
ְמַחת ַהִּמְצָוה, ִנְׁשָלם ַהְּקֻדָּׁשה.  ס"ק ב: ַעל ְיֵדי שִֹ
ְוִעַּקר  ֶׁשַּבְּקִליּפוֹת...  ְוַהְּקֻדָּׁשה  ַהִחּיּות  ּוַמֲעָלה 
"ָנַתָּתה  ֶׁשָּכתּוב:1  ְּכמוֹ  ַּבֵּלב,  ִהיא  ַהִּשְֹמָחה 
ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ַהְּׁשִכיָנה,  ְוָגלּות  ְבִלִּבי".  ְמָחה  שִֹ
ָּגלּוָתּה  ִעַּקר  ָרֵאל,  ִישְֹ ֶׁשל  ְמָחָתן  שִֹ ֶׁשהּוא  ֵלב 
ָעֶליָה,  ּגוְֹבִרים  ַהְּקִלּפוֹת  ֶׁשֵהם  ְּכֶׁשַעְצבּות 

ִּבְבִחיַנת: "ַוִּיְתַעֵּצב ֶאל ִלּבוֹ". 

שמחת המצוות

זוכה לעשות מצוה, לקיים רצון ה'.  אדם כבר 
אז למה לא לעשות את זה בשמחה?! הרי כמה 
זוכים  שאנו  לה',  ולהודות  שמח  להיות  צריך 
לקיים ולעשות מצווה שעל-ידה אנחנו דבקים 

ונכללים בה'?!

הוא  כל,  ראשית  מצווה,  לקיים  בא  כשאדם 
ודאגה.  ולבטל מעצמו כל עצבות  צריך להסיר 
צער  ואפילו  דאגה,  שום  בליבו  שתהיה  אסור 
ועצבות על חטאים שעשה. מכל-שכן הוא צריך 
לסלק מעצמו את כל מחשבות עסקי הפרנסה 

ועניני העולם-הזה. 

צריך  צער,  מחשבת  כל  מעצמו  שהסיר  אחר 
לשמחה  כוחו  בכל  עצמו  את  לעורר  האדם 
"שוש  בבחינת:  בה',  שמחה  ועצומה...  גדולה 

אשיש בה' תגל נפשי באלקי". 2

זה  על  אשר  הרבים,  בעונותינו  החטא  "עיקר 
אנו מתגוללים בגלות המר הזה ודווים כל היום 
מתוקף הצרות עלינו על חטא הזה. כי הקב"ה 
ח"ו  יצרו  ולא  האדם  לטובת  האדם  את  יצר 
לטובת עצמו ולצרכו, כי מה צורך יש להקב"ה 
לאדם רק שיעשה המצות ויקבל שכר. ואם לא 
עשה המצוה באהבה ובטוב לבב הוי ח"ו ככופר 

בעיקר, דהוי כאלו ח"ו הקב"ה צריך לו. 

ודבר זה דומה לבעל הבית שיש לו עבד ורוצה 
וממהר  במלאכתו  מהיר  עבד  הוא  אם  לנסותו 
איזה  לעשות  אותו  ומשלח  רבו  חפץ  לעשות 
דבר, ובאמת אם הבעל הבית צריך באותו פעם 
אע"פ  אחריו  השליח  שלח  אשר  דבר  לאותו 
שאינו עובדו כ"כ בשמחה אפילו הכי ניחא ליה 
קצת, כי צריך לו בזאת הפעם. אבל אם הבעל 
הבית אינו צריך כלל לאותו דבר של שליחותו, 
רק עשה זאת לנסותו והשליח עשה בעצבון לב, 
אז הבעה"ב נתמלא עליו חימה וקצף גדול אשר 

אין למעלה ממנו. 

כלל  לנו  צריך  אינו  דהקב"ה  כאן,  הענין  וכך 
ובטוב  ונמצא אם אדם עושה המצות בשמחה 
משאין  ליה.  וניחא  בעיניו  הוא  טוב  אזי  לבב 
כן אם האדם עושה אותו במהירות כדי לגמור 
הדבר מהר וכמשא כבד יכבדו ממנו, אז הקב"ה 

שופך זעמו עליו." 3

אור הגאולה
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הל' קידושין ג'

ִזְכרוֹנוֹ  ַרֵּבנּו  ֶׁשָאַמר  ְכמוֹ  א.  
ָאנּו  ֶׁשֵאין  ַוֲאבוֹי,  אוֹי  ִלְבָרָכה, 
ָּבֵנינּו  ִּבְׁשִביל  ְּכָלל  חוְֹׁשִבין 
ִמַּמִים  ְלַהִּציָלם  ֵאיְך  ְודוֹרוֵֹתינּו 
ָהרוִֹצים  ָהֵאֶּלה  ָהָרִעים  ַהְּזדוִֹנים 
ְוָׁשלוֹם,  ַחס  ָהעוָֹלם,  ֶאת  ִלְׁשטֹף 
ָהָרִעים  ַהִּלּמּוִדים  ַּדְרֵכי  ֶׁשֵהם 
ֶׁשל ָחְכמוֹת ּוְלׁשוֹנוֹת ּוִפילוֹסוְֹפָיא 
ָּבעוָֹלם,  ַעְכָׁשו  ַהִּמְתַּפְּׁשִטים 
ּוִמְתַרֶּבה  הוֵֹלְך  ְוָהֶאִּפיקוְֹרסּות 
ָּבעוָֹלם ַּבֲעווֹנוֵֹתינּו ָהַרִּבים. )ג - כ(
________________________

ְוָהֶאִּפיקוְֹרסּות,  ַהְּכִפירוֹת  ב. 
ּוְכֶנֶסת  ַהְּׁשִכיָנה  ָּגלּות  ִעַּקר  ֶּזה 

ִיְשָרֵאל. )ג - כ( 
________________________

יוֵֹתר,  ִנְמָׁשְך  ֶּׁשַהָּגלּות  ַמה  ָּכל  ג. 
הּוא ָסמּוְך ְלִביַאת ָמִׁשיַח ְּביוֵֹתר, 
ְלִביַאת  יוֵֹתר  ֶּׁשָּסמּוְך  ַמה  ְוָכל 
ָמִׁשיַח, ִנְתַּגִּלין ִסְתֵרי ּתוָֹרה יוֵֹתר. 

)ג - כ( 

ְוַגם  ִלְכּתֹב  ִהִּתירּו  ֵּכן  "ַעל 
ְלַהְדִּפיס ָּכל ִסְפֵרי ַהּזַֹהר ַהָּקדוֹׁש 
ָהֲאִר"י  ִּכְתֵבי  ָּכל  ְוַגם  ְוִתּקּוִנים 
ַהּתוָֹרה  ָרֵזי  ִסְתֵרי  ֶׁשֵהם  ַז"ל 
ְּבָיִמים  ְלִהָּגלוֹת  ִנְּתנּו  ֶׁשֹּלא 
ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ִּכי  ַקְדמוִֹנים. 
ַמְקִּדים ְרפּוָאה ַלַּמָּכה, ִּכי ֵמֲחַמת 
ֶׁשִּיְתַּגְּברּו  ָרָאה  ִיְתָּבַרְך  ֶׁשהּוא 
ָּכֵאֶּלה  ְוֶאִּפיקוְֹרִסים  ְרָׁשִעים 
ְוָׁשלוֹם,  ַחס  ֶׁשִּיְרצּו,  ָּבעוָֹלם 
ַהָּדת,  ִמן  ִיְשָרֵאל  ֶאת  ְלהוִֹציא 
ַחס ְוָׁשלוֹם, ַעל ֵּכן ִהְקִּדים ַהֵּׁשם 
ָהיּו  ּוְכָבר  ַלַּמָּכה  ְרפּוָאה  ִיְתָּבַרְך 
ָּבעוָֹלם  ָּכֵאּלּו  נוָֹרִאים  ַצִּדיִקים 
ָּבעוָֹלם  נוָֹרִאים  סוֹדוֹת  ֶׁשִּגּלּו 
ֱאֹלקּות  ִהְתַּגּלּות  ְוִהְמִׁשיכּו 

תורה כ"ד - ֶאְמָצעּוָתא ְדָעְלָמא

בשמחה ננצח

מעלת הלימוד
ָאַמר, ַהַּבַעל ָּדָבר ָיכוֹל ְלַחּפוֹת ּוְלַכסוֹת ֶאת ָהֵעיַנִים ְמאֹד ֲאָבל ְּבֹלא ֶזה ָהָיה ַהֵּסֶפר עוֶֹשֹה ִהְתעוְֹררּות 

ָּגדוֹל ְמאֹד ָּבעוָֹלם. )ְוָאַמר ְּבזוֹ ַהָּלׁשוֹן: ֶּדער ַּבַעל ָּדָבר ֶקען ֵזייֶער ַפאר ְׁשֶטעִלין, ָאֶּבער זּוְסט, ָוואְלט 
ָדאס ֵסֶפר ְמֻחָּיב ִּגיֶווען ַא ְּגרוֹיְסן ְּבָראְך צּו ָטאהן אוֹיף ֶדער ֶוועְלט(.

)חיי מוהר"ן - שנ"ב( 

ַמֲאַמר ֶאְמָצעּוָתא ְדָעְלָמא ִסיָמן כ"ד ֶנֱאַמר ְּבַקִיץ תקס"ג ִּבְסֻעַּדת ֵליל ַׁשָּבת. ְוָאַמר אוֹתוֹ ְּבִיְרָאה 
ְּכָלל ַמה הּוא אוֵֹמר,  ְלָהִבין  ָיְכלּו ַהּׁשוְֹמִעים  ְוִנְשָֹּגב ָּכל ָּכְך ַעד ֶׁשֹּלא  ּוְבִהְתַלֲהבּות ָעצּום  ְּגדוָֹלה 

ַרק ִנְכַּתב ַאַחר ָּכְך ִּבְכִתיַבת ָידוֹ ּוִבְלׁשוֹנוֹ ַהְּקדוָֹׁשה.                                         )חיי מוהר"ן – י"ח(

ָצִריְך ַאָּתה ַהְמַעֵּין ֶׁשֵּתַדע ְוַתֲאִמין 
ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשֶּנֱאַמר ָׁשם, ַנֲעֶשה 
ַעל ְיֵדי ָּכל ֶאָחד ִמִּיְשָרֵאל ְּכֶׁשּזוֶֹכה 
ְלִהְתַּגֵּבר ַלֲעשוֹת ַהִּמְצָוה ְּבִשְמָחה, ִּכי 
ֹלא ַבָּׁשַמִים ִהיא ֶׁשֹּלא ֶנֶאְמָרה ַהּתוָֹרה 

ְלעוֵֹלי ָׁשַמִים ְוכּו', ִּכי ָקרוֹב 
ֵאֵלינּו ַהָּדָבר ְמאֹד ְוכּו'

)ליקוטי הלכות או"ח - ברכת הודאה ו(



לצאת מהגלות

השכינה הקדושה משתתפת בצערן של ישראל 
- "ְּבָכל ָצָרָתם לוֹ ָצר" ועיקר צערה, כשהעצבות 
ישראל,  של  הטהורות  ליבותיהם  על  מתגברת 
וגורמת להם ליפול ולהשתקע בגלות ח"ו, וליפול 
לתאוות ולצרות!! כי על-ידי העצבות נתעוררים 
העצבות  מחמת  וגם  רח"ל,  דינים  האדם  על 

מתעורר אצל האדם מרירות התאוות חלילה.

על-ידי שהאדם מעורר את עצמו לעשות מצוות 
נחת-רוח  גורם  הוא  על-ידי-זה  בשמחה.  ה' 
ריבוי  ועל-ידי  מגלותה.  ומוציאה  לשכינה, 
עד  לגמרי,  מהגלות  לצאת  נזכה  השמחה 

יתקיים: "ִּכי ְּבִשְמָחה ֵתֵצאּו".

ְוַהֵּשֶכל  ַהּמַֹח  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ָהַעְצבּות  ְיֵדי  "ַעל 
ְמֻבְלָּבל,

ּוְמִמיִרין  ַהַּדַעת  ֶׁשְּמַבְלְּבִלין  הּוא  ַהִּבְלּבּול  ְוִעַּקר 
ּוְמַהְּפִכין ַהּכֹל ִּבְבִחיַנת ַהּיוֹם אוֵֹמר לוֹ ֲעֵשה ָּכְך 
ְוַהּיוֹם אוֵֹמר לוֹ ֲעֵשה ָּכְך ַעד ְוכּו', ֶׁשַהּכֹל ַעל ְיֵדי 
ְּבַכָּמה  ִנְתַיֵּסד  ֶזה  ְוַעל  ּוְתמּורוֹת  ֶׁשֶקר  ְסָברוֹת 
ֲאֶׁשר  'ֶאת  לוַֹמר  ִמַּקְדמוִֹנים  ּוִוּדּוִיים  ְּתִפּלוֹת 
ֶאת  ֶהֱחַמְרִּתי  ֵהַקְלָּת  ַוֲאֶׁשר  ֵהַקְלִּתי  ֶהֱחַמְרָּת 
ֲאֶׁשר ָאַסְרָּת ִהַּתְרִּתי ַוֲאֶׁשר ִהַּתְרָּת ָאַסְרִּתי' ְוֵכן 
ַהְרֵּבה  ַמִּזיִקין  ֶׁשָּלֶהם  ַהֻחְמרוֹת  ַּגם  ִּכי  ַהְרֵּבה, 
ְוֵכן ַהִּמְצווֹת ֶׁשָּלֶהם, ִּכי ַעל ִּפי רֹב ִמְתַלֵּבׁש ַהַּבַעל 
ָּדָבר ְּבִמְצווֹת... ַאְך ֲאִפּלּו ִיְרָאה טוָֹבה ֶּדֶרְך ַהַּבַעל 
ָּדָבר ְלָהִמיר ּוְלַהֲחִליף ֶׁשהּוא ַמה ֶּׁשַּדְרּכוֹ ְלָהִביא 
ֵמֲחַמת  ְוַעְצבּות  ְׁשחוָֹרה  ָמָרה  ִליֵדי  ָהָאָדם  ֶאת 
ִיְרָאה זֹאת ַעד ֶׁשַּמְרִחיֵקהּו ֵמה' ִיְתָּבַרְך ַעל ְיֵדי 

ֶזה, ַּכָּידּוַע ֶנַגע ַהֶּזה ְּבַכָּמה ְּבֵני ָאָדם, 

ַהּטוֹבוֹת  ַהִּיְראוֹת  ְוָכל  ָהעֶֹנׁש  ִיְרַאת  ֲאִפּלּו  ִּכי 
ִּבְבִחיַנת  ְלָרָעה  ְוֹלא  ְלטוָֹבה  ַרק  ְלַקֵּבל  ְצִריִכין 
ְיֵדי  ִיְתָּבַרְך ַעל  ְלִהְתָקֵרב ַלה'  ְלַחִּיים,  ִיְרַאת ה' 
ְלִהְתַרֵחק ח"ו,  ְוֹלא  ֶׁשהּוא  ָמקוֹם  ִמָּכל  ַהִּיְרָאה 
ְלִשְמָחה  ָיבוֹא  ָהעֶֹנׁש  ִיְרַאת  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשַּדְיָקא 
ַהִּיְרָאה  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשַּדְיָקא  ִּבְרָעָדה,  ְוִגילּו  ִּבְבִחיַנת 
ֶזה  ְיֵדי  ַעל  רח"ל,  ַהְּגדוִֹלים  ֵמֳעָנִׁשים  ְוָהְרָעָדה 
ָּפִנים  ָּכל  ַעל  ֶׁשהּוא  ַעל  ְלִשְמָחה  ָיבוֹא  ַּדְיָקא 
ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ְלַצִּדיִקים  ּוְמקָֹרב  ִיְשָרֵאל  ִּבְכַלל 
ִיְבַטח  ִאם  ְוַגם  ֳעָנִׁשים.  ְוִרְבבוֹת  ֵמֲאָלִפים  ִיָּנֵצל 
ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ַּבִּשְמָחה,  ְוִיְתַחֵּזק  ַהַּצִּדיִקים  ְּבכַֹח 
ְּבַוַּדאי ִיְהֶיה ַאֲחִריתוֹ טוֹב ְוִיְתַהֵּפְך ַהּכֹל ְלטוָֹבה 
ִּבְבִחיַנת ֲעווֹנוֹת ִנְתַהְּפִכין ִלְזֻכּיוֹת, ַעד ֶׁשַּיְמִׁשיְך 
ִשְמָחה ַעל ַעְצמוֹ ְוַיֲעֶשה ַהִּמְצווֹת ְּבִשְמָחה ֶׁשַעל 

ְיֵדי ֶזה ַּדְיָקא ַיֲעֶלה ֵמֵהיְכֵלי ַהְּתמּורוֹת ְוכּו'."4

להודות ולהלל

ְּבָכל  ְמאֹד  ַעְצמוֹ  ֶאת  ְלַהְרִּגיל  ְצִריִכין  ֵּכן  "ַעל 
ַעל  ִיְתָּבַרְך  ַלה'  ּוְלַהֵּלל  ְלהוֹדוֹת  ֵעת  ּוְבָכל  יוֹם 
ָּכל ַהּטוֹבוֹת ֲאֶׁשר ָּגַמל ִעָּמנּו, ַוֲאִפּלּו ְּבתֶֹקף ָצַרת 
ְוִנְתַרֵחק  ְּכֶׁשָּיַרד  ֲאִפּלּו  ִלְצָלן  ַרֲחָמָנא  ַהֶּנֶפׁש 
ְלָששוֹן  ַהּכֹל  ַיֲהפְֹך  ֶׁשהּוא,  ְוֵאיְך  ֶׁשִּנְתַרֵחק  ְּכמוֹ 
ּוְלִשְֹמָחה, ַעל ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֵכן זוִֹכין לוַֹמר ְקִריַאת 
יוֹם  ְּבָכל  ַּפֲעַמִים  ִיְתָּבַרְך  ְׁשמוֹ  ּוְלַיֵחד  ְׁשַמע 

ּוְלַהֲאִמין ַּבה' ּוְבמֶׁשה ַעְבּדוֹ ֶׁשֵהם ַהַּצִּדיֵקי ֱאֶמת 
ֶׁשְּבָכל ּדוֹר ְוכּו'. 

ִאּלּו  ְוכּו',  ָעֵלינּו  ַלָּמקוֹם  טוֹבוֹת  ַמֲעלוֹת  ְוַכָּמה 
ַהֶּנֶפׁש  ָּגלּות  ִעַּקר  ִּכי  ְוכּו',  ִׁשיָרה  ָמֵלא  ִפינּו 
ַמה  ְוָכל  ַהּזֹאת,  ְּבַהּתוָֹרה  ַּכּמּוָבן  ָהַעְצבּות  הּוא 
ֶּׁשָהַעְצבּות ִמְתַּגֵּבר יוֵֹתר ִמְתַּגְּבִרין יוֵֹתר ַהַּתֲאווֹת 
ִּבְפָרט ִׁשְגעוֹן ַהַּתֲאָוה ַהְּכָלִלית, ְוֵכן חוֵֹזר ָחִליָלה 
ְוִטְרַדת  ָממוֹן  ַּתֲאַות  ָלֶזה  ּוְמצָֹרף  ְוָׁשלוֹם  ַחס 
ַהַּפְרָנָסה ְּבִחיַנת ְּבִעָּצבוֹן ּתֹאֲכֶלָּנה, ַעד ֶׁשִּכְמַעט 
ָלנּו  ֶעְזָרָתה  ה'  לּוֵלא  ְוָׁשלוֹם.  ַחס  ַנְפׁשוֹ  ֵּתֵצא 
ֱאֶמת  ַהַּצִּדיֵקי  ְּבכַֹח  ֵמָרחוֹק  ָעֵלינּו  ֶׁשֵּמִאיר 
ְלַשֵֹּמַח ַנְפׁשוֵֹתינּו ַעל ִּפי ַּדְרֵכי ָהֵעצוֹת ָהֲעֻמּקוֹת 

ֶׁשל ַהַּצִּדיֵקי ֱאֶמת." 4

ביטול הקליפות

ָצִריְך  ַהּקֶֹדׁש  ֶאל  ָלֶגֶׁשת  ָהרוֶֹצה  ְלָכל  "ְּבֶהְכֵרַח 
ְּבִחיַנת  ֶׁשֶּזהּו  ָהֲעִלָּיה  קֶֹדם  ַהְיִריָדה  ֶׁשִּתְהֶיה 
ָּגדוֹל,  ְוַעד  ִמָּקָטן  ָאָדם  ָּכל  ַעל  ֶּׁשעוֵֹבר  ַמה  ָּכל 
ְקַטִּנים  ַוֲאִפּלּו  ְמאֹד  ְּבַמֲעָלה  ַהְּקַטִּנים  ֲאִפּלּו  ִּכי 
ּוְנָעִרים, ָּכל ַמה ֶּׁשעוֵֹבר ֲעֵליֶהם ֶׁשַּדְעָּתם ּומָֹחם 
ָקָטן ִּבְבִחיַנת מִֹחין ְּדַקְטנּות ּוִמְתַּגְּבִרים ֲעֵליֶהם 
ְּבִחיַנת  ֶׁשֵהם  ַנֲערּות,  ּוַמֲעֵשה  ַהַּתֲאווֹת  ָּכל 
ָאָדם  ָּכל  ַעל  ֶׁשעוֵֹבר  ַלְּפִרי  ַהּקוֶֹדֶמת  ַהְּקִלָּפה 
ָהֲעִלּיוֹת  ֶׁשּקֶֹדם  ַהְיִרידוֹת  ָּכל  ּוִמָּׁשם  ֶׁשָּבעוָֹלם, 
ְורוִֹצים ַלֲעלוֹת  ְוָכל ַמה ֶּׁשחוְֹתִרין  ֶׁשל ָּכל ָאָדם. 
ֵהיְכֵלי  ִמְתַּגְּבִרין  ַהְּקֻדָּׁשה,  ֶאל  ֲעִלָּיה  ֵאיֶזה 
ּוִבְלּבּוִלים  ְוִהְרהּוִרים  ְּבַתֲאווֹת  ְמאֹד  ַהְּתמּורוֹת 
ְּגדוָֹלה  ְיִגיָעה  ּוְצִריִכין  ְוכּו',  ֲהפּוכוֹת  ּוְסָברוֹת 
ְוִהְתָקְרבּות ְלַצִּדיִקים ַעד ֶׁשִּיְזֶּכה ְלָבֵרר ַהְּקֻדָּׁשה 

ִמָּׁשם ְוַלֲעלוֹת ִמָּׁשם ְּבָׁשלוֹם.

ְוָהִעָּקר ַעל ְיֵדי ֲעִשַּית ַהִּמְצווֹת ְּבִשְמָחה ְּגדוָֹלה."

תהיה  שעבודתו  בכך  מתחזק  שהאדם  ככל 
מתוך שמחה - כך הוא זוכה להכניע ולבטל את 
הקליפות ולצאת מהיכלי התמורות המבלבלים 
וכפי זה הוא  את האדם בכניסתו לעבודת ה'. 
מוציא את עצמו מעצבות וחושך גלותו הפרטית 

ומתחבר לשמחת הגאולה העתידה לבוא!!! 

כך,  כל  והקדושה  השמחה  תגדל  "לעתיד 
הניצוצות  כל  מעצמם  יחזירו  שהקליפות  עד 
הקדושים שביניהם והם יתבטלו לגמרי.  אך 
כל-אחד  זו  בחינה  יכולין להמשיך  גם עכשיו 
עשיית  על-ידי  והעיקר  עבודתו,  קדושת  כפי 
המצוות בשמחה, שעל-ידי-זה עולין ניצוצות 
כלין  והם  הקליפות  מבין  מאליהם  הקדושות 
ואובדין, רק שאינם כלין ואובדין כל הקליפות 
ועכשיו  זה יהיה רק לעתיד.  כי  לגמרי ממש, 
כפי  הקליפות  ביטול  בחינת  גם-כן  נמשך 
הקדושות  הניצוצות  ועליית  בירור  בחינת 
כלין  הקליפות  כמו-כן  פעם,  בכל  שנמשך 

והולכין."5
___________________________________

1. ְּתִהִּלים ד'.  2. ליקו"ת כ"ד.  3. תפארת יהונתן דברים 
ו.  הודאה  ברכת   - או"ח  הלכות  ליקוטי   .4 י"א,י"ג.  

5. פרפראות לחכמה.

המשך מעמ' קודם
תו' כ"ד

ֶׁשַּכָּמה  ַעד  ָּבעוָֹלם, 
ְיֵדי  ְוַעל  ִנְגלוֹת,  ַנֲעשּו  ִנְסָּתרוֹת 
ְּביוֵֹתר  ָהֱאמּוָנה  ִנְתַחְּזָקה  ֶזה 

ְויוֵֹתר."
 _______________________

ַהּכֹל,  ִלְכּתֹב  ְצִריִכין  ַעְכָׁשו  ד. 
ְוַהִחּדּוִׁשים  ַהַהָּשגוֹת  ָּכל  ִּכי 
ִיְשָרֵאל  ָּכל  ֶׁשְמַחְּדִׁשים 
ָהֱאמּוָנה,  ֶאת  ְלַחֵּזק  ַהְּכֵׁשִרים, 
ָלֶזה  ְיכֶֹלת  ָלנּו  ֵיׁש  ַעְכָׁשו  ִּכי 
ַהְּגדוִֹלים  ַהַּצִּדיִקים  ְיֵדי  ַעל 
ֶׁשְּקָדמּונּו ֶׁשָעשּו ִּתּקּוִנים ָּכֵאֶּלה 
ּתוָֹרה  ְּבִחיַנת  ְלַהְמִׁשיְך  ֶׁשּנּוַכל 
ֶׁשְּבַעל ֶּפה ְּבִחיַנת סוֹדוֹת ַהּתוָֹרה 

ְלתוְֹך ְּבִחיַנת ַהְּכָתב. )ג - כא( 

"ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ָעָשה ִעָּמנּו ֶחֶסד 
ַהְּדפּוס  ְמֶלאֶכת  ֶׁשִּנְתַּגָּלה  ָּגדוֹל 
ִנְתַרִּבין  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ָּבעוָֹלם 

ַהְּסָפִרים ַהְּקדוִֹׁשים."
 _______________________

ה. ַהְדָּפַסת ְסָפִרים ְקדוִֹׁשים ֶׁשל 
ֶׁשִּנְתַּפְּׁשָטה  ַהְּקדוָֹׁשה  ַהּתוָֹרה 
ָּגדוֹל  ָּדָבר  הּוא  ְּביוֵֹתר  ַעְכָׁשו 
ְוהּוא ִהְתָקְרבּות ָמִׁשיַח. )ג - כא( 

ַההוְֹלִכים  ַהְּסָפִרים  "ָּכל 
ַהְּקדוָֹׁשה  ַהּתוָֹרה  ְּבַדְרֵכי 
ָהֱאמּוָנה  ְּבֶדֶרְך  ֲאבוֵֹתינּו,  ְּבֶדֶרְך 
ְּגדוָֹלה  ִמְצָוה  ְּבַוַּדאי  ַהְּקדוָֹׁשה 
ְסָפִרים  ְלַהְרּבוֹת  ְלַהְדִּפיָסם, 
ְּכחוֹל ַהָּים, ִּכי ָּכל ֵסֶפר ֶׁשְּמַדֵּבר 
ֵמִעְנְיֵני ּתוָֹרה ֵהן ְּבֶדֶרְך ַהְּפָׁשט, 
סוֹד,  אוֹ  ֶרֶמז,  אוֹ  ְּדרּוׁש,  אוֹ 
ִסְפֵרי  אוֹ  ֵּבאּור,  אוֹ  ֵּפרּוׁש,  אוֹ 
ּוְתׁשּובוֹת,  ּוְׁשֵאלוֹת  ּפוְֹסִקים 
אוֹ ִסְפֵרי מּוָסר ְוַאָּגדוֹת ְוַכּיוֵֹצא 
ַלֵּמִבין  ְנכוִֹחים  ֻּכָּלם  ָּבֶהם, 
ֻּכָּלם  ְלָהעוָֹלם,  ְצִריִכים  ְוֻכָּלם 
ִּכי  ְקדוִֹׁשים,  ֻּכָּלם  ֲאהּוִבים, 
ִיְתָּבַרְך  ֵמְרצוֹנוֹ  ְמַדְּבִרים  ֻּכָּלם 
ְוַהִּמְצווֹת...  ְּבַהּתוָֹרה  ַהֶּנְעָלם 
ְּבֵני  ֶׁשֵּיׁש  ַּבחּוׁש  ֶׁשרוִֹאין  ְּכמוֹ 
ִמֵּסֶפר  ִחּיּות  ָלֶהם  ֶׁשֵּיׁש  ָאָדם 
ֶׁשְּמַחֶּיה  ָאָדם  ְּבֵני  ְוֵיׁש  ֶזה, 
ְּבָאָדם  ְוַגם  ַאֵחר,  ֵסֶפר  אוָֹתם 
ֵּבין  ִׁשּנּוִיים  ֵיׁש  ְּבַעְצמוֹ  ֶאָחד 
ַהְּזַמן ִלְפָעִמים ִמְתעוֵֹרר ְלַהֵּׁשם 
ִיְתָּבַרְך ַעל ְיֵדי ָּדָבר ֶזה ֶׁשְּבֵסֶפר 
ָיכוֹל  ֵאינוֹ  ְוִלְפָעִמים  ֶזה, 
ִּדְבֵרי  ְיֵדי  ַעל  ִאם  ִּכי  ְלִהְתעוֵֹרר 

ּתוָֹרה ּומּוָסר ֶׁשְּבֵסֶפר ַאֵחר."
 _______________________

ַּבּתוָֹרה  ָחְׁשָקה  ֶׁשַּנְפׁשוֹ  ִמי  ו. 
ִּכי  ָּכָראּוי  ָעֶליָה  ָיָמיו  ּוְמַבֶּלה 
ְלָכְך נוָֹצר ֵיׁש ְּפַנאי ִּביֵמי ָהָאָדם 
ָהֲאָדָמה  ְּפֵני  ַעל  ַחי  הּוא  ֲאֶׁשר 
ַהְרֵּבה  ִּבְסָפִרים  ּוְלַהִּביט  ְלַעֵּין 

ְמאֹד. )ג - כא( 

      ותזכנו שנעשה כל המצות בשמחה גדולה ועצומה מאד. כאשר ראוי 
ולעשות  זוכים לקים  ולגיל בך ה' אלקינו. בכל עת שאנו  ולשוש  לשמח 
איזה מצוה, אשר כל מצוה ומצוה היא אחדותך, ואנו זוכים להתדבק בך 
ולהכלל בך ה' אלקינו על ידי עשית כל מצוה ומצוה. מה רב טובך אשר 
עשית עמי אשר זכיתני להיות מזרע ישראל ולא עשני גוי. ואתה מקים 
מעפר דל, מאשפות תרים אביון כמוני. ואתה מזכה אותי בכל יום ובכל 

עת לעשות מצות היקרות והחביבות.            )ליקוטי תפילות כ"ד(

לעשות
מתורות
תפילות

לעשות
מתורות
תפילות



ן י ִר ִעי ִמיִלין ְז

המרוץ המרוצץ
י כ ל מ ה ו ז ח טא ב ג ד 

מרוץ-- הוא חלקם של רוב האנשים ביקום. קמים בבוקר, ה
קדימה, איך ממשיכים לקדם את האג'נדה )התכנית(? מהי 

הדרך בה אצליח לשווק את עצמי טוב יותר?

ככל  רבים  מזומנים  אלא  כסף,  סתם  ולא  כסף...  ובראשונה  בראש 
וצריך בשבילו עבודה רבה ללא  "בא ברגל",  האפשר. ברם, כסף לא 
קמים  בבוקר  לעבודה.  יאללה,  לכן  ממש.  של  במסירות-נפש  סייג, 
השכם השכם, אחרי שבלילה בקושי הספיקו להביא קצת מנוחה לגוף 

.הרצוץ, אבל מה לא עושים בשביל קריירה?! . .
מאחורי המרוץ המרוצץ, מסתובב לו אדם כבוי, חשוך, חסר כל חיות. 
את האמונה הוא כבר איבד מזמן... איפה האמונה? וכי המפרנס מביצי 
כינים עד קרני ראמים אינו יכול להביא פרנסה בקלות, ב"סיבה קלה"? 

מדוע לרוץ בכזה טירוף אחרי החושך והחומריות של עולם עובר?!

אין  בן-אדם,  אין  ממון",  "תאוות  של  לטירוף  נופל  אלא שכשהאדם 
עם מי לדבר... החושך של תאוות הממון קושרת אותו לסטרא אחרא 
רח"ל ולכן הוא כל הזמן רץ אחרי העבודה-זרה הנקראת 'כסף' באי-

.שפיות מוחלטת--- . .
והשפע  יתברך',  יודע ש'אין עוד מלבדו  – הוא  "המאמין חייו חיים" 
בריותיו  כל  על  והמרחם  הרחמן  יתברך,  מאיתו  רק  הם  והפרנסה 
של  רגעים  יש  למאמין  גם  אמת,   - כולם.  את  ומחייה  ומפרנס 
התמודדות, רגעים של מחסור, אבל זה לא גורם לו לאבד את האמונה 
יודע  הוא  לה'.  יותר  לה', מתפלל  יותר  הוא מתקרב  חלילה. אדרבא 
ודאי  יתברך  אליו  אבל  ולהתחבא.  לברוח  אפשר  אי  יתברך  שממנו 

וודאי שצריך לברוח...

כשלא הולך לו, כשקשה לו בפרנסה, הוא דבר ראשון מתחזק באמונה, 
נופל  לא  הוא  לזה.  מעבר  לא  אך  השתדלות,  שהיא  איזו  עושה  וגם 
לעבודה זרה של 'כוחי ועוצם ידי'. כי הרי השם יתברך יכול לצוות את 

הברכה אפי' במשהו קטן, בעבודה קלה.

ואם בורא עולם תכנן את חייו בצורה קצת אחרת? ואם מוביל אותו 
בשליטתו  ואינה  חורקת  ביתו  וכלכלת  נוחה,  פחות  קצת  בדרך  ה' 
המלאה כביכול? הוא פשוט מרכין באהבה את ראשו מול אביו אוהבו 
יוצר-כל, של  לגמרי  מלאה  בשליטה  הכל,  ממש  אבל  שהכל,  ויודע 

שמתאים לו את צרכיו בדיוק מדוקדק, וכל שפע היורד מלמעלה הוא 
חסד חינם מאיתו יתברך. 

שהשמחה  הברורה  הידיעה  את  לתוך-תוכו  מפנים  הוא  והעיקר, 
והחיות לעולם לא יגיעו מהכסף!! אלא רק מדֵבקות בהשם וקיום 

.המצוות!!!  . .
אדם שנפל לזוהמת התאוות מתהלך לכל הפחות עם מצפון שנוקף 
נקיפות עזות. לפחות חש באיזה שהוא שלב תסכול ממצבו השפל. 
התאוות,  מכבלי  להיגאל  נואשות  מייחל  הוא  בליבו  נסתרת  בפינה 

ולפעמים הוא זועק במר ליבו ע-ד  מ-ת-י??? 

נקי  המצפון  מצוין...  הכל  רע?  מה  ממון,  בתאוות  המשוקע  זה  אבל 
אפילו  יברר.  הוא   - כסף"?  "לעשות  שאסור  כתוב  איפה  להפליא. 
עד  ושקוע  הלֹוך  הולך  והוא  ממנו...  תשתחרר  לא  קטנטנה  אנחה 
למעלה מראש, והנורא מכל הוא – שהוא אינו מודע למחלתו הנוראה.

כשהאדם מתנתק מהמרוץ אחר הכסף, מתנתק מהמרירות של תאוות 
ממון המכלה את חיי האדם, ומתחיל להאמין שהפרנסה והשפע הם רק 
מאת ה'. - נהיה לו אור בפנים... הוא נהיה קשור לקדושה, קשור לאור 

ה'. הוא רגוע בדעתו, הוא מאריך ימים וחי את חייו בטוב ובאמונה.

ֲאָבִנים  ְולֹא  ָזָהב  ְולֹא  ֶסף  כֶּ לֹא  ִטיָרתוֹ  פְּ ַעת  שְׁ בִּ ָלָאָדם  לוֹ  ין  ְמַלוִּ "ֵאין 
ְלַבד." א ּתוָֹרה ּוַמֲעִשים טוִֹבים בִּ ִלּיוֹת ֶאלָּ טוֹבוֹת ּוַמְרגָּ

    תורה   כ"ג    

המשך - סדר תולדות
הרב ר' נחמן מברסלב ז"ל

)מאמר גליון העברי – תרמ"ט(

לד'  והיה  יפרד  הר"ן  ומפלגות 
ראשים: 

א( יש שחולקים על הר"ן בעצמו, 
ולא על תלמידיו ואנשיו. 

ב( שאינם חולקים על הר"ן, רק 
על תלמידיו ואנשיו. 

הר"ן  על  חולקים  שאינם  ג( 
האנשים  על  רק  ותלמידיו, 
הנקראים על שמו הם חולקים. 

הר"ן  על  חולקים  שאינם  ד( 
על  רק  כלל,  ואנשיו  ותלמידיו 
אליהם  המתקרבים  האנשים 

מחדש הם חולקים.

רבו  המופלגה,  סוגי  ובכל 
השינויים בין אדם לחבירו. כמו 
"וירדו  פסוק  על  רש"י  שפירש 
וכן  וכו'.  עשרה"  יוסף  אחי 
המקום,  לפי  המחלוקת  ישתנה 
כי יש לערך ד' ה' עיירות שעשה 
וכפי  פרי,  בהם  הר"ן  מופלגות 
כן  המקומות  מאלו  הריחוק 
דור  ובכל  המופלגה.  ישתנה 
יתחדש המופלגה כפי אשר נדמה 
מגיד  קטן  או  גדול  אדם  לאיזה 
למטרתו הן מספרי מוהר"ן והן 

מאנשיו. 

הר"ן  בחר  המופלגה  ועיקר 

סי'  בליקו"מ  כאומר  למטרתו 

ו': "מי שרוצה לזכות לתשובה, 
שישמע בזיונו ידום וישתוק". 

המכסה  ע"פ  וקי"ד  פ"ח  ובסי' 
"התיקון  וכו'  בעבים  שמים 
שעל  המחלוקת  ע"י  שנעשה 

הצדיק וכו'." 

נשמת  כשבא  ד"ה  קל"ב  ובסי' 
קדושה בעולם וכו'. 

המחלוקת  ד"ה  קס"א  ובסי' 
מגביה ומרים את האדם. 

נצבים'  'אתם  ע"פ  קפ"א  ובסי' 
הרעות  "וכל  רש"י  כמוש"כ 
שדוברים על הצדיק ואנשיו הם 

טובות גדולות להם".

רשע  צופה  ע"פ  ר"ח  ובסי' 
לצדיק.

ובסי' ר"ס ד"ה השם הוא הנפש, 
ואבידת השם וכו' מסי"נ וכו'. 

"כשהקב"ה  ד"ה  רכ"ח  ובסי' 
בנשמה שתוכל להחזיר  מסתכל 
ית'  הוא  אזי  בתשובה  בנ"א 
ורואה  מבקש  כביכול  בעצמו 
אין  כי  עליו  מחלוקת  שיהיה 
המשיח  לימות  גרים  מקבלים 

יעקב  וישב  ע"פ  מ"ש  ע"ש  וכו' 
והוא ע"פ מדרש רבה וכו'.

גם מספרים שהר"ן אמר לאנשיו, 
עשיתי  שעלינו  המפלגה  שע"י 
שאפילו  גדולה,  טובה  לכם 
שתתפללו בכוונה גדולה בביטול 
כל הרגשות, לא יפארו בני אדם 
אתכם עבור זה על ידי המופלגה, 

ותנצלו מגיאות. 

הר"ן  שבחירת  נראה  זה  מכל 
גם  ושייך  בהמופלגה,  היה 
לו קיום  לפעולתו שעשה שיהיה 
לעד. והגם שבזה הענין לא שלל 
כי  ז'  )בליקו"ת סי'  זולתו כמבואר. 
מרחמם ינהגם ובסי' ס"ח, ע"ש( ש"כל 

שישאר  מחיוב  מישראל  אחד 
דעתו בזה העולם ע"י בן ותלמיד 

לנצח וכו'." 

אך כפי המבואר מספריו, ונשמע 
כי  למטרה,  ירה  בזה  מאנשיו, 
יעלה  אשר  שבקדושה  דבר  כל 
כל,  בעיני  ולתפארת  לכבוד 
לשמים.  הכוונה  מעושהו  יגרע 
יקרה  פן  מאוד  הר"ן  חרד  לזה 
לפעולתן  קרה  כאשר  לפעלותו 
מחשבות,  וחשב  ראשונים,  של 
גירה  ושך דרכו בסירי פלג אשר 

בעצמו ובאנשיו. 

על  אמר  נתן  הר"ר  תלמידו  גם 
שהיה  בימיו,  שנעשה  המופלגה 
האנשים  אלו  שיתרחקו  בשביל 

שנתקרבו שלא לשם שמים. 

לאנשיו  ומברר  מוכיח  הוא  גם 
במכתביו, ובפרט בימי המופלגה 
שלא  תקצ"ח,   – תקצ"ה  שנת 
יחשדוהו שעיסקם עימם בשביל 
עיקר  אדרבא  כי  וכו'.  כבוד 
הרדיפות והבזיונות וכו' על-ידי-

הר"ן  כותב  וכן  ממתנגדיו.  זה 
)בחיי"מ  המובא.  מכתב  באיזה 

נסיעותיו לנאווריטש סי' י"ד( 

הר"ן  נכנס  תקס"ב  שנת  ובסוף 
אליו  נתקרב  ושם  לברסלב, 
שהיה  ז"ל  נתן  הר"ר  תלמידו 
דוד  הר"ר  הצדיק  הגאון  חתן 
במאהליב  אב"ד  שהיה  צבי 
ובשאגריגראד  ובקרעמיניץ 
והסביבות. והר"ר נתן היה גאון 
בשאר  בקי  גם  בתורה,  גדול 
מעלת  )בחיי"מ  כמובא.  חכמות 

המתקרבים אליו סי' מ"ט( 

וחבריו בני גילו בימי חרפו היה, 
הגאון ר' ראובן מאדעסי, והגאון 
בספר  ועיין  מיאסי.  ישעיה  ר' 
אחז  מקודם  איך  מוהרנ"ת  ימי 
על  והחולקים  הלומדים  בדעת 
דעתו  נטה  כך  ואחר  החסידים, 

עם החסידים. 

כשהיה  צבי,  דוד  הר"ר  וחותנו 
לעיר  לנסוע  צריך 

שרפי-מעלה
סיפורים ושיחות מפי חסידי ברסלב 

המשך בעמ' הבא 
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"ְוִנְׁשַמְרֶּתם ְמאֹד ְלַנְפׁשֵֹתיֶכם ְלַאֲהָבה ֶאת ה' ֱאֹלֵהיֶכם"  - דורשים 
את הפסוק מהסוף להתחלה, ע"י 'לאהבה את ה' אלהיכם' תזכו 

להשמר מכל פגעים רעים שזה: 'ונשמרתם מאד לנפשתיכם'.
)יהושע כג – יא(

"י'ש'א' ברכה מאת ה' וצדקה מאלהי ישעו": והם ]ראשי תיבות[ 
צדיק  א'י'ש'  יהיה  לקיימם  זכה  ואם  א'הבה  ש'מירה  י'ראה 
ישלם ה' פעלו בעוה"ז ובעוה"ב."                   )כסא דוד - דרוש י"ח( 

"עיקר אהבה שיאהב את עצמו גופו ונשמתו, צריך שיהא נמשכת 
ומקפיד  תשמישו  כלי  את  אוהב  שאדם  כמו  בוראו,  מאהבת 
ורוצה  עצמו  את  שאוהב  מפני  ישברו  ולא  יטנפו  שלא  עליהם 
שלא  ויותר  יותר  ונשמתו  גופו  על  יקפיד  כך  בהם,  להשתמש 
יטנפו ולא ישברו שהם כלי שרת לשרת בהם לפני האדון ה'. וזה 
יהיה כל כוונתו בשמירת גופו ונשמתו ויכלכל דבריו במשפט וה' 
יהיה בעזרו והיה אדירו."                                )פלא יועץ - אהבת עצמו( 

ממשיך  ואזי  רחמים,  בחינת  שהיא  אהבה  לו  יהיה  "בשבת 
שמירה לעצמו לששת ימי המעשה."          )תולדות אהרן - משפטים(

לומדים ספר-המידות

ר' לוי יצחק בנדר ז"ל היה מספר: אני עוד הכרתי אנשים 
עובדי ה' כאלה, שאי-אפשר לצייר ולהעלות על הדעת את 
כ25-  רוסי;  מקפיא  חורפי  בליל  העצומות;  עבודותיהם 
)מינוס( מעלות קור, בעת שהרכבות והטרומביינים לא היו 
יכולים לנוע, הבריות לא היו מסוגלים לצאת לעבודה וישבו 
מהם,  כמה  להכיר  שזכיתי  הללו,  האנשים  ואילו  בבית. 
ושהו  הקפואים,  וליערות  לשדות  כזה  נורא  בלילה  יצאו 
שם כל הלילה... האפשר לצייר זאת?! האם אין רואים כאן 
כוחות של תלמידי הבעש"ט?! הרי אי-אפשר היה להראות 

את הראש החוצה, והם מבלים לילה שלם בשדה פתוח...
שהיה  השלום,  עליו  קמינסקי  נחמן  ר'  בשם  אחד  יהודי 
נדהם ונרעש מעבודותיהם של בני החבורה הקדושה, גמר 
פעם בדעתו: אני מוכרח לצאת ולראות מה עושים שם כל 
הלילה, הרי הקור בוער וצורב כאש, אי-אפשר להוציא את 
האף החוצה, ומה עושים הם שם? גמר ועשה, ויצא לעקוב 
אחר נהגיו של העובד הגדול ר' ברוך-געצי'ס. ר' נחמן הלה 
הוא  השדה.  ויצא  כראוי  חמות  ונעליים  טובה  פרוה  לבש 
נכנס לתוך מעבה היער המושלג והקפוא, הבחין בר' ברוך 
הצדדים,  לכל  עצמו  וזורק  וכפור,  קור  מעינויי  המתפתל 
וזועק להשם יתברך בקולי  כדי שלא יהפוך לנציב קרח... 
תוך כדי התנועעות מצד לצד, למעלה ולמטה לכל  קולות, 

הצדדים...ר' נחמן עמד נדהם ונרעש מהמחזה. 
שלם!!!  רוסי  לילה  אלא  כן,  נהג  שעתיים  ולא  שעה  לא 
לילות שלימים היה יוצא את ביתו ומבלה ביערות, כאשר 
כל רגע הוא בסכנת חיים שלא יקפא מקור. ואילו הלה, ר' 
נחמן קמינסקי, שעקב אחר מעשיו של ר' ברוך ושב מעט אל 
עשתונותיו, לא היה מסוגל להבין מהיכן שואב הוא כוחות 
כאלו? שספק גדול אם בימי הבעש"ט נחשבו עבודות כאלו 
כעבודות שבשגרה.                                           )דיבורי אמונה(

עבודת המידות

אהבהאהבה
על ידי 
אהבת השם יתברך
נשמר הנפש
מכל פגעים רעים.
)אהבה – ג'(

במקומו  ממנה  היה  אחרת 
למופלא שבבית דין לחתנו הר"ר 
רצה  צבי  דוד  והר"ר  הנ"ל,  נתן 
להנהיג  במקומו  נתן  ר'  שישאר 
אך  הסתלקותו.  אחר  הרבנות 
בחסידות  בחר  הנ"ל  נתן  הר"ר 
ומאס ברבנות, כמובא מזה. )בימי 

מוהרנ"ת ובחיי מוהר"ן( 

הגאון  עימו  התווכח  אחת  ופעם 
מדוע  הנ"ל,  מאדעסי  ראובן  ר' 
אינו משים כל מגמתו רק בלימוד 
הנגלה, כי היה נצמח מזה טובות 

בענין  בפרט  להעולם,  גדולות 
היתר עגונות וכו'. 

ממעלת  הסיפורים  מאוד  ורבו 
הטובה  ובחירותו  לימודו 
לוי  ר'  גם אצל הרה"צ  מילדותו, 
חשוב  היה  מבארדיטשוב  יצחק 
בספר.  מזה  מעט  כמובא  מאוד, 
)חיי"מ מעלת המתקרבים אליו סי' מ"ג( 

גם בספר קדושת לוי מהרב הנ"ל, 
יש שם העתקות מהר"ר נתן הנ"ל 
מאמריו  אצלו  מעתיק  שהיה 

הקדושים. 

שרפי-מעלה / המשך מעמ' קודם

תורה כ"ג
ציות צדק

)המשך יבוא אי"ה(

תחילת התקנה של תעניות שובבי"ם ת"ת, לא היתה אלא 
לשנה מעוברת בלבד.                                 )התודעה - פרק שנים עשר( 

עתה הנני נותן טעם למה בשנת העבור מהראוי לעשות תשובה ביותר 
משאר השנים. רבותינו ז"ל אמרו: 'שני המארת הגדלים', חמה ולבנה 
הקטרוג  מחמת  כך  ואחר  אחד,  בכתר  משתמשים  היו  נבראו  שוים 
אמר לה הקדוש ברוך הוא לכי ומעטי את עצמך. והנה רבותינו ז"ל 
דברו בחמה ולבנה התחתונים הנראות לנו, אבל רומזים לחמה ולבנה 

העליונים וגבוה מעל גבוה, כמבאר לחכמי המקבלים.
עוד נודע ונתפרסם בספריהם, כי מכח ענין קטרוג הזה נמשך למטה 
ועולה  ומחטיא  היורד  השטן  הוא  הרע  היצר  הוא  הקליפה,  קטרוג 
ומקטרג. ולעתיד יהיה 'אור הלבנה כאור החמה', ויתבטלו הקלפות, 
ועתה אודיעך, אם לא  ויהיו כלם יודעים את ה' ולא יהיה יצר הרע. 
היה ענין מעוט הירח, לא היה עולמים שום עיבור, כי בודאי אם היו 
משתמשים בכתר אחד היה סיבובם ומהלכם שוה. ועתה שנתפרדו, 
אז אין מהלכם וסיבובם שוה, וצריכין לעשות שבע עבורים במחזור, 
בשוה  שיבוא  השנה,  חדשי  י"ב  דהינו  הלבנה,  שנות  להשוות  כדי 
האביב,  בחדש  פסח  שיבוא  כדי  יום,  שס"ה  שהיא  החמה  לשנת 
וסוכות בשעתו בזמן האסיף. נמצאו העבורין שבאו מכח הקטרוג, הם 
גרמו שנתהוו קטרוג שלמטה המביא לידי חטא, על כן בשנת העבור 

)השל"ה הקדוש – שמות(ראוי ביותר לתשובה.

על ידי
התקרבות

והתקשרות
להצדיק האמת

נצוׁל מתאות-
ממון

שובבי"ם ת"ת


