
ל'י  ו 'דודי  ל'דודי א 'ני

התורה לימוד � לה' התקרבות  עיקר 
והחזקתה

בפסוקדורשי רמזו ג')רשומות ו', השירים  א'ני (שיר

אלול. ר"ת בשושנים הרועה ל'י ו'דודי 'אני ל'דודי

להקב"ה,לדודי' להתקרב מתעורר אני לי'- -'ודודי

דלעילא. באתערותא לי מתקרב והקב"ה

בא מפרש בשושנים הרועה הפסוק דהמשך רבינו,

חז"ל  כמ"ש ההתקרבות. אותו מעוררין איך לפרש

ע "ב) פ "ח  דף  שושנים (שבת  תקרי אל שושנים' 'שפתותיו

בשושנים' 'הרועה כן הלכות, ששונים - ששונים אלא

המקדש  בית שחרב דמיום זה, דרך על לפרש יש

אמות  ארבע אלא בעולמו הוא ברוך להקדוש לו אין

ועוסקים  הלכות ששונים מה ע"י נמצא הלכה. של

שיש  מה כל דזה ההתקרבות, מעוררין אנו בתורה,

בעולמו. להקב"ה

בתורה וכן דבקים ג"כ חכמים לתלמידי המחזיקים

להרועה. עי"ז מתקרבים תצא ]וממילא [כי 

מחשיב  � 'דודי' ע "י שבאמת ההצלחה 
'לי ' אותה

של בקדושין יצרו לוי בן יהושע ר' ואמר איתא, ל:

ואלמלא  וכו ' המיתו ומבקש יום בכל עליו מתגבר אדם

אלקים  שנאמר לו יכול אין עוזרו הוא ברוך הקדוש

עשה  כאילו עליו מעלה הקב"ה מ"מ בידו, יעזבנו לא

לגמרי  .א בעצמו

ש ל דודיו דודיל ניא כונתוזהו - הכל 'אני'י, מחשב

לו,'לדודי' יכול הייתי לא עזרתו דלולא לי', 'ודודי

תצא] [כי הכל. עשיתי כאילו הכל מחשב שהקב"ה

לגמור  'לי' מסייע  'ודודי' � מתחיל 'אני'

יסודבאופן עפ"י רבינו, מפרש שמואל ב' המדרש

ההתחלה  שאם בההתחלה, תלוי הכל כי אבות בפרקי

ממילא  נגרר הכל אז טוב .ב הוא

שאני ל דודיו דודיל ניא כונתוזהו לדודי שכשאני י,

מסייע  שהקב"ה לי ודודי אז לדודי, בפעולה מתחיל

לגמור  תצא ].ג בידי [כי 

מהשכינה יפרד  שלא � אבקש 'אותה '

כ"ז,אחת (תהלים וכו' אבקש אותה ד' מאת שאלתי

שלא  היתה המלך דוד דבקשת רבינו, מפרש . �ד')

להשכינה  מרמז 'דאותה' השכינה ממנו והיינו ד יפרד ,

וזה  'אבקש', השכינה 'אותה' ד' מאת שאלתי 'אחת

בהיכלו', ולבקר ד' בנועם לחזות ד' בבית 'שבתי ממש

השאלות  שכל כללית אחת שאלה רק הכל נמצא

והבן. בה, [תהלי�]תלוין

ע"ש.א. עמהם תמה הוא ברוך הקדוש ואף וכו' כהר הרע ] [יצר  להם נדמה צדיקים  וכו' לבא לעתיד נב. בסוכה יהודה  רבי  כדדרש

הוא, לבד שבכוחינו  נטעה שלא  חסדך ' 'הראנו – לנו תתן  וישעך  חסדך ה' הראנו בתהלים הפסוק רבינו מפרש ועפי"ז

בעצמינו . לגמרי עשינו כאילו  לנו  שיחשב – לנו ' תתן - 'וישעך

באבותא. זומא דבן  מימרא בין  הקשר  מבאר שמואל א')המדרש משנה ד', יצרו (פרק את הכובש גבור עזאיאיזהו  דבן  למימרא ,

ב') משנה מצוה(שם גוררת שמצוה  העבירה מן ובורח קלה למצוה רץ אדםהוי  שיאמר  שאפשר  משום אניוכו', לכבושמי שאוכל

יצרי, עמו ,את מלהלחם האדם לכבשו ,ויתייאש מאוד עד קל דבר  שהוא אמר  כילכן בההתחלות , זהיר  שתהיה במה וזהו

הכל, מחצי יותר הוא  שאמר ההתחלה וזהו  בידך, היצר יהיה ממילא אז טוב הוא ההתחלה ובורח שאם  קלה למצוה רץ הוי

העבירה , לרוץמן שתתחיל  לברוחל - ותתחיל לפימןהמצוה, ממילא  נגרר הכל ואז מצוההעבירה, גוררת  עכ"ד.שמצוה ,

וצדקה א. כ "ה) (ו ' ואתחנן בפ' מהפסוק דמקורו כ"י, לנ "ו תהי"ה  וצדק"ה  מס "ת  הוא  אלול דצירוף דאיתא מה  רבינו  מפרש ובזה

מה  וגם 'לפני ', מאי  גם נעשה', 'כי דהל"ל  לדקדק, ויש  אלקינו. ד' לפני הזאת  המצוה כל את  לעשות נשמר כי  לנו תהיה 

הזאת המצוה כל את לעשות  נשמר 'כי כולה, עשינו  כאלו לנו  יחשב - לנו  תהי ' דהצדקות  הכונה אלא לנו '. תהי ' 'וצדקה ענין

לדודי, אני דהתחלה  ל 'י, ו'דודי  ל'דודי א'ני דאלול אלול, ענין  וזהו  הקב"ה. ע"י נגמר  יהא ואח"כ מקודם, - אלקינו ' ד' לפני

מסייע . לי ודודי  ואח"כ

להשכינה].א. מרמז הוי "ה של אחרונה [דה ' אבקש ה '' 'אות והיינו כנודע, את נקראת והיא אבקש, השכינה אותה  וז"ל: מסביר רבינו

מלפניך  אומר ואח"כ עמנו, במשפט תבא אל מבקש

יצא. משפטינו

רבינו, -כיומפרש א נידון, שהאדם אופנים שני יש

מעלה, של הבי"ד לפני בא שנידון כביכול הקב"ה ואז

דין  זהכבעל ובאופן עמנו , הבי"ד לפני אין למשפט

ית' כבודו על למחול רשות -.לבי"ד לפני ב שנידון

בעצמו  התשובה הקב"ה מקבל הקב"ה ואז כביכול,

כבודו  על .טו ומוחל

עמנו בקשתינווזוהי במשפט תבא שאל אל ר"ל, -

דין כבעל הבי"דבמשפט תבא לא שאז עמנו לפני

חי  כל לפניך למחול יצדק יכולים הבי"ד שאין ר"ל, -

אלא כבודו, יצא על משפטינו שהמשפט מלפניך ר"ל, -

ואזמלפניך יצא מישריםבעצמך, תחזנה ר"ל,עיניך

כמשרים. אותנו שתראה

ומוחל  ד� הקב "ה - אחדות ע "י

ומוותרין וכתב באחדות הם ישראל כלל שאם רבינו,

לזה, וסולח זה מוחל והוא בעצמו, אותם דן הקב"ה אז

של  ההנהגה מחמת לזה, זה מוחלין שהם כמו אותם,

מדה, כנגד הוא מדה כי כבודו, על לסלוח וביכולתו

נידונים  אז לזה זה מוותרין אינם אם אבל עלוב, מלך

ולוותר  למחול ביכולתם שאין מעלה, של דין בבית

ה' כבוד .טז על

'וזהו הפסוק נצבים כונת בראש היום אתם דמיירי -

ישראל'וגו'יז השנה  איש באחדות,כל עומדים שאתם -

' נידונים אתם אלקיכם'וממילא ה' לסלוח.לפני שיכול

הפסוק כונת פ"ט ,ט "ז)וזהו תרועה (שם יודעי העם ''אשרי

בריעות  יחד להתחבר 'יח - שאז יהלכון', פניך באור ה'

פנים. בהארת בעצמו הקב"ה ע"י נידונים שיהיו -

נצבי�] התורה , על  [סו�

פני� יקדמו ואמת חסד

פניך יקדמו ואמת חסד בסליחות, פ "ט ,אומרים (תהלים

סוד ט"ו) נמתיק יחדיו ברגש אשר נהלך אלקים בבית

ט"ו) נ"ה, מצטרף (שם החסד איך להבין יש ולכאורה .

דהחסד  זה, את זה סותרים הם דהלא האמת, עם

האמת. על מוותר

ומוותרין ומפרש באחדות הם ישראל כלל שאם רבינו,

לזה, כמו זה להם, וסולח ומוחל אותם דן הקב"ה אז

כנגד  מדה של ההנהגה מחמת לזה, זה מוחלין שהם

מתבארמדה  ועפי"ז החסד . מתחסד שמדת שהקב"ה

העוונות, האמת למחול למדת סתירה היא אינה שכך ,

לדון מדה המדה כנגד מדה של אנו במהלך שאם ,

אותנו. הקב"ה ימחול כן לזה, זה מוחלין

להבא  אפי' אחדות - סוד נמתיק יחדיו  אשר

מ"מ ומבקשים  אחדות, בנו אין עדיין אם שאפילו

נא סוד.תחשב נמתיק יחדיו אשר נקיים שלהבא מה

בביהמ"ד  עכ "פ אחדות - אלקי�  בבית

המדרש, לבית חוץ באחדות נהיו לא ח"ו אם ואפי'

ברגש מ"מ נהלך אלקים ימאס בבית לא כביר וקל ,

הרבים. [נצבי�]בתפלת

בלחודויא. קב"ה דמלכא בידא אלא דינא אתמסר  לא חטאוי דמפרש מאן  רל"א דף  פינחס  בזהר  דאיתא (בהושע): רבינו כתב

דב"ד. זילותא איכא  וח"ו וכו' כבע "ד כנגדו עומד כביכול דלעילא  ב"ד לפני כשנידון והנה  עיי"ש. ליה מחיל קוב"ה כדין  וכל

ע"ש.

של  הבי "ד מעלינו  ומבטלים פועלים  אנו  זו  אמירה ע"י אורי: ה ' לדוד באמירת  המקובלים, מגדולי שבתי הר"ר סידור ועי'

ע"ש. בדין , זכאים אנחנו  יוצאים ואז יצא, משפטינו  מלפניך אלא אותנו  לדון כלל לקרב רשות  להם שאין  וכו' מעלה

דאתעבידתא. עד כורסייא על יתיב לא  קוב"ה  הקדוש בזוהר  מש"כ לפרש יש זה  דרך דאחד'ועל דבמקום'ברזא אחדות, היינו -

הפסוק כונת  וזהו הקב"ה . שם  אחדות  י"ג)שיש כ"ג, באחד (איוב הדיין,והוא  הוא הקב"ה אחדות  שיש כיון ר "ל, ישיבנו - ומי

- ויעש אותה ולסלוח.ונפשו למחול  בידו  מעכב שאין ר "ל,

הפסוקא. על ל"ב: בא  הזוה "ק ו')פ "י א', ר(איוב הוא היום סק"א.ויהי  תקצ "ז ט "ז ועי' השנה, אש

מלשוןא. ותרועה אדם], וידע  [מלשון חיבור  מלשון שיודעי  הכונה ויתכן יחד'. להתחבר  - תרועה יודעי העם 'אשרי רבינו : לשון

בריעות . המתחברים  העם  אשרי  והכונה  ריעות,
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העבירה , לרוץמן שתתחיל  לברוחל - ותתחיל לפימןהמצוה, ממילא  נגרר הכל ואז מצוההעבירה, גוררת  עכ"ד.שמצוה ,

וצדקה א. כ "ה) (ו ' ואתחנן בפ' מהפסוק דמקורו כ"י, לנ "ו תהי"ה  וצדק"ה  מס "ת  הוא  אלול דצירוף דאיתא מה  רבינו  מפרש ובזה

מה  וגם 'לפני ', מאי  גם נעשה', 'כי דהל"ל  לדקדק, ויש  אלקינו. ד' לפני הזאת  המצוה כל את  לעשות נשמר כי  לנו תהיה 

הזאת המצוה כל את לעשות  נשמר 'כי כולה, עשינו  כאלו לנו  יחשב - לנו  תהי ' דהצדקות  הכונה אלא לנו '. תהי ' 'וצדקה ענין

לדודי, אני דהתחלה  ל 'י, ו'דודי  ל'דודי א'ני דאלול אלול, ענין  וזהו  הקב"ה. ע"י נגמר  יהא ואח"כ מקודם, - אלקינו ' ד' לפני

מסייע . לי ודודי  ואח"כ
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ל'י  ו 'דודי  ל'דודי א 'ני

התורה לימוד � לה' התקרבות  עיקר 
והחזקתה

בפסוקדורשי רמזו ג')רשומות ו', השירים  א'ני (שיר

אלול. ר"ת בשושנים הרועה ל'י ו'דודי 'אני ל'דודי

להקב"ה,לדודי' להתקרב מתעורר אני לי'- -'ודודי

דלעילא. באתערותא לי מתקרב והקב"ה

בא מפרש בשושנים הרועה הפסוק דהמשך רבינו,

חז"ל  כמ"ש ההתקרבות. אותו מעוררין איך לפרש

ע "ב) פ "ח  דף  שושנים (שבת  תקרי אל שושנים' 'שפתותיו

בשושנים' 'הרועה כן הלכות, ששונים - ששונים אלא

המקדש  בית שחרב דמיום זה, דרך על לפרש יש

אמות  ארבע אלא בעולמו הוא ברוך להקדוש לו אין

ועוסקים  הלכות ששונים מה ע"י נמצא הלכה. של

שיש  מה כל דזה ההתקרבות, מעוררין אנו בתורה,

בעולמו. להקב"ה

בתורה וכן דבקים ג"כ חכמים לתלמידי המחזיקים

להרועה. עי"ז מתקרבים תצא ]וממילא [כי 

מחשיב  � 'דודי' ע "י שבאמת ההצלחה 
'לי ' אותה

של בקדושין יצרו לוי בן יהושע ר' ואמר איתא, ל:

ואלמלא  וכו ' המיתו ומבקש יום בכל עליו מתגבר אדם

אלקים  שנאמר לו יכול אין עוזרו הוא ברוך הקדוש

עשה  כאילו עליו מעלה הקב"ה מ"מ בידו, יעזבנו לא

לגמרי  .א בעצמו

ש ל דודיו דודיל ניא כונתוזהו - הכל 'אני'י, מחשב

לו,'לדודי' יכול הייתי לא עזרתו דלולא לי', 'ודודי

תצא] [כי הכל. עשיתי כאילו הכל מחשב שהקב"ה

לגמור  'לי' מסייע  'ודודי' � מתחיל 'אני'

יסודבאופן עפ"י רבינו, מפרש שמואל ב' המדרש

ההתחלה  שאם בההתחלה, תלוי הכל כי אבות בפרקי

ממילא  נגרר הכל אז טוב .ב הוא

שאני ל דודיו דודיל ניא כונתוזהו לדודי שכשאני י,

מסייע  שהקב"ה לי ודודי אז לדודי, בפעולה מתחיל

לגמור  תצא ].ג בידי [כי 

מהשכינה יפרד  שלא � אבקש 'אותה '

כ"ז,אחת (תהלים וכו' אבקש אותה ד' מאת שאלתי

שלא  היתה המלך דוד דבקשת רבינו, מפרש . �ד')

להשכינה  מרמז 'דאותה' השכינה ממנו והיינו ד יפרד ,

וזה  'אבקש', השכינה 'אותה' ד' מאת שאלתי 'אחת

בהיכלו', ולבקר ד' בנועם לחזות ד' בבית 'שבתי ממש

השאלות  שכל כללית אחת שאלה רק הכל נמצא

והבן. בה, [תהלי�]תלוין

ע"ש.א. עמהם תמה הוא ברוך הקדוש ואף וכו' כהר הרע ] [יצר  להם נדמה צדיקים  וכו' לבא לעתיד נב. בסוכה יהודה  רבי  כדדרש

הוא, לבד שבכוחינו  נטעה שלא  חסדך ' 'הראנו – לנו תתן  וישעך  חסדך ה' הראנו בתהלים הפסוק רבינו מפרש ועפי"ז

בעצמינו . לגמרי עשינו כאילו  לנו  שיחשב – לנו ' תתן - 'וישעך

באבותא. זומא דבן  מימרא בין  הקשר  מבאר שמואל א')המדרש משנה ד', יצרו (פרק את הכובש גבור עזאיאיזהו  דבן  למימרא ,

ב') משנה מצוה(שם גוררת שמצוה  העבירה מן ובורח קלה למצוה רץ אדםהוי  שיאמר  שאפשר  משום אניוכו', לכבושמי שאוכל

יצרי, עמו ,את מלהלחם האדם לכבשו ,ויתייאש מאוד עד קל דבר  שהוא אמר  כילכן בההתחלות , זהיר  שתהיה במה וזהו

הכל, מחצי יותר הוא  שאמר ההתחלה וזהו  בידך, היצר יהיה ממילא אז טוב הוא ההתחלה ובורח שאם  קלה למצוה רץ הוי

העבירה , לרוץמן שתתחיל  לברוחל - ותתחיל לפימןהמצוה, ממילא  נגרר הכל ואז מצוההעבירה, גוררת  עכ"ד.שמצוה ,

וצדקה א. כ "ה) (ו ' ואתחנן בפ' מהפסוק דמקורו כ"י, לנ "ו תהי"ה  וצדק"ה  מס "ת  הוא  אלול דצירוף דאיתא מה  רבינו  מפרש ובזה

מה  וגם 'לפני ', מאי  גם נעשה', 'כי דהל"ל  לדקדק, ויש  אלקינו. ד' לפני הזאת  המצוה כל את  לעשות נשמר כי  לנו תהיה 

הזאת המצוה כל את לעשות  נשמר 'כי כולה, עשינו  כאלו לנו  יחשב - לנו  תהי ' דהצדקות  הכונה אלא לנו '. תהי ' 'וצדקה ענין

לדודי, אני דהתחלה  ל 'י, ו'דודי  ל'דודי א'ני דאלול אלול, ענין  וזהו  הקב"ה. ע"י נגמר  יהא ואח"כ מקודם, - אלקינו ' ד' לפני

מסייע . לי ודודי  ואח"כ
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ונפלו  כשלו  המה  מ"מ � 'לי ' ואויבי  צרי

וכל ידוע עצמם, מצד כח להם אין הטומאה דכחות

עבירות. עושים כשאנו מהקדושה דיונקים מחמת כחם

מינה  דלאו בה מחריב דמינה א', ג' בזבחים ואיתא

בה  מחריב לה ה לא שייך דלא דדבר שם ומבואר ,

לא  הגוים אם וה"נ פגם. לה לגרום בכחה אין כלל

בעונותינו  אך מהם, לירא אין מאתנו כח להם היה

מתערב  משלנו טוב וחלק מקדושה יונקים הרבים

לירא. ממה יש וא"כ בהם,

צרי ועפי"ז אורי, ה' בלדוד שאומרים מה מפרש

גרמתי  שאני מה היינו  - משלי היינו 'לי' ואויבי

ואף  משלכם. 'לכם' חכז"ל  שמפרשים כמו - בעוונותי

ש'המה  בה' בוטח אני מ"מ לירא, ממה יש זה דעל

ונפלו'. [שופטי�]כשלו

החטא שורש לעקור  � התובה  עיקר 

ויטאל מביארבינו חיים מר' הקדושה,יסוד שער בספר

ומדה  שורש מאיזה שנראה הוא התשובה עיקר כי

אש  חימום מצד או עצלות, מצד אם החטא, לו בא

וכדומה  גאוה או ירגיל שבו, השורש , שיעקור ואחר ,

מהחטא. ינצל כך ידי ועל טובות, במידות אבל עצמו

לא  שעדיין כיון מחטאו, שישוב אף כן, יעשה לא אם

לחטוא. עלול עדיין זה, לו שגרם טבעו תיקן

שאחז"לואיתא מה בזה לפרש זרה בספה"ק (עבודה 

אחריה,מ "ה :) לשרש שצריך זרה עבודה שבאו לעוקר

שהוא  זרה, עבודה של בחינה הוא עבירה  שכל לרמז

לתקן  צריך העבירה, לעקר והרוצה ה', מעבודת היפך

העבירה. שבא ממקום השורש

באיכהוזהו הפסוק לנו אדם '(שם)שגילה יתאונן מה

חטאיו' על עלחי להתאונן לו מה הלא חטאיו - ,

והיינו  החטאים, לאלו שגרמו מדותיו לתקן עבודתו

ונחקורה' דרכינו במדותיו 'נחפשה ולחקור  לחפש  -

עד הדרכים ו  'ונשובה יזכה ואז להחטאים, שגרמו

כ"ט].ו ה' [תהלי�

כבא � לזכיות  עוונות  מהפ�  תשובה
וניצול  לידו  עבירה 

הזדונות רבינו נעשו מיראה בתשובה למה הענין מבאר

משום  כזכיות, נעשו מאהבה ובתשובה כשגגות,

מיראה, תשובה רק ועשה ברצון הנעשית דבעבירה

נחשב  עדיין וא"כ המשקל, תשובת עשה לא הרי

המשקל, תשובת דעשה מאהבה בתשובה אבל כשוגג,

לגמרי. מרצון שעשה העבירה נמחק

דבר ומה שבא כמו דהוי משום היינו כזכיות דנעשו

אחז"ל  והרי עשאה, ולא לידו כ"ג:)עבירה ישב (מכות 

כגון  מצוה, כעושה שכר לו נותנים עבירה עבר ולא

ממנו, ונצול לידו עבירה דבר תשובת שבא שעשה וכיון

עבירה, עבר ולא כישב חשוב נחשב המשקל לכן

מצוה. כעושה שכר לו נותנים דהרי כזכיות

יראה, מתוך רק ברצון היה לא העבירה אם ולפי"ז

ומהני  המשקל, תשובת הוי מיראה תשובה גם א"כ

לגמרי, החטא כזכיות.למחוק כן גם נחשב ויהיה

העזר] אב� סו� [לקוטי� 

חטאי� לו שאי�  למי � תשובה

בקרבי  חלל לבי מדרגת א.

הפסוק מפרש מ "א )באיכהרבינו - ל"ט יתאונן (ג', 'מה

חי' צדיקים אדם שכן 'חי ', הנקרא הצדיק האדם -

להתאונן, לו מקום יש מה חיים, קרויים במיתתם

חטא. לא והרי

'והתשובה חטאיו'הוא, על על גבר להתגבר שצריך -

מה בקרבי'חטאיו, חלל 'ולבי למדרגת זכה לא שעדיין

כ"ב) ק"ט, אברהם (תהלים  כמו או עצמו, על דוד שאמרו ,

נאמן. לבבו ובכל לטוב, הרע היצר שהפך אבינו

שמי�  לש�  הרשות עניני ב .

הפסוק,ועוד בהמשך לדבר דרכינו תשובה 'נחפשה

שמים ונחקורה' וירא צדיק איש הוא אם שאפילו -

עדיין ותפילה, תורה ולחפש בעניני לחקור לו יש

לשם  עושה הוא אם ומתן, במשא הרשות, - 'בדרכינו'

גמור. בהיתר מסחר עושה ואם שמים,

בהקב"ה  בטחו� ג .

דרכינו,וממשיך חיפוש לקיים איך לנו לבאר הפסוק

בשמים' קל אל כפים אל לבבינו אל 'נשא מרמז -

המעשים  לבבינו עניני גם שנשא בכפינו, עוסקים שאנו

שבשמים, קל אל ברכה לבטוח שישלח מאתו ולבקש

ידיו, במעשה אם והצלחה עצמו לבדוק צריך זה ועל

ידיו. מעשה על ולא בהקב"ה, בוטח [איכה]הוא

עוונות  כפרת � צדקה 
א')הרמ"א רמ"ט, מחומש,(יו"ד יותר אדם יבזבז ואל כתב,

דברי  עפ"י רבינו ומפרש השמיטו. והמחבר הטור אבל

ע"ש.א. כשרה, חולין לשם פסולה, עולה  לשם  חטאת השוחט  רב אמר  יהודה דרב הא על מיירי הגמ '

בתהליםא. הפסוק לפרש יש י"ז)ובזה יתענו (ק"ז, ומעונותיהם פשעם מדרך לומראוילים שדייק שעושה 'מדרך'וגו ', דיתכן  פשעם ,

נותנים שאינם מחמת  לסורם, חוזרים הם ומ"מ עוד, לעשות  שלא להבא על עליהם ומקבלים העבירות, על ומתחרט תשובה

להעבירה , באו מאין להבין להפשעלב שמוליכו ' 'הדרך  על להתחכם לב נותנים שאינם אוילים לידיוהם לבוא צריכים כן ועל ,

מהעון . מנוקים שיהיו כדי בפסוק, להלן  המתואר יסורים

למי  רק נוהג זו שדין התניא, לבעל הקודש האגרת

כמלא  אפי' ושמאל ימין ממנה סר ולא התורה ששמר

אשר  שכל פשיטא נפשו, לתקן שצריך מי אבל נימא,

עכ"ד. נפשו, בעד יתן לאיש

חכמים ולפי"ז בתלמידי רק יתכן לא דזה רבינו, כתב

בנפשם  וידעו התורה בכל בקיאים שהיו הראשונים

כמבואר  כזה , ת"ח לנו דאין עתה אבל חטאו, שלא

דברור  לומר אפשר אי א"כ קס"ג), (שורש במהרי"ק

ולכן  התורה, דיני כל יודע שלא כיון חטא, שלא לו

זה. דין שהשמיטו והמחבר הטור עשו שפיר

רמ"ט] סי' [יו"ד 

עוונות  כפרת � חכ�  דרשת

י ')במדרשאיתא הקב"ה ,,(משלי שהחכם אמר בשעה

ישראל  של עוונותיהם ומכפר מוחל אני ודורש, .ז יושב

חתונתו  ביו� מוחל  מל� - חתונה  כעי� יחוד  א.

המשפיע רבינו דע"י בספרים, דאיתא מה פי על מבאר

משפיע  המוכיח כי יחוד, נעשה והמקבלו ומוסר תורה

למעלה  יחוד נעשה ובזה וכלה, חתן כמו והוי .ח למקבל

של  עונותיהם מוחל הקב"ה ודורש יושב כשחכם  לכן

דמלך  ארעא וארח חתונה, כמו הוי דהיחוד ישראל

לאסורים  מוחל חתונתו [האזינו].ט ביום

יתבטל  שלא  מוחל - הקב "ה על עדות ב .

העדות 

תורה בפרשת על דקאי בפיהם' 'ושימה כתיב וילך

עזרא  ואבן הטורים בעל כמ"ש אמר י שבע"פ זה ועל ,

לעד  הזאת השירה לי תהיה למען ולפי"ז יא הפסוק .

ודורש  יושב כשהחכם חכז"ל דאמרו הא רבינו , מפרש

פה  שבעל תורה הדרשה כי עונותיהן, מוחל הקב"ה

הקב"ה  על עדות קרוב יב והוא העדים בין וכשנמצא ,

עונותיהן  מוחל הקב"ה לכן העדות, כל בטלה פסול או

יתבטל  שלא רשע דהוי חד אפי' ביניהם ימצא שלא

[ויל�]העדות.

הבריאה דתחלת התשובה  אור  � סליחות 

ר"האיתא בתשרי (י:)במסכת אומר אליעזר דרבי

בראש  שהיה האדם בבריאת דמיירי - העולם נברא

ראשון  ביום היה העולם בריאת דתחלת נמצא - השנה

לומר  שמתחילין זמן והוא ר"ה, של השבוע של

תשובה  ימי ומתחילין .יג סליחות

בראשיתבמדרש פרשת ה)תחלת והארץ (ב איתא,

ויאמר  רשעים, של מעשיהן אלו - ובהו תהו היתה

ובמשנת  צדיקים. של מעשיהן אלו - אור יהי אלקים

דהקדים  דמהא המדרש, מפרש שם אליעזר דרבי

דאף  - תשובה להורות בא רשעים, של מעשיהם

דהיינו  אור, יהי אלקים אמר מקודם, רשע דהיה

צדיקים  של נכונים,יד מעשיהן דדבריו רבינו וכתב .

זמן  ואז העולם, נברא בתשרי דאמר אליעזר כר'

להורות  שבא - אור יהי אלקים אמר ואז תשובה,

ימים  ששה היה העולם בריאת דתחלת אף תשובה.

תשובה. ימי ומתחילין סליחות זמן זו מ"מ תשרי, לפני

[בראשית ]

בעצמו  אותנו ידו� שהקב"ה  מבקשי� 
לא  כי עמנו במשפט תבא אל ר"ה, לערב בסליחות

עיניך  יצא משפטינו מלפניך וכו', חי, כל לפניך יצדק

עצמו, את דסותר וקשה מישרים. דבתחילה תחזנה

רבהא. באליה  ב')הובא סעי' תר"ג, סי' .(או"ח

בר "ה לישראל עזרא דאמר  מהא ראיה אין  דלכן ר "ה, בהל' רבינו משמנים וכתב  אכלו  להתענותלכו דאין וגו ', ממתקים ושתו 

היה  לא ושפיר  עוונותיהם, נמחלו  להעם, דרש שעזרא וכיון  להעם, אז ודרש ישב  שעזרא שם שמבואר  משום השנה, בראש

להתענות . סיבה

ונעשה א. לאדנ', הוי' שישפיע למעלה  וגורם אדנ' נקרא והמקבל הוי ' נקרא ותורה  מוסר המשפיע  פענח בצפנת שכתב ע "ד

עיי"ש. בעולם  וברכה שפע ובא יחוד

הרקיעא. בזוהר מש"כ ע"פ  רבינו  הכונה  ולכאו ' חתונתו '. הוי זיוג שנעשה זמן  ובכל כלה, אחותי נעול 'וגן  וז"ל: רבינו ומסביר

חדש. חתונה  הוי יחוד דבכל נמצא ע"ש. כלה  אחותי  נעול גן  בסוד חוזרין הבתולין הזיווגין דאחר  תרומה, פ ' [להאריז"ל]

ודורש  יושב כשחכם לכן הדינים, נמתקין לאדנ' הוי' שמשפיע היחוד דע "י  הנ"ל, פענח הצפנת ע"פ רבינו מפרש  אחר ובאופן

ישראל. של  עונותיהם מוחל הקב"ה

לפניהם .א. וישם  ז', פסוק י "ט  פרק יתרו בפרשת  עזרא והאבן  שם, הטורים הבעל 

להביןא. [וצריכים כתבם. מפי פסול עדות הא בכתב הוי דאם עדות , משום פה בעל להיות  צריך שבע "פ דתורה רבינו  ולמד

והתלמיד הקב"ה , לפני עדותו כמעיד הוא לתלמיד רבי  שמלמד  דבשעה וי "ל עד, מפי עד  התורה מסורת הוי לא למה לפ"ז

גטינגער נפתלי רב סברת - כ. וכתובות צ "ח: ב"ק  בתוס' כמבואר עד, מפי עד הוי דלא דין בבית  שנתקבל עדות  על  כמעיד

בכולל] חברים פלפול מתוך  שליט "א

הקב "ה.א. על עדות שהם מצוות  כמה  דיש שם ומבואר  בא , פרשת  סוף  להרמב"ן מציין רבינו

לקוםא. נוהגים דיש הר"ן בשם סק"ג משה  דרכי ועי' ר"ה . שלפני א' ביום סליחות לומר  באשמורת  ועומדים א': תקפ"א רמ "א

באלול. מכ"ה 

ע"ש.א. טוב לקח שנאמר תשובה, אלא טוב ואין  טוב, כי האור את אלקים וירא כתב ולכן עוד: וכתב


