
 

 

 ליקוטי

 מוהר"ן 
 מבואר

 

 חברותא 
 ללימוד בעיון  

 

 

אמר בפרוש שהלמוד בחבוריו הקדושים ו עד שיהיה שגור בעל פה.  צריכים ללמד אותו הרבהאמר ש

בתורתו  ו כי יש עמקות גדול ונפלא בספריו  , בעיון גדולגם ללמד  . ואמר הוא אתחלתא דגאלה

 ( חי"מ שמו)   עד אין סוף ואין תכלית: , הקדושה והנוראה מאד

 

 lev.org/likumhttps://bres  ו יד בכתובת ז רהולכל גליונות חברותא על ליקוטי מוהר"ן אפשר  

 lezavotlaze@gmail.com  למיילפנות  ה הערות אפשר ל
 

https://breslev.org/likum
mailto:lezavotlaze@gmail.com


 



 

 בס"ד 
 

 ליקוטי מוהר"ן  
 מבואר

   חברותא
 ללימוד בעיון 

 

 מבוא לביאור 
 הביאור מורכב מג' חלקים: 

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

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

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

 חדושים. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ( להצליח יותר

 
 

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

  lezavotlaze@gmail.com למיילפנות ההערות אפשר ל

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 התנצלות 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   שאסורה.

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

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

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

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

 ותר להכניע ולתקן את המדמה.בי 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חברותא
 ללימוד עיון 

 בספה"ק 
  ליקוטי מוהר"ן

 קמא
 

 קח: דף 
 
 
 עחקתורה 



 ןקח:       ליקוטי                   צריך לפרוט את החטא קעח קעט              מוהר"

)כל א : ומשביע לכל חי רצוןויתקדש ת"ק שדי. רבא בא"ר. 

מהם כ"א ראשי פרקים, כי בשעת אלו הדברים לא נכתבו 

רת אלו הדברים הנוראים, לא זכינו שיבארם לנו היטב, אמי

כדרכו תמיד, רק אמרם במהירות בדרך רמז בעלמא, ורמז לנו 

וכנ"ל. כאן כל הכוונות של קדיש המבוארים בכוונות האר"י ז"ל 

 : ואין אתנו יודע עד מה ביאור הדברים האלה(

כי צריך דווקא ווידוי דברים, כי צריך לפרט את  דע [ב] קעח

החטא, וצריך להתוודות בדיבורים בכל פעם על כל מה שעשה. 

ויש לזה מניעות רבות. לפעמים נשכח מאתו החטא, ויש 

ד שיכבד עליו מאוד וקשה לו להוציא הדיבור להתוודות, ועו

מניעות רבות. וצריך לזה שמחה של מצוה, כגון חתונה של 

או שאר מצוה בשמחה, כי שמחה הוא קומה שלימה  [ג] מצוה

ושס"ה גידים, וע"כ כשהוא שמח או מרקד,  דבריםימרמ"ח א

צריך לראות שיעבור בכל השמחה מראש ועד עקב, כי 

לפעמים השמחה רק ברגלין, ולפעמים בלב, או בהמוחין. בחי' 

, אך עיקר השמחה ושמחת עולם על ראשם [ה]לה( 'שעי)י

שיעבור בכל השמחה, היינו בכל הקומה שיש בהשמחה, וצריך 

רבות, כי שורש נקודות כל המצוות היא השמחה,  ולזה מצות

, וכל מצוה מתרי"ג פיקודי ה' ישרים משמחי לבכי )תהלים יט( 

 ה, וע"כ אםנתלה אבר מהשמחה, כל מצוה לפי בחי מצות יש

פגם באיזה מצוה הן מ"ע או ל"ת. אזי כששמח ועובר והולך 

בקומת השמחה, אזי כשפוגע בזה האבר שהוא כנגד אותה 

מצוה שעבר, א"א לו לשמוח שם, מחמת שפגם שם באותה 

א ישהזמחה כנ"ל, ואדרבה, יש לו דאגה המצוה שנקודתה ש

זה  על ידי, וע"כ מחטאתי אדאג( חהיפך השמחה. בבחי' )שם ל

ריבוי המצות,  על ידיש ונזכר החטא שעשה מקודם, אך מרגי

 על ידי. {חגיגה כז}ו פושעי ישראל מלאים מצות כרמון כי אפיל

זה נתבטל הדאגה של החטא המונעת השמחה, כי ריבוי אור 

מצות שלו נתלהב ומבטל המניעות של  חבוייהשמחה של ר

לם נתתקן עו ווידוי דברים על ידיהחטא ואזי יכול להתודות, ו

כי פגם החטא בנפש, והנפש הוא  [,ט]הדיבור כמבואר במ"א 

, וע"כ נפשי יצאה בדברו, בבחי' )ש"ה ה( [י] הדיבור נותבחי

דווקא לתקן ולבנות פגם הדיבור,  יאצריך להתוודות בדבורים

ועיין במ"א  קחו עמכם דברים ושובו אל ה'כמ"ש )הושע יד( 

וידוי דברים, עי"ז ו על ידישנתקן ונבנה הדיבור  על ידיו [,יב]

, שנתעורר הקול דלעילא ונתיחד 'נעשה יחוד קוב"ה ושכינתי

עם הדיבור, כי צריך התעוררות תחתון היינו לבנות הדיבור, 

ועי"ז מתעורר ומתאוה הקול ומתיחד עם הדיבור, וזה בחי' 

ואיתא בזוהר )לך  עושי דברו לשמוע בקול דברו)תהלים קג( 

, עושי דברומלעילא היינו ע"י לך ד' צ( זכיין למשמע קלין 

, שנתעורר לשמוע בקול דברוזה  על ידי ,שמתקנין הדיבור

)ויש בזה עוד יג : הקול להתייחד בדיבור, וזכיין למשמע קלין וכו'

, וזה ([יד] דברים נפלאים בענין שמיעת קול נגינה וקול כלי זמר

. היינו ששון ושמחה ימצא בה תודה וקול זמרה [טו])ישעי' נא(

וקול , תודה, בחי' ווידוי דברים, הששון ושמחהא בתוך שנמצ

 : כנ"ל זמרה

שכנגד כל מיני מחלוקת הן בגשמיות הן  דע[ טז] קעט

ברוחניות שאינו יכול להתפלל או לעשות מה שצריך בעבודת 

ה'. כי הכל בכלל מחלוקת, שעומדים וחולקים עליו ורוצים לבטל 

מחלוקת מאיזה דעתו ורצונו מה שרוצה לעשות, וכדי לבטל ה

ולעשות שלום, ע"ז צריך תענית, וזה מה שארז"ל  'בחי' שתהי

)אבות פ"ב( מרבה צדקה מרבה שלום, צדקה הוא בחי' תענית, 

, כמאמר חז"ל )ברכות ו( אגרא [יז] כי עיקר התענית הוא צדקה

דתעניתא צדקתא, כי בחי' המחלוקת הוא רצון אחר שעומדים 

בעצם  [יט]יחת איתא בזוהר ולת התעניעליו לבטל רצונו, וסג

שמעלת התענית לאכנעא [ כ] היום הזה תענו את נפשותיכם

ה, שע"י התענית נכנע "לבא לאדבקא רעותא דלבא לקוב

ונחלש הלב ונתבטל כל הרצונות האחרים שלו מפני רצון 

ז נתבטל "הקב"ה לאדבקא רעותא דלבא וכו'. וע"כ עי

ו כמו בחי' רצונות אחרים שלא כרצונ כאאיהמחלוקת שה

שאמרז"ל )אבות פ"ב( בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון 

אחרים מפני רצונך, וע"י התענית כבר נתבטל רצונו מפני 

רצון הש"י כנ"ל, ע"כ נתבטל רצון אחרים מפני רצונו, ונתבטל 

וזה  : המחלוקת ונעשה שלום כנ"ל מרבה צדקה מרבה שלום

וכו' יהיו  כבשיהחמצום הרביעי וצום "ה י"ח ע"ב( שאמרז"ל )ר

קרי ליה צום וקרי ליה ששון וכו'. אלא [ כג] לששון ולשמחה

כשאין שלום צום, היינו כשאין שלום ויש מחלוקת, אזי צום, כי 

ואזי כשיש  : צריך לזה תענית כנ"ל, וע"י התענית נעשה שלום

שלום ששון ושמחה, כי ע"י התענית נבנה קומת וחיות 

מתים, היינו הימים ומחי' השמחה, כי מעלת התענית שמעורר 

שעברו בחושך, ואין להם שום חיות, כי כל יום ויום נמשך עליו 

ומע"ט, אזי מחי'  כדזה היום מצותבשפע מלמעלה, וכשעושה 

ך אם ח"ו אם , א[כה] היום וממשיך לו חיות ושפע רב מלמעלה

אינו עושה בו מצות, אזי אינו יורד עליו שפע מלמעלה כ"א 

בצמצום גדול מאד רק כדי חיונו בצמצום, וכשהוא נוטל זה 

השפע המעט  ץהיום ועושה בו ח"ו רע, אזי מוריד ומניק ומוצ

בעצמו, ם שיש בזה היום, עד שמוצץ גם עצם החיות שיש להיו

מו, כי כל יום הוא מלבד השפע הבא מלמעלה דבר יום ביו

בריאה, ויש לו חיות עצמו מלבד השפע, והוא מוצץ גם חיותו 

כמו כוהעצמי של היום, עד שנשארו הימים הללו פגרים מתים, 

משל התינוק היונק משדי אמו, כל זמן שיש לה חלב יונק 

החלב, וכשנפסק החלב מוצץ דמה וחיותה ממש, אך ע"י 

ויש  .והכל לפי התענית התענית הוא מעורר ומחי' הימים הללו,

להבינו בגשמיות, כי כשמתענה, נמצא אין לו חיות וכח מזה 

היום, מאחר שאינו אוכל ושותה בו ואעפ"כ עובד את ה'. 

 נמצא שעובד ה' בכח שיש לו מאתמול, כי 
 

                                               
א

 הערת מוהרנ"ת בתקפא 
ב

 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו  
ג

 עיין פסחים מט. מאי חתונה שאינה של מצוה 
ד

 אברים -מתרצו  
ה

 וישעיהו נא יא )בסוף התורה ציין מוהרנ"ת לסיפא שלו( 
ו

 מצוות -בתשכט  
ז

 שהוא -שהיא, ומתרלו  –גם בדפו"ר  
ח

 רבוי -מתרצו 
ט

 עח תורהלעיל *  
י

תורה לא לשון מוהרנ"ת ולקמן תורה צח תנינא )להבין הענין עיין ערבי נחל ויקהל דרוש א' ועי"ש  לעיל 
 וישלח דרוש ב' בשם הבעש"ט עה"פ נפשי יצאה בדברו(

יא
 בדיבורים -מתרצו  
יב

 * תורה עח 
יג

 הערה זו נמצאת כבר גם בדפו"ר 
יד

 עפ"י תורה ג' 'עיין לק"ה אפוטרופוס ג 
טו

 ובישעיהו לה י' הנ"ל  
טז

 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו 
יז

 עיין לעיל תורה לז אות ג' 

                                                                                    
יח

ורק בתשכט ציין את המקום  ,ובתרלו ותרצו סגר הריוח ,בתקפא השאיר כאן ריוח לציין המקום בזוהר ולא ציין 
הבא כיון שעמוד ואולי היה באמצע ההדפסה ובזוהר. ועיין בעמוד הבא בסוף התורה הזו שמוהרנ"ת ציין הזהר הזה )

 הוא כבר גליון חדש לא חזר לציינו גם כאן(
יט

 * זוהר אחרי מות דף סח: 
כ

נראה שרבינו הרכיב כאן שני פסוקים בעצם היום הזה בויקרא כג כט, תענו את נפשותיכם בויקרא טז כט.   
 והזוהר הנ"ל דרש את הפסוק ויקרא טז כט, ולא הזכיר בעצם היום הזה.

כא
 אשהו -גם בדפו"ר שהיא ומתרצו  
כב

 החמישי -מתרלו  
כג

 זכריה ח' יט 
כד

 מצוות -בתשכט  
כה

 וע"י מצוות נתקן הצלםמשכל יום הוא ניצוץ  "לזימש"כ בשם האר עיין אור החיים בראשית מז כט 
כו

 בדפו"ר המשל הזה הובא בסוגרים 

 תורה אור
תהילים קמה )טז( ּפֹוֵתַח ֶאת 

ָכל ַחי ָרצֹון: יַע לְׂ ּבִּ  ָיֶדָך ּוַמש ְׂ
ֹהָוה  דּוֵיי יְׂ ישעיה לה )י( ּופְׂ
ה  ּנָ רִּ ּיֹון ּבְׂ בּון ּוָבאּו צִּ ֻׁ ש  יְׂ
ם  ַחת עֹוָלם ַעל ֹראש ָ מְׂ ש ִּ וְׂ
ָנסּו ָיגֹון  יגּו וְׂ ִּ ָחה ַיש ּ מְׂ ש ִּ ֹון וְׂ ש  ש ָ

  ָחה:ַוֲאנָ 
ֹהָוה  ּקּוֵדי יְׂ תהילים יט )ט( ּפִּ
ַות  צְׂ ֵחי ֵלב מִּ ּמְׂ ש ַ ים מְׂ רִּ ש ָ יְׂ

ם: יַרת ֵעיָניִּ אִּ ָרה מְׂ ֹהָוה ּבָ  יְׂ
י  י ֲעֹונִּ תהילים לח )יט( ּכִּ

י: אתִּ ַאג ֵמַחּטָ יד ֶאדְׂ  ַאּגִּ
י  ּתִּ ַתחְׂ שיר השירים ה )ו( ּפָ

דוֹ  י לְׂ י ָחַמק ָעָבר ֲאנִּ דֹודִּ י וְׂ דִּ
יהּו  ּתִּ ש ְׂ ּקַ רֹו ּבִּ ַדּבְׂ ָאה בְׂ י ָיצְׂ ש ִּ ַנפְׂ
ֹלא  יו וְׂ ָראתִּ יהּו קְׂ ָצאתִּ ֹלא מְׂ וְׂ

י:  ָעָננִּ
ֶכם  ּמָ חּו עִּ הושע יד )ג( קְׂ
רּו  מְׂ ֹהָוה אִּ ּובּו ֶאל יְׂ ש  ים וְׂ ָברִּ ּדְׂ
ַקח טֹוב  א ָעֹון וְׂ ָ ש ּ ל ּתִּ ֵאָליו ּכָ

ָפֵתינּו: ים ש ְׂ ָמה ָפרִּ ּלְׂ ש ַ   ּונְׂ
ֹהָוה תהי כּו יְׂ רְׂ לים קג )כ( ּבָ

ָברֹו  י דְׂ ּבֵֹרי ֹכַח ֹעש ֵ ָאָכיו ּגִּ ַמלְׂ
ָברֹו: קֹול ּדְׂ ֹמַע ּבְׂ ש ְׂ  לִּ

ֹהָוה  דּוֵיי יְׂ ישעיה נא )יא( ּופְׂ
ה  ּנָ רִּ ּיֹון ּבְׂ ּובּון ּוָבאּו צִּ ש  יְׂ
ם  ַחת עֹוָלם ַעל ֹראש ָ מְׂ ש ִּ וְׂ
יגּון ָנסּו ָיגֹון  ִּ ָחה ַיש ּ מְׂ ש ִּ ֹון וְׂ ש  ש ָ

 ַוֲאָנָחה:
 

 רה קעטתו
י ָכל  כגאמר  ויקרא )כט( ּכִּ

ֶעֶצם  ה ּבְׂ ּנֶ עֻׁ ר ֹלא תְׂ ֶפש  ֲאש ֶ ַהּנֶ
יָה: ָתה ֵמַעּמֶ רְׂ כְׂ נִּ ה וְׂ   ַהּיֹום ַהּזֶ

)כט(  טז אחרי מות ויקרא
ת עֹוָלם  ּקַ חֻׁ ָתה ָלֶכם לְׂ ָהיְׂ וְׂ
ֹור ַלֹחֶדש   ָעש  י ּבֶ יעִּ בִּ ְׂ ֹחֶדש  ַהש ּ ּבַ
ָכל  ֵֹתיֶכם וְׂ ש  ַעּנּו ֶאת ַנפְׂ ּתְׂ

ָלאָכה לֹ  ָרח מְׂ ּו ָהֶאזְׂ א ַתֲעש 
ֶכם: תֹוכְׂ ר ּבְׂ ר ַהּגָ ַהּגֵ  וְׂ

ֹקָוק  (יט)זכריה ח  ּכֹה ָאַמר יְׂ
צֹום  י וְׂ יעִּ בִּ ָבאֹות צֹום ָהרְׂ צְׂ
צֹום  י וְׂ יעִּ בִּ ְׂ צֹום ַהש ּ י וְׂ יש ִּ ַהֲחמִּ
הּוָדה  ֵבית יְׂ ֶיה לְׂ הְׂ י יִּ ירִּ ָהֲעש ִּ
ים  ֹמֲעדִּ ָחה ּולְׂ מְׂ ש ִּ ֹון ּולְׂ ש  ש ָ לְׂ

לֹום ָ ַהש ּ ָהֱאֶמת וְׂ ים וְׂ ֱאָהבּו:  טֹובִּ
 פ

 



 ן מוהר"                                 חקע  תורה             י                 ליקוט                   1קח: 

  צריך דוקא וידוי דברים צריך דוקא וידוי דברים מאמר מאמר 
  קוטי מוהר"ן קוטי מוהר"ן י י מספה"ק למספה"ק ל

 
 א
 

 זמן אמירת התורה
 נאמרה לא ידוע מתי והיכן תורה זו 

 

 פתיחה
כי פגם החטא הוא בנפש ונפש היא דבור ובמה  דברים, עיקר תיקון החטא הוא ע"י הוידוי שמבאר בתורה זו 

ול ה' הנמצא עבודת ה' היא לעשות דבור לקועומק הענין מבאר מוהרנ"ת בלק"ה שכלל כל  .שפגם צריך לתקן 
לכן מי שמקשיב לקול   מתקבל אינו דיבור.נשמע וו דבור שאינאבל בעולם וקורא לכל באי עולם לשוב אליו. 

דבור עושה  ,את מצוות ה' שבקולומקיים ע"י ששומע  אזי  ,בקיום מצוותיו מליך אותו ית'עי"ז מתעורר לה ו
 ,נמצא פוגם בקול ,ולהבדיל החטא להפך היא התעלמות מהקול מתקבל.ע ונשמעושה שדבר ה' יהיה כי  ,לקול

בדבור שחוזר ומתייחס לאותו קול ועושה לו  ועל כן התיקון הוא וידוי דייקא  .מתקבל נשמע ושאינו כי גורם 
 וצריך לפרט החטא כדי לתקן כל פרט וחלק במצווה שפגם.  דבור.

. ת' וכיו"בי לספר איך פגם בכבודו י שקושי להודות שחטא וקויש מניעות כגון שכחת החטא ו י הווידואבל על 
ואע"פ שהחטא גורם לדאגה נמצא שתמיד בשעת  ע"י שמחה שלימה בכל הקומה,  אלאא"א להתוודות על כן 
על כן  השמחה של רוב המצוות,הוא בטל ברוב  ,לא יכול שמוחה אבר שכנגד אותו חטא ששם זי יש א  י הווידו
ומרגיש קרבת ה' ומעיז לספר ד הרבה עד שנכלל בשמחת הקב"ה ה של מצווה ולרקו לזה לשמוח בחתונ העצה

 הדאגה ברוב שמחה ונפתח הלב להתוודות.  תמתבטללו חטאיו, ו

כשעלה במחשבה לברא עולם ואת ישראל שימליכו סוד המלכות מראשיתה ועיין לעיל תורה עח שם מדבר מ
את עניין  בקיצור  שם מבאר  ו .הושכינתי' יחוד קוב"ה ם של המלכות בחעד כיצד לזכות לתיקון השל ,אותו

   נראה שכאן היא השלמת המבואר שם.ודייקא,  רשעי"ז מתקן במה שפגם בדבו ,ר כאן המבוא י הווידו

  

 שיחות השייך לתורה זו 
 אין

 
 קוטי הלכותיל

ֵיׁש לו  כ   י קו  כ     - ה'חו"מ אפוטרופוס ג'  א ד וְּ א ד מְּ יָנה ָיָקר מְּ ג  עו  ַח ג ָ ל ַהנ ְּ נו  לְּ ֵרר ֶאת ָהָאָדם, ַהיְּ עו  ל לְּ נָ ֵרר אֶ דו  ו ָ ַ ֵרר ַהכ  עו  ל מְּ יַנת קו  ח  בְּ ין ב   ר  ה,  ת ַהמ  ח  ק ַ ֲאָבל ע 

קֶ  ו ר ב ְּ ב  תו  ֶאל ַהד   ין או  ר  ְּ ַקׁש  מ ְּ ׁשֶ ל הו א כ ְּ ו  ֵלמו ת ַהק  ָחָזקׁשְּ יץ וְּ ר ַאמ   חו ד  ׁשֶ   , ׁשֶ ל ַהי   ָ ַלל כ  יַנת כ ְּ ח  ר ב ְּ ק ַ ו ר, כ ַ יַ ים לְּ ז ֶה ע  ב  ם ַהד   ל ע  ו  ר ַהק  ַחב ֵ ו  ֵחד ו לְּ ָבן  מ 
ֵרי   בְּ ד  ׁש ו בְּ דו  ז  ַהר ַהק ָ "ר ב ַ מו  ָרה  ַאדְּ ו  ַהת  ֵצא ָבה  'ַז"ל ב ְּ ָ מ  ָחה י  מְּ ׂש  ן וְּ ׂשו  '  'ׂשָ כו  יָמן קעח(וְּ ס       )ב ְּ

 

 קושיות
 חטאתי בלבד?   י נפסק בש"ע שיוצא חובת וידוי גם באומרר רבנו אומר שצריך לפרט את החטא וצ"ע ה .א

לה .ב שצריך  רבנו  אומר  מדוע  קצה( י צ"ע  )בלק  מפורש  זוהר  יש  והרי  לפרטים  חטאיו  בכל  שאפילו   זכר 
 כשזוכר רק חטא אחד ומתוודה עליו זה מועיל לכל שאר חטאיו. 

צ"ע כיצד מצווה רבנו לשמוח ולרקוד בשעה שמתוודה הרי לכאורה זו חוצפה שבמקום לירא ולהתמלא   .ג
 מקפץ ומרקד ושמח בכל אבריו.  בושה על חטאיו הוא

זכר בחטאיו ע"י שיראה שתתפשט שמחתו בכל אבריו וע"י שירגיש איזה אבר  י רבנו אומר עצה כיצד לה .ד
לו   יכול לשמוח בו סימן שבאבר השייך  זוכה לזה לדעת איזה מצווה היא כנגד כל  שלא  וצ"ע מי  חטא. 

 אבר? 

למי שמרגיש מניעות או שבאמת כשלא  הן רק  וידוי  וצ"ע האם העצה של רבנו להתגבר על המניעות שב .ה
 מקיים העצה הזו זה לא וידוי שמתקן הפגם 

וידוי צריך לשמוח בחתונה של מצווה משמע שחתונה ורבנו אומר שכדי להתגבר על המניעות שיש על ה . ו
ל מצווה  של  א   אשאינה  ואם  בי  תלויה  השמחה  הרי  וצ"ע  בכל רמועיל  שתתפשט  שמחה  ואשמח  קוד 

 וידוי ועל המניעות של ה א יועיל להתגבראיברי מדוע של

שגורמים חטאיו. ומביא ראיה מדברי ריש ריבוי מצוות שבכוחן לבטל הדאגה  רבנו אומר שלכל אחד יש   .ז
כפלח הרימון רקתך  והראייה לזה מהפסוק  וות כרימון  ושעי ישראל מלאים מצפאפילו  שחגיגה כז.(  )לקיש  

 
 תשפב ירושלם חשון  'עד ב תשרי  הכ  א
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כרימוש מצוות  מלאים  שבך  ריקנין  אפילו  המפרשים.  ן דורש  שמביא  ש  והקשו  מצוות  ראייה  מלאים 
כי גם   .קה והצלת נפשותדכגון צ  ,שאע"פ שריקנין ממצוות מלאים בזכויות  ותרצומהדרשה שהם ריקנין  

חסדים. וגמילות  בושה  רחמנות  בהם  יש  ישראל  שהם  כיון  ישראל  למה    פושעי  מכאן  הראיה  מה  וצ"ע 
יבטלו את  השמחה של  שרבנו אומר שרוב   ייך להם שלא  החטאים לאבר הש  םמי רושגהדאגה  המצוות 

שזכו ע"י מעט  אלא רוב זכויותם במצוות  י מתוקנהרי למעשה אין כאן רוב איברים תתפשט לשם השמחה, 
 .מצוות

לזה כגון חתונה של מצווה  צריך לשמוח  וידוי  ושבלהתגבר על כל המניעות  רבנו אומר ש .ח בזמן המסוגל 
וגידיותריג  שתתפשט בכל קומת  שמחה  ה עד שירקד מרוב  לשמוח שמחה גדולו ואז יתוודה על   .אבריו 

בשמחה יכול חטאיו  שאינו  מצוות  גם  האם  וצ"ע  השמחה,  מקומת  מחסר  בו  שחטא  אבר  שכל  מבואר   .
 .דווקא  ות השמחה שבאבר השייך להן או רק חטאשליממחסרים משל כהנים,  ישראל במצוות  לקיים כגון  

התכללות  אהבה נעשה  ואיתא בספרים שע"י  יותר,    ותבו היא בקלגם השמחה  כן מקיים    שאת המצווה שלואבר  מסתבר שעכ"פ ש ו
  .קבלו ישראל כל אחד על חברושנחשב גם לו כאילו קיים המצווה שקיים חבירו שאוהב אותו, וצ"ע מסתמא זה תלוי גם בערבות  

כן להתוודות    ואם  שכדי  באהבתלה  טובנמצא  הפגם  שעיקר  וידוע  ישראל.  באהבת  הנקמה    תחזק  מדת  היא  מה  ונטירה,  ישראל 
שנוטר או נוקם  מסתמא גם זה שמע מאדם  ועליו,  ולא מעביר על מדותיו, או לשון הרע ששמע  ד זכות מולא מלפעם מחברו,  שנפגע 

ה  בו. תטור  ולא  תקום  לא  שנ אבל באמת  בבושהע  \ב / לאוין  ים  פוגם  עליהם  מחטאתי  ר  לבחי' אדאג  וגורם  להן  ונקרא  גיד השייך 
השמחה.  מקומ על  ת  עובר  גם  עליהם  עשה  וכשעובר  פסוק,  מצות  באותו  אליהם  המצורף  כמוך  לרעך  בירושלמי  ואהבת  ואיתא 
כמו שלא  ממילא    ,ני הלאוין האלה הוא כי כל ישראל הם קומה אחת, נמצא כל אחד חייב להרגיש צער חברו, יסוד טעם ש\ג/ נדרים

טור  נכך אין להעלות על הדעת לנקום או ל  ,ת אותההכונקום בה ולדעתו ל  ה את ידו השניה לא יעלה עלת ידו אחת הכם  אשייך ש 
רו בגלל זה הרי עובר על לא תשנא את חברך בלבבך שהוא עוד  ואם ח"ו גם שונא את חב       ם בעצמו.  קוכי נ  ,ו שציער אותולחבר
ואע"פ שהיא מדרגה גדולה    .ם שמחה קובממלאים בדאגה  שלו  כבר ג' גידין ואבר אחד  ו  ,ופוגם בעוד אבר ובקומת השמחה  \ד/לאו

מ שלא  צדיקים  גם  בחוש  אותה שרואים  לקיים  מישראל  אחד  כל  על  חובה  שהיא  בירושלמי  מבואר  אעפ"כ  בזה  לאחוז  צליחים 
 איסור תורה. מי שלא אוחז בזה עובר על ו  ,כפשוטו

ועיין    ך.ר שלבאוזהו ואהבת לרעך כמוך כמו שאתה אוהב כל    אחת  לפי ירושלמי הנ"ל שכל ישראל קומה .ט
קומת ש  הדברים שהן אותה בחינה. נמצאכל    ים נתקנשכל בחינה כשמתקן אותה אזי    \ה/ תורה פא תנינא

חשוך אצלי    לאם אחד מישראועיין שיחות הר"ן צא ש  .קומת כלל ישראלהשמחה שלו בעצמו קשורה ל
הכי נמי קומת  וה בזה,  כי קומת ישראל וקומת התורה תלויים ז  .אזי גם האות בתורה שכנגדו חשוכה אצלי 

קהילה משפחה או  ואם מנתק עצמו מאחד מישראל וכ"ש  השמחה תלויה בקומת התורה וכלל ישראל,  
באב לו  חסר  ישראלאותו    כנגדשלו  ש  רהרי  שבכלל  בפרט  .האבר  גם  נעשה  פגם  יש  שבכלל   ,שכיון 

 כלל השביעי של ראב"ן(  עיין) .פרט מה שיש בכללשיש ב בספריםכמבואר 

 
 ההקדמה עד כאן 

 

* 
 [ו]  קעחתורה 

ש   ,תשובההכי    דע ואע"פ  החטא  את  על    ,יועלרט  מתח עזב  דווקאגם    ,\ז/ אלהבומקבל  ווידוי   \ח/ צריך 

אלא כשיאמר סתם חטאתי    ,לפרט החטא  שאין חיוב  \י/ אע"פ שנפסק בש"עו  \ט/וידוי והעיקר הוא הרים, כי  דב

 
ד ָוד:   ויקרא פרק יט   ב י יְּ ָך ֲאנ  מו  ֵרֲעָך כ ָ ָ לְּ ת  ָאַהבְּ ָך וְּ ֶ ֵני ַעמ  ט  ר ֶאת ב ְּ ל א ת  ק  ם וְּ  )יח( ל א ת 
בני עמך  פ"ג הלכה ד' כתיב לא תקום ולא    ירושלמי נדרים   ג הוה מקטע קופד ומחת סכינא לידוי תחזור ותמחי    היך עבידא   -תטור את 

 לידיה? 
א:   ויקרא פרק יט   ד א ָעָליו ֵחטְּ ָ ׂש  ל א ת  יֶתָך וְּ יַח ֶאת ֲעמ  כ  ו  ֵכַח ת  ָבֶבָך הו  לְּ יָך ב   ָנא ֶאת ָאח  ׂשְּ  )יז( ל א ת 
ָחה    -  תורה פא תנינא   ה מְּ ש   מו  ב ְּ ַח ַעצְּ ֵ מ  ש ַ ָאָדם מְּ ׁשֶ ַהש    כ ְּ ָוה, וְּ צְּ ל מ  ָחה ׁשֶ ד   מְּ ָחה,  ג ְּ מְּ ד ֵמֲחַמת ש   ַרק ֵ מ ְּ נו  ׁשֶ ָליו, ַהיְּ ַגַעת ַעד ַרגְּ ו  נ  , ַעד ׁשֶ ךְּ ָ ל כ  ָלה כ ָ ו 

ם ֵהם ֶנַצח ָוהו   ַלי  ים צ(. ָהַרגְּ ל   ה  ָמה" )ת ְּ ַבב ָחכְּ יא לְּ ָנב  ָרא: "וְּ קְּ יָנה נ  ח  י ֶזה ַהב ְּ ח  בְּ ים ל  ַעל   תְּ ים, נ  יא  ב  יַנת נְּ ח  מְּ ד, ב ְּ  ֹ ֵדי ַהש    י  ַנת ֵלב ַעל יְּ ב, כ   ֵ ל  ב ַ ׁשֶ ָחה 
ָוה ב ְּ ַהש     צְּ ה מ  ש ֶ עו  ָרה או  ׁשֶ ו  ֵמד ת  ו  ל  ׁשֶ ַעם. ו כְּ ַ ָכל פ  ָליו ב ְּ ֲעֶלה ַרגְּ ַ מ  ו ד ׁשֶ ק  ֶזהו  ָהר  ָתם. וְּ ָחה ַמֲעָלה או  ַהש    מְּ ָחה, ׁשֶ מְּ ךְּ ש   ָ ָליו,  מְּ ָכל כ  ַגַעת ַעד ַרגְּ ָחה נו 

לָ  עַ ו ַמֲעֶלה ֶאת ַרגְּ תְּ ֶזה נ  ָלה ב ָ ַמעְּ וְּ יו לְּ ט.  ׁשו  ֵכי קְּ ים ָסמְּ ָרא  קְּ ֵהם נ  ׁשֶ ָתא,  ַריְּ או  ֵכי ד ְּ מְּ ו  ל ת  ים כ ָ י  ל   ", כ   לו  ַרגְּ ָרֵאהו  לְּ קְּ ָיה מ"א(: "ֶצֶדק י  עְּ ׁשַ ׁש )יְּ רו  ֵ ֶזה פ 
כ ְּ  ֶצֶדק,  ים  ָרא  קְּ נ  ָוה  צְּ ַהמ   וְּ ָרה  ו  ָרכָ ַהת  בְּ ל  ָנם  רו  כְּ ז  ֲחָכֵמינו ,  רו   ָאמְּ ׁשֶ ת ְּ מו   'ֶצֶדק  פט(:  ין  )ֻחל   ָכל  ה  י  "כ   קי"ט(:  ים  ל   ה  )ת ְּ תו ב  כ ָ ׁשֶ מו   ו כְּ כו ',  וְּ רו ן'  ַדב ֵ

ו   צְּ ֶצֶדק":מ  ּבוּר     ֶתיָך  ּדִּ ם הַּ ",    ּגַּ נו  ׁשו  ָרַגל ַעל לְּ ם ט"ו(: "ל א  )ׁשָ תו ב  כ ָ ׁשֶ מו   ֶרֶגל, כ ְּ ָרא  קְּ נ  ב ְּ ָהָרע  ה  ֶ ַעל  תְּ נ  ם ָאָדם  ג ַ ה.  ֶ ַעל  תְּ נ  ם הו א  ָרא  ג ַ קְּ ַהנ   ן,  ָממו 
ֵליֶהם   ֶרֶגל,  ַרגְּ ר ב ְּ קו ם ֲאׁשֶ ֶאת ַהיְּ ים י"א(: "וְּ ָבר  תו ב )ד ְּ כ ָ מו  ׁשֶ ַחת  כ ְּ מְּ ֵדי ש   ים ַעל יְּ ַעל   תְּ ם, נ  ַלי  ם ַרגְּ ׁשֵ ים ב ְּ ֻכנ   ת ַהמְּ נו  ו  ת  חְּ ַ ת ַהת  ֵרגו  דְּ ַ ל ַהמ  ם כ ָ " )א(. ג ַ

ו   קְּ ת  י  "ֶצֶדק  תו ב:  כ ָ ׁשֶ מו   כ ְּ ָוה,  צְּ ו מ  ַהת  ָרה  ׁשֶ  ," לו  ַרגְּ לְּ ַ ָרֵאהו   ַהת  ת  ֵרגו  דְּ ַ ַהמ  ו   ֵאל  ֶאת  ָלה  ַמעְּ לְּ ים  א  רְּ קו  ֵהם  ָוה  צְּ ַהמ   וְּ ָרה  ת:ו  נו  ו  ת  רו     ְוֶזה     חְּ ָאמְּ ׁשֶ
ים, נ  ֵאין לו  ב ָ י ׁשֶ ָרא י(: 'מ  תְּ ָבא ב ַ ָרָכה )ב ָ בְּ ָנם ל  רו  כְּ , ז  ו    ֲחָכֵמינו  ת  ׁשְּ ח ֶאת א  ַ מ  ש ַ ָוה'.    יְּ צְּ ַבר מ  דְּ ֵר ב   קְּ ה נ  ָ ׁש  י א  מו ֵאל א ב(:  את ֶרֶגל כ   תו ב )ׁשְּ כ ָ מו  ׁשֶ , כ ְּ

ֵלי   ֵהא,  "ַרגְּ ָרא  קְּ ַהנ   ֶצֶדק,  יַנת  ח  בְּ ל  ָתה   או  ר  ֵ ַקׁש  ו מְּ ַמֲעֶלה  הו א  ָחה  מְּ  ֹ ַהש    ֵדי  יְּ ַעל  ׁשֶ ָצא  מְּ נ  )ב(.  מ ר"  ׁשְּ י  יָדו  ר  ֲחס  ק ָ ע  ם  ׁשָ תו ב  וְּ כ ָ ׁשֶ מו   כ ְּ ַרע,  ַהז ֶ
ית מ"ז  ֵראׁש  ם  )ב ְּ ג ַ ֶזַרע".  ָלֶכם  "ֵהא  ֶרגֶ (:  ֵראת  קְּ נ  ֱאמו ָנה  ם  ג ַ ע:(.  ין  )ֵערו ב  ָה'  ֲאבו  ד ַ ָעא  רְּ ַ כ  ָרא  ת  'ב ְּ ו  )ַמכ  ָרָכה  בְּ ל  ָנם  רו  כְּ ז   , ֵתינו  ו  ַרב  רו   ָאמְּ ׁשֶ מו   כ ְּ ל, 

כ  יָדן ַעל ַאַחת' וְּ ֶהֱעמ  ו ק וְּ א ֲחַבק  ים  כד(: 'ב ָ ָרא  קְּ ים ַהנ   ָבר  ל ַהד ְּ ֵכן[ כ ָ ים: ו '. ]וְּ ַעל   תְּ  ֶרֶגל נ 
 י והיכן נאמרה תורה זו  וע מתלא יד ו



 ן מוהר"                                 חקע  תורה             י                 ליקוט                   3קח: 

רבנו מחייב לפרט   .חיוב ואבל אינ  ,ברורה שם(  ה)משנ  תרכדי שיתבייש יו  בלחש נכון לפרטגם  ו  ,יצא ידי מצות וידוי 

כי    ,\יא/ אצריך לפרט את החטבעולם הדיבור    ו פגם החטא בשרשאת  לתקן  ונראה הטעם כי    את החטא,
ובפרוטרוט,הכדי לתקן   בו בפרטיות  ה'    כל חטאכי    חטא צריך לטפל  המצות  בכלליות הוא התעלמות מצווי 
במחשבה   י התעלמות,טיש בו הרבה פר  כי   החטא לפרטיו,  א צריך לפרטבכלליות, אבל תקן החטהוידי היא  

  . 'העבירה על רצון    ה בו היאשה שעתנועוכל הדבורים וכל    אותו לחטואהמחשבות שהביאו  דבור ומעשה וכל  

וצריך להתוודות בדיבורים    שבעולם הדבור,  בשרשו   ובדיבור דייקא לתקנוידוי  ווצריך לשוב על כולם בו
א  טא הושבמה שפגם צריך לתקן משמע שפגם הח  ,תר בתורה עח ביאר יול מה שעשה.  בכל פעם על כ

את  וקא לפרט  ושכאן התיקון הוא דונראה שזה הטעם    דבור כמבואר לקמן.בחי'  גם בנפש שהיא  כי פו   ,בדבור
  רה()כנ"ל בהע  הלכהוידוי יצא חובתו כמבואר בוהחטא וכל חטא שנשכח ממנו אין לו תיקון אע"פ שמצד מצוות ה

לקול    דבורעושה  לכן לא    ,וא רוח שטות וסטיה מהקב"ההשיתבאר שבגלל החטא  גם  ן  קמול.  (ה לקמןבהער)  זוהרבו
דייקא  ,אלא נקשר לחבל הטומאהה',   וידוי דברים  וקושר עצמו לחבל   מנתק  ,ורק ע"י  עצמו מחבל הטומאה 

 . לעשות דבור לקול ה', ויכול לחזור הקדושה

וישמאִּ   \יב/ מים נשכחויש לזה מניעות רבות. לפע מאוד וקשה לו שיכבד עליו    תו החטא, 
 . \יגתקנה/ כגון שלא מאמין יש לו ד מניעות רבות, ועולהודות שחטא א הדיבור להתוודותלהוצי

  ן חתונה של מצוה שמחה של מצוה, כגו  וידוי צריךושיש על ה  כדי להתגבר על המניעותוצריך לזה  
)ליקוטי   בה מחמת שמחהגדולה עד שירקד הר  שמח בשמחהכשמתגבר לאו שאר מצוה בשמחה,    \טו/ [יד]

  . \טז/( עצות

 
דוי  י הוא הוו קון התשובה  תי ר  עיק אבל    ,ל ושרץ בידו וא כטוב לאו הכי ה   דאי יד  וקבלה לעת  על העבר  לא חרטהב אין תשובה    דאיו כי בו   ז

דון  ר אדם על אחת מהן בין בז עב ם  א   א תעשה כל מצות שבתורה בין עשה בין ל   א()   –שובה פרק א  ת ת הלכו   יד החזקה   כמבואר ברמב"ם 

וישוב מחטאו  כשיעשה    בין בשגגה  וגו'   אמר איש או האל ברוך הוא שנ לפני    חייב להתודות תשובה  והתודו את חטאתם    אשה כי יעשו 

עשו אומר   אשר  מתודין  כיצד  עשה  מצות  זה  וידוי  דברים  וידוי  לפניך  אנ   זה  פשעתי  עויתי  חטאתי  כך וכך א השם  נח ו   ועשיתי  י  מתהרי 

)ב(    ושם פ"ב     ...ה משובח בענין זה הרי ז   וכל המרבה להתודות ומאריך רו של וידוי  וזהו עיק חוזר לדבר זה  ושתי במעשי ולעולם איני  וב 
יעזוב רשע דרכו וגו' וכן יתנחם על  מר  חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור בלבו שלא יעשהו עוד שנא   התשובה הוא שיעזוב החוטא   ומה היא 

ינו  חטא לעולם שנאמר ולא נאמר עוד אלהינו למעשה יד וב לזה ה עלומות שלא ישנחמתי ויעיד עליו יודע תשובי    חרי י א שעבר שנאמר כ 

דומה לטובל    זה  )ג( כל המתודה בדברים ולא גמר בלבו לעזוב הרי         :ר עניינות אלו שגמר בלבוודות בשפתיו ולומ ת וצריך לה '  וגו
עד  לו  מועלת  הטבילה  שאין  בידו  השרץ שלי שי   ושרץ  ועו   ך  ומודה  אומר  הוא  וצרי וכן  ירוחם  לפרוט  זב  חטא  ך  אנא  שנאמר  את החטא 

 אלהי זהב: ם  העם הזה חטאה גדולה ויעשו לה 
ואולי כיון שעיקר התשובה היא חרטה וקבלה לעתיד סלקא דעתך שהוידוי הוא    ?מה בא לאפוקי ע  צ"   "דווקא " לשון  –  צריך דווקא וידוי  ח

   הוא בוידוי דייקא.  יקוןר התק י קמ"ל שע   , לא עיקר ו   , תוספת
ועשה תשובה כמבואר בערובין  דאיתא במדרש שמיד אחרי החטא התחרט  מאדם הראשון  (  מנחת אהרן בראשית ד' טז)   יאים ראייה ב ראיתי מ   ט

אה  מאיר אומר אדם הראשון חסיד גדול היה כיון שראה שנקנסה מיתה על ידו ישב בתענית מאה ושלשים שנה ופירש מן האשה מ יח:  
בבראשית רבה כב יג כשיצא קין מלפני הקב"ה פגע  וא"כ קשה המבואר    .שנה   ושלשים שנה והעלה זרזי תאנים על בשרו מאה ושלשים 
התחיל אדם מטפח בפניו אמר כך גדולה כוחה של תשובה ואני  ,  ונתפשרתי   בהבאדם הראשון ושאלו מה נעשה בדינך א"ל עשיתי תשו 

מה התחדש לו ע"י קין הרי כבר עשה תשובה, ותרצו שלמד מקין שהוידוי  וקשה    .שיר ליום השבת  ורלא הייתי יודע מיד עמד ואמר מזמ 
בי ילמדו כל הדורות שכל מי שיודה פשעיו ועוזב ניצל מדינה של  מעכב וזהו שאמר מיד טוב להודות לה' ואיתא בפרקי דר"א יט שאמר  

זקני ישראל בזמן יחזקאל שכשאמר להם לשוב אמרו  מתנא דבי אליהו כה ש   אייה משם עוד ר   )מה שהביא     גהנם שנאמר טוב להודות לה' להגיד בבקר חסדך.

שם  מבואר במצדוות דוד  בתנא דבי אליהו וגם מה שאמרו  צ"ע כי לא נמצא  ובם אנו נמקים.    שעינו וחטאתינו עלינוכי פ שאמרו  והקשה מיחזקאל לג י' שמפורש  בושים אנחנו  
 ( נו שהתשובה מועלת וכאלו אמרו בזה הואיל וכן הוא נתמיד בפשעים וכאשר אבדנו אבדנוהאמי   כי לא תשובה אלא להפך    ה שלא הי 

תרז  י סימן  או"ח  החטא:    שו"ע  לפרט  נכון  בלחש,  מתודה  ואם  בידו;  הרשות  לפרט,  רצה  ואם  החטא;  לפרט  צריך  אין  אבל    -הגה  )ב( 
סדר א' ב' לא מקרי פורט, הואיל והכל אומרים בשוה אינו אלא  מרים על חטא בכשמתפלל בקול רם, או ש"צ כשחוזר התפלה, אין לפרט החטא; ומה שאו

 (: התפלה )ד"ע כנוסח
ש"ע  ין  י עו דעת ר"י בן בבא שצריך לפרט החטא ודעת ר"ע שאין צריך לפרטו.  צ"ע עיין יומא פו: מחלוקת בזה    -  החטא את  צריך לפרט  ו   יא

כשמזכיר חטאיו    אבל בלחש נכון לפרט כדי שיתבייש יותר   ,א בזה שאומר חטאתי ומ"ב שם שאין חיוב לפרט החטא ויוצ   'או"ח סימן תרז ב 
לא ייראה כאילו לא  ש כשמפרט יהיה ביראה  בפרהסיא אסר לפרט. מ"מ נראה    שאע"פ שפסק כר"ע אפשר שגם ר"ע רק )מ"ב( ועיין ב"י  

רים דייקא אפשר שיש תועלת דווקא כשמעלה כל  ב ד וידוי  ז"ל שנקטו  אמנם מלשון ח בוש לפרטם כמבואר בתוס' ברכות לד: ד"ה כסוי.     
 .ופן שמורד במלכות שמים מעשה רע בפרטיות ומתחרט על הנהגתו את עצמו בא 

זה מועיל גם לעוונות    ,בזהר שאפשר שיתכפר לו עוון אחד ע"י שמתוודה על עוון אחר   איתא ד צ"ע    יב כי כיון שמתוודה על מה שזוכר 

( אן  ולא תימא דלא מקבל ליה קב"ה עד דיפרט חטאוי מיומא דהוה מעלמא )ס"א אי הכי   קצה.דף    סוף  עיין בזהר פ' בלק   ,שנשכחו ממנו 
ד א  כל אחרנין  נון   בהו  רעותיה  שוי  ואי  מנייהו  דידכר  אינון  בר  לפרשא  לא אצטריך  לאדבקא. אלא  יכיל  דלא  מניה  קצה:  דאתכסון  ף 

   לא ולא אינון תתאין לתתא בביעור חמץ.אתמשכן אבתרייהו דהא תנינן אין בודקין חורי ביתא עלאין לעי 
י'  פרק  יחזקאל  עיין    יג ובם אנ לג  עלינו  וחטאתינו  נמקים חנ כי פשענן  נחיה,  ו  לפיכך אין אתם חפצים לשוב כסבורין    -  פרש"י שם   ואיך 

תשובה: לכם  תועיל  שלא  אלא    אתם  תקנה  להם  שאין  אמרו  לכן  מועלת  שהתשובה  האמינו  שלא  שם  דוד  המצודות  פרש  ימותו  וכן 

   תרומות ומעשרות ג'  לק"ה ועיין   בחטאם.
 ונה שאינה של מצוה אי חתעיין פסחים מט. מ יד
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אמרו , ובגמרא  על ידה יוכל להתוודותשמחה בהבלי עוה"ז אינה שמחה ש משמע  ,מצוה דייקא לששמחה נקט 
הארץכגון   לעם  כהן  פרי   ,בת  לקיים  שכוונתו  אפילו  שמועד    המשמע  כיון  אבל  שם  ורביה  כמבואר  לפירוד 

ת  ועשל  הכוונה בחתונה זואין  טעם כי  בזה הגם    של מצווה.אינה שמחה    או וזרע אין לה"  הש "אלמנה או גרו
ה' לו ד  מוכח ים  שנשנע  כיון שהרי    ,רצון  ניחא  שו  .\יז/ לא  לזה  נראה  אחדותהטעם  הן  המצוות  עם    כי  פשוט 

נכנס    ואז השמח בהן   ,כשהן כתיקונן השמחה שלו מתלבשת במצוותרק  ( ואותנו  המצוות )שהם רצונו שציווה 
ה ב   קב"ה,בשמחת  ה'/כמבואר  להקבחתונה שאבל    \יחתורה  א"א  "אין  בה  ידה    סלהיכנה שמחה  בשמחת  על 

 הקב"ה ואזי היא לא שמחה שלימה. 

  ?וכולו מלא בושה וצער ויראה מלך מלכי המלכיםל שחטאוצ"ע כיצד יתכן לשמוח בשעה שמפרט חטאיו 

ש כשבא  ונראה  ול  תלהתוודואמנם  ורעדה  חיל  מלא  נוראה לבו  ובושה  נשבר  לה ב  וא"א  אבל    תוודות,, 
ואזי בעת שנמצא    ,כשמתחיל להפך  לבו  ולהרחיב  ולרקוד  י תחילה לשמוח  דיו אזי מעיז חעם המלך בשמחה 
 .תולהתוודומחילה לבקש סליחה ו

  .י הווידושיש על כיצד ע"י השמחה מתגבר על כל המניעות  צ"עו

לזה מועילה   ,איווכר חטשלא ז  אחת  ,השמחה מועילה להן אם נדקדק נראה שרבנו מדבר כאן משתי מניעות ש
והיכן שמר   ,השמחה בכל אבריו  יכולכי השמחה צריכה להתפשט  הזה פגם    ,לשמוח  גיש שלא  יודע שבאבר 

היא? וכנראה ע"י שיודע אמנם צ"ע כי מי יודע כל מצוה כנגד איזה אבר     כנגדו וכך יזכר בחטאיו.  אבחטא שהו
  . נזכר במצוות השייכות להן  ראשערך אם זה ברגלים או בב

ה  זהסיבה ל  ,אמין שיש לו תקנה בתשובהלה  לו  שקשה  ועוד  ,להודות על חטאומה שקשה    ההשניי והמניעה  
וכל דבריו נסתמים ככל שיותר מבין גודל החטא.  . היא שלבו מכווץ מרוב יראה על שחטא למלך מלכי המלכים

 . ברדלוקושי העצבות שגורמת כבדות לכן העצה תחילה לשמוח כדי להרחיב לבו ולצאת מ

של חתונה שאינה   אלואפילו   , ל לזה שמחה סתםי לא יוע  ,ואע"פ שהעיקר לצאת מכווץ העצבות אל הרוחב לב
מצווה. להיות    של  צריך  במצווה  כי  הקב"ה  בשמחת  להנכלל  אלי כדי  מחובר  הזדמנות  ו  רגיש  למצא  דהיינו 

  . ה, ולבקש מחילה וכפרעל חטאיו לומר לו עד כמה מתחרטלהעיז בשעת שמחת הקב"ה 

ל יש עכיצד להתגבר על המניעות ש וצ"ע לכאורה העצה הזו של רבינו    .כך נ"ל כוונת רבנו לפי המבואר כאן 
. וצ"ע בלא מניעותבינם לבין קונם  אבל בחוש רואים שרובא דעלמא מתוודים    ,הוידוי הוא רק למי שיש מניעות

לכן אנו לא כל כך בושים ן שלבנו גס  בנו או שכיומדבר ר  קון שעליוהאם אמנם אין זה וידוי שמתקן את התי 
עכ"פ שכחת החטא יש לכולם ולזה העצה כנ"ל, אמנם גם בזה לא כל אחד זוכה להרגיש באיזה אבר בחטאינו  

 קשה לו לשמוח. 

 
אזי  איזה חטאבידו  וכשיש ,גם שמחה של מצווה צריך שכל אבריו ישתתפו בה יש בזה סתירה כי עתה יבאר ש

נמצא שלעולם לא יכול לתקן את  לא ישתתף בשמחה כי החטא גורם דאגה.  ראותו אב בר שכנגדו אאות
אפילו ן ש שמונע ממנו לשמוח בכל אבריו. ומתרץ רבנו שכיויש בידו חטא  י הווידוהחטא ע"י וידוי שהרי בזמן 

  .דותולהתוותגבר ולשמוח הל יוכלו ,מצוותה בוי י ר אגה ב דתתבטל ה פושעי ישראל מלאים מצוות כרמון לכן 
, ואע"פ שהגמרא  שהם כנגד רוב איברים שעכ"פ יש להם רוב מצוות ע משמע שרבנו מדבר רק בפושעים"צו

  .ים ממצוותמכנה אותם ריקנחגיגה כז. 

 
תניא רבי שמעון אומר כל סעודה שאינה של מצוה אין תלמיד חכם רשאי להנות ממנה כגון מאי אמר רבי יוחנן כגון    .פסחים דף מט   טו

זווגן עו רץ דאמר רבי יוחנן בת כ בת כהן לישראל ובת תלמיד חכם לעם הא  לה יפה מאי היא אמר רב חסדא או אלמנה  הן לישראל אין 
בי יוחנן הרוצה שיתעשר ידבק בזרעו  גרושה או זרע אין לה במתניתא תנא קוברה או קוברתו או מביאתו לידי עניות איני והא אמר ר או  

 .הא בעם הארץ של אהרן כל שכן שתורה וכהונה מעשרתן לא קשיא הא בתלמיד חכם  
דות בדבורים דוקא בכל פעם, על כל מה  ו ים, להתו צריך לפרט את החטא, כי צריכין דוקא ודוי דבר   -  כא אות    מחה עצות ש יקוטי  ל   טז

שעשה בפרטיות. אבל יש לזה מניעות רבות. ועל ידי שמחה של מצוה כגון חתונה של מצוה או שאר מצוה בשמחה, כשמתגבר לשמח  
 דברים, ועל ידי זה מתקן פגם חטאיו   י ווד   תלהתוודו דולה עד שירקד הרבה מחמת שמחה, על ידי זה יוכל  בשמחה ג 

יתכןע  " צ   יז ל   הרי  רב  זי   א שזמן  לי מצאו  איכפת  מה  וצ"ע  מאד.  בו  שמחים  ועתה  ולרקו   ווג  לשמוח  יכול  אני  הרי  וכנראה    ? ד מכוונתם 
מ   שלשמוח  של  צריך  צ שמחה  בשמ   א סייעת ווה  להשתתף  הקב"ה דשמיא  אחדות,  חת  הן  המצוות  רצונו    כי  )שהם  המצוות  עם  פשוט 
ו אותנו   שציווה  שלו רק  (  השמחה  כתיקונן  במצוות  כשהן  הקב"ה,   מתלבשת  בשמחת  נכנס  בהן  השמח  ש אבל    ואז  להקב חתונה  ה  " אין 

   .אות ב' תורה ה'  ב   כמבואר בשמחת הקב"ה ואזי היא לא שמחה שלימה.  על ידה    ס להיכנ שמחה בה א"א  
ס    -   ה אות ב'   תורה   יח ו כְּ ָנן  ו  ק  ת  כ ְּ הו א  רו ךְּ  ב ָ ׁש  דו  ַהק ָ ה  ֲעש ֵ ַ מ  ׁשֶ ו כְּ ת.  וו  צְּ ַהמ   ם  ע  ׁשו ט  ָ פ  דו ת  ַאחְּ הו א  הו א  רו ךְּ  ב ָ ׁש  דו  ךְּ  ַהק ָ רו  ב ָ ׁש  דו  ַהק ָ ֲאַזי  ָרן,  דְּ

ם ק הו א   תו ב )ׁשָ כ ָ מו  ׁשֶ ֶהם, כ ְּ ג ב ָ ַענ ֵ תְּ ֶהם ו מ  ַח ב ָ ֵ מ  ש ַ ַמח  מְּ ש ְּ ַמֲעש ָ "ד(: "י  י הו א ָיֶפה, ֲאַזי הו א  ה' ב ְּ ל  ַהכ ְּ י, וְּ ל  ה ֵאיֶזה כ ְּ ש ֶ עו  ָלאָכה, ׁשֶ ַעל מְּ מו  ב ַ יו". כ ְּ
ע  י ׁשֶ . ו מ  דו תו  י ֵהם ַאחְּ ת, כ   וו  צְּ ַהמ   ת ב ְּ ׁשֶ ֻלב ֶ יא מְּ רו ךְּ הו א ה  ׁש ב ָ דו  ל ַהק ָ ָחה ׁשֶ מְּ ַהש    ה, וְּ ג ב ָ ַענ ֵ תְּ צְּ מ  ה ַהמ   ש ֶ ָחהו  מְּ ש   ָוה  ָוה ב ְּ צְּ ָצא    ֵמַהמ   מְּ , נ  ָמה  ַעצְּ ב ְּ

יו,   ַמֲעש ָ ַח ב ְּ ֵ ַשמ  מ ְּ רו ךְּ הו א, ׁשֶ ׁש ב ָ דו  ַחת ַהק ָ מְּ ש   ָנס ב ְּ כְּ ָוה, הו א נ  צְּ מ   ב ַ ָחה ׁשֶ מְּ ַהש    ָנס ב ְּ כְּ נ   ׁשֶ יו":כ ְּ ש ָ עו  ָרֵאל ב ְּ ש ְּ ַמח י  ש ְּ ם קמ"ט(: "י  יַנת )ׁשָ ח  ֶזה ב ְּ  וְּ
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שמחה   א  \יט/ שבלבכי  מרמ"ח  שלימה  קומה  גידים,  כברים יהוא  עד   ושס"ה  שלימות  לה  ואין 

צריך לראות שיעבור   וע"כ כשהוא שמח או מרקד,  ,דםושס"ה שבקומת האשתתפשט בכל רמ"ח  
ה ברגלין בכל  רק  השמחה  לפעמים  כי  עקב,  ועד  מראש  או  \כא/ שמחה  בלב,  ולפעמים   ,

העתידה שתהיה    הפסוק מדבר בגאולה  ,ושמחת עולם על ראשם  \כג/[כב] לה(  'שעיבחי' )י  ,בהמוחין
דיין  ל עאב  ,עהתהיה רק בראש מצד הידי גדולה שידעו שלא יגלו עוד, ונראה לפי רבנו שבתחילה היא  שמחה  

גלות, מעוד  יחששו  היא  מחההשעיקר  אך    בלב  ב  השלימה  השיעבור  השמחה,  בכל  כל  יינו 
 . בלב תתפשט בכל קומת האדם השמחדהיינו שקומת השמחה שומה שיש בהשמחה,  הק

  מצוות כל ה  \כה/כי שורש נקודות  דהיינו רוב כדי שהמיעוט יתבטל ברוב,  רבות,  כדוצריך לזה מצות 
פיקודי ה' ישרים    \כו/היא השמחה, כי )תהלים יט(השרשית של כל מצווה    דהיינו הנקודה הפנימית

וזהו שכתוב )דברנראה הכוונה שעל כן מצוה שמקיים לא בשמחה  ,  משמחי לב ים היא כמו חסרת נשמה. 
 טוב לבב,  תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה וב \כזכח מז(/

י מצות  מתרי"ג  מצוה  לפ  שוכל  מצוה  כל  מהשמחה,  אבר  בחי לה  אם נתי  וע"כ  פגם    ה, 
מ"ע   הן  מצוה  עשה  באיזה  ל"תמצות  תעשה  או  כאז  ,לא  וי  בקומת  ששמח  והולך  עובר 

כנגד    ר שהוא כנגד אותה מצוה שעבר,ה, אזי כשפוגע בזה האבהשמח כנגד   אגיד שהו האו 

מחה ה שנקודתה שא"א לו לשמוח שם, מחמת שפגם שם באותה המצו  עליו,  אותו לאו שעבר
ואדרבה יש לו דאגה  כנ"ל,  , מחטאתי  אדאג  \כט/(חא היפך השמחה. בבחי' )שם לישהכח, 

 
ראות    עיין תורה ה'  יט ק ַ ע  וְּ ָחה    ]ג[  מְּ ׁשֶ ַהש    ַעד  א  ָ ֶאל  מ ַח,  ש ְּ ל  ב  ֵ ַלל  ר  ׁשָ ֶאפְּ י  א  וְּ י".  ב   ל  בְּ ָחה  מְּ ש   ה  ָ ים ד(: "ָנַתת  ל   ה  )ת ְּ תו ב  כ ָ ׁשֶ מו   כ ְּ ב,  ֵ ל  ב ַ יר  הו א  ס  י ָ

מו מ   ם צ ַעקְּ תו ב )ׁשָ כ ָ מו  ׁשֶ ָחה, כ ְּ מְּ ש   ה לְּ ֶ כ  זְּ ָאז י  רו ת ֵלב, וְּ ֵהא לו  ַיׁשְּ י ְּ , ׁשֶ ו  ב  ל  ב ְּ ׁשְּ י ו ת ׁשֶ י  ָחה":"ז(: "ו לְּ מְּ  ֵרי ֵלב ש  
 אברים  -מתרצו  כ

ש  צ"ע האם   כא כיון  או  בשמחה  אבריו  שאר  את  משתף  לא  בעצמו  שהאדם  ב הכוונה  שאר  חטא  לשמ לכן  אבריו  כל  יכול  בהם לא    .וח 
 .כדי להתוודות  ף את כולם בשמחה ברשיעי עסקינן אלא קמ"ל שגם כשיכול לשמוח בכל אבריו צריך לשת  ו א ונראה דל 

 יא )בסוף התורה ציין מוהרנ"ת לסיפא שלו(וישעיהו נא  כב

ָחה ַיׂש     ישעיה פרק נא  כג מְּ ׂש  ן וְּ ׂשו  ם ׂשָ ָלם ַעל ר אׁשָ ַחת עו  מְּ ׂש  ה וְּ נ ָ ר  ן ב ְּ י ו  ן ו ָבאו  צ  ׁשו בו  ד ָוד יְּ ֵיי יְּ דו  ן ַוֲאָנָחה: )יא( ו פְּ ן ָנסו  ָיגו   יגו 

וכו'    מצודות דוד  ופדויי  ידע זהו גמר תפלת  -)יא(  ויבואו לציון ברנה  ו שאמר הן  תי אשר ישראל שיפדה ה' מן הבבליים ישובון לארצם 
יגלו עוד. ישיגון   ינוסו ויברחו    -יהם וישיגון אותם. נסו  כאלו הששון והשמחה רודפת אחר   -ועל ראשם תהיה השמחה עד עולם כי לא 

 מהם: 
 מצוות -בתשכט   כד

 ע מה הכוונה נקודותצ"   –  שרש נקודות   כה
ם: )ט   לים פרק יט תהי   כו יַרת ֵעיָני  א  ָרה מְּ ד ָוד ב ָ ַות יְּ צְּ ֵחי ֵלב מ  מ ְּ ׂשַ ים מְּ ר  ׁשָ ד ָוד יְּ ו ֵדי יְּ ק   ( פ  

ה'. לפי   רד"ק  ה'. היינו מפרשים פקודי, מצות כתרגומו, אלא שאמר אחר כן מצות  כך נפרש פקודי מגזרת והיה האכל לפקדון  )ט( פקודי 
רים שהשכל מורה עליהם, ואמר, שהם ישרים, אין בהם נפתל ועקש, שאם לא  הנחה. והם הדב )בראשית מא, לו(, שהוא ענין הגניזה וה 

רכי השכל,  היו כן לא היה השכל מורה עליהם. ומזה הטעם הם משמחי לב, כי החכם ישמח על שכלו. וכאשר יגבר על הגוף וינהגהו בד 
י האדם, כי האדם ישמח לתאות העולם,  ולא אמר משמח   אין שמחה בעולם כשמחה ההיא, והיא שמחת הנפש. לפיכך אמר, משמחי לב, 

מצוה   כל  ברה,  ה'  מצות  ואמר,  המה.  לבי  ששון  כי  קיא(,  קיט,  )מזמור  וכן אמר  שכל.  בדרכי  כי אם  ישמח  לא  הלב,  והוא  השכל,  אבל 
היא   במקום שהיא  בחושך, ומצוה  הולכים  בלא מצות  כי העם שהם  עינים,  והיא מאירת  סיג,  מאין כל  וזכה  יאי   ברה  הלב,  כי המצות  רו 

 והם מדרגה לעלות אל הכבוד הגדול:

ה'    מלבי"ם )כ   -)ט( פקודי  יצ"מ( או  החלק של המצות הנקראים בשם פקודים, שהם מיוחדים לזכר ע"י דברים אמוניים  מו המועדים על 
מתם שאינם ישרים,  אדם עפ"י הסכ   במדות )כמו מצות פריקה וטעינה פאה ומתנות עניים וכדומה(, נבדלים מן הפקודים כמוהם שעשו בני

ישרים   המה  ה'  פקודי  שהוא    -אבל  נכבד  תכלית  בם  רצון  אין  באשר  לב  משמחי  אינם  ב"א  שפקודי  וגם  והצדק,  היושר  עפ"י  שנעשו 
החלק המיוחד בשם מצוה    -מצות ה'    -עושיהם.    -לב עושהו בידעו התועלת שיגיע מן המעשה, אבל פקודי ה' הן משמחי לב    המשמח 

רוב המצות ששהו  ה' ברה  א  נגה עליהם, אבל מצות  ואור השכל לא  הולכים חשכים  נבדלו ממצות אנשים, שהם  יש    -בתורה,  שכולם 
הנ  ולאושר  הדעות  להישיר  נכונים  טעמים  עינים  להם  מאירת  היא  וגם  וכל    -פשות,  ונדיבות  וחנינה  רחמים  ילמדוהו  כי  החושים,  שהם 

 העולם הזה   המדות הטובות אשר יעשה וחי בהם בחיי 
טו ב ֵלָבב ֵמר ב כ  ל:   דברים פרק כח  כז ָחה ו בְּ מְּ ׂש  ד ָוד ֱאל ֶהיָך ב ְּ ָ ֶאת יְּ ת  ר ל א ָעַבדְּ ַחת ֲאׁשֶ ַ  )מז( ת 

)מז( תחת אשר לא עבדת את ה' אלהיך בשמחה. יאשימנו הכתוב בעבדו ה' יתברך ולא היתה העבודה בשמחה, לפי שחייב    רבנו בחיי
במ  בהתעסקו  השמחה  על  והשמחה  האדם  על  צוות,  שכר  לו  יש  המצוה  על  לו  שיש  השכר  מלבד  עצמו,  בפני  מצוה  המצוה,  במעשה 

עבוד  שעובד  למי  בכאן  יעניש  כן  ועל  ובכוונה  השמחה,  בשמחה  המצוות  אדם  שיעשה  צריך  ולכך  בשמחה,  עשאה  כשלא  המצוה  ת 
ראובן ויצילהו מידם )בראשית לז, כא(,    יב עליו וישמע שלמה, וכן אמרו במדרש רות )רות רבה ה, ו( אילו היה יודע ראובן שהקב"ה מכת

ושמ  וראך  עליו  מכתיב  שהקב"ה  אהרן  יודע  היה  ואילו  לאביו,  מוליכו  היה  יוצא  בכתפו  היה  ובמחולות  בתופים  יד(,  ד,  )שמות  בלבו  ח 
 היה מאכילה: לקראתו, ואילו היה יודע בועז שהקב"ה מכתיב עליו ותאכל ותשבע ותותר )רות ב, יד(, עגלים פטומים  

 שהוא  -שהיא, ומתרלו   –גם בדפו"ר  כח

יד    תהילים פרק לח  כט י ַאג   נ  י ֲעו  י: )יט( כ   את  ָ ַאג ֵמַחט   ֶאדְּ

 לבי מגיד לי את עוני ולפיכך אני דואג וירא מחטאתי שלא יגרום לי צלע ומכאוב:   -)יט( כי עוני אגיד    רש"י 
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פי החטאים כך יש לו איברים שלא יכול לשמוח בהם דהיינו שלא יוכל שתתפשט שמחת לבו אליהם להיות  וכ
יו ששכח כי באיזה בחטאזכר י להעי"ז יוכל . מאידך שמח בכל קומתו, ולא יוכל להתגבר על מניעות הוידוי כנ"ל

ש ונזכר החטא זה מרגי  על ידיוע"כ  במצוה שהיא כנגדו    רגיש לא יכול לשמוח בו יודע בחטאאבר שמ 
יכולהי  כשעשה מקודם,   שלא  בו   אבר  מה    לשמוח  על  יודע  ועי"ז  פגם,  שבה  שכנגדו  המצווה  על  מלמד 

     להתוודות.
ש כשידע החטא  גם  עליואמנם  להתודות  ב  אהחט  ,צריך  לדאגה באבר שכעצמו  הזה  ממנו  ו  ,דונגגורם  מונע 

  די על יאך    ויקשה עליו להתגבר על המניעות שיש על הוידוי כנ"ל,  ,האיברים קומת  שלימות השמחה בכל  
  ,רים השלמיםבע"י ששמחתו תתפשט בכל האי  ואזי   ,שצריך לזה הרבה מצוות  כנ"ל שאמרמצות,  ריבוי ה

 . של רובם ברוב השמחה ,תתבטל הדאגה שבמיעוט האיברים 

י וב ח  בוש רודאי לכל אחד  כמבואר כרמון    מלאים מצותישראל    ו פושעיאפיל  כיטאיו  מצוות על 

כפלח "המדבר בכנסת ישראל )ד' ג'( בשיר השירים זאת מהפסוק מוכיח ריש לקיש שם  ,\ל/{חגיגה כז}בגמרא 
כרימון שאפילו  ,  "תך קר  הרמון  מצוות  מלאים  שבך  משמ  .ריקנים  ריקנים  כי  שאין  וצ"ע  נמצא  ע  מצוות  להם 

ומלאים מצוות כרימון משמע להפך, כי הרמון יש בו   ודות,ולא יכולים כלל להתו  א בכל קומתם,ה היהדאגש
ותרצו המפרשים/\לאגרעינים/   גי תר  ומלאים    \לב,  ומלאים   ן או שריקני   ,מצוותבשריקנין מתורה  חוקיות  ממצות 

ומקבלים שכר   תענוג  וות שיש בהן תענוג ומלאים במצממצות שאין בהן    בצדקה וגמילות חסדים, או שריקנים
צ  אין  כוונהכיון שמצוות  לפי  כל  אלא ש  ,ריכות  שייך  זכויותזה  ברבוי   \ לד/ לכאורהרבנו  אבל    ,\לג/ הנידון שם 

הכוונה לפושעים שיש בידם מצוות כנגד רוב איברים, דהיינו לפחות ש"ז מצוות  ש  ינוי דהבוי מצוות,  ימדבר בר
הם ת  יאו במצ ונקראים ריקנים כי באמת    ,\לו/זיל בתר רובאונקראים מלאים כי    ,\לה/ יגתר   חצי מיותר  שהן אחד  

   ריקים מהרבה מצוות.
דברי  כיון שרבנו מביא ראייה מל  ת דווקא כיון שהם כנגד האברים, אבשרבנו מדבר ממצוושטות  בפנראה  כך  

בזכויות   שדיבר  הנ"ל  לקיש  מצוותריש  לשון  שנקט  מהפרשים    אע"פ  דווקא  ,  שם()כדמשמע  שלאו  אפשר 
ועי"ז אפשר   ,אע"פ שהם שייכות למצווה אחת, גורמות שמחה להקב"הכי    , זהגם רבוי זכויות מועיל לובאמת  

וות אפשר שאינו ולשון רבנו רבוי מצ  להכלל בשמחתו, ורוב השמחה תבטל את הדאגה שבאברים הפגומים. 
זוכה בכמה   ,םכשמקיים אותה כמה פעמי   המצוו, כי באמת כל  כמבואר בגמ' שקוראים מצוות לזכויותדווקא  

 פ שהן ממין אחד. מצוות אע"
ישראלכוונת רבנו לפושעים שיש להם אהב   לכאורהונראה   כגון   \לז/ דאי לאו הכי חסר להם הרבה מצוות  ת 

ו הכהנים  מצוות  לו  שחסר  התכללות  ישראל  ע"י  שרק  וכיו"ב  וגטין  וטהרה  נחשב טומאה  אהבה  ע"י  בזה  זה 
   .שקיים אותן 

 
 ן יבוא העונש וישמחו עלי: בעצמי שחטאתי ולזה אדאג פ   י כי יודע אני אני בעצמי אגיד עונ   -)יט( כי עוני אגיד    מצודות דוד 

לא כעובי  אמר ריש לקיש אין אור של גיהנם שולטת בפושעי ישראל קל וחומר ממזבח הזהב מה מזבח הזהב שאין עליו א   .חגיגה דף כז  ל
ל תקרי רקתך אלא רקנין שבך  הרמון רקתך א   אור שולטת בו פושעי ישראל שמלאין מצות כרמון דכתיב כפלח ב כמה שנים אין ה דינר זה 

 על אחת כמה וכמה: 

ו   -  מהרש"א  עכ"ל  כו'.  זהבה  חסר  לא  מועט  דבר  זהב  דינר  כפרש"י  כו'.  האור  אין  כו'  דינר  כעובי  עליו אלא  נראה  שאין  התוס'  מדברי 
פושעי ישראל שגם הם  ו ובדמיון זה  לא נשרף העץ שתחתיו שהזהב הדק מגין עלי   היה העובי יותר מדינר זהב ואעפ"כ לפרש דה"ק שלא  

שלא   גיהנם  של  מאש  עליהם  מגינין  הם  מזהב  הנחמדים  כמ"ש  הזהב  דמיון  שהם  המצות  ואלו  וגו'  הרמון  כפלח  כדכתיב  מצות  מלאים 
 ישלוט בהן: 

יג ואם לא  תר שבכל פלח יש    על בראשית דף רכג. כתב   ובזוהר חי.  כפלח הרימון רקתך עה"פ    ' בשיר השירים ד' ג  כמבואר במלבי"ם   לא
 .זנה תזנה הארץ כמו השושנה שנשתנה ע"י החטא   מצא אין זה אלא סימן קללה ת
 ומרומי שדה.  , ומטיב שיר   ,בשם פרחי כהונה   עי"ש מתיבתא   לב
קה וגמ"ח למעשה יש בידו  כגון הצלת נפשות וצד רבות  ל יש בידו זכויות  לקיים הרבה מהן אב במצוות אלא שאין לו כח    מי שמאמין כי    לג

   גה אבל יש בידו רוב זכויות להנצל מגהנם.צוות ורובו דא מעט מ 
בגלל החטא הוא מתמלא בו דאגה  הוא פגם איזה מצוה שכנגדה יש אבר ש  שהחטא מדבר מקומת השמחה  בפשטות ממה ש  כך משמע   לד

ין לזכויות  גם רבנו מתכוו מצטט לשונו אולי  ורבנו  מלאים במצוות וכוונתו לזכויות  יון שריש לקיש נקט  כ   אבל צ"ע ולא יכול לשמוח בו.  
 לא יורד לגהנם.ש בכוחו לבטל הדאגה של החטא, שהרי עיקר הדאגה היא עונש הגהנם וע"י רוב זכויות  דהיינו שרוב זכויות י 

 .ין הם חלק מקומת השמחה גיד לעיל שגם ה כמבואר    לה 
יז.בגמרא    כמבואר  לו דף  השנה  ב   –  ראש  ואפילו  רוב  לפי  האדם  את  דנים  זכויות  מחצה  שלעניין  על  חסד    המט הקב"ה  מחצה  כלפי 
 ורד לגהנם.  לא יהאדם  ו

אבל יש בכלל עונותיהן    -ג      ל עונותיהן עון פושעי ישראל בגופן ורב חסד מטה כלפי חסד:בינונים וליכא בכל   -ב   –סימן ה'    ש רא"ש עי" 
ישרא  פושעי  ועולי עון  ומבצבצין  לגיהנם  יורדין  בגופן  עו   -ד      ן:ל  בכלל  ואין  עונות  פו רובן  עון  לגיהנם  נותיהן  יורדין  בגופן  ישראל  שעי 

רובן עונות ויש בכלל עונותיהם עון פושעי ישראל בגופן    -ה      י העוה"ב: ונידונים בה י"ב חדש ואחר שסבלו את דינם י"ב חדש באין לחי 
 : לי הצדיקים י"ב חדש לאחר י"ב חדש גופן כלה ונשמתן נשרפת ורוח מפזרתן תחת כפות רג   יורדין לגיהנם ונידונים בה

ויקהל    -לרבי דוד מנאדבורנא   אוהב חסד עיין    לז זצוק"   -פרשת  ג, טז( רצה הקב"ה  מובא מהרה"ק מלובלין  ל פירוש על המשנה )מכות 
בלתי אפשרי  הלא  ומקשה  ומצוות,  תורה  להם  הרבה  לפיכך  ישראל  את  מקיים    לזכות  דכשחבירו  ותירץ  המצוות,  כל  לקיים  אחד  לכל 
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להוסיף  לפכאורה  לו צריך  רבנו  ב"ז  ישראל.כשיו  שכדי דברי  לקיים אהבת  העיקר  להתוודות  אבל מסתמא    ל 
כיון שגם לא פגם בה  קיים בפועל את המצווה אבל  שלם    ,אזי אותו אבר שכנגדה  ,כוונת רבנו שאע"פ שלא 

 ויכול להשתתף בשמחה. 
ת וומצרוב  ע"י    דאגה, אבלגורמות לו  כות להן י שיש בנו אברים שנפגמו ע"י פגם מצוות השיאע"פ  נמצא  עכ"פ  

כי ריבוי אור השמחה של  זה נתבטל הדאגה של החטא המונעת השמחה,    על ידישיש בידם  
  \לט/מצות שלו נתלהב ומבטל המניעות של החטא ואזי יכול להתודות, לחבוי יר

 להתוודות כאן ביאר כיצד להיות בשמחה כדי שיוכל  עד

   ן היטב בתורה עחיילע התורה צריךלהבין המשך 
 בלק"ה אפוטרופוס ג'ה עח צריך לעיין  יו בתורומק דברלהבין עו

בתורה עח מבואר שעולם הדבור   [,מ] לם הדיבור כמבואר במ"א  נתתקן עו  ווידוי דברים  על ידיו
ולפי המבואר   .. ומשמע שם שהכוונה לדבור של הקב"הישראל להמליך את הקב"ה בדבור  ממנו יצאו נפשות

א  שהכוונה  \מא/ ג'  וטרופוספבלק"ה  הקור  נראה  ה'  עולם    אלקול  באי  ולכל  כבודו  אותו  ללהמלגלות  .  ית'יך 
יותר  ו זה    מבוארבאריכות  כוונות ק"ש בפע"חעניין  עפ"י  ה'   \מג/ מבארמוהרנ"ת  שם    \מב/ בלק"ה ערובי תחומין 

 
נ  גם  המצווה השייכת אליו  זה חשב כאילו  ואז כל יש  הוא קיים המצוה, אמנם  גוף  דייקא למי שיש לו אהבה ואחדות עם כל אדם,  ראל 

 אחד הם, ע"כ נחשב כאלו גם הוא מקיים המצוות שעשה חבירו: 
 רבוי  -מתרצו לח

שרבוי,  עיין תורה קסט   לט מבואר  וכאן  חטאיו.  על  עצמו  את  שישפוט  עד  לרגלין  השמחה  שתתפשט  שא"א  מבאר  מבטל    שם  המצוות 
להת  ועי"ז  הקומה  בקול  לשמוח  יכול  ועי"ז  במיעוט אברים,  שיש  ש  דות.ו והדאגה  כי  אבר  ונראה  שאותו  דהיינו  הריקוד  לעניין  מדבר  ם 

בשמחה  משתתף  לא  בו  הויד   .שפגם  לעניין  מדבר  כאן  ה אבל  רוב  אבל  אבריו  בכל  לרקוד  יכול  שלא  שאע"פ  ש וי  שאר  רבוי  ל  שמחה 
 .לעניין שיכול להתוודות  ברים אגה שבמיעוט א הד את    ים מצוות מבטל ה 
 עח  תורהלעיל *  מ

אפו   מא ה'    פוס ו טר לק"ה  אות  ג'  ּקוֹׁ   -הלכה  הַּ יַנת    ל,ׁשֶֹׁרׁש  ח  ב ְּ הו א  ב ְּ ׁשֶ מ  ד,  א  מְּ ן  יו  ֶעלְּ וְּ  ַ ב ה  ג ָ ם  קו  ָ מ  מ  הו א  ין,  ֱאל קו ת  מ ח  צו ת  צְּ נו  תְּ ה  יַנת  ח 
צֵ  נו  תְּ מ   י ׁשֶ . כ   ו  ת  ַדעְּ ָכל ֶאָחד ב ְּ תְּ הַ   ץ לְּ ם־י  ֵ ַר ׁש  מְּ ב ָ ה צ  ָ ַכמ  מו  ב ְּ ֵצם ֶאת ַעצְּ ַצמְּ ַרֲחָמיו מְּ ַדעְּ ךְּ ב ְּ ָכל ֶאָחד ב ְּ יר לְּ ָהא  ים לְּ צו ת ֱאל צו מ  צְּ נו  תְּ ו  ה  ת, ו ָבֶזה  ת  קו 

ׁשַ  י ֻמְּ ׁשֶ תו   ֵרא או  קו  ז לו  וְּ ֵ ַרמ  צו ת הו א ב ְּ מְּ צְּ נו  תְּ ז את ַהה  ְּ ךְּ ַאֲחָריו, וְּ ל  ין מ  א  ב ָ ׁשֶ ת  לו  יַנת קו  קְּ מַ ח  ָלה ל  תעְּ , וְּ   רו  ַרךְּ ב ָ תְּ ךְּ ַאֲחָריו י  ׁשֵ ָ מ  י   ׁשֶ ָכל  ֶאת ָהָאָדם 
ם.   ָ ׁש  מ  ין  כ  ׁשָ מְּ נ  ת  לו  ו  ַהק  ַהק  לְּ ֵיׁש  ן  ֵ ַעל־כ  תְּ וְּ י  ֵאָליו  ָהָאָדם  ֶאת  יךְּ  ׁש  ַהמְּ לְּ ל  דו  ג ָ כ  ַח  ל  ׁשו   ו  רְּ ׁשָ ב ְּ ךְּ  ׁשָ מְּ נ   ׁשֶ ֵמֲחַמת   , ַרךְּ יַנת  ב ָ ח  ב ְּ מ   ַ ב ה  ג ָ ם  קו  ָ מ  מ 

צו תה   צְּ נו  ח  ֱאל    תְּ ו ת ֱאל קו ת הו א ב ְּ ל  ג ַ תְּ ר ה  ק ַ י ע  יַנתקו ת, כ   ח  בְּ ל, ב   ים ד,    יַנת קו  ָבר  ים ַא :  יב()ד ְּ ָבר  ל ד ְּ י ק "קו  ים זו ָלת  ֶכם ר א  מו ָנה ֵאינְּ ים ו תְּ ע  ׁש מְּ ם  ֶ ל".  ת  ו 
יָר  ח  ב ְּ ָנַתן  ַרךְּ  ב ָ תְּ ם־י  ֵ ַהׁש  ב ַ ֲאָבל  ֵחר  ו  ב  ׁשֶ י  ו מ  ָלָאָדם,  כ ְּ חַ ה  ים,  ׁש  י   ַהכ ְּ ׁשֶ יַנת  ח  ב ְּ הו א  ׁשֶ ַהז ֶה  ל  ו  ַהק  ֶאת  ֵמַע  ָלה  ו  ַמעְּ ְּ ל  מ  א  ַהב ָ ׁשָ רו ז  מְּ נ  ַאֲחָריו  הו א  ךְּ 

ׁש  ַקד ֵ ָלם־ַהז ֶהו מְּ עו  ֲאַות  ַ ת  ל  כ ָ מ  מו   ַעצְּ ֶאת  ַטֵהר  ו מְּ ַהק      יךְּ  ׁש  ַהמְּ לְּ ֶכה  זו  ַוֲאַזי  ין ַוֲהָבָליו,  ַהמ  ח  יַנת  ח  ב ְּ הו א  ׁשֶ ל  ַהל ֵ   ו  ךְּ  תו  ל  ב,  לְּ ַקב ֵ לְּ ֶכה  ז ו  ׁשֶ ַעד 
 ְּ ל  מ  ים  ׁש  דו  קְּ ים  ו ר  ב  ֵמַהק  ד   ה  ַנֲעׂשֶ ֶיה  הְּ י   ׁשֶ ָלה  תַמעְּ י ו  ת  או  ֵצרו ֵפי  ל  ו מ    ו  ַרךְּ  ב ָ תְּ י  נו   צו  רְּ ַדע  י ֵ ׁשֶ ַעד  ים  ו ר  ב  ד  ָתיו.וְּ ו  ב ְּ   צְּ ין  ע  מְּ ו  ׁש  ׁשֶ כ ְּ ו   ל  ֲאפ  י  ל  כ   קו  יַנת  ח 

ָלה  ַמעְּ ְּ ל  דְּ ֲעַד   -  מ  יו  ֵאין  ן  י י  ַטֵהר   ן ע  ו לְּ ׁש  ַקד ֵ לְּ ין  כ  ז ו  ׁשֶ ַעד  ָוה  צְּ מ  מו     ׁשו ם  ַעצְּ ךְּ ֶאת  ָ ל־כ  י     , כ ָ ׁשֶ ל ַעד  ו  ֵמַהק  ה  ַנֲעׂשֶ ֶיה  ו ר  הְּ ב  ה'    , ד   ר  ַדב ֵ י ְּ ׁשֶ ה  ֶ כ  זְּ י   ׁשֶ ַעד 
וְּ  ו   מ  ז ֶהו  ע  ׁשֶ ָתיו,  ו  צְּ ו מ  ָרתו   ו  ת  לו   יַע  ד  ָלם יו  ָהעו  ת  ֲאבו  יַנת  ח  ב ְּ ׁשְּ ׁשֶ   ,   ל  כו   ַאֲחָריו   מ עַ ז ָ ךְּ  ׁשֵ ָ מ  ה  ו לְּ ו   ב  ָקה  ָדבְּ ו לְּ לו   קו  ר    ,ב ְּ ב ֵ ד   ׁשֶ כו   ז ָ ׁשֶ ם־ ַעד  ֵ ַרךְּ ַהׁש  ב ָ תְּ   י 

ג   וְּ ֶהם  ָ מ  ַרב ֵ ע  ה  מ ׁשֶ א  ב ָ ׁשֶ ַעד  ת,  ו  צְּ מ  ה  ָ מ  ַ כ  ָלֶהם  ה  ָ ֵלמ ל  ְּ ַהׁש  ית  ל  ַתכְּ ב ְּ ָלֶזה  ָזָכה  הו א  ׁשֶ ֵעת    , ו תנו   ָכל  ב ְּ ָכה  ז ָ ׁשֶ ֵדיעַ ַעד  י ַמעֲ   ל־יְּ ת    וׂשָ ַלֲעׂשו  ים  ב  ו  ַהט 
ל  ו  ים, כ ְּ   -  ֵמַהק  ו ר  ב  תו ב  ד   כ ָ ׁשֶ זמו   ר  ב ָ דְּ מ   ו  :  (, פט)ב ַ ַהק  ַמע ֶאת  ׁשְּ ר ֵאָליו "ַוי   ב ֵ ד ַ כו    ל מ  ים וְּ ֻרב  ַהכ ְּ ֵני  ׁשְּ ין  ב ֵ וְּ   "' מ  כו ',  ֵדי וְּ ד   ־ַעל־יְּ ל  ל ֶאת כ ָ ב ֵ ָרה  ֶזה ק  ו  ַהת  ֵרי  בְּ

ָתנָ  נְּ .ַהז  את ו     ה  ָלנו 

ֵיׁש לו  כ   י קו  כ   .... וְּ א ד  א ד מְּ יָנה ָיָקר מְּ ג  ַהנ ְּ עו  ַח ג ָ ל  נו  לְּ ֵרר ֶאת ָהָאָדם, ַהיְּ עו  ל לְּ נָ ֵרר ֶא דו  ו ָ ַ ֵרר ַהכ  עו  ל מְּ יַנת קו  ח  בְּ ין ב   ֵלמוּת  ה,  ת ַהמ  ח  ר ׁשְ ּקַּ ֲאָבל עִּ

קֶ  ּבְ ּבוּר  ּדִּ הַּ ֶאל  תוֹׁ  ין אוֹׁ רִּ ְ ׁשּ קַּ ּמְ ׁשֶ ּכְ הוּא  ל  ּקוֹׁ יץ  הַּ ּמִּ אַּ ר  חוּדִּ ׁשֶ   , ְוָחָזק ׁשֶ יִּּ הַּ ל  ּכָ ל  לַּ ּכְ ת  ינַּ חִּ ּבְ ר  ּקַּ עִּ ה  ְליַּ זֶּ ּכַּ ים  ּבוּר,  ּדִּ הַּ ם  עִּ ל  ּקוֹׁ הַּ ר  ּבֵ וְּלחַּ ָבן  ּמוּ ֵחד 
ְבֵרי   וְּבדִּ ׁש  דוֹׁ ּקָ ר הַּ זֹּׁהַּ "ר ּבַּ ְדמוֹׁ ָרה    אַּ ּתוֹׁ הַּ "ל ּבְ ֵצא ָבהּ ' זַּ ּמָ יִּ ְמָחה  ְוׂשִּ ן  ׂשוֹׁ קעח(ְוכוּ'    ' ׂשָ יָמן  סִּ מַ   ְוֶזהוּ      .)ּבְ יַנת  ח  ר  ב ְּ צ ְּ ֶ ׁש  ֶאל  ה  ַעת  ַהד ַ ר  ֵ ַקׁש  ו לְּ ר  ַחב ֵ לְּ ין  יכ 

ב  ֵ ז ֶ   ,ַהל  י,  ׁשֶ ת   ַעת ָהֲאמ  ֵלמו ת ַהד ַ ר ׁשְּ ק ַ תו ב  כ ְּ ה ע  כ ָ ים דמו  ׁשֶ ָבר  ָ הַ : "(, לט)ד ְּ ת  ָיַדעְּ ָבֶבךָ וְּ ב ָת ֶאל לְּ ם ַוֲהׁשֵ ַתב  י ו  ָ כ  מו  ׁשֶ "ר", כ ְּ מו  ם ַאֵחר   ַאדְּ ָמקו  יָמ )  ַז"ל ב ְּ .  ן קנד(ס 
י ׁשֶ   כ   ל  ו  ַהמ  ַהק  ֵגַע ב ְּ ו  ל פ  ו  י ַהק  ין, כ   יַנת מ ח  ח  ָנההו א ב ְּ ו ָ ַ ֵרר ַהכ  עו  ל מְּ יַנת קו  ח  בְּ ׁשָ ת כד:(ָרכו  ב ְּ )  ַח ב   מְּ נ   ׁשֶ ֵלמו תו  כ ְּ ׁשְּ ר  ק ַ ו   , ע  ב  ם ל  ֵ ַחמ  תְּ י   ׁשֶ ב ַעד  ֵ ךְּ ַהל  תו  ךְּ לְּ

ֵדי־ֶזה  ה    ַעל־יְּ ָ ֻדׁש  קְּ ַלֲהבו ת ד   תְּ ה  כ ֶ עַ ב ְּ זְּ י   ב  ד ׁשֶ ד  ים ה לְּ ׁש  דו  ים קְּ יַנת  , ו ר  ח  בְּ ים לט  ב   ל   ה  ַער ֵאׁש "חַ   : (, ד)ת ְּ בְּ י ת  יג  ֲהג  י ב ַ ב   רְּ ק  י ב ְּ ב   י".  ם ל  נ  ׁשו  לְּ י ב  ת   רְּ ב ַ           ד  
ג'    לק"ה ערובי תחומין   מב ינַ   -ה'  ח  ב ְּ א  ָ מ  א  וְּ א  ַאב ָ ב ְּ ָלה  ַמעְּ לְּ ֵיׁש  ים  ג  ו  ו  ז  ב ְּ ֲהל א  י  כ   ע  ַהחֲ ד ַ לְּ ָהא'  ָהעו  ת  ת  ֶזה  יו  ו ו ג  ז  וְּ ֵרחו   ֶהכְּ י ו ם  ק  ם  ַקי ֵ ו לְּ ת  ָלמו 

ו ו ג ב ת, ז  ָלמו  ל ָהעו  לו  כ ָ ט ְּ ב ַ תְּ ל ֶרַגע ֶאָחד י  ֵ ט  ב ַ תְּ ם י  י א  ָלם, כ   עו  ַסק לְּ פְּ ֵאינו  נ  י וְּ יר  ד  ָלם,  ת ְּ עו  ת ב ָ מו  ׁשָ יד נְּ ל  הו  ֵדי לְּ ֵקָבה, כ ְּ נְּ ָזָכר ו  ין לְּ הו א  ' ָלֵתת מ ח  ׁשֶ
נ   ְּ י ו ת הָ פ  ָא ימ  ׁשְּ ב  ֶפֶרק ה' ו  ַמע ב ְּ יַאת ׁשְּ ר  ַער ַהק ְּ ׁשַ ם ב ְּ ן ׁשָ ', ַעי ֵ כו  יר וְּ ד  ָ ו ג ֵאינו  ת  ו  ֶזה ַהז   ַדע, וְּ ו  נ  ַ ת כ  ָלמו  ׁש ז  עו  י ֵ ַלל ׁשֶ ַהכ ְּ ים, וְּ ָרק  ְּ ֵאינו   ר ַהפ  ן ׁשֶ יצו  ו ו ג ַהח 

ֵדי יְּ ין ַעל  ב  ן נו קְּ ַמי  ת  י ו  יךְּ ַלֲעל  ינו     ָצר  ים ַמֲעש ֵ ב  ו  ו ו  ַהט  ַהז   ז ֶה  ת, ו מ  ָלמו  י ו ם ָהעו  צ ֶרךְּ ק  ין לְּ מ  ָעלְּ יק לְּ ס  ָ ָלא פ  יר ד ְּ ד  ָ ו ג ת  ו  ז  י הו א  ה כ   מו  ַנֲעש ָ י ֵמַעצְּ ג  , כ  
ר   ַעת קְּ ׁשְּ ין ב   יכ  ׁש  י  ָאנו  ַממְּ ׁשֶ ֵדי  ין כ ְּ מ ח  ָרֵאל, ֶהָאָרה לְּ ש ְּ ַמע י  ׁשְּ יַרת  ֲאמ  ַמע ב ַ ׁשְּ לו  ַלֲעל יַאת  סו  ו כְּ ת ב ְּ ד  ו  סו  ין ב ְּ ל  ךְּ עו  ָ ַאַחר כ  ין וְּ ב  ן נו קְּ ַמי  ד ַהֲעָלַאת 

בְּ  ן ב   יו  חו ד ָהֶעלְּ ין י  ַיֲחד  ָאז מְּ ם, וְּ ֵ ׁש ַהׁש  ו  ד  יַרת ֶנֶפׁש ַעל ק  ס  ֵדי מְּ ין ַעל יְּ ב  ן נו קְּ ֵדי  ַמי  ַעל יְּ ת, וְּ מו  ׁשָ ַכת ַהנ ְּ ׁשָ צ ֶרךְּ ַהמְּ י לְּ ימ  נ  ְּ ו ו ג פ  יַנת ז  כ  ח  ׁשָ מְּ ין  ֶזה נ  ין מ ח 
ַכו ָ  ם ב ְּ ן ׁשָ כו ' ַעי ֵ ת וְּ מו  ׁשָ יד נְּ ל  הו  ים לְּ ַיֲחד  תְּ ֵדי ֶזה מ  ַעל יְּ ה, וְּ ָ ל  פ  ַמע ו תְּ יַאת ׁשְּ ר  ַעת קְּ ׁשְּ ים ב   מו ר  ל ֶזה ֵהיֵטב.ג ְּ ב ָאר כ ָ מ ְּ ת ׁשֶ  נו 

ָרה הו א ָהֱאמו ָנה, ו    -ה' ד'    לק"ה ערובי תחומין   מג ו  ר ַהת  ק ַ ע  ן ב ְּ   ֵמֲחַמת ׁשֶ ֵ ם כ  אי הַ א  יָרה ַעל  ַוד ַ ח  ר ַהב ְּ ק ָ ע  יָרה ַעל ֱאמו ָנה וְּ ח  ׁש ָלָאָדם ב ְּ י ֵ ֵרַח ׁשֶ ֶהכְּ
לְּ  ַסק  פְּ נ  ֵאינו   ׁשֶ ן  יו  ָהֶעלְּ חו ד  י  יַנת  ח  ב ְּ מ  י  כ   "ל  ַהנ ַ "י  ָהֲאר  ת  נו  ו ָ ַ כ  יַנת  ח  ב ְּ מ  ךְּ  ׁשַ מְּ נ  ָהעו  ֱאמו ָנה  ָכל  לְּ יר  ד  ָ ת  י ו ת  ח  ךְּ  ׁשַ מְּ נ  ָלם,  ׁשְּ עו  ב   ת  י  ָלמו  ק  יל  ו ם  ב 

ַעל  ֱאמו ָנה, וְּ הו  ב ֶ ָכל ַמֲעש ֵ תו ב, וְּ כ ָ מו  ׁשֶ ת הו א ָהֱאמו ָנה, כ ְּ ָלמו  י ו ם ָהעו  ק  י ו ת וְּ ר ַהח  ק ַ ע  ת, וְּ ָלמו  י ֶהפְּ   ָהעו  ל  ָלה ב ְּ ַמעְּ לְּ יד מ  מ  ָ ךְּ ת  ׁשַ מְּ י ו ת ַהנ   ן ַהח  ֵ ֵסק  כ 
ח   ת, ֶזה ב ְּ ָלמו  י ו ם ָהעו  יל ק  ב  ׁשְּ ךְּ כ  חַ ָהֱאמו נָ יַנת ֶהָאַרת  ב   ׁשַ מְּ ֵדי ֶהָאָרה ַהז  את נ  ַעל יְּ ין, ׁשֶ ָלא  יָנה ע  ָמה ו ב  ים ֵמָחכְּ נ  יו  ים ֶעלְּ י   ל  כְּ ש    ךְּ ֶהָאָרה מ  ׁשַ מְּ נ     ה ׁשֶ

הו א   ֱאמו ָנה  י  כ   ַרךְּ  ב ָ תְּ י  ה'  ב ַ ין  ַהֲאמ  לְּ ָהָאָדם  ֵלב  מַ ב ְּ יַנת  ח  ו בְּ ַע,  דו  י ָ ַ כ  כו ת  ַמלְּ יַנת  ח  ֱאמו נָ ב ְּ כו ת  ׁשָ לְּ רְּ ׁשָ מו   ה  כ ְּ ָאה,  ָ ל  ע  ָמה  ָחכְּ ב ַ ן  יו  ָהֶעלְּ ֶכל  ש  ֵ ב ַ ה  
כַ  ֵעה ֱאמו ָנה וְּ ָכן ֶאֶרץ ו רְּ תו ב, ׁשְּ כ ָ מו  ׁשֶ יַנת ֱאמו ָנה, כ ְּ ח  יא ב ְּ ֶאֶרץ ה  ָמה ָיַסד ֶאֶרץ, וְּ ָחכְּ תו ב, ה' ב ְּ כ ָ ו ָבא,  ׁשֶ ׁשו  פָ מ  קְּ י ב ַ ב   ָך ָאַמר ל  יַנת לְּ ח  ֶזה ב ְּ '  וְּ כו  ַני וְּ

ב  ׁשֶ  ֵ יָנה ַהנ ַ ַהל  ח  ב ְּ ךְּ מ  ׁשַ מְּ נ   ן ׁשֶ יו  רו ת ָהֶעלְּ רְּ עו  תְּ יַנת ה  ח  ֶזה ב ְּ , וְּ ַרךְּ ב ָ תְּ ָניו י  ָ ׁש פ  ַבק ֵ ֵמר לו  לְּ ל ָהָאָדם או  ת  ׁשֶ ָלמו  י ו ם ָהעו  ק  ךְּ לְּ ׁשַ מְּ י ו ת ַהנ   יַנת ח  ח  ב ְּ "ל מ 
מ    ב ְּ ׁשֶ רו ת  רְּ עו  תְּ ה  וְּ ֶהָאָרה  ךְּ  ׁשַ מְּ נ  ם  ָ ׁשֶ ׁש  ָהָאָדם  י ֵלב  ד  ו  ין  מ  ָהב  לְּ ָרה  ָ ַהכ  וְּ ֲהָבָנה  ָהָאָדם  ֵלב  ַעל  א  ב ָ ׁשֶ ַרךְּ  ב ָ תְּ י  תו   ֱאל קו  צו ת  צְּ נו  תְּ ה  ו   ב  ל  ב ְּ יר  ו ֵמא  ַע 

ַר  ב ָ תְּ ֵרא י  ו  הו א ַהב  ב ׁשֶ ֻחי ָ ָצא ַהמְּ מְּ ן נ  מו  יד ַקדְּ ׁש ָיח  י ֵ ַ ָהֱאֶמת ׁשֶ ר ַהת  ק ַ ע  ל ׁשֶ ׁשֵ יט ו מו  ל   הו א ׁשַ ַהאֲ ךְּ ׁשֶ ית לְּ ל  ו  כְּ ין ב  ָבֶזה  מ  יד ו  מ  ָ ָניו ת  ָ ׁש פ  ַבק ֵ ַרךְּ ו לְּ ב ָ תְּ  י 



 ן מוהר"                                 חקע  תורה             י                 ליקוט                   8קח: 

עליונים ש ובינה  חכמה  תדיר של  מיחוד  שיוצא  ית'  מציאותו  בעלנותן הרגשת  שיש הארת אמת  לכל  י  הלב 
שרק מי שמוכן לעזוב הבלי עוה"ז   \מד/ אלא שהיא הרגשה חלשה  .לעולםת שיש מנהיג  דעל  לםהבחירה בעו

רו  להעלות מיין נוקבין שיעורלא דבור של המלכת הקב"ה זוכה עי"ז  ולהמשך אחרי הקול קורא הזה ולעשות  
 ל אמת. יחוד פנימי יותר בחכמה ובינה שעל ידו ימשך עליו הארה חזקה יותר ש

הזה לבאר שהקול  הדבו  ונראה  עולם  לעמו  הוא  לצוות  עולו  ר שהקב"ה מדבר אלינו  לקבל  ישראל  לנפשות 
הבלי אלא שעכירות    .וכהמלי עשות לו דיבור ול  ( בבחי' אבא יסד ברתא)כו, וממנו יצאו נפשות ישראל  לי להמו

ל ולא  פונות מהקותאוות, ושבו גורם לנפשות להמשך אחר השקר והורוח השטות    ,עוה"ז מעלימה את הקול
)תורה    \מה/דיבורודיבור שאינו מתקבל אינו    ,לו למי לדברא שאין  כי נמצ  ,וזה נחשב פגם בקול  ,ורות לו דיבעוש
  קול ה' ועושה לו דבור.ונעשה מקשיב לשעל ידו חוזר  לכן התיקון הוא ע"י וידוי דברים דייקא .  כט( 

להלביש    שכי פגם החטא בנפ לרוח שטות  ולהסיט אותה  שגורם  , והנפש הוא  לו קל  שיב מלהקהנפש 
יוצאת הנפש/ ,  נפשי יצאה בדברו  \מז/ ()ש"ה ה  , בבחי'[מו]   הדיבור  נותבחי  .\מחדהיינו שבכל דבור 

 ., וגורר את האדם לחטא ועוון קול ה' ונעשה דבור בטל או רע ח"ועל כן פגם הנפש הוא פגם הדבור שמתנתק מ

 
ל ָהָאָדם  יָרה ׁשֶ ח  ר ַהב ְּ ק ַ לו י ע  ָ נוּ ....        ....ת  ּבֵ ב רַּ תַּ ּכָ יא   וְּכמוֹׁ ׁשֶ י ו ת ה  ר ַהח  ק ַ ע  ם ַאֵחר, ׁשֶ ָמקו  או    ַז"ל ב ְּ יַנת ב ְּ ח  ים ב ְּ נ  ָ ר ַהפ  יַנת או  ח  יא ב ְּ ה  ר  ֱאמו ָנה ׁשֶ

ֵני ֶמלֶ  ְּ י פ  ךְּ  ךְּ ַחי   ׁשַ מְּ נ   ת ׁשֶ ָלמו  י ו ם ָהעו  ק  ךְּ לְּ ׁשַ מְּ י ו ת ַהנ   ז ֶה ַהח  מ   ם ַאֵחר ׁשֶ ָמקו  "י ב ְּ ֵבי ָהֲאר  תְּ כ  יָתא ב ְּ א  ', וְּ כו  מ ם וְּ ׁשְּ ם הו א נ  ָ ׁש  "ל. מ  נ ַ ַ ן כ  יצו  ו ו ג ַהח  ז   ת  מ  ו 
ים ה  בו  ג ְּ ֵהם  ָרֵאל  ש ְּ י  ת  מו  ׁשְּ נ  ֲאָבל  ים  ָאכ  לְּ ַ יו    ַהמ  ה  ב ֵ יַהרְּ כ   ו ו ג    ֵתר,  ַהז   ַיֵחד  לְּ ר  ׁשָ ֶאפְּ י  א  י  כ   יר,  ד  ָ ת  ֵאינו   ׁשֶ ו ו ג  ז  הו א  ׁשֶ י  ימ  נ  ְּ ַהפ  ו ג  ו  ז   מ  ים  כ  ׁשָ מְּ נ  ֵהם 

עַ  וְּ ים,  ב  ו  ַהט  יו  ַמֲעש ָ ֵדי  יְּ ַעל  ם  א  י  כ   ַהז ֶה  י  ימ  נ  ְּ ח  ַהפ  ת ְּ ל  ַקב ֵ לְּ ין  יכ  ר  צְּ ן  ֵ כ  ַעל  וְּ יר,  ד  ָ ת  ֵאינו   ן  ֵ כ  ֶהָאָרה  ל  ה  ָ ַהמ  ל  ַסק  ֶאל  פְּ נ  ֵאינו   ׁשֶ ן  יצו  ַהח  ו ו ג  ז   מ  ין  ח 
ֵד  ין ַעל יְּ ב  ן נו קְּ ד ַמי   סו  ת ב ְּ ֶיה ָלֶהם כ  ַח ַלֲעלו  הְּ י   ֵדי ׁשֶ ת כ ְּ ָלמו  ָכל ָהעו  ים וְּ ָאכ  לְּ ַ י ו ת ַהמ  ם ח  ָ ׁש  מ   ַעל  י ַמעֲ ׁשֶ ם וְּ ֵ ׁש ַהׁש  ו  ד  יַרת ֶנֶפׁש ַעל ק  ס  ים ו מְּ ב  ים טו  ש  

י ַ  ֲעל  ֵדי  נ יְּ ן  ַמי  יק  ת  ַצד   ת  מו  ׁשְּ נ  יד  ל  הו  לְּ ים  מו ר  ג ְּ ין  מ ח  ין  כ  ׁשָ מְּ נ  ם  ָ ׁש  מ   ׁשֶ י  ימ  נ  ְּ ַהפ  ו ג  ו  ז  וְּ חו ד  י  ים  מ  רְּ ו  ג  ַהז ֶה  ין  ב  ֵאינ ו קְּ ׁשֶ י  ימ  נ  ְּ ַהפ  ו ג  ו  ז   מ  ין  כ  ׁשָ מְּ נ   ׁשֶ ו   ים 
הו  ע   ז ֶ ים ׁשֶ נ  ו  ת  חְּ ַ ה ַהת  י ַמֲעש ֶ פ  יר ַרק כ ְּ ד  ָ ד כ ַ ת  ר סו  ת קְּ ק ַ נו  "ל.ו ָ ַכנ ַ ַמע וְּ יַאת ׁשְּ  ר 

ֵהם      -ה' ד'    לק"ה ערובי תחומין   מד ת ׁשֶ נו  יו  ת ָהֶעלְּ ָלמו  עו  ֶכת ב ָ ׁשֶ מְּ יא נ  ה  ׁשֶ הו א ֶהָאַרת ָהֱאמו ָנה, כ ְּ ם ׁשֶ ָ ׁש  ֶכת מ  ׁשֶ מְּ ן ֶהָאָרה ַהנ   ֵ ַעל כ  ים  וְּ ָאכ  לְּ ַ ַהמ 
ָר  ַהש  ְּ י וְּ י   ָחנ  ֵהם רו  ' ׁשֶ כו  ים וְּ י פ  ׁש  דו  הו  ם ו קְּ י ם ו טְּ ד   ַהקְּ ל לְּ דו  ַרַעׁש ג ָ ים ב ְּ ר  רְּ עו  תְּ ֵתיֶכף מ  ל, וְּ דו  ֵלמו ת ג ָ ׁשְּ ל ז את ַהֶהָאָרה ב   ַקב ֵ ים ֲאַזי ֵיׁש ָלֶהם כ  ַח לְּ ׁש  ר 

ָרא   קְּ נ  ן  ֵ כ  ַעל  וְּ א ד,  מְּ ָלה  דו  ג ְּ ָאה  רְּ י  ו בְּ ֵאיָמה  ב ְּ ַרךְּ  ב ָ תְּ י  מו   ים  ׁשְּ ָרפ  ש ְּ נ   ׁשֶ ים  ָרפ  ש ְּ י ים  ַלֲהב  תְּ נ  ג  ֶד וְּ מ  ֵהם  ם  י  כ   יד  מ  ָ ת  ֲעֵליֶהם  יר  א  ֵ מ  ׁשֶ ֱאל קו תו   ר  או  ל 
דְּ  יו  ֶזה  ֵדי  יְּ ַעל  וְּ ָלֶהם  ֶקת  ֶ פ  ַמסְּ ַהֶהָאָרה  ז את  ן  ֵ כ  ַעל  וְּ יָרה  ח  ו בְּ י ו ת  מ  ׁשְּ ג ַ ָלֶהם  ֵאין  וְּ ים  ר  הו  ו טְּ ים  ׁש  דו  ֱאמ קְּ ב ֶ ֵמֱאל קו תו   ין  ים  ע  ַלֲהב  תְּ נ  וְּ ֵלָמה  ׁשְּ ו ָנה 

ַלֲהבו   תְּ ה  דו  ב ְּ ָנם,  ת ג ָ ן קו  צו  ָאה רְּ רְּ י  ו בְּ ֵאיָמה  ת ב ְּ הוּא  ל ַלֲעשו  ה ׁשֶ יָּ ָלם ָהֲעשִֹּׁ הוּא עוֹׁ י ׁשֶ מִּ ׁשְ ּגַּ ָלם ֶהָעכוּר הַּ יעַּ ְלֶזה ָהעוֹׁ ּגִּ ֶהָאָרה מַּ זֹּׁאת הַּ ׁשֶ ֲאָבל ּכְ

י   י אִּ ֲאזַּ יּוּת  מִּ ׁשְ ּגַּ הַּ ית  ְכלִּ תַּ ּבְ ם  ָ זֹּׁ ְמֻגׁשּ הַּ ֶהָאָרה  ל  ּבֵ ְלקַּ ר  לָ ֶאְפׁשָ דוֹׁ ּגְ הַּ י אִּ את  ּכִּ ְצצוּת  ה  ְתנוֹׁ הִּ זֹּׁאת  הַּ ֵמֶהָאָרה  ְך  ְמׁשַּ ּנִּ ֶ ׁשּ ה  מַּ ט  ְמעַּ ְצצוּת  ְתנוֹׁ הִּ ם 
לְ  ת  ינַּ ְבחִּ ּבִּ ְך  רַּ ְתּבָ יִּ ֶלֱאמוָּנתוֹׁ  ֵקק  ּתוֹׁ ׁשְ ְלהִּ ְך,  רַּ ְתּבָ יִּ ָניו  ּפָ ׁש  ּקֵ ְלבַּ ָהָאָדם  ֶאת  ֵרר  עוֹׁ ּמְ ׁשֶ ָהָאָדם  ֵלב  אָ ּבְ ְוכָך  ָפָני  ְקׁשוּ  ּבַּ י  ּבִּ לִּ ר  "ל    וּ'מַּ נ ַ ַ יֵ כ  ׁש  ַוֲאַזי 

ָלה: דו  ג ְּ יָרה  ח  ב ְּ ָאָדם  י      לְּ ן ּבִּ כ   ל ּכֵ ים, עַּ ּבִּ ים רַּ ְמצוּמִּ ל ְיֵדי צִּ ם עַּ י אִּ ָלם ּכִּ ֶזה ָהעוֹׁ ׁש ּבְ ּבֵ ְתלַּ ָלה ְלהִּ ֶהָאָרה ֵאיָנה ְיכוֹׁ זֹּׁאת הַּ ת ׁשֶ ה ֵאינוֹׁ  ֵמֲחמַּ ּלָ חִּ ּתְ

צְ  ְתנוֹׁ הִּ ם  אִּ י  ּכִּ ָהָאָדם  ֵלב  ּבְ ּנוּ  ּמֶ מִּ ְך  ְמׁשַּ ְלמָ נִּ עַּ ּבְ ּמֵ צוּת  ְלרַּ ֲחָריו א  אַּ ְך  יְֻּמׁשַּ ׁשֶ ָלָאָדם  ק   ז  ֵמָרחוֹׁ ָיָדיו  ּבְ ְלָאָדם  ין  זִּ ּמְ רַּ ּמְ ׁשֶ מוֹׁ  ּכְ ְך,  רַּ ְתּבָ ֵיׁש    יִּ ַוֲאַזי 
ָהָאָדם  צו    לְּ צְּ נו  תְּ ה  ֵדי  יְּ ַעל  יֶכף  ֵ ת  ֵרר  עו  תְּ מ  הו א  ו   ת  ַלֲאמ  ֱאֶמת  ב ֶ ֶהָחֵפץ  ין  ב  ֵ ַהמ  יל  כ   ש ְּ ַ ַהמ  י  כ   יָרה,  ח  ו מַ ב ְּ ַהז  את  ל  ת  יל  ח  ֵלמו ת  תְּ ׁשְּ ב   יג  ַהש    לְּ ד  ף  רְּ

ים, הָ  צו מ  מְּ ה צ  ָ ַכמ  ב ְּ ַהז  את  ֶהָאָרה  ו   ב  ל  ב ְּ ֵצם  ַצמְּ ל לְּ ד ֵ ַ ת  ׁשְּ ו מ  ַהז  את,  יךְּ    ֱאמו ָנה  ׁש  ַממְּ ַוֲאַזי  ים,  צו מ  מְּ ךְּ צ  תו  י ו ת ֱאל קו ת לְּ נ  ַכת רו חְּ ׁשָ ַהמְּ יַנת  ח  ב ְּ ֶזהו   וְּ
ֶהָאָר  מו   ָלה  ַעל ַעצְּ דו  ג ְּ ַהז  ֵמַהֶהָאָר ה  ֶהָאָרה  ֵדי  יְּ ַעל  וְּ ַהז  את  ָכל  ה  ׁשו  ב ְּ ַנפְּ ס ר  מְּ ימו ָתא ל  ח  רְּ ין ד   ב  הו  לְּ ׁשַ ב ְּ ֵרר  עו  תְּ נ  ו  הו א  ל  ׁשֶ ין  ַהמ  ח  ב ְּ ַסף  ו  ת  נ   ׁשֶ את 

ן   יו  ֶעלְּ חו ד  י  ֵרם  גו  וְּ ין  ב  נו קְּ ַמין  ד  סו  ב ְּ ֶלה  עו  ַוֲאַזי  ם,  ֵ ַהׁש  ׁש  ו  ד  ק  ַעל  וְּ ֵלב  י  ימ  נ  ְּ מְּ ַהפ  נ  י ָאז  ֶעלְּ ֵתר  יו  י ו ת  ח  ם  ָ ׁש  מ  ךְּ  ת  ׁשַ מו  ׁשָ ַהנ ְּ י ו ת  ח  יַנת  ח  ב ְּ הו א  ׁשֶ ן  ו 
ָהעו   ֶזה  ב ְּ י  כ   ָלם  עו  ֵאי  ב ָ ָכל  לְּ ל  דו  ג ָ ו ת  ל  ג ַ תְּ ה  ב ְּ ֵלמו ת  ׁשְּ ב   ָהֱאמו ָנה  ה  ֶ ל  ג ַ תְּ נ  ֶזה  ֵדי  יְּ ַעל  ׁשֶ ָרֵאל  ש ְּ מ  י  ַגׁשְּ וְּ ן  ו  ת  חְּ ַ ת  הו א  ׁשֶ י אֶ ָלם  א  א ד  מְּ לְּ י  ר  ׁשָ ת  פְּ ו  ַגל 

כ    ֵלמו ת  ׁשְּ ב   נָ ָהֱאמו ָנה  א  ג ָ רְּ ַהד ַ וְּ ָלם  ָהעו  ֶ ׁש  ַמה  ל  כ ָ י  כ    ַ ה  ָגבו  וְּ ן  יו  ֶעלְּ ֵתר  ַהי ו  חו ד  י   מ  י ו ת  ח  ין  יכ  ׁש  מְּ ַ מ  ׁשֶ ֵדי  יְּ ַעל  ם  א  ים  י  יכ  ר  ו צְּ ֵתר  יו  ם  ָ ֻגׁש  ו מְּ מו ךְּ 
לְּ  ר ֱאל קו תו  ב   יׁש לו  או  ב   ַהלְּ צ  לְּ ים וְּ ׁש  י בו  צו מ  יךְּ מְּ ׁש  ַהמְּ ים לְּ יכ  ר  ים, צְּ ֵתיר  ֵתר  ם יְּ ַ יו  ה  ָגבו  ן וְּ יו  ֶכל ֶעלְּ ים ֵאָליו ש ֵ יכ  ר  י צְּ ֵתר כ   יו  וְּ ֵתר  ַ יו  ה  בו  ר ַהג ָ  לו  או 

ל   כ ָ ָבן  ו  ַכמ  וְּ ֶזה,  ָ כ  ם  ָ ֻגׁש  מְּ ֵרָגה  ַמדְּ ו  ָלם  ָלעו  תו   ֱאל קו  ר  או  יׁש  ב   ַהלְּ לְּ י ו ַכל  ׁשֶ ֵתר  יו  ו  וְּ ַהת  ב ְּ ֵמיׁשְּ ֶזה  יָמן למד(  ָרה  ס  )ב ְּ יָנא  ַסכ   ד ְּ ַז"ל  ָרא  "י  ָהֲאר  ֵבי  תְּ כ  ו בְּ
ָהֵבן. ם וְּ ן ׁשָ כו ' ַעי ֵ ֵתר וְּ ַ יו  ה  בו  ר ג ָ ין ֵמאו  ים ַנֲעש   ל  ֵ ַהכ   ׁשֶ

הי כה:    רא עיין זוהר וא   מה  כיון שלא  פה  נקרא כבד  וכ   ו למי לדבר.ל  השמשה  וישראל בחי' דבור  קול  ת לא  יון שהיו בגלו כי משה בחי' 
 לפרשא מילין.אותו לכן אמר על עצמו ואני ערל שפתים דהיינו אטים    שמעו 

שפתים, מאי ואני ערל  תא חזי, כתיב הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה ואני ערל    -)עם פירוש המתוק מדבש(    וזה לשונו שם 
שם  לשון אנכי, וקודשא בריך הוא הא אותיב ליה מי    ד פה וכבד י וגו', כי כב שפתים, והא בקדמיתא כתיב )שמות ד י( לא איש דברים אנכ 

וגו', והוא אמר ואנכי אהיה עם פיך, סלקא דעתך דלא הוה כן, והשתא אמר ואני ערל שפתים, אי הכי אן הוא מלה דאבטח   פה לאדם 
בקדמיתא  הוא  בריך  קודשא  פיך  ליה  עם  אהיה  קלא   .שאני  משה  איהו,  רזא  שורש מרכבה    אלא  ששם  הוה  וד ,  הקול  לת"ת  דיליה  מלה  דאיהו  בור 

  אטים לפרשא מלין,   ערל שפתים   והוה איהו  לכן ,  חתך את הקול בחי' מלכות המגלה את הת"ת הייתה בגלות ועתה היא עצמה צריכה גאולה הדיבור שהוא מ   בגלותא 
ינה הייתה מתלבשת ברהב שר של מצרים ודוממת  היינו השכ י בגלות אצלו המלכות של  ובגין דא אמר ואיך ישמעני פרעה, בעוד דמלה דילי איהי בגלותא דיליה

דאיהי בגלותא, ועל דא  המלכות סוד הדיבור נגרע ממני      מלה גרע  ואילו   קלא  רק   הא אנא ,  אין לי כח הדיבור  דהא לית לי מלה,  ועה מלהראות גבורותיהומנ 
בהדיה לאהרן  הוא  בריך  קודשא  ל   שתף  ודיבורו  אחרת  בחי'  הוא  בגלותכי  היה  טעם  .  א  ו ועוד  שפתים  בחי'  בנו"ה  מושרשים  היו  ואהרון  נגמר  כי משה  שניהם  מבין 

מניה  תא חזי,.    הדיבור בגלותא קלא אסתלק  הוה  זמנא דדבור  קול ,  ממשה  כל  קול, כד אתא משה אתא  בלא  הוה אטים  היה    ומלה  כי הוא 

לגלות נבואתו שזה דרך    תה בחי' אין גלות כלל והיתה נבואת משה פועלת אבלאירה שבאוד אספקלריא המ מרכבה לת"ת, ולעצמו היה מתנבא מלמעלה והיה הקול בא אליו בסו 

בשליחות   וכל זמנא דדבור הוה בגלותא משה אזיל   בגלותא,   המלכות   , ומשה הוה קול בלא מלה בגין דהוההמלכות לא היה יכול כי המלכות היתה בגלות 

עד    גם אחר יציאת מצרים   והכי אזיל  .או לפרעהא היה אומר לאהרון והוא היה גומר הדיבור לישראל  בשפתיו אלחיתוך המילות  שלא היה לו    קלא בלא דבור  המקום בבחי' 
זמנא אתחבר קלא בדבור ותורה שבכתב  דקריבו לטורא דסיני ואתיהיבת אורייתא, ובההוא  הדא הוא  וכדין מלה מליל,    ,כשנתחברו תורה שבע"פ 

 .ור כחדא בשלימו , וכדין משה אשתכח שלים במלה כדקא יאות, קול ודב ברים האלה להים את כל הד דכתיב )שמות כ א( וידבר א 
 ועי"ש וישלח דרוש ב' בשם הבעש"ט עה"פ נפשי יצאה בדברו(ורה לא לשון מוהרנ"ת ולקמן תורה צח תנינא )להבין הענין עיין ערבי נחל ויקהל דרוש א'  ת  לעיל מו

ַתחְּ ) ה  פרק    שיר השירים   מז ָ י לְּ ו( פ  י ֲאנ  י וְּ ת   ד  ָאה בְּ דו  דו  י ָיצְּ ׁש  י ָחַמק ָעָבר ַנפְּ ל  ד  יהו  וְּ ת   ׁשְּ ק ַ רו  ב   י ַדב ְּ ָצאת  י: הו  א מְּ ל א ָעָננ  יו וְּ ָראת    קְּ

. כי כשפנה ממנה דיבר קשות לאמר לא  צאה בדברו נפשי י      פתחתי לו הדלת אז סבב עצמו ועבר משם:   אשר . כ פתחתי   -  מצודות דוד 

אחריו ולא  ותו וחפשתי  אחר זה בקשתי א   יהו.בקשת      מעט יצאה נפשי מהפלגת הגעגועין:ריו אלה כ אמרה בשמעי דב עוד אליך ו וב  אש



 ן מוהר"                                 חקע  תורה             י                 ליקוט                   9קח: 

קחו   \נ/ ש )הושע יד( פגם הדיבור, כמ"בנות  לתקן ול דווקא    מטוע"כ צריך להתוודות בדבורים 
לבו נוכח פני    שם כתב שיתוודה תמיד בכל  עיין תורה עח  [,נא] ועיין במ"א    ה'  עמכם דברים ושובו אל

ונ"ל הכוונה כי שרש הדבור הוא   ו."י הוידוי משיב את כל הדברים שפגם אל שרש, כי במה שפגם יתקן, ועה'
נה שפופגם בנפש  והחטא גרם  קבל עול מלכותו.  יצאו נפשות ישראל ללך שלטון  כי מדבר מ קול ה' הנ"ל כנ"ל  

ועי"ז   ווע"י    . הדבור מהקוללפירוד  מהקב"ה להמליך את עצמה,  וקושר את  דברים  וידוי  תשובה  הדבור חוזר 
 קול ה'.ע"י  ה' שיהיה דבורו רק ביטוי לאמת המאירה לקול

דהיינו ,  'ושכינתי י"ז נעשה יחוד קוב"ה  ברים, עוידוי ד ו  על ידישנתקן ונבנה הדיבור   על ידיו

נעשה יחוד ולא   ,אע"פ שמפרט חטאיו ועוונותיו ופשעיונתיחד עם הדיבור,  שנתעורר הקול דלעילא ו
יג(   כמ"ש,  פירוד כח  ו  )משלי  יצליח  לא  פשעיו  ירוחמומכסה  ועוזב  יודע  דה  הקב"ה  כי  ודבריו  ם,  מעשיו  כל 

 אל קולו. דבור ומעשה שניתק ממנו בכל פרט במחשבה עצמו בחזרה  ק רוצה שישוב ויקשוררומחשבותיו ו

ומתיחד עם  כי צריך התעוררות תחתון היינו לבנות הדיבור, ועי"ז מתעורר ומתאוה הקול  
לו חוזר להדהיינו כנ"ל שרק ע"י שהאדם  הדיבור,   קשיב לקול ה' וממליך אותו מכח הארת האמת שמאיר 

ד פנימי שמאיר  חד עם הבינה ביחוי התי לקול ה' שבחכמה עילאה ל  גורםאזי  דהיינו אתערותא דלתתא,  הקול  
אזי האדם  ודהיינו בחי' שהקול מתייחד עם הדבור,    ,קול ה' בחוזק יותר  י נשמע בלבוזאהארת אמת חזקה יותר ו

  יכול להמליך על ידו את הקב"ה בשלימות יותר.

 
קג(   )תהלים  בחי'  דברווזה  בקול  דברו לשמוע  שע  עושי  שמקש כנ"ל  ומ"י  ה'  לקול  ם  יכי למיבים 

ואיתא יחוד פנימי יותר וזוכים לשמוע קול ה' בחוזק יותר.  יים לדים דבור לקול אזי גורמכוחו את הקב"ה עומ
קלין   זכיין למשמע  צ(  ד'  לך  )לך  מלמעלה.  מלעילא  בזוהר  קול  לשמוע  ע"י  כנ"ל  היינו  זוכים 

דברו הדיבורעושי  ידי  ,, שמתקנין  בקולזה    על  להתייחדדברו  לשמוע  הקול  שנתעורר   ,  
   :הרגשת הלב חזקה דהיינו שזוכים לשמוע את קול ה' ב ע קלין וכו'בדיבור, וזכיין למשמ

נראה שרבנו רומז ,  ([נג ]   אים בענין שמיעת קול נגינה וקול כלי זמר)ויש בזה עוד דברים נפלנב
כפי שמבואר   ג'  לתורה  ג'כאן  ג' מבבלק"ה אפוטרופוס  בתורה  כי  סו.  הניגואר  ע"י שמקשד  כשר  יב ון שמנגן 

ומנגן רשע להפך לא מקשיב לקול ה' בניגון קדוש שמושך את הלב להמל  לקול ה' מנגן אותו יך את הקב"ה 
ח ניגונו ממקום שהנביאים  קומנגן כשר לש  ועי"ש  אלא לקול הבלי עוה"ז ומנגן אותם בניגון שמושך לתאוותיו.

 
מר כאשר גמרתי  ו אלי בשמעו קולי, אבל לא ענה לי והנמשל הוא לו עצמ בחשבי שהוא במקום סתר ויגלה    צאתי אותו, וקראתי אותומ 

 זרת הנבואה ולא עלתה בידי: יתי על הח רה, ומחזרת הי רתי על העד צטע בנין הבית נסתלקה הנבואה ומאוד נ 
א כח  האדם בקרבו וחיות שלו הו   בעש"ט זללה"ה כי ענין רוח כ' ה   -  ועיין בזה ערבי נחל וישלח דרוש ב'  .לפסוק הזה   כביאור הבעש"ט   מח

וכמש בקרבו  האדם    ה"כ הדיבור אשר  ויהי  חיים  נשמת  באפיו  ויפח  ז  ב',  ל בראשית  ומתרגמינן  חיה  ול לנפש  ממללא,  ם  פ"ז כשהאד רוח 
הדיבורים,    דברמ  באותן  שלו  חיות  ויוצא  חיותו  הן  הן  ההם  הדיבורים  אזי  הא דיבורים  חיות  שלהיות  לכן  רק  בשורשו  תמיד  דבוק  דם 

יבור עצמו מביא לו  י תמיד אף שבכל דיבור יוצא חיותו מקרבו רק כל ד ז ח ים עליו משרש חיות חדש ועי" הדיבורים ההמה עצמן ממשיכ 
 ות חדש עכ"ד: חי

כ  ַח ֶאל ַהפ  ַעל   -שון מוהרנ"ת שם  בל   לא   ועין תורה  ֶפׁש מ  ֵצא ַהנ ֶ ֵ ת  ֵדי ׁשֶ יךְּ  ַאךְּ כ ְּ ַדב ֵ , ָצר  ין  לְּ ו פ  ס  ה ַהכ   ֶ פ  כְּ ר ב ַ הו א נ  קו ת, ׁשֶ קְּ ו  ת  ׁשְּ ה  ֵקק.וְּ ו  ת  ׁשְּ   ָסף ו מ 
ָאה  כ ְּ  י ָיצְּ ׁש  ם ה'(: "ַנפְּ תו ב )ׁשָ כ ָ ׁשֶ ַעל  מו   ׁשֶ  ," רו  ַדב ְּ ב  בְּ ֵדי ַהד   צֵ יְּ ַהו ָ ַהנ ֶ את  ו ר יו  תְּ קו ת נ  קְּ ו  ת  ׁשְּ ֵדי ַהה  י ַעל יְּ כ  ַח ֶאל ַהפ  ַעל. כ   פֶ ֶפׁש מ  ַעל  ׁש ב ְּ ה ַהנ ֶ וְּ כ ַח, 

ב   ֵדי ַהד   יו הַ יְּ פ  ר ב ְּ ַדב ֵ הו א מְּ ת, נ  ו ר ׁשֶ קו  קְּ ו  ת  ׁשְּ כ  ַח ֶאל ַהפ  ַעל גְּ ה  ָאה מ  צְּ יו  ֶפׁש וְּ  :ָמר ַהנ ֶ
 ם בדיבורי  -מתרצו  מט

ָראֵ )ב( ׁש   יד הושע פרק    נ ׂשְּ ֶנָך:ו ָבה י  ֲעו  ָ ב ַ ת  לְּ י ָכׁשַ ד ָוד ֱאל ֶהיָך כ   כֶ   ל ַעד יְּ ָ מ  חו  ע  ׁש )ג( קְּ ים וְּ ָבר  רו  ם ד ְּ מְּ ד ָוד א  א   ו בו  ֶאל יְּ ָ ׂש  ל ת   ב    ֵאָליו כ ָ ַקח טו  ן וְּ ָעו 
 ְּ ל  ׁשַ נְּ :  ה מָ ו  ָפֵתינו  ים ׂשְּ י   ָפר  ׁש  ו ר ל א יו  כ ָ ֵענו  ַעל ס )ד( ַאׁש  רְּ ל א ו ס ל א נ  ד אֱ   ב וְּ ם: נ אַמר עו  ֻרַחם ָיתו  ָך יְּ ר ב ְּ ה ָיֵדינו  ֲאׁשֶ ַמֲעׂשֵ  ל ֵהינו  לְּ

ושפטנו אחריהם    ך יד דנו דרך טוב, דבר אחר מעט מעשים טובים שבידינו קח ב מ ל ו   -  וקח טוב נותינו סלח.  כל עוו   -  תשא עון   כל )ג(    רש"י 
יצא   משפטי  מלפניך  אומר  דוד  תחזינ וכן  )תהל עיניך  מישרים  דבה  יז(  ו ים  טוב  וקח  אחר  לה'  ר  להודות  טוב  שנאמר  מאתנו  הודיה  קבל 

 נו: י תשלם אותם בריצוי דברי שפ נו להקריב לפניך נ שהיה ל   -  ונשלמה פרים )תהלים צב(.  

תשא    כל ל ה'.  בזה תשובו א חים ועולות אלא קחו עמכם דברים שתתוודו לפניו ו ב ז   איני שואל מכם   -  קחו עמכם דברים )ג(    מצודות דוד 

העון.    ל וב שעשינו יגין מו א ר"ל אמרו בתפלה מחול כל העון ובמקום העון קח טוב תמורתו כלומר מעשה הט הפוך כל עון תש   הוא   -  עון

וד לא  גם אמרו אשור וכו', ר"ל ע   -  אשור לא יושיענוד(  )      ר"ל במקום הקרבנות פרים נשלם בו וידוי שפתינו:  -  ו נ ונשלמה פרים שפתי 

נ   -  נרכב ל סוס לא  ע עזרה מאשור.  נבקש   הסוס במלחמה.  ר"ל לא  בגבורת  עוד  הנעשה   -  ולא נאמר עוד אלהינו וגו' בטח    ר"ל הפסל 

כי חשש כוחו להתחזק    ם ע   "ל כי ידענו אשר לבד בעזרתך ימצא היתום רחמים וחמלה ר   -  אשר בך עוד לאלוה.  קבל  במעשה ידינו לא נ 
 .מעצמו 

 * תורה עח  נא

 בר גם בדפו"ר הערה זו נמצאת כ נב

 עפ"י תורה ג'  ' "ה אפוטרופוס געיין לק  נג



 ן מוהר"                                 חקע  תורה           י                  ליקוט                  10קח: 

בריאה עולם הברגלי עתיק היורדים ל  ושרשוהכוונה לקול ה' הנ"ל שיונקים נבואתם, דהיינו שתי צפרים חיות,  
 . \נד/ הלהאיר לעשי 

 
וידוי    כלוזה   וידוי א"א אלא ע"י שמחה בכל קומת ו  ,כי במה שפגם צריך לתקן המבואר לעיל שתשובה ע"י 
, השמחה שצריכה להיות שלימה   כי כל חטא פגום באבר השייך לו ונמשך ממנו דאגה, ומחסר מקומת  ,האדם

בפסוק   רמוז  זה  נכל  ימצ  [נה]א()ישעי'  ושמחה  וקולששון  תודה  בה  שנמצזמרה  א  היינו  א . 
ושמחהבתוך   תודה,  הששון  דהיינו  ,  ירוחם,  ועוזב  מודה  בחי'  הודאה  לשון  תודה  ווידוי  כי  בחי' 
בכל  ם,  דברי ושמחה  ששון  בתוך  רק  הו  . האיבריםשנמצא  דברים  ודבורו   אווידוי  האדם  את  וקושר  שחוזר 

 :  כנ"ל ול זמרהקושזה בחי' ניגון כשר   ,ול ה'לק
  

 ח עלתורה קעד כאן חברותא 

 
שתי צפרים חיות טהורות הן חכמה ובינה דמלכות אצילות בהן מתלבש אור נפלא מעתיק יומין    )בעץ חיים שער מח פ"ב(על פי הסוד    נד

אנפין  דאריך  דיקנא  תיקוני  י"ג  של  א'  מתיקון  נפלא  נ  ,ואור  המלכו אורות  ברגלי  מתלבשים  נצ פלאים אלה  דאצילות,  ו ת  והוד,  יורדים  ח 
הבריאה  בעולם  דלתתא   , ומאירים  באתערותא  תלוי  שלא  דאצילות  דמלכות  חו"ב  של  תדיר  יחוד  תדיר,    , ע"י  הוא  אור  כדי  לכן  להאיר 
בעולמות   ואמונה  ועשיה, אמת  יצירה  בריאה  ולהחזיר    הפירוד  ישנים  לעורר  הכלים(  בשבירת  שמתו  מלכים  ז'  )בחי'  מתים  להחיות 

נופלים.  בתשו  יונקים הנביאים כל אחד    ור זה הוא א   בה  וממנו  שרש הניגון נקרא שפע בהמה, כי הוא בלא אתערותא דלתתא כבהמה, 
רים יחוד פנימי בחו"ב הנ"ל וזוכים לשפע של אדם  כפי הזיכוך שזיכך את עצמו, שהם המנגנים הכשרים, שמכוחו מעלים מיין נוקבין ומעור 

לצפרים דקליפת נגה דמלכות דאצילות השולט בעולם הבריאה שיונקים משם  מו מרכבה  ו כשר עושה עצ שהוא הנבואה. אבל מנגן שאינ 
 הורות.כח להתחזק בתאוותיהם, תאות הגוף ודבורים פגומים מוציא שם רע ולשה"ר שענשו צרעת וכפרתו שתי צפרים חיות ט 

   ובישעיהו לה י' הנ"ל  נה
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