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Rebbe Nachman on the Parsha
ליקוטי מוהר"ן תנינא תורה ס"ו
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הצדיק הוא מכרח לעשות תשובה בעד ישראל
הַ צַ ִּדיק הּוא מֻ כְ ָרח ַלעֲׂשֹות ְתׁשּובָ ה בְ עַ ד י ְִּׂש ָר ֵאל ְד ַה ְינּו
ּופֹורק על אֲ ַזי הַ צַ ִּדיק מֻ כְ ָרח
ַּׁשּורה ֵ
כְ ׁשֶׁ ּיֹוצֵ א ֶׁאחָ ד חּוץ ל ָ
לַ עֲׂשֹות ְתׁשּובָ ה בִּ ְׁשבִּ ילֹו עַ ל פִּ י מָ ׁשָ ל ׁשֶׁ פַעַ ם ֶׁאחָ ד נ ְָסעּו ְׁשנֵי
אֹותם הַ ּסּוס
ּומׁשֻ גָע וְ נָׂשָ א ָ
בְ נֵי ָאדָ ם עִּ ם סּוס ְמבהָ ל ְ
וְ ִּה ְׁשלִּיכָ ם ִּמן ָה ֲע ָג ָלה וְ עָ מַ ד ֶׁאחָ ד וְ ִּה ְת ִּחיל לְהַ כֹות ֶׁאת
הַ ּסּוס בְ ֶׁאגְ רֹוף וְ ִּהכָה אֹותֹו הַ ְרבֵ ה וְ ׂשָ חַ ק ִּממֶׁ ּנּו הַ ּׁשֵ נִּ י וְ ָאמַ ר
לֹו הֲ לא ַא ָתה מַ כֶׁ ה ֶׁאת י ְָדךּ ,ומַ ה תֹועִּ יל לְהַ ּסּוס הַ כ ָָאה זֹו
ּסּוסים ,לְהַ כֹות
ַרק ַא ָתה צָ ִּריך ל ִַּקח ְרצּועָ הׁ ,שֶׁ מַ כִּ ין בָ ּה הַ ִּ
אֹותֹו וְ הָ לַך וְ עָ ׂשָ ה כֵ ן וְ ל ַָקח ְרצּועָ ה וְ ִּה ְת ִּחיל לְ הַ כֹות ֶׁאת
אֹותם
הַ ּסּוס וְ עָ מַ ד הַ ּסּוס וְ ָרץ בְ בֶׁ ָהלָ ה גְ דֹולָ ה ּובָ ַרח וְ נָׂשָ א ָ
אֹותם לְ תֹוך ֶׁרפֶׁׁש ו ִָּטיט וְ הַ ּסּוס בָ ַרח לֹו לְ הַ ָלן
וְ ִּה ְׁשלִּיך ָ
נִּמצָ אׁ ,שֶׁ גַם זֶׁה ֵאינֹו עֵ צָ ה טֹובָ ה וְ ָיעֲצּו אֹותֹו ׁשֶׁ ַּיעֲׂשֶׁ ה כָך
ְ
ּיִּקח חֶׁ בֶׁ ל יָפֶׁ ה ,וְ י ְִּקׁשר ֶׁאת ַהּסּוס ְל ֵאיזֶׁה ִּאילָן וְ יַכֶׁ ה אֹותֹו
ׁשֶׁ ַ
יטיב וְ עָ ׂשָ ה כָך ,וְ ִּהכָ ה הַ ּסּוס הַ ְרבֵ ה
הַ ְרבֵ הּ ,ובָ זֶׁ ה ְיל ְַמדֹו לְ הֵ ִּ
נִּת ַיגַע וְ ָר ָאה ׁשֶׁ גַם ֶׁזה ֵאינֹו עֵ צָ ה טֹובָ ה כִּ י ֵאינֹו כְ דַ אי הַ ּסּוס
וְ ְ
כֻלֹו בְ עַ ד הַ יְ גִּ יעָ ה וְ הַ קצֶׁ ר רּוחַ ׁ ,שֶׁ ּיֵׁש לֹו עַ ל ְי ֵדי ַההַ כ ָָאה וְ ֵאין
ַת ָקנָה לְ סּוס ָכ ֶׁזה ַרק לִּ ירֹות אֹותֹו עַ ל ְי ֵדי ְקנֵי ְׂש ֵר ָפה וְ זֶׁה
ּׁשּורה ֵאין
צַ ר לֹו כָך כְ ׁשֶׁ ֶׁאחָ ד יֹוצֵ א לַחּוץ וְ ֵאינֹו ִּמ ְתנַהֵ ג ַכ ָ
יְכֹולִּ ין לִּ ְמצא עֵ צָ ה ַמה ַלעֲׂשֹות לֹו כִּ י הָ יָה ֶׁאפְ ׁשָ ר לְ הַ עֲנִּ יׁש
אֹותֹו ְבעַ צְ מֹו אֹו עַ ל יְדֵ י ׁשָ לִּ יחַ אֹו בְ אפֶׁ ן ַאחֵ ר ַאך כָ ל
הָ ֳענ ִָּׁשים הֵ ם נֹוגְ עִּ ים לְהַ צַ ִּדיק בְ עַ צְ מֹו כְ מֹו ׁשֶׁ מָ ִּצינּו ֵאצֶׁ ל
יִּתבָ ַרך "ׁשֶׁ בְ ָכל צָ ָר ָתם לֹו צָ ר" (יְׁשַ עְ יָה ס"ג) כִּ י הֵ ם
הַ ּׁשֵ ם ְ
לֹו"ק ִּמ ַמעַ ל וְ עַ ל כֵ ן כְ ֶׁׁשּיֵׁש לָהֶׁ ם צָ ָרה ,חַ ס וְ ׁשָ לֹום לֹו
ַ
חֵ לֶׁק אֱ
צַ ר כִּ בְ יָכֹול כְ מֹו ֵכן ֵאצֶׁ ל הַ צַ ִּדיק גַם כֵן "כִּ י גַם עֲנֹוׁש ַלצַ ִּדיק
(מ ְׁשלֵי י"ז) כִּ י הָ ענֶׁׁש ׁשֶׁ מַ ֲענִּיׁש ֶׁאת ֶׁאחָ ד ,הּוא
לא טֹוב" ִּ
נֹוגֵעַ לְהַ צַ ִּדיק בְ עַ צְ מֹו (ע זוהר בראשית כז) ֵאׁש ,רּוחַ  ,מַ יִּם
עָ פָר וְ כָ ל ֵאלּו הָ ַא ְרבָ עָ ה ְיסֹודֹות נ ְִּמׁשָ כִּ ין ִּמיסֹוד הַ ָפׁשּוט,
(מ ְׁשלֵי י) "צַ ִּדיק יְ סֹוד עֹולָם"
ׁשֶׁ הּוא בְ ִּחינַת הַ צַ ִּדיק בְ ִּחינַת ִּ
ׁשֶׁ הַ צַ ִּדיק הּוא בְ ִּחינַת יְסֹוד הַ פָ ׁשּוטׁ ,שֶׁ ִּממֶׁ ּנּו נ ְִּמׁשָ כִּ ין כָל
אׁשית ב) " :וְ נָהָ ר יצֵ א מֵ עֵ דֶׁ ן
הָ ַא ְרבָ עָ ה יְסֹודֹות בִּ בְ ִּחינַת (בְ ֵר ִּ
אׁשים
ּומּׁשָ ם ִּי ָפ ֵרד וְ הָ יָה ל ְַא ְרבָ עָ ה ָר ִּ
לְהַ ְׁשקֹות ֶׁאת הַ גָן" ִּ
"נָהָ ר יצֵ א מֵ עֵ דֶׁ ן" זֶׁה ְב ִּחינַת צַ ִּדיק ְיסֹוד עֹולָם ,בְ ִּחינַת
"מּׁשָ ם ִּי ָפ ֵרד" הָ ַא ְרבָ עָ ה ְיסֹודֹותׁ ,שֶׁ הֵ ם
יְסֹוד ַהפָ ׁשּוט אֲ ׁשֶׁ ר ִּ
אׁשים ַכּנַ"ל נִּ ְמצָ א ׁשֶׁ ֻכלָם נ ְִּמׁשָ כִּ ין
בְ ִּחינַת ַא ְרבָ עָ ה ָר ִּ
מֵ הַ צַ ִּדיק וְ עַ ל ֵכן ִּאם הּוא מַ עֲנִּ יׁש ֶׁאת ֶׁאחָ ד ,נֹוגֵעַ ֶׁאת
הַ צַ ִּדיק בְ עַ צְ מֹו וְ עַ ל כֵן "גַם עָ נֹוׁש ַלצַ ִּדיק לא טֹוב" כַ ּנַ"ל
רֹואים
וְ זֶׁה ׁשֶׁ ָא ְמרּו הַ בַ עֲלֵ י מּוסָ ר ׁשֶׁ כְ ׁשֶׁ בָ ִּאים ַלצַ ִּדיק וְ ִּ
מֹוריך"
אֹותֹו ,בִּ בְ ִּחינַת (יְׁשַ עְ יָה ל) " :וְ הָ יּו עֵ ינֶׁיך ראֹות ֶׁאת ֶׁ
ָראּוי ׁשֶׁ ּיִּ ְמצָ א ֶׁאת עַ ְצמֹו ְבתֹוך הַ צַ ִּדיק ֶׁׁשּי ְִּס ַתכֵ ל בְ עַ ְצמֹו עַ ל
כָל הַ ִּמדֹותֵ ,איך הּוא אֹוחֵ ז בָ הֶׁ ם עַ ל ְי ֵדי ְר ִּאּיַת פְ נֵי הַ צַ ִּדיק
כִּ י כָל הַ ִּמדֹות נ ְִּמׁשָ כִּ ין מֵ הָ ַא ְרבָ עָ ה ְיסֹודֹות הַ ּנַ"ל ,כַמּובָ א
(במשנת חסידים) [עי בלקו"א סי ד אות ח] וְ עַ ל כֵ ן
רֹואה ֶׁאת הַ צַ ִּדיק ׁשֶׁ הּוא ְב ִּחינַת יְסֹוד הַ פָׁשּוטׁ ,שֶׁ ִּממֶׁ ּנּו
כְ ׁשֶׁ ֶׁ
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ּיִּס ַתכֵ ל וְ י ְַרגִּ יׁש עַ ל
נ ְִּמׁשָ כִּ ין כָ ל הָ ַא ְרבָ עָ ה יְסֹודֹות ָראּוי לֹו ֶׁׁש ְ
אֹוחז ְב ָכל ַה ִּמדֹותֶׁׁ ,שבָ ִּאין ִּמן ָה ַא ְרבָ עָ ה
יְדֵ י זֶׁה ֵאיך הּוא ֵ
יְסֹודֹות ֶׁׁשּנ ְִּמ ָׁשכִּ ין ֵמ ַהצַ ִּדיקֶׁׁ ,שהּוא ְב ִּחינַת יְסֹוד ַהפָ ׁשּוט
אׁשי ֵתבֹותֵ :אׁש
מֹוריך ָר ֵ
ַכּנַ"ל וְ זֶׁה :וְ ָהיּו עֵ ינֶׁיך ראֹות ֶׁאת ֶׁ
נִּמ ָׁשכִּ ין כָ ל
רּוחַ ַמיִּם עָ פָר ֶׁׁש ֵהם ָה ַא ְרבָ עָ ה יְסֹודֹותֶׁׁ ,ש ֵמ ֶׁהם ְ
רֹואין ֶׁאת
הַ ִּמדֹות ֶׁׁש ֻכ ָלם נ ְִּמ ָׁשכִּ ין ֵמ ַהצַ ִּדיק ַכּנַ"ל וְ עַ ל כֵן כְ ֶׁׁש ִּ
מֹוריך עַ ל יְדֵ י
הַ צַ ִּדיקֶׁׁ ,שזֶׁה ְב ִּחינַת :וְ ָהיּו עֵ ינֶׁיך ראֹות ֶׁאת ֶׁ
אֹוחז ְבכָל ַה ִּמדֹות ֶׁׁשבָ ִּאין
רֹואין ְבעַ ְצמֹו ֵאיך הּוא ֵ
זֶׁה ִּ
ּנִּמ ָׁשכִּ ין ֵמהַ צַ ִּדיק
רּוחַ ,מ ִּים ,עָ פָר ֶׁׁש ְ
מֵ ַא ְרבָ עָ ה יְ סֹודֹות ֵאׁשַ ,
פּורים ׁשֵ ם ה
קֹורין ָהעֹולָם ֶׁאת ָמחֳ ַרת יֹום ַהכִּ ִּ
ַכּנַ"ל וְ זֶׁה ֶׁׁש ִּ
פּוריםָ ,אז ִּנ ְת ַגלָה ְב ִּחינַת ֵׁשם ה וְ זֶׁ ה
כִּ י ַא ַחר יֹום ַהכִּ ִּ
לְמחֳ ַרת
פּורים עַ ל ַׁשבָ ת כִּ י ָ
ׁשֶׁ ִּּנצְ ַטּוּו ֵתכֶׁף ל ְָמחֳ ַרת יֹום ַהכִּ ִּ
ירם עַ ל
פּורים נ ְִּת ַרצָ ה ַה ֵּׁשם יִּ ְתבָ ַרך לְיִּ ְׂש ָר ֵאל וְ ִּהזְ ִּה ָ
י ֹום ַהכִּ ִּ
ירם עַ ל ׁשַ בָ ת
מׁשה וְ ִּהזְ ִּה ָ
ְמלֶׁאכֶׁת ַה ִּמ ְׁשכָ ן וַאֲ זַ י ִּה ְק ִּהילָ ם ֶׁ
דֹוחה ַׁשבָ ת
לֹומר ֶׁׁש ְמלֶׁאכֶׁ ת ַה ִּמ ְׁשכָן ָ
כְ דֵ י ֶׁׁשלא יִּ ְטעּו ַ
(כַמּובָ א ְבפ ֵַר ִּׁש"י פ ָָר ַׁשת ַוּי ְַק ֵהל) נ ְִּמצָ א ֶׁׁש ֵתכֶׁף לְ ָמחֳ ַרת יֹום
פּורים הֻ זְ הֲ רּו עַ ל ַׁשבָ ת וְ ַׁשבָ ת ְׁש ָמא ְד ֻק ְד ָׁשא ְב ִּריך הּוא
הַ כִּ ִּ
נִּתגַלָ ה
פּוריםְ ,
(זהַ ר י ְִּתרֹו ַדף פח ):כִּ י ָאזַ ,אחֲ ֵרי יֹום ַהכִּ ִּ
עֹוק ִּרין אֹותֹו
יׁשין ֶׁאת ֶׁא ָחדְ ,
בְ ִּחינַת ֵׁשם ה כִּ י כְ ֶׁׁש ַמעֲנִּ ִּ
יתה
נִּק ָר ִּאים ְב ִּחינַת ִּמ ָ
ּׁשרׁש ִּחּיּותֹו כִּ י אֲ פִּ לּו ְׁש ָאר ֳענ ִָּׁשים ְ
ִּמ ֶׁ
(ׁשמֹות ד) " :כִּ י ֵמתּו כָל ָהאֲ נ ִָּׁשים ַה ְמבַ ְק ִּׁשים
כְ מֹו ֶׁׁשכָתּוב ְ
זָרה
ֲבֹודה ָ
לִּב ָרכָ ה (ע ָ
בֹותינּו ,זִּ כְ רֹונָם ְ
ֶׁאת נַפְ ֶׁׁשך" וְ ָא ְמרּו ַר ֵ
אׁשית
ה)ֶׁׁ ,ש ַּנעֲׂשּו ֲע ִּנּיִּ ים וְ ַה ֵּׁשם הּוא ַה ִּחּיּותִּ ,ב ְב ִּחינַת (בְ ֵר ִּ
ּוׁשמֹו ְמׁשֻ ָתף ִּב ְׁש ֵמנּו כִּ ְביָכֹול
ב) ֶׁ " :נפֶׁׁש ַחיָה הּוא ְׁשמֹו" ְ
ּובפֵ ַר ִּׁש"י יְ הֹוׁשֻ עַ זְ ,יִּר ְמיָה יד,
ְרּוׁשל ְִּמי ַתעֲנִּ ית ֶׁפ ֶׁרק בְ ,
(י ַ
ּובְ ַי ְלקּוט יְ הֹוׁשֻ עַ ז) וְ עַ ל כֵן כְ ֶׁׁשּיֵׁש ְלי ְִּׂש ָר ֵאל ֵאיזֶׁ ה ענֶׁׁש ,חַ ס
וְ ׁשָ לֹום נֹוגֵעַ ֶׁאת עַ ְצמֹו י ְִּתבָ ַרך ,כִּ ְביָכֹול כִּ י עִּ ָקר ָהענֶׁׁש נֹוגֵעַ
ּוׁשמֹו ְמׁשֻ ָתף ִּב ְׁש ֵמנּו כַ ּנַ"ל וְ עַ ל כֵ ן
בְ הַ ִּחּיּות ֶׁׁשהּוא ַה ֵּׁשם ְ
(ׁשמֹות ל"ב) וְ הֱ ִּׁשיבֹו
מׁשה" :וְ ִּאם ַאיִּן ְמ ֵחנִּי נָא" ְ
כְ ׁשֶׁ ָא ַמר ֶׁ
(ׁשם) בִּ ֵקׁש
"מי אֲ ֶׁׁשר ָח ָטא לִּי ֶׁא ְמ ֶׁחּנּו" וְ כּו ָ
הַ ּׁשֵ ם י ְִּתבָ ַרך ִּ :
מׁשֶׁ הֶׁׁ ,ש ַּיע ֲֶׁׂשה ל ְַמעַ ן ְׁשמֹו ַהגָדֹול ַה ְמׁשֻ ָתף ִּב ְׁש ֵמנּו (עין
ברכות לב ובמ"ר תשא פ וברש קהלת) כִּ י ֵמ ַא ַחר ֶׁׁש ְּׁשמֹו
אֹותם ,נֹוגֵעַ ֶׁאת
י ְִּתבָ ַרך ְמׁשֻ ָתף ִּב ְׁש ֵמנּו נִּ ְמצָ א כְ ֶׁׁש ַּי ֲענִּיׁש ָ
בֹותינּו ,זִּ כְ רֹונָם
עַ צְ מֹו י ְִּתבָ ַרך כִּ ְביָכֹולַ ,כּנַ"ל וְ עַ ל כֵן ָא ְמרּו ַר ֵ
(מגִּ לָ ה י : ):הּוא ֵאינֹו ָׂשׂש וְ כּו כִּ י נֹוגֵעַ ְבעַ ְצמֹו
לִּבְ ָרכָה ְ
נִּמצָ א
י ְִּתבָ ַרך ,כִּ ְביָכֹול ,כִּ י ְׁשמֹו ְמׁשֻ ָתף ִּב ְׁש ֵמנּו כַ ּנַ"ל ְ
פּורים
כְ ׁשֶׁ ּנ ְִּת ַרצָ ה ַה ָקדֹוׁש בָ רּוך הּוא ְלי ְִּׂש ָר ֵאל ְביֹום ַהכִּ ִּ
יִּתבָ ַרך
"סלַ ְח ִּתי כִּ ְדבָ ֶׁריך" אֲ זַ י ,כִּ ְביָכֹול ,נִּגְ ָדל ְׁשמֹו ְ
וְ ָאמַ רָ :
הַ ְמׁשֻ ָתף ִּב ְׁש ֵמנּו ַכּנַ"ל וְ עַ ל כֵן נִּ ְצ ַטּוּו ֵתכֶׁף ַא ַחר יֹום
פּורים עַ ל ַׁשבָ ת כַ ּנַ"ל כִּ י ַׁשבָ ת ְׁש ָמא ְד ֻק ְד ָׁשא ְב ִּריך הּוא
הַ כִּ ִּ
יפּורים ֵׁשם ה כִּ י ַאחַ ר
קֹורין ָמחֲ ַרת יֹום ַהכִּ ִּ
ַכּנַ"ל וְ עַ ל כֵ ן ִּ
פּורים נִּגְ ָדל ֵׁשם ה',
יחה ֶׁׁש ַּנע ֲָׂשה ְביֹום ַהכִּ ִּ
הַ ְמ ִּחילָ ה וְ ַה ְּס ִּל ָ
ַכּנַ"ל:

