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Source Texts on Working with Spiritually Unproductive Thoughts 

ובאוצר החיים פ, חקת דקל״ז ע״ג כתב גם   הארה מבש"ט על התורה, עמוד התפילה קיז:
וז״ל, וכאשר יעלה במחשבה של אדם הישראלי הן קטן הן גדול הן מפחותי ערך הן מגדולי 

ה בכל אדם, וה שווזישראל איזה מחשבה רעה וזרה, היא באה אל האדם לתקנה ולהעלותה, 
כיש מי שכתב בהיפוך, וזה דבר הבל, כי השוה ומשוה קטן וגדול, כי אם אינו מאמין בזה  ודלא

 ו'אין לו עליו קבלת מלכות שמים כ

  התפלה עמוד נח פרשת - חיים מים מקור ספר
 קומה הוא מחשבה שכל, שונול וזה זה בענין כתב ג"ע ח"דרמ מקץ פ"סו הברכה ובהיכל. 

, מיניה פנוי אתר ולית, ממש, כבודו הארץ כל שמלא שלימה אמונה להאמין ומחוייב, שלימה
 בו יש זרה מחשבה אף, שלימה קומה מחשבה וכל, יתברך השם מציאות בו יש מחשבה וכל

 ארץ ורחבה טובה ארץ אל ולהעלותה לתקנה האדם אל באה והיא יתברך השם מציאות
 שענין שאומרים כטפשים ודלא יתברך השם במציאות מקצר הוא בזה מאמין אינו ואם, החיים

 במציאות מאמינים שאינו וקרוב, הבל והם, קדושים נפש לזכי אלא אינם המחשבות העלאת
 באמונה מקצר שמע שמע והאומר קדושים ישראל כל אלא, ומחשבה תנועה בכל יתברך השם

, פעמים' ב שמע שמע אומר היה לא באמת מאמין היה דאם תנועה בכל' יתב השם ומציאות
 במחשבות הרע מתגבר לפעמים אמנם, שלימה קומה הורג כאילו מחשבה דוחה האדם ואם

 .... ידים בשתי לדחות צריך ואלו, אסורות
 מחשבה כשעולה אם האדם יתבונן, ולדחותה לכפותה ואיזה להעלותה איזה אדע במע אמנם... 

 כי, לדחותו שלא עליו שירחם הרחמים בעל לפני כמים נשפך ולב וביטול הכנעה לו בא תיכף
 ישראל ואהבת וביטול הכנעה בו יעלה לא ואם, ולהעלותה לקרבה יראה אז, לידחות יוכל בקל

' וכו ולכפותה להרגו והשכם להורגך בא אז, בהתרוממות בא אלא טהור בלב אחים ואהבת
 .ש"ע
 

באתי להזכיר פרט אחד לי ולבני גילי כתב וז"ל  ובספר דרך פיקודיך בהקדמה ז' אות ו' 
מידי הבעש״ט זללה״ה בנפול לאדם בשעת תורה ועבודה את אשר נמצא כתוב בכתבי תל

מחשבה זרה והרהור רע אל ידחהו ממחשבתו רק יעלנה לשרשה דהיינו אם הוא מחשבה 
מזנות וכיוצא שהוא מסוג בחינת אהבה יעלנה לשרשה למדת אהבה אמיתיית היינו מדת 

מהניצוצין  החסד, וכן מחשבת היראה למדת הגבורה וכיוצא בזה למדת התפארת, כי הם
שנפלו בשבירה ובאו אצלו לצורך עליו, אם כן לפי זה אין צריך לדחות המחשבה רעה 

 .ממחשבתו רק רדרבה להאריך עד שיעלנה לשרשה באופנים הידועים למשכילים
תדע ידידי שאין הדברים פשוטים לפני כל אדם, כי אם תאמר כן הנה תפול ח״ו המצוות 

, רק תדע שהדברים הללו מגיעים רק לצדיקים תמימים ל׳׳ת של ולא תתורו אשר נצטוינו
, והנה אשר לבם חלל בקרבם, ויודעים בטוב אשר כבר בטלה אצלם החמדה והתאוה

מהיכן באה לו המחשבה, הלא בוודאי זה אינו מצד יצרם הרע כי כבר הפכוהו לטוב. על 
כן זאת המחשבה מניצוצי השבירה באה לו להעלותו. משאין כן מי שהיצר עדיין בוער בו, 

 איסור תאוותלהתאוות להיתר ול מנתטומתאוה הגם שאינו עושה בפועל אבל התאוה נ
גשמייות, הנה איך תאמר שיעלנה, הנה זאת התאוה הוא מחלק הרע והחומר שבקרבו, 

עיין ף בזכרו, כעל כן לאיש כזה אינו מנוס רק לקיים ולא תתורו לדחות זאת המחשבה תי
 צ״ל כר, עכ״ל, והוא שם בסי התניאכל זה בספר התניא של החסיד הגאון מוהרז״ש ז

 .ליקוטי אמרים פרק כ״ח ע״ש באורך


