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 גבר עלינו חסדו
 אשרי תמימי דרך" "  ליקו"מ קמא תורה א'

וְֹ  ָמה  מֹו ֶאל ַהָחכְֹ ַקֵשר ַעצְֹ ֶכל, ֶׁשל ָכל ָדָבר, ּולְֹ ַהש ֵ ַתֵכל בְֹ סְֹ הִּ יד לְֹ יְך ָתמִּ י ָצרִּ ֵאלִּ רְֹ ש ְֹ יׁש ַהיִּ י אִּ ָכל כִּ ֶכל ֶׁשֵיׁש בְֹ ַהש ֵ

ָבַרְך ַעל יְֹ  תְֹ ַהֵשם יִּ ָקֵרב לְֹ תְֹ הִּ ָכל ָדָבר, לְֹ ֶכל, ֶׁשֵיׁש בְֹ יר לֹו ַהש ֵ ֵדי ֶׁשָיאִּ ַאְך ֵמֲחַמת ֶׁשאֹור  ...  ֵדי אֹותֹו ַהָדָבר.  ָדָבר, כְֹ

כּות יַנת ַמלְֹ חִּ יַנת נּון ֶׁשהּוא בְֹ חִּ ֵדי בְֹ ם ַעל יְֹ י אִּ כֹות ֵאָליו כִּ זְֹ ָׁשר לִּ י ֶאפְֹ ד, אִּ א  ֶכל ָגדֹול מְֹ ַקֵשר   ...  ַהש ֵ י ֶׁשֵאינֹו מְֹ ֲאָבל מִּ

כָ  יּות, ֶׁשֵיׁש בְֹ ַהחִּ ָמה וְֹ ַהָחכְֹ ֶכל וְֹ מֹו ֶאל ַהש ֵ כֹוָרהַעצְֹ ָזה ֶאת ַהבְֹ ו ֶׁשבִּ יַנת ֵעש ָ חִּ כּות  ...    ל ָדָבר, ֶזה בְֹ יַנת ַמלְֹ חִּ ֶזה בְֹ וְֹ

ָׁשָעה ָרא ָאֳחָרא.    ...  ָהרְֹ טְֹ סִּ כּות דְֹ ַגֵבר ַעל ַמלְֹ תְֹ הִּ ֻדָשה לְֹ קְֹ כּות דִּ יַנת ַמלְֹ חִּ בְֹ ַח לִּ ֵתן כ  יְך ָכל ֶאָחד לִּ ָצרִּ ְוַעל ְיֵדי   ...וְֹ

ַח ַלַמלְ  חַ ַמה נֹוֵתן כֹּ הּוא עֹוֵסק ְבכֹּ ה, שֶׁ ה? ַעל ְיֵדי ַהּתֹורָּׁ ְקֻדשָּׁ יַנת נ, ...    כּות דִּ חִּ יא בְֹ כּות, ֶׁשהִּ ַקֶבֶלת ַהַמלְֹ ַוֲאַזי מְֹ

ַהנ,   ַקֵשר ַהח וְֹ תְֹ נִּ ַחֵבר וְֹ תְֹ נִּ יַנת ח, וְֹ חִּ יא בְֹ ָמה, ֶׁשהִּ ן ַהָחכְֹ יּות מִּ החִּ נָּׁה ְכאֹור ַהַחמָּׁ ה אֹור ַהְלבָּׁ ֶׁשזֶ ְוַנֲעשֶֹּׁ ה ָקם,  : ּוכְֹ

ָׁשָעה כּות ָהרְֹ ַבֵטל ַמלְֹ תְֹ נִּ ָרא עג.(: ַהאי ...  ֶזה נֹוֵפל. ַוֲאַזי נֹוֵפל וְֹ ֶזה ֵפרּוׁש ַמה ֶשָאַמר ַרָבה ַבר ַבר ָחָנה )ָבָבא ַבתְֹ וְֹ

י   ַחֵזי כִּ תְֹ ָתא מִּ ינְֹ פִּ סְֹ ַבע לִּ ַמטְֹ אַגָלא דְֹ א ְבֵרישָּׁ ַּוְרּתָּׁ א חִּ א ְדנּורָּׁ יתָּׁ ָלה  ...    צּוצִּ חִּ תְֹ י מִּ ְתַלֵבש ַעְצמֹו כִּ ע מִּ רָּׁ ר הָּׁ ַהֵיצֶׁ

ְצוֹות ָוה. ְבמִּ צְֹ יתֹו ַלֲעשֹות מִּ סִּ לּו מְֹ אִּ ֶעה ֶאת ָהָאָדם כְֹ  ... ּוַמטְֹ

 ירידות בעבודת ה' 
יש מקרים, נדירים מאד, אבל בכל זאת קיימים, של ירידות בעבודת ה'.. בעלון המורחב הזה ננסה  

 , שלב אחרי שלב. תורה א' עוזרת לנו במקרים האלה לכסות את הנושא, ולראות איך

 נא לא להיכנס לבהלה
כבר אמר דוד המלך, "ואני אמרתי בשלוי בל אמוט לעולם", ואכן זו ההרגשה הרבה פעמים שהכל  

התגובה הראשונית היא להיבהל..  ואכן  הולך די בסדר. אבל פתאום.. "הסתרת פניך הייתי נבהל"..  

 מיד מתחילות פרשנויות לרוץ בראש..   אלוקים לנו? מה קורה? ה' כבר לא אוהב אותי?מה זאת עשה  

 הלכות וידוי 
איך פספסתי  ,  "זה בגלל שלא נתתי צדקה לעני הזההרבה פעמים הגל הראשון הוא האשמה עצמית,  

שים  להא", "זה בגלל שהלכתי בעניין פלוני כדעה המקילה, ידעתי שצריך להחמיר!" וכו' וכו'.  אותו..

, אני לא  מרגישים תחושת גיבורות, "הנה אני לוקח אחריותגם    .זה בעצם הכי קל והכי זמיןאת עצמי  

עם ההבנה הבסיסית והבוסרית שלנו של ההשגחה האלוקית. אני לא  טוב  הולך  גם  זה    ."מתחמק

הארטיק  , והיה ילד שעשה משהו לא טוב, אם היה נופל לו  יודע מה היה אצלכם אבל כשאני הייתי ילד

 מיד כולם היו פוצחים במקהלה "עונש מאלוקים, עונש מאלוקים".. 

 עמודא דאמצעיתא 
 מסביר ה"אור פני מלך חיים":   איך תורה א' יכולה לעזור לנו כאן?

 7עמ'  – אור פני מלך חיים

יצר הרע, הרוצה לבטל את כח התורה והתפילה, כדי להטביע ולהשפיל על ידי כך את החן והחשיבות של  

 מתלבש במצוות ובחומרות כעשו, בבחינת ריבוי ראל, והיודע כי ישראל, עם קדושים, לא יתפתו לו,  יש

, מעצם )עמודא דאמצעיתא(, כדי להרחיקם מעצם האמת  )שזהו קלקול הנו"ן השנייה(, בבחינת חמה דסטרא אחרא  אור

, לאור  ו וממדרגתוממקומרצון השם, המשתוקק אל החן האמיתי, של איש הישראלי המתחבר בכיסופיו,  

 חכמת האלוקים, כפי שהתורה והחכמים קבעו לו לכך, מצוות, חוקים, וגדרים. 

. ובאמת  שהן מרגישות צדיקיות, באות מקליפת עשו, שמחמיר על האדם   האז המחשבות האלו, כמ

בהתחלה   מרגיעאולי  טיפה  עושים תשובהזה  ואנחנו  מצאנו הסבר  כביכול  יש  ,  הרע  ליצר  אבל   ,

בטווח הארוך האדם יגיע למסקנה המתבקשת שפשוט בלתי אפשרי לעבוד  תוכנית לטווח הארוך..  

את ה', הדרישות קשות מדי.. ואז מתייאשים, ואו שממשיכים עם קרירות ומרירות, או שבאמת פשוט  

 .. ר"ל עוזבים הכל

 אז מה, אני אף פעם לא אשם בכלום?
שיש מה לתקן, אבל כאן בדיוק באה תורה א' לעזור לנו. היא מחדשת לנו לא בדיוק.. יכול להיות  

שצריך להסתכל בשכל של כל דבר, כולל הירידה שאנחנו עכשיו חווים. אבל כל עוד לא נתנו כח  
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, ולא הארנו בה את אור החכמה, המדמה שלנו, בחינת מלכות ע"י לימוד התורה  למלכות דקדושה

, אפילו שהם נראים צדיקיים  הרשעהזה קם, ויש לנו דמיונות ממלכות    אמונה, לא מבורר, וכשזה נופל

 כמו שכותב ר' נתן:  מאד.

 ליקו"ה יו"ד הל' הכשר כלים ה"ג אות ה'

כ י ׁשֹור ַוֲחמֹור וְֹ י לִּ הִּ כּו' ַויְֹ י וְֹ תִּ וֹות ָׁשַמרְֹ צְֹ ַי"ג מִּ ַתרְֹ י וְֹ תִּ ם ָלָבן ַגרְֹ ו, "עִּ ֵעש ָ ב לְֹ ֶזה ֶׁשָשַלח ַיֲעק  ו הּוא  ּו'". כִּ וְֹ י ֵעש ָ

ָׁשָעה,   כּות ָהרְֹ נּו   ...ַמלְֹ יֹון, ַהיְֹ יַנת ֹלֶבן ָהֶעלְֹ חִּ יַנת ָלָבן ֶׁשהּוא בְֹ חִּ בְֹ ָׁשָעה יֹוֵנק מִּ כּות ָהרְֹ ַח ַמלְֹ ַקר כ  עִּ אֹור ְוַהַחיּות  וְֹ הָּׁ

אּוי רָּׁ ה כָּׁ דָּׁ ה ְבמִּ גָּׁ אֹור ְוַהַחיּות ְבַהְדרָּׁ יְך הָּׁ ים ְלַהְמשִּ ים ְקדֹושִּ ֵאין ֵכלִּ ָשם ְכשֶׁ ַפת ָלָבן ּומִּ לִּ יַקת קְֹ נִּ ַקר יְֹ ָשם עִּ , מִּ

ָׁשָעה כּות ָהרְֹ יַקת ַמלְֹ נִּ ֵעֶבר,  ..  יְֹ ֵבית ֵׁשם וְֹ ֵבה בְֹ ָלה ַבתֹוָרה ַהרְֹ חִּ ֵבית ָלָבן ַעד ֶׁשָעַסק תְֹ ב לְֹ ַעל ֵכן ל א ָהַלְך ַיֲעק  ... . וְֹ

ה ַהְרֵבה, ַעל יְ  לָּׁ ַמד ְּתחִּ לָּׁ ה שֶׁ י ַעל ְיֵדי ַהּתֹורָּׁ דכִּ ד ְמאֹּ ְליֹון ְמאֹּ עֶׁ ַה ְוהָּׁ בֹּ אֹור ַהגָּׁ יְך הָּׁ ַח ְלַהְמשִּ יָּׁה לֹו כֹּ , ֵדי זֶׁה הָּׁ

דֹולָ  ֻדָשה גְֹ קְֹ בּוי ַהתֹוָרה ֶׁשָלַמד בִּ ֵדי רִּ ָדה ַעל יְֹ מִּ ָרָגה ּובְֹ ַהדְֹ יכֹו בְֹ ׁשִּ ַהמְֹ יֹון, לְֹ יַנת ֹלֶבן ָהֶעלְֹ חִּ ָאז ל א ַדי  בְֹ ָלה. וְֹ חִּ ה תְֹ

בְֹ  ַח  כ  ָהָיה  מֶ ֶׁשל א  מִּ יא  הֹוצִּ וְֹ דֹו  ֶנגְֹ כְֹ ַגֵבר  תְֹ הִּ ב  ַיֲעק  ַרָבא,  ַאדְֹ ב,  ַיֲעק  ֶנֶגד  כְֹ ַגֵבר  תְֹ הִּ לְֹ בּוי אֹור,  ֵמרִּ ֶׁשָיַנק  ָכל ָלָבן  נּו 

תֹוְך הַ  ָתָרה ֶׁשבְֹ י ָהַפְך ַהַהסְֹ ֶאנּו, כִּ קִּ ל ָבַלע ַויְֹ יַנת ַחיִּ חִּ בְֹ ֻדשֹות ֶׁשָבַלע בִּ ָכל ַהקְֹ ירּות וְֹ ד  ָהֲעׁשִּ א  יֹון מְֹ ַדַעת ֶעלְֹ ָתָרה לְֹ סְֹ

כּו',   ל ָבַלע וְֹ יַנת ַחיִּ חִּ בְֹ ה מִּ ַנֲעש ֶ יַנת  ...  וְֹ חִּ הבְֹ רָּׁ ְבתֹוְך ַהְסּתָּׁ ה שֶׁ רָּׁ ף ַהַהְסּתָּׁ קֶׁ ּתֹּ יא מִּ הֹוצִּ ה שֶׁ יָקָתּה    ַהּתֹורָּׁ נִּ בּוי  ֶׁשיְֹ ֵמרִּ

ֶנֶגד  אֹור ַגֵבר כְֹ תְֹ ֶׁשהִּ ָאז כְֹ יַנת ָלָבן, וְֹ חִּ ַבֵטל , ֶׁשֶזהּו בְֹ יַע ּולְֹ נִּ ַהכְֹ ַח לְֹ ֵמיָלא ֵיׁש לֹו כ  ָפה, ַעל ֵכן מִּ לִּ ֶרׁש ַהקְֹ ָלָבן ֶׁשהּוא ׁש 

ֶמנּו. כּו' ֶׁשיֹוֵנק מִּ ו וְֹ כּות ֵעש ָ  ַמלְֹ

 טוב מדי בשביל להיות אמיתי קצת 
קליפה של החומרות יונקת מריבוי אור, מלבן.  , האיך עומדים מול ההאשמות האלה? בואו נתבונן

ה "   :ומוסרילב  בתורה שלבן נשמע תמיד מאד טוב    רואים  באמתו תָׂ ִרי אָׂ ַעְצִמי ּוְבשָׂ ֲהִכי ָאִחי ", "ַאְך 

ה ַוֲעַבְדַתִני ִחנָׂם ִדי", " ַאתָׂ ה ִעמָׂ ּה ְלִאיׁש ַאֵחר ְׁשבָׂ ְך ִמִתִתי ֹאתָׂ ּה לָׂ   . .. , אבלדברי כיבושין.  "טֹוב ִתִתי ֹאתָׂ

 שב על השני. רק חו כזה,  בעל חסד כזהטוב.  כזהלא יכול להיות שמישהו הוא  .. טוב מדיזה נשמע 

 נותנים לך תיקח
הוא קו האמצעי, הוא יודע שהוא גם מקבל, שיש לו גם את קו שמאל, ואין לו בעיה  מת זאת  לעו יעקב  

 מלך: ה כמו שכותב החיי  ,עם זה, הוא משתמש בזה לעבודת ה'

 עמ' פב  מלךהחיי 

כי הנה מן קו שמאל מקבל האדם הרצון לקבל תענוג וכל המילוי שרוצה, ונמצא היא מביאה בו הכלי שהוא  

החשק והרצון לקבל תענוג. ומן קו ימין מקבל מידת השפעה ונתינה הנותנת לאדם קירבת אלוקות והשתוות 

ו שלום בין אש ומים,  הצורה, אלא שהם כמו נלחמים זה בזה. והקו האמצעי מכריע ביניהם, שהוא עושה כמ

בדרך של השפעה   בה  הנזכר שהוא מדת הקבלה, אלא שמשתמש  בעל כלי  ונעשה אדם  הנזכרות.  מדות 

ַעל ונתינה, היינו שעושה הכל כדי לעשות נחת רוח לבורא ית"ש, ונמצא הוא מקבל אבל   מנת להשפיע.    בְֹ

העבודה וההנאה אלא לשם  כי לא לוקח  נמצא מקבל הקו האמצעי הנקרא ישראל, שהוא ישר עם האל,  

, ונמצא הוא הולך בדרך המלך מלכו של לו השי"ת  ןשמים ומאידך לא דוחה מעצמו וממנו מה שיית

 עולם, ונקרא אז "איש הישראלי" שהוא ישר עם הנהגת האל ב"ה. 

להיות רק נותן, זה לא אמיתי. נכון שאברהם אבינו היה כזה, אך כבר ראינו שזה לא היה שלם, שיצא  

 קליפת ישמעאל.. ממנו 

 דבקות במנהגים 
בצורה פתאום הבן אדם נהיה דבק  אפשר לעשות עוולות בלי סוף..  מתוך הריבוי אור הזה,  בנוסף,  

ה"במנהגים ובחומרות,  בלתי מתפשרת   ה ִלְפֵני ַהְבִכירָׂ ֵתת ַהְצִעירָׂ ה ֵכן ִבְמקֹוֵמנּו לָׂ שֶׂ איי, זה על   ".ֹלא ֵיעָׂ

זה יעקבל  חשבון ההבטחה שנתת זה בשיא השכנוע..  .. אבל כשלבן אומר את זה, הוא אומר את 

על לעשות המנהג שלנו! אנחנו נוהגים כך מאות שנים! אין לי את הלב, את האפשרות בכלל לחשוב  

רחם    אפשרי..משהו בלתי  לעשות  אתה מבקש ממני כאן    !יאבותילהפר את האמון שנתנו בי  אחרת,  

 עלי.. 
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 בתוך הראש לבן 
מוכיח אותנו במוסר מוגזם. "היית  ומנצל את ההזדמנות  בתוך הראש, שבזמן ירידה  שלבן    כך גם נראה

צריך לעשות יותר השתדלות, מה ציפית, שכסף יפול לך מהשמים? גם רבינו כתב שצריך עסק כלשהו,  

  , קפה.. מה עם שלום בית? כן, לא טעיתםזאת ההדרכה של לבן בפרנסה והשהעיקר אתה באמונה..".  

.. אם רק היית הולך ע"פ העצות  "מקבל""הנה, שוב פישלת.. שוב אתה  רים בשלום בית:  ויש לו גם שיע

 של ספר שלום בית פלוני כבר היה לך שלום בית!". 

 מה האמת? 
!!  !תיה' אוהב אוהאמת ש  !מה האמת?ללבן כזה? הוא ממש משכנע.. וגם תלמיד חכם..    נענהאיך  

השתדלות צריך  נכון,  לעשות!  מסוגל  לא  שאני  מה  ממני  דורש  לא  פרנסה  הוא  לא  בשביל  אבל   ,

או התחמקתי מאחריות! הבנתי והחלטתי שאני צריך עכשיו להשקיע זמן בתורה בפרק  התעצלתי  

לזרוק וקשיים, אבל סתם ככה    תניסיונו! נכון, יש  במאה אחוז  והקב"ה מבין את זה ותומך ביזה בחיי,  

 במין חיפזון כזה כי חזר החשבון חשמל?! עבודלצאת להכל ו

 לתת במידה והדרגה 
בית! ונכון, בעניינים מסוימים אני מקבל, אבל אם אני אקשיב למוסר שלך,  וכן, ה' אוהב אותי גם ב

ני ביתי, שמעבידים  לבן, ואתחיל לתת ולוותר מעבר לכוחות שלי, אני אתחיל לשנוא ולנטור טינה לב

אז אני נותן, אבל במידה ואל תתבלבל, הם ירגישו את זה..  מעבר ליכולתי!  באכזריות )כביכול(  אותי  

כמה שאני יכול, זה מספיק לה'. הוא לא הרודן הקפדן שאתם מציירים, לבן ועשו, הוא אבא    והדרגה!

 רחמן וסבלן שאוהב אותנו! 

 ליצני הדור
תחילים להתפקע מצחוק.. ה' אוהב אותך, הא.. אנחנו רואים כמה הוא  עשו ולבן לא נכנעים.. הם מ 

 אז כותב רבינו:  .וממשיכים להתפקע. ?אוהב אותך.. מרוב אהבה כנראה נפלת כאן, נכון

 ליקו"מ תורה עד

חַ  יל זֲֻהָמא בְֹ טִּ יַנת ָנָחׁש הִּ חִּ ָסֳאָבא, בְֹ מְֹ יָנא דִּ י ֵיׁש דִּ ים, כִּ ינִּ יֵני דִּ ֵני מִּ י ֵיׁש ׁשְֹ יַנת: "ֶאת כִּ חִּ יָׁשא, בְֹ יָנא ַקדִּ ֵיׁש דִּ ָּוה. וְֹ

בּות ָקרְֹ תְֹ ָחַלת ַההִּ ַרֲחקּות ֶׁשהּוא ַהתְֹ תְֹ יַנת הִּ חִּ ֶזהּו בְֹ יַח". וְֹ יד ֶאת   ...  ֲאֶׁשר ֶיֱאַהב ה' יֹוכִּ ָרָהם הֹולִּ יַנת "ַאבְֹ חִּ ֶזהּו בְֹ וְֹ

נּו, ֶׁשֶזה  ָחק. ַהיְֹ צְֹ יַנת ַפַחד יִּ חִּ בּוָרה, בְֹ יַנת גְֹ חִּ ָחק הּוא בְֹ צְֹ יִּ יַנת ֶחֶסד, וְֹ חִּ ָרָהם הּוא בְֹ י ַאבְֹ ָחק", כִּ צְֹ ין ַהָקדֹוׁש,   יִּ ַהדִּ

ָרָהם, ֶׁשה ָׁשְך ֵמַאבְֹ מְֹ נִּ ָחק, הּוא נֹוָלד וְֹ צְֹ יַנת יִּ חִּ י  ֶׁשהּוא בְֹ ֻלָבׁש ֶחֶסד ָגדֹול, כִּ ין מְֹ ֶזה ַהדִּ י ֶבֱאֶמת בְֹ יַנת ֶחֶסד. כִּ חִּ ּוא בְֹ

יַנת "ֶאת ֲאֶׁשר ֶיֱאַהב ה' חִּ טֹוָבתֹו, בְֹ יַח" ַכַנ"ל.    הּוא לְֹ ַהְגבּורֹות ...  יֹוכִּ ֵלינּו ַחְסדֹו", שֶׁ ַבר עָּׁ י גָּׁ יַנת "כִּ   ְוזֶׁהּו ְבחִּ

ת ַכַנ"ל, ְכדֵ  ֱאמֶׁ ים בֶׁ דִּ ֵרבֵהם ֲחסָּׁ ְתקָּׁ יִּ ַרְך  י שֶׁ ְתבָּׁ נּות  ...    ַכַנ"ל  ַעל ְיֵדי זֶׁה יֹוֵתר ְלַהֵשם יִּ ַקטְֹ יְך ָכל ָאָדם ֵליֵלְך מִּ ָצרִּ וְֹ

לּות, ֶזהּו בְֹ  ַגדְֹ ין דְֹ חִּ יַנת מ  חִּ בְֹ ֶׁשָבא לִּ נּות. ּוכְֹ ַקטְֹ ין דְֹ חִּ יַנת מ  חִּ בְֹ ין ֶׁשָבא מִּ יק ַהדִּ תִּ ַהמְֹ לּות, ּולְֹ ַגדְֹ פָ לְֹ יַנת "ַותִּ ָנה  חִּ ַקחְֹ

י   כִּ ֶנֱאַמר'.  ָמה  ַהָחכְֹ ֵׁשם  'ַעל  "י:  ַרׁשִּ ּוֵפֵרׁש  ֵניֶהם",  ׁשְֹ ה ֵעיֵני  ְכמָּׁ חָּׁ ְיֵדי  ַעל  ה הּוא  קָּׁ ַהַהְמּתָּׁ ַקר  ין  עִּ חִּ מ  יַנת  חִּ בְֹ  ,

ֵראת אֹור  קְֹ י ַהתֹוָרה נִּ יַעת ַהתֹוָרה. כִּ דִּ ֵדי יְֹ נּו ַעל יְֹ ַהיְֹ לּות, דְֹ ַגדְֹ ם אִּ   ...  דְֹ דָּׁ אָּׁ ֵיַדע הָּׁ ן שֶׁ ימָּׁ ינָּׁא ְוסִּ יַנת דִּ ְבחִּ ם הּוא בִּ

ה לָּׁ ּטּול ְּתפִּ ֵאין בֹו בִּ ה. ְכשֶׁ לָּׁ ר, ְּתפִּ בָּׁ ן ַלדָּׁ ימָּׁ א, סִּ ישָּׁ ינָּׁא ַקדִּ יַנת דִּ ְבחִּ ם הּוא בִּ א, ְואִּ ֳאבָּׁ ְמסָּׁ ָחק  ...    דִּ צְֹ ָצא, ֶׁשיִּ מְֹ נִּ

ָרהָ  יַנת "ַאבְֹ חִּ ַצד ַהֶחֶסד, בְֹ ָׁשְך מִּ מְֹ יָׁשא, ֶׁשנִּ יָנא ַקדִּ יַנת דִּ חִּ "י הּוא בְֹ ֶזה ַמה ֶשֵפֵרׁש ַרׁשִּ ָחק" ַכַנ"ל. וְֹ צְֹ יד ֶאת יִּ ם הֹולִּ

הַעל ָפסּוק ֶזה: ' רָּׁ ה שָֹּּׁ ְתַעְברָּׁ ְך נִּ לֶׁ ימֶׁ ים ֵמֲאבִּ ֵני ַהדֹור אֹוְמרִּ יּו ֵליצָּׁ הָּׁ י שֶׁ נּו,  ְלפִּ ָסֳאָבא. ַהיְֹ מְֹ ָרא דִּ טְֹ יַנת סִּ חִּ נּו בְֹ ', ַהיְֹ

ה, נִּ  רָּׁ שָֹּּׁ נֹוַלד מִּ ק שֶׁ ְצחָּׁ ל יִּ ין שֶׁ ַהדִּ ְךשֶׁ לֶׁ ימֶׁ יַנת ֲאבִּ הּוא ְבחִּ לֹום, שֶׁ א, ַחס ְושָּׁ ֳאבָּׁ ְמסָּׁ א דִּ ְטרָּׁ סִּ ַקת   ....  ְמַשְך מִּ ְוַהְמּתָּׁ

ק, ַעל ְידֵ  ְצחָּׁ ל יִּ ין שֶׁ קַהדִּ ְצחָּׁ יִּ נֹוַלד מִּ ב שֶׁ יַנת ַיֲעקֹּ ה ַכַנ"ל, זֶׁה ְבחִּ יַעת ַהּתֹורָּׁ הּוא ְידִּ ה, שֶׁ ְכמָּׁ יַנת  י ַהחָּׁ חִּ בְֹ י מִּ . כִּ

ין ַהֶזה בְֹ  ו. ַיֲעק  ַהדִּ ֵעש ָ ב וְֹ יַנת ַיֲעק  חִּ ינֹות, ֶׁשֵהם בְֹ חִּ ֵתי בְֹ ים ׁשְֹ יַנת ַהֶנֶפׁש ַכַנ"ל, נֹוָלדִּ חִּ ָחק, ֶׁשהּוא בְֹ צְֹ יַנת יִּ ב, הּוא חִּ

חִּ  ו, הּוא בְֹ ֵעש ָ ָחק. וְֹ צְֹ ין ֶׁשל יִּ ָתַקת ַהדִּ יַנת ַהמְֹ חִּ יָעה, ֶׁשהּוא בְֹ ידִּ בּור בִּ יַנת דִּ חִּ ָמה, בְֹ יַנת ַהָחכְֹ חִּ ֶלת  בְֹ ס  ַהפְֹ ים וְֹ יגִּ יַנת ַהסִּ

תֹו  "ֵאֶלה  ֶזהּו:  וְֹ ֶתֱחָטא".  י  כִּ "ֶנֶפׁש  יַנת  חִּ בְֹ הּוא  וְֹ ין,  ַהדִּ יַנת  חִּ בְֹ מִּ ין  דִּ יֹורְֹ וְֹ ין  לִּ ׁשְֹ ַתלְֹ ׁשְֹ ֶׁשמִּ ֶבן ָגמּור,  ָחק  צְֹ יִּ דֹות  לְֹ

נּו ַכַנ"ל: ו'. ַהיְֹ ֵעש ָ ב וְֹ "י: 'ַיֲעק  ָרָהם", ּוֵפֵרׁש ַרׁשִּ  ַאבְֹ

 תרק בלי ליצנו
להאמין לעשו ולבן שבראש שלנו שמנסים  מה זאת אומרת שכל עוד אנחנו יכולים להתפלל, אין לנו 

  להאשים..   על מהאין בכלל    להאשים את עצמינו, כי. אין לנו מה  לשכנע אותנו שזה לא דין של אהבה

 דין, זה הכל.. בזה פשוט חסד שה' עושה איתנו, שמתלבש 
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 להשתנותככה אני, לא יכול 
  .. אם נענה לו בתמימות "ה' אוהב אותי , ולא עוזבולפעמים לבן בא מבחוץ, עם כל מיני מוסר וביקורת 

", הוא כמובן יזלזל ואנחנו רק ניחלש. ולפעמים, מה לעשות, לא שייך להתעלם,  כמו שאני בדרגה שלי

אם הלבן שבחוץ צריך לענות.. מה עושים מול הלבן שבחוץ? אז אמרנו בעלון הקודם שמותר לרמות..  

, אתה לא חייב להגיד לו את כל הסיבות והשיקולים.. אתה יכול לשחק אותה  להוכיח אותך  מתחיל

, אז אין לך  ולא מוסרי  עצלן ולא אחראי  הרי ממילא רואה אותך בעין רעה ושאתההוא    ראש קטן..

הוא לא .  .."להשתנות  מה לשכנע אותו אחרת. פשוט תאמר "אתה צודק, אבל ככה אני.. קשה לי

"עזוב, אתה לא יודע עם מי    פשוט תענה לו  תשבור את זה!".,  "אז תתאמץ יותריתבלבל ומיד יגיד  

 .. לדבר איתךיפסיק  לבד  הוא כבר מקרה קשה".   אתה מדבר.. אני ממש

 תורה א' למצב ירידה 
סיכום נפלא של תורה א' במצב ירידה בו האדם עוד יכול להתפלל! השכל שבירידה    אז יש לנו כאן

לעשות איתי, בחינת אברהם, שמוליד את הירידה, הדין, בחינת יצחק,  החסד שה' רוצה  בעצם  זה  

בחינת יעקב, או להיפך,  הדיבור בידיעה,  וע"י זה הדין נולדת התורה שלומדים כדי להמתיק אותו,  

 המחשבות והדמיונות של מלכות הרשעה, בחינת עשו. 

 עבר הגל הראשון 
, ע"י ב"ה  , ותורה א' עזרה לנו לעמוד כנגדוטוב, זה הגל הראשון, עליו עומד צוציתא דנורא חורתא

אני עדיין די מבוהל.. אוי, הביאו רוגלכים.. טוב, זה יעזור   ?ה' אוהב אותנו! אבל מה עכשיוש  שזכרנו

.. כבר שתיתי  לעילוי נשמת לי קצת להירגע. פשש, איזה שפעים, גם שוקו, ישתבח שמו לעד.. בוטנים

 . ורא, נמסור נפש, אולי מישהו יביא קולה.את השוקו, אז פחות מתאים. אבל, לא נ 

 לאכול?  מה, חייבים להפסיק
צריך  ן,  יאז זה לא העניאנחנו אמורים להסתגף עכשיו?    ,מהאז  טוב, אמרנו שאנחנו נגד ריבוי אור,  

 רבינו:  מספרכמו שעומק,  קצת יותר ללהבין 

 מעשה א' מבת מלך שנאבדה –סיפורי מעשיות 

והלך לשם ומצא אותה. והיתה מצטערת לפניו מאד, כי אלו באת באותו היום, היית מוציא אותי מכאן,  ...  

מתגבר היצר הרע   ובשביל יום אחד אבדת. אמנם שלא לאכל הוא דבר קשה מאד, בפרט ביום האחרון, אז

וא דבר קשה מאד. )הינו שהבת מלך אמרה לו, שעתה תקל עליו האזהרה ולא יהיה מוזהר שלא לאכל, כי ה

וביום האחרון תהיה רשאי לאכל, רק  לעמד בו וכו'( בכן תשוב לבחר לך מקום, ותשב גם כן שנה, כנ"ל,  

 . והלך ועשה כן:שלא תישן ולא תשתה יין כדי שלא תישן, כי העקר הוא השנה

 לא נגד אנחנו 
רוצה קצת להירגע. טוב,    שים לב.. למה אני אוכל? אני רעב? לא.. אניצריך לאפשר לאכול, אבל    אז

, הירידה הזאת,  הדין הזהאולי באמת זה יישב קצת את הדעת, אבל צריך לזכור מה המטרה כאן..  

,  קצת רוגלכים ושוקו  נואז אם אכל  ! םתורה שתביא להארת החכמה שתמתיק אותלהוליד    כיםצרי 

ל נתן  עלמוחין,    נווזה  חיוך  קצת  ללכת  ,הפנים  העלה  אפשר  והכוחות   אדרבה,  השמחה  עם 

 על העניינים..   אורלשפוך עוד  כדי תורה קצת  המחודשים ללמוד

 בעולם קוראים לזה אכילה רגשית
לאבל   אם  צריך  לב,  מנסים  שים  גודל  שהאוכל  אנחנו  כך  הבעיה  כגודל  אם  הבעיות..  את  יפתור 

עוגה  עוד    יםאוכל נחנו  ואהסעודה,   ועוד  מטושטשיםעד  עוגה  נעימים  הלא  מרוב  כבר    שהרגשות 

 ..פספסנו את המטרה אז, שיכרון 

 מתנה מעבר לפינה
מתנה    נורוצה לתת לה'  של אהבה!    םג, הכל יסתדר, זה הכל ייסורי ודאלא למה עם הרגשות?  אז  

תבלבל! אין כאן שום  לה  לאנפלאה, חסד כל כך גדול, שלא נתנו לו משמים לרדת כמו שהוא, נקי.  

קשיב למרדימים..  אסור להקשיב למאשימנים,  אסור להקשיב לליצנים,  אסור להדבר חוץ מאהבת ה',  

גדולה מאד! אבל..    נומחכה ל גדולה!    כדי למצוא כאן את מספיק  חזק  יהיה  שכל  שהצריך  מתנה 

  להשתדל שכל שעדיין יש לו הרגש בעניינים רוחניים, ולא מבולבל ומעורפל מרוב עשנים..    ..ההמתקה
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נ תייאש,  לא להו  יפול לבחינת שינה!לא ל הרגשות הלא נעימים יהפכו  ומצא את התשובה,  אנחנו 

 לקירבה ואהבה! 

 יאללה לשדה!
הנה הטנדר    .עזוב אותך רוגלכים, זה סתם לא בריאעשוי החסיד היקר לחשוב,  טוב, אתה יודע מה,  

 ! יוצא לשדה, בשביל מה אני ברסלב? הכל פותרים בשדה

 לא תמיד נכון.. 
 כותב רבינו: אין כמו תפילה, אבל אז נכון,  

 ליקו"מ תורה עד

יַנת ַיֲעק   חִּ ֵדי בְֹ ָחק, הּוא ַעל יְֹ צְֹ ין ֶׁשל יִּ ָתַקת ַהדִּ י ַהמְֹ ָמה,  כִּ יַנת ָחכְֹ חִּ ב הּוא בְֹ י ַיֲעק  ֵדָעה. כִּ בּור בְֹ יַנת דִּ חִּ ב, ֶׁשהּוא בְֹ

י   י'. כִּ ַמנִּ ַחכְֹ לֹוס: 'וְֹ קְֹ ֵגם אּונְֹ רְֹ תִּ י", וְֹ ֵבנִּ קְֹ מֹו ֶׁשָכתּוב: "ַוַיעְֹ הכְֹ בּור ְבֵדעָּׁ ה, ְוֵיש דִּ בּור ְבלֹּא ֵדעָּׁ ינֹות  ֵיש דִּ חִּ ֵני בְֹ . ּוׁשְֹ

יַנת  חִּ ַחת תֹוָרה', ֵאלּו, ֵהן בְֹ מְֹ ש ִּ ָנא ַרָבא וְֹ ב'הֹוַׁשעְֹ ק ְוַיֲעקֹּ ְצחָּׁ יַנת יִּ ֵהן ְבחִּ  .שֶׁ

 דיבור בלא דעה 
אתה יכול לצאת לשדה, אנחנו עדיין ברסלב, אבל תזכור שאתה עכשיו בבחינת יצחק, דיבור בלא  

  , ע דעה. כרגע, לפני שנתנו כח למלכות דקדושה, שולטת מלכות הרשעה, כי כשזה נופל זה קם. כרג

המדמה לא מבורר, והפרשנויות שאנחנו מקבלים הן מוטעות לגמרי.. אז זה לא פשוט להתחיל להגיד 

 אותן לקב"ה.. 

 חכמים היזהרו בדבריכם 
שאנחנו  נחשוב  בתמימות  אם  ואדרבה,  הנפש,  על  משפיע  ומאד  וחזק,  עוצמתי  כלי  הוא  הדיבור 

נחנו ח"ו נגביר את הפרשנויות הלא  שופכים את ליבנו לקב"ה, והדיבורים יצאו ממקום לא טוב, א

 טובות, ונקבע אותן בליבנו ח"ו..

 הלכות תפילין 
 אז מה בכל זאת נעשה? כותב הנחת השולחן: 

 הל' תפילין  –נחת השולחן 

אך מחמת שבקדושה כל בחינה ומדה כלולה מכולם ע"כ גם התפלין כלולים משתי הבחינות שהם בחי' ...  

ן הנ"ל ושל ראש הוא בחי'  "קבא בחי' נוווזה בחי' של יד שהוא בחי' מוחין דנהחי"ת והנו"ן הנ"ל.  

הנ"ל והחי"ת  דלה  אור השכל  בחי'  הנ"ל שהיא  הנון  בחי'  כנגד  פרשיות  ד'  אחד  בכל  יש  וע"כ  ועניה  . 

צריכין לתקן   הבתחילובכללותן הם חי"ת פרשיות כנגד בחי' החי"ת הנ"ל. וע"כ של יד קודם לשל ראש כי 

הצמצום ואח"כ זוכין לקבל המוחין. וע"כ ארז"ל כל זמן שבין עינך יהיו שתים שאסור לחלוץ השל יד קודם 

עליו בשעת ק"ש )שכלולה מעול לשל ראש. כי השל ראש מרמז לבחי' החי"ת הנ"ל וע"כ צריך שיהיו תפלין  

ה כי עי"ז נתקבלין  למלכות שמים בחי' נון הנ"ל ועול תורה ומצוות שעל ידה נותנין כח למלכות דקדושה( ותפ

ה  לוע"כ אסור להפסיק בין של יד לשל ראש וארז"ל שח בין תפלה לתפ כל התפלות והבקשות כנ"ל:  

"ן שיהיו באחדות אחד ביחודא  והחי"ת והנחוזר עליהם מעורכי המלחמה. כי צריכין לקשר ולייחד  

כמובן   בשלימות  דסט"א  המלכות  בחי'  ולהכניע  המלחמה  את  ולכבוש  להתגבר  זוכין  ועי"ז  שלים 

 . בפנים

 , לא מדברים דיםלומאם לא 
אז מחדש הנחת השולחן שכדי לייחד את החי"ת והנו"ן שיהיו באחדות אחד, דהיינו דיבור בדעה, 

אסור להפסיק בין של יד לשל ראש.. דהיינו, לעניינינו,  לכות הרשעה,  כדי לנצח את מבחינת יעקב,  

 עד שלא קיבלנו את אור החכמה, אסור לנו לדבר.. 

 שיחת חברים? 
לפעמים יש יצר לשפוך את הלב לחבר.. "דאגה בלב איש ישיחנה".. והחבר מקשיב, ולא נעים לו, הוא 

ומ  ומרחם עליךצדיק  רוצה להמשיך להיות חבר, אז הרבה פעמים הוא מסכים  כוונה   ,אותך,    בלי 

אבל בעצם למה הוא מסכים? לעשו, ללבן, לישמעאל.. למלכות הרשעה שכרגע שולטת על    רעה..
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ועל הדיבור... פעם שמעתי שיחה בה מישהו כביכול מיצר על כל הצרות   הפרשנות, על התפיסה 

וואי, איזה תיק ..". חבר טוב  נים אתה עוברושעושים לו בני ביתו. החבר אמר, כאילו בצחוק "וואי 

 ויוצרים לאט לאט פירוד בין האיש לבני ביתו. כביכול.. אבל הדברים מחלחלים ללב, 

 אז מה אומרים בהתבודדות? 
שבין טוב, אז שיחת חברים לא, ואסור לדבר, אז בכלל שייך ללכת להתבודדות? אז כן.. יש לנו הלכה  

כל עוד זה קשור לתפילין מותר לדבר.. אז גם כאן, כל עוד זה תפילין של יד לבין תפילין של ראש,  

תאיר לי  אבא " קשור לתפילין בחינת מוחין, בחינת חי"ת של החכמה, אז מותר לדבר, לצעוק לאבא, 

את אור החכמה, תעזור ללמוד תורה, ולא סתם ללמוד תורה, אלא לזכות לאור התורה, שהתורה 

כל מה שיש לי בראש זה דמיונות ופרשנויות נקראת אור, כדי שתאיר לי בכל דרכי. בבקשה אבא,  

 . "כוזבות, אנא האר בי את אור האמת, עזור לי להסתכל בשכל האמיתי של מה שקורה איתי..

 וד תורה בכחללמ
עברנו את הגל הראשון של המוסריות הכוזבת של לבן, עברנו את הגל השני של התאוות והשינה, 

לעשות. אבל מה כן עושים? כותב    לאלמדנו מה  עברנו את הגל השלישי של דיבורים לא טובים,  

 תורה בכח..  לומדים ,רבינו

 לפחות זה נראה שהוא נהנה 
א נפסקות.. הרי אנחנו עכשיו בממלכתה של מלכות הרשעה..  זה לא פשוט, המחשבות מטרידות ול

הקושיות, הבלבולים והספקות לא מפסיקים. החברותא יושב לידי ומדבר בשצף קצף, ואני איבדתי  

בחברותא שמניע ידיו  בהלם  אשורית עתיקה, ואני בוהה  אותו כבר בהתחלה. המילים נשמעות כמו  

שאין לי מושג על מה   שהוא לא קלטומקווה  מדי פעם,    הנהןל  ובהתלהבות. אני משתדל  ומדבר ברגש

 כל כך נעים.. לא  .. הוא מדבר 

 טוב שנייה רק תן לי לסדר משהו קטן 
, אעשה קצת יישוב הדעת? אולי.. אולי רק כמה דקות אני אתן למחשבות שרצות לי בראש מנוחה

בוא אז אני אוכל ל  קטן, אולי זה ירגיע אותי..  אני אתקשר שנייה כדי לנסות לסדר איזה משהו  אולי

לא בני, כי לא מחכמה שאלת זאת. הקושיות   !!נעשה שטייגען!  לחברותא ביישוב הדעת, כמו שצריך

 זה לא ייפתר..  ,כמה שלא תנסה לפתור את זהבני אהובי, הן מהחלל הפנוי.. כל באיה לא ישובון, 

 למעלה מהזמן
אבל הנה, אני כמעט מצליח לפתור את זה, יש לי כבר איזה החסיד הצדיק יכול לפעמים לחשוב,  

 : ת היצר, זאת הטעיכלל וכלל זה לא כיווןדע לך בני יקירי, ש.. , רק תן לי כמה דקותכיוון

 אות כד –חיי מוהר"ן 

ָר  בְֹ רֹונֹו לִּ כְֹ ֵרי ַרֵבנּו זִּ בְֹ דִּ ָלאֹות בְֹ פְֹ ַעֵין נִּ ים  וְֹ יקִּ יד ָלבֹוא ַצדִּ ָרָכה ֶלָעתִּ בְֹ רֹוָנם לִּ כְֹ יָמן כ"א ַעל ַמֲאַמר ַרבֹוֵתינּו זִּ סִּ ָכה בְֹ

יגֹו ַהשִּ ָׁשר לְֹ י ֶאפְֹ יף ֶׁשאִּ ֵשֶכל ַהַמקִּ ין מִּ ָׁשכִּ מְֹ בּוכֹות ַהַנ"ל נִּ כּו' ֶׁשֵבֵאר ָׁשם ֵאיְך ֵאלּו ַהמְֹ ים וְֹ בִּ ֶפן. יֹוׁשְֹ ׁשּום א  ָׁשו בְֹ  ַעכְֹ

ַהת ֵכן בְֹ י אֶ וְֹ סֹוד ָחָלל ַהָפנּוי ֶׁשאִּ ין מִּ ָׁשכִּ מְֹ יֹות ֶׁשנִּ ָאר ָׁשם ֶׁשֵיׁש ֻקׁשְֹ ב  יָמן ס"ד, ֶׁשמְֹ סִּ ה" בְֹ ע  ָׁשר ֹוָרה "ב א ֶאל ַפרְֹ פְֹ

קּוֵטי תִּ  לִּ ַנֲהֵגם בְֹ ַרֲחָמם יְֹ י מְֹ ֵקץ כִּ י מִּ הִּ ַהתֹוָרה ַויְֹ ֵכן בְֹ ֶפן. וְֹ ׁשּום א  ָבן בְֹ ַישְֹ ֶכל לְֹ צ א ָבֶהם ש ֵ מְֹ ָאר  לִּ ב  יָמן ז' ֶׁשמְֹ ָיָנא סִּ נְֹ

ָצם,   ָתרְֹ ָׁשר לְֹ י ֶאפְֹ ַמן ֶׁשאִּ ָלה ֵמַהזְֹ ַמעְֹ יֹות ֶׁשֵהם לְֹ ְך עֹוד ָׁשם ֶׁשֵיׁש ֻקׁשְֹ ה ַאַחר כָּׁ ם יְֻקשֶׁ ֵרץ אֹותָּׁ ה ְלתָּׁ ְרצֶׁ ם יִּ י אִּ כִּ

וְ  ְבֻקְשיֹות  ס  ְכנֹּ לִּ יָּׁכֹול  שֶׁ ַעד  ה  לָּׁ ַבְּתחִּ מִּ יֹוֵתר  ה  ֲחזָּׁקָּׁ ְהיֶׁה  יִּ שֶׁ ַהְזַמן  ֻקְשיָּׁא  ֵאין  שֶׁ ֵמַהְזַמן  ה  ְלַמְעלָּׁ שֶׁ ים  ֵתרּוצִּ

ם ֵהיֵטב ם ְוכּו' ַעֵין שָּׁ ֵיש שָּׁ ים שֶׁ ֵאר ַהֻקְשיֹות ְוַהֵּתרּוצִּ יק ְלבָּׁ ים: ַמְספִּ דֹוׁשִּ ים ֶׁשלֹו ַהקְֹ ָפרִּ סְֹ קֹומֹות בִּ ַכָמה מְֹ ֵכן בְֹ  . וְֹ

 שכל של החלל הפנוי
בעיה טבעית.. בעיה  איזו  אותנו.. אנחנו חושבים שיש כאן  , זה בדיוק מה שמבלבל  ןזה בדיוק העניי

יהודים. אנחנו שוכחים שאנחנו  נוכל לפתור אותה? אנחנו שוכחים שאנחנו  נורמלית.. למה שלא 

ברסלב. הבעיות שלנו הן לא נורמליות. כמו שכתבנו, הקב"ה רוצה לתת לנו מתנות גדולות ומופלאות.  

במציאות העכשווית, צריך    לפתרוןהבעיות שלנו בלתי ניתנות    יותר ממה שאנחנו מסוגלים לתפוס..

אותן, לפתור  כדי  בריאה חדשה  חדש  צריך  לברוא  דעת חדשה,לקבל שכל  מסוגלים    ,  להיות  כדי 

 להמתיק אותן.. 
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 להכניס את הראש בתוך האותיות
י יש לי  מה זה יעזור?! הראבל  אין ברירה.. אנחנו צריכים להכניס את הראש בכח בתוך האותיות..  

אני מאמין בתורה, אני אוהב את התורה, אני חי את התורה, אני נושם את התורה, אני אוכל   !בעיה

אבל מה לעשות, יש בעיה בפרנסה/שלום בית/וכו', לא עדיף    !, מחובר אליה באינפוזיהאת התורה

 מלך: הכותב החיי  פשוט לפתור אותה?

 ח' -עמ' ז' –מלך החיי 

הנה הכל תלוי  , ונאמר מה שמובא בפרי החכמים ובעלי הסודות.  רי קדשובא בדבבהקדים סוד ענין החן המו

, שם ימשך ויבוא, יקרב הלבבות ויקרב המרוחק אל הקרוב, כי החן יקשר בחן, שהוא כח פלאי וסגולי

ויחבר בין הנפרדים ויזווג המינים ועוד פלאות רבות. וגם האדם כלפי הבורא ית"ש צריך שימצא חן בעיניו 

, ואזי ימלא כל מבוקשו. והסוד הזה איך למצוא חן הוא נעלם מעיני הבריות, כי כל אחד מוצא חן בעיני  ית"ש

, שהלומד אותה הרי היא מעלה ה' לפי עניינו ומעשיו וכו'. אמנם יש דרך השווה לכולם, והוא עסק התורה

, יהיו מתקבלים כל ו החןוע"י אור הפלא הזה, היינחן על לומדיה, שע"כ נקראת איילת אהבים ויעלת חן.  

אור והנה    תפילותיו ובקשותיו מאת הבורא ית"ש, כי מאחר ומצא חן בעיניו ית"ש הוא ימלא כל מבוקשו.

, ונכלל בזיו נועם אור הכתר שבו נגלה אור  הפלא הזה הוא אור אהבתו ית"ש ברצותו להיטיב לבריותיו

  ן למניית דאורייתא ושבע מצוות דרבנן המשלים  כבודו. ... והוא נמשך עלינו בזיוו הפלא ע"י תרי"ג מצוו

כת"ר ... כי השי"ת אוהב אמת לכל הנשמות, כי הוא בראם והוא נשמת כולם ונשמת העולם, וכל העולמות 

הם שלו, והוא נגלה בכתר העליון שבה סוד אור לובן התורה, אש לבנה, ואשר עליה אש שחורה, סוד מה  

 וד, היינו "כולם בחכמה עשית"( )אותיות דיו היא ישניתנה בשיעורים וגבולים וצמצומי אותיות ותיבות בדיו שחורה  

החכמה   מן  נמשכת  וכו'  ומעשים  ותיבות  אותיות  היינו  ואורייתא,  שבידינו.  שבס"ת  הלבן  הקלף  גבי  על 

... באריך אנפין שבו, שהוא סוד הכתר, אשר מחכמה שבו  שבא"ק, כי "אורייתא מחכמה נפקת", ונתלבשה 

להפלא, שהוא כתר המפליא לעשות, היינו  ובתורה נגלה אור  יצאה התורה כמו שהיא בידינו. ...   כֶׁ של    שֵֹּ

 .הכל כאחד ההעשייכל המציאות מראש ועד 

 ! התשובה לכל השאלות
זאת אומרת שבתורה, בתוך האותיות, בתוך הגבולים והצמצומים והשיעורים והמידות, יש את השכל  

שלי!! ואפילו אם   של כל המציאות! זה שהולכים בירקות אחרי זמן לקיטה, זה רלוונטי מאד לבעיה

ִתְתַגְלֵגל ַבִחִטים ְוִתַטְמֵטם  "אני גורס במשניות, זה שכתוב שם דווקא   ה, ַעד ׁשֶׂ ִעסָׂ אֹוְכִלין ֲעַראי ִמן הָׂ

אז האותיות א' ו' כ' ל' י' ן' זה בדיוק האותיות שפותרות לי את כל הבעיות בחיים! וכמובן    "ַבְשעֹוִרים.

 גם האותיות שאחריהן.. 

 בה שבצמצום האה
בתורה יש את האור הזה, אור האהבה של הקב"ה, אור החן, אור הכתר, השכל של החלל הפנוי, 

שמסביר למה הקב"ה צמצם את עצמו. הרי כולו אור ואהבה, למה לצמצם? אבל גם הצמצום זה 

במידה אהבה, וזאת האהבה הכי גדולה. כזאת גדולה שאנחנו צריכים לבנות כלים כדי לקבל אותה  

 ובהדרגה.

 הקב"ה שמח בגמגומים שלך 
אז נכון, אני לא בדיוק במצב השטייגען האופטימלי שלי.. נכון, אני מפחד שהחברותא שלי יחליט  

ירידה חדה בהבנת הנקרא והנשמע.. אבל צריך לזכור, ה' יודע את כל זה. וכן, להחליף אותי עקב  

לו אם אני לא מבין, והוא שמח בכל מאמץ שלי  הוא אוהב אותי, והוא שמח בכל אות שאני אומר, אפי

 בכל זאת, בכל התגברות קטנה שלי בכל זאת.. כפי שכותב רבינו: 

 ליקו"מ תורה עד

ב הּו י ַיֲעק  ֵדָעה. כִּ בּור בְֹ יַנת דִּ חִּ ב, ֶׁשהּוא בְֹ יַנת ַיֲעק  חִּ ֵדי בְֹ ָחק, הּוא ַעל יְֹ צְֹ ין ֶׁשל יִּ ָתַקת ַהדִּ י ַהמְֹ ָמה,  כִּ יַנת ָחכְֹ חִּ א בְֹ

ל א ֵדָעה, בּור בְֹ י ֵיׁש דִּ י'. כִּ ַמנִּ ַחכְֹ לֹוס: 'וְֹ קְֹ ֵגם אּונְֹ רְֹ תִּ י", וְֹ ֵבנִּ קְֹ מֹו ֶׁשָכתּוב: "ַוַיעְֹ ינֹות    כְֹ חִּ ֵני בְֹ ֵדָעה. ּוׁשְֹ בּור בְֹ ֵיׁש דִּ וְֹ

ָנא ַרָבא', י 'הֹוַׁשעְֹ ב. כִּ ַיֲעק  ָחק וְֹ צְֹ יַנת יִּ חִּ ַחת תֹוָרה', ֶׁשֵהן בְֹ מְֹ ש ִּ ָנא ַרָבא וְֹ יַנת 'הֹוַׁשעְֹ חִּ בּור    ֵאלּו, ֵהן בְֹ יַנת דִּ חִּ הּוא בְֹ

י ֲעָרָבה דֹו יַנת ֲעָרָבה, כִּ חִּ ל א ֵדָעה, ֶׁשהּוא בְֹ ַהר ַהָקדֹוׁש  בְֹ יָתא ַבז  י אִּ ם, כִּ ָפַתיִּ ש ְֹ א  ָמה לִּ ֵעי ְבאֹוַרְיתָּׁ אן ְדלָּׁ ית מָּׁ 'אִּ

ֵדי ְבַהאי יְך הּוא חָּׁ א ְברִּ א, ְוֻקְדשָּׁ א ְלֵעלָּׁ ְלקָּׁ ה סָּׁ לָּׁ ה ּומִּ לָּׁ ל מִּ א יַָּׁדע, כָּׁ א ְדלָּׁ ְמגּומָּׁ ה ְבגִּ ה, ְונַָּׁטע ַלה   ּוְמַגְמֵגם בָּׁ לָּׁ מִּ



 בס"ד בר"ה בה"ב                                                      8
 

ין ְדַההּוא ַנחֲ  נִּ ֳחרָּׁ ְקרּון ַעְרֵבי ַנַחל'סָּׁ ין, ְואִּ ין ַרְבְרבִּ נִּ ילָּׁ ין אִּ לִּ נּון מִּ דּו ֵמאִּ ְתֲעבִּ א, ְואִּ ֵבי ַנַחל ֵהם  לָּׁ ָצא ֶׁשַערְֹ מְֹ . נִּ

ל א ֵדָעה: בּור בְֹ יַנת דִּ חִּ  בְֹ

 יצחק מוליד את יעקב 
מגמגם,   אני  זאת  ובכל  דעה,  דיבור בלא  יצחק, בחינת  דקטנות, בדינים, בחינת  אז כשאני במוחין 

שמח  ה והקב"ה  עולות  מילים!מילים  מאותן  גדולים  אילנות  שהוא    ועושה  יעקב,  נולד  ומיצחק 

התקשרות החי"ת והנו"ן, התקשרות החכמה בתוך המלכות, וע"י זה אפשר להסתכל בשכל של כל 

 ! דבר

 החכמה אור שיג את מתחילים לה
ום חיוך עולה על ואז, אחרי רבע שעה, חצי שעה, שעה, המחשבות כבר מפסיקות להטריד.. פתא

אבל כבר   ,הקושיות עדיין שם  הפנים.. הפנים מאירות, העיניים צוחקות ואוהבות, וכל המבט משתנה.

 הרבה פחות מפחידות.. 

 האמת מתגלה 
כי לא היו כלים..    ,אז יכול להיות שעכשיו תצא להתבודדות, ופתאום ה' יאיר לך מה שלא האיר קודם

 והאמת תתגלה ותיישב את הדעת בצורה אמיתית..פתאום אור חדש יישפך על הסוגייה, 

 עדיין לא
להתחיל לחשוב כבר  , אולי עכשיו כדאי  להתנוצץ  משהו כבר התחיל  ואםאבל יכול להיות שעדיין לא..  

על הקושיות, אולי עכשיו כדאי להתקשר להוא שיסדר לי את העניין הזה? לא כל כך.. אם תנסה שוב 

בהשתדלות ולהסתבך  תתחיל לשקוע בקושיות של החלל הפנוי, ואם תתקשר שוב תתחיל לשקוע  

יִקים ְכאֹור ֹנַגּה "ְוֹאַרח ַצִד   מיותרת, ודאגות מיותרות וכו' וכו'. לכן רבינו כתב שהחכמה היא בחינת

ַהּיֹום" ְנכֹון  ַעד  וָׂאֹור  יגיע לשיא האור, ולא  הֹוֵלְך  נכון היום, שהיום  .. דהיינו, שהצדיקים מחכים עד 

 . עמפסיקים באמצ 

 אז מה עם הפתרון? 
מחודשים מהתורה  תמשיך ללמוד תורה, תמשיך להתפלל אחרי שהמלכות דקדושה קיבלה כוחות  

יגיע עד שהפיתרון  ויתבהר  יתבהר  להיות באמונה, האור  , עד שתשיג את השכל  שלמדת, תמשיך 

 האמיתי. 

 אין פתרוןעדיין הפתרון הוא ש
אז מה, יש לנו כאן נוסחה להבין את כל סודות הבריאה? כל מה שעובר על האדם, כל מה שעבר על  

 כותב ר' נתן:יפתר? עם ישראל, כל הקושיות בבריאה, הכל יכול לה 

 ליקו"ה חו"מ הל' פיקדון וארבעה שומרים ה"ד אות כא

ָכל ָדָבר ַעל ַהֵשֶכל   ַתֵכל בְֹ סְֹ הִּ נּו לְֹ ַהיְֹ יּות, דְֹ ימִּ נִּ יּות ֶאל ַהפְֹ יצֹונִּ ַקֵשר ַהחִּ ָין ֶזה לְֹ נְֹ י ֶבֱאֶמת עִּ ָקֵרב כִּ תְֹ הִּ ָהֱאֶמת ֶׁשֵיׁש בֹו ּולְֹ

ים לַ  ָברִּ ֵדי ָכל ַהדְֹ ֵדיַעל יְֹ ם ַעל יְֹ י אִּ כֹות ָלֶזה כִּ זְֹ ָׁשר לִּ י ֶאפְֹ אִּ ֵני ָאָדם וְֹ בְֹ ד מִּ א  ָלם מְֹ ֶנעְֹ ַּה וְֹ ָין הּוא ָגב  נְֹ ָבַרְך, ֶזה ָהעִּ תְֹ  ה' יִּ

ין ַהֵיֶצר ַהטֹוב ַעל ַהֵיֶצר ָהָרע ֶׁשַעל ירִּ בִּ ין ַהֵיֶצר ָהָרע ּוַמגְֹ יעִּ נִּ דֹוָׁשה ֲאֶׁשר ַעל ָיָדּה ַמכְֹ דֵ   ַהתֹוָרה ַהקְֹ ַגֵבר  יְֹ תְֹ י ֶזה מִּ

יג ַהֵשֶכל ַהַנ"ל. וְֹ  ַהשִּ ין לְֹ כֹולִּ ָקא יְֹ ֵדי ֶזה ַדיְֹ צּום ֶׁשַעל יְֹ מְֹ יַנת ַהצִּ חִּ יא בְֹ ֻדָשה ֶׁשהִּ כּות קְֹ יַנת ַמלְֹ חִּ י ַמה  בְֹ פִּ ָכל ֶאָחד כְֹ

ַׁשבֵ  י ֶׁשמְֹ לּו מִּ ֶזה ַהֵשֶכל, ַוֲאפִּ מֹו ֵכן זֹוֶכה לְֹ בֹו כְֹ ַׁשֵבר ַתֲאֹות לִּ לֹו  ֶשמְֹ כְֹ ש ִּ צּום בְֹ מְֹ ֶיה לֹו צִּ הְֹ ָזֵהר ֶׁשיִּ יְך לִּ ר ַהַתֲאֹות ָצרִּ

ַתֲאֹות ֶׁשצָ  ן בְֹ ֻׁשָקע ֲעַדיִּ י ֶׁשמְֹ ָכל ֶׁשֵכן מִּ ׁשּות, מִּ ַמה ֶשֵאין לֹו רְֹ ַתֵכל בְֹ סְֹ הִּ בּול לְֹ ס ַהגְֹ ֵצם  ֶׁשל א ַיֲהר  ַצמְֹ ַוַדאי לְֹ יְך בְֹ רִּ

ס ֵליַדע יֹו לֹו ֶׁשל א ַיֲהר  כְֹ ֵרָגתֹו.  ש ִּ י ַמדְֹ פִּ ֱאמּונָּׁהֵתר ֵמָהָראּוי לֹו לְֹ ת הּוא הָּׁ ֱאמֶׁ ל הָּׁ ה ְוַהֵשכֶׁ ְכמָּׁ ַקר ַהחָּׁ יא   ַעל ֵכן עִּ ֶׁשהִּ

ַהתֹו י  פִּ ַעל  ָדָבר  ָכל  בְֹ ַנֵהג  תְֹ הִּ לְֹ ים  יכִּ רִּ ֶׁשצְֹ נּו  ַהיְֹ ֱאמּוָנה,  ֹוֶתיָך  צְֹ מִּ ָכל  ֶׁשָכתּוב,  מֹו  כְֹ ַהתֹוָרה  ַלל  דֹוָׁשה כְֹ ַהקְֹ ָרה 

ׁשֶ  יכֹוּוכְֹ ֶכל ָגדֹול וִּ ֶזה ַהָדָבר ש ֵ ַוַדאי ֵיׁש בְֹ ֵלָמה ֶׁשבְֹ ין ֶבֱאמּוָנה ׁשְֹ ַיֲאמִּ ֵאיֶזה ָדָבר ֵיַדע וְֹ ַתֵכל בְֹ סְֹ ֶזה ַהָדָבר  מִּ יר בְֹ ַהכִּ ין לְֹ לִּ

ָבַרְך.   תְֹ ֵדי ֶזה ַלה' יִּ ָקֵרב ַעל יְֹ תְֹ הִּ ָבַרְך ּולְֹ תְֹ ֻדַלת ַהבֹוֵרא יִּ ה ֵליַדע  גְֹ ְזכֶׁ ם יִּ ל ַהנֹוֵגעַ ְואִּ כֶׁ זֶׁה ֵאיזֶׁה שֵֹּ ין בָּׁ בִּ ַלֲעבֹוַדת    ּוְלהָּׁ

א רָּׁ ְיַזֵכְך גּופֹו כָּׁ ה שֶׁ ְזכֶׁ יִּ ְך ַעל ֱאמּונָּׁה ַעד שֶׁ ְסמֹּ ְויִּ ְכלֹו  ְיַצְמֵצם שִֹּּ או  ם לָּׁ ְואִּ ַרְך ַמה ּטֹוב,  ְתבָּׁ יִּ ה  ה'  ְזכֶׁ יִּ ז  ּוי אָּׁ

אּוי לֹו רָּׁ ין כָּׁ בִּ  ... . ְלהָּׁ
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יָרה ַמה  חִּ ַקר ַהבְֹ י ֶזה עִּ ָכל ָדָבר.    כִּ יּות ֱאֹלקּות ֶׁשֵיׁש בְֹ וא ַהחִּ ַהֵשֶכל ֶׁשהִּ ָמה וְֹ ים ַהָחכְֹ רֹואִּ ים וְֹ ינִּ בִּ ַאְך  .  ..ֶשֵאין מְֹ

י אִּ  יגֹו כִּ ר ְלַהשִּ ְפשָּׁ י אֶׁ ר ְואִּ בָּׁ ל דָּׁ ֵיש ְבכָּׁ ה שֶׁ ְכמָּׁ ם ַהחָּׁ עֹולָּׁ ים ֵמהָּׁ ֱעלִּ תֹו הֶׁ ְכמָּׁ ַרְך ְבחָּׁ ְתבָּׁ ה' יִּ ם ַעל ְיֵדי  ֵמֲחַמת שֶׁ

ַאֲחרֹון כִּ ֲעבֹודָּׁ  ית הָּׁ ם ַעד ַהַּתְכלִּ עֹולָּׁ יג ְבזֶׁה הָּׁ ר ְלַהשִּ ְפשָּׁ י אֶׁ ְך אִּ ְצֹות, ְוַגם ַאַחר כָּׁ ה ּומִּ ה ְבתֹורָּׁ ה ַרבָּׁ יעָּׁ יגִּ י ה וִּ

ה ְוכּו' ץ ֵדעָּׁ רֶׁ אָּׁ ֵלא הָּׁ מָּׁ ּתִּ בֹוא שֶׁ יד לָּׁ תִּ עָּׁ ם לֶׁ ָבםאִּ לִּ ָלם ָנַתן בְֹ ֶהֶלת(, ַגם ֶאת ָהע  מֹו ֶׁשָכתּוב )ק  ָצא   . ּוכְֹ מְֹ י ֲאֶׁשר יִּ לִּ בְֹ מִּ

ֵלם ׁשֹון ֶהעְֹ יב לְֹ תִּ ָלם ָחֵסר. כְֹ "י, ָהע  ַעד סֹוף, ּוֵפֵרׁש ַרׁשִּ ים ֵמר אׁש וְֹ ה ָהֱאֹלקִּ ה ֲאֶׁשר ָעש ָ ים  ָהָאָדם ֶאת ַהַמֲעש ֶ   ֶׁשֶהֱעלִּ

ה ה ֲאֶׁשר ָעש ָ ָצא ָהָאָדם ֶאת ַהַמֲעש ֶ מְֹ י ֲאֶׁשר יִּ לִּ בְֹ ֶזהּו: מִּ כּו'. וְֹ יֹות וְֹ רִּ יב    ֵמַהבְֹ נּו ֶׁשָנׁשִּ ַעד סֹוף, ַהיְֹ ים ֵמר אׁש וְֹ ָהֱאֹלקִּ

וְֹ  יַנת  חִּ בְֹ ר אׁש  יַנת  חִּ בְֹ ֶׁשהּוא  בֹו  ֶׁשֵיׁש  ַהֵשֶכל  ֶׁשהּוא  יּותֹו  ימִּ נִּ פְֹ ֶׁשהּוא  סֹופֹו  ַעד  וְֹ ֵמר אׁשֹו  ָדָבר  יַע ָכל  ַמגִּ ר אׁשֹו 

יצֹונִּ  יב אֹותֹו ַעד סֹופֹו ֶׁשהּוא חִּ ָמה, ֶׁשָנׁשִּ ים ַיַחד.  ַהָשַמיְֹ יָֻחדִּ ים ּומְֹ ֻקָשרִּ ל ֵאיְך מְֹ יג ַהכ  ַהשִּ יּותֹו, לְֹ מִּ ַגׁשְֹ י זֶׁה יּותֹו וְֹ כִּ

ְפשָּׁ  י אֶׁ ְך אִּ ְצֹות ְוַגם ַאַחר כָּׁ ה ּומִּ ה ְבתֹורָּׁ ה ְגדֹולָּׁ יעָּׁ ם ַעל ְיֵדי ְיגִּ י אִּ ם כִּ עֹולָּׁ יג ְבזֶׁה הָּׁ ר ְלַהשִּ ְפשָּׁ י אֶׁ יג  אִּ ר ְלַהשִּ

יד אַ  תִּ עָּׁ ְשֵלמּות ַעד לֶׁ ל ַמה בִּ ם ְוכָּׁ עֹולָּׁ ה ְבזֶׁה הָּׁ ַנֲעשָֹּּׁ ל ַמה שֶׁ יג ְוֵנַדע כָּׁ ז ַנשִּ אָּׁ ר שֶׁ כָּׁ בּול שָֹּּׁ יָּׁה ְבֵעת ַהקִּ ַחר ַהְּתחִּ

ם ֵמרֹּאש ְוַעד סֹוף ל ְיֵמי עֹולָּׁ תֹו כָּׁ גָּׁ ר בֹו ּוְבַהְנהָּׁ ל ֲאשֶׁ ם ְוכָּׁ עֹולָּׁ יַאת הָּׁ ְברִּ ַרְך בִּ ְתבָּׁ ֵּון ה' יִּ כִּ ַעל ֵכן ֵמֲחַמת  שֶׁ וְֹ  .

דֹו ׁשֶ  ָרֵאל קְֹ ש ְֹ יִּ וְֹ יָרה.  חִּ ַח ַהבְֹ ָכל ָדָבר, ַעל ֵכן ֵיׁש כ  ין ַהֵשֶכל ֶׁשֵיׁש בְֹ ָהבִּ יג ּולְֹ ַהשִּ ָׁשר לְֹ י ֶאפְֹ ים  ַעָתה אִּ ינִּ ים ַמֲאמִּ ׁשִּ

ֵכיֶהם   ַדרְֹ בְֹ ים  כִּ הֹולְֹ וְֹ ֶׁשַאֲחָריו  ים  יקִּ ַהַצדִּ ָכל  תֹוָרתֹו ּובְֹ ּובְֹ ַרֵבנּו  ֶׁשה  מ  בְ בְֹ ים שֶׁ ינִּ יּות  ּוַמֲאמִּ ימִּ ְפנִּ ֵיש בֹו  ר  בָּׁ דָּׁ ל  כָּׁ

ה י ַהּתֹורָּׁ ר ַעל פִּ בָּׁ ל דָּׁ ים ְבכָּׁ ְתַנֲהגִּ יתֹו, ּומִּ הּוא ַּתְכלִּ ר שֶׁ בָּׁ ל דָּׁ ֵיש ְבכָּׁ ל שֶׁ הּוא ַהֵשכֶׁ יּות ֱאֹלקּות שֶׁ ְוַעל ְיֵדי זֶׁה   חִּ

יא עִּ  הִּ ֱאמּונָּׁה שֶׁ יּות ַעל ְיֵדי הָּׁ ימִּ ל ַהְפנִּ יּות אֶׁ יצֹונִּ ים ַהחִּ לְמַקְשרִּ  ... ַקר ַהֵשכֶׁ

 אז צריך להסתכל על השכל או לא
לא מובן כל כך.. יוצא שכדי להשיג את השכל והחכמה שבכל דבר צריך להקדים את המלכות, אמונה, 

שיש בדבר הזה שכל על ידו אני יכול להתקרב לה' יתברך. כי הרי כל מה שתיארנו כאן, לא להקשיב  

ירגע ע"י תאוות או ע"י דיבורים לא טובים, ללמוד את  למחשבות של מלכות הרשעה, לא לנסות לה

התורה הקדושה בכח למרות כל המניעות, כל הדברים האלו נובעים מאמונה.. מאמונה שהבעיה 

שלי היא לא בעיה טבעית שאפשר לפתור בשכל הטבעי שלי, מאמונה שאני כן צריך לחזק את השכל  

וות שמובילות לשינה, מאמונה שהשכל הזה,  כדי לקבל את השכל האלוקי הזה לכן לא ליפול לתא

האור הזה גנוז בתורה ולכן אני לומד אותה למרות שבשכל הטבעי שלי אני לא מבין איך הדברים  

 אמונה?עוד קשורים.. ובסוף כל זה, ר' נתן אומר שהשכל שאני אקבל זה.. 

 אמונה שלמה 
 אז בוא נדייק בדברי ר' נתן: 

 שומרים ה"ד אות כאליקו"ה חו"מ הל' פיקדון וארבעה 

ֹוֶתיָך ֱאמ...   צְֹ מֹו ֶׁשָכתּוב, ָכל מִּ ַלל ַהתֹוָרה כְֹ יא כְֹ ַהֵשֶכל ָהֱאֶמת הּוא ָהֱאמּוָנה ֶׁשהִּ ָמה וְֹ ַקר ַהָחכְֹ נּו ַעל ֵכן עִּ ּוָנה, ַהיְֹ

בְֹ  ַתֵכל  סְֹ ֶׁשמִּ דֹוָׁשה ּוכְֹ י ַהתֹוָרה ַהקְֹ ָדָבר ַעל פִּ ָכל  בְֹ ַנֵהג  תְֹ הִּ ים לְֹ יכִּ רִּ ָדָבר  ֶׁשצְֹ ה ֵאיֶזה  ֱאמּונָּׁה ְשֵלמָּׁ ין בֶׁ ְוַיֲאמִּ   ֵיַדע 

הִּ  ָבַרְך ּולְֹ תְֹ ֻדַלת ַהבֹוֵרא יִּ ֶזה ַהָדָבר גְֹ יר בְֹ ַהכִּ ין לְֹ יכֹולִּ ֶכל ָגדֹול וִּ ֶזה ַהָדָבר ש ֵ ַוַדאי ֵיׁש בְֹ ֵדי ֶזה ַלה'  ֶׁשבְֹ ָקֵרב ַעל יְֹ תְֹ

ָבַרְך  תְֹ  יִּ

 כאילו רואה בעיניו 
 נעשה חזרה קצרה:  ראינו אותו בעלון קודם, אבל נתקלים במושג "אמונה שלמה".אז שוב אנחנו 

 ליקו"ה הל' ראש חודש ה"ו אות א'

נּו ַהיְֹ ַהיְֹ ... דְֹ אֹור ַהַחָמה, דְֹ ֶיה כְֹ הְֹ ָלל ַרק תִּ עּוט כְֹ ָגם ּומִּ י ׁשּום פְֹ לִּ ֵלמּות בְֹ ׁשְֹ ַלם ָהֱאמּוָנה בִּ ֻתׁשְֹ ַמֵלא וְֹ תְֹ ֶיה  ֶׁשתִּ הְֹ נּו ֶׁשיִּ

ֶיה ָחָזק ב הְֹ ין יִּ יג ּוֵמבִּ ַמה ֶשֵאין ַהֵשֶכל ַמשִּ יא בְֹ ָבָנה, ֶׁשהִּ יַנת לְֹ חִּ יא בְֹ לֹו ָחָזק ֶבֱאמּוָנתֹו, ֶׁשהִּ כְֹ שִּ יר בְֹ ָיאִּ ֹו ָכל ָכְך וְֹ

לֹו ַמָמׁש,   כְֹ שִּ ין בְֹ לּו הּוא רֹוֶאה ּוֵמבִּ אִּ שכְֹ ה ְבֵעינָּׁיו ַממָּׁ לּו רֹואֶׁ ה לֹו ְכאִּ ְהיֶׁה דֹומֶׁ יִּ ֱאמּונָּׁה שֶׁ ַקר ְשֵלמּות הָּׁ זֶׁה עִּ , שֶׁ

אֹור ַהַחָמה ַכַנ"ל: ָבָנה כְֹ יַנת אֹור ַהלְֹ חִּ  ֶׁשֶזה בְֹ

 אמונה יש אמונה ויש  
אז בעצם לפני שהארנו את אור החכמה במלכות, ואור הלבנה נהיה כאור החמה, באמת האמנו שיש 

כי אנחנו ברוך בעיקר האמנו  שזה הכל מתנה גדולה מה' יתברך שאוהב אותנו.  שכל גדול בכל דבר.  

ולים  אבל המחשבות, הקושיות הספקות והבלבברסלבים ומאמינים למה שר' נתן כותב..  יהודים, וה'  

 עדיין זה היה מאמץ להעלות חיוך על הפנים כל פעם שפגשנו מישהו.. עדיין שטפו אותנו..  



 בס"ד בר"ה בה"ב                                                      10
 

 אמונה עם מוחין
אבל מה קורה אחרי שאנחנו לומדים תורה בכח, למרות כל הקושיות, למרות כל הקשיים? אנחנו 

ַצִדיִקים ְכאֹור  מתחילים לאט לאט לזכות לאור הגנוז, לאור הכתר.   ְנכֹון "ְוֹאַרח  ַעד  וָׂאֹור  ֹנַגּה הֹוֵלְך 

 לות להאיר. י, לאט לאט החיוך עולה על הפנים, אנחנו נושמים לרווחה, הפנים מתחַהּיֹום"

 מה עם הקושיות? 
עבר שבוע, עברו שבועיים, ברוך ה' אנחנו כבר בכלל לא חושבים על אותה בעיה. האם היא נפתרה? 

 כותב רבי נתן:  ?אז מה קרה .עדיין שםלא ממש.. מה עם הקושיות, הבלבולים, הספקות?  

 ליקו"ה יו"ד הל' נידה ה"ב אות ב'

קְֹ  ֵאינֹו נִּ ין וְֹ ַהֲאמִּ ין לְֹ יכִּ רִּ ַהֵשֶכל ֵאין צְֹ ים בְֹ ינִּ בִּ ָדָבר ֶׁשמְֹ י בְֹ ים, כִּ ים ֵדעִּ מִּ אֹות תְֹ לְֹ פְֹ יא נִּ י ֱאמּוָנה הִּ ַקר  כִּ עִּ ָרא ֱאמּוָנה, וְֹ

ינִּ  בִּ ים ָהֱאמּוָנה הּוא ַבֶמה ֶׁשֵאין מְֹ מִּ אֹות תְֹ לְֹ פְֹ יא נִּ ין ָבֶזה, ַאְך ֶבֱאֶמת הִּ ם ֵכן ֵמֵהיָכן ָיבֹוא ָלַדַעת ֶׁשַיֲאמִּ אִּ ַהֵשֶכל. וְֹ ים בְֹ

הַ  תֹו ּולְֹ ַסֵלק ַדעְֹ ֵצם ּולְֹ ַצמְֹ ַח לְֹ ֶיה לֹו כ  הְֹ ֵשֶכל ָהָאָדם ֶׁשיִּ ַח בְֹ דֹוָלה כ  ָמתֹו ַהגְֹ ָחכְֹ ים ֶׁשָבָרא בְֹ ין ֶבֱאמּוָנה לְֹ ֵדעִּ ַבד ַעל  ֲאמִּ

יהּו ָלא חָ  אִּ י דְֹ י ַאף ַעל פִּ קּות ַהַדַעת, כִּ ַתלְֹ סְֹ ַאַחר הִּ לּו לְֹ ַהַדַעת, ֲאפִּ ָאר בְֹ ׁשְֹ ימּו ֶׁשנִּ ׁשִּ ַח ָהרְֹ ֵדי כ  י ַאף  ֵזי ַמָזֵליּה ָחֵזי,  יְֹ כִּ

אּוי   רָּׁ חֹוק, שֶׁ ין ֵמרָּׁ י ֵכן ֵמבִּ ְכלֹו, ַאף ַעל פִּ ר ְבשִּ בָּׁ ין ַהדָּׁ ֵאינֹו ֵמבִּ י שֶׁ יןַעל פִּ ַתֵכל לֹו ְלַהֲאמִּ סְֹ הִּ ֶׁשרֹוֶצה לְֹ י כְֹ . כִּ

ין ַהָדָבר   ָהבִּ ָׁשר לְֹ י ֶאפְֹ מֹו ֶׁשאִּ ַעצְֹ ין ֶזה בְֹ י הּוא ֵמבִּ ין כִּ ַהֲאמִּ ין לְֹ יכִּ רִּ ֵברּור ֶׁשצְֹ ין בְֹ ׁשּום ֵשֶכל, ַעל ָהֱאֶמת הּוא ֵמבִּ בְֹ

יַנת ֶצֶדק חִּ ֶזהּו בְֹ ַבד. וְֹ ין ֶבֱאמּוָנה לְֹ ַהֲאמִּ ין לְֹ יכִּ רִּ ַקר ָהֱאמּוָנה    ַרק צְֹ נּו ֶׁשעִּ יַדת ֱאמּוָנה, ַהיְֹ ַעבִּ תְֹ ָרת ָבּה ֱאֶמת אִּ ַחבְֹ תְֹ ַכד אִּ

תַ  סְֹ הִּ ֶצה לְֹ רְֹ ֶׁשיִּ י ֵכן כְֹ ָלל, ַאף ַעל פִּ לֹו כְֹ כְֹ שִּ ין ַהָדָבר בְֹ י ֶׁשֵאינֹו ֵמבִּ נּו ַאף ַעל פִּ ין ָתלּוי ָבֱאֶמת, ַהיְֹ ֵכל ַעל ָהֱאֶמת ָיבִּ

ַכיֹוֵצא: ֵמָרחֹוק ֶׁשָראּוי לֹו לְֹ  ים וְֹ יקִּ ַהַצדִּ ין ַבה' ּובְֹ  ַהֲאמִּ

 מבין שהוא לא מבין 
להבין מרחוק, בכזו שלמות של אמונה, שראוי לנו להאמין  אז בזכות האור הגנוז בתורה, אנחנו זוכים  

שבירידה הזאת, בבעיה הזאת, בדינים האלה מתלבשת אהבת ה', חסד ה'. אנחנו זוכים להבין שאי  

, כאילו אנחנו יין בשום שכל, אבל האור הגנוז בתורה עוזר לנו להאמין בלי להביןאפשר להבין את הענ 

 מבינים ממש! 

 כל הדרכים מקרבות 
אז יש לנו שתי אפשרויות בלהסתכל בשכל של כל דבר, אפשרות ראשונה, שע"י עסק התורה הקדושה  

על   הנכונה  הפרשנות  את  לנו  יאיר  שבתורה  הגנוז  והאור  התמונה,  לנו  תתבהר  לאט  לאט  בכח 

המציאות, ונוכל ממש להבין ולהשיג מה זאת ה' עשה לנו, ואיך מתוך הירידה אנחנו בעצם מתקרבים 

היא שהשכל של זאת הירידה הוא עדיין גבוה מעל גבוה, ויכול להיות   ההשנייברך. האפשרות  לה' ית

שרק בסוף ימינו, או אפילו רק לעתיד לבוא, באמת נבין מה היה החסד של ה' מאחורי הירידה. אבל  

אנחנו נזכה לכזה אור של אמונה, שזה גופא ההתקרבות לה' שלנו כרגע, שלמרות הקושיות והקשיים 

 נו לומדים תורה, מתפללים ושמחים!אנח

 אשרי תמימי דרך
ְך ַההֹוְלִכים ְבתֹוַרת ה'"על הפסוק  פירוש חדש  יוצא לנו   רֶׂ , שבו פתח רבינו את תורתו.  "ַאְׁשֵרי ְתִמיֵמי דָׂ

יָךכמו שרש"י מפרש על הפסוק "תמימי דרך   ֱאֹלהֶׂ ְיֹהוָׂה  ִתְהיֶׂה ִעם  ִמים  התהלך עמו בתמימות  -  תָׂ

  . " א תחקור אחר העתידות אלא כל מה שיבא עליך קבל בתמימות ואז תהיה עמו ולחלקוותצפה לו ול

ולמרות שהםשבאים עלימאחורי כל הדברים    יםעומד וחסדו  אהבתו  ,  מאמינים שה'שדהיינו   לא  , 

הולכים  ה.  לא מתפתים למחשבות, לתאוות המיותרות ולדיבורים שבאים ממלכות הרשעה  מבינים

 כפי שכותב ר' נתן:, ע"י האור הגנוז שבתורת ה' ם מדרגה לדרגהבתורת ה', דהיינו עולי

 ליקו"ה או"ח הל' השכמת הבוקר ה"ד אות ז'

ָגא...  ַדרְֹ ָגא לְֹ ַדרְֹ ים מִּ כִּ ים ַעל ֵׁשם ֶׁשהֹולְֹ כִּ ַהלְֹ ים מְֹ ָראִּ קְֹ ים נִּ יקִּ י ַהַצדִּ ָך  כִּ י לְֹ ָנַתתִּ מֹו ֶׁשָכתּוב )זכריה ג'(, "וְֹ יד, כְֹ ָתמִּ

כּו'".  ים וְֹ דִּ  מהלכים ֵבין ָהעֹומְֹ

מצפים  אלא  של מלכות הרשעה,  לטווח הקצר  ולפתרונות  שלא מתפתים לחקירות  אשרי תמימי דרך,  

ע"י   הבאה,, להשיג את החכמה והשכל של הדרגה  זוכים לעלות מדרגה לדרגהו,  באמונה  ' יתברךלה

 ת שלום! , אשריהם! שבהקדושה ותורתאת שלומדים 


