
ְּבָממוֹן.  ְּתחּוִבים  ָזרוֹת  ֲעבוֹדוֹת  ָּכל  ִּכי  א':  ס"ק 
ק"ם,  ִּגיַמְטִרָּיא  אוִֹתּיוָֹתיו  ִעם  ָממוֹן  ֶזה  ּוִבְׁשִביל 
'ָקַּלִני  צוַֹוַחת:  ֶׁשַהְּׁשִכיָנה  ָקִלין,  ק"ם  ְּכֶנֶגד 
ְּבַתֲאַות  ִמְּזרוִֹעי'! ַעל ֵאּלּו ַהּנוְֹפִלים  ָקַּלִני  ֵמרֹאִׁשי! 
ָממוֹן, ֶׁשֵהם ֲעבוָֹדה ָזָרה ְּכלּוִלים ֵמֲעבוֹדוֹת ָזרוֹת ֶׁשל 

ִׁשְבִעים ֻאּמוֹת:
'ָקִׁשין  ִלְבָרָכה  ִזְכרוָֹנם  ֲחָכֵמינּו,  ֶׁשָאְמרּו  ְוֶזה 
ְמזוֹנוָֹתיו ִּכְפַלִים ַּכּיוֵֹלָדה', ִּכי ַהּיוֶֹלֶדת ָראַמת ַעִי"ן 
ָקִלין קֶֹדם ַהֵּלָדה, ְוָהָכא ֵיׁש ק"ם ָקִלין ֶׁשֵהם ְׁשֵני 

ְּפָעִמים ַעִי"ן:
ֶזהּו  'ִּבְפֵני'  ַעְצְמָך',  ִּבְפֵני  ָרָׁשע  ְּתִהי  'ְוַאל  ְוֶזהּו 
ַּתֲאַות  ֵמֲחַמת  ַהָּבא  ָאֳחָרא,  ְּדִסְטָרא  ָּפִנים  ְּבִחיַנת 
ָממוֹן, ֶׁשֵאין ַמֲאִמין ְּבַהָּקדוֹׁש ָּברּוְך הּוא, ֶׁשהּוא ַהָּזן 
ה ִלי ֶאת  ּוְמַפְרֵנס, ְוהּוא חוֵֹׁשב "ּכִֹחי ְועֶֹצם ָיִדי ָעשָֹ

ַהַחִיל ַהֶּזה". ְוֶזה 'ַעְצְמָך', ְלׁשוֹן עֶֹצם ָיִדי:

פנים דסט"א

יהודי שומר תורה ומצוות, מתפלל שלוש תפילות 
ביום, מקפיד על קלה כחמורה, אך אם הוא מונח 

עוד  להשיג  קשה  עובד  הזמן  וכל  ממון,  בתאוות 
כסף, ועוד כסף. ואינו מאמין שהשם יתברך יכול 
לפרנס את האדם בסיבה קלה, הוא עובד את כל 
ונקשר  אחרים,  אלהים   – זרות  העבודות  סוגי 

בפנים דסטרא אחרא, עצבות, חושך , מיתה, 1

מקור השפע

כן  ועל  תורה,  הוא  ודעת  מהדעת,  נמשך  השפע 
כפי עסק האדם בתורה, כך נמשך לו שפע. "ִּכי ָּכל 
ַהַהְׁשָּפעוֹת ִנְמָׁשִכין ֵמַהַּדַעת ְּבִחיַנת ַּדַעת ָחַסְרָּת ַמה 
ָּקִניָת, ַּדַעת ָקִניָת ֶמה ָחַסְרָּת, ְּכמוֹ ֶׁשָאְמרּו ַרּבוֵֹתינּו 
ּוְבַדַעת  ֶׁשָּכתּוב  ּוְכמוֹ  מא(.  )ְנָדִרים  ִלְבָרָכה  ִזְכרוָֹנם 
ִמָּׁשם  ַהַּדַעת  ֶׁשִהיא  ַהּתוָֹרה  ַהְינּו  ִיָּמֵלאּו,  ֲחָדִרים 

ִנְמָׁשִכין ָּכל ַהַהְׁשָּפעוֹת ְוָהֲעִׁשירּות." )ליקו"ה 2(

בשמאלה עושר וכבוד

הדעת,  הוא   – ימין  ושמאל,  ימין,  יש  באדם 
ולתורה  לדעת  מחובר  כשהאדם  דהיינו  והתורה, 
עיקר  וזה  בימין,  נקשר  פנימיות, אזי הוא  - שזה 

האדם.

מה שאין כן כל מעשי ידי האדם, נמשכים מהשמאל, 
ובזה כלול גם כל המשא ומתן, והעשירות, כמבואר 
ִעם  ָהָאָדם  "ִּכי  וכבוד'.  עושר  'בשמאלה  בפסוק 
ַמֲעֵשֹה ָיָדיו ֶׁשהּוא ָהֲעִׁשירּות ְוַהַּמָּשא ּוַמָּתן ֶׁשּלוֹ ֵהם 
ְּבִחיַנת ָיִמין ּוְשֹמֹאל, וְכָלִלּיּות ַהּתוָֹרה ְוַהַּדַעת ֶׁשהּוא 
ְּבִחיַנת ָאָדם, הּוא ְּבִחיַנת ָיִמין, ִּבְבִחיַנת ִמיִמינוֹ ֵאׁש 
ָּדת ָלמוֹ. ְוָהֲעִׁשירּות ֶׁשהּוא ִנְמָׁשְך ַעל ְיֵדי ַמֲעֵשֹה ָיָדיו 
ֶׁשל ָאָדם ִּבְבִחיַנת ּוֵבַרֲכָך ְּבכֹל ֲאֶׁשר ַּתֲעֶשֹה ֶזה ְּבִחיַנת 

ְשֹמֹאל ְּבִחיַנת ִּבְשֹמֹאָלּה עֶֹׁשר ְוָכבוֹד."  2 

גילוי הדעת

'דעת חסרת מה קנית, דעת קנית מה חסרת,' הכל 
רוצה  וכשהאדם  האדם.  כל  שזה  בדעת,  מתחיל 
לזכות לגלות ולהוליד דעת, אזי הוא צריך לצעוק 

שבעים קולות,

חשיבות הלימוד

תורה כ"ג -"צוית צדק"
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עיונים ועצות למעשה מתורות רביה"ק    עפ"י העמוד היומי בליקו"מ

10פר' בשלח ט"ו שבט תשע"ג

בס"ד בר"ה

שיחתו הקדושה של רבנו זכרונו לברכה אור ליום שני פרשת נח תק"ע: התורה שלי גדולה מאד. 
והיא כולה רוח הקדש ויכולין לידע ממנה עתידות, שמי שיטה עצמו ויאזין ויקשיב התורה שלי יכול 
לידע עתידות שיהיה. ואין צריך לומר אחר כך כשנעשין הדברים בעולם שאז יכולין בודאי למצא 

הכל בתוך התורה שלי ולראות ולהבין שהכל מבאר בתוך התורה שנאמרה כבר.
)שיחות הר"ן – קצ"ו(
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דף ד'-י'   הל' נדרים ושבועות ב'-ד'

א.  כשצריכין לעלות מטומאה לטהרה, 
האור  בבחינת  עצמו  לדבק  צריכין 
ששם  הנעלמת,  התורה  הינו   - הגנוז 
אין שום פגם מגיע כלל, ושם כולו טוב, 
לשוב  יכולין  לשם,  עצמו  וכשמדבקין 
אל ה' אפלו משאול תחתיות. )ב – י"א(
_______________________

מדרך  לסור  אסור  לימין  אפילו  ב. 
הינו  הקדושה,  התורה  של  הישר 
להרבות ולהוסיף יותר ממצות התורה, 
גם  לנו  אסור  לימין  נוטה  בחינת  שזה 
כן, כמו שכתוב, 'לא תוסיפו על הדבר 
ולא תגרעו ממנו', כי לפי עצם להביותו 
להוסיף  נכסף  היה  הישראלי  איש  של 
על מצות התורה. אך התורה הקדושה 
תוסיף,  דבל  בלאו  זאת  על  הזהירה 
אם  אפילו  התורה,  על  כשמוסיפין  כי 
כוונתו לשמים, אף על פי כן הוא נוטה 
הצמצום  ומקלקל  הישר,  הדרך  מן 
העולמות,  קיום  עקר  שזה  הקדוש 
שגורם  אור,  ריבוי  בחינת  הוא  ואזי, 
חורבן   - כלים  שבירת  ושלום,  חס 

העולמות. )ג – א(

אין  עד  להביותו  אור  עצם  לפי  "והנה 
מצות  תרי"ג  לו  מספיק  אינו  סוף, 
התורה הקדושה, כי אור להביותו הוא 
להיות  ומתגעגע  ומשתוקק,  נכסף, 
לעולם  תמיד  יתברך  בה'  ונכלל  דבוק 
דבר  לשום  עצמו  יפנה  ושלא  ועד, 
המותר,  דבר  לשום  אפילו  מהעולם, 
יתברך  בה'  דבוק  תמיד  יהיה  רק 
זה  באמת  אך  כלל.  רגע  הפסק  בלי 
היה  כן  אם  כי  אפן,  בשום  אפשר  אי 
מתקיים  היה  ולא  במציאות  מתבטל 
חס  העולם  נחרב  והיה  כלל,  ישותו 
בקיום  רוצה  יתברך  וה'  ושלום, 

העולם."
_______________________

ג. ועל כן על פי רוב האדם נופל לעונות, 
והדקדוקים  המצות  ריבוי  ידי  על  על 
להחמיר  שמרבה  דבר,  הבעל  של 
למצות  ומפתהו  ביותר,  עליו  ולדקדק 

עבודה-זרה או שפע כפול



דעת   – אמת  לדעת  לזכות  כדי 
את  להכניע  כדי  וגם  תורה. 
שהם   – חשוכין  אנפין  השבעים 
ולהפוך,  ולבלבל,  להאחז,  המנסים  הקליפות 
ָאָדם  ֶׁשל  ַהֵּלָדה  ִעַּקר  "ִּכי  הדעת.  את  ולהסתיר 
ָאָדם,  ִעַּקר  ֶׁשֶּזה  ַהַּדַעת,  ִהְתַּגּלּות  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא 
ְּבִחיַנת ַהּתוָֹרה,  ָיִמין, ֶׁשהּוא  ִנְמָׁשְך ִמְּבִחיַנת  הּוא 

ְּבִחיַנת ֵעין ָיִמין, ְּבִחיַנת ִׁשְבִעים ָּפִנים ַלּתוָֹרה.

ְּכֶנֶגד  ָקִלין,  ִׁשְבִעים  ַהֵּלָדה  קֶֹדם  ְצִריִכין  ֵּכן  ְוַעל 
ָּפִנים,  ָהַעִין  ְּכֶנֶגד  ֶׁשֵהם  ֲחׁשוִֹכין,  ַאְנִּפין  ַהִּׁשְבִעים 
ִהְתַּגּלּות  ּוְלַעֵּכב  ִלְמנַֹע  ְוָׁשלוֹם,  ַחס  רוִֹצים  ְוֵהם 
ָקִלין  ַעִין  ִלְצעֹק  ְּכֶנְגָּדם  ּוְצִריִכין  ְוַהֵּלָדה,  ַהַּדַעת 
ְלַׁשְּבָרם ּוְלַהְכִניָעם. ְוָאז נוָֹלד ָהָאָדם, ְּבִחיַנת ַּדַעת, 

ְּבִחיַנת ּתוָֹרה, ְּבִחיַנת ִׁשְבִעים ַאְנִּפין ְנִהיִרין."

מה עם השמאל?

הדעת  אבל  דעת,  להמשיך  כבר  שזכה  אפילו 
להמשיך  ובכדי  בימין,  נמצא  שהמשיך  והשפע 
את השפע לשמאל, שיהיה לו גם שפע בגשמיות 
בכדי  קולות,  שבעים  עוד  צריך  ממון,  שפע   –
יתאחז  שלא  לשמאל,  יגיע  כשהממון  שחלילה 
חשוכין,  פנים  והשבעים  הקליפות  הממון,  בזה 
ֶׁשָּבִאים  ַהְּמזוֹנוֹת  ֵּכן  "ְוַעל  בשמאל.  ששורשם 
ִּכי  ִהְׁשַּתְלְׁשלּות,  ְּבִחינוֹת  ְׁשֵּתי  ְצִריִכין  ִמְּשמֹאל 
ִלְשֹמֹאל,  ִמָּיִמין  ְלִהְׁשַּתְלֵׁשל  עוֹד  ְצִריִכין  ָּכְך  ַאַחר 
ַעל ֵּכן ְצִריִכין ְׁשֵּתי ְּפָעִמים ִׁשְבִעים ָקִלין, ִּכי ִעַּקר 
ֲאִחיַזת ָהַאְנִּפין ֲחׁשוִֹכין ֶׁשִּבְׁשִביל ֶזה ְצִריִכין ִלְצעֹק 
ְוַעל  ַּכָּידּוַע,  ְשֹמֹאל  ִמְּבִחיַנת  הּוא  ָקִלין,  ַהִּׁשְבִעים 
ֵּכן ֲאִפּלּו ְּכֶׁשִּנְמָׁשְך ַּדַעת ְּבִחיַנת ּתוָֹרה, ְּבִחיַנת ֵלָדה, 
ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ָיִמין, ַאף ַעל ִּפי ֵכן ְצִריִכין ִׁשְבִעים 
ָקִלין, ִּכי ֵמַאַחר ֶׁשְּלַמָּטה ֵיׁש ְּבִחיַנת ְשֹמֹאל ַּגם ֵּכן, 
ְצִריִכין ִׁשְבִעים ָקִלין ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְתַּגְּברּו ַחס ְוָׁשלוֹם, 

ַהִּׁשְבִעים ַאְנִּפין ֲחׁשוִֹכין ֶׁשֲאִחיָזָתם ִמְּשמֹאל." 2

חצי יגיעתו

"ְוִהֵּנה ֵמֲחַמת ֶזה ְּבַעְצמוֹ ֶׁשַהְּמזוֹנוֹת ָקִׁשים ָּכל ָּכְך 
ַעל  ָקִלין,  ְוַאְרָּבִעים  ֵמָאה  ְּבִחיַנת  ַּכּיוֵֹלָדה  ִּכְפַלִים 
ְּבָידוֹ, ִּכי ַהְּמזוֹנוֹת  ַוֲחִצי ַּתֲאָותוֹ  ֵּכן ֵאין ָאָדם ֵמת 
ְוַאַחר  ַּכּיוֵֹלָדה,  ִּכְפַלִים  ַצַער  ָּכְך  ָּכל  ְּבִקּׁשּוי  ָּבִאים 
ָּכְך ְמאּוָמה ֹלא ִיָּשא ַּבֲעָמלוֹ, ִּכי ַאַחר ָּכְך ֵאין ְּבָידוֹ 
ַרק ֲחִצי ְיִגיָעתוֹ, ִּכי ַהְיִגיָעה ָהְיָתה ְּבִכְפַלִים ִמֵּלַדת 

ָהֶרַוח." 2

שפע כפולה

ָהִעְנָין  ֶזה  ַעל  ִלְבָרָכה  ִזְכרוֹנוֹ  ֵמַרֵּבנּו  "ְוָׁשַמְעִּתי 
ֵמת  ָאָדם  ֵאין  ִלְבָרָכה,  ִזְכרוָֹנם  ַרּבוֵֹתינּו  ֶׁשָאְמרּו 
ַוֲחִצי ַּתֲאָותוֹ ְּבָידוֹ. ֶׁשֵּיׁש ֶׁשַפע ְּכפּוָלה ְּבִחיַנת ְוֶכֶסף 
ֶׁשַפע  ְּבִחיַנת  זוֹ  ִלְבִחיָנה  ּוְכֶׁשּזוִֹכין  ָלְך.  ּתוָֹעפוֹת 
ַּתֲאָותוֹ  ַוֲחִצי  ֵמת  ָאָדם  ֵאין  ִמְּבִחיַנת  ִנּצֹל  ְּכפּוָלה 
ְּבָידוֹ ֵמַאַחר ֶׁשָּזָכה ְלֶׁשַפע ְּכפּוָלה ְוָהֵבן. ִּכי ִעַּקר ַמה 
ֶּׁשֵאין ֲחִצי ַּתֲאָותוֹ ְּבַיד ָהָאָדם ְלעוָֹלם, הּוא ֵמֲחַמת 
לוֹ  ָחֵסר  ֶּׁשַּמְרִויַח  ַמה  ָּכל  ֵּכן  ַעל  ְּבִכְפַלִים,  ֶׁשַּצֲערוֹ 
עוֹד ְּביוֵֹתר, ֵמֲחַמת ֶׁשַּצֲערוֹ ִויִגיָעתוֹ ָהְיָתה ְּבִכְפַלִים 
ְוַעל ֵּכן ֵאין ַּתָּקָנה ָלֶזה,  - ְּבִחיַנת ִּכְפַלִים ַּכּיוֵֹלָדה. 
ִּכי ִאם ְּכֶׁשּזוִֹכין ִלְבִחיַנת ֶׁשַפע ְּכפּוָלה, ְוָאז ִנְתַמֵּלא 

ָּכל ְרצוֹנוֹ." 2

לקשר את הכל לשורש 

הכל,  שבידו  הבירה,  בעל   – לעולם  מנהיג  יש 
העשירות.  ההצלחה,  הכסף,  הכל,  וממנו 
הזמן  וכל  ברורה,  בידיעה  זה  את  וכשיודעים 
 – וההצלחה  העשירות  את  אליו  רק  מקשרים 
רק  הוא  שההצלחה  וזוכרים  שיודעים  כלומר 

ידי  על  ידי,  ועוצם  בכוחי  ולא  יתברך,  מאיתו 
"ִּכי  - בקלי קלות.  זוכים שנמשך שפע כפול  זה 
ֶׁשַּבְּקֻדָּׁשה,  ָׁשְרׁשוֹ  ֶאל  ַהּכֹל  ְלַקֵּׁשר  ְצִריִכין  ֶּבֱאֶמת 
ָּגבַֹּה  הּוא  ֶׁשְּבָׁשְרׁשוֹ  ְוָהֲעִׁשירּות,  ַהָּממוֹן  ִּבְפָרט 
ָׁשְרׁשוֹ  ִּכי  ּוְמֻצְחָצח,  ַצח  אוֹר  ְּבִחיַנת  ְמאֹד,  ְמאֹד 
ַהָּממוֹן  ּוְכֶׁשְּמַקֵּׁשר  ַּתְלָין.  ֵּבּה  ְמזוָֹנא  ְּדָכל  ְּבַמָּזָלא 
ֶׁשַּבְּקֻדָּׁשה  ְלָׁשְרׁשוֹ  ֶׁשּלוֹ  ָהֲעִׁשירּות  ְוָכל  ְוַהַהְׁשָּפָעה 
ְּכפּוָלה,  ֶׁשַפע  ְּבִחיַנת  ִנְמָׁשְך  ֲאַזי  ְלַהַּדַעת.  ְּדַהְינּו   -
ְוִנְתַּבֵּטל  ְלָׁשְרׁשוֹ  ָהֲעִׁשירּות  ְּכֶׁשְּמֻקָּׁשר  ָאז  ִּכי 
ֵמֲחַמת  ְלַמָּטה  הּוא  ַהַּתֲאָוה  ֶׁשִעַּקר  ָממוֹן  ַּתֲאַות 
ֶׁשָּנַפל ְוִנְתַרֵחק ִמָּׁשְרׁשוֹ, ַוֲאַזי ְּכֶׁשְּמֻקָּׁשר ָהֲעִׁשירּות 
עוֶֹשֹה  הּוא  ֲאֶׁשר  ְּבָכל  ְּבָרָכה  ִנְמָׁשְך  ֲאַזי  ְלָׁשְרׁשוֹ, 

ִּבְבִחיַנת 'ּוֵבַרֲכָך ְּבכֹל ֲאֶׁשר ַּתֲעֶשֹה'." 2

שמח בחלקו

איזהו עשיר? השמח בחלקו, ועל ידי שזוכה לשפע 
כפול, הוא זוכה לשמוח בחלקו. ואינו מתאווה 
ורוצה כלל עוד ממון. "זוֶֹכה ִלְהיוֹת ָשֵֹמַח ְּבֶחְלקוֹ, 
ְוִנְתַּבֵּטל ְּבִחיַנת ְּבִעָּצבוֹן ּתֹאֲכֶלָּנה. ִּבְבִחיַנת 'ִּבְרַּכת 
ה' ִהיא ַּתֲעִׁשיר ְוֹלא יוִֹסיף ֶעֶצב ִעָּמּה'. ִּכי ְּכֶׁשּזוֶֹכה 
ֶׁשְּמַקֵּׁשר  ְיֵדי  ַעל  ָיָדיו,  ְּבַמֲעֵשֹה  ְּבָרָכה  ֶׁשִּנְׁשַּתֵּלַח 
ְוֲאַזי  ְוַהַּפְרָנָסה ְלָׁשְרׁשוֹ, ְלַדַעת ָהֶעְליוֹן,  ָהֲעִׁשירּות 
ִנְתַּבֵּטל ְּבִחיַנת ָהֶעֶצב, ְּבִחיַנת ְּבִעָּצבוֹן ּתֹאֲכֶלָּנה. ִּכי 
ִּבְרַּכת ה' -  הּוא ָשֵֹמַח ְּבֶחְלקוֹ, ֵמַאַחר ֶׁשּׁשוָֹרה ּבוֹ 
ּוְכֶׁשּׁשוָֹרה ִּבְרַּכת ה' ְּבָכל ֲאֶׁשר ֵיׁש לוֹ, ְּבַוַּדאי ֵאינוֹ 
ִמְתַאֶּוה יוֵֹתר, ִּכי ֶזה ִעַּקר ָהֲעִׁשירּות ָהעוָֹלה ַעל ָּכל 

ִמיֵני ֲעִׁשירּות ֶׁשָּבעוָֹלם." 2

שבת - גילוי הדעת

זה  ידי  ועל  הדעת,  התגלות  זמן  קודש,  שבת 
נמשך ברכה והצלחה - שפע כפול, עד שאין צריך 
ֵמַהַּדַעת,  ַהְּבָרָכה הּוא  שום עשיה גשמית. "ִעַּקר 

המשך מעמ' קודם
תו' כ"ג

שלו, ומתלבש עצמו במצוות, ואחר כך 
מביאו לידי עונות חס ושלום. )ג – א(

_______________________

ד. צריכין לבקש ולהתחנן הרבה לפני ה' 
יתברך, שיזכה לדעת איך להתנהג בענין 
צריכין  בודאי  כי  ההתלהבות,  צמצום 
לה'  ולהשתוקק  לכסוף  מאוד  להתגבר 
ואף  עצום.  בהשתוקקות  תמיד  יתברך 
ההתלהבות,  לצמצם  צריכין  כן  פי  על 
אי  כן  ועל  ממדרגתו.  יותר  יהיה  שלא 
באמת,  הישראלי  איש  להיות  אפשר 
לצדיקים  להתקרב  כשזוכין  אם  כי 
הדרך  את  אותו  יורו  הם  כי  אמתיים, 
אשר ילך בה, ואת המעשה אשר יעשה, 
והתשוקה  ההתלהבות  שיהיה  באופן 

כראוי בהדרגה ובמידה. )ג – ג(
_______________________

לצמצם  צריכין  אנו  ודור  דור  בכל  ה. 
בחינתו.  לפי  אדם  כל  כביכול  האור 
מפי  רבינו  משה  שקבל  התורה  כן  ועל 
בכל  צריכין  אנו  לנו,  ומסרה  הגבורה, 
אותה  שיפרשו  הדור,  לחכמי  ודור  דור 
לנו היטב בחכמתם הקדושה, כי אנו אי 
בעצמנו  מהתורה  דבר  לידע  לנו  אפשר 
כי הוא בערכנו בבחינת אין סוף. )ג – ד(

דור  בכל  החכמים  צריכין  כן  "על 
תקנות  ולתקן  חדשים,  סיגים  לעשות 
הם  כי  למשמרת,  משמרת  חדשות 
צריכין בכל פעם לצמצם אור האין סוף 

בהדרגה ובמדה."
_______________________

ו. באמת צריכין להתרחק מנדרים שלא 
כי  אור,  ריבוי  בחינת  ושלום  חס  יהיה 
בהדרגה,  האור  לצמצם  איך  יודע  מי 
כמו  פרישות,  בשביל  לנדור  מצוה  רק 
שאמרו רבותינו זכרונם לברכה 'נדרים 

סיג לפרישות'. )ג – ו(
_______________________

ז. על ידי ציצית ותפילין, זוכין לצמצם 
את האור בהדרגה ובמידה. )ג – י"ג(

_______________________

ח. כאשר שמעתי מפיו הקדוש בפירוש, 
כי זה עיקר גדולת נוראותיו של הצדיק 
כזה שיכול להאיר  כח  לו  האמת, שיש 
ויכול  ותלמידים,  הדעת הקדוש בבנים 
להמונחים  אפילו  מטה,  לדרי  להודיע 
כי  להודיעם  מאד,  התחתונה  בדיוטא 
הדעת  בהם  להאיר  האלקים,  הוא  ה' 
הקדוש הזה, ולהוציאם מעונות, על ידי 
כבודו,  כל הארץ  כי מלא  שמגלה להם 
אין  כי  וכו',  ואצלם  עמם  ה'  ועדין 
שום יאוש בעולם כלל.ולא די שמקים 
מעפר  מאד  והירודים  הנמוכים  ומרים 
ומאשפות ממש, ומקיץ ומעורר אותם, 
יתיאשו  שלא  ומחזקם  אותם,  ומחיה 
עד  אופן,  בשום  יתברך  לה'  מלצעק 
אף  באמת,  הקדושה  לדרכי  שמשיבם 
גם הוא נותן בהם כח להאיר הדעת גם 
ותלמידים,  בנים,  להעמיד  באחרים, 
ונופלים  ירודים  מקימים  הם  וגם 
מעפר ומאשפות, ומאירים בהם הדעת 

הקדוש וכו'. )ד - ו(



קופת חושך,ת
תקופת הסתרה,

הפסקת הפריחה,
ירידה אחר ירידה.

איה הפריחה?
איה ההצלחה?

היכן האורה?

אך הכל רק מבחוץ.
בפנים, בעומק,

בתוך הנשמה
בוערת האמונה...

כי כשלא עוזבים את הצעקה
לא מאבדים את התקווה

לעולם לא יכבה אור
הנשמה---

הצעקה כה חזקה
שלא ניתן לתארה

'אנא ה' הושיעה נא-
אנא ה' הצליחה נא'.

אתה כל תקוותי
עליך סמיכתי

רק בך מבטחי.

מה שקורה איתי
אינו שובר אותי

על אף שנפלתי-
'ה' אור לי'...

אותך אני מחפש
אליך אני כוסף

שתרחם עלי
'הוציאה ממסגר נפשי'.

ואתה תמיד – מסתכל עלי
נותן לי כח - ושומר עלי

'כי גמל עלי'.

בזכות-
שהחזקת מעמד,

גם
בקור החודר,

כשהעלים
התייבשו ונפלו,

בגשם,
בשלג, בברד החזק...

בזכות שלא עזבת
את הכיסופים והגעגועים

התקווה והחיזוקים...

'הגיע זמן גאולתך'
זמן אור נשמתך

לילה לאור יהפוך...

השרף מתחיל לעלות
יש שכר

לפעולתך...

תן יד
עלה לאט

דרגא אחר דרגא...

האור ילך ויתעצם
ילך ויגבר

עד כיום יאיר.

האילן ילבלב
יגדלו הפירות 

יצאו דורות...

לעולם אל תשכח
חקוק עמוק בלבבך,

שהכל בזכות-
שהחזקת מעמד
גם שם בחושך-

שהיה נראה לעד...

זהו הסוד!

המשך / א  ל פ ו מ ה ח  י ל ש ה
סיפור

----המשך משבוע שעבר-----

סכים הגאון ר' דובער ממעזריטש ה
אל  ונסע  יהושע"  ה"פני  לדברי 
נעשה  פנימה  בקודש  שם  הבעש"ט. 
עלה  והמובחר. שם  תלמידו המובהק 
שם  מעלה.  משרפי  כאחד  ונתעלה 

קיבל מרבו רזין דאורייתא---

עוד  לנסוע  שעליו  לו  אמר  הבעש"ט 
עשה,  וכן  לקארליסבאד  אחת  פעם 
לקארליסבאד  אכן  נסע  שנה  כעבור 
ה"פני  הגאון  אצל  גם-כן  ונתאכסן 

יהושע" כדרכו מימים ימימה.

בעת שהותו שם בצוותא-חדא שוחחו 
והגיעה  הצדיקים  שני  זה  עם  זה 
פתח  אז  הבעש"ט.  ענין  אל  שיחתם 
ר'  הגאון  וביראה  בסילודין  פיו 
ומפליא  משבח,  מפאר,  והחל  דובער 
ושגב  רוממותו  גודל  את  למאוד  עד 
כמו  הקדוש  הבעש"ט  של  קדושתו 

אחד מהתנאים.

יהושע":  ה"פני  הגאון  אותו  שאל 
"והיכן הם כל הקושיות שהיו לכם על 

הבעש"ט? איך יתורצו?"

"עד  דובער:  ר'  הגאון  לו  ואמר  ענה 
אנשים  בין  לאיש  אותו  חשבתי  עתה 
קושיות,  עליו  להקשות  שייך  והיה 
אבל כעת כאשר אני מכירו, אשר לא 
יאומן כמעט שהוא ילוד-אישה כי אם 
להשיג  לנו  ואי אפשר  ממלאכי מרום 
אף שמץ מה ממהותו, לכן היות שהוא 
לגמרי,  מהשגתינו  למעלה  למעלה 

להקשות  יד  לנו  אין  גבוה,  מעל  גבוה 
דבר מה"

אשר  את  התניא"  ה"בעל  סיפר  עוד 
שמע מפי רבו הקדוש הגאון האמיתי 

ר' דובער ממעזריטש:
הק'  הבעש"ט  דרש  אחת  שפעם 
לא  אשר  דאורייתא  רזין  לתלמידיו 
מזה  נמצא  ואין  מעולם  אוזן  שמעה 
הראשונים  המקובלים  מספרי  כלל 
תלמידי  וכל  האריז"ל,  בכתבי  ולא 
ובפרט  עולם  גאוני  היו  הק  הבעש"ט 
ממעזריטש  דובער  ר'  האמיתי  הגאון 
אשר  לכל  ומפורסם  היה  ידוע  אשר 
הניח  לא  הזה  ה"עובד-אלוקים" 
נמצא  אשר  ובנסתר  בנגלה  ספר  שום 
ק"א  אותו  חזר  לא  אשר  במדינתינו 
קודם  עוד  פעמים  ואחת(  )מאה 
הקדוש  האלקי  לרבו  התקשרותו 
בזה  התניא"  ל"בעל  ואמר  הבעש"ט 
ממנו  ששמענו  הזה  שבפעם  הלשון, 
עד  ברעיונינו  נבהלנו  דאורייתא  רזין 
בגוף  המלובש  שנפש  להאמין  שאין 
רזין טמירין  יגלה  ודם  הגשמי מבשר 
ממלאכי  ונעלם  כמוס  בוודאי  אשר 
שבוודאי  בדעתינו  עלה  מרום, 
הלך  חלף  הגשמי(  )הגוף  ה"גשם" 
היא  לבד  הקדושה  הנשמה  ורק  לו 
המדברת!!! עד שכמה תלמידים מרוב 
)שרוול(  להבית-יד  נגשו  התפעלותם 
יש  אם  ומשמשו  הבעש"ט(  )של  שלו 

בתוך הבית יד גשם יד הגשמי....

)ספר סיפורים נוראים(

”הצילני מקליפת המן עמלק, וזכני לקדושת מרדכי ואסתר”

המשך מעמ' קודם
תו' כ"ג

ִמְּבִחיַנת ַׁשָּבת ֶׁשִהוא ְּבִחיַנת ַּדַעת, 
ַהִּׁשְבִעים  ָּכל  ְמִאיִרין  ְּבַׁשָּבת  ִּכי 
ִנְּתָנה ּתוָֹרה,  ִּכי ָאז  ַלּתוָֹרה,  ָּפִנים 
ַּתֲאַות  ִּתּקּון  הּוא  ְוָאז  ַּכָּידּוַע,  ַהַּדַעת  ִנְמָׁשְך  ְוָאז 
ָממוֹן. ִּכי ָּכל ֵׁשֶׁשת ְיֵמי ַהחֹל הּוא ְּבִחיַנת ָׁשטּו ָהָעם 
ְוַהְיִגיָעה ַאַחר ַהַּפְרָנָסה,  ְוָלְקטּו - ְּבִחיַנת ַהִּטְרָחא 
ְּבִחיַנת ְּבִעָּצבוֹן ּתֹאֲכֶלָּנה, ִּכי ָאז ֵהם ְיֵמי ַהַּמֲעֶשֹה, 

ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַמָּשא ּוַמָּתן, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ֲעִשָֹּיה. 

ּוְבַׁשָּבת ִהיא ְׁשִביָתה ִמּכֹל, ְוִנְתַּבֵּטל ָּכל ַהְּמָלאכוֹת, 
ְוָכל ָהֲעִשֹּיוֹת ְועוָֹבִדין ְּדחֹל. ִּכי ְּבַׁשָּבת הּוא ִשְֹמָחה 
ַהַּדַעת.  ׁשֶֹרׁש  ֵמִאיר  ְוָאז  ְנִהיִרין,  ְוַאְנִּפין  ְוֶחְדָוה, 

'ְּבִחיַנת ַמָּזָלא ְּדָכל ְמזוָֹנא ֵּבּה ַּתְלָין', ְּבִחיַנת ֵעיָנא 
ִנְמָׁשְך  ּוִמָּׁשם  ַּכָּידּוַע  ְּבַׁשָּבת  ַהֵּמִאיר  ְּדַרֲחֵמי  ַחד 
ֶׁשַפע  ְּבִחיַנת  ִמְׁשֶנה,  ֶלֶחם  ְּבִחיַנת  ְוֶׁשַפע,  ְּבָרָכה 

ְּכפּוָלה." 2

שבת - מקור השפע

ברכה  נמשך  משם  השפע,  מקור  משבת-קודש 
ושפע לכל ימי השבוע. "ְּבַׁשָּבת ִנְמָׁשְך ְּבָרָכה ְלָכל 
ְּבַׁשָּבת  ֶׁשּזוִֹכין  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ַהְינּו  ַהחֹל,  ְיֵמי  ֵׁשֶׁשת 
ְוזוִֹכין  ָממוֹן,  ַּתֲאַות  ִנְתַּבֵּטל  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ְלַדַעת, 
ָהֶעְליוֹן,  ְלָׁשְרׁשוֹ  ַהּכֹל  ְלַקֵּׁשר   - ה'   ַעל  ְלִהְתַעֵּנג 

ֶלֶחם  ְּבִחיַנת  ְוֶׁשַפע  ְּבָרָכה  ִמָּׁשם  ִנְמָׁשְך  ֶזה  ְיֵדי  ַעל 
ִמְׁשֶנה, ְּבִחיַנת ֶׁשַפע ְּכפּוָלה. 2

עונג בימי החול

שבת.  בעונג  פוגם  הוא  החול,  בימי  המתענג 
ִנְמָׁשְך ָאז  ֵּכן  ְוַעל  ָממוֹן,  ַּתֲאַות  ִּתּקּון  ִהוא  "ַׁשָּבת 
ְוכּו'  ֶּכֶפל  ְמַׁשֵּלם  ָּבֶזה  ֶׁשָּפַגם  ְוַהַּגָּנב  ְּכפּוָלה,  ֶׁשַפע 
ַׁשָּבת  ְּבעֶֹנג  ֶׁשּפוֵֹגם  ֶׁשִּמי  ַּבּזַֹהר  ֶׁשּמּוָבא  ְוֶזה  ַּכַּנ"ל. 

ּוְמַעֵּנג ַעְצמוֹ ִּביֵמי ַהחֹל הּוא ְּכמוֹ ַהַּגָּנב ְוכּו'. 2
_____________________

1  כמבואר כל זה בתורה.  2. לקוטי הלכות חו"מ - גנבה ב.  
3. או"ח - ברכת המזון ומים אחרונים הלכה ד.

לחדד את השכל
 על התורות הנלמדות בעמוד היומי

.............................................................................................................מה מרמזת קביעת המזוזה בשליש העליון?
התשובה משבוע שעבר: מוהרנ"ת נולד בט"ו בשבט שנת תק"מ )ימי מוהרנ"ת א'(



    ותצילני ברחמיך הרבים שלא אהיה נבהל להון, ולא אטריד את דעתי לרדוף אחר הפרנסה חס ושלום, ביגיעות גדולות 
ובטרחות עצומות חס ושלום. רק תשפיע עלי ברחמיך, ותטע ותקבע בלבי אמונה ובטחון שלם באמת. ואהיה בוטח בה' 
לבד, ואדע ואאמין באמת, כי לא ממוצא וממערב וממדבר הרים. כי לא בכחו יגבור איש. ואין יכולת כלל בכחי ועוצם ידי 
לעשות חיל ועשירות כלל, רק הכל מאתך לבד. "והעושר והכבוד מלפניך ואתה מושל בכל". ואאמין באמת ובאמונה שלמה 
ולא אבלבל את מחשבתי  וטרדות כלל.  יגיעות וטרחות  לי פרנסתי בשלמות בסיבה קלה, בלי שום  יכול להזמין  שאתה 
בשביל טרדת הפרנסה כלל, רק אזכה להיות חזק במדת האמונה והבטחון בך יתברך תמיד.   )לקוטי תפילות כ"ג(
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שורש האילנות אחד
ֶׁשִּנְרֲאָתה  אוָֹתם  ִאיָלנוֹת,  יוֵֹסי,  ַרִּבי  ֶׁשָאַמר  ְּכמוֹ 
ְוַכּדוֶֹמה  ִּפְסּתּוק,  ֶּדֶקל,  ָחרּוב,  ְּכמוֹ  ָחְכָמה,  ֵמֶהם 

ָלֶהם, ֻּכָּלם ְּבַהְרָּכָבה ]מרכבה[ ַאַחת ֻהְרְּכבּו.
סוֹד  ְלַתּפּוִחים,  ְּפָרט  ֵּפרוֹת,  ֶׁשעוִֹׂשים  אוָֹתם  ָּכל 

ֶאָחד ֵהם, ְּפָרט ַלְּׁשִביִלים ֶׁשִּנְפָרִדים. 
ְּפָרט  ְּגדוִֹלים,  ְוֵהם  ֵּפרוֹת,  עוִֹׂשים  ֶׁשֹּלא  אוָֹתם  ָּכל 
ֶׁשְּלַמְעָלה,  ְּכמוֹ  ְלַבָּדם  סוֹד  ָלֶהם  ֶׁשֵּיׁש  ַנַחל  ְלַעְרֵבי 
ִמיִניָקה ַאַחת יוְֹנִקים, ְוָכל ֶאָחד ֵמאוָֹתם ַהְּקַטִּנים, 

ְּפָרט ָלֵאזוֹב, ֵמֵאם ַאַחת נוְֹלדּו.
)תירגום זוה"ק שמות(

וגר זאב עם כבש
חוקרים:  שהיו  אחת  כת  היו  אחת  פעם  כי 
באשר שכל חיה יש לה צל מיוחד, שבזה הצל 
דיקא היא רוצה לנוח שם. וכן יש צל מיוחד 
לה  בוחרת  וחיה  חיה  כל  כי  וחיה.  חיה  לכל 
איזה צל, ובאותו הצל דיקא היא רוצה לשכן 
עוף  לכל  יש  וכן  לה.  המיוחד  הצל  כפי  שם, 
הוא  דיקא  הענף  שבאותו  מיוחד,  ענף  ועוף 

רוצה לשכון.

כזה,  אילן  למצא  יכולים  אם  חקרו  כן  ועל 
החיות  שכל  החיות.  כל  ישכנו  בצלו  אשר 
יהיו בוחרים ויתרצו לשכן בצל אותו האילן, 
ועל ענפיו )של אותו האילן( ישכנו כל צפרי 
ורצו לילך  שמיא. וחקרו שנמצא אילן כזה, 
לשם אל אותו האילן. כי העונג המופלא שיש 
שם אצל אותו האילן אין לשער. כי יש שם כל 
העופות וכל החיות, ושם אין שום הזק משום 
וכולם  שם,  מערבים  וכו'  החיות  וכל  חיה. 
משחקים שם, ובודאי הוא תענוג מופלג מאד 

להיות שם אצל אותו האילן.

וחקרו לאיזה צד צריכים לילך לבוא אל אותו 
האילן. ונפל מחלקת ביניהם על זה, ולא היה 
לילך  שצריכים  אמר  זה  כי  ביניהם.  מכריע 
לצד פלוני למזרח, וזה אמר למערב, וזה אמר 
יכולים  היו  שלא  עד  וכו'.  לכאן  וזה  לכאן 
אל  לבוא  לילך  צריכים  צד  לאיזה  להכריע 

אותו האילן:

אתם  למה  להם:  ואמר  אחד,  חכם  ובא 
חקרו  האילן,  אל  לילך  צד  באיזה  חוקרים 
לבוא אל  ומי האנשים שיכולים  מי  מתחלה 
אותו האילן. כי אל אותו האילן לאו כל אדם 
יכול לבוא אצלו, כי אם מי שיש לו המדות 
שלשה  לו  יש  האילן  זה  כי  האילן.  של 
שרשים: שרש אחד הוא אמונה, והשני 
הוא יראה, והשלישי הוא עניוות. ואמת 
ענפים.  יוצאים  ומשם  האילן.  גוף  הוא 
ועל כן אי אפשר לבוא אל האילן, כי אם מי 

שיש בו מידות הללו הנ"ל.
)סיפורי מעשיות - מעשה יג (

תורה כ"ג ִלקוֵטי מוֲׁהַר"ן לילדים



אילן שיורה בקול גדול
ָעֶלה  ֶׁשָּכל  ָעִלים,  ָעָליו  ֶׁשְּגֵדִלים  ִאיָלן,  ֶׁשֵּיׁש  ְוַדע, 
ָצִריְך ִלְהיוֹת ָּגֵדל ֵמָאה ָׁשִנים, ְוהּוא ִנְמָצא ַּבַּפְרֵּדִסים 
ָׁשִנים.  ֵמָאה  ִּבְלׁשוָֹנם  אוֹתוֹ  ְוקוִֹרין  ַהָּשִֹרים,  ֶׁשל 
ָעָליו  עוֵֹבר  ְּבַוַּדאי  ָׁשִנים,  ֵמָאה  ְּכֶׁשָּגֵדל  ּוִמְּסָּתָמא 
ַמה ֶּׁשעוֵֹבר, ְוַאַחר ָּכְך ְּבסוֹף ַהֵּמָאה ָׁשִנים הּוא יוֶֹרה 

ֵרָפה, ֶׁשּקוִֹרין אוְֹרַמאְטֶיע. ְּבקוֹל ָּגדוֹל ְּכמוֹ ְקֵני שְֹ
)ליקוטי מוהר"ן – תורה מ"ח ח"ב(

לתרומות והנצחות ע"ג העלונים והמבחנים השבועיים בליקו"מ

פלא': 050-418-0673

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

קודם נבראו אילנות בגן עדן,
ואח"כ בכל העולם.

ִאיָלנוֶֹתיָה  ָהָאֶרץ  ְּכֶׁשהוִֹציָאה  ֶאָּלא  ָנַטע?  ְוֵאיְך 
ּוֵפרוֶֹתיָה, הוִֹציָאה ַּבְּתִחָּלה ְּבַגן ֵעֶדן, ְוַאַחר ָּכְך ְּבָכל 
ַההּוא  ַּבָּמקוֹם  ָּבַחר  הּוא  ָּברּוְך  ְוַהָּקדוֹׁש  ָהעוָֹלם, 
אוֹתוֹ,  פוֵֹקד  ְוהּוא  ְלעוָֹלם.  ָׁשם  ִלְהיוֹת  ֶוֱהִכינוֹ 
ֶׁשל  ֵמֵעֶדן  ַהִּנְׁשָּפע  ַהּטוֹב  ֵמאוֹתוֹ  ְּבטּובוֹ  ּוַמְׁשֶקה 
ה'  ֲעֵצי  ִיְׂשְּבעּו  קד(  )תהלים  ֶׁשָּכתּוב  ֶזהּו  ַמְעָלה. 

ַאְרֵזי וכוֹ', ֵאּלּו ִאיָלנוֹת ֶׁשְּבַגן ֵעֶדן.
)זוה"ק בראשית(

ֵיׁש ֵעץ ֶאָחד ֶׁשִּפְריוֹ ַנֲעָׂשה עוֹף ֶׁשּפוֵֹרַח ִמֶּמּנּו.
)זוהר(

שובבי"ם גימטריא מכּוון - ש"ס
כי זה הזמן להתחזק בלימוד התורה הקדושה

ֵלמּות.  שְׁ ְצָוה בִּ ְצָוה, ֲעַדִין ֵאין ַהמִּ ִביל ַהמִּ שְׁ ֵאינוֹ רֹוֶצה ְלַהְפִסיד ָממוֹן בִּ לֹא ָממֹון - שֶׁ ה אֹוָתם בְּ ָאָדם עֹושֶׂ ְצוֹות שֶׁ ְוָכל ַהמִּ
ְצָוה, זֹאת  ִביל ַהמִּ שְׁ ֶהְפֵסד ָממוֹן, ּומוִֹציא ּוְמַפזֵּר ָממוֹן בִּ יׁש בְּ ֵאין ַמְרגִּ ְצָוה ֶאְצלוֹ ַעד שֶׁ ְך ַהמִּ ל כָּ ֲחִביָבה כָּ שֶׁ ֲאָבל כְּ
ֲאַות ָממוֹן. ר תַּ בֵּ שַׁ מְּ שֶׁ ָממוֹן כְּ ר ֱאמּוָנה ִהיא בְּ י ִעקַּ ִחיָנה ִנְקֵראת ֱאמּוָנה. כִּ ַהבְּ

שבת שירה היתה אחת 
משלושת השבתות בשנה 

שרביה"ק היה נוסע לאנ"ש

ּתוָֹרה  ָאַמר  ַּבָּׁשָנה  ְּפָעִמים  ָׁשֹלׁש 
נוֵֹסַע  ֶׁשָהָיה  ַהְינּו  ִּבְקִביעּות. 
ַּפַעם  ּוְלֶטיָראִויֶצע  ִלְטֶׁשעִרין 
ַאַחת ַּבחֶֹרף ְוָיַׁשב ָׁשם ַעל ַהָּׁשֹלׁש 
ְסֻעּדוֹת ְוָאַמר ְׁשֵּתי ְּפָעִמים ּתוָֹרה, 
ֵאיֶזה  ְועוֹד  ִׁשיָרה  ְּבַׁשַּבת  ַהְינּו 
ְלָׁשם  נוֵֹסַע  ָהָיה  ַּבַּקִיץ  ְוַגם  ַׁשָּבת 
ַּפַעם  ַרק  ּתוָֹרה  ָאַמר  ֹלא  ֲאָבל 

ַאַחת ִּבְטֶׁשעִרין ְּבַׁשַּבת ַנֲחמּו.

)חיי מוהר"ן – קכ"ו(

הסיבה שזורקים אוכל 
לציפורים בשבת

ז"ל  מפרעמישלאן  מאיר  הר"ר 
אמר: דטעם שמשליכין מזונות 
לפי  שירה,  בשבת  לצפרים 
שכתיב ולא מצאו דמשמע כאלו 
למיכתב  ליה  דהוי  מהם  נאבד 
במדרש  דאיתא  רק  היה.  לא 
היו דתן ואבירם, ושטו מן ממה 
מאתמול  בכליהם  להם  שהיה 
מן,  ירד  היום  שגם  ראו  ואמרו 
וה' הפר עצתם, והצפורים אכלו 
ואין ה' מקפח שכר  ולא נמצא, 
הובא  וכן  להם,  וזורקין  בריה 

בטעמי המנהגים. 
סימן  )או"ח  אברהם  במגן  אך 
נוהגין  יש  כתב  סק"ז(  שכ"ד 
לפני  שירה  בשבת  חיטין  לתת 
מזונותן  שאין  נכון  ואין  עופות, 
)סקי"ז(  שבת  ובתוספות  עליך, 
כן  שנהגו  כיון  דאפשר  כתב 
בפומייהו  דמרגלא  מצוה,  לשם 
אין  בים  שירה  אמרו  שעופות 

להקפיד.

)פרדס יוסף - שמות ט"ז - כ"ז(

שבת שירה
אילן, אילן, / המשך משבוע שעבר


