
ְזַמן  ל  כָּ ִחיָרה,  ַהבְּ ּכַֹח  ר  ִעקַּ זֶּה  שֶׁ ְוַדע,  ד’:   ס”ק 
ִחיָרה,  ְוַהבְּ ַהְיִדיָעה  ְלָהִבין  דוֹל  גָּ ְך  כָּ ל  כָּ ֵאין  ֶֹכל  ַהשֵּ שֶׁ
ּכַֹח ִלְבחֹור  ָידוֹ  ֵיׁש בְּ י  ִחיָרה ַעל ְמקוֹמוֹ, כִּ ּכַֹח ַהבְּ ֲאַזי 
יף ַהזֶּה ִלְפִנים,  קִּ ְכנֹס ַהמַּ יִּ שֶׁ ים אוֹ ִהּפּוכוֹ; ֲאָבל כְּ ַהַחיִּ
י ַהְיִדיָעה  ה ָלֱאנוֹשִׁ לֶּ י, ְוִיְתגַּ ֶֹכל ָהֱאנוֹשִׁ ל ַהשֵּ דֵּ ְוָאז ִיְתגַּ
ִגּדּולוֹ  ְיֵדי  ָאז ַעל  י  ִחיָרה, כִּ ל ַהבְּ טֵּ ִיְתבַּ ָאז  ִחיָרה,  ְוַהבְּ
י, ְוַיֲעֶלה ְלֶגֶדר ַמְלָאְך,  ֶדר ָהֱאנוֹשִׁ ֶֹכל, ֵיֵצא ִמגֶּ ל ַהשֵּ שֶׁ
ִחיָרה, ֶזה  ר ּכַֹח ַהבְּ ִחיָרה; ְוֶזה ֶזה ִעיקַּ ל ַהבְּ טֵּ ְוָאז ִיְתבַּ

ִחיָרה:  ל ַהְיִדיָעה ְוַהבְּ ֶֹכל שֶׁ ֵאין יוֵֹדַע ַהשֵּ שֶׁ

הבחירה

ומשונות,  שונות  סתירות  בקושיות,  מלא  המח 
אילו  הבחירה’.  ‘כח  זהו  ודייקא  בילבולים.  פליאות, 
וקושיא,  פליאה  שום  ללא  ומובן,  ברור  היה  הכל 
על  שיוותר  מי  היש  בחירה.  כלל  שייך  היה  לא  אזי 
ֵאּלּו  יגּו  ַישִּ ִאם  י  “כִּ ורוחניות?  בגשמיות  נצחי  טוב 
ל  שֶׁ ֶכל  ַהשֵּ ְוֵיְדעּו  יֹות,  שְׁ ַהקֻּ ל  כָּ ִויָתְרצּו  יִפין  קִּ ַהמַּ
ִחיָרה ְלַגְמֵרי. ְוִאם ָהָיה  ל ַהבְּ טֵּ ְתבַּ ִחיָרה, תִּ ַהְיִדיָעה ְוַהבְּ
ר ִקּיּום  י ִעקַּ ל ָהעֹוָלם, כִּ טֵּ ִחיָרה ָהָיה ִמְתבַּ ל ַהבְּ טֵּ ִמְתבַּ
ל  טֵּ ְתבַּ יִּ שֶׁ ֶלָעִתיד  ן  כֵּ ְוַעל  ִחיָרה,  ַהבְּ ִביל  שְׁ בִּ ָהעֹוָלם 
ִחּדּוׁש  ְוִיְהֶיה  ָהעֹוָלם,  ֶזה  ל  טֵּ ִיְתבַּ ֱאֶמת  בֶּ י  כִּ ִחיָרה,  ַהבְּ
ַהְיִדיָעה  ל  שֶׁ ֶכל  ַהשֵּ ֶזה  יגּו  ַישִּ ֱאֶמת  בֶּ ָאז  ָהעֹוָלם, 
י  כִּ ִתירֹות,  ְוַהסְּ יֹות  שְׁ ַהקֻּ ל  כָּ ָאז  ְיתְֹרצּו  ְוֵכן  ִחיָרה.  ְוַהבְּ
ֲעבֹוָדתוֹ,  ִפי  כְּ ֶאָחד  ל  כָּ ָהֶעְליֹוִנים  יִפין  קִּ ַהמַּ יגּו  ַישִּ ָאז 
ְשַכר  ִיְהֶיה  זֶּה  שֶׁ ַרְך,  ִיְתבָּ ה’  ֲעבֹוַדת  בַּ ְוָטְרחוֹ  ִויִגיעוֹ, 

א.” 1 )ליקו”ה( עֹוָלם ַהבָּ

למה ירדנו לעולם?

ומה  לעולם?  ירדנו  למה  הבריאה?  מטרת  היא  מה 
לגלות  רק  היא  המטרה  בעולם?  כאן  תפקידינו 

שאמר  מי  את  וידעו  יכירו  ידו  שעל  דעת,  ולהשיג 
ֶאת  ַרְך  ִיְתבָּ ה’  ָרא  בָּ ֶזה  ִביל  שְׁ בִּ ַרק  י  ”כִּ והיה העולם. 
ָהעֹוָלם,  ֶאת  ְמַקיֵּם  ַרְך  ִיְתבָּ הּוא  ֶזה  ִביל  ּוִבשְׁ ָהעֹוָלם, 
י ה’  יְֵּדעּו ַהּכֹל כִּ ַעת, שֶׁ ה ַהּמַֹח ְוַהדַּ לֶּ ְתגַּ יִּ ִביל שֶׁ שְׁ ַהּכֹל בִּ
ִאיָתא  ָחְכָמה ָעִשיָת’. ּוְכמוֹ שֶׁ ם בְּ י כֻּלָּ הּוא ָהֱאלִֹקים, ’כִּ
מֹוָדִעין ֵלּה.” 1 תְּ ִישְׁ ִגין דְּ ִריָאה בְּ ל ַהבְּ כָּ דֹוׁש שֶׁ ּזַֹהר ַהקָּ בַּ

מלחמת הרע

רואה שהדעת דקדושה מתעורר. אזי מייד  כשהרע 
הוא מכניס קושיות ובלבולים, בכדי להעלים את זה 
ת ֶזה  ֶכף ִמְתעֹוֵרר ֶאת ֶזה ְלֻעמַּ ן תֵּ הדעת הקדוש. ”ַעל כֵּ
ֶנֶגד ַהּטֹוב, ְורֹוֶצה ְלִהְתַאֵחז ְלַהֲעִלים  כְּ הּוא ָהַרע שֶׁ - שֶׁ
ְך  ְמשָׁ ִסְטָרא ָאֳחָרא, ַהנִּ ַעת דְּ יְך דַּ ַעת ַהּטֹוב, ּוְלַהְמשִׁ ַהדַּ

ַהְינּו  דְּ ָוָרע,  טֹוב  ַעת  ַהדַּ ֵמֵעץ 

חשיבות הלימוד

תורה כ"א





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

9פר' בא ח' שבט תשע"ג

בס"ד בר"ה

אך מכלל דבריו הבננו, שעקר כונתו היתה בפשיטות, שנשתדל לעין בתורות הקדושות והנוראות שגלה לנו 
להבין ולהשכיל כונת אותה התורה למעשה. )כי זהו העקר כי לא המדרש הוא העקר אלא המעשה. כמבואר 
אצלנו כבר כמה פעמים, שכל עקר כוונת רבנו הקדוש והנורא זכרונו לברכה בכל התורות שגילה, היה הכל רק 

־ששביל המעשה, שנשתדל ונתאמץ ונתחזק בכל עז לשמר ולעשות ולקיים, ככל הנאמר בכל תורה ותורה.( ונח
שב דרכינו כמה אנו רחוקים מאלו הדברים המוזכרים בכל תורה ותורה, ונתפלל ונעתיר להשם, בריבוי הפצרות 
ויקרבנו ברחמיו המרובים, שנזכה לקים כל מה שנאמר שם באותה  ויזכנו,  ובקשות ותחנונים שירחם עלינו 
התורה, ונשפך שיחנו לפני השם יתברך על כל הדברים הנאמרים שם, שנזכה לקיימם ולהגיע אליהם בשלמות.
)הקדמה לליקוטי תפילות(
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יו”ד ח”א נדה ב. – יו”ד ח”ב נדרים ושבועות ב.

ימים  באמונתו  חזק  להיות  וכשזוכה  א. 
ושנים, ויעבוד את השי”ת בלי שום חכמות, 
רק באמונה ובתמימות, אזי אם יזכה יחמול 
עליו השי”ת, ויפתח לו שבילי השכל, ויוכל 
להשיג ולהבין מעט בידיעתו יתברך. )ב – ה(

וחזקה,  וקדושה,  טהורה,  כשהאמונה  כי 
שכל,  שום  בלי  לבד,  אמונתו  על  וסומך 
ובלי שום ידיעה כלל, אזי זוכה לדעת את 
ה’ בבחינת וארשתיך לי באמונה וידעת את 

ה’, אמן ואמן.
_______________________

הדעת  מימי  בחי’  הם  המקווה  מימי  ב. 
העננים  מעבירין  שעי”ז  לעתיד,  שיתגלה 

דמכסין על עינין. )ב – ט(
_______________________

הדעת,  נפגם  הברית  פגם  מיני  כל  ע”י  ג. 
ומזה באים כל האפיקורסים והכופרים, וכל 

החולקים על צדיקי אמת. )ב – י”א(
_______________________

כשמאמינים  אחד  הכל  באמת  כי  ד. 
בצדיקים, מאמינים בה’ יתברך. כי אי אפשר 
יתברך בלא אמונת הצדיקים,  בה’  להאמין 
כמו שכתוב, ”ויאמינו בה’ ובמשה עבדו”, כי 
זכרונו  רבנו,  שאמר  וכמו  תליא.  בהא  הא 
לברכה, כמו שה’ יתברך נמצא בודאי, כמו 
ודור.  דור  בכל  בודאי  צדיקים  נמצאים  כן 

)ב – י”א(
_______________________

ה. כל אדם בכל עת שעוסק בתורה ועבודה, 
הוא מיחד יחודים כל אחד כפי מדרגתו, כמו 
שאנו אומרים קדם כל מצוה ועסק התורה, 
וכו’.  ושכנתיה  יחוד קדשא בריך הוא  לשם 

)ב – י”ב(
הנאחזים  והקלפות  דבר  הבעל  אבל 
כלים  משבירת  המתבררים  בהניצוצות 
עבודת  ידי  על  הנעשים  היחודים  ידי  על 
ישראל, מתגברים מאד בזה האיש העוסק 
בחינת  שהוא  עבודתו,  ידי  על  לבררם 
יחודים. על כן כשעוסק איזה שעות בתורה 
כן  ועל  ומתבלבל.  מחו  מתייגע  ועבודה, 

כח הבחירה – בכח הרע
ולמעשה,  לעובדא  מזה  היוצא  והכלל 
שאין להביט כלל, כל אחד על חבירו, 
ואין  הנשמות.  סגולת  שינויי  מרוב 
את  לבטל  רק  העולם,  בזה  עצה  שום 
יתברך,  אליו  הביטול  בתכלית  עצמו 
כל  כי אחר  ומאודו,  נפשו,  בכל לבבו, 
יתברך  השם  אין  שבעולם,  המניעות 
בא בטרוניא עם בריותיו, ואשר ישמע, 
כפי  שלימותו,  לתכלית  לבוא  ויזכה 
את  לקיים  יזכה  בו,  שנמצא  הסגולה 
בזה  גם  טוב,  וברוב  מעושר,  התורה 
העולם, ’כי אחרית לאיש שלום’.
)ביאור הליקוטים – תורה כ”א(



ִתירֹות  ְוַהסְּ יֹות  שְׁ ַהקֻּ ל  שֶׁ ַעת  ַהדַּ
ה.” 1 ְקֻדשָּׁ ַעת דִּ ֵהם ַמֲעִליִמין ַהדַּ שֶׁ

חומרא דשמעתתא - חמור

ספיקות,  הסט”א  ממשיך  הלכה  ללימוד  אפילו 
בחומר  חייהם  את  ’וימררו  וזהו  ובילבולים. 
 – והגשמיות  החומריות  זה  החומר   – ובלבנים’ 
הקושיות והספקיות, שזה היה הגלות הנוראה של 
י ֲאִפּלּו ֻחְמָרא  מצרים, וזה הגלות הנורא היום.  ”כִּ
ה  ָקשֶׁ ן  כֵּ גַּם  ֲהָלָכה  בַּ שֶׁ יֹות  שְׁ ַהקֻּ ֵהם  שֶׁ ָתא  ַמַעתְּ שְׁ דִּ
דֹול ְלָבְרָרם,  ְמאֹד ְלָבְרָרם, ּוְצִריִכין ִלְסּבֹל ְמִרירּות גָּ
ְוַכנַּ”ל.  ְוכּו’  חֶֹמר  בְּ ַחיֵּיֶהם  ֶאת  ַוְיָמֲררּו  תּוב,  כָּ שֶׁ מוֹ  כְּ
ְיֵדי  ַעל  א  ַהבָּ ַהְיִדיָעה  ַרת  ֵמַהְסתָּ ִכין  ִנְמשָׁ ֵהם  ְוַגם 
יֹות  שְׁ ן ַהקֻּ כֵּ ל שֶׁ ָתִבים, ִמכָּ כְּ ּמּוָבא בַּ ְטָרא ָאֳחָרא כַּ ַהסִּ
ֲעבֹוָדתוֹ  ְרֵכי  דַּ ר  ּוְבִעקַּ ָהֱאמּוָנה  ר  ִעקַּ בְּ ְכִניִסין  מַּ שֶׁ
ר  ָהִעקָּ הּוא  ְדָרׁש  ַהמִּ לֹא  י  כִּ ר,  ָהִעקָּ זֶּה  שֶׁ ַרְך  ִיְתבָּ
ִחיַנת  בְּ ר  ִעקַּ ֵהם  יֹות  שְׁ ַהקֻּ ֵאּלּו  שֶׁ ֲעֶשה,  ַהמַּ א  ֶאלָּ
ן  ִחיַנת ֲחמֹור. ְוַעל כֵּ ְך ִמבְּ ְמשָׁ נִּ ָתא שֶׁ ַמַעתְּ שְׁ ֻחְמָרא דִּ
רֹוֶצה  רּות ַהחֶֹמר שֶׁ בְּ ר ִהְתגַּ י ִעקַּ ֲחמֹור ְלׁשוֹן חֶֹמר, כִּ
י  כִּ ם,  ִמשָּׁ ְך  ִנְמשָׁ לֹום  ְושָׁ ַחס  ַהּצּוָרה  ַעל  ר  בֵּ ְלִהְתגַּ

ם.” 1 ִחיָרה ִמשָּׁ ר ַהבְּ ִעקַּ

זה לטובה!

דייקא המלחמה החזקה, וההתגברות מתוך תוקף 
הקושיות והלחימה, הם אלו שמביאים את האדם, 
י  כִּ דֹוָלה,  גְּ ְלטֹוָבה  ֶזה  ”ּוֶבֱאֶמת  יותר.  גדול  לדעת 
ֵהם  שֶׁ ַהּזֹאת  ַהֲעָלָמה  ְיֵדי  ַעל  ְך  ִנְמשָׁ ִחיָרה  ַהבְּ ר  ִעקַּ
ֵדי  כְּ ָהַרע,  ַעל  ַהּטֹוב  ר  בֵּ ִיְתגַּ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  שֶׁ יֹות,  שְׁ ַהקֻּ
ר  יק ְוָישָׁ י ַצדִּ ת ַהּמִֹחין, ְלָהִבין כִּ יְך ְקֻדשַּׁ ְזּכּו ְלַהְמשִׁ יִּ שֶׁ
ֱאמּוָנה  ְרּכוֹ, ּוְלִהְתַחזֵּק בֶּ ר ְלָהִבין דַּ ִאי ֶאְפשָׁ ה’, ַרק שֶׁ
ְיֵדי  ַעל  ְיָקא,  דַּ דֹול  גָּ ְלַדַעת  זֹוִכין  ַוֲאַזי  ֵלָמה,  שְׁ
יִקים  דִּ ַהצַּ ַמֲעַלת  ר  ִעקַּ ֶזה  י  כִּ ְוַהֲעָלמֹות,  יֹות  שְׁ ַהקֻּ
ֵמֲחַמת  ר  ָהִעקָּ שֶׁ ּזוִֹכין,  שֶּׁ ְלַמה  ּזוִֹכין  שֶׁ ִרים,  שֵׁ ְוַהכְּ
רּו  בְּ יוֹת. ְוֵהם שִׁ שְׁ ְך ֵמַהקֻּ ְמשָׁ נִּ ִחיָרה שֶׁ ָהָיה ָלֶהם בְּ שֶׁ
ַרְך. ְוַעל  ֲעבוָֹדתוֹ ִיְתבָּ ֱאֶמת בַּ ַהּכֹל ַעל ְיֵדי ְיִגיָעָתם בֶּ
יָּדּוַע... ּוֶבֱאֶמת  ּלּוי ְוכּו’ כַּ ְכִלית ַהגִּ ן ַהֶהְעֵלם הּוא תַּ כֵּ
ָהעֹוָלם  ְלטֹוַבת  ָאֳחָרא  ְטָרא  ַהסִּ י  כִּ ְלטֹוָבה,  ַהּכֹל 
ִיְשָרֵאל  ִיְזּכּו  ְיָקא  ְיֵדי ֶזה דַּ ַעל  ִחיָרה שֶׁ ְהֶיה בְּ יִּ ֵדי שֶׁ כְּ

ְזּכּו.” 1 יִּ יִקים ְלַמה שֶּׁ דִּ ִרים ְוַהצַּ שֵׁ ַהכְּ

חמור הוא הגורם

ִחיַנת  בְּ שָכר  ִישָּ ֶרם’,2  גָּ ֲחמֹור  שָכר  ’ִישָּ ִחיַנת  בְּ ְוֶזה 
ָכר  ַהשָּ ל  כָּ לוֹ  ַרם  גָּ ְיָקא  דַּ ַהֲחמֹור  שֶׁ ָהֱאֶמת,  יק  דִּ ַהצַּ
ר  בֵּ ְתגַּ יִּ שֶׁ ְיֵדי  ַעל  ְיָקא  דַּ י  כִּ ה,  ְזכֶּ יִּ שֶׁ פּון  ַהצָּ ַהּטֹוב 
ִחיַנת  ִמבְּ ֲחמֹור  ִחיַנת  ִמבְּ ְך  ְמשָׁ נִּ שֶׁ ֶזה  כָּ חֶֹמר  ָעָליו 

ר ָעָליו  בֵּ ִתירֹות ְוכּו’. ְוהּוא ִהְתגַּ יֹות ְוַהסְּ שְׁ ֻחְמרֹות ַהקֻּ
ה’ הּוא  י  כִּ י  ָהֲאִמתִּ ַעת  ַהדַּ ְלַגּלֹות  ְוָזָכה  לוֹ  טְּ בִּ ַעד שֶׁ
ֶזה  ְיֵדי  ַעל  עֹוָלם.  בָּ ַהּתֹוָרה  ַעת  דַּ ה  ְוִגלָּ ָהֱאלִֹקים. 

ה. 1 ְזכֶּ יִּ ה ְלַמה שֶּׁ ְיָקא ִיְזכֶּ דַּ

זוכים לעשירות

ולהמשיך  הקושיות,  על  להתגבר  שזכה  ידי  על 
אמונה ודעת דקדושה, על ידי זה זוכים לעשירות 
ָעִתיר  ֶרם,  גָּ ֲחמֹור  ְרגֵּם  תִּ שֶּׁ ַמה  ִחיַנת  בְּ ”ְוֶזה  גדול. 
ה,  ְקֻדשָּׁ דֹול דִּ ירּות גָּ י ַעל ְיֵדי ֶזה זֹוִכין ַלֲעשִׁ ִנְכִסין, כִּ בְּ
ל  כָּ שֶׁ ַאֵחר  ָמקֹום  בְּ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונוֹ  ְדָבָריו  בִּ ּמּוָבא  )כַּ
ירּות  ָהֲעשִׁ י  כִּ ְוכּו’,(  יֹות  שְׁ ִמקֻּ ְך  ִנְמשָׁ ירּות  ָהֲעשִׁ
ְוָכבֹוד  ר  עֹשֶׁ ְשמֹאָלּה  בִּ תּוב,  כָּ שֶׁ מוֹ  כְּ מֹאל,  ִמשְּ
ַרת  ַהְסתָּ ִחיַנת  בְּ ִדיָנא,  דְּ ִסְטָרא  ּוְשמֹאל  ּוְשמֹאל, 
ר  בֵּ ְלִהְתגַּ ּזֹוֶכה  שֶׁ ּוִמי  יֹות,  שְׁ ַהקֻּ ל  כָּ ם  שָּׁ מִּ ַהְיִדיָעה שֶׁ
ְוַעל  ַרְך,  ִיְתבָּ ה’  ַעל  לוֹ  ה  שֶׁ קָּ שֶׁ יֹות  שְׁ ַהקֻּ ל  כָּ ַעל 
ַדְרֵכי  ל ַעל ָהֱאֶמת, ְוהֹוֵלְך בְּ כֵּ יֵקי ֱאֶמת ְוכּו’. ּוִמְסתַּ ַצדִּ
ְיָקא  יֹות דַּ שְׁ ה, הּוא זֹוֶכה ַעל ְיֵדי ַהקֻּ דֹושָׁ ַהּתֹוָרה ַהקְּ

דֹול.  ירּות גָּ ַלֲעשִׁ

ָנה  פוֹן ָזָהב ֶיֱאֶתה’,3 ָצפוֹן ְלׁשוֹן ַהְצפָּ ִחיַנת ’ִמצָּ ְוֶזה בְּ
ין  רֹוִצין ְלַהְצפִּ יֹות שֶׁ שְׁ ְיָקא ַעל ְיֵדי ַהקֻּ דַּ ָרה, שֶׁ ְוַהְסתָּ
י  כִּ ֶיֱאֶתה,  ָזָהב  ְיָקא  דַּ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ָהֱאֶמת,  יר  ּוְלַהְסתִּ

ירּות.  ל ָהֲעשִׁ ם כָּ ִמשָּׁ

_____________
1  יו”ד - הלכות פדיון פטר חמור ג.  2. בראשית מ”ט י”ד.  

3. איוב ל”ז כ”ב. 

המשך מעמ' קודם
תו' כ"א

מעבודתו  נתבלבל  שמוחו  רואה  כשהאדם 
שעסק איזה שעות, בהכרח הוא צריך לתת 
ולישן  מעבודתו  ולהתבטל  להמוחין,  ניחא 
אדם  בני  עם  חולין  שיחת  לדבר  או  קצת, 
וכיוצא בזה, שזהו גם כן בחינת שינה, כמו 

ששמעתי מפי רבנו, זכרונו לברכה.
 _______________________

ו. החיות מה’ יתברך הוא הקדושה, כי חכמה 
שהוא חיות נקרא ”קודש” כידוע, וכשנסתלק 
הקדושה  שהוא  החכמה,  שהוא  החיות 

נמשכה הטמאה במקומה. )מקוואות א(
_______________________

על  אלא  הטמאה  מן  להטהר  אפשר  אי  ז. 
ידי מימי המקוה שהם בחינת מימי הדעת, 
בחינת כי מלאה הארץ דעה את ה’ כמים לים 

מכסים. )הל’ א(
_______________________

דהינו  הנמוך,  אל  אלא  יורדין  המים  אין  ח. 
מי שהוא שפל וענו, אף דברי תורה אין יורדין 
אלא אל הנמוך, דהיינו מי שהוא שפל ועניו, 
כי המים הם בחי’ הדעת, שעיקר הדעת נמשך 

מבחי’ מ”ה, שהוא בחי’ שפלות. )הל’ א(
_______________________

ט. מי שמשים עצמו כעפר וארץ, הוא דיקא 
מקשר לה’, )הל’ א(

המובא  ומלואה,  הארץ  לה’  בחינת  וזה 
מי  הינו  דיקא,  הארץ’  ’לה’  הנ”ל  במאמר 
דיקא  הוא  וארץ,  כעפר  עצמו  שמשים 
הארץ  כל  מלא  בחינת  וזהו  לה’,  מקשר 
שהוא  מי  דיקא,  הארץ’  כל  ’מלא  כבודו, 
כארץ ועפר, הוא דיקא מלא מכבודו יתברך 
לו  כשיש  כי  וכו’,  דכא  את  אשכן  בבחינת 
כי  עמו,  יתברך  ה’  אין  ושלום,  חס  גדלות, 

אין אני והוא יכולין לדור.
_______________________

מקום  בכל  כי  מאד,  יקר  חיים  מים  באר  י. 
נפתח  זה  ידי  על  חיים,  מים  באר  שמוצאין 
באר למעלה, ונתגלה אלקותו יתברך על ידי 

זה. כמובא בכתבים, )הל' א(
_______________________

ישראל  התקרבות  התחלת  עיקר  י”א. 
לאביהם שבשמים הוא על ידי טבילת מקוה, 
לטהרה,  מטמאה  לצאת  שרוצה  מי  כל  כי 
מתן  קדם  ישראל  וכן  במקוה.  לטבול  צריך 
בחינת  במקוה, שזהו  לטבילה  הכרחו  תורה 
להתגייר  שבא  גר  וכן  שבועות.  של  המקוה 
לטבול  צריך  ישראל  לקדשת  לכנס  ורוצה 

במקוה, )הל’ א(
_______________________

י”ב. המקוה מציל מכל הצרות, כמו שאמר 
רבנו, זכרונו לברכה, בחינת מקוה ישראל ה’ 

מושיעו בעת צרה. )הל’ א(
_______________________

י”ג. כל הדברים שבעולם הם משבירת כלים, 
בחינת  הם  שבעולם  וההנאות  התאות  וכל 
כלי  משבירת  שבאים  הנפולות  אהבות 
החסד. ועל כן כל הדברים שבעולם צריכים 
דבר  אין  כי  המותרים  דברים  אפילו  תקון, 
ועל  תיקונים,  כמה  צריך  יהא  שלא  בעולם 
ברכה.  בלא  הזה  מהעולם  להנות  אסור  כן 

)נדרים א – א(
שאוכל  הדבר  את  בורא  הברכה  ידי  על 

מחדש ובלא זה אסור לו להנות. 

תורה כ”ב

ְוִנְקָרִאים  ַרְגִלין;  ִחינוֹת  בְּ ְוֵהם  ַהּדוֹר,  מוִֹכיֵחי  ֵיׁש  י  כִּ
ְבָיכוֹל  ּלוְֹמִדין כִּ ֵהם ִלּמּוֵדי ה’, ַהְינּו שֶׁ ם שֶׁ ַרְגִלין, ַעל שֵׁ
ִליחּותוֹ  שְׁ בִּ ְוֵהם הוְֹלִכים  ֵעצוֹת.  לוֹ  ּנוְֹתִנין  ֶאת ה’, שֶׁ
ְוַעל  ַרְך.  ִיְתבָּ ם  ְלַהשֵּׁ ּוְלַהֲחִזיָרם  ְלהוִֹכיָחם  ָרֵאל,  ְלִישְֹ
מוֹ  ם ָהֵעָצה, כְּ ִחינוֹת ַרְגִלין, ַעל שֵׁ ם ֶזה ִנְקָרִאים בְּ שֵׁ
ַרְגֶליָך” ‘ַההוְֹלִכים  ר בְּ ”י ַעל “ְוָכל ָהָעם ֲאשֶׁ ֵרׁש ַרשִׁ פֵּ שֶׁ
ִליחּותוֹ  שְׁ הוְֹלִכים בִּ ם ַהֲהִליָכה, שֶׁ ַאַחר ֲעָצְתָך’, ְוַעל שֵׁ

ְלהוִֹכיַח:

ממתיקים דינים

סובבת  ומחשבתו  דאגתו  וכל  חייו,  את  חי  האדם 
סביב איך להרוויח עוד, איך להצליח יותר וכו’, אך 
מה עם המחר? מי מבטיח לך מה יהיה מחר? וכי לא 
ידוע הוא כמה כל חטא מזיק? כמה כל חטא רחמנא 

ליצלן נותן כח לאויבינו ולרע?

ובמסירות  רואים,  הקדושים  הצדיקים  זה  כל  את 
נפשם למען עם ישראל, הם הולכים ומוכיחים את 
עם ישראל, עד מתי תאהבו פתי, עד מתי לא תשובו 

כפרה זה החדרת דעת, אין אדם חוטא אלא 
אם כן נכנס בו רוח שטות, הצדיק לוקח ממנו 
את הרוח שטות ומכניס בו דעת, הצדיק 
יכול להכניס באדם את הדעת שלא יבוא 
לידי עבירה. ואז כבר לא שייך להעניש אותו. 
כמבואר בתורה כ”א ‘משנה פניו ותשלחהו’ 
שכשהאדם מחליף את הצורה שלו, אז 
משלחים אותו מכל הדינים. כי הבעל דבר יש 
לו את התמונה של האדם כשהוא עשה את 
העבירה, וכשהאדם עשה תשובה הוא קיבל 
פנים אחרות, ועל כן אי אפשר להעניש אותו, 
כיון שאין לו את הפנים כשהוא היה בעל 
עברה, הוא כבר התחפש, הבעל דבר כבר לא 
מכיר אותו, ולא יכול להעניש אותו,
)באר הנחל – תורה כ”א(

מי הם המרחמים באמת על הדור?
תורה כ"ב



א ל פ ו מ ה ח  י ל ש ה
סיפור

ונאמן  מופלג  מגביר  וויטעפסק  קודש  בקהילת  שמעתי 
רוח, ששמע מפי נכד הרב הגאון האמיתי ה"פני יהושע", 

אשר כזה שמע מאביו בן הגאון הנ”ל:

לארץ ב האיר  יהושע",  ה"פני  הגאון  של  ימיו 
"הבעל   - הימים  שבעת  אור  עליה  ולדרים 
שם טוב" הקדוש.  הגאון ה"פני יהושע" לא ראה 

מעולם את זיו פני הבעש”ט, רק שמע אודותיו. 

בכל שנה היה מתאכסן במעונו של ה"פני יהושע" 
כבוד קדושת הרה”ג ר’ דובע’ר ממעזריטש, אשר 
נוסע היה בכל שנה לקארליסבאד, היות שכידוע 
היה חולה ברגליו. היה זה עוד בטרם היה הגאון 
פעם  ובכל  הבעש”ט,  מתלמידי  דובער  ר’  הרב 
כאשר דיברו מענין הבעש”ט, היה הגאון ר' דובער 

מדבר סרה על הבעש"ט...

פעם אחת למד הגאון ה"פני יהושע" עם תלמידיו 
עגלה  נעצרה  הלימוד  בשעת  הרמה.  בישיבתו 
בסמוך לבית המדרש. משרתו של היושב בעגלה 

לו:  ולחש  הגאון  אל  ניגש  הלימוד,  להיכל  נכנס 
"האיש היושב בעגלה מבקש מהגאון שיצא אצלו 
יש לו לומר להגאון" השיב  החוצה, כי דבר סתר 
הגאון להמשרת כי אינו יכול לבטל תורה דרבים: 
"יבוא הוא לביהמ"ד וימתין עד סיום הלימוד" אך 
האיש השיבוׂ "הדבר נחוץ כל-כך שהוא דוחה אף 

תורה דרבים..."

שלום  לו  נתן  הנ"ל,  להאיש  הגאון  לו  והלך  קם 
ואמר לו "מהו הדבר הנחוץ כל כך"? ענהו האיש 
בעל הפנים המאירות: "הנה השוחט שלכם מאכיל 
טריפות לכל העיר יותר מעשר שנים! כשתסיימו 
כבר  והוא  השוחט  אחר  תיכף  תשלחו  הלימוד 
יודה בעצמו" סיים האיש המופלא את דברו ונסע 
במהירות מהגאון עד שלא היה זמן להגאון לשאול 

להאיש מי הוא ונתפלא הגאון מהמראה הזה.

השוחט  אחר  ושלח  לימודו  הגאון  סיים  תיכף 
נפל דבר מכל אשר אמר  שיופיע בפניו. אכן, לא 
האיש והשוחט הודה על הכל בכל...  הבין הגאון 

ה"פני יהושע" שזה האיש הוא הוא הבעש"ט!

אצל  האיש  בא  ושוב  ירחים  כמה  ביעף  חלפו 
ישיבתו של ה"פני יהושע". שוב שלח את המשרת 
החוצה...  שילך  יהושע"  ה"פני  לגאון  לביהמ"ד 
ללא שהיות יצא הגאון לעבר העגלה וראה שזהו 
להגאון  האיש  פנה  קורן.  שאור-פניו  הנ"ל  האיש 
ואמר לו "כאשר יתאכסן אצלכם הגאון ר' דובער 
תאמרו לו משמי שאי-אפשר שיהיה בריא ברגליו 
אם לא שיבוא אצלי!" כמו אז גם עתה נסע ועזב 
את המקום במהירות עד שלא היה זמן לשאלו מי 

הוא---
או אז הבין הגאון שהוא בבירור הבעש"ט הק'.

כחלוף עוד כמה ירחים בא הגאון ר' דובער לבית 
הגאון ה"פני יהושע" כדרכו בכל שנה ושנה בעת 
נסיעתו לקארליסבאד. סיפר הגאון ה"פני יהושע" 
ואמר  האלה  הדברים  כל  את   דובער  ר'  להגאון 
ה"פני  הוסיף  הבעש"ט.  אם  כי  זה  שאין  גם-כן 
יהושע" ואמר: "עצתי נאמנה, שיסע להבעש"ט כי 

לא דבר ריק הוא... "

-------המשך בשבוע הבא אי"ה------

           לחדד את השכל

.............................................................................................................באיזה תאריך נולד מוהרנ"ת?
התשובה משבוע שעבר: אדל בת רבינו אמרה לפני פטירתה: "ברוך הבא, אבא" )גידולי הנחל כ"ח(

”הצילני מקליפת המן עמלק,
וזכני לקדושת מרדכי ואסתר”

‘שובו בנים שובבים’. ודרשו ז”ל שיצאה בת קול חוץ מאחר. יש שובבי”ם 
התשובה  על  בעצמו  האדם  יסתפק  לא  כי  צחות,  בדרך  לפרש 
ויום  ויום כפור וסוכות, כי אז כל אדם עושה תשובה ותפילה, ובראש השנה  שעשה בראש השנה 
כפור הוא תשובה מיראה, ובסוכות תשובה מאהבה, על כן בל יאמר האדם לאשר כבר יצא בתענית 
נפשו וסיגף עצמו יותר מכל השנה, על כן די לו בזה ולא צריך עוד עשות תשובה בימי השובבי”ם, 

לכך אמר שימים אלה לא יהיו בחשבון, 

ושובו בנים בימי השובבי”ם, חוץ ממה שעשו בהימים הנרמז בתיבת אח”ר, דאות ר’ מורה על ראש 
השנה שר”ת הוא רי”ש, וכדאיתא בתיקוני זוהר וזה לשונו, ‘אשתאר ר’, איהי ראש השנה.’ ואות א’ 
רומז על יום כפור, שהוא יום אחד הנבחר בשנה, כאשר יסד הפייטן אחדת יום אחד זה בשנה ]ביוצר 
של חזרת הש”ץ בשחרית דיו”כ[, ואות ח’ רומז על ח’ ימי הסוכות, ונעשה תיבת אח”ר, וזהו ‘חוץ 
מאח”ר’ דייקא, שחוץ ממה שעשה תשובה בימים אלה הנרמזים בתיבת אח”ר, ישוב האדם בתשובה 

)פרי צדיק - מכתי”ק(גם כן בימי השובבי”ם.

"ונזכה להכניע, ולשבר, ולבטל, ולמחות, 
ולכלות, ולעקור קליפת המן עמלק מן 
העולם, שהוא תאוות ממון, ולהוציא כל 
חיות הקדושה ממנו, ולהשיב, ולהחזיר 
חיות  וכל  הקדושים,  הניצוצות  כל 
שבקדושה,  העליון  לשורשם  הקדושה 
הקדושה.  תורה  מהם  ולעשות  ולחזור 
קדושת  תמיד  עלינו  להמשיך  ונזכה 

מרדכי היהודי ואסתר המלכה. "
)ליקוטי תפילות נ”ו(

אל השם? ובפרט ובפרט כשהם 
רואים שחס ושלום כבר נגזרה 
את  מוכיחים  הם  אזי  גזרה, 
ישראל, ועל ידי זה הם מבטלים את כל הגזירות 
הדור  “מוכיחי  דינים.  וממתיקים  ישראל,  מעם 
למוטב,  להחזירם  כדי  הדור  ומוכיחים  שהולכים 
בעולם.”  שלום  ומרבים  הדינים,  ממתיקין  הם 

)קיצור ליקו”מ ישן 1(

מוכיחי הדור

“כי הוא המוכיח והמבייש במידת העזות גם לפני 
יהושע, על פגם כל שהוא, ומכל שכן וכל שכן למי 

שחטא בחטא ועוון ממש. 

שהתפשטותא  רבים,  בלשון  אותם  שקרא  ומה 
דמשה בכל דרא ודרא, וגם נשמתו תתחלק לכמה 

ניצוצות, 

גם בנועם דבריו הקדושים שאחר אמירת התורה, 
בבחינת  שהוא  המוכיח,  קול  לעניין  ואמר  פירט 
ועזות  ערלת  נימול  שבו  העזות,  של  השופר  קול 

הבשר. )ביאור הליקוטים(

התנאי

אך יש תנאי אחד בכדי לתת את הכוח לצדיקים 
בהם  שמאמינים  ידי  על  וזה  דינים,  להמתיק 
ומקבלים את דבריהם, ואם חס ושלום אין אמונה, 
מוכיחי   – מהצדיקים  המוסר  את  מקבלים  ואין 
גירושין  ונעשה  העולם,  שלום  “נתקלקל  הדור 
ומחלוקת בעולם, היפך השלום, בבחינת ‘ומתבל 
רצונו  הצדיק  כי  מידה,  כנגד  מידה   2 ינדוהו’.” 
שבשמים,  לאביהם  ישראל  בין  שלום  לעשות 
זה נתקלקל שלום  ידי  וכשאין עושים שלום, על 

העולם. 3

הנסיון אפילו לגדולי גדולים

“ושמעתי אותם מאבי ז”ל בשם מוהרנ”ת ששמע 
דסט”א  העזות  תמורת  אודות  על  הקדוש,  מפיו 
התמורה  נגע  שנוגע  שיש  דקדושה,  בעזות 
גם  לפעמים  שנאחז  גדולים,  בגדולי  גם  הזאת 
כנגד  ולהתגאות  להעיז  האמיתיים,  במפורסמים 
‘המלוך  והמוכיח,  הרב  בבחינת  מהם,  הגדול 

תמלוך עלינו’. 

וגם אם אין בהם בענין הזה רק פגם דק מן הדק, 
ובפרט  יותר,  יצרו  גדול  מחברו,  הגדול  כל  אבל 
אליהם,  ישראל  בית  כל  עיני  אשר  כזה,  בענין 
והמחלוקת תתרבה אחר כך ממילא על ידי אנשיו 
ומקורביו, כפלי כפליים מכפי שיצא מפיו בעצמו. 

)ביאור הליקוטים(
_______________

1  קיצור ליקו”מ ישן - ס”ק א.  2. לשון רביה”ק בתורה ס”ק 
א.  3. ביאור הליקוטים, מפתח כ’, עיין שם באריכות. 

המשך מעמ' קודם
תו' כ"ב



תורה כ"ב

ִלקוֵטי מוֲׁהַר"ן לילדים



אילן, אילן,

"והשענו תחת העץ"

ָכל  בְּ ִאיָלן  ָנַטע  ַאְבָרָהם  שֶׁ ְרֵאה  ּבֹא 
עֹוֶלה  ָהָיה  ְולֹא  ם,  שָׁ ּיּורוֹ  דִּ שֶׁ ָמקֹום 
ּיּורוֹ  דִּ ָעה שֶׁ ָרט ְלשָׁ ָראּוי, פְּ ָכל ָמקֹום כָּ בְּ
ָהָיה  ִאיָלן  ּוְבאֹותוֹ  ַנַען,  כְּ ֶאֶרץ  בְּ ָהָיה 
נֱֶּאָחז  שֶׁ ּוִמי  ’’ה  בָּ קָּ בַּ נֱֶּאָחז  שֶׁ ִמי  יֹוֵדַע 
’’ה, ָהָיה  בָּ קָּ נֱֶּאָחז בַּ ֲעבֹוָדה ָזָרה. ִמי שֶׁ בַּ
רֹאׁשוֹ  ַעל  ה  ּוְמַכסֶּ ֲעָנָפיו  ּפֹוֵרשׂ  ָהִאיָלן 
ל  צֵּ נֱֶּאָחז בַּ ה ָעָליו ֵצל ָנֶאה. ּוִמי שֶׁ ְועֹושֶׂ
ָהָיה  ָהִאיָלן  אֹותוֹ  ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  ל  שֶׁ
ה, ַוֲעָנָפיו ָהיּו עֹוִלים ְלַמְעָלה. ָאז  ִמְתַעלֶּ
ְולֹא  אֹותוֹ,  ּוַמְזִהיר  ַאְבָרָהם  יֹוֵדַע  ָהָיה 
דֹוׁש  ַהקָּ ֱאמּוַנת  בֶּ נֱֶּאַחז  שֶׁ ַעד  ם  ִמשָּׁ ָזז 
ל  הּוא ָטהֹור ְמַקבֵּ ְוָכְך ִמי שֶׁ רּוְך הּוא.  בָּ
ֵאינוֹ  ָטֵמא  הּוא  שֶׁ ּוִמי  ָהִאיָלן,  אֹותוֹ 
ְוָהָיה  ַאְבָרָהם  ָיַדע  ָאז  אֹותוֹ.  ל  ְמַקבֵּ

ַמִים.  ְמַטֵהר אֹוָתם בְּ

ַחת אֹותוֹ ִאיָלן, ּוִמי  ּוַמָעַיין ַמִים ָהָיה תַּ
ִים עֹוִלים ֵאָליו,  ִריְך ְטִביָלה ִמיָּד ַהמַּ צָּ שֶׁ
ַאְבָרָהם  ָיַדע  ָאז  ָהִאיָלן,  ַעְנֵפי  ְועֹוִלים 
ְוִאם  ְטִביָלה.  ִמיָּד  ְוָצִריְך  ָטֵמא  הּוא  שֶׁ
רֹוֶצה  שֶׁ ָיַדע  ְוָאז  ִים,  ַהמַּ ָיְבׁשּו  לֹא, 

ְבָעה ָיִמים.  ֵמר שִׁ ֵמא ּוְלִהשָּׁ ְלִהטָּ

ִהְזִמין ֶאת  ָעה שֶׁ שָׁ ֲאִפּלּו בְּ ּובֹא ּוְרֵאה, שֶׁ
ַחת  תַּ ֲענּו  ְוִהשָּׁ ָלֶהם  ָאַמר  ְלָאִכים  ַהמַּ
ֵדי ִלְראֹות ְוִלְבּדק אֹוָתם, ּוְבאֹותוֹ  ָהֵעץ כְּ
ָהעֹוָלם.  ֵני  בְּ ל  כָּ ֶאת  ּבֹוֵדק  ָהָיה  ִאיָלן 
ָאַמר  רּוְך הּוא  בָּ דֹוׁש  ַהקָּ ְוַהּסֹוד ִמשּּׁום 
ֲענּו  ְוִהשָּׁ ְוָלֵכן  ַלּכֹל,  ים  ַהַחיִּ ֵעץ  הּוא  שֶׁ

ַחת ָהֵעץ, ְולֹא ַתַחת ֲעבֹוָדה ָזָרה. תַּ
)זוה”ק פרשת בראשית(

ה תקס”ג, ָעָנה ְוָאַמר ֲאִני ִאיָלן ָנֶאה  יֵמי ֲחֻנכָּ דֹוׁש בִּ יו ַהקָּ י ִמפִּ ַמְעתִּ שָׁ
ׁש.  ָאֶרץ ַממָּ ה ֲאִני ֻמנָּח בָּ ְוִנְפָלא ְמאֹד, ִעם ֲעָנִפים ִנְפָלִאים ְמאֹד, ּוְלַמטָּ

)חיי מוהר”ן – רמ”ה(

צדיק נקרא אילן
ֲעָלה  ַלמַּ יעּו  ִהגִּ דֹוִלים  ַהגְּ יִקים  דִּ ַהצַּ ל  כָּ ָאַמר, 
רּוְך  בָּ ַוֲאִני  ֶזה,  בָּ ָעְמדּו  ֲאָבל  יעּו,  ִהגִּ שֶׁ ְדֵרָגה  ְוַלמַּ
ָכל ֶרַגע ָוֶרַגע ַנֲעֶשֹה ִאיׁש ַאֵחר. ְוָנַתן ַטַעם  ם בְּ ַהשֵּׁ
ְוֵיׁש  ִאיָלן,  ִנְקָרא  יק  דִּ ַהצַּ י  כִּ ָעָליו,  חֹוְלִקין  ָלֶזה שֶׁ
יַע  גִּ מַּ יק קֶֹדם שֶׁ ים ַוֲעָנִפים ְוכּו’, ְוָכל ַצדִּ ָרשִׁ לוֹ שָׁ
ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  י  כִּ ַמֲחלֶֹקת.  ָעָליו  ֵיׁש  ְלַמְדֵרָגתוֹ 
ְדַמיָּא,  ְלִבְדָקא  ְמָיא  דַּ ְגָרא  תִּ ַהאי  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 
ַהְינּו  ִים  ְוַהמַּ ִחיַנת ַמִים,  ֲחלֶֹקת הּוא בְּ ַהמַּ ִנְמָצא שֶׁ
ְהֶיה  יִּ שֶׁ ָצִריְך  ֲאִני  ֲאָבל  אֹותוֹ.  ְמִריִמין  ֲחלֶֹקת  ַהמַּ
ַעם ּוְבָכל  ָכל פַּ י ֲאִני הֹוֵלְך בְּ ִמיד, כִּ ָעַלי ַמֲחלֶֹקת תָּ
ֲאִני עֹוֵמד  א. ִאּלּו ָהִייִתי יֹוֵדַע שֶׁ א ְלַדְרגָּ ְרגָּ ֶרַגע ִמדַּ
ָעה ַהּקֹוֶדֶמת, לֹא ָהִייִתי רֹוֶצה ֶאת  שָּׁ מוֹ בַּ ו כְּ ַעְכשָׁ

ֶזה ָהעֹוָלם: ָלל בְּ ַעְצמוֹ כְּ
)חיי מוהר”ן – ת”א( 

טובת המחלוקת
שהגרעין הופך לאילן

ְיֵדי  ַעל  שֶׁ ָאַמר  שֶּׁ מוֹ  שְׁ בִּ י  ַמְעתִּ שָׁ
חֹוְלִקין ַעל ָהָאָדם עֹוִשֹין לוֹ  ֲחלֶֹקת שֶׁ ַהמַּ
י ַעל ְיֵדי ֶזה ָיכֹול ִלְגּדֹל ְוִלְצמַֹח  טֹוָבה. כִּ
ָאֶרץ ִאם ָהְיָתה  ְרִעין בָּ ּנוְֹטִעין גַּ שֶׁ מוֹ כְּ כְּ
ר  ֶאְפשָׁ ל ָהָאֶרץ ֲאדּוָקה ַיַחד לֹא ָהָיה בְּ כָּ
ְרִעין ִאיָלן, ּוְבֶהְכֵרַח  ל ְוֻיְצַמח ֵמַהגַּ יְֻּגדַּ שֶׁ
ְהֶיה ָמקֹום  יִּ ֵדי שֶׁ ָחֵלק ָהָאֶרץ ְקָצת כְּ תֵּ שֶׁ
ְיֵדי  ַעל  ֵכן  מוֹ  כְּ ל.  דֵּ ְלִהְתגַּ ְלָהִאיָלן 
נֹוְתִנין  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  חֹוְלִקין,  שֶׁ ֲחלֶֹקת  ַהמַּ

ל ְוִלְצמַֹח. דֵּ לוֹ ָמקֹום ְלִהְתגַּ

)חיי מוהר”ן – תק”ג( 

כשקוצצין אילן קודם זמנו כאילו הורגין נפש

ֶרְך,  דֶּ בַּ ָהָיה  שֶׁ ֵעת  בְּ ָהָיה  שֶׁ ֲעֶשֹה  ַהמַּ ִלְרׁשֹם  רוֹן  ְלִזכָּ
ְמאֹד  ִלְצעֹק  ְוִהְתִחיל  ה  ִמטָּ ַעל  חּוץ  בַּ ן  ָישֵׁ ָהָיה  שֶׁ
ִית  ַלבַּ ְוִנְכַנס  ְוֵהִקיץ,  ֵאָליו  ם  כֻּלָּ ְוָרצּו  ָנה,  ַהשֵּׁ תֹוְך  בְּ
ָהִעְנָין.  אֹותוֹ  ְמבָֹאר  ם  שָׁ ָצא  מָּ שֶׁ ְוָאַמר  ֵסֶפר  ּוָפַתח 
ָהָיה  ]ַאְכַסְנָיא[  ֶמע   ְקֶרעְטשְׁ ַהְינּו  ִית  ַהבַּ אֹותוֹ  י  כִּ
ּלֹא ִנְזְקנּו ֲעַדִין. ְוָאַמר  נּוי ֵמָחָדׁש ֵמֵעִצים יֹוְנִקים, שֶׁ בָּ
ָהָיה ִמְדָרׁש, ְוָהָיה  ה שֶׁ ְמֻדמֶּ ֶפר כִּ ַתח ֶאת אֹותוֹ ַהסֵּ פָּ שֶׁ
ִאּלּו  כְּ ְזַמּנוֹ  ִאיָלן קֶֹדם  ּקֹוְצִצין  שֶׁ ֶזה כְּ ָמקֹום  תּוב בְּ כָּ

הֹוְרִגין ֶנֶפׁש:
נִָּחים  מֻּ ן ָחַלם לוֹ שֶׁ יָּשֵׁ שֶׁ ְך ָהָיה, שכְּ ָהָיה כָּ ּוַמֲעֶשֹה שֶׁ
ל  כֵּ ִהְסתַּ ְך  כָּ תֹוְך  בְּ ְמאֹד  ֵחד  ְוִנְתפַּ ֲהרּוִגים,  ְסִביָביו 
ְוִהְתִחיל ִלְצעֹק ְמאֹד ַעד  ְוכּו’  נִָּחים ֶאְצלוֹ  מֻּ ְוָרָאה שֶׁ

ם ֵאָליו. צּו כֻּלָּ ְתַקבְּ נִּ שֶׁ
)חיי מוהר”ן – תקל”ה(

לתרומות והנצחות ע"ג העלונים 
והמבחנים השבועיים בליקו"מ

פלא': 050-418-0673

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

בערש"ק היה ז’ שבט,
_______________________________ויש שיטה שזהו יום פטירת משה רבינו ע"ה

בילקוט יהושע דף ד’ איכא מאן דאמר בשבעה בשבט
מת משה. )אליהו רבה או”ח - סימן תק”פ( 

ובמדרש ילקוט בשלח סי’ רס”ב, משה מת ז’ בשבט. ומקור 
כי  אומרים  יש  וז”ל:  ראב”ע  בשם  כתב  דברים  פרשת  חיים 
ויהי  שאומר  הפסוק  מכח  וטעמם  כו’,  משה  מת  בשבט  בא’ 
בארבעים שנה שטעמו ליציאת מצרים, ומאשר אמר בעשתי 
עשר חודש מוכח שהוא חודש שבט, ומ”ש באחד לחודש הוא 
ר”ל  ו’ שבתות  וישבו  יום  והתאבלו שם שלשים  אחד לשבט 
שלשים של שבט ושלשים של אדר וי’ מניסן שעלו מן הירדן, 

)סדר הדורות - חלק ימות עולם - האלף השלישי - ב’ אלפים תפ”ח( 

המשך בשבוע הבא אי"ה

בניו  את  קרא  מותו  קדם  אחד,  בחכם  מעשה 
גם  אילנות.  להשקות  אותם  וצוה  ומשפחתו 
יש לכם רשות לעסק בשאר פרנסות, אבל בזה 

תשתדלו להשקות אילנות.

 )סיפורי מעשיות  ג' - מעשה מחיגר(

ל ַהּקֹולֹות י כָּ כִּ
ֵהן קֹול ְצָעָקה, ֵהן קֹול ֲאָנָחה, ֵהן קֹול ׁשֹוָפר, 
ל  ָאר כָּ יֵקי ֱאֶמת ּושְׁ ֵהן קֹול ִזְמָרה, ֵהן קֹול ַצדִּ
ה ְקֻדשָּׁ ַהּקֹולֹות דִּ
ה. ְקֻדשָּׁ ִחיַנת ַעּזּות דִּ ם ֵהם בְּ כֻּלָּ

עוֹת ְטבְּ קּוׁש ַהמַּ  ַוֲאִפּלּו קוֹל ִקשְׁ
ן ם כֵּ ל ְצָדָקה ֶזה ַהּקוֹל הּוא גַּ שֶׁ
ה ְקֻדשָּׁ ִחיַנת ַעּזּות דִּ בְּ

ִרין בְּ ְוַעל ְיֵדיֶהם ְמשַׁ
ַעּזּות ַהּגּוף.
)קיצור ליקו"מ כ"ב(


