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ì"öæ ,øñãåà øòá ìàøùé 'ø åðéøåî çöð ïåøëæì
! שמע ישראל את! קרבי! ...
)ליקוטי הלכות ,הלכות גילוח ג' ,ט'(

וזה בחינת מה שהיה הכה 4מזהיר את הע .כשנכנסו
למלחמה :שמע ישראל את! קרבי! היו! למלחמה על
אויביכ! אל יר 0לבבכ! וכו' .ודרשו רבותינו ז"ל :אפילו אי4
בכ .זכות אלא מה שאת .אומרי .בכל יו .שמע ישראל ,את.
ראויי .לנצח את אויביכ .וכו' ,היינו כנ"ל ,כי כל המלחמות
שבעול .מרמזי 4עיקר על מלחמת היצר הרע ,כי אפילו
המלחמות שיש לאד .בגשמיות ע .שונאי.
ואויבי ,.הכל הוא בחינת מלחמות היצר הרע;
כמו שאמרו רבותינו ז"ל )סנהדרי 4ק"ג(
כשיש לאד! צרי! למטה כ 0יש לו
צרי! למעלה .ועל כ 4עיקר המלחמה
הוא מלחמת היצר הרע.
! וזה שהזהיר הכה 4קוד.
שנכנסו למלחמת ה' לנצח את
האויבי .והסטרא אחרא שסביב
הקדושה סביב אר 9ישראל .שה .כל
השונאי .המונעי .והמעכבי .מדברי.
שבקדושה; וכשאד .נכנס להלח.
עמה ,.אזי הוא בסכנה גדולה ,חס ושלו,.
כי מתעורר עליו כמה קיטרוגי ,.חס ושלו,.
ורוצי .להפיל אותו מעבודתו לגמרי ,חס ושלו..
! וזהו עיקר המלחמה שצרי :להתחזק לעמוד על רגליו
לבל יפול מעבודתו יתבר ,:חס ושלו ..ואז בודאי יזכה לנצח.
ולשבר .ולבטל ;.אבל במה יהיה בטחונו חזק שלא יפול
מעבודתו יתבר ,:חס ושלו ,.העיקר הוא רק האמונה הקדושה,
שכשהוא חזק בהאמונה הקדושה ,בודאי אי 4לו להתיירא משו.
מלחמה ושו .ניסיו 4שבעול..
! וזהו ,שמע ישראל את .קרבי .היו .למלחמה וכו'
בזכות שמע ישראל לבד .היינו זכות וכח האמונה הקדושה ,בזה
לבד את .יכולי .להתקרב למלחמה ,בגשמיות וברוחניות .כי
מאחר שאת .חזקי .באמונתו יתבר ,:שוב אי 4לכ .להתיירא
כלל משו .מלחמה שבעול ..וזהו אל יר :לבבכ .אל תיראו ואל
תערצו ואל תחפזו מפניה ..אל תראו משעטת סוסי .ושפעת
הקלגסי .וקול הקרבנות .היינו ענייני תכסיסי מלחמה ,שעושי4
השונאי .להפחיד ולאיי .על שכנגד ..וכל הבחינות הללו יש
במלחמת היצר הרע .והוא ידוע למי שהתחיל לכנס קצת
בעבודת ה' ובמלחמת היצר הרע ; אפילו אד .פשוט לגמרי ; כי
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דר :הבעל דבר והסטרא אחרא לאיי .ולהפחיד על האד .מאד
מאד ,ולהכביד עליו עבודתו יתבר :מאד מאד.
! מחמת זה נמנעו רבי .מלהתחיל לכנוס בעבודתו יתבר,:
מחמת האיומי .והכבדות הללו וכיוצא בה ..וזה בחינת שעטת
סוסי .ושפעת הקלגסי .וקול הקרנות וכו' .אבל העיקר בעבודת
ה' ,שלא יתפחד האד .כלל .וכמו שאמר רבינו ז"ל ,שבעול!
הזה האד! צרי 0לעבור על גשר צר מאד ,והעיקר הוא שלא
יתפחד האד! כלל .ועיקר ההתחזקות לעבור על
הגשר צר בשלו .בלי פחד ,הוא האמונה
הקדושה כנ"ל ,בחינת שמע ישראל את.
קרבי .היו .למלחמה ,בזכות שמע
ישראל היינו אמונה כנ"ל .ושוב אל
יר :לבבכ .אל תיראו ואל תערצו
ואל תחפזו מפניה ,.כי ה' אלקיכ.
ההול :עמכ .להושיע אתכ .וכו',
כנ"ל.
! וזהו ה' לי לא אירא וכו' )תהלי.
כ"ז( ,היינו כנ"ל; כמו שכתוב :ה' לי,
דהיינו שאני מאמי 4בה' יתבר :באמונה
שלמה וה' עמדי תמיד כי מלא כל האר7
כבודו .שוב לא אירא מה יעשה לי אד .כנ"ל.
כי מאחר שיש להאד .אמונה חזקה ,בודאי ינצח
כל המלחמות ,וסו< כל סו< ,אשוב לה' יתבר :באמת ,בחינת
זאת אשיב אל לבי על כ 4אוחיל ,כנ"ל.

)השמטות ,כ"ח(

☺ בימי מוהרנ"ת היה אחד מאנשי;שלומנו שהיה
יריד'ניק ,נוסע על הירידי .בשביל פרנסה ,ואחר שהיה טורח כל
היו .וכשבא לביתו ,היתה אשתו מכבדתו בחרפות וגדופי.
כראוי ,וג .לא היה לו מוכ 4אכילה כרצונו וכו' ,והבית היה
מפוזר כולו ,ופח האשפה מונח באמצע הבית ,ולא הכינה שו.
מאכל ,כי היא היתה שלימזל'ניצע ]כנוי לאד .ביש מזל[ ,והיה
מלא יסורי .מזה ,כי היה בדעתו ,על;כל;פני .אחר טרחה
ויגיעה כל היו ,.שימצא על;כל;פני .בלילה מנוחה בביתו,
ולבסו< לא מצא מנוחה ,כנ"ל .וספר צערו לפני מוהרנ"ת ז"ל,
שלא ניחא לו החיי .בשביל זה.
☺ ענה מוהרנ"ת ואמר לו :מי מורה ל :לצייר ולתאר לעצמ:
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שכאשר תגיע לבית :תמצא הכל כאשר אתה חפ :9הכל מאיר,
ח .ונעי ,.נקי ויפה ומסודר ,ואשת :תקבל את פני :בברכת
'ברו :הבא' באהבה וכבוד ,ומיד תכי 4לפני :על השולח4
מאכלי .טובי .וטעימי ,.ולאחר מכ 4כאשר אתה בא לבית:
והכל הפו :ממה שחשבת ,אזי אתה המו .וכועס; אתה תצייר
לעצמ :את ההפ :הגמור ,שכאשר תבוא לבית :תמצא הכל
חשו :וקר ,לא נקי ולא מסודר ,פח האשפה מונח באמצע הבית
וכו' ,ואשת :באה למול :והיטב מחרפת ומגדפת אות,:
ודבר;מאכל לא תמצא כלל; א .תצייר לעצמ :כ ,:ואז כאשר
תבוא לבית :ותתבונ ,4שבכל זאת זה לא כל;כ :גרוע כמו
שציירת לעצמ ,:זה בכל זאת לא כל;כ :חשו :ולא כל;כ :קר,
והמצב בבית הוא לא כל;כ :נורא ואיו .כמו שציירת לעצמ,:
וכ 4תכי 4עצמ :לכ ,:שאשת :אינה מכבדת אות :כמו שתיארת
לעצמ :מראש ,ואיזה שהוא דבר;מאכל אתה בכל זאת מוצא,
חתיכת לח .ומעט מרק וכו'  -אזי יהיה ל :הרבה יותר קל ,וכ4
הווה.

)לקוטי עצות ; צדקה ,ט"ו;ט"ז(

 $עיקר התענית היא
הצדקה ,ועל;ידי תענית
וצדקה זוכה להכניע
הגו< לגבי הנפש ,החומר
לגבי הצורה ,הסכלות
לגבי השכל ,ויוצא
מחוש :לאור ,ממוות
לחיי ,.מבהמה לאד..
ונתבטלי 4חכמות
חיצוניות וכל החכמות
של הבל ושקר לגבי
חכמות התורה ,שהיא
חכמה האמתית ,ונתבטל
השכחה ,וזוכה לזכרו,4
ומבטל הדי 4והחוש,:
וממשי :חסדי .בעול..

 %ותעזרנו להגביר ולהעלות ולנשא הנפש הקדושה והתורה
הקדושה ,ותאיר עלינו אור החכמה הקדושה ,ותמשי :עלינו
חסדי .טובי .מאת :תמיד ,ונזכה לזכרו 4דקדושה .ותשפיע
עלינו מאת :שפע טובה וברכה חיי .ח 4וחסד ורחמי .ושלו.
וכל טוב .וברחמי :הרבי .תזכור לנו את ברית אבותינו אברה.
יצחק ויעקב ,ותקיי .לנו מקרא שכתוב ,וזכרתי את בריתי
יעקב וא 8את בריתי יצחק וא 8את בריתי אברה! אזכור והאר7
אזכור.

)תקנ"ח(

& שמענו פע .אחת משיחותיו הקדושות ,שאמר בפיו
הקדוש שהעבודה הגדולה שבגדולות בעבודת ה' קלה ביותר
לעשות מעסק קני 4שמטריחי 4עצמ 4בשביל פרנסה ועסקי
העול .הזה ,כי הלא אנו
רואי 4כמה יגיעות יגע
האד .בשביל לנסוע על
איזה יריד ויומא דשוקא
שתכ< במוצאי שבת צרי:
לטרוח ולחפש אחר עגלה,
ונחפז מאד לטעו 4סחורתו
‰ù‰ ù‡¯ ·¯Ú· ...
על העגלה ביגיעה גדולה,
Â„ÓÚ ,ÔÓÂ‡· ÔÂ¯Á‡‰
ÏÚ ‡· ‡Ïù ,·Â¯ÈÓÓ „Á‡ ùÈ‡ ÏÚ Ï‡ù Ê‡ .ÂÈÙÏ
ואחר;כ :צרי :לנסוע כל
˜Ï·È
¯‡‡ÏÂ ,Âˆ¯úÏ ÈÏúÙ È·¯ ·¯‰ ÏÈÁú‰Â .‰ù‰ ù
הלילה ולנדד שינה מעיניו
‚„.ÏÂ
¯úÂÓÁ
ùÈ ÂÈÏÚù ¯Ó‡Â .„‡Ó ÂÈÏÚ „ÈÙ˜‰Â .ÌÈ¯·„‰
ומשבר כל גופו מחמת
úÓÁÓ ,ÚÓ Í‡ .‰ù‰ ù‡¯ ÏÚ Ô‡Î úÂÈ‰Ï ,úÓ‡· ‰ˆ¯ ÈÎ
שצרי :לישב על עגלה
:·Ï‰ ˜ÓÂÚÓ ˜ÊÁ ÏÂ˜· ,¯Ó‡Â ‰Ú ÍÎ ¯Á‡ .'ÂÎÂ úÂÚÈÓ ‰ÓÎ
טעונה ,ושאר טרחות
!‰ÊÓ ÏÂ„‚ ¯·„ ÔÈ‡ ?ÌÎÏ ¯ÓÂ‡ ‰Ó
ויגיעות כיוצא בה 4כידוע
.‰ù‰ ù‡¯ ÏÚ ÂÏˆ‡ úÂÈ‰ÏÓ ÂÈÈ‰
להעול ..ואחר;כ :צרי:
.ÔÈ‚‡Ê ÍÈÈ‡ ÍÈ‡ Ï‡Ê ÈÂÊ‡ ‡ÈÂÂ :‡È‚Ò ÚÈÊ ÏÂ˜· ,ÔÂùÏ‰ ‰Ê· ¯Ó‡Â
לעמוד כל היו .על רגליו
˜.ÔÈ‡ ¯‡Ù ËÈ ÊÈ‡ ÔÂÙ ¯Ú„ Ò¯ÚÒÚ¯‚ ÔÈÈ
וכו' ובפרט בימות הקר
,Â„ÓÏ Ê‡ úÂ‡¯Â‰ ÂÈúÂÚÂúÓÂ ,‰Ê· Ê‡ ÌÈùÂ„˜‰ ÂÈ¯·„ ÈÂ·È¯Ó
העצו .וכו' .וכל אלו
¯Á‡Ï ,„ÈÓú ‰ù‰ ù‡¯ ÏÚ ÔÓÂ‡· ÂÏˆ‡ úÂÈ‰Ï ,˜ÊÁ ÂÂˆ¯ù
הטרחות והיגיעות הכבדות
.‰ÊÓ ÏÂ„‚ ¯·„ ÔÈ‡ùÂ ,ÂúÂ˜ÏúÒ‰
והקשות הוא מטריח עצמו
ùÙÁÏÂ ù˜·ÏÂ ùÂ¯„Ï .‰Ê· ÈÂÏú úÂ„‰È‰ ÏÎù ¯˜ÈÚ‰
על ספק ,כי ספק א .ירוויח
‡Â‰„ÓÏÈÂ Â‰¯ÂÈù ,ÈúÓ‡ ¯·ÁÂ ÈúÓ‡‰ È·¯‰ ¯Á
איזה רווח קט 4או אולי
„¯ÍÈ‡ ,úÂ˜ÂÓÚ úÂˆÚ ,úÂÈúÓ‡ úÂˆÚÂ ÌÈÎ
יאבד ג .ההוצאות כמצוי
ÏÎ·Â ÌÂ˜Ó ÏÎ· ,Í¯·úÈ '‰Ï ·¯˜ú‰Ï
ברוב הפעמי ..נמצא שעל
) úÚאבּי הנחל  -מכתב ל"ג(
עסקי פרנסת העול .הזה
מטריחי 4עצמ 4כל;כ:
ביגיעות כאלה על ספק
רווח קט.4

 $צדקה שנותני4
לאר 9ישראל היא גדולה
מצדקות חו 9לאר ,9ועל
ידי צדקה דאר 9ישראל
תכלול עצמ :באווירה
דאר 9ישראל ,שהוא בחינת
הבל הקדוש שאי 4בו חטא,
שעל;ידי זה עיקר ביטול הדי 4והחוש :והשכחה והסכלות וכו'
מ 4העול..

& והעבודה הגדולה שבגדולות היא התפלה ,וא<;על;פי;כ4
כשעומדי 4להתפלל מתפללי 4וגומרי 4התפלה )הובא בלקוטי
הלכות ; הלכות תפלת ערבית ; הלכה ד' ,אות ז'(.

)לקוטי תפילות א' ,ל"ז(

 ... %ובכ ,4יהי רצו 4מלפני :ה' אלקי ואלקי אבותי,
שתעזרני לת 4צדקה הרבה לעניי .הגוני .הרבה ,ותחמול עלי
ברחמי :ובחסדי :הגדולי .והעצומי ,.ותעזרני לת 4צדקה
הרבה לאר;9ישראל ,לתמו :ולסייע בסיוע שיש בו ממש
לעניי .הגוני .הדרי .באר 9ישראל ,ואזכה להכלל על;ידי;זה
באווירא דאר 9ישראל ,באוויר הקדוש ,בהאוויר וההבל שאי4
בו חטא ,ונזכה על;ידי;זה להמתיק ולבטל כל מיני דיני.
מעלינו ומעל כל עמ :בית ישראל .ונזכה תמיד לדחות ולבטל
הדי 4והחוש :והסכלות וכל מיני חכמות חיצוניות מ 4העול..

)אוצר היראה ; צדקה וגמילות חסדי ,.ל"ה(

' מכל סעודה צריכי 4לית 4חלק לעני ,כמבואר
בספרי ..ועל;ידי הצדקה ממשיכי 4בחינת התגלות אמונת
הרצו ,4להאמי 4שהכל מתנהג רק ברצונו יתבר :לבד,
שזה בחינת קדושת אר 9ישראל שמברכי 4עליה ברכת
המזו ,4כי עיקר קדושת אר 9ישראל הוא על;ידי התגלות
הרצו 4הנ"ל; וביותר צריכי 4להרבות בצדקה בשבת
וימי .טובי ,.שאז עיקר זמ 4התגלות הרצו ,4כמבואר
בפני) .הלכות כלי היי ; 4הלכה א' ,אות ז'(.
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