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ליקוטי הלכות ח"א דף קכ"ה  -קכ"ו הלכות ברכת השחר ה אות לא-לח

הלכות ברכת השחר הלכה ה' אות ל"א  -ל"ח
ענין סמיכת גאולה לתפילה וגאולה אריכתא
לא) אחרי שר’ נתן מגלה את הדרך להמשיך הארת הרצון להשי”ת  -תקוה והתחדשות ,גם
לתוך הלילה ע”י ק”ש וברכותיה ,ומסביר בפשטות מ”ש ‘ואמונה כל זאת’ שזה עיקר הרצון,
בא עתה לבאר למה אומרים השכיבנו ,ומגלה שזהו חיזוק הרצון שמתפללים שנזכה להשמר
מכל הפגעים והבלבולים שמפילים את הרצון ,כאשר זאת שכיח מאד בבחי’ לילה ,ובזה
מסביר מה שחז”ל קראו לזה גאולה אריכתא ,שאינו הפסק בין גאולה ברכת גאל ישראל
לתפילה ,ומסביר שזאת מחמת אריכות הנסיונות שלנו ,הרי זה גאולה להגלות הארוך דייקא.
ְו ֶזה ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְ ּ
יבנ ּו ֵּכ ָיון ִדּ ְת ִקינ ּו ֵל ּה ַר ָ ּבנָ ן ִּכגְ ֻא ָּלה
(ב ָרכוֹ ת ד) ְל ִענְ יַ ן ִ ּב ְר ַּכת ַה ׁ ְש ִּכ ֵ
ְ
יכ ָּתא ַדּ יְ ָקאִּ ,כי ַע ְכ ׁ ָשיו ָא ַרך ָע ֵלינ ּו ַה ָ ּגלוּת ְמאֹד ְמאֹד ַ ּב ֲעווֹ נוֹ ֵתינ ּו ָה ַר ִ ּבים
יכ ָּתא ַדּ ְמיָ אּ ְ ,ג ֻא ָּלה ֲא ִר ְ
ֲא ִר ְ
יכ ָּתא ְמאֹד ְדּ ַהיְ נ ּו
יכין ְ ּג ֻא ָּלה ֲא ִר ְ
יכת ַה ָ ּגלוּת ְמאֹדָ ,אנ ּו ְצ ִר ִ
ְו ַה ּכֹל ֵמ ֲח ַמת ַה ְּס ֵפקוֹ ת ַה ַ ּנ”ל ,ו ֵּמ ֲח ַמת ֲא ִר ַ
ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַח ֵ ּזק ְמאֹד ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ְ ּב ִה ְת ַח ְ ּזקוּת ָה ָרצוֹ ן ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ְמ ָק ְר ִבין ַה ְ ּג ֻא ָּלה ַה ּׁ ְש ֵל ָמה ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם
יאת ׁ ְש ַמע
יעית ׁ ֶש ִ ּב ְק ִר ַ
יה ֶה ְפ ֵסק ְו ָכל ֶזה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ְ ּב ָר ָכה ְר ִב ִ
ְונִ ְז ֶּכה ִלגְ ֻא ָּלה ֲא ֻר ָּכה ׁ ֶש ֵאין ַא ֲח ֶר ָ
ּ
ּ
יבנ ּו ׁ ֶשהוּא ִ ּב ׁ ְש ִביל ִה ְת ַח ְזקוּת ָה ָרצוֹ ןְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ַמה ָי ֶפה ְונָ ִעים ִדּ ְב ֵרי
ׁ ֶשל ַע ְר ִבית ׁ ֶשהוּא ִ ּב ְר ַּכת ַה ׁ ְש ִּכ ֵ
יכ ָּתא ַדּ ְמיָ א
יבנ ּו ִּכגְ ֻא ָּלה ֲא ִר ְ
יהם ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ׁ ֶש ִ ּב ְר ַּכת ַה ׁ ְש ִּכ ֵ
ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ׁ ֶש ָר ְמז ּו ְ ּב ִד ְב ֵר ֶ
ימן צב ְס ִעיף י) .ו ִּב ְפ ָרט
(ש ְל ָחן ָערו ְּך א ַֹרח ַח ִ ּיים ִס ָ
יכין ִל ֵּתן ְצ ָד ָקה ק ֶֹדם ַה ְּת ִפ ָּלה ׁ ֻ
ְו ַכ ַ ּנ”ל ו ִּב ׁ ְש ִביל ֶזה ְצ ִר ִ
יאת ׁ ְש ַמעִּ ,כי ִע ַ ּקר ִּת ּקוּן ַה ְ ּז ֵקנִ ים ְוכוּ’ הוּא ַעל-יְ ֵדי
ֵא ֶצל ְ‘ו ַא ָּתה מוֹ ׁ ֵשל ַ ּב ּכֹל’ ׁ ֶשהוּא ָסמו ְּך ְל ִב ְר ַּכת ְק ִר ַ
יטב ְו ָת ִבין:
ַה ְּצ ָד ָקה ְוכוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל ֵה ֵ

מתחיל קצת בענין צדקה ,כאשר דבה”ק בנויים על לקו”ת סי’ ד’ ,אשר כמו בלקו”מ סי’ רט”ו
מדבר מרצון ופדיון ,הרי בסי’ ד’ מגלה איך לשמור הרצון ,שזה ע”י תיקון הימים הנפולים ע”י
צדקה ,ובהמשך יאריך לגלות לנו העצה הנפלאה הזאת של צדקה.
לב) מגלה נוראת ענין אמירת ‘ברוך השם לעולם אמן ואמן’ (שאומרים בחו”ל אחרי השכיבנו

וצריכים להזהר שם לאמרו ,והרי גם זה גאולה אריכתא ואינו הפסק) .שזה התחזקות הרצון בדיבורים
של קבלת עול בפשטות.
ְו ַע ֵּ
הוסיפ ּו ִ ּב ְר ַּכת ָ ּברו ְּך ה’ ְלעוֹ ָלם ָא ֵמן
ל-כן ַ ּבדּ וֹ רוֹ ת ָה ַא ֲחרוֹ נִ ים ְּכ ׁ ֶש ָרא ּו ׁ ֶש ִּמ ְת ָא ֵר ְך ַה ָ ּגלוּת ְמאֹד ִ ֹ
ְ
ְו ָא ֵמן ְוכוּ’ ׁ ֶש ְּמ ַד ֵ ּבר ֻּכ ּלוֹ ֵמ ִה ְת ַח ְ ּזקוּת ָה ֱאמוּנָ ה ְו ׁ ֶש ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרך גּ וֹ ֵמר ְויִ גְ מֹר ְלגָ ֳא ֵלנוְּּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב,
ימים ׁ ֶש ִ ּב ְב ָר ָכה זֹאת ְו ֶזה
יְ ִהי ְכבוֹ ד ה’ ְלעוֹ ָלם ְוכוּ’ְ ,ו ַכ ּמו ָּבן ַל ַּמ ְשׂ ִּכיל ְ ּב ָכל ַה ּ ְפסו ִּקים ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ַה ְ ּנ ִע ִ
ֹאמר ּו ה’ הוּא ָה ֱאל ִֹקים ה’ הוּא ָה ֱאל ִֹקים,
יהם ַו ּי ְ
(מ ָל ִכים-א יח) ַו ַ ּי ְרא ָּכל ָה ָעם ַו ִ ּי ּ ְפל ּו ַעל ּ ְפנֵ ֶ
ְ ּב ִחינַ ת ְ
ׁ ֶש ַּמ ְז ִּכ ִירין ִ ּב ְב ָר ָכה זֹאתִּ ,כי ֵא ִל ָ ּיה ּו ּ ָפ ַעל ָאז ְ ּבנִ ְפ ְלאוֹ ָתיו ַהנּוֹ ָר ִאים ׁ ֶש ָּכ ְפל ּו ְו ָא ְמר ּו ׁ ְש ֵּתי ּ ְפ ָע ִמים ‘ה’
הוּא ָה ֱאל ִֹקים’‘ ,ה’ הוּא ָה ֱאל ִֹקים’ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכהֶ ׁ ,ש ָ ּב ֶזה ָ ּגדוֹ ל ַמה ּׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּג ָּלה
ְ ּב ַהר ַה ַּכ ְר ֶמל ִמ ַּמה ּׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּג ָּלה ְ ּב ַהר ִסינַ י ְוכוּ’ִּ ,כי ִע ַ ּקר ָּכל ָה ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ְו ַה ְּכ ִפירוֹ ת ׁ ֶש ָהיָ ה ַא ַחר ַמ ַּתן
ּתוֹ ָרה נִ ְמ ׁ ַש ְך ֵמ ַה ְּס ֵפקוֹ ת ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ִּמ ּׁ ָשם ֵח ְטא ָה ֵעגֶ ל ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ָּכל ָה ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ְו ָכל ַה ְּכ ִפירוֹ ת ׁ ֶשל
ַה ְמ ַח ְ ּק ִרים ׁ ֶשל ַע ְכ ׁ ָשיו ְו ַכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן ָא ַמר ָל ֶהם ׁ ָ
יפים
“עד ָמ ַתי ַא ֶּתם ּפוֹ ְס ִחים ַעל ׁ ְש ֵּתי ַה ְּס ִע ִ
(שם) ַ

ג

ד

ליקוטי הלכות ח"א דף קכ"ה  -קכ"ו הלכות ברכת השחר ה אות לא-לח
יפים’ ַדּ יְ ָקאּ ְ ,ב ִחינַ ת ָס ֵפק ַה ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן ִ ּב ֵ ּק ׁש ֲענֵ נִ י ה’ ֲענֵ נִ י
ִאם ה’ ְוכוּ’”‘ּ ,פוֹ ְס ִחים ַעל ׁ ְש ֵּתי ַה ְּס ִע ִ
ׁ ְש ֵּתי ּ ְפ ָע ִמיםֲ ,ענֵ נִ י ׁ ֶש ִ ּי ְת ַ ּג ֶּלה ֱאמוּנַ ת ָה ָרצוֹ ןְ ,ו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ֲענֵ נִ י ֶא ָחדְ ,ו ַא ַחר ָּכ ְך ָח ַזר ו ִּב ֵ ּק ׁש ֲענֵ נִ י ׁ ֵשנִ י
ַעל ִה ְת ַח ְ ּזקוּת ָה ָרצוֹ ן ׁ ֶש ּל ֹא יַ ּ ִטיל ּו ָס ֵפק ָ ּב ָרצוֹ ן ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה חוֹ ֵזר ו ִּמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ֵמ ַצח ַה ָ ּנ ָח ׁש
ילת ַא ּ ָפם
ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ְּכמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ׁ ָשם ְו ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִמ ֵּלא ַ ּב ָ ּק ׁ ָשתוֹ ו ָּפ ַעל ׁ ֶש ּ ָפ ְתח ּו ֻּכ ָּלם ְו ָא ְמר ּו ִ ּבנְ ִפ ַ
ו ְּב ִב ּטוּל ָ ּגמוּר ה’ הוּא ָה ֱאל ִֹקים ה’ ְוכוּ’ ׁ ְש ֵּתי ּ ְפ ָע ִמיםְ ,להוֹ דוֹ ת ַעל ֱאמוּנַ ת ָה ָרצוֹ ן ְו ַעל ִה ְת ַח ְ ּזקוּת
יכין ַע ָּתה ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן אוֹ ְמ ִרים ָּכל ֶזה ַ ּב ַּליְ ָלה ק ֶֹדם ַה ּׁ ֵשנָ הִּ ,כי ִע ַ ּקר
ָה ָרצוֹ ן ָלנֶ ַצחֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ִע ָ ּקר ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
יכת ַה ָ ּגלוּת ׁ ֶשדּ וֹ ָמה ְל ַליְ ָלה הוּא ַעל-יְ ֵדי ֶזהְ ,ו ַכ ַ ּנ”ל:
ִּת ּקוּן ֲא ִר ַ

בתחילה לעורר הרצון לה’ ,ואח”כ לחזקו ולעמוד חזק נגד נפילת הרצון
לג) כלל הדברים שיש להתעורר מאד לזכות לחיזוק הרצון ,שהרי זהו עיקר המלחמה ,כאשר
אדם למד תורה והתחזק ,והנה מגיע אדם ומספר לו שיש לו בנין חדש והבנה חדשה במה
שלמד ,וזה מדאיג ומבלבל ,או כשרואה אדם שהוא רחוק מלטעום טעם אור השבת ,וכדו’ ,כל
זה הוא ‘נפילת הרצון’ ,והעצה לזה הוא ‘חיזוק הרצון’ – וזה עניין שמירת שני שבתות לעורר
הרצון להשי”ת ,ולחזקו מאד מאד נגד המבלבל ולא להיות בטלן ,ועי”ז מיד נגאלין.
ְו ֶזה ִא ְל ָמ ֵלי ׁ ָש ְמר ּו יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ְש ֵּתי ׁ ַש ָ ּבתוֹ ת ִמ ָ ּיד ָהי ּו נִ גְ ָא ִליןְ ׁ ,ש ֵּתי ׁ ַש ָ ּבתוֹ ת ַדּ יְ ָקאִ ,ל ְז ּכוֹ ת ִל ׁ ְש ֵּתי ְ ּב ִחינוֹ ת
ַה ַ ּנ”לְ ,ל ֶה ָא ַרת ָה ָרצוֹ ן ְו ִה ְת ַח ְ ּזקוּת ָה ָרצוֹ ן ְו ַכ ַ ּנ”לִּ ,כי ִע ַ ּקר ִה ְת ַ ּג ּלוּת ָה ָרצוֹ ן הוּא ַעל -יְ ֵדי ׁ ְש ִמ ַירת ׁ ַש ָ ּבת
ְו ַכ ַ ּנ”ל:
לד) נתינת צדקה יש בה כח עצום מאד לכלול האדם חזרה לחסד ולרצון ,שלא יתבלבל ובזה
מתחיל לבאר העניןְ .ו ֶזה ּו ‘נָ תֹן ִּת ֵּתן’ ֲא ִפ ּל ּו ֵמ ָאה ּ ְפ ָע ִמים ַה ֶ ּנ ֱא ַמר ִ ּב ְצ ָד ָקה ְו ֵכן ּ ָפת ַֹח ִּת ְפ ַּתחִּ ,כי ִע ַ ּקר
ֶה ָא ַרת ָה ָרצוֹ ן הוּא ַעל-יְ ֵדי ַה ְּצ ָד ָקהְ ,ו ֵכן ִה ְת ַח ְ ּזקוּת ָה ָרצוֹ ן הוּא ַעל-יְ ֵדי ְצ ָד ָקהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ׁ ָשם,
ְו ַעל ֵּ
יכין ִל ֵּתן ְצ ָד ָקה ַה ְר ֵ ּבהִ ,ל ֵּתן ְו ַל ֲחזֹר ְו ִל ֵּתן ֲא ִפ ּל ּו ֵמ ָאה ּ ְפ ָע ִמים ְּכ ֵדי ְל ַח ֵ ּזק ָה ָרצוֹ ן ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם,
כן ְצ ִר ִיכין ְל ַח ֵ ּזק ֶאת ַע ְצמוֹ ְּכנֶ גְ דּ וֹ ְ ּב ָכל
ִּכי ִה ְת ַ ּג ְ ּברוּתוֹ ְ ּב ִענְ יַ ן ַה ּ ָט ַלת ַה ָּס ֵפק ַה ַ ּנ”ל הוּא ִּכ ְמ ַעט ְ ּב ִלי ׁ ִשעוּר ו ְּצ ִר ִ
ּ ַפ ַעםְ ,ו ִע ַ ּקר ַה ִה ְת ַח ְ ּזקוּת ַעל-יְ ֵדי ְצ ָד ָקה ַּכ ַ ּנ”ל:

עיקר הצדקה הוא להמשכת אור הצדיק ולהרים את נפילת הדעת
לה) ענין צדקה תמיד יש בו חסד ,צדקה זה תמיד טוב  -אבל ר’ נתן עומד ומתריע שיש לחפש
למי לתת ,כי כאשר גורמים ע”י הצדקה רצון להשי”ת שם עיקר הרצון ,וידוע בעולם שיש
הרבה שנותנים צדקה לבנות בנין למוסדות או לבית כנסת ,וכן יש צדקה שנותנים לארגוני
חסד ,אבל יש שזוכים לתת לתורה ממש ,כמה זה יקר מאד ויסוד העולם ,בלי זה אין תורה אין
חינוך אין יהדות.
וכך נכנס ר’ נתן להודיע האמת שהעיקר לתת צדקה ולמסור הנפש  -שזה עיקר הצדקה  -על
תורת הצדיקים שהוא נעלם מאד ,והרי כל הרצון להשי”ת הוא ע”י דיבורים בתורה ודרכי
הצדיקי אמת ,לזאת עיקר הכח לזכות להתגבר נגד נפילת הרצון הוא הצדקה לספרי הצדיק
והמשכת אורו ,כאשר מתחיל בענין עניים הגונים שיש לחפש ,והולך ומבאר הנקודה לעשות
אנשים הגונים.
יפים ְק ֻד ּׁ ָשה ְוכוּ’
ְו ִע ַ ּקר ַה ְּצ ָד ָקה ִל ֵּתן ַל ֲענִ ִ ּיים ֲהגוּנִ ים ְוכוּ’ ַה ִ ּנ ְכ ָל ִלים ְ ּב ַה ְ ּז ֵקנִ ים ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ַה ּמוֹ ִס ִ
ו ִּמ ְת ַח ְדּ ׁ ִשים ַע ְצ ָמן ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעםְ ,ו ֶזה ַמ ֲע ַלת ַה ְמ ַס ֵ ּי ַע ְ ּב ִצ ְד ָקתוֹ ְל ַה ְד ּ ִפיס ִחדּ ו ׁ ֵּשי ּתוֹ ָרה ֲהגוּנִ ים ַעל

ליקוטי הלכות ח"א דף קכ"ה  -קכ"ו הלכות ברכת השחר ה אות לא-לח
יקים ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ַה ַ ּנ”לִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ֶזה זוֹ ֶכה ְ ּביוֹ ֵתר ְויוֹ ֵתר ְל ַת ֵ ּקן ַה ַ ּנ ֲע ֶשׂ ה ַעל-יְ ֵדי ַה ְּצ ָד ָקה
יְ סוֹ דוֹ ת ַה ַּצ ִדּ ִ
ׁ ֶשהוּא ְל ַה ֲעלוֹ ת ַה ַדּ ַעת ׁ ֶש ָ ּנ ַפל ֵמ ַה ְ ּז ֵקנִ ים ׁ ֶש ֵאינָ ם ָּכ ָראוּי ְוכוּ’ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ׁ ָשםִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ִצ ְד ָקתוֹ
ׁ ֶשנּוֹ ֵתן ִ ּב ׁ ְש ִביל ִחדּ ו ׁ ֵּשי ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ָ ּי ִאיר ּו ָ ּבעוֹ ָלםַ ,על-יְ ֵדי ֶזה ַמ ְמ ׁ ִש ְ
יך ֶה ָא ַרת ַה ְ ּז ֵקנִ ים ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה
ְוכוּ’ ְו ַכ ַ ּנ”ל:
כי העיקר להעלות הדעת שנפל ,שעי”ז כל החיים הם חיים בלי תכלית ,לזה העיקר לתקן
הדעת ע”י חידושי תורה הגונים שהם הרמת הדעת אשר נפל ונופל בכל רגע.
בלקו”ת סי’ ד’ ‘ואת העורבים’ מאריך מאד לגלות כמה וכמה דרגות של המלחמה של הבע”ד
נגד הקדושה ,ואיך לעמוד להמשיך אמונה ורצון בכל דרגא ודרגא ,שם מבואר ענין נורא ,אין
בעולם כזאת ,לרדת להזכיר עוד בעיה ועוד בעיה כדי לעמוד נגד זה ,והעיקר הוא מה שגורם
הטלת הספק בתוך הרצון ,שזו הסיבה מה שכולם ישנים את ימיהם ,יש רצון אך אין מכירים
שאין זה מביא כלל למעשה כי יש ספק ,וצריכים חידושי תורה על דברי הצדיקים לגלות מכוון
דבה”ק אשר מאיר בשורש הרצון שהוא כח הפדיון הנ”ל ,לעורר בירור הרצון ע”י דברי תורה,
כי בלי זה ,אין התעוררות ,ואין כח להתחזק להוציא לפועל ,ובכלל אין יודעים כלל ועיקר ,ולזה
צריך שיהיה תורה שמגלה הרצון בעולם.

הנחש מטיל ספק ברצון ,ובכל דור נחלש הדעת עד שאין יודעים הפירוש בספה”צ
לו) ַ ּגם ַעל-יְ ֵדי ִר ּבוּי ַה ְּס ָפ ִרים ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ׁ ֶש ְּמ ַח ְדּ ׁ ִשים ַ ּב ּתוֹ ָרה ַעל-יְ ֵדי ֶזה ְמ ַב ּ ְט ִלין ַה ְּס ֵפקוֹ ת ׁ ֶשרוֹ ֶצה
ְ ּב ִחינַ ת ֵמ ַצח ַה ָ ּנ ָח ׁש ְל ַה ּ ִטיל ָ ּב ָרצוֹ ןִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ְּס ָפ ִרים ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ׁ ֶש ַ ּב ּתוֹ ָרה ֵהם ְל ַב ּ ֵטל ַה ְּס ֵפקוֹ ת
ׁ ֶש ַ ּב ּתוֹ ָרה ִּכי ְ ּב ָכל דּ וֹ ר ָודוֹ ר נֶ ֱח ָל ׁש ַה ַדּ ַעת ַעד ׁ ֶש ֵאין יוֹ ְד ִעין ַה ּ ֵפרו ּׁש ׁ ֶש ְ ּב ִס ְפ ֵרי ֱא ֶמת
מדגיש ‘אין יודעין הפירוש’ כי בדורות קודמים הבינו כי הם ידעו את ההקדמות שזה למעשה
כלליות דרכי הזהר והבעש”ט והבינו ,כך מבואר בפרפראות וכו’ ,והיה להם לב ,הבינו מה
המכוון .אך כשהנחש מטיל ספק ברצון ,וחסר ידיעת הפירוש שבספרי האמת ,אזי הרי יש
יסודות שגורמים לנסוע בכיוון אחר לגמרי מהמכוון ,וזהו ‘ספרי אמת’ היינו הזהר הקבלה ודברי
הבעש”ט ורבינו הק’.
ַע ֵּ
ל-כן ָ ּב ִאים ֲח ָכ ִמים ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ׁ ֶש ְ ּב ָכל דּ וֹ ר ָודוֹ ר ו ְּמ ָב ֲא ִרין ָלנ ּו ֵ ּבאו ִּרים ו ֵּפרו ׁ ִּשים ְו ִחדּ ו ׁ ִּשים ְ ּב ָכל ִדּ ְב ֵרי
ַה ּתוֹ ָרה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ו ְּמ ַח ְ ּב ִרין ִמ ֶ ּזה ְס ָפ ִרים ְקדוֹ ׁ ִשים ְּכ ֵדי ְל ַב ּ ֵטל ַה ְּס ֵפקוֹ ת ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְ ּב ִד ְב ֵרי ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִ ּנ ְכ ְּתב ּו
ִמ ְּכ ָברְ ,ו ֶזה ֵהן ַ ּב ִ ּנגְ ֶלה ְו ֵהן ַ ּב ִ ּנ ְס ָּתרֶ ׁ ,ש ָּכל ַה ְּס ָפ ִרים ָ ּב ִאים ְל ָב ֵאר ַה ְּס ֵפקוֹ תְ ,ו ָכל ַה ְּס ֵפקוֹ ת ׁ ֶש ַ ּב ּתוֹ ָרה
ֻּכ ָּלם ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ְס ֵפקוֹ ת ָ ּב ָרצוֹ ן ׁ ֶש ֵאין יוֹ ְד ִעין ְרצוֹ נוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ֶש ַ ּב ּתוֹ ָרה ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת ,ר’ נתן מתחיל
להראות איך זה לגבי קיום הלכה וכו’ ִּכי ָּכל ִמ ְצוֹת ַה ּתוֹ ָרה ֵהם ְרצוֹ נוֹ ת ׁ ֶש ּלוֹ ׁ ֶש ָר ָצה ׁ ֶש ּזֹאת ַה ִּמ ְצ ָוה
נְ ַק ֵ ּים ָּכ ְךְ ,וזֹאת ַה ִּמ ְצ ָוה ָּכ ְךְּ ,כגוֹ ן ְּת ִפ ִּלין ְ ּב ַא ְר ַ ּבע ּ ָפ ָר ׁ ִש ּיוֹ ת ְו ַעל ָהעוֹ ר ְוכוּ’ ,ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ִ ּב ְד ָב ָריו
ימן לג) ו ְּכ ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָס ֵפק ְ ּב ֵא ֶיזה ִדּ ין ִ ּב ְת ִפ ִּלין הוּא ְ ּב ִחינַ ת ָס ֵפק ִ ּב ְרצוֹ נוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ֵא ְ
ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ְ ּ
(ב ִס ָ
יך
ָהיָ ה ְרצוֹ נוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ִמ ְצ ָוה זֹאתְּ ,כגוֹ ן ַה ָּס ֵפק ׁ ֶש ָ ּנ ַפל ַעל-יְ ֵדי ַה ַּמ ֲחל ֶֹקת ֵ ּבין ַר ׁ ִש”י ְו ַר ֵ ּבנ ּו ָּתם ְ ּב ִענְ יַ ן
ֵס ֶדר ַה ּ ָפ ָר ׁ ִש ּיוֹ ת ְו ַכ ּיוֹ ֵצאְ ,ו ֵכן ָּכל ַה ְּס ֵפקוֹ ת ׁ ֶש ְ ּב ִדינֵ י ִא ּסוּר ְו ֶה ֵּתר ְוכוּ’ ׁ ֶש ָּכל ַה ְמ ַח ְ ּב ִרים ַה ְּכ ׁ ֵש ִרים ָ ּב ִאים
ְל ָב ֵאר ַה ְּס ֵפקוֹ ת ׁ ֶש ַ ּב ּתוֹ ָרה ו ְּמ ַח ְ ּב ִרים ִמ ֶ ּזה ַּכ ָּמה ְס ָפ ִריםַ ,ה ּכֹל ְל ָב ֵאר ַה ְּס ֵפקוֹ ת ְו ָכל ַמה ּׁ ֶש ְּמ ָב ֲא ִרים
ַה ְּס ֵפקוֹ ת ְ ּביוֹ ֵתר ְמ ַב ּ ְט ִלים ַה ְּס ֵפקוֹ ת ׁ ֶש ַּמ ּ ִטיל ֵמ ַצח ַה ָ ּנ ָח ׁש ָ ּב ָרצוֹ ן ִ ּב ְב ִחינַ ת ַה ְמ ָּת ַקת ַה ִדּ ין ְ ּב ׁ ָש ְר ׁשוֹ ִּ ,כי
ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ִּמ ְתיַ ְ ּג ִעים ַה ֲח ָכ ִמים ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ְל ָב ֵאר ַה ְּס ֵפקוֹ ת ׁ ֶש ַ ּב ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ֵהם ַה ְּס ֵפקוֹ ת ׁ ֶשל ְרצוֹ נוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך,
ָ ּב ֶזה ֵהם ְמ ַח ְ ּז ִקים ֶאת ֱאמוּנַ ת ָה ָרצוֹ ן ְמאֹד ְמאֹדִּ ,כי ָ ּב ֶזה ְמ ַפ ְר ְס ִמין ׁ ֶש ָה ִע ָ ּקר הוּא ַל ֲעשׂ וֹ ת ְרצוֹ נוֹ

ה

ו
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יך הוּא ְרצוֹ נוֹ ְ ּב ִמ ְצ ָוה זֹאתְ ,ו ַעל ֶזה ֵהם ִמ ְתיַ ְ ּג ִעים ְל ָב ֵאר ָלנ ּו ֵא ְ
יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַרק ׁ ֶש ָ ּנ ַפל ָלנ ּו ָס ֵפק ֵא ְ
יך ְל ַכ ֵּון
ְ
ְרצוֹ נוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְו ָכל ַמה ּׁ ֶש ִּמ ְת ַח ְ ּז ִקים ְל ַכ ֵּון ְרצוֹ נוֹ יִ ְת ָ ּב ַרך ָ ּב ֶזה נִ ְת ַח ֵ ּזק ֱאמוּנַ ת ָה ָרצוֹ ןִּ ,כי ָהא ְ ּב ָהא ַּת ְליָ א
ְו ַכ ַ ּנ”ל.
עצם הלימוד והרצון לבאר הלכה ,יש בו המשכת רצון שרוצים לעשות רצון השם ,ויש לכוון
זאת בכל מה שמתעסקים בספיקות הלכה ,כאשר שכיח השלא לשמה ,ובזה יעשה לשמה.
ִּכי ְ ּב ַו ַדּ אי ָּכל ַמה ּׁ ֶש ֲח ָז ִקים יוֹ ֵתר ׁ ֶש ַה ּכֹל ִמ ְתנַ ֵהג ִ ּב ְרצוֹ נוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ַו ַדּ אי ִמ ְת ַח ֵ ּזק ָה ָרצוֹ ן ׁ ֶשל ָה ָא ָדם
ַל ֲעשׂ וֹ ת ְרצוֹ נוֹ ְו ֵכן ָּכל ַמה ּׁ ֶשרוֹ ִצים יוֹ ֵתר ַל ֲעשׂ וֹ ת ְרצוֹ נוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִמ ְת ַח ֵ ּזק ָה ֱאמוּנָ ה יוֹ ֵתר ׁ ֶש ַה ּכֹל ִ ּב ְרצוֹ נוֹ ,
ִּכי ָּכל ִמ ְצו ֶֹת ָ
יך ֱאמוּנָ ה ְו ַכ ַ ּנ”לְ ,ו ַכ ְמב ָֹאר ִמ ֶ ּזה ְ ּב ִה ְלכוֹ ת ָע ֵרב:

רבי נתן מחזק את עצמו שעיקר הצדקה הוא מה שהוא בעצמו זכה למסור נפשו
לחזק האמונה ולברר הספיקות
אין ספק שמכוון דבה”ק הוא לנוראת דבריו הק’ בלקו”ה ,וכאשר אין מי שיחזק את ר’ נתן ,חיזק
הוא את עצמו ואחז בהאמת נגד כל המבלבלים ,כי היה בו רצון אמת ועמד בכל נסיון.
וברור שמכוון דבה”ק הוא לדרכי עבודת השם כמה יש למסור נפש שיהיה לזה ביאורים
נרחבים ,כי זה עומד על יגיעה גדולה לחדש ולבאר ,ואח”כ מתחיל מציאות של צדקה שבלי
זה זה ישאר בלב המתחדש ,והעולם ישאר בלי מזון לנשמה .כי יש הרבה שעוסקים ב’צדקה’
אך יש בזה מציאות הלכלוך של רצון ‘לבנות’ וצריך כסף ,אשר בוודאי כל העולם כולו כל
משפחה של מנהיגים וכל ישיבה וכל אירגון של חסד ,כולם נקיים לגמרי לגמרי ,הכל חסד
ממש הצלת נפשות ,רק לכאורה ענין זה הוא כסף ורצון לכסף ,הרי בכל זאת ר’ נתן מוכן לרדת
לאמר האמת שבס”ה עיקר הנחת לפני השם עיקר התקוה להמשיך ישועות ורצון ברוחני
וגשמי ,הוא הצדקה האמיתית לגלות ספרים שמבארים הספיקות שיש לכל אחד ,ולחזק אצלו
את הרצון להשי”ת .והעיקר שאין להתפעל מהחיצוניות ,כי זה עיקר תיקון מציאות הכסף
שהוא פגם הרצון בתאוות ממון ,וברור שמציאות הפצת האמת אינו רשות אלא חובה ,ואשרי
מי שזכה.
נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,ש ַה ְּס ָפ ִרים ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ׁ ֶש ִּמ ְת ַח ְדּ ׁ ִשים ְ ּב ָכל דּ וֹ ר ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ִח ּזוּק ָה ָרצוֹ ן ְל ַב ּ ֵטל ַה ָּס ֵפק ׁ ֶשל ֵמ ַצח
ַה ָ ּנ ָח ׁש ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ַה ְּס ָפ ִרים ְמ ָב ֲא ִרים ָּכל ַה ְּס ֵפקוֹ ת ׁ ֶש ַ ּב ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ְס ֵפקוֹ ת ֵא ְ
יך הוּא
ְרצוֹ נוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִ ּב ְפ ָר ִט ּיוּת ְ ּב ָכל ִדינֵ י ַה ִּמ ְצוֹתַ ,על-יְ ֵדי ֶזה ְמ ַב ּ ְט ִלין ַה ְּס ֵפקוֹ ת ָה ָר ִעים ַה ְ ּנפו ִּלים ׁ ֶש ֵהם
ַה ְּס ֵפקוֹ ת ׁ ֶש ַּמ ּ ִטיל ֵמ ַצח ַה ָ ּנ ָח ׁש ָ ּב ָרצוֹ ן ְוכוּ’ ְו ַכ ַ ּנ”ל
בכל דור יש שאלות חדשות לבעלי הוראה ואשריהם לבעלי הוראה אמיתיים כאשר היום
הרבה כבר בא בכתב ויודעים אנשים במה להזהר ,ובכל דור ודור יש נסיונות מאד מאד ,אבל
ספרים לבאר מה לעשות ,זה אין ,כי אין יודעים שיש רבי שמאיר לתוך זה ,ויש להתבונן
לראות איפה אוחז ענין זה שיהיו ספרים שיתקנו מה שהדור צמא.

ְו ַע ֵּ
ל-כן ְּכ ׁ ֶשנּוֹ ְתנִ ין ְצ ָד ָקה ִ ּב ׁ ְש ִביל ִר ּבוּי ְס ָפ ִרים ְקדוֹ ׁ ִשיםּ ָ ,ב ֶזה ְמ ַב ּ ְט ִלין ְ ּביוֹ ֵתר ֵמ ַצח ַה ָ ּנ ָח ׁש
ְ ּב ַת ְכ ִלית ַה ִ ּב ּטוּל,
הסברנו הענין לעיל ,כדי להיות מוכן למה שמוסיף כאן בשורה התחתונה ,שזה מה שר’ נתן
מורה ומגלה בבירור ,ומזה דיבר אפילו ממש לפני ההסתלקות ,וזה הצוואה שלו לתקן ענין זה,

ליקוטי הלכות ח"א דף קכ"ה  -קכ"ו הלכות ברכת השחר ה אות לא-לח
והצוואה שלו הוא המשכת אור רבינו ,כי רק הוא ממשיך האור המופלא שהכל צריכים מאד.

עיקר מה שעובר על האדם הוא הספיקות ,והמלחמה בו ע”י הפצת אור הצדיק
במסירות נפש
ִּכי ְּכ ָבר ְמב ָֹאר ׁ ֶש ִע ַ ּקר ִה ְת ַ ּג ְ ּברוּתוֹ הוּא ְ ּביוֹ ֵתר ַעל -יְ ֵדי ַה ְּס ֵפקוֹ ת ַּכ ַ ּנ”ל ,ממש ממש עיקר מה
שעובר על האדם הוא ספיקות – ספק אם השם רוצה בו ,ספק אם יש בו נקודות טובות ,ספק
אם הוא שווה משהו ,ספק אם מה שלומד ומתפלל הוא לרצון וכו’ ,וזה עיקר המלחמה נגד
האמונה והחיות וכו’ ועצם הרצון.
והתיקון הוא התגברות האמונה הרצון ע”י תיקון הניצוצות שנפלו היינו הימים שנפלו ,וזה
ע”י צדקה ,הרי שצריכים לתת לזה כל יום ,היינו זה שעוסק בלכתוב ,או לסדר ,נותן את הזמן
ואת הנשמה ,ויש להתפלל לזכות לעשות מה שצריכים באמת לזכות לעשות בצורה שיכול
להצליח באמת ,שזה הרי כאשר מתיגעים יחד ומבקשים האמת ,ואלו שמוסרים נפש הרי אין
אנשים יודעים כמה מסירת נפש יש בכל העסק ,כמה טוב לנוח מכל עסק של אנשים והפצה,
וזה ממש מסי”נ ,ויש לאדם לדעת שזה כך ,ולעשות לכבוד השם באמת בלי ספיקות אולי
יעבוד בשביל רווח כבוד שמו ,אולי לא יעבוד כלל ,אולי אולי ואולי ,רק להבין בבירור המתגלה
בזה כאן.
וכל מי שלומד בדברי ר’ נתן ,צריך לראות להפריש בצד בכל יום מה שמרוויח ,ולהביא לבנין
הקדושה לפי המצב ,ויבין שיש מה שעוד אין בו כח להתחיל ,כי יתמוטט ח”ו ,וקובץ על יד
להרים הדעת ולגרום שיהיה מה ללמוד ,ויהיה מי שיכול לשבת וללמוד להפיץ האמת – ויהיה
מקום של אמת ,ויש להתחזק מאד כי זה מציאות של ירידה לעולם של כסף קנאה ושרים,
ומציאות הקנאה והשנאה נושף בעורף ,וצריכים הרבה התגברות הרצון ,כי בזה עיקר נפילת
וספיקות הרצון ממש יותר מכל דבר ,כי בזה עיקר המלחמה בעמלק והכנעתו ותיקון מצח
הנחש ממש.
ו ִּב ּטוּלוֹ ַעל-יְ ֵדי ַה ְּצ ָד ָקהּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ָה ַדר ָא ָתא ַּתנִ ינָ א ְו ַת ְליָ א ֵל ּה ְו ַא ְחיֵ ּה ְו ָקא ָ ּב ֵעי ָ ּב ַלע ִל ְס ִפינְ ָּתא ָה ַדר
יש ּה ַּ
(כ ְמב ָֹאר ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל)
ָא ֵתי ִצ ּ ָפ ָרא ּפו ׁ ְּש ַקנְ ָצאּ ְ ,ב ִחינַ ת עוֹ ֵרבּ ְ ,ב ִחינַ ת ְצ ָד ָקהְ ,ו ָקא ּ ָפ ְס ָקא ְל ֵר ׁ ֵ
מבואר שם באריכות כנ”ל מה שהרע גובר ורק ע”י צפרא פושקנצא היינו בחי’ ‘ואת העורבים
צויתי לכלכלך’ שהאדם מתעורר להבין שיש לשבר הבטלה והספקות ,ולתת בכל יום צדקה,
עי”ז מכניע מצחת הנחש.
ְו ַע ֵּ
ל-כן ַעל-יְ ֵדי ַה ְּצ ָד ָקה ׁ ֶשנּוֹ ְתנִ ין ִ ּב ׁ ְש ִביל ַה ְּס ָפ ִרים ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ְּמ ַב ּ ְט ִלים ַה ְּס ֵפקוֹ ת ְ ּב ׁ ָש ְר ׁ ָשם נַ ֲע ֶשׂ ה ִּת ּקוּן
ַה ְּצ ָד ָקה ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת נִ ְפ ָלאִּ ,כי עוֹ ְק ִרים ָּכל ֵמ ַצח ַה ָ ּנ ָח ׁש ְלגַ ְמ ֵרי ׁ ֶש ּלֹא יו ַּכל עוֹ ד ְל ַה ּ ִטיל ְס ֵפקוֹ ת
‘צ ְד ָק ְת ָך ֶצ ֶדק ְלעוֹ ָלם’ֶ ׁ ,ש ִ ּי ְהיֶ ה ִק ּיוּם ְל ַה ְ ּ
צ ָד ָקה ָלעוֹ ָלםֶ ,זה זוֹ ִכין ַעל-יְ ֵדי ְ‘ותוֹ ָר ְת ָך
ְּכ ָלל ַּכ ַ ּנ”לְ .ו ֶזה ִ
ֱא ֶמת’ַ ,על-יְ ֵדי ׁ ֶשנּוֹ ְתנִ ין ְצ ָד ָקה ְל ַח ֵ ּבר ְס ָפ ִרים ו ְּל ָה ִא ָירם ָ ּבעוֹ ָלם ְל ָב ֵאר ִדּ ְב ֵרי ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ֵ ּי ְדע ּו ַה ּכֹל
ֲא ִמ ַּתת ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ִחינַ ת ְותוֹ ָר ְת ָך ֱא ֶמתַ ,על-יְ ֵדי ֶזה ְ ּב ַו ַדּ אי ִצ ְד ָק ְת ָך ֶצ ֶדק ְלעוֹ ָלםִּ ,כי זֹאת ַה ְּצ ָד ָקה ַק ֶ ּי ֶמת
ְלעוֹ ָלםִּ ,כי ִע ַ ּקר ִּת ּקוּן ַה ְּצ ָד ָקה נִ ְמ ׁ ָש ְך ַעל-יְ ֵדי ֶזה ְ ּביוֹ ֵתר ַּכ ַ ּנ”ל :הרי שמי ששומע לר’ נתן צריך
להתפלל איך יבין לקיים.
יכין ְס ָפ ִרים
יאים ִל ֵידי ַמ ֲע ֶשׂ ה ִל ֵידי ִק ּיוּם ַה ּתוֹ ָרהֶ ׁ ,ש ָּל ֶזה ְצ ִר ִ
לז) ְו ִע ָ ּקר הוּא ַה ְּס ָפ ִרים ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ַה ְּמ ִב ִ
ַר ִ ּבים ְמאֹד ַעד ֵאין ֵקץ המכוון ללקו”ה ,ולמה שיש עלינו לחדש ולהבין בדברי רבינו למעשה

ז

ח
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כמו שמבאר ׁ ֶש ּיו ַּכל ָּכל ָא ָדם ֵא ְ
יך ׁ ֶשהוּא ְ ּב ָכל ַדּ ְר ָ ּגא ְו ַד ְר ָ ּגא ו ְּב ָכל ַמה ּׁ ֶשעוֹ ֵבר ָע ָליו ָּכל יְ ֵמי
ַח ֵ ּיי ֶה ְבלוֹ ְ ּבנַ ֲערוּתוֹ ו ְּב ִז ְקנוּתוֹ ְוכוּ’ ְ ּב ִטיב ּו ו ְּב ָעק ּו ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ׁ ֶש ּיו ַּכל ְל ַה ֲחיוֹ ת ֶאת ַע ְצמוֹ
ו ְּל ָה ׁ ִשיב ֶאת נַ ְפ ׁשוֹ ו ְּל ַק ֵ ּבל ְו ִל ׁ ְשאֹב ֵמ ֶהם ֵעצוֹ ת ֲא ִמ ִּת ּיוֹ ת ֵא ְ
יך ְל ִה ְתנַ ֵהג ְ ּבא ֶֹפן ׁ ֶש ִ ּי ּׁ ָש ֵאר ַק ָ ּים
ַעל ָע ְמדוֹ ְו ִאם יִ ּפֹל ל ֹא יֻ ּ ָטל ְוכוּ’ ְו ִע ַ ּקר ַה ִּת ּקוּן ַעל-יְ ֵדי ִה ְת ַח ְ ּזקוּת ָה ָרצוֹ ן ַּכ ַ ּנ”ל.
ר’ נתן נותן רשימה – איך בכל דרגא ,יש עבודה ועובדים – ויש רחוקים – בטיבו איך להתעלות,
ובעקו איך להחזיק מעמד ,לשאוב בדברי רבינו העצות למעשה – ולמצוא התחזקות ולהחיות
נפשו
ִּכי ְ ּב ָכל ַמה ּׁ ֶשעוֹ ֵבר ָע ָליו ֵא ְ
יך ׁ ֶשהוּא ִאם ִמ ְת ַח ֵ ּזק ַע ְצמוֹ ָ ּב ָרצוֹ ן ְ ּב ַו ַדּ אי יְ ַר ֵחם ָע ָליו ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך
ְ
ְויוֹ ֵרה ּו ַה ֶדּ ֶר ְך ָה ֱא ֶמתְ ,ל ַכ ֵּון ְרצוֹ נוֹ יִ ְת ָ ּב ַרך ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו נַ ֲע ִשׂ ים ִמ ֶ ּזה ְס ָפ ִרים ְקדוֹ ׁ ִשים ְל ָב ֵאר ְדּ ָר ִכים
אתי ִ ּב ְמגִ ַּלת
ְו ֵעצוֹ ת ְל ַב ּ ֵטל ַה ְּס ֵפקוֹ ת ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ִל ׁ ְש ָא ֵרי ְ ּבנֵ י ָא ָדם ִ ּב ְב ִחינַ ת ְּ(ת ִה ִּלים מ) ָאז ָא ַמ ְר ִּתי ִה ֵ ּנה ָ ּב ִ
ָ
(שם) ַל ֲעשׂ וֹ ת ְרצוֹ נְ ך ֱאל ָֹקי
יתי ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַר ּב ּו ַעל יָ ִדי ְס ָפ ִרים ַר ִ ּבים ְו ֶזה ַעל-יְ ֵדי ׁ ָ
ֵס ֶפר ָּכתוּב ָע ָליֶ ׁ ,ש ָ ּז ִכ ִ
ְ
ָ
ָ
ָח ָפ ְצ ִּתיֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ָה ָרצוֹ ן ֶה ָח ָזק ׁ ֶש ָח ַפ ְצ ִּתי ָּת ִמיד ַל ֲעשׂ וֹ ת ְרצוֹ נְ ך ְותוֹ ָר ְתך ְ ּבתוֹ ך ֵמ ָעי ָהי ּו ָּת ִמיד,
יתי ְלהוֹ ִציא ִמ ּכ ַֹח ֶאל ַה ּפ ַֹעל ַל ֲעשׂ וֹ ת ְרצוֹ נְ ָך ָהיָ ה ָּת ִמיד ּתוֹ ָר ְת ָך נֶ ְע ָלם ְ ּבתוֹ ְך ֵמ ָעי
ׁ ֶש ֲא ִפ ּל ּו ְּכ ׁ ֶש ּל ֹא ָז ִכ ִ
ָ
יתי
ילה ְוכוּ’ַ ,על-יְ ֵדי ֶזה ָז ִכ ִ
ׁ ֶש ָהי ּו הוֹ ִמים ו ְּמיַ ֲח ִלים ָּת ִמיד ַל ֲעשׂ וֹ ת ְרצוֹ נְ ך ִ ּב ְב ִחינַ ת ֵמ ַעי ֵמ ַעי אוֹ ִח ָ
ִל ְס ָפ ִרים ַר ִ ּבים ְ ּב ִחינַ ת ִ ּ
‘ב ְמגִ ַּלת ֵס ֶפר ָּכתוּב ָע ָלי’:
איי איי כמה זה העיקר ,איזה מעיים אחרים לגמרי אנו צריכים ,מעיים שבהם יש רצון להשי”ת
מחמת שחפצתי וחפצתי אפילו אם עוד לא זכיתי ,הרי זה עיקר מה שיש להביא את האדם.

התרת הספיקות ע”י כתיבת ריבוי ספרים
לח) ְו ֶזה ַ ּגם ֵּכן ַמה ּ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ְ ּ
ימן סא ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ֲ‘ח ִדי ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן’) ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ַה ַּמ ֲחל ֶֹקת נַ ֲע ֶשׂ ה ֵס ֶפר
(ב ִס ָ
יביִּ ,כי ָּכל ַה ַּמ ֲחל ֶֹקת ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ְס ֵפקוֹ תֶ ׁ ,ש ֵּמ ִר ּבוּי ַה ּׁ ִש ְכ ָחה
יש ִר ִ
(א ּיוֹ ב לא) ְו ֵס ֶפר ָּכ ַתב ִא ׁ
ְ ּב ִחינַ ת ִ
יכין ִל ְס ָפ ִרים ַר ִ ּבים ְל ָב ֵרר ַה ְּס ֵפקוֹ ת ו ְּל ָב ֵרר ַה ַה ְכ ָר ָעה ו ְּפ ַסק
נִ ְת ַר ֶ ּבה ַה ַּמ ֲחל ֶֹקתְ ,ו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ְצ ִר ִ
ַה ֲה ָל ָכה ׁ ֶש ֵ ּבין ַהחוֹ ְל ִקיםְ ,ו ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ְּמ ַת ְ ּקנִ ים ֵא ּל ּו ַה ְּס ֵפקוֹ ת ְ ּב ׁ ָש ְר ׁ ָשם ׁ ֶש ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִמ ְת ַ ּב ּ ֵטל
ַה ְּס ֵפקוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ַה ְּכ ִפירוֹ ת ׁ ֶשל ֵמ ַצח ַה ָ ּנ ָח ׁש ׁ ֶש ִע ָ ּקרוֹ ַעל-יְ ֵדי ַה ְּס ֵפקוֹ ת ׁ ֶש ַּמ ּ ִטיל ָ ּב ָרצוֹ ן ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”לְ .ו ֶזה
“דּ ְב ֵרי ֲח ָכ ִמים ַּכ ָדּ ְרבֹנוֹ ת ְו ַכ ַּמ ְס ְמרוֹ ת נְ טו ִּעים ַ ּב ֲע ֵלי ֲאסוּפוֹ ת ֻּכ ָּלם נִ ְּתנ ּו ֵמרוֹ ֶעה ֶא ָחד”
(ק ֶֹה ֶלת יב)ִ ,
ל-פי ׁ ֶש ֵא ּל ּו ְמ ַט ְּמ ִאין ְו ֵא ּל ּו ְמ ַט ֲה ִרין ְוכוּ’ ֵא ּל ּו
ף-ע ּ ִ
(חגִ יגָ ה ג)ֶ ׁ ,ש ַא ַ
ְו ָד ְר ׁש ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ֲ
ָו ֵא ּל ּו ִדּ ְב ֵרי ֱאל ִֹקים ַח ִ ּיים ִּכי ֻּכ ָּלם נִ ְּתנ ּו ֵמרוֹ ֶעה ֶא ָחד ְוכוּ’ְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן נִ ְס ָמ ְך ָל ֶזה ְ‘ויוֹ ֵתר ֵמ ֵה ָּמה ְ ּבנִ י ִה ָ ּז ֵהר
יכין ְס ָפ ִרים ַה ְר ֵ ּבה ֵאין ֵקץ ְל ָב ֵאר ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ְ ּב ָכל
ֲעשׂ וֹ ת ְס ָפ ִרים ַה ְר ֵ ּבה ֵאין ֵקץ’ִּ ,כי ִ ּב ׁ ְש ִביל ֶזה ְצ ִר ִ
יך ְל ַמ ֵּלט נַ ְפ ׁשוֹ ִמ ַּמה ּׁ ֶש ָּצ ִריךְ
דּ וֹ ר ָודוֹ ר ַה ְּס ֵפקוֹ ת ַו ֲחלוּקוֹ ת ָה ֵעצוֹ ת ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְל ָכל ֶא ָחד ׁ ֶש ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע ֵא ְ
ְל ִה ָּמ ֵלט ַּכ ֲא ׁ ֶשר יוֹ ֵד ַע ְ ּבנַ ְפ ׁשוֹ ְו ִע ַ ּקר ַה ִּת ּקוּן הוּא ָה ָרצוֹ ן ֶה ָח ָזק ְ ּב ִלי ׁ ִשעוּר ַּכ ַ ּנ”לֲ ,א ָבל ַ ּגם ַעל ֶזה
יכין ְס ָפ ִרים ְקדוֹ ׁ ִשים ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ַה ְר ֵ ּבה ְל ַח ֵ ּזק ְרצוֹ נוֹ ֵמ ָח ָד ׁש ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ְ ּב ָכל יוֹ ם ָויוֹ ם ֵמ ָח ָד ׁש.
ְצ ִר ִ

ענין הספיקות אולי מכוון להספק ברצון ,אבל משמע שמדבר גם מהספיקות אשר יש
שמדריכים בדרכים שאצלם אינו ספק ,כי לא הכניסו ראש לעיין באמת ,יש להם איזה הרגשה
טובה ,ומדברים הרבה מסביב ,מבלי לחפש אם זה אמת ,וזה גורם מה שגורם שהשומעים
מתעוררים מעצם האור של הענין ,אבל אח”כ יש ספיקות בכל נקודה וחיים במציאות של
ספק בדרך בעבודת השם הוא לזכות לאמונה ורצונות ,הדרך של עבודת המחשבה ,לימוד
התורה ,תפילה בכוונה ,דרך קדושת אכילה ,חיות ושמחה ,בהכל יש ספיקות שאינו מוציא

ליקוטי הלכות ח"א דף קכ"ה  -קכ"ו הלכות ברכת השחר ה אות לא-לח
לפועל.
והתרת הספקות הוא ע”י ספרים שמגלין המכוון היטיב ממקורו ,ואין מקום לספק רק כמה
דרכים בהירים וברורים ,ויש לפעול שיהיו ברורים ע”י דיבוק חבירים ומה שבא בכתב וכו’.
ְו ִע ַ ּקר ַה ִּת ּקוּן ַעל-יְ ֵדי ַה ְּצ ָד ָקהְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ַה ְּצ ָד ָקה ׁ ֶשנּוֹ ְתנִ ין ִ ּב ׁ ְש ִביל ְס ָפ ִרים ֵא ּל ּו י ָָקר ִמ ּכֹל
יש כמה דברים שר’ נתן מבאר וצועק הרבה פעמים; על התחזקות ,על התבודדות ,על ר”ה,
ועל נתינת צדקה הזה – והשי”ת ירחם שלא נחשוב ח”ו שמכוון לכבוד עצמו או יש בי נטיה
ונגיעה – מודיע לנו האמת ,ואם יש מי שמאמין ברבו ומוסר נפש למוסדות ולעזור ,יש להאמין
במה שר’ נתן מעביר לנו דעת רבינו.
ובזה מבאר שצדקה הוא בעיקר לדבר שיש קיום לספר ִּכי ֶזה ִע ַ ּקר ִּת ּקוּן ַה ְּצ ָד ָקה ַה ַ ּנ”ל ו ְּכמוֹ
ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (ק ֶֹה ֶלת ה) אוֹ ֵהב ֶּכ ֶסף ל ֹא יִ ְשׂ ַ ּבע ֶּכ ֶסף ו ִּמי אוֹ ֵהב ֶ ּב ָהמוֹ ן לֹא ְתבו ָּאה,
ׁ ֶש ָדּ ְר ׁש ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ,וּמו ָּבא ְ ּב ֵפרו ּׁש ַר ׁ ִש”י ׁ ֶש ֲא ִפ ּל ּו ִמי ׁ ֶשאוֹ ֵהב ִמ ְצוֹת לֹא יִ ְשׂ ַ ּבע ְוכוּ’,
יבת ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה ו ִּבנְ יַ ן ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ְוכוּ’ ִמ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן
ִּכי ִאם ְּכ ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָ ּב ֶהם ִמ ְצ ָוה ׁ ֶש ִּת ְת ַק ֵ ּים ָל ַעד ְּכגוֹ ן ְּכ ִת ַ
ּ
ְּכ ׁ ֶש ּפוֹ ֵעל ְ ּב ִצ ְד ָקתוֹ ְל ַז ּכוֹ ת ֶאת ָה ַר ִ ּבים ִ ּב ְס ָפ ִרים ֲח ָד ׁ ִשים ְקדוֹ ׁ ִשים ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ִקיוּם ַה ּתוֹ ָרה
ְל ָכל ֶא ָחד ְל ַב ּ ֵטל ַה ְּס ֵפקוֹ ת ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”לּ ְ ,ב ַו ַדּ אי ֵאין ֵקץ ִל ְשׂ ָכרוֹ ְו ִצ ְד ָקתוֹ עוֹ ֶמ ֶדת ָל ַעדִּ ,כי ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם
ְ ּב ָכל דּ וֹ רוֹ ת ַה ָ ּב ִאים ְמ ַז ֶּכה ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ִּת ְת ַק ֵ ּים ַה ּתוֹ ָרה ַעל יָ דוֹ ַא ׁ ְש ֵרי לוֹ .

ְו ֶזה ְּ(ת ִה ִּלים קו)ַ ,א ׁ ְש ֵרי ׁשוֹ ְמ ֵרי ִמ ׁ ְש ּ ָפט ׁ ֶשהוּא ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ּׁשוֹ ְמ ָר ּה ׁ ֶש ּלֹא ִּת ׁ ְש ַּת ַּכח ַעל יְ ֵדי ׁ ֶש ְּמ ַז ֶּכה
(שם) עוֹ ֵשׂ י ְצ ָד ָקה ְ ּב ָכל ֵעת ִּכי ְ ּב ָכל ֵעת עוֹ ֶשׂ ה ְצ ָד ָקה,
ֶאת ָה ַר ִ ּבים ִ ּב ְס ָפ ִרים ְקדוֹ ׁ ִשים ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ּו ׁ ָ
יסין ִק ּיוּם ַה ּתוֹ ָרה ָ ּבעוֹ ָלם ְוכוּ’ִּ ,כי ִע ַ ּקר ַמה ּׁ ֶש ִה ִּתיר ּו ִל ְכ ּתֹב ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ְ ּב ַעל
ִּכי לוֹ ְמ ִדים ִ ּב ְס ָפ ִרים ׁ ֶש ַּמ ְכנִ ִ
ּ ֶפה ָהיָ ה ֵמ ֲח ַמת ִר ּבוּי ַה ּׁ ִש ְכ ָחהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכהְ ,ו ַה ּׁ ִש ְכ ָחה נִ ְמ ׁ ָש ְך ֵמ ֵח ְטא ָה ֵעגֶ ל
ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ִא ְל ָמ ֵלא נִ ׁ ְש ַּת ְ ּבר ּו לוּחוֹ ת ְוכוּ’ְ ,ו ֵח ְטא ָה ֵעגֶ ל ָהיָ ה ְ ּב ִחינַ ת ְס ֵפקוֹ ת
ַּכ ַ ּנ”ל ְ ּבאוֹ ת ל’ַ ,ע ֵּ
ל-כן ִה ִּתיר ּו ִל ְכ ּתֹב ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ְ ּב ַעל ּ ֶפה ִמ ּׁשוּם ֵעת ַל ֲעשׂ וֹ ת ַלה’ ְּכ ֵדי ְל ַב ּ ֵטל ַה ְּס ֵפקוֹ ת
ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל.
יש ֶאל ֵר ֵעה ּו ַו ַ ּי ְק ׁ ֵשב ה’ ַו ִ ּי ׁ ְש ָמע ַו ִ ּי ָּכ ֵתב ְ ּב ֵס ֶפר ִז ָּכרוֹ ן ְל ָפנָ יו יִ ְר ֵאי ה’ ו ְּלחוֹ ׁ ְש ֵבי
ְו ֶזהָ ,אז נִ ְד ְ ּבר ּו יִ ְר ֵאי ה’ ִא ׁ
ׁ ְשמוֹ ְ ,ו ָד ְר ׁש ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ַעל ִה ְת ַח ְ ּזקוּת ָה ָרצוֹ ןְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ׁ ָשם ְ ּ
(ב ָרכוֹ ת ו) ַמאי
ו ְּלחוֹ ׁ ְש ֵבי ׁ ְשמוֹ ? ֲא ִפ ּל ּו ָח ׁ ַשב ַל ֲעשׂ וֹ ת ִמ ְצ ָוה ְולֹא ֲע ָשׂ ָא ּה ְוכוּ’ְ ,דּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה לוֹ ַרק ָרצוֹ ן טוֹ ב
ַל ֲעשׂ וֹ ת ְרצוֹ נוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך נֶ ֱח ׁ ָשב ְּכ ִא ּל ּו ֲע ָשׂ ָא ּהְ ,ו ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְכ ָּתב ֵס ֶפרּ ְ ,ב ִחינַ ת ַו ִ ּי ְכ ּתֹב ֵס ֶפר ִז ָּכרוֹ ן
ְל ָפנָ יו ְו ַכ ַ ּנ”ל ְו ָכל ַמה ּׁ ֶש ִ ּנ ְכ ָּתב ְונִ ְת ַח ֵ ּבר ֵס ֶפר יוֹ ֵתר ,נִ ְת ַח ֵ ּזק ָה ָרצוֹ ן יוֹ ֵתרְ ,ו ֵכן ָּכל ַמה ּׁ ֶש ִּמ ְת ַח ֵ ּזק ָה ָרצוֹ ן
ילה ְו ֶזה ּו
יוֹ ֵתר נַ ֲע ִשׂ ים ְס ָפ ִרים ַה ְר ֵ ּבה יוֹ ֵתרּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ֲעשׂ וֹ ת ְס ָפ ִרים ַה ְר ֵ ּבה ֵאין ֵקץִּ ,כי ֵּכן חוֹ ֵזר ָח ִל ָ
יש ֶאל ֵר ֵעה ּו ְוכוּ’ֶ ׁ ,ש ְּמ ַד ְ ּב ִרים ֵמ ִה ְת ַח ְ ּזקוּת ָה ָרצוֹ ן ׁ ֶש ְּמ ַד ְ ּב ִרים יִ ְר ֵאי ה’ ֶזה ִעם ֶזה
ָאז נִ ְד ְ ּבר ּו יִ ְר ֵאי ה’ ִא ׁ
ְ ּביִ ְר ַאת ׁ ָש ַמיִ ם ו ִּמ ׁ ְש ּתוֹ ְק ִקים ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך
מתבאר היטיב איזה ספרים צריכים – לבטל השכחה -ושכחה הוא נפילת הרצון כמה שמבאר
ֵה ֶפ ְך ַה ּכוֹ ְפ ִרים ָ ּב ָרצוֹ ן ׁ ֶש ִ ּנ ְז ְּכר ּו ׁ ָשם ְּת ִח ָּלה ְ ּב ָפ ָר ׁ ָשה זֹאת ַ
ילים ָס ֵפק
(מ ְל ָא ִכי ג) ׁ ֶש ְּמ ַד ֵ ּבר ׁ ָשם ֵמ ַה ְּמ ִט ִ
ָ ּב ָרצוֹ ן ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָשם ֲא ַמ ְר ֶּתם ׁ ָש ְוא ֲעבֹד ֱאל ִֹקים ְוכוּ’ ַ ּגם נָ ְתנ ּו עוֹ ֵשׂ י ִר ׁ ְש ָעה ְוכוּ’ ,ו ְּמ ַס ֵ ּים ׁ ָשם,
ָאז נִ ְד ְ ּבר ּו יִ ְר ֵאי ה’ ְוכוּ’ ,ו ֵּפ ֵר ׁש ַר ׁ ִש”י ׁ ֶש ְּמ ַד ְ ּב ִרים ַהיְ ֵר ִאים ְו ַה ְּכ ׁ ֵש ִרים ֶזה ִעם ֶזה ׁ ֶש ּלֹא ְל ַה ּטוֹ ת ַא ַחר
יהם ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םַ ,היְ נ ּו ַּכ ַ ּנ”ל ׁ ֶש ּל ֹא יִ ְכ ּ ְפר ּו ְולֹא יַ ּ ִטיל ּו ׁשוּם ָס ֵפק ָ ּב ָרצוֹ ן ְוכוּ’ְ ,ו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַ‘ו ַ ּי ְק ׁ ֵשב
ִדּ ְב ֵר ֶ

ט

י

ליקוטי הלכות ח"א דף קכ"ה  -קכ"ו הלכות ברכת השחר ה אות לא-לח
ה’ ַו ִ ּי ׁ ְש ָמע ַו ִ ּי ָּכ ֵתב ֵס ֶפר’ ְוכוּ’ ַעד ‘ו ְּלחוֹ ׁ ְש ֵבי ׁ ְשמוֹ ’ ְוכוּ’ִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ַר ִ ּבים ְס ָפ ִרים ְקדוֹ ׁ ִשים ְונִ ְת ַח ֵ ּזק
ָה ָרצוֹ ן ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם יוֹ ֵתר ְו ַכ ַ ּנ”ל:
הרי שבנין בית כנסת ,ומה שיש להביא לשם אנשים שידברו יחד בעבודת ה’ ,ושיהיו ספרים
שיבררו הספיקות ,ושבספרים יהיה בירור הספיקות ,ומה שמגלה רצון – זהו כלל עבודתינו
לשמש את הרבי הגדול ,להמשיך השארת אורו ,וזה כל קיום מציאות הרבי בעולם וממילא
הפדיון הכולל.

