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ליקוטי הלכות ח"א דף קכ"ט  -ק"ל הלכות ברכת השחר ה אות מד-מה

הלכות ברכת השחר הלכה ה' אות מ"ד  -מ"ה
אנו עומדים לפני קטע של דברי מוהרנ”ת שיש בהם כח להדליק הנשמה בהרצון הנורא
להשי”ת הלוואי שנזכה להכניס את דבריו הקדושים בלב ,ולחזור עליהם בהתבודדות יום יום.
בפרט לפני חנוכה ובימי חנוכה ,כי בהם מבאר ענין הדלקת המנורה ,הדלקת כח הרצון אצלינו
ממש – כאשר זאת היה מהותו הגדול של הארת ר’ נתן ,ונסתלק מתוך ענן הדלקת המנורה
בתוך ימי טבת הקרים ,כי בזה מראה איך שייך להדליק אותנו בכל יום בכל עת גם בכל שברון
לב ,יאוש ,ומעברים בגשמי ורוחני ,וכח זה נמצא לפנינו בקטע זה דלהלן:

הנפש היא נר של רצון ,וצריך להעלותה ולהדליקה

מד) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַ ּ
(ב ִּמ ְד ָ ּבר ח) ְ ּב ַה ֲעלוֹ ְת ָך ֶאת ַה ֵ ּנרוֹ ת ֶאל מוּל ּ ְפנֵ י ַה ְּמנוֹ ָרה יָ ִאיר ּו ׁ ִש ְב ַעת ַה ֵ ּנרוֹ תִּ ,כי
(מ ׁ ְש ֵלי כ) ,נֵ ר ה’ נִ ׁ ְש ַמת ָא ָדם חוֹ ֵפשׂ ָּכל ַח ְד ֵרי ָב ֶטן ְו ִע ַ ּקר ׁש ֶֹר ׁש
ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ְקרוּיָ ה נֵ רְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ִ
ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ָרצוֹ ן ַּ
(כ ּמו ָּבא ְ ּב ִה ְלכוֹ ת ָע ֵרב)

שם בתחילת ההלכה מדבר ממציאות הנשמה שהוא רוצה להכלל בשורש כי בא ממקום
עליון מאד ,ורוצה רצון שברצונות כאשר משה רבינו עלה לשם וכך כל נשמה רוצה ,ומזה
ממשיך לגלות איך זאת גם תחילת העבודה וגם התכלית ,וזה מהות הנפש הרגשת הרצון שיש
בפשטות ,והוא כמו נר דולק ,ועולה דווקא מתוך מה שעוה”ז יכול לכבות את הרצון.
ל-כן נִ ְק ֵראת נֶ ֶפ ׁשְ ,ל ׁשוֹ ן ָרצוֹ ן ְו ַע ֵּ
ְו ַע ֵּ
ל-כן נִ ְק ֵראת נֵ רִּ ,כי ּת ֶֹקף ָה ָרצוֹ ן הוּא ְּכמוֹ נֵ ר דּ וֹ ֵלקּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת
ִׁ
(שיר ַה ּׁ ִש ִירים ח)ִּ ,כי ַע ָ ּזה ַּכ ָּמ ֶות ַא ֲה ָבה ְוכוּ’ֶ ׁ ,שהוּא ּת ֶֹקף ָה ָרצוֹ ן ְו ָה ַא ֲה ָבה ְו ַה ִה ׁ ְש ּתוֹ ְקקוּת ְל ַה ּׁ ֵשם
ְ
יה ִר ׁ ְש ּ ֵפי ֵא ׁש ׁ ַש ְל ֶה ֶב ְתיָ ּהַ ,מיִ ם ַר ִ ּבים ל ֹא יו ְּכל ּו ְל ַכ ּבוֹ ת ֶאת ָה ַא ֲה ָבה ְוכוּ’,
יִ ְת ָ ּב ַרך ו ְּמ ָב ֵאר ׁ ָשם ְר ׁ ָש ֶפ ָ
ִּכי ּת ֶֹקף ָה ַא ֲה ָבה ְו ָה ָרצוֹ ן ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ּבוֹ ֵער ְּכמוֹ ִר ׁ ְש ּ ֵפי ֵא ׁש ׁ ַש ְל ֶה ֶבת יָ ּה ׁ ֶש ִּמ ֶּמנּ ּו נִ ְד ָל ִקין ָּכל ַה ֵ ּנרוֹ ת
ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ִ ּב ְב ִחינַ ת ְל ַאנְ ָה ָרא ּבו ִּצינִ ין ְל ַא ְד ְל ָקא ׁ ְש ָרגִ יןֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת אוֹ ר ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ׁ ֶש ְ ּקרוּיָ ה נֵ ר ה’
ׁ ֶש ִ ּנ ְד ֶל ֶקת ו ְּמ ִא ָירה ַעל-יְ ֵדי ּת ֶֹקף ָה ָרצוֹ ן ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ַה ּבוֹ ֵער ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ִר ׁ ְש ּ ֵפי ֵא ׁש ׁ ַש ְל ֶה ֶבת יָ ּה
יכין ְל ָה ִאיר ְ ּב ָכל ִמינֵ י ּת ֶֹקף ַהח ׁ ֶֹש ְך ְו ַצ ְל ָמ ֶות.
ְו ִע ַ ּקר אוֹ ר ְונֵ ר ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה הוּא ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
למרות שיש בזה ענינים נוראים ,אך אין משנה כ”כ סודות הדברים ,אלא העיקר להבין איך
הנשמה שאנו מרגישים כמו נר הוא אש גדול ונורא ,גדול מכל השמים ובוער להשי”ת ,וענין
בעירה הוא להעלות העולם להשי”ת בגבול וצמצום נכון ,להתחזק באמונה ודרכי השי”ת.
ובכל נקודה הרי צריך לאדלקא בוצינין היינו מידות ועולמות שהם שייכים לאותו תיקון ,ואותו
התיקון שאנו קוראים לזה ניצוץ וכו’ הרי הוא גדול מכל העולם רבבות רבבות פעמים וכו’
והוא מציאות של אש דקדושה ,הישות של צמצומי הקדושה שאנו מתקנים ,לזה כח הנשמה
שמתקן זאת יש בה כל האש הזה ,כמו שמתואר בכל הלשונות המופלאים שר’ נתן מאיר בנו
כח האש הזה ,כדי לבא שיהיה הרצון בתוקף ועוז ,לצאת מחולשת הרצון והלב ,שזה מה
שהבלבולים עושים ,רק להתגבר נגד מים הרבים שרוצים לשטוף ,לשיר לפנות בוקר מים
רבים לא ,לא יוכלו ,לא יוכלו לכבות ,ולהדליק הנרות לזכות להדלקת שלהבת י’ה ,שהוא

ג

ד
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עליית השכינה והמשכת שפע מלמעלה ,מאור עליון מאד.

ירדנו לעולם גשמי כדי להתעורר לרצון יותר עליון ממלאכי מעלה
ִּכי ַרק ִ ּב ׁ ְש ִביל ֶזה יָ ְר ָדה ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ְל ֶזה ָהעוֹ ָלם ְל ִה ְת ַל ֵ ּב ׁש ְ ּבגוּף ַ ּג ׁ ְש ִמי ְו ָעכוּר ָּכ ֶזה ,תמיד ר’ נתן מזכיר
לך מי אתה ,מי אתה ,נשמה שירדה משורש עליוןִּ .כי ַ ּג ׁ ְש ִמ ּיוּת ַהגּ וּף ְו ָהעוֹ ָלם ַה ֶ ּזה נִ ְק ָרא ח ׁ ֶֹש ְך
ו ֵּמע ֶֹצם ַהח ׁ ֶֹש ְך לֹא ָהיָ ה ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ִה ְת ַק ֵ ּים ְו ַע ֵּ
ל-כן ַה ַּמ ְל ָא ִכים ְּכ ׁ ֶש ָ ּי ְרד ּו ְל ֶזה ָהעוֹ ָלם נִ ְכ ׁ ְשל ּו ְמאֹד ְמאֹד
ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכהַ ,רק ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה נִ ְמ ׁ ֶש ֶכת ִמ ָּמקוֹ ם ָ ּגב ַֹּה ְמאֹד ֵמ ָרצוֹ ן ָה ֶע ְליוֹ ןַ ,ע ֵּ
ל-כן
יֵ ׁש ָל ּה ּכ ַֹח ִאם ִּת ְר ֶצה ַל ֲעמֹד ְ ּב ִמ ְל ָח ָמה זֹאת .הרי שענין הרצון הוא יותר גבוה מהמלאכים ממש,
כי אצלם יש בוודאי עבודה של יראה ואהבה להשם ,כי מכירים בוראם ובוערים ממש כאש,
אבל תוקף הרצון שיש לאדם קטן ,זה ממקום עליון יותר ,ועי”ז יש בו כח לעשות עיקר הנחת,
לתקן את עוה”ז ולעשות מנוחה לשכינה בתחתונים.
יח ֶאת ָה ָרצוֹ ן ַה ּטוֹ ב ְ ּב ָכל
ִּכי ִאם ִּת ְת ַ ּג ֵ ּבר ֶל ֱאחֹז ְ ּב ׁ ָש ְר ׁ ָש ּה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ָרצוֹ ןְ ,דּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ְּלעוֹ ָלם לֹא ַּת ִ ּנ ַ
ַמה ּׁ ֶש ַ ּי ֲעבֹר ָע ָליו ,כך יש להחליט בכל מוצאי שבת לשבוע החדש ,ובכל בוקר ,ובכל עת מחדש
לפי מה שעובר בכל שעה ובכל חצי שעה ,מי אני ,אני בעולם הרצון עולם הבינה שנכלל
בחכמה שהוא בחי’ שער הנ’ ,שם מאיר מצח הרצון ,ומשם אני מתחזק -יהיה איך שיהיה
לצאת ממרירות מעצבות ולשוב להשם.ַעל-יְ ֵדי ֶזה ּתו ַּכל ְל ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ְלעוֹ ָלם נֶ גֶ ד ֶח ׁ ְש ַכת ַהגּ וּף ְו ָהעוֹ ָלם ַה ֶ ּזהִּ ,כי ּת ֶֹקף ָה ָרצוֹ ן הוּא ְ ּב ִחינַ ת אוֹ ר
יה
ְונֵ ר ׁ ֶש ֵּמ ִאיר ְל ָה ָא ָדם ְ ּב ָכל ִמינֵ י ח ׁ ֶֹש ְך ְו ַצ ְל ָמ ֶות ִ ּב ְב ִחינַ ת ְּ(ת ִה ִּלים יח) ִּכי ַא ָּתה ָּת ִאיר נֵ ִרי ה’ ֱאל ַֹקי יַ ִ ּג ַּ
(שם) ִּכי ְב ָך ָארוּץ ְ ּגדוּד ו ֵּבאל ַֹקי ֲא ַד ֵּלג ׁשוּר פסוקים אלה מחזקים מאד בכל
ָח ׁ ְש ִּכיְ ,ו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ׁ ָ
העתים הנ”ל ,גם הפסוקים שבהמשך ,כל דבר בעתו ,להחזיק בכיסׁ ֶ :שאו ַּכל ְל ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר נֶ גֶ ד ָּכל
ַה ְ ּגדו ִּדים ְו ַה ַח ָ ּילוֹ ת נֶ גֶ ד ַ ּב ְר ֶזל ָהרוֹ ִצים ְל ַה ְפ ִסיק ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ֵ ּבינִ י ו ֵּבין ָא ִבי ׁ ֶש ַ ּב ּׁ ָש ַמיִ םִּ ,כי ֵא ְ
יך ׁ ֶשהוּא
ִל ִ ּבי ּבוֹ ֵער ֲע ַדיִ ן ְ ּב ִר ׁ ְש ּ ֵפי ֵא ׁש ׁ ַש ְל ֶה ֶבת יָ ּה ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ֲא ׁ ֶשר ַמיִ ם ַר ִ ּבים ל ֹא יו ְּכל ּו ְל ַכ ּבוֹ ָת ּה ְוכוּ’ ְו ֶזה
(שם קלט)ּ ַ ,גם ח ׁ ֶֹש ְך ל ֹא יַ ֲח ׁ ִש ְ
יך ִמ ֶּמךָּ ְו ַליְ ָלה ַּכ ּיוֹ ם יָ ִאיר ְוכוּ’ ,ו ְּכ ִתיב ִ
ָׁ
(מ ָיכה ז)ַ ,אל ִּת ְשׂ ְמ ִחי אֹיַ ְב ִּתי ִלי
ְ
ִּכי נָ ַפ ְל ִּתי ַק ְמ ִּתי ִּכי ֵא ׁ ֵשב ַ ּבח ׁ ֶֹשך ה’ אוֹ ר ִלי.

יסוד החסידות :ענין ז’ המדות שבנפש והעלאתם
ְו ַה ּכֹל ַעל-יְ ֵדי ּת ֶֹקף ָה ָרצוֹ ן ׁ ֶשהוּא ִע ַ ּקר ְק ֻד ּׁ ַשת ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ְ ּב ׁ ָש ְר ׁ ָש ּה ׁ ֶש ִ ּנ ְק ֵראת ִ ּב ׁ ְש ִביל ֶזה נֵ רִּ ,כי ִהיא
ְמ ִא ָירה ְּכמוֹ נֵ ר ַמ ָּמ ׁש ׁ ֶש ֵּמ ִאיר ְ ּב ָכל ִמינֵ י ח ׁ ֶֹש ְך ויש להדליק ולהטיב הנר תמידְ .ו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ׁ ִש ְב ַעת
ַה ֵ ּנרוֹ תִּ ,כי ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ְּכלו ָּלה ִמ ָּכל ַה ּׁ ֶש ַבע ִמדּ וֹ ת ַּכ ָ ּידו ַּע ְויֵ ׁש ׁ ִש ְב ָעה ִמדּ וֹ ת ַ ּב ְ ּק ֻד ּׁ ָשהֶ ׁ ,ש ֵהם ְּכ ַלל ַה ּכֹל
יסודות הדעת שקיבל מהרנ”ת מרבינו כדרך הבעש”ט ממש ,תמיד לחשוב שהכל כלול בשבע
מידות ולראות לפני המציאות בתוך ההסתרה ולתקן מה שבא לפניו לתקן להגביר המידה
טובה ,היינו כי המידה שיש לפניו הוא נר שלא נדלק והנשמה שלנו מדליק אותה כאשר מכניע
הרע ומדליק הטוב ,כל נקודה יקרה ,ולפי מה שמדליק הרצון עולה יותר ומתעלה המידה
לשורשה בכח הצדיק ,וזה כלל הכל ,כלל הכל.
ְו ֶאת ֶזה ְל ֻע ַּמת ֶזה יֵ ׁש ׁ ֶש ַבע ִמדּ וֹ ת ָרעוֹ ת ׁ ֶש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ׁ ִש ְב ַעת ּ ָפרוֹ ת ַה ּטוֹ בוֹ ת ְו ׁ ֶש ַבע ּ ָפרוֹ ת ָה ָרעוֹ ת
ְוכוּ’ּ ְ ,ב ִחינַ ת ׁ ִש ְב ָעה יְ ֵמי טוֹ ב ְו ׁ ִש ְב ָעה יְ ֵמי ַרעְ ,ו ָה ָא ָדם ָ ּבא ְל ֶזה ָהעוֹ ָלם ִ ּב ׁ ְש ִביל ְל ִה ְתנַ ּסוֹ ת ָ ּב ֶזה
ׁ ֶש ַ ּי ֲעבֹר ָע ָליו ַּכ ָּמה ִמינֵ י ח ׁ ֶֹש ְך ַה ְּכלו ִּלים ׁ ִש ְב ָעה -אל תפחד ,השם איתך ועמך ,לזה באת לעולם
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ממש ,למה שעובר עכשיו רק תעורר הרצון ותדליק המידה אע”פ שבולע ובולע ,אל תפחד,
תתחזק ביוסף שמשים יד לסגור העינים מהרע ,ונותן אש של רצוןֶ ׁ .ש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ַבע ְמדוֹ ֵרי
יה ּנֹם ׁ ֶש ָה ָא ָדם נֶ ֱענָ ׁש ָ ּב ֶהם ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ְּכ ׁ ֶש ּל ֹא ָע ַמד ַ ּב ִ ּנ ָּסיוֹ ן ְונִ ְכ ׁ ַשל ָ ּב ֶהםֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ְו ׁ ִש ְב ָעה ִע ָדּ נִ ין
ֵ ּג ִ
יַ ְח ְלפוּן ֲעלוֹ ִהי.
ויש שעובר על האדם מניעות עצומות ,ובאמת זה במקום גהינום ,והוא טובה גדולה כי זה
העולם הוא כמו גיהנום ,ואם אינו מדליק המידה הוא ממש מרירות הגהינום ,ויש לפחד מאד
שלא יהיה לו כח לנצח ח”ו ,ולזה מקבל באהבה וניצל מאש הרע ע”י אש הטוב של השכינה
שהדליק בחייו.

כשרוצה להתחיל להכנס בעבודת ה’ מתגרים בו מאד ,ועליו לצעוק איה מקום
כבודו

ו ִּב ְפ ָרט ִמי ׁ ֶשרוֹ ֶצה ְל ַה ְת ִחיל ִל ְכנֹס ַ ּב ֲעבוֹ ַדת ה’ ו ְּל ִה ְת ָק ֵרב ְ ּב ֵא ֶיזה ִה ְת ָק ְרבוּת ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְךֶ ׁ ,ש ָּכל ִמי
ׁ ֶשחוֹ ֵתר ְועוֹ ֵסק ְלנַ ֵּתק ַע ְצמוֹ ֵמ ָה ַרע ו ְּל ִה ְת ָק ֵרב ֶאל ַה ּטוֹ בְּ ,כמוֹ ֵכן ִמ ְת ָ ּג ִרים ו ִּמ ְת ַ ּג ְ ּב ִרים ּבוֹ יוֹ ֵתר ְויוֹ ֵתר,
ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ֻ(ס ָּכה נב) ָּכל ַה ָ ּגדוֹ ל ֵמ ֲח ֵברוֹ יִ ְצרוֹ ָ ּגדוֹ ל ִמ ֶּמנּ וּ ,ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב
(שם סט) ָט ַב ְע ִּתי ִ ּב ֵיון ְמצו ָּלה ְו ֵאין
(ת ִה ִּלים קמב) ְ ּבא ַֹרח זוֹ ֲא ַה ֵּל ְך ָט ְמנ ּו ַפח ִלי ְו ַעל ֶזה ָצ ַעק ָדּ ִוד ׁ ָ
ְּ
(שם פח) ׁ ַש ַּתנִ י ְ ּבבוֹ ר ַּת ְח ִּת ּיוֹ ת ְ ּב ַמ ֲח ׁ ַש ִּכים ִ ּב ְמצוּלוֹ ת ְוכוּ’ְ ,ו ֵכן ַה ְר ֵ ּבה.
ָמ ֳע ָמד ְוכוּ’ ו ְּכ ִתיב ׁ ָ
יש לצעוק ממש כך ,כי מה שעובר על אדם הוא כי מתגרים בו מאד עד שאינו יודע שמתגרים,
בבחי’ טמנו פח ,הבט אין לי מכיר אבד מנוס ,זעקתי אליך אתה מחסי חלקי בארץ החיים,
היינו בעולם הרצון ,תן לי רצון והארת הרצון.
ְו ַעל ָּכל ֶזה ִע ַ ּקר ָה ֵע ָצה ְו ַה ַּת ְח ּבו ָּלה הוּא ִה ְת ַ ּג ְ ּברוּת ָה ָרצוֹ ן ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשהֶ ׁ ,ש ְּכ ׁ ֶש ָה ָא ָדם ִמ ְת ַח ֵ ּזק ֵא ְ
יך ׁ ֶשהוּא
יח ֶאת ָה ָרצוֹ ן ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ו ְּל ַה ְת ִחיל ְ ּב ָכל יוֹ ם ֵמ ָח ָד ׁש ִ ּב ְרצוֹ נוֹ ת ֲח ָז ִקים
ְ ּב ָכל ַמה ּׁ ֶשעוֹ ֵבר ָע ָליו ִל ְב ִלי ְל ַה ִ ּנ ַ
ֲח ָד ׁ ִשים ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְוכוּ’ֲ ,א ַזי ָה ָרצוֹ ן ִדּ ְק ֻד ּ ׁ ָשה ׁ ֶשהוּא ִע ַ ּקר ְק ֻד ּ ׁ ַשת ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ַּכ ַ ּנ”ל ֵמ ִאיר לוֹ
ְּכמוֹ נֵ ר ַמ ָּמ ׁש ׁ ֶש ֵּמ ִאיר ְ ּב ָכל ִמינֵ י ח ׁ ֶֹש ְך ׁ ֶש ָ ּבעוֹ ָלםְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ׁ ִש ְב ַעת ַה ֵ ּנרוֹ ת.
הרצון דקדושה מאיר בנשמת האדם כמו נר להאיר בכל ז’ מיני חושך שיש בעולם ,היינו :א.
בתוך כל אהבה נפולה לממון וכבוד לאכילה ותאוות ,ב .לכל יראה ופחד ודאגה ,לכל חלישות
דעת ועצבות כלליות הגבורות ,ג .לכל ענין של כבוד והתפארות ,ומה שאין התפילות מעומק
הלב רק התפילות מגשמי ,בחי’ ת”ת ,ד .לכל מה שמנצחים אותו והוא נופל למטה ,ה .לכל חן
של שקר שגורם סחרור הלב ומ”ש ,ו .מכל מציאות של פירוד מנועם התענוג ,והרצון להדבק
בהשם אחד ,ז .מכל שכחה של אמונה לרצות ולהתפלל ולשמוח ,בכל נקודה ונקודה מכל
אלו אנו זוכים להדליק נר לפני רבבות רבבות מלאכים ושרפים ,והכל מקבלים חיות ומריעים
מחדש.
יכין ְל ָה ִאיר ְ ּב ָכל ִמינֵ י ח ׁ ֶֹש ְך ׁ ֶש ְּכלו ִּלים ַ ּב ּׁ ִש ְב ָעה ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ָּכל ַה ְ ּנ ִפילוֹ ת ׁ ֶש ָ ּבעוֹ ָלם ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם
ִּכי ְצ ִר ִ
(מ ׁ ְש ֵלי כד) ִּכי ָּכל ֶא ָחד ִמ ִ ּי ְשׂ ָר ֵאל נִ ְק ָרא ַצ ִדּ יק ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּבְ ,ו ַע ֵּמ ְך
ִ ּב ְב ִחינַ ת ִּכי ׁ ֶש ַבע יִ ּפֹל ַצ ִדּ יק ְו ָקם ִ
יקים ו ִּב ְפ ָרט ִמי ׁ ֶשרוֹ ֶצה ְל ִה ְת ָק ֵרב ֵא ָליו יִ ְת ָ ּב ַר ְך ו ְּב ֶה ְכ ֵר ַח ׁ ֶש ַ ּי ֲעבֹר ָע ָליו ַּכ ָּמה ְו ַכ ָּמה ִמינֵ י
ֻּכ ָּלם ַצ ִדּ ִ
ח ׁ ֶֹש ְך ִּכ ְמ ַעט ְ ּב ִלי ׁ ִשעוּרְ ,ו ָכל ִק ּיוּמוֹ ְ ּב ָכל ִמינֵ י נְ ִפילוֹ ת ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם הוּא ַעל -יְ ֵדי ָה ָרצוֹ ן ׁ ֶש ִ ּנ ְק ָרא נֵ ר
ה’ ׁ ֶש ָּכלוּל ִמ ְ ּב ִחינַ ת ׁ ִש ְב ַעת ַה ֵ ּנרוֹ ת ׁ ֶש ֵּמ ִאיר ְ ּב ָכל ַה ִּמדּ וֹ ת ַה ְּכלו ִּלים ַ ּב ּׁ ִש ְב ָעה ַל ֲעלוֹ ת ִמ ָּכל ַה ְ ּנ ִפילוֹ ת

ה

ו
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חש ְך ְלאוֹ ר ָ ּגדוֹ ל ִ ּב ְב ִחינַ ת ִּכי ׁ ֶש ַבע יִ ּפֹל ַצ ִדּ יק ְו ָקם.
ֵמ ׁ ֶ
כי יש נפילה יותר גדולה מכל מה שנכלל בפשטות ‘שבע יפול צדיק וקם’ שזה ס”ת עמלק,
היינו חכמות של שטות ומתנגדים המבלבלים את הרצון ,גם משם צריכים רצון ואש להתעורר
שלא יבלבלו אותי ,רק לקבל מה שהרבי ומוהרנ”ת כותבים ,רק אור הבעש”ט וצדיקי אמת,
שמאירים הרצון באור הזה”ק ,לקיים תורה משה באמת.

בכח צדיקי האמת יזכה ללחום במניעות הרבות שיש בלימוד התורה ובכוונת
התפילה
יה ׁ ִש ְב ָעה ,בעסק התורה יש עת של
(מ ׁ ְש ֵלי ט) ָח ְצ ָבה ַע ּמו ֶּד ָ
ׁ ֶש ִ ּי ְז ֶּכה ַל ֲעסֹק ַ ּב ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ִ
קטנות ויגיעה גדולה לקרוא ולקרוא עד שיוכל להתדבק במה שקורא ,ויש מה שאינו מצליח
ויש יגיעה לבא למה שצריך ,ויגיעה להבין ,ונעלם השכל מאד ,שזה ז’ דרגות של העלמת
הדעת וקטנות שיש לעבור לפני שמחדשין ,כמבואר בלקו”ת סי’ י”ב ,ויש לצעוק שם ‘איה
מקום כבודו’ ,כי נעלם ממנו שהשם איתו בכלל ,ובפרט כאשר יש ללמוד בספרי צדיקי אמת,
ללמד ולהפיץ ,שבזה נדמה ממש שאינו עושה כלום ,כלום ,כי מתגברים מאד להטעות אותו,
כאשר בזה מדליק נר ומבטל מאד את כל החטאים והקליפות ,וממשיך אש קודש כזה וכו’
ו ִּב ְת ִפ ָּלה ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ְּ(ת ִה ִּלים קיט) ׁ ֶש ַבע ַ ּב ּיוֹ ם ִה ַּל ְל ִּת ָ
יך שגם בה עובר שקשה להתחיל
להתפלל ,ובכל תיבה קשה לכוון ולקשר המח ולהתעורר ,ולבא להבין משמעות התיבה ,ומתי
שרוצה להתפלל ולבא ליראה ולאהבה ומוחין ,כמה וכמה דרגות אחרות שבכל אחד בא הבעל
דבר למשוך האדם לדאוג לפרנסה ,או להצטער מה שאחרים עושים לו ,ומה שקרה לו ,ואיך
מרגיש ,ומה יהיה מה יהיה.
ובאמת כל מה ‘שיהיה’ תלוי לפי מה שנתגברים ללחום בתפילה ,גם אם אין מצליח כמה ימים,
יחזור למוח אחרי כמה ימים אולי שבועות ,ואז הכל עולה ,כי זה התגרות נגד התפלה ,והרי
דרגות של הז’ ברכות נתבארו לעיל.
יקי ֱא ֶמת ׁ ֶש ֵהם ְּכלו ִּלים ִ ּב ְב ִחינַ ת
ֲא ָבל ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ִל ְז ּכוֹ ת ָל ֶזה ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ְּמ ַק ׁ ְש ִרים ַע ְצמוֹ ְל ַצ ִדּ ֵ
מ ׁ ֶֹשה ׁ ֶש ִ ּנ ְס ַּת ֵּלק ְ ּב ַר ֲע ָוא ְדּ ַר ֲע ִוין ְ ּב ָרצוֹ ן ׁ ֶש ִ ּב ְרצוֹ נוֹ ת ׁ ֶשהוּא עוֹ ֵמד ֵ ּבין ׁ ְש ָמד ְל ָרצוֹ ן ְועוֹ ֶשׂ ה ֵ ּג ִרים ו ַּב ֲע ֵלי
ְּת ׁשו ָּבה ָ ּבעוֹ ָלם,
כבר הזכיר כמה מאמרי אדרא וזהר ,וכבר העביר לנו נקודת האמת שיש הרבה כשרים וצדיקים,
אבל הכח לבא לזכרון דקדושה ,לעלות ממה שיש לעלות ,מוכרח יחוד העליון שהוא המשכת
הרחמים המבואר באדרא ,ורק מי ששלם בנרןח”י של נשמה יכול לעשות זאת ,וע”י שאנו
מתקשרים לזה הצדיק ,זהו יסוד השינוי שבאדם ,ואפי’ שאינו רואה מיד את השינוי ,הרי יבא
לאט לאט ,אולי אחר הרבה שנים יתחיל ללמוד לקוטי הלכות ,כנראה שם ימצא את השינוי...
ִּכי ַמ ֲע ֶלה אוֹ ָתם ִמ ּׁ ְש ָמד ְל ָרצוֹ ן ,שזה עיקר מה שנאמר בהתורה הזו שר’ נתן התעורר כל כך
לענין זה כמו שמבאר הענין ע”פ תורה ד’ ח”ב ,כי יכול ממש להעלות משמד ר”ל ר”ל שהוא
תכלית הריחוק שנופל לגיהנום ,כמ”ש רבינו שהכח של דוד שאמר ‘בני בני אבשלום בני בני’
ואסיק מז’ מדורי גיהנום ,גם לו יש את זה הכח ,יש ממש ,יש ממש ,ויש ממש גם בעולם הזה
כח להתעלות מכל נפילה ומה שעובר ,והרצון לדעת זה זה עיקר כבוד השם ,כי ה’ רוצה שנדע
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מטובו וחסדו הגדול ,ובזה ממשיכים חסד לבטל כל בחינות של שמד .וכך יש שמד שיש בלב
ע”י מחלוקת של עזי פנים ובעלי גאוה ,שאין מכיר כלל עוצם העזות ,וגם משם יעלה אותנו.
ִּכי ַרק הוּא  -רק הצדיקים שהשיגו בחי’ המשכת הרחמים כאשר משה רבינו עלה ,וידעו היטב
המציאות וכלליות הצדיקים יחד ,כאשר אין כלל מחלוקת בין אלו הצדיקים ,רק בעושים
לסדר דברים ויש איזה טענות ,ומפסידים העיקר בשביל איזה ענין טוב ,שיש לעשות בלי
להפסיד העיקר.
 ֵמ ִאיר ו ַּמ ְכנִ יס ּת ֶֹקף ָה ָרצוֹ ן ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ְ ּב ָכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ֲא ִפ ּל ּו ִאם נָ ַפל ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ַל ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ָ ּנ ַפל הוּאַמ ְכנִ יס ּבוֹ ַ ּגם ֵּכן ׁ ֶש ִ ּי ְת ַ ּג ֵ ּבר ְ ּבת ֶֹקף ָה ָרצוֹ ן ַה ּטוֹ ב ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה הוּא ַמ ֲע ֵלה ּו ִמ ּׁ ְש ָמד ְל ָרצוֹ ן ְו ַכ ַ ּנ”ל הכח
לתקן ולהעלות זה ‘רק הוא’ ,כאשר רואים ממש ,וכולם צריכים להתעורר ולהבין שיש אמת
של הרבי ,ויש לחפש מאד.

ביאור סדר הדלקת המנורה

ְו ֶזה ּו ְ ּב ַה ֲעלוֹ ְת ָך ֶאת ַה ֵ ּנרוֹ ְּ
ת-כ ׁ ֶש ִּת ְר ֶצה ְל ַה ְד ִליק ו ְּל ַה ֲעלוֹ ת ֶאת ַה ֵ ּנרוֹ ת ַה ְ ּקדוֹ ׁשוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת נַ ְפ ׁשוֹ ת
ְ
ְ
ְ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ִ ּי ְב ֲער ּו ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרך ְונֵ ָרם יִ ְהיֶ ה הוֹ ֵלך ו ֵּמ ִאיר ְ ּב ָכל ִמינֵ י ח ׁ ֶֹשך ַּכ ַ ּנ”לֶ ,אל מוּל ּ ְפנֵ י ַה ְּמנוֹ ָרה
ת-פנֵ י ַה ְּמנוֹ ָרה ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַה ַּצ ִדּ יק ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת מ ׁ ֶֹשה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ּ ְפנֵ י ַה ְּמנוֹ ָרה
יָ ִאיר ּו ׁ ִש ְב ַעת ַה ֵ ּנרוֹ ּ ְ
ׁ ֶש ָּכל ַה ְּמנוֹ ָרה ַה ּ ְטהוֹ ָרה ׁ ֶש ֵהם ְּכ ַלל נִ ׁ ְשמוֹ ת יִ ְשׂ ָר ֵאל ְמ ִא ִירים ִמ ֶּמנּ וִּּ ,כי הוּא ׁש ֶֹר ׁש ֻּכ ָּלםְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן נִ ְק ָרא
ּ ְפנֵ י ַה ְּמנוֹ ָרהִּ ,כי ּ ָפנִ ים ְל ׁשוֹ ן ָרצוֹ ןְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ׁ ָשם ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ְו ֶאת ָהעוֹ ְר ִבים ַה ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן ִה ְז ִהיר
ֶאת ַה ּכ ֲֹהנִ ים ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַה ְ ּז ֵקנִ ים ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ָהעוֹ ְס ִקים ְל ַה ֲעלוֹ ת נַ ְפ ׁשוֹ ת יִ ְשׂ ָר ֵאל ִל ְב ִחינַ ת (יְ ׁ ַש ְעיָ ה
סא) ְו ַא ֶּתם ּכ ֲֹהנֵ י ה’ ִּת ָ ּק ֵרא ּו ְו ַכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ְ ּי ַכ ְּונ ּו ָּת ִמיד ְל ַה ֲעלוֹ ת ו ְּל ַק ּ ׁ ֵשר ֶאת ׁ ִש ְב ַעת ַה ֵ ּנרוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ְּכ ַלל

ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת ַה ְּכלו ִּלים ְ ּב ׁ ִש ְב ָעה ִּכ ּתוֹ ת

כמובא בלקו”מ סי ח’ כי יש נשמות ראשי העם בחי או”א ,ויש בהם ז’ מידות ,ויש נשמות בעלי
דעת ויש מידות גבוהות ויש קטנות ,גם שם יש ז’ מידות ,וכל המתדבק בהצדיק מקבל מכח
אור הרצון שפע החכמה ובינה ,לקדש הז’ נרות בדרך ששייך לו.

יק ּ ׁ ֵשר ֻּכ ָּלם ֶאל מוּל ּ ְפנֵ י ַה ְּמנוֹ ָרה
ְו ָכל נְ ׁ ָש ָמה וּנְ ׁ ָש ָמה ְּכלו ָּלה ִמ ּׁ ֶש ַבע ִמדּ וֹ ת ְו ַכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ַּי ֲע ֶלה ִו ַ
יח ֶאת ָה ָרצוֹ ן
ׁ ֶשהוּא ַה ַּצ ִדּ יק ְ ּב ִחינַ ת מ ׁ ֶֹשה ׁ ֶש ַּמ ְכנִ יס ּת ֶֹקף ָה ָרצוֹ ן ִדּ ְק ֻד ּ ׁ ָשה ְ ּב ֵלב ָּכל ֶא ָחד ְל ַבל יַ ִ ּנ ַ
ַה ּטוֹ ב ְלעוֹ ָלם ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה יַ ֲעל ּו ְויַ ְד ִליק ּו ְויָ ִאיר ּו ְו ׁשוּם ח ׁ ֶֹש ְך ל ֹא יו ַּכל ְל ַה ֲח ׁ ִש ְ
יך ָל ֶהםִּ ,כי נֵ ָרם לֹא
יח ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר ָע ָליו ִּכי ְ ּב ׁ ֵשם ָק ְד ׁ ְש ָך
ִּת ְכ ֶ ּבהִּ ,כי ְמ ֻק ּׁ ָש ִרים ְ ּב ַה ַּצ ִדּ יק ְ ּב ִחינַ ת מ ׁ ֶֹשה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ָמ ׁ ִש ַ
נִ ׁ ְש ַ ּב ְע ָּת לוֹ ׁ ֶש ּל ֹא ִת ְכ ֶ ּבה נֵ רוֹ ְלעוֹ ָלם ָו ֶעד:

יש להתעורר מאד לזכור שהשי”ת נשבע שלא יכבה נרו! וזה האמונה אע”פ שרואים הסתרה
כזה ,מדליקים לקשר הכל לשורש הרצון להצדיקי אמת שמקבצים שערות הטוב שבנו ומעלים
לעורר רצון העליון ,לא יכבה נר כח הצדיק ,ועי”ז יכולים להדליק הנרות .וזהו נוראת ענין
הדלקת המנורה במשכן שכבר מרמז לחנוכה לתוך תוקף החושך של הגויים היוונים שהכניסו
שקר החכמות חיצוניות עיקר השמד בעולם עד היום הזה ,ולא יכבה כח הצדיק להדליק נר
גם של חנוכה.
מה) ְו ַע ֵּ
ל-כן נִ ְס ָמ ְך ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַה ְד ָל ַקת ֵ ּנרוֹ ת ַה ְּמנוֹ ָרה ַל ֲחנֻ ַּכת ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן ְ ּב ָפ ָר ׁ ָשה זֹאתְ ,ו ֵכן ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת ְּת ַצ ֶּוה
ְ
ׁ ֶש ִ ּנ ְס ְמ ָכה ִמ ָ ּיד ַא ַחר ָּכל ַמ ֲע ֵשׂ ה ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן ְו ֵכ ָליו ַה ֶ ּנ ֱא ַמר ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת ְּתרו ָּמהְ ,ו ַא ַחר ָּכך ַמ ְת ִחיל ֵּת ֶכף
ְ ּב ִמ ְצ ַות ַה ְד ָל ַקת נֵ רוֹ ת ַה ְּמנוֹ ָרהְ ,ו ֵאינוֹ ְמ ַד ֵ ּבר ֲע ַדיִ ן ִמ ּׁשוּם ָק ְר ָ ּבנוֹ ת ַרק ִמ ֵ ּנרוֹ ת ַה ְּמנוֹ ָרה .שזה ענין

ז

ח

ליקוטי הלכות ח"א דף קכ"ט  -ק"ל הלכות ברכת השחר ה אות מד-מה
שיש להתעורר להבין למה חוזר כל כך על הדלקת הנרות והכל יחד עם המשכן ,ואח”כ חנוכת
יהִּ ,כי ִע ַ ּקר
המזבח של הנשיאיםְ .ו ַכ ְמב ָֹאר ַ ּב ִּמ ְד ָר ׁ ִשים ִענְ יָ ן ֶזה ְל ִענְ יַ ן ְ ּג ֻד ַּלת ַמ ֲע ֵשׂ ה ַה ְּמנוֹ ָרה ְונֵ רוֹ ֶת ָ
ְּכ ַלל ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן ָהיָ ה ְל ַת ֵ ּקן ֵח ְטא ָה ֵעגֶ ל ׁ ֶשהוּא ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ו ְּכ ַלל
יש ֲא ׁ ֶשר יִ ְדּ ֶבנּ ּו ִל ּבוֹ ִּת ְקח ּו ֶאת ְּתרו ָּמ ִתיִּ ,כי
(שמוֹ ת כה)ֵ ,מ ֵאת ָּכל ִא ׁ
ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן הוּא ְ ּב ִחינַ ת ְצ ָד ָקהּ ְ ,ב ִחינַ ת ׁ ְ
ְ
ְצ ָד ָקה ְמ ַת ֵ ּקן ּ ְפגַ ם ַה ְ ּז ֵקנִ ים ַה ּ ְפגו ִּמים ְוכוּ’ ו ַּמגְ ִ ּביר ָה ָרצוֹ ן ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ַה ִ ּנ ְמ ׁ ָשך ַעל-יְ ֵדי ַה ְ ּז ֵקנִ ים ׁ ֶש ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה
ַּכ ַ ּנ”ל ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”לִּ ,כי מ ׁ ֶֹשה ָר ָאה ּג ֶֹדל ִה ְת ָ ּגרוּת ַה ּ ָש ָטן ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ּכ ַֹח ָּכל ָּכ ְך ְל ִה ְת ָ ּגרוֹ ת ְ ּב ָה ָא ָדם
יאם ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ְ ּבאוֹ תוֹ ת נוֹ ָראוֹ ת ָּכ ֵא ֶּלה ְו ָק ַרע ָל ֶהם ֶאת ַה ָ ּים ְוכוּ’
ְ ּב ֶזה ָהעוֹ ָלם ַעד ֲא ׁ ֶשר ַא ַחר ׁ ֶשהוֹ ִצ ָ
ּ
ּ
ּ
ְונָ ַתן ָל ֶהם ֶאת ַה ּתוֹ ָרה ְ ּבקוֹ לוֹ ת ו ְּב ָר ִקים ְוכוּ’ ו ְּב ִה ְת ַגלוּת ֱאל ֹקוּת נוֹ ָרא ו ַּמ ְר ִעיד ָכ ֶזה ְוכוּ’ ְוכוּ’ְ ,ו ַאף-
ילם ַעל-יְ ֵדי ָה ֵע ֶרב ַרב ִ ּב ְפגַ ם ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ׁ ֶשל ָה ֵעגֶ ל ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת
י-כן ַא ַחר ָּכל ֵא ֶּלה ִה ְכ ׁ ִש ָ
ל-פ ֵ
ַע ּ ִ
ְ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ל-כן ְכ ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַר ָּצה ָל ֶהם ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָב ַרך ְב ֵמ”ם יְ ֵמי ָרצוֹ ן ָה ַא ֲחרוֹ נִ ים ֵמ ֱאלוּל ַעד יוֹ ם ִכ ּפוּר ִצ ָּוה
ׁ ְש ָמדַ ,ע ֵ
ָל ֶהם ַל ֲעשׂ וֹ ת ִמ ׁ ְש ָּכן ,ו ְּכ ַלל ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן הוּא ְ ּב ִחינַ ת נִ ְד ַבת ֵלב ְצ ָד ָקה ְּכ ֵדי ְל ַח ֵ ּזק ֶאת ָה ָרצוֹ ן ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשהִּ ,כי
ְ ּב ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן ו ֵּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ָהי ּו ָּכל ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת ׁ ֶש ָ ּבא ּו ְל ָרצוֹ ןְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ַ(ו ִ ּי ְק ָרא יט)ִ ,ל ְרצוֹ נְ ֶכם ִּת ְז ָ ּבחוּה ּו
הרי שהשי”ת הוציא אותנו ממצרים ,לרומם אותנו אל הקדושה ולהעלותינו לתכלית המעלה,
והנה נורא נוראות ,כזה נסיון יש בעוה”ז ,כזה התגברות גם אז בזמן משה רבינו היה כזאת וכו’,
אבל בכח הרחמים שפעל אצל השם ומצא חן ,ניתן קדושת המשכן ,דרך התיקון של הכל.
והקשר של האדם למשכן הוא צדקה ,כמ”ש ‘ויקחו לי תרומה’ וכן ע”י כל קרבן ומנחה .וכך יש
כח משכן היום שהוא הצדיק ,ועי”ז יבנה המקדש.
ְו ַע ֵּ
ל-כן ַמ ְז ִּכיר ַ ּב ְּת ִח ָּלה ֵּת ֶכף ו ִּמ ָ ּיד ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַה ְּמנוֹ ָרה ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת ְּת ַצ ֶּוה ו ְּב ָפ ָר ׁ ַשת ְ ּב ַה ֲעלוֹ ְת ָך ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ֶזה
יכין ְל ַהגְ ִ ּביר ָה ָרצוֹ ן ְ ּבת ֶֹקף ָ ּגדוֹ ל ָּכל ָּכ ְך ַעד ׁ ֶש ָ ּי ִאיר ְלעוֹ ָלם ְול ֹא יֻ ְפ ַסק ְ ּב ָכל ִמינֵ י ח ׁ ֶֹשךְ
ָה ִע ָ ּקר ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
ׁ ֶשעוֹ ְב ִרים ַעל ָּכל ָא ָדם ְּכ ִפי ַמה ּׁ ֶשהוּאֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַמ ֲע ֵשׂ ה ַה ְּמנוֹ ָרה ַּכ ַ ּנ”לּ ְ ,ב ִחינַ ת ְל ַה ֲעלוֹ ת נֵ ר
ָּת ִמיד ְו ַכ ַ ּנ”ל ,ובכל פעם שמגלה כח המשכן כדי לגלות ,מזכיר גם את המנורה ,כי זהו עיקר כח
המשכן להדליק כל נשמה וכל נר ולתקן הכל.

תיאור נורא מה שמאבדים ע”י תאוות ממון ותיקונו ע”י צדקה למשכן הצדיק
וכאשר ר’ נתן יודע היטב מה שנעשה ,בא לנגוע בנקודה ,נקודת הכסף ,ענין הפרנסה ששם
נפל כל הרצון ,כמ”ש (לקו”מ סי’ כ”ה) ששם הוא נפילת הז’ גוונים ושם עיקר הסתרת ההבנה
וההשגה (לקו”מ סי’ ל’) ושם עיקר מה שמאבדים הרצון כי אין זמן לרצון ,צריך לחשוב איך
לעשות כסף ,ושם נכשל האדם ברצון של עצבות ותקיפות של שקר וגניבה ומצדיק את עצמו,
ומאבד כל רצון אמתי ,ושם עיקר הנפילה ליאוש ,כאשר לא השיג ,וחי כמו שחי בקושיְ .ו ֶזה
נַ ֲע ֶשׂ ה ְ ּב ָכל ָא ָדם ו ְּב ָכל ְז ַמן ְ ּב ָכל דּ וֹ ר ָודוֹ רֶ ׁ ,ש ְ ּב ָכל ַמה ּׁ ֶשעוֹ ֵבר ַעל ָה ָא ָדם ִע ַ ּקר ִּת ּקוּנוֹ ַעל-יְ ֵדי ּת ֶֹקף
ָה ָרצוֹ ן ַּכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַמ ֲע ִלים ַה ּכֹל ִמ ּׁ ְש ָמד ְל ָרצוֹ ן ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ו ׁ ְּש ָמד הוּא
ְ ּב ִחינַ ת ַּת ֲא ַות ָממוֹ ן ְו ִט ְר ַדּ ת ו ְּמ ִר ַירת ַה ּ ַפ ְרנָ ָסה ַמה ּׁ ֶש ַה ּ ָש ָטן ְו ַה ַ ּב ַעל ָדּ ָבר ַמ ּ ִפיל ֶאת ָּכל ֶא ָחד ְ ּב ַד ְע ּתוֹ
ְל ִט ְב ִע ּיוּת ְורוֹ ֶצה ְל ַה ְר ִחיקוֹ ֵמ ֱאמוּנַ ת ַה ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ְו ָה ָרצוֹ ן ָה ֶע ְליוֹ ן ו ֵּמ ֲח ַמת ֶזה דּ וֹ ֵאג ָּת ִמיד ַעל ָממוֹ ן
ו ַּפ ְרנָ ָסהֵ ,מ ֲח ַמת ׁ ֶשרוֹ ֶאה ׁ ֶש ַע ָּתה נִ ְת ַמ ֲע ָטה ּ ַפ ְרנָ ָסתוֹ ְ ,ויֵ ׁש ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ָממוֹ ן ַה ְר ֵ ּבה ֲא ָבל ִמ ְת ַא ֶּוה יוֹ ֵתר
ְויוֹ ֵתר ְוכוּ’,
מובן מלקו”מ סי’ כ”ג שזה הרצון הוא שורש הנפש ,היינו הכלי של הנשמה כמבואר שם ,אלא
שנופל לאנפין חשוכין ְו ָכל ֶזה נִ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ְ ּב ִחינַ ת ְּכ ִפירוֹ ת ָ ּב ָרצוֹ ן ְו ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ָמד ַו ֲעבוֹ ָדה
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ימן כג) ְו ַה ִּת ּקוּן
(ס ָ
ית ֶצ ֶדק ְוכוּ’ ִ
ָז ָרהִּ ,כי ָּכל ָה ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ְּתחו ִּבים ְ ּב ָממוֹ ן ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ִצ ִּו ָ
ָל ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַמ ֲע ֵשׂ ה ַה ִּמ ׁ ְש ָּכןּ ְ ,ב ִחינַ ת ְצ ָד ָקה ַל ֲענִ ִ ּיים ֲהגוּנִ ים ו ְּכ ׁ ֵש ִרים ֶ ּב ֱא ֶמת ,תיקון הנפילה ע”י ענין
המנורה והדלקת הרצון שהוא כלליות כח המשכן שהוא הצדקה שמתקן הימים ,וזה מה שיש
לעורר אחרים לצדקה ולהוציאם מגלותם.
ִּכי ל”ט ְמ ָלאכוֹ ת ִמ ִּמ ׁ ְש ָּכן ָ ּג ְמ ִרינָ ןְ ,ו ָכל ִע ְס ֵקי ַה ַּמ ּ ָשא ו ַּמ ָּתן ְו ַה ְּמ ָלאכוֹ ת ְּכלו ִּלים ְ ּבל”ט ְמ ָלאכוֹ ת,
יך ָּכל ֶא ָחד ְל ַה ְר ּבוֹ ת ִ ּב ְצ ָד ָקה ו ְּל ַכ ֵּון ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
ְו ָצ ִר ְ
יך ַעל ַע ְצמוֹ ְק ֻד ּׁ ַשת ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן ׁ ֶש ָע ָשׂ ה מ ׁ ֶֹשה ׁ ֶש ֲע ָשׂ אוֹ
ְ ּב ִת ּקוּנִ ים ָּכ ֵא ֶּלה ְל ַת ֵ ּקן ַלדּ וֹ רוֹ ת ֵח ְטא ָה ֵעגֶ ל ׁ ֶשהוּא ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ְ ּב ִחינַ ת ַּת ֲאווֹ ת ָממוֹ ןִּ ,כי ְ ּב ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן
ָּכלוּל ָּכל ַה ְ ּג ָונִ ין ִע ָּל ִאין ַה ְמ ֻל ָ ּב ׁ ִשין ְ ּב ֶכ ֶסף ְו ָז ָהב וּנְ ח ׁ ֶֹשת ו ְּת ֵכ ֶלת ְו ַא ְר ָ ּג ָמן ְוכוּ’ ׁ ֶש ְ ּב ׁ ָש ְר ׁ ָשם ֵהם ְ ּגבוֹ ִהים
(ס ָ
יתא ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר ִ
ְמאֹדִּ ,כי ֵהם ִע ַ ּקר ְ ּג ֻד ַּלת ַה ּבוֹ ֵרא יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ְשמוֹ ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ִא ָ
ימן כה) ,הרי כנ”ל שזה
מציאות הרצון לכסף ,ומה שכואב שהפסיד כמה מליונים וכו’ ,באמת זה הרצון להגוונין עלאין,
וצריך להוציאם מנפילתם ,אשר דבר זה נתחדש בעת צווי בנין המשכן ,והוא בכח הצדיק היום
לתת להרים אור הצדיק.
ַא ְך ְל ַמ ּ ָטה נָ ְפל ּו ְמאֹד ַעד ׁ ֶשרֹב ִה ְת ַר ֲחקוּת ְ ּבנֵ י ָה ָא ָדם ֵמ ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך הוּא ַעל-יְ ֵדי ִט ְר ַדּ ת ַה ָּממוֹ ן
יקי ַהדּ וֹ ר
ְו ַה ֲח ָפ ִציםֶ ׁ ,ש ֻּכ ָּלם ְּכלו ִּלים ְ ּב ֶכ ֶסף ְו ָז ָהב וּנְ ח ׁ ֶֹשת ו ְּת ֵכ ֶלת ְוכוּ’ ו ִּמי ׁ ֶש ְּמ ַק ּׁ ֵשר ַע ְצמוֹ ְל ַצ ִדּ ֵ
ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ְ ּב ִחינַ ת מ ׁ ֶֹשה ו ַּמ ְר ִ ּבים ִ ּב ְצ ָד ָקה ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ַל ּׁ ָש ַמיִ ם ְול ֹא ְל ִה ְת ּ ָפ ֵאר - ,בצדקה צריך כוונה
טובה להכלל בתורה ובאמת ,ולא בשביל ע”ז אחרת וגאוה ַ -על-יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכים ׁ ֶש ֵּמ ִאיר ָ ּב ֶהם
ֶה ָא ַרת ָה ָרצוֹ ןִ ,מ ְ ּב ִחינַ ת מ ׁ ֶֹשהַ ,עד ׁ ֶש ָ ּי ִאיר ָל ֶהם ְ ּב ָכל ִמינֵ י ח ׁ ֶֹש ְך ַל ֲעלוֹ ת ִמ ּׁ ָשם ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן
(שמוֹ ת לח) ֵא ֶּלה ּ ְפקו ֵּדי ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן
נַ ֲע ָשׂ ה ִ ּב ְק ֻד ּ ׁ ָשה ָּכזֹאת ׁ ֶש ֲא ִפ ּל ּו ְ ּב ֻח ְר ָ ּבנוֹ יָ גֵ ן ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ ּב ְב ִחינַ ת ׁ ְ
יה ,בזה מגלה נוראות ענין כח המשכן איך זה יש היום
ִ
מ ׁ ְש ָּכןִ ,מ ׁ ְש ָּכן ְ ּב ִבנְ יָ נוֹ ו ִּמ ׁ ְש ָּכן ְ ּב ֻח ְר ָ ּבנֵ ּכאשר היה אז גם משכן מפורק ,כי לפני שיש בית עולמים קבוע יש בחי’ משכן ,וזה קיים
לעולם ,ונמצא היום ,שזה אחד מנוראות כח הצדיק אמת.

גם היום נמצא איתנו המשכן בפירוקו ,ונוסע איתנו גם במקום חושך ועקרב

(ב ִּמ ְד ָ ּבר כד)ַ ,מה ּטֹב ּו א ָֹה ֶל ָך יַ ֲעקֹב ִמ ׁ ְש ְּכנוֹ ֶת ָ
ִ ּב ְב ִחינַ ת ַ ּ
יך יִ ְשׂ ָר ֵאלְ ,ו ָד ְר ׁש ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה
ֲא ִפ ּל ּו ְּכ ׁ ֶש ֵהם ֲח ֵר ִבים ְמגִ ִ ּנים ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל .ו ִּב ׁ ְש ִביל ֶזה ֵה ִקימ ּו ֶאת ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ו ֵּפ ְרקוּה ּו ְ ּב ַע ְצ ָמן
ְונָ ְסע ּו ִע ּמוֹ ִמ ָּמקוֹ ם ְל ָמקוֹ ם ְ ּב ִמ ְד ָ ּבר ח ׁ ֶֹש ְך ַו ֲא ֵפ ָלה ְמקוֹ ם נָ ָח ׁש ָשׂ ָרף ְו ַע ְק ָרב ְוכוּ’ְ ,ו ַא ַחר ָּכ ְך ָח ְזר ּו
יהםְ ,ו ִאם יְ ַק ּ ׁ ְשר ּו
ְו ֵה ִקימוּה ּו ְוכוּ’ְ ,להוֹ רוֹ ת ַלדּ וֹ רוֹ ת ׁ ֶש ֲא ִפ ּל ּו ְּכ ׁ ֶש ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן יִ ְהיֶ ה נִ ְפ ָרק ְו ָחרוּב יָ גֵ ן ֲע ֵל ֶ
יקי ֱא ֶמת ָהעוֹ ְס ִקים ְ ּב ִבנְ יַ ן
ְרצוֹ נָ ם ָּת ִמיד ִ ּב ְק ֻד ּ ׁ ַשת ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן ו ֵּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ְו ֵכ ָליוְ ,ו ַה ּכֹל ְ ּבכ ַֹח ַה ַּצ ִדּ ֵ
ימן רפב) כי המשכן וכליו הם נקודות
(ס ָ
ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן ְ ּב ָכל דּ וֹ ר ָודוֹ ר ְּכמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ֲא ַז ְּמ ָרה ְוכוּ’ ִ
של טוב שמתלקטים ,יש בחי’ אדנים  -מאה ברכות ,יש קרש -קשר להשם ,יש מחיצות
המוחין ובהם האור ,יש שולחן  -אכילה ,ומנורה  -רצון ,ומזבח קטורת  -תיקון הי”א ארורים,
ויש המשכן ואהל -הארת האמונה שמתנוצץ בקרסים וכו’.
ַעל-יְ ֵדי ֶזה יו ְּכל ּו ַל ֲעבֹר ְ ּב ׁ ָשלוֹ ם ְ ּב ָכל ַה ִּמ ְד ָ ּב ִר ּיוֹ ת ְ ּב ָכל ִמינֵ י ח ׁ ֶֹש ְך ְו ַצ ְל ָמ ֶות ֲא ִפ ּל ּו ְּכ ׁ ֶשעוֹ ְב ִרים ַחס
ְו ׁ ָשלוֹ ם ִ ּב ְמקוֹ ם נָ ָח ׁש ְו ָשׂ ָרף ְו ַע ְק ָרב ְו ִצ ָּמאוֹ ן ְוכוּ’ֶ ׁ ,ש ְ ּב ָכל ְמקוֹ מוֹ ת ֵא ּל ּו ְ ּב ֶה ְכ ֵר ַח ׁ ֶש ַ ּי ֲעבֹר ָ ּב ֶהם ָהרוֹ ֶצה
ָלגֶ ׁ ֶשת ֶאל ַה ּק ֶֹד ׁשּ ִ ,ב ְפ ָרט ִמי ׁ ֶש ִ ּנ ְכ ׁ ַשל ְּכ ָבר ַ ּב ֶּמה ׁ ֶש ִ ּנ ְכ ׁ ַשל ְורוֹ ֶצה ָל ׁשוּב ׁ ֶש ְ ּב ֶה ְכ ֵר ַח ׁ ֶש ַ ּי ֲעבֹר ְ ּב ֵא ּל ּו
ַה ְּמקוֹ מוֹ תּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ַמה ּׁ ֶש ָא ַמר ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ַעל ַמ ֲא ַמר ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְ ּב ַהיְ נ ּו ְדּ ָעאל
ימן כז).
יצא ְ ּב ִס ָ
(ע ֵ ּין ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ְר ִצ ָ
ְוכוּ’ ַ

ט

י
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הרי יש להתעורר מכל מה שעובר שהכל תיקון ,בכל דבר השם נמצא איתי ממש ואינו לריק,
וכל כוחי הוא להתדבק בבחי’ משכן ,כי הוא נמצא איתי גם במקום שרף ועקרב וצמאון אין
מים.
יקי ֱא ֶמת ְו ַכ ַ ּנ”ל
ילנ ּו ה’ ַעל-יְ ֵדי ּת ֶֹקף ָה ָרצוֹ ן ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶש ִ ּי ְז ֶּכה ַעל -יְ ֵדי ִה ְת ַק ּׁ ְשרוּת ְל ַצ ִדּ ֵ
ו ִּמ ֻּכ ָּלם יַ ִּצ ֵ
ְו ַע ֵּ
יה
ל-כן ִה ְז ִּכיר ַ ּב ְּת ִח ָּלה ַמ ֲע ֵשׂ ה ַה ְּמנוֹ ָרה ַא ַחר ַמ ֲע ֵשׂ ה ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ַמ ֲע ֵשׂ ה ַה ְּמנוֹ ָרה ְונֵ רוֹ ֶת ָ
ֵהם ִע ַ ּקר אוֹ ר ָה ָרצוֹ ן ׁ ֶש ָהיָ ה ֵמ ִאיר ַ ּב ִּמ ׁ ְש ָּכן ו ֵּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ַּכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה עוֹ ִלים ִמ ָּכל ִמינֵ י ח ׁ ֶֹשךְ
ׁ ֶש ָ ּבעוֹ ָלםּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ְּ(ת ִה ִּלים יח) ִּכי ַא ָּתה ָּת ִאיר נֵ ִרי ְוכוּ’ ְו ַכ ַ ּנ”ל :הכל עומד על תוקף הרצון שיש
להמשיך מרבינו ע”י ר’ נתן בהלכה זו ממש.

