשות רצונו ית' השייך לו  נאאותההשער ו

 . נמצא שזוכה ע"י תהלים לעשות תשובה. אל ה' ית'את הלב ופותח 

 

 
 לשה"כ בנחמיה א' יא מד

ר ָלׁשּוב שמע קריאת  לק"ה עיין  מה רֵּ ָאנּו ִנְתעו  ִריִכין ׁשֶ ּצְ ֲחַמת ׁשֶ ׁשּוָבה הּוא מֵּ ַהּתְ ר ַהִהְתַרֲחקּות מֵּ ִעּקַ ָבִרים, ׁשֶ ַלל ַהּדְ ָליו,  הלכה ה יח( ּכְ אֵּ
י כֵּ  ָעָשה, ְוַאף ַעל ּפִ ֶ ק ְוָעָשה ַמה ׁשּ ָבר ִנְתַרחֵּ ּכְ ה ְמא ד, ּוִבְפָרט ְלִמי ׁשֶ ָראּוי ָקׁשָ ְררּות ּכָ ד ְוַהִהְתעו  ה ְוָכבֵּ ַרְך, ַאְך ָקׁשֶ מו  ִיְתּבָ ִצים ְלִיְרָאה ׁשְ ן ַהּכ ל ֲחפֵּ
ְדִעים ּומַ  ּיו  ׁשֶ ם ַלּמּוָטב, ֲאָבל ּכְ ָתם ְוַיֲחִזירֵּ ר או  רֵּ ַרְך ְיעו  ם ִיְתּבָ ֵּ ַהׁשּ ִצים ׁשֶ ם רו  ּלָ ר ְוכֻּ רֵּ ֶזה בְּ ָלֶהם ְלִהְתעו  ר ּבָ חֵּ ַרְך ּבו  ם ִיְתּבָ ֵּ ַהׁשּ ָהֱאֶמת ׁשֶ ַעְצמו   ֲאִמיִנים ּבְ

ָליו ָבִרים ְוָלׁשּוב אֵּ ין ָאנּו ְצִריִכין ַרק ִליַקח ּדְ אֵּ ָליו ְוׁשֶ ב אֵּ ִמיד ְלִהְתָקרֵּ נּו ּתָ נֵּנּו ְוֶחְפצֵּ ְהֶיה ְרצו  ּיִ ָבִרים ׁשֶ ֶכם ּדְ ַע יד(, "ְקחּו ִעּמָ ׁשֵּ תּוב )הו  ּכָ מו  ׁשֶ , ּכְ
ָנם ִלְבָרכָ  ינּו ִזְכרו  תֵּ ָאנּו ְצִר ְוׁשּובּו ֶאל ה'". ְוָדְרׁשּו ַרּבו  ַרְך, ַרק ׁשֶ ּנּו ִיְתּבָ ַעְצמו  ִמּמֶ ּבּוִרים ּבְ ם ַהּדִ ָבִרים. ּוֶבֱאֶמת ּגַ א ּדְ ם ֶאּלָ ׁש ִמּכֶ יִני ְמַבּקֵּ יִכין ה, אֵּ

ָבִרים". 'ְקחּו' דַּ  ֶכם ּדְ ַרְך. ְוֶזהּו, "ְקחּו ִעּמָ ֶהם ְלָפָניו ִיְתּבָ ר ּבָ נּו ּוְלַדּבֵּ ָתם ִעּמָ ל ִליַקח או  ּדֵּ ּתַ ַרְך  ְלִהׁשְ ִאּתו  ִיְתּבָ ָבר מּוָכִנים מֵּ ָבִרים ּכְ ַהּדְ ְיָקא, ַהְינּו ׁשֶ
תָ  ד או  ׁש ּוְמַלּמֵּ ָפרֵּ ּמְ י ֶזה. ּוְכמו  ׁשֶ ָליו ַעל ְידֵּ נּו ָלׁשּוב אֵּ ָתם ִעּמָ ח או  ּקַ ּנִ ׁש ׁשֶ ַרְך ְמַבּקֵּ ם ִיְתּבָ ֵּ ם, ִאְמרוּ ְוַהׁשּ תּוב ׁשָ ּכָ מו  ׁשֶ יְך נ אַמר ְלָפָניו ּכְ ם אֵּ  נּו ׁשָ
ַרְך ִמּכ ל מָ  ם ִיְתּבָ ֵּ ַקל ָיׁשּוב ְלַהׁשּ אי ּבְ ַוּדַ ֱאֶמת ּבְ ל ז את ּבֶ ַדע ּכָ ּיֵּ ן ְוכּו'. ּוִמי ׁשֶ א ָעו  ּשָ ל ּתִ ָליו ּכָ ִמיד יּוַכל  אֵּ י ּתָ הּוא ֲאִפּלּו ִאם ַיֲעב ר ָעָליו ָמה, ּכִ ם ׁשֶ קו 

ר ַרְך ִאם ִיְרֶצה ַעד ֲאׁשֶ ִאּתו  ִיְתּבָ ּבּוִרים מֵּ ָליו ִויַרֲחֶמּנּו.  ִליַקח ּדִ ף ָיׁשּוב אֵּ ל סו  ף ּכָ נו   סו  ה הּוא ִזְכרו  ּלָ ּגִ ים ׁשֶ ִהּלִ ִחיַנת ּג ֶדל ַמֲעַלת ֲאִמיַרת ּתְ ְוֶזהּו ּבְ
ָימֵּ  ָרה ּבְ ְמהֵּ ָמה ּבִ לֵּ ה ׁשְ ּלָ אֻּ ְהֶיה ַהּגְ י ֶזה ּתִ ה ִלְתׁשּוָבה, ְוַעל ְידֵּ אי ִנְזּכֶ ַוּדַ י ֶזה ּבְ ַעל ְידֵּ ִמיַע  ינּו  ִלְבָרָכה, ׁשֶ ָנה ְלַהׁשְ ַכּוָ ים ּבְ ִהּלִ ֲאִמיַרת ּתְ ֲעס ק ּבַ ּנַ ל ְזַמן ׁשֶ ּכָ

ין  ַרְך ְואֵּ ִאּתו  ִיְתּבָ ֱאֶמת ַהּכ ל מֵּ י ּבֶ ַרְך, ּכִ ם ִיְתּבָ ֵּ אי ָיׁשּוב ְלַהׁשּ ַוּדַ ר, ּבְ מֵּ או  ֶ ְררּות   ָאְזנו  ְוִלּבו  ְלַמה ׁשּ ן ְוַהִהְתעו  ץ ַרק ָהָרצו  ַרְך ָחפֵּ ם ִיְתּבָ ֵּ ַהׁשּ
רַ וְ  ִאּתו  ִיְתּבָ ֱאֶמת ַהּכ ל מֵּ ר, ֲאָבל ּבֶ ָלל ִאי ֶאְפׁשָ ְררּות ּכְ ִלי ׁשּום ִהְתעו  י ּבְ לּות ַאַחר ָהֱאֶמת, ּכִ ּדְ ּתַ  ְך: ַהִהׁשְ
לך. ומדרש תהלים מזמור סה.   יב.  ואיכה רבה ג' ס' עה"פ סכותה בענן 'יש ליישב מהמדרש ששערי תפילה לפעמים נעולים אבל שערי תשובה לעולם פתוחים עיין דברים רבה ב מו

 וילקוט שמעוני תהלים רמז תשפט. וי"ל שלעולם פתוחין ע"י תהלים. ועיין שיש"ק ח"ו סימן רצב.  'ופסיקתא דר"כ כד ב

מזמור   -מדרש תהלים וכן ב תמיד פתוחיםצ"ע מה כוונת רבנו שהשער סגור והרי המדרש בדברים רבה ב' יב אומר ששערי תשובה  מז
נוראות בצדק תעננו אלהי ישענו. ר' חנינא בר פפא שאל לרבי שמואל בר נחמני ואמר לו, מהו )איכה ג, מד( סכותה בענן לך. אמר  -סה 

ופעמים נעולים אבל שערי תשובה אינן ננעלין לעולם, שנאמר, מבטח כל קצוי ארץ וים רחוקים. מה הים  לו שערי תפלה פעמים פתוחים 
הזה אינו ננעל לעולם אלא כל מי שמבקש לרחוץ בו רוחץ בכל שעה שהוא רוצה, כך התשובה בכל שעה שאדם רוצה לעשות תשובה 

 עושה והקב"ה מקבלו, אבל לתפלה עתים יש לה.
ה שתמיד הם פתוחים ע"י אמירת תהלים או אולי תמיד פתוחים הכוונה שבכל יום יש זמן שהם פתוחים, דהיינו בחצות וצ"ע אולי הכוונ

י - רצב אותו וכמבואר בשיש"ק ח" ּיֵּ -ָאְמרּו ַאְנׁשֵּ ׁשּוָבה ְוכּו' ׁשֶ י ּתְ ֲערֵּ ים ׁשַ ִ ִעְנַין ֲחִמׁשּ ֶלק ב' מֵּ ָרה ע"ג חֵּ תו  נּו ָלִעְנָין ַהּמּוָבא ּבְ מֵּ לו  ַאף ׁשְ ׁש ׁשֶ
ם. ן ׁשָ תו  ָסגּור ְוכּו', ַעּיֵּ א או  צֵּ ַער מו  ַ א ֶאל ַהׁשּ ּבָ ׁשֶ ׁשּוָבה, ּכְ ת ּתְ ו  ר ַלֲעש  רֵּ ָבר ָזָכה ָהָאָדם ְוִהְתעו  ּכְ ֶכה  ׁשֶ זּו  ׁשֶ ּכְ ת ׁשֶ ֶזה ָקׁשּור ַמֲעַלת ִקיַמת ֲחצו  ּלָ ׁשֶ

ִים ּמַ יחו  ּכַ ּפ ְך ש ִ ר ָאז ְוָלקּום ִלׁשְ רֵּ ָאַמר ִיְרְמָיהּו   ָהָאָדם ְלִהְתעו  הּוא. ְוֶזהּו ׁשֶ ָגה ׁשֶ יֶזה ַמְדרֵּ אֵּ תּוַח ּבְ ַער ּפָ ַ ִמיד ֶאת ַהׁשּ א ּתָ צֵּ ּמו  ת ׁשֶ ִלְפנֵּי ה' ָאז הּוא עֵּ
ל ל ּכָ לֵּ ה, ַהּכו  ָ ׁשּ ְקדֻּ ים ּדִ ַער ַהֲחִמיׁשִ ִחיַנת ׁשַ הּוא ּבְ ׁש ׁשֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ֱחַרב ּבֵּ ּנֶ ִקיָנתו  ַאַחר ׁשֶ ִביא ּבְ ּה הּוא ַהשְּׁ  ַהּנָ נֵּס ּבָ א ּוְלִהּכָ ָצה ַלֲחז ר ְוָלבו  ָהעֵּ ָעִרים, ׁשֶ

ְך נ ַכ"ח פְּ  ִים ִלּבֵּ ּמַ ְפִכי ּכַ ת ׁשִ מּורו  ְיָלה ְלר אׁש ַאׁשְ ּלַ י ּבַ ת ַלְיָלה, ְוֶזהּו 'קּוִמי ר ּנִ י ִקיַמת ֲחצו  י  ַעל ְידֵּ ׁש ּכִ נֵּי ה'", ַמּמָ נֵּי ה' )איכה ב(. ְוַהְינּו "נ ַכח ּפְ
ת עֵּ תּוִחים ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד.  ָאז ּבְ ָעִרים ּפְ ְ ל ַהׁשּ ׁש ֶזה ּכָ  )וראה בביאור הליקוטים בפי' הרבב"ח על תו' ט(. ָקדו 

ומפני מה נברא העולם הזה בה"י מפני שדומה לאכסדרה שכל הרוצה לצאת יצא ומ"ט תליא כרעיה דאי הדר בתשובה  -מנחות כט:  מח
כדריש לקיש דאמר ריש לקיש מאי  )כיון שהיצר הרע שולט בו( לא מסתייעא מילתאר בכוחות עצמו מהפתח שממנו יצא( )מדוע לא חוזוליעייל בהך מעיילי ליה 

 .בא לטמא פותחין לו )מהשמים( בא לטהר מסייעין אותודכתיב אם ללצים הוא יליף ולענוים יתן חן 
ם נפל ולשוב דרכם. ובסוף התורה הקשה מוהרנ"ת  וכמבואר בתורה קיב שע"י מדת האמת ודבור אמת אפשר לראות את הפתחים שמה 

 מגמ' הנ"ל והשיב לו רבנו שע"י אמת ימצא את הפתחם של נפילת חבירו עי"ש.
כי דוד המלך תיקן את המלכות להיות ממליך את הקב"ה על עצמו בשלימות ועי"ז העלה אותה לבינה עילאה לבחי' תשובה עלאה.  מט

כה לתשובה כל כך בשלימות עד שנעשה הבעל בית של עולם התשובה, שבספירת הבינה ע"י  וזה הכוונה שהקים עולה של תשובה שז
 שהעלה לשם את המלכות בבחי' אשת חיל עטרת בעלה שיהיה לעתיד לבוא. 

 עיין תורה יב שם נבאר באריכות. נ
 ואות  -והאות, ומתרלו   -גם בדפו"ר ותרלד  נא



 מוהר"ן תנינאליקוטי                      מסוגל לתשובה םתורה עג תהלי                                        12לד:

נאום הגבר הוקם   \נג/)שמואל ב כג(על דוד המלך  \נבמה שכתב שמואל הנביא/ וזה בחי' 

דהיינו  עולה של תשובה על ידו נהקםושה \נד/(:)מ"ק טזודרשו רבותינו ז"ל בגמרא ודרז"ל  ,על

ועול דהיינו חובת התשובה, ועד כמה   \נושבכוחה לכפר את העוון לגמרי/ שממנו למדו העולם תועלת התשובה,

וזהו "נאם" דהיינו דבורי התשובה והתבודדות שדיבר אל ה' ית', "הגבר" דוד, שעל . שצריך להתאמץ בה כעול

 ידי זה "הוקם על" דהיינו כח התשובה לכפר. 

כי  שחיבר,ש"נאם" הנ"ל הוא הספר תהלים  רוצה לומר, ונעים זמירות ישראלוהמשך הפסוק 

, עי"ז הוקם עולה \נז/ דוד המלך ע"י בחי' נעים זמירות ישראל דהיינו ספר תהלים שיסד 

, כי ע"י תהלים ע"י שישראל אומרים תהלים זוכים לקבל על עצמם עול התשובהדהיינו  של תשובה

 זוכין לתשובה כנ"ל: 

 

שהרי   \סשל חטא בת שבע/\נט/דוד ראוי לאותו מעשה  'לא הי  \נח/ד ע"ב(דף וזשארז"ל )ע"א 

משמים גרמו אלא של תאוות ניאוף  \סא/ אמר על עצמו לבי חלל בקרבי דהיינו שלא היה לו יצר הרע גשמי

 
 כמבואר בב"ב יד ששמואל כתב את הספר שמואל. וכך כינה שמואל את דוד לפני שציטט את דבריו האחרונים,   נב
י  נג יַח ֱאל הֵּ ַקם ָעל ְמׁשִ ֶבר הֻּ ם ַהּגֶ י ּוְנאֻּ ן ִיׁשַ ִוד ּבֶ ם ּדָ י ָדִוד ָהַאֲחר ִנים ְנאֻּ ְברֵּ ה ּדִ ּלֶ ל:שמואל ב פרק כג )א( ְואֵּ ָראֵּ ת ִיש ְ  ַיֲעק ב ּוְנִעים ְזִמרו 

כל שירות ותשבחות שאמר, נבואת דוד אחרונים, ומי הם הראשונים, דברי השירה האמורים למעלה, אבל ב  -רש"י )א( ואלה דברי דוד 
 אין ישראל משוררים במקדש, אלא שירותיו וזמירותיו: -הוקם למעלה. ונעים זמירות ישראל  -אין נקראים דברים. הוקם על 

אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן מאי דכתיב נאם דוד בן ישי ונאם הגבר הוקם על נאם דוד בן ישי שהקים  : דף טז מועד קטן  נד
 . של תשובהעולה 

שהוא שב תחלה, ונתן דרך לשבים, כדאמרינן בפרק קמא דעבודה זרה )ד, ב( ולא דוד ראוי לאותו  -שהקים עולה של תשובה  -רש"י פ
 מעשה, אלא שאם חטא יחיד אומרים לו כלך אצל דוד, שמחל לו הקדוש ברוך הוא אותו עון, אף אתה חזור בתשובה:

 . 8טז: שמפרש מלשון תועלת. אבל גם יש מפרשים מלשון עול. כמבואר בשוטנשטין ע"ז ה. הערה    ועיין פרש"י על עין יעקב מועד קטן

דרבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן מאי דכתיב נאם דוד בן ישי ונאם הגבר הוקם על נאם דוד בן ישי שהקים עולה  . דף ה  עבודה זרה
 .של תשובה

ל תשובה כו'. יש לפרש דנקט עולה של תשובה ע"ש כי העולה באה על המחשבה  גמ' שהקים עולה ש. מהרש"א על עבודה זרה דף ה
והנה דוד לא חטא במעשה בת שבע כדאמרינן פרק במה בהמה דגט כריתות היה כותב לאשתו והוה גט למפרע אבל לפי העולה על  

 המחשבה חטא מיהת ונענש עליו דאי הוה בא אוריה ולא נהרג הות א"א גמורה ודו"ק:
 שהקים )כלשון הגמרא(  -שהוקם, ומתרלו  -פו"ר ותרלד גם בד נה

כי קשה הרי תשובה היא ממצות התורה עיין חינוך מצוה רסד, וגם היו צדיקים גדולים כמו אדם הראשון וקין וראובן שכתוב שעשו  נו
אולי לא כל כך האמינו   תשובה, אבל כיון שלא מצינו לפני דוד אדם שהתשובה שלו היתה בשלימות כזו שתיקנה לגמרי את החטא, לכן

בה, ועוד אולי כיון שלא היה עדיין צדיק שהשתדל בה כל כך, לכן באמת לא היה כוחה גדול, דהיינו שדוד המלך ע"י התהלים שלו פתח  
יותר את שערי התשובה, כדי שכל אחד יוכל להכנס בהם, ביתר קלות ע"י התהלים שלו. וגם רוחו שבספרו מסייעת למי שרוצה לשוב.  

מובא בספרים שאדם שרוצה לעשות מצוה אזי מסייע לו איזה צדיק שזו היתה המצווה המיוחדת לו, כמו שכתוב על יוסף הצדיק שע"י  )כ
ששיבר הקליפה ותיקן ספירת היסוד, ניתן כח בכל ישראל לעמוד בניסיון מצרים ערות הארץ, הכי נמי במדת המלכות מסייע דוד לכל  

 ישראל. 
והנה יוסף היה הכנה לדורות כמ"ש יוסף ירד למצרים וגידר עצמו מן הערוה בזכותו  -פרשת וישב שנת ]תר"ס[  עיין שפת אמת בראשית

כל אנשים נגדרו במצרים מן הערוה. ולאו דוקא מצרים רק בכל גלות מסייע כחו של יוסף הצדיק. וכתיב ויהי ה' את יוסף. את לרבות כל 
אל דכ' ועמך כולם צדיקים. לכן ה' עמהם בגלות כדכתיב ויהי ה' את יוסף. ויהי בבית אדוניו מי שיש בו הארה מיוסף הצדיק והם בני ישר

 המצרי:
כתב ספר תהלים ע"י עשרה זקנים ע"י אדם הראשון על ידי מלכי צדק ועל ידי אברהם וע"י משה ועל ידי הימן צ"ע עיין ב"ב יד: דוד  נז

ועל ידי שלשה בני קרח. וצ"ל כיון שאמרם על צרותיו בכל לבו וברוח הקדש נחשב על שמו, ועוד כיון שעל   וע"י ידותון ועל ידי אסף
 ידי ספר תהלים הקים את כח התשובה דהיינו שתיקן את המלכות והחזיר אותה למקומה לבינה עולם התשובה, נחשב לספר שלו. 

את העגל אלא ליתן פתחון פה לבעלי תשובה שנאמר מי יתן והיה לבבם   ואמר רבי יהושע בן לוי לא עשו ישראל: עבודה זרה דף ד נח
והיינו דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי לא דוד ראוי לאותו מעשה ולא ישראל ראוין  .זה להם ליראה אותי כל הימים וגו'

ולא ישראל ראוין לאותו מעשה   )ב"ב יז.(, ולבי חלל בקרבי דכתיב)עם בת שבע ועין שבת נו.( לא דוד ראוי לאותו מעשה  ,)חטא העגל( לאותו מעשה
 לומר לך שאם חטא יחיד אומרים לו כלך אצל יחיד ? ]דף ה.[ אלא למה עשו ,דכתיב מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי כל הימים

)כלומר שחטא דוד  .כמבואר בפרש"י שמות לב לד( נמחל לגמריהרי לא )צ"ע ש ואם חטאו צבור אומרים )לו כלך( ]להו לכו[ אצל צבור )דוד שנתכפר לו כמבואר בשבת ל.(

אותם משמים ללמד לרבים כח תשובת רבים( בבת שבע לא בגלל יצרו הרע אלא משמים הפילו אותו כדי ללמד לרבים כח תשובת יחיד. וכן חטא העגל לא חטאו ישראל בגלל יצה"ר אלא שהפילו 

וחטא דוד אע"פ   )תתקבל תשובתם. אבל צבור דמפרסם חטאיהו אימא לא)ואין בזה חילול ה'.( מפרסם חטאיה  וצריכא דאי אשמועינן יחיד משום דלא

 ,אבל יחיד דלא אלימא זכותיה )עי"ז אלימא זכותיה( ואי אשמועינן צבור משום דנפישי רחמייהו שהתפרסם והיה חילול ה' נורא, צ"ל שחטא העגל היה יותר חילול ה'(
והיינו  )להכשיל גם את הרבים וגם את היחיד כדי ללמד על כח התשובה. וצ"ע א"כ עדיין אין ראייה לכל אדם אלא רק לצדיק כמו דוד דאלימא זכותיה(צריכא  שובתו()תתקבל ת אימא לא

של )תועלת( דרבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן מאי דכתיב נאם דוד בן ישי ונאם הגבר הוקם על נאם דוד בן ישי שהקים עולה 
 )דוד לימד שהמקבל עליו עול וקושי התשובה כל אחד בכל כוחו לפי כוחו תתקבל תשובתו ויתכפר לו(.  תשובה

סיון שהרי דוד מלך ישראל הביא עצמו לידי נסיון ונכשל  יאמר רב יהודה אמר רב לעולם אל יביא אדם עצמו לידי נ. סנהדרין דף קז נט
אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב ואין אומרים אלהי דוד אמר אינהו מינסו לי ואת לא אמר לפניו רבונו של עולם מפני מה אומרים 

מינסית לי אמר לפניו רבונו של עולם בחנני ונסני שנאמר בחנני ה' ונסני וגו' אמר מינסנא לך ועבידנא מילתא בהדך דלדידהו לא 
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תשובה של אדם  כדי שילמדו ממנו שאפילו . \סה/וכו' \סד/ליחיד  \סג/כדי להורות תשובהלחטא  \סב/לו

נמצא שעיקר הוראת התשובה  איש לפי דעתם. כזה של אשתואפילו בעוון חמור  \סו/יחיד מתקבלת

 
י לעת הערב ויקם דוד מעל משכבו וגו' אמר רב יהודה שהפך הודעתינהו ואילו אנא קא מודענא לך דמנסינא לך בדבר ערוה מיד ויה

משכבו של לילה למשכבו של יום ונתעלמה ממנו הלכה אבר קטן יש באדם משביעו רעב ומרעיבו שבע ויתהלך על גג בית המלך וירא 
כציפרתא פתק ביה אשה רוחצת מעל הגג והאשה טובת מראה מאד בת שבע הוה קא חייפא רישא תותי חלתא אתא שטן אידמי ליה 

גירא פתקה לחלתא איגליה וחזייה מיד וישלח דוד וידרוש לאשה ויאמר הלא זאת בת שבע בת אליעם אשת אוריה החתי וישלח דוד  
מלאכים ויקחה ותבא אליו וישכב עמה והיא מתקדשת מטומאתה ותשב אל ביתה והיינו דכתיב בחנת לבי פקדת לילה צרפתני בל תמצא  

אמר איכו זממא נפל בפומיה דמאן דסני לי ולא אמר כי הא מילתא דרש רבא מאי דכתיב למנצח לדוד בה' חסיתי איך  זמותי בל יעבר פי
תאמרו לנפשי נודי הרכם צפור אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם מחול לי על אותו עון שלא יאמרו הר שבכם צפור  

 נדדתו 
ובגמרא שבת נו. שדוד לקח לו את בת שבע בזמן שאוריה בעלה היה במלחמה, וביארו שם שכל היוצא ב פרק יא. -כמבואר בשמואל ס

למלחמה נתן לאשתו גט על תנאי אם לא ישוב מהמלחמה תהיה מגורשת למפרע משעת כתיבת הגט. וצ"ע אם לא חטא מדוע נענש כל 
אותו חזרה  שלח שבא על בת שבע קרא לאוריה מהמלחמה ו דוד אחרי וצ"ע שם כי  כך ותרצו כיון שהיה מלך היה חילול ה' גדול.

אבל עיין שער הפסוקים וארא )ד"ה והנה ב' עונות( שאוריה היה גלגול הרן ואהרן. ודוד   .והורה ליואב לגרום שימות במלחמהמלחמה ל
 גרם לו למות כדי שיתכפר לו עונות הגלגולים הקודמים שלו. 

אשונים היו ביד אהרן, שעדיין לא נתקנו, והם, עון שלא הפיל עצמו לכבשן האש, בזמן הרן אחי והנה ב' עונות ר -שער הפסוקים וארא 
אברהם כנז"ל. והב', עון בניו שמתו בעונו, כנודע כי הגורם מיתת איזה אדם, הוא מוכרח שיתגלגל וימות, או יהרג, וכמ"ש באותיות דר' 

מתו בניך בחייך, והוא חייב בדם שלהם, כאלו הרגם בידו. ולכן נהרג אוריה  עקיבא, שכשנפטר אדם מענישין אותו, ואומרים לו, למה 
החתי ע"י דוד הע"ה כנודע, ונתכפר לו עון מיתת בניו ואחר שנתכפר לו עון מיתת בניו, אז יכלו להתחבר יחד, ונתגלגלו שלשתם  

 כהן כמוהו: באוריה הכהן בימי יהויקים, ולכן נרמזו בו ג' אותיות אה"ר מן אהרן. ועוד, שהיה
ֶהם הּוא -עיין תורה עב  סא ּלָ ֶצר ָהָרע ׁשֶ ַהּיֵּ ִמים, ׁשֶ ָ ׁשּ נֵּי ָאָדם ְנמּוִכים ְמגֻּ ׁש ּבְ י יֵּ ֶצר ָהָרע. ּכִ ּיֵּ ת ּבַ ִחינו  ה ּבְ ּמָ ׁש ּכַ י יֵּ ם.   ּכִ ָ ׁשּ ֶצר ָהָרע ָנמּוְך ּוְמגֻּ ן יֵּ ם ּכֵּ ּגַ

ִמים  ם ַהּדָ ֶהם הֵּ ּלָ ֶצר ָהָרע ׁשֶ ֲעִכיַרת ּוִמבִּ ְוָהר ב, ַהּיֵּ ֶהם, מֵּ ּלָ ְלּבּוִלים ׁשֶ ר ּבִ . ְוִעּקַ ָתְקּפו  הּוא ּבְ ָמאִלי, ׁשֶ ָחָלל ַהּש ְ ּבֶ ם ׁשֶ ַעְצָמם, ַהְינּו ַהּדָ ִמים. ּבְ ְלּבּול ַהּדָ
גָּ  ל ְוׁשִ דו  טּות ּגָ ֶצר ָהָרע ַהזֶּה, הּוא ֶאְצלו  ׁשְ הּוא, ַהּיֵּ ל ׁשֶ ַעת ַצח ּכָ ׁש לו  ּדַ ּיֵּ . ַוֲאִפּלּו ַמה ּוֶבֱאֶמת ִמי ׁשֶ תו  ַח או  רּות ְלַנּצֵּ ּבְ ין ָצִריְך ׁשּום ִהְתּגַ ן, ְואֵּ עו 

טּות, ְול א  ֲאַות ִנאּוף, הּוא ֶאְצלו  ׁשְ ל ּתַ ן ׁשֶ יו  ּסָ ן ַהּנִ גו  ל, ּכְ דו  ן ּגָ יו  ן ְלִנּסָ ינֵּי ֶהָהמו  עֵּ ב ּבְ ֱחׁשָ ּנֶ ֶ י ִמי שֶׁ ׁשּ ָלל )א(. ּכִ ן ּכְ יו  ב לו  ְלׁשּום ִנּסָ ּיֵּׁש לו  ׁשּום ֶנֱחׁשָ
י ֲאִני ים קל"ה(: "ּכִ ִהּלִ תּוב )ּתְ ּכָ ָמה ׁשֶ , ּכְ מו  ַרְך ׁשְ א ִיְתּבָ רֵּ נֵּנּו ַהּבו  ת ֲאדו  ּלַ דֻּ ַע ְמַעט ִמּגְ דֵּ ַעת, ְויו  ל ֱאל ִהים". ְוִאי  ּדַ ל ה' ַוֲאד נֵּינּו ִמּכָ דו  י ּגָ י ּכִ ָיַדְעּתִ

עַ  ְכָתב ְול א ּבְ יר ֶזה, ל א ּבִ ר ְלַהְסּבִ זּ ֶאְפׁשָ תּוב ּבַ ּכָ מו  ׁשֶ ּה, ּכְ ִלּבֵּ ר ּבְ עֵּ ְמׁשָ ַרְך הּוא ַרק ְלָכל ַחד ְלפּום ָמה ּדִ ם ִיְתּבָ ֵּ ת ַהׁשּ ּלַ דֻּ י ּגְ ה )ב(. ּכִ ׁש  ל ּפֶ דו  ַהר ַהּקָ
ֶכה לְ  זּו  ּה'. ּוִמי ׁשֶ ִלּבֵּ ר ּבְ עֵּ ְמׁשָ ְעָלּה", 'ְלָכל ַחד ְלפּום ָמה ּדִ ָעִרים ּבַ ְ ׁשּ ָדע ּבַ ָרא ק"ג:( "נו  ֶצל ֶזה  )ַוּיֵּ אי אֵּ ַוּדַ ַרְך, ּבְ ם ִיְתּבָ ֵּ ת ַהׁשּ ּלַ דֻּ ִלּבו  ֶאת ּגְ ר ּבְ עֵּ ׁשַ

רּות ַעל ֶזה:  ּבְ ין ָצִריְך ׁשּום ִהְתּגַ ן, ְואֵּ יו  ָבר ְלִנּסָ ב ׁשּום ּדָ ינו  ֶנֱחׁשָ  אֵּ
ֶצר  ן הּוא יֵּ י כֵּ ׁש, ְוַאף ַעל ּפִ דו  הּוא ַמְלָאְך ַהּקָ ֶצר ָהָרע, ׁשֶ ִחיַנת יֵּ ׁש ּבְ ּיֵּ ת, ַרק ׁשֶ בּורו  ת ּגְ ִחינו  ּנּו. ַהְינּו ּבְ ט ְמא ד ִמּמֶ לֵּ ר ּוְלִהּמָ ּבֵּ ָהָרע, ְוָצִריְך ְלִהְתּגַ

ת ְוִדיִנים. ְוָצִריְך ְלִהתְ  בּורו  ֶצר ָהָרע ַהּנַ"ל, ַהְינּו ּגְ ַעת, יֵּׁש לו  ֶזה ַהּיֵּ ר ּדַ יִנים. ְוֶזה ַהּבַ ת ּדִ ִחינו  יִניּבְ יק ַהּדִ ר ָעָליו, ּוְלַהְמּתִ ּבֵּ ב. ּגַ ּלו  טו  ְהֶיה ַרק ּכֻּ ּיִ ם, ׁשֶ
ין, ַחס ְושָׁ  ם ּדִ ין ׁשָ ב, ְואֵּ ּלו  טו  ם ּכֻּ ף, ׁשָ ין סו  אֵּ ל, ַהְינּו ּבָ לֵּ ִריְך ְלִהּכָ ּצָ ם ׁשֶ קו  ּמָ ְכָלל ּבַ ּנִ י ִמי ׁשֶ ל  ּכִ יק ּכָ ב, ּוְלַהְמּתִ ּלו  טו  ת ּכֻּ ן ָצִריְך ִלְהיו  ם. ַעל ּכֵּ לו 

ם הֵּ יִנים, ׁשֶ ת ְוַהּדִ בּורו  ַמְעָלה:   ַהּגְ ּלְ ֶצר ָהָרע ׁשֶ  ַהּיֵּ
ַבע, ַבת ׁשֶ ִוד ּבְ ַגם ּדָ ִוד בְּ  ּוָבֶזה ּפָ ָבר ָאַמר ּדָ י ּכְ ם, ּכִ לו  ֲאָוה, ַחס ְוׁשָ ֲחַמת ּתַ ִמּיּות מֵּ ַגׁשְ ִוד ָחָטא ּבְ ּדָ ַמר, ׁשֶ אי ָחִליָלה לו  ַוּדַ י ּבְ י ָחַלל ּכִ , "ְוִלּבִ ַעְצמו 

הָ  ים ק"ט(, ׁשֶ ִהּלִ י" )ּתְ ִקְרּבִ תֵּ ּבְ ָאְמרּו ַרּבו  ָמאִלי. ְוַאף ׁשֶ ָחָלל ַהּש ְ ּבֶ ם ׁשֶ ַתְכִלית, ְוִהְכִניַע ַהּדָ ִמי ּבְ ׁשְ ֶצר ָהָרע ַהּגַ ָבר ֶאת ַהּיֵּ ָנם ִלְבָרָכה ַרג ּכְ ינּו, ִזְכרו 
ן, ֲאִפּלּו ֶזה  י כֵּ ֶעה ְוכּו', ַאף ַעל ּפִ א טו  ינו  ֶאּלָ ִוד ָחָטא אֵּ ר ּדָ מֵּ ל ָהאו  ת נ"ו.(: 'ּכָ ּבָ אי ל א )ׁשַ ַוּדַ ם ֶזה ּבְ ּמּוָבא, ּגַ ה ּכַ ֲעש ָ ּנַ ְטא ַקל ׁשֶ ָטן ְוַהחֵּ ָגם ַהּקָ ַהּפְ

ל ִנאּוף. ֲאָוה זו  ׁשֶ א ּתַ ם ּבָ ָ ׁשּ ּמִ ם, ׁשֶ לו  ִמים, ַחס ְוׁשָ ֲחַמת ֲעִכיַרת ַהּדָ ֲאָוה, מֵּ ֲחַמת ּתַ ם, מֵּ לו  ת ָהָיה, ַחס ְוׁשָ ְגבּורו  ּלו  ָהָיה ְלַמְעָלה ּבִ ָגם ׁשֶ ּל א ַרק ַהּפְ , ׁשֶ
יק י ְראּוָיה ָהְיָתה בַּ  ִהְמּתִ ל, ּכִ דו  ַדּקּות ּגָ יִנים. ְוַגם ֶזה ָהָיה ּבְ ת ְוַהּדִ בּורו  ַמְעָלה, ַהְינּו ַהּגְ ּלְ ֶצר ָהָרע ׁשֶ י  ַהּיֵּ ְברֵּ ָדִוד )ּדִ ּנֱֶאַמר ּבְ ַבע ְלָדִוד ְוכּו'. ְוֶזה ׁשֶ ת ׁשֶ

ִמי כִּ  ִית ִלׁשְ ִמים א כ"ב(: "ל א ִתְבֶנה ּבַ לְ ַהּיָ ּמִ ִית. ְוַאף ׁשֶ ת ַהּבַ ן ל א ָזָכה ִלְבנו  ת, ַעל ּכֵּ בּורו  יק ַהּגְ ּל א ִהְמּתִ ", ַהְינּו ׁשֶ ַפְכּתָ ים ׁשָ ִמים ַרּבִ ֶחֶמת ה'  י ּדָ
ף ין סו  אֵּ ל, ַהְינּו ּבָ לֵּ ִריְך ְלִהּכָ ּצָ ם ׁשֶ קו  ּמָ ֲעָלה, ּבַ ַתְכִלית ַהּמַ ל ֶזה ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה, ּבְ ִלי ׁשּום ִנְלַחם, ִעם ּכָ ב ּבְ ת ַרק טו  ב, ְוָצִריְך ִלְהיו  ּלו  טו  ם ּכֻּ , ׁשָ

ָלל: יִנים ּכְ  ּדִ
כמבואר בסנהדרין קז. שביקש מהקב"ה שיאמרו אלקי דוד כמו אלקי אברהם ויצחק ויעקב והקב"ה שהם עמדו בניסיון וביקש דוד  סב

 אותו בניסיון של בת שבע נכשל. שגם אותו ינסה והודיע אותו שינסה אותו בנסיון של ערווה, ואזי ניסה 
דרש רבא מאי דכתיב לך לבדך חטאתי והרע בעיניך עשיתי למען תצדק בדברך תזכה בשפטך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא  -ועי"ש 

צלע דרש רבא מאי דכתיב כי אני ל .גליא וידיעא קמך דאי בעיא למכפייה ליצרי הוה כייפינא אלא אמינא דלא לימרו עבדא זכי למריה
נכון ומכאובי נגדי תמיד ראויה היתה בת שבע בת אליעם לדוד מששת ימי בראשית אלא שבאה אליו במכאוב וכן תנא דבי רבי ישמעאל 

 . ראויה היתה לדוד בת שבע בת אליעם אלא שאכלה פגה
ַבע:עיין  ת ׁשָ א ֶאל ּבַ ר ּבָ ֲאׁשֶ ִביא ּכַ ָליו ָנָתן ַהּנָ א אֵּ בו  ָדְבֶרָך  ) ...תהילים פרק נא )ב( ּבְ ק ּבְ ְצּדַ יִתי ְלַמַען ּתִ יֶניָך ָעש ִ עֵּ ָך ָחָטאִתי ְוָהַרע ּבְ ו( ְלָך ְלַבּדְ

ְפֶטָך: ה ְבׁשָ ְזּכֶ  ּתִ
לפיכך בידך לסלוח ואף מה שהרעותי לאוריה לא חטאתי אלא לך שהזהרת על הדבר. למען תצדק בדברך  -רש"י )ו( לך לבדך חטאתי פ
תגבר על יצרי אלא שלא יאמרו העבד נצח את רבו שאמרתי לפניך בחנני ונסני )תהלים כ"ו(  כמו במנהגך, )סא"א( כח היה לי לה -

ובחנתני ולא נמצאתי שלם כדי שתצדק אתה ולא אני, ד"א למען תצדק בדברך אם תמחול לי תצדק בדינך לנכח כל הרשעים שאינם  
 שבים שלא יוכלו לומר כאילו עשינו תשובה לא הועלנו: 

כי לא חטאתי נגד אוריה )לא בהריגתו שהיה מורד במלכות ולא בבת שבע כי מגורשת היתה וכמ"ש  -ך חטאתי מלבי"ם )ו( לך לבד 
בארך )ש"ב י"א( והיה החטא רק לך לבד, וגם בחטא נגד ה' אם נעשה בגלוי אין מועיל תשובה מפני שהיה חילול השם שאינו נמחל, 

והנהגתך,  -שב למעלה וא"כ הרב כבסני מעוני למען תצדק בדברך  -, למען כי היה המעשה בצנעה -אבל אני רק הרע בעיניך עשיתי 
 שאם לא תמחול יאמרו שאינך נוהג בצדק ובמשפט: 

צ"ע מה ראייה מדוד המלך שהיה צדיק עצום ואמר לו הקב"ה )שבת ל.( שהתורה שלך חשבה לפני יותר מכל הקרבנות של שלמה   סג
ממנו לכל אדם? וגם עשה תשובה בכוחות עצומים כל חייו ואמרו ששתה כוס דמעות של  המלך בנך, נמצא שזכותו עצומה ומה הראייה

עצמו בכל יום, וסבל רדיפות מבנו שרצה להרגו. וצ"ל שכיון שאמרו שכל זה היה כדי להורות תשובה ליחיד משמע שכל יחיד לפי כוחו 
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על כל מה ע"י דוד המלך. ועיקר התשובה של דוד המלך הוא ספר תהלים שאמרו היא 

בהתעוררות גדול מאד וברוח הקודש. עד שכ"א וא' כפי מה שהוא  \סז/שעבר עליו בחייו

למצא בלשונו של דוד המלך בתהלים בקשות  בתוך ספר תהלים,  \סח/את עצמויכול למצוא א"ע 

 [:סט ] ולזכות לתשובה ע"י אמירת תהלים כנ"לתחנונים וצעקות השייך למה שעובר גם על עצמו 

 
תשובה עול וקושי דייקא, ולא תשובה קלה. וצ"ע  תתקבל תשובתו אבל צריך שישה בכל כוחו וזה שאמרו שדוד לימד עולה של 

מקדושין שהמקדש עמ"נ שהוא צדיק היא ספק מקודשת שמא הרהר תשובה. התירוץ שם שבהרהור תשובה נקרא צדיק אבל עדיין כל  
 הבגדים צואים עליו וצריך עבודה רבה כדי להשלים תשובתו.

 נים כגון גבורת הארי ביצה ד ובן יהוידע שבת ל.גרסא זו לא נמצאת בגמרות שלנו אבל נמצאת בגרסת האחרו סד
והנה אמרו ז"ל לא היה דוד ראוי לאותו מעשה אלא כדי להורות תשובה ליחיד וע"ז פלפלו כבר המפרשים   .על ביצה דף ד גבורת ארי

 ,בעלי דרוש וכי אמרינן חטא בשביל שיזכה חבירך וכמו שאמרינן בשבת )ד, א( גבי הדביק פת בתנור ע"ש בתוס'
בחייך איני מודיע. צריך להבין למה לא רצה הקב"ה להודיע בחייו, ונראה לי בס"ד דאמרו רבותינו ז"ל לא  - .על שבת דף ל בן יהוידע 

היה ראוי דוד לאותה מעשה אלא חטא להורות תשובה ליחיד, ופירש הגאון מוהר"י ז"ל בי"ד מנראה לי דלא היה ראוי לאותה מעשה,  
ז"ל כיון שעברו רוב ימיו של אדם ולא חטא שוב אינו חוטא, דכתיב ]שמואל א' ב' ט'[ רגלי חסידיו ישמור, והוא ותירץ דאמרו רבותינו 

חי ע' שנה ובא לירושלים בן ל"ז שנים ומעשה דבת שבע היתה אחר שמלך בירושלים וכבר עברו רוב ימיו ואיך חטא, אלא ודאי 
חייו יודיע עדיין יליזו שפתים לומר אף על פי שנודע עתה שמחל לו אך עם כל זה  להורות תשובה עד כאן דבריו יעיין שם, ולכן אם ב

יותר היה טוב ונאה לו אם לא היה חוטא מעיקרא, ואם נאמר להם לא כן אלא חטאו היה בו צורך תיקון העולם להורות תשובה יאמרו 
שמונים שנה ויותר ועדיין לא עברו רוב ימיו, לכך המתין  מנא לן, ואם נאמר דהרי עברו רוב ימיו וכמו הוכחה הנז"ל, יאמרו שמא יחיה

לו הקב"ה לברר מחילתו אחר פטירתו, דאז בעת שתתברר מחילתו יהיה נודע דעברו רוב ימיו כשהיה ענין בת שבע, ואז בעת ההיא בטל 
 . מעליו לזות שפתים הנז'

 צ"ע מה ההמשך שכתב וכו'?  סה
צ"ע הרי מצוות התשובה עם וידוי היא מצווה מהתורה כמבואר בספר המצוות לרמב"ם מצוה עד ובחינוך רסד. ואיך אפשר לומר שעד   סו

התשובה של דוד שהתקבלה לא ידעו שתשובת יחיד מתקבלת. ונראה שמצוות תשובה היא להרהר תשובה ולהתוודות דהיינו חרטה על  
את פגם העוון ע"י יסורים זה גמרא שיסורים מכפרים, והתחדש למעשה ע"י דוד שאפשר למחוק  העבר וקבלה לעתיד, אבל לכפר לגמרי 

 את פגם עוון לגמרי כאילו לא היה ממש. ויש בזה הרבה לפלפל.  
 עיין בסוף הגליון מאמר בעניין התשובה כיצד הרהור מבטל מעשה ומה מוחק הרהור ומה צריך יסורים.

עושה מתורות תפילות וזו עיקר מעלת ספר התהילים שלו שעשה מחמישה חומשי תורה חמישה   ובליקוטי הלכות כתב שדוד היה סז
ׁשּוָבה ָלאו  -חומשי תהלים עי"ש הלכות ראש השנה ה' ז'  ת ַלּתְ י ִלְזּכו  ת, ּכִ ִפּלו  ת ּתְ רו  ִשין ִמּתו  עו  י ׁשֶ ִכין ַעל ְידֵּ ׁשּוָבה זו  ְררּות ַהּתְ ר ִהְתעו  ִעּקַ

ֶכה  ל ָאָדם זו  ִשיּכָ עו  י ׁשֶ ָלם הּוא ַעל ְידֵּ עו  ׁשּוָבה ּבָ ֶרְך ַהּתְ ַכת ּדֶ ר ַהְמׁשָ ן ִעּקַ ּיֵּׁש ַעל ֶזה. ְוַעל ּכֵּ ת ׁשֶ ִניעו  ִרּבּוי ַהּמְ י ָלׁשּוב מֵּ ת, ּכִ ִפּלו  ת ּתְ רו  ן ִמּתו 
ְך ַאחַ  ֲעַדִין ל א ִנְמׁשַ ָחָטא, ׁשֶ ה ק ֶדם ׁשֶ ִחּלָ ּתְ י ַמה ּבַ ה ְמא ד, ּכִ ְתׁשּוָבה ָקׁשֶ ה  ּבִ ן ַעּתָ ּכֵּ ל ׁשֶ ! ! ִמּכָ ֶהֱחִטיאו  ֶצר ָהָרע ַעד ׁשֶ ר ָעָליו ַהּיֵּ ּבֵּ ר ִיְצרו  ָהָרע ִהְתּגַ

ִחיָנה  ְך ִמּבְ ׁשּוָבה ִנְמׁשָ ר ַהּתְ ר ָלׁשּוב? ַאְך ִעּקַ יְך ֶאְפׁשָ ְמצּוָדתו  אֵּ ס ּבִ ְך ַאֲחָריו ְוִנְתּפַ ָבר ִנְמׁשַ ּכְ רו  ׁשֶ ִשין ִמּתו  עו  י ׁשֶ י ַהּנַ"ל ַעל ְידֵּ י ַעל ְידֵּ ת, ּכִ ִפּלו  ת ּתְ
נִּ  ת, ׁשֶ ָתיו ָהָרעו  ַתֲאו  ס ּבְ הּוא, ּוְכָבר ִנְתּפַ מו  ׁשֶ הּוא ּכְ י ׁשֶ י ַאף ַעל ּפִ ִלין ִלְפע ל ַהּכ ל, ּכִ ה ְיכו  ִפּלָ ן ּתְ י כֵּ ם, ַאף ַעל ּפִ ָ את ִמׁשּ ר ָלצֵּ ִאי ֶאְפׁשָ ְדֶמה לו  ׁשֶ

. ְואִ  ָידו  ּבּור ּבְ ִנים ַהּדִ ל ּפָ ה ָלׁשּוב ּוְלַקּיֵּ ַעל ּכָ ְזּכֶ ּיִ ַרְך ׁשֶ ה ַלה' ִיְתּבָ ל ַהְרּבֵּ ּלֵּ ה ְוַתֲחנּוִנים ְוִיְתּפַ ִפּלָ י ּתְ ּבּורֵּ ר ּדִ ה ְלַדּבֵּ ָרה,  ם ַיְרּבֶ י ַהּתו  ְברֵּ ל ּדִ ם ֶאת ּכָ
י ַהתְּ  ֲערֵּ ַרְך ׁשַ ח לו  ה' ִיְתּבָ ְפּתַ ּיִ ַרְך ָעָליו ַעד ׁשֶ י ה' ִיְתּבָ ר ַרֲחמֵּ רֵּ אי ְיעו  ַוּדַ הּו:ּבְ ַרְך ִויַרֲחמֵּ ף ָלׁשּוב ֶאל ה' ִיְתּבָ ל סו  ף ּכָ ה סו   ׁשּוָבה ְוִיְזּכֶ

ׁשוּ  ר ַהּתְ ִעּקַ ִסיָמן עג ַהּנַ"ל( ׁשֶ ְנָיָנא ּבְ י ּתִ ִלּקּוטֵּ נו  ִלְבָרָכה ּבְ נּו ִזְכרו  ַתב ַרּבֵּ ּכָ ֶ ִחיַנת ַמה ׁשּ הִ ְוֶזה ּבְ ֶפר ּתְ ל סֵּ י ּכָ ים, ּכִ ִהּלִ י ֲאִמיַרת ּתְ ם  ָבה ַעל ְידֵּ ים הֵּ ּלִ
ָליו וּ  ב אֵּ ת ְלִהְתָקרֵּ ַרְך ִלְזּכו  ה' ִיְתּבָ ׁש מֵּ ּקֵּ ּבִ ם, ׁשֶ לו  ָ ֶלְך ָעָליו ַהׁשּ ִוד ַהּמֶ ל ּדָ ת ׁשֶ ׁשו  ת ּוַבּקָ ִחּנו  י ּתְ ַאְלּתִ תּוב, "ַאַחת ׁשָ ּכָ מו  ׁשֶ ָתיו, ּכְ ָרתו  ּוִמְצו  ְלַקּיֵּם ּתו 

ית ד' כָּ  בֵּ י ּבְ ְבּתִ ׁש ׁשִ ָתּה ֲאַבּקֵּ ת ד' או  אֵּ ְנָך ְוכוּ מֵּ ת ְרצו  נּו ַלֲעשו  ָך ְוכּו'" ָעְזרֵּ ֲאִמּתֶ ְך ּבַ ָך ֲאַהּלֵּ ְרּכֶ ִני ד' ּדַ רֵּ י ְוכּו'". ּוְכִתיב, "הו  י ַחּיַ ה.  ל ְימֵּ ן ַהְרּבֵּ '. ְוכֵּ
ֶפׁש, שֶׁ  י ַהּנֶ ְנאֵּ ל ִמּשו  צֵּ ָנתו  ְלִהּנָ ּוָ ל ּכַ ְנָאיו ּכָ יָביו ְושו  או  ל מֵּ צֵּ ׁש ְלִהּנָ ַבּקֵּ ּמְ ֶ ׁש ְוָכל ַמה ׁשּ ּקֵּ ּבִ ִמּיּות ׁשֶ ַגׁשְ ְנִאים ּבְ ל ַהּשו  ָתיו ְוַגם ּכָ ילו  ְטָרא ָאֳחָרא ְוחֵּ ם ַהּסִ הֵּ

וִ  ל ּדָ ְנִאים ׁשֶ ל ַהּשו  י ּכָ ת, ּכִ ְצו  ָרה ְוַהּמִ ה ְלַקּיֵּם ֶאת ַהּתו  ְזּכֶ ּיִ ִביל ׁשֶ ׁשְ ֶהם, ַהּכ ל ָהָיה ּבִ ל מֵּ צֵּ ל כְּ ְלִהּנָ ם, ְוׁשֶ לו  ָ ֶלְך, ָעָליו ַהׁשּ ל הּוא  ד ַהּמֶ ַלל ִיְשָראֵּ
ינּו וְ  ְנאֵּ ל שו  ּכָ נּו. ִנְמָצא, ׁשֶ ִרים ּבָ ם ִמְתּגָ ִביל ֶזה הֵּ ׁשְ ּבִ ָתיו ׁשֶ ַרת ד' ּוִמְצו  תו  ֲחִזין ּבְ ָאנּו או  ֲחַמת ׁשֶ י מֵּ ְנאֵּ י ד', שו  ְנאֵּ ם שו  ם הֵּ ּלָ ִמּיּות ּכֻּ ַגׁשְ ינּו ּבְ ְיבֵּ או 

נ תֵּ ׁשָ ּקָ ָרה. ְוָכל ּבַ י ַהּתו  ְנאֵּ ֶפׁש, שו  ָלל, שֶׁ ַהּנֶ ָרה. ַהּכְ ה ְלַקּיֵּם ֶאת ַהּתו  ְזּכֶ ּנִ י ׁשֶ דֵּ ָרה ּכְ י ַהּנֶֶפׁש ְוַהּתו  ְנאֵּ ל ִמּשו  צֵּ ֶהם ִהוא ְלִהּנָ ל מֵּ צֵּ ִוד  ּו ְלִהּנָ ַנת ּדָ ּוָ ל ּכַ ּכָ
ה ְלַקּיֵּם ֶאת ְזּכֶ ּנִ ַרְך ׁשֶ ה' ִיְתּבָ ׁש מֵּ ים הּוא ְלַבּקֵּ ִהּלִ ֶפר ּתְ סֵּ ם, ּבְ לו  ָ ֶלְך, ָעָליו ַהׁשּ ִבים   ַהּמֶ ְנִעים ְוַהְמַעּכְ ְנִאים ְוַהּמו  ל ַהּשו  ל ִמּכָ צֵּ ת ּוְלִהּנָ ְצו  ָרה ְוַהּמִ ַהּתו 

לֶ  ִוד ַהּמֶ ּדָ נו  ִלְבָרָכה ׁשֶ נּו ִזְכרו  ָאַמר ַרּבֵּ ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות. ּוְכמו  ׁשֶ ַגׁשְ ַרְך ּבְ דְ  ךְ ַלֲעב ד ֶאת ה' ִיְתּבָ ִהְתּבו  ים מֵּ ִהּלִ ֶפר ּתְ ל סֵּ מו   ָיַסד ּכָ ּלו  ְוכּו' ּכְ דּות ׁשֶ
ָרה, שֶׁ  י ּתו  ׁשֵּ ּמְ ה חֻּ ָ ֶנֶגד ֲחִמׁשּ ים ּכְ ִהּלִ ה ְסָפִרים ּתְ ָ ם ֲחִמׁשּ ן הֵּ ם. ְוַעל ּכֵּ ן ׁשָ ִסיָמן קנו(, ַעּיֵּ ב ָאר ּבְ ּמְ ִשין ׁשֶ עו  ִחיָנה ַהּנַ"ל ׁשֶ ָרה, ַהְינּו ּבְ ַלל ַהּתו  ם ּכְ הֵּ

ֶלךְ  ִוד ַהּמֶ י ּדָ ת, ּכִ ִפּלו  ת ּתְ רו  רו  ִמּתו  ָעָשה ִמּתו  ת, ַהְינּו ׁשֶ ׁשו  ת ּוַבּקָ ִפּלו  ם ּתְ הֵּ ים, ׁשֶ ִהּלִ י ּתְ ה ִסְפרֵּ ָ ָרה ֲחִמׁשּ י ּתו  ׁשֵּ ּמְ ה חֻּ ָ ֲחִמׁשּ זֶּה  ָעָשה מֵּ ת, ׁשֶ ִפּלו  ת ּתְ
י ִהּלִ י ּתְ ׁשּוָבה הּוא ַעל ְידֵּ ְררּות ַהּתְ ר ִהְתעו  ן ִעּקַ ּנַ"ל. ְוַעל ּכֵּ ה ּכַ ִפּלָ מּות ַהּתְ לֵּ ר ׁשְ ת ִעּקַ רו  ִשין ִמּתו  עו  י ׁשֶ ִכין ַעל ְידֵּ ׁשּוָבה זו  ר ַהּתְ י ִעּקַ ּנַ"ל, ּכִ ם ּכַ

ּנַ"ל:  ים ּכַ ִהּלִ ִחיַנת ּתְ זֶּהּו ּבְ ת, ׁשֶ ִפּלו   ּתְ
ל -עיין תורה קכה תנינא  סח ַמר ּכָ ים לו  ִהּלִ ר ֲאִמיַרת ּתְ ִעּקָ , ׁשֶ ר ִעם ֶאָחד ְוָאַמר לו  ּבֵּ ים ּדִ ִהּלִ ִעְנַין ֲאִמיַרת ּתְ , ִלְמצ א  מֵּ ים ַעל ַעְצמו  ִהּלִ י ּתְ רֵּ ִמְזמו 

נו   נּו, ִזְכרו  ׁש לו  ַרּבֵּ רֵּ יְך, ּופֵּ נו  ִלְבָרָכה: אֵּ תו  ִזְכרו  ַאל או  ר. ְוׁשָ ר ּוִמְזמו  ל ִמְזמו  ְך ּכָ תו  ִוד  ֶאת ַעְצמו  ּבְ ׁש ּדָ ּקֵּ ּבִ ת ׁשֶ ְלָחמו  י ָכל ַהּמִ ִלְבָרָכה, ְקָצת, ּכִ
לו   ָ ֶלְך, ָעָליו ַהׁשּ ָתיו, ַהּמֶ ילו  ֶצר ָהָרע ְוחֵּ ׁש ְלַעְצמו  ַעל ִמְלֶחֶמת ַהּיֵּ ֶהם ַהּכ ל ְצִריִכין ְלָפרֵּ ַרְך מֵּ ם ִיְתּבָ ֵּ הּו ַהׁשּ ילֵּ ּצִ ּיַ ִרים  ם, ׁשֶ ְזמו  ָאר ַהּמִ ׁשְ ֶזה ּבִ א ּבָ צֵּ ְוַכּיו 

ִסיָמן קא(.  יל ּבְ  )ְוַכְמב ָאר ִמזֶּה ְלעֵּ
 : תו  ַאל או  ׁש ְלַעְצמו   ְוׁשָ יְך ְיָפרֵּ י ָחִסיד ָאִניאֵּ י ּכִ ְמָרה ַנְפׁשִ ן: "ׁשָ גו  , ּכְ ַח ֶאת ַעְצמו  ּבֵּ ם, ְמׁשַ לו  ָ ֶלְך, ָעָליו ַהׁשּ ִוד ַהּמֶ ּדָ סּוִקים, ׁשֶ ַהּפְ ים פ"ו(,  מֵּ ִהּלִ " )ּתְ

י ְצִריִכין ָלדּון ֶאת ַעְצמו  ְלכַ  , ּכִ ׁש ַעל ַעְצמו  ם ֶזה ְצִריִכין ְלָפרֵּ : ּגַ יב לו  ׁשִ ֶזה. הֵּ א ּבָ צֵּ ר ְוַכּיו  ָבה, ֲאׁשֶ ה טו  ּדָ יֶזה ְזכּות ּוְנקֻּ ַעְצמו  אֵּ ף ְזכּות, ְוִלְמצ א ּבְ
נו  ִלְבָרָכה: ֲהל א  נּו, ִזְכרו  א. ְוָאַמר לו  ַרּבֵּ צֵּ ִחיַנת ָחִסיד, ְוַכּיו  ָבה ַהזּ את הּוא ּבְ ה טו  ּדָ קֻּ ְבִחיַנת ַהּנְ ִמים ב יז(: "ַויִּ ּבִ י ַהּיָ ְברֵּ ִתיב )ּדִ ָפט ּכְ ׁשָ ֶצל ְיהו  ּה  אֵּ ְגּבַ

נו   נּו, ִזְכרו  ד ָאַמר לו  ַרּבֵּ יּהַ ִלּבו  ְקָצת. עו  ַרְך ִהְגּבִ ָדתו  ִיְתּבָ י ה' ַוֲעבו  ַדְרכֵּ ּבְ י ה'", ׁשֶ ַדְרכֵּ ה: 'ָמה ָאנּו   ִלְבָרָכה:ִלּבו  ּבְ ִחּלָ ּתְ ְמִרים ּבַ ּב ֶקר ָאנּו או  ֲהל א ּבַ
נּו  ינּו' ְוכּו', ְוָאנּו ַמְקִטיִנים ַעְצמֵּ ִקים ַעצְ ֶמה ַחּיֵּ ְך ָאנּו ְמַחזְּ ַאַחר ּכָ נֵּי ְבִריֶתָך' ְוכּו', ׁשֶ ָך ּבְ ְמִרים: 'ֲאָבל ֲאַנְחנּו ַעּמְ ְך ָאנּו או  נּו ּוְמִריִמים  ְמא ד, ְוַאַחר ּכָ מֵּ

נֵּי ְבִריתו  ֶזַרע  ֲאַנְחנּו ַעּמו  ּבְ ֲאִרים, ׁשֶ נּו ּוִמְתּפָ תֵּ ּלָ דֻּ ִרים ֶאת ּגְ נּו, ְוָאנּו ְמַסּפְ ַדת ֶאת ַעְצמֵּ ֲעבו  ג ּבַ ְך ְצִריִכין ְלִהְתַנהֵּ י ּכָ ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעק ב ְוכּו', ּכִ
ִדי":  עו  אל ַקי ּבְ ָרה לֵּ סּוק: "ֲאַזּמְ ִסיָמן רפ"ב, ַעל ּפָ ן ּבְ ֶפר ָהִראׁשו  ן ִמזֶּה סֵּ ּנַ"ל. ְוַעּיֵּ ם ּכַ ֵּ  ַהׁשּ

 עיין לק"ה ר"ח ה' אות ז'  סט



 מוהר"ן תנינאליקוטי                      מסוגל לתשובה םתורה עג תהלי                                        15לד:

יה כולל בנפשו את כלל נפשות ישראל לכן לשונו שייך לכל ישראל. ועוד שאע"פ שדוד תשובתו המלך הדוד כי 

, אעפ"כ לשונו שייך גם לנו שאנו עוסקים שהרי היה לבו חלל מיצה"ר גשמי \ע/תשובה עלאה על השגותהיתה 

  .\עא/ בתשובה תתאה על עבירות של יצה"ר גשמי

 

שהם  \עג/ שמותיהםשהם מ"ט אותיות הצדיקים  \עב/הזדככות שנים עשר שבטי י"ק  ועיקר

על פי במצרים, שהוא מאתים ועשר שנים בגלות והשעבוד מ"ט שערי תשובה היה  עדנותבחי 

כי פרעה מקומו בעורף, שם לאה בחי'   הגרון שהוא בחי' תשובה עילאה \עה/בחי' מצרהסוד נקרא 

 
כמבואר בתורה עב שלדוד לא היה יצה"ר גשמי אלא מלאך קדוש עי"ש ועיין תורה ו' שצריך לעשות תשובה על תשובה דהיינו גם   ע

על השגת ה' שהיתה מגושמת ביחס למה שאני משיג עתה. אבל באמת כוונת רבנו לחטא בת שבע שמשמים הפילו את דוד להורות  
. אבל עכ"פ חילול ה' היה וזה כמבואר בספרים שהיה רק חילול ה' ולא עבירה ממש ושם באמת היה חילול ה' גדול תשובה ליחיד, 

למרק   םסוריימי שיש חילול השם בידו אין לו כח בתשובה לתלות ולא ביום הכפורים לכפר ולא ביעבירה גדולה, כמבואר ביומא פו. 
 . זה לכם עד תמתוןאלא כולן תולין ומיתה ממרקת שנאמר ונגלה באזני ה' צבאות אם יכפר העון ה

לך לבדך.  -' רד"ק על תהילים פרק נא פסוק ועיין  –כותב ששום אדם לא ידע וזה שאמר דוד לך לבדך חטאתי  מאידך צ"ע כי הרד"ק 
כי חטאתי בסתר היו, דבר בת שבע בסתר היה ואין יודע זולתך, ואעפ"י שקראתי אותה על ידי עבדי לא ידעו למה קראו אותה, וגם 

ה אין אדם יודע למה סבבתי מיתתו, כי אעפ"י שכתב ספר ליואב, בהודע הדבר חשבו בני אדם לפי שעבר מצותו צוה לסבב  בדבר אורי
.   וצ"ע אם כדבריו שלא ידעו כיצד למדו ממנו לחזור בתשובה. ואולי אין הכוונה מיד בזמנו אלא אחרי שנכתב ספר מלכים ע"י מיתתו

 ירמיהו כמבואר בב"ב טו. 
אפשר לומר כך הרי היא גמרא מפורשת שהיו שמבזים את דוד בחייו מאד וממש שפכו את דמו בגלל החטא הזה עיין סנהדרין וצ"ע איך 

דרש רבא מאי דכתיב ובצלעי שמחו ונאספו נאספו עלי נכים ]ולא ידעתי[ קרעו ולא דמו אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של   -קז. 
קורעין בשרי לא היה דמי שותת ולא עוד אלא בשעה שהם עוסקין בארבע מיתות בית דין פוסקין עולם גלוי וידוע לפניך שאם היו 

ממשנתן ואומרים לי דוד הבא על אשת איש מיתתו במה אמרתי להם הבא על אשת איש מיתתו בחנק ויש לו חלק לעולם הבא אבל 
 .המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעולם הבא

 ז' שמה שאומר דוד המלך בתהילים לשונות קשים על שונאיו כוונתו על שונאיו הרוחניים.עיין לק"ה ר"ח ה'  עא
ם ְיה ָוה:ה בתהלים -יב השבטים נקראים שבטי י עב ת ְלׁשֵּ ל ְלה דו  ָראֵּ דּות ְלִיש ְ י ָיּה עֵּ ְבטֵּ ָבִטים ׁשִ ם ָעלּו ׁשְ ָ ׁשּ  פרק קכב )ד( ׁשֶ

ש פרשת פנחס במדבר כו שנקראו הראובני והשמעוני כמבואר שם בפרש"י.  רש"י פירש שרומז על היחוס כמבואר ברי –ה -שבטי י
 ה רוצה לומר עם ה'.-ה שומרי מצוותיו. והרד"ק פירש שבטי י-האבן עזרא פירש שבטי י

ה כמבואר ברמב"ם  -וכן על י"ב אבני החשן שעל לב כהן הגדול היו חקוקים שמותיהם במ"ט אותיות ועל אבנו של בנימין נוסף שבטי י
 כלי המקדש פ"ט הל' ז'. 

כמבואר בברכות ז: מנא לן -י"ב השבטים י"ב בני יעקב הם מ"ט אותיות. ולא אמר בחי' מ"ט אותיות. כי השם הוא מהות האדם  עג
דשמא גרים אמר רבי אליעזר דאמר קרא לכו חזו מפעלות ה' אשר שם שמות בארץ אל תקרי שמות אלא שמות. ועיין בעש"ט עה"ת 

השם הוא הנשמה. ועיין לק"ה הלכת סעודה ד' ו' שבשם האדם נחקק ונכתב כל מעשיו כי ה' הוא הנפש. וכמבואר במ"א בראשית קלב ש
וכמו שנשמות הקדושות כל אחת ואחת יש לה שם ידוע,   -וז"ל–הקדמה כג  -שזו מעלת הזכרת שמות הצדיקים. ועיין שער הגלגולים 

פסוק אשר שם שמות בארץ, אל תקרי ָש מות, אלא ּש מות. כך כל נצוץ ונצוץ  כפי בחי' אבר שממנו חוצבה, וכמו שארז"ל על 
שבקליפה, יש לה שם ידוע בפני עצמו. ונמצא כי היצה"ר שבאיש הזה, אינו כעין היצה"ר של האיש האחר. ונמצא כי כאשר נולד האדם, 

"ה משים בפיו השם ההוא המוכרח אל הנשמה ההיא, וקוראים לו אביו ואמו שם אחד העולה בדעתם, אינו באקראי ובהזדמן, כי אם הקב 
כמ"ש אשר שם שמות בארץ, כפי מקום האבר שבאדם העליון, אשר ממנו חוצב, והשם הזה נרשם למעלה בכסא הכבוד כנודע, ולכן 

אפשר לדעת   ארז"ל שמא גרים.  עוד עיין פירוש לספר היצירה המיוחס לרבינו סעדיה גאון סוף פ"ה שע"י חישוב שם האדם ושם אמו
   באיזה ככב ומזל נולד. 

 בחי'  -בדפו"ר ומתרלו עד

כי ישראל במצרים היו צריכים לקבל צורה חדשה להתהפך מבני נח לעם ישראל ממלכת כהנים וגוי קדוש, ומיצר   –מצרים לשון מיצר  עה
ם, אבל עדיין היה להם דין של בני הוא בחי' צרה שעושה צורה כמבואר בתורה קע. ואע"פ שכבר היו מזוככים הרבה יותר משאר גויי

נח )יש בזה חקירה ארוכה בספר פרשת דרכים ומשמע שם שיצאו מגדר גוי אבל לגדר ישראל לא נכנסו עדיין( ולהפוך מגוי ואפילו  
לא זה  מחצי גוי, לישראל, דהיינו לממלכת כהנים וגוי קדוש הראוי לקבלת התורה ולכניסה לארץ ישראל, לזה לא מועיל לזכך צורה, א

להפוך מצורה אחת לצורה אחרת ממש, ואי אפשר להכיל צורה על צורה, אלא מוכרח תחילה לבטל צורה ורק אז מיד להכיל צורה  
חדשה. וכמבואר בערבי נחל שזו היתה שאלת אברהם אבינו בברית בין הבתרים במה אדע וכו'? ועל זה ענה לו הקב"ה ידוע תדע כי גר  

מצרים ערוות הארץ עם ישראל יאבד לגמרי את צורתו ואזי מיד הקב"ה יתן להם צורה חדשה של עם קדוש. וכו' דהיינו שע"י שיעבוד ב
וזה הטעם שיצאו ממצרים בחפזון גדול, כי אז בדיוק הגיע הזמן שאבדו את צורתם הקודמת והיה צריך מיד ליתן להם צורה חדשה שלא 

 ישארו רגע בלא שום צורה, ויבטלו לגמרי.
 הוא  ישראל וצורת, כנודע וצורה  חומר בו יש שבעולם דבר כל כי, והענין - ה' אמצע דרוש -יתרו פרשת  נחל  ערבי  -ם וזה לשונו ש

  כ "ג  והוא, האדם את עשה אלהים  בצלם כי( ו, ט בראשית) אומרו וזהו, י"להש מיוחדים הם נמצא, כלל  אחרת צורה להם ואין, האלהות
 הנמצאת זו מעלה ואמנם. חד  וישראל ה"וקב אורייתא( עג. ויקרא) ק"בזוה ש"מ והוא, יוצרנו ואתה החומר אנחנו( ז, סד ישעיה) אומרו

  מציאותם  היה מתחלה אבל, התורה וקבלת מצרים מארץ צאתם עד נעשה לא שזה פשוט, האלהות רק  אחרת צורה להם שאין, בישראל
 .  חדשה וצורה חדש מציאות הזה חשוב מציאות קנו' ה בם שבחר בעת רק, נח בני שאר כמציאת

  לקבל  ברצותו, דומם שהוא הביצה  כענין, הראשון מציאותו תחלה בהתבטל לא אם חדשה צורה שיקבל לו אפשר אי חומר כל כי וידוע
 שעתא  האי, מיסרח לכי גביל קא מאימת( שם ג"ובר. לא תמורה' ע) ל" רז אמרו אפרוח שיהיה דהיינו, ח"בע  צורת יותר חשובה צורה
 ולכן , צורה על תחול לא צורה כי, לגמרי הראשונה וצורתו מציאותו יתבטל עת עד אפרוח צורת יתהוה לא כי הרי. הוא בעלמא עפרא
  לצורה  מניעה איזה בו היה רגע  באותו ואלו, החדשה צורה אליו בא רגע באותו אזי, צורתו ונתבטל לגמרי דמיסרח ממש רגע באותו
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וזהו שגלות מצרים היתה גלות הדעת, פגם   , דור דעה,תשובה עלאה, כידוע שנשמות הדור ההוא היו בחי' לאה

כי במדות היו מתוקנים כמבואר  ,תשובה עלאהשבמצרים זכו לו כוונת רבנו ם הראשון, וזז דטיפי הדעת של א

)כמובא בכתבי האר"י עו במדרש שלא פגמו ביחוס ולא בשמם ולשונם ולבושם, אלא רק בדעת ובאמונה,

פסקה הזוהמה מישראל האם  נחלקו מתי  \עטגמ' שבת קמו./ב כיצ"ע . והבן היטב(. \עח/[עז] ז"ל וע"ש

ונראה  להזדכך בכור הברזל.  או בהר סיני, ולכאורה קשה אם פסקה ביעקב מדוע ירדו למצרים אבינו ביעקב

שער ב ובמצרים היה צריך רק לתקן פגם הדעת של אדם הראשון כמבואר. כנ"ל שמדצה מדות פסקה הזוהמה

כן גם היו מעורבות  גבוהות כיון שיצאו בלא נוקבא ועלשנשמות ישראל היו נשמות מאד  \פהפסוקים להאריז"ל/ 

והבירור האחרון היה כור  .והן ג' דורות המבול והפלגה וסדום שהרשיעו מאד וענשם תיקונם בהמון סיגים.

 
 והשניה  יוצאת הראשונה צורה, עין כהרף נעשה הכל לכן, צורה בלי רגע שנשאר כיון, לגמרי מציאותו בטל היה אזי, שיחול השניה
  וכו'.....עי"ש. נימא כמלא בחברתה נוגעת אחת ואין נכנסת

 הערה זו נוספה בתקפא עו
ועיין ערכי הכנויים לרבי משה זכות  מצרים בחי' מיצר הגרון. עיין פרי עץ חיים שער המצות להאריז"ל על מאמר ההגדה עבדים היינו. ובספר הלקוטים להאריז"ל בראשית סוף פ"א.  עז

 אות ח' סימן קמו. ועיין לעיל תורה סב אות ה' ]דף עו:[   

על זה אנו משיבין, עבדים היינו לפרעה. דע, כי פרעה אחיזתו בעורף ולא בפנים, והיא ו -פרק ז  -שער חג המצות  -ספר פרי עץ חיים  עח
מצ"ר ים, ושם היה מעכב הטפה, היורד   -באחור הגרון דא"א, ששם בבינה דא"א, הנקרא גרון, ושם סוד מקום צר, לכן נקרא מצרים 

א, והיינו משועבדים תחת ידו, בהיות כי אחיזתו בב' לחוט השדרה, ויורד משם השפע לז"א הנקרא ישראל, ופרעה עיכב השפע ההו
אותיות מ"י דאלהי"ם, וזה בעורף. ושאר אותיות אלהים שהם אל"ה, הם בפנים, כידוע הוא כי אל בפנים, ושם נאחזין ישראל. וכל זה 

א, קודם שיתפשטו הזרועות הוא, קודם אצילות אבא ואמא, והתפשטות בז"א בזרועות שלו, ופרעה היה בעורף הגרון שהוא בינה של א"
 שלו באו"א:

ומה עשה א"א, הפסיק ותיקן העולם באופן )שיצאו ישראל, ס"א( שהכל בא מן הפנים ולא מן העורף, שהיא מקום אחיזת פרעה. לכן 
א הוציאנו אמר עבדים היינו לפרעה במצרים, ר"ל בהיותו במקום צר שהוא חוט השדרה, והוא מצרים. ויוציאנו ה' אלהינו משם, הם או"

 מן העורף, בסבת התפשטות ביד חזקה ובזרועה נטויה, ב' זרועות דא"א:
שהוציא לאו"א בגרון א"א, והשפע שהיה הולך מצד האחור חזר לפנים  -ואלו לא הוציא הקב"ה שהוא א"א את אבותינו ממצרים, פי' 

הוא סוד המלך הראשון, בלע בן בעור, בסוד בית הבליעה  בסוד או"א, עדיין אנו ובנינו ובני בנינו היינו משועבדים לפרעה במצרים, ש
 שהוא הגרון, ששם אחיזתו, והיה מעכב השפע היורד לישראל שהוא ז"א, לכן מצוה עלינו לספר ביציאת מצרים, והרי זה משובח: 

 
השכינה עד רקיע הז', מחמת ענין פסח ויציאת מצרים, הלא ידעת, כי הראשונים סלקו  -פרי עץ חיים שער חג המצות פרק א  עיין

עונותיהם. אמנם ישראל שבאותו הדור, שהיו בגלות מצרים, היו סוד אותן ניצוצין של קרי, שהוציאם אדה"ר באותן ק"ל שנה, והם סוד 
כי דור המבול, שהיו ג"כ משחיתים זרעם על הארץ, להיותם באים משורש ההוא, עד שנימוחו. וז"ס, וירא ה' כי רבה רעת האדם ממש, 

סוד הקרי הנקרא רעה, והמוציא שז"ל נקרע רע, כמ"ש בזוהר על פסוק לא יגורך רע. נמצא כי דור המבול, הם רעת אדם הראשון ממש. 
 וז"ס ג"כ אמחה את האדם אשר בראתי דייקא:

בניו ממש, רק שהיו אח"כ נתגלגלו בדור הפלגה, ושם ג"כ לראות את העיר והמגדל אשר בנו בני אדם, בניו דאדם קדמאה עצמו, שהיו 
מצד קרי מדכורא לחודיה ולא מן הנוקבא ג"כ, וגם הם בעצמן חטאו ג"כ. ואח"כ הוצרכו להזדקק כי כבר הודעתיך שהיו נשמות קדושות 
ועצומות, רק שאחיזת החיצונים בהם הם המקלקלין אותן, ואחר שיצטרפו ויזדככו, יהיו נשמות קדושות, אחר תום חלאת טומאתן מהם. 

 ידעת, כי אדרבא אין החיצונים אוחזים, רק בנשמות שהם יותר קדושים:וכבר 
ואמנם כל הנשמות הם באים בחסדים וגבורות, אשר הם מסוד הדעת, אשר שם תלוי מציאת הזיווג, בסוד וידע אדם את חוה, ולכן נקרא  

משה הוא מבחי' הדעת, וגם הדור ההוא מבחי'  דעת, כי משם הטפה של הזיוג נמשכת, וגם כי כל הדור ההוא דורו של משה כנודע, והנה
הדעת ג"כ, כמבואר אצלינו, רק שנמשכו אל הקליפות. אמנם גלות מצרים, כל ענינה לא היה, רק לצרף נשמות ההם, ולכן באו באותו 

 זאת:ומררו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים, כנגד החומר והלבנים שהיו עושין בדור הפלגה, והבן  הגלות הגדול
ישראל שבא נחש על חוה הטיל בה זוהמא ]קמו.[  מפני מה עובדי כוכבים מזוהמין שלא עמדו על הר סיני שבשעה -שבת קמה:  עט

שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן עובדי כוכבים שלא עמדו על הר סיני לא פסקה זוהמתן אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי גרים  
דאינהו לא הוו מזלייהו הוו דכתיב את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני ה' אלהינו ואת אשר איננו פה וגו' מאי אמר ליה אף על גב 

ופליגא דרבי אבא בר כהנא דאמר רבי אבא בר כהנא עד שלשה דורות לא פסקה זוהמא מאבותינו אברהם הוליד את ישמעאל יצחק  
 הן שום דופי: הוליד את עשו יעקב הוליד שנים עשר שבטים שלא היה ב 

 גמ' בשעה שבא נחש כו' ישראל שעמדו כו'. מפורש פרק מצות חליצה: -מהרש"א 
מזלייהו הוה כו'. כל דורות העתידים לבא הוו נמי בכלל אשר איננו פה וגו' כדאמרי' בר"פ שבועות הדיינין אלא לגבי ישראל איכא  

 אבל בגרים לא שייך למימר הכי אלא דמזלן הוה וק"ל:למימר אע"ג דגופן לא הוו נשמותיהן הצרורות בצרור החיים הוו 
עד ג' דורות כו'. מספר ישן השמיענו שאותה זוהמא שהטיל נחש בחוה היה סבה להוליד הרשעים כו' שכן בשת הוא אומר כי שת לי  

 אלהים זרע אחר תחת הבל וכתיב ויולד בדמותו כצלמו משא"כ בהבל וקין והוא סוד עכ"ל:
קים ריש פ' שמות שנשמות ישראל באו לעולם תחילה ע"י פגמי הברית של אדה"ר כשפרש מאשתו, )דהיינו שכיון  בשער הפסועיין  פ

פרק א אות ה, אבל דייקא  -מסכת ירידת הנשמות  -שלא היו מכוונות אל נוק', עי"ז היו נשמות גבוהות מאד כמבואר במשנת חסידים 
ורוחות דהיינו עם תערובת עצומה של רע(. ועל כן היו צריכות כמה וכמה זיכוכים  מסיבה זו חסרו את השמירה של הנוק' ונעשו שדים 

נוראים. תחילה בדור המבול ואח"כ בדור הפלגה ואח"כ בסדום ועמורה ואח"כ בכור ההיתוך של שיעבוד מצרים, עד שנפרד מהם  
, ועוד בהר ם צורת הגוי וקבלו צורת ישראלונבד מה .בערב רבשהם כל הרשעים שמתו במצרים בשיעבוד ובג' ימי החושך, והסיגים 

וקבלו תורה ושוב חזרה הזוהמה בחטא העגל, אבל פחותה בהרבה מהראשונה כמבואר   הנחש מהם לגמרי, המתוסיני במתן תורה פסקה ז
ק, ושוב מתו בשבת קמו שנשאר הבדל עצום בין ישראל לגויים. ושוב הזדככו במדבר ובעיקר היה שיעור בלימוד האמונה העיוורת בצדי

 כולם ונכנס דור חדש לארץ שלא היו עבדים במצרים. 
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מעם  \פב/אחד מחמש או מחמישים או וחמש מאותיצאו רק ש \פאאמרו במדרש/שעל כן , במצרים הברזל

כך נראה בכלליות אע"פ שבאמת   .\פג/ החושךובג' ימי מתו בשיעבוד שהם רשעי ישראל והסיגים  , ישראל

וונה כוזו האבל היה הבדל עצום בין ישראל לשאר אומות, בהכרח יש גם פגם המידות כשהדעת פגום, 

 . שישראל לפני מתן תורה כבר יצאו מגדר גוי אבל עדיין לא נכנסו לגדר ישראל

המצרים הרגו מהזהב הטהור ע"י שכמו בכור הזהב שנפרדו הסיגים וע"כ אחר שנזדככו שם במצרים 

הצדיקים  וזכו לצאת משם מתו ארבע חמשיות מעם ישראל הרשעים בג' ימי החושךו \פדבהם הרבה/ 

כי אע"פ שנפרדו הסיגים מעם ישראל, אבל טומאת מצרים \פו/ ימי הספירה, \פה/ספרו מ"טואז , בלבד

לפי בחינתם דהיינו מעלתם שהיתה , \פז/טומאהלמ"ט שערי  והפילה אותם ,דבקה בטהורים בבחי' חיצוניות

 
א וחמשים עלו בני ישראל אחד מחמשה ויש אומרים אחד מחמשים ויש אומרים אחד מחמש מאות רבי "מדרש תנחומא בשלח פ פא

שבין בחשך ישראל הודו נהוראי אומר העבודה לא אחד מחמשת אלפים ואימתי מתו בימי האפלה שהיו קוברין ישראל מתיהן ומצרים יו
 ושבחו על שלא ראו שונאיהם ושמחו בפורענותן:

צ"ע אולי אין מחלוקת אלא שמ"ד אחד מחמש חישב רק בג' ימי החושך. ומ"ד אחד מחמשים או חמש מאות חישב גם את המתים  פב
 בשנות השיעבוד.  

לם מזוקקים בלא סיגים וזהו שלא שינו את שמם. כך נראה אבל צ"ע כי ראיתי בביאור צרור המור שכותב שבכור מצרים יצאו כו  פג
ואולי יבואר לפי דברי רבנו כאן שבאמת כל ישראל במצרים זכו לתשובה תתאה אלא שכדי לקבל את התורה היו צריכים תשובה עילאה 

ונה בכל שנות  ולזה זכו רק חמישית וצ"ע.   )ובאמת בפשטות מה שאמרו חז"ל שישראל נשמרו במצרים ביחוס ושם לבוש ולשון הכו
 הגלות במצרים, אבל צ"ע אולי הכוונה רק לאלה שיצאו(

ב( הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם הביטו אל צור  -)ישעיה נא, א -צרור המור על שמות פרק יט פסוק ה  -וזה לשונו 
ולפי שידוע  זה אברהם )בר"ר מד, כא(,  חוצבתם וגו', כי זהו אברהם שנקרא צור. ואמרו רז"ל, אם לא כי צורם מכרם )דברים לב, ל(,

ההתכה יוצא רובו סיגים. כן היה אברהם רובו סיגים, שהוליד   שהאוצר כשיוצא מתחת הארץ בין רגבים ידובק, וכשמכניסין אותו לכור 
לצרפו וללבנו, וזהו . ולכן הוצרך אברהם לנסותו בי' נסיונות לישמעאל וי"ב נשיאים יוליד, ומכולם לא יצא אלא יצחק הצדיק זהב מזוקק

מה עושים אחר כך לסגולה, חוזרים להכניסה לכור הברזל להסיר הסיגים, ואז יוצא מחצה במחצה. זה  לך לך מארצך )בראשית יב, א(. 
כנגד יצחק שיצא ממנו יעקב ועשו, מחצה זהב ומחצה סיגים. אח"כ כשחוזרים אותו לכור ההתכה, יוצא כולו זהב מזוקק, כן היה יעקב  

ו שירדו למצרים להכניסם בכור הגליות לצרפם וללבנם, כאומרו )דברים ד, כ( אתכם מכור הברזל ממצרים. ולפי שהיה מטתו  ובני 
 שלימה, יצאו כולם בלא סיגים מזוקקים, ולא שינו את שמם: 

שלא הספיק מספר  כמבואר במדרש שמות רבה א' לד שפרעה נצטרע והיה שוחט ילדי ישראל ורוחץ בדם קנ ביום וקנ בלילה ומי  פד
הלבנים שנצטוו היו משקעים בניו בקיר במקום לבנים, והם היו נשמות של רשעים כמבואר בסנהדרין קא: פרש"י שם ד"ה מיכה 
שנתמכמך בבנין( שמשה ביקש להציל אחד מהם ולבסוף נתברר שהיה רשע כי הוא מיכה שלקח עמו את פסל מיכה ממצרים ועבדו לו  

 שנים רבות גם בארץ. 
צ"ע הרי כבר נזדככו כנ"ל הרי שכבר זכו לכמה שערי תשובה ומדוע היו צריכים שוב לספור מ"ט דהיינו להתחיל מחד להכנס בכל   פה

 המ"ט שערים. וצריך לומר שבכל שער יש מ"ט שערים כי כל בחי' כלולה מכל הבחינות,  
הספירה אבל מבואר בספרים להפך שכיון שמצרים   משמע מרבנו כאן שכבר נזדככו במצרים ורק הוסיפו טהרה על טהרה במ"ט ימי פו

ָאז ָהָיה  -יב גלוח הלכה ג  נפלו למט שערי טומאה על כן היו צריכים לזכך עצמם במט ימי הספירה כנדה עיין לק"ה ַסח ׁשֶ ִחיַנת ּפֶ ְוֶזה ּבְ
ֶכף ּנַ"ל, ְוָאז ּתֵּ ַמְעָלה ּכַ ר ַרב ִמּלְ ה או  ּלָ ָאז ִנְתּגַ ָאִרים  ְיִציַאת ִמְצַרִים, ׁשֶ י ִאם ָהיּו ִנׁשְ , ּכִ ּהַ י ל א ָיְכלּו ְלִהְתַמֲהמֵּ ל ּכִ דו  ן ּגָ זו  ִחּפָ ל ּבְ ָראֵּ ד ָיְצאּו ִיש ְ ּוִמּיָ

ּמּוָבא. ם ּכַ ִעים ׁשָ ּקָ ָאִרים ְמׁשֻּ ד ֶרַגע ֶאָחד, ָהיּו ִנׁשְ ם עו    ׁשָ
ת הפסח עד חג השבועות שהוא יום מתן תורה מאהבת הקב"ה לישראל צוה לספור תשעה וארבעים יום ממחר -ועיין קב הישר פרק צב 

שהוא יום החמשים, והטעם הוא מבואר, "כי כשהיו ישראל בגלות מצרים נשתקעו בקליפה במ"ט שערי טומאה ואלמלא היו ישראל שם 
יאנו לחירות ונתן עוד יום אחד אחר ט"ו בניסן היינו אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה" והקב"ה ברחמיו וברוב חסדיו הוצ

לנו התורה אחר מספר חמשים יום, דהיינו שהיו ישראל סופרים מ"ט יום חוץ מיום שניתנה בו התורה הקדושה, ובכל יום ויום באנו 
ממדריגה למדריגה במ"ט שערי הקדושה שהן שערי בינה, ולכן צוה הקב"ה לספור לנו שבעה שבועות, כדין אשה נדה שסופרת ז' ימי 

ואח"כ היא טהורה לבעלה, כך היו ישראל במדבר שהיה להם דין טומאת הנדה מקליפות מצרים והיו מוכרחים לספור   נקיים לנדתה
שבעה שבועות תמימות ואיתא במ"ר, "כל מקום שנאמר תמים או תמימים השלים למדות שבועות שבעה שהן מ"ט יום וג' ימים קודם  

שה המטהרת לבעלה אחר עת נדתה, וביום החמשים זכו ישראל להכנס בשער  מ"ת היה הגבלה והיו ישראל מטהרין את עצמן כמו א
 החמשים של שערי בינה ושער החמשים נקרא עץ החיים אשר בתוך הגן".

?  א"כ באיזה טומאה נפלו כך נראה כי בברית לא פגמו כמבואר בריש פרשת פנחס עי"ש פרש"י. וגם לא שינו שמם ומלבושם ולשונם,   פז
גמו ונכנס בהם הכפירה הנוראה של מצרים שהיתה אז מרכז העולם של החכמות החיצוניות וכישוף, על כן אע"פ וכנראה בדעות כן פ

שראו ניסים ונפלאות שנה שלימה בעשר מכות, עדיין היו צריכים להתקדש בחיזוק אמונה. ואפילו המעט שיצאו ע"י שהאמינו למשה  
לדרך לכמה מיליון אנשים וסמכו רק על ה'. אע"פ שסברו שבכמה ימים בלבד  לצאת למדבר מסוכן בנחשים ועקרבים ענקים ובלי צדה 

יכנסו לארץ. אבל גם לזה צריך הרבה אמונה שעם של עבדים ינצחו ז' אומות מוקפים בחומות וצבאות. גם הם היו צריכים עדיין לטהר  
 עצמם מטומאת מצרים. 

ם הכוונה לפני העשר מכות או גם אחרי העשר מכות. כי אם רק  ובאמת צ"ע מה שחז"ל אמרו שישראל נפלו למ"ט שערי טומאה הא
לפני הנסים של העשר מכות מדוע יצאו כל כך בחפזון. ואם אחרי הניסים קשה הרי בוודאי הניסים הכניסו בהם אמונה ואם אעפ"כ היו 

, והערבי נחל )הובא לעיל( תירץ  ובאמת כבר הקשה זאת הלשם עיין לקמןבמ"ט שערי טומאה וא"כ באיזה שער היו לפני העשר מכות. 
שבמצרים ע"י קושי השיעבוד פשטו צורה ולכן יצאו בחיפזון כדי שלא תאבד מהם הצורה לגמרי, אלא מיד ילבשו צורה חדשה ביציאה 

התחיל  ועיין בהקדמה שתירצתי עפ"י תורה כה שדייקא כיון שעלו מדרגה ביציאת מצרים, לכן היו צריכים ל  וספירת העומר ומתן תורה. 
 לספור מחדש מ"ט ימים שהם מ"ט שערים שבשער האחרון. 

כדי לקבל את התורה היו מוכרחים להיות איש אחד בלב אחד וזו עבודת ימי הספירה אז ובכל  כי  , אחדות  הצורה היא ונראה לי שעיקר 
 כבוד זה בזה. הדורות. ועל כן תלמידי רבי עקיבא דווקא בזמן הספירה קטרגה עליהם ביותר מדת הדין שלא נהגו  



 מוהר"ן תנינאליקוטי                      מסוגל לתשובה םתורה עג תהלי                                        18לד:

ולהוציא מידי  לתקן , \פחלזכות לאחדות/ ,מט ימים בתשובה הוכרחו לטהר עצמםוהכנה לנבואה במתן תורה 

 \ פט/שהם כנגד מ"ט שערי תשובה שהם בחי' מ"ט אותיות בכל יום עוד מדה שבמדההקליפה 

חרטה על  תוספת דעת ואמונה ובכל יום , דהיינו גם תשובה עילאה זכו לקיים בחי' "שובו אלי" עי"ז ו הנ"ל 

. וביום החמשים אז וירד ה' על הר \צ, בגדולת ה' ובהרגשת האחדות בין ישראל/ ההשגה של אתמול

, זה בחי' ואשובה אליכם, בחי' התשובה של הש"י בעצמו כביכול \צא/סיני )שמות יט(

זה לזה נעשים כמו כלי של קומה אחת ואזי אפשר שיתלבש  שע"י ביטול גדול  בחי' שער החמשים כנ"ל 

. כי צריך להבין ששער החמישים הוא לא עוד שער נוסף על בה קומת הקדושה העליונה בחי' בצלם אלקים

, וזה כוונת רבנו שהוא עניין אחר לגמרי, בחי' אין סוף ואין יחס כלל בינו לשערים הקודמים ט אלא הוא"המ

כאיש אחד בלב כי הוא הקב"ה בעצמו, ממילא פשוט שהכלי אליו היא אחדות פשוטה  נקרא "ואשובה אליכם"

 :  אחד ממש

 

 
כתבו המפרשים בזה שהיה החיפזון משום שלא יכנסו בשער החמישים דנ' שערי דרוש ה' ענף ב' סימן ה'(  -)ספר הדע"ה ח"ב ועיין בספר לשם שבו ואחלמה 

דים למצרים, אז לא , כי באם שלא היה מתחיל הגאולה כלל והיו עוד עב טומאה. ולא שייך הדברים להאמר אלא רק על סוף שיעבודן ותחילת גאולתן
אבל מאחר שהתחיל הגאולה שהוא מהתחלת המכות שהיו היה להם תקנה ח"ו, כי נכנסו במ"ט מדרגות הטומאה וכנ"ל מדברי הזוהר חדש ריש פ' יתרו. 

כמ"ש עדיות פ ט'( )הגהה. ע' שמו"ר פ' ה' סי' י"ט וברש"ש שם אות י"ד ע"ש וכן הוא בדברי הגר"א בסדר עולם פ"ג וע' עוד ברמב"ן ס"ס שמות וביפ"ת שמו"ר ס" י"ב חדשים
ר ירידה ובפרט הנה מאז הרי היה מתחיל ירידת הס"א משליטתה וירדה מאז ולהלאה בירידה אחספ"ב. משפט המצריים י"ב חדש. וכן בסדר עולם פ"ג. 

ומה גם בחודש ניסן ובליל א' של פסח שהיתה כל הס"א כפופה וכבושה עד כמ"ש בראה"ש י"א רע"א.  אחר שפסקה השיעבוד שהוא מראש השנה
 שהיה עומד להתבטל לגמרי וא"כ איה מקום אז לשליטת שער הנ' ח"ו: 

ג"כ הרמ"ק ז"ל בספר הפרדס שער השערים פ"א. אמנם הגר"א ז"ל במשלי בענין שער הנ' דשערי טומאה. הנה הגם שהזכיר אותה גם בעיקר הדברים 
וכאשר נתמלא כל המ"ט שלו אז יתבער הוא מן  ט"ז ד'. בפסוק כל פעל ה' למענהו. אמר שם כי להס"א אינו רק מ"ט שערי טומאה ושער הנ' אין לו.

תקנה ח"ו והיו נאבדים כי הרי נכנסו בשער מ"ט ועמדו שם. כנ"ל מזו"ח  העולם כו' ע"ש. וזהו אשר אמרנו כי אם היו עוד עבדים לפרעה לא היה להם
ג"כ  ריש פ' יתרו. ואם היו נתמלאו כל אותו השער. היו נאבדים ח"ו. והרי עכ"פ הוא כי אין להס"א שער הנ' כלל וגם להמ"ט במילואו אי אפשר לו

ב כי נראה עיקר כהגר"א שאין בס"א שער החמישים כלל. והגם כי זה לעומת להתקיים כלל. והנה הגם שאיני כדאי להכריע בזה אך האמת ניתן לכתו
ה זה עשה אלהים. אך הוא רק עד מ"ט לבד והם המ"ט פנים טהור ומ"ט פנים טמא. וכמ"ש במדרש תהלים מזמור י"ב סי' ד' ובכ"מ. אבל שער הנ' הנ

 בחי' נגדו כלל ח"ו וכמ"ש הרב בשער הקליפות פ"ג וכנודע:  הוא בבחי' א"ס וכמ"ש בתיקונים תיקון כ"ב סמוך לסופו ע"ש ואין בס"א
גם לדעת המפרשים שישנו שער הנ' בהס"א ג"כ הנה אי אפשר לומר שזהו הכוונה במ"ש ולא יכלו להתמהמה שהוא כדי שלא יכנסו ונחזור להענין כי 

אלא הכונה הוא להיפך כי משום שהופיע אז הקב"ה אור  וכלל וכנז'.לשער הנ' ח"ו. כי אז בליל א' של פסח לא היה מקום עוד לשליטת הטומאה כלל 
ולכן אלו היו נתעכבו עוד רגע אחד במצרים. היה מתבטל קדושתו על ישראל וכמ"ש בעל הגדה שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. 

  . כל הס"א כולה מכל וכל והרי היה נתבטל הבחירה שהוא הסיבה המכוונת הנ"ל
ר ִסיָני: )ב כמו שכתוב פח אּו ִמְדּבַ ם ַהזֶּה ּבָ ּיו  ֶאֶרץ ִמְצָרִים ּבַ ל מֵּ ָראֵּ נֵּי ִיש ְ את ּבְ י ְלצֵּ ִליׁשִ ְ ח ֶדׁש ַהׁשּ ב אּו שמות פרק יט )א( ּבַ ְרִפיִדים ַוּיָ ְסעּו מֵּ ( ַוּיִ

ל ֶנֶגד ָהָהר: ָראֵּ ם ִיש ְ ַחן ׁשָ ר ַוּיִ ְדּבָ ּמִ ֲחנּו ּבַ ר ִסיַני ַוּיַ כאיש אחד בלב אחד אבל שאר כל החניות בתרעומות  -ויחן שם ישראל  - ופרש"י ִמְדּבַ
 ובמחלוקת )מכילתא(:

וכמבואר בירושלמי נדרים שמצוות לא תקום ולא תטור הכוונה שצריך להרגיש כל יהודי שאנו אברים בגוף אחד, וכאב של אחד מרגיש 
 השני. 

סגולה להתמדה )קצב( שיזכה להיות מתמיד בלמודו, הוא להזהר לבלי   -כי האחדות תנאי לקבלת התורה עיין שיחות הר"ן סימן צא 
לדבר על שום איש ישראלי. כמו כשהכלה היא יפה אזי האהבה בשלמות. אבל כשיש להכלה איזה חסרון ומום, אזי בודאי אין האהבה 

רשו רבותינו זכרונם לברכה )ברכות נז. בשלמות. כמו כן התורה נקראת כלה כמו שכתוב )דברים לג ד(: "תורה צוה לנו משה מורשה" וד
וכל אחד מישראל יש לו אות בתורה, כי ששים רבוא אותיות התורה כנגד ששים רבוא  פסחים מט:(: "אל תקרי מורשה אלא מאורסה", 

פשר ועל כן בודאי אי אנשמות ישראל )קצג(. וכשיש חסרון באחד מישראל נמצא שיש חסרון בתורה ששם שרש נשמות ישראל כנ"ל. 
לאהב את התורה בשלמות. אבל כשיזהר מלדבר על שום ישראל ולבלי למצא שום חסרון בשום ישראלי נמצא שאין בהתורה שום חסרון 

 ומום אזי בודאי יאהב את התורה מאד. ואזי יתמיד בלמוד התורה מגדל האהבה כנזכר לעיל:
וכן מבואר בזוהר שמות טו. שמ"ט אותיות שמות השבטים   מ"ט ימי ספירה כנגד מ"ט שערי תשובה ומ"ט אותיות שמות השבטים פט

 כנגד מ"ט ימי הספירה. 
 –אות ריח  -חיי מוהר"ן ועיין  –כי האחדות היא הכלי לקבל את התורה ואפילו מהצדיק הכלי לקבל היא האחדות כל שכן מהקב"ה  צ

ִחיםשלפני הסתלקותו של רבנו  יו ִעּמו  ְוָהיּו ִמְתַאּנְ רּו ֲאָנׁשָ ַיַחד,   ִסּפְ ֲחִזיקּו ַעְצְמֶכם ּבְ ם ּתַ יב ַרק ַאּתֶ ׁשִ ָתנּו. ְוהֵּ ה ְוַעל ִמי ַיֲעז ב או  ֲעש ֶ י ַמה ּנַ ְמא ד ּכִ
ִרים. ׁשֵּ ים ּכְ ְהיּו ַאָנׁשִ  ָאז ּתִ

בְ  צא ן ַהּכִ ֶעׁשֶ נו  ּכְ ַעל ֲעׁשָ ׁש ַוּיַ אֵּ ר ָיַרד ָעָליו ְיד ָוד ּבָ נֵּי ֲאׁשֶ ּלו  ִמּפְ ן ּכֻּ ל  שמות פרק יט )יח( ְוַהר ִסיַני ָעׁשַ ל ָהָהר ְמא ד: )יט( ַוְיִהי קו  ֱחַרד ּכָ ן ַוּיֶ ׁשָ
ל: ר ְוָהֱאל ִהים ַיֲעֶנּנּו ְבקו  ה ְיַדּבֵּ ְך ְוָחזֵּק ְמא ד מׁשֶ לֵּ ַעל  ַהׁשּ ָפר הו  ה ֶאל ר אׁש ָהָהר ַוּיַ ְקָרא ְיד ָוד ְלמׁשֶ ֶרד ְיד ָוד ַעל ַהר ִסיַני ֶאל ר אׁש ָהָהר ַוּיִ )כ( ַוּיֵּ

ה:  מׁשֶ
יכול ירד עליו ממש ת"ל )שמות כ( כי מן השמים דברתי עמכם )מכילתא( מלמד שהרכין שמים העליונים   -רש"י )כ( וירד ה' על הר סיני 

 ר כמצע על המטה וירד כסא הכבוד עליהם:ותחתונים והציען על גבי הה 
רבנו בחיי )כ( וירד ה' על הר סיני. לשון ירידה בהקב"ה בכל מקום הוא ענין הראותו וגלויו בהשגת השכל, והוא כלשון וירא אליו ה' 

אל התחתונים ירידה  האמור באברהם )בראשית יח, א(, וכן תירגם ואתגלי כתרגום וירא, אבל אחז הכתוב לשון ירידה כי גילוי שכינה 
 היא אצל מעלות הגבוה. 
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 לישרא יבנ תשמו הל וא \צג/[צב]מה שאמר שתהלים מסוגל לתשובה זה רמוז בפסוק  וזהו

ואותיות  תהלים, סופי תיבות הם אותיות וובית שאי  ביעק  תא המצרימ םהבאי 

לתשובה, שהיא בחי' שמות בני ישראל הבאים . כי ע"י תהלים זוכין תשובה

מצרימה וכו'. כי מ"ט שערי תשובה הם בחי' מ"ט אותיות שיש בשמות בני ישראל 

מ"ט אותיות השבטים הם מ"ט שערי תשובה אל הקב"ה כי   הבאים מצרימה להזדכך שם כנ"ל

ים טוד כלל בין השבהתשובה השלימה היא רק ע"י התכללות בכל מ"ט אותיות השבטים שלא יהיה שום פיר

וכל בחינה כלולה מכל הבחינות וכל יחיד השערי תשובה שלו הם התכללות בכל השבטים ולא רק בשער 

ל טעם שחסידה עוף טמא כי מתחסדת רק עם "הפרטי שלו כי כל שער כלול מכל השערים, וכמו שאמרו חז 

 : אחת המתלבשת זו בזו . כי ישראל והתורה והקב"ה אחד )זוהר ויקרא עג( דהיינו קומהחברותיה

 

עם ישראל  [ דף לה.]כל  ,\צד/שאנו רואין שבימי תשובה דהיינו באלול ועשי"תוזה 

עוסקין אז אם לא נביאים הם בני נביאים הם ומרגישים מעלת אמירת תהלים שמסוגל לתשובה לכן קדוש 

, כי אמירת תהלים ומסתמא גם כך קבלו מאבותיהם לנהוג ומנהג ישראל תורה באמירת תהלים

קצת תימה שעד כאן דיבר ממ"ט ימי הספירה שהם כנגד מ"ט שערי תשובה  מסוגל לתשובה כנ"ל. 

ולא מזכיר את ימי   ,\צה/ העניין במנהג ישראל לומר באלול דווקאאת שזוכים ע"י אמירת תהלים, ומסכם 

   ימי הספירה.את אלול אלא רק  את זכיר מלא  \צומוהר"ן על תורה זו/ליקוטי קיצור הספירה. אמנם ב

גם בימי הספירה שגם הם ימי   [צז] וע"כ הוא דבר גדול מאד לעסוק תמיד באמירת תהלים

 : . כי תהלים הוא התעוררות גדול מאד מאד להש"י, אשרי שיאחז בו\צחתשובה/

 
 

 עד כאן ביאור חברותא 
 

❖ 
 

 

 

 

 

 מאמר על פי תורה הנ"ל

 קשר תפילין הראה לענו
 התעוררות להרבות באמירת תהלים בימי אלול וימי הספירה 

 
 שמות א' א' צב

אּו: צג יתו  ּבָ ת ַיֲעק ב ִאיׁש ּובֵּ ִאים ִמְצָרְיָמה אֵּ ל ַהּבָ ָראֵּ נֵּי ִיש ְ ת ּבְ מו  ה ׁשְ ּלֶ  שמות פרק א )א( ְואֵּ
ושובבים היה מוסיף  עיין שיש"ק ח"א אות תקלח שמוהרנ"ת היה אומר בכל יום תהלים ובימי הספירה  -באלול ועשרת ימי תשובה  צד

 וצ"ע לפי המבואר כאן היה צריך להוסיף גם באלול ועשי"ת.
לכאורה כאן לא היה לו להזכיר כלל את אלול, שהרי מדבר כאן מתשובה שהיא השלמת תשובתינו, וזה דייקא בימי ניסן והספירה,  צה

ואילו התשובה של אלול היא סוג תשובה השני  כם. שבסופם מתקיים וירד ה' על הר סיני דהיינו קבלת התורה שהיא בחי' ואשובה אלי
ר אׁש -תנינא אות יג  'של בחי' הביאו עלי כפרה, כמבואר בתורה א ין, ּבְ ם ַהּדִ הּוא יו  ָנה, ׁשֶ ָ ַבע ָלנּו ר אׁש ַהׁשּ ּקָ ה ׁשֶ ּמֶ ִאין ַרֲחָמנּותו  ּבַ ָאנּו רו 
יְך ָהִיינּו מְ  י אֵּ ל, ּכִ דו  י ֶזה הּוא ֶחֶסד ּגָ נָ ח ֶדׁש, ּכִ ָ ין ר אׁש ַהׁשּ ם ַהּדִ נּו ֶחֶסד ְוָקַבע יו  ה ִעּמָ ן ָעש ָ ַרְך, ַעל ּכֵּ ִאּתו  ִיְתּבָ ָרה מֵּ ּפָ ׁש ּכַ נֵּינּו ְלַבּקֵּ ה  ִריִמין ּפָ

ָרה', ּפָ ְבִחיַנת: 'ָהִביאּו ָעַלי ּכַ ָרה, ּבִ ּפָ ׁש ּכַ ַעְצמו  ְמַבּקֵּ ַרְך ּבְ ל הּוא ִיְתּבָ ְבָיכו  ָאז ּכִ ר אׁש ח ֶדׁש, ׁשֶ ָנם הַ  ּבְ ינּו ִזְכרו  תֵּ ָאְמרּו ַרּבו  מו  ׁשֶ ר אׁש ח ֶדׁש )ּכְ ּנֱֶאָמר ּבְ
ַרְך בְּ  הּוא ִיְתּבָ ַאַחר ׁשֶ ָרה, מֵּ ּפָ ׁש ּכַ ין ְלַבּקֵּ ם ַהּדִ ּיו  ה ּבַ ין ָלנּו ּבּוׁשָ ן אֵּ ת ט(, ְוַעל ּכֵּ בּועו  הַ ִלְבָרָכה ׁשָ י ׁשֶ ם ַעל ְידֵּ ּנַ"ל. ּגַ ָרה, ּכַ ּפָ ׁש ָאז ּכַ ם ַעְצמו  ְמַבּקֵּ ֵּ ׁשּ

ָבר שֶׁ  ה ּדָ ָעש ָ ָרה ַהְינּו ׁשֶ ּפָ ַמר: ָהִביאּו ָעַלי ּכַ ְך לו  ְצָטרֵּ ּיִ י ֶזה ׁשֶ א ִלידֵּ ל ּבָ ְבָיכו  ַעְצמו  ּכִ ַרְך ּבְ ן ִיְתּבָ ַמר: ָהִביאּו ָעַלי ְוכּו' ַעל ּכֵּ ט ָעָליו ְולו  ְצַרְך ְלִהְתָחרֵּ הֻּ
ינּו ְלבַ  ֲחָטאֵּ א ְלָפָניו ּבַ ה ָלבו  ין ָלנּו ּבּוׁשָ נַּ אֵּ ט ָעָליו ּכַ ְצַרְך ְלִהְתָחרֵּ הֻּ ָבר ׁשֶ ה ּדָ ַרְך ָעש ָ ם הּוא ִיְתּבָ י ּגַ יֶהם, ּכִ ט ֲעלֵּ ָרה ּוְלִהְתָחרֵּ ּפָ יֶהם ּכַ ׁש ֲעלֵּ  "ל. ּקֵּ

ָעה(אות  –קיצור ליקוטי מוהר"ן תורה עג תנינא  צו ִעים ְוִתׁשְ ֶנֶגד מ''ט )ַאְרּבָ ם ּכְ ִפיָרה הֵּ י ַהּסְ ׁשּוָבה  ב. מ''ט )ארבעים ותשעה( ְימֵּ י ּתְ ֲערֵּ ׁשַ
ַעל י ָיּה, ׁשֶ ְבטֵּ ת ׁשִ מו  ׁשְ ּבִ ת ׁשֶ ִתּיו  ע( או  ׁשַ ִעים ְותֵּ ֶנֶגד מ''ט )ַאְרּבָ ם ּכְ הֵּ ת  -ׁשֶ בּועו  ַרְך. ְוׁשָ ָליו ִיְתּבָ ָעִרים ָאנּו ְצִריִכין ָלׁשּוב אֵּ ְ ת ְוַהׁשּ ִתּיו  ּלּו ָהאו  י אֵּ ְידֵּ

הּוא בְּ  ים ׁשֶ ִ ַער ַהֲחִמׁשּ ִחיַנת ׁשַ ַלי ְוָאׁשּוָבה אֲ הּוא ּבְ ִחיַנת ''ׁשּובּו אֵּ ַרֲחִמים. ּבְ ינּו ּבְ לֵּ ַרְך ָצִריְך ָלׁשּוב אֵּ ם ִיְתּבָ ֵּ ַהׁשּ ֶ ׁשּוָבה ַמה ׁשּ יֶכם''. ְוָכל ִחיַנת ַהּתְ לֵּ
יֶהם ּוְלָפְתָחם ַעל יַע ֲאלֵּ ִכין ְלַהּגִ ָעִרים זו  ְ ּלּו ַהׁשּ ן ְצִר -אֵּ ''ל. ַעל ּכֵּ ּנַ ים ּכַ ִהּלִ י ֲאִמיַרת ּתְ ִפיָרה  ְידֵּ י ַהּסְ ָעה( ְימֵּ ִעים ְוִתׁשְ מ''ט )ַאְרּבָ ר ּבְ תֵּ יו  ר ּבְ יִכין ִלזָּהֵּ

ת ַעל י ִלְזּכו  דֵּ ָנה ּכְ ַכּוָ ים ּבְ ִהּלִ ַמר ּתְ י-לו  י -ְידֵּ ָעה( ְימֵּ ִעים ְוִתׁשְ ֶנֶגד מ''ט )ַאְרּבָ ם ּכְ הֵּ ''ל. ׁשֶ ׁשּוָבה ַהּנַ י ּתְ ֲערֵּ ָעה( ׁשַ ִעים ְוִתׁשְ ֶזה ְלָכל מ''ט )ַאְרּבָ
ַרְך ָישׁ הַ  הּוא ִיְתּבָ י ׁשֶ דֵּ ַרְך. ּכְ ָליו ִיְתּבָ נּו ְוָלׁשּוב אֵּ ר ִמזֲֻּּהָמתֵּ הֵּ ֶהם ָאנּו ְצִריִכין ְלִהּטָ ּבָ ִפיָרה. ׁשֶ ד ה' ַעל ַהר ִסיַני'':ּסְ רֵּ ְבִחיַנת ''ַוּיֵּ ת ּבִ בּועו  ׁשָ ינּו ּבְ לֵּ  ּוב אֵּ
 סימן תקלח שמוהרנ"ת היה לו שיעור קבוע בכל יום תמיד לאמירת תהלים של אותו היום בשבוע.  ונראה דכל שכן בימי ספירת העומר כמבואר כאן. ועיין שיש"ק ח"א צז

ם ִניָסן הּוא ר   -בתורה מט אות ו כמבואר  צח ּגַ ָנה ְוִניָסן, ׁשֶ ָ ם ר אׁש ַהׁשּ ית. ְוהֵּ אׁשִ י רֵּ נֵּ ית, ַהְינּו ׁשְ אׁשִ י"ת רֵּ ית, ּבֵּ אׁשִ רֵּ ִחיַנת ּבְ ָנה. ְוֶזה ּבְ ָ אׁש ַהׁשּ
ין דְּ  רֵּ ין ּתְ ד ִאיִהי ּבֵּ ָלה, ּכַ את ַקּבָ ּקּון כ"א מ"ה.(: 'ְוִהיא ִנְקרֵּ ּקּוִנים )ּתִ ּתִ י ְוִאיָתא ּבַ ם ְימֵּ י ְוִניָסן. ְוהֵּ רֵּ ׁשְ ם ּתִ ִעין', הֵּ רו  ין ּדְ א'. ּו'ְתרֵּ ַמְלּכָ ִעין ּדְ רו 

י א ַעל ְידֵּ ה ֶאּלָ ּלָ אֻּ ין ַהּגְ ִניָסן ֲעִתיִדין ִלְגא ל' )ר"ה יא(, ְואֵּ י 'ּבְ ׁשּוָבה. ּכִ י ּתְ ם הּוא ְימֵּ י ּבָ ׁשּוָבה, ּכִ ְעָיה נ"ט(: ּתְ תּוב )ְיׁשַ ּכָ מו  ׁשֶ ׁשּוָבה, ּכְ "ּוָבא  ּתְ
ל"      אֵּ ן ּגו   ְלִצּיו 
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 שדוד נקרא קשר של תפילין(:( )לך לך פטעפ"י תורה עג תנינא )ועפ"י הזוהר 

 עריכה ותיקונים טו אלול תשעח    תשס"הבימי הספירה. עם הרבה הוספות באלול שני ל' ניסן  יוםהתחלה ב 

בפסוק במלאכי פ"ג "שובו אלי ואשובה אליכם", מט שערים הם בחי' "שובו רבינו מבאר שיש נ' שערי תשובה, ונרמז 
אלי", דהיינו שיש בכוחנו להיכנס בהם, אבל שער הנ' הוא בחי' "ואשובה אליכם" כי אין בכוחנו להיכנס בו אלא 

 הקב"ה מאיר לנו.

 .ומבאר שמ"ט שער התשובה הם בחי' מ"ט אותיות של שמות השבטים כי כל שער יש לו אות

עוד מבאר שגם במט שערי התשובה צריכים הרבה זכות וסיעתא דשמיא כדי להכנס בהם, ועוד יותר אפילו הרצון 
 לשוב צריך זכות שיהיה לאדם. ומגלה לנו רבינו כאן שע"י שאדם רגיל באמירת תהילים יכול לזכות להכל. 

ושם האדם הוא מהותו, לכן שמות  ונראה לבאר כי שרש כל ישראל הם יב בני יעקב שהיו דבקים תמיד בהש"י.
י לִׁ ן ַנְפּתָ ן: ּדָ ְנָימִׁ ׂשָכר ְזֻבלּון: יֹוֵסף בִׁ ָ ׂשּ י יהּוָדה יִׁ ְמעֹון ֵלוִׁ ר, השבטים )כפי שכתובים בתורה בראשית לה( ְראּוֵבן ש ִׁ ֵ ד ָאש  : ּגָ

והכי נמי השבטים שמ"ט השערים הם קומה אחת ואולי הכוונה מט שערי התשובה. כנגד דהיינו מט אותיותיהם, הן 
 הם קומה באופן שכל אות מאותיותיהם היא בחי' שער אחד, לפי סדר מעלתם כנראה. וצ"ע.

 ,עלאה דייקא, שהם בחי' מט אותיות, כדי להזדכך שם בבחי' מט שערי תשובה \צטולכן ירדו למצרים יב בני יעקב/
להכנס בכל מ"ט שערי התשובה ואזי נתקיים בהם נשלמה תשובתם במט ימי ספירה עד שזכו ועוד  תיקון הדעת.

התגלות ה' ית', בחי' . שהוא על הר סינילעיני כל ישראל וירד ה' )שמות יט יא(  כמ"ש בחי' ואשובה אליכם שער הנ'
  .החירות מיצה"רביטול הספק מן הלב, ביטול הבחירה, בחי' 

הטיה כלל. ואין יחס ביניהם  אין בואבל שער הנ' לטוב או לרע, לכאן ולכאן  ,מט הטיות בחי'יש ט שערים "מבכי 
, וחירות באה שנה שהכל חוזר בה למקומו הראשון ,היינו אחר מט שנים ,אלא כחומר לצורה. )וכן מצינו ביובל

 (מעבדות

 \קיד. דהיינו שגם תשובת יחיד/והרבי של התשובה הוא דוד המלך כמובא בגמ' לא חטא דוד אלא להורות תשובה ליח
 מועילה.

ותורת דוד שבה מלמד את דרך התשובה היא חמישה חומשי תהילים שכתב ברוה"ק ובהתעוררות גדול עד שכל אחד 
 מישראל יכול למצא עצמו בהם. 

והרגילות באמירת תהילים גורם להתעורר לתשובה וגם למצוא האות והשער השייך לו שמשם הכניסה לשוב אל 
 "י וגם לפתוח אותו אם הוא סגור. הש

כי כל אחד מישראל ניטל ונתרחק מהאמת והחכמה השייכת לו ע"י חטאיו בגלגול זה או קודם וע"י תהילים יכול 
להיות מחובר להקב"ה כפי ו ,דעת אמת השייכת לווחכמה להיכנס בשער התשובה לאתר שניטל ממנו דהיינו לשוב ל

 שהיה בתחילה.

ר הֹוֵצאָת -ועיקר הזדככות ישראל היתה במצרים, וכן אמר שלמה בתפילתו )מלכים ֶׁ ָך ְוַנֲחָלְתָך ֵהם ֲאש  י ַעּמְ א ח' נא( ּכִׁ
ְרזֶׁל:   ּתֹוְך ּכּור ַהּבַ ם מִׁ ְצַריִׁ ּמִׁ  מִׁ

 וכן כל אחד מישראל עיקר הזדככותו היא בבחי' מצרים הפרטית שלו.

אר שמצרים בגוף האדם היא מיצר הגרון )מיצר שבין הגוף לראש בין בחי' מבו)פע"ח חג המצות פ"ז( ובכתבי האריז"ל 
 שמים לבחי' הארץ שבאדם( 

מחשבות זרות שנלחם בע"י  ,שמשבר החומר והקש ,לכן דייקא ע"י אמירת תהילים )בחי' קרא בגרון( בדביקות וכוונה
תחזק לקשור מחשבת ליבו לליבונא ומלבן לבנים שמ ,שרוצות להחלישושאין מקשיב לו והקושיות של אפיקורסות 

לא ע"י מלאך וכו' אלא  ,וזוכה לוירד ה' להצילם , באמת בכל לבו,ומקיים ויצעקו אל ה' ,עד שזוכה לזכך עצמו ,דמוחא
 בעצמו יורד מאיר אורו הנפלא למעלה מהכלים אור שמוציא את האדם מבחי' עבד לבן חורין. ה' 

יהּו ְולֹא  (ה' ו')בשה"ש  כמ"שאבל מיד נעלם האור  ּתִׁ ש ְ ּקַ רֹו ּבִׁ י ָיְצָאה ְבַדּבְ י ָחַמק ָעָבר ַנְפש ִׁ י ְודֹודִׁ י ְלדֹודִׁ י ֲאנִׁ ַתְחּתִׁ ּפָ
י: יו ְולֹא ָעָננִׁ יהּו ְקָראתִׁ  ְמָצאתִׁ

 
לכאורה קשה בסוף התורה יעקב בחיר האבות ומטתו שלימה הם יב בניו שהיו כולם צדיקים גדולים א"כ היו בשלימות התשובה ולמה  צט

י ה' אומר כאן שירדו למצרים כדי לזכות לתשובה עלאה.  ואולי אפ"ל כי אמנם האבות הם שרש ואב לאמונה והתשובה אבל אעפ"כ שמ
לא נודעתי להם, דהיינו שהתגלות שם הויה שזה שלימות הדעת לזה זכה משה ועל ידו דורו לפי בחינתם רק מכח הזיכוך של שיעבוד  
מצרים. וכמו ששמעתי שהאבות היו בחי' אמונה לעומת משה שהיה בחי' דעת )כידוע דעת לשון חיבור( וכן מובא שיעקב ומשה שניהם  

זהר שיש חילוק יעקב מלבר ומשה מלגאו דהיינו כלפי השגת שם הויה משה השיג יותר פנימיות אחדותו ית'. תיקון אדה"ר אבל מבואר ב
נמצא שהזיכוך בכור מצרים על ידו זכה משה רבינו למדריגה יתירה. ובמקום אחר ראיתי שיעקב נקרא גם ישראל שזו מדרגה גבוהה  

  ומשה רבנו זכה למדרגת ישראל בקביעות. יותר, אבל לא זכה לה בקביעות לכן נשאר שמו גם יעקב,
צ"ע שלא למדו מאדם הראשון, ואולי כי באמת לא זכה לתקן החטא ולא למדו מקין ומראובן כי קין משמע בתורה לח שלא עמד בה   ק

והוכיח שאפילו על  אולי אדרבה בגלל זה נחלשה האמונה בכח התשובה עד שבא דוד המלך . וצ"ע וראובן לא חזרה אליו הבכורה לגמרי
 חטא נוראה של אשת איש לפי דעתם, מתקבלת התשובה עד שלא נמנע ממנו להיות מזרעו משיח. 
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אפילו בחושך והדין של ימי  ,נמשך האדם לרוץ אחריו ית'שזכה,  מכח הרשימו של האור הנפלא הזהואעפ"כ 
בחי' "ואשובה דהיינו שאז זוכה לבחי' וירד ה' על הר סיני,  ן שם ישראל כנגד ההר,ויחעד שזוכה לבחי'  ,הספירה

)כלבו הגש"פ  אליכם" הנ"ל, דהיינו התגלות שער החמישים, שאז מתיישב אורו ית' בכלים כראוי, ויוצא כל ספק מן הלב 

 זהמת הנחש.  ,ובטלה כל זהמת הספק על פיוט דיינו(

להרחיב קצת ולבאר ענין מיצר הגרון שבו עיקר הזדככות ישראל עד כדי תשובה עלאה הנזכר כאן, הכוונה למבואר 
)פע"ח שער המצות פ"ז על עבדים היינו( )וכן עיין מזה בתורה סב אות ה' עפ"י לקוטי תורה לך לך וישב לענין  ורמוז בכתבי האריז"ל 

וכן מבואר בגרון כראוי והתיקון ע"י תענית עי"ש שפרעה בעורף בחי' מוחין קטנות(  המבואר שם התגברות שרי פרעה שמונע מקרא 
בפע"ח הנ"ל שפרעה עומד במיצר הגרון כנגד הבינה ומונע מהחכמה להאיר בלב )כי ידוע שרגלי הבינה נעשים 

י"ז נעשה הלב מוחין לזעיר שהוא בחי' הרוח שבלב ופרעה עומד בעורף מקום הבינה ומונע מהלב הארת החכמה( וע
משועבד לו כי הוא נעשה מוחין ללב וזהו מיצר הגרון כי גרון גמט' ג"פ אלקים דהיינו שע"י פרעה אין שם אלא 
הארת הדינים ומיצר אותיות מי דהיינו אמא בינה וצר היינו שישראל נמצאים כמו בבטן האמא במקום צר ודינים 

 ומשועבדים לפרעה ע"י שמונע מהם הארת החכמה. 

יש פרעה שמסתיר את הקב"ה ויש ארץ מצרים מקום של צרות ודינים. שישראל נכנסו בה  נו שכמו שבעולםדהיי
כמו עובר בבטן אמו להתעבר בה )לשון עברה וכעס ודין( עמ"נ להולד מחדש, ויש ישראל המשועבדים בה כדי  

וכדאיתא בזהר שגלות להזדכך עמ"נ שיהיו ראויים לקבלת התורה שהיתה בתשובה עלאה, לזכות לדעת שלם. 
 מצרים היתה גלות הדעת והדיבור. 

בראשו משכן הנשמה שהיא חלק אלוק ממעל וצריכה להאיר בלב ששם משכן הרוח והנפש  כך בעולם קטן כל אדם,
שזה בחי' ישראל ויש מיצר הגרון המפסיק בין הראש והלב. ובראש הגרון יש פרעה שיושב בעורף מקום הבינה 

בלב.  וכל אדם בגלל עונותיו ובעיקר פגם אמונה, בחי' שאלת במה אדע, גורם להמלכת פרעה ומונע מהמח להאיר 
במיצר הגרון, שמפריד את הלב מהמח, שזה בחי' פירוד בין המלכות להקב"ה, וצריך לחזור להשיבם, דהיינו להשיב 

 את הלב לאתר שניטל ממנו. ולפי הזהר הנ"ל זה בחי' להוציא את הדיבור מהגלות.

שמעתי בשם ר' צדוק שיוסף ויהודה בחי' צדיק ובע"ת. וזה כבר  להרחיב ענין דוד המלך הרבי של התשובה.  עוד
מתחיל בחילוק בין האמהות רחל ולאה, שרחל תמיד נראתה יפה, ולאה עיניה רכות, ורק מי שהכירה ידע שהן רכות 

דאתכסיא. בחי' בינה. ומקומה בעורף כיון שבוכה שלא תיפול לידי עשו הרשע. )וכן רחל עלמא דאתגליא ולאה 
כמבואר בכתבי האריז"ל( וכן מצאנו בדוד המלך שביחס לשאול היה בחי' בעל תשובה, וכמו יהודה שנראה שחטא 
בתמר, ורוח הקודש אומרת ממני יצאו הדברים, כן מצינו בדוד שנראה שחטא בבת שבע, והגמ' אומרת כל האומר 

  נו אלא טועה פירוש שלא רק כאן הוא טועה אלא שכל ההסתכלות שלו על צדיקים היא בטעות( )הלשון אידוד חטא אינו אלא טועה 
ומבואר שגם מה שכן נעשה היה שמשמים הכשילו אותו בדבר שכלפי חוץ נראה כחטא לא הפילוהו לזה אלא כדי 

 להורות תשובה לרבים, ובפשטות הכוונה שיתגלה בעולם כח התשובה, אפילו מחטא כזה נורא. 

בל מרבינו מבואר יותר, שנכשל בזה כדי שיצעק הרבה להש"י, ויכתוב חמישה חומשי ספרי צעקות והתבודדות א
ודיבורים של תשובה להש"י, שלא רק מלמד איך לצעוק, אלא שהם להורות תשובה לרבים, דהיינו שלבו של דוד כלל 

בורים והלשונות אלה דייקא, שייכים לכל וצעקותיו הן צעקת הלב של כל ישראל, לכן הד \קאאת לב כל עם ישראל,/
אחד מישראל, לכן מועיל מאד לצעוק דייקא בלשונו של דוד המלך בעצמו, דהיינו להיות רגיל באמירת תהילים כנ"ל.   
ולכן כל ימיו לא נודע שמחל לו הקב"ה, עד שבנה שלמה את בית המקדש, ובא להכניס את הארון להיכל, ולא נפתחו 

דוד אביו. וכל חייו רדפוהו מבית ומחוץ וביזוהו שלא ראוי לבוא בקהל, דהיינו שאינו מזרע ישראל עד שביקש בזכות 
כלל. ושמעתי מהריצ"ח שמבארים במליצה, על מה אמר דוד "טעיתי כשה אובד" דהיינו שכל כך הרגיש מופרך עד 

נדמה שהתורה כתבה אותו שלא  שאמר הריני כשה דאבידה הנזכר בגמ' ב"ק נד. שלכ"ע אין לו צריכותא, דהיינו ש
 לצורך. 

עוד נראה שכמו שיש מדרגת צדיק שמעולם לא ניתק מהקב"ה, ויש בע"ת שניתק וחזר. כן אפ"ל שיש ברית שהיא 
קשר חזק וקבוע, בחי' חבל שמעולם לא נקרע, אבל יש בחי' קשר של תפילין בחי' קשר שנעשה בחבל שנקרע וחוזרים 

' עורף, כי הוא למי שרוצה לשוב ועדין לא השלים תשובתו. כמבואר בתורה ו' שעד לחבר אותו, וקשר זה הוא בבחי
ה מבינה עילאה בבחי' אחור גמט' דם, ועי"ז באים עליו בזיונות ושפיכות -יהשמשלים תשובתו מאיר אליו שם א

ל ברצועות דמים. לכן על חבל כזה יש קושיות ומחלוקות, כמו על דוד המלך וכן בהלכה יש דיון אם קשר מועי
 שנקרעו להחשיבם כשלם.

 
עיין ספורי מעשיות ז' בעטלערס יום השלישי הלב והמעיין. ועיין שם בסוף המעשה שרבנו אמר שהלב הוא דוד המלך. וזה  קא

וסר הרבה מאד, ותורה הרבה. כי יש בה כמה תורות. גם כי זאת המעשה היא חדוש נפלא מאד. ויש בה מ -לשונו שם 
מדברת מהרבה צדיקים קדמונים, מדוד המלך, עליו השלום. כי דוד המלך, עליו השלום, עמד בקצה הארץ וצעק אל המעין 
    :היוצא מן האבן שעל ההר, כנ"ל. כמו שכתוב )תהלים סא(: "מקצה הארץ אליך אקרא, בעטף לבי בצור ירום ממני תנחני"

)כל זה שמענו מפיו בפרוש. והמובן מדבריו. כי דוד המלך, עליו השלום, הוא בחינת לב כמובא )עין זהר שמות קח(. ועליו 
מרומז במעשה ענין הלב של העולם, שעומד בקצה הארץ כנגד המעין, וצועק ומשתוקק אליו תמיד וכו'. ועדין הדברים 

ענין דוד המלך והמקרא הנ"ל מקצה הארץ שמרומז בהמעשה, זה שיך ליום  :סתומים. אשרי מי שיזכה להשיג סודות המעשה(
 .ןוהמעיישלישי. כי שם מדבר מענין הלב 
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וישראל בעצם קשורים להקב"ה בברית, אבל כשמופרת הברית, באיזה בחי' ממנה, או ברית התורה או האמונה או 
במעור או הלשון, כל מיני בחינות חיבור בין הקב"ה לישראל, אזי התיקון הוא תשובה, ותשובה היא לחזור ולקשור 

ת מפרידים, לכן במקום הברית שהיא הארת פנים שהופר, עושים קשר בחי' קשר את ישראל לאביהם, אלא שהעוונו
ה בחי' תשובה, אנא זמין למהוי, אבל מהעורף, -של תפילין, שהוא בעורף דייקא, בחי' שאמא בינה מאירה בשם אהי

ד עליהם בעורף , דהיינו שמעמי\קבדהיינו בבחי' אחור, דהיינו שמחזיר וקושר את האדם אל הקב"ה, אבל ע"י דינים/
 פרעה רשע שמשתעבד בהם עמ"נ שמרצון יברחו אל הש"י ע"י צעקותיו של דוד המלך כנ"ל, 

והוא עומד בעורף להכניע את )ונזכר בתורה נד אות ד(  \קגכמבואר בזהר לך לך פט:/ כי דוד המלך הוא הקשר של תפילין
להיות דיבור לפני ה' ולהיות דבר ה'. עיין תורה מח פרעה הנמצא שם כנ"ל. ולהוציא ממנו את הדיבור מהגלות 

הדבורים שאדם מדבר בכח הם עצמם דבורים של הקב"ה. ועיין תורה קנו הדבורים שמדבר בינו לבין קונו הם בחי' 
רוח הקדש, ודוד וכו' יסד מזה ספר תהילים. מבואר שאפילו שמדבר דבורים של מישהו אחר, אפשר שהיו בפיו דבר 

 והכל קרוי על שמו של דוד.   )ב"ב יד:( ראים על שמו, שהרי את תהילים חיברו עשרה צדיקיםה', וגם נק

וכשפרעה עומד בעורף ומסתיר מישראל ומהלב כנ"ל את החכמה האמיתית ומפילם למוחין דקטנות לבחי' הרגשת 
עוק ולחפש איה מקום חסרון ועצבות ויאוש, אין שום תקוה אז, אלא הצדיק, שמחזיר מעט דעת, עכ"פ את הדעת לצ

כבודו. והצדיק שנמצא שם הוא דוד המלך. כנ"ל אבל לדעת את זה בעצמו צריך צדיק, דהיינו לדעת שאתה זקוק 
 לצדיק ולדעת שהצדיק נמצא אצלך ממש, בתהילים.

 וזה כוונת תורה עג תנינא 
שהצדיק רבינו אומר לך דע שאתה לפי בחינתך במצרים במיצר הגרון ואם נדמה לך שאתה בן חורין, דע שאתה 
עדין רחוק מאד מהקירוב להקב"ה הראוי לך, ועדין פרעה שלך מונע ממך קירוב נפלא להקב"ה, לכן תרגיל עצמך 

צדיק דוד המלך, שהם יעירו אותך לומר הרבה תהילים, דהיינו שתצעק להש"י על מצבך הנורא בלשונות שצעק ה
מהשינה, ויפיחו בך רצון לשוב, ויכוונו אותך לשער התשובה השייך לך, וגם יפתחו לך אותו, כי דוד המלך הוא הקשר 
של תפילין כנ"ל, הוא הרבי לתשובה, לכן בלשונות צעקותיו אל הש"י טמון כח נפלא להחזיר ולקשור את כל ישראל 

 להקב"ה. 

ְרש ָ ועיין תורה קצ ּיֹות ַהּנִׁ ים ְוָהאֹותִׁ ּבּורִׁ י ֵאּלּו ַהּדִׁ ָחָכם, ּכִׁ מּות הֶׁ ם ּדְ ְצַטּיֵר ש ָ ם ְונִׁ ְרש ָ ָחָכם נִׁ ל הֶׁ ֶׁ ר ש  פֶׁ ַהּסֵ י ּבְ ין ב ּכִׁ רִׁ ין ּוְמֻצּיָ מִׁ
 ֶׁ ָמתֹו ּוָפָניו ש  ש ְ ְכלֹו ְונִׁ ּשִֹׁ ֶׁ ְמָצא ש  ָניו, נִׁ ינֹות ּפָ ָמתֹו ּוְבחִׁ ש ְ ָחָכם ְונִׁ ל הֶׁ כֶׁ ר, ֵהם ׂשֵ פֶׁ ַהּסֵ ּיֹות ּבְ ֵאּלּו ָהאֹותִׁ ש  הּוא ּבְ מּותֹו ַמּמָ הּוא ּדְ

בֹות,    ְוַהּתֵ
נמצא שנשמתו ופניו ודעתו של דוד המלך שהיא בחי' הקשר של תפילין נמצאת בספרו התהלים. נמצא שיש כח 

י ה'.   בתהלים שלו להחזיר ולקשור אותך להש"י, ולתקן לך את הדיבור, להוציאו מהעורף מפרעה, להיות דבר ה' לפנ
 )עיין תורה קסב שיש אנשים שמדברים ונשמע שמדברים מהעורף(

שהאומר את התהלים של דוד נוטל שכר כמו הלומד סוגיות חמורות  \קדועיין ילקוט שמעוני תהלים יט רמז תרעח/
 שבש"ס שבסדר טהרות כנגעים ואהלות.  

אות את פני ה', והקב"ה א"ל שלא יראה אלא ואולי אפ"ל שזה שמשה רבינו ביקש "הראני נא את כבודך", שביקש לר 
את אחוריו, ופרשו חז"ל בגמ' ברכות ז' דהיינו קשר של תפילין. והביאור לפי תורה ו' נראה שמשה רבינו רצה לזכות 
למדרגה גבוהה מאד של תשובה, והקב"ה א"ל שא"א לזכות לזה בחיים, וגם בשביל לזכות לאחר מיתה, צריך לזה 

ה באחור, דהיינו מכנגד העורף, ששם קשר -יינו הארת הבינה בחי' תשובה בחי' הארת שם אהיקשר של תפילין, דה
ה באחור גמט' דם, בחי' בזיונות ושפיכות דמים. -של תפילין, אבל הארה זו היא בבחי' דינים, כמובא ששם אהי

לקו עליך ר"נ ראשי דהיינו שאמר לו אם אתה רוצה לזכות למדרגה כזו, אתה צריך לסבול הרבה בזיונות, ויח
סנהדריות וגדולי הדור קרח ודתן ואבירם, ועוד וכל ישראל יחלקו עליך. וזה נקרא קשר של תפילין, תפילין לשון צמיד 

 
ה ביושר -צ"ע כי התשובה הנ"ל עפ"י תורה ו' היא אחרי שמזמן עצמו לשוב ואזי מקבל הארה גדולה משם אהי -הגה קב

הרשימו רץ ושב אל הקב"ה ומתגבר על כל המניעות שבאים עליו מצד שנעלמת כיון שעדיין אין לו כלים לקבלה ואזי מכח 
ה בבאחור עד שיכין לו כלים לקבלו ביושר. אבל לפי המבואר כאן זה בחי' ופרעה הקריב ובאופן כזה עדיין לא -שם אהי

שפרעה ה להאיר, אלא רק כשמכח פרעה הם מזמנים עצמם לשוב, אז מתחיל מהלך התשובה. נמצא -התחיל כלל שם אהי
)אבל עיין תורה ו'  ה.-ה, אלא הדינים הקשים שם שרוצים להסתיר את שם אהי-אע"פ שהוא בעורף, אבל אינו בחי' שם אהי

 ה או הזימון לתשובה(-שלא ברור הסדר מה קדם למה הארת שם אהי
לא אתוון דשמיה ותו שמענא, מאי חמא קודשא בריך הוא למיהב מלכותא ליהודה מכל אחוהי, א : דף פטלך לך זוהר  קג

)אבל חקיקן ביה, וקודשא בריך הוא יהב יקרא לשמיה, ובגין כך אחסין מלכותא. ותו שמענא, יהודה הא אתוון דשמיה ודאי, 

, אלא דא דוד מלכא דאתקשר בשמיה מכל בני עלמא, דכתיב ובקשו את ה' אלהיהם ואת דוד מלכם )נוספה בו( ד' אמאיאות( 
הגולה אל ארץ ישראל יבקשו את הקב"ה לשאול ממנו צרכם וגם יבקשו את מלך המשיח הבא מזרעו של דוד וגם ממנו יבקשו  )פי' כשישובו ישראל מ וגו', 

)הרי שדוד קשור בשמו של הקב"ה שהרי הזכירם הכתוב כאחד ולכן נתווספה אות ד' בין שם הוי"ה שבשמו של יהודה  הא דוד קשיר בשמיה,  שאלתם(

ובגין כך   )דוד הוא סוד אות ד' של קשר של תפלין( קשר של תפלין ודאי,  דוד מלכא)עוד רמז שמעתי( תו  הקב"ה( לרמז שדוד דבוק עם שמו של 
)ולכן נתקשר דוד בשם הוי"ה כי ד' פרשיות של תפלין הם סוד ד' אותיות שם הוי"ה וד' של דוד הוא סוד קשר של תפילין ועי"ז   דוד אתקשר בשמיה

 .נתקשר דוד בשם הוי"ה(
יהיו לרצון אמרי פי. שיעשו לדורות ויחקקו לדורות ואל יהו קורין בהן   -וט שמעוני תהלים פרק יט רמז תרעח ילק קד

 כקורין בספרי מירס אלא יהו קורין בהן והוגין בהם ונוטלין שכר עליהן כנגעים ואהלות,
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פתיל, לשון חיבור, דהיינו שזה קשר של חיבור להקב"ה שנעשה בדרך של דינים דייקא, שמרוב צרות נכנע ליבו 
 ובורח אל הש"י, כדוד המלך.  

דרך לקשר של תפלין כדמצינו בדוד המלך שאפילו את עצם החיים לא היה לו, עד שקבל שבעים שנה במתנה  כי זו ה
מאדם הראשון וי"א מהאבות, ובחייו היה נרדף ומבוזה שמשפחתו חשבה אותו לממזר, ודואג ראש הסנהדרין טען 

ותו היו רבים מבזים אותו על זה, שאינו ראוי לבא בקהל, כיון שהוא מזרע מואב, ואח"כ חטא בת שבע, ועד הסתלק
 ומכל זה עשה לדוד ירידה תכלית העליה לברוח אל הקב"ה עד שנעשה רגל רביעי במרכבה וקשר של תפילין כנ"ל. 

ואולי אפשר גם לומר דהיינו במה אדע שאברהם שאל במה אשאר אני וזרעי עד עולם בבחי' אדע בחי' וידע אדם היינו חיבור 
ע לו הקב"ה ידוע תדע וכו' דהיינו שיעבוד מצרים שזה הדרך להתחבר אליו ית' כי שם יזדככו עם ישראל עד  אליך הקב"ה ואז הודי

 שיזכו לתשובה עלאה ודעת. 

וכל שנה חוזר האור של יציאת מצרים בכלליות שהש"י בעצמו יורד ומאיר אור נפלא של קירוב אליו בליל הסדר ומיד 
אחריו כלל ישראל לתקן מדותיהם במט ימי הספירה וזה רמוז בשיר  למחרת נעלם האור ומכח הרשימו נמשכים

ֵפם:  ת ַרְגַלי ֵאיָכָכה ֲאַטּנְ י אֶׁ ה ָרַחְצּתִׁ ּנָ ֶׁ ש  ְלּבָ י ֵאיָכָכה אֶׁ ְנּתִׁ ּתָ ת ּכֻ י אֶׁ ְטּתִׁ ַ ש  )דהיינו ע"י השיעבוד פשטתי השירים פרק ה )ג( ּפָ

ן ַהחֹר ּוֵמעַ  את בגדי הצואים( ַלח ָידֹו מִׁ י ש ָ י  שזה בחי' הארת ליל הסדרי ָהמּו ָעָליו: )ד( ּדֹודִׁ י ֲאנִׁ ַתְחּתִׁ )ה( קמתי וכו'  )ו( ּפָ
י:  יו ְולֹא ָעָננִׁ יהּו ְקָראתִׁ יהּו ְולֹא ְמָצאתִׁ ּתִׁ ש ְ ּקַ רֹו ּבִׁ י ָיְצָאה ְבַדּבְ י ָחַמק ָעָבר ַנְפש ִׁ י ְודֹודִׁ י  )זה בחי' ימי הספירה(ְלדֹודִׁ )ז( ְמָצֻאנִׁ

ים בָּ  ים ַהּסְֹבבִׁ ְֹמרִׁ ְֹמֵרי ַהחֹמֹות: ַהש ּ י ֵמָעַלי ש  ידִׁ ת ְרדִׁ אּו אֶׁ י ָנׂשְ י ְפָצעּונִׁ ּכּונִׁ יר הִׁ )זה בחי' הדינים שיש בימי הספירה כי שם עִׁ

י: ה עדין מאיר באחור(-אהי חֹוַלת ַאֲהָבה ָאנִׁ ֶׁ ידּו לֹו ש  ּגִׁ י ַמה ּתַ ת ּדֹודִׁ ְמְצאּו אֶׁ ם ּתִׁ ם אִׁ ָלִׁ ָ נֹות ְירּוש  ם ּבְ ְתכֶׁ י אֶׁ ְעּתִׁ ּבַ ש ְ  )ח( הִׁ
 שמכח הרשימו של הארת ליל הסדר נעשים ישראל חולת אהבה שמכח זה רודפים להשיג את הש"י.

וכמו כן שכל הבחינות האלו חוזרים ומאירים כל שנה )פרשת אמור שנת ]תרמ"ד[ במצות ספירת העומר( ועיין מזה שפת אמת 
כדכתיב זכרתי לך חסד נעוריך. ובוודאי מזה נשאר זכירה בכל דור, בימים אלו אחר יצ"מ שנמשכו בנ"י אחר הקב"ה במדבר 

בשמים לדורות ממילא יש התעוררות בנשמות בנ"י להתבטל אליו ית' בימים אלו. לכן כתי' וספרתם לכם כי הזמן מוכשר עתה 
זה הזכות לכך. ולאשר דור המדבר היו באמת תמימים שהרי נמשכו אחריו כבהמה כדכ' במד' בפ' משכני אחריך נרוצה. לכן 

 . עומד לפניו ית' כמ"ש יודע ה' כו' ונחלתם לעולם תהי' שנשאר התעוררות הימים האלו בכל שנה ושנה

 לכן נהגו להרבות באמירת תהלים באלול
בסוף התורה מסכם רבינו ואומר שלכן נהגו ישראל להרבות באמירת תהילים בימי אלול. וזו תמה גדולה שהרי עיקר 

מההזדככות ישראל במצרים ובימי הספירה ואיתא במשנה בפסחים שבכל דור אדם צריך התורה כאן נראה שמדבר 
לראות עצמו כאילו הוא בעצמו יצא ממצרים. דהיינו שמדובר כאן על כל אחד, שבימי ניסן קודם טו הוא בחי' עבד  

ט ימי ספירה לתקן המזדכך בכור הברזל של מצרים, עמ"נ לזכות לתשובה עלאה, ובפסח יוצא ממצרים, ועוד לפניו מ
בכל שבוע מידה מז' מדות, בכל הז' מידות שבה, נמצא שימי ניסן עד מתן תורה הם ימי תשובה, ולמה א"כ מסכם  
דבריו לכן באלול מרבים ישראל באמירת תהילים, ולא מזכיר את ימי ניסן ואייר? וגם למה לא נהגו ישראל בימי 

לק"מ הרגיש בזה וכתב שצריך להרבות בימי הספירה באמירת  הספירה בתהלים כל כך כמו באלול, אמנם בקיצור
 תהילים. אבל נ"ל צריך ביאור כפי שיתבאר בהמשך. 

ונ"ל להקדים שנתבאר כאן בתורה שיש בחי' תשובה של הקב"ה והיא שמשלים את החסר בתשובתינו ונתבאר שהיא 
אצל הקב"ה גם בחי' כביכול תשובה ממש, התשובה של ניסן וימי הספירה עד שבועות כנ"ל. אבל באמת הרי מצינו 

 כמבואר בגמ' שבועות דף ט ששעיר של ר"ח בא כי אמר הביאו עלי כפרה על שמעטתי את הירח )נזכר בתורה י( 

וא"כ אולי אפ"ל שבאלול היא סוג התשובה השני וכנראה בחוש שאין בסופה בחי' ואשובה כמו שמצינו בסוף ימי 
אלא מסתיימת בימי  ,שאז מתגלה כזקן עתיק יומין בבחי' הארת שער החמישיםיני, כמ"ש וירד ה' על הר סהספירה 

ַבע ָלנּו וכן משמע מלשון רבנו בתורה א' תנינא אות יג  .במשפט הגדול ,הדין של ר"ה ּקָ ֶׁ ה ש  ּמֶׁ ין ַרֲחָמנּותֹו ּבַ ְוָאנּו רֹואִׁ
י זֶׁ  , ּכִׁ ש  ֹראש  חֹדֶׁ ין, ּבְ הּוא יֹום ַהּדִׁ ֶׁ ָנה, ש  ָ ַרְך, ֹראש  ַהש ּ ְתּבָ ּתֹו יִׁ ָרה ֵמאִׁ ּפָ ש  ּכַ ֵנינּו ְלַבּקֵ ין ּפָ ימִׁ ינּו ְמרִׁ י ֵאיְך ָהיִׁ דֹול, ּכִׁ ד ּגָ סֶׁ ה הּוא חֶׁ

עַ  ַרְך ּבְ ְתּבָ ְבָיכֹול הּוא יִׁ ָאז ּכִׁ ֶׁ , ש  ש  ֹראש  חֹדֶׁ ָנה ּבְ ָ ין ֹראש  ַהש ּ ד ְוָקַבע יֹום ַהּדִׁ סֶׁ נּו חֶׁ ּמָ ה עִׁ ן ָעׂשָ ָרה,ַעל ּכֵ ּפָ ש  ּכַ  ְצמֹו ְמַבּקֵ
ְבָרָכה )יד( ְכרֹוָנם לִׁ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו זִׁ ֶׁ מֹו ש  ש  )ּכְ ֹראש  חֹדֶׁ ֱאָמר ּבְ ָרה', ַהּנֶׁ ּפָ יאּו ָעַלי ּכַ יַנת: 'ָהבִׁ ְבחִׁ ן ֵאין  ּבִׁ בּועֹות ט(, ְוַעל ּכֵ ש ָ

ַעְצמֹו ְמַבקֵּ  ַרְך ּבְ ְתּבָ הּוא יִׁ ֶׁ ָרה, ֵמַאַחר ש  ּפָ ש  ּכַ ין ְלַבּקֵ ּיֹום ַהּדִׁ ה ּבַ "ל.ָלנּו ּבּוש ָ ּנַ ָרה, ּכַ ּפָ  ש  ָאז ּכַ

נמצא שימי אלול הם סוג תשובה אחר, וא"כ עוד יותר קשה למה סיכם את התורה שלנו בענין אמירת תהילים 
 באלול דווקא, ולא בימי הספירה.

י"ת  -ובאמת כבר מבואר שתשרי וניסן הם ימי תשובה, עיין לשון רבנו בתורה מט אות ו  ית, ּבֵ ֵראש ִׁ יַנת ּבְ חִׁ ְוזֶׁה ּבְ
ּקּונִׁ  ּתִׁ יָתא ּבַ ָנה. ְואִׁ ָ יָסן הּוא ֹראש  ַהש ּ ם נִׁ ּגַ ֶׁ יָסן, ש  ָנה ְונִׁ ָ ית. ְוֵהם ֹראש  ַהש ּ ֵני ֵראש ִׁ ית, ַהְינּו ש ְ ּקּון כ"א מ"ה.ֵראש ִׁ יא ים )ּתִׁ (: 'ְוהִׁ
יָסן. ְוֵהם יְ  ֵרי ְונִׁ ש ְ ין', ֵהם ּתִׁ רֹועִׁ א'. ּו'ְתֵרין ּדְ ַמְלּכָ ין ּדְ רֹועִׁ ֵרין ּדְ ין ּתְ י ּבֵ יהִׁ ד אִׁ ָלה, ּכַ ְקֵראת ַקּבָ ם הּוא ְיֵמי  נִׁ י ּבָ ּוָבה, ּכִׁ ש  ֵמי ּתְ

ְגֹאל' )ר ין לִׁ ידִׁ יָסן ֲעתִׁ נִׁ י 'ּבְ ּוָבה. ּכִׁ ש  ּלָא  "הּתְ ֻאּלָה אֶׁ ּיֹון יא(, ְוֵאין ַהּגְ ְעָיה נ"ט(: "ּוָבא ְלצִׁ ַ תּוב )ְיש  ּכָ ֶׁ מֹו ש  ּוָבה, ּכְ ש  ַעל ְיֵדי ּתְ
      ּגֹוֵאל"

ואולי אפ"ל ששתי סוגי תשובה אלו תלויות במחלוקת רבי יהושע ורבי אליעזר מתי נברא העולם, עיין ר"ה כז ובתוס' 
שבניסן בפועל ובתשרי במחשבה,  שם בשם ר"ת שבאמת אינה מחלוקת. ויש בזה שתי גרסאות, גרסתינו הרגילה

אבל יש גרסת רבי דוד שפירא להפך, שבתשרי בפועל ובניסן במחשבה, וזה מתאים להא דאמרו שרבי אליעזר 
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שמותי )לפי' שהכוונה מבית שמאי( לכן מדבר מצד הדין דהיינו )בשרש הדבר( מתי עלה במחשבה וזה בניסן, ומודה 
ובה בניסן היא בחי' תשובה עלאה שער הנ' שהקב"ה משלים לנו, ואילו שבתשרי נעשה בפועל. ואולי לכן גם התש

בתשרי תשובה תתאה בחי' נגלה יותר, שכביכול גם הקב"ה מביא כפרה על עצמו. ואולי לכן לא כל כך נוהגים 
א ישראל לחשוב את ימי ניסן כימי תשובה, ולכן גם לא נוהגים כ"כ באמירת תהילים כמו באלול, כי תשובת ניסן הי

 יותר נעלמת כנ"ל.

מוהרנ"ת בלק"ה ק"ש )הלכה ה' אות י'( מביא את המחז"ל שעמדו על הסתירה בין הפסוק המובא אצלינו "שובו אלי 
ואשובה" )מלאכי ג( ובין הפסוק "השיבנו וכו' ונשובה" )איכא ה כא(, וביארו שיש ויכוח בין כנ"י להקב"ה מי צריך 

מחלוקת, רק אי הבנה, כי באמת הקב"ה כל כוונתו שנצעק "השיבנו  להתחיל, אבל מוהרנ"ת מבאר שבאמת אין
 איליך", אבל ישראל לא מבינים כוונתו ומבינים כפשוטו שמתנה את "ואשובה אליכם" בזה שישראל ישובו תחילה. 

 ואולי גם הויכוח בין ישראל להקב"ה יתפרש עפ"י הנ"ל בשני ביאורים, כי בניסן ישראל טוענים על חלק התשובה
שאנו צריכים לעשות בעצמינו, שאנו טוענים שא"א בלי עזרתו ית', והקב"ה אומר "שובו אלי" בכל יכולתכם ואני 
אשלים "ואשובה" )וזה גם הטעם שלא אומר מפורש תצעקו השיבנו, כי רוצה שתקרא התשובה על שם ישראל, ע"י 

 שיעשו כל שביכולתם( 

ן דקטנות, תשובה תתאה, לכן גם ההכנה לה היא בסליחות ווידויים אבל באלול, שאז התשובה היא יותר בבחי' מוחי
דהיינו על ריחוק הנגלה לעין. לכן לא זוכים בה לבחי' תשובה עלאה כבניסן, אז ישראל טוענים להקב"ה "השיבנו", כי 

תם, כביכול אתה גרמת לנו, שהרי כל סיבת הריחוק מתחיל ממיעוט הירח כידוע, והקב"ה אומר לא, אלא שובו א
שהרי הכל התחיל מקטרוג הלבנה, שהיא בחי' כנ"י, לכן תחילה אתם צריכים לתקן את הקטרוג, ע"י שפלות והכנעה, 

 ואז אוכל לשוב, ולהחזיר בחי' שני מלכים בכתר אחד, בחי' והיה אור הלבנה כאור החמה.

ו כפשוטו, ומה יועיל שיצעקו באותו ענין הנ"ל שהקב"ה כל רצונו שיצעקו השיבנו, לכאורה קשה למה לא יבקש שוב
אמר רבי שמעון בן לקיש יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום : סוכה דף נבהשיבנו ולא ישובו? ואם בגלל המבואר 

שנאמר  ,אינו יכול לו ,ומבקש להמיתו שנאמר צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו ואלמלא הקדוש ברוך הוא שעוזר לו
א"כ היכן כאן התשובה הרי הוא ית' משיב אותנו. ועיין מזה בפתיחה  .השפטוה' לא יעזבנו בידו ולא ירשיענו ב

עבודה זרה ה': תנו רבנן, מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה. אמר להם משה להשתפכות נפש שמבאר עפ"י הגמ' 
היה להם   ",מי יתן והיה לבבם זה להם"לישראל כפויי טובה בני כפויי טובה, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לישראל 

מה כו'. ובמהרש"א שם כתב שאע"פ שאמרו הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, אעפ"כ בכלומר תן לנו אתה ו
כתובים מבואר שהקב"ה יכול להטות לב בני"א לטובה, ומשמע שאעפ"כ נחשב מכח בחירה, כיון שהם בקשו זאת, כי 

     \קהעיקר הבחירה על הרצון והבקשה. עוד מדייק שם מתוס' שדייקא הקטנים יותר צריכים לזה דהיינו לבקש תן אתה/

ינו באמירת תהילים ובכוונה וצעקות להש"י השיבנו אתה נמצא שבימי הספירה ובימי אלול צריכים אנו להרגיל עצמ
ותן לנו אתה יראת שמים. וסגולה מיוחדת יש דייקא ללשונו של דוד בתהילים, והצעקה בעצמה היא כבר חלק חשוב 
בתשובה, דלא כלימוד התורה שכתוב בה לא המדרש עיקר, אלא המעשה. כי לצעוק תהילים זה כבר מעשה עצום, 

הביא לעוד יותר מעשה, דהיינו עזיבת החטא וקבלה לעתיד ולידום למחרפיו ולהעביר על מדותיו וכמובן צריך ל
 ולהאמין בצדיק האמת וכו'

 

 

 

 

 

* 
 מענין לעניין באותו עניין של תשובה שזוכים ע"י תהלים 

יתכן שאדם שעבר עבירות חמורות ובחרטה וקבלה שבלב כבר  מועילה הכיצד    צ"עעצמה  התשובה  
 נקרא צדיקביטל ומחק הכל ו

  מהו חוטא לנבואה שאלו רעה" תרדף "חטאים להם אמרה עונשו מהו חוטא לחכמה שאלו ו הלכה ב פרק מכות מסכת ירושלמי . א
  היינו  לו,' ויתכפ תשובה יעשה להן' אמ עונשו מהו חוטא הוא בריך' לקודש שאלו תמות" היא החוטאת "הנפש להן אמרה עונשו
 תשובה.  לעשות דרך' לחטאי יורה בדרך" חטאים  יורה  כן "על דכתיב

צ"ע מה החילוק בין הנבואה לקב"ה ואולי שזה דין וזה לפנים משורת הדין.    ראיתי מתרצים עפ"י האלשיך עה"פ תהילים סב כי   .ב
רוממותו ית' שחטאו לו אלא לפי שפלות החוטא והיינו חסד אבל החכמה  אתה תשלם לאיש כמעשהו דהיינו שמעניש לא לפי 

 ונבואה רצו להענישו כראוי לפי רוממותו ית'.   

 
הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים והחזו"א מדבר מזה שהמהרש"א שאל הרי  (תשנב פקודי שאמר בפרשת ראה זהרבשיעור ) ח"יצהר) קה

וע"י שמבקש כבר עושה כלי   , עי"ש שמדבר בענין נהמא דכסופא , מבקש זה מפקיע מבחי' בידי שמיםהוא תירץ שכיון ש
צ"ע ומקשה ש , ת הרחמיםדעמד ושתפה למ , עוד עי"ש בתחילה רצה הקב"ה לברא את העולם במדת הדין וכו' .ונחשב שלו

 לא זה שע"י תפילה ברחמים אתה נעשה שותף ועי"ש עוד בר"פ(א ?מה כאן השותפות
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ה י[ ]לג פרק יחזקאלמבואר ב .ג ן ְוַאּתָ ל ֱאֹמר ָאָדם בֶׁ ית אֶׁ ל ּבֵּ ָראֵּ ן ִיש ְ ם ּכֵּ אֹמר ֲאַמְרּתֶׁ י לֵּ ינוּ  ּכִ עֵּ ָ ינוּ  ְפש  ינוּ  ְוַחּטֹאתֵּ ים  ֲאַנְחנוּ  ּוָבם ָעלֵּ   ְנַמּקִ
יךְ  ה ְואֵּ ם ֱאֹמר( יא ) :ִנְחיֶׁ יהֶׁ ְחּפֹץ ִאם  ֱיֹדִוד ֲאֹדָני  ְנֻאם ָאִני  ַחי ֲאלֵּ מֹות אֶׁ ע ּבְ ָ י ָהָרש  ּוב ִאם  ּכִ ש  ע ּבְ ָ ְרּכוֹ  ָרש  ּובוּ  ְוָחָיה ִמּדַ ּובוּ  ש  ם  ש  יכֶׁ ְרכֵּ   ִמּדַ

ה ָהָרִעים ית ָתמּותוּ  ְוָלּמָ ל ּבֵּ ָראֵּ ה( יב) :ִיש ְ ן ְוַאּתָ ל ֱאֹמר ָאָדם בֶׁ י אֶׁ נֵּ ךָ  ּבְ יק ִצְדַקת ַעּמְ ּדִ ּנוּ  לֹא ַהּצַ ילֶׁ יֹום  ַתּצִ עוֹ  ּבְ ְ ש  ַעת ּפִ ְ ע ְוִרש  ָ   לֹא  ָהָרש 
ל ֶׁ ש  הּ  ִיּכָ יֹום  ּבָ ּובוֹ  ּבְ עוֹ  ש  ְ ִרש  יק  מֵּ הּ  ִלְחיֹות יּוַכל לֹא ְוַצּדִ יֹום ּבָ  : ֲחֹטאתוֹ  ּבְ

  הצדיק  צדקת שנאמר הראשונות את איבד באחרונה ומרד ימיו כל גמור צדיק אפילו אומר יוחי בן ש"ר -מ:  דף קידושין ופירשו ב .ד
  )יחזקאל לג י(  שנאמר רשעו שוב לו מזכירים אין באחרונה תשובה ועשה ימיו כל גמור רשע ואפילו פשעו ביום תצילנו  לא
 . "מרשעו שובו  ביום בה יכשל  לא הרשע ורשעת"

ועיין קדושין נט: שמחשבה לא מוציאה מידי מעשה וכעין זה   היא רצון בא לעקור מעשהצ"ע קשה כיצד מועילה התשובה הרי  .ה
ל -משנה ט'  כה במשנה כלים פרק ִלים ּכָ י יֹוְרִדין ַהּכֵּ ָבה ֻטְמָאָתן  ִלידֵּ ָ ַמֲחש  יָנן, ּבְ י עֹוִלים ְואֵּ א  ֻטְמָאָתן  ִמידֵּ ּלָ ּנּוי אֶׁ ִ ה ְבש  ה , ַמֲעש ֶׁ ֲעש ֶׁ ַהּמַ ֶׁ   ש 

ל ד ְמַבּטֵּ ה ִמּיַ ֲעש ֶׁ ד ַהּמַ ָבה ּוִמּיַ ָ ָבה, ַמֲחש  ָ יָנהּ  ּוַמֲחש  ת אֵּ לֶׁ ד לֹא ְמַבּטֶׁ ה ִמּיַ ד ְולֹא ַמֲעש ֶׁ ָבה. וכן בש"ע או"ח שסג סעיף יא לחי   ִמּיַ ָ ַמֲחש 
העומד מאליו אם הניח לחי אחר ועי"ז דחה בידים את הלחי הראשון שעמד שם לא יוכל לשוב לסמוך עליו בשבת אם יפול הלחי  

 השני שהניח אלא מערב שבת, אבל אם רק במחשבה לא סמך עליו יכול בשבת לסמוך עליו. 
ן  ִאם , ּתֹאַמר ְוִאם ד וזה לשונו בסוף פרק –שאמנם הוא חסד ה'  ישרים ועיין מסילת  . ו ת  ּכֵּ ה ָהַרֲחִמים  ִמּדַ ת  ִהיא  ָלּמָ דֶׁ יָון , עֹומֶׁ ַעל ּכֵּ ֶׁ ל  ש    ּכָ

ִנים ק ָצִריךְ  ּפָ ין ְלַדְקּדֵּ ּדִ ל ַעל ּבַ ָבר ּכָ ּוָבה? ּדָ ש  אי, ַהּתְ ת ַוּדַ ל ִקּיּומוֹ  ִהיא ָהַרֲחִמים ִמּדַ ֶׁ ּלֹא, עֹוָלם ש  ֶׁ ד ָהָיה ש  ָלל זּוָלָתהּ  עֹומֵּ   ַעל  ְוַאף, ּוְכָלל ּכְ
י ן  ּפִ ין כֵּ ת  אֵּ ין ִמּדַ ה , לֹוָקה ַהּדִ י  - ְוזֶׁ ּוַרת ְלִפי ּכִ ין  ש  ש   ַהּדִ א  ָראּוי ָהָיה ַמּמָ ַהחֹוטֵּ ֶׁ ש   ש  ָענֵּ ד יֵּ ף ִמּיָ כֶׁ ְטאוֹ  ּתֵּ ִלי ְלחֶׁ ָנה ּבְ ָלל ַהְמּתָ ש   ְוַגם , ּכְ ָהֹענֶׁ ֶׁ   ש 

ה  ַעְצמוֹ  ֲחרֹון ִיְהיֶׁ ָראּוי ַאף  - ּבַ ה  ְלִמי ּכָ ְמרֶׁ ּמַ ֶׁ י ש  א ּפִ ךְ   ַהּבֹורֵּ רֵּ מוֹ  ִיְתּבָ ְ ּלֹא,  ש  ֶׁ ה ְוש  ּקּון ִיְהיֶׁ ְטא ּתִ ָלל ַלחֵּ י, ּכְ ה ּכִ ת ִהּנֵּ ֱאמֶׁ יךְ  ּבֶׁ ןיְ   אֵּ ת  ָהָאָדם ַתּקֵּ   אֶׁ
ר ֶׁ ת ֲאש  ְטא ִעּוֵּ ָבר ְוַהחֵּ ה ּכְ י? ַנֲעש ָ ָרַצח ֲהרֵּ ֶׁ ת ָהָאָדם ש  רוֹ  אֶׁ י, ֲחבֵּ ַאף ֲהרֵּ ּנָ ֶׁ יךְ ,  ש  ן יּוַכל  אֵּ ָבר ְלַתּקֵּ ה  ַהּדָ ה ְלָהִסיר ֲהיּוַכל? ַהּזֶׁ ֲעש ֶׁ ּוי ַהּמַ ָעש    ִמן  הֶׁ

ִציאּות ת, ָאְמָנם? ַהּמְ ת ִהיא ָהַרֲחִמים ִמּדַ נֶׁ ךְ  ַהּנֹותֶׁ פֶׁ ה הֵּ ָ לֹש  ְ ַכְרנוּ  ְדָבִרים ַהש ּ ּזָ ֶׁ ַהְינוּ , ש  ן, ּדְ ּתַ ּיֻ ֶׁ א ְזַמן ש  ד ְולֹא  ַלחֹוטֵּ חֵּ ץ ִמן  ִיּכָ ד ָהָארֶׁ   ִמּיָ

ָחָטא ֶׁ ש  ש  , ּכְ ָהֹענֶׁ ֶׁ ה לֹא ַעְצמוֹ  ְוש  ה ַעד ִיְהיֶׁ ׁשוָּבה, ְלַכּלֵּ ַהּתְ ֵתן ְוׁשֶׁ ּנָ ים ּתִּ ד ַלחֹוְטאִּ סֶׁ חֶׁ מוּר ּבְ ב, ּגָ ָחׁשֵ ּתֵ יַרת ׁשֶׁ יַרת ָהָרצֹון ֲעקִּ ֲעקִּ ה ּכַ ֲעש ֶׁ , ַהּמַ

ַהְינוּ  ְהיֹות, ּדְ ּבִּ ב ׁשֶׁ ָ יר ַהׁשּ ת ַמּכִּ ְטאוֹ  אֶׁ ה חֶׁ ְתּבֹוֵנן, ּבוֹ  וּמֹודֶׁ ב ָרָעתוֹ  ַעל וּמִּ ְתָחֵרט ְוׁשָ ָרא ְגמוָּרה ֲחָרָטה ָעָליו וּמִּ ּקָ ֵמעִּ ֲחָרַטת ּדְ ר ּכַ ׁש  ַהּנֵדֶׁ , ַמּמָ
הוּא ְתַנֵחם ׁשֶׁ ּתֹוֵקק ָחֵפץ ְוָהָיה ַגְמֵרילְ  מִּ ׁשְ עֹוָלם וּמִּ ּמֵ ה לֹא ׁשֶׁ ָבר ַנֲעש ָ ְצַטֵער ַההוּא ַהּדָ ּבוֹ  וּמִּ לִּ ָבר ַעל ָחָזק ַצַער ּבְ ּכְ ה ׁשֶׁ ָבר ַנֲעש ָ   ְועֹוֵזב , ַהּדָ
א אֹותוֹ  ּנוּ  וּבֹוֵרחַ  ְלַהּבָ ּמֶׁ ּנֵה, מִּ יַרת הִּ ָבר ֲעקִּ ב ֵמְרצֹונוֹ  ַהּדָ יַרת לוֹ  ֵיָחׁשֵ ֲעקִּ ר ּכַ דֶׁ ר ַהּנֵ ּפֵ ְתּכַ ָאַמר ַמה ְוהוּא. לוֹ  וּמִּ ֶׁ תוּב ׁשּ   ְוָסר (, "ז, ו ישעיה)  ַהּכָ
ךָ  אְתךָ  ֲעֹונֶׁ ר ְוַחּטָ ֻכּפָ ָעֹון", ּתְ הֶׁ ׁש  ָסר ׁשֶׁ יאוּת ַמּמָ צִּ ֱעָקר ֵמַהּמְ ַמה ְונֶׁ ו ּבְ ָ ַעְכש  ֶׁ ר ש ּ ם ִמְצַטעֵּ ָהָיה ַמה ַעל ּוִמְתַנחֵּ ֶׁ עַ  ש ּ ה. ְלַמְפרֵּ ד ְוזֶׁ סֶׁ אי  חֶׁ ינוֹ  ַוּדַ אֵּ ֶׁ   ש 

ּוַרת ין  ִמש ּ ל ַעל ַאךְ , ַהּדִ ִנים ּכָ ה ּפָ ד הּוא ִהּנֵּ סֶׁ ינוֹ  חֶׁ אֵּ ֶׁ ין ַמְכִחיש   ש  י ַהּדִ י, ְלַגְמרֵּ ֲהרֵּ ֶׁ ש   ש  ַחת, ּבוֹ  ִלְתלֹות ַצד יֵּ ּתַ ֶׁ ה ָהָרצֹון ש  ְתַרּצָ ּנִ ֶׁ ְטא  ש  חֵּ   ּבַ
ֱהָנה ְוַהֲהָנָאה ּנֶׁ ֶׁ ּנוּ  ש  א  ִמּמֶׁ ה  ּבָ ָחָמה ַעּתָ ַער ַהּנֶׁ ן, ְוַהּצַ ַמן  ֲאִריכּות  ְוכֵּ ּנוּ  ַהּזְ ינֶׁ רֹון  אֵּ ְטא ַעל ִוּתָ א, ַהחֵּ ּלָ ַתח  לוֹ  ִלְפּתֹחַ  ְקָצת ַסְבָלנּות  אֶׁ ּקּון ּפֶׁ ן , ּתִ   ְוכֵּ

ָאר ְ ל ש  י  ּכָ ְרכֵּ ד ּדַ סֶׁ ִעְנַין, חֶׁ ָרא(, "א , קד סנהדרין ) ּכְ ה  ּבְ א ְמַזּכֶׁ ש   ִמְקָצת, " אוֹ ", ַאּבָ פֶׁ ָכל נֶׁ ש   ּכְ פֶׁ ִרים (, כה, ז רבה  קהלת" )ַהּנֶׁ ְזּכָ י  ַהּמֻ ִדְברֵּ   ּבְ
י , ֲחָכִמים ְרכֵּ ד ּדַ סֶׁ ם חֶׁ ל הֵּ ת ְלַקּבֵּ ה ַהּמּוָעט אֶׁ ְמֻרּבֶׁ ִדים לֹא ַאךְ , ּכַ ים ִמְתַנּגְ ִ ש   ּוַמְכִחיש  ת ַמּמָ ין ִמּדַ י, ַהּדִ ָבר ּכִ ש   ּכְ ם יֵּ הֶׁ יב  ָהגּון  ַטַעם ּבָ ִ   ְלַהְחש 
ְתרוּ  ַאךְ . אֹוָתם ּוָ ּיִ ֶׁ רֹות ש  לֹא ֲעבֵּ ּלֹא אוֹ  ְכלּום  ּבְ ֶׁ ח  ש  ּגַ ְ ם ֻיש  יהֶׁ ה , ֲעלֵּ ד ָהָיה זֶׁ גֶׁ ין  נֶׁ י  ַהּדִ י, ְלַגְמרֵּ ט ָהָיה לֹא ְכָבר ּכִ ּפָ ְ י ָוִדין   ִמש  ָבִרים ֲאִמּתִ ּדְ   ַעל , ּבַ

ן ה ּכֵּ ר  - ִאי  זֶׁ ָ ְפש  א אֶׁ צֵּ ָלל ִלּמָ  .  ּכְ
שרשב"י אמר )עפ"י יחזקאל לג יב( שצדיק שמרד כיון שתהה על הראשונות  רבי אלחנן וסרמן בקובץ הערות הקשה מקדושין מ:  . ז

מפסיד מצוותיו מן הדין ע"י שרצון עוקר מעשיו הראשונים וכן הדין ברשע ותוהה על הראשונות ושואל א"כ על איזה חסד דיבר  
 המסילת ישרים. 

ואינה מכבה תורה ומסיק שצדיק תוהה מפסיד רק עיין בזה מאמר הרי"ח סופר שמביא מאמר חז"ל בסוטה עבירה מכבה מצוה  .ח
 .מצוותיו ולא תורתו עי"ש בסוף המאמר

בספר המקנה על קדושין מ:  דייק שתוהה על הראשונות מדובר דווקא שמרד נמצא הוא רצון עם מעשה )עי"ש למד מהפסוק   .ט
ק יח אמנם בגמרא שלנו אפשר  בשוב הצדיק מצדקתו ועשה עוול והוא לא הפסוק שהביאה הגמרא שלנו מפרק לג אלא מפר

לדייק זאת מרשב"י בברייתא שנקט ומרד כנ"ל עיין בזה במאמרו של הרי"ח סופר שהקשה כן גם על רש"י שאת הגמרא שלנו כאן  
 ציין בפרק יח ולא בפרק לג שהביאה הגמרא שלנו(.  

קדושין מ: את קושית ר"א וסרמן   ולפי דברי המקנה תירץ בספר שמועות קדושין א )לרבי בירנצויג ישראל אות תשסה( על . י
שבתשובה החסד הוא שאפילו רק התחרט בלא מעשה ואילו תוהה דווקא מרד כנ"ל דהיינו מעשה,  אבל דחה מהרמב"ם תשובה  
ג' ג' שלא הזכיר דבעינן שיעשה מעשה כדי שיפסיד כל מצוותיו אלא בחרטה בלבד  ותירץ עפ"י תוס' סנהדרין לו: שמה שרואים  

כדרכם אינה סתירה לחז"ל שד' מיתות בי"ד לא בטלו דיש לומר שמשלמים להם שכרם בעוה"ז ולכאורה קשה הרי   כופרים מתים
צדקת הצדיק לא תצילנו כנ"ל אלא שהרשע עברותיו הפסידוהו שכרו לעוה"ב ואילו בעל תשובה נמחקין עברותיו לגמרי.    עוד  

"ם אבל דקדק ברמב"ם כפל לשון תמוה ותירץ עפ"י היסוד שלמד  עיין בזה מאמר הרי"ח סופר שהביא את המקנה ודחה מהרמב
הר"א ורסמן מהרמח"ל שיש שני גדרים בכל מצווה עשית רצון ה' והתיקון שנעשה, אלא שא"כ יוקשה תירוץ הר"א ורסרמן על  

 המסילת ישרים עי"ש.        
טת רשע כי אינו דומה מפקיר נכסיו למפקיר  המרפסין אגרי נצבים ]ל ב[ הקשה על הר"א וסרמן שאינו דומה חרטת צדיק לחר . יא

 חובותיו. אבל אינה קושיא כלל כי רשב"י בעצמו שם בקדושין מ' אמר שאין חילוק בין צדיק תוהה לרשע תוהה.
רבי אלחנן וסרמן תרץ קושייתו הנ"ל עפ"י הרמח"ל בדרך ה' שבכל מעשה מצוה ב' חלקים השפעת המצוה על האדם שמסיר ממנו   . יב

וכן איתא ברמב"ן פרשת כי תצא על מצות שילוח הקן ]כב ו[ שבכל מצוה יש  'אותו מדרגה וחלק שני עשית רצון ההחושך ומעלה 
לבד מהשכר גם תיקון האדם )משמע שהשכר אינו התיקון אדם אלא על עשית רצון ה'( ולפ"ז האבות שלא נצטוו קיימו המצוות  

עבירה על רצונו ית' ועוד הקלקול שגורמת. ולפ"ז מבאר שהחרטת  רק בשביל התועלת והתיקון ולפ"ז מבאר שגם בעבירה יש 
התוהה על הראשונות היא מצד הדין מבטלת את עשית או אי עשית רצון ה' במצוה או עבירה, אבל את התיקון או הקלקול 

יד שכרו  שנעשה לא מבטלת ורק חרטת התשובה היא חסד שגם הקלקול שגרם מתבטל, ונמצא שצדיק התוהה על הראשונות מפס
 כיון שהשכר הוא על עשית רצונו ית' ולא על התיקון שנעשה.  

איך אתי   מקשה)אהבת דוד דרוש טו"ב לשבת תשובה עמ' קמד ד"ה אכן חקרו כת הקודמים איך כשיתרחק האדם וכו'( החיד"א  . יג
תפוס ביד הקליפה   דיבור של וידוי ומוציא ממעשה העבירות והרי קימל"ן לא אתי דיבור ומבטל מעשה.   ותירץ שהחוטא

והקדושה שבו ברחה ונכנסה קליפה במקומה וע"י החרטה והוידוי בלב נשבר יצא מרשות הקליפה ונכנס ברשות גבוה  והקליפה  
שבקרבו נתגרשה וחוזרת הקדושה וכל זה הוא מעשה ומבאר שכיון שע"י הוידוי נעשה כל זה שהקליפה נתגרשה והקדושה חוזרת  

 זה מעשה שעוקר מעשה. כל זה הוא מעשה רב והרי  

ועיין כעין זה בתורה קט צדיק תוהא על הראשונות ונאנח ונה מנתק עצמו מחבל הקדושה וקושר עצמו לחבל הטומאה ורשע   . יד
 התוהא על הראשונות שנה ונאנח מנתק עצמו מחבל הטומאה וקושר עצמו להיות ניזון מחבל הקדושה  

ערך תשובה חלק ב'   "י רבינו בספר המידותפע( 21כבר גם בתשנז עקב דקה )נרמז  ()שיעור בזוהר(  )במדבר תשנ"חתרץ  הריצ"ח . טו
ומעלה כל הימים למעלה מהזמן, וכן יום הכפורים הוא למעלה  "יום שאדם עושה בו תשובה הוא למעלה מהזמן"     אות א' 

ויש  בתחילת לק"ה ר"ה ה'    מהזמן:  וכן מבואר בתורה עט תנינא שתשובה היא איחוד הזמנים שזה בחי' למעלה מהזמן וכמבואר 
. א"כ ניחא שכיוון שתשובה היא שנקשר בספירת הבינה בחי'  לפני המעשה דין בש"ע שלעקור מעשה אפשר רק ע"י מסירת מודעה

דחרותא שהוא למעלה מהזמן,   כי הזמן הוא במידות אבל בינה היא למעלה מהמידות בחי' "אז ישיר" א' שעל הז'   איובל עלמ 
מידות דהיינו בינה הספירה השמינית.  לכן המילה אז היא משמשת לעבר ולעתיד כי היא בחי' מעל הזמן.           ולכן ע"י תשובה 
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כי ע"י התשובה עלה   ,דהיינו שהיא תתייחס גם על העבר  ,סרה לפני המעשהתחשב כאילו נמ , אפשר שהמודעה שמוסר עכשיו
)לגבי מסירת מודעה אין להקשות שלא יפטור מעונש בי"ד או קרבן כי באמת שום תשובה לא פוטרת מכפרה  ללמעלה מהזמן. 
 שמחייב הבי"ד(  

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

 ה חשב שלא לעבור לא היה מועיל. לכן א"א להקשות מתוהה על תשובה. העביר

ועיין תורה סו דף פב: שם ביארנו שהמסילת ישרים נתקשה כיון שלומד מנדר שהוא דיבור לעבירה שהיא גם מעשה לכן צ"ל שזה   . יז
 . נעקר המעשה ממילאאבל לפי רבינו שעיקר ההוצאה לפועל בדיבור אין חילוק בזה מנדר וכיון שעקר את הדיבור  .חסד

תירוץ הריצ"ח עפ"י רבינו שמועיל תשובה כיון שעולה למעלה מהזמן ראיתי כעין זה במכתב בספר קבוצת כתבי אגדה )שטרן בן   . יח
 יששכר( עמ' רכב אבל לא ביאר שנחשב כמסירת מודעה. 

ון שחטא לא מסתיע מלתא  ונ"ל שזה רמוז בגמ' מנחות כט שהעולם דומה לה' הבא לטמא פותחין לו למטה והבא ליטהר כי . יט
שיעלה מעצמו לכן מסייעין לו לעלות לפתח מן הצד הרי שיש סיעתא דשמיא לשב שמעלין אותו וזה החסד וגם ידוע שעולם  

 התשובה הוא עולם הבינה בחי' עוה"ב בחי' מעל הזמן  
דהיינו שזה חידוש שאדם   רבינו אמר אם את המאמין שאפשר לקלקל תאמין שאפשר לתקן משמע שהקלקול והתיקון בחי' אחת .כ

יכול לקלקל בעולמות ע"י חטא וא"כ מי שחידש זאת גם יכול לחדש שתשובה מבטלת את הקלקול הזה נמצא לפ"ז שהקלקול  
שאדם מקלקל אינו מן הדין אלא הוא חידוש כמו התיקון   )גם משמע שרבינו פנה אל אדם שסבר שכיון שקלקל הרבה לא תועיל 

בנביא יחזקאל ]לג י,יא[ כן אמרתם לאמר כי פשעינו  וחטאתינו עלינו ובם אנו נמקים. והקב"ה אומר   לו תשובה טענה זו איתא
ליחזקאל אמור להם חי אני וכו' דהיינו שהקב"ה נשבע שאינו כן ואם ישובו יחיו וגם מוסיף לומר שהעיקר זה הסוף צדקת הצדיק  

 א יכשל בה אם לבסוף ישוב בתשובה.  לא תועיל לו אם תהה לבסוף על הראשונות וכן רשעת הרשע ל
החפץ חיים תירץ שהמסילת ישרים דיבר בתשובה מיראת העונש שזדון נהפך לשגגה שם לא תוהה על הראשונות ממילא אין שם   . כא

קושיא מקדושין אבל תשובה מאהבה אה"נ אינה חסד    וצ"ע הרי מצד הדין שרצון עוקר מעשה היה צריך להיות מזדון שגגה  
 נהפך בחסד.     וא"כ לזכות

 ורבי אלחנן וסרמן דחה דמשמע במסילת ישרים שאין חילוק בין מיראה או אהבה בשניהם מצד הדין לא נמחק העוון ע"י חרטה.   .כב
גם הקשה הר"י קרלינסקי בקובץ קול תורה מט עמ' חצר )עפ"י יסוד שלמד מאבן ישראל להגרי"ס דרוש ב' שביאר )עפ"י קדושין   .כג

עוקרת מחשבה( שבתשובה מיראה רצון עוקר רצון ונשאר הזדון בלא רצון לכן נהפך לשגגה ולפ"ז מקשה  נט: מחשבה לרבי יוחנן 
על הח"ח אם נחלק בין תשובה מיראה למאהבה נמצא הביאור שמיראה הרצון עוקר רצון ונשאר מהזדון שגגה א"כ הרי זה דין  

עפ"כ הזדון לא נהפך לשגגה אלא לזכות.   את קושית הר" ולא חסד ודווקא מאהבה שם לכאורה הוא חסד כי הרצון עוקר רצון וא 
וסרמן תירץ לחלק בין עוה"ז לעוה"ב )עיין לעיל בשם שמועות קדושין על מסכת קדושין נראה ששניהם כיונו לדבר אחד( עפ"י  

א רק שבעוה"ב  סעדיה גאון אמונות ודעות מאמר ה' שתוהה על הראשונות מקבל שכרו בעוה"ז מוכח שהגמ' לא דברה בעוה"ז אל
מפסיד התוהה את שכרו וכן מדוייק לשון הגמ' אפי' צדיק גמור ומרד באחרונה משמע שמדברים לפני מיתה נמצא שחרטה עוקרת  
מעשה רק לעוה"ב אמנם מצד הרחמים השב בתשובה גם בעוה"ז לא נידון בידי שמים.  וטעם שחרטה מבטלת שכר עוה"ב כיון  

 דון כלא לישמה שעל זה אין שכר עוה"ב אלא עוה"ז.  שבכוחה להחליש איכות המעשה וני

עוד עיין מאמר תוהא על הראשונות הרב י"ח סופר בספרו גדולה תשובה ובקובץ תורני באר יצחק ח"ג שואל האם צדיק התוהא   .כד
ו וענה  על הראשונות ואח"כ חזר בתשובה האם איבד את מצוותיו כמבואר בקדושין מ: שעקירת רצון כעקירת מעשה ושאל את רב

לו שתוהא על הראשונות רק מנתק עצמו ממצוותיו אבל הן לא נאבדות ומצא לזה הרב סופר זהר מפורש ח"ג דף קא. עה"פ אשרי  
נשוי פשע כסוי חטאה. מבואר שם שאת המצוות של התוהה על הראשונות נותנים לצדיק שנפטר קודם זמנו ולא הספיק להשלים  

ושב כראוי בכל ליבו כמבואר במסילת ישרים )פ"ד( ואח"כ חזר לסורו נאבדו עוונותיו  חלוקו. אבל רשע ותוהה על הראשונות 
 הראשונים לגמרי עפ"י המבואר שם שהוא חסד ה' להיות חרטתו כחרטת הנדר והעון סר ממש מהמציאות וזה חסד.    

טובו ית' היה ראוי לשמור לו  עיין פתח עינים על קדושין מ: להחיד"א כמה תירוצים מדוע הרשע מקבל שכרו בעוה"ז והרי מ .כה
לעוה"ב ולבסוף תירץ בעצמו עפ"י האריז"ל שמצוות הרשע לוקחת הסט"א לכן אין לו כלום לעוה"ב אלא שמטובו ית' שאינו  
מקפח שכר בריה משלם לו כעין זה בעוה"ז עי"ש עוד תירוצים כיון שכל מאווייו הן עוה"ז או דאזלינן בתר רובו. עכ"פ מבואר  

 מתחסד הקב"ה אלא שמתחסד עימו בעוה"ז ואילו עם הבעל תשובה בזה ובבא  שגם עם הרשע

עוד עיין בזה תשובות והנהגות לרבי משה שטרנבוך ח"ב סימן רצו מקשה למה שוגג צריך תשובה הרי גם מעיקרא לא רצה   . כו
 לעבור 

ייך בתשובה שהקשה מאנשי נינוה.  ראיתי בחבצלת השרון לר' מרדכי קרליבך פ' בראשית עמ' כו בנושא קושית המנח"ח אם גוי ש . כז
וביאר עפ"י רבי אלחנן וסרמן  הנ"ל וכתב שגוי רק כששב בכל ליבו מתקבלת אבל ישראל כמו בקרבן שמכפר אפילו כשלא 
מכווין כל כך ואנשי נינוה ע"י ששבו בכל ליבם נתקבלה תשובתם על אי עשית רצונו ית' אבל קלקול לא שייך בהם.  עוד כתב  

בה נתחדש במתן תורה דלפני זה עמדה החכמה ואמרה הנפש החוטאת היא תמות ולכן אדה"ר אע"פ שמצד  שהחסד של תשו
הקלקול כיון שהיה בצלם אלקים חטאו קלקל כל העולמות אבל לא יכול היה לתקן בתשובה כיון שלא נתחדש החסד הזה עדין.    

 מאהבה תירץ כיון שהוא נחשב הכשר למצות התשובה.   עוד כתב שם בשם הגר"ח על יומא פו: כיצד זדון נעשה זכות בתשובה  

עוד בגדר תשובת הגוי עיין ספר משחת שמן ח"ד אות יב בביאור הקושיא על תרח אבי אברהם שהקב"ה הבטיח ואתה תשוב אל   .כח
קנה  אבותיך בשלום משמע שחזר בתשובה מדוע א"כ נקרא מת בחייו כמאחז"ל שע"כ כתיב וימת תרח בחרן. מדוע תשובתו לא תי

 רשעתו למפרע. עי"ש. 

וצ"ע ראשית דאיתא שתשובה קדמה לעולם  ב' במדרש איתא שפגש אדה"ר את קין ושאלו מה נעשה בדינו ואמר ששב ונתכפר   .כט
ואולי כוונתו שהתשובה מעיקרא לבן נח אינה   -לו מוכח מכאן שדווקא אדה"ר לא תיקן מה שקלקל כיון שקלקל הרבה.  )הגה

ראיתי בשם קובץ הערות שבמתן תורה נתחדש שהתשובה עוקר את העבירה למפרע וזה   -רה( )הגהכתשובה שנתחדשה במתן תו
 החילוק בין ישראל לגוי( 

סוגיא הנ"ל היא לגבי רשע ששב או צדיק שנפל אבל לא דברו כלל בתינוק שנשבה ולא בתשובת הצדיקים שתופס שמדרגתו היא   .ל
שתופס שגם הוא תינוק שנשבה אלא שנשבה בתוך גבולות הש"ע. ועל זה   עבירה ורוצה לשוב ממנה למדרגה גבוהה ממנה דהינו

מדבר רבינו בתורה ו', סוד התשובה ותשובה על תשובה. שבכל פעם תופס שמדרגתו היא בחי' דם כלפי המדרגה הבאה שהיא א'  
 על דם ורק על ידה יזכה להיות אדם. 

עצמו לשוב דהיינו שתיהיה לו הויה ומאז ועד שגומר תשובתו   בתורה ו' מבואר שבהרהור תשובה רק מתחיל לשוב ע"י שמזמן . לא
ה ביושר והיא התשובה השלימה.    בפשטות  -ה באחורים אבל הויה תיהיה לו רק כשזוכה שיאיר לו שם אהי-מאיר לו שם אהי

ו עד שיזבח כל דמיו  מדובר שם על עוון תאות כבוד וגסות הרוח ועד שיעמוד בנסיון קבלת בזיונות בהכנעה וידם וישתוק למחרפי
 העכורים  

בגמ' קדושין המקדש עמ"נ שאני צדיק גמור חוששין שמא הרהר תשובה וכן בתחילת צדקת הצדיק שבהרהור תשובה כבר נקרא  .לב
צדיק גמור מבואר שצדיק גמור אין הכוונה שתיקן מדותיו ולא שעמד בנסיון, אלא שמתחרט על מעשיו ומקבל על עצמו מכאן  
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ה אנא זמין למהוי, אני רוצה להוולד מחדש, ומבואר במסילת ישרים שרק מכח חסד  -ר לשם של הבינה אהיולהבא, ובזה מתקש
 הש"י שהרצון הזה מוחק למעלה את עברותיו הקודמות הוא נקרא צדיק, אבל אם לא נמחק לא נקרא צדיק ברצון לבד,   

שהבעש"ט אמר עליו שלמעלה תיקן הכל ורק למטה עוונותיו  בתורה ד' בשיחות השייכות לה מובא מעשה מהבעש"ט על צדיק  .לג
חוקקים ושוברים עצמותיו כיון שעדין לא התוודה לפני צדיק אמיתי.    מבואר שכיון ששב בהרהור נעשה צדיק גמור הכל זה נוגע  

 ללמעלה אבל קלקול העוון בעצמותיו נשאר עד שיתקנו ולזה צריך תיקון השייך לזה ולוקח זמן 

מביא מעשה מרבי זירא בתענית ח: שחידש  עוד עיין גליון רינונה של תורה נצבים וילך שע שמדבר כיצד מחשבת תשובה מועילה  .לד
שקבלת תענית מעוררת רחמים בשעת קבלה כאילו כבר התענה וראייתו מדניאל י' ב' שכתוב כי מן היום אשר נתת לבך להבין  

הרש"א שר' זירא חידש שאע"פ שהקב"ה מצרף מחשה טובה למעשה היה אפשר  ולהתענות לפני אלקיך נשמע דבריך. ועי"ש מ
לחשוב שזה רק אחרי המעשה וקמ"לן שמיד בשעת המחשבה. ועי"ש מאירי שזה תקף בכל קבלה. וכן נפסק להלכה עיין חקרי לב  

אע"פ שלא התחיל עדיין   ח"א יו"ד סי' קס שביאר את הרמ"א בחו"מ לד כב בדין עדות מומר שכשר מיד כשמקבל על עצמו לשוב
להתענות ולשוב. עוד עיין אור זרוע ח"א סי' קיב בני קרח שהיו רשעים וכבר נפלו לשאול ואש סביבם ורק בהרהור תשובה אחד  

 כבר זכו לרוח הקדש ונעשו נביאים ואמרו שירה. 

זדון לשוגג והוא מתכפר בתענית  ועיין לקוטי אמרים לר' צדוק אות טז )ד"ב ובזהר ח"א סב.( שמחשבה מבטלת מחשבה ונעשה ה .לה
 ויסורים 

עוד בעניין תשובה ראיתי בספר משחת שמן ח"ב סימן כא מביא קושיה הכלל שלאו הניתק לעשה אין לוקים עליו א"כ מדוע מצות   . לו
תשובה לא עושה את כל העבירות ניתק לעשה ולא ילקו. ודן שם באריכות האם ע"י הרהור תשובה נקרא צדיק גמור אע"פ שעדין  
לא השלים כפרתו או לא. ומביא במחלוקת אחורנים בזה עי"ש. ולפ"ז רוצה לתרץ שכיון שכתוב והיה אם בן הכות הרשע אזי רק 
למ"ד שבהרהור תשובה מתבטל ממנו שם רשע כי נקרא צדיק הוא מנתק את הלאו אבל למ"ד שלא נקרא צדיק עד שיתכפר לו  

 לא מנתק את הלאו. 

בענין  5טרק  86דיסק מספר   1)הרב עופר ארז מבאר העניין בלקוטי שעורים מס'   מ אות - הצדיק צדקת עיין ר' צדוק הכהן ספר . לז
 משיח בן יוסף הנהגת הבחירה ובן דוד הנהגת הידיעה( 

  היה  שחטא מה שכל ויבין שיכיר לומר רצה, כזכויות זדונות שיהיו עיניו' ה שיאיר עד הוא התשובה עיקר -צדקת הצדיק אות מ
 ח"י א - מלכים) לבם  את הסבות ואתה'  וכו פסוקים שלושה \קז/ (ב"ע סוף א"ל ברכות) ל"ז שאמרו כמו, \קויתברך/  השם ברצון כן גם
  אמת  ששניהם, כסף שקל מאות ארבע ספר בסוף  ל"האריז שביאר ובחירה ידיעה וכטעם'(, ו ' ד מיכה' )וגו הרעותי ואשר \קח/ (ז"ל

  וכשמשיג , \קטלבחירה/  מקום  אין באמת שם הידיעה ובמקום, לידיעה  מקום אין שם הבחירה במקום עצמו בפני במקום אחד כל
 : אחד הכל ורצונו  ודעתו  והוא יתברך  השם ידיעת מעומק יוצאים בלתי זדונותיו   כל שבו אז העצום זה  לאור

  האדם  עשוהו שאילו לעזאזל השעיר סוד שזה הכפורים שביום גמורה לכפרה וזוכה זכויות הכל  הרי כן רצה יתברך שהשם ומאחר .לח
.  יתברך  השם  מרצון וההסרות העבירות  וכל, תעשה  לא המצוות כל  יסוד שהוא , יהיה  לא והוא  גמור זרה  עבודה  עובד  היה  עצמו 

 דרבי פרקי) ל"חז פירשוהו וכך. עבירה ולא מצוה עוד נעשה לו לשלחו מצווה שהוא יתברך השם  רצון ידי על הוא שהשעיר רק
  ונמצא  לו לתת צוה  יתברך  שהשם מה  מצד הרע שהוא  לעזאזל  חלק נותנים שאנו  אחרי  פרשת ן"ברמב ועיין ( \קיו/ "מ פרק אליעזר 
 : מצוה העבירה

 
  ידי  על דהיינו ותיקון המתקה ידי על אלא בו נגלה הטוב הסוף שאין בתורה בפירוש האסור בדבר וזהו טז  אות  - אמרים  ליקוטי  ר' צדוק הכהן ספר  קו

  רצון  והוא בראשית ימי מששת בא מסודר שלו החטא איך העתיד מעין לו  מאיר יתברך' ה האהבה גודל ידי שעל זכויות נעשים שזדונות מאהבה התשובה
 , יתברך' ה מרצון והיפך  הסרה לבד רע רק הוא הזה בעולם נגלהו הרי זה קודם אבל ממש יתברך' ה
  אליהו  אלעזר רבי ואמר מעלה כלפי דברים שהטיחה מלמד' ה על ותתפלל שנאמר מעלה כלפי דברים הטיחה חנה אלעזר רבי ואמר - ב/לא דף ברכות קז

  דכתיב  לאליהו לו והודה הוא ברוך הקדוש שחזר מנין יצחק רבי בר שמואל רבי אמר אחורנית לבם את הסבות ואתה שנאמר מעלה כלפי דברים הטיח
 : הרעותי  ואשר

  ואשר '( ו', ד מיכה) נאמר זה ועל בליעל האדם שליטת  בסוד כנודע העליון בעולם שמשורשו חסרון עוד ויש ד  אות  - עקרים  צדוק הכהן פוקד  ר'  קח
  ואתה ( ז"י, ח" י א - מלכים) בטענה ישראל בעד להמליץ הברית מלאך אליהו אמר זה ועל הרע היצר בבריאת לזה הגורם הוא יתברך דהשם הרעותי
 וזהו , היצר בבריאת יתברך מהשם הוא ההסבה והתחלת חומד בלב הברית קלקול נמשך שמזה עורף והפיכת הפנים בהחזרת היינו אחורנית לבם את הסבות

 ממעי  שננער ומשעה( א"כ', ח בראשית ) מנעוריו' וגו יצר כי' וגו אוסיף דלא עונשן שקיבלו אחר המבול דור על לעצמו יתברך  השם שאמר ההתנצלות
 : בבחירתו שלא משורש חסרון בו שיש דהיינו אמו
 הרע מציאות כל של המקור ומתגלה הדינין מקור שמשם, מתערין דינין שמינה התשובה לעולם שמגיע השלימה התשובה וזהו לח  אות  - סופרים  דברי 

  וכן , עליו חל הרע כל כן ועל הרע שורש שהוא דעשו הפסולת יוצא ששם זה לעומת דזה התמורות לעולם שהגיע עד הדינין התפשטות ידי על הוא בעולם
 (: ב"ע ריש ב"ל ברכות עיין) אחורנית לבם את הסבות ואתה הכל ממך הרי עליון השורש מצד בא הכל כי ומתברר כשמתגלה מעלה למעלה בקדושה

 הדור  לפי פרנס הדור כל כולל הדור וראש שלימה קומה ישראל כל כי, ממנו שמץ הדור בראש גם להיות צריך הדור  חטא וכל י   אות  -  השבין   תקנת  ספר 
 כוחך  יישר כך אחר לו וכשאמר שמים לשם כיוון הוא אבל דוגמא מעין חטא כן גם שזה בעגל ישראל בחטא הלוחות ה"ע רבינו משה וכשבירת, כידוע

 כגוים  נקרא שזה בחוץ להקריב הוא הוצרך אליהו בדור וכן, לשמה עבירה כעין היה חטאם דגם נתברר כי לישראל גם וכפרה סליחה פעל אז ששיברת
 שגם  אחורנית לבם את הסבות ואתה ישראל בעד גם לטעון מקום מצא זה  ידי ועל, שמים ולשם' ה בדבר מפורש עשה הוא אבל זרה עבודה עובדי וכדרך
  מקום  ומכל, ישראל כל בקרב תשובה לעורר ופעל למריה  דזכי עבדא יאמרו דלא כרצונך שיעשו היה כרחם ועל כן  שיעשו רצית ואתה ידך על הוא חטאם

  אשר  הברכים' וגו והשארתי' וגו חזאל מחרב הנמלט והיה( ז"י, ט"י א - מלכים) שנאמר כמו ההם הגדולים חטאים על הזה בעולם העונש מן נפטרו לא
  עבירה  ככל כפרה צריך מקום מכל כזכויות  דנעשה מאהבה שלימה בתשובה ששבו פי  על אף ופקדתי פקדי  וביום בעגל וכמו נענשו  החוטאים וכל', וגו לא

 : מיסורים עליה להגן הוא' וגו מנשים תבורך שנאמר דמה לברכה יעל הוצרכה כן ועל לשמה
שם בעניין הידיעה והבחירה לפי הנ"ל משמע שיש תירוץ אלא שאנחנו לא מבינים אותו והקושי הוא להבין את החילוק בין עולם לעולם כי האריז"ל  קט

 . בארבע מאות שקל כסף תירץ שהידיעה באצילות והבחירה בבריאה 
ה דהיינו כיצד הידיעה באצילות לא מכריחה את הבחירה בבריאה כי  ורבינו שאמר שא"א להבין בגוף צ"ל כוונתו להבין את החילוק בין אצילות לבריא

ת קשה לנו להבין הרי הקב"ה אחד אבל באמת יש בחי' ששני עולמות הן עולם אחר לגמרי ואין שום קשר ביניהם ושום הכרח הידיעה באחד שיכריח א
 הבחירה בשני. 

  הרי  לו' אמ לי נותן אתה אין ישראל ועל רשות לי נתת העולם אומות כל על העולמים כל רבון ה"הב לפני סמאל' אמ - מה פרק - אליעזר דרבי פרקי קי
  את  יקריבו שלא ישראל את לבטל שלא כ"ביוה שוחד לו נותנין' לפי עליהם רשות לך אין לאו ואם חטא להם יש אם הכפורים ביום עליהם רשות לך יש

  ונשא ' שנ עליו ישראל של עונותיהם וכל חטאת שעיר עזאזל של וגורלו עולה לקרבן ה"הב של גורלו לעזאזל אחד וגורל' לה אחד גורל' שנ קרבנם
 גזירה ארץ אל עונותם כל את עליו השעיר
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