
טוִֹעין  ּוָבֶזה  ַהָּלׁשוֹן:  ְּבֶזה  ָאז  ְוָאַמר  התו':  סוף 
ֶׁשָּנְפלּו  ָלֶהם  ִנְדֶמה  ֶׁשִּפְתאֹם  ַהְרֵּבה,  ַהֲחִסיִדים 
ַרק  ְּכָלל,  ְנִפיָלה  ֶזה  ֵאין  ּוֶבֱאֶמת  ה',  ֵמֲעבוַֹדת 
ְוָאז  ְלַמְדֵרָגה,  ִמַּמְדֵרָגה  ַלֲעלוֹת  ֶׁשְּצִריִכין  ֵמֲחַמת 
ֶׁשֵהם  ַהְּקִלּפוֹת,  ֵמָחָדׁש  ּוִמְתַּגְּבִרין  ִמְתעוְֹרִרין 
ְוַהַּמֲחָׁשבוֹת  ְוַהִּדְמיוֹנוֹת  ְוַהִּבְלּבּוִלים  ַהַּתֲאווֹת 
ַּפַעם  ְּבָכל  ְלִהְתַּגֵּבר  ְצִריִכין  ֵּכן  ַעל  ְוַהְּמִניעוֹת, 
ֵמָחָדׁש ַלֲחזֹר ּוְלַהְכִניַע ּוְלַׁשֵּבר ַהְּקִלּפוֹת ְוַהְּמִניעוֹת 
ְוכּו' ֶׁשְּבָכל ַמְדֵרָגה ּוַמְדֵרָגה ֵמָחָדׁש, ֲאָבל ֶּבֱאֶמת 

ֵאין ֶזה ְנִפיָלה ְּכָלל.

צמצומים

מטרת הבריאה, היא כדי לדעת ולהכיר את השם 
יתברך, אך מגודל האור האין סופי, חייב האור 
שהם  רבים,  בלבושים  ולהצטמצם  להתלבש 
זה  ידי  שעל  האור,  את  ומלבישים  מסתירים 
יוכל לראות את האור הגדול. "ַאְך ֶזה ְּכָלל ָּגדוֹל 
ְּדִיְׁשְּתמוָֹדִעין  ְּבִגין  ֶאָּלא  ָהְיָתה  ַהְּבִריָאה ֹלא  ֶׁשָּכל 
ָלַדַעת  ֶאְפָׁשר  ְוִאי  אוֹתוֹ  ּוְלַהִּכיר  ָלַדַעת  ְּכֵדי  ֵלּה 
אוֹתוֹ ִיְתָּבַרְך ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ַּכָּמה ִצְמצּוִמים ֶׁשֵהם 

ְּבִחיַנת ְלבּוִׁשין ַּכָּידּוַע." )ליקו"ה 1(

קודם החטא

עדן,  בגן  ישב  הראשון  כשאדם  החטא  קודם 
את  להשיג  יכלו  אזי  ומצוחצח,  זך  היה  וגופו 
אור השם, בלבושים זכים בלבד, ולכן ההסתרה 
מרמז  שזה   – אור'  'כתנות  נקראת  היתה  אז 

שהלבושים עצמם היו אור וחיות.
לגשמיות  ונפל  חטא,  הראשון  שאדם  לאחר 
ועביות העולם הזה, אזי כבר אי אפשר להשיג 

השייכים  הזכים  הלבושים  מתוך  האור,  את 
לגן עדן. וכדי לזכות לאור והכרת השם יתברך 
רבים,  לבושים  חייבים  הזה,  בעולם  כאן  גם 
מגושמים וגסים, הנקראים 'כתנות עור', שהם 
בגשמיות  כאן  שגם  כך  האור  על  מלבישים 
ַהֵחְטא  קֶֹדם  ִּבְתִחָּלה  "ַאְך  לאור.  יזכו  העולם, 
ְלבּוִׁשין  ִּבְבִחיַנת  ָהאוֹר  ִמְתַלֵּבׁש  ָהָיה  ְוַהִּקְטרּוג 
ָּכְתנוֹת  ִּבְבִחיַנת  ְמאֹד  ּוְמֻצְחָצִחים  ְוַזִּכים  ַּדִּקים 
ְּבֶהְכֵרַח  ָהָיה  ַהֵחְטא  ַאַחר  ַאְך  ַּכּמּוָבא.  אוֹר, 
ְלַהֲעִלים ּוְלַמֵעט ָהאוֹר ְּבַכָּמה ַהֲעָלמוֹת ְוַהְסָּתרוֹת 

ִּבְבִחיַנת ָּכְתנוֹת עוֹר." 1

מה הם הלבושים?

הלבושים מלבישים על האור ומסתירים אותו 
שהרוצה  דהיינו   - וערפל,  ענן,  חושך,  ידי  על 
עליו  ועוברים  מסובבים  הגדול,  לאור  לזכות 
האור  את  ומסתירים  המחשיכים  מניעות, 
הגדול.  האור  מזה  להרחיקו  ומנסים  בעיניו, 
והוא  למניעות,  כלל  מתייחס  ואינו  וכשמתגבר 
מחפש כי אם את השם יתברך, וכל חפצו ורצונו 
הוא רק להתקרב להשם יתברך, אזי מתבטלים 
המניעות, וזוכה לאור הגדול והקדוש. "ְוִנְמְׁשכּו 
ְּבִחיַנת  ֶׁשֵהם  ַהַּמְבִּדיִלים  ָמַסִּכים  ַּכָּמה  ְוַנֲעָשֹה 
ְוַהּכֹל  ָהאוֹר.  ֶאת  ַהַּמְסִּתיִרים  ַוֲעָרֶפל  ָעָנן  חֶֹׁשְך 
ִּבְׁשִביל ַהִּתּקּון, ִּכי ַעָּתה ִאי ֶאְפָׁשר ְלַקֵּבל ָהאוֹר ִּכי 
ִאם ַעל ְיֵדי ֶזה, ְּדַהְינּו ַעל ְיֵדי ַהַּצִּדיִקים ֶׁשעוְֹבִרין 
ְּבכָֹחם  ּוְמַׁשְּבִרין  ַהַּתְחּתוֹנוֹת  ַהַּמְדֵרגוֹת  ְּבָכל 
ַעד  ְלאוֹר  ּוְמַהְּפִכין חֶֹׁשְך  ָמַסִּכים  ִמיֵני  ָּכל  ַהָּגדוֹל 

ֶׁשּזוִֹכין ְּבָכל ַּפַעם ְלאוֹר ַהָּגנּוז ִמַּדְרָּגא ְלַדְרָּגא." 1

חשיבות הלימוד
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בס"ד בר"ה

מי שזוכה לעסוק בזה, לעשות מהתורות תפלות, בוודאי יוכל תמיד לפרש שיחתו לפני השם יתברך, 
ואת כל אשר עם לבבו ישיח על ידי כל תורה ותורה, כי אף על פי שבתחילה יכול להיות שידמה לו 
שהתורה הזאת אינה מדברת מהכרחיות שלו, ומהחסרונות והפגמים שלו באותו העת, אף על פי כן 
כשיתחיל לדבר על ידי אותה התורה בוודאי יעזרהו השם יתברך, ויוכל להכניס כל שיחתו שם, ואת 
כל אשר עם לבבו יוכל לפרש על ידי כל תורה ותורה. כי דברי רבינו זכרונו לברכה הם כלליות גדול 
וכל תורה ותורה כלולה מכל התורה כולה, ומכלליות ישראל, ומכלליות כל הדברים  מאד מאד, 
שבעולם. וכל אדם כמות שהוא, בין אם הוא בתכלית מדרגה העליונה, בין אם הוא בתכלית דיוטא 
התחתונה, הכל כאשר לכל, מריש כל דרגין עד סוף כל דרגין, כולם יכולים למצא עצמם, עם כל 
בחינותיהם, בתוך כל תורה ותורה של רבנו הקדוש והנורא זכרונו לברכה. ועל כן על ידי כל תורה 

ותורה יוכל כל אדם שבעולם בכל עת ובכל זמן לפרש שיחתו יהיה איך שיהיה.
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א. עיקר התשובה הוא חרטה. )ד – ז(
נפלא,  דבר  היא  תשובה  באמת  "כי 
והיא למעלה מהתורה, שהיא בחינת 
אין  והשכל  הדעת  פי  על  כי  דעת, 
בספרים  כמובא  תשובה,  מועיל 
מועיל  היה  לא  הדעת  חיוב  שכפי 
תשובה, רק ה' יתברך מצד רחמנותו, 
וחסדו הגדול והנפלא, מקבל השבים 

לפניו על ידי בחינת תשובה."
_______________________

לעולם  נפסק  אינו  התשובה  כח  ב. 
שמתחיל  מי  ואפילו  אופן,  בשום 
ואפילו  מזה.  ושלום  חס  ונופל  לשוב 
נופל  ובכל פעם  אם מתחיל כל פעם, 
פי  על  אף  לצלן,  רחמנא  שנופל  למה 
כן הוא צריך להתחזק להתחיל בכל 
אינו  התשובה  כח  כי  מחדש,  פעם 
אין  עד  החסד  שם  כי  לעולם,  נפסק 

סוף. )ד – ז(

בכל  יתברך  ה'  עבודת  בכל  כן  "כמו 
יש  זמן,  ובכל  דרגא,  ובכל  אדם, 
גדולים  וחסדים  נפלאים,  דרכים 
מעל  גבוה  יתברך.  ה'  אצל  ונוראים 
גבוה, מה שאין הפה יכול לדבר, והלב 
לחשוב. ואף על פי שה' יתברך עשה 
והשיבו  והרימו מאשפות  עמו חסד, 
ופגם  עצמו,  על  חס  לא  והוא  אליו. 
גם בהחסד הנפלא הזה כל פעם, אף 
על פי כן יש חסד למעלה מחסד עד 
לה'  להתקרב  באפן שיכול  סוף,  אין 
כי  שהוא.  מקום  בכל  תמיד  יתברך 
הנופלים  כל  אפלו  מחייה  הצדיק 
בלי  תמיד  אותם  מחיה  הוא  מאד, 
כלם  ישובו  סוף,  כל  עד שסוף  גבול, 

לה' יתברך כל מי שיחזיק בו."
_______________________

הצדיק  ידי  על  התשובה  עיקר  ג. 
ללמד  שיודע  משה,  בחינת  האמת 
בדרי  להאיר  והעקר  העם.  את  דעת 

סוף כל סוף - הכל יתהפך!



מדרגא לדרגא

אלו המניעות מתעוררים מחדש 
וכשהאדם  ודרגא,  דרגא  בכל 
רוצה לזכות לעלות לדרגא חדשה, ולהתקרב 
החושך  באים  מיד  יתברך,  להשם  יותר 
ְּבָכל  ֶׁשְּצִריִכין  להרחיקו.   ומנסים  והמניעות, 
ַּפַעם  ְּבָכל  ּוְצִריִכין  ְלַדְרָּגא,  ִמַּדְרָּגא  ֵליֵלְך  ַּפַעם 
ֶׁשִּיְהֶיה ְיִריָדה קֶֹדם ָהֲעִלָּיה, ְוָאז ְּבַוַּדאי ָהָאָדם 
ְּבַסָּכָנה ְּגדוָֹלה, ְוֵיׁש ָעָליו ִמְלָחָמה ְּגדוָֹלה, ְוָצִריְך 
ַהָּמָסְך  ֶׁשְּיַבֵּטל  ַעד  ַהְרֵּבה  ַהְרֵּבה  ְלִהְתַחֵּזק 
ַהַּמְבִּדיל ְוַהחֶֹׁשְך, ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ַהְיִריָדה ֶׁשּקֶֹדם 
ְוֶזה  ַלֲעִלָּיה,  ַהְיִריָדה  ֶׁשִּיְתַהֵּפְך  ַעד  ָהֲעִלָּיה, 

ֲעבוַֹדת ַהַּצִּדיִקים ָּכל ְיֵמי ַחֵּייֶהם." 1

כל אחד ואחד

כל אחד כשמנסה לעלות מדרגא לדרגא, מייד 
מי  ואפילו  להרחיקו,  הקליפות  מתעוררים 
קצת  ומנסה  מאוד,  נמוכה  במדרגא  שהוא 
עוברים  מיד  להתעלות,  קלה  בתנועה  קצת 
ָּכל  ַעל  ִּכי  בחינתו,  לפי  ומניעות  חושך  עליו 
ָאָדם ֶׁשָּבעוָֹלם עוֵֹבר ָּכל ֶזה, ִּכי ֲאִפּלּו ִמי ֶׁשהּוא 
ָעַבר  ִאם  ַוֲאִפּלּו  ְמאֹד,  ְמאֹד  ְּפחּוָתה  ְּבַמְדֵרָגה 
ַעל  ַאף  ֶׁשהּוא,  ְּכמוֹ  הּוא  ַעָּתה  ְוַגם  ֶּׁשָעַבר,  ַמה 
ַקָּלה  ְּתנּוָעה  ְּבֵאיֶזה  ֶׁשִּמְתעוֵֹרר  ֵעת  ְּבָכל  ֵכן  ִּפי 
ְלִפי  ֲאַזי  ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה,  ָּדָבר  ְלֵאיֶזה  ְלִהְתָקֵרב 
ְּכִפי  ַהְרֵּבה  ִויִרידוֹת  ֲעִלּיוֹת  ֵּתֶכף  ֵיׁש לוֹ  ְּבִחיָנתוֹ 
ִהְתעוְֹררּותוֹ ְלִהְתָקֵרב ַלה' ִיְתָּבַרְך. ִּכי ֲאִפּלּו ִמי 
ֶׁשהּוא ְּבתוְֹך ָהָאֶרץ ַמָּמׁש ֲאִפּלּו ִּבְׁשאוֹל ַּתְחִּתּיוֹת 
ּוִמַּתְחָּתיו, ַחס ְוָׁשלוֹם ַּגם ִמָּׁשם ְּכֶׁשִּמְתעוְֹרִרים 
ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ְּבַוַּדאי  ֵיׁש  ָׁשם  ַּגם  ִמָּׁשם  ַלֲעלוֹת 

ַמְדֵרגוֹת ְּבִלי ִׁשעּור." 1 

כמשל הבית והעליה

"ְּכמוֹ ְלָמָׁשל ֶׁשרוִֹאין ְּבַגְׁשִמּיּות ְּכֶׁשרוִֹצין ַלֲעלוֹת 
ֵמֲעִלָּיה  ְוֵכן  ַרּבוֹת  ַמְדֵרגוֹת  ֵיׁש  ַלֲעִלָּיה  ִמַּבִית 
ַּכָּמה  ְּבַדְעּתוֹ  ְיַׁשֵער  ִאם  ֶׁשֵּכן  ִמָּכל  ַלֲעִלָּיה, 
ְּכֶׁשַּמִּגיַע  ַוֲאִפּלּו  ַלָּׁשַמִים  ֵמֶאֶרץ  ֵיׁש  ַמְדֵרגוֹת 
ִלְבִחיַנת ָׁשַמִים ֲעַדִין ֵיׁש ְּבִחיַנת ֲעִלָּיה, ִמָּכל ֶׁשֵּכן 
ֶׁשֵּיׁש  ּוְכמוֹ  ְלַמְעָלה.  ּוְלַמְעָלה  ְלַמְעָלה  ִמָּׁשַמִים 
יוֵֹתר,  ּוְלַמְעָלה  ַלָּׁשַמִים  ֵמֶאֶרץ  ַהְרֵּבה  ַמְדֵרגוֹת 
ָׁשם  ֵיׁש  ְּבַוַּדאי  ָהָאֶרץ  ֳעִבי  ּגּוף  ְּבתוְֹך  ֵכן  ְּכמוֹ 
ְּבַדְעּתוֹ  ְיַׁשֵער  ִאם  ַמְדֵרגוֹת,  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ֵּכן  ַּגם 
ַמְרֵּתפוֹת ּובוֹרוֹת ּוְמִחּלוֹת ְּבִעְמֵקי ָהָאֶרץ ַהְרֵּבה, 
ְּבַוַּדאי ִאם רוֶֹצה ַלֲעלוֹת ִמָּׁשם ֵמִעְמֵקי ַהּבוֹרוֹת 

ְוַהְּמִחּלוֹת ְּבֶהְכֵרַח ֶׁשֵּיֵלְך ִמַּדְרָּגא ְלַדְרָּגא." 1

בתוך הארץ ממש

ֵאֶצל ַהּתוָֹרה  ְּבֵפרּוׁש  ַהָּקדוֹׁש  ִמִּפיו  ִנְׁשַמע  "ְוֶזה 
ָׁשם  ֶׁשְּמַדֵּבר  כ"ה(  )ְּבִסיָמן  ְמָנא  ָלן  ַאֲחֵוי 
ֵמֲעִלּיוֹת ִמַּדְרָּגא ְלַדְרָּגא ֶׁשִּמְתַּגֶּבֶרת ּוִמְׁשַּתַּטַחת 
ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ְוַהְּקִלּפוֹת ְוכּו' ְּבָכל ַּפַעם, ְוָאַמר 
ַמָּמׁש  ָהָאֶרץ  ְּבתוְֹך  ֶׁשהּוא  ִמי  ֶׁשַּגם  ְּבֵפרּוׁש  ָאז 
ְּכֶׁשִּנְתעוֵֹרר ַלֲעלוֹת ִמָּׁשם ְּבֶהְכֵרַח ֶׁשֵּיֵלְך ִמַּדְרָּגא 

ְלַדְרָּגא ַוֲאַזי ִמְׁשַּתְּטִחין ְּכֶנְגּדוֹ ְּבָכל ַּפַעם." 1

מלחמת ה'

חדשה,  לדרגא  עליה  לפני  הן  הם  המלחמות 
והן כשחלילה נופלים באמצע המלחמה, ואזי 
כן  ועל  מחדש,  המלחמה  את  להתחיל  צריך 
מתחילים המניעות מחדש. אך חלילה להשבר 
לזכור, הרי מה  וצריך תמיד  ליפול ברוח,  או 
תכליתי כאן בעולם, ולמה באתי כאן לעולם? 
השם  לאור  ולזכות  להתקרב  בשביל  אם  כי 
ְּגדוֹלוֹת  ִמְלָחמוֹת  ְלָהָאָדם  ֵיׁש  ֵּכן  "ַעל  יתברך. 

ּוְמִניעוֹת ַרּבוֹת ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשרוֶֹצה ָלֶגֶׁשת ְלֵאיֶזה 
ֲעבוָֹדה. ְוַגם ִּכי ִלְפָעִמים ֵמעֶֹצם ַהִּמְלָחָמה הּוא 
ְוָצִריְך  ְוָׁשלוֹם  ַחס  ַּבִּנָּסיוֹן  עוֵֹמד  ְוֵאינוֹ  ִנְכָׁשל 
ְלַהְתִחיל ֵמָחָדׁש, ַעל ֵּכן ְצִריִכין ִהְתַחְּזקּות ָּגדוֹל 
ֵעת  ּוְבָכל  יוֹם  ְּבָכל  ְּפָעִמים  ְּבַכָּמה  ְמאֹד  ְוָעצּום 
ְלַרֵחם ַעל ַעְצמוֹ ְוַלֲחׁשֹב ַעל ַּתְכִליתוֹ ְוסוֹפוֹ ְּבָכל 
ְוֵאיְך  ִמֶּמּנּו  ִּיְהֶיה  ַמה  סוֹף  ָּכל  סוֹף  ִּכי  ַּפַעם, 
ֶׁשִּיְהֶיה ֵאיְך ֶׁשִּיְהֶיה הּוא ְמֻחָּיב ּוְמֻׁשְעָּבד ִלְלחֹם 

ִמְלֶחֶמת ה' ְּבָכל ַמה ֶּׁשּיּוַכל." 1 

סוף כל סוף יתהפך הכל

ומתייגע להתקרב להשם  אם האדם משתדל 
יתברך, יום יום, בכל מצב ומקום, אזי מובטח 
ְּבַעְצָמּה  ַהְיִגיָעה  "ִּכי  טוב!  יהיה  שאחריתו  לו 
ִמְּפִחיתּות  ְוַלֲעלוֹת  ָלֵצאת  ְוחוֵֹתר  ֶּׁשִּמְתַיֵּגַע  ַמה 
ה'  ְּבֵעיֵני  ְמאֹד  ְמאֹד  ָיָקר  ֵּכן  ַּגם  ֶזה  ַמְדֵרָגתוֹ 
ְּבָכל  ְוִיְתַּפֵּלל  ִויַצֶּפה  ְוַיֲחּתֹר  ִיְתַיֵּגַע  ְוִאם  ִיְתָּבַרְך 
ֵאּלּו  ִמְּמקוֹמוֹת  ֶׁשּיוִֹציֵאהּו  ִיְתָּבַרְך  ַלה'  יוֹם 
ִּכי  ְלטוָֹבה,  ַאֲחִריתוֹ  ִיְהֶיה  ְּבַוַּדאי  ָּבֶהם  ֶׁשָּנַפל 
סוֹף ָּכל סוֹף ִיְתַהֵּפְך ַהּכֹל ְלטוָֹבה ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי 
ְלׁשוֹנוֹת  ְוַכָּמה  ְּבַכָּמה  ַהָּקדוֹׁש  ִמִּפיו  ְוֵהַבְנִּתי 

ּוְבַכָּמה ְרָמִזים ׁשוִֹנים." 1
_____________________________

1.  לקוטי הלכות חו"מ - מעקה ושמירת הנפש – ד'.

המשך מעמ' קודם
תו' כ"ה

עדין  עמהם  שה'  להם  להראות  מטה 
ולהפך  וכו'.  כבודו  כל הארץ  כי מלא 
מראה  יהיה  במעלה  להגבוהים 
ידי  וכו'. שעל  בחינת מה חמית  להם 
יתברך  לה'  כלם  ומשיב  מחזיר  זה 

בתשובה שלמה )ד – י"א(
_______________________

זה  ובשביל  יתברך  רצונו  זהו  כי  ד. 
ברא כל הבריאה מראש ועד סוף הכל 
שהוא  בחירה  הבעל  האדם  בשביל 
עבודתו  שעקר  הגשמי,  הזה  בעולם 
לקשר תחתונים בעליונים שזה עיקר 
מיום  כי  יתברך.  ושעשועיו  תענוגיו 
העולם  את  הוא  ברוך  הקדוש  שברא 
בתחתונים,  שכינתו  שתהיה  נתאוה 
 – )ד  בא"י.  רק  בשלמות  זוכים  ולזה 

י"ב(
_______________________

לכל  לבוא  זוכים  אמונה  ידי  על  ה. 
זוכים  האמונה  ולשלמות  המדרגות. 

בא"י. )ד – ט"ז(
_______________________

ו. ענווה גדולה מכולם. )ד – י"ח(
עצמו  שמשים  הענווה  הוא  "העיקר 
כאין, כאילו אינו יודע כלל, כי מבטל 

את עצמו בתכלית הביטול."
_______________________

ז. שמעתי מפיו הקדוש זכרונו לברכה 
הבורא  גדלת  מנוראות  נוראה  שיחה 
בכתב.  לבארה  אפשר  ואי  יתברך 
הקדושה  שיחתו  בתוך  כך  אחר  אך 
ידי  על  נכנס  יתברך,  הבורא  מגדולת 
כל  את  לחזק  התחזקות  לדברי  זה 
אפילו  מעבודתם,  שנפלו  ואחד  אחד 
אם נפלו למקום שנפלו כל אחד ואחד 
לפי נפילתו להיכן שנפל רחמנא לצלן, 
למעלה  מאד  שגבה  יתברך  גדלתו  כי 
להתתקן  הכל  יכול  ששם  מהתורה 
מהתורה.  למעלה  תשובה  כי  וכו', 
לזה?  זוכין  איך  אבל  אותו,  ושאלתי 
שלא  ובלבד  לזה  לבא  יכולין  והשיב, 
ומתפילה  הצעקה  מן  עצמן  יתייאשו 
ותפלה  בצעקה  לעסוק  רק  ובקשה 
עד  לעולם  יתייגע  ולא  וכו',  ותחנה 

שיבא לזה לעלות וכו'. )ד – כ"ז(

"כי עיקר התשובה היא צעקה וזעקה 
ה'  פני  שכתוב,  כמו  יתברך,  לה' 
בעושי רע וכו' צעקו וה' שמע. ואיתא 
שכאשר  כפשוטו  הפרוש  בספרים 
יתברך  לה'  צועקין  רע  העושי  האלו 
הצילם.  צרותם  ומכל  שמע  ה'  אזי 
בלבולים  מיני  כל  על  העצה  וכלליות 
ומניעות והסתות וכו' על הכל ויצעקו 
וממצקותיהם  להם  בצר  ה'  אל 
יתברך  צועק לה'  כי כשאדם  יצילם. 
על גודל רחוקו ממנו, אזי הוא ממשיך 
על עצמו בחינת קדשת יום הכפורים 

שהוא בחינת תשובה."

...ִנְרֶאה ְלִפי ֲעִנּיּות ַּדְעִּתי ְלַרֵּמז 

ְּבַמֲאָמרוֹ ַהָּקדוֹׁש ֶׁשְּלַאַחר ַהּתוָֹרה 

'ַאֲחֵוי ָלן ָמָנא' ְּבִלּקּוֵטי מוֲֹהַר"ן ִסיָמן 

כ"ה, ֶׁשְּצִריִכין ְלַכּנוֹת ְלַהֵּיֶצר ָהָרע ֵׁשם 

ַאֵחר, ֶׁשֹּלא ִלְקרוֹתוֹ עוֹד ְּבֵׁשם ֵיֶצר ָהָרע 

ַרק ְּבֵׁשם ּכַֹח ַהְמַדֶּמה ַעֵּין ָׁשם ַעל ִּפי 

ַמה ֶּׁשָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַז"ל ִׁשְבָעה ֵׁשמוֹת 

ֵיׁש לוֹ ַלֵּיֶצר ָהָרע כּו' ְוָידּוַע ְליוְֹדֵעי 

ֵחן ֶׁשֵהם ְּכֶנֶגד ַהֶּׁשַבע ִמּדוֹת ְּדִסְטָרא 

ָאֳחָרא, ִּכי ֶזה ְלֻעַּמת ֶזה ָעָשֹה ֱאלִקים 

ְּכֶנֶגד ֶׁשַבע ִמּדוֹת ַהִּנְמָצִאים ְּבַהְּקֻדָּׁשה 

ַּכּמּוָבן ָּכל ֶזה ְּבִסְפֵרי ֱאֶמת

ְוִהֵּנה ַעד ֵהָּנה לא ָהָיה ָּבעוָֹלם ִּכי ִאם 

ֶהָאַרת ַהֶּׁשַבע ִמּדוֹת ָהֵאֶּלה ֶׁשִהִּשיגּו 

אוָֹתם ַהִּׁשְבָעה רוִֹעים ְלַהְמִׁשיָכם 

ּוְלָהִאיָרם ָעֵלינּו ַעל ֵּכן לא ָהָיה ְּכֶנֶגד 

ֶזה ִּכי ִאם ִׁשְבָעה ּכֹחוֹת ַהֵּיֶצר ָהָרע 

ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ִׁשְבָעה ֵׁשמוֹת ֶׁשֵּיׁש לוֹ 

ֲאָבל ִמֶּׁשָּבא ַאְדמוֹ"ר ַז"ל ָלעוָֹלם, 

ְוִהְתִחיל ְלָהִאיר ּוְלהוִֹפיַע ָעֵלינּו 

ַהִּמָּדה ַהְּׁשִמיִנית ֶׁשִהיא ִּביָנה ִעָּלָאה, 

ֶׁשִהִּשיָגּה ְּבַתְכִלית ַהְּׁשֵלמּות ֶׁשֵאין 

ְׁשֵלמּות ַאֲחָריו ְוכּו', ַעל ֵּכן ֶזה ְלֻעַּמת ֶזה 

ָּגְבָרה ְוָעְצָמה ְמאֹד ַּגם ַהִּמָּדה ַהְּׁשִמיִנית 

ֶׁשל ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת 

ְמַדֶּמה, ִּכי ִּביָנה ִּדְקֻדָּׁשה ִהוא ְּבִחיַנת 

ֵמִבין ָּדָבר ִמּתוְֹך ָּדָבר, ְוֶזה ְלֻעַּמת ֶזה 

ִּביָנה ְּדִסְטָרא ָאֳחָרא הּוא ְּבִחי' ְמַדֶּמה 

ָּדָבר ְלָדָבר ְּבָׁשְוא ָוֶהֶבל:

)תורה כ"ה - כוכבי אור-חכמה ובינה - ל"ו(



ת ַח שָׁ ת  ֶד ֶר ֵמ ּו  ה ֵע ָד פְּ
סיפור

את המעשה הזה היה האדמו"ר הזקן 
זי"ע  זלמן  שניאור  ר'  הרב  הגאון 
כמה  בעצמו  מספר  התניא"(  )ה"בעל 
בעיני  המעשה  חביבות  מצד  פעמים 

קדשו:

רבי כ אצל  במעזריטש  שהייתי 
מתגורר  הייתי   ה'מגיד',  הקדוש 
באתי  אחת  פעם  אחת.  אלמנה  בבית 
בוכה  אותה  ומצאתי  האלמנה  בבית 
אותה:  שאלתי  מת...  על  כמו  ומיללת 
"מה זאת?" והיא  גוללה בפני את מר 
ליבה, היות שיש לה בן אחד ויחיד אך 
מסר  הוא  והחלחלה  הבעתה  למרבה 
יהודית  דת  להמיר  לכמרים  עצמו  את 
והוא מוסגר זה עתה בידם בבית מוקף 
בוכיה  היא  אלה  ועל  איתנה  חומה 
האישה  של  צערה  מים.  יורדה  ועינה 
מאוד  ונתעוררו  תהומות  נוקב  היה 
רחַמי על האישה האומללה. אמרתי לה 
שלא תדאג כלל! אי"ה בנך יהיה יהודי 

בעזר ה'.

בקודש  דרכו   ה'מגיד',  הק'  רבינו 
מאוד  וקשה  בחדרו  להתבודד  היתה 
עימו,  לדבר  לבוא במחיצת קדשו  היה 
קשה  איש  היה  שלו  המשרת  ובפרט 
למחר,  כי  לאישה,  לה,  אמרתי  מאוד. 
ביום ערב שבת קודש אחר חצות כאשר 
אפתח  המרחץ,  בבית  יהיה  המשרת 
של  קדשו  ממחיצת  הפתח  את  עבורה 
את  לו  ותספר  תכנס  היא  ה'מגיד', 
המקרה הנורא אשר קרה אותה ובודאי 

יעזור לה הצדיק, בעזר ה'.

המשרת  חצות,   אחר  שישי  יום  אתא 
היה בבית המרחץ כפי המתוכנן וכבוד 
קדושת הצדיק היה עוסק בהכנה רבה 
נפתחה,  הדלת  מלכתא,  שבת  לקבלת 
והאישה נכנסה לפני הצדיק בקול יללה 
וצעקה גדולה ומרה. אך מחמת הדוחק 
לא  ומוחה,  ליבה  על  שהעיק  האיום 
היה לה כח דיבור כלל!!! היא לא היתה 
מסוגלת לפרש את שיחתה ולא סיפרה 
שום מילה אודות העניין שלשמו באה.

ה'מגיד' הקדוש נדנד בידו שתלך, והיא 
הלכה במרירות-נפש בכפליים, כי זכתה 
קדשו,  במחיצת  בקודש  פנימה  לכנוס 
ולא הועילה בכך כלום כי לא הודיעתו 
מהעניין הרע כלל. אך אני הייתי בטוח 
על  אי"ה  יהיה  שהכל  ספק  שום  בלי 
כאשר  כי  ביותר!  הטוב  הצד  ועל  נכון 
הכרתי וידעתי גדולתו וקדושתו ידעתי 
שזהו דבר קטן אצלו לדעת מעצמו את 
לדבר  מהצורך  ואין  לפרטיו  הענין  כל 

אליו ולספר דבר-מה...

מאומה   הצדיק  שאל  לא  כך  אחר 
אודות הענין הזה ותיכף שבא המשרת 
התלמידים  שיכנסו  הצדיק  ציוה 
בעיני  לפלא  היה  הדבר  שבת!  לקבל 
התלמידים והמשרת כי עוד היה היום 
בכך,  דרכו  היתה  לא  ומעולם  גדול 

לקבל שבת בעת כזו.

השולחן  את  המשרת  ערך  מכן  לאחר 
שדרכו  אף  על  אריכות  בלא  ואכלו 
היה  ושוב  בשולחנו,  להאריך  היתה 
הדבר לפלא בעיני התלמידים. גם היה 
דרכו  אין  זה  גם  אשר  נפלא  בדביקות 
בכך כי היה הצנע לכת בתכלית. וברכו 
התלמידים  לפני  ודרש  ברכת-המזון 
אף  רם  ובקול  עצומה  בדביקות  כן  גם 
בחשאי  לדבר  היתה  בקודש  שדרכו 
ובנחת, וכאן אמר בדרוש כמה פעמים 
התורה..."  מתיקות  אחיי  נא  "שמעו 
שלא כדרכו. ויהי הדבר לפלא בעיני כל 
מכל  נפלאתי   לא  אני  אך  התלמידים, 
זאת כי ידעתי שמן הרגע ששמע הצדיק 
התחיל   - האישה  של  בכייה  קול  את 
שישוב  בנה  נשמת  את  לעורר  לעסוק 

בתשובה שלמה.

עד  נתלהב מאוד  והנה באמצע הדרוש 
פתאום  ובפתע  כלפיד-אש  היו  שפניו 
עזה  סערה  רוח  בחוץ  לנשב  החלה 
ונפל  ומשברת-סלעים  מפרקת-הרים 

פחד גדול על כל התלמידים.

---         המשך בשבוע הבא אי"ה ---

 לחדד את השכל / על התורות הנלמדות בעמ' היומי
הצדיק שזכה להתפלל במסירות נפש, באיזה מקום 

בתפילה הוא צריך מסירות נפש ביותר?
..................................................................................................
התשובה משבוע שעבר: המזוזה מכניעה תאוות ממון. ולכן קובעים אותו 

בשליש העליון של הפתח, כי השליש העליון של הפתח מכוון כנגד
המשא- ומתן שהאדם עושה בממונו, ובמשא-ומתן שם נדרש עיקר 

הזהירות מתאוות ממון. )תו' כ"ג – ס"ק ד(



ובכן תעזרני ברחמיך הרבים ובחסדיך העצומים, שאזכה לעלות בכל פעם מדרגא לדרגא וממעלה למעלה בקדושה 
ודרגא,  דרגא  לפרי שבכל  כל הקלפות הקודמין  פעם  בכל  ולבטל  ולשבר  לבער  בעזרי  ותהיה  גדולה,  ובטהרה 
שהם התאות והדמיונות והמניעות והבלבולים שמתגברים בכל פעם כשהאדם רוצה לעלות מדרגא לדרגא. והם 
מתפשטים ומשתטחים לפני האדם, ומונעים אותו ומבלבלים אותו ומעכבים אותו מלעלות מדרגא לדרגא  
)לקוטי תפילות כ"ה(

לעשות
מתורות
תפילות

לעשות
מתורות
תפילות

"

  ""

" "

"

 ּתוָֹרה "ֶאְמָצִעיָתא ְּדָעְלָמא" ְּבִסיָמן כ"ד ִלּקּוֵטי א, ְמבָֹאר ָׁשם עֶֹצם ַהַּמֲעָלה 
ֶׁשל ֲעִשַּית ַהִּמְצָוה ְּבִשְמָחה, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה זוִֹכין ְלַהֲעלוֹת ַהְּׁשִכיָנה ִמָּגלּוָתּה ְוכּו', 
ַעד ֶׁשעוִֹלין ַמְעָלה ַמְעָלה ַעד ֶׁשּזוִֹכין ְלַהִּשיג אוֹר ָהֵאין סוֹף ִּבְבִחיַנת ָמִטי ְוָלא 
ָמִטי ֶׁשֶּזה ָהאוֹר הּוא ְלַמְעָלה ִמֶּנֶפׁש רּוַח ְנָׁשָמה ְוכּו', ַעֵּין ָׁשם ָּכל ֶזה ֵהיֵטב ֵהיֵטב.
ְוָצִריְך ַאָּתה ַהְמַעֵּין ֶׁשֵּתַדע ְוַתֲאִמין ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשֶּנֱאַמר ָׁשם, ַנֲעֶשה ַעל ְיֵדי

ָּכל ֶאָחד ִמִּיְשָרֵאל ְּכֶׁשּזוֶֹכה ְלִהְתַּגֵּבר ַלֲעשוֹת ַהִּמְצָוה ְּבִשְמָחה, ִּכי ֹלא ַבָּׁשַמִים 
ִהיא ֶׁשֹּלא ֶנֶאְמָרה ַהּתוָֹרה ְלעוֵֹלי ָׁשַמִים ְוכּו', ִּכי ָקרוֹב ֵאֵלינּו ַהָּדָבר ְמאֹד ְוכּו'.
ְוֵאין ָּכאן ְמקוֹמוֹ ְלַהְרִחיב ַהִּדּבּור ָּבֶזה.

)ליקוטי הלכות או"ח - ברכת הודאה ו'( 

תורה כ"ז - רציצאתורה כ"ד - אמצעיתא דעלמא

ְלָדִוד שובבי"ם    קג(  )תהלים  ָּפַתח,  ַאָּבא  ִרִּבי 
ְקָרַבי ֶאת ֵׁשם  ְוָכל  ְיָי  ַנְפִׁשי ֶאת  ָּבְרִכי 
ְּדָמאֵריהּ,  ְּבפּוְלָחָנא  ּוְלִמְנַּדע  ְלִאְסַּתְּכָלא  ָנׁש  ְלַבר  ֵליּה  ִאית  ַּכָּמה  ָקְדׁשוֹ. 
ְּפָתִאים  ָמַתי  ַעד  א(  )משלי  ְוָאַמר,  ָקאֵרי  ָּכרוָֹזא  ְויוָֹמא  יוָֹמא  ְּבָכל  ְּדָהא 
ְּתֶאֲהבּו ֶפִתי ְוגוֹ'. )ירמיה ג( ׁשּובּו ָּבִנים ׁשוָֹבִבים ֶאְרָּפא ְמׁשּובוֵֹתיֶכם. ְוֵלית 

ַמאן ְּדַיְרִּכין אּוְדֵניהּ, אוַֹרְייָתא ָקא ַמְכְרָזא ַקַּמְייהוּ, ְוֵלית ַמאן ְּדַיְׁשַּגח. 

ֶאת  ַנְפִׁשי  ָּבְרִכי  ְלָדִוד  קג(  )תהלים  ָּפַתח,  ַאָּבא  ַרִּבי  תירגום: 
ְלִהְסַּתֵּכל  ָלָאָדם  לוֹ  ֵיׁש  ַּכָּמה  ָקְדׁשוֹ.  ֵׁשם  ֶאת  ְקָרַבי  ְוָכל  ה' 
קוֵֹרא  ַהָּכרוֹז  ָויוֹם  יוֹם  ְּבָכל  ֶׁשֲהֵרי  ִרּבוֹנוֹ,  ַּבֲעבוַֹדת  ְוָלַדַעת 
ג(  )ירמיה  ְוגוֹ'.  ֶפִתי  ְּתֵאֲהבּו  ְּפָתִים  ָמַתי  ַעד  )משלי א(  ְואוֵֹמר: 
ֶׁשַּיְרִּכין  ִמי  ְוֵאין  ְמׁשּובֵֹתיֶכם.  ֶאְרָּפא  ׁשוָֹבִבים  ָּבִנים  ׁשּובּו 

ָאְזָניו. ַהּתוָֹרה ַמְכִריָזה ִלְפֵניֶהם, ְוֵאין ִמי ֶׁשַּיְׁשִּגיַח
)זוה"ק ח"ג - קכ"ו ע"א(

"רבונו של עולם אתה לבד יודע תקף הנס שהיה אז בימי 
למחות  עמלק,  המן  מלחמת  לנצח  שזכו  ואסתר,  מרדכי 
זה  ידי  על  להמשיך  זכו  ואיך  העולם,  מן  וזכרם  שמם 
הארה נפלאה וישועה נוראה בכל דור ודור. ואיך עתה כל 
חיותנו ותקותנו לצאת מגלותנו בגוף ונפש, הוא רק על ידי 
תוקף הנס הזה. כי אנו עומדים ומצפים לישועתך כאשר 
עזרתם אז להכניע ולשבר קלפת המן עמלק לעקור ולבטל 
ולהכניע זוהמתו הגדולה, ולגלות אמונת השגחתך בעולם, 
הקדושה.  תורתך  קדושת  מחדש  ולקבל  ולקים  ולחזור 
תנצח  אשר  עד  ודור,  דור  בכל  סלה  בעזרתנו  תעמוד  כן 
המלחמה בשלמות למחות זכר עמלק לגמרי ולהעביר רוח 
ולהוציאנו  באמת,  אליך  ולהשיבנו  הארץ,  מן  הטומאה 
הנפלאות,  אדון  לפניך  באתי  כן  מהרה.על  המר  מגלותנו 
שתשים לבך לגדל צרות נפשנו ותביט בענינו ועמלנו, ואל 
תביט במעללנו, ותעשה עמנו נסים נפלאים ונוראים, נסים 
של פורים, באפן שתסבב סבות לטובה, שנזכה לשוב אליך 
בחיינו חיש קל מהרה, ולא נשוב עוד לכסלה"
)לקוטי תפילות חלק ב'– ל"ז(

"הצילני מקליפת המן עמלק וזכני לקדושת מרדכי ואסתר"

ַאְך ָאִחי ְיִדיִדי זֹאת ְצִריִכין ֵליַדע ֶׁשֻּמְכָרח ַלֲעבֹר ֵאיֶזה 
ְמַעט ְמִרירּות ַּכְמבָֹאר ַּבֲאִריכּות נַֹעם ְּבִדְבֵרי ַרֵּבנּו ִז"ל 

)ְּבִסיָמן כ"ז לקוטי א( ַעל ִעְנָין ַהִּנְפָלא ַׁשָּבת ְּבָמָרה 
ִנְצַטָּוה, ַהּמּוָבא ַּבֵּסֶדר ָׁשבּוַע זֹאת, ּוְמָבֵאר ָׁשם ְּברּוַח 
ָקְדׁשוֹ ֶׁשֶּזה ֶרֶמז ֶׁשֻּמְכָרִחין ִלְסּבֹל ְמַעט ְמִרירּות ְּכמוֹ 

ֶׁשָּידּוַע ֶׁשָּכל ָהְרפּואוֹת ְמֻלָּבִׁשים ְּבַסִּמים ָמִרים, ֵּכן 
ַׁשַּבת ָׁשלוֹם ֶׁשִהיא ְרפּוָאה ְלָכל ַהְּדָבִרים ִנְצַטָּוה ְּבָמָרה 

ְלַרֵּמז ַעל ַהַּנ"ל, ַעֵּין ָׁשם ֵהיֵטב ְויְֻנַעם ְלַנְפׁשוֹ.
)עלים לתרופה - מכתבים בסוף הספר(



_____________________________שבת מעין עולם הבא
זכור את יום השבת לקדשו וגו'. בשעת מתן 
תורה קרא הקב"ה לישראל, ואמר להם בני 
מקח טוב יש לי בעולם, ואני נותן לכם לעד 
לעולם, אם תקבלו את תורתי, ותשמרו את 
מצותי, משיבים ישראל ואומרים לפניו, 
רבש"ע איזה מקח טוב שאתה נותן לנו אם 
נשמור תורתך, משיב להם הקב"ה זה עולם 
הבא, משיבים ישראל ואמרו רבש"ע הראנו 
דוגמא של עולם הבא, משיב להם הקב"ה 

ואמר להם זה השבת.
)אותיות ר"ע אות א' דף ט'(

תורה כ"ד  

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

שבת קבלת התורה
___________________________.מלחמת עמלק קודם מתן תורה

ועל כן היה מלחמת עמלק קדם מתן תורה, 
יתרו  לפרשת  עמלק  פרשת  נסמכה  וכן 
התורה  עיקר  כי  התורה.  קבלת  שהוא 

נתגלה על ידי מפלת עמלק.
)ליקוטי הלכות או"ח - ראש חדש ג(

___________________________.קבלת התורה על ידי יתרו
ועל כן לא קיבלו את התורה עד שבא יתרו 
נסמך  התורה  קבלת  פרשת  וכל  ונתגייר, 
קבלת  עיקר  כי  שנתגייר,  יתרו  לפרשת 
וכן  שנעשין,  הגרים  ידי  על  הוא  התורה 

בכל דור ודור.
)ליקו"ה יו"ד -
 הלכות סימני בהמה וחיה טהורה ד(

___________________________.מי חכם
אלה  וישמר  חכם  'מי  כתיב  יתרו,  וישמע 
ויתבוננו חסדי ה' ולא פירש מי הוא החכם, 
המתבונן בזה ההשגחה נפלאה של הקב"ה 
ולהכיר גבורותיו, מי הוא זה יתרו היה זה 
ובא  ים סוף ומלחמת עמלק,  שמע קריעת 
האלקים,  מכל  ה'  גדול  כי  ידעתי  ואמר 
והיינו דרמז דוד המלך ע"ה ברוח הקודש: 
מ'י' ח'כ'ם'?  תירוץ ר"ת י'תרו כ'הן מ'דין 

ח'ותן מ'שה דוק ותשכח.
)חתם סופר שמות י"ח – א(

התורה לישראל דייקא – כי אומה זו עצם 
___________________________.בריאתם בשלימות הגמור

התורה  שתהיה  אפשר  תאמר  אם  אמנם 
דעת  על  יעלה  אל  זה  דבר  אחרת.  לאומה 
אחד  לכל  יש  בכלל  שהנמצאים  האדם, 
מיוחד  סדרו  הוא  אשר  מיוחד  סדר  ואחד 
כך  לאחר.  סדר  אותו  ראוי  ואינו  אליו, 
לעם  רק  אפשר  אי  והמצות,  התורה  סדר 
אשר  הבריאה  שלימות  מצד  ישראל, 
שיהיה  ראוי  הזה  מצד  אשר  בישראל, 
השלם  כי  יתברך,  השם  לחלק  ישראל 
אומה  כי  שיתבאר,  כמו  השלם  אל  ראוי 
ואל  הגמור.  בשלימות  בריאתם  עצם  זאת 
תשגיח בחטא אשר בהם, מכל מקום עצם 
גורם  זה  ודבר  בשלימות.  בהם  הבריאה 
שיהיה  ראוי  כי  בהם,  בחר  יתברך  שהשם 
השלם אל השלם, לא יוסר ממנו. ואין ראוי 
מקרה  דבר  שהוא  החטא,  וימיר  שיחליף 
מצד  בהם  שבחר  הבחירה  את  בישראל, 
טהורים  כי  בישראל,  העצמי  השלימות 
כי  לזה,  וראיה  בעצמם.  החטא  מן  הם 
החזקים,  הצורים  מן  משתלשלים  הם 
וטהורים.  קדושים  שהם  ואמהות  מאבות 
בטול החטא,  ואין  טוב,  עצם שלהם  והנה 
שהוא במקרה, מבטל הבחירה שבחר בהם 
בשביל השלימות שבהם, שהוא דבר עצמי 

בישראל, ודבר זה ברור.
)נצח ישראל פרק י"א – למהר"ל מפראג( 

___________________________.אחדות גמור
מעיד  הכתוב  התורה,  קבלת  בעת  בסיני 
אחד,  כאיש  גמור,  באחדות  שהיו  עליהם, 
)ד"ה  שם  רש"י  פי'  עיין  ישראל,  שם  ויחן 
כולן  להיות  אהבה  מדת  בהם  והיה  ויחן(. 
כאיש אחד, וע"י התשובה שעשו, והיה כל 
אחד ואחד רואה בשפלותיו, ומכניע עצמו 
בשפלותיו,  רואה  חבירו  וכן  חבירו,  נגד 
אהבה  גרם  וזה  חבירו,  נגד  עצמו  ומכניע 

ואחדות גמור.
)אורח לחיים - פרשת יתרו(

___________________________.לא מצאנו שמשה רבינו אכל
לחם  לאכל  ישראל  זקני  וכל  אהרן  ויבא 
וגו'. בשם רבינו בעל שם טוב, שלא מצינו 
בכל התורה אצל משה רבינו עליו השלום 
תשא(  )בפ'  מצאנו  השלילה  רק  שאכל, 
לחם לא אכל, ומצאנו ויבא אהרן וכל זקני 
ישראל לאכל לחם עם חותן משה וכו', רק 
שמשה אכל אכילה רוחניית כזו שאי אפשר 
לכתוב בתורה הקדושה שהוא בעולם הזה, 
שבעולם  גשמיית  אכילה  לא  כי  שאכל, 

הזה, רק רוחניי מאוד מאוד.
)זרע קודש בסוף רמזי פסח(

______________________.שקול משה נגד בני אדם
אמר משה רבינו מפני מה לא תתן 
אמר  וכו',  ידי  על  אלא  התורה 
 - שמך  כחשבון  שהתורה  מפני  לו 
כו', א"ל  בגי' תרי"ג  מש"ה רבינ"ו 
תרי"ג,  המצות  כל  רבש"ע  משה 
וכולם רומזים עלי, ואני אדם אחד, 
א"כ למה אמרו כל דבר שבקדושה 
אדם,  בני  מעשרה  בפחות  יהא  לא 
די באדם אחד אמר לו מש"ה מ"ם 
אד"ם,  פעמים  י'  עולה  ה"ה  שי"ן 

א"נ שקול משה נגד בני אדם.
)מדרש פליאה(

______________________.משה רבינו מלך
לרקמות תובל למלך, למלך זה משה 
בישורון  ויהי  כמ"ש  מלך  שנקרא 
ט"ו(  )פ'  רבה  במדבר  ואמרו  מלך, 
עשיתיך  מלך  למשה  הקב"ה  א"ל 

שנאמר ויהי בישורון מלך, ע"ש.

מעלת  גודל  העדה  לכל  שנתברר 
משה, שבו לבד בחר ה' מכל ישראל, 
לסבול  בכחם  היה  שלא  ראו  כי 
עד  לבדו,  משה  רק  התורה  קבלת 
כל העדה. קרב אתה  אליו  שאמרו 
ושמע את אשר יאמר ה' ואת תדבר 
אלינו וגו'. וראיתי ליונתן בן עוזיאל 
וז"ל  אלה  פסוקים  על  בתרגומו 
אמרין בני ישראל אוריית' פקיד לנו 

משה וכו' והוא הוה מלכא."
)הכתב והקבלה דברים ל"ג . ד'(

_______________________________.קבלת התורה
בשם החידושי הרי"מ זי"ע שאמר על פ' בא. יש בו 
קדושת חג הפסח. ובפ' בשלח קדושת שביעי של 

פסח. ובפ' יתרו יש בו קדושת חג השבועות 

כי  ר"ה.  הוא  משפטים.  ובפ'  התורה.  קבלת 
יוה"כ  הוא  שקלים  ופ'  דינים,  הוא  משפטים 
כמ"ש לכפר על נפשותיכם. ובפ' פקודי נזכר שם 
זכר  שהוא  הסוכות  לחג  רמז  הענן  עמוד  נסיעת 

לענני כבוד והבן.
)שיח שרפי קודש – מועדים(

ִלקוֵטי מוֲׁהַר"ן לילדים
לּו  טְּ ִיְתבַּ ָלבֹוא  ְוֶלָעִתיד  ְמָחה  שִׂ ַעל-ְיֵדי  ִהיא  ה  ֻדשָּׁ ַהקְּ ֲעִליַּת  ר  ְוִעקַּ
לּות  ֵמַהגָּ ֵיְצאּו  ָרֵאל  ְוִישְׂ ְמָחה.  ַהשִׂ ִרּבּוי  ַעל-ְיֵדי  ְלַגְמֵרי  ִלּפֹות  ַהקְּ
ְמָחה ֵתֵצאּו'' )קיצור ליקו"מ( י ְבשִׂ ְעָיה נ''ה יב("כִּ תּוב: )ְישַׁ כָּ מוֹ שֶׁ ְמָחה כְּ שִׂ בְּ

לתרומות והנצחות ע"ג העלונים והמבחנים השבועיים בליקו"מ

פלא': 050-418-0673


