
הּוא  ַהִּבָּטחוֹן  ִּכי  ַהִּבָּטחוֹן.  ַמֲעַלת  ְּבִחיַנת  ְוֶזהּו 
ְּבֵעיָניו  ְוצוֶֹפה  ֶׁשִּמְסַּתֵּכל  ִהְסַּתְּכלּות,  ְּבִחיַנת 
"ֵעיֵני  ִּבְבִחיַנת:  ּבוֹ,  ּובוֵֹטַח  ְלַבד,  ִיְתָּבַרְך  ְלַהֵּׁשם 
ַהִהְסַּתְּכלּות  ְיֵדי  ַעל  ִּכי  ְיַשֵֹּברּו"1.  ֵאֶליָך  כֹל 

ה ְּכִלי, ְּדַהְינּו ְּגבּול ּוְזַמן.  ְּבִבָּטחוֹן ַּגם ֵּכן עוֹשֶֹ
ִּכי ַהַהְׁשָּפָעה יוֶֹרֶדת ִמְּלַמְעָלה ָּתִמיד, ַאְך ֶׁשִהיא 
ְּבֹלא ְזַמן. ִּכי ִלְפָעִמים ָּדָבר ֶׁשָּצִריְך לוֹ ַעְכָׁשו, ָיבוֹא 
ִהְסַּתְּכלּות  ְיֵדי  ַעל  ַאְך  ָׁשִנים.  ָׁשלׁש  אוֹ  ִּבְׁשַּתִים 
ֶׁשָּתבוֹא  ּוְזַמן,  ְּגבּול  ְלַהַהְׁשָּפָעה  ה  עוֹשֶֹ ְּבִבָּטחוֹן, 

ַהֶּׁשַפע ְּבֵעת ּוְזַמן ֶׁשהּוא ָצִריְך. 

ְוֶזה ֵּפרּוש ַהָּפסּוק: "ֵעיֵני כֹל ֵאֶליָך ְיַשֵֹּברּו", ַעל 
ֵּפרּוׁש:  ְּבִעּתוֹ".  ָאְכָלם  ֶאת  ָלֶהם  "נוֵֹתן  ֶזה,  ְיֵדי 
ְּדַהְינּו  ִיְתָּבַרְך,  ְלַהֵּׁשם  ְּבֵעיָניו  ְּבִהְסַּתְּכלּותוֹ 
ְּבִחינוֹת ִּבָּטחוֹן, ְּבִחיַנת: "ֵעיֵני כֹל ֵאֶליָך ְיַשֵֹּברּו", 
ַעל ְיֵדי ֶזה: "ַאָּתה נוֵֹתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ְּבִעּתוֹ". 
'ְּבִעּתוֹ' ַּדְיָקא, ְּדַהְינּו ְּבֵעת ּוְזַמן ֶׁשהּוא ָצִריְך. ִּכי 
ְּכִלי  ה  עוֹשֶֹ ִהְסַּתְּכלּות,  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ַהִּבָּטחוֹן 

ּוְגבּול ּוְזַמן:

שפע

"וכסף מנלן?" זו שאלה שאדם שואל את עצמו 
להמשיך  יוכל  הוא  איך  איך?!  פעמים.  הרבה 

שפע ברחבּות ובנחת?! 
האמת היא שברגע שהאדם מרים את העיניים 
להשם יתברך "המפרנס מקרני ראמים עד ביצי 
לו שפע.  נשלח  ומבקש ממנו שפע, מיד  כינים" 
עד  בזמן שלוקח  הוא  העיכוב  היכן השפע?  אך 
לפעמים  יכול לקחת   מגיע אליו, שזה  שהשפע 

שנתיים שלוש.

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

לקבל בו את השפע מיד כשהוא נצרך לשפע. 2

עסקים

"ְּבַוַּדאי ה' ִיְתָּבַרְך ָיכוֹל ִלֵּתן ַּפְרָנָסה ְלָהָאָדם ְּבֹלא 
ֶׁשִּכְלֵּכל  ּוְכמוֹ  ּוַמָּתן,  ַמָּשא  ׁשּום  ְּבִלי  ִסָּבה  ׁשּום 
ְיֵדי ַהָּמן  ַעל  ַּבִּמְדָּבר  ֶאת ֲאבוֵֹתינּו ַאְרָּבִעים ָׁשָנה 
ְוָכל ָּדָבר ֹלא ָחְסרּו, ַרק ַמה ֶּׁשְּצִריִכין ַעָּתה ֵאיֶזה 
ֵעֶסק ּוַמָּשא ּוַמָּתן ֶזה ַרק ֵמֲחַמת ֶׁשֵאין ָלנּו ִּבָּטחוֹן 
ָחָזק ָּכל ָּכְך ֶׁשִּיְהֶיה ִּבְבִחיַנת ְרִאָּיה ַמָּמׁש, ְּדַהְינּו 
ֵעיֵניֶהם  ֶׁשִּיְהיּו  זוִֹכים  ֵאיָנם  ָאָדם  ְּבֵני  ֶׁשרֹב 
ַעד  ָחָזק  ְּבִבָּטחוֹן  ְלַבד  ה'  ִליׁשּוַעת  ָּתִמיד  צוֹפוֹת 
ְואוֹר  ַהָּיָׁשר  אוֹר  ְּבִחיַנת  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשַּיְמִׁשיכּו 
ּוְזַמן  ִּבְגבּול  ַהֶּׁשַפע  ִנְמֶׁשֶכת  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ַהחוֵֹזר 

ְּבמוֲֹעדוֹ ּוִבְזַמּנוֹ."
כשהעינים צופות ומסתכלות רק להשם יתברך, 
ויודע שמה שנקצב  ומאמין רק בהשם  כשיודע 
צריכים  אין  אזי  יקבל,  בכל-אופן  זה  את  לו, 

שום עשיה גשמית.
לעשות  צריך  כל-כך,  חזק  הבטחון  כשאין  אך 
גם עסקים – משא ומתן, בשביל לבנות על ידם 

כלים להמשכת שפע. 2

משא ומתן באמונה

לעשות  חובתו  במשא-ומתן  עיסקו  בעת  גם 
 - באמונה  ומתן  המשא  את 

מעלת הלימוד

תורה עו – ויהי אחר הדברים
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עיונים ועצות למעשה מתורות רביה"ק    עפ"י העמוד היומי בליקו"מ
26נשא . ט' סיון תשע"ג

בס"ד בר"ה

ְוכּו'.  ֶׁשּלוֹ  ּוַמֲעִשֹּיוֹת  ַהְּקדוָֹׁשה  ֶׁשְּבתוָֹרתוֹ  ֶרֶמז  ּוְלָכל  ִשֹיָחה  ּוְלָכל  ְלָכל ּתוָֹרה  ֵהיֵטב  ֵהיֵטב  ְלַבְבֶכם  ִשֹימּו 
ַאְׁשֵרי ֶׁשּיֹאֵחז ָּבֶהם ֲהפְֹך ָּבֶהם ַוֲהפְֹך ָּבֶהם ְוִתְלְמדּו אוָֹתם ְּבָכל יוֹם ְוִשֹימּו ְלַבְבֶכם ֲאֵליֶהם, ִּכי לא ָּדָבר 
ֵריק הּוא ַמה ֶּׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ִּגָּלה ָלנּו ַּבּדוֹר ַהֶּזה ַעל ְיֵדי ַרֵּבנּו ַהָּקדוֹׁש ְוַהּנוָֹרא ֵזֶכר ַצִּדיק ְוָקדוֹׁש ִלְבָרָכה. 
ְוַאל ִיְּתַיְּׁשנּו ַחס ְוָׁשלוֹם ְּבֵעיֵניֶכם ִּכי ֵהם ִחּדּוִׁשים ֲחָדִׁשים ִנְפָלִאים ְונוָֹרִאים ְמאֹד ְמאֹד ּוִמְתַחְּדִׁשים ְּבָכל 
יוֹם ּוְבָכל ֵעת ְוקוְֹרִאים ּוַמְכִריִזים ּוְמַגִּלים ֱאלהּותוֹ ָּבעוָֹלם ֶׁשְּמלא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבוֹדוֹ ּומוִֹרים ֶּדֶרְך ְיָׁשָרה 
ְוֵעצוֹת נוָֹראוֹת ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְּבָכל ָמקוֹם ֶׁשהּוא. ּוְרצוִֹני ָחָזק ְמאֹד ְלַהֲאִריְך ּוְלַהְרִחיב ַהִּדּבּור ָּבֶזה. ִּכי 
ַרק ָּבֶזה ְצִריִכין ְלַדֵּבר ְּבָכל יוֹם ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה. ִּכי חּוץ ִמֶּזה ַהּכֹל ֶהֶבל ֲהֵבל ֲהָבִלים ֵאין ּבוֹ ַמָּמׁש. 
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א. ַאף ַעל ִּפי ֶׁשעוֵֹבר ַעל ִיְשָרֵאל ְּבָכל 
ָׁשָנה ְוָׁשָנה ַמה ֶּׁשעוֵֹבר ִּבְכָלל ּוִבְפָרט, 
ַעד ֶׁשַעל ִּפי ָהרֹב ְמַקְלְקִלים ְּבָכל ָׁשָנה 
ִמְתָאֵרְך  ֶּבֱאֶמת  ֶזה  ּוִבְׁשִביל  ַהְרֵּבה 
ַהָּגלּות ָּכל ָּכְך, ִּכי ֹלא ַּדי ָלנּו ָּבֲעוֹנוֹת 
ֲעֵליֶהם  הוַֹסְפנּו  ִאם  ִּכי  ָהִראׁשוִֹנים 
ִיְתָּבַרְך  ה'  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ֲחָדִׁשים, 
ְלַתֵּקן  ֶׁשָּלֶהם  ִיְגְמרּו ֶאת  ְוַהַּצִּדיִקים 

ָהעוָֹלם. )ד – ו(
________________________

ִּכי  ַהּתוָֹרה  ֶאת  ִלְזּכֹר  ֶאְפָׁשר  ִאי  ב. 
ְיֵדי  ַעל   - ִׁשְכָחה  ְּבִחיַנת  ְיֵדי  ַעל  ִאם 
ֶׁשִּיְׁשַּכח ִויַסֵּלק ִמַּדְעּתוֹ ָּכל ַמה ֶּׁשעוֵֹבר 
ָעָליו ְּבָכל ַּפַעם ְּבאֶֹפן ֶׁשֹּלא ִיּפֹל ַעל ְיֵדי 
ְוַהִּׁשְכָחה  ַהִזָּכרוֹן  ְּבִעְנַין  ִּכי  ַהִזָּכרוֹן, 
ִּפי  ַעל  ַאף  ִּכי  ְּדָרָכיו,  ְלַפֵּלס  ְצִריִכין 
ִּדְבֵרי  ָּכל  ֶאת  ְמאֹד  ִלְזּכֹר  ֶׁשְּצִריִכין 
ִהיא  ַהִּׁשְכָחה  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ַהּתוָֹרה, 
ַהְרֵּבה  ֵיׁש  ִּכי  ְמאֹד,  ְּגדוָֹלה  טוָֹבה 
ְּדָבִרים ֶׁשְּצִריִכים ְלָׁשְכָחם ּוְלַהֲעִביָרם 
ִיְתַּבְלֵּבל  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ַּדְיָקא,  ִמַּדְעּתוֹ 

ְוֶׁשֹּלא ִיּפֹל, ַחס ְוָׁשלוֹם. )ד – ו(
________________________

ָלַדַעת  הּוא  ְוַהַּדַעת  ַהָחְכָמה  ִעַּקר  ג. 
ּוְלַהִּכיר אוֹתוֹ ִיְתָּבַרְך, ְוַרק ִּבְׁשִביל ֶזה 
ֶׁשהּוא  ַהַּבִית  ִּבְנַין  ִעַּקר  ֶׁשִּיְהֶיה  ָצִריְך 
ְיֵמי  ּבוֹ  ִלְחיוֹת  ָמקוֹם  לוֹ  ֶׁשִּיְהֶיה  ְּכֵדי 
ַחָּייו, ִּכי ִעַּקר ִחּיּות ָהָאָדם הּוא ְּבתוְֹך 
ֵּביתוֹ ְוִדיָרתוֹ ַּכִּנְרֶאה ְּבחּוׁש, ַהְינּו ְּכֵדי 
ְלַהְמִׁשיְך ָחְכָמה ֲאִמִּתּיוֹת ְלתוְֹך ֵּביתוֹ 
ֶׁשֶּזה  ִיְתָּבַרְך,  אוֹתוֹ  ּוְלַהִּכיר  ָלַדַעת 

ִעַּקר ַהִחּיּות. )ד - יד(
________________________

ַמְחִּכים  ִיְשָרֵאל  ְּדֶאֶרץ  ֲאִויָרא  ד. 
ְלַהִּכיר  ֶׁשִהוא  ֲאִמִּתית  ְּבָחְכָמה 
ַהָּדר  ֵּכן  ְוַעל  ִיְתָּבַרְך.  אוֹתוֹ  ְוָלַדַעת 
לוֹ  ֶׁשֵּיׁש  ְּכִמי  ּדוֶֹמה  ִיְשָרֵאל  ְּבֶאֶרץ 
ֱאֹלו"ַק, ֲאָבל ַהָּדר ְּבחּוץ ָלָאֶרץ ּדוֶֹמה 

ְּכִמי ֶׁשֵאין לוֹ ֱאֹלו"ַק. )ד - יד(
________________________

ֶׁשִהוא  ִיְשָרֵאל,  ֶאֶרץ  ְקֻדַּׁשת  ִעַּקר  ה. 
ֶׁשּזוִֹכין  ַהְּקדוָֹׁשה  ְוַהָחְכָמה  ָהֱאמּוָנה 

ִנְמָׁשְך  ֶזה  ִיְשָרֵאל,  ָּכל  ָׁשם 

פרנסה בשפע - בלי לעבוד

לעלוי נשמת        מנפרד )חיים( בן צבי הירש ז"ל            עקא בת ר' אברהם אלימלך ז"ל          ת.נ.צ.ב.ה.



יתברך,  עיניו להשם  ולכוון את 
הפרנסה  שכל  ולזכור  להאמין 
אי- ביטחון  ללא  כי  יתברך.  מאיתו  רק  היא 

אפשר להמשיך שום שפע.
ֲחִליׁשּות  ֵמֲחַמת  ַרק  הּוא  ּוַמָּתן  ַהַּמָּשא  "ִעַּקר 
ְצִריִכין  ֵּכן  ַעל  ַהְּׁשֵלמּות.  ְּבַתְכִלית  ַהִּבָּטחוֹן 
ַהֶּׁשַפע  ְלַקֵּבל  ַהְּכִלי  ְלַחֵּזק  ְּכֵדי  ּוַמָּתן  ַמָּשא 
ֶׁשעוֵֹסק  ִמי  ֲאִפּלּו  ֲאָבל  ּוַמָּתן.  ַהַּמָּשא  ְיֵדי  ַעל 
ְּבַמָּשא ּוַמָּתן ַאף ַעל ִּפי ֵכן ָהִעָּקר הּוא ַהִּבָּטחוֹן, 
ֹלא  ִיְתָּבַרְך  ַלה'  ְוִהְסַּתְּכלּות  ִּבָּטחוֹן  ְּבֹלא  ִּכי 
ָּכל ַהַּמָּשא ּוַמָּתן ֶׁשָּבעוָֹלם, ִּכי ָהעֶֹׁשר  יוִֹעיל לוֹ 
לוֹ  ֶׁשֵאין  ֵמֲחַמת  ַרק  ִיְתָּבַרְך  ִמְּלָפָניו  ְוַהָּכבוֹד 
ֲעִשָּיה  ׁשּום  ְּבִלי  ְלַבד  ְּבִבָּטחוֹן  ְלִהְתַחֵּזק  ַּדַעת 
ֶׁשל ֵאיֶזה ֵעֶסק ּוַמָּשא ּוַמָּתן ְוַעל ֵּכן הּוא ָצִריְך 
ְוָאז  ְּביוֵֹתר  ָחָזק  ִּבְטחוֹנוֹ  ֶׁשָאז  ּוַמָּתן  ַמָּשא 

ַמְמִׁשיְך ַהַּפְרָנָסה ַעל ְיֵדי ֶׁשעוֶֹשה ְּכִלי." 2

צדיקים

רק  וביטחונם  שעיניהם  הקדושים  הצדיקים 
ומיוחד "מלך העולם", פרנסתם  יחיד  באחד 

נמשכת בזמן, ללא שום מלאכה ועול גשמי.
ְּביוֵֹתר  ָחָזק  ֶׁשִּבְטחוֹנוֹ  ִמי  ָּכל  ֶּבֱאֶמת  ֵּכן  "ְוַעל 
ַלה' ִיְתָּבַרְך הּוא ּפוֵֹרק ִמֶּמּנּו ְּביוֵֹתר עֹל ִטְרדוֹת 
ָלֶהם  ֶׁשֵּיׁש  ַצִּדיִקים  ֶׁשֵּיׁש  ַעד  ּוַמָּתן  ַהַּמָּשא 
ִּבָּטחוֹן ָחָזק ָּכל ָּכְך ַעד ֶׁשֵאין ְצִריִכין ׁשּום ֵעֶסק 
ְּכָלל  ּוְנִסיָעה  ֻעְבָּדא  ׁשּום  ְוֹלא  ּוַמָּתן  ּוַמָּשא 

ִּבְׁשִביל ַהַּפְרָנָסה." 2

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 
מאמין  באמת  אתה  האם  השם,  על  סומך 
המפרנס  העולם,  מלך  הוא  יתברך  שהשם 

ומקיים את כל העולם.
יוֹם  ְּבָכל  ְּבִבָּטחוֹן  ִיְתַחְּזקּו  ִאם  ַהִּנָּסיוֹן  "ִעַּקר 
ַאֶחֶרת  ַמֲחָׁשָבה  ִויַהְרֲהרּו  ַיְחְׁשבּו  ְוֹלא  ָויוֹם 

ִלְדאֹג ִּבְׁשִביל ַּפְרָנָסה ֵלאמֹר, ַמה ַּנֲעֶשה ָמָחר, 
ַרק ִיְתַחְּזקּו ְּבִבָּטחוֹן ְּבָכל יוֹם ָויוֹם ֶׁשה' ִיְתָּבַרְך 

ִיֵּתן ָלֶהם ְּבַוַּדאי ָאְכָלם ְּבִעּתוֹ... 
ִהוא  ַהְּתִמיִמים  ֱאמּוַנת  ִּכי  ָיָׁשר'.  'ּוְרֵאה  ְוֶזהּו 
ְּבִחיַנת ְרִאָּיה ְיָׁשָרה ַזָּכה ּוָבָרה, ִּכי ֵהם רוִֹאים 
ּוְמַכְּוִנים  ְלַבד  ִיְתָּבַרְך  ֵאָליו  ּוַמִּביִטים  ְּביֶֹׁשר 
ֵעיֵניֶהם ֵאָליו ִיְתָּבַרְך ְּבֶדֶרְך ָיָׁשר ְמאֹד ְּבִלי ׁשּום 
ְוִלְשמֹאל,  ְלָיִמין  ְוָׁשלוֹם,  ַחס  ַהַּצד  ֶאל  ְנִטָּיה 
ַּתט  ַאל  ְוכּו'  ַיִּביטּו  ְלנַֹכח  ֵעיֶניָך  ֶׁשָּכתּוב,  ְּכמוֹ 
ַלה'  ֵעיֵניֶהם  ְמַכְּוִנים  ֵהם  ִּכי  ּוְשמֹאל,  ָיִמין 
ְּכִאּלּו  ֶאְצלוֹ  הּוא  ֶּבֱאֶמת  ַהַּמֲאִמין  ִּכי  ִיְתָּבַרְך, 
ִזְכרוֹנוֹ  ַרֵּבנּו  ֶׁשָּכַתב  ְּכמוֹ  ַמָּמׁש,  ְּבֵעיָניו  רוֶֹאה 
ַמִּביִטים  ֶׁשֵעיָניו  ְּדַהְינּו  ְּבָמקוֹם ַאֵחר,  ִלְבָרָכה 
ָחְכמוֹת  ׁשּום  ְּבִלי  ְלַבד  ִיְתָּבַרְך  ַלה'  ָּתִמיד 
ַוֲחִקירוֹת, ַרק ֶׁשַּמִּביט ְוצוֶֹפה ּובוֵֹטַח ּבוֹ ִיְתָּבַרְך 
ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ֶׁשָּכל ִחּיּותוֹ ּוַפְרָנָסתוֹ הּוא ַרק 

ִמֶּמּנּו ִיְתָּבַרְך ְלַבד." 2

שפע העכו"ם

יתברך,  העכו"ם שאינם מאמינים בהשגחתו 
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 והקליפות. 2
הכל!

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

ועל-ידי הביטחון יש לו באמת הכל." 3
______________________________________

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

המשך מעמ' קודם
תו' ע"ו ָׁשם.  ֶׁשעוֵֹמד  ַהִּמְקָּדׁש  ֵמַהֵּבית 

ּוִמָּׁשם ְצִריִכין ְלַהְמִׁשיְך ַהְּקֻדָּׁשה ְלָכל ָּבֵּתי 
ְּבֶפַתח  ֶׁשּקוְֹבִעין  ַהְּמזּוָזה  ְיֵדי  ַעל  ִיְשָרֵאל 

ַהַּבִית. )ד - יד(
__________________________

ְּכבוֹדוֹ,  ָהָאֶרץ  ָכל  ְמֹלא  ִיְתָּבַרְך  ה'  ו. 
ֶנְעָלם  ַהִחיצוִֹנים  ְמקוֹמוֹת  ְּבָכל  ַוֲאִפּלּו 
ָּכל  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ִיְתָּבַרְך  ֱאֹלקּותוֹ  ָׁשם 
ַהּכֹל  ֶּׁשֵאין  ַמה  ַהֲעָלָמה  ְוִעַּקר  ִחּיּוָתם, 
הּוא  ָּכָראּוי  ִיְתָּבַרְך  ֱאֹלקּותוֹ  יוְֹדִעין 
לוֹ  ֶׁשֵאין  ֵמֲחַמת  אוֹר,  ִרּבּוי  ֵמֲחַמת  ַרק 
ִצְמצּוִמים ְוֵכִלים ְלַקֵּבל ַהַּדַעת, ִּכי ִרּבּוי 
ֵּכן  ְוַעל  ַּכָּידּוַע.  ְלַקֵּבל  ֶאְפָׁשר  ִאי  אוֹר 
ִעַּקר ַהְיִדיָעה הּוא ַעל ְיֵדי ְמִחּצוֹת ַהֵּשֶכל 
ַעל  ְלַקֵּבל  ְוֵכִלים  ְמִחּצוֹת  ְּבִחיַנת  ֶׁשֵהם 

ָיָדם ַהַּדַעת ִּדְקֻדָּׁשה. )ד - טו(
________________________

ִיְתָּבַרְך ִאי ֶאְפָׁשר  ז. ֶּבֱאֶמת ֵמעֶֹצם ְּגֻדָּלתוֹ 
ֵהן  ֶׁשָּכתּוב,  ְּכמוֹ  עוָֹלם,  ְּבׁשּום  ְלַהִּשיגוֹ 
ַהָּׁשַמִים ּוְׁשֵמי ַהָּׁשַמִים ֹלא ְיַכְלְּכלּוָך ְוכּו', 
ְלַעְצמוֹ  ִצְמֵצם  ִיְשָרֵאל  ֶאת  ֵמַאֲהָבתוֹ  ַרק 
ַהֵּבית  ְמִחּצוֹת  ְּבתוְֹך  ְׁשִכיָנתוֹ  ְלַהְׁשרוֹת 
ַהִּמְקָּדׁש ְוַעל ֵּכן ִמָּׁשם ָּכל ִחּיּוֵתינּו, ִּכי ִעַּקר 
ּוִמָּׁשם  ִיְתָּבַרְך,  ִמֶּמּנּו  ֵליַדע  הּוא  ַהִחּיּות 
ַהִחּיּות  ִנְמָׁשְך  ַהִּמְקָּדׁש  ַהֵּבית  ִמְּקֻדַּׁשת 
ְלָכל ִּדירוֹת ּוָבִּתים ֶׁשל ִיְשָרֵאל ֶׁשַּמְמִׁשיִכין 
ֶׁשהּוא  ַהִּמְקָּדׁש  ַהֵּבית  ְקֻדַּׁשת  ְלתוָֹכם 
ִעַּקר ְקֻדַּׁשת ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל, ַעל ְיֵדי ַהְּמזּוָזה 

ֶׁשּקוְֹבִעין ֵאֶצל ֶּפַתח ַהַּבִית. )ד - טו(
__________________________

ִּדְקֻדָּׁשה  ַהַּדַעת  ֶאל  ִלְכנֹס  ֶאְפָׁשר  ִאי  ח. 
ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ֱאמּוָנה. )ד - טז(

ַהֶּפַתח  ְּבִחיַנת  ִהוא  ָהֱאמּוָנה  ֵּכן  "ְוַעל 
אוֹתוֹ  ָלַדַעת  ִנְכָנִסין  ָיָדּה  ֶׁשַעל  ְוַהַּׁשַער 
ִיְתָּבַרְך ּוְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ּוְלִהָּכֵלל ּבוֹ ִיְתָּבַרְך, 

ִּבְבִחיַנת ֶזה ַהַּׁשַער ַלה' ַצִּדיִקים ְוכּו'."
________________________

ֶׁשְּבָכל  ִהיא  ָהָאָדם  ֶׁשל  ַהִחּיּות  ִעַּקר  ט. 
יוֵֹתר  ֱאמּוָנתוֹ  ִּתְתַחֵּזק  ַחָּייו  ִמיֵמי  יוֹם 
ַהְינּו ֱאמּוַנת ִחּדּוׁש ָהעוָֹלם ֶׁשהּוא  ְויוֵֹתר, 
ְוַדְעּתוֹ  מֹחוֹ  ֶׁשִּיְתַחֵּדׁש  ַעד  ָהֱאמּוָנה,  ִעַּקר 
ַרָּבה  ַלְּבָקִרים  ֲחָדִׁשים  ִּבְבִחיַנת  יוֹם  ְּבָכל 

ֱאמּוָנֶתָך. )ד - יז(
__________________________

ְוִיְתַחֵּכם  ֶׁשָּיִבין  ִּדְקֻדָּׁשה  ַהָחְכָמה  ִעַּקר  י. 
ַּכָּמה  ֵמָרחוֹק  ָיִבין  ַרק  ְּכָלל,  יוֵֹדַע  ֶׁשֵאינוֹ 
ְוַכָּמה ָצִריְך ְלַהֲאִמין ְּבָהֱאֶמת ַּבה' ִיְתָּבַרְך 
ּוְבַצִּדיֵקי ֱאֶמת, ְּכמוֹ ֶׁשָּכַתב ֲאדוֵֹננּו מוֵֹרנּו 
ַהָחְכָמה  ֶׁשִעַּקר  ִלְבָרָכה  ִזְכרוֹנוֹ  ְוַרֵּבנּו 
ַרק  ְוכּו'.  ַהָחְכָמה  ִמֶּמּנּו  ֶׁשָרחוֹק  ֶׁשַּיְשִּכיל 
ְצִריִכין ַלֲחזֹר זֹאת ְּפָעִמים ֵאין ִמְסָּפר ְּבָכל 
ְּבָכל יוֹם.  יוֹם, ִּכי ְצִריִכין ְלַחֵּדׁש ֱאמּוָנתוֹ 

)ד - יז(
__________________________

יא. ִעַּקר ַהַּמֲעָלה ְוַהַּתְכִלית ִהיא ַהָחְכָמה 
ַהְשֵּכל  ֶׁשהּוא  ִיְתָּבַרְך  ִלְׁשמוֹ  ָהֲאִמִּתית 
ְלַהְּגבּוָרה  ַּגם  ַמֲעָלה  ֵיׁש  ְוָאז  אוִֹתי  ְוָידַֹע 
ְלֵׁשם  ִעָּמֶהם  ְּכֶׁשִּמְתַנֲהִגים  ְוָהֲעִׁשירּות 
ָׁשַמִים ַרק ִּבְׁשִביל ְּכבוֹד ה' ית' ְוֹלא ִּבְׁשִביל 
ֶׁשֵהם  הּוא  ַמֲעָלָתם  ְוָכל  ְּכָלל  ַעְצמוֹ  ְּכבוֹד 
אוֲֹחִזים ְותוְֹמִכים ֶאת ַהָחְכָמה ָהֲאִמִּתית 
ֶׁשע"י ַהְּגבּוָרה ֵהם ִמְתַּגְּבִרים ַעל ַהחוְֹלִקים 
ְוַהּמוְֹנִעים ְוע"י ָהֲעִׁשירּות ִלָּבם ָּפנּוי ַלֲעסֹק 

ַּבָחְכָמה ָהֲאִמִּתית. )ד - יח(

ָהַאף ָאְמָנם ֶׁשַהּתוָֹרה ַהּזֹאת ִהיא ִמְּלׁשוֹן
ַהֲחֵבִרים ֶׁשֹּלא ִנְכְּתָבה ָיֶפה ְּכָלל. ַאף ַעל ִּפי ֵכן 
ַהְמַדְקֵּדק ּוְמַעֵּין ָּבּה ִיְמָצא ַּגם ָׁשם ַהְקָּדמוֹת 
ְוִחּדּוִׁשים ִנְפָלִאים ִּכי ָּכל ִּדּבּור ְוִדּבּור ֶׁשָּיָצא ִמִּפי 
רַּבֵנּו זִכְרוֹנוֹ לִבְרָכָה, עָמֹק וְנוֹרָא מְאֹד. 2  .

לעשות
מתורות
תפילות

לעשות
מתורות
תפילות

בה'  בוטח  ואהיה  בשלמות,  באמת  הבטחון  מידת  לי  שיהיה  וזכני 
עצה  לי  ואתה תכלכלני שתתן  עליך  יהבי  כל  ואזכה להשליך את  תמיד, 
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 
רצונך ולעסוק בתורתך ובעבודתך תמיד.          )לקוטי תפילות ח"א - תפילה יג( 

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(

תורה ע"ג - כי תעבור במים

 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"ז – והיה ה' למלך

תורה ע"ז מדברת מסיום מסכתא, שעל-
ידי סיום מסכתא מגלים את מלכות השם 
שלומדים  בתנאי  זה  אבל  בעולם.  יתברך 
את המסכתא כמו שצריך בדחילו ורחימו, 

ועם כל ההלכות שעל המסכתא.
"כדי  להיות  צריכה  הלימוד  וכוונת 
בשביל  לא  יתברך",  מלכותו  שיתגלה 
)אף-על-פי  וידען.  למדן  להקראות 
שהאדם חייב להיות למדן כי בלי זה אי-
ל"א,  בתו'  כמבואר  צדיק  להיות  אפשר 
להיות  צריכה  בלימוד  הכוונה  כל  אבל 
לעשות  ובשביל  ה',  לגלות מלכות  בשביל 

רצונו יתברך.( 

וכמו-כן כל "הבל פה" שהאדם מוציא מפיו 
מלכותו  לגלות  זאת,  בכוונה  להיות  צריך 

יתברך, לגלות שה' ית' הוא מלך העולם. 
ואם היינו לומדים בכוונה הזאת כבר ודאי 
היתה הגאולה השלמה, והיה מתקיים "והיה 
מסכתא  בכל  כי  הארץ",  כל  על  למלך  ה' 
מתגלית מלכות השם יתברך, כל מסכתא זה 
היכל, כל מסכתא זה ספירה, והשם יתברך 
דרכנו  ודווקא  ישראל,  נשמות  אותנו  ברא 
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(

ושיחותיו  דבריו  מצירופי  מבואר 
לומד,  שהאדם  מקום  שבכל  הקדושים, 
לעתיד  יזכה  להבין,  זוכה  אינו  אפילו אם 
בלא  ]דיבור  הלימודים  אלה  כי  להבין, 
ערבי- בשם  על-כל-פנים  נקראים  דעה[ 
אין  זה  ושכל  הקדוש,  בזוהר  נחלהמובא 
עולה כלל כנגד הדיבור בדיעה, והלימודים 

שזוכה האדם גם בעולם הזה להבין.
גם ממילא מובן מזה לענין מדרגת ההבנה, 
עוד  יותר  ועמוקה  גדולה  שההבנה  שכל 
כפלי  כן  כמו  וישגב  יגדל  הזה,  בעולם 
כפליים עומק הבנתו שלעתיד, ושכמו כן 
שיש  והעונג  והעריבות  הנעימות  הרגשת 
אחד  כל  בזה  ושמחיוב  התורה,  בדיבורי 

מישראל.
וכנראה מנוסח התפילה והבקשה שבברכת 
זאת  בכל  וכו'", שאם  נא  "והערב  התורה 
לא יזכה עדיין האדם בעולם הזה להרגשת 
על-כל-פנים  יזכה  הזאת,  ונעימות  העונג 
עומק  יותר  יתגדל  אשר  ושכל  לעתיד, 

ההבנה שבעולם הזה, יזכה כמו-כן לעומק 
ולהרגשת  לעתיד,  יותר  ביתרון  ההבנה 

העונג והתענוג שמהם כפלי כפליים.
)ביאור הליקוטים – תורה ע"ד(
_____________________________

רבינו הקדוש מבאר בתורה ע"ד שיש לימוד 
שנקרא "יצחק" ויש לימוד שנקרא "יעקב", 
אינו  כשהאדם  זה  יצחק  הנקרא  והלימוד 
מבין את הלימוד, וזה נקרא מוחין דקטנות, 
בבחינת  דקטנות  במוחין  רק  האדם  ואז 
פחדים  על האדם  ועוברים   - יצחק"  "פחד 
ויסורים חלילה. ואפילו אם האדם עובד ה' 
אי-אפשר  וכו',  בכוונה  ומתפלל  ומתבודד 
להמתיק את הצרות והיסורים כי-אם על-

ידי לימוד בדעת ובעומק בבחינת יעקב.
בבחינת  ובחשק  בעיון  וכשהלימוד 
יעקב - "דיבור בדעה", אז האדם זוכה 
כל  ממנו  ונמתקים  דגדלות  למוחין 

הדינים והיסורים.
)באר הנחל(

ַהַהְׁשָּפעוֹת  ָּכל  ִעַּקר  יב. 
ֵּברּור  ֶׁשָּׁשם  ִיְשָרֵאל  ְּבֶאֶרץ  ֵהם  ִּדְקֻדָּׁשה 
ִמֻּזֲהַמת  יוְֹצִאין  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ַהְמַדֶּמה 
ַחס  ַהֶּׁשַפע  ִעּכּוב  ָּכל  ֶׁשִּמָּׁשם  ַהָּנָחׁש 

ְוָׁשלוֹם. )ד - כ(
________________________

ָהָאָדם  ִּתּקּון  ֶׁשִעַּקר  ָּגדוֹל  ְּכָלל  ֶזה  יג. 
ַעל  הּוא  ּבוֹ  ַהְּתלּוִיים  ָהעוָֹלמוֹת  ְוָכל 
ֶׁשִהְזִהיר  ּוְכמוֹ  ִהְתַחְּדׁשּות  ְּבִחיַנת  ְיֵדי 
ִלְבָרָכה  ִזְכרוֹנוֹ  ְוַרֵּבנּו  מוֵֹרנּו  ֲאדוֵֹננּו 
ְּבֵעת  ְמאֹד  ָחָזק  ְּבקוֹל  ָרם  ְּבקוֹל 
אוָֹתנּו  ְוֵהִקיץ  ְועוֵֹרר  אוָֹתנּו  ֶׁשהוִֹכיַח 
ְּבֶזה  ָאז  ְוָאַמר  ַהּנוָֹרִאים  ִּבְדָבָריו 
ַהָּלׁשוֹן, ַאְלט ָטאר ֶמען ִניט ַזְיין ְוכּו'. 

)ד - כא(
ְוֻחְרַּבן  ִיְשָרֵאל  ֵמֶאֶרץ  ַהָּגלּות  "ִעַּקר 
ֶׁשּסוְֹבִלין  ַהָּצרוֹת  ְוָכל  ַהִּמְקָּדׁש  ַהֵּבית 
ֶׁשָּנְפלּו  ְיֵדי  ַעל  ִנְמָׁשְך  ַהּכֹל  ַּבָּגלּות 
ִמְּבִחיַנת ִהְתַחְּדׁשּות ַהּמִֹחין ִלְבִחיַנת ָיָׁשן 
'ְונוַֹׁשְנֶּתם'  ָּבָאֶרץ.  ְונוַֹׁשְנֶּתם  ִּבְבִחיַנת 
ַּדְיָקא, ְּדַהְינּו ֶׁשּנוְֹׁשנּו ָׁשם ְּכִאּלּו ְקֻדַּׁשת 
ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ָיָׁשן נוָֹׁשן, ַחס ְוָׁשלוֹם, ְוַעל 

ְיֵדי ֶזה ָהָיה ָּכל ַהֻחְרָּבן."
________________________

ְיֵדי  ַעל  ְׁשֵלָמה  ֶלֱאמּוָנה  ֶׁשּזוֶֹכה  ִמי  יד. 
ִהְתָקְרבּות ְלַצִּדיֵקי ֱאֶמת הּוא ַמְמִׁשיְך 
ְּבִחיַנת  ֵעת  ּוְבָכל  יוֹם  ְּבָכל  ַעְצמוֹ  ַעל 
ָּכל  ֶזה  ִּכי  ֶלָעִתיד,  ֶׁשל  ָהעוָֹלם  ִחּדּוׁש 
ֹלא  ִּכי  ֶזה,  ִּבְׁשִביל  ַרק  ֶׁשִּנְבָרא  ָהָאָדם 
ַלֲעבֹד  ִאם  ִּכי  ָהעוֵֹבר  ָהעוָֹלם  ְלֶזה  ָּבא 
ּוְכִפי ַמה  ִיְתָּבַרְך  ּוְלַהִּכיר אוֹתוֹ  ֶאת ה' 
ֶּׁשִּיְזֶּכה ַעל ְיֵדי ַמֲעָשיו ַהּטוִֹבים ֵּכן ִיְזֶּכה 
ְוִנְצִחי ָּבֵעת ֶׁשִּיְהֶיה ִחּדּוׁש  ְלטוֹב ֲאִמִּתי 
ָהעוָֹלם ֶׁשֶּלָעִתיד ֶׁשָאז ִיְהֶיה ִעַּקר ִקּבּול 
ִמִּיְשָרֵאל  ֶאָחד  ֶׁשָּכל  ַהָּבא  עוָֹלם  ְשַכר 
ֵיׁש לוֹ ֵחֶלק ָׁשם, ִּכי ָּכל ִיְשָרֵאל ֵיׁש ָלֶהם 

ֵחֶלק ָלעוָֹלם ַהָּבא. )ד - כא(
________________________

ַמה  ֶׁשָּכל  ּוְלַהֲאִמין  ֵליַדע  ְצִריִכין  טו. 
ֵעת  ּוְבָכל  יוֹם  ְּבָכל  ָהָאָדם  ַעל  ֶּׁשעוֵֹבר 
ִנְפָלִאים  ִחּדּוִׁשים  ַהּכֹל הּוא  ָׁשָעה  ּוְבָכל 
ִיְתָּבַרְך,  ַהַּקְדמוֹן  ַהָּיִחיד  ַהּבוֵֹרא  ֶׁשל 
ֶׁשִחֵּדׁש עוָֹלמוֹ ֵיׁש ֵמַאִין ַהֻּמְחָלט ִּבְׁשִביל 
ְלרֹב  ֶׁשִּיְזֶּכה  ְּכֵדי  ְּבִחיָרה  ַהַּבַעל  ָהָאָדם 
ֶלָעִתיד.  ָהעוָֹלם  ִחּדּוׁש  ֶׁשל  ַהָּצפּון  טּוב 
ְוַעל ֵּכן עוֵֹבר ָעָליו ַמה ֶּׁשעוֵֹבר ְּכִפי ָהָאָדם 
ְוַהּכֹל  ְוכּו'.  ַהָּמקוֹם  ּוְכִפי  ַהּיוֹם  ּוְכִפי 
ֶׁשֵאינוֹ  ּוִמי  ִהְתַחְּדׁשּות,  ְּבִחיַנת  ִּבְׁשִביל 
ְוָׁשלוֹם,  ְוָיָׁשן נוָֹׁשן ַחס  ִזְקָנה  ִליֵדי  נוֵֹפל 
ֲאִפּלּו  ְלטוָֹבה  ַּפַעם  ְּבָכל  ְלִהְתַחֵּדׁש  ָיכוֹל 
ְיֵדי  ַעל  ְוָהִעָּקר  ָמה.  ָעָליו  ַיֲעבֹר  ִאם 
ּוְלִסְפֵריֶהם  ֱאֶמת  ְלַצִּדיֵקי  ִהְתָקְרבּות 

ַהְּקדוִֹׁשים. )ד - כג(

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

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

לעולם אפילו שם במקומות המטונפים, אפילו 
אם נפל למקום שנפל, רחמנא ליצלן. כי הדבור 
אינו מניח אותו לשכוח את השם יתברך. והבן 
עצה  והיא  הדיבור  כח  מגודל  היטב  הדבר 
יאבד  לבל  באמת  שחפץ  למי  ונוראה  נפלאה 

עולמו לגמרי, חס ושלום. )שם, תורה ע"ח( 
)השתפכות הנפש – ס"ב(

"ַהִּדיִנים ֵהם ִמְּבִחיַנת מִֹחין ְּדַקְטנּות, ְוָצִריְך ָּכל ָאָדם ֵליֵלְך ִמַּקְטנּות ְלַגְדלּות, ְוַעל ְיֵדי ֶזה 
ַיְמִּתיק ֶאת ַהִּדין ֶׁשָּבא ִמְּבִחיַנת מִֹחין ְּדַקְטנּות.

ּוְכֶׁשָּבא ִלְבִחיַנת מִֹחין ְּדַגְדלּות, ֶזהּו ְּבִחיַנת "ַוִּתָּפַקְחָנה ֵעיֵני ְׁשֵניֶהם", ּוֵפֵרׁש ַרִׁש"י: 'ַעל ֵׁשם 
ַהָחְכָמה ֶנֱאַמר'. ִּכי ִעַּקר ַהַהְמָּתָקה הּוא ַעל ְיֵדי ָחְכָמה, ְּבִחיַנת מִֹחין ְּדַגְדלּות, ְּדַהְינּו ַעל ְיֵדי 

ְיִדיַעת ַהּתוָֹרה. ִּכי ַעל ְיֵדי ְיִדיַעת ַהּתוָֹרה, ִנְמָּתק ַהִּדין." )לשון רביה"ק בתורה(

ים, ֵהן ַהְּתִפָּלה,  ְוָהָיה ה' ְלֶמֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֶרץ. ְּדִהֵּנה ַהְּכָלל הּוא, ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשָאנּו עוֹשִֹ
ְוֵהן ִלּמּוד, הּוא ְּכֵדי ֶׁשִּיְתַּגֶּלה ַמְלכּותוֹ ִיְתָּבַרְך. ִּכי ַהֶהֶבל ֶּפה, הּוא ְּבִחיַנת ה. ְוַהּקוֹל הּוא 

ְּבַהְמָׁשָכה, הּוא ְּבִחיַנת ו. ּוְכֶׁשּלוֵֹמד אוֹ ִמְתַּפֵּלל ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו.
ה ַמְטרוִֹניָתא,  ּוְכֶׁשּלוֵֹמד ֲהָלָכה ְּבאֶֹפן ֶזה, ּבוֵֹרא עוָֹלם ֶאָחד. ּוְכֶׁשּלוֵֹמד ָּכל ַהַּמֶּסְכָּתא, ַנֲעשֶֹ

ְוַהֲהָלכוֹת ֵהן ָעְלִמין ִּדיֵלּה, ִּכי 'ֵאין ֶמֶלְך ְּבֹלא ַעם'. 
ְוֶזה: "ְוָהָיה ה' ְלֶמֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֶרץ", ֶׁשִּנְתַּגֶּלה ַמְלכּותוֹ. )לשון רביה"ק בתורה(

תורה ע"ח – ויתן עוז למלכו

תורה ע"ד – רומה על השמים



אחרית הימים
לפני הכניסה לאחרית הימים,  רגע  לפני הניצחון,  רגע 
ביותר. אבל  לפני תיקון העולם, שם המלחמה הקשה 
חלק  יקח  אחד  כל  אדרבא  אלא  מלהיבהל,  חלילה 
בגאולה, ויתחזק ביתר-שאת וביתר-עוז בעבודת השם, 

ועל-ידי-זה נזכה להחיש ולקרב את הגאולה.

"רוִֹאין ַּבחּוׁש ֶׁשַהַּבַעל ָּדָבר ִמְתָּגֶרה ַעְצמוֹ ְמאֹד ְמאֹד ְּבֵעת 
ַּכְמבָֹאר  ַהְּקֻדָּׁשה.  ְלַׁשֲעֵרי  ִלְכנֹס  ְוָקרוֹב  ָסמּוְך  ֶׁשָהָאָדם 
ָּבֶזה ַּבֲאִריכּות ְּבִדְבֵרי ַרֵּבנּו ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה ְּבָמקוֹם ַאֵחר.

ְוֵכן ִּבְכָלִלּיּות ָהעוָֹלם, ִּכי ַעָּתה ַּבּדוֹרוֹת ַהָּללּו ֶׁשֵהם ִעְּקבוֹת 
ְמִׁשיָחא ַעָּתה הּוא ְּבִחיַנת ַאֲחִרית, ְּבִחיַנת ַאֲחִרית ַהָּיִמים 
ְּבתוָֹרֵתנּו  ַהָּׁשלוֹם,  ָעָליו  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ִהְתַנֵּבא  ֶזה  ֶׁשַעל 
ַהְּקדוָֹׁשה. ַּבַּצר ְלָך ּוְמָצאּוָך ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ָהֵאֶּלה ְוכּו'. 
ְמאֹד  ְמאֹד  ַעָּתה  ָּדָבר  ַהַּבַעל  ַעְצמוֹ  ִהְתָּגָרה  ֶזה  ּוִבְׁשִביל 
ְוִנְתעּו  ְוָנְפלּו  ִנְכְׁשלּו  ַעֵּמנּו  ָּפִריֵצי  ִמְּבֵני  ְוַרִּבים  ְּבִיְשָרֵאל 
ָּגדוֹל  ְוֶאִּפיקוְֹרסּות  ִלְכִפירוֹת  ָהָרעוֹת  ַּתֲאווָֹתם  ְיֵדי  ַעל 
ּוָפְרקּו עֹל ְלַגְמֵרי. ְוַגם ָהֲאָנִׁשים ַהְּכֵׁשִרים ְקָצת ָהְרחוִֹקים 
ְוִנְרִּפים  ַהַּפְרָנָסה.  ְּבִטְרַּדת  ָנְפלּו  ֵּכן  ַּגם  ּוִמַּדְרֵכיֶהם  ֵמֶהם 
ׁשוְֹקִדים  ֶׁשִּיְהיּו  ִאּנּון  ּוְזִעיִרין  ַּתָּמה.  ַוֲעבוָֹדה  ַהּתוָֹרה  ִמן 
ַהּקוְֹדִמים.  ַהּדוֹרוֹת  ְּכמוֹ  ְוָהֲעבוָֹדה  ַהּתוָֹרה  ַּדְלֵתי  ַעל 
ָאנּו  ִּכי  ְוַהְּגָמר,  ַהּסוֹף  ֶאל  ָסמּוְך  ֶׁשהּוא  ֵמֲחַמת  ֶזה  ְוָכל 
ִיְתַמְהֵמַּה  ֹלא  ּוְבַוַּדאי  ְמאֹד.  ַהֵּקץ  ֶאל  ְסמּוִכים  ַעָּתה 
ִיְהֶיה  ְּבָיֵמינּו  ִּבְמֵהָרה  ָמִׁשיַח  ּוְכֶׁשָּיבֹא  ָלבֹא.  ַהְרֵּבה  עוֹד 
ְוָאז  ָּגלּות.  ַאֲחֶריָה  ֶׁשֵאין  ְׁשֵלָמה  ְּגֻאָּלה  ַאֲחרוָֹנה,  ְּגֻאָּלה 
ִיְהֶיה ִנְגָמר ִּתּקּון ָהעוָֹלם ְּבַתְכִלית ַהְּׁשֵלמּות ִּבְבִחיַנת טוֹב 

ַאֲחִרית ָּדָבר ֵמֵראִׁשיתוֹ.

ְוַעְכָׁשו  ָּגלּות.  ַאֲחֵריֶהם  ָהָיה  ָהִראׁשוֹנוֹת  ַהְּגֻאּלוֹת  ָּכל  ִּכי 
ֶׁשָּנׁשּוב  ִּבְׁשֵלמּות  ַהִּתּקּון  ֶׁשִּיְגמֹר  ָמִׁשיַח  ֶׁשָּיבֹא  ְצִריִכים 
ַהֵּקץ  ֶאל  ָסמּוְך  ֶׁשַעָּתה  ּוֵמֲחַמת  ְלעוָֹלם.  ִיְתָּבַרְך  ה'  ֶאל 
ֶאת  ִלְמנַֹע  ּוְלָרְחּבוֹ  ְלָאְרּכוֹ  ַעְצמוֹ  ֶאת  ַמִּניַח  הּוא  ֵּכן  ַעל 
ֵּכן  ָּגדוֹל ָּבעוָֹלם, ַעל  ְוִהְכִניס ַמֲחֹלֶקת  ִיְשָרֵאל ֵמֲעבוָֹדתוֹ. 
ִיְתָּבַרְך ְוָכל  ְצִריִכין ַעְכָׁשו ְלִהְתַחֵּזק ְמאֹד ְמאֹד ַּבֲעבוָֹדתוֹ 
ֶאָחד ָצִריְך ְלִהְתַחֵּזק ְמאֹד ִלְגמֹר ַמה ֶּׁשִהְתִחיל ַּבֲעבוָֹדתוֹ 

ֲעַדִין  ִהְתִחיל  ֹלא  ְוִאם  ִיְגמֹר,  ִהְתִחיל  ְוִאם  ִיְתָּבַרְך. 

)ליקוטי הלכות או"ח - משא ומתן - ד(ַיְתִחיל ְוִיְגמֹר.

תורה ע"ט – בטח בה'

גאולת עולם 

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

תורה ע"ד -רומה על השמים

חובה בכל בית ברסלב!! הספר "ימי-שמואל"  פלאפון: 057-3155-466

של ר'  גיסו  זצ"ל  מקיטוב  גרשון 
נסע  זי"ע  הק'  טוב  שם  הבעל 
לשדך  כדי  לחוץ-לארץ  ישראל  מארץ 
את  בשלום  ועבר  כשהגיע  בניו.  את 
לגיסי  אסע  אורחא,  אגב  אמר,  הים 

הבעש"ט.

שבת  ערב  של  שעת-מנחה  זו  היתה 
והתפלל  עמד  הק'  והבעש"ט  קודש 
הבעש"ט  של  תפילתו  מנחה.  תפילת 
בקודש,  כדרכו  אש-להבה  היתה 
קדושות  כוונות  של  מקשה-אחת 
מאריך  והיה  נשגבים  ויחודים 
באותה  הכוכבים.  צאת  עד  בתפילתו 
שהגיע  גיסו  גרשון  רבי  גם  החל  עת 
הוא  וגם  מנחה  להתפלל   - לבקרו 
האריז"ל,  של  סידורו  מתוך  התפלל 
וישב  כוונותיה  על  התפילה  את  סיים 
להעביר "שניים מקרא ואחד תרגום", 
לו  וביקש שיביאו  הוא  סיים  זאת  גם 
אותה  וכל  קמעה  לנוח  מנת  על  כרים 
עומד  עדיין  הק'  הבעש"ט  היה  העת 

ומתפלל---
סעודתא-דחקל- בשעת  שבת,  בליל 
את  גרשון  ר'  שאל  תפוחין-קדישין 
בתפילה  הארכת  מה  "מפני  הבעש"ט: 
בכוונות  התפללתי  כן  גם  אני  כך?  כל 
ואחד  מקרא  שניים  הסדרה  וקראתי 
לנוח ואתה  תרגום ואחר כך הוצרכתי 
אך  כתנועותיך"  ועשית  ורועד  עומד 
השיב  ולא  ממנו  שוחק  היה  הבעש"ט 
וכפל  הרפה  לא  גרשון  ר'  כלום.  לו 
הבעש"ט:  לו  השיב  אז  שוב.  ושאל 
"כשאני מגיע לתיבה "מחיה המתים", 
נשמות  באים  אז  יחודים,  כוונתי  ואני 
צריך  ואני  ולרבבות,  לאלפים  מתים 

מה  מפני  ואחד  אחד  כל  עם  לדבר 
תיקון  לו  עושה  ואני  ממחיצתו,  נדחה 
ומתפלל בעדו ומעלהו, והחשוב -חשוב 
כך, שאם רציתי  כל  והם רבים  קודם, 
לעמול  צריך  הייתי  כולם  להעלות 
ולעמוד שמונה-עשרה שלוש שנים, אך 
"מקודש  שמכריז  הכרוז  שומע  כשאני 
להעלות  עוד  אפשר  ואי  מקודש" 
הנשמות, אני פוסע מן השמונה עשרה"

אמר לו ר' גרשון בדרך שחוק: "למה 
הבעש"ט:  לו  השיב  אלי?"  באים  אין 
"ֶהֶיה אצלי כאן עוד לשבת הבאה ואני 
אמסור לך הכוונות על ניר, ויבואו גם-

כן אליך"

והבעש"ט  הגיעה  הבאה  קודש  שבת 
הכוונות.  את  גרשון  לר'  מסר 
שלפני  הקדיש  את  הבעש"ט  כשסיים 
והתחיל  גרשון  ר'  עמד  מנחה  תפילת 
הבעש"ט  אך  שמונה-עשרה,  להתפלל 
ידע  כי  בתפילה  עדיין  התחיל  לא 
ויתפחד.  לסבול  יוכל  לא  גרשון  שר' 
השעון  את  הבעש"ט  תיקן  ובנתיים 
שלו והריח טבק עד שיעבור ר' גרשון 
מקום הכוונה. משכיוון כוונה זו וראה 
של  גדול  עדר  כמו  מתים  אליו  שבאו 
הבעש"ט  העירוֹ  אז  נפל מתעלף.  צאן 

וציוה לו לילך לביתו.

הבעש"ט  שאל  הסעודה  בעת  בלילה, 
והתעלף,  נחלש  מדוע  גרשון  ר'  את 
שכיוונתי  "בעת  גרשון:  ר'  לו  השיב 
הכוונה, באו אלי מתים כמו עדרים" 

דרך  לאנשיו  הבעש"ט  אמר  אז 
ישחק  שלא  אותו,  "הכו  ׂשחוֹק: 

)עפ"י "שבחי הבעל שם טוב"(
מהבעש"ט"---- 

" ם י ת מ ה ה  י ח מ "
סיפור

ְׁשלוֵֹמנּו  ֵמַאְנֵׁשי  ֶאָחד  ִאיׁש  ִלי  ִסֵּפר 
ַהּתוָֹרה  ִלְבָרָכה  ִזְכרוֹנוֹ  ַרֵּבנּו  ְּכֶׁשָאַמר 
ָהֵעת  ְּבאוָֹתּה  ע"ט  ְּבִסיָמן  ַּבה'  ְּבַטח 
ְּכַדְרּכוֹ  ָוָאָנה  ָאֶנה  ְּבֵביתוֹ  הוֵֹלְך  ָהָיה 
ְוָאַחז ַמֶּטה ְּבָידוֹ, ְוָאַמר ּוַמֵּטה ֱאֹלִקים 
ְּבָיִדי, ְּכלוַֹמר  ְוָדַחק ּוָמַׁשְך ֵּתַבת  ְּבָיִדי. 
ֶׁשְּבָידוֹ ַהַּמֵּטה ֱאֹלִקים ְלַהּטוֹת ִּכְרצוֹנוֹ. 
ֶׁשַּמֵּטה  ַהַּנ"ל  ְּבַהּתוָֹרה  ָׁשם  ְמֻרָּמז  ִּכי 
ֶׁשהּוא  ַהְּבִחיָרה  ַעל  ְמַרֵּמז  ֱאֹלִקים 
ְּבִחיַנת מט"ט ִמִּסְטֵרּה ַחִּיים ּוִמִּסְטֵרּה 
ַהִּתּקּוִנים  ְּבַמֲאַמר  ַּכְמבָֹאר  ְוכּו'  ָמֶות 
ּוְקָצת  ַהַּנ"ל  ְּבַהּתוָֹרה  ָׁשם  ַהְמבָֹאר 
ְמֻרָּמז ּומּוָבן ִמְּדָבָריו ַהְּקדוִֹׁשים ַהַּנ"ל 
ְּבָידוֹ  ֶׁשִהְתָּפֵאר ֶׁשָּזָכה ִלְכּבֹׁש ַהְּבִחיָרה 
ַאְׁשֵרי  ִּכְרצוֹנוֹ  ְלַהּטוֹתוֹ  ְּבָידוֹ  ְוַהַּמֵּטה 

ַהּזוֶֹכה ָלֶזה ַאְׁשֵרי לוֹ:

ָׁשם  ֶּׁשְּמבָֹאר  ַמה  ַהַּנ"ל  ְּבַהּתוָֹרה  ַעֵּין 
ְּבָיִדי,  ֱאֹלִקים  ּוַמֵּטה  ֶזה  ָּפסּוק  ַעל 
ִלְכּבֹׁש  ָזָכה  ֶׁשְּכָבר  ְּבִחיַנת  ֶׁשֶּזה 
ְּבִחיַנת ַׁשָּבת,  ַנְיָחא  ְוֵיׁש לוֹ  ַהְּבִחיָרה, 
ֵיׁש  ְּכָבר  ִּכי  ְלטוֹב  ֵמַרע  ַלֲהפְֹך  ּוְבָידוֹ 
ֶׁשִּנְתַּבֵּטל  ָהָרע  ִמן  ּוְׁשִביָתה  ַנְיָחא  לוֹ 
ַהּזוֶֹכה  ַהֶּזה  ַהַּצִּדיק  ֵאֶצל  ְלַגְמֵרי 

ַלַּמְדֵרָגה ַהּזֹאת.
)חיי מוהר"ן - ל"ו(

ַוֲעֵשֹה  ַּבה'  ְּבַטח  ַהּתוָֹרה  ֶׁשָאַמר  ַאַחר 
טוֹב ְּבִסיָמן ע"ט ְּבִלּקּוֵטי א' ָהָיה הוֵֹלְך 
ַמֶּטה  ְוָאַחז  ְּכַדְרּכוֹ  ָוָאָנה  ָאֶנה  ְּבֵביתוֹ 
ַהְינּו  ְּבָיִדי  ֱאֹלִקים  ּוַמֵּטה  ְוָאַמר  ְּבָידוֹ 
ִּבְׁשֵלמּות  ְּבִחיָרתוֹ  ֶאת  ִלְכּבֹׁש  ֶׁשָּזָכה 

ַּכְמבָֹאר ַּבִּשיחוֹת ְלֵעיל.
)חיי מוהר"ן – רנ"ה(

ֵליַדע  ֶׁשּזוֶֹכה  ַעד  ַּבּתוָֹרה  ֶׁשִּמְתַיֵּגַע  ַעל-ְיֵדי 
ֶאת  ְמַרֵּפא  הּוא  ַעל-ְיֵדי-ֶזה  ְוַלֲהִביָנּה,  אוָֹתּה 
ּוַמְמִּתיק  ָׁשְרָׁשּה  ִלְמקוֹם  ּוַמֲעֶלה אוָֹתּה  ַנְפׁשוֹ 
ָּכל  ּוְמַחֵּדׁש  ְמַקֵּים  הּוא  ַּגם  ַהִּדיִנים...  ָּכל 
ֶׁשֶּזהּו  ָּבעוָֹלם  ִיְתָּבַרְך  ְּכבוֹדוֹ  ּוְמַגֶּלה  ָהעוָֹלמוֹת 
ְּכֵדי  ָהָאָדם  ֲעבוַֹדת  ָּכל  ֶׁשל  ַהַּתְכִלית  ִעַּקר 

ֶׁשִּיְתַּגֶּלה ְּכבוֹדוֹ ִיְתָּבַרְך ְׁשמוֹ.


