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


מעלת הלימוד

ִש ֹימּו לְ בַ בְ כֶ ם הֵ יטֵ ב הֵ יטֵ ב לְ כָ ל ּתו ֹרָ ה ּולְ כָ ל ִש ֹיחָ ה ּולְ כָ ל רֶ מֶ ז ֶׁשּבְ תו ֹרָ תו ֹ הַ ְּקדו ָֹׁשה ּומַ ע ֲִש ֹּיו ֹת ֶׁשּלו ֹ וְ כּו'.
אַ ְׁשרֵ י ֶׁשּי ֹאחֵ ז ּבָ הֶ ם הֲ פ ְֹך ּבָ הֶ ם וַהֲ פ ְֹך ּבָ הֶ ם וְ ִתלְ ְמדּו או ֹתָ ם ּבְ כָ ל יו ֹם וְ ִש ֹימּו לְ בַ בְ כֶ ם אֲ לֵ יהֶ םּ ,כִ י לא ּדָ בָ ר
רֵ יק הּוא מַ ה ֶּׁשהַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך ּגִ ּלָ ה לָ נּו ּבַ ּדו ֹר הַ ּזֶה עַ ל יְ דֵ י רַ ּבֵ נּו הַ ּקָ דו ֹׁש וְ הַ ּנו ֹרָ א זֵכֶ ר צַ ּדִ יק וְ קָ דו ֹׁש לִ בְ רָ כָ ה.
ּומ ְתחַ ּדְ ִׁשים ּבְ כָ ל
ּדּוׁשים חֲ דָ ִׁשים נִ ְפלָ ִאים וְ נו ֹרָ ִאים ְמא ֹד ְמא ֹד ִ
וְ ַאל יִ ְּתי ְַּׁשנּו חַ ס וְ ָׁשלו ֹם ּבְ עֵ ינֵיכֶ ם ּכִ י הֵ ם ִח ִ
ּומגַּלִ ים אֱ להּותו ֹ ּבָ עו ֹלָ ם ֶׁש ְּמלא כָ ל הָ ָארֶ ץ ּכְ בו ֹדו ֹ ּומו ֹרִ ים ּדֶ רֶ ְך יְ ָׁשרָ ה
יו ֹם ּובְ כָ ל עֵ ת וְ קו ֹרְ ִאים ּומַ כְ רִ יזִ ים ְ
וְ עֵ צו ֹת נו ֹרָ או ֹת לְ כָ ל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד ּבְ כָ ל מָ קו ֹם ֶׁשהּואּ .ורְ צו ֹנִ י חָ זָק ְמא ֹד לְ הַ אֲ רִ יְך ּולְ הַ רְ ִחיב הַ ּדִ ּבּור ּבָ זֶהּ .כִ י
רַ ק ּבָ זֶה צְ רִ יכִ ין לְ דַ ּבֵ ר ּבְ כָ ל יו ֹם ּובְ כָ ל עֵ ת ּובְ כָ ל ָׁשעָ הּ .כִ י חּוץ ִמּזֶה הַ ּכ ֹל הֶ בֶ ל הֲ בֵ ל הֲ בָ לִ ים אֵ ין ּבו ֹ מַ ּמָ ׁש.
(עלים לתרופה  -מכתב תי"ד)

תורה עו – ויהי אחר הדברים



פרנסה בשפע  -בלי לעבוד
וְ זֶהּו ְּב ִחינַת מַ עֲלַ ת הַ ּבִ ָּטחו ֹןּ .כִ י הַ ּבִ ָּטחו ֹן הּוא
ְּב ִחינַת ִה ְסּתַ ְּכלּותֶׁ ,ש ִּמ ְסּתַ ּכֵ ל וְ צו ֹפֶ ה ּבְ עֵ ינָיו
לְ הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך לְ בַ דּ ,ובו ֵֹטחַ ּבו ֹּ ,בִ בְ ִחינַת" :עֵ ינֵי
כ ֹל אֵ לֶ יָך יְ ַש ֹּבֵ רּו"ּ .1כִ י עַ ל יְ דֵ י הַ ִה ְסּתַ ּכְ לּות
ְּב ִב ָּטחו ֹן ּגַם ּכֵ ן עו ֹ ֶש ֹה ּכְ לִ יּ ,דְ הַ יְ נּו ּגְ בּול ּוזְ מַ ן.
ִּכי הַ הַ ְׁשּפָ עָ ה יו ֹרֶ דֶ ת ִמּלְ מַ עְ לָ ה ּתָ ִמיד ,אַ ְך ֶׁש ִהיא
ְּבֹלא זְ מַ ןִּ .כי לִ ְפעָ ִמים ּדָ בָ ר ֶׁשּצָ רִ יְך לו ֹ עַ כְ ָׁשו ,יָבו ֹא
ִּב ְׁשּתַ יִ ם או ֹ ָׁשלׁש ָׁשנִ ים .אַ ְך עַ ל יְ דֵ י ִה ְסּתַ ּכְ לּות
ְּב ִב ָּטחו ֹן ,עו ֹ ֶש ֹה לְ הַ הַ ְׁשּפָ עָ ה ּגְ בּול ּוזְ מַ ןֶׁ ,שּתָ בו ֹא
הַ ֶּׁשפַ ע ְּבעֵ ת ּוזְ מַ ן ֶׁשהּוא צָ רִ יְך.
וְ זֶה ּפֵ רּוש הַ ּפָ סּוק" :עֵ ינֵי כ ֹל אֵ לֶ יָך יְ ַש ֹּבֵ רּו" ,עַ ל
יְ דֵ י זֶה" ,נו ֹתֵ ן לָ הֶ ם אֶ ת ָאכְ לָ ם ּבְ עִ ּתו ֹ"ּ .פֵ רּוׁש:
ְּב ִה ְסּתַ ְּכלּותו ֹ ְּבעֵ ינָיו לְ הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְךּ ,דְ הַ יְ נּו
ְּב ִחינו ֹת ִּב ָּטחו ֹןּ ,בְ ִחינַת" :עֵ ינֵי כ ֹל אֵ לֶ יָך יְ ַש ֹּבֵ רּו",
עַ ל יְ דֵ י זֶה" :אַ ּתָ ה נו ֹתֵ ן לָ הֶ ם אֶ ת ָאכְ לָ ם ּבְ עִ ּתו ֹ".
'ּב ִעּתו ֹ' ּדַ יְ קָ אְּ ,דהַ יְ נּו ּבְ עֵ ת ּוזְ מַ ן ֶׁשהּוא צָ רִ יְךּ .כִ י
ְ
הַ ִּב ָּטחו ֹן ֶׁשהּוא ּבְ ִחינַת ִה ְסּתַ ּכְ לּות ,עו ֹ ֶש ֹה ּכְ לִ י
ּוגְ בּול ּוזְ מַ ן:

שפע
"וכסף מנלן?" זו שאלה שאדם שואל את עצמו
הרבה פעמים .איך?! איך הוא יוכל להמשיך
שפע ברחבּות ובנחת?!
האמת היא שברגע שהאדם מרים את העיניים
להשם יתברך "המפרנס מקרני ראמים עד ביצי
כינים" ומבקש ממנו שפע ,מיד נשלח לו שפע.
אך היכן השפע? העיכוב הוא בזמן שלוקח עד
שהשפע מגיע אליו ,שזה יכול לקחת לפעמים
שנתיים שלוש.
לעלוי נשמת

מנפרד (חיים) בן צבי הירש ז"ל

יום

התאריך
בחודש

העמוד
בליקו"מ

שבת

ט'

צג .קכ"ג

ראשון

י'

צג :קכ"ד

שני

י"א

צד .קכ"ה

שלישי

י"ב

צד :קכ"ו

רביעי

י"ג

צה .קכ"ז

חמישי

י"ד

צה :קכ"ח

שישי

ט"ו

צו .קכ"ט

לקוטי-הלכות

הלכה למעשה
עפ " י הד ף ה י ומ י בל י ק ו " ה

הל' ספר תורה הלכה ד'

אַ .אף עַ ל ּפִ י ֶׁשעו ֹבֵ ר עַ ל יִ ְשרָ אֵ ל ְּבכָ ל
ּובפְ רָ ט,
ָׁשנָה וְ ָׁשנָה מַ ה ֶּׁשעו ֹבֵ ר ִּב ְכלָ ל ִ
עַ ד ֶׁשעַ ל ּפִ י הָ ר ֹב ְמקַ לְ ְקלִ ים ְּבכָ ל ָׁשנָה
הַ רְ ּבֵ ה ּובִ ְׁש ִביל זֶה ּבֶ אֱ מֶ ת ִמ ְתָארֵ ְך
הַ ּגָלּות ּכָ ל ּכָ ְךִּ ,כי ֹלא ּדַ י לָ נּו ּבָ ֲעו ֹנו ֹת
הָ רִ אׁשו ֹנִ ים ִּכי ִאם הו ֹסַ פְ נּו עֲלֵ יהֶ ם
חֲ דָ ִׁשיםַ ,אף עַ ל ּפִ י כֵ ן ה' יִ ְתּבָ רַ ְך
יקים יִ גְ ְמרּו אֶ ת ֶׁשּלָ הֶ ם לְ תַ ּקֵ ן
וְ הַ ּצַ ּדִ ִ
הָ עו ֹלָ ם( .ד – ו)
________________________

מהי העצה שהשפע יבוא מיד? שהשפע הנצרך
לו ,לא יתעכב? שיבטח בהשם! שידע ויזכור
שהכל הוא רק מאיתו יתברך ,ולא על-ידי כוחו
ועוצם ידו ,כי-אם על-ידי חסדיו יתברך האין
סופיים .ועל-ידי זה הבטחון  -הוא ממשיך כלי
לקבל בו את השפע מיד כשהוא נצרך לשפע2 .

עסקים
"ּבְ וַּדַ אי ה' יִ ְתּבָ רַ ְך יָכו ֹל לִ ּתֵ ן ּפַ רְ נ ָָסה לְ הָ ָאדָ ם ּבְ ֹלא
ׁשּום ִסּבָ ה ּבְ לִ י ׁשּום מַ ָּשא ּומַ ּתָ ןּ ,וכְ מו ֹ ֶׁשּכִ לְ ּכֵ ל
אֶ ת אֲ בו ֹתֵ ינּו ַארְ ּבָ עִ ים ָׁשנָה ּבַ ִּמדְ ּבָ ר עַ ל יְ דֵ י הַ ּמָ ן
וְ כָ ל ּדָ בָ ר ֹלא חָ ְסרּו ,רַ ק מַ ה ֶּׁשּצְ רִ יכִ ין עַ ּתָ ה אֵ יזֶה
עֵ ֶסק ּומַ ָּשא ּומַ ּתָ ן זֶה רַ ק מֵ חֲ מַ ת ֶׁשאֵ ין לָ נּו ּבִ ָּטחו ֹן
חָ זָק ּכָ ל ּכָ ְך ֶׁשּיִ ְהיֶה ּבִ בְ ִחינַת רְ ִאּיָה מַ ּמָ ׁשּ ,דְ הַ יְ נּו
ֶׁשר ֹב ּבְ נֵי ָאדָ ם אֵ ינָם זו ֹכִ ים ֶׁשּיִ ְהיּו עֵ ינֵיהֶ ם
צו ֹפו ֹת ּתָ ִמיד לִ יׁשּועַ ת ה' לְ בַ ד ּבְ בִ ָּטחו ֹן חָ זָק עַ ד
ָׁשר וְ או ֹר
ֶׁשּי ְַמ ִׁשיכּו עַ ל יְ דֵ י זֶה ּבְ ִחינַת או ֹר הַ ּי ָ
הַ חוֹזֵר ֶׁשעַ ל יְ דֵ י זֶה נִ ְמ ֶׁשכֶ ת הַ ֶּׁשפַ ע ּבִ גְ בּול ּוזְ מַ ן
ּבְ מוֹעֲדו ֹ ּובִ זְ מַ ּנו ֹ".
כשהעינים צופות ומסתכלות רק להשם יתברך,
כשיודע ומאמין רק בהשם ויודע שמה שנקצב
לו ,את זה בכל-אופן יקבל ,אזי אין צריכים
שום עשיה גשמית.
אך כשאין הבטחון חזק כל-כך ,צריך לעשות
גם עסקים – משא ומתן ,בשביל לבנות על ידם
כלים להמשכת שפע2 .

משא ומתן באמונה
גם בעת עיסקו במשא-ומתן חובתו לעשות
את המשא ומתן באמונה -
המשך בעמ' הבא
עקא בת ר' אברהם אלימלך ז"ל

לוח העמוד היומי
ליקו"ה
יו"ד ח"ב

ת.נ.צ.ב.ה.

בִ .אי אֶ פְ ָׁשר לִ זְ ּכ ֹר אֶ ת הַ ּתו ֹרָ ה ּכִ י
ִאם עַ ל יְ דֵ י ּבְ ִחינַת ִׁשכְ חָ ה  -עַ ל יְ דֵ י
ֶׁשּיִ ְׁשּכַ ח וִ יסַ ּלֵ ק ִמּדַ עְ ּתו ֹ ּכָ ל מַ ה ֶּׁשעו ֹבֵ ר
עָ לָ יו ּבְ כָ ל ּפַ עַ ם ּבְ א ֹפֶ ן ֶׁשֹּלא יִ ּפ ֹל עַ ל יְ דֵ י
הַ זִ ּכָ רו ֹןּ ,כִ י ּבְ עִ נְ יַן הַ זִ ּכָ רו ֹן וְ הַ ִּׁשכְ חָ ה
ְצרִ יכִ ין לְ פַ ּלֵ ס ּדְ רָ כָ יוּ ,כִ י ַאף עַ ל ּפִ י
ֶׁש ְּצרִ יכִ ין לִ זְ ּכ ֹר ְמא ֹד אֶ ת ּכָ ל ּדִ בְ רֵ י
הַ ּתו ֹרָ הַ ,אף עַ ל ּפִ י כֵ ן הַ ִּׁשכְ חָ ה ִהיא
טו ֹבָ ה ּגְ דו ֹלָ ה ְמא ֹדּ ,כִ י יֵׁש הַ רְ ּבֵ ה
ּדְ בָ רִ ים ֶׁש ְּצרִ יכִ ים לְ ָׁשכְ חָ ם ּולְ הַ עֲבִ ירָ ם
ִמּדַ עְ ּתו ֹ ּדַ יְ קָ אּ ,כְ דֵ י ֶׁשֹּלא יִ ְתּבַ לְ ּבֵ ל
וְ ֶׁשֹּלא יִ ּפ ֹל ,חַ ס וְ ָׁשלו ֹם( .ד – ו)
________________________

ג .עִ ּקַ ר הַ חָ כְ מָ ה וְ הַ ּדַ עַ ת הּוא לָ דַ עַ ת
ּולְ הַ ּכִ יר או ֹתו ֹ יִ ְתּבָ רַ ְך ,וְ רַ ק ּבִ ְׁשבִ יל זֶה
צָ רִ יְך ֶׁשּיִ ְהיֶה עִ ּקַ ר ּבִ נְ יַן הַ ּבַ יִ ת ֶׁשהּוא
ּכְ דֵ י ֶׁשּיִ ְהיֶה לו ֹ מָ קו ֹם לִ ְחיו ֹת ּבו ֹ יְ מֵ י
חַ ּיָיוּ ,כִ י עִ ּקַ ר ִחּיּות הָ ָאדָ ם הּוא ּבְ תו ְֹך
ּבֵ יתו ֹ וְ דִ ירָ תו ֹ ּכַ ּנִ רְ אֶ ה ּבְ חּוׁש ,הַ יְ נּו ּכְ דֵ י
לְ הַ ְמ ִׁשיְך חָ כְ מָ ה אֲ ִמ ִּתּיו ֹת לְ תו ְֹך ּבֵ יתו ֹ
לָ דַ עַ ת ּולְ הַ ּכִ יר או ֹתו ֹ יִ ְתּבָ רַ ְךֶׁ ,שּזֶה
עִ ּקַ ר הַ ִחּיּות( .ד  -יד)
________________________

ד .אֲ וִ ירָ א ּדְ אֶ רֶ ץ יִ ְשרָ אֵ ל מַ ְחּכִ ים
ּבְ חָ כְ מָ ה אֲ ִמ ִּתית ֶׁש ִהוא לְ הַ ּכִ יר
וְ לָ דַ עַ ת או ֹתו ֹ יִ ְתּבָ רַ ְך .וְ עַ ל ּכֵ ן הַ ּדָ ר
ּבְ אֶ רֶ ץ יִ ְשרָ אֵ ל ּדו ֹמֶ ה ּכְ ִמי ֶׁשּיֵׁש לו ֹ
אֱ ֹלו"קַ  ,אֲ בָ ל הַ ּדָ ר ּבְ חּוץ לָ ָארֶ ץ ּדו ֹמֶ ה
ּכְ ִמי ֶׁשאֵ ין לו ֹ אֱ ֹלו"קַ ( .ד  -יד)
________________________

ה .עִ ּקַ ר ְקדֻּׁשַ ת אֶ רֶ ץ יִ ְשרָ אֵ לׁ ,שֶ ִהוא
הָ אֱ מּונָה וְ הַ חָ כְ מָ ה הַ ְּקדו ֹׁשָ ה ׁשֶ ּזו ֹכִ ין
ׁשָ ם ּכָ ל יִ ְשרָ אֵ ל ,זֶה נִ ְמׁשָ ְך

מֵ הַ ּבֵ ית הַ ִּמ ְקּדָ ׁש ׁשֶ עו ֹמֵ ד ׁשָ ם.
ּומּׁשָ ם ְצרִ יכִ ין לְ הַ ְמ ִׁשיְך הַ ְּקדֻּׁשָ ה לְ כָ ל ּבָ ּתֵ י
ִ
יִ ְשרָ אֵ ל עַ ל יְ דֵ י הַ ְּמזּוזָה ׁשֶ ּקו ֹבְ עִ ין ּבְ פֶ תַ ח
הַ ּבַ יִ ת( .ד  -יד)
__________________________

ו .ה' יִ ְתּבָ רַ ְך ְמֹלא כָ ל הָ ָארֶ ץ ּכְ בו ֹדו ֹ,
וַאֲ פִ ּלּו ּבְ כָ ל ְמקו ֹמו ֹת הַ ִחיצו ֹנִ ים נֶעְ לָ ם
ָׁשם אֱ ֹלקּותו ֹ יִ ְתּבָ רַ ְך ֶׁשעַ ל יְ דֵ י זֶה ּכָ ל
ִחּיּותָ ם ,וְ עִ ּקַ ר הַ עֲלָ מָ ה מַ ה ֶּׁשאֵ ין הַ ּכ ֹל
יו ֹדְ עִ ין אֱ ֹלקּותו ֹ יִ ְתּבָ רַ ְך ּכָ רָ אּוי הּוא
רַ ק מֵ חֲ מַ ת רִ ּבּוי או ֹר ,מֵ חֲ מַ ת ֶׁשאֵ ין לו ֹ
צּומים וְ כֵ לִ ים לְ קַ ּבֵ ל הַ ּדַ עַ תּ ,כִ י רִ ּבּוי
ִצ ְמ ִ
או ֹר ִאי אֶ פְ ָׁשר לְ קַ ּבֵ ל ּכַ ּיָדּועַ  .וְ עַ ל ּכֵ ן
עִ ּקַ ר הַ יְ דִ יעָ ה הּוא עַ ל יְ דֵ י ְמ ִחּצו ֹת הַ ֵּשכֶ ל
ֶׁשהֵ ם ּבְ ִחינַת ְמ ִחּצו ֹת וְ כֵ לִ ים לְ קַ ּבֵ ל עַ ל
יָדָ ם הַ ּדַ עַ ת ּדִ ְקד ָֻּׁשה( .ד  -טו)
________________________

זּ .בֶ אֱ מֶ ת מֵ ע ֹצֶ ם ּגְ דֻּלָ תו ֹ יִ ְתּבָ רַ ְך ִאי אֶ פְ ׁשָ ר
לְ הַ ִּשיגו ֹ ּבְ ׁשּום עו ֹלָ םּ ,כְ מו ֹ ׁשֶ ּכָ תּוב ,הֵ ן
ּוׁשמֵ י הַ ּׁשָ מַ יִ ם ֹלא יְ כַ לְ ּכְ לּוָך וְ כּו',
הַ ּׁשָ מַ יִ ם ְ
רַ ק מֵ ַאהֲ בָ תו ֹ אֶ ת יִ ְשרָ אֵ ל צִ ְמצֵ ם לְ עַ צְ מו ֹ
לְ הַ ְׁשרו ֹת ְׁשכִ ינָתו ֹ ּבְ תו ְֹך ְמ ִחּצו ֹת הַ ּבֵ ית
הַ ִּמ ְקּדָ ׁש וְ עַ ל ּכֵ ן ִמּׁשָ ם ּכָ ל ִחּיּותֵ ינּוּ ,כִ י עִ ּקַ ר
ּומּׁשָ ם
הַ ִחּיּות הּוא לֵ ידַ ע ִמּמֶ ּנּו יִ ְתּבָ רַ ְךִ ,
ִמ ְּקדֻּׁשַ ת הַ ּבֵ ית הַ ִּמ ְקּדָ ׁש נִ ְמׁשָ ְך הַ ִחּיּות
לְ כָ ל ּדִ ירו ֹת ּובָ ִּתים ׁשֶ ל יִ ְשרָ אֵ ל ׁשֶ ּמַ ְמ ִׁשיכִ ין
לְ תו ֹכָ ם ְקדֻּׁשַ ת הַ ּבֵ ית הַ ִּמ ְקּדָ ׁש ׁשֶ הּוא
עִ ּקַ ר ְקדֻּׁשַ ת אֶ רֶ ץ יִ ְשרָ אֵ ל ,עַ ל יְ דֵ י הַ ְּמזּוזָה
ׁשֶ ּקו ֹבְ עִ ין אֵ צֶ ל ּפֶ תַ ח הַ ּבַ יִ ת( .ד  -טו)
__________________________

חִ .אי אֶ פְ ָׁשר לִ כְ נ ֹס אֶ ל הַ ּדַ עַ ת ּדִ ְקד ָֻּׁשה
ּכִ י ִאם עַ ל יְ דֵ י אֱ מּונָה( .ד  -טז)
"וְעַ ל ּכֵ ן הָ אֱ מּונָה ִהוא ּבְ ִחינַת הַ ּפֶ תַ ח
וְהַ ַּׁשעַ ר ֶׁשעַ ל יָדָ ּה נִ כְ נ ִָסין לָ דַ עַ ת או ֹתו ֹ
יִ ְתּבָ רַ ְך ּולְ ִה ְתקָ רֵ ב אֵ לָ יו ּולְ ִהּכָ לֵ ל ּבו ֹ יִ ְתּבָ רַ ְך,
יקים וְכּו'".
ּבִ בְ ִחינַת זֶה הַ ַּׁשעַ ר לַ ה' צַ ּדִ ִ
________________________

ט .עִ ּקַ ר הַ ִחּיּות ׁשֶ ל הָ ָאדָ ם ִהיא ׁשֶ ּבְ כָ ל
יו ֹם ִמימֵ י חַ ּיָיו ִּת ְתחַ ּזֵק אֱ מּונָתו ֹ יו ֹתֵ ר
וְ יו ֹתֵ ר ,הַ יְ נּו אֱ מּונַת ִחּדּוׁש הָ עו ֹלָ ם ׁשֶ הּוא
עִ ּקַ ר הָ אֱ מּונָה ,עַ ד ׁשֶ ּיִ ְתחַ ּדֵ ׁש מ ֹחו ֹ וְ דַ עְ ּתו ֹ
ּבְ כָ ל יו ֹם ּבִ בְ ִחינַת חֲ דָ ִׁשים לַ ּבְ קָ רִ ים רַ ּבָ ה
אֱ מּונָתֶ ָך( .ד  -יז)
__________________________

י .עִ ּקַ ר הַ חָ כְ מָ ה ּדִ ְקדֻּׁשָ ה ׁשֶ ּיָבִ ין וְ יִ ְתחַ ּכֵ ם
ׁשֶ אֵ ינו ֹ יו ֹדֵ עַ ּכְ לָ ל ,רַ ק יָבִ ין מֵ רָ חו ֹק ּכַ ּמָ ה
וְ כַ ּמָ ה צָ רִ יְך לְ הַ אֲ ִמין ּבְ הָ אֱ מֶ ת ּבַ ה' יִ ְתּבָ רַ ְך
ּובְ צַ ּדִ יקֵ י אֱ מֶ תּ ,כְ מו ֹ ׁשֶ ּכָ תַ ב אֲ דוֹנֵנּו מו ֹרֵ נּו
וְ רַ ּבֵ נּו זִ כְ רו ֹנו ֹ לִ בְ רָ כָ ה ׁשֶ עִ ּקַ ר הַ חָ כְ מָ ה
ׁשֶ ּי ְַשּכִ יל ׁשֶ רָ חו ֹק ִמּמֶ ּנּו הַ חָ כְ מָ ה וְ כּו' .רַ ק
ְצרִ יכִ ין לַ חֲ ז ֹר ז ֹאת ּפְ עָ ִמים אֵ ין ִמ ְסּפָ ר ּבְ כָ ל
יו ֹםּ ,כִ י ְצרִ יכִ ין לְ חַ ּדֵ ׁש אֱ מּונָתו ֹ ּבְ כָ ל יו ֹם.
(ד  -יז)
__________________________

יא .עִ ּקַ ר הַ ּמַ עֲלָ ה וְ הַ ּתַ כְ לִ ית ִהיא הַ חָ כְ מָ ה
הָ אֲ ִמ ִּתית לִ ְׁשמו ֹ יִ ְתּבָ רַ ְך ׁשֶ הּוא הַ ְשּכֵ ל
וְ ָיד ֹעַ או ִֹתי וְ ָאז יֵׁש מַ עֲלָ ה ּגַם לְ הַ ּגְ בּורָ ה
וְ הָ ע ֲִׁשירּות ּכְ ׁשֶ ִּמ ְתנַהֲ גִ ים עִ ּמָ הֶ ם לְ ׁשֵ ם
ׁשָ מַ יִ ם רַ ק ּבִ ְׁשבִ יל ּכְ בו ֹד ה' ית' וְ ֹלא ּבִ ְׁשבִ יל
ּכְ בו ֹד עַ צְ מו ֹ ּכְ לָ ל וְ כָ ל מַ עֲלָ תָ ם הּוא ׁשֶ הֵ ם
או ֹחֲ זִ ים וְ תו ְֹמכִ ים אֶ ת הַ חָ כְ מָ ה הָ אֲ ִמ ִּתית
ׁשֶ ע"י הַ ּגְ בּורָ ה הֵ ם ִמ ְתּגַּבְ רִ ים עַ ל הַ חו ֹלְ ִקים
וְ הַ ּמו ֹנְ עִ ים וְ ע"י הָ ע ֲִׁשירּות לִ ּבָ ם ּפָ נּוי לַ ֲעס ֹק
ּבַ חָ כְ מָ ה הָ אֲ ִמ ִּתית( .ד  -יח)

המשך מעמ'
ע"וקודם ולכוון את עיניו להשם יתברך,
תו'
להאמין ולזכור שכל הפרנסה
היא רק מאיתו יתברך .כי ללא ביטחון אי-
אפשר להמשיך שום שפע.
"עִ ּקַ ר הַ ּמַ ָּשא ּומַ ּתָ ן הּוא רַ ק מֵ חֲ מַ ת חֲ לִ יׁשּות
הַ ּבִ ָּטחו ֹן ּבְ תַ כְ לִ ית הַ ְּׁשלֵ מּות .עַ ל ּכֵ ן צְ רִ יכִ ין
מַ ָּשא ּומַ ּתָ ן ּכְ דֵ י לְ חַ ּזֵק הַ ּכְ לִ י לְ קַ ּבֵ ל הַ ֶּׁשפַ ע
עַ ל יְ דֵ י הַ ּמַ ָּשא ּומַ ּתָ ן .אֲ בָ ל אֲ ִפּלּו ִמי ֶׁשעו ֵֹסק
ּבְ מַ ָּשא ּומַ ּתָ ן ַאף עַ ל ִּפי כֵ ן הָ עִ ּקָ ר הּוא הַ ּבִ ָּטחו ֹן,
ּכִ י ּבְ ֹלא ּבִ ּטָ חו ֹן וְ ִה ְסּתַ ּכְ לּות לַ ה' יִ ְתּבָ רַ ְך ֹלא
יו ֹעִ יל לו ֹ ּכָ ל הַ ּמַ ָּשא ּומַ ּתָ ן ֶׁשּבָ עו ֹלָ םּ ,כִ י הָ ע ֶֹׁשר
וְ הַ ּכָ בו ֹד ִמּלְ פָ נָיו יִ ְתּבָ רַ ְך רַ ק מֵ חֲ מַ ת ֶׁשאֵ ין לו ֹ
ּדַ עַ ת לְ ִה ְתחַ ּזֵק ּבְ בִ ָּטחו ֹן לְ בַ ד ּבְ לִ י ׁשּום ע ֲִשּיָה
ֶׁשל אֵ יזֶה עֵ ֶסק ּומַ ָּשא ּומַ ּתָ ן וְ עַ ל ּכֵ ן הּוא צָ רִ יְך
מַ ָּשא ּומַ ּתָ ן ֶׁשָאז ּבִ ְטחו ֹנו ֹ חָ זָק ּבְ יו ֹתֵ ר וְ ָאז
ֹשה ּכְ לִ י2 ".
מַ ְמ ִׁשיְך הַ ּפַ רְ נ ָָסה עַ ל יְ דֵ י ֶׁשעו ֶ

צדיקים
הצדיקים הקדושים שעיניהם וביטחונם רק
באחד יחיד ומיוחד "מלך העולם" ,פרנסתם
נמשכת בזמן ,ללא שום מלאכה ועול גשמי.
"וְ עַ ל ּכֵ ן ּבֶ אֱ מֶ ת ּכָ ל ִמי ֶׁשּבִ ְטחו ֹנו ֹ חָ זָק ּבְ יו ֹתֵ ר
לַ ה' יִ ְתּבָ רַ ְך הּוא ּפו ֹרֵ ק ִמּמֶ ּנּו ּבְ יו ֹתֵ ר ע ֹל ִטרְ דו ֹת
יקים ֶׁשּיֵׁש לָ הֶ ם
הַ ּמַ ָּשא ּומַ ּתָ ן עַ ד ֶׁשּיֵׁש צַ ּדִ ִ
ּבִ ָּטחו ֹן חָ זָק ּכָ ל ּכָ ְך עַ ד ֶׁשאֵ ין צְ רִ יכִ ין ׁשּום עֵ ֶסק
ּומַ ָּשא ּומַ ּתָ ן וְ ֹלא ׁשּום עֻבְ ּדָ א ּונְ ִסיעָ ה ּכְ לָ ל
ָסה2 ".
ּבִ ְׁשבִ יל הַ ּפַ רְ נ ָ

הנסיון
עיקר הניסיון והקושי בעבודת הביטחון הוא
הדאגה ,מה יהיה מחר? מהיכן יבוא לי מחר
אוכל ופרנסה?
אך דווקא כאן בנקודה הזאת ,כאן נמצא סוד
עומק הביטחון ,כאן המבחן האם אתה באמת
סומך על השם ,האם אתה באמת מאמין
שהשם יתברך הוא מלך העולם ,המפרנס
ומקיים את כל העולם.
"עִ ּקַ ר הַ ּנִ ָּסיו ֹן ִאם יִ ְתחַ ּזְ קּו ּבְ בִ ָּטחו ֹן ּבְ כָ ל יו ֹם
וָיו ֹם וְ ֹלא י ְַח ְׁשבּו וִ יהַ רְ הֲ רּו מַ חֲ ָׁשבָ ה ַאחֶ רֶ ת

לעשות
מתורות
תפילות

ָאמנָם ׁשֶ הַ ּתו ֹרָ ה הַ ּז ֹאת ִהיא ִמּלְ ׁשו ֹן
הָ ַאף ְ
הַ חֲ בֵ רִ ים ׁשֶ ֹּלא נִ כְ ְּתבָ ה יָפֶ ה ּכְ לָ לַ .אף עַ ל ּפִ י כֵ ן
ּומעַ ּיֵן ּבָ ּה יִ ְמצָ א ּגַם ָׁשם הַ ְקּדָ מו ֹת
הַ ְמדַ ְקּדֵ ק ְ
ּדּוׁשים נִ ְפלָ ִאים ּכִ י ּכָ ל ּדִ ּבּור וְדִ ּבּור ֶׁשּיָצָ א ִמ ִּפי
ו ְִח ִ
רַּבֵנּו זִכְרוֹנוֹ לִבְרָכָה ,עָמֹק וְנוֹרָא מְאֹד. 2 .

ֲשה מָ חָ ר,
לִ דְ א ֹג ּבִ ְׁשבִ יל ּפַ רְ נ ָָסה לֵ אמ ֹר ,מַ ה ַּנע ֶ
רַ ק יִ ְתחַ ּזְ קּו ּבְ בִ ָּטחו ֹן ְּבכָ ל יו ֹם וָיו ֹם ֶׁשה' יִ ְתּבָ רַ ְך
ָאכלָ ם ְּב ִעּתו ֹ...
יִ ּתֵ ן לָ הֶ ם ּבְ וַּדַ אי ְ
ימים ִהוא
ָׁשר'ִּ .כי אֱ מּונַת הַ ְּת ִמ ִ
וְ זֶהּו 'ּורְ אֵ ה י ָ
ּבְ ִחינַת רְ ִאּיָה יְ ָׁשרָ ה זַּכָ ה ּובָ רָ הִּ ,כי הֵ ם רו ִֹאים
ּומכַ ּוְ נִ ים
יטים אֵ לָ יו יִ ְתּבָ רַ ְך לְ בַ ד ְ
ּבְ י ֶֹׁשר ּומַ ּבִ ִ
ָׁשר ְמא ֹד ְּבלִ י ׁשּום
עֵ ינֵיהֶ ם אֵ לָ יו יִ ְתּבָ רַ ְך ְּבדֶ רֶ ְך י ָ
נְ ִטּיָה אֶ ל הַ ּצַ ד חַ ס וְ ָׁשלו ֹם ,לְ י ִָמין וְ לִ ְשמ ֹאל,
ּכְ מו ֹ ֶׁשּכָ תּוב ,עֵ ינֶיָך לְ נ ֹכַ ח י ִַּביטּו וְ כּו' ַאל ּתַ ט
ּושמ ֹאלּ ,כִ י הֵ ם ְמכַ ּוְ נִ ים עֵ ינֵיהֶ ם לַ ה'
י ִָמין ְ
יִ ְתּבָ רַ ְךּ ,כִ י הַ ּמַ אֲ ִמין ּבֶ אֱ מֶ ת הּוא אֶ ְצלו ֹ ְּכ ִאּלּו
רו ֹאֶ ה ּבְ עֵ ינָיו מַ ּמָ ׁשְּ ,כמו ֹ ֶׁשּכָ תַ ב רַ ּבֵ נּו זִ ְכרו ֹנו ֹ
יטים
לִ בְ רָ כָ ה ּבְ מָ קו ֹם ַאחֵ רְּ ,דהַ יְ נּו ֶׁשעֵ ינָיו מַ ִּב ִ
ּתָ ִמיד לַ ה' יִ ְתּבָ רַ ְך לְ בַ ד ְּבלִ י ׁשּום חָ ְכמו ֹת
וַחֲ ִקירו ֹת ,רַ ק ֶׁשּמַ ִּביט וְ צו ֹפֶ ה ּובו ֵֹטחַ ּבו ֹ יִ ְתּבָ רַ ְך
ּבֶ אֱ מּונָה ְׁשלֵ מָ ה ֶׁשּכָ ל ִחּיּותו ֹ ּופַ ְרנ ָָסתו ֹ הּוא רַ ק
ִמּמֶ ּנּו יִ ְתּבָ רַ ְך לְ בַ ד2 ".

שפע העכו"ם
העכו"ם שאינם מאמינים בהשגחתו יתברך,
על כן הם נענשים מידה כנגד מידה ,שהשפע
שלהם גם-כן אינו בא בהשגחה ממנו יתברך
כביכול .והשפע שלהם נמסר לחיצונים ,והם
ניזונים משם דרך השדים והקליפות2 .

הכל!
"כמבואר בתורה ע"ו שהכלי הוא מידת
הבטחון ,ועל-ידי בטחון יש לו כל ואין לו
שום מניעה הן ממון או משאר דבר ,ובזה יש
לפרש מה שאמר יעקב "וכי י'ש ל'י כ'ל"
ראשי-תיבות כלי ,היינו הכלי של ביטחון,
ועל-ידי הביטחון יש לו באמת הכל3 ".

______________________________________

ְּ .1ת ִהּלִ ים קמ"ה .2 .ליקוטי הלכות או"ח  -משא ומתן – ד.
 .3עונג שבת – הוספות.

וזכני שיהיה לי מידת הבטחון באמת בשלמות ,ואהיה בוטח בה'
תמיד ,ואזכה להשליך את כל יהבי עליך ואתה תכלכלני שתתן לי עצה
טובה בכל פעם בכל עניני המשא ומתן ,שאזכה לידע איך להתנהג בהמשא
ומתן ,לדעת מה ומתי לקנות ולמכור ,באפן שתצליח את מעשי ידי .ותזמין
לי פרנסתי ברוח בסבה קלה בלי שום טרדא ובלבול כלל ,למען אוכל לעשות
(לקוטי תפילות ח"א  -תפילה יג)
רצונך ולעסוק בתורתך ובעבודתך תמיד.



לחדד את השכל  /על התורות הנלמדות בעמוד היומי

מהיכן נמשך תאות הניצחון והמחלוקת והמלחמה?

..............................................................................................................................
תשובה משבוע שעבר :היצה"ר של כלל בני אדם הם הדמים שבחלל השמלאי,
והיצה"ר של הצדיקים הוא מלאך קדוש (תורה ע"א)

תורה ע"ג  -כי תעבור במים
מאמר זה נאמר בשבת הראשון אחרי שחזר מנסיעתו הקדושה לארץ ישראל ואז אמר
בליל שבת תורה על פסוק "עשה לך שרף ושים אותו על נס" ואח"כ בסעודה שלישית אמר
תורה על פסוק "כי תעבור במים איתך אני" שהוא מאמר זה (כ"ג) כנ"ל וזה המאמר

היה גדול ויקר בעניו מאוד.

(פרפראות לחכמה)

יב .עִ ּקַ ר ּכָ ל הַ הַ ְׁשּפָ עו ֹת
ּדִ ְקדֻּׁשָ ה הֵ ם ּבְ אֶ רֶ ץ יִ ְשרָ אֵ ל ׁשֶ ּׁשָ ם ּבֵ רּור
הַ ְמדַ ּמֶ ה ׁשֶ עַ ל יְ דֵ י זֶה יו ֹצְ ִאין ִמּזֻהֲ מַ ת
הַ ּנָחָ ׁש ׁשֶ ִּמּׁשָ ם ּכָ ל עִ ּכּוב הַ ּׁשֶ פַ ע חַ ס
וְ ׁשָ לו ֹם( .ד  -כ)
________________________

יג .זֶה ּכְ לָ ל ּגָדו ֹל ֶׁשעִ ּקַ ר ִּתּקּון הָ ָאדָ ם
וְ כָ ל הָ עו ֹלָ מו ֹת הַ ְּתלּויִ ים ּבו ֹ הּוא עַ ל
יְ דֵ י ּבְ ִחינַת ִה ְתחַ ּדְ ׁשּות ּוכְ מו ֹ ֶׁש ִהזְ ִהיר
אֲ דוֹנֵנּו מו ֹרֵ נּו וְ רַ ּבֵ נּו זִ כְ רו ֹנו ֹ לִ בְ רָ כָ ה
ּבְ קו ֹל רָ ם ּבְ קו ֹל חָ זָק ְמא ֹד ּבְ עֵ ת
ֶׁשהו ֹכִ יחַ או ֹתָ נּו וְ עו ֹרֵ ר וְ הֵ ִקיץ או ֹתָ נּו
ּבִ דְ בָ רָ יו הַ ּנו ֹרָ ִאים וְ ָאמַ ר ָאז ּבְ זֶה
הַ ּלָ ׁשו ֹןַ ,אלְ ט טָ אר מֶ ען נִ יט זַיְ ין וְ כּו'.
(ד  -כא)
"עִ ּקַ ר הַ ּגָלּות מֵ אֶ רֶ ץ יִ ְשרָ אֵ ל וְחֻ רְ ּבַ ן
הַ ּבֵ ית הַ ִּמ ְקּדָ ׁש וְכָ ל הַ ּצָ רו ֹת ֶׁשּסו ֹבְ לִ ין
ּבַ ּגָלּות הַ ּכ ֹל נִ ְמ ָׁשְך עַ ל יְ דֵ י ֶׁשּנָפְ לּו
ִמּבְ ִחינַת ִה ְתחַ ּדְ ׁשּות הַ ּמ ִֹחין לִ בְ ִחינַת י ָָׁשן
ּבִ בְ ִחינַת וְנו ַֹׁשנְ ּתֶ ם ּבָ ָארֶ ץ' .וְנו ַֹׁשנְ ּתֶ ם'
ּדַ יְ קָ אּ ,דְ הַ יְ נּו ֶׁשּנו ְֹׁשנּו ָׁשם ּכְ ִאּלּו ְקד ַֻּׁשת
ְׁשלו ֹם ,וְעַ ל
אֶ רֶ ץ יִ ְשרָ אֵ ל י ָָׁשן נו ָֹׁשן ,חַ ס ו ָ
יְ דֵ י זֶה הָ יָה ּכָ ל הַ חֻ רְ ּבָ ן".
________________________

ידִ .מי ׁשֶ ּזו ֹכֶ ה לֶ אֱ מּונָה ְׁשלֵ מָ ה עַ ל יְ דֵ י
ִה ְתקָ רְ בּות לְ צַ ּדִ יקֵ י אֱ מֶ ת הּוא מַ ְמ ִׁשיְך
עַ ל עַ ְצמו ֹ ּבְ כָ ל יו ֹם ּובְ כָ ל עֵ ת ּבְ ִחינַת
ִחּדּוׁש הָ עו ֹלָ ם ׁשֶ ל לֶ עָ ִתידּ ,כִ י זֶה ּכָ ל
הָ ָאדָ ם ׁשֶ ּנִ בְ רָ א רַ ק ּבִ ְׁשבִ יל זֶהּ ,כִ י ֹלא
ּבָ א לְ זֶה הָ עו ֹלָ ם הָ עו ֹבֵ ר ּכִ י ִאם לַ ֲעב ֹד
אֶ ת ה' ּולְ הַ ּכִ יר או ֹתו ֹ יִ ְתּבָ רַ ְך ּוכְ פִ י מַ ה
ּׁשֶ ּיִ זְ ּכֶ ה עַ ל יְ דֵ י מַ עֲשָ יו הַ ּטו ֹבִ ים ּכֵ ן יִ זְ ּכֶ ה
לְ טו ֹב אֲ ִמ ִּתי וְ נִ ְצ ִחי ּבָ עֵ ת ׁשֶ ּיִ ְהיֶה ִחּדּוׁש
הָ עו ֹלָ ם ׁשֶ ּלֶ עָ ִתיד ׁשֶ ָאז יִ ְהיֶה עִ ּקַ ר ִקּבּול
ְשכַ ר עו ֹלָ ם הַ ּבָ א ׁשֶ ּכָ ל אֶ חָ ד ִמּיִ ְשרָ אֵ ל
יֵׁש לו ֹ חֵ לֶ ק ׁשָ םּ ,כִ י ּכָ ל יִ ְשרָ אֵ ל יֵׁש לָ הֶ ם
חֵ לֶ ק לָ עו ֹלָ ם הַ ּבָ א( .ד  -כא)
________________________

טו .צְ רִ יכִ ין לֵ ידַ ע ּולְ הַ אֲ ִמין ׁשֶ ּכָ ל מַ ה
ּׁשֶ עו ֹבֵ ר עַ ל הָ ָאדָ ם ּבְ כָ ל יו ֹם ּובְ כָ ל עֵ ת
ּדּוׁשים נִ פְ לָ ִאים
ּובְ כָ ל ׁשָ עָ ה הַ ּכ ֹל הּוא ִח ִ
ׁשֶ ל הַ ּבו ֹרֵ א הַ ּי ִָחיד הַ ּקַ דְ מו ֹן יִ ְתּבָ רַ ְך,
ׁשֶ ִחּדֵ ׁש עו ֹלָ מו ֹ יֵׁש מֵ ַאיִ ן הַ ּמֻ ְחלָ ט ּבִ ְׁשבִ יל
הָ ָאדָ ם הַ ּבַ עַ ל ּבְ ִחירָ ה ּכְ דֵ י ׁשֶ ּיִ זְ ּכֶ ה לְ ר ֹב
טּוב הַ ּצָ פּון ׁשֶ ל ִחּדּוׁש הָ עו ֹלָ ם לֶ עָ ִתיד.
וְ עַ ל ּכֵ ן עו ֹבֵ ר עָ לָ יו מַ ה ּׁשֶ עו ֹבֵ ר ּכְ פִ י הָ ָאדָ ם
ּוכְ פִ י הַ ּיו ֹם ּוכְ פִ י הַ ּמָ קו ֹם וְ כּו' .וְ הַ ּכ ֹל
ּומי ׁשֶ אֵ ינו ֹ
ּבִ ְׁשבִ יל ּבְ ִחינַת ִה ְתחַ ּדְ ׁשּותִ ,
נו ֹפֵ ל לִ ידֵ י זִ ְקנָה וְ יָׁשָ ן נו ֹׁשָ ן חַ ס וְ ׁשָ לו ֹם,
יָכו ֹל לְ ִה ְתחַ ּדֵ ׁש ּבְ כָ ל ּפַ עַ ם לְ טו ֹבָ ה אֲ פִ ּלּו
ִאם ַי ֲעב ֹר עָ לָ יו מָ ה .וְ הָ עִ ּקָ ר עַ ל יְ דֵ י
ִה ְתקָ רְ בּות לְ צַ ּדִ יקֵ י אֱ מֶ ת ּולְ ִספְ רֵ יהֶ ם
הַ ְּקדו ִֹׁשים( .ד  -כג)

תורה ע"ד – רומה על השמים
"הַ ּדִ ינִ ים הֵ ם ִמּבְ ִחינַת מ ִֹחין ּדְ קַ ְטנּות ,וְצָ רִ יְך ּכָ ל ָאדָ ם לֵ ילֵ ְך ִמּקַ ְטנּות לְ גַדְ לּות ,וְעַ ל יְ דֵ י זֶה
י ְַמ ִּתיק אֶ ת הַ ּדִ ין ֶׁשּבָ א ִמּבְ ִחינַת מ ִֹחין ּדְ קַ ְטנּות.
ּוכְ ֶׁשּבָ א לִ בְ ִחינַת מ ִֹחין ּדְ גַדְ לּות ,זֶהּו ּבְ ִחינַת "ו ִַּתּפָ קַ ְחנָה עֵ ינֵי ְׁשנֵיהֶ ם"ּ ,ופֵ רֵ ׁש רַ ִׁש"י' :עַ ל ֵׁשם
הַ חָ כְ מָ ה נֶאֱ מַ ר'ּ .כִ י עִ ּקַ ר הַ הַ ְמּתָ קָ ה הּוא עַ ל יְ דֵ י חָ כְ מָ הּ ,בְ ִחינַת מ ִֹחין ּדְ גַדְ לּותּ ,דְ הַ יְ נּו עַ ל יְ דֵ י
יְ דִ יעַ ת הַ ּתו ֹרָ הּ .כִ י עַ ל יְ דֵ י יְ דִ יעַ ת הַ ּתו ֹרָ ה ,נִ ְמּתָ ק הַ ּדִ ין( ".לשון רביה"ק בתורה)
מבואר מצירופי דבריו ושיחותיו
הקדושים ,שבכל מקום שהאדם לומד,
אפילו אם אינו זוכה להבין ,יזכה לעתיד
להבין ,כי אלה הלימודים [דיבור בלא
דעה] נקראים על-כל-פנים בשם ערבי-
נחלהמובא בזוהר הקדוש ,ושכל זה אין
עולה כלל כנגד הדיבור בדיעה ,והלימודים
שזוכה האדם גם בעולם הזה להבין.
גם ממילא מובן מזה לענין מדרגת ההבנה,
שכל שההבנה גדולה ועמוקה יותר עוד
בעולם הזה ,יגדל וישגב כמו כן כפלי
כפליים עומק הבנתו שלעתיד ,ושכמו כן
הרגשת הנעימות והעריבות והעונג שיש
בדיבורי התורה ,ושמחיוב בזה כל אחד
מישראל.
וכנראה מנוסח התפילה והבקשה שבברכת
התורה "והערב נא וכו'" ,שאם בכל זאת
לא יזכה עדיין האדם בעולם הזה להרגשת
העונג ונעימות הזאת ,יזכה על-כל-פנים
לעתיד ,ושכל אשר יתגדל יותר עומק

ההבנה שבעולם הזה ,יזכה כמו-כן לעומק
ההבנה ביתרון יותר לעתיד ,ולהרגשת
העונג והתענוג שמהם כפלי כפליים.
(ביאור הליקוטים – תורה ע"ד)

_____________________________
רבינו הקדוש מבאר בתורה ע"ד שיש לימוד
שנקרא "יצחק" ויש לימוד שנקרא "יעקב",
והלימוד הנקרא יצחק זה כשהאדם אינו
מבין את הלימוד ,וזה נקרא מוחין דקטנות,
ואז האדם רק במוחין דקטנות בבחינת
"פחד יצחק"  -ועוברים על האדם פחדים
ויסורים חלילה .ואפילו אם האדם עובד ה'
ומתבודד ומתפלל בכוונה וכו' ,אי-אפשר
להמתיק את הצרות והיסורים כי-אם על-
ידי לימוד בדעת ובעומק בבחינת יעקב.
וכשהלימוד בעיון ובחשק בבחינת
יעקב " -דיבור בדעה" ,אז האדם זוכה
למוחין דגדלות ונמתקים ממנו כל
הדינים והיסורים.
(באר הנחל)

תורה ע"ז – והיה ה' למלך
וְהָ יָה ה' לְ מֶ לֶ ְך עַ ל ּכָ ל הָ ָארֶ ץּ .דְ ִהּנֵה הַ ּכְ לָ ל הּואֶׁ ,שּכָ ל מַ ה ֶּׁשָאנּו עו ֹ ִש ֹים ,הֵ ן הַ ְּת ִפּלָ ה,
וְהֵ ן לִ ּמּוד ,הּוא ּכְ דֵ י ֶׁשּיִ ְתּגַּלֶ ה מַ לְ כּותו ֹ יִ ְתּבָ רַ ְךּ .כִ י הַ הֶ בֶ ל ּפֶ ה ,הּוא ּבְ ִחינַת ה .וְהַ ּקו ֹל הּוא
ּבְ הַ ְמ ָׁשכָ ה ,הּוא ּבְ ִחינַת וּ .וכְ ֶׁשּלו ֹמֵ ד או ֹ ִמ ְתּפַ ּלֵ ל ּבִ דְ ִחילּו ּורְ ִחימּו.
ּוכְ ֶׁשּלו ֹמֵ ד הֲ לָ כָ ה ּבְ א ֹפֶ ן זֶהּ ,בו ֹרֵ א עו ֹלָ ם אֶ חָ דּ .וכְ ֶׁשּלו ֹמֵ ד ּכָ ל הַ ּמַ ֶּסכְ ּתָ אַ ,נ ֲע ֶש ֹה מַ ְטרו ֹנִ יתָ א,
וְהַ הֲ לָ כו ֹת הֵ ן עָ לְ ִמין ּדִ ילֵ ּהּ ,כִ י 'אֵ ין מֶ לֶ ְך ּבְ ֹלא עַ ם'.
ׁשּנִ ְתּגַּלֶ ה מַ לְ כּותו ֹ( .לשון רביה"ק בתורה)
ְוזֶה" :וְהָ יָה ה' לְ מֶ לֶ ְך עַ ל ּכָ ל הָ ָארֶ ץ"ֶ ,
תורה ע"ז מדברת מסיום מסכתא ,שעל-
ידי סיום מסכתא מגלים את מלכות השם
יתברך בעולם .אבל זה בתנאי שלומדים
את המסכתא כמו שצריך בדחילו ורחימו,
ועם כל ההלכות שעל המסכתא.
וכוונת הלימוד צריכה להיות "כדי
שיתגלה מלכותו יתברך" ,לא בשביל
להקראות למדן וידען( .אף-על-פי
שהאדם חייב להיות למדן כי בלי זה אי-
אפשר להיות צדיק כמבואר בתו' ל"א,
אבל כל הכוונה בלימוד צריכה להיות
בשביל לגלות מלכות ה' ,ובשביל לעשות
רצונו יתברך).

וכמו-כן כל "הבל פה" שהאדם מוציא מפיו
צריך להיות בכוונה זאת ,לגלות מלכותו
יתברך ,לגלות שה' ית' הוא מלך העולם.
ואם היינו לומדים בכוונה הזאת כבר ודאי
היתה הגאולה השלמה ,והיה מתקיים "והיה
ה' למלך על כל הארץ" ,כי בכל מסכתא
מתגלית מלכות השם יתברך ,כל מסכתא זה
היכל ,כל מסכתא זה ספירה ,והשם יתברך
ברא אותנו נשמות ישראל ,ודווקא דרכנו
הוא רוצה שיתגלה מלכותו על העולם ,ועל-
ידי שלומדים את מסכתא עם ההלכות שלה
כראוי אז ממליכים את השם יתברך על כל
העולם כולו.
(באר הנחל)

תורה ע"ח – ויתן עוז למלכו
הדיבור הוא בחינת אם הבנים ,הינו כמו
שהאם הולכת תמיד עם בנה אפילו למקומות
המטונפים ואינה שוכחת אותם ,כמו כן
הדבור הולך עם האדם תמיד אפילו במקומות
המטונפים ומזכיר אותו תמיד את השם ית'
בחינת כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד ,הינו
שאפילו אם האדם מונח ,ח"ו ,בשפל המדרגה

מאד במקום שהוא ,ח"ו ,אף על פי כן על ידי
הדבור יכול להזכיר את עצמו בהשם יתברך
לעולם ,דהיינו שאפילו אם הוא במקום שהוא
אם יתחזק גם שם לדבר על כל פנים דבורים
קדושים של תורה ותפלה ושיחה בינו לבין
קונו ,או לשיח עם רבו או עם חברו ביראת
שמים יכול להזכיר את עצמו בהשם יתברך

לעולם אפילו שם במקומות המטונפים ,אפילו
אם נפל למקום שנפל ,רחמנא ליצלן .כי הדבור
אינו מניח אותו לשכוח את השם יתברך .והבן
הדבר היטב מגודל כח הדיבור והיא עצה
נפלאה ונוראה למי שחפץ באמת לבל יאבד
עולמו לגמרי ,חס ושלום( .שם ,תורה ע"ח)
(השתפכות הנפש – ס"ב)

"מחיה המתים"

ר'

גרשון מקיטוב זצ"ל גיסו של
הבעל שם טוב הק' זי"ע נסע
מארץ ישראל לחוץ-לארץ כדי לשדך
את בניו .כשהגיע ועבר בשלום את
הים אמר ,אגב אורחא ,אסע לגיסי
הבעש"ט.
היתה זו שעת-מנחה של ערב שבת
קודש והבעש"ט הק' עמד והתפלל
תפילת מנחה .תפילתו של הבעש"ט
היתה אש-להבה כדרכו בקודש,
מקשה-אחת של כוונות קדושות
ויחודים נשגבים והיה מאריך
בתפילתו עד צאת הכוכבים .באותה
עת החל גם רבי גרשון גיסו שהגיע
לבקרו  -להתפלל מנחה וגם הוא
התפלל מתוך סידורו של האריז"ל,
סיים את התפילה על כוונותיה וישב
להעביר "שניים מקרא ואחד תרגום",
גם זאת סיים הוא וביקש שיביאו לו
כרים על מנת לנוח קמעה וכל אותה
העת היה הבעש"ט הק' עדיין עומד
ומתפלל---
בליל שבת ,בשעת סעודתא-דחקל-
תפוחין-קדישין שאל ר' גרשון את
הבעש"ט" :מפני מה הארכת בתפילה
כל כך? אני גם כן התפללתי בכוונות
וקראתי הסדרה שניים מקרא ואחד
תרגום ואחר כך הוצרכתי לנוח ואתה
עומד ורועד ועשית כתנועותיך" אך
הבעש"ט היה שוחק ממנו ולא השיב
לו כלום .ר' גרשון לא הרפה וכפל
ושאל שוב .אז השיב לו הבעש"ט:
"כשאני מגיע לתיבה "מחיה המתים",
ואני כוונתי יחודים ,אז באים נשמות
מתים לאלפים ולרבבות ,ואני צריך

סיפור

לדבר עם כל אחד ואחד מפני מה
נדחה ממחיצתו ,ואני עושה לו תיקון
ומתפלל בעדו ומעלהו ,והחשוב -חשוב
קודם ,והם רבים כל כך ,שאם רציתי
להעלות כולם הייתי צריך לעמול
ולעמוד שמונה-עשרה שלוש שנים ,אך
כשאני שומע הכרוז שמכריז "מקודש
מקודש" ואי אפשר עוד להעלות
הנשמות ,אני פוסע מן השמונה עשרה"
אמר לו ר' גרשון בדרך שחוק" :למה
אין באים אלי?" השיב לו הבעש"ט:
"הֶ יֶה אצלי כאן עוד לשבת הבאה ואני
אמסור לך הכוונות על ניר ,ויבואו גם-
כן אליך"
שבת קודש הבאה הגיעה והבעש"ט
מסר לר' גרשון את הכוונות.
כשסיים הבעש"ט את הקדיש שלפני
תפילת מנחה עמד ר' גרשון והתחיל
להתפלל שמונה-עשרה ,אך הבעש"ט
לא התחיל עדיין בתפילה כי ידע
שר' גרשון לא יוכל לסבול ויתפחד.
ובנתיים תיקן הבעש"ט את השעון
שלו והריח טבק עד שיעבור ר' גרשון
מקום הכוונה .משכיוון כוונה זו וראה
שבאו אליו מתים כמו עדר גדול של
צאן נפל מתעלף .אז העירו ֹ הבעש"ט
וציוה לו לילך לביתו.
בלילה ,בעת הסעודה שאל הבעש"ט
את ר' גרשון מדוע נחלש והתעלף,
השיב לו ר' גרשון" :בעת שכיוונתי
הכוונה ,באו אלי מתים כמו עדרים"
אז אמר הבעש"ט לאנשיו דרך
ׂשחו ֹק" :הכו אותו ,שלא ישחק
מהבעש"ט"----
(עפ"י "שבחי הבעל שם טוב")

גאולת עולם



אחרית הימים
רגע לפני הניצחון ,רגע לפני הכניסה לאחרית הימים,
לפני תיקון העולם ,שם המלחמה הקשה ביותר .אבל
חלילה מלהיבהל ,אלא אדרבא כל אחד יקח חלק
בגאולה ,ויתחזק ביתר-שאת וביתר-עוז בעבודת השם,
ועל-ידי-זה נזכה להחיש ולקרב את הגאולה.
"רו ִֹאין ּבַ חּוׁש ֶׁשהַ ּבַ עַ ל ּדָ בָ ר ִמ ְתּגָרֶ ה עַ ְצמו ֹ ְמא ֹד ְמא ֹד ְּבעֵ ת
ֶׁשהָ ָאדָ ם סָ מּוְך וְ קָ רו ֹב לִ כְ נ ֹס לְ ַׁשעֲרֵ י הַ ְּקד ָֻּׁשהּ .כַ ְמב ָֹאר
ּבָ זֶה ּבַ אֲ רִ יכּות ּבְ דִ בְ רֵ י רַ ּבֵ נּו זִ ְכרו ֹנו ֹ לִ ְברָ כָ ה ְּבמָ קו ֹם ַאחֵ ר.
וְ כֵ ן ּבִ כְ לָ לִ ּיּות הָ עו ֹלָ םּ ,כִ י עַ ּתָ ה ּבַ ּדו ֹרו ֹת הַ ּלָ לּו ֶׁשהֵ ם ִע ְּקבו ֹת
ְמ ִׁשיחָ א עַ ּתָ ה הּוא ּבְ ִחינַת ַאחֲ ִריתְּ ,ב ִחינַת ַאחֲ ִרית הַ ּי ִָמים
ֶׁשעַ ל זֶה ִה ְתנַּבֵ א מ ֶֹׁשה רַ ּבֵ נּו עָ לָ יו הַ ָּׁשלו ֹםְּ ,בתו ֹרָ תֵ נּו
ּומצָ אּוָך ְּבַאחֲ ִרית הַ ּי ִָמים הָ אֵ ּלֶ ה וְ כּו'.
הַ ְּקדו ָֹׁשהּ .בַ ּצַ ר לְ ָך ְ
ּובִ ְׁשבִ יל זֶה ִה ְתּגָרָ ה עַ ְצמו ֹ הַ ּבַ עַ ל ּדָ בָ ר עַ ּתָ ה ְמא ֹד ְמא ֹד
ּבְ יִ ְשרָ אֵ ל וְ רַ ּבִ ים ִמּבְ נֵי ּפָ רִ יצֵ י עַ ּמֵ נּו נִ ְכ ְׁשלּו וְ נָפְ לּו וְ נִ ְתעּו
עַ ל יְ דֵ י ּתַ אֲ וו ֹתָ ם הָ רָ עו ֹת לִ ְכפִ ירו ֹת וְ אֶ ּפִ יקו ְֹרסּות ּגָדו ֹל
ּופָ רְ קּו ע ֹל לְ ג ְַמרֵ י .וְ גַם הָ אֲ נ ִָׁשים הַ ְּכ ֵׁש ִרים ְקצָ ת הָ ְרחו ִֹקים
ּומּדַ רְ כֵ יהֶ ם ּגַם ּכֵ ן נָפְ לּו ְּב ִט ְרּדַ ת הַ ּפַ ְרנָסָ ה .וְ נִ ְרּפִ ים
מֵ הֶ ם ִ
ירין ִאּנּון ֶׁשּיִ ְהיּו ׁשו ְֹק ִדים
ִמן הַ ּתו ֹרָ ה ַועֲבו ֹדָ ה ּתַ ּמָ הּ .וזְ עִ ִ
עַ ל ּדַ לְ תֵ י הַ ּתו ֹרָ ה וְ הָ עֲבו ֹדָ ה ְּכמו ֹ הַ ּדו ֹרו ֹת הַ ּקו ְֹד ִמים.
וְ כָ ל זֶה מֵ חֲ מַ ת ֶׁשהּוא ָסמּוְך אֶ ל הַ ּסו ֹף וְ הַ ּגְ מָ רִּ ,כי ָאנּו
ּובוַּדַ אי ֹלא יִ ְתמַ ְהמֵ ּהַ
עַ ּתָ ה ְסמּוכִ ים אֶ ל הַ ּקֵ ץ ְמא ֹדְ .
עו ֹד הַ רְ ּבֵ ה לָ ב ֹאּ .וכְ ֶׁש ָּיב ֹא מָ ִׁשיחַ ִּב ְמהֵ רָ ה ְּביָמֵ ינּו יִ ְהיֶה
ּגְ אֻ ּלָ ה ַאחֲ רוֹנָהּ ,גְ אֻ ּלָ ה ְׁשלֵ מָ ה ֶׁשאֵ ין ַאחֲ רֶ יהָ ּגָלּות .וְ ָאז
יִ ְהיֶה נִ גְ מָ ר ִּתּקּון הָ עו ֹלָ ם ּבְ תַ ְכלִ ית הַ ְּׁשלֵ מּות ִּב ְב ִחינַת טו ֹב
אׁשיתו ֹ.
ַאחֲ רִ ית ּדָ בָ ר מֵ רֵ ִ
ּכִ י ּכָ ל הַ ּגְ אֻ ּלו ֹת הָ רִ אׁשו ֹנו ֹת הָ יָה ַאחֲ רֵ יהֶ ם ּגָלּות .וְ עַ ְכ ָׁשו
ְצרִ יכִ ים ֶׁש ָּיב ֹא מָ ִׁשיחַ ֶׁשּיִ גְ מ ֹר הַ ִּתּקּון ִּב ְׁשלֵ מּות ֶׁשּנָׁשּוב
אֶ ל ה' יִ ְתּבָ רַ ְך לְ עו ֹלָ םּ .ומֵ חֲ מַ ת ֶׁשעַ ּתָ ה ָסמּוְך אֶ ל הַ ּקֵ ץ
ָארּכו ֹ ּולְ רָ ְחּבו ֹ לִ ְמנ ֹעַ אֶ ת
עַ ל ּכֵ ן הּוא מַ ּנִ יחַ אֶ ת עַ צְ מו ֹ לְ ְ
יִ ְשרָ אֵ ל מֵ עֲבו ֹדָ תו ֹ .וְ ִהכְ נִ יס מַ חֲ ֹלקֶ ת ּגָדו ֹל ּבָ עו ֹלָ ם ,עַ ל ּכֵ ן
צְ רִ יכִ ין עַ כְ ָׁשו לְ ִה ְתחַ ּזֵק ְמא ֹד ְמא ֹד ּבַ עֲבו ֹדָ תו ֹ יִ ְתּבָ רַ ְך וְ כָ ל
אֶ חָ ד צָ רִ יְך לְ ִה ְתחַ ּזֵק ְמא ֹד לִ גְ מ ֹר מַ ה ֶּׁש ִה ְת ִחיל ּבַ עֲבו ֹדָ תו ֹ
יִ ְתּבָ רַ ְך .וְ ִאם ִה ְת ִחיל יִ גְ מ ֹר ,וְ ִאם ֹלא ִה ְת ִחיל עֲדַ יִ ן

י ְַת ִחיל וְ יִ גְ מ ֹר.

(ליקוטי הלכות או"ח  -משא ומתן  -ד)

תורה ע"ט – בטח בה'
ִסּפֵ ר לִ י ִאיׁש אֶ חָ ד מֵ ַאנְ ֵׁשי ְׁשלו ֹמֵ נּו
ּכְ ֶׁשָאמַ ר רַ ּבֵ נּו זִ ְכרו ֹנו ֹ לִ ְברָ כָ ה הַ ּתו ֹרָ ה
ּבְ טַ ח ּבַ ה' ּבְ ִסימָ ן ע"ט ְּבאו ֹתָ ּה הָ עֵ ת
הָ יָה הו ֹלֵ ְך ּבְ בֵ יתו ֹ ָאנֶה וָָאנָה ְּכדַ ְרּכו ֹ
ֹלקים
וְ ָאחַ ז מַ ּטֶ ה ּבְ יָדו ֹ ,וְ ָאמַ ר ּומַ ּטֵ ה אֱ ִ
ּבְ יָדִ י .וְ דָ חַ ק ּומָ ַׁשְך ּתֵ בַ ת ְּבי ִָדיְּ ,כלו ֹמַ ר
ֹלקים לְ הַ ּטו ֹת ִּכ ְרצו ֹנו ֹ.
ֶׁשּבְ יָדו ֹ הַ ּמַ ּטֵ ה אֱ ִ
ּכִ י ְמרֻּמָ ז ָׁשם ְּבהַ ּתו ֹרָ ה הַ ּנַ"ל ֶׁשּמַ ּטֵ ה
ֹלקים ְמרַ ּמֵ ז עַ ל הַ ְּב ִחירָ ה ֶׁשהּוא
אֱ ִ
ּומ ִּס ְטרֵ ּה
ּבְ ִחינַת מט"ט ִמ ִּס ְטרֵ ּה חַ ּיִ ים ִ
מָ וֶת וְ כּו' ּכַ ְמב ָֹאר ְּבמַ אֲ מַ ר הַ ִּתּקּונִ ים
ּוקצָ ת
הַ ְמב ָֹאר ָׁשם ְּבהַ ּתו ֹרָ ה הַ ּנַ"ל ְ
ְמרֻּמָ ז ּומּובָ ן ִמ ְּדבָ רָ יו הַ ְּקדו ִֹׁשים הַ ּנַ"ל
ֶׁש ִה ְתּפָ אֵ ר ֶׁשּזָכָ ה לִ ְכּב ֹׁש הַ ְּב ִחירָ ה ְּביָדו ֹ
וְ הַ ּמַ ּטֵ ה ּבְ יָדו ֹ לְ הַ ּטו ֹתו ֹ ִּכ ְרצו ֹנו ֹ אַ ְׁשרֵ י
הַ ּזו ֹכֶ ה לָ זֶה אַ ְׁשרֵ י לו ֹ:

עַ ּיֵן ְּבהַ ּתו ֹרָ ה הַ ּנַ"ל מַ ה ֶּׁש ְּמב ָֹאר ָׁשם
ֹלקים ְּבי ִָדי,
עַ ל ּפָ סּוק זֶה ּומַ ֵּטה אֱ ִ
ֶׁשּזֶה ְּב ִחינַת ֶׁש ְּכבָ ר זָכָ ה לִ ְכּב ֹׁש
הַ ְּב ִחירָ ה ,וְ יֵׁש לו ֹ נַיְ חָ א ְּב ִחינַת ַׁשּבָ ת,
ּוביָדו ֹ לַ הֲ פ ְֹך מֵ רַ ע לְ טו ֹב ִּכי ְּכבָ ר יֵׁש
ְ
ּוׁש ִביתָ ה ִמן הָ רָ ע ֶׁשּנִ ְתּבַ ֵּטל
לו ֹ נַיְ חָ א ְ
לְ ג ְַמרֵ י אֵ צֶ ל הַ ּצַ ִּדיק הַ ּזֶה הַ ּזו ֹכֶ ה
לַ ּמַ ְדרֵ גָה הַ ּז ֹאת.
(חיי מוהר"ן  -ל"ו)

ַאחַ ר ֶׁשָאמַ ר הַ ּתו ֹרָ ה ְּבטַ ח ּבַ ה' ַוע ֲֵש ֹה
טו ֹב ְּב ִסימָ ן ע"ט ְּבלִ ּקּוטֵ י א' הָ יָה הו ֹלֵ ְך
ְּבבֵ יתו ֹ ָאנֶה וָָאנָה ְּכדַ ְרּכו ֹ וְ ָאחַ ז מַ ּטֶ ה
ֹלקים ְּבי ִָדי הַ יְ נּו
ְּביָדו ֹ וְ ָאמַ ר ּומַ ּטֵ ה אֱ ִ
ֶׁשּזָכָ ה לִ ְכּב ֹׁש אֶ ת ְּב ִחירָ תו ֹ ִּב ְׁשלֵ מּות
ּכַ ְמב ָֹאר ּבַ ִּשיחו ֹת לְ עֵ יל.
(חיי מוהר"ן – רנ"ה)

חובה בכל בית ברסלב!! הספר "ימי-שמואל" פלאפון057-3155-466 :
לתרומות והנצחות

ע"ג העלונים והמבחנים בליקו"מ

פלא'050-418-0673 :

תורה ע"ד -רומה על השמים
עַ ל-יְ דֵ י ֶׁש ִּמ ְת ַיּגֵעַ ּבַ ּתו ֹרָ ה עַ ד ֶׁשּזו ֹכֶ ה לֵ ידַ ע
או ֹתָ ּה וְ לַ הֲ בִ ינָּה ,עַ ל-יְ דֵ י-זֶה הּוא ְמרַ ּפֵ א אֶ ת
נ ְַפׁשו ֹ ּומַ עֲלֶ ה או ֹתָ ּה לִ ְמקו ֹם ָׁש ְר ָׁשּה ּומַ ְמ ִּתיק
ּומחַ ּדֵ ׁש ּכָ ל
ּכָ ל הַ ּדִ ינִ יםּ ...גַם הּוא ְמקַ ּיֵם ְ
ּומגַּלֶ ה ּכְ בו ֹדו ֹ יִ ְתּבָ רַ ְך ּבָ עו ֹלָ ם ֶׁשּזֶהּו
הָ עו ֹלָ מו ֹת ְ
עִ ּקַ ר הַ ּתַ כְ לִ ית ֶׁשל ּכָ ל עֲבו ֹדַ ת הָ ָאדָ ם ְּכדֵ י
ֶׁשּיִ ְתּגַּלֶ ה ּכְ בו ֹדו ֹ יִ ְתּבָ רַ ְך ְׁשמו ֹ.

