
ְרָׁשִעים  ֶׁשל  ְּבַמַּפְלָּתם  ִלְראוֹת  ִּכי  ַּדע,  א:  ס"ק 
ָרֵאל.  ִישְֹ ֶאֶרץ  ְּבִחיַנת  ְיֵדי  ַעל  ֶאָּלא  ֶאְפָׁשר,  ִאי 
ִּבְבִחיַנת: 1 "ֵׁשב ִליִמיִני ַעד ָאִׁשית אוְֹיֶביָך ֲהדֹם 
ָרֵאל. ְּבִחיַנת  ְלַרְגֶליָך". ָיִמין, ֶזה ְּבִחיַנת ֶאֶרץ ִישְֹ

ָרֵאל. 2 ִּבְנָיִמין, ֶּבן ָיִמין, ֶׁשּנוַֹלד ְּבֶאֶרץ ִישְֹ

מלכות הרשעה

שנחרב  יום  מאותו  ונמהר,  מר  יום  מאותו 
נפלה  דקדושה,  המלכות  ונפלה  המקדש  בית 
המלכות לרע ולרשעים, ומלכותם וכוחם האדיר 
והעוצמתי של הרשעים הוא נורא ואיום כך שאי 
אפשר להתגרות בהם, עד כדי כך שאפילו הצדיק 
כי כל המנסה  צריך להזהר לא להלחם עמהם, 

להתגרות ולהלחם עמהם, הם מזיקים לו.

כמבואר בגמרא ברכות: 3 "אמר רבי יצחק אם 
ראית רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בו, 
עוד אלא  ולא  'יחילו דרכיו בכל עת'.  שנאמר: 
שזוכה בדין, שנאמר: 'מרום משפטיך מנגדו'. 
'כל  שנאמר:  בצריו,  שרואה  אלא  עוד  ולא 

צורריו יפיח בהם'. 

רע עין

מהיכן הרשעים ממשיכים כח כזה לנצח את כל 
 4 שלהם,  עין  מהרע  נמשך  זה  בהם?  הנלחמים 
כי הרשעים הרע עין שלהם נורא ואיום, ועל כן 
כל מי שמנסה להלחם ברשעים, הם ממשיכים 

עליו מהרע עין שלהם, ועל ידי זה הרע עין הם 
מזיקים לו כארס של נחש המזיק.

ֵעיֵניֶהם  ַהֶּזה,  ַהַּמר  ַּבָּגלּות  ָהְרָׁשִעים  "ִּכי 
ַמִּביִטים  ֵעיָניו  ְוֶאֶרס  מּוָצק.  ִּכְרִאי  ְלטּוִׁשים 

ְלֵמָרחוֹק, ִּבְבִחיַנת: 5"ֵהָּמה ַיִּביטּו ִיְראּו ִבי". 6

טוב עין

עין',  ה'רע  הרע של  הוא מהארס  עיקר הסכנה 
שלא יכנס בו חלילה 'רע עין', ואפילו על הרשע 
עצמו צריך שלא יהיה לו רע עין. כי כשחלילה 
מצליח הרשע להכניס בו רע עין, על ידי זה הוא 

מנצחו.
ַהּשוֵֹנא  ָעָליו  ְּכֶׁשִּמְתַּגֵּבר  ָהָאָדם  ָצִריְך  ֵּכן  "ְוַעל 
ְוָהַרע ַעִין ֶׁשִּיְהֶיה הּוא ֻּכּלוֹ טוֹב ְּבִחיַנת טוֹב ַעִין. 
ַוֲאִפּלּו ַעל ָהָרָׁשע ְּבַעְצמוֹ ִיְהֶיה ְמַלֵּמד ְזכּות ֶׁשֹּלא 
ִיְהֶיה ֵעינוֹ ָרָעה ַחס ְוָׁשלוֹם, ֲאִפּלּו ִּבְגֻדוַּלת ָהָרָׁשע, 
ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּלְכאוָֹרה ִנְדֶמה לוֹ ֶׁשהּוא ַחס ְוָׁשלוֹם, 
ֶׁשֹּלא ַּכִּדין, ַאף ַעל ִּפי ֵכן ְיַלֵּמד ָעָליו ְזכּות ְוַיֲאִמין 
ְּבַהָּקדוֹׁש ָּברּוְך הּוא, ִּכי ַצִּדיק ד' ְוֹלא ְיֵהא ְּבִלּבוֹ 
ׁשּום ַעְקִמיִמּיּות ַחס ְוָׁשלוֹם, ַעל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ִּכי 
ַצִּדיק ְוָיָׁשר הּוא ִיְתָּבַרְך, ְוָאז ְּבַוַּדאי יּוַכל ְלִהָּנֵצל 

ֵמָהַרע ַעִין ֶׁשל ָהָרָׁשע." 8

עקמימיות הלב

שלא  הלב,  מעקמימיות  אפילו  להזהר  וצריך 
יפול לו רַֹע לב, ולא יהרהר חלילה 

מעלת הלימוד

תורה נ"ה - אבא שאול אומר





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

18צו - שבת הגדול  י"ב ניסן תשע"ג

בס"ד בר"ה

ְוָאַמְרִּתי ְּבַדְעִּתי ֲהלא ָּדָבר הּוא, ּוֵמֵאת ה' ָהְיָתה זֹאת, ְּכַדְרִּכי ָּתִמיד ְלִהְסַּתֵּכל ּוְלַהְׁשִּגיַח ּוְלִהְתּבוֵֹנן ַעל 
ָּכל ָּדָבר ְּבָכל יוֹם ֵאיְך ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְמַסֵּבב ִעִּמי ְּבַכָּמה ִסּבוֹת ְלטוָֹבה, ּוְמַרֵּמז ְרָמִזים ְלָקְרֵבִני ֵאָליו ְּבאֶֹפן 
ֵיׁש  ֲאֶׁשר  ְמאֹד,  ַהּנוָֹרִאים  ִלְבָרָכה  ִזְכרוֹנוֹ  ַרֵּבנּו  ֶׁשל  ַהְּקדוֹׁשוֹת  ְוִשֹיחוָֹתיו  ִמִּדְבֵרי ּתוָֹרתוֹ  ְלַדֵּבר  ֶׁשֶאְזֶּכה 
ַעל ֶזה ְמִניעוֹת ֵאין ִמְסָּפר ִמּגֶֹדל ַהַּמֲחלֶקת, ֲאֶׁשר ֵמֲחַמת ֶזה ָהָיה ָרחוֹק ְּבֵעיַני ֶׁשאּוַכל ְלַדֵּבר ֵאיֶזה ָּדָבר 
ִמּתוָֹרתוֹ ַהְּקדוָֹׁשה ְּבָאֶדעס, ֲאָבל ַּכָּמה ָּגדוֹל ּכֹחוֹ ֶׁשל ַרֵּבנּו ַהָּקדוֹׁש ֵזֶכר ַצִּדיק ְוָקדוֹׁש ִלְבָרָכה ֲאֶׁשר ְּבכֹחוֹ 
ַהָּגדוֹל הּוא עוֵֹזר ְללא כַֹח ָּכמוִֹני ְּבָכל יוֹם ּוְבָכל ֵעת, ּוְלעוָֹלם ָידוֹ ַעל ָהֶעְליוָֹנה ּוְכָבר ָּגַמר ְוִיְגמֹר ַהּכֹל ִּכְרצוֹנוֹ 
ֶׁשהּוא ְרצוֹן ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֶּבֱאֶמת, ַעל ֵּכן ָנַתִּתי ֶאל ִלִּבי ַּגם ָאז ַּבְּסֻעָּדה ַהְּׁשִליִׁשית ֶׁשַהּכֹל ִמן ַהָּׁשַמִים ְוָכל 

יוֹם ָויוֹם ָמֵלא ְרָמִזים ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְוכּו' )ַּכְמבָֹאר ְּבַהּתוָֹרה ה' ֱאלַקי ָּגַדְלָּת ְמאֹד ִסיָמן נ"ד( 

...ֲאָבל ַעל ְיֵדי ָּכל ֶזה ִנְתעוֵֹרר ִלִּבי ַלְחׁשֹב ְּבִעְנָין ֶזה ַמה ַּׁשָּיכּות ֵיׁש ִעְנַין ָּפָרַׁשת ָּפָרה ְלִעְנַין ְנִסיָעִתי ְלֶאֶרץ 
ִיְשָֹרֵאל  ְלֶאֶרץ  ֶׁשַּׁשָּיָכה  ָּפָרה  ָּפָרַׁשת  ֶׁשִעְנַין  ְׁשִליִׁשית  ַהְּסֻעָּדה  ַעד  ַּדְעִּתי  ַעל  ָּבא  ֵכן לא  ִּפי  ַעל  ִיְשָֹרֵאל ַאף 
ְוִנְפֵלאִתי  )ִלּקּוֵטי מוֲֹהַר"ן נ"ה(  ְוכּו'  ָהִייִתי  ֵמִתים  ַאָּבא ָׁשאּול אוֵֹמר קוֵֹבר  ְּבַהּתוָֹרה  ֵהיֵטב  ְמבָֹאר  ֶזה 
ַאַחר ָּכְך ֲעָזַרִני ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֶׁשָחַזְרִּתי ַּכָּמה ְּדָבִרים ֵמַהּתוָֹרה ַהּזֹאת ִלְפֵני ָהעוָֹלם ְּבזֹאת ַהְּסֻעָּדה  ְמאֹד 
ִלְבָרָכה הּוא  ְׁשִליִׁשית ְוָהָיה ְּבֵעיַני ְלֶפֶלא ָּגדוֹל ִּכי ֲאִני יוֵֹדַע ֶׁשְּבָכל ַּפַעם ֶׁשֲאִני חוֵֹזר ִּדְבֵרי ַרֵּבנּו ִזְכרוֹנוֹ 

ִנְפְלאוֹת ה', ִּכי ֵיׁש ַעל ֶזה ְמִניעוֹת ֵאין ִמְסָּפר.
)ימי מוהרנ"ת – ח"ב – נ"ח(

התאריך  יום
בחודש

העמוד   
בליקו"מ

סה.י"בשבת
סה:י"גראשון

סו.י"דשני 
סו:ט"ושלישי
סז.ט"זרביעי

סז:י"זחמישי
סח.י"חשישי

ליקו"ה
יו"ד ח"ב

ס"ו

ס"ז

ס"ח

ס"ט

ע'

ע"א

ע"ב

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

הלכות מלמדים א' - ד' 

א. המלמד המבחר והטוב הוא האב 
לבנו, כמו שכתוב, ולמדתם אתם את 

בניכם וכו'. )מלמדים א(
_______________________

ב. הזקן חייב ללמד את בן בנו תורה, 
כי הוא מסוגל לזה ביותר. )א - א(

_______________________

כשזוכה החכם  גדול  הוא שלמות  ג. 
כי  תורה,  בנו  בן  ואת  בנו  את  ללמד 
בשלמות  גדול  כלליות  נעשה  אזי 

גמור של בן ותלמיד. )ב – א(
_______________________

ד. כל מי שעוסק בתורה ומצות הוא 
דאתי,  בעלמא  מחשבתא  מדבק 

שהוא בחינת זכרון. )ג – א(
היטב  הזכרון  את  "כששומרין 
דאתי  בעלמא  מחשבתם  ומדבקין 
וזוכר היטב את עלמא דאתי, בודאי 
לבו.  תאות  אחר  כרוך  יהיה  לא 
ובודאי יהיה עוסק רק בתורה ומצות 

כל ימיו."
_______________________

ה. על ידי הקידוש ממשיכין הקדשה 
של שבת שהוא בחינת עלמא דאתי, 
בעלמא  מחשבתא  לאדבקא  בחינת 
דאתי, ודוחין המדמה הנאחז בששת 

ימי המעשה. )ג – ג(
_______________________

צריך  מישראל  ואחד  אחד  כל  ו. 
,כדי  הברית  בקדושת  עצמו  לקדש 
הכח  לברר  הזכרון,  לברר  שיזכה 

המדמה. )ג – ד(
_______________________

ז. מצות תלמוד תורה שצריכין לעסק 
בתורה בפה מלא דיקא. )ד – ב(

"על כן צריכין לדבר בתורה בדבורים 
הנקודה  אור  שתאיר  כדי  דיקא 
שמאירה על ידי הדבור בפה דיקא, 
החרפות  לבטל  להלב  שתאיר 
שזה  הלב,  על  השורין  והשבירות 
כל  לבטל  התורה  עסק  תכלית  עקר 
רעות,  האהבות  שהם  רעות  התאות 

ועל ידי זה גם נתבטל היצר הרע."
_______________________

ח. עיקר עסק התורה צריך כדי שיבא 
לידי מעשה. )ד – ב(

להמשיך מקדושת ארץ ישראל כשהוא בגלות 



ָּכל ַהּתוָֹרה ְּבִחיַנת ֵעיַנִים ִּדְקֻדָּׁשה
ֵעיַנִים  ְּבִחיַנת  הּוא  ֻּכָּלה  ַהּתוָֹרה  ָּכל  ְּכַלל 
ְּבִחיַנת  ְוֶזה  ַעִין'.  'טוֹב  ְּבִחיַנת  ִּדְקֻדָּׁשה, 
ְּבֵראִׁשית, ֶׁשהּוא ַהְתָחַלת ַהּתוָֹרה ַּתָּמן ֵראִׁשית 
ְוֵכן  ַעִין,  ּוַבת  ְּדֵעיָנא  ְּגָוִנין  ְּתַלת  ֶׁשֵהם  ַּבת,  ִמן 
ִעַּקר  ִּכי  ִיְשָרֵאל,  ָּכל  ְלֵעיֵני  ְמַסֶּיֶמת  ַהּתוָֹרה 
ַחס  ֵליֵלְך  ִלְבִלי  ְוַהִּמְצוֹת הּוא  ַהּתוָֹרה  ָּכל  ְּכַלל 
ְוָׁשלוֹם, ַאַחר ְׁשִרירּות ִלּבוֹ ָהַרע ּוַמְרֵאה ֵעיָניו.

ַרק ֶׁשִּיְהֶיה טוֹב ַעִין
ְיֵדי  ַעל  ָּבִאים  ֶׁשֻּכָּלם  ְוִהְרהּוִרים  ַהַּתֲאווֹת  ָכל 
ֻּכָּלם  ְוַהֵּלב חוֵֹמד,  ָהַעִין רוָֹאה  ִּכי  ָהַעִין,  ְרִאַּית 
ֵהם ִמְּבִחיַנת ָהַרע ַעִין, ְוָצִריְך ָּכל ֶאָחד ְלַרֵחם ַעל 
ַעְצמוֹ ְוִלְהיוֹת עוֵֹצם ֵעיָניו ֵמְראוֹת ְּבַרע, ְוִלְסּתֹם 
ְוִלְבִלי  ְלַגְמֵרי,  ָעְלָמא  ְּדַהאי  ֵמִחיזּו  ֵעיָניו 
ְלִהְסַּתֵּכל ַעל ַּתֲאווֹת עוָֹלם ַהֶּזה ַוֲהָבָליו, ְלַסֵּלק 
ּוְלַבֵּטל ֲאִחיַזת ָהַרע ַעִין ִמֶּמּנּו ּוִמְּגבּולוֹ ְלַגְמֵרי, 
ַרק  ְּבֵעיָניו  ְלַהִּביט  ִלְבִלי  ַעִין  טוֹב  ֶׁשִּיְהֶיה  ַרק 

ְּבתוָֹרה ַוֲעבוָֹדה.

ֲאִכיָלה ִּדְקֻדָּׁשה
ֲאִכיָלה ִּדְקֻדָּׁשה ִהיא ִּבְבִחיַנת טוֹב ַעִין טוֹב ֵלב 
ִּבְבִחיַנת ַוּיֹאַכל ַוֵּיְׁשְּת ַוִּיַטב ִלּבוֹ, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת 
טוֹב ַעִין. ֲאָבל ֲאִכיָלה ֶׁשל ִאּסּור, ַחס ְוָׁשלוֹם, 
ְּבִחיַנת ֲאִכיַלת ֵעץ ַהַּדַעת טוֹב ָוָרע הּוא ֵמִביא 

רַֹע ֶאל ַהֵּלב, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַרע ַעִין.

ִציִצית
ִציִצית ְמַתְּקן ֶאת ָהַרע ַעִין, ִּכי ִציִצית ְלׁשוֹן 

ִהְסַּתְּכלּות ָהֵעיַנִים, ְּבִחיַנת ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרִּכים. 
ְּדַהְינּו ִציִצית הּוא ִּתּקּון ָהֵעיַנִים. 

ַהִּמְצָוה  ִמְּׁשָנתוֹ  ַּבֲהִקיצוֹ  ַּבּבֶֹקר  ֵּתֶכף  ֵּכן  ְוַעל 
ּוְלָלְבָׁשם  ַהִּציִצית  ֶאת  ַלֲחטֹף  ִהיא  ָהִראׁשוָֹנה 
ֶאת  ּופוֵֹקַח  ִמְּׁשָנתוֹ  ְּכֶׁשעוֵֹמד  ֵּתֶכף  ִּכי  ִמָּיד, 
ִיְתַאֵחז  ֶׁשֹּלא  ֵּתֶכף  ְלָׁשְמָרם  ָצִריְך  הּוא  ֵעיָניו 
ָּבֶהם ַחס ְוָׁשלוֹם, ְּבִחיַנת ַרע ַעִין, ַעל ֵּכן ְצִריִכין 
ֵעיַנִים  ְּבִחיַנת  ֶׁשֵהם  ִמָּיד,  ְּבִציִצית  ְלִהְתַלֵּבׁש 

ִּדְקֻדָּׁשה, ְּבִחיַנת טוֹב ַעִין,

ְּכסּות ּוְבָגִדים ִּדְקֻדָּׁשה
ְּכסּות ּוְבָגִדים ִּדְקֻדָּׁשה ֵהם ְמַכִּסים ֶאת ָהָאָדם 
ֶׁשַהְּכסּות  ֵעיַנִים.  ְּכסּות  ִּבְבִחיַנת  ַעִין,  ָהַרע  ִמן 
ֶׁשֹּלא  ַעִין  ָהַרע  ִמן  ָהָאָדם  ַעל  ְמַכֶּסה  ְוַהְּלבּוׁש 
ִזְכרוֹנוֹ  ֲחָכֵמינּו  ִהְזִהירּו  ֵּכן  ְוַעל  ּבוֹ.  ִּתְׁשֹלט 
ֶאת  ָהָאָדם  ֶׁשְּיַכֶּסה  ַהְּצִניעּות  ַעל  ְמאֹד  ִלְבָרָכה 
ַעְצמוֹ ִּבְבָגָדיו ְוֹלא ִיְהֶיה ָערֹם ְּכָלל ֲאִפּלּו ְּבָׁשָעה 
ֵמעוָֹלם  ר"י,  ֶׁשָאַמר  ְּכמוֹ  ֲחלּוקוֹ,  ֶאת  ֶׁשּפוֵֹׁשט 
ַעְכָׁשיו  ִּכי  ֲחלּוִקי.  ִאְמֵרי  ֵּביִתי  ָּכְתֵלי  ָראּו  ֹלא 
ַעִין.  ָהַרע  ִמן  ְמאֹד  ַעְצמוֹ  ִלְׁשמֹר  ָהָאָדם  ָצִריְך 

ְוַהְּבָגִדים ֵהם ְׁשִמיָרה ָלֶזה.

מדוע  ית'  השם  מעשה  אחר 
הרשעים כל כך מצליחים? 

ַמֲחָׁשָבה  ַצד  ֵאיֶזה  ְוָׁשלוֹם,  ַחס  לוֹ  ַיִּגיַע  "ֶׁשֹּלא 
ְוִהְרהּור ַאַחר ַמֲעֵשה ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ַרק ְלַהֲאִמין 
ְּבָכל  ד'  ַצִּדיק  ִּכי  ֵלב  ּוְבִיְׁשַרת  ְׁשֵלָמה  ֶּבֱאמּוָנה 
ַהֵּלב  רַֹע  ְּדַהְינּו  ַהֵּלב,  ַעְקִמיִמּיּות  ִּכי  ְּדָרָכיו... 
ֶׁשָּבא לוֹ ַעל ַּדְעּתוֹ ַחס ְוָׁשלוֹם ֵאיֶזה ִהְרהּור ַחס 
ֶׁשהּוא  ַעל  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ַמֲעֵשה  ַאַחר  ְוָׁשלוֹם, 
ְוָהֲעִׁשירּות  ְוַהָּכבוֹד  ַהְּגֻדָּלה  ָּכל  נוֵֹתן  ִיְתָּבַרְך 
ֶאל  ְוַהִּמְתַנְּגִדים  ְוָהְרָׁשִעים  ּכוָֹכִבים  ְלָהעוְֹבֵדי 
ֻמָּנִחים  ֵהם  ְוַהְּכֵׁשִרים  ְוַהַּצִּדיִקים  ָהֱאֶמת, 
ֶזה  ּוְבַדֲחקּות,  ַּבֲעִנּיּות  ָּגדוֹל  ְּבִׁשְפלּות  ְּבִבָּזיוֹן 

ַהִהְרהּור ַחס ְוָׁשלוֹם, ֶזה ְּבִחיַנת ַרע ַעִין." 8

ארץ ישראל

כדי להכניע ולהפיל את הרשעים צריך להמשיך 
ידי זה הקדושה  - שעל  'ארץ ישראל'  קדושת 
כוחם  ונפילת  הרשעים  במפלת  לראות  זוכה 
וגאוותם, ולא רק שרואה בנפילתם, אלא שגם 
רואה שהרשעים נענשים ומתהפך עליהם ככל 

מה שחשבו ורצו לעשות לו. 9

גלות

עצמה  ישראל  ארץ  גם  הנוראה  בגלות  עכשיו 
היא תחת יד הסטרא אחרא, וקדושתה נעלמת, 
ואם כן איך אפשר להמשיך היום את קדושת 
על כן  ארץ ישראל כדי להכניע את הרשעים? 
'התנוצצות  ולהאיר  להמשיך  היא  לזה  העצה 
ידי זה אפילו היום, שארץ  זכות אבות', שעל 
נתגלה  יד הסטרא אחרא,  נפלה תחת  ישראל 

קדושת ארץ ישראל. 9

תפלה כתיקונה

ְזכּות  אוֹר  ִמְתנוֵֹצץ   7 ְּכִתּקּוָנהּ  ְּתִפָּלה  "ַעל-ְיֵדי 
ְקֻדַּׁשת  ְּבִחיַנת  ַמְמִׁשיִכין  ְוַעל-ְיֵדי-ֶזה  ָאבוֹת 
ְוַעל-ְיֵדי-ֶזה  ַּבָּגלּות.  ַעְכָׁשו  ַּגם  ֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל 
זוִֹכין ִלְראוֹת ְּבַמַּפְלָּתן ֶׁשל ְרָׁשִעים ְוֹלא ַּדי ֶׁשִּנּצוֹל 
ֶּׁשֵהם  ַמה  ָּבֶהם  רוֶֹאה  ֶׁשַּגם  ֶאָּלא  ָהָרע  ֵמֵעיָנם 
ִלּמּוד  ַעל-ְיֵדי  ַנֲעשה  ֶזה  ְוָכל  ּבוֹ.  ִלְראוֹת  ָרצּו 
ְזכּות ֶׁשְּמַלְּמִדין ַעל ָהָרָׁשע ֶׁשַעל-ְיֵדי-ֶזה ְיכוִֹלין 
ְלִהְתַּפֵּלל. ַּגם ַעל-ְיֵדי-ֶזה ַהַּצִּדיִקים ֶׁשֵהם עוֵֹׂשי 
טוֹב זוִֹכים ִלְפֵני ה' ִּכי קֶדם ְּכִריתּות ָהְרָׁשִעים 
ָהָיה ְּפֵני ה' ֻמְסָּתר ְּבעוֵֹׂשי ָרע ְּכֵדי ְלַהְכִריָתם, 

ְוַעְכָׁשו ִנְתַּגֶּלה ְּפֵני ה' ְלעוֵֹׂשי טוֹב:" 10
__________________________________________

1. ְּתִהִּלים ק"י.  2. ַּכּמּוָבא ְּבֵפַרִׁש"י ָּפָרַׁשת ַוִּיְׁשַלח. 3. ברכות 
דף ז – ע"ב.  4. לביאור הענין של רע עין באריכות עיין 
בתורה  רביה"ק  לשון   .6 כ"ב.   ְּתִהִּלים   .5 נ"ד.   בתורה 
תפלה  היא  מה  באריכות  בתורה  כמבואר   .7 ג.   ס"ק 
כתיקונה.  8. ליקוטי הלכות או"ח - הלכות פורים הלכה 

ה – ו.  9. כמבואר בתורה.  10. קיצור ליקו"מ.

המשך מעמ' קודם
תו' נ"ה

בחינת  לכהונה,  זכה  אברהם  ט. 
ידי  על  זכה  וזה  הקדושה,  אהבה 
שהשתדל כל ימיו בהתבודדות לדבר 
אדם.  בני  עם  ולדבר  קונו  לבין  בינו 

)ד – ג(
_______________________

נקודה  בו  יש  מישראל  אחד  כל  י. 
שהוא  מחמת  הולדתו  מצד  קדושה 

מזרע אברהם יצחק ויעקב. )ד – ד(
_______________________

יסוד  היא  הקדושה  האמונה  יא. 
בחינת  של  הנקודה  עקר  והיא  הכל, 

צדיק. )ד – ה(
_______________________

יב. בכל עת וזמן ובכל מקום שהוא 
שהוא  ענין  ובאיזה  מדרגה  באיזה 
טובה  נקודה  בחינת  איזה  יש  תמיד 
להנקדה  עצמו  את  לדבק  שיכול 
ההיא השיך לליבו בעת הזאת דיקא. 
בודאי  היטב  ויחפש  יסתכל  ואם 
בעת  ללבו  השיך  הנקודה  בו  תאיר 
הזאת דיקא ועל ידי זה יתתקן הכל. 

)ד – ו(
_______________________

יג. צריך להתגבר מאד לדבר כפי מה 
את  בדבוריו  ולחפש  ולבקש  שיוכל 

נקודתו הקדושה.
"אם יתחזק ויתאמץ לפתוח פיו בעל 
כרחו לדבר תמיד, בוודאי יעזרהו ה' 
שיזכה  עד  ולבו  פיו  ויפתח  יתברך 
להנקודה  עצמו  את  לקשר  תמיד 
השייך לליבו בעת ההוא שעל ידי זה 

יתתקן הכל."
_______________________

יד. כלל כל התורה הוא להאיר אור 
לקבל  וצריכין  הקדושה,  הנקודה 
כגון  והזמן,  העת  כפי  הנקודה  אור 
ידי  על  הנקודה  מקבלין  החול  בימי 
ידי  על  טוב  ויום  ובשבת  תפילין, 
על  ובפסח  יום.  של  עיצומו  קדושת 
וכו'  כוסות  וארבע  מצה  אכילת  ידי 

וכו'. 
זמן  בכל  הנוהגות  המצות  ואפילו 
ואין  לחברו  דומה  יום  אין  בוודאי 
אדם דומה לחברו, כי ביום זה מזמין 
חולים.  בקור  מצות  יתברך  ה'  לו 
ערומים,  מצוות הלבשת  היום  ובזה 
וביום אחר הכנסת כלה וכיוצא בזה.
כמו  לחברו.  דומה  אדם  אין  וכן 
והיראים  הצדיקים  בכל  שראינו 
וזה  יותר בתורה  שלפנינו שזה עסק 
ביותר  נזהר  וזה  בתפלה  יותר  עסק 

במצווה זאת וזה באחרת. 

דומה  יום  כל  של  הלימוד  אין  וכן 
כאן  לומדין  זה  ביום  כי  לחברו, 
זה  בספר  או  אחר  במקום  ולמחר 
להלן יותר או בספר אחר לגמרי. כפי 
לכלליות  השייך  הקדושה  הנקודה 

ליבות בני ישראל באותו היום. 
ויש בענין זה בחינות הרבה בכלליות 
כל  תכלית  ובפרטיות  ישראל 
להכיר את  כדי  הוא אחד,  הנקודות 

היחיד והמיוחד. )ד – ז(
_______________________

טו. הנותן צדקה הוא בבחינת צדיק. 
)ד – י(

ותזכנו לכסוף ולהשתוקק ולהתגעגע תמיד לבוא לארץ ישראל, עד שנזכה 
ישראל,  לארץ  ולעלות  לנסוע  הפעל  אל  מכוח  ולהוציאה  מחשבתנו  לגמר 
חיש קל מהרה ברחמיך הרבים ובחסדיך העצומים. ועל ידי קדושת ארץ 
ישראל נזכה להנצל מרע עין של שונאינו ואויבינו ורודפינו. וגם נראה בהם 
ושמר  ה'  אל  "קוה  שכתוב:  מקרא  ויקוים  בנו.  לראות  רוצים  שהם  מה 
דרכו, וירוממך לרשת ארץ בהכרת רשעים תראה. בטח בה' ועשה טוב שכן 
ארץ ורעה אמונה".      )לקוטי תפילות נ"ה(

לעשות
מתורות
תפילות

לעשות
מתורות
תפילות

"

 לחדד את השכל / על התורות הנלמדות בעמוד היומי
ן חוִֹרין"? ְך בֶּ ְלכֵּ מַּ ֵריְך ֶאֶרץ שֶׁ מה פירוש הפסוק: "ַאשְׁ

..............................................................................................................................
ׁש בחינת:  ָלִבים ַממָּ תשובה משבוע שעבר: העּזי-פנים שבדור החולקים על תפילת האיש הישראלי, הם נקראים כְּ

י ֶנֶפׁש''. )תורה נ'( ָלִבים ַעזֵּ ''ְוַהכְּ



י ִח צ נ ב  ּו סיפורט

"ִּבְכָלִלּיּות ָּכְך ָראּוי ִלְהיוֹת ִמְנַהג ִיְרֵאי ַהֵּׁשם, ֵּתֶכף ַּבּבֶֹקר ַּבֲהִקיצוֹ, קֶֹדם ֶׁשַּיְתִחיל ׁשּום ָּדָבר, 
ה זֹאת ִּבְפָרִטּיּות." )ס"ק ב'( ִיְזּכֹר ִמָּיד ְּבָעְלָמא ְּדָאֵתי. ְוַאַחר ָּכְך ַיֲעשֶֹ

אדם ע רבי  של  לחם-חוקם  היו  ומחסור  וני 
בעל-שם ובני ביתו. הדלות זעקה מכל פיסת 
בו  שרתה  גשמית  שאפלולית  הקטן,  בבית  קיר 
לא  מאידך.  בו  נגה  ורוחני  ענוג  אור  אך  מחד, 
היה להם כמעט מאום. לא אוכל כדי שביעה של 
שכן  וכל  נאה שלם חסר-טלאים,  בגד  לא  ממש, 
כל  הכל!  להם  היה  אך  למיניהם,  מותרות  לא 
הרעבה   נפשו  את  למלא  כדי  האדם  שצריך  מה 
ומזוככת  טהורה  בשמחה  אמיתי,  בסיפוק   -
המרוממת את הלב ונוסכת חיות. רבי אדם ובני 
ביתו היו מחוברים ישירות למקור הטעם הטוב  
תפילה,  תורה,  צרופה.  לרוחניות  החיים!  של 

אמונה וקרבת ה'.

נוות-ביתו של רבי אדם,  צדקנית וחסודה היתה 
על אף העניות שנגסה בהם בכל פה, היתה אשת 
תנאי  את  ובגבורה  באהבה  וקיבלה  למופת  חיל 

מחייתם המצומצמים.

גדולתו  את  שידעה  מתוך  אחת,  פעם  אולם 
לשדד  ויכולתיו  הקדוש  בעלה  של  העצומה 
אליו  פנתה  מופתים,  ולחולל  מערכות-טבע 

בשאלה: "עד מתי נצטער בזה הדוחק?"

ענה בעלה הצדיק ואמר לה מיד: "מה בקשתך? 
המוט  מן  וטלי  לחדר  לכי  שתרצי,  בגד  איזה 

מלבוש כפי רצונך"...

פנתה האישה הצדקנית - שמיזה שנים רבות לא 
עלה בידה לחדש בגד ראוי לשמו, ונכנסה לחדר.

נאים  בגדים  מלא  מוט  פלאים.  פלאי   - ובחדר 
חדש  ובגד  קטנה  הושטת-יד  רק  לפניה.  מונח 
בעלה  אל  יצאה  חדש!!!  בגד  בידיה,  מונח 
קולו  את  שמעה  אז  אך  בידה  כשהבגד  הצדיק 
הנעים מתנגן ברכות באוזניה כשהוא מפציר בה 
בנעימות ובתבונה ברה ומאירה "מוטב לנו לסבול 
את הדוחק בזה העולם החולף... כי אין לשער מה 

מצפה לך שם למעלה לנצח נצחים..."

שמעה הצדקנית את הדברים המחזקים, חיש-קל 
סבה לאחוריה והחזירה את המלבוש.

)עפ"י שבחי הבעל שם טוב(

זכרון עלמא דאתי )תורה נ"ד(

____________________________________________.ַאְׁשֵרי ֶׁשֵּיֵלְך ָּבֶזה ָּתִמיד!

ֶהָחָכם ֵעיָניו ְּברֹאׁשוֹ ָלַדַעת ּוְלַחֵּזק ְלָבבוֹ ֵליֵלְך ִעם ִּדְבֵרי ּתוָֹרתוֹ ַהְּקדוָֹׁשה, 
ֶׁשעוֵֹבר  ּוַמֲעֶשֹה  ִּדּבּור  ַהַּמֲחָׁשָבה  ְלָכל  ֵלב  ָלשֹּום  אוָֹתנּו  ִהְזִהיר  ֶׁשְּכָבר 
ִּכְבָיכוֹל  ָּבֶהם  ִיְתָּבַרְך ְמַצְמֵצם ֶאת ַעְצמוֹ  ַעל ָהָאָדם ְּבָכל יוֹם, ִּכי ַהֵּׁשם 
ּוְמַרֵּמז ְרָמִזים ְלָכל ָאָדם ְּכִפי ַהָּמקוֹם ְוַהְּזַמן ְוכּו' ְוכּו' ַּכְמבָֹאר ְּבַהּתוָֹרה 
ַוְיִהי ִמֵּקץ ִזָּכרוֹן ִסיָמן נ"ד. ַאְׁשֵרי ֶׁשֵּיֵלְך ָּבֶזה ָּתִמיד. ִּכי ֵאין ׁשּום ְּפטוֹר 
ָּבעוָֹלם. ְוָחִליָלה ִלְפטֹר ֶאת ַעְצמוֹ ַעָּתה ִמּתוָֹרה ּוְתִפָּלה ְּכֶדֶרְך ֶׁשִּנְמָצִאים 
ַהּטוִֹעים ָּבֶזה, לא ְּבֵאֶּלה ֶחְלֵקנּו ִּכי ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּנְמָצִאים ַעָּתה ִּבּטּוִלים 
ַהְרֵּבה ֵמֲחַמת ַהָּצרוֹת ַרֲחָמָנא ִלְצַלן ַאף ַעל ִּפי ֵכן ְלֻעַּמת ֶזה ְצִריִכים ַעָּתה 

ְלִהְתעוֵֹרר ְּביוֵֹתר ְּבִהְתַּגְּברּות יוֵֹתר...)עלים לתרופה - מכתב ל"ב(

____________________________________________.ְלַהְזִּכיר ֶאת ַעְצמוֹ ַעל ְיֵדי ֶזה ִלְׁשמֹר ַהִּזָּכרוֹן

ְלַקֵּים  ֶׁשִּנְזֶּכה  ִיֵּתן  ִמי  ְקָצת,  ָּבֶזה  ְוַלֲעסֹק  ֶזה  ָּכל  ִלְׁשמַֹע  ֶׁשָּזִכינּו  ַאְׁשֵרינּו 
ּוְלַחֵּפשֹ  יוֹם,  ְּבָכל  יוֹם  ְּבָכל  ִלְשֹמַֹח  ְּדָרָכיו.  ְּבָכל  ְוָלֶלֶכת  ֶּבֱאֶמת  ְרצוֹנוֹ 
יוֹם  ְּבָכל  ּוְלַהְתִחיל  ְוכּו',  ְּתִפּלוֹת  ֵמַהּתוֹרוֹת  ַלֲעשֹוֹת  ַלה'  ְוִלְצעֹק  ּוְלַבֵּקׁש 
ֵמָחָדׁש ֵמֵאיֶזה ְנֻקָּדה ֶׁשַּיְתִחיל ִּכי ַהּכֹל ָּתלּוי ֶזה ָּבֶזה, ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרנּו ָּבֶזה 
ֶׁשִהְזִהיר ְמאֹד ְּבקוֹל ָּגדוֹל  ְּכָבר. ְוֶׁשֹּלא ִיּפֹל ִליֵדי ִזְקָנה ַחס ְוָׁשלוֹם, ְּכמוֹ 
ִאי  ִמֶּזה  ְוֶיֶתר  ְוכּו'.  ַזיין"  ִניט  ֶמען  ָטאר  "ַאְלט  ַהָּלׁשוֹן  ְּבֶזה  ָיַסף  ְולא 

ֶאְפָׁשר ְלַהֲאִריְך ִּבְכָתב:
ֵהיֵטב  ַהִּזָּכרוֹן  ִלְׁשמֹר  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ַעְצמוֹ  ֶאת  ְלַהְזִּכיר  ָּתִבינּו  ּוֵמֲאֵליֶכם 
ְּכמוֹ  ְוכּו'  ּוִבְפָרט  ִּבְכָלל  יוֹם  ְּבָכל  ְּדָאֵתי  ְּבָעְלָמא  ַמֲחַׁשְבֵּתּה  ְלַאְדָּבָקא 

ֶׁשָּכתּוב ְּבִסיָמן נ"ד ַעֵּין ָׁשם: )עלים לתרופה - מכתב שע"ב(

__________________________________________.ַהּכֹל ְרָמִזים ְלַהְזִּכיֵרנּו ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ִיְתָּבַרְך

רוִֹאים  ָאנּו  ּוְקָצת  ַמֲאִמין,  ֲאִני  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ַרק  ְלַהִּגיד.  ֵאין  ַוֲחָדׁשוֹת 
יוֹם  ְּבָכל  ְּבטּובוֹ  ְמַחֵּדׁש  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ִּכי  יוֹם.  ְּבָכל  ִנְפָלִאים  ִחּדּוִׁשים 
ָּתִמיד ַמֲעֵשֹה ְבֵראִׁשית. ְוַהִּׁשּנּוִיים ְּבָכל יוֹם ְלִמי ֶׁשֵּמִשֹים ֵלב ְלִהְסַּתֵּכל 
ֶׁשָּכתּוב  ְּכמוֹ  ִיְתָּבַרְך  ֵאָליו  ְלִהְתָקֵרב  ְלַהְזִּכיֵרנּו  ְרָמִזים  ְוַהּכֹל  ֶזה  ַעל 
ְּבָעְלָמא  ַמֲחַׁשְבֵּתּה  ְלַאְדָּבָקא  נ"ד(  )סימן  ִזָּכרוֹן,  ִמֵּקץ  ַוְיִהי  ְּבַהּתוָֹרה 
ְּדָאֵתי ִּבְכָלל ּוִבְפָרט ְלַהְגִּדיל ַּדְעּתוֹ ְּבָכל יוֹם ַעל ָהְרָמִזים ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך 
ְמַרֵּמז לוֹ. ִּכי הּוא ִיְתָּבַרְך ְמַצְמֵצם ֶאת ַעְצמוֹ ֵמֵאין סוֹף ַעד ֵאין ַּתְכִלית 

וְכּו' וְכּו'.  )עלים לתרופה - מכתב תי"ד(

___________________________________________.ָאַמְרִּתי ִלְרׁשֹם ַעל ָּכל ָּפִנים ּוְלַהְעִּתיק ִעְנַין ַהִזָּכרוֹן ַהֶּזה

ְּבָכל  ַהֶּזה  ַהִזָּכרוֹן  ֶאת  ִלְׁשמֹר  ְמאֹד  ִהְזִהיר  ַז"ל  ֶׁשַאְדמוֹ"ר  ֵמֲחַמת 
ִּבְרַּכת ָהֵריַח  ּוְבִלּקּוֵטי ֲהָלכוֹת ִהְלכוֹת  יוֹם ַּכּמּוָבא ְּבִלּקּוֵטי א' ִסיָמן נ"ד, 
ּוִבְרַּכת ַהֵּפרוֹת ֲהָלָכה ה' אוֹת יּוד, מּוָבא ָׁשם ֶׁשִעַּקר ְׁשִמיַרת ַהִזָּכרוֹן הּוא 

ַעל ְיֵדי ַהִּדּבּור ֶׁשְּצִריִכין ְלַדֵּבר ָּבֶזה ַהְרֵּבה, אּוַלי ִנְזֶּכה ְלַהְזִּכיר ֶאת 
ֶאָחד  ָּכל  ְּבֵלב  ֶזה  ַעל  ֶׁשִּנְּתָנה  ַהַהְעָלָמה  אוָֹתנּו  ַיְטֶעה  ֶׁשֹּלא  ַעְצֵמנּו 
ַּכּמּוָבא ִמֶּזה ִמְּדָבָריו ְּבִהְלכוֹת ְׁשִחיָטה ֲהָלָכה ה' אוֹת ה', ֶׁשַאף ַעל 
ִּפי ֶׁשִּנְדֶמה ִלְכאוָֹרה ֶׁשֻּכָּלם יוְֹדִעים ִמֶּזה ֲאָבל ֶּבֱאֶמת ְזִעיִרין ִאיּנּון 
ְׁשלוֵֹמנּו  ַאְנֵׁשי  ְרִגיִלים  ָהיּו  ֵּכן  ְוַעל  ָׁשם  ַעֵּין  ִמֶּזה  ָלַדַעת  ֶׁשּזוִֹכים 
ְלַדֵּבר ְּבִעְנָין ֶזה ַהְרֵּבה ְמאֹד ְּבָכל ִמיֵני ְלׁשוֹנוֹת ְוַעָּתה ֵמֲחַמת ֶׁשַאְנֵׁשי 
ֲאָמָנה ָאְבדּו ּוְבָכל יוֹם ָאנּו הוְֹלִכים ְוַדִּלים, ַעל ֵּכן ָאַמְרִּתי ִלְרׁשֹם ַעל 

ָּכל ָּפִנים ּוְלַהְעִּתיק ִעְנַין ַהִזָּכרוֹן ַהֶּזה:

ַעד  ַהְּקדוָֹׁשה,  ְּבַהִּשְמָחה  ָּכְך  ָּכל  ְלִהְתַּדֵּבק  ֶׁשַּבָּׁשַמִים  ָאִבי  "ְוָעְזֵרִני 
ַנְפִׁשי ָּתִמיד ֶאת  ַוֲאַחֵּׁשב ֶאת  ֶׁשְּתֵהא ַּדְעִּתי נוָֹחה ּוְמיֶֻּׁשֶבת ְּבָכל ֵעת, 
ֲאֶׁשר  ַאֲחֵרי  ַוֲהָבָליו,  ַהֶּזה  עוָֹלם  ַּתֲאווֹת  ְוִׁשְגעוֹן  ְׁשטּות  ְועֶֹצם  ּגֶֹדל 
יוְֹדִעים ְּבֵברּור ְּבִלי ׁשּום ָסֵפק ֶׁשִּפְתאֹם ִּפְתאֹם ִיְהיּו ִנְלָּכִדים ִּבְמצּוַדת 
ַהָּמֶות, ְולא ִיְהֶיה ִמי ֶׁשּיּוַכל ִלְפּדוֹת ּוְלהוִֹׁשיַע ִמֶּזה ְוָאז ִיְהיּו ֻמְכָרִחים 
ְלָהִקיא ּוְלַהֲחִזיר ָּכל ַהַּתֲאוֹת ֶׁשִהְכִניסּו ַלּגּוף, ְולא ִיְהֶיה ֵמֶהם ׁשּום 
ַהַּמְלַאְך  ִעם  ְלִהְתַחֵּבר  ֻמְכָרִחים  ִיְהיּו  ְוָאז  ּוְכָלל  ְּכָלל  ְוֶרַוח  ִיְתרוֹן 
ַהָּמֶות ְּבִלי ׁשּום ַטֲעָנה, ּוְלהוִֹׁשיט לוֹ ַהַּצָּואר ְּבִלי ׁשּום ֵּתרּוץ, ְוִלְטעוֹם 
ַטַעם ַהְּגִסיָסה ְוַהָּמֶות ֶׁשהּוא ַמר ּוָמרוֹר ִמָּכל ִמיֵני ְמִרירּות ֶׁשָּבעוָֹלם 
ְוָכל  ִמֶּזה  ְלַהִּציִלי  ִנְמָצא ֶאָחד ֶׁשּיּוַכל  ְלָכל ַצד אּוַלי  ְּבֵעיַני  ְוֶאְסַּתֵּכל 
ְּכָלל  ּוְלִהְסַּתֵּכל  ְלַהִּביט  ִיְרצּו  ְולא  ַיֲעמֹדּו,  ִנְגִעי  ִמֶּנֶגד  ְוֵרַעי  אוֲֹהַבי 
ְּבַהַּתֲאוֹת, ִיְהֶיה ֻמְכָרח ְלִהְתַּבּלוֹת  ַעל ֶזה ְוָכל ַהּגּוף ֶׁשִהְלִעיטּו אוֹתוֹ 
ֶּבָעָפר ּוְבֶבֶטן ַהּתוָֹלִעים ְולא ִיְהֶיה ָמקוֹם ְלִהְתַחֵּבא ּוְלִהָּטֵמן ִמָּכל ֶזה 

ְּבׁשּום אֶֹפן,
ְּכֶהֶרף  ִיְפְרחּו  ֵהם  ַּגם  ָׁשָנה  ַהְּׁשמוִֹנים  ְּבָכל  ֻמְבָטח  ֶאְהֶיה  ֲאִפּלּו  ְוִאם 
ְוִיְפַרח ַּגם ַהְּׁשָאר  ַיֲעבֹר  ְוֵכן  ְוָעְברּו,  ְוַגם ַהְרֵּבה ֵמֶהם ְּכָבר ָחְלפּו  ַעִין, 
ֵאיָנם  ָׁשָנה  ְׁשמוִֹנים  ֶׁשַעד  ַהְּמַעט  ֶזה  ִעם  ֶׁשַּגם  ֶׁשֵּכן  ְוָכל  ֶׁשֵּכן  ּוִמָּכל 
ּוְבָכל  ַאַחת,  ֶרַגע  ֲאִפּלּו  ְּבַהַחִּיים  ֻמְבָטִחים  ֵאיָנם  ִּכי  ְּכָלל,  ֻמְבָטִחים 
ֶרַגע ָוֶרַגע מּוָכִנים ּוְמֻזָּמִנים ִלְהיוֹת ִנּצוִֹדים ְּבַהְּמצּוָדה ַהְּפרּוָסה ַעל ָּכל 
ַהַחִּיים ְוַעָּתה ַעל ִמי ָּבַטְחִּתי ִּכי ָמַרְדִּתי, ְוַגם ָמה ֲאִני רוֶֹצה ְלַהְרִויַח, 
ְּפָעִמים,  ֲאָלִפים  ֵמֶהֶבל  ְוָגרּוַע  ֲהָבִלים  ֲהֵבל  ֶׁשַהּכֹל  יוֵֹדַע  ֵאיִני  ַהִאם 
ַהֶּזה  ַעִין  ְּבַהֶהֶרף  ְּכֵרסוֹ  ְוַהְמַמֵּלא  ֶׁשַּבְּגדוִֹלים,  ַהָּגדוֹל  ֶהָעִׁשיר  ַּגם  ִּכי 
ְּבָכל ַהַּתֲאוֹת ַהְמֻדּמוֹת, ַּגם הּוא ֻמְכָרח ֵליֵרד ְלַהּבוֹר ְוִלְלּבֹׁש ַּתְכִריִכים 
ּוְפֵני  ַהְיֻרָּקה  ְּבַהּצּוָרה  ַעְצמוֹ  ֶאת  ְוַלֲעטֹף  ַהֶּדֶלת,  ֶאל  ְּבַרְגָליו  ְוִלְׁשּכֹב 
ַהָּמֶות ְּבִלי ׁשּום ָסֵפק ְוָכל ֵאֶבר ְוֵאֶבר ִיְהֶיה ֻמְכָרח ְלִהְתַרֵּקב ּוְלִהְתַעֵּפׁש 
ּוְלִהְתַאֵּכל ְלִׁשֵּני ַהּתוָֹלִעים, ּוְלִהְתַעֵּכל ְּבִבְטָנם ַהְמזָֹהם ְוַהְמֻׁשָּקץ ְולא 
ּוְלַהְפִסיד  ְלַאֵּבד  ִלי  ֵּיׁש  ַמה  ְוַעָּתה  ְוכּו'  ָזָהב  ְולא  ֶּכֶסף  לא  לוֹ  יוִֹעיל 

ְּבעוַֹלם ַהְּמבּוכוֹת ַהֶּזה ְּכֶׁשֲאַחֵּזק ַעְצִמי ְּבתוָֹרְתָך ּוִמְצוֶֹתיָך."

)כוכבי אור - ששון ושמחה(

____________________________________________.לזכור תמיד בעלמא דאתי

בלילה אז עיקר הזמן של התבודדות לפרש שיחתו לפני השם יתברך, 
ולשפוך לבו כמים נכח פני ה'. ולחפש הרוח טוב - היינו הנקודות טובות 
לשמחה,  יזכה  זה  ידי  ועל  רעה,  הרוח  מתוך  ולבררם  עדין  בו  שיש 
ולהכניע המדמה שמשם כל התאוות, ועל ידי זה יזכה לזכרון, לזכור 
תמיד בעלמא דאתי, ולחשוב בכל עת על תכליתו וסופו אחרון לעולם 

הבא, עד שיזכה לשוב אליו יתברך באמת. )סימן נ"ד(
)השתפכות הנפש – ס'(



קורין  הפסח  שלפני  שבת 
מפני  הגדול  שבת  אותו 

הנס שנעשה בו. 
)שו"ע -  סימן ת"ל(

ַׁשָּבת ַהָּגדוֹל - ַעל ֵׁשם ַהִּנִּסים ְוַהִּנְפָלאוֹת
...............................................

ְבַׁשַּבת ֶהָעַבר ִּדַּבְרנּו ֵמִעְנַין ַהַהְׁשָּגָחה, 
ַהִּנִּסים  ָּכל  ּתֶֹקף  ִעַּקר  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל 
ִראׁשוָֹנה  ְּגֻאָּלה  ִּבְפָרט  ְוַהְּגֻאּלוֹת, 
ְּבֶפַסח.  ֶׁשָהְיָתה  ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ֶׁשל 
רנ(  מוֲֹהַר"ן  )ִלּקּוֵטי  ַהּתוָֹרה  ִּפי  ַעל 
זוֵֹכר  הּוא  ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדוֹׁש  ְּבָׁשָעה 
קוִֹרין  ֶזה  ּוִבְׁשִביל  ְוכּו'.  ָּבָניו  ֶאת 
ֵׁשם  ַעל  ַהָּגדוֹל,  ַׁשָּבת  ֶׁשְּלָפָניו  ַׁשָּבת 
ִמֵּקץ  ֶׁשִּנְמָׁשִכין  ְוַהִּנְפָלאוֹת  ַהִּנִּסים 
ֶׁשֻּכּלוֹ  יוֹם  ְּבִחיַנת  ֶׁשהוא  ָהַאֲחרוֹן, 
ַׁשָּבת, ִּבְבִחיַנת ֵקץ ָּבא ַהֵּקץ, ַּכְמבָֹאר 

ְּבַהּתוָֹרה, ַעֵּין ָׁשם. 
ִּבְבִחיַנת  ַהָּגדוֹל,  ַׁשָּבת  ִנְקָרא  ֵּכן  ְוַעל 
ֶׁשָעָשֹה  ַהְּגדֹלוֹת  ֶאת  ִלי  ַסְּפָרה 
ּומוִֹריד  ְּבִחיַנת  ֶׁשֶּזהּו  ְוכּו',  ֱאִליָׁשע 
ַעֵּין  ְוכּו'  ַהָּגדוֹל  ַלָּים  ְּדָמעוֹת  ְׁשֵני 
ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ֲעָזַרִני  ָּכְך  ְוַאַחר  ָׁשם. 
ְּבַרֲחָמיו ַהִּנְפָלִאים ֶׁשָרַקְדִּתי ְּבַעְצִמי 
ַעל  ָעָלה  ֶּׁשֹּלא  ַמה  ִּפְתאֹם,  ַהְרֵּבה 
ִּביׁשּוָעתוֹ  ְוַהּכֹל  ָאז,  ְלַרֵּקד  ַּדְעִּתי 
ְוַהְׁשָּגָחתוֹ ַהִּנְפָלָאה, ִּכי לא ָּדָבר ֵריק 
הּוא ַמה ֶּׁשַּנֲעֶשֹה ִעָּמנּו ְּבָכל יוֹם ָויוֹם 
ִעם ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִּבְפָרט ִעְּמָך ְוִעִּמי.

ּוִבְפָרט  ַעְצְמָך  ְלַשֵֹּמַח  ֶוֱאַמץ  ...ֲחַזק 
ַּדְרֵכי  ְּבָכל  קֶֹדׁש  טוֹב  ְויוֹם  ְּבַׁשָּבת 
ִיְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ְוִהָּזֵהר  ְוִהָּזֵהר  ַהִּשְמָחה, 
ְלָך ַעְצבּות ּוָמָרה ְׁשחוָֹרה ִמֶּזה ְּבַעְצמוֹ 
ִּתְהֶיה  ְולא  ָּכָראּוי,  ָשֵֹמַח  ֶׁשֵאיְנָך 
ָעֶליָך ִשְֹמַחת יוֹם טוֹב ְלַמּשאוֹי, ַרק 
ִּכי  חוִֹרין,  ֶּבן  ִלְהיוֹת  ַעְצְמָך  ַּתְרִּגיל 
ְּתִהָּלה ָלֵאל ֵיׁש ִמי ֶׁשעוֶֹשֹה ַּבֲעֵדנּו ָּכל 
ַהִּתּקּוִנים ֶׁשְּצִריִכים ְּבָכל ֵעת, ְוָעֵלינּו 
ֶׁשָּזִכינּו  ְּבִשְֹמָחה  ַהּכֹל  ַלֲאדוֹן  ְלַׁשֵּבח 
ַנְפׁשוֵֹתינּו  ְּבִתּקּון  ֵמָהעוֵֹסק  ֵליַדע 
ֵעצוֹת  ַהְרֵּבה  ָׁשַמְעָּת  ּוְכָבר  ָלֶנַצח, 
ַעְצמוֹ  ּוְלַחֵּזק  ָהַעְצבּות  ְלַהְרִחיק 
ִלְזּכוֹת  ְוָלנּו  ְלָך  יוִֹׁשיַע  ַוה'  ְּבִשְֹמָחה, 
ּוְלַהְתִחיל  ֶּבֱאֶמת,  טוֹב  יוֹם  ְלִשְֹמַחת 
ֶּבֱאֶמת  ְּגמּוָרה  ַהְתָחָלה  ֵמַעָּתה 
ְוַעד  ֵמַעָּתה  ִיְתָּבַרְך  ֵאָליו  ְלִהְתָקֵרב 

עוָֹלם ָאֵמן: 
)עלים לתרופה - מכתב צ"ח( 

הכל בכוח השבת!
...............................................

ֶׁשִּלְפֵני  ַלַּׁשָּבת  ֶׁשּקוִֹרין  ַהָּגדוֹל  ַׁשָּבת 
ְוכּו',  ַהֵּנס  ֵׁשם  ַעל  ַהָּגדוֹל  ַׁשָּבת  ֶּפַסח 
ֶׁשָהיּו  ְוַהִּנְפָלאוֹת  ַהִּנִּסים  ִעַּקר  ִּכי 

ַהַּמֲעָרכוֹת  ֶׁשִּׁשֵּדד  ִמְצַרִים  ִּביִציַאת 
ִיְתָּבַרְך  ַהְׁשָּגָחתוֹ  ְוִגָּלה  ַהֶּטַבע  ּוִבֵּטל 
ַׁשָּבת  ִמְּבִחיַנת  ִנְמָׁשְך  ַהּכֹל  ָּבעוָֹלם, 
ַׁשָּבת,  ֶׁשֻּכּלוֹ  ְּדָאֵתי  ַעְלָמא  ֶׁשהּוא 
ִיְתָּבַרְך,  ַהֵּׁשם  ַמְמִׁשיְך  ֶׁשִּמָּׁשם 
סוֹף  ִמְּבִחיַנת  ַהַהְׁשָּגָחה  ִּכְבָיכוֹל, 
ַהֵּקץ  ָּבא  ֵקץ  ִּבְבִחיַנת  ְוכּו',  ָהעוָֹלם 
ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ֶׁשִעַּקר  ִנְמָצא,  ְוכּו'. 
ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ַׁשָּבת,  ִמְּבִחיַנת  ִנְמָׁשְך 
ֶׁשל  ַהִּנִּסים  ָּכל  ִּכי  ַהָּבא...  עוָֹלם 
ְיִציַאת ִמְצָרִים ִנְמָׁשְך ִמְּבִחיַנת ַׁשָּבת. 
ַהִּנִּסים  ֵׁשם  ַעל  ָּגדוֹל  ִנְקָרא  ֵּכן  ְוַעל 
ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמוֹ  ָּגדוֹל,  ְּבִחיַנת  ֶׁשִּנְקְראּו 
ֶׁשָעָשֹה  הגדולות  ֶאת  ִלי  "ספרה 

ֱאִליָׁשע". 
ְּכמוֹ  ַׁשָּבת,  ִנְקֵראת  ֶּפַסח  ַּגם  ֵּכן  ְוַעל 
ִמָּמֳחַרת  ָלֶכם  "ּוְסַפְרֶּתם  ֶׁשָּכתּוב: 
ֶׁשָאְמרּו  ְּכמוֹ  ֶּפַסח,  ְּדַהְינּו  ַהַּׁשָּבת". 
ִעַּקר  ִּכי  ִלְבָרָכה,  ִזְכרוָֹנם  ַרּבוֵֹתינּו 

ּתֶֹקף ַהֵּנס ֶׁשל ֶּפַסח ִנְמָׁשְך ִמַּׁשָּבת.
)ליקו"ה או"ח - נטילת ידים שחרית – ב( 

ָהִיינּו ְשֵֹמִחים ַהְרֵּבה
...............................................

ְוַהֵּׁשם  ַהָּגדוֹל  ַׁשָּבת  ִהִּגיַע  ָּכְך  ַאַחר 
ְשֵֹמִחים  ֶׁשָהִיינּו  ְּבֶעְזֵרנּו  ָהָיה  ִיְתָּבַרְך 
ַהְרֵּבה ְּבֵבית ַרִּבי ְצִבי ֶׁשִּנְכַנְסנּו ְלָׁשם 
ְּבֵבית  ֶׁשָאַכְלנּו  ַׁשֲחִרית  ְסֻעַּדת  ַאַחר 
ְצִבי  ַרִּבי  ְּבֵבית  ְוָׁשם  ֶהעִניְך  ַרִּבי 
ַהָּגדוֹל,  ַׁשָּבת  ְּבִשְֹמַחת  ְמאֹד  ָשַֹמְחנּו 
ַהֵּׁשם  ְּבֶעְזַרת  ַהְרֵּבה  ֻּכָּלנּו  ְוָרַקְדנּו 
ִיְתָּבַרְך ְוֶזה ִחַּזק אוִֹתי ַהְרֵּבה ְּבֶעְזַרת 
ֶׁשָעַמְדנּו  ָהֵעת  ּוְבָכל  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם 
ַׁשָּבִתים  ְׁשֵני  ְּכָבר  ֶׁשָעְברּו  ְּבָאֶדעס 
ֶזה  ַעד  ְוִרּקּוִדין  ְלִשְֹמָחה  ָזִכינּו  לא 
ַהַּׁשָּבת ֶׁשהּוא ַׁשָּבת ַהָּגדוֹל, ְוֶזה ָהָיה 

ִלי ְלִסיָמן ִויׁשּוָעה ְּגדוָֹלה:
)ימי מוהרנ"ת – ח"ב ס"ה(

הישועה התעוררה בכוח ביום השבת
...............................................

שמורים  ליל  הזה  הלילה  נקרא 
וכל  לבא.  לעתיד  לנו  שמור  שהוא 
בששת  לפועל  היוצאים  הדברים 
בכח  למעלה  נתעוררים  השבוע  ימי 
בשבת הקודם. וביום השבת יפתח 
השער ותכונן בו הישועה העתידה 
ולפיכך השבת שלפני הפסח  לבוא 
נקרא שבת הגדול. שאנו מצפים בו 
לכח ההכנה של התעוררות ופתיחת 
לבוא  העתידה  הישועה  מן  השער 

לישראל שהוא יום הגדול והנורא.
לזה  עוז  נותנים  מצידנו  אנו  וע"כ 
ההגדה  באמירת  שפתונינו  בשיח 
הלכה  בדברי  תורה  ובחדושי 
ובמילי דאגרתא שעיקר כח ישראל 
פרים  ונשלמה  שלהם  הפה  הוא 

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

שבת הגדול

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

תורה נ"ד

חורבן  ע"י  מאתנו  הנפסק  דבר  לכל  ותפלה  בתורה  שפתינו 
כח  לנו  היה  לא  עדיין  שאז  מצרים  ובפסח  מקדשינו.  בית 
ההתעוררות של תורה ותפלה בשיח שפתותינו נצטוינו על מקח 
הקרבן פסח מבעשור לחדש שהיה אז ביום השבת שלפני הפסח 
מע"ז  ידיכם  משכו  צאן.  לכם  וקחו  משכו  הרמז  זה  על  שבא 
שהיתה  הגאולה  התעוררות  בזה  ופעלו  רבא.  במדרש  כנזכר 
הגדול  שבת  נקרא  הפסח  שלפני  השבת  לכן  להם...  עתידה 
בעבור שבו נעשה הכנה להישועה שאנו מצפים אליה שתהיה 
באחד מימי השבוע שלאחריו בליל השמורים שיתגדל כבודו 
של הקב"ה בכל העולם ע"י שיבא יום הגדול והנורא. וזה נכון 
ואין בו ספק למבינים.                                             )דברי נגידים(

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

העלון מוקדש לעלוי נשמת ר' אברהם אלימלך בן ר' אליעזר יארצייט י"ב ניסן 

ֵּביָתם  ֶאת  ּוַמְנִהיִגים  ַהִהְסַּתְּפקּות  ִמַּדת  ָלֶהם  ֶׁשֵאין  ֵאּלּו 
ֲאָנִׁשים,  ְּבַהְרֵּבה  ָהַרִּבים  ַּבֲעווֹנוֵֹתינּו  ַעְכָׁשיו  ַּכָּנהּוג  ַּדְוָקא,  ִּבְגדוֹלוֹת 

ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר:
''ְמֵאַרת ה'

בְֵּבית ָרָׁשע''.

ִּכי ְלעוָֹלם ָחֵסר
ָלֶהם ַהְרֵּבה.

)ליקו"מ נ"ד(


