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ליקוטי הלכות ח"א דף ר"י  -רי"ג הלכות נפילות אפיים ו' אות א'-ו'

‰לכו˙ נפיל˙ ‡פים ו:
יטבּƒ ,כי הוּא ƒענ¿ יָ ן
יטב ≈ה ≈
ימן יבַ ,ﬠ ≈ ּין ׁ ָשם ≈ה ≈
"ו ַא ≈ ּיה ַה ּ ∆שה ¿לע ָֹלה"ּ ¿ ,ב ƒלקו ≈ּטי ּƒתנ¿ יָ נָ א ƒס ָ
ל-פי ַה ּתוֹ ָרה ¿
א( ַﬠ ּ ƒ
ָﬠמֹק ¿מאֹד ¿ו ∆ד ∆ר ¿ך ≈ﬠ ָˆה טוֹ ָבה ַל ּכֹל ¿וכוּ':
ל-פי-
ף-ﬠ ּ ƒ
¿ו ַה ¿ּכ ָלל∆ ׁ ,ש ֲא ƒפ ּל ּו ¿ּכ ׁ ∆ש ָא ָדם נ¿ ƒת ַר ≈חק ≈מ ַה ּ ׁ ≈שם י¿ ƒת ָ ּב ַר ¿ך ¿מאֹד ¿מאֹד ַﬠל -י¿ ≈די ַמ ֲﬠ ָשׂ יו ָה ָר ƒעיםַ ,א ַ
≈כן ¿ּכ ׁ ∆שהוּא ¿מ ַח ּ≈זק ∆את ַﬠ ¿ˆמוֹ ֲﬠ ַדי ƒן ¿ודוֹ ≈ר ׁש ¿ו ׁשוֹ ≈אל ו ¿ּמ ַח ּ ≈פשׂ ו ¿ּמ ַב ≈ ּק ׁש ≈ﬠ ָˆה ¿ו ַת ¿ח ּבו ָּלה ¿וכוּ' ָל ׁשוּב ≈א ָליו
י¿ ƒת ָ ּב ַר ¿ךֲ ,א ַזי זוֹ ∆כה ׁ ∆ש ּ¿ת ≈הא ַהי¿ ƒר ָידה ַּת ¿כ ƒלית ָה ֲﬠ ƒל ָ ּיהּƒ ,כי י≈ ׁש ׁ ∆ש ָ ּנ ¿פל ּו ƒל ¿ב ƒחינַ ת ¿מקוֹ מוֹ ת ַה ¿מ ֻט ָ ּנ ƒפים,
ַחס ¿ו ׁ ָשלוֹ ם∆ ׁ ,ש ּ ׁ ָשם נ∆ ¡א ַמר )י¿ ׁ ַש ¿עיָ ה מב(" ,ו ¿ּכבוֹ ƒדי ¿ל ַא ≈חר לֹא ∆א ּ≈תן ¿וכוּ'" ֲא ָבל ∆ ּב ¡א ∆מת ¿ ּב ַו ַדּ אי ַ ּגם ≈א ּל ּו
אשית ¿וכוּ',
ַה ּ¿מקוֹ מוֹ ת ¿מ ַק ¿ ּב ƒלים ƒח ּיוּת ƒמ ּ∆מנּ ּו י¿ ƒת ָ ּב ַר ¿ךַ ,א ¿ך ≈הם ¿מ ַק ¿ ּב ƒלין ƒח ּיוּת ƒמ ַּמ ֲא ָמר ָסתוּם∆ ׁ ,שהוּא ¿ ּב ≈ר ׁ ƒ
ׁ ∆שהוּא ¿ ּב ƒחינַ ת ַא ≈ ּי"ה ¿וכוּ' ּƒכי ƒמ ּג ∆ֹדל ַה ַה ֲﬠ ָל ָמה ׁ ∆של ∆זה ַה ַּמ ֲא ָמר ≈הם ¿מ ַק ¿ ּב ƒלין ƒח ּיוּת ƒמ ¿ ּב ƒחינַ ת ַה ַה ֲﬠ ָל ָמה
¿ו ַה ַה ¿ס ָּת ָרה ַדּ י¿ ָקא ¿ו ַﬠ ≈ּ
ל-כן ƒמי ׁ ∆שנּוֹ ≈פל ¿ל ׁ ָשם ַחס ¿ו ׁ ָשלוֹ םּ¿ ,כ ׁ ∆ש ≈אינוֹ ¿מיָ ≈א ׁש ∆את ַﬠ ¿ˆמוֹ ¿לגַ ¿מ ≈רי ַו ֲﬠ ַדי ƒן הוּא
¿מ ַח ּ ≈פשׂ ו ¿ּמ ַב ≈ּק ׁש ַא ≈ ּי"ה ¿וכוּ'ַ ,ﬠל-י¿ ≈די ∆זה עוֹ ∆לה ¿ ּב ַת ¿כ ƒלית ָה ֲﬠ ƒל ָ ּיהּƒ ,כי עוֹ ∆לה ƒל ¿ב ƒחינַ ת ַא ≈ ּיה∆ ׁ ,שהוּא ¿ ּב ƒחינַ ת
יטב:
אשית ַמ ֲא ָמר ָסתוּם ַה ַ ּנ"לַ ,ﬠ ≈ ּין ׁ ָשם ≈ה ≈
¿ ּב ≈ר ׁ ƒ

כ˘ל‡ ילך ‡חר חכמ˙ו ‡זי ‰ירי„˙ ‰כלי˙ ‰עלי‰
כלל המתבאר שם הוא שיש להזהר מללכת אחרי חכמתו ומה שנדמה לו שהוא רחוק ואין שום
קדושה במקומו וכו' ,כי יש י' מאמרות שהם התגלות הכבוד ,וזאת עיקר רˆון השם בבריאה
בשביל לגלות כבודו ע"י עבודתנו ,אבל יש מˆיאות הירידות שהאדם נמשך אחד התאוות שזה
בחי' נגה ,והוא נכנס לסחרחורת וריחוק מהשי"ת כי גרם לעˆמו הסתרה ,ועי"ז יכול ליפול
יותר ויותר .ובאמת אם יזהר מללכת אחר שכלו ,הירידה שלו יכול להיות תכלית העליה ,כי
יתקן עי"ז ענין יותר גדול מעˆם התגלות הכבוד ,ועי"ז יבא לזכות לעבודת השם.
וכלל הענין הוא שיש לדעת שהשי"ת לבד מחיה הכל ,והוא נמˆא בכל דבר כי אפילו ע"ז וכו'
השי"ת לבד עושה הכל ,ונמˆא בכל דבר איזה רˆון שהוא לכבודו ית'.
וזה החיות המתפשט בכל דבר נמשך מאור גדול ונורא  -אור הכתר בכמה בחינות ,והוא נקרא
בחי' איה כי שם אין השגה ,ומשם נמשך למטה החיות של הגשמיות כי הוא משבירת הכלים
של בחי' כתר והוא ממש בחי' איה ,ולזה בעוה"ז אין האדם יודע איפה השם ומה עושה ופועל,
ויכול ליפול לטעותים גדולים ,אבל עיקר הדרך שרבינו מייסד הוא שנחפש כבודו בתמימות
בכל עת ,יהיה איך שיהיה ,אפילו בתוך ירידה וריחוק גדול ,כי בכל עת של ריחוק לא נעשה
מזה שום מˆיאות רק נדע שכל ריחוק הוא טעות ,ובוודאי השם נמˆא ואני מחפש איה ,ויודע
שע"י חיפוש זה אני זוכה למˆוא קדושה גבוה שהוא בחי' איה ,שזה בחי' קרבן שמתקן הכל.
בהלכה זו מתחיל להראות איך יש שהˆדיקים מורידים עˆמם כדי להאיר לנו לחפש איה ,וזאת
בכמה דרכים ,כי ענין זה הוא עיקר תקוות כל נפש וכל העולם ,והˆדיקים פועלים להמשיך
זאת לתוך לב כל אחד ,וזה בחי' מה שהכל פועלים זאת בנפילת אפיים.
ילת ַא ּ ַפי ƒם ׁ ∆ש ָאז
ילת ַא ּ ַפי ƒםּƒ ,כי ¿מב ָֹאר ¿ ּב ַכ ָּונוֹ ת ָה ֲא ƒר"י ƒז ¿כרוֹ נוֹ ƒל ¿ב ָר ָכה ¿ ּבסוֹ ד נ¿ ƒפ ַ
ב( ¿ו ∆זה ¿ ּב ƒחינַ ת נ¿ ƒפ ַ
ילין ַﬠ ¿ˆ ָמן ƒל ¿ב ƒחינַ ת ƒס ¿ט ָרא ¿דּ מוֹ ָתא ¿ּכ ≈די ¿ל ַה ֲﬠלוֹ ת ƒמ ּׁ ָשם נ ƒיˆוֹ ≈ˆי ַה ¿ ּק ֻד ּׁ ָשה ׁ ∆ש ָ ּנ ¿פל ּו ¿מאֹד ׁ ∆ש ƒאי ∆א ¿פ ׁ ָשר
ַמ ּ ƒפ ƒ

‚

„

ליקוטי הלכות ח"א דף ר"י  -רי"ג הלכות נפילות אפיים ו' אות א'-ו'
ַל ֲﬠשׂ וֹ ת ¿ ּ‚ ַמר ַה ּ ƒיחוּד ׁ ∆של ַה ּ¿ת ƒפ ָּלה ּƒכי ƒאם ַﬠל-י¿ ≈די ֲﬠ ƒל ַ ּית ≈א ּל ּו ַה ּ ƒניˆוֹ ˆוֹ ת ¿וכוּ'ַ ,ﬠ ≈ ּין ׁ ָשם
¿ו ָכל ∆זה הוּא סוֹ ד ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ"לּ ¿ ,ב ƒחינַ ת י¿ ƒר ָידה ַּת ¿כ ƒלית ָה ֲﬠ ƒל ָ ּיהּƒ ,כי ¿ ּב ƒענ¿ יַ ן י¿ ƒר ָידה ַּת ¿כ ƒלית ָה ֲﬠ ƒל ָ ּיה י≈ ׁש
יהם ¿ל ָמקוֹ ם ׁ ∆ש ָ ּי ¿רד ּו
יהם ¿ו ַת ֲאו ≈ֹת ∆
ַּכ ָּמה ¿ו ַכ ָּמה ¿ ּב ƒחינוֹ תּƒ ,כי י≈ ׁש ׁ ∆ש ָ ּנ ¿פל ּו ¿ויָ ¿רד ּו ַמ ָּמ ׁש∆ ׁ ,ש ָ ּי ¿רד ּו ַﬠל-י¿ ≈די ַמ ֲﬠ ≈שׂ ∆
¿
¿ונָ ¿פל ּו ¿ל ׁ ָשםַ ,חס ¿ו ׁ ָשלוֹ םֲ ,א ָבל ַ ּ‚ם ≈הם י¿ כוֹ ƒלין ַל ֲﬠלוֹ ת ¿ּכ ׁ ∆שחוֹ ¿ת ƒרין ָל ׁשוּב ¿ל ַה ּׁ ≈שם י¿ ƒת ָ ּב ַרך ∆ ּב ¡א ∆מת
יקי ¡א ∆מת ׁ ∆ש ּ¿מ ַל ּ¿מ ƒדים ו ¿ּמ ַח ¿ ּז ƒקים אוֹ ָתם ׁ ∆ש ּל ֹא י¿ ƒתיָ ֲא ׁש ּו ַﬠ ¿ˆ ָמן ƒמן ַה ּ¿ˆ ָﬠ ָקה
ו ¿ּמ ָק ¿ר ƒבין ַﬠ ¿ˆ ָמן ¿ל ַˆ ƒדּ ≈
¿ל ַה ּׁ ≈שם י¿ ƒת ָ ּב ַר ¿ך ו ≈ּמ ַה ƒח ּפוּשׂ ו ַּב ָ ּק ׁ ָשה ¿וכוּ' ַּכ ַ ּנ"ל∆ ׁ ,ש ָאז ַﬠל-י¿ ≈די ַה ַ ּב ָ ּק ׁ ָשה ¿ו ַה ƒח ּפוּשׂ ַא ≈ ּי"ה ¿וכוּ'ַ ,ﬠל-י¿ ≈די ∆זה
אשית ַא ≈ ּיה ַמ ֲא ָמר ָסתוּם ¿וכוּ' ַּכ ַ ּנ"ל.
עוֹ ƒלין ¿ל ַת ¿כ ƒלית ָה ֲﬠ ƒל ָ ּיה ƒל ¿ב ƒחינַ ת ¿ ּב ≈ר ׁ ƒ
יהם ָּכל ַה ַ ּנ"ל ¿ו ַכ ָּמה ּ ¿פ ָﬠ ƒמים ≈הם
יקים ¿ ּ‚דוֹ ƒלים ¿ונוֹ ָר ƒאים ¿ ּב ∆ה ¿כ ≈ר ַח ׁ ∆ש ַ ּי ֲﬠבֹר ֲﬠ ≈ל ∆
ֲא ָבל ַ ּ‚ם ¿ּכ ׁ ≈ש ƒרים ¿ו ַˆ ƒדּ ƒ
מוֹ ƒר ƒידים ∆את ַﬠ ¿ˆ ָמן ¿ ּב ַכ ָּונָ ה ƒל ¿ב ƒחינַ ת ¿מקוֹ מוֹ ת ַה ַ ּנ"ל∆ ׁ ,ש ≈הם ¿ ּב ƒחינַ ת ¿מקוֹ מוֹ ת ַה ¿מ ֻט ָ ּנ ƒפים ¿ּכ ≈די ¿ל ַה ֲﬠלוֹ ת
ƒמ ּׁ ָשם נ ƒיˆוֹ ˆוֹ ת וּנ¿ ׁ ָשמוֹ ת ¿קדוֹ ׁשוֹ ת ׁ ∆ש ָ ּנ ¿פל ּו ¿ל ׁ ָשם ּ ƒב ¿ב ƒחינַ ת י¿ ƒר ָידה ַּת ¿כ ƒלית ָה ֲﬠ ƒל ָ ּיה ַּכ ַ ּנ"ל¿ ,ו ַכ ּמו ָּבן ׁ ָשם
¿ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ"ל ¿ ּבסוֹ פוֹ ׁ ∆ש ָּכ ַתב ׁ ָשם∆ ׁ ,ש ∆ ּזה ¿ ּב ƒחינַ ת ֲה ƒל ָיכה ַ ּב ¿דּ ָר ƒכים ¿וכוּ'ּƒ ,כי ק ∆ֹדם ָּכל ƒחדּ ו ׁ ≈ּשי ּתוֹ ָרה
יכין ַל ֲﬠבֹר ּ¿ת ƒח ָּלה ¿ ּב ≈א ּל ּו ַה ּ¿מקוֹ מוֹ ת ׁ ∆ש ּ≈מ ∆הם ָּכל ַה ּ ƒב ¿ל ּבו ּƒלים ¿וכוּ'ַ ,ﬠ ≈ ּין ׁ ָשם ו ∆ּב ¡א ∆מת ַה ּכֹל ∆א ָחד
¿ˆ ƒר ƒ
יקים מוֹ ƒר ƒידין ַﬠ ¿ˆ ָמן ַל ּ¿מקוֹ מוֹ ת ַה ַ ּנ"ל ּ ƒב ׁ ¿ש ƒביל ¿ל ַה ֲﬠלוֹ ת נ¿ ׁ ָשמוֹ ת ׁ ∆ש ָ ּנ ¿פל ּו
¿ו ∆זה ָּתלוּי ָ ּב ∆זהּƒ ,כי ¿ ּ‚דוֹ ≈לי ַה ַּˆ ƒדּ ƒ
¿ל ׁ ָשם ו ¿ּב ƒענ¿ יַ ן ֲﬠ ƒל ַ ּית ַה ¿ ּנ ׁ ָשמוֹ ת ׁ ∆ש ָ ּנ ¿פל ּו י≈ ׁש ַּכ ָּמה ¿ ּב ƒחינוֹ תּƒ ,כי י≈ ׁש נ¿ ׁ ƒשמוֹ ת ַה ּ≈מ ƒתים ׁ ∆ש ָ ּנ ¿פל ּו ¿ל ׁ ָשם ַּכ ָּמה ¿ו ַכ ָּמה
יקים ָּכ ≈א ּל ּו ¿וכוּ'ַּ ,כ ּמו ָּבן ¿ ּב ָמקוֹ ם ַא ≈חר ¿ו ַכ ּמו ָּבן ≈מ ַה ַּמ ֲﬠ ƒשׂ ּיוֹ ת
ׁ ָשנ ƒים ׁ ∆ש ≈אין ָל ∆הם ּƒת ּקוּן ּƒכי ƒאם ַﬠל-י¿ ≈די ַˆ ƒדּ ƒ
ׁ ∆ש ּ¿מ ַס ּ ¿פ ƒרין ≈מ ַה ַ ּב ַﬠל ׁ ≈שם טוֹ ב ≈ז ∆כר ַˆ ƒדּ יק ¿ו ָקדוֹ ׁש ƒל ¿ב ָר ָכה ,ו ּƒב ¿פ ָרט ַמה ּׁ ∆ש ּׁ ָש ַמ ¿ענ ּו ƒמ ּ ƒפיו ַה ָ ּקדוֹ ׁש ַה ¿ר ≈ ּבה
¿ ּב ƒענ¿ יָ ן ∆זהֲ ,א ָבל ≈הם עוֹ ¿ס ƒקים ָה ƒע ָ ּקר ¿ל ָב ≈רר ו ¿ּל ַה ֲﬠלוֹ ת נ¿ ָפ ׁשוֹ ת ַה ַח ּ ƒיים ֲﬠ ַדי ƒן ָ ּבעוֹ ָלם ַה ∆ ּזה ¿ו ָה ƒע ָ ּקר ַﬠל-י¿ ≈די
יסים ƒה ¿רהו ≈ּרי ּ¿ת ׁשו ָּבה ַ ּ‚ם ¿ל ַה ּיוֹ ¿ר ƒדים ¿ו ַהנּוֹ ¿פ ƒלים ¿מאֹד,
¿ ּב ƒחינַ ת ַה ַ ּנ"ל ׁ ∆ש ַﬠל-י¿ ≈די י¿ ƒר ָיד ָתם ¿ל ׁ ָשם ≈הם ַמ ¿כנƒ ƒ
ֲא ָבל ≈מ ֲח ַמת ׁ ∆ש ≈א ּל ּו ַהנּוֹ ¿פ ƒלים ≈הם ַ ּב ַח ּ ƒיים ֲﬠ ַדי ƒן ¿וי≈ ׁש ָל ∆הם ֲﬠ ַדי ƒן ּכ ַֹח ַה ¿ ּב ƒח ָירהַ ,ﬠ ≈ּ
ל-כן ָק ׁ ∆שה ¿ו ָכ ≈בד ¿מאֹד
ף-ﬠל-
¿מאֹד ַל ֲﬠזֹר ָל ∆הםּƒ ,כי ¿ל ַב ַﬠל ¿ ּב ƒח ָירה ָק ׁ ∆שה ¿מאֹד ַל ֲﬠזֹרּ¿ ,כמוֹ ׁ ∆ש ּ¿מב ָֹאר ¿ ּב ָמקוֹ ם ַא ≈חרֲ ,א ָבל ַא ַ
ילין
יקים ַה ַ ּנ"ל ¿ל ƒה ¿תעוֹ ≈רר ¿ ּב ≈א ∆יזה ƒה ¿תעוֹ ¿ררוּת ַﬠד ׁ ∆ש ַּמ ¿ת ƒח ƒ
י-כן י≈ ׁש ַה ¿ר ≈ ּבה ׁ ∆ש ּזוֹ ƒכים ַﬠל-י¿ ≈די ּכ ַֹח ַה ַּˆ ƒדּ ƒ
ּ ƒפ ≈
יקים ¿מ ƒא ƒירין ¿ ּב ָה ¿רחוֹ ƒקים ַה ַ ּנ"ל∆ ׁ ,ש ≈א ¿
יב ¿ ּק ׁש ּו ∆את
יך ׁ ∆ש ≈הם ֲﬠ ַדי ƒן י¿ ַח ּ ¿פשׂ ּו ƒו ַ
יהםַ ,ו ֲא ַזי ַה ַּˆ ƒדּ ƒ
¿ל ƒה ¿ת ָק ≈רב ֲא ≈ל ∆
ַה ּׁ ≈שם י¿ ƒת ָ ּב ַר ¿ך ¿וכוּ' ַּכ ַ ּנ"ל¿ ,ו ַﬠל-י¿ ≈די ∆זה ≈הם ַמ ֲﬠ ƒלין ַ ּ‚ם ∆את ַהי¿ רו ּƒדים ַמ ָּמ ׁש ַה ַ ּנ"ל ׁ ∆ש ַ ּ‚ם ≈הם יַ ֲﬠל ּו ּ ƒב ¿ב ƒחינַ ת
יהם ַה ¿ ּקדוֹ ׁ ƒשים ָה ֲﬠ ֻמ ּ ƒקים ¿ונ¿ ƒשׂ ָ ּ‚ ƒבים
יהם ¿ו ƒר ¿מ ≈ז ∆
י¿ ƒר ָידה ַּת ¿כ ƒלית ָה ֲﬠ ƒל ָ ּיה¿ ,ו ַה ּכֹל ¿ ּבכ ָֹחם ו ¿ּבכ ַֹח ּתוֹ ָר ָתם ¿ו ≈ﬠˆוֹ ≈ת ∆
ֹאחז ָ ּב ∆הם:
¿מאֹד ¿מאֹד ַﬠד ≈אין סוֹ ף ¿ו ַת ¿כ ƒליתַ ,א ׁ ¿ש ≈רי ׁ ∆ש ּי ≈

כמ ‰מ„ר‚ו˙ ˘ל ירי„ ‰לˆורך עלי‰
בנפילת אפיים רואים ענין שהאדם מפיל עˆמו למטה וזאת כדי להעלות ניˆוˆות שנפלו לבחי'
סט"א ,והרי בכל אדם יש מה שˆריך להפיל עˆמו למקומות הרעים שגרם בעו"ה לתקן שם
ע"י שיורד כדי להעלות להאיר לשם אור השפע שנתחדש בכח התפילה ,כדי שידע שיש בחי'
איה ותמיד יכולים למˆוא השם ,ועי"ז מתקן אותם הניˆוˆות שיכול אז לתקן ,ומגרש הסט"א
משם ,וכאשר בזה האדם עושה זאת מדעתו ,ומˆד שני עיקר קיום ענין זה הוא כאשר באמת
ירד וˆריך כח לרדוף אחר השי"ת לפי מה שיכול לזכות להתגלות הדעת שאין עוד מלבדו וכו'
ולחזור לעבודת השם ,הרי יש שגם הˆדיקים מורידים עˆמם מדעתם ,ויש שיורדים לתקן
הנשמות בעת נפילת אפיים ויש שיורדים לתקן הניˆוˆות וכו' ,ויש מה שיורדים לתקן כל
הנפילות של בני אדם.
וכמו שיש פעולה שנעשה ע"י נפילת אפיים לבטל אחיזת הסט"א להפך הירידה לעליה גדולה,

ליקוטי הלכות ח"א דף ר"י  -רי"ג הלכות נפילות אפיים ו' אות א'-ו'
כך יש במה שהˆדיקים מורידים עˆמן להכניס בלבינו התעוררות בתוך מˆיאות הריחוק,
במˆב של העוונות הקושיות התאוות וההפקרות וכו' שמתגבר כח הטעות לעשות מהאדם גוי
גמור וכו' כאשר יש בזה עיקר מˆיאות מה שעובר על מי שהתרגל בדרך רעה רח"ל ,הרי רבינו
עוסק להאיר בו התעוררות הרˆון שיתחזק כמה שיכול לכסוף ולˆעוק ויחזיק בזה כמה שיכול,
כל אחד לפי בחינתו ,ועי"ז יתהפך מקום ירידתו ויהיה בו התעלות שיביא תכלית תיקון העולם,
ותכלית תיקונו לפי מה שיתגבר.

‚ם בעבו„˙ חי„ו˘י ˙ור ‰י˘ ירי„ ‰לˆורך עלי‰
ובזה מזכיר מהרנ"ת גם בענין החידושי תורה שהˆדיקים מתייגעים לˆמˆם ,אז עוברים
במקומות הנמוכים ,וזה קשה מאד שזה בחי' נפילת אפיים ,ובזה נמˆא תיקון גדול – הרי
שבעבודת החידושים יש מˆיאות ירידה גדולה לˆורך עליה ,ואין להשבר מכל הטרחה
והחושך ששייך בזה.
ילין ∆את ַﬠ ¿ˆ ָמן ¿ ּב ַכ ָּונָ ה ַל ּ¿מקוֹ מוֹ ת ַה ַ ּנ"ל ¿ּכ ≈די ¿ל ַה ֲﬠלוֹ ת
ילת ַא ּ ַפי ƒם ׁ ∆ש ָאז ַמ ּ ƒפ ƒ
‚( ¿ו ָכל ∆זה הוּא סוֹ ד נ¿ ƒפ ַ
ַה ּ ƒניˆוֹ ˆוֹ ת ַה ¿ ּקדוֹ ׁשוֹ ת ׁ ∆ש ≈הם ¿ ּב ƒחינַ ת נַ ¿פ ׁשוֹ ת ַה ַח ּ ƒיים ¿ו ַה ּ≈מ ƒתים ּ ƒב ¿ב ƒחינַ ת י¿ ƒר ָידה ַּת ¿כ ƒלית ָה ֲﬠ ƒל ָ ּיה ּ ƒב ¿ב ƒחינָ ה
ַה ַ ּנ"ל ¿ו ַﬠ ≈ּ
יהם∆ ,זה ¿ ּב ƒחינַ ת ƒה ¿ס ַּת ּ¿לקוּת ¿ו ַה ֲﬠ ָל ַמת ¿ו ƒכ ּסוּי ¿ ּב ƒחינַ ת ַה ּ ָפנ ƒים∆ ׁ ,שהוּא
ל-כן נוֹ ¿פ ƒלין ָאז ַﬠל ּ ¿פנ≈ ∆
¿ ּב ƒחינַ ת ָח ¿כ ָמהּ ¿ ,ב ƒחינַ ת )ק ∆ֹה ∆לת ח( ָח ¿כ ַמת ָא ָדם ָּת ƒאיר ּ ָפנָ יו∆ ׁ ,שהוּא ƒע ַ ּקר ַה ƒח ּיוּתּ¿ ,כמוֹ ׁ ∆ש ָּכתוּב ׁ ָ
)שם ז(,
ַה ָח ¿כ ָמה ּ¿ת ַח ∆ ּיה ¿וכוּ'ּƒ ,כי ¿ ּב ָכל ַה ַּמ ֲא ָמרוֹ ת י≈ ׁש ָח ¿כ ָמה ¿ ּב ָכל ַמ ֲא ָמר ו ַּמ ֲא ָמר ׁ ∆ש ָ ּב ∆הם נ¿ ƒב ָרא ָהעוֹ ָלםּƒ ,כי
ית ¿ו ַﬠל-י¿ ≈די ∆זה ƒע ַ ּקר ƒה ¿ת ַ ּ‚ ּלוּת ַה ָּכבוֹ ד ׁ ∆ש ּ ƒב ׁ ¿ש ƒביל ∆זה נ¿ ƒת ַה ּ∆וה ַה ַּמ ֲא ָמרּ¿ ,כמוֹ ׁ ∆ש ּ¿מב ָֹאר
ֻּכ ָּלם ¿ ּב ָח ¿כ ָמה ָﬠ ƒשׂ ָ
)מ ׁ ¿ש ≈לי ‚( ו ¿ּכמוֹ ׁ ∆ש ּ¿מב ָֹאר ¿ ּב ָמקוֹ ם ַא ≈חר∆ ׁ ,ש ָּכבוֹ ד הוּא ¿ ּב ƒחינַ ת ָח ¿כ ָמה,
ׁ ָשם ּ ƒב ¿ב ƒחינַ ת ָּכבוֹ ד ֲח ָכ ƒמים י ƒנ¿ ָחל ּו ƒ
אשיתָ ׁ ,שם ַה ָח ¿כ ָמה∆ ׁ ,שהוּא ¿ ּב ƒחינַ ת ַה ּ ָפנ ƒים
ֲא ָבל ¿ ּב ַה ַּמ ֲא ָמר ָסתוּם∆ ׁ ,שהוּא ¿ ּב ƒחינַ ת ַא ≈ ּי"הּ ¿ ,ב ƒחינַ ת ¿ ּב ≈ר ׁ ƒ
יﬠה ֲא ׁ ∆שר ל ֹא נ≈ ַדע.
¿ ּב ∆ה ¿ע ≈לם ¿ו ∆ה ¿ס ּ≈תר ָ ּ‚דוֹ לּƒ ,כי ׁ ָשם הוּא ¿ ּב ƒחינַ ת ַּת ¿כ ƒלית ַהי¿ ƒד ָ
ילת ַא ּ ַפי ƒםּ ¿ ,ב ƒחינַ ת ַ ּ
¿ו ∆זה ּו ¿ ּב ƒחינַ ת סוֹ ד נ¿ ƒפ ַ
ילין ַﬠ ¿ˆ ָמן
יקים ַמ ּ ƒפ ƒ
יהם∆ ׁ ,ש ַה ַּˆ ƒדּ ƒ
)ב ּƒמ ¿ד ָ ּבר כ( ַו ּ ƒי ּ ¿פל ּו ַﬠל ּ ¿פנ≈ ∆
יהם ׁ ∆שהוּא ָח ¿כ ָמ ָתן וּמוֹ ƒר ƒידין ַﬠ ¿ˆ ָמן ƒל ¿ב ƒחינַ ת ƒס ¿ט ָרא ¿דּ מוֹ ָתא∆ ׁ ,שהוּא
ימין ו ¿ּמ ַס ּ¿ל ƒקין ּ ¿פנ≈ ∆
ו ¿ּמ ַכ ּƒסין ו ַּמ ֲﬠ ƒל ƒ
¿ ּב ƒחינַ ת ¿מקוֹ מוֹ ת ַה ¿מ ֻט ָ ּנ ƒפים ַה ַ ּנ"ל ׁ ∆ש ּׁ ָשם ≈אין רוֹ ƒאין ¿ּכבוֹ דוֹ ∆ ׁ ,שהוּא ¿ ּב ƒחינַ ת ָח ¿כ ָמהּ ¿ ,ב ƒחינַ ת ּ ָפנ ƒיםֲ ,א ָבל
≈הם ַ ּ‚ם ׁ ָשם ¿מ ַב ¿ ּק ׁ ƒשין ו ¿ּמ ַח ּ ¿פ ƒשׂ ין ּ ƒב ¿ב ƒחינַ ת ַא ≈ ּי"ה ¿וכוּ' ַּכ ַ ּנ"ל ¿ו ַﬠל-י¿ ≈די ∆זה עוֹ ƒלין ¿ ּב ַת ¿כ ƒלית ָה ֲﬠ ƒל ָ ּיה ו ַּמ ֲﬠ ƒלין
ַה ּ ƒניˆוֹ ˆוֹ ת ¿ו ַה ¿ ּנ ָפ ׁשוֹ ת ≈מ ƒע ¿מ ≈קי ƒע ¿מ ≈קי ַה ¿ ּק ƒל ּפוֹ ת ּ ƒב ¿ב ƒחינַ ת י¿ ƒר ָידה עוֹ ƒלים ַּת ¿כ ƒלית ָה ֲﬠ ƒל ָ ּיהּƒ ,כי עוֹ לים
אשית∆ ׁ ,שהוּא ׁש ∆ֹר ׁש ַה ¿ ּק ֻד ּׁ ָשהׁ ,ש ∆ֹר ׁש ָּכל ָה ֲﬠ ָשׂ ָרה ַמ ֲא ָמרוֹ תׁ ,ש ∆ֹר ׁש ָּכל ַה ּתוֹ ָרה
ƒל ¿ב ƒחינַ ת ַא ≈ ּי"ה ּ ¿ -ב ≈ר ׁ ƒ
ׁ ∆ש ¿ּכלו ָּלה ַ ּב ֲﬠ ∆שׂ ∆רת ַה ƒדּ ¿ ּברוֹ ת ¿ו ַכ ַ ּנ"ל∆ ׁ ,ש ַﬠל י¿ ≈די ∆זה ƒע ַ ּקר ¿ ּ‚ ַמר ַה ּ ƒיחוּד ׁ ∆של ָּכל ַה ּ¿ת ƒפ ָּלה ַּכ ַ ּנ"ל:

‡ין ˘ום „בר ˘‡ין ˘ם עבו„ ‰ו˙כלי˙
כי יש כמה עניינים שהאדם ˆריך לרדת כדי לעזור ליהודי אחר ,ויש מה שˆריך לרדת לתוך
הטרדות ונדמה ששם אין שום תכלית – ,הרי יסוד העבודה הוא שאין שום דבר שאין שם
עבודה ותכלית – אלא שיש מקומות שˆריכים לסלק החכמה בחי' כיסוי פנים של נפילת
אפיים ,וזה פועל הארת פנים בבחי' ענין איה ,שיורד כדי לתקן כלי לאור גדול של איה ,וזה
נמˆא בכל הדברים הנ"ל.
ד( ¿ו ַﬠ ≈ּ
יתא ׁ ∆ש ּסוֹ ד ַה ּƒודּ וּי הוּא ¿ ּבסוֹ ד ¿ונָ ָשׂ א
ל-כן אוֹ ¿מ ƒרים ƒודּ וּי ƒמ ּק ∆ֹדם ¿וי"ג ƒמדּ וֹ ת ׁ ∆של ַר ֲח ƒמים¿ ,ו ƒא ָ
ַה ּ ָש ƒעיר ָﬠ ָליו ∆את ָּכל ֲﬠוֹנוֹ ָתיו ¿וכוּ'ּƒ ,כי ׁ ¿שנ≈ י ¿שׂ ƒע ≈ירי יוֹ ם ּƒכ ּפוּר ָהי ּו ׁ ָש ƒוים ¿ ּבקוֹ ָמ ָתם ¿וכוּ' )יוֹ ָמא סב(.

‰

ו

ליקוטי הלכות ח"א דף ר"י  -רי"ג הלכות נפילות אפיים ו' אות א'-ו'
¿ו ַה ּכ ≈ֹהן ָ ּגדוֹ ל ָהיָ ה ָˆ ƒר ¿
אזל ¿והוּא
יך ƒל ּ≈תן גּ וֹ ָרלוֹ ת ַﬠל ׁ ¿שנ≈ י ַה ּ ָש ƒע ƒירים ,גּוֹ ָרל ∆א ָחד ַלה' ¿וגוֹ ָרל ∆א ָחד ַל ֲﬠ ָז ≈
אזל ,הוּא ַדּ י¿ ָקא
¿ ּב ƒחינַ ת סוֹ ד ָﬠמֹק ַה ַ ּנ"ל ׁ ∆ש ֲא ƒח ַיזת ַה ּƒס ¿ט ָרא ָא √ח ָרא ׁ ∆ש ּƒמ ּ ׁ ָשם ָּכל ָה ֲﬠוֹנוֹ ת ׁ ∆שהוּא ֲﬠ ָז ≈
ƒמ ּסוֹ ד ַה ¿ּק ֻד ּ ׁ ָשה ָה ∆ﬠ ¿ליוֹ נָ ה ¿מאֹד∆ ׁ ,שהוּא ¿ ּב ƒחינַ ת ָק ¿ד ׁ ≈שי √ק ָד ׁ ƒשים∆ ׁ ,שהוּא ַה ¿ּק ֻד ּ ׁ ָשה ָה ∆ﬠ ¿ליוֹ נָ ה ƒמ ָּכל ָה ∆ﬠ ∆שׂ ר
¿ק ֻד ּ ׁשוֹ ת ׁ ∆ש ּ ƒנ ¿ת ַק ¿דּ ׁ ָשה ָ ּב ∆הם ∆א ∆ר ıי¿ ƒשׂ ָר ≈אל ¿ו ַﬠ ≈ּ
יהם ַמ ָּמ ׁש ¿ו ַאף-
ל-כן ׁ ¿שנ≈ י ַה ּ ¿ש ƒע ƒירים ׁ ָש ƒוין ¿ ּבקוֹ ָמ ָתן ו ַּמ ¿ר ≈א ∆
אזל¿ ,ו ƒאי ∆א ¿פ ׁ ָשר ¿ל ׁשוּם ָא ָדם ≈ל ַידע
י-כן ∆א ָחד עוֹ ∆לה ַלה' ¿ל ≈בית ק ∆ֹד ׁש √ק ָד ׁ ƒשים ¿ו ∆א ָחד יוֹ ≈רד ַל ֲﬠ ָז ≈
ל-פ ≈
ַﬠ ּ ƒ
אזלּƒ ,כי הוּא סוֹ ד ָּכמוּס ¿ונ¿ ƒס ָּתר ¿מאֹדּ ¿ ,ב ƒחינַ ת ַמ ֲא ָמר ָסתוּם ¿מאֹדַ ,ﬠל-
¿ל ַכ ּ≈ון ≈א ∆יזה ַלה' ¿ו ≈א ∆יזה ַל ֲﬠ ָז ≈
≈ּכן ¿ּ ˆƒו ָתה ַה ּתוֹ ָרה ׁ ∆ש ַ ּי ּƒטיל ַה ּכ ≈ֹהן ָ ּגדוֹ ל גּ וֹ ָרל ¿ו ַרק ַהגּ וֹ ָרל ַה ּיוֹ ≈ˆא ≈מ ַה ּ ׁ ≈שם י¿ ƒת ָ ּב ַר ¿ך ¿ ּב ַﬠ ¿ˆמוֹ י¿ ƒברֹר ≈א ∆יזה
יחת ֲﬠוֹנוֹ ת ׁ ∆של יוֹ ם ּƒכ ּפוּר ׁ ∆ש ָאז הוּא יוֹ ם ֲﬠ ƒשׂ ƒירי
אזל ¿ו ַﬠל-י¿ ≈די ∆זה ƒע ַּקר ַה ּƒת ּקוּן ו ¿ּס ƒל ַ
ַלה' ¿ו ≈א ∆יזה ַל ֲﬠ ָז ≈
ּ
ּ
≈מ ֲﬠ ∆שׂ ∆רת י¿ ≈מי ּ¿ת ׁשו ָּבה ¿ו ָאז עוֹ ƒלין ƒל ¿ב ƒחינַ ת ַא ≈יהּ ¿ ,ב ƒחינַ ת ∆ּכ ∆תר ַּכ ָידו ַּﬠ.
¿ו ָה ֲﬠ ƒל ָ ּיה ƒהוא ַדּ י¿ ָקא ַﬠל-י¿ ≈די ׁ ∆ש ַּמ ¿ז ּƒכ ƒירין ָּכל ֲﬠוֹנוֹ ת י¿ ƒשׂ ָר ≈אל∆ ׁ ,שהוּא ƒר ּבוּי ַה ּƒודּ וּי ƒים ׁ ∆שאוֹ ¿מ ƒרים ¿ ּביוֹ ם
ּƒכ ּפוּר∆ ׁ ,ש ּ∆זה ּו ¿ ּב ƒחינַ ת ַה ּƒודּ וּי ׁ ∆ש ַﬠל ָשׂ ƒעיר ַה ּƒמ ׁ ¿ש ַּת ּ≈ל ַח∆ ׁ ,שהוּא ƒע ַּקר ַה ּƒודּ וּי ׁ ∆של ַה ּכ ≈ֹהן ָ ּגדוֹ ל ¿ ּב ַﬠד ָּכל
י¿ ƒשׂ ָר ≈אלּƒ ,כי ַה ּƒודּ וּי ׁ ∆ש ַּמ ¿ז ּƒכ ƒירין ָה ֲﬠוֹנוֹ ת∆ ׁ ,ש ≈הם ¿ ּב ƒחינַ ת ¿מקוֹ מוֹ ת ַה ¿מ ֻט ָ ּנ ƒפים∆ ,זה ּו ƒע ַּקר ¿ ּב ƒחינַ ת ַה ַ ּנ"ל,
יאה ָהי¿ ָתה ַﬠל-י¿ ≈די אוֹ ƒת ּיוֹ ת
¿ ּב ƒחינַ ת י¿ ƒר ָידה ַּת ¿כ ƒלית ָה ֲﬠ ƒל ָ ּיה ַﬠל-י¿ ≈די ַ ּב ָּק ׁ ַשת ַא ≈ ּי"ה ַה ַ ּנ"לּƒ ,כי ָּכל ַה ¿ ּב ƒר ָ
¿ו ƒד ּבו ּƒרים ׁ ∆ש ≈הם ָה ֲﬠ ָשׂ ָרה ַמ ֲא ָמרוֹ ת ו ¿ּכמוֹ ׁ ∆ש ָּכתוּב ּ¿
)ת ƒה ּƒלים לג(ּ ƒ ,ב ¿ד ַבר ה' ׁ ָש ַמי ƒם נַ ֲﬠשׂ ּו ¿וכוּ'ֲ ,א ָבל
אשית∆ ׁ ,שהוּא ַמ ֲא ָמר ָסתוּםָ ׁ ,שם אוֹ ƒת ּיוֹ ת ַה ƒדּ ּבוּר ¿ ּב ∆ה ¿ע ≈לם נ¿ ƒפ ָלאּ ƒ ,ב ¿ב ƒחינַ ת ¿ּכ ַבד ּ ∆פה ַה ∆ ּנ ¡א ַמר
¿ ּב ≈ר ׁ ƒ
ּ
משה ו ּƒמ ּג ∆ֹדל ַה ַה ֲﬠ ָל ָמהƒ ,מ ּ∆זה ַדּ י¿ ָקא יוֹ נ¿ ƒקים ¿מקוֹ מוֹ ת ַה ¿מ ֻט ָ ּנ ƒפים ַﬠד ׁ ∆ש ַ ּנ ֲﬠ ƒשׂ ים ∆א ¿ˆ ָלם אוֹ ƒתיוֹ ת
¿ ּב ׁ ∆
יהםַ ,ר ֲח ָמנָ א ƒל ¿ˆ ַלן∆ ׁ ,ש ≈הם
יחין ∆את ƒמי ׁ ∆ש ּ ƒנ ָּסת ַא ֲח ≈ר ∆
יתין ו ¿ּמ ַפ ּƒתין ו ¿ּמ ƒד ƒ
¿ו ƒד ּבו ּƒרים ׁ ∆של ׁ ∆ש ∆קר ׁ ∆ש ּ¿מ ƒס ƒ
¿ ּב ƒחינַ ת ƒדּ ּבו ≈ּרי ַה ָ ּנ ָח ׁש ַה ַּק ¿דמוֹ נ ƒי ׁ ∆ש ≈ה ƒסית ¿ ּב ƒד ּבו ָּריו∆ ,את ָא ָדם ¿ו ַח ָּוה ¿וכוּ'∆ ׁ ,ש ּ∆זה ּו ¿ ּב ƒחינַ ת ּ≈ת ָא ַל ¿מנָ ה
'ﬠ ָתק' ּ≈'ת ָא ַל ¿מנָ ה' ַו ַדּ איּƒ ,כי ∆ ּב ¡א ∆מת ≈אין ָל ∆הם ׁשוּם ƒדּ ּבוּר
ƒשׂ ¿פ ≈תי ׁ ָש ∆קר ַהדּ ¿ֹברוֹ ת ַﬠל ַˆ ƒדּ יקוֹ ׁ ∆של עוֹ ָלם ָ
ַו ֲא ƒח ָיז ָתם ַרק ≈מ ַה ֲﬠ ָל ַמת ַה ƒדּ ּבוּרƒ ,מ ¿ ּב ƒחינַ ת 'יוֹ נַ ת ≈א ∆לם' ¿ו ַﬠ ≈ּ
ילים ƒא ּ¿ל ƒמיםּ ¿ ,ב ƒחינַ ת ּ ∆פה
ל-כן נ¿ ƒק ָר ƒאים ¡א ƒל ƒ
)שם לט( ,נ∆ ¡א ַל ¿מ ּƒתי
ָל ∆הם ¿ול ֹא י¿ ַד ≈ ּברוֲּ ,א ָבל ƒמ ּג ∆ֹדל ַה ַה ֲﬠ ָל ָמה ׁ ∆של ַה ַּמ ֲא ָמר ָסתוּם ַה ַ ּנ"ל∆ ׁ ,שהוּא ¿ ּב ƒחינַ ת ׁ ָ
יכים
)שם(" ,נ∆ ¡א ַל ¿מ ּƒתי לֹא ∆א ¿פ ַּתח ּ ƒפי"ƒ ,מ ּ ׁ ָשם ַדּ י¿ ָקא ≈הם יוֹ נ¿ ƒקים ו ַּמ ¿מ ׁ ƒש ƒ
יתי ƒמ ּטוֹ בּ ¿ ,ב ƒחינַ ת ׁ ָ
דו ּƒמ ָ ּיה ∆ה ¡ח ׁ ≈ש ƒ
¿ל ַﬠ ¿ˆ ָמן ƒדּ ּבו ּƒרים ׁ ∆של ׁ ∆ש ∆קר ׁ ∆ש ּƒמ ּ ׁ ָשם ָּכל ƒמינ≈ י ֲה ָסתוֹ ת ׁ ∆של ַה ּƒס ¿ט ָרא ָא √ח ָרא ¿מקוֹ מוֹ ת ַה ¿מ ֻט ָ ּנ ƒפים ַה ַ ּנ"ל,
¿ ּב ƒחינַ ת ֲא ׁ ∆שר ָא ¿מר ּו ƒל ¿ל ׁשֹנ≈ נ ּו נַ ג¿ ּ ƒביר ¿שׂ ָפ ≈תינ ּו ƒא ָּתנ ּו ƒמי ָאדוֹ ן ָלנ ּו ¿וכוּ' ו ≈ּמ ≈א ּל ּו ָהאוֹ ƒת ּיוֹ ת ¿ו ַה ƒדּ ּבו ּƒרים ָר ƒעים
נ¿ ƒת ַה ּו ּו ָּכל ָה ֲﬠוֹנוֹ ת ¿ו ַה ּ ¿פ ׁ ָש ƒעיםַ ,ר ֲח ָמנָ א ƒל ¿ˆ ַלן∆ ׁ ,ש ƒאי ∆א ¿פ ׁ ָשר ƒל ¿מˆֹא ָ ּב ∆הם ∆את ¿ּכבוֹ דוֹ י¿ ƒת ָ ּב ַר ¿ך ּƒכי ƒאם
ַﬠל-י¿ ≈די ַה ַ ּב ָּק ׁ ָשה ¿ו ַה ƒח ּפוּשׂ ַא ≈ ּיה ¿וכוּ' ַּכ ַ ּנ"לּƒ ,כי ≈מ ַא ַחר ׁ ∆ש ּ¿מ ַח ּ ¿פ ƒשׂ ים ו ¿ּמ ַב ¿ ּק ׁ ƒשים ∆את ¿ּכבוֹ דוֹ  ,נ¿ ƒמ ָˆא
ׁ ∆ש ּמוֹ ƒדים ַﬠל ָּכל ּ ָפנ ƒים ≈ ּבאלֹקֹתוֹ י¿ ƒת ָ ּב ַר ¿ך ו ¿ּבתוֹ ָרתוֹ ׁ ∆ש ּיוֹ ¿ד ƒעים ׁ ∆ש ַה ּ ׁ ≈שם י¿ ƒת ָ ּב ַר ¿ך מוֹ ׁ ≈של ָ ּבעוֹ ָלמוֹ ת
¿ו ָא ַסר ָﬠ ≈לינ ּו ¿ ּבתוֹ ָרתוֹ ƒל ¿ב ƒלי ַל ֲﬠשׂ וֹ ת ≈א ּל ּו ַה ֲח ָט ƒאיםַ ,רק ׁ ∆ש ּƒמ ּת ∆ֹקף ַּת ֲא ָו ָתם ָﬠ ַבר ַﬠל ¿רˆוֹ נוֹ י¿ ƒת ָ ּב ַר ¿ך,
ל-פי ׁ ∆ש ≈אינוֹ יוֹ ≈ד ַﬠ ¿ ּב ≈א ∆יזה ∆דּ ∆ר ¿ך,
ף-ﬠ ּ ƒ
יחה ¿ו ַכ ּ ָפ ָרה ¿ו ָל ׁשוּב ≈א ָליו י¿ ƒת ָ ּב ַר ¿ךַ ,א ַ
¿ו ַﬠ ָּתה ¿מ ַב ≈ּק ׁש ו ¿ּמ ַח ּ ≈פשׂ ¿ס ƒל ָ
י-כן ֲﬠ ַדי ƒן ≈אינוֹ ¿מיָ ≈א ׁש ∆את ַﬠ ¿ˆמוֹ ו ¿ּמ ַב ≈ּק ׁש
ל-פ ≈
ף-ﬠ ּ ƒ
יתי ¿ּכ ∆שׂ ה א ≈ֹבדַ ,א ַ
ּƒכי נ¿ ƒת ָﬠה ¿מאֹד ¿מאֹדּ ¿ ,ב ƒחינַ ת ָּת ƒע ƒ
ה-מ ֲא ָמר ָסתוּם
≈ﬠ ָˆה ¿ו ַת ¿ח ּבו ָּלה ַא ≈ ּיה ¿וכוּ'ַ ,ﬠל-י¿ ≈די ∆זה הוּא עוֹ ∆לה ¿ ּב ַת ¿כ ƒלית ָה ֲﬠ ƒל ָ ּיה ƒל ¿ב ƒחינַ ת ַא ≈ ּי ַ
¿וכוּ' ַּכ ַ ּנ"ל.
יכין ¿ל ַה ¿ז ּƒכיר ַה ֲח ָט ƒאים ¿ו ָה ֲﬠוֹנוֹ ת ַה ¿ ּגמו ּƒרים ¿ ּב ∆פה ָמ ≈לא ו ¿ּל ַה ¿ז ּƒכיר ¿ ּב ≈פרו ּׁש
¿ו ∆זה ּו ¿ ּב ƒחינַ ת ַה ּƒודּ וּי ׁ ∆ש ¿ ּˆ ƒר ƒ
אתי ֲה ≈רי הוּא מוֹ ∆דה
¿דּ ָב ƒרים ¿מגֻ ּ ƒנים ָּכ ≈א ּ∆להֲ ,א ָבל ∆זה ּו ָּכל ּƒת ּקוּנוֹ ּƒ ,כי ≈מ ַא ַחר ׁ ∆ש ּƒמ ¿ת ַו ∆דּ ה ¿ואוֹ ≈מר ָח ָט ƒ

משה ¡א ∆מת ׁ ∆ש ַה ּבוֹ ≈רא
ׁ ∆ש ≈ ּי ׁש ּבוֹ ≈רא יָ ƒחיד ַק ¿דמוֹ ן נ¿ ƒמ ָˆאַ ,ה ¿מ ֻח ָ ּיב י¿ ƒת ָ ּב ַר ¿ך ׁ ¿שמוֹ  ,וּמוֹ ∆דה ¿ ּבתוֹ ַרת ׁ ∆
משה ƒל ¿ב ƒלי ַל ֲﬠשׂ וֹ ת ≈א ּל ּו ַה ֲח ָט ƒאיםַ ,רק ׁ ∆ש ּ ƒי ¿ˆרוֹ ƒה ¿ת ַ ּג ≈ ּבר ָﬠ ָליו
ַה ָ ּי ƒחיד ַק ¿דמוֹ ן ƒה ¿ז ƒה ָירנ ּו ַﬠל-י¿ ≈די ׁ ∆
י-כן ≈מ ַא ַחר
ל-פ ≈
ף-ﬠ ּ ƒ
¿וכוּ' וּמוֹ ∆דה ׁ ∆ש ָח ָטא ¿ו ƒע ּ≈ות ָ ּב ∆זהּƒ ,כי ¿ ּב ַו ַדּ אי ָהיָ ה לוֹ ּכ ַֹח ¿ל ƒה ¿ת ַ ּג ≈ ּבר נ∆ ג¿ דּ וֹ ¿וכוּ'ַ ,א ¿ך ַא ַ
ילה ֲה ≈רי הוּא ¿מ ַח ּ ≈פשׂ ו ¿ּמ ַב ≈ּק ׁש ֲﬠ ַדי ƒן ַא ≈ ּיה ¿וכוּ' ַּכ ַ ּנ"ל,
ׁ ∆ש ּƒמ ¿ת ַו ∆דּ ה ַﬠל ַה ֲח ָט ƒאים ו ¿ּמ ַב ≈ּק ׁש ּ¿ת ׁשו ָּבה ו ¿ּמ ƒח ָ

ליקוטי הלכות ח"א דף ר"י  -רי"ג הלכות נפילות אפיים ו' אות א'-ו'
¿ו ַﬠל -י¿ ≈די ∆זה ƒע ַּקר ֲﬠ ƒל ָ ּיתוֹ ַּכ ַ ּנ"ל:

מעל˙ ‰ווי„וי לבטל כח ‰פ‰ ‰רע ˘נע˘ ‰ע"י ‰חט‡
בזה מראה פשטות דרך החיים בכל סדר של תשובה ווידוי ,ואיך ע"י 'איה' שמחפש לחזור
להשי"ת הרי בזה מכניע השעיר הרע ,ועולה לבחי' קרבן שמתקן הכל ,ובזה מכניע כח
האותיות שנפלו ,כי נפילת האותיות ע"י התאוות הוא כמו מה שמזכיר בזה שנעשה להם פה
ע"י כל חטא ,ענין הפה הוא כח של רע שמנסה מאד ומונע בˆער ויסורים ,וכך הרי נעשה גם
הסתרה על כבוד השם ע"י אנשים גוים ורשעים ,וכן נעשה שגם הוא לבדו אין לו כח נגד הפה
הרע שˆועק בליבו שאין לו קשר להשם ,והוא ˆועק שכל דבר הוא גשמי ויפה וטעים וטוב
,ואין אלקות בשום ענין ,ואין מה לתקן ,ולפי מה שר ıלˆעוק להשי"ת שיסלח לו כי רואה
עוˆם ריחוקו ,עי"ז מתבררים הניˆוˆות ומתבטל כל דרכי הפה הרע וכל היסורין.
ה( ¿ו ∆זה ּו ׁ ∆שאוֹ ¿מ ƒרים ¿ ּב ַה ּƒודּ וּיָּ ,תבֹא ¿ל ָפנ∆ ָ
יך ּ¿ת ƒפ ָּל ≈תנ ּו ¿ו ַאל ּƒת ¿ת ַﬠ ּ≈לם ƒמ ּ¿ת ƒח ָ ּנ ≈תנ ּו ׁ ∆ש ≈אין ָאנ ּו ַﬠ ≈ ּזי ּ ָפנ ƒים ו ¿ּק ׁ ≈שי
ע ∆ֹרף לוֹ ַמר ¿ל ָפנ∆ ָ
יקים ֲאנַ ¿חנ ּו ¿ול ֹא ָח ָטאנוֲּ ,א ָבל ֲאנַ ¿חנ ּו ַו ֲאבוֹ ≈תינ ּו
יך ה' ¡אל ≈ֹקינ ּו ≈ואל ≈ֹקי ֲאבוֹ ≈תינ ּו ַˆ ƒדּ ƒ
ילה ׁ ∆ש ≈אין ָאנ ּו ַﬠ ≈ ּזי ּ ָפנ ƒים ¿וכוּ' לוֹ ַמר
ָח ָטאנ ּו ¿וכוּ' ¿ו ƒל ¿כאוֹ ָרה ָה ƒענ¿ יָ ן ּ ∆פ ∆לאַ ,מה ∆ ּזה ׁ ∆ש ַּמ ¿ז ּƒכ ƒירין ¿ל ׁשוֹ ן ׁ ¿ש ƒל ָ
¿ל ָפנ∆ ָ
יקים ֲאנַ ¿חנ ּו ¿ול ֹא ָח ָטאנ ּו ¿וכוּ'ַ ,מה ּ ¿ט ָﬠנָ ה ƒהיא זֹאת¿ ,ו ָל ָּמה ָלנ ּו ¿ל ַה ¿ז ּƒכיר ָּכל ∆זהָ ,היָ ה ָלנ ּו
יך ¿וכוּ' ַˆ ƒדּ ƒ
אתי ¿וכוּ'? ¿ו‚ַ ם ָק ׁ ∆שה≈ ,א ¿
יקים ֲאנַ ¿חנ ּו ¿ול ֹא ָח ָטאנוּ≈ ,מ ַא ַחר
יך נו ַּכל לוֹ ַמר ַˆ ƒדּ ƒ
¿ל ַה ¿ת ƒחיל ּ≈ת ∆כףָ ,א ָ ּנא ה' ָח ָט ƒ
¿
אתיֲ ,הלֹא
ׁ ∆ש ָאנ ּו יוֹ ¿ד ƒעים ¿ ּב ַﬠ ¿ˆ ≈מנ ּו ׁ ∆ש ָח ָטאנוּ ,ו ַּמה ∆ ּזה ¿זכוּת ׁ ∆ש ≈אינוֹ ַﬠ ּזוּת ּ ָפנ ƒים ָּכל ָּכך ≈לאמֹר לֹא ָח ָט ƒ
יש ַהחו ּׁש ≈מ ַא ַחר ׁ ∆ש ּיוֹ ≈ד ַﬠ ׁ ∆ש ָח ָטא?!
ƒאי ∆א ¿פ ׁ ָשר ¿ל ַה ¿כ ƒח ׁ
ַא ¿ך ƒע ַ ּקר ַה ּ ¿ט ָﬠנָ ה הוּא ַﬠל ּ ƒפי ַה ַ ּנ"ל ׁ ∆ש ּ¿מ ַב ≈ ּק ׁש ≈מ ַה ּׁ ≈שם י¿ ƒת ָ ּב ַר ¿ך ׁ ∆ש ּל ֹא י¿ ƒת ַﬠ ּ≈לם ƒמ ּ¿ת ƒח ָ ּנ ≈תנ ּו ¿ו ָתבֹא ¿ל ָפנ∆ ָ
יך
ּ¿ת ƒפ ָּל ≈תנוַּ ,ו ֲא ַזי הוּא יָ כוֹ ל ּ≈ת ∆כף ƒל ּפֹל ¿ ּב ַד ¿ע ּתוֹ ≈א ¿
יך ֲא ַב ≈ ּק ׁש ׁ ∆ש ּלֹא י¿ ƒת ַﬠ ּ≈לם ƒמ ּ¿ת ƒח ָ ּנ ≈תנוּ≈ ,מ ַא ַחר ׁ ∆ש ֲאנ ƒי יוֹ ≈ד ַﬠ
ימים
¿ ּב ַﬠ ¿ˆ ƒמי ׁ ∆ש ָ ּ‚ ַר ¿מ ּƒתי ַ ּב ֲﬠוֹנוֹ ַתי ַה ֲﬠ ָל ָמה ¿ו ַה ¿ס ָּת ָרה ָּכזֹאת? ּƒכי ַﬠל-י¿ ≈די ָּכל ≈ח ¿טא ¿ו ָﬠוֹן ָו ∆פ ׁ ַשע ַמ ֲﬠ ƒל ƒ
יכם
יכם ¿ל ≈בין ¡אל ≈ֹק ∆
ילים ≈ ּבינ≈ ∆
יכם ָהי ּו ַמ ¿ב ƒדּ ƒ
ו ַּמ ¿ס ּƒת ƒירים ¿ּכבוֹ דוֹ י¿ ƒת ָ ּב ַר ¿ך ּ ƒב ¿ב ƒחינַ ת )י¿ ׁ ַש ¿עיָ ה נט( ּƒכי ƒאם ֲﬠוֹנוֹ ≈ת ∆
ַﬠ ≈ּ
ל-כן ּ≈ת ∆כף ¿מ ַח ≈ ּזק ∆את ַﬠ ¿ˆמוֹ ו ּƒמ ¿תנַ ּ≈ˆל ∆את ַﬠ ¿ˆמוֹ ¿ל ָפנָ יו י¿ ƒת ָ ּב ַר ¿ך ¿ואוֹ ≈מר∆ ׁ ,ש ≈אין ָאנ ּו ַﬠ ≈ ּזי ּ ָפנ ƒים ו ¿ּק ׁ ≈שי
ע ∆ֹרף לוֹ ַמר ¿ל ָפנ∆ ָ
יך ַˆ ƒדּ ƒיקים ֲאנַ ¿חנ ּו ¿ולֹא ָח ָטאנוַּ ,הי¿ נ ּו ׁ ∆ש ∆ ּזה ƒע ַ ּקר ַה ¿ ּזכוּת ׁ ∆ש ּƒלי ַמה ּׁ ∆ש ֲﬠ ַדי ƒן ֲאנ ƒי יוֹ ≈ד ַﬠ
אתי ¿ל ָפנ∆ ָ
ילהּƒ ,כי ָהיָ ה ∆א ¿פ ׁ ָשרַ ,חס
יך ַו ֲאנ ƒי ¿מ ַב ≈ ּק ׁש ו ¿ּמ ַח ּ ≈פשׂ ֲﬠ ַדי ƒן ּ¿ת ׁשו ָּבה ו ¿ּמ ƒח ָ
ו ַּמ ֲא ƒמין ׁ ∆ש ָח ּ ָט ƒ
יש ¿ל‚ַ ¿מ ≈ריַ ,חס ¿ו ׁ ָשלוֹ םּ¿ ,כמוֹ ׁ ∆ש ּ ƒנ ¿מ ָˆ ƒאים ַ ּב ֲﬠוֹנוֹ ≈תינ ּו ָה ַר ּ ƒבים ∆א ּ ƒפיקוֹ ¿ר ƒסים
¿ו ׁ ָשלוֹ םƒ ,ל ּפֹל ָּכל ָּכ ¿ך ַﬠד ׁ ∆ש ַ ּי ¿כ ƒח ׁ
ישין ¿ ּב ַה ֲח ָט ƒאים ¿ל‚ַ ¿מ ≈ריּƒ ,כי
¿וכוֹ ¿פ ƒרים ¿ ּ‚מו ּƒרים ׁ ∆ש ָ ּנ ¿פל ּו ƒל ¿כ ƒפירוֹ ת ¿ ּ‚מוּרוֹ תַ ,ר ֲח ָמנָ א ƒל ¿ˆ ַלןַ ,ﬠד ׁ ∆ש ַּמ ¿כ ƒח ׁ ƒ
"הנ¿ נ ƒי נ¿ ׁ ƒש ּ ָפט אוֹ ָת ¿ך ַﬠל ָא ¿מ ≈ר ¿ך לֹא
יהם נ∆ ¡א ַמר )י¿ ƒר ƒמ ָ ּיה ב(ƒ ,
אוֹ ¿מ ƒרים ׁ ∆ש ≈אין ∆זה ≈ח ¿טא ¿ו ָﬠוֹן ¿ּכ ָלל∆ ׁ ,ש ֲﬠ ≈ל ∆
¿
אתי" ּƒכי ָה ∆א ּ ƒפיקוֹ ¿ר ƒסיםֲ ,א ƒפ ּל ּו אוֹ ָתם ׁ ∆ש ּמוֹ ƒדים ּ ƒב ¿מ ˆƒיאוּתוֹ י¿ ƒת ָ ּב ַרךֲ ,א ָבל ֻר ָ ּבם ּכוֹ ¿פ ƒרים ּ ƒב ¿פ‚ַ ם
ָח ָט ƒ
משה אוֹ ׁ ∆ש ּ¿מ‚ַ ּƒלים ּ ָפנ ƒים ַ ּב ּתוֹ ָרה ׁ ∆ש ּלֹא ַּכ ֲה ָל ָכהּ¿ ,כמוֹ יָ ָר ¿ב ָﬠם ∆ ּבן נ¿ ָבט
ַה ֲח ָט ƒאים ¿וכוֹ ¿פ ƒרים ¿ ּבתוֹ ַרת ׁ ∆
ַו ֲח ≈ב ָריו¿ ,ואוֹ ¿מ ƒרים ַמה ּׁ ∆שאוֹ ¿מ ƒריםַ ,ﬠד ׁ ∆ש ּ¿ל ַד ¿ע ָּתם ≈אין ׁ ַש ָ ּי ¿ך ƒמ ¿ˆ ָוה ַו ֲﬠ ≈ב ָרה ַחס ¿ו ׁ ָשלוֹ םַ ,רק ּ ƒב ׁ ¿ש ƒביל
נ ƒימו ≈ּסי ַה ּ¿מ ƒדינָ ה ¿וכוּ'ַ ,ר ֲח ָמנָ א ƒל ¿ˆ ַלן ַר ֲח ָמנָ א ¿ל ׁ ≈ש ¿ז ָבן ƒמ ¿ּכ ƒפירוֹ ת ָּכ ≈א ּ∆לה.
ַﬠ ≈ּ
יקים ֲאנַ ¿חנ ּו
ל-כן ָאנ ּו ƒמ ¿תנַ ּ¿ˆ ƒלים ≈מ ַא ַחר ׁ ∆ש ָאנ ּו ַמ ֲא ƒמינ ƒים ¿ ּב ָה ¡א ∆מת ¿ו ≈אין ָאנ ּו ַﬠ ≈ ּזי ּ ָפנ ƒים ¿וכוּ' לוֹ ַמר ַˆ ƒדּ ƒ
יקים ¿ול ֹא ָח ¿טא ּו ¿ּכ ָלל,
¿ול ֹא ָח ָטאנוּּ¿ ,כמוֹ ַה ּכוֹ ¿פ ƒרים ַה ַ ּנ"ל ׁ ∆שעוֹ ƒשׂ ים ָּכל ָה ֲﬠ ≈ברוֹ ת ¿ואוֹ ¿מ ƒרים ׁ ∆ש ≈הם ַˆ ƒדּ ƒ
ישים ¿ ּב ָכל ƒמ ¿ˆוֹת ַה ּתוֹ ָרה ַּכ ַ ּנ"לֲ ,א ָבל ≈מ ַא ַחר ׁ ∆ש ≈אין ָאנ ּו ַﬠ ≈ ּזי ּ ָפנ ƒים לוֹ ַמר ָּכ ¿ךַ ,חס ¿ו ׁ ָשלוֹ ם¿ ,ו ָאנ ּו
ּƒכי ַמ ¿כ ƒח ׁ ƒ
ָ
אוֹ ¿מ ƒרים ¿ ּב ∆פה ָמ ≈לאָ ,ח ָטאנוָּ ,ﬠ ƒוינ ּו ו ָּפ ׁ ַש ¿ענוַּ ,ﬠ ≈ּ
ל-כן ¿ ּב ַו ַדּ אי ָראוּי ¿לך ׁ ∆ש ּלֹא ּƒת ¿ת ַﬠ ּ≈לם ƒמ ּ¿ת ƒח ָ ּנ ≈תנוּּƒ ,כי ƒע ַ ּקר
ַה ַה ֲﬠ ָל ָמה הוּא ≈מ ֲח ַמת ׁ ∆ש ַﬠל-י¿ ≈די ∆ה ָﬠוֹן נַ ֲﬠ ∆שׂ ה ָמ ָס ¿ך ַה ַּמ ¿ב ƒדּ יל ¿ויָ כוֹ ל ¿ל ַה ¿כנ ƒיס ¿ ּב ַד ¿ע ּתוֹ ≈א ∆יזה ¿ּכ ƒפ ָירהַ ,חס
¿ו ׁ ָשלוֹ םּ¿ ,כמוֹ ׁ ∆ש ָּכתוּב ¿ ּב ≈ס ∆פר ַה ּƒמדּ וֹ ת ַﬠ ּ ƒ
ל-פי א"בַ ,ה ּ ∆פ ׁ ַשע ַמ ¿כנ ƒיס ¿ּכ ƒפ ָירה ָ ּב ָא ָדםּƒ ,כי ƒע ַ ּקר ׁש ∆ֹר ׁש

ז

ח
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ַה ≈ ּי ∆ˆר ָה ָרע הוּא ¿ ּב ƒחינַ ת ≈אל ַא ≈חר ¿ּ
כ ƒפירוֹ תּ¿ ,כמוֹ ׁ ∆ש ּ¿מב ָֹאר ¿ ּב ָמקוֹ ם ַא ≈חר ׁ ∆ש ּׁ ָש ¿ר ׁשוֹ ≈מ ַה ַה ¿ע ָל ָמה ַה ַ ּנ"ל.יקים ָהעוֹ ¿ס ƒקים ¿ ּב ƒת ּקוּנָ םַ ,ﬠ ≈ּ
ל-כן
ֲא ָבל ּכ ַֹח נ¿ ׁ ƒשמוֹ ת י¿ ƒשׂ ָר ≈אל ָ ּ‚דוֹ ל ¿מאֹד ,ו ּƒב ¿פ ָרט ּ‚ ∆ֹדל ַה ּכ ַֹח ׁ ∆של ַה ַּˆ ƒדּ ƒ
ֲא ƒפ ּל ּו ַא ַחר ָּכל ַה ֲח ָט ƒאים ¿ו ָה ֲﬠוֹנוֹ ת ַה ¿ ּ‚מו ּƒריםַ ,חס ¿ו ׁ ָשלוֹ םֲ ,ﬠ ַדי ƒן ַה ¿ ּנ ׁ ָש ָמה ַמ ¿ז ∆ּכ ∆רת ַﬠ ¿ˆ ָמ ּה ¿ ּב ָה ¡א ∆מת
ילה¿ ,ו ָכל ¿ז ַמן ׁ ∆ש ּ¿מ ַב ≈ ּק ׁש
יהַ ,ﬠד ׁ ∆ש ּ¿מ ַב ≈ ּק ׁש ֲﬠ ַדי ƒן ּ¿ת ׁשו ָּבה ו ¿ּמ ƒח ָ
ו ַּמ ¿ר ∆ ּ‚ ׁ ∆שת ¿ּכ ≈א ָב ּה ∆ה ָﬠˆוּם ׁ ∆של ֲﬠוֹנוֹ ∆ת ָ
ֲﬠ ַדי ƒן י≈ ׁש לוֹ ּƒת ¿קוָה י¿ ƒהי∆ ה ≈א ¿
יך ׁ ∆ש ּ ƒי ¿הי∆ ה ¿ו ַכ ַ ּנ"ל ¿ו ∆זה ּו ׁ ∆ש ּ¿מ ַב ¿ ּק ׁ ƒשים ≈מ ַא ַחר ׁ ∆ש ≈אין ָאנ ּו ַﬠ ≈ ּזי ּ ָפנ ƒים ַה ַ ּנ"ל
אתי ¿וכוּ' ַּכ ַ ּנ"לַ ,רק ֲﬠ ַדי ƒן ֲאנ ƒי ¿מ ַב ≈ ּק ׁש ו ¿ּמ ַח ּ ≈פשׂ ּƒת ּקוּן ¿וכוּ'ַ ,ﬠ ≈ּ
יש ¿ולוֹ ַמר ל ֹא ָח ָט ƒ
¿ל ַה ¿כ ƒח ׁ
ל-כן ּ≈ת ∆כף נ¿ ƒת ַ ּב ּ ≈טל
יק ָתם
יטב ¿ ּבסוֹ ף ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ"לּƒ ,כי ƒע ַ ּקר י¿ נָ ƒ
ַה ַה ֲﬠ ָל ָמה ¿ו ַה ַה ¿ס ָּת ָרה ׁ ∆ש ≈הם יוֹ נ¿ ƒקים ƒמ ּ ׁ ָשם¿ ,ו ַכ ¿מב ָֹאר ≈ה ≈
יטב¿ .ו ַﬠ ≈ּ
ל-כן ¿ ּב ַו ַדּ אי ָראוּי ¿ל ָך ׁ ∆ש ּלֹא ּƒת ¿ת ַﬠ ּ≈לם ƒמ ּ¿ת ƒח ָ ּנ ≈תנוּּƒ ,כי ָראוּי
ָהיָ ה ≈מ ַה ַה ֲﬠ ָל ָמה ¿וכוּ'ַ ,ﬠ ≈ ּין ׁ ָשם ≈ה ≈
ׁ ∆ש ּƒת ¿ת ַ ּב ּ ≈טל ַה ַה ֲﬠ ָל ָמה ַﬠל-י¿ ≈די ַמה ּׁ ∆ש ָאנ ּו ¿מ ַב ¿ ּק ׁ ƒשים ו ¿ּמ ַח ּ ¿פ ƒשׂ ים ֲﬠ ַדי ƒן ּƒת ּקוּן ¿וˆוֹ ֲﬠ ƒקים ו ּƒמ ¿ת ַו ƒדּ ין ֲח ָט ≈אינ ּו
יקים ֲאנַ ¿חנ ּו ¿ולֹא ָח ָטאנ ּו ¿ו ַכ ַ ּנ"ל,
¿ו ≈אין ָאנ ּו ַﬠ ≈ ּזי ּ ָפנ ƒים ַה ַ ּנ"ל ƒל ּפֹל ¿ל ַה ¿ס ָּת ָרה ¿ו ַה ֲﬠ ָל ָמה ¿ ּ‚מו ָּרה ≈לאמֹר ַˆ ƒדּ ƒ
ַﬠ ≈ּ
ל-כן ¿ ּב ַו ַדּ אי ָראוּי ¿ל ָך ׁ ∆ש ּלֹא ּƒת ¿ת ַﬠ ּ≈לם ƒמ ּ¿ת ƒח ָ ּנ ≈תנ ּו ¿ו ַכ ַ ּנ"ל:
הרי שבכל ווידוי מבקשים שיתבטל ההעלמה שגרם ולזה אומרים 'שאין אנו עזי פנים' כי
מבקש ומחפש לתקן ,וזה עיקר התחזקות כל אדם בכל מה שעובר איך שיהיה ,לאור דברי
מוהרנ"ת אלו ימˆא חיים.
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ֹאמר ¿ל ָפנ∆ ָ
יך ¿וכוּ' ו ַּמה ¿ ּנ ַס ּ ≈פר ¿ל ָפנ∆ ָ
יך ¿וכוּ' ֲהלֹא ָּכל ַה ּ ƒנ ¿ס ָּתרוֹ ת
¿ו ∆זה ׁ ∆שאוֹ ¿מ ƒרים ּ ƒב ׁ ¿ש ַﬠת ַה ּƒודּ וּיַ ,מה ּנ ַ
ָ
¿ו ַה ּ ƒנ‚¿ לוֹ ת ַא ָּתה יוֹ ≈ד ַﬠ ¿ו ַא ָּתה יוֹ ≈ד ַﬠ ָר ≈זי עוֹ ָלם ¿ו ַת ֲﬠלוּמוֹ ת ƒס ¿ת ≈רי ָּכל ָחי ¿וכוּ'≈ ,אין ָדּ ָבר נ∆ ¿ע ָלם ƒמ ּ∆מךּ ¿ו ≈אין
נ¿ ƒס ָּתר ƒמ ∆ ּנ‚∆ ד ≈ﬠינ∆ ָ
יך ¿וכוּ' ּƒכי ∆זה ƒע ַ ּקר ַה ּƒודּ וּי ¿ו ַה ּ¿ת ׁשו ָּבה ׁ ∆ש ָאנ ּו מוֹ ƒדים ו ּƒמ ¿ת ַו ƒדּ ים ׁ ∆ש ≈אין ָאנ ּו יוֹ ¿ד ƒעים ¿ּכ ָלל
ל-פי א"ב ָא ׁ ַש ¿מנוּּ ָ ,ב‚ַ ¿דנ ּו ¿וכוּ'∆ ׁ ,שהוּא
יכן ֲאנַ ¿חנ ּו ָ ּבעוֹ ָלם ּƒכי ƒה ¿ר ≈ ּבנ ּו ƒל ¿פ ׁש ַֹﬠ נ∆ ‚¿ ¿דּ ָך ¿ּכמוֹ ׁ ∆ש ּƒמ ¿ת ַו ƒדּ ים ַﬠ ּ ƒ
≈ה ָ
ׁ ∆ש ּ ָפ‚ַ ¿מנ ּו ¿ ּב ָכל ַהכ"ב אוֹ ƒת ּיוֹ ת ַה ּתוֹ ָרה ¿ו ַכ ּמו ָּבאַ ,ﬠד ׁ ∆ש ּ¿מ ַס ¿ ּי ƒמיןƒּ ,ת ַﬠ ¿בנוָּּ ,ת ƒעינ ּו ּƒת ¿ע ָּת ¿ענ ּו ׁ ∆ש ָאנ ּו הוֹ ¿ל ƒכים
יך ¿וכוּ'ַ ,מה ¿ ּנ ַס ּ ≈פר ¿ל ָפנ∆ ָ
ֹאמר ¿ל ָפנ∆ ָ
יך ¿וכוּ'ַ ,רק ָאנ ּו ַמ ֲא ƒמינ ƒים
¿ּכתוֹ ∆ﬠה ו ַּמ ¿ת ∆ﬠה ¿ו ≈אין ָאנ ּו יוֹ ¿ד ƒעים ַמה ּנ ַ
ׁ ∆ש ָּכל ַה ּ ƒנ ¿ס ָּתרוֹ ת ¿ו ַה ּ ƒנ‚¿ לוֹ ת ַא ָּתה יוֹ ≈ד ַﬠּƒ ,כי ַרק ַא ָּתה יוֹ ≈ד ַﬠ ָר ≈זי עוֹ ָלם ¿ו ַת ֲﬠלוּמוֹ ת ƒס ¿ת ≈רי ָּכל ָחי ¿וכוּ',
יקת ַה ּƒס ¿ט ָרא
ַהי¿ נ ּו ׁ ∆ש ָּכל ָה ָר ƒזין ¿ו ַה ּ ƒנ ¿ס ָּתרוֹ ת ַה ּ ƒנ ¿מ ׁ ָש ƒכין ≈מ ַה ַּמ ֲא ָמר ָסתוּם ¿ונ¿ ƒס ָּתר ¿מאֹד ׁ ∆ש ּƒמ ּׁ ָשם ָּכל י¿ נַ ƒ
ָא √ח ָרא ׁ ∆ש ּ≈מ ∆הם ָה ֲﬠוֹנוֹ ת ַּכ ַ ּנ"ל ַא ָּתה יוֹ ≈ד ַﬠ ֻּכ ָּלםּƒ ,כי ∆ ּב ¡א ∆מת י≈ ׁש ¿ ּב ַה ַה ¿ס ָּת ָרה ¿ו ַה ַה ֲﬠ ָל ָמה ַﬠ ¿ˆ ָמ ּה ַדּ ַﬠת ָﬠמֹק
יקת ַה ּƒס ¿ט ָרא ָא √ח ָרא
¿ונ¿ ƒס ָּתר ¿ונ∆ ¿ע ָלם ¿מאֹד ַרק ׁ ∆ש ּ≈מע ∆ֹˆם ≈ה ָﬠ ¿למוֹ ƒאי ∆א ¿פ ׁ ָשר ¿ל ַה ּ ƒשי‚וֹ ו ּƒמ ּׁ ָשם נ¿ ƒמ ׁ ָש ¿ך י¿ נַ ƒ
וָתנ ּו,
ַּכ ַ ּנ"לֲ ,א ָבל ָאנ ּו ַמ ֲא ƒמינ ƒים ׁ ∆ש ַא ָּתה יוֹ ≈ד ַﬠ ָּכל ַּת ֲﬠלוּמוֹ ת ¿ונ¿ ƒס ָּתרוֹ ת¿ ,ו ַﬠל-י¿ ≈די ∆זה ָּכל ּƒת ¿ק ≈
ֹאמר ¿לךָ
≈מ ַא ַחר ׁ ∆ש ָאנ ּו יוֹ ¿ד ƒעים ׁ ∆ש ַ ּ‚ם ׁ ָשם ַא ָּתה נ∆ ¿ע ָלם ¿מאֹד ּ ƒב ¿ב ƒחינַ ת )י¿ רו ׁ ַּש ¿ל ƒמי ַּת ֲﬠנ ƒית ּ ∆פ ∆רק א(ƒ ,אם י ַ
יכן ¡אל ∆ֹק ָ
ֹאמר לוֹ ּ ƒ ,ב ¿כ ָר ¿ך ָ ּ‚דוֹ ל ׁ ∆של רוֹ ƒמיַּ ,כ ּמו ָּבא ׁ ָשם ¿ ּבסוֹ ף ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ"ל ַﬠ ≈ּ
ל-כן,
יךּ ,ת ַ
ָא ָדם ≈ה ָ
ָ
ּ
ַﬠל-י¿ ≈די ∆זה ָאנ ּו ¿מ ַˆ ּ ƒפים ו ¿ּמ ַב ¿ ּק ׁ ƒשים ו ¿ּמ ַח ּƒכים ֲﬠ ַדי ƒן ָל ׁשוּב ≈א ∆ליך ¿ו ׁ ∆ש ƒי ¿ת ַּת ≈ ּקן ַה ּכֹל ּ ƒב ¿ב ƒחינַ ת י¿ ƒר ָידה ַּת ¿כ ƒלית
ָה ֲﬠ ƒל ָ ּיה ¿וכוּ' ַּכ ַ ּנ"ל:
אחרי שלומדים זה יכולים לאמר וידוי בחˆות וכו' כראוי ,ויכולים להרבות בווידוים בלי עˆבות
וכו' כלל ,ולזכות לתשובה ,כי כל מה שמתוודים הוא לאמר שהנני יודע שיש כתר עליון וכל
מה שעבר היה משם ,ויש כבוד השם והוא יתקן הכל אם ימˆא בי התחזקות שאין עוד מלבדו,
והשם נמˆא גם שם ,כי כל חיי לעבודת השם ואינני מבין מה היה ,רק שטעיתי מאד וכל רˆוני
לחזור אˆלך ,ובזה מאירים שפע הכתר  -איה.
יקנָ א ׁ ∆ש ַּמ ¿ז ּƒכ ƒירין
לש ∆ﬠ ¿ש ≈רה ּƒת ּקוּנ≈ י ƒדּ ¿
לש ∆ﬠ ¿שׂ ≈רה ƒמדּ וֹ ת ׁ ∆של ַר ֲח ƒמים ׁ ∆ש ּ ƒנ ¿מ ׁ ָש ƒכין ƒמ ּׁ ¿ש ׁ
ו( ¿ו ∆זה ¿ ּב ƒחינַ ת ׁ ¿ש ׁ

ליקוטי הלכות ח"א דף ר"י  -רי"ג הלכות נפילות אפיים ו' אות א'-ו'
יקנָ א נ¿ ƒמ ׁ ָש ƒכין ƒמ ¿ ּב ƒחינַ ת ַﬠ ּƒתיק∆ ׁ ,שהוּא ¿ ּב ƒחינַ ת ַמ ֲא ָמר ָסתוּם
ַא ַחר ַה ּƒודּ וּיּƒ ,כי ƒמ ּׁ ¿ש ֹׁ úש ∆ﬠ ¿שׂ ≈רה ּƒת ּקוּנ≈ י ƒדּ ¿
ּ
ּ
ּ
ּ
ַה ַ ּנ"לַּ ,כ ּמו ָּבן ַ ּב ַּכ ָּונוֹ ת ¿ו ַﬠ ≈ּ
לש ∆ﬠ ¿שׂ ≈רה ƒמדּ וֹ תƒ ,כי ƒע ַקר ּƒתקוּן ַה ֲח ָט ƒאים
ל-כן ַא ַחר ַה ּƒודּ וּי ַמ ¿ז ƒכ ƒירין ׁ ¿ש ׁ
אשית ַמ ֲא ָמר ָסתוּם∆ ׁ ,שהוּא ¿ ּב ƒחינַ ת ∆ּכ ∆תרּ ¿ ,ב ƒחינַ ת ַﬠ ּƒתיק
יהם הוּא ַﬠל -י¿ ≈די ¿ ּב ƒחינַ ת ¿ ּב ≈ר ׁ ƒ
ׁ ∆ש ƒה ¿ת ַודּ ּו ֲﬠ ≈ל ∆
¿
ּ
ּ
ּ
לש ∆ﬠ ¿שׂ ≈רה
משה ַר ≈בנ ּו ƒה ¿מ ׁ ƒשיך ַה ּׁ ¿ש ׁ
לש ∆ﬠ ¿שׂ ≈רה ƒמדּ וֹ ת ׁ ∆של ַר ֲח ƒמים ַכ ַ ּנ"ל ƒכי ׁ ∆
ׁ ∆ש ּƒמ ּׁ ָשם נ¿ ƒמ ׁ ָש ƒכין ַה ּׁ ¿ש ׁ
"ו ∆א ¿מ ∆חה
ƒמדּ וֹ ת ׁ ∆של ַר ֲח ƒמים ַא ַחר ≈ח ¿טא ָה ≈ﬠ‚∆ ל ׁ ∆ש ּכוֹ ≈לל ָּכל ַה ֲח ָט ƒאים ַﬠד ׁ ∆ש ַה ּׁ ≈שם י¿ ƒת ָ ּב ַר ¿ך ָא ַמר לוֹ ¿ ,
יח ∆את ¿מקוֹ מוֹ ¿ו ƒה ¿ר ָ ּבה
משה לֹא ƒה ּ ƒנ ַ
∆את ׁ ¿ש ָמם ¿וכוּ'"¿ ,ונ¿ ƒד ∆מה ׁ ∆ש ¿ּכ ָבר ∆א ∆פס ּƒת ¿קוָהַ ,חס ¿ו ׁ ָשלוֹ םֲ ,א ָבל ׁ ∆
יח ָז ƒוית
¿ל ƒה ¿ת ּ ַפ ּ≈לל ¿ו ƒל ¿ˆעֹק ¿מאֹד ¿ל ַה ּׁ ≈שם י¿ ƒת ָ ּב ַר ¿ךּ¿ ,כמוֹ ׁ ∆ש ָּכתוּב ַ ּב ּƒמ ¿ד ָר ׁש ¿)דּ ָב ƒרים ַר ָ ּבה ּ ∆פ ∆רק ‚( ׁ ∆ש ּלֹא ƒה ּ ƒנ ַ
משה ָז ָכה ׁ ∆ש ƒה ¿ת ַח ≈ ּזק ַﬠ ¿ˆמוֹ
יﬠ ׁ ∆ש ּל ֹא נ¿ ׁ ƒש ַּת ּ ַטח ¿ונ¿ ƒת ַח ≈ ּבט ָﬠ ָליו ¿וכוּ' ¿ו ָכל ∆זה הוּא ¿ ּב ƒחינָ ה ַה ַ ּנ"לּƒ ,כי ׁ ∆
ָ ּב ָר ƒק ַ
¿מאֹד ָ ּב ∆זה ׁ ∆ש ָ ּי ַדע ׁ ∆ש ≈אין ׁשוּם י≈ או ּׁש ָ ּבעוֹ ָלם ¿ו ≈אין ָﬠוֹן ¿ולֹא ƒר ּבוּי ֲﬠוֹנוֹ ת ָ ּבעוֹ ָלם ׁ ∆ש ַ ּי ֲﬠ ƒלימ ּו אוֹ תוֹ י¿ ƒת ָ ּב ַרך¿
¿ו ∆את ַר ֲח ָמיו ¿ ּב ׁשוּם א ∆ֹפןַ ,ﬠ ≈ּ
ל-כן ƒח ּ ≈פשׂ ו ּƒב ≈ ּק ׁש ו ָּמ ָˆא ַﬠד ׁ ∆ש ּ ƒנ ¿ת ַר ָּˆה לוֹ ַה ּׁ ≈שם י¿ ƒת ָ ּב ַר ¿ך¿ ,ו ָאז ַדּ י¿ ָקא ָּ ‚ּ ƒלה לוֹ
לש ∆ﬠ ¿שׂ ≈רה ƒמדּ וֹ ת ׁ ∆של ַר ֲח ƒמים.
ַה ּׁ ≈שם י¿ ƒת ָ ּב ַר ¿ך סוֹ ד ׁ ¿ש ׁ
¿ו ָכל ∆זה הוּא ¿ ּב ƒחינַ ת ַה ַ ּנ"לּ ¿ ,ב ƒחינַ ת י¿ ƒר ָידה ַּת ¿כ ƒלית ָה ֲﬠ ƒל ָ ּיה ַﬠל-י¿ ≈די ַ ּב ָ ּק ׁ ַשת ¿ו ƒח ּפוּשׂ ַא ≈ ּי"ה ַה ַ ּנ"ל ¿ו ∆זה ּו
¿ ּב ƒחינַ ת ַמה ּ ׁ ∆ש ָא ַמר ׁ ¿
"ו ƒאם ַאי ƒן ¿מ ≈חנ ƒי נָ א" ּƒכי ׁ ≈שם י¿ ƒשׂ ָר ≈אלּ ƒ ,ב ¿פ ָרט ׁ ≈שם ַה ַּˆ ƒדּ יק ,נ¿ ƒמ ׁ ָש ¿ך
)שמוֹ ת לב(¿ ,
ƒמ ּׁ ¿שמוֹ י¿ ƒת ָ ּב ַר ¿ךּƒ ,כי ׁ ¿שמוֹ ¿מ ׁ ֻש ָּתף ּ ƒב ׁ ¿ש ≈מנ ּו ¿והוּא ƒע ַ ּקר ַה ƒח ּיוּת ּ ƒב ¿ב ƒחינַ ת נ∆ ∆פ ׁש ַח ָ ּיה הוּא ׁ ¿שמוֹ ¿והוּא ¿ ּב ƒחינַ ת
ּכ ַֹח ַה ƒדּ ּבוּר ׁ ∆ש ָ ּב ָא ָדםּ ƒ ,ב ¿ב ƒחינַ ת ¿ ּ
אשית ב( ַוי¿ ƒהי ָה ָא ָדם ¿לנ∆ ∆פ ׁש ַח ָ ּיה ¿ו ַת ¿ר‚ּ וּמוֹ ¿ ,לרו ַּח ¿מ ַמ ּ¿ל ָלא ¿ו ָכל
)ב ≈ר ׁ ƒ
ַה ּׁ ≈שמוֹ ת ֻּכ ָּלם ƒמ ¿ת ַ ּ‚ ּƒלים ַרק ַﬠל-י¿ ≈די ַה ַּמ ֲא ָמרוֹ ת ַה ּƒמ ¿ת ַ ּ‚ ּƒליםֲ ,א ָבל ¿ ּב ַה ַּמ ֲא ָמר ָסתוּם ׁ ָשם ַה ּכֹל ¿ ּב ∆ה ¿ע ≈לם
ָ ּ‚דוֹ לּƒ ,כי הוּא ¿ל ַמ ¿ע ָלה ƒמ ָּכל ַה ּׁ ≈שמוֹ ת ¿ו ַﬠ ≈ּ
אתם
"ו ƒאם ַאי ƒן"∆ ׁ ,ש ƒאי ∆א ¿פ ׁ ָשר ƒל ּ ָשא ַח ּ ָט ָ
משה¿ ,
ל-כן ָט ַﬠן ׁ ∆
¿
¿ו ƒל ¿מחֹל ָל ∆הם ƒמ ּת ∆ֹקף ַה ƒדּ ין ַﬠל-י¿ ≈די ע ∆ֹˆם ∆ח ¿ט ָאם ׁ ∆ש ָ ּ‚ ¿רמ ּו ¿ל ַה ֲﬠ ƒלים ָה ַר ֲח ƒמים ָּכל ָּכךּƒ ,כי ƒע ַ ּקר ַה ƒדּ ין
ƒמ ¿ ּב ƒחינַ ת ַה ַה ֲﬠ ָל ָמה ¿ו ַה ַה ¿ס ָּת ָרה ַה ַ ּנ"ל∆ ׁ ,שהוּא ¿ ּב ƒחינַ ת ּת ∆ֹקף ַה ּ¿ ˆƒמˆוּם ׁ ∆ש ּƒמ ּׁ ָשם ƒע ַ ּקר ַה ƒדּ ין ַּכ ָ ּידו ַּﬠַ ,ﬠ ≈ּ
ל-כן
משה ¿ו ƒאם ַאי ƒןּƒ ,כי ָ ּ‚ ¿ב ָרה ַה ַה ֲﬠ ָל ָמה ¿ו ַה ַה ¿ס ָּת ָרה ָּכל ָּכ ¿ךַ ,ﬠ ≈ּ
"מ ≈חנ ƒי נָ א ƒמ ּƒס ¿פ ¿ר ָך ¿וכוּ'"ּƒ ,כי ֲאנ ƒי
ל-כן ¿
ָט ַﬠן ׁ ∆
¿מ ַב ּ ≈טל ַﬠ ¿ˆ ƒמי ¿לתוֹ ¿ך ׁש ∆ֹר ׁש ַה ַה ¿ע ָל ָמה ¿ו ַה ַה ¿ס ָּת ָרה ׁ ∆ש ּׁ ָשם ¿ל ַמ ¿ע ָלה ƒמ ָּכל ַה ּׁ ≈שמוֹ ת ַּכ ַ ּנ"ל.
¿ו ƒע ַ ּקר ַה ּƒת ּקוּן ָּת ƒמיד הוּא ¿ל‚ַ ּלוֹ ת ַה ַה ¿ס ָּת ָרה¿ ,ל ַה ¿מ ׁ ƒש ¿
ית-מ ֲא ָמר ָסתוּם ַה ַ ּנ"ל
ַ
אש
יך ƒמ ¿ ּב ƒחינַ ת ַא ≈ ּי"ה ¿ ּב ≈ר ׁ ƒ
יאם ≈מ ַה ∆ה ¿ע ≈לם ∆אל ַה ָ ּ‚לוּי¿ ,ל‚ַ ּלוֹ ת ׁ ¿שמוֹ ו ¿ּכבוֹ דוֹ י¿ ƒת ָ ּב ַר ¿ךּ ƒ ,ב ¿ב ƒחינַ ת
∆את ָּכל ַה ַּמ ֲא ָמרוֹ ת ַה ּƒמ ¿ת ַ ּ‚ ּƒלים¿ ,להוֹ ָ ˆƒ
אשית ַמ ֲא ָמר ָסתוּם ו ָּברו ¿ּך ׁ ≈שם ¿ּכבוֹ דוֹ ¿לעוֹ ָלם
ּ¿)ת ƒה ּƒלים ָﬠב(" ,ע ∆ֹשׂ ה נ¿ ƒפ ָלאוֹ ת ¿ל ַבדּ וֹ " ∆זה ¿ ּב ƒחינַ ת ∆ּכ ∆תר ¿ ּב ≈ר ׁ ƒ
יכין ¿ל ַה ¿מ ׁ ƒש ¿
יך ƒמ ּׁ ָשם ƒה ¿ת ַ ּ‚ ּלוּת ׁ ≈שם ¿ּכבוֹ דוֹ ַﬠל-י¿ ≈די ַה ַּמ ֲא ָמרוֹ ת ַה ּƒמ ¿ת ַ ּ‚ ּƒלים ַה ּ ƒנ ¿מ ׁ ָש ƒכין ƒמ ּׁ ָשם,
)שם(∆ ׁ ,ש ּ¿ˆ ƒר ƒ
ָׁ
¿
"ויָּ ƒמ ≈לא ¿כבוֹ דוֹ
)שם(¿ ,
ׁ ∆ש ַﬠל יָ ָדם ¿מ ƒא ƒירין ָּכל ַה ּ ׁ ≈שמוֹ ת∆ ׁ ,ש ַﬠל-י¿ ≈די ∆זה נ¿ ƒת ַ ּ‚ ּ∆לה ¿ּכבוֹ דוֹ י¿ ƒת ָ ּב ַרך ַﬠד ׁ ∆ש ּ ƒי ¿ת ַק ≈ ּים ׁ ָ
∆את ָּכל ָה ָא ∆ר¿ ıוכוּ'" ¿ו ∆זה ָּכל ֲﬠבוֹ ַדת ָה ָא ָדם ַﬠל-י¿ ≈די ּתוֹ ָרה ו ּƒמ ¿ˆוֹת.

„ˆ‰י˜ ‡ינו מרפ ‰ע„ ˘מ‚ל ‰מ„ו˙ ‰רחמים ל˙˜ן כל ‰‰ס˙רו˙

ֲא ָבל ַﬠ ָּתה ׁ ∆ש ָח ¿טא ּו ָּכל ָּכ ¿ך ַﬠד ׁ ∆ש ≈אין ַא ָּתה רוֹ ∆ˆה ƒל ¿מחֹל ָל ∆הם ƒמ ּת ∆ֹקף ƒה ¿ת ַ ּ‚ ¿ ּברוּת ַה ַה ¿ע ָל ָמהַ ,ﬠל ≈ּ
כן¿מ ≈חנ ƒי נָ א ƒמ ּƒס ¿פ ¿ר ָך ¿וכוּ'∆ ׁ ,ש ≈אינ ƒי רוֹ ∆ˆה ׁשוּם ƒח ּיוּת ַה ּ ƒנ ¿מ ׁ ָש ¿ך ≈מ ַה ַּמ ֲא ָמרוֹ ת ַה ּƒמ ¿ת ַ ּ‚ ּƒלים ׁ ∆ש ּƒמ ּׁ ָשם ָּכל ַה ּׁ ≈שמוֹ ת,
ׁ ∆ש ≈הם ַה ƒח ּיוּת ַּכ ַ ּנ"לַ ,רק ֲאנ ƒי ¿מ ֻר ּ∆ˆה ƒל ¿היוֹ ת נ¿ ƒכ ָלל ָּת ƒמיד ּ ƒב ¿ב ƒחינַ ת ַא ≈ ּיה ַה ַ ּנ"לּ ƒ ,ב ¿ב ƒחינַ ת ַה ַּמ ֲא ָמר ָסתוּם
אתם¿ ,ו ƒאם ַאי ƒן∆ ,א ¿הי∆ ה
ַה ַ ּנ"לּƒ ,כי ֲאנ ƒי ¿מ ֻר ּ∆ˆה ¿ל ַח ּ ≈פשׂ ו ¿ּל ַב ≈ ּק ׁש ׁ ָשם ַר ֲח ָמנו ¿ּת ָך ¿לעוֹ ָלם ַﬠד ׁ ∆ש ּƒת ּ ָשא ַח ּ ָט ָ
נ¿ ׁ ƒש ָאר ׁ ָשם ּ ƒב ¿ב ƒחינַ ת ַה ַ ּב ָ ּק ׁ ָשה ¿ו ַה ƒח ּפוּשׂ ׁ ∆של ַה ַּמ ֲא ָמר ָסתוּם ¿ולֹא ≈א ≈ˆא ƒמ ּׁ ָשם ¿לעוֹ ָלם∆ ׁ ,ש ∆ ּזה ּו ¿ ּב ƒחינַ ת
¿מ ≈חנ ƒי נָ אּƒ ,כי ׁ ָשם ¿ ּב ַה ַּמ ֲא ָמר ָסתוּם ≈אין ׁ ַש ָ ּי ¿ך ׁשוּם ׁ ≈שם ¿ּכ ָלל ַּכ ַ ּנ"לַ ,הי¿ נ ּו ּƒכי ָהיָ ה ָח ָזק ¿ ּב ַד ¿ע ּתוֹ ׁ ∆ש ¿ ּב ַו ַדּ אי
י≈ ׁש ַר ֲח ƒמים ∆א ¿ˆלוֹ י¿ ƒת ָ ּב ַר ¿ך ׁ ∆ש ַﬠל יָ ָדם י¿ ƒהי∆ ה מוֹ ≈חל ָל ∆הם ַ ּ‚ם ≈ח ¿טא ָה ≈ﬠ‚∆ לַ ,רק ׁ ∆ש ƒאי ∆א ¿פ ׁ ָשר ¿ל ָמ ¿ˆ ָאם ƒמ ּ‚ ∆ֹדל
ַה ַה ֲﬠ ָל ָמה ַה ַ ּנ"ל∆ ׁ ,ש ּƒמ ּׁ ָשם ƒע ַ ּקר ַה ƒדּ ין ַּכ ַ ּנ"לַ ,ﬠ ≈ּ
ל-כן ָא ַמר ׁ ∆שהוּא ¿מ ֻר ּ∆ˆה ≈ל ≈ירד ¿לתוֹ ¿ך ּת ∆ֹקף ַה ַה ֲﬠ ָל ָמה
ו ¿ּל ַב ≈ ּק ׁש ׁ ָשם ַר ֲח ָמיו ָּת ƒמיד∆ ׁ ,ש ≈הם ¿ ּב ƒחינַ ת ƒה ¿ת ַ ּ‚ ּלוּת ׁ ≈שם ¿ּכבוֹ דוֹ ּƒ ,כי ַה ƒדּ ין הוּא ¿ ּב ƒחינַ ת ַה ¿ע ָל ַמת ׁ ¿שמוֹ

ט

י

ליקוטי הלכות ח"א דף ר"י  -רי"ג הלכות נפילות אפיים ו' אות א'-ו'
ו ¿ּכבוֹ דוֹ ַּכ ָ ּידו ַּﬠ ¿והוּא ¿מ ֻר ּ∆ˆה ƒל ¿היוֹ ת נ¿ ׁ ƒש ָאר ׁ ָשם∆ ׁ ,ש ∆ ּזה ּו ¿ ּב ƒחינַ ת ¿מ ƒח ַ ּית ַה ּׁ ≈שםּ ¿ ,ב ƒחינַ ת ¿מ ≈חנ ƒי נָ אַ ,הי¿ נ ּו
יח ּ ≈פשׂ ּ ƒב ¿ב ƒחינַ ת ַא ≈ ּי"ה ַה ַ ּנ"ל ָּת ƒמיד¿ ,ו ַﬠל -י¿ ≈די ∆זה ַדּ י¿ ָקא נ¿ ƒת ַר ָּˆה לוֹ ַה ּׁ ≈שם
יב ≈ ּק ׁש ƒו ַ
ׁ ∆ש ּ ƒי ¿הי∆ ה נ¿ ׁ ƒש ָאר ׁ ָשם ƒו ַ
לש ∆ﬠ ¿שׂ ≈רה ƒמדּ וֹ ת ׁ ∆של ַר ֲח ƒמים ׁ ∆ש ָ ּז ָכה ¿להוֹ ˆƒיא ≈מ ַה ∆ה ¿ע ≈לם ∆אל ַה ּ ‚ּ ƒלוּי ַר ֲח ƒמים ַר ּ ƒבים
י¿ ƒת ָ ּב ַר ¿ך ¿ו‚ָּ ƒלה לוֹ ׁ ¿ש ׁ
ָּכ ≈א ּ∆לה ׁ ∆ש ≈אינָ ם ָּכ ƒלים ¿לעוֹ ָלם ¿ו ַה ּכֹל ַﬠל-י¿ ≈די ּת ∆ֹקף ַה ַ ּב ָ ּק ׁ ָשה ¿ו ַה ƒח ּפוּשׂ ּ ƒב ¿ב ƒחינַ ת ַא ≈ ּי"ה ַה ַ ּנ"ל ׁ ∆ש ּ ƒנ ¿ת ַר ָּˆה
ƒל ¿היוֹ ת ¿מ ַח ּ ≈פשׂ ו ¿ּמ ַב ≈ ּק ׁש ¿לעוֹ ָלם ¿ו ַכ ַ ּנ"ל:
בזה מראה מˆיאות עבודת הˆדיקים בהחיפוש לגלות מידות הרחמים בטוחים שבוודאי יש כח
של מחילה וסליחה ותיקון הכל בכח איה ,בלי שום ספק כלל ,והכל עומד על מי שיכול לגלות
ולהעביר ההסתרה ונעשה מחילה וסליחה בוודאי ,ובזה נתגלה כח י"ג מידות הרחמים שהם
התגלות אור עתיק לתוך הכלים של י"ג מידות .ולזה אומרים י"ג מדות לאחר הווידוי ,כי בכח
הווידוי שהוא בחי' מה שהˆדיק מסתיר פניו כנ"ל ,נעשה התגלות רחמים.
ומתוך ענין זה יש להבין עד כמה עלינו לקבל יסוד זה בוודאיות גמורה ,כי כל כוחינו לזכות
לˆאת מכל ירידה ,ממה שהתאוות והנגה יכולים להפיל ,הוא רק ע"י שנתעקש למˆוא את
השם שמה ,בעבר בהוה בעתיד ,ואינו רוˆה להתרחק ,אז יתבטל הפגם כי זה עיקר סדר
התשובה.
וזה מה שיש להזהר מכל החכמות והשאלות ששואלים אם כן וכו' הרי התורה וכו' ,כי מה
שהתורה כו' באמת אינו כי זה כחה של תשובה ,אבל אין לשאול כלל ויש להזהר מאד מכל
קושיא ,רק להיות קרוב להשי"ת תמיד בבחי' איה ,והתגלות הכבוד או זה ]מאמרות המתגלים
ע"י תורה ומˆוות[ או זה ]חיפוש 'איה' לאחר הנפילה[ תמיד.

