
ַעל ָהָאֶרץ"  ה  ַנֲעשָֹ ֲאֶׁשר  ֶהֶבל  ְוֶזהּו "ֵיׁש  ס"ק ח: 
ְּכֶׁשָאָדם  ְנָפׁשוֹת,  ִּגְלּגּוֵלי  ְּבִחיַנת  ֶזהּו  ְוכּו', 
ִמְׁשּתוֵֹקק ְלֵאיֶזה ָּדָבר, ּומוִֹציא ִהְׁשּתוְֹקקּותוֹ ַאַחר 
ַהּזֹאת  ְוַהֶּנֶפׁש  ַהֶּנֶפׁש.  ה  ַנֲעשֶֹ ֲאַזי  ִּפיו,  ְּבֶהֶבל  ָּכְך 
ַהְינּו ָהרּוַח ְמַמְּלָלא, הוֶֹלֶכת ָּבֲאִויר, ּוַמִּגיַע ְלָאָדם 
ּוְלִפי  ִלְתׁשּוָקה.  ּוְמעוֶֹרֶרת ֶאת ָהָאָדם ַאֵחר  ַאֵחר, 
ֵּכן  ְמַמְּלָלא,  ָהרּוַח  ְלִפי  ַהֶּנֶפׁש,  ְלִפי  ַהְּתׁשּוָקה, 
ִנְתעוֵֹרר ָהָאָדם. ִאם ַהְּתׁשּוָקה ָּבא ִמַּצִּדיק ְלָרָׁשע, 
ֲאַזי ִנְתעוֵֹרר ָהָרָׁשע ְּבִהְרהּוֵרי ְּתׁשּוָבה, ִּבְבִחינוֹת: 
ה ַהַּצִּדיִקים".  "ֵיׁש ְרָׁשִעים ֶׁשַּמִּגיַע ֲאֵליֶהם ְּכַמֲעשֵֹ
ה ַעל ְיֵדי ַהֶהֶבל ִּפיו  ְוִאם ְלֵהֶפְך, ְלֵהֶפְך. ְוַהּכֹל ַנֲעשֶֹ
ַהִּדּבּור  ֶׁשִעַּקר  ַלּכֹל,  ָידּוַע  ֶזה  ִּכי  ַהֶּנֶפׁש,  ֶׁשהּוא 
הּוא, ֶׁשְּכֵלי ַהִּדּבּור ַמִּכין ָּבֲאִויר, ַוֲאִויר ַהֶּזה ּפוֵֹגַע 
ֶׁשַּמִּגיַע  ַעד  ַּבָּסמּוְך,  ְוַהָּסמּוְך  לוֹ,  ַהָּסמּוְך  ָּבֲאִויר 
ְמַקֵּבל  ּוְכֶׁשהּוא  ָהאוִֹתּיוֹת.  ֲחֵברוֹ  ְוׁשוֵֹמַע  ַלֲחֵברוֹ, 

ִּדּבּורוֹ, הּוא ְמַקֵּבל ַנְפׁשוֹ ְוִנְתעוֵֹרר ַלָּדָבר ַהֶּזה:

נפש ממש!

שיש  והרצונות  הגעגועים,  הכיסופים,  המחשבות, 
לאדם, הם לא דבר של מה בכך, ובפרט כשמוציאים 
האדם  שהוציא  הדיבור  זה  ידי  שעל  בפה,  אותם 
מתגלגלת  הנפש  וזה  ממש.  נפש  נהיה  בפיו, 
אדם  באיזה  פוגשת  שהיא  עד  באויר,  ומסתובבת 
ונכנסת בו, ובאותו רגע נכנסים בזה האדם רצונות 
ומחשבות, והוא אינו מבין מה פתאום באו לו כאלו 
רצונות, אך שזה מהנפש שנכנסה בו, והוא הכניסה 
והביאה לו את הרצונות שהיו לאדם בשעה שדיבר 

ועשה את זה הנפש. 

דקדושה,  במחשבות  מלובש  הדיבור  זה  ואם 
עבודת ה', יראת שמים, והם באים בפתע לרשע, 
וכיסופים  רצונות  פתאום  הרשע  מרגיש  אזי 
אם  אך  רשעותו.  את  ולעזוב  בתשובה  לחזור 
והם  רשעות,  במחשבות  מלובש  הדיבור  חלילה 
רצון  בפתע  הצדיק  מרגיש  אזי  לצדיק,  באים 
שאינו טוב, אך ביכלתו לעמוד בנסיון, להתגבר 
ולבטל את אלו המחשבות, והם יתבטלו ויעלמו. 1

היכלי התמורות

לחבירו,  מאדם  ועוברים  חודרים  הרצונות  אם 
לא  מחשבות  לבוא  חלילה  יכול  שלצדיק  יוצא 
טובים ולהפילו, ואם כן היכן כח הבחירה? ואכן 
קליפות  שהם  התמורות',  'היכלי  הנקרא  זהו 
טמאות שעושקים ומתגרים להפיל את הצדיקים 
והטובים רחמנא ליצלן, ולהפכם מטוב לרע. אך 
שזה שנופל, זה מחמת שגם מקודם כיספיו לא 

היו כל כך כראוי, ולכן יש כח להפילו.
לאמת,  זכה  שכבר  לאדם  נראה  אם  אפילו  לכן 
מהיכלי  להנצל  שיזכה  הרבה  לצעוק  צריך  הוא 
להפילו,  כח  להם  יהיה  שלא  התמורות, 
פגמיו  מחמת  דעתו  את  ולהפוך  ולהרחיקו, 
ְּכִפי  ְוַהּכֹל  ְּבִחיָרה.  ַּבַעל  וחטאיו. "ּוֶבֱאֶמת ָהָאָדם 
ִהְתַחְּזקּותוֹ  ֲאִמַּתת  ּוְכִפי  ִּכּסּוָפיו  ּוְכִפי  ְּבִחיָרתוֹ 
ַהֵּׁשם  ֵכן  ְּכמוֹ  ְוכּו'.  ְוכּו'  ִיְתָּבַרְך  ְּבַהֵּׁשם  ֶוֱאמּוָנתוֹ 
ְוָיָׁשר  ה'  ַצִּדיק  ִּכי  ְּבַרֲחָמיו,  ִעּמוֹ  ִמְתַּגְלֵּגל  ִיְתָּבַרְך 
ִּבְתִפָּלה  ְלַהְרּבוֹת  ָהָאָדם  ָצִריְך  ֵּכן  ְוַעל  ִמְׁשָּפָטיו. 
ַהִּמְתַהֶּפֶכת  ַהֶחֶרב  ִמַּלַהט  ְלִהָּנֵצל  ֶׁשִּיְזֶּכה  ָּתִמיד 
ֶׁשֹּלא  ַהְּתמּורוֹת,  ֵהיְכֵלי  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ַהּזֹאת, 
ְמַעט  ח"ו,  ּוְלַהֲחִליף  ְוִלְגזֹל  ַלֲעׁשֹק  ח"ו,  ִיְתַּגְּברּו 

ַהּטוֹב ֶׁשל ַנְפׁשוֹ ֶׁשֵּיׁש ּבוֹ ֲעַדִין." 2

ערוב עבדך לטוב

"ֶׁשַעל ֶזה ִהְתַּפֵּלל ָּדִוד ַהֶּמֶלְך, ָעָליו ַהָּׁשלוֹם, "ערוב 
ַיַעְׁשקּוהּו  ֶׁשֹּלא  ֵזִדים".  ַיַעְׁשֻקִני  ַאל  ְלטוֹב  ַעְבְּדָך 
ַהֵּזִדים, ֶׁשֵהם ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ְוַהְּקִלּפוֹת ָהעוְֹׁשִקים 
ְּבִחיַנת  ֶזה  ַהִּטיְקָלא,  ְּבתוְֹך  ח"ו,  ַהְּנָפׁשוֹת  ֶאת 

ִּדְמַעת ָהֲעׁשּוִקים ּוִמַּיד עוְֹׁשֵקיֶהם 

כי ענין זה של כסופין ורצונות טובים 
ולהוציאם בפה מלא הוא יקר מאד. וצריך 
כל אדם להרגיל עצמו לעסק בזה הרבה בכל 

יום. ועל ידי זה יכולים להחזיר כל העולם 
למוטב, וזה יש הבל אשר נעשה על הארץ, הינו 

הבל היוצא מהפה מהדבורים קדושים. שיש 
רשעים שמגיע אליהם כמעשה הצדיקים, הינו 

כי על ידי זה מעורר כמה רשעים לתשובה
)השתפכות הנפש - נ"ו(

חשיבות הלימוד

    תורה ל"א – אית לן בירא
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עיונים ועצות למעשה מתורות רביה"ק    עפ"י העמוד היומי בליקו"מ

13פר' תרומה ו' אדר תשע"ג

בס"ד בר"ה

ֲאָבל ֶּבֱאֶמת ִּדְבֵרי ַרֵּבנּו ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה ֵהם ִּדְבֵרי ֱאֹלִקים ַחִּיים. ּוְדָבָריו ַחִּיים ְוַקָּיִמים ֶנֱאָמִנים 
ַרֵּבינּו  ִּדְבֵרי  ֵהם  ִּכי  ֵהיֵטב,  ֵהיֵטב  ֶזה  ָּכל  ָׁשם  ַעֵּין  ְוכּו'...  ַלֵּמִבין  ְנכוִֹחים  ְוֻכָּלם  ָלַעד.  ְוֶנֱחָמִדים 
ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה ֶׁשָּכל ְּדָבָריו ְּכַגֲחֵלי ֵאׁש. יוְֹרִדים ַעד ִעְמֵקי ְּתהוֹם ְלַהֲעלוֹת ְנָפׁשוֹת ִמְּבֵאר ַׁשַחת. 
ְועוִֹלים ְלַמְעָלה ִמְּׁשֵמי ַהָּׁשַמִים, ִמי ַיֲערְֹך ִׁשְבָחם, ִמי ְיַסֵּפר נוְֹראוֹת ְּגֻדָּלָתם ֵאין ֻּדְגָמָתם.
)ליקוטי הלכות או"ח - ברכת הריח וברכת הודאה ד( 
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 הל' שבועות ב'

הקדושה,  האמונה  שלמות  עיקר  א. 
הוא להאמין שה' יתברך רוצה בעבודת 
לנו  שגילו  כמו  העולם,  בזה  האדם 
אבותינו ורבותינו הקדושים, וזה כלל 

ויסוד כל תורתנו הקדושה. )ב – ב(

במציאותו  כופר  שהוא  מי  "וכמו 
יתברך חס ושלום, הוא כופר ומין ימח 
שמו, כמו כן אפלו אם אומר שמאמין 
שאינו  בזה  וכופר  יתברך  במציאותו 
בעבודתנו  חפץ  יתברך  שהוא  מאמין 

הוא גם כן כופר ומין."
_______________________

שזוכין  הצדיקים  עבודת  עיקר  ב. 
שמותיו  ולהשיג  לידע  זה  ידי  על 
ידי  הקדושים יתברך, הוא דייקא על 
שיש להם בחירה, שזהו עיקר מעלתם 
על כל המלאכים ושרפים וכו'. )ב – ג(
_______________________

ג. עיקר מעלת ישראל והצדיקים הוא 
הרע  מהשקר,  האמת  שמבררין  מה 

מהטוב. )ב – ג(

"אם לא היה חשך ושקר ורע וכו' לא 
היה יודעין מעלת האור והאמת והטוב 
וכו', ורק זהו מעלת ישראל והצדיקים 
כי  מעלה,  דרי  וכל  המלאכים  כל  על 
אף על פי שהמלאכים וכל דרי מעלה 
יודעים אמיתת מציאותו בברור גמור, 
הרבה  גדולה  באימה  אותו  ועובדים 
על  אף  התחתונים,  אדם  מבני  יותר 
פי כן אין מעלתם גדולה כל כך מחמת 
כן  ועל  נגדיות של השקר  שאין להם 

אין להם בחירה."
_______________________

אין  יתברך  שמו  ידיעת  עיקר  ד. 
מודיעין  והם  הצדיקים,  אם  כי  זוכין 
לישראל לכל מי שחפץ להתדבק בהם. 

)ב – ו(
_______________________

טוב  בוודאי  הזה  העולם  פגעי  כפי  ה. 
התכלית  בשביל  אבל  נברא,  שלא 
כי  האדם,  שנברא  מה  טוב  בודאי 
התכלית  להשיג  להנשמה  אפשר  אי 
שעוברת  ידי  על  אם  כי  שבת,  בחינת 

בזה העולם המעשה. )ב – ח(

ויגבה ליבו בדרכי ה'



ּכַֹח ְוֵאין ָלֶהם ְמַנֵחם ַּכָּידּוַע, ֶׁשָּכל 
ְלַהֵּׁשם  ְלִהְתַּפֵּלל  ָּדִוד  ִהְרָּבה  ֶזה 
ֶׁשל  ְוֶהָחָמס  ְוַהְּגֵזָלה  ֵמָהעֶֹׁשק  ְלִהָּנֵצל  ִיְתָּבַרְך 
ָהעוְֹׁשִקים  ְוֵחילוָֹתיו  ָהַרע  ַהֵּיֶצר  ֶׁשֵהם  ַהְּקִלּפוֹת 
ֵמֶהם  ּוַמְפִׁשיִטים  ַּבֲעוֹנוֵֹתיֶהם  ַהְּנָפׁשוֹת  ֶאת  ח"ו, 
ֶׁשִּנְׁשַּתִּנין  ַעד  ַהְּקדוִֹׁשים  ּוְלבּוֵׁשיֶהם  ִּבְגֵדיֶהם 
ִּתְפַאְרָּתם.  ְּגֻדַּלת  ְיָקר  ֶאת  ַמִּכיִרים  ְוֵאין  ְּפֵניֶהם 
ּוַמֲחִליִפין ּוְמִמיִרין טוֹב ְּבַרע ְוַרע ְּבטוֹב ח"ו, ֶׁשָּכל 

ֶזה הּוא ְּבִחיַנת ֵהיְכֵלי ַהְּתמּורוֹת." 2

בעל הפיקדון

העצה לזה, הוא להביא ולהפקיד את הנפש רוח 
עלינו  שישמור  יתברך,  השם  בידי  שלנו  ונשמה 
להשם  ולמסור  בטוב,  רע  ונחליף  נמיר  שלא 
יתברך את הכל. את כל החיות, את כל התנועות, 
ועל  יתברך,  השם  בידי  רק  ולהיות  להתבטל 
התמורות.  מהיכלי  להנצל  זוכה  האדם  זה  ידי 
"ְוֶזה ְּבִחיַנת 'ְּבָיְדָך ַאְפִקיד רּוִחי פדיתה אוִֹתי ה' 
רּוחוֹ  ְלַהְפִקיד  ָּתִמיד  ָהָאָדם  ֶׁשָּצִריְך  ֱאֶמת',  אל 
הּוא  ֶׁשִּיְהֶיה  ְּכֵדי  ִיְתָּבַרְך,  ְּבָידוֹ  ְוִנְׁשָמתוֹ  ְוַנְפׁשוֹ 
ִיְתָּבַרְך ַּבַעל ַהִּפָּקדוֹן, ְּכֵדי ֶׁשִּיְפֶּדה אוֹתוֹ ִמן ָהעֶֹׁשק 
והחליפין ח"ו, ְוֶזה ִּכי ֵאֶליָך נשאתי ַנְפִׁשי ַהִּציֵלִני 
ַנְפׁשוֹ  ִלְמסֹר  ָּתִמיד  ְצִריִכין  ִּכי  ְוכּו',  ה'  ֵמאוְֹיִבי 
ִעם ָּכל ְּתנּועוָֹתיו ְוִחּיּותוֹ ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ֶׁשַעל ְיֵדי 
ְוַהּשֹוְֹנִאים  ֵמָהאוְֹיִבים  ַמִּצילוֹ  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ֶזה 
ְוַלֲעׁשֹק ֶאת ַהֶּנֶפׁש ּוְלַהֲחִליָפּה ח"ו,  ָהרוִֹצים ִלְגזֹל 

ְּבֵהיְכֵלי ַהְּתמּורוֹת." 2

תפלה ותחנונים

ולזכות  התמורות,  מהיכלי  להנצל  בשביל 
הרבה  הרבה  צריכים  יתברך,  להשם  להתבטל 
תפילות, משום שתמיד תמיד עורבים על האדם 
אלו הקליפות לעשקו, ולהרחיקו מהטוב והאור. 
"ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ְלִהָּנֵצל ִמָּכל ֶזה ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ְּתִפָּלה 
ְוַתֲחנּוִנים ַהְרֵּבה ַהְרֵּבה, ִּכי ַּכָּמה ְנָפׁשוֹת ָׁשְקעּו ַעל 
ֶנֶפׁש  ַעל  אוְֹרִבים  ֵהם  ִּכי  ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ֶזה,  ְיֵדי 
ְוִהְתַּגְּברּות  ַרִּבים  ַרֲחִמים  ְוָצִריְך  ָּתִמיד.  ָהָאָדם 

ָּגדוֹל ְלִהָּנֵצל ֵמֶהם." 2

נפש יקרה

עליו  מתגבר  חלילה  הרע  שהיצר  רואה  כשאדם 
מאוד מאוד, אזי הוא צריך לדעת, שוודאי השם 
את  ולשבור  להלחם  כוחות,  לו  הביא  יתברך 
דווקא  הנסיונות  ואלו  לו,  שיש  הרע  היצר  זה 
וקדושה  וגבוהה,  יקרה,  נפש  לו  שיש  סימן  הם 
מאוד, ולכן מתגרים בו כל כך. "ְּכֶׁשרוֶֹאה ֶׁשַהֵּיֶצר 
ְמאֹד  ְמאֹד  ָעָליו  ִמְתַּגְּבִרים  ְוכּו'  ְוַהַּתֲאווֹת  ָהַרע 
ֶׁשְּבַוַּדאי  ֵליַדע  ָצִריְך  ְלַׁשְּבָרם.  ֶׁשָּקֶׁשה  לוֹ  ְוִנְדֶמה 
ֵאין ַהָּקדוֹׁש ָּברּוְך הּוא ָּבא ִּבְטרּוְנָיא ִעּמוֹ. ּוְבַוַּדאי 
ִיְתָּבַרְך  ְלַׁשֵּבר, ֹלא ָהָיה ַהֵּׁשם  ּכַֹח  ִאם ֹלא ָהָיה לוֹ 
ֵיֶצר ָהַרע ָּכֶזה. ַרק, ַאְּדַרָּבא, ֵיַדע ְּבַנְפׁשוֹ  ְמָגֶרה ּבוֹ 
ֶׁשְּבַוַּדאי  ָּכֶזה,  ָּגדוֹל  ָהַרע  ֵיֶצר  לוֹ  ֶׁשֵּיׁש  ְּכֶׁשרוֶֹאה 
ַנְפׁשוֹ ִהיא ֶנֶפׁש יקרה ּוְקדוָֹׁשה ְמאֹד ְמאֹד ְּבָׁשְרׁשוֹ. 
ְוַעל ֵּכן ִמְתַּגְּבִרים ָעָליו ָּכל ַּכְך, ִּכי ָּכל ַמה ֶּׁשַהֶּנֶפׁש 
ָהַרע  ַהֵּיֶצר  ָעָליו  ִמְתַּגֵּבר  ְּביוֵֹתר  ְוָגבַֹּה  ְיָקָרה 
ִלְבָרָכה,  ִזְכרוָֹנם  ַרּבוֵֹתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ּוְכמוֹ  ְּביוֵֹתר. 
ָּגדוֹל ִמֶּמּנּו. ּוְכמוֹ ֶׁשָאְמרּו  ִיְצרוֹ  ָּכל ַהָּגדוֹל ֵמֲחֵברוֹ 
עוֹד ִּכי ִהְגִּדיל ַלֲעשוֹת, ֶׁשָּפַׁשט ָידוֹ ִּבְגדוִֹלים ַּדְיָקא, 
ֵעָצה  ֵאין ׁשּום  ִּכי  ֵליֵלְך  ָּכל ָאָדם  ָצִריְך  ֶזה  ּוְבֶדֶרְך 
ְוַתָּקָנה ְלִהָּנֵצל ִמָּכל ֶזה ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ִרּבּוי ְּתִפּלוֹת 

ְוַתֲחנּוִנים ְּבִלי ִׁשעּור ָּכל ְיֵמי ַחָּייו." 2

אלפי אלפים ורבי רבבות

זה שהאדם חושב שאין לו נפש קדושה, יקרה, 
וגבוהה מאוד מאוד, זה כלל לא בכלל הענווה, 
וההיפך הוא הנכון שהאדם צריך לדעת את ערך 
ויקר נשמתו, כי אפילו הפחות שבפחותים נפשו 

גבוה ויקר מאוד מאוד. "ִּכי ֵאין ֶזה ֶּדֶרְך ָהֲעָנָוה 
ח"ו,  ָּגמּור  ְלָרָׁשע  ַעְצמוֹ  ֶאת  ֶׁשַּיֲחִזיק  ָהֲאִמִּתִּיית 
ַאְּדַרָּבא,  ַרק,  ַהְּקדוָֹׁשה.  ַנְפׁשוֹ  ַמֲעַלת  ּוְלַהְקִטין 
ָצִריְך ֵליַדע ּוְלַהֲאִמין ֶׁשַּנְפׁשוֹ ְּבָׁשְרָׁשּה ִהיא ְּגדוָֹלה 
ְוִרֵּבי  ֲאָלִפים  ְוַאְלֵפי  ְמאֹד  ְמאֹד  ְוָגבַֹּה  ִויָקָרה 
ּוְכמוֹ  ָּבּה.  ְּתלּוִיים  ִׁשעּור  ְּבִלי  עוָֹלמוֹת  ִרְבבוֹת 
ָהָאָדם  ֶאת  ְמַהְּפִכין  ָהיּו  ֶׁשִאם  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ֶׁשָאַמר 
ְוִגיד ִמִּגיֵדי ָהָאָדם ְּתלּוִיים  ָהיּו רוִֹאין ֶׁשְּבָכל ִּגיד 
ְוַכְמבָֹאר  עוָֹלמוֹת.  ִרְבבוֹת  ְוִרֵּבי  ֲאָלִפים  ַאְלֵפי 
ִּבְׁשָאר ְסָפִרים ִמּגֶֹדל ַמֲעַלת ָהָאָדם, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת 
ֶצֶלם ֱאֹלִקים. ַוֲאִפּלּו ֶנֶפׁש ַהָּפחוֹת ֶׁשַּבְּפחּוִתים ֶׁשל 

ִיְשָרֵאל ַּגם ֵּכן ָּגבַֹּה ְמאֹד ְמאֹד." 2

בני תורה

נשמתם  שכל  ובעלי  תורה,  בני  ובפרט  בפרט 
גבוה ביותר. "ִמָּכל ֶׁשֵּכן ְוָכל ֶׁשֵּכן ְנָפׁשוֹת ֶׁשל ְּבֵני 
ּתוָֹרה. ּוִבְפָרט אוָֹתן ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ֵשֶֹכל ָּגדוֹל, ִּכי ָּכל 
ַמה ֶּׁשַהֵּשֶֹכל ָּגדוֹל ְּביוֵֹתר ַהְּנָׁשָמה ָּגבַֹּה יוֵֹתר, ְּכמוֹ 
ֶׁשָאַמר ַרֵּבנּו ַז"ל, ִּכי ַהְּנָׁשָמה ִהיא ַהֵּשֶֹכל. ַעל ֵּכן 
ָהָאָדם ַהַּבר ֵשֶֹכל ְּכֶׁשרוֶֹאה ֶׁשִּמְתַּגֵּבר ָעָליו ַהַּבַעל 
ָּדָבר ְּביוֵֹתר, ָצִריְך ֵליַדע ֶׁשְּבַוַּדאי ֵיׁש לוֹ ֶנֶפׁש ָּגבַֹּה 
ַעְצמוֹ  ַעל  ְלַרֵחם  ְלִהְתַּגֵּבר  ְוָצִריְך  ְמאֹד.  ְמאֹד 
ַוֲחמּודוֹת  ְיָקרוֹת  ּוְסֻגּלוֹת  אוָֹצרוֹת  ְיַאֵּבד  ְלַבל 
ָרֲאָתה  ֹלא  ַעִין  ֲאֶׁשר  ְּבַנְפׁשוֹ,  ַהְּתלּוִיים  ָּכֵאֶּלה 
ְוכּו', ְוִיְתַּגֵּבר ְּבָכל עוֹז ְלַהִּציל ֶאת ַנְפׁשוֹ ִמִּני ַׁשַחת 
ְלַהִּציָלּה ִמן ָהעֶֹׁשק ְוַהְּתמּוָרה ח"ו, ְוַהִעָּקר ַעל ְיֵדי 

ִרּבּוי ְּתִפּלוֹת ּוַבָּקׁשוֹת ְוכּו'." 2

ויגבה ליבו בדרכי ה'

ֶׁשְּצִריִכין  ה'  ְּבַדְרֵכי  ִלּבוֹ  ַוִּיְגַּבּה  ְּבִחיַנת  "ְוֶזה 
ְלַהְגִּביַּה ִלּבוֹ ְוַדְעּתוֹ ְּבַדְרֵכי ה' ְולוַֹמר ְּבַנְפׁשוֹ ֶׁשֵאין 
ָנֶאה ִלי ַלֲעשוֹת ַמֲעִשֹים ָּכֵאֶּלה ַמֲעֵשֹה ְּבֵהָמה ח"ו, 
ִּכי ַנְפִׁשי ָּגבַֹּה ְמאֹד ֶנֶפׁש ִיְשָרֵאל ֶׁשֻּכָּלם ְּבֵני ְמָלִכים 
ִּדְקֻדָּׁשה,  ַהַּמְלכּות  ְּבִנימּוֵסי  ְלִהְתַנֵהג  ִלי  ְוָראּוי 
"ָּבִנים  ֶׁשִּנְקָרִאים  ִיְשָרֵאל  ְלַנְפׁשוֹת  ֶׁשָראּוי  ְּכמוֹ 
"ָׁשְמָרה  ָּדִוד  ֶׁשָאַמר  ְוֶזה  ֱאֹלֵקיֶכם",  ַלה'  ַאֶּתם 
ַהָּקדוֹׁש  ַּבּזַֹהר  ִאיָתא  ְוֵכן  ֲאִני".  ָחִסיד  ִּכי  ַנְפִׁשי 
ְּבִגין  ָחִסיד  לנפשי'  ָקָרא  ֶׁשָּדִוד  ָּבָלק  ָּפָרַׁשת 
דאיצטרך לי' ְלַבר ָנׁש ְּדָלא לשוואה גרמי' רשע 
ַּכּמּוָבא  ה',  ְּבַדְרֵכי  ִלּבוֹ  ַוִּיְגַּבּה  ְּבִחיַנת  ֶׁשֶּזה  ְוכּו', 
ְּבִדְבֵרי ַרֵּבנּו ַז"ל )ְּבִסיָמן קכ"ה ְּבִלּקּוֵטי ִּתְנָיָנא(. 
ִּכי ָצִריְך ֵליַדע ַמֲעַלת ַנְפׁשוֹ ְּבָׁשְרָׁשּה ְּכֵדי ֶׁשִּיְתַּגֵּבר 

ַלֲחזֹר ְלַמֲעָלתוֹ." 2

המשך מעמ' קודם
תו' ל"א

המשך בעמ' הבא

ו. הרבה בני אדם קובלים על ימיהם, 
ריבוי  מחמת  נבראו  למה  ואומרים 
בזה  שסובלים  והיסורים  הצרות 
התכלית  בשביל  באמת  אך  העולם, 
שיזכה אפלו הפחות שבפחותים והקל 
היסורים  כל  כדאי  בוודאי  שבקלים, 
ואחר  העולם,  בזה  שסובל  והצרות 
מיתה, כי הכל כדאי בשביל התכלית, 
את  ורואה  אמת,  חכם  שהוא  מי  רק 
לו  למה  עצמו  מישב  הוא  הנולד, 
לסבל צער ויסורין הרבה בזה העולם, 
את  ייטיב  לא  אם  מיתה  אחר  בפרט 
הלא  ממנו.  ישאר  מה  ולסוף  מעשיו, 
טוב לו שייטיב את מעשיו ויהיה ניצל 
וגם  מותו,  לאחר  הענשים  ממרירות 
בזה העולם יהיה נקל לו ביותר לקבל 
למה  יזכה  כך  ואחר  העולם,  פגעי 

שיזכה עין לא ראתה וכו'. )ב – ח(
המעט  התכלית  גם  סוף  כל  "סוף 
עולה  שבקלים  הקל  שיזכה,  דמעט 
בזה  שסבל  והיסורים  הצרות  כל  על 
ידם  שעל  מאחר  כך,  ואחר  העולם 
יזכה לתכלית כזה שאי אפשר לזכות 
נשמות  אם  כי  וכו'  מלאך  שום  אליו 
העולם  בזה  שהיו  ידי  על  ישראל, 
כזה  השקר  אחיזת  בו  שיש  דיקא 

ותאוות כאלה וכו'."
_______________________

שהוא  להתכלית  להגיע  זוכין  איך  ז. 
יתברך,  אותו  להכיר  שבת,  בחינת 
הוא על ידי שכופין את יצרו ומשברין 

תאות עולם הזה. )ב – ח(
_______________________

הצדיק  על  שקר  עדות  להעיד  לא  ח. 
הרע  הוא  רק  כי  רעך,  שנקרא  האמת 
תכליתך  על  החושב  אמתי  והאוהב 
בטוב  בחנם  עמך  להיטיב  הנצחי 
אמיתי ונצחי. והבעל דבר מתגרה בבני 
אדם למצא עליו תואנות ועלילות שקר 
כדי להרחיקם מטוב אמתי, מתכלית 
הנצחי שאי אפשר לזכות אליו כי אם 

על ידו. )ב – ח(
_______________________

שאין  מחמת  הוא  הבחירה  עיקר  ט. 
כפי  אדרבא,  בתחלתו,  האמת  רואים 
לו  נדמה  האדם  דעת  קטנות  פשטיות 
באמת שזהו תענוג לאכל ולשתות וכו', 
ועבודת ה' הוא יגיעה. וזהו עקר נסיונו 
שצריך לסבול יגיעות בשביל עבודת ה' 
מחמת שאין רואה האמת. ועל ידי זה 
דיקא יזכה לבסוף שיתגלה לו האמת, 
והתכלית  התענוג  עקר  זהו  שאדרבא, 

לעבוד את ה'. )ב – י"ב(
_______________________

עוסק  שהוא  יתברך  ה'  דרך  כן  י. 
בכמה  האדם  את  לקרב  ברחמיו 
מניח  הוא  כן  פי  על  אף  אך  דרכים, 
לו מקום להסתפק קצת בשביל נסיון 
שלמה  באמונה  וכשמתחזק  ובחירה. 
כל  על  האמת  על  שמסתכל  ידי  על 
בו  והאיר  יתברך  ה'  שעשה  החסדים 
מרחוק רמזים בכמה דרכים להודיעו 
טוב  לכל  יזכה  בוודאי  האמת,  היכן 
לבקש  ירצה  אם  אבל  ונצחי,  אמיתי 
יתברך  ה'  לו  נותן  לפרש,  תואנות 

מקום לטעות יותר ויותר. )ב – ט"ז( 

ַהּכֹל ְיכוִֹלין ִלְפעֹל ַעל ְיֵדי ְרצוֹנוֹת ְוִכּסּוִפין, 
ּוְלַהְרִּגיל ֶאת ַעְצְמָך ְלַדֵּבר ַהִּכּסּוִפין ְוָהְרצוֹנוֹת 
ְּבִפיו, קּומּו ָנא, ִעְמדּו ָנא, עוְֹררּו ָנא ְלַבְבֶכם 
ַהּטוֹב ֵהיֵטב ֵהיֵטב ְלַהְרִּגיל ַעְצְמֶכם ֵליֵלְך 
ַּבֶּדֶרְך ַהֶּזה, ִלְכסֹף ּוְלִהְׁשּתוֵֹקק ַהְרֵּבה ְלַהֵּׁשם 
ִיְתָּבַרְך ְּבָכל ֵעת ּוְלַדֵּבר ַהִּכּסּוִפין ְּבִפיו, ֶׁשַעל 
ְיֵדי ֶזה ֶנֱאָרִגין עוָֹלמוֹת ְוִחּדּוִׁשים ִנְפָלִאים, ַעל 
ְיֵדי ֵצרּוֵפי אוִֹתּיוֹת ברל"א ְׁשָעִרים, ַהִּמְצָטְרִפין 
ְוִנְזַּדְּוִגין ְּבֵצרּוִפין ֲחָדִׁשים ִנְפָלִאים ַעל ְיֵדי ִּדּבּוֵרי 
ַהִּכּסּוִפין ַלה' ּוְלתוָֹרתוֹ ְוִלְדָרָכיו ַהְּקדוִֹׁשים. 
ַּכּמּוָבן ּוְמבָֹאר ְּבַהּתוָֹרה ִאית ָלן ֵּביָרא ְּבַדְבָרא 
ַעֵּין ָׁשם ֵהיֵטב )ְּבִסיָמן ל"א( ִּכי לא ָּדָבר ֵריק 
הּוא ִמֶּכם, ִּכי הּוא ַחֵייֶכם ְוכּו',

...ַאְׁשֵרי ַאְׁשֵרי ֶׁשּיֹאֵחז ָּבֶזה, ֵלית ָּכל מָֹחא 
ָסִביל ָּדא ַמה ֶּׁשַּנֲעֶשֹה ְוֶנֱאָרג ִמֶּזה ָּבעוָֹלמוֹת 
ָהֶעְליוִֹנים, ְוִנְפְלאוֹת ַהַּׁשֲעׁשּוִעים ָהעוִֹלים ְלָפָניו 
ִיְתָּבַרְך ַעל ְיֵדי ֶזה, ִחְזקּו ְוִאְמצּו ְּבָכל יוֹם ְלַקֵּים 

ַהְנָהָגה זֹאת ְּבָכל ֵעת ְלַמַען ֵייִטיב ָלֶכם ָלַעד.

)עלים לתרופה - מכתב נ"ז(



עיקר החסרון של העולם

מקרר  הרע  שהיצר  הדרך  עיקר 
יתברך,  להשם  מלהתקרב  כולם  את  ומרחק 
הוא על ידי שמכניס מחשבות כאילו הצדיקים 
מיוחדת,  נשמה  להם  היה  שזכו,  למה  שזכו 
נכון.  זה  שאין  בפרוש  אמר  הקדוש  ורבינו 
ָאָדם  ְּבֵני  ֶּׁשרֹב  ַמה  ְּבַעְצמוֹ  ֶזה  ִעְנָין  "ּוֶבֱאֶמת 
ְקֻדָּׁשה  ֵאיָנּה  ֶׁשַּנְפָׁשם  ְוסוְֹבִרים  ְּבַעְצָמם  טוִֹעים 
ִאיׁש  ְוִלְהיוֹת  לה'  ָלׁשּוב  ָלֶהם  ְוָקֶׁשה  ִמָּׁשְרָׁשּה, 
ַצִּדיק אוֹ ִאיׁש ָּכֵׁשר ֶּבֱאֶמת, ְּכמוֹ ְׁשָאר ַהַּצִּדיִקים 
ְּכמוֹ שמרגלא בפומא דאינשי לוַֹמר  ְוַהְּכֵׁשִרים, 
ִאיׁש  אוֹ  ַצִּדיק  ֵמֵאיֶזה  ֶׁשְּמַסְּפִרין  ְּכֶׁשּשוְֹמִעין 
ָּבֶהם  ְלִהְתעוֵֹרר  ּוַמְתִחיל  ֶּבֱאֶמת,  ְוָיֵרא  ָּכֵׁשר 
ִהְרהּור ְּתׁשּוָבה ְלַהְתִחיל ַּגם ֵּכן ְלִהְתָקֵרב ְלַהֵּׁשם 
ֶׁשל  ַמֲחָׁשבוֹת  ְמֵלִאים  ִיְשָרֵאל  ָּכל  ִּכי  ִיְתָּבַרְך, 
ַאְך  ָּתִמיד,  ִיְתָּבַרְך  ְלַהֵּׁשם  ְוִהְתָקְרבּות  ְּתׁשּוָבה 
ַאַחר ָּכְך ֵּתֶכף אוְֹמִרים, ִמי ָיכוֹל ְלִהְתַּדּמוֹת ֵאָליו 
ְנָׁשָמה ְקדוָֹׁשה  ָהָיה  ִּכי  ְוכּו'.  ַהַּצִּדיק  ָהִאיׁש  ְלֶזה 
ֶׁשִּצְדַקת  לוַֹמר  ַעְצָמם  ֻהְרְּגלּו  ַּכְך  ִּכי  ִמְּנעּוָריו, 
ַהַּצִּדיִקים ְוַהְּכֵׁשִרים הּוא ִמַּצד ַהְּנָׁשָמה ַהְּקדוָֹׁשה 
ז"ל  ַרֵּבנּו  ָאַמר  ּוֶבֱאֶמת  ִמּתוְֹלָדָתם.  ָלֶהם  ֶׁשֵּיׁש 
ְּבֵפרּוׁש ֶׁשֵאינוֹ ֵּכן. ְוֶזה ִעַּקר ַהִחָּסרוֹן ֶׁשל ָהעוָֹלם 
ִמְתעוְֹרִרים  ֵאיָנם  ֶזה  ּוֵמֲחַמת  ַּכְך.  ֶׁשאוְֹמִרים 

ּוִמְתַּגְּבִרים ְלַהְׁשווֹת ַעְצָמן ַלַּצִּדיִקים." 2

צדקת הצדיק והכשר

ַהַּצִּדיק  ִצְדַקת  ִעַּקר  ִּכי  ֵּכן,  ֵאינוֹ  ֶּבֱאֶמת  "ֲאָבל 
ְוִהְתַחְּזקּותוֹ  ִהְתַּגְּברּותוֹ  ְיֵדי  ַעל  ַרק  ְוַהָּכֵׁשר הּוא 
ַּכְך  ָּכל  ְוָטַרח  ֶׁשָּיַגע  ה'  ַּבֲעבוַֹדת  ְוָטְרחּו  ִויִגיָעתוֹ 
ְּבׁשּום  ִלּפֹל  ַעְצמוֹ  ִהִּניַח  ְוֹלא  ַהְרֵּבה  ְוָׁשִנים  ָיִמים 
אֶֹפן ָּבעוָֹלם. ְוִהְרָּבה ִּבְתִפָּלה ְוַתֲחנּוִנים ַעד ֶׁשָּזָכה 
ְוָכל  ַאְׁשֵרי ָלֶהם.  ֶעְרּכוֹ  ְּכִפי  ֶּׁשָּזָכה ִּכל ִאחד  ְלַמה 
ָחְפִׁשִּיית  ִּכי ַהְּבִחיָרה  ִלְהיוֹת ְּכמוָֹתם,  ָאָדם ָיכוֹל 
ְוֶכֶתר ֵׁשם טוֹב ֻמָּנח, ּוִמי ֶׁשרוֶֹצה זוֶֹכה ּבוֹ,  ַלּכֹל, 
ְּכמוֹ ֶׁשָאְמרּו ַרּבוֵֹתינּו ִזְכרוָֹנם ִלְבָרָכה  ֶּכֶתר ְּכֻהָּנה 
ּוְנָטלוֹ,  ָּדִוד  ָזָכה  ַמְלכּות  ֶּכֶתר  ּוְנָטלוֹ,  ָזָכה ַאֲהרֹן 

ֶּכֶתר ֵׁשם טוֹב ֻמָּנח ְוָכל ָהרוֶֹצה זוֶֹכה ּבוֹ." 2

בן מלך

עצם ההסתרה הנוראה שעל ידי זה אין האדם 
נמשך  זה  נפשו,  יקר תפארת  ומכיר את  רואה 
ְּבַעְצמוֹ  ָהִעְנָין  ֶזה  "ּוֶבֱאֶמת  התמורות.  מהיכלי 
ֶׁשַּנְפָׁשם  ְוסוְֹבִרים  ְּבַעְצָמם  טוִֹעים  ָהָאָדם  ֶׁשְּבֵני 
ֵאיָנה ְיָקָרה ּוְקֻדָּׁשה. ּוֵמֲחַמת ֶזה ֵאיָנם ִמְתַּגְּבִרים 
ַלֲעשוֹת ְּכַמֲעֵשֹה ַהַּצִּדיִקים, ָּכל ֶזה ִנְמָׁשְך ִמְּבִחיַנת 
ֵהיְכֵלי ַהְּתמּורוֹת, ֶׁשִּמָּׁשם ָּבִאים ֵאּלּו ַהַּמֲחָׁשבוֹת 
ַעל ָהָאָדם ְּכמוֹ ַהֶּבן ֶמֶלְך ֶׁשֶּנֱחַלף ְוִנְתָּגֵרׁש ִמְּמקוֹמוֹ 
)סיפורי מעשיות – מעשה י"א( ֶׁשֵמֲחַמת ֶזה ָנַפל 
ַלָּמקוֹם ֶׁשָּנַפל ְוָלַקח ֶאת ַעְצמוֹ ֶאל ַהִּׁשְכרּות ְוכּו'. 
ַהֶּמֶלְך  ֶּבן  הּוא  ִאם  ְּבַעְצמוֹ  ִּכְמֻסָּפק  ֶׁשָהָיה  ַעד 

ָהֱאֶמת אוֹ ֶּבן ַהִּׁשְפָחה ח"ו, ַעֵּין ָׁשם ֶׁשְּמבָֹאר ָׁשם 
ִאם הּוא  ְּבַעְצמוֹ  ְמֻסָּפק  ֶׁשָהָיה  ַעד  ַּכְך  ָּכל  ֶׁשָּנַפל 
ֶּבן ַהֶּמֶלְך ָהֱאֶמת, ְּכמוֹ ֵכן הּוא ְּבָכל ָאָדם ָהָרחוֹק 

ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך." 2

חבלי משיח 

ִּבְפָרט ְּבתֶֹקף סוֹף ַהָּגלּות ַהַּמר ַהֶּזה, ֶׁשהּוא ֶחְבֵלי 
ֶׁשל ָמִׁשיַח ֶׁשִּמְתַּגֵּבר ָּבִעִּתים ַהָּללּו ֶׁשִהְתַּגֵּבר ַהַּבַעל 
ַעד  ְּבחּוׁש,  ַּכָּידּוַע  ִיְשָרֵאל  ַנְפׁשוֹת  ַעל  ְּביוֵֹתר  ָּדָבר 
ֶׁשַּכָּמה ְּבֵני ָאָדם ְמָיֲאִׁשין ַעְצָמן ְּכִאּלּו ַנְפָׁשם ֵאיָנה 
ִּפּתּוי  ַרק  הּוא  ֶזה  ְוָכל  ה',  ַלֲעבוַֹדת  ְּכָלל  ְמֻסֶּגֶלת 
ּוַמְכִניס  ַּדְעּתוֹ  ֶׁשַּמֲחִליׁש  ָהַרע  ַהֵּיֶצר  ּוַמֲחָׁשבוֹת 
ֶׁשֶּזה  ַאֲחָרא,  ְּדִסְטָרא  ְוַקְטנּות  ֲחִליׁשּות  ְּבִלּבוֹ 
ִנְמָׁשְך ִמְּבִחיַנת ֵהיְכֵלי ַהְּתמּורוֹת, ִמְּבִחיַנת ַהִחּלּוף 
ֶׁשל ַהֶּבן ֶמֶלְך ֶׁשָּנַפל ָּכל ַּכְך ַעד ֶׁשֹּלא ֵיַדע ְּבַעְצמוֹ ִאם 
ָצִריְך ָהָאָדם  ֶּבֱאֶמת  ֲאָבל  ָהֱאֶמת,  ַהֶּמֶלְך  ֶּבן  הּוא 
ָּגבַֹּה  ִמִּיְשָֹרֵאל  ֶאָחד  ָּכל  ֶׁשֶּנֶפׁש  ּוְלַהֲאִמין  ֵליַדע 
ְמָלִכים  ְּבֵני  ְּבִחיַנת  ֵהם  ְוֻכָּלם  ְמאֹד  ְמאֹד  ִויָקָרה 
ּוְקדוֹׁשוֹת  ְּגבוֹהוֹת  ְלַמְדֵרגוֹת  ִלְזּכוֹת  ִויכוִֹלים 
ְמאֹד ְּכמוֹ ָּכל ַהַּצִּדיִקים ְוַהְּכֵׁשִרים, ִּכי ַּגם ַעל ָּכל 
ַוֲחִליׁשּות  ַמֲחָׁשבוֹת  ָעְברּו  ְוַהְּכֵׁשִרים  ַהַּצִּדיִקים 
ְלָהִניַח  ִלְבִלי  ַמְשִֹּכיִלים  ָהיּו  ַאְך  ְוָכֵאֶּלה,  ָּכֵאֶּלה 
ַעד  ְמאֹד  ְוִהְתַחְּזקּו  ְוִהְתַּגְּברּו  אוָֹתם  ְלַהְטעוֹת 

ֶׁשָּזכּו ְלַמה ֶּׁשָּזכּו." 2
_____________________

1. כמבואר כל זה בתו'. 2. ליקו"ה או"ח - ברכת השחר ג.

ם ׂו ר מ י  ֵמ ש ב ת  ב ש - ת ל ב ק
סיפור

ברך-משי שיראתו קודמת לחכמתו ומחסידיו א
מאטלע  ר'  הקדוש  הגאון  הצדיק  הרב  של 

)מרדכי( מטשרנאביל זי"ע - היה יצחק.

לימים נחלה יצחק לדאבון הלב. כל נסינות הריפוי 
רבים  ברופאים  כהוא-זה.  הועילו  לא  למיניהם 
אך  קרבו  אל  בלע  שונות  מתרופות  תרופות  דרש, 

תוצאות - אין.

ואז הגיע עדיו שמועה טובה שדישנה את עצמותיו 
עובר  מטשרנאביל  מאטלע  ר'  הק'  רבו  היגעות. 
השבת  את  בה  לשבות  ומתכונן  בעירו  עתה  זה 
ביצחק.  בו  נמסכו  מתוקה  ותקוה  חיות  הקרובה. 
צרר בשקיקו מעות עבור פדיון-נפשו ומיהר אל רוח 

אפו, רבו הקדוש.

ואמר:  לרבי  הצרור  את  הגיש  פנימה  בקודש  שם 
שכולו  לעולם  לעבור  אני  שעומד  לי  אומר  "ליבי 
טוב. אך, אחת שאלתי, את הפדיון הזה הנני נותן 
טובה  עימדי  ותעשו  נשמתי  על  שתחוסו  בשביל 

בעלמא דקשוט, בבית דין של מעלה..."

תירא."   אל  לך,  "הן  וברוך,  באבהיות  הנהן  הרבי 
רוגע עילאי שלא מעלמא הֵדין עטף את כל ישותו 

של יצחק והוא שב לביתו שמח ושֵליו.

אמיתי,  חבר  ליצחק,  היה  מאח  ודבק  קרוב  חבר 
ידיד נפש. מששמע את הבטחתו המרגשת של הרבי 
ביקש מיצחק שיתן לו "תקיעת כף" על כך שבעזר 
לפניו  יתראה  בשלום,  מקומו  על  שיבוא  אחר  ה' 

בחלומו ויספר לו מה נעשה עם זו ההבטחה.

אבדו  בו  ההוא  היום  ובא  לו,  חלף  מועט  זמן 
עשתנותיו של יצחק והוא השיב את נשמתו ליוצרה.

ללא סבלנות     היה אחוז מתח, ממתין  חברו הטוב 
את  לו  ויספר  לטובה  אות  חברו  עמו  יעשה  כי 

התגשמותה של ההבטחה.

- - - - -

ר'  ליל שבת קודש בבית מדרשו של הרבי הקדוש 
עריבה  שבת  קבלת  תפילת  מטשרנאביל.  מאטלע 
ומתוקה מדבש השתפכה בחלל ההיכל. הרבי עומד 
וכל  עצומה  בדביקות  בקודש  כדרכו  העמוד  לפני 

הקהל מתרומם עימו טפח מעל הקרקע.

בהגיעם אל החרוז "בואי בשלום" והרבי הפנה את 
באצבעו  רומז  הרבי  כי  כולם  ראו  מערב  לצד  פניו 
לצד הפתח, כמו רומז למן-דהוא לבוא ולהכנס--- 

וכל הקהל מתפלא, המה ראו כן תמהו.

את  מכבר  זה  סיימו  הכל  מאוחרת.  לילה  שעת 
סעודתא דחקל תפוחין קדישין.

מופיע  והנה  שנתו  את  נם  יצחק  של  הטוב  חברו 
ופניו  יצחק  ורעו  ידידו  ממש,  של  בחזיון  בחלומו 
מאירות. "הנה, באתי לקיים את אותה תקיעת כף 

שנתתי לך, ועתה אספר לך את שעבר עלי.

חבלה  מלאכי  לידי  נמסרתי  פטירתי  אחר   תיכף 
בספרים  שכתוב  כמו  בדיוק  עימי  התנהל  והכל 
הקדושים, לא נפל דבר. מצבי היה מר לאין שיעור... 

אך את הבטחתו של הצדיק שכחתי לגמרי! 

הגיעה עת קבלת שבת ויצא הכרוז במרום: "בואו 

הניחוני  הכרוז  בהשמע  מיד  שבת".  לקראת  ונצא 
אנה  ידעתי  לא  ונעלמו.  החבלה  מלאכי  ועזבוני 
רצתי  אני  וגם  רצות  נשמות  ראיתי  והנה  לפנות 
אחריהם. אחר כך שמעתי כרוז נוסף יוצא ברקיע: 
"לכו ושמעו להרב הצדיק מו"ה מרדכי מטשרנאביל 
איך הוא מקבל שבת בזמירות ותשבחות" בשמעי 
הניעור  כאדם  לפתע  התעוררתי  הדברים  את 
לי  היה  הצדיק  זה  כי  נזכרתי  ונזכרתי!!!  משנתו, 
לרבי בחיים חיותי והתחלתי לרוץ בזריזות עצומה. 
וראיתי  נמצא הצדיק  בו  הגעתי לבית מדרש אחד 
שבוקע מן החלונות הרבים זיו מופלא ואור עצום 
כשמש בצהריים. השתוקקתי להכנס פנימה אך את 
הפתח לא מצאתי!!! ראיתי נשמות אחרות נכנסות 
ואני נלאתי למצוא הפתח. כל מה שהפצרתי בהם 
לא  לפנים  להיכנס  שאוכל  דרך  איזו  לי  להראות 
כי  מערב  לצד  הלכתי  עונה.  ואין  קול  אין  נעניתי, 
ידעתי שפתח בית המדרש צריך להיות בצד מערב, 
שם עמדתי מייחל וכוסף אולם למצוא את הפתח 
החלון  דרך  והסתכלתי  עמדתי  בידי.  עלה  לא 
בדביקותו  עומד  הקדוש  ברבי  בערגה  וכשהבטתי 
והתעצם  נכפל  יגוני  ומתפלל,  בטליתו  מעוטף 

שבעתיים על כי איני יכול להראות לפניו.

אך ברחמי ה' וחמלת הצדיק עלי, כשהגיעו לחרוז 
מערב  לצד  ראשו  הצדיק  הפנה  בשלום"  "בואי 
וכאשר ראה אותי עומד שם רמז באצבעו הקדושה 
שאבוא ואכנס אצלו---- תיכף ומיד פתחו לי הדלת 
אני שם, ומשם לא יוכלו לגרשני.ונכנסתי פנימה לתוככי  היכלו של הצדיק!!! עתה 

אבי אבי רכב ישראל, אבי אבי אדוני מלכי ואלהי, צור לבבי וקדושי, אתה יודע עצם רחוקינו ממך עכשו אשר אי אפשר 
לכנות ההרחקה בשום לשון שבעולם. ואין לנו שום סמיכה כי אם לכסף ולהשתוקק ולהתגעגע אליך ולצפות לישועתך 
ולקוות לרחמיך, כאשר גלית לנו על ידי צדיקיך האמתיים, שהכסופין וההשתוקקות דקדושה הם בעצמם טובים מאד. 
על כן באתי לבקש מלפניך ה' אלהי ואלהי אבותי. החפץ בתקוני והמשתדל בהצלתי, שתזכני ברחמיך הרבים, ותרגילני 

לכסוף ולהשתוקק ולהתגעגע אליך תמיד, באמת ובלב שלם. ותצילני ברחמיך הרבים ותשמרני ותמלט נפשי מכל מיני 
כסופין רעים, ומכל מיני השתוקקות וגעגועים רעים, ומכל מיני תאות והרהורים רעים. ולא יעלה על לבי שום כסופין 
והשתוקקות רעים כלל מעתה ועד עולם. )תפילה ל"א(

לעשות
מתורות
תפילות

לעשות
מתורות
תפילות

"

"

המשך מעמ' קודם
תו' ל"א



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

ז' אדר

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

יום ז' אדר יחול לעולם
______________________________.ביום שחל הילולת רבינו הקדוש

ְלָגְבֵהי  ַוֲעִלָּיתוֹ  ִהְסַּתְּלקּותוֹ  יוֹם  ַּגם  ֲאֶׁשר  "ְוֶזה 
ְמרוִֹמים הּוא ְמֻכָּון ַמָּמׁש ְּביוֹם ֶהָאַרת מֶֹׁשה ַרֵּבנּו, 
ָעָליו  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ִהְסַּתְּלקּות  ַהָּׁשבּוַע  ּוְבָפָרַׁשת 
ְּפִטיַרת  ֲאָדר  ז'  ּבוֹ  ֶׁשָחל  ְּביוֹם  ֲאֶׁשר  ְוֶזה  ַהָּׁשלוֹם 
ֵׁשִני  יוֹם  ְלעוָֹלם  ָיחּול  ַהָּׁשלוֹם,  ָעָליו  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה 

ְּדחֹל ַהּמוֵֹעד ֻסּכוֹת יוֹם ִהְסַּתְּלקּותוֹ."
)כוכבי אור - חכמה ובינה ל"ה( 

______________________________.ביום שמת הצדיק - בו ביום הוא נולד מחדש
מֶֹׁשה  ֵמת  ֶׁשּבוֹ  ֲאָדר  ַעל  ַהּגוָֹרל  ְּכֶׁשָּנַפל  ֵּכן  "ַעל 
ּוְבז'  מֶֹׁשה  ֵמת  ַּבֲאָדר  ֶׁשְּבז'  ָיַדע  ֹלא  ֲאָבל  ָשַמח, 
ַהַּצִּדיק  ֶׁשֵּמת  ְּביוֹם  ִּכי  ַהְינּו  מֶֹׁשה,  נוַֹלד  ַּבֲאָדר 
ֵמָחָדׁש,  נוַֹלד  ַּבּיוֹם הּוא  ְּבִחיַנת מֶֹׁשה, ּבוֹ  ָהֱאֶמת 
ִמְּבַחֵּייֶהם.  יוֵֹתר  ְּבִמיָתָתן  ַצִּדיִקים  ְּגדוִֹלים  ִּכי 
ִרּבּוי  ֵמֲחַמת  ְּבַחֵּייֶהם  ִלְגמֹר  ְיכוִֹלים  ֶּׁשֵאין  ּוַמה 
ַאַחר  ּגוְֹמִרין  ֵהם  ִלְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ִיְשָרֵאל  ֲעווֹנוֹת 

ִמיָתָתם ַּדְיָקא."
)ליקוטי הלכות או"ח - תשעה באב ותעניות ד( 

______________________________.אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא
ְוַעל ֵּכן ִהִּפיל ּפּור ְוכּו' ְוָנַפל לוֹ ַהּגוָֹרל ְּבחֶֹדׁש ֲאָדר, 
ְוָסַבר ֶׁשָאז ִיְתַּגֵּבר ַעל ִיְשָרֵאל, ַחס ְוָׁשלוֹם, ִּכי ְּבז' 
ַּבֲאָדר ֵמת מֶֹׁשה ֶׁשָּנַתן ַהּתוָֹרה ֶׁשִּנְקֵראת "ָׁשלוֹם", 
ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמוֹ  ִיֵּתן ה'  ֶׁשֶּנֱאַמר "ה' עֹז ְלַעּמוֹ  ְּכמוֹ 
ַבָּׁשלוֹם". ְוָכל ִעְנַין מֶֹׁשה ָהָיה ְּבִחיַנת ָׁשלוֹם, ִּכי ָהָיה 
עוֵֹסק ָּתִמיד ְלָקֵרב ָהְרחוִֹקים ְּביוֵֹתר ַלה' ִיְתָּבַרְך 
ּוְלהוִֹציָאם ֲאִפּלּו ֵמֶעֶשר ְּכָתִרין ִּדְמָסֲאבּוָתא, ְּכמוֹ 
ֶׁשָאַמר ַרֵּבנּו, ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה ְּבָמקוֹם ַאֵחר, ְוָסַבר 
ֶׁשַּיֲעמֹד  ִמי  ֵאין  מֶֹׁשה,  ֵמת  ַּבֲאָדר  ֶׁשְּבז'  ֶׁשֵּמַאַחר 
ַּבֲעֵדנּו ָאז ְלָקֵרב ֶאת ִיְשָרֵאל, ִּבְזַמן ֶׁשֵהם ְנזּוִפים, 
ַלה' ִיְתָּבַרְך, ְוַעל ֵּכן ָסַבר ֶׁשִּיְתַּגֵּבר ַעל ִיְשָרֵאל ָאז 
ֵמֲחַמת ֶׁשִּנְתַרֲחקּו ָאז ֵמה' ִיְתָּבַרְך ְּבָגלּות ָּבֶבל ַעל 
ְיֵדי ְּפַגם ַהְּבִרית, ֲאָבל ֹלא ָהָיה יוֵֹדַע ִּכי ְּבז' ַּבֲאָדר 
ֵמת מֶֹׁשה ּוְבז' ֲאָדר נוַֹלד מֶֹׁשה, ִּכי ְּביוֹם ֶׁשַהַּצִּדיק 
לוֹ  אוֵֹמר  ָאז  ִּכי  ַמָּמׁש,  נוָֹלד  הּוא  ַּבּיוֹם  ּבוֹ  ֵמת, 
ַצִּדיִקים  ִּכי  ְיִלְדִּתיָך",  ַהּיוֹם  "ֲאִני  ִיְתָּבַרְך,  ה' 
יוֵֹתר  ְּבִמיָתָתן  ּוְגדוִֹלים  ַחִּיים,  ְקרּוִיים  ְּבִמיָתָתן 
ִמְּבַחֵּייֶהם. ּומֶֹׁשה ַרֵּבנּו הּוא לוֵֹחם ֲעַדִין ְּבִמְלֶחֶמת 
ֲעַדִין  ְּבגּופוֹ  ְקׁשּוָרה  ִנְׁשָמתוֹ  ִּכי  ִּבְׁשִביֵלנּו,  ֲעָמֵלק 
ְוִאְתַּפְּׁשטּוָתא  ָּגדוֹל.  ּוְבָׁשלוֹם  ָּגדוֹל  ְּבִהְתַקְּׁשרּות 
ִמְתַלֵּבׁש  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ִּכי  ְוָדָרא,  ָּדָרא  ְּבָכל  ְּדמֶֹׁשה 
ְּבָכל ּדוֹר ָודוֹר ַּבַּצִּדיק ָהֲאִמִּתי ֶׁשַּבּדוֹר, ִּכי ֵאין ּדוֹר 
ָיתוֹם, ְּכמוֹ ֶׁשֶּנֱאַמר, "ְוָזַרח ַהֶּׁשֶמׁש ּוָבא ַהָּׁשֶמׁש", 
ְוָאז ְּבאוֹתוֹ  ְוכּו'.  ֵעִלי  ֶׁשל  ָׁשְקָעה ִׁשְמׁשוֹ  ַעד ֶׁשֹּלא 
ַהּדוֹר ָהיּו ָמְרְּדַכי ְוֶאְסֵּתר ְּבִחיַנת מֶֹׁשה ַרֵּבנּו, ָעָליו 
ַהָּׁשלוֹם, ֶׁשָהָיה ָלֶהם ּכַֹח ְלַכֵּפר ּוְלַהְמִּתיק ָּכל ִמיֵני 
ֶׁשִּנְתַהְּפכּו  ַעד  ָּגדוֹל,  ָׁשלוֹם  ּוְלַהְמִׁשיְך  ְמִרירּות 
ַהּגוִֹיים ֶלֱאמּוַנת ִיְשָרֵאל, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ַמֲחִזיִרין ָּכל 

ָהעוָֹלם ַלֲעבוָֹדתוֹ ְוכּו'.
)ליקוטי הלכות יו"ד - קרחה וכתבת קעקע ג( 

______________________________.מהניסים הגדולים שבכל התורה
להורות  הזה.  היום  בעצם  משה  אל  ה'  וידבר 
וידו הנטויה. שכל  וכחו הגדול  לנו מעלת משה 
בו,  שמת  היום  הוא  אדר,  של  ז'  ביום  היה  זה 
וביום הזה כתב ספר התורה ונתנו אל הכהנים. 
שבטי  לי"ב  אחרים  ספרים  י"ב  כתב  ביום  ובו 
ובו  בסעודה.  קנאה  להטיל  שלא  כדי  ישראל, 
הזאת,  השירה  בדברי  וארץ  שמים  העיד  ביום 

 לחדד את השכל / על התורות הנלמדות בעמ' היומי
בגמרא "מנחות" מבואר שהמילה "לטוטפות" מורכבת משתי מילים שהאחת כפי 
השפה באפריקי, והשניה בשפה המדוברת בכתפי, מה מרמז זה שהתורה שינתה 

מלכתוב בלשון הקודש, וכתבה מילה בשפות הגויים?
..........................................................................................................................................
תשובה משבוע שעבר: המשבות הם לפי המידות שבאדם, ולפי המידה שהאדם אוחז בו, כמו כן 

עוברים על האדם מחשבות. )תורה ל'(

תורה ל"ג
ים ל''ד טו(: ִהלִּ תּוב )תְּ כָּ מוֹ שֶׁ לֹום כְּ ׁש שָׁ ָצִריְך ְלַבקֵּ

ָרֵאל... ין ִישְׂ לֹום בֵּ ְהֶיה שָׁ יִּ לוֹם'', שֶׁ ׁש שָׁ קֵּ ''בַּ

ְוֵכן ִיְסּבל ֵמֲחֵברֹו
ּנּו  ַאף ִאם ֵיׁש לוֹ ֵאיֶזה ִיּסּוִרין ִממֶּ

ל ְלדּונוֹ ְלַכף ְזכּות דֵּ תַּ ְוִישְׁ
ָבר  ְוִלְמצא ּבוֹ טֹוב ְוַלֲהפְך ַהדָּ

ּלֹא  ַדְעּתוֹ שֶׁ ְלטֹוָבה, לֹוַמר בְּ
ְך ל-כָּ וֵּן ֲחֵברוֹ ְלָרָעה כָּ כִּ

הּוא סֹוֵבר ְוַכּיֹוֵצא  מוֹ שֶׁ כְּ
ל  דֵּ תַּ ה, ִישְׁ ֶזה ַהְרבֵּ בָּ

ׁש ַאֲהָבה  שׂ ּוְלַבקֵּ ְלַחפֵּ
לוֹם ִעם ֲחֵבָריו ְושָׁ

ָרֵאל.  ְוָכל ִישְׂ
)קיצור ליקו"מ ל"ג(

ואח"כ חזר לבאר השירה הזאת לכל ישראל. 
בעצם  אליו  השם  שדיבר  כתב  זה  כל  ואחר 
היום הזה, בעוד היום גדול, בעצומו של יום, 
בירך  זה  כל  ואחר  העברים.  הר  אל  שיעלה 
וזה  העברים.  להר  ועלה  זה,  ביום  לישראל 
כמו  הגדולים שבכל התורה,  באמת מהנסים 

שנפרש.
)צרור המור דברים ל"ב - מ"ח(

___________________________.טעותו של המן הרשע
ובזה אתי שפיר דמשה נולד בז' אדר, ואמרו 
בפ"ק דסוטה שנתמלא הבית אורה, ועל כרחך 
בליל ז' אדר, ומת בעצם היום בז' אדר, ולכן 
הבוקר  מן  מתחיל  שהיום  בלבו  שחשב  המן 
ומת  לאדר  בששה  נולד  א"כ  אחריו  והלילה 
בשבעה, שהלילה שלפניו הוא מיום אחר, לכן 
שטעה  היינו  נולד  ביום  שבו  ידע  ולא  אמרו 
בחשבון, פירוש שאם הקב"ה משלים שנותיהן 
רע  שהמזל  לומר  שייך  לא  א"כ  צדיקים  של 
שמת, אחרי שסוף אדם למות ומתחלת לידתו 
אדרבא  וא"כ  יום,  באותו  שימות  עליו  נגזר 
נולד משה מושיען של ישראל בז' אדר והחודש 
הוא שנולד בו, אבל אם אינו משלים שנותיהן, 
א"כ הוא סימן רע להיות שמת באותו חודש, 
והוא סימן רע שהיה יכול למות בחודש אחר. 
לכן  בז'  ומת  אדר  בו'  נולד  טעותו  לפי  ולזה 
החודש סימן רע, אבל באמת הלילה הוא היה 

ז' אדר, וא"כ מוכרח היה למות באותו חודש, 
ואדרבא מזלו של אדר טוב שנולד בו מושיען 

של ישראל ודו"ק.
)משך חכמה מגילת אסתר ט – ל"א( 

___________________________.יום ז' אדר כבר היה שייך לשנת קכ"א
"והנה ארז"ל הקב"ה יושב וממלא שנותיהם 
נולד  באדר  בז'  כו'  ליום  מיום  צדיקים  של 
ובז' באדר מת. והקשו המפרשים הלא  משה 
שנת  של  הוא  אדר  ז'  והיום  שנה  ק"ך  ימיו 
קכ"א. והענין הוא, כי היום ההוא הוא וויתור 
ומתנה נוסף על ימי חייו כדי שיצוה אל ביתו, 
כי הצדיקים כל ימי משך חייהם אין מעלים 
הזה  עולם  מצורכי  דבר  שום  במחשבתם 
וכמאמרם עירובין כ"ב. איכא קורמי באגמא 
יקח  לא  ולזאת  בעבודתם,  תמיד  טרודים  כי 
ביתו,  אל  לצוות  אפילו  לעצמו  פנאי  הצדיק 
יומו ההוא  לו הקב"ה קצתו של  ולכן מוותר 
שאז יצוה אל בית, וכי היום ההוא אינו נחשב 
חיים כלל שהרי ניצוצי נשמתו כבר כלו והיה 
והיום  ביומו  אחד  כל  ונתעלו  תקומה  להם 
שעדיין  רק  כלל,  ניצוץ  לו  אין  מיותר  ההוא 
מוכרח הניצוץ דאתמול להתעכב בו להחיותו, 
והניצוץ ההוא אינו מיוחס כלל אל יום ההוא 
ועליו  כלל,  לחיים  ההוא  יום  נחשב  לא  לכן 

נאמר אין שלטון ביום המות."
)ערבי נחל – ויחי( 


