
ֶזה  ֶאת  ִּכי  ַהְּקֻדָּׁשה,  ְמַסֶּבֶבת  ָאֳחָרא  ַהִּסְטָרא 
ַאַחר  ִנְמַׁשְך  ֶׁשְּכָבר  ִמי  ּוִבְפָרט  ה.  ָעשָֹ ֶזה  ְלֻעַּמת 
ַהִּסְטָרא  ַאַחר  ְוִנְמַׁשְך  ְוָׁשלוֹם,  ַחס  ֲעֵברוֹת, 
ְמַסְּבִבין  ְוֵהם  ְוָׁשלוֹם,  ַחס  ְמקוֹמוֹ,  ְוָׁשם  ָאֳחָרא, 
ֶאל  ָלׁשּוב  רּוחוֹ  ְיעוֵֹרר  ְוַכֲאֶׁשר  ַצד.  ִמָּכל  אוֹתוֹ 
ה', ָקֶׁשה לוֹ ְמאֹד ְלִהְתַּפֵּלל ּוְלַדֵּבר ִּדּבּוִרים ִלְפֵני 
ִלְפֵני  ִּדּבּור  ְלהוִֹציא  לוֹ  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ּוֵמֲחַמת  ה', 
ָּכל  ָלֵכן  ָּכָראּוי,  ְוִחּיּות  ּוְרִחימּו  ִּבְדִחילּו  ֱאֹלִקים 
ַהִּדּבּוִרים ְוַהְּתִפּלוֹת ֶׁשהּוא ְמַדֵּבר ֹלא יּוְכלּו ִלְבקַֹע 
ְוַהְּמָסִכים ַהַּמְבִּדיִלים ַלֲעלוֹת ְלַמְעָלה,  ַהְּמִחּצוֹת 

ְוִנְׁשָאִרים ְלַמָּטה ַּתַחת ַהָּמַסִּכים.
ִּדּבּוִרים  ִויַדֵּבר  ֶּבֱאֶמת,  ְוָיׁשּוב  ִיְזֶּכה  ֲאֶׁשר  ַעד 
ָהְראּוִיין ְלִהְתַקֵּבל ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ֵמֻעְמָקא ְּדִלָּבא 
ְּבִהְתעוְֹררּות ָּגדוֹל, ֲאַזי ְמַבֵּקַע ַהִּדּבּור ַהֵּמִאיר ֶאת 
ִעּמוֹ  ְוַיֲעלּו  ַהַּמְבִּדיִלים,  ְוַהָּמַסִּכים  ַהְּמִחּצוֹת  ָּכל 

ָּכל ַהִּדּבּוִרים ֶׁשָהיּו ֻמָּנִחים ְלַמָּטה ַעד ֵהָּנה. 

חושך

החטאים, העוונות והפשעים הם הם המחשיכים 
ומסבבים את האדם ומונעים ומרחיקים אותו 
מהקדושה. לכן, כשהוא רוצה לזכות להתקרב 
לקדושה ולהיכנס לעבודת השם ויראת-שמים, 
שיעור,  בלי  ומתבלבלת  מתערבבת  דעתו  מיד 

והוא נע ונד בחושך והסתרה.

האמת

את  לפרוץ  מהחושך?  לצאת  זוכים  איך 
היא  לזה  ולצאת מההסתרה? העצה  המחיצות 

"האמת", שיתחבר לאמת, שזה אורו הנצחי של 
השם יתברך המאיר בכל מקום, אפילו בתכלית 

החושך וההסתרה.
ועל-ידי שיזכה לאור ה', הוא כבר יראה וימצא 
לצאת  איך  הדרך  ואת  העצה  את  הפתח,  את 

מהחושך המסבבת אותו.
ְּבֶדֶרְך  ֵלֵיֵלְך  ֱאֶמת,  הּוא  ּבוֹ  ָּתלּוי  ֶׁשַהּכֹל  "ָהִעָּקר 
ֱאֶמת,  ְּבַמְדֵרַגת  ְוֵכיָון ֶׁשהּוא  ַמְדֵרָגתוֹ,  ְלִפי  ֱאֶמת 
ֲאַזי ִּכְבָיכוֹל ִנְתַלֵּבׁש ּבוֹ אוֹר ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְּבַעְצמוֹ, 
אוִֹרי  "ה'  ָעָליו:  ֶנֱאַמר  ְוָאז  ֱאֶמת,  חוָֹתמוֹ  ֲאֶׁשר 
ה' אוֹר לוֹ, יּוַכל ִלְמצֹא ְּפָתִחים  ְוֵכיָון שֶֹ ְוִיְׁשִעי". 
ָסגּור  ֶׁשהּוא  ְוַהָּגלּות  ֵמַהחֶׁשְך  ָלֵצאת  ַהְרֵּבה 

ָׁשם." 1

הצעקה

איך מגיעים לאמת? איך זוכים להתחבר לאמת? 
לו  כשחשוך  גם  שהאדם  "הצעקה",  על-ידי  זה 
חשיכה  "אימה  נוראה  כשההסתרה  גם  מאוד, 
ומתחנן,  יתברך  להשם  צועק  הוא  גדולה", 
שיוציא ויציל אותו מהחושך, שלא ישקע חלילה 
בחושך, כי רוצה הוא באור השם יתברך הטוב 

והנצחי.
ַהָּכֵׁשר  ִאיׁש  ַעל  ַהחֶֹׁשְך  ּגֶֹדל  ְּכֶׁשִּמְתַּגֵּבר  "ַהְינּו 
ִּבְׁשַעת  ּוִבְפָרט  ִיְתָּבַרְך  ַלה'  ְלִהְתָקֵרב  ָהרוֶֹצה 
ּוִמִּצֵּדי  ַצד  ִמָּכל  אוֹתוֹ  ְמַסֵּבב  ְוַהחֶֹׁשְך  ַהְּתִפָּלה. 
ְּבָכל  ַהֻּמְסֶּתֶרת  ַהְּקדוָֹׁשה  ְנֻקָּדה  ְּבִחיַנת  ְצָדִדים, 
ֶאָחד ְוֶאָחד ִמִּיְשָֹרֵאל ֶׁשִּנְכֶנֶסת, ַחס ְוָׁשלוֹם ְלתוְֹך 

מעלת הלימוד

תורה קי"ב – צוהר תעשה לתיבה
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עיונים ועצות למעשה מתורות רביה"ק    עפ"י העמוד היומי בליקו"מ
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בס"ד בר"ה

...אך אף על פי כן החזקתי בספרי רבינו ז"ל בדרך עקשנות, ואמרתי לעצמי, הלא סוף כל סוף אני 
מרגיש בהם חיות והתעוררות גדול בעבודת ה', מה שאיני מרגיש בשום ספר אחר, ואיך אני יכול 
לעזוב את אלו הספרים שהם כל חיותי, שאני מרגיש בהם חיות כזה, שמעולם לא הרגשתי בשום 

ספר, ועל ידי הספרים האלה אני מרגיש חיות חדש בכל מצוה ומצוה ובתורה ותפילה.

והייתי צועק להשם יתברך ומתחנן אליו שיוריני דרך האמת איך להתנהג... והייתי מתיישב בדעתי, 
והייתי משוה את הלימוד והתפילה ועשיית המצוות לפני שהתחלתי ללמוד באלו הספרים, וראיתי 
את  עוזב  אני  ואם  ממש,  חיותי  הם  האלה  שהספרים  והרגשתי  ללילה,  יום  בין  ממש  החילוק 

הספרים האלה חיי אינם חיים.

והחלטתי במוחי: יהיה מה שיהיה את הספרים האלה אני לא עוזב!
)ימי שמואל פרק נ"א(
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שילוח הקן ד'

ָהָרע  ַהֵּיֶצר  ִהְתָּגרּות  ִעַּקר  א. 
ְוַהֵּשֶכל,  ְּבַהַּמֲחָׁשָבה  הּוא  ְוֵחילוָֹתיו 
ַחס  ַהָּדָבר  ַלֲהפְֹך  ִמְתַּגֵּבר  הּוא  ִּכי 
ְלִהְתּבוֵֹנן  ָצִריְך  ָהָאָדם  ִּכי  ְוָׁשלוֹם, 
ְיֵדי  ֶׁשַעל  ְּגדוָֹלה,  ִּבְקֻדָּׁשה  ְּבִשְכלוֹ 
ְוהּוא  ַהְּקֻדּׁשוֹת,  ָּכל  נוָֹלִדים  ֶזה 
ַעל  ַּדְיָקא  ִמְתַּגֵּבר  ְּבַתְחּבּולוָֹתיו 

ִהְתּבוְֹננּות ַהֵּשֶכל. )ד – ב(
ִּתְסַּתֵּכל  ֶׁשֹּלא  ָהֵעָצה,  ִעַּקר  ֵּכן  "ַעל 
ֶׁשֵהם  ְּכָלל,  ְלַאֲחֶריָך  ַּתִּביט  ְוֹלא 
ֶׁשִּנְתַאֲחזּו  ְוַהִּדְמיוֹנוֹת  ַהִּבְלּבּוִלים 
ַּתִּניֵחם  ַרק  ִשְכְלָך,  ְּבִהְתּבוְֹננּות 
ַאֲחֵריֶהם  ָּתרּוץ  ְוֹלא  ָלֶהם  ֶׁשֵּיְלכּו 
ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ְּכָלל.  ִעָּמֶהם  ִלְלחֹם 
ֵמִאְּתָך.  ּוְתַסְּלֵקם  ְּתַׁשְּלֵחם  ְּבַעְצמוֹ 
ִּתָּלֵחם  ְוֹלא  ֲעֵליֶהם  ִּתְסַּתֵּכל  ְוֹלא 
ְלָך  ֵאין  ִּכי  ּוְלָתְפָסם,  ִלְּקָחם  ִעָּמֶהם 

ּכַֹח ָלֶזה ֵמֲחַמת עֶֹצם ַהָּגלּות."
________________________

ְּבֵני ָאָדם ֶׁשַהִּדּבּור ֶׁשהּוא  ִלְסָתם  ב. 
ֶאְצלוֹ,  ָּגדוֹל  ְּבָגלּות  ֲעַדִין  ַהְּנָפׁשוֹת 
ְּכָלל.  ְלַאֲחָריו  ְלִהְסַּתֵּכל  לוֹ  ָאסּור 

)ד – ב(
ַעל  ִמְסַּתֵּכל  ֵאינוֹ  ִאם  "ֲאִפּלּו 
ּוְמַׁשְּלָחם  ְוַהִּבְלּבּוִלים  ַהִּדְמיוֹנוֹת 
ְּכַדְרּכוֹ.  ּוִמְתַּפֵּלל  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ִמַּדְעּתוֹ 
ַעל ִּפי רֹב ַאַחר ָּכְך ֵהם חוְֹזִרים ּוָבִאים 
ָעָליו ְוֵכן ַּכָּמה ְּפָעִמים ְוַעל ֵּכן ִהְזִהיָרה 
ִלְהיוֹת  ֶׁשָּצִריְך  ָהָאָדם  ֶאת  ַהּתוָֹרה 
ַעְקָׁשן ּוְלַקֵּים ִמְצַות ַׁשֵּלַח ְּתַׁשַּלח ַּפַעם 
ַאַחר ַּפַעם ֲאִפּלּו ַּכָּמה ְּפָעִמים, ְּדַהְינּו 
ָעָליו  ּוָבִאין  ֶׁשחוְֹזִרין  ַּפַעם  ֶׁשְּבָכל 
ַהִּבְלּבּוִלים ְוַהִּדְמיוֹנוֹת, ֶׁשִּיְתַּגֵּבר ְּבָכל 
ַּפַעם ַלֲעמֹד ַעל ָעְמדוֹ ְוִלְבִלי ְלִהְסַּתֵּכל 
ִמַּדְעּתוֹ  ְלַׁשְּלָחם  ַרק  ְּכָלל,  ְלַאֲחֵריֶהם 
ַעל ְיֵדי ֶהַּסח ַהַּדַעת ְלַבד ֶׁשַּיֲעֶשה ַרק 
ֶאת ֶׁשּלוֹ ְּבַמה ֶּׁשהּוא עוֵֹסק. ִּכי ַהֵּיֶצר 
ּוְבָכל  ַּפַעם  ְּבָכל  ַאֲחָריו  ָּכרּוְך  ָהָרע 
הּוא  ְּכֶנְגּדוֹ  ֶׁשִּמְׁשַּתְּדִלין  ֵעצוֹת  ִמיֵני 
ִמְתָּגֶרה ְּבָכל ַּפַעם יוֵֹתר, ַעל ֵּכן ְצִריִכין 
ִלְהיוֹת ַעְקָׁשן ָּגדוֹל ְּכֶנְגּדוֹ ְּבִלי ִׁשעּור."

לפרוץ את החומות!!!

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



ָמֵלא  ַּבִית  ְלתוְֹך  ָהָרָׁשע,  ֵּבית 
ְּבִחיַנת  ְוִטּנּוִפים, ֶׁשהּוא  ִּגּלּוִלים 
ֶּדֶרְך  יוֵֹדַע ׁשּום  ֶׁשֵאינוֹ  ַהחֶֹׁשְך  ִהְתַּגְּברּות  עֶֹצם 
ְוֵעָצה ְוַתְחּבּוָלה ְלִהָּנֵצל ֵמֶהם. ְוָאז ִעַּקר ָהֵעָצה 
ְוִיְצַעק  ֶּבֱאֶמת  הַּדִּבּור  ׁשֶּיְדַּבֵר  אֱמֶת  רַק  הִיא 

ַלה' ִיְתָּבַרְך ֶּבֱאֶמת.
ְוֶזה ׁשוֵֹמר ֶאת ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמִּיְשָֹרֵאל ְּכֶׁשּצוֵֹעק 
ְלָמקוֹם  ָנַפל  ִאם  ֲאִפיּלּו  ֶּבֱאֶמת  ִיְתָּבַרְך  ַלה' 
ְמַסֵּבב  ַהחֶֹׁשְך  ִאם  ֲאִפיּלּו  ְוָׁשלוֹם.  ַחס  ֶׁשָּנַפל, 
ְּכֶׁשַּמֲאִמין  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ַהְּצָדִדים,  ִמָּכל  אוֹתוֹ 
ַּבה'  ֶׁשַּמֲאִמין  ִּבְפִׁשיטּות,  ֶּבֱאֶמת  ִיְתָּבַרְך  ַּבה' 
ֶאָחד ְוצוֵֹעק ֵאָליו ֶּבֱאֶמת 'ֵאִלי ֵאִלי ָלָּמה ֲעַזְבָּתִני' 
לוֹ  ֵמִאיר  ָהֱאֶמת  ֲאַזי  ֶּבֱאֶמת,  ֵאָליו  ּוִמְתַחֵּנן 
ְוָאז  ְלאוָֹרה.  ֵמֲאֵפָלה  ְויוֵֹצא  ַהְּפָתִחים  ְורוֶֹאה 
ְיכוִֹלים  ְוַהחֶֹׁשְך  ָאֳחָרא  ַהִּסְטָרא  ֶׁשֵאין  ַּדי  ֹלא 
ַּגם  ַאף  ְוָׁשלוֹם,  ַחס  ְּתִפָּלתוֹ,  ּוְלַבְלֵּבל  ְלָמְנעוֹ 
ַּגם  ְלהוִֹציא  ַלֲאֵחִרים  ַּגם  ֶּפַתח  ַלֲעשֹוֹת  זוֶֹכה 

ֲאֵחִרים ֵמַהחֶֹׁשְך ּוְלַהֲחִזיָרם ִּבְתׁשּוָבה." 2

שפיכת הלב כמים

כשהמצב קשה, כשהאור סתום, אסור חלילה 
לברוח, רק להתחזק בכל הכח, לא להרפות, 

להתבטל ולשפוך את הלב כמים.
הדעת,  ובלבול  בתרדימת  האדם  "כשנופל 
מתגבר עליו על-ידי-זה בעצמו אימה חשיכה 

גדולה, שהם מחיצות הטמאות ומטונפות. 
יתברך  אליו  להתבטל  הוא  התיקון,  ועיקר 
בשפיכת הלב כמים, עד שכמעט תצא נפשו 
תפילתו  ותתעלה  שתצא  באופן  בדברו. 
מהמסכים, כי אין תפילתו של אדם נשמעת, 

אלא אם כן משים נפשו בכפו. ואז בלי ספק, 
התנועות  בכל  העצה,  אמיתת  אליו  יוודע 
והדיבורים, כאשר החליט אדמו"ר ז"ל אחר 
שעל-ידי  ואמר  הנ"ל,  ההשגה  את  שגילה 
ימי  כל  כשר  איש  להיות  יכולין  זאת,  עצה 

חייו." 3

בכל מקום

שהוא,  איך  הוא  אם  שאפילו  ֵידע  כשהאדם 
נצחי  הוא  יתברך  השם  אור  שהוא,  במקום 
ואפשר להתחבר אליו ית' בכל מקום. ותמיד 
את  לחפש  ומקום  מצב  בכל  ויתעקש  יתמיד 
אור השם יתברך, על-ידי-זה הוא יזכה לצאת 

מהחושך ולהתחבר לנועם אור השם יתברך.

ְיכוִֹלין  זֹאת  ֵעָצה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ָאז,  ִלי  "ְוָאַמר 
ִלְהיוֹת ִאיׁש ָּכֵׁשר ֶּבֱאֶמת ָּכל ְיֵמי ַחָּייו. ִּכי ָּתִמיד 
ֵאיְך ֶׁשהּוא ְיכוִֹלין ְלַהֲחיוֹת ֶאת ַעְצמוֹ ּוְלַהֲחִזיק 
ֶאת ַעְצמוֹ ַעל ְיֵדי ֶזה, ַעל ְיֵדי ָהֱאֶמת ֶׁשהּוא אוֹר 
ָּכל חֶׁשְך ֹלא  ֲאֶׁשר "ַּגם  ְּבַעְצמוֹ,  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם 
ְוִסְטָרא  ֻטְמָאה  ׁשּום  ֵאין  ִּכי  ִמֶּמּנּו".  ַיֲחִׁשיְך 
ָאֳחָרא ָּבעוָֹלם, ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ָׁשם ְּפָתִחים ָלֵצאת 
ּגוֶֹדל  ֵמֲחַמת  אוָֹתן,  רוִֹאין  ֶׁשֵאין  ַרק  ִמָּׁשם. 
ַהַחְׁשכּות ֶׁשֵּיׁש ָׁשם. ֲאָבל ַעל ְיֵדי ָהֱאֶמת, ֵמִאיר 
לוֹ ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְּבַעְצמוֹ, ְוִיְזֶּכה ִלְראוֹת ְוִלְמצֹא 
ֶּפַתח ִּתְקָוה ַּגם ְּבעֶֹמק ְנִפיָלתוֹ, ָלֵצאת ֵמֲאֵפָלה 
ְלאוָֹרה, ּוְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ִיְתָּבַרְך ֶּבֱאֶמת ָּתִמיד. 

ָאֵמן ְוָאֵמן." 1
____________________________________

1. לשון רביה"ק בתורה.  2. לקוטי הלכות חו"מ - דינים – ג'.  
3. ביאור הלקוטים על התורה. 

המשך מעמ' קודם
תו' קי"ב

ג. ָכל ִעְנָין ֶזה עוֵֹבר ַעל ָּכל ָאָדם 
ְּבֵעת ֶׁשרוֶֹצה ִלְכנֹס ַּבֲעבוַֹדת ה', ֶׁשַהֵּיֶצר 
ְּבַכָּמה  ַאֲחָריו  רוְֹדִפים  ְוֵחילוָֹתיו  ָהָרע 
ִמיֵני ְרִדיפוֹת, ְוָכל ּכָֹחם ֵמֲחַמת ַהִּדיִנים 
ִהְתעוְֹררּות  ּוִמּתֶֹקף  ֵמֶהם  ֶׁשּיוְֹנִקים 
ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ָעָליו,  ֶׁשִּנְתעוְֹרִרים  ַהִּדיִנים 
רוְֹדִפין אוֹתוֹ ִמָּכל ַהְּצָדִדין ְּבַכָּמה ִמיֵני 
ּוִבְלּבּוִלים  ְוִיּסּוִרים  ְוִעּכּוִבין  ְמִניעוֹת 

ַרִּבים. )ד – ה(
ָאָדם  ָּכל  ַעל  ַלֲעבֹר  ֻמְכָרח  "ְוֶזה 
ּוְכֶׁשְּבִחיַנת  ָודוֹר.  ּדוֹר  ְּבָכל  ְזַמן  ְּבָכל 
ַהִּסְטָרא  ֶׁשֵהם  ּוִמְצַרִים  ַּפְרעֹה 
ָהָאָדם  ַאַחר  רוְֹדִפין  ְוֵחילוָֹתיו  ָאֳחָרא 
ְּבִבְלּבּוִלים ּוַמֲחָׁשבוֹת ָרעוֹת ַרּבוֹת ְמאֹד 
ְוֹלא  ְלָפָניו  ֹלא  ָלנּוס  ָמקוֹם  לוֹ  ְוֵאין 
ַצד  ִמָּכל  ִּכי  ַהְּצָדִדין,  ִמן  ְוֹלא  ְלַאֲחָריו 
ִּבְלּבּוִלים  ִמיֵני  ְּבַכָּמה  אוֹתוֹ  ְמַסְּבִבין 
ִיְרֶצה  ִאם  ֲאַזי  ְוִיּסּוִרין  ּוְמִניעוֹת 
ַחס  ִיְתַּגְּברּו  ְּבַוַּדאי  ַלֲאחוָֹריו  ְלִהְסַּתֵּכל 
ְוָׁשלוֹם יוֵֹתר. ַעל ֵּכן ֵאין ַּתָּקָנה ִּכי ִאם 
ֶׁשִּיְצַעק ֶאל ה' ִמָּמקוֹם ֲאֶׁשר הּוא ָׁשם 

ְוֹלא ִיְפֶנה ְוִיְסַּתֵּכל ְלַאֲחָריו ְּכָלל."
________________________

ִּביִציַאת  ִיְשָרֵאל  ַעל  ֶּׁשָעַבר  ַמה  ָכל  ד. 
ְוָכל  ָּכְך  ְוַאַחר  ַהּתוָֹרה  ְוַקָּבַלת  ִמְצַרִים 
ְוָכל  ִיְשָרֵאל  ֶאֶרץ  ִלְכּבֹׁש  ַהִּמְלָחמוֹת 
ַּכֲאֶׁשר  ַהּכֹל  ָּכְך  ַאַחר  ָעֵלינּו  ֶּׁשָעַבר  ַמה 
ִלְזּכוֹת  ֶׁשרוֶֹצה  ָּכל ָאָדם  ַעל  עוֵֹבר  ַלּכֹל 
ְלַחֵּיי עוָֹלם ֶׁשְּבֶהְכֵרַח ֶׁשַּיֲעבֹר ָעָליו ַּכָּמה 
ֵעת  ּוְבָכל  ִׁשעּור  ְּבִלי  ִמְלָחמוֹת  ִמיֵני 
ַּבֲעבוַֹדת  ּוְלִהְתַחֵּזק  ְלִהְתעוֵֹרר  ֶׁשרוֶֹצה 
ּוִבְפָרט  יוֵֹתר,  ַּפַעם  ְּבָכל  ִמְתַּגְּבִרים  ה' 

ַּבַהְתָחָלה. )ד – ו(
ֶׁשָּבא  ְּכֶׁשרוָֹאה  ָאֳחָרא  "ַהִּסְטָרא 
ְורוֶֹצה  מֶֹׁשה  ְּבִחיַנת  ֲאִמִּתי  ַצִּדיק 
ְלהוִֹציא ִאיׁש ַהִּיְשְרֵאִלי ִמָּגלּות ַנְפׁשוֹ, 
יוֵֹתר  ָעָליו  ּוִמְתַּגֵּבר  ִמְתָּגֶרה  הּוא 
ַהֶּזה  ָהעוָֹלם  עֹל  ָעָליו  ּוַמְכִּביד  ְויוֵֹתר 
ָעָליו  ֶׁשָּקֶׁשה  ַעד  ְוַהַּפְרָנָסה  ְוַהַּתֲאוֹת 
ֲאָבל  ִיְתָּבַרְך,  ַלה'  ָלׁשּוב  ִמְּמקוֹמוֹ  ָלזּוז 
ֶׁשֵהם ּתוְֹפִסין  ָקדוֹׁש  ַעם  ִיְשָרֵאל  ֶּדֶרְך 
ַּפַעם  ּוְבָכל  ִּביֵדיֶהם  ֲאבוֵֹתיֶהם  ָאָּמנּות 

ֵהם צוֲֹעִקים ֶאל ה'."
________________________

ִלְצעֹק ֶאל ה' ּוְלַסֵּלק  ְצִריִכין ָּתִמיד  ה. 
ּוְלַהְׁשִליְך ֵמִאּתוֹ ָּכל ַהָחְכמוֹת ֶׁשֵּמֶהם ָּכל 
ַהִּבְלּבּוִלים ַרק ֵליֵלְך ֶּבֱאֶמת ּוִבְתִמימּות 
ְוָאז ְלעוָֹלם ֹלא ִיּמֹט ִּכי ְצָעָקה ּוְתִפּלוֹת 
ּוְתִחּנוֹת ּוַבָּקׁשוֹת מוִֹעיִלים ָּתִמיד ִיְהֶיה 

ֵאיְך ֶׁשִּיְהֶיה. )ד - ו(
________________________

ו. ֵכן ַהָּדָבר ְּכֶׁשִּמְתַחְּזִקים ְּבִהְתַחְּזקּות 
ַוֲעבוָֹדתוֹ  ִּבְתִפָּלתוֹ  ַּדְרּכוֹ  ֵליֵלְך  ָּגדוֹל 
ִמְסַּתֵּכל  ְוֵאינוֹ  ְלַאֲחָריו  ְלַהִּביט  ְוִלְבִלי 
ֵהם  ִּפְתאֹם  ֲאַזי  ְּכָלל,  ַאֲחֵריֶהם 

ִנְתַּבְּטִלים ְלַגְמֵרי ַמָּמׁש. )ד – ז(
________________________

ְוַעד  ֵמרֹאׁש  ְוַהְמָּתקוֹת  ַהִּתּקּוִנים  ָכל  ז. 
ַהִּמְצוֹת  ֵאּלּו  ְיֵדי  ַעל  ַנֲעֶשה  ַהּכֹל  סוֹף 
ַרֵּבנּו,  מֶֹׁשה  ְיֵדי  ַעל  ִיְתָּבַרְך  ה'  ָלנּו  ֶׁשָּנַתן 
ִּכי ָּכל ַהִּמְצוֹת ְּגבוִֹהים ְמאֹד ְוֵהם ְּכלּוִלים 
ְּבָכל  ֶׁשְּצִריִכין  ִּתּקּוִנים  ִמיֵני  ִמָּכל  ְמאֹד 

ָהעוָֹלמוֹת ֵמרֹאׁש ְוַעד סוֹף. )ד – י(

ותחנותינו  תפילותינו  ולהתחנן  להתפלל  העצומים  בחסדיך  ותזכנו 
שנשאל,  מה  הביננו  שנדבר,  מה  הורנו  שלם.  ובלב  באמת  לפניך 
וזכני שאוציא דבורי התפלה לפניך באמת לאמתו. באפן שיאיר לי אור 
האמת ליצא מתוך עמק החושך והמחשבות זרות והקליפות העומדים 
עלי  באים  ובפרט בשעת התפלה שכולם  עת,  בכל  אותי  ומסבבים  עלי 
ומסבבים אותי מכל צד ומכל פינה, בכמה מיני סבובים ובלבולים הרבה 
מאד בלי שעור וערך ומספר, עד שאיני יכול לפתוח פי בתפלה, ואיני יכול 
להוציא אפלו דיבור אחד בתפלתי כראוי, מגדל החשך והמחשבות זרות 
והבלבולים והמניעות והמסכים המסבבים אותי מכל צד בשעת התפלה. 
ואין לי שום פתח תקוה והצלה להנצל מהם כי אם על ידי דבור האמת, 
כאשר גלית לנו על ידי חכמיך הקדושים, אשר על ידי דבור האמת תאיר 
לנו בתוך עמק החשך והאפלה לצאת מחושך לאור גדול, כי אתה חפץ 
באמת וקרוב אתה לכל אשר יקראוך באמת.         )לקוטי תפילות - ח"א - ט(

תורה קי"א - ראש בני ישראל

תורה ק"י – לא ימוש

עוֹר,  ָּכְתנוֹת  ְּבִחיַנת  ַּגְׁשִמִּיים,  ְלבּוִׁשין  ְיֵדי  ַעל  ִאם  ִּכי  ַהּתוָֹרה,  ְלַהִּשיג את  ֶאְפָׁשר  ִאי 
ּוִמָּׁשם ָּבָאה ַהִּׁשְכָחה, ִּכי ִעַּקר ַהִּׁשְכָחה ֵמֲחַמת ַהַּגְׁשִמּיּות, ִּכי רּוָחִנּיּות ֵאינוֹ ּתוֵֹפס ָמקוֹם, 
ֲאָבל ַּגְׁשִמּיּות ּתוֵֹפס ָמקוֹם ְוָאז ֵיׁש ִׁשְכָחה, ִּכי ֵאין לוֹ ָמקוֹם ְּבמֹחוֹ ִלְתּפֹס ַהּכֹל, ְּכמוֹ ֶׁשְּמבָֹאר 
ָּכל ֶזה ְּבִסיָמן ק"י ַעל ָּפסּוק, "ֹלא ָימּוׁש ֵסֶפר ַהּתוָֹרה ַהֶּזה ִמִּפיָך", ְלׁשוֹן ַמָּמׁשּות, ֶׁשִעַּקר 

ַהִּׁשְכָחה ֵמֲחַמת ַהַּמָּמׁשּות ְוַהַּגְׁשִמּיּות ֶׁשּתוֵֹפס ָמקוֹם ַעֵּין ָׁשם.
)ליקוטי הלכות יו"ד - הלכות ספר תורה הלכה ג'(

לעשות
מתורות
תפילות

לעשות
מתורות
תפילות

ראׁש ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָראֵׁשי-ֵּתבוֹת ַרִּבי. ּוְלֵהֶפְך ְרָׁשִעים ַּבחֶֹׁשְך ִיַּדּמּו ָראֵׁשי-ֵּתבוֹת ַרִּבי:
)ליקו"מ קי"א(

ַעל-ִּפי ַהָּידּוַע ֵמַהַּבַעל-ֵׁשם-טוֹב ֶׁשַעל-ְיֵדי ֵּגאּות ְיכוִֹלין ִלּפוֹל ֵמִאיָּגָרא ָרָמא ְלִביָרא ֲעִמיְקָּתא 
ְוָיכוֹל ִלְהיוֹת ֵמרֹאׁש ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַהֵהֶּפְך. ְוֵכן ַעל-ְיֵדי ֲאִכיָלה ֶׁשֹּלא ִנְתַּבְרָרה, ּוְכיוָֹחָנן ּכֵֹהן ָּגדוֹל 

)תוספות ומילואים לקיצור ליקו"מ(ְּכמוֹ ֶׁשָּכתּוב ְּבֵׁשם ָהֲאִריַז''ל: 



תורה ק"א – בקרוב עלי מרעים

תורה ק"ח – זבחי אלקים רוח נשברה

תורה ק"ט – יש הבל

בליקוטי מוהר"ן ישנה תורה קצרה - סימן ק"ח וזה תוכנה: 

כשאדם מתפלל בדבקות או מתבודד בינו לבין קונו, ומשיח את 
ליבו לפניו יתברך, אז הוא בבחינת פנים בפנים עם השם יתברך 
פונה אליו מכל עסקיו. אולם כאשר  כביכול, כלומר שהקב"ה 
באמצע התפילה או ההתבודדות נופל ממדרתו ומחשבות זרות 
מציפים את מוחו, נמצא שמחזיר פניו מהשם יתברך, ואם כן, 
של  במצב  נמצא  הוא  ואז  ממנו.  פניו  מסתיר  יתברך  השם  גם 
רוחו  ישבר את  והעצה היא שמייד  ולשלום.  אחוֹר באחוֹר חס 
לארץ,  משמים  ונשלכתי  נפלתי  איך  ויחשוב  ויתבייש  בקרבו 
שהייתי במקום גבוה כזה, פנים בפנים עם השם יתברך, כביכול, 

משמים  השליך  יתברך,  מהשם  פני  והחזרתי  נפלתי  ועכשיו 
ארץ... ונשארתי אחור באחור.

ובאמת רחמנות גדולה עליו, כי אין רחמנות גדולה מזו. וצריך 
לזה נסירה )שברון לב( כמו שהיה אצל אדם הראשון שבראו דו 
פרצופין, אחור באחור )ברכות ס"א( ואחר כך היתה הנסירה, 

והפך להיות פנים בפנים.
והנסירה היא בחינת שם חת"ך... היינו שחותך ומנסר את עצמו. 
כשמשבר  כי  ליבו.  את  שמשבר  ידי  על  הנסירה?  נעשית  ואיך 
את ליבו בוודאי מתאנח... והאנחה היא בחינת נסירה. ואז חוזר 

להיות בבחינת פנים בפנים.
)דיבורי אמונה ח"ב(

הם  והעונות  עצמותיו,  על  חקוקות  הם  האדם  של  העוונות 
ומיחושים  כאבים  לאדם  נמשך  ומזה  העצמות,  את  השוברים 
החקיקה  את  לו  מוציא  אינה  תשובה  ואפילו  בעצמותיו 
מהעצמות. )כמבואר בתורה ד'( מה העצה להוציא את חקיקת 

העונוות מתוך העצמות? 

העצמות  את  לחבר  שהעצה  ק"א  בתורה  מבאר  הק'  רבינו 
זאת התורה אדם כי  מחדש, ולכפר את כל העונות זה רק ע"י 
ימות באוהל, על-ידי לימוד תורה בכח, תורה בעיון. ועי"ז הוא 
ממשיך מוחין חדשים לתוך העצם, והוא מחדש את כל עצמותיו.

ומה זה תורה בעיון? מבאר רביה"ק שיש ג' שכליות, שכל פשוט 
יד  החזקה,  יד  הגדולה,  יד  ודעת,  בינה  חכמה  יש  זה  ואחרי 
הרמה. זה כנגד 3 פעמים י-ה ו-3 פעמים י-ה שזה כנגד שלשת 

השכלים גימטריא "אדם". 

ורק על-ידי לימוד העיון בשלושה שכליות נקראים אדם, ועל-
אך  רעות,  והתאוות  רעות  המידות  מהאדם  מתבטלים  ידי-זה 

להגיע לזה אי-אפשר כי-אם על-ידי "אדם כי ימות באוהל". 

)באר הנחל(

"ְוַעל-ְיֵדי ֶׁשָהָאָדם ִמְתַיֵּגעַ ַּבּתוָֹרה ְלֵׁשם ָׁשַמִים ַעד ֶׁשּזוֶֹכה ְלַהִׂשיג ּוְלָהִבין ָחְכַמת ַהּתוָֹרה ַהְּקדוָֹׁשה ַעל-ְיֵדי-ֶזה יוֵֹצא ִמְּבִחיַנת 
ַאְנִּפין ֲחׁשּוִכין ִלְבִחיַנת ַאְנִּפין ְנִהיִרין ְוָאז ִנְתַּבֵּטל ִמֶּמּנּו ַהִּׁשְעּבּוד ֶׁשל ַהַּתֲאווֹת ְוַהִּמּדוֹת ָרעוֹת ֶׁשל ַהִּׁשְבִעים ַעּכּו''ם ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת 

)קיצור ליקו"מ - ק"א(ַאְנִּפין ֲחׁשּוִכין ְוָאז ִנְקָרא ָאָדם."

ו נ א ר א א  ל - י  נ א ו
סיפור

יש כפרי אחד היה מחסידיו של הצדיק א
לכפרי  זי"ע,  ר' אלימלך מליזענסק  הק' 
בתורה  עוסק  גדול,  למדן  גאון  חתן  היה  דנן 
יומם ולילה לא פסק פומיה מגרסיה והפליא 
חסידי  על  נמנה  לא  זה  חתן  רואיו.  כל  את 
לנסוע  אבה  ולא  זי"ע  אלימלך  ר'  הרה"ק 
הצדיק  ישאלהו  שמא  חשש  כי  אלימלך  לר' 
שאלות בלימוד, יתהה על קנקנו ועל ידיעותיו 
בגפ"ת, ושמא-שמא לא ידע להשיב  על שאלה 
מעדיף  היה  כך  ואם  וחס.  חלילה  כלשהי, 
ובחכמת  ופוסקים  בש"ס  כריסו  את  למלא 

התורה עוד ועוד.
וחריף,  בקי  שהוא  החתן  חש  מסוים  בשלב 
לחותנו  פנה  הוא  ליה.  אניס  לא  רז  כל  ממש 
ואמר לו שעתה העת והעונה לנסוע להרה"ק 

ר' אלימלך והוא מוכן ומזומן לכך.
פיו  ופצח  שמחה-אין-קץ  התמלא  החותן 
הגדול  חסדו  על  חי  לקל  והודאות  בשירוׁת 
חתנו  את  להכניס  ית'  ה'  יזכהו  שהנה  עימו, 
תחת כנפי השכינה  - כלומר, לחסות בצל כנפי 

הצדיק! מה טוב חלקו, מה נעים גורלו.
מיטלטלים,  מעט  ארזו  וחתנו-הלמדן  החותן 
אסרו את המרכבה ושמו לדרך פעמיהם לרבי 

הקדוש.
מתקדמת,  העגלה  שיק-שק...  שיק-שק... 
החותן  מחשבות.  אפוף  המוח  פועם,  הלב 
והחתן  חתנו,  בלב  האש  שתוצת  תקוה  מלא 
ידיעותיו  את  הגאוני  במוחו  הרף  ללא  משנן 
לעמוד  שיוכל  כדי  התורה  במכמני  הנרחבות 

בכבוד במבחן, שיתכן וצפוי לו...
הם  המפתן,  על  רגליהם  דורכות  סוף  סוף 

בקודש פנימה!
לחותן  שלום  מיד  נתן  אלימלך---  ר'  והרבי 
ותיכף  עורף.  הפנה  לחתן  אך  מאירות  בפנים 
)יונגער-מאן(  אברך,  פנה הרבי לחתן ושאל: 
מה יאמר ה'? החתן נזדעזע ברוב פחד ובהלה 
ולא ידע מה להשיב, גם לא הבין כלל מה פשר 
והחתן  החותן  נשארו  כך  הרבי.  של  מילותיו 
על עומדם משתוממים ודוממים. אחר כך פנו 
והחתן-האברך אכּול  נפש,  לאכסנייתם בפחי 

היה  מה  לשם  הזו?  ולנסיעה  לו  מה  חרטה, 
צריך אותה? אך מה שהיה היה.

וירדה על היקום,  בנתיים הגיעה שבת קודש 
וחתנו  החותן  ישבו  עת  הסעודה,  בשעת 
לאחר  מיד  אלימלך  ר'  הרבי  של  בשולחנו 
בציעת הפת פנה שוב הרבי לחתן ושאל "מה 

יאמר ה'?---
שוב  הרבי  שאלו  פעם  בכל  השבת  בכל  כך 

ושוב: "מה יאמר ה'?"
להפרד  הרבי  לפני  שניהם  באו  שבת  במוצאי 
הרבי:  שאל  אז  גם  הביתה,  לדרכם  ולצאת 
מלא  שתק  האברך  ה'?"   יאמר  מה  "אברך, 

תימהון, ופירוש הדברים סתום ונעלם.
אז פתח הרבי הקדוש ואמר:

"כתוב "אם יסתר איש במסתרים" - פירוש: 
אף אם יעשה האדם מעשים טובים ובהסתר, 
שיאמר  רק  "ואני"  אבל  טוב,  בוודאי  שזה 
ויחשוב בליבו אני למדן וצדיק וישר, אז-"לא 
אותו  ולראות  לסובלו  יכול  אני  אין  אראנו" 

"נאום ה'" את זה יאמר ה'!---

דיבר עם איש אחד שהיה רחוק מהשם יתברך מאד. ואמר לו שירגיל עצמו להתאנח על ענינו. ואמר אז התורה יש הבל שנעשה על 
הארץ וכו' )בסימן ק"ט חלק ראשון(. שמבאר שם שעל ידי אנחה שמתאנחין לשוב אליו יתברך נפסקין מחבל הטומאה ונתקשרין 

לחבל דקדושה וכן אמר אחר כך עוד כמה תורות על אנחה שהיא יקרה מאוד.
)שיחות הר"ן – קל"ה( 



זמני תשובה ממשמשין ובאין

ימי התשובה, ימי ראש השנה מתקרבים. 

 12 של  ארוכה  רכבת  מתקרבת,  הרכבת 
חודשים, ועוד קצת, אנו כבר מגיעים ליום 
השנה  ראש  והנורא,  הגדול  השנה  ראש 
תשע"ד שכמוהו לא היה ולא יהיה לעולם. 

"קינדערלאך צום רבי'ן!" )ילדים לרבינו(.

לרבינו  מתגעגעים  כוספים.  השנה  כל 
הדרגה  מרום  יהודי  כל  של  רבו  הקדוש, 
שמקרב  הרבי  המדרגה.  לתחתית  עד 

אותנו להשם יתברך.

הנצחי,  הרגע  הגדול,  הרגע  מתקרב  והנה 
עוז,  וביתר  זה הזמן להתחזק ביתר שאת 
להכין כלים על-ידי תורה תפילה וכיסופים.

געגועים לרבינּו

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

תורה קי"ב - צוהר תעשה לתיבה

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

                          עניני דיומא   

ה תמוז - ִז'ְכרּו ּת'וַֹרת מֹ'שֶׁ

עצבות,  לדוגמא:  בחושך  נמצא  אדם  כאשר 
בלבולים  טובים,  לא  רצונות  מידות-לא-טובות, 
לצאת  שרוצה  לאדם  דומה  הוא  וכד'  בתפילה 
פתחים  הרבה  שיש  אפילו  אך  חשוך,  ממקום 
מוצא  לא  הוא  מהחושך  לצאת  אפשר  שדרכם 
אותם. ועל ידי שצועק לה' מעומק הלב באמת הוא 

זוכה למצוא את הפתח והדרך לצאת מהחושך.

ּוַבָּקָׁשתוֹ,  ּוְתִחָּנתוֹ  ֶׁשִּבְתִפָּלתוֹ  "ְוָהִעָּקר, 
ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר לוֹ ְלַדֵּבר ׁשּום ִּדּבּור 
ְוַהִּבְלּבּול  ַהחֶׁשְך  ִמּגֶֹדל  ְוַתֲחנּוִנים,  ִּבְתִפָּלה 
ַהְמַסֵּבב אוֹתוֹ ְמאֹד ְמאֹד ִמָּכל ַצד, ַאף ַעל 
ַהִּדּבּור  ְלַדֵּבר  ִיְרֶאה  ָּפִנים  ָּכל  ַעל  ֵכן,  ִּפי 
ֶּבֱאֶמת, ְּבֵאיֶזה ַמְדֵרָגה ְנמּוָכה ֶׁשהּוא. ְּכגוֹן 
ֶּבֱאֶמת.  הוִֹׁשיָעה",  "ה'  ֶׁשּיֹאַמר:  ְלָמָׁשל, 
ְּבִהְתַלֲהבּות  ְלַדֵּבר  ָיכוֹל  ֶׁשֵאינוֹ  ִּפי  ַעל  ַאף 
יֹאַמר  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ָּכָראּוי,  ְוִהְתעוְֹררּות 
ְיֵדי  ְוַעל  ֶּׁשהּוא.  ַמה  ְּכִפי  ֶּבֱאֶמת,  ַהִּדּבּור 
ַהְּפָתִחים  ִלְראוֹת  ִיְזֶּכה  ָהֱאֶמת,  ַהִּדּבּור 
ָלֵצאת  ִיְזֶּכה  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ַהחֶׁשְך,  ֶׁשְּבתוְֹך 
ֵמחֶׁשְך ְלאוֹר, ּוְלִהְתַּפֵּלל ָּכָראּוי" )ליקו"מ קי"ב(

______________________________.ְּבַתּמּוז ְצִריִכים ְלַהְמִׁשיְך ַהִּזיָּכרוֹן

ָחֵסר  ַּתֻמז  ֵּתבוֹת  ָראֵׁשי  מֶֹׁשה"  ּתוַֹרת  "ִזְכרּו 
ַהִּזָּכרוֹן  ְלַהְמִׁשיְך  ְצִריִכים  ְּבַתּמּוז  ָאז  ִּכי  ָואו, 
ִּכי  ַהִּׁשְכָחה,  ִנְתַהֶּוה  ָאז  ִּכי  ַהִּׁשְכָחה,  ְלַתֵּקן 
ַּתּמּוז  ְּבחֶֹדׁש  ֶׁשִּנְׁשַּתְּברּו  ַהּלּוחוֹת  ְיֵדי  ַעל 
ַרּבוֵֹתינּו,  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמוֹ  ַהִּׁשְכָחה,  ִנְתַהָּוה 
ִזְכרוָֹנם ִלְבָרָכה: 'ִאְלָמֵלא ֹלא ִנְׁשַּתְּברּו ַהּלּוחוֹת 
ְוַעל  ָרֵאל',  ִמִּישְֹ ִנְׁשַּתְּכָחה ּתוָֹרה  ָהִראׁשוֹנוֹת ֹלא 
ֵּכן ָחֵסר ָואו ִמַּתֻּמז ַּכַּנ"ל, ִּכי ֵמַאַחר ֶׁשִּנְׁשַּתְּברּו 
ִנְסַּתֵּלק ַהָּואו, ִּכי ַהּלּוחוֹת ֵהם ְּבִחיַנת  ַהּלּוחוֹת 
ִלְבָרָכה:  ִזְכרוָֹנם  ַרּבוֵֹתינּו,  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמוֹ  ָואו, 

'ַהּלּוחוֹת ָאְרָּכן ִׁשָּׁשה ְוָרְחָּבן ִׁשָּׁשה.
ִּכי  ַּתֻּמז.  ֵּתבוֹת  ָראֵׁשי  ּתוָֹרֵתינּו  ַמַּתן  ְזַמן  ַּגם 
ַרּבוֵֹתינּו,  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמוֹ  ַהּלּוחוֹת  ִנְּתנּו  ְּבַתּמּוז 
ִזְכרוָֹנם ִלְבָרָכה )יוָֹמא ד:(. ְוַגם ָּכאן ָחֵסר ָואו, 
ֵמֲחַמת ֶׁשָאז ִנְׁשַּתְּברּו ַהּלּוחוֹת ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ָואו 

ַּכַּנ"ל.
)ליקוטי מוהר"ן - תורה רי"ז(

______________________________.בחודש תמוז ישובו לארץ ויבנה המקדש

תיבות:  סופי  כ'י.  אות'ה  וירשנ'ו  נעל'ה  עלה 
וראו  צפו  אז  כי  דין,  המורה  למפרע,  הוי"ה 
לחוץ  ולהגלות  ליחרב  המקדש  בית  שעתיד 
לארץ, והתחלתו בחדש תמוז שצירופו הוי"ה 
איננ'ו  ז'ה  של:  תיבות  מסופי  היוצא  למפרע 
וסופו של דבר כי ישובו אל  שו'ה ל'י, כנודע. 
בכפילא  שאמר  וזהו  המקדש,  ויבנה  ארצם 
עלה נעלה, עלה )עתה( נעלה )לעתיד( וירשנו 
כי  לנצח(  ונחלה  ירושה  יהיה  אז  )כי  אותה 

יכול נוכל לה, לעתיד.
)ייטב לב - פרשת שלח( 

פה  שבעל  בתורה  לעסוק  צריך  האלו  בימים 
______________________________.יותר מבשאר דברים

"וכל  הוא:  תמוז  החודש  של  שהצירוף  וזהו 
לרמוז  י"ג(   - ה  )אסתר  לי",  שוה  איננו  זה 
ידי  על  הגבורות  נמתקו  מרדכי  שבימי  כמו 
שקיבלו עליהם לעסוק בתורה שבעל פה, כן 
פה  שבעל  בתורה  לעסוק  צריך  האלו  בימים 

יותר מבשאר דברים. 
)מאור ושמש - פרשת בלק( 

בחודשים אלו צריך כל אדם לשמור את עצמו 
______________________________.שלא יפול ממדרגתו

לשמור  אדם  כל  צריך  אלו  בחודשים  הנה 
ימים  כי הם  יפול ממדרגתו,  את עצמו שלא 
פעמים  כמה  שכתבנו  וכמו  בשנה,  הנמוכים 
הרב  קדוש  הגאון  מכבוד  שמעתי  והנה  מזה. 
אב"ד  ז"ל  שמעלקא  שמואל  מהו'  החסיד 
הפסוק:  ורמז  פירוש  נ"ש  קודש  דקהילת 
"ברית כרתי לעיני מה אתבונן על בתולה", כי 
בחודש  ה'  אל  ולשוב  להתבונן  העולם  מדרך 
שמשכיל  מי  אבל  לתשובה,  המוכן  אלול 
כל  יתברך  השם  עובד  הוא  פקוחות  ועיניו 

תמוז  בחודש  אפילו  עצמו  את  ושומר  השנה 
עם  ברית  וכורת  ממדרגתו,  ליפול  שלא  ואב 
בחודש  יותר  להתבונן  לו  אין  ממילא  ואז  ה' 
אלול, כי הוא מוכן ומזומן לעבודת ה' מקודם 

אפילו בחדשים הנמוכים, 
וקל וחומר בחודש אלול שבו הקדושה ביתר 
לעיני",  כרתי  "ברית  הכתוב  רמז  וזה  שאת, 
לעיני, הם החדשים  ברית  כורת  פירוש שאני 
שנקראו עיינין כמ"ש לעיל, לכן "מה אתבונן 
על בתולה", שהוא אלול במזל בתולה, כי אני 

מוכן לעבודת ה' מלפנים. 
)עבודת ישראל(

______________________________.הברכה בחודשי תמוז ואב הוא בכוח השבת

בכתבי  זצ"ל,  מביאלע  בעריש  הר"ר  בשם 
ואב  תמוז  חדשים  ב'  כי  איתא  ז"ל  האר"י 
הם ב' עינים, ועל זה נאמר: "עיני עיני יורדה 
מים" ב' פעמים עיני הוא נגד ב' חדשים אלו 
הרבים,  בעונותינו  הבית  חורבן  בהם  שהיה 
וביום השבת קודש נתברכו ימי החול מימים 
אלו, כמאמר הכתוב: "טוב עין הוא יבורך כי 
מלחמו נתן לדל שהוא המשפיע את הברכה", 
הש"ק  הוא  שבעין  טוב  עין  טוב  והיינו 
וטוב  הימים,  את  יברך  הוא  העין,  שבחודש 

יהי' לכל ישראל.
)שיח שרפי קודש - בין המצרים( 

עליו  ימשיך  אב  תמוז  בחודשי  מתחזק  אם 
______________________________.קדושה יותר משאר הימים

בכתבי  איתא  כי  הפסוק,  ביאור  נראה  עוד 
האר"י ז"ל אשר ב' חדשים אלו נקראו דלים, 
יבורך  וזה שאמר טוב עין היינו הטוב שבעין 
יקבל השפעה, כי מלחמו היינו משפעו נתן לדל 
יתן לדל, לב' חדשים אלו שנקראו דלים ויריק 
להם שפע ברכה כי הם ימים נמוכים כידוע, כי 
אז שליטת הס"מ, ולכן נחרב הבית בימים אלו 
וזהו בין המצרים כי הקליפות נקראים מצרים 
כי הם מצירים ומעיקים להשכינה והימים הם 
וצריך איש הישראלי להתחזק  בין הקליפות 
הניצוצות  להוציא  בכוונה  ותפלה  בתורה  אז 
כי זמן זה מסוגל באם שמתחזק אז ומתגבר 
עליו ויוכל להמשיך עליו קדושה יותר משאר 
סוברים.  שהעולם  כמו  ולא  כידוע,  הימים 

)הגה"ה מהרנ"נ מקלביאל זצ"ל(
)שם(

______________________________.על ידי התורה מאירים את חודשי תמוז אב

וכמבואר  עינים,  בחי'  המה  ואב  תמוז 
מים,  יורדה  עיני  עיני  על  הקדושים  בספרים 
העינים,  להאיר  יוכל  הקדושה  התורה  וע"י 
"פקודי ה' ישרים וגו' מצות ה' ברה מאירת 
)בברכת  בתורתך  עינינו  והאר  וזהו  עינים", 

אהבה רבה( פי' ע"י תורתך.
)ישמח ישראל – פרשת בלק(


