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 היום נעשה משהו בלתי נשכח.

 מהדורא קמא סימן ערב  -ספר ליקוטי מוהר"ן 

יָניו כִ  ֶנֶגד עֵּׁ ֹּא ָיִשים לְּ ם, ֶשל ָלל ָגדֹול ַבֲעבֹוַדת ַהשֵּׁ ִהִלים צ"ה(, ֶזה כְּ ָמעּו )תְּ קֹולֹו ִתשְּ ִאם אֹותֹו  -י ַהּיֹום ִאם בְּ

ָפִר  רֹו ַכּמּוָבא ַבסְּ ב ִמּיֹום ַלֲחבֵּׁ ֹּא ַיֲחשֹּ כּותֹו, ָצִריְך ֶשל ָטרְּ ִהצְּ ָנָסה וְּ ֶסק ַפרְּ עֵּׁ ן בְּ ָבַרְך ַהּיֹום, הֵּׁ ן ַבֲעבֹוָדתֹו ִיתְּ כֵּׁ ים, וְּ

ֶמה לְּ  ֶשרֹוִצין ִלָכנֵּׁס ַבֲעבֹוַדת ה', ִנדְּ אֹותֹו ַהָשָעה, ִכי כְּ יָניו ִכי ִאם אֹותֹו ַהּיֹום וְּ ֶנֶגד עֵּׁ ֹּא ָיִשים לְּ ִאלּו הּוא ל ָהָאָדם כְּ

ד ָכזֹו. ֲאָבל א ָכבֵּׁ א ַמשָֹּ ָשר לֹו ִלשָֹּ ִאי ֶאפְּ ד, וְּ א ָכבֵּׁ ָלל,  ַמשָֹּ א כְּ ֶיה לֹו ַמשָֹּ ֹּא ִיהְּ ין לֹו ַרק אֹותֹו ַהּיֹום, ל ֶשַּיֲחשב ֶשאֵּׁ כְּ

ַח ָכָראּוי, וְּ  כֹּ ַכָּוָנה ּובְּ ל בְּ ַפלֵּׁ ִחיל, ָמָחר ֶאתְּ ר ָמָחר ַאתְּ אמֹּ יֹום, לֵּׁ מֹו ִמּיֹום לְּ ֶחה ֶאת ַעצְּ ֹּא ִידְּ ַגם ֶשל א ָבֶזה וְּ ַכּיֹוצֵּׁ

ין לְּ  ָאר ָהֲעבֹודֹות, ִכי אֵּׁ ד בֹו, ִכי יֹום ַהָּמֳחָרת הּוא עֹוָלם ִבשְּ אֹותֹו ַהָשָעה ֶשעֹומֵּׁ עֹוָלמֹו ִכי ִאם אֹותֹו ַהּיֹום וְּ ָאָדם בְּ

ן: ָהבֵּׁ ָקא, וְּ ָמעּו, 'ַהּיֹום' ַדיְּ קֹולֹו ִתשְּ י. ַהּיֹום ִאם בְּ רֵּׁ ַגמְּ ר לְּ  ַאחֵּׁ

 אות רכב  -ספר צדקת הצדיק 

י א' כ"ד( יען קראתי ותמאנו נטיתי ידי וגו'. הקריאה הוא השם יתברך קורא לאדם בכל יום שנאמר )משל 

הרהורי הלב הבאים מעצמן בתשוקה להשם יתברך והוא על ידי קריאת השם יתברך לו כמים הפנים וגו'. 

ונטיית היד הוא התעוררות על ידי דברי תורה שהוא ימינו )ברכות ו'.( או לעם הארץ על ידי תפילין שהוא 

ן דמארי עלמא הוא אהבת ישראל כמו שאמרו ז"ל )שם( ומכניס בלבו אהבת ישראל שמאלו. פירוש תפילי

שזהו אצל עם הארץ במקום אהבת תורה. ועל ידי זה מתעורר לשוב להשם יתברך ולעולם השם יתברך 

משפיע הרהורי תשובה וחשקות לאהבה ולתורה ולעבודה בלבות בני ישראל. רק שהאדם צריך להכין 

' הקוראו ומשפיע בלבו הרהורי תשובה להחזיק בם בל ירפה. כי מי שלבבו פונה עצמו לשמוע בקול ה

 להבלי עולם אינו שומע ומשיג כלל שפע השם יתברך:

והיינו צלותא דאברהם אבינו ע"ה שנקרא עמידה לבד כמו שאמרו בריש פרק תפילת השחר )ברכות כ"ו 

פילת שחרית. כי בבוקר כשהאדם ע"ב( על פסוק )בראשית י"ט ג'( המקום אשר עמד משם נלמד ת

מתעורר משינתו אז צריך הוא התשוקה באדם מה לעשות ביום זה דבר שחפץ. וצריך ליחד כל חשקותיו 

ותאוותיו לאהבת השם יתברך מדת אברהם אבינו ע"ה ויקוה להשם יתברך כי ישפיע אליו שפעו ודי 

ואחר כך כאשר ינטו צללי ערב ומתחיל התפילה רק במה שעומד מוכן ומזומן לפני השם יתברך להשפיעו. 

להחשיך שהוא היפוך האור המאיר ורואה שלא השיג לישועה שלימה עדיין אז נופל עליו היראה מדת 

 יצחק ואז מתפלל תפילת העני ולב נשבר דנקרא שיחו כמו שאמרו ז"ל שם על תפילת יצחק מלשון זה:

 אות קפא  -ספר צדקת הצדיק 

דת ובאותו דבר שחמדתו ותאוותו גוברת ביותר בדבר זה עצמו הוא כלי מוכן כל אדם יש לו חמדה מיוח 

 לקבל ברכת ה' אם ישוב אל ה' בכל לבו היינו להכיר שחמדה זו הנטועה בו מהשם יתברך הוא:

א כ"ו כ"ד( ושבואל וגו' נגיד על האוצרות,  -וזה שאמרו ז"ל )בבא בתרא ק"י.( על פסוק )דברי הימים 

ממון חביבה עליו ביותר מינהו על האוצרות וכו' והרי האוצרות אין שלו ולא נתן לו כיון שראה דוד ש

האוצרות כלל ובמה השביע חמדתו אם בשביל פרס שקיבל הוא הדין אם היה ממונה על דבר אחר. אך 

באמת דרשו שם ושבואל ששב בכל לבו והתשובה היינו שמשיב חמדה זו למקורה ומכיר שלו יתברך 

ולכך הוא ראוי להיות על האוצרות דדוד המלך ע"ה שמלכותו מדת מלכות שמים וכל מינויו הכסף והזהב. 

היינו שהממונה על אותו הדבר היה מכיר ויודע להקנות הכל לעליון קונה שמים וארץ. וגם ברכה 

באוצרות בא על ידו כיון שיצרו השם יתברך בבריאה חומד ממון על כן יש בו כח עצום בזה וכיון ששב 

 ל לבו הרי ברכת ה' בממון על ידו:בכ


