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אמונת הצדיק בכח 
כל תנועה ותנועה מתנועותיו

1.   ראה בספה"ק דגל מחנה אפרים )פר' 
ויותר( בזה הלשון: יש לומר  וישלח, ד"ה 
אחד  כל  לז:(  )סנהדרין  הגמרא  פי  על 
אלא  נברא  לא  העולם  כל  לומר  מחויב 
בשבילי ע"כ. והנה כשנשים לב על דברי 
ישרה  ודרך  גדול  מוסר  הוא  זו  הגמרא 
להדרכת האדם כי כשעולה בדעתו שכל 
העולם לא נברא אלא בשבילו, נמצא הוא 
וקיומו  העולם  העמדת  וכל  בעולם  יחיד 
את  מקיים  הוא  מעשיו  בהטבת  בו,  תלוי 
את  מחריב  הוא  להיפוך  וח"ו  העולם, 
העולם, ואינו צריך לעשות עבודתו באיזה 
פניה שישבחוהו בני אדם או כיוצא בזה, 
כי הוא העיקר בעולם, וכל העולם טפלים 
אליו ואינו צריך להם, רק כולם צריכים לו, 

וזה מדריגה גדולה מאוד כשזוכה לזה, ואז בוודאי הוא 
עובד לה' לבדו בלי שום בילבול ועירוב מחשבה ופניה 
אחרת, וגורם בזה ביטול כל הקליפות ונכנעים תחת יד 

הקדושה והשכינה כביכול. עכ"ל.
וכן כתב בספה"ק אוהב ישראל )פר' ויצא, ד"ה תוכחת( 
בזה הלשון: צריך האדם לצייר בשכלו ומחשבתו וידמה 
לו ממש שהאדם הוא סולם מוצב ארצה בתוך ארציות 
שכלו  היינו  השמימה.  מגיע  וראשו  אך  וגשמיות. 
ושורש נשמתו הוא דבוק למעלה בשמים. והנה מלאכי 
אלהים עולים ויורדים בו. ר"ל כשהאדם מגביה את לבו 
לרום  המלאכים  כל  מעלה  אז  השי"ת  לעבודת  ומוחו 
ובאם  הקודש.  חיות  להם  ומשפיע  העליונים  שמים 
לאו ח"ו אז ויורדים בו. יש להם ירידה על ידו כמאמר 
גם  ח"ו,  מעלה  של  כחו  מתישין  לה(  א,  )איכ"ר  חז"ל 
שכל  איך  במחשבתו  תמיד  להיות  האדם  צריך  זאת 
במעשה  תלויים  כאחד  כולם  העליונים  כולם  הכוחות 
האדם הן להעלותם או להיפך ח"ו. והנה ה' נצב עליו. 
שצריך האדם לחשוב בכל עת איך שהש"י עומד לנגדו 
ומשגיח ורואה במעשיו ויודע כל תעלומות. ומזה יבוא 
לו פחד ויראה גדולה. והלואי היינו כחולמים חלומו של 
יעקב. ועיקר צריך האדם לטהר ולקדש איבריו וחושיו 
להיותם כולם כאחד ראוים ומוכנים למרכבה לשכינה. 
וזה אינו תלוי באמירה לחוד רק בעשיה בפועל ממש 
אבריו  כל  ושיהיו  ח"ו.  ופסולת  סיג  שום  בלי  באמת 
וחושיו שלימים בלי שום פגם וחסרון חלילה. ואז קדוש 
העליון  ודעת  לרצון  ודעתו  רצונו  ולשעבד  לו  יאמר 

ולייחד נפשו רוחו ונשמתו בשם הקדוש והטהור הוי"ה 
ב"ה וב"ש בייחוד אמיתי. ואז יוכל להמשיך שכל אמת 

לעבודת הבורא ית"ש לתורה ולתפלה.

2. ראה בספה"ק עטרת תפארת ישראל )פר' כי תשא( 
כוונתו  היתה  הבריאה  בעת  הנה  הלשון:  בזה  שכתב 
אשר  ובכל  העולמות,  בכל  שמו  ויתקדש  שיתגדל  ית׳ 
והנעימים  הנאהבים  עמו  ישראל  קדושת  ידי  על  בהם 
אצלו יתברך, בתורה ותפלה ומעשים טובים למען עמו 
בלבב  יתברך  רצונו  עושים  שישראל  זמן  וכל  באהבה, 
וגבורה בפמליא של מעלה כמו  שלם אזי מוסיפין כח 
שכתוב "תנו עוז לאלקים", ואם ח״ו עוברים על רצונו 
תשי",  ילדך  "צור  כמ״ש  מעלה  של  כח  מתישין  ית' 
הבחינה  כל  מנשאים  שלימה  תשובה  ידי  על  ואכן 
שנפלו בעמקי הקליפות רח״ל למעלה בקדושה, ובזה 
לאורה.  מאפלה  בצאתו  להשי״ת  גדול  תענוג  גורמים 
ולא בתורה או בתפלה לבד יכול האדם לעלות למעלה 
ולדבקה בו יתברך, כי אם בכל פרטי עובדותיו באכילה 
האדם  יוכל  אדם  בני  צרכי  ושאר  ומתן  ומשא  ומשגל 
ובכל  העולם  בכל  מתפשט  התורה  אור  כי  בו,  לדבקה 
הקדוש  הצדיק  מורי  מפי  ששמעתי  וכמו  הדברים. 
והטהור הר' שלום ]מפראהבישט[ נ"ע, בשם זקינו הרב 
המגיד הגדול והקדוש ]ממעזריטש[ נ"ע, שיוכל להיות 
כאשר יקח האדם איזה חפץ ממקום אחד ויניח במקום 
אחר, ויש לו בזה כוונה ישרה לדבקה בו יתברך, אזי יש 
להקדוש ברוך הוא תענוג גדול מזה כמו מעסק התורה 

ותפלה, וממשיך בזה חסדים ורחמים בעולם.

וענין מחצית השקל יש בכל הדברים, 
יש  באדם  היה  אלוה  אחזה  ומבשרי 
יצר טוב ויצר הרע, והמה בחינת נפש 
הבהמיות,  ונפש  שבאדם  אלקות 
ובכל אחד מהם יש בו מחצית שאינו 
להשלימו,  האדם  וצריך  בשלימות 
מצד  אשר  הגופניות  בתאוות  הנה 
הרע  היצר  בודאי  הבהמית  נפש 
מוחו  להטריד  האדם  על  מתגבר 
רעות  בתאוות  ולהפילו  בהם,  ולבו 
וצריך  לה'.  להעלותם  שלא  רח"ל 
גם  להיות  תאוותיו  לשבר  האדם 
ליצר  השייך  הלזה  המחצית  בחינת 
תענוג  בזה  וגורם  לטוב,  להפכו  הרע 
הדברים  כל  ומעלה  להשי׳׳ת,  גדול 
הגופניים למקום קדוש. וכמו״כ בבחינת מחצית השקל 
ותפלה  תורה  כמו  אלקות  נפש  שהוא  טוב  היצר  מצד 
כת  וכל  ליצה״ר  כלל  שייכים  ואינם  סלקא,  דלגבוה 
דיליה, עם כל זה גם בזאת צריך האדם לשקול בדעתו 
שלא יהיה בו אחיזת היצה״ר, כמו מי שלומד תורה או 
וגבהות הלב ומתפאר בלימודו,  ויש לו גדלות  מתפלל 
כי אין  ואזי אין בזה שום נחת רוח להבורא ברוך הוא, 
אני והוא יכולים לדור, ואדרבא מקלקל בזה יותר רח"ל, 
כיון שהחיות אלקות אין בקרבו הרי כל יגיעו לריק ח"ו, 
ויוכל להיות שנטמא בכמה טומאות חמורות ולא נודע 
לו כלל, כי מוחזק בעיניו לאיש כשר, ובאמת אין בו לא 
תורה ולא תפלה ולא מעשים טובים. כך הוא דרכו של 
היצר הרע להערים על האדם בכל מיני ערמה ולהחליק 
אליו בעיניו למצוא עוונו עד שנלכד ברשתו ח"ו. על כן 
צריך לשקול כל דבר בדעתו להיות כל פרטי עבודתו 
הרוחניים  מהחיים  בהם  וחי  אותם  יעשה  אשר  באופן 
וכל  הרע  היצר  ברשת  ילכד  שלא  ב״ה,  החיים  מחי 
אזי  טובה,  בדרך  ימיו  כל  מתנהג  וכשאדם  דיליה.  כת 
ד׳  בכל  שלימות  וגורם  החסרונות  כל  משלים  הוא 
ועונות של  אותיות הוי׳׳ה ב״ה, אשר בסיבת החטאים 
וחבור  והיחוד  ביניהם,  ח״ו  פירוד  נעשה  התחתונים 
של ד' אותיות הוי״ה נקרא שקל שלם, כי השם הוי״ה 
מספרו כ״ו ועם הד' אותיות גימטריא ל', והד׳ אותיות 
כל אחד כלול מעשר מדות ועשר כלול מעשר גימטרי' 
ועיי"ש עוד.  גימטרי׳ שקל שלם. עכל"ק,  ת. הרי ת"ל 

עכ"ל.

"יעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי 
אלקים"                                 )בראשית לב ב(.

)חבקוק  יחיה"  "צדיק באמונתו  נאמר 
יחיה באמונתו  שהצדיק  דהיינו  ד(,  ב 

ואמונה  בטחון  מתוך  בעצמו,  בו 
החיצוניות,  מתנועותיו  תנועה  שכל 

עצמו  והוא  מפנימיותו,  חלק  הן 
כל)1(  חלק מרוח החיים, המחיה את 

היקום)2(.
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ווארט השבוע

שפלות בעלי הגאוה
"היודך עפר היגיד אמתך" )תהלים ל י(.

ליד  רב  זמן  פעם  שעמד  ז"ל,  מפרובישט  שלום  הרבי  הרה"ק  אמר 
החלון והביט על הר, ושאלו לו מה יש לראות הרי אין זה אלא הר 

פשוט, ואמר אכן על זה אני מביט, כל כך הרבה עפר וכל כך גבוה.
והאמת כי הא בהא תליא, אם הוא בחינת עפר, הרי הוא גבוה בעיניו. 

ואם הוא גבוה בעיניו הרי הוא מלא עפר.
בית אברהם, חנוכה עמ' לז


