תפ"ג

בס"ד

" יופי האתרוג.
עיקר פג 6טיפת עשו וישמעאל ,בחינת פג 6ע)5הדעת ,הוא בחינת רבוי החכמות ,היינו מה שרוצה להטות אחר חכמתו ודעתו ,כמו אומי.
דעלמא שה 6עשו וישמעאל ,שהולכי .אחר חכמת 6ודעת 6המשובשת ,וה 6חכמי 6בעיניה ,6ומחמת זה סרו מאחרי ה' יתבר ,9כי על)ידי
החכמות יכולי 6להטות לגמרי מדרכי ה' ,כשאד 6מעמיד רק על חכמתו ודעתו ,כמו שמצינו רבי 6שנפלו לשאול תחתיות על)ידי שהעמידו על
חכמת.6

)אוצר היראה ) תשובת השנה ,פ"ד(

" אבל אנחנו ע 6קדוש מוזהרי 6על זה ,להשלי 9כל חכמתנו ולבטל דעתנו נגד ה' יתבר 9ונגד הצדיקי אמת שבכל דור ודור; ועיקר
עבודתנו הוא ,שכל מה שזוכי .לחכמה יתרה לראות להשתדל לעבוד את ה' יתבר 9ביותר בעבדות ובמעשי 6טובי ,6בתמימות ובפשיטות גמור,
כי זה עיקר החכמה ,להשלי 9החכמות ולבטל דעתו נגד ה' יתבר 9והצדיקי ,6כנ"ל .והעיקר ,שכל מה שזוכי .לאיזה דעת והשגה והכרה יתרה
בגדולתו יתבר ,9אזי יראה וישתדל להמשי 9הדעת אל הלב ,כמו שכתוב וידעת היו -והשבת אל לבב) ,ויסתכל היטב בעצמו א 6מעשיו עולי.
יפה כפי חכמתו וא 6לבו של 6ע 6ה' ,עד שיתבטלו כל תאוות וחמדת הגו< נגדו יתבר ,9ולא יהיה לו שו 6תאוה וחמדה כלל רק לה' יתבר ,9כי
כ 9יפה לו לפי הדעת שזכה עכשיו ,וישתדל עכשיו לעבוד את ה' במצוות מעשיות ועבודות דקדושה באופ .שיהיו מעשיו מרובי .מחכמתו ,כי לא
המדרש עיקר אלא המעשה.
" ואז ,כשזוכה לזה ,שאינו נמש 9אחר חכמתו
ושלו ,6רק אדרבא ,עיקר חכמתו הוא להשלי9
הוא משתדל בכל פע 6ביותר לעבוד את
ומעשי 6טובי 6בלי חכמות ,נמצא שממשי9
אל עובדות ועשיות דקדושה ,שזה בחינת מה
שרשי המוחי .שבדעת אל המוחי .שבשישה

להיות נשאר ע 6החכמות לבד בלי עובדות ,חס
החכמות ,כי כל מה שזוכה לחכמה והשגה יתרה
ה' יתבר 9בפשיטות ותמימות ,בעובדות
את כל מוחו וחכמתו אל הלב והגו< ,דהיינו
שמבואר בכוונות לולב ,שצריכי .להמשי9
קצוות ,שה 6המידות הקדושי.6
][...Û„Ï ¯·Ú· ÍùÓ‰‰

לאמתו ,באופ .שנזכה לתיקו .המשפט
באמת ,ונזכה לתיקו .הברית בשלמות
בכל הבחינות באמת כרצונ 9הטוב.

)עצות המבוארות ) סוכות ,י"ג(

 #שמיני עצרת הוא בחינת תיקו.
המשפט .היינו המשפט שאד 6עור 9לעצמו,
ומתבונ .היטב א 6הוא נוהג כהוג .בכל מידותיו
ומעשיו .ג 6ההודאה במשפט ה' ,היינו האמונה האמתית שה'
יתבר 9נוהג בצדק וביושר בכל משפטיו והנהגותיו ,והאמונה שכל
מה שה' יתבר 9מסבב ע 6האד 6הוא בודאי לטובה גדולה,
בגשמיות וברוחניות ,זה עיקר תיקו .המשפט .כ 9מבואר בלקוטי
הלכות ,הלכות ראש חודש ,הלכה ו' סעי< י"א .ועל ידי זה זוכי6
לתיקו 2הברית.

)לקוטי תפילות ב' ) ה'(

 ... $ובזכות קדושת שמיני עצרת הקדוש ,תזכנו לתיקו.
המשפט דקדושה ,ועל ידי זה תצילנו תמיד מפג 6הברית וממקרה
לילה ,חס ושלו ,6ותהיה הטיפה הקדושה נקלטת ונעצרת בקדושה
גדולה כרצונ 9הטוב ,ולא תהא נשחתת ,חס ושלו ,6לעול.6
 $ותשמרנו ותצילנו מרבני 6ודייני 6שאינ 6הגוני ,6ותבטל
כח 6וממשלת 6מ .העול.6
 $חוסה עלינו כרוב רחמי ,9וזכנו שיהיה לנו ולכל ישראל
רבני 6ודיני 6כשרי 6שיעמידו הדת על תלו ,וידונו די .אמת

 $רח 6עלינו למע .שמ ,9ומלא כל משאלותינו
לטובה ,א -כבני -א -כעבדי -א -כבני -רחמנו
כרח -אב על בני ,-וא -כעבדי -עינינו ל) תלויות ,עד שתחננו
ותוציא כאור משפטנו איו -קדוש...

)אוצר היראה ) צדקה וגמילות חסדי ,6נ"ו(

 %כל אחיזת הסטרא אחרא והיצר הרע הוא מדיני 6כידוע,
שה 6נאחזי 6מסטרא דשמאלא ,וכל התורה והמצוות ה 6לבטל
אחיזת הדיני 6להמתיק הדי .הנאחז בשמאל ולאכללא שמאלא
בימינא כידוע .וזה גודל מעלת מצוות צדקה ששקולה ככל התורה,
כמאמר רבותינו ז"ל; כי הממו .הוא בחינת שמאל ,וכשנות .צדקה
לעני הגו .וצדיק העובד ה' באמת שהוא כולו ימי ,.כי אור) ימי-
בימינא ,על)ידי זה נכלל שמאל בימי ) .שהוא כלל כל התקוני) 6
הנעשי 6על)ידי כל התורה.
 %על)כ .העיקר לת .צדקה בכוונה זו ,כדי להתקרב
ולהתקשר לצדיקי אמת שה 6בבחינת כולא ימינא ,כי כל מה
שהצדיק גדול ביותר הוא נכלל בימי .ביותר ,עד שיש צדיקי 6בני
עליה שה 6משיגי 6אורייתא דעתיקא סתימאה ונכללי 6ש ,6וש6
כולא ימינא ולית שמאל תמ ..וכשנות .צדקה לצדיקי 6כאלו

" ] [...ÍùÓ‰ועל)ידי)זה ממשיכי .ומאירי .המוחי .שבגו< ,היינו שבשישה קצוות הנ"ל ,אל האתרוג ,שהוא בחינת המלכות היינו כנ"ל ,כי
על)ידי שממשיכי .כל הארת המוחי .והחכמה אל הלב והגו< ,היינו להתנהג בכל מידותיו רק כפי החכמה ודעת האמתי דקדושה ,ולעבוד
על)ידי)זה את ה' יתבר 9בכל גופו ונפשו בעובדות ומעשי 6טובי ,6מש 6נמש 9יפי והידור האתרוג שהוא בחינת מלכות ,כי עיקר התגלות
מלכותו יתבר 9הוא רק על)ידי מעשי 6טובי ,6על) ידי מצוות מעשיות ,כי מלכות מקננא בעשיה.
" וזה עיקר עבודתנו בראש)השנה ויו)6כפור ,שאז ישראל ה 6בבחינת נער בוכה ,דהיינו שמסלקי .ומשליכי .כל החכמות ,רק ממשיכי.
הדעת אל הלב ,ומסתכל כל אחד בעצמו א 6לבו קשור לדעתו ,דהיינו א 6הוא מתנהג בתאוות לבו וגופו וכל מידותיו רק כפי הדעת הקדושה,
כי כל אחד מישראל יודע בכלל שיש אלקי 6שליט באר 5ומלא כל האר 5כבודו ומשגיח בפרטיות על כל תנועה של כל אחד ,ועל)כ .צריכי.
להסתכל בעצמו א 6הוא מתנהג כ 9ע 6גופו כפי דעתו ,וא 6מעשיו עולי .יפה כפי חכמתו ודעתו על)כל)פני.6
" ואז ,כשרואי .כמה רחוקי 6מעשיו שעשה בכל השנה ,אפילו מהתחייבות חכמתו ודעתו הקטנה ,על)ידי)זה נתעוררי .בבכיה גדולה,
שזה בחינת התעוררות התשובה והבכיה שבוכי .בראש)השנה ויו)6כפור ,בבחינת והנה נער בוכה כנ"ל ,ועל)ידי הבכיה מגרשי .ומבטלי.
קליפת עשו וישמעאל הנ"ל ,היינו שמסלקי .ומבטלי .מעצמ .כל חכמות של שטות ושקר המטעי .ומבלבלי .את האד ,6ומשליכי .כל החכמות
ומקבלי .על עצמ .לעבוד את ה' בתמימות ובפשיטות ,בעובדות ומעשי 6טובי ,6ושיימשי 9רק לזה כל חכמתו ודעתו ,ועל)ידי)זה נתגלה
מלכותו יתבר ,9שזה בחינת הידור האתרוג שזוכי .אחר)כ 9בסוכות ,כפי הבכיה שבוכי .בימי 6נוראי 6בבחינת נער בוכה.
][Ô‡Î „Ú

והנלווי 6אליה ,6וכל כוונתו באמת בשביל קיו 6התורה כדי
להכלל בימי ,.על ידי זה עושה תיקו .גדול ונחשב כאילו קיי 6כל
התורה כולה ,כי נכלל ממונו שהוא בחינת שמאל ,ונכלל עמו
בבחינת ימי .שזהו כלל כל התקוני 6כנ"ל )הלכות תרומות
ומעשרות ,הלכה ד' ) אות ב' ד'(.

)השמטות ,ל"ד(

)שיחות הר" ,.קכ"ה(

☺ בחג הסוכות תק"ע ,אז אמר מעניי .האתרוג שלפי
בחינת הימי 6נוראי 6ראוי שיהיה לנו אתרוג נאה .ובאותה
השנה ,לא היו מצויי 6אתרוגי ,6והיה העול 6סבורי 6שלא
יהיה לה 6אתרוגי 6כלל ,ולא היה שו 6אתרוג במדינה עד
ערב סוכות שעשה ה' יתבר 9נסי ,6וסיבב
סיבות בדר 9נס ,שבאו אתרוגי 6לקצת
עיירות.

☺ רבנו ז"ל אמר :כשפועלי -באיזה
☺ והיו נותני 6אז ממו .הרבה
דבר בדרכי נוע ,-ולפעמי -נדמה שבכוח
בעד אתרוג ,בקצת קהילות נתנו
היו פועלי -יותר  -שידעו ,שבכל זאת
äôé ïéòá ,àð åîøú
חמשי 6אדומי 6ויותר בעד אתרוג
בדרכי נוע -אפשר הרבה יותר לפעול.
ïåìòä íåé÷ ïòîì
אחד ,וג 6לקהלת ברסלב בא אתרוג
øàåãä éôéðñ ìëá
מהודר מאד ליד רבינו ,זכר צדיק
לברכה; והיה שמחה גדולה מאד
ïåáùç
לרבינו זכרונו לברכה ,ואמר להביא לו
)מספר ִאֵ=י הנחל ) ט"ו(
כלי זמר מגודל השמחה ,ושלושה ימי6
הכיפורי6
' בעזרת ה' ,ערב יו6
úååöîì åëæú
רצופי 6היה לו חיות גדול מ .האתרוג,
תשכ"א .תל אביב.
והיה בריא כל אות .השלושה ימי ,6ולא היה
יקירי ,בעל עי .חדה ,לבחו .ולתפוס מי הוא
מרגיש כלל החולאת הקשה שהיה לו ,מגודל השמחה
הרבי האמת של כל העולמות ,שכל חיות 6וקיומ 6על ידו.
שהיה לו מ .האתרוג.
ה' יחיהו חיי 6אמיתיי 6ויורהו הדר 9הטובה ,אשר יל 9בה.
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' אל תתבהל ואל תתבלבל ואל תיפול ברוח 9משו 6דבר
שבעול ,6כי ברו 9ה' יש לנו כתפיי 6רחבי 6לסמו 9עליה .6כי
דייקא בזה העול 6החוש 9של עכשיו ,בדור העני הזה ,בתוק<
עומק נפילתנו וירידתנו ,מאיר בעול 6אור חדש ,חידוש
שבחידושי ,6עילאה על כל עילאי ,.שעדיי .לא היה מימות עול.6
שיכול לתק .את העול ,6להמשי 9כל העול 6לה' יתבר ,9אפילו את
הרחוקי 6ביותר ,בתכלית הריחוק ,ועל כ .כל זמ .שהאד 6משתדל
ומבקש ומחפש להתקרב לצדיק האמת ,יש לו תקוה לעול ,6יהיה
אי 9שיהיה .אפילו א 6נפל לעמקי עמקי תהו 6תחתיות ומתחתיו.
רק העיקר שצרי 9להחשי 9עיני דעתו לגמרי ולסלק שכלו וחכמתו
לגמרי וישי 6עצמו כבהמה שאי .לה דעת .ולסמו 9רק על אמונה
לבד .וזה עיקר החכמה מכל החכמות.

☺ וג 6אחר סוכות ,סיפר ]רבינו ז"ל[ הרבה מ .האתרוג,
ואמר שאי .אנו יודעי 6כלל גודל יקרת מעלת מצוות אתרוג,
והרי אנו רואי .שישראל מפזרי 6ממו .הרבה בשביל מצוה
זו ) יותר מעל שאר מצוות ) ובוודאי לא על חינ 6הוא
מסתמא מצוה זו הוא יקרה מאד מאד אשר אי .לשער ,רק
שאי .אנו יודעי .גודל מעלתה; אפשר א 6היו יודעי .גודל
מעלת מצוה זו ,היו עושי 6מה שהיו עושי 6בשביל מצוה זו,
כי ישראל ע 6קדוש ה 6חכמי ,6וקשה להטעות ,6ובודאי
כשה 6מפזרי 6ממו .הרבה בשביל מצוה זו ,לא לחינ 6הוא.
ועוד הארי 9בסיפור זה והפליג מאד במעלת מצוות אתרוג.

' א 9צריכי 6לשמור עצמו מאד מאמונות כוזבות ,אמונות
של שטות והבל .שלא יהיה פתי יאמי .לכל דבר .וזה בחינת בהמות
טהורות ובהמות טמאות שהזהירנו ה' יתבר .9להבדיל בי .הטמא
ובי .הטהור .כי האמונה היא ,בחינת בהמה כנזכר לעיל .א 9אמונה
ישרה אמיתיות דקדושה ,היא בחינת בהמות טהורות .ואמונות
כוזבות וכפירות ה 6בחינת בהמות טמאות!
המעתיק

)תקע"ב(

( שמעתי מפיו הקדוש זכרונו לברכה שאמר ,שזה יצר הרע
גדול אצל כמה בני אד ,6ובפרט הגדולי 6במעלה ,שבשביל דבר
אחד שנדמה לה 6שהוא מצוה ,ה 6מפקירי 6הכל ובאי6
על)ידי)זה לקלקולי 6רבי ,6ובפרט כשבאי 6על)ידי)זה לידי
מחלוקות וכו' )הלכות גזלה ,הלכה ה' ) אות י(.
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