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הרצון גנועם�� פרשת מטות תשע"ו

 רעוא דרעוין
פרשת מטות תשע"ו

רעוא דרעוין פרשת מטות תשע"ו

תורה ל"ז
ים ק''ה( רביה”ק מבאר בסוף  ִהּלִ ִמיד )ּתְ ׁשּו ָפָניו ּתָ ּקְ ְרׁשּו ְיָי ְוֻעּזֹו ּבַ נּו, ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה[ ּדִ ]ְלׁשֹון ַרּבֵ
המאמר זה הפסוק דרשו ה' ועוזו, לדרוש שיתגלה עלינו שם ה', ע”י ועוזו שהוא אור התורה, 

בקשו פניו ע”י ארץ ישראל שנקרא תמיד, א”י שנתקדשה בקדושת בית המקדש.

אנו עומדים בחודש תמוז, רביה”ק אומר שתמו”ז ר”ת זכרו תורת משה, זמן מתן תורתנו, חסר 
ו, כי אנו צריכים להמשיך את הזכרון, להעלות ולתקן את הבריאה להכניס בה זכרון, לזכור 

את ה'.

למדנו פ' מטות הלכות נדרים, נדר גורם זכרון, אדם עושה נדר כדי שלא לשכוח, נדרי זרוזין, 
נודר לזרז עצמו, איש כי יפליא, כח של פלא שמדבר כמה מלים וזה פועל, כמו ברכה שאדם 
מדבר כמה מילים וזה פועל, כך דברי האדם הם דבר קטן אבל זה מאד חזק. להמשיך דרשו 

ה' ועוזו.

זקן ששכח תלמודו,  נושאים פלאיים, לכבד  ל”ז קשה להבינו, רביה”ק מדבר מכמה  מאמר 
ועבודת השוחט להעלות הנפש שעי”ז יומשך פרנסה, מה זה שייך אלינו, נפשות מגולגלות, 

העשוקות בתוך הטקלא, מה כל הדבר הזה.

התעניות  שני  בין  כעת  עומדים  אנו  הרי  התענית,  וענין  ישראל,  ארץ  של  צדקה  ענין  וכן 
שעבודתנו בהם להמשיך הזכרון והבית המקדש. ורביה”ק מקשר את זה להבל פה שאין בו 

חטא, הרי אנו כבר לא בחידר על הכסאות הקטנים, א”כ מהו קשר הדברים. 

נדבר בעז”ה סיכום הדברים היוצא למעשה, כי זה המאמר רביה”ק בא לעורר אותנו שאין 
יאוש כלל, וחוזר על היסוד של החיים בתחילת המאמר:

ְעָיה מ''ג( :ִלְכבֹוִדי  תּוב )ְיׁשַ ּכָ מֹו ׁשֶ מֹוְדִעין ֵלּה )זַהר ּבא מב( ּכְ ּתְ ִיׁשְ ִגין ּדְ ִריָאה ִהיא ּבְ ר ַהּבְ י  ִעּקַ א. ּכִ
יִתיו. יו ַאף ֲעׂשִ ָראִתיו ְיַצְרּתִ ּבְ

ויאוש והסתרה, וההעלמה על  זה חושך  ונודע לכל, אלא שיש על  הוא ענין המובא בזה”ק 
הפאר והחן והיופי של העולם, וזה גורם שנדמה לאדם שזה עניינים של קבלה ולא קשור אלי, 
הגם שכתוב שזה עיקר הבריאה אבל אין לי שום שייכות לבריאה, ככה אדם חי בחיים של 

כלום.

כשאדם זוכה הרי כל יום הוא חיים חדשים, שליחות חדשה, יהיה מה שיהיה, אלמד היום 
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המלאכות  עסקי  בתוך  רגעים  כמה  או  שלם,  יום  או  יום  חצי  אם  שעות,  כמה  אם  תורה, 
והבירורים, גם כשעובר כל משבריך וגליך של עצבים או צרות אחרות ח”ו, אדם יכול לחיות 
כל יום חיים טובים ומתוקים. ולכן אנו לומדים ספרו של רביה”ק. אלא שיש שנופלים ליאוש. 
כמ”ש בהמשך המאמר שזהו חשכות הגוף שנעשה כמו בהמה והחומר מתגבר על הצורה, 

הסכלות על החכמה, החושך על האור, והשיבני במחשכים.

ורביה”ק בא לתת לנו תקוה חדשה, להוציאנו מהיאוש, בוודאי בוודאי זהו האמת ואזכה לצאת 
מחושך, אלא מה שנדמה לי כך הוא בגלל חורבן בית המקדש, במחשכים הושבני בתוך עולם 
חשוך של ליצנים שנובחים ככלבין ומפטפטים, ויקרא לה נבח בשמו, ומבלבלים את האור של 
דבקות בה', ואי אפשר ללמוד ולהתפלל, כל כמה שנים סיפור חדש, ועלינו להזהר לדעת שאין 
לנו שום שייכות עם שום שגעון ודרכים מעוקמים, רק להכנס למה שרביה”ק מלמד אותנו כאן, 

לדברים הכתובים בזה”ק, תחפש את הלימוד של רבינו.

יסוד רביה"ק שלא יתעסק במה שלא שייך לתכלית נשמתו, רק 
יעסוק להכיר את ה'

פתיחה זאת הוא הקיצור והמהות של כל דרכי עבודת ה', ועלינו להזהר לחזור לזה, כי הגלות 
וחסרון הפרנסה והטרדות גורמים שאדם זוכר מה שצריך לשכוח, ומדבר מה שהוא לא צריך 
לשמוע ולדבר, ויש לו שייכות בדיוק בדברים שלא צריך שיהיה לו שייכות לזה, שהרי זהו 
יסוד רביה”ק שלא תתעסק במה שלא מביא אותך לקרבת ה', מה שמבלבל זה לא בשבילך, 
עסוק בתורה ותפילה, ועזוב הכל, אם תדחה ליום מחר, תוכל להדחות לעוד חמשים שנה, זה 
המציאות. אין לזה סוף. תיכנס לקדושה, תזכור מה שצריך לזכור, ותעזוב כל ענין אחר, בפרט 
דיבור יש כ”כ הרבה להזהר, רחמנות גדולה על מי שמדבר דיבורים מיותרים, כל מה ששייך 

לדברים האלה, אנו צריכים מאד להזהר. 

כי עיקר הבריאה הוא רק להכיר את ה', מה שהבעש”ט ותלמידיו גילו באר היטב, ומהרנ”ת 
מאריך ברוחב ובאורך, כל מה שיכולים להשיג גדולת ה', והרי יש מצות עשה שבתורה לאהבה 
ידיד נפש אב הרחמן, כל אחד מחפש  זה בכל נשמה מישראל, לאהוב את  ה', יש את  את 
שיהיה לו הרגשה בברוך שאמר והיה העולם, גדול ה' ומהולל מאד, ישתבח שמך, יוצר אור, מי 
עושה את היום, מי עושה את הלילה המתוק, מעריב ערבים, לשבת לפנות בוקר עם השי”ת, 
לראות גדולת ה' איך שה' עושה ניסים ונפלאות בעולם, כוכבים ומזלות, ומציאות דומם צומח 
חי מדבר, אש מים רוח עפר, מאכל ומשקה, מראה טעם וריח, כחות הגוף, הרי הכל ניסים 
ונפלאות, הכל בהשגחה, וכמבואר בזה”ק איך לחשוב מזה, וכמבואר בבעש”ט איך לחיות עם 

זה. 

מהרנ”ת מכניס את זה בעצמות שלנו בפשיטות בתכלית התמימות, לשבת כל יום להודות לה' 
בתודה והודאה על החסדים שבכל יום עמנו, שלא עשני גוי, ותמיד להיות בשמחה והודאה 
להכיר בחסדיו. וזהו עבודת בין המיצרים לשבר את העצבות שזה קליפות סט”א ממש, עשיו 
הרשע ממש, אם אתה לא מתגאה ביהדותך, הרי זה בדיוק מה שטיטוס הרומי רצה, הרי אתה 
אומר שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, תעריך את המסירות נפש שלך, שאתה מוכן למסור 
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נפשך על האמונה בה', ועל הדבקות בבעש”ט וברביה”ק, ואנו מחפשים את האמת במסירות 
נפש, אפי' שאתה לא עושה כלום, זה הכל.

המנהגים בבין המצרים שאין עוסקים בשמחה והוללות של עוה”ז, כל השנה יכולים להעלות 
את זה, באלו הימים שמחים עם ה' לבדו, לא צריך מוזיק ולא שום דבר, רק בשבילי נברא 

העולם.

האושר הנצחי שיש בדרך חיים של 'בגין דיתשמודעון ליה'
הזכרנו כמה פרטים שעל ידם צריכים לזכות ל'בגין דאשתמודעון ליה',  לצאת מעצבות ולזכור 
כמה אנו זוכים לקיים מצוות, זכינו לשמור שבת, איזה נחת רוח יש לה' מזה, הוא ברא אותי כדי 
שאני יכיר אותו, בגין דישתמודעון ליה, זה כבר מספיק לי, העדתי שה' ברא את הבריאה, וכן 
כל ברכה פשוטה מספיק לי בחיים, שהכל אחד, גואלד, זהו בפשיטות בגין דישתמודעון ליה 
שאמרת אלו התיבות בדיבור, וכן במעשה, ב”ה יש לך זקן ופאות, להסתכל בפנימיות של כל 

דבר, ולחיות עם המצוות, עם חיות, כל דיבור של אדם הוא יקר מאד, נורא נוראות. 

כ”ש כשה' עוזר שעולה למחשבה של אדם, שהוא רואה את ה', רואה את התחדשות הבריאה 
של העולם, זהו הגן עדן שיש בעולם, הקב”ה מחדש בכל יום מעשה בראשית וכביכול יושב 
ומצפה מתי יבא יהודי'לע אחד ויכירנו, יעזוב הכל, ורק יעסוק בזה. בלי בלבולים מה שעובר 
עלי ועל אחרים, ה' נמצא כאן מה יש לי עם המעברים האלה. רק אז אדם מתחיל להצליח, 
לפני שנכנסים לזה לא יתכן שיצליח, לכן עובר על אדם בזה העולם מכל הכיוונים עד שנשבר 

ויעזוב הכל ויחזור לתכלית האמיתי 'בגין דישתמודעון עליה'.

ה' ברא הכל רק לכבודו יצרתיו אף עשיתיו, הכל עשה ה' כדי שאנחנו נכבד אותו עם מה שאנו 
יכולים, באיזה מצוה, באיזה דיבור, באיזה מחשבה. אם אתה לא יכול, תדבר דיבורים ותתקן 
את העבר. זהו כח הנדר, שאדם מתחזק לא לעשות שום דבר בלי בגין דישתמודעון ליה, כך 
נודר שלא יהיה לו שום שייכות לאנשים בעלי מחלוקת, זה מבלבל המח לגמרי. יש מצב של 
בדיעבד יש מצב של לכתחילה, כמו שיש לפני האדם איזה מאכל שהוא ספק כשר ספק לא, 

הבלבולים מתחילים, יקפוץ תיכף וינדור שאינו אוכל את זה, וכך ניצול מזה. 

כמובן שאי אפשר לעשות נדרים כל היום, כי אם יבקר כל דבר, ימצא שהכל רע הכל משוגע, 
ויצטרך לנדור כל היום, לכן צריך כח של התרת נדרים, הפלאה, התבודדות, דיבורים לפני ה', 
מעט או עדיף הרבה דיבורים, כי ינדור נדר, אני רוצה לדור למעלה לא בחושך ושאול תחתית, 

נ' דר, הוא עולה לגור בשער הנ', ומתחזק לז' מדות טובות, השבע שבועה.

וזהו בראתיו יצרתיו עשיתיו, בחי' מחשבה דיבור ומעשה שיכולים להתרפאות נר”ן של האדם 
ע”י 'בגין דישתמודעון ליה', איך זוכים לזה? רבינו נכנס לזה יותר:

ב. ְוגּוף ָוֶנֶפׁש, הגוף דורש הרבה דברים חמריים, ובדור אחרון נוסף לו גם הרבה עצבים, פעם 
מישהו היה מעוצבן היו נותנים שתי סטירות, היום אין מי שיתן סטירה, הגוף מבולבל מאד. 
ִחיַנת ָאָדם ּוְבֵהָמה, אדם הוא נשמה, בהמה הם הרגשות ותאוות  ויש נפש. נפש דקדושה. ֵהם ּבְ
הגוף שזה ממש ממש כמו בהמה, וגם חלישות הדעת ועצבות נורא, כמו כלב שיכול לשבת 
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כמה ימים בעצבות, לא אוכל, אין תאבון, הוא בדיכאון. כ”ש שאר התאוות זה פשוט מאד 
האדם  ועבודת  הנפש,  טהרת  הוא  צורה  הגוף  עביות  הוא  חומר  ְוצּוָרה,  חֶֹמר  לגמרי.  בהמי 
להגביר הצורה על החומר. ָחְכָמה ְוִסְכלּות ע”י שכל של אדם הוא יכול לשנות הכל לטובה, 
ִחיַנת  סכלות הוא גם שכל אלא שנחלף ס', יש לו מדי הרבה שכל ונהיה סכל. השתגע המסכן. ּבְ

ך'' ְוכּו ִיְתרֹון אֹור ִמן ַהחֹׁשֶ ך )קֶהֶלת ב( : ''ּכְ אֹור ָוחֹׁשֶ

כי צריך לעלות מדרגא  ויחידה,  כנגד ה דרגות הנפש, נפש רוח נשמה חיה  חמשה לשונות 
לדרגא לבנות את ה'בגין דישתמודעון ליה',  בתחילה בפשטות אח”כ בדרגה נוספת להגביר 

נשמת האדם, להעלותה. 

בשלמא  אחר,  למאמר  וממשיכים  הדף  את  הופכים  הזאת,  ההקדמה  את  רואים  אנשים  יש 
הגברת הצורה על החומר, מתאים לו, הוא שמע את זה כבר בשם המהר”ל, אך חמשה לשונות, 
יכול. אבל יש לנו רבי רחמן שרוצה להציל אותך משאול תחתית,  חמשה עבודות, אני לא 
מסכלות. רבינו מבין מה שעובר עלינו כמ”ש בהמשך המאמר ענין ת”ח ששכח תלמודו, וכל 
ענין השחיטה והנפשות העשוקות בטקלא,  כל זה מבאר מה שיכול לעבור על אדם בעוה”ז. 
רביה”ק תופס אותנו ביד, ומחזק אותנו, להעביר אותנו, אפי' במצב שהגוף החומר והסכלות 

מוליכים אותנו, יש דרך להתעלות מזה.

כל נפש מישראל רוצה לחזור לזכור שבשבילו נברא העולם בגין להכיר את ה', לחשוב ממנו, 
לעשות מצוות בשמחה, זה כן שייך גם לך, לא מוכרח להיות בהמה וסכל.

חכמה ושכל דקדושה תמיד מתחיל ממשהו שאתה כן יכול עכשיו
כי תמיד יש איזה שכל  וכלל ענין החכמה והשכל, אין הכונה לאותו השכל שאין לך כעת, 
שהוא גבוה ממך, שאסור שיהיה לך שייכות איתו כלל. ויש שכל שזה כן הדרגה שלך, שגם 
זה לפעמים יותר מדי בשבילך, לכן תחילה צריך שכל פשוט, איך להתחזק, אם אין לך את זה, 
אתה מאד שבור וריקני כחלל פנוי, צריך מעט שכל שה' רוצה ממך כלום רק שתשמור שבת 
ותשמח עם זה, תסתכל על זה עם שכל, תחשוב משבת. ועל זה צריך ללחום מלחמה גדולה 
כי שוכחים מזה מאד. וכן לשמור על הנקודות טובות, וכן לקבל בזיונות באהבה, ככה לבחור 
שלושה מחשבות כלליות ולעבוד על עצמו, לזכור אותם. ה' שמח בי, יש לי נקודה טובה, 
ומקבל הבזיון באהבה. ולהכניס אלו המחשבות בנפשו פעם ועוד פעם, כי כשאדם עובד על 
עצמו האדם בא למדרגתו, אם אינו עובד על עצמו, מנסה האדם לעבוד על אחרים וזה לא 

מועיל כלל וכלל. לא יגיע לשומקום. לכן קח את דברי רביה”ק ותתחיל לעבוד על עצמך.

דווקא בין המצרים הוא זמן להתחיל לקבל קשר עם הבית המקדש, עם השכל דקדושה, השכל 
גורם שאדם יוצא מכל עצבות ומרה שחורה וריקנות, השכל גורם שאדם יתעלה מהירידות 
והנפילות ויוכל לשלוט על היצר הרע, השכל מכניס את האדם לגן עדן וכל חייו מלאים שמחה 

וחיות, ויודע איך לזכור את ה' בתוך הטרחות והטרדות יהיה איך שיהיה, ע”י מעט שכל.

אלא שדרך האדם שמאבדים את השכל, ולכן רבינו מלמד במאמר זה איך לזכות לזה, הקדמנו 
זאת להבין מדוע פתח בפתיחה כזאת, כי יש לנו רבי אמיתי שיורד עד אלינו לעמוד איתנו 
במלחמת האור נגד החושך, לא לשמוע שום דעות, שום דיבור מאחרים, אם כן שומע, נפלת 
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לחושך, הרי אתה צריך להגביר האור, אור אין הכונה אורות גדולים, אלא להכניס אור האמת 
איך אני יכול עכשיו לזכור את ה', לא מדי גבוה לא מדי נמוך, אלא זה האור שמאיר אותי, יתרון 

האור מן החושך. 

והשני  החושך,  מן  יותר  יתרון  בו  יש  שהאור  בפשטות  אחד  הפסוק,  בזה  יש  ביאורים  ב' 
נעשה  החושך,  לתוך  אותו  הפיל  שהקב”ה  ע”י  שאדרבה  מבין  הוא  לשכל  זוכה  שכשאדם 
יתרון, רווח של נחת רוח, אתה מתקן וזוכה לעולם הבא ומתיקות דווקא מתוך מה שעובר עליך 
חושך כזה, שם נמצא האור בתוך החושך דווקא. זהו כח הדעת והשכל דקדושה שיכול לשנות 

את האדם להיות איש אחר לגמרי.

אֹוִתּיֹות,  י  ּתֵ ׁשְ ין  ּבֵ ָנה  ּתְ ּנִ ׁשֶ ָעה  ּדֵ דֹוָלה  ּגְ  : ל''ג(  ָרכֹות  ּבְ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  )ַרּבֹוֵתינּו,  ָאְמרּו  ׁשֶ ּוְכמֹו 
הוא  חז”ל שהביהמ”ק  ואמרו  ָלנּו'',  ֶאר  ַוּיָ ה'  ''ֵאל  קי''ח(.  ים  ִהּלִ )ּתְ ה''  עֹות  ּדֵ ֵאל  י  ּכִ ֱאַמר:''  ּנֶ ׁשֶ
ם פ''ב( : ''לא ָיְדעּו ְולא  הדעת, זהו השכל שהצדיקים מלמדים אותנו, אם לא ח”ו: ּוְכִתיב )ׁשָ

ָיִבינּו''. 

ים  ִחיַנת ַחּיִ לאחר שראינו כמה לשונות אומר לנו רבינו, אם עדיין לא הבנת, בא תשמע ְוֵהם  ּבְ
ה'' ְוכּו ּוְכִתיב )ִאּיֹוב ד( : ''ָימּותּו ְולא ְבָחְכָמה'' כמו  ַחּיֶ תּוב )קֶהֶלת ז( : ''ַהָחְכָמה ּתְ ּכָ מֹו ׁשֶ ּוִמיָתה, ּכְ
שאינך רוצה לראות מת, הרי יש הרבה אנשים שנדמים כמו מת שכבר רקוב אלף שנה בהר 
הזיתים, הכל תלוי בך אם תחיה או לא, ולא תאמר שאתה לא יכול, תוכל כן לחיות חיים טובים 

ולא להיות מת, כמ”ש ימותו ולא בחכמה. 

Œעיקר החורבן מה שנדמה שאין שייך היום לחיות עם 'בגין דישת
מודעון ליה'

יַבִני'' ְוכּו. כי  ים הֹוׁשִ ּכִ ַמֲחׁשַ וזה עיקר הגלות, כמ”ש באיכה )עיין ב''ר פ כ''ו ל''א ֵאיָכה ג( : ''ּבְ
ע”י חורבן ביהמ”ק חסר לנו אור הצדיק, מאורי אור, אור האמת, הרבה מבלבלים ומעלימים 
ומסתירים, הכל יש, חוץ ממה שצריך, יש כל מיני מחשבות, חוץ ממה שאתה צריך לנפשך, 
יש כל מיני דרכים, חוץ ממה שאתה צריך לנפשך, במחשכים הושיבני, על זה צריך הרבה 
לבכות לפני ה' להנצל מהרוצחים, שלא יהיה לנו שייכות עמהם, אנו צריכים לחיות עם בגין 
להגביר  המלך,  את  להכיר  ופשיטות,  בתמימות  ומעשה  דיבור  במחשבה  ליה  דישתמודעון 

הנפש, הצורה, החכמה, להיות אדם, באור, בנפש דקדושה, ולא בחושך, רק להגביר השכל.

ִחינֹות   כל מה שהוזכר עד הנה תלוי בדבר אחד, זכרון ושכחה שבזה מדבר כלל המאמר,  ְוֵהם ּבְ
דרך האדם שהוא שוכח מה  ב'',  ִמּלֵ ֵמת  ּכְ י  ְחּתִ ּכַ ''ִנׁשְ ים ל''א(  ִהּלִ )ּתְ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ רֹון,  ְוִזּכָ ְכָחה  ׁשִ
ָאְמרּו  ם צ''ח( : ''ָזַכר ַחְסּדֹו'' ְוֶזה ׁשֶ שצריך לזכור, שכחתי לגמרי מה אני יכול לעשות?  ּוְכִתיב )ׁשָ
ֶמר  ָ ִהּשׁ ''ַרק  ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ַנְפׁשֹו  ּבְ ב  ִמְתַחּיֵ ִאּלּו  ּכְ ָנתֹו  ׁשְ ִמּמִ ֶאָחד  ָבר  ּדָ ֹוֵכַח  ַהּשׁ  : ג(  ֶרק  ּפֶ )ָאבֹות  ַרַז''ל 
ָחְכמֹות ִחיצֹוִנּיֹות ֵהם חֶֹמר  ִחיַנת ָחְכמֹות ַהּתֹוָרה ׁשֶ ח''. ְוֵהם  ּבְ ּכַ ׁשְ ן ּתִ ך ְמאד ּפֶ מר ֶאת ַנְפׁשְ ְלך ּוׁשְ

ֶנֶגד ָחְכמֹות ַהּתֹוָרה. ֵהָמה, ּכְ ְוִסְכלּות, ּוְבִחיַנת ּבְ

יש כמה בחינות בחכמות חיצוניות, שלומד איך להיות רופא או לבנות מכונה, או רואה חשבון, 
יש שיודעים חשבונות בפוליטיקה אהה איזה חכמים שהם בחכמות חיצוניות, ממש להפליא, 
יודעים איך לסבך ולבלבל רבנים, ומי ששומע אותם, הוא עוד יותר גרוע מהם, לגמרי משוגע. 
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יש חכמות כאלה שמבלבלים את הראש, חדשות זה ממש חכמות חיצוניות. מאד יש להזהר 
מזה, אני לא ראש ממשלה ולא נשיא, מה לי ולזה.

ומה שכן צריך להכנס לחכמות חיצוניות בשביל פרנסה לשם שמים, יש לכוון איזה כונה טובה 
בזה, וכן לעצור כל שעתיים ולזכור התכלית. אם לא, הוא נופל לשכחה ע”י חכמות חיצוניות.

ועיקר אור ביהמ”ק ספרי רבינו וספרי  זה חכמת התורה, היינו גמרא ושו”ע,  מה שכן צריך 
הצדיקים, הם קדושת א”י שהם מגלים איך לזכור ולהשיג גדולת ה' בכל רגע בכל דבר, התורה 
נותנת לך חיים בכל הטרדות שלך, אתה יהודי, לימוד התורה צריך מאד להחיות את האדם 

בסם חיים, גם בזמן ירידות יש להזהר מאד בתורה, למצוא בה רק סם חיים.

בגין  של  חיים  לחיות  חדשה,  להתחלה  אותנו  להרים  רוצה  רבינו  הקדושה  כלליות  וזהו 
התורה,  לחכמת  להכנס  אלא  אלי,  שייך  לא  שזה  ולחשוב  להתייאש  לא  ליה,  דישתמודעון 
כי  פן תשכח'.  לך  'השמר  בזכרון שנאמר  כולה תלויה  זכרון. כמ”ש הבעש”ט שכל התורה 
חורבן ביהמ”ק הוא שורש השכחה כמ”ש בסי' רי”ז, כי ע”י שבירת הלוחות בי”ז בתמוז נשבר 

לוחות הלב והאדם שוכח לגמרי מה שצריך לזכור. נו, מה העצה?

ע ְיסֹודֹות  ל ָהַאְרּבַ ל ַהּגּוף ׁשֶ ִחיַנת ִסְכלּות ׁשֶ ִחינֹות ִמיָתה, ּבְ ל ָאָדם ְלַהְכִניַע ַהחֶֹמר ַהְינּו ּבְ  ג. ְוָצִריך ּכָ
ַקח ה' ֱאלִקים ֶאת ָהָאָדם'' וינחהו בגן עדן, מהו גן עדן, בגין  ית כז:( ''ַוּיִ ֵראׁשִ ּזַהר )ּבְ תּוב ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
ֵלּה,  ְנַטל  ֵמָאן  אותו?  לקח  הזה”ק מאיפה  ג”ע של השגות אלקות. שואל  ליה,  דישתמודעון 
ַאְפִריׁש ֵלּה  יֵלּה, גוף שיש בו רוח מים עפר ואש, כלליות ד' גלויות השכינה, ּדְ ע ְיסֹוִדין ּדִ ֵמַאְרּבַ

יְלהֹון כשאדם מתעלה מד' יסודות הגוף, עי”ז מתגבר השכל. ֲאָוה ּדִ ִמּתַ

ִחיַנת  ל ַהחֶֹמר ּבְ ּטֵ ע ְיסֹודֹות ְוִנְתּבַ ין ָהַאְרּבַ ֲעִנית ַמֲחִליׁשִ ַעל ְיֵדי ַהּתַ ֲעִנית ׁשֶ ה ַעל ְיֵדי ַהּתַ ְוֶזה ַנֲעׂשֶ
רֹון, ָאָדם  ּכָ ֶכל, ְוַהּצּוָרה, ָהאֹור ְוַהּזִ ִחיַנת ַהּשֵׂ ה ּבְ ר ְוִנְתַעּלֶ ּבֵ ֵהָמה ְוִנְתּגַ ְכָחה, ּבְ ך, ׁשִ ַהחֶֹמר, ִסְכלּות חֹׁשֶ
תּוב )ַמְלָאִכי ג(  ּכָ מֹו ׁשֶ י  ְצָדָקה ֶרֶמז ְלאֹור, ּכְ ַתֲעִניָתא ִצְדָקָתא ּכִ ָרכֹות ו:( ַאְגָרא ּדְ ָאְמרּו ַרַז''ל )ּבְ ְוֶזה ׁשֶ
ָדָקה''  יֵרי ֵלב ָהְרחֹוִקים ִמּצְ ְמעּו ֵאַלי ַאּבִ ֶמׁש ְצָדָקה'' )ֶלך ְלך ע''ו:(. ''ׁשִ ִמי ׁשֶ : ''ְוָזְרָחה ָלֶכם ִיְרֵאי ׁשְ
ֲעִנית  ִחיַנת ּתַ ר י''ט( ''זאת ַהּתֹוָרה ָאָדם''  ָאָדם ֵמ''ם ְסתּוָמה הּוא ּבְ ְדּבָ ּמִ ִאּנּון ְרִחיִקין ֵמאֹוַרְיָתא )ּבַ ּדְ
ְיסֹוִדין  ע  ְלַאְרּבַ ֶרֶמז  ָדֶלת, הּוא  ּקּון כ''א(  )ּתִ ה  ִתּיָ ּוׁשְ ֲאִכיָלה  ּה  ּבֵ ֵלית  ּדְ א,  ַהּבָ ִחיַנת עֹוָלם  ּבְ הּוא  ׁשֶ
ּזַהר  תּוב ּבַ ּכָ ְפך ָחְכָמה'' ְוֶזה ׁשֶ תּוב )ִאּיֹוב ל''ג( : ''ַוֲאַאּלֶ ּכָ מֹו ׁשֶ ֲעִנית ָאֶלף, ּכְ ִלים ַעל ְיֵדי ַהּתַ ּפָ ׁשְ ּנִ ׁשֶ
ה ּוְכִתיב ָהָתם  ִתיב ָהָכא ַנֲעׂשֶ ִחיַנת ָאָדם ּכְ ה ּבְ ֲעִנית ִנְתַהּוֶ ה ָאָדם''  ַעל ְיֵדי ַהּתַ ָמה י''ג:( ''ַנֲעׂשֶ ַהְקּדָ )ּבַ
ם  ּזַהר ְמפָרׁש ׁשָ ּבַ י  ּכִ רּוׁש:  אן ְצָדָקה ]ּפֵ ּכָ יִתי ִעּמֹו'' ָמה ָהָתם ְצָדָקה, ַאף  ר ָעׂשִ ם ָהִאיׁש ֲאׁשֶ ''ְוׁשֵ
ה,  ּיָ ֲעׂשִ ָהָכא  ִתיב  ּכְ ָאָדם''  ה  ''ַנֲעׂשֶ ֶזה,  ְקָרא  ִמּמִ ם  ׁשָ ְוָלַמד  ָאָדם  ּדְ ְדיּוְקָנא  ּבִ ְצָדָקה הּוא  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ
נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ֵמִביא ְרָאָיה  יִתי ִעּמֹו'' ְוכּו, ְלִעְנַין ְצָדָקה ְוכּו ְוַרּבֵ ר ָעׂשִ ם ָהִאיׁש ֲאׁשֶ ּוְכִתיב ָהָתם ''ְוׁשֵ
ן  ''ל ְוַעל ּכֵ ּנַ ַתֲעִניָתא ִצְדָקָתא ּכַ י ַאְגָרא ּדְ ִחיָנה ַאַחת, ּכִ י  ְצָדָקה ְוַתֲעִנית ֵהם ּבְ ֲעִנית ּכִ ה ְלִעְנַין ּתַ ִמּזֶ
ל  י ׁשֶ ַעת ָהֲאִמּתִ הּוא ַהּדַ ֶגֶדר ָאָדם ׁשֶ ין ּבְ ִחיַנת ְצָדָקה ַנֲעׂשִ הּוא ּבְ ֲעִנית ׁשֶ ַעל ְיֵדי ַהּתַ ה ׁשֶ ְמבָאר ִמּזֶ
הּוא  ֶפׁש ׁשֶ י ַהּנֶ ֵהָמה ְוכּו ְלַגּבֵ ִחיַנת ּבְ י ַהְכָנַעת ַהחֶֹמר ְוַהּגּוף ּבְ ִחיַנת אֹור ָוֶנֶפׁש ְוכּו ּכִ הּוא ּבְ ַהּתֹוָרה, ׁשֶ

''ל[ ּנַ ִחיַנת ְצָדָקה ּכַ הּוא ּבְ ֲעִנית, ׁשֶ ִחיַנת ָאָדם הּוא ַעל ְיֵדי ַהּתַ ּבְ

העצה הראשונה להכניע ולשבר הרע, בבחינת תענית וצדקה
ע”כ הזכיר רביה”ק עצה ידועה, פשוט לשבור את הגוף, שזה דבר ידוע שההתחלה לשבר את 
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המצב הוא ע”י תענית, לשבר החומר ולהעלות הצורה והאור, ובענין התענית נכלל בחינת נדר, 
שאדם מזרז עצמו להתקדש, כשאוכל דבר מאכל, להשאיר קצת ולא לגמור כולו, וכו' וכו', 
כל דבר שאדם עוצר את רדיפת הגוף, או תענית בכלליות הוא נדר על כל היום כולו. וכן ענין 
הצדקה הוא הכנעת הגוף, לא לישון, לך תסתובב תעשה עשרים דולר, תניח בצד, מחר עוד 
עשרים דולר, וכו' כך אתה יכול להדפיס איזה ספר ולהפיץ אור רביה”ק בעולם, מה לך נרדם. 

האם אין לך ידיים ורגליים, תעשה משהו. תעשה מצוות. 

עיקר הנקודה לוותר על משלו, אם על מאכלו בבחי' נדר תענית, ואם בממונו בחינת נדרי צדקה. 
וכל זה הוא דבר ידוע, כל מי שלומד המאמר הזה, רואה שרבינו אומר שכדי להגביר את הצורה 
על החומר צריך תענית, בפרט עתה שהוא בין המצרים בין תענית לתענית, יש שמתענים כל 
ג' השבועות בכמה בחינות, ומתאפקים מכמה דברים בבחינת תענית. הוא כל המציאות שאדם 
מתאבל וצועק 'לא טוב לי'. כמ”ש בסי' ס”ב שתענית הוא ענין של התחלה, מיום שהתחלתי 
להתענות. בפרט היום היה הפטרה הראשונה של תלתא דפורענותא שמוכיחים את האדם, 

ואח”כ באים ז' דנחמתא וב' דתיובתא ר”ה ויוה”כ ונעשה איש אחר לגמרי.

ועל המדות  לוותר על התאוות  וליישב דעתו  יעצור את המירוץ,  הוא שאדם  אך ההתחלה 
שלו, זהו עיקר האדם שיעבוד על עצמו לשבר המדות הרעות שלו, אם כעס והקפדות, אם 
מה שאינו שומר פיו ומפטפט מדי הרבה, אל תרפה עצמך, תשבר ההרגלים שלך כמה שאתה 

יכול. 

והצדקה הוא עצה לזה, כשאדם מתאמץ כמה שיכול לעשות צדקה ולקרב יהודים, בזה נכלל 
ענין התענית כנ”ל. ע”כ לכאורה העצה הפשוטה המבוארת במאמר זה.

אך דבר פלא הוא שבאות ד' רבינו נכנס לנושא אחר, ומגלה שלא התכוון לצדקה פשוטה כנ”ל 
אלא לדברים יותר עלאיים, צדקה של ארץ ישראל שהוא הבל פה שאין בו חטא, האם הכונה 

לקופת רמבעה”נ לתת לירושלמים? מה רבינו מתכוון צדקה של א”י?

אלא שכאן רבינו מגלה יסוד ועיקר דרכי עבודת ה', מהו התכלית לשבר התאוה והמדה, כי 
כשאומרים לנו לשבר את הגוף, תודה, אבל הרי סוף סוף אני צריך לאכול ולישון, מה אעשה? 
כל אחד יש לו כח ההיתוך שבגופו ומוכרח לו לאכול, קשה לשנות, וכן המניעות שצריך לעסוק 
לפרנסה, מי יכול להכנס לסדר עבודה לקום לפנות בוקר, אולי אברך כולל לפני שהתעייף, מה 

יהיה כאן, איך נכנסים לעבודת ה'? 

רביה”ק מגלה את היסוד, נכון שתענית זה דבר נפלא, רבינו אמר שצריך לתפוס את זה כמו 
קטן  משהו  יום  כל  בעצמו  לאחוז  יכול  שאדם  דבר  כל  נדר,  בחי'  הוא  תענית  טובה,  עוגיה 
להתחזק, במעשה, בדיבור, לומר איזה יום תהלים, כמובן בלי נדרים, בלי קבלות במחשבה, 
אנו אנשים חלשים וכולים כל רגע לעבור על נדר ח”ו, לכן אין מקבלים בלי נדר, אך משתדלים 
לעשות איזה דבר בכח, להשאיר קצת מהאוכל, לקום חצות, וכו', כפי מה שאדם יכול. אך 
הבעיה שיש שאדם מצליח ויש שאדם אינו יכול, והרי המאמר הזה לא בא לסתום אלא לגלות 
לנו איך לחיות. המאמר הזה הרי כולל יסודות החיים גואלד גואלד איך לחיות חיים טובים בזה 

העולם.

ָרֵאל ְוִצְדַקת ֶאֶרץ  ֶאֶרץ ִיׂשְ חּוץ ָלָאֶרץ, ְוֵיׁש ְצָדָקה ּבְ י ֵיׁש ְצָדָקה ּבְ ִחינֹות ְצָדָקה ּכִ ֵני ּבְ ד. ֲאָבל  ֵיׁש ׁשְ
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ֵני  ְדַקת חּוץ ָלָאֶרץ )עיין הלכות צדקה סי רנ''א ס''ג( ְוֵכן  ֵיׁש ׁשְ דֹוָלה ּוְלַמְעָלה ִמּצִ ָרֵאל, ִהיא ּגְ ִיׂשְ
ֵאין  ׁש ּבֹו ֵחְטא ְלַהּתֹוָרה ַהּיֹוֵצאת ֵמֶהֶבל ׁשֵ ּיֵ י ֵאין ּדֹוָמה ַהּתֹוָרה ַהּיֹוֵצאת ֵמֶהֶבל ׁשֶ ִחינֹות ּתֹוָרה ּכִ ּבְ
ינֹוקֹות  ל ּתִ ה ׁשֶ א ַעל ֶהֶבל ּפֶ ם, ֶאּלָ ק, ְוֵאין ָהעֹוָלם ִמְתַקּיֵ ין ִנְמּתָ י ֵאין ַהּדִ ת קי''ט:( ּכִ ּבָ ּבֹו ֵחְטא )ׁשַ
ן  ד ָאָתא ִעּדַ יַע'' ּכַ ִמיר ִהּגִ ין ֲאבֹות ָהעֹוָלם ''ֵעת ַהּזָ ִנים ִנְראּו ָבָאֶרץ'' ִאּלֵ ּצָ ף א:( ''ַהּנִ ָמה ּדַ ַהְקּדָ ם ּבַ )ׁשָ
ָלֵעי  ַרְבָיא ּדְ ַיּנּוָקא ּדְ א ָקָלא ּדְ ַמע'' ּדָ א ִמן ָעְלָמא כשיש ח”ו זמן דין ''ְוקֹול ַהּתֹור ִנׁשְ ַבּיָ ָצא ַחּיָ ְלַקּצָ
ֻרִבים ָזָהב'' ַעל  ַנִים ּכְ יָת ׁשְ מֹות כ''ה( : ''ְוָעׂשִ יִרים א( : ''ּתֹוֵרי ָזָהב'', ּוְכִתיב )ׁשְ ִ יר ַהּשׁ אֹוַרְיָתא )ׁשִ ּבְ
ּלּו ַעל ָיְדך ָהָאבֹות  ְתּגַ ּיִ ה רֹוֶצה ׁשֶ ַאּתָ ׁשֶ עֹוָלם ְלָהֵגן ִנְמָצא  ּכְ ּלּו ָהָאבֹות ּבָ ַרְבָיא, ִנְתּגַ ַיּנּוָקא ּדְ ְיֵדי ָקָלא ּדְ
ֵאין ּבֹו ֵחְטא  ְהֶיה ְלך ֶהֶבל ׁשֶ ּיִ ְכָחה, ְוִסְכלּות, ִמן ָהעֹוָלם ָצִריך ׁשֶ ך, ׁשִ ין, ְוַהחֹׁשֶ ֵדי ִלְדחֹות ַהּדִ עֹוָלם ּכְ ּבָ
דֹוׁש  ִחינֹות ֶהֶבל ַהּקָ הּוא ּבְ ָרֵאל ׁשֶ ֶאֶרץ ִיׂשְ ֲאִויָרא ּדְ ְכלל ַעְצְמך ּבַ ָרֵאל ּתִ ֶאֶרץ ִיׂשְ ְוַעל ְיֵדי ְצָדָקה ּדְ
ּלּון  ִיְתּגַ ֵאיָמַתי  רּוׁש:  ּפֵ ְוכּו  ַיֲעקב''  ִריִתי  ּבְ ֶאת  י  ''ְוָזַכְרּתִ  : כ''ו(  ְקָרא  )ַוּיִ רּוׁש  ּפֵ ְוֶזה  ֵחְטא  ּבֹו  ֵאין  ׁשֶ
ִהיא  ֵאין ּבֹו ֵחְטא, ׁשֶ ָרֵאל ְוַעל ְיֵדי ֶהֶבל ׁשֶ ֶאֶרץ ִיׂשְ ד ''ָהָאֶרץ ֶאְזּכר'' ַעל ְיֵדי ֲאִויָרא ּדְ עֹוָלם ּכַ ָהָאבֹות ּבָ
ית מ''ח( : ''הּוא ְיָבֵרך  ֵראׁשִ תּוב )ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ינֹוקֹות ּכְ ְרכּו ּתִ י ֵכן ִנְתּבָ ינֹוקֹות ּכִ ל ּתִ יֶהם ׁשֶ ִחיַנת ֶהֶבל ּפִ ּבְ
ּלּו ָהָאבֹות ְלָהֵגן ַעל ְיֵדי ְצָדָקה  ינֹוקֹות ִנְתּגַ ַעל ְיֵדי ַהּתִ ם ֲאבֹוַתי'' ׁשֶ ִמי ְוׁשֵ ֵרא ָבֶהם ׁשְ ָעִרים ְוִיּקָ ֶאת ַהּנְ

ֵאין ּבֹו ֵחְטא. ִחיַנת ֶהֶבל ׁשֶ הּוא ּבְ דֹוׁש ׁשֶ ָרֵאל, ֲאִויר ַהּקָ ֶאֶרץ ִיׂשְ ֲאִויָרא ּדְ ָרֵאל, ֻיְכְללּו ּבַ ֶאֶרץ ִיׂשְ ּדְ

ֱאַמר: ''ּגֹוֵמל  ּנֶ ַתֲעִנית ִנְקָרא ָחִסיד ׁשֶ ב ּבְ ֲעִנית י''א:( : ַהּיֹוׁשֵ ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ּתַ ְוֶזה ׁשֶ
ים י''ט(  ִהּלִ תּוב )ּתְ ּכָ מֹו ׁשֶ ִמילּות ֲחָסִדים ְלַנְפׁשֹו ַהְינּו ַלּתֹוָרה, ּכְ ֲעִנית הּוא ּגְ י  ַהּתַ ַנְפׁשֹו ִאיׁש ֶחֶסד'' ּכִ
יך  ּוַמְמׁשִ ך,  ְוַהחֹׁשֶ ין  ַהּדִ ל  ְמַבּטֵ י  ּכִ ָחִסיד  ִאיׁש  ִנְקָרא  ן   ּכֵ ַלל  ָנֶפׁש'' בּגְ יַבת  ְמׁשִ ִמיָמה  ּתְ ''ּתֹוַרת ה' 

עֹוָלם ֲחָסִדים ּבָ

זה  יובן  דבריו  ולאור  א”י,  של  צדקה  ענין  שזהו  ה”ג  הפירות  ברכת  בהל'  מבאר  מוהרנ”ת 
המאמר, שיש בזה יסודות היהדות. ר' נתן אומר שכשיהודי עושה ברכה, הרי הוא מעלה את 
ומלא תאוות, סתם מים  זאת, אע”פ שאתה מרגיש קר  הדבר לשורשו, אתה פועל בברכה 
קרים, איזה עבודת ה' יש בזה, אולי ה' יעזור ותוכל לעשות את זה יותר עדין אבל למעשה 
המלכת את ה' על כל המים, ובגין דישתמודעון ליה, והעיקר העיקר שתדע שמה שאתה מברך 
וחושב מחשבה קטנה שה' ברא את הדבר הזה, ואתה יודע שהשי”ת מסתכל עלי, ובשביל 
זה הוא ברא את העולם, בגלל שיש לי קצת אמונה ויש לו ממני נחת רוח ושעשועים נוראים. 

ביאור ענין 'הבל פה שאין בו חטא'
ועתה נבין מהו הבל פה שאין בו חטא, וצדקה דא”י, כי כשאנו מעלים איזה דבר, היינו להעלותו 

לקדושת ארץ ישראל, ולזכות לזה צריך הבל פה שאין בו חטא.

הן אמת שיש מחלוקת בין הגוף לנשמה, החומר והצורה, כידוע, למה אין מצליחים בזה, רק כי 
אין לך הבל פה שאין בו חטא, וכמבואר בסי'  רפ”ב שענין אזמרה הוא הבל פה שאין בו חטא. 
כי כשאדם מסתכל על עצמו, מה שעובר עליו צרות, נדמה לו שהוא נענש, מר לו מאד, לא 
יכול לסבול, לא יודע מה לעשות, זה גורם שהוא חי בהבל שיש בו חטא, אני מסכן רחוק נפול, 
ובגין דישתמודעון ליה שייך רק לצדיקים, לא לי, אע”פ שאני לא עושה עברות, אוכל כשר, 
אבל העסק מזמן פשט רגל, סתם עובדים לרוח בלי רווחים, זה האיש חי באוירה של ריחוק 

מה', היינו הבל פה שיש בו חטא.
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ילד קטן, א מחיה, חדש וטרי ושמחה, בחור חדש בישיבה, אהה, א מחיה, הבל פה שאין בו 
חטא. וזהו מלבד הפירוש הפשוט שלפני גיל עשרים שנה נקרא הבל פה שאין בו חטא, אא”כ 
הוא רוצה בדווקא להתייאש, שיש בו חטא. אם לא תתחיל בגיל צעיר, מה יהיה כשתהיה 
מבוגר כבד. כמה הרפתקאות שעוברים על אדם, כמסופר בגמ' שרבי יוחנן היה קם לכבוד 
גוי זקן כיון שעברו עליו כ”כ הרבה הרפתקאות בחיים ועדיין לא התאבד, איזה גדולה יש בו. 

הבל פה שאין בו חטא, היינו שצריך להגיע למצב שאין לי שום חטא, איזה חטא בראש שלך, 
הרי הקב”ה מלא רחמים וסליחה, ויש תקוה נוראה, וגם הקשיים והצרות, אין שום צרות כי 
הקב”ה לבדו עושה הכל, והוא משגיח ברחמיו בדיוק מה שאני צריך, הכל טוב ונאה. יש סוד 
עמוק בכל דבר. יחד עם זאת אני יודע ברור שהקב”ה רואה כל ברכה שאני מברך, כל הפלאה 
דקדושה, כל דיבור של רצונות ל הקב”ה, אמרת 'רבונו של עולם צמאה לך נפשי', זה מספיק 

להקב”ה כביכול שיש יהודי אחד בעולם שאומר 'רבונו של עולם צמאה לך נפשי'.  

יוצא  יש אחד שהוא בהבל שיש בו חטא, אין לו לא צמאה ולא נפשי, אך יש אחד שהוא 
וכן אומר צמאה לך נפשי, ומאמין שה' שמע  יוצא מהשברון לב,  מההבל של הריחוק הזה, 
אותו, אע”פ שיש לו הרבה בלבולים שהכל כלום, הוא נכנס לאוירא דארץ ישראל, כמ”ש 
מהרנ”ת שהעיקר לבא לא”י לשם שמים, שזהו מקום ההתחברות ארץ ושמים, מקום נועם 
ה' מקום נעימות של ביהמ”ק, המקום שהתורה מאיר בתוך הגוף, שם מביאים את המנחות, 

העומר, הקרבנות. עשר קדושות שבא”י, זהו חיבור בין גוף לנשמה. 

קדושת א"י הוא החיבור בין ארץ לשמים, והאמונה שהמחשבה 
פועלת

קדושת א”י היינו הדעת של רביה”ק והבעש”ט והזה”ק, שכל דבר שעושים מתקנים, יש בכל 
נחת ממני  לו תמיד  ויש  יסודות האמונה שהקב”ה מסתכל עלי  ואותיות, שזהו  ניצוצין  דבר 
שאני מתנהג כיהודי כפשוטו על פי הלכה, עשיתי דבר היתר כהלכה, יש לו ממני שעשועים 
נוראים, וכמה שאני נכנס יותר במחשבה קדושה, אני מאמין יותר שהמחשבה פועלת. וכן כח 
הדיבור יש בו הפלאה, כל מעשה הקב”ה מסתכל עלי. והוא חי ממש כתשב”ר הבל פה שאין 
בו חטא. זהו קדושת א”י שמתחברים מעשה הגוף ודברי הרשות עם כבוד שמים, עם חידוש 
העולם השגחה ניסים ונפלאות, כי ענין חידוש העולם היינו התעלות הניצה”ק ונתרומם שם ה' 

ונתגלה שיר ושבח, ונמשך השפעות שכל ודעת דקדושה והשפעות בגשמיות.

זהו ביאור קשר המאמר, בתחילה דיבר מתענית וצדקה שהם התחלות של הכנעת החומר, 
בחי' מתאבל, כי רחק ממני מנחם משיב נפשי, שהאור של רביה”ק רחוק מאיתנו, יש ספרים 
ויש הכל, אבל יש מבלבלים ומוציאים את העיקר מה שרבינו אומר ודורכים על זה בריש גלי, 
דורכים על תורה א' תורה ב' תורה ג', כל מה שר' נתן מזכיר שכשאתה מברך נתעלים ניצה”ק, 
כשאתה פועל כך, נעשה תיקון, אלא שנדמה שצריך להיות בשביל זה מקובל, ולחשוב דברים 
עמוקים יותר, והלא באמת גם מקובל שאינו מאמין שהמחשבה שלו פועל, הוא גם חי בהבל 

פה שיש בו חטא וזה כלום.

לכן העיקר להתדבק בה' ולא להסתכל לא על העבר ולא על ההוה, לדלג ולדלג ולדלג וללכת 
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קדימה להשי”ת, אתה מכונה בעולם הזה שיוצר כבוד שמים, אתה מוציא תוצרת כ”כ הרבה, 
חידושים כאלה בכל מחשבה דיבור ומעשה, מה נעשה? תענית, אין לי כח, צדקה, אין לי לתת. 
לך תחפש מה שרבינו באמת אומר, צדקה של א”י היינו שכל מעשה טוב שאתה עושה עם 
אמונה, ואתה יודע שכל דבר פשוט שאתה עושה כאן בעוה”ז, עם הגוף העייף והתשוש או 
שאכל כ”כ הרבה ולא יכול לזוז והראש מסוחרר, כל מיני מצבים שיכול להיות עם הגוף שלנו, 
אך אם תפסת מצוה אחת במחשבה דיבור ומעשה, תרקוד משמחה. לעזור בבית זה גם מצוה, 
להתאפק ממדה רעה זה גם מצוה, נפלת, תחזור להתאפק ולא ליפול עוד. אל תסתכל אחורה.

זהו קדושת א”י שאז נתגלה לאדם שבשבילו נברא העולם, ובזה תלוי בחי' הבל פה שאין בו 
חטא, כמו שר' נתן מסביר בהל' השכמת הבוקר א', שזהו ענין הבל פה שאין בו חטא שאדם 

יודע תמיד שה' איתי עמי ואצלי.

על  להתאבל  יכול  אינו  זכות  לכף  עצמו  דן  אדם  כשאין  המצרים,  בבין  האבלות  ענין  וזהו 
ירושלים, מי אני ומה חיי. אך כשמאמין שלגבי אבלות על ירושלים, אני אדם הכי גדול, מגיע 
לי בית המקדש, מגיע לי השגות אלקות בגין דישתמודעון ליה, גנבו לי את זה, מגיע לי כל 

האור הזה, אבלות שייך רק כשאדם מתרומם ומתחזק ולא מרפה.

צדקה של א"י  היא האמונה בחשיבות של כל תנועה טובה
ר' נתן מבאר שם שענין הבל פה שאב”ח הוא סוד ברכות יוצר התחדשות הבריאה בכל יום, הוא 
היכלות דקדושת המקדש שמאיר בא”י. ועל זה צריך לבכות, הרי יש מציאות כזאת שיכולים 
לעבוד את ה' בזה העולם בכל דבר הרשות, והרי עיקר עבודת האדם הוא במחשבה, לדעת 
שה' נמצא, ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין, הוא מחיה כל הבריאה, אפי' בשאול תחתית אני 
צועק איה וה' נמצא, לית אתר פנוי מיניה, אמונה אמיתית שה' נמצא, זהו עיקר המלחמה עם 
הגויים והגלות, לחיות עם אמונה, כל מצוה שעשיתי, מחשבה דיבור או מעשה, מדאוריתא 
או מדרבנן, אין שום חילוק, אדרבה ע”פ סוד, מצוה דדרבנן יותר גדול, שזהו המציאות של 

למעשה ממש. 

לא רק מצוה, אלא כל תנועה שאני יושב בדרך ארץ ולא בפריקת עול, זה כבר מצוה, כנודע 
שאצל הצדיקים עובדים את ה' בכל תנועה ותנועה, תנועה של התחזקות. לאו דווקא לחקות 
תנועות של מישהו אחר, מספיק של עצמך, הכל טוב, רק במקום הנכון, תנועה של לשבת 
ביראת שמים ליד הספר, תתכופף אל הספר, תשב ליד השלחן לאכול בדרך ארץ, כל תנועה 
כזאת מנענעת כל העולמות. כן עשית את זה, יש לך חיים, לא עשית, חבל. כל החיים תלויים 
בתנועה אחת שה' רואה אותך. ובזה הפכת על העולמות ונעשה חידוש מעשה בראשית וזהו 

בחי' הבל פה שאין בו חטא.

קדושת א”י הוא מציאות לעבוד את ה' עם אמונה, עם דבר מצוה יחד עם חיות. וכל דברי 
רשות בדיוק כמו שזה אצלך, שאתה צריך לעבוד, וכמה שאתה טרוד וכאבים ומניעות קטנות 

וגם גדולות, זו עבודתך להכניס שם אמונה. 

זה שרבינו אומר שצריך להגביר הצורה והשכל על החומר והגוף, אם אתה לא יכול, קצת אתה 
כן יכול. ההתחלה הוא בבחינת תענית, היינו לציית למה שהצדיק אומר, אין תכלית להתענות 
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ולמות, התכלית הוא שעי”ז יבא להבין שה' איתו ואצלו. בארץ ישראל איש תחת גפנו צריך 
לעבוד יום ולילה, לחרוש ולזרוע ולקצור וכולו עבודת ה', באמצע הוא מפסיק ותופס תורה 
ותפילה ושמחה, א מחיה, זהו קדושת א”י, גן עדן של בגין דישתמודעון ליה, תמיד בשמחה אף 
פעם לא בעצבות אפי' לא בתשעה באב ח”ו, עצבות זה סט”א ממש. כשאתה יודע חשיבותך 

ואתה מתחיל מחדש לדעת שיש דרך 'אין בי חטא', תיכף אני שב בתשובה ואין בי חטא. 

כמה דיבורי התבודדות ממשיך הבל פה שאין בו חטא
יודעים שיש כזה מושג לדבר עם ה',  רביה”ק מלמד לומר דיבורים של רצונות. בעולם לא 
רק ג' תפילות הקבועות וזהו. אנחנו הרי כן יודעים מהעצה כזאת, א מחיה, דברת עם הבורא 
כל עולמים כמה מילים, ואם אתה ברסלבר, האם מותר לך להיות עצוב שלא היה לך מספיק 
התבודדות? מה אתה מסבב בראש. אל תעשה את עצמך כאילו אתה מתבודד, זה לא משחק, 
זה דיבור של כמה דקות, ועוד כמה דקות עד שנהיה חצי שעה ועד שנהיה שעה, אשרינו. א 

מחיה.

אלא שהבע”ד עובד ועובד, אבל ענין רביה”ק עובד הרבה יותר טוב. נתחיל התחלה חדשה, 
להגיע לקדושת א”י לחיות עם הקב”ה, בחי' הבל פה שאב”ח, ואז נתעורר זכות אבות החסד 
הגדול שזה מגביר את הצורה את הנשמה ונהיה איש אחר לגמרי. זהו יסודות דרכי עבודת ה'. 
לעורר תמיד את המציאות של קדושת א”י. ועל אלה אני בוכיה עיני עיני יורדה מים שיכולים 
לגור בתוך א”י בלי שום קדושת א”י, ומוציאי דיבת הארץ רעה שמסתירים על אור רביה”ק 
אחד באופן כזה והשני באופן כזה, ומונעים לקחת את האור של דברי רביה”ק ממש, להחיות 

נפשינו בזה. או שמחמירים חומרות שזה לא מספיק בשבילי וכדו'.

הרי רבינו אמר להיות בשמחה בכל יום, צריך לבכות ג' שבועות למה אני לא שמח בשמחה 
לי  ויש  גוי  להיות בשמחה רק שלא עשני  לי? הרי מספיק  זה לא מספיק  גוי'?  'שלא עשני 
והודאה  תודה  מלא  החיים  כל  להיות  מספיק  כבר  זה  יהודיים,  וחיים  וציצית  שבת  שמירת 

שזכינו לחיים נצחיים לעולם הבא, מה קרה לך, הראש אטום כ”כ? 

להתנהג  התאוות,  לשבר  כשר,  איש  להיות  לרצות  מתעורר  שהוא  רצון,  הוא  התענית  ענין 
בקדושה כמו בן אדם ולעסוק בתורה ותפילה, ולא להסתכל כלל על מה שאינו יכול, לתפוס 

שיעור תורה, לתפוס דיבורי התבודדות. ולהתחיל התחלה חדשה בכל יום. ולהיות בשמחה.

טומאת חוץ לארץ היינו רוח של הבל פה שיש בו חטא, תשוב בתשובה ותסתכל על הנקודות 
טובות, ותמשיך על עצמך זה ההבל, שיש כמה וכמה עניינים,  הבל של המוחין, אור הצדיק, 
הבל הרצונת וכיסופין לה', כל דיבור של רבינו הוא הבל חדש דקדושה, כל דיבור של התבודדות 
ואז  הוא הבל חדש דקדושה, כל עצה של אזמרה הוא הבל חדש, ממש כמו תינוק שנולד, 
נעשה קדושת א”י ונכנעים שעד עכשיו חלקתי על רבינו בתכלית המחלוקת. אמרתי שאין 
ניצוצין ואין אמונה, חשבתי אי אפשר לזכות לשכל, והעיקר זה תמימות לא נכונה, מעכשיו אני 
נכנע לרביה”ק באמונה שלימה שה' איתי ואצלי, ולהאמין בזה כ”כ חזק שאפי' שאתה שומע 
ממישהו אחר שזה לא ככה, אפי' שהוא יושב ליד האף שלך כל היום ואומר שזה לא נכון, 

אעפ”כ אני מוסר נפשי על האמונה הזאת. אני יודע שה' מאד גדול, ויש בי טוב.
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להמשיך את ההתחלה גם לאחר שהופסק
הרבה פעמים שהאדם מתחיל התחלה חדשה, והנה שכח, דאגות, פרנסה, טלפונים, שעתיים 
המנוע'  את  'לחמם  שהצלחתי  עד  שבקושי  אע”פ  שהיה,  מה  לשכוח  הוא  העצה  שלוש, 
והנה שוב הכל נכבה.  מי אמר לך שצריך להיות כך? תאמר לעצמך, ב”ה מקודם כן למדתי 
והתפללתי, אח”כ היה לי ירידה, והנה שוב יש לי עליה, מה הבעיה? ב”ה שמרתי על התורה, 
ומה שנכשלתי באמצע בכמה תאוות, אני רוצה לשוב בתשובה. להיות יותר טוב מעכשיו. הנה 

לנו דרך להכנס להתחמם ולהתעלות, א מחיה.

ונדר,  צדקה  תענית  בחי'  ההתחלה,  היא  הראשונה  הדרך  דרכים.  שני  המאמר,  נושא  זהו 
להתאמץ. אך לא להשאר בזה, אלא ללכת בדרך השניה, לעלות לאור הצדיק, הר ההר, זה 
שמלמד אותך שה' נמצא כאן איתך, אין עוד מלבדו ית', ממילא אל תדאג, אל תאבד עשתונות, 
תבין שזהו סדר התשובה, אל תסתכל על הבל שיש בו חטא, תמשיך תמיד אור הצדיק, שבכל 

דבר בעולם יכולים להתקרב לה'. 

ָזֵקן  ֲהרּו ּבְ ִציִבין ִהּזָ ֵתיָרא ִמּנְ ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ ִהְזִהיר ַרּבִ ה ַהְזָהרֹות ׁשֶ ֹלׁשָ רּוׁש )ַסְנֶהְדִרין צ''ו:( ׁשְ ה. ְוֶזה ּפֵ
ֵצא  ֶהם ּתֵ ּמֵ י ָהָאֶרץ ׁשֶ ְבֵני ַעּמֵ ֲהרּו ּבִ י ְיהּוָדה ְוִהּזָ ַרּבִ ְוִריִדין ּכְ ֲהרּו ּבִ ְלמּודֹו ֵמֲחַמת ָאְנסֹו ְוִהּזָ ַכח ּתַ ָ ּשׁ ׁשֶ
רֹון. ָזֵקן  ּכָ ֶכל ְוַהּתֹוָרה, ְוַהּזִ ֶפׁש, ְוַהּשֵׂ ם רֹוְמִזים ְלִהְתַעּלּות ַהּנֶ ּלָ ִחינֹות, ֵהם ּכֻ ה ּבְ ֹלׁשָ ְ י ֵאּלּו ַהּשׁ ּתֹוָרה ּכִ
ְכָחה )נדרים כ''ז( ְוִהְזִהיר  ִחיַנת ִמיָתה, ְוִסְכלּות, ֵמֲחַמת ׁשִ ְלמּודֹו ֵמֲחַמת ָאְנסֹו, הּוא ּבְ ַכח ּתַ ָ ּשׁ ֶזה ׁשֶ
י   ּכִ ֶפׁש, ַהְינּו ִזְכרֹון ַהּתֹוָרה  ה ַהּנֶ ּלֶ ְוִיְתּגַ ְכָחה  ִ ּנּו ַהּשׁ ל ִמּמֶ ּטֵ ִיְתּבַ בֹוד  ַעל ְיֵדי ַהּכָ דֹו ׁשֶ י ְיהּוָדה ְלַכּבְ ַרּבִ
ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו,  ָראִתיו'' ְוכּו ּוְכמֹו ׁשֶ תּוב ''ִלְכבֹוִדי ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ַרך, ּכְ ם ִיְתּבָ ֵ בֹוד ַהּשׁ ׁשֶרׁש ַהּתֹוָרה ִהיא ּכְ

א ּתֹוָרה. בֹוד ֶאּלָ ֶרק ו( : ֵאין ּכָ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ָאבֹות ּפֶ

כבוד  לתת  כי  קל,  הכי  זה  לכאו' בפשטות  זקן ששכח תלמודו.  לכבד  הענין  מהו  להבין  יש 
למישהו בריא, זה קשה, כי מי יודע איך הוא יתהפך עלי מחר, אך לתת כבוד לזקן שבקושי חי 

במושב זקנים, אין שום קושי לכבד אותו?

אבל מה נעשה שאתה תהיה הזקן  בעצמו, היית מבין כמה חיות יש כשמכבדים אותך. כמ”ש 
להלן.

ביאור ענין ג' דברים שהזהיר ריב"ב, להזהר בורידין, ולכבד ת"ח זקן, 
ולהזהר בבני ע"ה

אומר  יהודה  רבי  וושט,  קנה  רוב  הדין שוחטים  מעיקר  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ּכְ ְוִריִדין  ּבִ ֲהרּו  ִהּזָ ְוֶזהּו:  ו.   
שצריך גם לחתוך הורידין, ורביה”ק נכנס בדרוש ארוך בזה, כונות השוחט. הרי השוחט הוא 
דוחק,  הבית  והבעל  הסכין,  עם  להזהר  וצריך  משתולל  התרנגול  מלוכלכים,  בדברים  פועל 
והתרנגולים עפים, והריח וכו', שוחט צריך שיהיה לו עצבים מאד חזקים ובריאים, והנה בא 

רבינו נותן לו כונות?

ר ֶחְסרֹון  ם  ִעּקַ ּגַ ם  ּדָ ּבַ ֶפׁש ׁשֶ ן ְלַהֲעלֹות ַהּנֶ ֹוֵחט ְלַכּוֵ ִגְלּגּול ְוָצִריך ַהּשׁ ּבְ א  ּבָ ֶפׁש ׁשֶ ם הּוא ַהּנֶ י  ַהּדָ ּכִ
ֶרק  ּפֶ )ָאבֹות  ִנים  ְמֻהּגָ ֵאיָנם  ׁשֶ ֹוֲחִטים  ַהּשׁ ְיֵדי  ַעל  א  ֶאּלָ ֶזה  ֵאין  לּו  ַהּלָ ּדֹורֹות  ּבַ ְתַמֵעט  ּנִ ׁשֶ ְרָנָסה  ַהּפַ
ְרָנָסה ִנְתַמֵעט  ''ל ַעל ְיֵדי ֶזה ֵאין ֶקַמח, ַהּפַ ּנַ ִחיַנת ֶנֶפׁש ּכַ ג( : ִאם ֵאין ּתֹוָרה ֵאין ֶקַמח, ּתֹוָרה ִהיא ּבְ
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י  ֵיׁש  ֲאֶכֶלת'' ּכִ ח ֶאת ַהּמַ ּקַ ית כ''ב( : ''ַוּיִ ֵראׁשִ תּוב )ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ִביל ֶזה  ַהֲחִליף ִנְקָרא ַמֲאֶכֶלת, ּכְ ּוִבׁשְ
ר ַהְינּו  ְמַדּבֵ ַחי ּבִ ּבַ ֶפׁש ׁשֶ יׁש ֶאת ַהּנֶ ֹוֵחט ָהגּון הּוא ַמְלּבִ י ַהּשׁ ָרֵאל ּכִ ׁשֹוֵחט ָהגּון ַמֲאִכיל ּוְמַפְרֵנס ְלִיׂשְ
ה  תּוב )פתח אליהו( : ַמְלכּות ּפֶ ּכָ מֹו ׁשֶ ִכיָנה, ּכְ ִחיַנת ׁשְ ּבּור הּוא ּבְ הּוא ְמָבֵרך ְוַהּדִ ָרָכה ׁשֶ ִדּבּור ַהּבְ ּבְ
ְרֵדס(  דֹוׁש, ּוְבּפַ ּזַהר ַהּקָ ּמּוָבא ּבַ ִכיָנה ִנְקֵראת ֶחֶרב ַלה )ּכַ ְ י  ַהּשׁ ְעָיה ל''ד( : ''ֶחֶרב ַלה ָמְלָאה ָדם'', ּכִ )ְיׁשַ
ים קמ''ט( : ''רֹוְממֹות  ִהּלִ תּוב )ּתְ ּכָ מֹו ׁשֶ ה ּכְ יִפּיֹות, ְלׁשֹון ּפֶ ִחיַנת ֶחֶרב ּפִ הּוא ּבְ ּבּור, ׁשֶ ִחיַנת ּדִ ְוִהיא ּבְ
ין נּוְקִבין  ְבִחיַנת ַמּיִ ּבּור, ּבִ תֹוך ַהּדִ תֹוך ֶחֶרב ַלה, ּבְ ָאה ּבְ ֶפׁש ּבָ ַהּנֶ יִפּיֹות'' ְוכּו ּוְכׁשֶ ְגרֹוָנם ְוֶחֶרב ּפִ ֵאל ּבִ
)זַהר  ָקָאֵתיָנא''  ָרא  ּבְ ה  ּמֶ ּבַ ''ֲחִזי  ְבִחיַנת:  ּבִ ָלּה,  ׁש  ּיֵ ׁשֶ נּוְקִבין  ין  ּיִ ַהּמַ ְיֵדי  ַעל  ֶגת  ּוֶ ִמְזּדַ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ֲאַזי 
ּוּוג,  ין נּוְקִבין ְוַעל ְיֵדי ַהּזִ ְבִחיַנת ַמּיִ ּה ּבִ ָפׁשֹות ָהעֹולֹות ּבָ ְקָרא י''ג( ְוֶזה ''ֶחֶרב ַלה ָמְלָאה ָדם'', ִמּנְ ַוּיִ
ר'' ַהְינּו  ְדּבָ ֵני ֶחֶרב ַהּמִ נּו ָנִביא ַלְחֵמנּו ִמּפְ ַנְפׁשֵ רּוׁש )ֵאיָכה ה( ''ּבְ ָרֵאל ְוֶזה ּפֵ ְרָנָסה ְלִיׂשְ ֶלת ּפַ ִהיא ְמַקּבֶ
ֹחט  עֹוֵמד ִעם ַהֲחִליף ִלׁשְ ין נּוְקִבין ּוְכׁשֶ ְבִחיַנת ַמּיִ ֶפׁש, ּבִ ֹוֵחט ֵאינֹו ָהגּון ְוֵאינֹו ַמֲעֶלה ֶאת ַהּנֶ ַהּשׁ ׁשֶ ּכְ
הּוא ֶחֶרב  ר, ְוֵאינֹו ֶחֶרב ַלה, ׁשֶ ְדּבָ ּלֹו הּוא  ֶחֶרב ַהּמִ רֹוֵצַח ְנָפׁשֹות ְוַהֲחִליף ׁשֶ ֶאת ַהַחי, הּוא עֹוֵמד ּכְ
ָצאת  ּיָ ׁשֶ ּכְ ָיְצָאה''  י  ''ַנְפׁשִ ה(  יִרים  ִ ַהּשׁ יר  )ׁשִ ַמר  קֹול  ּבְ ּצֹוֶעֶקת  ׁשֶ ַהַחי  ֶפׁש  ְלַהּנֶ ַצַער  ְוֵיׁש  ר  ַהְמַדּבֵ
ְולא  ְקָראִתיו  ְמָצאִתיו,  ְולא  יו  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ נּוְקִבין  ין  ַמּיִ ְבִחיַנת  ּבִ ָרָכה,  ַהּבְ ל  ׁשֶ רֹו  ְבַדּבְ ְלַהְכִניס  ִביל  ׁשְ ּבִ
ִעיר, ִהּכּוִני  ֹוְמִרים ַהּסְבִבים ּבָ ּגּול ְמָצֻאִני ַהּשׁ ֶבת ּפִ ב ַמֲחׁשֶ ָרָכה, ְוחֹוׁשֵ ַעת ַהּבְ ׁשְ ם ּבִ י ֵאינֹו ׁשָ ָעָנִני ּכִ
י  ה ּכִ ּנָ ם ֶזה ָלַקח ִמּמֶ ְבִחיַנת ַחי, ּגַ ֶפׁש ּבִ ָהָיה ְלַהּנֶ ֲעָלה ׁשֶ ּמַ אּו ֶאת ְרִדיִדי ֵמָעַלי ַהְינּו ׁשֶ ְפָצעּוִני, ָנׂשְ
ֶפׁש ּוָמַסר אֹוָתּה  ָהַרג ֶאת ַהּנֶ ֶפׁש, ׁשֶ ה! אֹוי ְלַהּנֶ ֹוֵחט ַהּזֶ ו ֵאין ָלּה ָמנֹוַח ְלַכף ַרְגָלּה אֹוי לֹו ְלַהּשׁ ַעְכׁשָ
נּו ָנִביא ַלְחֵמנּו''  ַנְפׁשֵ יך ֶטֶרף ְלֵביָתּה ְוַעל ְיֵדי ֶזה ''ּבְ ין נּוְקִבין, ְלַהְמׁשִ ִכיָנה ַמּיִ ְ ַכף אֹוְיֶביָה ְוֵאין ְלַהּשׁ ּבְ

דֹוָלה. יִגיָעה ְוִטְרָחא ּגְ ּבִ

י  ְקִריַעת ַים סּוף ּכִ ל ָאָדם ּכִ ין ְמזֹונֹוָתיו ׁשֶ ָסִחים קי''ח( : ָקׁשִ ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ּפְ ְוֶזה ׁשֶ
ֵרה  ים ֶעׂשְ ּתֵ ֶנֶגד ׁשְ ֶרק מ''ב ּוְבִתּקּון כ''א( ּכְ י ֱאִליֶעֶזר ּפֶ ַרּבִ ְרֵקי ּדְ ר ְקָרִעים )ּפִ ֵנים ָעׂשָ ַים סּוף ִנְקַרע ִלׁשְ
ָאְמרּו  ל ָאָדם ְוכּו ְוֶזה ׁשֶ ים ְמזֹונֹוָתיו ׁשֶ ַעל ְיֵדיֶהם ָקׁשִ ין )רא''ש חולין פ''א סי כ''ד( ׁשֶ ּכִ ִדיקֹות ַהּסַ ּבְ
עּור  ׁשִ ּכְ ַהֲחִליף,  ִגימֹות  ּפְ עּור  ׁשִ י  ּכִ ַח  ְלִמְזּבֵ ּדֹוֶמה  ְלָחן  ׁשֻ  : נ''ה(  ָרכֹות  )ּבְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו, 
ית  ֵראׁשִ יך ּתאַכל ֶלֶחם )ּבְ א תל''ז ּוְבֵזַעת ַאּפֶ יַמְטִרּיָ ִחיָטה ּגִ ְ ם  ַעל ַהּשׁ ין י''ז:(. ּגַ ַח )ֻחּלִ ְזּבֵ ִגימֹות ַהּמִ ּפְ
ֵאיָנם  ְרָנָסה ַעל ְיֵדי ׁשֹוֲחִטים ׁשֶ בֹות[  ִלְרמז ֶחְסרֹון ַהּפַ ע ּתֵ א תל''ז ]ִעם ָהַאְרּבַ יַמְטִרּיָ בֹות ּגִ י ּתֵ ג( ָראׁשֵ
ָמעֹות, ְלׁשֹון ְטֵרָפה,  ֵני ַמׁשְ י  ֶטֶרף ֵיׁש לֹו ׁשְ ים קי''א( : ''ֶטֶרף ָנַתן ִליֵרָאיו'' ּכִ ִהּלִ רּוׁש )ּתְ ִנים ְוֶזה ּפֵ ְמֻהּגָ
ַעְצָמם  ֶאת  ׁשֹוְמִרים  ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ׁשֶ ּכְ ִלְרמז,   ָמזֹון  ּוְלׁשֹון   : ַדף קכ''א:(  ִטים  ּפָ ִמׁשְ סֹוף  ּזַהר  ּבַ ּמּוָבא  )ּכַ

ְרָנָסה. ֵרָפה ַעל ְיֵדי ֶזה ֵיׁש ָלֶהם ּפַ ִמּטְ

רביה”ק מזהיר את השוחטים שלא יעכבו פרנסת ישראל, רק יכוונו בשחיטתן להעלות הנפש, 
שאם לא יכוון, הרי הרג את הנפש שהיתה מגולגלת לפחות בגוף התרנגול, ועכשיו אין לו אפי' 
גוף הקטן הזה. וסדר הכונה לעורר יחוד עליון להעלות אתערותא דלתתא סוד מ”ן לשכינה 
הק', בסוד חרב לה' מלא דם, שהשכינה הק' נתעלית ע”י הסכין ודם השחיטה דווקא. ועי”ז יש 
חרב המדבר, החליף שמדברים עליו ברכה, אם לא, נעשה בחי' מדבר שממה. ורביה”ק מאריך 

בסוד הורידין, שיש בהם דין, אך כשממתיק נעשה שם ע”ב ושורש כל ההשפעות הטובות.

ין ְוצֹוִפים,  ִחיַנת רי''ו ּדִ ִחיַנת  ְוִריִדין, ּבְ ך צֹוִפים ָאְמרּו ַמְנְצַפך הּוא ּבְ ת ק''ד(. ַמְנַצּפַ ּבָ רּוׁש )ׁשַ ְוֶזה ּפֵ
ִחיַנת  ּבְ ֵחְטא  ּבֹו  ֵאין  ׁשֶ ֶהֶבל  ִחיַנת  ּבְ ינֹוקֹות,  ּתִ ִחיַנת  ּבְ ֻרִבים,  ּכְ ִחיַנת   ִמּבְ ִניָקָתם  ּיְ ׁשֶ ְנִביִאים  ֵאּלּו 
ָקם יֹוָנה ִלְברַח  ּזַהר )ֶלך ְלך פ''ה:( ''ַוּיָ ּמּוָבא ּבַ ִלין רּוַח ַהּקֶדׁש ּכַ ם ְמַקּבְ ָ ּשׁ ָרֵאל, ׁשֶ ֶאֶרץ ִיׂשְ ֲאִויָרא ּדְ
''ְוִריִדין, ִרי''ו  ֵאין ּבֹו ֵחְטא ֵהם ְנִהיִרין ּבִ ְבִחיַנת ֶהֶבל ׁשֶ ֵהם ּבִ ה'' ְוֵאּלּו ַהּצֹוִפים, ַהְינּו ֵאּלּו ׁשֶ יׁשָ ְרׁשִ ּתַ
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ם  ׁשֵ ּבְ ה  ְמֻכּנֶ ַפע  ֶ ְוַהּשׁ ַפע  ׁשֶ יִכים  ּוַמְמׁשִ נּוְקִבין  ין  ַמּיִ ְבִחיַנת  ּבִ ֶפׁש  ַהּנֶ ֶאת  ּוַמֲעִלין  ''ך  ַמְנַצּפַ ּבְ י''ן,  ּדִ
ך,  ְנַצּפַ ַהּמַ יִקים ֶאת  ְמּתִ ּמַ ּוְכׁשֶ ָרִקיַע  ך  ּכָ ְוַאַחר  ַמִים,  ה  ַנֲעׂשֶ ך  ּכָ ְוַאַחר  ִהיא אֹור,  ה  ִחּלָ ִמּתְ י  ּכִ אֶמר 
ִכיָנה,  ְ ּבּור, הּוא ַהּשׁ ה ֲאדָני ַוֲאדָני הּוא ּדִ ה צּוַרת אלף, ְוַנֲעׂשֶ י ֵמריו ַנֲעׂשֶ ך, ֲאדָני ּכִ ְנַצּפַ ים ִמּמַ ְועֹוׂשִ
ק  ַפע, ְוִנְתַחּלֵ ֶ ה, ַהְינּו ֲאדָני יֹוֵצא ַהּשׁ ח'' ּוֵמֶהֶבל ַהּזֶ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ים נ''א( : ''ַאדָני ׂשְ ִהּלִ תּוב )ּתְ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
ִחיָנתֹו. רֹות ָצָבא ָרב ְלָכל ֶאָחד ְלִפי ּבְ ן אֶמר, ַהְמַבּשְׂ ים ס''ח( : ֲאדָני ִיּתֵ ִהּלִ ִחיָנתֹו )ּתְ ְלָכל ֶאָחד ְלִפי ּבְ

צופים אמרום, אמר הוא ר”ת אור מים רקיע שזהו סדר ההשפעות, תחילה הוא אור רוחני, 
אח”כ נעשה מים, עד שנעשה רקיע שפע טוב בעוה”ז. כשיש הבל פה שאין בו חטא, בחי' 
צופים, אזי יש שפע אמ”ר. וכל זה הביא רביה”ק כדי לגלות עוצם מעלת הבל פה שאין בו 
חטא ובחי' צדקה שבארץ ישראל. ועי”ז נעשה 'אדני יתן אמ”ר' שזה נעשה ע”י המתקת שם 

אדני, כי אות א' ממתיק די”ן דרי”ו שהם יחד ורידין.

י ָאְכלּו ֶלֶחם ֲאדָני לא ָקָראּו'' ַרב  ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ַסְנֶהְדִרין ק''ד:( : ''אְכֵלי ַעּמִ ְוֶזה ׁשֶ
ִליֵגי  ינֹוקֹות ַמר ָאַמר ֲחָדא, ּוַמר ָאַמר ֲחָדא ְוָלא ּפְ ֵדי ּתִ מּוֵאל ָאַמר ֵאּלּו ְמַלּמְ ִנים ּוׁשְ ּיָ ָאַמר ֵאּלּו ַהּדַ
ין  ֵאין עֹוׂשִ ׁשֶ נּוְקִבין  ין  ַמּיִ ְבִחיַנת  ּבִ ֶפׁש  ַהּנֶ ֵאיָנם ַמֲעִלין ֶאת  ׁשֶ ין  ּדִ ַהְינּו רי''ו  ִנין,  ּיָ ַהּדַ ֵאּלּו  ַרב ָאַמר 
ִמים  ך ַהּדָ ין ַמְנַצּפַ יִנים ַהְינּו רי''ו ּדִ ַקְלְקִלים ַהּדִ ּמְ ִנים ׁשֶ ֵאיָנם ְמֻהּגָ ֹוֲחִטים ׁשֶ ין ֲאדָני ֶרֶמז ַלּשׁ ֵמרי''ו ּדִ
מֹו  ֶפׁש, ּכְ ׁש ַלּנֶ ּיֵ ִחינֹות ׁשֶ דּוַע ֶרֶמז ְלָחֵמׁש ּבְ ּיָ ִמים ּכַ ה ּדָ ָ ֶנֶגד ֲחִמּשׁ ָפׁשֹות, ֵהם ָחֵמׁש אֹוִתּיֹות ּכְ ֵהם ַהּנְ ׁשֶ
ינֹוקֹות  ֵדי ּתִ מּוֵאל ָאַמר ֵאּלּו ְמַלּמְ ֶנֶגד ִמי ְוכּו ּוׁשְ י ּכְ ְרִכי ַנְפׁשִ ה ּבָ ָ י ֲחִמּשׁ ָרכֹות י( : ַהּנֵ ָאְמרּו ֲחַז''ל )ּבְ ׁשֶ
ֵאין ּבֹו  ְבִחיַנת ֶהֶבל ׁשֶ ֹוֵחט ֵאינֹו ּבִ ל ַהּשׁ ּבּורֹו ְוֶהְבלֹו ׁשֶ ּדִ ׁשֶ ֵאין ּבֹו ֵחְטא ּכְ ַקְלְקִלין ֶאת ַהֶהֶבל ׁשֶ ּמְ ׁשֶ
ֹוֵחט  ׁש ְלַהּשׁ ּיֵ ׁשֶ י ּכְ ְרָנָסה ִנְתַמֵעט ּכִ י'', ַהּפַ ָרֵאל ַעל ְיֵדי ֶזה, ''אְכֵלי ַעּמִ ֶאֶרץ ִיׂשְ ִחיַנת ֲאִויָרא ּדְ ֵחְטא ּבְ
ִחיַנת  ּבְ ֶנֶפׁש,  ִחיַנת  ּבְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּדְ ִחיַנת ְצָדָקה  ּבְ ִחיַנת ֶחֶרב ַלה,  ּבְ ֵאין ּבֹו ֵחְטא  ִחיַנת ֶהֶבל ׁשֶ ּבְ

ר ְזּכָ ְבִחינֹות ַמֲעלֹות ֵאּלּו ַהּנִ ה ּבִ ן ִנְתַעּלָ ם ּכֵ ּלֹו ּגַ ר ׁשֶ עֹוָלה ֵמַהַחי ְלַהְמַדּבֵ ֶפׁש ׁשֶ ם ַהּנֶ ''ל ּגַ ּנַ ּתֹוָרה ּכַ

צ”ע מה האריך רבינו בענין פרנסה ע”י השוחט, דבר אחרון שחשבתי בעולם שהפרנסה שלי 
קשורה לברכת השוחט. וגם הרי השוחט מברך ברכה אחת בבוקר וזה הולך על כמה אלפי 
עופות. האם הוא מכוון בבוקר? הרי יש שם מקום שאסור לברך שם ברכה, בכל בלאגן הזה 

שם?

י ֶזה ָידּוַע,  ְבֵני ַעם ָהָאֶרץ ּכִ ֲהרּו ּבִ רּוׁש: ִהּזָ רבינו ממשיך לענין שלישי, בני עם הארץ ז. ְוֶזהּו ּפֵ
ָאר  ף קי''ג, ּוִבׁשְ ִטים ּדַ ּפָ א ִמׁשְ ּזַהר )ַסּבָ ְקָלא, ָהָאמּור ּבַ תֹוך ַהּטִ קֹות[ ּבְ ֱעׁשָ דֹות ]ַהּנֶ ְכּבָ ָפׁשֹות ַהּנִ ַהּנְ ׁשֶ
ת  תֹוך ִטּפַ ֶפׁש ֲאַזי ִהיא נֹוֶתֶנת אֹוָתן ּבְ ם ַהּנֶ ַע ׁשָ ּקֵ ּתַ ׁשְ ּיִ ְקִלּפֹות נַגּה ּוְקִלּפֹות נַגּה רֹוָצה ׁשֶ ְמקֹומֹות(, ּבִ
י ָהָאֶרץ ֵהם ְנָפׁשֹות ְיָקרֹות  ֵני ַעּמֵ ּבְ יֹוֵתר, ִנְמָצא ׁשֶ ֶפׁש ַהִהיא ּבְ ף ַהּנֶ ְתַטּנֵ ּיִ ֵדי ׁשֶ ל ַעם ָהָאֶרץ ּכְ ִזּוּוגֹו ׁשֶ
א ַעל ְיֵדי ּתֹוָרָתם  ם ֶאּלָ ְפַאְרּתָ ח )קהלת ט( ֵמַאִין ָאנּו יֹוְדִעים ֲהַדר ּתִ ּפַ ִרים ָהֲאחּוזֹות ּבַ ּפֳ ּצִ ֵהם ּכַ א ׁשֶ ֶאּלָ
ים, הּוא  ֵהם ְמַגּלִ ׁש ָלֶהם ֶנֶפׁש ְיָקָרה ְוָכל ַהּתֹוָרה ׁשֶ ּיֵ ָידּוַע ׁשֶ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ּבְ ֵהם ּתַ ָאנּו רֹוִאים ׁשֶ ׁשֶ ּכְ
י ָהָאֶרץ, ֵהם  ֵני ַעּמֵ ים ּבְ ֵהם ְמַגּלִ ''ל ְוַהּתֹוָרה ׁשֶ ּנַ ִחיַנת ּתֹוָרה[ ּכַ ֶפׁש ִהיא ]ּבְ י ַהּנֶ ֹוֵחט ּכִ ּלּוי ְלַהּשׁ ַהּכל ּגִ
ִביל  ָרא ָקָאֵתיָנא ּוִבׁשְ ַמאי ּבְ ְבִחיַנת: ֲחִזי ּבְ ין נּוְקִבין, ּבִ ְבִחיַנת ַמּיִ ִכיָנה ּבִ ְ ִחיַנת ִניצֹוצֹות ְועֹוָלה ְלַהּשׁ ּבְ
י  ׁשֶרׁש ַהּכל  ֶפׁש ּכִ מּוָתּה ַהְינּו ַהּנֶ יֹוֵתר ַהּתֹוָרה ֵמִהְתַעּלְ ה ּבְ ּלֶ בֹוד ִיְתּגַ י  ַעל ְיֵדי ַהּכָ ָדם ּכִ ֶזה ָצִריך ְלַכּבְ
ֲהרּו  ְרׁשֹו ְוֶזה.ִהּזָ ׁשָ ֵלל ּבֹו ּבְ ּתֹוֶקֶקת ְלִהּכָ ֶפׁש ִמׁשְ ָראִתיו'' ְוכּו ְוַהּנֶ תּוב ''ִלְכבֹוִדי ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ בֹוד, ּכְ הּוא ַהּכָ
בֹוד  הּוא ַהּכָ ְרׁשֹו, ׁשֶ ׁשָ ּבְ ֵלל  ֶפׁש, ְלִהּכָ ַהּנֶ ִהיא  ּתֹוֵקק ַהּתֹוָרה, ׁשֶ ׁשְ ּיִ ֵדי ׁשֶ ּכְ ָדם  י ָהָאֶרץ ְלַכּבְ ְבֵני ַעּמֵ ּבִ

ֵצא ּתֹוָרה. ְוַעל ְיֵדי ֶזה, ֵמֶהם ּתֵ

בזה”ק שם מבואר שבני עם הארץ, באמת היתה נפש שאין לה שום תקוה, כי כבר היה נעשק 
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קודם לכן בקליפות, ורצה הקב”ה שיהיה לו איזה דרך תיקון, לכן הוצרך לרדת לעוה”ז לאיזה 
פ' משפטים כמה  בזה”ק שם  ויש  הוא בא לתיקונו.  ואח”כ  אותו רח”ל  והבע”ד תופס  גוף, 
וכמה דרכים של נפשות העשוקות. כי אנו צריכים להיות עושק דקדושה, כתוב שם שכשאדם 
נעשה בר מצוה נאמר בו 'אני היום ילידתיך' שאתה עושק מהעושק. כמו שני גנבים שרבים 

זה עם זה.

ביאור ענין הנפשות העשוקות היינו כל מה שאדם לא יכול ללמוד ולהתפלל, הבע”ד גונב גם 
את הפרנסה, ורוב אנשים אין להם זמן ליהדות בכלל, המח מסובך, זה נקרא נפשות העשוקות.

ולהזהר  זקן ששכח תלמודו,  ג' דברים, לכבד  בן בתירא  יהודה  רבינו מסביר מאמר של רבי 
בורידין ובכונת השוחט, וכן לכבד בני ע”ה שהם נפשות העשוקות. הארכנו, אך כאן הוא עיקר 
להיות חזק  ליה.  בגין דישתמודעון  בן עולם הבא,  להיות  המאמר. לאחר שנתגלה התכלית 
בתענית וצדקה ומוחין דגדלות. כאן רבינו יורד למצב שלנו, גם בתוך דברי הרשות, העיקר 
הוא צדקה של א”י, היינו להתאמץ כמה שיכול, להכניע את הרע, אך אח”כ להתדבק בה' 
מכל מקום שאתה נמצא שם. זהו יסוד עבודת ה'. נכון שמותר לשבר כל התאוות, איזה ספק, 
בוודאי תשבר את דמיון התאוה, מי צריך את זה. אבל הדרך של עבודת ה' כתוב בלקו”מ ובכל 

לקו”ה שדרך עבודת ה' הוא לדעת שה' איתך ואצלך.

חורבן ביהמ”ק הורג את כולם, שאינו יודע כמה ה' איתו, לא מאמין בכח תפילתו, לא יודע איך 
להחזיק מעמד בכל יום ביראת שמים ומתיקות,  ושוכח איך לקבל בזיון באהבה, ולא חי עם 

אמונה תודה והודאה, זהו החורבן. כמה שנתרחקו הדורות מאור הבעש”ט, זהו החורבן.

ברכה  ובכל  הצדיק,  לאור  אנשים  לקרב  ישראל,  לארץ  צדקה  שצריך  רבינו  לנו  מודיע  לכן 
אתה מעלה את הנפש, שזו ענין השוחט, מבאר ר' נתן, שבכאן למדנו מעלת הברכה, וממנו 
נדר  וחומר בתפילה, כל דיבור תורה ותפילה הוא בחי'  וקל  וברכה,  נלמד מהו כח כל ברכה 
שזה פועל, תלמד תורה יחד עם הכרת גדולת ה', בגין דישתמודעון ליה, תיזכר שיש רבי, יש 
צדיקים קדושים, אתה לא במקום החטא, אתה במקום החיים, תדון עצמך לכף זכות, להיות 
בשמחה, במקום אחר לגמרי, רק עי”ז תכניע את הגוף ותהיה איש אחר. בעולם לא אוחזים 

מזה. מתייאשים מזה. 

למה התייאשנו מזה? זהו נושא המשך המאמר. דבר ראשון, אני כן אוחז מזה, אלא ששכחתי. 
כשאדם מרגיש שבור, משהו לא הלך לו, הוא באמצע תאוה של קליפת נגה שלא כ”כ זך 
ונקי, הוא מתבייש מהקב”ה ורוצה לברוח לא יודע לאן, הוא שכח את האמת, זהו 'זקן ששכח 
תלמודו'. שכחת מה שר' נתן אומר, אנשים עזרו לך לשכוח מזה. לכן תכבד את הזקן, שהוא 
ענין ההבל פה שאין בו חטא, תרומם עצמך בגאוה נוראה דקדושה, אתה כן יהודי, הבעש”ט 
בזקן  הזהרו  שלי,  התפילה  את  צריך  ה'  יהודי,  אני  דקדושה,  גאוה  בתחילה  שצריך  מאריך 
ונפלת  ששכחת  לאחר  גם  שלך  הנפש  את  תכבד  מאיתנו,  אחד  כל  שזה  תלמודו  ששכח 

לתאוות, שכחת מגדלות המוחין ושכל שבכל דבר. לפעמים שהשכל הכי פשוט נעלם ממך.

מהו ענין לכבד הזקן, לזכור שה' מתכבד איתך, ועל זה מתאבלים איך שכחתי שה' מתכבד 
איתי. 
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הנפשות העשוקות – המעברים שהאדם מוכרח להתברר בהם
נעבור לדבר השלישי לפני השני, והוא ענין הנשמות העשוקות, מה עושה אדם שאינו מצליח 
למעשה בעבודת ה', אל תאמר שאתה לא מצליח, אלא שהקב”ה עשה שלא תצליח, ואל 
תאמר שאם כן אתה פטור לגמרי, זהו עיקר הנסיון, שאתה לא בורח ואומר שלא הולך לי, וכל 

טוב, אלא עדיין רוצה וכוסף.

זהו נפשות העשוקות, המצב שעובר על אדם דברים למעלה מבחירתו, הוא נעשק, גונבים 
אותו, מבלבלים אותו, זורקים אותו מבית כנסת, אין איפה לחיות, מחלוקת שהופך את העולם 
זה מה שחפשתי? העולם מלא עושק.  לאן הגעתי,  הזאת ברסלב,  זהו עושק שאין לשער, 
באמת אתה כן רוצה עבודת ה' אלא שיש עושק בעולם, וכן בפרטיות יש אנשים עם כחות 

חלשים, נפשות העשוקות.

הזהרו בבני עם הארץ, היינו אדם שאין לו מוחין, לא יכול לקבל דעת חזקה, זה בא והולך בא 
והולך, זוכר ושוכח זוכר ושוכח, יום אחד הוא מודה שזה האמת, מחר יש לו קושיות. הזהרו 
בבני עם הארץ, דע לך שאתה נעשקת, ותחזיק מעמד, לכבד עצמך בהבל פה שאין בו חטא, 

לזכור שה' איתך ואצלך. 

רבינו יורד לעומק ירידות של האדם, בעמקי עמקים, לדון עצמך לכף זכות, להיות בגאוה נוראה 
תמיד, אף פעם לא לעזוב, תזכור שאתה נעשקת ואין לך מוחין, איזה שד התיישב בראש, אבל 
באמת זה כלום, כשיש כבוד אלקי, השד בורח, כשתתחזק, השד בורח. תוכל הרגע לצאת 

מחושך לאור.

והדבר האמצעי הוא ענין הורידין, רבינו רצה לגלות לנו ענין חשוב מאד בדרך משל, ברכת 
השוחט, שזה ברכה אחת של השוחט, וזה כלול במאמר חז”ל 'מנצפך צופים אמרום', כי כל 
מה שעובר על אדם שכחה, חושך, מיתה, בהמה, חומר, סכלות, חכמות חיצוניות. כל זה הוא 
בגלל שהדם בוער בו בורידים, מציאות עבודת האדם להרגיע את העצבים שבוורידים, נדמה 

לו שלא יכול להתגבר, באמת זה כלום, אתה כן יכול, אלא שנדמה לך שאתה לא יכול.

תעשה מה שאתה כן יכול, כך ימשך שפע רוחני ושפע גשמי
והעצה האמיתית של האדם שיעשה מה שהוא כן יכול, ומה שאינו יכול, אל ישבר מזה כלל. 
מוכרח להתדבק בהבל פה שאין בו חטא, לדעת שתמיד ה' איתך, אתה עושה מצוות פשוטות 
ויש לך רצון להיות איש כשר. נכון שצריך פרנסה, תבין שיש אמ”ר, שפע רוחני ושפע גשמי, 
שפע רוחני היינו שכל, מח, נורמלקייט, יכולים לקבל אור כשעושים כך וכך, וכן שפע גשמי 
אין עצה לפרנסה אלא לצאת מריחוק מה', ולהתקרב לה'. כי אדני יתן אמר, אור מים רקיע, הן 

שפע רוחני הן שפע גשמי, הכל תלוי בדבר אחד, בברכה אחת של השוחט.

ופי' ר' נתן שהכונה לכל ברכה וברכה שאתה מברך, תיכף בבוקר, ברכת השחר, כבר מספיק 
בגין  הרצון  הברכה,  של  ומעשה  הברכה,  של  ומחשבה  ותפילין,  ציצית  בשמחה,  להיות 

דישתמודעון ליה. 
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אוי לו להשוחט הזה, שמברך ברכה ואינו מאמין שזה פעל פעולה 
גדולה

רבינו צועק על השוחט אוי, כך הוא צועק עליך, אוי אוי אוי מה שאתה מאבד ע”י בלבול 
הדעת שנדמה לך שהברכה שלך לא שוה, שהתפילה שלך לא שוה, גואלד כמה אוי יש בזה, כי 
כל העלאת המ”ן תלוי באמונה בברכה שלך. אפי' ברכה שאמרת בקטנות המוחין, כמו ברכת 
השוחט, הביאו לו פרה שמנה, היא לא יושבת ומחכה שהשוחט ישחט אותה, היא שחורה 
כזאת, ומסתובבת עם הראש, והוא עומד עם הסכין, ממש סכנת נפשות שהפרה לא תתהפך 
ולא תיטרף, וצריך שהסכין יהיה חד מאד, יש הרבה הרבה מאד חששות. צריך שיהיה שוחט 
מאד מאד ירא שמים, אם הוא טעה, צריך לומר לבעל הבית שהוא טעה והטריף, והבעל הבית 

צריך לשלם על זה ביוקר, וזה לא נעים, ולא פשוט בכלל. 

הברכה הזאת, אם היא פועלת כ”כ הרבה דברים גדולים, כך כל ברכה שאתה מברך הוא חרב 
המדבר, זה חותך את הקליפות, מגלה אחדות ה' בעולם, מי שאין לו אמונת צדיקים חושב שיש 
דברים של סתם, מי שיש לו אמונת צדיקים יודע שמלא כל הארץ כבוד ה', ואין שום דבר של 
סתם, שום ריחוק לא ירחקוך,  ה' נתן לנו תורה ומצוות, ועי”ז נמשך שפע. בכל מצוה במחשבה 
דיבור ומעשה והתחזקות. הוא בחי' ברכה חרב המדבר דיבורים שממשיכים שפע, והמתקת 

הדינים והורידין, אדני יתן אמר, קבלת עול מלכות ה', בחי' אדני, והכל משתנה לטובה.

רביה”ק ממשיך בענין המתקת הבינה וכו' ולא נאריך, אבל זה עיקר מציאות עבודת האדם. 

Œראשי המטות צדיקי הדורות מלמדים איך להחזיק מעמד הן בעבו
דת הנדר והן בעבודת ההפרה וההתרה

שיכולים  המטות  לראשי  נאמרה  זו  פרשה  היהדות,  תחילת  הנדרים,  פרשת  כל  נבין  ובזה 
להפר ולהתיר הנדר. חז”ל נחלקו אם טוב לידור או לא, כי כל מציאות ההתחלה בעבודת ה', 
הוא להתבונן באמת, היה בית המקדש ראיתי שה' צריך את החיים שלי, כך צריך את הבית 
המקדש היום, אל תפחד שזה יקח ממך את הפרנסה את התאוות ואת האוכל, זה לא יעלה לך 
כלום, אל תדאג ר' יהודי, תעשה הכל בכשרות ובקדושה וטהרה, רק המרירות והצרות יסתלקו 

ממך, יש לך רבי, תיכנס באמת. תשנה את עצמך. 

שינוי הוא בחי' נדר, אמרו חז”ל שאל יכנס בזה בעקשנות שמוכרח כך תמיד, נכון שההתחלה 
הוא בחי' תענית וצדקה, היינו החלטה לצאת מרע לטוב, להתחיל, אבל שיהיה בדרך שאתה 
יכול להחזיק מעמד, בכח ראשי המטות, הצדיקים שמגלים מטה דקדושה, הבל פה שאין בו 

חטא, דרכים שמאירים לאדם מהו הבל פה שאין בו חטא.

י”ב ראשי מטות, כנגד י”ב בדיקות הסכין, זה ישר אין בו פגימות, אני יהודי ישר וחלק בלי שום 
פגם. עבודת השוחט להעמיד סכין, רבינו אומר שעל חליף טוב רואים כלי בית המקדש, כמו 
שכלי ביהמ”ק מעלים ה דבר למעלה למעלה, כך יש כח לחליף של השחיטה להעלות הנפש 

למעלה, וכך לכל ברכה שלך. זהו אור י”ב ראשי המטות שמאירים לנו איך להתחיל התחלה.

סדר  זהו  נדריה,  מפירין  ובעלה  אביה  מאורסת,  בוגרת,  נערה,  של  בנדר  הפרשה  המשך  
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יכול עם גשמיות. רוצה לעזוב את  נדר, אני לא  עבודת ה', ההתחלה הוא בהתאמצות בחי' 
הפגם הברית, את המדות הרעות, את הדברים הקשים, אל תלך בדרך המודרניזם, עזוב את 
השטויות, זה התחלה טובה, אח”כ תעלה לבחי' התרה והפרה, ללמוד איך כן יכולים לקדש כל 
דבר, ולמצוא שה' נמצא בתוך זה, שזה הרי כשר ע”פ שו”ע, וזה הרי חלק מהחיים שלך אם 
תרצה או לא תרצה. אז תחיה עם זה באור הדעת. צדקה של א”י. הבל שאין בו חטא. שחיטה 

עם ברכה. זקן עם כבוד. עשוק שעושק.

רוצה  הקב”ה  שאין  האדם  ידע  אז  אותם,  לעזוב  לאדם  שקשה  דברים  יש  הדרך  ובתחילת 
שיעשה דבר שאינו יכול, אלא שיהיה לו רצון בלב להיות כרצון ה' בדבר הזה, רצון להשתפר, 
רצון להתעדן, רצון לזכות ליראה ואהבה, בינתיים ה' רוצה שתאכל ותישן ותהיה נורמלי ולא 
משוגע. זהו אביה מפר נדריה, השכל מפר את הנדר, אל תהיה נער בלי שכל. השכל ילמד 
אותך שלא זוכים ברגע אחד להכל, אם יש לך רצון, תעסוק בבחי' נדר בכח ההתבודדות כח 

הדיבורים.

על  ותיכף חושב  אוכל  לוקח  הוא ממאס בממון,  ביד,  לוקח ממון  יש אדם שהוא לכתחילה 
השורש וממאס את העביות שבזה, וכן בשאר הדברים הוא ממאס היטב את הרע, כך הוא ניצל 

מהתאוות לכתחילה.

יש אחד שאינו זוכה לכתחילה, יש בזה כמה דרגות בעבודת ה', כל זמן שהאדם הוא כשר, 
שאכן צריך להגיע שזה יהיה כשר, אם זה כשר, אסור להיות בעצבות, ה' נתן מצוות בתורה 
לדעת מה מותר מה אסור, מה שמותר אסור לך להיות עצוב, תחיה בהבל פה שאין בו חטא. 
איי נפלת בתאוות? כמה שנים שאני לא יכול לצאת מזה. התשובה היא, זה הסיבה שאתה 
מונח באדמה כי נדמה לך שאתה רע וזה רע. אך כשתמשוך עצמך ברצון להיות טוב, ולהאמין 
שיש בזה טוב. ומתייגע קצת להשתנות, במשהו. ומדבר דברי ההתבודדות. זהו נדר שמתקן. כי 
יש נדר שמתקן מעיקרא ויש נדר שמתקן לאחר הנפילה. לעשות חשבון הנפש, אני לא רוצה 

את זה, שוב נכשלתי, אני נותן צדקה ומתחיל מחדש. לקום במסירות נפש ולבכות על זה. 

תצליח  לא  העשוקות,  נפשות  בבחי'  אתה  עבודתך.  זה  כי  שנה.  מאה  יקח?  זה  זמן  כמה 
בשלימות. אבל כן תצליח באמצע להרבה תקופות שכן תצליח, ופתאום יאירו לך המוחין, 
ותהיה איש כשר גם עם הירידות שלך, אפי' שאתה מהנפשות העשוקות, משגעים אותך עד 
למות כמעט, אומר רבינו הזהרו בבני עם הארץ. אתה רוצה ושוכח, רוצה ושוכח, יש לך עבודה 
להחזיק מעמד, נדר לתקן, לדון עצמך לכף זכות, להמשיך אור של ביהמ”ק, לקשר הכל לה', 

יש סליחה ורחמים, ותקוה וירידה. אין שום ריחוק מה'. כבוד ה' איתך ואל תרפה מעבודתך.

אע”פ שיש מצב של זקן ששכח תלמודו, ונפשות העשוקות. זהו סדר עבודה להמשיך כבוד 
גם שם, היינו באמצע הנפילה לעשות מה שאתה יכול, כמו חרב המדבר, תחתוך עם הפה 
שלך, לדבר דיבורים אמתיים, תפילה שחרית וערבית, אמונה ובגין דישתמודעון ליה, ולהכנס 
למחשבות של אמונה בדברי הרשות ובכל ענין שעובר עליו, ידע שה' איתך, גם בעניני נפש 

ועצבים, ה' איתך ואל תפחד. וכך יעשה כל מצוה בשמחה.

זהו סדר הנדרים שבזה יכולים לכבוש את העולם, לצרור את המדיינים והכיתם אותם, להרוג 
אותם, ומזה נעשה אומר המבשרות צבא רב, כמבואר בפ' מטות שחילקו את השלל והמלקוח 
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ולעמך,  לגדולים,  אז, אלא שזהו שורש המשכת השפע, שפע  סיפור שהיה  לא  זה  לכולם, 
ושפע שנכלל למעלה סוד חידוש העולם, בחי' אמ”ר דקדושה. גדרות צאן וכו'. כולם מקבלים 

שפע חדש. חיים חדשים. 

כל זה ע”י שאדם מתקרב לה', אפי' שאני כל היום עם התרנגולים והבהמות, והשוחט נראה 
כמעט כמו תרנגול עצמו, העיקר תעשה ברכה אחת לה'. אל תהרוג את עצמך במרה שחורה, 

אל תרפה. 

ְרׁשּו ה'  רּוׁש: ּדִ זהו עבודת בין המיצרים להזכר שיש ארץ ישראל, לקיים דרשו ה' ועוזו.ְוֶזה ּפֵ
לדרוש את ה' לזכות לבגין דישתמודעון ליה, ַעל ְיֵדי ֵאיֶזה ָחְכָמה ּתּוַכל ִלְדרׁש אֹותֹו ָהַדר ְמָפֵרׁש, 
ֶנֶגד ָחְכמֹות ַהּתֹוָרה  ּכְ ך,  ֵהם ִסְכלּות ָוחֹׁשֶ ְוֻעּזֹו ַהְינּו ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה ְולא ַעל ְיֵדי ָחְכמֹות ֲאֵחִרים ׁשֶ
ה ְלָחְכמֹות ַהּתֹוָרה ע”י תורת הצדיק, ועל זה צריך לצעוק ולהתאבל איך זה  ְזּכֶ ְוַעל ְיֵדי ָמה ּתִ
נעלם ממני, כמ”ש בסי' ה' כשיש לאחר גזר דין, בחי' נפשות העשוקות וצריך לאכול ולישון, 
הנדרים,  כתוב בפרשת  ה', שזה  צוה  הדבר אשר  'זה  יתעורר לשמחה  יעשה,  מה  ולשחוט, 
לגלות מעלת נבואת משה, היינו שיהיה לך חיות מהמצוה בעצמה, שה' איתך, בחי' הבל פה 
שאין בו חטא, ואם שכחת, והוא כבר לאחר גזר דין תצעק קולות, צעקה של אבלות, תיזכר 
כח,  מקבלים  כשצועקים  והסתרות,  עוולות  הרבה  כ”כ  יש  מדוע  בשבילך,  נברא  שהעולם 
ומה שאני לא  ובא לישוב הדעת להתחיל מחדש,  ולזכות לשכל דקדושה.  להנצל מסכלות 
יכול, יש עצה של רבינו, תמיד אלמד עוד עצה, אעשה מה שאני כן יכול, ואתחזק בכל פעם 
מחדש, והעיקר לא להתייאש, ולשמור על הדיבור. ולבדוק מה שרבינו מדבר באמת. והוא נותן 

לנו חזרה את אור בית המקדש, להתחבר חזרה להשי”ת.

ההתחלה הוא בחי' תענית, בחי' אבלות שצועקים נוראות על עצמנו, חצי שעה, לא יתכן כך, 
לא יתכן להמשיך בהסתרה כזאת, יש רבי אמיתי, לא יתכן כך. ועי”ז מוליד הקול את השמחה 
האמיתית. ואז חוזר לקבל דרך שלא להשבר אף פעם, לעשות מה שהוא יכול, ומה שאינו 

יכול, מפירים הנדר. 

ה ֵסֶדר  ה מ''ד, קֶהֶלת ַרּבָ ָרׁשָ ה ּפָ ית ַרּבָ ֵראׁשִ ָרֵאל )ּבְ ל ֶאֶרץ ִיׂשְ ִמיד, ַעל ְיֵדי ְצָדָקה ׁשֶ ׁשּו ָפָניו ּתָ ּקְ ּבַ
א  ִמיד ֶאּלָ ך'' ְוֵאין ּתָ ים פ''ה( : ''ֶצֶדק ְלָפָניו ְיַהּלֵ ִהּלִ תּוב )ּתְ ּכָ מֹו ׁשֶ א ְצָדָקה ּכְ ִנים ֶאּלָ ת ּפָ ׁשַ ּקָ א(.  ֵאין ּבַ
תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ֶרק ו( ּכְ ׁשּוָבה ּפֶ ַער ַהּתְ ית ָחְכָמה'' ׁשַ ן ''ֵראׁשִ ים ק''ה ְוַעּיֵ ִהּלִ ָרֵאל )''ׁשֹוֵחר טֹוב'' ּתְ ֶאֶרץ ִיׂשְ

ּה''. ִמיד ֵעיֵני ה' ֱאלֶקיך ּבָ ָבִרים י''א( : ''ּתָ )ּדְ

ליה,  בגין דישתמודעון  בגן עדן דקדושה של  יזכנו להתעורר מחדש לחיות חיים טובים,  ה' 
ונזכה לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.
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