
 

,  ואברהם ברא אחר ע"י ספר יצירה "ויש לחז"ל שבן הבקר רץ מלפני אברהם, 

תֹו" שעשה אותו ע"י ספר יצירה. נראה שרצו לתרץ  שעז"א "ַוְיַמֵהר ַלֲעׂשֹות א

בזה איך האכיל להמלאכים בב"ח, ואמרו שהיה בשר שנברא ע"י ספר יצירה  

ה", ר"ל יען   ׂשָּ ר עָּ ר ֲאשֶׁ קָּ ן הַ בָּ ב, ּובֶׁ לָּ ה ְוחָּ ְמאָּ שאין לו דין בשר, וז"ש שלקח "חֶׁ

ח(-ז, וירא פרק יחמלבי"ם )  ".שעשאו ע"י ספר יצירה היו יכולים לאכלו עם חלב  

 

: והלשין לאביוחשד באחיו כיצד יוסף הצדיק   ,מסביר  , 'השל"ה'בדומה לכך,   

כאלה? ואם  ה לעשות מעשים -"ומקשים העולם, חלילה איך להאמין על שבטי י

שקר מפיו על אנשים גדולים    על יוסף שיוציא דברלא עשו איך להאמין  

כאלו?...והנה יש שמות שמצירופם נברא זכר, ויש שנברא נקבה.  ואפשר שבראו 

השבטים בצירוף אותיות מספר יצירה, בראו נקבה, והיו מטיילי ם עמה, ויוסף לא  

ידע מזה, והיה סובר שהיא נקבה אישה מאב ואם, וב א והודיע לאביו שהם  

ריות...והם חשודים בע  )של"ה דרך חיים בראשית תוכחות מוסר וישב(  ". עשו וכדין היו כנים   

  ,ספר יצירה מד מלהשתמש בשיטות של ידע כיצד  אברהם  שמסבירים  קבליים מקורות 
לברוא אנשים : "...ויקח אברם...את הנפש  אשר עשו בחרן"  – 'נפש' בלשון רבים.  

 'הנפש' אשר עשו ב  חרן, היו בעצם גלמים שנבראו ונעשו בידי אברהם: 

"משל לאדם שאוהב חבריו ומראה גבורותיו לשאר העם,  כך עשה אברהם אבינו  

ויצר נפשות להראות גבורות השם ברוך הוא וברוך שמו, אשר נתן כוח  

)חוכמת הנפש לרבי אלעזר מוורמס, ה, ע"ד. וכן בסוף פירוש ספר יצירה לרס"ג(   ".באותיותיו  

א רבא שיצר וברא יצור דמוי אדם, ושלח אותו  אמורעל ההגמרא  בדומה לכך, מספרת

 אל חברו: 

  יצורה רב זירא ניסה לדבר איתו ו .'אדם' ושלח אותו לחברו רב זירא יצררבא "

כשלא ענה, השמיד רבי זירא את היצור  ?  י חבריך. אמר לו רב זירא: מולא השיב

(:סנהדרין דף סה) ופירק אותו לעפר."   

אך עצם  אדם המכונה בשפתנו גולם. ה את  ,רבא  השע התלמוד מספר לנו כיצד אין 

היכולת של אדם בשר ודם ליצור יצור חי בעל שכל, )הרי הוא ידע היכן ביתו של רב  

לוהים הטמון בתוכו.-זירא(, מראה על גדלותו הרוחנית של האדם וצלם הא  

שמסופר עליהם שיצרו   מים תיאורים נוספים על חכמצאנו  ,בהיסטוריה היהודית

:בכוח ספר יצירה ", "גולם   

"ואף בן סירא רצה להבין בו יחיד. יצתה בת קול ואמרה לו: 'טובים השנים מן  

בו, ונברא להם אדם אחד,    האחד' הלך אצל ירמיהו ועסקו בו שלוש שנים, והבינו

ו  להים אמת' ובידו סכין והיה מוחק א' של 'אמת'. אמר ל-וכתוב במצחו 'וה' א

הדבר דומה?   להם: 'אמשל לכם משל. למה מרא  ירמיהו: 'למה אתה עושה כן?'

לאדם שהיה בנאי וחכם, וכשראו בני אדם המליכוהו עליהם.  לימים באו אחרים  

צפה בספר   –כך הקב"ה  הניחו את הראשון וחזרו לאחרון.   ולמדו את האומנות, 

אתם ועשיתם כמותו, מה  יצירה ויצר בו את העולם, והמליכוהו כל בריותיו.  וכשב

יניחוהו ויחזרו לכם! מי שיצר אתכם מה תהא עליו!' אמרו    ת הדבר?תהא באחרי



החזירוהו למפרע, ונעשה   לו: 'אם כן מה נעשה?' אמר להם: 'החזירוהו למפרע'. 

( 752כ"י לונדון המוזיאום הבריטי ספר בן סירא  ) .אותו אדם עפר ואפר"   

'אלף'  ת האוהשמיד את הגולם, הם מחקו את לעומת זאת, משרצו ירמיהו ובנו, ל

שאיר את המילה "מת". ה"אמת", מה ש מהמילה   

בספר "מצרף לחכמה" שנכתב על ידי המקובל ר' יוסף שלמה דלמדיגו, מסופר שהרב  

:אותו תהייתה משרתשיצר גולם ממין אישה  , שלמה אבן גבירול  

וכאשר הלשינוהו  תה משרתת לו. י"וכן אמרו על ר"ש בן גבירול שברא אשה והי

יתה בריאה שלמה, והחזירה לקדמותה לחתיכות  י שלא ה למלכות הראה להם 

ז,כה.ע"א( -)מצרף לחוכמה פ'  ".וחוליות עץ שמהם נבנית  

מוזכר כוח היצירה. רבי יהושע בן חנינא משווה בין כשפי   , גם בתלמוד הירושלמי

בשונה   , לות להולידמסוגהא איילות ולבין יכולותיו ומתגאה שהוא מסוגל לבר  ,עכו"ם

שכשפיהם לא מולידים ם ומזלות מעובדי כוכבי : 

אמר רבי יהושע בן חנניה יכול אני לקחת קישואים ואבטיחים ובכוח מיוחד אני  "

)ירושלמי סנהדרין פרק  " הופך אותם לאיילים וצבאים שיכולים להוליד איילים וצבאים.

 ז' הלכה יט(
  ,יותטס ימה, יש בכוחו לגרום לבריות ן תלכך שהוא בורא או   ףשבנוס , החידוש בדבריו

זאת היא לזמן  ההמסבירים שההולדה מהמקובלים ליצור ולהביא המשך חיים. יש 

 מוגבל ולא לאורך זמן. 

 

רושו  יבפ , השתמשו רבותינו בניסיונות ליצור גולם. הרס"ג ,גם בדורות מאוחרים יותר

בהקדמה לספרא   וכן  בינו תם.כתב שהאבן עזרא ברא גולם לפני ר ,לספר יצירה 

.  ברא גולםסיפר לו, שבצעירותו רבו הגר"א  ש מוולוז'ין  בי חייםמתאר ר , דצניעותא
יא(-ספר יצירה בביאור הגר"א ע, יהקדמה לספרא דצניעותא וכן ב)  

דברים   פילויוצרת איא  עד שה  ,כוח המחשבה של הצדיקים הגדולים חזק כל כך

או מיתה   -שנתנו חכמים עיניהם   כל מקום" אמר רבן שמעון בן גמליאל: .שלילים

)נדרים נ:( 
 או עוני ." 

שכוח העיניים הוא תוצאה של יכולת הריכוז הגדולה שיש לאדם   , הרמב"ן הסביר

הרוחני:  "בהיות החסידים הקדושים מדביקים מחשבתם בעליונים, כל דבר שמחשבים עליו 
אם טוב ואם רע. ,באותה שעה היה מתקיים  

( 'ה דש,יגרת הקו )א" .ו ונעשה גל של עצמותבנתן עיניו  ,והוא שאמרו  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 כח המחשבה
 

על הפסוק "רבים מכאובים    ,אמרו רבי אליעזר ורבי תנחום בשם רבי ירמיה"

לרשע והבוטח בה' חסד יסובבנו": אפילו רשע ובוטח בה', חסד יסובבנו." )ילקוט  
(שמעוני, תהלים פרק לב  
חה  את מעלת הביטחון בכומסביר  ,מגדולי המקובלים האחרונים  ,רבי שלמה אלישיב

: מעשי האדם לגבור אפילו על   

ואפילו רשע הבוטח בבורא יתברך   ."והאמת היא, שאין דבר העומד נגד הביטחון

שמו חסד יסובבנו,  כי הביטחון אינו תלוי במעשים טובים כלל ...   אלא 'בטח ה' -  

בין שתהיה צדיק בין שתהיה רשע , כי באמת אין דבר העומד נגד הביטחון. ולכן  

שיתגלה הטובה ולא   ,בבורא יתברך שמו  היות נכון לבו בטוחראוי לכל מאמין ל

ענף ד(  ,דרוש ה ,ב"הדע"ה ח ',לשם שבו ואחלמה') ".לוישתנה הטובה מפני כ   

  ,עם ישראל להעניש את בשמים, ם הוחלט ונפסק אשגם    ,חי מוסיף-רבינו הבן איש 

ה: לשנות את הגזירעשוי  , כוח הביטחון  לפעולתפילה בכוחה של ה אין  ואפילו   

של קטרוג ודין, כמו בשעת קריעת ים סוף, שהיה הקטרוג "לפעמים יש מצב 

גדול עד למאוד: 'הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה', ואז אין כוח  

בתפילת האדם לעורר הרחמים נגד הדין. העצה היעוצה לעת כזאת: להתעצם  

באמונה בכל לב , ואז ימשיך לעשות את שלו, על סמך הביטחון – ובזאת יתגברו  

)אור החיים פ' בשלח( " .הרחמים  

אשר   מתעלם מחישובים שכלייםבאמת בבורא, אדם בוטח  מדבריו ניתן ללמוד שאם 

הוא מגיע   -ומסיר את המסכים המסתירים ממנו את הבורא    ,פיהם הוא חסר סיכוי-על 

אף   דרגה זו גבוה חי-. לדברי הבן אישלדרגת אמונה היוצרת שמירה מפגעי העולם 

.מתפילה  

 

אדם שנמצא במדרגת כלפי שמנגנון השכר והעונש מתבטל  ,תופעה התמוההלהסבר 

רבי לוי יצחק מברדיצ'ב: דברי ללמוד מ , ניתן  הביטחון   

הדבר ידוע, שהבורא יתברך שמו, דרכו להיטיב. ויש הטבה שבאה מתוך רצון  "...

חרי שהאדם  הבורא יתברך שמו לבד, ויש הטבה שבאה מהבורא יתברך שמו רק א

טוב פירש  -שם-ורבנו רבי ישראל בעל   רם את ההטבה הזאת לבוא אליו.מלמטה גו

כמו שהצל עושה מה שהאדם עושה, כן, כביכול,    -בכך את הפסוק: "השם צלך" 

לכן   הבורא יתברך שמו מתנהג מלמעלה עם האדם כמו שהאדם מתנהג למטה.

צריך האדם להיות שמח בחלקו – ואז גם מלמעלה יגיע לו כך. ולכן, אם הוא  

בוטח בבורא יתברך שמו שיעשה לו כל צרכיו – אזי גם מלמעלה ממלאים לו כל  

 משאלותיו..."  )'קדושת לוי' פרשת בשלח( 

כפי שכתב  ההשקפה היהודית סוברת, שעצם החשיבה על הרע היא היוצרת אותו. 

חכם מכל אדם בספר קהלת:ה  

 



 

לוהים, על  -א את זה לעמת זה עשה ה"ביום טובה היה בטוב, וביום רעה ראה, גם 

)קהלת ז, יד( דברת שלא ימצא האדם אחריו מאומה."   

משפט זה, לכאורה תמוה: הרי ברור לכל אדם, שביום רעה צריך לפקוח את העיניים  

ולנסות לראות את המציאות באור חיובי. אך מה כוונת הדברים שביום טוב להיות  

 בטוב?! הרי אין צורך להמליץ על כך! 

, יש החושבים ש"אין טוב בלי רע". כלומר כל פעם שהם  פשוט -ר לדבר  סבהה

 שמחים, עולה בלבם הפחד, שמא משהו יתקלקל או שמא מישהו יקלקל. 

מושכים   -לטענת שלמה, החכם מכל אדם, כאשר מתמקדים ברע, מדמיינים את הרע  

 אלינו את הרע. 

שיכת  ולה לגרום את מאפילו אנחה המשתחררת מהפה מעידה על חשיבה שלילית שעל 

הרע. זאת, כפי שסיפרו בגמרא, שיהודה בר נתן נאנח ליד רב המנונא, ואמר לו רב  

והסביר הגר"א:  .  )ברכות ס א(המנונא: "האם אתה מבקש להביא ייסורים על עצמך?!"  

"שאם יתאזר בביטחון בבורא יתברך-שמו, שהכול לטובה, ולא ייאנח, הרי אז  

ימשוך עליו חסד וייוושע . אבל אם מסיר ב יטחונו מהבורא יתברך -שמו, תוסר  

)ביאורי הגר"א ברכות ממנו ההשגחה העליונה, חלילה, ויהיה עלול, חלילה, לכל רע."  

 פט אות מ( 

: שיש כוח לחשיבה החיובית לשנות את המציאות  בדומה לכך הסביר הבן איש חי  

שהדבר  "כי הפתחון פה הזה שאמרתי בתחילה 'שזה יהיה לטובה', הוא שגרם

פך להיות לטובה... ורצה ללמדם בזה שגם הם יהיו מורגלים תמיד לומר  אכן יתה

'שהכול לטובה' על כל דבר, אף על פי שהוא נראה בתחילה כדבר רע. כי בכוח זה  

)'בן יהוידע' על תלמוד בבלי  זה באמת יתהפך להיות לטובה!"  -שיאמרו 'שהכול לטובה' 

 ברכות ס( 

 

טעים המרהיבים ביותר של למצוא באחד הק   ביטוי לתפיסה זו ניתן   

: ביצירת המציאותשל העוצמה המחשבתית   ם את חשיבותהמסביר   ,הרב מבריסק   

"כי אם יהיה ביטחונך בבורא יתברך שמו כל כך חזק עד שתתענג על ידי זה, אז  

תזכה שהוא אכן ייתן לך כל משאלות לבך. כי הכול תלוי לפי ערך שלמות 

ך שמו כפי אותה מידה, וישיג כל  לו הבורא יתברהביטחון, כי אז משלם 

)חידושי מרן הגרי"ז על התורה( משאלותיו בהרחבה..."  

ובוודאי שיקבלו, אף   ,"האדם אשר יודע בממון שכבר הרוויח והסבירו את דבריו: 

עד אשר יהיה הכסף   ,אם הוא שמח בזה, מכל מקום אין שמחתו גדולה כל כך

הדרגה בביטחון דורשת מהאדם,  ונג ממש. אבל אצלו ביד ממש, ורק אז גדול הע 

ששמחתו תהיה כל כך גדולה, כאילו כבר נמצא הכסף בכיסו. וזה הפירוש בפסוק:  

שהביטחון ייתן לו תענוג, כאילו כבר כספו בכיסו, ואז ייתן   -"והתענג על ה' "  

( קונטרס הביטחון ,ו)בנתיבות רבותינ  " .לך משאלות לבך  

 

: גבוה מהשכל ומהטבעטחון מידת הביהוסיף ש הסבא מנובהרדוק  



גדר הביטחון היא הרגשה פנימית בלבו של הבוטח, שמרגיש בוודאות ובבירור  "

בי"ג )" שבוודאי יהיה טוב, בלי שום ספק, והוא עניין של למעלה משכל וטבע.

( הפרקים של 'דרכי הביטחון' בספרו 'מדרגת האדם'  

 

מסלנט  רבי ישראל להתרשם מדברי על השפעת כוח המחשבה ביצירת המציאות, ניתן  

ואמר:  ,לתלמידיופנה ש  

"אם האדם יבטח בבורא יתברך שמו שיעשהו עשיר, הוא יהיה עשיר; ואם יבטח  

יהיה לו גם שעון זהב. ואז, לפתע, קרא רבי ישראל   –בה' שייתן לו שעון זהב 

ואמר להם: אם ברצוני כעת שיהיה לי שעון זהב, ואבטח בבירור   ,לתלמידיו

וכך   " בוודאי יבוא לי שעון זהב... –שימציא לי שעון זהב  ,רא יתברך שמובבו

ואמר לו: היות שאני הולך   ,אכן קרה...בעודו מדבר עם תלמידיו, נכנס אצלו אדם 

כעת להתגייס לצבא, ואינני יודע מתי אני אמור לחזור, הרי אני מעניק לך את  

פרק 'דיוקן של   'אבי הישיבות') . "שעון הזהב שלי, לפחות עד שאחזור ממערכות הצבא

(227מאמין'   
 

הרוחנית של  תו עוצמ  את גודלהסביר   ,ראש ישיבת טלז  , בלוךיוסף יהודה לייב הרב 

 כוח המחשבה: 

"זה שנים רבות, כמדומני שהיה זה עוד בימי ילדותי, שמעתי ממקור נאמן שיש  

עה  כי הגנב החותר במחתרת, אם יוכל באותה ש  - לסמוך עליו, בשם הגר"א

להיות חדור בביטחון בבורא יתברך שמו –  יצליח גם בגנבתו. והעניין בזה הוא,  

שהביטחון סגולה רוחנית הוא , שהוטבעה בטבע הבריאה. וברגע שיגיע האדם  

)אדרת אליהו ד,יג(  יפעל על ידה ויפיק את רצונו.  –ויתקשר אתה  ,למידה זו   

 המשמשת סגולה  ולכן, אילו היה אפשרי לאדם להגיע למידת ביטחון זה,

יוכל להצליח.   –להצלחה, ובאותה שעה ירצה להשתמש במידה זו לעבור עברה 

כי   .כי הטבע לא ישונה, והיא עושה את שלה, כמו בשאר ענייני הטבע הפשוטים 

נט( )שיעורי דעת ח"א,  ".גם אם זרעו בה כלאיים ,עולם כמנהגו נוהג, והארץ מצמיחה   

 

כפי שמובא  בע הבורא בבריאה. שטרוחני ק הוא חו שכוח המחשבה מתאר  הרב בלוך, 

בשם הבעש"ט: גם   

הביטחון הגדול אי אפשר   שלבעל  טוב גילה:-שם -ורבנו רבי ישראל בעל..."

להעניש בשום אופן מן השמים...אבל אם הוא פיקח ומחזק עצמו במידת ביטחונו  

בשם ספר 'עדת   בספר 'בית זלאטשוב')." אי אפשר לעשות לו שום דבר  -בבורא יתברך שמו 

ו( יקים' עמוד טצד  

שעניין זה של 'בדרך שאדם רוצה  בעל 'ערוך לנר' קב עטלינגר ערבי יעקב י כן הסביר  ו

לילך בה מוליכין אותו' נאמר גם לעניינים טובים וגם לעניינים רעים, וגם שבאותו  

כפי המובן שם מכל אחד   – האדם עצמו מוליכין אותו לטוב או לרע לפי מחשבותיו 

. ושת הפסוקים משל  

 



ששכר הליווי אין לו   , עד שאמרו  ,ליווי אורחיםשל   ההפליגו מאוד במצוו י ישראלמחכ

  אפילו ארבע אמות בעיר, שוב אינו ניזוק.  , שכל המלווה את חברו ,וכן אמרו  ,שיעור 
 )סוטה מו:( 

היוצאים מביתך,   מצוות ליווי האורחיםכוחה הרוחני של  את גודלהמהרש"א מבאר 

: אחדים  צעדים  הליווי רקשכו של הימלמרות   

כיוון שהתחיל    (.בדרך)שהמתלווה ניצל מהיזק שבא לידו  ,דבר סגולי "והוא ודאי

 ומחשבתו ורצונו, גם בעיר, הרי כוונתו ודעתו להצילו בדרך ללוותו 4 אמות

לחברו בכל הדרך להצילו, כדברי הפסוק "רצון יראיו יעשה". או   עוזרת

לילך במקומו עם המתלווה   ,ם מחשבתו ורצונוהמלווה גומרי שמלאכיו של

)סוטה מה:(  ולהצילו מהיזק".  

על האדם ושומרת אותו   הנוצרת השפעה רוחנית סגולית המגנ , בכוח המחשבה והרצון

 מלהינזק. 

 

את חוקי הפיזיקה  ביטל בכוח מחשבתו ר' חנינא בן דוסא תאר מקרים שהתלמוד מ

: הרגילים בעולם   

בתו עצובה. אמר לה: מדוע  ה ר' חנינא את מעשה שקרה בערב שבת, רא"

:נעצבת? אמרה לו והדלקתי ממנו אור  , כלי של חומץ נתחלף לי בכלי של שמן  

הוא יאמר לחומץ    ידלק,ומי שאמר לשמן  ! לך? לשבת. אמר לה: בתי, מה אכפת

היום כולו, עד שהביאו ממנו אור   וידלק. והיה אותו חומץ דולק והולך כל

)תענית כה. ( 
 להבדלה." 

  לעזור להוהחליט  ,הה אצל בתו עצבות שנבעה מעצם החמצת המצווהר' חנינא זי

טבע בכוח מחשבתו. הלשנות את חוקי   

 מקרה אחר שמובא בגמרא, מתמקד דווקא באשתו של רבי חנינא: 

שלעתים קרובות לא הייתה להם פת    , עניותם הרבה של ר' חנינא ואשתו גרמה"

  ,התנור הריק בערב שבת דה והסיקה את  מה עשתה? עמ .לשבת. התביישה אשתו

אופים הרבה לחמים לשבת. פעם   והעלתה עשן רב, כדי שיחשבו שכניהם, שהם

היה כולו   ,וכשהתקרבה השכנה לתנור .נכנסה שכנתה, ואשת רבי חנינא התחבאה

)תענית כה.(  " .מלא בלחמים  

ת אלו או  האם ליהנות מכוחו ,התלמוד מביא סיפורים נוספים שיוצרים התלבטות קשה

ת ככל האדם: להיו  

ואמרה לבעלה: עד מתי   ,מעשה שהצטערה אשת רבי חנינא בגלל מחסור באוכל"

ונתנה   , ויצאה כמין פיסת יד ,בקש רחמים עלינו! ביקש רחמים !כך? נצטער כל

כל הצדיקים מסובים לעתיד לבוא על    ,ראתה בחלומה להם רגל של שולחן זהב.

עלה עלוהיא וב , םישולחן של שלוש רגלי ם. למחרת אמרה  י של שתי רגלישולחן  

)תענית כה.(  זהב."ונטלה את רגל ה ,לו, וביקש רחמים, ויצאה יד   

נקודת הצער גרמה פעולה של שינוי הטבע.  , גם בסיפור זה  

  ם ניתן להסביר תופעות אלו כנסים משמים שנעשים לצדיקים, אבל לפי התיאורי 

רו את ה"נס". ו הם אלו שיצהמופיעים בסיפור, מתברר, שרבי חנינא ואשת  



שהזכויות שלהם בעולם הבא  לאחר שזכתה אשת רבי חנניא לנבואה בחלום, ראתה 

-, מכיוון שדרגתם הרוחנית איננה הדרגה הגבוהה ביותר לקבלת השפע האיתמעטו

ולהתפרנס    ,ביקשה מבעלה להחזיר את המצב לקדמותו . באילוץ המציאותלוהי 

 ממלאכת סיתות האבנים. 

 

מידת הביטחון ניתן להשיג את כל משאלות הלב: גרי"ז בכוח לדעת ה  

הכתוב מעיד שעל ידי מידת הביטחון יכולים להשיג כל דבר. כעניין שנאמר  "

)תהילים לז  ד(: "והתענג על הוי"ה ויתן לך משאלות לבך". ביאור הדבר: שאם  

יהיה  ביטחונך בהשי"ת כל כך חזק, עד שתתענג ע"י זה, אז יתן לך משאלות  

לבך. כי מרוב  ביטחונו שיקבל רצונו, הוא מתענג כבר עתה על הדבר, כאילו הדבר  

ובדרך משל: האדם אשר יודע בממון שכבר הרוויח   שרוצה בו כבר נמצא בידו.

ודאי שיקבלו, אף אם הוא שמח בזה, מכל מקום אין שמחתו גדולה כל כך עד  ווב

בביטחון   . אבל הדרגהורק אז גדול העונג ממש , אשר יהיה הכסף אצלו ביד ממש

כל כך גדולה כאילו כבר נמצא הכסף בכיסו. וזה   תהיהדורשת מהאדם, ששמחתו 

שהביטחון יתן לו תענוג, כאילו כבר כספו   -  "והתענג על הוי"ה"הפירוש בפסוק: 

הרב יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק)"  בכיסו, ואז יתן לך משאלות לבך.  

( ם לזלייהחדשות תה 'חידושי הגרי"ז'על פי   

 

 

 ר"נ מברסלב 
 

"האם יש משהו שאתה משתוקק.    ?לו, או שהיית רוצה מאוד שיקרה 
פרטים. אם   התמקד בו בכל יכולת הריכוז שלך. דמיין לך אותו בפרטי

)שיחות הר"ן  ".רצונך איתן דיו, וריכוזך עז דיו, תוכל לממש את משאלתך 

   ס"ב(

בעשרת   יםהחמור יםמסביר רבי נחמן מברסלב את האיסור בצורה דומה,
תי כל כך  יבעי דועמובן מ איןהרי   ,הדיברות: "לא תחמוד", ו"לא תתאווה"

   !ל במחשבה בלבדוהכ !שום דבר לא קרההרי  ,לרצות את רכושו של האחר
שלרצון יש כוח להגשים את עצמו, ולכן חששה התורה   ,כךעל התשובה  
ו שום האדם, שאין ל כך ידע .ואסרה לרצות את הדבר  ,יתגשםשהדבר 

 אפשרות להשיגו:  
"כי דע, כי גם על ידי חמדה ותאווה והשתוקקות שיש לו לממון חברו,   .2 

גם על ידי זה יוכל לגזלו. והכול לפי תוקף וחוזק תאוותו וחשקו  
והתגברותו על ממון חברו בהרהור ובמעשה. כי המחשבה יש לה תוקף  

שלא גזל בידיים  ל, ועל כן יוכל להיות, שיהיה לאדם ממון גזלה, אף גדו
 כלום. 

שבעשרת הדיברות. כי החמדה  ' לא תחמוד'וזה סוד האיסור החמור של 
בעצמה הוא איסור חמור מאוד מאוד.  כי יש כוח בחמדה לגזול מחברו  



את ממונו....וזה גם ההסבר לאיסור 'לשלוח יד בפיקדון חברו אפילו  
.  'פיקדוןהחושב לשלוח יד ב' :מרםו , כפי שרמזו לנו חכמים באבמחשבה'

כי לכל הדעות שם יש איסור לחשוב במחשבתו לשלוח יד בפיקדונו של  
אם הוא יהיה חייב לו כסף על ידי    ,חבר, וכל השאלה שם היא רק

( ח"א מאמר לא  'ליקוטי מוהר"ן)   ".מחשבה זו  
 

ויגביר מחשבתו על  דע, שהמחשבה יש לה תוקף גדול. ואם יחזק ". 3
איזה דבר שבעולם, יוכל לפעול שיהיה כך. ואפילו אם יחזק מחשבתו  
מאוד שיהיה לו כסף... בוודאי יהיה לו! וכך בכל דבר. רק שהמחשבה 

(ח"א קצג ' ליקוטי מוהר"ן)'  "צריכה שתהיה בביטול כל הרגשות סותרות.  

 
אבלות'  כשלומדים ענייני פורענות, כגון בעת שלומדים 'הלכות ". 4

יכים להעמיק את המחשבה וכיוצא בזה, אין לעיין שם הרבה. כי אין צר
במקומות כאלו.  כי ידוע אצלנו שהמחשבה יש לה תוקף גדול, ועל כן  

( ח 'שיחות הר"ן)' "צריכים לעבור במהירות מקומות כאלו.   

 
5. "דע לך, שהמחשבות החזקות והרצונות החזקים שנפלטים מתוך כל  

אדם גורמים להוליד מתוכם ניצוץ נפשי. כי על ידי מה שהאדם כוסף  
דע    שתוקק אל דבר מסוים ואל חפץ מסוים, בכך הוא מוליד ניצוץ נפש.ומ

לך עוד, שהניצוץ הזה שנולד בתוכך בכוח רצונותיך, גם נשלח לאותו  
הדבר ולאותו החפץ שאתה חפץ בו. ואז, חוזר אותו הדבר ואותו החפץ  

האדם שרוצה בו ומשתוקק אליו, וגם  גם הוא להשתוקק ולכסוף אל 
שתי הנפשות הללו נפגשות כעת   נוצר ניצוץ נפשי!מרצון זה נברא ו 

ומתייחדות, עד שהן נכללות זו בזו, ועובר עליהן תהליך של עיבור ולידה,  
עד שהן מוציאות את עצמן מן הכוח אל הפועל להביא את החפץ והדבר  

( ח"א מאמר לא  'ליקוטי מוהר"ן)' "לאותו אדם שחפץ בהן.  

 
ת, כי הם יכולים לפעול על ידי  דע, שיש בבני אדם סגולות גדולו ". 6

, גם זה (עליית המחירים)מחשבתם כל מה שהם חושבים. ואפילו היקרות 
 בא ממחשבות בני אדם. 

כי כשהמחשבה היא כולה אחוזה ודבוקה בדבר אחד שיהיה כן, דהיינו,  
ת וחיצוניות ושאר הבחינות  כל הבחינות שיש במחשבה, דהיינו, פנימיו

כאחד אחוזים ודבוקים וחושבים שיהיה כן בלי   כולם עד הנקודה, כשכולם
בלבול ונטייה למחשבה אחרת, על ידי זה הם פועלים שבהכרח יהיה כן  

 כמו שהם חושבים. 
כגון   ,וצריך שתהיה המחשבה גם בפרטי פרטיות, ולא רק בדרך כלל

הרי שיהיה כך וכך   –ם יהיה כן שא  .שיחשוב את הדברים לפרטי פרטיו
( סב 'הר"ןשיחות )'  "בפרטיות.  



 
הרצונות והכיסופים של האדם מולידים את האותיות ואת הנפשות  ". 7

של כל משאלותיו. וכאשר מוציא האדם את רצונותיו וכיסופיו בפיו, בכוח  
זה הוא נותן נקודות לאותיות שיוכלו להוליד מכוח אל הפועל את  

יו. כי כשהאדם משתוקק לאיזה דבר, ומוציא את  רצונותיו וכיסופ 
מפיו בשעת דיבורו מכה   היוצא קותו אחר כך בפיו, ההבל הזה  השתוק

והכלל,   באוויר הסמוך לו, והאוויר הסמוך לו מכה באוויר הסמוך לו...
שמאוד מאוד יקר הכיסופים וההשתוקקות של האדם, כי על ידם מתהווה  

י על ידי שהוא מדבר את  הנפש והיא נגמרת בכוח הדיבור. כ
עושה נקודות לאותיות, ונעשה כלי טוב,  ההשתוקקות שבלבו, בכך הוא  

( לא ח"א מאמר 'ליקוטי מוהר"ן')  ."ומתמלא בקשתו  

 
 

גם בעניינים של הספק לימודים מועילה המחשבה, בתנאי שהיא  ". 8
תהיה חזקה ותקיפה, ואז בוודאי יהיה כמו שהוא חושב להספיק  

  שוב, בתנאי שהמחשבה תהיה תקיפה ואחוזה מאוד בזה.בלימודו, אבל 
דהיינו, למשל, שיחשוב במחשבתו שרצונו לזכות ללמוד ולסיים את כל  

ויחשוב ויצייר   עם כל הפירושים הגדולים. 'ערוך  שולחן'ד' חלקי -ה
בדעתו: באיזה אופן הוא היה רוצה ללמוד אותם? ובכמה זמן? כגון:  

ויכניס   כה לסיים כולם בשנה אחת.חמישה דפים ליום אחד, עד שיז
היטב, בתוקף גדול מאוד, עד שתהיה המחשבה מחשבתו בזה היטב 

   פה ואחוזה בזה מאוד. יתק
אם  וכיוצא בכך גם בשאר כל הלימודים שהוא רוצה להספיק ולסיים,  

"  יכסוף וישתוקק ויחשוב בזה הרבה, בתוקף גדול, אזי יזכה שיהיה כן.
( סב 'שיחות הר"ן)'  
 
 

 
ות נעשה  צריך לשמור את המחשבה מאוד, כי ממחשבה יכול להי" . 9

דבר חיוני ממש... כי כל מה שנמצא יותר גבוה אצל קומת האדם אפשר  
כמו למשל: עם הרגל יכולים   דרכו להגיע ולהשיג דברים יותר גדולים.

להשליך איזה דבר למעלה, אבל עם היד, יכולים להשליך למעלה יותר.  
  להשיג ולהגיע יותר ויותר, כי בכוח הדיבור יכולים  ועם הדיבור יכולים

לדבר למרחוק. והשמיעה, היא גבוהה עוד יותר, כי יכולים לשמוע מרחוק  
מאוד. והראייה, הרי יכולים לראות ולהביט על השמים. נמצא שכל מה  
  שיותר גבוה בקומת האדם יכולים להשיג על ידה דברים יותר גבוהים.

והה מאוד מאוד, ויכולים להשיג ולהגיע על ידה  ועל כן, המחשבה, היא גב
(מו 'שיחות הר"ן )'" על כן צריכים לשמרה מאוד. וה למעלה,  למעל  

 



 

והכלל, כשהאדם בוחר לקבל משהו, והוא מתחיל להשתוקק  ".... 01
ולכסוף על מנת לקבל את רצונו, אזי מסייעים לו, ונמשך עליו ההארה  

הוא מתגבר בהשתוקקות   מאותו דבר שהוא רוצה בו. ועל ידי זה
תו הדבר. וכל מה שמתגבר ביותר ברצון  וכיסופים ורצונות ביותר לאו

לאותו הדבר כך נמשך עליו עוד יותר הארה מאותו הדבר עד שזוכה  
לקבלו...ועניין זה כבר מרומז בכתבי רבי יצחק לוריא אשכנזי ]האר"י  

ם נגדו  הקדוש[, שכאשר אדם רוצה לעשות מצווה בעולם הזה, ומתגברי
רתו זאת הנשמה שהייתה  קשיים ומניעות ומכשולים רבים, אזי באה לעז 

עוסקת במצווה הזאת כשהייתה בעולם הזה, ומסייעת לו לאדם זה  
שרוצה כעת לעשות מצווה זו... ובלא זה לא היה יכול לסיימה מרוב  

המניעות. אבל הוא מקבל סיוע כדי שיוכל להוציא מחשבתו מן הכוח אל  
( ברכת הריח ד יט 'ליקוטי הלכות)'"  הפועל.  

 

 
ה האדם להיות אמתי, אזי יש בכוח דיבורו לברוא שמים  כי כאשר זוכ. 11

לעשות מופתים בשמים ובארץ...כי הבורא  גם וארץ חדשים. ולכן בכוחו 
יתברך שמו מנהיג את עולמו על פי דרכי הטבע, והטבע הוא על פי  

רגת אמת, שבכוחו  הנהגת הגלגלים. אבל בו ברגע שהאדם מגיע לד
ו לשנות את כל הגלגלים ולעשות  לברוא שמים וארץ חדשים, אזי בכוח

טבע חדש! ועל כן הוא בוודאי יכול לעשות אותות ומופתים, שהם שינוי  
( ח"א מאמר מז 'ליקוטי מוהר"ן)' "ועניין זה הוא פלאי ביותר! –הטבע   

 
 
 

 

 
 

 

 


