
ְוַהָחְכמוֹת  ַהַּמֲחָׁשבוֹת  ֵהם  ַהְיָצִרים,  ִעַּקר 
ִלּבוֹ"  ַמְחְׁשבוֹת  ֵיֶצר  "ִּכי  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמוֹ  ֶׁשַּבֵּלב, 
הּוא  ָרעוֹת,  ְּבַמֲחָׁשבוֹת  חוֵֹׁשב  ּוְכֶׁשָאָדם  ְוכּו'. 
ְמַטְמֵטם ֶאת ֶהָחָלל ֶׁשל ַהְּבִריָאה, ֶׁשָּׁשם ִהְתַּגּלּות 
ְיָצִרין  ֵהן  ֶׁשַּבֵּלב,  טוֹבוֹת  ּוַמֲחָׁשבוֹת  ַהִּמּדוֹת... 
טוֹבוֹת,  ּוִמּדוֹת  ְּפֻעּלוֹת  ִנְתַּגִּלין  ָיָדן  ֶׁשַעל  ָטִבין. 

ְוַהְינּו ְיִציָרה ְלָטב. 

תחילת הבריאה

היה  העולם  שנברא  קודם  הבריאה,  קודם 
ברוך  הקדוש  סוף.  אין  הוא  ברוך  הקדוש  אור 
שעם  ידי  על  וזה  מלכותו,  שתתגלה  רצה  הוא 
יכירו  יהיו בעולם העשיה הגשמי, ושם  ישראל 
המושל  האדון  שהוא  ידעו  יתברך,  אותו  וידעו 
ידי  על  יתברך  רצונו  ויעשו  הכל,  את  והמנהיג 

קיום תורה ומצוות.

לא  כביכול  ששם  מקום  לעשות  צריך  היה  לכן 
יהיה אור, כי אם יהיה שם אור אין סוף בגלוי 
מלכות  וגילוי  וגשמיות,  בחירה  שייך  יהיה  לא 
השי"ת  רצון  ועושים  כשעובדים  דווקא  הוא 
הקב"ה  עשה  ולכן  וגשמיות.  בחירה  מתוך 
העולמות.  כל  את  ברא  ושם  מאור  פנוי  חלל 
וכששם מתוך ההסתרה והגשמיות עם - ישראל 
גילוי  זה  יתברך,  להשם  ומתבטלים  ממליכים 

מלכות השם. 1

צמצום האור

ִאי  ְרֵאִלי,  ַהִּישְֹ ִאיׁש  ֶׁשל  ַהֵּלב  ַלֲהִבּיּות  אוֹר  "ְלִפי 
הּוא  ַלֲהִבּיּותוֹ,  אוֹר  ִּכי  ֵמַהִּמּדוֹת.  ְלִהְתַּגּלּות  ֶאְפָׁשר 
ַעד ֵאין סוֹף, ַהְינּו ֵאין סוֹף ְוֵאין ַּתְכִלית ִלְתׁשּוָקתוֹ." 2

הלב הקדוש המאיר של האיש הישראלי, הלב 
ומתלהב  בוער  הוא  היהודי,  של  סופי  האין 

שבעת  כמו  אך  סוף.  אין  עד  יתברך  להשם 
היה  הוא  ברוך  הקדוש  גילוי  העולם  בריאת 
כל  אצל  כן  כמו  האור,  צמצום  ידי  על  דווקא 
יהיה  לא  האדיר  האור  אם  בפרט,  ואחד  אחד 
עם כלים של 'עשה טוב', אם האור האדיר לא 
יצוייר לטוב, על ידי מחשבות טובות וקדושות, 
ועשיית מצוות התורה הקדושה, לא יוכל האדם 

לגלות להכיר ולהתקרב להשם יתברך.

קירבת  את  ורוצה  בוער  שהאדם  פי  על  אף  כי 
לא  ואם  כלים,  לזה  יעשה  לא  הוא  אם  השם, 
הוא  טובים,  מעשים  ידי  על  האור  את  יצייר 

חלילה יפול לתאוות, ויתרחק מהשם יתברך. 3

מלחמת המחשבות

במחשבות  תלוי  הכל  הלב!  אחר  הולך  הכל 
הלב! כל ציור האור, היכולת להכניס את האור 
להיכנס  לזכות  ה',  אור  לכלי המעשה, להרגיש 

לעבודת ה' כראוי, הכל תלוי במחשבות שבלב.

עבודת ה', קירבת ה', מעשים טובים, כל דבר 
רוצה  הוא  מה  האדם,  במחשבות  תלוי  טוב 
האדם  חלילה  אם  חושב,  הוא  מה  בליבו, 
בליבו  אך  מאוד,  מאוד  טובים  מעשים  עושה 
אפילו  אזי  אחרים,  דברים  רוצה  הוא  פנימה 
שבמוח הוא מבין שהאמת להתנהג כמו שהוא 
ברשות  יפול  הוא  דבר  של  בסופו  אך  מתנהג, 
ליבו, בסופו של דבר הלב יוביל אותו לעזוב את 

הטוב חלילה. 3

יצר טוב ורע

בכל אחד יש שני יצרים טוב ורע, זה דבר שכל 
הוא  איפה  תלוי?  הוא  במה  אבל  יודע,  אחד 

לשלוט  אפשר  האם  נמצא? 

מעלת הלימוד

תורה מ"ט - לֶשמש שם אוהל





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

16ויקהל-פקודי כ"ז אדר תשע"ג

בס"ד בר"ה

ַמה ֶּׁשֵּבֵאר ִלי ַּפַעם ַאַחת ְוָאַמר ִלי ִּכי ַהּתוֹרוֹת ֶׁשּלוֹ ֵהם ְּכמוֹ ִמי ֶׁשִּנְכָנס ְלָפָלִטין ֶׁשֵּיׁש ּבוֹ ֵהיָכלוֹת ַוֲחָדִרים 
ִחּדּוִׁשים  ְּבַדְרֵכי  ׁשוֹנוֹת  ֲעִלּיוֹת  ַּגֵּבי  ַעל  ַוֲעִלּיוֹת  ְמאֹד,  ְונוָֹרִאים  ִנְפָלִאים  ָנִאים  ּוִפְׁשָּפִׁשין  ְוַאְכַסְדָראוֹת 
נוָֹרִאים. ְוֵתֶכף ְּכֶׁשִּנְכָנִסין ְּבֶחֶדר ֶאָחד ּוַמְתִחיִלין ְלִהְסַּתֵּכל ּבוֹ ּוְלִהְתַּפֵּלא ַעל ִנְפְלאוֹת ַהִחּדּוִׁשים ֲאֶׁשר ּבוֹ, 
ְּבתוְֹך ָּכְך רוִֹאין, ֶׁשִּנְפַּתח לוֹ ֶּפַתח ִנְפָלא ְלֶחֶדר ַאֵחר. ְוֵכן ֵמֶחֶדר ֶזה ְלֶחֶדר עוֹד ְוֵכן ֵמֶחֶדר ְלֶחֶדר ּוֵמֶחֶדר 
ִנְפָלא  ְּבֵסֶדר  ָּבֶזה  ֶזה  ּוְמֻׁשָּלִבים  ּוְמֻקָּׁשִרים  ְוַחּלוֹנוֹת  ְּפָתִחים  ָלֶזה  ִמֶּזה  ְּפתּוִחים  ְוֻכָּלם  ְוכּו',  ַלֲעִלָּיה 
ּוְבָחְכָמה ֲעֻמָּקה ּוְבַתְכִלית ַהּיִֹפי ְוַהּנוֹי. ְוָכל ֶזה ִאי ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר ִּבְכָתב ִּכי ִאם ְלִמי ֶׁשִּנְכַנס ְקָצת ַּבֲהָבַנת 

עֶֹמק ִּדְבֵרי ַרֵּבנּו ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה. ַאְׁשֵרי ַהּזוֶֹכה ִלְטעֹם נַֹעם ְמִתיקּות ַעְמקּות ּתוָֹרתוֹ ַהְּקדוָֹׁשה ְוכּו':
)חיי מוהר"ן – שפ"ט(

התאריך  יום
בחודש

העמוד   
בליקו"מ

נח.כ"זשבת
נח:כ"חראשון

נט.כ"טשני 
נט:א'שלישי
ס.ב'רביעי

ס:ג'חמישי
סא.ד'שישי

ליקו"ה
יו"ד ח"ב

נ"ב

נ"ג

נ"ד

נ"ה

נ"ו

נ"ז

נ"ח

לוח העמוד היומי

המשך בעמ' הבא

לקוטי-הלכות
           הלכה למעשה

ה " ו ק י ל ב י  מ ו י ה ף  ד ה י  " פ ע

הל' כיבוד אב ואם ב'

שנפלו  היה  מצרים  גלות  עיקר  א. 
בחינת  שהם  לארץ  חוץ  למוחיןשל 

מחלוקת וקושיות )ב - ד(
"עיקר יציאת מצרים לצאת ממוחין 
של  למוחין  ולבוא  לארץ  חוץ  של 

ארץ ישראל"
_______________________

ב. עיקר שמירת הברית הוא להוליד 
בנים כשרים בקדושה וטהרה שיגיע 

מהם כבוד להשם יתברך )ב - ד(
_______________________

בחינת מוחין של ארץ  זה  עדן  גן  ג. 
העליון  נועם  בחינת  שהם  ישראל 
שזה בחינת נהר יוצא מעדן להשקות 
את הגן שזה בחינת עונג שבת )ב -ד( 
_______________________

שע"י  הוא  הצדקה  מעלת  עיקר  ד. 
שהוא משפיע לאחד מישראל ומחיה 
עובד  הוא  המקבל  העני  וזה  אותו 
נמצא  יתברך,  כבודו  ומגדל  השם 
שעל ידי שהוא מקיים נפש מישראל 
השם  כבוד  מגדל  הוא  זה  ידי  על 

יתברך )ב -ח( 
_______________________

ה. עיקר יניקת היצר הרע והסטרא 
אחרא היא מבחינת מחלוקת.)ב - ט(
_______________________

ו. האכילה היא בחינת מוחין ודעת 
כי כפי האכילה כן המוחין כמבואר 

בדברי רבינו זכרונו לברכה. )ב - י(
_______________________

ז. אכילת מצה היא אכילה דקדושה, 
ועל ידה זוכין לקבל ולהתענג משפע 
תמצו  למען  בחינת  העליון  נעם 

והתענגתם וכו'. )ב – ט"ז(
_______________________

לעניים  נוהגים לתת מעות חטין  ח. 
מצה,  בחינת  עקר  כי  פסח,  קודם 

מקבלים  על ידי צדקה. )ב – ט"ז(
_______________________

ט. כל המניעות מהדברים שבקדשה 
שיש לכל אחד מישראל הוא רק על 
על  שהלביש  הצואים  הבגדים  ידי 
מן  אותו  מונעין  שהם  עונותיו,  ידי 

הקדשה מאד מאד. )ג – ב(

תחשוב טוב יהיה טוב!



לנצח  אותו  להחליש  עליו 
לחזק  אותו?  להכניע  אותו 

ולתת כח ליצר טוב?

שמביא  זה  הוא  אחד  כל  כן!  היא  התשובה 
קובע  אפילו  והוא  ורע,  טוב  יצר  לעצמו 
וכמה חוזק  עליו,  ישלוט  ומחליט כמה הוא 
שחושב  המחשבות  ידי  על  וזה  לו.  יהיה 
מחשבות  טובות,  מחשבות  כשחושב  בליבו, 
קדושות, זה גורם לו להמשיך ולרצות טוב, 
אט  ואט  טוב,  הם  שלו  הרצונות   – הלב  כי 
יצר  זה  ידי  ועל  ויתגלו,  ילכו  שלו  הרצונות 

הטוב שולט עליו.

הוא  רעות,  מחשבות  חושב  כשחלילה  אך 
מטמטם את הלב, מקלקל את הלב, מקלקל 
את האור שיש לו בלב, וכל האור לא יצא ממנו 
בתאוות,  אטום  ליבו  טיפש,  ליבו  כי  כלום, 

והוא נותן כח ליצר הרע לשלוט עליו. 1

היפוך 

אם האדם רוצה את השם יתברך ואת הטוב, 
כל  סוף  רחוק...  מאוד  שהוא  אפילו  אזי 
ילך אחר מחשבותיו  והוא  יבוא  סוף השינוי 
ונופל  מגיע  שחלילה  בזמן  כן  על  ורצונותיו. 
להפוך  מיד  חובתו  אזי  רעה,  לאדם מחשבה 
את המחשבות מרע לטוב, ולברוח מהמחשבה 
כראוי  אינם  חלילה  שמעשיו  ואפילו  הרעה, 
יחשוב שהאמת היא ההיפך שרצונו רק בטוב, 

לעבוד ולעשות רצון השם יתברך.

"ְוָהִעָּקר ְלִהְתַּגֵּבר ְלַהְמִׁשיְך ְלתוְֹך ַהֵּלב ָחְכָמה 
ֲאִמִּתית ֶׁשֵהם ַמֲחָׁשבוֹת טוֹבוֹת ּוְלִהְתַּגֵּבר ְּבָכל 
ִיְזֶּכה  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ָרעוֹת.  ַהַּמֲחָׁשבוֹת  ַעל  ּכֹוחוֹ 
ִיְתָּבַרְך  ה'  ֶאת  ְוַלֲעבֹוד  טוֹבוֹת  ַהִּמיּדוֹת  ְלָכל 

ָּכָראּוי." 3

בכל יום ויום

קורה  זה  ותהליך  בפרט,  ויום  יום  ובכל 
רוצה  כשהאדם  ביום,  פעמים  כמה  אפילו 
חובת   - בעולמו  חובתו  ולעשות  להיכנס 
מאוד  מתעורר  ליבו  אזי  הישראלי,  האיש 
סוף,  אין  עד  חדש  ורצון  בהתלהבות  מאוד 
ולהמשיכו  האור  את  לצמצמם  חובתו  וכאן 

לכלים.

והעיקר על ידי שיחשוב מחשבות טובות איך 
היום אעבוד את ה', ואיך היום אעשה נחת 
רוח לאבי שבשמים, וגם למעשה יעשה טוב, 

ועל ידי זה יזכה להכנס כראוי בעבודת ה'.

"ְוָהִעיָּקר ְלִהְתַּגֵּבר ְלַהְמִׁשיְך ַמֲחָׁשבוֹת טוֹבוֹת 
ְוִלְברַֹח  ִיְתָּבַרְך,  ה'  ֶאת  ַלֲעבֹד  ֵאיְך  יוֹם  ְּבָכל 
ה'  ֶאת  ֶׁשַּיֲעבֹד  ַעד  ְוכּו'  ָרעוֹת  ִמַּמֲחָׁשבוֹת 
ְיַקֵּבל  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ּוְבִמָּדה  ְּבַהְדָרָגה  ִיְתָּבַרְך 
ָעָליו עֹל ַמְלכּות ָׁשַמִים ְׁשֵלָמה, ִויַגֶּלה ַמְלכּותוֹ 

ָּבעוָֹלם ֶׁשֶּזה ָהִעָּקר." 3

תשובה

מה היא תשובה? אדם חלילה חטא, איך הוא 
עושה תשובה? תשובה זה לשוב מהמחשבות 
טוב!  לחשוב  להתחיל  זה  תשובה  הרעות! 
אותו  שהובילו  הרעים  הרצונות  את  לעזוב 

לאן שהובילו אותו, ולהתחיל לרצות טוב.

"ִּכי ִעַּקר ַהְּתׁשּוָבה ֶׁשל ָּכל ָאָדם הּוא ֶׁשָּיׁשּוב 
ָּבֶהם  ֶׁשִּנְלָּכד  ָרעוֹת  ֵמַהַּמֲחָׁשבוֹת  ַּפַעם  ְּבָכל 
ְלַמֲחָׁשבוֹת ְקדוֹׁשוֹת. ִּכי ַהַּמֲחָׁשָבה ְּבַיד ָהָאָדם 
ְוַהְּבִחיָרה.  ַהִּנָּסיוֹן  ִעַּקר  ְוָׁשם  ָוֶרַגע  ֵעת  ְּבָכל 

המשך מעמ' קודם
תו' מ"ט

בחינות  כנגד  מכוונים  התפילות  סדר 
צמצום וגילוי האור: 

מעריב
"ְּתִפַּלת ַעְרִבית ִהוא ְּבִחיַנת ִצְמצּום 

ָהאוֹר ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת חֶֹׁשְך ְּבִחיַנת
ָיֶׁשת חֶֹׁשְך ִסְתרוֹ ְוכּו'." 3

שחרית
ִהְתַּגּלּות  ְּבִחיַנת  ִהוא  ַׁשֲחִרית  "ְתִפַּלת 
ַהִּצְמצּום.  ִּתּקּון  ְיֵדי  ַעל  ָהאוֹר  ְוַהְמָׁשַכת 
ֲאָבל  ְוכּו',  ַהּמִֹחין  ָּכל  ִנְמָׁשִכין  ַּבּיוֹם  ְוָאז 
ְוֹלא  ַהּמִֹחין  ִמְסַּתְּלִקין  ַהְּתִפָּלה  ַאַחר 
ִנְׁשָאר ַרק ְרִׁשימּו ְוכּו' )ַּכְמבָֹאר ַּבַּכָּונוֹת(. 3

מנחה
"ַאַחר ֲחצוֹת ַהּיוֹם ֶׁשַּמְתִחיל ַהּיוֹם ַלֲערֹב 
ִּבְׁשִביל  ַהִּצְמצּום  ְּתִחַּלת  ִמְתעוֵֹרר  ָאז 
ְלַהְמִׁשיְך ָהאוֹר ִּבְׁשִביל היוֹם ֶׁשְּלַאֲחָריו. 
ָּכל  ִּכי  ָׁשְלָטא,  ַּתִּקיָפא  ִּדיָנא  ָאז  ֵּכן  ְוַעל 
ְוַעל  ַהִּצְמצּום.  ִמְּתִחַּלת  ִנְמָׁשִכין  ַהִּדיִנים 
ָאז  ִלְבָרָכה  ִזְכרוָֹנם  ַרּבוֵֹתינּו  ִּתְּקנּו  ֶזה 
ְּתִפַּלת ַהִּמְנָחה ְוִהְזִהירּו ָעָליו ְּביוֵֹתר ְּכמוֹ 
ֶׁשָאְמרּו ַרּבוֵֹתינּו ִזְכרוָֹנם ִלְבָרָכה ְלעוָֹלם 
ְיֵהא ָאָדם ָזִהיר ִּבְתִפַּלת ַהִּמְנָחה ְוכּו'. ִּכי 
ְּביוֵֹתר  ְמאֹד  ָּגדוֹל  ִהְתַּגְּברּות  ְצִריִכין  ָאז 
ְלַבֵּטל ַהַּמֲחָׁשבוֹת ָרעוֹת ֶׁשִּנְמָׁשִכין ִמּתֶֹקף 

ַהִּדיִנים ּוְלַהְמִׁשיְך ַמֲחָׁשבוֹת טוֹבוֹת." 3

מנחה - תשובה
ְּבָכל  ָהָאָדם  ֶׁשל  ָהֲעָסִקים  "ֵמֲחַמת 
ִמַּמֲחָׁשבוֹת  ִנּצוִֹלין  ֵאין  רֹב  ִּפי  ַעל  ַהּיוֹם 
ִזְכרוָֹנם  ַרּבוֵֹתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמוֹ  ְּפגּומוֹת, 
ִלְבָרָכה ְׁשֹלָׁשה ֵאין ָאָדם ִנּצוֹל ְּבָכל יוֹם 
ְוכּו'. ְוַעל ֵּכן ְּתִפַּלת ַהִּמְנָחה ִהיא ְּבִחיַנת 
ְּתׁשּוָבה, ֶׁשָּצִריְך ִמּתוְֹך ָּכל ֲעָסָקיו ִלְזּכֹר 
ֵאָליו  ְוָלׁשּוב  ִיְתָּבַרְך  ַּבה'  ַעְצמוֹ  ֶאת 
ְלַנֵּתק  ֶׁשִּיְתַּגֵּבר  ְיֵדי  ַעל  ְוָהִעָּקר  ִיְתָּבַרְך, 
ְלַמֲחָׁשבוֹת  ָרעוֹת  ִמַּמֲחָׁשבוֹת  ַמֲחַׁשְבּתוֹ 

טוֹבוֹת ֶׁשֶּזה ִעַּקר ַהְּתׁשּוָבה." 3

תפלה לעני
"ְכֶׁשְּמַרֵחם ַעל ַעְצמוֹ ְורוֶֹאה ֲעִנּיּותוֹ ְוֵאינוֹ 
ִמְתָיֵאׁש ַעְצמוֹ ִמן ָהַרֲחִמים, ּוִמְתַּפֵּלל ַלה' 
ַיֲעטֹף,  ִכי  ְלָעִני  ְּתִפָּלה  ִּבְבִחיַנת  ִיְתָּבַרְך 
ֶׁשהּוא ְמֻעָּטף ְּבָצָרתוֹ ְוֵאין לוֹ ָמקוֹם ָלנּוס 
ְוִלְברַֹח ָיִמין ּוְשמֹאל ְּכמוֹ ֶׁשָּצַעק ָּדִוד ַּכָּמה 
ְּפָעִמים ַסּבּוִני ַּגם ְסָבבּוִני ְוכּו'. ְוַאף ַעל ִּפי 
ִלְברַֹח  ְּדֶאְפָׁשר  ַמה  ְּבָכל  ִמְתַּגֵּבר  הּוא  ֵכן 
ִיְתָּבַרְך  ַלה'  ְוצוֵֹעק  ָרעוֹת  ֵמַהַּמֲחָׁשבוֹת 
וְכּו', עַל יְדֵי זֶה עִּקַר ּתִּקּון ַהְּתׁשּוָבה, ְוָאז 

ִנְמָּתִקים ָּכל ַהִּדיִנים." 3

ִמָּמקוֹם  ְּבַמֲחַׁשְבּתוֹ  ִעַּקר ַהְּתׁשּוָבה ָלׁשּוב  ְוֶזה 
ֶׁשהּוא ָׁשם ְלַמֲחָׁשבוֹת ְקדוֹׁשוֹת ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי 
ְּבַמֲחַׁשְבּתוֹ  ִנְתֶעה  ִאם  ַוֲאִפּלּו  ַהָּקדוֹׁש.  ִמִּפיו 
ֶׁשַּיֲאִמין  ָצִריְך  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ֶׁשִּנְתֶעה,  ְּכמוֹ 
ֵמַרע  ְּבַמֲחַׁשְבּתוֹ  ַעְצמוֹ  ֶּׁשְּמַנֵּתק  ַמה  ֶׁשְּבָכל 
ִיְצֵרנּו  ָיַדע  ִּכי הּוא  ְּבֵעיֵני ה',  ָיָקר  ְלטוֹב הּוא 

ְוכּו'. ְוִעַּקר ַהֵּיֶצר ָהָרע ֵהם ַהַּמֲחָׁשבוֹת." 3
_______________

1. כמבואר בתורה.  2.  לשון רביה"ק בתורה.
 3. ליקוטי הלכות או"ח - תפלת המנחה – ז.

תורה מ"ד

תורה מ"ד - מ"ה - מ"ו

שלו  בידים  נתעורר  שאדם  ידי  על   
על  כף,  אל  כף  ומכה  התפלה  בשעת 
ידי זה נתהוה הדבור, והפה מקבל את 

הדבור לתוכו.

  גם על ידי מחיאת כף בשעת התפלה 
נצול  זה  ידי  ועל  הדינים,  נמתקין 
משכחה. ונתבטל המחלוקות, ונתבטל 

הרג ואבדן מן העולם, וזוכין לשלום.

)לקוטי עצות(

מ"ד  ְּבִסיָמן  ִנָּצִבים  ַאֶּתם  ַהּתוָֹרה     
ַהָּׁשָנה  רֹאׁש  ֶׁשּקֶֹדם  ְּבַׁשָּבת  ָאַמר 
ָהִראׁשוֹן  ַּבַּׁשָּבת  תקס"ג  ְׁשַנת  ֶׁשל 
ֵמִעְנַין  ְמַדֵּבר  ְוָׁשם  ֵאָליו.  ֶׁשִּנְתָקַרְבִּתי 

ְמִחיַאת ַּכַּפִים ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה:

ַהּתוָֹרה  ֶׁשָאַמר  ָהֵעת  ֶׁשְּבאוֹתוֹ  ְוַדע 
ְלפֹה  ִלְכִניָסתוֹ  ָסמּוְך  ָהָיה  ָאז  ַהּזֹאת, 
ְּבֶרְסַלב, ְוָאז ִדֵּבר ַהְרֵּבה ֵמִעְנַין ְמִחיַאת 
ֶׁשִּבְתִחַּלת  ִלי  ְוִסֵּפר  ִּבְתִפָּלה.  ַּכַּפִים 
ְּכִניָסתוֹ ְלפֹה ָעַמד ַּפַעם ַאַחת ַעל ֶּפַתח 
ֶאת  ְוהוִֹכיַח  ֶׁשְּבֵביתוֹ  ַהִּמְדָרׁש  ֵּבית 
ֶׁשֵאיָנם  ַהְּתִפָּלה  אוֹדוֹת  ַעל  ָהעוָֹלם 
ֶׁשֵאין  ְוָאַמר  ְוָעָנה  ָּכָראּוי.  ִמְתַּפְּלִלים 
ֵמַהִּמְתַּפְּלִלין  ֶאָחד  ִמּׁשּום  ׁשוְֹמִעין 
ִמָּיד  ֵהַבּנּו  ּוִמֶּזה  ַּכף.  ַהְמָחַאת  ׁשּום 
ֶׁשהּוא רוֶֹצה ְלַהֲחִזיר ָהֲעָטָרה ְלָיְׁשָנּה 
ְּבַכָּוָנה  ְלִהְתַּפֵּלל  ְלִהְתעוֵֹרר  ֶׁשַּיְחְזרּו 
ְוִהְתַלֲהבּות ּוְבכַֹח ָּגדוֹל ְּכמוֹ ַהֲחִסיִדים 
ַהַּבַעל  ִּביֵמי  ֶׁשָהיּו  ָהִראׁשוִֹנים 
ְוַתְלִמיָדיו  ִלְבָרָכה  ִזְכרוֹנוֹ  טוֹב  ֵׁשם 

ַהְּקדוִֹׁשים ֶׁשָהיּו ַּבּדוֹרוֹת ֶׁשְּלָפֵנינּו:

ִלְבָרָכה  ִזְכרוֹנוֹ  ַרֵּבנּו  ְיֵמי  ִּבְתִחַּלת  ִּכי 
ְלִהְתָקֵרר  ַהֲחִסיִדים  ִהְתִחילּו  ְּכָבר 
ְוָטַרח  ָיַגע  ִלְבָרָכה  ִזְכרוֹנוֹ  ְוהּוא  ְוכּו' 
ַהְרֵּבה ְלַתֵּקן ָּכל ֶזה ְלַהֲחִזיר ָהֲעָטָרה 

ְלָיְׁשָנּה:

ֶׁשִּלְפֵני  ַהַּׁשָּבת  קֶֹדם  ַהִהיא  ָּבֵעת  ַּגם 
ֲחִסיִדים  ְׁשֵני  ֶאְצלוֹ  ָהיּו  ַהָּׁשָנה  רֹאׁש 
ִזְכרוֹנוֹ  ְוָסֲעדּו ֶאְצלוֹ  ֵמַהֲחׁשּוִבים ְקָצת 
ָהיּו  ִעּמוֹ  ִשֹיָחָתן  ּוְבתוְֹך  ִלְבָרָכה, 
ֶׁשַּדְרּכוֹ  ְּבֶנעְמִריב  ֵמֶאָחד  ִמְתלוְֹצִצים 
ִּבְׁשַעת  ַּכַּפִים  ִּבְמִחיַאת  ְלַהְרּבוֹת 
ִלְבָרָכה  ִזְכרוֹנוֹ  ַרֵּבנּו  ְוִהְקִּפיד  ַהְּתִפָּלה, 
ָלֶהם  ְוָאַמר  ָקׁשוֹת  ִאָּתם  ְוִדֵּבר  ֶזה  ַעל 
ַּכַּפִים  ְמִחיַאת  ַמהּו  יוְֹדִעים  ַאֶּתם  ְוִכי 
ַעד  ָּבֶזה  ֶׁשֵּיׁש  ָהִעְנָיִנים  ְוָכל  ִּבְתִפָּלה 
ַהַּנ"ל  ָהִאיׁש  ִמֶּזה  ִמְתלוְֹצִצים  ֶׁשַאֶּתם 
ַּכַּפִים  ְמִחיַאת  ֶאְצְלֶכם  ִנְתַקֵּבל  ֶׁשֹּלא 
ֶׁשּלוֹ. ְוַאַחר ָּכְך ְּבַׁשָּבת ֶׁשַאַחר ֶזה ֶׁשהּוא 
ַׁשָּבת ֶׁשִּלְפֵני רֹאׁש ַהָּׁשָנה ָּבאִתי ָאנִֹכי ַעל 
ִנָּצִבים  ַאֶּתם  ַהּתוָֹרה  ָאַמר  ְוָאז  ַׁשָּבת. 
ָהְיָתה  ְוִהיא  ַּכַּפִים,  ְמִחיַאת  ִעְנַין  ַעל 
ַהּתוָֹרה ָהִראׁשוָֹנה ֶׁשָּזִכיִתי ִלְׁשמַֹע ִמִּפיו 
ְּבֶעְזָרתוֹ  אוָֹתּה  ָּכַתְבִּתי  ְוֵתֶכף  ַהָּקדוֹׁש 

ַהְּגדוָֹלה ְּתִהָּלה ְלֵאל ַחָּיי: 
)חיי מוהר"ן - אות ע"ח(



 לחדד את השכל / על התורות הנלמדות בעמוד היומי
מה נגרם על ידי דיבורים שאינם קדושים?

..............................................................................................................................
תשובה משבוע שעבר: וכפי שהאדם מטהר את עצמו מזוהמת הנחש, כן הוא ממשיך על עצמו קדושת שבת, וזה 'זכרהו מאחד בשבת', שהאדם צריך לקדש ולטהר 

את עצמו, ועל ידי זה יזכה שימי החול עצמם יהיו אצלו בבחינת שבת.
)תורה ל"ח – יא( 

ך ש מ ה  / ב  ה ז ת  ו ס ו כ י  ת ש
סיפור

----------------------------------תקציר------------------------------------
הקיסר הוזמן לסעודה בביתו של רבי אדם )הצדיק 
שר  היה  לקיסר  לבעש"ט(.  כתביו  את  שהעביר 
מרושע ושונא ישראל שניסה להסית את הקיסר 
שלא יבוא לסעודה אך הקיסר לא שעה לו. כשבאו 
ראו  מרוד  עני  שהיה  אדם  רבי  מגורי  למקום 
ואוכל  מפוארים  ארמונות  שם  שיש  להפתעתם 
כיד המלך. בזמן הסעודה אמר רבי אדם שכל אחד 
יבקש לו משאלה ומיד ימצאה בכיס שבבגדיו וכך 

היה. עד שהגיע תורו של השר המרושע.

הוא פ גם  ביקש  פיו,  את  הרשע  השר  תח 
דבר-מה והניח ידו בכיס-בגדו כמו שעשו 
כולם. אבל לגודל חרדתו וכלימתו יצאה ידו 
מן הכיס כשהיא מלוכלכת בטינוף נוראי וריח 
בלתי-נסבל נדף והתפשט בכל הסביבה. כולם 
העוו את פניהם בסלידה ושאט-נפש והקיסר 
ציוה להוציא את השר, ומהר! השר הסמוק 
כדי  במים  ידו  את  לשטוף  מיהר  והנבוך 
להתפטר במהירות האפשרית מן התסבוכת 
הבלתי נעימה והבזיון הפומבי, אך המים לא 
הועילו מאומה! לא שטפו ולא הדיחו כהוא-

השר  המבחילה.  והצחנה  הלכלוך  את  זה 
שכבר החל להבין במעט את גדולתו של רבי 
שיחוס  אדם  רבי  לפני  להתחנן  מיהר  אדם, 
ענה  הדוחה.  המיאוס  את  ממנו  ויבטל  עליו 

שלא  עליך  תקבל  "אם  אדם:  רבי  לו  ואמר 
יהיו  לאו  ואם  מוטב.   – ישראל  שונא  תהיה 
קיבל  השר  חייך!!!"  ימי  כל  מטונפות  ידיך 
על עצמו את דברי רבי אדם בפנים חיוורות 
הלכלוך  נעלם  באורח-פלא  רוטטות.  וידיים 

המביש וכולם חזרו לנשום דרך האף...

הסעודה המשיכה להתנהל עד לסיומה הטוב, 
"נטילה" קטנה  הקיסר  עשה  רק שבמהלכה 

לעצמו והחביא בחיקו שתי כוסות זהב.
בתום הסעודה הודו כולם לרבי אדם, נפרדו 
ממנו בכבוד ובידידות, ׂשֵבעים כהוגן ומרוצים 
עד בלי די. מיד כשעזבו את המקום הקיסר 
ופמלייתו, כמו התאיידו באויר כל הארמונות 
המפוארים ונעלמו מן העין עם כל אשר היה 
כמובן,  והמאכלים  המשקאות  מלבד  בהם, 
שתי  ומלבד  מכבר...  זה  בתאבון  שנאכלו 

כוסות זהב שהיו מוטמנים אצל הקיסר...

ובעולם הגדול חדשות מסעירות! הכל שחים 
הפלאי  המאורע  אודות  בהשתאות  לזה  זה 
אותו  מפורסם.  אחד  מלך  אצל  שהתרחש 
מיוחדים  פאר  ארמונות  ויזם  תכנן  המלך 
ביופיים בעלי עליות קריסטל, מפלי מים ודגים 
מרהיבים, אוכל וכלים שופרא דשופרא, הכל 
מלכותית  סעודה  לכבוד  ומשובב-עין,  מרנין 

דבר  ארע  הסעודה  ביום  ופמלייתו.  לקיסר 
שלא יאומן ולא מציאותי לחלוטין. הכל נ-ע-

ל-ם כחלום יעוף... לא נותר מאומה!!! השטח 
זכר  ואין  האחרון  לפריט  עד  התרוקן  כולו 
וסימן כיצד ולאן התנדף הכל ברוח. הנשמע 
עדיין  התרחיש  אך  שכזה?!  דבר  אי-פעם 
כל  לפתע  עמדו  מספר  שעות  לאחר  תם.  לא 
הארמונות בחזרה במקומם עם כל פרטיהם 
ואביזריהם, מלבד – המאכלים והמשקאות 

המשובחים, ושתי כוסות של זהב.

במאורע  דשים  כולם  נסערים.  כולם 
בהתפעלות. על כגון דא נאמר - לא יאומן כי 

יסופר!

לו  כשהגיעו החדשות אל הקיסר התחוורה 

התמונה בשלמות ובבהירות והוא נמלא כל-

הצדיק  של  כוחו  התרגשות.  של  בזרם  כולו 

היהודים  אלקי  גדול  ישורנו?  מי  אדם,  רבי 

שלח  המדובר  ולמלך  צדיקיו!!!  וגדולים 

אחד  קדוש  "יהודי  כי  לו  סיפר  בה  איגרת 

ואנו  שלך  הפלטרין  את  ביתו  אל  לנו  הביא 

אני  ולסימן  שהכנת  הסעודה  את  אכלנו 

שולח לך את שתי כוסות-הזהב שלך."

)עפ"י שבחי הבעל שם טוב(

"בשנים קודם להבעל שם טוב ז"ל היה כידוע צדיק גדול בשם 'רבי אדם בעל שם'. ומסופר שאביו היה דר בצפת והיה גדול במעלה 
ועושה כל מעשיו בהסתר גדול. פעם עשה מצוה גדולה מאוד, ולא ידע מזה שום אדם ונעשה מזה רעש גדול למעלה איך שעמד בזה ואמרו 
שנעמידו בנסיון בענין זה, ובא אליו אליהו הנביא ואמר "ידעתי שעשית מצוה גדולה אחת ואם תספר לי מהי המצוה שעשית אבוא ואלמד 
עמך תורה מידי לילה", לא הסכים עימו ואמר: "לא אוַמר לך וַאל תבוא ללמוד עימי", והיה מזה התפעלות גדול יותר למעלה ואמרו שזה 
יהיה שכרו שיזכה לבן צדיק גדול כזה שישמע ויתפרסם קולו לטובה בכל העולם, ונולד לו זה הצדיק רבי אדם."    )שיח שרפי קודש ח' - רצ"א(

אבי שבשמים גרש מפני קדושתך כל הטפשות שבלבי, כל ערלת לבבי, וקים לי ברחמיך מקרא שכתוב: 
"ומל ה' אלהיך את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבה את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך". זכני 
למחשבות קדושות וטהורות. הצילני ממחשבות רעות. הצילני נא מהרהורים רעים. הצילני הצילני. קדש 
את מחשבתי ברחמיך הרבים, ברחמיך הגדולים ברחמיך העצומים. יודע תעלומות חמל עלי, מלא רחמים 
יהמו ויכמרו מעיך עלי. קדוש יעקב קדשני וטהרני. קדוש על כל הקדושות. תן לי במתנת חנם ונדבת חסד 
קדושתך הנוראה, באפן שאזכה לקבלה. זכני מהרה שיהיה לבי פנוי וחלל מכל מיני ערלת לב, מכל מיני 

טפשות הלב, מכל מיני מחשבות זרות והרהורים רעים וחכמות חיצוניות הנמשכין מהיצר הרע.
)ליקוטי תפילות מ"ט(

לעשות
מתורות
תפילות

לעשות
מתורות
תפילות

"

פרשת החודש
טעם שתקנו לשנות בשבת שלפני חודש ניסן, ולהוסיף בה קריאה מענין היום, מפני חשיבותו של ניסן שהוא ראש לכל החדשים ומלך עליהם 
)ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה ָלֶכם - לכם אותיות מלך(, ומצוה לקדש אותו יותר מכל שאר החדשים, לכך מכריזין עליו לקדשו ברבים בשבת שהיא יום כינוס 

ואסיפה בבתי כנסיות, על ידי קריאה זו בתורה וההפטרה בנביא.
ואין קריאה זו הקידוש של החדש, שאין קידוש החֹדש אלא בבית דין מומחין בזמן שהיתה נוהגת סמיכה בישראל. ועל ידי עדים שראו את הירח 
החדש, אבל יש בזה משום תוספת קידוש על ידי ההכרזה בפומבי שעושים לניסן יותר מלחדשים אחרים. ועוד, שעל ידי קריאה זו שמודיעים לעם על 
כניסת ניסן, מזכירים להם שחג הפסח קרוב לבוא ויכינו עצמם לעלות לרגל. לפי שחמורה מצַות עליה לרגל בחג הפסח משאר הרגלים, שיש בה מצַות 
הקרבת הפסח, והקרבת הפסח היא מצוה שיש בה כרת. ועוד, שקרבנות היחיד שבשאר הרגלים יש להן תשלומין כל שבעה, ופסח אין לו תשלומין.

)התודעה - פרק שמונה עשר(



_____________________________.אפילו כשכולם חייבים יגאלו בניסן

בגמרא אמרינן חד אמר בניסן עתידין לגאול 
ופירשו  לגאול.  עתידין  בתשרי  אמר  וחד 
כולם  יהיו  דאם  פליגי,  דלא  המפורשים 
שבתשרי  פי  על  ואף  בתשרי  יגאלו  זכאים 
לגאולה  ראוים  שהם  כיון  הדין  מדת  שורה 
אז  ושלום  חס  חייבים  כולם  כשיהיו  אבל 
בודאי יגאלו בניסן שהוא עת רחמים 
)קדושת לוי – שמות(

הגאולה העתידה תהיה
_____________________________.בוקעת ויוצאת מתוך החשכה

'אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו 
של עולם, אימתי אתה גואלנו? אמר הקדוש 
 - התחתונה  במדרגה  לכשתרדו  הוא:  ברוך 

אותה שעה אני גואל אתכם':
אתה מוצא כשנולד יצחק היו הכל אומרים: 
נולד בן לשעבוד, שכך אמר הקדוש ברוך הוא 
ַזְרֲעָך - ולא היה יצחק  ִיְהֶיה  ֵגר  ִּכי  לאברהם 
וכן  ובני חורין.  אלא אב לאומה של גאולים 
גבי המזבח,  אתה מוצא ביצחק כשנעקד על 
אברהם  של  זרעו  כלה  כאילו  דומה  היה 
אלא  הזו  העקדה  היתה  ולא   - העולם  מן 
אוכלים  יצחק  של  דורותיו  שכל  'מאכלת' 
ונצח  חיים  הקב"ה  להם  ונתן  מזכותה, 
ונכנס  עשו  בגדי  יעקב  כשלבש  וכן  בזכותה. 
ליצחק לקבל הברכות, מתירא היה - ְוָהִייִתי 
ְבֵעיָניו ִּכְמַתְעֵּתַע ְוֵהֵבאִתי ָעַלי ְקָלָלה ְוֹלא ְבָרָכה 
- וכשיצא משם, לא יצא אלא טעון ברכות לו 
ולזרעו עד סוף כל הדורות. וכיוצא באלה כל 

צרות ומצוקות הבאות על זרעו של יעקב בכל 
לתשועות  להם  להיות  הפכו  כולן  הדורות, 
ולאורה גדולה כגודל החשכה שהיו שרויים 

בתוכה קודם לכן.
ויוצאת  בוקעת  תהיה  העתידה  הגאולה  וכן 
מתוך החשכה, בשעה שכל לב יחרד לאמר, 
אפסה כל תקוה - והנה כבוד ה' עליך זרח. 
אימתי? בחֹדש ניסן, שקבעוֹ ה' לגאולה לכל 
לישראל  שנראית  וצרה  אפלה  וכל  הדורות 
בחדש זה, חזקה ובידוע שאינה אלא ראשית 

צמיחת הגאולה. 
)התודעה - פרק שמונה עשר(

_____________________________.בכל חודש ניסן

הגאולה,  פתח  על  מורה  נגאלו,  בניסן  וזהו 
ישראל  בני  אנו  כי  להגאל,  עתידין  בניסן 
עתידין תמיד בכל ניסן חוזר לפתח הגאולה, 
יהיה  שאז  אחרונה,  גאולה  עד  והולך  ונוקב 

גמר הגאולה.
)אור המאיר - דרוש לפסח(

_____________________________.גאולה העתידה תתחיל להתנוצץ בחדש ניסן

תתחיל  העתידה  גאולה  אשר  נודע  הנה 
תהי'  הגאולה  וגמר  ניסן,  בחדש  להתנוצץ 
בחודש תשרי ביום הושענא רבא במלחמת גוג 
ומגוג, ובנין הבית המקדש במהרה בימינו יהי' 
בחודש מרחשון ולא יחרב עוד רק יהיה קיים 

לעולמי עד.
)עטרת ישועה על התורה - פרשת לך(

ראש חודש ניסן
יום הולדת רבינו הקדוש והנורא

ְוִנְכַנס  ִּבְקִהַּלת קֶֹדׁש ֶמְזּבּוז,  ָהְיָתה  ֵלָדתוֹ 
ְׁשנוָֹתיו  ְוָכל  ַהָּגדוֹל.  ְּבַׁשַּבת  ִמיָלה  ִלְבִרית 
ָׁשָנה  ַאְרָּבִעים  ְּבֶעֶרְך  ַהִּנְׁשָמע  ְּכִפי  ָהיּו 
ִנְפַטר  ָהַאְרָּבִעים  ִּבְׁשַנת  ִּכי  ְמַעט.  ָּפחוֹת 
ָהֵאָתִנים  ְּבֶיַרח  ְלַמְעָלה  ְלַמְעָלה  ְוִנְסַּתֵּלק 
ֻסּכוֹת  ֶׁשל  ְרִביִעי  יוֹם  ְׁשִליִׁשי  ְּביוֹם  ֶּבָחג 
ֲאֶׁשר  ָהִעיר  ְּבאּוֶמין  תקע"א  ִּתְׁשֵרי  ח"י 
ָּבַחר ָּבּה ַּבַחִּיים ַחּיּותוֹ ִלְׁשַּכב ָׁשם ַּכְמבָֹאר 
ְּבָמקוֹם ַאֵחר. ְוַאַחר ָּכְך ָׁשַמְעִּתי ֶׁשְּׁשנוָֹתיו 
ֹלא ָהיּו ִּכי ִאם ְׁשֹלִׁשים ּוְׁשמוֶֹנה ָׁשָנה ָוֵחִצי 
ּוְכִפי ַהִּנְרֶאה ָּכְך ָהֱאֶמת. )ְוָידּוַע ִּכי ִּבְׁשַנת 
תקל"ב ָהָיה רֹאׁש חֶֹדׁש ִניָסן ְּבַׁשָּבת ְוֶזה 
ַהּיוֹם ֶׁשּנוַֹלד ּבוֹ ַרֵּבנּו ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה ִלְׁשֵני 

ַהֵּדעוֹת ַהַּנ"ל(.  )חיי מוהר"ן – ק"ד( 

ראש חודש ניסן
זמן התחדשות כל הראשים

ָהָיה  ָאז  ִּכי  ִלְמָלִכים',  ַהָּׁשָנה  רֹאׁש  'ִּניָסן 
ֲהָקַמת ַהִּמְׁשָּכן, ֶׁשִּמָּׁשם ִנְמָׁשְך ַהָּכבוֹד ֶׁשל 
ְוַעל  ְוָהָראִׁשים.  ַהְמֻמִּנים  ָּכל  ֶׁשל  ְמָלִכים 
ֵּכן ָהָיה ֲהָקַמת ַהִּמְׁשָּכן ְּברֹאׁש חֶֹדׁש ִניָסן 
ַּדְוָקא, ִּכי ֶזה ְּבִחיַנת רֹאׁש חֶֹדׁש, ֶׁשַעל ְיֵדי 
ֶזה ִנְתַחְּדִׁשים ָּכל ָהָראִׁשים, ְוֶזהּו ְּבִחיַנת 
ִלְמָלִכים.  ַהָּׁשָנה  רֹאׁש  ִניָסן  חֶֹדׁש  רֹאׁש 

)ליקוטי מוהר"ן – תורה ע'(

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

ניסן חודש הגאולה – בניסן נגאלו ובניסן עתידים להגאל

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

על ידי מחאת כף בתפילה
ממתיקים דינים.

תורות מ"ד - מ"ה - מ"ו _____________________________.רק חזק ואמץ

בספר שבולי לקט אמר הקב"ה ליהושע 'ולא 
ואח"כ אמר  ימוש הספר התורה הזה מפיך' 
התורה  כשמסיימין  מכאן  ואמץ',  חזק  'רק 
אומרים חזק, ובאגודה לפי ד' דברים צריכין 
כשמסיימין  לכן  תורה  מהם  ואחד  חיזוק, 
כשחתן  הטעם  ומזה  חזק,  אומרים  התורה 
שגם  לפי  חזק  אומרים  כן  גם  לתורה  עולה 

לדרך ארץ צריכין חיזוק.

)מגלה עמוקות על התורה - שמות( 

_____________________________.התחזקות בזכות משה רבינו ע"ה

מה שאומרים בסיום הספר של חמשה חומשי 
גימטריא  שהוא  פעמים  שלש  חזק  תורה 
משה. הכוונה הוא נראה לפי דאיתא בגמרא 
דברים  ארבעה  עומדין  אין  פרק  דברכות 
טובים  ומעשים  תפילה  חיזוק  צריכים 
דברים  השלושה  והנה  ארץ...  ודרך  תורה 
בכל  ישנם  טובים  ומעשים  תורה  תפילה 
ארץ  דרך  לאפוקי  חיזוק,  שצריכים  אדם 

התחזקות  דעיקר  נמצא  אדם,  בכל  שאינם 
ותפילה  תורה  דהיינו  דברים  בשלושה  הוא 

ומעשים טובים שהוא בכל אדם ובכל זמן,
שהיה  בו  שייך  לא  ע"ה  רבינו  במשה  והנה 
מן  שפירש  לפי  ארץ,  בדרך  להתחזק  צריך 
סוחר  היה  שלא  שכן  ומכל  לגמרי,  האשה 
תורה  דהיינו  דברים  השלושה  רק  ואומן, 
ותפילה ומעשים טובים נוכל לומר בו במשה 
משה  בו  מתחזק  היה  ובודאי  ע"ה,  רבינו 
בריה  שום  יכול  היה  שלא  מה  ע"ה  רבינו 
אומרים  אנו  כן  על  כמוהו,  לעשות  בעולם 
בסיום ספר מחמשה חומשי תורה חזק חזק 
דברים  שלושה  על  לרמוז  פעמים  שלש  חזק 
משה,  בגימטריא  והוא  חיזוק,  שצריכים 
לאפוקי הדבר הרביעי שהוא דרך ארץ שאינו 
בכל אדם ובפרט במשה רבינו ע"ה לא היה כי 
שלש  לומר  צריך  כן  על  דברים,  שלושה  אם 
פעמים חזק שהוא בגימטריא משה כי הוא 
הנ"ל.  דברים  בשלושה  עצמו  את  התחזק 

ונזכה להתחזק כמותו אמן.
)מאור ושמש – ויחי(

שבת חזק – חזק חזק ונתחזק!!! 


