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ליקוטי הלכות ח"א דף קב -קה -הלכות ברכות השחר ג אות א-ט

דף קב  -קה הל’ ברכות השחר ג' אות א -ט'
התעוררות גדולה שכל אחד מחוייב לחפש ולמצוא רמזי עבודת ה’ במעשיות
הקדושות

א) ַּכד ׁ ָש ַמע קוֹ ל ַּת ְרנְ גוֹ לָ א ְמ ָב ֵר ְך ַהנּוֹ ֵתן לַ ּ ֶש ְֹכוִ י ִ ּבינָ ה לְ ַה ְב ִחין ֵ ּבין יוֹ ם
ו ֵּבין לַ יְ לָ ה וְ כוּ’ ,וְ ִענְ יַ ן ִ ּב ְר ַּכת ׁ ֶש ּלֹא ָע ַשֹנִ י גּוֹ י וְ ֶע ֶבד וְ ִא ּׁ ָשה וְ כוּ’ וְ ִענְ יַ ן
ִ ּב ְר ַּכת ַה ּתוֹ ָרה וְ ִענְ יַ ן ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַה ָּת ִמיד ו ׁ ְּש ָאר ָק ְר ָ ּבנוֹ ת וְ ִענְ יַ ן ּ ְפסו ֵּקי דְּ ִז ְמ ָרה:
ֹאש ּה
ַעל ּ ִפי ַה ַּמ ֲע ֶשֹה ׁ ֶשל ַה ֶ ּבן ֶמלֶ ְך ׁ ֶש ֶ ּנ ֱחלַ ף ְ ּב ֶבן ַה ּׁ ִש ְפ ָחה וְ כוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ָּכל ַה ַּמ ֲע ֶשֹה ֻּכ ָּלה ֵמר ׁ ָ
לְ סוֹ ָפ ּה וְ הוּא ּ ֶפלֶ אְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ַר ֵ ּבנ ּו ַז”ל ַא ַחר ׁ ֶש ִּס ּ ֵפר ַמ ֲע ֶשֹה זֹאת ְ ּב ֶזה ַה ָּל ׁשוֹ ןַ ,ה ַּמ ֲע ֶשֹה
ַה ּזֹאת הוּא ֻּכ ָּלה ַה ְפלֵ א וְ כוּ’ ,וְ ֵאין לְ ַה ֲא ִר ְ
ש ּיוֹ ת ִּכי ָ ּג ְבה ּו ִמדַּ ְע ֵּתנ ּו וְ כוּ’,
יך ָּכאן ִ ּב ׁ ְש ַבח ְ ּג ֻד ַּלת ַה ַּמ ֲע ִ ֹ
ַרק ַמה ּׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר לִ ְמצֹא ָ ּב ֶהם ֵא ֶיזה ֶר ֶמז ְ ּב ָעלְ ָמא ָאנ ּו ְמ ֻח ָ ּי ִבים לַ ְח ּתֹר וְ לִ ְמצֹא ְ ּב ַח ְסדֵּ י ה’ ,כל
אחד מחוייב לחתור ולמצוא ע”י כל מה שרבינו ור’ נתן מגלים בכ”מ ,למצוא בחסדי ה’
דרכי חיים מתוך המעשיות ִּכי ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ִ ּג ּלוּי דַּ ְע ּתוֹ ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ִמ ּ ִפיו ַה ָ ּקדוֹ ׁש ׁ ֶש ְרצוֹ נוֹ ׁ ֶש ַ ּנ ְח ּתֹר
לְ ַב ֵ ּק ׁש וּלְ ַח ּ ֵפשׂ ָ ּב ֶהם ַמה ּׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר לִ ְמצֹא זהו רצון רבינו שנפרש את המעשיות ,לא רק
לחפש ולבקש אלא גם לחתור לחפור ,עד שה’ מגלה חסדו ומאיר המח ע”פ דברי רבינו
ויכולים לקשר הדברים למעשה ,וְ גַ ם ָא ַמר ׁ ֶש ְ ּיכוֹ לִ ין לִ ְמצֹא ַה ְר ֵ ּבה ֵמ ָה ִענְ יָ נִ ים ַה ְמב ָֹא ִרים
ימת ֶזה ִאי
ש ּיוֹ ת ִמי ׁ ֶש ָ ּב ִקי ו ֵּמ ִבין ִ ּב ְס ָפ ִרים ְקדוֹ ׁ ִשיםַ ,רק גּ וּף ַה ַּמ ֲע ֶשֹה ְ ּב ֶע ֶצם ִמי ו ָּמה וְ ֵא ַ
ְ ּב ַה ַּמ ֲע ִ ֹ
ְ
ּ
ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ָה ִבין וְ כוּ’ וְ ֵאין ָכאן ְמקוֹ מוֹ לְ ַה ֲא ִריך ָ ּב ֶזה :הרי שיכולים להבין במעשיות אלה כמה
דרכים בעבודת ה’ ,ואיך יהיה ענין הגאולה העתידה בזה ,זה אי אפשר להבין.

קיצור המעשה וכלל הנלמד ממנו
תחילת המעשה הוא שפעם אחת נולדו שני ילדים בן מלך ובן שפחה ביחד ,והמילדת
החליפה אותם ,הן השפחה שהיה בבית המלך נתגדל וקיבל את המלוכה ,ואילו בן המלך
האמיתי נתגדל בבית השפחה ,ובהמשך המעשה נפל בדעתו מאד ,כאשר הבין שהוא
באמת בן המלך ומה הוא עושה כאן בבית השפחה ,ועוד רדפו אותו וגרשוהו ורצו להרגו,
והוא נפל בדעתו מה עשיתי ,ונפל לשכרות ולשאול תחתית ,ועי”ז בא לידי רעות וחטאים
מאד .זהו תחילת הסיפור ,בהמשך הסיפור יש אריכות גדולה שר’ נתן נכנס לזה שלב
אחר שלב .כי בהמשך היה לו חלום שילך לשוק ויעשה איזה עבודה שהיא אפי’ שאינה
לפי כבודו ,ולא היה יכול לצאת מהחלום הזה ,ועשה כך ,לבש בגדים פשוטים ורדף אחר
הבהמות והגיע אל היער וכו’ עד שמצאו איש היער ,עד שחזר להיות מבין דבר מתוך דבר,
ששם עיקר התיקון של התחלפות הנשמות .הסיפור הזה מראה לאדם איזה חילוף יש
בעולם ,שהאדם הכי טוב נתחלף ונתגרש ,ומי שאינו בן מלך בכלל ,הם מנהיגים ומנהלים
הכל.
בהמשך מבאר ר’ נתן שזהו ענין היכלי התמורות שהנשמות מתחלפין וצריך להתגבר

ג

ד
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בתפילה מאד להנצל מזה החילוף ,כי מה שקורה עם אדם כ”כ הרבה פעמים בכמה
דרגות ובכמה דרכים ,כשאדם לא מוכן לזה ,הוא שואל למה ,ונהיה מזה שיכור ונופל
לעגמת נפש וכל החולשות שיש אצל בני אדם ,אצל בחורים רואים את זה הרבה ,וכן
אצל אברכים ,כל מיני רעות בא מזה ,צריך הרבה להתפלל להנצל מזה .זו הלכה ארוכה
מאד ,יש בה הרבה דברים נפלאים ,עד שנבין מהו ענין מבין דבר מתוך דבר ,שעי”ז נזכה
לצאת מהחילוף הזה.

מקום החלפת הנשמות הוא בהיכלי התמורות

ב) וְ ִה ֵ ּנה ִענְ יַ ן ַה ַּמ ֲע ֶשֹה נוֹ ָר ָאה ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶשל ַה ֶ ּבן ֶמלֶ ְך ׁ ֶש ֶ ּנ ֱחלַ ףֶ ׁ .ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְד ֶמה לְ ָהעוֹ לָ ם ׁ ֶשהוּא
ֶ ּבן ַה ּׁ ִש ְפ ָחה וְ ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ָעלָ יו ָה ַא ְכ ָזר ַה ֶ ּבן ַה ּׁ ִש ְפ ָחה ֶ ּב ֱא ֶמת וְ גֵ ְר ׁשוֹ ִמ ְּמקוֹ מוֹ  .וְ ַעל-יְ ֵדי
יטב
ֶזה נָ ַפל ֶ ּבן ַה ֶּמלֶ ְך ָה ֱא ֶמת ְ ּב ַד ְע ּתוֹ ַעד ׁ ֶש ָ ּבא לִ ֵידי רעות וְ כוּ’ וְ כוּ’ ָּכל ִענְ יָ ן ַה ֶ ּזה ְמב ָֹאר וּמו ָּבן ֵה ֵ
לַ ֵּמ ִבין ְמ ַעטֶ ׁ ,ש ֶ ּזה סוֹ ד ָּכל ִענְ יַ ן ָ ּגלוּת יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ֵהם ְמג ָֹר ׁ ִשים ֵמ ַא ְר ָצם ו ִּמ ְמקוֹ ָמם .וְ ֵהם ְּכ ִצ ּפוֹ ר
יש נוֹ ֵדד ִמ ְּמקוֹ מוֹ כל האומות גרים כל אחד במקום שלו המכובד ,ובני
נוֹ ֶד ֶדת ִמן קנה ֵּכן ִא ׁ
ישראל מפוזרים ונחשבים כעבדים ו ְּמ ֻפ ָ ּז ִרים ֵ ּבין ַהגּוֹ יִ ם וְ ַה ַּמלְ כוּת וְ ַה ֶּמ ְמ ׁ ָשלָ ה ִהיא ֶא ְצלָ ם
וְ יִ ְש ָֹר ֵאל נֶ ֱח ׁ ָש ִבים ַ ּב ֲעוֹנוֹ ֵתינ ּו ָה ַר ִ ּבים ַּכ ֲע ָב ִדים ו ׁ ְּש ָפחוֹ תֶ ׁ ,ש ָּכל ֶזה נִ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ְ ּב ִחינַ ת החליפין
יכלֵ י ַה ְּתמוּרוֹ ת ׁ ֶש ּׁ ָשם נֶ ֱחלָ ִפין לִ ְפ ָע ִמים
ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶשל ַה ֶ ּבן ֶמלֶ ְך ׁ ֶש ֶ ּנ ֱחלַ ף וְ כוּ’ ׁ ֶש ֶ ּזה סוֹ ד ְ ּב ִחינַ ת ֵה ְ
ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת ,למעלה יש עולמות דקדושה ויש עלמין דקליפות בחי’ היכלי התמורות ששם
נחלפים הנשמות ַּכ ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ַמ ְענ ּו ִמ ּ ִפיו ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְ ּב ֵפרו ּׁש ק ֶֹדם ׁ ֶש ִּס ּ ֵפר ַה ַּמ ֲע ֶשֹה ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶשדִּ ֵ ּבר
יכלֵ י ַה ְּתמוּרוֹ ת ׁ ָשם נֶ ֱחלָ ִפין ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת ח”ו ,וְ ַא ַחר ָּכ ְך ַעל ִענְ יָ ן ֶזה ִס ּ ֵפר ַה ַּמ ֲע ֶשֹה
ִמ ּק ֶֹדם ֵמ ִענְ יַ ן ֵה ְ
ַה ַ ּנ”ל וְ ָא ַמר ׁ ֶש ְּכ ָבר ּ ַפ ַעם ַא ַחת ָהיָ ה ַמ ֲע ֶשֹה ָּכזֹאת וְ ִה ְת ִחיל לְ ַס ּ ֵפר ָּכל ַה ַּמ ֲע ֶשֹה ַה ַ ּנ”ל ַעד
יכלֵ י ַה ְּתמוּרוֹ ת
ׁ ֶש ְ ּג ָמ ָר ּה .נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,ש ַה ַּמ ֲע ֶשֹה ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶשל ַה ֶ ּבן ֶמלֶ ְך ׁ ֶש ֶ ּנ ֱחלַ ףֶ ,זה נִ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ְ ּב ִחינַ ת ֵה ְ
וְ כוּ’.
וְ ֶזה סוֹ ד ָּכל ָ ּגלוּת וְ ָצרוֹ ת יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ ּב ְכלָ לִ ּיוּת ו ִּב ְפ ָר ִט ּיוּת ַמה ּׁ ֶשעוֹ ֵבר ַעל ָּכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד וְ ִע ַ ּקר
הוּא ָ ּגלוּת וְ ָצרוֹ ת ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ַמה ּׁ ֶש ָ ּגלִ ינ ּו ֵ ּבין ָה ַע ִּמים וְ ָאנ ּו ְרחוֹ ִקים ֵמ ָא ִבינ ּו ׁ ֶש ַ ּב ּׁ ָש ַמיִ ם וְ כוּ’ֶ ׁ ,ש ָּכל
יכלֵ י ַה ְּתמוּרוֹ ת ׁ ֶש ֶ ּזה
ֶזה נִ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ְ ּב ִחינַ ת החליפין ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶשל ַה ֶ ּבן ֶמלֶ ְך ׁ ֶש ֶ ּנ ֱחלַ ף ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֵה ְ
אשוֹ ן ׁ ֶש ָא ַכל ֵמ ֵעץ ַהדַּ ַעת טוֹ ב וָ ָרעֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ָ ּג ַרם לְ ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ח”ו,
נִ ְמ ׁ ָש ְך ֵמ ֵח ְטא ָא ָדם ָה ִר ׁ
יכלֵ י ַה ְּתמוּרוֹ תֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִה ְת ַה ּ ְפכוּת
ְ ּב ִחינַ ת לַ ַהט ַה ֶח ֶרב ַה ִּמ ְת ַה ּ ְפכוֹ תֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֵה ְ
יקלָ א ִ ּב ְקלִ ּ ַפת נֹגַ ּה
ִמ ַּמ ּ ֶטה לְ נָ ָח ׁש ו ִּמ ָ ּנ ָח ׁש לְ ַמ ּ ֶטהֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת נְ ׁ ָשמוֹ ת ָה ֲע ׁשוּקוֹ ת ְ ּב ִט ְ
ַה ִּמ ְת ַ ּגלְ ְ ּגלִ ין בגלגולא וְ כוּ’ ו ִּמ ּׁ ָשם נִ ְמ ׁ ָש ִכין ְ ּב ִחינַ ת החליפין וְ ַה ְּתמוּרוֹ ת ׁ ֶש ָ ּבעוֹ לָ ם ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ִע ַ ּקר
ֲא ִח ַיזת ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ח”ו ,ו ִּמ ּׁ ָשם ִע ַ ּקר ַה ָ ּגלוּת ׁ ֶשל יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ ּב ְכלַ ל ו ִ ּּב ְפ ָרט
כי באמת עיקר המלוכה שייך רק לבני ישראל ,בני מלכים ,עושים נחת רוח לה’ ,אך הגויים
אין מכירים בזה ,וזהו הגלות .כי בראשית ברא אלקים ,בשביל ישראל שנקראים ראשית,
הכל שייך לישראל ,אנחנו מושלים בעולם לתקן את העולם ,וכמו שהיה בימי שלמה
המלך וכן יהיה לעתיד כשיבא משיח צדקנו ִּכי ֶ ּב ֱא ֶמת ִע ַ ּקר ַה ְמלו ָּכה ׁ ַש ָ ּי ָכה ַרק לְ יִ ְש ָֹר ֵאל,
ִּכי ָּכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ ּבנֵ י ְמלָ ִכים ֵהםִּ ,כי ָּכל ָהעוֹ לָ ם ו ְּמלוֹ אוֹ לֹא נִ ְב ָרא ֶא ָּלא ִ ּב ׁ ְש ִביל יִ ְשׂ ָר ֵאלְּ ,כמוֹ
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ׁ ֶש ָּכתוּבּ ְ ,
אשית וְ כוּ’ וְ ַה ּכֹל ׁ ַש ָ ּי ְך ו ְּמ ׁ ֻש ְע ָ ּבד לָ ֶהם
אשית וְ כוּ’”ּ ִ ,ב ׁ ְש ִביל יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ִ ּנ ְק ְרא ּו ֵר ׁ ִ
“ב ֵר ׁ ִ
ּ
ימי דָּ וִ ד ו ׁ ְּשלֹמֹה ׁ ֶש ָהיָ ה ִע ַ ּקר ַה ְמלו ָּכה ֵא ֶצל יִ ְשׂ ָר ֵאל ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ִי ְהיֶ ה לֶ ָע ִתיד
ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָהיָ ה ְק ָצת ִ ּב ֵ
יח ִצ ְד ֵקנ ּו ׁ ֶש ָאז ָּת ׁ ִשיב ַה ְמלו ָּכה לְ יִ ְש ָֹר ֵאל וְ ֻכ ָּלם יִ ְהי ּו ְמ ׁ ֻש ְע ָ ּב ִדים ַּת ַחת יִ ְשׂ ָר ֵאל,
ְּכ ׁ ֶש ָ ּיבֹא ְמ ׁ ִש ַ
ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (יְ ׁ ַש ְעיָ ה מ”ט)“ ,וְ ָהיָ ה מלכים אומניך ושרותיהם מניקותיך ַא ּ ַפיִ ם ארץ יִ ׁ ְש ַּת ֲחו ּו
לך וְ כוּ’”.

מציאות הגלות הוא החילוף ,עבד כי ימלוך ,וישראל נחשבים לעבדים
ֲא ָבל ַע ְכ ׁ ָשיו ַ ּב ָ ּגלוּת ַ ּב ֲעווֹ נוֹ ֵתינ ּו ָה ַר ִ ּבים נֶ ֱחלַ ף ַהדָּ ָבר ׁ ֶש ָהעוֹ ְב ֵדי ּכוֹ ָכ ִבים ֵהם ְמלָ ִכים וּמוֹ ׁ ְשלִ ים,
וְ יִ ְש ָֹר ֵאל ֵהם ח”ו ַּכ ֲע ָב ִדים ,ומשכיחים מאד את מציאות האמת שהעולם נברא בשביל
ישראל שיתקנו את העולם ,שזה האמת גם היום ,אלא שמחשיכים ומחליפים המלוכה
אשוֹ ן וַ ֲח ָט ֵאי ַהדּ וֹ רוֹ ת
יכלֵ י ַה ְּתמוּרוֹ ת ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ֵמ ֵח ְטא ָא ָדם ָה ִר ׁ
ׁ ֶש ָּכל ֶזה נִ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ְ ּב ִחינַ ת ֵה ְ
ׁ ֶש ַא ֲח ָריו ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֶ ּבן ַה ֶּמלֶ ְך ׁ ֶש ֶ ּנ ֱחלַ ף ַּכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ַעל -יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ַ ּג ְ ּב ָרה ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא
דמחשיך ַאנְ ּ ֵפי ברייתא ַעד ׁ ֶש ֶ ּנ ְחלְ ָפה ַה ְמלו ָּכה לָ ֶהם ַ ּב ֲעוֹנוֹ ֵתינ ּו ָה ַר ִ ּבים וְ נִ ְד ֶמה ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ֶ ּבן
ַה ֶּמלֶ ְך וְ יִ ְש ָֹר ֵאל ְ ּבגָ לוּת ַּת ְח ָּתם ְּכ ִא ּל ּו ָהיָ ה ֶ ּבן העבד ח”וֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ַּת ַחת ׁ ָש ֹל ׁש ָרגְ ָזה ָא ֶרץ
יתי ֲע ָב ִדים ַעל סו ִּסים
ַּת ַחת ֶע ֶבד ִּכי יִ ְמל ְֹך וְ ׁ ִש ְפ ָחה ִּכי ִּת ַיר ׁש ְ ּג ִב ְר ָּת ּהּ ְ ,ב ִחינַ ת (ק ֶֹהלֶ ת י’) ָר ִא ִ
וְ ָש ִֹרים הוֹ לְ ִכים ַּכ ֲע ָב ִדים וְ כוּ’ ו ַ ּּב ֲעוֹנוֹ ֵתינ ּו ָה ַר ִ ּבים הגברה ֶ ּבן ָה ָא ָמה ַעל ֶ ּבן ַה ֶּמלֶ ְך ַעד ׁ ֶש ֵ ּג ְר ׁשוֹ
ֵמ ַא ְרצוֹ  ,עד שנדמים בני ישראל כמו עבדים ,שרים הולכים כעבדיםֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ָ ּגלוּת
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ִהיא ֶא ֶרץ ֲאבוֹ ָתם ֲא ׁ ֶשר נָ ַתן לָ ֶהם ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך.
ו ֵּמ ֲח ַמת ׁ ֶש ִ ּנ ְת ָ ּג ְר ׁש ּו ֵמ ַא ְר ָצם וְ נֶ ְח ׁ ְשב ּו ַּכ ֲע ָב ִדים וְ ֵהם לְ לַ ַעג וּלְ ֶקלֶ ס וְ נֶ ְח ׁ ְשב ּו ַ ּבגּוֹ יִ ם ַּכ ּצֹאן לָ ֶט ַבח
יו ָּבל וְ כוּ’ַ ,ר ֲח ָמנָ א לִ ְצלָ ן ,ה’ ירחם עלינו תמיד בגלות ,כי ע”י הגירוש נחלשים בדעתם ַעל-
יְ ֵדי ֶזה נָ ְפל ּו ְ ּב ַד ְע ָּתם ו ִּמ ּׁ ָשם נִ ְמ ׁ ָש ִכין ָּכל ַה ַ ּג ׁ ְש ִמ ּיוּת וְ ָה ֲעוֹנוֹ ת וְ ַה ּ ְפגָ ִמים ׁ ֶשל יִ ְשׂ ָר ֵאל ָּכל ֶא ָחד
וְ ֶא ָחד לְ ִפי ְ ּב ִחינָ תוֹ ׁ ֶש ֶ ּזה ִע ַ ּקר ָ ּגלוּת וְ ָצ ַרת יִ ְשׂ ָר ֵאל ,לכן צריך להתפלל להשי”ת ,רבונו של
עולם תגלה נא חסדך עלינו ,לדעת שאתה איתי ,כי העולם מחליש את דעתי ,מחליש
את התפילה את הדביקות ואת השמחה ,ומזה נופלים בדעתם ולהחיות את עצמו במשהו
גשמי ועוונות ח”ו ומאבד את השכל וישוב הדעת ,זהו כלליות הגלות .ויש פרטיות הגלות
מה שרודפים אחר אדם ,מחלישים דעתו במשפחה ובמקומות ,זהו עיקר הגלות הפרטי,
ִּכי ִע ַ ּקר ַה ָ ּגלוּת וְ ַה ָ ּצ ָרה הוּא ׁ ֶש ֵּמ ֲח ַמת ּת ֶֹקף ַה ָ ּגלוּת וְ ִה ְת ַ ּג ְ ּברוּת ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ַע ְכ ׁ ָשיו ְ ּב ֵעת
ַה ָ ּגלוּתַ ,על-יְ ֵדי ֶזה ִמ ְת ַ ּג ֶ ּב ֶרת ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ְמאֹד ַעל נַ ְפ ׁשוֹ ת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים החילוף הזה
גורם התגברות הסט”א ו ְּמ ַט ֵּמאת אוֹ ָתם ַ ּב ֲעוֹנוֹ ת ו ְּפ ׁ ָש ִעים ו ׁ ְּש ָאר ּ ְפגָ ִמים ח”וְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב
ְּ(ת ִה ִּלים ק”ו)“ ,ויתערבו ַ ּבגּוֹ יִ ם וילמדו מעשיהם”ִּ ,כי ֶ ּב ֱא ֶמת יִ ְשׂ ָר ֵאל ְרחוֹ ִקים לְ גַ ְמ ֵרי ֵמ ָעוֹן וְ ֵאין
ָעוֹן ׁ ַש ָ ּי ְך לָ ֶהם ְּכלָ לַּ ,כ ְמב ָֹאר ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר ְ ּ
(בלִ ּקו ֵּטי ִּתנְ יָ נָ א ִס ָימן ז’) מציאות היהודי כ”כ בר דעת
ובר שכל ,ממאס ברע ,וכ”כ אוהב לעבוד את ה’ ולהדבק בו ית’ ,אלא שע”י חלישות דעת
עובר על אדם שאינו יודע מכחותיו ,וְ ִע ַ ּקר ֲעוֹנוֹ ת יִ ְשׂ ָר ֵאל נִ ְמ ׁ ָש ִכין ַרק ִמ ּת ֶֹקף ַה ָ ּגלוּת ַּכ ַ ּנ”ל
יכלֵ י ַה ְּתמוּרוֹ ת ַּכ ַ ּנ”ל:
ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ְ ּב ִחינַ ת החליפין ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֵה ְ

ה

ו
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פנימיות ענין היכלי התמורות  -כל זמן שאין אדם מתעלה ממקום הנסיון
בפרדס רימונים יש שער היכלי התמורות ,ולהבין הדבר מלמטה למעלה נבאר שאדה”ר
היה בשלימותו לפני החטא ,הוא השיג למעלה את האמונה ,ראשו בעולם הבריאה גופו
בעולם היצירה ,רק סוף רגליו היה בעוה”ז ,המח שלו היה גדול ,כשנקטן הוא ירד למטה,
ממילא כשהנשמה נכנסת בגוף היא כבר נכנסת למטה ,בעולם הטבע ,בחי’ מט”ט ,עולם
המעשה .ויש נ’ שערי קדושה שיכולים להתעלות בימות החול לעולמות דקדושה ,נ’
שערי השגות אלקות בתוך מט”ט בבחי’ מציאות עוה”ז.
לעומתם יש היכלי התמורות ,תמורת עולם היצירה ,כשאדם רוצה לעלות לקדושה
צריך לעבור שם ,כשאדם נהיה בר מצוה ,רוצה לצאת מהבלי עוה”ז ולקבל נשמה,
ובפרט כשנעשה בן עשרים ,עולה אל הקדושה ,אל הטוב ,ומשם מתחיל לצאת משערי
התמורות .בוודאי שיש צדיקים שזכו להתחיל כשהיה יותר צעיר ,ויצא לגמרי מהיכלי
התמורות ,שזהו מדרגת הצדיק שממאס בכל רע בתכלית המיאוס ,החטא והעוון רחוק
מאדם בתכלית הריחוק ,כל מציאות יצר הרע שעובר על אדם הוא כשהוא בהיכלי
התמורות ,כי רוב אנשים עובר עלים האופנים שמתגלגל על האדם ,פעמים שמרגיש
טוב ,פעמים נופל ,יש בו שתים שלוש אנשים מעורבים.
כל פעם שאדם מתחיל לחזור בתשובה הוא מקבל שער אחד מחמישים השערים ,עד
שזוכה יותר ויותר ,לעבור את נ’ שערי היכלי התמורות ,כדי להגיע להרגשה דקדושה
שהוא עלמין דיצירה ,מקום המלאכים והחיות הקודש ,מלא התלהבות להשי”ת .לפני זה,
כל פעם עולים ויורדים ,עולים ויורדים ,והיכלי התמורות האלה ששולטים על האדם זהו
היצר הרע .שעולה האדם ויורד עוד פעם ,ולא יכול לעבור את זה ,מחמת שמנסים אותו.
אם היה מחיה את עצמו מאד מאד באור הדעת ,היה קופץ ומדלג על זה ,כיון שאינו
מתגבר נגד זה ,הוא מציאות שלטון היצר הרע על האדם ,בחי’ הנהגת יצר הרע בלב
האדם .וזה מה שנעשה בעולם מציאות היכלי התמורות.

כמה מדרגות בענין החילוף ,כל ימי חייו הולך האדם מחילוף לחילוף
ג) וְ ֶזה סוֹ ד יִ ְצ ָחק וְ יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל יַ ֲעקֹב וְ ֵע ָשֹו אברהם אבינו ראשון למאמינים ראשון לנימולים,
היה לו בן יצחק ונכד יעקב שגילו את האמונה ,מאאע”ה יצא ישמעאל ,ועשיו מיצחק,
שהוא תכלית הפחד והיראת שמים ,איך יצא ממנו עשיו ,אלא שהוא ׁ ֶש ֵמ ֲח ַמת ְ ּב ִחינַ ת
יכלֵ י ַה ְּתמוּרוֹ ת ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ׁ ֶש ֻה ְכ ַרח ַא ְב ָר ָהם לִ ַ ּקח ׁ ִש ְפ ָחה לְ הוֹ ִציא ְּת ִח ָּלה ַה ּ ְפסֹלֶ ת ׁ ֶש ָהיָ ה ּבוֹ
ַה ֵה ְ
אשוֹ ןֶ ׁ ,שהוּא ָה ִע ָ ּקר ׁ ֶש ִה ְת ִחיל לְ ַת ְ ּקנוֹ אצל כל אדם יש מציאות התפטרות
ֵמ ֵח ְטא ָא ָדם ָה ִר ׁ
מהפסולת ע”י שעובר עליו ,לכן מאאע”ה היה צ”ל ישמעאל כדי שישאר זרע ישראל זך
ונקיֶ ׁ ,ש ִּמ ֶ ּזה ַה ּ ְפסֹלֶ ת ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ֻ ּז ֲה ַמת ַה ָ ּנ ָח ׁש נוֹ לַ ד יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ֶ ּבן ָה ָא ָמה ו ֵּמ ֲח ַמת החליפין ׁ ֶשל
יכלֵ י ַה ְּתמוּרוֹ ת לֹא נִ ָּכר ָ ּבעוֹ לָ ם ִמי ֶ ּבן ָה ָא ָמה ו ִּמי ֶ ּבן ַה ַּמלְ ָּכהֶ ׁ ,ש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ָש ָֹרה ׁ ֶש ִ ּנ ְק ֵראת
ֵה ְ
ַעל ׁ ֵשם ַה ַּמלְ כוּת ׁ ֶש ּ ָש ָֹרה ַעל ָּכל ָהעוֹ לָ ם בחי’ מלכות ושררה ,וְ ַע ֵּ
ל-כן ִה ְת ּ ָפ ֵאר יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל,
ׁ ֶשהוּא ָה ִע ַ ּקר ֶז ַרע ַא ְב ָר ָהם וְ ַה ֶּמ ְמ ׁ ָשלָ ה ְ ּב ִחינַ ת ַמלְ כוּת ׁ ַש ָ ּי ְך לוֹ ֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַה ַּמ ֲחל ֶֹקת ִהיא

ליקוטי הלכות ח"א דף קב -קה -הלכות ברכות השחר ג אות א-ט
ֵ ּבין יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל וְ יִ ְצ ָחקְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ ּ
אשית כ”א)“ ,וַ ֵּת ֶרא ָש ָֹרה ֶאת ֶ ּבן הגר וְ כוּ’ מצחק” ו ְּכמוֹ
(ב ֵר ׁ ִ
ׁ ֶש ּ ֵפ ֵר ׁש ַר ׁ ִש”י ִמ ְּת ׁשו ַּבת ָש ָֹרהִּ ,כי לֹא יירש ֶ ּבן ָה ָא ָמה ִעם ְ ּבנִ יַ ,א ָּתה לָ ֵמד ׁ ֶש ָהיָ ה ֵמ ִריב ִעם
יִ ְצ ָחק ַעל ַהיְ ֻר ּׁ ָשה וְ אוֹ ֵמר ֲאנִ י ְ ּבכוֹ ר וְ כוּ’ זהו מציאות הישמעאלים ,אמרו לו שהוא לא יירש,
שאינו בן מלך ,אלא פסולת בן שפחה .אלא שיש היכלי התמורות שנדמה להם כל מיני
דמיונות.

יכלֵ י ַה ְּתמוּרוֹ ת
וְ ֶזה ּו ַ ּגם ֵּכן ְ ּב ִחינַ ת יַ ֲעקֹב וְ ֵע ָשֹוִּ ,כי ׁ ָשם ָהיָ ה ְ ּב ִחינַ ת ֲא ִח ַיזת החליפין ׁ ֶשל ֵה ְ
ְ ּב ֶב ֶטן ַא ַחת כי אצל הבירור של אברהם נולד יצחק משרה דקדושה ,ואילו ישמעאל היה
(שם
מבן האמה ממש ,אך אצל יצחק ,נולדו יעקב ועשיו יחד מהצדקת רבקה אמנו ְ ּב ִחינַ ת ׁ ָ
כ”ה) ׁ ְשנֵ י גּוֹ יִ ם בבטנך ו ׁ ְּשנֵ י לְ ֻא ִּמים ִמ ֵּמ ַעיִ ְך יפרדו וּלְ אֹם ִמ ְּלאֹם יֶ ֱא ָמץ וְ ַרב יַ ֲעבֹד ָצ ִעירִּ ,כי
יכלֵ י ַה ְּתמוּרוֹ ת ִמ ׁ ְש ַּת ִ ּנים ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ְ ּב ַכ ָּמה ְ ּב ִחינוֹ ת ׁשוֹ נוֹ ת ְ ּבלִ י ׁ ִשעוּר כל פעם
החליפין ׁ ֶשל ֵה ְ
נדמה אצלו שזה צדיק ,ממש מתוך השטיבל ,מתוך הישיבה וזה מתחלק בכמה אופנים,
וְ גַ ם ֵא ֶצל ָּכל ָא ָדם ִ ּב ְפ ָר ִט ּיוּת ִ ּב ְפנֵ י ַע ְצמוֹ נִ ְת ַר ִ ּבים ַה ּׁ ִשנּ וּיִ ים וְ ַה ְּתמוּרוֹ ת ְ ּבלִ י ׁ ִשעוּר וְ ֵע ֶר ְך ו ִּמ ְס ּ ָפר,
ר’ נתן מכין אותנו למה שעובר בעוה”ז ,בלי שיעור וערך ומספרֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ָּכל ָה ֲעלִ ּיוֹ ת
וְ ַהיְ ִרידוֹ ת ָהעוֹ ְב ִרים ַעל ָּכל ָא ָדם ָּכל יְ ֵמי ַח ָ ּייו ִמ ּיוֹ ם ֱהיוֹ תוֹ ַעד יוֹ ם מוֹ תוֹ רבינו במעשה זאת
יורד אלינו שנבין מציאות המניעות והירידות שעובר על אדם ,בגוף בנפש בממון ,עם
חברים ,ופגעים ועגמות נפש ,מיום היותו עד יום מותו ,עד שלא נתעלה לדרגת הצדיקים
שעולה לגמרי מהיכלי התמורות.

כשזוכה לבא לציון רביה”ק הוא מתעלה מבלבול החילוף

וְ ָכל ַה ִ ּגלְ גּ וּלִ ים ׁ ֶש ִּמ ְת ַ ּגלְ ֶ ּגלֶ ת נִ ׁ ְש ָמתוֹ ְ ּב ָמקוֹ ם ׁ ֶש ִּמ ְת ַ ּגלְ ֶ ּגלֶ ת ִמדּ וֹ ר לְ דוֹ ר ַעד ַה ּסוֹ ף ׁ ֶש ַה ּכֹל נִ ְמ ׁ ָש ְך
יכלֵ י ַה ְּתמוּרוֹ ת לכן צריך לבא לציון של רביה”ק שזהו היציאה מהסיפור הזה ,כי
ִמ ּסוֹ ד ֵה ְ
ְ
יח ַה ָ ּקדוֹ ׁש
היכלי התמורות הוא חלק מהגלגול ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם נִ ְמ ׁ ָשך סוֹ ד ִ ּגלְ גּ וּל ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת ׁ ֶש ַּמ ְט ִר ַ
יכלֵ י
ָ ּברו ְּך הוּא ֶאת ַע ְצמוֹ לְ גַ לְ ֵ ּגל ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת ְ ּב ַכ ָּמה וְ ַכ ָּמה ִ ּגלְ גּ וּלִ ים ׁשוֹ נִ ים ְּכ ֵדי לְ ָב ְר ָרם ִמ ְ ּב ִחינַ ת ֵה ְ
אשוֹ ן ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ָּכל ַה ֲח ָט ִאים ח”ו וְ ַכ ַ ּנ”ל ,כמו שביארנו לעיל.
ַה ְּתמוּרוֹ ת ֵמ ֵח ְטא ָא ָדם ָה ִר ׁ
ִּכי ְמב ָֹאר ְ ּב ִכ ְת ֵבי ָה ֲא ִר ַיז”ל ְ ּב ִענְ יָ ן ׁ ֶשרוֹ ִאין ׁ ֶש ִּל ְפ ָע ִמים ַצדִּ יק ָ ּגדוֹ ל וְ עוֹ ֵבד ה’ נוֹ ֵפל ֵמ ֲעבוֹ ָדתוֹ
וְ לִ ְפ ָע ִמים נוֹ ֵפל לַ ֲע ֵברוֹ ת ְ ּגמוּרוֹ תַ ,ר ֲח ָמנָ א לִ ְצלָ ןַ ,עד ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ׁ ֶש ָ ּנ ְפל ּו ְמאֹד ׁ ֶש ַ ּנ ֲעשׂ ּו ְר ׁ ָש ִעים
יקים ְ ּגדוֹ לִ ים ְּכמוֹ יָ ָר ְב ָעם
ְ ּגדוֹ לִ ים ְמאֹדַ ,ר ֲח ָמנָ א לִ ְצלָ ןֶ ׁ ,ש ֶה ֱח ִטיא ּו ֶאת ָה ַר ִ ּבים .ו ִּמ ְּת ִח ָּלה ָהי ּו ַצדִּ ִ
ֶ ּבן נְ ָבט וְ ַא ֵחר .וְ ַכ ּיוֹ ֵצא ָ ּב ֶהם ִ ּב ׁ ְש ָאר ַהדּ וֹ רוֹ ת וְ ָכל ֶזה נִ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ַ ּצד ִ ּגלְ גּ וּלֵ י ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת ׁ ֶש ִּל ְפ ָע ִמים
יש ַא ֵחר
נִ ְת ַע ֵ ּבר ְ ּב ָא ָדם נִ ׁ ְש ַמת ָא ָדם ְ ּבלִ יַ ַעל וְ כוּ’ וְ ַעל-יְ ֵדי ֶזה יָ כוֹ ל ּ ִפ ְתאוֹ ם ח”ו לְ ִה ְת ַה ּ ֵפ ְך לְ ִא ׁ
ח”ו ,כאן ר’ נתן נכנס לענין עיבור אדם בלייעל ,שזה גם שייך רק למי שעדיין נמצא
בהיכלי התמורות.

פעמים שמתעברת באדם נשמת הצדיק להוציאו מהיכלי התמורות

וְ ֵכן לְ ֵה ֶפ ְך ׁ ֶש ִּל ְפ ָע ִמים נִ ְת ַע ֵ ּבר ְ ּב ָר ׁ ָשע נְ ׁ ָש ָמה ְקדוֹ ׁ ָשה ,לעזור לו לצאת מהיכלי התמורות
ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִמ ְתעוֹ ֵרר ִ ּב ְת ׁשו ָּבהֶ ׁ ,ש ֶ ּזה סוֹ ד ְ ּב ִחינַ ת (ק ֶֹהלֶ ת ח’) יֵ ׁש ֶה ֶבל ֲא ׁ ֶשר נעשה ַעל ָה ָא ֶרץ
יהם ְּכ ַמ ֲע ֵשֹה
יע ֲעלֵ ֶ
יהם ְּכ ַמ ֲע ֵשֹי ָה ְר ׁ ָש ִעים וְ יֵ ׁש ְר ׁ ָש ִעים ׁ ֶש ַּמ ִ ּג ַ
יע ֲאלֵ ֶ
יקים ׁ ֶש ַּמ ִ ּג ַ
ֲא ׁ ֶשר יֵ ׁש ַצדִּ ִ

ז

ח

ליקוטי הלכות ח"א דף קב -קה -הלכות ברכות השחר ג אות א-ט
יקים וְ ַכ ּמו ָּבא ִמ ֶ ּזה ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ֵ ּבנ ּו ַז”ל ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶשל ִּכ ּסו ִּפין ִ(ס ָימן ל”א) ו ֶּב ֱא ֶמת ָה ָא ָדם ַ ּב ַעל
ַה ַ ּצדִּ ִ
ְ ּב ִח ָירה כי אין ההבלים מתגלגלים סתם ,אלא הכל כפי הבחירה וְ ַה ּכֹל ְּכ ִפי ְ ּב ִח ָירתוֹ ו ְּכ ִפי
ִּכ ּסו ָּפיו ו ְּכ ִפי ֲא ִמ ַּתת ִה ְת ַח ְ ּזקוּתוֹ וֶ ֱאמוּנָ תוֹ ְ ּב ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך וְ כוּ’ וְ כוּ’ ְּכמוֹ ֵכן ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִמ ְת ַ ּגלְ ֵ ּגל
ִע ּמוֹ ְ ּב ַר ֲח ָמיוִּ ,כי ַצדִּ יק ה’ וְ יָ ׁ ָשר ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָטיו לקבל נשמה קדושה שיצא מהחילוף הזה ,כמו כלל
ישראל שכוספים לה’ בשבת קודש ובתפילה ,ויוצאים מהחילוף בכח נשמות הצדיקים,
שזהו עיקר הדרך לצאת מזה ,ע”י כיסופין והתחזקות באמונה.

היציאה מהיכלי התמורות ע”י תפילה שיזכה לכסוף להשי”ת

ל-כן ָצ ִר ְ
וְ ַע ֵּ
יך ָה ָא ָדם לְ ַה ְר ּבוֹ ת ִ ּב ְת ִפ ָּלה ָּת ִמיד ׁ ֶש ִ ּי ְז ֶּכה לְ ִה ָ ּנ ֵצל ִמ ַּל ַהט ַה ֶח ֶרב ַה ִּמ ְת ַה ּ ֶפ ֶכת ַה ּזֹאת,
יכלֵ י ַה ְּתמוּרוֹ ת ַּכ ַ ּנ”ל ׁ ֶש ּלֹא יִ ְת ַ ּג ְ ּבר ּו ח”ו ,לַ ֲע ׁשֹק וְ לִ גְ זֹל וּלְ ַה ֲחלִ יף ח”וְ ,מ ַעט
ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֵה ְ
ּ
ַה ּטוֹ ב ׁ ֶשל נַ ְפ ׁשוֹ ׁ ֶש ֵי ׁש ּבוֹ ֲע ַדיִ ן ,להט החרב המהתפכת היא היכלי התמורות ,ועל זה צריך
להתפלל לזכות לכיסופין דקדושה ולהתעלות משם ,זהו עיקר רפואת כל אדם ,שיתפלל
להנצל מהם ,שהן רוצים לעשוק את מעט הטוב שבו ,היינו מה שיצא משער אחד של
היכלי התמורות ,הם רוצים להפיל אותו שוב ח”וֶ ׁ .ש ַעל ֶזה ִה ְת ּ ַפ ֵּלל דָּ וִ ד ַה ֶּמלֶ ְךָ ,עלָ יו ַה ּׁ ָשלוֹ ם
ְּ(ת ִה ִּלים קי”ט)“ ,ערוב ַע ְבדְּ ָך לְ טוֹ ב ַאל יַ ַע ׁ ְש ֻקנִ י ֵז ִדים” ׁ ֶש ּלֹא יַ ַע ׁ ְשקוּה ּו ַה ֵ ּז ִדיםֶ ׁ ,ש ֵהם ַה ִּס ְט ָרא
יקלָ אֶ ,זה ְ ּב ִחינַ ת דִּ ְמ ַעת ָה ֲע ׁשו ִּקים
ַא ֲח ָרא וְ ַה ְ ּקלִ ּפוֹ ת ָהעוֹ ׁ ְש ִקים ֶאת ַה ְ ּנ ָפ ׁשוֹ ת ח”ו ְ ּבתוֹ ְך ַה ּ ִט ְ
יהם ּכ ַֹח וְ ֵאין לָ ֶהם ְמנַ ֵחם ַּכ ָ ּידו ַּע שזה מציאות התמורות האלה ,שעושקים אותו,
ו ִּמ ַ ּיד עוֹ ׁ ְש ֵק ֶ
ובהמשך מבאר ר’ נתן שזהו דייקא דוד המלך שהוא מתקן האמונה בחי’ מלכות.
(שם) ּ ְפ ֵדנִ י ֵמע ׁ ֶֹשק ָא ָדם ואשמרה ִפ ּקו ֶּד ָ
וְ ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ׁ ָ
“פ ֵדנִ י ֵמע ׁ ֶֹשק
יך .ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ּ ֵפ ֵר ׁש ַר ׁ ִש”י ׁ ָשםְ ּ ,
יקלָ א
ָא ָדם”ִ ,מ ֵ ּי ֶצר ָה ַרע ָהעוֹ ׁ ֵשק ֶאת ַה ְ ּב ִר ּיוֹ תֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ָהעוֹ ׁ ֵשק ׁ ֶשל נְ ׁ ָשמוֹ ת ָה ֲע ׁשוּקוֹ ת ְ ּב ִט ְ
יכלֵ י ַה ְּתמוּרוֹ ת ׁ ֶש ֲח ׁשו ִּדים לְ ַה ֲחלִ יף וּלְ ַקלְ ֵקלֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ֶ ּבן ַה ֶּמלֶ ְך
ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֵה ְ
ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ֶ ּנ ֱחלַ ף ַּכ ַ ּנ”ל .ענין העושק הוא שנדמה לו שעושקים אותו ,אם אדם יתחזק שה’
בוודאי יעזור לי ,יוכל להתעלות משם ,ואם חלש דעתו ,הרי זהו עיקר עושק הנשמות,
כמ”ש בסי’ קל” Zשהנשמות נעשקים .וכל זה רמוז במעשה של החילוף להבין מה שעובר
עלינו בהיכלי התמורות ,ובעושק הזה.
וְ ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ׁ ָ
יש חמסים תנצרני וְ כוּ’ ,הצילני מהיצר הרע
(שם ק”מ) חלצני ה’ ֵמ ָא ָדם ַרע ֵמ ִא ׁ
שהוא חמס ושקר ,ומפיל אותי מתורה ועבודת ה’ ,וְ ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ׁ ָ
(שם כ”ב) יחלקו בגדי לָ ֶהם
וְ ַעל לְ בו ׁ ִּשי יפילו גּוֹ ָרל הם רוצים לגנוב ממני חלקי הטוב ,וְ ַא ָּתה ה’ ַאל תרחק וְ כוּ’ ַה ִ ּצילָ ה
ֵמ ֶח ֶרב נַ ְפ ׁ ִשי ִמ ַ ּיד ֶּכלֶ ב יְ ִח ָיד ִתי וְ כוּ’ֶ ׁ .ש ָּכל ֶזה ִה ְר ָ ּבה דָּ וִ ד לְ ִה ְת ּ ַפ ֵּלל לְ ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך לְ ִה ָ ּנ ֵצל
ֵמ ָהע ׁ ֶֹשק וְ ַה ְ ּג ֵזלָ ה וְ ֶה ָח ָמס ׁ ֶשל ַה ְ ּקלִ ּפוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ַה ֵ ּי ֶצר ָה ַרע וְ ֵחילוֹ ָתיו ָהעוֹ ׁ ְש ִקים ח”וֶ ,את
יהם ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים כל מצוה ומעשה טוב
יהם וּלְ בו ׁ ֵּש ֶ
יטים ֵמ ֶהם ִ ּבגְ ֵד ֶ
יהם ו ַּמ ְפ ׁ ִש ִ
ַה ְ ּנ ָפ ׁשוֹ ת ַ ּב ֲעוֹנוֹ ֵת ֶ
בונה לבוש דקדושה על האדם ,שיזכה לישוב הדעת ,ושקט נפשי בעבודת ה’ ואהבתו ,אך
יהם וְ ֵאין ַמ ִּכ ִירים
הם גונבים את הלבוש שיחזור להיות משוגע ומבולבל ַעד ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ַּת ִ ּנין ּ ְפנֵ ֶ
יפין ו ְּמ ִמ ִירין טוֹ ב ְ ּב ַרע וְ ַרע ְ ּבטוֹ ב ח”ו ,כמעט לא רואים שהוא
ֶאת יְ ָקר ְ ּג ֻד ַּלת ִּת ְפ ַא ְר ָּתם ו ַּמ ֲחלִ ִ
יכלֵ י ַה ְּתמוּרוֹ ת ַּכ ַ ּנ”ל.
יהודי ׁ ֶש ָּכל ֶזה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ֵה ְ
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עוד שני עצות להנצל מהחילוף ,להתחבא אצל השי”ת ,ולמסור כל תנועותיו
להשי”ת

(שם ל”א) ְ ּביָ ְד ָך ַא ְפ ִקיד רו ִּחי פדיתה אוֹ ִתי ה’ אל ֱא ֶמת ,לעיל דיבר ר’ נתן עצה
וְ ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ׁ ָ
ראשונה להנצל מהיכלי התמורות ע”י כיסופין והשתוקקות כמ”ש בסי’ ל”א ,שעי”ז
מקבל נפש חדש ,וכאן מזכיר עוד שני עצות ,להתחבא אצל השי”ת ,להפקיד את נפשו
אצלו ית’ ׁ ֶש ָ ּצ ִר ְ
יך ָה ָא ָדם ָּת ִמיד לְ ַה ְפ ִקיד רוּחוֹ וְ נַ ְפ ׁשוֹ וְ נִ ׁ ְש ָמתוֹ ְ ּביָ דוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה הוּא
יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַ ּב ַעל ַה ּ ִפ ָ ּקדוֹ ןְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְפדֶּ ה אוֹ תוֹ ִמן ָהע ׁ ֶֹשק והחליפין ח”ו ,וְ ֶזהוּ“ ,פדיתה אוֹ ִתי ה’
ֵאל ֱא ֶמת” ֱ‘א ֶמת’ דַּ יְ ָקא ֵה ֶפ ְך ַה ְּתמוּרוֹ ת וְ ָהע ׁ ֶֹשק ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ֶקר ׁ ֶש ְּמ ׁ ַש ֵ ּקר ְ ּבנַ ְפ ׁשוֹ
יפ ּה ְ ּב ַא ֶח ֶרת ח”ו ,כשאדם מפקיד נפשו אצל ה’,מה שעובר עלי ,אתה נמצא פה,
ו ַּמ ֲחלִ ָ
אתה שומר עלי ,אתה לא עוזב אותי ,ואתה הרי אמת ,אפי’ שאני במקום השקר ,אך אתה
הוא אמת .ובזה חוזר לזכור שהוא בן מלך.
וְ ֶזה ּו ‘פדיתה’ דַּ יְ ָקא ְ ּב ִחינַ ת (דְּ ָב ִרים י”ג) הפודך ִמ ֵ ּבית ֲע ָב ִדיםַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ּפוֹ ֶדה נַ ְפ ׁשוֹ
ִמ ְ ּב ִחינַ ת ַע ְבדוּתֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ֶקרְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב לְ ַק ָּמן כמו שיאריך להלן ר’ נתן וְ ֶזה ְ ּב ִחינַ ת
ְּ(ת ִה ִּלים כ”ה) ֵאלֶ ָ
(שם קמ”ג) ִּכי ֵאלֶ ָ
יך ה’ נַ ְפ ׁ ִשי ֶא ּ ָשֹא וְ ֶזה ׁ ָ
יך נשאתי נַ ְפ ׁ ִשי ַה ִ ּצילֵ נִ י ֵמאוֹ יְ ִבי ה’
וְ כוּ’ ,אני מתבטל לרצונך במה שעובר עלי ,אני מפקיד את עצמי ,מוציא את מה שעובר
יכין ָּת ִמיד לִ ְמסֹר נַ ְפ ׁשוֹ ִעם ָּכל ְּתנוּעוֹ ָתיו וְ ִח ּיוּתוֹ לְ ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך,
עלי ומוסר את זה איךִּ ,כי ְצ ִר ִ
יש כאן לשון מופלא של רבי נתן ,למסור נפשו עם תנועותיו וחיותו ,יש זמן של דביקות
ויש זמן שעובר מה שעובר ,לא יכול לעשות תנועה דקדושה ,לכן ימסור נפשו ותנועותיו
לה’ ,וצריך סבלנות ,להמשיך בתפילה ולדעת שזה יעבור ,ובתפילה להמשיך אמונה
וכיסופין ורצונות דקדושהֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַמ ִ ּצילוֹ ֵמ ָהאוֹ יְ ִבים וְ ַה ּשֹוֹ נְ ִאים ָהרוֹ ִצים
יכלֵ י ַה ְּתמוּרוֹ ת ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ִה ָ ּנ ֵצל ִמ ָּכל
יפ ּה ח”וּ ְ ,ב ֵה ְ
לִ גְ זֹל וְ לַ ֲע ׁשֹק ֶאת ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש וּלְ ַה ֲחלִ ָ
ֶזה ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ְּת ִפ ָּלה וְ ַת ֲחנוּנִ ים ַה ְר ֵ ּבה ַה ְר ֵ ּבה.
ִּכי ַּכ ָּמה נְ ָפ ׁשוֹ ת ׁ ָש ְקע ּו ַעל-יְ ֵדי ֶזהַ ,ר ֲח ָמנָ א לִ ְצלָ ןַּ ,כ ַ ּנ”לִּ ,כי ֵהם אוֹ ְר ִבים ַעל נֶ ֶפ ׁש ָה ָא ָדם ָּת ִמיד
וְ ָצ ִר ְ
יך ַר ֲח ִמים ַר ִ ּבים וְ ִה ְת ַ ּג ְ ּברוּת ָ ּגדוֹ ל לְ ִה ָ ּנ ֵצל ֵמ ֶהםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָ
(שם י’)“ ,יארוב במסתר
ְּכ ַא ְריֵ ה בסכה יארוב לַ ֲחטֹף ָענִ י יַ ֲחטֹף ָענִ י במשכו ְ ּב ִר ׁ ְש ּתוֹ ידכה ישוח וְ נָ ַפל בעצומיו
חלכאים” דוד המלך צועק ,הרי הם רוצים לטרוף אותי כמו אריה ,ואני עני ואביון אין לי
(שם ז’)ּ ְ ,
שום כח ,וְ ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַמה ּׁ ֶש ִה ְת ּ ַפ ֵּלל דָּ וִ ד ׁ ָ
יתי הושיעני ִמ ָּכל רודפי וְ ַה ִ ּצילֵ נִ י
“ב ָך ָח ִס ִ
ּ ֶפן יטרוף ְּכ ַא ְריֵ ה נַ ְפ ׁ ִשי פורק וְ ֵאין ַמ ִ ּ
(שם קט”ז)
ציל וְ כוּ’” וְ ַכ ּיוֹ ֵצא ָ ּב ֶזה ַה ְר ֵ ּבה .וְ ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ׁ ָ
שובי נַ ְפ ׁ ִשי למנוחיכי ֵה ֶפ ְך ְ ּב ִחינַ ת ָהע ׁ ֶֹשק ׁ ֶשל ַה ְּתמוּרוֹ ת ׁ ֶש ּׁ ָשם ְ ּב ִחינַ ת ַה ּ ִטלְ טוּל וְ ַה ָ ּגלוּת ח”ו,
כשיוצא מהחילוף בא למנוחת הנפש וישוב הדעת ,וְ ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ׁ ָ
(שם כ”ג) נַ ְפ ׁ ִשי יְ ׁשוֹ ֵבב וְ כוּ’,
ְ
ְ
ִּכי דָּ וִ ד ַה ֶּמלֶ ְךָ ,עלָ יו ַה ּׁ ָשלוֹ םּ ֶ ,ב ַטח ְ ּב ִר ּבוּי ְּת ִפ ּלוֹ ָתיו ֶ ּב ֱא ֶמת לְ ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרך ׁ ֶש ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרך יַ ִ ּציל
נַ ְפ ׁשוֹ ִמ ָּכל ַה ְּתמוּרוֹ ת ַה ַ ּנ”ל וְ יָ ׁשוּב נַ ְפ ׁשוֹ לִ ְמקוֹ ָמ ּה וְ לִ ְמנו ָּח ָת ּה:

ט

י
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דף קד
סיבת הירידה להיכלי התמורות כדי לברר גאולת נפשו
ר’ נתן ממשיך לבאר מה שדוד המלך מזכיר כ”כ הרבה פעמים בתהלים ,שצועק לה’ על
העושק של הנפשות ,בידך אפקיד רוחי ,נפשי ישובב ,ד) וְ ַע ֵּ
ל-כן דָּ וִ ד ַה ֶּמלֶ ְךָ ,עלָ יו ַה ּׁ ָשלוֹ ם,
יקים ,חלצני מאדם רע ,וכדו’ ִּכי ִע ַ ּקר
דַּ יְ ָקא ַה ְר ֵ ּבה לְ ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ַעל ֶזה ַה ְר ֵ ּבה יוֹ ֵתר ִמ ּׁ ְש ָאר ַה ַ ּצדִּ ִ
יכלֵ י ַה ְּתמוּרוֹ ת הוּא ַעל-יְ ֵדי דָּ וִ ד ׁ ֶש ָע ַסק ְ ּב ִת ּקוּן ֶזה ְ ּביוֹ ֵתר להרים כל נפש מישראל
ִּת ּקוּן ֵה ְ
יח ִצ ְד ֵקנוֶּ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת דָּ וִ ד ׁ ֶש ָאז יֻ גְ ַמר ֶזה ַה ִּת ּקוּן
ימי ָמ ׁ ִש ַ
וְ הוּא יִ גְ מֹר ֶזה ַה ִּת ּקוּן ִ ּב ׁ ְשלֵ מוּת ִ ּב ֵ
ִ ּב ׁ ְשלֵ מוּת ַּכ ָ ּידו ַּע ,כי הניצה”ק וכבוד השכינה נופלים למקום שנקרא היכלי התמורות ,ושם
יכלֵ י ַה ְּתמוּרוֹ ת נִ ְת ּ ְפס ּו ַעל-יְ ֵדי
עיקר התיקון שלהם ע”י בירור הניצה”קִּ ,כי ׁ ָשם ִ ּב ְב ִחינַ ת ֵה ְ
יקרוֹ ת ְמאֹד ְמאֹדֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת נֶ ֶפ ׁש ַא ְב ָר ָהם ׁ ֶש ֵמ ֲח ַמת
אשוֹ ן נְ ָפ ׁשוֹ ת ְקדוֹ ׁשוֹ ת וִ ָ
ֵח ְטא ָא ָדם ָה ִר ׁ
יקים ְ ּגבוֹ ִהים וְ נוֹ ָר ִאים
ֶזה ֻה ְכ ַרח לָ ֵצאת ִמ ֶּת ַרח כמבואר בדברי האריז”ל וְ ֵכן נַ ְפ ׁשוֹ ת ַּכ ָּמה ַצדִּ ִ
יח ׁ ֶש ִ ּנ ְת ּ ְפ ָסה ׁ ָשם ַ ּגם ֵּכן וְ ָעלָ יו
וְ כוּ’ַּ ,כ ּמו ָּבא ַ ּב ְּכ ָת ִבים .וְ ֶזה ְ ּב ִחינַ ת נֶ ֶפ ׁש דָּ וִ דֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ָמ ׁ ִש ַ
ְ
ִה ְת ַ ּג ְ ּבר ּו ְ ּביוֹ ֵתר ְ ּביוֹ ֵתר ְ ּבלִ י ׁ ִשעוּר וְ ַע ֵּ
ל-כן ַּכ ָּמה ִ ּגלְ גּ וּלִ ין ָע ִביד ֻק ְד ׁ ָשא ְ ּב ִריך הוּא ַעד ׁ ֶשהוֹ ִציא
נַ ְפ ׁשוֹ ִמ ּׁ ָשם ְ ּב ֶד ֶר ְך ְ ּגנֵ ָבה וְ ָע ְר ָמהִּ ,כי ִעם ִע ֵ ּק ׁש ִּת ְת ּ ַפ ָּתל ְּכ ִתיבַּ ,כ ְמב ָֹאר ֶזה ַה ּסוֹ ד ְ ּב ִכ ְת ֵבי ָה ֲא ִר”י
שצריך דרך עקומה עד שיתברר ׁ ֶש ֵמ ֲח ַמת ֶזה ֻה ְכ ְר ָחה נֶ ֶפ ׁש דָּ וִ ד לָ ֵצאת ְּת ִח ָּלה ַעל-יְ ֵדי ְ ּבנוֹ ת
לוֹ ט ַעל-יְ ֵדי מעשה ְמ ׁ ֻש ֶ ּנה וְ ָד ָבר ָזר ָּכ ֶזה .וְ ֵכן ִענְ יַ ן יְ הו ָּדה וְ ָת ָמר וְ כוּ’ וְ כוּ’ ,וכן ענין רות ׁ ֶש ָּכל ֶזה
יח לָ ֵצאת ִּכי
ָהיָ ה לְ הוֹ ִציא נַ ְפ ׁשוֹ ְ ּב ֶד ֶר ְך ְ ּגנֵ ָבה ֵמ ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ׁ ֶש ָע ׁ ְש ָקה אוֹ ָת ּה וְ לֹא ָר ְצ ָתה לְ ָהנִ ַ
ִאם ְ ּב ֶד ֶר ְך ְ ּגנֵ ָבהַּ ,כ ְמב ָֹאר ַ ּב ְּכ ָת ִבים ַ(ע ֵ ּין ְ ּבלִ ּקו ֵּטי ּתוֹ ָרה ַעל ִא ּיוֹ ב וְ עוֹ ד ְ ּב ַכ ָּמה ְמקוֹ מוֹ ת).

כל הגדול מחבירו ,יצרו גדול ממנו ,ועליו לדעת שבוודאי יש לו כח גדול להתגבר
נגדו
אשוֹ ן וְ ָה ָאבוֹ ת
ִּכי דָּ וִ ד ָהיָ ה ָראוּי לִ ְהיוֹ ת נֵ ֶפל וְ לֹא ָהיָ ה לוֹ ַח ִ ּיים ִּכי ִאם ַמה ּׁ ֶש ָ ּנ ְתנ ּו לוֹ ָא ָדם ָה ִר ׁ
ַּכ ָ ּידו ַּע ,וְ ַע ֵּ
ל-כן ֶ ּב ֱא ֶמת ָהיָ ה ָּכל יָ ָמיו ְ ּב ַס ָּכנָ ה ָ ּגדוֹ ל ֵמ ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ׁ ֶש ִה ְת ַ ּג ְ ּב ָרה ָעלָ יו ְ ּב ָכל
ֵעתְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְּ(ת ִה ִּלים צ”ד)“ ,לוּלֵ א ה’ ֶע ְז ָר ָתה לִ י ִּכ ְמ ַעט ׁ ָש ְכנָ ה דּ ו ָּמה נַ ְפ ׁ ִשי” דומה זה
גהינם וְ ֶזהוּ ,סוֹ ד ְּכ ֶפ ַשֹע ֵ ּבינִ י ו ֵּבין ַה ָּמוֶ ת ,יש הרבה אנשים שמרגישים בחינת דוד אצלם,
שעובר עליהם כפסע ביני לבין המות ,שיש בו בחי’ היכלי התמורות ,ו ִּמ ֶ ּזה יָ כוֹ ל ָּכל ָא ָדם
לִ ַ ּקח מו ָּסר לְ ַע ְצמוֹ ְּכ ׁ ֶשרוֹ ֶאה ׁ ֶש ַה ֵ ּי ֶצר ָה ַרע וְ ַה ַּת ֲאווֹ ת וְ כוּ’ ִמ ְת ַ ּג ְ ּב ִרים ָעלָ יו ְמאֹד ְמאֹד וְ נִ ְד ֶמה לוֹ
ׁ ֶש ָ ּק ׁ ֶשה לְ ׁ ַש ְ ּב ָרםָ ,צ ִר ְ
יך לֵ ַידע ׁ ֶש ְ ּבוַ דַּ אי ֵאין ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ָ ּבא ִ ּב ְטרוּנְ יָ א ִע ּמוֹ ה’ לא מפיל
עליך משהו שאתה לא יכול לעשות ,בוודאי אתה כן יכול ,החילוף טוען שהפילו עליך
משהו שאתה לא יכול ,אך אדם צריך תמיד לומר ,בוודאי זה שליחות שה’ שלח אותי,
והוא ית’ איתי ,וכן יש לי כח להתגבר ו ְּבוַ דַּ אי ִאם לֹא ָהיָ ה לוֹ ּכ ַֹח לְ ׁ ַש ֵ ּבר לֹא ָהיָ ה ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך
ְמגָ ֶרה ּבוֹ יֵ ֶצר ָה ַרע ָּכ ֶזה ַרקַ ,אדְּ ַר ָ ּבא ,יֵ ַדע ְ ּבנַ ְפ ׁשוֹ ְּכ ׁ ֶשרוֹ ֶאה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ יֵ ֶצר ָה ַרע ָ ּגדוֹ ל ָּכ ֶזה,
חילוף כזה ,מניעות כאלהֶ ׁ ,ש ְ ּבוַ דַּ אי נַ ְפ ׁשוֹ ִהיא נֶ ֶפ ׁש יקרא ו ְּקדוֹ ׁ ָשה ְמאֹד ְמאֹד ְ ּב ׁ ָש ְר ׁשוֹ וְ ַעל
ֵּ
כן ִמ ְת ַ ּג ְ ּב ִרים ָעלָ יו ָּכל ַּכ ְךִּ ,כי ָּכל ַמה ּׁ ֶש ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש יְ ָק ָרה וְ גָ ב ַֹּה ְ ּביוֹ ֵתר ִמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ָעלָ יו ַה ֵ ּי ֶצר ָה ַרעְ ּביוֹ ֵתר ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם לִ ְב ָר ָכה ֻ(ס ָּכה נ”ב)ָּ ,כל ַה ָ ּגדוֹ ל ֵמ ֲח ֵברוֹ יִ ְצרוֹ ָ ּגדוֹ ל ִמ ֶּמנּ וּ.
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ממילא יש לך כח להתגבר כמו כלום ,כי אתה גדול ,אתה בן מלך.
יח ָּכל ָהעוֹ ְב ֵדי ּכוֹ ָכ ִבים וְ ֵאינוֹ ִמ ְת ָ ּג ֶרה ֶא ָּלא ְ ּביִ ְש ָֹר ֵאל וְ לֹא
ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו עוֹ ד ׁ ֶש ַה ֵ ּי ֶצר ָה ַרע ַמ ִ ּנ ַ
יח ָּכל יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ֵאינוֹ ִמ ְת ָ ּג ֶרה ֶא ָּלא ְ ּב ַתלְ ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמיםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּבִּ ,כי ִהגְ דִּ יל
עוֹ ד ֶא ָּלא ׁ ֶש ַּמ ִ ּנ ַ
ְ
לַ ֲעשׂ וֹ ת”ֶ ׁ ,ש ּ ָפ ׁ ַשט יָ דוֹ ִ ּבגְ דוֹ לִ ים דַּ יְ ָקאֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת דָּ וִ ד ַה ֶּמלֶ ך ָעלָ יו ַה ּׁ ָשלוֹ םֶ ׁ ,ש ָהיָ ה ָּכל יָ ָמיו
ְ ּב ַס ָּכנָ ה ְ ּגדוֹ לָ ה ַּכ ַ ּנ”ל חז”ל אומרים שפשט ידו בגדולים ,תדע שזה עובר ,אבל תדע שיש לך
כח כמו כלום להתחזק ולהתגבר ,להתחבאות אצל השי”ת ,ולהגביה את עצמך להתדבק
(שם ס”ט)
(ת ִה ִּלים קט”ז)“ ,אפפוני ֶח ְבלֵ י ָמוֶ ת ומצרי ׁ ְשאוֹ ל ְמ ָצאוּנִ י וְ כוּ’” ׁ ָ
בו ית’ .ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְּ
“ט ַב ְע ִּתי ִ ּביוֵ ן ְמצוּלָ ה וְ ֵאין מעמד וְ כוּ’ ַה ִ ּצילֵ נִ י ִמ ּ ִטיט וְ ַאל אטבעה וְ כוּ’” ,וְ ֵכן ָּכל ֵס ֶפר ְּת ִה ִּלים
ָ
ר’ נתן אומר ,כן כן ,,הזכרתי לך כמה פסוקים בוערים ,תמצא לך עוד ועוד פסוקים לפי מה
שעובר עליך ,אדרבה תמצא את עצמך בפסוק שלך ,ותצעק את זה להשי”ת ,כי כל ספר
תהלים ֶ ׁ -ש ִ ּנ ְתיַ ֵּסד ֵמ ַה ְּת ִפ ּלוֹ ת ׁ ֶש ִה ְר ָ ּבה לְ ִה ְת ּ ַפ ֵּלל לְ ִה ָ ּנ ֵצל ֵמ ַה ֵ ּי ֶצר ָה ַרע וְ ֵחילוֹ ָתיו לְ ַבל יְ ַא ֵ ּבד
נַ ְפ ׁשוֹ ח”ו ,שזה כל התהלים שמדבר מאוייבים ושונאים ,שהם היכלי התמורות שהחליפו
אותו עם בן שפחה ו ְּב ֶד ֶר ְך ֶזה ָצ ִר ְ
יך ָּכל ָא ָדם לֵ ילֵ ְך ִּכי ֵאין ׁשוּם ֵע ָצה וְ ַת ָ ּקנָ ה לְ ִה ָ ּנ ֵצל ִמ ָּכל ֶזה
ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ִר ּבוּי ְּת ִפ ּלוֹ ת וְ ַת ֲחנוּנִ ים ְ ּבלִ י ׁ ִשעוּר ָּכל יְ ֵמי ַח ָ ּייו ,נכון שוודאי רואים הרבה
ישועות ,אך לא להרגיש שגמרתי ,כי כל פעם עובר וצריך להמשיך להתפלל ְּכמוֹ דָּ וִ ד
ַה ֶּמלֶ ְךָ ,עלָ יו ַה ּׁ ָשלוֹ םַּ ,כ ַ ּנ”ל וְ ַכ ְמב ָֹאר ֶא ְצלֵ נ ּו ַּכ ָּמה ּ ְפ ָע ִמים:

ללחום בענוה הפסולה ולהאמין שכל העולמות תלויים בו

ה) ִּכי ֵאין ֶזה דֶּ ֶר ְך ָה ֲענָ וָ ה ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּיית ׁ ֶש ַ ּי ֲח ִזיק ֶאת ַע ְצמוֹ לְ ָר ׁ ָשע ָ ּגמוּר ח”ו ,לומר שאני כמו
שאני ,ואין לי סיכוי וּלְ ַה ְק ִטין ַמ ֲעלַ ת נַ ְפ ׁשוֹ ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ואמר מה יש לי עם עולמות עליונים,
אני לא רואה שכל העולמות תחתי ,והכל תלוי בי ,לא רואה את זה ,צריך לדעת שזה
חלק של כפירה וריחוק מהאמונה! ַרקַ ,אדְּ ַר ָ ּבאָ ,צ ִר ְ
יך לֵ ַידע וּלְ ַה ֲא ִמין ׁ ֶש ַ ּנ ְפ ׁשוֹ ְ ּב ׁ ָש ְר ׁ ָש ּה
יק ָרה וְ גָ ב ַֹּה ְמאֹד ְמאֹד וְ ַאלְ ֵפי ֲאלָ ִפים וְ ִר ֵ ּבי ִר ְבבוֹ ת עוֹ לָ מוֹ ת ְ ּבלִ י ׁ ִשעוּר ְּתלוּיִ ים
ִהיא ְ ּגדוֹ לָ ה וִ ָ
ָ ּב ּה  -אחד אומר שצריך לתקן ניצה”ק ,אחד אומר שהעולם תלוי בו ,אבל כאן רבי נתן
אומר הרבה יותר ,צריך לדעת ולהאמין שנפשך יקרה וגדולה וגבוהה מאד מאד ,ואלפי
אלפים ורבבות עולמות בלי שיעור תלויים בך! –כל העולם זה גדול מאד .ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ַר ֵ ּבנ ּו
ַז”ל ׁ ֶש ִאם ָהי ּו ְמ ַה ּ ְפ ִכין ֶאת ָה ָא ָדם היינו שהיו מסתכלים בפנימיותוָ ,הי ּו רוֹ ִאין ׁ ֶש ְ ּב ָכל ִ ּגיד
וְ גִ יד ִמ ִ ּג ֵידי ָה ָא ָדם ְּתלוּיִ ים ַאלְ ֵפי ֲאלָ ִפים וְ ִר ֵ ּבי ִר ְבבוֹ ת עוֹ לָ מוֹ ת והרי יש בו הרבה גידים ,א”כ
זה הרבה יותר מהנ”ל ,יכולים לחשוב על הדבר הזה הרבה מאד זמן ...וְ ַכ ְמב ָֹאר ִ ּב ׁ ְש ָאר
ְס ָפ ִרים ִמ ּג ֶֹדל ַמ ֲעלַ ת ָה ָא ָדם ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֶצלֶ ם ֱאל ִֹקים הוא בעולמות עליונים ממש ,ועוסק
בהמשכת הצלם והמוחין.

כמה שהוא יותר בעל שכל נשמתו גדולה ביותר ,ולכן מחליפים אותו ביותר ,וצריך
להתחזק ביותר
וַ ֲא ִפ ּל ּו נֶ ֶפ ׁש ַה ּ ָפחוֹ ת ׁ ֶש ַ ּב ּ ְפחו ִּתים ׁ ֶשל יִ ְשׂ ָר ֵאל אפי’ שאתה מרגיש בעצמך שאתה פחות
מאדּ ַ ,גם ֵּכן ָ ּגב ַֹּה ְמאֹד ְמאֹדִ ,מ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן וְ ָכל ׁ ֶש ֵּכן נְ ָפ ׁשוֹ ת ׁ ֶשל ְ ּבנֵ י ּתוֹ ָרה בני תורה צריך לדעת

אי

בי
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כמה אתה חשוב שאתה עוסק בתורה ,ותתקדם יותר ,ו ִּב ְפ ָרט אוֹ ָתן ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לָ ֶהם ֵש ֶֹכל ָ ּגדוֹ ל,
שמבין בדברי הצדיקים ,ורוצה להתבונן בעבודת ה’ִּ ,כי ָּכל ַמה ּׁ ֶש ַה ּ ֵש ֶֹכל ָ ּגדוֹ ל ְ ּביוֹ ֵתר היינו
שיש לו יותר ענוה ומבטל את עצמו לגמרי ,וחושב את עצמו להכי גרוע בעולם ,ורוצה
להתדבק בה’ ,אזי יש לו להזהר שלא להכנס לענוה פסולה ,כי באמת הוא חושב שהוא
כלום ,ויש לו נפילות ,זהו הנפילות שלא נזהר לזכור להעלות ניצה”ק שיש לו מה לתקן
כאן ,וכל זה ע”י ענוה פסולה ,ולזה חוזר ר’ נתן ,שכל מה שהשכל גדול ביותרַ -ה ְ ּנ ׁ ָש ָמה
ָ ּגב ַֹּה יוֹ ֵתרְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ַר ֵ ּבנ ּו ַז”לִּ ,כי ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ִהיא ַה ּ ֵש ֶֹכל ,כיש לו שכל גבוה ,יש לו נשמה
גבוהה ,וצריך ללמוד ספרים הקדושים ,ולדעת השליחות שלו לקרב אחרים ,ולא ליפול
בדעתו ממה שעוברְּ .כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ִ
(א ּיוֹ ב ל”ב)“ ,וְ נִ ׁ ְש ַמת שדי ְּת ִבינֵ ם” .
ל-כן ָה ָא ָדם ַה ַ ּבר ֵש ֶֹכל ְּכ ׁ ֶשרוֹ ֶאה ׁ ֶש ִּמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ָעלָ יו ַה ַ ּב ַעל דָּ ָבר ְ ּביוֹ ֵתר ָצ ִר ְ
ַע ֵּ
יך לֵ ַידע ׁ ֶש ְ ּבוַ דַּ אי יֵ ׁש
ְ
לוֹ נֶ ֶפ ׁש ָ ּגב ַֹּה ְמאֹד ְמאֹד וְ ָצ ִריך לְ ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר לְ ַר ֵחם ַעל ַע ְצמוֹ לְ ַבל יְ ַא ֵ ּבד אוֹ ָצרוֹ ת ו ְּסגֻ ּלוֹ ת יְ ָקרוֹ ת
וַ ֲחמוּדוֹ ת ָּכ ֵא ֶּלה ַה ְּתלוּיִ ים ְ ּבנַ ְפ ׁשוֹ ֲא ׁ ֶשר ַעיִ ן לֹא ָר ֲא ָתה וְ כוּ’ אשע”כ מה אתה שבור ,מה אתה
מיואש בחלישות הדעת ,הרי יש בך סגולות יקרות וחמודות ,תתעורר מהענוה הפסולה,
כי הכל תלוי בנפשך ,מה שאין לא ראתה ,אתה בוודאי תזכה .וְ יִ ְת ַ ּג ֵ ּבר ְ ּב ָכל עוֹ ז לְ ַה ִ ּציל ֶאת
נַ ְפ ׁשוֹ ִמ ִ ּני ׁ ַש ַחת לְ ַה ִ ּצילָ ּה ִמן ָהע ׁ ֶֹשק וְ ַה ְּתמו ָּרה ח”ו ,וְ ַה ִע ָ ּקר ַעל-יְ ֵדי ִר ּבוּי ְּת ִפ ּלוֹ ת ו ַּב ָ ּק ׁשוֹ ת וְ כוּ’
ַּכ ַ ּנ”ל לבקש מהשי”ת שיוכל להתחזק .כי כל זה מדבר מסיפור החילוף ,וזהו הדרך בעולם,
שכמה שאדם יותר גדול ,מחליפים אותו ביותר ,ומחרפים אותו ,עד שחושב שהוא כלום
בענוה פסולה .וזה מה שגורם לאדם שלא יגביה את עצמו ולא יעמד בקשרי המלחמה.
וכל השכל הגדול לא עוזר לו להתקדם ועושה כל טעות אפשרית.
יה לִ ּבוֹ וְ ַד ְע ּתוֹ ְ ּב ַד ְר ֵכי
וְ ֶזה ְ ּב ִחינַ ת (דִּ ְב ֵרי ַה ָ ּי ִמים ב’ י”ז) וַ ִ ּיגְ ַ ּב ּה לִ ּבוֹ ְ ּב ַד ְר ֵכי ה’ ׁ ֶש ְ ּצ ִר ִ
יכין לְ ַהגְ ִ ּב ַּ
ה’ וְ לוֹ ַמר ְ ּבנַ ְפ ׁשוֹ ׁ ֶש ֵאין נָ ֶאה לִ י לַ ֲעשׂ וֹ ת ַמ ֲע ִשֹים ָּכ ֵא ֶּלה ַמ ֲע ֵשֹה ְ ּב ֵה ָמה ח”וִּ ,כי נַ ְפ ׁ ִשי ָ ּגב ַֹּה
ְמאֹד נֶ ֶפ ׁש יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ֻּכ ָּלם ְ ּבנֵ י ְמלָ ִכים וְ ָראוּי לִ י לְ ִה ְתנַ ֵהג ְ ּבנִ ימו ֵּסי ַה ַּמלְ כוּת דִּ ְק ֻד ּׁ ָשה ,לקבל
עול מלכות שמים ְּכמוֹ ׁ ֶש ָראוּי לְ נַ ְפ ׁשוֹ ת יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ִ ּנ ְק ָר ִאים (דְּ ָב ִרים י”ד)ּ ָ ,
“בנִ ים ַא ֶּתם לַ ה’
יהם” ְ ּ
יקים ַש ֵ ֹּק ֶ
יכם” וְ ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַמה ּׁ ֶש ָּכתוּב ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה“ ,וַ יְ ִהי ֵהם ְמ ִר ִ
ֱאל ֵֹק ֶ
(ב ִס ָימן י”ז) ַעל ַמ ֲא ַמר
ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם לִ ְב ָר ָכה (ב”ב ע”ד) ,אנא ְ ּב ִר ָ ּיה ַק ָּלה שבים וְ כוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ַמה ּׁ ֶש ַה ּטוֹ ב ׁ ֶשל נֶ ֶפ ׁש
יִ ְשׂ ָר ֵאל זוֹ ֵכר ַמ ֲעלָ תוֹ ׁ ֶשהוּא נִ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ַ ּנ ְפ ׁשוֹ ת יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ָעל ּו ַ ּב ַּמ ֲח ׁ ָש ָבה ְּת ִח ָּלה ,ו ָּב ֶהם נִ ְמלַ ְך
יאת עוֹ לָ מוֹ ת וְ כוּ’ וְ ַע ָּתה ח”וִּ ,ת ְהיֶ ה ְמ ׁ ֻש ַ ּק ַעת ִ ּב ְמקוֹ מוֹ ת ָּכ ֵא ֶּלהַ ,ר ֲח ָמנָ א לִ ְצלָ ן,
וְ נִ ְתיַ ֵעץ ִ ּב ְב ִר ַ
וְ ַעל-יְ ֵדי ֶזה ְמ ַר ֵחם ַעל ַע ְצמוֹ וְ חוֹ ֵזר לְ ַמ ֲעלָ תוֹ וְ כוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם :כך אדם צריך לחשוב תמיד ,איך
אני הולך לכליון והפסד במקומות כאלה ,הרי אני מושרש בשורש נשמות ישראל.
עיקר נפילת האדם שנדמה לו שאין יכול מצד נפשו לזכות למדרגת הצדיקים הגדולים
ו) ר’ נתן חוזר על החיזוק הנפלא מאד ,לצאת מהחילוף ממה ששוברים אותנו ,עובדי ה’
נשברים לגמרי בחלישות הדעת ,לכן חוזר על דבריו ומוסיף ו ֶּב ֱא ֶמת ִענְ יָ ן ֶזה ְ ּב ַע ְצמוֹ ַמה
ּׁ ֶשרֹב ְ ּבנֵ י ָא ָדם טוֹ ִעים ְ ּב ַע ְצ ָמם וְ סוֹ ְב ִרים ׁ ֶש ַ ּנ ְפ ׁ ָשם ֵאינָ ּה ְק ֻד ּׁ ָשה ִמ ּׁ ָש ְר ׁ ָש ּה ,וְ ָק ׁ ֶשה לָ ֶהם לָ ׁשוּב
יקים וְ ַה ְּכ ׁ ֵש ִרים ,לא מתעוררים
יש ָּכ ׁ ֵשר ֶ ּב ֱא ֶמת ְּכמוֹ ׁ ְש ָאר ַה ַ ּצדִּ ִ
יש ַצדִּ יק אוֹ ִא ׁ
לה’ וְ לִ ְהיוֹ ת ִא ׁ
כראוי ,וגם מי שמתעורר ,אינו עומד בקשרי המלחמה מחמת חלישות דעתו ְּכמוֹ שמרגלא
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יש ָּכ ׁ ֵשר וְ יָ ֵרא ֶ ּב ֱא ֶמת ו ַּמ ְת ִחיל
בפומא דאינשי לוֹ ַמר ְּכ ׁ ֶש ּשוֹ ְמ ִעין ׁ ֶש ְּמ ַס ּ ְפ ִרין ֵמ ֵא ֶיזה ַצדִּ יק אוֹ ִא ׁ
ְ
לְ ִה ְתעוֹ ֵרר ָ ּב ֶהם ִה ְרהוּר ְּת ׁשו ָּבה לְ ַה ְת ִחיל ַ ּגם ֵּכן לְ ִה ְת ָק ֵרב לְ ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרךִּ ,כי ָּכל יִ ְשׂ ָר ֵאל
ְמלֵ ִאים ַמ ֲח ׁ ָשבוֹ ת ׁ ֶשל ְּת ׁשו ָּבה וְ ִה ְת ָק ְרבוּת לְ ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ָּת ִמידַ ,א ְך מה עושה הבעל דבר
יש ַה ַ ּצדִּ יק וְ כוּ’ ִּכי ָהיָ ה נְ ׁ ָש ָמה
שא ַחר ָּכ ְך ֵּת ֶכף אוֹ ְמ ִריםִ ,מי יָ כוֹ ל לְ ִה ְתדַּ ּמוֹ ת ֵאלָ יו לְ ֶזה ָה ִא ׁ
 ְַ
יקים וְ ַה ְּכ ׁ ֵש ִרים הוּא
ְקדוֹ ׁ ָשה ִמ ְ ּנעו ָּריו ,אבל אנחנו וכו’ ִּכי ַּכך ֻה ְר ְ ּגל ּו ַע ְצ ָמם לוֹ ַמר ׁ ֶש ִ ּצ ְד ַקת ַה ַ ּצדִּ ִ
ִמ ַ ּצד ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לָ ֶהם ִמ ּתוֹ לְ ָד ָתם.
ו ֶּב ֱא ֶמת ָא ַמר ַר ֵ ּבנ ּו ז”ל ְ ּב ֵפרו ּׁש ׁ ֶש ֵאינוֹ ֵּכן וְ ֶזה ִע ַ ּקר ַה ִח ָּסרוֹ ן ׁ ֶשל ָהעוֹ לָ ם ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ַּכ ְך .ו ֵּמ ֲח ַמת
יקים ,אפשר לכבד את הצדיק ,אבל מיד
ֶזה ֵאינָ ם ִמ ְתעוֹ ְר ִרים ו ִּמ ְת ַ ּג ְ ּב ִרים לְ ַה ׁ ְשווֹ ת ַע ְצ ָמן לַ ַ ּצדִּ ִ
לומר ,איך אני יכול לתפוס ,שהצדיק יאיר עלי אמונה וחיזוק ,ולחשוב מהשי”ת בכל דבר
ֲא ָבל ֶ ּב ֱא ֶמת ֵאינוֹ ֵּכןִּ ,כי ִע ַ ּקר ִצ ְד ַקת ַה ַ ּצדִּ יק וְ ַה ָּכ ׁ ֵשר הוּא ַרק ַעל-יְ ֵדי ִה ְת ַ ּג ְ ּברוּתוֹ וְ ִה ְת ַח ְ ּזקוּתוֹ
יח ַע ְצמוֹ לִ ּפֹל
יעתוֹ וְ ָט ְרח ּו ַ ּב ֲעבוֹ ַדת ה’ ׁ ֶש ָ ּיגַ ע וְ ָט ַרח ָּכל ַּכ ְך יָ ִמים וְ ׁ ָשנִ ים ַה ְר ֵ ּבה וְ לֹא ִה ִ ּנ ַ
וִ יגִ ָ
ְ ּב ׁשוּם א ֶֹפן ָ ּבעוֹ לָ ם ,וזה עיקר המלחמה שלא הניח את עצמו ליפול ,וזה עלינו להזהר מאד,
שלא להניח עצמו ליפול ,אפי’ שנפל כבר כמה שנים ,תיזהר מעכשיו ,בוודאי ה’ יעזור
לך מעתה וְ ִה ְר ָ ּבה ִ ּב ְת ִפ ָּלה וְ ַת ֲחנוּנִ ים ַעד ׁ ֶש ָ ּז ָכה לְ ַמה ּׁ ֶש ָ ּז ָכה ִּכי ִאם ְּכ ִפי ֶע ְר ּכוֹ ַא ׁ ְש ֵרי לָ ֶהם,
אפי’ שיש מניעות ,ה’ יעזור ותצא מכל המניעות והגזירות והטרדות וְ ָכל ָא ָדם יָ כוֹ ל לִ ְהיוֹ ת
ְּכמוֹ ָתם ,כל אדם ממש יכול לזכות להיות כמותם ,והרמב”ם אומר שכל אחד יכול להיות
כמו משה רבינו ,שזה נותן חשק ללמוד ,ומה נפלא הדבר ,שדייקא כשלומדים מרבה”ק
והצדיקים שמלמדים איך לזכות לזה ,עליהם אומרים שאי אפשר לזכות למדרגתם ,זהו
המעשה הבעל דבר ,כי אדרבה הרי ספרי הצדיקים מלמדים את הדרך איך לקיים את
הדרכים הקדושים האלהִּ ,כי ַה ְ ּב ִח ָירה ָח ְפ ׁ ִש ִ ּיית לַ ּכֹל ,וְ ֶכ ֶתר ׁ ֵשם טוֹ ב ֻמ ָ ּנח ,ו ִּמי ׁ ֶשרוֹ ֶצה זוֹ ֶכה
ּבוֹ ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם לִ ְב ָר ָכה (יוֹ ָמא ע”ב)ֶּ ,כ ֶתר ְּכ ֻה ָ ּנה ָז ָכה ַא ֲהרֹן וּנְ ָטלוֹ ֶּ ,כ ֶתר ַמלְ כוּת
ָז ָכה דָּ וִ ד וּנְ ָטלוֹ ֶּ ,כ ֶתר ׁ ֵשם טוֹ ב ֻמ ָ ּנח וְ ָכל ָהרוֹ ֶצה זוֹ ֶכה ּבוֹ .
ו ֶּב ֱא ֶמת ֶזה ָה ִענְ יָ ן ְ ּב ַע ְצמוֹ ׁ ֶש ְ ּבנֵ י ָה ָא ָדם טוֹ ִעים ְ ּב ַע ְצ ָמם וְ סוֹ ְב ִרים ׁ ֶש ַ ּנ ְפ ׁ ָשם ֵאינָ ה יְ ָק ָרה ו ְּק ֻד ּׁ ָשה
יכלֵ י
יקים ַּכ ַ ּנ”לָּ ,כל ֶזה נִ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ְ ּב ִחינַ ת ֵה ְ
ו ֵּמ ֲח ַמת ֶזה ֵאינָ ם ִמ ְת ַ ּג ְ ּב ִרים לַ ֲעשׂ וֹ ת ְּכ ַמ ֲע ֵשֹה ַה ַ ּצדִּ ִ
ְ
ַה ְּתמוּרוֹ ת ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ִּמ ּׁ ָשם ְ ּב ִחינַ ת ַה ַּמ ֲע ֶשֹה ׁ ֶשל ַה ֶ ּבן ֶמלֶ ך ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ֶ ּנ ֱחלַ ףֶ ׁ ,ש ִּמ ּׁ ָשם ָ ּב ִאים ֵא ּל ּו
ַה ַּמ ֲח ׁ ָשבוֹ ת ַעל ָה ָא ָדם ְּכמוֹ ַה ֶ ּבן ֶמלֶ ְך ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ֶ ּנ ֱחלַ ף וְ נִ ְת ָ ּג ֵר ׁש ִמ ְּמקוֹ מוֹ ׁ ֶש ֵמ ֲח ַמת ֶזה נָ ַפל לַ ָּמקוֹ ם
ׁ ֶש ָ ּנ ַפל וְ לָ ַקח ֶאת ַע ְצמוֹ ֶאל ַה ּׁ ִש ְכרוּת וְ כוּ’ ַעד ׁ ֶש ָהיָ ה ִּכ ְמ ֻס ּ ָפק ְ ּב ַע ְצמוֹ ִאם הוּא ֶ ּבן ַה ֶּמלֶ ְך ָה ֱא ֶמת
אוֹ ֶ ּבן ַה ּׁ ִש ְפ ָחה ח”וַּ ,כ ְמב ָֹאר ׁ ָשם ְ ּב ַה ַּמ ֲע ֶשֹה ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ְ ּב ָכל ֵעת ׁ ֶש ָ ּבא לוֹ ִה ְרהו ֵּרי ְּת ׁשו ָּבה ָהיָ ה
ְמיַ ּׁ ֵשב ֶאת ַע ְצמוֹ ִמ ָּמה נַ ְפ ׁ ְש ָך ִאם ֲאנִ י ֶ ּבן ַה ֶּמלֶ ְך וְ כוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ׁ ָשם ׁ ֶש ָ ּנ ַפל ָּכל ַּכ ְך ַעד
ׁ ֶש ָהיָ ה ְמ ֻס ּ ָפק ְ ּב ַע ְצמוֹ ִאם הוּא ֶ ּבן ַה ֶּמלֶ ְך ָה ֱא ֶמת ,ככה נשבר לגמרי מספיקות אם הוא בן
המלך האמת.

דף קה
אין שום ריחוק בעולם שאי אפשר לחזור משם לעבוד את ה’

ְּכמוֹ ֵכן הוּא ְ ּב ָכל ָא ָדם ָה ָרחוֹ ק ֵמ ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ,כל אחד צריך להבין בעצמו איפה הוא עומד
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באמת למעשה ,לחזור לה’ באמת לפי מה שיודע ,וללמוד עוד מה שהוא עדיין לא יודע,
יח ׁ ֶש ִּמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ָ ּב ִע ִּתים ַה ָּלל ּו בפרט
ִ ּב ְפ ָרט ְ ּבת ֶֹקף סוֹ ף ַה ָ ּגלוּת ַה ַּמר ַה ֶ ּזהֶ ׁ ,שהוּא ֶח ְבלֵ י ׁ ֶשל ָמ ׁ ִש ַ
היום ,שנעשה מה שנעשה ,מהו חבלי של משיח ,אומר רבי נתן ׁ ֶש ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ַה ַ ּב ַעל דָּ ָבר
ְ ּביוֹ ֵתר ַעל נַ ְפ ׁשוֹ ת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַּכ ָ ּידו ַּע ְ ּבחו ּׁש,האפיקורסות והמניעות שיש היום ַעד ׁ ֶש ַּכ ָּמה
ְ ּבנֵ י ָא ָדם ְמיָ ֲא ׁ ִשין ַע ְצ ָמן ְּכ ִא ּל ּו נַ ְפ ׁ ָשם ֵאינָ ה ְמ ֻס ֶ ּגלֶ ת ְּכלָ ל לַ ֲעבוֹ ַדת ה’ אפי’ שגדלו בקהילות
קדושות ,ושמורים בכל מיני דרכי שמירה ,מתייאשים וחושבים שאינם מסוגלים לעסוק
בתורה ועבודת ה’ ולעלות במעלות התורה ,זהו חבלי של משיח ,וכ”ש כשנופל לנסיונות
שנופלים מאד ,וגם זה טעות ,כי גם כל אחד שנופל ,יכול להתגבר ולחזור בתשובה
שלימה ,איפה שיהיה בעולם ,יכול לחזור למתיקות קיום התורה וקרבת ה’ ותכלית
האמיתי ,רבינו מחזיר כל אחד ואחד ,אפי’ שנפל לאן שנפל תמיד יכולים לחזור .וְ ָכל ֶזה
ישוּת וְ ַק ְטנוּת דְּ ִס ְט ָרא
יש דַּ ְע ּתוֹ ו ַּמ ְכנִ יס ְ ּבלִ ּבוֹ ֲחלִ ׁ
הוּא ַרק ּ ִפ ּתוּי ו ַּמ ֲח ׁ ָשבוֹ ת ַה ֵ ּי ֶצר ָה ַרע ׁ ֶש ַּמ ֲחלִ ׁ
ְ
ַא ֲח ָרא ,זהו עיקר מציאות החילוף ,שבן מלך נופל להיות בן שפחהֶ ׁ ,ש ֶ ּזה נִ ְמ ׁ ָשך ִמ ְ ּב ִחינַ ת
יכלֵ י ַה ְּתמוּרוֹ תִ ,מ ְ ּב ִחינַ ת ַה ִח ּלוּף ׁ ֶשל ַה ֶ ּבן ֶמלֶ ְך ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ָ ּנ ַפל ָּכל ַּכ ְך ַעד ׁ ֶש ּלֹא יֵ ַדע ְ ּב ַע ְצמוֹ ִאם
ֵה ְ
ְ
הוּא ֶ ּבן ַה ֶּמלֶ ך ָה ֱא ֶמת ,וכל פעם מפילים בן אדם ממקומו כדי לתקן היכלי התמורות ,ר’ נתן
מדגיש שעיקר הנסיון הוא שהוא בעצמו כבר מסופק אם הוא בן המלך.
ֲא ָבל ֶ ּב ֱא ֶמת ָצ ִר ְ
יק ָרה ְמאֹד ְמאֹד וְ ֻכ ָּלם
יך ָה ָא ָדם לֵ ַידע וּלְ ַה ֲא ִמין ׁ ֶש ֶ ּנ ֶפ ׁש ָּכל ֶא ָחד ִמ ִ ּי ְש ָֹר ֵאל ָ ּגב ַֹּה וִ ָ
יקים
ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ְ ּבנֵ י ְמלָ ִכים וִ יכוֹ לִ ים לִ ְז ּכוֹ ת לְ ַמ ְד ֵרגוֹ ת ְ ּגבוֹ הוֹ ת ו ְּקדוֹ ׁשוֹ ת ְמאֹד ְּכמוֹ ָּכל ַה ַ ּצדִּ ִ
ישוּת ָּכ ֵא ֶּלה וְ ָכ ֵא ֶּלה ,ר’
יקים וְ ַה ְּכ ׁ ֵש ִרים ָע ְבר ּו ַמ ֲח ׁ ָשבוֹ ת וַ ֲחלִ ׁ
וְ ַה ְּכ ׁ ֵש ִריםִּ ,כי ַ ּגם ַעל ָּכל ַה ַ ּצדִּ ִ
נתן שמע מרבינו שאמר את זה ,שגם הצדיקים עברו דברים של חלישות הדעת כזה,
יח לְ ַה ְטעוֹ ת אוֹ ָתם את עצמם וְ ִה ְת ַ ּג ְ ּבר ּו וְ ִה ְת ַח ְ ּזק ּו ְמאֹד
והתחזקוַ .א ְך ָהי ּו ַמ ְש ִֹּכילִ ים לִ ְבלִ י לְ ָהנִ ַ
ַעד ׁ ֶש ָ ּזכ ּו לְ ַמה ּׁ ֶש ָ ּזכ ּו גם אנו צריכים להבין ולהשכיל להתגבר ,לקבל את הכח הזה מהרבי
וע”י חברים טובים.
“ש ְמ ָרה נַ ְפ ׁ ִשי ִּכי ָח ִסיד ֲאנִ י” דוד הוא נשמת משיח ,והוא
וְ ֶזה ׁ ֶש ָא ַמר דָּ וִ ד ְּ(ת ִה ִּלים פ”ו)ָ ׁ ,
צריך להתגדל שהוא חסידְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם לִ ְב ָר ָכה ְ ּ
יתא ַ ּב ּז ַֹהר
(ב ָרכוֹ ת ד’) וְ ֵכן ִא ָ
ַה ָ ּקדוֹ ׁש ּ ָפ ָר ׁ ַשת ָ ּבלָ ק ׁ ֶשדָּ וִ ד ָק ָרא לנפשי’ ָח ִסיד ְ ּבגִ ין דאיצטרך לי’ לְ ַבר נָ ׁש דְּ לָ א לשוואה
גרמי’ רשע וְ כוּ’ַ ,היְ נ ּו ַּכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת וַ ִ ּיגְ ַ ּב ּה לִ ּבוֹ ְ ּב ַד ְר ֵכי ה’ַּ ,כ ּמו ָּבא ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ֵ ּבנ ּו ַז”ל ְ ּ
ימן
(ב ִס ָ
קכ”ה ְ ּבלִ ּקו ֵּטי ִּתנְ יָ נָ א) ִּכי ָצ ִר ְ
יך לֵ ַידע ַמ ֲעלַ ת נַ ְפ ׁשוֹ ְ ּב ׁ ָש ְר ׁ ָש ּה ְ ּב ִחינַ ת אנא ברי’ קלה שבים ַה ַ ּנ”ל
כמ”ש בסי’ י”ז לֵ ַידע ׁ ֶשהוּא ִמ ּׁש ֶֹר ׁש ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ׁ ֶשל ַה ֶ ּבן ֶמלֶ ְך ָה ֱא ֶמת ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְת ַ ּג ֵ ּבר לַ ֲחזֹר לְ ַמ ֲעלָ תוֹ
ַּכ ַ ּנ”ל:

דוד המלך שהוא המלך האמת ,התגבר עליו ביותר החילוף ולכן צעק תמיד לה’
לבטל העבדות דס”א

ל-כן ִה ׁ ְש ַּתדֵּ ל דָּ וִ ד ַעל ֶזה ְ ּביוֹ ֵתרִּ ,כי הוּא ָהיָ ה ָצ ִר ְ
ז) וְ ַע ֵּ
יך לִ ְז ּכוֹ ת לִ ְמלו ָּכה דִּ ְק ֻד ּׁ ָשה ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל
הוא מביא לנפשות ישראל מלוכה ,וְ ַע ֵּ
ל-כן ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ָעלָ יו ַה ַ ּב ַעל דָּ ָבר ְ ּביוֹ ֵתרִּ ,כי הוּא רוֹ ֶצה
ָּת ִמיד לְ ַה ֲחלִ יף ְ ּב ִחינַ ת ֶ ּבן ַה ֶּמלֶ ְך לִ ְב ִחינַ ת ֶ ּבן ַה ּׁ ִש ְפ ָחה ו ִּב ְפ ָרט ַעל נֶ ֶפ ׁש ֶ ּבן ַה ֶּמלֶ ְך ְ ּב ַע ְצמוֹ

ליקוטי הלכות ח"א דף קב -קה -הלכות ברכות השחר ג אות א-ט
ׁ ֶשהוּא דָּ וִ דֶ ׁ ,שהוּא ַה ֶּמלֶ ְך ָה ֱא ֶמת ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאלַ ,ע ֵּ
ל-כן ָר ָצה לְ ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ָעלָ יו ח”ו ְ ּביוֹ ֵתרֲ ,א ָבל
הוּא ְ ּבג ֶֹדל ּכֹחוֹ וְ ִר ּבוּי ְּת ִפ ּלוֹ ָתיו זהו כל ספר תהלים ָז ָכה לְ ַב ּ ֵטל ִמ ַ ּנ ְפ ׁשוֹ ָּכל ְ ּב ִחינַ ת ַה ֻ ּז ֲה ָמא
ׁ ֶשל ְ ּב ִחינַ ת ַע ְבדוּת ַעד ׁ ֶש ָ ּז ָכה לִ ְמלו ָּכה דִּ ְק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶשל ֶ ּבן ַה ֶּמלֶ ְך ָה ֱא ֶמת לִ ְהיוֹ ת ֶמלֶ ְך ַעל ָּכל
יִ ְשׂ ָר ֵאל לְ עוֹ לָ ם זהו כל הפסוקים שיש בתהלים ,כל פעם מתחדש נגד נפילה חדשה ,ור’
נתן מאריך להראות מפסוקי תהלים ,זה לא רק אלו הפסוקים אלא כל התהלים ,וכן אנו
צריכים לצעוק לה’ בהתבודדות דיבורים כאלה וְ ַע ֵּ
ל-כן ָא ַמר ַּכ ָּמה ּ ְפ ָע ִמים ְּ(ת ִה ִּלים פ”ו),
ָ
ָ
“הושע ַע ְבדְּ ָך וְ כוּ’”ָ ׁ ,
“א ָ ּנא ה’ ִּכי ֲאנִ י ַע ְבדְּ ָך ֲאנִ י ַע ְבדְּ ך ֶ ּבן ֲא ָמ ֶתך ּ ִפ ַּת ְח ָּת למוסרי”
(שם קט”ז)ָ ,
יע וּלְ ַב ּ ֵטל ְ ּב ִחינַ ת ַע ְבדוּת ְ ּב ׁ ָש ְר ׁשוֹ ִּ ,כי ֶזה ְּכלָ ל ׁ ֶש ֵאין ַהדִּ ין
אני עבדך ,כן כן אני עבדך ְּכ ֵדי לְ ַה ְכנִ ַ
ְ
נִ ְמ ָּתק ֶא ָּלא ְ ּב ׁ ָש ְר ׁשוֹ וְ ַע ֵּ
ל-כן ָע ָשֹה ַע ְצמוֹ ְּכ ֶע ֶבד לְ ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרך ְּכ ֵדי לְ ַב ּ ֵטל ָה ַע ְבדוּת דְּ ִס ְט ָרא
ַא ֲח ָרא ,לצאת מחלישות הדעת ולדעת שאני לא עבד דס”א אלא עבד ה’ ְ ּ
,ב ִחינַ ת ֲאנִ י
ַע ְבדְּ ָך ֶ ּבן ֲא ָמ ֶת ָך ּ ִפ ַּת ְח ָּת למוסרי ּ ִ‘פ ַּת ְח ָּת למוסרי’ ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ָה ַע ְבדוּת ׁ ֶשל ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא
ׁ ֶש ִ ּב ּ ֵטל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִמ ֶּמנּ ּו אנו אומרים הלל ,וחוזרים לצאת ממוסרות הסט”א וְ ַע ֵּ
ל-כן ָז ָכה
לִ ְמלו ָּכה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֶ ּבן ַה ֶּמלֶ ְך ָה ֱא ֶמתּ ְ ,ב ִחינַ ת ה’ ָא ַמר ֵאלַ י ְ ּבנִ י ַא ָּתה וְ כוּ’ :כך צריך אדם
לזכור כל יום שהוא בן מלך ,בני אתה.
ח) וְ ַע ֵּ
ל-כן ִה ׁ ְש ַּתדֵּ ל יַ ֲעקֹב ָא ִבינוָּ ,עלָ יו ַה ּׁ ָשלוֹ ם ,לִ ַ ּקח ַה ְ ּבכוֹ ָרה ֵמ ֵע ָשֹו ,לעיל הזכיר ר’ נתן
ענין יעקב ועשיו שיצאו מיצחק ,שם היה עיקר הבירור ִּכי ַה ְ ּבכוֹ ָרה ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ַמלְ כוּת
ימן נ”ו) ְ ּב ִחינַ ת ׁ ָ
(ס ָ
ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ַר ֵ ּבנ ּו ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר ִ
(שם פ”ט) ַעל אני ְ ּבכוֹ ר אתנהוִּ ,כי יַ ֲעקֹב הוּא
ְ ּב ִחינַ ת ֶ ּבן ַה ֶּמלֶ ְך ָה ֱא ֶמת וְ ֵע ָשֹו נִ ׁ ְש ָמתוֹ הוּא ְ ּב ִחינַ ת ֶ ּבן ַה ּׁ ִש ְפ ָחהֶ ׁ ,ש ָר ָצה לְ ַר ּמוֹ ת ֶאת ָא ִביו וְ ָר ָצה
לְ ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ַה ְ ּב ָר ָכה וְ ַה ֶּמ ְמ ׁ ָשלָ ה לְ ַע ְצמוֹ  ,רצה לגנוב את הברכות כאילו הוא הוא הבן מלך ֲא ָבל
ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ָע ַזר לְ יַ ֲעקֹב וְ לָ ַקח ִמ ֶּמנּ ּו ַה ְ ּבכוֹ ָרה וְ ַה ְ ּב ָר ָכה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַמלְ כוּת דִּ ְק ֻד ּׁ ָשה ,כמ”ש
בסי’ נ”ו ,בכור בחי’ מלכות דקדושה ִּכי ַמ ֲע ֶשֹה ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶשל ֶ ּבן ֶמלֶ ְך ׁ ֶש ֶ ּנ ֱחלַ ף ּכוֹ לֶ לֶ ת ָּכל ַה ּתוֹ ָרה
ֻּכ ָּלה ר’ נתן אומר שהוא מרגיש נוראות הסיפור הזה ,שזה כולל כל התורה כולה ,וכל מה
אשוֹ ן
שעובר על כל נפש מישראל ,וְ ָכל ַמה ּׁ ֶש ָע ַבר ִמ ְּת ִח ָּלה וְ ַעד סוֹ ף ִמ ְּת ִח ַּלת ֵח ְטא ָא ָדם ָה ִר ׁ
ׁ ֶש ִ ּנ ְת ָ ּג ֵר ׁש ֵמ ַה ַ ּגן ֵע ֶדן ֵמ ֶח ְטאוֹ ׁ ֶש ְּמ ֻר ָּמז ְ ּב ַה ַּמ ֲע ֶשֹה ַה ַ ּנ”לַּ ,כ ְמב ָֹאר ְ ּבסוֹ פוֹ ׁ ָשםַ ,עד ַה ְ ּג ָמר עד סוף
כל הגלויות ,וכלול מזה מלכי בית דוד ושלמה ,ומה שעבר עליהם כל הגלויות עד היום ַעד
יח ִצ ְד ֵקנ ּו ויטול ַה ְמלו ָּכה וְ ָת ׁשוּב ַה ְמלו ָּכה לְ ֶבן ַה ֶּמלֶ ְך ָה ֱא ֶמת.
ׁ ֶש ָ ּיבֹא ָמ ׁ ִש ַ

ענין החילוף הוא ביאור על כל התורה כולה ,ועל כל החיים של כל נפש מישראל

ַא ְך ְ ּב ָכל דּ וֹ ר וָ דוֹ ר ו ְּב ָכל ָמקוֹ ם ו ְּז ַמן ִמ ׁ ְש ַּת ֶ ּנה ִענְ יַ ן ַה ַּמ ֲע ֶשֹה ַה ּזֹאת ְ ּב ַכ ָּמה ִמ ְ ּב ִחינוֹ ת ׁשוֹ נוֹ תִּ ,כי
ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינוָּ ,עלָ יו ַה ּׁ ָשלוֹ םֶ ׁ ,שהוּא ַה ְת ָחלַ ת ַה ִּת ּקוּן ָהיָ ה לוֹ ִמלְ ָח ָמה ִעם נִ ְמרוֹ ד וְ ַאנְ ׁ ֵשי דּ וֹ רוֹ
ׁ ֶש ָא ְמר ּו ָעלָ יו ׁ ֶשהוּא ִמין וְ כוֹ ֵפרַ ,על ׁ ֶש ָהיָ ה ְמ ָק ֵרב ְ ּבנֵ י ָא ָדם לְ ַה ֲא ִמין ְ ּב ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך אאע”ה
התחיל להיות בן מלך ,ה’ בחר בו ,ומיד היה לו מלחמה עם נמרוד ,וְ ָהיָ ה נִ ְר ֶאה ְּכ ִא ּל ּו נִ ְמרוֹ ד
יע ַה ְמלו ָּכה ר’ נתן מרמז על מה שר’ נתן עצמו עסק לקרב אנשים לעבודת
וַ ֲאנָ ׁ ָשיו לָ ֶהם ַמ ִ ּג ַ
ה’ ,ואנשים מחפשים רק חסרונות מה שנעשה בבית רבינו ,ולא מסתכלים מה שנעשה
אצלהם ,ה’ ירחם ,עי”ז מדברים לשון הרע על אור הצדיק ומשפיעים אנשים שלא יבואו
להתקרב לה’ .וּלְ ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּו ָעשׂ ּו ָּכל ַה ִ ּי ּסו ִּרים וְ ִה ׁ ְשלִ יכוּה ּו לְ ִכ ְב ׁ ַשן ָה ֵא ׁש וְ כוּ’ וְ ָכל ַמה

וט

זט
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ּׁ ֶש ָע ַבר ָעלָ יו וְ יִ ְצ ָחק ָהיָ ה לוֹ ִמלְ ָח ָמה וְ וִ ּכו ַּח ִעם ָא ִחיו ֶ ּבן ַה ּׁ ִש ְפ ָחה וְ יַ ֲעקֹב נוֹ לַ ד ְ ּב ֶב ֶטן ֶא ָחד ִעם
ֵע ָשֹוֶ ׁ ,ש ָהיָ ה נַ ְפ ׁשוֹ ִמ ְ ּב ִחינַ ת ֶ ּבן ַה ּׁ ִש ְפ ָחה וְ כוּ’ִּ ,כי ַה ִח ּלוּף ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶשל ֶ ּבן ַה ֶּמלֶ ְך נִ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ְ ּב ִחינַ ת
יכלֵ י ַה ְּתמוּרוֹ ת ׁ ָשם יֵ ׁש ׁ ִשנּ וּיִ ים ַר ִ ּבים ְ ּבלִ י ׁ ִשעוּר וְ ֵע ֶר ְך :כל זה גם עכשיו בדרך אחרת.
ֵה ְ
ט) ַעד ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ִכין ַה ּׁ ִשנּ וּיִ ים וְ ַה ִח ּלו ִּפים ֵ ּבין יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ ּב ַע ְצ ָמן ׁ ֶש ָהעוֹ לָ ם ִמ ְתנַ ֵהג ְ ּב ֵה ֶפ ְך ִמן ָה ֱא ֶמת,
ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (יְ ׁ ַש ְעיָ ה ג’)“ ,יִ ְר ֲהב ּו ַה ַ ּנ ַער ְ ּב ָז ֵקן והנקלה ְ ּב ִ ּנ ְכ ָ ּבד” ׁ ֶש ַהיְ ֵר ִאים וְ ַה ְּכ ׁ ֵש ִרים ֶ ּב ֱא ֶמת
יהם וְ ַכ ּיוֹ ֵצא ָ ּב ֶזה ַה ְר ֵ ּבה ִה ּפו ִּכים ְ ּבלִ י
ְמבו ִּזים ְמאֹד וְ ַה ַ ּק ִּלים וְ ַה ּ ְפחו ִּתים ִמ ְת ַ ּג ְ ּב ִרים לִ ְמ ׁשֹל ֲעלֵ ֶ
ׁ ִשעוּר ׁ ֶש ִּמ ְתנַ ֵהג ָ ּבעוֹ לָ ם ׁ ֶש ּלֹא ָּכ ָראוּי ֶ ּב ֱא ֶמת יש מקומות שגם אדם שבאמת יודע ללמוד
לא מסתכלים עליו ,והשני שלא לומד כלל ,יש לו כל הכבוד .וכ”ש מי שמתדבק באור
הצדיקים באמת ,ממש הותר דמו לצחוק וללעג ,כאילו כל המתקרבים שזה חסד ורחמים,
ונדמה כאילו עושה בזה חטא ,ויש מזה חלישות דעת כי מפריעים לאנשים לעזור לבנות
הקדושה ,ע”י לשון הרע ,ועי”ז כל הצרות ירחם ה’ ,כי הקלים והפחותים מתגברים
למשול ,היינו שהחיצוניות זה העיקר ,באמת החיצוניות נצרך לפנימיות ,אך לא לחלוק
על הפנימיות .ומזה יבין כל אחד מה שעובר עליו.

בסוף הגלות מתגבר החילוף ע”י מחלוקת שבין הכשרים
ימי ַה ַּת ָ ּנ ִאים וַ ֲאמוֹ ָר ִאים ָהיָ ה ִמ ְתנַ ֵהג ֵמ ֵעין ֶזה ְק ָצת ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (ב”כ י’)“ ,עוֹ לָ ם
וְ גַ ם ִ ּב ֵ
יתי ֶעלְ יוֹ נִ ים לְ ַמ ּ ָטה וְ ַת ְח ּתוֹ נִ ים לְ ַמ ְעלָ ה וְ כוּ’” אמרו לו שזה העולם באמתִ .מ ָּכל
ָהפו ְּך ָר ִא ִ
ׁ ֶש ֵּכן ַע ְכ ׁ ָשיו ׁ ֶש ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ַה ּׁ ֶש ֶקר ְ ּביוֹ ֵתר ְ ּבלִ י ׁ ִשעוּרְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב“ ,ותשלך אמת ַא ְר ָצה” ו ְּכמוֹ
יחא חוצפא יסגא וְ ָה ֱא ֶמת ִּת ְהיֶ ה
ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם לִ ְב ָר ָכה (סוֹ ָטה מ”ט) ,בעוקבת ְמ ׁ ִש ָ
נֶ ְעדֶּ ֶרתֶ ׁ ,ש ַ ּנ ֲע ֶשֹה ָה ֱא ֶמת ֲע ָד ִרים ֲע ָד ִרים וְ ָכל ֶא ָחד אוֹ ֵמר ׁ ֶש ֶא ְצלוֹ ָה ֱא ֶמת וְ כוּ’ החוצפה נהיה
כשר ,כל אחד יש לו שיטה ,ואומר שאצלו האמת ,ומה עם אור הבעש”ט מה שכתוב
באמת בזה”ק ובבעש”ט וברביה”ק ,כל אחד לוקח מלוכה לעצמו ,וצוחק על הכשרים
וטובים ,וזהו הגלות וְ ָכל ֶזה נִ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ְ ּב ִחינַ ת ַה ִח ּלוּף ׁ ֶשל ֶ ּבן ַה ֶּמלֶ ְך ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ָּל ַקח ֶ ּבן ַה ּׁ ִש ְפ ָחה
ַה ְמלו ָּכה לְ ַע ְצמוֹ וְ ֶאת ֶ ּבן ַה ֶּמלֶ ְך גורש וְ כוּ’ ,וככה מגרשים אנשים ,אוהו כמה גירושים שיש
בעולם ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם נִ ְמ ׁ ָש ְך ְ ּב ִחינַ ת ִח ּלוּף ַה ְמלו ָּכה ַע ְכ ׁ ָשיו ִ ּב ְכלָ לִ ּיוּת ׁ ֶש ָהעוֹ ְב ֵדי ּכוֹ ָכ ִבים יֵ ׁש לָ ֶהם ָּכל
ַה ְמלו ָּכה וְ ַה ֶּמ ְמ ׁ ָשלָ ה וְ יִ ְש ָֹר ֵאל ְמבו ִּזים ו ׁ ְּש ֵפלִ ים ַ ּב ָ ּגלוּת וְ ַע ְבדוּת ו ְּמג ָֹר ׁ ִשים ֵמ ַא ְר ָצם ַּכ ַ ּנ”ל וְ גַ ם
ֵ ּבין יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ ּב ַע ְצ ָמן ָה ְר ׁ ָש ִעים וְ ָה ֶא ּ ִפיקוֹ ְר ִסים יֵ ׁש לָ ֶהם ֶמ ְמ ׁ ָשלָ ה וַ ֲע ׁ ִשירוּת ָ ּגדוֹ ל ו ְּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל
יהם עוֹ ל הנתינות ,וְ ֵהם לְ לַ ַעג וּלְ ֶקלֶ ס ,ו ְּכמוֹ
הכשרים ֲענִ ִ ּיים וְ ַד ִּלים ו ְּמבו ִּזים ו ַּמ ְכ ִ ּב ִידים ֲעלֵ ֶ
ׁ ֶש ָּכתוּב ַ ּב ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ,ובגלותא בתראה ִאנּ וּן ֵע ֶרב ַרב ִאנּ וּן רישא עמא ,וִ ֵיר ֵאי ֵח ְטא ימאסו
יהםַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם בר”מ וְ כוּ’.
וַ ֲח ׁשו ִּבים ִּכ ְכלָ ִבים ְ ּב ֵעינֵ ֶ
ר’ נתן מוסיף להראות שבאמת עיקר החלישות הדעת הוא מה שסובלים מאלו החולקים,
כי אולי עי”ז יתעוררו החולקים לחזור בהם ,הגם שבוודאי מכוונים לשם שמים ,אך
יתעוררו להבין שהם גורמים כל צרות ישראל ,וַ ֲא ִפ ּל ּו ֵ ּבין ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ְּכ ׁ ֵש ִרים ְ ּב ַע ְצ ָמן יֵ ׁש
יכן ָה ֱא ֶמת ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ַר ֵ ּבנ ּו ַז”ל ְ ּ
(בלִ ּקו ֵּטי ִּתנְ יָ נָ א
ַמ ֲחל ֶֹקת וְ ִע ְר ּבו ְּביָ א ְ ּגדוֹ לָ ה ַעד ׁ ֶש ֵאין יוֹ ְד ִעין ֵה ָ
יח ַע ְצמוֹ ַ ,על ֶזה ְמאֹד ַע ְכ ׁ ָשיו לְ ַבלְ ֵ ּבל ֶאת ָהעוֹ לָ ם וְ כוּ’ .וזה גם
ִס ָימן ע”ח) ׁ ֶש ַה ַ ּב ַעל דָּ ָבר ִה ִ ּנ ַ
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בפנים ,לפני ולפנים ,בתוך העניין של ברסלב ,שצריך לחפש מה שהרבי אומר ,הבע”ד
מבלבל מאד ,הגם שאינם אשמים ומתכוונים לטובה ,אך מי שרוצה לקיים באמת דברי
רבינו ,צריך להתחזק מאד ,בהתחזקות גמור וחזק ,לדעת שזה האמת ,שהעיקר יהיה שלא
יחליש דעתו מלקיים ,שלא ירפה מהאמת ,ויחשוב שיש איזה דרך אחרת שיש בו משהו,
רק יקבל האמת וילך עם זה .כי הבע”ד מניח את עצמו לבלבל במחלוקת וְ ִה ְכנִ יס ַמ ֲחל ֶֹקת
יקים ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּיים מכ”ש
יקים וְ ֵה ִקים ָ ּבעוֹ לָ ם ְמ ֻפ ְר ָס ִמים ַה ְר ֵ ּבה ׁ ֶשל ׁ ֶש ֶקר וְ גַ ם ֵ ּבין ַה ַ ּצדִּ ִ
ֵ ּבין ַה ַ ּצדִּ ִ
יכן ָה ֱא ֶמתַ ,ע ֵּ
ל-כן
אצל תלמידי הצדיקי אמת ִה ְכנִ יס ַמ ֲחל ֶֹקת ָ ּגדוֹ ל ַעד ׁ ֶש ֵאין ֶא ָחד יוֹ ֵד ַע ֵה ָ
ּ
יקים ֲא ִמ ִּת ִ ּיים וְ כוּ’ַ ,ע ֵין ׁ ָשם אדם
יכין לְ ַב ֵ ּק ׁש ְמאֹד ֵמ ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך לִ ְז ּכוֹ ת לְ ִה ְת ָק ֵרב לְ ַצדִּ ִ
ְצ ִר ִ
צריך לבקש מאד להתקרב אל האמת ,למצוא את דרך האמת של צדיקי האמת.
וְ ָכל ֶזה נִ ְמ ׁ ָש ְך וְ נִ ׁ ְש ַּתלְ ׁ ֵשל ִמ ְ ּב ִחינַ ת ַה ִח ּלוּף ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ָּכל ַה ִח ּלו ִּפים וְ ַה ּׁ ִשנּ וּיִ ים ׁ ֶש ָ ּבעוֹ לָ ם
ׁ ֶשרוֹ ִצים לְ ַה ֲחלִ יף ָה ֱא ֶמת לְ ׁ ֶש ֶקר ח”ו ,וְ ַה ּׁ ֶש ֶקר לֶ ֱא ֶמת יש גם חצאי שקר ,נכון תורה ומצוות
זה תמיד אמת ,אך מה שעובר על נפשות ישראל ואיך לקרבם לעבודת ה’ ,ועוצם מדרגות
הצדיקים ,ועוצם החסד והשפע ,להתעורר ע”י התקשרות לצדיקים בכל דרגא ודרגא
שיש בזה ,זהו האמת ,וזה שוכחים.
“שוֹ ׁ ַש ַ ּנת העמקים”ֵ ,מ ִענְ יַ ן לַ ַהט ַה ֶח ֶרב ַה ִּמ ְת ַה ּ ֶפ ֶכת,
וְ ַע ֵ ּין ַ ּב ּז ַֹהר (וַ יְ ִחי ד’ רכ”א) ַעל ּ ָפסוּקׁ ,
ְ
ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ָּכל ַה ּׁ ִשנּ וּיִ ים ׁ ֶש ָ ּבעוֹ לָ ם ועו’ ַע ֵ ּין ׁ ָשם ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם נִ ְמ ׁ ָשך ָּכל ַה ִח ּלו ִּפים ׁ ֶש ָ ּבעוֹ לָ ם ׁ ֶש ְּמ ַה ּ ְפ ִכין
ָה ֱא ֶמת לְ ׁ ֶש ֶקר וְ ׁ ֶש ֶקר לֶ ֱא ֶמת ִ ּב ְכלָ לִ ּיוּת ו ִּב ְפ ָר ִט ּיוּת ו ִּב ְפ ָר ֵטי ּ ְפ ָר ִט ּיוּת ְ ּב ָכל ָמקוֹ ם ו ְּב ָכל ְז ַמן:

זי

