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ליקוטי הלכות ח"א דף ט' השכמת הבוקר ד אות ד-ו

לקוטי הלכות או”ח דף ט’ השכמת הבוקר הלכה ד’ אות ד-ו
אחרי שלמדנו את היסודות של מציאות בנין השכל ,שהכל נכלל במה שצריך לקיים ‘שויתי
ה’ לנגדי תמיד’ ,באר ר’ נתן לפרש את הפסוקים בתהלים טז ,ששם כתוב שויתי  .בוודאי אנו
צריכים לקיים את הדבר כפשוטו ,לזכור בבית ובחוץ ,שאנו עומדים לפני מלך תמיד.
איך נזכה לקיים את זה ,ע”פ מה שנתבאר לעיל שעיקר תכלית החיים הוא לבא להשגות
אלקות .ע”פ מש”כ רביה”ק בסי’ ל’ שכדי שאנו נזכה לשערא בעיגולא לצמצם הדעת ולראות
בכל מצוה איך יש בה השגת אלקות ,ולשמוח עם המצוה .כי כלל המצוות שאדם עושה ,הוא
בחי’ השחרות שלו ,אלא שבימות החול הרי עושה המצווה ללא שמחה שלימה ,ולא עלו
בשלימות ,לכן בערב שבת קודש עולים כל המצוות כדי לקבל מוחין והשלמה מה שהיה חסר
במשך השבוע.
נקודת הדבר לזכות שכל מצוה יגע לך בלב [בערירן דיין הארצן] זהו ענין קבלת אור הפנים.
כי בשלושה רגלים שהם זכר ליציאת מצרים הרי נתגלה שיש בורא בעולם והוא גואל אותנו
ממיצר ,המלך נכנס ,לא שואלים שאלות ,הוא פה ,הוא מאיר באור הפנים ,זה מאיר שמחה ,זה
דבר שמדבר אל הלב ,זהו בחי’ ‘לב שמח ייטיב פנים’ ,הוא אור הבינה שמאיר ביום טוב ,זמן
ההתקרבות לה’  ,שהדעת מאיר כראוי .כי כשהמצוות הם בכליהם אזי מקבלים אורם ,וביו”ט
עולים כל המצוות בשלימות.
זהו התחדשות השכל ,כי מציאות ה’ימין’ עוזר לאדם לבנות השגות אלקות ,הכח של יום טוב,
הכח של חצות ,כח של דיבורים של רבינו ,כל זה נכלל בבחי’ ‘ימין’.

אור רביה”ק הוא כח הימין שמאיר בג’ רגלים והוא מעלה את הנפש לאור הפנים
כי העליה של שבת הוא שישלימו המצוות את המשכת המוחין אצל האדם שקיים אלו
המצוות ,אך ביו”ט נמשך שמחה ,זאת היא השמחה שהיה בבית המקדש ,והוא התגלות בבחי’
לב שמח ייטיב פנים ,שנעשה לו טוב על הלב ,ומקבל לב חדש ,ומבין את האמת של התורה,
איך ה’ מנהיג ומשגיח באמת בעולם ורואה איך ה’ נותן לו שפע החסד באהבה ,והוא אוהב את
עצמו עם השי”ת כראוי .הלב שמח והפנים מאירים ,זה מחזק השגות אלקות .כשיש שמחת
המצוות יכול לשיר ולזמר לה’ .ומשיג אלקות ,משיג בכיס ,מבין באמת שה’ גדול ,חי את זה,
מבין באמת את הקרבה שלו ,וזה נהיה אצלו ממשי בחיי האדם ,כמו שהאדמה היא ממשית,
וכמו שהאוכל הוא ממשי ,כך השכל נהיה אצלו ממשי ,זה כ”כ שמח ומחיה אותו.
ואזי יש לאדם את השפה ,את הלשון ,להבין בכל דבר מה זה השגות אלקות ,איך הדבר הזה
מעלה ומתקן ,דווקא הדביקות הזה ,השמחה הזה ,הדבר הזה שמאיר כ”כ ,זהו עליית הדבר.
וזהו התגלות ימין ,החסד שבא ביום טוב ,שמקבץ את המצוות ומאיר לך איך ה’ איתך בתוך
המצוות ,וזה התגלות רחמי ה’ שהוציאנו ממצרים ונתן לנו את התורה ,ונתן לנו דבר כזה שאין
את זה לשום אומה ולשון ,לדעת כי ה’ הוא האלקים ,אפי’ שאנחנו אנשים פשוטים ,אבל
הטיפה הקטנה הזאת של לדעת מהשי”ת ,טיפה קטנה של יראת שמים ,של שמחה ,אהה,
איזה מתנה היא זאת .כ”ש שמחה של לימוד התוספות ,שזוהי שמחה גדולה ,וכ”ש שמחה של
לימוד זה”ק ולימוד ספרי רבינו הק’ שזוהי שמחה גדולה עד מאד .זהו האמת של התורה .שאנו
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ד
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שמחים מענין שר’ נתן הלביש את זה באופן שהוא בתכלית התמימות.
האור הזה נתחדש בכל יום באור הבוקר ,זהו בוקר דאברהם ,שהוא תיקן שיכולים לקחת את
השחרות ,היינו את המחשבה תתאה של האדם ,ולהכניס את זה הצמצום להשגות אלקות בכל
אחד ,כנגד ארבעה בנים ,אפי’ אחד הוא רשע או תם ,לכל אחד יש דרך מיוחד איך הוא יכול
לצמצם השכל שלו להשיג אלקותו ית’ .זהו עיקר כלל ישראל.
יתי ה’ ְלנֶ גְ ִדּ י ָת ִמיד”ַ .היְ נ ּו ַה ּ ָשֹגוֹ ת ֱאל ֹקוּת ַּכ ַ ּנ”לִּ ,
“כי
“ש ִּו ִ
ד) ְו ֶזה ּ ֵפרו ּׁש ַה ּ ָפסוּק ַה ֶ ּזה ( תהלים טז)ִ ׁ ,
ימינִ י ַ ּבל ֶא ּמוֹ ט”ִּ ,כי ִע ַ ּקר ִ ּבנְ יַ ן ַה ַּמ ְלכוּת ָח ְכ ָמה ַּת ָּת ָאה ַה ַ ּנ”ל הוּא ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת יָ ִמין ׁ ֶשהוּא ֶח ֶסד,
ִמ ִ
ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָשם[ ,הימין הזה היינו שאני לוקח מהצדיק את הכח של ימין ,שהוא קדושת יום
טוב ועיז בל אמוט להיות סתום ומבולבל] ִּכי ַעל-יְ ֵדי ַה ֶח ֶסד קוֹ ְצ ִרין אוֹ ָת ּה מהד’ ַמ ְל ֻכ ּיוֹ ת ו ַּמ ֲע ִלין
אוֹ ָת ּה ֶאל אוֹ ר ַה ּ ָפנִ ים ׁ ֶש ְ ּב ׁ ָש ֹל ׁש ְרגָ ִלים ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִש ְֹמ ַחת ַה ֵּלב ַעל-יְ ֵדי ַה ִּמ ְצוֹת ׁ ֶשעוֹ ִשֹין ְ ּב ָכל
ימינִ י ַ ּבל ֶא ּמוֹ ט’ַ ,היְ נ ּו ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת יָ ִמין ׁ ֶשהוּא ֶח ֶסדַ ,על-יְ ֵדי ֶזה
ַה ּׁ ָשנָ ה ְוכוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ְו ֶזה ּו ִּ‘כי ִמ ִ
ַּ
יהם ,ח”וִ ,ל ְב ִחינַ ת ָח ְכ ַמת ִחצּוֹ נִ ּיוֹ ת ,ח”ו,
‘בל ֶא ּמוֹ ט’ ַעל-יְ ֵדי ֶזה לֹא ֶא ּמוֹ ט ְולֹא ֶא ּפוֹ ל ְ ּב ִש ְֹכ ִלי ֲא ֵל ֶ
[הן חכמות חיצוניות של הבל ,שמתפעל מאנשים ,מרכבים ,והן חכמות חיצוניות שבתורה,
שעושה חכמות מקבלה ,וכל מיני חידושים וכדו’ַ ],רק ֶא ְז ֶּכה ְל ַה ֲעלוֹ ת ִש ְֹכ ִלי ַעד ׁ ֶש ֶא ְז ֶּכה ַעל יָ דוֹ
ְל ַה ּ ָשֹגוֹ ת ֱאל ֹקוּת[ ,אזכה ללמוד תורה לשמה ,וכל דבר עם אמת ,שזהו השגה ללא דמיונות ,אלא
להעלות שכלו ולהבין איך לעשות דבר בקדושה ,זה מה שצריך ללמוד ,לתפוס איך להתנהג,
איך לשוב בתשובה ולקיים שויתי] ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ִש ִּו ִ
“ל ֵכן
יתי ה’ ְלנֶ גְ ִדּ י ָת ִמיד ַּכ ַ ּנ”לְ .ו ֶזה ּו ( שם)ָ ,
‘ש ַֹמח ִל ִ ּבי’ֶ ,זה ְ ּב ִחינַ ת ִש ְֹמ ַחת ַה ֵּלב ׁ ֶשל ַה ִּמ ְצוֹת ׁ ֶשעוֹ ִשֹין ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת אוֹ ר
ָש ַֹמח ִל ִ ּבי ַו ָ ּיגֶ ל ְּכבוֹ ִדי” ָ
ְ
ּ
ַה ּ ָפנִ ים ׁ ֶש ְ ּב ׁ ָש ֹל ׁש ְרגָ ִלים ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ִחיוּת ַה ַּמ ְלכוּתֶ ׁ ,ש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ָּכבוֹ דּ ְ ,ב ִחינַ ת ֶמ ֶלך ַה ָּכבוֹ ד ְו ֶזהוּ,
יטיב ּ ָפנִ יםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב
“ל ֵכן ָש ַֹמח ִל ִ ּבי”ֶ ׁ ,שהוּא אוֹ ר ַה ּ ָפנִ ים ׁ ֶשל ׁ ָש ֹל ׁש ְרגָ ִליםּ ְ ,ב ִחינַ ת ֵלב ָש ֵֹמ ַח יֵ ִ
ָ
ְ
ּ
ּ
“ו ָיגֶ ל ְּכבוֹ ִדי”ֶ ׁ ,ש ִ ּנ ְמ ׁ ַשך ִש ְֹמ ָחה ְו ִחיוּת ְל ַה ַּמ ְלכוּתֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ָּכבוֹ ד .שהלב מלא
ׁ ָשם ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַ
חיות כי מרגיש כבוד ה’.

הרגשת הגוף בהשגת אלקות
רביה”ק בסי’ כ”ב מלמד שצריך לרחם על בשר הגוף ,להראות לו כל מה שהנשמה משגת,
והוא מעיקרי אור הבעש”ט שהאדם ירגיש אלקות של בעלי ההשגה ,אך איך הם זכו להגיע
לשם ,ואיך הדבר שייך אצלינו?
מהרנ”ת תמיד מפרש באופן שכבר עכשיו זה שייך גם לך באופן פשוט של תמימות ,שהדבר
יכול להשיג בגופו הארה של שבירת תאוות הגוף .שנמאס לו קצת הבלי עוה”ז ,זהו תחילת
הדבר.
“אף ְ ּב ָש ִֹרי יִ ׁ ְש ּכוֹ ן ָל ֶב ַטח”[ ,פשטות הפסוק ,שלאחר מאה ועשרים יזכה לחיי
ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ( שם) ַ
עולם הבא ,אך צ”ע מהו שהבשר ישכון לבטח ,האם הכוונה שיזכה לקבר טוב ,מרווח? אלא
שכאן מונח ענין השגות אלקות] ׁ ֶשהוּא ְ ּב ַשֹר ַהגּ וּףִּ ,כי ִ ּב ׁ ְש ִביל ֶזה נִ ְב ָרא ָה ָא ָדם ׁ ֶש ִ ּי ָ ּב ּ ֵט ׁש גּ וּפוֹ ַעל-
יעה ְ ּבתוֹ ָרה ו ִּמ ְצוֹת [כמו שמתייגע בהתבודדות ,או מתייגע להכנס באיזה ענין ללמוד
יְ ֵדי ָע ָמל ִויגִ ָ
אותו כראוי] ִּכי ָא ָדם ֶל ָע ָמל יו ָּלד ֶזה ֲע ַמל ּתוֹ ָרהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ( סנהדרין צט)
יכין ַל ֲעמוֹ ל ְ ּבתוֹ ָרה ַו ֲעבוֹ ָדה ו ְּל ַק ֵדּ ׁש ו ְּל ַט ֵהר ַע ְצמוֹ ָּכל ַּכ ְך ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְז ֶּכה ְל ָה ִאיר ַ ּגם ְ ּבגוּפוֹ ֱה ָארוֹ ת
ִּכי ְצ ִר ִ
ֵמ ַה ּ ָשֹגַ ת ֱאל ֹקוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַרךְ.

ליקוטי הלכות ח"א דף ט' השכמת הבוקר ד אות ד-ו

אף בשרי ישכון לבטח – שיטעום הגוף מתיקות השגות אלקות ויתחיל לשנוא את
הרע
זה הדבר הכי טעים של כל הדברים הטעימים באמת שיש בעולם .וזהו הפתח והשער שמתחיל
לטעום המתיקות שיש בתורה ,וממילא יודע שכל שאר הדברים הבל ,ובזה מתחיל להיות איש
כשר .ואח”כ כשלומד ספרי לקוטי הלכות וספרי הבעש”ט יכנס לאלו העניינים באופן אמיתי.
כי כל ענין של רביה”ק הוא שאוחז את היד שלנו בעבודת ה’ והולך איתנו פסיעה אחרי פסיעה,
ולא באופן של ריבוי אור שרוצים לזכות ברגע אחד לתכלית השלימות ,רבינו מוליך אותנו
בדרך .תתחיל בתחילה להבין ששייך שהגוף שלך ירגיש שאהבה נפולה אני באמת לא רוצה
את האהבה הנפולה ,אני רוצה את האהבה הקדושה .בתחילה יודע שזה דמיון ונזהר מאד מאד
מזה ,אך מזה יבין מה זה אהבה קדושה .וכן פחדים ויראות ,הרי יש לי פחדים ,ויודע שצריך
יראת השם .וכן כל תאוה שבעולם הוא מדת החסד שנפל בשביה”כ ,זהו יסוד גדול שאדם
צריך לזכור תמיד ,באופן שהגוף ירגיש את זה.
היינו שהגוף יתחיל לשנוא את התאוות ,די ,מספיק אכלתי ממנו מרור ,תן לי כבר קצת מתיקות
אמיתית .ואפי’ שעדיין נמשך גופו לשם ,רבינו מלמד אותנו דרכי עבודה שאתה צועק על זה
כ”כ הרבה ,עד שאפי’ שאתה עדיין ממשיך לעשות את זה ,אבל אתה כבר לא רוצה את זה
כ”כ ,וכך לאט לאט מתחיל לזוז קצת ועוד קצת .אולי כשיהיה זקן יצליח לצאת מזה ...ואם
ירצה ,יזכה גם לפני זקנותו להיות איש כשר...
ובזה מפרש ר’ נתן שויתי ה’ לנגדי תמיד ,אזי אף בשרי ישכון לבטח ,שאזכה לעבוד את ה’
עם הגוף ,להסתכל בשכל של כל דבר ,ויוכל לעשות כל דבר בקדושה .והוא ע”י לימוד ספרי
הצדיקים.
ִּכי ַה ַּצ ִדּ יק ַה ָ ּגדוֹ ל ָה ֲא ִמ ִּתי ְמ ַס ֵ ּבב ִע ָּמנ ּו ְ ּב ִס ּבו ִּבים נוֹ ָר ִאים ָּכ ֵא ֶּלה ו ְּב ִצ ְמצו ִּמים נִ ְפ ָל ִאים ָּכ ֵא ֶּלה ַעד
יע ַ ּגם ְל ַהגּ וּף ֱה ָא ָרה ִמ ֶ ּזהִּ ,כי ֶזה ִע ַ ּקר
ׁ ֶש ָ ּי ִאיר ָ ּבנ ּו ַה ּ ָשֹגַ ת ֱאל ֹקוּת ַ ּגם ְ ּבעוֹ ֵדינ ּו ְ ּבגו ֵּפינ ּו ְּכ ֵדי ׁ ֶש ַ ּי ִ ּג ַ
ַה ּׁ ְש ֵלמוּת ְלהוֹ ִדיע ַ ּגם ְל ַהגּ וּף ִמ ָּכל ָה ֱה ָארוֹ ת ְו ַה ַה ּ ָשֹגוֹ ת ׁ ֶש ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ַמ ּ ֶשֹגֶ תְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה
“חוֹ ָתם ְ ּבתוֹ ְך חוֹ ָתם” (סימן כב) ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַאף ְ ּב ָש ִֹרי יִ ׁ ְש ּכֹן ָל ֶב ַטחֶ ׁ ,ש ַ ּגם ְ ּב ַשֹר ַהגּ וּף יִ ׁ ְש ּכֹן ָל ֶב ַטח
ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְז ֶּכה ְ ּב ַח ָ ּייו ְ ּבעוֹ דוֹ ְ ּבגוּפוֹ ְל ַה ִּכיר ֶאת ּבוֹ ְראוֹ ַעל-יְ ֵדי ַה ַצ ִדּ יק ָה ֱא ֶמת ׁ ֶש ֵה ִאיר ּבוֹ ַה ּ ָשֹגוֹ ת
ֱאל ֹקוּת ְו ַכ ַ ּנ”ל.

לא לרמות עצמו בענין העלאת האהבות הנפולות
לזה צריכים דווקא להשיג בעודינו בגוף ,שדווקא על ידו אנו זוכין ל’בגין דישתמודעון ליה’,
ואינו רק לימוד אחד ,אלא יש בזה ריבוי גדול של לימודים ,כי לא רק בגוף המתאוות ,אלא כל
החכמות ,ועם הזמן יכיר שיש אלקות בדבר ,הן באופן תמים שיכול לקיים תמיד ,והן באופן
יותר גבוה ,כל אחד לפי הלימודים שהוא לומד .ויש בזה עבודות קדושות מאד .ויש דוגמא
שמראה לך אם אתה מרמה את עצמך או לא ,אם יש לך לב שמח או לא ,יש לך כבוד שמים,
והתבודדות .אזי בשריך ישכון לבטח.
כי הצדיקים שמשיגים השגות אלקות ,כמו שרואים בספרי הצדיקים ובספרי רבינו ,שבכח
הדעת הם יכולים לעשות דבר בגוף וכולו קודש ,בכח האמונה ,האכילה הוא בקדושה ונעשה

ה

ו
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יחוד קוב”ה ושכינתיה אפין באפין כנ”ל ,זה נקרא ‘אף בשרי ישכון לבטח’.
יש אחד שמדבר ועוסק מזה ,אך לא זכה לזה ,כשעוסק ביגיעת התורה ומתבודד הרבה ,ודבוק
בתורת הצדיקים ובאור רבינו ,מסתבר שמשהו זז שם ,אז הוא טועם מתיקות כזה של דביקות
בה’ ,ויתכן שהוא ממאס מאד בכל ענין ששייך שנמשך אדם לעונג גשמי ,כי הגוף שלו למד איך
לטעום מתוך אהבה גשמית את אהבת ה’ ,ולהפריד את הדבר ,ולא לרמות את עצמו .כנודע
מהספה”ק שיש שאדם נופל לדמיונות בענין העלאת האהבות הנפולות ,ר’ נתן מצא לנכון
לפרש לנו את הפסוק ‘אף בשרי ישכון לבטח’ ,היינו אולי אזכה למצוא דרך בתוך המבוך הזה,
ואהיה רציני לפני ה’ ,שגם בשרי ישכון לבטח .שאוכל לעשות דברים בעוה”ז בקדושה וטהרה.
וזהו רחמנות על בשר הגוף ,שיטעם נועם הפנימיות ,ונועם החיצוניות תיפול ,ויזהר שלא
לרמות את עצמו .אך לא להחליש דעת מי שכן הולך בזה ,ומי שכן זוכה להתחזק בהסתכלות
בשכל של כל דבר ,הרי זה עיקר בדברי רבינו ,אך זהו ביני לבין ה’ ,זה אמיתי  ,זהו הכח של
השגות אלקות ,להשיג את בוראו ע”י הצדיק האמת בתוך ענייני הגוף.
ְו ֶזה ּו ( שם)ִּ ,
“כי ל ֹא ַת ֲעזֹב נַ ְפ ׁ ִשי לשאול” ,נֶ ֶפ ׁש הוּא ְ ּב ִחינַ ת ַמ ְלכוּת ַּכ ָ ּידו ַּע ַהיְ נ ּו ְ ּב ִחינַ ת ָח ְכ ָמה
ַּת ָּת ָאה ַה ַ ּנ”ל ְו ֶזה ִּכי לֹא ַת ֲעזֹב נַ ְפ ׁ ִשי לשאול ׁ ֶש ּל ֹא יִ ּפוֹ ל ֶח ְל ֵקי ַה ַּמ ְלכוּת ׁ ֶש ִּליּ ְ ,ב ִחינַ ת ִחדּ ו ׁ ֵּשי ּתוֹ ָרה
ׁ ֶש ִּלי ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת נַ ְפ ׁ ִשי ל ֹא ַת ֲעזֹב לשאול ח”וֶ ׁ ,ש ֵהם ַה ָח ְכמוֹ ת ִחצּוֹ נִ ּיוֹ תֶ ׁ ,ש ֵהם ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא
ְו ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת ׁ ֶשחוֹ ְת ִרים ְל ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ְ ּב ָכל ֵעת ַעל נֶ ֶפ ׁש ָה ָא ָדם ׁ ֶשהוּא שולו ׁ ֶש ָּצ ִר ְ
יך ָלבֹא ַעל יָ דוֹ ְל ַה ּ ָשֹגוֹ ת
ֱאלֹקוּת ְו ַכ ַ ּנ”לֲ ,א ָבל ֲאנִ י ָ ּבטו ַּח ִּכי ל ֹא ַת ֲעזֹב נַ ְפ ׁ ִשי לשאול

עיקר השאול תחתית שחושב שלא שייך אליו לבא עכשיו להשגות אלקות
ואם דברנו מדי גבוה ,הנה ר’ נתן מדבר מהמצב שלנו ,ומוסיף ‘כי לא תעזוב נפשי לשאול’,
שעוד לא התחלתי כלל ,און איך האלט ביי גארנישט ,עדיין אנו מסתובב אצל מפורסמים,
או שאיני יודע אם רבינו רצה שאעבוד את השי”ת או לא .או ספיקות מה זה השגות אלקות
מה שרבינו דיבר .רבונו של עולם ,לא תעזוב נפשי לשאול‘ .שאול תחתית היינו שאדם אומר
שהשגות אלקות אינו בשבילו ,וקבלה וחסידות נהיה חכמות’.
כי למעשה אני רחוק מכל הנ”ל ,והשכליים עסוקים צריך לרוץ לעבודה ,ואין זמן לקום חצות,
ועובר מה שעובר ,לכן מבקש ‘כי לא תעזוב נפשי לשאול’ .כי אנו צריכים להתפלל על זה ,כי
המלחמה גדולה על כל אחד מאיתנו ,לכן בחצות הוא זמן לצעוק לה’ מאד על זה .אבא ,אל
תעזוב אותי ,עוד שנה ככה בשגיונות.
ִּכי ל ֹא ִּת ֵּתן ֲח ִס ְיד ָך ִל ְראוֹ ת ׁ ַש ַחת ( שם) ֲ‘ח ִס ְיד ָך’ ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ָה ֶר ִ ּביַ ,ה ַּצ ִדּ יק ָה ֱא ֶמת ָהעוֹ ֵסק ְ ּב ִת ּקוּנוֹ
ׁ ֶש ִ ּב ְזכוּתוֹ ְוכֹחוֹ ֲאנִ י ָ ּבטו ַּח ִּכי לֹא ַת ֲעזֹב נַ ְפ ׁ ִשי לשאול ִּכי לֹא ִת ֵּתן ֲח ִס ְיד ָך ׁ ֶשהוּא ָה ֶר ִ ּבי ַה ַצ ִדּ יק
ָה ֱא ֶמת ִל ְראוֹ ת ׁ ַש ַחת ְּכ ֵדי ׁ ֶשהוּא לֹא יִ ְר ֶאה ַה ּׁ ַש ַחת ׁ ֶש ּל ֹא יִ ְצ ָט ֵר ְך ִל ְראוֹ ת ו ְּל ִה ְס ַּת ֵּכל ַל ּׁ ֵשם ְ ּב ָכל ֵעת
ְל ַה ֲעלוֹ ֵתינ ּו ִמ ּׁ ָשם ִּכי ִאם ח”וֶ ,א ְהיֶ ה ִ ּב ׁ ְשאוֹ ל ְו ׁ ַש ַחת ְ ּב ַו ַדּ אי יִ ְהיֶ ה ַה ַּצ ִדּ יק ָה ֶר ִ ּבי ָה ֱא ֶמת ִמ ְס ַּת ֵּכל ׁ ָשם
ְ ּב ָכל ֵעת ְ ּב ַצ ַער ָ ּגדוֹ ל ְּכ ֵדי ְל ַה ֲעלוֹ ֵתינ ּו ִמ ּׁ ָשם ִּכי הוּא עוֹ ֵסק ְ ּב ִת ּקוּנֵ י ְ ּב ָכל ֵעת ְו ַע ֵּ
ל-כן ִ ּב ְזכוּתוֹ ְוכֹחוֹ
ֲאנִ י ָ ּבטו ַּח ִּכי ל ֹא ַת ֲעזֹב נַ ְפ ׁ ִשי לשאול ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּל ֹא ִת ֵּתן ֲח ִס ְיד ָךֶ ׁ ,שהוּא ַה ַּצ ִדּ יק ָה ֱא ֶמתִ ,ל ְראוֹ ת ׁ ַש ַחת
יענִ י א ַֹרח ַח ִ ּיים שׂ ַבע ְש ָֹמחוֹ ת ֶאת ּ ָפנֶ ָ
יענִ י ָהאוֹ ַרח ְו ַה ֶדּ ֶר ְך ָלבֹא
יך” ׁ ֶש ּתוֹ ִד ֵ
“תוֹ ִד ֵ
ְו ַכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ּו ( שם)ּ ,
ְ
ּ
ּ
ְל ַח ִ ּיים ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ְל ַה ְמ ׁ ִשיך ִחיוּת ְל ַה ִחיוּת ֶאת ְ ּב ִחינַ ת ַה ַּמ ְלכוּת ח”ת ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,שהוּא ַעל-יְ ֵדי אוֹ ר ַה ּ ָפנִ ים
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ׁ ֶש ְ ּב ׁ ָש ֹל ׁש ְרגָ ִליםֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִש ְֹמ ַחת ַה ֵּלבּ ְ ,ב ִחינַ ת שׂ ַבע ְש ָֹמחוֹ ת ֶאת ּ ָפנֶ ָ
יך ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל:

לא תתן חסידך לראות שחת  -שנזכה לנעימות דקדושה ולא יצטרך רביה”ק כל
יום להוציא אותנו מהקטנות
ר’ נתן מלמד מה שהרבי עושה איתנו ,הוא רואה את הצער שלך כשאין לך שכל דקדושה,
ואתה מלא בלבולים וקושיות ,והוא עוסק להוציא כל אחד מזה ,שיהיה מאד חזק .כי צריך
להיות מאד חזק נגד התנגדות ודעות אחרות ,ואנו מבקשים שאם כבר כן יודעים שזה האמת,
לא תעזוב נפשי ,רק תביאיני באמת אל התכלית האמיתי הזה של השגות אלקות .כי לא תתן
לצדיק לראות שחת ,להוציא אותי כל היום מקטנות המוחין ,עוד פעם ועוד פעם ,אלא תתן לי
מוחין שאתחיל לחיות.
יחד עם הצעקה ר’ נתן מחזק אותנו ,אל תפחד ,יש לך רבי אמת ,הוא יחזיק בידיים שלך ,ולא
יעזוב אותך עד שתתעורר באמת .וזהו תודיעני דרך חיים ,שאזכה לדעת דרך בעבודת ה’,
להיות בשמחה כל היום ,נעימות בימינך ,שדרך העבודה יהיה במתיקות כדבש .תודיעני דרך
אמת ללמוד דברי רבינו ,למצוא דרך של חיים אמיתיים ,נעימות בימינך נצח.
והנה זהו המזמור הראשון של תיקון הכללי .ר’ נתן מפרש כאן כל זה ,כי ההיפך מתיקון הכללי
גורם שאין לאדם אמונה בכל זה ,שהוא צריך לחפש דברים כאלה ,אין לו כחות לזכות לזה.
אבל הרבי יקח אותנו ויכניס אותנו לקורס מזורז ,ואח”כ לקורס מאורך ,להודיע לנו אורחות
חיים אמיתיים.
יכין ְל ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ְמאֹד ָלקוּם ַ ּב ֲחצוֹ ת ַליְ ָלה ְל ִה ְת ַא ֵ ּבל ְמאֹד ַעל
ימת ֲחצוֹ ת ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
ה) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ִק ַ
ֻח ְר ַ ּבן ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִע ַ ּקר ֲע ִל ַ ּית ַה ַּמ ְלכוּת ִמן ַה ִחצּוֹ נִ ים ְו ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת ַה ַ ּנ”ל ַּכ ָ ּידו ַּע ְ ּב ַכ ָּונוֹ ת,
ִּכי ְּכ ׁ ֶש ִּמ ְת ַא ֵ ּבל ַעל ֻח ְר ַ ּבן ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ְּכ ִא ּל ּו עוֹ ֵסק ְ ּב ִבנְ יָ נוֹ ִּ ,כי ָּכל ַה ִּמ ְת ַא ֵ ּבל ְוכוּ’ ,זוֹ ֶכה ְורוֹ ֶאה
ְ ּב ִש ְֹמ ָח ָת ּה ( תענית ל) ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַמ ְמ ׁ ִש ְ
יך ַעל ַע ְצמוֹ ְק ֻד ּׁ ַשת ַה ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ׁ ֶש ּׁ ָשם ִע ַ ּקר אוֹ ר ַה ּ ָפנִ ים
יכין ַל ֲעלוֹ ת ֶאל ַה ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ִל ְראוֹ ת ֶאת ּ ְפנֵ י ה’ ְּכ ֵדי ְל ַק ֵ ּבל
יכין ְ ּב ׁ ָש ֹל ׁש ְרגָ ִלים ׁ ֶש ָהי ּו ְצ ִר ִ
ׁ ֶש ַּמ ְמ ׁ ִש ִ
אוֹ ר ַה ּ ָפנִ יםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָשם ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,ש ִע ַ ּקר אוֹ ר ַה ּ ָפנִ ים ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ְו ַע ֵּ
ל-כן
יכין ָלקוּם ַ ּב ֲחצוֹ ת ו ְּל ִה ְת ַא ֵ ּבל ְמאֹד ַעל ֻח ְר ַ ּבן ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה יִ ְז ֶּכה ְל ִפי ְ ּב ִחינָ תוֹ ִל ְראוֹ ת
ְצ ִר ִ
ְ
ְ ּב ִש ְֹמ ָח ָת ּה ו ְּל ַה ְמ ׁ ִשיך ַעל ַע ְצמוֹ ִמ ּׁ ָשם ִח ּיוּת ֵמאוֹ ר ַה ּ ָפנִ ים ׁ ֶש ֵּמ ִאיר ׁ ָשם ְל ַה ֲחיוֹ ת ְ ּב ִחינַ ת ַה ַּמ ְלכוּת,
ְ ּב ִחינַ ת ָח ְכ ָמה ַּת ָּת ָאה ְּכ ֵדי ִל ְז ּכוֹ ת ְל ַה ּ ָשֹגוֹ ת ֱאל ֹקוּת ְו ַכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ׁ ֶש ַּמ ְז ִּכ ִירין ֲע ִל ַ ּית ְרגָ ִלים ְ ּב ִת ּקוּן ֲחצוֹ ת
ַ ּב ִּמ ְזמוֹ ר ( תהלים מב)ָּ ,
“כ ַא ָ ּיל ַּת ֲערֹג”ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב“ ,ולה אזכרה וכו’ ִּכי אעבור בסך אדדם ַעד ֵ ּבית
ֶאל ִֹהים” ׁ ֶשהוּא ַמה ׁ ֶש ָהי ּו עוֹ ִלין ָ ּב ֶרגֶ ל ְל ֵבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁשְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ּ ֵפ ֵר ׁש רש”י ׁ ָשם ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ג’ ּ ְפ ָע ִמים
“מה ִּת ׁ ְש ּתוֹ ֲח ִחי נַ ְפ ׁ ִשי ְוכוּ’ ִּכי עוֹ ד אוֹ ֶדנּ ּו יְ ׁשו ַּעת ּ ָפנָ יו ְוכוּ’”
ּ ָפנִ ים ׁ ֶש ַּמ ְז ִּכ ִירין ׁ ָשםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָשםַ ,
ְו ֵכן ׁ ָש ֹל ׁש ּ ְפ ָע ִמים ְּכנֶ גֶ ד ׁ ָש ֹל ׁש ּ ְפ ָע ִמים ַ ּב ּׁ ָשנָ ה ׁ ֶש ֵהם ַה ּׁ ָש ֹל ׁש ְרגָ ִלים ׁ ֶש ָהי ּו עוֹ ִלין ָ ּב ֶהם ְל ַק ֵ ּבל אוֹ ר
ַה ּ ָפנִ ים ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
יכין ַל ֲעסֹק ַ ּב ּתוֹ ָרה ַ ּב ֲחצוֹ ת ִּכי ָּכל אוֹ ת ְואוֹ ת ׁ ֶשל ַה ּתוֹ ָרה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ֻּכ ָּלם
ל-כן ְצ ִר ִ
ֵהם ׁ ִשעו ִּרים ְו ִצ ְמצו ִּמים ְקדוֹ ׁ ִשים ְל ַה ּ ִשֹיג ֱאל ֹקוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַעל-יְ ֵדי ֶזה ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָשם ְו ַעל-יְ ֵדי
ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶשעוֹ ְס ִקין ָאז ַ ּב ַּליְ ָלה נִ ְמ ׁ ָש ְך ָע ָליו חוּט ׁ ֶשל ֶח ֶסד ַ ּב ּיוֹ ם ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה
( חגיגה יב) ְו ַעל-יְ ֵדי ַה ֶח ֶסד ַה ֶ ּזה קוֹ ְצ ִרין ְוחוֹ ְת ִכין ֶאת ַה ַּמ ְלכוּת וּבוֹ נִ ין אוֹ ָת ּה ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת ַ ּב ֲע ִל ַ ּית ַה ּׁ ַש ַחר
ִ ּב ְב ִחינַ ת ( ישעיה ט”ז) והוכן ְ ּב ֶח ֶסד ִּכ ְסאוֹ ַּכ ַ ּנ”ל ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל ְו ַכ ּמו ָּבן ְ ּב ַכ ָּונוֹ ת:

ז

ח
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בביהמ”ק ידענו מה לב שמח ייטיב פנים ,ולא היו ספיקות בדרכי העבודה
כי כשהיה בית המקדש היינו רואים ומבינים מה זה השגות אלקות ,שם עיקר אור הפנים,
האיר שם החסד הזה ,הביה”ק עשה שהתורה הוא חי ,מלא חיות ושמחה ורוח נבואה ,כולם
היו שבים בתשובה בלב אמת ,והיו רוקדים בשמחה כזאת ,ממש היה נראה כמו אומן ,ורוח
הקודש היתה מאירה לכל אחד שלא יוכלו לסבב לו את הראש בדעות אחרות .ידענו מה זה
שמחה ,מה זה לב.
אך היום יש שכחת התורה ,ונדמה שאור הצדיק מדי גבוה ,ועסוקים איזה צדיק יותר גדול,
ומסתפקים במועט אם איזה רב שיש לו מקוה וצריך מנין ,וכך עוברים החיים ,ולא יודעים
מה יש לחפש את ה’ ,הרי אני כבר יהודי ,כי אי אפשר למצוא את הצדיק רק ע”י בקשה
וחיפוש ,ר’ נתן מאריך בזה כ”פ שצריך לחפש את הצדיק ,ר’ נתן כבר הבין מי זה הצדיק,
אך חיפש ביותר .מה הוא חיפש? לא עוד חידוש בלומדות בענין רבינו ,או קוועטש חדש
בלקוטי הלכות ,כי זה לא רק חידושים וביאורים ,אלא שמות הקודש חדשים ,ויחודים חדשים,
להמשיך מכח של רבינו השפעות חדשות .ולראות תמיד לייפות ולפאר את התורות של רבינו,
לחפש בלקוטי מוהר”ן ,ובלקוטי הלכות להבין ,להבין מה זה התבודדות ,ומה זה להיות איש
כשר ,לא לבלבל את הראש .רק באמת לחפש את השי”ת.

ההתאבלות בחצות היא הכאב שחסר לי הרבי האמתי שילמד אותי לחיות עם
‘שויתי’
לזה צריך לקום בחצות ,להתאבל על בית המקדש ,לצעוק ולבכות ,אני לא רוצה ככה ,כי
החצות מאד מסוגל לקיים את החיפוש הזה .כמה שיותר בוכים על ביהמ”ק ,מחפשים
יותר את רבינו .כי ענין האבילות היינו שאדם יודע ,יש את הדבר הזה ,ואני צריך אותו .ה’
מסתכל מי מתאבל על ציון וירושלים ,מי מתאבל על שחסר לו רבי אמת ,מי איכפת לו .כמה
שמתאבלים ,נמשך עלינו אור הפנים הזה .זהו עבודתינו בחצות ,לבכות שאין לי דרך לעורר
את השחר לקיים שויתי למעשה ,אני רוצה לצאת מזה.
בעולם אין מושג של לחפש ,כל אחד הגיע מעיירה אחרת ,ב”ה יש קהילות שלמות ,הרה,ק
מסטאמר בנה קהילות ,ונכללו יהודים ביחד ,לא לשנות מנהגי ישראל ,ולשמור עצמינו ביחד
בקדושת התורה ,וכן בא”י יש עדה החרדית ואנשים כשרים ,להזהר שלא לשנות מהיהדות.
אך לגבי עבודת ה’ בוודאי הרה”ק מסטמאר רוצה שגם תעבוד את ה’ ותהיה ערליכער ייד ,לא
רק לדעת ללמוד  ,אלא לדעת דרכי עבודה באמת.
ועל זה יש להתאבל שיש מחלוקת ובלבולים ,בפרט מי שכן יודע ,צריך לחפש מאד  ,החיפוש
הוא דבר שנדלק בלב האדם ,שזהו האמת ,פה אני אזכה למשהו אמיתי ,ואני לא יכול לחיות
בלי זה ,וזועק ,זעקת מושל בכסילים ,גואלד איך השקר שולט בעולם ,באיזה טעות אני חי,
באיזה חושך ענן וערפל אני חי כאן.
וזה שאנו מזכירים כאיל תערוג ,כי תיקון רחל הוא צעקה על הכאב ,ותיקון לאה הוא העלאת
המלכות לאור הפנים ,ושם אומרים כאיל תערוג ,כי אעבור בסך אדדם ,היינו שעלינו לרגל,
ורקדנו לבית המקדש ביחד .ואז עולים לאור הפנים שמתגלה בג’ רגלים ,במקיפים של יום
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טוב .כי מוזכר ג’ פעמים פנים כנגד ג’ הרגלים.
ו) ְו ַע ֵּ
יכין ִל ְזעוֹ ק ָמ ָרה ְו ִל ְצעוֹ ק ְמאֹד ַ ּב ֲחצוֹ ת ַעל ֻח ְר ַ ּבן ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ְוכוּ’ ְּכ ֵדי ְל ׁ ַש ֵּתף ַע ְצמוֹ
ל-כן ְצ ִר ִ
ִעם ַה ּׁ ְש ִכינָ ה ְו ִעם ָּכל ַה ִּמ ְצ ַט ֲע ִרים ְ ּב ָצ ָר ָת ּה ֲא ׁ ֶשר ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ִל ְס ּבוֹ ל קוֹ ל ַה ְ ּז ָע ָקה ְו ַה ְּצ ָע ָקה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ׁ ָשם
יהםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָשם ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל ו ִּמי יָ כוֹ ל ִל ְס ּבוֹ ל ֶאת קוֹ ל ַה ְּצ ָע ָקה ְוכוּ’,
ְּכ ׁ ֶשנּוֹ ֶפ ֶלת ַה ַּמ ְלכוּת ֵ ּבינֵ ֶ
יקים ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ׁ ֶש ָע ְסק ּו ְל ַה ְכנִ יס
יכין ִל ְצעֹק ְ ּביוֹ ֵתר ַעל ִה ְס ַּת ְּלקוּת ַה ַּצ ִדּ ִ
ַע ֵ ּין ׁ ָשםְ .ו ִע ַ ּקר ַה ְּצ ָע ָקה ְצ ִר ִ
יכין ְל ַב ֵ ּק ׁש ו ְּל ַח ּ ֵפשׂ ְמאֹד ַא ַחר ַצ ִדּ יק ֱא ֶמת ָּכ ֶזה
ָ ּבנ ּו ַה ּ ָשֹגַ ת ֱאל ֹקוּת ְונִ ׁ ְש ַא ְרנ ּו יְ תוֹ ִמים ְו ֵאין ָאבִּ ,כי ְצ ִר ִ
ַּכ ַ ּנ”לַ ,ע ֵּ
יכין ִל ְב ּכוֹ ת ְו ִל ְזעוֹ ק ְמאֹד ְמאֹד ִל ְפנֵ י ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַעל ֶזה ְ ּביוֹ ֵתר ׁ ֶש ָ ּיחוֹ ס ִו ַיר ֵחם
ל-כן ְצ ִר ִ
יקי ֱא ֶמת ׁ ֶשיִ ׁ ְש ַּת ְדּ ל ּו ְ ּב ַת ָ ּקנוֹ ֵתינ ּו
ָע ֵלינ ּו ְויַ ֲח ִזיר ָלנ ּו ָה ֲע ָט ָרה ְליוֹ ׁ ְשנָ ּהֶ ׁ ,ש ַ ּי ֲחזֹר ְויִ ׁ ְש ַלח ָלנ ּו ְמ ֵה ָרה ַצ ִדּ ֵ
יאנ ּו ֶאל ַה ַּת ְכ ִלית ַה ּטוֹ ב ֲא ׁ ֶשר ְל ָכ ְך נוֹ ָצ ְרנ ּו ֲא ׁ ֶשר ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ִל ְז ּכוֹ ת
ְויָ ִאיר ּו ָ ּבנ ּו ַה ּ ָשֹגוֹ ת ֱאל ֹקוּת ַל ֲה ִב ֵ
ָל ֶזה ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ַה ַּצ ִדּ יק ָה ֱא ֶמת ַה ָ ּגדוֹ ל ְ ּב ַמ ֲע ָלה ְמאֹד ְמאֹד ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ּכ ַֹח ְל ַר ּ ְפאוֹ ת חוֹ ִלים ְמ ֻד ָּכ ִאים
יחאַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר יוֹ ֵד ַע ָּכל ֶא ָחד ְ ּבנַ ְפ ׁשוֹ ְו ַכ ַ ּנ”ל:
ְ ּב ֳח ְליֵ י ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ָּכמוֹ נ ּו ַה ּיוֹ ם ְ ּב ִע ְ ּקבוֹ ת ְמ ׁ ִש ָ
ההתחלה הוא צעקה על השקר ,ויודע שכן יש מי שעוסק להאיר בנפשות ישראל השגות אלקות,
הדבר קיים ,אלא שאין חיפוש ובקשה ,זהו ענין חורבן בית המקדש .וכך מאיר אור רביה”ק לכל
נפש ונפש בכמה וכמה אופנים ,כל נפש לפי עניינו ,לרפאותו משברון לבו ,הן בבקיאות ברצוא
והן בבקיאות בשוב ,לדרי מטה מטה מטה ,ולדרי מעלה ,כל אחד מהם צריך לחפש.

לאחר הבכיה ,יצמצם עצמו באותיות תורת הצדיקים
ואחר הבכיה ,צריך לצמצם עצמו בקדושה ,בצמצום מעשי ,הקדושה הוא אותיות התורה הק’,
היינו לצמצם עצמו בתוך הרעיון הזה שכתוב בזה”ק ,בבעש”ט  ,ברביה”ק ,בר’ נתן .תחשוב
מהרעיון הזה שכתוב כאן ,כך מלמדים אותך איך לחשוב מה’ .ולקיים מצוה כראוי .כך נבנה
הקדושה שלך .וזה החסד בונה את המלכות עד עלות השחר .ויכון בחסד כסאו .כי מרחיב לבו
עוד ועוד בדברי רבינו ,ונתרחב הדעת ע”י התורה שעוסק בלילה ,שעל ידו נמשך חוט של חסד
ביום ,ובזה מעלים השכיה”ק.

כשאין דיבורים בהתבודדות ,יצעק צעקות מרות
וכן בענין ההתבודדות ,יש שואלים שאין יודעים להתבודד ,אזי צריך פשוט לצעוק ,אוי אוי ,לצעוק
צעקה מרה שאיני יכול להתבודד ,וה’ שומע הצעקה .זהו בחי’ אבילות ,שאנו צועקים בחצות ובין
המצרים ,צועקים לה’‘ ,אנו לא יכולים לסבול את זה’ .זה לא אבלות של זכר לזכר שהיה פעם ,אלא
עכשיו כואב לי ,לא יכול לסבול העלמת הצדיק .וכמה שמשתתף בכאב ,יזכה לנחמה .ומתעוררים
לחפש יותר את הצדיק האמת הזה .ללמוד מי שמביא אותו להשגות אלקות .הרי היה בעש,ט בעולם,
היה רבינו בעולם ,היה ר’ נתן בעולם ,איפה נזכה גם אנחנו לבא להשגות אלקות .לא כל אחד יכול
לעשות לנו את זה ,רק לרבי יש את הכלים לזה ,לרפאות אפי’ מדוכאים כמונו לבא להשגות אלקות.
ובאות ז’ חוזר ר’ נתן שצריך לנדד שינה מעיניו לחפש את הצדיק ,כי הוא יודע שבלי החיפוש הזה
לא יגיע לכלום ,רק באופן שכואב לו הדבר ומחפש ,לכן אל תיתן שינה בעיניך ,כי מסתירים ממך את
האמת .לוקח שנים עד שטועם אור הבעש”ט באמת ,ולהזהר מדמיון ולהשמר ממנו ,ולהבין כמה ה’
איתו תמיד ממש ,ולהיות בשמחה תמיד ,ולוקח עוד זמן עד שמבין לציית את רבינו הק’ ,ולוקח עוד
זמן להבין להיות בישוב הדעת .ה’ יזכנו אמן.
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