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 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

 
 : ב.קידף 

 
 
 ורתורה 



 תיקון למקרה לילה רה  תעיתי רו                  מוהר"ן     קיב.     ליקוטי                          

כשרז"ל )סוטה כא(. וזה  ב [א] לת"ח, כי אין עבירה מכבה תורה

אין ור"ת מעות וזה  . המעות הוא בחי' תורה ממש כנ"ל
 ועוד יש בענין זה דברים הרבהג :  ורהתכבה מבירה ע

, כי בעת שגילה זאת סיפר איזה מעשה בענין זה, אך לא  [ד]

 :[ה] זכינו לכתוב כ"א דברים אלה

ילה ר"ל, לומר עשרה קיפיטיל למקרה ל תיקון[ ו]  רה

כי יש כח באמירת  . באותו היום שאירע לו ח"ו זליםיתה

  תהלים כי  . להוציא הטפה מהקליפה שלקחה אותה חליםיתה
בגימ' לילי"ת עם החמש אותיות של שמה, שהיא הממונה על  

  תהלים וצריך לכוין בשעת אמירת תהלים, ש . [ט] זה כידוע

אל ר השני שמות , שהוא מכוון כמספהפ  ת  י בגימ'
למד הי   יאאלף למד אלף במלואו כזה אלקים 
כי   . מהקליפה יבפהשע"י השני שמות אלו יוצאה הטיוד מם 

, כי יש בה כח אש ומים [יג] הטיפה היא בחי' חו"ג כידוע

אל  הב' שמות  על ידיו .חמימות ולחות שהם בחי' חו"ג
  תהלים הנ"ל שהם בחי' חו"ג כידוע שהם גימ'  אלקים
וזה צריך לכוין בשעת אמירת  . ז מוציאין הטפה משםכנ"ל, עי"

תהלים: וע"כ צריך לומר עשרה קיפיטיל, כי יש עשרה מיני 

לים יתהידזמרה, שהם בחי' העשרה לשונות שנאמר בהם ספר 

שהם אשרי ולמנצח  טז([טו] כמובא )בגמ' פסחים קיז ובזוהר

ן ויש כח בכל לשון ולשו [. יז] ומשכיל והללויה וכו' עיין בפרש"י

של העשרה לשונות הנ"ל לבטל כח הקליפה הנ"ל, כי כל אחד 

כי אשרי הוא לשון   , מאלו הלשונות, הם היפך הקליפה הנ"ל

, היפך הקליפה הנ"ל שעיקר כחה מקלקול  [יח] ראיה והסתכלות

יהי  [כא] , בבחינותותכהן עיניו מראות [כ] , מבחי'יטהאורות

דא לילית   [כג])ת"ז תיקון מד ד' עט ע"ב(כבחסר, ודרז"ל  מארת

הראיה, ואשרי שהוא לשון ראיה  כדלקול ינמצא שעיקר כחה מק

בחי' משכל, ומשכיל  כה: וכן משכיל, כי היא היא היפך ממנה

כי עיקר כחה  . כז[כו]וענין זה עיין במקום אחר  . הוא היפך מזה

להחטיא את האדם במקרה ח"ו, הוא ע"י לשון תרגום, שהוא 

וא מעורב טו"ר, לפעמים , שה[כח]  תורגמן על ידיבחי' משכיל 

וכן הללויה היפך  : [ל] ע"ש ילמשכ  ולפעמים [ כט] משכל

, [לא] הקליפה, ששמה לילית, על שם שהיא מייללת ביללה תמיד

והשאר לא   :  והלל היפך יללה, כי אותיות הללי הם היפך ילל"ה

 . [לב] גם הטיפה באה מהדעת שהוא בחי' חו"ג כידוע   :  פירש

ו"ג כנ"ל, וידוע שהדעת הוא בחי' ה"ח כי גם הטפה היא בחי' ח

: וזה בחי' )תהלים  , ע"כ צריך לומר עשרה קיפיטיל[לג] וה"ג

שהוא נכנע   . נאףר"ת  שעפ שוי נ שרי אלדוד משכיל לב( 

 :לד , דהיינו תהליםלדוד משכילבחי'  על ידי

גילה רבינו ז"ל, העשרה קיפיטיל תהלים בפרטיות,  [לה] אח"כ

 מקרה בלתי טהור שיקרה לו ח"ו  לאומרם באותו היום לושצריך

לב: אשרי משכיל   , ז: לדוד משכיל, ואלו הן, מכתם לדוד, ט[לז]

אל דל, מא: כאיל תערוג, מב: למנצח אל תשחת, נט: למנצח 

על ידותון עז: תפלה למשה, צ': הודו לה' קראו בשמו, קה: על 

נהרות בבל, קלז: הללויה הללו אל בקדשו, קנ: ואמר, שאלו 

טיל תהלים, הם תיקון גדול מאד מאד למקרה ח"ו, העשרה קיפי

ומי שזוכה לאומרם באותו היום, אין צריך לפחוד עוד כלל 

: [לח] זה על ידימפגם הנורא של המקרה ח"ו, כי בוודאי נתתקן 
 : ([מא] בסופו מינאועיין ענין זה בליקוטי מוהר"ן תנ)לט
. כשה אבד בקש עבדך וכו' תעיתי)תהלים קיט( [ מב] רו

חילוק גדול בעבירה שעושה האדם ח"ו, בין אם נתעורר  כי יש

תיכף ומיד ושב בתשובה, אזי אפשר לו בקל לחזור למקומו, כי 

כי כשעושה עבירה ח"ו,  . עדיין לא נתרחק הרבה מהדרך הטוב

אזי הולך ונוטה מהדרך הישר אל דרך אחר מקולקל ושם  

יוצאים מאותו הדרך כמה וכמה נתיבות ודרכים תועים 

כשמתחילין לילך ח"ו באותו הדרך הרע, אזי שמאד,  'לקליומקו

 . תועים ונבוכים באלו הדרכים עד שקשה לשוב ולצאת משם

אבל הש"י דרכו לקרות את האדם תיכף כשרואה שהוא תועה  

מדרך השכל, וקוראו שישוב לאחוריו ולכל אחד קורא לפי  

ו, יש שקוראו ברמיזה, ויש בקריאה ממש, ויש שבועט בו נתבחי

עד מתי  כי אורייתא מכרזת קמייהו  . ומכהו, וזהו הקריאה שלו

שהוא  [מד] , והתורה, הוא הש"י בעצמו[מג] פתיים תאהבו פתי

וע"כ כשעדיין לא נטה   . קורא אותם ומבקשם שיחזרו אליו

הרבה מדרך הישר, אזי אפשר לו בקל לשוב, מחמת שהוא 

"י, מכיר עדיין את הקול ורגיל בו, כי זה סמוך היה אצל הש

ועדיין לא שכח את הקול, ועדיין   , והיה שומע קולו קול התורה

לא תעה הרבה באלו הדרכים האחרים התועים והנבוכים, וע"כ 

 'אמווהוא כמשל הרועה שכאשר שה  . [מה] בקל אפשר לו לשוב

אזי תיכף הוא קורא אותו, וכשהשה עדיין לא  , תועה מהדרך

אחריו תיכף.  תעה הרבה מהדרך, אזי הוא מכיר הקול והולך 

את הקול ואינו  אבל כשכבר נטה הרבה מהדרך, אזי כבר שכח

. וגם הרועה מייאש עוד מלבקשו, מחמת שזה זמן  מזה מכיר ב

כן כשכבר האריך זמן ח"ו ברשעו,  . רב שהלך ותעה מאתו

ונטה ותעה הרבה מהדרך הישר לאלו הדרכים המקולקלים  

 : כנ"ל אזי קשה לו לשוב , והתועים והנבוכים והמבולבלים

הדרכים המקולקלים והתועים, כשאדם תועה  מחשאלו  ודע

בהם חס ושלום הרבה מאד, אפשר לפעמים שיתעה מאד וילך 

באלו הדרכים הנבוכים, ואזי דייקא מרוב תעותו בהם, יתהפך 

וישוב עד שיהיה סמוך מאד למקומו הראשון, ולא יהיה רק 

סיון קל נ על ידיהרחק מעט בינו לבין מקומו הראשון, ובקל 

אבל כשהשם יתברך קוראו ומזמין לו  . [מט] ישוב עוד למקומו

הנסיון, אינו מכיר בקול, ואינו חושש לשוב למקומו, וזה הוא  

החילוק שבין עול ימים לזקן, כי מי שעדיין בבחרותו ועדיין לא  

הזקין בחטאיו, אפשר לו יותר לשוב מהזקן מחמת שעדיין הוא 

 וזה, אה,  סמוך ולא שכח את הקול הקרי

 

 
עיין זוהר ח"ג דף כח: ועין אם  א 

לבינה לרבי משה זכות אות ע' 
רמ"ז על הזהר  ועייןס"ק פו. 

פי' כיון ש רע"מ שמות דף קלד:
ביסוד אבא  שורש התורה בכללהש

וממנו בורחים החיצונים אבל 
 .מצוה במלכות

תיבת ר"ת זו אינה בדפו"ר וצ"ע  ב

א"כ מדוע לא הכניס אותה מוהרנ"ת 

 לסוגרים של המ"מ.
הערה זו מכאן עד הסוף נוסף  ג

 בתקפא ואינה בדפו"ר 
עיין לקוטי תורה להאריז"ל  ד

תהלים מזמור קיב וצריך להבין 
 יקאלת"ח דימש"כ כוונת רבינו 

שיחות ב נראה כוונתו לשיחה ה
)פל"ח ציין בטעות הר"ן סימן קלז 

)וצ"ע כיון שמוהרנ"ת כתב כאן חי"מ( 
כיצד  ,בשנת תקפא שלא זכה לכתוב

הרי גם הן נכתבו  נכתבה בשיחות הר"ן
שבסוף  בשיחות זעד סימן קי ,על ידו

והשאר בחיי  ספורי מעשיות דפו''ר
ם ואולי מצא כת"י חברי מוהר"ן כת"י.

 
והעתיק אותו לחיי מוהר"ן  מאוחר יותר

ואחרי פטירתו בשנת תרי נלקט  כת"י.
משם ע"י תלמידו רבי נחמן מטולטשין 

  (שהוסיף משם שיחות על שיחות הנ"ל
אחר שבועות תורה זו נאמרה  ו

שמעה ומוהרנ"ת )שנת תקסה 
ואז אמר  יז סיון(אח"כ וכתב ב 

שכל עשרה מזמורי תהלים כלולים 
ואחרי ד'  יני נגינה.מבחי' עשרה מ

רבינו גילה  בשנת תקסט שנים
 למוהרנ"ת פסוקים הרומזים

תחילת כמבואר ב מזמורים לעשרה 
)חי"מ נט( ועיין  תורה צב תנינא 

ובשנת  .'ימי מוהרנ"ת סעיף ט
לרבי אהרן הרב של תקע גילה 

העשרה ברסלב ולרבי נפתלי 
שיחות  מזמורים בפרטיות. עיין

ב קמא והערות הרסימן הר"ן 
רעז.  –לן שם אות רעה פק
הובא  פל"ח תורה צב תנינא וב

חיי עיין ו .בשיש"ק ח"א סימן רכח
 מוהר"ן סימן רכה.

 תהלים -מתרצו  ז

 
 תהלים -מתרצו  ח
עיין שער הכוונות דרושי הלילה  ט 

 דרוש ז'
 בתקפא אותיות תפ דגושים י
בתקפא אות ף עם רגל עקומה  יא 

לשמאל כדי שלא תכנס בתיבה 

 שתחתיה 
 הטיפה -מתרצו  יב
עץ חיים שער יא סוף פרק ד',   יג

ושער ח פ"ו מ"ת. ופע"ח שער 
 קריאת התורה פ"א.

 תהלים -מתרצו  יד
: ד"ה קום עיין פנחס רע"מ רכג טו

 ובתיקון יגקא. אמור דף ו .ר"ש
בתקפא כתוב פסחים יז ובתשכט  טז

 תוקן
כנראה כוונת רבינו לפרש"י על  יז

תהלים א' א',  כי בפרש"י על 
מ' אינו אלא בגמ' עצמה הג

העשרה מאמרות של שבח 
 מפורשים 

לשון אשורנו ולא קרוב במדבר  יח
  .וכד יז ועיין סוף תורה א' 'כג ט

 
 ,האורות -ותרלד גם בדפו"ר יט 

 הראות -ומתרלו 
 בראשית כז א' כ
בראשית א' יד יהי מארת  כא 

ועיין תורה  ברקיע עפרש"י שם 
 לו אות ו' ותורה קנא

מ"מ הזה נדפס בין בתקפא הציון  כב

 °הטורים ובמקומו יש סימן כזה 
ובדפים שלנו דף פב: ועיין גם  כג

זוהר רע"מ פנחס דף רלד. וכי 
 תצא דף רפא: 

 מקלקול -מתרצו  כד
בתקפא י' לא ברור ובדפו"ר  כה

 ותרלד היא
 לעיל בסי' יט*  כו
הערה זו נוספה בתשכט בסוגרים  כז

 בפנים
פסחים קיז. הנ"ל. ופרש"י  כח

. וזוהר משפטים קי. 'ב אתהלים ל
 ומדרש תהלים מזמור כד

לשון איבוד כמ"ש למה אשכל  כט 
גם שניכם בבראשית כז מה ועיין 

 
ב יז ח וישעיהו מז ח' -גם שמואל

 וט'.
 תורה יט אות ד' ]דף כו.[ ל
 עיין תורה רכו ]דף קיד:[ לא 
עץ חיים שער לט אמצע דרוש  לב
 יג
פירוש חמש חסדים וחמש  לג 

חיים שער כה  גבורות. עיין עץ
 .'דרוש ב

עד כאן בדפו"ר ומכאן נוסף  לד 

 בתקפא
בשנת תקע  שנים כחמשאחרי  לה

  כנ"ל.
 שצרך -בתרלד לו
כו ועיין  'א כ -לשה"כ שמואל לז

 פסחים ג. 
עיין שיחות הר"ן סימן עא על  לח

 זהר בראשית דף קפח. וריט.:
 מוהרנ"ת בתקפא לט
 תניינא -מתרצו  מ
  תורה צב תנינא מא 
תי והיכן נאמרה לא ידוע מ מב

תורה זו ועיין חיי מוהר"ן סימן 

 
נט וסימן רלט שבאותו הזמן 
תעיתי כשה אובד זו היתה 
ההתבודדות שלו עי"ש, ועיין 

וג'. ועיין חיי  'פל"ח כאן אות ב 
 מוהר"ן אות תקמג. 

ועיין זוהר נשא  ,כב  'משלי א  מג
עיין תורה קכו. ואחרי מות נח. ו

 'נו אות ג
עג. ועיין זוהר אחרי מות דף  מד

ר יתרו זוהותורה טו סוף אות ה' 
בעש"ט עה"ת פרשת נח ופה: צ: 

ואתחנן מקור מים  אות פח ופרשת
 .חיים שם אות לב

}עיין בוצינא דנהורא לרבי  מה
עמ' יח במהדו' תש"י ברוך ממזבוז 

 שפירש כך
 אחד -א', ומתרצו  -גם בדפו"ר  מו
 –ובתרלד בתקפא בו,  –בדפו"ר  מז

 בו -מתרלו ו ,בה
ש'  ברגר )בתקפא באלו -בתרלד מח

 נדמית לב'(
 "ה ר"ח הלכה ג'עיין לק מט 

 תורה אור 
 תורה רה 

)א( ַוְיִהי כז תולדת  שית ברא
ְכֶהיןָ  ֵעיָניו  י ָזֵקן ִיְצָחק ַות ִ כ ִ
נֹו  ו ב ְ ְקָרא ֶאת ֵעש ָ ֵמְראֹת ַוי ִ
ֹאֶמר   ִני ַוי  ֹאֶמר ֵאָליו ב ְ דֹל ַוי  ַהג ָ

ִני:  ֵאָליו ִהנ ֵ
ֹאֶמר א בראשית  )יד( ַוי 

ְרִקיעַ    ֱאלִֹהים ְיִהי ְמאֹרֹת ב ִ
ין ַהי וֹ  יל ב ֵ ַמִים ְלַהְבד ִ ָ ם  ַהש  

ְיָלה ְוָהיו  ְלאֹֹתת   ָ ֵבין ַהל  ו 
ִנים: ְלָיִמים ְוש ָ ְלמֹוֲעִדים ו   ו 

יל   כ ִ תהילים לב )א( ְלָדִוד ַמש ְ
י ֲחָטָאה:  סו  ע כ ְ ש ַ ֶ י פ  ו  ֵרי ְנש   ַאש ְ

ר  -שמואל א כ )כו( ְולֹא ִדב ֶ
י   י ֹום ַההו א כ ִ ַ ָמה ב  או ל ְמאו  ש ָ

י ָטהֹור  ָאַמר  ְלת ִ ִמְקֶרה הו א ב ִ
 י לֹא ָטהֹור: ס הו א כ ִ 

 תורה רו 
ִעיִתי   תהילים קיט )קעו( ת ָ
י   ָך כ ִ ש  ַעְבד ֶ ק ֵ ה אֵֹבד ב ַ ש ֶ כ ְ

ָכחְ  י: ִמְצֹוֶתיָך לֹא ש ָ  ת ִ
רֹאש  הִֹמי ֹות   משלי א )כא( ב ְ
ִעיר   ָעִרים ב ָ ִפְתֵחי ש ְ ְקָרא ב ְ ת ִ

י  )כב( ַעד ָמתַ  ֲאָמֶריָה ֹתאֵמר:
ֵאֲהבו  ֶפִתי ְוֵלִצים  ָתִים ת ְ ְ   פ 
ְכִסיִלים   ָלצֹון ָחְמדו  ָלֶהם ו 

ְנאו  ָדַעת:  ִיש ְ

 



 תעיתי כשה אובד רו רז רח רט                מוהר"ןיקוטי                   ל   קיב:   

היינו שתעיתי מהדרך הישר כשה אובד א, תעיתי כשה אובד

כי , בקש עבדך, ע"כ אני שואל מלפניך, [ב] הנוטה מהדרך כנ"ל

, היינו שתמהר לבקשני, כל זמן שאני זוכר לא שכחתי גךימצות

בקש עבדך וזהו  .עדיין את הקול הקריאה של התורה והמצוות

י מצוותיך , שתמהר לבקשני תיכף, ככי מצוותיך לא שכחתי

לא שכחתי עדיין, ועדיין אני מכיר את קול הקריאה של המצות 

י שתרחם עלי לבקשני מהרה מיד, כל ת  ש  ק  ע"כ ב    .שהם התורה

, דהיינו שעדיין אני מכיר דותיךוזמן שעדיין לא שכחתי את מצ

כי כשח"ו האדם נזקן  .את קול הקריאה של התורה והמצות

שכח את קול התורה  בחטאים קשה מאוד לבקשו, כי כבר

ע"כ צריך האדם לבקש  .והמצות, ואינו מכיר בקול הקריאה

מהש"י, שימהר הש"י לבקשו להחזירו אליו, כל זמן שלא שכח 

וזהו מה שבקש  .כנ"ל הותועדיין לגמרי את קול התורה והמצ

 : כנ"ל לא שכחתי וךיותובקש עבדך כי מצדוד המלך ע"ה 

ות כמ"ש )תהלים קמה( הדיבורים הם בחי' גבור כל[ ז] רז

שהה' גבורות שבדעת  [ח] , וכמ"ש בכתביםוגבורתך ידברו

הפה ונעשה מהם ה' מוצאות הפה, נמצא מטבוקעין ויוצאין 

הם בחי' גבורות, וצריך להמתיקם, וההמתקה  ישכל הדבורים

הוא ע"י לימוד התורה ודיבורים טובים שמדברים, עי"ז 

 : ממתיקים הדיבורים שהם בחי' הגבורות

שלפעמים יוצאין גבורות קשות ר"ל, והם באים בזה ודע 

העולם לגדולי הדור מחמת שיש להם דעת גדול, ע"כ כשיוצאין 

ויוצאין יאח"ו גבורות קשות, באים בדעת הגדולים, ושם בוקעין 

מהפה, ונעשה מהם דיבורים כנ"ל. ואזי הדיבורים הם בחי' 

תיקים גבורות קשות, וצריך לראות להמתיקם, וכשאין ממ

הגבורות הקשות ח"ו, מחמת שאין להם כח להמתיקם, או שהם 

קטנה שא"א להמתיקם מחמת שפגמו אז באיזה  יבאז במדרגה

פגם וחטא, כי אפי' צדיקים וגדולים לפעמים הם פוגמים ושוגים 

ומחמת  {,קהלת ז} אין צדיק בארץ וכו' כי, [יג] באיזה דבר

הקשות שהם שהם אז בבחינה זו, אינם ממתיקים הגבורות 

ואזי כשאינם ממתיקים הדיבורים שהם גבורות  .הדיבורים

קשות, אזי מתחילין לדבר באלו הדיבורים דיבורים רעים על 

ואזי כל  ,הכלל או על הפרט, או שמדברין על צדיק הדור

הדיבורים שלהם שהם גבורות קשות באים ונופלים על צדיק 

ו הגבורות הדור ח"ו, והצדיק הדור צריך לראות להמתיק אל

קשות שהם הדיבורים הנ"ל, וע"י שהוא דן אותם לכף זכות בזה 

ובזה  ,[יד] שמדברים עליו, נמצא שהוא מטה כלפי חסד

ממתיקם, או ע"י שמקבל היסורים שהם מדברים עליו, מקבלם 

באהבה, עי"ז הוא ממתיק ג"כ דיבורים שלהם שהם הגבורות 

להמתיקם, אזי הקשות כנ"ל, אבל אם אין כח ח"ו בצדיק הדור 

יוכל ליפול ממדרגתו מאוד ח"ו ע"י אלו הגבורות הנ"ל שבאים 

נשמתו  ,ע"י הסתלקותו יואזטועליו, או שיסתלק ח"ו עי"ז, 

ממתקת אלו הגבורות הקשות הנ"ל, ומזה היה הסתלקות 

, כי אצל [יז] ממעשה הש"צ ימ"ש טזסתלקנהבעש"ט, כי אמר ש

ופלגים שהטעה הש"צ ימ"ש היו כמה גדולי הדור ולומדים מ

אותם כמפורסם, והם יצאו מן הכלל ודברו רעות על כלל תורה 

שבע"פ, וזה היה מחמת שבא להם גבורות קשות ולא המתיקו 

אותם מחמת בחי' הנ"ל, וע"כ דיברו דיבורים רעים על הכלל, 

ואלו הדיבורים נפלו על גדול הדור, והבעש"ט ז"ל, הוא היה אז 

ו שאומרים בשם הבעש"ט ז"ל הגדול הדור, ומזה נסתלק, וכמ

שאמר שנעשו לו שני נקבים בלבו ע"י המעשה של הש"צ 

כי כשמדברים על תורה שבע"פ, או  .ומזה נסתלק וכנ"ל ,ימ"ש

כשמדברים על הצדיק הדור בעצמו, הוא דבר אחד ממש, כי 

עיקר תורה שבע"פ הוא תלוי בצדיק הדור, כמ"ש )זוהר ויצא 

יקייא יתבא, שהוא התורה קנג ע"ב( שכינתא בין תרין צד

(. [יט] )עיין בהתורה תהלה לדוד בסי' יביחשבע"פ כמובא במ"א 

 כוכן הת"ח הוא בעצמו התורה, כמשרז"ל )מכות כב ע"ב(

טפשאי וכו' דקיימי מקמי אורייתא וכו', אבל כשהצדיק  כאכמה

ממתיק דיבורים שלהם, אזי הוא חוזר ועושה מהדיבורים תורה 

ב( ואזי עושה תורת חסד, היינו ללמד כמובא במ"א )שם בסי' י

ותורת חסד  [כב] לאחרים, כשארז"ל )סוכה מט ע"ב( על פסוק

זה הלומד ע"מ ללמדה, כי בוודאי כשעושים תורה  על לשונה

מדיבורים אלו אפשר לו ללמד אחרים עמה, ונמצא שהוא 

 : תורת חסד, ובזה ממתיקם

ק רשע לצדי צופהלשון רבינו ז"ל )תהלים לז( [ כג] רח

. פי' מה שרשעים עושים יסורים לצדיקים ורודפים ומבקש וכו'

את הצדיקים, זה סיבה מאת הש"י כדי שיתבונן הצדיק 

נמצא שהרשע הוא כמו צופה, כשומר העיר  .ויפשפש במעשיו

שנקרא צופה, כן הרשע הוא שומר את הצדיק מליפול 

פירוש אחר, מעט המחלוקת שיש על צדיקים היא  : בגשמיות

היא כמו מכסה להם שלא יתגלו  'להם, כי המחלוקטובה 

, צופה רשע לצדיקויתפרסמו ביותר מכדי הצורך, וזה פירוש 

אבל  .וצפית אותו זהב [כד]כמ"ש )שמות כה( ,צופה לשון מכסה

אלו הרשעים מרבים במחלוקת, מרבים במכסה, עד שאין כח 

 [כו] וזהו .ושנאתם של הרשעים כהתםובצדיקים לסבול מחלק

כמו שמכסין את אדם מראשו ועד רגליו עד  ,ומבקש להמיתו

שא"א לו להנשים, כן אלו הרשעים הן מכסין ומרבים בצפוים 

 :[כח] וה' לא יעזבנו בידו [כז] אבל .במחלוקת ומבקשין להמיתו

כנגד תמידין תקנום. כי  תפילות)ברכות כו ע"ב( [ כט] רט

ברכות } לידוע שיש לכל אדם תפילות רעות, כמו שאמרו רז"ל

 גנבא על מחתרתא רחמנא קריא {לפי נוסחת העין יעקב .סג

הראוי להתפלל,  לבלהינמצא אח"כ כשעומד להתפלל תפ .[לא]

וזה בחי' תפילות כנגד  .רעה ומבלבלת אותו לגלהיאזי בא התפ

"ח כי אמרו והתיקון לזה, הכנסת אורח ת .שהיא מתנגדת לו

 חז"ל אורח מברך 

 

                                              
אמת שתעיתי אבל בקש עבדך כי מצוותיך לא שכחתי.. ועי"ש  -בדפו"ר  א

 טור ב שמכאן כתוב שם בקיצור ובתקפא מוהרנ"ת הרחיב לבאר יותר. 121
עיין סנהדרין קט: ריב"ב לומד מפסוק זה שאבידה היא דבר  ב
  והפל"ח ציין ללק"ה אומנין סוף הלכה ד'מתבקש. ה
 מצותך -רצותמ ג
 מצותיך -מתרצו  ד
 והמצות -מתרצו  ה
 מצותיך -מתרצו  ו
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו ז
עץ חיים שער ה פרק ג.  ושער מאמרי רשב"י אדרא זוטא ד"ה עוד  ח

 ירצה
 בהפה -גם בדפו"ר מהפה. ובתשכט  ט
 ריםהדיבו -מתרצו  י

 ויצאין -בתרלד יא
 במדריגה -מתרצו  יב
ועיין שבת  .עיין שיש"ק ח"ב סימן מו צדיק יכול טעות ונשאר צדיק יג

כל מי שיש בו טבע בשר כי  סג: דברים שאמרתי לכם טעות הם בידי.
אין הקב"ה מייחד וע"כ  פיהמ"ש לרמב"ם(הקדמת ודם א"א שלא יטעה )

דכתיב )איוב טו טו( הן  .ב(מ)פרש"י ויצא לא  שמו על צדיקים בחייהם
 עיין תרגום יהונתן ויקרא י' כ' ושפתי כהן שם טז. .א יאמיןבקדושיו ל

 ר"ה יז. יד

                                                       
 ואז -מתרצו  טו
שיסתלק )כנראה כי לא שייך  –שנסתלק, ומתרלו  -גם בדפו"ר ותרלד  טז

שיאמר אחר מותו. אבל צ"ע כי לא מסופר שאמר זאת אלא רבי פנחס 
בת  מקוריץ בפסח שלפני הפטירה. ומסתבר שרבינו קבל מאמו או סבתו

הבעש"ט או מתלמדיו שהיה רגיל אצלם שהבעש"ט בעצמו אמר זאת וכמו 
שענין שני הנקבים בלבו אין לו מקור אחר ה"נ זה  ואולי אמר לבנו כמבואר 
שם דף קסב שמסר לבנו כוונה שיתגלה אליו אחר פטירתו כשירצה וא"כ 

 שייך לשון שנסתלק(
וחטא והחטיא ר"ת השבתאי צבי ימח שמו. שעשה עצמו משיח שקר  יז

רבים כמה עשרות שנים לפני הבעש"ט וסופו שהמיר הוא וחסידיו 
לאיסלם. ובימי הבעש"ט נתחדשה הכת הזו שנקראה פרנקיסטים עיין 

ירושלים תשכט דף סד ומהדו' מהדורת ת"א תשכא שבחי הבעש"ט 
מעשה בשנת תקיח שבגללם שרפו ש"ס בבלי ועי"ש דף קס שבז' של 

רבי פנחס מקוריץ איך שנגזר על הבעש"ט  פסח קודם פטירתו ראה
בימיו  רושהתעורהתעצמותו מאד נגד כת הש"ץ שיסתלק בקרוב מפני 

מחדש כנ"ל. גם עי"ש דף עז שנשמתו באה לבקש תיקון מהבעש"ט 
והתחיל לתקנו במתון וכו' ופ"א ניסה לפתותו והשליכו לשאול וכו' 

וה וש אבל ע"י גאוראהו על טבלה עם יש"ו. ואמר שהיה בו ניצוץ קדו
 נפל. 

 מוהרנ"ת בתקפא יח
 אות א ]דף טו:[  יט
 ובתשכ"ט תוקןבתרלד )מכות סב ע"ב(  –בתקפא  כ

בדפו"ר הני בבלאי טפשאי )ועיין לעיל תורה ד' אות ו' ]דף ג:[ גם שם כך  כא
 הגרסא בדפו"ר ושם נרשם וכיו"ב לקמן בתורה עה תנינא ]דף לה.[(

                                                       
 משלי לא כו כב
 כן נאמרה תורה זולא ידוע מתי והי כג
 פסוק יא ופסוק כה כד
 מחלקותום-127מחלוקותם( בריש צילום -126בדפו"ר )בסוף צילום  כה

מחלוקותם,  -בתרלומחלקותם,  -בתרלד, )ובלוח טעויות לא ציין כלום(
 מחלוקתם -ומתרצו 

 המשך הפסוק צופה רשע הנ"ל כו
 המשך תהלים הנ"ל בפסוק שאחריו כז
 יד ובשנוי לשון בתורה פחעיין כל זה לעיל תורה ק כח
 גם תורה זו לשון רבינו ולא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו כט
בתקפא אחרי תיבה זו יש ריוח ריק כנראה כדי לציין המ"מ ולא צויין  ל

 אלא בתרלו )ולא בתרלד(
גרסת עין יעקב שם אות קלט גנבא אפום מחתרתא רחמנא קרי פי'  לא

 רא להש"י שיצליח גנב על פי הפירצה שפורץ לגנוב קו
 תפלה -מתרצו לב
 התפלה -מתרצו לג

 תורה אור
ִעיִתי  ָּ תהלים קיט )קעו( ת 
י  ךָּ כ ִ ד ֶׂ בְּ ׁש עַּ ק ֵ ה אֵֹבד ב ַּ ש ֶׂ כ ְּ

י: ת ִ חְּ כָּ יךָּ לֹא ׁשָּ ֹותֶׂ  ִמצְּ
 

 תורה רז
בֹוד  תהילים קמה )יא( כ ְּ
ךָּ  תְּ רָּ בו  גְּ ךָּ יֹאֵמרו  ו  תְּ כו  לְּ מַּ

: רו  ֵ ב  דַּ  יְּ
ם ֵאין  קהלת ז דָּ י אָּ )כ( כ ִ

ֹוב  ה ט  ֲעש ֶׂ ר יַּ ץ ֲאׁשֶׂ רֶׂ אָּ יק ב ָּ ד ִ צַּ
א: ֱחטָּ לֹא יֶׂ  וְּ

ה  חָּ תְּ ָּ יהָּ פ  ִ משלי לא )כו( פ 
ל  ד עַּ סֶׂ ת חֶׂ תֹורַּ ה וְּ מָּ כְּ חָּ בְּ

: ה  ׁשֹונָּ  לְּ
 

 תורה רח
ע  ׁשָּ ה רָּ תהילים לז )לב( צֹופֶׂ

ֲהִמיתֹו: ׁש לַּ ק ֵ בַּ מְּ יק ו  ד ִ צ ַּ )לג(  לַּ
לֹא  דֹו וְּ יָּ ו  בְּ נ  בֶׂ זְּ עַּ ה לֹא יַּ הֹוָּ יְּ

ו   נ  יעֶׂ ׁשִ רְּ טֹו:יַּ פְּ ָּ ִהׁש   ב ְּ
יתָּ אֹתֹו  ִ ִצפ  שמות כה )יא( וְּ
ִמחו ץ  ִית ו  הֹור ִמב ַּ ב טָּ הָּ זָּ
ב  הָּ יו ֵזר זָּ לָּ יתָּ עָּ ש ִ עָּ ו  וְּ נ  ֶׂ פ  צַּ ת ְּ

ִביב:  סָּ

 



 1קיב.       ר"ן  מוה                                     רו   תורה                        ליקוטי                                       

  תעיתי כשה אובד תעיתי כשה אובד מאמר מאמר 
  מספה"ק ליקוטי מוהר"ן מספה"ק ליקוטי מוהר"ן 

  
  אא

  

  זמן אמירת התורה
  לא ידוע

  
  פתיחה

זמן כאן  מדבר  רבנו   לאחר  או  מיד  שב  אם  בין  החילוק  ומבאר  השכל,  מדרך  התועה  דהיינו  תשובה,    . על 
  תו עדיין זוכר את התרחקו  ובראשיתתורה מכרזת עד מתי פתאים וכו'  שהקב"ה קורא תמיד לאדם לשוב בבחי'  

הבא לטמא פותחין לו ונאבד בגן המבוכה חק אזי  וב אבל אם מתעלם מהקול וממשיך להתרהקול ומתעורר לש
 וכח את הקול קורא לגמרי. ונאבד. עד שששל תאוותיו וחכמות חיצוניות ובלבולים ודמיונות 

צר יום לעשותי לכן  ובכל  יום  ל  ך להזדרז לשוב בכל  נפש  לותהחשבון  לפני שנעשית  תר.  י כה  עורר בתשובה 
כל שכן כשנעשה  ל:  וא"א לו אלא בסיעתא דשמיא כמבואר בקדושין    היצה"רמתחדש  בכל יום מתגבר  אפילו  ו

המלך  וע  .תרי כה דוד  ביקש  זה  אובד  "ל  כשה  עבדךתעיתי  טועה  יד  מ   דהיינו  ,"בקש  עד כשאני  תניחני  ואל 
 אצלי כהתר.  הפך העבירהתקולך ותאשכח את ש

רר בתשובה כשההתרחקות היא עדיין במחשבה  יא סיעתא דשמיא להתעועיקר בקשת דוד המלך הונראה ש
ועבדתםדקה   וסרתם  שי (  \ב/)בבחי'  ולהבין שאין אה לפועלצ לפני  סיעתא דשמיא  חייב לבקש תמיד  כי אדם   .

   בכוחו לבד להנצל מעבירה.
 מוסיף רבנו ומחדש  אבל  .וגם הקב"ה מתייאש ממנו  ,ולשזקן אינו מכיר הק  ,לזקן שרבנו מחלק בין צעיר    דהיינו

זקן שכל כך הזקין  ש ונעשה סמוךתעותו    ברומש עד    ,בעבירהיש  ית'  חזר  לשוב,   יכולקל    סיון י בנעד ש   ,אליו 
 ה מבואר שעל כן לא הי   בחי"מ תקמגוגם    גמרי את הקול, ושוב אין לו תקנה לפי המבואר כאן.כח לשש  אלא

 . מקרב זקנים
 מוכרח?  למאי נפקא מינה  ,וא"כ מדוע אומר זאת רבנ  וצ"ע  , לא הואיל מה שנעשה סמוךש  מבואר כאן   נמצא

   .לא מגלה שאותו רבנו ,ז לסוד גדול שטמון בזהמשר
ג'  בלק"אבל מוהרנ"ת   ר"ח  סוד חצות לילהה  יציאת מצרים  , וסוד המולד  ,מגלה שהוא  יש   וכמו ששם   .וסוד 
כך אפילו מי וב,  זמן לשנקודת ה  אז דייקא היאש  ,רובי נהפך לקמתי חזר הריחוק ו  , דע את הסודחכם גדול שיו

את   ושכח  הרבה  ושתעה  בקול  ויזכר  לדעת  יזכה  אמיתי  לצדיק  יתקרב  אם  לתשובההקול  ואדרבה יזכה   ,
 )ועיין תורה יב תנינא( .לקירוב עצוםבדיעבד הריחוק יהפך אצלו 

 

 תטי הלכוליקו
 בכמה הלכות. כרת נז היא הלכה הבנויה על תורה זו אבל  ןיא

 ונבוכים באלו הדרכיםתועים  - 'ה 'ודאה האו"ח ה
 ונבוכים באלו הדרכיםתועים  -   יו"ד יין נסך ד' כג 

 ונבוכים באלו הדרכיםתועים  -    'קין ד' גחו"מ נזי
 מכיר עדיין את הקול -מנחה ז' מג  או"ח 

 מכיר עדיין את הקול  -ה  "ד נדרים ד' כיו
 ו'שוב וכיתהפך וי תעותו בהם מרוב  -"ח ר"ח ג' ב'     או

נְּ   -  תפלת מנחה ה' ו'  או"ח א ֹעל ּבִּ ּשָ י יִּ ר ּכִּ בֶּ י טֹוב ַלּגֶּ ָקא, ּכִּ יְּ ים ּדַ עּורִּ יֵמי ַהּנְּ יל ּבִּ חִּ ַהתְּ ין לְּ יכִּ רִּ ר ָהֲעבֹוָדה צְּ ּקַ אי עִּ ַוּדַ י ּבְּ יָלא  ּכִּ לִּ קּוָתא ּכְּ ַינְּ עּוָריו וְּ

 ֶּ מֹו ש  א. ּוכְּ ּדָ ַורְּ ָרכָ ּכְּ בְּ רֹונֹו לִּ כְּ זִּ נּו  ַתב ַרּבֵ ָהא"ב הַ ּכָ ן אֹות תה )ּבְּ ָ ש  וּ   ּיָ ש  יֵמי  ּתְּ ַרךְּ ּבִּ ּבָ תְּ יִּ ת ה'  ָהָאָדם עֹוֵבד אֶּ ֶּ ָחד ש  ּיֹום אֶּ ֶּ יָמן עג( ש  ָבה סִּ
כַּ  ָרָכה  בְּ לִּ רֹונֹו  כְּ זִּ נּו  ֵמַרּבֵ י  ּתִּ ַמעְּ ָ ש  ֵכן  וְּ ָנתֹו.  קְּ זִּ ֵעת  ּבְּ ים  נִּ ָ ש  ה  ּמָ ּכַ מִּ יֹוֵתר  ָיָקר  עּוָריו  לְּ נְּ הּוא  ר  ּקָ ָהעִּ ֶּ ש  ים  ָעמִּ ּפְּ ה  יִּ ּמָ ַלה'  נֵ ָקֵרב  ּבְּ ַרךְּ  ּבָ י  תְּ

ּוָבה  ַהּנְּ  ש  ּתְּ ת  אֹות  ָחָדש   )הֶּ ָהא"ב  ר  ֵספֶּ ּבְּ ֹבָאר  ַכמְּ וְּ ים.  ָערִּ ֵמַהּנְּ יָבם  ִּ ַלֲהש  ה  ֶּ ָקש  ים  ֵקנִּ ַהזְּּ י  ּכִּ ָקא,  יְּ ּדַ ים  ֹבָאר  עּורִּ ּמְּ ֶּ ש  מֹו  ּוכְּ ד(,  יָמן  סִּ
ה   שֶּ ּכְּ י  יתִּ עִּ ּתָ ַהּתֹוָרה  ם. אֲ ּבְּ ָ ן ש  ַעּיֵ יָמן רו(  סִּ )ּבְּ ּלּו  ֹאֵבד  ֲאפִּ זָָּכה  ָבל  ֶּ י ש  חִּ מִּ ַהתְּ יַע  לְּ ּגִּ ּמַ ֶּ ש  ּכְּ ֵכן  י  ּפִּ עּוָריו, ַאף ַעל  נְּ יֵמי  ּבִּ ה'  ֲעבֹוַדת  ּבַ יל 

תְּ  ּומִּ ָבר  ּדָ ַעל  ַהּבַ ר  ּבֵ ּגַ תְּ מִּ רֹב  י  ּפִּ ַעל  יַע,  ַהּגִּ לְּ יךְּ  רִּ ּצָ ֶּ ש ּ ַמה  לְּ יַע  ַהּגִּ לְּ ה  רֹוצֶּ וְּ ָיָמיו  ַצע  מְּ אֶּ ּדֶּ לְּ מִּ עֹו  ָמנְּ לְּ ֹאד  מְּ ֹאד  מְּ ט  ֵ ש ּ יּפַ ַהַחּיִּ ךְּ  ַחס  רֶּ ם 
לוֹ  ָ ש   ם. וְּ

י ֵיש  ּבְּ   -   ו' ח'או"ח שבת   ת ּכִּ ַבזֹּות אֶּ ֹאד לְּ ים מְּ צִּ קֹופְּ ֹאד וְּ דֹול מְּ ם ַעזּּות ּגָ ּיֵש  ָלהֶּ ֶּ ים ש  עּורִּ ֵני ַהּנְּ י ּבְּ רֹון ּוַמֲעָלה, ּכִּ ּסָ ָחד חִּ ים. ָכל אֶּ ּיִּ ּתִּ ים ָהֲאמִּ רִּ ָ ש  ַהּיְּ

ָחד   ד אֶּ ּצַ ם מִּ הֶּ ם ֵיש  ּבָ ֶּ ֲאָבל ּגַ נֵ ַמֲעָלה, ֵמֲחַמת ש  ן ֵהם ּבְּ ינֲעַדיִּ קִּ זְּ לֹא הִּ ים וְּ עּורִּ ר י ַהּנְּ ָ ש  פְּ ן ָהָיה אֶּ ם ָהָרָעה, ַעל ּכֵ ּתָ ַדעְּ ם וְּ ֵכיהֶּ ַדרְּ ן ּבְּ ּו ֲעַדיִּ
ָרכָ  בְּ רֹונֹו לִּ כְּ מֹו"ר זִּ ַתב ַאדְּ ּכָ ֶּ מֹו ש  ת, ּכְּ ל ָהֱאמֶּ יָבם אֶּ ִּ ָחם ַלֲהש  ַנצְּ ם לְּ הֶּ ּמָ ַח עִּ ַוּכֵ תְּ הִּ ם לְּ הֶּ ּמָ ר עִּ ַדּבֵ ֵני ַהּנְּ לְּ ּבְּ ֶּ הָ ה ש  ַקל לְּ ים ּבְּ יב אֹוָתם  עּורִּ ִּ ש 

קֵ  ֵמַהזְּּ ַמטָּ יֹוֵתר  ּלְּ מִּ ים  בִּ ְּ יֹוש  ים  ֵקנִּ ַהזְּּ ֲאָבל  ם.  ָ ש  ן  ַעּיֵ רו,  יָמן  סִּ ּבְּ אֹוֵבד  ה  שֶֹּ ּכְּ י  יתִּ עִּ ּתָ סּוק  ּפָ ַעל  ַתב  ּכָ ֶּ ש  מֹו  ּכְּ ים,  ֵהם  נִּ ֶּ ש  י  ּפִּ ַעל  ַאף  וְּ ה, 
י ֵאיָנם ֲחֵפצִּ ֶּ ים ש  אִּ רְּ נִּ ים וְּ קִּ ֹותְּ ת אֲ ש  לֹקֶּ חְּ ּמַ ֵניָבל ֵהם ֵאיָנם ַמּנִּ ם ּבַ ַעת ּבְּ ים ַלֲהֹפךְּ ּדַ ּו    יחִּ ש  רְּ ּתַ ְּ ש  ָבר נִּ י ּכְּ ּתֹו, ּכִּ ת ַלֲאמִּ ל ָהֱאמֶּ ים אֶּ עּורִּ ַהּנְּ

ים   מִּ ַהּדָ יַחת  תִּ רְּ ם  ָלהֶּ ֵאין  ֶּ ש  ֵמֲחַמת  יֹוֵתר  ים  ֵקנִּ ַהזְּ ם  עִּ ַדֵבר  לְּ ים  כֹולִּ יְּ ָחד  אֶּ ן  ֹאפֶּ ּבְּ ֵכן  וְּ ֹבָכה.  ַהנְּ ם  ּתָ ַדעְּ ּומֹודִּ ּבְּ ךְּ  ּכָ ל  ָראּוי  ּכָ ֵאין  ֶּ ש  ים 
ת ַעל כָּ  לֹקֶּ ַמחְּ יק ּבְּ ַהֲחזִּ ם לְּ ֵניהֶּ יזּו ּפְּ ָיעִּ ים וְּ עּורִּ ֵני ַהּנְּ צּו ּבְּ ּפְּ קְּ ים, ֲאָבל ָאז יִּ נִּ  ל ּפָ

 
 לים ירוש שפא י ת תשר  ח כ עד   זי  א
מיד נעשה    תורה קח שכל פניה  ועיין  ,זרה   ה ט נחשב לעבוד ממנו ית' לרגע ק   דקה   פניהשאפילו  ב אות נז(  ק )פ' ע עה"ת  בבעש"ט    כמבואר   ב

 שרק ניסור מועיל לזה.עד  ר  חו אחור א 
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יב אוֹ   -      מתנה ד' יד  מו"ח ִּ ָהש  ַקל לְּ ּבְּ ים  ָערִּ ַהּנְּ ֶּ נּו ש  ַרּבֵ וְּ ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו  ַתב  ּכָ ֶּ יַנת ַמה ש ּ חִּ ּבְּ ים,זֶּה  ֵקנִּ ֵמַהזְּּ תּוב  ָתם  ּכָ ֶּ מֹו ש  ר    ּכְּ ֵספֶּ מֹו ּבְּ ּוכְּ ָהא"ב. 

ֵני ַהּנְּ  ָקֵרב ּבְּ תֹו לְּ ַגּמָ ל מְּ ם ּכָ ֲעקֹב שָֹ ּיַ ֶּ נּו ש  יָמן רו(, ַהיְּ סִּ ה ֹאֵבד )ּבְּ שֶֹּ י ּכְּ יתִּ עִּ סּוק, ּתָ ֹבָאר ַעל ּפָ ּמְּ ֶּ יַנת ָלָבן ֵמַהּכַֹח  ש  חִּ ּבְּ יָאם מִּ הֹוצִּ ים לְּ עּורִּ
י ֲעַד  ה, ּכִּ ַדּמֶּ ים ּבְּ ַהמְּ ן ֵהם ַרּכִּ ְּ יִּ ש  לֹא נִּ ים וְּ נִּ ָ ֵרש   ש  ל  ּתָ ֶּ ָטעּוָתם ש  ּו ּבְּ ש  רְּ ּתָ ְּ ש  ָבר נִּ ּכְּ ֶּ ים ש  ֵקנִּ ה. ֲאָבל ַהזְּּ ַדּמֶּ ל ָטעּות ַהמְּ ֶּ ָברֹות ש  ָלם ַהּסְּ צְּ אֶּ

ם.  ַמיִּ ָ ן ַהש ּ ם מִּ ַרֲחמּו ֲעֵליהֶּ ת ַעד יְּ ת ָהֱאמֶּ ֻקּדַ ל נְּ ה אֶּ יָבם ַעּתָ ִּ ה ַלֲהש  ֶּ ה ָקש  ַדּמֶּ  ַהמְּ
 צאת מת לגמרי אלא כאבדה המתבקשת ונ ח ועדתו לא נאבד כשה אובד, הם קריתי עת - סוף הלכה ד ניןאומחו"מ 

 
 שיחות

)ליקו"מ ח"א( סי' ר" זכרונומאמר "תעיתי כשה אובד"  נתן  רֹונוֹ   -ו, שמעתי מהרב רבנו  כְּ זִּ -לברכה, שבשעה שגילה רבינו 
לפניו את   ָרָכה  בְּ רַהּנִּ   המאמרלִּ ּכָ לו שזה-זְּ ֵעיל, אמר  ב  לְּ הוא עכשיו  )חיי  לו ההתבודדותעיתים הלהמאמר  והר"ן, מ-שלו: 

  "ט(.סעיף נ

רֹונוֹ  כְּ כְּ -שמעתי מפי הרב רבי נתן זִּ ָרָכה, שאחר שאמר רבנו זִּ בְּ ָרָכה מאמר "תעיתי כשה אובד" )ליקו"מ ח"א, סי'  -רֹונוֹ לִּ בְּ לִּ
כּו', אמר לו שזה הענין הו  של    יטות ותמימותנותו ופשבונן על גודל ענוותשלו בעיתים הללו. עמוד והת  ודדותא התבר"ו( וְּ

ינו לבין קונו  כן היה התפילה והתבודדות שלו ב-פי-על-ה למה שזכה, אףפי שזכ-על-, שאףחייוושה כל ימי  עבודתו הקד
 ברוח נמוכה ולב נשבר כזה. 

רֹונוֹ  כְּ זִּ ָרָכה: שפעם אחת שא-עוד שמעתי ממנו  בְּ ל  ו אחד ל אותלִּ וליממבני הנעורים הקטנים איך  לומר    ד אותוהתבודד, 
יתברך עלי  לפני השם  עולם רחם  "רבונו של  כוּ :  נוצרתי"  וְּ כך  וכי בשביל  כזה,  ימי בהבל  כי היתכן שיעברו  ן ובלשו   -?!  ', 

כּו'. פען גבאשא אשכנז: "כי היתכן אז סע זאל מיר אזוי אוועק געהין דיא וועלט, בין איך דען פון דעסט וועגין  יווארין" וְּ

כְּ   ש אחר כתליעמד זה האיאיזה עת  כך ב-אחר ָרָכה, ושמע ש-רֹונוֹ רבינו זִּ בְּ רֹונוֹ רבינלִּ כְּ ָרָכה בעצמו שפך את לבו לפני -ו זִּ בְּ לִּ
 חיי מוהר"ן, סעיף רל"ט(.  -אלו: )השם יתברך בדיבורים כ

ר ת צדקתמימואמר המחבר, אתה המעיין עמוד והתבונן והתפלא מאוד על גודל   יק-תו של רבינו ֵזכֶּ ָרָכה, אם ידעת -ַצּדִּ בְּ  לִּ
נפל מגודל  קצת  בושמעת  וטרחתו  יגיעתו  והנורהשם  עבודת  אות  הקדושה  השגתו  נפלאות  וגודל  ממש,  נעוריו  אה מימי 

מאוד חיבוריו    והנפלאה  משאר  לבד  מהם,  ליהנות  העולם  זכו  אשר  הקדושים  בספריו  המעיין  לכל  קצת  וכמובן  כידוע, 
 (,"לליגנז )כמו שדרשו חז  -וב"  את האור כי טוירא ה'  בחינת )בראשית א( "לא זכו העולם ליהנות מהם, באשר    דושיםהק

)ע אחר  במקום  כמבואר  שלו,  דרזין  ורזין  רזין  לבד והם  מזה  קצהו  אפס  באריכות(  ללעמבערג  נסיעתו  מוהר"ן  חיי  יין 
בד, ועל כל זאת  רק על פי השמועה והידיעה ל  אפילוכלל,  מתעלומות חכמה אשר זכה להשיג אשר לא זכינו לידע מהם  

בעבודתנכנ בתמימות  ס  שהתבודד    השם  עד  כך,  כל  המבו  השם  לפניאמיתי  ובאופן  כּו'  וְּ אובד"  כשה  "תעיתי  אר  יתברך 
ר ּכָ זְּ ֵעיל. -במאמר זה ַהּנִּ  לְּ

עליו המלך  דוד  אמרו  עצמו  זה  פסוק  הלא  באמת  אפי-]אך  תמניא  של  המאמר  בסוף  שישהשלום  ס  ,  נוראים  בו  ודות 
כי מאד  מזמורונשגבים  בכל  וכן  תהלים  דוע,  המ י  דוד  עליושאמרם  מלאי -לך  שכולם  סוהשלום,  ונפלאים  ם  נוראים  דות 

השלום, ואף על פי כן אמר על עצמו "תעיתי כשה אובד"  -דל מעלת ומדריגות דוד המלך עליו א ידע ויאמין גומאד, ומי ל
כּו', כי לגדולתו יתברך אין   שכל מה   -  רחוק ולקרוב""שלום ל  לה" )סי' סג( בעניןלעיל במאמר "סוד כוונת המי  ועייןחקר,  וְּ

כהשם יתתר לשהצדיק קרוב ביו ּו', ועיין בליקוטי הלכות )חו"מ הל' אומנין בסוף  ברך, הוא יודע שרחוק ממנו יתברך מאד וְּ
י"ט(  להתבקש דכתיב בהם )תהלים ק  עתידהקרח    לברכה )סנהדרין ק"ט(: "עדת-הל"ד(, מענין מה שאמרו רבותינו זכרונם

מתוך   ו"ויאבדו  עלהקהל",  המלך  כשה  -יובדוד  "תעיתי  כתיב  ע  אובדהשלום  )בקש  שם[:  עיין  כּו',  וְּ זו,   -בדך"  תו'    פל"ח 
 ג(. -סעיפים: ב

ֵני ים, ַרק ּבְּ ֵקנִּ ָקֵרב זְּ ל לְּ ּדֵ ּתַ ְּ ש  ּלֹא ָהָיה מִּ ֶּ ּכֹו ָהָיה, ש  רְּ ם ּדַ ים, כַּ -ּגַ עּורִּ ףָבא  ּמוּ ַהּנְּ ָהָאלֶּ ית )ספר המיד-ּבְּ סעיף  ות ערך תשובה ח"ב,  ּבֵ
עָ ד'( ַהּנְּ ֶּ ִּ , ש  ָהש  ַקל לְּ ים ּבְּ םָתם יב אוֹ רִּ ֵ ַהש ּ כֵ -לְּ ים. וְּ ֵקנִּ ן ַהזְּּ ַרךְּ מִּ ּבָ תְּ לֹו ַעל ַחג  יִּ צְּ ָהָיה אֶּ ֶּ ש  ַעם ַאַחת, ּכְּ ּפַ ֶּ מֹו, ש  ָחד ַעל ַעצְּ י ָזֵקן אֶּ ר לִּ ּפֵ ן סִּ

ַלב,   ַזאסְּ בּועֹות ּבְּ ָ בְּ ַמר  ָאז אָ ַהש ּ רֹונֹו לִּ כְּ נּו זִּ ַרּבֵ נּו,  לְּ בּו  ָרָכה: "ַרּבֵ י ֲאֵליָקרְּ נאֹותִּ יב לֹו ַרּבֵ ִּ ם" ! ֵהש  רֹונוֹ ּו זִּ כֶּ ָקֵר כְּ י ָיכֹול לְּ ָרָכה: "ֵאינִּ בְּ ב  לִּ
ים" ! ַאַחר ֵקנִּ י ָיכוֹ -זְּ ֵאינִּ ֶּ ת, ש  ךְּ הּוא ָהֱאמֶּ ּכָ ֶּ רּו, ש  ָאַמר לֹו: "ּתֹאמְּ ָצת וְּ נּו קְּ ַחק ַרּבֵ ךְּ ש ָ ָקֵרב גַּ ַוּדַ ל; ּבְּ ּכָ י ָיכֹול לְּ ים" ! אֲ אי ֲאנִּ ֵקנִּ ָבל  ם זְּ

י-ַעל-ַאף קֵ  ֵכן-ּפִּ ָקֵרב זֶּה ַהזָּ תְּ ֵנייֵטב לְּ ן הֵ לֹא נִּ מֹו ּבְּ נּו ּכְּ י-ַרּבֵ עּורִּ יָמן  ַהּנְּ סִּ ּקּוֵטי א', ּבְּ לִּ ה אֹוֵבד", ּבְּ ש ֶּ י ּכְּ יתִּ עִּ ַהּתֹוָרה "ּתָ ֹבָאר ּבְּ ֵכן מְּ ם. וְּ
ין עוּ  ּבֵ ֶּ ּלּוק ש  ֵכןים לְּ ָימִּ -לרו, ַהחִּ ם. וְּ ָ ן ש  ָראִּ  ָזֵקן, ַעּיֵ נּו וְּ ַמעְּ ָ ָעמִּ ינּו כַּ ש  ה ּפְּ ָקֵרב הַ ּמָ ה לְּ ֶּ ש  ּקָ ֶּ קֵ ים, ש  ים: )זְּּ  חיי מוהר"ן, סעיף תקמ"ג(.  -נִּ

 

 קדמה ה
היא והקריאה    רך השכל,תועה מד  ת האדם תכף כשרואה שהואהשם יתברך דרכו לקרות אשכאן    מבאררבנו  

מדבש שם מבואר   ובזוהר עפ"י מתוק.  ?י שמכרזת עד מתי פתאים תאהבו פת  ,ע"י התורה שהיא הקב"ה בעצמו
 מנשמתו שהיא חלק אלוק ממעל, את קול ה' הקורא לו לשוב.בו לבנה לקול רוחני שאדם שומע הכווש

אזי ו  ,ולא מכיר את הקולשוכח    אזי   בזמן רמדרך השכל אפילו רק באיזה מצווה אחת,  אבל כשאדם מתרחק  
לשוב.קשה   התרחקלפעמים    כפ"עאו  לו  אמג ו   חוזרות  מרוב  סמוך  עד  מועט,  ,מאדית'  ליו  יע  עד    בהרחק 
לשוב ולא להתייחס נעשה    הקורא לו  אבל כיון שכבר הרגיל עצמו לשמוע קול ה'  מו,ישוב למקוסיון קל  י שבנ

 . , כיון שהזקין בחטאיוולא מתעורר לשוב שהקול מכוון אליו.כמי שלא מכיר 
רבי   וקדם לו דודכבר    ורהלכאוגם  ,  שוטיםים פלכאורה הדבר   רהחלק הראשון של התועומק כוונת רבנו בצ"ע  
שבפסוק   קשה  ,שעליה יש אריכות בלק"הלקירוב    נהפךשהריחוק    הקדמה להמשך  היא  ואם  .הבפירוש הז  ברוך

מ לא  הזו  התורה  את  לקרובשמלביש  שנהפך  הריחוק  לעניין  כלל  בין  תייחס  לחילוק  רק  אלא  לזקן ,    ,צעיר 
 שהרישא היאנראה  ן  כל  ,תועד שיזקין בטעו  לתעות ולא ימתין   ילכשמתחש מהקב"ה שיבקש אותו מיד  בקומ

 דוש בזה.י עומק החושוב צ"ע   .חידוש בפני עצמו
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בו  ,שעדיין מכיר את הקול"  -אומר  לגבי צעיר ש  ,לשון רבנו  ועיין  סמוך היה אצלו  ,ורגיל  זה  והיה שומע    ,כי 
 "עה הרבה וכו'ועדיין לא ת ,קול התורה  ,קולו

כבר שכח את הקול    ה הרבה מהדרך, אזי ר נטכשכב"   -  שה התועהל מהבמש  זקן ו לגבי  רבנ  לשון עוד יש לדייק  

  "וגם הרועה מייאש עוד מלבקשו מכיר בה ואינו

העב ו לו  שנעשה  ההרגל  שלא  לחדש  רבנו  כוונת  כהאולי  אלא   ,תרי ירה  לשוב,  קשה  שלזקן  הסיבה  היא 
מאז שהיה  העוב זמן רב  כי עבר  ולא מכיר את הקול  כך ש   דהיינו שהדגש.  אצלודא ששכח  הקב"ה  הוא על 

 קול.צמו ששכח את הרא לו תמיד והוא גרם לעקו

ונוטה  "  -  אומר רבנוסיבה    עוד ח"ו, אזי הולך  דרך אחר מקולקל  כי כשעושה עבירה  ושם  מהדרך הישר אל 
הדרך    לילך ח"ו באותו  ן ה נתיבות ודרכים תועים ומקולקלי' מאד, שכשמתחילייוצאים מאותו הדרך כמה וכמ

 " משםים עד שקשה לשוב ולצאת ונבוכים באלו הדרכים תועהרע, אזי 

שרק מי שמסתכל   ,כמו המבוך ,דהיינו דרך היוצאת מדרך וממנה עוד דרך ,כיון שתעה במבוךנראה כוונת רבנו 
לכן צריך  גן המבוכה היוצא אל האכסדרה(    \ג/ יכול למצא את הדרך לצאת ממנו, )עיין מסילת ישרים  להמעמל
 לעוד תאוות.וה מחזקת את עזות הגוף ה גוררת עבירה ותאוירעבכי בקל  ,שוב מידל

יש שצריך להזדרז לשוב מיד כשתועה כי בקל    , נמצא שתי סיבות  וכמאמר    לתעות בגן המבוכהאפשר  אחת 
 כי גן המבוכה ישכיח ממנו את הקול ואזי הוא אבוד. ניהוש ין לו.הבא לטמא פותחחז"ל 

וכו', הרי התורה מכרזת ת"הרועה מייאש ממנום  וג"וצ"ע מה הכוונה   כיון שגרם לעצמו   ואולי   ?מיד עד מתי 
הקול ב  ,לשכוח  נעשה  שלבים  דשכאמור  ומכה'  בעיטה  קריאה  התעורר שכיון  ו  ,רמז  ולא  עליו  עבר  זה    כל 

עכ"פ  שכביכול הקב"ה מייאש ממנו.  דהיינו  ,  ואזי אין לו עצה  .בעצמואיבד מעצמו את האפשרות לשוב    ב,לשו
לצדיק שיחזיר לו את הדעת ואזי להתקרב    "ת שעצתונומר מוהרב' א  "ח ג'רן. אמנם בלק"ה  לפי המבואר כא 

 יזכר בקול.

שכביכול בלא כוונה   , דהיינווך לרועהמסהלמקום  התועה    מחדש רבנו שלפעמים מרוב מבוכות ותעיות חוזרו
ולכאורה לפי   ת הקול.אלא שלא מכיר א  ,ובגם אז לא ההרגל גורם לו שלא ישאמנם    ,זכה לצאת מגן המבוכה

ונת רבנו, וכנראה שרצה רק לרמוז למה לו כלום מה שנעשה סמוך לרועה צ"ע כולא הואילו  המבואר כאן ש
עד כמה שקל בפלס דבריו מה לגלות   בסוף תורה נזת כמבואר  לולגשמוהרנ"ת יבאר, ורבנו בעצמו לא רצה  

 ש.הסתלקות ממ לעד עליו  קטרוג גדולשגרם לא במ"וגם מה שגילה מבואר  ,ומה לא לגלות

צ"אמת  בו נכון  זה  טעם  אם  מה  הקולמדגיש  שרבנו  ע  את  מכיר  שלא  שלא  אלא   דמשמע  לו,  גורם  ההרגל 
 ? ששכח את הקול

מחוייב להתגבר על הרגל רע, אבל כשלא מכיר את הקול אדם  כי    ,ואולי כי ההרגל אינו מספיק סיבה להתנצל
   .הרע לובטל את הרגרר כלל לקורא לו לשוב לא מתעו

ך כחדשים ולהתגבר בכל יום לקיים י כי צריך שבכל יום יהיו בעינ   ,תגבראפילו על הרגל טוב צריך תמיד לה  כי 
את יעשה  שאדם  על הבכל יום  מתגבר  ה"ר הלמצווה הוא מהיצההרגל  וגם  המצוות בבחירה ולא מתוך הרגל.  
היצר הרע    \ה/שבכל יום מתחדש ומתגבר  \ד/ל: וסוכה נב.:  ין כמבואר בקדוש  המצוות מתוך הרגל ובלא כוונה.  

. וגם  לשובו  ומחזקהקול שקורא לו    עזרה היא מסתמא עניין ועיקר ה  יכול לו,  אהקב"ה עוזר לאדם הושורק ע"י  
ר לכן  " תחזק בו היצהיע מלתא לשוב כוחו עצמו כיון שכבר הי תרחק ושב מבואר במנחות כט: דלא מסתה מי ש

   ח מן הצד של העולם שנברא בה' עי"ש.תו הקב"ה לפתלה אוה שמעמיא מבינה עלאמקבל סיעתא דש

לשוב עצמו  לזמן  לו  שיגרום  הקול  את  מכיר  שלא  רק  היא  המניעה  האדם  שמצד  ס  נמצא  יקבל  תא  עי ואזי 
שלפ"ז הכל תלוי רק  ,  קי תנינא  אע"פ שהבחירה כפשוטו כמבואר בתורהכי  ,  להתגבר על ההרגל הרע  דשמיא

 
ישרים    עיין  ג  הזהירות  ג  "פ מסילת  חלקי  דומה?    -בבאור  זה  למה  השרים,  ...הא  אצל  הידוע  לצחוק,  הנטוע  הגן  הוא  המבוכה,  לגן 

להגיע אל אכסדרה    בילים רבים נבוכים ומעורבים, כולם דומים זה לזה, והתכלית בם הוא שהנטיעות עשויות כתלים כתלים, וביניהם ש
שבאמצע א  ומגיעי חת  ישרים  מהם  האלה  השבילים  ואמנם  ומהם ם.  האכסדרה,  אל  באמת  ומרח   ם  האדם  את  ממנה.  משגים  אותו  יקים 

או בכוזב, כי כולם שוים ואין הפרש ביניהם לעין  ואמנם ההולך בין השבילים הוא לא יוכל לראות ולדעת כלל אם הוא בשביל האמיתי  
ל  אם  אותם,  בבקיאו הרואה  הדרך  שידע  וטביעותא  שהוא   ת  התכלית  אל  והגיע  בם  נכנס  שכבר  כב   עין  העומד  והנה  על  האכסדרה.  ר 
רו  הוא  לומר:  האכסדרה  בם,  ההולכים  את  להזהיר  יוכל  והוא  והכוזבים,  האמתיים  בין  ומבחין  לפניו  הדרכים  כל  בו!  ה   זהאה  לכו  דרך 

 אליו: יגיע    יו, ודאי שישאר אובד ולא וירצה ללכת אחר עינ י שלא ירצה להאמין  והנה, מי שירצה להאמין לו, יגיע למקום המיועד. ומ 
עליו    מתגבר יום שנאמר רק רע כל היום ואמר ר"ש בן לוי יצרו של אדם    בכל יו  על   מתחדש ל אדם  חק יצרו שאמר רב יצ   : קידושין דף ל   ד

לו שנאמר אלהים לא יעזבנו    יכול   ו אין ברוך הוא עוזר דיק ומבקש להמיתו ואלמלא הקדוש  בכל יום ומבקש המיתו שנאמר צופה רשע לצ 
   .בידו 

בן לקיש יצרו ש  :וכה דף נב ס  יו   מתגברל אדם  אמר רבי שמעון  תו שנאמר צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו  ם ומבקש להמי עליו בכל 
 .זבנו בידו ולא ירשיענו בהשפטו ואלמלא הקדוש ברוך הוא שעוזר לו אינו יכול לו שנאמר ה' לא יע 

הש   מתחדש   ה  נפש  על  ל כ על  ומתגבר  הב ית  חכמה  )   .מיתה נפש  משך  עפ"י  מהריצ"ח  כא  שמעתי  פסוק  יב  פרק  שמות  הגמ'  על  בביאור 
 ( עי"ש.  ניזהא דגמלא דא דא, ניזהא דארבא אילני הייא הילא והילוק הוליא.א הן הן, ניזהא דאריה זה זה,  דתור   ניזהא   ב:פסחים קי 
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נדמה  זה  א, ואע"פ שע"י סיעתא דשמי ם אלא רק  שות כלולבד לע  י אין בכוחשחשוב  צריך לכנ"ל  ך  , מאידי ב
 תרתי סתרי, זה עיקר וכלל חשוב בכל עבודת ה'.ל

מבואר שמוהרנ"ת בין  דהיינו הרגל רע.    נשתרש בטעותו,אבל עיין לק"ה לעיל שזקן קשה להחזיר בתשובה כיון  
ונראה אע"פ שבאמת דורשים מהאדם להתגבר על    ורמת לו.הקול ג  כחתפשוט ולא דייק לשון רבינו שדווקא ש

שלא    ההרגל גורם לולמעשה  ואין לאדם התנצלות שכבר התרגל אעפ"כ  אפילו הטובים כ"ש הרעים,  הרגליו  
  . אפילו ע"י חכם שיזכיר לו את הקולל הקורא לו ישמע לקו

 כוונת רבנו למעשה 
אהבו פתי, ואעפ"כ  באי עולם עד מתי ת  יד התורה קוראת לכלמבואר שהקב"ה תמיד מבקש שובו בנים ותמ

וצ"ע הרי זה כמו שאב קורא לבנו והוא   .ך הקורא לי אשכח את קולמיד לפני ש  "בקש עבדך"  ךמבקש דוד המל
 ביו הקורא לו. תוך כדי דבור מבקש אבא תקרא לי לפני שאשכח את קולך, הרי זה כמו שלא מקשיב כלל לא

המ שדוד  הכוונה  וונ"ל  נפש  חשבון  עשה  לפי מלך  לו  כראוי  שמים  לשם  היה  שלא  מעשה  איזה  בעצמו  צא 
וכיון שכל מעש זה צועק דוד  מדרגתו  קודם ועל  זמן  ה קדם לו מחשבה, הבין שכבר תעה מדרך השכל איזה 

א אגיע על ידה גם למעשה ה באיזה מחשבה חיצונית כדי שלתעיתי כשה אובד בקש עבדך מיד כשאני תוע
כמעשה, נראה שאעפ"כ גם לה קדם איזה מחשבה של סטיה דקה שאינה   אמחשבה רעה ממש שהי   רע. ואפילו
 ל סטיה מהשכל הישר מתחילה בדקות. עיין תורה לה שהכל מתחיל מחכמות חיצוניות. מעשה כי כ

דייקא משמע מדרגה   זה סמוך היה אצלו", "אצלו"  "כי  )באופן  וזה שאומר רבנו  וזיכרון דקדושה.  של דבקות 
על היסח הדעת ופניה מיד נעשה בחי' אחור באחור עם הקב"ה  מבואר בתורה קח שסי למה שהוא כעת( כיח

 וצריך ניסור וכמ"ש הבעש"ט עה"פ "וסרתם ועבדתם" מיד כשסרה מחשבתו מהקב"ה היא עבודה זרה. 

ה, מה וב בד' בחי' רמז, קריאה, בעיטה, ומכאבל לכאורה צ"ע אחרי שרבנו מבאר שהתורה קוראת לאדם לש
 א מבקש ביטול הבחירה? יותר מזה? הרי ל עוד מבקש דוד 

י:( בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין   הבא ליטהר מסייעין לו ואמרו )מכותוצ"ל עפ"י חז"ל שאמרו )יומא לח:(  
אמרו הכל בידי שמים חוץ  שאדם מחוייב לבקש מהקב"ה שיתן לו יראת שמים ואע"פ ש  .אותו, ומבואר בע"ז ה

לבקש מהקב"ה   האדם  כמבואר בנדה טז: אבל זה בידע מראש מצד המזל  הכוונה שזה לא נקב  מיראת שמים,
  . ו  :)חולין החז"ל  מעבירה וכלהינצל  ליותר סיעתא דשמיא  ליותר יראה ווייב בזה ובוודאי יזכה  יראת שמים ומח

 )עיין בזה מה שכתבנו באריכות בסוף התורה(צדיקים ידן של  לעאין הקב"ה מביא תקלה ז.( 

 

 אליו  מגיע סמוך מאדית'  וממנ קות התרחב רומלפעמים  
גדול  יסוד    רנ"ת שזההו מבאר מורבות גדולה,  ההתרחקות נעשית התק  רוב  דרך אגב שלפעמיםרבנו אומר כב
ת מצרים, וכמבואר בלק"ה ר"ח ג' שאם  וסוד יציא ,וסוד המולד ,כגון סוד חצות ם,ונעלמיעמוקים בכמה עניינים 

יכול  רגע נפלא  ורצון  עת    שהוא  ,הפך לקירובהריחוק שנ  היא תכליתכוון מתי  ל שיודע לנמצא צדיק חכם גדו
ידו   ולפעל  כן חצות לילה  קמט ש   עיין תורה  ול נפלאות,עבקל לשוב בו  רגע    וכן   .ן הוא המתקה כמו פדיועל 

היא   אזי דייקא  ישראל(   תסת שהיא בחי' כנמלכורומזת לכידוע  ש)  של הלבנההמולד שהוא תכלית ההסתרה  
  .אינה נראית כשרגא בטיהראאל השמש, ורק מרבוי אור   בית הקירו בתכל

הם   וגם  וכך  העוונות  שבי כל  בחי'  שהם  הטומאות  ובעכלי רת  כל  נו  בתורה  כמבואר  אור  מריבוי  שע ם  ר  "ח 
וד כמו במצרים שהיה שיעבו  ,וסתי תורה נפלאים  ,יותרהגבוהה ב דייקא שם מסתתרת הקדושה  לכן  ם, וקודי הנ

ננורא   ולא מלאךקא  ודיי   , ראהווהסתרה  אני  בחי'  נעלם  רבנו    ,שם  ע"י משה  זאתוברגע אחד  נהפך    ,שגילה 
קבלת שעל ידו היתה    , הכתר  לגילויי הרומז    ,כזקן שהתגלה אחרי מט ימי הספירה    ,לתכלית הקירוב והישועה

 י קדוש.וממלכת כהנים וגלמבני נח ועם של עבדים נהפך  ש ,לעם ישראל התורה
לפ" לצדי ז שע"י שנמצא  אזי מקורב  גדול  לו    ק  גרם  ריחוק  הרוב  רב אפשר שדייקא  זמן  כבר תעה  אפילו אם 

אח ובצעקה  מאד  סמוך  אובד  "   תלהיות  כשה  עבדךתעיתי  למד   "בקש  מאד.יחזור  גבוהה  מה    רגה  זה  ואולי 
בעלי  ורש עליהם,וזשמיד  תשובה  אים  צואים  הבגדים  שעדיין  אע"פ  נפלא  להתעוררות  אחד   כים  כל  לפי   כי 

ותלהגיע  בחינתו   נקשרו לשרש הרצון  יד  ומפגשו צדיק שהאיר להם דעת או שהתפלל עליהם  כלית הריחוק 
 .דקדושה

זאת ע קושרת את הצועק לשרש יה  ת איב תנינא, שצעקפ"י המבואר בתורה  וצ"ע מדוע מוהרנ"ת לא מבאר 
ותו רק  עד שחי   ונפים כל כךהמבואר כאן שמי שנפל למקומות המטעצמו  ה מאמר סתום, ולכאורה זה בהבריא

צעק ע"י  אזי  הסתום  לו    תמהמאמר  שגרם  הוא  הריחוק  שדייקא  נמצא  הבריאה.  לשרש  עצמו  קושר  איה 
 עיר לזקן. ונ"ל שנושא זה כאן נאמר בדרך אגב והעיקר הוא מה שחילק בין צ ואולי יש חילוק וצ"ע. להתקרב.

 
 ר ש , בדרך אפקרובל הנהפךהריחוק בחי' לעפ"י הסוד ביאור 

' לברא את העולם אזי צמצם אין סוף אלוקות לצדדים ובחלל שנעשה  ברצונו ית  שכשעלהכידוע    אפ"ל  אולי 
 ומצם שאותו הלביש בעולמות המעלימים אותו עד שנעשה עולם גשמי.  המשיך לתוכו קו אלוקות מצ
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ולאותו חלל    ,תהאמ את  בחי' שניתן מקום להסתיר    ,חללבחי'    ,ידית שיש בחי' צמצוםמ תהזו היא  מציאות  וה
והקו הזה יורד בתוך החלל עד    ,והוא הממלא כל עלמין   ,קו האור בצמצום ובמידה  ,קב"ה קו המידהך המשימ

השני  לסופו  ,לקצהו  מגיע  לא  הכסדר    ,אבל  בחי'  כל  נעשה  כהן  ,  שבקו  המדרגותסולם  וומזה  בחי'  לוי וזה 
 ה רחוק יותר. ך לסובב ורגליו למטובחי' קומת אדם שראשו למעלה סמו .שהי' מדרגות הקדווישראל בח

לות דהיינו ככל שהמקום קרוב יותר לבחי' תחילת השתלש  וסולם של מדרגות,מקום  לה  ושה יש  קדהכלל שו
יותר  ,הקו לתוך החלל יותר אור הסובב  ,שם קדוש  ומתרחק לתוך החלל    וככל שיורד הקו  ,כי שם מאיר חזק 

אידך הוא  אבל מ  ,ם חשוך ביותרן שלכ  ,ק ביותר מהמקורעד שבקצהו ממש הוא רחו  ,נחלש אורו  ךכמהסובב,  
לסובב ביותר  פנוי   צד השני,בש   קרוב  ביניהם חלל  זו קרבה שמפסיק  רו זה בחי'  י  אולו  ,אבל  בתורה  המבואר 

 .\ו/שתכלית הריחוק נהפך למרחק מועט מאד

מזמן  רוצה וע"י שבכוחות עצמו, אבל    לאדם לשובמילתא    לא מסתיעשמכל נפילה  מבואר    :בגמרא מנחות כט
מקבל סיעתא דשמיא, אבל יש נפילה שהיא למקומות המטונפים ביותר שהיא הסתרה שבהסתרה,   מו לשובעצ

מכיר לא  וא   שכבר  תשובה  דרכי  שום  לסובבכלל  להתקשר  אלא  עצה  החללדהיינו    ,ין  של  מהצד    , דייקא 
היא צעקת   ,הוא חיפוש בחושך  "האי"כי    ,חללשזה בחי' דילוג על ה  "הי א"לצעוק  בתורה יב תנינא  ואר  וכמב

בה  והצעקה הזו מעוררת בחי' פלא בחי' תשו  ,את הררי החושך  ,הלב שבוקעת וקודרת אפילו את טורא דחלל
 מאמר סתום.וחוזר וקושר עצמו דייקא לשרש הבריאה בחי' בראשית  .\ז/ בחי' אי סדר דקדושה יאשה

 
 קדמה עד כאן הה
 

* 
 [ח]  רותורה 

 וכו'.כשה אבד בקש עבדך  תעיתי  \ט/ ים קיט(הל)ת
 הקב"ה מבקש מהמלך שדוד טעם האבל הסיפא שהיא תורה, משל לאדם התועה מדרך התחילת הפסוק פשוט שהוא 

את לקיים  שלא שכחתיהיא כיון  כולם פירשו שהסיבה שמגיע לי שתבקשני \י/על הנ"ךהמפרשים קש אותו, בזה יבש
את  מבקש קורא והקב"ה תמיד שו רבנו מבאר ילוא .י שתבקשניגיע ללא מ ,תי שוכח את המצותי, משמע שאם היהמצוות
בקש  מתפללדוד ו .עד מתי פתאים תאהבו פתי זתבבחי' אורייתא מכר לשוב,לו שקורא  והן קול ומצוות התורה ,האדם

לא  י זהנאזי אע"פ שתבקשו שהן קולך,אשכח מצוותיך   פן ,הכי אם תתמהמ ני נוטה מהדרך,אשאתה רואה שכעבדך מיד 
 .של רבנו( ו, )דוד\יא/רבי ברוך ממעזבוזבבוצינא דנהורא ל וכן פירש . כור שזה קולךא אזכי ללי,  יועיל

יש חילוק גדול    \יב/כי  ומבאר רבנו  ,דרך התשובה, עד שמאבד את  ועה מדרכי ה'לאדם שתהפסוק הוא משל  כנ"ל  
אפשר לו בקל  שה האדם ח"ו, בין אם נתעורר תיכף ומיד ושב בתשובה, אזי  בירה שעובע

ללחזור   עדיין  כי  מ רהנתרחק  א  למקומו,  הטובבה  ח  . הדרך  עבירה  כשעושה  אזי כי  "ו, 
ישר  דרך  מ  דהיינומהדרך הישר אל    הולך ונוטה דרך דרך אחר מקולקל    אל  ,קלישראל אותיות  שהיא 

ה לבובחפץ  הכסיל  תועים   ,התגלות  ודרכים  נתיבות  וכמה  כמה  הדרך  מאותו  יוצאים  ושם 
 

באחור, שלכאורה    צ"ע   ו ניסור כדי להח סוד האחור  נמצא שתכלי צריך  סוד המבואר כאן,  הוא  בפנים,  פנים  היא  זירם  פנים  ת ההסתרת 
  רוב או דביקות אלא נקט לשון מרחק מועט, משמע שהוא לשון התורה שלא אמר שרוב הריחוק גורם ק דביקות ממש, אבל עיין ב   דייקא 

 עניין אחר. וצ"ע.
א מחזירה  ל שהדילוג הוא לבינה עולם התשובה והי אבל באמת נ"   זה רבוי אור ומיתה   קושיא שהרי הדילוג הוא לא"ס א"כ קצת    יש כאן  ז

 טוף בסיעתא דשמיא.אותו לקו אבל ע 
 אות תקמג.  ן חיי מוהר"ן ועיי  וג'.   'ודדות שלו עי"ש, ועיין פל"ח כאן אות בה אובד זו היתה ההתבבאותו הזמן תעיתי כשיין חיי מוהר"ן סימן נט וסימן רלט שלא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו וע ח

י ּכְּ   תהילים פרק קיט   ט יתִּ עִּ ש  )קעו( ּתָ ּקֵ ה ֹאֵבד ּבַ י מִּ   ךָ ּדֶּ ַעבְּ   ש ֶּ יךָ ּכִּ ֹותֶּ י: צְּ ּתִּ ָכחְּ ָ   לֹא ש 

אובד  עו )ק   מצודות דוד  תעיתי כשה  הע   -(  מן  אבוד  הזה כשהוא  השה  כמו  אני  ר"ל  תועה  כן  הרועה  שיבקשו  עד  לחזור  יודע  אינו  דר 
טהר  והבא ל בה כי לא שכחתי מצותיך    קש אתה את עבדך וראה את הדרך אשר ילך ן הדרך לכן ב כל תוכן כשרו מעצמי  א אדע  י ול בדעת
 מסייעין לו מן השמים:   הלא 

 ות לחיד"א, יוסף תהל   ,מלבי"ם   , דוד   ודותמצ   , רד"ק   ,אבן עזרא   י
זמן  ולך לחפש השה, כל  ב אינו עצל, תיכף הפי' למשל כאשר נאבד שה מאדם, אם בעה"   -בי ברוך ממעזבוז  לר נהורא  ד   צינא ו עיין ב   יא

ה ימים עד שנשכח מן השה קול של בעה"ב, וגם מן הבעה"ב נשכח קול  שהשה לא שכח את הקול של בעה"ב,  אבל העצל יתמהמה כמ 
ל זמן שלא  קש עבדך, כי מצוותיך לא שכחתי, פי' כ בד, לזאת ב ממך הקב"ה כשה או השה, והשה נאבד.  וזה כוונת דוד המלך ע"ה. תעיתי  

 כי כאשר תעזוב אותי על זמן מה, פן אהיה נשכח מכל וכל.קולך היא התורה,    שכחתי את
ואובד,  שנקט תועה    , משמע שיש איזה קושיא בפסוק שרוצה לתרץ כאן. ואולי הכפל לשון תעיתי כשה אובד   , " כי " בלשון    רבנו פותח   יב

 .רכו חזרה ת ד , א א אובד , ומבאר שיש תועה כל כך עד שהו תועה כשה  אמר  ולא  

" ד מ קשה    כאורהעוד ל  עבד וע  שכ   ךבקש  לא  מצוותך  זומדו   " חתי כי  ש  ע  אם   , אותו   יבקשהקב"ה  סיבה  שכח   הרי אדרבה  לא  את    עדיין 
 המצוות יכול בעצמו לשוב.



 6קיב.       ר"ן  מוה                                     רו   תורה                        ליקוטי                                       

מהאמונה  , ונופל  לתאוות רבות  ותווליך אלבו מגוף ומתחזק עזות הזי,  תאוות לבו אכי כשפונה אל    מאד,  'ומקולקלי

ית'  יפה  א רדוע"י לתאוות ממון, שהי לילך ח"ו באותו הדרך כשמתחילין  ש  ,שאין  לה סוףוהתרחקות ממנו 
תו אזי  ונבוכיםהרע,  לצאתפרוש    עים  כיצד  יודעים  ולא  בג\יג/כלואים  הנאבד  כמו  המבוכה/,  באלו    \ידן 

  .םד שקשה לשוב ולצאת משדרכים עה
 \ טז/השכלאת האדם תיכף כשרואה שהוא תועה מדרך    \טו/ דרכו לקרותהשם יתברך  אבל הש"י  

לאחורי  ,הישר שישוב  שישוב  ווקוראו  אמר  הישר,    לא  מעטכשאפילו    כילדרך  לה  תועה  מחדש צריך  תחיל 

ממנו    ,\יז/לגמרי שניטל  למקום  בתו לשוב  לה()כמבואר  קו  רה  בחי הקב"ה  רא  ולכל אחד  יש שקונתלפי  ראו  ו, 
וצר  ה,ברמיז נד,  בתורה  כי  כמבואר  בזה  זהירות  שיך  שבאפשר  דבר  על  להמניעות  נדמות  ויש    \יח/רמזקדושה 

, ויש שבועט בו  ובביםבו בנים שושהבו פתי  שנשמע לו קול פנימי הקורא לו עד מתי פתאים תא  בקריאה ממש
  .וזהו הקריאה שלו ,ףסורי הגוידהיינו י \כ/בידו\יט/ ומכהוברגלו 

 
ֵני    שמות פרק יד   עיין   יג בְּ עֹה לִּ רְּ ָאַמר ּפַ ים )ג( וְּ ֻבכִּ ָרֵאל נְּ ש ְּ ר:   יִּ ּבָ דְּ ם ַהּמִּ ץ ָסַגר ֲעֵליהֶּ ָארֶּ  ֵהם ּבָ

לח( נבכי    )שם   הרותיוב כח( מבכי נ ( בעמק הבכא )א תהלים פד ט( כמו ) נגעענג קעים ובלע"ז שירי"ר )איי כלואים ומשו   -נבכים הם    -  רש"י
 דבר שאינן יודעין לצאת ממנו ולהיכן ילכו: ים נבוכים הם כלואים הם במ 

אליהו  נהרות".  כמ   )ג(   -פרש"י   על   מזרחי   רבי  "מבכי  הבכא".  "עמק  ים".  "נבכי  הרב  ו  כונת  הבנתי  אם  לא  כי  ס בזה,  שמלת  היה  ובר 
שרשם נבך. ועוד, שבמכילתא אמרו  כא" ו"מבכי נהרות", שאין  עמהם 'עמק הב ך ערב  ים, אי ים, נגופ קל, נגוע בך על מש "נבוכים" שרשה נ 

]מעורבבין[,   נבוכים אלא  "אין  נבבהדיא,  שושן  'והעיר  "נבוכי כמו,  שמלת  סובר  היה  ואם  בוך.  על משק וכה"', ששרשה  בוך  שרשה  ל  ם" 
פני שאין  הרות" ולא למלת "הבכא", מ למלת "מבכי נ " ולא  בכי ים למלת "נ   דמיון לא יהיה לה  רק במקום חולם, אם כן לא  א השו נכונים וב 

סו  היה  ז"ל  שהרב  אצלי  הנכון  אבל  בוך.  שרשו  אלו  מכל  אחד  ו" שום  "נבוכים"  שמלת  כלם  בר  נהרות"  ו"מבכי  הבכא"  ו"עמק  ים"  נבכי 
מ מהש היה  הוא  כי  ה ניים,  הל אומרי חכמי צרפת  ועלומי  העי"ן  ויק ויפן    וששרש  אותיות,   בעלי שתי מ"ד כלם  ם שעלומי  ם קם,  פן, ושרש 

 רשת ואלה שמות.  וכבר הארכתי בזה בפ 

ריו הם  שדב   פעל, כמו נכונים, ונו"ן נבכי ים שורש, ונראה חולם והוא מבניין נ   כתב, שמלת נבוכים בשורק תחת  והחכם ר' אברהם בן עזרא 

הר  נבכיל   למה  ואני תמה ב.  כנגד  יהיה שורש  כ   א  ויהיה שורשיה י  דעת רב בכה,  הלוי,  בך,    ודה  ונבכי  והלא  נבוכים  לדעת חכמי צרפת, 
אומרים שאין שרש פחות משלש  י ספרד, שחכמי ספרד  כתב בספר הדקדוק שלו המחלקות שבין חכמי צרפת לחכמ )האבן עזרא(  הוא עצמו  

צר  וחכמי  ה אותיות,  שעלומי  אומרים  ו פת  ה עי"ן  מהשניי למ"ד  נחי  הם  אי כלם  כן  ואם  על ם  טען  מחכמי  דב   ך  שהוא  הרב,  צרפת  רי 
בין נבוכים לנב האומרים שבוך   "ואי ובכה שרשם בך ואין הפרש  ים  ים במעמקי  ים. גם מה שטען עוד, שפירוש נבכי  ן לו טעם במקום  כי 

ומשו הזה"  כלואים  באמרו  זה  תקן  כבר  ז"ל  הרב  הנה  שמפנ ,  שפירושו  ידעו  קעים,  שלא  ילכו,  י  מקום  זה  הכ באי  כמו  בתוהיו  וך  לואים 
הוא השטח העליון מהים עד שיתנועעו באותו    שוקעים בתוך עמקי ים שאינם יודעים היכןלצאת משם, וכמו המ   הכלא, שאין להם מקום

ם נבוכים  יכך כנה אותד העליון מהמים, לפ מתנועעים לצד שפל הים ועומקו, לחשבם שהוא הצ מק המים, אבל פעמים  הצד לצאת מעו 
 עכ"ל המזרחי.   ים:בשם נבכי  

 לעיל.  זהירות פ"ג עייןור חלקי ה יא בברים  מסילת ישב   הנזכר  יד
 בזה מוהרנ"ת   ק דיש. וצ"ע מדוע לא דקד וכנראה הוא תרגום מאי   א לקרא לאדם.צ"ע לכאורה הלשון הנכון הו את האדם    לקרות   טו
י צָ   אות  עיין תורה כה   טז ּכִּ ל  ]א[  ּכָ יךְּ  י ָאָדם לְּ רִּ ל הַ א אֶּ הֹוצִּ ַלֲעלֹות אֶּ וְּ ה,  ַדּמֶּ ֵמַהמְּ מֹו  ּנִּ ת ַעצְּ ֶּ ש  ּוכְּ ל.  כֶּ ַהמְּ ּשֵֹ ךְּ ַאַחר  ָ ש  ירּות  מְּ רִּ ְּ ש  יַנת  חִּ ּבְּ זֶּה  ה,  ַדּמֶּ

 ֶּ ש  ב. ּוכְּ ּלֵ ּבַ ֶּ ה ש  ַדּמֶּ הּוא הֹוֵלךְּ ַאַחר ַהמְּ ֶּ בּ ֵלב, ש  ר לִּ ּבֵ ַ ש  ב, ּומְּ ירּות ַהּלֵ רִּ ְּ ש ּ ן זֶּ יֹּוֵצא מִּ בֶּ יַנת ' ֹו ָהאֶּ חִּ מִּ ה ּבְּ ָ ַעל יר',  ש  ֶּ ֵאינֹו הֹוֵלךְּ ַא   ש  ן, וְּ בֶּ ָנע ָהאֶּ כְּ ַחר  ָידֹו נִּ
ֲאוֹות הַ  הּתַ יֹּות, וְּ ֻדּמִּ ל: מְּ כֶּ ּתַ      ֹוֵלךְּ ַאַחר ַהּשֵֹ ְּ ש  ּלֹא הִּ ֶּ ַהּפַֹעל ש  ל  לֹו אֶּ כְּ ֹשִּ יא  ּלֹא הֹוצִּ ֶּ ַמן ש  ָכל זְּ כֶּ וְּ לֹו ַהּשֵֹ צְּ ן ָאז אֶּ לֹו ֲעַדיִּ כְּ ֹשִּ ּבְּ ש   כַֹח. ַא ּמֵ ּבְּ י  ל  ּפִּ ף ַעל 

 ֶּ בָ ש  ָ ּכְּ לוֹ ַבר הַ ר ש  כְּ ֹשִּ כּוַנת  ּתְּ קֹוֵמם  תְּ נִּ ה, ָאז  ַדּמֶּ זֶּּ מְּ ֶּ ש  'ּכְּ י  ּכִּ זֶּה נוֹ .  וְּ ה ָקם,  כַֹח.  ּבְּ ן  ֲעַדיִּ ל  כֶּ ַהּשֵֹ דֹות(, ֲאָבל  ּתֹולְּ ה  ָ ָרש  ּפָ "י ֵריש   ִּ ַרש  ּבְּ ּמּוָבא  )ּכַ ַאַחר  ֵפל' 
ּתַ  ְּ ש  לֹו ּומִּ כְּ ֹשִּ חֹוֵקר ּבְּ ֶּ ש  ךְּ ּכְּ ש  ּבֹו, אֲ ּכָ ל ּמֵ כֶּ  ל.  ֹפעַ ּבְּ   ַזי ַהּשֵֹ

הישר  התועה    כל   י כ  יז השכל  צ מדרך  אלא  דרכו  יישיר  שמעכשיו  יועיל  לגמרי לא  מחדש  להתחיל  ובסוף  עיין    , ריך  ה'  אות  סב  תורה 
 .יל כל פעם מחדשלהתח ריך  שהכל הולך אחר ההתחלה לכן כל התחלות קשות ועל כן צ התורה  

ויודע שמנקודת ההתצ ה עפ"י ככב    לא שמכוון דרכו רך א שהולך במדבר היכן שאין ד י  למ נ"ל  בזה    והמשל  חלה צריך ללכת לדרום  פון, 
אפשר שכל כך טעה עד שמהמקום  כי    שהוא עתה, שוב לא יועיל שיכוון דרכו לדרום מהיכן    , מהקו הישר בדרכו ויצא    אזי אם יתעה   , ישר 
 .התחלה ר לנקודת ה דעת אלא אם יחזו, וזה לא יכול ל זרח למ ה צריך ללכת  ו עתצא בשנמ 

 נו וב   מרבח'  עשה  במ   כמבואר   יח
"כ היה צריך לומר מכה ובועט, כי בועט הוא חזק  חוזק הקריאה וא   לפי   הוא   וקריאה נראה שהסדר ע כיון שפתח ברמז  צ"   –  בועט ומכה   יט

 פש,  י הנ יסורמכה הם י הם יסורי הגוף ו   בועט   המכה שהוא יותר מבועט. ואולי   הקדים בועט, צריך להבין למה רומזון שממכה, וכי 
ז וקריאה אלא שא"כ  תוכחה שהיא יותר מרמ   ויסורי הגוף דהיינ יה ל ובפשטות נראה שהכוונ   , ומכה ובועט  לקורא    בין רומז   דל צ"ע ההב   כ

מאמר חז"ל אין לך עשב    'ונז אות א   'אות ב  ' אר בתורה טברגל. ואולי יתבאר עפ"י המבו   ביד או די במכהו ומאי בועט ומה נפ"מ אם מכה  
מל  לו  ואו שאין  שמכהו  ממונה  מ אך  גדל  לו  שמכה מר  משם  והביאור  בואר  ברוחניות  גם  אלא  בגשמיות  דווקא  לאו  כ   היא  עשב  נ"ל  י 

נ שיתגבר כח הצומח  בו בכח הדומם שבו עמ"   ן יש בחי' מכהמורכב מדומם וצומח ומה שמפריע לכח הצומח הוא מסתמא כח הדומם ולכ 
החי ומדבר שבו מפריעים לו להחזיר  דם גם הצומח ו ה כי אצל הא עים לו לחזור בתשוב דל והכי נמי באדם יש עוד יותר כוחות המפרי ויג 

למקומה   ז המלכות  ומסתמא  לזה  הכאה  בחי'  שצריך  שכן  כל  וא"כ  כמב בחכמה  הנפש  יסורי  בבחי'  נעשה  עושה  ה  צרה  קע  בתורה  ואר 
כשז  אבל  רג צורה  בחי'  יש  אזי  מועיל  ולא  עוזר  לא  ב ה  כמבואר  הקב"ה  של  הקדושה  דהי לי  ב'  אות  נד  שה תורה  ה ינו  נק מכה  ראת  יא 

 .אזי באים עליו יסורי הגוףה כיון שנעשית ע"י רגלי הקדושה דהיינו בגשמיות ו בעיט 



 7קיב.       ר"ן  מוה                                     רו   תורה                        ליקוטי                                       

פתחי שערים אמריה  כמו שכתוב בראש הומיות תקרא בכי אורייתא מכרזת קמייהו  כיצד קורא לו  רבנו  ומבאר  

רוחני   \כג/מכריז  המלכות  מצד  זה  על  הממונה  מלאך  דהיינו  \כב/[כא]   עד מתי פתיים תאהבו פתיתאמר   בקול 

ומעוררנלרק  שנשמע   האדם  את    שהוא קורא אותם  \כה/[כד]   בעצמוהש"י  והתורה, הוא    ,אותו  תשמת 

 
 ' עיין תורה נו אות גוזוהר נשא קכו. ואחרי מות נח. עיין וכב  'משלי א כא

ן קֹוָלּה:  משלי פרק א     כב ּתֵ ּתִּ חֹבֹות  רְּ ּבָ ה  רֹּנָ ּתָ חּוץ  ּבַ מֹות  ָחכְּ רֹאש  הֹמִּ   )כ(  ּבְּ קְּ )כא(  ּתִּ בָּ יֹּות  ים  ָערִּ ְּ ֵחי ש  תְּ פִּ ּבְּ יָה ֹתאֵמר:ָרא  יר ֲאָמרֶּ ָמַתי    )כב( ַעד  עִּ
י ּפְּ  ילִּ סִּ ם ּוכְּ דּו ָלהֶּ ים ָלצֹון ָחמְּ ֵלצִּ י וְּ תִּ ֵאֲהבּו פֶּ ם ּתְּ אּו ָדַעת: ָתיִּ נְּ ש ְּ ּובוּ   ם יִּ ש  י)כג( ּתָ ּתִּ תֹוַכחְּ ָבַר    לְּ יָעה דְּ י אֹודִּ ם רּוחִּ יָעה ָלכֶּ ה ַאּבִּ ּנֵ ם: הִּ כֶּ תְּ ַען  )כד( יַ   י אֶּ
ָמֵאנּו נָ ָראתִּ קָ  י  י ַוּתְּ יתִּ יב:טִּ ִּ ש  ֵאין ַמקְּ י וְּ עּו ָכל )כה( ַוּתִּ   ָידִּ רְּ ם:   פְּ יתֶּ י לֹא ֲאבִּ ּתִּ תֹוַכחְּ י וְּ  ֲעָצתִּ

ה   -לצים, כסילים    פתים, )כב(  >באור המלים<    מלבי"ם  לו  הוא הפתי אין  כי  חקי החכמה  ד'(,    בנה כלל לקבל  )כנ"ל  פותה אין לב  כיונה 
והוא וה  ותועבת כסילים סר מרע,  דול, רק מואס בחכמה מפני תאות לבו, כמ"ש תאוה נהיה תערב לנפ ג   כם לפעמים ח   כסיל אינו פתי  ש 

,  ר שבא עליו מופת, כמ"ש לקמן )י"ד ז' אבל אינו שונא דעת, ולא יליץ על דב   ישיגם בדעת ברורהוהלץ ילוצץ על חקי החכמה מפני שלא  
 י"ג י"ט ובכ"מ(:   ג,כ" קמן )י"ב  ל שונא דעת, כמ"ש ל ט"ו י"ב, ובכ"מ(, אבל הכסי 

י  -זוהר נשא קכו.    כג א   ַרב ִּ ַתח   ַאב ָּ ָּ ד   שכתוב  מה  רש פל  פ  וִּ י  ְלדָּ ְרכִּ י  ב ָּ ל   ה "יהו  ֶאת  ַנְפש ִּ ַבי  ְוכָּ ם   ֶאת   ְקרָּ ו  קָּ   ש ֵׁ   והקדים ,  קדשו  שם   את  יברכו  הם  גם  הפנימיים  אברי  כל'  פי  ְדש 

ה   ואמר ָּ מ  ַ ית  כ  יה    אִּ ש    ְלַבר   לֵׁ א   נָּ לָּ כ ְ ַ ְסת  ע לְ ו    ְלאִּ ְנד ַ א  מִּ נָּ פו ְלחָּ יה    ב ְ ארֵׁ מָּ ,  לקונו   לעבוד  איך  לדעת  כדי,  יודע  שאינו  מה וללמוד,  שיודע   הבמ  ולהתבונן  להסתכל  לאדם  לו  יש   כמה  ד ְ

א הָּ ל   ד ְ כָּ א  אמָּ יו    ב ְ מָּ זָּא  ְויו  רו  ָּ י  כ  ארֵׁ   הכרוזים   את   שומעת   אינה  י הגשמ   שאוזן  פי  על   ואף ),  מכריז  המלכות  מצד  זה  על  הממונה  מלאך  דהיינו,  המכריז  קורא  ויום   יום  בכל   כי  קָּ
ַמר ,  ( האדם   את   ומעוררת   שומעת   האדם   נשמת   אבל ,  דלעילא  ַתי   ַעד ,  ְואָּ ם  מָּ איִּ תָּ ְ ֲהבו    פ  אֵׁ י   ת ְ ים   ו בו  ש    הקול  מכריז  ועוד,  פתיות  שאוהבים  םשוטי  תהיו  מתי  עד  ֶפתִּ נִּ   ב ָּ
ים  בִּ בָּ ו  א,  אלי  שובו  המורדים  בנים  אתם  ש  ָּ יֶכם   ֶאְרפ  תֵׁ ו בו  ית  אבל,  בי   שמרדתם  המרידה  על  סלח או  שארפא  עןמ ל  ְמש  ין  ַמאן  ְולֵׁ ַיְרכ ִּ י או דְ   ד ְ   ולציית   לשמוע  אזנו   שיטה  מי  אין  ה  נֵׁ

א  הלא כי,  הכרוז  את עתימ ש   שלא  לטעון  האדם  יוכל  ולא,  המכריז  אל ַרְייתָּ א  או  ְייהו    ַמְכְרזָּא  קָּ ַ ית  ַקמ  ח   ַמאן   ְולֵׁ ג ַ ַיש ְ   מכרזת ,  בשבכת  תורה  אשהו  התפארת  סוד  יאהש   התורה  גם  ד ְ
 . שישגיח  מי ואין, האלו כדברים לפניהם

זָּא -ח. זוהר אחרי דף נ רו  ל  ְוכָּ א  כ ָּ מָּ י  יו  ארֵׁ   את  ומעוררת שומעת נשמתו אבל שומע האדם שאין פי על ואף, שובבים בנים שובו יום לכ עליהם קורא השמים מן וכרוז ֲעַלְייהו   קָּ

ְתהו  ,  האדם מָּ ש ְ יַדת  ןְונִּ ה   ַאְסהִּ ןב ְ ל   ו  כָּ א  ב ְ מָּ יְליָּא  יו  א,  ולילה  יומם בהם  מעידה  ונשמתם  ְולֵׁ ַרְייתָּ אַמת  או  ין  רָּ לִּ ל   קָּ ר   ְלכָּ בָּ ֶמֶרת  ַמְכֶרֶזת,  עֵׁ ,  צד   לכל  קולה  מרימה  התורה   וכן  ְואו 

ַתי   ַעד   ואומרת  ומכרזת א   מָּ תָּ ְ םפ  ֲהבו    יִּ אֵׁ י   ת ְ י  התורה  מכרזת  ועוד ,  הפתאות  את  אוהבים  אתם  מתי  עד  פירוש   ֶפתִּ ה   יָּסו ר ,  תבונה  בו  שאין  מי  י תִּ פֶ   מִּ נ ָּ   וכן,  הנה  ויבא  ממקומו  יסור  הֵׁ

ב   ֲחַסר   שהוא  למי  תקרא ה   וכל  מכל  לֵׁ ְמרָּ י   ַלֲחמו    ְלכו  ,  לו    אָּ תו    ְבַלְחמִּ י   ןַייִּ ב ְ   ו ש ְ ְכת ִּ סָּ   ענין   והוא,  אני  מזגתי  אשר  היין  ושתו  בלחמי  ואכלו  הנה  בואו,  םמכעצ  משל  לכם  אין  אם  מָּ
,  דעה  אשכילו  אני  משכל  לבו  צפון  ואם ,  וילמוד  יבא  ללמוד  הרוצה  כל,  רתואומ   מכרזת  וכאילו,  בה  לההוגים  דעת  וחוננת  עינים  מאירת  נחמדת  היא  התורה  חכמת  הלא  לומר  מליצה

ית. ( מצודות) ַירְ  ַמאן ְולֵׁ יןד ְ ית, אזנו שיטה מי  אין אבל יה  או ְדנֵׁ   כ ִּ ְתַער  ַמאן ְולֵׁ יִּ יה   ד ְ ב ֵׁ  .   מלמעלה אותו שמעוררים עוררותהתלה לב לשים לבו את שיעורר  מי ןואי לִּ
 . ואתחנן מקור מים חיים שם אות לב בעש"ט עה"ת פרשת נח אות פח ופרשתור יתרו פה: צ: זוהותורה טו סוף אות ה' ין ועיזוהר אחרי מות דף עג.  כד

ין   -זוהר אחרי מות דף עג.    כה גִּ א  ב ְ ַרְייתָּ או  א  ד ְ ל ָּ ֻּ א  כ  מָּ א   ש ְ ְדש ָּ קֻּ יךְ ב ְ   ד ְ ל ,  ה" הקב  של  שמו  היא  התורה  שכל  לפי  הו א  רִּ ת  ְוכָּ א  אָּ ַרְייתָּ או  ְתקַ   ד ְ א ש  ְ מִּ א  רָּ מָּ ש ְ א   ב ִּ יש ָּ   ַקד ִּ
א  ַמאן  ל ְוכָּ   לכן,  הקדוש   בשם  מתקשרת  התורה  של  אות  וכל לָּ ים   ד ְ ְתְרש ִּ ְרש ִּ   אִּ אב ִּ א  ימָּ יש ָּ יה    ַקד ִּ רֵׁ ְבש ָּ סִּ ,  בבשרו  קודש   ברית   של  ברושם   נרשם  שאינו  מי  כל  ב ִּ א  יר אָּ עָּ דָּ יה    ְלאו   לֵׁ
ה  ל ָּ א  מִּ ַרְייתָּ או  ן  ל ְוכָּ ,  תורה  דברי   לו  להודיע  אסור  ד ְ ֵׁ כ  א  ש ֶ לָּ ד ְ ַ ת  ש ְ יה    ְלאִּ   ומוציא   מושך  הוא  ה ז  ידי   על  כי ,  שיבין  עד  התורה   דברי  ו ל  להסביר  כלומר,  עמו  לעסוק  שאסור  שכן  וכל  ב ֵׁ

 (   ומפרשים ק"רמ). ל"רח  יפותלהקל ומשפיעם הקדושה מן  לחוץ התורה  אותיות את

א  .... ש פתח "ר  ַרְייתָּ יא או  הִּ ים  קֶדש    ד ְ ש ִּ א  ֳקדָּ ְדש ָּ קֻּ א, הקדושים ישראל של קדשים קדש  שהיא התורה ד ְ מָּ ה  ש ְ אָּ ָּ ל  א עִּ ְדש ָּ קֻּ רִּ  ד ְ  ַאַחת ל עַ , ה"הקב של עליון שם והיא הו א  יךְ ב ְ
ה  ָּ מ  ַ ה  כ  ָּ  (   יםומפרש ק"רמ). וללמדם להם למסור שאסור ְוַכמ 

ין ו בְ ...... יהִּ   גִּ אִּ יזָּא   יד ְ נִּ ה   ג ְ אָּ ָּ ל  א  עִּ ירָּ יה  ,  ַיק ִּ מֵׁ ש    ש ְ ָּ א  לכן,  ממש   ה"הקב  של  שמו  דהיינו,  יקר  עליון  אוצר  היא  שהתורה  ולפי  ַממ  ַרְייתָּ א  או  ל ָּ תִּ   כ  זָּא   ְוַגְליָּא  ים סָּ רָּ יה    ב ְ מֵׁ ש ְ   כל   ד ִּ
, סוד  בה  ויש   שט פ  בה  יש   הקדושה  התורה  היא  כך,  י"אדנ  השם  ידי  על  גלוי  ואהו,  ככתבו  זכירולה  אסור  כי  סתום  הוא  ה"הוי  השם  כמו  כלומר,  שמו  בסוד  וגלויה  סתומה  היא  התורה
א  ְוַעל  ל  ד ָּ אֵׁ רָּ ש ְ ין  יִּ ְתרֵׁ ין ב ִּ ְרג ִּ ו ן  ד ַ ינ  ים אִּ תִּ    .  ואזיל כדמפרש  וגלויה  סתומה  דהיינו ות ג מדר' בב הם ישראל גם כן ועל יָּאלְ ְוגַ   סָּ

יַנן ְתנִּ ַלת  כי  שלמדנו  ד ִּ ְרג ִּ   ת ְ ו ן  יןד ַ ינ  ןמִּ   אִּ רָּ ְ א  ְתַקש   א  ד ָּ דָּ א,  ב ְ ְדש ָּ יךְ   קֻּ רִּ רַ   הו א  ב ְ אאו  ל   ְייתָּ אֵׁ רָּ ש ְ   כי ,  וישראל  והתורה   ה "הקב  שהם ,  בזו  זו  המתקשרות  הם  מדרגות  שלש   ְויִּ

ל ,  שראלי  את  לזכות  כדי  התורה  את   נתן  ה"הקב א  ַחד   ְוכָּ ְרג ָּ א   ַעל   ד ַ ְרג ָּ ים  ד ַ תִּ א  כי ,  וגלויה סתומה  דהיינו,  מדרגה  על  מדרגה היא, ינותבח '  הג  מאלו  אחת  וכל  ְוַגְליָּא   סָּ ְדש ָּ יךְ   קֻּ רִּ   ב ְ
א   הו א ְרג ָּ א   ַעל   ד ַ ְרג ָּ ים  ד ַ תִּ א ,במלכות   מלובש   א"זש  לפי,  המלכות  שהיא  הגלויה  מדרגה  לע  סתומה  מדרגה  הוא  א"ז  שהוא  ה"הקב  ְוַגְליָּא   סָּ ַרְייתָּ י   או  כִּ י   הָּ מֵׁ ים  נָּ תִּ   ְוַגְליָּא   סָּ

ל ,  סוד  בה  ויש   פשט   בה  יש   כי,  וגלויה  סתומה  היא  תורהה  גם אֵׁ רָּ ש ְ י  יִּ כִּ י  הָּ מֵׁ א   נָּ ְרג ָּ א  ל עַ   ד ַ ְרג ָּ א,  מדרגה  על  מדרגה  הם  ישראל  וגם  ד ַ דָּ יב   הו א   הָּ ְכתִּ י  שכתוב  זהו  ד ִּ יו   ד ַמג ִּ רָּ בָּ  ד ְ
יו  ְלַיֲעקב  ק ָּ יוש ְ ו מִּ  חֻּ טָּ ָּ ל  פ  אֵׁ רָּ ש ְ ין , ְליִּ רֵׁ ין ת ְ ְרג ִּ ו ן ד ַ ינ  ל וְ  ַיֲעקב  אִּ אֵׁ רָּ ש ְ ְליָּא ַחד ,  וישראל יעקב הם גותמדר שתי כי הרי יִּ ים ְוַחד  ג ַ תִּ   אחוזים  שבה יעקב מדרגת יאשה גלויה אחת סָּ

 .   הסוד  יבעל אחוזים שבה  ישראל מדרגת  שהיא סתומה  ואחת, הפשט  בעלי

א  -זוהר יתרו דף פה:   א ,  אנָּ ת ָּ ְעת ָּ ש ַ ַמר   ב ְ ת ְ אִּ י  ד ְ נכִּ ל ,  אנכי  שנאמר  בשעה  אָּ י   כ ָּ ו ןאִּ ו דֵׁ   נ  ק  ִּ ַרְיי  יפ  אאו  ן  תָּ ְתַאֲחדָּ מִּ א  ד ְ ַמְלכ ָּ א  ב ְ יש ָּ ה   ַקד ִּ אָּ ָּ ל    במלך   הנאחזות  התורה  מצות  כל  עִּ

א,  א "ז  שהוא  העליון  הקדוש ְטרָּ סִּ א  ב ְ הו  ,  ונים הראש  דברות  חמשה  בצד  ד ָּ ל ְ ֻּ ן  ֲהוו    כ  ילָּ לִּ ה   ַהאי ב ְ   כ ְ ל ָּ ה ,  אנכי  של  זו  במלה  כלולות  היו  כולם  מִּ מָּ י  כ ְ ְתנִּ ל   שלמדנו  כמו  ַנןד ִּ ק    כ ָּ ִּ יפ    ו דֵׁ
א  ַרְייתָּ ן  או  ְתַאֲחדָּ א   מִּ ַמְלכ ָּ א   ב ְ יש ָּ ָּ   ַקד ִּ ל  ה עִּ ן ,  העליון   הקדוש   במלך  נאחזות  התורה   מצות  כל   אָּ הו  נ ְ א   מִּ יש ָּ רֵׁ א   ב ְ ַמְלכ ָּ ןו    ד ְ הו  נ ְ א   מִּ גו פָּ ן  ב ְ הו  נ ְ יב ִּ   ו מִּ א   ידֵׁ ן   ַמְלכ ָּ ְנהו  י  ו מִּ ַרְגלו    ב ְ

ית , ומלכות  ביסוד  התלויות  מצות   שי  וגם ,  ה "הנו שהם  ברגליו   ומהם,  ג "החו שהם   המלך  בידי  ומהם , ת" הת שהוא   פו בגו  ומהם , ר" הג סוד  שהוא  המלך בראש  מהם  יק  ַמאן   ְולֵׁ פִּ נָּ ן  ד ְ   מִּ
א ו פָּ א  ג  ַמְלכ ָּ   לא   ה" השס  יותתלו  שבהם  םגידי  ה" ומשס,  יןעש  מצות  ח"הרמ   תלויות  שבהם  אברים   ח" מרמ  הכלול   א"ז   מפרצוף  היינו  ,ולחוץ  המלך  מגוף  שתצא  מצוה  ואין  ר ְלבַ   ד ְ

 .   ההעביר  אותה שכנגד  בגיד  פוגם  עבירה  איזו והעובר, המצוה   אותה תלויה שבו האבר  אותו  ןמתק   מצוה  איזו והמקיים ,  ספירות  העשר והם ,  תעשין

ין ךְ   ו ְבגִּ ָּ ש ַ   ַמאן  כ  פָּ ַחד   עד ְ י   ב ְ ו דֵׁ ק  ִּ פ  א  מִּ ַרְייתָּ ַמאן   או  ע  כ ְ ש ַ פָּ א   ד ְ גו פָּ א  ב ְ ַמְלכ ָּ ה   המלך  בגוף   שפשע  כמי  הוא  התורה  ממצות  באחת  שפושע  מי  לכן  ד ְ מָּ יב   כ ְ ְכתִּ ְצאו  וְ   ד ִּ או    יָּ   ְורָּ
י ְגרֵׁ פִּ ים   ב ְ ש ִּ ֲאנָּ ים , ההרוגים  בגופות'  פי  הָּ עִּ ש ְ ו  י  ַהפ  י  לומר  רצונו  ב ִּ ש    ב ִּ ָּ יַבי ָּא  ַווי ,  ממש  א" ז  בגוף  ַממ  ין  ְלַחי ָּ ְברִּ עָּ י  ַעל   ד ְ מֵׁ ְתג ָּ ִּ ַרְיי  פ  א או  א   תָּ ְדעִּ   ְולָּ ין  אקָּ   ַמאי  יןיָּ ְבדִּ   להם   אוי  עָּ

ַמר .  המצוה   בשורש   פוגמים  ז"עכ  יודעים  שאינם  אפילו  ל"ר,  שעושים  מה  יםיודע  ואינם  תורה  דברי  על  העוברים  לרשעים אָּ י  ד ְ ן  ַרב ִּ ְמעו  יהו    ֲאַתר   ַההו א,  ש ִּ אִּ ב   ד ְ יה    חָּ  אותו  ְלַגב ֵׁ

ש    ֲאַתר   ַההו א,  בו  ופגם  כנגדו  שחטא  והספירה  המקום  ָּ יג ַ   ַממ  ֵׁ יה  חו    ל  ב ,  הדינים  בעלי  י"ע  ממנו  פרעלי  כדי  למטה   דין  משפיע  כי,  חטאו   את  מגלה  ממש   מקום  אותו  בֵׁ א  חָּ ְדש ָּ קֻּ   ב ְ
יךְ  רִּ א,  הו א  ב ְ ְדש ָּ יךְ   קֻּ רִּ י  אהו    ב ְ ֵׁ ל  יה    ג ַ בֵׁ יב   חטאו   את   מגלה   ה"הקב,  א"ז  שהוא  ה "הקב  כנגד   שחטא  ולפי  חו  ְכתִּ ו    ד ִּ ַמיִּ   ְיַגל  נו    ם ש ָּ  מן  עליו   יבואו  אשר  צרות  מרוב  'פי ),  ֲעו 

ה   ְוֶאֶרץ (,  פשע  רב  שהוא  לכל  ונודע  נגלה   יהיה,  השמים מָּ מָּ ְתקו  (,  מצודות,  וכדומה  תצמח  לא  שדהו  כי,  ממנו  להפרע  לאויב  עליו  תקום  הארץ )  לו    מִּ
ו    ומפרש  ם ש ָּ   ְיַגל  נו    ַמיִּ א,  ֲעו  א  ד ָּ ְדש ָּ יךְ   קֻּ רִּ ה מִּ   ְוֶאֶרץ  ,מיםש   הנקרא  א"ז  היינו  הו א  ב ְ מָּ מָּ א,  לו    ְתקו  ֶנֶסת  ד ָּ ל   כ ְ אֵׁ רָּ ש ְ ,  החוטאים  את  המענשת  שהיא  ארץ  הנקראת   המלכות  היא  יִּ

ְניָּא  וכן ַ ם ,  ת  ַמיִּ ין  ש ָּ יָּ ל ְ יה    ג ַ בֵׁ ַבר   חו  ש    ד ְ א   ,העליונות  במדות  גםפש   מה  אדם  של  עונו  מגלים  א"ז  שהוא  םהשמי  נָּ ְעת ָּ יהו    ו ְבש ַ אִּ י  ד ְ לֵׁ יה    ג ָּ בֵׁ  ֶאֶרץ ,  טאוח  מגלה  שהוא  שעהוב  חו 
יד  בִּ א  עָּ ינָּ ַבר  ד ִּ ש   ב ְ יב ד ִּ , האדם באותו  דין  עושה המלכות  נָּ ה  ְוֶאֶרץ   ְכתִּ מָּ מָּ ְתקו  ד  פירוש  לו   מִּ א  ְלֶמְעב ַ ינָּ יה   ד ִּ  (   ומפרשים ג"ורא ק"רמ) .דין בו לעשות ב ֵׁ
א  הדברות  בעשרת  כלול  שהכל  הטעם  ואמר  -צ:    דף   יתרו זוהר   הָּ א   ד ְ ַרְייתָּ א ש ְ   או  ְדש ָּ   מָּ קֻּ יךְ   אד ְ רִּ י  הו א   ב ְ   כל  את   ל הכול   ה "הוי   השם   הוא ,  ה"הקב  של  שמו  היא  התורה  כי   ֲהוֵׁ

א  ַמה   ,האצילות מָּ ְ א   ש   ְדש ָּ קֻּ יךְ   ד ְ רִּ יף   הו א   ב ְ לִּ ְתג ְ ר   אִּ ֶעש ֶ ןאֲ   ב ְ ירָּ   ופיפרצ  החמשה   כנגד   הוא   ה"הוי   השם  כי ,  ספירות   בעשר   היינו  הדברות  שרתעב  נחקק  ה"הקב  של  ששמו  וכמו  מִּ
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ע"י  נשמותיהם ישראל  כל  אלוקש  של  חלק  אליוומבקשם    ,הם  צ"ע\כוכולם/  שיחזרו  ובין   ,  ברמז  שבין  משמע 

הכקרב והכאה  בבעיטה  ובין  כנ"ליאה  לתורה שמכרזת  הכוונה  ומכה,  ל  בועטת  התורה  איך  בזוע  ?וצ"ע  פח:   רהויין  יתרו 
משפיע דין  אותו מקום שפגם בו  ו, אותו מקום ממש מגלה את חטאו, כי  כנגדו ופגם בהספירה שחטא  מקום ואותו הש  ,הנ"ל
ַגלּ מנו ע"י בעלי הדינים, ולפי שחטא כנגד הקב"ה שהוא ז"א, הקב"ה מה כדי ליפרע מלמט יְּ יב  תִּ כְּ ּדִּ ם  גלה את חטאו  ַמיִּ ָ ּו ש 

קֹוָמָמה לֹו )הארץ תקום  כל שהונודע ליהיה נגלה ו  ר יבואו  עליו מן השמים,צרות אשוב  ֲעֹונֹו, )פי' מר תְּ ץ מִּ רֶּ אֶּ א רב פשע(, וְּ
וכדומה,  עליו לאויב להפרע ממנו, כ א  (מצודות)י שדהו לא תצמח  ּדָ ֲעֹונֹו,  ם  ַמיִּ ָ ש  ַגּלּו  יְּ יךְּ הּוא היינו (, ומפרש  רִּ ּבְּ א  ָ ש  ז"א    ֻקדְּ

קֹוָמָמה  הנקרא שמ תְּ ץ מִּ רֶּ אֶּ ָיין חֹוֵביּה  החו  ת אתארץ שהיא המענשלֹו, היא המלכות הנקראת  ים, וְּ ּלְּ ם ּגַ ַמיִּ ָ ָיא, ש  נְּ טאים, וכן ּתַ
ַבר ָנש  השמים שהוא ז ץּדְּ רֶּ ּדִּ   "א מגלים עונו של אדם מה שפגם במדות העליונות, ובשעה שהוא מגלה חטאו, אֶּ יד  יָנא ָעבִּ

ַבר ָנש   יב המלכות עושה דין באוּבְּ תִּ כְּ קֹוָמָמה לוֹ תו האדם, ּדִּ תְּ ץ מִּ רֶּ אֶּ   .  לעשות בו דיןוְּ
הקריאהוע"כ כשעדיין לא נטה הרבה מדרך הישר, אזי    אפשר לו בקל לשוב, מחמת ו  מבין 

ולו  הש"י, והיה שומע ק  \כט/ סמוך היה אצל  , כי זה\כח/ ורגיל בו  \כז/ולא מכיר עדיין את הקהוש

 
א או    או ף ,  ימצא  אשר   וכל   הנמצא   וכל   התורה   כל  נכללה   שבהם   ספירות   עשר   והם  ע כנוד  אצילות  א  ַרְייתָּ יפָּ לִּ ְתג ְ ר   אִּ ֶעש ֶ ן   ב ְ ירָּ   נמצא ,  הדברות  בעשרת  נחקקה  התורה  אף  ֲאמִּ

 .  מצאיםנה  וכל התורה כל נכללה  הדברות עשרתבש 

ין  ואמר ֵׁ ל  ר   אִּ ן  ֲעש ַ ירָּ ו ן   ֲאמִּ ינ  א  אִּ מָּ דְ   ש ְ קֻּ אד ְ יךְ   ש ָּ רִּ אְואו  ,  ספירות  העשר   כנגד  שהם  מפני  ה"הקב  של  שמו  הם  הדברות  רתעש   אלו  ו אה   ב ְ א   ַרְייתָּ ל ָּ א  כ  מָּ י   ַחד   ש ְ   התורה   וכל  ֲהוֵׁ

א   קדוש   אחד  שם  הוא'  ישראל  כל  לעיני  עד  בראשית'מ   כולה מָּ א   ש ְ יש ָּ א ד ְ   ַקד ִּ ְדש ָּ יךְ   קֻּ רִּ ש    הו א  ב ְ ָּ   ותעשה   יחד  התורה  אותיות  כל  תסדר  אם  ל"ר,  ממש   ה"הקב  של   הקדוש   שם  ַממ 

  וכתב),  הפעולות  כלו  הכנוים  וכל  השמות  כל  בו  נכללו  השם  בזה  אלא,  ממש   שמו  שאינם  כנויים  כשאר  אינו  םהש   וזה,  ה"הקב  של  אחד  שם  מהם  יצא,  גדולה  אחת  תיבה  מהם
ה (,  הזה  הקדוש   שם  ענפי  ם ה  נמחקים  שאינם  שמות  ועשרה,  קדוש   אחד  שם  הוא  ישראל  כל  לעיני  עד  שמבראשית  הזה  לאפ ה  דוק,  ל"וז  ג " הרא אָּ   ַזכ ָּ

יה   קֵׁ ַמאן   חו לָּ י  ד ְ זָּכֵׁ ה    ד ְ י  ַמאן  כי,  בתורה  שזכה  מי  של  חלקו  יאשר  ב ָּ זָּכֵׁ א   ד ְ ַרְייתָּ או  י  ב ְ א   זָּכֵׁ מָּ ש ְ א ַקד ִּ   ב ִּ   בתורה   שעוסק  מה  שכל  מפני  ,הקדוש   בשם  זכה  בתורה  שזכה  מי  יש ָּ

י,  הקדוש  שם  יחד   שהם  הספירות  בכל  אחוז  הוא  וכן ,  וספירותיו  בענפיו  ה" הוי  םבש   עוסק   ואה,  ודרושיה  תריהונס  ופשטיה  מצותיה  בפירוש   או  בהלכותיה י   ַרב ִּ סֵׁ ַמר   יו   העוסק   אָּ

א  בתורה ְדש ָּ קֻּ יךְ   ב ְ רִּ ש    הו א  ב ְ ָּ י  ַממ  א,  הספירות בתוך  השוכן  ה"ב  סוף  באין  אחוז  ממש   אשהו   ל"ר,  ה"בהקב  ממש   זוכה  הוא  זָּכֵׁ הָּ מֵׁ   הו א  ד ְ   ושמו  ה"ב  ס "הא  הוא   יכ  הו א  ַחד   יה  ו ש ְ

יךְ ,  אחד  הם  ספירות   עשר  היינו  רִּ יה    ב ְ מֵׁ לַ   ש ְ י  ם ְלעָּ ְלמֵׁ ין  ו ְלעָּ ְלמִּ ן  עָּ מֵׁ   שבע   יינוה  עולמים,  ובינה   חכמה   היינו  ולעולמי,  הכתר  היינו  לעולם,  ספירותיו  עשר  דהיינו  שמו   ברוך   אָּ

    .ב" ע  רפה  דף  האזינו' בפ כמבואר   סוף  ועד מראש  כולל   הוא,  אמן, ספירות 
גם הצדיק הגדול ביותר שאמר שאין לו במי להתקנא  מבואר ש  י כשה אובד, תבשיחות שההתבודדות של רבינו היתה תעי   אר לפי המבו   כו

 עד מתי פתאים תאהבו פתי.  ה מכרזת התור   עליוות תשובה, תמיד, וגם  אלא בהקב"ה בלבד גם הוא צריך לעש
ר ַהּתְּ ּכִּ   -ג  אות מ   ' הלכה ז   מנחה   לק"ה   כז ּקַ ּוָבה הִּ י עִּ ָהָאָד ש  ֶּ כּו', ש  טֹתֹו וְּ נְּ ֵצל ּכִּ יַנת ּכְּ חִּ ֵדי ּבְּ ה  יא ַעל יְּ נֶּ פְּ ַהיֹּום יִּ ֶּ ָכל יֹום ש  ּבֹו ּבְּ ל לִּ יךְּ ָלשּום אֶּ ם ָצרִּ

ָיבֹא  ש   מֶּ ֶּ ּכְּ   ַהש ּ ָיָמיו ֵהם  ל  ּכָ ֵכן  וְּ ה,  נֶּ פְּ יִּ מֹו ַמה וְּ ַעצְּ ּבְּ ין  ּוֵמבִּ ה  רֹואֶּ ֶּ ש  ּכְּ ָרט  פְּ ּובִּ ֶּ   ֵצל עֹוֵבר.  ּמ ש ּ ה עִּ ֲעשֶּ רוֹ ּנַ ש   ֹו, וְּ מֶּ ֶּ ַהש ּ יַנת אֹור  חִּ ּבְּ הּוא  ֶּ ש  ַעת  ַהּדַ ֶּ ה ש  אֶּ
לֵּ  ּתַ סְּ ןמִּ י מִּ ֲחַמת זֶּה הּוא ָענִּ ּמֵ ֶּ ּבּוי ֲעוֹונֹוָתיו, ש  ֵדי רִּ ּנּו ַעל יְּ ּמֶּ ש  לֹו ֵאיזֶּה    ק מִּ יֵּ ֶּ ַעת, ַרק ש  בּ רְּ ַהּדַ לִּ ֵדי זֶּה ֵיש  ּבְּ ַעל יְּ ֶּ ַעת ש  ה ֵמַהּדַ ֻקּדָ ימּו ּונְּ ִּ ן ֵאיזֶּ וֹ ש  ה   ֲעַדיִּ
עֹורְּ  תְּ ֹוֵמַע ֲעַד הִּ ש ּ ֶּ ֵדי ש  ַרךְּ ַעל יְּ ּבָ תְּ ּוב ַלה' יִּ ז לֹו לָ רּות ָלש  ַרּמֵ אֹו ּומְּ ַרךְּ קֹורְּ ּבָ תְּ ה' יִּ ֶּ ים ש  ָמזִּ ָהרְּ רּוז וְּ ן קֹול ַהּכְּ ּבֹו  יִּ ל לִּ יךְּ ָלשּום אֶּ ָצרִּ ּוב. וְּ ֶּ ש  ה  ש  ַרק ַעּתָ

ּכִּ  ֹו.  ש  ַנפְּ ַעל  ֵלט  ּמָ לִּ ַמֵהר  לְּ ֵעת  כַּ   י ֵיש  לֹו  ְּ ש  יִּ ם אֶּ אּוַלי  ּגַ זִּ ח  נּו  ַרּבֵ וְּ מֹוֵרנּו  ֲאדֹוֵננּו  ַתב  ּכָ ֶּ ש  מֹו  ּוכְּ זֹאת.  י  ת  יתִּ עִּ ּתָ סּוק  ּפָ ַעל  יָמן רו(  סִּ )ּבְּ ָרָכה  בְּ לִּ רֹונֹו  כְּ
כּו' וְּ ה ֹאֵבד  שֶּ י עַ   ּכְּ ּתִּ ָכחְּ ָ ָך לֹא ש  ֹותֶּ צְּ י מִּ ֶּ יֵּ ּכִּ ָכל ַמה ש ּ ּוב ּבְּ עֹוֵרר ָלש  תְּ ֵדי זֶּה נִּ יְּ ַעל  וְּ ם.  ָ ּלוּ יּ ן ש  ינַ   ּוַכל ֲאפִּ חִּ בְּ ָכל זֶּה הּוא  ּבִּ ֵעיל. וְּ ר לְּ ּכָ זְּ ּנִּ ּכַ י  ן ָענִּ ּבַ ת ָקרְּ

חִּ  ּתַ ּבְּ סְּ הִּ ּולְּ ַלֲערֹב  יל  חִּ ַמתְּ ַהיֹּום  ֶּ ש  ּכְּ ב  רֶּ עֶּ ֵעת  לְּ יא  הִּ ֶּ ש  ָחה  נְּ מִּ נְּ יַנת  ּכִּ ֵצל  ּכְּ יַנת  חִּ ּבְּ זֶּּה  ֶּ ש  ק,  רּות  ּלֵ עֹורְּ תְּ הִּ יַנת  חִּ ּבְּ ר  ּקַ עִּ זֶּּה  ֶּ ש  י,  ּתִּ ֱהָלכְּ נֶּ ּוָבה  לִּ טֹתֹו  ש  תְּ
ּנִּ  ר לְּ ּכַ ּכָ  ֵעיל.  זְּ

גָּ   -אות כה  הלכה ג    נדרים   לק"ה  תְּ ּוַבֲעֹונֹוֵתינּו ּבַ ּנִּ ֶּ ה ֹאֵבד, ש  שֶּ י ּכְּ יתִּ עִּ יַנת ּתָ חִּ ינּו ּבְּ עִּ ּצֹאן ּתָ נּו ּכַ ּלָ ֵאין ָא לּות ּכֻ ֶּ ךְּ ַעד ש  רֶּ ן ַהּדֶּ ינּו מִּ ּוב  נ עִּ ין ָלש  כֹולִּ ּו יְּ
ת ּדֹוֵדנוּ לַ  צֹא אֶּ מְּ ר לִּ ָ ש  ךְּ ַהיָּ רֶּ בָּ ּדֶּ תְּ . וְּ  הּוא ה' יִּ כֹולִּ ַרךְּ ֵאין יְּ נּו וְּ ֵ ש  ָאֲהָבה ַנפְּ ֶּ ת ש  ין אֶּ ִּ ש  ַבּקְּ לּות, ָאנּו מְּ ּגָ נּו ּבַ ַהיְּ ילֹות ּדְּ ּלֵ י ּבַ בִּ ּכָ ְּ ש  יַנת ַעל מִּ חִּ בְּ אֹו ּבִּ ָמצְּ   ין לְּ

 ִּ ש  ָאֲהָבה ַנפְּ ֶּ ת ש  י אֶּ ּתִּ ְּ ש  ּקַ לֹּבִּ יו וְּ ּתִּ ְּ ש  ּקַ ינּו כָּ י ּבִּ עִּ תְּ ָבר נִּ י ּכְּ יו. ּכִּ ָצאתִּ ֶּ א מְּ ךְּ ַעד ש  עָ   ֵאין ָאנוּ ל ּכָ פְּ ין לִּ עִּ ֹומְּ ש ּ ֶּ ש  ּלּו ּכְּ ת ַהּקֹול ַוֲאפִּ ין אֶּ עִּ ֹומְּ ים ֵאין ָאנּו  ש  מִּ
ּתָ  סּוק,  ּפָ ַעל  בָֹאר  ּמְּ ֶּ ש  מֹו  ּוכְּ ַהּקֹול.  ת  ין אֶּ ירִּ תְּ ַמּכִּ יִּ ה'  ֵכן  וְּ ם.  ָ ש  ן  ַעיֵּ י,  יתִּ ָיכֹול, אֵ בָּ עִּ בְּ ּכִּ  , ֵאֵלינ ַרךְּ מֹו  ַעצְּ ת  ָקֵרב אֶּ לְּ ָיכֹול  ֲעֹונוֹ ינֹו  י  ּכִּ ַמבְּ ּו  ים  ֵתינּו  ילִּ ּדִּ

י אִּ  ּכִּ תּוב,  ּכָ ֶּ מֹו ש  ּוֵבינֹו. ּוכְּ יֵנינּו  ּולְּ ּבֵ ָקֵרב  יךְּ לְּ ָצרִּ יק  ּדִּ ַהּצַ וְּ כּו'.  וְּ ים  ילִּ ּדִּ ַמבְּ ָהיּו  ם  ֲעֹונֹוֵתיכֶּ ְּ ם  ּוש  יךְּ הּוא  רִּ ּבְּ א  ָ ש  ר ֻקדְּ נֶּ כִּ ַחּבֵ ּכְּ ָקֵרב  ּה לְּ ּתֵ ָרֵאל  ינְּ שְּ יִּ ת  סֶּ
אֶּ  י  אִּ וְּ ַרךְּ  ּבָ תְּ יִּ בָ ַלה'  ָקרְּ לְּ ר  ָ ש  אִּ פְּ י  ּכִּ הַ ם  יךְּ  לִּ ְּ ַהש  לְּ יךְּ  רִּ ּצָ ֶּ ש  קֹולֹות  ָלַכת  ְּ ַהש  ֵדי  יְּ ַעל  זֶּה  ם  וְּ ֵהם.  ֶּ ש  ָמקֹום  ָכל  לְּ ָרֵאל  שְּ יִּ ת  סֶּ נֶּ כְּ לִּ ַרךְּ  ּבָ תְּ יִּ ה'  ל  ֶּ ש  ּקֹול 

ַהּת ּבְּ  ת  אֶּ יש   ּבִּ לְּ ּמַ ֶּ ש ּ ַמה  יַנת  ַמעֲ וֹ חִּ ּפּוֵרי  סִּ ּבְּ ָלַכת  ָרה  ְּ ַהש  יַנת  חִּ ּבְּ הּו  זֶּּ ֶּ ש  יֹּות  בָּ שִּ תְּ יִּ ה'  נֶּ קֹול  כְּ לִּ קֹול  ַרךְּ  ָמע  ְּ ש  נִּ ֵאין  קֹומֹו  מְּ ּבִּ אן  ּכָ י  ּכִּ ָרֵאל,  שְּ יִּ ת  סֶּ
ר ֵאיזֶּה ַמעֲ  ַסּפֵ ּמְּ ֶּ ה ש  מֶּ דְּ י נִּ ָלל, ּכִּ דֹול ּכְּ רֹוז ַהּגָ ַהּכָ ּמַ ַהּתֹוָרה וְּ ֶּ ש  ם ּכְּ ָ ָמא, ֲאָבל ש  ָעלְּ ה ּבְּ רִּ שֶּ ּצְּ ֶּ י ש  מִּ יַע לְּ רֹוז ַהּתוֹ ּגִּ ֹוֵמַע קֹול ּכָ ין הּוא ש  ָרה ֵהיֵטב ַעל  יכִּ

ֵדי  קֹול ַהּמַ   יְּ ָלַכת  ְּ ַהש  יַנת  חִּ ּבְּ הּוא  ֶּ ש  ָצא,  מְּ נִּ ַהזֹּאת.  ה  צָ   ֲעשֶּ ךְּ  ֵהפֶּ לְּ ֵכן  וְּ ָרֵאל.  שְּ יִּ ת  סֶּ נֶּ כְּ לִּ ַהּתֹוָרה  קֹול  הּוא  ֶּ ש  ַרךְּ  ּבָ תְּ יִּ ְּ ה'  ַהש  לְּ יךְּ  ּלֹות רִּ פִּ ּתְּ יךְּ קֹול    לִּ
ַמה יַנת  חִּ ּבְּ זֶּה  וְּ  . ַרךְּ ּבָ תְּ יִּ ַלה'  ָרֵאל  שְּ יִּ ת  סֶּ נֶּ ּכְּ ל  ֶּ יק   ש  ּדִּ ַהּצַ ֶּ יש    ש ּ ּבִּ ַהּקִּ ַמלְּ ל  ּגֹדֶּ מִּ י  ּכִּ יֹּות,  ַמֲעשִּ ּפּוֵרי  סִּ ּבְּ ה  ּלָ פִּ ַהּתְּ ה    ּלָ פִּ ַהּתְּ ַהֲעלֹות  לְּ ר  ָ ש  פְּ אֶּ י  אִּ ים  רּוגִּ טְּ

לְּ  יךְּ  ָצרִּ הּוא  וְּ ּוטֹו  ש  פְּ הַ ּכִּ יש   ּבִּ ּפּוֵר ַהלְּ סִּ ּבְּ ה  ּלָ פִּ ש    י ּתְּ ֵאין  ַהּקֹול  יא  ּמֹוצִּ ֶּ ש  קֹומֹו  מְּ ּבִּ ַוֲאַזי  יֹּות,  ַהּקוֹ ַמֲעשִּ ין  עִּ ָלל,  ֹומְּ ּכְּ ה  ל  ַמֲעשֶּ ר  ַסּפֵ ּמְּ ֶּ ש  ה  מֶּ דְּ נִּ י  ּכִּ
לָ  ַמעְּ ָמא ֲאָבל לְּ ָעלְּ ת ַעּמֹו יִּ ּבְּ ּלַ פִּ ֵדי זֶּה קֹול ּתְּ ַרךְּ ַעל יְּ ּבָ תְּ ֹוֵמַע ה' יִּ קֹומֹו ש  מְּ ַר ה ּבִּ ָרֵאל ּבְּ הּוא קֹול ּכְּ שְּ ֶּ ים ש  ַרךְּ ַעל  ֲחמִּ ּבָ תְּ ָלךְּ ֵאָליו יִּ ְּ ש  ּנִּ ֶּ ָרֵאל ש  שְּ ת יִּ סֶּ נֶּ

ֵדי הַ  נַּ יְּ יק ּכַ ּדִּ  "ל: ּצַ

בו ו " הלשון  כי    אפ"ל אולי    כח לא    דייקא מרוב צדקותו צדיק  שהיה    קצת משמע שרגיל לעשות תשובה, בחי' דוד להבדיל משאול   "רגיל 
דהיינו שיש כאן עוד רמז מדוע    ולשוב.רגיל מיד לשמוע את הקול    םהיה ג   , ואילו דוד שהיה רגיל ליפול ,  לשוב   היה רגיל בקול הקורא לו

,  מדרגתו צדיק בארץ אשר לא יחטיא את המטרה לפי  אין  אמת, זו טעות, כי  מחזיק עצמו צדיק ואפילו כשזה  כיון ש  , ן בתעותו קי מז ם  אד 
 אובד.  רבנו התבודד על עצמו תעיתי כשה גם  כמבואר בחי"מ ש

א   " הש"י   אצל "   -הש"י    סמוך היה אצל   כי זה   כט ברגע אחד  נעשה  תועה ומסתמא לא  באדם  מדובר  הרי  עד    לא התחיל במחשבה צ"ע 
מיד  שהגיע למעשה,   צריכה להיות על המחשבות כמ אבל באמת  רעותעיקר הבקשה  יצ"ה הם המחשבות  מט  בתורה  כי כשמ בואר  גי  , 

  )באופן יחסי למה שהוא כעת(   כרון דקדושה י דבקות וז  ל דייקא משמע מדרגה ש  למעשה זה כבר בחי' הזקין בחטאיו. וזה לשון אצל הש"י

יסור  מיד נעשה בחי' אחור באחור עם הקב"ה וצריך נ אפילו באמצע התבודדות ודביקות  הדעת ופניה    ח ס י ה ידי  קח שעל    בתורה   כמבואר ו 
 יא עבודה זרה.ה ה  " " מיד כשסרה מחשבתו מהקב תם וסרתם ועבד עה"פ "וכמ"ש הבעש"ט  

תברך כי עדיין הוא  תר בעבודת השם י בספרו זאת התורה פירש שככל שהאדם צעיר יותר ניתן לדבר עמו יו "ל  ז הרב שיק    -  אצל הש"י 
זוכר מעולם הבא כי לא עבר זמן רב מאז שירדה נשמתו אל זה העולם ונתלבש בגוף עכור והגוף עדיין לא מגושם כל כך שיעלים ויסתיר  



 9קיב.       ר"ן  מוה                                     רו   תורה                        ליקוטי                                       

אועדיין    ,התורה  קול שכח  הקול,לא  הדרכ  ת  באלו  הרבה  תעה  לא  האחרים  ועדיין  ים 
יסורי מצפון והרגשה פנימית  יכשנשמתו מעוררת אותו ב  [ל]   אפשר לו לשוב  נבוכים, וע"כ בקלוהם  התועי

ה  בל מכוכשמק, וכשנעשה אצלו שלא כסדר תולה זאת בעצמו ולא בטבע,  שוב בתשובהל מתעורר  שהוא לא בסדר הוא  
לה  הנג  הפך  \לא/חשבה אחרתמ  יאוני, ינחמוני דייקא שההמה ינחמ  ךשבטך ומשענת ואומר  אלא מודה    ,לא כועס על המקל

  .היה אצלו וךי בסמ, שהרלשובמתוכו שהם קול ה' הקורא לו  תעדיין זוכר את קול התורה והמצווכי , לעין
 , דרך תועה מהאחד מישראל    כללשה אחד משל    'אלבשכאשר שה  הקב"ה    דהיינווהוא כמשל הרועה  

קורא אותו הוא  הקב"ה    בקול  אזי תיכף  שהיא  שהיא    תולנשמ  תמענשההתורה  אלע"י  וכשהשה ,  וקחלק 
הרבה   תעה  לא  הוא  עדיין  אזי  הקול  מהדרך,  אמכיר  אחריו  \לג/ הרועהל  וחוזר  תיכף.   והולך 

אזי כבר שכחכשכבר  אבל   ב  נטה הרבה מהדרך,  ואינו מכיר  הקול  וגם לדה את  הרועה    . 
מלבקש עוד  בעיטה  פילו  א  ומייאש  הכאהאע"י  וקריאה,  ו  ברמז  שכן  ר,  כל  זמן  שזה  ב שהלך  מחמת 

  .עד כאן המשל ,תוותעה מא

נמי  ו מייאש מהאדםבנמשל  הכי  על  יסורים  ימשמע שגם  ו,  \לו/זקנים  ואר בשיחות שרבנו לא היה מקרב כמבו  ,\לה/ הקב"ה 
 שובו בנים ו  עד מתי פתאים וכו'הרי הבת קול    ה קשהלכאור  .בגהנם  ופטירת  ריאחל  שנדחו, וכבר לא היו באים עלי  ועוונותי

 
ו וכבר קשה לו  יכול לקבל מה שמדברים עמו לא כן כאשר כבר נזקן נתעבה ונתעכר גופ יין הגוף מזוכך ו ד את אור אלקותו יתברך וע   ממנו 

 . קבל את אורו יתברך ל 
 כך  שפירש עמ' יח במהדו' תש"י רא לרבי ברוך ממזבוז ין בוצינא דנהו}עי ל

 "י בראשית ו' ו'.כפרש  לא
 אחד  -א', ומתרצו  -גם בדפו"ר  לב

 ת מתמן ל י ט נ תר דאי תלא שתשובה היא לשוב  נ"ל  כ ולא לעדר    לרועה   לג
 בו  -בה, ומתרלו   –בו, בתקפא ובתרלד   –בדפו"ר  לד

 נדח,  נו  א ידח ממ כתיב ל   צ"ע   לה 

ּסִּ   -אות ז'  הלכה ד    נשיאת כפים   ק"ה ועיין ל  ַהּנִּ ָכל ַהּטֹובֹות וְּ ָכל ֵעת ַהּכֹל הּוא ַרק  וְּ ָכל יֹום ּובְּ נּו ּבְּ ּמָ ה עִּ ַרךְּ עֹושֶּ ּבָ תְּ ם יִּ ֵ ַהש ּ ֶּ ָלאֹות ש  פְּ ַהּנִּ ה  מַ ים וְּ
ּמֶּ  מִּ ח  ּדַ יִּ ַבל  לְּ בֹות  ָ ַמֲחש  ב  ֵ חֹוש  ַרךְּ  ּבָ תְּ יִּ הּוא  ֶּ לְּ ש ּ ח  ּדָ נִּ ּבוֹ ּנּו  ּסִּ מִּ הּוא  וְּ ךְּ עֹוָלם.  ַהּפֵ תְּ מִּ אֹ   ת  ּבְּ ָפֳעָלם,  לְּ לְּ ָהָאָדם  ה  ּכֶּ זְּ יִּּ ֶּ ש  ן  ם  פֶּ אִּ וְּ ה.  צֶּ רְּ יִּ ם  אִּ ה  ּכֶּ זְּ יִּּ ֶּ ש ּ ַמה 

 ֵ ַהש ּ י  ּכִּ ֵרי,  ַגמְּ לְּ ֱאָבד  נֶּ ה  יֶּ הְּ יִּ לֹא  ים  נִּ ּפָ ל  ּכָ ַעל  י ָלאו  ּפִּ ַעל  ַאף  ַאךְּ  ָלָאָדם,  יָרה  חִּ ַהּבְּ ָנַתן  ַרךְּ  ּבָ תְּ יִּ ַר   ם  רּו  ָאמְּ לִּ ֵכן  רֹוָנם  כְּ זִּ ּדוּ ּבֹוֵתינּו  )קִּ ָרָכה  ין ל(,  בְּ ִּ ש 
כָ  מִּ ּבְּ ָאָדם  ל  ֶּ ש  רֹו  צְּ יִּ יֹום  י ל  ּומִּ כּו'.  וְּ ָידֹו  ּבְּ נֹוֵפל  ָהָיה  רֹו  עֹוזְּ רּוךְּ הּוא  ּבָ דֹוש   ַהּקָ ָמֵלא  לְּ אִּ וְּ ָעָליו  ר  ּבֵ ּגַ אֹות    תְּ רְּ לִּ ָיכֹול  ה'  ֲעבֹוַדת  ּבַ ַמן  זְּ ֵאיזֶּה  ָנס  כְּ ּנִּ ֶּ ש 
ֵאי ּפְּ ֵמָר  לְּ פְּ חֹוק ּפִּ נִּ ים וְּ ּסִּ ֵ ָלאֹות, נִּ ַהש ּ ֶּ ַרךְּ  ָלאֹות ש  ּבָ תְּ חָ ם יִּ אֶּ ָחד וְּ ל אֶּ ם ּכָ ה עִּ כּו': עֹושֶּ ָרֵאל וְּ שְּ ת יִּ ַ ֻדש ּ קְּ ם ּבִּ ֵאר ַקיָּ ָ ש ּ יִּּ ֶּ ן ש  ֹאפֶּ  ד ּבְּ

ד    סעודה   לק"ה  ז'  הלכה  ּכְּ   -אות  ָאז  ַק וְּ תְּ הִּ ּבְּ ים  ַתֲחנּונִּ וְּ ים  ַרֲחמִּ ּבְּ ַהּתֹוָרה  יךְּ  ִּ ש  מְּ ּמַ ֶּ ש  ש  ַנפְּ רּות  ְּ עוֹ ש ּ וְּ ים.  עִּ ֹומְּ ַהש ּ וּ ֹות  ָרש   ּכְּ ה'  ֵמד  ֵני  פְּ לִּ יֹון  בְּ אֶּ כְּ
ּתֵ  יִּ ם  . אִּ ַרךְּ ּבָ תְּ יְּ יִּ ַעל  ֲאַזי  ס.  ֹאנֶּ ּובְּ כַֹח  ּבְּ ַהּתֹוָרה  ֵאינֹו לֹוֵקַח  וְּ ם ָלאו ָלאו.  אִּ וְּ ן  ּתֵ יִּ ַרךְּ  ּבָ תְּ גַּ ן ה' יִּ ָקֵרב  ָיכֹול לְּ ים הּוא  ֲחנּונִּ ַהּתַ וְּ ים  ָהַרֲחמִּ ת  ֵדי ֵאּלּו  ם אֶּ

ֻרחָ  ּבְּ ַהמְּ ֵהם  ֶּ יֹוֵתר ש  ּבְּ ים  ְּ קִּ ש  יַנת נִּ ּקּון חִּ ּתִּ ין  יכִּ רִּ ם ֵהם צְּ ּגַ ֶּ ב ַרב ש  פְּ   ַמת ֵערֶּ י אֶּ ם. ֲאָבל אִּ ּלָ נּו ּכֻ ּקְּ ּתַ תְּ אי יִּ ַוּדַ ל סֹוף ּבְּ סֹוף ּכָ ח וְּ ּדָ ּנּו נִּ ּמֶּ ח מִּ ּדַ י לֹא יִּ ר  ּכִּ ָ ש 
כַֹח ּובְּ  תֹוךְּ ַהּתֹוָרה ּבְּ יָסם לְּ נִּ ַהכְּ ָבם ּולְּ ָקרְּ ם  לְּ י אִּ ס ּכִּ י ֹאנֶּ ַתֲחנּונִּ ים וְּ ַרֲחמִּ י ֵיש   ּבְּ ַתֲאוֹוָתם וּ רְּ ם. ּכִּ ים ּבְּ עִּ ּקָ ֻ ש  ֵהם מְּ ֶּ ים ש  עִּ ָ .  ש  ךְּ ל ּכָ בֹוָתם ָהָרעֹות ּכָ ְּ ש  ַמחְּ בְּ

ֵשכֶּ  ּום  ש  ּבְּ ר  ָ ש  פְּ אֶּ י  אִּ ֶּ ש  ַעד  ךְּ  ּכָ ל  ּכָ ים  חֹוקִּ רְּ ֵהם  לְּ   ל וְּ ר  ָ ש  פְּ אֶּ י  אִּ וְּ ַרךְּ  ּבָ תְּ יִּ ַלה'  ָבם  ָקרְּ לְּ ּכַֹח  ּום  ש  אִּ ּובְּ י  ּכִּ ָבם  וְּ ָקרְּ ים  ַרֲחמִּ ֵדי  יְּ ַעל  ֶּ ם  ש  ים  הּוא  ַתֲחנּונִּ
י ה' יִּ  ם, ּכִּ יִּ יַכת ַאּפַ יַנת ֲארִּ חִּ ם כֵּ ּבְּ יֹּאֵחז ּגַ ֶּ יק ש  ּדִּ יךְּ ַהּצַ ָצרִּ ּובּו. וְּ ש  יָּ ֶּ ֵדי ש  ים ּכְּ עִּ ָ ש  יךְּ ַאף ָלרְּ ַרךְּ ַמֲארִּ ּבָ ֶּ תְּ יָנה זֹו ש  חִּ בְּ ם. ּובִּ יִּ יַכת ַאּפַ ל ֲארִּ ֶּ יָנה זֹו ש  חִּ בְּ ל  ן ּבִּ

יַכת ַא  יק כָּ ֲארִּ ּדִּ ל ַהּצַ ֶּ ם ש  יִּ ֶּ ּפַ ה ּדֹוֵחק לּול ַמה ש ּ יֶּ הְּ ּלֹא יִּ ֶּ יק ש  ּדִּ יךְּ ַהּצַ רִּ ָבר,  ּצָ ּום ּדָ ש  ָעה ּבְּ ָ ת ַהש ּ ַרֲחמָ   אֶּ ה לְּ ּבֵ ין ַהרְּ ּתִּ ַימְּ ָבר וְּ ל ּדָ יךְּ ַאּפֹו ַעל ּכָ ו  י ַרק ַיֲארִּ
ַנת ּוָ ּכַ ֶּ ש  י  ּפִּ ַעל  ַאף  י  ּכִּ עּור,  ִּ ש  י  לִּ ּבְּ ים  ֻרּבִּ ּדִּ   ַהמְּ ּבְּ ַהּצַ רֹוצֶּ יק  ֶּ ש  טֹוָבה  לְּ אי  ַמּלְּ ַוּדַ לְּ ַרק  הוּ ה  זֶּה  ּוֵמֲחַמת   . ַרךְּ ּבָ תְּ יִּ ה'  צֹון  רְּ ָבר  אֹות  ַהּדָ ּבְּ ֹאד  מְּ הּול  ּבָ א 

ּפִּ  ַעל  ַאף  ַרךְּ  ּבָ תְּ יִּ צֹונֹו  רְּ הּוא  ֶּ ש  יֹּוֵדַע  ֶּ ש  ֵמֲחַמת  ָחֵפץ.  ֶּ יֹות  ש  הְּ לִּ ין  יכִּ רִּ צְּ י  ּכִּ ָעה,  ָ ַהש ּ ת  אֶּ חֹק  דְּ לִּ ָאסּור  ֵכן  ּבְּ י  י  קִּ יָ ּבָ נְּ ּבְּ עִּ הּו  זֶּּ ֶּ ש  ֹאד  מְּ זֶּה  קִּ ן  ּבָ יַנת  י  חִּ
ין ָלרּוץ מְּ  יכִּ רִּ י צְּ ֹוב, ּכִּ ָרצֹוא ָוש  יַכת  ּבְּ ה לֹו ֲארִּ יֶּ הְּ יִּּ ֶּ יךְּ ש  י ֵכן ָצרִּ . ֲאָבל ַאף ַעל ּפִּ ַרךְּ ּבָ תְּ צֹונֹו יִּ ֹאד ַלֲעשֹות רְּ ָעה ַרק  ַא ֹאד מְּ ָ ת ַהש ּ חֹק אֶּ דְּ י לִּ לִּ בְּ ם לִּ יִּ ּפַ

ּועַ  יש  לִּ ין  ּתִּ וּ ַימְּ ה'.  ָר ת  פְּ בוּ בִּ ָקרְּ תְּ הִּ ַין  נְּ עִּ ּבְּ כָּ ט  ים  חֹוקִּ רְּ יָ ת  בְּ ּכִּ מֹו  ַעצְּ ּבְּ ַרךְּ  ּבָ תְּ יִּ ה'  ֶּ ש  מֹו  ֵאּלּו  ּכְּ ָבם,  ָקרְּ לְּ ֵאיךְּ  ּבּולֹות  ַתחְּ וְּ בֹות  ָ ַמֲחש  ֹב  ַלֲחש  יךְּ  ָצרִּ כֹול, 
ב ַמחֲ  ַ ָחש  תּוב, וְּ ּכָ ֶּ מּוֵאל ב יד(  ש  ְּ ח )ש  ּדָ ּנּו נִּ ּמֶּ ח מִּ ּדַ י יִּ ּתִּ לְּ בִּ בֹות לְּ ָ ה' ּוֵמַאחַ ש  ֶּ יךְּ ַלחֲ   ר ש  ַרךְּ ָצרִּ ּבָ תְּ ב יִּ ָ ֹב ַמֲחש  א ּבְּ ש  ָבר ּבָ אי ֵאין ַהּדָ ַוּדַ ָנֵקל.  ֹות ַעל זֶּה. ּבְּ

ַא  ַהּכָ ּובְּ ַרב  ב  ָהֵערֶּ ֵרב  ּקֵ ֶּ ש  ה  ּמֶּ ּבַ נּו  ַרּבֵ ה  ֶּ מֹש  ל  ֶּ ש  יאֹות  גִּ ְּ ַהש ּ ַין  נְּ עִּ ָכל  ָיָמיו  וְּ ל  ּכָ ֶּ ש  ֵמֲחַמת  י  ּכִּ זֶּה.  ּבָ ָהָיה  ַהּכֹל  ַהּצּור.  מִּ ת  ּתוֹ ָהָיה  ְּ ַרק  ש  ֹאד  מְּ ֵקק 
אוֹ  ַמּלְּ יִּ לְּ ה'  צֹון  רְּ ּומָ ת  ד  גֶּ ּנֶּ מִּ ֹו  ש  ַנפְּ יךְּ  לִּ ְּ ש  הִּ וְּ ַרךְּ  ּבָ יִּ תְּ ַלה'  ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ָקֵרב  לְּ ֹאד  מְּ ָחֵפץ  ָהָיה  וְּ ָרֵאל.  שְּ יִּ ֹות  ש  ַנפְּ יל  בִּ ְּ ש  ּבִּ ַרק  ֹו  ש  ַנפְּ מֹו  ַסר  ּוכְּ ַרךְּ  ּבָ תְּ

ין   גִּ ּובְּ ֵהיָמָנא,  מְּ ָיא  ַרעְּ ּבְּ יָתא  אִּ ֶּ י ש  ָכל  בֹ ֹוָמךְּ  ּדְּ מְּ ם  ָ ש  ן  ַעיֵּ כּו',  ּמֹ וְּ ֶּ ש  ם  ָ ש  ָהָיה ָאר  ם  אִּ ֶּ ש  ב  ֵ ָהָיה חֹוש  ָיָמיו  ל  ּכָ ה  ֶּ ַלה'    ש  ָהעֹוָלם  ל  ּכָ יב  ִּ ָהש  לְּ ר לֹו  ָ ש  פְּ אֶּ
יבָ  ִּ ָכל ּכֹחֹו ַלֲהש  ל ּבְּ ּדֵ ּתַ ְּ ש  . ָהָיה מִּ ַרךְּ ּבָ תְּ  ם.יִּ

מוהר"ן עיין    לו תקמג    חיי  הָ   -סימן  ּלֹא  ֶּ ש  ָהָיה,  ּכֹו  רְּ ּדֵ ּדַ ּתַ ְּ ש  מִּ ַרק  ָיה  ים,  ֵקנִּ זְּ ָקֵרב  לְּ ֵני ל  עוּ -ּבְּ ממנו  ַהּנְּ שביקש  לזקן  רבנו  השיב  פעם  גם  ים.  רִּ
 ב אותו, איני יכול לקרב זקנים, וכו'.  שיקר 

ועיין שיח שרפי    לדחות בידים:    א רצה לקרב את עצמו, מותר לול ערך צדיק פז. צדיק שקרב את האדם, והאדם הזה    -  ועיין ספר המידות 
ת  –דש  קו  סימן  מִּ   -  ר ח"ב  ָחה  ּדָ ֶּ ש  ֵעת  נ ּבְּ ַרּבֵ ּנּו  י  ּמֶּ ַרּבִּ ל  ֶּ ש  יו  ָאחִּ ת  אֶּ ָיָדיו  י  ּתֵ ְּ ש  ּבִּ ר  ּו  ּפֵ סִּ וְּ ַנ"ּתְּ  מֹוַהרְּ ת  אֶּ ֲחָזָרתֹו  ּבַ ַגש   ּפָ ע,  ַוואטֶּ ִּ ש  ֵמַחארְּ ָחק  צְּ יִּ

 ֶּ ש  ֵאיךְּ  ַנ"ּתְּ  מֹוַהרְּ ל לְּ ָאַמר  נּו,  ַרּבֵ ָחהּו  דְּ ּדָ לִּ ָרא  קְּ נִּ זֶּה   : ַנ"ּתְּ מֹוַהרְּ י  ֹו  אֹותִּ נּו  חֹות!!  ַרּבֵ ָהָיה  ּלּו  קוֹ ֲאפִּ ּבְּ ה  ַר ּדֹוחֶּ ת  אֶּ עֹוֵזב  י  יתִּ ָהיִּ ם  ַהאִּ ָין  נְּ ַהּבִּ נּו?  רֹות  ּבֵ
יוֶּ  ה גִּ חֶּ יר ַמדְּ ט מִּ י ָוואלְּ ער ַרּבִּ וען ּדֶּ ּלּו וֶּ יר ֲאפִּ וען מִּ יוֶּ ה גִּ חֶּ ט ַמדְּ אס ֵהייסְּ ט "ּדָ עס ָוואלְּ יקֶּ רִּ יט ּדְּ ועק"?  וען מִּ ן ַאוֶּ עּבְּ יךְּ פּון רֶּ  אִּ

ותרצנו    י החושך.ניח למות בג' ימרשעי ישראל ה ל ת הערב רב ואילו  משה רבנו קרב א שהקשינו בתורה רטו מדוע    בזה כמו   אמת צ"ע וב 
לקרבו ש  ם ש אפשר  הצדיק  על  חולק  שלא  את    ,מי  כורת  הצדיק  על  החולק  מקב אבל  ממנו  מהעץ  אחר    חיות.  ל עצמו  במקום  ומשמע 

ועדיין מי    הכרם.  ן לה קוצים מסיון ועי"ז מכ י הקב"ה מעמיד אותם בנ ו   , רב   והרע שבערב   יים הם נשמות גו   , שהחולקים ממש ולא הנגררים 
 בגלגול עד שיתברר הטוב ממנו.  שיש בו טוב יחזור

עינים  עיין  ו  עכו    מאירת  דמן  יצחק  בראשית    -לר'  אותן    -פרשת  כל  כי  היתה א קבלתי  נפשם  שמתגיירים,  העולם  אומות  מבני    נשים 
שות  אני אתעורר לומר כי גם נפשות המשומדים היו נפ   נדח, ומתוך זה  תחת כנפיו לבלתי ידח ממנווע"כ קרבם השם    מנפשות בני ישראל, 

 ע"כ.  רשעי אומות העולם, והשם מסלק קוצים מתוך כרמו ודוחה אותן בשתי ידים ותשובנה לצד יסוד שהוא צד שמאל 
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שתמיד,  קוראת    שובבים, הכוונה  מתייאשומה  לחטא  האדם מ  הקב"ה  וראיתשהרבה  מפרש,  מתייאש ש  \לז/י  כשהקב"ה 
שומע עוד    היא תמיד, אבל  \לח/כמובא שחרטת הרשעים  , וכו'  ושובו בניםוכו'  עד מתי    את הקולאזי הרשע שומע  מהרשע,  

ואי אקבלווב בוודל אם ישבא  ,אוי קורנאני אי  וכוונת הקב"ה לומר,,  \לט/חוץ מאחר  וןגכ  ,תוספת קול כן    .סיוןילו לנזה  , 
ונ ברשעו,  ח"ו  זמן  האריך  הדרככשכבר  לאלו  הישר  מהדרך  הרבה  ותעה  ים  טה 

וההמק והנבוכים  והתועים  ממנואזי קשה לו לשוב    ,מבולבליםולקלים  מייאש  ,  כנ"ל  \מ/ והקב"ה 

 , רה אחתא הסתתר הייהשנעשה לו כ  שמבאר רבנו  \מב/עיין תורה נו אות ג' ו  ,\מא/תרינעשה לו כהעבר ושנה  ז"ל  ח  כמאמרו

 
אינם  רז"ל דכשישראל  ו'. אפשר לומר במה שאמרו  ובד בקש עבדך וכ תעיתי כשה א   -קעו  קיט  יוסף תהלות על תהילים    עיין חיד"א   לז

וכביכול  ה' רועי לא אחסר גם אמרו בפ"ב דחגיגה  הרועה הוא ה' וכמו שפירש רבינו מהרימ"ט ז"ל    עושים רצונו של מקום נקראים צאן 
שארנו גדול בדורו מהר"ר    פירש מורינו הרב ובבים ובזמן אלישע היה אומר הבת קול שובו וכו' חוץ מאחר וכו' ו שדיוצא ב"ק שובו בנים  

"ש אני הדל במקום  קוראו אך אם ישוב מעצמו אני מקבלו זהת"ד וכמ   ה"ה דכונת הב"ק הוא שובו וכו' חוץ מאחר שאיני אברהם יצחקי זל 
המל  דוד  והשתא  הירושלמי.  לשון  בביאור  לצא   ךאחר  דנמשל  רצון  עושה  שאינו  כמי  נפשיה  שוייה  הענוה  רוב  לפי  שכתוב  ע"ה  וזה  ן 

ב תי כשה אובד ואתה כביכול  תעי  ואם כן  בנים כי ח"ו איני בסוג מ הרועה  בנים    ה קש עבדך על דרך שובו  שובו  שעתיד לומר הבת קול 
 אחר. כי מצותיך לא שכחתי ואם כן בקש עבדך: שובבים חוץ מ 

והם    -י'    אות  ן " הר   עיין שיחות   לח מוסר כה ונדרי)הרשעים הם מלאים חרטות  בעצמו שהם  ים כלל מהו חרטה. כי זהו  אינם יודע (  ם ט:עיין שבט 
שבא מתגב  מחמת  כי  חרטה.  בעצמו  זהו  רשעתם,  בענין  ברשעת  רים  ביותר  מתגברים  הם  כן  על  חרטות,  אנשים  בדעתם  שני  כמו  ם 

תחיל איזה טוב  כמו כן ממש כשהרע רואה שמ   בר נגדו, אזי הוא מתגבר ביותר כנגדו.ג שנלחמים זה כנגד זה. שכשאחד רואה שחברו מת
 :(עיין שיחות ספורים סעיף עח)ר ביותר והבן  התעורר אצלם אזי הוא מתגב ל 

תו יין עקידה שער סז. ערבי נחל ציין לנדרים ט וע   ועיין תורה קנח  ר"ן כשהן  והישמח משה ציין לערובין: עי"ש  נוזרין.  ועיין שבט    :יט   הין 
 ( נוצר חסד   ד"ה ובספר) יד    מים חיים שם אותמוסר פרק כה. ועיין בעש"ט עה"ת בחוקתי אות ז' בבאר  

ולכאורה צ"ע    .ונפל עוד יותר ש מלשוב  א ם חוץ מאחר וע"כ התיי ובבי ששאחר שמע מאחרי הפרגוד שובו בנים    גה טו: כמבואר בחגי   לט
כשה  רבנו  של  המשל  מפסיק  לפי  אזי  מתייאש  נ ל רועה  והכי  אליו,  שיחזור  לשה  ל קרא  לקרא  או  לו  לרמוז  מפסיק  הקב"ה  ואפילו  מי  ו 

תמיד ורק שמי שלא ראוי לשמוע    . לכן נראה כנ"ל שהבת קול שובו בנים היא נשמעתקול שובו בנים   הבתבו, וא"כ איך שמע אחר  לבעוט  
 ם אותו בתוספת חוץ מפלוני.אותה אזי מנסי 

 של.מ באמת הקב"ה לא מתייאש מהאדם, אלא במשל ולא בנ זה כאן לומר ששון  רבנו ל   לא חזרדייקא    צ"ע אולי  מ 
בפירות שביעית לסוף מוכר  אה כמה קשה אבקה של שביעית אדם נושא ונותן  ור   חנינא אומר בא   ברבי דתניא רבי יוסי    .ף כקידושין ד   מא

ד  עמיתך או קנה מיד עמיתך דבר הנקנה מיד לי את מטלטליו שנאמר בשנת היובל תשובו איש אל אחוזתו וסמיך ליה וכי תמכרו ממכר ל 
ישים  שוב לא  )נאמר כי ימוך אחיך ומכר מאחוזתו לא באת לידו  ש)מחמת עניות(  תיו  לסוף מוכר את שדו   (בהזה ולא שב בתשו   )שנענש עבורלא הרגיש  

שבידו(   עבירה  על  לחזור  לבו  ביתו  עד  על  את  דחקו(  שמוכר  עיר  )מחמת  מושב  בית  ימכור  כי  הרגיש  .חומה שנאמר  לא  דאמר  התם  שנא  ,  מאי 
להרגיש   )דמשמע  ב   שבידו  לידו   ומאי שנא הכא   ( וולחזור  באת  לתנא   משמע)ד   דאמר לא  ע של   שפשוט  תשובה  הרהורי  בלבו  יבוא  שיענש א  נו   ד    ?( ספיםבעונשים 

)ולא עולה על לבו    לו כהיתר   אלא נעשית  , הותרה לו סלקא דעתך   ,הותרה לו   ,כדרב הונא דאמר רב הונא כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה 

 .עליה(   שיש לשוב   כלל 

תרה לו  הונא כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה הותרה לו הו הונא דאמר רב    דרב כ ככלב שב על קאו וגו'  א מה אני מקיים  אל   : יומא דף פו
  ון כי  לא מאוסה לו, כי  שחוזר על העבירה הקודמת  א משל לזה  )שב אל קיאו הו   .)שכבר לא עולה על לבו שעבירה היא(סלקא דעתך אלא אימא נעשית לו כהיתר 

 ( מקיא ר ו זדומה למקיא וחו   , עובר ובר וחוזר ו על ה אב  נעשית לו להתר, 

ג' נ   תורה   מב כֵּ   -  ו אות  ַעל  ּתוֹ וְּ ּבַ ַלֲעסֹק  יךְּ  ָצרִּ ּפֶּ ן  ּבַ רֹותֹו  קְּ לִּ יךְּ  ָצרִּ מֹו  ְּ ש  ּבִּ ָחד  אֶּ ת  אֶּ רֹות  קְּ לִּ ין  יכִּ רִּ ּצְּ ֶּ ש  ּכְּ י  ּכִּ ָקא,  יְּ ּדַ ה  ּפֶּ ּבַ ר  ָרה  ָ ש  פְּ אֶּ י  אִּ וְּ ָקא,  יְּ ּדַ ה 
רֹותֹו   קְּ בָ לִּ ָ ַמֲחש  ּבְּ מֹו  ְּ ש  ָמא. כֵּ ּבִּ ָעלְּ ּבְּ קְּ ה  ר לִּ ָ ש  פְּ י אֶּ ַחי ַהחַ רוֹ ן אִּ ת  ּכִּ ת אֶּ מֹו,  ְּ ש  ּבִּ ים  ה,  יִּּ ַהּפֶּ ֵדי  יְּ ם ַעל  רּו  י אִּ ָאמְּ ֶּ זֶּה ש  וְּ ּה.  ַבּדָ ָבה לְּ ָ ֲחש  ַהּמַ ֵדי  יְּ ַעל  לֹא  וְּ

ָרָכה )ֵערּובִּ  בְּ רֹוָנם לִּ כְּ זִּ מֹוָצֵאיהֶּ ֲחָכֵמינּו,  ים ֵהם לְּ ַחיִּּ י  בַּ ין נ"ד(: "ּכִּ ם  יֵאיהֶּ מֹוצִּ מֹוצִּ ם" 'לְּ ה'. לְּ יְּ ּפֶּ ּדַ ה  ּפֶּ ּבַ ם  ֵדי ָקא יֵאיהֶּ ַעל יְּ ֶּ ַחיִּּ   , ש  ה לְּ זֹוכֶּ "ל.  זֶּה  ּנַ ּכַ ים 
ָצא ַעל   מְּ ַהּשֵֹ נִּ ַעת וְּ י ַהּדַ ַדַעת. ּכִּ ה לְּ ָאז זֹוכֶּ וְּ ים,  יכּות ָימִּ ין ֲארִּ יכִּ ִּ ש  ק ַהּתֹוָרה, ַממְּ ֵדי ֵעסֶּ ֶּ יְּ מֹו ש  יּּות ּכְּ מֹו ַהחִּ ַעצְּ ּבְּ ל הּוא  ת ז(:  כֶּ לֶּ תּוב )קֹהֶּ ָמה  ּכָ "ַהָחכְּ

חַ  יהָ ּתְּ ָעלֶּ ּבְּ ת  אֶּ ה  ּכִּ " יֶּּ ל  ,  כֶּ ַהּשֵֹ יּ י  ַהחִּ ר  ּקַ עִּ ַהּדַ הּוא  זֶּה  ֵדי  יְּ ַעל  וְּ יַח:ּות.  הֹוכִּ לְּ ין  יכִּ רִּ ּצְּ ֶּ ש  י  מִּ ת  אֶּ יַח  הֹוכִּ ּולְּ ָקֵרב  לְּ ים  כֹולִּ יְּ ֵיש               ַעת,  י  ֵני    כ ִּ ְּ ש 
ר  ּתָ ּתָ ַהסְּ סְּ נִּ ַרךְּ  ּבָ תְּ יִּ ם  ֵ ַהש ּ ֶּ ש  ּוכְּ ַאַחת, ֹות.  ָרה  ּתָ ַהסְּ ּבְּ ֶּ   ר  ָקש  ן  ּכֵ ם  אֹו.  ּגַ ָמצְּ לְּ ֹאד  מְּ י    ךְּ ַא ה  ּפִּ ַעל  נִּ ַאף  הּוא  ֶּ ש  ּכְּ ַאַחתֵכן,  ָרה  ּתָ ַהסְּ ּבְּ ר  ּתָ יַגע  סְּ לִּ ר  ָ ש  פְּ אֶּ  ,

תְּ  יִּ ם  ֵ ַהש ּ ֶּ ש  יֹּוֵדַע  ֶּ ש  ֵמַאַחר   , ַרךְּ ּבָ תְּ יִּ אֹותֹו  ָצא  מְּ יִּּ ֶּ ש  ַעד  ַלֲחֹתר  ֶּ וְּ ש  ּכְּ ֲאָבל  ּנּו.  ּמֶּ מִּ ר  ּתָ סְּ נִּ ַרךְּ  ַרךְּ  ּבָ ּבָ תְּ יִּ ם  ֵ ַהסְּ ַהש ּ ּבְּ ר  ּתָ סְּ ּתָ נִּ ַהסְּ ּתֹוךְּ  ָרה  נּו  ָר ּתָ ַהיְּ ּדְּ ה, 
ּבְּ  ָרה  ּתָ ַהַהסְּ ֶּ ּמֶּ ש  מִּ ת  רֶּ ּתֶּ סְּ נִּ ָמּה  פְּ ַעצְּ אֶּ י  אִּ ֲאַזי  ּנּו  ּמֶּ מִּ ר  ּתָ סְּ נִּ ַרךְּ  ּבָ תְּ יִּ ם  ֵ ַהש ּ ֶּ ש  ָלל  ּכְּ יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ֶּ ש  נּו  ַהיְּ ּדְּ ֶּ ּנּו,  ש  ֵמַאַחר  אֹותֹו,  צֹא  מְּ לִּ ָלל  ּכְּ ר  ָ יֹוֵדַע  ש  ֵאינֹו 

ָלל   בָּ ּכְּ תְּ יִּ ם  ֵ י ֵמַהש ּ חִּ ּבְּ זֶּה  וְּ  . ים ל"א ת  נַ ַרךְּ ָברִּ ַהסְּ )ּדְּ י  ָאֹנכִּ "וְּ נוּ (:  ַהיְּ ּדְּ יר",  ּתִּ ר ַאסְּ ַוֲאַזי  ּתֵ ר.  ּתָ סְּ נִּ ַרךְּ  ּבָ תְּ יִּ ם  ֵ ַהש ּ ֶּ ָלל ש  ּכְּ עּו  ֵידְּ ּלֹא  ֶּ ָרה, ש  ּתָ ַהַהסְּ יר  ּתִּ ַאסְּ ֶּ  ש 
וַ  תְּ ּבְּ צֹא אֹותֹו יִּ מְּ אי ֵאינֹו ָיכֹול לִּ אֵ ּדַ ֶּ , ֵמַאַחר ש  ַרךְּ בַ ינֹו יֹוֵדַע ּכְּ ּבָ יךְּ לְּ רִּ ּצָ ֶּ תְּ קֵּ ָלל ש  י ֵאינ ש  אֹותֹו יִּ , ּכִּ ַרךְּ ֵ ּבָ ַהש ּ ֶּ ָלל ש  י  ֹו יֹוֵדַע ּכְּ ּנּו, ּכִּ ּמֶּ ר מִּ ּתָ סְּ ַרךְּ נִּ ּבָ תְּ ם יִּ

"ל:  ּנַ ּכַ ת  רֶּ ּתֶּ סְּ נִּ ָמּה  ַעצְּ ּבְּ ָרה  ּתָ וַ ּבֶּ   ֲאָבל              ַהַהסְּ רֹות,  ּתָ ַהַהסְּ ָכל  ּבְּ ּלּו  ֲאפִּ ת  ָר ֱאמֶּ ּתָ ַהַהסְּ ּבְּ ּלּו  תֹוךְּ  ֲאפִּ ּבְּ ֶּ ש  ַוּדַ ה  ּבְּ ָרה,  ּתָ גַּ א ַהסְּ ֻלבָּ י  מְּ ם  ָ ש  ם  ם  ֵ ַהש ּ ש  
בָּ  תְּ אי אֵ יִּ ַוּדַ ּבְּ י  . ּכִּ יּּותֹו לֹא הָ ַרךְּ ֲעֵדי חִּ לְּ ּבִּ י  , ּכִּ ַרךְּ ּבָ תְּ ם יִּ ֵ יּּות ַהש ּ ּבֹו חִּ ה  יֶּ הְּ ּלֹא יִּ ֶּ ָבר ש  ּום ּדָ וַ ין ש  ּבְּ ן  ַעל ּכֵ וְּ ָלל.  יּּום ּכְּ ָברִּ ָיה לֹו קִּ ַהּדְּ ָכל  ּבְּ אי  ָכל  ּדַ ים, ּובְּ
ָכל  הַ  ים, ּובְּ ֲעֹשִּ בֹות, מְּ ּמַ הַ ּמַ ָ ֵ ֲחש  ם ַהש ּ ָ ש  ש  ָיכֹול ֻלּבָ בְּ ַרךְּ ּכִּ ּבָ תְּ בָּ ם יִּ תְּ ם יִּ ֵ צֹון ַהש ּ רְּ ּלֹא ּכִּ ֶּ הּוא ש  ֶּ ַבר ֲעֵבָרה, ש  ין ּדְּ לֹום, עֹוֹשִּ ָ ש  ם, ַחס וְּ ּלּו אִּ ם  . ַוֲאפִּ , עִּ ַרךְּ

 ָ ֵיש  ש  אי  ַוּדַ ּבְּ ה  זֶּ ל  תְּ ּכָ יִּ ם  ֵ ַהש ּ יּּות  ֶּ ם חִּ , ַאךְּ ש  ַרךְּ וּ ּבָ ֵלם  עְּ הֶּ ּבְּ דֹול צִּ בְּ הּוא  ּגָ צּום  יא מְּ ַהּתֹוָרה הִּ וְּ בָ   .  ּדָ ל  ּכָ ל  ֶּ יּּות ש  ָכל  ַהחִּ ּובְּ ים,  ָברִּ ַהּדְּ ָכל  ּבְּ ֶּ ָצא ש  מְּ נִּ ר, 
 ֶּ ה ש  ּבּור ּוַמֲעֹשֶּ ָבה דִּ ָ ּלּו ַמֲחש  בֹות, ֲאפִּ ָ ֲחש  ם גַּ ַהּמַ ָ לֹום, ֵיש  ש  ָ ש  וּ ל ֲעֵבָרה, ַחס וְּ ש  ַלּבְּ תְּ ן הִּ לֵ ת ַהּתֹוָרה, ַא ם ּכֵ עְּ הֶּ הּוא ּבְּ ֶּ צּום גָּ וּ   ם ךְּ ש  מְּ צִּ יַנת  בְּ חִּ בְּ דֹול, ּבִּ

רֹות:  ּתָ י 'ָעב                  ַהסְּ )יֹוָמא פ   ר כ ִּ ָרָכה  בְּ רֹוָנם לִּ כְּ ַרּבֹוֵתינּו, זִּ רּו  ָאמְּ ֶּ מֹו ש  ּכְּ ר',  ּתֵ הֶּ ּכְּ ה לֹו  ַנֲעֹשָ ָנה  ָ ש  ָהֲעֵברוֹ וְּ ֵדי  יְּ ַעל  ֶּ נּו ש  ַהיְּ ּדְּ ךְּ  "ו:(,  ַהּפֵ ת הּוא מְּ
בְּ  חַ ּדִּ ים  ֱאלֹקִּ ֵצר ֵרי  ה  עֹוֹשֶּ וְּ ים,  בַּ פִּ וּ יִּּ ים  ֲאֵחרִּ נַּ ים  ֶּ ש  ַעד  ר, ּתֹוָרה,  ּתֵ הֶּ ּסּור  ֵמאִּ ה  ָרע"    ֲעֹשֶּ ַלּטֹוב  וְּ טֹוב  ָלַרע  ים  רִּ ָהֹאמְּ "הֹוי  ה(:  ָיה  עְּ ַ ש  )יְּ תּוב  ּכָ ֶּ ש  מֹו  ּכְּ

אֲ  ֶּ ש  ָצא  מְּ נִּ כּו'.  ָ וְּ ש  ש   ֻלּבָ מְּ ָהֲעֵברֹות  תֹוךְּ  ּבְּ ּלּו  יִּ פִּ ם  ֵ ַהש ּ יּּות  חִּ הַ ם  ּדְּ  , ַרךְּ ּבָ הַ תְּ יֹּות  נּו אֹותִּ הוּ וֹ ּת יְּ ֶּ ש  ַרק  ּדְּ ָרה.  ֵלם.  עְּ הֶּ ּבְּ ָהֲעבֵ א  ֲחַמת  ּמֵ ֶּ ש  נּו  ָהַפךְּ  ַהיְּ רֹות, 
נָ  ָ ש  וְּ ָעַבר  "ל,  ּנַ ּכַ ר  ּתֵ הֶּ ּסּור  ֵמאִּ ה  ֲעֹשָ ּנַ ֶּ ש  ַעד  ַהּתֹוָרה,  ל  ֶּ ש  ים  רּופִּ י ַהּצֵ חִּ ּבְּ זֶּה  וְּ ר,  ּתֵ הֶּ ּכְּ לֹו  ה  ַנֲעֹשָ ַאַחת.  ה  ָרה  ּתָ ַהסְּ ם  ַנת  ֵ ַהש ּ ֶּ ש  ר ּוכְּ ּתָ סְּ נִּ ַרךְּ  ּבָ תְּ ּמֶּ   יִּ ּנּו  מִּ

ַהסְּ  הַ ּבְּ ָרה ַאַחת, ּדְּ ֶּ ּתָ "ל ש  יָנה ַהּנַ חִּ נּו ּבְּ ּתֵ יְּ הֶּ ה לֹו ּכְּ ָבר ַנֲעֹשָ ּכְּ ֶּ אֹו, ֵמַאַחר ש  ָמצְּ ֹאד לְּ ה מְּ ֶּ ן ָקש  ם ּכֵ ר, ּגַ ּתֵ הֶּ ה לֹו ּכְּ ֲעֹשָ יַגעּנַ ר לִּ ָ ש  פְּ ל זֶּה אֶּ ם ּכָ   ר. ֲאָבל עִּ
מְּ  יִּּ ֶּ ש  ַלֲחֹתר ַעד  תְּ וְּ יִּ ֵמַא ָצא אֹותֹו  מֹו,  ְּ ַרךְּ ש  ּפָ   ַחר ּבָ ל  ּכָ ַעל  ֶּ ֶּ ש  יֹוֵדַע ש  ים  ר. עַ נִּ ּתֵ הֶּ ּכְּ ה לֹו  ֲעֹשֶּ ה לֹו  ּנַ ַנֲעֹשֶּ ָבר  ּוכְּ ּנּו,  ּמֶּ מִּ ר  ּתָ סְּ נִּ ַרךְּ  ּבָ תְּ יִּ ם  ֵ ַהש ּ ֶּ ן ַאף ש  ּכֵ ל 
ר.   ּתֵ הֶּ ל לִּ ָהֲעֵברֹות ּכְּ יב אֶּ ִּ ש  יָּ ֶּ ר ש  ָ ש  פְּ ל זֶּה אֶּ ם ּכָ מֹו,  עִּ ַעצְּ נּו ַמה  ּבֹו זֶּה ּבְּ ַהיְּ יעַ ּדְּ ּגִּ הִּ ַפל וְּ ּנָ ֶּ יַנת ַנֲעֹשָ לִּ   ש ּ חִּ ר, בְּ ּתֶּ הֶּ ּתֹר ַעד   ה לֹו ּכְּ ַיחְּ ש  וְּ יַבּקֵ זֶּּה,    וִּ ֵצא מִּ יֵּ ֶּ ש 

ר: ּתֶּ הֶּ ּכְּ לֹו  ה  ֲעֹשָ ּנַ ֶּ ש  זֶּּה  מִּ יֹוֵדַע  ים  נִּ ּפָ ל  ּכָ ַעל  ֶּ ש  ע,  ֲאָבל             ֵמַאַחר  ָר   ד   ּתָ ַהסְּ יַנת  חִּ ּבְּ עֹוד  ש   יֵּ ֶּ ָרה ש  ּתָ ַהסְּ תֹוךְּ  ּבְּ ֶּ ה  ש  נּו  ַהיְּ ּדְּ ַעצְּ .  ּבְּ ָרה  ּתָ   ָמּה ַהַהסְּ



 11קיב.       ר"ן  מוה                                     רו   תורה                        ליקוטי                                       

יוד עכ"פ  ממנוכי  שנסתר  הסתרה    ,ע  יש  יאבל  לא  התעודע שנשבהסתרה שכבר  לו  הו  ,רשה  גמור.  אאלא  ועיין    מישור 

 :תורה קיבמזה בועיין  .דולהא דשמיא גור בתשובה אלא ע"י סיעתשאפילו השב מהסתרה אחת א"א שיחז \מג/:מנחות כט
 

ס ושלום הרבה מאד,  חתועה בהם  ם, כשאדם  ים והתועים המקולקלרכיהד  מדשאלו   ודע

יקא מרוב תעותו בהם, נבוכים, ואזי דיך באלו הדרכים האפשר לפעמים שיתעה מאד ויל
וישו הראשון,  יתהפך  למקומו  מאד  סמוך  שיהיה  עד  יהיב  הרולא  רק  מעה  בינו   \מה/ טחק 

  .\מח/ [מז] למקומועוד  \מו/ נסיון קל ישוב על ידיובקל קומו הראשון, לבין מ
ה ור כאל  ,והה ביותרוד המולד וחצות שדייקא בתכלית ההסתרה אפשר להתקשר לקדושה הגבבלק"ה שזה סלפי המבואר  

ו  \מט/למה שחידש בתורה יב תנינאכאן    ונת רבנוכו העצה    ,כפירהביותר של  ים  מות המטונפנפילה למקושתכלית הריחוק 
  .למקומות המטונפיםגם  שמשם החיות  מאמר הסתום  ראשית  בלו מחברת אותו לשרש הבריאה  קה זוצע  איה""היא לצעוק  

 
ת,   רֶּ ּתֶּ סְּ יֹוֵדַע  נִּ ֵאינֹו  ֶּ ַר ש  ּבָ תְּ יִּ ם  ֵ ַהש ּ ֶּ ָלל ש  ּתֵ ּכְּ הֶּ ּסּור לְּ ָהאִּ לֹו  צְּ ךְּ אֶּ ּפַ הְּ ּנֶּ ֶּ ש  ָלל  ּכְּ יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ֶּ ש ּ נּו  ַהיְּ ּדְּ ּנּו,  ּמֶּ מִּ ר  ּתָ סְּ נִּ ים ּדֹומוֹ ךְּ  ָרעִּ ים  ָברִּ ַהּדְּ ל  ּכָ ַרק  ת לֹו  ר, 

מ ֹור ּגָ יש  מִּ ל לְּ ָ ש  ם, חַ ּור, ַחס וְּ נּו אִּ לֹום, ַאַחר וְּ   ס ֹום. ַהיְּ ָ ָנה   ש  ָ ש  ָעַבר וְּ ֶּ ה יֹוֵתר ֲעֵברֹות, ש  ה    , עֹוֹשֶּ ֲעֹשָ ּנַ ֶּ ַדע ש  יֵּ ֶּ ּלּו זֹאת ש  ּנּו ֲאפִּ ּמֶּ ר מִּ ּתָ סְּ לֹום, ֲאַזי נִּ ָ ש  ַחס וְּ
 ֶּ ר, ַרק ש  ּתֵ הֶּ נוּ לֹו ּכְּ דְּ ּום נִּ ש ּ ָלל מִּ ַהּכֹל הֵאינֹו יֹוֵדַע ּכְּ וְּ ּסּור,  עֵ ד אִּ ּבְּ ר  ָ י ּוא ָיש  חִּ ּבְּ זֶּה  וְּ ֶּ ת  נַ יָניו.  ָרה ש  ּתָ ָר ַהסְּ ּתָ תֹוךְּ ַהסְּ ַעצְּ ּבְּ ּבְּ ָרה  ּתָ ַהַהסְּ ֶּ ת  ה, ש  רֶּ ּתֶּ סְּ ָמּה נִּ

 ָ ש  ם  ּגַ ָרה,  ּתָ ַהַהסְּ תֹוךְּ  ּבְּ ֶּ ש  ָרה  ּתָ ַהַהסְּ תֹוךְּ  ּבְּ ם  ּגַ ת  ֱאמֶּ ּובֶּ "ל.   ּנַ ַהיְּ ּכַ ּדְּ  , ַרךְּ ּבָ תְּ יִּ ם  ֵ ַהש ּ ש   ֻלּבָ מְּ ַהּתוֹ ם  יֹּות  אֹותִּ לְּ נּו  ּבִּ י  ּכִּ יּּות  ָרה,  חִּ ֵאין  ָבר  ש  לְּ ָעָדיו  ּדָ ּום 
ַעל  כַּ  ֶּ "ל. ַרק ש  ּבּוי ָהֲעֵברֹות הָ ּנַ ֵדי רִּ ַתיּ יְּ פְּ מֹות ַהּתֹוָרה לִּ לֹו ֵמָחכְּ צְּ ךְּ אֶּ ּפַ הְּ ּנֶּ ֶּ ֵרי, ַעד ש  ַגמְּ ים לְּ ַחיִּּ ים  ֵרי ֱאלֹקִּ בְּ לּ ַפךְּ ּדִּ ָלל ֲאפִּ ֵאינֹו יֹוֵדַע ּכְּ ֶּ ּו זֶּה  ּות. ַעד ש 

 ֶּ מֹו ש  ַעצְּ ה לֹו ּכְּ ּבְּ ֲעֹשָ ֶּ ּנַ "ל, ש  ּנַ ר ּכַ ּתֵ יַנת הַ זֶּּ הֶּ חִּ תוֹ ה ּבְּ ּבְּ ֶּ ָרה ש  ּתָ "ל: סְּ ּנַ ָרה ּכַ ּתָ    ךְּ ַהסְּ
אמר ליה כל התולה    , מים ב בטחו ביי' עדי עד כי ביה יי' צור עול מאי דכתי   , כדבעא מיניה רבי יהודה נשיאה מר' אמי   מנחות דף כט:   מג

כדדרש ר'    ,ולא כתיב יה   שנא דכתיב ביה  מאי   ה אנא הכי קא קשיא לי אמר לי   , ולם הבא לו מחסה בעולם הזה ולע   בטחונו בהקב"ה הרי
אל  אילעאי  ר'  בר  ביו"ד יהודה  ואחד  בה"י  הקב"ה אחד  שברא  עולמות  שני  העולם    , ו  יודע אם  בה"י ואיני  הזה  והעולם  ביו"ד  אם    ,הבא 

בה"י העו  הבא  והעולם  ביו"ד  הזה  אומ   ,לם  והא כשהוא  השמים  תולדות  אלה  בהבראם  ר  ת, רץ  בה"י  אל  אלא  בהבראם  ]הוי    בראם קרי 
העו  ביו"ד[ אומר  והעולם הבא  הזה בה"י  נברא   , לם  מה  בה"י   ומפני  הזה  יצא   ,העולם  הרוצה לצאת  ומ"ט    , מפני שדומה לאכסדרה שכל 

  דכתיב אם ללצים   דאמר ריש לקיש מאי   , קישכדריש ל   , וליעייל בהך לא מסתייעא מילתא   ,דאי הדר בתשובה מעיילי ליה   , תליא כרעיה 
ילי  ית  ץ הוא  חן ולענוים  מסיי   , ן  לו   , עין אותו בא לטהר  פותחין  תא   , בא לטמא  ליה  לו  ומ"ט אית  ]בו[ אני קושר  חוזר  גא אמר הקב"ה אם 

 קשר.
 ש' נדמית לב'(  ברגר   )בתקפא באלו  -בתרלד  מד

מ כפל    צ"ע שנקט   מה  ורק הרחק  מקומו הראשון,  לשון סמוך מאד למקומו הראשון,  ס עט לבין  ולא  ואולי לרמוזמשמע סמוך    מוך ממש, 
ניסו ן הכוונה לדביק שאי  בוודאי אינו דומה  ות אחור באחור שם הוא חיבור ממש עד שצריך  ר כמבואר בתורה קח, מאידך אולי אדרבה 

 ב למקומו, המבואר בסמוך.ן זה שבקל ישו לאחור באחור שכיון שצריך ניסור אי 
וברכת הודאה הלכ   עיין לק"ה   מו ל וְּ   -אות מה  ה ד  ברכת הריח  ֶּ ש  יַנת  חִּ ּבְּ הּו  ים כָּ   זֶּ לִּ ַהּנֹופְּ ל   ל  ּכָ ֵדי  יְּ ַעל  ֶּ ש  ַרךְּ  ּבָ תְּ יִּ ה'  ים    ֵמֲעבֹוַדת  מִּ ּפֹוגְּ ֶּ ש ּ ַמה 

יֹוֵתר  ים  לִּ נֹופְּ לֹום,  ָ ש  וְּ ַחס  ֲעֵבָרה  ֵאיזֶּה  ים  רִּ עֹובְּ ֶּ ש  ָגם. אֹו  ּפְּ וָ   ֵאיזֶּה  קְּ ּתִּ ס  פֶּ י אֶּ כִּ וְּ ַהּסֹוף  ה  יֶּ הְּ יִּּ ַמה  ן  ּכֵ ם  אִּ וְּ יֹוֵתר.  ַהכֹּ וְּ ַאךְּ  ֶּ   ל ה,  ש  "ל  ַהּנַ י  ּפִּ ה'  ּכְּ ַעל  ֶּ ש 
ַר  ּבָ תְּ ֵמֲעבוֹ יִּ ַרֵחק  תְּ מִּ ָאָדם  ֵאיזֶּה  ֶּ ש  ה  רֹואֶּ רּוךְּ ךְּ  ּבָ דֹוש   ַהּקָ ֲאַזי  ֲעֵבָרה  ֵאיזֶּה  לֹום,  ָ ש  וְּ ַחס  עֹוֵבר  ֶּ ש  ָגם אֹו  ּפְּ ֵאיזֶּה  ּופֹוֵגם  נֹוֵפל    ָדתֹו  וְּ ַרֵחק אֹותֹו  מְּ הּוא 

ֵמא פּ  ּטָ א לִּ י ַהּבָ ין לֹו, יֹוֵתר, ּכִּ חִּ ן ָהָיה  אֲ   ֹותְּ ם ּכֵ פֶּ ַחס  ָבל אִּ לֹום, אֶּ ָ ש  ּום  וְּ ש  ר לְּ ָ ש  פְּ אֶּ לֹא ָהָיה ּבְּ ָוה וְּ קְּ ַעם נֹוֵפל  ס ּתִּ ל ּפַ ּכָ ֶּ עֹוָלם ֵמַאַחר ש  ּוב לְּ ָאָדם ָלש 
ַרךְּ חוֹ  ּבָ תְּ יִּ לֹום, ֲאָבל ה'  ָ ש  וְּ ּסִּ יֹוֵתר ַחס  מִּ הּוא  ח. וְּ ּדָ נִּ ּנּו  ּמֶּ מִּ ח  ּדַ יִּ ַבל  בֹות לְּ ָ ַמֲחש  ב  ֵ ַהּפֵ ש  תְּ ּבּולֹוָתי ּבֹות מִּ ַתחְּ ּבְּ ּכִּ ךְּ  ָהָא ו,  ֶּ ש  ּכְּ ים  י  ֲחָטאִּ ֵדי  יְּ ָדם נֹוֵפל ַעל 

ָמקֹום ָהָרח מִּ לְּ קֹום ּוַמזְּ י אֹותֹו ַהּמָ פִּ ים לְּ ָמזִּ ם רְּ ָ ין לֹו ש  מִּ ַרךְּ ַמזְּ ּבָ תְּ ה. ֲאַזי ה' יִּ ָ ֻדש ּ קֹום הָ ֹוק ֵמַהּקְּ זֶּה ַהּמָ ּכֹות ּבְּ זְּ כֹול לִּ יָּ ֶּ כּות ש  יְּ ין לֹו ֵאיזֶּה זְּ א.  ָק ָרחֹוק ּדַ
י ּסָ ַהּנִּ הּו  זֶּ יָרה  ֹון  וְּ חִּ ַהּבְּ ה'  וְּ ּבַ ּכֹר  זְּ ם לִּ ָ ה ש  ּכֶּ זְּ יִּ ם  אִּ ּלֹו. וְּ ֶּ ֶּ ש  ָכל ָמקֹום ש  ּבְּ ַרךְּ  ּבָ תְּ יִּ ז לֹו ה'  ַרּמֵ ּמְּ ֶּ ש ּ יּּוַכל ַמה  ֶּ ש ּ ם ַמה  ָ ַלֲעשֹות ש  וְּ  . ַרךְּ ּבָ תְּ יּוַכל  יִּ ַקל  ּבְּ הּוא. 

ַהּמָ  י  פִּ י לְּ ּכִּ  , ַרךְּ ּבָ תְּ יִּ ּוב ַלה'  ַהזֶּּה ָלש  עֲ יָ   קֹום  ּבַ ּכֹות  זְּ ה לַ בוֹ כֹול לִּ ַטּנָ ּועַ ָדה קְּ ֲעש  ַ ש  וְּ ַתֲענּוג  וְּ ַנַחת רּוַח  ה    ֲעשֹות  זֹוכֶּ ָהָיה  ּלֹא  ֶּ ש ּ . ַמה  ַרךְּ ּבָ תְּ יִּ דֹול ַלה'  ּגָ
ַר  ּבָ תְּ יִּ ה'  י  ּכִּ יֹוֵתר,  ּבְּ ָקדֹוש   ָמקֹום  עֹולֶּ ּבְּ ֶּ ש  ּכְּ ֹאד  מְּ דֹול  ּגָ ּוַע  ֲעש  ַ ש  וְּ ֲענּוג  ּתַ ל  ַקּבֵ מְּ ָפָניו אֵ ךְּ  לְּ קוֹ י ה  ּמָ מִּ ֲעבֹוָדה  הַ זֶּה  ָר ם  וְּ מּוךְּ  ֵרי  ּנָ בְּ דִּ ּבְּ ּמּוָבן  ּכַ ֹאד  מְּ חֹוק 

ָרָכה ֲחָכֵמינּו   בְּ רֹוָנם לִּ כְּ ּתִּ   זִּ ָיַדעְּ ה  י ַעּתָ ָאַמר ּכִּ רֹו וְּ תְּ ד ָאֵתי יִּ ּכַ יַנת  חִּ בְּ ּבִּ ים.  ָעמִּ ּפְּ ה  ּמָ ֵדין  ּכַ כּו', ּכְּ וְּ ָ י  ש  ֻקדְּ ָמא ּדְּ ְּ ר ש  ַיּקֵ תְּ אִּ ק וְּ ּלֵ ּתַ סְּ יךְּ הוּ אִּ רִּ ּבְּ א  א  א ֵעּלָ
וְּ  א.  ַתּתָ לּות    זֶּהוְּ ּגָ י סֹוד  פִּ ַהּנְּ יּּות  ָרטִּ פְּ ּובִּ ָלל.  כְּ ּבִּ ָרֵאל  שְּ ָמקוֹ יִּ לְּ ּנֹוֵפל  ֶּ ש ּ ַמה  ל  ּכָ י  ּכִּ לּות,  ַהּגָ ר  ּקַ עִּ הּו  זֶּּ ֶּ ש  "ל  ּנַ ּכַ ָחד  אֶּ וְּ ָחד  ל אֶּ ּכָ ל  ֶּ ש  ָרחֹוק  לֹות  וְּ ָנמּוךְּ  ם 

ם ֵאיזֶּ  ָ ש  ֵיש  לֹו  יֹוֵתר  ה  ָ ֻדש ּ נַ ֵמַהּקְּ וְּ , מַ ה'  ַחת רּוַח ַלֲעשֹות לַ ה ֲעבֹוָדה  ַרךְּ ּבָ תְּ יק  יִּ ַצּדִּ ּלּו  ָלזֶּה ֲאפִּ ה  ֵאינֹו זֹוכֶּ ֶּ ש ּ ל  ה  ּכָ ה  ַמֲעלֶּ זֶּה  ֵדי  יְּ ַעל  וְּ "ל.  ַכּנַ וְּ דֹול  ּגָ
לַ  ם  ָ ש  לְּ לּו  פְּ ּנָ ֶּ ש  ֹות  ֻדש ּ ַהּקְּ וְּ יצֹוצֹות  הַ ַהּנִּ ֵמא  ַהּטָ קֹום  יצֹוצוֹ ּמָ נִּ ה  ַכּמָ וְּ ה  ּמָ ּכַ ֵיש   י  ּכִּ וֹ זֶּּה,  דֹוש  ַהּקְּ ָ ת  ש ּ מִּ לּו  פְּ ּנָ ֶּ ש  ים ת  יּוֹ   נִּ מֹונִּ ֵקי  ַקדְּ מְּ עִּ ֵקי  מְּ עִּ לְּ ה  ּבֵ ַהרְּ ת 

ּפֹות מְּ  לִּ ֹאד.ַהּקְּ  ֹאד מְּ
 ה ג' הלכ עיין לק"ה ר"ח מז

הלכות   מח ג    ליקוטי  הלכה  חדש  ב'  ראש  ֶּ   -אות  ש ּ ַמה  יַנת  חִּ ּבְּ זֶּה  ַעל וְּ יר,  ָיאִּ ֵנרֹו  נּו  ַרּבֵ ַתב  ה    ּכָ שֶּ ּכְּ י  יתִּ עִּ "ּתָ סּוק,  כּו'ּפָ וְּ רו(    אֹוֵבד".  יָמן  סִּ ּבְּ
ּכְּ  ֶּ ֶּ ש  ָנבֹוךְּ  ש  קָ ָאָדם  ֻקלְּ ַהמְּ ים  ָרכִּ ּדְּ ּבַ ֹאד  ֹאד מְּ ה מְּ תֹועֶּ עָ וְּ פְּ לֹום, לִּ ָ ש  וְּ ים ַחס  עַ לִּ וְּ ה  ָ ֻדש ּ ַהּקְּ ל  ֹאד אֶּ קָֹרב מְּ ּמְּ ֶּ ךְּ ַעד ש  ּכָ ל  ּכָ ה  ּתֹועֶּ ים הּוא  יֹון  מִּ ּסָ נִּ ֵדי  יְּ ל 

ַלחֲ  ָיכֹול  ַאךְּ ַקל   , ַרךְּ ּבָ תְּ יִּ ֵאָליו  ּנִּ   זֹר  ֶּ ש  נּ ֵמֲחַמת  ּמֶּ מִּ ֹאד  מְּ ַרֵחק  זְּ ּו  תְּ ַרךְּ  ּבָ תְּ ַהכָּ יִּ ֹוֵמַע קֹול  ש  ֵאינֹו  ן  ּכֵ ַעל  ַרב,  ּכְּ ַמן  ֲאָבל  ם.  ָ ש  ן  ַעיֵּ דֹול  רֹוז,  ּגָ ָחָכם  ש   יֵּ ֶּ ש 
"ל וְּ  ַעת ַהּנַ יג ּדַ יֹּוֵדַע ּוַמּשִּ ֶּ "ל ש  ּנַ ָעה, הּכַ ָ ת ַהש ּ ן אֶּ ַכּוֵ ָקֵרב אֹוָתם ָא יּוַכל לְּ ֶּ ּוא יּוַכל לְּ ש  ָקא ּכְּ יְּ ַתכְּ ז ּדַ ין לְּ יעִּ ּגִּ יתּמַ יָדה כַּ   לִּ רִּ ֹאד  ַהיְּ ין מְּ מּוכִּ י ֲאַזי סְּ "ל, ּכִּ ּנַ

יִּ  ֵאינֹו ש  ֵאָליו  ֶּ ַרךְּ ַרק ש  ּבָ ַגּלֶּ תְּ "ל הּוא מְּ ַהּנַ ָחָכם  ַעת הֶּ ֵדי ּדַ יְּ רֹוז, ֲאָבל ַעל  "ל ַוֲאַזיֹוֵמַע קֹול ַהּכָ ּנַ ָרה ּכַ ּתָ ּבִּ   ה ַהַהסְּ רֹוז  ֹוֵמַע קֹול ַהּכָ יַנת אֹוָריְּ ש  חִּ ָתא  בְּ
זֶּת ָקַמיְּ  רֶּ "ל:   הוּ ַמכְּ ּנַ  ּכַ

ָאָדם נֹוֵפל   -  ורה יב תנינא ת   מט ֶּ ש  ּכְּ ן  ּכֵ ַעל  ינַ וְּ חִּ בְּ לֹום, לִּ ָ ש  וְּ נוֹ , ַחס  וְּ ים,  פִּ ֻטּנָ ַהמְּ קֹומֹות  יַנת מְּ חִּ בְּ נּו לִּ ַהיְּ ּדְּ ֵאּלּו,  קֹומֹות  ים  ת מְּ הּורִּ רְּ הִּ וְּ ֵפקֹות  סְּ ֵפל לִּ
ַוֲאזַ  ים,  דֹולִּ ּגְּ ים  ּבּולִּ לְּ הִּ ּובִּ לְּ יל  חִּ ַמתְּ מי  ַעצְּ ַעל  ל  ּכֵ ּתַ ָר ֹו,  סְּ ֶּ ש  ה  רֹואֶּ ֹוֵא   חֹוקוְּ ש  וְּ  , ַרךְּ ּבָ תְּ יִּ בֹודֹו  ּכְּ מִּ ֹאד  קוֹ מְּ מְּ ה  ַאיֵּ ש   ַבּקֵ ּומְּ ה  ל  רֹואֶּ ֶּ ש  ֵמַאַחר  בֹודֹו,  ּכְּ ם 

ַר  ּבָ תְּ יִּ בֹודֹו  ּכְּ מִּ ָרחֹוק  ֶּ ש  מֹו  ַעצְּ לָ ּבְּ צְּ לִּ ַרֲחָמָנא  ֵאּלּו,  ּכָ קֹומֹות  מְּ לִּ ַפל  ּנָ ֶּ ש  ֵמַאַחר   , עִּ ךְּ זֶּה  זֶּה  וְּ ַועֲ ן,  ּקּונֹו  ּתִּ ר  יָּ ּקָ חִּ לִּ בְּ ּבִּ ה',    יַנתתֹו,  יָּ ָהֲעלִּ ית  לִּ כְּ ּתַ יָדה  רִּ 'יְּ
י ַאיֵּ ַהּמוּ  ים. ּכִּ ָפרִּ סְּ ּבִּ ֲאָמר ָהעֶּ ָבא  ל ַהּמַ ֶּ יֹון ש  לְּ בֹוד עֶּ יַנת ַהּכָ חִּ בֹודֹו זֶּה ּבְּ קֹום ּכְּ ֶּ ה מְּ "ל, ש  ּנַ ּכַ ית  ִּ ֵראש  ֲאָמר ָסתּום ּבְּ נּו ַהּמַ ַהיְּ יֹון, ּדְּ מְּ לְּ ם נִּ ָ ש ּ יּּות  ּמִּ ךְּ חִּ ָ ש 
ק  נִּ ֹומוֹ ַלּמְּ ָהֵאּלּו.  צָ ת  מְּ מְּ ה  ַאיֵּ ֹש  ַחּפֵ ּומְּ ש   ַבּקֵ ּמְּ ֶּ ש  ּכְּ ּבְּ א  זֶּה  ּבָ בֹודֹו,  ּכְּ ינַ קֹום  חִּ ּבְּ הּוא  ֶּ ש  יֹון,  לְּ ָהעֶּ בֹוד  ַהּכָ ל  אֶּ ה  עֹולֶּ וְּ חֹוֵזר  הּוא  מֹו  ל  ַעצְּ ּגֹדֶּ ּמִּ ֶּ ש  ה,  ַאיֵּ ת 

ַחיֶּּה ֵלמֹו הּוא מְּ עְּ הֶּ וְּ ָרתֹו  ּתָ קֹומֹות ַהלָּ   ַהסְּ ו, עַ מְּ ָ ש  ַעכְּ וְּ הּוא נָ ל יְּ לּו,  ֶּ קֹום  ַפל  ֵדי ש  ה מְּ ַאיֵּ ש   ַבּקֵ ַוֲאַזי מְּ ם,  ָ ש  ּוָבזֶּה חֹוֵזר  לְּ בֹודֹו.  ם,  ּכְּ ָ ש  מֹו לְּ ק ַעצְּ ַדּבֵ ּומְּ
לִּ  ַתכְּ ה ּבְּ עֹולֶּ יָלתֹו, וְּ פִּ ת נְּ ה אֶּ ַחיֶּּ ה: ּומְּ יָּ  ית ָהֲעלִּ



 12קיב.       ר"ן  מוה                                     רו   תורה                        ליקוטי                                       

ה  אוליו קלינזה  כבר קל כאמין שדסיון להי הנינו  ידה  סיון  מועיל. אלא שזה כל  תמא שמדובר בתכלית הריחוק מס  ןכיוך 
בהס כבר  שהוא  שבההכוונה  דהייתרה  שנעסתרה  בהסתרה,  לם  נו  שהוא  גם  שממנו  למה  שוא"כ  עצה  אלא  וב.  יחפש 

ואם   ,לוילו מי  אבל האמת נשמת יהודי רחוק אין לה שקט ומרגישה חוסר שאיןתנינא,  יב  בתורה  צריך לשאול    שקושיא זו
  \נ/יסורי הנפש שלו.ימיד יצעק בתקווה שיסתיימו  !יאמר לו תצעק איהאת הצדיק שיגלה 

נו  עפ"ימבאר    מוהרנ"תג'    ר"חלק"ה  ב המ  זו  ורהות  \נא/ תורה  בכוועפ"י  שבח בואר  ליונות  התגברלה  צות  תכלית  ות היא 
והחשכ חיים שו  ,ל המלכותשות  הדינים  הנקודים, רסוד שביכידוע    החשכות היא מריבוי אור עפ"י העץ  הכלים בעולם  ת 

היה  אי אפשר    ,ההסתרההטומאה ו   בתוקף דייקא  במצרים  כמו ש ויציאת מצרים.  סוד המולד  מבאר את סוד החצות לילה, ו
אלא  שיתג מלאךלה  ולא  אני  שהובחכך    ,בחי'  הה  אצות  נעתוקף  גבוהסתרה  תורה  שם  שהם  ה,לם  תורה  הקב"ה   סתרי 

שתכלית   כאןבתורה    וכמבואר  ,לשמש  הקרוב  בתכלית  דייקא אז היאלמת לגמרי,  נע  הבנהל אז  שוזה סוד המולד,  בעצמו,  
 ר הנעלם שם ולומולגלות אור החכמה    הזמן וון  יבור כדי לכחכם גדול היודע סוד העיך  רצאבל    .הריחוק היא תכלית הקרוב

ממקו נמי    .\נב/קודשדש  נקוהכי  הר  ,חצותדת  עת  תכלית  היא  מתי  לדעת  וההסדהיינו  המיחוק  של  שש    שהיאלכות  תרה 
ל כך וד נעלם כהוא ס  תכי חצו   .נעלםזה  למעשה  העולם    בומר  ואילו  ,וריק הדרק צדלמעשה  יודע    ,שעות מצאת הככבים

, הוא  ריחוק  שמרובשמעלת הקירוב    "ת מבאר לנונמצא שמוהרנ  .\נג/ תוילו משה רבנו לא ידע אומר שאפהיה צד לועד ש
שמאיר מבין שני    קט שאינו בזמן כלל כמו חצות שאינו זמן אלא אורהוא רק לרגע    סוד נעלם מאד לדעת מתי הוא שהרי

ן הרגע שלפני רק צדיק גדול יכול לכוול להתרחק יותר וית ריחוק הוא כבר מתחיכלתליע  חצאי הלילה, הכי נמי מיד כשמג
, ובלי צדיק  אושיביותר ליאבל האדם בעצמו אדרבה דייקא אז הוא קרוב  יכין עצמו לתשובה באותו הרגע.    האדםדי שכ

   אמת בוודאי יאבד הכל.

מב בד'    אתאר  מוהרנ"ת  הזה  מצבהסוד  ויציאת  וחצות  מולד  שהן  וכחי'  ותשובה,  מדארים  רבנו  מתשובהן    שאדם   בר 
ומע, וברוב הזמן  חילה שומע ויצרו מתגבר וכשמתרחק יותר כבר לא שתרא לו תמיד לשוב, ורחק מהקב"ה הקב"ה קושהת

  בקול חזק. מוך ולשמוע את קול ה' הקורא לוס להיותחוזר והריחוק 

בהיה  )אלאבל   כיוקוץ  ולקב\נד/   וןכשהשם יתברך קוראו ומזמין לו הנסי(  ,  תאוותיו  תורהלעזוב  עול   , ל 
התורה    קולאת ה  היטבשומע    המרחקמצד  כביכול שע  משמ  ו,ש לשוב למקומל, ואינו חושכיר בקואינו מ

מתי עד  שכח    ,מכרזת  כבר  הזמן  מצד  לו  א שהיאבל  הקורא  הקב"ה  של  הקולו  שכנ"ל  כיון  אבל  קו,  רוחוא  הנשמע  ל  ני 
 .כיון שלא מכירומנשמתו ללבו, אולי כבר לא נשמע כלל 

ועדיין לא  ותו שעדיין בבחר לזקן, כי מי צעיר ם בין אדדהיינו \נה/ בין עול ימיםהחילוק שוזה הוא 
יותר לשו  הזקין בחטאיו, אפשר בחטאיומהזקן    \נו/ בלו  הזקין  הוא סמוך   ,שכבר    מחמת שעדיין 

 
 ולא עיקר וצ"ע.יון שבתורה זו העניין הזה הובא דרך אגב  ונ"ל כ רות האלה  שגם מוהרנ"ת לא מבאר שיש קשר בין שתי התו   וצ"ע   נ

"איה" התגלה לרבנו מאוחר יותר שהרי נדפס בחלק ב' של הספר, הרי שלא התגלה אלא אחרי שנת תקסח שאז נדפס החלק    ואולי כי סוד 
 .רנ"ת מעצמו לא רצה לחדש זאת וצ"ע הראשון. ומוה

ֶּ אות    נו  תורה   נא ַדע, ש  תֹוךְּ ַהּתֹוָרה ַהּמְּ ]ד[ וְּ ּבְּ ֶּ ָרה ש  ּתָ ש  ּתֹוךְּ ַהַהסְּ ֵרי הַ ֻלּבָ תְּ נּו סִּ ָקא, ַהיְּ יְּ בֹוּהַ ּדַ יא ּתֹוָרה ּגָ ָרה, הִּ ּתָ ֶּ ּתֹוָרה   סְּ י ֵמֲחַמת ש  יָכה  . ּכִּ רִּ יא צְּ הִּ
כָּ  ים  מּוכִּ נְּ קֹומֹות  מְּ ּבִּ ש   ַלּבֵ תְּ הִּ סְּ לְּ ּנִּ ֶּ ש  ַעד  ה,  ּבֵ ַהרְּ רּו  ָעבְּ ֶּ ש  ֵאּלּו  ל  ֵאצֶּ נּו  ַהיְּ ּבְּ ֵאּלּו,  ם  ֵמהֶּ ר  ַעל ּתָ ָרה,  ּתָ ַהסְּ תֹוךְּ  ּבְּ ֶּ ש  ָרה  ּתָ ַרךְּ  כֵּ   ַהסְּ ּבָ תְּ יִּ ם  ֵ ַהש ּ ב  ַ ָחש  ן 

ּבִּ  ַהלְּ לְּ י  לִּ בְּ לִּ בֹות  ָ ם ַמֲחש  ָ ש  ּתֹוָרה   יש   ֵטי  ָ ש  ה, ּפְּ ּבֵ ַהרְּ ם  ָ ש ּ מִּ יֹנק  לִּ ּפֹות  לִּ ַהּקְּ לּו  יּוכְּ ַבל  לְּ וּ   ,  יר  ּתִּ ַמסְּ ן הּוא  ּכֵ ַעל  ֹאד.  מְּ דֹול  ּגָ ַגם  ַהּפְּ ה  יֶּ הְּ יִּ ם וְּ ָ ש  יש   ּבִּ   ַמלְּ
ּת  ֵרי  תְּ סִּ ָקא,  יְּ ּדַ בֹוּהַ  ּגָ ָמּה ֹוָר ּתֹוָרה  ַעצְּ ּבְּ ה'  ּתֹוַרת  יא  הִּ ֶּ ש  לוּ ה,  יּוכְּ ּלֹא  ֶּ ש  ֵדי  ּכְּ הַ .    ָ ש ּ מִּ יֹנק  לִּ ּפֹות  לִּ י"ב(: ּקְּ מֹות  ְּ )ש  יַנת  חִּ בְּ ּבִּ ה.  ּבֵ ַהרְּ י   ם  ּתִּ ָעַברְּ ץ    "וְּ רֶּ אֶּ ּבְּ

 ָ ַהש ּ לֹא  וְּ י  ֲאנִּ  , ָאךְּ ַמלְּ לֹא  וְּ י  ֲאנִּ ם,  ַריִּ צְּ ה'מִּ י  ֲאנִּ יַח,  ַריִּ   לִּ צְּ מִּ ץ  רֶּ אֶּ ּבְּ י  ּכִּ כּו'.  וְּ לֹא"  ֶּ וְּ ש  מְּ ם  ָקא  יְּ ּדַ ם  ָ ש  ן  ּכֵ ַעל  ֹאד,  מְּ ּפֹות  לִּ ַהּקְּ קֹום  מְּ ם  ָ ר  לֻ ש ּ ּתָ ּוֻמסְּ ש   ּבָ
 ֵ , סִּ ַהש ּ ש  נּו ּתֹוַרת ה' ַמּמָ מֹו ַהיְּ ַעצְּ ַרךְּ ּבְּ ּבָ תְּ תֹוךְּ  ם יִּ ּבְּ ֶּ ָרה ש  ּתָ ָקא ֵמַהַהסְּ יְּ ן ּדַ ֵרי ּתֹוָרה. ַעל ּכֵ ָרה, ּכְּ תְּ ּתָ ַדַעת, ַנֲעֹשֶּ ַהסְּ ָכּה לְּ ַהּפְּ חֹוֵזר ּומְּ ֶּ ָקא  ה  ש  יְּ ה ּדַ ּנָ ּמֶּ מִּ

ר   ּתָ סְּ ם נִּ ָ י ש  . ּכִּ ש  ֵרי ּתֹוָר ּתוֹ ּתֹוַרת ה' ַמּמָ תְּ "ל: ַרת ה', סִּ ּנַ  ה ּכַ
 ל התשובה לל ע להתפ לילה  חצות    בחי'ועת רצון  ם כמו שנעלם מהם שאז הוא הזמן  המדוייק נעלם מרוב העול זמן המולד    הכי נמי   נב
יַנת הַ י בַּ ַוֲאזַ   -ראש חדש הלכה ג אות ה'    טי הלכות ליקו   נג חִּ ת ּבְּ יַּ ַעת ַוֲעלִּ ּלּות ַהּדַ ּגַ תְּ ַעל  ֲחצֹות הּוא הִּ "ל וְּ ּנַ כּות ּכַ לְּ ָחָכם  ּמַ יק וְּ ין ָלזֶּה ַצּדִּ יכִּ רִּ ן צְּ ּכֵ

ָלג מְּ  דֹול ֻמפְּ ה  ּגָ יֶּ הְּ יִּּ ֶּ ֶּ ֹאד ש  מֹו ש  ן ֲחצֹות ֵאיַמת. ּכְּ ַכּוֵ יגּו ַרּבוֹ הִּ יֹוֵדַע לְּ לִּ בְּ פְּ רֹוָנם לִּ כְּ זֶּה ַעד ֵתינּו זִּ ֶּ   ָרָכה ּבָ ה לֹא ֲהָוה ָיַדע,  ש  ֶּ ּלּו מֹש  ֲאפִּ ֶּ ם ש  ּתָ עְּ ָעָלה ַעל ּדַ
ַרּבֹוֵתינ ּכְּ  רּו  ָאמְּ ֶּ ש  ֲהָוהמֹו  י  מִּ ד  ָדוִּ וְּ ָרכֹות,  בְּ ּבִּ ָרָכה  בְּ לִּ רֹוָנם  כְּ זִּ ֵאי   ּו  ֲחצֹות  ּדִּ ָיַדע  ָיַדע,  ֲהָוה  לֹא  ה  ֶּ מֹש  ֵדי  ּכְּ מִּ תִּ ַמת  ֲחצֹות  כְּ "ּכַ יֹוצֵ יב,  י  ֲאנִּ ָלה  יְּ א  ַהּלַ

ַר  צְּ מִּ תֹוךְּ  ם ּבְּ ּכְּ   יִּ א  ּלָ אֶּ ָיַדע  ֲהָוה  ה  ֶּ ּמֹש  ֶּ ש  ם,  ָ ש  קּו  ּוָמסְּ כּו'".  כוּ וְּ וְּ עּו  טְּ יִּ ּלֹא  ֶּ ש  ָר ֵדי  ּתָ ַהַהסְּ ּלּות  ּגַ תְּ הִּ יַנת  חִּ ּבְּ הּוא  ֲחצֹות  י  ּכִּ יא  ',  הִּ ֶּ ש  ֵעת  ּבְּ ית  ה  לִּ ַתכְּ ּבְּ
"ל, ָלזֶּ  ּנַ ּכַ ָקא  יְּ עּוט ּדַ ין ּבְּ ַהּמִּ יכִּ רִּ אֹ ה צְּ דֹול מְּ ּגָ יאּות  י קִּ חִּ ּבְּ זֶּּה  ֶּ ש  כַּ ַנת  ד, ש  ּדּוש  ַהחֹדֶּ יַנת קִּ חִּ ּבְּ ּבּור,  יאּות סֹוד ָהעִּ קִּ יּבְּ ן ֵאין מִּ ַעל ּכֵ "ל. וְּ זֶּּה    ּנַ יֹּוֵדַע מִּ ֶּ ש 

מֹ  יַנת  חִּ בְּ ּבִּ הּוא  ֶּ ש  י  מִּ ם  אִּ י  ּלּו  ּכִּ ַוֲאפִּ ה  ֶּ מש  ַעצְּ ּבְּ לֹום,  ָ ַהש ּ ָעָליו  נּו,  ַרּבֵ ה  ֶּ ה  מֹש  ָ ַקש ּ תְּ נִּ יַנתֹו  חִּ ּבְּ הּוא  ֶּ ש  ש   ַהחֹדֶּ ּדּוש   קִּ ָלזֶּה  ֲחצ   ּבְּ יךְּ  ָצרִּ י  ּכִּ "ל,  ּנַ ּכַ ֹות 
נַּ  דֹול ּכַ יאּות ּגָ קִּ ָתה ּגְּ ּבְּ ן ָהיְּ ַעל ּכֵ ֲחצ "ל. וְּ תּוב, "ּכַ ּכָ ֶּ מֹו ש  ֲחצֹות, ּכְּ ם ּבַ ַריִּ צְּ ת מִּ ָלה אֲ ֻאּלַ יְּ י ֲחצֹות  ֹות ַהּלַ ם". ּכִּ ַריִּ צְּ תֹוךְּ מִּ י יֹוֵצא ּבְּ ינַ נִּ חִּ בְּ יא ּבִּ יַאת  הִּ צִּ ת יְּ

 ֶּ זֶּה ש  "ל. וְּ ּנַ ם ּכַ ַריִּ צְּ ש   ּנִּ מִּ סּוק ַהחֹדֶּ י ּפָ , ּכִּ ש  ּדּוש  ַהחֹדֶּ קִּ ָמךְּ ֲחצֹות לְּ פָ סְּ כּו' ָסמּוךְּ לְּ יָנה ַא ַהזֶּּה וְּ חִּ בְּ י ֵהם ּבִּ "ל, ּכִּ כּו' ַהּנַ ֲחצֹות וְּ "ל סּוק ּכַ ּנַ  .ַחת ּכַ
לאיזה   נד התש  צ"ע  עצם  ובפשטות  רבנו.  מתכווין  נסיון,  נסיון  היא  לנסיו ובה  הכוונה  אולי  נסיון  שכתב  כיוון  אח אבל  מעצם  ן  לבד  ר 

 התשובה.
ם    שעיה פרק סה י   נה  ָ ש ּ ה מִּ יֶּ הְּ ָזֵקן אֲ )כ( לֹא יִּ ים וְּ ן ֵמָאה עֹוד עּול ָימִּ ַער ּבֶּ י ַהּנַ ת ָיָמיו ּכִּ א אֶּ ַמּלֵ ר לֹא יְּ ֶּ ל:   ש  ֻקּלָ ָנה יְּ ָ ן ֵמָאה ש  א ּבֶּ ַהחֹוטֶּ ָנה ָימּות וְּ ָ  ש 

ואף הזקן קצת שלא השלים כל ימיו ולא ימות גם הוא כי    ם ני שהוא קטן בש לא יצא משם לקבר אדם    -משם    )כ( לא יהיה   דוד מצודות  
הנחסר    -מרו עליו נער מת. והחוטא  ר"ל אם ימות מי בן מאה שנים יא   -י הנער בן מאה שנה ימות  ו ימי האדם באריכות נפלא. כאז יאריכ 

 נין במ"ש:ע   פל ו נער לפי מרבית חיי האנשים שיהיה אז וכ ללה תחשב כי עוד מן העולם כשיהיה בן מאה שנה לק 

 שעיהו מט(.עולל וכן התשכח אשה עולה )י קטן בימים והוא מלשון    -)כ( עול ימים    מצודות ציון

דֹוָ   ירמיה פרק מד  יְּ ּכֹה ָאַמר  ה  ַעּתָ וְּ ָר )ז(  ים  ם עֹש ִּ ָלָמה ַאּתֶּ ָרֵאל  ש ְּ יִּ ֱאלֵֹהי  ָבאֹות  דֹוָלה אֶּ ד ֱאלֵֹהי צְּ גְּ ֹ ָעה  ש  ַנפְּ יש   ל  ם אִּ ית ָלכֶּ רִּ ַהכְּ ם לְּ אִּ ֵתכֶּ ה  וְּ ָ ש ּ
יר י הֹותִּ ּתִּ לְּ בִּ הּוָדה לְּ ּתֹוךְּ יְּ יֹוֵנק מִּ ית:   עֹוֵלל וְּ ֵארִּ ְּ ם ש   ָלכֶּ

 ילדים רכים:   -)ז( עולל    יוןמצודות צ 



 13קיב.       ר"ן  מוה                                     רו   תורה                        ליקוטי                                       

אלא  קרב זקנים שתדל למ  יה ה רבנו לא שעל כן \נז/ומבואר בחי"מקריאה, את הקול הולא שכח   למקומו הראשון

הביאה    וותקחהתרייקא רוב  ד  ,שזקןאר כאן להפך  הרי מבו. וצ"ע  בם להשם ית'כי הנערים קל יותר להשי  ,ני נעוריםרק ב
ומדוע גם הצדיק    יק.צדה  יזכיר לוזה  א"כ לכאורה  ששכח את קול הקריאה אבל    , אלאך מאד להקב"ה סמו  היותאותו ל

  מתייאש ממנו?
ב כדי  יק קרולא מספגם  הם  נו שיידה  ,עד שנעשו סמוכים  תרחקו כל כךהן לא  שרוב הזקנים עדיר  בנו לומכוונת רנראה  ו

  סיון קל ישובו.יולא מספיק רחוק כדי שבנ ,אהקול קורלזכור 

שרב זה הטעם  באונו  ואולי  שהיו  הגדולים  אפיקורסים  הג'  עם  עד שהסכימו   ,מןעסק  מאד  רחוקים  היו ממש  כבר  הם  כי 
הורי  לעורר בהם הרהצליח רבנו    אעפ"כ  על כןאולי  וקנה בחטאיו,  יוק והזית הריחשזה תכללא להזכיר שם ה',  ביניהם ש
  תשובה.

התורה  כיון שלא מכיר הקול קורא של    בלא  ,ונת רבנו שאמנם אע"פ שהמתרחק ביותר הוא גם הסמוך ביותראו אולי כו
 קצדיק יעזור לו, כי הצדיע"י שה   ואפילו  ,לשוב כראוי באמת  לכן כמעט אין לו תקנה  ,עד מתי פתיים תאהבו פתי  זתרמכש

ש לעאע"פ  לבטל  לא אבל    ,זוריכול  הנ"ל(  הבחירה,  רוצה  תקמג  בחי"מ  לא    ,)כדמשמע  אפיקורסים  הג'  גם  חזרו  ולכן 
 ובה לגמרי. בתש

ּיֵש  חָ ּכְּ   -אבל עיין לק"ה ר"ח ג' ב'   ֶּ דֹול כַּ ש  עַ ָכם ּגָ יג ּדַ ּיֹוֵדַע ּוַמּשִּ ֶּ "ל ש  ַכוֵּ ּנַ יּוַכל לְּ "ל וְּ ָעה, הת ַהּנַ ָ ת ַהש ּ ָקֵר ן אֶּ ב אֹוָתם ָאז  ּוא יּוַכל לְּ
יְּ  ַתכְּ קָ ּדַ ין לְּ יעִּ ּגִּ ּמַ ֶּ ש  ֵאינֹו ש  א ּכְּ ֶּ ַרךְּ ַרק ש  ּבָ תְּ ֹאד ֵאָליו יִּ ין מְּ מּוכִּ י ֲאַזי סְּ "ל, ּכִּ ּנַ יָדה ּכַ רִּ ית ַהיְּ רֹוז, ֲאבָ ֹוֵמַע קֹול הַ לִּ ָחָכם  ּכָ ַעת הֶּ ֵדי ּדַ ל ַעל יְּ

"ל ּתָ  ַהּנַ ה ַהַהסְּ ַגּלֶּ "ל ַוֲאַזיהּוא מְּ ּנַ ֹוֵמַע קֹול הַ  ָרה ּכַ ינַ ש  חִּ בְּ רֹוז ּבִּ זֶּת ָקַמיְּ  תּכָ רֶּ ָתא ַמכְּ "ל:אֹוָריְּ ּנַ    הּו ּכַ
  לא חילק ומדכרוז.  בכח הצדיק יזכה לדעת וישמע את השתעה ואו רק לצעיר    ממש,  והרנ"ת מתכוון גם לזקןוצ"ע האם מ

או   .רוחון צעיר ב, שיש זקוצ"ל שיש חילוק בין הזקנים  .יםלא קרב זקנרבנו  י"מ שר בחמבואמאידך    .נראה כוונתו גם לזקן
 צעיר שהזקין בחטאיו.ל ממשבין זקן חילוק ולי א
 

 , הנזכר בתחילת התורה רמוז בפסוק בתהלים סוף פרק קיט וזה
 

 
י   -ות ו'  א   ' הלכה ה  מנחה   לק"ה   נו חִּ ַהתְּ ין לְּ יכִּ רִּ ר ָהֲעבֹוָדה צְּ ּקַ אי עִּ ַוּדַ ּבְּ י  ַהּנְּ ּכִּ יֵמי  ּבִּ ר ל  בֶּ י טֹוב ַלּגֶּ ּכִּ ָקא,  יְּ ים ּדַ קּוָתא  י  ּכִּ   עּורִּ ַינְּ וְּ עּוָריו  נְּ ּבִּ א עֹל  ּשָ יִּ

א  ּדָ ַורְּ יָלא ּכְּ לִּ ן אֹות ת ּתְּ ּכְּ ָ ש  ָהא"ב ַהיָּ ָרָכה )ּבְּ בְּ רֹונֹו לִּ כְּ נּו זִּ ַתב ַרּבֵ ּכָ ֶּ מֹו ש  ת ה' יִּ . ּוכְּ ָהָאָדם עֹוֵבד אֶּ ֶּ ָחד ש  יֹּום אֶּ ֶּ יָמן עג( ש  ּוָבה סִּ ימֵ ש  ַרךְּ ּבִּ ּבָ עּוָריו  תְּ י נְּ
ה   ּמָ ּכַ מִּ יֹוֵתר  ָ ָיָקר  י ש  רֹונוֹ נִּ כְּ זִּ נּו  ֵמַרּבֵ י  ּתִּ ַמעְּ ָ ש  ֵכן  וְּ ָנתֹו.  קְּ זִּ ֵעת  ּבְּ הַ ם  ֵני  ּבְּ ַרךְּ  ּבָ תְּ יִּ ַלה'  ָקֵרב  לְּ הּוא  ר  ּקָ ָהעִּ ֶּ ש  ים  ָעמִּ ּפְּ ה  ּמָ ּכַ ָרָכה  בְּ לִּ י    ּכִּ ָקא,  יְּ ּדַ ים  עּורִּ ּנְּ

יָבם ֵמהַ  ִּ ה ַלֲהש  ֶּ ים ָקש  ֵקנִּ כַ ַהזְּּ ים. וְּ ָערִּ ָחָדש  אוֹ ּנְּ ר ָהא"ב )הֶּ ֵספֶּ בָֹאר ּבְּ עִּ ת ּתְּ   תמְּ ַהּתֹוָרה ּתָ בָֹאר ּבְּ ּמְּ ֶּ מֹו ש  יָמן ד(, ּוכְּ ּוָבה סִּ יָמן רו(  ש  סִּ ה ֹאֵבד )ּבְּ שֶּ י ּכְּ יתִּ
ם. ָ ן ש   ַעיֵּ

מוהר"ן   נז ּדַ   -תקמ"ג    סימן  חיי  ם  ים,  ּגַ ֵקנִּ זְּ ָקֵרב  לְּ ל  ּדֵ ּתַ ְּ ש  מִּ ָהָיה  ּלֹא  ֶּ ש  ָהָיה,  ּכֹו  ֵני רְּ ּבְּ ף ַהּנְּ -ַרק  ָהָאלֶּ ּבְּ ּמּוָבא  ּכַ ים,  ית  -עּורִּ ערך    )ספרּבֵ המידות 
הָ  ַקל לְּ ּבְּ ים  ָערִּ ַהּנְּ ֶּ ֵ תשובה ח"ב, סעיף ד'(, ש  ַהש ּ יב אֹוָתם לְּ ִּ ֵקנִּ -ם ש  ַהזְּּ ן  ַרךְּ מִּ ּבָ תְּ חָ יִּ י ָזֵקן אֶּ ר לִּ ּפֵ ֵכן סִּ וְּ לֹו  ים.  צְּ ָהָיה אֶּ ֶּ ש  ַעם ַאַחת, ּכְּ ּפַ ֶּ מֹו, ש  ד ַעל ַעצְּ

בּועֹות ּבְּ ַעל ַחג הַ  ָ רוֹ ש ּ כְּ נּו זִּ ַרּבֵ ַלב, ָאז ָאַמר לְּ יב    נוֹ ַזאסְּ ִּ ם" ! ֵהש  י ֲאֵליכֶּ בּו אֹותִּ נּו, ָקרְּ ָרָכה: "ַרּבֵ בְּ רוֹ לִּ כְּ נּו זִּ י ָיכֹול לֹו ַרּבֵ ָרָכה: "ֵאינִּ בְּ ים"    נֹו לִּ ֵקנִּ ָקֵרב זְּ לְּ
ַאַחר  ךְּ -!  הוּ ּכָ ךְּ  ּכָ ֶּ ש  רּו,  "ּתֹאמְּ לֹו:  ָאַמר  וְּ ָצת  קְּ נּו  ַרּבֵ ַחק  ש ָ אֵ   ֶּ ש  ת,  ָהֱאמֶּ ָיכֹול  א  י  ֲאנִּ אי  ַוּדַ ּבְּ ָיכֹול;  י  קָ ינִּ ַאף לְּ ֲאָבל   ! ים"  ֵקנִּ זְּ ם  ּגַ י -ַעל -ֵרב  לֹא  -ּפִּ ֵכן 

ָקֵרב   תְּ ֵקן ֵהיֵטב  נִּ ֵני זֶּה ַהזָּ מֹו ּבְּ נּו ּכְּ ַרּבֵ ַהּת ַהּנְּ -לְּ בָֹאר ּבְּ ֵכן מְּ ים. וְּ יָמן  עּורִּ סִּ ּקּוֵטי א', ּבְּ לִּ ה אֹוֵבד", ּבְּ ש ֶּ י ּכְּ יתִּ עִּ ֶּ ֹוָרה "ּתָ ּלּוק ש  ין עּול רו, ַהחִּ ָזֵקן,  -ּבֵ ים לְּ ָימִּ
 ָ ן ש  ה  ם.  ַעיֵּ ֶּ ש  ּקָ ֶּ ים, ש  ָעמִּ ה ּפְּ ּמָ ינּו ּכַ ָראִּ נּו וְּ ַמעְּ ָ ֵכן ש  ים: וְּ ֵקנִּ ָקֵרב ַהזְּּ  לְּ



 מוהר"ן                            ו ר  תורה                         יקוטי     ל                  1קיב: 

מהעדר שהיינו שתעיתי מהדרך הישר כשה אובד הנוטה מהדרך  א,  תעיתי כשה אובד נפרד 

מהרועה ממנו   ומתרחק  לגמרי אלא  \ג/[ב]  כנ"ל  ונאבד  שנאבד  הכוונה  להשיבו  שאין  אותו  ומחפשים  עד  נאבד  עכ"פ   ,

לא    דך יכי מצות,  בקש עבדך, ע"כ אני שואל מלפניך,  שאז הקב"ה מתייאש ממנו  -,שמזקין בחטאיו כנ"ל
התורה    הקריאה של  \ה/ ני זוכר עדיין את הקול , היינו שתמהר לבקשני, כל זמן שאשכחתי

, שתמהר לבקשני תיכף, בקש עבדך כי מצוותיך לא שכחתישאומר דוד המלך  וזהו    .והמצוות
  . י מצוותיך לא שכחתי עדיין, ועדיין אני מכיר את קול הקריאה של המצות שהם התורהכ

ב    , וותיך וי לבקשני מהרה מיד, כל זמן שעדיין לא שכחתי את מצחם עלי שתרת  ש  ק  ע"כ 
 ? צ"ע מדוע דוד המלך מתפלל על זה  .דהיינו שעדיין אני מכיר את קול הקריאה של התורה והמצות

יותר המלך  , וא"כ מה מבקש דוד  \ז/ותמיד תורה מכרזת עד מתי וכו'הרי הקב"ה תמיד מבקש את התועים ומתרחקים ממנו,  
לא אשמע  אזי  ו  ,ה על ההסתרהקולך, דהיינו שתתווסף לי הסתראת  חני  לתעות עד שאשכח  י"ל שמבקש אל תנצו  מזה?

לבקש הקב"ה שהרי    ,"בקש עבדך"  ומאי  ,תעה יותראאחוז בעבדך שלא  לו לומר    ההילכאורה  אלא שא"כ    .כלל את קולך
  אלא שלא מועיל. ,תמידמבקש 

ולא רק סייע לו להתעורר בתשובה  רה שלא יתעה ואם תעה מיד יר אותו מעבישהקב"ה ישמוויש לומר שכוונת דוד המלך  
הבא ליטהר ביומא לח:  אמרו חז"ל    שהרי  ,שהכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםמברכות לג.  יקרא לו כנ"ל. ואין להקשות  

שמשה   . ועיין ע"ז דף ה .(ות י.כמבואר במהרש"א ברכ) ואמרו במכות י: בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו .אותומסייעין 
שמים יראת  מהקב"ה  בקשו  שלא  על  טובה  כפוי  שהם  לישראל  אמר  לג.    .רבנו  מברכות  המהרש"א  בידי  והקשה  שהכל 

  \ח/.כול להטות לב בני"א לטובהשכמה כתובים מבואר בהם שהקב"ה י . ותרץשמים חוץ מיראת שמים

 
 הרחיב לבאר יותר.  תטור ב שמכאן כתוב שם בקיצור ובתקפא מוהרנ" 121אמת שתעיתי אבל בקש עבדך כי מצוותיך לא שכחתי.. ועי"ש  -בדפו"ר  א

  ללק"ה אומנין סוף הלכה ד' והפל"ח ציין מתבקש. עיין סנהדרין קט: ריב"ב לומד מפסוק זה שאבידה היא דבר ה ב

  " ויאבדו מתוך הקהל "   ,בעולם הזה  " ותכס עליהם הארץ " ח אין להם חלק לעולם הבא שנאמר  ת''ר עדת קר   -עם ביאור שוטנשין  סנהדרין קט:  ג 
)שבעליה מחפשים אותה ומוצאים אותה   הרי הן כאבידה המתבקשת   (אע"פ שנאמר בהם לשון אבדה )אומר    רבי יהודה בן בתירא   .יבא י עק בר דברי    , לעולם הבא 

 ל מ"ש כי ככו)כי בני קרח לא שכחו מצוות ה'    " תעיתי כשה אובד בקש עבדך כי מצותיך לא שכחתי " קעו{  -שנאמר }תהילים קיט   , (, והרי הם באים לעוה"בלאחר זמן

. כך פרש"י שכוונת דוד בפסוק הזה "ב. ויש להניח שתפלת דוד התקבלה שתעו בדרכם ואבדו מתוך הקהל, יבקש אותם ה' ויחזירם אליו כלומר יביאם לעוה עליהם שאע"פ  , לכן דוד התפלל  דושיםהעדה ק
 (.אמנם עדת קרח ביניהם  על דבר שנאבד ומחפשים אותו ומוצאים,  דה אינה בהכרח כליון אלא גםאב  שוןלשיצא לגלות, וללמד שעל כל ישראל  הוא על קרח ועדתו. אבל מהרש"א פירש שכונת דוד היא  

אומנין  חו"מ    קוטי הלכות י ל  ד  סוף  הלכות  אֹוֵמר:  -הלכה  ָבא  ּבָ ן  ּבֶ ְיהּוָדה  י  ַרּבִ קַֹרח,  ת  ָרׁשַ ּפָ ה  ַרּבָ ִמְדָרׁש  ּבְ ָאְמרּו  ׁשֶ ֲעִתיָדה    ְוֶזה  קַֹרח  ֲעַדת 
ִת  ִעיִת , ַויֹּאְבדוּ ב י ַלֲעלֹות, ּכְ ָדִוד הּוא אֹוֵמר, ּתָ ָהל. ּבְ ֱאמַ  ִמּתֹוְך ַהּקָ ּנֶ ָך ְוכּו'. ָמה ֲאֵבָדה ׁשֶ ׁש ַעְבּדֶ ּקֵ ה ֹאֵבד ּבַ ׁשֶ אן  י ּכְ ׁש, ַאף ּכָ ּקֵ ָדִוד ֲעִתיָדה ְלִהְתּבַ ר ּבְ

ּקּון קַֹרח ַוֲעָד  ר ּתִ ִעּקַ ׁש ְוכּו', ַהְינּו ׁשֶ ּקֵ ל  ֹו הּוא ַעל  תֲאֵבָדה ָהֲעִתיָדה ְלִהְתּבַ ים ְוַעל ְיֵדי ּכָ ִהּלִ ַסד ֵסֶפר ּתְ יָּ ֶלְך ׁשֶ ִוד ַהּמֶ ִחיַנת ּדָ ַעְצמֹו ַעל ְיֵדי ּבְ ְיֵדי ֶזה ּבְ
ֵא  ְלִוים  ְוִהְתּבֹוְדדוּ ַהּנִ יחֹות  ּוְבֹשִ ה  ַהְרּבֵ ׁשֹות  ּוַבּקָ ּוִבְתִחּנֹות  ים  ִהּלִ ּתְ ֵסֶפר  ּבְ ְועֹוְסִקים  ְדָרָכיו  ּבִ ְוהֹוְלִכים  י   תָליו  ּבֵ ה  ָכל  ַהְרּבֵ ּבְ ְוצֹוֲעִקים  ְלֵבין קֹוָנם  ָנם 

ָחס ַעל ַנְפׁשֹו ָיִבין ל ִמי ׁשֶ י ּכָ ה ֹאֵבד ְוכּו'. ּכִ ׁשֶ ִעיִתי ּכְ ַעם ּתָ ֶזה ָצַעק    ּפַ יק ּכָ ָהָיה ַצּדִ ֶלְך ׁשֶ ִוד ַהּמֶ ה ֹאֵבד, ִאם ּדָ ׁשֶ ִעיִתי ּכְ ה ָצִריְך ִלְצעֹק ּתָ ּמָ ַעְצמֹו ּכַ ּבְ
ׁשֶ  ִעיִתי ּכְ ה ָאנּו ְצִריִכין ִלְצעֹק ְצָעק ה ֹאֵבד, ִמכָּ ּתָ ה ְוַכּמָ ּמָ י ִרְבבֹות ַקל ָוחֶֹמר ּכַ ן ֶאֶלף ַאְלֵפי ְוִרּבֵ ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ה אּוַלי אּוַלי נּוַכל  ל ׁשֶ ה ְוָכֵאּלֶ ֵאּלֶ ֹות ּכָ

קֹ  ַגם  ּפְ ן  ְמַתּקֵ הּוא  ֶזה  ֶדֶרְך  ּבְ הֹוֵלְך  ׁשֶ ּוִמי  ְוכּו'.  ַעְצֵמנּו  ְגמוּ ַר ִלְמצֹא  ּפָ ׁשֶ ל  ח  ׁשֶ ֶרְך  ַהּדֶ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ "ל  ַהּנַ טֹוִבים  ּסּוִפין  ּכִ ַעל  ָחְלקּו  ֵהם  י  ּכִ ֶזה,  ּבָ  
ְוִהְתּבֹוְדדוּ  ה  ִפּלָ בְּ ּתְ ְיֵדי  ַעל  ַהְינּו  ֹאֵבד,  ה  ׁשֶ ּכְ ִעיִתי  ּתָ ִחיַנת  ּבְ ְיֵדי  ַעל  ן  ּכֵ ַעל  ָהֱאֶמת,  יק  ּדִ ַהּצַ ֵלמּות  ׁשְ ר  ִעּקַ הּו  זֶּ ׁשֶ ֵאָליו  י חִ ת  ְלִוים  ְוַהּנִ ִוד  ּדָ ַנת 

יב ֲאֵבָדָתם ְוכוּ  ׁש אֹוָתם ְוָיׁשִ ַבּקֵ יְּ ַרְך ׁשֶ ׁש ֵמה' ִיְתּבָ ֶזה ְלַבּקֵ ֲאֵבָדה ' ׁשֶ ָהעֹוְסִקים ּבָ ְדָרׁש ׁשֶ ּמִ ָאְמרּו ּבַ מֹו ׁשֶ ׁש, ּכְ ּקֵ אי ְלִהְתּבַ ַוּדַ ָדִוד    ֵהם זֹוִכים ּבְ ֱאַמר ּבְ ַהּנֶ
ׁש עַ  ּקֵ ׁשֶ ֲעִתיָדה ְלִהְתּבַ ִחיַנת ֲעַדת קַֹרח  ּבְ ם  ּגַ ְיֵדי ֶזה,  ים נֶ ל  ה ֲאָנׁשִ ה ַהְרּבֵ י ַהְרּבֵ ּכִ ָהל,  ַויֹּאְבדּו ִמּתֹוְך ַהּקָ ֱאַמר ֲעֵליֶהם,  ֵני עֹוָלמֹות ַעל  ּנֶ ְ ֱאָבִדים ִמׁשּ

ִרים   ׁשֵ ַהּכְ ַמֲחלֶֹקת ַעל  ּבְ אֹוֲחִזים  ׁשֶ ַוֲאִביָרםְיֵדי  ָתן  ּדָ ִניצֹוֵצי קַֹרח  ם  ׁשָ ֵיׁש  ַמֲחלֶֹקת  ׁש  יֵּ ׁשֶ ָמקֹום  ָכל  ּבְ י  ּכִ "ל,  ל    ַהּנַ ּכָ י ֵכן סֹוף  ּפִ ַעל  ּמּוָבא. ֲאָבל ַאף  ּכַ
ׁש ַעל   ּקֵ ים ְוִהְת סֹוף ֵהם ֲעִתיִדים ְלִהְתּבַ ְתִהּלִ ְיָקא ָהעֹוְסִקים ּבִ ִרים ּדַ ׁשֵ ל ֵאּלּו ַהּכְ ה ֹאֵבד  ְיֵדי ֲעבֹוָדָתם ׁשֶ ׁשֶ ִעיִתי ּכְ ַעם ּתָ ָכל ּפַ ּבֹוְדדּות ְוכּו' ְוצֹוֲעִקים ּבְ

ְוָהְרחֹוִק  ַהחֹוְלִקים  ל  ּכָ ְוַגם ַיֲעלּו  ׁש  ּקֵ ְלִהְתּבַ ֲעִתיִדים  אי  ַוּדַ ּבְ ֵהם  ְיֵדי ֶזה  ַעל  ׁשֶ י ֱאֶמת ה'  ְוכּו'  ּכִ ָנׁשּוב ֲאֵליֶהם  ַוֲאַנְחנּו לֹא  ה ֵאֵלינּו  ֵהּמָ ָיׁשּובּו  י  ּכִ ים 
 עֹוָלם: לְ 
 מצותך  -רצותמ ד

 צ"ע לכאורה צ"ל את קו להקריאה   -  את הקול הקריאה   ה 
 מצותיך  -מתרצו  ו

נִ   -אות ג'    נו   עיין תורה   ז ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהׁשּ ׁשֶ יֹּוְדִעין  ׁשֶ ּכְ וְ ְוֵתֶכף,  ָרה,  ַהַהְסּתָ תֹוְך  ּבְ ׁשֶ ָרה  ַהַהְסּתָ ָכה  ִנְתַהּפְ ַעְצמֹו  ּבְ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ם,  ׁשָ ר  ה  ְסּתָ ּנָ ִמּמֶ ה  ַנֲעֹשֶ
ְוֵכיָון  ם.  ׁשָ ר  ִנְסּתָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהׁשּ ׁשֶ יֹּוֵדַע  ׁשֶ ֵמַאַחר  ְלַדַעת,  אן,  ּכָ ר  ְסּתָ ּנִ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ְוֻהְחְזָרה  ַעת,  ַהַהסְ   ּדַ ֱחָזר  ּנֶ ה  ׁשֶ ְוַנֲעֹשֶ ְלַדַעת,  ָרה  ַהְסּתָ תֹוְך  ּבְ ׁשֶ ָרה  ּתָ

ַעְצמָ  ּבְ ַהּתֹוָרה  ֲאַזי  ּתֹוָרה,  ה  ּנָ ְבִחיַנת: ִמּמֶ ּבִ ִמיִני ל"ו, ַאֲחֵרי נ"ח,    ּה מֹוִכיָחה אֹוָתם,  ׁשְ ֶפִתי' )זַֹהר  ֵאֲהבּו  ּתְ ָתִיים  ּפְ ָמַתי  ְיהּו ַעד  ַקּמַ ַמְכֶרֶזת  'אֹוַרְיָתא 
י     א קכ"ו(: ָנשֹ  א(:  ּכִ ֵלי  )ִמׁשְ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִמיד,  ּתָ ּומֹוִכיָחה  ְוצֹוֶעֶקת  ַמְכֶרֶזת  ַהּתֹוָרה  ֱאֶמת  ֵאֲהבּו"  "בְּ   ּבֶ ּתְ ָתִים  ּפְ ָמַתי  ַעד  ְוכּו'  ְקָרא  ּתִ הִֹמיֹּות  רֹאׁש 

"ל. וּ  ַהּנַ רֹות  ל ַהּתֹוָרה, ֵמֲחַמת ַהַהְסּתָ ׁשֶ רּוז  ֵאינֹו ׁשֹוֵמַע קֹול ַהּכְ ׁשֶ ַעת  ְוכּו'. ַרק  ה ֵמֶהם ּתֹוָרה, ַעל ְיֵדי ַהּדַ רֹות ְוַנֲעֹשָ ְוֶנְחְזרּו ַהַהְסּתָ ּלּו  ְתּגַ ּנִ ׁשֶ ֵמַאַחר 
נַּ כַּ  ָתִים" ְוכּו' ּכַ ַעְצָמּה מֹוִכיָחה אֹוָתם "ַעד ָמַתי ּפְ ה ֵמֶהם ּתֹוָרה, ַהּתֹוָרה ּבְ ֲעֹשָ ּנַ ׁשֶ ֶכף ּכְ "ל, ֲאַזי ּתֵ  "ל: ּנַ
כא( שחז"ל עמדו על הסתירה בין הפסוק "שובו אלי ואשובה )מלאכי ג(    ' בלק"ה ק"ש )הלכה ה אות י( מביא מדרש )איכא ה   מוהרנ"ת   ח

"השיבנו וכו' ונשובה".  וביארו שזה ויכוח בין כנ"י להקב"ה. אבל מוהרנ"ת מבאר שבאמת אין מחלוקת רק אי הבנה, כי באמת    פסוק ובין ה 
   הקב"ה כל כוונתו שנצעק "השיבנו אליך", אבל ישראל לא מבינים כוונתו, ומבינים כפשוטו שמתנה שיבתו בזה שישראל ישובו תחילה.  

 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים.ש  : ונדה טזוצ"ע מברכות לג.  

טוע   ואולי הכוונה עזרתו של הקב"ה,  שישראל  ע"י  עליו אלא  לנו להתגבר  וא"א  יצה"ר מתגבר ומתחדש  יום  ל: שבכל  עפ"י קדושין  נים 
והקב"ה אומר   בידו.  יעזבנו  ה' לא  יכולתכם אתם  שנאמר  בכל  רק אהיה    , שובו  צג.(  בבחי'  רק  כדי שאני  בו ממש)שבת  ואזי  מסייע אין   ,

 ואשובה.  

טובה, בשעה שאמר    .ה   עבודה זרה ועיין   בני כפויי  טובה  ליראה. אמר להם משה לישראל כפויי  זה להם  והיה לבבם  יתן  מי  רבנן,  תנו 
גם שאמרו הכל בידי שמים    כתבמהרש"א שם  ו    .היה להם לומר תן לנו אתה וכו'   "מי יתן והיה לבבם זה להם " הקדוש ברוך הוא לישראל  



 מוהר"ן                            ו ר  תורה                         יקוטי     ל                  2קיב: 

בקש "  שהתפללולזה כוון דוד המלך    \י/  .\ט/ שאין בו ממש  עאולי כיון שאדם רוצה ומשתדל נחשב הקב"ה רק כמסייצ"ע  ו
 שכח קולך.אתעה עד שאשלא  תסייע לעבדךשפירוש  ",עבדך

אבל כמזקין בחטאיו ונסתר עדיין שומע את קולה,    ,כשיש לאדם הסתרה אחתתמיד ושהתורה מכרזת  ת ג'  אועיין תורה נו  
אחרי זמן שלא שמע   דהיינווזה הכוונה כאן ששוכח את הקול,    ,אזי נסתרת ממנו הכרזת התורה  ,הסתרה  נו גם שיש לוממ

ה ממנו.את  נשכח  דו  קול  ביקש  זה  לו    ,המלך  דועל  שתיהיה  עד  בחטאיו  להזקין  הקב"ה  לו  יניח  בתוך השלא  סתרה 

שכח את קול   האדם נזקן בחטאים קשה מאוד לבקשו, כי כבר כשחס ושלום כי כשח"ו ההסתרה.
מבואר כאן שגם כשהזקין בחטאיו עדיין התורה מכרזת וקוראת   ול הקריאהקבהתורה והמצות, ואינו מכיר  

ע"כ צריך האדם לבקש מהש"י, שימהר הש"י לבקשו להחזירו אליו, כל זמן שלא    .לו לשוב
  .כנ"ל יאות ושכח עדיין לגמרי את קול התורה והמצ

 : כנ"ל לא שכחתי יבךיותובקש עבדך כי מצוזהו מה שבקש דוד המלך ע"ה  
זאת  "לפאאולי   לבקש  ידע  המלך  דוד  קורא    ,שדייקא  הקול  את  לשמוע  ורגיל  בנפילות  רגיל  היה  להבדיל  כי  לשוב,  לו 

ועד שנעשה מלך לא היךהמל  משאול רגיל    \יג/ ,אבו שום חט  ה , שאע"פ שהיה צדיק עצום  גרם שאינו  זה  דייקא  אעפ"כ 
עד  לא ביקש מהקב"ה בקש עבדך וכו'  וגם    דילא שב מלכן כשחטא    ,לו לשובקול קורא  תשובה ולא רגיל לשמוע את הב
בחטאוש כ  המיתהרק  ו  ,הזקין  שלו  הרפיבמלחמה  וכמו  בעלא,  אותו  כשהעלתה  שמואל  לו  מ  תמר  עמי  האוב  אתה  חר 

   .\יד/ במחיצתי
 

 

 
וכמ"ש לעיל וקאמר דמשה לא רמזה    , דכמה כתובים מורים ע"ז   , את שמים מ"מ פשיטא דביד הקב"ה להטות לב בני אדם לטובה ר חוץ מי 

בה ולא שאלו לו על  והם כפויי טו   ,כו' דכתיב ולא נתן לכם לב לדעת וכו' דהיינו שרמזה להם שיש ביד הקב"ה לתת ולהטות לבם לטובה 
וכמו אדה"ר    להם יראת שמים.פי' שלא חשבו שזו טובה שיהיה  מהרש"א  לא רצו להכיר טובה. ו   ס'ו לת קראם כפויי טובה  וטעם ש  .כך אז 

 .לו   הטוב שלא חשב שהאשה שקבל  

. ובמכות י:  אותו הבא ליטהר מסייעין    )יומא לח:( מ"ש  כ אפשר וחייב אדם לבקש יראת שמים ואזי מקבל יותר סיעתא דשמיא לכך ו   עכ"פ 
יראה אלא  ות י. )ד"ה חטאים( ועי"ש שלא רק אדם על עצמו יכול לבקש  תו. כמבואר במהרש"א ברכ או   ןבדרך שאדם רוצה לילך מוליכי 

    ר"מ עי"ש.ל וכמו שברוריה אמרה    גם אדם על חבירו.
שעשאוה   אבל עיין שבת צג.  ט כגון שנים  ה ש  ,  כי  פטור,  יכול  זה שאינו  יכול לבדו,  ואחד לא  יכול לבדו  ל אחד  שיכול מסייע  בו    מי  אין 

זה מצד    באמתאבל    ואין בו ממש.  נמצא שהאדם רק מסייע   ,להתגבר על היצה"ר לבדו   אדם לא יכולוה יכול  כל  הקב"ה    ולכאורה  .ממש
  וד דאין זה כבוד מי שמכבד את עצמו, דאין כב   , הקב"ה לבדו לא יכול הכבוד שמים שמעלה המצווה,  ההתגברות על היצה"ר אבל מצד  

של אדם   ע"יאלא   מהרח  , בחירה  מ ו וקים  ודייקא  תהלה  אבית  קרוציכמ"ש  חז"ל  ב וכן    ,חומר   גושי עפר  ה הקב"ה  לשון  מסייע  הוא  נקרא 
בכל  ו   ,ועוזר  ל:  בקדושין  היצה"ריום  כמבואר  האדם   מתגבר  לו.  ואל   על  יכול  אין  עוזרו  שהקב"ה  לח(  ואחז"ל  מלא  ליטהר  )יומא  הבא 

ועל כן אע"פ שאנו מבקשים סיוע מהקב"ה נחשב גם    .שניהם חייבים ו ,  ון כשניהם לא יכולים לבדם ניד ם המצוות  ו מסייעין אותו, נמצא שקי 
כגון כאן    ,בל כשאנו מבקשים עוד סיוע א   נחשב כחצי חצי,  נו כנ"ל בקדושין ל:בשלמא הסיוע שתמיד יש ל אלא שעדין צ"ע    .עשייה שלנו 

ש י   "בקש עבדך " מבקש  שך  ל שדוד המ  ידי הקב" ו ר מצא שה נ מבקש,  תמיד  אתה  ותר ממה  על  נעשה  וצ"ל שלא  ב  ברוב.  והמיעוט בטל  ה 
ואע"פ שגם הכנעת  יצה"ר היא סילוק המונע,  המצווה היא הכבוד שמים שעולה ממנה ואילו ההתגברות על ה עיקר  שייך ביטול כי באמת  

 .ולא בטל אפילו באלף   , למעמיד , והוא הנחשב  אדם מעשה  היצה"ר היא מצווה עדיין העיקר הוא ה 
יד דברים ג'    רימרפסין איג   יין ע   י ו   .כג אות  ובשם  שתרצו שהבקשה מהקב"ה היא רק שיסיר את מה שמפריע לנו  לא שיטה לבנו ממש. 

יראת שמים שאז כביכול מוכרח הקב"ה להענות    מהמתפלל על חוץ    , להם בידי שמים לא להענות  תפילות בני אדם  כל  החדושי הר"מ ש 
   ."ל רש"א הנ כדברי מה והכוונה    , לסייע לו.לבקשתו 

 ות והמצ  -מתרצו  יא

 מצותיך  -מתרצו  יב

במלכו "   :יומא דף כב עיין    יג א( )שמ   " בן שנה שאול  יג  א  הונא כבן שנה שלא טעם טעם חטא   ואל  רב  יצחק    .אמר  בר  נחמן  רב  מתקיף לה 
הדר חזא סיוטא    .בן קיש  אמר נעניתי לכם עצמות שאול  ,ה אחויאו ליה לרב נחמן סיוטא בחלמי   .ואימא כבן שנה שמלוכלך בטיט ובצואה 

אמר שמואל מפני מה לא נמשכה מלכות בית שאול מפני  אמר רב יהודה    .אמר נעניתי לכם עצמות שאול בן קיש מלך ישראל   ,מיה בחל 
 .שלא היה בו שום דופי 

אל כל( ]ובכל[ אשר  )   מז(   )שמואל א יד   דוד דגלי מסכתא כתיב ביה יראיך יראוני וישמחו שאול דלא גלי מסכתא כתיב ביה   :עירובין דף נג   יד
 ותו עון שנאמר מחר אתה ובניך עמי עמי במחיצתי הוא על א   ירשיע ואמר רבי יוחנן מנין שמחל לו הקדוש ברוך  [ נד.] נה  יפ 
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