
ָלק  ּזַֹהר )בָּ ּמּוָבא בַּ א ַעל ְיֵדי ֱאֶמת, כַּ ר ָלבוֹא ֶלֱאמּוָנה ֶאלָּ ס"ק ב: ֲאָבל ִאי ֶאְפשָׁ
ַהְינּו  ַהְינּו ֶצֶדק,  ְעָיהּו י"א(  )ְישַׁ ְוכּו'  ֶוֱאמּוָנה"  ָמְתָניו  קצח:(: "ְוָהָיה ֶצֶדק ֵאזוֹר 

ּה ֱאֶמת: ר בַּ ד ִאְתַחבַּ ם: 'ֱאמּוָנה ִאְתְקִריַאת, כַּ ֱאמּוָנה. ְוָאְמרּו שָׁ

בליקוטי עצות ישנן שני מידות שמוהרנ"ת מחברם יחד והן "אמת ואמונה" 
ונראה שזה ע"פ המבואר בזה התו', ושם בס"ק  ד' מוהרנ"ת מאריך ומסביר 
ידי  על  אם  כי  לאמונה  לבוא  אפשר  "אי  יחד:  ואמונה קשורים  אמת  מדוע 
במקום  כי  מבין,  שאין השכל  במה  אלא  אינה  האמונה  עיקר  כי  היינו  אמת 
שהשכל מבין אין שיך אמונה, ואם כן כשאין השכל מבין, מהיכן יבוא להאמין 
במה שצריך להאמין, על כן עיקר האמונה תלויה באמת, שאם ירצה האדם 

להסתכל על האמת לאמתו יבין מאליו, שצריכין 
יתברך  בהשם  הקדושה  האמונה  להאמין, 
ובצדיקים האמתיים ובתורתו הקדושה, אף על 
פי שאי אפשר להבין בשכלנו המגושם, כי על ידי 
הסתכלות על האמת בעין האמת, יבין מרחוק, 
שהאמת הוא כך רק שאי אפשר להבין בשכל, 
והבן  שלמה.  באמונה  להתחזק  רק  וצריכין 

היטב"

תלוי  האמונה  שעיקר  מסביר  ב"פרפראות" 
האמונה  שלמות  "עיקר  אמת:  שזה  דק'  בדעת 
אמת שהוא בחי' כלל המוחין והדעת  הוא ע"י 
לכל  יאמין  פתי  להיות  יכול  דעת,  בלא  כי  דק', 

דבר,  ויכול להאמין ח"ו בדברים שאסור להאמין בהם, אבל ע"י הדעת דק' 
שהוא בחי' אמת, יכול להבין מרחוק במה להאמין ובמה שלא להאמין."

להתקרבות  שגם  מוהרנ"ת  מבאר  ד י"ב(  הלכה  גלוח  הל'  )יו"ד  בליקו"ה 
יִקים  דִּ ת ַהצַּ לצדיקים א"א לזכות, כ"א ע"י אמונה המחוברת לאמת: "ְוֵכן ְקֻדשַּׁ
ים  י ֵהם ְמַדמִּ ָרֵכינּו, כִּ ְרֵכיֶהם ִמדְּ ְבהּו דַּ י גָּ יג, כִּ ּוְלַהשִּ ְלָהִבין  ר  ִאי ֶאְפשָׁ ים  יִּ ֲאִמתִּ
ִשְכֵלנּו,  בְּ ְרֵכיֶהם  דַּ ל  כָּ יג  ְלַהשִּ ר  ֶאְפשָׁ ְוִאי  ַרְך,  ִיְתבָּ ּבוֹ  ְוִנְכָלִלים  ְליֹוְצָרּה,  צּוָרה 
י ֱאמּוָנה  לֹא ֱאֶמת כִּ ֵלמּות ְלָהֱאמּוָנה בְּ ּוְצִריִכין ִלְסמְֹך ַרק ַעל ֱאמּוָנה, ֲאָבל ֵאין שְׁ
ל  לֹא ֱאֶמת ָיכֹול ִלּפֹל ֶלֱאמּונֹות ּכֹוְזִבּיֹות, ֶלֱאמּונֹות שֶׁ י בְּ לּום, כִּ לֹא ֱאֶמת ֵאיָנּה כְּ בְּ
ל ַעל ָהֱאֶמת זֹוֶכה  כֵּ ְסתַּ מִּ י שֶׁ מִּ ר ָהֱאמּוָנה ַעל ְיֵדי ֱאֶמת, שֶׁ ן ִעקַּ טּות ָוֶהֶבל. ַעל כֵּ שְׁ
י ָהֱאֶמת ֵמִאיר ּבוֹ ְלִהְתַרֵחק ֵמֱאמּונוֹת ּכוְֹזִבּיוֹת  ית, כִּ ה ָהֲאִמתִּ דֹושָׁ ָלֱאמּוָנה ַהקְּ

ית.  ה ָהֲאִמתִּ דוֹשָׁ ָהֱאמּוָנה ַהקְּ ּוְלִהְתַחזֵּק בְּ

אמת  בענין  הדיבור  את  מוהרנ"ת  מרחיב  ה'(  ריבית  הל'  )יו"ד  בליקו"ה 
ומזהיר להזהר מאוד מאמת  לזכות לעצם האמת,  ומסביר שא"א  ואמונה, 
לאמונות  ומביא  אמיתית  מאמונה  מרחיק  שהוא  וכבוד,  מתאוות  הנמשך 
ר  ן ִעקַּ ֹיג, ַעל כֵּ ה ְמאֹד ְלַהשִּ כזביות המסוכנות ביותר: "ֲאָבל ֶעֶצם ָהֱאֶמת ָקשֶׁ
ָהֱאֶמת,  ֶעֶצם  ַדַעת  ֹיג בְּ ְלַהשִּ ר  ִאי ֶאְפשָׁ ֵליַדע שֶׁ ל רֹב ָהעֹוָלם הּוא ַרק  ָהֱאֶמת שֶׁ
ֵאין זֹוֶכה  ָמקֹום ַאֵחר, ֲאָבל ִמי שֶׁ ֱאמּוָנה, וַכְמבָֹאר ִמזֶּה בְּ ַרק ְצִריִכין ְלִהְתַחזֵּק בֶּ
ְלתוֶֹעֶלת  וָָּנתוֹ  ֲאָבל כַּ ֱאֶמת,  ָחֵפץ בֶּ ִאּלּו  כְּ ַעְצמוֹ  ַמְטֶעה ֶאת  ַרק  ֱאֶמת,  ֶלֱאֶמת בֶּ
ְמאֹד.  ּלוֹ  ְיֵדי ָהֱאֶמת שֶׁ ֲאוֹת, הּוא ָיכוֹל ִלְטעוֹת ַעל  ָאֵרי תַּ בוֹד ּושְׁ גוֹן כָּ ַעְצמוֹ, כְּ
ּלוֹ  שֶׁ ָהֱאֶמת  ְיֵדי  ַעל  ִלְטעוֹת  יָּכוֹל  שֶׁ י  דַּ ְולֹא 
ם הּוא ָיכוֹל ָלבוֹא ֶלֱאמּונוֹת  ִלְדָרִכים ְנבוִֹכים, ַאף גַּ
ִחיַנת  זֶּהּו בְּ ּלוֹ, שֶׁ ּכוְֹזִבּיוֹת ַעל ְיֵדי ָהֱאֶמת ַהנָּבוְֹך שֶׁ
ֲחָזִקים  ֵהם  שֶׁ ָהַעּכּו"ם  ל  שֶׁ ּכֹוְזִבּיֹות  ָהֱאמּונֹות  ל  כָּ
י  ֶקר, כִּ ָזב ְושֶׁ י ֵכן ַהּכֹל כָּ ֱאמּוָנָתם ְמאֹד ְוַאף ַעל פִּ בֶּ
ֲעֶשֹה  ְוֶזה ַהמַּ ְוָכבֹוד.  ֲאוֹות  ְך ִמתַּ ִנְמשָׁ ל ֱאמּוָנָתם  כָּ

ָכל ּדֹור ָודֹור הּוא בְּ

ָהֱאֶמת  ְיֵדי  ַעל  א  בָּ שֶׁ ַעד  ָהֱאֶמת  ִמן  ּנוֶֹטה  שֶׁ ומי 
יבוֹ  ַלֲהשִׁ יוֵֹתר  בְּ ה  ָקשֶׁ ּכוְֹזִבּיוֹת,  ֶלֱאמּונוֹת  ַהנָּבוְֹך 
ָבר  י ֱאמּוָנה הּוא דָּ ָרה, כִּ ֶאל ָהֱאֶמת ְוָהֱאמּוָנה ַהְישָׁ
ַעם  ִביִנים ַהטַּ מְּ ָמקֹום שֶׁ י בְּ ֵאין ּבוֹ ַטַעם ָוַדַעת, כִּ שֶׁ
ְדָבָריו  בִּ ְוַכְמבָֹאר  יָּדּוַע  כַּ ֱאמּוָנה,  ֶזה  ֵאין  ַעת  ַהדַּ בְּ
ְלַהֲאִמין  ִריְך  צָּ ֵמִבין שֶׁ ָהֱאֶמת  ְיֵדי  ַעל  , שֶׁ ֱאֶמת  בָּ לּוָיה  ָהֱאמּוָנה תְּ ר  ִעקַּ ַרק  ַז"ל, 
ּכֹוְזִבּיֹות  א ֶלֱאמּונֹות  בָּ ְך ַעד שֶׁ ל כָּ ָהֱאֶמת ָנבֹוְך ּוֻמְטֶעה ְוָטָעה כָּ שֶׁ ן כְּ ֶזה. ְוַעל כֵּ בָּ
ּיֹות  ֲאִמתִּ ּוְסָברֹות  הֹוָכחֹות  ה  ַכמָּ בְּ לוֹ  ְיָבְררּו  ִאם  ֲאִפּלּו  י  כִּ יבוֹ,  ַלֲהשִׁ ְמאֹד  ה  ָקשֶׁ
ֵלָמה  ֱאמּוָנה שְׁ ֶזה בֶּ י ַוֲאִני ַמֲאִמין בָּ ְעתִּ ל דַּ ן, ָיׁשּוב ְוֹיאַמר, ֲאִני ְמַבטֵּ ָבר כֵּ ֵאין ַהדָּ שֶׁ
ה ְלָבֵרר  ֱאֶמת ָקשֶׁ ֱאֶמת, ּוֵמֲחַמת ֶזה בֶּ ֶדר ֱאמּוָנה בֶּ י ֶזהּו גֶּ ִלי ׁשּום ַטַעם ָוַדַעת, כִּ בְּ
ָלְך ַאְרָצה ְוַנֲעֶשֹה ָהֱאֶמת ֲעָדִרים ֲעָדִרים ְוָכל  ן ָהֱאֶמת ֻמשְׁ עוָֹלם. ְוַעל כֵּ ָהֱאֶמת בָּ

ֶאְצלוֹ ָהֱאֶמת. ֶאָחד אוֵֹמר שֶׁ

ֱאֶמת ַלֲאִמּתוֹ,  ְצִחי בָּ ְכִלית ַהנִּ ל ַעל ַהתַּ כֵּ ּוִמְסתַּ ֵאינוֹ ַמְטֶעה ֶאת ַעְצמוֹ  ַאְך ִמי שֶׁ
יִקים  דִּ ַהצַּ ִמי  ֵליַדע  ֵלָמה  שְׁ ֶלֱאמּוָנה  ְוִלְזּכוֹת  ֵמָרחוֹק  ָהֱאֶמת  ְלָהִבין  ָיכוֹל  הּוא 

ק ֶאת ַעְצמוֹ. ֱאֶמת ּוְלִמי ָראּוי ְלַדבֵּ ִרים בֶּ שֵׁ ְוַהכְּ

חשיבות הלימוד

תורה ז'





אור הגאולה
ה ל ו א ג ד א  ת ל ח ת א י  ל ש ר  פ ס ה

רעיונות ועצות למעשה מתורות רביה"ק    עפ"י העמוד היומי בליקו"מ

3פר' וישב כ"ד כסליו תשע"ג

בס"ד בר"ה

 "והמשכיל יבין מדעתו מעט מהות העניין כולי האי ואולי יזכו הדורות הבאים לידע את כל הגדולות והנפלאות אשר עשה עמנו אדון כל. הנוהג בחסדו
 כל דור, אשר מחשבות ליבו לדור ודור, אשר עושה חדשות בכל עת למען ספר שמו בכל הארץ, למען יתעוררו בכל דור לשוב אליו יתברך, כי כבר פינה
 דרך לפנינו, דרך נכון על ידו ז"ל, אשר מעתה כל הרוצה לגשת אל הקודש, בקל יוכל להתקרב אליו ית', על פי הדרכים המבוארים בספריו הק', אשרי

שיאחז בהם, הפוך בם והפוך בם וסיב ובלה בם, ומהם לא תזוע שאין לך מידה טובה מהם."
)הקדמת חיי מוהר"ן(

התנאי לשלמות האמונה, אמת!

התאריך  יום
בחודש

העמוד   
בליקו"מ

יב:כ"דשבת
יג.כ"הראשון

יג:כ"ושני 
יד.כ"זשלישי
יד:כ"חרביעי

טו.כ"טחמישי
טו:א'שישי

ליקו"ה
יו"ד ח"א

רי"א

רי"ב

רי"ג

רי"ד

רט"ו

רט"ז

רי"ז

לוח העמוד היומי

המשך בעמ' הבא

"...הלא גם בלאדז היה ג"כ זמנים טובא אשר על פי דרך 
ג"כ  מרובה  הוצאה  היה  ועוד  רווח,  שום  היה  לא  הטבע 
חוץ מהוצאות  שלכם על צרכיכם, ועם כל זה ראיתם כמה 

פעמים אשר הפליא השי"ת בחסדו נגד הטבע,

והלא דברים קל וחומר מה בחוצה לארץ 
כ"ש בארץ  עשה השי"ת לכם נס ופלא 
הניסים,  מקום  הוא  שם  אשר  ישראל 

כמובא בדברי רבינו בסימן ז'."
)מכתבי "עונג שבת"(



המשך מעמ' קודם
תו' ז'

תורה ח'

ֱאֶמת  ֶדֶרְך  בְּ ְוַיְנֶחנּו  ְלַיֲעקֹב  ֱאֶמת  ן  ִיתֵּ ֱאֶמת  ֱאלִֹקים  ְוה'   
ן ְיִהי ָרצוֹן" ֱאֶמת, ָאֵמן כֵּ ַרְך בֶּ ה ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ִיְתבָּ ֲעֵדי ִנְזכֶּ

ֱאֶמת ַלֲאִמּתוֹ  ָחֵפץ בָּ ר ְלָבֵרר ַרק ִמי שֶׁ ..."ְוָכל ֶזה ִאי ֶאְפשָׁ
ֵהיָכן  יּה  ִליבֵּ בְּ ֵער  ְמשַׁ דִּ ַמה  ְלפּום  ְלָהִבין  ָיכֹול  ַעְצמוֹ  ֶאת  ַמְטֶעה  ְוֵאינוֹ 
י  ַעת ֲאִמתִּ ה דַּ ַגלֶּ מְּ רוִֹאין שֶׁ ָראּוי ִלְסמְֹך ָעָליו. ֵמַאַחר שֶׁ י שֶׁ ַעת ָהֲאִמתִּ ַהדַּ
ְעּתוֹ ֶנְגּדוֹ ְוִלְסמְֹך ַעל  ל דַּ אי ָצִריְך ְלַבטֵּ ַודַּ ר ְלָהִבין בְּ ִאי ֶאְפשָׁ ֶזה. ּוַמה שֶּׁ כָּ
ְעּתוֹ  ל דַּ י ּוְלַבטֵּ ַעת ָהֲאִמתִּ ַהדַּ לֹום, ִלְמאֹס בְּ ֱאמּוָנה, ֲאָבל לֹא ְלֵהֶפְך, ַחס ְושָׁ

י: ם ֵשֶֹכל ֲאִמתִּ ֵאין רֹוִאין שָׁ ִסילּות שֶׁ ֶנֶגד ַהכְּ

ָהֱאֶמת  ֶדֶרְך  בְּ ְויוֶֹרנּו  ְלַיֲעקֹב  ֱאֶמת  ן  ְוִיתֵּ ָהֱאֶמת  יוֶֹרה  ֱאֶמת  ֱאלִֹקים  ְוה' 
ל ְיֵמי ַחיֵּינּו ְלעוָֹלם, ָאֵמן ְוָאֵמן." ַלֲאִמּתוֹ כָּ

בעונג שבת )עמו' קצ"ח( מבאר ע"פ התו' דא"א לזכות לבוא לאמונה 
שלמה בהשי"ת, כ"א ע"י אמונה כראוי בצדיקים:  "דהנה אף אמנם 
כמובן  בהצדיק  ואח"כ  בה',  להאמין  מתחילה  האדם  צריך  דבוודאי 
זאת  השי"ת,  במציאות  להאמין  אמונה פשוטה  על  נאמר  זה  בסברא 
בוודאי צריך להיות קודם להאדם, ואח"כ יוכל לבוא לאמונת צדיקים.

בהצדיק,  אמונה  ע"י  רק  הוא  זאת  בהשי"ת,  שלמה  לאמונה  אבל 
יוכל לבוא  ולילך בדרך עצותיו, אזי  דהיינו לקשר את עצמו להצדיק 
לאמונה שלמה בה', כמובא בדברי רבינו ז"ל תו' ז' בשם הזוהר אמונה 
איתקריאת כד אתחבר בה אמת, וא"א לבוא לאמת אלא ע"י התקרבות 

לצדיקים וילך בדרך עצתם וכו',

האמונה  שיהיה  הרוצה  אמת,  בה  אתחבר  כד  הפירוש  לפרש  ויש 
לאמונה  בו,  שמאמין  הדבר  את  ממש  בעיניו  שרואה  כמו  בשלימות 
עצתם,  בדרך  וילך  לצדיקים,  התקרבות  ע"י  אלא  לבוא  א"א  כזאת 
עול מלכות שמים  עליו  ולקבל  בה',  לבוא לאמונה שלמה  יוכל  ואז 

בשלמות."

מהרנ"ת מביא שני משלים. האחד שבכל עניני העולם העיקר הוא כשהאמת 
להיות  צריך  התו'  ובלימוד  ברוחניות  שאפ'  והשני  יחד,  הולכים  והאמונה 

מחוברים לאמת:
"כי כל מה שהאדם מבין בשכל אמתת הדבר, זה בחינת אמת. ומה שאינו מבין 
בשכל, רק מאמין בו, זה בחינת אמונה, כי עקר כל החכמות הוא אמת, כי אפלו 
אם יאמר אדם איזה חכמה ושכל גדול שמחיב שיהיה הדבר כך אם האמת 
אינו כן, בודאי אינו חכמה כלל, אדרבא, הוא טעות ושטות, ואפלו כל חכמי 
המחקרים מודים שעקר החכמה הוא להשיג אמתת הדבר, כמו למשל בחכמת 
הרפואה אם יאמר הרופא שעל פי חכמת הרפואה צריך זה החולה לאכל דברים 
בראיות  זאת  ויוכיח  מחליו  ויחיה  בודאי  יתרפא  זה  ידי  ועל  וחריפים  חזקים 
ושכליות וחכמות עמקות. אם אף על פי כן האמת אינו כן, אדרבא, החולה שהלך 
בדרכי רפואתו הכביד עליו חליו ומת על ידי רפואותיו דיקא. וכל הרופאים ראו 
בעיניהם אחר כך שמת דיקא על ידי רפואותיו, הנה בודאי אין חכמת הדוקטור 
נחשבת לחכמה כלל, מאחר שדיקא על ידי חכמתו המית את האדם. וכן בכל 

הדברים שבעולם כל זמן שאינו משיג אמתת הדבר, אינו חכמה כלל"

"ואפילו בלמוד התורה הקדושה רואין זאת שיש לומדים שאומרים פשט גדול 
בגמרא פרוש רש"י תוספות בחריפות גדול, אבל אף על פי כן מי שמסתכל על 
האמת לאמתו, רואה שהפשט האמת אינו כן בודאי פלפול וחריפות כזה אינו 
כלום, כי הוא פלפול של הבל ואין קובעין הלכה כמותו כי אם כפי הפשט האמת 
בגמרא, כי כל התורה הקדושה היא בחינת אמת, וכל מה שמכניסין דעתו לעין 
ולפלפל בה וכונתו אל האמת, הכל נקרא אמת, מאחר שעוסק בתורה וממשיך 
כונתו אל  זכה אליו בשלמות. אבל מי שאין  עצמו אל האמת, רק שעדין לא 
וכו',  רבי  וגאות, בשביל שיתקרי  האמת, רק הוא מפלפל בתורה בשביל כבוד 
כדי להתיהר ולקנטר ואומר פלפולים של הבל שאינם מכונים אל האמת, בודאי 
אין זה חכם כלל, מאחר שנוטה מהאמת על ידי חכמתו ואינו זוכה להבין אמתת 

הסגיא וההלכה על ידי חכמתו." 

רוֹן  יֵּׁש ִחסָּ ּוְכשֶׁ ְבִחיַנת רּוַח;  ָבִרים הּוא בִּ ל ַהדְּ ר ִחּיּות כָּ י ִעקַּ ס"ק א': ִנְמָצא, כִּ
ִחיַנת  הּוא בְּ ָבר, שֶׁ ל אֹותוֹ ַהדָּ ְבִחיַנת ַהִחּיּות שֶׁ רוֹן הּוא בִּ ר ַהִחסָּ ָבר, ִעקַּ ֵאיֶזה דָּ בְּ

ָבר. ר ָהרּוַח הּוא ַהְמַקיֵּם ַהדָּ ָבר, ַלֲאשֶׁ ל אֹותוֹ ַהדָּ ים שֶׁ ָהרּוַח ַחיִּ

הרוח הזה הוא החיות הפנימית שיש באדם, הנמשך אליו מהשי"ת ומחייה 
אותו, וע"כ כשהאדם מאריך רוחו ע"י האנחה, וכידוע שכל ענין הנעשה כאן 
בעוה"ז, הוא משפיע על כל העולמות העליונים, " וע"כ באתערותא דלתתא 
זוכה להמשיך  ואזי הוא  מתעורר גם הבחי' העליונה של המשכת הרוח, 

מהשי"ת בעצמו רוח חיים." )ביאור הליקוטים(

ִלין  ְמַקבְּ ים  ַחיִּ ָהרּוַח  ר  ִעקַּ שֶׁ ע,  דַּ ים?  ַחיִּ ָהרּוַח  ִלין  ְמַקבְּ ֵמַאִין  ַאְך  ב':  ס"ק 
ם  תּוב )שָׁ כָּ מוֹ שֶׁ ַהּתוָֹרה, כְּ ים הּוא בְּ ר רּוַח ַהַחיִּ י ִעקַּ ּדוֹר, כִּ בַּ יק ְוָהַרב שֶׁ דִּ ֵמַהצַּ
ֵבִקים  יִקים דְּ דִּ ְוַהצַּ ִים" הּוא ַהּתוָֹרה,  ֵני ַהמָּ א(: "ְורּוַח ֱאלִֹקים ְמַרֶחֶפת ַעל פְּ

ים הּוא ֶאְצָלם. ר ָהרּוַח ַחיִּ ן ִעקַּ ּתוָֹרה, ְוַעל כֵּ בַּ

ים  י ָהרּוַח ַחיִּ מוהרנ"ת בליקו"ה )חו"מ הל' העושה שליח לגבות חובו ג'("כִּ
יו  ַאפָּ ח בְּ פַּ ְבִחיַנת ַויִּ ַעְצמוֹ בִּ רּוְך הּוא בְּ דֹוׁש בָּ ל ַהקָּ יו שֶׁ ְך ֵמרּוַח פִּ ְרׁשוֹ ִנְמשָׁ שָׁ בְּ

דֹוׁש." ּזַֹהר ַהקָּ תּוב בַּ כָּ מוֹ שֶׁ ָנַפח ִמּתֹוֵכיּה ָנַפח, כְּ ים ְוכּו'. ּוָמאן דְּ ַמת ַחיִּ ִנשְׁ

את זה הרוח חיים ממשיך הצדיק לכל אחד בכדי שבכח זה הרוח יעבוד 
ים  ַחיִּ ָהרּוַח  יְך  ַמְמשִׁ ְוהּוא  ַהּתֹוָרה  בְּ בּוק  דָּ יק שֶׁ דִּ ַהצַּ אי  ַודַּ בְּ י  "כִּ את השי"ת:  
ה'  בֹוד  כְּ ִביל  שְׁ בִּ הּוא  וָָּנתוֹ  כַּ ר  ִעקַּ ֶהם.  לָּ ַהֶחְסרֹונֹות שֶׁ ל  כָּ ִלים  ְלַהשְׁ ָשֹר  בָּ ְלָכל 
ֵדי  ֶהם כְּ לָּ ִלים ַהֶחְסרֹונֹות שֶׁ ים ּוַמשְׁ יְך ָלֶהם רּוַח ַחיִּ הּוא ַמְמשִׁ ַהְינּו שֶׁ ַרְך, דְּ ִיְתבָּ
יַע ָלֶהם  פִּ שְׁ מַּ יְך ָלֶהם ּוְבָכל ַמה שֶּׁ ְמשִׁ מַּ ַהִחּיּות שֶׁ ַרְך בְּ ֵהם ַיַעְבדּו ֶאת ה' ִיְתבָּ שֶׁ

ִלים ָלֶהם,  ּוַמשְׁ

התכלית והמטרה שבשבילה ברא השי"ת את העולם הוא בכדי שיעבדו 
אותו, והצדיק בדבקותו ממשיך חיות לכל העולם, אך הכל על תנאי שבזה 
ַרְך  ָרא ה' ִיְתבָּ ִביל ֶזה בָּ שְׁ בִּ ְכִלית שֶׁ ר ַהתַּ י ַרק ֶזה ִעקַּ הכח יעבדו את השי"ת: "כִּ
יִקים  דִּ ַרְך ְמַקיֵּם ּוְמַחיֶּה ֶאת ָהעֹוָלם ַעל ְיֵדי ַהצַּ ִביל ֶזה הּוא ִיְתבָּ ֶאת ָהעֹוָלם ּוִבשְׁ

ֵהם ַיְחְזרּו ְוַיַעְבדּו  ֵדי שֶׁ ִביל ֶזה כְּ שְׁ ים ַלּכֹל. ְוַהּכֹל בִּ יְך ָהרּוַח ַחיִּ ַעל ָיָדם ַמְמשִׁ שֶׁ
תּוב, "ּכֹל  כָּ ָוֶרַגע. ּוְכמוֹ שֶׁ ָכל ֵעת  יק בְּ דִּ יְך ָלֶהם ַהצַּ ְמשִׁ מַּ ִחּיּות ַהזֶּה שֶׁ ֶאת ה' בַּ

ַעל ה' ְלַמֲעֵנהּו". פָּ

וגם  בו,  לדבוק  חובתו  וע"כ  נמשך מהצדיק,  לזכור שחיותו  כ"א  על  לכן 
ר ִלְהיֹות ְמקָֹרב  ן ָהִעקָּ למלאות המטרה בחיות שהוא מקבל מהצדיק: "ְוַעל כֵּ
ם  נֹושֵׁ הּוא  יָמה שֶׁ ּוְנשִׁ יָמה  ְנשִׁ ּוְבָכל  ָוֶרַגע  ָכל ֵעת  ֱאֶמת בְּ בֶּ ּבוֹ  ְוָדבּוק  יק  דִּ ְלַהצַּ
ְך  ּלוֹ ִנְמשָׁ ִהיא ַהִחּיּות שֶׁ יָמה ַהּזֹאת שֶׁ שִׁ ַהנְּ ֶכף שֶׁ ים ִיְזּכֹר תֵּ יְך ָהרּוַח ַחיִּ ּוַמְמשִׁ
ַרְך  ִיְתבָּ ַלה'  ְלִהְתָקֵרב  ְוִיזֵָּהר  ַרְך  ִיְתבָּ ּוַבה'  ַהּתוָֹרה  בְּ בּוק  דָּ ָהֱאֶמת שֶׁ יק  דִּ ֵמַהצַּ
יָמה  ְנשִׁ ָכל  ַרְך בְּ ִיְתבָּ ְוַלֲעבֹד ֶאת ה'  יָמה,  ּוְנשִׁ יָמה  ְנשִׁ ָכל  יק בְּ דִּ ּוְלַהצַּ ּוְלַהּתֹוָרה 
יְך  יָמה הּוא ַמְמשִׁ יָמה ּוְנשִׁ ָכל ְנשִׁ בְּ ָכל ֵעת שֶׁ יֵַּדע ְוִיְזּכֹר בְּ ִריְך שֶׁ צָּ יָמה, ַהְינּו שֶׁ ּוְנשִׁ
יק ָהֱאֶמת. ְוֵתֶכף ּוִמיָּד ָצִריְך ַלֲחזֹר ּוְלַהֲעלֹות ּוְלהֹוִציא  דִּ ים ֵמַהצַּ ּוַמְכִניס רּוַח ַחיִּ
ּתֹוְקקּות  ּסּוִפין ְוִהשְׁ ה אוֹ כִּ ִפלָּ תֹוָרה אוֹ תְּ ה בְּ ְקֻדשָּׁ בִּ ָבר שֶׁ ֵאיֶזה דָּ ים בְּ ָהרּוַח ַחיִּ
ל  כָּ ַעל  ָיּה  ל  ַהלֵּ תְּ ָמה  שָׁ ַהנְּ ּכֹל  ְבִחיַנת  בִּ ְוַכּיֹוֵצא  ַרְך  ִיְתבָּ ַלה'  טֹוִבים  ּוְרצֹונֹות 

יָמה ְוכּו', ְנשִׁ

הוא  החיות  שזה  אך  חיות,  מקבל  העולם  כל  בזכותו  רק  שהצדיק  יוצא 
בהלוואה ובתנאי שבזה החיות יעבוד ויתקרב להשי"ת:

ְבִחיַנת  יְך הּוא בִּ ְמשִׁ מַּ ים שֶׁ י ָהרּוַח ַחיִּ ְבִחיַנת ַמְלֶוה, כִּ יק הּוא בִּ דִּ ַהצַּ  "ִנְמָצא, שֶׁ
ם חֹוָבתוֹ  לֵּ ק ִוישַׁ ְך ְיַסלֵּ ַאַחר כָּ ֵדי שֶׁ ים כְּ הּוא ַמְלֶוה ְלָהָאָדם ָהרּוַח ַחיִּ ַהְלָוָאה שֶׁ
ַהְיצּוִרים  ל  ן 'חֹוַבת' כָּ כֵּ יָמה שֶׁ ּוְנשִׁ יָמה  ל ְנשִׁ ַרְך ַעל כָּ ִיְתבָּ ל ַלה'  ּוְלַהלֵּ ְלהֹודֹות 

ל ְוכּו'. ְלהֹודֹות ּוְלַהלֵּ

יק  דִּ ַהצַּ ְלַיד  ִמיָּד,  חוָֹבתוֹ  ק  ְמַסלֵּ הּוא  ֱאֶמת  בֶּ יק  דִּ ַהצַּ בְּ בּוק  דָּ הּוא  שֶׁ ּוִמי 
ַעְצמוֹ  יק בְּ דִּ ים ֵמַהצַּ יְך ָהרּוַח ַחיִּ ֱאֶמת ּוַמְמשִׁ יק בֶּ דִּ ַהצַּ בּוק בְּ י הּוא דָּ ַעְצמוֹ, כִּ בְּ
וַָּנת  יק ְוָכל כַּ דִּ ַהצַּ בּוק בְּ י הּוא דָּ ַעְצמוֹ, כִּ יק בְּ דִּ ְוֵכן ַמֲחִזיר ַהִחּיּות ּוַמֲעֵלהּו ְלַהצַּ
יק ָהֱאֶמת ְוהּוא ַיֲעֶלה  דִּ ה ְלַהצַּ ִפלָּ יַע ָהֲעבוָֹדה ְוַהתְּ גִּ תַּ תוֹ הּוא שֶׁ ֲעבוָֹדתוֹ ּוְתִפלָּ

ה ְוָהֲעבוָֹדה  ִפלָּ ר ַהתְּ ִעקַּ ָעִמים שֶׁ ה פְּ מָּ ִריְך. ְוַכְמבָֹאר כַּ אוָֹתּה ְלָמקוֹם ַהצָּ
ים,  יִּ יִקים ֲאִמתִּ רּות ְלַצדִּ ִהְתַקשְּׁ ָצִריְך ִלְהיוֹת בְּ

אם תחסר הרוח תחסר החיים

המשך בעמ' הבא



ְלַגְמֵרי  חֹוֵלק  הּוא  שֶׁ ֶזה  י  כִּ ִחינוֹת,  בְּ ה  מָּ כַּ ֶזה  ִעְנָין  בְּ ְוֵיׁש 
ע  ָובּוז, ֶזהּו ָרשָׁ ַגֲאָוה  יק ָעָתק בְּ דִּ ְוּדֹוֵבר ַעל ַהצַּ יק  דִּ ַעל ַהצַּ

ה ִלפָּ קְּ בַּ יק ַרק ֵמָהַרב שֶׁ דִּ ָלל ֵמַהצַּ ל ִחּיּות כְּ ֵאינוֹ ְמַקבֵּ שֶׁ

ֵאיָנם ְמקָֹרִבים  יק ַרק שֶׁ דִּ ֵאיָנם חֹוְלִקים ְלַגְמֵרי ַעל ַהצַּ ִרים ְקָצת שֶׁ שֵׁ ֲאָבל ֵיׁש כְּ
יֵקי  ִרים ְלַצדִּ ה, ֲאָבל ֵאיָנם ְמֻקשָּׁ תֹוָרה ּוְתִפלָּ ֵאָליו ְועֹוִשֹים ִמְצוֹות ְועֹוְסִקים בְּ
חֹוְזִרים  לּוִחים ַעד שֶׁ ִחינֹות שְׁ ה בְּ מָּ ֶרְך כַּ ֱאֶמת ֲאַזי ֲעבֹוָדָתם ְוָכל ִעְסָקם הֹוֵלְך דֶּ

יק ָהֱאֶמת דִּ יִעים ְלַהצַּ ּוַמגִּ
י ָאז ֵיׁש  ִלים ֶחְסרֹונוֹ, כִּ ל ַהִחּיּות ְלַהשְׁ הּוא ַהְמַקבֵּ ְוָאז ָהַאֲחָריּות ַעל ַהּלוֶֹוה שֶׁ
ֶרְך  ַהדֶּ ַעל  ָהאֹוְרִבים  אֹותוֹ  ִיְגְזלּו  ּלֹא  שֶׁ ֶרְך  דֶּ בַּ ַאֲחָריּות  ִחינֹות  בְּ ה  ְוַכמָּ ה  מָּ כַּ
הֹוְלִכים  שֶׁ ַאֵחר  ָמקֹום  בְּ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונוֹ  נּו  ְוַרבֵּ מֹוֵרנּו  ֲאדֹוֵננּו  ִדְבֵרי  בְּ ְוַכּמּוָבן 
יק  דִּ יַע ְלַהצַּ גִּ מַּ ַטאֶפעִטין( ִמזֶּה ָלֶזה ּוִמזֶּה ָלֶזה ַעד שֶׁ ּקֹוִרין שְׁ לּוִחים )שֶׁ ה שְׁ מָּ כַּ
ל ַהִחּיּות  הּוא ַהְמַקבֵּ ֶרְך, ְוָהַאֲחָריּות ַעל ַהּלוֶֹוה שֶׁ דֶּ נֹות בַּ ה ַסכָּ מָּ ְוכּו'. ַוֲאַזי ֵיׁש כַּ

ִחיַנת לוֶֹוה" הּוא בְּ ִלים ֶחְסרֹונוֹ שֶׁ יק ְלַהשְׁ דִּ ֵמַהצַּ

המשך מעמ' קודם
תו' ח'

התקרבות ה"נועם אלימלך" זי"ע

זי"ע בטרם ה אלימלך  ר'  הק'  צדיק 
נמנה בחבורת החסידים הלוהטת 
דרכו  היתה  קונה.  פני  לחלות  תדיר 
הלומדים  כדרך  תורה  ללמוד  בקודש 
החסידים.  לדרך  פנה  ולא  המובהקים 
לפני  שימש  כבר  זושא  ר'  הק'  אחיו 
ממעזריטש  הק'  המגיד  בהיכל  ולפנים 
במחבואות  נחבא  להיות  נוהג  והיה 
להתעדן  נוראה,  בהתלהבות  וביערות 
שלהבת- ברשפי  ויראתו  ה'  באהבת 
קודש עזים כמוות, בכיסופים טמירים, 
בהשתוקקות.... בהתפשטות הגשמיות, 
והיה משוקע ברעיונות תמידין כסדרם.

ושאלו  אלימלך  ר'  הק'  אחיו  אליו  פנה 
"למה תתנהג ככה, משונה מכל אדם?"

פיו  ופתח  זושא  ר'  הק'  אחיו  ענהו 
ונעימה:  ברורה  בשפה  וביראה  באימה 
למען  נפלא  מעשה  לך  אספר  "אחי, 

תדע כל זאת:

וחכם  גדול  מלך  היה  אחת  במדינה 
וכל בני מדינתו אהבוהו עד מאוד. ויהי 
גדול  עשיר  אחד,  בעל-מלאכה  שם 
לימים  רב.  עושר  ממלאכתו  שנתעשר 
והיתה  משאלת-לב  במחשבתו  ניקרה 
חושיו  נימיו  כל  את  וכובשת  ממלאת 
הון  עוד  אאסוף  כי  בצע  מה  ואיבריו: 
ומטבעות,  זהב  אוצרות  לי  מה  רב? 
ומזיזים  להתם  מהכא  שזזים  "זוזים" 
משלוותם?  בעליהם  את  דרך-קבע 
אחת שאלתי! אחת חשקה נפשי, להיות 
מאור  להתענג  למלכות.  מהמקורבים 
פני המלך ונועם זיוו". שש ונזדרז למלא 
חפציו  כל  מכר  ליבו.  והמיית  משאלתו 
המלוכה.  עיר  אֵלי  פעמיו  לדרך  וישם 
מיד בהגיעו החל לתור ולדרוש בין סגני 
העיר שמא יש איזו התמנות שתספחהו 
אל בית המלך לשרתהו... ומתוך שחקר 
אם  כי  לו  נודע  ומצא.  יגע  ונתאמץ 
ִמשַׂרה  של מסיק  יוכל להשיג  ישתדל 
הבעל-  זה  שח  המלך.  בתנור  עצים 
מלאכה אל ליבו "מה לי התמנות זו או 
אחרת? הן אנכי פיזרתי כל הוני ורכושי 
מאהבתי את המלך לחזות ביופיו. עתה, 

כל שעלי לעשות הוא לפזר את שארית 
כספי, לשחד את השרים הנוגעים בדבר 
ללא  שכמי"  על  זו  משרה  ישימו  למען 
שהיות אץ בעוז וחדוה לרוקן את יתרת 
כי  עד  הנכונים,  הכיסים  לתוך  הונו 
עלתה תשוקתו בידו והוא זכה במשרה 
בחיל  ובסילודין,  ברטט  הנחשקת! 
מעיניו  כל  מלאכתו.  עושה  היה  ובגיל, 
המלך,  של  רצונו  בשביעות  היו  נתונים 
והיה ליבו הומה ברצון עז רק להייטיב, 
לשמח, לַהנות, את המלך משאת-נפשו. 
נחת  למלך  שתהא  בתחבלותיו  ועשה 
רוח, כי רק זאת איוותה וחשקה נפשו, 
אשר על כן היה שם את העצים במידה 
מחום  המלך  יתענג  למען  ובמשקל  

הבית שיהיה במזג השווה. 

ויהי היום והמלך חש והתפלא על מזג 
שריו  את  שאֹול-שאל  ואף  הבית  חום 
את  לו  וספרו  השרים  לו  נענו  כך.  על 
כל הדברים האלה. כששמע המלך את 
האיש  את  לפניו  להביא  ציוה  דבריהם 
נאמן  אוהב  פני  לראות  חפץ  כי  ההוא, 

אף אם מפחותי ערך הוא.

המלך,  אל  מסיק-התנור  משנקרא 
ניצב מול המלך  והוא  ורחב לבבו  פחד 
אין  ובשמחה  ברעד  בסערת-רגשות, 

קץ.

בקורת-רוח  ושאלו  המלך  אליו  פנה 
לך,  אעשה  וגדולה  יקר  "מה  ובחיבה: 

אהובי?" 

אחפוץ,  לא  וגדולה  "יקר  האיש:  ענהו 
כי את כל הוני ורכושי פיזרתי מאהבתי 
פני  לשרת  רק  מגמתי  וגם  למלכי. 
המלך. רק בזאת יאות לי המלך לתת לי 
רשות לראות פני המלך, בכל עת אשר 
תבער רוחי בקרבי ועל זה אשמח כעל 

כל הון דעלמא"

מאוד  שמח  דבריו  את  המלך  כששמע 
הכיצד  אך  האיש,  של  אהבתו  רוב  על 
למלך  היא  חרפה  הלא  שאלתו?  ימלא 

להיראות בכל רגע לפני עבדיו?

המשך בשבוע הבא בעז"ה

סיפור

א. בהכרח שלכל צדיק יהיה בחירה כל ימי חייו, ובחירתו וכן הבחירה 
של כ"א אחר שכבר זוכה לקיים תו' ומצוות, היא בענין בירור האמת 

לאמיתו שיזכה לברר האמת כראוי. )ל'(

ב. אפי' הצדיקים האמתיים אינם יכולים להשיג עצם כוונת אמיתתו 
ית', ורצון השי"ת שבכל מצב יתפללו אליו ית' וימשכו חסד ורחמים.

)ל"ב ל"ג(
לנצח,  חסדו  ורוב  וחנינותו  רחמיו  ריבוי  הוא  ית'  אמיתתו  "ועצם 

שאינו נפסק לעולם"

ג. א"א לזכות לאמת לאמיתו כ"א אחר שהאדם זך ונקי מכל התאוות, 
ובפרט בענין הק', "ומאחר שיודע בעצמו שאינו  נקי איך אפשר לו 
להעמיד על האמת שלו, בפרט לרדוף אחר איש ישראל מכ"ש אחר 
רבים" כי רק הצדיק האמת זוכה להיות נקי מכל התאוות.)ל"ד ל"ה(

לדון  צריך  וע"כ  מידי,  יותר  נמשך מריבוי האמת  כל המחלוקת  ד. 
את כ"א לכף זכות, ולמצוא בו נקודה טובה, ולהמשיך שלום בעולם.

)ל"ו(

ה. עיקר המשכת הק' לכל אחד הוא ע"י שהוא נזהר לא להרוס ולהכנס 
למעלה ממחיצתו, ובפרט צריך להזהר לא להכנס למחיצת הצדיק, 
"כי א"א להבין ולהשיג דעתו, וע"כ אסור להרהר אחריו" וכ"א צריך 
לעמוד על עמדו ומחיצתו לאחוז בדרך האמת כפי מדרגתו, וזה עיקר 

האמת לבל יהרוס לגשת למה שאינו ראוי.)ל"ח(

ו. איסור השיכרות חמור מאוד, ואפ' לבר דעת, כי עי"ז האדם הורס 
לעלות חוץ לגבול.)מ'(

ז. א"א לבוא לאמונה אמיתית כי אם ע"י אמת שאינו תלוי בכבוד 
ובתאוות, והעיקר האמת תלוי בפנימיות הלב שלא יטעה את עצמו, 
ויבטל את עצמו באמת, ולא יתכוון כלל לתועלת עצמו. )מ"ג – מ"ה, 

נ"א(
וכמבואר בהרחבה במדור חידושים על תו' ז, ע"ש. 

השנויים,  כל  מתוך  דייקא  ית'  בו  להאמין  הוא  האמונה  עיקר  ח. 
פעולות  מתוך  הפשוט  אחדות  כשמגלים  הוא  השלמות  עיקר  "כי 
משתנות דייקא" ועיקר גילוי האמת מתוך השינויים הגדולים הוא 
או  במאורעות  השנויים  לתלות  וחלילה  דייקא.  האמת  צדיקי  ע"י 

בשאר שינויים הנעשים בעולם, שזה עיקר הכפירה והשקר. )מ"ז נ'(
השינויים  וכל  הזמנים  שינוי  שכל  מאמינים  אנו  אדרבא,  "כי 
סימן  שום  ואין  יתברך,  מאתו  פרטיות  בהשגחה  הכל  שבעולם, 

וניחוש בעולם." 

לחדד את השכל
באיזה שנה נסע רביה"ק לא"י?

................................................................................................................
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לקוטי-הלכות
           הלכה למעשה

ה " ו ק י ל ב י  מ ו י ה ף  ד ה י  " פ ע

הל' ריבית - ה', מדף ר"ה עד דף רי"ב. 

ָרִאיִתי ְמנוַֹרת ָזָהב  חיי מוהר"ן ד'
ה תקס"ג,  ת ַחֻנכָּ בַּ שַׁ ִסיָמן ח' בְּ ָאַמר ַהּתֹוָרה ָרִאיִתי ְמנוַֹרת ָזָהב בְּ שֶׁ "כְּ

ִעים  יל ְרשָׁ פִּ ים קמז( "ַמשְׁ ִהלִּ ִחיַנת )תְּ ִעים, בְּ יל ָהְרשָׁ פִּ יל ּוְלַהשְׁ ר ֵאיְך ְלַהפִּ ם ְמַדבֵּ ְושָׁ
ָהָיה  ע ֶאָחד ְמֻפְרָסם שֶׁ יל ָרשָׁ פִּ יל ְוִהשְׁ אֹוָתּה ָהֵעת ִהפִּ ם, ְוָאז בְּ ֲעֵדי ָאֶרץ" ַעיֵּן שָׁ

ְוַאַחר  ִלְבָרָכה.  ִזְכרֹונוֹ  ְלָפָניו  רּו  ְוִספְּ ּנּו,  ִממֶּ ִיּסּוִרים  לֹוֵמנּו  שְׁ י  ְלַאְנשֵׁ ָהָיה  שֶׁ ֶנעֶמרֹוב,  בְּ
דֹוָלה: ָלה גְּ ע ַהנַּ"ל ַמפָּ ה ָהָיה ְלָהָרשָׁ ת ֲחֻנכָּ בַּ שַׁ ָאַמר ַהּתֹוָרה ַהנַּ"ל בְּ ה ַאַחר שֶׁ ֲחֻנכָּ

ן  ם ּתֹאְמרּו רּוַח ְוכּו'. ְוָהֱאֶמת כֵּ ַעְלתֶּ ֲאלּו ֶאְתֶכם ַמה פְּ ְסעּו ְוִישְׁ תִּ שֶׁ גַּם ָאז ָאַמר ֲהָלָצה כְּ
ַהּתֹוָרה ַהנַּ"ל.  ְמבָֹאר בְּ ל ַהֶחְסרֹונֹות כַּ ִלים כָּ ּנּו ְלַהשְׁ ְלנּו ִממֶּ בַּ קִּ ים, שֶׁ ַעְלנּו רּוַח ַחיִּ פָּ הּוא שֶׁ

ָעִמים" ה פְּ מָּ ה כַּ ָנה ָרַקד ַהְרבֵּ אֹוָתּה ַהשָּׁ י בְּ ה כִּ גַּם ַאַחר ֲאִמיַרת ַהּתֹוָרה ָרַקד ַהְרבֵּ



חנוכה, פרשת-השבוע, והעמ' היומי בליקו"מ

בשיחות הר"ן )רס"א( מבוארת תו' על פרשת וישב "האמונה יסוד ושרש 
כל התורה והעבודה, ואמונה הוא צנור כל ההשפעות וכל הברכות,

ועיקר הכפירות שבאין להאדם ומבלבלין את האמונה הם באים מגדלות. כי 
על ידי גדלות נסתלק הקדוש ברוך הוא ממנו ואזי באין כפירות שזהו בחינת 
הסתלקות השם יתברך והסתרת פניו ממנו, וצריך כל אדם להשגיח בעינא 
לגדלות  יבוא  לא  ובודאי  יתברך  השם  ורוממות  שפלותו  לראות  פקיחא 
וכפירות. ועל ידי שמקבלין שבת בכבוד גדול ובקדושה כראוי נצולין מגדלות 

ומשברין ומבטלין את הכפירות שהם עבודה זרה וזוכין לאמונה. 

הלבנה.  פגימת  יתמלא  ולעתיד  אמונה,  פגם  ידי  על  כעת  נפגמת  והלבנה 
ואז יהיה "ה' אחד ושמו אחד"  נמצא שכל מה שהאדם זוכה לאמונה יתרה 

נתקרב ונתיחד יותר... כמו שיהיה לעתיד.

וזהו "וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען" כנען מלשון הכנעה ושפלות 
שעל ידי זה זוכין לאמונה, וזהו "אלה תולדות יעקב יוסף" יוסף זה בחינת 
תוספת שבת כי על ידי שבת זוכין לשפלות, ועל ידי זה זוכין לאמונה שלמה

וזהו ששיעור נר חנוכה עד שתכלה רגל מן השוק, רגל זה בחינת אמונה, 
וצריך להשגיח בעיני שכלו עד שיברר האמונה שהוא בחינת רגל מן השוק 
שהוא מקומות החיצונים בחינת כפירות, כי על ידי בחינת שמן של נר חנוכה 

בחינת שכל זוכה לראות שפלותו ועל ידי זה זוכין לאמונה שלמה"

מבואר ששבת וחנוכה הם בחי' אמונה, שעל ידו נשפע השפע והברכות, וזהו 
ז'  וזה קשור ומאוחד לתו'  אור של לעתיד לבוא כמרומז בפרשתינו כנ"ל, 

המדבר מהאמונה שעל ידה תבוא הגאולה, ועל ידה נמשכים ניסים,

יעקב ויוסף וכל הצדיקים מגבירים את האמונה ואינם נרתעים כלל מעשיו, 
כמבואר בתורה ח' "שהצדיק האמת יורד לצינור של הרב דקליפה – עשיו" 

שהוא שורש הטבע הכפירות והאפיקורסות, ואע"פ שהם רואים את אלופיו 
ואת כל חיילותיו אינם פוחדים מהם כלל בכח האמונה, ואע"פ שבטבע נראה 
וכו',  וכו'  רבים  וחיילות  גיבורים  לו אלופים  ויש  יותר מיעקב,  חזק  שעשיו 
כל זה מטיל פחד ואימה רק כשלוחמים מלחמה גשמית, אך כשמחוברים 

לאמונה הרוחנית, אזי עשיו וכל חיילתיו אינם קיימים כלל ובטלים ברגע.

נגד  ונלחמו  האמונה,  מלחמת  את  לחמו  שהחשמונאים  בחנוכה  היה  וכן 
חשכת יון, שרצו להרחיק את עמ"י מהאמונה, ובכח האמונה מעטים ניצחו 
ומועטים,  רבים  שייך:  ושם  גשמי  כח  יש  כי  גיבורים,  ניצחו  חלשים  רבים, 
חלשים וגיבורים. אבל בכח הדבקות באמונה - בה' אחד, שם בטל הטבע, 

אין רבים אין גיבורים, ניצוץ אחד בלבד מכניע ומכלה את כולם.

נכנסו  הזה  הפשתני  יעקב  "וישב  א'(:  )ל"ז  בפרשתינו  ברש"י  מבואר  וכן 
גמליו טעונים פשתן, הפחמי תמה אנה יכנס כל הפשתן הזה היה פיקח אחד 
משיב לו ניצוץ אחד יוצא ממפוח שלך ששורף את כולו כך יעקב ראה כל 
האלופים הכתובים למעלה תמה ואמר מי יכול לכבוש את כולן מה כתיב 
יוסף  ובית  יעקב אש  בית  "והיה  וכתיב  יוסף"  יעקב  תולדות  "אלה  למטה 

להבה ובית עשו לקש" ניצוץ יוצא מיוסף שמכלה ושורף את כולם" 

ועכשיו בימי החנוכה הק' מתגלה החכמה האמתית שזה האור של לעתיד 
)תו' ב' ח"ב( לצאת מהאנכיות,  לבוא, שעשוע העוה"ב, להכיר את השי"ת, 
מכל קטנות המוחין, לזכות לאמונה אמיתית לידע שהכל אך ורק מהשי"ת, 

ואין שום טבע וגשמיות כלל: 
יה"ר שנזכה לאור החנוכה הבעל"ט, ונזכה להוציא ולברר את הֶרגל - האמונה, 
שלא תהיה מונחת בשוק - בכפירות ובגאווה, עד שנזכה לשלמות אור האמונה 
עד  וגשמיות,  ברוחניות  ישראל  ואויבי  הרע  וכל  החיצונים,  כל  יתבטלו  שעי"ז 

שנזכה ל"תבואי תשורי מראש אמנה" בב"א.

לתרומות הנצחות והערות פלא' 0573120555 ]להשאיר הודעה[

ִלקוֵטי מוֲׁהַר"ן לילדים
תורה ז'

לרפו"ש
שמעון בן רבקה רחל

דבעבודת  מבאר  רביה"ק  מ"ד  תו'  ח"ב  בליקו"מ 
מחומרות  ולהזהר  בתמימות  לילך  החוב  השי"ת 

יתרות, שכל זה בכלל חכמות:
ָצִריְך  ַעְצמוֹ  בְּ ם  ַהשֵּׁ ֲעבֹוַדת  בַּ יֵּׁש  שֶׁ ֵמָחְכמֹות  "גַּם 
יֵּׁש  ל ָהעוָֹלם, שֶׁ י ָכל ֵאּלּו ַהָחְכמוֹת שֶׁ ְלַהְרִחיק ְמאֹד. כִּ
ֵאיָנם  ם,  ַהשֵּׁ ֲעבוַֹדת  בַּ ְקָצת  ּוַמְתִחיִלין  ְכָנִסין  ְלַהנִּ
טּוִתים ּוִבְלּבּוִלים  ְמיוֹנוֹת ּושְׁ ָלל, ְוֵהם ַרק דִּ ָחְכמוֹת כְּ
ָהָאָדם  ֶאת  ְמאֹד  יִלין  ַמפִּ ַהָחְכמוֹת  ְוֵאּלּו  דוִֹלים.  גְּ
ק  ּוְמַדְקדֵּ ְוחֹוֵקר  ב  חֹושֵׁ ַמה שֶׁ ַהְינּו  דְּ ם,  ַהשֵּׁ ֵמֲעבוַֹדת 
ר  שָֹ בָּ י  כִּ ה.  עֹושֶֹ שֶׁ ה  מֶּ בַּ ָראּוי  כָּ יֹוֵצא  הּוא  ִאם  יֹוֵתר,  בְּ
'ְוֵאין  ֵלמּות,  שְׁ בִּ חֹוָבתוֹ  ְיֵדי  יֵֵּצא  שֶׁ לוֹ  ר  ֶאְפשָׁ ִאי  ָוָדם 
ג.(,  ָזָרה  )ֲעבֹוָדה  ְוכּו'  ְטרּוְנָיא'  בִּ א  בָּ הּוא  רּוְך  בָּ דֹוׁש  ַהקָּ
ְוַעל  נד(.  ין  )ִקּדּושִׁ ֵרת'  ַהשָּׁ ְלַמְלֲאֵכי  ּתֹוָרה  ָנה  ִנתְּ ְולֹא 
ֻחְמרֹות ְיֵתרֹות, ֲעֵליֶהם  ִקים ּוַמְחִמיִרים בְּ ֵאּלּו ַהְמַדְקדְּ

ְקָרא י"ח(: ֶנֱאַמר )ַויִּ
י ֵאין ָלֶהם  ֶהם', )יֹוָמא פה:( כִּ יָּמּות בָּ ֶהם", 'ְולֹא שֶׁ "ְוַחי בָּ
ֵמֲחַמת  חָֹרה,  שְׁ ָמָרה  בְּ ֵהם  ְוָתִמיד  ָלל,  כְּ ִחּיּות  ׁשּום 
ְצוֹות  ַהמִּ בְּ חֹוָבָתם  ְיֵדי  יֹוְצִאים  ֵאיָנם  שֶׁ ָלֶהם  ְדֶמה  נִּ שֶׁ
ֵמֲחַמת  ִמְצָוה  ִמשּּׁום  ִחּיּות  ׁשּום  ָלֶהם  ְוֵאין  ין,  עֹושִֹ שֶׁ
ַעְצמוֹ  בְּ )ְוהּוא  ֶהם  לָּ שֶׁ חֹרֹות  שְׁ ָרה  ְוַהמָּ ְקּדּוִקים  ַהדִּ

ָלל(: ֵאינוֹ ַמְחִמיר ׁשּום ֻחְמָרא כְּ
ָחְכמֹות  ּיֹוֵדַע  שֶׁ ִמי  ֲאִפּלּו  ַהָחְכמֹות,  ל  כָּ ַאַחר  ּוֶבֱאֶמת, 
ל ַהָחְכמֹות  ִליְך כָּ ל ַהָחְכמֹות ָצִריְך ְלַהשְׁ ֱאֶמת, ַאַחר כָּ בֶּ
ׁשּום  ִלי  בְּ גָּמּור  יטּות  ְפשִׁ בִּ ְתִמימּות  בִּ ה'  ֶאת  ְוַלֲעבֹד 
ַהָחְכמֹות,  ָכל  בְּ שֶׁ דֹוָלה  ַהגְּ ַהָחְכָמה  ִהיא  ְוֶזה  ָחְכמֹות. 
עֹוָלם  בָּ ָחָכם  ֵאין  ֱאֶמת  בֶּ י  כִּ ָלל.  כְּ ָחָכם  ִלְהיֹות  ִלְבִלי 
ר  ַרְך'  ְוָהִעקָּ ִיְתבָּ ֶנְגּדוֹ  בּוָנה  'ְוֵאין ָחְכָמה ְוֵאין תְּ ָלל,  כְּ
ֵעי' )ַסְנֶהְדִרין קו: זַֹהר ֵתֵצא ַדף רפא:("  א בָּ י 'ַרֲחָמָנא ִלבָּ הּוא, כִּ

בקונטרס ההוספות )לר"ש הורביץ( מביא שאנ"ש 
היו אומרים:

"ו'ח'י' בהם" ראשי תיבות ו'לא ח'ומרות י'תרות. 
. . .

חכמות  סכנת  מוהרנ"ת  מבאר  לליקו"ה  בהקדמה 
ועי"ז  והפשיטות,  מתמימות  המרחיקות  העוה"ז 
העיקר  כי  רביה"ק,  של   הק'  מהעצות  מתרחקים 
י  בעצות של רביה"ק הוא הפשיטות והתמימות: "כִּ
ֵהם  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונוֹ  נּו  ַרבֵּ ה  לָּ גִּ שֶׁ ָבִרים  ַהדְּ ל  כָּ שֶׁ ע,  דַּ
נּוִיים  בְּ ם  כֻּלָּ ָאְמָנם  ]ִאם  ְלַגְמֵרי.  ֲחָדׁשֹות  מֹות  ַהְקדָּ
ָיֵדינּו  בְּ לֹות  ַהְמֻקבָּ ַהּתֹוָרה  ִמְצֹות  ל  כָּ ַעל  ִדים  ּוְמֻיסָּ
ְלַגְמֵרי[.  ֲחָדׁשֹות  מֹות  ַהְקדָּ ֵהם  זֹאת  ל  כָּ ִעם  ָבר,  ִמכְּ
ָיָדם  ַעל  ְלִהְתָקֵרב  ִנְפָלִאים  ּוְדָרִכים  ֵעצֹות  ֵהם  ם  ְוֻכלָּ
ר  ְוִעקַּ הּוא.  קֹום שֶׁ ִממָּ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  כָּ ַרְך  ִיְתבָּ ם  ַלַהשֵּׁ
יו  ִמפִּ יְָּצאּו  שֶּׁ ַמה  ִפי  כְּ יטּות  ְפשִׁ בִּ ָמם  ְלַקיְּ וָָּנה  ַהכַּ
ּגּוֵפנּו  ִמּיּות  שְׁ גַּ ֵמעֶֹצם  ֲאָבל  יטּות,  ּוְפשִׁ ְתִמימּות  בִּ
ֵלב  בְּ ְלַהְכִניס  ְמאֹד  ְוָכֵבד  ה  ָקשֶׁ ִשְֹכֵלנּו,  ַוֲעִכיַרת 
ַעת  י דַּ ה, כִּ ָבִרים ָהֵאלֶּ יטּות ַהדְּ ִמימּות ּוְפשִׁ ָהָאָדם תְּ
ן  ֻרבָּ שֶׁ ָהעוָֹלם,  ל  שֶׁ ָחְכמוֹת  ַאֲחֵרי  נוָֹטה  ָאָדם  ל  כָּ
יטּות  ְפשִׁ ת ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתוֹ בִּ ֻקדַּ ב ִמנְּ ִמין ֶאת ַהלֵּ ְמַעקְּ
ִמימּות  ַהתְּ ַלֲאִמּתוֹ  ֱאֶמת  בָּ י  כִּ ְפָרט  בִּ ּוִבְתִמימּות, 
ָעמֹק  ָעמֹק  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונוֹ  נּו  ַרבֵּ ְבֵרי  דִּ ל  יטּות שֶׁ ּוְפשִׁ
ְוָדָבר  ָבר  דָּ ָכל  בְּ ְוֵיׁש  ִיְמָצֶאּנּו.  ִמי  ָעמֹק  ָעמֹק  ְמאֹד, 
ֲהָלכוֹת,  ל  שֶׁ ין  לִּ תִּ י  לֵּ תִּ ִלְבָרָכה  ִזְכרוֹנוֹ  הּוא  ה  לָּ גִּ שֶׁ
ָבָריו  ל דְּ י כָּ ְקָעה ּוָבָהר, כִּ בִּ הוֹמוֹת יוְֹצִאים בַּ ַמְעָינוֹת תְּ
מלשון  מרחוק  והבן  לב  שים  ַהּנוֵֹבַע."  ַמְעָין  כְּ ֵהם 
מוהרנ"ת כמה עמוק הוא התמימות והפשיטות של 

רביה"ק.

שיחת חברים / תמימות ופשיטות / 3

תמימות ולא חכמות מדומות

ה ב ה ל ף  ס ו י ת  י ב ו ש  א ב  ק ע י ת  י ב ה  י ה ו

ע"י הציצית
מכניעים את הרשעים
ומשפילים אותם.
)קיצור ליקו"מ תו' ח'(

תורה ח'

סגולה לחולה
להסתכל על הציצית
)קיצור ליקו"מ תו' ז'(


