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 ...וזה בחינת )שמות לה ,ב( :ששת
ימים ֵתּעשה מלאכה וביום השביעי שבת,
'תעשה' דייקא ,כי על-ידי שבת זוכין שתהיה
המלאכה נעשית מאליה .כי עיקר קיום של
כל ששת ימי המעשה הוא על-ידי שבת,
דהיינו על-ידי השביתה והמנוחה של שבת,
על-ידי זה עיקר חיות ושפע וקיום של כל
ששת ימי המעשה ,כמו שכתוב )בראשית ב,
ב( :ויכל אלקים ביום השביעי מלאכתו אשר
עשה וכו' ,ודרשו רבותינו ז"ל )עיין רש"י(:
מה היה העולם חסר? מנוחה ,בא שבת ,בא
מנוחה ,כלתה ונגמרה המלאכה .כי עיקר
קיום כל המלאכות אשר עשה ה' יתברך
כביכול בששת ימי בראשית ,הכל הוא רק
על-ידי המנוחה והשביתה של שבת .וזה
בחינת :ויכל אלקים וכו'' ,ויכל' לשון רצון,
כמו שכתוב )תהלים פד :(:נכספה וגם כלתה
נפשי ,וכמו שכתוב )שמואל-ב יג( :ותכל נפש
דוד וכו' ,כי עיקר קיום ימי החול הוא רק
על-ידי הארת הרצון שמאיר בשבת.
ובבחינה זו צריך האדם לעשות כל
המלאכות והמשא ומתן בששת ימי המעשה,
לידע ולהאמין באמת שהוא אינו עושה כלל,
רק הכל בכח ה' ,כמו שהזהיר אותנו ה'
יתברך על זה ,כמו שכתוב )דברים ח( :פן
תאכל ושבעת וכו' ,ואמרת בלבבך כחי
ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה וכו' .כי
צריכין לזכור זאת מאד מאד לבלי לטעות
ולשכוח חס ושלום לאמר בלבו שהוא בעצמו
עושה איזה עשיה ועֻבדא חס ושלום ,כי זה
בחינת כחי ועוצם ידי עשה וכו' .רק צריכין
לזכור את ה' ,כמו שכתוב )שם( :וזכרת את
ה' אלקיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל,
כי הכל בכח ה' לבד ,והמלאכה נעשית
מאליה ,בבחינת :ששת ימים תעשה מלאכה
וכו' ,בבחינת מלאכת המשכן ,כי כל הל"ט
מלאכות נעשין ונתברכין רק על-ידי שבת,
שאז הוא ביטול כל הל"ט מלאכות על-ידי
שמקבלין אז הארת הרצון שמשם כל
הפרנסה ) ...עיין לקוטי מוהר"ן ב'  -סימן
ז' (

ושלום בגבורת הסוס ובשוקי האיש שהולך
ונוסע ומשתדל בשביל פרנסה ,רק העיקר
הפרנסה הוא רק על-ידי הארת הרצון
שממשיכין משבת לששת ימי החול .וזהו :רוצה
ה' את יראיו ,שעיקר הפרנסה הוא רק על-ידי
הארת הרצון) ...לקוטי הלכות  -הלכות שבת ג' -
ג' (
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(‚Ï ,ËÏ ˙ÂÓ˘) ... ÂÈ„‡Â
המשכן הוא בחינת כלל תפילת ישראל,
והמשכן כלול מכמה דברים פרטיים קרשים
קרסים עמודים בריחים אדנים וכו' ,וכן כל כלי
המשכן עם כל הפרטים שבכל כלי ,והכל כאשר
לכל הם בחינת תפילת ישראל ,כי יש כמה וכמה
תפלות ישראל שמתחברין יחד ונעשה מהם
בחינת קרש למשכן ,ויש שנעשה מהם בחינת
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אדן למשכן .וזה בחינת משפחות ישראל שחנו
סביב למשכן ,כי כלל משפחה זאת הם בבחינת
חלק זה מהמשכן ,ומשפחה אחרת הם בבחינת
פרט אחר מהמשכן ,והעיקר הוא התפילה שהיא
עיקר בחינת בניין המשכן ,וכל אחד כפי
תפלותיו ,כמו כן הוא נשרש במשפחות ישראל
שהם בחינת כלל המשכן וכליו ,כנ"ל) .לקוטי
הלכות  -הלכות נחלות ד'  -אות ח' לפי אוצר
היראה – תפילה  -קי"ג(
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וזה בחינת )תהלים קמז( :לא בגבורת הסוס
יחפץ לא בשוקי האיש ירצה ,רוצה ה' את יראיו.
כי בתחילה מדבר המזמור מבחינת המשכת
השפע והפרנסה ,כמו שכתוב שם מקודם:
המכין לארץ מטר וכו' נותן לבהמה לחמה וכו',
ואחר כך מפרש הפסוק שכל זה אינו תלוי חס
ושלום בפעֻלות האדם ,רק הכל ברצון ה' לבד.
וזהו :לא בגבורת הסוס יחפץ לא בשוקי האיש
ירצה ,רוצה ה' את יראיו .כי עיקר השפע
והפרנסה אינה על-ידי השתדלות האדם חס

☺ וכאשר שמע זאת רבינו זכרונו לברכה,
מיד אמר לו האמת ,ששמו רבי נחמן ,והוא נכד
להבעל-שם-טוב ,זכרונו לברכה ,ולרבי נחמן
מהרידענקא ,זכרונו לברכה .מיד נסוג אחור
הסרסור הנ"ל והלך מאתו ,וליום המחרת בא
הסרסור בהכנעה אליו ,ואמר לרבינו זכרונו
לברכה בלשון אהבה וחבה :רבי ,ה' עמכם!
תדעו ,שכל הטובות תקבלו מאתי ,ושכרכם
יהיה כפול על זה ,שגליתם לי האמת ,כי אם לא
הייתם מודים לי ,הייתי מוסר אתכם לבית-
הסוהר ,והייתי נענש בעלמא דין ובעלמא דאתי;
ובקשתי אתכם לקבל טוב מאתי ,הן בשכירות
הספינה ,הן בשאר דברים ,כי אני מוכן ומזֻמן
לשרת אתכם ...

☺  ...ומיד אחר נסיעתם מסטנבול בא
אליו הסרסור הנ"ל ,והראה לו אגרות הרבה
מצדיקי דורנו ,ששלחו אליו בקשתם להיות
לעזר לאנשים הנוסעים מהכא להתם ,כי הוא
חשוב בעיני השרי-מלוכה .בכן תדעו :אם תגלו
לי מי אתם ומאיזה משפחה אתם — הרי טוב,
ואם לאו — יש לאל ידי לעשות עמכם רעה,
אשר לא תוכלו כפרה ,ולא יועיל הון לשחד
בממון; ולא די ,שלא תסעו לארץ הקודש ,גם
תהיו בבית-האסורים ,וכיוצא בדברים אלה.

המבחרים ,הם ממשיכין
גדולי הצדיקים ֻ
התנוצצות אור האין סוף על כל המתקרבים
ונכללים בשמם .וזה שאנו רואים שלפעמים
נתלהב האדם בתוך התפילה ,ואומר כמה תיבות
בהתלהבות גדול ,זה בחמלת ה' עליו שנפתח לו
אור אין סוף והאיר לו ,וכשרואה אדם
התנוצצות הזאת ,אף-על-גב דאיהו לא חזי
מזליה חזי ]שהוא לא רואה ,מזלו רואה[ ,תכף
נתלהב נשמתו לדבקות גדול לדבק את עצמו
באור אין סוף .וכשיעור התגלות אין סוף לפי
מניין התבות שנפתחו והתנוצצו ,כל אלו
התיבות אומר בדבקות גדול ובמסירת נפשו
ובביטול כחותיו .וכל זה זוכין על-ידי גדולי
הצדיקים האמתיים ,כי רק הם יודעים ממנו
יתברך מאור האין סוף ,ורק הם מאירין בנו
נעימות התנוצצות הזאת לכל חד כפי מה
דמשער בלביה.
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 ...ונזכה לשוב ולעלות אל המקום אשר
נחצבנו משם .ותפתח לנו את אורך הגדול אשר
אין לו סוף ,ונזכה להכלל בו ברצוא ושוב,
ובפרט בשעת תפלתנו תזכה אותנו שבכל
התפילה נהיה דבוקים בך באמת ובטלים אליך.
ונבטל עצמנו לגמרי בעת התפילה שתהיה
התפילה בהתפשטות הגשמיות ,כי אין מעצור
לה' להושיע .ואף לפי עביינו וגשמיותינו ותוקף
גלותינו בתאוות הגוף ומדותיו הרעים ,אשר
נתקשרנו בו מאד כאסירי עני וברזל .אף על פי
כן אתה גיבור ורב להושיע ,וממך לא יפלא כל
דבר ואין דבר נמנע ממך .ואנו בטוחים ומחכים
ומקווים ומצפים אליך ,שתרחם עלינו ברחמיך
הרבים ,ותזכה אותנו לכל מה שבקשנו מלפניך,
שנזכה לבטל לגמרי כל תאוות הגוף ומדותיו

הרעים ,עד שנזכה לבוא להתפשטות הגשמיות,
להכלל בך באמת ברצוא ושוב כל ימי חיינו ,עד
היום אשר תאספנו אליך ,ואז תזכנו ברחמיך
להכלל בך לעולם ועד ,ולא יעכב אותנו שום
חטא ועוון ופשע ,כי על הכל תמחול ותסלח לנו
ברחמיך הרבים וחסדיך הגדולים והנוראים.
ותעזור לנו ברחמיך הרבים לבטל רצוננו
מפני רצונך ,שלא יהיה לנו שום רצון אחר
בעולם ,רק רצוננו יהיה כרצונך תמיד .ונזכה
לדעת כי ה' הוא האלקים ולידע כי כל
מאורעותינו כֻלם הם לטובתנו ,ולברך על הכל
הטוב והמטיב ,כמו שיהיה לעתיד לבוא .כמו
שכתוב :בה' אהלל דבר באלקים אהלל דבר.
ונזכה להעלות המלכות למקומה ,שיתגלה
מלכותך בעולם ,ולבטל מלכות הרשעה ,ולשבר
ולבטל מלכות וממשלת כל העכו"ם מעלינו ומעל
כל עמך בית ישראל ,ותמלוך אתה ה' לבדך על
כל מעשיך.
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אני נולדתי בטבריה והייתי הכי גרוע
מכל הילדים ,נולדתי בבית בעניות כזה ...יחיד
בעולם ,לא היה לי מה שאני צריך .וגם-כן אני
הייתי ילד חלש ,אני יש לי נסים שאני חי וגם-כן
נסים איך שאני נתגדלתי .וכשנעשיתי קצת יותר
גדול ,כל הילדים באו על פסח עם בגדים
חדשים ,יפים ,אבל אני  -האבא שלי היה עוור
ולא היה להם כסף ולא היה לי בגד לחג.
נו ,האמא שלי עשתה הבגד שלי כמו חדש,
היא כבסה וסידרה אותו ואני שמחתי מאד,
וכשבאתי לבית-הכנסת  -כל הילדים באו עם
בגדים חדשים ,ואני באתי לבית-הכנסת כמו כל
הילדים עם בגד יפה מאד ,לא חדש ,אבל היה לי
בגד כמו חדש.
ואני ,האבא שלי היה עני ולא היה לי
כסף ,התביישתי לבוא בלי כסף להרבי .מה ,זה
כל הפרנסה שלו .בראש-חודש צריכים לבוא עם
כסף ,כל הילדים הביאו כסף להרבי ,אני
נתביישתי ,הלכתי להרבי בלי כסף" ,איך באים
בלי כסף כאשר מגיע ראש-חודש?!" אין דבר
כזה.
אוי הגיהנם שלי שהלכתי לבית-ספר להרבי
בלי כסף ,בכל פסיעה הרגשתי גיהנם .כל
התלמידים באו בראש-חודש עם כסף ,רק אני
באתי בלי כסף .תלמיד יחיד!
הרבי אמר לי" :מה אתה עושה ,מדוע
אתה בא? כל החודש אני מצפה על ראש-חודש
והיה ראש-חודש ובאת בלי כסף .זה כל הפרנסה
שלי ,ראש-חודש כל התלמידים מביאים לי כסף
ויש לי פרנסה ,ואתה ילד יחיד שלא מביא כסף,
לא הבאת כסף!"
יש כבר יותר ממאה שנים ואני זוכר את זה
כמו עכשיו .הוא אמר לי" :מדוע באת ראש-
חודש בלי כסף? מה זה? תגיד להאבא ,בראש-
חודש צריכים להביא כסף!"
ואני  -היה לי דבר גדול ,הטעם שלי היה
טעם גיהנם ,איך אני הולך לחדר להרבי בלי
כסף ,אני לא היה לי .אני באתי למחרת גם-כן
בלי כסף...
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ב"ה ,ו' אייר תשכ"ז.
לכבוד לבי ובשרי ,מר  ...החותר וחופר
לגלות המים חיים ,שמחיים פגרים מתים ,כמונו
היום ,בדורות הללו ,שירדנו לתכלית תכלית
הירידה .והם עתידים להתגלות בשלמות על-ידי
מלך המשיח ,אשר בגודל עוצם צדקתו וחכמתו
הנוראה ,יגלה ויודיע לכל העולם ,סוד נוראות
הצדיק האמת .ועל ידו יתקן העולם .ברכה
וחיים ושלום.

אשרינו אשרי חלקינו הנעים ,שזכינו
לידע קצת ,מגדולת הצדיק האמת ,הוא ינחמנו
מעצבון מעשינו ,הוא חיותנו ,הוא נחמתנו
ותקוותנו .אשרינו ,אשרינו אלפים פעמים ,על
כל דיבור שאנו זוכים לקבל ממנו .אוהבך ועבדך
הנאמן ,המשרתך תמיד בכל לב ונפש ומצפה
ומתגעגע ,מתי יגיע העת ,שאזכה לראותך בכל
פעם ,בשובע שמחות ,ולתת לך מתנות טובות
ונצחיות ,הגנוזות באוצר הנחל נובע.
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עלינו לשוש ולשמוח ,לשיר ,לרנן
ולזמר ,להודות ולהלל ולשבח לאדון עולם ,על
יום הניסים ונפלאות גדולות ונוראות ,אשר
עשה ה' עימנו .נגילה ונשמחה בו ,בכל שנה ושנה
ובכל יום ובכל שעה ,ועל הניסים ועל התשואות
ועל הגבורות הנוראות שעושה עמנו .לעיני כל
העמים ,מעת שזכינו בישועת ה' ,לכבוש חלקנו
ונחלתנו מידי הגזלנים הפראים .וביותר מה
שכבוד מעלתו הרם ,מרגיש ויודע ורואה בכל
פעם ,ניסים נגלים למעלה מגדר הטבע .אך לעת
עתה ,הם עדיין מכוסים ומלובשים בדרך הטבע.
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הרחמן הוא יגמור גאולתנו ,גאולה שלמה,
ויחזיר לנו בית המקדש ,בית חיינו בית
תפארתינו ,במהרה בימינו אמן ,ויתפלאו
ויאמרו כל הגויים ,הגדיל ה' לעשות עם
היהודים ,עם הקדוש ,עם הנבחר בארץ הנבחר.
אהבתי ולבי ונפשי נאמנו לך במאד
מאד ,ועיני תיזולנה דמעות ,בתפילתי ובקשתי
לפני ה' ,שיצליחך בדרך הזה ,שאתה הולך בו.
בכל מדינה ומדינה ,ובכל מקום ומקום אשר
תלך ותדרוך כף רגלך שם .יתן לך ה' ,חן ושכל
טוב ,בעיני העמים והשרים לטובת עמינו
וארצנו .אשר רק זה כל עיקר מגמתך ורצונך
וכוונתך בנסיעתך והלוכך וטלטולך ועבודתך
הקשה .ה' ישמור צאתך ובואך לחיים ולשמחה
ולשלום ,עד עולם .בצאתך לדרך ,אל תשכח
לקחת אתך האוצר והמתנה הטובה ,אשר נתן
לך ה' ברוב רחמיו .הלוא הוא הספר הקטן
הישן ,קיצור לקוטי מורינו הרב רבי נחמן משנת
תקצ"ה ,כמנהגך הטוב תמיד .הוא בוודאי יגין
עליך בדרך וימשיך ויאיר עליך ,אור קדושת
האמונה ביחידו ואחדותו יתברך ובהשגחתו
הפרטית ,שכל זה כלול בכל דיבור ודיבור
הכתוב שם.

אנו צריכין לכסוף תמיד להשם יתברך
בכסופין והשתוקקות חזק .ואז גם השם יתברך
נכסף אלינו .ועל-ידי זה נעשה יחוד בין כנסת
ישראל עם קודשא-בריך-הוא ,ונמשכין תולדין
נפשות קדושים וכמבואר בפנים .וצריך כל אחד
מישראל לראות שהוא יתעורר תחילה לכסוף
ולהשתוקק אליו יתברך ,שיהיה אתערותא
דלתתא קודם אתערותא דלעילא ,ואזי נמשך
עליו חסד גדול שהוא סטרא דדכורא בבחינת:
אשה מזרעת תחילה יולדת זכר .דהיינו כשכנסת
ישראל נכספין בתשוקה גדולה אליו יתברך עד
שמולידין נפשות ,אזי השם יתברך נכסף אליהם
ומשפיע עליהם אור החסד הגדול ,שהוא בחינת
סטרא דדכורא ,כידוע.
אבל כשאין האדם מתעורר מעצמו
להשם יתברך ,והוא יתברך חפץ ומשתוקק
תמיד שישובו ישראל אליו ,ואזי אתערותא
דלעילא קודם אתערותא דלתתא ,ואזי הנפשות
הנולדין הם בחינת סטרא דנוקבא ,בחינת :איש
מזריע תחילה יולדת נקבה .וזה שורש בחינת
הולדת זכרים ונקבות .אך ,אף על פי כן ,במקום
שאין בן זכר ,אזי גם הבת יורשת נחלה ופוטרת
מן החליצה ומן היבום .כי אף על פי שנפש
הנוקבא נמשכת מבחינת אתערותא דלעילא
קודם אתערותא דלתתא ,שמשם אחיזת הדין
שהוא סטרא דנוקבא ,כמבואר בפנים ,אף על פי
כן גם היא נפש קדושה ,מאחר שעל כל פנים
נתעורר אחר כך ונכסף להשם יתברך.
ועיקר הפגם לגמרי הוא כשאין האדם
מתעורר כלל לשוב ולכסוף אליו יתברך ,אפילו
אחר שהשם יתברך מעוררו וקוראו בכמה מיני
כרוזים והתעוררות ,והוא אינו משגיח על זה,
חס-ושלום ,זהו רשע גמור אשר בחייו קרוי מת.
אבל מי שנתעורר על כל פנים אחר אתערותא
דלעילא ,ומתחיל להרגיל עצמו בכסופין
קדושים ,ולשמור מחשבתו שלא תחשוב
בכסופין רעים רק לכסוף ולהשתוקק ולהתגעגע
תמיד להשם יתברך ,ואזי הוא גם כן עושה
נפשות קדושות ,עד שעל-ידי זה נכלל גופו בנפשו
בקדושה גדולה ,ונחשב גם אחר פטירתו ,כאילו
הוא בחיים )הלכות נחלות ג'  -אותיות ג' ד' ה'
ו' ( .
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