
ַהֻּטְמָאה,  ָהָרע, ֶׁשהּוא  ַהֶּׁשֶקר, ֶׁשהּוא  ְוִהְתַהּוּות 
הּוא ֵמֲחַמת ָהִרחּוק ֵמֶאָחד. ִּכי ָהָרע הּוא ֶנְגִּדּיּות, 
הּוא  ָאָדם  ֶׁשל  ְרצוֹנוֹ  ֶנֶגד  ֶּׁשהּוא  ַמה  ָּכל  ְלָמָׁשל, 
ַרע. ּוְבֶאָחד ֵאין ַׁשָּיְך ֶנְגִּדּיּות, ֶאָּלא ֻּכּלוֹ טוֹב. ְוֶזה 
'ַּבּיוֹם ַההּוא  ִלְבָרָכה:1  ִזְכרוָֹנם  ֲחָכֵמינּו,  ֶׁשָאְמרּו 
ִיְהֶיה ה' ֶאָחד ְוכּו', ֶׁשִּיְהֶיה ֻּכּלוֹ ַהּטוֹב ְוַהֵּמיִטיב', 
ָלבוֹא  ֶלָעִתיד  ֵּכן  ְוַעל  ַרע.  ַׁשָּיְך  ֵאין  ְּבֶאָחד  ִּכי 
ָאז  ִיְהֶיה  ִּכי  ָלַעד",  ִּתּכוֹן  ֱאֶמת  ַפת  "שְֹ ְיֻקַּים:2 

ֻּכּלוֹ ֶאָחד, ֻּכּלוֹ טוֹב:

בחירה

שבשבילה  העולמות,  בריאת  מטרת  המטרה, 
העולמות,  כל  ונאצלו  נוצרו  נבראו,  נעשו, 
התחתון,  העשיה  עולם  עד  המדרגה  מתכלית 
שהכול  הבחירה,  בעל  ה"אדם"  בשביל  היה 

נברא רק בשבילו לבד.
כל  מכל  יותר  חשוב  כך  כל  האדם  ומדוע 
תבל?  פני  על  שיש  מה  מכל  ויותר  הברואים 
כגון  בחירה,  שום  אין  הברואים  שלכל  אלא, 

בחירה. בלי  זה  מאוד  מגושמות  שהם  החיות 
זה  וטהורים  קדושים  שהם  המלאכים  אפילו 
היחיד  הנברא  הוא  האדם  רק  בחירה.  בלי  גם 
לרע.  טוב  בין  בעצמו  לבחור  פלאי  כוח  שקיבל 
מכוח  כשאדם   - והערך  החשיבות  עיקר  וזה 

בחירתו העצמית בוחר בטוב.
ִמָּכל  ַהָּגדוֹל  ְוַהֶּפֶלא  ַהִחּדּוׁש  ִהיא  "ַהְּבִחיָרה 
ִּבְסָפִרים  ַּכּמּוָבא  ְּבֵראִׁשית,  ַמֲעֵשה  ְיִציַרת 

ּוִבְדָבֵרינּו ַּכָּמה ְּפָעִמים." 3

קודם הבריאה

"קֶֹדם ַהְּבִריָאה, ְּכֶׁשָהָיה ַהְּבִריָאה ְּבכַֹח, ִּכְבָיכוֹל, 
ְוֻכּלוֹ  ֶאָחד,  ֻּכּלוֹ  ָהָיה  ַהּפַֹעל,  ֶאל  ֶׁשהוִֹציא  קֶֹדם 
ֱאֶמת, ְוֻכּלוֹ טוֹב, ְוֻכּלוֹ קֶֹדׁש. ֲאִפּלּו ֵׁשם ָטהוֹר ֹלא 
ָהָיה ַׁשָּיְך לוַֹמר, ִּכי ָטהוֹר ֵאין ַׁשָּיְך ֶאָּלא ְּכֶׁשֵּיׁש 

ֻטְמָאה." 4
קודם בריאת העולם, טרם שנברא העולם ויצא 

רק  היה  עוד  כשהוא  לפועל, 
בכח כביכול, שם הכל היה טוב 

מעלת הלימוד

תורה נ"א – אמר רבי עקיבא





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

17ויקרא - ה' ניסן תשע"ג

בס"ד בר"ה

ָּכֵעת ֵאין ָּכל ָחָדׁש ְלהוִֹדיֲעָך, ַאְך זֹאת ֲאִני מוִֹדיֲעָך ּוְבָכל יוֹם ִיְהיּו ְּבֵעיֶניָך ַּכֲחָדִׁשים, ֶׁשְּתִהָּלה ָלֵאל ְּבַחְסּדוֹ 
ַהָּגדוֹל ּוִביׁשּוָעתוֹ ַהִּנְפָלָאה ָּבאִתי ְלֵביִתי ְלָׁשלוֹם, ְותוָֹדה ָלֵאל ְּכָבר ָׁשַבְתִּתי ּפֹה ְּבֶרְסֶלב, ִמי ְיַמֵּלל ְּגבּורוֹת 
ה', ִמי ַיֲאִמין ִלְׁשמּוָעֵתנּו, ִזְכרּו ֵהיֵטב ֶאת ָּכל ַהְּפָחִדים ָהֲעצּוִמים ֲאֶׁשר ִהְפִחידּוִני ַהחוְֹלִקים, ַעד ֲאֶׁשר 
ְלכּו  ְוַעָּתה  ְלֵביִתי,  ֶׁשָאׁשּוב  אֶֹפן  ְּבׁשּום  ֶאְפָׁשר  ִאי  ְּכִאּלּו  נוָֹאׁש,  ָאְמרּו  ְׁשלוֵֹמנּו  ַאְנֵׁשי  ֵמאוֲֹהֵבינּו  ַרִּבים 
ִמְּגבּורוֹת נוָֹראוָֹתיו  ֶאָחד  ִּכי ֶזה  ָּדָבר ֵריק הּוא,  ֶּבֱאֶמת לא  ִּכי  ֵּדִעים,  ִנְפְלאוֹת ְּתִמים  ִמְפֲעלוֹת ה'  ֲחזּו 
ֶׁשל ֲאדוֵֹננּו מוֵֹרנּו ְוַרֵּבנּו ַהִּנְשָֹּגב ְמאֹד ֵזֶכר ַצִּדיק ְוָקדוֹׁש ִלְבָרָכה, ִמי ָּפַעל ְוָעָשֹה קוֵֹרא ַהּדוֹרוֹת ֵמרֹאׁש 
ְוכּו', ְוִאם ָאְמָנם ֲעַדִין ֵהם חוְֹרִקים ִׁשָּנם ָעֵלינּו ְוָעַלי ְּביוֵֹתר ְורוִֹצים ִלְמצֹא ַחס ְוָׁשלוֹם ֵאיֶזה ֲעִליָלה ָעַלי 
ַחס ְוָׁשלוֹם, ֲאָבל ַּבה' ָּבַטְחִּתי לא ִאיָרא ַמה ַּיֲעֶשֹה ָּבָשֹר ִלי, הּוא ַהְמַאְּזֵרִני ַחִיל ְוִחְּזַקִני ְּבַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה 
ַהִּנְמָׁשְך ִמּתוַֹרת ה' ּוְתִפַּלת ה' ְלַבל ֶאְסַּתֵּכל ַעל ׁשּום ַּפַחד ְוָלׁשּוב ְלֵביִתי ְלָׁשלוֹם, ְּתִהָּלה ֶלֱאלַקי, הּוא ִיְהֶיה 
ְוִקִּוינּו ְּבַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֶׁשִּנְרֶאה ָּבֶהם ַמה ֶּׁשָרצּו  ְוַיִּציֵלנּו ֵמֶחֶרב ִמִּפיֶהם ְוכּו',  ְוִיְגמֹר ַּבֲעִדי ְלטוָֹבה  ְּבֶעְזִרי 
ִלְראוֹת ָּבנּו ִויֻקַּים ּכוֶֹרה ַׁשַחת ָּבּה ִיּפֹל ְוכּו', ִּכי לא ִיּטֹׁש ה' ֶאת ַעּמוֹ ַּבֲעבּור ְׁשמוֹ ַהָּגדוֹל, ִּכי ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך 

יוֵֹדַע ָהֱאֶמת ְוָהֱאֶמת הּוא ֶאָחד,

ְותוָֹדה ָלֵאל ִמּיוֹם ִּביָאִתי ַעד ֵהָּנה ֲעָזָרנּו ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֶׁשִּדַּבְרנּו ַהְרֵּבה ִמּתוֹרוָֹתיו ְוִשֹיחוָֹתיו ַהְּקדוֹׁשוֹת 
ֶׁשל ַרֵּבנּו, ּוִבְפָרט ְּבִעְנַין ַהּתוָֹרה ַהּזֹאת ַהְמַדֶּבֶרת ֵמֱאֶמת ֶׁשָהֱאֶמת הּוא ֶאָחד ְוכּו' ֶׁשהּוא ַהּתוָֹרה ָאַמר 
ַרִּבי ֲעִקיָבא ְּכֶׁשַּתִּגיעּו ְלַאְבֵני ַׁשִיׁש ָטהוֹר ְוכּו' )ְּבִסיָמן נ"א ִלּקּוֵּטי מוֲֹהַר"ן ֵחֶלק א(, ּוְתִהָּלה ָלֵאל ִּדַּבְרנּו 
ְּבָׁשבּוַע ֶהָעַבר ַהְרֵּבה ִמֶּזה, ַאְׁשֵרי אֶֹזן ֶׁשָּׁשְמָעה, ַאְׁשֵרינּו ֶׁשָּזִכינּו ְלַמה ֶּׁשָּזִכינּו ֵליַדע ֵמַרִּבי ָקדוֹׁש ֲאִמִּתי 
ִנְפָלאוֹת ָּכֵאֶּלה,  ָּכֶזה  ִויִדיַעת ֱאלקּות  ְּבָעְלָמא ֵּדין ֲאֶׁשר הּוא ְמַלְּמֵדנּו ּתוֹרוֹת ָּכֵאֶּלה ַהָּשגוֹת  ַרִּבי  ָּכֶזה, 
ַנְפׁשוֹ  ְּכִפי ַמה ֶּׁשָּסַבל ִיּסּוִרים ּוָמַסר  ִיְתָּבַרְך ָּכל ֶאָחד  ְּבַחְסּדוֹ  ֵנַדע ָׁשם  ָהִעָּקר  ִּכי  ְּבָעְלָמא ְּדָאֵתי  ְוַרִּבי 
ִּבְׁשִביל ְלִהְתָקֵרב ִלְׁשמוֹ ּוְלתוָֹרתוֹ ַהְּקדוָֹׁשה, ַהּמוִֹליְך אוָֹתנּו ְּבֶדֶרְך ָהֱאֶמת ַהַּמְכִניס ְּבִלֵּבנּו ְלַקֵּים ֶּבֱאֶמת 
ּתוַֹרת מֶֹׁשה ֱאֶמת ּתוָֹרה ֶׁשִּבְכָתב ּוְבַעל ֶּפה ֵליֵלְך ְּבַדְרֵכי ֲאבוֵֹתינּו ַהַּצִּדיִקים ָהֲאִמִּתִּיים ֲחָבִלים ָנְפלּו ִלי 
ַּבְּנִעיִמים ְוכּו', ְוַעָּתה ְּבִני ֲחַזק ֶוֱאַמץ ַאל ַּתֲערֹץ ְוַאל ֵּתָחת, ִּכי ה' ֱאלֵקינּו ַההוֵֹלְך ִעָּמנּו ְלהוִֹׁשיַע אוָֹתנּו 

ַאל ַיַעְזֵבנּו ְוַאל ִיְּטֵׁשנּו.
)עלים לתרופה - מכתב ק"ע(

התאריך  יום
בחודש

העמוד   
בליקו"מ

סא:ה'שבת
סב.ו'ראשון

סב:ז'שני 
סג.ח'שלישי
סג:ט'רביעי

סד.י'חמישי
סד:י"אשישי

ליקו"ה
יו"ד ח"ב

נ"ט

ס'

ס"א

ס"ב

ס"ג

ס"ד

ס"ה

לוח העמוד היומי

המשך בעמ' הבא

לקוטי-הלכות
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כבוד רבו ות"ח ג' – מלמדים ד'

לבוש  להבן  נותנין  ואמו  אביו  א. 
כל  עושה  זה  ידי  שעל  לנשמתו, 
עבודתו בזה העולם. וכשלא נתקדשו 
אביו ואמו כראוי, אזי נאחז בהלבוש 
מונעין  שהם  צואים  בגדים  בחינת 

אותו מהקדושה. )ג – א(
_______________________

ב. כשהרחוקים חוזרין בתשובה והם 
הצואים,  בגדים  מעצמן  מפשיטין 
נקיה,  בכסות  עצמן  את  ומלבישין 
בוודאי נתגדל כבוד ה' מאוד. )ג – א(
_______________________

נמשך  ואמו,  לאביו  כבוד  כשנותן  ג. 
עליו מהם כבוד, וזוכה ליראה, ובזה 
כל  ותיקון  כולה,  התורה  כל  תלוי 
המעשים טובים, כי ע"י הכבוד שזוכה 
להמשיך לעצמו מאביו ואמו, מפשיט 
מעצמו הבגדים הצואים ומלביש את 

עצמו במלבושי כבוד. )ג- א(

לכבד  מחויב  שהאדם  פי  על  "אף 
כן  פי  על  כל אחד מישראל, אף  את 
עיקר הכבוד צריך לתן לאביו ואמו, 
כדי להמשיך מהם על ידי זה לבושי 

כבוד."
_______________________

הוא  התשובה  התעוררות  עיקר  ד. 
רק על ידי עסק התורה שהוא שורש 
הנשמות, שעל ידי זה זוכין לתשובה 

שזהו כבודו יתברך. )ג – ג(

"על כן בודאי עסק תורה גדול מכבוד 
והכבוד  הקדושה  עקר  כי  ואם,  אב 
מתלמוד  רק  נמשך  הנשמה  של 
עיקר  הוא  בהתורה  שם  כי  תורה, 
תחילה  במחשבה  נשמותינו  שורש 

דקודשא בריך הוא."
_______________________

האמת  לצדיק  ההתקרבות  עיקר  ה. 
הוא בשביל לזכות לאמונה. )ג – ב(

_______________________

ו. על ידי הכבוד שמכבד את רבו, על 
ידי זה נגדל ונתרבה בחינת המשכת 
רוח הקודש רוח נבואה של רבו, ועל 
ידי זה נתברר המדמה וזוכה לאמונה 
מרבו.  לקבל  שצריך  מה  העקר  שזה 

)ג – ב(

עולם מתוקן



- "כולו טוב", ולא היה שייך 
פירוד  ושום  רע  שום  שם 
וריחוק מאיתו יתברך. במצב 
כזה אין שייך בחירה, כי כשאין שום מציאות 
יבחר  הוא השוטה שלא  מי  אזי  לרע,  ואחיזה 

בטוב ובנועם? 3

אחר הבריאה

מכוח  יצא  כשהעולם  העולם,  בריאת  אחר  רק 
התחיל  שם  העולם,  ברואי  כל  ונבראו  לפועל 
אחיזה  שיש  הזה  במצב  השקר'.  אחיזת  'שורש 
לשקר, כאן מתחיל "כח הבחירה". כאן מתחיל 
שיבחר  החכם  הוא  מי  והנסיון,  המבחן  כור 
להתעלם  שישכיל  המשכיל  מיהו  ובנצח?  בטוב 
מהשקר ולא לתעות אחריו? מיהו המשכיל שלא 

יפול לנוכח ערמומויות ונוכלויות השקר? 3

דעות

לבלבל  ויכולת  מציאות  שום  לו  אין  השקר 
הדעות.ככל  ושינוי  ריבוי  ידי  על  כי  ולהטעות, 
שיש יותר דעות, יותר בני אדם ויותר שינויים, 

כך השקר יכול יותר להאחז.
ָאָדם  ְּבֵני  ֶּׁשִּנְתַרּבּו  ַמה  ָכל  ָודוֹר,  ּדוֹר  ְּבָכל  "ֵכן 
ְּביוֵֹתר ֵיׁש ּכַֹח ְלַהֵּיֶצר ָהָרע ְּביוֵֹתר ְלַהֲחִטיא ֶאת 
ָהָאָדם ֲאִפּלּו ַהָּגדוֹל ְּבַמֲעָלה, ְוָהִעָּקר ַעל ְיֵדי ְּבֵני 
ֶׁשֵאיָנם  ָאָדם  ִּבְבֵני  ַעְצמוֹ  ֶאת  ֶׁשִּמְתַלֵּבׁש  ָאָדם 
ָיָדם  ַעל  ָּכְך  ְוַאַחר  ּוַמֲחִטיָאם,  ָּכל ָּכְך,  ַּבֲעֵלי ּכַֹח 
ָיכוֹל ְלַהֲחִטיא, ַחס ְוָׁשלוֹם, ֲאִפּלּו ֶאת ַהְּגדוִֹלים 
ְּביוֵֹתר ְּכמוֹ ֶׁשָאַמר ֲאדוֵֹננּו, מוֵֹרנּו ְוַרֵּבנּו, ִזְכרוֹנוֹ 
ְמאֹד  ְּגדוִֹלים  מוְֹנִעים  ֵהם  ָאָדם  ֶׁשְּבֵני  ִלְבָרָכה, 
ְלַהְכִׁשיל  ּכַֹח  לוֹ  ֵיׁש  ֶׁשָהָאָדם  ָאַמר;  ְוֵכן  ְוכּו'. 
ֶאת ֲחֵברוֹ יוֵֹתר ֵמַהֵּיֶצר ָהָרע ְוכּו'. ְוַעל ֵּכן ָּכל ּכַֹח 
ּוְכמוֹ  ַמֲחֹלֶקת,  ְיֵדי  ַעל  הּוא  ְּביוֵֹתר  ָהָרע  ַהֵּיֶצר 
ְּגנּות  ִלְבָרָכה, ְּבעֶֹצם  ִזְכרוָֹנם  ֶׁשִהְפִליגּו ַרּבוֵֹתינּו 
ְוכּו',  ֵׁשִני  ַּבִית  ֶנֱחַרב  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ַהַּמֲחֹלֶקת, 

ַוֲעַדִין ֹלא ָחַזְרנּו ְלַאְרֵצנּו ַעל ְיֵדי ֶזה." 3

זמנים

רודפת  שעה  יום,  רודף  יום  שעובר,  מה  עובר 
שעה והשינויים תמידיים. בוקר, צהרים, ערב, 
אור, חושך, קור, חום, ימי הבחרות, ימי זקנה, 

וכו' וכו'. 
הקשיים,  ההצלחות,  השינויים,  כל  ובתוך 
והנסיונות, מנסה היצר הרע להאחז ולהכשיל 
הם  השינויים  לכן  לשקר.  להפילו  האדם  את 
האדם  את  להרחיק  שיכולים  גדולה  סכנה 

ולהפילו מעבודת ה'. 3

הכל לטובתו

מצב,  בכל  הרע  מהיצר  להנצל  היעוצה  העצה 
ובכל מקום, ובכל שינוי, ובכל מה שיעבור על 
דעתו  יכוון  תמיד  שתמיד  ידי  על  היא  האדם, 
ויאמין באמונה שלמה ש"הכל לטובתו", והכל 
רמזים מאת השם ית' הקורא לו לחזור אליו. 

מתוך  איך  ולחפש  לראות  צריך  הוא  כן  ועל 

הוא  זה,  ברגע  עכשיו,  בו  מונח  שהוא  המצב 
דווקא  איך  ית'?  להשם  ומתקשר  מתקרב 
אליו  שהגיע  במצב  אליו,  נקלע  שהוא  במצב 

הוא יזכה לקרבת ה'?

על ידי שאת כל השינויים הוא מרים וכולל בו 
ית', על ידי שהוא יודע שהכל רק מאת ה', על 
ידי זה הוא מבטל לגמרי את אחיזת הסטרא- 
בתוך  אפילו  כן  ועל  בשינויים,  הנאחז  אחרא 
להפילו  הרע  היצר  יכול  לא  השינויים  כל 

ולהרחיקו חלילה. 3

עולם מתוקן

"ִאם ָהיּו ָּכל ְּבֵני ָאָדם ִמְתַנֲהִגים ָּכְך ִלְכֹלל ַהּכֹל 
ְּבֶאָחד, ְּבַוַּדאי ָהָיה ַהּכֹל ְּבַאֲהָבה ְוָׁשלוֹם ְוַאְחדּות, 
ְוָהָיה ָּכל ָהעוָֹלם ְמֻתָּקן ְּבַתְכִלית ַהִּתּקּון, ִּכי ֶזה 
ְלֵרֲעָך  "ְוָאַהְבָּת  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְּכמוֹ  ַהּכֹל,  ִמן  ָיָקר 
ָּכמוָֹך", ָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא, ֶזה ְּכָלל ָּגדוֹל ַּבּתוָֹרה, 
ְמֻׁשָּנה  ָאָדם  ָּכל  ֶׁשַּדַעת  ִּפי  ַעל  ַאף  ֶּבֱאֶמת  ִּכי 
ִלְבָרָכה,  ִזְכרוָֹנם  ַרּבוֵֹתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמוֹ  ֵמֲחֵברוֹ, 
ֲחֵברוֹ  ֶאת  ֶלֱאהֹב  ֶאָחד  ָּכל  ָצִריְך  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף 
ַהְּפֻעּלוֹת  ָּכל  ִּכי  ֶאָחד,  ֶׁשַהּכֹל  ְוֵליַדע  ְּכַנְפׁשוֹ 
ִיְתָּבַרְך  ְוה'  ַהָּפׁשּוט.  ֵמֶאָחד  ִנְמָׁשִכין  ִמְׁשַּתּנוֹת 
ְּכֵדי  ַּדְיָקא,  ֵמֲחֵברוֹ  ְּבֵדָעה ְמֻׁשָּנה  ֶאָחד  ָּכל  ָּבָרא 
ִעם  ָּבַאְחדּות  ִיָּכֵלל  ַּדְעּתוֹ  ְּבִׁשּנּוי  ֶאָחד  ֶׁשָּכל 
ּוְקָטָטה,  ְוִשְנָאה  ִקְנָאה  ִליֵדי  ָיבוֹאּו  ְוֹלא  ֲחֵברוֹ, 
ַחס ְוָׁשלוֹם, ַעל ְיֵדי ִׁשּנּוי ַּדְעָּתם, ַרק ֶיֱאָהבּו ֶזה 
ֶאת ֶזה ִויַקְּימּו ֶאת ַהּתוָֹרה ְוַהִּמְצווֹת ַיַחד ְוֻיְכְללּו 

ֻּכָּלם ְּכֶאָחד, ֶׁשֶזה ָיָקר ְמאֹד ֵאֶצל ה' ִיְתָּבַרְך." 3
_____________________________________

1. ְּפָסִחים נ.  2. ִמְׁשֵלי י"ב.  3. ליקוטי הלכות יו"ד - 
הלכות רבית ה - א.  4. לשון רביה"ק בתורה.

המשך מעמ' קודם
תו' נ"א

ומזמרין  שמשוררין  מה  כל  ז. 
זה  ידי  על  יתברך,  אותו  ומשבחין 
בעצמו יכולין לשבח אותו עוד יותר 

ויותר. )ג – ג(
_______________________

ח. עיקר הזקנה והשיבה הוא בשביל 
ברור המדמה, בשביל שיגלה אמונה 

הקדושה בעולם. )ג – ד(
_______________________

ט. עיקר שלימות האמונה זוכין רק 
בזמן שביהמ"ק קיים. )ג – ה(

_______________________

ישראל  בני  של  תיקונם  עיקר  י. 
הדור  לצדיקי  התקרבות  ע"י  הוא 
האמתיים, שהם בחי' נשיאי ישראל. 

)ג – ט(
_______________________

הקדושה  אל  לכנוס  אפשר  אי  יא. 
להכיר את השי"ת, כ"א ע"י אמונה 

שהוא בחי' פתח ושער. )ג – י"ג(
_______________________

בשביל  להצדיק  להתקרב  אסור  יב. 
בעונותינו  עכשיו  כנהוג  חול  שמושי 
יהיה  ההתקרבות  עקר  רק  הרבים, 
בשביל ה' יתברך כדי לזכות לאמונה 

שלמה. )ג – ח"י(
_______________________

והמזלות  הכוכבים  הנהגת  כל  יג. 
נכנעים  הטבע,  הנהגת  דהיינו 
שמגלה  האמת  לצדיק  ומתבטלים 
הנהגת  ומבטל  בעולם  ההשגחה 

הטבע. )ג – כ(
_______________________

שקר  של  והמנהיגים  הרועים  יד. 
הצדיקים  אור  ומכסים  מסתירים 
האמתיים עד שאין נכרים כלל, ואין 
רואין אותם כלל כאלו אינם בעולם 
בחינת  הגדול  והצדיק  ושלום,  חס 
זאת,  כל  ויודע את  רואה  הוא  יוסף 
אור  לגלות  זאת  כל  לתקן  ועוסק 

האמת בעולם. )ג – כ"א(
_______________________

יודעין  שאין  וזמן  עת  בכל  טו. 
שבאותו  האמתיים  מהצדיקים 
את  ולהחיות  לפרנס  צריכין  הדור, 
עצמם בהתורה שגילו לנו הצדיקים 
האמתיים שלפנינו. וצריכין אנו לילך 
בדרכיהם עד שירחם ה' יתברך עלינו 
שבדור  אמת  הצדיקי  את  לנו  ויגלה 
הזה שיש להם בחינת רוח נבואה רוח 
הקדש, שיש להם כח לברר המדמה 

ולגלות האמונה בעולם. )ג - כ"א(

דור  בכל  אותנו  מלמדת  "התורה 
ולבקש  לשוטט  שצריכין  ודור 
חפוש  מיני  בכל  מאד  מאד  ולחפש 
את  למצוא  לזכות  נפש,  במסירות 
יוסף,  בחינת  שהוא  האמת  הצדיק 
שהוא בחינת הצדיק האמת שבדור. 
ודור  דור  בכל  צריכין  אנו  כן  וכמו 
במסירת  כוחנו  בכל  ולחפש  לבקש 
עד שנזכה  נפש את הצדיק האמת, 
נזכה  ואז  אליו,  ולהתקרב  למצאו 
תבא  זה  ידי  שעל  שלמה  לאמונה 
אשרי  לזה,  הזוכה  אשרי  הגאולה, 
המחכה לזה, אשרי המבלה כל ימיו 
להתגעגע ולהשתוקק ולכסוף לזה."

ותגלה האמת בעולם חיש קל מהרה. ותקים בימינו "שפת אמת תכון 
לעד ..." הדריכני באמתך ולמדני כי אתה אלהי ישעי אותך קויתי כל 
היום. הוריני ה' דרכך אהלך באמתך יחד לבבי ליראה שמך. שלח אורך ואמתך 
המה ינחוני יביאוני אל הר קדשך ואל משכנותיך. מי אל כמוך נושא עון ועובר 
על פשע לשארית נחלתו, לא החזיק לעד אפו כי חפץ חסד הוא, ישוב ירחמנו 
חסד  ליעקב  אמת  תתן  חטאתם.  כל  ים  במצולות  ותשליך  עוונותינו  יכבש 
חדש  ונשובה  אליך  ה'  השיבנו  קדם.  מימי  לאבותינו  נשבעת  אשר  לאברהם 
ימינו כקדם". אמן ואמן         )לקוטי תפילות נ"א(

לעשות
מתורות
תפילות

לעשות
מתורות
תפילות

"

ַּכָּמה ְּפָעִמים ָחַזר ְּבַעְצמוֹ ִּדְבֵרי ָהעוָֹלם 
ַרק  ְמֻמָּצע,  ָּכאן  ֶׁשֵאין  ָעָליו  ֶׁשאוְֹמִרים 
ֶׁשַהִּמְתַנְּגִדים  ְּכמוֹ  ְוָׁשלוֹם  ַחס  ֶׁשהּוא  אוֹ 
ּבוִֹדים ָעָליו ְוכּו' ַהּדוְֹבִרים ַעל ַצִּדיק ָעָתק 
ְלֶהֶפְך  הּוא  ִאם  אוֹ  ְוכּו',  ִלְצַלן  ַרֲחָמָנא 
ֶׁשהּוא ַצִּדיק ֲאִמִּתי, ֲאַזי הּוא ִחּדּוׁש ִנְפָלא 
ְּבמַֹח  ְלַׁשֵער  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ְוִנְשָֹּגב  ְונוָֹרא 
ֱאנוִֹׁשי ְּכָלל. ִּכי ָּכְך ָהיּו ְרִגיִלים רֹב ָהעוָֹלם 
ִזְכרוֹנוֹ  ְוהּוא  ִלְבָרָכה.  ִזְכרוֹנוֹ  ָעָליו  לוַֹמר 
ַּכָּמה  ֵאּלּו  ִּדּבּוִרים  ְּבַעְצמוֹ  ָחַזר  ִלְבָרָכה 
ְּפָעִמים ְוָרַמז ָלנּו ֶׁשָהֱאֶמת הּוא ֵּכן ֶׁשֵאין 
ָהֱאֶמת  לוֹ  ִיְבַחר  ְוַהּבוֵֹחר  ְמֻמָּצע.  ָּכאן 
נ"א  ּבְסִימָן  )וְעַּיֵן  אֶחָד.  הּוא  הָאֱמֶת  ּכִי 
ְּבַעְצָמּה  ַהִּשיָחה  ּוִמּזֹאת  א'(  ְּבִלּקּוֵטי 
ְיֵדי  ַעל  ִּכי  ְּגֻדָּלתוֹ,  ְמַעט  ְלָהִבין  יּוַכל 
ְלָהִבין  ְוַהַּמֲחֹלֶקת יּוַכל  ַהִהְתַנְּגדּות  עֶֹצם 
עֶֹצם  ַעל  ְוִיְתַּפֵּלא  ַמָּמׁש,  ְּבֶהֶפְך  ָהֱאֶמת 
ְּגֻדָּלתוֹ ְּבִלי ִׁשעּור ִּכי ֵאין ָּכאן ְמֻמָּצע ַּכַּנ"ל 

ְוָהֵבן ֵהיֵטב ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתוֹ: 
)חיי מוהר"ן - רס"ב( 



 לחדד את השכל / על התורות הנלמדות בעמוד היומי
איך רבינו הקדוש קורא לעזי-פנים, העומדים וחולקים על תפילת איש הישראלי?

..............................................................................................................................
ר ַחס  בֵּ ִסְטָרא ַאֲחָרא. ּוִמְתגַּ הּוא ִחּבּוק דְּ ת ַעּכּו''ם, שֶׁ ת נוְֹצִרים ֻסכַּ לוֹם ֻסכַּ ְתעוֵֹרר ַחס ְושָׁ נִּ ים ּגֹוְרִמים: שֶׁ ּבּוִרים ְקדֹושִׁ ֵאיָנם דִּ ּבּוִרים שֶׁ תשובה משבוע שעבר: ַהדִּ

לוֹם ִריב ּוַמֲחלֶקת  ר ַחס ְושָׁ בֵּ י ָהֱאֶמת ּוִמְתגַּ ם ָהֱאֶמת ְוָהַרבִּ ָרֵאל. ְוַעל-ְיֵדי-ֶזה ִנְתַעלֵּ ת ֶאֶרץ-ִישְׂ ֻדשַּׁ לּות ֻאּמוֹת ָהעוָֹלם ְוִנְתַרֲחִקים ִמקְּ ר גָּ בֵּ ֶקר ּוִמְתגַּ לוֹם ְיִמין שֶׁ ְושָׁ
ְלַחן ֲאִביֶהם ּוֵמַאְרָצם ָיָצאּו. )תורה מ"ח( לּו ֵמַעל שֻׁ גָּ ָגלּוָתא שֶׁ ָנָהא בְּ ִריְך הּוא ַעל בְּ א בְּ ִכיָנה ִהיא ִריב ִעם ֻקְדשָׁ ַוֲאַזי ַהשְּׁ

______________________________________.להנצל מגאווה טמונה
מעשה  לברכה,  צדיק  זכר  נתן,  רבי  הרב  מורנו  ספר  גם 
פעם  לברכה:  וקדוש  צדיק  זכר  הקדוש,  טוב  שם  מהבעל 
גדול  והתפללו בהתלהבות  אחת התפלל עם החבריא שלו 
מאד, כדרכם. אחר כך, כשגמרו תפלתם, ראו שהבעל שם 
טוב הקדוש, זכר צדיק וקדוש לברכה, הוא בפנים זועפות 
מאד. ואחר כך ענה ואמר להם: בעת שהתפללתם, הכניס 
הבעל דבר בכל אחד מכם מחשבות של גאות ורמות רוחא 
ידי  בזה שאתם מתפללים בהתלהבות ובדבקות כזה, ועל 
זה נתעורר למעלה קטרוג עליכם והיה לי יגיעה גדולה, עד 
שהמתקתי זאת. וספר זאת למען דעת כמה וכמה צריכין 
להרבות בתפלה להנצל מגאות. שהיא תועבת השם, כי יכול 
וכמבואר  ושלום,  חס  טמונה,  גאוה  בלב  שנשאר  להיות, 
זה  בשביל  צריכין  כן  ועל  הנ"ל.  בלילה"  "הנעור  בהתורה 
יתברך  לה'  וצעקות  בתפלות  בהתבודדות  מאד  להרבות 
בלילה ובדרך יחידי, עד שיזכה לבחינת בטול באמת, שלא 
זה  ידי  על  עד שיזכה  ושום ממשות.  גאות  בו שום  יהיה 
באחדותו  בנפשו  התלויים  העולמות  כל  עם  נכלל  להיות 

יתברך האין סוף, שהוא מחויב המציאות.
)השתפכות הנפש – נ"ט(

הנעור בלילה )תורה נ"ב( - ֵהיָכן ֲאַנְחנּו ָּבעוָֹלם ֶׁשָּזִכינּו ִלְׁשמַֹע ָּכזֹאת?
____________________________________________.עושי דברו לשמוע בקול דברו

ַמֲאָמר ַהֵּנעוֹר ַּבַּלְיָלה ִסיָמן נ"ב ֶנֱאַמר ִּבְׁשַנת תקס"ג ִּבְבִחיַנת עוֵֹשֹי ְדָברוֹ 
ִלְׁשמַֹע ְּבקוֹל ְּדָברוֹ. ִּכי מוֵֹרנּו ָהַרב ר' ָנָתן ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה ִקֵּים ִעְנָין ֶזה 
ַהּיוֹם ָּבא ֶאל ֲאדוֵֹננּו מוֵֹרנּו ְוַרֵּבנּו ֵזֶכר  ִמְּתִחָּלה ִמַדְעָּתא ְדַנְפֵׁשּה. ּוְבאוֹתוֹ 
ְלָפָניו  ְוִגָּלה  ְמאֹד  ְוַהִּנְפָלא  ַהּנוָֹרא  ָקְדׁשוֹ  ְּברּוַח  ִּכיֵּון  ְוהּוא  ִלְבָרָכה  ַצִּדיק 

ָהִעְנָין ַהֶּזה:
ִעְנָין  ְלָפָניו  ֶׁשְּמַגֶּלה  ֵאיְך  ְּבָׁשְמעוֹ  ִלְבָרָכה  ַצִּדיק  ֵזֶכר  ָנָתן  ַרִּבי  ָהַרב  ּומוֵֹרנּו 
ַהֶּזה ֶׁשָעָשֹה ִמַּדְעֵּתּה ְדַנְפֵׁשּה, ּוַמה ֶּׁשּזוִֹכין ַעל ְיֵדי ֶזה, ְוַגם ֵמעֶֹצם ַהְרָּגָׁשתוֹ 
ִּבְנִעימּות ַהְּדָבִרים ַהְּקדוִֹׁשים ָהֵאֶּלה, ִנְתַּבֵּטל ִמַּגְׁשִמּיּותוֹ ַוִּיְצַעק ְּבקוֹל ְוָאַמר 
חוְֹׁשִבים  ֵהם  ַמה  ֲאָהּה  ְוֶאְצַעק  ּוָבְרחוֹבוֹת  ַּבְּׁשָוִקים  ָנא  ָארּוָצה  ִגיַוואְלד 
ֶּבֱאֶמת  ָרָצה  ֱאנוִֹׁשי,  ִמֶּגֶדר  ָיָצא  ֶׁשַּמָּמׁש  ַעד  ְלָבבוֹ  ַּתְבֵעַרת  ּוִמּגֶֹדל  ְלַנְפָׁשם. 
ָלרּוץ ְוִלְצעֹק ַּכַּנ"ל. ּוִמָּיד ָחַטף אוֹתוֹ ֲאדוֵֹננּו מוֵֹרנּו ְוַרֵּבנּו ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה 

ְּבִבְגדוֹ, ְוָאַמר לוֹ ֲעמֹד ִּכי ֹלא ִּתְפַעל ְּכָלל. )ְׁשֵטייא דּוא ֶוועְסט ִניט ּפוְֹעִלין(.
)חיי מוהר"ן - כ"ג(

_____________________________________________.ְלַהֲעלוֹת ָּכל ָהעוָֹלם ַהָּתלּוי ּבוֹ ְלִהָּכֵלל ּבוֹ ִיְתָּבַרְך
ְוִסַּפְרִּתי  ִיְתָּבַרְך  ִויׁשּוָעתוֹ  ְּבַחְסּדוֹ  ִּפי  ָּפַתְחִּתי  ְּתׁשּוָקָתם  ְּבעֶֹצם  ָּכְך  ַאַחר 
ָלֶהם ֵאיְך ֶנֶאְמָרה ַהּתוָֹרה ַהְּקדוָֹׁשה ַהֵּנעוֹר ַּבַּלְיָלה ְוַהְמַהֵּלְך ַּבֶּדֶרְך ְיִחיִדי 
ְוכּו'. ְוָאַמְרִּתי ִלְפֵניֶהם ָּכל ַהּתוָֹרה ַהּנוָֹרָאה ַהּזֹאת. ְוהוַֹדְעִּתי ָלֶהם ָהֱאֶמת 
ֶׁשַרֵּבנּו ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה ִהְזִהיר ְמאֹד ִלְבֵני ַהְּנעּוִרים ְלָפֵרׁש ִשֹיָחתוֹ ִיְתָּבַרְך 
ְּבָכל יוֹם ָויוֹם ּוִבְפָרט ַּבַּלְיָלה ּוַבֶּדֶרְך ְיִחיִדי. ַעד ֶׁשְּיכוִֹלים ִלְזּכוֹת ַעל ְיֵדי 
ְלִהָּכֵלל ּבוֹ  ָּכל ָהעוָֹלם ַהָּתלּוי ּבוֹ  ּוְלַהֲעלוֹת  ַהְּמִציאּות  ְּבִחּיּוב  ְלִהָּכֵלל  ֶזה 
ְּבַצד  ָהְלכּו  ַהְּנעּוִרים  ְּבֵני  ְוַכָּמה  ְוכּו'.  ַהְּמִציאּות  ְמֻחָּיב  ֶׁשהּוא  ִיְתָּבַרְך 
ָקרוֹב  ֶׁשהּוא  ַהְּגֶרעִניץ  ַעד  ִמָּׁשם  ְּבַרְגֵליֶהם  ָהְלכּו  ִּכי  ְוַאֲחֶריָה.  ָהֲעָגָלה 
ִּכְמַעט  ְּבָשָֹרם  ַשֲֹערוֹת  ִּתְסַמר  ּוִמְׁשּתוֵֹמם  ַמְרִעיד  ָעְמדּו  ְוֻכָּלם  ְלַפְרָסה. 
ַּבּתוָֹרה  ָּגדוֹל  ֻמְפָלג  ְּבָראד  ְקִהַּלת  ַּדַּין  ָהָיה  ֵמֶהם  ְוֶאָחד  ַנְפָׁשם.  ֶׁשָּיְצָאה 
ֶׁשּיוֵֹדַע לוַֹמר ְּפָׁשִטים ִנְפָלִאים ְּגדוִֹלים ַּבְּגָמָרא ֵּפרּוׁש ּתוָֹספוֹת ְוַגם ַהְּׁשָאר 
ְוַגם  ַּלֲעשֹוֹת.  ַמה  ָיְדעּו  לא  ִמְׁשמַֹע  ִנְבֲהלּו  ֻּכָּלם  ַוֲחׁשּוִבים  לוְֹמִדים  ָהיּו 
ֲאִני ְּבַעְצִמי ְוַרִּבי ַנְחָמן )מטולטשין( ִהְזַּכְרִּתי ַעְצִמי ֵמָחָדׁש ֵהיָכן ֲאַנְחנּו 

ָּבעוָֹלם ֶׁשָּזִכינּו ִלְׁשמַֹע ָּכזֹאת. ַוֲעַדִין ִמּתוָֹרתוֹ ָאנּו ְרחוִֹקים

ְלַקֵּים  ָזִכיִתי  ֶׁשֹּלא  ָׁשִנים  ַּכָּמה  ֶׁשָעְברּו  ַהָּיִמים  ַעל  ַעָּתה  ְּבִלִּבי  צוֵֹעק  ַוֲאִני 
ֶׁשָּזִכיִתי  ִּדְמַעט  ַהְּמַעט  ַעל  ַעְצִמי  ְמַשֵֹּמַח  ֲאִני  ֲאָבל  ַהְּמִניעוֹת,  ֵמִרּבּוי  זֹאת 
ִלְפָעִמים ְלַקֵּים ְמַעט ִמֶּזה. ְוַגם ַמה ֶּׁשָּזִכינּו ְלָפֵרׁש ִשֹיָחֵתנּו ַּבּיוֹם ְוכּו' הּוא 
ִּבְׁשֵלמּות,  ַהַּנ"ל  ָּכל  ְלַקֵּים  זוֶֹכה  ָּכל ָאָדם  ִּכי ָלאו  ָיָקר ְמאֹד ְמאֹד.  ֵּכן  ַּגם 
ְוַאְׁשֵרי ַהּזוֶֹכה ְלִהְתּבוְֹדדּות ֲאִפּלּו ַּבּיוֹם. ֲאָבל ֲאְׁשֵרי ְוַאְׁשֵרי ַהּזוֶֹכה ְלַקֵּים 
ִּבְפִׁשיטּות ַהֵּנעוֹר ַּבַּלְיָלה ְוכּו' ְוכּו'. ַעד ֶׁשִּיְזֶּכה ְלִהָּכֵלל ְוכּו' ְוכּו', ְיִהי ֶחְלֵקנּו 
ִעָּמֶהם ְלעוָֹלם, ְוַעל ֵּכן ֵזַרְזִּתי ַעְצִמי ִלְכּתֹב ָלֶכם ִמָּיד קֶֹדם ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית. 
ִּכי ֶזה ָהִאֶּגֶרת הּוא ֶאְצִלי ַּתְלמּוד ּתוָֹרה ְּדַרִּבים, ִּכי אּוַלי אּוַלי ִיְזֶּכה ֶאָחד 

ַעל ְיֵדי ֶזה ְלִהְתעוֵֹרר ְלַקֵּים ָּכל ַהַּנ"ל. אוֹ ִמְּקָצת ִמֶּזה ַעל ָּכל ָּפִנים...

ְוִעַּקר ַהְיׁשּוָעה ְצִריִכין ְּבִעְנַין ָהַרֲחָמנּות ַהָּגדוֹל ִמָּכל ִמיֵני ַרֲחָמנּות ְלַהְכִניס 
ּוְלַקֵּׁשר ַהַּדַעת ְּבֵלב ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ַעד ֶׁשֵּיֵצא ָּכל ֶאָחד ֵמָהֲעווֹנוֹת ְוַהְּׁשטּוִתים 
ְוכּו' ֶׁשִּנְדְּבקּו ּבוֹ, ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ַיִּציֵלנּו ֵמַעָּתה, ִּכי ֲעַדִין ָהאוֵֹרב יוֵֹׁשב ַּבֶחֶדר 
ִּבְבָראד  הּוא  ְוֵכן  ְוֶאָחד.  ֶאָחד  ָּכל  ֵאֶצל  ְּבִאְתַּגְלָיא  ְוַגם  ֲחָדִרים  ּוְבַחְדֵרי 
עוָֹלם  ָהֲעִשָֹּיה,  עוָֹלם  ַהָּׁשֵפל  עוָֹלם  ַהֶּזה  ֶׁשָּבעוָֹלם  ַהְּמִדינוֹת  ּוְבָכל  ּוִבְלבוֹב 
ֶׁשָּכל ְיצּוֵרי ֶקֶדם ְצִריִכין ַלֲעבֹר ּבוֹ ְוִלְסּבֹל ַמה ֶּׁשִּיְסּבֹל, ּוְלִהְתַנּסוֹת ּוְלִהְצָטֵרף 
ְּבֶזה ָהעוָֹלם ַהַּמֲעֶשֹה ְוַהִּנָּסיוֹן ַּדְוָקא. ֲאֶׁשר ְּבָכל יוֹם ַוֲאִפּלּו ְּבָכל ֶרַגע אוְֹרִבים 
ָעָליו ְּכמוֹ ֶׁשאוְֹרִבים. ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלִהָּנֵצל ִמֶּזה ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ַהּתוָֹרה ַהְּקדוָֹׁשה 

ְוַעל ְיֵדי ַהְּתִפָּלה ְוָהִעָּקר ַעל ְיֵדי ִהְתּבוְֹדדּות ְוִשֹיָחה ַהַּנ"ל:
)עלים לתרופה - מכתב רצ"ג( 

______________________________________.שמחו מאוד בריקודין ומחולות

)ִלּקּוֵטי מוֲֹהַר"ן  ַּבַּלְיָלה  ַהֵּנעוֹר  ַהּתוָֹרה  ִלְפֵניֶהם ָאז  ַּגם ָאַמְרִּתי 
נ"ב(, ְוַעל ְיֵדי ֶׁשעוַֹרְרנּו ָהֵריַח ַהּטוֹב ְוַהּנוָֹרא ֶׁשל ֵאּלּו ְׁשֵּתי ּתוֹרוֹת 
ֻּכָּלנּו,  ְּבֵלב  ְּגדוָֹלה  ִשְֹמָחה  ִנַּתן  ִלְבָרָכה  ִזְכרוֹנוֹ  ֵמַרֵּבנּו  ִנְפָלאוֹת 
ְוָיַׁשְבנּו ַאַחר ָּכְך ֶאל ַהְּסֻעָּדה ְּבִשְֹמָחה, ְוָהִיינּו ְשֵֹמִחים ָׁשם ְוָכל ְּבֵני 
ַהְּנעּוִרים ָשְֹמחּו ְמאֹד ְּבִרּקּוִדין ּוְמחוֹלוֹת ָּכָראּוי ִלְשֹמַֹח ְּכֶׁשּזוִֹכין 

ִלְׁשמַֹע ְּדָבִרים נוָֹרִאים ָּכֵאֶּלה ֶׁשֹּלא ְׁשָמַעָּתן אֶֹזן ֵמעוָֹלם.

)ימי מוהרנ"ת – ח"ב מ"ד(

______________________________________.עוֹד ִיְהֶיה ְזַמן ֶׁשִּיְהֶיה ַהֶּדֶרְך ַהֶּזה ֶּדֶרְך ְּכבּוָׁשה ָלַרִּבים

ִּדֵּבר ַּפַעם ַאַחת ֵמַהֶּדֶרְך ַהְּקדוָֹׁשה ֶׁשל ַהֵּנעוֹר ַּבַּלְיָלה ֶׁשִּגָּלה ַאְדמוֹ"ר 
ַהֶּזה  ַהֶּדֶרְך  ֶׁשִּיְהֶיה  ְזַמן  ִיְהֶיה  עוֹד  ַהָּלׁשוֹן,  ְּבֶזה  ְוָאַמר ָאז  ַזַצ"ל 
ֶּדֶרְך ְּכבּוָׁשה ָלַרִּבים ְּכמוֹ ַעְכָׁשו ִהיא ֶּדֶרְך ְּכבּוָׁשה ָלַרִּבים ְלַהִּניַח 
ַטִּלית ּוְתִפִּלין ְּבָכל ּבֶֹקר, ְואוֹדוֹת ַהְּפָחִדים ֶׁשֵּיׁש ָּבֶזה, ָאַמר ֶׁשַעל 
ֲהִליַכת  ְּבִעְנַין  ְׁשַלח  ָּפָרַׁשת  ַהָּקדוֹׁש  ַּבּזַֹהר  ְּדִאיָתא  ַמה  ֶנֱאַמר  ֶזה 
ָּכֵלב ְלֶחְברוֹן ְלִהְׁשַּתֵּטַח ַעל ִקְבֵרי ָהָאבוֹת, ְולא ִנְתָיֵרא ֵמָהֲעָנִקים 
ְוִאיָתא ָׁשם ַעל ֶזה, "ָמאן ְּדִאיהּו ְּבדוֲֹחָקא ָלא ִאְסַּתַּכל ִמיֵדי, ָּכְך 
ַעל  ְלַצָּלָאה  ְוָאָתא  ִמֵּדי,  ִאְסַּתַּכל  ָלא  ְּבדוֲֹחָקא  ַּדֲהָוה  ְּבִגין  ָּכֵלב 
ֵהיֵטב,  ְוֵכן ָּכל ָאָדם ִמי ֶׁשּיוֵֹדַע ּוְמַחֵּׁשב ַעְצמוֹ  ִקְבֵרי ֲאָבָהן" ְוכּו' 
ַמֲעָשֹיו  ִמָּכל  ְוֶחְׁשּבוֹן  ִּדין  ִלֵּתן  ְוִיְצָטֵרְך  ָיָמיו  ִיְפְרחּו  ַעִין  ֶׁשְּכֶהֶרף 
ָּכל  ַעל  ַעְצמוֹ  ֶאת  ֶׁשְּמַחֵּׁשב  ִמי  ְוכּו',  ָּדָבר  ַעל ׁשּום  לוֹ  ְיַוְּתרּו  ְולא 
ּוִמָּכל  ְוַכּיוֵֹצא  ֵמַהְּפָחִדים  ְמִניָעה  ׁשּום  ַעל  ַיִּביט  לא  ְּבַוַּדאי  ֶזה 
ֶׁשֵּכן ֶׁשֶּבֱאֶמת ֵאין ָּבֶזה ׁשּום ַּפַחד ְּכָלל ְּכמוֹ ֶׁשָאַמר ַאְדמוֹ"ר ַזַצ"ל 
ְּבֵפרּוׁש ְּבֵעת ֶׁשִּדְּברּו ְלָפָניו ִמֶּזה, ְוָאַמר ֶׁשִאם ָהָיה לוֹ ֵּבן ָיִחיד ָהָיה 
ְוָאַמר  ָּדָבר  ְלׁשּום  חוֵֹׁשׁש  ָהָיה  ְולא  ַלָּשֶדה  ַּבַּלְיָלה  ְיִחיִדי  ְמַׁשְּלחוֹ 
זֹאת ַעל ָּכל ָאָדם ֶׁשֵאין ִלְפחֹד ְּכָלל ִמּׁשּום ָּדָבר, ִּכי ְׁשלּוֵחי ִמְצָוה 

ֵאיָנן ִנּזוִֹקין, ִּבְפָרט ִמְצָוה ָּכזֹאת.
)כוכבי אור - אנשי מוהר"ן ט( 



_____________________________.בפרט עתה שאנו עוסקים בזה
ַּגם ַעָּתה ָׁשַכְחִּתי ָהִעָּקר ֲאַגב ַהִּטְרָּדא ְלַהְזִּכיְרָך 
ִמָּפָרַׁשת  ֻחָּמׁש  ִהְתִחיל  ֶׁשִּיְחֶיה  ֶׁשִּבְנָך  ֵמָחָדׁש 
ַאַחר  ֵּתֶכף  ֶׁשֶּנֶאְמָרה  ְזִעיָרא  א'  ֶׁשהּוא  ַוִּיְקָרא 
ַעל  ּדוֹר  ְּבָכל  ַנֲעֶשֹה  ֶׁשֶּזה  ַהִּמְׁשָּכן  ֲהָקַמת 
ֵמַהְּנֻקּדוֹת  ִמְׁשָּכן  ֶׁשּבוֶֹנה  ֱאֶמת  ַצִּדיֵקי  ְיֵדי 
ֶׁשַּבְּגרּוִעים  ְּבַהְּגרּוִעים  ַהִּנְמָצִאים  טוֹבוֹת 
ְמַקְּבִלין  ֶׁשִּמָּׁשם  ְוכּו'.  ִיְשָֹרֵאל  ְּבפוְֹׁשֵעי  ַוֲאִפּלּו 
ֶׁשֵאין  ִּפיֶהם  ֶהֶבל  ַרָּבן  ֵּבית  ֶׁשל  ַהִּתינוֹקוֹת 
ְוָכל  ֲאַזְּמָרה.  ַהּתוָֹרה  ֶׁשהּוא  ְוכּו'  ֵחְטא  ָּבּה 
ֲאִני  ְוַגם  יוֹם,  ְּבָכל  ַלֲחזֹר  ְמאֹד  ָצִריְך  ַאָּתה  ֶזה 
ּוִבְפָרט  ָּבֶזה,  ְוַכּיוֵֹצא  ָּבֶזה  ַרק  ַעְצִמי  ְמַחֶּיה 
ִּבְפָרט  ְוכּו',  ַהָּקדוֹׁש  ַהִּקּבּוץ  ַהְנָהַגת  ְּבִעְנַין 
ַעָּתה ֶׁשָאנּו עוְֹסִקין ִלְקרוֹת ַהָּפָרִׁשּיוֹת ֵאּלּו ֶׁשל 
ִניָסן  ִּבְתִחַּלת  יוֹם  ְּבָכל  ְואוְֹמִרים  ְוכּו',  ַוִּיְקָרא 
ֲחֻנַּכת ַהִּמְזֵּבַח ַעל ְיֵדי ַהְּנִשֹיִאים ְוכּו' ּוְמַסְּיִמין 
ֶאָחד  ְלָכל  ּוֵמִאיר  ֶׁשּמוִֹדיַע  ַהְּמנוָֹרה  ְּבָפָרַׁשת 
ָּגְדלּו  ַמה  ְוכּו'.  ְוכּו'  ְּכבוֹדוֹ  ָהָאֶרץ  ָכל  ְמלא  ִּכי 
ַּבּדוֹר  ֶׁשָּזִכינּו  ַמְחְׁשבוָֹתיו  ָעְמקּו  ָמה  ה'  ַחְסֵדי 
ַהֶּזה ֵליַדע ֵמַחּיּות ּוְמִׁשיַבת ֶנֶפׁש ָּכֶזה. ֶיֶתר ֵאין 
ְּפַנאי ְלַהֲאִריְך, אּון ַטאֶקי ָפאְרט ָהאּפ, אּון ָנאר 
ֲחִסיִדים  ִּבְלׁשוֹן  אּון  ָהאּפ.  ִוויֶדיר  אּון  ָהאּפ, 

ֶׁשִּבְמִדיַנת ֵקיָסר ָירּום הוֹדוֹ, ְטַׁשאק ְטַׁשאק: 
)עלים לתרופה - מכתב שנ"ט(

_____________________________.בניסן מאירים השנים עשר נשיאים
ְׁשֵנים ָעָשר ְנִשיִאים ְּכֶנֶגד ְׁשֵנים ָעָשר ֳחָדִׁשים... 
ְוַעל ֵּכן ְּבִניָסן, ֶׁשהּוא רֹאׁש ֳחָדִׁשים, ָאז ְמִאיִרין 
ָיִמים  ָעָשר  ִּבְׁשֵנים  ְנִשיִאים  ָעָשר  ַהְּׁשֵנים  ָּכל 
ָנִשיא  ִהְקִריב  ָויוֹם  יוֹם  ְּבָכל  ִּכי  ָהִראׁשוִֹנים, 
רֹאׁש  הּוא  ִניָסן  ִּכי  ַהִּמְׁשָּכן,  ַּבֲחנַֻּכת  ֶאָחד 
ֳחָדִׁשים ּובוֹ ְּכלּוִלים ָּכל ַהְּׁשֵנים ָעָשר ֳחָדִׁשים, 
ֶאָחד  ֶׁשָּכל  ְנִשיִאים  ָעָשר  ְׁשֵנים  ְּבִחיַנת  ֶׁשֵהם 
ִקּדּוׁש  סוֹד  ְּבִחיַנת  ְלִיְשָרֵאל  ֵמִאיר  ְוֶאָחד 
ַמְלכּותוֹ  ִהְתַּגּלּות  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא   - ַהחֶֹדׁש 
ַעל  ְוַאף  ְוכּו'  ַהְּלָבָנה  ְּפִגיַמת  ֶׁשִּיְתַמֵּלא  ִיְתָּבַרְך 
ֶלָעִתיד  ֶׁשִּיְהֶיה  ְּכמוֹ  ָהעוָֹלם  ִקּיּום  ִיְהֶיה  ֵכן  ִּפי 
ִהְקִריבּו  ֶׁשָאז  ַהִּמְׁשָּכן  ֲחנַֻּכת  ְּבִחיַנת  ְוֶזה  ְוכּו'. 
ַהְּנִשיִאים, ִּכי ַּבִּמְׁשָּכן ָהיּו ֵּכִלים ְלַקֵּבל ַעל ָיָדם 
ַהָּשַגת ֱאֹלקּותוֹ ִיְתָּבַרְך ַּבְּבִחיָנה ַהַּנ"ל, ִּבְבִחיַנת 
ָכל  ְמֹלא  ְּבִחיַנת  ַהִּמְׁשָּכן,  ֶאת  ָמֵלא  ה'  ּוְכבוֹד 

ָהָאֶרץ ְּכבוֹדוֹ ְוכּו'.
)ליקוטי הלכות או"ח – ראש חדש ד(

_____________________________.איני מבקש לפי כוחי אלא לפי כוחן.
השמים  'הנה  משה:  אמר  מקדש:  לי  ועשו 
ושמי השמים לא יכלכלוך אף כי הבית הזה 
ואת  'הלא את השמים  ואומר:  בניתי',  אשר 
'השמים  ואומר:  ה'',  נאם  מלא  אני  הארץ 
כסאי והארץ הדום רגלי' ואנו יכולין לעשות 
איני מבקש לפי  לו מקדש? אמר לו הקב"ה 
המשכן  'ואת  שנאמר:  כוחן.  לפי  אלא  כוחי 
עמדו  כך  ששמעו  כיון  יריעות'.  עשר  תעשה 
שעשו  כיון  המשכן.  את  ועשו  ברצון  ונתנדבו 
של  מאורו  המשכן  נתמלא  מיד  המשכן  את 
משה  יכול  'ולא  שנאמר:  ומכבודו,  הקב"ה 
הנשיאים  אמרו  וגו'',  מועד  אהל  אל  לבא 
בשמחה  קרבנות  שנקריב  השעה  הגיע  הרי 

שקראו  ממה  מנין  בינותינו  שכינה  ששרה 
בענין ויהי ביום כלות משה.

)מדרש תנחומא נשא פרק י"א( 

_____________________________.לא נאמר מי יקריב ראשון
בשעה שא"ל הקב"ה למשה נשיא אחד ליום 
לו  אמר  לכולכם  לנשיאים  משה  להם  אמר 
הקב"ה שתקריבו אבל לא נאמר לי מי יקריב 
ראשון נתנו עיניהם בנחשון זה קידש שמו של 
הקב"ה על הים זה ראוי להוריד את השכינה 
והוא יקריב ראשון לכולם וכן עשה הדא הוא 

דכתיב ויהי המקריב וגו'.
)מדרש רבה במדבר י"ב – כ"א( 

_____________________________.היה עושה יום טוב
לנשיאים  קרא  למה  יוסניה  בן  שמעון  א"ר 
רעים שמכיון שהיה אחד מהם מקריב קרבן 
וקרבנו מתקבלת היה עושה יום טוב לאוהביו 

לרעיו ולקרוביו שתו ושכרו.
)מדרש רבה במדבר י"ג – ב( 

_____________________________.כמה קרבן נשיאים חביב לפני הקב"ה
אמר ר"ש בן יוסניה ג' דברים כתוב כאן אריתי 
מורי עם בשמי אכלתי יערי עם דבשי שתיתי 
שעשו  דברים  שלשה  כנגד  חלבי  עם  ייני 
ואלו  הקב"ה  וקבלם  כהוגן  שלא  הנשיאים 
בקטורת  מתנדב  היחיד  אין  מקום  בכל  הן 
והנשיאים הביאו 'כף אחת עשרה זהב מלאה 
קטורת'. בכל מקום אין היחיד מביא חטאת 
שעיר  הביאו  ואלו  חטאו  ידיעת  אחר  אלא 
שלא בחטא. בכל מקום אין קרבן יחיד דוחה 
את השבת וכאן קרבן יחיד דוחה את השבת 
לפני  חביב  נשיאים  קרבן  כמה  למדנו  הא 

הקב"ה.
)מדרש רבה במדבר י"ג – ב( 

_____________________________.לא נשתבחו קרבנות בעולם כקרבנות הנשיאים
שהרי  לך  תדע  הקב"ה  לפני  הקטרת  חביבה 
דוד נתאוה להקטיר קטורת שנאמר: 'עולות 
מחים אעלה לך עם קטרת אלים אעשה בקר 
קרבנות  נשתבחו  שלא  מוצא  את  וכן  וגו'', 
שהיו  ולמה  הנשיאים  כקרבנות  בעולם 
שכן  בקרבנותיהם  תחלה  קטורת  מקריבין 
הוא אומר על כל אחד ואחד בקרבנו 'כף אחת 

אחד  פר  ואח"כ  קטרת',  מלאה  זהב  עשרה 
ואחד  אחד  כל  קרבן  משבח  הקב"ה  ולפיכך 
לומר  פלוני  קרבן  זה  פלוני  קרבן  זה  מהן 

שערב לפניו והוא משבחן.
)מדרש תנחומא תצוה ט"ו( 

_____________________________.מתי היה היום הראשון של בריאת העולם?
מהו  מתא  בר  שמואל  א"ר  הראשון:  ביום 
שברא  הראשון  היום  מן  הראשון  ביום 
הקדוש ברוך הוא את העולם נתאוה לדור עם 
בבריית  כתב  מה  ראה  בתחתונים,  בריותיו 
אחד,  יום  בוקר  ויהי  ערב  ויהי  ראשון  יום 
אחד,  יום  אלא  כאן  כתיב  אין  ראשון  יום 
וכשם שיאמר יום שני יום שלישי אלא למה 
בעולמו  יחידי  שהקב"ה  שעד  אחד  יום  אמר 
כיון  בתחתונים,  בריותיו  עם  לדור  נתאווה 
שהוקם המשכן והשרה בו הקדוש ברוך הוא 
אמר  להקריב,  הנשיאים  ובאו  שכינתו  את 
העולם  נברא  הראשון  שביום  יכתב  הקב"ה 
ויהי ביום שהוקם המשכן אין כתיב כאן אלא 
לבריאת  ראשון  הראשון  מהו  הראשון  ביום 

העולם.
)פסיקתא רבתי ז(

_____________________________.הנרות והברכות אינן בטלים לעולם
'ויהי  שנאמר:  הענין  מן  למעלה  כתיב  מה 
ישראל',  נשיאי  ויקריבו  משה  כלות  ביום 
את  'בהעלותך  אהרן:  אל  דבר  כך  ואחר 
ה'  את  'יראו  הכתוב:  שאמר  זה  הנרות', 
מוצא  את  ליראיו',  מחסור  אין  כי  קדושיו 
אפרים  ושבט  הקריבו,  שבטים  י"א  למעלה 
הקריב וכל הנשיאים הקריבו חוץ מנשיאו של 
לוי, ומי היה נשיאו של לוי זה אהרן, שנאמר: 
ואהרן  לוי',  מטה  על  תכתב  אהרן  שם  'ואת 
לי  והיה אומר אוי  לא הקריב עם הנשיאים, 
של  שבטו  מקבל  הקב"ה  אין  בשבילי  שמא 
לוי אמר לו הקב"ה למשה לך אמור לו לאהרן 
לכך  מתוקן,  אתה  מזו  לגדולה  תתירא  אל 
נאמר 'דבר אל אהרן ואמרת אליו בהעלותך 
את הנרות' הקרבנות כל זמן שבהמ"ק קיים 
פני  מול  אל  לעולם  הנרות  אבל  נוהגים,  הם 
המנורה יאירו וכל הברכות שנתתי לך לברך 

את בני אינן בטלין לעולם.
)מדרש רבה במדבר ט"ו – ו( 

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

חנוכת המזבח ע"י הנשיאים
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