
א  בָּ שֶׁ כְּ ַהְינּו  יף,  קִּ תַּ ר  בָּ גִּ ַכח  תְּ ִאשְׁ ין  ִאלֵּ בְּ י’:  ס”ק 
י קֶֹדם  יף, כִּ קִּ ר תַּ בָּ ָרֵאל, ֲאַזי ִנְקָרא גִּ ִלְבִחיַנת ֶאֶרץ ִישְֹ
חֵֹגר  ל  ִיְתַהלֵּ ”ַאל  ֲאַזי  ָרֵאל,  ִישְֹ ֶאֶרץ  ִלְבִחיַנת  א  בָּ שֶׁ
ִאיׁש  ִנְקָרא  ָאז  ּנוֵֹצַח,  שֶׁ כְּ ְך  כָּ ַאַחר  ֲאָבל  ַח”.  ְמַפתֵּ כִּ

ִמְלָחָמה:

יסורים

ִמיד  ר ה’ ֱאלֶֹהיָך ּדֵֹרׁש אָֹתּה תָּ ארץ ישראל, הארץ ’ֲאשֶׁ
ָנה’, 1  ָנה ְוַעד ַאֲחִרית שָׁ ית ַהשָּׁ ּה ֵמֵרשִׁ ֵעיֵני ה’ ֱאלֶֹהיָך בָּ
יוחאי  בן  שמעון  רבי  ”תניא,  יסורים.  ידי  על  נקנית 
הוא  ברוך  הקדוש  נתן  טובות  מתנות  שלש  אומר: 
אלו  יסורין.  ידי   - על  נתנן אלא  לא  וכולן  לישראל, 
ישראל  ארץ  הבא.  והעולם  ישראל  וארץ  תורה  הן: 
אלהיך  ה’  בנו  את  איש  ייסר  כאשר  ”כי  דכתיב   -
אל  מביאך  אלהיך  ה’  ”כי  בתריה:  וכתיב  מיסרך,” 

ארץ טובה.” 2

איש ישראלי באמת

להשם  להתקרב   – לדרגה  מדרגה  ללכת  להתחיל 
באמת, לעלות לקדושה, לזה זוכים רק על ידי ארץ 
ֱאֶמת,  בֶּ ְרֵאִלי  ִישְׂ ִאיׁש  ִלְהיֹות  רֹוֶצה  שֶׁ ”ִמי  ישראל.3 
י ִאם ַעל-ְיֵדי  ר כִּ א, ִאי ֶאְפשָׁ א ְלַדְרגָּ ְרגָּ יֵֵּלְך ִמדַּ ַהְינּו שֶׁ דְּ
ַלֲעלֹות  ִריִכין  צְּ שֶׁ ֲעִלּיֹות  ל  כָּ י  כִּ ָרֵאל.  ֶאֶרץ-ִישְׂ ת  ְקֻדשַּׁ
ל  כָּ ְוֵכן  ָרֵאל.  ֶאֶרץ-ִישְׂ ַעל-ְיֵדי  ַרק  ֵהם  ה,  ֻדשָּׁ ַהקְּ ֶאל 

ָרֵאל.” 4 ֶאֶרץ ִישְׂ ִפּלֹות ֵהם ַרק בְּ ֲעִלּיֹות ַהתְּ

כפשוטו עם אלו הבתים

י  ַאְלתִּ יָחה שָׁ ַהשִּ ֵעת  בְּ ְך  כָּ ַאַחר  ַהּתֹוָרה  ַמר  גָּ ”ְוַאַחר שֶׁ
ה  מֶּ בַּ וַָּנְתֶכם  כַּ ַמה  לרביה”ק(  )מוהרנ”ת  אֹותוֹ 

זֶּה  ְושֶׁ ְך,  כָּ ל  כָּ דֹוָלה  גְּ ִהיא  ִיְשָֹרֵאל  ֶאֶרץ  שֶׁ ם  ֲאַמְרתֶּ שֶׁ
וָָּנִתי  כַּ ְוָאַמר,  ְוָעָנה  י  בִּ ְוָגַער  ְלָחָמה?  ַהמִּ ִנְצחוֹן  ר  ִעקַּ
ים  תִּ ַהבָּ ֵאּלּו  ִעם  יטּות,  ְפשִׁ בִּ ַהּזֹאת  ִיְשָֹרֵאל  ֶאֶרץ 
ַמֲעַלת  בְּ ֶהֱאִריְך  שֶׁ ה  מֶּ בַּ וָָּנתוֹ  כַּ ל  כָּ שֶׁ לֹוַמר  כְּ ירֹות.  ְוַהדִּ
ַהּזֹאת  ִיְשָֹרֵאל  ֶאֶרץ  ַעל  ְפׁשּוטוֹ  כִּ וָָּנתוֹ  כַּ ִיְשָֹרֵאל,  ֶאֶרץ 
ל ִאיׁש ִיְשָֹרֵאל  כָּ ְרצֹונוֹ שֶׁ ם, שֶׁ ֵני ִיְשָֹרֵאל נֹוְסִעים ְלשָׁ בְּ שֶׁ
ע ְלֶאֶרץ  ֱאֶמת, ִיסַּ רֹוֶצה ִלְהיֹות ִאיׁש ִיְשָֹרֵאל בֶּ ל ִמי שֶׁ כָּ
ר  בֵּ יֵּׁש לוֹ ְמִניעֹות ַרּבֹות ַעל ֶזה, ְישַׁ י שֶׁ ִיְשָֹרֵאל, ְוַאף ַעל פִּ
ְלָחָמה  ַהמִּ ִנְצחוֹן  ר  ֶזה ִעקַּ י  כִּ ם  ְוֵיֵלְך ְלשָׁ ִניעֹות  ַהמְּ ל  כָּ

ּזֹוִכין ָלבֹוא ְלֶאֶרץ ִיְשָֹרֵאל ְוכּו’: שֶׁ כְּ

יֹוֵתר, ַלֲעבֹר  יֹוֵתר ְוִחזֵּק אֹוִתי בְּ ר ֵהִעיר ְלָבִבי בְּ ְוֶזה ֲאשֶׁ
ּבֹר  ִלשְׁ עּור  שִׁ ִלי  בְּ ִלי  ָהָיה  שֶׁ ָהַרּבֹות  ִניעֹות  ַהמְּ ל  כָּ ַעל 
ר  ֲאשֶׁ ַרְך  ִיְתבָּ ם  ַהשֵּׁ רּוְך  בָּ ִיְשָֹרֵאל.  ְלֶאֶרץ  ְוָלבֹוא  ם  כֻּלָּ
ה,  ֵאלֶּ ר ְמִניעֹות ּוִבְלּבּוִלים ְוִעּכּוִבים כָּ בֵּ ֶעְזִרי ְלשַׁ ָהָיה בְּ

לֹום.” 4 שָׁ לֹום ְוַלֲחזֹר בְּ שָׁ ם בְּ ְוָלבֹוא ְלשָׁ

כיסופים לארץ ישראל

ַנְחָמן,  י  ַרבִּ ָהַרב  דֹוׁש  ַהקָּ נּו  ְוַרבֵּ מֹוֵרנּו  ֲאדֹוֵננּו  ְוִהנֵּה 
ים  דֹושִׁ ַמֲאָמָריו ַהקְּ ָלנּו בְּ ה  לָּ גִּ ִלְבָרָכה הּוא  יק  ַצדִּ ֵזֶכר 
יו  ַעְכשָׁ גַּם  ִיְשָֹרֵאל,  ֶאֶרץ  ת  ְקֻדשַּׁ ַמֲעַלת  ִנְפְלאֹות  ּגֶֹדל 
ִיְשָֹרֵאל,  ָהָיה ּבֹוֵער ְמאֹד ְלֶאֶרץ  ְוִלּבוֹ  ָגלּות...  ִהיא בְּ שֶׁ כְּ
ן  יָאתוֹ ֵמֶאֶרץ ִיְשָֹרֵאל, ָהָיה גַּם כֵּ יקֹוד ֵאׁש, ְוַגם ַאַחר בִּ כִּ
ְכלֹות  ּתֹוְקקּותוֹ ְלֶאֶרץ ִיְשָֹרֵאל ָעצּום ּוֻמְפָלג ְמאֹד בִּ ִהשְׁ
ְהיֹותוֹ  ר בִּ ָלנּו ֲאשֶׁ רּו  ר ֲאבֹוֵתינּו ִספְּ ֲאשֶׁ ׁש, כַּ ַהנֶֶּפׁש ַממָּ
ל  שֶׁ ית  ִלישִׁ ַהשְּׁ ה  ֻעדָּ סְּ בַּ ים  ֲאָנשִׁ ִעם  ב  ָישַׁ ְרגְּ  ֶלְמבֶּ בְּ
ה  ַהְרבֵּ ָאז  ר  ְוִדבֵּ ְדַרֲעִוין,  ַרֲעָוא  הּוא  ָאז  שֶׁ קֶֹדׁש,  ת  בַּ שַׁ
ּתֹוְקקּות ָעצּום  ָרצוֹן ְוִהשְׁ ת ֶאֶרץ ִיְשָֹרֵאל בְּ ִמּגֶֹדל ְקֻדשַּׁ
ֵנר  ֲעַדִין  ִהְכִניסּו  ְולא  ְיָלה,  ַהלַּ יְך  ֶהְחשִׁ ַעד שֶׁ ְמאֹד,  ַעד 

בּו  יָּשְׁ שֶׁ ים  ָהֲאָנשִׁ יׁשּו  ְוִהְרגִּ ְלֵביתוֹ, 

חשיבות הלימוד

תורה כ'
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ָבר ְוָדָבר  ל דָּ ה ַעל כָּ ֵאלֶּ ה ְוֵעצוֹת ֲעֻמּקוֹת כָּ ֵאלֶּ נּו ְלַגּלוֹת ּתוֹרוֹת כָּ דוֹל ִהְפִליא ַלֲעשֹוֹת ִעמָּ ַחְסּדוֹ ַהגָּ ה ָלֵאל בְּ ּוְתִהלָּ
ְך  י ֵכן ַהּכֹל ִנְמשָׁ ִוין ְלָכל ֶנֶפׁש, ְוַאף ַעל פִּ מּור ַהשָּׁ יטּות גָּ ִמימּות ּוְפשִׁ ֶדֶרְך תְּ ְדָרִכים ִנְפָלִאים ְמאֹד בְּ ְכָלל ּוִבְפָרט בִּ בִּ
ּבֶֹלת  י ַמִים ְושִׁ ַמֲעַמקֵּ א בְּ בָּ ר ֲאִפּלּו ִמי שֶׁ ים ְמאֹד ְמאֹד ֲאשֶׁ ים ֲעֻמקִּ ים ֵעָצה ְוכּו’ ֲעֻמקִּ ִים ֲעֻמקִּ ְעְיֵני ַהְיׁשּוָעה ִממַּ ִממַּ
הּוא ַעל ְיֵדי ְצָעָקה ַוֲאָנָחה ְוָרצוֹן  ל ָמקֹום שֶׁ ַרְך ּוְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ִמכָּ ם ִיְתבָּ ם ֶאת ַהשֵּׁ ָטַפְתהּו ָיכֹול ִלְמצֹא גַּם שָׁ שְׁ
ַיְזִקינּו  ְלַבל  ם  ַהשֵּׁ ּוְלַמַען  ם  ַהשֵּׁ ְלַמַען  ְוכּו’.  טֹוָבה  ה  ּוְנֻקדָּ ה  ְנֻקדָּ ָכל  בְּ ִמיד  תָּ ַנְפׁשוֹ  ֶאת  ַח  ּוְלַשֹמֵּ טֹוִבים  ְוִכּסּוִפין 
ים  י לא ָתְמנּו ְוכּו’ ֲחָדשִׁ ְבִחיַנת ַחְסֵדי ה’ כִּ ָכל יוֹם בִּ ים בְּ שִׁ י ֵהם ִמְתַחדְּ ָבֵרינּו. כִּ לוֹם דְּ לוֹם ַחס ְושָׁ ֵעיֵניֶכם ַחס ְושָׁ בְּ
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א. עיקר האיש הישראלי נברא, שישתדל 
ית’, עד  ועבודת הבורא  ימיו, ביגיעות  כל 
שישיג המקיפים שאפשר לו להשיג – וזה 

כל תכליתו. )ה – א(
_______________________

ממשיך  שהאדם  בדעת  תלוי  הבחירה  ב. 
דק’,  הדעת  את  ממשיך  הוא  אם  לעצמו, 
את  להכיר  הדעת  ע”י  זוכה  הוא  אזי 
השי”ת. אבל הרשעים עושים מעשי זמרי, 
ע”י  הם  כפנחס,  הדעת  השגת  ומבקשים 
דעתם באים לכפירות גדולות, ומתרחקים 
מהשי”ת, ומכשילים את הרבים הכרוכים 

אחריהם. )ה – ו(

זה,  בלשון  הק’  מפיו  ששמעתי  וכמו   ”
שזה א”א להשיג איך הבחירה היא בתוך 
שצריכין  בעת  כן  ועל  בעצמה,  הידיעה 

להמשיך דעת, שם עיקר הבחירה.”
_______________________

ג. אע”פ שהדעת לפני העינים, אעפ”כ אין 
רואין אותו מריבוי ההסתרות וההעלמות. 
לכ”א  שקשה  והמבוכות  הקושיות   וכל 
על צדיקי אמת וכשירי הדור, הכל נמשך 
מתעלומות המוחין והמקיפין שאינו זוכה 
עיקר  כי  בחירתו,  עיקר  ושם  להשיגם, 
הבחירה ע”י שאין מבינים תכף הקושיות 

והמבוכות. )ה – ז(

אחד  כל  על  עתה  גם  עובר  זה  ”שכל 
ואחד, ומשכיל על דבר טוב החפץ באמת 
והתחזקות,  עצות  מזה  יבין  לאמיתו, 
וכשרואה  האמת,  לנקודת  להתקרב 
שבאים על דעתו קושיות ובלבולים, כמה 
כי ע”י  וכמה הוא צריך לצעוק להשי”ת, 

צעקה מולידין המוחין מתעלומתן.”
_______________________

להשיג  להתחזק,  לראות  כ”א  צריך  ד. 
כשהוא  בוודאי  כי  מדרגתו,  לפי  השגות 
מדרגתו.  לפי  גדולה  השגה  להשיג  יכול 

להיות איש ישראל באמת
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ְצֲעקּו  ַויִּ ִלְגֹוַע,  ִהְתִחיל  שֶׁ ֶאְצלוֹ 
ְוֵהִקיצּו  ְועֹוְררּו  ִית,  ַלבַּ ֵנר  ְלָהִביא 
ּגֶֹדל  ְגַלל  בִּ ר  ֲאשֶׁ ָאז  ְוֵהִבינּו  אֹותוֹ, 

ְלָתה ַנְפׁשוֹ ָלֵצאת.” 5 ּתֹוְקקּותוֹ ְלֶאֶרץ ִיְשָֹרֵאל כָּ ִהשְׁ

פטירת משה רבינו

גַּם  ִנְרָמז  ר  ֲאשֶׁ לֹוֵמנּו,  שְׁ י  ֵמַאְנשֵׁ ֵמֶאָחד  י  ַמְעתִּ ”ְושָׁ
נּו ָעָליו  ה ַרבֵּ קּות מֹשֶׁ לְּ ה ֵאֶצל ִהְסתַּ דֹושָׁ תֹוָרֵתנּו ַהקְּ בְּ
ת  בָּ שַׁ בְּ ְדַרֲעִוין  ַרֲעָוא  ֵעת  בְּ ַנְפׁשוֹ  יְָּצָאה  שֶׁ לֹום,  ַהשָּׁ
ִיְשָֹרֵאל,  ְלֶאֶרץ  ּתֹוְקקּותוֹ  ִהשְׁ ּגֶֹדל  ֵמֲחַמת  ִמְנָחה,  בְּ
ֵמאֹות  ]ֲחֵמׁש  תקט”ו  ה  מֹשֶׁ ל  לֵּ ִהְתפַּ שֶׁ ָידּוַע  י  כִּ
ִפּלֹות ָלבֹוא ְלֶאֶרץ ִיְשָֹרֵאל, ּוְלַבּסֹוף  ַוֲחֵמׁש ֶעְשֵֹרה[ תְּ
ַרְך ”זֹאת ָהָאֶרץ ְוכּו’ ֶהְרִאיִתיָך  ם ִיְתבָּ ָאַמר לוֹ ַהשֵּׁ שֶׁ כְּ
ם  שָׁ ”ַויָָּמת  ִתיב  כְּ ִמיָּד  ַתֲעבֹר”,  לא  ה  מָּ ְושָׁ ְבֵעיֶניָך 
ָבר  דָּ ָלָאָדם  לוֹ  ְרִאין  מַּ שֶׁ ְיֵדי  ַעל  י  כִּ ְוכּו’,  ה”  מֹשֶׁ
יֹוֵתר,  ק בְּ ר ַהֵחשֶׁ בֵּ ק, ּומֹוְנִעין אֹותוֹ ֵמִאּתוֹ, ִנְתגַּ ַהנְֶּחשָׁ
ַרְך ֶאת ָהָאֶרץ,  ם ִיְתבָּ ֶהְרָאה לוֹ ַהשֵּׁ מוֹ ֵכן ַעל ְיֵדי שֶׁ כְּ
יֹוֵתר ַעד  קוֹ בְּ ר ִחשְׁ בֵּ ה לא ַתֲעבֹר, ִנְתגַּ מָּ ְוָאַמר לוֹ ְושָׁ

יְָּצָאה ַנְפׁשוֹ.” 5 שֶׁ

אפילו רגלי

הּוא  ְלָחָמה,  ַהמִּ ִנְצחוֹן  ר  ִעקַּ ַהזֶּה  ַמן  זְּ בַּ גַּם  ן  כֵּ ”ְוַעל 
ָרֵאל  שְׂ יִּ שֶׁ מוֹ  כְּ יטּות.  ְפשִׁ בִּ ָרֵאל  ְלֶאֶרץ-ִישְׂ ָלבֹוא 
ירֹות  ְוַהדִּ ים  תִּ ַהבָּ ְלתֹוְך  ו  ַעְכשָׁ ם  ְלשָׁ נֹוְסִעים 
ם  ים ָלבֹוא ְלשָׁ ּוְצִריִכים ִלְהיֹות ְמֻרצִּ ם,  ְמָצִאים שָׁ ַהנִּ
תּוב: ’’ֶלְך-ְלָך’’  כָּ מוֹ שֶׁ ַדֲחקּות, ַוֲאִפּלּו ַרְגִלי, כְּ ֲאִפּלּו בְּ

ְיָקא.” 6 ַרְגַלִים דַּ ְבִחיַנת ֲהִליָכה בְּ בִּ

הלב שורש התורה

הזה  בלב  הדיבורים,  כל  של  השורש  הוא  הלב 
כתובים כל החידושים וביאורי התורה. והלב הזה 
הוא ירושלים ’דברו על לב ירושלים’. )כמבואר כל 
זה בתורה( ”אבל הוא סוד נפלא, וחשבון דק ועמוק 
עמוק מי ימצאנו, לא לחנם מסורה עדות לבית דין 
בירושלים דוקא, בא וראה סוף מס’ ברכות, חנניה 
אחי ר’ יהושע שבקש לעבר שנים ולקבוע חדשים 
בחוץ לארץ, ובקשו לנדותו, דכתיב כי מציון תצא 
תורה, ולא ממקום אחר, שמע מינה שהמקום גורם 

לידע סוד נפלא הזה.” 7

הלב – ירושלים

והחידושים,  התורה  את  הממשיכה  היא  ירושלים 
והלומדים,  המבארים,  המפרשים,  לכל 
ּוְדַבר  תֹוָרה  ֵצא  תֵּ ּיוֹן  ִמצִּ י  ’כִּ בתורה,  והמתעסקים 
ם’.8 ”לב ירושלים, ששם ביאורי התורה..  לִָ ה’ ִמירּושָׁ

שמשם תצא דבר ה’ לביאורי-התורה.” 9  

”וזה הוא לכו ונעלה אל הר האלהים ממש, המקודש 
מצד עצמו, בהיותנו עולים אל בית אלהי יעקב, כי 
הוא עצמו יורנו מדרכיו, ונלכה באורחותיו, אפילו 
יצוייר תצא התורה מציון חוצה, וכן דבר ה’ אשר 
שם  תהיה  ולא  מירושלים,  יצא  ישראל  עם  דבר 
והעדר  חסרון  שום  זה  יעשה  לא  ה’,  ודבר  תורה 
השלמות, כי קדושת המקום מספקת ודיה להשגת 

שלמותינו.” 10

הצדיקים שהיו בחוץ לארץ

יהודי,  איש  להיות  אפשר  שאי  המבואר  ”לפי 
ארץ  ידי  על  אם  כי  לדרגא,   מדרגא  לילך  דהיינו 
רבינו  איך הלך  יש להבין  כן  ישראל כפשוטו. אם 

בארץ  שהיה  קודם  לדרגא,  מדרגא  בעצמו  ז”ל 
יכלו  גדולים שלא  עוד כמה צדיקים  וכן  ישראל? 
לבוא לארץ ישראל, כגון הבעל שם טוב ז”ל, ועוד 

כמה כיוצא כידוע?

שבוודאי  לומר,  דיש  דעתי  לעניות  נראה  כן  על 
צריך להיות בארץ ישראל בפועל ממש, אך קודם 
שזוכים להוציא מכח אל הפועל ענין זה, אז על כל 
פנים על ידי ההשתוקקות, והגעגועים, והכיסופין, 
ידי  על  עליו  נמשך  ישראל,  בארץ  להיות  שנכסף 
זה גם הארה מקדושת ארץ ישראל, עד שזוכה על 
ה’,  בעבודת  לדרגא  מדרגא  לעלות  כן  גם  זה  ידי 
אך הכיסופין צריכין להיות באמת לאמיתו, דהיינו 
שבעת שמוצא שעת הכושר להוציא מחשבתו אל 
הפועל, אזי ישבר כל המניעות, עד שיבוא בפועל 
המלחמה  נצחון  עיקר  וזהו  ישראל,  לארץ  ממש 
כנ”ל, אך קודם שזוכה לזה, אז אף על פי כן על ידי 
הכיסופין האמתיים לבד נמשך עליו גם כן קדושת 

ארץ ישראל.” 11

הנסיון – ארץ ישראל

היותר  ומניעה  בזה הזמן הנסיון הגדול,  ”כי עתה 
ישראל.  ארץ  היא  כראוי,  הקדושה  מדרכי  גדולה 
היום  כי  כ’.  ומובא בתורה  ז”ל,  רבינו  וכמו שאמר 
המניעות הגדולות מארץ ישראל, הם מוציאי דיבת 
ז”ל על עצמו,  וכמו שאמר רבינו  ולא הים.  הארץ 
לעמוד  צריך  עוד  הכל,  על  מדלג  כבר  כשהאדם 
בנסיון שלא לחלוק עליו כלל חס ושלום. וכן היום 
ושלום,  חס  כלל  לחלוק  שלא  הוא  לכל  הנסיון 
ישראל.  ארץ  על  ישראל  בני  מכל  הנסיעה  על 
לארץ  שיחשקו  הצדיקים  על  היום  ושיתפללו 
וכן להתפלל  קנ”ה.  בתורה  כמובא  כראוי,  ישראל 
על אנ”ש היום שישתוקקו כולם לארץ ישראל.” 12

המונעים מארץ ישראל

”האויבים המונעים מארץ ישראל, שהם הטמאים 
בחרבא  ולהכריתם  למחותם,  שמוכרח  לגמרי, 

וקטלא, כמבואר בפנים.” 9

ישראל אמיתי

ביכולת  שאין  הקדושים,  מדבריו  ”בהמבואר 
הנבחר  בארץ  האמיתי,זולת  ישראל  להיותבשם 
לזה, מבואר לפי זה גם בשם ארץ ישראל בעצמו, 
הארץ  לבד  היא  כי  ז”ל,  חכמינו  בפי  כן  שנקראה 

אשר לישראל.”

אור רבינו הקדוש

זולת  ז”ל,  מאדמו”ר  לקבל  ביכולת  שאין  ”כמו 
באמצעות מוהרנ”ת ז”ל, כי בו לבד נשפע מנשמת 
כן  מאתו.  לקבל  ביכולת  להיות  ז”ל  רבינו  ודעת 
בעניין ארץ ישראל, כי בה לבד נשפע וניתן מאור 
ודעת אדמו”ר ז”ל, להיות ביכולת לקבל מאיתו.” 9

__________________

1.  דברים י”א – י”ב.  2. ברכות ה – א.  3. קיצור ליקו”מ – ח.  
4. חיי”מ ט”ו.  5. ימי מוהרנ”ת - חלק שני הקדמה.  6. קיצור 
ליקו”מ ט”ז.  7. שו”ת חתם סופר קובץ תשובות סימן כ”ו. 
8. ישעיהו פרק ב – ג’, מיכה פרק ד – ב.  9. ביאור הליקוטים.  
וע”ש  לחכמה,  פרפראות   .11 ב.   חלק   - לעיתים  בינה   .10
ביאור   .12 לא”י.   הכיסופים  חשיבות  בענין  גדולה  אריכות 

הליקוטים בסוף.

המשך מעמ' קודם
תו' כ'

ושכל  בהשגה  עצמו,  להסתפק  לו  אסור 
להסתכל  דהיינו  להיפך  ואפ’  שישיג,  קטן 
ילבש  )לא  אסור.  ג”כ  ממדרגתו  למעלה 

גבר א – א(
_______________________

זה התפילה מכונה בשם אשה,  ה. בשביל 
בשעת  כי  כמובא,  ה’  יראת  אשה  בחי’ 
בחי’  אשה,  בבחי’  להיות  צריך  התפילה 
שלא  היינו  כח,  חלוש  שהוא  מקבל, 
ישתמש בשום כח של מעשיו הטובים, רק 
יהיה בבחי’ חלישות כח, כאילו אין לו שום 
כח, רק יתפלל דברי רכות ותחנונים כרש 

ואביון. )הל’ ב(
_______________________

אזי  אותה,  כשמכניעים  הסט”א  כי  ו. 
מרכבה  כרחה,  בעל  נעשית  בעצמה  היא 
)הל’  וסיוע לקדושה.  ונותנת כח  לקדושה, 

ב(
_______________________

בהדעת  פוגמין  בהבגדים,  כשפוגמין  ז. 
ממש,שהוא פגם הברית. )הל’ ג(

_______________________

ח. כי אחר התחלת התשובה, דהיינו עזיבת 
החטא, עדיין א”א להתקרב תכף להשי”ת, 
עד אשר יצטרף, ויתלבן, וישמור עצמו מן 
ממנו  יגרש  שעי”ז  כדי  ימים.  כמה  החטא 
ממנו,  ותתפרד  נאחזת,  שהיתה  הסט”א 
ואז הוא ראוי לטהרה גמורה, ולזכות לשוב 

למקומו. )נידה – א(

התרחקות,  היא  ההתקרבות  תחילת  ”כי 
של  היסורין  אלו  של  צער  לסבול  וצריך 
ההתרחקות, שצריך לקבל עליו בתחילת 

התשובה.”
_______________________

ט. באמת א”א להכירו, ולידע ממנו ית’ ע”י 
לבד,  אמונה  ע”י  כ”א  וספירה,  מידה  שום 
וגם א”א שיתגלה שום מידה, ושום ספירה, 

כ”א ע”י האמונה. )ב – ב(

מבינים  שאין  במה  הוא  האמונה  ”ועיקר 
שיאמין  לדעת  יבוא  מהיכן  וא”כ  בשכל, 
בזה, אך באמת היא נפלאות תמים דעים, 
שברא בחכמתו הגדולה, כח בשכל האדם, 
דעתו,  ולסלק  לצמצם  כח  לו  שיהיה 
הרשימו  כח  ע”י  לבד,  באמונה  ולהאמין 
הסתלקות  לאחר  אפ’  בהדעת,  שנשאר 
מזליה  חזי  לא  דאיהו  אע”פ  כי  הדעת, 
הדבר בשכלו,  מבין  אע”פ שאינו  כי  חזי, 

אעפ”כ מבין מרחוק שראוי לו להאמין.”
_______________________

שלא  ממדרגתו,  למעלה  לחקור  אסור  י. 
גורם   – האור  ריבוי  בבחי’  ח”ו  יהיה 
להסתכל  שכלו  כשרודף  כי  כלים,  שבירת 
לסמוך  רוצה  ואינו  רשות,  לו  שאין  במה 
באמונה,  שפוגם  נמצא  לבד,  האמונה  על 
כלי  נשבר  השכל,  אור  ריבוי  מחמת  ואזי 
אפי’  לגמרי,  הדעת  נתבטל  ואז  האמונה, 

מה שהיה אפשר להבין מתחילה. )ב – ג(



? ה ר י כ מ ל  , א ב ה - ם ל ו ע
סיפור

נחום פ מנחם  ר'  הצדיק  הרב  בא  אחת  עם 
מטשארנאביל לעיר קטנה ואנשים בה מעט 
ורצה לטבול במקוה. שאל לאנשי המקום ובירר 
בפנים  מקומו?"  את  לי  הַתראו  המקוה?  "איה 
התושבים  אמרו  צער   מלאות  ועיניים  נפולות 
מקום  כי  מקוה,  שום  בכאן  נמצא  "לא  לצדיק: 
לזה  וצריך  יושבת  הר  והעיר על  גבוה מאוד  זה 
ממון הרבה למימון ההוצאות לחפור בעומק רב 
ולמצוא שם מים או מעיין שיוכלו לעשות מקוה 
טהורה כדת. אך דא עקא, אנשי העיר עניים המה 

ואין בידם להוציא הדבר מכח אל הפועל"

את  ומשסיימו  בריכוז  לדבריהם  האזין  הצדיק 
דבריהם הנוגים ענה ואמר: "אפשר יש בכם איש 
אחד אמיד שירצה לקנות עולם הבא שלי המוכן 

לי מעת אשר נולדתי עד היום?"

ההכרזה  נחתה  קיץ  יום  של  בעיצומו  כרעם 
ונרעשים  המומים  היו  כולם  והעצומה.  הנדירה 
כשכׂל  עשיר  איש  הרבי  לפני  והתיצב  בא  והנה 
רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו חלים ורועדים מעוצם 
המעמד. כל מילה בעולם לא תוכל לתאר אפס 
קצהה של זכיה נוראה ובלתי נתפסת שכזו!  היש 

מאושר ממנו???

הנרגש   הזוכה  שלשל  רובל-כסף  מאות  שלוש 
,כשליבו הולם בחזקה, לידיו הצדיק בעד חלקו 
לעולם הבא וקנה ממנו בקנא"ס אליבא דדינא. 
בידיו הקדושות את שלוש-מאות- נטל הצדיק 
ונתן אותם לאנשי העיר להקים בעיר  הרובלים 
יתברך  לבורא  רוח  נחת  לעשות  מקוה-טהרה 

שמו.

מהרו אנשי העיר לעשות כן ותוך זמן קצר היה 
המקוה בנוי לתפארה. 

)ספר מפעלות הצדיקים(

           לחדד את השכל
.............................................................................................................מה אמרה הצדקת אדל בת רבינו לפני פטירתה?

התשובה משבוע שעבר: אדל בת רבינו נפטרה בשנת תרי"ד בגיל 68 )-נולדה בשנת תקמ"ז( )גידולי הנחל כ"ח( 

כשיושבים שני אנשים, ולא מדברים בתורה "
וביראת שמים, הרי זה מושב ליצים, שעל פי 
הלכה אסור לעמוד לידם, וצריכים להתרחק 
כבר  אזי  תורה,  מדברים  הם  אם  כלומר,  מהם. 
השכינה עמהם, ומצווה לעמוד שם, ולהאזין לכל 
הגה היוצא מפיהם. וכל רגע נוסף שעומדים שם 
תורה,  שם  אין  ואם  לשכינה.  רוח  נחת  גורמים 
צריכים להתרחק מהם ולברוח כמפני האש, ואסור 

לעמוד שם לרגע אחד.

שמים,  ויראת  בתורה  לא  רק  הוא  דיבורם  ואם 
גם אם אין דיבורם דברים האסורים, הרי זה כבר 

מושב ליצים, וצריכים לברוח משם.

י"ט(  )תורה  הזאת,  בתורה  רבינו  כתב  זה  ועל 
ללא  הקודש  לשון  היינו  אפשר",  זה  בלא  "שזה 
להיות  אפשר  אי   – להיפך  או  הברית,  שמירת 

במציאות.

עליה  והשפיע  חוה,  את  הסית  כשהנחש  והנה 
לגשת  יכול  היה  לא  ורע,  טוב  לאכול מעץ הדעת 
 - הקודש,  לשון  שלימות  היא  "חוה"  כי  אליה, 
טוב  "מעורב  היה  הדעת  ועץ  בתכלית",  "קדושה 

ורע". והנחש הוא "רע הגמור".

גמור.           רע   – נחש  א.  סוגים:  ג'  כאן  שהיו  היינו 
ב. עץ הדעת – מעורב טוב ורע. ג. חוה – שלימות 
היה  לא  הגמור,  הרע  שהנחש  היינו  הקדושה. 
מסוגל לגשת לחוה, שהיא שלימות הקדושה, אלא 

על ידי אמצעי של עץ הדעת טוב ורע.

בו  שיש  גמור,  רע  הוא  הרע,  לשון  דיבור  והנה 
איסורים חמורים, מדאורייתא ממש. ויש שאמנם 
לא  היינו  ורע,  טוב  בו  גמור, אבל מעורב  רע  אינו 
שהם  כאלו  דיבורים  סוג  אלא  ממש,  הרע  לשון 

מעורבים מטוב ומרע. 

הוא   – גמור  רע  ותפילה.  תורה  הוא   – גמור  טוב 
יכול  היה  לא  והנחש  ואסורים,  רעים  דיבורים 
בטוב  תחילה  ופיתה  גמור,  ברע  חוה  את  לפתות 

ורע.

בשום  יכול  לא  הרע  היצר  למעשה:  ולעובדא 
אופן לגשת אל האדם ולפתותו, שידבר דיבורים 
מסיתו  הוא  פיתייו,  בתחילת  לכן  ממש,  אסורים 
שידבר דיבורים סתם, חדשות, פוליטיק, עיתונים 
וכו', שאינם רע גמור ממש, ומזה נשתלשל ונהיה 

ומזה  ליצלן,  רחמנא  ממש  גמור  רע 
ירחם. ה'  ממש,  הברית  פגם  נעשה 

השבוע מתחילים ארבעים יום לפני פורים ומתחילים לצעוק:

”הצילני מקליפת המן עמלק, וזכני לקדושת מרדכי ואסתר””הצילני מקליפת המן עמלק, וזכני לקדושת מרדכי ואסתר”

השראת השכינה או ח"ו מושב ליצים!!!

"

מדברי ר' לוי יצחק בנדר זצ"ל:
ִהְתִחיל ַהּתֹוָרה שֶׁ כְּ
ּקּוִנין,  )תו' כ'( ָעה תִּ שְׁ תִּ
ַדְרּכוֹ  ָמׁשֹות כְּ ין ַהשְּׁ ָנה בֵּ רֹאׁש ַהשָּׁ בְּ
ְיָלה  ת ַהלַּ ַהְינּו ָסמּוְך ִלְתִחלַּ ִמיד, דְּ תָּ
ָנה,  רֹאׁש ַהשָּׁ ִני דְּ יָָּכה ְליֹום שֵׁ ַהשַּׁ
י ָסמּוְך  ְבתִּ ְך ַהּיֹום, ַוֲאִני ָישַׁ ּוְכָבר ָחשַׁ
י ּבוֹ, ְוָרִאיִתי  ְלתִּ כַּ ְמאֹד ֵאָליו, ְוִהְסתַּ
יִרין  ּקּוִנין ַיקִּ ָעה תִּ שְׁ בוֹת תִּ ָאַמר ַהתֵּ שֶׁ
דוֹלוֹת  כֹחוֹת גְּ ִאְתַמְסִרין ְלִדְקָנא בְּ
ְמאֹד ְמאֹד ַעד ִמּצּוי ַהנֶֶּפׁש, ּוְבֵאיָמה, 
ר  ר ִאי ֶאְפשָׁ ְוִיְרָאה, ּוְרֶתת ְוִזיַע, ֲאשֶׁ
ָעִמים  ה פְּ מָּ ֵער, ְוָתַפס ֶאת ְזָקנוֹ כַּ ְלשַׁ
ר ְלַציֵּר  דוֹלוֹת. ְוִאי ֶאְפשָׁ כֹחוֹת גְּ בְּ
ָמקֹום ַאֵחר  ְכָתב, ּוְכָבר ְמבָֹאר בְּ זֹאת בִּ
יו  הּוא מֹוִציא ִמפִּ ּקֶֹדם שֶׁ ָאַמר שֶׁ שֶׁ
ל ַהּתֹוָרה ִנְדֶמה לוֹ  ָבה ָהִראׁשֹוָנה שֶׁ ַהתֵּ
ל  ָבה ָהִראׁשֹוָנה שֶׁ תֵּ ֵצא ַנְפׁשוֹ, ְוֵכן בַּ תֵּ שֶׁ
ּדּוׁש ְוֵאֶצל ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ָרִאיִתי  ַהקִּ
ֵעיַני עֶֹצם ְמִסיַרת ַנְפׁשוֹ  זֹאת בְּ
ֵער. ר ְלשַׁ ִאי ֶאְפשָׁ שֶׁ
)חיי מוהר”ן – ט”ו(

"מוהרנ"ת אמר פעם לפני פורים אם מבקשים שלושים לפני פורים "הצילני מקליפת המן עמלק"

אפשר לראות את מרדכי הצדיק בשעת קריאת המגילה!

מה בדיוק היתה כוונתו אם רואים את מרדכי בפועל, או אם מקבלים השגה בקדושת הפורים זה איני יודע... אך פירושים שונים אפשר 
לומר ובכלל במקום שאינו פוגע בשולחן-ערוך אפשר לומר מה שרוצים. ואקוה שמוהרנ"ת לא יהיה "ברוגז" אם לא ירדתי לעומק דעתו... 

אך אל תעמידוני במבחן בענין זה... כי יתכן שמישהו יתפלל ולא יראה אותו... וכן גם יתכן שיהיה לו דמיון שראה אותו וזה גרוע יותר..."

ר' לוי יצחק בנדר זצ"ל



עניני דיומא / ליקוט מספרי רביה"ק ושאר ספרים הק'

___________________________.אומן ערב ראש חודש שבט
י ַאַחר ֲחצֹות ַהּיֹום ִלְנסַֹע ְלאּוַמאן  ְך ָנַסְעתִּ ְוַאַחר כָּ
ֵמׁש ָלבֹוא  ָהָיה ְמַמשְׁ ָבט, שֶׁ ַעל ֶעֶרב רֹאׁש חֶֹדׁש שְׁ
עּו  ְוִנְתַיגְּ י,  רּוָסאשִׁ ִלְכַפר  ּוָבאִתי  י,  ִלישִׁ שְׁ יֹום  בְּ
ְשֹּכֹר ָלנּו ֲעָגָלה ַאֶחֶרת,  נִּ ַהּסּוִסים, ְוָאַמר ֶהָעֵרל שֶׁ
י ַהּיֹום ָיַרד  ִזים ְמאֹד ְמאֹד, כִּ הּוִלים ְוֶנְחפָּ ְוָהִיינּו בְּ
ָהִייִתי  שֶׁ חֶֹדׁש,  רֹאׁש  ֶעֶרב  הּוא  ּוְלָמֳחָרתוֹ  ְמאֹד, 
דֹוׁש  ַהקָּ ִצּיּון  ַעל  ם  שָׁ ִלְהיֹות  ְמאֹד  ּוָבהּול  ָאץ 
ָנה,  ְושָׁ ָנה  שָׁ ָכל  בְּ נּו  ַדְרכֵּ כְּ לֹוֵמנּו  שְׁ י  ַאְנשֵׁ תֹוְך  בְּ
ּלוֹ  שֶׁ ִצּיּון  ַעל  אּוַמאן  בְּ ִלְהיֹות  קּותוֹ  לְּ ִהְסתַּ ִמּיֹום 
ָהִייִתי  ן  כֵּ ַעל  ָבט,  שְׁ חֶֹדׁש  רֹאׁש  ֶעֶרב  בְּ דֹוׁש  ַהקָּ
ָעֵרל  ָלנּו  ִהְזִמין  ַרְך  ִיְתבָּ ם  ְוַהשֵּׁ ְמאֹד,  ְמאֹד  הּול  בָּ
ָחֵפץ יּו”ד ְזהּוִבים,  מוֹ שֶׁ ן לוֹ כְּ י ִלתֵּ ֶאָחד, ְוֻהְכַרְחתִּ
י ִעּמוֹ ֲאִני  ֶעֶרב, ְוָנַסְעתִּ יֲַּעִמיד אֹוָתנּו ְלאּוַמאן בָּ שֶׁ

יל:  י ֶמְנדִּ ְוַרבִּ
)ימי מוהרנ”ת - חלק שני - כ”א(

___________________________.תוכחת משה רבינו התחיל בראש חודש שבט
באחד לחדש הזה דבר משה לישראל את משנה 
ֶאֶרץ  בְּ ן  ַהיְַּרדֵּ ֵעֶבר  בְּ  - התורה, הוא ספר דברים 
ֵאר ֶאת ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ֵלאמֹר  ה בֵּ מֹוָאב הֹוִאיל מֹשֶׁ
ה’  פי  את  מרו  אשר  כל  על  הוכיחם  שם  וגו’. 
ושנה  חזר  שם  במדבר,  שהיו  שנה  בארבעים 
להם הרבה מן המצוות שכבר נאמרו בהר סיני 
חדשות  מצוות  להם  באר  וגם  מועד,  ובאהל 
שעדִין לא נאמרו להם, וכן נתן להם את הברכות 
והקללות ויכינם לבוא לרשת את ארצם, ויברך 

אותם לפני מותו:

הדברים  כל  את  משה  בר  דִּ יום  וששה  שלשים 
התחיל,  בשבט  באחד  ישראל,  כל  אל  האלה 
חכמים  אמרו  לכן  השלים.  באדר  ובשבעה 
האחרונים, משול אחד בשבט כיום מתן תורה. 
היום  ואותו  לישראל  תורה  ִנתנה  בסיון  בששי 
מסוגל לקבלת עול תורה ומצוות, בכל שנה, אף 
מעינות  ישראל  בלבות  נפתחים  בשבט  באחד 
לישראל  ִנתן  ביום  כיון שבו  תורה,  חדשים של 
משנה תורה, וכל הימים האלה שבין אחד בשבט 
לז’ באדר, מסוגלים לזכות בהם לכח התחדשות 

בעסק התורה והמצוה. 
)התודעה - פרק שלשה עשר(

___________________________.ראש חודש שבט בשבת היה
פרשת  לעיל  כתיב  דהנה  לבאר  נראה  ועוד 
שבט,  והוא  חודש  עשר  בעשתי  הדברים  ואלה 
משה  הואיל  וגומר,  משה  דיבר  לחודש  באחד 
באר התורה הזאת לאמר, נמצא דבאחד בשבט 
של  ותוכחה  מוסר  דברי  כל  לישראל  אמר 
משנה תורה, גם ראה אנוכי נותן לפניכם היום 
אחריו,  באדר של  בז’  מת  ומשה  וקללה,  ברכה 
נמצא  כידוע  בשבת,  זמן  באותו  היה  באדר  וז’ 
שלפניו  שבט  ור”ח  בשבת,  באחד  אדר  ר”ח 
בשבת, ושבת לישראל הוא סם חיים, ולאומות 
עובד  חז”ל  כמאמר  דמותא,  סמא  הוא  העולם 
ע”י  נמצא  מיתה,  חייב  ששבת  ומזלות  כוכבים 
שבת בא לו מיתה, וממילא הוא סם המות, ולזה 
הוא אומר ראה אנכי נותן לפניכם היום דייקא 

בשבת, ברכה וקללה הברכה היא לנו אם שמוע 
ר”ל  והקללה אם לא תשמעו  בשבת סם חיים, 
וגם  כמוהם  אתם  ח”ו  נמצא  הדרך  מן  וסרתם 

לכם הוא ח”ו סמא דמותא: 
)תפארת יהונתן על דברים י”א - כ”ו(

___________________________.שבט – שבט ותוכחת מוסר
ויהי בארבעים שנה בעשתי עשר חודש באחד 
כאן  שנתפרש  הענין  כו’.  משה  דבר  לחודש 
שבט  על  מורה  שבט  חודש  כי  חודש,  באיזה 
ותוכחת מוסר, וכתוב שבט ותוכחת יתן חכמה, 
עצמם  את  שיכנסו  עצה  ע”ה  רבינו  משה  ונתן 
שכתוב ’אם לא לא בריתי כו’,’ וזה שנאמר ’יראת 
ה’ מוסר חכמה,’ כי יש מוסר על פי יסורין חס 
נקראים מוסר, כמו  כן  גם  ודברי תורה  ושלום, 
שכתוב ’קחו מוסרי’, כי מדברי תורה יוכל גם כן 
האדם להתייסר, ’ואשרי הגבר אשר תיסרני יה, 
יראת  חכמה  ’ראשית  וז”ש  תלמדנ’ו,  ומתורתך 
ה’, שכל טוב לכל עושיהם,’ פירוש שזה חכמה, 
בדברי  עצמו  את  שיכניס  לאדם,  טוב  ושכל 

תורה, ועל ידה ינצל מכל רע.
 )מי השילוח - פרשת דברים( 

___________________________.מעלת שבת ראש חודש
נפש  וגם  לשכינה  עליה  יש  חודש  בראש  והנה 
ונשמה  יתירה לשכינה  יתירה ובשבת יש עליה 
יתירה וזה מבוא לאדם לעשות תשובה שלימה, 
אזי  בשבת  להיות  חל  חודש  כשראש  והנה 
ונעשה  מאד  מאד  לשכינה  גדולה  עליה  יש 
כפולה  יותר  העליונים  בעולמות  גדול  יחוד 
ומכופלת משהיה ראש חודש בחול ועל ידי כן 
מהגשמיות  עצמם  את  לנתק  בשר  כל  יכולים 
ראשי  משאר  יותר  שלימה  בתשובה  לחזור 
שבת  ומדי  בחודשו  חודש  מדי  וזה  חודשים. 
אזי  בשבת  חודש  ראש  כשיחול  דהיינו  בשבתו 
יבוא כל בשר להשתחוות לפני לפי שהקדושה 
התעוררות  ויהיה  מאד  למאד  עד  גדולה  יהיה 

התשובה בכל בשר.
)מאור ושמש - משפטים( 

___________________________.חודש שבט נוצר באות צדיק
צדיק.  באות  שנוצר  שבט  חודש  ענין  וזה 
צדיק  במדת  לתקן  היצירה(  בספר  )כמבואר 
החודש  שכל  שאמרנו  וכמו  עולם,  יסוד 
הפגם  לתקן  הזמן  שבהם  שובבי”ם,  בפרשיות 
הארץ,  לקדושת  לזכות  הזמן  ואז  זו.  במדה 
שיהיה האכילה מתמצית קדושת ארץ ישראל, 
ישראל  ארץ  קדושת  שתתפשט  לעתיד  וכמו 
ויכולים לזכות שתתפשט קדושת  בכל העולם. 
שנאמר  כמו  ישראל,  משכן  בכל  ישראל  ארץ 
ופרצת ימה וגו’, ועל כן בשבט ראש השנה לאילן 
ישראל,  גשמי השנה בארץ  רוב  והטעם שיצאו 
ובא זמן חנטת הפירות. ובחוץ לארץ אף שיבאו 
אחר כך הגשמים מכל מקום עיקר הזמן לזכות 
לתמצית ארץ ישראל שיהיה האכילה בקדושה 
הוא בשבט, ועל כן נוהגין לאכול מפירות האילן 

בט”ו בשבט: 

לתרומות והנצחות ע"ג העלונים והמבחנים השבועיים בליקו"מ פלא': 050-418-0673

חודש שבט - ש’נשמע ב’שורות ט’ובות
הי’ קורין לכלה נינפי נגד חודש שבט שבזה החודש 
בא  ואח”כ  אכיל(,  בתאות  א”ע  לברר  האדם  צריך 
הדיבור למעשה - שנברא עולם העשי’ שהוא עולם 
התחתון. וההתחדשות נקרא חודש שבאה ה, ואיתא 

בגמ’ הכלה הופכת את פני’ ואוכלת, 
)פרי צדיק(

_____________________________._____________________________טבע חודש שבט
)במדבר  לתורה שנאמר  רומז  בעולם,  דלי  בהם  וצר 
המזל  בטבע  זה  שניתן  והיינו  מדליו,  מים  יזל  כ”ד( 
להתהפך בכח התורה, ובמדרש תנחומא )פ’ האזינו( 
מי  כעין  והוא  עיי”ש,  דלי,  טהורים  מים  עליו  ומזין 
בעולם,  ושבט  לטהרה.  מטומאה  המתהפך  חטאת 
ואיש  לזה שכל איש  היינו שזמן חודש שבט מסוגל 
אפי’ שעדיין בריחוק מקום יכול לבוא לבחי’ זו להיות 
הדגלים  סדר  ולפי  נפשו.  לשובע  אוכל  צדיק  נקרא 
מיוחס החודש הזה לאשר שנתברך בשמן שיש בו ג”כ 
ענין התהפכות, שהרי שמן מחכים אף שזית משכח, 
ומשום דע”י כתישה נשתנה ונתהפך מרע לטוב. וכן 
הוא באדם, ע”י ביטוש וכתישה וכמ”ש הזוה”ק האי 
אעא דלא סליק בי’ נהורא מבטשין לי’ כן גופא דלא 
סליק בי’ נהורא דנשמתא. וקרקבן או המסס בנפש, 
וחלקי  לחוץ  הפסולת  לדחות  המאכל  לברר  שענינו 
חיים  ליתן  ללב עד שנהפך  ומשם  הזן משלח לכבד 

באוכל, והכל ענין אחד.
)שם משמואל - פרשת וארא(
_______________________________

תורה כ'

ִלקוֵטי מוֲׁהַר"ן לילדים

מי שרוצה לעלות מדרגה לדרגה 
ולהיות איש ישראל באמת,

אי אפשר כי אם על ידי
קדושת ארץ-ישראל.


