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 תנינא תורה ס"ו ןליקוטי מוהר"

 הצדיק הוא מכרח לעשות תשובה בעד ישראל

ְׂשָרֵאל ְדַהְינּו  יק הּוא ֻמְכָרח ַלֲעׂשֹות ְתׁשּוָבה ְבַעד יִּ ַהַצדִּ
יק ֻמְכָרח  ָחד חּוץ ַלּׁשּוָרה ּופֹוֵרק על ֲאַזי ַהַצדִּ ּיֹוֵצא אֶׁ ְכׁשֶׁ

ָחד ָנְסעּו ְׁשֵני  ַפַעם אֶׁ י ָמָׁשל ׁשֶׁ ילֹו ַעל פִּ ְׁשבִּ ַלֲעׂשֹות ְתׁשּוָבה בִּ
ם סּוס ְמבָהל ּוְמֻׁשָגע ְוָנָׂשא אֹוָתם ַהּסּוס  ְבֵני ָאָדם עִּ

ת  יל ְלַהכֹות אֶׁ ְתחִּ ָחד ְוהִּ ן ָהֲעָגָלה ְוָעַמד אֶׁ יָכם מִּ ְׁשלִּ ְוהִּ 5 
י ְוָאַמר  ּנּו ַהֵּׁשנִּ מֶׁ ָכה אֹותֹו ַהְרֵבה ְוָׂשַחק מִּ ְגרֹוף ְוהִּ ַהּסּוס ְבאֶׁ

יל ְלַהּסּוס ַהָכָאה זֹו ת ָיְדך, ּוַמה תֹועִּ ה אֶׁ  לֹו ֲהלא ַאָתה ַמכֶׁ
ים, ְלַהכֹות  ין ָבּה ַהּסּוסִּ ַמכִּ ַקח ְרצּוָעה, ׁשֶׁ יך לִּ ַרק ַאָתה ָצרִּ

ת  יל ְלַהכֹות אֶׁ ְתחִּ אֹותֹו ְוָהַלך ְוָעָׂשה ֵכן ְוָלַקח ְרצּוָעה ְוהִּ
ָהָלה ְגדֹוָלה ּוָבַרח ְוָנָׂשא אֹוָתם  ַהּסּוס ְוָעַמד ַהּסּוס ְוָרץ ְבבֶׁ 10 

ׁש  פֶׁ יך אֹוָתם ְלתֹוך רֶׁ ְׁשלִּ יט ְוַהּסּוס ָבַרח לֹו ְלַהָלן ְוהִּ ָוטִּ
ה ָכך  ַּיֲעׂשֶׁ ה ֵאינֹו ֵעָצה טֹוָבה ְוָיֲעצּו אֹותֹו ׁשֶׁ ַגם זֶׁ ְמָצא, ׁשֶׁ נִּ

ה אֹותֹו  יָלן ְוַיכֶׁ ה אִּ ת ַהּסּוס ְלֵאיזֶׁ ְקׁשר אֶׁ ה, ְויִּ ל ָיפֶׁ בֶׁ ַקח חֶׁ ּיִּ ׁשֶׁ
ָכה הַ  יב ְוָעָׂשה ָכך, ְוהִּ ה ְיַלְמדֹו ְלֵהיטִּ ּסּוס ַהְרֵבה ַהְרֵבה, ּוָבזֶׁ

י ֵאינֹו ְכַדאי ַהּסּוס  ה ֵאינֹו ֵעָצה טֹוָבה כִּ ַגם זֶׁ ְתַיַגע ְוָרָאה ׁשֶׁ ְונִּ 15 
ֵּיׁש לֹו ַעל ְיֵדי ַהַהָכָאה ְוֵאין  ר רּוַח, ׁשֶׁ יָעה ְוַהקצֶׁ ֻכלֹו ְבַעד ַהְיגִּ

ה  ירֹות אֹותֹו ַעל ְיֵדי ְקֵני ְׂשֵרָפה ְוזֶׁ ה ַרק לִּ ַתָקָנה ְלסּוס ָכזֶׁ
ְתַנֵהג ַכּׁשּוָרה ֵאין צַ  ָחד יֹוֵצא ַלחּוץ ְוֵאינֹו מִּ אֶׁ ר לֹו ָכך ְכׁשֶׁ

יׁש  ְפָׁשר ְלַהֲענִּ י ָהָיה אֶׁ ְמצא ֵעָצה ַמה ַלֲעׂשֹות לֹו כִּ ין לִּ ְיכֹולִּ
ן ַאֵחר ַאך ָכל  יַח אֹו ְבאפֶׁ אֹותֹו ְבַעְצמֹו אֹו ַעל ְיֵדי ָׁשלִּ 20 

יק בְ  ים ְלַהַצדִּ ים ֵהם נֹוְגעִּ ל ָהֳעָנׁשִּ ינּו ֵאצֶׁ ָמצִּ ַעְצמֹו ְכמֹו ׁשֶׁ
י ֵהם  ְבָכל ָצָרָתם לֹו ָצר" )ְיַׁשְעָיה ס"ג( כִּ ְתָבַרך "ׁשֶׁ ַהֵּׁשם יִּ

ם ָצָרה, ַחס ְוָׁשלֹום לֹו  ֵּיׁש ָלהֶׁ ַמַעל ְוַעל ֵכן ְכׁשֶׁ ק ֱאלֹו"ַק מִּ ֵחלֶׁ
י ַגם ֲענֹו יק ַגם ֵכן "כִּ ל ַהַצדִּ ְבָיכֹול ְכמֹו ֵכן ֵאצֶׁ יק ַצר כִּ ׁש ַלַצדִּ

ָחד, הּוא  ת אֶׁ יׁש אֶׁ ַמֲענִּ ׁש ׁשֶׁ י ָהענֶׁ ְׁשֵלי י"ז( כִּ לא טֹוב" )מִּ 25 
ם  יק ְבַעְצמֹו )ע זוהר בראשית כז( ֵאׁש, רּוַח, ַמיִּ נֹוֵגַע ְלַהַצדִּ

יסֹוד ַהָפׁשּוט,  ין מִּ ְמָׁשכִּ ָעָפר ְוָכל ֵאלּו ָהַאְרָבָעה ְיסֹודֹות נִּ
יק בְ  יַנת ַהַצדִּ הּוא ְבחִּ יק ְיסֹוד עֹוָלם" ׁשֶׁ ְׁשֵלי י( "ַצדִּ יַנת )מִּ חִּ

ין ָכל  ְמָׁשכִּ ּנּו נִּ מֶׁ מִּ יַנת ְיסֹוד ַהָפׁשּוט, ׁשֶׁ יק הּוא ְבחִּ ַהַצדִּ ׁשֶׁ
ית ב( יַנת )ְבֵראׁשִּ ְבחִּ ן  ָהַאְרָבָעה ְיסֹודֹות בִּ : "ְוָנָהר יֵצא ֵמֵעדֶׁ 30 

ָפֵרד ְוָהָיה ְלַאְר  ָּׁשם יִּ ת ַהָגן" ּומִּ ים ְלַהְׁשקֹות אֶׁ ָבָעה ָראׁשִּ
יַנת  יק ְיסֹוד עֹוָלם, ְבחִּ יַנת ַצדִּ ה ְבחִּ ן" זֶׁ "ָנָהר יֵצא ֵמֵעדֶׁ

ֵהם  ָפֵרד" ָהַאְרָבָעה ְיסֹודֹות, ׁשֶׁ ָּׁשם יִּ ר "מִּ ְיסֹוד ַהָפׁשּוט ֲאׁשֶׁ
ין  ְמָׁשכִּ ֻכָלם נִּ ְמָצא ׁשֶׁ ים ַכַּנ"ל נִּ יַנת ַאְרָבָעה ָראׁשִּ ְבחִּ

ם יק ְוַעל ֵכן אִּ ת  ֵמַהַצדִּ ָחד, נֹוֵגַע אֶׁ ת אֶׁ יׁש אֶׁ הּוא ַמֲענִּ 35 
יק לא טֹוב" ַכַּנ"ל  יק ְבַעְצמֹו ְוַעל ֵכן "ַגם ָענֹוׁש ַלַצדִּ ַהַצדִּ

ים  יק ְורֹואִּ ים ַלַצדִּ ָבאִּ ְכׁשֶׁ ָאְמרּו ַהַבֲעֵלי מּוָסר ׁשֶׁ ה ׁשֶׁ ְוזֶׁ
יַנת )ְיַׁשְעָיה ל( ְבחִּ ת מֹורֶׁ  אֹותֹו, בִּ יך ראֹות אֶׁ יך" : "ְוָהיּו ֵעינֶׁ

ְסַתֵכל ְבַעְצמֹו ַעל  ּיִּ יק ׁשֶׁ ת ַעְצמֹו ְבתֹוך ַהַצדִּ ְמָצא אֶׁ ּיִּ ָראּוי ׁשֶׁ
יק  ַּית ְפֵני ַהַצדִּ ם ַעל ְיֵדי ְראִּ דֹות, ֵאיך הּוא אֹוֵחז ָבהֶׁ ָכל ַהמִּ 40 

ין ֵמָהַאְרָבָעה ְיסֹודֹות ַהַּנ"ל, ַכמּוָבא  ְמָׁשכִּ דֹות נִּ י ָכל ַהמִּ כִּ
]עי בלקו"א סי ד אות ח[ ְוַעל ֵכן )במשנת חסידים( 

ּנּו  מֶׁ מִּ יַנת ְיסֹוד ַהָפׁשּוט, ׁשֶׁ הּוא ְבחִּ יק ׁשֶׁ ת ַהַצדִּ ה אֶׁ רֹואֶׁ ְכׁשֶׁ

יׁש ַעל  ְסַתֵכל ְוַיְרגִּ ּיִּ ין ָכל ָהַאְרָבָעה ְיסֹודֹות ָראּוי לֹו ׁשֶׁ ְמָׁשכִּ נִּ
ין מִּ  ָבאִּ דֹות, ׁשֶׁ ה ֵאיך הּוא אֹוֵחז ְבָכל ַהמִּ ן ָהַאְרָבָעה ְיֵדי זֶׁ 45 

יַנת ְיסֹוד ַהָפׁשּוט  הּוא ְבחִּ יק, ׁשֶׁ ין ֵמַהַצדִּ ְמָׁשכִּ ּנִּ ְיסֹודֹות ׁשֶׁ
יך ָראֵׁשי ֵתבֹות: ֵאׁש  ת מֹורֶׁ יך ראֹות אֶׁ ה: ְוָהיּו ֵעינֶׁ ַכַּנ"ל ְוזֶׁ
ין ָכל  ְמָׁשכִּ ם נִּ ֵמהֶׁ ֵהם ָהַאְרָבָעה ְיסֹודֹות, ׁשֶׁ ם ָעָפר ׁשֶׁ רּוַח ַמיִּ

ֻכלָ  דֹות ׁשֶׁ ת ַהמִּ ין אֶׁ רֹואִּ יק ַכַּנ"ל ְוַעל ֵכן ְכׁשֶׁ ין ֵמַהַצדִּ ְמָׁשכִּ ם נִּ
יך ַעל ְיֵדי  ת מֹורֶׁ יך ראֹות אֶׁ יַנת: ְוָהיּו ֵעינֶׁ ה ְבחִּ זֶׁ יק, ׁשֶׁ ַהַצדִּ 50 

ין  ָבאִּ דֹות ׁשֶׁ ין ְבַעְצמֹו ֵאיך הּוא אֹוֵחז ְבָכל ַהמִּ ה רֹואִּ זֶׁ
ם, עָ  יק ֵמַאְרָבָעה ְיסֹודֹות ֵאׁש, רּוַח, ַמיִּ ין ֵמַהַצדִּ ְמָׁשכִּ ּנִּ ָפר ׁשֶׁ

ים ֵׁשם ה  פּורִּ ת ָמֳחַרת יֹום ַהכִּ ין ָהעֹוָלם אֶׁ קֹורִּ ה ׁשֶׁ ַכַּנ"ל ְוזֶׁ
ה  יַנת ֵׁשם ה ְוזֶׁ ְתַגָלה ְבחִּ ים, ָאז נִּ פּורִּ י ַאַחר יֹום ַהכִּ כִּ

י ְלָמֳחַרת  ים ַעל ַׁשָבת כִּ פּורִּ ף ְלָמֳחַרת יֹום ַהכִּ ְצַטּוּו ֵתכֶׁ ּנִּ ׁשֶׁ 55 
יָרם ַעל י ְזהִּ ְׂשָרֵאל ְוהִּ ְתָבַרך ְליִּ ְתַרָצה ַהֵּׁשם יִּ ים נִּ פּורִּ ֹום ַהכִּ

יָרם ַעל ַׁשָבת  ְזהִּ ה ְוהִּ יָלם מׁשֶׁ ְקהִּ ְׁשָכן ַוֲאַזי הִּ ת ַהמִּ אכֶׁ ְמלֶׁ
ְׁשָכן דֹוָחה ַׁשָבת  ת ַהמִּ אכֶׁ ְמלֶׁ ְטעּו לֹוַמר ׁשֶׁ לא יִּ ְכֵדי ׁשֶׁ

"י ָפָרַׁשת ף ְלָמֳחַרת יֹום  )ַכמּוָבא ְבֵפַרׁשִּ ֵתכֶׁ ְמָצא ׁשֶׁ ַוַּיְקֵהל( נִּ
יך הּוא  ים ֻהְזֲהרּו ַעל ַׁשָבת ְוַׁשָבת ְׁשָמא ְדֻקְדָׁשא ְברִּ פּורִּ ַהכִּ 60 

ְתַגָלה  ים, נִּ פּורִּ י ָאז, ַאֲחֵרי יֹום ַהכִּ ְתרֹו ַדף פח:( כִּ )זַהר יִּ
ָחד, עֹוְקרִּ  ת אֶׁ ין אֶׁ יׁשִּ ַמֲענִּ י ְכׁשֶׁ יַנת ֵׁשם ה כִּ ין אֹותֹו ְבחִּ

יָתה  יַנת מִּ ים ְבחִּ ְקָראִּ ים נִּ לּו ְׁשָאר ֳעָנׁשִּ י ֲאפִּ ּיּותֹו כִּ ׁש חִּ ּׁשרֶׁ מִּ
ָכתּוב )ְׁשמֹות ד( ים  ְכמֹו ׁשֶׁ ים ַהְמַבְקׁשִּ י ֵמתּו ָכל ָהֲאָנׁשִּ : "כִּ

ְבָרָכה )ֲעבֹוָדה ָזָרה  ְכרֹוָנם לִּ ך" ְוָאְמרּו ַרבֹוֵתינּו, זִּ ת ַנְפׁשֶׁ אֶׁ 65 
ַּנֲעׂשּו ית  ה(, ׁשֶׁ יַנת )ְבֵראׁשִּ ְבחִּ ּיּות, בִּ ים ְוַהֵּׁשם הּוא ַהחִּ ּיִּ ֲענִּ

ְבָיכֹול  ב( ְׁשֵמנּו כִּ ׁש ַחָיה הּוא ְׁשמֹו" ּוְׁשמֹו ְמֻׁשָתף בִּ פֶׁ : "נֶׁ
ְרְמָיה יד,  "י ְיהֹוֻׁשַע ז, יִּ ק ב, ּוְבֵפַרׁשִּ רֶׁ ית פֶׁ י ַתֲענִּ )ְירּוַׁשְלמִּ

ׁש, ַחס ּוְבַיְלקּוט ְיהֹוֻׁשַע ז( ְוַעל ֵכן כְ  ה ענֶׁ ְׂשָרֵאל ֵאיזֶׁ ֵּיׁש ְליִּ ׁשֶׁ
ׁש נֹוֵגַע  ָקר ָהענֶׁ י עִּ ְבָיכֹול כִּ ְתָבַרך, כִּ ת ַעְצמֹו יִּ ְוָׁשלֹום נֹוֵגַע אֶׁ 70 

ְׁשֵמנּו ַכַּנ"ל ְוַעל ֵכן  הּוא ַהֵּׁשם ּוְׁשמֹו ְמֻׁשָתף בִּ ּיּות ׁשֶׁ ְבַהחִּ
י ָנא" )ְׁשמֹות  ן ְמֵחנִּ ם ַאיִּ ה: "ְואִּ ָאַמר מׁשֶׁ יבֹו ְכׁשֶׁ ל"ב( ְוֱהׁשִּ

ְתָבַרך ֵקׁש  ַהֵּׁשם יִּ ּנּו" ְוכּו )ָׁשם( בִּ ְמחֶׁ י אֶׁ ר ָחָטא לִּ י ֲאׁשֶׁ : "מִּ
ְׁשֵמנּו )עין  ה ְלַמַען ְׁשמֹו ַהָגדֹול ַהְמֻׁשָתף בִּ ַּיֲעׂשֶׁ ה, ׁשֶׁ מׁשֶׁ

ְּׁשמֹו  י ֵמַאַחר ׁשֶׁ ברכות לב ובמ"ר תשא פ וברש קהלת( כִּ 75 
ְׁשֵמנּו ְתָבַרך ְמֻׁשָתף בִּ ת  יִּ יׁש אֹוָתם, נֹוֵגַע אֶׁ ַּיֲענִּ ְמָצא ְכׁשֶׁ נִּ

ְכרֹוָנם  ְבָיכֹול, ַכַּנ"ל ְוַעל ֵכן ָאְמרּו ַרבֹוֵתינּו, זִּ ְתָבַרך כִּ ַעְצמֹו יִּ
ָלה י:( ְבָרָכה )ְמגִּ י נֹוֵגַע ְבַעְצמֹו  לִּ : הּוא ֵאינֹו ָׂשׂש ְוכּו כִּ

י ְׁשמֹו ְמֻׁשָתף בִּ  ְבָיכֹול, כִּ ְתָבַרך, כִּ ְמָצא יִּ ְׁשֵמנּו ַכַּנ"ל נִּ
ים  פּורִּ ְׂשָרֵאל ְביֹום ַהכִּ ְתַרָצה ַהָקדֹוׁש ָברּוך הּוא ְליִּ ּנִּ ְכׁשֶׁ 80 

ְתָבַרך  ְגָדל ְׁשמֹו יִּ ְבָיכֹול, נִּ יך" ֲאַזי, כִּ ְדָברֶׁ י כִּ ְוָאַמר: "ָסַלְחתִּ
ף ַאַחר יֹום ְצַטּוּו ֵתכֶׁ ְׁשֵמנּו ַכַּנ"ל ְוַעל ֵכן נִּ  ַהְמֻׁשָתף בִּ

יך הּוא  י ַׁשָבת ְׁשָמא ְדֻקְדָׁשא ְברִּ ים ַעל ַׁשָבת ַכַּנ"ל כִּ פּורִּ ַהכִּ
י ַאַחר  ים ֵׁשם ה כִּ יפּורִּ ין ָמֲחַרת יֹום ַהכִּ ַכַּנ"ל ְוַעל ֵכן קֹורִּ

ְגָדל ֵׁשם ה ים נִּ פּורִּ ַּנֲעָׂשה ְביֹום ַהכִּ יָחה ׁשֶׁ יָלה ְוַהְּסלִּ , 'ַהְמחִּ 85 
:ַכַּנ"ל

 

 


