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הקדמה
חסדי ה׳ אזכיר תהילות ה /אודה ה׳ מאד בפי ובתוך רבים
אהללנו ,על כל הטובות אשר גומלינו כל הזמן .ועל הקיבוץ הנפלא
של אברכים עמלי תורה ויראה עובדי ה׳ רבים כ״י ,בוגרי ישיבות
רבות ,פוניבז׳ ,תפרח ,כנסת יצחק חדרה ,קול תורה ,ושאר ישיבות,
אשר מתרבה והולך בחסד ה׳ החס על החפצים לדבקה בו ולאהבה
אותו ,ונחשפים לאור הבהיר של עבודת ה׳ יתברך לאורו של רבינו
הננמ״ח זיע״א ,ובס״ד יזכו עוד רבים המשתוקקים לעבודת ה׳
יתברך ,לקבל הכוונה זו המאירה לאדם דרכו בתכלית.
ובבר רבים מאד מכל העדות והחוגים ,אף שאינם נמנים כלל
מחסידות ברסלב ,ומרביצי תורה ויראה מכל החוגים והן לומדים
ות״ח גדולי תורה ,שעוסקים בספרי רבינו ,אם כי הרבה מהם בהצנע
מאי נעימות כל עוד לא נמחק לגמרי ההתנגדות גם בפרהסיא .אך
אדרבא מעוה לפרסם זאת ,כדי למנוע מאנשים רבים אי נעימות,
ושידע כל אברך ליטאי או אחר ,שלומד ספרי רבינו ,שאין לו מה
להסתיר ,כי כמוהו עוד רבים שכל א׳ לא יודע שגם השני כך ורק
שגם השני מסתיר .ולכן ,אין מה להסתיר ולהרגיש אי נעימות ,כבר
כמעט לא נשאר זכר מההתנגדות ,שהרי סוף האמת להגלות.
ואין צורך להרחיב בתועלת המרובה לכל חלקי החיים ועבודת
השם יתברך שיש בכל ספרי מוהר״ן ומוהרנ״ת זיע״א ,לכל אדם
באשר הוא ,הקטן ביותר והגדול ביותר והבינוני ,אנשים ונשים ,כל
א׳ כפי שהוא יכול להצליח בתפקידו בעולם עם ספרי מוהר״ן
ומוהרנ״ת זיע״א .ומה שאפשר ללמד אחרים מדבריו ,ובאיזה נוסח
שיכול להועיל ,הרי זה מצוה רבה .ומתוך זה עשינו ספר זה בס״ד.

זכות רביגו הקדוש

נחל נובע מקור חכמה
זיע״א
תעמוד להיקרים באדם
מחסידי ברסלב
בעיר התורה מודיעין עילית
הר״ר גתן הי״ו
ונו״ב מנג״ת מרת ברבה תחי׳
אשר מסייעים רבות
בעגיגי ספרי רבינו ז״ל
ומגדולי תמבין דאורייתא
הר״ר גחמן בגשעיה הי״ו
הפועל ומסייע במאד מאד
בבל עגיגי אורו של רביגו ז״ל

תוכן העניינים
פרק א׳

השפעה החברה
□ אחד היה אברהם ,עבד את ה׳ יתברך ע״י שחשב שהוא אדם יחיד
בעולם □

כך כל אדם צריך כך לעשות וכך לא יתייחס ללעגם

ודעתם □

בני אדם יש להם כח להסית יוצר מאשר יצר הרע □

בני אדם הם מונעים גדולים מאד
פרק ב׳

לא להפהכל על אחרים
□

צריך להתחזק כפי מה שהוא □

אם נופל בדעתו מחמת

שאחרים מצליחים יותר ,זו גאוה גדולה □
הקב״ה למה דרגתו היא נמוכה □

אסור להרהר אחרי

כמו שיש מניעות מרשעים ,כך

יש מניעות מסובים וידידים מחמת שמודד עצמו ביחס אליהם □
התם שהיה שמח בחלקו □

זה גם ברוחניות ולא רק בפרנסה ועניני

העולם □ שלא צריך להתבלבל ממעלה והצלחה של אחרים ביחס
אליו
פרק ג׳

התבודדות
□

התבודדות היא מעלה עליונה על הכל □

שיחה עם ה׳ בשפה

ולשון שלך □ להשיח עם ה׳ יתברך את כל מה שבלבך □ הנהגה זו
היא מעולה מאד מאד □

היא שוה לכל נפש ,הקטן ביותר והגדול

ביותר □ הדיבור עצמו יש לו כח לעורר את ליבו □ אין לחשוב על
זה שרוצה לבוא לבכי בבקשות □

בריבוי השיחה הלב מתעורר □

בכל לילה יודה על העבר ויבקש על להבא □
השכינה תבקש עבורו לתקנו □
ועשיית מצוות □

צריך להרבות בגעגועים לה׳

יבטל כל רצונותיו לרצון הקב״ה □

עצמו היכן הוא אוחז
□

□

יחשב עם

ורואה כי הבט ימין וראה ואין לי מכיר

ואז רואה כי אין לו מנוס אלא הקב״ה □

למעלתם על ידי ענין זה של התבודדות □
בתחינות

כשאדם מתבודד

להיות עקשן גדול בזה □

וכל הצדיקים באו
צריך להפציר הרבה

ריבוי בקשות על רוחניות

הוא יקר מאד בעיני הקב״ה □ אדם לא יכול לדעת כאן בעולם אם
פעל □
□

כשאדם בא להתבודד הקב״ה משליך כל עניניו ופונה אליו

אף אם עדיין לא פעל בהתבודדות לא יעזוב זאת □

אף אם

ליבו כאבן סופו להתרכך
פרק ד׳

יישוב הדעת
□ הריחוק של אנשים מהקב״ה הוא מחוסר ישוב הדעת □

צריך

להתגבר שיהיה לו יישוב הדעת חזק ולזמן ארוך
פרק ה׳

התחדשות
□

אין לחשוב על זמן הבא אלא רק על היום שאתה אוחז בו □

לא להזדקן אלא להתחדש תמיד □ עיקר החיים להתחיל מחדש □
כך חי רבינו ז״ל □

רבינו מעולם לא עמד על דרגה אחת □

לפי

חידוש מעשה בראשית באמת לא התחלת כלל □ כל הנפילות הם
מזיקנה □ הרוב שמתייאשים משום שלא מתחדשים □ בכל יום
האדם בריה חדשה כמו שאומרים בברכות השחר □
גדול אסור להזדקן בעבודה □

גם לצדיק

גם לרשע אסור להזדקן ברשעתו

אלא יתחיל דף חדש

□ העיקר להזהר לקיים זעקת רבינו שזעק

אסור להיות זקן
פרק ו׳

לנצל כל זמן כפי מה שהוא
□ שום יום לא הולך לבטלה □ אסור לדחות מיום ליום □ גם
אם נראה לך שהיום הזה אבוד וכבר אי אפשר בו להצליח □

מה

שנדמה לאדם שהיום הזה כבר אבוד הוא שורש הטעויות והבלבולים
□

בכל יום יש טוב רק צריך לשבור את הקליפה □ מה שיוכל

לעשות יעשה □ גם אם לא יכול לעשות מה שרגיל ,יעשה משהו טוב
אחר לפחות □

העיקר לא לחשוב שהיום הזה אבוד □

בכל יום

ה׳ מרמז לאדם רמזים לפי אותו הזמן □ בכל אופן לא שייך לומר
שעכשיו אי אפשר לעבוד את ה׳ יתברך
פרק ז׳

המתן
□ גם כשלא מצליח ,ימתין לישועת ה׳ יתברך □
עד שיגיע למעלתו □
לגאולה הפרטית □

ההכרח להמתין

כמו שלגאולה הכללית צריך להמתין כך
היצר אורב לאדם ומראה לו כאילו הוא כבר

לא יכול שהרי הנה הוא לא מתקדם כ״כ □

אך צריך להמתין ולא

להתייאש □ זהו ענין ספירת העומר ,שחפצים אך ממתינים □
ההמתנה להשגת מדרגתו ,כמעט העיקר תלוי בזה □ רבים לא יכול
לעמוד בזה והתרשלו מחמת זה
פרק ח׳

כטחון ודאגה על פרנ7זה
□ דאגת הפרנסה הוא מחמת חוסר בטחון בהקב״ה □ אם היה לו
שכל ומאמין בה׳ יתברך לא היה רץ אחרי פרנסתו □ ה׳ יתברך יתן

לו פרנסתו בקלות בלי לטרוח הרבה □

כל העסק בפרנסה הוא רק

לעשות כלי לקבל שפע אבל אינו עיקר כלל וכלל □

לכן אסור

לדחוק את השעה כאילו בטורח שלו תלוי הפרנסה □

אם יש לו

שכל וסומך על הקב״ה לא צריך לטרוח ולדאוג סתם □
אחרי פרנסה הוא רק מתרחק מהשפע הראוי לו □

כשרץ

הדוחק את

השעה ,השעה דוחקתו □ אמר רבינו  -נאהר בטחון ]רק בטחון[ □
מי שברא את היום ברא את פרנסתו □

רק מחמת שלא ממתינים

לישועת ה׳ יתברך רודפים אחרי פרנסה □ ה׳ יתברך משפיע לכל א׳
מה שהוא צריך □

מי שלא מסתכל על תכליתו רק חסר לו ולא

מספיק לו מה שמקבל □ ככל שיש לו כך הוא כבר מתאוה ליותר
וממילא חסר לו עוד □ אין להסתכל אם יהיה לו כסף או לא ,בין
כך יבלה ימיו בשוה □ היכן הוא כל הכסף שכל השנים אנשים עשוי
□ שניהם יחד אין להם קיום ,האדם והכסף
פרק ט׳

יאוש
□

אין שום ייאוש בעולם כלל גם ממדרגה היותר תחתונה □

מכל מצב יש לו תקוה לשוב לה׳ יתברך □ אם אתה מאמין שאפשר
לקלקל תאמין שאפשר לתקן □

אם כואב לו שקלקל סימן שהוא

מאמין וא״כ כל שמאמין יש לו תקוה □
כל המניעות □

על ידי אמונה יקפוץ על

היצר מנסה להטעותו שבמדרגה השפלה שלו אין

הקב״ה עמו □ אך אינו כן כי בכל מקום הקב״ה אתך □

וזה מה

שהצדיקים הגדולים מודיעים לעולם
פרק י׳

חוט השערה
□ ע״י חוט השערה שלא נזהר הגיע לקלקולים גדולים □
לשמור עצמו שלא יצא מהקדושה אפילו כחוט השערה □

צריך
כמו כן

להיפך כל חוט השערה של טובה יקר מאד מאד □ כל מה שאדם
מנתק עצמו מהרע אפילו רק תנועה קלה מאד יקר אצל ה׳ יתברך □
אלפי עולמות לא שוים כנגד חוט השערה אחד כזה □

כמה נפלו

והתרחקו מחמת שהחמירו על עצמם שאין להם תקוה מרוב
כי אין

קלקולים שלהם □ נפילה זו היא הסתה של היצר הרע □
שום ייאוש בעולם כלל
פרק י״א

עזות דקדושה  -ענוה פ7זולה
□

הבושה מה׳ יתברך היא דבר גדול מאד □

וע״י זה ניצלים

מלחטוא □ אבל אעפ״כ בעבודת ה׳ יתברך צריך עזות כי אל״כ לא
יוכל לעבוד את ה׳ יתברך מבושה □

ובפרט מי שחטא אם יתבייש

מזה ויפול בדעתו לא יעבוד את ה׳ יתברך בכלל □

זהו מה

שאומרים בוידוי ׳שאין אנו עזי פנים לומר לפניך׳ וכו׳ □

אדרבא

מרוב בושה יאזור עוז ויבקש מחילה מהקב״ה
פרק י״ב

הרצון
□

העיקר בעבודת ה׳ יתברך הוא הרצון החזק להתקרב אליו

יתברך □

ובתוך הרצון וכיסופין עושים מצוות ולומדים □

גם

אם אדם לא מצליח לעשות ולהתקדש ,אבל עצם זה שרוצה ומתייגע
זה בחינת מסירת נפש □ שום דבר לא נאבד מזה כלל
פרק י״ג

להורות תמיד לה׳ יתברך
□ על ידי הודאה לה׳ יתברך מכירים אותו וקרובים אליו יתברך □
אם היו שומעים לצדיקים להודות לה׳ יתברך על הכל גם על רע ,היה

מתבטל הגלות והיה גאולה שלימה □
יתברך על הכל בין טוב בין רע □
את כל הטובות □

צריך להתרגל להודות לה׳

גם כשהוא רחוק מהקב״ה יזכור

לתת תודה שהוא יהודי ולא גוי □

כבר יחטוף כל יום איזה דבר טוב □
נסים רבים כל יום □

ה׳ יתברך עושה עם כל א׳

על ידי שמודים להקב״ה אפשר להתפלל □

זה כל ענין ספר תהילים שחיבר דוד המלך ע״ה □
השמחה בתורה והמצוה כמובא בכתבי האריז״ל □
לעצמו בזה □

העיקר הוא
צריך לשים לב

צריך להתחזק תמיד להודות להקב״ה □

מתגבר נגד זה □
מצב □

ומכיון שכן

היצר

על ידי תודה והודאה מתקרבים להקב״ה מכל

כל א׳ יסתכל על עצמו כמה חסדים וטובות הקב״ה עשה

עמו עד עתה □ על ידי שמהלל את הקב״ה יכול לבקש ולצעוק אליו
□

לכן תהילים נקרא כך לשון תהילה אף שהוא מלא בתחינות

וזעקות
פרק י״ד

לא לדחוק אה השעה
□ פגם דחיקת השעה נמצא גם אצל צדיקים גדולים □

זה יצר

הרע גדול אצל גדולים במעלה ,להפקיר הכל בשביל דבר א׳ שנדמה
להם שהוא מצוה □

כל מה שהיה בין צדיקי הדורות הכל היה בזה

שכאילו השני פוגם ומצוה לרדוף אותו □
אפשר לתקן □

ע״י כעס ומחלוקת אי

צריך להתישב הרבה האם בכלל הוא כמו שנראה

או כמו שאמרו לו עליו □

ענין שמעון ולוי בזה נגד יוסף □ הרבה

אובדים שעה טובה שלהם מחמת שדוחקים את השעה □
יתברך מתנהג עמו כפי שהוא נוהג □
אלא צריך להמתין בתמימות

ה׳

אין לך אדם שאין לו שעה,

פרק ט״ ו

חומרות
זה רק מפיל את האדם

□ צריך להתרחק מחומרות וספיקות □

□ על המדקדקים ומחמירים חומרות יתירות נאמר וחי בהם ולא
וכר □ תמיד הם במרה שחורה ועצבות
פרק ט״ז

גאולה
□

מה שיש גדולים שאומרים על זמנים מסויימים שראוי שיבוא

משיח באותו זמן ,אינו נכון □

רבינו אמר שבכל זמן שאומרים,

דוקא אז לא יבוא משיח בשום אופן □

הרבה קלקלו בכל הרמזים

הללו □

צריך רק להמתין בתמימות ופשיטות שבודאי בא יבוא לא

יאחר □

אף שממתינים יבוא בהסח הדעת
פרק י״ז

ח 1לי משיח
□

הולך אפיקורסות גדול על העולם □

עצמו באמונה בזמנים אלו □
בשביל נסיון □

אשרי מי שיחזיק את

מלמעלה יבוא אפיקורסות גדול

רבינו אמר ,אנשים שלי יתחזקו באמונה וישארו

קיימים

פרק י״ח

מפיקות ללא עצות
□

לפעמים אדם נופל לספיקות ללא מוצא □

לצאת מהבלבולים □

יצעק אל ה׳ יתברך

גם על דוד המלך ע״ה עבר כמו שאמר ׳עד

אנא אשית עצות בנפשי^

צריכים להתפלל מאד על זה לה^

□

יתברך שיורהו עצה
פרק י^^ט

לימור תורה
□

גם הרחוקים מאד ,אם

למה לא תלמד מה תפסיד מזה □

התורה

יהיה להם קבע ללימוד תורה יצאו מהרע שלהם □

מטהרת טמאים □ בכל רמה ודרגה שהוא ,יברח כל יום אל התורה
אם מעט ואם הרבה □

שום לכלוך וטומאה לא יכולים לעמוד נגד

התורה □ העיקר שיהיה חזק בזה לברוח כל פעם לתורה □

גם

אם לא יכול הרבה לפחות ילמד כמה שיכול □ על ידי התורה יש חן
לישראל ומתקבלים התפילות
הקדושים □

□

ראוי ללמוד כל הספרים

ללמוד פוסקים כל יום ולא יעבור □

מוכרח טרחה ויגיעה וללבן □
כל יום הלכה □

להגיע להלכה

חיוב גדול על כל א׳ מישראל ללמוד

וגם אם לא יכול הרבה ילמד לפחות סעיף אחד □

שליטתו העצומה של רבינו בכל השו״ע ומפרשיו □

רבינו ידע

בנעוריו כל השו״ע וכל שרשי הדינים בש״ס ועל פי סוד □
להתעכב בלימוד כי כשיחזור שוב ושוב יבין כבר הכל □
בתחילת הלימוד כבר להבין מיד הכל □
בלימוד רק מפסידים □

אין

אי אפשר

על ידי ריבוי דקדוק

אין לערבב כמה לימודים ביחד □

לזכות לתורה אדם צריך להקטין את עצמו □ לפני שמחדש ,יחשוב
שוב ושוב על אותו הדבר □
שיח בתפילה □

לזכות לביאורי תורה צריך לשפוך

הפרש בין לומד לעצמו לבין מלמד לאחרים □

לימוד זוה״ק עושה חשק לכל הלימודים □
מעורר מאד

הלשון של הזוה״ק

פרק כ׳

הוצאת שפרי קודש
□

מצוה להרבות להדפיס ספרי קודש □

צריכים לעולם □

כל הספרים האלו

אסור לקוץ בריבוי ספרי קודש חדשים □

כמו אלו שעיניהם צרה בספר חדש שיוצא □

לא

מי ימחה בידו ללמוד

רק ספרים ישנים ומה אכפת לו שיש ספרים חדשים □

יש כאלו

שזה מחיה אותם הספרים החדשים □ גם מי שנפשו חשקה בתורה
יש לו פנאי לעיין בספרים הרבה □

כל הספרים עוד לא נגעו בעצם

התורה
פרק כ״א

ספרי רבינו
□

המעיין בליקוטי מוהר״ן בעין אמת יהיה בעל תשובה גמור □

מדבורי רבינו יכולים להיות צדיק גמור □
עמוקים □

בדברי רבינו יש סודות

דיבורי רבינו הם כגחלי אש
פרק כ״ב

לראות רק הטוב שבזולת
□

אסור להביט על חסרונות של השני □

זכות □

צריך לדון כל אדם לכף

ע״י שדנו לכף זכות באמת מעלהו לכף זכות □

ליזהר מאד מלדון את השני □

צריך

אין מי שיכול להגיע למקום השני

אלא הקב״ה
פרק כ״ג

מחלוקת לשם שמים
□

אף שכוונתו אל האמת צריך מאד לזהר שלא יגיע חורבן כי

שנאוי המחלוקת וגדול השלום □

צריך למעט במחלוקת אף

שנדמה לו שחולק לשם שמים □
זה כוונתו □

מכל שכן שצריך לבדוק טוב אם

ה׳ יתברך ברא שדעות בני אדם משונים זה מזה □

צריך להיות חזק בדרכו ודעתו ,אבל לא צריך בשביל זה להסתכל על
כל א׳ הולך כפי שורש נשמתו ומה זה שייך אליך

השני ברע □

פרק כ״ד

מחלוקת על צדיקים
□ עכשיו הותרה הרצועה לדבר על צדיקים ויראי ה׳ ,וזהו
אפיקורסות □

עיקר העיכוב לגאולה הוא מחלוקת שבין ת״ח □

השטן רואה שהגאולה קרובה לכן הוא מתגבר מאד בענין זה שיהיה
על ידי מחלוקות בין

מחלוקות בין צדיקים ותלמידיהם □

הצדיקים נופל כבוד ישראל ויש לעכו״ם שליטה על ישראל □
היצר מתגבר להסתיר את הצדיק האמיתי שבדור □

כמו שבדורו

של האריז״ל לא כולם הסכימו לקבל שיכול להיות כזה בעל דרגה
גבוהה □

וכן היה אח״כ בדורו של הבעל שם טוב □

היצר הרע

מתגבר בזה בשביל שלא יתקרבו לצדיקים ולכן עושה עליהם
קושיות □ וזה ענין המחלוקת על רבינו ז״ל

פרק כ״ה

בח המחשבה
□

המחשבה ביד האדם להטותה אף שהיא נוטה לענין אחר □

המחשבה לא נחה לעולם □

מה שנדמה לאדם שקשה לשבר

מחשבות והרהורים ,הוא שקר גדול □
לפעול

למחשבה יש תוקף גדול

פרק כ״ו

מניעות
□

המניעות שבתחילה הם כלי לקבל אח״כ □

בתוך ההסתרה □
□

ה׳ יתברך נמצא

טעם למה יש מניעות למי שהיה רחוק ומתקרב

צריך התחזקות גדול נגד כל מיני מניעות □

ארך אפיים שלא יהיה קצר רוח ויתבלבל □

לזה צריך מדת

כל הזמן יתחיל מחדש

ואף אם זה יקח זמן רב יהיה איך שיהיה
פרק כ״ז

נקודות טובות
□

צריך לחפש בעצמו נקודות טובות ועי״ז יבוא לשמחה ויצא

מעצבות □

עי״ז באמת יבוא לטובה כמו לגבי שדן אחרים לכף

זכות □ רבינו הזהיר מאד ללכת עם ענין זה
פרק כ״ח

עצבות ושמחה
המחלות באים מקלקול השמחה □ מטבע האדם להמשך לעצבות
□ כשאדם עצוב אינו יכול להנהיג את מוחו □

העצבות נותן כח

ליצר הרע □ ה׳ יתברך שונא עצבות □ עצבות היא מחוסר אמונה
□ היותר מזיק ויותר קשה לשבור זה העצבות □
נשבר לבין עצבות □

עצבות היא נשיכת הנחש □

ההבדל בין לב
היותר כבד

לאדם הוא לזכות לשמחה □ מעלת הבכיה כשהיא מתוך שמחה □
גם כשנופל ממדרגתו יעבוד בשמחה □

בכל מצב יש תמיד במה

לשמוח □ יהיה בשמחה גם ע״י מילי דשטותא

פרק כ״ט

צדיק
□

לקבל דברי הצדיק בלי התחכמות □ הקב״ה מתאוה לתפילתן

של צדיקים □

המקורב לצדיק אמיתי ינצל לעתיד □

לשמוע לצדיק □ לראות צדיק הוא מועיל מאד □
הצדיקים □

צדיק שנראה פשוט □

גדול ומלהיב לעבודת ה׳ יתברך □
רואים מופתים □

ההכרח

טוב לראות כל

מעשיות מצדיקים זה דבר
כשמאמינים בדברי הצדיק

גדולת ענין הנסיעה לצדיק □

מלמדים לדעת את התכלית בעולם □

הצדיקים

וזה הסיבה לדבוק בהם

ובספריהם
פרק ל׳

צרות

□

מה מועיל מה שאנשים כל הזמן צועקים שפעם היו החיים יותר

טוב □ אין מה לברוח מהצרות אלא אל ה׳ יתברך והתורה □

על

ידי דיבורים שפעם היה יותר טוב רק מגדיל צערו וטרדתו □

גם

פעם העולם היה מלא טרדות וצרות □

כמו שרואים גם בהקדמות

מחברי הספרים שמספרים על רוב צרותיהם והקשיים שלהם □
ועם כל זה מי שהיה לו דעת ברח אל עסק התורה □

צריך אדם

לבטל רצונו שלא יהיה לו רצון אישי שלו בענייניו □

גם בתוך

הצרה ה׳ יתברך מרחיב לאדם □
בצער מהם □

המסתכל בתכלית היסורים אינו

הצער שיש לאדם הוא מחסרון הדעת □

לפי

המעשים שלך הוא עוד רחמים גדולים
פרק ל״א

מדות
□ הכעס הוא מחסרון הדעת □

ע״י שאדם כועס מתעוררים עליו

קטרוגים □ הכעס מזיק לפרנסתו וממונו □

ע״י כעס לא פועלים

למי יש זמן למחלוקות □

כלום רק מפסידים □
אין להכריח את עצמו □
כלום □

מדת הסבלנות,

ע״י לחץ על הילדים בלימוד הם לא ידעו

מעשה שהיה עם ילד שבא אל רבינו עם אביו □

שלא

להתעקש על דברים
פרק ל״ב

אמונה
□ על ידי דיבורי אמונה באים לאמונה □ אסור לדבר דברי כפירה
אפילו בצחוק □

ע״י אמונה תמיד טוב לו □

מחשבות רעות יש להקב״ה נחת גדול □

מי שמתגבר על

ע״י נפילת האמונה יש

מחלות שלא מועיל להם לא רפואה ולא זכות אבות ולא תפילה
פרק ל״ג

ריקוד ומחיאת כף
□

ריקוד ומחיאת כף בשמחה ממתיק דינים □

רבינו □

ריקודים של

כל מי שראה ריקוד של רבינו היה לו הרהור תשובה □

מחאת כף בתפילה
פרק ל״ד

תוכחה
□ מי שאינו יודע להוכיח ומוכיח ,רק מזיק יותר בזה
פרק ל״ ה

תפילה
□

ההתחברות להקב״ה הוא ע״י תפילה □

היא דביקות להקב״ה □

מהותה של תפילה

לכן עיקר התפילה היא מהלב □

דיבור

עיקר החיות מקבלים מהתפילה □

עם ה׳ יתברך מהלב □
התפילה משנה את הטבע □

התפילה היא כפי כמה שאדם יודע

ומאמין שהקב״ה עומד עליו ושומע תפילתו □
שיתמלא בקשתו □

אסור להתעקש

לקשר תפילתו לצדיק הדור □

בתפילתו קורא לכולם להלל את ה׳ יתברך □

האדם

לפחות יבקש דיבור

אמיתי
פרק ל״ו

תהילים
□ אמירת תהלים מסוגל לתשובה □
השער לתשובה □
בתהילים □

באמירת תהילים ימצא את

לכן בימי אלול ועשרת ימי תשובה עוסקים

צריך שימצא את עצמו בתחינות שבתהילים □

בדברי שבח שיש שם ימצא את עצמו

גם

משולחן לבינו /פרק אי השפעת החברה

משולחן דבינו
פרק א׳
השפעת החברה
בו מבואר גודל השפעת החברה על האדם ,שבני
אדם מונעים מהטוב יותר מאשר היצר הרע.
והדרך להצליח היא  -שלא להסתכל על אחרים
כלל ולחשוב שהוא יחיד בעולם.
א .״אחד היה אבךהם״ )?חזקאלל»>( ,שאבךהם vבד השם
רק על ידי שהיה אחד ,שחשב בךעתו שהוא רק יחידי
בעולם ,ולא הקתכל כלל על בני העולם שסרים מאסרי ה׳
ומונעים אותו ,ולא על אביו וסאר המונעים ,רק כאלו הוא
אחד בעולם ,וזהו :״אחד היה אברהם״.
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ב .וכן כל הרוצה לכנס בעבודת השם ,אי אפשר לו לכנס כי
אם על ידי בחינה זו ,שוחשב שאין בעולם כי אם הוא לבדו
יחידי בעולם ,ולא לקתכל על שום אךם המונעו ,כגון אביו
ואמו או חותנו ואשתו ובניו וכיוצא ,או המניעות שיש
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מע\אר בני העולם ,המלעעים ומסיתים ומונעים מעבוךתו
יתברך.
ןצךיך שלא יחוש ויקתכל עליהם כלל ,רק ?היה בבחינת:
״אחד היה אברהם״ כאלו הוא יחיד בעולם כנ״ל) .ליקוטי
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מוהר׳׳ן בהקדמה לחלק שני(

ג .בני אךם יש להם כח למנע ולהסית את האךם לרחקו
מעבודת הבורא ומצדיקי ^מת יותר מן היצר הךע.
כי היצר הךע אין לו יכלת רק כפי כחו כפי בחינת היצר
הרע מאיזה העולם שהוא .אבל האדם הוא כלליות ,שכלול
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מכל העולמות ועל־כן מניעות של בני אךם הם יותר
ממניעות היצר הךע) .שיחות הר״ן סימן פ׳(
ך .בני אדם הם מונעים גדולים מאד .ודע ,אם היה האדם
לבדו ולא ה?ה אצלו בני אךם אחרים למנעו ,אף על פי שגם
אז היו באים על האדם כל הבלבולים וכל המחשבות
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הטוךדות וכל המניעות.
אף על פי כן בודאי היה מטה עצמו לך.ךך החיים ,כי סוף
כל סוף היה מטה תמיד לדרך האמת .ואפלו אם היה עובר
עבךה חס ושלום רחמנא לצלן ,אף על פי כן בודאי היה
מתחרט חרטה גדולה מאד בכל פעם וסוף כל דבר היה
נשאר אצל האמת) .שיחות הר״ן סימן פ״א(
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פרק ב׳
לא להסתכל על אחרים
בו מבואר כי אין לאדם למדוד את עצמו ביחס
לאחרים ,כמה הם מצליחים יותר ממנו בתורה
ויראה ,או שאר עניניו ,אלא יסתכל על עצמו מה
הוא צריך ויכול לעשות .ורק כך יהיה לו טוב
ויצליח.
יתחזק כפי מה שהוא עצמו
א .״וספרתם לכם״ ,׳לכם׳ לעצמיכם .׳לכם׳ לעצמיכם
דיקא ,שכל אחד צריך לקפר קפירת העמר ,שהוא בחינת
התחזקות הנ״ל לעצמו כפי מה שהוא.
ולא יפל בדעתו מחמת שנךמה לו שקבריו בני גילו טובים
ממנו הרבה.
ב .כי אף על פי שהוא מדה טובה להיות vנו ולהסזיק כל
אךם טוב ממנו ,אבל אם יפל בדעתו על ידי זה חס ושלום,
אין זה ענוה.
אדרבא ,זהו גךלות גדול ,שאין נאה לו שיעבד איזה
עבוךה להשם יתברך ועדין הוא ךחוק כל כך וסבךיו כבר
זכו למה שזכו.
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אפור להרהר אחרי הקב״ה במצבו
ג .כי אסור להךהר אסרי המקום ,ומי יודע מאיזה מקום
הוא ובאיזה מקומות נמשך על ידי מעשיו ,כי אין אךם
דומה לקברו כלל.
ר .וכן כל אדם שרוצה לצאת מטמאתו וזהמתו ,שזה
בחינת קזפירת העמר כדי שיטקרו ןכר ,צריך לקפר הימים
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לעצמו דיקא ואל יפיל אותו קברו כלל ,חס ושלום .וזהו
״וקפרתם לכם״ ׳לכם׳ לעצמיכם ד?קא• והבן היטב
ח .וכעין שכתב רבנו זכרונו לברכה על פסוק ,״אחד היה
אבךהם״ ,שעקר התקרבות אבךהם אבינו עליו השלום,
להשם ?תברך הןה על ידי שחשב רנמיד שהוא רק אחד
בעולם ולא הסתכל על שום מונע ומעכב ומבלבל ןכו׳ ,עין
בתחלת הספר לקוטי תנינא עניו זה
כמו שיש מניעות מרשעים ,יש מניעות גם מאוהביו
ו .ובאמת כמו שיש כמה מיני מניעות מהמונעים הרשעים
או מתנגדים ,הרוצים למנע מהאמת בכמה קסתות
ופתויים ודברי ליצנות וקלקלקות ןכו׳ ,כן יש גם כמה מיני
מניעות וחלישות הדעת אפלו מחביריו ואוהביו באמת.

5

משולחן לבינו /פרק בי לא להסתכל על אחרים

ז .וכל זה אי אפשר לבאר בכתב ,רק כל אחד יבין בעצמו
כפי עניניו ,ו^ג ד כל מיני מניעות וסלישות הדעת שבעולם
צריכין לילך בדרך הנ״ל ,בבחינת אחד היה אברהם ,לחשב
כ^sלו הוא יחידי בעולם כנ״ל וזה בחינת וספךרנם לכם,
׳לכם׳ לעצמיכם כנ״ל.
התם שהיה שמח בחלקו
ח .וכמו שמובא בהמעשה של החכם והתם .מבאר שם
:

T

V

־

:

־

V

V

V

T

:

T

־

:

T

T

T

שהרנם היה רצען ןכו׳ ולא היה יכל המלאכה כראוי ומנעל
שלו היה בשלשה קצוות וכו׳ ,והוא היה מתפאר בו מאד
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כמה נאה ויפה המנעל הזה וכו׳.
והיתה שואלת לו אשתו ,אם כן ,מפני מה שארי בעלי
מלאכות נוקלים ג׳ ןהובים בעד זוג מנעלים ,וארנה אינך
לה ,מה לי בזה? זה
לוקח כי אם אחד זהב וחצי? השיב
י
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מעשה שלו וזה מעשה שלי•
ועוד ,למה לנו לדבר מ^?חךים ,הלא נתחיל לקשב כמה
וכמה אני מךויח בהמנעל זה מיד ליד העור הוא בכך וכו׳,
)עין שם כל זה היטב(.
ט .והבן כי במעשה הזאת מבינים רב העולם כמה ךברים
הנוגעים לעבודת השם ?תברך ,שצריכיו להתנהג בדרכי
הרנמימות ולהיות בשמחה רנמיד ^?פלו בעניות ודסקות
גדול .וגם עבודתו ותפלתו אינו בשלמות כלל.
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אף על פי כן ?היה בשמחה בחלקו תמיד ,ולא יקזתכל על
העולם כלל שיש להם פךנסה כעדו בכפלי כפלים ויש להם
אכילה ולותיה ומלבושים נאים וכה )ואף על פי כן מלאים
דאגות תמיד בךבוי חסרונות(.
י ♦ וגם בעבודת ה׳ בתוךה ובתפלה הם גדולים ממנו אלפים
פעמים ,ןאף על פי כן אל יפל בדעתו מן-ה כלל ,רק יה?ה
שמח בחלקו תמיד.
יא .גרבנו זכרונו לבךכה רמז בעצמו אחר שספר מעשה
זאת ,שכונתו לענין ונפלה ועבודת ה׳ ,כמו שמובא שם
בסוף שאמר רבנו זכרונו לברכה ,ואם התפלה אינו כראוי
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היא מנעל בלזלשה קצוות ןהבן ,עין שם
יב .הינו כנ״ל ,שצריכיו להתנהג בתמימות גדול כדרכי
התם הנ״ל ,וצריכין לדקדק בכל המעשה לקח לעצמו מוסר
ןעצות מדברי התם הנ״ל ,ולילד בדרביו ולהיות בשמחה
תמיד.
לא יתבלבל מזח שאחרים מצליחים יותר ברוחניות
יג .ןאל יבלבל אותו העולם כלל ,ואפלו סבריו שז-וכיו
לתפלה ועבודה הךבה יותר ממנו ,אף על פי כן אל יפל
בדעתו מזה כלל ,רק יהיה בשמחה תמיד בכל נקדה ונקדה
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טובה שמךויח בהפלתו ועבוךתו איך שהוא ,עין שם
בהמעשה ותבין) .ליקוטי הלכות ,הלכות פסח הלכה ט׳(

8
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פרק ג׳
התבודדות
בו מבואר העיצה של ׳התבודדות /שהיא שוה
לכל אדם בעולם ללא שום הבדל .לשבת כל יום
עם עצמו ,לבד ,לדבר שיחה מהלב עם ה׳ יתברך
פנים אל פנים ,ודוקא בשפה ובמילים שלך,
להודות על הכל ,לבקש על כל הנצרך לך ,לחשב
מעשיך ולבקש מחילה על העבר ועזרה להבא.
ומה לעשות כשהשיחה נתקעת לך ולא הולך ,ועוד
עיצות נפלאות על כל ענין זה.
א .ההתבוךדות הוא מעלה עליונה תדולה מן הכל .ךהינו
לקבע לו על כל פנים שעה או יותר ,להתבודד לבדו באיזה
ךוךר או בשיךה ,ולפךש שיחתו בינו לבין קונו בטענות
ואמתלאות בךברי חן ורצוי ופיוס ,לבקש ולהתחנן מלפניו
יתברך ,שיקרבו אליו לעבוךתו באמת.
השיחה עם ה׳ תהיה דוקא בלשון שלו
ב .ותפלה ושיחה זו יהיה בלשון שמדברים בו ,ךהינו בלשון
אקכנז )במךינתנו( .כי בלשון הקךש קשה לו לפרש כל
שיחתו ,ןגם אין הלב נמשך אחרי הדבורים ,מחמת שאינו
מתל כל כך בהלשון ,כי אין דךכנו לדבר בלשון הקךש.
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אבל בלשון אשכנז שפןספרים וכןךבךים בו ,קל וקרוב
יותר לשבר לבו ,כי הלב נסשך וקרוב יותר אל לשון אשכנז,
מהמת שהוא מתל בו .ובלשון אשכנז יכול לפרש כל
שיחתו.
T

ג .ואת כל אשר עם לבבו ?שיח ויספר לפניו ?תברך ,הן
חרטה ותשובה על העבר ,והן בקשת תחנונים לזכות
להתקרב אליו ?תברך מהיום ולהלאה באמת ,ןכיוצא בזה
כל חד לפום דתה.
ו?ז־הר מאד לכיתיל עצמו להתמיד בזה מדי יום ביום
שעה מ?.חךת כנ״ל ,ושאר היום יהיה בשמחה כנ״ל) .ליקוטי
מוהר׳׳ן חלק שני סימן ס׳ה(

ד .והמשכיל יבין מעצמו גךל מעלת הנקגה זו ,העולה
למעלה למעלה ,ןהוא דבר השוה לכל נפש מקטן ועד גדול,
כי כלם יכולים לנהג הנהגה זו ,ועל ידי זה יבואו למעלה
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)ליקוטי מוהר״ו שם(

הדיבור עצמו יש לו כח ויעורר אותו
ח .אמר לענ?ן התחזקות בהתבוךדות ותחנות ובקשות ,כי
הדבור יש לו כח גדול לעורר את האךם.
אף על פי שנךמה להאךם שאין לו לב ,אף על פי כן
כשידבר הרבה דברי התעוררות ותחנות ובקשות וכיוצא,
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זהו בעצמו שפןךבר ,הוא בחינת התגלות התעוררות לבו
ונפשו להשם ?תברך ,בבחינת)שיר השירים ה( ״נפשי יצאה
בךברו״ ,שהדבור בעצמו הוא התגלות הנפש והלב.
ולפעמים על ידי שיךבר הרבה ,אף על פי ש?היה בלא לב
כלל ,אף על פי כן יבוא אחר כך על ידי זה להתעוררות גדול
בלב ונפש• והכלל כי הדבור בעצמו יש לו לח גדול) .ליקוטי
מוהר׳׳ן חלק שני סימן צ׳׳ח(

אין לחשוב שרוצה לבכות בתחינותיו
י .לענ?ן התבוךדות ושיחה בינו לבין קונו ו^?מיךת ונהלים
ותחינות ובקשות ,טוב מאד כשז-וכין לאמךם בלב שלם
ב^מת ,עד ש?ןכה לבכות לפני השם ?תברך ,כבן הבוכה
לפני אביו.
אבל אמר ,שכשהאדם אומר תחנות ובקשות וחושב בלבו
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ומצפה שיבכה ,זאת המחשבה אינה טובה ,והיא מבלבלת
גם כן את דעתו ,כי מחמת זה אינו יכול לומר הבקשות בלב
שלם בשלמות.
כי צריכין בשעת ^?מירת וזחנות ובקשות להךחיק מעצמו
כל מיני מחשבות חוץ שבעולם ,רק לכון דעתו אל
הדבורים ,שהוא מדבר לפני השם ?תברך ,כ^?שר ידבר איש
אל רעהו ,ןאז ממילא בקל ?תעורר לבו ,עד שיבוא לבכיה
גדולה באמת.
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אבל כשחושב וכ1צפה על זה שיבכה ,אזי זה וזה אינו
עולה בידו ,כי האמירה בעצמה נתבלבלה על ידי זה כנ״ל.
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כי זה שחושב ומצפה שיבכה ,הוא גם כן בחינת מחשבה
זךה שמבלבלת ,הכונה ,שאינו יכול לשמע היטב מה שהוא
מדבר על ידי זה
כי העקר לדבר הדבור באמת לפני השם לתברך בלי שום
מחשבות אחרות כלל כנ״ל .ואם יןכה לבסה באמת מה
טוב ,ואם לאו לאו ,ולא יבלבל אמיךתו בשביל זה כנ״ל.
)ליקוטי מוהר׳׳ן חלק שני סימן צ׳׳ה(

ע״י ריבוי דיבור ואמירה הלב מתעורר
ז .פעם אחת דבר רבנו זכרונו לבךכה שצריכין לעסק הרבה
באמירת תהלים ותחנות ובקשות והתבודדות וכר.
ושאל אותו הרב רבי יוךל זכרונו לבךכה איך לוקחיו לב
)ךצונו לומר איך זוכין ש?היו הדבורים בהתעוררות הלב(.
השיב לו רבנו זכרונו לבךכה ,תאמרו לי אצל איזה צדיק
קבלתם התעוררות הלב ,העקר הוא האמירה בפה .רצונו
לומר להרבות בדבורים של תחנות ובקשות בפה,
והתעוררות הלב בא ממילא) .חיי מוהר״ן סימן תמ״א(

בבל לילה יודה על העבר ויבקש להעתיד
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ח .שבכל לילה קךם שי)ץכב על מטתו ,יסשב איך vבר
היום.
אם למד וההפלל כךאוי ביום ןה ,יוךה להשם יהברך
ףאמר לו שבח והוךאה לשמך הגדול והקדוש על שזיכיתני
ללמד ולהתפלל ביום העבר כךצונך קצת ,ומתחנן אני
לפניך ה׳ ^לוקי שתעזךני ביום הבא למחר להוסיף
בעבודתך בתורה ותפלה מרבה ביותר ,ובכונה סלמה
ביותר.
ואם חס ושלום לא למד והתפלל כךאוי ביום העבר,
ותודי׳ וותחנן לפניו ותברך ףאמר ,רבונו של עולם ודעתי
כי פשעתי ביום הזיה ולא עבדתיך כךאוי לא בתורה ולא
בתפלה וכר ועתה מבקש ומתחנן ^1ני לפניך וכו׳ שתמחל
ותקלח לי על העבר שלא עבךתיך בראוי ,ותעדמי למחר
ביום הבא לעבד עבודתך בתוךה ותפלה בכונה ובסלמות
הראוי כרצונך.

)חיי מוהר׳׳ן סימן תקפ׳׳ז(

כשאדם מתבודד השבינה תבקש עבורו לתקנו
ט .כשאךם מתבודד ומפךש שיחתו וצערו לפני השם
יתברך ,ומתוךה ומתחרט על גךל הפגמים שעשה ,אזי גם
השכינה כנגדו מפרשת לפניו שיחתה וצערה ומנחמת אותו.
כי כל פגם ופגם שפגם בנשמתו ,פגם אצלה גם כן
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כביכול ,ןזה בחינת )ךברים כ״ו( ״את יי׳ ה^ןמךרנ וה׳

משולחן לבינו /פרק גי התבודדות

13

האמירך״ ןכה .והיא כינסחת אותו שתבקש תחבולות לתקןן
כל הפגמים) .ליקוטי מוהר״ן חלק ראשון סימן רנ״ט(
י .אי אפשר לבוא לידי בטול ,כי אם על ידי התבוךדות .כי
על ידי שמתבודד ומפלש שיחתו בינו לבין קונו ,על ידי זה
הוא זוכה לבטל כל התאוות והמדות ךעות ,עד שזוכה
לבטל כל גשמיותו ,ולהכלל בשלשו) .ליקוטי מוהר״ן חלק ראשון
סימן ס׳ב(

ציין להרבות בגעגועים לה׳ ועשיית מצוות
יא .העקל רק הלב והעשייה של האיבלים .שלבו ישתוקק
ויכסף תמיד לעבוךתו יתברך ,ולהיה מתגעגע תמיד מתי
יבוא לעבוךתו לתב.לך כךאוי.
להוא דבל גדול מאד ולתפלל על זה תמיד בפרט בלשון
אשכנז שלגילין לדבר בו ,כמבאר במקום אחר .ולתמיד
הלבה למים לשנים בהגעגועים והכסופין והתפלות שיקרבו
השם לתברך לעבוךתו .ליעשיה עשיות ללבדות כל מה שיוכל,
לעל ידי זה לתקלב בודאי לעבוךתו יתברך) .חיי מוהר׳׳ן סימן
תקנ״ד(

יבטל בל רצונותיו לרצון השם יתברן
יב .עקר השיחה לההתבוךדות צריך להיות עד שיבטל את
עצמו ,שיבטל כל לצונותיו לרצון השם לתברך .לזהו בחינת
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׳משפט׳ שנזכר בדבריו זכרונו לברכה בכמה מקומות.
שצריך האךם לשפט את עצמו על כל דבר ,אם כך ראוי לו
לבלות ימיו וכו׳) .הלכות ברכת השחר הלכה ה׳(
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יג .כי זה עקר ההתבוךדות ,שצריך להתבודד ולחשב עם
עצמו היכן הוא בעולם? ולהיכן נתפזר דעתו ומחשבתו
ורצונו? ולהיכן נשלך תתעה על ידי מעשיו ומחשבותיו?
יד .עד שעל פי רב רואה בעצמו שאין לו מקום ורוח
מארבע רוחות העולם לברח לשם ולהתחבא שם מפ1ועי
העולם בגשמיות ורוחניות בגוף ןנפש וממון ופמסה,
בבחינת אנה אלך מרוחך וכו׳ .ובבחינת אשא עיני אל
ההרים מאין יבוא עזרי.
טו .וכמו שכתוב ׳הבט ימין וראה ואין לי מכיר אבד מנוס
ממני׳ ,וכמו שאומרים בסליחות ,פנינו לימין ואין עוזר,
לשמאל ואין סומך ןכו׳ ,ןכן הרבה.
טז .עד שרואה שאין לו מנוס כי אם אליו ותברך לבד,
בבחינת ממך נקתי ןשבתי אליך ,וכמו שכתוב ומנוס ביום
צר לי.
יז .כי בודאי אי אפשר לשער מה שנעשה בזה .וכל מי
שזוכה להתחזק בזה להיות ךצונו חזק תמיד אל האמת
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ולא ירפה את הךצון הטוב ^1פלו ^01s 2בר vליו מה ,בודאי
סוף כל סוף ?היה אסריתו טוב.
יח .שעל זה אמר תמת נפשי מות ישרים הללו ,ותהי
אסריתי כמהו .כי אמר על עצמו ש?דע קלקולו וזהמתו
העצומה שאין ד>ומתו כנ״ל.
אף על פי כן אמר הלואי והיירני זוכה ^?פלו אנכי לילך
בך.רך זה ,להתחזק מעתה בךצונות טובים ולפרש שיחתי
בכל יום לפניו ?תברך ולשפט את עצמי בכל עת בבחינה
הנ״ל ,אז ה?יךני זוכה גם כן לאסרית טוב בבחינת ותהי
אחריתי כמוהו.
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יט .וכל זה אמר מחמת ההכרח שעקם השם ?תברך את
פיו לברך את ישראל ולחןקם בךצונות טובים והתבוךדות
ש?היו חזקים בזה לעולם .ומזה אנו מבינים מה היה
בדעתו להפך לחלק על כל זה ולרחקם חס ושלום מכל זה
על ידי דבוריו וליצנות שלו וכר הרעים.
כ .וזה בחינת התבודדות ושיחה זו תפלה ,שצריך כל אדם
לשפך שיחו לפני ה׳ בכל יום ויום ,לבקש על נפשו מה׳
יתברך שיזכהו לקךבו לעבוךתו ?תברך באמת .וזהו יסוד
הכל שכל עבודתו ויהדותו תלוי בזה ,כמבאר אצלנו כמה
פעמים.
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כא .ויותר ממה שכתוב שם שמענו מפיו הקדוש בעל פה
כמה וכמה פעמים כמה שיחות נוךאות בענין זה ,שאי
אפשר לבאר הכל בכתב ואמר שכל הצדיקים והכשרים
לא זכו לבוא למה שבאו כי אם על ידי זה ,על ידי שיחה
בינו לבין קונו בלשון אשכנז שמדברים בו ,כמבאר בקפרים
ה נ ד פ ס י ם) .ליקוטי הלכות ,פקדון הלכה ג׳(

כב .זהו עקר הדבקות להשם ?תברד כמו שאמר רבנו ז״ל
שעקר הדבקות הוא תפלה.
צרין להפציר הרבה בתפילה
בג .ועל שם זה נקראין תפלין לשון תפלה ,בחינת)בראשית
ל׳( נפתולי אלקים נפתלתי .ועון מה שפרש רש״י שם על זה
הפסוק .שהוא לשון עקש ופתלתול ,נתעקשתי והפצרתי
פצירות ןנפתולים הרבה למקום להיות שוה עם אחותי ,גם
יכלתי שהסכים על ודי ,עין שם.
כך .ובבחינה זו צריך להרבות כתפלה והתבוךדות מאד
מאד כל ימי חייו ,שזה העקר.
להיות עקשן גדול בזה
כה .ןצריך להיות עקשן גדול בזה מאד מאד ,שאף על פי
שנךמה לו שדבךיו אינם מועילים כלל ,ןהוא ךחוק מדבריו
מאד .כי זה ומים ןשנים שעוסק בזה ועדין לא פעל כלל.
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אף על פי כן צריך להיות עקשן גדול בזה כמו העקשן
ממש שעושה הדבר בלי שום טעם ,כן צריכין בעבודתחי,
כמו שאמר רבנו ז״ל )בסימן נ״א בלקוטי תנינא( שצריכין
להיות עקשן גדול בעבודתחי.
בו .ובאמת צריכין עקשנות גדול מאד בכל עבודתח׳ ,בכל
עובדא ועובדא ובכל עצה ועצה ,אבל עקר העקשנות ביותר
צריכין בתפלה ותסנונים.
והעקר בשיחות של ההתבוךדות ,כמבאר בךברינו כמה
פעמים .וכמו שפךש רש״י הנ״ל על נפתולי אלקים נפתלוני,
לשון עקש פתלתול ,נתעקשתי והפצרתי פצירות ונפתולים
הךבה למקום וכר.
בז* והבן הךברים היטב אם תךצה לחיות חיי עולם ,כי אי
אפשר לבאר הכל בכתב .ותפרש לך בלשון לועזית פרוש
המלות של נפתולי אלקים נפתלוני על פי פרוש רש״י הר׳ל.
לשון עקש ופתלתול וכר.
ואז תבין עד היכן ,עד היכן צריכין להתחזק בהתבוךדות
ןשיחות בינו לבין קונו ,אף על פי שתהיה בך.ךך עקש
ופתלתול כמה פעמים בלי טעם ןריח
כח .כי לא בזה ולא שיקץ ענות עני אף על פי שךאוי
לבז-ותן ולשקצן ,כי הוא ?תברך מלא רחמים בכל עת.
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כט .בחינת תפלה לvני שהיא יקךה מכלם ,כמו שכתוב
בזהר הנ״ל ,עין שם באריכות שמפליג מאד במעלת תפלת
חעני שהוא מאנין תבירין דקךשא בריך הוא ןאיהו עביד
תדיר קטטה בקוךשא בךיך הוא .וקוךשא בךיך הוא אצית
ושמע מלוי וכר.
ריבוי בקשות על רוחניות ,יקר מאד בעיני הקב״ה
ל .וכל זה נאמר אפלו בעני קתם שמתפלל על צרכיו ,על
דחקו ועניותו בגשמיות ,מכל שכן וכל שכן כשמתחיל
האךם לרחם על עצמו ומתיש עניותו ןךחקו במעשים
טובים ,ןטוען עם השם יתברך ומתקוטט עמו ומתרעם
עליו ?תברך על שאינו מקרבו אליו ושופך שיחו ולבו לפניו
עד שנתעורר בבכיה וכר.
כמה וכמה יקךה תפלה זו בעיני השם ?תברך וחיא יקרה
מכל התפלות שבעולם ,כי באמת זה עקר העניות
והדחקות ,כמו שאמרו רבותינו זכרתם לבךכה עדרים
מא( ,אין עני אלא מן הדעת .כי חוץ מזה הכל הבל ,כי
ימינו כצל עובר ןאין צךה כצרת הנפש ןאין עניות כעניות
מתוךה ומעשים טובים.
לא .מכל שכן ןכל שכן כשהוא בעל חוב גדול ח״ו ,שחיב
להשם ?תברך חובות רבים שחב כעדו ?תברך על ?די
חטאיו ופשעיו ,ןאין לו כמה לסלק כלל כי אם כתפלה
ותחנונים.
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לב .כשזה האךם זוכה להתעורר עצמו להרגיש עניותו
וךחקו ועומד לפני השם ?תברך כרש וא?יור השואל על
הפתחים ומבקש מלפניו בשברון לב על נפשו להצילה מני
שחת ,לבל יאבד שני עולמות ח״ו ,וכמו שאמר דוד)תהלים
ל׳( ,״מה בצע בךמי ברךתי אל שחת וכר )שם כ״ב( הצילה
מחךב נפשי מיד כלב יחידתי וכי״׳• וכיוצא בזה הרבה.
לג .שבודאי תפלה זאת יקךה בעיני השם ?תברך מכל
התפלות שבעולם ותדקדק היטב בכל ךבור ודבור של דברי
ותבין היטב כמה ?קר ךב.רי התבוךדות
הזהר הקדוש
ששופכין שיחתו לפני השם יתברך.
לך .ואף על פי שזה כמה שמתפלל ומתבודד תךמה לו
שעדין לא פעל כלל ,אף על פי כן כל ךבור ודבור אינו נאבד
רק כלם מנו?ם וקזפורים וגנוזים באוצרותיו.
אדם לא יכול לדעת כאן עם פעל או לא
לח .ןגם כי אי אפשר להאךם לידע כלל בזה הגוף אם פעל
בעבודת ה׳ אם לאו ,כי ^?פלו ^sם לא פעל כי ^sם כחוט
השעךה אחת פעם אחת כל ימי חייו ,גם זה יקר מכל חיי
עולם הזה.
לו .כי אפלו כשנעתקים איזה תנועה להתקרב מעט יותר
להשם יתברך אפלו פחות מחוט השעךה ,על ?די זה רצים
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והולכים גם כן ^ןלפים ורבבות פךסאות בעולמות עלייונים,
כמו שאמר רבנו ז״ל בהמעשה שספר מהצדיק שפעם אחת
נפל עליו עצבות גדול ןכו /עין שם.
לז .ועל כן צריכין להתחזק בןה מאד בלי שעור .וכש^חוה
חזק כל כך בבחינת נפתולי אלקים נפתלתי הנ״ל ,אז סוף
כל סוף בודאי ?זכה לפעול בקשתו להתקרב להשם ?תברך
להיות שוה עם אחיו הכשרים והצדיקים.
לח .וכמו שמסים שם הפסוק ,״גם יכלתי״ הסכים על ?די
שנתעקשתי כל כך להפציר הךבה למקום אף על פי שנךמה
לי כמה פעמים ששוב לא יועילו ךברי ח״ו ,וכר ,אף על פי
כן נתעקשתי עצמי בעקשנות גדול בלי שעור וסוף כל סוף
גם ?כלתי ,שהקכים על ?די להיות שוה לאחי להתקרב
להשם יתברך באמת ,אמן ואמן )ליקוטי הלכות ,תפילין הלכה m
אות מ׳ע(

כשאדם בא להתבודד ,הקכ״ה משלין הכל ופונה אליו
לט .כשאחד מ?שךאל רוצה לדבר עם השם ?תברך לפרש
שיחתו לפניו יתברך ,אזי השם ?תברך משליך כל ענעיו ןכל
הגזרות שרוצה לגזר חס ןשלום ,ןכל העסקים שלו שהוא
?תברך עוסק בהם כב?כול ,ןהוא משליך הכל ופונה עצמו
רק לזה קאיש שרוצה לדבר עמו ולפרש שיחתו לפניו לבקש
מאתו ש?עז.רהו להתקרב אליו יתברך) .שיחות הת׳ן סימן ע׳(
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אף אם לא פעל בריבוי התבודדות ,לא יעזוב את זה
מ .שמעוני בשמו לעמן התחזקות בהתבוךדות ושיחה בינו
לבין קונו .אמר שאפלו אם עוברים ומים ושנים הרבה,
ונךמה לו שלא פעל עדין בשיחתו ודבוריו כלום אף על פי כן
אל יפל מזה כלל כי באמת בודאי עושים הדבורים רשם.
מא .ןהביא משל כמו מים היורדים על האבן ,אף על פי
שנלמה לנו שאין לסמים כח כנגד האבן הקשה ןאין נכר
רשם המים באבן ,אף על פי כן כשהמים יולדים על האבן
כמה ןכמה זמנים לצופים הם עושים נקב בהאבן כנלאה
בחוש.
אף אם לבו כמו אבן ,פופו להתרכד
מב .כמו כן?^ ,פלו אם לבו לב האבן ןאין נכר בו רשם
דבוליו ותפלתו אף על פי כן בלבות הומים והשנים ינקב
לבו האבן על ודי שיחתו כמו )איוב יד־י( :״^?בנים שסקו
מים״ כנןכר לעיל.
וכבר מבאר הלבה מענון התחזקות בהתבודדות שהוא
שיחה בינו לבין קונו בקפרים הנלפסים שמכבר עין שם
היטב .והעקר ,שוןנקים הךברים ככל הכתוב שם ולאן למען
ויטב לך לעד )שיחות הר״ן סימן רל״ד(
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פרק ד׳
יישוב הדעת
בו מבואר ההכרח הגדול שיהיה לאדם יישוב
הדעת ,ושבלי שיהיה לו יישוב הדעת ,האדם
בהכרח רחוק מהקב״ה.
הריחוק מהקב״ה הוא מחוסר ישוב הדעת
א .מה שהעולם רחוקים מהשם ?תברך ואינם מתקרבים
אליו ?תברך ,הוא רק מסמת שאין להם ישוב הדעת ,ואינם
מישבין עצמן.
ב .והעקר ,להשתדל לישב עצמו היטב ,מה התכלית מכל
התאוות ומכל עניני העולם הזה ,הן תאוות הנכנסות לגוף,
הן תאוות שחוץ לגוף ,כגון כבוד ,ואז בודאי ישוב אל ה׳.
)ליקוטי מוהר׳׳ן חלק שני סימן ס(

להתגבר שיהיה לו יישוב דעת חזק ולזמן ארוך
ג .צריכין להתגבר ,לראות ל?חד לו פנאי ל?שב עצמו היטב
על כל מעשיו אשר הוא עושה בעולם ,אם כך הוא ךאוי לו
לבלות ימיו במעשים כאלו.
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ד .ומסמת שאין האךם מישב עצמו ואין לו דעת ,ו^?פלו
אם יש לו לפעמים איזה ישוב הדעת ,אין הדעת המישב
ותכף ומיד חולף ועובר הדעת ממנו וגם
מאריך זמו
אותו המעט הדעת שיש לו אינו חזק ותקיף אצלו.
מהמת זה אין מבינים שטות העולם הזה .אבל אם היה
להאךם שכל מישב חזק ותקיף ,הוה מבין שהלל שטות
ןהבל) .שיחות הר׳׳ן סימן מ׳׳ז(
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פרק ה׳
התחדשות
בו מבואר הצורך להתחדש כל יום מחדש ,ולא
להזדקן אחרי העבר ,אלא תמיד להתחיל מחדש,
הן העושה טוב שלא יתרשל ולא יפסיק החשק,
והן מי שלא עשה טוב מתחיל תמיד מחדש
לעשות טוב.
אין לחשוב אלא רק על אותו יום שאוחז בו
א .׳היום אם בקולו תשמער )תהלים צ״ה( ,זה כלל גדול
בעבודת השם ,שלא ישים לנגד עיניו כי אם אותו היום ,הן
בעסק פמסה והצטךכותו ,צריך שלא זחשב מיום לחברו
כמובא בספרים.
ב .וכן בעבוךתו ?תברך ,לא ישים לנגד עיניו כי אם אותו
היום ואותו השעה ,כי כשרוצץ לכנס בעבודת ה׳ ,נךמה
להאדם כאלו הוא משא כבד ,ואי אפשר לו לשא משא כבד
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בזו
אבל כש?םשב שאין לו רק אותו היום ,לא ?היה לו משא
כלל.
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>♦ וגם ^לא ?דחה את עצמו מיום ליום ,לאמר מחר
אתחיל ,מחר אתפלל בכונה ובכח כראוי ,וכיוצא בזה
בל\אר העבודות ,כי אין לאךם בעולמו כי אם אותו היום
ואותו השעה שעומד בו ,כי יום המחרת הוא עולם אחר
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לגמרי• היום אם בקיל? תשמלי ,׳היום׳ דיקא.
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)ליקוטי מוהר״ו

חלק ראשון סימן רל״ב(

לא להזדקן ,אלא רק להתחדש
ד .אין טוב להיות זקן הן חסיד זקן ,הן צדיק זקן ,זקן
אינו טוב ,כי צריד רק להתחדש בכל יום להתחיל בכל עת
מ ר 1ך ש) .שיחות מוהר׳׳ן סימן ס׳א(

עיקר החיים  -להתחיל מחדש
ח .זה עקר החיים  -כשמתחילין לעבד את ה׳ בכל פעם
מחדש כאלו לא התחיל עדין בעבודתו כלל .וכמו שכתוב
)דברים ו׳( ״אשר אנכי מצוך היום״• ודרשו רבותינו זכרתם
לברכה )ספרי שם( ,בכל יום ?היו בעיניך כחדשים) .הלכות
תפילין ,הלכה ה׳(

כך חי רבינו ז״ל
ו .וכמו שךאיתי מרבנו ז״ל פעמים אין מקפר ,שאף על פי
שבשעה הקוךמת התפאר עצמו ב1ודולות ונוךאות תלה
תוךה נפלאה אשר לא נשמע כזאת ,כדרכו.
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ואחר כך בשעה שאחריה .ראינו אותו שרוי בצער גדול.
וכמה פעמים פךש צערו ושיחתו לפנינו מע^ק הלב ,שהוא
מצטער מאד איך זוכיו לחיות ?הודי ,כמי שלא הריח
מעולם ריח עבודת ה /ומי שלא ךאה זאת אי אפשר לצ?ר
לו בכתב עניו זה.
t

-

P

t

^

v

/ t

■

t

:

T

^

7

T

ז .וכבר מבאר מזה מעט בשבחיו הנדפסים ,ובכל פעם היה
היל לומר שעכשיו אינו יודע כלל ,כלל כלל לא וכר אף על
פי שבשעה הקוןמת גלה מה שגלה והתפאר שהשיג מה
שהשיג מה שאי אפשר לגלות ,אף על פי כן רנכף אחר כך
ה?ה אומר שאינו יודע כלום.
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רבינו מעולם לא עמד על דרגה אחת
ח .הכלל ,שמעולם לא עמד על מךתה אחת ,רק היה הולך
בןריזות בכל פעם מדתא לדרגא ברום מדרגות העליונות
והגבוהות ,ואפלו כשהגיע למה שהגיע וכו /עד?ו לא
נתקרךה דעתו בזה ןכר ,ןאין להאריך בזה כאן ולתבאר
במקום אחר.
ט .רזה עקר החיות באמת ,כשז-וכין להתחיל בכל פעם
מחךש בעבודת ה׳ שהוא עקר החיים באמת ,כמו שכתוב
)ךברים ל׳( ״כי הוא חייך״.
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אסור להזדקן בעבודת ה׳ יתברך
י ♦ והעקר עבודת ה /שיקזיה עבוךתו בכל פעם מךוךש ,ולא
יפל לזקנה של הסק\ךא א 0ךא ,שלא תזקן עבוךתו אצלו
ח״ו ,וכמו שהזהיר רבנו ז״ל על זה ואמר ,שאסור להיות
זקן ,הן צדיק זקן ,הן חסיד זקן ,זקן אינו טוב וכו /כמבאר
בהשיחות הקדושות שנךפסו אצל הספורי מעשיות.
יא .הינו כי צריכים להתחיל בכל פעם מרוךש .ןזהו עקר
החיים ארכים של הזקן דקדשה שהוא העור הנ״ל ,כי היה
זקן מאד ויניק מאד ,הינו שכל מה שנזקן ביותר ונכלל
בזקנה דקדשה ביותר ,שהוא בחינת עתיק דעתיקין ,כל מה
שנכלל שם יותר היה יניק יותר.
כי השיג בכל פעם שעדין הוא ךחוק מאד מהשם לתברך,
כי לגדולתו אין חקר ,ןעל כן כל מה שנכלל בזקנה דקדשה
יותר ,ראה והשיג שעדיו לא התחיל לחיות כלל ,עד שזכה
לחיים ארכים הנ״ל ששם נכלל הזקנה והינקות 2חד שאי
אפשר להשיג זאת כלל.
לפי חידוש מעשה בראשית ,לא התחיל בלל
יב .באמת אפלו מי שהוא צדיק גדול מאד וטרח ויגע שנים
הךבה בעבוךתו יתברך ,אף על פי כן לפי חדוש מעשה
בראשית שבכל יום עד?ו לא התחיל כלל.
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יג .כי השם ?תברך עושה סךשות בכל עת ,כמו שכתוב
״ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית״ .ואין יום
דומה לחברו ,כי הוא ?תברך מחדש נפלאות חךשות בכל
עת ובכל שעה ,וכמבאר בכתבי האר״י ז״ל שאין יום דומה
לחברו ואין שעה דומה לחברתה ,ובכל ךגע וךגע נשתנים
עלית העולמות וסךרן ומעמךן והנהגתם בשנויים נפלאים
ונוךאים עד אין חקר.
יך .וכל המשכת חיותם הוא כפי עבודת האדם בעולם
הזה ,שבו תלוי הכל מראש ועד סוף ,ןעל כן צריך בכל פעם
לעבד את השם יתברך מחךש ,כפי חדוש מעשה בראשית
שבכל העולמות שצריכין עכשיו ,וכפי התגלות גדלת הבורא
?תברך שצריכין לגלות עכשיו.
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טו .כי יום ליום ?ביע אומר ולילה ללילה ?חוה דעת ,שבכל
יום ובכל לילה ובכל עת ובכל שעה נתגלה גדלתו יתברך
בך.ךך הכרה וידיעה חךשה שלא היה מעולם ,ןעל כן צריכין
להתחיל בכל פעם בעבוךתו מקךש ,בבחינת בכל יום ?חיו
בעיניך כחךשים.
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טז .וכל ה?מים אשר הוא חי על פני האךמה ,הוא צריך
להתחזק להתחיל בכל פעם מחךש ,ואל ?פל לזקנה ךסנ\ךא
אחרא כלל.
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כל הנפילות הם מזיקנה
יז .כי כל הנפילות שבעולם הם מבחינת זקנה ךסק\ךא
אסרא ,שנךמה בעיניו שכבר נזקן בחטאיו ובמעשיו שתיל
בהם ,עד ש^sי אפשר לו לצאת מהם בשום אפן ח״ו.
יח .ובאמת הוא צריך לידע ולהאמין שבכל יום ובכל עת
ובכל שעה יש כח ביד האדם להתחדש ולהיות נעשה בריה
חךשה ממש ,כי השם יתברך עושה חךשות בכל עת ואין
יום ואין שעה דומה לחברו וכר כנ״ל.
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יט .על כן צריך להתחזק בכל פעם מחךש ולהתחיל בכל
יום מחךש ,ולפעמים גם ביום אחד צריכין להתחיל כמה
פעמים ,כמבאר במקום אחר.
כ .ואפלו אם ?היה כך זמן ארוך ,יהיה איך שוהיה ,בכל עת
ובכל שעה צריך להזכיר את עצמו בהשם ?תברך ולשכח
לגמרי כל מה שעבר עד הנה ,ולהתחיל מערנה מחךש ממש
כל מה שיוכל ,ואל ?קתכל על שום בלבול וחלישת הדעת
כלל.
כא .וכל זה הוא בחינת אריכת אפ?ם ,שצריך להאריך
רוחו לעבר על כל הבלבולים והמניעות ,ולבלי להסתכל על
שום דבר ולא יכפת לי׳ שום דבר ,ואל ?רך לבבו ולא תקצר
רוחו מכל מה שעובר עליו ,רק ?תחזק בהשם יתברך בכל
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מה שיוכל ,כי השם ?תברך מלא רחמים בכל עת ,וחסדי ה׳
לא תמנו ולא כלו רחמיו לעולם.
הרוב שמתייאשים  -משום שלא מתחדשים
בא .וכבר דברנו מענין ןה כמה פעמים ,אבל ענין כןה
צריכיו לחזר כמה פעמים בלי שעור ,כי הוא חייך ,כי כל
התרחקות רב העולם מהשם ?תברך ,ואובדים מה
שאובדים ,חיים נצחיים ואמתיים ־ רבם ככלם הוא רק
מחמת חלישת הדעת מה שנופלין בדעונם.
כב .מחמת שרבם התנסו כמה פעמים שהתחילו קצת
בעבודת ה /ואחר כך נפלו למה שנפלו ,כל אחד לפי נפילתו
רחמנא לצלן ,ועל ידי זה התיאשו עצמן מלהתחיל עוד.
בג .וקצתם נתעוךרו קצת עוד הפעם והתחילו מחדש או
פעמים ,אבל אחר כך כשךאו שאף על פי כן נפלו אחר כך,
על כן נתיאשו בעצמן ,מאחר שךאו שזה כמה שךצו
להתנסות ולכנוס בעבודת ה׳ תפלו למה שנפלה רחמנא
לצלן ,על כן נךמה בעיניהם שנשתה ו?בוךתם להתחיל עוד
מעתה.
כד .אבל באמת כל זה הוא מעשה הבעל דבר בעצמו,
שהוא בחינת זקן ךססךא אחךא ,כי נקרא מלך זקן וכסיל
)קהלת ד׳( שהוא רוצה להפיל את האךם לידי זקנה ותשות
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כח ח״ו ,כאלו כבר נזקן בסטאיו ובמעשיו עד שאי אפשר
להשתנות עוד.
בכל יום אדם בריח חדשה ,כמ״ש בברכות השחר
כה .ובאמת לא כן הוא ,כי בכל יום האךם הוא בתה
סךשה ,וכמו שאנו מבךכין בכל יום על נטילת ידים ושאר
הבךכות שלא עשני גוי ועבד ואשה וכר ,שכתבו הפוסקים
הטעם שהוא מהמת שקאךם נעשה בכל יום כברוה סךשה,
כמבאר בשלחן ערוך .וכן בךכת הנותן ליעף כח מבךכין על
התחדשות המחין והחיות בכל יום ,כמובא בכונות.
בו .ועל כן האךם צריך לזהר מאד לבלי לפל לזקנה
ךסטךא אסךא הר׳ל ,רק להתחזק להתחדש בכל עת כר׳ל,
ויהיה דומה בעיניו בכל יום ובכל שעה כאלו היום נולד,
וכאלו היום מקבל התורה מחךש ,כמו שאמרו רבותינו
זכרתם לבךכה ,בכל יום ?היו בעיניך כסךשים כר׳ל.
בז .הכלל ,שכל אךם שרוצה לחשב על תכליתו האחרון,
צריך לזהר מאד לר^י להיות זקן כלל ,דהינו שלא יפל
לזקנה ךסטרא אחךא ח״ו ,הן צדיק הן חסיד הן שאר כל
אךם ,אפלו הפחות שבפחותים כפי מה שהוא צריך לזהר
מלפל לזקנה הר׳ל.
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גם לצדיק גדול אסור להזדקן בעבודה
כח .כי אפלו צדיק גדול אסור לו לסיות זקן בעבוךתו ,אף
על פי שזכה לעבוךה סלמה במךתה גבה ,אף על פי כן צריך
להתחזק לעלות מדהא לדתא ולהתחיל בכל פעם מחךש.
כט .כי זה עקר היהדות ־ להתחזק לעלות בכל פעם מדרגא
לדתא ,כמו ששמעתי מפי רבנו ז״ל.
גם לרשע גדול אסור להזדקן ברשעותו
ל .וכן להפך ,אפלו מי שעשה מה שעשה ועבר מה שעבר,
אף על פי כן אסור לו להיות זקן ח״ה והוא צריך לז-הר
ביותר ויותר מבחינת זקנה הנ״ל ,שלא יבא לידי שום יאוש
ח״ו ,שלא יאמר בלבו שכבר נזקן ח״ו במעשיו וכר ,עד שאי
אפשר לו להשתנות ח״ו.
לא .רק ?תחזק להתחיל בכל מה ךאפשר׳ ויעשה מה שיוכל
דבר קטן או דבר גדול ,אפלו אם לא יוכל לומר כי אם דבור
אחד ממש בתפלה או בהתבוךדות ,או ללמד מעט דמעט,
על כל פנים יעשה מה שיוכל ,ולתחזק ויחיה את עצמו
במעט דמעט שזוכה עדלן לגע בקדשת לשראל.
לב .כי על כל פנים איך שהוא בודאי הוא עושה כמה מצות
בכל יום ,כי אפלו פושעי ישראל מלאים מצות כרמון,
וצריך למצא בעצמו נקדות טובות ולהחיות את עצמו בכל
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פעם ,וכמבאר בתוךה ״^?זמךה לאלהי בעודי) ,בסימן
רפ״ב( ,כמובא בדברינו כמה פעמים.
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לג .ולהתחזק להתחיל בכל פעם מרוךש ואל יאבד את
עצמו לגמרי ח״ו ,וכל אשר תמצא יךך לעשות בלחך עשה,
והעקר הוא בחינת אריכת אפים הנ״ל ,שיהיה לו אריכות
אפים הרבה מאד בלי שעור ,שהוא בחינת ^?ריכת הרוח,
הלנו להאריך רוחו ,להמתין ולוחל לישועת ה׳ ולבלי
להקזתכל על שום בלבול ומניעה כנ״ל.
ל^" ♦ וזהו בחינת אךך אפים לצדיקים ולרשעים )ב״ק (0
שהצדיקים צריכים למדה זו של אךך אפים ,שהוא בחינת
זקנה דקדשה ,בחינת ^?ריכת י?יים ושנים ,בחינת חיים
ארכים הנ״ל ,דהינו שלא לפל לזקנה ךסק\ךא אחךא ח״ו,
שלא תהיה עבודתו זקנה וחלושה אצלו ,רק לחדש ^ ש ר
נעוךיו בכל פעם.
לח .ובכל יום לתחיל מחדש בתוספת קדשה ועבודה ולא
יעף ולא יגע לעולם ,ולא ותבלבל משום דבר ,שזהו בחינת
אריכת אפים.
לו .כי לפעמים נתיגע העובד את ה׳ ,מחמת שכבר סבל
כמה יסורים וכר ,ועל ידי זה יכול לפל לבחינת זקנה
ךסטרא אחךא ותשות כח ח״ו ,על כן צריך להתחזק מאד
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במדת אךך אפים הנ״ל כל ימי חייו להאריך אפו ורוחו על
כל היגיעות והכבדות ולהתחיל בכל פעם מךוךש.
לז .הן־הר והן־הר לקים גם מה שהזהיר מאד לבלי להיות
ז קן ח ס ו שלו ם).עלי ם לתרופה מכתב של״ז(

לח ♦ והעקר שתזהרו לקים מה שהזהיר מאד שאסור
להיות זקו׳ והרים קולו הקדוש וקךא בקול גדול ואמר
״אלט טאר מען ניט זייף׳ ןכר .כנךפס מזה קצת.
וכבר הזהירו רבותינו זכרונם לברכה על זה כמה פעמים
ואמרו בכל יום ?הוה בעיניך כחךשים ,ולו אמרו בכל יום
יהיה דומה בעיניך כאלו היום נכנקת עמו בברית וכן
הרבה .אך ביותר ויותר הזהיר אדוננו מוךנו גרבנו זכרונו
לברכה על זה) .עלים לתרופה מכתב ש״נ(
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לט .בהכרח להרגיל עצמו לקים ךבךיו עליו השלום
שהזהיר מאד מאד לבלי להיות זקן חס ושלום ,רק
להתחדש בכל שעה מלל שכן בכל יום ןיום) .עלים לתרופה מכתב
תס׳ד(

מ .זה העקר שבכל העקרים שהזהרנו על זה בפרשת
קריאת שמע ,אשר אנכי מצןך היום ,בכל יום ויום ?היו
בעיניך כחךשים ,כמו שאמרו רבותינו זכרתם לבךכה.
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וכן בתחלת מתן תוךה כרניב ביום הזה באו מךבר סיני
ופרש רש״י שב?ל יו °ידמה כאלו היום הזה קבלת התוךה,
וכן פרש רש״י כמה פסוקים בתוךה כמו היום הזה נקוית
לvם וכר וכן הרבה.
גרבנו זכרונו לברכה צעק אלו התבות ?קיל  P^Vוחזק
״אלט טאר מען ניט זייף׳) .עלים לתרופה מכתב שנ״א(
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פרק ו׳

לנעל כל זמן כפי מה שהוא
בו מבואר איך לנצל כל יום  -וגם כשנראה
שהוא יום וזמן אפל ולא מוצלח עבורך יראה
בעצמו מה יכול לעשות באותו יום דבר טוב על
כל פנים ,ולא בגלל שלא יכול לעשות בו כמו
שרגיל ורוצה ,אז שילך היום הזה לאיבוד.
שום יום לא הולך לבטלה
א .צךיכין לדעת שימי האךם מנויים וקפורים במקפר
ובמנין כל יום ויום והאךם יצטרך לתן דין וםשבון מכל יום
ןיום ,כי אין שום יום הולך לבטלה חס ושלום .ואפלו שvה
וךגע אחת אינו הולך לבטלה חס ןשלום) .הלכות פקדון הלכה ד
אות ה׳(

אטור לדחות מיום ליום
ב .אסור להאךם לךחות את עצמו מיום ליום ,רק לידע
היטב שזה היום לא ?היה לו עוד כל ימי חייו.
כי יום האחר הוא ענ?ן אחר לגמרך והלואי שיפרע בןמנו
שיןכה למחר לצאת ידי חובתו מה שצריך לפרע לה׳ יתברך
חובת הזמן של יום מחר בעצמו .אבל על כל פנים חלילה
להטעות את עצמו לדחות מיום ליום.
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ג .וכמו שכתב ^?דוננו מורנו ורבנו זכרונו לבךכה על פסוק
׳היום אם בקלו תשמעו /שעקר העבוךה מי שרוצה לשמע
בקולו יתברך ולךבקה בו ,העקר הוא שידע שהעקר הוא
היום .היום דיקא ןכו׳ ,כמבאר שם)בסימן ערב עין שם(.
גם אם נראה שהיום הזה הוא אבוד ובו כבר אי אפשר
ד .האךם רוצה לךחות זה היום ,עד שעל פי הרב נךמה לו
כאלו אין זה היום נקנה ןנקפר כלל בימי חןיו ,כאלו היום
הזה אי אפשר לעבד את ה׳ ?תברד.
ח .אבל צריכין לידע שאף על פי כן ,זה היום הוא יום,
ןעולה בםשבון ,ובודאי יש בו טוב רק שהחשך מכסה עליו
כי הקלפה קוךמת לפרי.
וצריכיו להתגבר ולהשתדל לשבר הקלפה ,שהם כלל כל
המניעות ןהבלבולים ןהשעיות ןהךחיות ,ןלידע ולהאמין
שדיקא ביום הזה ?כול להתקרב לה׳ ?תברך לפי בחינתו.
ןאם תךךשנו ?מצא לך ןתזכה לקצא הטוב שבזה היום
דיקא ,כי לית יום ךלית בה טוב כמו שאיתא בזהר הקדוש.
מה שנדמה שהיום אי אפשר ,שורש הטעויות ובלבולים
ו .צריכים לידע שמה שנךמה להאךם כאלו היום אי אפשר
לו להתפלל בכונה ןללמד ןלעסק בעבודת ה׳ ,זה נמשך רק
מהחשך שקדם לאור.
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ז .ומשם באים כל הטעיות והדחיות של כל אדם שבכל
יום ,שנךמה לו כאלו היום הן-ה אינו כלום ,כאלו אינו מימי
חייו ,כאלו היום אי אפשר להתקרב לה׳ יתברך כלל.
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ח .כל מיני הדחיות והבלבולים שבאין על האךם בכל יום
עד שנלמה כאלו זה היום אינו יום מימי חייו ,כי בןה היום
יש בו סבה זאת ועכוב זה ובלבול וכו׳ וכו׳.
כי הכל נמשך משנויים גדולי ם שיש בין הומים ,כי יכול
להיות שאף על פי שבומים הקוךמים התפלל קצת והוה לו
איזה ניחא קצת ^?בל עכשו קשה ביותר.
ט .באמת צריך להאמין שבודאי גם בזה היום יש בו טוב
רק שצךיכין לשבר הגדר כפי אותו היום כדי לזכות להטוב
שבזה היום דיקא.
מה שיוכל לעשות ־ יעשה
י .אם לפעמים משתשחים כנגדו מאד מאד עד שאי אפשר
לו בשום אפן להתפלל כךאוי ,אף על פי כן צריך לידע
ולה^ןמין שגם היום הזה הוא יום ,והוא מנוי וספור בימי
חייו.
גם אם לא יכול מה שרגיל  -יעשה משהו טוב אחר
יא .ןאם אי אפשר להתפלל כךאוי בשום אפן בזה היום,
ישתדל לעשות בו עבוךה אחךת ,כגון ללמד יותר או לעסק
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במצות תמילות חסד ,או לומר שאר תחנות ובקשות
ושיחה בינו לבין קונו וכיוצא.
יב .כי ה׳ יתברך רצה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם
תוךה ומצות .וברוך ה׳ יש לנו במה להחיות את עצמנו בכל
יום ויום בכמה מיני למודי התוךה הקדושה ,ובכמה וכמה
מיני מצות וכר.
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העיקר לא לחשוב שהיום הזה אבוד
יג .ןהעקר שישתדל שלא יטעה חס ןשלום ,שהיום הזה
בטל ןהולך ,כי צריך לחשב בכל יום שאין לו כי אם אותו
היום לבד בחינת היום אם בקלו תשמעו וכר׳ל.
יד .מצוי בכמה בני אךם שאומרים ,היום אי אפשר
להתפלל ,היום אי אפשר ללמד ולעסק בעבודת ה /ומדחין
עצמן מיום ליום.
טו .ועל זה מזהיר הפסוק ׳ביומו תתן ש־כרר ,ביומו דיקא
ולא תבא עליו השמש ,כי העקר צריכין לזיהר לצאת חובת
היום בבחינת היום אם בקולו תשמעו ,כי לית יום דלית בה
טוב ןכו׳ וכמו שמבאר במקום אחר כי בכל יום מאיר אור
הגנוז ןכר תמשך סיוע גדול מלעלא ןכו׳ בבחינת חסדי ה׳
כי לא תמנו ןכר סךשים לבקרים ןכו׳) .שכירות פועלים אות ל״א(
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בכל יום ה׳ מרמז לד רמזים לפי המצב ההוא
טז .ה׳ יתברך מלא רסמים ,והוא מסבות מההפך
בתחבולותיו ומצמצם עצמו בכמה צמצומים שונים בכל
עת ,ומרמז לכל אךם בכל זמן ובכל מקום רמזים שונים
להתקרב לעבוךתו כפי מעשיו עכשו) .שוכר הלכה ג׳ אות ח׳(
יז .כי בודאי ביום אתמול שהיה האךם במדרגה אחךת
למעלה מערנה ,או למטה מעתה ,היה צריך רמזים אחרים,
ועכשו כפי מדרגתו עכשו שהטיב מעשיו ,או חס ושלום
להפך שקלקל ופגם באיזה תאוה או עבךה רחמנא לצלן,
על כן הוא צריך עכשו רמזים אחרים להתקרב לעבוךתו
כפי מעשיו עכשו באשר הוא שם ערנה.
בבל אופן  -לא שיין לומר שבעת אי אפשר
יח ♦ והכלל ,שאין שום התנצלות לומר שעכשו באותו העת
ובאותו המקום אי אפשר לי לזכר את ה/
יט .כי אך.רבא שם דיקא באותו המקום ובאותו העת
דיקא ,בודאי יש לך רמזים המיחךים לך דיקא כפי
מדתתך עכשו דיקא כפי מה שהוא לשבח או לגנאי .וארנה
במקומך הזה באותו העת דיקא תוכל עכשו דיקא לןכר
את ה׳ ותברך ולשוב אליו ותברך.
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כ .כי ה׳ לתברך מצמצם עצמו מאין סוף עד אין תכלית
מתחלת נקדת הבריאה ןכו /ומרמז רמזים לכל אךם בכל
יום ובכל מקום לפי האךם ולפי העת ולפי המקום דיקא
וכר כנ״ל.
בא .והבן היטב ךברים אלו למעשה ולהנהגה ועצה טובה
ויערב לך מאד בעזר ה/
כב .כי זה ידוע בךברינו כמה פעמים שאין שום יאוש
לעולם כי ה׳ ?תברך מלא רסמים ןחפץ בתשובתן של כל
הךשעים תמיד ,ןהוא חושב מסשבות לבל ידח ממנו נדח.
ןעל כן כל אךם ןאךם לפי מעשיו עכשו שעשה ו?רד תתעה
למקום ש?ךד תתעה?^ ,זי ה׳ ?תברך מצמצם עצמו ומרמז
לו רמזים כפי הראוי לו עכשו במקומו וסעתו.
בג .ומי שאין לו שכל להעמיק בזה בדעתו ,צריך על כל
פנים להאמין בזה באמונה ל\למה ,ואזי יוכל לןכר את ה׳
בכל מקום ובכל זמן ובכל המדרגות שבעולם ,למעלה או
למטה חס ושלום ,כי ה׳ ?תברך מצמצם עצמו בכל יום בכל
מקום ומרמז רמזים כר׳ל.
כד .צריך האדם לזהר מאד בכל יום ויום לצאת חובת
היום בכל מה ךאפשר כי צריך לידע שכל ?מיו מנויים
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וספורים ו?צטךך לתן דין ורו)׳\בון מכל יום ומכל  nvvואיו
לו בעולמו כי אם אותו היום.
כה .על כן בודאי הוא צריך להיות זריז גדול בכל יום ויום
להתחזק בעבוךתו יתברך ,ככל אשר תמצא ידו לעשות
בכחו.
בו .אך אף על פי כן צריכין לסתתין הרבה עד שיזכה
שתהיה עבוךתו בעולמות כראוי .בבחינת הבא לטהר
מסיעין לו אומרים לו המתן.
בז .ועמן זה אי אפשר לבאר היטב בכתב ,ויש בזה שיחות
קדושות הרבה ששמענו והבנו מפיו הקדוש ,ומעט מהם
מבארים באיזה מקומות ,ועין בסוף הספורי מעשיות
המתחיל ,אף על פי שהאךם צריך להיות זריז ןכר ,עין שם.
וזה בחינת לא עליך המלאכה לגמר ולא אתה בן חורין
להבטל ממנה.

משולחן יבינו /פרק זי המתז

43

פרק ז׳

זמת
ובו מבואר כי כל א׳ מוכרח להמתין עד שיזכה
למה שצריך ויכול לזכות .ואף שצריך לברוח
מהרע במהרה ,מכל מקום אם רואה שמתעכב
ישועתו  -ימתין ויצפה עד ישקיף ה׳ וירא.
גם כשלא מצליח ימתין לישועת ה׳
א?^ .פלו כשרואה שאין עבוךתו בשלמות ,ו^?פלו 4ןם
לפעמים אינו יכול לעשות כלל ,אף על פי כן ןמתין ויצפה
לי שו ע ת

. 'D

)פקדון הלכה ד׳ אות י׳(

הכרח להמתין עד שיגיע למעלתו
ב .שאי אפשר לןכות לקים את כל דברי התוךה בשלמות
לדבק בו יתברך באמת ,כי אם על ידי בחינת שמיךה
והמתנה ,כי צריך להמתין הךבה עד שיןכה למה שיןכה.
ג .כי אפלו מי שזוכה לעבודת ה׳ כךאוי ועוסק הרבה
בתוךה ווזפלה ומעשים טובים ,צריך גם כן להמתין הרבה
עד שיזכה לשלמות כראוי.
ד .אף על פי שצריכין למהר מאד למלט נפשו ממה שצריך
להמלט ,אף על פי כן כשרואה שמתעכב גאלתו הךבה,
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צריך להתחזק להכזתין הךבה לישועתו עד \^2קיף וידא ה׳
משמים.
כמו שגאולה הכללית צריך הרבה להמתין עליה
ח .כמו שהוא בענין הגאלה הכללית של ישראל שבודאי
צךיכין בכל יום לפל על פניו ולבכות ולהתחנן הךבה לפניו
?תברך ש?מהר גאלתנו רנכף ומיד כי ארך עלינו הגלות
וכשל כח הסבל ,ואף על פי כן כשרואין שמתארך הגלות
אף על פי כן צריכין להמתין עוד ועוד.
כן הוא בגאולה פרטית של כל א׳
ו .כן היא בפרטיות בכל אךם אף על פי שצריך לבכות
הרבה לפני ה׳ ?תברך ולהתחנן לפניו על נפשו ש?גאלנה
מהרה מתאות עולם הזה והבליו .אף על פי כן כשרואה
שמתמהמה הדבר הרבה צריך להוחיל ולהמתין הרבה
זמנים אחר זמנים.
ז .ןאף על פי שהמניעה מצדנו ,מחמת שאין אנו הגונים
במעשינו כךאוי ,ואפלו אם הוא כמו שהוא.
אף על פי כן כל זמן שתולה עיניו למרום ןשומר ומצפה
וממתין לישועתו ?תברך ,על ידי זה בעצמו יחוס ו?חמל
עליו ה׳ ?תברך ויקרבהו לעבוךתו באמת ו?תהפך הכל
לטובה.
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ח .בודאי בתחלה מתגבר הבעל דבר מאד על האדם למנעו
לגמרי מדךך החיים חס ושלום .אך כשהאךם מתעורר
קצת ורוצה לשוב לה׳ להתפלל או ללמד וכיוצא הוא
מתפשט כעדו ומונעו בכמה מניעות וחלישות ובלבולים
בלי שעור עד שכמה פvמים גם כשמתפלל ולומד אין
העבדה בשלמות כראוי.
---- -
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ט .בפרט שכמה ןמ?ים ועתים מבלבל אותו לגמרי מחמת
טךדת הפמסה וכיוצא.
ולא די לו בזה כי אם עוד אויב עליו כאלו אפס תקוה
חס ןשלום ,כאלו אי אפשר לו עוד להתקרב לה׳ ?תברך
בראוי ,מאחר שעוברים ימים ןשנים ועדין הוא ךחוק כמו
שהוא ךחוק.
י .ובאמת גם זה הוא תקבולות הבעל דבר ,ןגם זהו בחינת
מה שמבאר בהתוךה הנ״ל שהבעל דבר מתלבש את עצמו
במצות שמכניס בלבו התרשלות וחלישות על ידי המצות
והוראה שלו ,שהוא מתלבש בחם כאלו הוא רוצה בתקנתו
ומוכיח אותו על ידי שהוא ךחוק כל כך ,וב^מת כתתו
להרע למנעו ולהחלישו גם ממעט עבוךתו שרוצה לעסק
בה.
יא .כל מי שרוצה לכנס בעבודת ה׳ ,צריך לזיהר מאד לאחז
בשניהם .בבחינת טוב אשר תאחז בזה וגם מזה אל תנח
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יךך וכול דהינו להיות זריז גדול כיאד כיאד ב^בוךתו לתברך
ואת כל אשר תכזצא יךך לעשות בכהך עשה בןריזות גדול
דבר יום ביומו ולא לךחות מיום ליום חס ושלום וכנ״ל.
יב .ןאף על פי כן צריך להמתין הךבה הךבה שאפלו
כשרואה שאין עבוךתו בל\למות ואפלו אם לפעמים אינו
יכול לעשיות כלל ,אף על פי כן ומתין ויצפה לישועת ה /כמו
שכתוב ,אך לאלקים דומי נפשי ןכר אך אל אלקים דמיה
נפשי וכר .וכתיב ,טוב ויחיל ןדומם לתשועת הד
יג .אף על פי שבאמת צריכין לזרז ולמהר מאד מאד
להמלט על נפשו ,ובפרט מי שכבר נכשל תלכד במה שנלכד
רסמנא לצלן ,אף על פי כן אי אפשר לךחק השעה .וצריכין
להמתין ולהמתין עד ושקיף ןילא ה׳ משמים) .גזילה הלכה ה
אות ס׳ב(

זהו ענין ספירת העומר ,שחפצים ־ וממתינים
יד .גזה בחינת קפירה שהיא הכנה לקבלת התורה ,שאין
עושין שום ךבר ,רק סופריו הומים והשבועות ,ובזה
ממשיכין על עצמו קדשת קבלת התוךה מחךש בכל שנה
ושנה.
טי .הינו בחינה הר׳ל ,שאנו רוצין וחפצים לקבל את
התוךה ,וכפי ךצתנו ותשוקתנו החזקה היינו חפצים
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לקבלה בזריזות תכף ומיד ,אך באמת 4ןי אפשר לךחק את
השעה כנ״ל.
־

T

T

---

טז .ועל כן ברסמיו נתן לנו מצוה הקדושה הזאת למנות
ולקפר את הומים תכף ממחרת השבת ,שהוא יום שיצאנו
ממצרים עד יום הסמשים הקדוש שהוא קבלת התוךה,
להורות גךל וזשוקתנו וךצונינו החזק לקבל את התוךה.
יז .כי רצוננו היה לקבלה מיד ,אך אי אפשר בחפזון ,כי
אסור לךחק את השעה כנ״ל וצריכין לסמרנין .אבל אף על
פי כן אסור לשלח ולהסיח דעתו מזה חס ושלום ,על כן
סופרים הומים.
כי הספיךה מוךה על גךל עצם הונשוקה והגעגועים כמו
מי שמתגעגע וחושק מאד לאיזה דבר אזי סופר הומים עד
שישיג תשוקתו ,כמו כן אנו סופרין ומתין הומים
והשבועות שהוא מוךה על עצם התשוקה ןהךצון החזק
לקבל את התוךה שאנו מונין הומים כדי שנזכה להתקוה
הקדושה הזאת.
ההמתנה להשגת מדרגתו  -במעט העיקר תלוי בזה
יח .בעמן זה של ההמתנה והשהוה ,שצריכין להמתין
ולצפות הרבה ולהרבות בתפלה ותסנונים ושיחה הרבה עד
שיןכה להמשיך על עצמו בחינת קדשת התוךה כנ״ל ,יש
בזה נסיון גדיל׳ ולמעט עקר הבחיךה תלוי בזה.
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ואפלו
יט .כי ןה ידוע שהכל חפצים ליראה את
הגרוע שבגרועים כל ןמן שאינו בכלל הפורקי על חס
ושלום ,בודאי הוא חפץ ומשתוקק הךבה לשוב לה׳ ?תברך
אפלו אם נפל ונתרחק כמו שנתרחק.
כ .כמו שכתוב ׳כי עזה כמןת אכזבה וכו׳ רשפיה רשפי אש
שלרזבתיה מים רבים לא יוכלו לכבות את האכזבה ונהרות
לא ישקפורז׳ .וכמו שפרש רש״י שם ,שןה נאמר על האכזבה
של כל אחד מישראל לאביו שבשמים.
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בא .כי עקר העכוב הוא מחמת שצריכין להמתין הרבה
ולהרבות בתפלה ותחנונים ,ולהתחזק עצמו מאד מאד בכל
מה שעובר עליו ,על כן רבים לא יכלו לעמד בנסיון זה
ומתרשלים מלפקח על חויכזם הנצחיים ,עד שמתרחקים
כמו שמתרחקים חס ושלום.
כב .ואפלו כל אלו שה׳ יתברך רעזרם השארים קבועים
בקךשתם׳ ואינם מניחים עצמן לפל ולהתעצל חס ושלום
מלהךבות בתחנונים ןשופכים בכל יום ובכל מה שעובר
עליכזם ,את לבם כמים וכו׳.
גם הם לא רזיה לרזם כח להתחזק ולהמתין כי אם בכח
התוךה הקדושה שכבר קבלנו בכלל כשעת מתן תקרה ,ומה
שאנו מקבליו חדושי תקרה אמתיים בכל דור ודור
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מהצדיקי ^מת בבחינת תקונים הנ״ל ,שהם בקדשתם
הגדולה והנוךאה ממשיכים תוךה ברחמים ^דולים כאלה
עד שנמשך גם vלינו מקדשתם ש?חןה לנו לח גם כן
להתחזק ולהמרנין ולהךבות בתחנונים ושיחה וכר עד
ושקיף וידא ה׳ משמים.
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פרק ח׳
כטחוז ודאגה על פרנסה
בו מבואר טעות הרודף אחר פרנסתו ויגע בטרחה
לפרנסה ,ולא מזה ירויח ,אלא השפע בא בזמן
שלו ,ואם בוטח בה׳ יתברך בא לו השפע בזמן בלי
שיטרח ויתאמץ .וכל הטרחה סביב הפרנסה הוא
מטעות וחוסר בטחון.
א .באמת עקר עצבות ודאגות הפמסה ,הוא מחמת שאין
בטחון בה׳ יתברך .ועקר פגם וךוסרון הבטחון נמשך רק
מבחינת הן־מן ןהמקוס.

)הלכות רביתהלכהג׳(

ב .כי באמת ה׳ יתברך משפיע שפעו הטוב תמיד בלי הפסק
ךגע ,רק כשהשפע באה בזה העולם הגסמי שהוא במקום
וזמן ,אזי מכרח השפע להתלבש במקום וזמן.
ג .ןעל כן אין השפע של פמסה ועשירות נמשכת כי אם
במקום וזמן ידוע ,כמו שנךאה בחוש שיש זמן שהאךם
מרויח ,ויש להפך .ןכן במקום שבזה המקום ממיחין
ובמקום אחר להפך.
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ד .ומחמת ןה עקר דאגת הפתסה ,מסמת שלפvמים
נתעכב שפע פךנסתו ,על כן עולה ד^?גת הפרנסה יגל לבו
ודואג מה יאכל למחר.
ח .ומחמת זה הוא רודף אחר פמסתו ביגיעות גדולות
וסוף כל סוף אינו משיג פךנסתו כי אם כשיבוא עתו וזמנו.
ןאם היה לו שכל אמתי ןהיה מאמין בה׳ יתברך שהכל
ממנו ?תברך ,רק שצריכין להמונין עד שיבוא זמנו ועתו,
לא היה ךץ אחר פמסתו כל כך.
ו .כי ה׳ יתברך יתן לו פךנסתו בעתו בסבה קלה ,כי החכרח
שיעשה האדם איזה עבדא קלה בשביל פרנסה ,כמו שאמרו
רבותינו זכרונם לברכה ,וברכתיך בכל אשר תעשה ,כי אי
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אפשר להמשיך בזה העולם כי אם על ?די כלים .ועל כן
מכרחין לעשות איזה עסק ומשא ומתן ,כי על ?די זה עושין
כלים וצנורות לקבל השפע.
ז?^ .בל ב^מת אין העסק עקר כלל ,רק עקר הפרנסה מה׳
יתברך בהשגחתו לבד ,כי אין האךם יודע במה משתכר.
ח .ןעל כן אסור להאךם לךחק את השעה ולרדף אחר
פרנסה ביגיעות גדולות כאלו חס ושלום ,הפרנסה תלויה
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בןה לבד ,כי אךךבא ,על ידי ןה נתמעט פמסתו ,כי כל
הדוחק את השעה השעה דוחקתו.
ט .כי אין צלך לעשות משא ומתן ועסק ,רק לצאת ידי
מצות עשית משא ומתן באמונה ,כדי לעשות אי.ןה כלי
ןצנור לקבל ההשפעה כנ״ל ןכל מה שיעשה יוצא בזה .ןזהו,
״וברכתיך בכל אשר תעשה״ ,הינו בכל מה שתעשה ?חוה
מה שוהיה ^?פלו דבר קל ןקטן יבךכך ה׳.

י.

כ^?שר נלאה בחוש ברב בני אךם ,שכמה פעמים שהם

לצים ןרוךפים מאד אחר הפלנסה כמה זמנים ןאין עולה
בידם שום רוח ומאומה לא ישאו בעמלם .ואחר כך ה׳
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יתברך מרחם עליחם ומזמין לחם פלנסה .ולפעמים אפלו
עשירות גדול בסבה קלה מאד שהוא כמעט בלי שום דרך
הטבע
וכל העולם מלא ממעשיות כאלה שהם שכיחים מאד
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בעולם כמעט בכל אחד ןאחד שעוסק במשא ומתן.
יא .ןאם היה לו שכל ןהיה סומך עצמו בתחלה על ה׳
?תברך ןלא היה דואג כלל ,לא היה צריך כלל ליגיעות
האלו שהיו לו בחנם ,וכשהיה מגיע הזמן היה מזמין לו ה׳
?תברך הפךנסה בסבה קלה כנ״ל.
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יב .ולא די שאינו מךויח כלל על ידי דאגתו ועצבותו
ויגיעות רבות וטךחות עצומות שלו ,אדרבא ,הוא מפסיד
שפע פמסתו הרבה ,כי באמת עקר שפע הפמסה הוא
מלמעלה מבחינת למעלה מסזמן והמקום ,רק שבזה
העולם מכרח הפמסה להתלבש במקום וזמן ,אשר מחמת
זה צריכין לעשות איזה עסק ומשא ומרנן בשביל פמסה
כדי לעשות כלי שתוכל השפע להתלבש בזה העולם כנ״ל.
יג .ןעל כן כשהוא מאמין שהכל מלמעלה ,נתקשר הזמו
ןהמקום למעלה מסזמן ןהמקום ,אזי יש לו פךנסה בשפע,
כי הוא מקשר לש.ךש ההשפעות שנמשך מלמעלה על ?די
אמונתו ובטחונו בה/
יד .אבל כשהוא ךץ אחר פרנסתו ביגיעות גדולות ,הוא
נמשך ונתקשר ביותר לבחינת המקום וסזמן ומפריד בין
הן־מן והמקום ובין בחינת למעלה מהז-מן והמקום .ועל ?די
זה נתרחק משךש ההשפעות .ועל כן קשה לו למצא
פרנסתו.
טו .ואפלו כשמגיע לו מעט פךנסתו בהכרח שרנהיה ביגיעה
גדולה ועצומה מאד ,כי הוא נמשך יותר אחר הצמצום,
אחר המקום והזמן על ?די פךנסתו ביגיעה ביותר .ועל כן
פמסתו ביגיעה ביותר שנמשך מבחינת מקום וזמן כנ״ל.
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טז .וזהו ,כל הדוחק את >D ,nvwn־ nvvדוחקתו ,וכל
הנדחה מפני השעה ,השעה נדחית מפניו.
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כי כל מה שנחשך אחר הןמן ביותר ודוחק את השvה,
היא ?תאחז התקשר ביותר בבחינת זמן ומקום התרחק
יותר מבחינת למעלה מהןמו והמקום ,ועל ידי זה נתרחק
משרש ההשפעות .ןעל כן השvה דוחקתו ,׳השvה׳ דיקא
מחמת שנתקשר ביותר לבחינת שvה וןמן בנ״ל.
ועל כן יש לו דחק יותר ,כי נתרחק פמסתו לזסו רחוק
ולמקום רחוק ביותר על ידי שרדף במקום וןמן יותת על
כן פמסתו במקום וזמן ביותר ,דהינו על ידי יגיעות
עצומות למקומות רחוקים ובחמשך זמן הרבה.
יז .אבל הנךחה מפני השעה ומאמין שהבל מה׳ יתברך
וכשיבוא זמנו יבוא פרנסתו ממילא בסבה קלה ,אזי הוא
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מקשר ביותר לבחינת למעלה מהזמו והמקום .ועל כן
השעה נדחית מפניו.
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כי זוכה על ?די זה למעט הזמו והמקום ושולח לו ה׳
?תברך פךנסתו בזמן מעט ובקרוב מקום .כי הוא סמוך
ומקשר לבחינת למעלה מהמקום והזמן ,ןעל כן אינו צריך
?גיעות גדולות בשביל הפרנסה ,כי עקר העיעות נמשכין
מבחינת מקום וזמן כנ״ל.
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יח .ואם היה להאךם בטחון חזק כ)אד לא היה צריך
ללשות שום סבה בשביל פךנסה ,כי לקר מה שצריכין
ללשות איזה סבה קלה לל כל פנים בשביל פמסה ,הוא כדי
ללשות צנור וכלי לקבל השפל היורד מלמללה כנ״ל .ואם
היה לו בטחון חזק היה לושה הכלי והצנור לל ידי הבטחון
בלצמו ,כי לל ידי הבטחון לושה כלי לקבל השפל ,כמו
שאמר רבנו ,זכרונו לברכה ,במקום אחר.
יט .לקר רוסרון הפמסה הוא מסמת רוסרון הדלת כנ״ל,
כי כפי שלמות דלתו כן הוא מתחזק בבטחון ,כמו שמבאר
במקום אחר)סימן רכה( שלקר הבטחון הוא לל ידי הדלת
כ .כי באמת אפלו לכשו בגלות המר הזה ובדסקות
הפתסה ובפרט לצם הדסקות של הלניים והאביונים .אף
לל פי כן אין לצה ותחבולה ,כי ^sם בטחון חזק.
בא .וכמו ששמלתי מפיו הקדוש שאמר בזה הלשון ־ נאהר
בטחון.
כב .כי גם לתה בלצם הדקקות ,ה׳ ?תברך זן ומפרנס
ומכלכל את כל אחד ןאחד דבר יום ביומו .כי לית יום
דלית בו טוב ,ומאן דברא יומא ברא מזונא .וכמו שכתוב
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ברוך ה׳ יום יום ילמס לנו הקל ישולתנו סלה
אות ס׳ח(.
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T V

)שכירות פועלים
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עיקר הרדיפה על פרנסה ,שלא ממתינים לישועת ה׳
בג .עקר הפגם של תאות ממון מה שרוךפים אחר פרנסתם
ביגיעות גדולות כל כך עד שיש שבאים לידי גזלה הוא רק
מחמת שהם דוחקים את השעה ואינם ממתינים לישועת
ה׳.
כד .כי באמת ה׳ לתברך מפתס ומכלכל מקתי ראמים ועד
ביצי כנים .רק על פי רב אין נותנין להאךם פמסתו מזמן
תכף ומיד ,רק צריך להמתין עד יבא עתו וןמנו ,כמו
שכתוב ואתה נותן להם את אכלם בעתו וכמו שאמרו
רבותינו זכרתם לברכה ,בשמך יקראוך ןכו׳ ומשלך יתנו
לך ,אין אךם נוגע ןכר.
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כה .ןצריך האךם רק להמתין ולצפות לישועתו תמיד,
ןכמובא בשיחותיו הקדושות שאמר אם לא ה^ה ממתין
וכר.
בו .כי העקר מה שבני אךם נכשלים בענין הפמסה בכמה
מיני פגמים רחמנא לצלן ,הכל רק על ידי שאינם ממתינים
עד יבוא העת והןמן שה׳ ?תברך ישפיע לו הפתסה בנקל,
רק הם דוחקים את השעה ועל ידי זה הם באים לכמה
פגמים במשא ומתן ,עד שיש שבאים לידי גזלה ממש
רחמנא לצלן.
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בז .וכל זה נכישך מחמת שנופלים תחת הז-מן ואינם
חשימים אל לב שכל הן-מן של זה העולם פורם ושט כחרף
עין ,ובאמת אין שום זמן כלל ,כי עקר הזמן שנךחה שיש
זמן הוא רק מחמת חסרון הדעת ,כי אם היה זוכה
לשלמות הדעת הןה יודע שאין שום זמן כלל.
כח .ובודאי אם היה מסתכל היטב על בטול הזמן ,לא היה
דוחק את השעה ,ןהיה ממתין תמיד על הפמסה עד יבוא
עתו ,ולא היה נכשל בשום רזלה ועולה
כט .ואפלו בהתר לא היה להוט וטרוד כל כך ביגיעות
ןסכנות כאלה בשביל הממון ,רק היה ממתין לישועת ה׳.
כי ךגע קלה בודאי בקל יכולין לחמונין.
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ומי שהוא בר דעת ^י?מוני ^?זי כל הזמן של העולם הוא
רק ךגע קלה ,כי הזמן פורח מאד מאד ,כי באמת אין שום
זמן כלל ןבנ׳׳ל )ליקוטי הלכות ,גזילה הלכה ד׳(
ל .צריך כל אחד ואחד שמקבל איזה ממון ופרנסה משם
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לזהר מאד שיחיה שמח בחלקו ולא יחיה אץ להעשיר,
ולתאמץ ולתגבר מאד שלא ?תאןה ולא וחמד בכל פעם יותר
ו י ו ת ר) .ליקוטי הלכות ,חזקת מטלטלין הלכה (0

לא .כי באמת דךכי ה׳ ישרים מאד ,אך הם נפלאים מאתנו
ןאי אפשר לנו להשיגם ,כי מי לבין אורחותיו הקדושים ,כי
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באחת השם ?הברך עושה צךקות עם כל בשר ורוח,
וברחמיו הוא נותן לרום ופךנסה לכל אחד בעתו כרצונו.
לב .לזה הוא מ)׳\פיע לרום בדחק ,ולזה תבשיליו ,ולזה
בגדים ,וזה יש לו איזה סך ממיר רזה יש לו יותר ,וקצת יש
להם עשירות וקצת יש להם עשירות יותר ,ויש שיש להם
עשירות גדול ,וכיוצא בזה חלוקים רבים בענין הפמסה
ןהעשירות שנמשך להעולם מהארת הךצון העליון.
לג .ןכל אחד ןאחד כל מי שאינו מסתכל באמת על
התכלית האחרון האמתי ,לכלם חסר הרבה ,ואיו אחד
מהם שיסתפק במה שחננו ה׳.

לך.

כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה ,אין אדם מת
י
,
י

:

: T

-

י:

י
י

י T :

T

T

י

י
י

F

T T

י
י

וחצי תאותו בידו .ולכל אחד ןאחד נךמה שחסר לו באמת
הרבה ,ואלו היה לו עוד כך וכך היה די לפניו .וכשיש לו גם
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זה חסר לו עוד הךבה יותר ,כמו שאמרו רבותינו זכרתם
לברכה יש לו מנה מבקש מאתים יש לו מאתים וכר
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לח .נמצא ,שכל אחד ואחד קשה לו קשיות הךבה בענעי
פמסתו ,ךה?נו מה שחסר לו בכל פעם ומתאוה יותר ,שזהו
בחינת קשיות שהוא חסמן הדעת ,כי הקש?א הוא חסמן
הדעת שאינו מבין זה הענין היטב ,שזהו בחינת כל
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ההשרונות שנמשכין מהשרון הדעת ,כמו שאכירו )נךרים
מא( דעת קנית מה חסךת ,דעת חסךרנ מה קנית .כי כל
ההשרונות הם רק מהשרון הדעת ,כמובא בדברי רבנו
זכרונו לבךכה במקום אחר)סימן כ״א(.
לו .על כן ךאוי לאךם להיות שמם בסלקי; ולשתפק במה
שיש לו במה שקננו ה׳ ,ואף על פי שנךמה לו שחסר לו
מהצטךכותו המכךח לו ,אף על פי כן ודע ו12י?מין כי הוא
לטובתו ,כי אם יתן לו השם ?תברך מה שחסר לו ,והסר לו
יותר ויותר ,וכן לעולם.
לז .כל אחד ואחד יש לו ?1בול בענ?ן הממון וס^רנשה לפי
נשמתי ודעתו ,ןאסור לו לצאת מן מבול קךם זמנו ,כי כל
הדיחק את השעה השעה דיחקתי ,וכל הנךםה מפני השעה
השעה נדחית מפניו.
לח .הינו כי אסור לו לךחק את השעה לקמד ולהתאוות
ולךאג על חשרונו שימלא לו השם ?תברך מיד מה שנךמה
לו שחסר לו ,כי באמת מה שה׳ יתברך אינו ממלא לו
חסרונו מיד ,הוא לו לטובה גדולה.
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כי תכף ש?מלא השם יתברך חשרונו ,תכף ומיד ?ה?ה
קשה לו קש?א אחךת יותר גדולה ש?היה קשה יותר
לתךצה ,וכן אם ?ךצה אחר כך שיתרץ לו ה׳ ?תברך גם
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חסרון וקשוא זאת וימלא לו חקרונו ,תכף ומיד יהיה קשה
לו עוד קשיא אחךת יותר ^דולה ,כי יחסר לו עוד הרבה
יותר ויותר ,ןכן לעולם.
לט .כמו למשל איש ה^ני והאביון ביותר שאיו לו לחם כי
אם בדחק גדול ,אזי אינו חושב על מלבושים כלל ,מכל שכן
על מלבושים נאים אינו עולה על דעתו לךאג ולהקתכל
עליהם ,רק שהוא חושב ןדואג ש?תן לו ה׳ ?תברך לחם
בךוח ,תדמה לו שאלו היה לו לחם בךוח לא היה דואג.
מ .אך תכף כשה׳ יתברך מזמין לו איזה פמסה ויש לו
לחם ב.ךוח?^ ,זי תכף מתחיל להסתכל ש?היה לו מלבוש,
שזה החסרון והקש?א יותר גדולה מכתחלה ותכף שיש לו
גם מלבוש הוא מתאןה ומסתכל ש?היו לו מלבושים נאים,
ואחר כך מתאוה לדיךה נאה ולכלים נאים ,ואחר כך לכלי
כסף ותכשיטיו ואחר כך לתכשיטין יקרים.
מא .ובכל פעם דאגתו וחסרונו יותר גדול ,עד ש?ש
שדאגתם על חקזרון הפמסה הוא שצריכין להוציא בכל
שבוע עסרים אדומים ,ןגם צריכיו לתן נדן לבניהם לפחות
ארבע מאות אדומים ואיו הכנסתם מקפיק לזה .ו?ש
שחסר להם עוד יותר ויותר בכפלי כפלים עד איו קץ.
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מב .על כן מי שרוצה לחיות שיהיה לו חיים בעולם הזה
ובעולם הבא ,צריך להתחזק באמונה יתךה ולהיות שמח
בחלקו ,האמין כי הכל לטובתו ,ולקתפק במה שיש לו .ולא
?ךחק את השעה ,רק ומתין לישועת ה׳ עד כי יבוא עתו ,כי
לכל עת וזמן לכל חפץ תחת השמים.
מג ♦ העולם הזה אינו כלום ,רק למשך אל התכלית הנצחי.
מדי ואין להקתכל אם להוה לו מעות אם לאו .כי בין כך
ובין כך יבלה ימיו בשןה ?י העולם הזה מטעה אותנו
לגמרי ,שמךאה אל האךם כאלו הוא מךויח בכל פעם
ובסוף אינו כלום.
מה .כ^?שר ?ראה בחוש ברב בני אךם ,שעוסקים ועובדים
ומים ןשנים בקחורות ומשא ומתן ,ולבסוף כשבאין
לחשבון אין נשאר ביךם כלום ,ו^sם ^?פלו משיג מעות
לוקחין אותו מן המעות.
מו .ןהכלל ,ששניהם אין לקם קיום בוחד ,דהינו האךם עם
המעות ,רק או שלוקחין המעות מן האךם ,או שלוקחין
קאךם מהמעות .ומעולם לא נמצא שישאר אחד עם המעות
רק כנזכר לעיל.
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מז .גם היכן הוא כל המעות שעושין מימות עולם? כי
מעולם עושין תמיד מעות ,והיכן הוא כל המעות? רק
באמת אינו כלום לגמרי) .שיחות הר׳׳ן סימן ס׳א(

משולחן לבינו /פרק טי ייאוש

63

פרק ט׳
יאוש
בו מבואר שאין שום יאוש בעולם כלל ,גם
מהמצב הכי גרוע ששייך יכול לשוב לגמרי אל ה׳
יתברך .ואין מה לחשוב שלא שייך לתקן ,כי אם
אתה מאמין ששייך לקלקל תאמין ששייך לתקן.
אין יאוש כעולם כלל
א?^ .פלו מי שהוא חס ושלום ,במדרגה התחתונה לגמרי,
חס ושלום רחמנא לצלן ,אפלו אם מנח בשאול תחתיות,
רחמנא לצלן ,אף על פי כן אל לתיאש עצמו ,ויקים ״מבטן
שאול שועתי״)יונה ב( ,ולחזיק עצמו במה שיוכל.
ןהעקר לחזק עצמו בכל מה שאפשר .כי אין שום לאוש
בעולם כלל.
ואמר אז בזה הלשון :קיין לאוש איז גאר ניט פאר
האנךין.
ומשך מאד אלו התבות קיין יאוש וכר ,ואמךם בכח
גדול ובעמקות נפלא ונוךא מאד ,כדי להורות ולרמז לכל
אחד לאחד לדורות ,שלא לתיאש בשום אפן בעולם.
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ג .אפלו אם ו^בר

מה ,ואיך שהוא ,אפלו אם נפל

למקום שנפל ,רחמנא לצלן ,מאחר שמחזק עצמו במה
שהוא ,עדין יש לו תקוה לשוב ולחזר אליו ?הברך.

)ליקוטי

מוהר״ן חלק שני סימן ע״ח(

אם אפשר לקלקל אפשר לתקן
ר .לעניו התחזקות לבל יפל האךם בדעתו מחמת רבוי
ואמר ,אם
הפגמים והקלקולים שקלקל על ידי מעשיר
אתה מאמין ,שיכולין לקלקל ,תאמין שיכוליו לתקו• )ליקוטי
מוהר״ן חלק שני סימן קי״ב(

ה .עקר העצה הוא אמונה ,כי כשמאמינים באמת בה׳
יתברך ובהשגחתו בפרטיות בודאי לא יפל משום דבר
שבעולם) .הלכות משא ומתןin
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ו .כי אךרבא ,על ?די הנפילה ?תחזק יותר ,כי למה נפל
בדעתו ,הוא רק מחמת שיודע בעצמו שפגם איזה פגם או
עבר חס ןשלום ,איזה עברה גמוךה.
ז .אם כן בזה בעצמו ךאוי ש?תחזק את עצמו ,כי מאחר
שיודע על כל פנים שמקלקלין על ידי עבךה ופוגמין
בעולמות עליונים ,אם כן יש לו אמונה ,וכשיש לו אמונה -
יש לו תקוה עד?ן לעולם.
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ח .כי כל זמן שיש לו ^מונה  -יש לו תקון לעולם.
ט .וכמו שאמר רבנו זכרונו לבךכה לאחד שנפל בדעתו
ואמר לו ,אם אתה מ^?מין שיכוליו לקלקל ־
מאד.
תאמין שיכוליו לתקו•

י.

וכבר מבאר בךברינו ^?לפים פvמים שאין שום יאוש
בעולם כלל.
T

T

T :

יא .והעקר יייא ס^ןמונה כנ״ל ,כי כש?ש לי ^ןמתה
בהשגחתו ?תברך בשלמות ,על ?די זה זוכה להגיע לאסרית
טוב.
יב .כי על ?די אמונה שלמה ?דלג ויקפץ על כל המניעות
וההסתות והפתויים והדחיות וחלישות הדעת שהיצר הרע
וחילותיו רוצים להפילו כאלו אין לו עוד שום תקןה)עד?ן(.
יג .כי על ?די אמונה עוברים ומדלגים על הכל ,כי הוא
מ^?מין שה׳ ?תברך ראשון ואסרון ז:זלהי הראשונים
ןהאםרונים .ןהוא ?תברך בוחר בעבודת משה רבנו ועבודת
האבות ןכל הצדיקים הגדולים הנוךאים.
ןאף על פי כן הוא משתעשע ומקבל תענוג גם מעבוךה
קלה של הפחות שבפחותים שב?שךאל.
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יד?^ .פלו רשעים ובעלי עברות ופושעי ?שךאל כל זמן ששם
ישראל נקךא עליהם ,דהינו שיש לסם אמונה .עדין הוא
יתברך מקבל תענוג והתפארות מהם מכל תנועה קלה
בעלמא שעושין לפעמים בתפלה או באיזה מצוה.
טו .שכל זה יכול לןכות אפלו הקל שבקלים והפחות
שבפחותים על ?די התחזקות האמתה בה׳ לתברך והשגחתו
השלמה המגיע מראשית ועד אחרית .שעל ?די זה נכלל
האחרית בראשית כנ״ל.
טז .זה עקר התשובה ,כשיוךעים ומאמינים שה׳ יתברך
נמצא עמי תמיד בכל עת ובכל מקומות שהוא ,כמו שכתוב,
״בכל מקומות ממשלתו״ .ועל ?די זה ?זכה לילך בך.ךך
התשובה ש^^שה משה) .הלכות עדות הלכה ה׳(
טז .כי עקר היצר הרע והסטרא אחרא ,כל כחם על ידי
השקר שהוא הרע ,שהוא הטמאה ,כמו שכתוב בהתורה
״אמר רבי עקיבא״)סימן נא(.
J
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יז .כי בתחלה מחטיא את האךם על ?די שקרו שמשעה
אותו בכמה מיני השעאות ,ואחר כך כשבא על דעתו לשוב,
מחליש דעתו ומכניס בלבו שכבר נסתלק ה׳ ?תברך ממנו
והוא ךחוק כל כך עד שאי אפשר לו לשוב.
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יח .וב^מת הוא להפך ,כי ב^מת מלכותו בכל משלה ^?פלו
בעשר כתרין דמסאבותא .וכמו שכתוב ,״השכן אתם בתוך
טמאתם״ .וכמו שפרש רש״י ,אפלו כשהם שמאים שכינה
עמהם.
יט .ועל כן צךיכין לידע שן-ה ע7ןר דךך התשובה שעשה
משה באלול .והצדיקים אמתיים והכרוכים אםריהם
ממשיכים ןה הדרך בכל שנה ושנה ,שהעקר הוא במה
שיוךעים ומודיעים בכמה לשונות ואןהרות וכרוזים הרבה
בלי מספר ,שה׳ לתברך עדין עמנו עם כל אחד ואחד אפלו
עם החוטא הגרוע שבכל העולם כלו.
כ .כי מלכותו בכל משלה ,בחינת ואציעה שאול הנך ,וכל
זמן שהאךם חוזר זאת בדעתו ולבו ומכניס זאת בלבו
באמת ,בבחינת הדעת היום וסשבת אל לבבך כי ה׳ הוא
האלקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת וכר וכנ״ל ,אזי
בודאי יש לו תקוה גדולה בל ?מי חייו לזכות לדרך
התשובה באמת.
כא .כי זה עקר דךך התשובה שעשה משה והצדיקים
שאחריו ןכנ״ל ,בחינת הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה,
שזה הפסוק הוא סוד כונות אלול כמובא.
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כב .שהכתה הפשטיות שיוצא מזה לכל בני אךם הפשוטים
הוא ,שה׳ יוזברד ברסמיו הודיע לנו על ?די צדיקיו
קאמתיים שהוא נותן בים דרך וכר.
בג .דהינו שאפלו בתוך מצולות ?ם הרבים מאד מאד
השוקזפים על האךם כהמון גלי הים ממש ,בבחינת ׳כל
משבךיך וגליך עלי עברו׳ ,בחינת ׳ותשליכני מצולה בלבב
ימים׳ ,בחינת ׳שתני בבור תחתיות במחשכים במצלות׳,
ןכן בפסוקים הרבה.
בד .מכל שכן כמו שיודע האךם בעצמו מה שעבר עליו
ולהיכן ירד ןנשלך על ?די מעשיו ,אף על פי כן גם שם יש
דךך תתיב תמיד לשוב אליו ?תברך.
בה .ועקר הדךך נעשה על ?די בחינת הנ״ל ,על ?די שיודע
ומ^?מין כי מלכותו בכל משלה כנ״ל ,בחינת ׳אם אסק
שמים שם אתה ואציעה שאול הנך׳ שזהו סוד כונת אלול,
בחינת הדרך הנ״ל ,שכל אךם יכול לןכות אליו בכל מקום
שהוא ,בפרט באלול אם יאמין בכל זה באמת ובפשיטות
וכנ״ל.

בו .כל הפתאים שבעולם שהם המתפתים אחרי יצרם ,חס
ןשלום? ,כולים להתחכם ,על ?די שישימו ללבם בכל עת
שעדין ה׳ אתם ,ובודאי יש להם דךך תתיב איך לשוב אל
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ה^מת גם ערנה ,כי הדךך שvשה משה בחינת הנותן בים
ך.ךך הוא דדך ומשלול ונתיב אמת גם להם.
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פרק י׳
חוט השערה
בו מבואר כמה גדול חוט השערה של פגם ,וממנו
מתחילים הקלקולים הגדולים .וכל שכן לטובה
כמה גדול ויקר מאד כל חוט השערה של משהו
של טוב.
כל הפגמים התחילו מחוט השערה שלא נזהר
א .יודע כל אךם בנפשו שעקר קלקולו ופגמיו וחטאיו חס
ושלום ,כלם התחילו מחוט השעךה .על ?די שלא נןהר
בתחלה לשמר מחשבתו היטב ,ונמשך אחר המסית מעט
מעט רחמנא לצלן) .ליקוטי הלכות ,נזיקין הלכה  nאות ג(
ב .צריך כל אךם להשכיל על דרכיו בכל יום ובכל עת
לשמר את עצמו מאד שלא תתחיל מחשבתו לצאת חוץ
מגבול הקדשה חס ושלום ,אפלו כחוט השעךה.
כי על ידי פגם כחוט השעךה שנוטה מן הדךך ,יכול
לתעות הרבה בדרכים נבוכים חס ושלום.
כן להיפן ,כל חוט השערה שעומד נגד הרע  -יקר מאד
ג .ואף על פי כן צריך לידע גם ההפך ־ שכשמתגברים עליו
מאד ונךמה לו שכבר נתעה כל כך שאי אפשר לו לעמד
כנגדם ,צריך לידע ולהאמין ־ שכל תנועה ותנועה שינתק
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וימשיך את עצמו מהם ,אפלו כחוט הש^ךה ,הוא יקר כ)אד
מאד בלי שעור.
ד .ואלו השערות לתלקטו 2חד ובךבות הימים עאלהו ה׳
יתברך מוקם ויןכה על יךם להשגות אלקות.
ח .צריך כל אךם לידע שחוט השעךה לקר מאד מאד.
ו .יקר בעיניו יתברך כל תנועה ותנועה אפלו היא כשעךה
ממש ,מה שהאדם מושך את עצמו מהסטרא אחרא אל
הקדשה.
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ז .כמה וכמה יקר חוט השערה ואפלו פחות מזה ,שאלפים
עולמות אינם כדאי נגד זה
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כמה נפלו והתרחקו מחמת שהתייאשו מרוב עונות
ח .כמה וכמה נפלו ונתרסקו מה׳ יתברך על ידי רבוי
המשפט והדין יותר מדאי ,שהחמירו על עצמן הרבה עד
שאומרים בלבם שאפס תקןתם מחמת רבוי עונותיהם
ןקלקולם ופגמיסם העצומים ןהךבים כחול ימים) .מתנה
הלכה ה׳ אות לח(

ט .ןאם כי אמת שפגמו וקלקלו הךבה ,אף על פי כן הם
צךיכין לבטח בחקדי ה׳ ןצךקתו וברחמיו שאינם כלים

72

משולחן לבינו /פרק יי חוט השערה

לעולם ,שעדין עדין יש תקוה בכל פעם בכל יום ובכל עת
ובכל שעה כל ימי חייו אפלו אם הוא כמו שהוא כי חשדי
ה׳ לא תמנו וכה.
נפילה זו של פחד מריבוי עונות  -היא הסתת היצר
י .וכבר כתבנו מן-ה במקום אחר ,שעקר נפילתו מחמת
רבוי הדין והמשפט הוא רק ססתת הבעל דבר ,שמבקש לו
תואנה בלבו לפטר עצמו מכל חס ושלום מאחר שרואה
קלקוליו הרבים.
יא .וכבר ךבךנו בןה הרבה ושלמה המלך עליו השלום צעק
על ןה ,׳אל תצדק הךבה ואל תרשע הךבה׳ ,וכמו שאמרו
רבותינו זכרתם לבךכה ,אם ךשעת מעט אל תוסיף
למרשיע.
יב .ןאם כבר הרשיע חרבה מאד ,אף על פי כן צריך גם
הוא לקים מקרא זה שלא יוסיף תרשיע עוד הרבה יותר
חס ושלום ,וכל מה שממעט מלהרשיע יותר ויותר בודאי
הוא טובתו לנצח׳ וגם על ידי זה יוכל לזכות בסוף לשוב
לה׳ יתברך כשלמות.
יג .כי אין יאוש בעולם כלל ,כמו שצעק רבנו זכרונו לבךכה
על זה בקול גדול ועמק עמק מאד.
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יד .כי כל תנועה והעתקה שמנתק עצמו מרע לטוב?^ ,פלו
כחוט השעךה אינה נאבךת לעולם ,כי מדה טובה מרבה
ממדת פךעניות ,ומה כשאךם פוגם או עובר עברה חס
ושלום ה׳ ?תברך משגיח ומסתכל על כל פרט ופךט ,כמו
שכתוב אם יסתר איש במקרנרים ואני לא אךאנו וכר .מכל
שכן ןכל שכן במדה טובה ,שבודאי אין שום תנועה טובה
נאבךת לעולם.
טו .בעניני התאות ןהךהורים שמתגברים על האךם בכל
יום .מי שהוא ^sיש כשר קצת יש לו בודאי יסורים גדולים
מזה ,ומתגבר בכל עת נגד המחשבות וההרהורים.
טז .ןכל וענועה שמנרנק עצמו מהם כחוט השעךה הוא ?קר
בעיניו ?תברך מאד מאד ,כי הוא ?דע יצרנו ןכר ויודע איך
הוא מתגבר על כל אחד ואחד.
יז .אם האךם עושה את שלו ומתגבר בכל כחו לבער ולגרש
המחשבות ךעות מקרבו ,ןהם אף על פי כן באים בעל כךחו
עליו בכל פעם ,על זה אין האדם חיב כלל.
כמו שכתוב בספר הא״ב ,שאין האךם ח?ב על ההרהורים
■y

t

:

t

-

1

-

V

■■F

t

t

t

T -

:

t

הבאים עליו ,כי אם כשמהךהר ןחוזר ומהרהר.

74

משולחן ר 1ינו /פרק יייא ענוה פסולה

פרק יא
עזות הקדושה  -ענוה פסולה
בו מבואר שהבושה שאדם מתבייש אחרי שחטא,
ומחמת זה הוא לא מבקש מחילה מה׳ יתברך
ולא עושה טוב ,כאילו מחמת בושה שנכשל ,זה
בושה של היצר הרע .אלא צריך בושה נכונה
שעי״ז יעיז ויתגבר להתחנן לה׳ יתברך על מחילה
ומחיקת העבר והתחלה טובה כל פעם.
א .נבאר קצת מעט ^-ה וממילא יבין המשכיל השאר דבר
מ ת ו ך ד ב ר )הלכות הלואה הלכה (0

ב .כי כנגד ה׳ יתברך בודאי צריך שיהיה להאדם בושה
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גדולה ונוךאה ,כנגד רב ושליט עקךא ושךשא ךכל vלמין.
ג .והבושה היא מעלה גד^ ה מאד שעל ידי זה נצולין
מחטאים מחמת שמתבישין ממנו יתברך ,כמו שכתוב
״ובעבור תח?ה ?ראתו על פניכם לבלתי תחטאו׳׳• ואמרו
רבותינו זכרונם לבךכה ,זו הבושה .וכמו שהפליגו רבותינו
זכרונם לברכה במעלת הבושה.
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ך .אבל אף על פי כן בהכרח שיהיה להאךם עזות גדול כנ^ד
ה׳ ?תברך ,כי לפי גךל הבושה מפניו לתברך לא יוכל להרים
ידו לעשות שום דבר שבקדשה ,ולא יוכל לפתח פיו כלל
להתפלל לפניו על צרכיו מגדל הבושה.
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ח .וכמבאר בךברי רבנו זכרונו לבךכה מזה במקום אחר,
שבשעת התפלה צריכין לסלק הבושה מעל פניו ולהתגבר
בעזות גדול עדו ?תברך ,להעז פניו לבקש מלפניו ?תברך כל
צךכיו ,כמו שכתוב ״בך בקחו אבותינו וכר בך בקחו ולא
בושו״ .כמבאר)בסימן למד(.
ו .ובפךט מי שנכשל חס ןשלום ,באיזה פגם שפגם עדו
יתברך ,מכל שכן אם חטא חס ןשלום חק\א גמור ,מכל שכן
כמו שיש כמה אנשים שמלכלכים בעוונות רבים מאד,
ובודאי צריכין להתביש מאד מפניו ?תברך על שחסאו
כעדו ?תברך.
ז .אבל צריכין לזהר מאד שלא ?פלו בדעתם חס ושלום
מחמת הבושה .דהינו שמחמת הבושה שמתבישין להרים
פניהם עדו ?תברך? ,סתמו פיהם לגכירי חס ושלום ,ולא
יבקשו מחילה כלל ולא ?תודו חטאיהם ועוונותיהם מחמת
שמתבישין מפניו ?תברך.
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ח .כי  n pצךיכין לזהר כ^אד ,כי בא^ת אף על פי שבודאי

צךיכין להתביש מאד מפניו ?תברך על גךל עוונותיו^ ,בל
אף על פי כן צריכין להתגבר ולהתחזק מאד בעזות גדול
דקדשה להעז פניו עדו ?תברך להתודות לפניו עוונותיו,
ולבקש כפרה ומחילה מלפניו.
ט .כי זהו ךצונו יתברך ,כמו שכתוב )משלי כח( ״מכסה
פשעיו לא ?צליח ומוךה ועזב ירחם״.

י .וזה שאנו אומרים בהודוי ,שאין אנו עזי פנים וקשי ע.ךף
לומר לפניך ה׳ אלקינו ואלקי אבותינו צדיקים אנחנו ולא
חטאנו ,אבל אנחנו חטאנו וכר.
'T-:

T T

:״־:

T T

:

ולכאורה תמוה הדבר מאד ,למה לנו לבאר זאת שאין
אנו עזי פנים וכר לומר צדיקים ^?נחנו ולא חטאנו^ ,בל
וכר ,הלא אנו מתודין בפרוש החטאים ,ולמה לנו לומר
תחלה הלשון שלילה ,שאין אנו עזי פנים וכר.
יא .אך אנו אומרים קךם הודוי התנצלות על גךל העזות
מצח שיש לנו נגדו ?תברך ,לבוא לפניו בחטאינו ולהתודות
לפניו ולומר חטאנו וכר ,כי איך אנו יכולין להרים פנינו
T T :

:

-

T T

:

י י

־
־
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T :י

T־־

ולפתח פינו לפניו לדבר זאת לפרש חטאינו לפניו ,שחטאנו
נגד טוב ומיטיב לכל שעשה לנו חסדים וטובות כאלה וכר
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ולרדלתו אין חקר ןכל דרי מעלה ודרי מטה כלם יר^דון
לפניו ובלם עושים רצונו באימה וביראה ובאהבה.
T T :

י

י T
י
, :

י
 :י

:

T

 :י:

:

T

־

T

י  .1ואיך ירנכן שילוד אשה טפה סרוחה ימךה רצונו
הקדוש חס ושלום׳ והיה ךאוי לנו לפל על פנינו אךצה
ולבלי לפתח פינו לפניו כלל להתודות לפניו חטאינו.
ובאמת כך ךאוי לכל בר דעת ויותר ויותר.
יג .אבל אף על פי כן אין זה ךצונו יתברך שנקתם פינו
לגמרי חס ןשלוס מחמת הבושה ,כי צריך לפרש את
החסא•
יך .ןעל כן צריך להתגבר לבוא לעזות גדול מתוך הבושה
הגדולה שיש לו מפניו יתברך ,וכמבאר במאמר הנ״ל
־:

T

י T T

י,ייי

י:

 T־ י ״  :־ :

T

- -

־־T -:

שעזות דקדשה נמשך ד?קא מבושה דקדשה ,ךהינו שאף על
פי שיש לו בושה גדולה מפניו ?תברך ,אף על פי כן יבטח
ברחמיו המרבים בלי שעור ועךך ויסלק הבושה מעל פניו
ויעז פניו נגדו יתברך ויתודה לפניו כל חטאיו ויבקש

־
T :־
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מחילה ,כי כך הוא ךצונו יתברך כנ״ל.
טו .כי אם ישאר חס ושלום בבושה ,דהינו שיתביש מפניו
יתברך ולא יתודה כלל ולא יבקש מחילה וכפרה כלל
י

■ י  -״

--ד

■

י-י-ן
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מחמת הבושה אזי ,אךרבא ,זהו עקר העזות שמעז פניו
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לפני ה׳ יתברך ואינו מוךה על האמת לפניו ,כמו שכתוב
״הנני נשפט אותך על אמרך לא חטארני״.
טז .וגם אם לא ?תגבר לבקש מחילה ולהתפלל לפני ה׳
יתברך ש?צילו מחטאיו חס ושלום ,יוכל להכשל להבא
בחטאים שהם עקר העזות דסטרא אחרא שמעז פניו בפני
־ T “I

־.־

־

_J

־־

.

■ך

.

■ .ך

■ך ■ך

■ך ..ך ■ך

....

ה׳ ?תברך לעשות איזה חק\א חס ושלום.
יז .וכמו שמצינו כמה בני אךם שנכשלים בזה שהם
מהפכים ךב.רי ^לקים ח?ים ,כי בתחלה הוא חוטא נגד ה׳
יתברך ויש לו עזות כזה לעשות עברה חס ושלום ,למרות
עיני כבודו חס ושלום .נמצא שיש לו עזות גדול מאד.
ואחר כך אחר שעשה החטא והעוון ,הוא נופל בדעתו
מאד מאד׳ הדמה לו שזהו בכלל בושה שמתביש מאד לפניו
?תברך ,עד שאינו יכול אפלו להתפלל כלל ולעשות שום
דבר שבקדשה מחמת גןל הנפילה שנפל בדעתו מאד מחמת
העוונות שנכשל בהם.
יט .ומזה באים כל הנפילות של כמה וכמה אנשים
י V

 Tי

T

־ :י

V

־ T

 :־ T

 Tי

שנופלים למה שנופלים ,רחמנא לצלן ,וכל זה הוא מחמת
הבושה הגדולה שיש להם אחר החטא ,ומחמת זה נופלים
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בדעתם ומתבישים לעשות שום דבר שבקדשה ,ועל ידי ןה
יוךדין מטה מטה עד שבאים למה שבאים ,רסמנא לצלן.
כ .וב^מת הם מהפכים הך.ךך מהפוך אל הפוך ,כי אדרבא,
צריכים להתנהג בהפך ממש ,כי בתחלה בודאי צריך
שיהיה לו בושה גדולה לפניו יתברך ויהיה מורא שמים
T

 V־ V :

:

T T :

T

י :

T־ י

:י V :

T

T

־ י

עליו כמורא בשר וךם ,לבלי לעשות שום סמא ועוון נגדו
יתברך.
כא .אבל אם כבר התגבר עליו הבעל דבר ונכשל במה
;־ T

י

י-ד

י י

 -יי

TT
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TT
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־ V

שנכשל ,חס ושלום ,צריך להתגבר שיהיה לו עזות גדול
מאד נגדו ?תברך ולהתאמץ בכל עז לבלי לפל בדעתו כלל,
רק לבטח ברחמיו המרבים בלי שעור.
כב .ולהתחזק להתחיל בכל עת מחךש ,ולא יקתכל כלל על
מה שעבר עד הנה ,רק ?שתטח לפניו ?תברך ויבקש מלפניו
ויתוךה לפניו עוונותיו ויבקש מחילה עליהם ויתחנן
מלפניו ?תברך על להבא שיצילהו ה׳ ?תברך ברחמיו
המרבים בלי שעור.
כג .כי באמת זה העזות ,הוא בושה ,כי נמשך מבחינת
בשת פנים לגן עךן ,שמשם נמשך העזות דקדשה כנ״ל ,כי
על ?די העזות הזה יזכה להנצל מחטאים להבא ולהיות
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כךצונו שןהו בחינת בושה שיתביש מעתה לפניו לבלי ל^בר
על מצוותיו ?תברך בחינת ובעבור תהיה יראתו על פניכם,
זה הבושה ,לבלתי תחטאו וכנ״ל.
כד .ולהפך הבושה ןסשרא אחךא ,שמתביש לדבר לפניו
?תברך ולהרים עצמו לעבוךתו ?תברך מחמת גךל עוונותיו,
זהו עקר העזות ךסק\ךא אחךא שנמשך מבושה ךסק\ךא
אחרא.
כה .כי הלא על ידי בושה זו ,אדרבא ,הוא מעז פניו מאד
■
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:

נ»ודו ?תברך ואינו עובדו כלל וחס ושלום? ,בוא למה שיבוא
חלילה 8ןם ?פל בדעתו ,חס ושלום ,וכנ״ל.
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פרק י״ב
הרעוז
בו מבואר כי עצם הרצון וההשתוקקות של
האדם להיטיב ,הוא היסוד בעבודת השם
יתברך .ואת זה בודאי כל אחד יכול לעשות
א .ולעבד ה׳ ,איני יודע מי הוא שיוכל לומר שיעבד את ה׳,
לפי ^דלת הבורא יתברך.
פ .מי שיודע מעט מגדלתו יתברך ,איני יודע איך יכול לומר
שיעבד אותו יתברך .ושום מלאך ןשךף אינו יכול להתפאר
על זאת שיוכל לעבד אותו יתברך.
ג .רק העקר הוא הרציו ,להיות ךצונו חזק ותקיף רנמיד
להתקרב אליו ?תברך .ואף על פי שהכל ספצים ורוצים
לעבדו ,אף על פי כן אין כל הךצונות שוין .ויש חלוקים
רבים ברצון .אפלו באךם אחד בעצמו בכל עת ובכל ךגע יש
חלוקים?1דולים בין הרצונות.
ד .ןהכלל ,שעקר הוא הרצון ןהכסופין ,ש?היה כוסף רנמיד
אליו ?תברך ,ובתוך כך מתפלליו ולומךין ןעושין מצוות.
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ח .אלו הרוצים להיות אנשים כשרים ולכנס בעבודת ה/
ו^ןזי יש להם בלבולים נדולים ומניעות נדולות ,ואינם
יכולים לתת עצה לנפשם איך לעשות מסמת גךל הבלבולים
והמניעות שיש להם .וכל מה שרוצים לעשות בעבודת ה׳
קשה להם לעשות כראוי.
י .דע שזה בעצמו שהם מתינעים ולהוטים לעשות איזה
עבוךה או לקדש עצמו באיזה קדשה ,אף על פי שאינם
יכולים לנמר כךאוי ,זה בעצמו שהם מתינעים ולהוטים
אחר זה הוא בחינת קרבנות.
ז .על כן על האךם לעשות את שלו תמיד ,ליגע עצמו
בעבודת ה׳ בכל מה שיוכל .ואת כל אשר תמצא יךך לעשות
־ עשה ,אף על פי שקשה עליו מאד ןנךמה לו שאין מניחין
אותו כלל ומךחיקין אותו מאד מאד ןאינו זוכה לעשות
כךאוי שום דבר שבקדשה ןכר .אף על פי כן עליו לעשות
מה שיוכל וה׳ הטוב בעיניו יעשה) .שיחות הר״ן אות י״ב(
ח .כל הוזנועות ןכל המחשבות ןכל מיני העבודות שעושין
בשביל איזה עבדה שבקדשה ,אין שום תנועה ואין שום
מחשבה נאבדת כלל) .שיחות הת׳ן אות י׳׳א(
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י
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פרק י״ג
להודות תמיד לה׳ יתברך
בו מבואר שאדם צריך תמיד להודות לה׳ יתברך,
ולהודות גם על הטוב וגם על מה שנראה לו שאינו
טוב ,ולהיות רגיל תמיד להודות על הכל .ועל ידי
שמודה על כל דבר אז יכול לזעוק ולבקש באמת
על להבא.
א .הוךאה זה בחינת שעשוע עולם הבא ,כי זה עקר שעשוע
עולם הבא להודות ולהלל לשמו הגדול ?תברך ולהכיר
אותו ?תברך ,שעל ידי זה סמוכים וקרובים אליו ?תברך.
כי כל מה שיוךעין ומכיריו אותו יתברך ביותר ,קמוכים
ביותר ,כי שאר כל הדברים יתבטלו לעתיד כלם,
אליו
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בבחינת :׳כל הקךבנות בטלין ,חוץ מקרבן תוךה׳ )מךרש
רבה ,צו פךשה ט ,אמור פךשה כז ,עין שם( ,שלא ?שאר
לעתיד ,רק בחינת תוךה והוךאה ,להודות ולהלל ולדעת
אותו ?תברך ,כמו שכתוב )ישעיה י״א( :״כי מלאה הארץ
דעה את ה׳ כמים לים מכסים״ ,שןה כל שעשוע עולם
הבא) .ליקוטי מוהר׳׳ן חלק שני סימן (a
ב .באמת אם היו הכל שומעים לקול הצדיקי אמת ,לילך
בך.רך זה ,להאמין תמיד בה׳ ?תברך שהכל לטובה ,ולתן
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כמו
שבח והוךיה תמיד לה׳ ?חברך בין בטובו בין
שכתוב ,בה׳ ^?הלל דבר באלקים ;י?הלל דבר ,בודאי היו
מתבשלים כל הצרות וכל הגליות לגכירי ,וכבר וזיתה ^אלה
שלמה) .ליקוטי הלכות ,פריקה וטעינה הלכה i n
ג .כלל הךברים ,שהאךם צריך להרגיל את עצמו להודות
ההלל לה׳ ?תברך תמיד בכל מה שעובר עליו ,כמו שכתוב
בה׳ ^?הלל דבר ,באלקים ^?הלל דבר ,בין בטובו בין בעקו
חס ושלום כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה) .הלכות
אפוטרופוס(

גם בעת ריחוק ,יזכור כל הטוב
ך .וזהו עצה טובה ונפלאה ,שאפלו כשהאךם נתרחק מה׳
?תברך כמו שנתרחק ,וגם בעסקי עקם הזה צר לו מאד
בפרנסה ובנים וכר ,כאשר מצוי ברב העולם )כמבאר
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במקום אחר( .צריך אז דיקא לבקש ולמצא הרחבה בתוך
מצוקות הצרה וגם לןכר את עצמו את כל הטובות
?נפלאות שכבר עשה ה׳ ?תברך עמו ,והעקר מה שלא עשני
גוי והבדילנו מן התועים וכר.
ח .ולןכר את עצמו שלא ישאר ממנו ומשום אךם כלום,
רק מה שחטף בזה העולם איזה טוב מקדשת ?שיראל ,ורק
זה חלקו מכל עמלו.
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ו .ועל כן צריך כל אחד אפלו הגרוע שבגרועים ל^\מח בזה
מאד ,וימלא פיו תהלתו וכר כל היום להודות ולהלל
ולשבח וכר את יוצר בראשית שלא עשנו וכר שלא שם
חלקנו כהם וכר.
ז .ומאחר ש?היה תיל בזה ,בודאי יחטף בכל יום ללמד
איזה הלכות התוךה שהם דעתו יתברך ,שעל ידי זה יוךעין
אותו ?תברך ונכללין בו ?תברך .ועל ידי זה בעצמו יצא מכל
הצרות וכר׳ל .ועל ידי זה יתגלה אחדות הפשוט מתוך
פללות משתנות וכר .ועל ?די זה עקר בטול הצךה וכר וכן
חוזר חלילה לטובה .עד שסוף כל סוף בודאי יזכה
לתכליתו הטוב שהוא שעשוע עולם הבא שהוא להודות
ולהלל אותו יתברך לעולמי עד ולנצח נצחים.
ח .נלמד להבין גם בפרטיות הנסים והנפלאות שה׳ ?תברך
עושה עמנו בכל דור ,עד שגם בפךטי פךטיות עושה ה׳
יתברך נסים רבים עם כל אחד ואחד בכל יום ויום ,שעל זה
אנו מודים לו יתברך בכל יום שזהו בחינת תודה וכו׳ וכו׳
T

י

י :

T־ P
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 :י
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T

:

שעל ידי זה יכול כל אחד להתקרב לה׳ ?תברך כנ״ל.

:

)הלכות

פריקה וטעינה הלכה ד(

ט .ןעל כן אומרים בכל יום קךם הוזפלה של שמונה עשרה,
אמת ויציב שחרית ,אמת ואמונה עךבית ,ששם מספרים
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ומודים לו יתברך על הנסים של יציאת מצרים ,ועל הנסים
ונפלאות שבכל דור ודור .כמו שאומרים עןרת אבותינו
אתה וכר מגן ומושיע להם ולבניהם אסריהם בכל דור
ודור.

T

י.

כי על ידי זה דיקא שמודים לו ?תברך על כל הנסים וכר
כר׳ל ,על ידי זה דיקא יכולים לכנס בתפלה להתפלל
ולהתחנן לפניו ?תברך וכר׳ל.
יא .ןעל כן בשבת מוסיפים עשמת׳ ,שהוא שבח ןהוךאה

נפלאה ,כי עקר כלליות הפללות משתנות באחדות הפשוט
הוא על ידי קדשת שבת קךש ,שזה זוכים על ?די הודאה
כר׳ל ,על כן אומרים אז השבח ןהוךאה נפלאה שהוא
נשמת כל חי תברך ןכר.
י  .1חה בחינת כל ספר תהלים שיסד דוד המלך עליו
השלום ,שהוא בחינת משיח שעל ?דו תהיה הגאלה שלמה,
שהוא חמשה ספרים כנגד חמשה חמשי תוךה.
כי עקר קיום התוךה הוא על ?די בחינת תהלים שהוא
בחינת תוךה הוךאה שעל ידי זה מתקרבים לה׳ ?תברך
ומק?מין התוךה וכר׳ל .ועל כן סים משה אשריך ישראל,
ובזה פתח דוד אשרי האיש ,כמו שאיתא במדרש רבה
י
,
Tי

 T־

Tי
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פרשת ויחי ופרשת וזאת הברכה.
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יג .ועל כן סים ׳א^ךיך י^\ךאל מי כמוך עם נושע בה״ וכו/
להורות להם שצריכין תמיד לשבח ולהודות לה׳ לתברך על
נעימת גוךלם ,ולומר בכל יום בשמחה אל\ךינו מה טוב
חלקנו ומה נעים גוךלנו וכו׳.
יד .ובמה שסים משה פתח דוד ספר ונהלים אשרי האיש
וכו /ויסד כל מןמו.רי ונהלים על ןה ,להכניס בנו דרך ןה,
להתחיל ונמיד מבחינת ונהלים להודות ולהלל לה׳ ?תברך
על כל החסדים וכו׳ כנ״ל ,שעל ידי זה עקר ההתקרבות לה׳
?תברך שעל ידי זה ונבוא ה^אלה וכנ״ל.
טי ♦ רזה שכתב ^?דתנו מורנו ורבנו זכרונו לבךכה שונהלים
מסגל לתשובה ,דהינו להתקרב לה׳ ?תברך ולתוךתו
הקדושה ,הינו כנ״ל ,שעקר ההתקרבות על ?די תוךה שזהו
בחינת תהלים וכנ״ל.
טז .ועל כן משה סים באסרי שהוא בחינת תוךה שמודים
על חלקנו ואומרים אשרינו וכו׳ ,כי משה לא היה יכל
להתחיל בזה ,מחמת שהוא היה הגואל הראשון ולפניו לא
קךמה גאלה וכנ״ל ,אך אחר שכבר גאל את ?שךאל ויגע כל
ימיו עד שהכניס את התוךה בישראל ,אז סים באשרי
להורות להם שילכו בך.ךך זה להודות על חלקם וכו׳ וכנ״ל.
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יז .ועל כן דוד שהיה אחר משה אמר אני אהחיל בןה במה
שסים משה ,כי עתה שכבר זכינו ליציאת מצרים ולמתן
תוךה על ידי משה עתה כל התחלתנו על ידי בחינת אשרי
שהוא בחינת תוךה וכנ״ל.
העיקר הוא השמחה בתורה ומצוות
יח .העעןר הוא שמחת התוךה ןהמצות ,כמובא מזה הרבה
בכתבי האד׳י \»ל ,ובפךט ^ ר י אדוננו מוךנו ורבנו
זכרונו לברכה .ןכן יקדו לנו קךמונינו לומר שלש פעמים
אשרי בכל יום ,ןכן אומרים בכל יום בבקר אשרינו מה טוב
חלקנו ןכר אשרינו וכר ,וכן אומרים אחר התפלה ברוך
אלקינו שבךאנו לכבודו והבדילנו מן התועים וכר ,וכן
הרבה
יט .ןצריך כל אחד לשום לב לזה לשמח עצמו בזה בכל
נקדה תקדה טובה שיש בו מקדשת לשךאל ןכר כי זה חיינו
כי על ידי זה ההתקרבות לה׳ ?תברך ןכר׳ל•
כ .כל המרבה לספר ביציאת מצרים ןכו׳ ,הוא ,כי כל מיני
עצות שהאירו לנו רבותינו זכרתם לברכה שיכולין לחזק
את עצמו על יךם אורב תמיד הבעל דבר לךחותו מהם חס
ושלום על כן צריכין עקשנות גדול מאד.
אפוטרופוס אות מ׳׳א(

)ליקוטי הלכות,
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כא .וכן הוא בענין הנ״ל שצךיכין להתחזק להודות תמיד
לה׳ יתברך על כל הססדים והנפלאות ןכו /אף אם הוא
כמו שהוא .כי אף על פי כן כבר גמל עלינו נפלאות עצומות.
כב .אך הבעל דבר מתגבר בכל פעם להשכיח ולהקתיר חס
ושלום וכר .על כן צריך האךם להתגבר להךבות לספר
ביציאת מצרים ןכו׳ בבחינה הנ״ל.
כג .וזהו כל המךבה ,המךבה דיקא ,שצריך להךבות כל כך
עד שהוא ורבה הספור של יציאת מצרים על המונע ,עד
שוךבה עליו ןיבק\לו ,כעין שאמרו רבותינו זכרתם לברכה
לענין בטול אסור מרבה עליו ומכסלו.
ןזהו ןכל המךבה לספר בחסדי ה׳ ןכו׳ שהוא בחינת
יציאת מצרים ןכר כנ״ל שמךבה הספור על המונע עד
שמבטלו וכנ״ל הרי זה משבח וכר׳ל.
ע״י תודה והודאה מתקרב לה׳ מכל מקום
כד .זה הדרך של הוךאה ןתוךה ,הוא דרך נפלא מאד
להתקרב על ידו לה׳ ותברך מכל מקום שהוא.
בהמה הלכה

)הלכות כלאי

in

כה .כי העולם הזה מלא צרות ווסורים ויגונות ,כמו
שכתוב ,׳כל ימיו כעס ומכאובות׳ .וכתיב ,׳אדם לעמל יולד
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קצר ימים ו^\בע רגז׳ .ואין טוב בעולם כי אם התוךה כי
אין טוב אלא תוךה)אבות פרק ג(.
כו .ומעצם הצתת והוסורין והמניעות שבזה העולם ,קשה
וכבד על האךם להתקרב לעבוךתו ?תברך ,ואפלו להתפלל
ולהתחנן ולפרש צערו לפני ה׳ ?תברך ,גם כן קשה מאד,
מחמת רבוי המניעות ןהיסורים שאוטמין את לבו עד
שאינו יכול לפתח את פיו ,ולא להתקרב לשום עבוךה תמה
כאשר יודע כל אחד ואחד הכבדות שיש עליו בכל פעם
ופעם בכל יום ויום וכו׳.
-

^

:

T

T

:

כז .ןעל כן עצה גדולה לזה ,שבכל פעם יןכיר את עצמו את
כל הטובות ה^?מתיות ?הנצחיות שעשה ה׳ ?תברך עם
אבותינו ועמנו עם כל אחד ואחד בפרטיות ,והעקר מה
שזכה להיות מזרע ישראל בכלל מקבלי התוךה והבךילו מן
התועים בדרכי המחקרים והפילוסופים ןכר.
כח .כי כל אחד ואחד מישראל ,אם יקזתכל היטב על כל
מה שעבר עליו מעודו? ,ראה ויבין חסדי ה׳ וטובו
ונפלאותיו עליו בלי שעור .כמו שאנו אומרים שלש פעמים
בכל יום בהשמונה עשרה ,נוךה לך ונספר תהלתך על חיינו
?כו׳ ועל נסיך שבכל יום עמנו ועל נפלאותיך וטובותיך
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שבכל ?ות ^ךב ובקר וצהרים וכר .וכמו שאוסרים בנ^מת,
אלו פינו מלא שיךה כים וכר אין אנו מקפיקין להודות לך
ה׳ וכר על אחת מאלף ,אלף אלפי אלפים ורבי רבבות
פעמים הטובות נסים ונפלאות שעשית עם אבותינו ועמנו.
• T I
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■ ■
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כט .הכלל ,שכשהאךם תאה גןל צרותיו בגוף ןנפש וממון,
שהוא ךחוק מה׳ ?תברך מאד כמו שהוא יודע בעצמו׳ וגם
בפמסה ובגוף יש לו גם כן יסורין ,כמו ששכיח ברב
העולם ,ואפלו כשבא עליו איןה צרה ממש חס ושלום.
ל .הוא צריך לבל ?תבלבל לגמרי מחמת הצרות וחיסורין
חס ושלום .רק בכל עת ועת בפרט בעת צךה חס ושלום ?תן
עיני לבו ןדעתו להסתכל ולהתבונן היטב על חסדי ה׳
וטובותיו שעשה עמו עד הנה.
לא .כי כל אךם כמו שהוא ,מאחר שהוא בכלל ?שךאל
ומניח טלית ותפלין בכל יום ,ומ?חד שמו יתברך פעמ?ם
בכל יום ויום ,ךאוי לו לתן הוךאה ןתוךה לה׳ יתברך בכל
יום ויום על עצם חסדו ןטובו ?תברך עליו שזכה להיות
בכלל ?שראל מקבלי התוךה.
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לב .מכל שכן שכל אחד יודע בנפשו כמה טובות נפלאות
בפרטיות שגמל ה׳ ?תברך עמו מעודו עד אותו היום.
לג .וצריך להרגיל את עצמו להודות ולהלל לה׳ לתברך על
כל הטובות שעשה עמו .ועל ידי זה יהיה לבו נכון בטוח
שגם עתה ה׳ יתברך לא יסיר חשדו וטובו מאתו.
לד ♦ ויחזק את לבו לצעק ולהתחנן לה׳ יתברך שיצילהו גם
ערנה מכל הצרות והיסורין ,כמו שאמר דוד ,׳מי יבילני עיר
מבצר מי נחני עד ^דום׳ ,הינו שמי שעזר לי עד הנה תחני
עד אדום ,הוא יובילנו עיר מבצר גם כן.
לח .ןזה ,׳מהלל אקךא ה״ ,שטךם ש^?ני קורא אליו ותברך
על צרותי ,אני מהללו ומשבחו על הטובות והססדים
שעשה עמי עד הנה ,כי דוקא על ודי זה אני יכול לקרותו
כנ״ל.
לו .ןזה ,׳זבח לאלקים תוךה ןכו׳ וקךאני ביום צרה׳ ,הלנו
שגם קךם שיוצאין מהצךה של עכשו וצךיכין לקרותו
יתברך ,צריכין מקךם להביא תוךה על העבר כנ״ל .ואז
דיקא ׳וקךאני ביום צךה׳ כנ״ל.
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לז .וכמו שאמרו רבותינו זכרונם לבךכה ,שצמכין לסיות
מוךה על העבר ומבקש על להבא ,כי כשאין מודים על
העבר ,קשה מאד לקרותו ?תברך מגךל אטם הלב שנתאטם
מרבוי הצרות כנ״ל ,ומעצם רבוי המניעות אין יכולין לפתח
פה לפרש שיחתו לפניו ?תברך.
לח .על כן צריכין לילך בדרך זה מאד ,שבכל פעם בבואו
לפרש שיחתו לפני ה׳ ?תברך ,או להתקרב לאיזה דבר
שבקדשה? ,ןכיר את עצמו רבוי הטובות והםסךים שעשה
ה׳ ?תברך עמו מעודו עד היום הזה.
ועל ידי זה ?תחזק לבבו לבטח בה׳ שישמע תפלתו גם
עתה .ועל ידי זה יוכל להתקרב אליו ?תברך ולפרש לפניו
שיחתו כראוי כנ״ל.
למה נקרא ׳תהילים׳ הרי הוא מלא בקשות
לט .על כן נקךא ספרו בשם ׳תהלים׳ שהוא לשון תהלה
והוךאה ,אף על פי שרב ךבריו הם צעקות גדולות ותחנות
ובקשות.
ואך כל צעקותיו תחנותיו היו ד?קא בךךך מזמור
והוךאה ותהלה ושיר ןנגון ןכו׳ בכל העשר לשונות של
זמךה ,הינו כנ״ל ,שבכל הצרות נתן לבו להודות על העבר.
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ואז היה יכל לצעק להבא בבחינת מוךה על הvבר וצו^גק
לעתיד לבא ,כמו שאחרו רבותינו זכרתם לבךכה.

משולחן ר 1ינו /פרק יייד לא לדהוק את השעה

95

פרק י״ד
לא לדחוק את השעה
בו מבואר הפגם הגדול של הדוחק את השעה,
ושגם צדיקים גדולים נכשלים בו .ואף שהכוונה
היא לשם שמים צריך שלא לדחוק את השעה.
א .עיקךא יעקב אל בניו ויאמר האקפו ואגיךה לכם את
אשר לקךא אתכם באסרית הימים׳ .ואמרו רבותינו
זכרתם לבךכה שיעקב אבינו בקש לגלות את הקץ
ונסתלקה הימנו שכינה וכו׳ .ואז התחיל לדבר דברים
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אחרים וקנטר את הסבטים ראובן ושמעון ןכר.
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Tי

)לקוטי הלכות,

גזלה הלכה ה׳(

ב .הינו כי יעקב טעה ,שבתחלה סבר שכבר הגיע העת
לגלות להם את הקץ ,תקתלקה הימנו לזכינה ,ועל כן סבר
שיש בהם איזה פסול כנ״ל .כיון שאמרו סמע לסךאל וכף
ןךאה שכל העךה כלם קדושים ןאף על פי כן נקתלקה ממנו
סכינה על שבקש לגלות את הקץ.
ג .שאז הבין מיד שאי אפשר לךחק את השעה בשום דבר
ובפרט בעמן הקץ האחרון לשוב לא.רץ יסראל ושתהיה
גאלה סלמה שאין אחךיה גלות שזה נעלם מכל הצדיקים
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הגדולים ,ואפלו הצדיקים היוךעים בזה קצת אסור לגלות
כי לבה לפומה לא גלי.
:

י יי

יי

T

 Tיי

ד .ואז הבין גךל הפגם של הדוחק את השvה ^?פלו צדיקים
גדולים .ועל כן אז התחיל לקנטר את השלשה שבטים על
פגמיהם ,ועקר הפגם שלהם היה בענין דוחק את השעה,
בחינת ׳פחז כמים אל תותח ,הינו שהלך בחפזון ובהלה
גדולה ובלבל יצועי אביו.
T

:

T

■

■

ועקר הפגם היה בבחינת דוחק את השעה בחינת פחז
כמים ,כי ראובן היה בודאי צדיק גדול וכמו שאמרו
רבותינו זכרונם לברכה ,כל האומר ראובן חטא אינו אלא
טועה .רק שהפגם שלו היה שקנא קנאת ^sמו ,כמו שאמרו
רבותינו זכרונם לברכה .ובאמת גם זה היה פגם גדול ועקר
הפגם בבחינת דוחק את השעה.
ח .ובזה פוגמים גם עונה צדיקים וכשרים ,וכמו ששמעוני
והבנתי מפיו הקדוש זכר צדיק לברכה שאמר ,שזה יצר
הרע גדול אצל כמה בני אדם ,ובפרט הגדולים במעלה,
T T

T

■■V

T -

T T

7

■ T :

שבשביל דבר אחד שנךמה להם שהוא מצוה ,הם מפקירים
הכל וב^sים על ידי זה לידי קלקולים רבים ,ובפרט
כשבאים על ידי זה לידי מחלקת
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ו .וכשוןנעןן בכל הממשיות שהיה בין הצדיקים בכל דור
ודור ,הכל היה בבחינה זאת ,שהבעל דבר הטעה אותם
כאלו שכנגדו פוגם הךבה ומצוה להסר נפש לרךפו וכר,
7
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T T
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וב^מת שגו בזה מאד ,כי על ידי המסלקת והכעס ^sי אפשר
לתקן בשום אפן ,רק צריכיו להתישב הךבה איך להתנהג
בזה.
V T

ז .והעקר לבקש מה׳ לתברך שינסהו בדרך האמת,
ולהתישב עצמו הךבה אם יש לו כס לךךפו ,ואולי כונתו של
השני לשמים רק שאי אפשר להבין דבריו .וגם אמרו עליו
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הךבה שקרים וכזבים בסינת אשר לא גזלתי אז אשיב .ויש
בזה הרבה לדבר.
ח .וזה היה בחינת הפגם של ראובן ,שכונתו בודאי לשמים
כי קנא קנאת אמו .אף על פי כן פגם בזה מאד עד שאבד
 :י,י
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T T
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על ידי זה הכהנה והמלכות ,ןכל הפגם היה בבחינת דוחק
את השעה בחינת פחז כמים אל תותר וכר וכר׳ל.
ט .ובפרט שמעון ולוי פגמו בזה הרבה יותר ,כי מכרו את
יוסף שהכל היה בבחינה הנ״ל שדסקו את השעה .וקברו
ש?תקנו העולם על ?די מכירת יוסף.
כי ראו שמביא את דבתם רעה אל אביהם ,וראו שיצאו
T
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ממנו יךבעם ןאחאב• על כן לפי דעתם רצו להרגו .וכונתם
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היה בשביל תקון העולם שלא יצא מ^נו  oviTואחאב.
וכן שארי סברות של טעות שהיה להם בזה .כי בודאי היו
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צדיקים גדולים אך שגו הךבה ועקר הפגם היה בבחינת
דוחק השvה כנ״ל.

י.

באמת אין לך אךם שאין לו שvה .אך הךבה אובדים
שvה שלהם שהיו יכולים להצליח בה בגשמיות ורוחניות,
על ידי חכמתם של הבל על ידי שדוחקים את השלה ,כמו
שאמרו רבותינו זכרונם לברכה ,כל הדוחק את השעה שעה
דוחקת לו) .הלכות נזיקין הלכה ה׳(
יא .כי ה׳ לתברך מקים עם חסיד תתחסד עם גבר רנמים
תתמם וכר ועם עקש תתפרנל .ומאחר שהוא עקש ורוצה
להתעקש שימלא לו ה׳ ?תברך רנכף חפצו ,וכשאין לו מה
שחפץ הוא אומר שאי אפשר בזה האפן לעבד את ה׳
יתברך.
נמצא שהוא עקש ומהךהר אחר מדותיו ?תברך כאלו חס
ןשלום ,ה׳ ?תברך בא בטרונ?א עמו שלא במשפט ישר ,ואזי
גם ה׳ יתברך מתפתל עמו והשעה דוחקתו.

י  .1אבל ההולך בתמימות באמת ,ומאמין באמת כי בודאי
צךיק וישר הל ומה שסובל ?סורין ודחקות הפרנסה חס

משולחן ר 1ינו /פרק יייד לא לדהוק את השעה

99

ושלום ,וכיוצא הכל לטובה ,כי עדין לא הגיע  nvwnטובה
שלו ומקים טוב מחיל ודומם ותשועת ה׳.
יג .כי לפעמים אין ה׳ ?תברך נותן לו צךכי ישועתו תכף עד
ש?ךבה בתפלה על זה ,כי ה׳ ?תברך מתאוה לתפלתו של
?שיראל ,וגם בתפלה אסור לךחק את השעה ,כמבאר
במקום אחר )בהלכות גזלה הלכה ה( ,ולפעמים מטעם
אחר.
יד .על כן צריך לילך בתמימות ולהאמיו בישר משפטיו
ולהרבות כתפלה תמיד על כל דבר ,ואז בודאי השעה
עומךת לו ,כי בודאי ?גיע השעה של ישועתו ,כי אין לך אךם
שאין לו שעה ,כי עקר הישועה על ?די בחינת תקוו המשפט
שז-וכיו על ידי תמימות דיקא וכנ״ל•
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פרק ט״ו
חומרות
בו מבואר הוראת רבינו להתרחק מחוממת
וחששות בהלכה ,כי זה רק מפיל ומביא לעצבות
ועצבים ,ולא מרויחים מזה כלום.
א .מחכמות שיש בעבודת השם בעצמו צריך להרחיק
מאד .כי כל אלו החכמות של העולם שיש להנכנסין
ומתחילין קצת בעבודת השם ,אינם חכמות כלל ,והם רק
דמיונות ושטותים ובלבולים»?דולים.
ב .ואלו החכמות מפילין מאד את האךם מעבודת השם.
דהינו מה שחושב וחוקר ומדקדק ביותר אם הוא יוצא
כראוי במה שעושה .כי בשר וךם אי אפשר לו ש?צא ידי
חובתו בשלמות ,׳ואין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניא׳ וכר
)עבוךה זךה ג ,(.ולא נתנה תוךה למלאכי השרת׳)קדושין
נד(.
ג .ועל אלו סמדקךקים ומחמירים בחממת יתרות ,עליהם
נאמר )ויקךא י״ח( ״וחי בסם״ ,׳ולא שימות בקם׳) ,יומא
פה (:כי אין להם שום חיות כלל.
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ותמיד הם במךה שחרה ,מחמת שנךסה לסם שאינם
יוצאים לדי חובתם בהמצוות שעושין ,ואין להם שום חיות
משום מצוה מחמת הדקדוקים ןהמךה שחרות שלהם
)ןהוא בעצמו אינו מחמיר שום חמךא כלל() .ליקוטי מוהר׳׳ן
חלק שני סימן מ״ד(
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פרק ט״ז
גאולה
בו מבואר שכל הרמזים על הקץ שאומרים על כל
מיני שנים שבהם יבוא משיח ,אינו נכון כלל ,וכל
שנה שאומרים רמזים ,דוקא אז לא יבוא משיח,
ורק מקלקלים הרבה בכל זה.
א .לענין הקצים ,שיש כמה ^דולים שמחשבין קצים
ואומרים שךאוי שיבוא משיח באותו הקץ שהם אומרים,
כמו שארע בןמננו שהיו אומרים על כמה פרטים שאז יבוא
משיח ,ןכן בדורות שלפניו.
ב .ורבנו זכרונו לברכה לא היה מקכים על זה כלל ,ואמר
שבכל ןמן שאומרים איזה קץ ,אז בודאי לא יבוא משיח
בשום אפן באותו הקץ שהם אומרים.
ג .וכבר מבאר בזהר הקדוש שמקלל מאד כל המחשבי
קצין ,כי אין בן ךוד בא אלא בהסח הדעת .והנה עכשו
אומרים העולם שיבוא משיח בשנת ת״ר לפ״ק ,ונדמה
לחם שיש רמזים בזהר הקדוש על זה.
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ך .ובאמת אז בודאי לא יבוא בשום אפן ,ויכול לסיות
שיבוא קךם לשנת ת״ר או לאסריו ,אבל בשנת ת״ר לא
יבוא בשום אפן ,מאחר שהעולם מצפין לאותו הןמן.
ח .והכלל ,בכל עת וזמן שנמצאים מחשבי קצים שאומרים
שיבוא באותו הןמן ,אז דיקא לא יבוא בשום אפן באותו
הן־מן .רק בוא ןבוא לא יאחר במהךה בימינו בהסח הדעת
לגמרק חינו שלא וחשבו כלל על אותו הקץ שיבוא ,ופתאום
ן ב ו א פ מ ה ך ה ב י מ י נ ו ^ ^ ^ ן) .חיי מוהר״ן סימן תקכ״ז(

ו .תמא רבי נתן אומר ,מקרא זה נוקב ויורד עד הונהום ,כי
עוד חזון למועד וןפיח לקץ ולא יכזב .אם ?תמסמה חכה
לו ,כי בוא לבוא לא לאחר ,לא כרבותינו שהיו דורשים וכף
ולא כרבי שמעון ןכף ןאמר רבי יצחק ,תפח עצמן של
מחשבי קצין ןכר.

)ליקוטי הלכות ,מתנה הלכה ה׳(

ז .והנה אלו המימרות קשה להבין ןנךאין לכאוךה
כסותרין זה את זה ,כי איך שיך ליאש עצמו מן מאלה חס
ןשלום ,סלא צריכין לחכות בכל יום שיבוא וכמו שאמרו
שם אם לתמסמה חכה לו .אך אם כי דבריהם זכרתם
לברכה עמקים מני ים ,בפרט בענין זה שאמרו בעצמם
שנוקב ויוךד עד התהום.
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אך עם כל זה בהכרח צריכין להבין מדבריהם איזה
רמזים איך להתנהג בזה באפן שנןכה להתחזק בתקותנו
לקרב ולא לרחק חס ושלום.
ח .ןהעקר הוא פשיטות ותמימות להאמין שבודאי בוא
?בוא לא ?אחר ,אך אסור לחכות לשום קץ לומר שמהראוי
שיבוא בשנה זאת ,כמו שטעו הרבה על שנה זאת שנת ת״ר
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לפרט קטן שאמרו שבשנח זאת יחיה הקץ ,וקלקלו חרבה
בזח ,כי גרמו כמח כפיתת וחלול חשם כידוע.
ט .ןכן בשנים חקוךמים אמרו כמח קצים כגון בשנת
תקנ״ז ובשנת תק״ס ובשנת תקפ״א ןכר ןכן חרבח.
ושמעתי שגם על שנת ת״ק אמרו שחוא חקץ.
י .וכלם חקזאו בזח חךבח ,כמו שקללו אותם רבותינו
זכרתם לבךכה ואמרו ,תפח עצמן של כיחשבי קצין שהיו
אומרים כיון שחגיע חקץ ולא בא וכר,
יא .אלא אנו צךיכין לקוות ולחכות אליו תמיד ,ואף על פי
כן יחיה בבחינת הסח הדעת כי הוא קץ מפלאות שאי
אפשר להבין שום .רמז וךמיזא בעולם מתי יבוא ,כי לבה
לפומה לא גלי ,כמו שאמרו רבותינו זכתנם לברכה.
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י  .1אך אף על פי כן בוא יבוא בודאי במוסדו ובזמנו פתאם
בהסח הדעת בעת שלא וחשבו על אותה השנה ועל אותו
היום כלל .כי קץ מאלה נמשך מבחינת דךכי ה׳ שהם
בחינת משפט וצדקה שאי אפשר להבין כלל ,כי הגאלה
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תהיה רק בצךקה והסד חנם לבד ,כמו שכתוב ,למעני
למעני אעשה וכר ,אך אף על פי כן ?הוה בבחינת משפט.
יג .ןזה בחינת מימרא הר׳ל אין בן דוד בא עד שותיאשו מן
הגאלה ןכר ,הינו שיבינו שלפי מעשיהם אין תקוה חס
ןשלום ,ןאף על פי כן יחזקו עצמן בכה הצדיקי אמת לסטף
תוךה ותפלה ומעשים טובים כל מה שיוכלו לחטף ולקוות
לחקדי ה׳ שיעשה צךקה במשפט כר׳ל.
יד .ןזהו בחינת הפלגתא שהביא אחר כך ,רבי אליעזר
אומר ,אם ?שיראל עושין תשובה נגאלים ואם לאו ןכר,
אמר לה רבי יהושע וכר.
ואלו ואלו דברי אלקים חיים ,כי בודאי עקר הגאלה
תבוא רק על ידי תשובה ומעשים טובים ,כמו שכתוב ,ובא
לציון גאל ולשבי פשע ביעקב ןכר .אך אף על פי כן והיה
הכל רק בחסד ובצךקה ,כי התשובה של השבי פשע לא
?היה בה כח להביא הגאלה רק ה׳ יתברך בחקדו וצדקתו
יקרב הגאלה למענו כר׳ל .אך מחמת שאי אפשר להמשיך
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הצךקה וחסד כי  01sעל ידי בחינת מ)׳\פט ,על כן ההכרח
להקתין עד שיעשו קצת תשובה שעל ידי זה יוכל
בנפלאותיו להלביש הצךקה במשפט.
טי ♦ וגם מעט התשובה הכל ממנו על ידי בחינת תורת ה׳
ותפלת ה׳ שעל ?די זה יכניס בלבם לצעק ולהתפלל תמיד
לה׳ ?תברך עד ש?כמרו רחמיו ,כי ?ראה כי אןלת יד וכול
ויקבל מעט דמעט תשובתנו ותפלתנו בךצון באפן שילביש
בנפלאות נפלאותיו הצךקה במשפט ועל ?די זה תבוא
הגאלה .ויקים ציון במשפט תפךה ,על ?די ,ושביה בצךקה,
כי שביה לא ?ה?ה כדאי בתשובתם להביא הגאלה אך על
ידי תשובתם המעטה יעוררו צךקתו יתברך שילבישה
במשפט עד שיקים ציון במשפט תפךה ןשביה בצךקה
במהךה ב?מינו ,אמן.
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פרק י״ז
חבלי משיח
בו מבואר כי באחרית הימים יהיה נסיון גדול של
אפיקורסות משמים .ויהיו מועטים נגד רבים.
ואנשי רבינו יחזיקו באמונה וישארו קיימים.
א .ואמר שהולך אפיקורסות גדול על העולם .וכן ספר כמה
פעמים שהולך ונמשך אפיקורסות גדול בעוונותינו הרבים
בעולם .אשרי מי שיחזיק עצמו באמונה באלו העונים.
ב .ואמר :אף על פי שאינו מועיל כלל מה שהוא מספר
זאת ,שוהיה אפיקורסות בעולם ושצריכין להתחזק עצמו
באמונה ,כי אף על פי שהוא אומר זאת אף על פי כן
מתגבךת האפיקורסות והבלבולים.
כי הלא גם דניאל וכיוצא הודיעו מקךם ,שקךם שיבוא
משיח ,יתבררו ויתלבנו ויצךפו רבים ,״והרשיעו רשעים
והמשכילים יבינו״ ןכר )דמאל י״ב י( .ןאם כן מאחר
שהודיע מקךם שזה ?היה הנסיון קךם ביאת משיח
ש?תבךרו ולתלבנו ויצרפו רבים באמונה ,ומי שיזכה לעמד
בנסיון וישאר קים באמונתו ־ אשרי לו ויןכה לכל טוב
המעתד לבוא לנו במהרה בימינו אשר נבאו עליהם כל
.. : -ז T

T

T

■

T

■
■T :

T

נביאינו וחכמינו מקךם ,ואם־כן ה?ה ךאוי שכל אחד ישכיל
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ויחוס על עצמו לשאר קים חזק באמונתו ,ולא יקזיה לו עוד
שום נסיון וצרוף כלל מאחר שכבר הודיעו זאת מקךם.
ובאמת אף על פי כן אף על פי שהודיעו זאת מקךם אף
על פי כן ?היה נסיון גדול .גרבים 2ךשיעו כמו שכתוב
״ןהדשיעו רשעים״ )ךנ?אל י״ב י( .אך אף על פי כן אני
מודיע זאת מקךם בשביל אותן מעט הכשרים ש?חןקו
עצמן באמונתן ,ובודאי יחיה לחם מלחמות גדולות בדעונן,
למען ?חיה לחם למשיב נפש וחתחזקות וחתאמצות יותר
כשיראו שכבר ךביו מן-ה מקךם) .שיחות הר״ן סימן ל״ה(
ג .פעם אחת אמר לאחד :אגלה לך סוד ,שיח?ה
אפיקורסות גדול בעולם .כי מלמעלה יבוא אפיקורסות
בעולם בשביל נסיון.
ואני יודע שאנשים שלי גם בלא זה ?תחזקו באמונה
באמת ן?שארו ק?מים באמונתם ,אך אני מגלה לך זאת
כדי ש?תחןקו יותר כש?ךאו שךברו מזה מקךם .ןכךברים
חאלה נשמע מפיו הקדוש כמה פעמים• וחיה מתאנח מאד
על זה ואמר :אוי ,איך יוכלו לעמד אנשים מעטים נגד כל
העולם.
ד .וחנה סמוך מאד אחר הקתלקותו זכרונו לברכה ,ראינו
בעינינו זאת ,שרנכף התחיל להתפשט אפיקורסית גדול
בעולם מה שלא ח?ה כזאת מימי קךם .כי אף על פי שכבר
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התחיל לצמח נגע המקפחת הזאת במדינות רחוקות,
האפיקורסים המפךקמים ךשם כמפךסם ,וחברו חבורים
ךעים בפרט ספרי המאסף וכר ,אבל עדין לא נתפקטה הנגע
במדינתנו עד ^?שר בימינו אחר הסתלקותו זכרונו לבךכה,
והקתלקות עוד גדולי הצדיקים הקדושים זכרונם לברכה,
פשתה נגע המספחת הרעה הזאת גם במדינתנו.
ח .וכבר צןחו ככרוכןא הצדיקים והכשרים שבדורותינו
אלה ןאין שומע להם ,כי יךם תקפה בעוונותינו הרבים .אוי
לנו מה שהגיע לנו בדורותינו אלה .ןעל לדי זה נצמחה
הגזךה הךעה בימינו שנמשכה על יךם ,אוי מה היה לנו.
ןנתקים בעוונותינו הרבים כ^?שר הודיע ^?דוננו מורנו גרבנו
זכרונו לברכה ,הנורא מקךם ברוח קךשו ועדין הולכים
ומתפשטים בכל עת .אוי מי יודע מה להיה בלמים הב^sים.
ו .וכבר כתבנו מה שאמר הוא זכרונו לבךכה שעל זה
התנבאו כל נביאינו ,בפרט דנלאל שאמר )דנלאל יב י(:
״לתבךרו ולתלבנו ןיצךפו רבים״ ןכר.
שכל כונתם הלה שבאחרית הלמים האלה יתנסו
ןלצטךפו לשךאל באמונה .שלעמדו ןלקומו רבים שלרצו
להקעות אותם מהאמונה הקדושה ,שהם האפיקורסים
והמחקרים שבלמינו .ומאחר שכבר הודיע זאת מקךם שזה
יהיה הנסיון ,הלה ךאוי לעמד בנסיון בודאי ,אף על פי כן

110

משולחן לבינו /פרק י״ז חבלי משיח

יהיה נסיון גדול עד אשר רבים יקזיו נכשלים כ)אד .אך אף
על פי כן אנו כותבים כל זאת ,למען יךעו הספצים באמת
ובאמונה הקןדושה שכבר הודיע הוא זכרונו לברכה ,לנו את
כל זאת מקךם ,למען ?היה להם למשיב נפש לחזק לבם
בה׳ ובתוךתו הקדושה ,כאשר קבלנו מרבותינו ,זכרתם
לבךכה בגמךא ופוסקים) .שיחות הר׳׳ן סימן (y n
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Ill

פרק י״ח
ספיקות ללא עעות
בו מבואר כשאדם נמצא בספיקות ועיצות
חלוקות ואינו יודע כלל איך להתנהג ,מה יעשה
בכזה מצב.
א .לפעמים נופל האךם לקפקות ועצות חלוקות כל כך ,עד
שאי אפשר לו בשום אפן לידע האמת איך להתנהג ,וכל מה
שחותר למצא עצה שלמה ,מבלבלין עצתו בכמה פעמים.
)ליקוטי הלכות ,גיטין הלכה  0אות כה(

ב .וכמו ששמערני מפי רבנו זכרונו לבךכה ,שיש לפעמים
שנךמה להאךם שהוא צריך להתנהג כך ןכך ,תגמר בדעתו
בקברות חזקות שכך הוא צריך קהג בודאי.
ואחר כך כשיגמר בדעתו קהג כך ,בתוך כך עולה על
דעתו קברא אחךת ,עד שנקתךת עצתו הראשונה לגמרי
ןעולים קברות בדעתו שצריך להתנהג בהפוך ממש ממה
שחשב מקךם.
ג .ולפעמים מתגבר חלקת העצה כל כך ,עד שאינו יודע
בשום אפן להכריע העצה לכאן או לכאן.
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ך .וכשהאךם רואה בעצמו שהוא מנח בחשך זה ןמן רב,
והוא רוצה בכל פעם לחתר למצא עצה לצאת מן החשך
לאור ותהי תוחלתו נכזבה ,ועוןנו לא ישוב מהחשך שנלכד
בו ,עד שנךמה לו שאין לו עצה איך לצאת ממה שצריך
לצאת ועצתו חלוקה מאד.
ח?^ .זי זהו בעצמו תקנתו  -ש?צעק על זה בעצמו להשם
יתברך ,שנפל כל כך עד שאינו יודע העצה שלמה איך לצאת
מחשך לאור.
ו .כי בודאי אין שום יאוש בעולם כלל ,ובודאי גם במקומו
נמצאין עצות איך לצאת מחשך לאור ,מרע לטוב ,רק
שבעוונותינו נעלמו ממנו העצות בבחינת )איוב לח( ׳מי זה
מחשיך עצה במלין׳ וכו׳.
ז .ועל כן תקנתו שידע על כל פנים ה^ןמת שנפל כל כך
ונתרחק כל כך עד שאינו יודע שום עצה ,ויצעק על זה
בעצמו להשם יתברך שיורהו העצה והדרך איך להתנהג
ב^ןמת.
וכמו שדוד המלך עליו השלום ,צעק על זה הרבה ,כמו
שכתוב)תהלים יג( ,״עד אנה אשית עצות בנפשי וכו״׳.
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ח .כי מי שרוצה לכנס בלבוךת ה׳ ב^מת צריך להתפלל
מאד מאד להשם ?תברך שיזכהו לעצה שלמה אמת?ית,
באפן שיןכה לשוב באמת.
ט .כי בכל מקום שהוא ,בודאי יש שם עצה איך לצאת
משם ,רק שצריכין להתפלל הךבה להשם ?תברך שיןכה
לידע העצה השלמה.
-

T

T

-

T

י .כי מקןם צריך שיעברו עליו קפקות ועצות סלוקות
הךבה מאד ,כמו שמצינו ש^?פלו על ךוד המלד לליו
השלום ,עבר ענין זה של סלקת העצה הךבה מאד ,עד
שהתפלל ״עד אנה אשית עצות בנפשי״.
שנךאה מךבךיו שהיה מספק הרבה מאד בענין העצה,
והיה משית עצות בנפשו בכל פעם איך להתנהג ,ועד?ן לא
ידע העצה בשלמות עד שצעק להשם ?תברך ,עד מתי ועד
אנה אשית עצות בנפשי.
יא .כי באמת על הצךיקים הגדולים במעלה מאד עוברים
עליהם גם כן עצות סלוקות בעניני הנהגת העולם ?כר ,כמו
שהבנתי מפי רבנו זכרונו לבךכה ,מכל שכן ןכל שכן קטני
הע.ךך ,מכל שכן הנלכדים במאסר התאוות ובהרהורים
ןכר רסמנא לצלן ,שצריכין להתפלל מאד להשם ?תברך
שיורם עצה שלמה איך לשוב אליו.
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י  .1כי בודאי בכל מקום שהם יש שם גם כן עצה ותחבולה
איך לצאת ולשוב משם ,אך שאין יוךעין העצה ועצתם
חלוקה תמיד ,על כן תקנתם שיךעו האמת שאיו יוךעין
שום עצה ולתפללו על זה להשם ?תברך כנ״ל שזהו בחינת
מה שצעק דןד ,״טבעתי ביון מצולה ןאין מעמד באתי
במעמקי מים ןכר״.
יג .ןזהו בחינת )שם קמב( ׳בארח זו אהלך טמנו פח לי׳,
׳ךשת הכינו לפעמי׳ ןכו׳ )שם נז( ,הינו שדןד החלך עליו
השלום התפלל על כלל ישראל ,וראה שיש שנופלים כל כך
עד שנךמה לקם שאין לקם שום עצה איך לצאת מן החשך
ןכנ״ל.
כי בכל ך.ךך ןעצה שרוצים לילך כדי לזכות להתקרב אליו
יתברך טומנים פחים ורשתות הךבה עליקם ומקלקלים
עצתם תמיד.
-
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יך .אבל באמת כל תקנתם הוא זהו בעצמו ,שיצעקו כך
להשם ?תברך ולךגישו בעצמם זה ס^ןמת בעצמו שאין
יוךעין שום עצה ,ויתפללו הךבה על זה להשם יתברך ,ואז
יזכו שתהיה היריךה תכלית העליה.
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פרק י״ט
לימוד תורה
בו מבואר מעלת לימוד התורה ,וכי על ידי לימוד
התורה אדם יכול להתקרב להקב״ה בחזרה,
אפילו ממדרגה הכי רחוקה.
א .הוכיח את אחד על התמךת הלמוד ואמר לו :מדוע לא
תלמד? מה תפסיד בזה הלא תקבל עולם הבא על הלמוד? !
ואין צריך לומר כשהתוךה מראה אהבה לאחד ,אז אין
רוצה כלל עולם הבא רק שרוצה את התוךה בעצמה .והלא
גם השם לתברך לומד כמו שמבאר בדברי רבותינו זכרתם
לברכה ,סךר היום שיש להקדוש ברוך הוא שלש שעות
עוסק בתוךה וכר )עבוךה זךה ג( .ובדורות הללו בעוונותינו
הרבים נפל למוד התוךה מאד.

)שיחות הר״ו סימן י״ז(

ב .נכספתי מאד להמשיך את העולם אל עשיה ש?היה חיוב
אצל כל אחד ואחד ללמוד כך וכך בכל יום ולא יעבר
וכיוצא.
גם הרחוקים ,ע״י לימוד תורה יצאו מהרע
ואמר :שאפלו אותן האנשים הרחוקים מן הקדשה מאד
שנלכדו במצוךה ךעה עד שךגילין בעברות חס ושלום,
רחמנא לצלן רחמנא לשןבן ,אף על פי כן הלח של התורה
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גדול כל כך עד שיכולה להוציא אותם מן הגברות שךגילין
בסם חס ושלום .ואם יעשו לסם חק קבוע וחיוב חזק ללמד
בכל יום ויום לך ולך ?סוה איך שיסוה בודאי יזכו לצאת
ממצודתם הרעה על ידי התורה כי כח התורה גדול מאד.
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)שיחות הר״ן סימן י״ט(

ד .תורת ה׳ ונמימה משיבת נפש ,מדרכי מיתה לדרכי
חיים ,כי התלרה מחכימת פתי) .חכירות וקבלנות ב׳(
ח .ו^?פלו מי שנפל למקום שנפל ,והוא ךחוק מאד מה׳
יתברך על ידי מעשיו סךעים ,אף על פי כן  -וכול להתקרב
לה׳ ?תברך בקל על ידי למוד התולה הקדושה.
ו .כי התורה הקדושה יו.דךת אפלו למי שהוא בעכ)קי
הקלפות בשאול תחתיות חס ןשלום .ומעוךךת אותו
ומקךבת אותו לה׳ ?תברך ,בבחינת ׳^?בדון ומןת אמרו
באזנינו שמענו שמעה׳.
ז .ה?נו ש^?פלו מי שהוא בדיוטא התחתונה חס ושלום,
במדור הקלפות שהם בחינת אבדון ומות ,גם הם שוכ)עים
שמעה של התוךה שסיא נותנת לפתאים ערמה ,כי אוך?תא
מכךזת תמיד עד מתי פתיים תאקבו פתי ןכו׳.
ח ♦ והכלל ,שהתוךה הקדושה היא יו.דךת אפלו בעמקי
תהום לעורר אפלו את הפחות שבפחותים ,לה׳ ?תברך .ועל
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ידי עסק התוךה יכולין להתקךב לה׳ לתברך ^1פלו מי^ץאול
תחתיות חס ושלום.
ט .וכמו שאמרו רבותינו זכמנם לברכה אין דברי תורה
מקבלין טמאה ,ןעל כן אפלו הזבין וחמצרעים וכר עוקקין
בתורה ןכר.
זה ךמז ש^ןפלו אלו שהם בסטךא דמס^?בותא ,גם הם
צריכין לעסק בתורה ,כי התולה תקרב גם אותם לה׳
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יתברך•
י .כמו שכתוב ׳והקזתךתי פני וכי׳ ועתה השירה הזאת
לפניו וכו׳ כי לא תשכח מפי זרעו׳ .הינו ,שאפלו כשושךאל
הם חוט^sים חס ושלום ועל ידי זה היו מתרחקים מה׳
יתברך ,בבחינת הקרנלת פנים חס ושלום ,אבל התולה
תקרב אותם.
יא .אפלו בעת שהם נזופים ולחוקים חס ושלום מצד
מעשיחם ,אף על פי כן התולה תלד עמקם למקום שהם
שם ,וממקום שהם וזקלב אותם לה׳ לתבלך ותחזילם
בתשובה .בבחינת ׳וענתה השילה הזאת ןכו׳ כי לא תשכח׳
וכו׳.
יב .לזה שכתוב ׳בהתהלכך תנחה אותך בשכבך תשמור
עליך׳ וכו׳ וללשו לבותינו זכרתם לברכה :בשכבך בקבר,
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הינו?^ ,פלו כשאתה שוכב בסטךא ךמותא חס ושלום ,גם
אז התוךה תשמר vליך ותקרב אותך לה׳ ?תברך כנ״ל.
יג .וכמבאר כל זה היטב במ^?מר ^?ני ה׳ הוא שמי וכו׳
)סימן יא( שעל ידי ךבורי התוךה יכולין לצאת ממדרגה
פחותה ושפלה למךתה גבה מאד ,כי ךבורי התוךה מאירין
לו כי הם בחינת ׳צפךתא ךקאי עד קךסלה במיא׳ בבחינת
ותגל מחלתיו ןכו׳ ורישה מטי ןכו׳ עין שם.
יד .נמצא ,שמיום שזכינו בחמלת ה׳ לקבל את התוךה על
ידי משה רבנו עליו השלום ,מיום ההוא אין שום הרחקה
לישראל מהקדוש ברוך הוא לעולם ,כי תמיד הם קזמוכין
לה׳ ?תברך על ידי התוךה שיוךךת ןעולה עמהם כנ״ל.
טו .התוךה היא מקור מים חיים שמטחךת מכל הגלולים
ןהטנופים .בחינת מ?ם טהורים ,בחינת ןזךקתי עליכם מ?ם
שהורים וססרתם מכל טמאותיכם ומלל גלוליכם) .הלכות
סעודה הלכה ה׳ אות יג(

טז .ו.ןה צריך כל אךם לידע  -שאפלו אם הוא כמו שהוא,
אם יברח בכל יום אל התוךה ,הן הךבה הן מעט ,אם אי
אפשר לו מחמת הפרנסה או שארי מניעות .על כל פנים
כשיקבע עצמו על התוךה ללמד בכל יום ויום איך שיח?ה
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ו^2בר vליו מה ,אז בודאי סוף כל סוף יהיה נטהר מכל
הבגדים הצואים ויתקרב לה׳ יתברך באמת.
יז .כי אף על פי שהם נסבכים באךם מאד מאד ומתגברים
בכל פעם שמתעורר האךם לה׳ ?תברך ,הם מתגברים
ביותר .בפרט כשרוצה לעסק בתורה ותפלה .וכמובא
בכתבי ה^?ד׳י ז״ל .שיש הךבה שהמצולות ים שהם
הרהורים ךעים ומגנים מתגברים עליקם ביותר ,בפרט בעת
עקקו בתוךה ותפלה.
יח .אבל אף על פי כן אם לא יניח את מקומו יכריח
מחשבתו להמשיכה לתוך התורה והתפלה בכל פעם ?חיה
איך ש?היה .בודאי סוף כל סוף התוךה תטהר אותו מכל
הנ״ל.
יט .כי התוךה הוא בחינת נהר שאינו פוסק וכמעין
המתגבר שאין שום טמאה ולכלוך יכול להתקים כנגדה ,כי
כל הטמאות והגלולים שבעולם היא שוטפת אותם
ומבטלת אותם בךגע קלה.
כ .רק שהעקר שיח?ה קזק בזה ,כי אחר כך הם חוןרים
ומתגברים ביותר ,וצריך לחזר ולברח אל התוךה .וכן בכל
פעם .וזהו בחינת קבעת עתים לתוךה .׳קבעת׳ ד?קא שיח?ה
עסק התוךה בקביעות גדול.
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בא .אפלו מי שאינו עוסק בתוךה כל היום ,כי אם אי.ןה
עונים ושעות ,על כל פנים צריך לזיהר ש?היו אלו העתים
והשעות בקביעות גדול בכל יום ,חק ולא יעבר .כדי שיברח
בכל פעם למקור מים חיים המטהרים מכל הטמאות
והבגדים הצואים וכנ״ל.
כב .על ידי התוךה נתקבלים כל הונפלות וכל הבקשות,
שאנו מבקשים ומתפללים .וסחו והחשיבות של ישראל
נתעלה תתרומם בפני כל מי שצריכין ,הן ברוחני הן
בגשמי.
כי עכשו בעוונותינו הרבים חן וחשיבות האמיתי של
?שךאל נפל ,כי עכשו עקר החשיבות והחן הוא אצלם.
אבל על ידי התוךה נתעלה סחו והחשיבות של ישראל ,כי
התוךה נקראת )משלי ה( ״אילת אהבים ויעלת חף/
שמעלה חן על לומךיה)ערובין נ״ד ע״ב( ןעל ידי זה נתקבלין
כל התפלות והבקשות) .ליקוטי מוהר׳׳ן חלק ראשון סימן א׳(
בג .בא אחד לפניו בקובלנא על שאינו יודע אם גם תפילתו
נתקבל אצל השי״ת ,כי הוא רואה שאין לו חן וחשיבות
אצל אנשי עירו.
אמר לו אדמו״ר זלה״ה שלראה תיכף אחר תפילתו
שילמוד איזו לימוד משניות או גמךא מה שילמוד ,ויהיה
מובטח שיתקבל תפילתו ויהוה לו חן וחשיבות אצל א׳
ואנשים) .טובות זכרונות ,אות א׳(
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ראוי ללמוד כל הספרים
כך .ךאוי לאךם ^\יעבר וילך בןה העולם בכל הקזפרים
הקדושים וללמד כולם כדי ל\?היה בכל מקום) .שיחות הר׳׳ן
אות ס׳ח(

ליזהר מאד ללמוד ספרי פוסקים כל יום ולא יעבור
כה .על לימוד הפוקקים הןהיר מאד מאד ביותר מכל
הלימודים.
ךראוי ללמוד כל הארבעה שולחן ערוך כולם מראשם עד
סופם כסךר .אם יכול ללמוד כל הארבעה שולחן ערוך עם
כל הפירושים מדולים מה טוב ,ןאם לאו ,על כל פנים
ילמד כל הארבעה שולחן ערוך הקטנים.
ואמר שכל איש ?לוךאלי מחוייב ללמד בכל יום ויום
פוסקים ולא יעבור .ואף אם הוא אנוס ואין לו פנאי ,ילמד
על כל פנים איזה סעיף שולחן ערוך באיזה מקום שהוא
אפילו שלא במקומו שהוא עומד עתה בשולחן ערוך.
כי צריך ללמוד איזה ךין בשולחן ערוך בכל יום ויום כל
ימי חייו .וכשאינו אנוס ילמד כסדר כל הארבעה שולחן
ערוך מדי יום ביומו ,וכשעמור ויסיים הארבעה שולחן
ערוך וחזור תתחיל ללמךם כסךר .וכן ינהג כל ימי חויו.
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להגיע לחלבה מוברח יגיעה וטרחה לברר וללבן
בו .בודאי אי אפשר לןכות למלכות כי אם על ?די יגיvה
גדולה ,כי צריכים לק\רח הךבה לברר וללבן כל הקשיות
ל^ןסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא) .ליקוטי הלכות ,פסח הלכה n
אות ג׳(

בז .בענין למוד שלחן ערוך שהזהיר אךמר׳ר זצ״ל ,שמעתי
בשם מותו מוהךנ״ת ז״ל ,שאף על פי שדי ללמד סעיף אחד
לבד בכל מקום שהוא ,אבל דוקא סעיף כןה שהוא פסק
הלכה) .כוכבי אור ,אנשי מוהר׳׳ן אות י׳׳א(
בח .בענ?ן הלמוד ,בודאי טוב לפניך בכל האפנים שתתחיל
כסךר הארח חיים עם המגני א.ךץ.
ותקבע לך חק קבוע כמה דפין בכל יום ,עד שתגמר
בעןרת השם ?תברך כל האךבעה חלקי שלחן ערוך .ותפזר
ותתחיל ןכר ןכן תנהג כל ?מי חייך ,ובזה ייטיב לך לעד.
)עלים לתרופה ,מכתבי מוהרס׳ת מכתב פ׳׳ד(

חיוב לבולם ללמוד לפחות טעיף שו״ע
כט .זאת ה?תה הנהגה הכללית שצוה והזהיר את כולם.
ךה?נו ללמוד פוסק בכל יום .אפלו ביום שאין לו פנאי,
?למד על כל פנים איזה סעיף שלחן ערוך בכל מקום שהוא.
ואמר שהוא חיוב גתל על כל אחל מ?שךאל) .שיחות הר״ו אות
קפ׳׳ה(
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ל .ואז היה רצונו הקדוש שא1נ:מר כל האךבvה שלחן vרוך
הגדולים בשנה אחת.
וקבע לי שעור ללמד סמשה דפין בכל יום ,ןכן קימתי כמו
חצי שנה ,וגמרתי כל הארח חיים עם המגן אברהם וטורי
זהב והיורה דעה עד סמוך לסופו.
אחר כך התגברו עלי מאד המניעות והבלבולים ולא
יכלתי ללמד בכל יום שעור הנ״ל .ואז צוה עלי ללמד קבלה
ןכר ,ואז נכישד גמר הלמוד של הארבעה שלחן ערוך עוד
איזה שנים והןה לי צער מזה) .חיי מוהר״ן אות תל״ה(
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שליטתו העצומה של רבינו בכל השו״ע ומפרשיו
לא .ןכמה פעמים ספר עם אנשים מכמה דינים מהארבעה
שלחן ערוך הגדולים בעל פה׳ והיה בקי בכל הדינים
בבקיאות גדול מאד.
ואפלו מי שלמד אותו הפוסק בסמוך לא היה יכול לעמד
עדו נגד בקיאותו הגדולה ,כי רנמיד נתבטלו לפניו כל
הלומדים שקיה מדבר עמהם בבקיאות הארבעה שלחן
ערוך הגדולים )חיי מוהר׳׳ן אות רס׳׳ה(
לב .גם שמעתי בשמו שאמר ,אם הייתי אומר פשטים
בגמפ״ת ]בגמרא פרוש רש״י תוקפות[ ,היו כל הלומדים
והגדולים מנחים תחת כפות רגלי ,אך עדלן אין לי חשק
לזה.
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ועין במקום אחר שאמר שבמלה קל יותר לחדש וכר .ומי
שמעין היטב בךבךיו יוכל להבין מאליו עצם ^דלת חכמתו
עד אין סוף ןאין תכלית) .שם(
רכינו ידע כנעוריו כל השו״ע וכל שורשי הדינים בש״ס
וע״פ סוד
לג .שמעתי בשמו מכבר שספר ,שלמד כל הארבעה שולחן
ערוך שלש פעמים .פעם אחת כפשוטו ,ןפעם שני למד תמר
אותם ןהיה יודע בכל ךין ןךין מארבעה שולחן ערוך השלש
שלו ב1ומךא פרוש רש״י ןתוספות ,ןפעם שלישי למד תמר
אותם ןזכה לידע בכל דין ודין סוד הכונה של הדין מפני
מה הךין כך על פי סוד.
וכפי הנשמע כל זה היה בימי נעוריו כי אחר כך חזר וגמר
אותם עוד כמה פ^מים) .שיחות ynnאות ע׳׳ו(
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אין להתעככ כלימוד ,כשיחזור שוכ ושוב ככר יכין הכל
לד .טוב ללמד במהירות ולבלי לדקדק הךבה בלימודו ,רק
ללמד בפשיטות בזריזות ,ולבלי לבלבל דעתו הךבה בשעת
לימודו מענין לענ?ן רק ?ראה להבין הךבר בפשיטות
במקומו.
ןאם לפעמים אינו יכול להבין ךבר אקד ,אל יעמוד חרבה
שם ,ויניח אותו העעו וילמד יותר להלן .ןעל פי הרוב ?דע
אחר כך ממילא מה שלא ה?ה מבין בתחילה כשילמד כסדר
בןריזות להלן יותר) .שם(
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לח .לא יבלבל דעתו בוזחלת לימודו)י\יךצה ליהבין תיכף,
ומחמת ןה יקשה לו הךבה תיכף ולא יבין כלל ,רק יכניס
מוחו בהלימוד ויאמר כסךר בןריזות וממילא ובין .ואם
לא יבין רניכף יבין אחר כך .ו^sם ישארו איזה ךברים שאף
על פי כן לא יוכל לעמוד על כונתו ,מה בכך?
כי מעלת ריבוי הלימוד עולה על הכל ,וכמו שאמרו
רבותינו זכרונם לבךכה ׳לגמור וקדר ליסבר ,ואף על גב
ךלא ודע מה קאמר׳ שנ^^מר )תהלים קיט( ׳גךסה נפשי
לתאבה׳) .שם(
לו .כי על ודי ריבוי הלימוד שילמד במהירות ויןכה ללמוד
הרבה ,על ידי זה יןכה לעבור כמה פעמים אלו הקפרים
שלומד ,לגמךם ולחזור להףנחיל ולגמךם פעם אחר פעם.
ועל ידי זה ממילא ובין בפעם השני והשלישי כל מה שלא
הוה מבין בתחילה כל מה שאפשר להביו ולעמוד על
ךבריהם.
לז .ןאי אפשר לבאר ךברים אלו בכתב היטב .אבל באמת
הוא ך.ךך עצה טובה מאד בענין הלימוד .כי על ידי זה
יכולים לזכות ללמוד הרבה מאד לגמור כמה וכמה ספרים.
על ידי ריבוי דקדוקים בלימוד רק מפסידים
לח* וגם יזכה להבין הךברים יותר מאשר חוה לומד
בדקדוק גדול ,כי זה מבלבל מאד מן הלימוד .וכמה בני
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אדם פסקו מלימודם לגמרי על ידי ריבוי הדקדוקים
שלהם ,ומאומה לא נקאר ביךם.
אבל כשירגיל עצמו ללמוד במהירות כנזכר לעיל בלי
דקדוקים הרבה ,התורה תתקיים בידו ,ויזכה ללמוד
הרבה מאד גמלא ןפוקקים כולם ,ותנ״ד ומדרשים וספרי
הזוהר וקבלה ושאר קפרים כולם.
אין לערבב כמה לימודים יחד
לט .לא טוב בעיני שכתבת לי שקבעת לך קני שעורים
בלמוד פוסקים ,בארח חיים הלכות שבת וביוךה דעה
הלכות מליחה.
הלא היה לך להבין כי לא חפצתי בךךך כזה לפזר דעתו,
בענינים ךחוקים כאלה ,וכי מה עמן מליחה להלכות שבת.
מלא זדערנ כי ךצוני בסךר הלמוד הוא ללמד כסךר ד?קא
)עין שיחות הר״ן עו( ,דהינו שתגמר הארח חיים עד סופו,
ואחר כך תתחיל בעזרת השם ?תברך ללמד היוךה דעה
מהלכות סחיטה מראשו לסופו כסךר ד?קא ,וכן החשן
מספט והאבן העזר.
לא כמו שנוהגין בני הנעורים להטף בכל זמן הלכתא
מ?.רוךת ,לפעמים הלכות בשר בחלב ולפעמים הלכות טוען
ונק\ען ,ופודאם מדלגין להלכות נדה וכיוצא בזה ,ונקארים
קרח מכאן וקרח מכאן ,רזה וזה לא עלתה בידם.
ומאומה לא ?סאו בעמלם .כי כ^?שר עךלו אינם יודעים
שום דין!הלכה אפלו במקום אחד) .עלים לתרופה ,מכתב ו׳(
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לזכות לתורה צריך להקטין עצמו
מ .אין אךם זוכה לתוךה ,אלא על ידי שפלות ,כמו שאכ1רו
סז״ל )ערובין נד( ״וממךבר מתנה״ ,שישבר גאותו מארבע
בחינות שפלות.
כי צריך האךם להקטין את עצמו לפני ^דולים ממנו,
ולפני בני אךם כערכו ,ולפני קטנים ממנו ,ולפעמים ,שהוא
בעצמו קטן שבקטנים וצריך להקטין את עצמו כנגד
מדרגת עצמו ,וידמה בעיניו שהוא למטה ממךמתו,
בבחינת)שמות ט״ז( ״קבו איש תחרניו״) .ליקוטי מוהר״ו חלק א׳
סימן י׳׳ד אות ה׳(

לפני שמחדש ,לחזור ולחשוב שוב ושוב על אותו דכר
מא .כשחושבין תוךה צריך להיות חושב הךבר תוךה
שרוצה לחדש בה לחשוב ולחזור כמחשבתו אותו הפסוק
או אותו הענין כמה וכמה פעמים הרבה מאד ולהיות
נוקש ןדופק על הפתח עד שלפתחו לו) .שיחות הר׳׳ן אות ס׳ח(
לזכות לביאורי תורה ,צריך לשפוח שיח בתפילה
מב .ומי שמצה להמשיך באורי התוךה ,צריך מתחלה
להמשיך לעצמו דבורים חמים כגחלי אש כנ״ל .והדבור
נמשך מלב העליון ,בחינת)תהלים ע״ג( ״צור לבבי״.
וצריך לשפך שיחו בתפלה לפני השם לתברך ,ועל לדי
תפלתו נכמרו רחמי השם לתברך עליו ,ונפתח לב העליון,
כי עקר הרחמים הוא בלב ,תשפע מלב העליון ךבורים ,ועל
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ידי הךבור ממשיך באודי התוךה גם כן משם .ולב הנ״ל
הוא בחינת סלע ,שמשם הדבור ,בבחינת )מגלה י״ח( ׳מלי
בסלע׳ .וסלע הוא בחינת צור ,בבחינת)ונהלים ק״ה( ״פתח
צור ויזובו מים״ ,ןהוא בחינת לב ,בחינת ״צור לבבי״.
והלב נכמר ברחמים ומשפיע דבורים חמים ,בבחינת)שם
ל״ט( ״חם לבי בקךבי בהגיגי תבער אש דבךתי בלשוני״,
ובלב הזה כתובים כל באורי התוךה ,בבחינת )משלי ג(
״כתבם על לוח לבך״.
ומי שרוצה לקח איזה באור ,צריך לו לקח מהלב הנ״ל
בתפלה ,בבקשה כנ״ל.
ובשביל זה צריך כל אקד ממפךשי התוךה ,קןם שמתחיל
לבאר איזה באור ,צייד לו מונחלה לשפך ונפלתו לפני השם
?תברך ,כדי לעורר לב העליון להשפיע עליו דבורים כגחלי
אש ,ואחי י1ד זתחיל לבאר ,כי אחר כך נפרנח הצור ויזובו
מימיל הינו באולי התוךה) .ליקוטי מוהר׳׳ן חלק ראשון סימן ס אות (a
הפרש בין לומד לעצמו לבין מלמד לאחרים
מג .יש חלוק בין באור שאךם מבאר בינו לבין עצמו לבין
באור שאךם מבאר לרבים ,כי כשדורש ברבים ,וקךם
הבאור הוא מקשר את עצמו עם נשמותיהם ןשופך שיחו
ותפלתו לפני השם ?תברך ,בודאי ׳הן אל כביר לא ימאס׳.
^בל ונפלת ןחיד ,אפשר שמו^ןסין בתפלתו .ןזה בחינת
״ןדבךונ אל הסלע לעיניהם״ ,שונפלתד תהןה בשעה
שהצבור מקבצים .רזה ״הקהל את העם״.
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וזהו החלוק בין הלומד מתוך הספר ובין השומע מפי
החכם עצמו ,כי השומע מפי החכם עצמך בודאי נתקשר
נשמתו עם נשמת החכם בשעת תפלתו כנ״ל ,ויש לזה
קאךם חלק בבאור הזה ,כי על ידי התפלה נתוסף קדשה
למעלה ,וכל תפלה היוצאת מהךבה נשמות היא מוספת
קדשה למעלה ומעוברת ביותר לב העליון כנ״ל ,ולב העליון
שופך מימי הבאור ביותר הכל לפי רב ^?נשים ,כן יותר
קדשתו) .שם אות in0
לימוד הזוה״ק עושה חשק לכל לימודים
מד .קוע שלימוד הזוהר מסתל מאד מאד• ודע שעל ידי
לימוד הזוהר נעשה חשק לכל מיני לימודים של התורה
ה ק ד ו ש ה) .שיחות הר״ן אות ק״ח(

הלשון של הזוה״ק מעורר מאד
מה .והלשון של הזוהר מעורר מאד לעבודת השם לתברך,
דהיינו הלשון הךגיל בזוהר לומר זכאה וכר על כל מצוה
ועבידת ולהיפך ,הצעקה שצועק וי וכר וי ליה וי לנשמתיה
על הסר מעבודת ה׳ ,אלו הלשונות מעוררים מאד את
האךם לעבוךתו יתברך) .שם(
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פרק ב׳
הוצאת ספרי קודש
בו מבואר כי מצוה להרבות להדפיס ספרי קודש
כפי האפשר ,וטעות המלעיגים על ספרים חדשים
היוצאים .וכל הספרים הרבים עוד לא נגעו בעצם
התורה.
א .כל הקפרים ההולכים בדךכי התוךה הקדושה בדרך
^?בותינו ,בך.ךך האמונה הקדושה ,בודאי מצןה גדולה
להדפיסם ,להרבות ספרים כחול הים) .קידושיו הלכה ג׳ אות כ״א(
ב .כי כל ספר שמדבר מעניני תקרה הן בך.ךך הפשט ,או
דרוש ,או .רמז ,או סוד ,או פרוש ,או באור ,או ספרי
פוקקים ושאלות ותשובות ,או ספרי מוסר ואגדות וכיוצא
בהם ,כלם נכוחים למבין וכלם צריכים להעולם ,כלם
אהובים ,כלם קדושים ,כי כלם מדברים מךצונו יתברך
הנעלם בהתורה והמצוות.
ג .ובודאי אסור לקוץ ברבוי קפרים ,כמו שנמצאים קצת
אשר עיניהם צרה כשרואים שנתחדש עוד איזה ספר ך1ךש,
ועתק וצא מפיהם ,כאלו מצטערים על הראשונים שכבר יש
הרבה ספרים ולמה לו עוד.
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ד .ובאמת לא בדעת ידברו ,כי לכל עת וןמן לכל חפץ ,כי
מי יכריח אותו ללמד ןה הספר ,ואם לא ?היה לו פנאי
ללמד ןה הספר החךש רק יבלה ?מיו בחפרים שיש מכבר,
מי ימחה בידו.
ח .ומה אכפת ליה שיש עוד קפרים בעולם ,אולי יש בני
אךם שמסגל להם זה הספר דיקא ,כמו שרואין בחוש שיש
בני אךם שיש להם חיות מספר זה ,ויש בני אךם שמחיה
אותם ספר אחר.

י♦

וגם באךם אחד בעצמו יש שנויים ביו הזמו ,לפעמים
מתעורר להשם ?תברך על ידי דבר זה שבספר זה ,ולפעמים
אינו יכול להתעורר כי אם על ידי דברי תוךה ומוסר
שבספר אחר.

ז .וגם מי שנפשו חשקה בתורה ומבלה ימיו עליה כראוי כי
לכך נוצר ,יש פנאי בימי האךם אשר הוא חי על פני
האךמה לע?ן ולהביט בקפרים הךבה מאד ,כמו שךאינו
כמה גדולים שהיו בקיאים בכמה ספרים הרבה מאד.
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ח ♦ ולמה לא נלמד קל וחמר מהעכו״ם ,כי לא קבלו את
התוךה הקדושה וכל עניני חכמתם בעסקי העולם הזה
שהוא הבל וריק צל עובר ,ןאף על פי כן יש להם הרבה
קפרים אלפים וךבבות באריכות גדול מאד ,ובכל מדינה
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ומדינה נתחדשים אצלם ספריהם הךבה מאד בכל שנה
וכמעט בכל יום ,ואינם קצים בךבוי ספריסם.
ט .ומדוע נבגד אנחנו ,חס ושלום ,להקפיד ,חס ושלום ,על
רבוי הקפרים של התוךה הקדושה אשר היא חיינו וארד
ומינו בעולם הןה ובעולם הבא לעולם שכלו ארך וטוב
לעולמי עד ולנצח נצחים.
י .וקלא כמה תחבולות עי^^יו וכמה קפרים לאלפים
ורבבות מחברים בשביל עסקי עולם הזה ,קל ןחמר בן בנו
של קל וחמר כמה אלפי אלפים ורבי רבבות קפרים עד אין
קץ אנו צריכים לחבר ולהךפיס בשביל התכלית האחרון
לעולם הבא.
יא .כי אנו צריכין להכין לעצמנו צךה לדךכנו הךחוק מאד
מאד ,וכבר נלכדו רבים מאד מאד בתאוות עולם הזה
וקבליו ןטעותיו ,ןכמה תקבולות ןכמה קפרים אין מקפר
אנו צריכין לחדש בכל יום כדי למצא עצה ותחבולה להציל
את נפשותינו ןנפש בנינו ובנותינו ןהףנלויים בנו ,להציל
כלם מני שחת ולחיותם על פני האךמה בחיים נצחיים,
לקרבם אל התורה ואל העבודה.
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יב .וגם כי העולם אומרים בשם הבעל שם טוב זכר צדיק
וקדוש לברכה ,כי תורת ה׳ ועמימה עדין ,כי לא נגעו בה
עדיו
נמצא ,שכל הספרים הקדושים והנוראים שכבר נמצאים
בעולם עדין לא נגעו בעצם התוךה ,ןערנה ךאה והבן כמה
קפדים צריכים עוד עד שנתחיל לגע בהתוךה ,מכל שכן ןכל
י :

T

׳

V

T

־ :

Tי

־ :י

י

 :־

T

י

T : V

י :

 Tי

שכן לבוא סדריס ולירד ליגמקה.
יג .על כן כל הקפדים הקדושים שנתחברו עד הנה ,עד?ו
אינם חלק מאלף מעצם רבוי הספרים שותגלו עוד בעת
שותגלו סתרי רזי התוךה האמתיים.
יד .על כן צריכיו להז־הר לבלי להלעיג ולבזות חס ושלום
שום ספר ההילד על פי דרכי התוךה הקדושה ,על פי
הגמרא ומדרשים וספרי הזהר וכתבי האר״י ז״ל.
טו .כי כלם צריכין לקעולם ,ןגם כי יש כמה ןכמה מדינות
ועןרות של לשךאל ובמקומות אלו מתפשטין אלו הספרים,
והם מחיין עצמן בקם ,ובמקומות אחרים מחוין עצמן
בקפרים אחרים דיקא ןכנ״ל.
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פרק ב״א
ספרי רביגו
בו מבואר ממעלת לימוד ספרי רבינו
בעיון ליקוטי מוהר״ן בעין אמת ,יהיה בעל תשובה גמור
א .ובה׳ בטחנו שכל מי שישים עינו ולבו היטב לדברי קךש
הנאמרין בספר הקדוש הזה? .תלהב לבו ולפתחו עיניו
ויכסף ולשתוקק מאד לעבוךתו ?תברך .עד אשר ישוב אל ה׳
באמת .בכל לבבו ונפשו ומאדר ולב חזק כצור יזיז
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ממקומו .אם אבן הוא נמוח .אם ברזל הוא מתפוצץ.
כאשר שמענו מפיו הקדוש ז״ל .שאמר שמי שיסתכל
בספר הזה בעין האמת ,בודאי ?היו נפתחין אצלו כל גידי
קשיות לבבו ,ו?היה נעשה בעל תשובה גמור.

)הקדמת מוהרנ״ת

לליקוטי מוהר׳׳ן(

מדיבור רבינו יכולים להיות צדיק גמור
ב .אמר רבנו זכרונו לברכה בפרוש ,שבכל שיחה ושיחה
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שהיה משיח ומדבר עמנו יכולים להיות על יךה איש כשר,
ואפלו צדיק גמור כל ימי חייו כמו שאני מצה )אזוי וויא
איך מיין איין גוטער יהוד( אם יךצה לילך עמה לקים כפי
שיחתו הקדושה.
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ומי שזכה לשמע שיחתו הקדושה מפיו הקדוש הוא יודע
זאת ב^מת ובברור.
ג .וגם ^?פלו עכשו כשלומדין ךבךיו הקדושים יש להם גם
כן כח גדול לעורר להשם יתברך לןכות לדךכי ה׳ באמת,
למי שישים לבו היטב לדבריו ולשיחותיו הקדושים
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הנאמרים בזה הספר ,ובשאר קפריו הקדושים.
כי כל שיחה שלו היא התעוררות נפלא ונוךא מאד ודךך
ישרה ונכתה מאד לעבודת השם ?תברך לכל אחד לפי
מדתתו ?היה באיזה מדתה ש?היה?^ .פלו מי שהוא
במדרגה עליונה מאד יכול לקבל דרך ישךה ועצות נפלאות
מכל שיחה ושיחה שלו .וכן להפך מי שהוא בתכלית מדתה
התחתונה חס ושלום באיזה מקום שהוא ,יכול לקבל ד.ךך
ישךה ועצות נכונות מכל שיחה ושיחה שלו למלט נפשו מני
שחת ,ולשוב אל השם באמת אם ?שים לבו לךבריו היטב,
ויקים אותם באמת ובתמימות בלי שום חכמות .אשרי מי
ש י א ח ז ב ק ם) .חיי מוהר״ן סימן שנ״ח(

בדברי רבינו יש סודות עמוקים
ד .כל ךב.רי רבנו זכרונו לבךכה ,ומעשיות שאנו מספרים
ממנו ,אין בהם דבר שלא ?היה בהם סודות גבוהות
ןנוךאות ועצומות מאד מאד .עמק עמק מי ?מצאנו.
מוהר״ן סימן י״ד(

)חיי
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דיכורי רכינו כגחלי אש
ח .לא היה תיל לומר דברי מוסר בפרוש כדרך המוכיחים,
אבל אף על פי כן כל ךבךיו ןכל שיחותיו היה רק מעניו
עבודת ה׳ .וכל דבריו היה כגחלי אש ממש .ומי שזכה
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לשמע ךבור מפיו היה נכנס בקךבו כאש בועךת ממש.
ואי אפשר לבאר ולצ?ר לא בכתב ולא בפה עצם תבערת
קדשת ךבוךיו שיצאו מפיו הקדוש והנוךא בקדשה
ובטהךה ^?שר כל דבור ודבור שלו ^?פלו בשיחת חליו ,מכל
שכן כשהיה מדבר בעבודת השם או כשהיה אומר ומגלה
תוךה ,היה כל דבור קבור מאיר ומזהיר ומתלהב כאש
לוהט רשפי רשפי שלהבת.
ומי שהיה מאזין ומקשיב לדבריו באמת ובתמימות היה
י
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כל דבור ודבור שלו פורח ןנכנס בקרבו כלבת אש ממש עד
שכל אחד מהשומעים היו נמשכין על ידי דבוריו להשם
יתברד בהתקשרות נפלא והתלהבות גדולה להשם יתברד
באמת .ועל פי רב היה נדמה לנו באותו שעה שעמדנו לפני
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הךרת קדשתו הנורא ,שבודאי לא יהיה לנו עוד שום
בחירה .כי בודאי בהכרח להיות כרצון השם לתברד ואי
אפשר לפרד עוד מהשם יתברד• מכל שכן לשנות רצונו
?תברך לעבר חס ןשלום?^ ,פלו איזה דבר קל בעלמא .כי
הלב היה נמשך מאד מאד להשם ?תברך על ידי דבוריו
הקדושים ^?שר אי אפשר לשער ולערד
גם עכשו כל מי שיעסק בספרי רבנו הקדוש והנברא זכר
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צדיק וקדוש לברכה ,ויע?ן ויסתכל בסם באמת ובחמימות
ודאי יתלהב לבו מאד להשם יתברך כי כל דבריו כגחלי
אש) .שיחות הר׳׳ן סימן (T op
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פרק ב״ב
לראות רק הטוב שבזולת
בו מבואר שאסור לאדם להסתכל על חסרונות
הזולת ,אלא רק על הטובות ,וכל חסר שראה את
זולתו לדון לכף זכות .ועי״ז באמת יעלה את
הזולת לכף זכות.
אסור להביט לחסרונות השני
א .דךך השם יתברך להביט על הטובות שעושין ,ואף
שנמצא בהם גם כן מה שאינו טוב ,אינו מסתכל על זה.

■י
■ V

TI

כמו שכתוב)במךבר כ״ג( ״לא הביט און ביעקב״.
מכל שכן שהאדם אסור לו להביט על חברו לרעה ,למצא
בו דוקא מה שאינו טוב ולחפש למצא פגמים בעבודת
T

V

T

T T

T

סברו ,רק אךרבא ,מחיב להביט רק על הטוב.

:״

r

• I

)ליקוטי מוהר״ו

חלק שני סימן י׳׳ז(

׳והוי דן את כל האךם לכף ןכות׳ .שצריך לדון את כל
אךם לכף זכות ,כי אין הקדוש ברוך הוא חפץ בחרבן
העולם ,״כי לא לתהו בךאה ,לשבת יצךה״) .ליקוטי מוהר״ן חלק
ראשון סימן (0
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ג .צריכין לזהר כ^אד לדון את כל אךם לכף ןכות ,ואפלו
החולקים vליו וכיבזין אותו ,צריך לדונם לכף זכות ול)׳\תק
להם ,ועל ידי זה נ^שה בחינת כתר.
ך .כמובא במךרש ׳משל לאחד ,שמצא את סברו שהוא
עושה כתר .אמר לו ב)׳\ביל מי ,אמר לו :בלזביל המלך.
אמר לו :כיון שהוא לצ.רך המלך ,כל אבן טוב שתמצא,
ונקבענו בו׳)ו?קךא רבה פךשה ב(.
כך כל אחד מ?קךאל הוא בחינת כתר להשם ?תברך,
וצריך להכניס בו כל מין ^?בנים טובות שאפשר למצא,
דהינו שצריכין להסתדל לחפש ולבקש אחר כל צד זכות
וךבר טוב שאפשר למצא ב?סךאל ,ולדון את הכל לכף
זכות ,כי הם בחינת כתר להשם ?תברך כנןכר לעיל .וכמו
שאמרו רבותינו ,זכרונם לברכה :׳הוי דן את כל אדם לכף
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ז כו ת^) .ליקוטי מוהר׳׳ן חלק ראשון סימן ף(

ע״י שדן לכף זכות מעלה אותו לזכות
ח .דע כי צריך לדון את כל אךם לכף זכות ,ו^?פלו מי
שהוא רשע גמור ,צריך לחפש ולמצא בו איזה מעט טוב,
שבאותו המעט אינו ךשע.
ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב ,וךן אותו לכף ןכות ,על
ידי זה מעלה אותו באמת לכף זכות ,ויוכל להשיבו
בתשובה.
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ו .וזה בחינת )ונהלים ל״ז( ״ועוד כןעט ואין ךשע וה^בוננת
על מקומו ואיננה׳ הינו שהפסוק מזהיר לדון את הכל לכף
ןכות ,ואף על פי שאונה רואה שהוא רשע גמור ,אף על פי
כן צריך אונה לחפש ולבקש למצא בו מעט טוב ששם אינו
רשע.
וזהו ״ועוד מעט ואין ךשע״ ,שצריך ארנה לבקש בו עוד
מעט טוב שיש בו עדין ,ששם אינו ךשע ,כי אף על פי שהוא

T

T

ךשע ,איך אפשר שאין בו מעט טוב עדין ,כי איך אפשר
שלא עשה איזה מצוה או דבר טוב מימיו.
ז .ועל ?די זה שאונה מוצא בו עוד מעט טוב ששם אינו
ךשע ,וארנה דן אותו לכף זכות ,על ידי זה ארנה מעלה אותו
באמת מכף חובה לכף ןכות ,עד שישוב בתשובה על ?די זה
וזהו ועוד מעט ואין ךשע ,על ?די שמוצא בהךשע עוד
מעט טוב ,ששם אינו רשע ,על ?די זה והתבתנרנ על מקומו
ואיננו ,ה?נו כשרנתבונן ותסתכל על מקומו ומךתתו ,ואיננו
שם על מקומו הראשון ,כי על ?די שמוצאין בו עוד מעט
טוב ,איזה נקךה טובה ,וךנין אותו לכף זכות ,על ?די זה
מוציאין אותו באמת מכף חובה לכף ןכות וזהו והתבוננרנ
על מקומו ואיננו כנ״ל ,והבן) .ליקוטי מוהר׳׳ן חלק ראשון סימן רפ׳׳ב(
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ח .מזונות של אךם נתמעט כשאין דן את האךם לכף זכות.
)ספר המידות ,ממון אות ס׳׳ו(

צריך מאד להזהר מלדון את חבירו
ט .כשאךם יושב לדבר בחברו ,זה בחינת ראש השנה,
שהוא יומא ךדינא ,שהוא יושב וךן את חברו.
וצריך לזהר מזה מאד ולהשתכל על עצמו היטב אם
הוא ךאוי לזה לשפט את חברו ,״כי המשפט לאלקים
הוא״ ,כי רק הוא ?תברך לבדו ךאוי לשפט את האךם.
י .כמו שאמרו רבותינו זכרתם לבךכה )אבות פרק ב( :׳אל
תדין את חברך עד שתגיע למקומר ומי הוא ש?כול לידע
ולהגיע למקום חברו ,כי אם השם יתברך ,שהוא מקומו
של עולם ,ואין העולם מקומו)בראשית רבה ,ויצא ,פךשת
סח ,הובא בפירש״י פרשת תשא(.
ןכל אחד ןאחד יש לו מקום אצלו ?תברך ,ןעל כן הוא
לבדו ?תברך יכול לדון את האךם ,כי הוא ?תברך בעל
הרחמים ,ובודאי הוא מקים בנו ׳עוי דן את כל האךם לכף
זכות׳)אבות פרק א() .ליקוטי מוהת׳ן חלק שני סימן א׳(
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פרק כ״ג
מחלוקת לשם שמים
בו מבואר למנוע מחלוקת אפילו שנראה לשם
שמים ,וגם בשביל להשאר חזק בדרכך אתה לא
צריך לחלוק ולהרחיק דרך של הזולת.
א .אפלו מי שנראה לו שכונתו אל האמת שמצה בנצחון
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בשביל לגמר איזה מצוה או דבר שבקךשה ,אף על פי שבזה
צריכיו להיות חזק מאד ,אף על פי כן צריך להסתכל היטב
שלא יגיע חרבן והריסה חס ושלום על ידי זה ,כי שנאוי
המסלקת וגדול השלום )ברכות הראיה הלכה ה׳(
ב .על כן צריכין להשתדל למעט במסלקת בכל מה ךאפשר,
אף על פי שנךמה לו שחולק לשם שמים.
ג .מכל שכן ןכל שכן שצריך להקתכל על עצמו אם כונתו
לשמים ,כי הלב יודע אם לעקל אם לעקלקלות.
ך .ןעל כן כשרואין את סברו שחביב עליו זה וקר מאד
מאד ןכל התורה תלויה בזה ,כמו שכתוב ןאהבת לרעך
כמוך .ןאמר רבי עקיבא זה כלל גדול בתוךה .כי כל בני
אדם משנים בדעותיהם זה מזה כמו שאמרו רבותינו
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זכרתם לברכה והכל מחמת בחינה הנ״ל ,שה׳ י^ברך ברא
הכל בשנויים רבים לאין קץ וכל אךם דעתו משנה מחברו.
ח .ובקדשה צריכים כל הבחינות הנזכרות לעיל שכתבנו
לעמן התמזגות הארבעה יסודות .כי כל המדות והדעות של
כל אדם הוא כפי התגברות היסודות שבו שמהם כל
ממדות ,כמובא שמי שמתגבר בו ביותר יסוד זה הוא חזק
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באותה המדה ודעתו נוטה לזה .וחברו להפך וכו׳.
ו .ובקדשה מי שכונתו אל האמת צריך בודאי להיות חזק
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מאד בדעתו ובמדותיו הטובים שבחר לו ובהדךך הושר
שבחר לו ,ולבלי להניח את עצמו להתנצח חס ושלום משום
אךם.
ז .כי צריכיו להיות עז כנמר בעבוךתו יתברך כידוע .אבל
אף על פי כן צריכין שלא לחיה הנצחון יותר מדאי שלא
יהיה שתא לחברו בשביל שאינו מתנהג בדךכו .ולתנהג עם
חברו במזג השוה.
ח .ךהינו שאף על פי שצריך להיות חזק מאד בדרכו הטוב,
אף על פי כן לקתכל על חברו גם כן בעין טובה ,ולשתדל
למצא בקברו גם כן איזה טוב באפן שלהיה לו אהבה עם
קברו ולא להיה לו עלן ךעה בקברו חס ושלום.
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ט .ואז יכול לקבל רמזים טובים ל^בוךתו ימברך מכל
אךם שבעולם שיפגע בו ,בבחינת מכל מלמדי ה^זכלתי וכף.
כי אינו מתורא שסברו חס ןשלום ידיחו מן האמת שבלבו
חלילה ,כי הוא חזק בדעתו ובדרכו הטוב מאד כךאוי.

י.

אך אף על פי כן אין עינו ךvה בסבת ןאוהב את סברו גם
כן ,אף על פי שאינו הולך בדרכו .כי אולי הוא צריך לילך
באותו הדרך שבסר לו ,כי אולי לפי שךש נשמתו צריך לילך
בדרך זה.
ו^ןפלו ^sם רואה שסברו אינו הולך כדרך הישר ,אף על
פי כן הוא דן אותו לכף ןכות ומשתדל למצא בו גם כן איזה
נקדה טובה .כאשר הזהירנו הוא זכרונו לברכה על זה מאד
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כמבאר בךבריו הקדושים בכמה מקומות.
יא .ןאם אפשר לו לדבר עם סבת באמת ובתמימות בלי
נצחון של שקר ,להטות סבת אל ה^מת להשיבו לדרך
הישר מה טוב ומה נעים.
י  .1ןאם לאו ,אף על פי כן אינו שתא אותו אדרבה אוהב
אותו גם כן ,כי משתדל למצא בו גם כן נקדות טובות כדי
שיוכל להתמזג עמו ןלאהב את עצמו עמו .ןזה עקר קיום
קעולם ,כי בהכרס שוהיה נצחון ושנוי דעות ,כי אין שני בני
אךם שויו וכנ״ל .אבל צריכין שוהוה ביניהם התמזגות
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והכרvה לטובה שלא יחנו אחיזה חס ושלום להרע עיו
שמפיל שכחה חס ושלום.
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פרק ב״ד
מחלוקת על עריקים
בו מבואר חומר ענין המחלוקת שחולקים על
צדיקים ,וזה אפיקורסות נגד ה׳ יתברך בעצמו.
וזה המעכב הגדול של ביאת משיח.
א .״שתו בשמים פיהם ולשונם תסלך בא.ךץ״ )תחלים עג
ט( .כי עכשו נתפשט האפיקורסות ,שחתרה הךצוvה לדבר
סךה על כל הצדיקים ועל כל לראי ה׳ .והוא כמו מי שפושט
לשונו נגד כל העולם שאינו משגיח על כל העולם.
ב .ובאמת זה האפיקורסות הוא נגד השם יתברך בעצמו,
אך שהם בושים לדבר בפיהם על השם לתברך ,על כן הם
מחפכין אפיקוךסות שלחם לדבר על העולם.
ג .רזחו ״שתו בשמים פיחם״ ,שבאמת מח שמדברים
בפיהם הוא ב^מת למעלה בשמים ,כי עקר דבריהם גגד
השם יתברך כביכול כנןכר לעיל ,אך ״לשונם תחלך
באךץ״ ,שמחמת שבושים לדבר בפיהם נגדו לתברך ,על־כן
לשונם תחלך באךץ שפושטין לשונם נגד קעולם כנ״ל .אבל
ב^מת ״שתו בשמים פיהם״ כנ״ל) .שיחות הר״ו סימן ל״ח(
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ך .כמו שאכןרו רבותינו זכרונם לברכה שחךבן בית שני לא
היה אלא על שנאת חנם ,וכן עכשו בסוף הגלות שה׳ לתברך
מצפה בכל יום להביא את משיח צךקנו ,ועקר העכוב הוא
על ידי המחלקת שבין התלמידי חכמים
וכמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה ,דור שבן דוד בא
קטגורןא בין תלמידי חכמים.

)לקוטי הלכות ,חובל בחברו הלכה ג׳(

ח .כי זהו עקר המעכב ביאת המשיח .כי הבעל דבר שם
לבו על זה מאד ,כי הוא רואה שקרוב לבוא עת משיח ,כי
סוף כל סוף בוא לבוא לא לאחר ,ומחמת שרואה
שממשמשין ובאין למות המשיח ,על כן הוא מתגבר מאד
מאד לעכבו.
כמו שני בני אךם שנלחמין זה עם זה כשרואה האחד
שחברו מתגבר עליו וקרוב מאד לנצחו ולתפסו ,אזי הוא
מתגבר מאד מאד נגד חברו.
ו .כמו כן מחמת שרואה הבעל דבר שקרוב מאד לביאת
משיח וסגאלה ממשמשת לבוא ,על כן הניח עצמו לאךכו
ולרחבו לעכבה חס ושלום.
ז .ועקר העכוב ,על לדי המחלקת הגדול שהכניס עכשו
בעולם ביותר ,וכל העולם מלא מחלקת .וביותר המחלקת
הגדול שבין כל הצדיקים והתלמידי חכמים ,עד שאיו אחד

148

משולחן לבינו /פרק כ״ד מחלוקת על צדיקים

יודע היכן הא^ת ,כי עקר אריכת הגלות הוא על ידי
המסלקת שבין לע\ךאל בעצמן.
ח .כי עקר שלמות הכבוד דקדשה של לשךאל הוא ,שכל
אחד מ?שךאל יבטל עצמו מאד נגד סברו ויבטל כבודו מפני
כבוד חברו.
ט .וזהו עקר שלמות ותקון הכבוד ,כמו שאמרו רבותינו
זכרתם לבךכה )אבות פךק ד( ,איזהו מכבד המכבד את
הבריות ,שנאמר כי מ ^ די אכבד וכר .כי כבוד ?שראל הוא
כבוד המקום ברוך הוא.
י .מכל שכן ןכל שכן התלמידי חכמים והצדיקים והכשרים
שבדור ,בודאי ךאוי להם לכבד זה את זה ביותר ,מאחר
שיש להם חלק יותר בהכבוד דקדשה ,כי כל מי שהוא גדול
במעלה יותר יש לו חלק גדול יותר בהכבוד דקדשה.
יא .ןעל כן כשחס ושלום יש מחלקת בין תלמידי חכמים
ןאחד פוגם בכבוד חברו חס ןשלום ,נפגם הכבוד מאד
מאד ,מאחר שבא הפגם על לדי התלמידי חכמים בעצמן
שהם עקר הכבוד שעל ידי זה נפגם הכבוד ביותר.
כי עקר כל הפגמים הוא דלקא על לדי זה האךם שנאחז
באותה המדה ביותר ,שהוא דלקא יש לו כח לתקן אותה
המדה או לקלקלה ביותר.
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יב .ועל כן עקר פגם הכבוד הוא על ידי מסלקת שבין
לשךאל ,והעקר על ידי מסלקת שבין תלמידי סכמים ,שיש
להם סלק בהכבוד ביותר ,שעל ?די זה נפגם הכבוד ביותר,
עד שנופל הכבוד סס ושלום להעכר׳ם שכובשין את לשךאל
בגלות שזהו בסינת אריכת הגלות.
יג* וזה עקר התגברות היצר הךע שמתגבר בכל דור ודור.
להסתיר ולהעלים את הצדיק ה^מת שבאותו הדור דיקא.
)ברכת הריח וברכת הודאה הלכה

in

יך .כמו שאנו רואין בסוש שעקר המסלקת הוא על הצדיק
כך בשכבר הימים הבאים מודים גם
שבאותו הדור ,ואחר
P
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בזה הצדיק ,ואומרים שזה בודאי היה צדיק ,אבל חולקים
על זה הצדיק שבזה הדור שאסריר
טו .כי בימי ה^?ד׳י \»ל היתה מסלקת גדולה על ה1י?ד׳י,
ולא ךצו להודות שימצא באותו הדור סדוש כזה שיהיה לו
רוס הקךש כזה ,כמובא בכתבי ה1ן?ד׳י ז״ל.
ואסר כך בכמה דורות נתקבל האד׳י ז״ל׳ והכל מודים
שהיה סדוש נפלא איש אלוק וכר .אבל חלקו על צדיקים
אחרים שבדורות שאחריו.
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טז .עד שסמוך לימינו היה הבעל שם טוב זכרונו לברכה
שהיה אור נפלא ונורא מאד ,והיה עליו מחלקת גדול.
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ובימי הבעל שם טוב רב המתנגדים הודו בהאד׳י ז״ל,
וחלקו על הבעל שם טוב זכרונו לבךכה .וכן הוא בכל דור
ודור .וכבר מובא מזה בקזפרים )ועין בסוף ספר נעם
אלימלך מדבר שם מזה(.
יז .וכל זה הוא ,מסמת שעקר ברור המדמה שהוא ברור
האמונה הוא דיקא על ידי הצדיקי האמת שבזה הדור
דיקא ,כי אין לך אלא שופט שבימיך ,כי צריכין לברר
האמונה בכל יום מחךש .כפי הדוש מעשה בראשית
שבאותו היום כנ״ל .שזה אינו מתברר כי אם על ידי זה
הצדיק שבאותו הדור דיקא.
ועל כן מניח הבעל דבר עצמו על זה לאךכו ולךחבו
להקתיר ולהעלים זה הצדיק ולהרבות עליו מסלקת
וקשיות כדי שלא ?תקרבו אליו חס ושלום ,מהמת שעקר
האמונה שהיא עקר קדשת ?קךאל ועלווה בזה הצדיק
דיקא כנ״ל.
יח .זהו בחינת כלל המסלקת שבכל דור על הצדיקים
השלמים העוקקים לקבל נפשות הרחוקים להשם יתברך,
שרבים מאד קמים עליהם ,וגם רבים מגדולי הצדיקים
חולקים עליהם מחמת שמדת הדין מתלבש בהם.
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ועל ידי ןה נכנס בלבם טינא עד שנךסה לסם כאלו אינו
מתנהג כךאוי ,וחולקים עליו כ^?שר כבר היה לעולמים
ב ר ו ב ה ד ו ר ו ת) .הלכות השכמת הבוקר הלכה ד׳(

יט .ובפרט בימינו בעקבות משיחא שנתרבה הקטגיהא
בין התלמידי סכמים מאד .וביותר על רבנו הגדול והנוךא
זציק״ל ,על אשר מסר נפשו מנגד ועסק כל ןמיו לרחם על
?שךאל על כל הרחוקים לקרבם להשם ?תברך.
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פרק ב״ה
כח המחשבה
בו מבואר כי המחשבה נתונה ביד האדם להטותה
כרצונו ,והכח ותוקף הגדול שיש למחשבה יכולת
לפעול.
המחשבה ביד אדם להטותה
א .המחשבה ביד האךם להטותה כךצונו למקום שהוא
תצה ,וכמבאר במקום אחר ,שאי אפשר ש?היו שני
מחשבות ביחד כלל.
ב .ואפלו אם לפvמים הולכת מחשבתו ופורחת ומשוטטת
בדברים אחרים וזרים ,הוא ביד האדם לחזר ולהטותה
י..ךי

י -יי י

י

T :־

T T T
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־:״

:־
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בעל כךחה אל הדרך הישר ,לחשב מה שךאוי .והוא ממש
כמו סוס שפונה מן הדרך וסר לד.ךך אחר ,שתופסין אותו
באפסר וכיוצא ,ומחזירין אותו בעל כךחו אל הדרך הישר,
כמו כן במחשבה ממש ,שיכולין לתפסה בעל כךחה
להשיבה אל חררך הךאוי

)ליקוטי מוהר״ן חלק שני סימן נ׳(

ג .לעמן מה שמבאר בלקוטי תנינא סימן נ׳ שהמחשבה ביד
האדם לתפסה בידו ,ולהטותה כרצונו .ואפלו כשנוטה
T T T

T : t :
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מחשבתו לךברים אחרים ,או להרהורים חס ןשלום ,יכול
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לתפסה להמזירה קימסשבה אסךת טובה כךצונו ,כמו סוס
שיוצא מן הדךך שיכולין לתפסו באפסר להטותו כרצונו
ך הטוב.
ך .ספר לי איש אחד מאנשי שלומנו שפעם אחת ךבר רבנו
זכרונו לבךכה עמו מענין זה ואז באר קצת יותר .ואמר
שהמחשבה נבראת שלא תהיה נחה לעולם ,והוא כמו
האינו נח שבאבן השעות )שקורין אום רוה( ]שעון[ שאינו
נח לעולם.
ואפלו בשעת שנה המחשבה חושבת לעולם ,רק
שכשהשנה חזקה על האךם אז הוא שוכח מה שחשב ,אבל
באמת אין המחשבה שובתת לעולם .ןעל כן על ידי שמטין
המחשבה למחשבה אחרת כךצונו ,על ידי זה יכולין לבטל
ולהתגבר על כל המחשבות זרות והרהורים ובלבולים.
ח .והכלל ,שזה שנדמה להאדם שקשה לשבר מחשבות
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 Vי:
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והרהורים ובלבולים הוא שקר גדול ,כי באמת המחשבה
ביד האךם להטותה כרצונו כנ״ל .רק מחמת שהמחשבה
מתנענעת ןחושבת תמיד ןאינה נחה לעולם ,נךמה לו שאין
בידו לבטל המחשבות רעות.
T - : - -

T:

T

אבל באמת בידו להטות המחשבה ממחשבה למחשבה
אחרת ,כרצונו לתפסה ולהוציאה ממחשבות רעות
-
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: T :

למחשבות טובות כנ״ל.
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)חיי מוהר״ן סימן מ״ד(
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T
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למחשבה יש תוקף גדול
ו .דע שהמחשבה יש לה תקף גדול ,ואם ?חזק ויגבר
מחשבתו על איזה דבר שבעולם ,יוכל לפעל ש?רז?ה כך,
ו^?פלו אם ?חזק מחשבתו מאד ש?היה לו ממון ,בודאי
יהיה לו ,ןכן בכל דבר .רק שהמחשבה תחיה בבטול כל
ההרגשות.
ז .והמחשבה תקיפה כל כך ,עד שאפשר למסר נפשו
במחשבתו ממש ,ךה?נו ש?ךגיש צער המיתה ממש ,על ?די
שיקבל על עצמו בדעתו שהוא מרצה למסר נפשו על קדוש
השם באיזה מיתה שתהיה.
ןאפשר לחזק ולגבר המחשבה כל כך ,עד שבשעה
שמקבל במחשבתו שהוא מרצה למסר נפשו למות על
קדוש השם?^ ,זי יךגיש צער המיתה ממש) .ליקוטי מוהר״ו חלק
ראשון סימן קצ״ג(
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פרק ב״ו
מגיעות
בו מבואר כי המניעות והטורח הגדול שיש לאדם
כל פעם כשמתחיל להתקרב להקב״ה ,זה לטובתו
כי יוצר לו כלי ואפשרות לקבל את השפע אח״כ.
המניעות שבתחילה הם כלי לקבל
א .אמר רבנו זכתנו לברכה ,שכל מי שיש לו יגיעות
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וטרחות יותר בתחלת ההתקרבות להשם יתברך ,דהלנו
שיש לו מניעות רבות וגדולות ,כגון מאביו ואשתו וחותנו
או משאר בני אךם שמונעים ומעכבים אותו מאד ,ומניעות
מסמת ממון ושארי מניעות ןעכובים ובלבולים,
שמשתשחים לפניו ומונעים אותו מאד ,ןהוא צריך להתלגע
ולטרח מאד לשברם.
ב .כל אלו היגיעות ןהטךחות שיש לו בתחלת ההתקרבות,
הם טובה גדולה להאךם ,כי על ידי זה זוכה אחר כך לקבל
הךבה קדשה ןטהךה ,כי על ידי היגיעות שבוזחלה נעשה
הכלי•
ןכל מה שיש לו יותר יגיעות ןטךחות ןכר יש לו כלי גדול
ביותר לקבל אחר כך בתוכו שפע קדשה ןטהךה להתקרב
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להשם ?תברך ,וןה בחינת ״יךאה אל אלקים בציוף׳ כנ״ל.
)ליקוטי מוהר״ן חלק ראשון סימן קפ״ה(

ה׳ יתברך נמצא בחוד ההסתרה
ג .מי שהוא הולך בגשמיות כל ?מיו ,ואחר כך נתלהב
ורוצה לילך בדרכי השם ?תברך ,אזי מדת הךין מקטרג
vליו ,ואינו מניח אותו לילך בדרכי השם יתברך ,ומזמין לו
מניעה.
והשם ?תברך חפץ חסד הוא ,ומסוניר את עצמו כביכול
בהמניעה הזאת )ע?ן למטה( .ומי שהוא בר דעת ,הוא
מסתכל בהמניעה ,ומוצא שם הבורא ברוך הוא.
כמו ךאיתא בירושלמי)תענית פ״א( ׳אם יאמר לך אךם
היכן אלקיך תאמר לו בכךך גדול שבאךם׳ ,שנאמר ״אלי
קרא משעיר״.
ומי שאינו בר דעת ,כשרואה המניעה חוזר תכף
לאחוךיו .ומניעה הוא בחינת ענן ועךפל ,כי ענן וערפל ה?נו
חשך ,חשך הוא לשון מניעה ,כמו שכתוב )בראשית כ״ב(:
״ולא חשכת״) .ליקוטי מוהר״ן חלק ראשון סימן קט״ו(
טעם למה יש מניעות
ח .עוד שמענו בזה מפיו הקדוש ,שהוסיף לבאר הענ?ן הנ״ל
מה שהשם ?תברך בעצמו מקתיר את עצמו בתוך המניעה
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כנ״ל• ואמר ,כי השם יהברך אוהב מ)ץפט ,וגם הוא אוהב
?ע\ךאל .אך אהבתו שהוא אוהב את לע\'ךאל ,היא גדולה
יותר מהאהבה שהוא אוהב את המע\פט.
ועל כן כשהמדת הדין מקטרג על מי שאינו ךאוי
להתקרב להשם יתברך ,לבלי להניחו לכנס לך.ךך החיים,
להתקרב לצדיק האמת ולדרך האמת• והשם ?תברך הוא
אוהב מקפט ,על כן הוא יתברך מכךח כב?כול להקכים
להזמין לו מניעות למונעו מך.ךך החיים ,כפי הךאוי לו לפי
מעשיו הרעים ,על פי הדין והמשפט .כי הוא יתברך אינו
יכול לךחות את הדין ,כי הוא ?תברך אוהב משפט כנ״ל
אך מאחר שבאמת הוא יתברך אוהב ?שךאל ,ואותה
האהבה של ?שיראל היא גדולה יותר מהאהבה של המשפט
כנ״ל ,מה עושה השם יתברך ,כי הוא מכךח כביכול
להסכים על המניעות למנעו מן האמת ,מהמת הדין
והמשפט שעליו ,כי הוא אוהב משפט כנ״ל .אבל אף על פי
כן באמת לאמתו רצונו ןרופצו ?תברך ,שאף על פי כן
יתקרב האךם אליו יתברך ,כי הוא אוהב ישךאל יותר
מהמשפט כנ״ל .על כן ,השם ?תברך נותן רשות להזמין לו
מניעות ,אבל הוא יתברך בעצמו מקתיר את עצמו כביכול
בתוך המניעות .ומי שהוא בר דעת ,יכול למצא את השם
יתברך בתוך המניעות בעצמן.
כי באמת אין שום מניעה בעולם כלל ,כי בתקף המניעות
בעצמן נקתר השם יתברך ,ועל ?די המניעות בעצמן דיקא
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יכולין קיההקךב להשם יהברך ,כי שם נקזתר הוא י^ברך
כנ״ל .וזהו ומשה נגש אל ה^ךפל ,שהוא הפ)ניvה ,כי שם
האלקים כנ״ל) .שם(
ו .באמת מי שרוצה להיות יהודי ב^מת ,צריך להיות גבור
חלל ולהיות חזק מאד ש?היה לו עזות דקדשה ל^מד כנגד
כל מיני מונעים ומסיתים ומעכבים.

)הלכות תפילין הלכה ו(

ז .הן מניעות מבחוץ מבני אךם אחרים קרובים ורחוקים,
הן מניעות מצד עצמו מה שמהשבותיו מבלבלין אותו
הךבה הךבה בכל יום ובכל עת ,ומהלישים דעתו הרבה
ןרוצים להפילו בכל עת.
ח .ןצייד להיות חזק הךבה לעמד כנגד כלם ,על פי
הךךכים והעצות והתחזקות הנאמרים בספךיו הקדושים
המשיבין את הנפש בשבעה משיבי טעם בכל מיני לרידות
שבעולם ,רסמנא לצלן.
ט .נמצא ,שצריכין עזות והתחזקות הרבה לבלי להניח את
עצמו לפל בשום אפן שום נפילה בעלמא ,ואפלו שלא
להחליש דעתו ,רק להיות שמח בכל עת בחסדי ה׳ וטובו
וכר ,כמבאר במקום אחר הרבה
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הכלל ,שאךם צריך להתדבק במדותיו של השם ?תברך,

ככןבאר בדברי רבותינו זכרתם לברכה ובכל השפרים ,ועל
כן צריך לראות ש?היה לו מדת אריכת אפים ,דהינו
ש??5ריך אפו על כל דבר ולא יכעס ולא יקפיד על שום דבר
ולא ?קזתכל על שום מניעה ובלבול בעבוךתו.

)הלכות תפילין

הלכה ה׳(

יא ♦ הן מניעות ובלבולים ועכובים ויסורים ש?ש לו מבני
העולם ,כגון מאביו ןחותנו ןאשתו וקרוביו או משאר בני
העולם ,כ^?שר ידוע ןמאין בחוש ,שבכל פעם שאיזה אךם
כל שהוא רוצה לכנס בעבודת ה׳ להתחיל להתפלל בכתה
ןכר ןכיוצא בזה ,תכף יש לו מניעות רבות בלי שעור.
יב .ןצריך כל אחד להיות עז כנמר ןכר ןגבור כ^י?רי לעשות
רצון אביו שבשמים ,להתגבר כנגד כל המניעות ולעבר
עליהם ,ולבלי להסתכל עליהם כלל ,ולהתחזק מאד לעשות
את שלו ,לעסק בתורה ותפלה בכונה ובכח וכר.
יג .חה בחינת אריכת אפים לבל יהיה לו קצר רוח ח״ו,
להפסיק עבוךתו ח״ו ,על ידי המניעות והיסורים שיש לו
מהם ,רק יחזק עצמו ו?אריך אפו על כל דבר ,ולא ?קתכל
על שום מניעה כלל.
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יך .וכן אפלו הבלבולים שיש לו מעצמו מה שהתאוות
והמסשבות ךעות וזרות רוךפין אותו בכל עת ,ובפרט בשעת
ההפלה ,ויש לו יסורים ^דולים מהם ,העכןר הוא בחינת
אריכת אפים הנ״ל שהוא בחינת אמונה ,כמבאר שם שעקר
בחינת אריכת אפים זוכין על ?די אמונה.
טו .ה?נו שיה?ה לו אמונה שלמה בהשם ?הברך ובצדיקים
וכשרים אמתיים׳ ולתחזק בעבוךתו ולא ?פל משום דבר
ולא יכפת לי׳ ולא הקצר רוחו משום בלבול מה שהבעל
דבר מכניס בדעתו בלבולים וחלישות הדעה כאלו אפס
תקוה ח״ד מחמת המעשים ךעים והפגמים שפגם עד הנה.
כי צריך לבלי להסתכל על כל זה כלל ,כמבאר בדברי
רבנו ז״ל ובךבךינו כמה וכמה פעמים בענלו זה ,עד היכן
האךם צריך להתחזק ,כי אין שום יאוש בעולם כלל.
טז .ואיך שהוא אף על פי שכבר נפל נפילה זאת בעצמו
כמה פעמים בלי שעור ,אף על פי כן אין יאוש בעולם כלל,
וכל הימים אשר הוא חי על פני האדמה הוא צריך
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להתחזק להתחיל בכל פעם מחךש .ואל יפל לזקנה ךסק\ךא
אחךא כלל ,כי כל הנפילות שבעולם הם מבחינת זקנה
ךסקרא אחךא ,שנךמה בעיניו שכבר נןקן בחטאיו
ובמעשיו שךגיל בהם ,עד שאי אפשר לו לצאת מהם בשום
אפן ח״ו.
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יז .ובאמת הוא צריך לידע ולהאמין שבכל יום ובכל עת
ובכל שעה יש כח ביד האדם להתחדש ולהיות נעשה בריה
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סךשה ממש ,כי השם יתברך עושה סךשות בכל עת ואין
יום ואין שעה דומה לסברו וכר כנ״ל.
ואפלו אם ?היה כך זמן ארוך? ,היה איך שיהיה ,בכל עת
ובכל שעה צריך להזכיר את עצמו בהשם ?תברך ולשכח
לגמרי כל מה שעבר עד הנה ולהתחיל מעתה מחךש ממש
כל מה שיוכל ,ואל ?סתכל על שום בלבול וסלישת הדעת
?לל•

ולבלי להסתכל על שום דבר ולא יכפת לי׳ שום דבר ,ואל
ירך לבבו ולא תקצר רוחו מכל מה שעובר עליו ,רק ?תחזק
בהשם ?תברך בכל מה שיוכל ,כי השם ?תברך מלא רחמים
בכל עת ,וחסדי ה׳ לא תמנו ולא כלו רחמיו לעולם.
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פרק כ״ז
נקודות טובות
בו מבואר שאדם צריך להסתכל על נקודות
טובות שיש בך ועל ידי זה יצא מעצבותו
וחסרונותיו ,ויהיה לו חשק ושמחה לעבוד את ה׳
יתברך .ועל ידי נקודות טובות באמת מוציא את
עצמו מהרע .ואזהרת רבינו ללכת עם הענין הזה.
לחפש תמיד נקודה טובה בעצמו
א .ידוע שצריך האדם לזהר מאד להיות בשמחה תמיד,
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ולהךחיק העצבות מאד מאד)כמבאר אצלנו כמה פvמים(.
ו^ןפלו כשמתחיל להסתכל בעצמו ורואה שאין בו שום
טיב׳ והוא מלא חטאים ,ורוצה הבעל דבר להפילו על ידי
זה בעצבות ומךה שחוךה ,חס ןשלום ,אף על פי כן אסור לו
לפל מזה ,רק צריך לחפש ולמצא בעצמו איזה מעט טוב ,כי
איך אפשר שלא עשה מימיו איזה מצוה או דבר טוב.
יי

P

/י :

T

V

T T

י T T

יי

V

י

T :

T

T

ב .ןאף שכשמתחיל להסתכל באותו הךבר הטוב ,הוא
רואה שהוא גם כן מלא פצעים ואיו בי מתם ,הינו שרואה
שגם המצוה ןהדבר שבקדשה שזכה לעשות ,הוא גם כן
מלא פניות ומחשבות זרות ופגמים הרבה.
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עם כל ןה איך אפשר שלא ?היה באותה המצוה והדבר
שבקדשה איזה כיעט טוב ,כי על כל פנים איך שהוא ,על כל
פנים היה איזה נקדה טובה בהמצוה והדבר טוב שעשה.
ג .כי צריך האךם לחפש ולבקש למצא בעצמו איזה כ)עט
טוב ,לדי להחיות את עצמו ,ולבוא לידי שימחה כנ״ל.
ד .ועל ?די זה שמחפש' ומוצא בעצמו ^ד?ן מעט טוב ,על ידי
זה הוא יוצא באמת מכף חובה לכף ןכות ויוכל לשוב
בתשובה ,בבחינות ״ועוד מעט ואין ךשע והתבתנרנ על
מקומו ואיננו״ כנ״ל.
ח .חינו כמו שצריכין לדון אחרים לכף ןכות אפלו את
הךשעים ולמצא בהם איזה נקדות טובות .ועל ?די זה
מוציאין אותם באמת מכף חובה לכף ןכות ,בבחינת ועוד
מעט וכה והתבתנרנ וכר כנ״ל.
כמו כן הוא אצל האךם בעצמו ,שצריך לדון את עצמו
לכף זכות ,ולמצא בעצמו איזה נקדה טובה עד?ן ,כדי לחזק
את עצמו שלא ?פל לגמרי ,חס ןשלום ,רק אךרבא ?ח?ה את
עצמו ,וישמח את נפשו במעט הטוב שמוצא בעצמו ,דהינו
מה שזכה לעשיות מימיו איזה מצוה או איזה דבר טוב.
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ו .וכמו כן צריך לחפש עוד ,למצא בעצמו עוד אי.ןה דבר
טוב ,ואף שגם אותו הךבר הטוב הוא גם כן מעךב בפסלת
הךבה ,עם כל זה יוציא משם גם כן איןה נקדה טובה.
)ליקוטי מוהר׳׳ן חלק ראשון סימן רפ׳׳ב(

על ידי נקודות טובות יצא מעצבות
ז .ועל כן ,על ידי שאינו מניח להפיל את עצמו ומחוה את
עצמו במה שמחפש ומבקןש ומוצא בעצמו איזה נקדות
טובות ומלקט ומברר אלו הנקדות טובות ,מתוך הךע
והפסלת שבו וכר כנ״ל ,על ידי זה נעשין נגונים כנ״ל ,ואזי
הוא יכול להתפלל ולזמר ולהודות לה׳.
ח .כי זה ידוע ,שכשהאךם נופל בדעתו מחמת גשמיותו
ומעשיו הךעים שרואה שהוא ךחוק מאד מאד מן הקדשה
באמת ,אזי על פי רב אינו וכול להתפלל כלל מחמת זה.
ואינו יכול לפתח פיו כלל ,מחמת גךל העצבות והמךה
שחוךה והכבדות שנופל עליו ,על ידי שרואה גךל עצם
רחוקו מהשם לתברך.
אבל כשהוא מחיה את עצמו על פי העצה הנ״ל .ךהינו
שאף על פי שיודע בעצמו שיש לו מעשים ךעים וחטאים
הרבה מאד ,והוא ךחוק מאד מאד מהשם יתברך ,אף על פי
כן הוא מחפש ומבקש ומוצא בעצמו עדין איזה נקדות
טובות כנ״ל ,ומחיה ומשמח את עצמו בזה.
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ט .כי בודאי ךאוי להאךם ,למדיל שכ1חתו כ^אד בכל נקדה
ונקדה טובה מקןדשת לל\ךאל שמוצא בעצמו עדלו ,ואזי
כשמחיה ומשמח את עצמו על ידי זה כנ״ל אזי הוא יכול
להתפלל ולזמר ולהודות לה׳.

)ליקוטי מוהר׳׳ן חלק ראשו סימן רפ׳׳ב(

רכינו הזהיר מאד ללכת עם זה
י ♦ והזהיר רבנו זכרונו לברכה ,מאד לילך עם התורה
הזאת ,כי הוא יסוד גדול לכל מי שרוצה להתקרב להשם
יתברך ,ולבל יאבד עולמו לגמרי חס ושלום.
יא .כי רב בני אךם שרחוקים מהשם יתברך ,עקר רחוקם
הוא מחמת מךה קחוךה ועצבות ,מחמת שנופלים בדערנם,
מחמת שרואים בעצמם גךל קלקולם שקלקלו מעשיחם כל
אחד כפי מה שיודע בעצמו את נגעי לבבו ומכאוביו,
ומחמת זה הם נופלים בדעונם ,ורבן מןאשים עצמן לגמרי,
ואינם עושים אפלו
ועל ודי זה אינם מתפללים בכונה
מה שהיו יכולים לעשות עדין.
י  .1על כן צריך האךם להשכיל מאד על דבר זה ,כי כל
הנפילות שבדעתו ,אף על פי שהוא מחמת מעשים רעים
שעשה באמת ,עם כל זה ,הנפילה שבדעתו ,והעצבות
והמךה שחוךה שנופל עליו על ודי זה ,הכל הוא רק מעשי
בעל דבר ,שמחליש דעתו כדי להפילו לגמרי ,חס ושלום.
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יג .על כן צריכיו להתחזק כ)אד ,לילך עם התורה הזאת
לחפש ולבקש בעצמו בכל פעם איזה מעט טוב ונקדות
טובות וכר כנ״ל.
ועל ידי זה יחיה וישמח את עצמו ,ויצפה לישועה עדיו,
ויוכל להתפלל ולזמר ולהודות לה׳ ,בבחינת אזמרה לאלקי
בעודי כר׳ל ,ועל ידי זה לזכה לשוב ב^מת אל ה׳ כנ״ל) .שם(
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פרק כ״ח
עעבות ושמחה
בו מבואר החסרון הגדול של עצבות ,ועל ידי זה
אדם לא יכול להנהיג מוחו כלל ,ועצב זה הדבר
היותר מזיק וטבעו של אדם מאד נמשך לעצב.
ומאד צריך להתחזק להיות בשמחה.

המחלות באים מקלקול השמחה
א .מצוה גדולה לחיות בשמחה תמיד ,ולהתגבר להרחיק
העצבות והמךה שחךה בכל כחו .וכל החולאת הבאיו על
האךם ,כלם באין יק מקלקול השמחה) .ליקוטי מוהר״ו חלק שני
סימן ס׳ד(

מטבע האדם להמשך לעצבות
ג .והכלל ,שצריך להתגבר מאד בכל הכחות ,להיות אך
שמח תמיד .כי טבע האדם למשך עצמו למרה שחרה
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ועצבות מחמת פגעי ומקרי הן-מן ,וכל אךם מלא יסורים.
על כן צריך להכריח את עצמו בכח גדול להיות בשמחה
תמיד ולשמח את עצמו בכל אשר יוכל ,ואפלו במלי
דשטותא) .שם(
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כשהאדם בעצב אינו יכול להנהיג את מוחו
ג .על ידי מךה שחוךה 8ןי אפשר להנהיג את המח כרצונו,
ועל כן קשה לו לישב דעתו .רק על ידי השמחה יוכל להנהיג
המח כךצונו ,ויוכל לישב דעתו.
כי שמחה הוא עולם החרות ,בבחינת )ישעיה נ״ה( ״כי
בשמחה תצאו״ ,שעל ?די שמחה נעשין בן חורין ויוצאיו מו
הגלות .ועל כן כשמקשר שמחה אל המח ,אזי מחו ודעתו
בן חורין ,ואינו בבחינת גלות ,ו^?זי יוכל להנהיג את מחו
כךצונו ולישב דעתו ,מאחר שמחו בחרות ואינו בגלות.
כי על ?די גלות איו הדעת מישב ,כמו שדרשו רבותינו
זכרתם לברכה )מגילה יב (:על בני עמון ומואב ,דמ?תבא
דעתיהו מסמת שלא הלכו בגלות ,שנ^מר )?ומיה מ״ח(
״שאנן מואב מנעוךיו וכר ,ובגולה לא הלך ,על כן עמד
טעמו בו״ וכר.
ד .ולבוא לשמחה ,הוא על ?די מה שמוצא בעצמו איזה
נקדה טובה על כל פנים ,כמבאר על פסוק ״אזמרה לאלקי
בעודי״)בלקוטי הראשון ,בסימו רפב( ,עין שם.
ועל כל פנים יש לו לשמח במה שזכה להיות מזרע
ישראל ,שלא עשני גוי ,וכמו שאת אומרין ׳ברוך אלקינו
שבראנו לכבודו ,והבדילנו ןכו׳ ונתן לנו תורת אמת׳ וכו׳.
מכל זה וכיוצא בזה ראוי לו לקח לו שמחה לשמח דעתו
כנ״ל.

)ליקוטי מוהר״ן חלק שני סימן י׳(
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העצבות נותן כה ליצר הרע

ח .עצבות הוא מזיק כיאד ,ונותן כח לזה היצר הךע הvב
ה ג ש מ י) .ליקוטי מוהר״ן חלק ראשון סימן ע״ב(

ה׳ שונא עצבות
ו .ודע ,שרנכף כשאךם רוצה לכנס בעבוךתו ?תברך ,אזי
תכף היא עברה גדולה כשיש לו עצבות ,חס ושלום ,כי
׳עצבות היא סטךא אחךא )זהר נח דף עא( ,והשם ?תברך
ש ו נ א א ו ת ה׳) .ליקוטי מוהר״ן חלק שני סימן מ״ח(

עצבות היא מחוסר אמונה
ז .עצבות הוא מדה רעה מאד .ומה שהאדם אינו נוסע
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להצדיק ,הוא מחמת עצבות וכבדות .וכן מה שאינו מתפלל
כךאוי ,הוא מחמת עצבות ועצלות.
הינו מחמת חקרוו אמונה ,כי בודאי אם היה לו אמונה
שלמה׳ והיה מאמין שהשם ?תברך עומד עליו ,ושומע כל
דבור ןךבור שיוצא מפיו ,ומאזין לקול תפלתו ,בודאי לא
היה לו שום עצבות ועצלות וכבדות בתפלתו ,ובודאי היה
TT
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מתפלל כראוי .אך עקר בלבול התפלה ,הוא בא מחמת
חסרון אמונה .ועל כן נופל עליו עצלות ועצבות ,ומבלבל
את תפלתו.
כי עקר העצבות והעצלות ,הוא מחמת חסרון אמונה.
)ליקוטי מוהר׳׳ן חלק ראשון סימן קס׳ה(
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ח .על ידי עצבות חוע\בים vליו למעלה לרע

לו ) ס פ ר המידות,

המתקת דין אות (0

ט .על ידי עצבות מעוךר ) .^ 10שםאות צט(

י.

מי שיש לו עצבות ,יסתכל על הצדיקים ,ויבא לו שימחה
בלבו) .ספר המדות ,עצבות אות ו(
יא .מי שיש לו עצבות ,מביא על עצמו יסוךין.

)ספר המדות,

עצבות אות לג(

היותר מזיק וקשה לשבור  -עצבות
יב .המרה שחוךה והעצבות מתגבר על האךם יותר מן
ה^ל׳ וקשה לשבךה יותר מכל המדות ,ומזקת להאךם
מאד יותר מהכל .וכל עקר התרסקות כל אךם מהשם
לתבלך היא לק מחמת עצבות ומלה שחולה) .חיי מוהר״ן סימן
תקצ״ג(

ההבדל בין עצבות ללב נשבר
יג .עצבות הוא כמו מי שהוא בכעס ובלגז כמו שמתלעם
ומתלונן עליו יתברך חס ושלום ,על שאינו עושה לו לצונו.
^בל לב נשבר הוא כבן המתחטא לפני אביו כרנינוק שקובל
ובוכה לפני אביו על שנתלחק ממנו) .שיחות הר״ן סימן מ״ג(
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עצבות היא נשיכת הנחש

יד .צריך לזהר מאד מעצבות ועצלות ,כי עקר נשיכת
הנחש הוא עצבות ועצלות בבחינת)ישעיה ס״ה( ״תחש עפר
לחמו״ ,עפר היא בחינת עצבות ועצלות שהם באים מיסוד
ה ^ פ ר כ מ ו ב א ב ס פ ר י ם ) .ליקוטי מוהר׳׳ן חלק ראשון סימן קפ׳׳ט(

היותר כבד לאדם הוא לזכות לשמחה
טו .ואמר כי לזכות לשמחה זה קשה וכבד להאדם לזכות
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לזה יותר משאר כל העבודות .ענה ואמר :כפי הנראה שאי
אפשר לבוא לשמחה כי אם על ידי עניני שטות ,לעשות
עצמו כשוטה ולעשות עניני צחוק ושטות וכר כמבאר
במקום אחר גרק על ידי זה באיו לשמחה.

)שיחות הר׳׳ן סימן ס(

מעלת הבכיה ־ כשהיא מחוך שמחה
טז .עקר מעלת הבכיה הוא כשהיא מחמת שמחה וחדוה
ואפלו הסךטה טוב מאד שתהיה מקמת שמחה ,שמרב
שמחתו בהשם יתברך ,הוא מתחרט ומתגעגע מאד על
שמרד מדו בימים הראשונים ,ומתעורר לו בכיה מסמת רב
השמחה ,וזה עקר מעלת הבכיה ,שתהיה מחמת שמחה.
וזה ׳בכיה׳ הוא ךאשי תבות ב׳שמך י׳גילון כ׳ל ה׳יום
)תהלים פ״ט( שעקר הבכיה שתהיה מחמת שמחה כשמו
יתברך) .ליקוטי מוהר׳׳ן חלק ראשון סימן קע׳׳ה(
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גם בשנופל ממדרגתו יעבוד בשמחה
יז .צריך להיות תמיד בשמחה ולעבד ה׳ בשכיחה .ו^ןפלו
אם לפעמים נופל ממדרגתו ,צריך לחזק עצמו בומים
הקולמים שהיה מזריח לו איזה האךה קצת.
כמו שאנו רואים ,שכמה סומים מחזיקים עצמן באיש
אחד שאינו סומא ומאמינים בו והולכים אסריו ,וגם
הסומא מאמין למקלו שהולך אחר מקלו ,אף שאינו רואה
כלל.
T :

מכל שכן שךאוי לילך אחר עצמו ,ךהינו מאחר שבומים
הקוךמים הזריח לו קצת ןהיה מתחזק ומתעורר לבו
להשם יתברך ,אף שעכשו נפל מן-ה ונקועמו עיניו ולבו ,עם
כל זה ךאוי שיאחז בימים הקוךמים תלך אחריהם ,ךהינו
כמו שאז היה מתעורר לבו להתחזק בעבוךתו יתברך .כן
גם עכשו יחזק לבו מאד תלך אחר ההתעוררות והזריחה
שהיה לו אז ,אף שעכשו נפל מזה כנ״ל ,עד אשר בקצת
למים לעזרו ה׳ ולחזר ולזרח לו אורו לתברך אמן.

)ליקוטי

מוהר׳׳ן חלק ראשון סימן רס׳ב(

בבל מצב יש במח לשמוח
יח .אתם צריכים להיות בשמחה תמיד .כלומר ,ש^sם
נחוש בכל עת אפלו כשהשם יתברך מרויח לנו קצת ,לחשב
תמיד על חסרון הישועה המכרחת לנו עוד ,אם כן תתגבר
חס ושלום המרה שחורה והעצבות ביותר.
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אשר זאת המדה של עצבות מן־קת לנו ל^בוךתו ?תברך
יותר מהכל ,וצריך כל אחד להתחזק להיות בשמחה תמיד
איך שהוא.
יט .על כן אפלו בעת הצער והרחוק מעבוךתו צריכין
להתחזק להיות אך שמח רנמיד ,ולשמח את עצמו בכל מה
ךאפשר במה שמוצא בעצמו איזה נקדה טובה עד?ן ,ובמה
שזכה שלא עשאו גוי ןכיוצא בזה ,ולספך כל היגון ו^ ח ה
ןהצער ויסורין לשמחה.
לומר ,אף על פי ש^?ני כמו ש^?ני ,אף על פי כן זכיתי
להיות מזרע ?שךאל ,ולקים כמה מצוות בכל יום ציצית
ותפלין וקריאת שמע וצךקה וכיוצא.
כ .ןאף על פי שעשית המצוות הם כמו שהם ,אף על פי כן
על כל פנים יש בהם נקדות טובות מאד שנעשה מהם
שעשועים גדולים למעלה.
ואפלו על ?די המצוות שנעשין על ידי פושעי ?שראל ,כי
כל זמן ששם ?שךאל נקךא עליו מתפאר בו השם ?תברך
הךבה בבחינת ישראל אשר בך אתפאר .וכמבאר בךברינו
וכמה דרכי עצות איך
בענין זה ונלי רנלים של הלכות,
לשמח את עצמו תמיד יהיה איך שיהיה• אשרי שיאחז
ב ה ם) .חיי מוהר׳׳ן סימן תקצ׳ע(
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יהיה בשמחה גם ע״י דברי שטות
בא .ועל פי רב צךיכין לשמח את עצמו במלי דשטותא,
לעשות עניני צחוק ומלתא ךבליחותא כדי לשמח את עצמו
במה לאפשר.
ועל פי רב אי אפשר לשמח את עצמו כי אם על ?לי ןה,
כי המרה שחורה והעצבות מתגבר על האלם יותר מן הכל.
וקשה לשברה יותר מכל חמדות ,ומןקת להאלם מאד יותר
מהכל.
כב? .כל עקר התרחקות כל אלם מהשם ?תברך היא רק
מחמת עצבות ומךה שחורה.
על כן צריכיו לראות לשמח את עצמו בכל הכחות בכל
מה לאפשר אפלו בעת שצר להאלם ולחוק לו מאד
בגשמיות וברוחניות ,הן בפךנסת הנפש הן בפךנסת הגוף
אף על פי כן צריך לראות לבטח בה׳ תמיד שסוף כל סוף
לא יעזב ה׳ אותו לנצח חלילה ,ולשמח את עצמו בכל מה
לאפשר• מכל שכן כשהשם יתברך מרחיב לו בעת צלתו
ולחקו קצת ,ויש לו איזה נ?חא בעלמא ,בולאי צריך להיות
בשמחה תמיד ולמליל השמחה ביותר) .חיי מוהר״ן שם(
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פרק ב״ט
עדיק
בו מבואר ההכרח לקבל דברי צדיקים בשלימות,
והמעלה להיות קרובים לצדיקים.
לקכל דכרי הצדיק כלי התחכמות
א .העקר והיסוד שהכל תלוי בו ,לקשר עצמו להצדיק
שבדור ,ולקבל ךבריו על כל אשר יאמר כי הוא זה ,דבר
קטן וךבר גדול .ולבלי לנטות ,חס ושלום ,מךבךיו ימין
וסמאל.
כמו שאמרו רבותינו ,זכמנם לברכה )ספרי פרשת
:
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שופטים( ׳אפלו אומר לך על ומין סמאל׳ וכר .ולהסליד
מאתו כל החכמות ,ולסלק דעתו כאלו אין לו שום שכל,
בלעדי אשר יקבל מהצדיק ןהרב שבדור .ןכל זמן שנסאר
אצלו שום שכל עצמו ,אינו בסלמות ,ןאינו מקשר להצדיק.
)ליקוטי מוהר׳׳ן חלק ראשון סימן קס׳ג(

הקכ״ה מתאוה לתפילתם של צדיקים
ב .יש בעלי ג^?וה ,שאינם רוצים שילכו לצדיקים ,ואומרים
שהן בעצמם יכולים להתפלל ,ומונעים גם אחרים כשיש
להם צער או חולה לילך לצדיקים.
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אלו הב^לי גאוה כןעכבים תאותו של השם יתברך ואינם
מבקשים מצדיקים ש?תפללו עליהם ,כי חו)׳\בים שהתענו
ןס»?פו את עצמם ,ובןה הם צדיקים .אבל האמת אינו כן,
כי כל התעניתים שהתענו ,אין זה אלא כמו שק שיש בו
חורים הךבה ,וכשמריקים את השק אף על פי כן נשארו בו
ה ח ו ר י ם) .ליקוטי מוהר׳׳ן חלק ראשון סימן י׳(

המקורב לצדיק אמיתי ינצל לעתיד
ג .טוב מאד מי שזוכה להיות מקךב לצדיק אמתי כי
לעתיד לבוא כתיב )איוב ל״ח ,י״ג( :״לאחז בכנפות הארץ
וינערו רשעים ממנה״ ,שיאחז בכנפות קאךץ וינער את
הרשעים .אבל מי שהוא מקךב לצדיק אמתי אזי יסזיק
ויאחז עצמו בהצדיק ויהיה נשאר קים ולא ?היה ננער עם
הרשעים מאחר ש?םזיק ויאחז עצמו בהצדיק) .שיחות הר׳׳ן
סימן כ״ב(

ההכרח לשמוע לצדיק
ד .מי שאינו שומע ומצית לדברי סכמים אמתיים הוא
?כול להשתגע .כי עקר שגעון של כל המשגעים הוא רק
מסמת שהוא אינו מצית ושומע לדברי הבעלי שכל .כי
המשגע אם היה שומע וצית לדברי אחרים שהם הבעלי
שכל בודאי לא היה משגע כלל.
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כי אף על פי שלפי רוח שטות ןשגעוו שלו נך^ה לו בברור
גמור שהוא צריך לילך קרוע ולהתגלגל באשפה וכיוצא בזה
מדךכי השטות ושגעוך אף על פי כן מאחר שהגדול ממנו
אומר לו שאינו צריך לעשות כן אם היה מבטל דעתו נגד
דעת הגדול ממנו בחכמה בודאי היה מתבטל כל השגעון
שלו .נמצא שעקר השגעון הוא רק מחמת שהוא אינו רוצה
לשמע ולצית ללברי חכמים) .שיחות הר״ו סימן ס״ז(
ראית הצדיק מועילה מאד
ח .דע ,שלראות את עצמו עם הצךיק האמת הוא גם כן
דבר גדול מאד .בודאי כשז-וכין לשמע מפיו תוךה הוא
מעלה יתךה ,אבל גם כשאין שומעין תוךה ,הראיה לבד,
שז-וכין לראות את עצמו עם הצךיק ,הוא גם כן טוב מאד.
כי על ידי שרואין את עצמו עם הצדיק ,על ידי זה
מקבלין גדלה.

)ליקוטי מוהר׳׳ן חלק שני סימן ע׳׳ב(

טוב לראות כל הצדיקים

י.

אמר ,טוב מאד לראות פני כל הצדיקים שבדור ,כי

צדיק^א אנפי שכינתא )זהר הקדוש שמות קס״ג ע״ב(.

)חיי

מוהר׳׳ן סימן תקמ׳׳ב(

צדיק שנראה פשוט
ז .דע שיש צדיק גדול מאד ,שאין העולם יכול לסבל
קדשתו ,על כן הוא מתעלם מאד ,ואין רואים ממנו שום
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קדשה ופרישות יתךה ,זה מסמת גךל קלשתו כ)אד.

)ליקוטי

מוהר׳׳ן חלק ראשון סימן רמ׳׳ג(

מעשיות מצדיקים דבר גדול ומלהיב
ח .דע שספורי מעשיות מצדיקים ,הוא דבר גדול קאד ,כי
על ?די ספורים מצדיקים נתעורר ונתלהב הלב בהתעוררות
גדול להשם ?תברך בחשק נמךץ מאד ,כי הרשימו שעשה
אותו הצדיק שמספריו ממנו ,על ?די עבוךתו את השם
יתברך ,זאת הרשימו נתעוךרת בעת שמספריו מהצדיק,
והיא מעוךךת להשם ?תברך בהתעוררות גדול.

)ליקוטי מוהר׳׳ן

חלק ראשון סימן רמ״ח(

כשמאמינים בדברי הצדיק רואים מופתים
ט .מה שמספריו מופתים מהצדיקים שבמדינות קיר״ה
)ךוץ( ,הוא מחמת שאנשיהם הם אנשים כשרים ומאמינים
בהצדיקים.
כי על ?די אמונה שהם מאמינים בדברי הצדיק ,על ?די
זה נתגלץ מופתים ,כי באמת הצדיק בודאי מלא מופתים,
וכשהוא מ?8מיו בהצדיק ונותן עיניו ולבו על דברי הצדיק
על כל דבור ודבור ,כי מאמין שכל דהריו אמת וצךק
ובכתה ממנת ,אזי אחר כך כשבא לביתו ,כל מה ש?ארע
אותו ,הוא מסתכל היטב על כל דבר ש?ארע לו ,ומבין
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למפרע בךברי הצדיק שךבר עמו בהיותו אצלו ,שזה היתה
בונת הצדיק שךמז לו בתיד דברים שדבר עמו.
ןכן כל דבר וךבר שיזדמן לו ,הוא מוצא הכל בדברי
הצדיק למפרע ,שךמז לו ש?היה כן .נמצא שנעשה ונתגלה
המופתים על ?די זה•
ןכן מצינו אצל הנביאים שבעת שאמר הנביא הנבואה
היתה ברמז ,ולא היו מבינים נבואתו בפרוש על מה מרמז,
ואחר לד כשנתקים דברי הנביא ,היו יולעין למפרע
שנתקים דברי הנביא שהתנבא ורמז על זה מקדם ,והבינו
דברי הנביא למלרע שריתכוו על זה.

)ליקוטי מוהר״ן חלק ראשון

סימן קפ׳׳ו(

גדולת ענין הנסיעה לצדיק
י ♦ ואמר שבכל פסיעה ופסיעה שלחם כשנקזעו אליו נבךא
מלאד מכל פסיעה ופסיעה.
ואמרו לו הלא גם כמה יגיעות יש לנו וכמה פסיעות אנו
: T :
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הולכין קךם ששוכרין העגלה לנסע .השיב בודאי גם זה
בכלל כי גם מאלו הפסיעות נבךא מלאד מכל פסיעה
ופסיעה.
ובעךב ראש השנה האסרוו באומץ דבר מזה ואמר בזו
הלשון• )איד ווינקזש מיר אז איד זאל זוכה זיין צו זעהן
ךאס לעכטיקייט פון דיא וועגין וואס איר פארט אויף זייא
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צו מיר( .אסלי שאןכה לראות אור בהירות הדרך שאתם
נושעים vליו אלי.

)חיי מוהר׳׳ן סימן רצ׳׳א(

יא .באמת ה׳ ?תברך בכל מקום ,כמו שנאמר ״ואתה
מחיה את כלם״ .רק כל מה שהמךתה נמוכה יותר ,שם
אלקותו נתעלם ונתכסה יותר) .כמו שמבאר בהתוךה מי
האיש החפץ חיים ,בסימן לג ,לקוטי חלק א(.
ןכל עבודת האךם הוא להעלות ולהוציא מהחעלם אל
הגלוי ,לגלות אלקותו ומלכותו ?תברך בעולם עד שיתקים
״ן?דע כל פעול כי אתה פעלתו ןכר״ .אך צריכין לזה ?גיעה
גדולה ועבודות הךבה לגלות ההעלמה ,כי זה כל עבודת
האךם בזה העולם.

)הלכות שחיטה הלכה ה׳(

יג .ומגךל ?עצם ההעלמה לאו כל אךם זוכה לזה ,לגלות
ההעלמה ,כי אם גדולי הצדיקים החכמים האמתיים.
יג .שבחכמתם העמקה מאד מאד ,הם ממשיכים שכליים
נפלאים מאד ,שעל יךם הם מגלים ההעלמה ומודיעים
אלקותו ?תברך בעולם ,ומגלין האמת שכל העולם הבל
חבלים ,צל עובר ,קבל נדף.
ןנותנים עצות וךרכים ישרים לכל אחר ואחד לפי
מךרגתו ,באפן שיוכל להציל נפשו מטעות העולם ,שבא על
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ידי גדל ההעלמה שבעולם .ושישתדל כל ימיו על האחרית
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והסוף שינצל משאול תחתיות ,ויןכה לחיים נצחיים להכיר
אותו ?תברך ,שןהו עקר התכלית.
יך .ואף על פי שהכל יוךעין זאת שהעולם הן-ה חבל וריק,
אף על פי כן ההעלמה גדולה כל כך ,שרצין הכל אחר
העולם הזה ןאין משגיחין על התכלית ,כמו שנ^מר ״זה
דךכם כסל למו ואםךיסם בפיסם יךצו סלה״ ,כמו שפרשו
רבותינו זכרתם לברכה ,ואפלו אם זוכרין לפעמים
ואומרים מה יעשו בסוף ,אינם יוךעים שום עצה מה
לעשות להציל נפשם.
טו .על כן העקר הוא ^מונת חכמים ^?מתיים ,כי רק הם
יוךעים בחכמתם הגדולה איך לגלות ההעלמה הזאת ולתן
עצות נפלאות לכל אחד לפי ערכו ומדרגתו.
טז .ןעל כן כשהתחיל דןד לדבר מגןל קבל העולם)במזמור
מט( ,התחיל תחלה ,״פי ידבר חכמות ןהגות לבי תבונות
אטה למשל אזני וכר״ .ואחר כך מדבר מגדל שטות העולם
י
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וחבליו ,כמו שנאמר שם ,״הבוסחים על חילם ןכר ,ועזבו
לאחרים חילם קךבם בתימו לעולם ןכר ,זה דרכם כסל
למו״ וכר .ולכאורה תמוה מה זו חכמה ותבונה שגלה
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במזמור הזה ,שצועק שהעולם הבל וריק ולא במותו ?קח
הכל וכר ,וכי מי לא ידע בכל אלה?! קלא אפלו אנשים
הגסים ועמי האךץ יוךעים זאת ,ואומרים בפיהם שאין
אךם לוקח עמו כלום מעשרו לקברו ושהעולם צל עובר
וכי׳• ולמה הקדים במןמור זה דיקא לומר פי ידבר חכמות
ןכר כאלו הוא מגלה כאן חכמה ותבונה גדולה?!
יז .אך ,באמת אף על פי שהכל יוךעין זאת ,אף על פי כן
הוא חכמה ותבונה גדולה לדבר בזה בכל פעם ולצעק
ולגלות העלמה זאת.
יח .וכמו שמצינו שכל הצדיקים גדולי החכמים האמתיים
צועקים זאת הךבה ,כמו כל ספר קהלת שמלא מזה ,ןכן
דןד המלך עליו השלום בכמה מזמורים .ןכן בשאר ספרי
קךש•
כי הצדיקים ?8מףניים מדברים מזה בצרופים קדושים
כאלה ובחכמה עמקה כזאת ,עד שעל ?די זה מעוררין בני
אךם ומגלין בכל פעם ההעלמה הזאת באפן שאף על פי כן
יתעוררו בני אדם משנתם וטעותם ויזכרו באמת עצם
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שטות העולם וישובו אל ה׳.
כי זה עקר החכמה הגדולה מכל החכמות להקתכל על
התכלית האחרון .וכמבאר אצלנו כמה פעמים ,שעקר
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החכמה הוא כשזוכין להצליח על ידי חכמתו לנצח .ועל כן
התחיל במזמור זה ,״פי ידבר חכמות ןכו״ /כי באמת זה
עקר החכמה אמתית מה שמגלה שטות העולם ומבליו ,כי
הוא מגלה בחכמה כזאת ברוח הקךש כזה ,עד שיפעל
בךבריו להכניס האמת בעולם ,לגלות עצם ההעלמה
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פרק ל׳
ערות
בו מבואר טעות האנשים שבוכים על מצב העולם
ומדברים שהיום העולם מלא מצרות יותר מפעם.
וכל הדיבורים הללו הם רק יצר הרע להדיח את
האדם מעבודת ה׳ יתברך.
וכן מבואר שכל הצרות של האדם הם רק כשאין
לו אמונה ,אבל כשיש לו אמונה אין לו צער
מכלום.
א .מאי נפקא מנה נ-מה יוצא מזה[ ,מה שצועקים בכל פעם
שהימים הראשונים היו טובים מאלה .וכבר צוח שלמה על
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זה וסתר דבריהם ואמר )קהלת ז י( ״אל תאמר שהימים
הראשונים היו טובים מאלה ,כי לא מחכמה שאלת על
זה״.
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ב .ואף על פי שרש״י פךש שם כי הכל לפי ןכות הדורות,
אף על פי כן הרבה פנים לתוךה ,ואין מקךא יוצא מדי
פשוטו.
כי שלכ)ה המלך עליו השלום ,שהיה חכם גדול מכל אדם
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אמר בחכמתו ורוח קךשו שזה שטות גדול מה שאומרים
שהימים הראשונים היו טובים מאלה.
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ג .כי בכל פעם אוכ1ךים כך .ובא^ת אנו רואים שבכל פעם
העולם נתעשר יותר .ומתנהג העולם בגדולות ובהוצאה
.ך.*-ך
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מרבה יותר משנים קדמוניות.
ד .ובאמת מאי נפקא מנה בןהז אדרבא ,אם עכשו העולם
בדסקות יותר צריכים לברה להשם ?תברך ולעסק בתוךה
ועבוךה
ח .כי אין מקום לברה מצרות ויסוךי עולם הזה רק אל
השם לתביד ואל התוךה .כי ״אךם לעמל יולד״)איוב ה ז(
וכמו שכתוב במךרש )סנסךרין צט (:׳אךם לעמל יולד,
אשרי מי שעמלו בתוךה׳.
פרוש ,מאחר שאיך ש?ה?ה אם ?היה עשיר או עני וכר
אף על פי כן בודאי ?היה לו עמל וכעס כל ימיו ,כי צרות
ויסודי כל אךם רבים מאד ,וכמו שכתוב ״גם כל ימיו כעס
ומכאובות״ ןכר )קהלת ב כג( .ןכמובא בשל״ה בלשון חרוז
״אין ךגע בלא פגע אין שעה ןכר אין יום וכר״.
ו .על כן בודאי אשרי מי שבורח מזה העמל של פגעי העולם
הזה אל עמל התוךה ,ואז בודאי אשרי ןטוב לו בעולם הזה
ובעולם הבא.
ז .אבל בזה שאומר שהימים הראשונים היה טובים
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מאלה ,ובגךל דאגתו וטרדתו וצערו על פמסתו וממון בכל
פעם יותר ויותר ,בזה לא יפעל כלום ,רק מבלה ימיו בצער
וךאגה וכעס ומכאובות ומבטל עצמומהתוךה ותפלה וכר
מסמת דאגות ושיחות וסטותים כאלו.
ולבסוף )קהלת ה יד( ״מאומה לא ישא בעמלר׳ .כי
)קהלת ו ד( ״בהבל בא ובחשך ילך״ וכה.
ח .כי ב^מת מי שיש לו עינים לראות ולב להבין ה^מת
ויראה שגם בומים הראשונים הןה
לאמתו׳ י^יו
העולם מלא דאגות וטרדות הפרנסה..
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וכמו שאנו רואים בכל הקפרים שנתחברו לפני מאות
שנים שרבם ככלם כותבים בהקדמותיהם שהיה להם
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צרות רבות בימיהם וחקרון כיס ודסקות הפמסה הקשה
מכלם ,ןאף על פי כן חברו ספרים קדושים הרבה .כי
)קהלת א־ט(; ״מה שהיה הוא שיהיה״ וכר.
ט* והכלל ,שגם בומים הראשונים היה העולם מלא דאגות
פךנסה כמו שכתב שלמה המלך ,עליו השלום )קהלת ב כג(
״גם כל ומיו כעס ומכאובות״ וכר .וכתיב ״אךם לעמל יולד
קצי ומים ושבע רגז״ וכי׳ וכיוצא כאלה פסוקים הרבה.
וגם אז נךמה לכל אחד שבצוק העתים כאלה צריכים
לךאג רק על הפמסה ,ועל ידי זה אבדו ומיהם והלכו מן
העולם בלא חמדה.

משולחן ר 1ינו /פרק לי צרות

187

י .ןאף על פי כן נכ1צא בכל דור צדיקים ויראים וכשרים
שלא הקגיחו על זה וברחו מן העמל של עולם הזה לעמל
התורה ועבוךה ןזכו לסם ולדורותיסם ןכר אעזרי לסם
יא .ןכן עכשו בודאי הבחירה חפשית ,ובודאי יש כח עתה
גם עתה לכל אחד ןארוד לברח מדאגות ןשיחות של צער
כאלה ,לברח מקם ולבטח בה׳ ולקבל על עצמו עמל התורה
תחת עמל המר של ד^?גת העולם הזה .ובודאי יפמסו השם
יתברך•
י  .1כי השם ?תברך מפרנס העולם תמיד כאז כן עתה.
אךרבא ,השם יתברך מנהיג העולם בכל פעם יפה יותר.
יג .הכלל ,שהעולם הזה מלא ךאגות ויגונות ןצער ויסורים
תמיד כמו אז כמו ערנה וכמו שנגזר מחטא אךם הראשוו
)בראשית ג יז( ״בעצבון תאכלנה״ )בראשית ג יט( ״בזעת
אפך תאכל לרום״.
יד .ןאין מקום לברח מהעצבון והךאגות האלו המקצרים
ומכלים ?מי האךם ,אין מקום לברח מהם כי אם אל השם
יתברך ןאל התורה וכנזכר לעיל) .חיי ומהר׳׳ן סימן ש׳׳ח(
צריך שלא יהיה לאדם רצון אישי שלו
טו .צריך האךם לבטל רצונו לגמרי נגד רצון השם ?תברך,
שלא יהיה לו שום ךצון אחר ,רק כמו שרוצה השם ?תברך,
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הן שוהיה לו ממון ובנים ,הן לאו חס ושלום ,והן כל ^\אר
הרצונות לא ורצה שום ךצון אחר רק כמו שרוצה השם
יתברך• )ליקוטי מוהר׳׳ן חלק ראשון סימן קע׳׳ז(
גם בתוך הצרה ה׳ מרחיב לאדם
טז .׳בצר הרחבת לי׳)תהלים ד( ,הינו שגם ^?פלו בהצךה
בעצמה ,השם יתברך מרחיב לנו ,כי אם יקזתכל האךם על
חסדי ה׳? .ראה ,ש^?פלו בעת שהשם ?תברך מצר לו ,גם
בהצרה בעצמה ,השם יתברך מרחיב לו ,ומגדיל חקדו עמו.
חה ״בצר הרחבת לי״ ,הינו ^?פלו בתוך הצךה בעצמה ,נתת
לי הרחבה בתוכה ,מלבד מה שאנו מצפים שהשם יתברך
יושיענו בקרוב מכל הצתת ,וייטיב עמנו מאד ,אך ^?פלו גם
בהצךה בעצמה מרחיב לנו) .ליקוטי מוהר״ן חלק ראשון סימן קצ״ה(
המסתכל בתכלית היסורים ,אינו בצער
יז?^ .פלו כל הצתת וה?סורין והךעות העוברין על האךם
חס ושלום ,אם ?קתכל על התכלית ,בודאי אינם רעות כלל,
רק טובות גדולות .כי בודאי כל ה?סורין באים בכונה
מהשם ?תברך לטובתו ,אם להןכירו שישוב בתשובה ,אם
למרק עוונותיו .ןאם כן ה?סורין הם טובות גדולות ,כי
כונת השם יתברך הוא בודאי רק לטובה.
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יח .נכ1צא ,שבכל הרעות והיסורין שיש לאךם ,חס ושלום,
אם ?סתכל על התכלית ,הינו כתת השם ?תברך ,לא ?היה לו
יסורין כלל .רק אךרבא ?תמלא שחחה ,מגןל רב הטובה
שיסתכל בתכלית היסורין הללו .כי התכלית הוא כלו טוב.
ובאמת אין שום רע בעולם רק כלו טוב) .ליקוטי מוהר״ן חלק
ראשון סימן ס״ה(

הצער שיש לאדם הוא מחסרון הדעת
יט .עקר הצער שיש לאךם מהיסורין שעוברים עליו ,חס
ושלום .הוא רק מחמת שלוקחיו מהאךם הדעת ,עד שאין
?כול להקתכל על התכלית ,שהוא כלו טוב ,ןאז מרגיש צער
וכאב ה?סורין .כי כשיש לו דעת ,ומסתכל על התכלית,
אינו מרגיש כלל הצער של היסורין כנ״ל.

)ליקוטי מוהר״ן שם(

כ .כל הצתת וחיסורים והגלות אינו אלא לפי ע.רך חקרון
הדעת ,וכשנשלם הדעת ,אזי נשלם כל החסרונות ,בבחינת
)נךרים מ״א( ׳אם דעת קנית מה חסרת׳ ,וכתיב)ישעיהו ה(
״לכן גלה עמי מבלי ךעת״.
ועקר החיים נצחיים יהיה לעתיד מחמת הדעת ,ש?ךבה
הדעת ,שיךעו הכל את ה׳ ,ועל ?!י הדעת יכללו באחדותו,
ואז ?חיו חיים נצחיים כמוהו ,כי על ?די ה?דיעה נכללים
בו ,כמאמר החכם :׳אלו ?דערניו ,ס?יתיר.
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ועקר  nv’7?r1יקזיה לvתיד ,כמו שכתוב )שם י״א( ״כי
מלאה האךץ דעה״ ,ומסמת הדעת לא יחסר כל טוב ,ויסיה
כלו טוב) .ליקוטי מוהר״ן חלק ראשון סימן כ״א(
לפי המעשים שלן הוא עוד ברחמים גדולים
כא .שתקבל באהבה ,כל הךעות והיסורין הב^sים עליך ,כי
ךאוי שתדע ,שלפי מעשיך אחר כל היסוךים והךעות שיש
לך ,עדין הוא מתנהג עמך ברסמים ,כי היה מגיע לך יותר
ויותר ,חס ושלום ,לפי מעשיך) .ליקוטי מוהר׳׳ן חלק ראשון סימן
קס׳׳ה(
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פרק ל״א
מדות
בו מבואר גנות מדת הכעס ,וההפסד הגדול שעל
ידה ,ומדת הסבלנות.
כעס הוא מחסרון דעת
א .כעס ואכזריות הוא מחקרון הדעת ,כמו שכתוב)קסלת
ז( ״כעס בחיק כסילים ינוח״ .ועל כן החולה הוא כעסן,
מחמת שאז הוא בדינים ,כי דינים שורים עליו ,ודינים הם
מחין דקטנות ,ןעל כן הוא בכעס.
ולעתיד לבוא ?תגלה הדעת ןהכל יךעו את ה׳ ,כמו
שכתוב )ישעיהו י״א( :״כי מלאה האךץ דעה את ה׳״ ,ועל
^ ״וגר ןאב עם כבש
כן אז יתבטל הכעס ,כמו שכתוב
ונמר עם גדי וכף ופרה ודב וכף ,לא ירעו ולא ישחיתו וכף
כי מלאה הארץ דעה את ה׳״ ןכף ,כי עכשו אי אפשר לחם
לגור ?חד זאב עם כבש ןכף מחמת מדת הכעס ,אבל לערניד
■
■T :

■

■:

:

TT

T

:

7

■■T

:

: -

■

:

יוכלו לדור ?חד ,מחמת שיתבטל הכעס על ידי הדעת
ש?תגלה אז) .ליקוטי מוהר״ן חלק ראשון סימן כ״א(
ע״י כעס מתעורר עליו קטרוגים
ג .על ידי הכעס הבא מהכבד ,בחינת :׳כבד כועס׳)ברכות
ס״א ,(:נתעורר המקטרג הגדול ,שהוא עשו ,״הוא אדום״.
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שאחיזתו בכבד )זהר פינחס רל״ד ותקון כ״א( והוא
אךמוני .שהוא בחינת כבד ,שהוא מלא דם.
ומן המקסרג העליון נתעוךרים ונשתלשלים מקסרגים
וצרים למטה על אדם הכועס ,ושולטים עליו ,ואינם יראים

:

T - :

■t

TT

-

-

r

■:

T״ T

•
• I r

■

T

מלפניו.
ך .כי על ידי הכעס נךמה להם כבהמה ,בבחינת )ונהלים
מ״ט( :״נמשל כבהמות נךמר׳ .כי עקר המוךא שמתוראין
מן האךם ,בבחינת)בראשית ט( :״ומוראכם וחונכם״ ,אינו
אלא על ידי הצלם אלקים שבפני האךם.
ועל ידי הצלם ,האךם הוא אךם .וכשסר צלם ,אזי יוצא
מגךר אךם לגךר בהמה ,ואז סר מוךאו .ועקר הצלם
המאיר בפני האךם ,היא חכמות הבורא ,שנתן לאךם
?תרון על הבהמה ,היא המאיךה בפני אךם ,בבחינת:
״חכמת אךם ונאיר פניר׳)קהלת ח(.
ועל ודי הכעס ,אם חכם הוא חכמתו מסתלקת )פסחים
דף ס״ו .(:ואז צלו סר ,ופניו נופלים ,בבחינת )בראשית ד(:
״למה חרה לך ולמה נפלו פניך״ .וכשאין לו פני אדם ,אזי
T T

T T

PT

T T :

:T

י י
/T

י
י י
/ :

^

י
:י

מוךאו סר ,כי נמשל כבהמות ,ןצריי מצרים לו.

T T

י

־

)ליקוטי מוהר״ו

חלק ראשון סימן ס׳ז(

הכעס מזיק לפרנסתו וממונו
ח .הכעס מזיק לעשירות .וכשהיצר מסית לאךם שיכעוס,
ודע שבזאת השעה ישפיעו לו מלמעלה איזה סך ממון,
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)ליקוטי מוהר״ן חלק ראשון

סימן ס׳ט(

ו .ודע ,שךאוי שכל ?שיךאל ?היו להם ממון ,אך יש מדה
אחת שמפסןת ומאבךת מהם הממון• והיא מדה ךvה
מגנה ,שקשה מאד להנצל ממנה .ו^?פלו  oisירצה אחד
להנצל ממנה .ובפרט בשביל תאות הממון ,כדי שלא
תפסיד לו את הממון ,עם כל זה המדה  nviהזאת
מתגבךת עליו בילדותו ובקשנותו ,ןעל ידי זה מפסךת ממנו
הממון שהיה ראוי שיהיה לו.
־

T

F

V

T T

T

 Vי V :

זי ןהמךה ךעה ההיא הוא מדת הכעס ,שעל ידי זה מפסיד
ומאבד הממון הךאוי לו .כי בבחינת שרש ההשתלשלות
שמשתלשל הממון ,ממקום שמשתלשל משם ,הוא בחינה
אחת עם הכעס ממש .ןעל כן הבעל דבר כשרואה
שמשתלשל ויורד שפע לאךם ש?היה לו ממון ,אזי יורד
ומזמין לו כעס ,ןעושה לו מבחינת ההשפעה והשתלשלות
שיורד אליו ש?היה לו ממון ,עושה לו ממנו כעס) .ליקוטי
מוהר׳׳ן חלק ראשון סימן ס׳׳ח(

ע״י כעם לא פועלים כלום רק מזיקים
ח .ש?ז־הר למען השם ?תברך וירחם על עצמו ועלי ועל כל
בני ביתו ולא ?היה כעסן גמזן ולא יהיה קפךן כלל .רק
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אדרבא מאחר שטבעו להקפיד ולהתרגז חס ושלום ?תגבר
להפך הדבר .וברגז רחם תןכר ו?ספך הכעס לרחמנות ואז
יהיה טוב לו בעולם הזה ובעולם הבא.
T

י V :

T

T

־ V

־ T

T

וגם אתה תקים כל זה ,כי הכעס והקפדות מזיקים מאד
מאד רחמנא ל^לה יתחזקו בתורת ה׳ לקבע עתים לתורה
על כל פנים ותבטחו בה׳ ותצפו לישועתו בכל עת כי על ידי
כעס אין פועלים כלום רק מזיקים הרבה ,רחמנא לצלן ,כי
תזן לא עלתה ב?דו אלא רגזנותו ,ןכל מה שיכולים לפעל,
פועלים בדברי נחת יותר ויותר .כי דברי חכמים בנחת
נ ש מ ד י ם) .עלים לתרופה ,מכתב תי׳׳ז(

למי יש זמן למחלוקות
ט .כל העולםמלא מחלוקות .הן בין אמות העולם וכן בכל
עיר ועיר .ןכן בכל בית ובית ביו השכנים ובין כל אחד עם
אשתו ובני ביתו ומשרתיו ובניו .ואין מי שישים על לבו
התכלית שבכל יום ויום האדם מת כי היום שעבר לא יהיה
־ ־

 :י

י :
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י

T

T

T
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י
י

עוד ובכל יום הוא מתקרב למיתה.

י

־

 TV־

י V :

)שיחות הר׳׳ן סימן ע׳׳ז(

מדת חסכלנות ,אין להכריח את עצמו

י.

מי שרוצה לישן ןאינו יכול לישן ,העצה לזה לבל

להכריח עצמו כל כד לישן .כי כל מה שמכריח עצמו יותר
לישן ,מתגבר עליו ביותר מניעות השנה.
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יא .ועמן זה גם בכל הךבךים שבעולם לבלי קיהכריח עצמו
ביותר .כי כל מה שמכריחין עצמו ביותר לאיזה דבר,
מתגבר עליו ביותר ההפך ד?קא•
י  .1ואפלו בעבודת השם צריכין לפעמים זאת לבלי
להכריח עצמו יותר מדי ,אף על פי שב^מת צריכיו להיות
זריז גדול מאד לקדש עצמו כראוי ,ולןכות לעבודת השם
בשלמות במהירות גדול ,ואסור להניח מיום לחברו כלל ,כי
אין העולם עומד כלל אפלו כקךף עין ,ועל כן כל מה
שוכולין להתגבר לעשות איזה דבר בעבודת ה׳ צריכין
לעשותו מיד דיקא בלי אחור ועכוב כלל ,אפלו תע אחת כי
מי יודע כמה מניעות ועכובים והרהורים ?היה לו בשעה
האחךת ,כי אין להאךם בעולמו כי אם אותה השעה ואותה
ה.ךגע בלבד.
אף על פי כן לפעמים כשרואין שמתגברין ומכריחין
עצמו לאיזה דבר ואינו עולה בידו .צריכין לפעמים להמתין
ולבלי לפל בדעתו מן-ה ,ולבלי לבלבל דעתו כלל במה שאינו
זוכה לאותו כידלי• ו?מרנין קצת עד שרנבוא עתו .ואי אפשר
לבאר דבר זה בכתב כלל) .חיי מוהר׳׳ן סימן תל׳׳א(
ע״י לחץ הילדים לא ידעו כלום
יגי אמר שמה שהמלמדים דוחקים את הרנינוק ביותר ,על
ידי זה אינו יודע התינוק כלל ,רק צריכיו להיות אמן גדול
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בןה ללמד את התינוק בהדרגה בלי איום הךבה ובלי דחק
יותר ,ועל ידי זה לתפס יותר בנקל.
כי אמר ,שהמלמד חוזר עם התינוק ואומר לו ןכר ןכר,
בלשון אשכנז גיךענק ז׳ע גיךענק ז׳ע .ו^sם היה חוזר עמו
מעט בנקל ,בודאי היה תופס הדבר היטב והיה זוכרו ,אך
אחר כך חוזר עמו כל כך ואומר לו כמה פעמים זכר זכר,
עד שאחר כך כששואלין התינוק הפרוש של אותו המקךא
יוכל להיות שישיב התינוק שפרושו גיךענק זע .כי התינוק
סובר שאלו התבות הם הלעז של המקרא .כי בזה שדוחקיו
את התינוק הרבה ,בזה מבלבלין אותו לגמרי.
ואי אפשר לבאר הדבר הזה והוא ברור למשכיל ,ונצרך
מאד למלמדים וכן לכמה ענינים .כי זה הוא כלל גדול שלא
לךחק עצמו ביותר על שום דבר ,רק בהךמה ובמתון ואי
אפשר לבאר כל זה כלל) .חיי מוהת׳ן אות תלב(
מעשה שהיה עם ילד שבא לרבינו
יד .ומעשה שהיה כך היה ,שתינוק אחד הוליכו אביו
לרבנו זכרונו לבךכה ולמד אותו בכל הך.ךך שכאשר ותנו לו
משקה לשתות שיאמר סברי ממן גרבנן וכר וחזר עמו
הרבה הרבה מאד למען וזכר היטב ולא ותבלבל.
אחר כך כשבא התינוק לרבנו זכרונו לברכה והתחיל
לומר סברי לא היה יכול לומר כלל ונתבלבל מאד .ענה
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רבנו זכרונו לברכה ואמר לאביו אתם בודאי למדתם עמו
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הךבה והכבךףנם  v^ ’1מאד שיןכר לומר סבךי וכר כסךר,
ובשביל זה אינו יכול עכשו לומר כלום ,אם לא סייתם
חוןרים כל כך ,בודאי היה יכול לומר כראוי .ואז אמר רבנו
זכרונו לבךכה עמו השיחה הר׳ל.
לא להתעקש על דברים
טו .אין צריכין לעמד על שום דבר שוהיה דיקא כן כמו
שרוצה ,אף על פי שמצה דבר שבקדשה באמת .רק אם
יכול לעשות תכף ומיד מה טוב לעשות דיקא תכף ,כי דבר
שבקדשה אסור לךחות אפלו ךגע אחת ,רק לזרז עצמו
לעשות בזריזות גדול תכף ומיד ד?קא•
אך אם אף על פי כן לא יכל לעשות תכף ,אל יבסלוהו
רעיתיו וישקט הנוח ויצפה לישועות ד /ולתלה עיניו למרום
אולי יזכה לזה .ןעל פי רב ?עזרהו השם ?תברך אחר כך
לגמר בנקל מה שרוצה .ויש בענ?ן זה שיחות קדושות
הרבה ,אך אי אפשר לבאר זאת בכתב היטב) .חיי מוהר״ן סימן
תל׳׳ג(
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פרק ל״ב
אמונה
בו מבואר איך מגיעים לאמונה ,וכן שאדם
המאמין בכל מצב טוב לו ,ושגם כשעושים
השתדלות לא לעשות ממנה עיקר כלל ,ועוד
עצות יקרות באמונה.
על ידי דיבורי אמונה מגיעים לאמונה
א .האמונה תולה בפה של אךם ,בבחינת; ״אודיע אמונתך
בפי״)ונהלים פ״ט( .הינו על ידי שמדברין האמונה בפה זהו
בעצמו אמונה ,וגם על ידי זה באים לאמונה.
ומחמת זה צריך לזהר מאד מדבורים של כפירה
ואפיקורסות ,אף על פי שאינו אומךם מלבו ,הינו שהוא
בעצמו מאמין ואינו כופר חס ושלום ,רק שהוא חוזר
ואומר דברי אפיקורסות ששמע בשם אחרים שהם
אפיקורסים ,והוא מתלוצץ מהם ,אף על פי כן גם מזה
צריך לזהר מאד .כי הךבור הזה של כפיךה מזיק לאמונה.
גם הוא אסור גמור ,כי על השם יתברך ברוך הוא ,אסור
לומר דברי סלצות אפלו בך.ךך שחוק.
סימן מ״ד(

)ליקוטי מוהר״ן חלק שני
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ע״י אמונה תמיד טוב לו ,בכל מצב
ב .מי שיש לו ^מונה חויו חיים ,והוא מבלה ימי חייו בטוב
תמיד.
כי כשהולך לו כךאוי ויש לו טוב בודאי טוב לו .ו^?פלו
כשאינו כך)דהינו שאיו מתנהג לו כסךר ויש לו יסוריו חס
ןשלום( גם כן טוב ,כי הוא בטוח שאף על פי כן השם
?תברך ?רחם עליו לם?א וייטיב אחריתו .כי מאחר שהכל
מאתו ?תברך בודאי הכל לטובה.
אבל מי שאין לו אמונה חס ?שלום ,חייו אינם חיים כלל,
כי תכף כשעובר עליו איזה ךעה ,שוב אין לו שום חיות ,כי
אין לו במה לנחם עצמו כלל ,מאחר שאין לו אמונה כלל,
ןאין לו שום חיות ?שום טוב מאחר שהולך בלי השם
יתברך ובלי השגחה רחמנא לצלן .אבל על־?ךי אמונה מה
טוב)יפה החיות שלו כנ״ל) .שיחות הר״ן סימן נ״ג(
בעניו הנ״ל
ג .איש לשר ,מאחר שמאמין בהאמת ,ועקר תקותו הוא
לעולם הבא ,על־כן חייו טובים מאד.
כי כל מה שעובר עליו הוא מאמין שהכל לטובה ,כדי
להזכירו שישוב מעוונותיו או בשביל כפרה על עוונותיו כדי
שיןכה לחיי עולם הבא לטוב הנצחי וכיוצא בזה.
ואפלו ה?סורין שיש לאיש כשר מחמת הצער של חחךטה
כשנןדמן לו איזה פגם או איזה עבךה חס ושלום ,אפלו אם

משולחן ר 1ינו /פרק ל״ב אמונה

200

חס ושלום vבר ^ברה ממש רחמנא לצלן ,אחר־כך כשזוכה
להתחרט עליו ,אף על פי שיש לו צער גדול מאד ויסורים
גדולים על שבא לידי מכשול או לידי עברה רחמנא לצלן.
אף על פי כן גם אלו היסורין אינם יסורין כלל כי זה
הצער והיסורין שיש לו על שעבר עברה חס ושלום ,אלו
היסורין הם מוסיפים חיים להאךם בבחינת )משלי י כז(:
^^לראת

ת ו ס י ף י מי ם^^) .שיחות הר׳׳ןסימן ק׳׳ב(

ד .ותדע כלל זה ,כי כל היראות וכל היסורים שיש לאךם
הם מקצרים ומכלים ימי חגיו .ועליכן אלו הקלי עולם
העוקקים בחקירות חגיהם אינם חיים כלל ,כי היסורים
והךאגות שלהם מכלים חייהם כנ״ל.
אבל כל הוראות וכל היסורין שיש לאךם מחמת יראת
ה׳ הם מוסיפים גמי °וחיים בבחינת ״?ראת ה׳ תוסיף
ומים׳׳• וגם אלו היסורין שיש לאךם מחמת שעבר איזה
פגם או עברה חס ושלום ,ומתחרט על זה ויש לו צער גדול
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מזה ,אלו היסורים הם בחינת ״יראת ה׳ תוסיף ומים״ כי
היסורין שלו הם מחמת שמתורא מהשם ותברך ,סן מחמת
רוממותו ותברך או מחמת וראת הענש .ןאיך שהוא על כל
פנים הוא בכלל וראת ה׳ כי הכל מוראתו ותברך ועליכן
היא מוספת ימים.
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ח .רבים נכשלים ועושים את הסבות אכןצעי בינם לבין

השם לתברך .הינו שמ^?מינים בהשם לתברך^ ,בל
מאמינים גם כן באמצעי ,ןאוהרים שצריך לסבות.
הינו שמ^?מינים למשל בהסבה של פמסה ,שהוא המשא
ומתר ואומרים הסבה של משא ומתן עקר .כאלו חס
ושלום בלא הסבה של משא ומתן אין יכלת ביד השם
יתברך לתן להם פמסה.
ובהסבה של הרפואה ,שהוא סמים ,עושים מהם עקר,
כאלו חס ושלום בלי הסמים אין יכלת ביד השם יתברך
לרפא.
ואין הדבר כן ,כי הקדוש ברוך הוא סבת כל הסבות ועלת
כל העלות ,ואין צריך לשום סבה .ועסקנו באלו הסבות,
צריך להאמין בהשם יתברך לבד ולא לעשות מהסבות
עקר) .ליקוטי מוהר׳׳ן חלק ראשון סימן ס׳׳ב(
המתגבר על מחשבות רעות עושה נחת להקב״ה
ו .כשמתגברים על האךם מחשבות ךעות והרהורים ,והוא
מתחזק ומתגבר עליהם ומנצח אותם ,יש להקדוש ברוך
הוא תענוג גדול מזרי והוא יקר מאד בעיני השם יתברך.
)ליקוטי מוהר״ן חלק א׳ סימן רלג(

ז .העקר הוא האמונה ,וצריך כל אחד לחפש את עצמו
את עצמו באמונה.
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ע״י נפילת אמונה יש חולאים שאין להם רפואה
ח .כי יש סובלי חלאים ,שיש להם מכות מפלאות ,והם
סובלים החלאים רק בשביל נפילת האמונה .בבחינת
)ךברים כ״ח( ״והפלא ה׳ את מכתך מכות ?1דלת ונאמנות
וחלים ךעים ונאמנים״ .׳ונאמנים׳ דיקא ,כי הם באים על
ידי פגם אמונה.
כי על ידי נפילת האמונה באים מכות מפלאות ,שאין
מועיל להם לא ךפואות ולא תפלה ולא ןכות אבות.
מוהר׳׳ן חלק שני סימן ה׳(

)ליקוטי
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פרק ל״ג
ריקוד ומחיאת כף
בו מבואר כי ריקוד ומחית כף בשמחה ,ממתיק
דינים .ונפלאות ענין רבינו בזה.
ריקוד ומחיאת כף ממתיק דינים
א .כשיש חס ושלום דינים על ?ע\ךאל ,על ידי רקודים
והמחאת כף אל כף נעשה המרנקת הךינים.

)ליקוטי מוהר״ו חלק

ראשון סימן י׳(

ב .שמעוני שאמר רבנו זכרונו לבךכה?^ ,נחנו כבקנו את עיר
בךקלב בהמחאת כף ורקודיו
כי באמת בהחלת כניסתו לברקלב דבר תכף ממחאת
כפים בתפלה ,שעל ידי זה מגךשין ה^?ויר של חוץ לארץ
וממשיכין אוירא ךאךץ לסךאל ,כמבאר במאמר אתם
נצבים וכר.
וכן בשנה זו ךקד הךבה אודות לבטל הפתקטין ]הגזיךה
לקחת יהודים לצבא[ .ובחךף זה אמר מאמר ואלה
המספטים סימן י׳ המדבר מרקודיו והמחאת כף.
סימן קט׳׳ו(

)חיי מוהר״ו
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ריקודים של רבינו
>♦ ואחר שגמר אמירת התוךה היה כןרקןד הךבה כ^אד עם
בתו הכלה וכר .ומי שלא ךאה רקודין שלו לא ךאה טוב
מימיו ,כי אף על פי שברוך השם זכינו לראות כמה צדיקים
שהיו מרקדים לפני הכלה ,אבל רקודין שלו לא נראה
כזאת.
מי שראה ריקוד רבינו התעורר לתשובה
ד .וכל מי שעמד שם בודאי היה לו הרהור תשובה אמתי
על כל פשעיו .תדל ההתעוררות וההתלהבות של כל
האנשים שעמדו שם בשעת רקודין אי אפשר לבאר ולציר
זאת בכתב בשום אפן.
וכבר גלה כמה תורות גבוהות מאד על ענוו רקודיו
והמחאת 5ר• וגם בהתורה לשמש הר׳ל מבאר מעניו
רקודין ,אבל לא היה שכיה שיעשה רקודין כי אם בעתים
רחוקות מאד ,אך באותה השנה הר׳ל היה מרקד כמה
פעמים .חינו בשמחת תורה ,ואחר כך בשבת חנכה אחר
אמירת התוךה המתהלת ראיתי מנורת זהב בלקוטי א׳
סימן ח ,ואחר כך בפורים במעדןועדיווקע ,ואחר כך על
ההתנה הר׳ל.
ואמר בעצמו ,בזאת השנה רקדתי הךבה ,חה חוה
מהמת שבאותו השנה נשמעו הגזרות שקורין פונקטין,
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שהיו רוצים אז לווזר על לשךאל חס ושלום ,ומסמת זה
ךקד כמה פעמים כי על ?די רקודין מחתיקיו הדינים
ומבשליו מז ת ת כמבאר בהתוךה ואלה המשפטים סימן י׳
בלקוטי א׳ המתחלת על ?די רקודיו וסמחאת כף ממתיקין
הדינים וגם זאת התורה נאמךה באותו החרף בטיךאויצע.
)חיי מוהר׳׳ן סימן קט׳׳ז(

ואחר כף נעשה שם שמחה גדולה בקול רעש גדול של
שיר ושמחה .ואז ךקד רבנו זכרונו לברכה בעצמו הרבה
מאד ,מן איזה זמן קךם הלילה עד איזה שעות בתוך
הלילה של שמחת תוךה .וכבר ידוע גךל נפלאות ערבות
נעימות קדשת הרקוד שלו ,כי מי שלא ךאה זאת לא ראה
טוב מימיו.
י T T

וכבר מבאר במקום אחר שבאותה השנה רקד רבנו
זכרונו לברכה הךבה .חינו בשמיני עצרת הנ״ל ובשבת
חנכה בהסעדה שלישית אחר שאמר התורה הנוראה
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ראיתי מנורת זהב בלקוטי א׳ סימן ח׳ ,ובפורים.
ואחר כך בראש חךש ניסן היתה החתנה של בתו שרה,
ורקד הךבה עם בתו הכלה בהסיגךה שלישית של השבת
חתנה ,אחר שאמר התוךה הנוךאה ןהוא כחתן יצא מחפתו
)בלקוטי א׳ סימן מ״ט(.
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ואחר שאמר התוךה הנ״ל ךקד הךבה עם בתו אשדי עלו
ראתה זאת .ושמעתי מפיו הרןדוש שאמר בעצמו בשנה
הזאת רקדתי הךבה מחמת שנשמע אז שיוצאיו רזרות
ושקוריו פונקשו( על לשראל ,כי על ידי רקודיו והמחאות
כף ממתיקיו הדינים ומכשליו חרזרות כמבאר בהתוךה
ואלה המשפטים בסימן י׳ לקוטי א׳ שנאמר לעניו זה
כ נ ך ש ם ב מ ק ו ם א ח ר) .חיי מוהר״ן סימן רס״ג(

מחאת כף בתפילה
ו .בתחלת כניסתו לפה עמד פעם אחת על פתח בית
המדרש שבביתו והוכיח את העולם על אודות התפלה
שאינם מתפללים כראוי .וענה ואמר שאץ שומעיו משום
אחד מהמתפללץ שום המחאת כף.
ומזה הבנו מיד שהוא רוצה להחזיר העטרה ללשנה
שלחזרו להתעורר להתפלל בכתה והתלהבות ובכה גדול
כמו החסידים הראשונים שהיו בימי הבעל שם טוב זכרונו
לברכה ותלמידיו הקדושים שהיו בדורות שלפנינו.
כי כתחלת ימי רבנו זכרונו לברכה כבר התחילו
החסידים להתקרר וכר והוא זכרונו לברכה יגע וקרח
הךבה לתקן כל זה להחזיר העטרה ללשנה.
גם בעת ההיא קדם השבת שלפני ראש השנה הר׳ל היו
אצלו שני חסידים מהחשובים קצת וסעדו אצלו זכרונו
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לבךכה ,ובתוך שיחתן למו היו מתלוצצים מאחד בנעכיריב
שדךכו להרבות בקחיאת כפים בשעת התפלה ,והקפיד
רבנו זכרונו לברכה על זה ודבר אתם קשות ואמר להם וכי
אתם יוךעים מהו מחיאת כפים בתפלה וכל הענינים שיש
בזה עד שאתם מתלוצצים מן-ה האיש הנ״ל שלא נתקבל
אצלכם החיאת כפים שלו.

)חיי מוהר״ן סימן ע״ח(
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פרק ל״ד
תוכחה
בו מבואר כי צריך לדעת איך להוכיח אחרים ,ומי
שאינו יודע להוכיח רק מזיק יותר על ידי
תוכחתו.
מי שאינו יודע להוכיח ,ומוכיח ,רק מזיק יותר
 .אף על פי שתוכחה הוא דבר גדול ,ומטל על כל אחד
מ?שךאל להוכיח את סברו ,כשרואה בו שאינו מתנהג
כשוךה ,כמו שכתוב )ו?קךא י״ט( ״הוכח תוכיח את
עמיתך״ ,אף על פי כן לאו כל אךם ךאוי להוכיח.
כמו שאמר רבי עקיבא )עךכין טז (:׳רנמה אני אם יש
בדור הזה מי שיכול להוכיח׳ .ואם רבי עקיבא אמר זאת
בדורו ,כל שכן בדור הןה של עכשו.
ב .כי כשהמוכיח אינו ראוי להוכיח ,אזי לא די שאינו
מועיל בתוכחתו ,אף גם הוא מבאיש ריח של הנשמות
השומעים תוכחתו .כי על ידי תוכחתו הוא כיעורר הריח רע
של המעשים ךעים ומדות ךעות של ה^ןנשים שהוא
מוכיחם .כמו כשמנח איזה דבר שיש לו ריח שאינו טוב ,כל
זמן שאין מזיזין אותו הדבר ,אין מךגישין הריח רע?8 ,בל
כשמתחילין להזיז אותו הדבר ,אזי מעוךרין הריח רע
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כמו כן על ידי תוכחה של מי שאינו ראוי להוכיח ,על ידי
זה מזיזין ומעוךרין הריח רע של המעשים ךעים ומדות
ךעות של האנשים שמוכיחם ,ועל כן הוא מבאיש ריחם,
ועל ידי זה הוא מחליש את הנשמות שלהם ,ועל ידי זה
נפסק השפע מכל העולמות ,הועלויים באלו הנשמות) .ליקוטי
מוהר״ן חלק שני סימן ח׳(
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פרק ל״ה
תפילה
בו מבואר ענין התפילה שהוא החיבור עם הקב״ה
ושממנה עיקר החיות ,וכחה הגדול לשנות את
הטבע.
א .דע ,שעקר התחברות וךבקות להשם ?תברך הוא על ?די
התפלה .כי התפלה הוא שער ,שדרך שם נכנסין להשם
יתברך) .ליקוטי מוהר׳׳ן חלק שני סימן פ׳׳ד(
מהות התפילה ־ היא דביקות להקב״ה
 .1עקר התפלה היא ךבקות להשם יתברך ,והיה טוב יותר
להתפלל בלשון לעז ,שמדברים בו ,כי כשמתפללים בלשון,
שמדברים בו ,אזי הלב סמוך וךבוק מאד בדבורי התפלה,
ויכול לדבק עצמו ביותר להשם ?תברך.
אך כבר תקנו לנו אנשי כנסת הגדולה סךר התפלה
)מחמת שלאו כל אדם יכול לסדר סדר התפלה לעצמו,
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כמובא( ,על כן אנו חיבים להתפלל בלשון הקדש כמו
שסךרו לנו ,אבל העקר הוא רק לכון פרוש המלות כפשוטו,
שז-הו עקר התפלה ,שמתפללין לפני השם ?תברך על כל דבר
וךבר ,ועל ?די זה מתקךבין ומתדבקין בו ?תברך) .ליקוטי
מוהר׳׳ן חלק שני סימן ק׳׳כ(
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דיגור עם השם מהלג
ג .׳לב טהור בךא לי׳ וכה )ףנהלים ס׳א( .כי מה שפ)ךבךים
בינו לבין קונו ,הוא בחינת רוח הקךש .וךוד ה^לד V^ ’1
השלום שהיה מעלתו גדולה מאד ,יסד מזה ספר תהלים.
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וכן כל אקד לפי בחינתו הוא בחינת רוח הקךש ,כמו
שכתוב )תהלים כ״ז( ״לך אמר לבי״ ,כמו שפךש רש״י ׳לך
בשבילך ובשליחותך׳ ,״אמר לי לבי״ .שכל הךברים שהלב
אומר ,הם ךב.רי השם ?תברך ממש ,והוא בחינת רוח
הקךש .וצריך לחדש תמיד ,לבקש בכל פעם בתחנונים
ןךברי רצויים חךשים) .ליקוטי מוהר׳׳ן חלק ראשון סימן קס׳ו(
עיקר החיות מקבלים מהתפילה
ד .עקר החיות מקבלין מהתפלה ,כמו שכתוב )תחלים
מ״ב( ״תפלה לאל חיי״ .ובשביל זה צריך להתפלל בכל כחו,
כי כשמתפלל בכל כחו ומכניס כחו באותיות התפלה ,אזי
?תחדש כחו שם) ,ליקוטי מוהר״ן חלק ראשון סימן ט׳(
התפילה משנה את הטבע
ח .התפלה למעלה מהטבע ,כי הטבע מחיב רן ,והתפלה
משנה הטבע ,תה דבר נס ולזה צריך אמונה ,ש?1ן?מין ש?ש
מ ח ד ש ו ב ? דו ל ח ד ש ד ב ר כ ך צ ו נ ו) .ליקוטי מוהר״ן חלק ראשון סי׳ ז׳(

212

משולחן ר 1ינו /פרק ל״ה תפילה

 .אנחנו על ידי ועפלותינו אנו כ1בק\לים הטבע ,כי הטבע
חחיב כך ,ועל ?די ההפלה נע\תנה הטבע.

)ליקוטי מוהר״ו חלק

ראשון סימן רט״ז(

ו .תפלה הוא בחינת הל\גחה למעלה מהטבע ,כי הטבע
מחיב כך ,ותפלה משנה הטבע.
כי ןה ^דלתנו ,שהשם ?תברך שומע תפלתנו ומשנה
הטבע על ?די השגחתו ?תברך .וכמו שכתוב )מלכים ח׳(
״ספרה נא לי את הגדולות אשר vשה אלישע״ ,וכמו
שאמרו רבותינו זכרתם לבךכה )מגלה כז(/ :לאלישע דעבד
ברסמי הוא דעבד׳ ,נמצא שתפלה שהיא בחינת נסים
והשגחה הפך הטבע ,היא בחינת גדול.

)ליקוטי מוהר׳׳ן חלק ראשון

סימן ר׳׳נ(

התפילה היא כפי ידיעת האדם שה׳ שומע אותו
ז .באמת אם היה יודע האדם ידיעה בלב שלם ׳שמלא כל
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האךץ כבודו׳ )?שעיה ו( ,והכןדוש ברוך הוא עומד בשעת
התפלה ,לשומע התפלה ,ודאי היה מתפלל בהתלהבות
גדול ,להיה מדקדק מאד לכון את דבריו.
ח .ובשביל שהאךם אינו יודע זאת ?דיעה בלב שלם ,בשביל
זה אינו מתלהב כל כך ,לאינו מדקדק כל כך .לכל אחד לפי
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מעוט שכלו וידיvתו ,כן הוזלסבותו ודקדוקו.

)ליקוטי מוהר״ו

חלק ראשון סימן ס׳׳ב(

ט .מה שאינו מתפלל כךאוי ,הוא מקמת עצבות ועצלות.
הלנו מחמת חקרון אמונה .כי בודאי אם היה לו אמונה
שלמה ןהיה מ^?מין שהשם ?תברך עומד Vליו ,ושומע כל
דבור ודבור שיוצא מפיו ומאזין לקול תפלתו ,בודאי לא
היה לו שום עצבות ועצלות וכבדות בתפלתו ,ובודאי היה
TT

/

■ T ■ :

---:

TT

מתפלל כךאוי.
אך עקר בלבול התפלה ,הוא בא מסמת רוסרון ^מתה.
ןעל כן נופל עליו עצלות ועצבות ,ומבלבל את תפלתו.

)ליקוטי

מוהר׳׳ן חלק ראשון סימן קס׳ה(

י.

טוב מאד מי שיכול לשפך שיחו לפני השם לתברך
ברחמים ותחנונים כבן המתחטא לפני אביו .כי סלא השם
יתברך כבר קראנו בנים כמו שכתוב :״בנים אתם לה׳

י :
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אלקיכם״ )דברים י״ד א(.
יא .על כן טוב מאד לפרש שיחתו ןצערו לפניו יתברך כבן
שקובל לפני אביו בתנועות של חן ורחמים .ןאף אם נךמה
להאךם שלפי מעשיו אינו כבן לפניו יתברך עם כל זה הלא
השם לתברך קךאנו בנים כנ״ל )כי בין כך ובין כך קרויים
לך בנים( .ןאם עתה הוא מגרש אותי חס ןשלום ,מבחינת
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בן ,הטוב בעיניו יעשה .עלי לעשות את שלי לעשות עצמי
כבן כנ״ל .ומה טוב כשיכול לעורר לבו בתסנונים עד שיבכה
ויוריד דמעות כבן לפני אביו.

)שיחות הר״ן סימן ו׳(

אפור להתעקש שיתמלא בקשתו
יב .אסור לאדם לעמד עצמו על שום דבר ,הינו שאסור
T

TTT

^

T T

׳
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T V

להתעקש בתפלתו שהכןדוש ברוך הוא יעשה לו דוקא את
בקשתו ,כי זה הוא כמו לוקח דבר בחזקה בגזלה.
רק צריך להתפלל ולהתחנן לפני השם יתברך ברחמים
ותחנתים14 ,ם ירנן השם ?תברך יתן ן4ןם לאו לאו) .ליקוטי
מוהר׳׳ן חלק ראשון סימן קצ׳׳ו(

לקשר תפילתו לצדיק הדור
יג .צריך כל אךם לקשר את רנפלתו לצדיק הדור .והצךיק
יודע לכון השערים ולהעלות כל ונפלה ותפלה לשער השיך.
)ליקוטי מוהר׳׳ן חלק ראשון סימן ט׳(

יד .כשאךם עומד להתפלל ומדבר ךבו.רי הרנפלה?^ ,זי הוא
מלקט ציצים ופרחים ושושנים נאים .כאךם ההולך בשךה,
ומלקט שושנים ופךחים נאים אחת לאחת ,עד שעושה
אגדה אחת ואחר כך מלקט עוד אחת לאחת ועושה אגדה
אחךת ומחבךם ?חד ,וכן הולך ומלקט ומקבץ כמה וכמה
אגדות יפים ונאים.
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כמו כן הוא הולך בתפלה מאות לאות ,עד שמתחברים
כמה אותיות ,ונעשה מהם דבור .וכן עושה בתבות שלמות,
ואחר כך נתחברין שתי התבות ואחר כך הולך ומלקט
יותר ,עד שגומר בךכה אחת ואחר כך מלקט יותר ויותר,
ןהולך מאבות לגבורות ,ומגבורות לקדשות ,ןכן הולך להלן
יותר .מי יפאר גךל פאר הלקוטים והקבוצים ,שאךם
מלקט ומקבץ בדבורי התפלה.

)ליקוטי מוהר״ן חלק ראשון סימן

ס׳׳ה(

האדם קורא לכולם להלל לה׳
טו .בשעה שאומר :״הללו את ה׳ מן השמים ןכר הללוהו
כל מלאכיו הללוהו כל צבאיר׳ וכר .אזי האדם קורא לכלם
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ומצוה לכלם שוחללו את ה׳.
ומזה ראוי לאדם להתעורר לתפלה בכונת הלב ,מאחר
י י,י

T

T T T

:

י

:

יי

י :

י

T

:

־ T־

־

יי

י

יי

־

־

שבתפלתו קורא לכל העולמות להללו ולשבחו ?תברך.
)ליקוטי מוהר׳׳ן חלק ראשון סימן רל׳׳ב(

לפחות יכקש דיכור אמיתי
טז .בתפלתו ותחנתו ובקשתו ,אף על פי שאי אפשר לו
לדבר שום ךבור בתפלה ותחנונים ,מגךל החשך והבלבול
המסבב אותו מאד מאד מכל צד ,אף על פי כן על כל פנים
?ראה לךבר הךבור באמת ,באיזה מדרגה נמוכה שהוא.
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כגון למשל ,שיאמר» :ה> הושיעה׳ /בא^ת .אף על פי
שאינו יכול לדבר בהתלהבות והתעוררות כךאוי ,אף על פי
כן יאמר הךבור באמת ,כפי מה שהוא .ועל ידי הדבור
האמת? ,זכה לראות הפתחים שבתוך החשך ,ןעל ידי זה
יןכה לצאת מחשך לאוי? ,להתפלל כךאוי.

)ליקוטי מוהר״ו חלק

ראשון סימן קי״ב(

ואמר לי אז ,שעל ידי עצה זאת יכולין להיות איש כשר
באמת כל ?מי חייו .כי תמיד איך שהוא יכולין להסיות את
עצמו ולססזיק את עצמו על ידי זה ,על ?!י האמת שהוא
אור השם ?תברך בעצמו ,אשר ״גם כל חשך לא ?חשיך
ממנו״.
כי אין שום טמאה 1סשךא אחךא בעולם ,שלא ?ה?ה שם
פתחים לצאת משם .רק שאין מאין אותן מחמת גוךל
החשכות שיש שם .אבל על ידי האמת ,מאיר לו השם
?תברך בעצמו ,ו?ןכה לראות ולמצא פתח ונקוה גם בעמק
נפילתו ,לצאת מאפלה לאוךה ולהתקרב אליו יתברך
באמת רנמיד .אמן ואמן) .שם(
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פרק ל״ו
תהילים
בו מבואר מעלת אמירת תהילים ,ושצריך למצוא
את עצמו בבקשות והתחינות הללו.
אמירת תהילים מסוגל לתשובה
א .מי שרוצה לןכות לתשובה ,יהיה רגיל באמירת תחלים,
כי אמירת תחלים מסגל לתשובה) .ליקוטי מוהר׳׳ן חלק שני סימן
ע״ג(

באמירת תהילים ימצא השער לתשובה
ב .על ידי אמירת תחלים ,אפלו מי שאין לו שום
התעוררות לתשובה ,הוא מתעורר לעשות תשובה ,וגם
זוכה על ידי תחלים להגיע אל כי^עי ואות השיך לו ולפתח
השער .נמצא שזוכה על ידי תהלים לעשות תשובה) .שם(
לכן באלול ועשי״ת עוסקים בתהילים
ג .ןזה שאנו מאין ,שבימי תשובה ,דהינו באלול ועשךת
ימי תשובה ,כל לשךאל עוקקין אז באמירת תחלים ,כי
אמירת תהלים מסגל לתשובה כנ״ל .ועל כן הוא דבר גדול
■

-

:

■

■

:

T

■ :

T

---

:

^

■י
■

T

T

T

מאד לעסק תמיד באמירת תחלים? ,י תחלים הוא
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החעוךרות גדול חאד חאד להשם ?חברך ,אשרי שיאחז בו.
)שם(

צריך שימצא עצמו בתחינות שבתהילים
ך .וכן אמירת תהלים וכיוצא צריך לראות שיחצא את
עצמו בתוך כל מזמורי תחלים ובתוך כל התחנות ובקשות
ושליחות וכיוצא .ובקל בפשיטות בלי חכמות יבוליו למצא
את עצמו בתוך כל התחנות ובקשות ,ובפךט בתהלים,
שנאמר בשביל כלל ?שךאל ,בשביל כל אחד ואחד בפרט.
וכל אדם כל מלחמות היצר שיש עליו וכל מה שנעשה
ך
- .

ך
ך-
-

ך
-

י

 .י.

 -יי״

י
 Vי

T T

T :

-

V־:״ V

עמו ,הכל מבאר ומפרש בתהלים ,כי עקרו נאמר על
מלחמות היצר הרע וחילותיו ,שהם עקר האויבים
והשונאים של האךם ,שרוצים למנעו מדרך החיים
ולהורידו לשאול תחתיות ,חס ?שלום ,אם לא ?שמר עצמו
מהם .גרק על ענ?ן מלחמה זאת נת?סד כל ספר תהלים.
)ליקוטי מוהר״ן חלק שני סימן ק״א(

גם בדברי שבח ימצא את עצמו
ח .מענ?ן אמירת תחלים ךבר עם אחד ואמר לו ,שעקר
?8מיךת תהלים לומר כל מזמורי תהלים על עצמו ,למצא
את עצמו בתוך כל מזמור ומזמור .ושאל אותו זכרונו
לבךכה איך.
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ופרש לו רבנו זכרונו לברכה קצת ,כי כל המלחמות
שבקש דוד המלךVליו השלום שיצילהו השם לתברך מהם,
הכל צריכין לפרש לעצמו על מלחמת היצר הרע וחילותיו,
וכיוצא בזה בשאר המזמורים )וכמבאר מזה לעיל בסימן
קא(.
ושאל אותו איך יפרש לעצמו מהפסוקים ,שדוד המלך
עליו השלום ,משבח את עצמו ,כגון ״שמךה נפשי כי חסיד
אני״)תהלים פ״י( וכיוצא בזה.
השיב לו ,גם זה צריכין לפךש על עצמו ,כי צריכין לדון
את עצמו לכף זכות ,ולמצא בעצמו איזה זכות ונקךה
טובה ,אשר בבחינת הנקדה טובה הזאת הוא בחינת חסיד,
וכיוצא.
ואמר לו רבנו זכרונו לבךכה ,הלא אצל יהושפט כתיב
)ךב.רי הומים ב יז( ״ועבה לבו בדרכי
ווגבוךתו יתברך הגביה לבו קצת) .ליקוטי
קס׳ה(

שבדרכי ה׳
מוהר׳׳ן חלק שני סימן
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מעניו התקשרות עם צדיקים
נדרשנו לאשר שאלוצו ,בפרט רבים אברכים יקרים מעולם הישיבות
הליטאי המתוודעים לאור בהירות דרך הקודש של ספרי רבינו ז״ל,
אשר אף שהם עצמם סומכים במאה אחוז על כל דברי רבינו ז״ל כפי
שהם ,בראותם כמה הוא מחברם ומדריכם בדרך הישר .אך חפצים
המה להסיר מהם לזות שפתיים ,ודע מה שתשיב ,שלא יבלבלו
אותם הלומדים שאינם יודעים מהענין הזה ,מחמת הענין הזה שלא
מוכר להם ,והם תמהים עליו ומרחיקים אותו מאד.
וזה אשר יש להם לדעת ,כי ראשית כל אין להתווכח עם אלו שלא
יודעים ,ואף שהם לומדים חשובים ואף שיהיו מרביצי תורה ,כי אין
עליהם אשמה ,באשר לא יודעים ולא לומדים המה מענינים אלו.
אך להחפצים לדעת ,בקצרה ,הענין פתוח ומפורש ומבואר הרבה
מאד בכתבי האריז״ל ,שאדם יכול להתקשר במחשבתו או על ידי
יחודים וכוונות ,עם נשמות צדיקי הדורות ,שעי״ז אותם צדיקים
מסייעים אותם מאד ,הן ע״י שנשמת אותו צדיק מתעברת באדם ,או
דרכים אחרות .והדבר פשוט ופתוח הרבה בכתבי האריז״ל בשער
רוח הקודש ושער הייחודים.
ואחד הדברים הברורים מאד בזה ,הנה כתב רבינו חיים ויטאל
ז״ל בשער הגלגולים )הקדמה ל״ח( שאמרו לו רבו האריז״ל על
ההשגה שלו)של ר׳ חיים(; ״כל זה שאני עתיד להשיג ,הוא מחמת
חשקי בו ,ושנשמתו היא מסייעתני מאד ,ושאתדבק עמו תמיד
במחשבתי ויועיל לי מאד״ .עכ״ל .ע״ש.
ועוד כתב שם ר׳ חיים ויטאל ז״ל ,שאמר לו האריז״ל ,שיזכיר
לפני כל התפילות ביום לפני כל תפילה ,את שמו של רבי עקיבא י׳
פעמים ,ואז ״על ידי זה יתעבר בי ויפייעיני מאד״ .עכ״ל.
וכן הנוסח שמתבטאים שמקבלים מרבינו מתנות ,הוא מפורש
בהדיא שם בשער הגלגולים הנ״ל שכתב שם רבינו חיים ויטאל ז״ל;
״אמר לי מורי ]האר״י[ ז״ל ,שראה לבן עזאי שהיה נותן לי ב׳
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מתנות טובות ,וכד ,לפי שבאותו הלילה של ליל שבת עלה בדעמי
פתאום וקריתי משנה אחת של בן עזאי ג׳ או ך׳ פעמים ,שלכד הוא
נתן לי אותם ב׳ מתנות״ .ע״כ.
ובזה די והותר להניח בריוח דעתם של כל האברכים היקרים
המתקרבים להקב״ה מספריו הקדושים של רבינו ז״ל ,ומקיום
עצותיו ודרכיו הקדושים.
וכל נוסחאות קדושות אלו ,לא מוכרים לציבור האברכים הליטאי
ואף לא ללומדים החשובים שבהם ,כי גדולי עולם התורה הליטאי
לא דיברו ברבים בעניני כתבי האריז״ל ,גם אלה שעסקו בזה .ועל כן
אין הדברים ידועים אצל תלמידי עולם הישיבות והכוללים הליטאי.
אך תלמידי הבעש״ט ז״ל ומהם רבינו ז״ל שהוא נכדו ,דיברו
הרבה ומאד הכניסו לאורח החיים את נוסחאות ודברי האריז״ל
ושאר מקובלים .ומחמת זה היו כאלו שחשבו שגדולי עולם הליטאי
כמו ר׳ חיים ולאז׳ינר או כיו״ב ,כתבו ודיברו נגד ענין זה ,ולא מיניה
ולא מקצתיה לא היו דברים מעולם ,מאחר והם דברים ברורים
באופן היותר ברור בדברי האריז״ל ור׳ חיים ויטאל ז״ל .וכל מחשבה
אחרת מזה היא בודאי רק חוסר ידיעה.
ומי שחפץ ליישב מילים ונוסחאות שנמצאו בדברי גדולי ליטא
שיש כאלו שנראה להם שזה נגד זה ,ינסה ליישב ולפלפל בעצמו ,אך
אנו אין לנו שום צורך בכך ,כי פשוט וברור שלא כתבו נגד האריז״ל
ביודעם והכירם דברי האריז״ל וגודלו .ואיך שלא יהיה ,גם אם לרוב
גודלם וקדושתם חלקו על דברים של האריז״ל ]הגם כי לא מסתבר
שעשו כן[ ,אנו עושים כדברים הברורים מהאריז״ל ,וכמו שהועיל לנו
ולימדנו רבינו ז״ל את הסוד והענין הזה כמה אדם יכול לקבל תועלת
עצומה דרך זה .ואיך היא דרך הקודש אשר הניח הקב״ה בעולמו
להחפצים לדבקה בו ולהתקרב אליו מאהבתו אותנו עמו הקדוש.
יודו לה׳ חסדו ונפלאותיו לבני אדם.

