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לקוטי הלכות ח"א דף קל"ט קמ"ה  -הלכות ברכת השחר ה אות ע"א  -פ"ח
בקדושת יוצר אין אומרים ‘ימלוך’ רק בקדושת התפילה ,לאחר שנתגלה שישראל
מנהיגים העולם בתפילתם כרצונם ,מתגלה הארה דלעתיד
מוהרנ”ת מכניס את נפשינו לכוונה נוראה של ברכות יוצר והג’ קדושות שבהם ,שזה עיקר
המשכת הרצון ,שה’ מנהיג עולמו ,ואיך המלאכים עובדים באימה ויראה כולם אהובים וכו’,
וע”י התעוררות הרצון שם ,אח”כ  -אחרי שמעוררים זכות אבות בתפילת שמונה עשרה,
ובנין הכח להביא רצון לתוך העולם ,אז מתגלה עיקר הארת הרצון בקדושה שבתפילה ,שהוא
מציאות התגלות כבוד השם ,ומוסיפים ‘ימלוך ה’ לעולם אלקיך ציון’ הארה מגאולה השלימה,
אע”פ שאנחנו בגלות ,כי מתגלה אותו הארת הרצון של תיקון האמונה ,ועי”ז יכולים לבקש
ובוודאי לפעול.
עא) ְו ַע ֵּ
ל-כן ִע ַ ּקר ֵס ֶדר ְק ֻד ּׁ ָשה אוֹ ְמ ִרים ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלה ְדּ ַהיְ נ ּו ְּכ ׁ ֶשחוֹ ְז ִרין ַה ְּת ִפ ָּלה ַ ּב ֲע ָשׂ ָרה ְו ִהיא
ֲח ׁשו ָּבה ִמ ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶש ְ ּביוֹ ֵצר ׁ ֶש ַ ּגם ַה ָ ּי ִחיד אוֹ ְמ ָר ּה ְונִ ְק ֵראת ְק ֻד ּׁ ָשה ִדּ ְמיֻ ּׁ ָשב ִּכי ְק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶש ְ ּביוֹ ֵצר ִהיא
ימה ו ְּביִ ְר ָאה ו ְּמגַ ִּלין
ישין ׁ ְשמוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ֵא ָ
ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ְּמ ַס ּ ְפ ִרין ֵס ֶדר ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶשל ַה ַּמ ְל ָא ִכים ׁ ֶש ַּמ ְק ִדּ ׁ ִ
יש
ׁ ֶשהוּא יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַמנְ ִהיג עוֹ ָלמוֹ ת ִ ּב ְרצוֹ נוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ָקדוֹ ׁש ָקדוֹ ׁש ָקדוֹ ׁש ְוכוּ' ְו ַת ְרגּ וּמוֹ ַק ִדּ ׁ
יש ַעל ַא ְר ָעא ְוכוּ' ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ְ ּק ֻד ּׁ ָשתוֹ ְל ַמ ְע ָלה ו ְּל ַמ ּ ָטה ִּכי הוּא יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַמנְ ִהיג ַה ּכֹל
ִ ּב ׁ ְש ֵמי ְמרוֹ ָמא ְוכוּ' ַק ִדּ ׁ
ִ ּב ְרצוֹ נוֹ ׁ ֶש ֶ ּזה ִע ַ ּקר ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ְ ּב ִחינַ ת ִמ ְק ָרא ק ֶֹד ׁש ַה ַ ּנ"ל ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ׁ ָש ֹל ׁש ּ ְפ ָע ִמים ָקדוֹ ׁש ְּכנֶ גֶ ד ׁ ָש ֹל ׁש
ְרגָ ִלים ִמ ְק ָר ֵאי ק ֶֹד ׁש ְו ַכ ַ ּנ"ל.
ֲא ָבל ְק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶש ַב ְּת ִפ ָּלה ָ ּגבוֹ ַּה יוֹ ֵתר ְויוֹ ֵתר ְו ֵאין אוֹ ְמ ִרים אוֹ ָת ּה ֶא ָּלא ַ ּב ֲע ָשׂ ָרהִּ .כי ְק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶש ַ ּב ְּת ִפ ָּלה
ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ִה ְת ַ ּג ּלוּת ְק ֻד ּׁ ָשתוֹ ׁ ֶש ִּמ ְת ַ ּג ֶּלה ַעל -יְ ֵדי ְּת ִפ ּלוֹ ת יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָל ֶהם ּכ ַֹח ְל ׁ ַשנּוֹ ת ַה ּ ֶט ַבע
ַה ִּמ ְתנַ ֶהגֶ ת ִ ּב ְרצוֹ נוֹ ְו ַל ֲעשׂ וֹ ת ְרצוֹ נוֹ ִּכ ְרצוֹ נָ ם ׁ ֶש ֶ ּזה ִע ַ ּקר ְק ֻד ּׁ ָשתוֹ ְ ּב ִחינַ ת ְו ַא ָּתה ָקדוֹ ׁש יוֹ ׁ ֵשב ְּת ִה ּלוֹ ת
ל-כן זֹאת ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶש ַ ּב ְּת ִפ ָּלה ָ ּגבוֹ ַּה יוֹ ֵתר ְו ַכ ַ ּנ"ל ְו ַע ֵּ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְו ַכ ַ ּנ"ל ְו ַע ֵּ
ל-כן ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶש ְ ּביוֹ ֵצר ֵאין
אוֹ ְמ ִרים יִ ְמל ְֹך ה' ְלעוֹ ָלם ְוכוּ' ַרק ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶש ַ ּב ְּת ִפ ָּלה אוֹ ְמ ִרים יִ ְמל ְֹך ה' ְלעוֹ ָלם ֱאל ָֹקיִ ְך ִצ ּיוֹ ן ְלדוֹ ר ָודוֹ ר
ְוכוּ' ִּכי ִע ַ ּקר ִה ְת ַ ּג ּלוּת ַמ ְלכוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְלעוֹ ָלם ְלדוֹ ר ָודוֹ ר ָלנֶ ַצח ִהיא ַעל-יְ ֵדי ְּת ִפ ַּלת יִ ְשׂ ָר ֵאל ְו ָה ִע ָ ּקר
יִ ְת ַ ּג ֶּלה ְּכ ׁ ֶש ַ ּי ׁ ְש ֶרה ׁ ְש ִכינָ תוֹ ְ ּב ִצ ּיוֹ ן ְ ּב ִחינַ ת ֱאל ַֹקיִ ְך ִצ ּיוֹ ן ִּכי ָאז יִ ְרא ּו ַה ּכֹל ְ ּג ֻד ַּלת יִ ְשׂ ָר ֵאלֶ ׁ ,ש ֵהם ַמנְ ִהיגִ ים
יקים ׁ ֶש ְ ּי ַח ּי ּו
(פ ָס ִחים סח) ֲע ִת ִידין ַצ ִדּ ִ
ָהעוֹ ָלם ִ ּב ְת ִפ ָּל ָתם ִּכ ְרצוֹ נָ ם ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ּ ְ
ֵמ ִתים ְוכוּ’ ְו ַע ֵּ
ל-כן ֵאין ַמ ְז ִּכ ִירין ּ ָפסוּק ֶזה יִ ְמל ְֹך ִ ּב ְק ֻד ּׁ ַשת יוֹ ֵצר ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְק ֻד ּׁ ַשת ַה ַּמ ְל ָא ִכים
ְ
ַרק ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ַ ּב ְּת ִפ ָּלהִּ ,כי ִע ַ ּקר ִה ְת ַ ּג ּלוּת ַמ ְלכוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַרך ְלעוֹ ָלם ְלדוֹ ר ָודוֹ ר ָלנֶ ַצח ִהיא
ַעל-יְ ֵדי ְּת ִפ ַּלת יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶשהוּא ִע ַ ּקר ׁ ְש ֵלמוּת ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ְ ּב ִחינַ ת ָק ְד ׁ ֵשי ֳק ָד ׁ ִשים ְו ַכ ַ ּנ”לְ ,ו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת
ַמה ּׁ ֶש ַּמ ְז ִּכ ִירין ַה ּׁ ְש ֹל ׁ ָשה ָאבוֹ ת ַ ּב ְּת ִפ ָּלה ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק ְויַ ֲעקֹב ִּכי ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַה ְ ּז ֵקנִ ים ׁ ֶש ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה
ׁ ֶש ְּמ ַק ּ ׁ ְש ִרין ָּכל ָה ְרצוֹ נוֹ ת ְל ׁש ֶֹר ׁש ָה ָרצוֹ ן ִּכי ָּכל ָה ָאבוֹ ת נִ ְק ָר ִאים ְז ֵקנִ ים ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ ּ
אשית כד)
(ב ֵר ׁ ִ
ְו ַא ְב ָר ָהם ָז ֵקן ָ ּבא ְוכוּ’ ְו ֵכן ְ ּביִ ְצ ָחק ְויַ ֲעקֹב ַּכ ְמב ָֹאר ַ ּב ִּמ ְד ָר ׁש (ו ְּביוֹ ָמא כח) ְו ַע ֵּ
ל-כן ֵהם ׁ ְש ֹל ׁ ָשה ָאבוֹ ת
ׁ ְש ֹל ׁ ָשה ְז ֵקנִ ים ְקדוֹ ׁ ִשים ׁ ֶש ְּכלו ִּלים ִמ ָּכל ַה ְ ּז ֵקנִ ים ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ְּכנֶ גֶ ד ׁ ָש ֹל ׁש ְרגָ ִלים ׁ ֶש ְּמגַ ִּלין ָה ָרצוֹ ן ִ ּב ְב ִחינַ ת
יאת ַה ּתוֹ ָרה ֲה ָל ָכה
ִמ ְק ָרא ק ֶֹד ׁש ַּכ ַ ּנ”ל ִּכי ָה ְרגָ ִלים ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ֹל ׁ ָשה ָאבוֹ ת ַּכ ּמו ָּבא ְו ַע ֵ ּין ְ ּב ִה ְלכוֹ ת ְק ִר ַ
ל-פי ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל:
ג ַע ּ ִ

ג

ד
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בלעם מצח הנחש מבקש להוריד אותנו מהרצון ,וכל כחותיו ע”י שנכשלו בעשרה נסיונות
בזה נראה ענין הרצון וכוחותיו מתוך פרשיות בלעםא וכל הענין שכל מה שרצה לקלל ישראל
היינו להפיל אותנו מהרצון ,כי חשב שיכול להתגבר ברצונות רעים להכשיל ,ויתבטל הרצון –
וכל כוחו היה ע"י העשר נסיונות שעברו[ ,זה חידוש].
עב) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַמ ֲע ֵשׂ ה ָ ּב ָלק ו ִּב ְל ָעם ִּכי ָ ּב ָלק ו ִּב ְל ָעם ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַח ּיוֹ ת ָרעוֹ ת ַה ַ ּנ"ל ו ֵּמ ַצח ַה ָ ּנ ָח ׁש ַה ַ ּנ"ל
יק ָתם הוּא
ׁ ֶשרוֹ ִצים ְל ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ְּכנֶ גֶ ד יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעם ָקדוֹ ׁש ַעל ׁ ֶש ֵהם ֲח ָז ִקים ֶ ּב ֱאמוּנַ ת ָה ָרצוֹ ן ִוינִ ָ
ִמ ִ ּז ְקנֵ י ַהדּ וֹ ר ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ֶהם ׁ ְש ֵלמוּת ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֵא ּל ּו ַה ְ ּז ֵקנִ ים ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ֶהם ׁ ְש ֵלמוּת ָ ּבא ּו ָּכל ַה ִ ּק ְלקו ִּלים ְו ָכל
ַה ּ ְפגָ ִמים ׁ ֶש ּ ָפגְ מ ּו יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ ּב ׁ ְשמוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַעל-יְ ֵדי ָה ֶע ֶשׂ ר נִ ְסיוֹ נוֹ ת ׁ ֶש ִ ּנ ּס ּו אוֹ תוֹ ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר ְו ַכ ּמו ָּבא ְל ֵעיל
ְק ָצת ִמ ֶ ּזה :
ומסביר ע”פ לקו”ת תורה ד’ – ענין מצח הנחש וכו’ – בלק זה החיות רעות ,ובלעם שורש
מצח הנחש – שהראשון רואים שהוא פורק עול ,והשני – ממש צדיק [אולי חסיד ,אולי בר’]
ִּכי ָ ּב ָלק הוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ַח ּיוֹ ת ָרעוֹ ת ַהדּ וֹ ְר ִסים ְוטוֹ ְר ִפים ְוכוּ' ׁ ֶש ֵהם ַח ְכ ֵמי ַה ּ ֶט ַבע ,ו ִּב ְל ָעם הוּא ְ ּב ִחינַ ת
ׁש ֶֹר ׁש ָח ְכ ַמת ַה ּ ֶט ַבע ְ ּב ִחינַ ת ֵמ ַצח ַה ָ ּנ ָח ׁש ְ ּב ַע ְצמוֹ ִּכי ְמב ָֹאר ׁ ָשם ְ ּבסוֹ ף ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ"ל ׁ ֶש ֵּמ ַצח ַה ָ ּנ ָח ׁש
הוּא ְ ּב ִחינַ ת ָר ׁ ָשע יָ ֵרא ְוכוּ' ְ(ו ָא ַמר ָאז ִ ּב ְל ׁשוֹ ן ַא ׁ ְש ְּכנַ ז ְ ּב ֶזה ַה ָּל ׁשוֹ ןַ ,אזוֹ י ִווי ַא ְפרו ִּמיר ָר ׁ ָשע) ו ִּמי
ׁ ֶש ִּמ ְס ַּת ֵּכל ַעל ַההוֹ ְל ִכים ְ ּב ַד ְר ֵכי ַה ְמ ַח ְ ּק ִרים ַ ּב ְ ּז ַמ ִ ּנים ַה ָּלל ּו ׁ ֶש ֻר ָ ּבם ְּכ ֻכ ָּלם ֵהם ּפוֹ ְר ֵקי עֹל ַה ּתוֹ ָרה
ְו ַה ִּמ ְצווֹ ת ַּכ ְמ ֻפ ְר ָסםֲ ,א ָבל ַ ּגם ָ ּב ֶהם יֵ ׁש ְל ַמ ְר ֵאה ֵעינַ יִ ם ְּכמוֹ ׁ ְשנֵ י ִמינִ ים ִּכי יֵ ׁש ַה ְר ֵ ּבה ֶא ּ ִפיקוֹ ְר ִסים
ׁ ֶשהוֹ ְל ִכים ְ ּב ֶד ֶר ְך ֶזה ְו ַה ּכֹל רוֹ ִאים ׁ ֶש ֵהם ּפוֹ ְר ֵקי עֹל ְוהוֹ ְל ִכים ִעם ַה ּזוֹ נוֹ ת ְונָ ׁ ִשים נָ ְכ ִר ּיוֹ ת ְל ַט ֵ ּיל ְוכוּ’
יהם
י-כן ָּכל ִדּ ְב ֵר ֶ
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
ו ְּב ָב ֵּתי ַּת ְר ִטיאוֹ ת ְו ַק ְר ְק ִסיאוֹ ת ׁ ֶש ָּל ֶהם ו ְּמ ַח ְּל ִלים ׁ ַש ָ ּבת ְויוֹ ם טוֹ ב ְוכוּ’ ְו ַא ַ
ֵהם ַרק ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ׁ ֶשרוֹ ִצים ְל ַה ְד ִר ְ
יהם ְו ָה ֱא ֶמת
יך ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ ּב ֶד ֶר ְך ָה ֱא ֶמת ְו ִד ּבוּר ֱא ֶמת ֵאינוֹ ָזז ִמ ּ ִפ ֶ
יהם
ׁ ֶש ָּל ֶהם ַרב ְמאֹד ְמאֹד ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ׁ ֶש ֲח ֵפ ִצים ַרק ֶ ּב ֱא ֶמת ַּכ ָ ּידו ַּע ְל ָכל ַה ַּמ ִ ּביט ְק ָצת ְ ּב ִס ְפ ֵר ֶ
יצים ַע ָּתה ְ ּביִ ְשׂ ָר ֵאל ׁשוֹ ֵמר ַע ּמוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ָל ַעד יִ ׁ ְש ְמ ֵרנ ּו ְו ֶאת ַז ְר ֵענ ּו ֵמ ֶהם.
יהם ָה ָר ִעים ׁ ֶש ֵהם ְמ ִפ ִ
ו ְּב ָק ְר ֵח ֶ
יהם
יהם ְל ַה ְראוֹ ת ְל ָכל ׁ ִש ְקרו ֵּת ֶ
ֲא ָבל ִאם לֹא ָהיָ ה ֶא ָּלא ֵא ּל ּו ְל ָבד ָהיָ ה ֶא ְפ ׁ ָשר ַאף ַעל ּ ִפי ֵכן ְל ׁ ַש ֵ ּבר ׁ ִש ֵ ּנ ֶ
יהם ׁ ֶש ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ֵמ ַצח ַה ָ ּנ ָח ׁש ׁש ֶֹר ׁש ָח ְכ ַמת ַה ּ ֶט ַבע ׁ ֶש ֵהם
ו ַּפ ְחזו ָּתם ֲא ָבל ַ ּגם נִ ְמ ָצ ִאים ְמ ַעט ֵ ּבינֵ ֶ
ש ֶַּמ ְר ִאים ַע ְצ ָמם ִּכ ְכ ׁ ֵש ִרים ו ְּכ ִא ּל ּו ֵאינָ ם ֲח ֵפ ִצים ַ ּב ּתוֹ ֵעבוֹ ת ָה ָרעוֹ ת ׁ ֶשל
ּ ִפ ְק ִחים ְל ָה ַרע יוֹ ֵתר ׁ

יסים ֲח ִקירוֹ ת
יהם ָה ָר ִעים ְו ֵהם ַמ ְכנִ ִ
ל-פי ׁ ֶש ֶ ּב ֱא ֶמת ַה ּכֹל ָ ּבא ַעל-יְ ֵדי ִל ּמו ֵּד ֶ
ף-ע ּ ִ
יהם ַא ַ
ַּת ְל ִמ ֵיד ֶ
ו ְּס ָברוֹ ת ָרעוֹ ת ׁ ֶשל ָח ְכ ַמת ַה ּ ֶט ַבע ֵה ֶפ ְך ַדּ ְר ֵכי ַה ּתוֹ ָרה ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּיים .ו ַּמ ְר ִאים ַע ְצ ָמם ִּכ ְמ ַד ְ ּב ִרים
ִ ּב ְת ִמימוּת ו ְּביִ ְר ָאה ִ ּב ׁ ְש ִביל ָה ֱא ֶמתְ .ו ָכל ִדּ ְב ֵר ֶ
יהם ּבוֹ ִטים ְּכ ַמ ְד ְקרוֹ ת ֶח ֶרב ִּכי ְמגַ ִּלים ּ ָפנִ ים ַ ּב ּתוֹ ָרה
ׁ ֶש ּל ֹא ַּכ ֲה ָל ָכה ו ְּמ ַה ּ ְפ ִכים ִדּ ְב ֵרי ֱאל ִֹקים ַח ִ ּיים ִל ְס ָברוֹ ת ְ ּב ֻד ּיוֹ ת ו ְּמ ֻז ָ ּיפוֹ ת ׁ ֶש ָּל ֶהם ְוכוּ’ ַּכ ָ ּידו ַּע ָּכל ֶזה

יאים ָ ּב ֶהם ְק ָצתְ ,ו ֵא ּל ּו ַה ּכוֹ ְפ ִרים ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ֵמ ַצח ַה ַ ּנ”ל ְו ַכ ַ ּנ”ל ו ֶּב ֱא ֶמת ֵהם ַ ּגם ֵהם ְּכ ָבר ִט ְּמא ּו
ַל ְ ּב ִק ִ
ֶאת ַע ְצ ָמן ְ ּב ָכל ַה ּתוֹ ֵעבוֹ ת ָרעוֹ ת ִ ּב ְזנוּת ְוכוּ’ ִּכי ֻר ָ ּבם ָהי ּו ַ ּבחו ִּרים ַעד ׁ ְש ֹל ׁ ִשים ְו ַא ְר ָ ּב ִעים ׁ ָשנָ ה
ְו ָעשׂ ּו ַמה ּׁ ֶש ָעשׂ ּו ַרק ׁ ֶש ֵהם ְצבו ִּעים ְו ִה ְס ִּתיר ּו ּתוֹ ֵעבוֹ ת ׁ ֶש ָּל ֶהם:

בל’ק הוא כח המחטיא את ישראל ומלקק הדמים ,בלע’ם הוא שורש מצח הנחש שבולע
ר’ נתן מעלה זכרון נוראות גדולת משה רבינו וסודות התורה ,וכל מה שרבינו מגלה – ומתאנח
א .מכלל הסדר רואים שהלכה זו היה המשך שאמר ר’ נתן מפסח ונמשך לימות הקיץ ,ומתוך מכתביו
בעלים לתרופה ידוע באיזה שנה זה היה.

ליקוטי הלכות ח"א דף קל"ט קמ"ה  -הלכות ברכת השחר ה אות ע"א  -פ"ח
שאעפ”כ יש מה שמכסה הכל ובולע ,וזהו ככל וכו’ ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ָ ּב ָלק ו ִּב ְל ָעםִּ ,כי ָ ּב ָלק ָדּ ְר ׁש ּו
לקֹק ָדּ ָמן ׁ ֶשל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַח ּיוֹ ת ָרעוֹ ת ַהדּ וֹ ְר ִסים ְוטוֹ ְר ִפים
ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ׁ ֶש ָ ּבא ָ
יחים ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶשהוֹ ְל ִכים ְ ּב ַד ְר ֵכי
יתים ְו ַה ְמ ִד ִ
ׁ ֶש ָ ּב ִאים ִל ְדרֹס ְו ִל ְטרֹף ְו ִל ׁ ְש ּפ ְֹך ָדּ ם ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַה ְּמ ִס ִ
יהם ָה ָר ִעים
יהם ְו ָח ְכמוֹ ֵת ֶ
י-כן אוֹ ְמ ִרים ִדּ ְב ֵר ֶ
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
יהם ְ ּבנִ אוּף ְו ָכל ַה ַּת ֲאווֹ ת ָרעוֹ תְ ,ו ַא ַ
ּתוֹ ֲעבוֹ ֵת ֶ
ְ
יהם ְוכוּ’ ְו ֶזה יָ דו ַּע ׁ ֶש ָּכל ַה ַּת ֲאווֹ ת ִ ּב ְפ ָרט ַּת ֲא ָוה ַה ְּכ ָל ִלית ָ ּבא ַעל -יְ ֵדי ֲע ִכ ַירת
ילך ְ ּב ַד ְר ֵכ ֶ
יחים ֵל ֵ
וּמוֹ ִכ ִ
ַה ָדּ ִמים ְו ַע ֵּ
ל-כן ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ָ ּב ָלק ׁ ֶש ָ ּבא ָלקֹק ָדּ ָמם ׁ ֶשל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַה ׁ ְש ִחית ְדּ ֵמ ֶ
יהם ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ַעל-
יח סוֹ ָפם
יהם ְוכוּ’ ְו ַכ ֲא ׁ ֶשר הוֹ ִכ ַ
ישין ַע ְצ ָמן ְ ּב ָח ְכמוֹ ת ׁ ֶשל ֶה ֶבל ִל ְלמֹד ְ ּב ַד ְר ֵכ ֶ
יהם ו ַּמ ְל ִ ּב ׁ ִ
יְ ֵדי ִר ּבוּי ּתוֹ ֲעבוֹ ֵת ֶ
ַעל ְּת ִח ָּל ָתם ׁ ֶש ִה ְפ ִקיר ְ ּבנוֹ ָתיו ִל ְזנוּת ִ ּב ׁ ְש ִביל ְל ַה ְטעוֹ ת ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַהיְ נ ּו ַּכ ַ ּנ”ל ִּכי ָ ּב ָלק ָהיָ ה ֶמ ֶל ְךְ ,ו ָכל
ַה ְּמ ָל ִכים ְדּ ִס ְט ָרא ָא ֳח ָרא ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַח ּיוֹ ת ָרעוֹ ת ַּכ ְמב ָֹאר ְ ּב ָדנִ ֵ ּיאל ו ְּז ַכ ְריָ ה ְוכוּ’ נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ָ ּב ָלק הוּא
ְ ּב ִחינַ ת ַה ַח ּיוֹ ת ָרעוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ַח ְכ ֵמי ַה ּ ֶט ַבע ַהדּ וֹ ְר ִסים ְוטוֹ ְר ִפים ַר ִ ּבים ִמ ְ ּבנֵ י ַע ֵּמנוּ.
ֲא ָבל ָּכל ּכ ַֹח ָ ּב ָלק הוּא ִמ ִ ּב ְל ָעם ָה ָר ׁ ָשע ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ׁש ֶֹר ׁש ָח ְכ ַמת ַה ּ ֶט ַבע ְ ּב ִחינַ ת ֵמ ַצח ַה ָ ּנ ָח ׁש ַה ַ ּנ”ל
ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ָר ׁ ָשע יָ ֵרא ַ
(א ְפרו ֶּמיר ָר ׁ ָשע ַה ַ ּנ”ל) ׁ ֶש ֶה ְר ָאה ֶאת ַע ְצמוֹ ְּכ ַצ ִדּ יק ו ְּכ ָפרו ּׁש ְול ֹא ָר ַדף ַא ַחר
ישוּת ִאם ֲאתוֹ נוֹ ְּכמוֹ
ַה ְ ּזנוּת ,ו ֶּב ֱא ֶמת ָהיָ ה ִמאוּס ּתוֹ ֲעבוֹ ָתיו יוֹ ֵתר ִמ ֻּכ ָּלםִּ ,כי ְ ּב ִצנְ ָעה ָע ׁ ָשה ַמ ֲע ֵשׂ ה ִא ׁ
(סנְ ֶה ְד ִרין קה) ַעל ּ ָפסוּק ַה ַה ְס ֵּכן ִה ְס ַּכנְ ִּתי ַ ּ
(ב ִּמ ְד ָ ּבר כב) ְו ֵכן נִ ְמ ָצ ִאים
ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ַ
יהם
יהם ו ַּמ ֲע ֵשׂ ֶ
אשי ַה ִּכ ּתוֹ ת ׁ ֶש ָּל ֶהם ,ו ְּב ֻר ָ ּבם נוֹ ָדע ַא ַחר ָּכ ְך ְל ָכל ַדּ ְר ֵכ ֶ
ַ ּגם ַע ָּתה ְר ׁ ָש ִעים ָּכ ֵא ֶּלה ְ ּב ָר ׁ ֵ
יהם ָה ָרעוֹ ת ׁ ֶש ֵהם חוֹ ְת ִרים ִל ְס ּתֹר ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ָּכל ַדּ ְר ֵכי ַה ּתוֹ ָרה
יהם ְו ֵדעוֹ ֵת ֶ
ָה ָר ִעים ְו ַכ ִ ּנ ָּכר ִמ ּתוֹ ְך ִס ְפ ֵר ֶ
ְו ָה ֱאמוּנָ ה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ְוכוּ’ ְו ָכל ֶזה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ִ ּב ְל ָעם ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֵמ ַצח ַה ָ ּנ ָח ׁש ׁש ֶֹר ׁש ָח ְכ ַמת ַה ּ ֶט ַבע
יח ִ ּב ְס ָברוֹ ָתיו ָה ָר ִעים ְּכ ִא ּל ּו
ׁ ֶש ֵאינוֹ ַמ ְר ֶאה ו ְּמגַ ֶּלה ִר ׁ ְשעוֹ ָתיו ַלחוּץַ ,רק הוּא ֵמ ִסית ו ְּמ ַפ ֶּתה ו ַּמ ִדּ ַ
ַּכ ָּונָ תוֹ ֶאל ָה ֱא ֶמת ְוהוּא ְק ִל ּ ָפה ֲח ָז ָקה ָּכל ָּכ ְך ַעד ׁ ֶש ָ ּק ׁ ֶשה ְמאֹד ְמאֹד ִל ְס ּתֹר ֵדּ עוֹ ָתיו ו ְּס ָברוֹ ָתיו

למה ּׁ ֶש ְּמגַ ִּלין נִ ְפ ָלאוֹ ת ְונוֹ ָראוֹ ת ַ ּב ּתוֹ ָרה ְ ּב ָח ְכמוֹ ת ֲא ִמ ִּתיוֹ ת ו ְּב ִשׂ ְכ ִל ּיוּת ַדּ ִ ּקים
ַה ְמ ֻז ָ ּיפוֹ ת ִּכי ָּכ ַ
ְונִ ְפ ָל ִאים ַ ּב ֲח ִריפוּת ו ְּב ִקיאוּת ְו ִה ְת ַ ּג ּלוּת נִ ְס ָּתרוֹ ת נִ ְשׂ ָ ּגבוֹ ת ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְ ּב ׁשוּם ֵשׂ ֶכל ֱאנוֹ ׁ ִשי
ְל ַה ּ ִשיגָ ם ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ַפע ֱאל ִֹקי ְוכוּ’ ַעל ֻּכ ָּלם הוּא חוֹ ֵתר ִל ְס ּתֹר ְו ִל ְכ ּפֹר ְ ּב ָכל ְ ּב ַד ְר ֵכי
ְס ָברוֹ ָתיו ַה ְמ ֻז ָ ּיפוֹ ת ְוכוּ’ ְו ַע ֵּ
ל-כן נִ ְק ָרא ִ ּב ְל ָעם ׁ ֶשרוֹ ֶצה ִל ְבל ַֹע ו ְּל ַה ְע ִלים ו ְּל ַה ְס ִּתיר ַה ּכֹל.

יתא ִ ּב ְד ָב ָריו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכהֶ ׁ ,ש ִ ּב ְל ָעם הוּא ִ ּב ְק ִל ּ ָפה ְּכנֶ גֶ ד ָּכל ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִ ּנ ְּתנָ ה ַעל -יְ ֵדי מ ׁ ֶֹשה
ְו ֶזה ׁ ֶש ִא ָ
אשית ׁ ֶשהוּא ַה ְת ָח ַלת ַה ּתוֹ ָרה ְו ַהל’ ְּכנֶ גֶ ד סוֹ ף ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ְּמ ַס ֶ ּי ֶמת ְ ּבל’
ַר ֵ ּבנ ּו ִּכי ַהב’ ְּכנֶ גֶ ד ַהב’ ִדּ ְב ֵר ׁ ִ
ְו ָהע’ ְּכנֶ גֶ ד ע’ ּ ָפנִ ים ׁ ֶשל ּתוֹ ָרה ְו ַה ֵּמ”ם ְּכנֶ גֶ ד ֵמ”ם יוֹ ם ׁ ֶש ִ ּנ ְּתנָ ה ָ ּב ֶהם ַה ּתוֹ ָרה ְּכמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה
ִ ּב ְקרוֹ ב ָע ַלי ְמ ֵר ִעים ְ ּ
ימן לו ֵח ֶלק א) ְוכוּ’ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ִהיא ְק ִל ּ ָפה ְט ֵמ ָאה ָּכל ָּכ ְך ׁ ֶשרוֹ ָצה ְל ַה ְס ִּתיר
(ב ִס ָ
ו ְּל ַה ְע ִלים נִ ְפ ָלאוֹ ת נוֹ ָראוֹ ת ְונִ ְשׂ ָ ּגבוֹ ת ָּכ ֵא ֶּלה ׁ ֶש ְּמב ָֹא ִרים ְ ּב ִא ְת ַ ּג ְליָ א ו ְּב ִא ְת ַּכ ְסיָ א ְ ּב ָכל ַה ּתוֹ ָרה ֻּכ ָּל ּה ִמן
אשית ַעד ל’ ׁ ֶשל ְל ֵעינֵ י ָּכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ׁ ֶשר ָּכל רוֹ ֶאה יִ ׁ ְש ּתוֹ ֵמם ְויַ ֲעמֹד ַמ ְר ִעיד ִּכי ַה ּכֹל רוֹ ִאים
ב’ ִדּ ְב ֵר ׁ ִ
ו ְּמ ִבינִ ים ָּכל ִמי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ מוֹ ַח ְ ּב ָק ְד ֳקדוֹ ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְלגַ ּלוֹ ת ּתוֹ ָרה ְקדוֹ ׁ ָשה ְונוֹ ָר ָאה ָּכזֹאת ִּכי ִאם ִמן
ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ַעל-יְ ֵדי נְ בו ַּאת ּ ָפנִ ים ְ ּב ָפנִ ים ׁ ֶשהוּא מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנ ּו ו ִּב ְפ ָרט ָּכל ַה ּסוֹ דוֹ ת ָה ֲעצוּמוֹ ת ְו ַה ִ ּנ ְשׂ ָ ּגבוֹ ת
יקים ַה ַ ּק ְדמוֹ נִ ים ֲא ׁ ֶשר ִּת ְס ַמר ַשׂ ֲערוֹ ת ָה ָא ָדם ְורוֹ ִאים ַעיִ ן
ׁ ֶש ְּכ ָבר ִה ְת ִחיל ּו ְלגַ ּלוֹ ת ַה ַּת ָ ּנ ִאים ְו ַה ַּצ ִדּ ִ
ְ ּב ַעיִ ן ִּכי רו ַּח ה’ ִדּ ֶ ּבר ָ ּבם ִּכי ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְלגַ ּלוֹ ת ָּכזֹאת ְ ּב ֵשׂ ֶכל ֱאנוֹ ׁ ִשי ְ ּב ׁשוּם א ֶֹפןְ .ו ָכל ַה ּׁ ִש ְב ִעים ּ ָפנִ ים
ׁ ֶש ִה ְת ִחיל ּו ְלגַ ּלוֹ ת ְמ ַעט ִדּ ְמ ַעט ֵמ ֶהםְ ,ו ָכל ַמה ּׁ ֶש ָ ּיגַ ע מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנ ּו ְ ּב ֵמ”ם יָ ִמים ׁ ָש ֹל ׁש ּ ְפ ָע ִמים ֶל ֶחם לֹא
ֹאכל ְולֹא
יש ָּכ ֶזה ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה ָּכזֹאת ׁ ֶש ּלֹא י ַ
ָא ַכל ו ַּמיִ ם ל ֹא ׁ ָש ָתה ׁ ֶש ּל ֹא נִ ׁ ְש ַמע ֵמעוֹ ָלם ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה נִ ְמ ָצא ִא ׁ
יִ ׁ ְש ֶּתה ַא ְר ָ ּב ִעים יָ ִמים ְרצו ִּפים ְו ָכל ַהנּוֹ ָראוֹ ת ָה ֲעצוּמוֹ ת ֵא ֶּלה ְו ָהאוֹ תוֹ ת ְו ַה ּמוֹ ְפ ִתים ְו ָכל ַה ּמוֹ ָרא ַה ָ ּגדוֹ ל
ֲא ׁ ֶשר ָע ָשׂ ה מ ׁ ֶֹשה ְוכוּ’ ַה ּכֹל ַּכ ֲא ׁ ֶשר ַל ּכֹל ֵהם רוֹ ִצים ְל ַה ְס ִּתיר ו ְּל ַה ְע ִלים ְולוֹ ַמר ׁ ֶש ַה ּכֹל ְמ ַר ֵּמז ַעל ִדּ ְב ֵרי
יסטוֹ ַו ֲח ֵב ָיריו יִ ַּמח ׁ ְש ָמם ְוכוּ’ ְו ָכל ֶזה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ִ ּב ְל ָעם ׁ ֶשהוּא ְּכנֶ גֶ ד ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ָכל
ָח ְכמוֹ ת ַהיְ ָונִ ים ַא ִר ְ

ה

ו

ליקוטי הלכות ח"א דף קל"ט קמ"ה  -הלכות ברכת השחר ה אות ע"א  -פ"ח
יה ַּכ ַ ּנ”ל ִּכי הוּא ְ ּב ִחינַ ת ֵמ ַצח ַה ָ ּנ ָח ׁש ׁש ֶֹר ׁש ָח ְכ ַמת ַה ּ ֶט ַבע ְוכוּ’ ְו ַכ ַ ּנ”ל:
ְ ּב ִחינוֹ ֶת ָ
יוצא בקצף נגד כל הכופר בתורת הקבלה ומובן שמכוון גם לכל מי שנראה חסיד וכו’
יהם ָה ָר ִעים ׁ ֶש ּכוֹ ְפ ִרים ְלגַ ְמ ֵרי ְ ּב ָכל ִדּ ְב ֵרי
יסים ְ ּב ָק ְר ֵח ֶ
[עד ׁ ֶש ֶ ּזה ָסמו ְּך ִ ּג ּל ּו נַ ְבלו ָּתם ְל ֵעין ּכֹל ו ַּמ ְד ּ ִפ ִ
ַ
יהם ְואוֹ ְמ ִרים ׁ ֶש ָּכל ֵס ֶפר ַה ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְו ַה ִּת ּקוּנִ ים
יפים ּ ְפנֵ ֶ
ַה ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ו ְּב ָכל ַדּ ְר ֵכי ַה ַ ּק ָ ּב ָלה ו ַּמ ְח ִצ ִ
ל ֹא יָ ָצא ִמ ּ ִפי ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ַ ּבר יוֹ ָחאי ַו ֲח ֵב ָיריו ְו ִה ְד ּ ִפיס ּו ֵא ֶיזה ֵק ֵרח ַעל ֶזה ְוכוּ’ ֲא ׁ ֶשר ָּכל ַ ּבר ַדּ ַעת
פי רו ַּח ַה ּק ֶֹד ׁש ָ ּגבוֹ ַּהֵמ ִבין ׁ ֶש ִדּ ְב ֵרי ַה ּזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְו ַה ִּת ּקוּנִ ים ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ִה ְת ַ ּג ּלוֹ ת ִּכי ִאם ַעל ּ ִ
יע ַעל ַצ ִדּ יק ָקדוֹ ש ְּכמוֹ תוֹ ׁ ֶשהוּא ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ַ ּבר יוֹ ָחאי ו ְּבנ ֹו ׁ ֶש ָ ּי ׁ ְשב ּו
ְונוֹ ָרא ְמאֹד ׁ ֶשהוֹ ִפ ַ
יתא ְ ּב ַה ְק ָדּ ַמת ָה ֵ’עץ ַח ִ ּיים’ ׁ ֶש ָּכל ִמי
ׁ ְש ֹל ׁש ֶע ְשׂ ֵרה ׁ ָשנִ ים ִ ּב ְמ ָע ָרה ְוכוּ’ ְו ֵכן ִּכ ְת ֵבי ָה ֲא ִר ַיז”ל ְּכמוֹ ׁ ֶש ִא ָ
ׁ ֶש ִ ּי ְס ַּת ֵּכל ּבוֹ ֶ ּב ֱא ֶמת יָ ִעיד ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְ ּב ֵשׂ ֶכל ֱאנוֹ ׁ ִשי ְלגַ ּלוֹ ת ִחדּ ו ׁ ִּשים ְו ִה ְת ַ ּג ּלוּת ָּכ ֵא ֶּלה ְוכוּ’ ְו ֵהם
רוֹ ִצים ַל ֲעקֹר ְו ִל ְס ּתֹר ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ִ ּבנְ יָ נִ ים נִ ְשׂ ָ ּג ִבים ָּכ ֵא ֶּלה ,לֹא ְּת ֵהא ָּכזֹאת ְ ּביִ ְשׂ ָר ֵאל]

יש מלחמה של אלו המגבירים כח התאוות ,בחי’ בלק ,ויש כחות שבולעים האמת
בפיהם בחי’ בלעם

עג) ְו ַע ֵּ
ל-כן ְּכ ׁ ֶש ָר ָאה ָ ּב ָלק ׁ ֶש ִ ּי ְשׂ ָר ֵאל ִמ ְת ַ ּג ְ ּב ִרים ׁ ֶש ּל ֹא ְּכ ֶד ֶר ְך ַה ּ ֶט ַבע ַעד ׁ ֶש ּל ֹא ָהיָ ה לוֹ ּכ ַֹח ְ ּב ַע ְצמוֹ
ְלנַ ְּצ ָחםַ ,ע ֵּ
ל-כן ׁ ָש ַלח ַא ֲח ֵרי ִ ּב ְל ָעם ׁ ֶשהוּא ֵמ ַצח ַה ָ ּנ ָח ׁש ׁש ֶֹר ׁש ָח ְכ ַמת ַה ּ ֶט ַבע או ַּלי ְ ּבכֹחוֹ יו ַּכל ְלנַ ְּצ ָחם
ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ְו ֶזה ׁ ֶש ָּכתוּב ְ ּב ִס ְפ ֵרי ק ֶֹד ׁש ׁ ֶשעוֹ ָב ָדא ְדּ ָב ָלק ָהיָ ה ְ ּבעוֹ ָב ָדא ַעל-יְ ֵדי ֵא ֶיזה גּ וּף ָט ֵמא ְוכוּ’
ו ַּמ ֲע ֵשׂ ה ִ ּב ְל ָעם ָהיָ ה ַרק ְ ּב ִפיוִּ .כי ָ ּב ָלק הוּא ְ ּב ִחינַ ת ַח ּיוֹ ת ָרעוֹ ת ׁ ֶש ִּמ ְת ַ ּג ְ ּב ִרים ַעל-יְ ֵדי ַּת ֲאווֹ ת ַהגּ וּף
יהם ָה ָרעוֹ ת
יהם ָ ּבעוֹ ָלם ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּיו ְּכל ּו ְל ִה ָּמ ׁ ֵש ְך ַא ֲח ֵרי ַּת ֲאווֹ ֵת ֶ
יסים ַדּ ְר ֵכי ְּכ ִפירוֹ ֵת ֶ
ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַמ ְכנִ ִ
ו ְּכ ֵעין ׁ ֶש ָא ְמר ּו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה לֹא ָע ְבד ּו יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ֶא ָּלא ְל ַה ִּתיר ָל ֶהם ֲע ָריוֹ ת ְ ּב ַפ ְר ֶה ְסיָ א.
ו ִּב ְל ָעם ָהיָ ה ָט ֵמא יוֹ ֵתר ְויוֹ ֵתר ְו ִה ְת ַח ֵּכם יוֹ ֵתר ְו ֶה ְח ִ ּביא ְו ִה ְס ִּתיר ִר ׁ ְש ָעתוֹ ְו ַכ ַ ּנ”ל ְו ָכל ּכֹחוֹ ָהיָ ה ְ ּב ִפיו
ׁ ֶש ָהיָ ה יוֹ ֵד ַע ְּכ ׁ ָש ִפים ו ׁ ְּשמוֹ ת ַה ּ ֻט ְמ ָאה ַה ְר ֵ ּבה ְוכוּ’ְ ,ו ָכל ַה ָח ְכמוֹ ת ׁ ֶשל ַח ְכ ֵמי ַה ּ ֶט ַבע ׁ ֶשל ָּכל ַה ְמ ַח ְ ּק ִרים
ׁ ֶשל ַע ְכ ׁ ָשיו ַה ְּכלו ִּלים ָ ּב ֶהםֶ ׁ ,ש ְ ּב ָכל ֶזה ָהיָ ה ִמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ִל ְס ּתֹר ו ְּל ַה ֲע ִלים ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ָּכל ַדּ ְר ֵכי ַה ּתוֹ ָרה
אשית ַעד ל’ ׁ ֶשל ְל ֵעינֵ י ָּכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְו ָכל ֶזה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ֵמ ַצח ַה ָ ּנ ָח ׁש ַּכ ַ ּנ”ל
ֹאש ְו ַעד סוֹ ף ִמב’ ִדּ ְב ֵר ׁ ִ
ֵמר ׁ
ּ
ְו ַע ֵּ
(מ ָיכה ו) ַע ִּמי ְז ָכר נָ א ַמה ָי ַעץ
ל-כן ֶ ּב ֱא ֶמת ָהיְ ָתה ָאז ֵעת ָצ ָרה ְ ּגדוֹ ָלה ְליַ ֲעקֹב ְמאֹד ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ִ
ָ ּב ָלק ֶמ ֶל ְך מוֹ ָאב ו ַּמה ָענָ ה אוֹ תוֹ ִ ּב ְל ָעם ֶ ּבן ְ ּבעוֹ ר ְוכוּ’:
בזה בא להראות נוראות בענין הרצון ואיך הכל תלוי בפה וברצון כי בזה עיקר הבחירה
עד) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַ ּ
ֹאמר מוֹ ָאב ֶאל ִז ְקנֵ י ִמ ְדיָ ן .ו ֵּפ ֵר ׁש ַר ׁ ִש”י ַו ֲהלֹא ֵמעוֹ ָלם ָהי ּו שׂ וֹ נְ ִאים
(ב ִּמ ְד ָ ּבר כב) ַו ּי ֶ
ֶזה ָל ֶזה ְוכוּ’ ,ו ַּמה ָר ָאה מוֹ ָאב ִל ּטֹל ֵע ָצה ִמ ִּמ ְדיָ ן ֵּכ ָיון ׁ ֶש ָרא ּו יִ ְשׂ ָר ֵאל נוֹ ְצ ִחים ׁ ֶש ּל ֹא ְּכ ִמנְ ַהג ָהעוֹ ָלם
יהם ְ ּב ָא ָדם
ָא ְמר ּו ַמנְ ִהיגָ ם ׁ ֶשל ֵא ּל ּו ְוכוּ’ָ ,א ְמר ּו ָל ֶהם ֵאין ּכֹחוֹ ֶא ָּלא ְ ּב ִפיו ָא ְמר ּו ַאף ָאנ ּו נָ בוֹ א ֲע ֵל ֶ
ׁ ֶש ּכֹחוֹ ְ ּב ִפיו:

קטע זה הוא יסוד גדול עד היכן כח הרצון מגיע ,ואיך זה שרוצה בתחילה להגיע למעלה
שבקדושה ואינו מצליח וכו’ ,טועים מאד שמסתכלים על מה שעובר ,כי הכל עומד על תוקף
הרצון ,ושייך לבנות רצון גם כאשר יש חולשה בלב וכו’ ובזה עיקר הבחירה.
ש ֶָּכל ָהעוֹ ָלם ל ֹא נִ ְב ָרא ִּכי ִאם ִ ּב ׁ ְש ִביל ַה ְ ּב ִח ָירהְ .ו ַע ֵּ
ִּכי ֶזה ְּכ ָלל ָ ּגדוֹ ל ׁ
ל-כן ַה ְ ּב ִח ָירה יֵ ׁש ָל ּה ּכ ַֹח
ָ ּגדוֹ ל ְמאֹד ְמאֹד ְו ַכ ְמב ָֹאר ִמ ֶ ּזה ְ ּב ָכל ַה ְּס ָפ ִרים ו ִּב ְד ָב ֵרינ ּו ַּכ ָּמה ּ ְפ ָע ִמים ְו ִע ַ ּקר ּכ ַֹח ַה ְ ּב ִח ָירה הוּא ַעל-יְ ֵדי
ׁ ֶש ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ֶה ֱע ִלים ְו ִה ְס ִּתיר ְרצוֹ נוֹ ְ ּב ַה ְס ָּתרוֹ ת ְו ַה ְע ָלמוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת ַרק נָ ַתן ּכ ַֹח ָו ַד ַעת ָ ּב ָא ָדם ׁ ֶש ָ ּי ִבין
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ִמ ַדּ ְע ּתוֹ ׁ ֶש ָּצ ִר ְ
יך ְל ַב ּלוֹ ת ָּכל יָ ָמיו ְל ַב ֵ ּק ׁש ו ְּל ַח ּ ֵפשׂ ַא ַחר ְרצוֹ נוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך.
עיקר הבחירה הוא במציאות הזה שאתה בספק ומתחשב במה שההמון אומרים ,וזה וזה חולק,
וזה אומר שיש שיטות וכו’ .כי העיקר להבין האמת ולא להסתפק ,ועי”ז יבא לרצון חזק.
ו ְּל ַב ּ ֵטל ָּכל ְרצוֹ נוֹ ָתיו נֶ גֶ ד ְרצוֹ נוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך בזה מגלה קיצור כל העבודה ,שלא יהיה ספק ,העיקר
לבטל אהבה ויראה נפולה לאמונה ,לבטל כל רצון להנות בעוה”ז ,למציאות העבודה ,וללכת
מדרגא לדרגא בזה  -וכל זה פשוט ,אבל נעלם ומסתפקים ,אע”פ שמבינים מהתורה ומצדיקים,
ורק ע”י רצון להבין יכולים לטעום זאת.
ִּכי ֶזה יָ דו ַּע וּמו ָּבן ַל ּכֹל ׁ ֶש ָהעוֹ ָלם ַה ֶ ּזה ֵאינוֹ ְּכלוּם ֲה ֵבל ֲה ָב ִלים ֵאין ּבוֹ ַמ ָּמ ׁש ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ִה ְת ִחיל ק ֶֹה ֶלת
ִס ְפרוֹ ֲה ֵבל ֲה ָב ִלים ְוכוּ' ְו ָח ַזר ְו ָא ַמר ֲה ֵבל ֲה ָב ִלים ַה ּכֹל ָה ֶבל ְו ֵכן ָדּ ִוד ָא ַמר ְּ(ת ִה ִּלים קמד) ָא ָדם ַל ֶה ֶבל
ָדּ ָמה יָ ָמיו ְּכ ֵצל עוֹ ֵבר ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ּ ֵפ ְר ׁש ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְ ּ
אשית ַר ָ ּבה ּ ֶפ ֶרק צו) לֹא ְּכ ִצ ּלוֹ ׁ ֶשל
(ב ֵר ׁ ִ
ֶדּ ֶקל ְוכוּ’ ֶא ָּלא ְּכ ֵצל ׁ ֶשל עוֹ ף ַה ּפוֹ ֵר ַחְ .ו ֵכן ָ ּבא ּו ָּכל ַח ְכ ֵמי ֱא ֶמת ְוצוֹ ֲע ִקים ִענְ יָ ן ֶזה ְ ּב ַכ ָּמה ְו ַכ ָּמה ְל ׁשוֹ נוֹ ת
ֵאין ִמ ְס ּ ָפר ַו ֲא ִפ ּל ּו ָּכל ַח ְכ ֵמי ֻא ּמוֹ ת ָהעוֹ ָלם מוֹ ִדים ַעל ָּכל ֶזה ִּכי ֲהלֹא רוֹ ִאים ְ ּב ַעיִ ן ׁ ֶש ְ ּי ֵמי ַח ֵ ּיינ ּו ֶה ֶבל
ְו ָה ָא ָדם ֵמת ְ ּב ָכל יוֹ ם ִּכי ַה ּיוֹ ם ְו ַה ּׁ ָש ָעה ׁ ֶש ַחי ל ֹא יִ ְהי ּו עוֹ ד ְו ַע ֵּ
ל-כן ַמ ְת ִחיל יוֹ ם ַה ָּמ ֶות ִמ ּיוֹ ם ִה ָּו ְלדוֹ ְוכוּ’
יכין ְל ַד ֵ ּבר ָ ּב ֶזה ַה ְר ֵ ּבה ַה ְר ֵ ּבה ְו ַל ֲחזֹר
י-כן ֲע ַדיִ ן ֲע ַדיִ ן ְצ ִר ִ
ל-פ ֵ
ע ּ ְִו ַכ ְמב ָֹאר ִמ ֶ ּזה ִ ּב ְס ָפ ִרים ַה ְר ֵ ּבה ַא ְך ַאף ַ
יבים ְלקוֹ לוֹ ָּ ,כל ֶזה ְויוֹ ֵתר ִמ ֶ ּזה ִּכי ַ ּגם ֶאת ָהע ָֹלם נָ ַתן ְ ּב ִל ָ ּבם (ק ֶֹה ֶלת
ִעם ַע ְצמוֹ ְו ִעם ֲח ֵב ָיריו ַה ַּמ ְק ׁ ִש ִ
ימן תרטו) וּמו ָּבא ְ ּב ֵפרו ּׁש ַר ׁ ִש”י ְל ׁשוֹ ן ַה ְע ָל ָמה
ג) ְו ָד ְר ׁש ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (יַ ְלקוּט ׁ ִש ְמעוֹ נִ י ִס ָ
ְו ׁ ִש ְכ ָחה ׁ ֶש ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ָח ְכ ָמתוֹ ָה ֲע ֻמ ָ ּקה ִה ְכנִ יס ַה ְע ָל ָמה ְ ּב ֵלב ָה ָא ָדם ִ ּב ׁ ְש ִביל ּכ ַֹח ַה ְ ּב ִח ָירה
יח ָּכל ֶזה
ׁ ֶש ִ ּב ׁ ְש ִביל ֶזה יֵ ׁש ּכ ַֹח ְל ַה ּ ָש ָטן ְל ַה ְע ִלים ו ְּל ַה ְס ִּתיר ו ְּל ַה ׁ ְש ִּכ ַ
והרי יודעים שאין תכלית בעוה”ז ,והכל הבל ,ובוכים ומתעצבים ,אבל אין יודעים מה לעשות
כלל כי אין יודעין מעלת הרצון
הצדיקים מחפשים מה רצון ה’ מהם ,ומתרחקים מכל התאוות עד שה’ מרחם עליהם ומגלה
להם רצונו ,ולזה עלינו לקבל מה שהרבי מגלה בוודאות מוחלטת בלי שום ספק ,כי רק זה
האמת
ֲא ָבל ּכ ַֹח ָה ֱא ֶמת ְ ּב ַו ַדּ אי ָ ּגדוֹ ל ְ ּביוֹ ֵתר ׁ ֶש ָּכל ִמי ׁ ֶשרוֹ ֶצה ְל ִה ְס ַּת ֵּכל ַעל ַּת ְכ ִליתוֹ ַה ִ ּנ ְצ ִחי ֶ ּב ֱא ֶמת ַל ֲא ִמ ּתוֹ ,
יש ו ְּל ַה ְע ִלים ָּכל ַה ַ ּנ"ל ׁ ֶש ָהעוֹ ָלם ַה ֶ ּזה ֲה ֵבל ֲה ָב ִלים ְול ֹא יִ ּׁ ָש ֵאר ְּכלוּם ִמ ֶּמנּ ּו
ְ ּב ַו ַדּ אי ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַה ְכ ִח ׁ
ו ִּמ ַּת ֲאווֹ ָתיו ו ִּמ ַּכ ְס ּפוֹ ו ְּז ָהבוֹ ְוכוּ'ִּ ,כי ִאם ַמה ּ ׁ ֶש ִה ְתיַ ַ ּגע ְו ָט ַרח ִ ּב ׁ ְש ִביל ַה ַּת ְכ ִלית ַה ִ ּנ ְצ ִחי ׁ ֶשהוּא
ַל ֲעשׂ וֹ ת ְרצוֹ נוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְךְ .ו ַע ֵּ
יהם ַעל
יקים ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ׁ ֶש ָה ְלכ ּו ְ ּב ֶד ֶר ְך ֶזה ְו ִה ְס ַּת ְּכל ּו ָּכל יְ ֵמ ֶ
ל-כן ָּכל ַה ַּצ ִדּ ִ
יתם ַה ִ ּנ ְצ ִחי ִה ּ ִשיג ּו ְו ֵה ִבינ ּו ֵּת ֶכף ׁ ֶש ְרצוֹ נוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְל ִה ְת ַר ֵחק ִמ ָּכל ַה ַּת ֲאווֹ ת ל ֹא ִמ ְּל ַבד ִמן ַה ּמוֹ ָתרוֹ ת
ַּת ְכ ִל ָ
יכין ְל ַמ ֵעט ְ ּב ָכל ַמה ְדּ ֶא ְפ ׁ ָשר ו ְּל ַק ֵדּ ׁש ו ְּל ַט ֵהר ַע ְצמוֹ ְ ּב ָכל
ֶא ָּלא ֲא ִפ ּל ּו ַמה ּׁ ֶש ִ ּנ ְר ֶאה ְל ֶה ְכ ֵר ִח ּיוּת ְצ ִר ִ
ּ ַפ ַעם ַעד ׁ ֶש ַ ּגם ַה ֶה ְכ ֵר ִח ּיוּת ְדּ ֶה ְכ ֵר ִח ּיוּת יַ ֲע ֶשׂ ה ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה ו ְּב ָט ֳה ָרה ִ ּב ׁ ְש ִביל ִק ּיוּם ָהעוֹ ָלם ׁ ֶש ֶ ּזה ְרצוֹ נוֹ
יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְולֹא ִ ּב ׁ ְש ִביל ַּת ֲאווֹ ת ַע ְצמוֹ ְּכ ָלל ו ֵּמ ֲח ַמת ׁ ֶש ִה ְס ַּת ְּכל ּו ַעל ֱא ֶמת ַל ֲא ִמ ּתוֹ ְו ֵה ִבינ ּו ָּכל
זֹאתְ ,ו ֵכן ִק ְ ּימ ּו ְו ָעשׂ ּו ו ֵּפ ְר ׁש ּו ְו ִק ְדּ ׁש ּו ַע ְצ ָמן ְ ּב ָכל יוֹ ם ו ְּב ָכל ּ ַפ ַעם ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה יְ ֵת ָרה ַעד ׁ ֶש ָעל ּו ִמ ַדּ ְר ָ ּגא
יהם ְוגִ ָּלה ָל ֶהם ְרצוֹ נוֹ ִּכי ֵהם ָהי ּו ְמ ַח ּ ְפ ִשׂ ים
ְל ַד ְר ָ ּגא ו ִּמ ַּמ ֲע ָלה ְל ַמ ֲע ָלה ַעד ׁ ֶש ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִר ֵחם ֲע ֵל ֶ
ָּת ִמיד ַא ַחר ְרצוֹ נוֹ ִ ּביגִ יעוֹ ת ו ְּט ָרחוֹ ת ֲעצוּמוֹ ת ַע ֵּ
יהם ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְו ִ ּג ָּלה ָל ֶהם ְרצוֹ נוֹ
ל-כן ֵה ִאיר ֲע ֵל ֶ
יע ָתם ְו ִט ְר ָח ָתם ו ְּמ ִס ַירת נַ ְפ ׁ ָשם
ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ְּכ ִפי יְ גִ ָ
ראה והבט שבאמת גם אצל הצדיק בתחילה אינו יודע העבודה ,אולי חסד ,אולי למדן ,אולי
תעניתים ,אבל חיפשו עד שהיה מובן בלב ,וכל זה בתוקף הרצון שמביא לידי מעשה ,ואז

ז

ח
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השי”ת גילה מה שגילה להם ,ולזה צריכים לשים לב לקבל מה שהרבי מראה ומלמד ,וכמו שר’
נתן מזכיר כאן ‘כל הצדיקים האמיתיים’ היינו שהלכו בדרך של תלמידי הבעש”ט להתקדש
ולהטהר וכו’ ,ועלינו לדעת האמת ,כי זה מציאות הספק שיש גם אצלינו תמיד ,אולי בכל זאת
אין דרך העבודה אמיתי ,אולי יש משהו אחר וכו’ ואין מתחילים מיד בכל יום מחדש כי רק זה
האמת.
אשוֹ ן ָהיָ ה ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּו ָע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ ם ׁ ֶש ָה ַל ְך ְ ּבתוּמוֹ ַ ּב ֶדּ ֶר ְך ַה ֶ ּזה ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת ַעד ׁ ֶשהוּא
ְו ֶזה ָה ִר ׁ
אשוֹ ן ׁ ֶש ִה ּ ִשיג ְרצוֹ נוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ֶד ֶר ְך ַה ּתוֹ ָרה ַה ְּמסו ָּרה ָלנ ּו ׁ ֶש ְ ּיסוֹ ד ַה ְת ָח ָל ָת ּה ָהיָ ה ֵמ ַא ְב ָר ָהם ְּכמוֹ
ָה ִר ׁ
ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ִ(קדּ ו ׁ ִּשין ּ ֶפ ֶרק ב) ָמ ִצינ ּו ׁ ֶש ִ ּק ֵ ּים ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּו ֶאת ָּכל ַה ּתוֹ ָרה ְוכוּ’
כן ל ֹאל-פי ֵ
ף-ע ּ ִ
יקים ְ ּגדוֹ ִלים ְּכמוֹ נ ַֹח ו ְּמתו ׁ ֶּש ַלח ַו ֲחנוֹ ְך ְוכוּ’ַ ,א ַ
ל-פי ׁ ֶש ַ ּגם ִמ ּק ֶֹדם ָהי ּו ַצ ִדּ ִ
ף-ע ּ ִ
ִּכי ַא ַ
ְ
ָזכ ּו ְלגַ ּלוֹ ת ֱאל ֹקוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַרך ו ְּרצוֹ נוֹ ְּכמוֹ ַא ְב ָר ָהם ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה :הרי שלפי
החיפוש בא הגלוי ,ויש בזה מדרגות ,ולזה העיקר לבקש מאד האמת ואז יבין מה דרך העבודה.

עמוד וראה איך שר’ נתן עושה סדר במחשבה ובמציאות סדר הדורות
'א ׁ ְש ֵרינ ּו ַמה ּטוֹ ב
ילה יְ רו ׁ ָּש ֵתנ ּו ַה ּטוֹ ָבה ׁ ֶש ָאנ ּו ִמ ְת ּ ָפ ֲא ִרים ָ ּב ּה ְ ּב ָכל יוֹ ם ְואוֹ ְמ ִרים ַ
עה) ו ִּמ ֶּמנּ ּו ִה ְת ִח ָ
ימים' ְוכוּ' ו ְּב ַד ְר ּכוֹ ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָה ְלכ ּו ָ ּבנָ יו
ֶח ְל ֵקנ ּו ו ַּמה ָ ּנ ִעים גּ וֹ ָר ֵלנ ּו ו ַּמה ָ ּי ָפה יְ רו ׁ ָּש ֵתנ ּו ַא ׁ ְש ֵרינ ּו ׁ ֶש ָאנ ּו ַמ ׁ ְש ִּכ ִ
יִ ְצ ָחק ְויַ ֲעקֹב ְו ָכל ַה ּׁ ְש ָב ִטים ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשיםַ ,עד ׁ ֶש ָ ּבא מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנ ּו ָע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ ם ְונָ ַתן ָלנ ּו ַעל יְ סוֹ ד ֶזה ֶאת
ַה ּתוֹ ָרה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ִ ּב ְכ ָתב ו ְּב ַעל ּ ֶפה ו ִּמ ּיוֹ ם ׁ ֶש ָ ּז ִכינ ּו ְל ַק ָ ּב ַלת ַה ּתוֹ ָרה ִמ ּמ ׁ ֶֹשה ִליהוֹ ׁ ֻש ַע ו ִּמיהוֹ ׁ ֻש ַע ַל ְ ּז ֵקנִ ים
יכים ָל ֶל ֶכת ְ ּב ִע ְ ּקבוֹ ָתםִ ,ל ְדר ֹׁש ו ְּל ַח ּ ֵפשׂ ו ְּל ַב ֵ ּק ׁש ַא ַחר ְרצוֹ נוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך
ְוכוּ' ַעד ַה ּיוֹ ם ַה ֶ ּזה ָאנ ּו ְצ ִר ִ
זה מה שאין עושים רק מתחזקים שזכינו להתורה מה יש לחפש עוד אולי ללמוד ולקיים קצת,
אבל התנאים אמוראים והראשונים הרשב”י האר”י בעש”ט חיפשו מאד ,אנו צריכין לחפש
להבין באמת דבריהם כמו שיש לחפש לדעת הלכה (כמבואר דרכי נועם לכו חזו) כי עוצם הכל
(שם) יִ ְשׂ ַמח ֵלב
(ת ִה ִּלים קה) ִדּ ְר ׁש ּו ה’ ְו ֻע ּזוֹ ַ ּב ְ ּק ׁש ּו ָפנָ יו ָּת ִמיד ,ו ְּכ ִתיב ׁ ָ
תלוי בחיפושְּ .כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְּ
ְמ ַב ְ ּק ׁ ֵשי ה’ ְוכוּ’ ,בזה כוונת הפסוק שישמח על שרוצה לבקש להתפלל היום בכוונה וכו’ ְו ֵכן
ל-פי ׁ ֶש ְּכ ָבר נִ ְּתנָ ה ּתוֹ ָרה ְו ָאנ ּו יוֹ ְד ִעין ְרצוֹ נוֹ ְ ּב ֵברוּר ׁ ֶשהוּא ְל ַק ֵ ּים ַה ּתוֹ ָרה
ף-ע ּ ִ
ַה ְר ֵ ּבהִּ ,כי ַ ּגם ַע ָּתה ַא ַ
י-כן ֲע ַדיִ ן ֵאין ָאנ ּו יוֹ ְד ִעין ַ ּב ֶּמה נִ ְז ֶּכה ָל ֶזה ִּכי יִ ְצרוֹ ׁ ֶשל
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
ְו ַה ִּמ ְצוֹת ָלסוּר ֵמ ָרע ְו ַל ֲעשׂ וֹ ת טוֹ בַ ,א ַ
ָא ָדם ִמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ָע ָליו ְ ּב ָכל יוֹ ם ְוכוּ' ְו ַע ֵּ
ל-כן ַ ּגם ָדּ ִוד ַה ֶּמ ֶל ְך ָע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ ם ִ ּב ֵ ּק ׁש ַּכ ָּמה ַ ּב ָ ּק ׁשוֹ ת ו ְּת ִחנּוֹ ת
(שם יג) ַעד ָאנָ ה
(שם קמג) ַל ְּמ ֵדנִ י ַל ֲעשׂ וֹ ת ְרצוֹ נְ ָך ְוכוּ’ ְו ָצ ַעק ׁ ָ
ׁ ֶש ִ ּי ְז ֶּכה ְל ַכ ֵּון ְרצוֹ נוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָ
(שם קיט) ַא ֲח ַלי יִ ּכֹנ ּו ְדּ ָר ָכי ִל ׁ ְשמֹר ֻח ֶ ּק ָ
יךְ ,ו ֵכן ַה ְר ֵ ּבה צריך לחזור על
ָא ׁ ִשית ֵעצוֹ ת ְ ּבנַ ְפ ׁ ִשי ְוכוּ’ְ ,ו ֵכן ׁ ָ
כל פסוק הרבה ,כי זה עיקר הרצון ,ובזה לומדים איך לומר תהלים כראויֶ ׁ .ש ַעל ֶזה נִ ְתיַ ֵּסד
יל ְך ְו ֶל ֱאחֹז ְ ּב ַד ְר ֵכי ֲאבוֹ ֵתינ ּו
יכין ֵל ֵ
ָּכל ֵס ֶפר ְּת ִה ִּלים ֲא ָבל ָּכל ִע ַ ּקר יְ סוֹ ד ָּכל ַה ּתוֹ ָרה ֻּכ ָּל ּה הוּא ׁ ֶש ָאנ ּו ְצ ִר ִ
יהם
יהם ַההוֹ ְל ִכים ְ ּב ַד ְר ֵכ ֶ
יקים ׁ ֶש ָ ּבא ּו ַא ֲח ֵר ֶ
ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק ְויַ ֲעקֹב ּומ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנ ּו ָע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ ם ְו ָכל ַה ַּצ ִדּ ִ
ל-פי ׁ ֶש ֵאין ָאנ ּו זוֹ ִכים ו ִּמ ְת ַ ּג ְ ּב ִרים ִל ְהיוֹ ת ְּכמוֹ ָתם ַמ ָּמ ׁש ְל ׁ ַש ֵ ּבר ָּכל ַה ַּת ֲאווֹ ת ְּכמוֹ ָתם
ע ּ ִַו ֲא ַזי ַאף ַ
יהם ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים .ו ְּכמוֹ
יהם ו ְּל ַד ְר ֵכ ֶ
י-כן ָאנ ּו זוֹ ִכים ַל ַּת ְכ ִלית ַה ִ ּנ ְצ ִחי ַעל-יְ ֵדי ִה ְת ָק ְרבו ֵּתנ ּו ֲא ֵל ֶ
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
ַא ַ
ׁ ֶש ִה ְפ ִליג ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְּ
יקים
(כ ֻת ּבוֹ ת קיא) ְ ּב ַמ ֲעלוֹ ת ַה ְדּ ֵב ִקים ְל ַת ְל ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמים ו ְּל ַצ ִדּ ִ
יהם ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת ,נו ַּכל
יל ְך ְ ּב ַד ְר ֵכ ֶ
ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ו ִּב ְרבוֹ ת ַה ָ ּי ִמים ׁ ֶש ָאנ ּו חוֹ ְת ִרים ו ִּמ ְת ַ ּג ְע ְ ּג ִעים ִל ְז ּכוֹ ת ֵל ֵ
ִל ְז ּכוֹ ת ִל ְהיוֹ ת ִּכ ְרצוֹ נוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ָּכ ָראוּי
הרי שיש לראות מה נקרא התקרבות באמת; כי מי שאינו חולק ,כבר מקורב .מכ”ש אם נוסע

ליקוטי הלכות ח"א דף קל"ט קמ"ה  -הלכות ברכת השחר ה אות ע"א  -פ"ח
לציון הק’ ואמר תיקון הכללי וכו’ ,מכ”ש אם מתפלל בכוונה וכו’ ,בזה הקטע קובע ר’ נתן מי
נקרא מקורב ,שמחפש האמת וחותר וכו’ ,ובמציאות התקרבות זו ,זהו כל החיבור להאמת
יקים ַה ּׁ ְש ֵל ִמים ַה ַ ּנ"ל ָזכ ּו ַעל-יְ ֵדי ּג ֶֹדל ְק ֻד ּׁ ָש ָתם ַעד ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָל ֶהם
ִּכי ַה ְ ּב ִח ָירה ָח ְפ ׁ ִש ִ ּיית ָּת ִמיד ְו ֵא ּל ּו ַה ַּצ ִדּ ִ
ְ
ּכ ַֹח ִ ּב ְת ִפ ָּל ָתם ְל ַב ּ ֵטל ַה ּ ֶט ַבע ו ְּלגַ ּלוֹ ת ׁ ֶש ַה ּכֹל ִ ּב ְרצוֹ נוֹ יִ ְת ָ ּב ַרךְ ,ו ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָל ֶהם ּכ ַֹח ִל ְפעֹל ׁ ֶש ַ ּי ֲע ֶשׂ ה ְרצוֹ נוֹ
(אבוֹ ת ּ ֶפ ֶרק ב) ֲע ֵשׂ ה ְרצוֹ נוֹ ִּכ ְרצוֹ נֶ ָך ְּכ ֵדי ׁ ֶש ַ ּי ֲע ֶשׂ ה ְרצוֹ נְ ָך ִּכ ְרצוֹ נוֹ ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ֵהם
ִּכ ְרצוֹ נָ םּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ָ
ְ
ְמגַ ִּלים ו ְּמ ִא ִירין ָה ָרצוֹ ן ְ ּב ִה ְת ַ ּג ּלוּת נִ ְפ ָלא ׁ ֶש ַה ּכֹל רוֹ ִאין ׁ ֶש ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרך ַמנְ ִהיג עוֹ ָלמוֹ ִ ּב ְרצוֹ נוֹ ִּכ ְרצוֹ נָ ם
ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ְל ֵעיל ׁ ֶש ִע ַ ּקר ִה ְת ַ ּג ּלוּת ָה ָרצוֹ ן הוּא ַעל-יְ ֵדי ְּת ִפ ָּלה ְו ַכ ַ ּנ”ל:
זה מתחבר לענין הפדיון לפעול התגלות הרצון כי עומד על דרגת החיפוש לקבל שורשי
הרחמים.
עו) ֲא ָבל ֶאת ֶזה ְל ֻע ַּמת ֶזה ָע ָשׂ ה ֱאל ִֹהים ְונָ ַתן ּכ ַֹח ַ ּגם ְ ּב ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָרא ׁ ֶש ּתו ַּכל ְל ִה ְת ַע ֵ ּקם ְּכקוֹ ף
יקים ִל ְפעֹל ּ ְפ ֻע ּלוֹ ת
ִ ּב ְפנֵ י ָא ָדם ַעד ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ּכ ַֹח ַ ּגם ְל ַה ַח ְר ֻט ִּמים ְו ַה ְמ ַכ ּׁ ְש ִפים ׁ ֶש ַ ּי ֲעשׂ ּו ְּכ ַמ ֲע ֵשׂ ה ַה ַּצ ִדּ ִ
ַעל-יְ ֵדי ׁ ְשמוֹ ת ַה ּ ֻט ְמ ָאה ַּכ ְמפ ָֹר ׁש ַ ּב ּתוֹ ָרה ְל ִענְ יַ ן ַה ּמוֹ ְפ ִתים ַהנּוֹ ָר ִאים ׁ ֶש ָע ָשׂ ה מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנוַּ ,ו ַ ּי ֲעשׂ ּו ַ ּגם
יהם ֵּכן.
ַה ַח ְר ֻט ִּמים ְ ּב ָל ֳה ֵט ֶ
(שמוֹ ת
יהם ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ְ
ֲא ָבל ְ ּב ַו ַדּ אי ֲא ִמ ַּתת ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה יָ ָד ּה ַעל ָה ֶע ְליוֹ נָ ה ו ְּלעוֹ ָלם ָ ּג ְב ָרה יַ ד מ ׁ ֶֹשה ֲע ֵל ֶ

ז) ַו ִ ּי ְב ַלע ַמ ּ ֵטה ַא ֲהרֹן ֶאת ַמ ּטוֹ ָתם ַעד ׁ ֶש ְ ּב ַכ ָּמה אוֹ תוֹ ת לֹא יָ ְכל ּו ַה ַח ְר ֻט ִּמים ְלהוֹ ִציא ַעד ׁ ֶש ֻה ְכ ְרח ּו
כן ֶה ֱח ִזיק ֵלב ּ ַפ ְרעֹהֲ ,א ָבל ַ ּב ּסוֹ ף ֻה ְכ ַרחל-פי ֵ
ף-ע ּ ִ
‘א ְצ ַ ּבע ֱאל ִֹהים ִהוא’ ְו ִאם ַא ַ
ְלהוֹ דוֹ ת ְולוֹ ַמר ֶ
ְ
ּ
יהם ַעד ַה ָים ְו ׁ ָשם ֶה ְר ָאה ה’
ְלהוֹ דוֹ ת ְולוֹ ַמר ה’ ַה ַּצ ִדּ יק ו ְּל ׁ ַש ְּל ָחם ְ ּב ַע ְצמוֹ ְו ַא ַחר ָּכך נִ ְת ָח ֵרט ְו ָר ַדף ַא ֲח ֵר ֶ
יהם
ֶאת יָ דוֹ ַה ְ ּגדוֹ ָלה ו ָּב ַקע ֶאת ַה ָ ּים ִל ְפנֵ י ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ו ַּפ ְרעֹה ָס ַבר ׁ ֶש ַ ּגם הוּא יַ ֲעבֹר ַה ָ ּים ְו ָר ַדף ַא ֲח ֵר ֶ
יהם ֶאת ֵמי ַה ָ ּים ְוכוּ’.
ְלתוֹ ְך ַה ָ ּים ַו ָ ּי ׁ ָשב ה’ ֲע ֵל ֶ

להתחזק מאד נגד מה שרואים הצלחות ומופתים במקומות אחרים שאינם תכלית האמת
ְו ִה ֵ ּנה ִמ ָּכל ַה ַּמ ֲע ִשׂ ּיוֹ ת ַהנּוֹ ָראוֹ ת ָה ֵא ּל ּו ו ָּכ ֵא ּל ּו ו ִּמ ָּכל ַמה ּ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ְ ּב ִס ְפ ֵרי ק ֶֹד ׁש ִמ ֶּזה ָאנ ּו רוֹ ִאין ּג ֶֹדל
ּכ ַֹח ַה ְ ּב ִח ָירה ׁ ֶש ָ ּנ ַתן ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְל ָה ָא ָדם ְ ּב ֶזה ָהעוֹ ָלם ַה ַּמ ֲע ֶשׂ ה ְו ִע ַּקר ַה ְ ּב ִח ָירה ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ֶה ְע ִלים
יאים ָהרוֹ ְד ִפים ו ִּמ ְתיַ ְ ּג ִעים ְל ַה ּ ִשיג ְרצוֹ נוֹ ְו ַכ ַ ּנ”ל
ְרצוֹ נוֹ ַּכ ַ ּנ”לְ ,ו ֵאינוֹ ְמגַ ֶּלה סוֹ דוֹ ִּכי ִאם ַל ֲע ָב ָדיו ַה ְ ּנ ִב ִ
יקים ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ְמגַ ִּלים ְרצוֹ נוֹ ַעל-יְ ֵדי ְּת ִפ ָּל ָתם ַה ְּקדוֹ ׁ ָשהֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ֵהם
יאים ְו ַה ַ ּצ ִדּ ִ
ְו ֵא ּל ּו ַה ְ ּנ ִב ִ
יאים
עוֹ ִשׂ ים מוֹ ְפ ִתים ְואוֹ תוֹ ת נוֹ ָראוֹ ת ָ ּבעוֹ ָלם ְו ָה ִע ָּקר הוּא מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנ ּו ׁ ֶשהוּא ַר ָ ּבן ׁ ֶשל ָּכל ַה ְ ּנ ִב ִ
ׁ ֶש ָע ָשׂ ה אוֹ תוֹ ת וּמוֹ ְפ ִתים נוֹ ָר ִאים ָ ּבעוֹ ָלם ֲא ׁ ֶשר ל ֹא נִ ׁ ְש ְמע ּו ְולֹא נִ ְרא ּו ְ ּב ָכל ָה ָא ֶרץ ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב
ְ(דּ ָב ִרים ד) ֲהנִ ְהיָ ה ַּכ ָדּ ָבר ַה ָ ּגדוֹ ל ַה ֶּזה ְוכוּ’ְ ,ו ָכל ַמה ּ ׁ ֶש ָע ָשׂ ה ַה ּכֹל ָהיָ ה ַעל-יְ ֵדי ְּת ִפ ָּלה ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב
ישע ָּכל ַמה
ילה כז) ֶו ֱא ִל ׁ ָ
(מגִ ָ
ישע ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְ
(שמוֹ ת טו) ַו ִ ּי ְצ ַעק ֶאל ה’ְ .ו ֵכן ֶ ּב ֱא ִל ׁ ָ
ְׁ
ְדּ ָע ִביד ִ ּב ְת ִפ ָּלה הוּא ְדּ ָע ִבידֲ .א ָבל ִאם ֵּכן ְּכ ָבר ָהיָ ה ִמ ְת ַ ּב ֵּטל ַה ְ ּב ִח ָירה ְו ָהיָ ה ִמ ְת ַ ּב ֵּטל ָּכל ָהעוֹ ָלם
ל-כן ָּכל יְ ֵמי ִק ּיוּם ָהעוֹ ָלם ְ ּב ֶה ְכ ֵר ַח ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ְ ּב ִח ָירה ַע ֵּ
ׁ ֶש ִ ּנ ְב ָרא ַרק ִ ּב ׁ ְש ִביל ַה ְ ּב ִח ָירה ְו ַע ֵּ
ל-כן ְ ּב ַד ְר ֵכי
נִ ְפ ְלאוֹ ָתיו יִ ְת ָ ּב ַר ְך נָ ַתן ּכ ַֹח ַ ּגם ְל ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָרא ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ָל ֶהם ּכ ַֹח ַל ֲעשׂ וֹ ת ֵא ֶיזה מוֹ ְפ ִתים ְל ִפי ׁ ָש ָעה
ַעל-יְ ֵדי ְּכ ׁ ָש ִפים ו ׁ ְּשמוֹ ת ַה ֻּט ְמ ָאה ְו ַה ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶש ָ ּב ֶהם ָהיָ ה ִ ּב ְל ָעם ָה ָר ׁ ָשע ׁ ֶש ָהיָ ה לוֹ ּכ ַֹח ְ ּב ִפיו ְּכנֶ גֶ ד מ ׁ ֶֹשה
ִ ּב ְק ֻד ּ ׁ ָשה ו ִּמ ּ ׁ ָשם נִ ְמ ׁ ָש ִכין ָּכל ַה ְּכ ִפירוֹ ת ַר ֲח ָמנָ א ִל ְצ ַלן ְו ָכל ָטעו ָּתם ׁ ֶשל ָּכל ַה ּכוֹ ְפ ִרים ָהעוֹ ְב ֵדי ֲעבוֹ ָדה
אשוֹ נִ ים נִ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ֶּזהִּ .כי ְ ּב ַו ַדּ אי ל ֹא ָהי ּו ִט ּ ְפ ׁ ִשים ְ ּגמו ִּרים ְּכמוֹ ׁ ֶש ּסוֹ ְב ִרים ֶה ָהמוֹ ן,
ָז ָרה ׁ ֶש ַ ּבדּ וֹ רוֹ ת ָה ִר ׁ
יהם ְּכמוֹ ָ ּב ָלק ו ִּב ְל ָעם ְו ַח ְר ֻט ֵּמי ִמ ְצ ַריִ ם ְו ַח ְכ ֵמי ְ ּבנֵ י ֶק ֶדם.
אש ֶ
ו ִּב ְפ ָרט ָר ׁ ֵ

ט

י
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מגלה עוצם כח ההסתרה שעל הצדיק ,שרואים ישועות ומופתים במקום אחר ,ואין מבינים
האם הצדיק האמת מלמד אמת הרי יש ניסים גם בדרכים אחרים .ומה שר’ נתן מזכיר מהתורה
איפה שהיה הסתרה על משה רבינו וכו’ ,בכלל המכוון הוא גם כל מה שמסתיר אמיתת מכוון
רבינו הק’ והצדיקים להתקשר לאורם שיהיה רצון להתחזק ולהתעורר ,ורוצה לעורר שננצל
מכל מה שרואים הצלחות במ”א וכו’ שגורם התרחקות ,וזה אי אפשר לכתוב ממש כי בוודאי
יש הבדלה בין קודש לחול ,אבל מובן ,וכמ”ש ,כי הכלל הזה נמצא גם בענין המופתים שנותנים
להם רשות לאחוז ולבלבל העיניים ולהדמות שהם ממש בדרך של הצדיקים בלי טפשות ,מכח
ראיות שהשי”ת עושה שיש אצלם הצלחות וכו’ והרי הם היפך האמת כי לא הקדימו לחפש
אמת.
ַרק ָּכל ָטעו ָּתם ָהיָ ה ׁ ֶש ָא ְמר ּו ׁ ֶש ְ ּיכוֹ ִלין ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ְרצוֹ נוֹ ְּכמוֹ ׁ ֶשרוֹ ֶצה ָּכל ֶא ָחד ,זהו יסוד ענין זה
שמראה שגם הם ידעו תוקף כח הרצון ,ומתוך המשכה לבהמיות חשבו שיעשו שלמעלה
ימצא הסכמה לדרכם ,ואח”כ ראו ממש הסכמה גדולה בהצלחה למעלה מהמשוער ,ובזה
עיקר הטעות – אבל בזה רואים תוקף כח הרצון אלא שלגבי האמת הוא בדרך אחר לרצות
האמת באמת.
ִּכי ֶזה ְמב ָֹאר ַ ּב ְּס ָפ ִרים ׁ ֶש ָהי ּו אוֹ ְמ ִרים ׁ ֶש ֵּמע ֶֹצם ְ ּג ֻד ָּלתוֹ ׁ ֶשל ַה ִ ּנ ְמ ָצא ַה ְמ ֻח ָ ּיב הוּא ְמר ָֹמם ו ְּמנֻ ּ ָשא
ְלגַ ְמ ֵרי ִמ ְּל ַהנְ ִהיג ְ ּב ַע ְצמוֹ ָּכל ַה ִ ּנ ְב ָר ִאים ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ָ ּבא ּו ִל ֵידי ְּכ ִסילוּת ַדּ ְע ָּתם ְו ִא ֶּו ֶלת ָח ְכ ָמ ָתם
יכין ַל ֲעבֹד ֶאת ָה ֶא ְמ ָצ ִעי ְוכוּ'ְ ,ו ׁ ֶש ְ ּב ֶד ֶר ְך ֶזה יו ְּכל ּו ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ְרצוֹ נוֹ ְּכמוֹ ׁ ֶש ֵהם
ַה ֻּמ ְט ֵעת ׁ ֶש ָא ְמר ּו ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
יכין אוֹ תוֹ
יל ְך מוֹ ִל ִ
רוֹ ִצים ,ו ְּב ֶד ֶר ְך ׁ ֶש ָה ָא ָדם רוֹ ֶצה ֵל ֵ
כמבואר מדברי חז”ל בגמרא מכות י:ב ולהיפך לעניין משה רבינו עיין תוספות יבמות ס"בג -
ובזה מפורש היטב איך זה אצלינו הענין ַע ֵּ
ל-כן ְ ּגדוֹ ל ָה ֵע ָצה ִה ְת ָעה אוֹ ָתם ְו ִה ְט ָעם ְונָ ַתן ָ ּב ֶהם ּכ ַֹח
ׁ ֶש ּיו ְּכל ּו ַל ֲעשׂ וֹ ת ּ ְפ ֻע ּלוֹ ת ְ ּבעוֹ ָב ָדא ו ְּב ִמ ּלו ָּלא ְו ָה ִע ָ ּקר ִמ ּלו ָּלא ִּכי ַה ִדּ ּבוּר יֵ ׁש לוֹ ּכ ַֹח ָ ּגדוֹ ל ַעד ׁ ֶש ָהיָ ה
ּכ ַֹח ְל ִב ְל ָעם ׁ ֶש ָה ַל ְך ְ ּב ַד ְר ֵכי ְ ּבנֵ י ֶק ֶדם ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ִמן ֲא ָרם
יַ נְ ֵחנִ י ָ ּב ָלק ֵמ ַה ְר ֵרי ֶק ֶדםְ ,ו ַכ ְמב ָֹאר ַ ּב ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁשַ ,עד ׁ ֶש ָהיָ ה לוֹ ּכ ַֹח ְל ָב ֵר ְך ו ְּל ַק ֵּלל ֶאת ָה ַע ִּמים ְ ּב ִפיו
ְו ֵכן יִ ְת ַק ֵ ּים ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ָטע ּו ְו ָא ְמר ּו ׁ ֶש ֵאין לוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ָרצוֹ ן ְּכ ָלל ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ַרק ָּכל ֶא ָחד יָ כוֹ ל ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך
ְו ַל ֲעשׂ וֹ ת ּ ְפ ֻע ּלוֹ ת ְ ּב ִפיו ִּכ ְרצוֹ נוֹ ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ל ֹא ָרצ ּו ְלהוֹ דוֹ ת ׁ ֶש ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ּבוֹ ֵחר ְ ּביִ ְשׂ ָר ֵאל
ל-פי ׁ ֶש ָרא ּו מוֹ ְפ ִתים נוֹ ָר ִאים ָּכ ֵא ֶּלה ַעל -יְ ֵדי
ף-ע ּ ִ
ְורוֹ ֶצה ה’ ְ ּב ַע ּמוֹ ְורוֹ ֶצה ה’ ֶאת יְ ֵר ָאיו ְוכוּ’ ַא ַ
ל-כן ָא ְמר ּו ׁ ֶש ָּכל ֶא ָחד יָ כוֹ ל ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יהם ְּכנֶ גְ דּ וֹ ְ ,ו ַע ֵּ
יך
מ ׁ ֶֹשה ִּכי ָא ְמר ּו ֲהל ֹא ַ ּגם ֵהם עוֹ ִשׂ ים מוֹ ְפ ִתים ְ ּב ִפ ֶ
יהם ְ ּב ָא ָדם ׁ ֶש ּכֹחוֹ ְ ּב ִפיו ְּכמוֹ מ ׁ ֶֹשה ׁ ֶש ָהיָ ה ּכֹחוֹ
‘אף ָאנ ּו ָ ּב ִאים ֲע ֵל ֶ
ָה ָרצוֹ ן ִּכ ְרצוֹ נוֹ ַּכ ַ ּנ”לְ .ו ֶזה ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַ
יהם ּתֹהוִּּ ,כי ָּכל ַהגּ וֹ יִ ם ְּכ ַאיִ ן נֶ גְ דּ וֹ ְ ,ו ֵאין ׁ ִשיעוּר ְל ַה ֶה ְב ֵדּ ל ׁ ֶש ֵ ּבין מוֹ ְפ ֵתי
ְ ּב ִפיו’ ֲא ָבל ֶ ּב ֱא ֶמת ָּכל ַמ ֲע ֵשׂ ֶ
יקים ׁ ֶש ַא ֲח ָריו ,ו ֵּבין ַמ ֲע ֵשׂ ה ִ ּב ְל ָעם ְו ַה ַח ְר ֻט ִּמים ִּכי ַא ָּתה ָמרוֹ ם ְלעוֹ ָלם ה’ ,ו ְּלעוֹ ָלם יָ ְדךָ
מ ׁ ֶֹשה ְו ַה ַּצ ִדּ ִ
ַעל ָה ֶע ְליוֹ נָ ה ,ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ּמו ָּבא ִ ּב ְד ָב ָריו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ְ ּ
ימן רלד ִל ּקו ֵּטי א) ׁ ֶש ְּכנֶ גֶ ד ָּכל ַמ ֲע ֶשׂ ה ׁ ֶשל
(ב ִס ָ
ב‘ .אמר רבה בר רב הונא אמר רב הונא ואמרי לה אמר רב הונא א’’ר אלעזר מן התורה ומן הנביאים ומן
הכתובים בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו מן התורה דכתיב {במדבר כב-יב} לא תלך עמהם
וכתיב {במדבר כב-כ} קום לך אתם מן הנביאים דכתיב {ישעיה מח-יז} אני ה’ אלהיך מלמדך להועיל
מדריכך בדרך (זו) תלך מן הכתובים דכתיב {משלי ג-לד} אם ללצים הוא יליץ ולענוים יתן חן’..
ג .תוד”ה דכתיב אמור להם בסופו‘ :וא’’ת ולמה כעסו עליו מאחר שהסכים לו המקום וי’’ל משום
דאמרינן (במכות דף י ):בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו וסייעוהו בבא לטהר’.
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יקים יֵ ׁש ְּכנֶ גְ דּ וֹ ַמ ֲע ִשׂ ּיוֹ ת ׁ ֶשל ְר ׁ ָש ִעים ִּכי ּ ִפינְ ָחס ּ ָפ ַרח ָ ּב ֲא ִויר ְוגַ ם ִ ּב ְל ָעם ּ ָפ ַרח ַ ּב ֲא ִויר ְוכוּ’ ֲא ָבל
ַה ַּצ ִדּ ִ
סוֹ ף ָּכל סוֹ ף נִ ַּצח ּ ִפינְ ָחס ֶאת ִ ּב ְל ָעם ְו ִה ּ ִפילוֹ ַעל ַה ֶח ֶרב ַו ֲה ָרגוֹ ְוכוּ’:
בזה רואים עוצם כח הדיבור של הרצון ומציאות הטעות שיש ,והנה נדמה שזה היה בבלעם
ואינו שייך היום ,אבל באמת זה כן נמצא ,ויש בזה לימודים בחכמות הנפש לרצות דבר ולדבר
מזה וכך ליישב דעתו ,וזה נכנס כהיום כבר למציאות הרפואה וכו’ ,ובאמת זאת נמצא במציאות
כל מה שמסתיר אור הבעש”ט ורבינו באמת כי טוענים שמה שצריכים לרצות זה ‘אמת פשוט
יותר’ ,ובזה רוצה השם ,וראיה לכך ,הרי תראה איפה יש הצלחה וכו’ ,ומזה נבין עוצם כח
הבחירה שיש בכל עת.

סוד ביטול יצרא דע"ז ע"י ביטול התגלות שמות הקודש ,כי זה לעומת זה עשה האלקים
יאים ׁ ֶש ְּל ַא ֲח ָריו ָהיָ ה ִה ְת ַ ּג ּלוּת
אשוֹ נִ ים ַ ּבדּ וֹ רוֹ ת ַה ּקוֹ ְד ִמים ׁ ֶשל מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנ ּו ְו ַה ְ ּנ ִב ִ
עז) ְו ִה ֵ ּנה ַ ּב ָ ּי ִמים ָה ִר ׁ
ֱאל ֹקוּתוֹ ְמאֹד ַעל-יְ ֵדי ַה ְ ּנבו ָּאה ְורו ַּח ַה ּק ֶֹד ׁש ְו ַה ּמוֹ ְפ ִתים ַהנּוֹ ָר ִאים ׁ ֶש ָּל ֶהם ַע ֵּ
ל-כן ֶאת ֶזה ְל ֻע ַּמת ֶזה
ָע ָשׂ ה ֱאל ִֹקיםֶ ׁ ,ש ַ ּגם ַה ְּכרו ִּכים ַא ַחר ַּת ֲאווֹ ת עוֹ ָלם ַה ֶ ּזה ָהי ּו יְ כוֹ ִלים ַל ֲעשׂ וֹ ת ֵא ֶיזה מוֹ ְפ ִתים ְק ַט ִ ּנים
ַעל-יְ ֵדי ִּכ ּׁשוּף ו ׁ ְּשמוֹ ת ַה ּ ֻט ְמ ָאה ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ְ ּב ִח ָירה ַּכ ַ ּנ"ל כי זה לעומת זה עשה ,וכח הרע הוא
באותו דרך שיש בטוב וכו’.
ֲא ָבל ַא ַחר ֻח ְר ַ ּבן ֵ ּבית ׁ ֵשנִ י ְו ַה ְ ּנבו ָּאה ְּכ ָבר ּ ָפ ְס ָקה ִמ ִ ּי ְשׂ ָר ֵאל ְואוֹ תוֹ ֵתינ ּו ל ֹא ָר ִאינ ּו ְו ֵאין עוֹ ד נָ ִביא,
ַע ֵּ
ל-כן נָ ַתן ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ּכ ַֹח ְל ַאנְ ׁ ֵשי ְּכנֶ ֶסת ַה ְ ּגדוֹ ָלה ַל ֲהרֹג ו ְּל ַב ּ ֵטל ֶאת ּכ ַֹח ַה ֵ ּי ֶצר ָה ָרע ׁ ֶשל ֲעבוֹ ָדה
ָז ָרה ְוכוּ'ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (יוֹ ָמא סט) ְו ָאז נִ ְת ַ ּב ּ ֵטל ֻר ּבוֹ ְּכ ֻכ ּלוֹ ׁ ֶשל ָּכל יְ ִדיעוֹ ת
יעת ַה ּ ׁ ֵשמוֹ ת ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ַו ֲע ִשׂ ַ ּית
ַה ִּכ ּׁשוּף ְו ׁ ֵש ִדים ו ׁ ְּשמוֹ ת ַה ּ ֻט ְמ ָאהְ ,ו ֵכן ִמ ִ ּי ְשׂ ָר ֵאל נִ ְת ַמ ֲע ָטה ְמאֹד יְ ִד ַ
יח ֵידי ְסגֻ ָּלה ְ ּגדוֹ ֵלי ַהדּ וֹ רוֹ ת
אשוֹ נִ ים ַרק ִל ִ
מוֹ ְפ ִתים נוֹ ָר ִאים ְל ַשׂ ֵדּ ד ַה ּ ֶט ַבע ְ ּב ִא ְת ַ ּג ְליָ א ְּכמוֹ ַ ּבדּ וֹ רוֹ ת ָה ִר ׁ
נִ ְמ ְסר ּו סוֹ דוֹ ת ַה ַ ּק ָ ּב ָלה ּ ָפנִ ים ֶאל ּ ָפנִ ים ו ְּק ָצת נִ ְכ ְּתב ּו ִ ּב ְמגִ ַּלת ְס ָת ִרים
בזה יש פירוש על ענין ביטול יצרא דע”ז איך ביטלו היצר כאשר זאת מצוה וכו’ ,אלא שהענין
שביטלו כח הקדושה שלא ידעו וכו’ ,ועי”ז בטל יצר הבחירה שכנגד ,ובזה מובן ענין זמן
התגלות הזהר מה שמקודם ידעו ותמיד הסתירו עד שהתגלה מחדש.
ֲא ָבל ָאז ִה ְת ִח ָ
ילה ִל ְצמ ַֹח נֶ גַ ע ַה ִּמ ְס ּ ַפ ַחת ׁ ֶשל ָח ְכ ַמת יָ ָון ְורוֹ ִמ ִ ּיים ׁ ֶשהוּא ָח ְכ ַמת ַה ּ ֶט ַבע ׁ ֶש ֶה ֱח ִריב ּו
ֶאת ַה ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ַעל-יְ ֵדי ֶזה .ו ֶּב ֱא ֶמת ַ ּגם ָּכל ָח ְכ ַמת ַה ּ ֶט ַבע ׁ ֶש ָּל ֶהם ַה ּכֹל יָ ְר ׁש ּו ְו ִק ְ ּבל ּו ֵמ ַח ְכ ֵמי ְ ּבנֵ י
יאים ִ ּב ׁ ְשמוֹ ת ַה ּ ֻט ְמ ָאה
ֶק ֶדם ַּכ ְמב ָֹאר ְ ּב ַכ ָּמה ְס ָפ ִריםִּ ,כי ִ ּב ְל ָעם ְו ַח ְכ ֵמי ְ ּבנֵ י ֶק ֶדם יָ ְדע ּו ַה ּכֹל ִּכי ָהי ּו ְ ּב ִק ִ
יעת ַה ִּכ ּׁשוּף ְו ַה ּׁ ֵש ִדים ְוכוּ’
ְוכוּ’ ְו ָהי ּו יוֹ ְד ִעים ָּכל סוֹ דוֹ ת ַח ְכ ֵמי ַה ּ ֶט ַבעְ ,ו ַע ְכ ׁ ָשיו ׁ ֶש ְּכ ָבר נִ ׁ ְש ַּכח יְ ִד ַ
יפים
ְו ִה ְת ַ ּג ְ ּבר ּו ַח ְכ ֵמי ַה ּ ֶט ַבע ֵהם רוֹ ִצים ִל ְכ ּפֹר ְ ּב ׁ ֵש ִדים ו ְּב ִכ ּׁשוּף ְלגַ ְמ ֵריַ ,עד ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ֵהם ַמ ְח ִצ ִ

יהם ְוכוֹ ְפ ִרים ְ ּב ָכל סוֹ דוֹ ת ַה ַ ּק ָ ּב ָלה ו ְּב ָכל ׁ ֵשמוֹ ת ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ְוכוּ’ ַמה ּׁ ֶש ָּכל ַה ּתוֹ ָרה ְו ַה ְ ּג ָמ ָרא
ּ ְפנֵ ֶ
ּ
ו ְּמ ִכ ְל ּתוֹ ת ו ִּמ ְד ָר ׁ ִשים ְקדוֹ ׁ ִשים ְמ ֵל ִאים ִמ ֶזה:

הרי שמציאות הכופרים של היום הוא ממש בלעם ופרעה ,אלא שכהיום הוא מתלבש בדרך
חכמת יוון ,שקמים לבטל קיום התורה .ומובן שזה עיקר עבודת ימי חנוכה להתגבר נגד כוחם
הרע שיש בכל החכמות חיצוניות כמה שהיום מתנהג בכל מקום ,וביטולה לאור של נר הדעת
של רבינו מציאות האמת .והנה תראה איך ר' נתן מקשר זאת למציאות האמונה במה שמתגלה
בחכמת הקבלה כי זה עיקר מציאות ביטול חכמת יוון ועיקר מה שיש לזכות היום בתוך דברי

אי

בי

ליקוטי הלכות ח"א דף קל"ט קמ"ה  -הלכות ברכת השחר ה אות ע"א  -פ"ח
הצדיקים שמביא למעשה הרצון ע"י תורת הקבלה.

עוצם כח הבחירה מתגלה בהילוכו של בלעם לקלל את ישראל שרצה להמשיך
רצון העליון כרצונו
עח) ְו ָכל ֶזה ֵמ ֲח ַמת ּג ֶֹדל ַה ְ ּב ִח ָירהְ ,ו ִע ַ ּקר ָּכל ּכ ַֹח ַה ְ ּב ִח ָירה רוֹ ִאין ְ ּב ָפ ָר ׁ ָשה זֹאת ׁ ֶשל ִ ּב ְל ָעם ְ ּב ִענְ יַ ן
ִה ּלוּכוֹ ְל ַק ֵּלל ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ְו ֵא ְ
יך ִה ְתנַ ֵהג ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִע ּמוֹ ִּכי ָהיָ ה ְרצוֹ נוֹ ָח ָזק ְמאֹד
ל-פי ׁ ֶש ִ ּג ָּלה ׁ ֶש ַה ּכֹל ְ ּביַ ד ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ֲא ָבל ָה ַל ְך ְ ּב ַד ְר ּכוֹ
ף-ע ּ ִ
ְל ַק ְּל ָלם ְו ָא ַמר ָל ֶהם ִלינ ּו פֹה ַה ַּליְ ָלה ִּכי ַא ַ
ׁ ֶש ּיו ַּכל ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ְרצוֹ נוֹ ִּכ ְרצוֹ נוֹ בלעם היה בטוח שיכול לשנות רצון השם ,והבן שזה נמצא
היום בכמה דרכים מחמת גודל הצלחה וכו’ ולהיפך ההסתרה וכו’.
י-כן ל ֹא ׁ ָשב
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
ֲא ָבל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ָח ַמל ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְו ָא ַמר לוֹ ְ ּב ֵפרו ּׁש ל ֹא ֵת ֵל ְך ִע ָּמ ֶהם ְוכוּ' ְו ַא ַ
ֵמ ִר ׁ ְשעוֹ ְלגַ ְמ ֵרי ְו ָא ַמר ִּכי ֵמ ֵאן ה' ְל ִת ִּתי ַל ֲהל ְֹך ִע ָּמ ֶכם ,ו ֵּפ ֵר ׁש ַר ׁ ִש"י ׁ ֶש ָר ַמז ָל ֶהם ׁ ֶש ִ ּי ׁ ְש ַלח ָשׂ ִרים ַר ִ ּבים
וּגְ דוֹ ִלים ֵמ ֶהם ִּכי ָס ַבר או ַּלי יו ַּכל ְל ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ְ ּב ָרצוֹ ן ָח ָזק ָּכל ָּכ ְך ַעד ׁ ֶש ַ ּי ְמ ׁ ִש ְ
יך ָרצוֹ ן ָה ֶע ְליוֹ ן ִּכ ְרצוֹ נוֹ ַחס
ְו ׁ ָשלוֹ ם ְל ַק ֵּלל ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ְו ָאז ְּכ ׁ ֶש ָ ּבא ּו ׁ ֵשנִ ית ְו ָר ָאה ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ע ֶֹצם ְרצוֹ נוֹ ַה ּ ָט ֵמא
י-כן ַו ֵ ּי ֶל ְך
ל-פ ֵ
ע ּ ִיל ְךָ ,א ַמר לוֹ ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך קוּם ְל ָך ִעם ָה ֲאנָ ׁ ִשים ְו ֶא ֶפס ֶאת ַה ָדּ ָבר ְוכוּ'ְ ,ו ַאף ַ
ֵל ֵ
ִ ּב ְל ָעם ְוכוּ' ָא ַמר ׁ ֶש ָּמא ֲא ַפ ֶּתנּ ּו ְויִ ְת ַר ֶּצה ,ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ּ ֵפ ֵר ׁש ַר ׁ ִש"י ׁ ָשם ְו ַא ַחר ָּכ ְך ְּכ ׁ ֶש ָה ַל ְך ָע ַמד ֲאתוֹ נוֹ ׁ ָש ֹל ׁש
ּ ְפ ָע ִמים ו ְּל ָחצוֹ ַעל-יְ ֵדי ַה ַּמ ְל ָא ְך ׁ ֶש ָ ּי ָצא ִל ְק ָראתוֹ ְל ַע ְּכבוֹ ְוהוּא ל ֹא ׁ ָשת ִל ּבוֹ ַ ּגם ָלזֹאת ְו ָה ַל ְך ְל ַד ְר ּכוֹ
ָה ָרע ַעד ׁ ֶש ַ ּגם ַא ַחר ָּכ ְך ְּכ ׁ ֶש ּ ָפ ַתח ה' ֶאת ּ ִפי ָה ָאתוֹ ן ְו ִד ֵ ּבר ִע ּמוֹ ְוהוֹ ִכיחוֹ ְו ַא ַחר ָּכ ְך ִ ּג ָּלה ה' ֵעינָ יו ְו ָר ָאה
ף-על-
ֶאת ַה ַּמ ְל ָא ְך נִ ָּצב ִל ְק ָראתוֹ ְו ַח ְר ּבוֹ ׁ ְשלו ָּפה ְ ּביָ דוֹ ְו ָא ַמר לוֹ ְ ּב ֵפרו ּׁש ִּכי יָ ַרט ַה ֶדּ ֶר ְך ְלנֶ גְ ִדּ י ְוכוּ'ַ ,א ַ
כן ל ֹא ָר ָצה ְל ַב ּ ֵטל ְרצוֹ נוֹ ְו ָא ַמר ְו ִאם ַרע ְ ּב ֵעינֶ ָיך ָא ׁשו ָּבהְּ ,כ ַמ ְת ִריס ִל ְפנֵ י ַה ָּמקוֹ ם ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו
ּ ִפי ֵ
ְ
ְ
ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכהְ ,ו ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרך ֵה ׁ ִשיבוֹ ִּכ ְרצוֹ נוֹ ֵלך ִע ָּמ ֶהםְ ,ו ַה ּכֹל ֵמ ֲח ַמת ַה ְ ּב ִח ָירה ְּכמוֹ
יכין אוֹ תוֹ  ,ו ִּמי
יל ְך מוֹ ִל ִ
ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְ ּב ָפ ָר ׁ ָשה זֹאת ְ ּב ֶד ֶר ְך ׁ ֶש ָא ָדם רוֹ ֶצה ֵל ֵ
ְ
יכן ּכ ַֹח ַה ְ ּב ִח ָירהְ ,ו ָצ ִריך ָּכל ָא ָדם ְל ָה ִבין ִמ ֶ ּזה
יטב ַעד ֵה ָ
ׁ ֶשרוֹ ֶצה ָל ֵתת ֵלב ְ ּב ָפ ָר ׁ ָשה זֹאת יָ כוֹ ל ְל ָה ִבין ֵה ֵ
ַע ָּתה ַ ּגם ַע ָּתה ִּכי ֶמ ְמ ׁ ַש ְל ְּת ָך ְ ּב ָכל דּ וֹ ר ָודוֹ ר ִּכי ַ ּגם ַע ָּתה ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַמנְ ִהיג עוֹ ָלמוֹ ְ ּב ָח ְכ ָמה ֲע ֻמ ָ ּקה
ְ ּב ֶד ֶר ְך ֶזה ִּכי ְמאֹד ָע ְמק ּו ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ֶת ָ
יךְ ,והוּא ִ ּב ְכ ָלל ו ִּב ְפ ָרט:
כי כל מה שנעשה בין ישראל והגויים ,ובין אנ”ש להחולקים בכמה דרכים ,וכן מה שנעשה
בבית ,וכל זה בחיצוניות מציאות ההסתרה והטרדות ,כל דבר מתנהג באמת והכל בהשגחה,
ובתוך ההשגחה יש מציאות הבחירה שהכל נעשה לפי התגברות הרצון ,ולזה מתקדם בצורה
כזאת שיש בירורים כאלה וכו’ ,אבל בסוף הכל חוזר למציאות האמת ,רק צריכים סבלנות
ולהמתין ,כי אנשים רחוקים מלבקש האמת וכל ויכוח אינו עוזר ,הכל עומד על הרצון ובמה
שמחזיק האדם לרצות באמת ,ובזה מתגלה הפירוש של הליכת בלעם וממילא מובן מה שהם
חושבים שהרצון שולט ,ורש”י מפרש שכל זה בכלל ‘בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו’.
ְו ֶזה ּו ָּכל ִענְ יַ ן ַה ַח ּיוֹ ת ָרעוֹ ת ו ֵּמ ַצח ַה ָ ּנ ָח ׁש ׁ ֶש ֵהם ַח ְכ ֵמי ַה ּ ֶט ַבע ְו ׁש ֶֹר ׁש ָח ְכ ַמת ַה ּ ֶט ַבע ׁ ֶש ִּמ ְת ַ ּג ְ ּב ִרים ַע ְכ ׁ ָשיו
יהם
ל-פי ַדּ ְר ֵכ ֶ
יהם נִ ְת ָעה ְונִ ׁ ְש ָמן ִל ָ ּבם ַעד ׁ ֶש ִ ּנ ְד ֶמה ָל ֶהם ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ַע ּ ִ
ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ְו ָכל ַההוֹ ְל ִכים ְ ּב ַד ְר ֵכ ֶ
יהם
ׁ ֶשהוּא ְּכ ַד ְע ָּתם ָה ָר ָעהַ ,עד ׁ ֶש ְּמ ַה ּ ְפ ִכים ַה ּׁ ְש ָק ִרים ְו ַה ְּכ ָז ִבים ַהיְ דו ִּעים ֶל ֱא ֶמת ְואוֹ ְמ ִרים ׁ ֶש ְּכ ִד ְב ֵר ֶ
יהם ָה ָר ִעים
הוּא ָה ֱא ֶמת ְו ַכ ָּונָ ָתם ַרק ֶאל ָה ֱא ֶמת ְואוֹ ְמ ִרים ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ֶדּ ֶר ְך ַה ּתוֹ ָרה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ְל ַפ ְר ׁ ָש ּה ְ ּב ַד ְר ֵכ ֶ
ַמה ּׁ ֶש ַה ּכֹל רוֹ ִאים ַעיִ ן ְ ּב ַעיִ ן ֵא ְ
יח ֶאת ַה ּתוֹ ָרה
יך ֵהם ּפוֹ ְר ֵקי עוֹ ל ְלגַ ְמ ֵריְ ,ו ָכל ַּכ ָּונָ ָתם ְל ַב ּ ֵטל ו ְּל ַה ׁ ְש ִּכ ַ
יה לֹא יְ ׁשוּבוּן ְו ָכל ֶזה ֵמ ֲח ַמת
יהם ָק ׁ ֶשה ַל ֲה ׁ ִשיבוֹ ִּ ,כי ָּכל ָ ּב ֶא ָ
ְלגַ ְמ ֵרי ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םְ ,ו ָכל ַה ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ַא ֲח ֵר ֶ
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ּג ֶֹדל ּכ ַֹח ַה ְ ּב ִח ָירה ַּכ ַ ּנ"לְ ,ו ָה ִע ָ ּקר ִּכי ַה ּכֹל ָּתלוּי ִ ּב ְרצוֹ ן ָה ָא ָדםִּ ,כי ָה ָא ֶרץ נָ ַתן ִל ְבנֵ י ָא ָדםַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ַה ּׁ ֵשם
יִ ְת ָ ּב ַר ְך ָמ ַסר ַה ְ ּב ִח ָירה ָל ָא ָדם.

גם שנכנס איזה משיכה רעה ,יש בכח האדם לבחור לרצות להתגבר ,וכל חולשה
היא רק מחמת חולשת הרצון
ר’ נתן חוזר לעורר שזה ממש גם היום ,ומובן שזה בכמה עניינים של חכמות שמכבים הרצון
ומנהיגים דרך של רצון עמום ופשוט ,והנה מראה לראות האמת על המשכילים ואיך נעשה
מהם ר”ל פורקי עול כגויי הארצות ר”ל ,כך יש לאדם להבין בליבו מה נעשה באמת בלי הרצון
וכו’ ואין לדבר בזה.
יל ְך ַא ַחר ַּת ֲאווֹ ָתיו ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם אוֹ ְל ֵה ֶפ ְך ְל ׁ ַש ֵ ּבר ְו ִל ְבר ַֹח ֵמ ַה ַּת ֲאווֹ ת ְו ָלסוּר
ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ּכ ַֹח ָ ּב ָא ָדם ֵל ֵ
ֵמ ָרע ְו ַל ֲעשׂ וֹ ת טוֹ ב ,שים לב למה מדבר מהתאוות שיש לשבר ,כדי לזכור שיש דבר כזה וכו’ ֵּכן
יח ְרצוֹ נוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְל ַמ ְּלאוֹ ת ַּת ֲא ָותוֹ ו ְּרצוֹ נוֹ ָה ָרע ו ְּכמוֹ
יֵ ׁש לוֹ ּכ ַֹח ְל ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ִ ּב ְרצוֹ נוֹ ַעד ׁ ֶש ִּכ ְביָ כוֹ ל יַ ְכ ִר ַ
ׁ ֶשרוֹ ִאין ָ ּב ֶזה נִ ְפ ָלאוֹ ת ְּת ִמים ֵדּ ִעים ְל ִמי ׁ ֶש ֵּמ ִשׂ ים ֵלב ַעל ֶזה ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ֲאדוֹ נֵ נוּ ,מוֹ ֵרנ ּו ְו ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ
ימן נג) ׁ ֶש ַה ַּמ ֲח ׁ ָש ָבה יֵ ׁש ָל ּה ּכ ַֹח ָ ּגדוֹ ל ְו ָא ַמר ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָ ּב ֶזה נִ ְס ָּתרוֹ ת ַה ְר ֵ ּבה ַו ֲא ִפ ּל ּו
(ל ּקו ֵּטי ִּתנְ יָ נָ א ִס ָ
ִל ְב ָר ָכה ִ
ַמה ּׁ ֶש ּׁ ָש ַמ ְע ִּתי ְו ֵה ַבנְ ִּתי ָ ּב ֶזה ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ָב ֵאר ִמ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ַמה ׁ ֶש ּל ֹא ִ ּג ָּלה ַרק ְ ּב ֶר ֶמז ְמ ַעט.
והכלל שיש כח לשבר התאוות .כי כאשר נכנס רצון האדם לאיזה דבר תאווה ,נדמה לו שזהו,
הוא כבר שם ח”ו .אך באמת אינו כך ,כי יש כח לרצות ברצון חזק לשבר התאווה ,והנה אינו
מכוון רק לבעיות שיש בשמירת המחשבה מתאוות רעות ,אלא מדבר גם מכל דרכי המשיכה
שחושבים שאין כח ,הכח נמצא בהרצון האמיתי שמתחזק והולך כי רוצה באמת ,ואם אינו
מצליח ,הרי לא זכר מציאות הרצון הצריך להחיות אצלו ,באופן יותר למעשה להתעורר
לצאת מהשיעבוד ליצר.

שני דברים נשארו היום שצריך מסי"נ לדברים שבקדושה ,נסיעה לא"י ונסיעה
לצדיק אמיתי
ְו ֵכן רוֹ ִאין ַ ּבחו ּׁש ְויֵ ׁש ְל ָב ֵאר ְק ָצת ְל ָמ ׁ ָשל ְּכ ׁ ֶש ֶא ָחד רוֹ ֶצה ִל ַּסע ְל ָד ָבר ׁ ֶש ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה ְּכגוֹ ן ְל ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל
יק ְרבוֹ ַל ֲעבוֹ ָדתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך.
אוֹ ְל ַצ ִדּ יק ֲא ִמ ִּתי ְּכ ֵדי ׁ ֶש ְ ּי ַל ְּמ ֵדה ּו ֶדּ ֶר ְך ה' ְותוֹ ָרתוֹ ִו ָ
מלשונו הזך של ר’ נתן נלמד מה הם שני דברים שבקדושה שיש בהם מסירת נפש גדול ,וזה
נשאר היום כמו שהיה אז ,בכמה דרכיםֲ .א ַזי יֵ ׁש לוֹ ְמנִ יעוֹ ת ַר ּבוֹ ת ַו ֲעצוּמוֹ ת ְמאֹד ָּכל ֶא ָחד ְּכ ִפי
ִענְ יָ נוֹ ְו ָכל ַמה ּׁ ֶש ִּמ ְת ַ ּג ֵ ּבר יוֹ ֵתר ְל ׁ ַש ְ ּב ָרם ְּכמוֹ ֵּכן ִמ ְת ַ ּג ְ ּב ִרים ו ִּמ ׁ ְש ַּת ּ ְט ִחים ְּכנֶ גְ דּ וֹ ְל ַע ְּכבוֹ ו ְּל ָמנְ עוֹ ַחס
יעה ִמ ְת ּ ַפ ּ ׁ ֶש ֶטת ְ ּביוֹ ֵתר ַעד ׁ ֶש ִ ּנ ְד ֶמה ׁ ֶש ָ ּק ׁ ֶשה ְו ִאי
ְו ׁ ָשלוֹ ם ְו ֵכן ָּכל ַמה ׁ ֶש ַה ֶ ּנ ֱח ׁ ָשק ָ ּגדוֹ ל ְ ּביוֹ ֵתר ַה ְּמנִ ָ
יהי נָ א ּ ִפי ׁ ְשנַ יִ ם ְ ּ
ימן סו) ו ִּב ְפ ָרט ֻע ְב ָדּ ה ְ ּגדוֹ ָלה ְּכגוֹ ן
(ב ִס ָ
ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ׁ ַש ְ ּב ָרם ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ִו ִ
ִלנְ ס ַֹע ְל ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶשרוֹ ֶאה ׁ ֶש ֵאין לוֹ ָמעוֹ ת ַעל הוֹ ָצאוֹ ת ְו ַס ָּכנוֹ ת ְדּ ָר ִכים ו ִּב ְפ ָרט ְ ּב ֵעת ִמ ְל ָחמוֹ ת
יטב ַעל ַּת ְכ ִליתוֹ ו ִּמ ְת ַח ֵ ּזק ְ ּב ָרצוֹ ן ָח ָזק
ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ְוכוּ’ ְו ַר ִ ּבים נִ ְמנְ ע ּו ֵמ ֲח ַמת ֶזה ֲא ָבל ִמי ׁ ֶש ֵּמ ִשׂ ים ִל ּבוֹ ֵה ֵ
יח ֶאת ָה ָרצוֹ ן ו ִּמ ְת ַ ּג ְע ֵ ּג ַע ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ִ ּב ְרצוֹ נוֹ ת ֲח ָז ִקים ָלבוֹ א ְל ׁ ָשם וּמוֹ ִציא ָה ְרצוֹ נוֹ ת
ְו ַא ִּמיץ ְו ֵאינוֹ ַמ ִ ּנ ַ
ְו ַה ִּכ ּסו ִּפים ְ ּב ִפיו ְוכוּ’ַ ,על-יְ ֵדי ֶזה ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך עוֹ ֶשׂ ה נִ ְפ ָלאוֹ ת ִע ּמוֹ ו ְּמ ַס ֵ ּבב ִע ּמוֹ ִ ּב ְד ָר ִכים נִ ְפ ָל ִאים
פי ׁ ֶש ּלֹא נַ ֲע ָשׂ הף-על ּ ִ
ַעד ׁ ֶש ּזוֹ ֶכה ָלבוֹ א ְל ׁ ָשם ְ ּב ֶד ֶר ְך ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה נִ ְפ ָל ָאה ׁ ֶש ּל ֹא ְּכ ֶד ֶר ְך ַה ּ ֶט ַבע ְּכ ָללִּ ,כי ַא ַ
יהם,
ישע ו ְּל ֵא ִל ָ ּיה ּו ו ְּל ַר ִ ּבי ּ ִפינְ ָחס ֶ ּבן יָ ִאיר ׁ ֶש ָ ּב ְקע ּו ֶאת ַה ַּמיִ ם ְ ּב ִבגְ ֵד ֶ
לוֹ נֵ ס ָ ּגמוּר ְ ּב ִא ְת ַ ּג ְליָ א ְּכמוֹ ֶל ֱא ִל ׁ ָ

גי

די

ליקוטי הלכות ח"א דף קל"ט קמ"ה  -הלכות ברכת השחר ה אות ע"א  -פ"ח
י-כן ִמי ׁ ֶש ֵּמ ִשׂ ים ִל ּבוֹ ְלנִ ְפ ְלאוֹ ת ַה ִּס ּבוֹ ת ׁ ֶש ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִס ֵ ּבב ִע ּמוֹ ְ ּב ַה ׁ ְש ָ ּג ָחתוֹ
ל-פ ֵ
ַאף ַ -ע ּ ִ
יעת ַה ָ ּים ְ ּבנֵ ס ִּכי
ַה ִ ּנ ְפ ָל ָאה ַעד ׁ ֶש ָ ּבא ְל ׁ ָשם הוּא רוֹ ֶאה נִ ִּסים ְונִ ְפ ָלאוֹ ת ִּכ ְמ ַעט ׁ ֶש ֵהם ְ ּגדוֹ ִלים ִמ ְ ּב ִק ַ
ֶזה ל ֹא ָהיָ ה ַרק ְל ִפי ׁ ָש ָעה ְו ֵא ּל ּו ַה ַה ׁ ְש ָ ּגחוֹ ת ַה ִּס ּבוֹ ת ַה ִ ּנ ְפ ָלאוֹ ת ָהי ּו ִּכ ְמ ַעט ְ ּב ָכל יוֹ ם ו ְּב ָכל ׁ ָשבו ַּע ְוכוּ’.
ְו ֵכן ְ ּב ִענְ יַ ן ּ ַפ ְרנָ ַסת ָה ָא ָדם ׁ ֶש ַה ַּמ ֲא ִמין רוֹ ֶאה נִ ְפ ְלאוֹ ת ה’ ְ ּב ָכל ֵעת ֵא ְ
יך ּ ַפ ְרנָ ָסתוֹ ְ ּב ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה נִ ְפ ָל ָאה
יח
י-כן רוֹ ֶאה ׁ ֶש ַּכ ָּמה ּ ְפ ָע ִמים ֵאינוֹ ַמ ְצ ִל ַ
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
אכה ַא ַ
ל-פי ׁ ֶשעוֹ ֶשׂ ה ֵא ֶיזה ֵע ֶסק ו ְּמ ָל ָ
ף-ע ּ ִ
ְל ַבדִּ ,כי ַא ַ
ְּכ ָלל ְ ּב ֵע ֶסק ֶזה ו ְּכ ׁ ֶש ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך רוֹ ֶצה ְמ ַס ֵ ּבב ְ ּב ַה ׁ ְש ָ ּג ָחתוֹ ּ ַפ ְרנָ ָסתוֹ ְ ּב ֶד ֶר ְך נִ ְפ ָלא ו ַּמ ְז ִמין לוֹ ֶר ַוח ְ ּב ֶד ֶר ְך
נֵ ס ַה ְמ ֻל ָ ּב ׁש ְ ּבתוֹ ְך ַה ּ ֶט ַבע ִּכי ּ ִפ ְתאֹם ָ ּבא לוֹ ֶר ַוח ׁ ֶש ּל ֹא ָע ָלה ַעל ַדּ ְע ּתוֹ ְּכ ָללְ ,ו ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר
ְל ַה ֲא ִר ְ
יטב:
יך ְל ָב ֵאר ָּכל ֶזהִּ ,כי יִ ְכל ּו ֲהמוֹ ן יְ ִריעוֹ ת ֲא ָבל ַה ַּמ ֲא ִמין ְו ָח ֵפץ ְ ּב ָה ֱא ֶמת יָ ִבין ָּכל ֶזה ֵה ֵ
ֲא ָבל ֶאת ֶזה ְל ֻע ַּמת ֶזה ָע ָשׂ ה ֱאל ִֹקים ׁ ֶש ַ ּגם ַההוֹ ֵל ְך ִל ְד ַבר ֲע ֵב ָירה ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם אוֹ ׁ ֶשרוֹ ֶצה ְל ַא ֵ ּבד ֶאת
יל ְך ְל ֶמ ְר ַח ִ ּקים ִל ְלמֹד ַמה ּׁ ֶש ָא ְסר ּו ֲח ָכ ֵמינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ׁ ֶש ֵהם ָח ְכמוֹ ת ִחיצוֹ נִ ּיוֹ ת
עוֹ ָלמוֹ ֵל ֵ
יל ְך ְ ּב ֶד ֶר ְך ׁ ְש ִרירוּת ִל ּבוֹ ָה ַרע ְוגַ ם ָ ּב ֶהם נִ ְמ ָצ ִאים ַה ְר ֵ ּבה ׁ ֶש ֵאין ָל ֶהם ַעל הוֹ ָצאוֹ ת ְל ֶמ ְר ַח ִ ּקים ָּכ ֶזה
ו ְֵל ֵ
ְ
ְ
ְוגַ ם ׁ ְש ָא ֵרי ְמנִ יעוֹ ת ֲעצוּמוֹ ת ְמאֹד ַמה ּׁ ֶש ִ ּנ ְד ֶמה ׁ ֶש ֵאין ְ ּב ֶד ֶרך ַה ּ ֶט ַבע ָלבֹא ְל ׁ ָשם ַאך ֵהם ִמ ְת ַ ּג ְ ּב ִרים
ְ ּב ָרצוֹ ן ָח ָזק ַעד ׁ ֶש ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְמ ַס ֵ ּבב ָל ֶהם ִס ּבוֹ ת ַעד ׁ ֶש ָ ּב ִאים ְל ׁ ָשם ְל ַמה ּׁ ֶש ָרצ ּו ַל ֲעקֹר אוֹ ָתם ִמ ּׁ ְשנֵ י
יכין אוֹ תוֹ ְו ָה ָרצוֹ ן יֵ ׁש לוֹ ּת ֶֹקף ָ ּגדוֹ ל ְוכוּ’ ְו ַכ ַ ּנ”ל ְו ָכל ֶזה
יל ְך מוֹ ִל ִ
עוֹ ָלמוֹ תִּ ,כי ְ ּב ֶד ֶר ְך ׁ ֶש ָא ָדם רוֹ ֶצה ֵל ֵ
ְ
ֵמ ֲח ַמת ּג ֶֹדל ַה ְ ּב ִח ָירה ְו ַכ ַ ּנ”ל ְו ֵכן הוּא ְ ּב ָכל ַה ְדּ ָב ִרים ׁ ֶש ָ ּבעוֹ ָלם ְו ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ָב ֵאר ַה ּכֹלַ ,אך ַה ִח ּלוּק
יש ַה ָּכ ׁ ֵשר ָּכל יְ סוֹ ד ַּכ ָּונָ תוֹ ו ְּרצוֹ נוֹ הוּא ִ ּב ׁ ְש ִביל ַה ַּת ְכ ִלית
ְו ַה ֶה ְפ ֵר ׁש יְ כוֹ ִלין ַה ּכֹל ְל ָה ִביןִּ ,כי ֶזה ָה ִא ׁ
ָה ַא ֲחרוֹ ן ׁ ֶש ַּמ ְר ִ ּגיל ַע ְצמוֹ ִמ ְ ּנעו ָּריו ְל ִה ְס ַּת ֵּכל ַעל ִקצּוֹ ְוסוֹ פוֹ ָה ַא ֲחרוֹ ן ו ַּמה ַ ּי ֲע ֶשׂ ה ְליוֹ ם ּ ְפ ֻק ָדּ ה ו ְּכמוֹ
ימי ְ ּבח ּור ֶֹת ָ
ׁ ֶש ָּכתוּב ו ְּזכוֹ ר ֶאת ּבוֹ ְר ֶא ָ
יך ,ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (ק ֶֹה ֶלת ַר ָ ּבה ּ ֶפ ֶרק
יך ִ ּב ֵ
יב) ּבוֹ ְר ֶא ָ
יך ְ ּב ֶא ֶרץ ּבוֹ ֶר ָך ְוכוּ’[ ,וז”ל מדרש ויקרא‘ :ר’ אבא בר כהנא אמר בשם רב פפי ור’ יהושע
דסכנין בשם ר’ לוי שלשתן דרש ר’ עקיבא מתוך פסוק אחד וזכור את בוראך בארץ זו ליחה
סרוחה בורך זו רמה ותולעה בוראך זה ממ”ה הקדוש ברוך הוא’]
אשית עוֹ ָלמוֹ רוֹ ֶאה ַמה ִ ּי ְהיֶ ה ְ ּבסוֹ פוֹ ְוכוּ’ְ ,ו ָכל
ֹאשוֹ ׁ ֶש ְ ּב ֵר ׁ ִ
ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (ק ֶֹה ֶלת ב’) ֶה ָח ָכם ֵעינָ יו ְ ּבר ׁ
ְ
ְּת ׁשו ָּקתוֹ ו ְּרצוֹ נוֹ ְל ַה ִּכיר ֶאת ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרך ֶ ּב ֱא ֶמת ְו ִל ְפר ֹׁש ֶאת ַע ְצמוֹ ִמ ָּכל ַה ַּת ֲאווֹ ת ָרעוֹ ת
ְו ִל ְז ּכוֹ ת ַל ֲחטֹף טוֹ ב ָּכל יָ ָמיו ִ ּב ׁ ְש ִביל ַּת ְכ ִליתוֹ ַה ִ ּנ ְצ ִחי ְו ֶזה ַה ֵה ֶפ ְך ֵמ ִשׂ ים ָּכל ְמגַ ָּמתוֹ ו ְּרצוֹ נוֹ ְל ַת ֲאווֹ ת
יכין אוֹ תוֹ ַּכ ַ ּנ”ל ,ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו
יל ְך מוֹ ִל ִ
עוֹ ָלם ַה ֶ ּזה ו ׁ ְּש ִרירוּת ִל ּבוֹ ָה ַרע ו ְּב ֶד ֶר ְך ׁ ֶש ָא ָדם רוֹ ֶצה ֵל ֵ
ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (יוֹ ָמא לח) ַה ָ ּבא ִל ּ ָט ֵהר ְמ ַס ְ ּי ִעין לוֹ ַה ָ ּבא ִל ּ ַט ֵמא ּפוֹ ְת ִחין לוֹ ַו ֲא ַזי ַה ּׁ ֵשם

יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַמ ְז ִמין ְל ָכל ֶא ָחד ִס ּבוֹ ת ו ְּס ָברוֹ ת ְו ָח ְכמוֹ ת ְ ּב ַד ְע ּתוֹ ׁ ֶש ּיו ַּכל ַל ֲעשׂ וֹ ת ִּכ ְרצוֹ נוֹ ַעד ׁ ֶש ֵ ּי ׁש
לוֹ ּכ ַֹח ְל ַהחוֹ ֵלק ְו ַה ּכוֹ ֵפר ְוכוּ’ לוֹ ַמר ְס ָברוֹ ת ְו ָח ְכמוֹ ת ׁ ֶשל ֶה ֶבל ְל ַה ְטעוֹ ת ַע ְצמוֹ ְו ֶאת ֲא ֵח ִרים ִמן

יכן ָה ֱא ֶמת ַל ֲא ִמ ּתוֹ :
ָה ֱא ֶמת ְולוֹ ַמר ׁ ֶש ָה ֱא ֶמת ִא ּתוֹ ֲ ,א ָבל ָה ֱא ֶמת ֵעד ְל ַע ְצמוֹ ְו ֶה ָח ֵפץ ֶ ּב ֱא ֶמת רוֹ ֶאה ֵה ָ
עד היכן יש לבקש האמת ,הרי יש נסיון כזה שהשי”ת מזמין לכל אחד סבות וסברות וחכמות
שיוכל לעשות כרצונו ולומר שהאמת איתו ,והכל עומד על זכרון התכלית בפשטות ,אז יטה
אזן לקבל עצה לנפשו ויעזוב החכמות.
עט) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ָ
(אבוֹ ת ּ ֶפ ֶרק ה) ַמה ֵ ּבין ַּת ְל ִמ ָידיו ׁ ֶשל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּו ְל ַת ְל ִמ ָידיו ׁ ֶשל ִ ּב ְל ָעם ָה ָר ׁ ָשע
ְ
יהם ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים
ל-פי ַה ַ ּנ”ל מו ָּבן ִדּ ְב ֵר ֶ
ְוכוּ’ ׁ ֶש ַה ּכֹל ְּת ֵמ ִהין ַעל ַמ ֲא ָמר ֶזה ַּכ ְמב ָֹאר ַ ּב ְמ ָפ ְר ׁ ִשיםַ ,אך ַע ּ ִ
ְק ָצת ִּכי ַ ּב ְּת ִח ָּלה ֵ ּב ֵאר ַה ִח ּלוּק ׁ ֶש ֵ ּבין ַּת ְל ִמ ָידיו ׁ ֶשל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּו ָע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ ם ׁ ֶש ִּמ ָדּ ָתם ַעיִ ן טוֹ ָבה
יהם
ְורו ַּח נְ מו ָּכה ְונֶ ֶפ ׁש ׁ ְש ָפ ָלה ׁ ֶש ֵאינָ ם ְּכרו ִּכים ַא ַחר ַה ִ ּקנְ ָאה ְו ַה ַּת ֲא ָוה ְו ַה ָּכבוֹ ד ׁ ֶש ֵהם ְּכלו ִּלים ְ ּב ִד ְב ֵר ֶ
ֵא ּל ּו ִּכי ַעיִ ן טוֹ ָבה ֵה ֶפ ְך ַה ִ ּקנְ ָאה ׁ ֶש ֵאין ֵעינוֹ ָר ָעה ְל ַק ֵ ּנא ֶאת ֲח ֵברוֹ ְונֶ ֶפ ׁש ׁ ְש ָפ ָלה ֵה ֶפ ְך ַה ַּת ֲא ָוה הוּא

ליקוטי הלכות ח"א דף קל"ט קמ"ה  -הלכות ברכת השחר ה אות ע"א  -פ"ח
ְ ּב ִחינַ ת נֶ ֶפ ׁש ְר ָח ָבה ׁ ֶשל ִ ּב ְל ָעם ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְ ּ
(ב ִמ ְד ָר ׁש ַר ָ ּבה ּ ֶפ ֶרק ב) ׁ ֶש ָהיָ ה
ְ
ּ
יפת ַה ָכבוֹ ד
נַ ְפ ׁשוֹ ְר ָח ָבה ְל ִה ְת ֲאווֹ ת ָממוֹ ן ַה ְר ֵ ּבה ְמלֹא ֵ ּביתוֹ ֶּכ ֶסף ְו ָז ָהב ְוכוּ’ ְורו ַּח נְ מו ָּכה ֵה ֶפך ְר ִד ַ
ׁ ֶשהוּא ֵ ּגאוּת ְורו ַּח ָ ּגבוֹ ַּה ְו ָכל ַה ִּמדּ וֹ ת טוֹ בוֹ ת ָה ֵא ֶּלה ׁ ֶש ֵהם ְּכלו ִּלים ִמ ָּכל טוּב ֵהם ְ ּב ַת ְל ִמ ָידיו ׁ ֶשל
ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּו ָע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ ם ו ְּל ֵה ֶפ ְך ַּת ְל ִמ ָידיו ׁ ֶשל ִ ּב ְל ָעם ָה ָר ׁ ָשע ֵהם ַעיִ ן ָר ָעה ְונֶ ֶפ ׁש ְר ָח ָבה ְוכוּ’
ׁ ֶשרוֹ ְד ִפים ַא ַחר ַה ִ ּקנְ ָאה ְו ַה ַּת ֲא ָוה ְו ַה ָּכבוֹ ד ְוכוּ’ְ .ו ׁ ָש ַאל ַה ַּת ָ ּנא ַא ַחר ָּכ ְך ַמה ֵ ּבין ַּת ְל ִמ ָידיו ׁ ֶשל ַא ְב ָר ָהם
ְל ַת ְל ִמ ָידיו ׁ ֶשל ִ ּב ְל ָעםְּ ,כלוֹ ַמר ֵא ְ
יהם ְו ֵא ֶיזה ַה ֶדּ ֶר ְך ַה ָ ּי ׁ ָשר ׁ ֶש ָ ּיבֹר לוֹ ָה ָא ָדם
יך ֶא ְפ ׁ ָשר ֵל ַידע ַמה ֵ ּבינֵ ֶ
ִּכי ֲהלֹא ָאנ ּו רוֹ ִאין ׁ ֶש ְּכ ִמ ְק ֵרה ֵא ּל ּו ַה ּטוֹ ִבים ׁ ֶש ֵהם ַּת ְל ִמ ָידיו ׁ ֶשל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּו ֵּכן יִ ְק ֶרה ְל ֵא ּל ּו
ָה ָר ִעים ׁ ֶש ֵהם ַּת ְל ִמ ָידיו ׁ ֶשל ִ ּב ְל ָעם ָה ָר ׁ ָשע ִּכי ֵא ּל ּו גוֹ ֵמר ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִע ָּמ ֶהם ַמה ּׁ ֶש ֵהם רוֹ ִציםְ ,וגַ ם
ִעם ַה ְמ ַה ּ ְפ ִכים ָא ְרחוֹ ת י ׁ ֶֹשר גּ וֹ ֵמר ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְל ַמ ּלֹאת ְרצוֹ נָ ם ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְּ(ת ִה ִּלים י) ִּכי ַא ָּתה ָע ָמל
ָו ַכ ַעס ַּת ִ ּביט ָל ֵתת ְ ּביָ ֶד ָך ,ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ּ ֵפ ֵר ׁש ַר ׁ ִש”י ׁ ָשם ְו ִאם ֵּכן נָ ַפל ּ ִפ ָּתא ְ ּב ִב ָירא ׁ ֶש ֵאין יוֹ ְד ִעין ְ ּב ֵא ֶיזה
יל ְךַ ,על ֶזה ִס ֵ ּים ַה ַּת ָ ּנא ִּכי ְ ּב ַו ַדּ אי ָק ׁ ֶשה ְל ָב ֵרר ָה ֱא ֶמתִּ ,כי ַה ִ ּנ ָ ּצחוֹ ן ֵאינוֹ סוֹ ֵבל ֶאת ָה ֱא ֶמת,
ֶדּ ֶר ְך ֵל ֵ
ְ
ֹאמר ּו ָל ֶהם ֱא ֶמת ָ ּברוּר יַ ַה ְפכ ּו ַה ּכֹל ֶאל ָה ֱא ֶמת ַה ְמ ֻז ָ ּיף ׁ ֶש ָּל ֶהםַ ,אך ַה ִח ּלוּק הוּא ַ ּב ּסוֹ ףִּ ,כי
ו ְָכל ַמה ּׁ ֶש ּי ְ
ַּת ְל ִמ ָידיו ׁ ֶשל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּו נוֹ ֲח ִלין ָ ּבעוֹ ָלם ַה ֶ ּזה ְויוֹ ְר ׁ ִשין ָהעוֹ ָלם ַה ָ ּבא ְו ַת ְל ִמ ָידיו ׁ ֶשל ִ ּב ְל ָעם ָה ָר ׁ ָשע
יוֹ ְר ִדין ִל ְב ֵאר ׁ ַש ַחתִּ ,כי ַ ּגם ָ ּבעוֹ ָלם ַה ֶ ּזה ַה ּכֹל רוֹ ִאין ִּכי ַרק ִמי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ֱאמוּנָ ה ַח ָ ּייו ַח ִ ּיים ֲא ִמ ִּת ִ ּיים.
ֲא ָבל ִמי ׁ ֶש ֵאין לוֹ ֱאמוּנָ ה ְוהוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ַּת ְל ִמ ָידיו ׁ ֶשל ִ ּב ְל ָעם ָה ָר ׁ ָשע ֵאין ַח ָ ּייו ַח ִ ּיים ְּכ ָלל ַ ּגם ָ ּבעוֹ ָלם
יהם ְ ּב ֵפרו ּׁש ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ַע ְצ ָמן מוֹ ִדים ַעל
ַה ֶ ּזה ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ ּב ֵס ֶפר ַה ִּס ּפו ֵּרי ַמ ֲע ִשׂ ּיוֹ ת ְו ַכ ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ַמ ְענ ּו ִמ ּ ִפ ֶ
ֶזה ׁ ֶש ִע ַ ּקר ַה ַח ִ ּיים ֲא ִמ ִּת ִ ּיים הוּא ֱאמוּנָ ה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשהִ ,מ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ְו ָכל ׁ ֶש ֵּכן ָ ּבעוֹ ָלם ַה ָ ּבא ׁ ֶש ָאז ְ ּב ַו ַדּ אי ַה ּכֹל
יתם ֵ ּבין ַצ ִדּ יק ְל ָר ׁ ָשע ֵ ּבין עוֹ ֵבד
(מ ְל ָא ִכי ג) ְו ׁ ַש ְב ֶּתם ו ְּר ִא ֶ
יהם ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ַ
יִ ְרא ּו ַה ִח ּלוּק ְו ַה ֶה ְב ֵדּ ל ׁ ֶש ֵ ּבינֵ ֶ
ֱאל ִֹהים ַל ֲא ׁ ֶשר לֹא ֲע ָבדוֹ ְוכוּ’:
ְו ֶזה ּו ַ ּגם ֵּכן ַמה ּ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְ ּ
(ב ֵר ׁ ִ
יהם ׁ ֶשל
אשית ַר ָ ּבה ּ ֶפ ֶרק ג) אוֹ ר ֵא ּל ּו ַמ ֲע ֵשׂ ֶ
יהם ׁ ֶשל ְר ׁ ָש ִעים ַו ֲע ַדיִ ן ֵאינִ י יוֹ ֵד ַע ְ ּב ֵא ֶיזה ֵמ ֶהם הוּא ָח ֵפץ ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר
יקים ח ׁ ֶֹש ְך ֵא ּל ּו ַמ ֲע ֵשׂ ֶ
ַצ ִדּ ִ
ְ
ְ
ַו ַ ּי ְרא ֱאל ִֹהים ֶאת ָהאוֹ ר ִּכי טוֹ ב ְוכוּ’ַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ָה ְר ׁ ָש ִעים ְמ ַה ּ ְפ ִכים ח ׁ ֶֹשך ְלאוֹ ר ְואוֹ ר ְלח ׁ ֶֹשך ׁ ֶש ֶקר ֶל ֱא ֶמת
ֶו ֱא ֶמת ְל ׁ ֶש ֶקר ַעד ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ֵל ַידע ְ ּב ֵא ֶיזה ֵמ ֶהם ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ָח ֵפץָ ,ל ֵכן נֶ ֱא ַמר ַו ַ ּי ְרא ֱאל ִֹהים
(שם) ׁ ֶש ָר ָאה ׁ ֶש ֵאין ָהעוֹ ָלם ְּכ ַדאי ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ּבוֹ
ֶאת ָהאוֹ ר ִּכי טוֹ בְ ,ו ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ׁ ָ
יקים ֶל ָע ִתיד ָלבוֹ א ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ִּמי ׁ ֶש ָח ֵפץ ֵל ַידע ַה ֶדּ ֶר ְך ְ ּב ֵא ֶיזה ַמ ֲע ִשׂ ים ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך
ְו ָע ַמד וּגְ נָ זוֹ ַל ַ ּצ ִדּ ִ
ְ
יהם ְל ִה ְס ַּת ֵּכל ֵמעוֹ דוֹ ַעד סוֹ פוֹ
יקי ֱא ֶמתִּ ,כי ֶא ְצ ָלם נִ גְ נַ ז ָהאוֹ ר ַה ּטוֹ ב ְויֵ ֵלך ְ ּב ַד ְר ֵכ ֶ
ָח ֵפץ יִ ְת ָק ֵרב ְל ַצ ִדּ ֵ
ִמ ַ ּב ֲחרוּתוֹ ַעד ִז ְקנוּתוֹ ַעל ַּת ְכ ִליתוֹ ַה ִ ּנ ְצ ִחי ְו ַכ ַ ּנ”ל ְו ָאז יֵ ַדע ָה ֱא ֶמת ְ ּב ֵא ֶיזה ֵמ ֶהם ָח ֵפץ ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך
ְו ַכ ַ ּנ”ל,

זהו פירוש חדש במ”ש גנזו לצדיקים (עיין עבודת ישראל טו באב) ועומד על מציאות החושך
שמתגבר באופן שיכולים כל אחד לדמות שהאמת אצלו ,והקב”ה גנז אור האמת אצל
הצדיקים ,שמי שחפץ לדעת האמת באיזה דרכים חפץ השי”ת ,ימצא אור האמת ע”י
התקרבות לצדיקים.
ְו ַע ֵ ּין ְ ּב ַסנְ ֶה ְדּ ִרין ּ ֶפ ֶרק ַא ְר ַ ּבע ִמיתוֹ ת ַ(דּ ף סה) ַמ ֲא ַמר ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ַּתנְ יָ א ְודוֹ ֵר ׁש ֶאל ַה ֵּמ ִתים
יע ְל ִמ ְק ָרא ֶזה ָהיָ ה ּבוֹ ֶכה ו ַּמה ַה ַּמ ְר ִעיב ַע ְצמוֹ ְּכ ֵדי
יבא ַמ ִ ּג ַ
ֶזה ַה ַּמ ְר ִעיב ַע ְצמוֹ ְוכוּ’ ו ְּכ ׁ ֶש ָהיָ ה ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ׁ ֶש ִּת ׁ ְש ֶרה ָע ָליו רו ַּח ֻט ְמ ָאה ׁשוֹ ָרה ָע ָליו רו ַּח ֻט ְמ ָאהַ ,ה ַּמ ְר ִעיב ַע ְצמוֹ ׁ ֶש ִּת ׁ ְש ֶרה ָע ָליו רו ַּח ָט ֳה ָרה
יכם ָהי ּו
ַעל ַא ַחת ַּכ ָּמה ְו ַכ ָּמהֲ ,א ָבל ַמה ֶא ֱע ֶשׂ ה ׁ ֶש ֲעווֹ נוֹ ֵתינ ּו ָ ּג ְרמ ּו ָלנ ּו ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר (יְ ׁ ַש ְעיָ ה נט) ֲעוֹנוֹ ֵת ֶ
יכם הרי שיש נסיון גדול כי גם אחרי יגיעה כזו יש שאין זוכה ומוכח
יכם ְל ֵבין ֱאל ֵֹה ֶ
ילין ֵ ּבינֵ ֶ
ַמ ְב ִדּ ִ

וט

זט

ליקוטי הלכות ח"א דף קל"ט קמ"ה  -הלכות ברכת השחר ה אות ע"א  -פ"ח
התחזקות החשק יותר למצוא העצה שיכול.
ילין ַא ָ ּבא ָ ּב ָרא ַ ּג ְב ָראַ ,ר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א
יכם ָהי ּו ַמ ְב ִדּ ִ
יקי ָ ּבר ּו ָע ְל ָמא ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר ֲעוֹנוֹ ֵת ֶ
ָא ַמר ָר ָבא ִאי ָ ּבע ּו ַצ ִדּ ֵ
יקי ִל ְהיוֹ ת נְ ִק ִ ּיים ִמ ָּכל ָעוֹן ֲהו ּו ָ ּבר ּו ָע ְל ָמא
ְו ַר ִ ּבי הוֹ ׁ ַש ְעיָ א ֲה ֵוי יַ ְת ֵבי ְוכוּ' ו ֵּפ ֵר ׁש ַר ׁ ִש"י ִאי ָ ּבע ּו ַצ ִדּ ֵ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר ְוכוּ' ָהא ִאם ל ֹא ָהי ּו ָ ּב ֶהם ֲעווֹ נוֹ ת ֵאין ָּכאן ַה ְב ָדּ ָלה הרי שיש כח לעשות ישועות ,אבל
מחמת איזה חסרון וצורך תיקון ,גם זה מתעכב לפעמים
יטב ו ֶּפ ֶרק
ָּכל ֶזה ׁ ַש ָ ּי ְך ְל ִענְ יַ ן ַמ ֲע ֵשׂ ה ָ ּב ָלק ו ִּב ְל ָעם ׁ ֶש ָּכ ַת ְבנ ּו ׁ ָשם ִמ ּג ֶֹדל ּכ ַֹח ַה ְ ּב ִח ָירה ְוכוּ'ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ֵה ֵ
ילי אוֹ ֵמר ִה ִ ּג ָ
יתא ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַה ְ ּג ִל ִ
ַה ֶ ּנ ֱחנָ ִקין ִא ָ
יכ ְך
יעה ּתוֹ ָרה ְלסוֹ ף ַדּ ְע ָּתם ׁ ֶשל עוֹ ְב ֵדי ּכוֹ ָכ ִביםְ ,ל ִפ ָ
יע ַאל ִּת ׁ ְש ַמע לוֹ  ,ו ֵּפ ֵר ׁש
נָ ְתנָ ה ַה ּתוֹ ָרה ֶמ ְמ ׁ ָש ָלה ָ ּב ּהֶ ׁ ,ש ֲא ִפ ּל ּו ַמ ֲע ִמיד ְל ָך ַח ָּמה ְ ּב ֶא ְמ ַצע ָה ָר ִק ַ
ַר ׁ ִש”י נָ ְתנָ ה ַה ּתוֹ ָרה ֶמ ְמ ׁ ָש ָלה ָ ּב ּהְּ ,כלוֹ ַמר ֲא ִפ ּל ּו ִּת ְר ֶאה אוֹ תוֹ נָ ִביא מוֹ ׁ ֵשל ְועוֹ ֶשׂ ה ִּכ ְרצוֹ נוֹ ִ ,דּ ְכ ִתיב
יע,
ְונָ ַתן ְל ָך אוֹ ת אוֹ מוֹ ֵפתַ ,עד ָּכאן ְל ׁשוֹ נוֹ ָּכל ֶזה ׁ ַש ָ ּי ְך ָל ִענְ יָ ן ַה ַ ּנ”לַ ,עד ַּכ ָּמה ְו ַכ ָּמה ּכ ַֹח ַה ְ ּב ִח ָירה ַמ ִ ּג ַ
ְו ָה ֵבן ְמאֹד ְו ַע ֵ ּין ְ ּב ַמ ֶּס ֶכת עוֹ ְב ֵדי ּכוֹ ָכ ִבים ַ(דּ ף נד) ַמה ּׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָשם ְל ִענְ יַ ן ַמה ּׁ ֶש ּׁ ָש ַאל ְוכוּ’ ְו ֵה ׁ ִשיב לוֹ ְו ִכי
יתנִ י ֶזה ׁ ָש ֹל ׁש ְרגָ ִליםְ ,ו ָד ְר ׁש ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם
יְ ַא ֵ ּבד עוֹ ָלמוֹ ִמ ּ ְפנֵ י ַה ּׁשוֹ ִטים ,פ) ְו ֶזה ׁ ֶש ָּכתוּבִּ ,כי ִה ִּכ ָ
ִל ְב ָר ָכה ְ ּ
(ב ִמ ְד ָר ׁש ַר ָ ּבה ּ ֶפ ֶרק כ) ַא ָּתה ְמ ַב ֵ ּק ׁש ַל ֲעקֹר ֻא ָּמה ַהחוֹ גֶ גֶ ת ׁ ָש ֹל ׁש ְרגָ ִלים ַ ּב ּׁ ָשנָ הְ ,ו ִה ְז ִּכיר ְזכוּת
ְוכ ַֹח ַה ּׁ ָש ֹל ׁש ְרגָ ִלים ַדּ יְ ָקאִּ ,כי ֵהם מוֹ ֲע ֵדי ה’ ִמ ְק ָר ֵאי ק ֶֹד ׁש ׁ ֶש ּקוֹ ְר ִאים ו ְּמגַ ִּלים ֶאת ָה ָרצוֹ ןְ ,והוּא ָר ָצה
יש ָ ּב ָרצוֹ ן ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םִּ ,כי ָהיָ ה ְ ּב ִחינַ ת ֵמ ַצח ַה ָ ּנ ָח ׁש ְו ַכ ַ ּנ”ל :הזמנים הקדושים,
ְל ַב ּ ֵטל זֹאת ו ְּל ַה ְכ ִח ׁ
יו”ט חנוכה ופורים מגלים את הרצון ,וזה עיקר המלחמה בבעלם.

בלעם מתבזה ע"י האתון שמשם המשיך את כח הדיבור שלו בהתחזקות הרצון הרע

יחה אוֹ תוֹ
יחת ּ ִפי ָה ָאתוֹ ן ׁ ֶש ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ּ ָפ ַתח ּ ִפי ָה ָאתוֹ ן ְו ִהיא ְ ּב ַע ְצ ָמ ּה הוֹ ִכ ָ
פא) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ּ ְפ ִת ַ
ְ
ְ
ׁ ֶש ַ ּנ ֲע ָשׂ ה נֵ ס ׁ ֶש ּל ֹא ָהיָ ה ֵמעוֹ ָלםִּ ,כי ָ ּב ֶזה ֶה ְר ָאה לוֹ ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרך ֵמ ַאיִ ן נִ ְמ ׁ ָשך ּכֹחוֹ ַה ָּט ֵמא ִל ְפעֹל
ּ ְפ ֻע ּלוֹ ת ָרעוֹ ת ִּכי ִה ְמ ׁ ִש ְ
יך ַה ֻּז ֲה ָמא ַעל ַע ְצמוֹ ָּ ,כל ָּכ ְךַ ,על-יְ ֵדי ַּת ֲא ַות נִ אוּף ְ ּב ֻז ֲה ָמא ָּכזֹאת ִעם ְ ּב ֵה ָמה,
ַעד ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ָהיָ ה לוֹ ּכ ַֹח ְדּ ִס ְט ָרא ָא ֳח ָרא ְ ּב ִפיו ַה ָּט ֵמא ִּכי ֵּכן ַמנְ ִהיג ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך עוֹ ָלמוֹ ׁ ֶש ִּמי
ׁ ֶשרוֹ ֶצה ִל ְפעֹל ּ ְפ ֻע ּלוֹ ת ִ ּב ְק ֻד ּ ׁ ָשה ָצ ִר ְ
יך ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ּ ָפרו ּׁש ְו ָקדוֹ ׁש ָ ּגדוֹ ל ְמאֹד ְּכמוֹ מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנ ּו ָע ָליו ַה ּ ׁ ָשלוֹ ם
ְו ִאם ָהיָ ה ׁשוֹ גֶ ה ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ְמ ַעט ִ ּב ְק ֻד ּ ׁ ָשתוֹ ל ֹא ָהיָ ה יָ כוֹ ל ִל ְפעֹל ָּכ ָראוּי ו ְּל ֵה ֶפ ְך ְ ּב ֻט ְמ ָאה ָהיָ ה ּכ ַֹח
ִ ּב ְל ָעם ַדּ יְ ָקא ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ִּט ֵּמא ַע ְצמוֹ ָּכל ָּכ ְך ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַדּ יְ ָקא ָהיָ ה לוֹ ּכ ַֹח ְ ּב ִפיו ַה ָּט ֵמא ְו ַכ ּמו ָּבא ַ ּב ּז ַֹהר
ַה ָּקדוֹ ׁש ו ִּב ְס ָפ ִרים ּ ְפ ֻע ּלוֹ ָתיו ַעל-יְ ֵדי ֻט ְמאוֹ ת ֲעצוּמוֹ ת ׁ ֶש ִּט ֵּמא ַע ְצמוֹ ְ ּב ׁ ִש ְכ ַבת ֶז ַרע ֵא ֶצל ָה ֵרי ח ׁ ֶֹש ְך
ְוכוּ’ַ ,ר ֲח ָמנָ א ִל ְצ ַלןַ ,ע ֵּ
ל-כן ֶה ְר ָאה לוֹ ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ּכֹחוֹ ֵמ ַאיִ ן נִ ְמ ׁ ָש ְך ,ו ַּמה ּ ׁ ֶש ּ ָפ ַעל ְ ּבכֹחוֹ ַה ָּט ֵמא
ְ
ׁ ֶש ִה ְמ ׁ ִש ְ
ישוּת ׁ ֶש ָע ָשׂ ה
יך ּכ ַֹח ַה ִדּ ּבוּר ּ ֶפה ֶאל ַה ֻּט ְמ ָאה ְו ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָרא ָּכל ָּכך ַעל-יְ ֵדי ַמ ֲע ֵשׂ ה ִא ׁ
ְ
יחה אוֹ תוֹ ְ ּב ַע ְצמוֹ
ִעם ֲאתוֹ נוֹ ַעד ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ַשך ּכ ַֹח ַה ִדּ ּבוּר ְל ָה ָאתוֹ ן ְ ּב ַע ְצמוֹ ַעד ׁ ֶש ָה ָאתוֹ ן ּ ָפ ַתח ּ ִפיו ְוהוֹ ִכ ָ
יכן ָ ּבא ּכֹחוֹ ִּ ,כי ָא ְמ ָרה לוֹ ַ‘ה ַה ְס ֵּכן ִה ְס ַּכנְ ִּתי’ ׁ ֶש ְּמ ַר ֵּמז ַעל
יעה לוֹ ְל ֵעינֵ י ָּכל ַה ּ ָש ִרים ׁ ֶש ָה ְלכ ּו ֵמ ֵה ָ
ְוהוֹ ִד ָ
(סנְ ֶה ְד ִרין קה) ו ָּב ֶזה ֶה ְר ָאה לוֹ ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך
ישוּתְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ַ
ַמ ֲע ֵשׂ ה ִא ׁ
ׁ ֶש ֵאין ּכֹחוֹ ַה ָּט ֵמא ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ִמ ֶּמנּ ּו ו ֵּמ ַע ְצמוֹ ַ ,רק ַה ּכֹל ִ ּב ְרצוֹ ן ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ֶש ָ ּב ָרא ָהעוֹ ָלם ִ ּב ְרצוֹ נוֹ
ְ ּבחֹק ָּכ ֶזה ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ּכ ַֹח ְל ָה ָא ָדם ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
ל-פי-
ף-ע ּ ִ
יך ִ ּב ְב ִח ָירתוֹ ּכֹחוֹ ת ָה ֶע ְליוֹ נִ ים ִּכ ְרצוֹ נוֹ ֲא ָבל ַא ַ
(ח ִּלין ז)
ֵכן ַה ּכֹל ְ ּביַ ד ה’ ַּכח ֶֹמר ְ ּביַ ד ַה ּיוֹ ֵצרִּ ,כי ֵאין ִמ ְל ַבדּ וֹ ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ֻ
יה ְו ַה ְמ ַח ֵּלל
ְל ִענְ יַ ן ְּכ ׁ ָש ִפים ַרק ׁ ֶשנּוֹ ֵתן ָל ֶהם ּכ ַֹח ְל ִפי ׁ ָש ָעה ִ ּב ׁ ְש ִביל ַה ְ ּב ִח ָירה ֲא ָבל ַא ַחר ָּכ ְך ָ ּג ֵבי ִדּ ֵ
יל ּ
יה נַ ְר ָ ּגאֶ ׁ .ש ָה ָאתוֹ ן ְ ּב ַע ְצ ָמ ּהֶ ׁ ,ש ִּט ֵּמא
יה ַא ָ ּבא נֵ ֵיזל ֵ ּב ּ
יה ו ֵּב ּ
ׁ ֵשם ׁ ָש ַמיִ ם ַ ּב ֵּס ֶתר נִ ְפ ָר ִעין ִמ ֶּמנּ ּו ְ ּבגָ לוּי ו ִּמינֵ ּ
ֶאת ַע ְצמוֹ ִע ָּמ ּהֶ ׁ ,ש ִּמ ּ ׁ ָשם ָהיָ ה ּכֹחוֹ ַה ָּט ֵמאִ ,היא ְ ּב ַע ְצ ָמ ּה ִה ְמ ׁ ִש ְ
יך ָל ּה ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַה ִדּ ּבוּר ו ָּפ ַתח
יע לוֹ ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ִּמ ּ ׁ ָשם
יע לוֹ ְל ֵעין ּכֹל ַמה ּ ׁ ֶש ָע ָשׂ ה ִע ָּמ ּהִּ ,כי ֵכן ַמ ִ ּג ַ
יחה אוֹ תוֹ ְוהוֹ ִד ַ
יה ְוהוֹ ִכ ָ
ֶאת ּ ִפ ָ
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ל-כן ֶה ְר ָאה לוֹ ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ֶש ָ ּב ֶזה ְ ּב ַע ְצמוֹ ִה ְמ ׁ ִש ְ
ִה ְמ ׁ ִש ְ
יך ּכ ַֹח ִדּ ּבוּרוֹ ָה ָרע ַע ֵּ
יך ַה ִדּ ּבוּר ְל ָה ָאתוֹ ן
(ת ִה ִּלים לד) ְּתמוֹ ֵתת ָר ׁ ָשע ָר ָעה ו ְּכ ִתיב (יִ ְר ְמיָ ה ב) ְּתיַ ְּס ֵר ְך ָר ָע ֵתךְ
ְ ּב ַע ְצמוֹ ְל ַב ְ ּי ׁשוֹ ְו ִלנְ קֹם ּבוֹ ִ ּב ְב ִחינַ ת ְּ
ו ְּמ ׁ ֻשבוֹ ַתיִ ְך ּתוֹ ִכ ֻח ְך ְ(ו ַע ֵ ּין עוֹ ד ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר ִ ּב ְד ָב ֵרינ ּו ִמ ֶּזה ׁ ֶש ַדּ יְ ָקא ַעל-יְ ֵדי ֻז ֲה ָמתוֹ ַה ְ ּגדוֹ ָלה ַה ַ ּנ”ל ִה ְמ ׁ ִשיךְ
ַה ִדּ ּבוּר ְל ׁ ָשם ְוכוּ’):
ילם ִ ּב ְזנוּת ְו ַעל-יְ ֵדי
י-כן ָע ַמד ְ ּב ִר ׁ ְשעוֹ ְול ֹא ׁ ָשב ִמ ַדּ ְר ּכוֹ ַעד ׁ ֶש ָ ּי ַעץ ְל ָב ָלק ְל ַה ְכ ׁ ִש ָ
ל-פ ֵ
פב) ְו ַאף ַע ּ ִ
(סנְ ֶה ְד ִרין קו) ְו ַה ָדּ ָבר ָּתמו ַּּה ְמאֹד,
יהם ׁ ֶשל ֵא ּל ּו שׂ וֹ נֵ א ִז ָּמה הוּא ְוכוּ’ ַ
ֶזה יִ ּפֹל ֵמ ֶהםִּ ,כי ָא ַמר לוֹ ֱאל ֵֹה ֶ
ִאם ֵּכןִ ,אם ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך שׂ וֹ נֵ א ִז ָּמהְ ,ו ַעל-יְ ֵדי ֶזה יִ ּ ְפל ּו ִמ ִ ּי ְשׂ ָר ֵאל ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םִ ,אם ֵּכן ָ ּב ָלק ו ְּבנוֹ ָתיו
ְוהוּא ְ ּב ַע ְצמוֹ ְ ּב ַו ַדּ אי יִ ּ ְפל ּו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַמ ּ ָפ ָלה ׁ ֶש ֵאין ָל ּה ְּתקו ָּמהֵ ,מ ַא ֲח ֵרי ׁ ֶש ֵהם ָ ּג ְרמ ּו ָּכל זֹאת
יהם ׁ ֶשל ֵא ּלוְּ ,ו ִכי ָהיָ ה ִט ּ ֵפ ׁש ְו ָא ַמר ׁ ֶש ֵ ּי ׁש
ְו ִט ְּמא ּו ֶאת ַע ְצ ָמן ְו ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ָ ּב ֶזה? ְוגַ ם ַמה ּו ַה ָּל ׁשוֹ ן ֱאל ֵֹה ֶ
ְ
ל-פי ַה ַ ּנ”לִּ ,כי ָט ָעה ְו ָא ַמר ׁ ֶש ֵאיך ׁ ֶש ָה ָא ָדם רוֹ ֶצה
ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ֱאלוֹ ַּה ְמיֻ ָחד ְו ָל ֶהם ַא ֵחר? ַא ְך ַה ּכֹל ַע ּ ִ
יך ְרצוֹ ן ֱאל ֹקוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ֵּכן יָ כוֹ ל ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יךַ ,ע ֵּ
ל-כן ָא ַמר ׁ ֶש ִ ּי ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ְּמ ָק ְר ִבין ַע ְצ ָמן ִל ְרצוֹ נוֹ
ל-פי ַדּ ַעת מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנ ּו ׁ ֶש ָהיָ ה ָקדוֹ ׁש ו ָּפרו ּׁש ְמאֹדְ ,ו ִה ְז ִהיר ְל ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעל ַה ְּזנוּת ְמאֹד,
יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַע ּ ִ
ַע ֵּ
יעתוֹ ׁ ֶש ִּט ְּמא ּו ֶאת ַע ְצ ָמם
ל-כן ְּכ ׁ ֶש ֵהם ּפוֹ גְ ִמים ִ ּב ְזנוּת ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ְ ּב ַו ַדּ אי ֵּת ֶכף יִ ּ ְפל ּו ֲא ָבל הוּא ְו ִס ָ
ְ
יכין ְרצוֹ נוֹ ַעל-יְ ֵדי ֻט ְמ ָאה זֹאת ַדּ יְ ָקא ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָרא ּו ַּכ ָּמה ּ ְפ ָע ִמים ׁ ֶש ּ ָפ ֲעל ּו ּ ְפ ֻע ּלוֹ ת
ָּכל ָּכךֵ ,הם ַמ ְמ ׁ ִש ִ
ַעל-יְ ֵדי ֻז ֲה ָמא זֹאת ַּכ ַ ּנ”לַ ,ע ֵּ
יכין ָה ָרצוֹ ן
ל-כן ָא ְמר ּו ׁ ֶש ָּל ֶהם לֹא יַ ִּזיק ַה ְּזנוּת ַרק ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ַּמ ְמ ׁ ִש ִ
ֶדּ ֶר ְך ַה ְ ּק ֻד ּ ׁ ָשה ַדּ יְ ָקאְ ,ו ַע ֵּ
יהם ׁ ֶשל ֵא ּל ּו שׂ וֹ נֵ א ִז ָּמהֶ ׁ ,של ֵא ּל ּו ַדּ יְ ָקאֶ ׁ ,ש ֵהם יִ ְשׂ ָר ֵאל
ל-כן ָא ַמר ֱאל ֵֹק ֶ
ְ
יהם ְ ּב ֶד ֶרך ֶזה ׁ ֶשל ְק ֻד ּ ׁ ַשת מ ׁ ֶֹשה ,הוּא שׂ וֹ נֵ א ִז ָּמה ׁ ֶש ּשוֹ נֵ א אוֹ ָתם ֵמ ֲח ַמת
ׁ ֶש ִה ְמ ׁ ִשיכ ּו ֱאל ֹקוּתוֹ ֲע ֵל ֶ
ֵח ְטא נִ יאוּף ֲא ָבל ַה ּ ִשנְ ָאה ַה ּזֹאת הוּא ַרק ְל ֵא ּלוְּ ,ול ֹא ִל ְט ֵמ ִאים ְּכמוֹ תוֹ ִּ ,כי ָ ּב ֶזה ָט ָעה ִ ּב ְכ ִפירוֹ ָתיו
יחין ְ ּביָ דוֹ ִמ ְּל ַמ ְע ָלה
יכין אוֹ תוֹ ו ַּמ ְצ ִל ִ
יל ְך מוֹ ִל ִ
ׁ ֶש ָּס ַבר ַמה ּ ׁ ֶשרוֹ ִאין ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ׁ ֶש ְ ּב ֶד ֶר ְך ׁ ֶש ָא ָדם רוֹ ֶצה ֵל ֵ
ׁ ֶש ָ ּג ַמר ֶח ְפצוֹ ֵהן ְלטוֹ ָבה ֵהן ְל ָר ָעהָ ,ס ַבר ׁ ֶש ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִ ּב ֵּטל ְרצוֹ נוֹ ְלגַ ְמ ֵרי ו ָּמ ַסר ְ ּביַ ד
יך ַה ּכֹלַ ,רק ׁ ֶש ִּמי ׁ ֶש ַּמ ְמ ׁ ִש ְ
ָה ָא ָדם ַה ּכֹל ְו ִכ ְרצוֹ נוֹ יו ַּכל ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ֶדּ ֶר ְך ַה ְּק ֻד ּ ׁ ָשהֵ ,א ָליו ַדּ יְ ָקא יַ ִּזיק ַה ִּז ָּמה
יעתוֹ ׁ ֶש ִה ְמ ׁ ִשיכ ּו ַּכ ָּמה ּ ְפ ָע ִמים ַה ּכֹחוֹ ת ִמ ְּל ַמ ְע ָלה ֶדּ ֶר ְך ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָרא ַעל -יְ ֵדי ֻז ֲה ַמת
ֲא ָבל ֵא ָליו ְו ִס ָ
יהם ל ֹא יַ ִּזיק ַה ִּז ָּמה ְּכ ָללַ ,א ְדּ ַר ָ ּבאָּ ,כל ּכ ָֹחם ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ְו ַכ ַ ּנ”ל
ַה ִּז ָּמה ַדּ יְ ָקא ַּכ ַ ּנ”לֲ ,א ֵל ֶ
יש ַ ּב ַער ל ֹא יֵ ָדע ו ְּכ ִסיל ל ֹא יָ ִבין ֶאת זֹאת ִ ּב ְפר ַֹח ְר ׁ ָש ִעים ְּכמוֹ ֵע ֶשׂ ב ְוכוּ’ ְל ִה ּ ׁ ָש ְמ ָדם ֲע ֵדי ַעד
ַו ֲא ָבל ִא ׁ
ְוכוּ’ִּ ,כי ַמה ּ ׁ ֶש ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך נוֹ ֵתן ָל ֶהם ּכ ַֹח ָּכ ֶזה הוּא ַרק ְל ִפי ׁ ָש ָעה ִ ּב ׁ ְש ִביל ַה ְ ּב ִח ָירה ,ו ְּב ַו ַדּ אי ֵהם
ְמ ֻח ָ ּי ִבים ְל ִה ְס ַּת ֵּכל ַעל ָה ֱא ֶמת ַל ֲא ִמ ּתוֹ ְ ,ו ָאז ָהי ּו ְמ ִבינִ ים ׁ ֶש ְ ּב ַו ַדּ אי ֵאין ֶזה ְרצוֹ ן ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְל ַה ְר ּבוֹ ת
ִז ָּמה ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם .ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָרא ּו ְּכ ָבר ִמדּ וֹ ר ַה ַּמ ּבוּל ְוכוּ’ ַמה ּ ׁ ֶש ָ ּנ ַקם ָ ּב ֶהם ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִ ּב ׁ ְש ִביל ֶזה,
יל ְך ַא ַחר ַּת ֲאווֹ ָתיו ו ׁ ְּש ִרירוּת ִל ּבוֹ ַ ,על ֵּ
כן נָ ַתן לוֹ ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ּכ ַֹח ָּכ ֶזה ׁ ֶש ּיו ַּכלַרק ׁ ֶשהוּא ָר ָצה ֵל ֵ
ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יח ָתם הוּא ַרק
יה ִּכי ּ ְפ ִר ָ
יך ַה ּכֹחוֹ ת ִּכ ְרצוֹ נוֹ ְל ִפי ׁ ָש ָעה ִ ּב ׁ ְש ִביל ַה ְ ּב ִח ָירהֲ ,א ָבל ְלסוֹ ף גָ ֵבי ִדּ ֵ
יל ּ
ְּכמוֹ ֵע ֶשׂ ב ְל ִה ּ ׁ ָש ְמ ָדם ַא ַחר ָּכ ְך ַעל-יְ ֵדי ֶזה ֲע ֵדי ַעד ְּכמוֹ ׁ ֶש ָר ִאינ ּו ׁ ֶש ַא ַחר ָּכ ְך נָ ְפל ּו ֻּכ ָּלם ָ ּב ָלק ו ְּבנוֹ ת
ִמ ְדיָ ן ו ִּב ְל ָעם ְ ּב ַע ְצ ָמן ַמ ּ ָפ ָלה ׁ ֶש ֵאין ָל ּה ְּתקו ָּמהִּ ,כי נֶ ֶה ְרג ּו ֻּכ ָּלם ַ ּב ֶח ֶרב ַעל -יְ ֵדי ּ ִפנְ ָחס ְויִ ְשׂ ָר ֵאלִּ ,כי
ַא ָּתה ָמרוֹ ם ְלעוֹ ָלם ה’:

המקורבים לצדיק האמת נזהרים שלא ליפול לזקנה לעולם ,כי כל יום שבא ,הוא
ענין חדש לגמרי

ֹאמר מוֹ ָאב ֶאל ִז ְקנֵ י ִמ ְדיָ ן ְוכוּ’ ו ָּב ָלק ֶ ּבן ִצ ּפוֹ ר ֶמ ֶל ְך ְלמוֹ ָאב ְוכוּ’ ַ ּ
(ב ִּמ ְד ָ ּבר כב) ָ ּב ָלק ֶמ ֶל ְך
פג) ְו ֶזה ַו ּי ֶ
ְ
מוֹ ָאב ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַח ּיוֹ ת ָרעוֹ ת ַהדּ וֹ ְר ִסים ְוטוֹ ְר ִפים ַּכ ַ ּנ”לְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן הוּא ְ ּב ִחינַ ת ֶמ ֶלך מוֹ ָאב ִּכי ִע ַ ּקר
ִה ְת ַ ּג ְ ּברו ָּתם הוּא ַעל-יְ ֵדי ַּת ֲא ַותנִ אוּף ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת מוֹ ָאב ׁ ֶש ֵהם נִ ְמ ׁ ָש ִכים ִמ ְ ּב ִחינַ ת ֵמ ַצח ִא ּׁ ָשה זוֹ נָ ה

זי

חי

ליקוטי הלכות ח"א דף קל"ט קמ"ה  -הלכות ברכת השחר ה אות ע"א  -פ"ח
ׁ ֶשהוּא ַה ַּמ ֲע ֶשׂ ה ׁ ֶשל ְ ּבנוֹ ת לוֹ ט ְו ַע ֵּ
ל-כן ַ ּגם ַע ָּתה ָרצ ּו ְל ַה ְכ ׁ ִשיל ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעל-יְ ֵדי ְ ּבנוֹ ת מוֹ ָאב ִּכי
ִע ַ ּקר ָטעוּת ַה ְמ ַח ְ ּק ִרים ׁ ֶשל ַח ְכ ֵמי ַה ּ ֶט ַבע הוּא ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ֵהם ְּכרו ִּכים ְמאֹד ַא ַחר ַּת ֲא ָוה זֹאת ְו ַכ ַ ּנ”ל,
נהל ּקו ֵּטי א) ְו ַע ֵּ
ְו ַכ ּמו ָּבא ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַא ָ ּבא ׁ ָשאוּל ְ ּ
ל-כן ָל ְקח ּו ֵע ָצה ִמ ִ ּז ְקנֵ י ִמ ְדיָ ןִ ,ז ְקנֵ י ִמ ְדיָ ן ֶזה
ימן ִ
(ב ִס ָ
ְ
ְ ּב ִחינַ ת ִז ְקנֵ י ַהדּ וֹ ר ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ֶהם ׁ ְש ֵלמוּת ְוכוּ’ ׁ ֶש ַעל יָ ָדם ִמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ַה ִדּ ין ְו ָהרֹגֶ ז ֵה ֶפך ָה ָרצוֹ ן ִ ּב ְב ִחינַ ת
ְק ַצר יָ ִמים ְשׂ ַבע רוֹ גֶ ז ְּכמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ׁ ָשם ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן נִ ְק ָר ִאים ִז ְקנֵ י ִמ ְדיָ ן ְל ׁשוֹ ן ִדּ ין ְורֹגֶ ז ִּכי
ן-זה ָקנָ ה ָח ְכ ָמה ֵהם ִמ ְת ַח ְדּ ׁ ִשים ְ ּב ָכל יוֹ ם ִ ּב ְב ִחינַ ת ִּת ְת ַח ֵדּ ׁש ַּכ ֶ ּנ ׁ ֶשר ְוכוּ’ ִּכי
ְז ֵקנִ ים ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ְ ּב ִחינַ ת ָז ֵק ֶ
ֵהם ִמ ְת ַ ּג ְ ּב ִרים ְלהוֹ ִסיף ְ ּב ָכל יוֹ ם ְק ֻד ּׁ ָשה ְו ַד ַעת ו ְּל ַה ְת ִחיל ַל ֲעבֹד ֶאת ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ָכל יוֹ ם ֵמ ָח ָד ׁש
ׁ ֶש ֶ ּזה ִע ַ ּקר ׁ ְש ֵלמוּת ֲעבוֹ ַדת יִ ְשׂ ָר ֵאלּ ְ ,ב ִחינַ ת ְ ּב ָכל יוֹ ם יִ ְהי ּו ְ ּב ֵעינֶ ָ
יך ַּכ ֲח ָד ׁ ִשים ְו ַכ ַ ּנ”ל ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ֵהם
(א ָיכה ג) ַח ְס ֵדי ה’ ִּכי ל ֹא ָת ְמנ ּו ְוכוּ’
יכין ְרצוֹ נוֹ ת טוֹ בוֹ ת ַו ֲח ָס ִדים ֲח ָד ׁ ִשים ְ ּב ָכל יוֹ ם ִ ּב ְב ִחינַ ת ֵ
ַמ ְמ ׁ ִש ִ
ָ
ּ
ֲח ָד ׁ ִשים ַל ְ ּב ָק ִרים ַר ָ ּבה ֱאמוּנָ ֶתך ו ֵּפ ֵר ׁש ַר ׁ ִש”י ׁ ֶש ַה ֲח ָס ִדים ִמ ְת ַח ְדּ ׁ ִשים ְ ּב ָכל ּב ֶֹקר ִּכי ִע ַ ּקר ּכ ַֹח ַה ֵי ֶצר
ָה ַרע הוּא ִמ ִדּ ינִ ים ְורֹגֶ ז ,ו ְּב ָכל יוֹ ם יִ ְצרוֹ ׁ ֶשל ָא ָדם ִמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ָע ָליו ו ִּמי ׁ ֶש ֵאינוֹ ִמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ְּכנֶ גְ דּ וֹ ָּכ ָראוּי נִ ְד ֶמה
לוֹ ְּכ ִא ּל ּו ָא ַפס ִּת ְקוָה ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ַל ֲעמֹד ְּכנֶ גְ דּ וֹ ִּכי ְּכ ָבר נִ ְז ַקן ְ ּב ַמ ֲע ָשׂ יו ו ִּב ְרגִ ילו ָּתיו ְוכוּ’ ִּכי ַה ֵ ּי ֶצר ָה ָרע
נִ ְק ָרא ֶמ ֶל ְך ָז ֵקן ו ְּכ ִסיל ְו ַע ֵּ
ל-כן ִה ְז ִהיר ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ְמאֹד ְמאֹד ְו ָצ ַעק ְ ּבקוֹ ל ָ ּגדוֹ ל ִל ְב ִלי ִל ְהיוֹ ת
יחה ְק ֻד ּׁ ָשה זֹאת ְ ּב ֵס ֶפר ִס ּפו ֵּרי ַמ ֲע ִשׂ ּיוֹ תְ ,ו ִהיא ׁ ַש ָ ּי ָכה ַל ּתוֹ ָרה זֹאת
ָז ֵקן ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ְוכוּ’ ַּכ ְמב ָֹאר ִשׂ ָ
ְו ֶאת ָהעוֹ ְר ִבים ׁ ֶש ָאנ ּו עוֹ ְס ִקין ָ ּב ּה.

ֲא ָבל ַה ְמק ָֹר ִבים ְל ַה ַּצ ִדּ יק ָה ֱא ֶמת ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ָז ֵקן ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשהֵ ,הם נִ ְז ָה ִרים ִל ְב ִלי ִל ּפֹל ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם
יך ׁ ֶשהוּא ֵא ְ
ִל ֵידי ִז ְקנָ ה ְלעוֹ ָלם ְו ֵא ְ
יך ׁ ֶשעוֹ ֵבר ַעל ָה ָא ָדם ְ ּב ָכל יוֹ םֵ ,הם ַמ ֲא ִמינִ ים ׁ ֶש ָּכל יוֹ ם יוֹ ם ׁ ֶש ָ ּבא

אשית,
ָלעוֹ ָלם ,הוּא ִענְ יָ ן ָח ָד ׁש ְלגַ ְמ ֵרי ִּכי ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְמ ַח ֵדּ ׁש ְ ּבטוּבוֹ ְ ּב ָכל יוֹ ם ָּת ִמיד ַמ ֲע ֵשׂ ה ְ ּב ֵר ׁ ִ
יה טוֹ בַ ,רק ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ָ ּג ֵדר ִמ ְּל ַברַּ ,כ ְמב ָֹאר ַ ּב ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש
ְו ַכ ְמב ָֹאר ְל ֵעיל ִמ ֶ ּזה .ו ְּב ַו ַדּ אי ֵלית יוֹ ם ְדּ ֵלית ֵ ּב ּ
וּמו ָּבא ִ ּב ְד ָב ֵרינ ּו ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר ו ַּמ ֲא ִמינִ ים ְ ּב ַח ְסדּ וֹ ַה ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶש ֵאינוֹ נִ ְפ ָסק ְלעוֹ ָלם ְ ּב ִחינַ ת ַח ְס ֵדי ה’ ִּכי ל ֹא
יכין ֲח ָס ִדים ֲח ָד ׁ ִשים ְ ּב ָכל יוֹ ם ֵמ ָח ָד ׁש ִ ּב ְב ִחינַ ת ֲח ָד ׁ ִשים ַל ְ ּב ָק ִרים ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”לְ ,ו ַעל-
ָת ְמנ ּוַ ,עד ׁ ֶש ַּמ ְמ ׁ ִש ִ
יְ ֵדי ֶזה ִמ ְת ַ ּג ְ ּב ִרים ְ ּב ִס ּיו ַּע ִדּ ְל ֵע ָּלא ְלהוֹ ִסיף ְ ּב ָכל יוֹ ם אוֹ ר ְק ֻד ּׁ ָשה ָו ַד ַעת ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ֵמ ִאיר ִה ְת ַ ּג ּלוּת
ָה ָרצוֹ ן ְ ּב ָכל יוֹ ם יוֹ ֵתר ְויוֹ ֵתר ֲא ָבל ְל ֵה ֶפ ְך ִז ְקנֵ י ַהדּ וֹ ר ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ֶהם ׁ ְש ֵלמוּתֵ ,הם ְ ּב ִחינַ ת ִז ְקנֵ י ִמ ְדיָ ןּ ְ ,ב ִחינַ ת
ּת ֶֹקף ַה ִדּ ין ְו ָהרֹגֶ ז ְו ַכ ַ ּנ”ל ו ֵּמ ֶהם נָ ַטל ֵע ָצה ָ ּב ָלק וּמוֹ ָאב ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַח ּיוֹ ת ָרעוֹ ת ְ ּב ִחינַ ת ַח ְכ ֵמי ַה ּ ֶט ַבע
ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְ ּ
(ב ִמ ְד ָר ׁש ַר ָ ּבא ּ ֶפ ֶרק כ) ַו ֲהל ֹא ֵמעוֹ ָלם ֵהם שׂ וֹ נְ ִאים ֶזה ֶאת
ל-פי ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ֶהם ׁ ְש ֵלמוּת ָּכ ָראוּי
ף-ע ּ ִ
ֶזה ִּכי ֵא ּל ּו ַה ְ ּז ֵקנִ ים ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ֶהם ׁ ְש ֵלמוּת ְ ּב ִחינַ ת ִז ְקנֵ י ִמ ְדיָ ןַ ,א ַ
י-כן ֲע ַדיִ ן ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ֲאנָ ׁ ִשים ְּכ ׁ ֵש ִרים ְו ֵאינָ ם ֲח ֵפ ִצים ְ ּב ָח ְכמוֹ ת
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
ְלהוֹ ִסיף ְק ֻד ּׁ ָשה ְ ּב ָכל יוֹ םַ ,א ַ
ל-פי-
ף-ע ּ ִ
יהם ְו ֵהם ָּת ִמיד שׂ וֹ נְ ִאים ֶזה ֶאת ֶזה ֲא ָבל ַא ַ
ִחיצוֹ נִ ּיוֹ ת ׁ ֶשל ַה ַח ּיוֹ ת ָרעוֹ ת ַה ַ ּנ”לְ ,וחוֹ ְל ִקים ֲע ֵל ֶ
ֵכן ֵהם עוֹ ִשׂ ים ׁ ָשלוֹ ם ֶזה ִעם ֶזה ְל ִה ְתיַ ֵעץ ַעל ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ְּכ ׁ ֵש ִרים ַה ְדּ ֵב ִקים ְ ּב ַה ָ ּז ֵקן ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה:
הדברים פשוטים .וזה דרכו של ר’ נתן לבאר ולהראות המציאות ע”ג הפרשה ממש ,ובזה
מתגלה הפירוש המופלא מאד בפרשה לאור דברי רבינו ז”ל .בזה מתחיל להראות העצה
שהוא להנצל מזקנה כי המלחמה גדולה וכל כחינו בהתחדשות הרצון.
פד) ְו ֶזה ּו ַ ּ
(ב ִּמ ְד ָ ּבר כב) ַע ָּתה יְ ַל ֲחכ ּו ַה ָ ּק ָהל ֶאת ָּכל ְס ִביבוֹ ֵתינ ּו ִּכ ְלח ְֹך ַה ּׁשוֹ ר ֶאת יֶ ֶרק ַה ּ ָש ֶדה ׁ ֶש ֵהם
ִמ ְתיָ ְר ִאים ׁ ֶש ַה ָ ּק ָהל ַה ָ ּקדוֹ ׁש ׁ ֶשל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ְּכ ׁ ֵש ִרים ַה ְמ ִא ִירים ִה ְת ַ ּג ּלוּת ָה ָרצוֹ ן ֵמ ָח ָד ׁש ְ ּב ָכל יוֹ ם ׁ ֶש ֵהם
יְ ַל ֲחכ ּו ְויַ ַע ְקר ּו ֶאת ָּכל ַה ִּס ּבו ִּבים ָה ָר ִעים ׁ ֶש ָּל ֶהם ׁ ֶשל ַה ַח ּיוֹ ת ָרעוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ַח ְכ ֵמי ַה ּ ֶט ַבע ׁ ֶש ְּמ ַס ְ ּב ִבים
ֶאת ַדּ ְר ֵכי ַה ּתוֹ ָרה ֲא ִמ ִּתית ְ ּב ִס ּבו ִּבים ָר ִעים ׁ ֶש ָּל ֶהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ְּ(ת ִה ִּלים יב) ָס ִביב ְר ׁ ָש ִעים יִ ְת ַה ָּלכוּן ְו ַע ָּתה
ֶזה ַה ָ ּק ָהל ַה ָ ּקדוֹ ׁש רוֹ ִצים ְל ַל ֲח ָכם ו ְּל ָע ְק ָרם ְלגַ ְמ ֵרי ְו ֶזה ּו ִּכ ְלח ְֹך ַה ּׁשוֹ ר ֶאת יֶ ֶרק ַה ּ ָש ֶדה ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ָא ְמר ּו

ליקוטי הלכות ח"א דף קל"ט קמ"ה  -הלכות ברכת השחר ה אות ע"א  -פ"ח
ׁ ֶש ַה ָ ּק ָהל ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶשל יִ ְשׂ ָר ֵאל רוֹ ִצים ְל ַל ֲח ָכם ו ְּל ָע ְק ָרם ִמ ּ ׁ ָש ְר ׁ ָשם ְּכמוֹ ַמ ָּמ ׁש ׁ ֶש ֵהם עוֹ ְס ִקים ִל ְלח ְֹך
יק-שוֹ ר ַה ּמו ָּעד ׁ ֶשהוּא
ׁ
ֶאת ִס ְט ָרא ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ִּכ ְלח ְֹך ַה ּׁשוֹ ר ְוכוּ’ ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ׁשוֹ ר ַה ַּמ ִ ּז
ְ ּב ִחינַ ת ֵח ְטא ָה ֵעגֶ ל ׁ ֶש ָעשׂ ּו ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ֵה ֶפ ְך ָה ָרצוֹ ן ִ ּב ְב ִחינַ ת ְּ(ת ִה ִּלים קו) ַו ָ ּי ִמיר ּו ֶאת ְּכבוֹ ָדם ְ ּב ַת ְבנִ ית
ׁשוֹ ר אוֹ ֵכל ֵע ֶשׂ ב ִּכי ׁשוֹ ר הוּא ְ ּב ִחינַ ת ְק ִל ּ ָפה ֲח ָז ָקה ְמאֹד ְ ּב ִחינַ ת ּתוֹ ָלע ׁ ֶשרוֹ ֶצה ְל ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ְ ּב ָכל יוֹ ם
ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ְוכוּ’ַּ ,כ ּמו ָּבא ְ ּב ַכ ָּונַ ת ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַה ָּת ִמידַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ְו ֶזה ּו ִּכ ְלח ְֹך ַה ּׁשוֹ ר ֶאת יֶ ֶרק ַה ּ ָש ֶדה ִּכי ֶזה
ַה ּׁשוֹ ר ַה ַּמ ִ ּזיק ְ ּב ִחינַ ת ַה ַח ּיוֹ ת ָרעוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ַח ְכ ֵמי ַה ּ ֶט ַבע ִע ַ ּקר ִה ְת ַ ּג ְ ּברו ָּתם הוּא ַעל יַ ְל ֵדי ְונַ ֲע ֵרי ְ ּבנֵ י
יהם ַּכ ֲא ׁ ֶשר ְּכ ָבר ָדּ ְרס ּו ְו ָט ְרפ ּו ְו ָע ְקר ּו ַּכ ָּמה ְו ַכ ָּמה ֵמ ֶהם ׁ ֶש ָ ּי ְצא ּו
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַח ְ ּנ ָכם ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ִמ ְ ּנעו ֵּר ֶ
ּ
ִמן ַה ָדּ ת ְלגַ ְמ ֵרי ָּכל ִמי ׁ ֶש ָ ּי ָצא ִמ ָ ּב ֵּתי ְּכנֵ ִסיוֹ ת ׁ ֶש ָּל ֶהם ָה ָר ָעה ַּכ ְמ ֻפ ְר ָסם ְל ֵעין ּכֹל ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת יֶ ֶרק
ַה ּ ָש ֶדהִּ ,כי נַ ְפ ׁשוֹ ת יִ ְשׂ ָר ֵאל נִ ְק ָר ִאים ְצ ָמ ִחיםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (יְ ֶח ְז ֵקאל טז) ְר ָב ָבה ְּכ ֶצ ַמח ַה ּ ָש ֶדה נְ ַת ִּת ְ
יך
ְו ֵא ּל ּו ַהיְ ָל ִדים ְו ַה ְ ּנ ָע ִרים ֵהם ְ ּב ִחינַ ת יֶ ֶרק ַה ּ ָש ֶדה ָה ֶע ְליוֹ נָ ה ִּכי יֶ ֶרק ְמ ַר ֵּמז ְ ּב ִחינַ ת ְ ּ
אשית יד) ַו ָ ּי ֶרק
(ב ֵר ׁ ִ
יקן ִ ּב ְת ׁשו ָּבהַ ,ה ּמו ָּבא ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ֲאנִ י ה’ ְוכוּ’ ְ ּ
ימן יא) ְו ִאם ָהי ּו
(ב ִס ָ
יכיו ׁ ֶשהוֹ ִר ָ
ֶאת ֲחנִ ָ
ִמ ְת ַ ּג ְדּ ִלים ְ ּב ַד ְר ֵכי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ְּכ ׁ ֵש ִרים ִל ְלמֹד ֻח ָּמ ׁש ִעם ּ ֵפרו ּׁש ַר ׁ ִש”י וּגְ ָמ ָרא וּפוֹ ְס ִקים ְו ִס ְפ ֵרי מו ָּסר
ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשיםָ ,הי ּו ִמ ְת ַ ּג ְדּ ִלים ֵמ ֶהם ּ ֵפרוֹ ת נִ ְפ ָל ִאים ְ ּב ִחינַ ת ְּ(ת ִה ִּלים קז) ַו ִ ּי ְז ְרע ּו ָשׂ דוֹ ת ַו ִ ּי ְטע ּו ְכ ָר ִמים
יהם
ַו ַ ּי ֲעשׂ ּו ּ ְפ ִרי ְתבו ָּאה ְוכוּ’ ְו ֵא ּל ּו ַה ַח ּיוֹ ת ָרעוֹ ת ְ ּב ִחינַ ת ׁשוֹ ר ֵהם עוֹ ְס ִקים ְל ַל ֲח ָכם ו ְּל ָע ְק ָרם ִמ ְ ּנעו ֵּר ֶ
ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ִּכ ְלח ְֹך ַה ּׁשוֹ ר ֶאת יֶ ֶרק ַה ּ ָש ֶדה ְו ַכ ַ ּנ”לַ ,היְ נ ּו ְּכמוֹ ׁ ֶש ַה ּׁשוֹ ר ַה ַּמ ִ ּזיק ּ ְפגַ ם ָה ָרצוֹ ן
עוֹ ֵסק ְל ַל ֵח ְך ְ ּב ִחינַ ת יֶ ֶרק ַה ּ ָש ֶדה ַה ַ ּנ”לְּ ,כמוֹ ֵכן ַע ָּתה יְ ַל ֲחכ ּו ַה ָ ּק ָהל ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ַה ַ ּנ”ל ֶאת ָּכל ְס ִביבוֹ ֵתינ ּו
ְדּ ַהיְ נ ּו ַמה ּׁ ֶש ָאנ ּו עוֹ ְס ִקים ְל ַס ֵ ּבב ֶאת ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ְו ַכ ַ ּנ”ל:
הרי שבאמת יש בנו כח גדול ,ואדרבה הקליפות מפחדים מאד מכל יהודי ,ויש להתחזק
למלחמה כי בוודאי ננצח.
פה) ְו ַע ֵּ
ל-כן ָהיְ ָתה ֲע ָצ ָתם ִל ְקרֹא ֶאת ִ ּב ְל ָעם ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֵמ ַצח ַה ָ ּנ ָח ׁש ׁש ֶֹר ׁש ָח ְכ ַמת ַה ּ ֶט ַבעְּ ,כ ֵדי
ׁ ֶש ַה ַח ּיוֹ ת ָרעוֹ ת ַה ַ ּנ"ל יְ ַק ְ ּבל ּו ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ּכ ַֹח ִמ ּׁ ָש ְר ׁ ָשםְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ה ְִתיַ ֲעצוּ ִעם ִז ְקנֵ י ִמ ְדיָ ן ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת
יקת ֵמ ַצח ַה ָ ּנ ָח ׁש ְו ַכ ַ ּנ”ל ו ֶּב ֱא ֶמת ָהיְ ָתה ָאז ֵעת ָצ ָרה ְו ַס ָּכנָ ה
ִז ְקנֵ י ַהדּ וֹ ר ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ֶהם ׁ ְש ֵלמוּתִּ ,כי ִמ ּׁ ָשם יְ נִ ַ
ְ
ְ ּגדוֹ ָלה ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ַ ּב ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁשַ ,א ְך ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרך ֵה ַפר ֲע ָצ ָתם ְו ִק ְל ֵקל ַמ ֲח ׁ ַש ְב ָּתם ַעל-יְ ֵדי ּג ֶֹדל
ּכֹחוֹ ׁ ֶשל מ ׁ ֶֹשה ׁ ֶש ִ ּנ ְכ ַלל ָ ּב ָרצוֹ ן ָה ֶע ְליוֹ ן ָּכל ָּכ ְך ַעד ׁ ֶש ּ ָפ ַעל ׁ ֶש ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ַר ֲח ָמיו לֹא ָּכ ַעס ָּכל
אוֹ ָתן ַה ָ ּי ִמים ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְ ּ
(ב ָרכוֹ ת ז) ִּכי ָּכל ּכֹחוֹ ׁ ֶשל ִ ּב ְל ָעם ָהיָ ה ׁ ֶש ָהיָ ה יוֹ ֵד ַע
ָמ ַתי ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ּכוֹ ֵעס ִּכי ָּכל ּכֹחוֹ ָהיָ ה ִמ ַּכ ַעס ְו ַז ַעם ְורֹגֶ ז ֵה ֶפ ְך ָה ָרצוֹ ן ֲא ָבל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך
ְ ּב ַר ֲח ָמיו ל ֹא ָּכ ַעס ְו ָז ַעם ָּכל אוֹ ָתן ַה ָ ּי ִמיםַ ,עד ׁ ֶש ְ ּב ַר ֲח ָמיו ָה ֲעצו ִּמים ִע ֵ ּקם ֶאת ּ ִפיו ְו ָה ַפ ְך ֶאת ַה ְ ּק ָל ָלה
ִל ְב ָר ָכה:
פו) וממשיך לגלות ביאור הברכות של בלעם ְו ֶזה ַ ּ
(ב ִּמ ְד ָ ּבר כג) ָמה ֶא ּקֹב לֹא ַק ּבֹה ֵאל ו ָּמה ֶא ְזעֹם ל ֹא
ֹאש ֻצ ִרים
(שם) ִּכי ֵמר ׁ
ָז ַעם ה’ ִּכי ָּכל אוֹ ָתן ַה ָ ּי ִמים ל ֹא ָז ַעם ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְו ֶזה ׁ ָ
יהם ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק
ֶא ְר ֶאנּ ּו ו ִּמ ְ ּג ָבעוֹ ת ֲא ׁשו ֶּרנּ וֶּ ׁ .ש ִ ּי ְשׂ ָר ֵאל יֵ ׁש ָל ֶהם יְ ֻר ּ ׁ ָשה טוֹ ָבה ֵמ ֲאבוֹ ֵת ֶ
ְויַ ֲעקֹב ו ֵּמ ָה ִא ָּמהוֹ ת ַה ְ ּקדוֹ ׁשוֹ ת ׁ ֶש ָהי ּו ֲח ָז ִקים ְ ּב ָה ָרצוֹ ן ְמאֹדִּ .כי ָּכל ֲעבוֹ ַדת ַא ְב ָר ָהם ְו ָכל ָה ָאבוֹ ת
ְו ָה ִא ָּמהוֹ ת ָהיָ ה ַרק ָרצוֹ ן טוֹ בִּ .כי ָאז ָהיָ ה ק ֶֹדם ַק ָ ּב ַלת ַה ּתוֹ ָרה ְו ָהיָ ה ָּכל ִה ְת ָק ְרבו ָּתם ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך
יבת ֵלב ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחרִּ .כי ֵהם ִה ְמ ׁ ִשיכ ּו ָה ֱאמוּנָ ה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ָ ּבעוֹ ָלם
ַרק ַעל-יְ ֵדי ָרצוֹ ן וּנְ ִד ַ
ֹאש
ׁ ֶש ַה ּכֹל ִמ ְתנַ ֵהג ִ ּב ְרצוֹ נוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְו ָע ְקר ּו ו ִּב ּ ְטל ּו ָה ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ְו ָח ְכ ַמת ַה ּ ֶט ַבע ִמן ָהעוֹ ָלםְ ,ו ֶזה ּו ִּכי ֵמר ׁ
ֻצ ִרים ֶא ְר ֶאנּ ּו ְ ּב ִחינַ ת ְּ(ת ִה ִּלים עג) צוּר ְל ָב ִבי ְו ֶח ְל ִקי ֱאל ִֹקים ְלעוֹ ָלםֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ָרצוֹ ן טוֹ ב ְל ַה ּׁ ֵשם
יִ ְת ָ ּב ַר ְךְ .ו ֶזה ּו ו ִּמ ְ ּג ָבעוֹ ת ֲא ׁשו ֶּרנּ ּו ְ ּב ִחינַ ת ִ ּג ְב ַעת ַה ְּלבוֹ נָ ה ְ ּב ִחינַ ת ְק ֻד ּׁ ַשת ַה ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ׁ ֶש ּׁ ָשם ִע ַ ּקר

טי

כ

ליקוטי הלכות ח"א דף קל"ט קמ"ה  -הלכות ברכת השחר ה אות ע"א  -פ"ח
יהם ׁ ֶש ַ ּב ּׁ ָש ַמיִ ם ְ ּב ִחינַ ת ּתוֹ כוֹ ָרצוּף ַא ֲה ָבה כוּ’ ִּכי ׁ ָשם ָּכל ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת
ָה ַא ֲה ָבה ְו ָה ָרצוֹ ן ֵ ּבין יִ ְשׂ ָר ֵאל ַל ֲא ִב ֶ
ׁ ֶש ָהי ּו עוֹ ִלים ְל ָרצוֹ ן :שהרי שבלעם התחיל לומר שרואה כח הרצון שיש בה כח לבטל כל הרע
שבו.

בכח ההתבודדות של בני ישראל הם בטוחים מכל צר ואויב

פז) ְו ֶזה ּו ֵהן ַעם ְל ָב ָדד יִ ׁ ְש ּכֹןֶ ׁ ,ש ֵהם ַעם ָקדוֹ ׁש ָּכ ֶזה ׁ ֶש ּׁשוֹ ְכנִ ים ְל ָב ָדדֶ ׁ ,ש ֵהם ְמ ַק ְ ּי ִמים ֵל ְך ַע ִּמי
יך ו ְּסגֹר ְדּ ָל ְת ָ
ּבֹא ַב ֲח ָד ֶר ָ
יך ַ ּב ַע ְד ָך ֲח ִבי ִּכ ְמ ַעט ֶרגַ ע ַעד יַ ֲע ָבר ָז ַעם (יְ ׁ ַש ְעיָ ה כו) ׁ ֶש ֵהם ִמ ְת ּבוֹ ְד ִדים
יתם ְוסוֹ ָפם
יח ָתם ְל ָפנָ יו ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ְוחוֹ ׁ ְש ִבים ְ ּב ָכל יוֹ ם ַעל ַא ֲח ִר ָ
ֵ ּבינָ ם ְל ֵבין קוֹ נָ ם ְו ׁשוֹ ְפ ִכים ִשׂ ָ
ָה ַא ֲחרוֹ ן ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ֵהם ְ ּבטו ִּחים ִמ ָּכל ַצר ְואוֹ יֵ ב ו ַּמ ְס ִטין ִּכי ֵהם ַמ ְס ִּת ִירים ַע ְצ ָמם ְ ּב ֵצל ְּכנָ ָפיו

יִ ְת ָ ּב ַר ְך ָּת ִמיד ִ ּב ְב ִחינַ ת ְּ(ת ִה ִּלים לב) ַא ָּתה ֵס ֶתר ִלי ְוכוּ’ֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַו ִ ּי ׁ ְש ּכֹן יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶ ּב ַטח ָ ּב ָדד ֵעין
יבנִ י ְּ(ת ִה ִּלים ד) ׁ ֶש ַעל -יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת
יַ ֲעקֹב ְוכוּ’ ְ(דּ ָב ִרים לג) ְ ּב ִחינַ ת ִּכי ַא ָּתה ה’ ְל ָב ָדד ָל ֶב ַטח ּתוֹ ׁ ִש ֵ
ָ ּב ָדדּ ְ ,ב ִחינַ ת ִה ְת ּבוֹ ְדדוּתַ ,על-יְ ֵדי ֶזה ׁשוֹ ֵכן יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶ ּב ַטח ָּת ִמיד ִּכי ִמי ֶזה ָע ַרב ֶאת ִל ּבוֹ ָלגֶ ׁ ֶשת ֶאל
ְ
(שם צא) ל ֹא ִת ָירא ִמ ּ ַפ ַחד ָליְ ָלה
ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ֶש ֵהם ַמ ְס ִּת ִירים ַע ְצ ָמן ֶא ְצלוֹ יִ ְת ָ ּב ַרךּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ׁ ָ
ֵמ ֵחץ יָ עוּף יוֹ ָמם ְוכוּ’ ְוכוּ’ ַרק ְ ּב ֵעינֶ ָ
יך ַת ִ ּביט ְו ׁ ִש ֻּל ַמת ְר ׁ ָש ִעים ִּת ְר ֶאה ִּכי ַא ָּתה ה’ ַמ ְח ִסי ֶע ְליוֹ ן ַשׂ ְמ ָּת
ְ
ְמעוֹ נֶ ָך ִּכי ֵהם ָשׂ ִמים ְמעוֹ נם ְו ִד ָיר ָתם ו ִּמ ְב ָט ָחם ֶא ְצלוֹ יִ ְת ָ ּב ַרך ַעל -יְ ֵדי ִה ְת ּבוֹ ְדדו ָּתם ׁ ֶשעוֹ ְס ִקים
ְל ַס ֵּלק ַמ ֲח ׁ ַש ְב ָּתם ִמ ָּכל ַה ֲה ָב ִלים ׁ ֶשל ֶזה ָהעוֹ ָלם ו ְּל ַב ּ ֵטל ְרצוֹ נָ ם ֵא ָליו יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְו ֶזה ּו ַ ּ
(ב ִּמ ְד ָ ּבר כג) ו ַּבגּ וֹ יִ ם
ל ֹא יִ ְת ַח ּׁ ָשבְ ,ו ַת ְרגּ וּם יוֹ נָ ָתן ִוירו ׁ ַּש ְל ִמי ו ְּבנִ ימוּס ַע ְמ ַמ ָ ּיא ָלא ִמ ְת ָע ְר ִביןֶ ׁ ,ש ֵאינָ ם רוֹ ְד ִפין ַא ַחר נִ ימו ֵּסי
יטין ְוכוּ’ ו ׁ ְּש ָא ֵרי ְדּ ָב ִרים ַה ַּמ ְר ִ ּבים ֶה ֶבל ׁ ֶש ָּל ֶהם
ָהעוֹ ְב ֵדי ּכוֹ ָכ ִבים ְו ַא ַחר ִר ּבוּי ְּכ ֵלי ַ ּביִ ת ו ְּכ ֵלי ֶּכ ֶסף ְו ַת ְכ ׁ ִש ִ
יחם ִ ּב ְרצוֹ נוֹ ת טוֹ ִבים ְו ִכ ּסו ִּפין
ַרק ְמ ַס ְּל ִקים ָּכל ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ָתם ִמ ָּכל ֶזה ו ִּמ ְת ּבוֹ ְד ִדין ְו ׁשוֹ ְפ ִכים ִשׂ ָ
ֲח ָז ִקים ְוגַ ְעגּ ו ִּעים נִ ְמ ָר ִצים ֵא ָליו יִ ְת ָ ּב ַר ְך בזה יש הדרכה גדולה במציאות התפילה בהתבודדות
ומתגלה גדול כוח התבודדות.

יעה ׁ ֶשדּ וֹ ְר ִכים
יעה ו ְּפ ִס ָ
(שם) ִמי ָמנָ ה ָע ָפר יַ ֲעקֹבִ ,מי יו ַּכל ִל ְמנוֹ ת ו ְּל ׁ ַש ֵער יִ ְק ַרת ְק ֻד ּׁ ַשת ָּכל ּ ְפ ִס ָ
ְו ֶזה ׁ ָ
ַעל ֶה ָע ָפר ְּכ ׁ ֶשהוֹ ְל ִכים ִל ְד ָב ִרים ׁ ֶש ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה ּכְגוֹ ן ְל ֵבית ְּכנֶ ֶסת ו ְּל ֵבית ִמ ְד ָר ׁש ו ְּל ַק ֵ ּבל ּ ְפנֵ י ַר ָ ּבם
ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה ְו ִל ׁ ְש ּפ ְֹך ִשׂ ָ
יעה ׁ ֶשדּ וֹ ְר ִסים
יעה ו ְּפ ִס ָ
יחם ְ ּב ִה ְת ּבוֹ ְדדוּת ִל ְפנֵ י ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְךֶ ׁ ,ש ִּמ ָּכל ּ ְפ ִס ָ
ַעל ֶה ָע ָפר נַ ֲע ִשׂ ים ִּת ּקוּנִ ים ְו ׁ ַש ֲע ׁשו ִּעים ְ ּגדוֹ ִלים ְל ַמ ְע ָלה ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ִל ְמנוֹ ָתם ו ְּל ׁ ַש ֲע ָרם ו ִּמ ְס ּ ָפר
(שם) ו ֵּפ ְר ׁש ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכהְ ,ו ֵכן ַּת ְרגּ וּם אוּנְ ְקלוּס ְויוֹ נָ ָתן ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר ַעל
ֶאת ר ַֹבע יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ָ
ָה ַא ְר ָ ּב ָעה ְדּ גָ ִלים ְו ֵא ּל ּו ָה ַא ְר ָ ּב ָעה ְדּ גָ ִלים ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַא ְר ָ ּב ָעה ַמ ֲחנוֹ ת ַה ּ ׁ ְש ִכינָ ה ְוכוּ’ ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ִכין ִמד’
יחה ְו ִה ְת ּבוֹ ְדדוּת ַה ַ ּנ”ל
ְדּ ֶא ָחד ׁ ֶש ּ ׁ ָשם ִע ַ ּקר ַה ִ ּב ּטוּל ֶאל ְרצוֹ ן ָה ֵאין סוֹ ף ְו ָכל ֶזה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ָּלה ְו ִשׂ ָ
יחה ְו ַה ִה ְת ּבוֹ ְדדוּת ָצ ִר ְ
יך ִל ְהיוֹ ת ַעד ׁ ֶש ְ ּי ַב ּ ֵטל ֶאת ַע ְצמוֹ ֶ ׁ ,ש ְ ּי ַב ּ ֵטל ָּכל ְרצוֹ נוֹ ָתיו ִל ְרצוֹ ן
ׁ ֶש ִע ַ ּקר ַה ּ ִש ָ
ְ
ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ִמ ׁ ְש ּ ָפט ׁ ֶש ִ ּנ ְז ָּכר ִ ּב ְד ָב ָריו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ְ ּב ַכ ָּמה ְמקוֹ מוֹ ת ׁ ֶש ָּצ ִריך ָה ָא ָדם
ִל ׁ ְש ּפֹט ֶאת ַע ְצמוֹ ַעל ָּכל ָדּ ָברִ ,אם ָּכ ְך ָראוּי לוֹ ְל ַב ּלוֹ ת יָ ָמיו ְוכוּ’.

ימן נט ְ ּב ֵח ֶלק א ׁ ֶש ְ ּב ִחינַ ת ִמ ׁ ְש ּ ָפט ֶזה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ָרבו ַּעּ ְ ,ב ִחינַ ת
יכל ַה ּק ֶֹד ׁש ְ ּב ִס ָ
ו ְּמב ָֹאר ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ֵה ַ

ח ׁ ֶֹשן ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר ּבוֹ ָרבו ַּע יִ ְהיֶ ה ָּכפוּל ,נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ׁ ֶש ָה ָא ָדם ָצ ִר ְ
יך ַל ְח ׁשֹב ִעם ַע ְצמוֹ
יחה ֵ ּבינוֹ ֵ ּבין קוֹ נוֹ ַה ַ ּנ”ל הוּא ְ ּב ִחינַ ת ָרבו ַּעְ ,ו ַעל ׁ ֵשם
ְו ִל ׁ ְש ּפֹט ֶאת ַע ְצמוֹ ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ִה ְת ּבוֹ ְדדוּת ְו ִשׂ ָ
יחה ָצ ִר ְ
יך ִל ְהיוֹ ת ְ ּב ִה ְת ַח ְ ּזקוּת ְרצוֹ נוֹ ת טוֹ בוֹ ת
ֶזה ְ ּב ַע ְצמוֹ נִ ְק ָרא ָרבו ַּעִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ִה ְת ּבוֹ ְדדוּת ְו ַה ּ ִש ָ
ְל ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַעד ׁ ֶש ֻ ּי ְכ ַלל ְ ּב ַא ְחדוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִ ּב ְב ִחינַ ת ד’ ְדּ ֶא ָחד ִמ ָּכל ָמקוֹ ם ׁ ֶשהוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת (יְ ֶח ְז ֵקאל
לז) ֵמ ַא ְר ַ ּבע ָהרוּחוֹ ת ּבוֹ ִאי ָהרו ַּחֶ ׁ ,ש ִּמ ָּכל ַא ְר ַ ּבע רוּחוֹ ת ָהעוֹ ָלם ׁ ֶש ִ ּנ ְת ּ ַפ ֵ ּזר ַדּ ְע ּתוֹ ְל ׁ ָשם ,יָ ׁשוּב ִמ ֻּכ ָּלם
ַלד’ ְדּ ֶא ָחדְ ,ל ִה ָּכ ֵלל ְ ּברו ַּח ה’ ׁ ֶשהוּא ְרצוֹ נוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִּכי רו ַּח ְל ׁשוֹ ן ָרצוֹ ן :בזה מתגלה מציאות הדרך
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של התדבקות לרצון אמתי בחי’ ריבוע המשפט כראוי.

עיקר ההתבודדות ליישב עצמו 'היכן הוא בעולם' והעיקר לחזור לחזק את הרצון לה'
וממשיך ללמד דרכי עבודת התבודדות שבה עיקר האחיזה שלנו בהרצון דקדושה שהוא
כל כחינו כו’ ִּכי ֶזה ִע ַ ּקר ַה ִה ְת ּבוֹ ְדדוּת ׁ ֶש ָּצ ִר ְ
יכן הוּא ָ ּבעוֹ ָלם?
יך ְל ִה ְת ּבוֹ ֵדד ְו ַל ְח ׁשֹב ִעם ַע ְצמוֹ ֵה ָ
יכן נ ׁ ְִש ַל ְך ְונִ ְת ָעה ַעל-יְ ֵדי ַמ ֲע ָשׂ יו ו ַּמ ְח ׁ ְשבוֹ ָתיו? ַעד
יכן נִ ְת ּ ַפ ֵ ּזר ַדּ ְע ּתוֹ ו ַּמ ֲח ׁ ַש ְב ּתוֹ ו ְּרצוֹ נוֹ ? ו ְּל ֵה ָ
ו ְּל ֵה ָ
פי רֹב רוֹ ֶאה ְ ּב ַע ְצמוֹ ׁ ֶש ֵאין לוֹ ָמקוֹ ם ְורו ַּח ֵמ ַא ְר ַ ּבע רוּחוֹ ת ָהעוֹ ָלם ִל ְבר ַֹח ְל ׁ ָשם ו ְּל ִה ְת ַח ֵ ּבאׁ ֶש ַעל ּ ִ
ׁ ָשם ִמ ּ ִפגְ ֵעי ָהעוֹ ָלם ְ ּבגַ ׁ ְש ִמ ּיוּת ְורו ָּחנִ ּיוּת ְ ּבגוּף ְונֶ ֶפ ׁש ו ָּממוֹ ן ו ַּפ ְרנָ ָסה ִ ּב ְב ִחינַ ת ָא ָ ּנה ֵא ֵל ְך ֵמרו ֲּח ָך ְוכוּ’
ו ִּב ְב ִחינַ ת ֶא ּ ָשא ֵעינַ י ֶאל ֶה ָה ִרים ֵמ ַאיִ ן יָ בוֹ א ֶע ְז ִרי ,ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ַה ֵ ּבט יָ ִמין ו ְּר ֵאה ְו ֵאין ִלי ַמ ִּכיר ָא ַבד
ימין ְו ֵאין עוֹ ֵזרִ ,ל ְשׂ מֹאל ְו ֵאין סוֹ ֵמ ְך ְוכוּ’ְ ,ו ֵכן ַה ְר ֵ ּבה
ָמנוֹ ס ִמ ֶּמ ִ ּני ,ו ְּכמוֹ ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ַ ּב ְּס ִליחוֹ תָ ּ ,פנִ ינ ּו ִל ִ
ַעד ׁ ֶשרוֹ ֶאה ׁ ֶש ֵאין לוֹ ָמנוֹ ס ִּכי ִאם ֵא ָליו יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְל ַבדּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ִמ ְּמ ָך נַ ְס ִּתי ְו ׁ ַש ְב ִּתי ֵא ֶל ָ
יך ,ו ְּכמוֹ
ׁ ֶש ָּכתוּב ו ָּמנוֹ ס ְ ּביוֹ ם ַצר ִלי
הרי שאע”פ שמשפט הוא ישוב הדעת פרטי בכל ענין של תורה שצריך שיפור והתמדה,
וכוונת התפילה בכח ,וכל הזריזות והשמחה ,הזהירות בכל מחשבה דיבור ומעשה ,שזה פרטי
המשפט בעצמו ולהתחרט כמו שצריך ולקבל להתחיל מחדש ,ולבקש סליחה להתבייש וכו’,
מ”מ הרי למעשה יש נקודה של חזרה להרצון להשם כי רואה שאין לאן ללכת רק להשם,
שיסלח ויאיר אליו אור הדעת ,ולזה מתחזק הרצון להתחבר לאור השכל להתקרב מחדש ,הרי
שעיקר הוא הרצון ,וכך יש להמשיך לבנות אז הרצון יותר ולחזור לפרטיות לבנות הרצון לאותו
ענין ,והרי שבזה יש מרגניתא סתימא.
וכך ממשיך לבאר בחי’ ריבוע שמהפך לכל צד לעורר הרצון גם שם ,גם בזה וגם בזה –ואז
מתגלה בו אור הרצון ואור העצה שיכול לעזור ואור השמחה והחיות החדש שהוא לב ומוח
חדש של אחדות השם ד’ דאחד.
ו ִּב ׁ ְש ִביל ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ַה ַ ּנ"ל ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִה ְת ּבוֹ ְדדוּת נִ ְק ָרא ָרבו ַּע ְ ּב ִחינַ ת ר ַֹבע יִ ְשׂ ָר ֵאל ִּכי
ֶזה ָהעוֹ ֵסק ָ ּב ֶזה ֶ ּב ֱא ֶמת הוּא ִמ ְת ַה ּ ֵפ ְך ִ ּב ְד ָב ָריו ְל ָכל ַצד ֵמ ַא ְר ַ ּבע רוּחוֹ ת ָהעוֹ ָלם ׁ ֶש ָ ּב ֶהם ְּכלו ִּלים ָּכל
ַמה ּׁ ֶש ַ ּנ ֲע ֶשׂ ה ָ ּבעוֹ ָלם ַעד ׁ ֶשרוֹ ֶאה ָדּ ֳחקוֹ ַו ֲע ָמלוֹ ו ְּמ ִרירוּתוֹ ְוכוּ' ׁ ֶש ֵאין לוֹ ָמקוֹ ם ָלנוּס ַרק ָלנוּס ְל ַה ּׁ ֵשם
יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְל ִה ָּכ ֵלל ַ ּבד' ְדּ ֶא ָחד ִּכי ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך נִ ְמ ָצא ְ ּב ָכל ֵעת ְל ָכל קוֹ ְר ָאיו ֲא ִפ ּל ּו ִאם נִ ְתע ּו ְּכמוֹ ׁ ֶש ִ ּנ ְתע ּו
ִּכי ַר ֲח ָמיו ֵאינָ ם ָּכ ִלים ְלעוֹ ָלם ְו ֶזה ו ִּמ ְס ּ ָפר ֶאת ר ַֹבע יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ֵאין ִמי ׁ ֶש ּיו ַּכל ִל ְמנוֹ ת ְו ִל ְס ּפֹר ַמה
ּׁ ֶש ַ ּנ ֲע ָשׂ ה ִמ ְ ּב ִחינַ ת ר ַֹבע יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶשהוּא ִמ ׁ ְש ּ ָפט ְו ִה ְת ּבוֹ ְדדוּת ַה ַ ּנ"לֵ ,א ְ
יך ֵהם ׁ ָש ִבים ִמ ָּכל ְמקוֹ מוֹ ת
ׁ ֶש ִ ּנ ְתע ּו ְל ׁ ָשם ְל ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְךְ ,ל ִה ָּכ ֵלל ְ ּב ַא ְחדוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַ ּבד’ ְדּ ֶא ָחד ַעל-יְ ֵדי ִה ְת ַח ְ ּזקוּת ָה ָרצוֹ ן
ֶ ּב ֱא ֶמת ִּכי ְ ּב ַו ַדּ אי ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ׁ ַש ֵער ַמה ּׁ ֶש ַ ּנ ֲע ֶשׂ ה ָ ּב ֶזה ְו ָכל ִמי ׁ ֶש ּזוֹ ֶכה ְל ִה ְת ַח ֵ ּזק ָ ּב ֶזה ִל ְהיוֹ ת ְרצוֹ נוֹ

ָח ָזק ָּת ִמיד ֶאל ָה ֱא ֶמת ְולֹא יַ ְר ּ ֶפה ֶאת ָה ָרצוֹ ן ַה ּטוֹ ב ֲא ִפ ּל ּו ִאם יַ ֲעבֹר ָע ָליו ָמהּ ְ ,ב ַו ַדּ אי סוֹ ף
ָּכל סוֹ ף יִ ְהיֶ ה ַא ֲח ִריתוֹ טוֹ ב ׁ ֶש ַעל ֶזה ָא ַמר ָּתמֹת נַ ְפ ׁ ִשי מוֹ ת יְ ׁ ָש ִרים ַה ָּללוּ ,ו ְּת ִהי ַא ֲח ִר ִיתי ָּכמֹה ּו

י-כן ָא ַמר ַה ְל ַואי
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
ִּכי ָא ַמר ַעל ַע ְצמוֹ ׁ ֶש ָ ּי ַדע ִק ְלקוּלוֹ ְו ֻז ֲה ָמתוֹ ָה ֲעצו ָּמה ׁ ֶש ֵאין ֻדּ גְ ָמתוֹ ַּכ ַ ּנ”לַ ,א ַ
יח ִתי ְ ּב ָכל
יל ְך ְ ּב ֶד ֶר ְך ֶזה ְל ִה ְת ַח ֵ ּזק ֵמ ַע ָּתה ִ ּב ְרצוֹ נוֹ ת טוֹ ִבים ו ְּל ָפ ֵר ׁש ִשׂ ָ
יתי זוֹ ֶכה ֲא ִפ ּל ּו ָאנ ִֹכי ֵל ֵ
ְו ָהיִ ִ
ְ
יתי זוֹ ֶכה ַ ּגם ֵּכן ְל ַא ֲח ִרית טוֹ ב
יוֹ ם ְל ָפנָ יו יִ ְת ָ ּב ַרך ְו ִל ׁ ְש ּפֹט ֶאת ַע ְצ ִמי ְ ּב ָכל ֵעת ַ ּב ְ ּב ִחינָ ה ַה ַ ּנ”ל ָאז ָהיִ ִ
יתי ָּכמוֹ ה ּו ְו ָכל ֶזה ָא ַמר ֵמ ֲח ַמת ַה ֶה ְכ ֵר ַח ׁ ֶש ִע ֵ ּקם ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ֶאת ּ ִפיו ְל ָב ֵר ְך ֶאת
ִ ּב ְב ִחינַ ת ו ְּת ִהי ַא ֲח ִר ִ
ּ
ּ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ו ְּל ַח ְ ּז ָקם ִ ּב ְרצוֹ נוֹ ת טוֹ ִבים ְו ִה ְת ּבוֹ ְדדוּת ׁ ֶש ִי ְהי ּו ֲח ָז ִקים ָ ּב ֶזה ְלעוֹ ָלם ו ִּמ ֶזה ָאנ ּו ְמ ִבינִ ים ַמה

אכ

בכ
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יצנוּת ׁ ֶש ּלוֹ
ָהיָ ה ְ ּב ַד ְע ּתוֹ ְל ֵה ֶפ ְך ַל ְחל ֹק ַעל ָּכל ֶזה ו ְּל ַר ֲח ָקם ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ִמ ָּכל ֶזה ַעל-יְ ֵדי ִדּ ּבו ָּריו ְו ֵל ָ
ְוכוּ’ ָה ָר ִעים ,שזה מה שעובר עלינו בכל יום מכמה וכמה אנשים וכו’ וכו’ מי יודע מהתבודדות
ומרצון הרי רק בכח רבינו ז”ל והרבה מרחיקים כאשר האדם בעצמו נדמה לו כו’ ַא ְך ַה ּׁ ֵשם
יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ַר ֲח ָמיו ָה ַפ ְך ַה ְ ּק ָל ָלה ִל ְב ָר ָכה ַעד ׁ ֶש ֻה ְכ ַרח ְל ָב ְר ָכם ו ְּל ַח ְ ּז ָקם ֶ ּב ֱא ֶמת ַּכ ַ ּנ"ל ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו
ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְ ּ
(ב ִמ ְד ָר ׁש ַר ָ ּבה ּ ֶפ ֶרק כ) ִמ ִ ּב ְרכוֹ ָתיו ׁ ֶשל אוֹ תוֹ ָר ׁ ָשע ָאנ ּו ְל ֵמ ִדים ַמה ָהיָ ה ְ ּב ִל ּבוֹ
ְ
ּ
ּ
ּ
ּ
ְוכוּ’ ו ְּב ַו ַדּ אי ָהיָ ה לוֹ ַ ּגם ַא ַחר ָכך ְב ִח ָירהֶ ,ל ֱאחֹז ַעל ָכל ּ ָפנִ ים ֵמ ָאז ְב ַא ֲה ַבת ְק ֻד ּ ׁ ַשת יִ ְשׂ ָר ֵאלֲ ,א ָבל
ילם ִ ּב ְזנוּת ַעל-יְ ֵדי ִה ְת ָ ּגרוּת
ָהיָ ה ְק ׁ ֵשה ע ֶֹרף ְו ָע ַמד ְ ּב ִר ׁ ְשעוֹ ַ ּגם ַא ַחר ָּכ ְךַ ,עד ׁ ֶש ָ ּי ַעץ ֶאת ָ ּב ָלק ְל ַה ְכ ׁ ִש ָ
ָּכ ֶזה ִּכי ָהיָ ה יוֹ ֵד ַע ּג ֶֹדל ּכ ַֹח ַה ֵ ּי ֶצר ָה ָרע ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ָק ׁ ֶשה ָל ֶהם ַל ֲעמֹד ָ ּב ֶזהְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן נָ ְפל ּו ִמ ִ ּי ְשׂ ָר ֵאל ַעל יָ דוֹ
ֶע ְשׂ ִרים ְו ַא ְר ָ ּב ָעה ֶא ֶלף ֶע ְשׂ ִרים ְו ַא ְר ָ ּב ָעה ַדּ יְ ָקאִּ ,כי ָּכל ִה ְת ַ ּג ְ ּברוּתוֹ ָהיָ ה ַעל-יְ ֵדי ִה ׁ ְש ַּת ְל ׁ ְשלוּת ְסיָ גֵ י
ַה ִדּ ינִ ים ֵמ ֶע ְשׂ ִרים ְו ַא ְר ָ ּב ָעה ָ ּב ֵּתי ִדּ ינִ ים ַה ַ ּנ”ל:
שעל זה מוכרח פדיון הכולל שהוא כחו של משה רבינו ,ועי”ז נתהפך הקללה לברכה ונתבטל
הגזירה ,רק נתגלה עוצם כח המקטרג הגדול על כ”ד ומה שיש תמיד להמתיק בכ”ד שעות וכו’,
לתקן הימים שזה עבודת הצדקה כדי להמשיך הרצון של משה לתוך מציאות הדין להמתיקו,
וכל מה שהיה אז כי לא המשיכו לתוך הדין כוח הארת הרצון דמשה.

עבודת הקנאה היינו לקרב לרבינו ולעמוד נגד כל דרכי העולם לגלות האמת כמו שהוא
פח) ְו ָאז ָז ָכה ּ ִפנְ ָחס ְונָ ַטל ֶאת ׁ ֶש ּלוֹ ֶ ׁ ,ש ִ ּק ֵ ּנא ִקנְ ַאת ה' ְצ ָבאוֹ ת ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ַ ּ
(ב ִּמ ְד ָ ּבר כה) ּ ִפנְ ָחס ֶ ּבן
ֶא ְל ָע ָזר ֶ ּבן ַא ֲהרֹן ַה ּכ ֵֹהן ֵה ׁ ִשיב ֶאת ֲח ָמ ִתי ְוכוּ’ ׁ ֶש ִ ּב ֵּטל ַה ֵח ָמה ְו ָהרֹגֶ ז ׁ ֶשהוּא ֵה ֶפ ְך ָה ָרצוֹ ן ַעל -יְ ֵדי
ׁ ֶש ִּק ֵ ּנא ִקנְ ַאת ה’ ְצ ָבאוֹ ת ְ ּב ִחינַ ת ְ ּב ַק ְ ּנאוֹ ֶאת ִקנְ ָא ִתי ְוכוּ’ִּ .כי ְמב ָֹאר ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ִע ַּקר ַה ִּת ּקוּן
ימן סה ִל ּקו ֵּטי ִּתנְ יָ נָ א ׁ ֶש ְּכ ׁ ֶש ְּמ ַק ְ ּנ ִאין ִקנְ ַאת ה’ ְצ ָבאוֹ ת
ׁ ֶשל ָּכל ַה ַ ּנ”ל הוּא ַעל -יְ ֵדי ְצ ָד ָקה ו ְּמב ָֹאר ְ ּב ִס ָ
(ת ִה ִּלים קו) ַו ַ ּי ֲעמֹד ּ ִפנְ ָחס ַויְ ַפ ֵּלל ְוכוּ’,
נֶ ֱח ׁ ָשב ִּכ ְצ ָד ָקה ְו ֵכן ְמב ָֹאר ִ ּב ְת ִה ִּלים ְל ִענְ יַ ן ּ ִפנְ ָחס ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְּ
ׁ ֶש ִּק ֵ ּנא ִקנְ ַאת ה’ ְצ ָבאוֹ ת ַו ֵּת ָח ׁ ֶשב לוֹ ִל ְצ ָד ָקה ְוכוּ’ ֲה ֵרי ְמב ָֹאר ִדּ ְב ֵרי ֲאדוֹ נֵ נ ּו מוֹ ֵרנ ּו ְו ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה
ׁ ֶש ִּקנְ ַאת ה’ ְצ ָבאוֹ ת נֶ ֱח ׁ ָשב ִל ְצ ָד ָקה ְו ַעל-יְ ֵדי ְצ ָד ָקה נִ ְכנָ ע ֵמ ַצח ַה ָ ּנ ָח ׁש ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִ ּב ְל ָעם ְונִ ְת ַּת ֵּקן
ָּכל ַה ַ ּנ”ל:

