
אוַֹרְיָתא  ין דְּ ׁש ִחּדּושִׁ יק ַהְמַחדֵּ דִּ ִחיַנת ַיֲעקֹב ְוָלָבן: ַיֲעקֹב הּוא ַהצַּ י ֵיׁש בְּ ס"ק א': כִּ
ָאְמרּו ַרּבוֵֹתינּו,  מוֹ שֶׁ מּור ְוָצפּון ֶלָעִתיד, כְּ נּוז ְושָׁ ָמּה, ְוטּובוֹ גָּ ְולוֵֹמד ּתוָֹרתוֹ ִלשְׁ
ֶזה  ם  ַעל שֵׁ ְלַבּסוֹף,  ָֹכרוֹ  שְּ ם שֶׁ ְוַעל שֵׁ ָכָרם',  שְֹ ל  ְלַקבֵּ 'ְלָמָחר  ִלְבָרָכה:  ִזְכרוָֹנם 
"ד  שֵׁ ָחָכם,  ְלִמיד  תַּ הּוא  ְוָלָבן  ְלַבּסוֹף.  ָכרוֹ  שְֹ ָוסוֹף,  ָעֵקב  ְלׁשוֹן  ַיֲעקֹב  ִנְקָרא 

ֶזה, ְנֵבָלה טוָֹבה ֵהיֶמּנּו. ּתוָֹרתוֹ ְלִהְתַיֵהר ּוְלַקְנֵטר, ְוַתְלִמיד ָחָכם כָּ ְיהּוִדי, שֶׁ

ע"י לימוד תורה שלא לשמה, אזי לא די שתורתו אינו מקרב אותו להשי"ת, 
כ"א ע"י תורתו עוד נכשל ונופל ח"ו: "מה שיש כמה לומדים שלומדים תורה 
הרבה ואינם חוזרים בתשובה, ואדרבא, הם חולקים על הצדיקים, זה מחמת 

בשביל  אם  כי  לשמה  שלא  שלומד 
ואזי  ולקנטר.  להתיהר  ורבנות  כבוד 
ערמימויות  בו  נכנס  התורה  ידי  על 
בחינות,  שתי  יש  בהתורה  כי  יותר. 
בם  ילכו  צדיקים  י(  יד,  )הושע 
מהתורה  ואזי  בם.  יכשלו  ופושעים 
על  לדבר  פה  לו  נעשה  פה  שבעל 
)לקוטי  ובוז"  בגאוה  עתק  הצדיק 

עצות, תשובה – יא(

תורה  בלימוד  יותר  גדולה  הסכנה 
ידי  "על  לשמה:  שלא  שבע"פ 
שלומדים תורה שלא לשמה, והעיקר 
גמרא  פה  שבעל  תורה  ידי  על 
לשמה,  שלא  שלומדים  ופוסקים 
על ידי זה נעשה להם פה לדבר עתק 

הצדיקים  על  שחולקים  הלומדים  של  התנגדות  בא  ומזה  אמת.  צדיקי  על 
אמתיים," )לקוטי עצות. ת"ת יב(

דברי רלו"י בנדר, המבארים את ההבדל בין זה שזוכה שתורתו בבחי' יעקב, 
לבין זה שח"ו תורתו בבחי' ת"ח שד יהודי - לבן: "ההבדל בין ת"ח הלומד 
לשמה למי שאינו לומד לשמה, שהראשון אוהב את הצדיק וסר למשמעתו, 
ואילו האחרון אינו סובל את הצדיק ואינו שומע לו, ומכיוון שכך הוא מקבל 

את תורתו מבחי' שמאל מבחי' ופושעים יכשלו בם." 

עוד שם בענין סכנת התו' שלא לשמה, שעי"ז התו' אינה מצד הקדושה: 
"לכל זאת זוכים אם מקבלים את התורה בבחי' צדיקים ילכו בם, וח"ו אם לא 
הרי התורה הוא מצד אחר ח"ו. שהרי בכל סיפורי התורה, ביחוד סיפורי יעקב 
ורחל, ראובן ובלהה, יהודה ותמר וכו', בכל אלה ישנם ופושעים יכשלו בם, ומי 
שזוכה ושומע לצדיקי אמת, הוא יודע להבין את הסיפורים הללו בדרך אמת. 
זוכה נכשל ח"ו, ומפרש אותם בבחי' הלמדנות של ת"ח שדין  אך מי שאינו 
יהודאין, המובא בזוה"ק. כי ע"כ כמה עלינו להתפלל שח"ו לא נהיה בבחי' 

פושעים הנ"ל"

בהשתפכות הנפש )מאמרים – י"ב( מבאר 
ליפול  לא  להינצל  כ"כ  להתפלל  שצריך 
שהתפללה  לאה  כמו  לשמה,  שלא  לתורה 
לא ליפול בחלקו של עשו, עד שעיניה נהיו 
רכות: "וזה בחינת: "ועיני לאה רכות" שהיתה 
בוכה תמיד, שלא תפל בחלקו של עשו, וזה 
ואחד  אחד  כל  על  ישראל  כנסת  על  רמז 
מישראל, שצריך לבכות כל כך כמו לאה עד 
של  בחלקו  תיפול  שלא  רכות,  עיניה  שהיו 

הס"ם חס ושלום, שהוא שרו של עשו." 

לתורה  לבוא  א"א  כן  שעל  שם  ומבאר 
לזכות  א"א  לתפילה  גם  אך  תפילה,  בלא 
לתורה  לזכות  הוא  והשלימות  תורה.  בלא 
מהיכן  גדולה  מבוכה  יש  וע"כ  ותפילה, 
נישואי  ענין  כל  לפי"ז  ומסביר  להתחיל, 
זה  "יעקב"  ורחל:   לאה  עם  כמוב"פ(  לשמה  שלומד  הלמדן  )שהוא  יעקב 
הלמדן שלומד תורה לשמה, "רחל" זה התורה שבעל פה, "לאה" זה התפילה, 
ושלימות התפילה: הוא דווקא כשעושים מתורות תפילות, כי תורה ותפלה 
הם תלויים זה בזה, ואי אפשר לזכות לתורה כי אם על ידי תפילה, ואי אפשר 
לזכות לתפילה כי אם על ידי תורה, כי צריכין ללמוד תורה כדי לידע על מה 
להתפלל, אבל גם לזכות ללמוד תורה צריכין תפלה. ומחמת זה אין יודעים 

מהיכן ההתחלה. 

"ותציל אותנו ברחמיך הרבים
שלא יהיה נעשה אצלנו, חס ושלום, מלמוד התורה סם 

מות, חס ושלום, שלא יהיה נכנס בלבנו, חס ושלום, שום צד 
התנגדות על צדיקי אמת על ידי לימודנו. ולא יהיה לימודנו 
להתייהר ולקנטר, חס ושלום, ובפרט בעת לימודנו בתורה 
שבעל פה בגמרא ותוספות ופוסקים. אנא ה' תציל ותמלט 

אותנו ברחמיך הרבים שלא יכנס בלבנו שום צד גאות 
וגבהות בעולם כלל ולא יכנס בלבנו שום צד ערמימיות 
כלל. ולא יהיה בלבנו שום הרהורים וקושיות על צדיקי 

הדור האמתיים. ומכל שכן וכל שכן שלא יצא עתק מפינו, 
-- חס ושלום, לדבר עליהם שום דבור כנגד כבודם, חלילה"

)ליקוטי תפילות י"ב(

חשיבות הלימוד

תורה י"ב





אור הגאולה
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עיונים ועצות למעשה מתורות רביה"ק    עפ"י העמוד היומי בליקו"מ

5פר' ויגש ט' טבת תשע"ג

בס"ד בר"ה

 "והעיקר אבקשך להודיעני מסדר היום שלך, ומהתנהגות כל החברים אנ"ש, אם הם מתקבצים יחד בכל יום לביהמ"ד להתפלל ערב ובוקר,
 ואם הם מקיימים את הקביעות לימוד בצוותא חדא, בכל יום בספרי אדמו"ר ז"ל, ובשאר לימודים כפי התקנה שביניהם. "כי ההתחברות

היא יסוד מוסר להמשכת דעת רבינו ז"ל אל הלב באמת, כי אנן בחיבבותא תליא מילתא."
 )ר' שמשון ברסקי(

לימוד תורה שלא לשמה, מסוכן!
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בחודש
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המשך בעמ' הבא

העלון מוקדש לע"נ הר"ר נחמיה ב"ר אוריאל זצ"ל, ת.נ.צ.ב.ה. יארצייט ט"ו טבת.



שום  להוליד  אפשר  אי  כי  שבע"פ:  תורה  הוא  התו'  ועיקר 
עבודה ומצוות ומעשים טובים מתורה שבכתב, כי אם על 
ידי תורה שבעל פה, כי מתורה שבכתב בעצמה אין יודעים 
שום מצוה בשלמות. ועל כן היה כל עבודתו של יעקב ברחל. ואפילו יעקב 
יכול לעמוד על הדבר, וסבר שהכרח להדבק  אבינו, עליו השלום, לא היה 
תחלה ברחל שהיא בחינת תורה שבעל פה. כי לכאורה נראה כך שצריכין 
היא בחינת עלמא דאתגליא כמובא,  כי רחל  וגם  להתחיל מעסק התורה, 
פה,  שבעל  מתורה  הנמשכין  דאוריתא  חדושין  מעלת  רואין  הכל  כי  הינו 
כל,  לעין  הנגלה  גדול  ושכל  חכמה  בהם  שיש  מחמת  כל,  בעיני  וחביבין 
והחכמה חשובה בעיני הכל, אבל לאה היא בחינת עלמא דאתכסיא כמובא, 
רק  הוא  תפלה  כי  הכל,  מעיני  ונעלם  סתום  התפלה  ומעלת  חשיבות  כי 

בחינת אמונה ואי אפשר להבין ענין התפלה בשום שכל כלל, 

לאה  לו  ולהחליף  יעקב  את  להטעות  רצה  הגדולה  ברמאותו  הארמי  ולבן 
בתפלה  זלזל  בוודאי  הוא  כי  התפלה,  מעלת  כלל  ידע  לא  לבן  כי  ברחל, 
לגמרי, ועל כן סבר שאין בלאה שום חשיבות כלל, וסבר שרימה את יעקב 

מאד במה שהחליף לו לאה ברחל. 

אבל באמת הכל מאת השם היתה, כי מאד עמקו מחשבותיו יתברך, ובאמת 
הכל היה לטובה גדולה, כי רחל הצדקת מסרה סימניה לאחותה לאה שלא 
תתביש, כי יעקב מסר הסימנים לרחל בחינת תורה שבעל פה שהיא בחינת 
רחל ששם כל המסורת והסימנים. ורחל שהיא בחינת תורה שבעל פה, היא 
ומלמדת  התפילה  בחינת  שהיא  לאה  לאחותה  הסימנים  כל  את  מוסרת 
אותה איך לדבר עם יעקב, ואיך לעשות מהתורה תפלה, ואז באמת נכללין 

רחל ולאה יחד, ושניהם מתחברין עם יעקב שהוא יסוד כלל התורה.

תורה  בענין  כמו  ההתחלה,  מהיכן  יודעים  שאין  הדברים  בכל  באמת  כי 
ולעסוק  היום,  קצת  ללמוד  דהינו  משניהם,  להתחיל  צריכין  ותפלה, 
יודע היטב סדר  ואז אף על פי שבתחלה עדין אינו  בתפילה קצת היום, 
תפלה, ואיך לעשות מתורה תפלה, אף על פי כן השם יתברך מרחם עליו 
ומאיר עיניו ומוסר לו סימני ודרכי התורה, ומלמד אותו לפי בחינתו איך 
לעשות מתורה תפלה, ואחר כך על ידי התפלה יודע להשיג את התורה 
יותר, וכן בכל פעם שכל אחד מחזיק את חברו התפלה את התורה והתורה 
את התפלה, וזהו סוד מה שבתחלה רחל שהיא התורה שבעל פה מוסרת 

סימניה ללאה שהיא התפלה."

המשך מעמ' קודם
תו' י"ב

תורה י"ג

ֲאַות ָממוֹן,  ר תַּ בֵּ שַׁ יְּ א ַעד שֶׁ ר, ֶאלָּ ֵלָמה ִאי ֶאְפשָׁ ָחה שְׁ גָּ יְך ַהשְׁ ס"ק א': ְלַהְמשִׁ
ֲחִמיָמא  ְך  כֵּ ְלשַׁ ָנֵחת  "רּוָחא  ּזַֹהר:  בַּ ִאיָתא  י  כִּ ְצָדָקה.  ְיֵדי  ַעל  ִביָרָתּה הּוא  ּושְׁ
ֵליָוֵאי'. 'רּוָחא' ֶזה  ִנּגּוָנא דְּ ֶחְדָוה דְּ ל ֵלּה בְּ א ְמַקבֵּ א" ְוַכד ָנֵחת רּוָחא, ִלבָּ ְדִלבָּ
ָממוֹן.  ֲאַות  תַּ ֲחִמימּות  ְמָקְרִרין  ָידוֹ  ַעל  ְנִדיָבה,  רּוַח  הּוא  שֶׁ ְצָדָקה,  ִחיַנת  בְּ
ירּות.  ִגידּות ְוָהֲעשִׁ ֲאַות ַהנְּ ָהרּוַח ְמַמֵעט תַּ ִחיַנת "ִיְבצֹר רּוַח ְנִגיִדים" שֶׁ ְוֶזה בְּ
ָאץ  ְוֵאינוֹ  ֶחְלקוֹ  בְּ ֵֹמַח  שָּ שֶׁ ֱאמּוָנה,  בֶּ ן  ּוַמתָּ ֹא  ַמשָּ ִחיַנת  בְּ ֶזה  ֵליָוֵאי'  דְּ 'ִנּגּוָנא 

יר... ְלַהֲעשִׁ
ע"י מצוות צדקה האדם ממשיך על עצמו השגחת השי"ת, כי בפעולתו, 
שמלחמו נותן לעני, הוא מוכיח שכל מבטחו ואמונתו הוא רק בהשי"ת, 
והוא  מהשי"ת,  מאוד  מאוד  מתרחק  הוא  ועי"ז  ההיפך,  זה  גניבה  וע"י 
ל ָממוֹן ְונֹוֵתן  ֲאָותוֹ שֶׁ ר תַּ בֵּ ָדָקה הּוא ְמשַׁ צְּ י בַּ מוכן לכל עוון וחטא רח"ל: "כִּ
ן  כֵּ ְוַעל  ֵלָמה,  שְׁ ָחה  גָּ ַהשְׁ ְך  ִנְמשָׁ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ים  ַלֲעִניִּ ַהְינּו  דְּ ַלֲאֵחִרים,  ָממֹונוֹ 
נַָּפל ְלַתֲאַות ָממוֹן ַעד  נָּב הּוא ַהֵהֶפְך שֶׁ ּה,     ְוַהגַּ ל ַהּתוָֹרה כֻּלָּ ְבִחיַנת כָּ הּוא בִּ
ל  נָּב הּוא ּפוֵֹרק עֹל כָּ ן ַהגַּ ָחה, ְוַעל כֵּ גָּ ק ַהַהשְׁ ֵנָבה ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִסלֵּ א ִליֵדי גְּ בָּ שֶׁ
נּו ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה  ִדְבֵרי ַרבֵּ ּמּוָבא בְּ חּוׁש. ּוְכמוֹ שֶׁ ָאנּו רוִֹאין בְּ מוֹ שֶׁ ּה כְּ ַהּתוָֹרה כֻּלָּ
ר לוֹ ָממוֹן ֲחֵברוֹ ֲהֵרי הּוא מּוָכן ְלָכל ָעוֹן ּוְלָכל  א ִלְגֵנָבה ְוֻהתַּ בָּ יָון שֶׁ כֵּ א"ב, שֶׁ בְּ
ְזַכְרָיה...  תּוב בִּ כָּ מוֹ שֶׁ ֵנָבה, כְּ ֵחְטא גְּ ל ַהּתֹוָרה בְּ ַהנִָּביא ּכֹוֵלל כָּ ֵחְטא ְוכּו', ְוֶזה שֶׁ
ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  שֶׁ מוֹ  כְּ ֵנָבה,  גְּ ְכַלל  בִּ ֶקר  ְלשֶׁ בּוָעה  ִאּסּור שְׁ ְוַגם 
ִנְמָצא  ֶקר...  ַלשֶּׁ ַבע  ִלשָּׁ סֹופוֹ  ַהּגֹוֵנב  ל  כָּ שֶׁ ַבע,  שָּׁ תִּ לֹא  ֶנֶגד  כְּ ִתְגנֹב  לֹא  ּבּור  דִּ שֶׁ
ָחתוֹ  גָּ קּות ַהשְׁ לְּ ִחיַנת ִהְסתַּ ֵנָבה ִהוא בְּ י גְּ ְגֵנָבה, כִּ ּתֹוָרה בִּ בַּ ל ָהֲעֵברֹות שֶׁ ַלל כָּ כָּ שֶׁ
ָחה..."  גָּ י ַהּתֹוָרה ִהיא ַהַהשְׁ ּה, כִּ ַלל ַהּתֹוָרה כֻּלָּ ַגם ּוִבּטּול כְּ ִחיַנת פְּ זֶּה בְּ ַרְך שֶׁ ִיְתבָּ

)ליקו"ה  חו"מ - גנבה א'( 
ממון,  לתאוות  נופלים  העולם  ורוב  ביותר,  נוראה  ממון  תאוות  סכנת 
ן  ה ִהוא ְלַתקֵּ ִפלָּ ר ַהתְּ ועיקר תפילתנו הוא לתקן את התאווה הזאת: "ְוִעקַּ
יֹוֵתר  בְּ ה  ִפלָּ תְּ ַעל  ַהבַּ ע  ִנְתַיגַּ ֲעֵליֶהם  שֶׁ יֹוֵתר.  בְּ ָממוֹן  ְלַתֲאַות  נְָּפלּו  שֶׁ ת  ַהכַּ ֶאת 
י רֹב  ֲעֶשה ַהנַּ"ל, )מעשה מבעל תפילה( כִּ מַּ ם בַּ ּמּוָבן ּוְמבָֹאר שָׁ ָנם, כַּ ְויֹוֵתר ְלַתקְּ
ֲאָוה זֹאת  ל תַּ בּוָכה שֶׁ זֶּה ָטעּות ְוַהמְּ ֲאַות ָממוֹן. שֶׁ ם ֵמִעְנַין תַּ ֶרת שָׁ ֲעֶשה ְמַדבֶּ ַהמַּ
ׁש,  ֲאַות ָממוֹן הּוא ֲעבֹוָדה ָזָרה ַממָּ י תַּ ּתֹות, כִּ ל ַהכִּ ל כָּ ֻעּיֹות שֶׁ ל ַהטָּ רּוָעה ִמכָּ גְּ
ֲאַות ָממוֹן  ל תַּ עּות שֶׁ ֶזה ַהטָּ י בָּ ָעשּו ַעְצָמן ֱאלֹהּות ְוכּו'. כִּ ם שֶׁ תּוב שָׁ כָּ מוֹ שֶׁ כְּ

ִביל  שְׁ בִּ נוֵֹתיֶהם  ּושְׁ ְיֵמיֶהם  ים  ְמַבלִּ ם  ֻכלָּ כְּ ם  ֻרבָּ שֶׁ ַעד  יוֵֹתר  בְּ ָהעוָֹלם  טוִֹעים 
ָידוֹ,  ֲאָותוֹ בְּ י ֵאין ָאָדם ֵמת ַוֲחִצי תַּ ֲעָמָלם, כִּ אּו בַּ ֲאַות ָממוֹן ּוְמאּוָמה לֹא ִישְּ תַּ
ֶסף ְולֹא ָזָהב ְולֹא ֲאָבִנים טוֹבוֹת  ִטיָרתוֹ לֹא כֶּ ַעת פְּ שְׁ ָלָאָדם בִּ ין לוֹ  ְוֵאין ְמַלוִּ
ִביל  שְׁ בִּ הּוא  ה  ִפלָּ ַהתְּ ר  ְוִעיקַּ ְלַבד.  בִּ טוִֹבים  ּוַמֲעִשים  ּתוָֹרה  א  ֶאלָּ ִלּיוֹת  ּוַמְרגָּ
ִחיַנת ֱאמּוָנה,  ה הּוא בְּ ִפלָּ י ַהתְּ ׁש, כִּ הּוא ֲעבֹוָדה ָזָרה ַממָּ ֲאַות ָממוֹן, שֶׁ ן תַּ ְלַתקֵּ
ְמבָֹאר  כַּ ְצלוֹ,  בִּ ן  ִרישָׁ פְּ ְידֹוִהי  ַוֲהווֹ  ְוַתְרּגּומוֹ,  ֱאמּוָנה.  ָיָדיו  ַוְיִהי  תּוב,  כָּ שֶׁ מוֹ  כְּ
ֲאַות  ִחיַנת תַּ ִהוא בְּ ִפירֹות, שֶׁ ָמקֹום ַאֵחר. ֶוֱאמּוָנה ִהוא ֵהֶפְך ָהֲעבֹוָדה ָזָרה ְוַהכְּ בְּ

ִהוא ֲעבֹוָדה ָזָרה ּוְכִפירֹות." )ליקו"ה או"ח - תפלה ד( ָממוֹן, שֶׁ
להיזהר  צריך  מצווה,  לצורכי  כשהכסף  גם  זאת,  תורה  על  רלו"י  מדברי 
מאוד מתאוות ממון: "גם כאשר ההשתוקקות לכסף היא לכאורה לצורכי 
שמים, זקוק האדם להרבה סייעתא דשמיא, כדי להבחין ולבדוק את עצמו 
היטב, אם אכן כל כוונתו היא למען הדבר שבקדושה, או אולי מעורבת 
טובה  שהיא  פעולה  כל  עצמו.  את  ירמה  שלא  גרידא,  ממון  חמדת  בכך 
שעשייתה  מצווה  כל  וכך  בגשמיות,  כרוכה  שעשייתה  אלא  כשלעצמה, 
תלוייה בגשמיות, חייבים להשמר ולהזהר באזהרה חמורה, שהכוונה תהיה 

אך ורק לש"ש בקדושה,
כסף אמנם יש צורך בכסף, האדם זקוק לכך טוב ויפה, אבל קיימת סכנה 
של הידרדרות לתאוות ממון, ואז זה הופך לע"ז, לחרון אף בעולם ורק אם 
ואז  ה',  משיח  אפינו  רוח  ע"י  זה,  את  לבטל  זוכים   היטב,  להזהר  יודעים 
ממשיכים חסד בעולם, וזה גורם ומביא לבנין ביהמ"ק. הרי זה בבחי' שני 
הפכים בנושא אחד, לזה יש כסף ולזה יש כסף, אולם אצל אחד יכול הממון 

להיות רוח אפינו משיח ה', ואצל השני הרי זה חרון אף בעולם - ע"ז."
גודל מעלת שבירת תאוות ממון, שהוא כלל כל התורה, ועי"ז יבוא הגאולה 
ֶסף  ְבִחיַנת כֶּ ים הּוא ַרק בִּ דֹושִׁ יצֹוצֹות ַהקְּ ְתָעְרבּו ַהנִּ נִּ ר ַמה שֶּׁ י ִעקַּ השלימה: "כִּ
ֲאַות ָממוֹן,  ר תַּ בֵּ ּה ְלשַׁ ל ַהּתֹוָרה כֻּלָּ ַלל כָּ ן הּוא כְּ ֲאַות ָממוֹן, ְוַעל כֵּ ַהְינּו תַּ ְוָזָהב, דְּ
ִליכּו ִאיׁש  ְבִחיַנת ְוִהשְׁ ֲאַות ָממוֹן בִּ ִביַרת תַּ שְׁ לּוי בִּ יַח תָּ שִׁ יַאת ַהמָּ ר בִּ ן ִעקַּ ְוַעל כֵּ
ֵרי  ֲאָמר "ַאשְׁ מַּ נּו ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה בַּ ַתב ַרבֵּ כָּ מוֹ שֶׁ ֱאִליֵלי ַכְסּפוֹ ֶוֱאִליֵלי ְזָהבוֹ ְוכּו', כְּ
יַאת  בִּ ר  ִעקַּ י  כִּ יג(.  ִסיָמן  )בְּ ם  שָׁ ַעיֵּן  ָחה,  גָּ ַהשְׁ יְך  ְלַהְמשִׁ ְתרּוָעה"  יֹוְדֵעי  ָהָעם 

יָּדּוַע." )ליקו"ה אה"ע - יבום א( רּור כַּ יְֻּגַמר ַהבֵּ לּוי ַעד שֶׁ יַח תָּ שִׁ ַהמָּ

ע"י תאוות ממון, הוא מוכן לכל עוון וחטא

על המאמר בשבוע העבר על חודש טבת, האיר אחד הקוראים החשובים שליט"א, כי גם מרומז בפרשת מקץ, 
ט'ב'ח' ו'ה'כ'ן' אותיות  )מ"ג -ט"ז(  "וטבוח טבח והכן,"  שחנוכה הוא ענין טביחת הסט"א. וזה מרומז בפסוק 

חנוכה, ושתי האותיות הראשונות של טבת, ברמז: שחנוכה טובח וחותך את שליטת עשיו, מחודש טבת.
קוראים מגיבים



שלמה. לאמונה  זוכים  וכמו"כ  המדמה,  זיכוך  כן  הגוף,  וזיכוך  בירור  כפי  א. 
)הלכה ב.(

"כי אנו צריכין לקדש את הגוף בכל מיני קדושות, כדי לזכך אותו, ולטהרו 
מזוהמת הנחש, כי זה כל עבודתנו כידוע."

ב. כל אחד מישראל יש לו כח להחזיר את כל העולם בתשובה, ומחויב להשתדל 
בזה. וזה "ע"י לימוד תורה, שעי"ז מתפשט השכל של התורה בפניו וגופו, עד 

שזוכה להארת פנים...")ג – א(
"עיקר הארת פנים, והידור הגוף של האדם, הוא רק ע"י דרושי התורה שמחדש 

בשכלו, שעי"ז ממילא נכלל בתוך התורה, ונמשך הארה על כל גופו."

ג. איסור כתובת קעקע, הוא משום שצלם דמות האדם כלול מכל העולמות, ויש 
לו כח בכל איבר ואיבר, ובכל חלק מבשר גופו, מיוחד כנגד חלק מחלקי העולם, 
להמשיך העולם להשם יתברך, ועל כן אסור לחקוק בעורו כתובת קעקע, שלא 

לקלקל תבנית גופו. )ג – ב(
"כי כל חלק מחלקי גופו, הוא כנגד כמה נפשות, כי אין שום שערה באדם. וכן 
אין בו שום איבר וגיד, ושום חתיכה מחלקי בשרו ועורו, שאין תלויין בו כמה 

וכמה נפשות ועולמות," 

ד. ההספד והאבלות הוא על קלקול השלום שהיה בין הגוף לנשמה, שעי"ז היה 
הנפטר  נפש  ממשיכים  ועי"ז  להשי"ת.  ולקרבם  העולמות,  כל  את  לקרב  יכול 

למטה. וחוזר ונקשר הארת הנשמה בגוף. )ג – ג(

ה. להרבות לילך על קברי צדיקים האמתיים, הוא דבר גדול מאד מאד, )ג – ד(
"כי נשמת הצדיק הגדול הגבוה במעלה מאד מאד, כשהנשמה שלו מסתלקת 
כולו  העולם  כל  להמשיך  כח  לו  יש  שעולה,  במקום  למעלה  למעלה  ועולה 
שנשמתו  פי  על  אף  הגדול  הצדיק  באמת  כי  מבחייו,  יותר  יתברך  לעבודתו 
מעלתו  הפלגת  גודל  מחמת  אדרבא,  אזי  שמסתלקת,  למקום  מסתלקת 
העצומה והנורא והגבוה מאד מאד, על כן הוא יכול להוריד עצמו למטה למטה 
יותר, ולהגביה ולהרים אפלו הנמוכים והרחוקים מאד מאד, בתכלית הריחוק 

ביותר,"

ז"ל,  טוב  שם  הבעל  בשם  כמובא  הצדיקים,  קברי  על  תהילים  לומר  נוהגין  ו. 
"וזה בחינת עשרה מזמורי תהלים שגילה רבנו ז"ל, וצוה לאמרם על קברו." 

)ג – ה(

וכל  יתום,  דור  אין  כי  וכשרים אמתיים,  נמצאים צדיקים אמתיים  דור  בכל  ז. 
ועיקר  למוטב,  כלו  העולם  כל  להחזיר  כח  לו  יש  בודאי  בדורו,  וצדיק  צדיק 
המניעה הוא רק מחמת גודל המחלקת שיש בכל דור ודור על הצדיק האמת 
על  הוא  ביותר,  "ועיקר המחלוקת  הדורות מעולם,  בכל  כמו שמצינו  שבדור. 
הצדיק האמת שעוסק לקרב בני אדם לה' יתברך. עליו מתגבר המחלקת יותר 

ויותר." )ג – י"א( 

ח. כל הגלויות והצרות שישראל סובלין, כי כל זה הוא בחינת המרירות שסובלין, 
כדי לקבל אחר כך על ידי זה הרפואה - שהוא השלום, וכמו"כ בפרט היסורים 
לישועה. אך שהיצה"ר מסיתו לבעוט במרירות שהוא  לזכות אח"כ  בכדי  הוא 
מתגבר  ח"ו  עי"ז  כי  גדולה,  בסכנה  אז  והאדם  רפואתו.  בשביל  לקבל  מוכרח 

הקטרוג, ושולחין לו מרירות הרבה שאינו יכול לקבלו בשום אופן. )ג – י"ג(

ט. לצדיקים יש כח להמתיק ולהפוך את המרירות. )ג – י"ז(

כדי  עמו,  בשלום  לאחוז  כדי  רצונו,  כפי  ואחד  אחד  לכל  להתדמות  צריכין  י. 
למשכו ולקרבו להשם יתברך. )ג – כ"ב(

יא. הפאות והזקן, הם בחי' "השגת החכמה". )גילוח א(

סיפור

לחדד את השכל

באיזו שנה רביה"ק נכנס לאומן?
................................................................................................................

התשובה משבוע שעבר: מוהרנ"ת נסע לא"י בשנת תקפ"ב

לקוטי-הלכות
           הלכה למעשה

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

הל' קרחה וכתובת קעקע ב' – הל' גילוח ב – ב
 מדף רי"ט עד דף רכ"ה. 

עיירותיה  א בינות  י-שם 
שברוסיה  אוקרינה  של 
יהודי   לו  התגורר  הענקית, 
מאוד  גדול  מתנגד  שהיה 
הצנועה  יתו  בִּ לחסידות. 
לפירקה  הגיעה  והחכמנית 
הטוב  את  עבורה  ביקש  והוא 
עד  שבנמצא,  והמובחר 
בקשרי  באה  שבסימנא-טבא 
וירא  עדין  בחור  עם   שידוכין 
שמים שהכל מקסלין ומפארין 
נוח  למקום,  נוח  שמו.  את 
לבריות. ענבי הגפן בענבי הגפן 
לשמחת  ומתקבל,  נאה  דבר 
המשפחה  כל  של  ליבם 

והידידים אשר להם. 

בקול  נערכה  החתונה  שמחת 
ועוד  שמחה,  וקול  ששון 
תקוות  ומלא  טרי  בית-נאמן 
ישראל.  ה' בעם  הוקם בחסדי 
תם  איש  היה  דנן  האברך 
בתורה  ההוגה  אוהלים  יושב 
נפלאה,  בהתמדה  הקדושה 
בביתו,                      שכנו  והשלוה  השלום 

"זכו -שכינה שרויה ביניהם".

אך יום אחד ארע הדבר.

השווער המכובד )לפחות בעיני 
עצמו( "תפס" את חתנו בדבר 
מבחינתו  יכול  שאינו  נורא 
בשתיקה!  היום  לסדר  לעבור 
אדיר  בזעם  לא!  אופן  בשום 
אימתני, התפרץ  מים  כנחשול 
על חתנו בשאגה: "האם רואות 
זה  הוא  החתני  נכונה???  עיני 
שלומד בספר ה"תולדות יעקב 

יוסף" בלא כל בושה???"

לו  לא  בקול  זעק  "חסיד???" 
חרם  אצלי?  עושה  אתה  "מה 
סיים  ח-ר-ם!!!  עליך!  אעשה 

ויצא בחמתו מן החדר...

ספר  את  החתן  חיבק 
אל  אימצו  הק',  ה"תולדות" 
דקדושה  בלהט  לו  נשק  ליבו, 

ושב ללמוד ביתר חשק...

הוא  שקט.  ולא  נח  לא  האבא, 
החל יורד לחיי ביתו בשכנועים 
להתגרש  שתיאות  והסתות 
שמיים-- ה---שומו  מבעלה 
חיל  היא אשת  --חסיד!!! אך 
כלל  שעתה  לא  עטרת-בעלה 
איוותה  ולא  אביה  להפצרות 

לשמוע על הרעיון. הכר הכירה 
את בעלה ונוכחה היטב לראות 
כי התקרבותו לחסידות עידנה 
את נפשו והפכהו לאדם חדש. 
ירא שמים. מלא חיות ושמחה 
פנימית. החסידות יצקה בו כזו 
של  בדל  בכל  שלוחמת  ענוה, 
ישּות-עצמית וסולדת בשאט-
כיעור  וכל  הכבוד  מן  נפש 
העניקה  החסידות  לו.  הדומה 
טובות,  מידות  לקל,  תודה  לו, 
ואור  אפיים,  ואריכות  סבלנות 
היוקדות.  מעיניו  נשקף  חדש 
כצור  האישה  איפוא  עמדה 
הלחצים  מכבש  מול  חלמיש 
העצום שהופעל עליה ונותרה 

איתנה בעמדתה.

ועידודם  האב הזועם, בעצתם 
של חבריו בני קהילתו, החליט 
החתן  על  חרם  להטיל  עימם 
וסוכם  הוחלט  הדבר  הסורר. 

לפרטיו והיום המיועד נקבע.

החרם  הטלת  לפני  אחד  יום 
גוי  עיר  באותה  לביקור  בא 
עם  וקשריו  פריץ  שהיה  זקן 
וזורמים.  טובים  היו  היהודים 
פניהם  כי  הבחין  בבואו  מיד 
מתוך  שלשום.  כתמול  אינם 
שאלם  בריאה  התענינות 
לפשר הדבר והם סיפרוהו על 
המחר  ליום  המתוכנן  החרם 

ואת הסיבה ה"מוצדקת"...

של  שמו  את  שמע  משאך 
יוסף"  יעקב  הספר-"תולדות 
הלזו  המהומה  לכל  שהביא 
היהודים  כל  את  לאסוף  ציוה 
לספר  רוצה  שהוא  היות  יחד, 
עד  מדהים  אישי  סיפור  להם 

מאוד...
חיש קל עברה הידיעה בין כולם 
בסקרנות- ובאו  נקבצו  והם 
מה  לשמוע  בלתי-מבוטלת 
ישיש. מה  בפיו של אותו ערל 
ברצונו לספר? ומה הקשר בינו 
שעתיד  המדובר  החרם  לבין 
מחר להיות? מלל רב מילא את 
הביעו  וכולם  הדחוס  האויר 
תמיהותיהם  ניחושיהם,  את 
שהפריץ  עד  ודעותיהם, 
ביקש את רשות הדיבור והכל 

השתתקו בַאַחת.
המשך בשבוע הבא בעז"ה

רגליהם ולא יהלכו...

לתרומות הנצחות והערות פלא': 050-418-0673



ִלקוֵטי מוֲׁהַר"ן לילדים
תורה י"ב

עבודת ה', רק ע''י תמימות...
תמימות היא לא ענין של מה בכך, או מנהג והנהגה 
לעבודת  בו  להיכנס  השער  היא  תמימות  טובה, 

השי"ת:
בעבודת  שלו  את  עושה  תמיד  שהאדם  ידי  על  כי 
לעשות  מצב  בכל  מוטל  שעליו  וזוכר,  ויודע  השם, 
לעבודת  להיכנס  זוכה  הוא  עי"ז  ה' בתמימות,  רצון 

שובר  אינו  עליו,  שעובר  ומה  ה'. 
אותו,

כי עיקר הסיבה שהאדם נשבר, הוא 
מבין  שהוא  חושב  שהוא  מחמת 
כמו  הולך  וכשלא  השם,  דרכי  את 
חשב,  שהוא  כמו  או  רוצה,  שהוא 
הוא  כשהאדם  אך  נשבר,  הוא  אזי 
תמים, ותמיד בכל מצב מחפש כ"א 
לעשות רצון השם, כי ממ"נ חובתו 
נכנס  הוא  עי"ז  ית',  רצונו  לעשות 
לעבודת ה', ואפ' אם העבודה היא 
קצת, ואפ' אם העבודה חסרה, הוא 

את מה שביכולתו הוא עושה.

ָצִריְך  הּוא  ה  ְוַכמָּ ה  מָּ כַּ ֶאָחד  ְלָכל  ְלָבֵאר  ר  ֶאְפשָׁ "ְוִאי 
ְרֵכי  דַּ ְלתוְֹך  ַעְצמוֹ  ֶאת  יְך  ּוְלַהְמשִׁ ִשְֹכלוֹ  ִליְך  ְלַהשְׁ
)חו"מ  ַלֲעלוֹת"  ְיכוִֹלין  ַהּכֹל  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  שֶׁ ִמימּות  ַהתְּ

נזיקין ה'("
לוַֹמר  ְקָצת  ִרים  שֵׁ ַהכְּ ֲאִפּלּו  ְרִגיִלים  שֶׁ ּבּוִרים  ַהדִּ ל  "כָּ
ַרְך  ּתוָֹרה ּוְלִהְתָקֵרב ַלה' ִיְתבָּ ֵאיָנם ְיכוִֹלים ַלֲעסֹק בַּ שֶׁ
הּוא  ָלֶזה  ּקּון  ַהתִּ ר  ִעקַּ ְוכּו',  ְרָנָסה  ַהפַּ ֶחְסרוֹן  ֵמֲחַמת 
ל ַהָחְכמוֹת ְוִלְבִלי  ִליְך כָּ יטּות, ְלַהשְׁ ִמימּות ּוְפשִׁ ַרק תְּ

ִרים  י ְישָׁ ָלל, ְוֵליַדע ּוְלַהֲאִמין כִּ ַרְך כְּ ְלַהְרֵהר ַאֲחָריו ִיְתבָּ
עוֵֹבר ָעָליו ַלֲחטֹף  ָכל ַמה שֶּׁ ר בְּ בֵּ ְרֵכי ה' ְוכּו'. ּוְלִהְתגַּ דַּ
ֵלית  י ֵלית יוֹם דְּ ּיּוַכל, כִּ ל ַמה שֶּׁ ָכל יוֹם ֵאיֶזה טוֹב כָּ בְּ

ּבוֹ טוֹב" )או"ח ר"ח ו(

ע"י תמימות הוא חזק בעבודתו,
ואינו נופל לעולם!

כי  השם,  בעבודת  הקיום  סוד  היא  התמימות 
מטרתו  את  יודע  כשהאדם 
שהכל  ומאמין  ויודע  בעולמו, 
זוכה  הוא  עי"ז  ית',  מאיתו  רק 
להחזיק תמיד מעמד, ואפ' אם 
הוא  שעבר,  מה  עליו  עבר  ח"ו 

תמיד ממשיך בעבודתו, 
ְתִמימּות  הוֵֹלְך בִּ ן ִמי שֶׁ  "ְוַעל כֵּ
תּוב,  כָּ מוֹ שֶׁ ל ְלעוָֹלם. כְּ שֵׁ לֹא ִיכָּ
וֲאפִיּלּו  ַטח"  ֵיֵלְך בֶּ תֹם  "הוֵֹלְך בְּ
ל  ִנְכשָׁ הּוא  לוֹם,  ְושָׁ ַחס  שֶׁ כְּ
ֵאיֶזה ֵחְטא ְוָעווֹן, ַאף  ִלְפָעִמים בְּ
י ֵכן לֹא ִיּפֹל ִמזֶּה ְוִיְתַחזֵּק  ַעל פִּ
יֵּׁש  שֶׁ יוֵֹדַע  י  כִּ ְתׁשּוָבה,  בִּ ָלׁשּוב 

ן ַהּכֹל" קֵּ ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתתַּ ַמְעָלה, שֶׁ לְּ רּור שֶׁ ִחיַנת בֵּ בְּ
ֲעבוָֹדתוֹ  בַּ ְלעוָֹלם  ַקיָּם  ֵאר  ִישָּׁ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ן  כֵּ "ְוַעל 
ְעּתוֹ ׁשּום  ל ֶאת דַּ ְהֶיה, ְולֹא ְיַבְלבֵּ יִּ ַרְך ִיְהֶיה ֵאיְך שֶׁ ִיְתבָּ
ֵני ָאָדם  טּוִתים ֵאֶצל רֹב בְּ יוֹת ּושְׁ ה ֻקשְׁ מָּ י ֵיׁש כַּ ָבר. כִּ דָּ
ה, ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ְוָצִריְך  לּו ַהְרבֵּ שְׁ לּו ְוִיכָּ ַעל ְיֵדי ֶזה ִיפְּ שֶׁ
ִיּפֹל  ְולֹא  ֱאמּוָנה  ַעל  ַרק  ְוִלְסמְֹך  ְמאֹד,  ֵמֶהם  ִלְברַֹח 
ָבר" )יו"ד - סימני בהמה וחיה טהורה  ּום דָּ ַדְעּתוֹ ִמשּׁ בְּ

ד - מט(
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מוהרנ"ת התקרב לרביה"ק ע"י מידת אמת
"מידת אמת זו היא שהובילה את מוהרנ"ת לרביה"ק, ואף כי חותנו רד"צ גם 
הוא היה צדיק גדול, כפי שהעיד עליו רבינו, וכפי שכותב מוהרנ"ת בסיפור 
בכל  ידועה"  הלא  ותורתו  פרישותו  וגודל  הצדיק  "וחותני  יצחק  בנו  לידת 
זאת האמת לאמיתה כפי שכותב מוהרנ"ת בליקו"ה הל' ריבית ה"ה – היא 
דרגא יותר עליונה ויותר גבוהה עד שגם צדיק כמותו וכיו"ב לא זכו אליה." 

)רלו"י(

מוהרנ"ת זכה לעומק האמיתי של רביה"ק
ַרְך  ם ִיְתבָּ ׁש, ָחַמל ָעֵלינּו ַהשֵּׁ יָחא ַממָּ בֹות ְמשִׁ ִעקְּ ה בְּ "ְוִהנֵּה ָסמּוְך ְלדֹורֹוֵתינּו ֵאלֶּ
ַמיָּא ַנ'ַחל נ'ֹוֵבַע ְמ'קֹור ָח'ְכָמה אֹור  יׁש ְנ'ַח'ת ִמ'ן' שְׁ יַע ָוַרב ִעיר ְוַקדִּ ַלח ָלנּו מֹושִׁ ְושָׁ
ר ִסְפֵרי ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ְוִסּפּוֵרי  ַעל ַהְמַחבֵּ דֹוׁש ְוכּו' בַּ נּו ַהקָּ ָהאֹורֹות ְוכּו', הּוא ַרבֵּ
י תֹוָרתוֹ  ִחּדּושֵׁ ל ִיְשָֹרֵאל בְּ ַמֲעִשֹּיֹות ְוכּו' ְוכּו' הּוא ִהְפִליא ַלֲעשֹֹות ְלָהִאיר ֵעיֵני כָּ
ְוֶהֱעִמיד  ים,  דֹושִׁ ַהקְּ ְסָפָריו  בִּ ִמזֶּה  ה  ַהְרבֵּ ְמבָֹאר  כַּ ְוִעְנָיָניו,  ְוִסּפּוָריו  ְוִשֹיחֹוָתיו 
ַהַהְעָלָמה  ִמּגֶֹדל  ֵכן  י  פִּ ַעל  ְוַאף  דֹוִלים,  גְּ יִקים  ְוַצדִּ ֲחָכִמים  ה  ַהְרבֵּ ְלִמיִדים  תַּ
ית א( "ַויְַּרא ֱאלִקים ֶאת  ֵראשִׁ ֶרְך )בְּ ֶזה ָהעֹוָלם, ַעל דֶּ ָהָיה ָעָליו בְּ ָרה שֶׁ ְוַהַהְסתָּ
יג  ְלִמיָדיו ַהְמקָֹרִבים ֵאָליו לא ָזכּו ֵליַדע ּוְלַהשִּ ן גַּם תַּ י טֹוב" ִלְגנֹז, ַעל כֵּ ָהאֹור כִּ
בֹות  ִנְשֹגְּ נֹוְראֹות  יַע  ִהגִּ ֵהיָכן  ַעד  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונוֹ  ּנּו  ִממֶּ ְקָצת  ַהמִּ ִמן  ִמְקָצת  גַּם 
ְבָהִקים  ְלִמיָדיו ַהמֻּ י ִאם ַעל ֶאָחד ִמתַּ ָגתוֹ ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה כִּ תוֹ ְוַהשָּ ַמֲעַלת ְקֻדשָּׁ
ָהעוָֹלם  ְלַחיֵּי  ִלְבָרָכה  ִזְכרוֹנוֹ  ָנָתן  י  ַרבִּ ָהַרב  ְוכּו'.  דוֹׁש  ַהקָּ יק  דִּ ַהצַּ מוֵֹרנּו  הּוא 
ת  ֻדלַּ יג ְקָצת ִמגְּ הּוא יוֵֹדַע ּוַמשִּ ַעְצמוֹ שֶׁ נּו ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה בְּ א ָעָליו ֵהִעיד ַרבֵּ ַהבָּ

ָמקֹום ַאֵחר" )ימי מוהרנ"ת – הקדמה(  ְמבָֹאר ְקָצת ִמזֶּה בְּ ַמֲעָלתוֹ, כַּ

"כשהתקרב אליו רבי נתן ז"ל, סיפר רבינו ז"ל עם ביתו אדל והפליג בשבח 
מוהרנ"ת ואמר לה - "מה אומר לך מחכמתו", תדעי לך התקרב מישהו חדש 
התלמידים  מכל  כי  ההשארה.  תהיה  ממנו  שבאמת  חדש  מישהו  לגמרי. 
לעומק,  חדר  לא  הפנימיות,  את  העומק,  את  הבין  לא  אחד  אף  האחרים 
לעומק,  ועומק  עמקים,  מיני  עשרה  ועומק,  עומק  שיש  העמקים,  לעומק 
כמו  העמקים,  את  שבר  שהוא  העמקים,  מעמקי  ה',  קראתיך  ממעמקים 
שאמר הזוהר בשלח שיש עומק לעומק, ועוד עומק ועוד עומק ועוד עומק, 

ור' נתן לא הסתפק, הוא חיפש עוד עומק ועוד עומק ועוד עומק, עד שהוא 
הגיע לנק' הפנימית הפנימית" )באר הנחל(

מוהרנ"ת הוא המזריח ומאיר את אור רביה"ק 
י  דֹוִלים כִּ ל ְיֵמי ַחיֵּינּו ְלעֹוֶשֹה ָלנּו אֹוִרים גְּ ל כָּ "ּוָבזֹאת ֲאַנְחנּו ַחיִָּבים ְלהֹודֹות ּוְלַהלֵּ
ל  ְמשָׁ ּיֹום" הּוא ַאְדמֹו"ר מֹוֲהַר"ן ַזַצ"ל, ַהנִּ ֶלת בַּ ֶמׁש ְלֶמְמשֶׁ ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ, "ֶאת ַהשֶּׁ
ָאז  ה שֶׁ ֻאלָּ ז ַעל ַהגְּ ַרמֵּ מְּ ּיֹום, שֶׁ ר ִיְהֶיה בַּ ִעקָּ ֶמׁש שֶׁ ְגבּוַרת ְמאֹורוֹ ּוְזִריָחתוֹ ְלַהשֶּׁ בִּ
ס ּתֹורֹוָתיו  ַפְרדֵּ בְּ ְשַֹרף, ְוַגם עֶֹצם ַהּנֹוָראֹות שֶׁ ַהנִּ נּוז ְוִסְפרוֹ  ה גַּם ִסְפרוֹ ַהגָּ לֶּ ִיְתגַּ

ו,  ל ַעְכשָׁ ּוַמֲעִשֹּיֹוָתיו שֶׁ
ַז"ל  מוַֹהְרַנ"ת  מוֵֹרנּו  דוֹׁש  ַהקָּ ְלִמידוֹ  תַּ הּוא  ְיָלה"  לַּ בַּ ֶלת  ְלֶמְמשֶׁ ַהיֵָּרַח  "ְוֶאת 
אוֹר  ֶאת  ַעְצמוֹ  בְּ ל  בֵּ קִּ שֶׁ ַעד  ּגּופוֹ,  ֶאת  ְוֵצֵרף  ְך  ִזכֵּ ר  ֲאשֶׁ ַעל  ָבָנה,  ַללְּ ל  ְמשָׁ ַהנִּ
יב  ּוְלָהשִׁ ּוְלַהֲחיוֹת  ה,  ֵאלֶּ דוֹרוֵֹתינּו  בְּ שֶׁ ְך  ַהחֹשֶׁ עֶֹמק  בְּ ם  גַּ ְלַהְזִריחוֹ,  ֶמׁש  ַהשֶּׁ
ְיכוִֹלים  ֵאין  ֵעיֵניֶהם  ֲהיוֹן  כִּ ּגֶֹדל  ֲחַמת  מֵּ שֶׁ ָהְראּות  י  ֲחלּושֵׁ ל  כָּ ֶאת  ם  גַּ ֶזה  בָּ
ֵיׁש  ּה,  ְעתָּ דַּ ְלָהִפיס  ָבָנה  ְלַהלְּ נּו  תְּ נִּ שֶׁ ְוַהּכֹוָכִבים  ַעְצמוֹ.  בְּ ֶמׁש  ַהשֶּׁ אוֹר  בְּ יט  ְלַהבִּ
יק  ְלַהְצדִּ לּו  דְּ תַּ ְוִהשְׁ ֵאָליו,  ְמקָֹרִבים  ָהיּו  שֶׁ יו  ֲאָנשָׁ ָאר  שְׁ ַעל  ז  ְמַרמֵּ זֶּה  שֶׁ ְלָפֵרׁש 
ם  יָעה. )ַעיֵּן שָׁ יָּדוֹ ִהגִּ ל ֶאָחד ַעד ָמקֹום שֶׁ ָממֹונֹו( כָּ גּופוֹ ְוֶזה בְּ ים, )ֶזה בְּ ֶאת ָהַרבִּ
ְוכּו'("  ּכֹוָכִבים"  כַּ ים  ָהַרבִּ יֵקי  ּוַמְצדִּ ָהָרִקיַע  זַֹהר  כְּ ַיְזִהירּו  יִלים  ְשֹכִּ "ְוַהמַּ תּוב,  ַהכָּ

)כוכבי אור - אנשי מוהר"ן הקדמה( 

חדר  אותו  רבינו,  של  לחדר  ללכת  שצריך  אמרנו  כבר  פעמים  וכמה  "כמה 
של  בתורתו  וכנכון  כראוי  ומכוון  מדריך  כמלמד  בו  משמש  שמוהרנ"ת 
רבינו, דרכו הטהורה ועצותיו הק', כי אמנם כל ענינו של רבינו התבצע ע"י 

מוהרנ"ת.
תלמידים גדולים וקדושים היו לרבינו אשרי חלקם, אבל את התפקיד לגלות 
ולפרסם בעולם את ענינו של רבינו "דעם רבינ'ס זאך" ולהמשיכו לדורי דורות 
ועד היום הזה, את זה ביצע מוהרנ"ת יותר מכולם, בהצלחה גדולה, רדיפות 
יותר מכולם, אך הוא זכה לעמוד בכל, ולבצע בהצלחה את  ויסורים  צרות 
תפקידו ע"י סייעתא דשמיא רבה שליוותה את כל דרכיו, וכיוון אל האמת 
במעשיו, ואכן אפשר לומר בפה מלא, כי על אף הכל דרך רבינו מתנהלת עד 

היום הזה, כדבעי והיא לא נפסקת בעזרתו ית' שמו עד היום הזה"  )רלו"י(

ר ע י י פ א  ט  נ ע ר ב ב  ל ס ר ב ן  י אִִִ

לפני פטירתו
של מוהרנ"ת התאנח, אח"כ 

אמר לאנ"ש, מה אתם חושבים 
מדוע אני מתאנח, אולי משום 

שמעטתי בתורה ותפילה? 
לא. כמה שיכולתי שמרתי על 
הזמן, "אולם מתאנח אני, כי 
מי יודע אם יצאתי ידי חובת 
התמימות שלימדנו רבינו"

)שיש"ק(

צדיק הדור הוא משּול לחוׁמה, בגלל שהוא 
מגן על העיר כמו חומה.

על ידי נתינת צדקה
שוברים ומבטלים
את תאות-הממון.

תורה י"ג


