
תורה רס"א

ַהָּׁשַמִים  ֶׁשִּמן  ֵיַדע  ִמַּמְדֵרָגתוֹ  ָאָדם  "ְּכֶׁשּנוֵֹפל 
הּוא, ִּכי ִהְתַרֲחקּות ְּתִחַּלת ִהְתָקְרבּות, ַעל ֵּכן ָנַפל 
ֶׁשִּיְתעוֵֹרר יוֵֹתר ְלִהְתָקֵרב ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ַוֲעָצתוֹ 
ֹלא  ְּכִאּלּו  ה'.  ַּבֲעבוַֹדת  ִלָּכֵנס  ֵמָחָדׁש  ֶׁשַּיְתִחיל 
ִהְתִחיל ֲעַדִין ְּכָלל ֵמעוָֹלם. ְוֶזה ְּכָלל ָּגדוֹל ַּבֲעבוַֹדת 

ה' ֶׁשְּצִריִכין ַמָּמׁש ְּבָכל יוֹם ְלַהְתִחיל ֵמָחָדׁש."

התקרבות

לא  ההתקרבות'...  'תחילת  הוא  ההתרחקות 
רוצים  בסך-הכל  כלל!!  לפחד  לא  להיבהל, 

לקרב אותך. 

לנו,  שנדמה  ממה  הפוך  הכל  הזה  בעולם  כאן 
דווקא באותם דקות קשות בהם נראה לאדם 
בעבודתו.  רוצים  שלא  אותו,  שמרחיקים 

בדקות אלו ממש קורה ההיפך המוחלט, בזמן 
הזה רוצים משמים לקרב את האדם.

"ההתרחקות היא תחילת ההתקרבות - היינו 
כשאדם רוצה להתקרב להשם יתברך אזי על 
ומניעות  ויסורים  דינים  עליו  באים  רוב  פי 
רבות ועצומות, ונדמה לו כאילו מרחקים אותו. 
וצריך  התקרבות.  בשביל  לטובה  זה  כל  אבל 
בנסיון  ולעמד  ולהתאמץ  ולהתגבר  להתחזק 
הזה, שלא יתרחק חס ושלום על ידי היסורים 
בעצמו  יטעה  ואל  וההתרחקות,  והמניעות 
ידע  רק  ושלום.  חס  אותו,  שמרחיקין  לומר, 
ויאמין שכל מה שעובר עליו. הכל לטובתו, כדי 
היא  ההתרחקות  כי  יותר,  להתקרב  שיתגבר 

רק בשביל התקרבות."1
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חזקת מטלטלין ד' - ה'

ַמה  ִאם  ִּכי  ַלַּצִּדיִקים  ַרע  ַהֵּׁשָנה  א. 
ֶּׁשֻּמְכָרִחים ִליׁשֹן ִּבְׁשִביל ִקּיּום ַהּגּוף. 

)ד – יא(
________________________

ַמְקִּדיִׁשים  ֶׁשִּיְשָרֵאל  ְיֵדי  ַעל  ב. 
ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ַהּתוָֹרה  ִּפי  ַעל  ֲאִכיָלָתם 
ְלכַֹח  ַהַּמְכִריַח  ּכַֹח  ַּגם  ַלֲהפְֹך  זוִֹכין 
ַלה'  ִנְמָׁשִכים  ֶׁשֵהם  ַעד  ַהּמוֵֹׁשְך 
ְרצוֹנוֹ  ַלֲעשוֹת  ָוֶנֶפׁש  ְּבגּוף  ִיְתָּבַרְך 

ָּתִמיד. )ד – יד(
________________________

ִּכי  ְּכָלל,  ֶטַבע  ׁשּום  ֵאין  ֶּבֱאֶמת  ג. 
ִיְתָּבַרְך  ְּבָחְכָמתוֹ  ִמְתַנֶהֶגת  ַהֶּטַבע 
ִיְתָּבַרְך  ֶׁשה'  ַרק  ִנְפָלָאה  ְּבַהְׁשָּגָחה 
ִּבְׁשִביל  ַהְּבִרּיוֹת  ֶהְעִלים זֹאת ִמַּדַעת 

ַהְּבִחיָרה. )ה – ב(
ַמה  ָּבֶזה  ְּתלּוָיה  ַהְּבִחיָרה  "ִעַּקר 
ְּבִאְתַּגְלָיא  ַהַהְׁשָּגָחה  רוִֹאין  ֶּׁשֵאין 
ְוָיכוֹל ַהּטוֶֹעה ִלְטעוֹת ֶׁשֵּיׁש ֶטַבע, ַחס 
ְוָׁשלוֹם, ֲאָבל ָאנּו ְּבֵני ִיְשָרֵאל ִקְּדָׁשנּו 
ַהּתוִֹעים  ִמן  ְוִהְבִּדיָלנּו  ְּבִמְצווָֹתיו 

ְוָנַתן ָלנּו ּתוַֹרת ֱאֶמת ַעל ְיֵדי 

רק התקרבות!

לעצור בעיצומו של מרוץ, ולהתחבר...
'חיפוש הצדיק', שעה שבה  של  לקחת שעה 
 – מהנחל  הנובעים  הזכים  מהמים  שותים 
המה המים הקדושים, המזככים והמטהרים 

את הנשמה.
להשקותה  הנשמה,  אל  לב  לשים  גם  קצת 

ולהרוותה מהמים הטעימים היוצאים מעדן.

עוד  יום,  ועוד  יום  זמן,  פרק  ועוד  זמן  פרק 
חשבון  מצטרף,  גדול  לחשבון  זה  כל  חודש-- 
שרק שם נעריך כמה גדול ויקר ערכו, שם נבין 

שבאמת היה שווה המאמץ...

כל אות, כל מילה זה עוד 'התקשרות לצדיק' – 
עוד פעם להתחבר, עוד פעם להיזכר שיש כזה 
צדיק שהולך לפנינו, כזה צדיק שלא מוותר על 

אף אחד... אפילו על מי שנפל משבעים פנים.

האדם  את  מלווה  לצדיק  קשר  של  נקודה  כל 
מציל  לצדיק  והחיבור  ה'קשר'  נצחים,  לנצח 
האי  של  הסואן  ה'שקר'  מכל  האדם  על  ומגן 

עלמא דשיקרא. 

וכי מה יכול לשוות ל'דעת הצדיק'???
הדעת הקדוש והטהור שהוא זך ונקי מכל רבב 
ואחיזה בעלמא הדין. טמיר הוא  גשמיות  של 

ונעלם, לעילא ולעילא מכל רעיון ושכל.
יורד  בטן,  לחדרי  אף  הוא  חודר  זאת  ובכל 
ומטעימם  ומחכימם  ביותר  לנמוכים  עד  הוא 

ואפילו  האמיתית.  הדעת  של  הטוב  מטעמה 
גם  מהדעת,  לגמרי  והרחוקים  הפתיים  אלו 
לראות  שיזכו  העינים,  את  פותח  הוא  להם 

ולהבחין בין טוב לרע, בין חושך לאור.

איזה  בדעתו  ולשער  להרגיש  זוכה  כשהאדם 
דמשער  מה  כפום  הצדיק',  מ'אור  משהו 

בליביה. 
ככל  קטנה  ואפילו  אור  נקודת  איזה  לחוש 
שתהיה, להרגיש את הטעם הטוב, ולו במקצת. 

מובטח לו שגם בלילה לא יחשיך אורה.
הטעם הטוב הזה הולך אם האדם לכל מקום, 
הוא מאיר לו בכל מה שעובר עליו, הוא מלווה 
הנדמים  החשוכים  במקומות  אפילו  אותו 

ללילה.

אשריכם אשריכם אשריכם... 'אנשי הצדיק', 
את  לעזוב  נפש  ובמסירות  בעקביות  יום  יום 
להיכנס  הצדיק',  ל'תורת  ולהתחבר  הכל.. 
בהתחברות  הקדושות,  המילים  אותם  לתוך 
ובהתכללות כאחד יחד כל החברים הנקראים 

על 'שם הצדיק'.

היש גדול מזה?!

כשהביא השוחט מטעפליק את 
כמסופר  לרבינו,  שעשה  הכסא 
פ"ד(,  )סימן  מוהר"ן  חיי  בספר 
"כמה  ז"ל:  רבינו  אותו  שאל 

זמן עשית אותו?" 

ענה: שעבד כשעה אחת כל יום 
כסא  היה  כי  שנה,  חצי  במשך 

נאה ומציור בציורים נאים.

כך!!  זצוק"ל:  רבינו  לו  אמר 

יום  כל  ממני  חשבת 
משך חצי שנה!!!  ]"אזוי! 
גיהאט  זינען  אין  מיר  האסטו 

אהאלב יאר אלע טאג!!!".[
)אבני"ה ברזל(

סיום ליקוטי מוהר"ן חלק א'



ַהָּׁשלוֹם,  ָעָליו  ַרֵּבנּו,  מֶֹׁשה 
ַצִּדיָקיו ָהֲאִמִּתִּיים ֶׁשֵּפְרׁשּו  ְיֵדי  ְוַעל 
ֵמַחְכֵמי  ַקָּבָלֵתנּו  ְּכִפי  ַהּתוָֹרה  ָלנּו 
ּוְלַהֲאִמין  ֵליַדע  ְוַהַּתְלמּוד  ַהִּמְׁשָנה 
ְוַהָּקדוֹׁש  ְּפָרִטִּיית  ְּבַהְׁשָּגָחה  ֶׁשַהּכֹל 
ָּברּוְך הּוא ָּבָרא ֶאת ָהעוָֹלם ּוַמְנִהיגוֹ 
ְּבַהְׁשָּגָחה  ִנְפָלָאה  ְּבָחְכָמה  ֵעת  ְּבָכל 

ְּפָרִטִּיית."
________________________

ֲחָכִמים  ֱאמּוַנת  הּוא  ָהִעָּקר  ד. 
ֲאִמִּתִּיים ֶׁשֵהם ַצִּדיֵקי ֱאֶמת ֶׁשִּׁשְּברּו 
ֶאת ּגּוָפם ְלַגְמֵרי ַעד ֶׁשָּזכּו ְלַהִּשיג ָרֵזי 
עוָֹלם, ַעד ֶׁשָּכל ַמֲעֵשיֶהם ְוִדּבּוֵריֶהם 
ָּפׁשּוט  ְוֵאינוֹ  ִנְפָלִאים  ָרִזין  ָּבֶהם  ֵיׁש 

ְּכָלל. )ה – ב(
________________________

ה. ֲאָבל ַהַּצִּדיִקים ְוַהְּכֵׁשִרים ַהִּנְלִוים 
ֲאֵליֶהם ִמְסַּתְּכִלים ַרק ַעל ַהְּפִניִמּיּות 
ַוֲעבוֹדוֹת  ְיִגיעוֹת  ְּבַכָּמה  ּוִמְתַיְּגִעים 
ֶּׁשַּמִּשיִגים  ַמה  ֶׁשַּמִּשיִגים  ַעד 
ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ַהְּלבּוִׁשים  ִּבְפִניִמּיּות 
ַהְּקדוָֹׁשה  ַהּתוָֹרה  ָחְכמוֹת  ַהָּשגוֹת 
עוֹד  ֶׁשֵּיׁש  ַמֲאִמיִנים  ֵהם  ַוֲעַדִין 
ַעד  ְּדָרִזין  ָרִזין  ִּדְפִניִמּיּות  ְּפִניִמּיּות 

ֵאין ֵקץ. )ה – ד(
ָיכוֹל ְלַהִּשיג ְּכָלל  "ֲאִפּלּו ִמי ֶׁשֵאינוֹ 
ְלַהַּצִּדיק  ִהְתָקְרבּותוֹ  ְיֵדי  ַעל  זוֶֹכה 
ְלַהֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ַוֲחָזָקה ָּכל 
ֶׁשֵּיׁש  ַמָּמׁש  ְּבֵעיָניו  רוֶֹאה  ְּכִאּלּו  ָּכְך 
ְמאֹד  ֲעֻמִּקין  ְוָרִזין  ִנְפָלא  ְּפִניִמּיּות 

ְמאֹד ְּבָכל ָּדָבר ֶׁשָּבעוָֹלם."
________________________

ו. ִעַּקר ַהּכֹל הּוא ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת ֶׁשה' 
ִיְתָּבַרְך ׁשוֵֹכן ִאּתוֹ, ִּכי ַהַּצִּדיִקים ֵהם 
ַהַּצִּדיק  ֵּכן  ְוַעל  ָמקוֹם  ֶׁשל  ֶמְרַּכְבּתוֹ 

הּוא ְּבִחיַנת ַהְּׁשִכיָנה. )ה – ד(
________________________

ַּבְּפִניִמּיּות  ַמֲאִמין  ָהָיה  ִאם  ז. 
ֶׁשֶּבֱאֶמת ֶנְעָלם ָּבֶהם אוֹר ָּגדוֹל ְּגָוִנין 
ִמְתַאֶּוה  ָהָיה  ֹלא  ְּבַוַּדאי  ִעָּלִאין 
ַלָּממוֹן ַהַּגְׁשִמי, ִמָּכל ֶׁשֵּכן ֶׁשֹּלא ָהָיה 
ִלַּגע ְּבָממוֹן  ָעְרָמה ּוִמְרָמה  ִליֵדי  ָּבא 

ֲחֵברוֹ, ַחס ְוָׁשלוֹם. )ה – ה(
________________________

ֶׁשְּבַהִּסּבוֹת  ְלַהֲאִמין  ְצִריִכין  ח. 
ָרִזין  ָּבֶהם  ֵיׁש  ְּבַעְצמוֹ  ְוָהֵעֶסק 
ֲעֻמִּקים ַמּדּוַע ה' ִיְתָּבַרְך ְמַסֵּבב ֶׁשֶּזה 
ִיְתַּפְרֵנס ִמְּסחוָֹרה זֹאת ּוְבָמקוֹם ֶזה 

ְוֶזה ִמְּסחוָֹרה ַאֶחֶרת. )ה – ו(
עוָֹלם  ָרֵזי  יוֵֹדַע  ִיְתָּבַרְך  הּוא  "ַרק 
ְוַתֲעלּומוֹת ִסְתֵרי ָּכל ַחי ְויוֵֹדַע ְלַפְרֵנס 
ִנְׁשָמתוֹ  ׁשֶֹרׁש  ְּכִפי  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל 
ְוכּו'  ִּגְלּגּוָליו  ּוְכִפי  ַמֲעָשיו  ּוְכִפי 
הּוא  ְוָהִעָּקר  ְּבִחיָרה  לוֹ  ֵיׁש  ...ֲאָבל 
ַּתְחּבּולוָֹתיו  ֶׁשָּכל  ְלַהֲאִמין  ָהֱאמּוָנה 

ֹלא יוִֹעילּו לוֹ ְּבֹלא ה' ִיְתָּבַרְך."

להתחיל מחדש

אלא  מנפילה,  להישבר  חלילה 
אדרבה ואדרבה על האדם לחדש כנשר נעוריו, 

ולהתחיל מחדש לגמרי לגמרי.

ְּכֵדי  ֶזה  ֵמֲחַמת  ַּדְיָקא  הּוא  ַהְּנִפיָלה  "ִעיַּקר 
ֶׁשַּיְתִחילּו ִלְחיוֹת ֵמָחָדׁש, ַּכְמבָֹאר ְּבָמקוֹם ַאֵחר, 
ְּדַהְינּו ֶׁשַּיֲחזֹר ְוַיְתִחיל ִויַחֵּדׁש ִחּיּותוֹ ּומֹחוֹ... ְּכמוֹ 
ֶׁשָאַמר ַרֵּבנּו ז"ל ְּבָמקוֹם ַאֵחר ְּבִלּקּוֵטי א' )ִסיָמן 
ִמן  הּוא  ֵמֲעבוָֹדתוֹ  נוֵֹפל  ֶּׁשָהָאָדם  ֶׁשַּמה  רס"א( 
ַהִהְתָקְרבּות,  ְּתִחַּלת  ַהִהְתַרֲחקּות  ִּכי  ַהָּׁשַמִים, 
ַעל ֵּכן ָנַפל ְּכֵדי ֶׁשִּיְתעוֵֹרר יוֵֹתר ְלִהְתָקֵרב ְלַהֵּׁשם 
ַּבֲעבוַֹדת  ִלְכנֹס  ֵמָחָדׁש  ֶׁשַּיְתִחיל  ַוֲעָצתוֹ  ִיְתָּבַרְך. 
ְוֶזה  ֵמעוָֹלם.  ְּכָלל  ֲעַדִין  ִהְתִחיל  ֹלא  ְּכִאּלּו  ה' 
יוֹם  ְּבָכל  ַמָּמׁש  ֶׁשְּצִריִכין  ה'  ַּבֲעבוַֹדת  ָּגדוֹל  ְּכָלל 
ְלַהְתִחיל ֵמָחָדׁש, ַעד ַּכאן ְלׁשוֹנוֹ. ִנְמָצא, ֶׁשַּדְיָקא 
ַעל ְיֵדי ַהְּנִפיָלה ֵהם ַמְתִחיִלים ִלְחיוֹת ֵמָחָדׁש."2

לפום צערא

על ידי הירידות והנפילות האדם מברר בירורין, 
וכל הירידות הם בחשבון מדיוק מלמעלה.

בדיוק  יודעים  ובשמים   - אגרא'  צערא  'לפום 
כל אחד כמה הוא התאמץ, כפי מה שעבר עליו, 
וכו', וכפי-זה כל אחד  וכפי הירידות שהיה לו 

יקבל את שכרו. 

אשר  והקטנות  הירידות  כל  סוד  כן  גם  "וזהו 
)וכן הוא בהעלם  עוברים בכל עת על כל אדם 
לירד  כדי  הוא  הנה  כי  כולם(  הנמצאות  בכל 
וכדי  הימנו  למטה  אשר  את  אל  ולהתקרב 
הניצוצות  עליית  בזה  נעשה  כי  להעלותו. 

הקדושים מבליעתן להוציא יקר מזולל. 

מאד  להיזהר  האדם  צריך  כמה  תראה  ומזה 
מלהרהר אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא 
או  הוא.  ודל  קטן  אם  חלקו  על  ח"ו  להתרעם 
בחפצי  ח"ו  מצליח  שאינו  בעצמו  כשרואה 
ח"ו  היצר  התגברות  לו  יש  כאשר  וכן  שמים 
יודע  אין אדם  כי  דעתו.  לפי  לו  יותר מהראוי 
שולח  זה  בעולמו.  שולח  מלאכה  איזה  על 
ולנקותם מכל  לגרוף את הביבין לטהר אותם 
חלאה וזוהמא והוא תמיד במצור ובמצוק. וזה 
עטרה  ולעשות  מלך  היכלי  את  לקשט  שולח 
על ראשו ומתענג על ידי זה בסגולות מלכים. 
אך כבר אמרו לפום צערא אגרא ואין הקב"ה 
גלות  הוא מסוד  כי  בריותיו.  עם  בטרוניא  בא 
ודיו  בירורין.  לברר  למטה  היורד  השכינה 

לעבד להיות כרבו. 
ואין  כנודע.  גלויות  הד'  כל  סוד  כן  גם  והוא 
אלא  ומדרגתו.  מצבו  על  ח"ו  להתרעם  לאדם 
אליו  עצמו  את  ולמסור  רחמים  לבקש  רק 
עצמו  את  יתחזק  אלא  תמיד...  שמו  יתברך 
לו"  והתחולל  לה'  "דום  בעצמו  ויקיים  תמיד 
כי רק לו יתברך שמו לבד נתכנו עלילות לחלק 
לכל אחד ואחד את מלאכתו הראויה לו לתקן 
באור  יאירו  וכולם  עליון.  במקום  שורשו  את 

פני מלך חיים."3

לצורך עליה

ובמכוון,  העליה.  קודם  הירידה  כלל  בדרך 
על  תשובה  יעשה  האדם  הירידה  שעל-ידי  כך 
ראוי  יהיה  וכך  חטאיו,  את  ויתקן  עוונותיו, 

לעלות למדרגה החדשה.

"בכל מדריגה שהוא עולה יש לו לחזור ולשוב 
תמיד",  נגדי  "חטאתי  ענין:  וזהו  חטאיו  על 
תשובתו,  נתקבלה  שכבר  שהאמין  פי  על  אף 
מכל מקום לפי שהוא לא היה עומד ובכל יום 
דברי  ונודע  למדריגה.  ממדריגה  עולה  היה 
האריז"ל כי בגן עדן כל עת שמעלין למדריגה 
בחטאיו  עליו  לדקדק  מוסיפין  גדולה  יותר 
בעולם  הוא  וכן  קטן  חטא  כל  על  ולהענישו 
המבואר  עליה  לצורך  ירידה  טעם  וזהו  הזה. 
בספרים שעת שמדקדקים בו הוא עת הירידה 
ואז צריך תשובה. ועגמת נפש שיש לו מחטאיו 
הוא העונש כמו שנתבאר לעיל )אות נ"ז( ועל ידי 

זה יזכה לעליה."4

חיזוק גדול

בדקות של הירידה, האדם מרגיש כאילו הוא 
אך  לארץ.  שמים  בין  בגפו  זרוק  ונמצא  תלוש 
שבודקים  והניסיון  המבחן  עצמו  זה  דווקא 
ויתאמץ  ויתגבר  מעמד  יחזיק  אם  האדם  את 
להמשיך אף-על-פי כן... ואזי הוא יזכה לעלות 

למדרגה גבוהה יותר.

 האם  

שם  שכן  זה  לך  פתרתי  הלא  ידידי  "ועתה 
כי  והתאמצות,  גדול  חיזוק  צריך  בקודש 
בבית  אינו  לבינו  בינו  לעילה  מבית  העולה 
ודבר  עליה',  לצורך  'ירידה  וזה  בעליה.  ואינו 
זה שייך למאמר חז"ל והכל לפי רוב המעשה, 
על  הבא  ועולם  תורה  ישראל  ארץ  בכלל  והם 

ידי יסורין." 5

"והנה בשעת הנסיון שהוא ירידה לצורך עליה 
- הענין הוא, כמו העולה במעלות הסולם אשר 
מידי צריך לעלות על השליב הגבוה עוקר רגל 
אחד משליב שתחתיו ונשאר עומד כרגע ברגלו 
צריך  ואז  באויר  אחת  ורגלו  הסולם  על  אחת 

האדם שמירה והבחנה שלא יפול ח"ו. 

אף  הנסיון  בשעת  ה'  בעבודת  הזה  הענין  וכן 
על גב שיעלה אחר כך יותר גבוה, מכל מקום 
בשעת הנסיון נשאר עומד כמו על רגל אחד ואז 
לנצח  ישמור  ה'  וחיזוק,  גדולה  שמירה  צריך 
הארון'  בנסוע  'ויהי  וזש"ה  בו,  החוסים  כל 
לענין  מענין  נוסע  חכם  כשהתלמיד  כלומר   -
כלומר   - משה'  'ויאמר  למדרגה.  וממדרגה 
והיה   - ה'  'קומה  הצדיקים.  על  שהתפלל 
בעזרתם שלא יפלו ח"ו ואדרבה יתחזקו ויעלו 
יותר ויותר. 'ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך' - 
כלומר שלא יהיה אז אחיזה לחיצונים בהם עד 

יעבור עמך ה' אמן." 6

המשך מעמ' קודם
תו' רס"א

     אנא ה', יהמו ויכמרו מעיך ורחמיך וחנינותיך עלי, ויעלה ויבא זכרוני לפניך לטובה. ורחם עלי ברחמיך הרבים ואל 
תניחני ואל תטשני להשתקע, חס ושלום, באלו המקומות הנמוכים והשפלים אשר באתי עד הנה. "אל תעזבני ה' אלקי 
ואל תרחק ממני, אל תבלעני מצולה ואל תאטר עלי באר פיה". חנני והקימני, ומעפר דלותי ומעצם שפלותי תרוממני. 
ויקוים מקרא שכתוב: "אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה", והירידה יהיה תכלית העליה. חוס וחמול עלי, 
ושלח ישועתך ותתמכני בימין צדקך, ותסעדני בעצם חמלתך, ותהיה תמיד עמי. ותתן לי כח ושכל לאחז בך תמיד. ואל 

תניחני לפל חס ושלום, לעולם. ויקוים מקרא שכתוב: "כי יפול לא יוטל כי ה' סומך ידו"      )לקוטי תפילות ח"א – ו(

המשך בעמ' הבא  



נקודה

נשאר  הירידה  בשעת  גם 
באדם דעת ורשימו, כך שעל ידו הוא יוכל 
להתגבר ולהתעורר על אף הירידה שהוא 

נמצא בו.

להתחזק  הירידה  מתוך  זוכה  כשהאדם 
הוא  על-ידי-זה  האור,  אחר  ולהימשך 
העולה אחר כך שוב למדרגתו ביתר שאת 

וביתר עוז.

"וזהו גם כן סוד הגלות והיסורין של כל 
אדם בפרטית ובכל זמן כשנופל ממדריגתו 
ממנו  המוחין  הסתלקות  מחמת  רק  הוא 
והיינו הגם  עליה.  לצורך  ירידה  אך הוא 
שנסתלקו המוחין ממנו. עם כל זה עדיין 
בחי'  פנימית  אחת  נקודה  אצלו  נשאר 
יו"ד תתאה. סוד יו"ד עק"ב. והוא בחי' 
המלכות  סוד  אדנ"י  הקדוש  משם  יו"ד 
לא  שמך  זאת  בכל  עדיין  כי  הקדוש, 

שכחנו ועול מלכות שמים על האדם. 

ובזו הנקודה יוכל האדם לחזור למדריגתו 
ביתר שאת ורום המעלות. והיינו על ידי 
ביראה  שמים  מלכות  עול  עליו  שמקבל 
באיזה  ומביט  ומבין  והכנעה  ואהבה 
וצועק  הזאת.  בעת  הוא  תחתונה  מדרגה 
במר נפשו אל השם יתברך שיושיע אותו 
שלימה.  תשובה  ועושה  ומדחקו  מצרתו 
מצרתו  ויגאל  המוחין.  אליו  חוזרין  אזי 
ומדחקו. והירידה זו הוא לצורך עלייה. כי 
בכוונה  להאדם  זאת  עושה  יתברך  השם 
למדריגה  חזרתו  שבעת  כדי  מכוונת 
הניצוצין  אז  כן  גם  יחיה  הראשונה 
הרמה  לשורשן  אותן  ויעלה  קדישין 
האדם  אז  נתעלה  זה  ידי  ועל  בקודש. 
הוא  והכל  מקדם  עליונה  יותר  במדריגה 
שנשארה  היו"ד  שהוא  הנקודה  ידי  על 
אצלו כנ"ל. ועל דרך זה הוא גם כן גלות 

הכללי בכלל ישראל. והבן."7

שברון לב

ליבו  לשבר  האדם  צריך  הירידה  בזמן 
שמטרת  בדעתו  ויתבונן  כל-כך,  שנפל  על 
ידה  על  לבוא  לזכות  בכדי  היא  הירידה 
הוא  זה  ידי  ועל  כפליים,  בכפלי  לעליה 

זוכה לבוא לדעת ואהבת ה'.

הסתלקות  בחינת  לפעמים  יש  "דהנה 
בתאוות  היצר  התגברות  ידי  על  הדעת 
חיותו  בחיים  מואס  וכמעט  גשמיות, 
בשביל זה שאינו יכול לבא לבחינת ביטול 
היצר הרע מכל וכל, ועל ידי זה הוא רחוק 
שיש  לב  השבירות  וכל  קדושה,  מבחינת 
לו מזה הוא על ידי שמתבונן בשכלו לזכור 
והיה  דעת  בבחינת  כשהיה  היה  האיך 
דבר  שאינו  גשמיות  מתאוות  מאוד  רחוק 
הקיים כלל, ועכשיו הוא משוקע בהם על 
ידי התגברות היצר הרע, ומחמת זה אינו 
יכול לבא למדרגה להיות מרכבה לשכינה, 
בית המקדש, שעיקר  חורבן  בחינת  והוא 
'ושכנתי  היה  המקדש  בית  בנין  בחינת 
בחינת  ואחד,  אחד  כל  בתוך   - בתוכם' 
כשנסתלק  וזה  הקדושה,  אל  התקרבות 
ממנו בחינת דעת על ידי התגברות התאוות 
זה הוא  ומחמת  נתרחק מבחינת קדושה, 

מואס בחיים חיותו.

בשכלו  להתבונן  לזה,  היעוצה  והעצה 
ולהאמין באמונה שלימה שזה הוא ירידה 
לצורך  בוודאי  הוא  זה  וכל  עליה,  לצורך 
חס  משוקע  יהיה  ולא  תענוג,  תוספת 
בהתגברות  הזה  בחשכות  תמיד  ושלום 
ובהתבוננות  גשמיות.  בתאוות  הרע  יצר 
נפשו  בכל  ה'  את  לאהבה  ויבא  יעלה  זה 
ומאודו אפילו בעת התגברות יצר הרע על 
זה  ידי  ועל  דעת,  בחינת  הסתלקות  ידי 

יתעלה לבא לבחינת דעת אמיתית."8

ירידה לצדיק

על ידי הירידה שהצדיק יורד לעם ישראל 
בתכלית  אותם  ומרומם  מעלה  הוא 
עליה'  לצורך  'ירידה  בחינת  וזה  העליה, 

אצל הצדיק.

"ומחמת זה יש לפעמים ירידה להצדיק 
כללות  עם  והתכללותו  בהתאחדותו 
שיורד  דהיינו  בו  הדבוקים  ישראל 
ונתמעט שפע הארתו עד שלא  ממדרגתו 
וההארה  מהחיות  נקודה  אם  כי  ישאר 
והתכללותו  דביקותו  מחמת  אלהות 
ישראל  כללות  של  המדריגות  כל  עם 
הדבקים עמו, וה' הוא בעזרו והוא הנותן 
לו כח ואומץ להתחזק ולעלות משם להר 
בדביקות  עמו  הדביקים  כל  עם  ה'  בית 
היינו  נעורים  כנשר  ומחדש  האמיתי 
האמת  מאור  המנוערים  הריקנים  אותם 
לצורך  זו  ירידה  נמצא  והיראה  והתורה 
בה'  עמו  הדביקים  החברים  כל  עליות 

אלקים. 

וזהו: 'ותקם בעוד לילה' - דהיינו ירידת 
והתמעטות האור כדי 'ותתן טרף לביתה 
מאור  המנוערים   - לנערותיה'  וחוק 
מלשון  חוק  להם  נותן  והיראה  התורה 
שאת,  ביתר  בפנימיותו  שנחקק  חקיקה 
ופחותי  קטנים  אפילו  הרויחו  הנ"ל  וכל 
ודביקותם  בהתחברותם  המדריגות 

לעובדי השם יתברך באמת."9

לצורך

"הנה יש אנשים אשר רואין את הצדיק 
דעתם,  לפי  מעבודתו  מבטל  לפעמים 
ולפוש  לטייל  שהולך  אותו  רואין  ולאשר 
בטל  הולך  אשר  וחושבין  מעבודתו, 
שאינו  לאמר  ודופי  שמץ  בו  ומטילין 
מתנהג על פי דרך התורה. אבל באמת גם 
זה הטיול נחשב לעבדות כי זה הוא ירידה 
מוחין  משיג  זה  ידי  על  כי  עלי'  לצורך 
חדשים ותיכף כשפוסק מהטיול אזי חוזר 
עז,  ויתר  שאת  ביתר  ותלמודו  לעבודתו 
דבוק  הוא  הטיול  בעת  אז  שגם  גם  ומה 
אשר  עבודתו  בחוץ  רואים  ואינם  לד', 
לבבו בוער לד' כאש בוערת. ודבר זה הותר 
מכללו אך לצדיקי אמת, אבל לפשוטי עם 

אין לו לבטל שום עת מעבדות ד'."10
______________________________

כ'.  2. ליקוטי  - ערך התחזקות –  1. לקוטי עצות 
 .3 כב.    – ה  הלכה  תפילין  הלכות   - או"ח  הלכות 
דרוש   - ח"א  הדע"ה  ספר   - ואחלמה  שבו  לשם 
יסוד   .5 סז.   אות   - הצדיק  צדקת   .4 ה.   סימן  ה 
 - ישראל  עבודת   .6 לא.   מכתב   - ח"ב   – העבודה 
בהעלותך.  7. אוהב ישראל – שמות.  8. בת עין – 
שמות.  9. פרי הארץ - מכתב לב.  10. עטרת ישועה 

על מועדים.

זמן הר' נחמן מטולטשין ז"ל היו אנשים שבאו ב
חזרה מארץ ישראל ובתוכם גם מאנ"ש, והיו 
מדברים מהפירות שלא נתיישר בעיניהם, ואמרו: 
עשבים."  אוכלים  ישראל,  בארץ  דהיינו  "שבשם, 
)והיו יכולים לחשוב שאוכלים עשבים כמו בהמות, 
ואפשר היה כוונתם כמו שעושין עתה כמה מטעמים 
ורגז  ז"ל  מטולטשין  נחמן  הר'  ושמע  מהעשבים.( 
עליהם מאוד, וסתר את כל דבריהם, וקרא אותם 
ובילה  דיבניקס'(.  )'מוציאי  דיבה'  'מוציאי  בשם 
ואמר:  ישראל,  וארץ  הפירות  לשבח  זמן  כמה 
"הלא אני בעצמי הייתי שם, וממש כל דבר יש לו 
טעם גן-עדן ובפרט השמן זית וכו', וכן פירט הכל 

בפרוטרוט וכו'.
......................................................................

על ה רש"י  פירוש  ז"ל שעשה  יצחקי  ר' שלמה 
רח"ל  בגרונו  מכה  לו  היה  וכו'  וכו'  התורה 
ממנו,  והתייאשו  לרפאותו  נלאו  הרופאים  וכל 
ושמע מהרמב"ם ונסע אליו שירפא אותו. וכאשר 
בא אלא כיבדו וביקשו על סעודת הצהרים שיבוא 
ותלה  שקדים,  בחלב  בשר  לו  והכין  איתו,  לסעוד 
זה המאכל  יאכל  לו: שדווקא  ואמר  באוויר  חרב 
)ולא הגיד לו האמת שזה חלב  שהוא בשר בחלב, 

שקדים( ואם לא יהרוג אותו בחרב זה.

נפשות  סכנת  שזה  כן  "אם  ז"ל:  רש"י  לו  והשיב 
באין ברירה אני יאכל", ואכל. 

בשר  באכילת  לו  שהיה  נפש  גועל  גודל  ומחמת 
גודל  מחמת  התורה,  מן  אסור  שהוא  דבר  בחלב, 

גועל נפש התחיל להקיא, ונפתח המכה ונתרפא.

זה  היה  ז"ל שבאמת  לו הרמב"ם  כך סיפר  ואחר 
וביקש  רק חלב שקדים שזה מותר לאכול בבשר. 
יכול  שאין  ראה  כי  שציערו,  על  לו  שימחול  אותו 
לעשות לו שום רפואה, כי אם על אופן זה שיהיה 

לו גועל נפש מזה, ובזה יבקע את המכה.

סיפורים ושיחות
מפי חסידי ברסלב

שרפי-מעלה     המשך מעמ' קודם
תו' רס"א

תורה רפ"ב

ַאְׁשֵרינּו ַמה ּטוֹב ֶחְלֵקנּו ּוַמה ָּנִעים ּגוָֹרֵלנּו ֶׁשָאנּו 
ֶׁשָּכל  ָּכֵאֶּלה,  ִנְשָֹּגבוֹת  ֵמאוְֹצרוֹת סוֹדוֹת  יוְֹדִעים 
ִּדּבּור ְוִדּבּור ְמַחֶּיה ָּכל ַהְּנָפׁשוֹת ֶׁשָּבעוָֹלם, ֲאִפּלוּ 
ַהְּגרּוִעים ְּביוֵֹתר ֶׁשֵאין ְּגִריעּות ֵמֶהם ְּכמוֹ ֶׁשָּכתּוב 
ַמה  ְוָכל  ְוכוּ',  ְוכּו'  ָעָפר  ׁשְֹכֵני  ְוַרְּננּו  ָהִקיצּו  ָׁשם 
ַהְּקדוָֹׁשה  ְּבַהּתוָֹרה  ַעְצְמָך  ֶׁשֶהֱחֵייָת  ֶּׁשָּכַתְבָּת 
ֲאַזְּמָרה ֵלאלַקי ְּבעוִֹדי, ַׁשָּיךְ ַּגם ֵּכן ָלֶזה, ַּכֲאֶׁשר 

ָּתִבין ְּבַעְצְמָך, 

ָּכל  ַלה'  ָּנִׁשיב  ַמה  ְּנַדֵּבר,  ַמה  ּנֹאַמר  ַמה 
ַּבּדוֹרוֹת  אוָֹתנּו  ֶׁשֶהֱחָיה  ָעֵלינּו  ַּתְגמּולוִֹהי 
ְּבִׁשְבַעת  ָּכֵאּלּו,  ְקדוִֹׁשים  ְּבַמְטַעִּמים  ַהָּללּו 
ּוְלָהִׁשיב  ְלַהֲחיוֹת  ֶׁשְּיכוִֹלים  ַטַעם,  ְמִׁשיֵבי 
ַהְּנָפׁשוֹת  ָּכל  ְקִוויִקין'  'ֶדער  ֶׁשּקוִֹרין  ָּבֶהם 
ָּבֳחִלי  ְוַהֲחלּוִׁשים  ַהחוִֹלים  ָּכל  ֶׁשָּבעוָֹלם, 

ַהֶּנֶפׁש ְמאֹד.             )עלים לתרופה - מכתב פ"ג( 



תנו רבנן שלשה צועקין ואינן נענין, ואלו הן: מי שיש לו מעות ומלווה 
אותן שלא בעדים. והקונה אדון לעצמו. ומי שאשתו מושלת עליו. 

קונה אדון לעצמו מאי היא? איכא דאמרי תולה נכסיו בנכרי, איכא 
דאמרי הכותב נכסיו לבניו בחייו, איכא דאמרי דביש ליה בהא מתא 

)מסכת בבא מציעא ע"ה – ב(ולא אזיל למתא אחריתא.

"דביש ליה בהאי מתא כו'." - לא ידעתי לכוון אמאי קרי ליה קונה 
אדון לעצמו? ויש לפרש דקאי אצועקין ואינן נענין, דאפשר דבמקום 
אחר יהא נענה! כדאמרינן בפ"ק דר"ה שינוי מקום מקרע גזר דינו של 

)מהרש"א בבא מציעא עה – ב( אדם שנאמר לך לך מארצך וגו' ודו"ק. 

קונה אדון לעצמו. הק' מהרש"א מה שייך בלא אזיל למתא אחריתי 
קונה אדון לעצמו, ופשוט הוא דטעם שינוי מקום משום שינוי מזל, 
רוצה לומר השר והכוכב המשפיעים באותו המקום אינו טוב לו, וילך 
תחת  ונשאר  כן  עושה  אינו  ואם  מעתה,  אז  לו  טוב  כי  אחר  למקום 

אותו השר הרי הוא קונה אדון לעצמו. 
ומכלל זה נראה לי נמי ההיפך: 'מאן דטב ליה בהאי מתא לא ליזל 
יהיה  יודע מה  ומי  לו עתה  כי טוב  הגון"  בלי טעם  למתא אחריתי 

שמה, על כן ישאר בטוב. 
)חתם סופר בבא מציעא עה – ב( 

משלש  וזה   - אחריתא"  למתא  ליזל  מתא  בהאי  ליה  דביש  "מאן 
מכפרת  גלות  הרי  במקומו,  ממנו  הטוב  מנעו  עונותיו  אם  טעמים: 
עון. ואם לאו אלא עונות אנשי המקום גורמים, שהיחיד נמשך אחר 
בלא  עמהם  יספה  ולא  המקום  מן  ימלט  המלט  מהר  כן  אם  הרוב, 
משפט. או שמא נסיון הוא. ואין אחד מאבותינו הראשונים ועמודי 
לבקש  ארץ  אל  מארץ  וטלטול  בגלות  נטרדו  שלא  הזקנים,  אומתנו 
ודוד  ע"ה  רבינו  ומשה  השלושה  מאבות  ולמד  צא  והצלתם.  טרפם 

המלך ע"ה, וזולתם נביאים וחסידים רבים קבלו עליהם עול גלות. 
)מגדל עוז ליעב"ץ - בית מדות - עליית הבטחון(

למתא  ליזיל  מתא  בהאי  ליה  דביש  "מאן  דאמרינן:  נמי  והיינו 
ממנו  פניו  מסתיר  רשע  הוא  ואם  עון,  מכפרת  הגלות  כי  אחריתי" 
ומניחו למקרה, ועל זה אמר ירמיהו: "ידעתי ה' כי לא לאדם דרכו 
לא לאיש הולך והכין את צעדו" אם לא איכא סייעתא דשמיא בהדיה. 
)שו"ת רדב"ז ח"ב סימן תשט"ז( 

אם יארע שהוכרח לעקור דירתו ממקומו על דרך מאמר רז"ל "מאן 
גולה  להיות  לו  יבחר  ליזיל למתא אחריתי",  בהאי מתא  ליה  דביש 
למקום תורה, שמובטח לו שבניו תלמידי חכמים, והוא גם כן ילמוד 

את החוקים ואת המשפטים וילך בדרך טובים. 
)פלא יועץ – גלות( 

שאלת עוד, מה שאמרו: "האי מאן דביש ליה בהאי מתא ליזל למתא 
הולך  לאיש  לא  דרכו  לאדם  "לא  כג(  י,  )ירמיה  כתב:  והלא  אחריתי". 

והכין את צעדו"?
וצריך הוא כפרה.  גורם למנוע ממנו הטוב  פעמים שהחטא  תשובה: 
לגלות  שצריך  אמר  לפיכך  מקום.  שינוי  הוא  הכפרה  מדרכי  ואחד 
ממקומו וללכת למקום אחר אולי החטא הוא שגרם וגלותו תכפר עליו. 

אי נמי: פעמים שמזל המקום הוא גורם וכשנסתלק למקום אחר יצא 
מתוך ההפיכה. אבל מי שנגזר עליו אי אפשר לו, וזהו שכתב: "לא 
לאדם דרכו". ומכל מקום בידן של ישראל הוא, וכמו שאמרו ז"ל 'אין 
מזל לישראל' - שישראל חלק ה' וחבל נחלתו ואינן מסורין למזלות 

השמים, כי הם למעלה מן המזלות. וזהו שכתב: "מאותות השמים 
אל תחתו, כי יחתו הגוים מהמה". 

ומה שכתב: "לא לאדם דרכו" - בשאינו עושה רצון השם. שאז הוא 
מסור למזל, לפי שעונותיו הבדילו בינו ובין השם יתברך. והשפיל עצמו 
ממעלות עליונות ובא וישב לו במדרגות תחתונות תחת המזלות. וזהו 
שכתב: "אסתירה פני מהם אראה מה אחריתם" - רוצה לומר, אסלק 
השגחתי ואניחם ביד המזלות ושאר משרתי השמים אשר בחרו בם 
כשאר האומות. ואז: "אראה באחריתם" - מי יצילם מיד המקרים 

מתנועות הגלגלים והמזלות. 
אבל בצדיקים כתיב: "גם כי אלך בגיא צלמות לא אירע רע כי אתה 
עמדי".                                                     )שו"ת הרשב"א ח"א סימן תרנ"ב( 
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לומדים ספר-המידות

מאן דביש לה במתא דא
ילך למתא אחריתא.
]מי שרע לו בעיר זו ילך לעיר אחרת[
)בית - ב'(

ביתבית

אם  זי"ע, בשאלה  בונם  ר'  הרבי  לפני  איש אחד  בא  פעם אחת, 
ז"ל  בונים  ר'  הרב  ענהו  ולא  אחרת?  לעיר  דירתו  את  להעתיק 

תשובה ברורה. 

והאיש הנ"ל הבין שהתשובה היא שלילית, והתחיל להפציר בהרב 
הנה  לו:  ויאמר  מגוריו,  להעברת  הסכמתו  שיתן  ז"ל  בונים  ר' 
מצינו בחז"ל "מאן דביש ליה בהאי מתא, ילך למתא אחריתא". 

נענה הרב הקדוש מפשיסחא זי"ע ואמר: 'עהר וועט גיין 'דארטען', 
וועט ער זעהן עס איזט נאך ערגער'! ]'הוא ילך לשם, אז הוא יראה 

ששם עוד יותר גרוע'![   )קול מבשר ח"ב( 

עבודת המידות
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