
ַּבְּנָׁשָמה  ִמְסַּתֵּכל  הּוא  ָּברּוְך  ֶׁשְּכֶׁשַהָּקדוֹׁש  "ַּדע 
ֶׁשּתּוַכל ְלַהֲחִזיר ְּבֵני ָאָדם ִּבְתׁשּוָבה ְוַלֲעשֹוֹת ֵּגִרים, 
ְורוֶֹאה  ְמַבֵּקׁש  ִּכְבָיכוֹל  ְּבַעְצמוֹ  ִיְתָּבַרְך  הּוא  ֲאַזי 
ֶׁשִּיְהֶיה ַמֲחֹלֶקת ָעָליו, ִּכי 'ֵאין ְמַקְּבִלין ֵּגִרים ִלימוֹת 
ַהָּמִׁשיַח ְוֹלא ִּביֵמי ְׁשֹלמֹה' 1 ִמּׁשּום ֻׁשְלַחן ְמָלִכים', 
ִּכי ָאז ֵאיָנן ִמְתַּגְּיִרין ֵמַאֲהָבה, ַרק ֵמֲחַמת ֶׁשרוִֹאין 
ְּכֶׁשִּמְתַּגְּיִרין  הּוא  ַהֵּגִרים  ְוִעַּקר  ָרֵאל,  ִישְֹ ְּגֻדוַּלת 

ָרֵאל ְסחּוִפים ְּבעֹוִני ָודֹוַחק...  ְּבֵעת ֶׁשִּישְֹ

ְוַעל ֵּכן ְּבֶהְכֵרַח ֶׁשִּיְהֶיה ַמֲחֹלֶקת ַעל ִמי ֶׁשַּמֲחִזיר 
ִיְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ֵּגִרים,  ּוְמַגֵּיר  ְלמּוָטב  ָאָדם  ְּבֵני 
הּוא  ֵאָליו  ֶׁשִּמְתָקֵרב  ִמי  ָאז  ִּכי  ַׁשְלָוה,  ׁשּום  לוֹ 
ִמּׁשּום  ֹלא  ֶּבֱאֶמת  ֵּגִרים  ְלַגֵּיר  ָיכוֹל  ַוֲאַזי  ֶּבֱאֶמת, 

ָׁשלוֹם ָוַנַחת."

בעל כח

להרים  היכולה  ויכולת,  כח  בעלת  נשמה  יש 
ית',  להשם  ולקרבם  ופחותות  נמוכות  נשמות 
לקרבם  תחתיות  שאול  מעמקי  נשמות  להרים 

ולהאיר בהם את נועם אור ה'.
ביזיונות,  עוברים קשיים,  זה הצדיק  על  אולם 
וכל- ורוגע  שלווה  שום  לו  שאין  כך  מחלוקת, 
רצון  מתוך  באמת,  יתקרב  שהמתקרב  כדי  זה 
שום  ללא  ית',  להשם  להתקרב  לזכות  אמיתי 

שיקולים רווחיים  או מטרה אחרת.

בכל דור

צדיקים,  נמצאים  דור  ובכל  יתום"  דור  "אין 
שבכוחם  גדולות,  נשמות  ויראים,  כשרים 
עלינו  למוטב.  כולו  העולם  כל  את  להחזיר 

מאוד  ולברוח  שלום  להרבות  לראות  התפקיד 
ולקלקל  להפריע  לא  בכדי  ממחלוקת  מאוד 

חלילה לצדיקים הגדולים האלו.

"ִעַּקר הּוא ַהָּׁשלוֹם, ִּכי ְּבַוַּדאי ְּבָכל ּדוֹר ִנְמָצִאים 
ַצִּדיִקים ֲאִמִּתִּיים ּוְכֵׁשִרים ֲאִמִּתִּיים, ִּכי ֵאין ּדוֹר 
ּכַֹח  לוֹ  ֵיׁש  ְּבַוַּדאי  ְּבדוֹרוֹ  ְוַצִּדיק  ַצִּדיק  ְוָכל  ָיתוֹם 
ַהְּמִניָעה  ְוִעַּקר  ְלמּוָטב,  ֻּכּלוֹ  ָהעוָֹלם  ָּכל  ְלַהֲחִזיר 
ּדוֹר  ְּבָכל  ֶׁשֵּיׁש  ַהַּמֲחֹלֶקת  ּגֹוֶדל  ֵמֲחַמת  ַרק  הּוא 
ֶׁשָּמִצינּו  ְּכמוֹ  ֶׁשַּבּדוֹר.  ָהֱאֶמת  ַהַּצִּדיק  ַעל  ָודוֹר 
ַמֲחֹלֶקת  ָהָיה  ֶׁשָּתִמיד  ֵמעוָֹלם,  ַהּדוֹרוֹת  ְּבָכל 
ָּגדוֹל ַעל ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת ֶׁשַּבּדוֹר. ְוִעַּקר ַהַּמֲחֹלֶקת 
ְּביוֵֹתר הּוא ַעל ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת ֶׁשעוֵֹסק ְלָקֵרב ְּבֵני 
יוֵֹתר  ַהַּמֲחֹלֶקת  ִמְתַּגֵּבר  ָעָליו  ִיְתָּבַרְך.  ַלה'  ָאָדם 
ַעל  ִלְבָרָכה,  ִזְכרוֹנוֹ  ַרֵּבנּו,  ֶׁשָאַמר  ְּכמוֹ  ְויוֵֹתר, 
ָּפסּוק, "ַוֵּיֶׁשב ַיֲעקֹב". ִּבֵּקׁש ַיֲעקֹב ֵליֵׁשב ְּבַׁשְלָוה 
ְּבָכל  ֶׁשָּמִצינּו  ּוְכמוֹ  רכח(.  ִסיָמן  ָׁשם  )ַעֵּין  ְוכּו' 

ַהּדוֹרוֹת." 2

מחלוקת

הסטרא אחרא פוחדת מאוד מהצדיק הזה. על-
כן היא מקדישה "שעות נוספות" ומגייסת כמה 
שיותר כוחות לגרום מחלוקת, ריחוק, הסתרה, 

העלמת האור הגדול של הצדיק.

ַמֲחֹלֶקת  ָהָיה  ַהָּׁשלוֹם,  ָעָליו  ַרֵּבנּו,  מֶֹׁשה  "ַעל 
מֶֹׁשה",  ַאֲחֵרי  "ְוִהִּביטּו  ֶׁשֶּנֱאַמר,  ְּכמוֹ  ָּגדוֹל, 
ְמַלֵּמד,  ִלְבָרָכה,  ִזְכרוָֹנם  ַרּבוֵֹתינּו  ְוָדְרׁשּו 
ְלִאְׁשּתוֹ  ִקֵּנא  ֶאָחד  ְוָכל  ִאיׁש,  ְּבֵאֶׁשת  ֶׁשֲחָׁשדּוהּו 

קַֹרח  ַמֲחֹלֶקת  ְוֵכן  ִמּמֶֹׁשה. 

מעלת הלימוד

תורה רכ"ח – כשהקב"ה מסתכל בנשמה





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

33מטות מסעי. כ"ח תמוז תשע"ג

בס"ד בר"ה

...ַאף ַעל ִּפי ֵכן ֶאְרֶאה ִלְכּתֹב ְלָך ְּבָכל ַּפַעם ִּדְבֵרי ֱאֶמת ַמה ֶּׁשַּיְזִמין ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְּבָיִדי ְוָכל ֲאֶׁשר ַיֲעבֹר 
ַּתַחת ֵׁשֶבט ַהֻּקְלמוֹס ִיְהֶיה קֶֹדׁש, ִּכי ָּכל ְּדָבַרי נוְֹבִעים ְויוְֹצִאים ֵמַרֵּבנּו ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה ֵמַהַּנַחל נוֵֹבַע ְוכוּ'.

ְוַדע ְּבִני ֶׁשַעל ָּכל ִּדְבֵרי ַרֵּבינּו ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה ֶנֱאַמר "ּוְׁשַאְבֶּתם ַמִים ְּבָשֹשֹוֹן ִמַּמַעְיֵני ַהְיׁשּוָעה", ִּכי ֵהם 
ַמְעְיֵני ַהְיׁשּוָעה ַמָּמׁש ְּכמוֹ ַמְעָין ֶׁשֵאינוֹ ִנְפָסק ְלעוָֹלם, ֵּכן ְּדָבָריו ַחִּיים ְוַקָּיִמים ְוֶנֱחָמִדים ְוֶנֱאָמִנים ָלַעד 
ּוְלעוְֹלֵמי עוָֹלִמים, ְוֵעצוָֹתיו ִויׁשּועוָֹתיו ֵאיָנם ָּכִלים ְלעוָֹלם, ְוָתִמיד ּתּוַכל ְלַחֵּזק ַעְצְמָך ִּבְדָבָריו ַהּנוָֹרִאים 
ֵאיְך ֶׁשהּוא, ִּכי הּוא ֵהִאיר ָּבנּו ְּגֻדַּלת ַהּבוֵֹרא ִיְתָּבַרְך ַוֲחָסָדיו ְוַרֲחָמיו ַהְּגדוִֹלים ַהְמֻרִּבים ֲאֶׁשר ָּבֶהם עוָֹלם 

נוָֹׁשע, ִּכי ּבוֹ ִיְשַֹמח ִלֵּבנּו ִמָּכל ַהְּמקוֹמוֹת ֶׁשֲאַנְחנּו ָׁשם, ָנִגיָלה ְוִנְשְֹמָחה ּבוֹ ּוִביׁשּוָעתוֹ ָּתִמיד.

ְרָבבוֹת  ְוִרֵּבי  ֲאָלִפים  ַאְלֵפי  ַיְסִּפיקּו  לא  ִּכי  ָקְדׁשוֹ  ֵׁשם  ְּכבוֹד  ִמְּפֵני  ּוְלַסֵּים  ְלַקֵּצר  ַהֻּמְכָרח  ָאִביָך  ִּדְבֵרי 
ְוַדי ָבֶזה ָכֵעת  ֵאין ֵחֶקר  ְוִלְגמֹר ַמה ֶּׁשֵּיׁש ְלַדֵּבר ְּבזֹאת ֶׁשִהְתַחְלִּתי ִלְכנֹס ָּבּה ִּכי ִלְּגדּוָלתוֹ  ְיִריעוֹת ְלַבֵאר 

ְוָהָיה ֶזה ָׁשלוֹם ְּכַנְפֶׁשיךָ ֶוֶנֶפׁש ָאִביָך ַהדוֵֹרׁש ְׁשלוְֹמָך ּוִמְתַּפֵּלל ַּבֲעְדָך ּוְמַצֶּפה ִלְׁשמוַֹע ַהּטוֹב ִמְּמָך.

)עלים לתרופה – י"א(

התאריך  יום
בחודש

העמוד   
בליקו"מ

קיז:כ"חשבת
קיח.כ"טראשון

קיח:א'שני 
קיט.ב'שלישי
קיט:ג'רביעי

קכ.ד'חמישי
קכ:ה'שישי

ליקו"ה
יו"ד ח"ב

קע"ב

קע"ג

קע"ד

קע"ה

קע"ו

קע"ז

קע"ח

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

הל' ערלה ב' - ד'

ַהִּמְקָּדׁש  ַהֵּבית  ָׁשם  ִּבירּוָׁשַלִים  א. 
ַהְּנֻקָּדה  ֶׁשִהיא  ְׁשִתָּיה  ָהֶאֶבן  ֶׁשָּׁשם 
ִהוא  ַהְּנֻקָּדה  ְוזֹאת  ָהעוָֹלם  ֶׁשל 
ְּבִחיַנת ַאִין ֶׁשִּמָּׁשם ִנְמָׁשְך ַהּכֹל ַּכָּידּוַע 

ְוָׁשם זוִֹכין ִלְבִחיַנת ִׁשְפלּות. )ב – ד(
________________________

ָׁשם  ּוִבירּוָׁשַלִים  ַהִּמְקָּדׁש  ְּבֵבית  ב. 
ִעַּקר ִּתּקּון ָהֲאִכיָלה ִּדְקֻדָּׁשה. )ב – ד(
________________________

ג. ֲאִכיַלת ַׁשָּבת ְיָקָרה ְמאֹד, ְוַעל ֵּכן 
ְּגדוָֹלה  ִּבְקֻדָּׁשה  ִהיא  ָהֲאִכיָלה  ָאז 
ִנְצִחִּיים  ְמאֹד ְוזוִֹכין ַעל ָיָדּה ְלַחִּיים 

ֶׁשל עוָֹלם ַהָּבא.)ב - ד(
________________________

ְּכֶׁשַהִּסְטָרא  הּוא  ַהִּקְלקּול  ִעַּקר  ד. 
ָאֳחָרא ִמְתַּגֶּבֶרת ַעד ֶׁשּיוֶֹנֶקת ֵמַהַּדַעת 

ַחס ְוָׁשלוֹם. )ג – ב(
________________________

ה. ְירּוָׁשַלִים ַעל ֵׁשם ַהִּיְרָאה ְּבִחיַנת 
ִיְרָאה ָׁשֵלם ְוָׁשם ָּכל ָהֵריחוֹת טוֹבוֹת. 
ִּכי ָׁשם ַהר ַהּמוִֹרָּיה ֶׁשִּנְקָרא ַעל ֵׁשם 
ֵריַח ַהְּקטֶֹרת ִּכי ִּבירּוָׁשַלִים ֵהם ֶעֶשר 
ִמיֵני  ֲעָשָרה  ְּבִחיַנת  ֶׁשֵהם  ְקֻדּׁשוֹת 

ְנִגיָנה ֶׁשֵהם ְּכַלל ַהְּקֻדָּׁשה. )ג – ג(

ָּכל  אוְֹכִלין  ִּבירּוָׁשַלִים  ֵּכן  "ְוַעל 
ַהָּקְרָּבנוֹת ִּכי ַהָּקְרָּבנוֹת ֵהם ְמַכְּפִרין 
ַוֲאַזי  ִלְזֻכּיוֹת  ִנְתַהְּפִכין  ָהֲעוֹנוֹת  ְוָאז 
טוֹב  ֵריַח  ַמֲעִלין  ֵהם  ָהֲעוֹנוֹת  ָּכל 
ְּבִחיַנת  ְוֶזה  ָנַתן ֵריחוֹ  ִנְרִּדי  ִּבְבִחיַנת 
ַהָּקְרָּבנוֹת  ְּבָכל  ַהֶּנֱאָמר  ִניחוַֹח  ֵריַח 
ַעל  ֶׁשְּמַכְּפִרין  ַהָּקְרָּבנוֹת  ְיֵדי  ַעל  ִּכי 
ִּכי  טוֹב  ֵריַח  ְּבִחיַנת  ִנְמָׁשְך  ֶזה  ְיֵדי 
טוֹב  ֵריַח  ַעְכָׁשו  ַמֲעִלין  ָהֲעוֹנוֹת  ַּגם 

ַעל ְיֵדי ַהָּקְרָּבנוֹת ֶׁשְּמַכְּפִרין." 
________________________

ְּבִחיַנת  ֵהם  ְנִגיָנה:  ִמיֵני  ֲעָשָרה  ו. 
ֵקל  ַהְּללּו  ְּבִחיַנת  ִהּלּוִלים,  ֲעָשָרה 
ְוכּו',  ֻעּזוֹ  ִּבְרִקיַע  ַהְּללּוהּו  ְּבָקְדׁשוֹ, 
ְּכֶנֶגד  ֶׁשֵהם  ִהּלּוִלים  ֲעָשָרה  ֶׁשֵהם 
ָּבֶהם  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְנִגיָנה.  ִמיֵני  ֲעָשָרה 

ְּבִחיַנת  ֶׁשֶּזהּו  ְּתִהִּלים  ֵסֶפר 

ֱאֶמת גם ללא שלווה לבחור בָּ

לעלוי נשמת  עקא בת ר' אברהם אלימלך ז"ל  



ְוָדָתן ַוֲאִביָרם ְוכּו' ְוֵכן ַעל ְיַׁשְעָיה, 
ְׁשָאר  ְוַעל  ְנִביִאים,  ּוְׁשָאר  ִיְרִמָּיה 
ּדוֹר  ְּבָכל  ָּגדוֹל  ַמֲחֹלֶקת  ָּתִמיד  ָהָיה  ַצִּדיִקים 
ָודוֹר. ְוֶזה ִעַּקר ַהְּמִניָעה ַמה ֶּׁשֵאין ַהַּצִּדיק ְּבדוֹרוֹ 

ַמֲחִזיר ָּכל ָהעוָֹלם ְלמּוָטב." 2

שלום

"שלום",  של  הנפלאה  למידה  זוכים  היו  אם 
ההיפך,  חלילה,  מחלוקת  לחפש  לא  לאהוב, 
של  האוהב  הלב  על  הפנימיות,  על  להסתכל 
הצדיק,  של  סופית  האין  האהבה  על  הצדיק, 

בטוח וודאי שכל העולם היו חוזרים למוטב.

יוְֹדִעים  ְוָהיּו  ִעּמוֹ  ָׁשלוֹם  ָלֶהם  ָהָיה  "ִאם 
טוָֹבָתם  ְודוֵֹרׁש  ֲאִמִּתי  ַצִּדיק  ֶׁשהּוא  ּוַמֲאִמיִנים 
ָהיּו  ְּבַוַּדאי  ַהִּנְצִחית,  ְוַהְצָלָחָתם  ְוַאֲהָבָתם 
ָהֲאִמִּתִּיים,  ְּדָבָריו  ְוׁשוְֹמִעים  ֵאָליו  ִמְתָקְרִבים 
ָהֱאֶמת,  ָלֶהם  ּוַמְסִּביר  ִלָּבם  ַעל  ְמַדֵּבר  ְוָהָיה 
ְוָהָיה נוֵֹתן ָלֶהם ֵעצוֹת טוֹבוֹת ֵאיְך ְלִהְתָקֵרב ַלה' 
ֶאל  ָׁשִבים  ֻּכּלוֹ  ָהעוָֹלם  ָּכל  ָהיּו  ּוְבַוַּדאי  ִיְתָּבַרְך 
ָהֱאֶמת ַלה' ִיְתָּבַרְך ַעל ָידוֹ, ַאְך ֵמֲחַמת ַהַּמֲחֹלֶקת 
ְּכֶׁשּׁשוְֹמִעים  ַוֲאִפּלּו  ְּכָלל,  ְּדָבָריו  ֵאיָנם ׁשוְֹמִעים 
ְּבִלָּבם  ִנְכָנס  ֵאינוֹ  ְוִנְפָלא,  ָהגּון  ָּדָבר  ֵאיֶזה  ִמֶּמּנּו 
ִמִּלָּבם.  ְוִלְדחוֹתוֹ  ְלָסְתרּו  חוְֹתִרים  ְוֵהם  ְּכָלל, 
ָהעוָֹלם  ֶּׁשֵאין  ַמה  ַהִהְתַרֲחקּות  ֶׁשִעַּקר  ִנְמָצא, 
ֶהְעֵּדר  ֵמֲחַמת  הּוא  ִיְתָּבַרְך  ַלה'  ִמְתָקְרִבים 

ַהָּׁשלוֹם." 2

סיבת המחלוקת

היא  הצדיקים  על  המחלוקת  סיבת  עיקר 
שיתעסקו  רוצים  אינם  שהחולקים  מחמת 
רצונם  אין  הנמוכות,  הנפשות  את  ויעלו 
שיתקרבו הרחוקים, אין הם רוצים שיגלו את 
נועם האור לנמוכים. ההיפך ממש, לפי דעתם 

צריך להרחיק את הרחוקים ולא לקרבם. 

ַהַּצִּדיִקים  ַעל  ּדוֹר  ֶׁשְּבָכל  ַהַּמֲחֹלֶקת  "ְּכַלל 
ָהְרחוִֹקים  ְנָפׁשוֹת  ְלַקֵּבל  ָהעוְֹסִקים  ַהְּׁשֵלִמים 
ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ֶׁשַרִּבים ְמאֹד ָקִמים ֲעֵליֶהם ְוַגם 
ַרִּבים ִמְּגדוֵֹלי ַהַּצִּדיִקים חוְֹלִקים ֲעֵליֶהם ֵמֲחַמת 
ִנְכַנס  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ָּבֶהם.  ִמְתַלֵּבׁש  ַהִּדין  ֶׁשִּמַּדת 
ְּבִלָּבם ִטיָנא ַעד ֶׁשִּנְדֶמה ָלֶהם ְּכִאּלּו ֵאינוֹ ִמְתַנֵהג 
ָּכָראּוי ְוחוְֹלִקים ָעָליו ַּכֲאֶׁשר ְּכָבר ָהָיה ְלעוָֹלִמים 
ְּברוֹב ַהּדוֹרוֹת. ּוִבְפָרט ְּבָיֵמינּו ְּבִעְּקבוֹת ְמִׁשיָחא 
ֲחָכִמים  ַהַּתְלִמיֵדי  ֵּבין  ַהַּקֶטגוְֹרָיא  ֶׁשִּנְתַרֶּבה 
זצוק"ל  ְוַהּנוָֹרא  ַהָּגדוֹל  ַרֵּבנּו  ַעל  ּוְביוֵֹתר  ְמאֹד. 
ַעל ֲאֶׁשר ָמַסר ַנְפׁשוֹ ִמֶּנֶגד ְוָעַסק ָּכל ָיָמיו ְלַרֵחם 
ְלַהֵּׁשם  ְלָקְרָבם  ָהְרחוִֹקים  ָּכל  ַעל  ִיְשָרֵאל  ַעל 

ִיְתָּבַרְך." 3

רופא חולים

"הלב  הנפשות,  רופא  הרחמן,  האמת,  הצדיק 
צמצומים  לעשות  היודע  הוא  העולם",  של 
הנמוכים,  את  אפילו  ולהרים  לקרב  וכלים, 

המסכנים והנחלשים ביותר.
וחסד,  רחמים  כולו  כולו-טוב,  הוא  הצדיק 
המוצא אפילו בגרוע שבגרועים נקודות טובות, 
הבעל- בהם  שנאחז  בנשמות העשוקות  אפילו 
לרוע  שנפלו  בנשמות  אפילו  וחילותיו,  דבר 
רחמיו  ברוב  יורד  גם אליהם הצדיק  ורשעות, 
איתם  שח  איתם,  מדבר  נפלאים,  בדרכים 
שיחת חולין, אוכל ושותה איתם, לפעמים גם 
מטייל ומשחק איתם, וכל כוונתו כדי לקרבם 

להשם ית'.

ֶאת  מוִֹריד  ָחְכָמתוֹ  ְּבעֶֹצם  ָהֱאֶמת  ַהַּצִּדיק  "ִּכי 
עוֶֹשֹה  ְּכִאּלּו  ֶׁשִּנְדֶמה  ַעד  ַּכְך  ָּכל  ֲאֵליֶהם  ַעְצמוֹ 

ֻחִּלין  ִשֹיַחת  ִעָּמֶהם  ְמַדֵּבר  ִּכי  ַנֲערּות,  ַמֲעֵשֹה 
ּוְמַשֵֹחק  ְמַטֵּיל  ּוְפָעִמים  ִעָּמֶהם  ְוׁשוֶֹתה  ְואוֵֹכל 
ִעָּמֶהם ְוָכל ַּכָּוָנתוֹ ְּכֵדי ְלָקְרָבם ַעל ְיֵדי ֶזה ְלַהֵּׁשם 
ַעְצמוֹ  ֶאת  מוִֹריד  ַהַּצִּדיק  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ִיְתָּבַרְך... 
ֶאל ָהעוָֹלם ֶׁשָּכל ֶזה ֶנְחַׁשב ֶאְצלוֹ ַמֲעֵשֹה ַנֲערּות, 
ִּבְׁשִביל  ְלַבד  ִיְתָּבַרְך  ְלַהֵּׁשם  ְרצּוָיה  ַּכָּוָנתוֹ  ֲאָבל 
ֶׁשִאי  ִיְתָּבַרְך  ְלַהֵּׁשם  ְמאֹד  ָהְרחוִֹקים  ְלָקֵרב 

ֶאְפָׁשר ְלָקְרָבם ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ֶזה.
ֶאת  ֱאֹלִקים  "ָאַסף  ְּבִחיַנת  יוֵֹסף,  ִנְקָרא  ֵּכן  ְוַעל 
ֶחְרָּפִתי" 4 ֶׁשְּמַאֵּסף ּוְמַבֵּטל ָּכל ַהֶחְרּפוֹת ּובּוׁשוֹת 
ּוְמָקְרָבם  ִּבְתׁשּוָבה  ַמֲחִזיֵרם  ִּכי  ִמִּיְשָֹרֵאל, 
ֵּבן"  ִלי  ה'  "יוֵֹסף   4 ְּבִחיַנת  ְוֶזה  ִיְתָּבַרְך  ְלַהֵּׁשם 
ֶׁשַעל ֵׁשם ֶזה ִנְקָרא יוֵֹסף,  ַהְינּו ֶׁשַהַּצִּדיק עוֵֹסק 
ָּתִמיד ְלהוִֹסיף ּוְלָקֵרב ְנָפׁשוֹת ֲחָדׁשוֹת ְּבָכל ַּפַעם 
ְּבִחיַנת  ֶזה,  ַעל  ִיְתָּבַרְך  ֵמַהֵּׁשם  ָּתִמיד  ּוְמַבֵּקׁש 
"יוֵֹסף ה' ִלי ֶּבן ַאֵחר", ֶׁשּיוֵֹסיף ה' לוֹ ְּבָכל ַּפַעם 
ַּתְלִמיד ָחָדׁש ֶׁשִּנְקָרא ֵּבן, ִּכי ָּכל ַהְמַלֵּמד ֶּבן ֲחֵברוֹ 
ָּתִמיד  ּוְמַבֵּקׁש  ְמַחֵּפש  ְוהּוא   5 ְיָלדוֹ  ְּכִאּלּו  ּתוָֹרה 

ְלהוִֹסיף ּוְלָקֵרב ֲחָדִׁשים." 3

המקורבים

עוברים  הגדול,  לאור  המתקרבים  על  גם 
זה  רק  כי  וכו',  התגרויות  מחלוקת,  יסורים, 
על-ידי  ודייקא  ית'.  להשם  להתקרב  הדרך 
הצדיק  את  האוהבים  הנאמנים  התלמידים 
ואינם  מעמד  המחזיקים  התלמידים  באמת, 
הרשע,  המון  מקול  נשברים  ואינם  נופלים 
מקולות  והגידופים,  החירופים  מקולות 
ונכנע  נופל  על-ידם  והיסורים,  הבזיונות 
הרשעים  וגם  והסטרא-אחרא  הטומאה 

המציקים נתכלים ונתבטלים.
וכל  עצמי,  קיום  כח  לו  אין  שהרע  כידוע 
אליו  שנפלו  הניצוצות  על-ידי  רק  הוא  כוחו 
ה"בעל  והצדיק  ועוונות.  חטאים  על-ידי 
"שורש   - למצרים  שירד  יוסף  בבחינת  כח" 
כח  עוצם  בגודל  ומשם  והזוהמה",  הטומאה 
זה  כמו-כן  הניצוצות,  כל  את  הוציא  קדושתו 
הצדיק הגדול שבגודל כוחו ירד לתוך היכלות 
והוציא  הסטרא-אחרא  לוע  לתוך  הטומאה, 
ממנו את הניצוצות – שורש חיותו, על-ידי-זה 

אין זה הצדיק מתפחד מכלום...
שעוברים  והרדיפות  הנסיונות  את  ואפילו 
הגדול,  בכוחו  הופך  הוא  אליו,  המתקרבים 
הטומאה,  ניצוצות  והוצאת  שאיבת  של  לכלי 
והסטרא- הרע  כח  והכנעת  ביטול  של  לכלי 
כל  את  מאבדים  והרשע  שהרע  עד  אחרא, 
והכנעתם  מפלתם  מגיעה  ואז  חיותם  ניצוצות 

בקול רעש גדול.
"ִאיָתא ַּבְּסָפִרים ַעל ֶזה ַאְׁשֵריֶהם ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה 
ִּכי ְלִמְחָיה ְׁשָלָחם ֱאֹלִקים ְוכּו' ּוְלַטֵהר ַהְמקוֹמוֹת 
ִלְמקוָֹמם  ְקֻדָּׁשה  ִניצוֵֹצי  ְלָקֵרב  ָׁשם  ָנפֹצּו  ֲאֶׁשר 
ָהֲעִלָּיה  ַּתְכִלית  ְיִריָדה  ְּבִחיַנת  ֶזה  ֶׁשָּכל  ְוכּו' 
ְּבִחיַנת ֶׁשִּנְתַהֵּפְך ַהּכֹל ְלטוֹב ְלָששוֹן ְוִשְמָחה." 6

שותפים

מהסטרא-אחרא  הניצוצות  הוצאת  על-ידי 
וביטול כוחו בשורש, נמשך שמחה וחיות ואור 
מלחמתו  על-ידי  הצדיק  כי  ה'.  בעבודת  חדש 
על-ידי  שליטתו,  תחת  חדשים  מקומות  כבש 
התמורות",  "היכלי  את  ובירר  גילה  מלחמתו 
שהם היכלי הסטרא אחרא, והמקום שמקודם 
הפך  ית',  מהשם  וריחוק  חושך  מקום  היה 
עכשיו תחת שליטת הקדושה, וגם שם התגלה 

נועם אור ה'.

המשך מעמ' קודם
תו' רכ"ח

ַהָּגן  ֶאת  ַהַּמְׁשֶקה  ַהּקוֹל 
ֶׁשַעל ָידוֹ ְּגֵדִלים ָּכל ָהֵריחוֹת 

טוֹבוֹת. )ג – ד(
________________________

ֶׁשַּדְיָקא  ָּכְך  ָּכל  ָּגדוֹל  ַהְּקטֶֹרת  ּכַֹח  ז. 
ַסָּמֵני  ָעָשר  ַאַחד  ְיֵדי  ַעל  ֶזה,  ְיֵדי  ַעל 
ַהְּקטֶֹרת מוִֹציִאין ַהִחּיּות ֵמַהְּקִלּפוֹת. 

)ג – ה(
________________________

ְיֵדי  ַעל  הּוא  ַהִּדיִנים  ֵּברּור  ִעַּקר  ח. 
ַהּמַֹח ֶׁשהּוא ָהרֹאׁש ִּכי ֻּכָּלם ְּבַמֲחָׁשָבה 

ִאְתְּבִרירּו. )ג – יא(
________________________

ִּכֵּסא  ַּתַחת  עוֵֹמד  ַהַחִּיים  ֵעץ  ט. 
ְועוִֹלין  יוְֹרִדין  ָׁשם  ֶׁשֶּדֶרְך  ַהָּכבוֹד 
ְלֶזה  ָלבֹא  ְּכֶׁשְּצִריִכין  ַהְּנָׁשמוֹת  ָּכל 
ְּכֶׁשְּצִריִכין  ְלֵהֶפְך  ְוֵכן  ִמָּׁשם.  ָהעוָֹלם 
ַלֲחזֹר ְוַלֲעלוֹת ִמֶּזה ָהעוָֹלם ִלְמקוָֹמם 
ְוָׁשְרָׁשם ֶׁשֻּכָּלם ְצִריִכין ֵליֵרד ְוַלֲעלוֹת 

ֶּדֶרְך ֵעץ ַהַחִּיים ַּכָּידּוַע. )ד – ב(
________________________

י. ִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשִּיְהֶיה ְמֻפְרָסם ֶׁשל ֶׁשֶקר 
ִּבְבִחיַנת  ְמַעט טוֹב,  ִּכי ִאם ְּכֶׁשֵּיׁש ּבוֹ 
ָּכל ֶׁשֶקר ֶׁשֵאין ּבוֹ ֱאֶמת ִּבְתִחָּלתוֹ ֵאינוֹ 
ִמְתַקֵּים ְוכּו'. ַרק ֶׁשָהַרע ְוַהֶּׁשֶקר ֶׁשּבוֹ 

ְמֻרֶּבה ִמן ַהּטוֹב. )ד – ב(
________________________

ִעם  ְמַסֵּבב  ִיְתָּבַרְך  ֶּׁשה'  ַמה  ָּכל  יא. 
ַלֲהִׁשיבוֹ  ְּכֵדי  ְלטוָֹבתוֹ,  ַהּכֹל  ָהָאָדם 
ִעּמוֹ  ְמַסֵּבב  ִיְתָּבַרְך  ְוה'  ַהָּיָׁשר,  ְלֶדֶרְך 
ִיְתָּבַרְך  ֶּׁשהּוא  ַמה  ְּכִפי  ִסּבוֹת  ְּבַכָּמה 
יוֵֹדַע ֶאת ְמקוֹם ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֶׁשְּכמוֹ 
ְּבִגְלּגּוִלים  ִעּמוֹ  ְלַגְלֵּגל  ָצִריְך  הּוא  ֵכן 
ִמי  ֶׁשֵאין  ּוֵמֲחַמת  ֵאּלּו  ְּבִסּבוֹת  ֵאּלּו 
ֶׁשֵּיַדע ְמקוֹם ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמְּתִחָּלה 
ְלָהִבין  ֶאְפָׁשר  ִאי  ֵּכן  ַעל  סוֹף,  ְוַעד 

ְּדָרָכיו ִיְתָּבַרְך. )ד – ו(
________________________

ֶאְפָׁשר  ִאי  ַהְּתׁשּוָבה  ִּתּקּון  ִעַּקר  יב. 
ַהַּצִּדיִקים  ְיֵדי  ַעל  ִאם  ִּכי  ְלַהְתִחיל 
ָּכל  ְמקוֹם  יוְֹדִעים  ֵהם  ִּכי  ֲאִמִּתִּיים, 
ְוֵהם  סוֹף  ְוַעד  ִמְּתִחָּלה  ְוֶאָחד  ֶאָחד 
יוְֹדִעים ָלדּון ֶאת ָּכל ֶאָחד ְלַכף ְזכּות, 
ִּכי ֵהם מוְֹצִאים ְזכּות ְלָכל ֶאָחד ְלִפי 
הּוא  ִאם  ֲאִפּלּו  ֶׁשּיוְֹדִעים  ְמקוֹמוֹ 
אוֹתוֹ  ּוַמְכִניִסים  ֶׁשַּבְּגרּוִעים  ַהָּגרּוַע 

ְלַכף ְזכּות ֶּבֱאֶמת. )ד – ו(

ְּכֵדי  ָעָליו  ֶׁשּמוְֹצִאים  ַהְּזכּות  "ִעַּקר 
ֶּבֱאֶמת  ְלַהְכִניסוֹ  ִלְתִחָּיה  ְלַהְנטוֹתוֹ 
ְלַכף ְזכּות ְלַהֲחִזירוֹ ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה 
ְוֵאין  ֶהֶבל  ַהּכֹל  ִמֶּזה  ִּכי חּוץ  ֶּבֱאֶמת, 
ִאם  ִּכי  ָּבעוָֹלם  ְוטוָֹבה  ְזכּות  ׁשּום 
ִיְזֶּכה ְלֵאיֶזה  ְּכֶׁשַעל ְיֵדי ַהְּזכּות ַהֶּזה 
טוָֹבה ֲאִמִּתית ְוִנְצִחית ָלבֹא ַלַּתְכִלית 

ָהֲאִמִּתי."
________________________

ה'  ֶאל  ִלְצעֹק  הּוא  ָהִעָּקר  יג. 
ָּתִמידֵמעֶֹמק ַהֵּלב. )ד – ו(

ֵעת  ְּבֵאיֶזה  ָלׁשּוב  ֶׁשָּבא  ִמי  "ָּכל 
ִמְּבִחיַנת  ַהְתָחָלתוֹ  ִעַּקר  ֶׁשִהוא 
ִלְצעֹק  ַהְינּו  ְקָראִתיָך.  ִמַּמֲעַמִּקים 
ְוָיִאיר  ַלְּתׁשּוָבה  ַהֶּדֶרְך  ִיְתָּבַרְך  ַלה' 
ָלׁשּוב  ְלַהְתִחיל  ֵמֵהיָכן  ֵליַדע  ֵעיָניו 

ֵאָליו ִיְתָּבַרְך."

____________________

המשך בעמ' הבא למעלה 



שותפים  שהיו  התלמידים  לכן 
לצדיק במלחמה, שסבלו יסורים 
חלק  מקבלים  גם  הם  הצדיק,  לכבוד  ובזיונות 
אלו  ועל-ידי  שנכבשו,  הקדושים  בניצוצות 
חדש  ואור  שמחה  חיות,  להם  נמשך  הניצוצות, 

לעבודתו ית'. 6

ניצוץ אחד

ְּגָמָליו  ִנְכְנסּו  ַהֶּזה  "ַהִּפְׁשָּתִני  פירוש:  וזה 
ָּכל  ִיְכנֹס  ָאָנה  ָּתֵמַּה  ַהֶּפָחִמי  ִּפְׁשָּתן,  ְטעּוִנים 
לוֹ  ֵהִׁשיב  ֶאָחד  ִּפֵּקַח  ָהָיה  ַהֶּזה?!  ַהִּפְׁשָּתן 
ָּכל  ֶׁשּשוֵֹרף  ֶׁשְּלָך  ִמַּמּפּוַח  יוֵֹצא  ֶאָחד  ִניצוֹץ 
ּוֵבית  ַיֲעקֹב ֵאׁש  ֵּבית  'ְוָהָיה  ְוכּו',  ָּכְך  ַהִּפְׁשָּתן 
יוֵֹצא  ִניצוֹץ  ְלַקׁש'  ֵעָשו  ּוֵבית  ֶלָהָבה  יוֵֹסף 

ִמּיוֵֹסף ֶׁשְּמַכֶּלה ְושוֵֹרף ַהּכֹל."
היכלי  לתוך  פעם  בכל  היורד  הוא  הצדיק  כי 
ניצוצות,  משם  להוציא  הסטרא-אחרא 
להוציא משם נפשות שנפלו תחת יד הסטרא-
ואז הסטרא-אחרא  אחרא לקרבם לקדושה. 
כי-אם  כלל,  ידיים  בחיבוק  יושבת  אינה 

מגייסת את כל כוחה למלחמה.
ההסתרה  כח  גודל  את  כשרואים  ואזי 
וההעלמה בבחינת "פשתן", נדמה שאיך יתכן 
לעבור  המקורבים  יוכלו  ואיך  מזה?  להנצל 

את הנסיונות והרדיפות?
על-זה השיב הפיקח ניצוץ אחד של "יוסף" - 
שהוא הצדיק הגדול בבחינת יוסף, המתחדש 
בכל  ודעת  קדושה  'יוסף'(  )מלשון  ומוסיף 

ומכלים  השורפים  מלחמה  הכלי  שהם  פעם, 
את הרע ומוציאים ממנו את הניצוצות.

ָהֱאֶמת  אוֹר  ֶׁשל  ֶאָחד  ִניצוֹץ  ְיֵדי  "ַעל  אזי 
ֶׁשַּמְכִניס ְּבֵלב ִאיׁש ַהִּיְשְרֵאִלי ַעד ֶׁשַּמְלִהיב ֶאת 
ִלּבוֹ ַלה' ִיְתָּבַרְך ַעל ְיֵדי ֶזה ְמַכֶּלה ְושוֵֹרף ֶאת ָּכל 
חיות  ניצוץ קטן של  ְוכּו'." מספיק  ַהּמוְֹנִעים 
האין-סופי  האור  של  אחד  ניצוץ  מהצדיק, 
האין-סוף  כל  את  ברגע  מכלה  וזה  מהצדיק 
הרים, את כל האין-סוף פשתן של החולקים 

והמרחיקים מהצדיק.
____________________________

1. ְיָבמוֹת כ"ד.  2. ליקוטי הלכות יו"ד - קרחה וכתבת 
-השכמת  או"ח  הלכות  ליקוטי   .3 י"א.    – ג'   – קעקע 
הבוקר – ד' – ט"ז.  4. בראשית ל'.  5. סנהדרין צ"ט.  6. 

ליקוטי הלכות או"ח - ברכת הודאה – ו – ל"ב.

תורה רמ"ו – בענין הגדלות

"ִלְפָעִמים ְצִריִכין ְלִהְתַנֵהג ְּכמוֹ ֶׁשָּמִצינוּ ֵאֶצל ְיהוָֹׁשָפט ֶׁשָּכתּוב ֶאְצלוֹ: ''ַוִּיְגַּבּה ִלּבוֹ ְּבַדְרֵכי ה'''  ְוהּוא מוִֹעיל ְּכמוֹ ַּתֲעִנית, ִּכי ְּכֶׁשְּצִריִכין 
ַלֲעלוֹת ְלַהָׂשָגה יוֵֹתר ְּגדוָֹלה ָצִריְך ִלְׁשּכֹחַ ֶאת ָחְכָמתוֹ ֶׁשִּמּקֶֹדם, ּוְכמוֹ ֶׁשָּמִצינוּ ֶׁשַרִּבי ֵזיָרא ִהְתַעָּנה ְּכֶׁשָּבא ְלֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל ְּכֵדי ִלְׁשּכֹחַ 

ַּתְלמּוד ַּבְבִלי, ְוַעל-ְיֵדי ֵּגאּות ׁשוְֹכִחין ֶאת ָחְכָמתוֹ ְּכמוֹ ֶׁשָאְמרּו ַרּבוֵֹתינּו, ִזְכרוָֹנם ִלְבָרָכה: 'ָּכל ַהִּמְתָּגֶאה ָחְכָמתוֹ ִמְסַּתֶּלֶקת ִמֶּמּנּו', 
ַעל ֵּכן ְצִריִכין ִלְפָעִמים ְלַהְגִּביַּה ִלּבוֹ ְּבַדְרֵכי ה' ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ֵּגאּות ְּכֵדי ִלְׁשּכֹחַ ָחְכָמתוֹ ֶׁשִּמּקֶֹדם. ַאְך ָצִריְך ָלֶזה ָאָמנּות ְיֵתָרה, ִּכי 
ְלַגְמֵרי ְוֹלא ָיבוֹא ְּכָלל ְלַהָׂשָגה. ַעל ֵּכן ָצִריְך ָלֶזה  ְּבַוַּדאי ֵּגאּות הּוא ִאּסּור ָּגדוֹל, ְוִאם ִיְתָּגֶאה ֶּבֱאֶמת ְּבַוַּדאי ִּתְסַּתֵּלק ִמֶּמּנּו ָחְכָמתוֹ 

ָאָמנּות ְיֵתָרה, ֶׁשַּיְגִּביַּה ִלּבוֹ ַרק ְּכֵדי ִלְׁשּכֹחַ ָחְכָמתוֹ ֶׁשִּמּקֶֹדם ֶׁשהּוא ָצִריְך ָלֶזה, ְוַאף-ַעל-ִּפי-ֵכן ִיְהֶיה ָעָנו ֶּבֱאֶמת."
)קיצור ליקו"מ(

      רחם עלינו מלא רחמים ועשה את אשר בחוקיך נלך ואת משפטיך ומצותיך נשמור, וגלה האמת בעולם מהרה. יכירו 
וידעו כל באי עולם את אור הנפלא והנורא שאתה מאיר בעולם על ידי הצדיקי אמת שבכל דור ודור מיום מתן תורה עד 
הדור הזה. ובפרט אור האמת של הצדיקי אמת שבדורות הללו שאנו צריכים להתקרב אליהם ולילך בדרכיהם כדי לשוב 
לנו ראה עמידתנו דלים  ולא  ...רחם עלינו למען שמך, למען רחמיך הרבים. "למענך עשה  ולהכיר אותך באמת.   אליך 
ורקים". ואתה הבטחתנו כי אין דור יתום, ובודאי גם עתה נמצאים צדיקים המאירים לארץ ולדרים עליה, אשר יש להם 
כח להשיב כל העולם אליך, אבל בעונותינו הרבים נעלמו מעינינו. זכנו ברחמיך שנזכה להתגבר בכל עוז לשבר כל המניעות 
ולהתקרב לצדיקים וליראים אמתיים ולכל הנלוים אליהם. ונזכה לינוק ולשאוב ממעייני חכמתם ולקבל עמקות עצותיהם 

הקדושות והאמיתיות, באופן שנזכה להתקרב אליך באמת מעתה ועד עולם.           )לקוטי תפילות – ח"א – קל"ט – על התו'(

לעשות
מתורות
תפילות

לעשות
מתורות
תפילות

המשך מעמ' קודם
תו' רכ"ח

נראה לעניות דעתי, לקרב הדברים אל השכל קצת, כי גדלות 
דקדושה הוא ההיפוך ממש מגדלות דסטרא-אחרא. כי גאווה 
הוא, שמתגאה האדם במה שיש לו וכבר השיגו, ודינו חכמה 
או גבורה או עשירות, ואף שיש שמחמת גאוותו אינו מספיק לו 
כל מה שיש לו ומשתוקק לעשירות יותר וכיוצא, אף-על-פי-כן 

עיקר גאוותו הוא במה שיש לו כבר.
בחינת  הענווה,  תכלית  בבחינת  הוא  דקדושה  הגדלות  אבל 
'במקום גדולתו שם אתה מוצא ענותנותו', כי הוא רק בבחינת 
"ויגבה ליבו בדרכי ה'", היינו שאין מסתפק עצמו לעולם בשום 
משתוקק  הוא  רק  ה',  את  שעובד  עבודות  ובכל  שמשיג  השגה 
עוד  גבוה  במדרגה  לעלות  עת  בכל  ומתחזק  ומשתדל  עת  בכל 
יותר, בהשגה של התורה ועבודת ה', עד שמחמת זה הוא בכל עת 
בתכלית הענווה, כי כל המדריגות והמעלות שהשיג כבר אינם 
נחשבים אצלו לכלום. ונדמה לו כאילו עדיין לא התחיל להשיג.
)פרפראות לחכמה(

קמא  בליקוטי  ז"ל  רבינו  בדברי  שמובא  מה  לפרש  יש  ובזה 
עצמו,  לחזק  צריך מאוד  בעת הפשיטות שאז  כי  רמ"ו,  סימן 
אף שיהיה לו גדלות מזה שיגבה ליבו בדרכי ה', ולבוא לשמחה 

גדולה.
ובזה יש לפרש מה שמובא "א"ר חייא בר אשי אמר רב תלמיד 
לפרש  ויש  יעיי"ש,  שבשמינית  שמיני  לו  שיהיה  צריך  חכם 
וצריך  לו בשעה שיהיה איש פשוט  יהיה  כי הגדלות  דהכוונה 
ליבו  "ויגבה  יקיים  ואז  לשמחה  שיבוא  כדי  אז  עצמו  לחזק 

בדרכי ה' כנ"ל.
)פרק  שבתהילים  אפי'  בתמניא  הרצון  שבשמינית  שמיני  וזה 
קי"ט( כתיב באות ח' פסוק ה' "חסדך ה' מלאה הארץ חוקיך 
למדנו", שזה הכתוב מרמז בעת הפשיטות שמקבל מדרך ארץ 
לבד  בחסדו  העולם  מתקיים  שהיה  מתן-תורה,  קודם  שהיה 
וצריך אז לחזק עצמו ואז יוכל להיות לו גדלות לקיים "ויגבה 
ליבו בדרכי ה'" כדי לבוא לשמחה, וזה שמיני שבשמינית כנ"ל.
)עונג שבת(

ְוֵיׁש לוַֹמר ְּדֶזהוּ ַטַעם ְּדַמאן ְּדָאַמר ַּתְלִמיד-ָחָכם ָצִריְך ֶׁשְּיֵהא ּבוֹ ְׁשִמיִני ֶׁשַּבְׁשִמיִנית ּוַמאן ְּדָאַמר ֹלא ִמיָנה כוּ' הּוא ִמַּטַעם ֶׁשָּמא ֹלא ְיַכֵּון 
ַהִּמּדָה ּוְכַאְזָהַרת ַרֵּבנּו ַז''ל.

)תוספת ומילואים קיצור ליקו"מ(

זה פירוש "אז" - בזמן הגלות, "תרצה הארץ את שבתותיה" - הם השובתים המה לרצון לפני הקב"ה בשמחה גדולה. כמו שכתוב )בתפילת 
שב"ק( "רב לך שבת בעמק הבכא". ימי המצרים בין י"ז בתמוז לתשעה באב המה "עמק הבכא" ואז "רב לך שבת" - יום השבת קודש בימי 

המצרים הוא יותר גדול מכל ימות השנה. 
מפני שבימי החול גדול הצער לכן בשבת קודש נתרבה השמחה למעלה כמו שכתוב: "ביום השביעי נתעלה וישב על כסא כבודו". הגם שבני-ישראל 
המה בצער אבל להשם יתברך אין לו בשבת קודש שום צער כלל. נמצא העולה מזה ללמוד שיהיה כל אחד ואחד מבני-ישראל ביום השבת בשמחה 
כי עיקר הצער של בני אדם צריך להיות על גלות השכינה שהוא בחול עמנו בגלות. אך בשבת קודש שיש לשכינה הקדושה גם כן שמחה. ממילא 

אף אנו יש לנו לשמוח ביום שבת קודש כי בזה אנו גורמים למעלה שמחה יותר להשם יתברך ב"ה אם אנו בשמחה.             )תפארת שלמה – דברים(

ש 
שבת קוד

בין-המיצרים



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

חודש מנחם אב - שם חודש "אב" מורה 

גם כן רחמים, כי אב מרחם על בנו.
)זרע קודש – דברים(

_____________________________.דיבוק חברים והתחזקות בתורה

"הסכת  בפסוק  מרומז  החודש  של  הצירוף 
בגמרא  איתא  הנה  היום",  ישראל  ושמע 
'הסכת עשו כתות כתות'. הנה כבר הרחבנו 
הוא  חבירים  שדיבוק  אחר  במקום  הדיבור 
נקנית  שהתורה  דברים  ושמונה  מארבעים 
שצריך  מסעי  בפרשת  שמבואר  כמו  בהם 
בזה לדיבוק חבירים היפך שנאת חנם שהיה 
אז בזמן החורבן שנחרב הבית על ידי שנאת 
חנם, וצריכים אנחנו לחזק זאת מה שגברו 
בחודש  חנם  ושנאת  פירוד  ידי  על  עשו  ידי 
חבירים  ודיבוק  ואחוה  אהבה  ולהיות  הזה 

ולהתחזק בתורה. 
וזה צריך בחודש הזה דייקא שיעשו כתות 
שנאת  היפוך  חבירים  דיבוק  לענין  כתות 
בין  פירוד  שעושה  עשו  ידי  להחליש  חנם 
הדבקים כתות כתות בתורה, והוא צריך גם 
כן עכשיו לזה בזה החודש להתחזק בתורה 
כמו  יעקב  של  בקולו  עשו  ידי  ולהחליש 

שדרשו חז"ל. 
)מאור ושמש( 

_____________________________.הטעם שנקרא "מנחם אב"

טעם שכל העולם מכנים על חודש אב. שם 
ומה  נחמה,  לשון   - מנחם  היינו  אב:  מנחם 
הוא מנחם, את אב, היינו אלף בית שמנחם 

את האלפא ביתא עד כאן דבריו. 
ובוא וראה שכל הקינות דירמיה הם באלף 
בכל  זאת  מצינו  ולא  ומכופל.  כפול  בית 
הנביאים אפס מעט בספר תהלים. גם ידוע 
כאשר  כן  ואם  בא"ב  נברא  הבריאה  שכל 
ויתוקן  אמן  בימינו  במהרה  הגאולה  יהיה 
כל העולם במלכות שדי אז יהיה הנחמה אל 

הא"ב. 

וזהו שאמר נחמו נחמו עמי יאמר אלקיכם. 
ואמרו במדרש: חטאו בכפלים שנאמר חטא 
חטאה וגו' ומתנחמים בכפלים גם כן בא"ב 

מכופל.
)רמתים צופים - סימן א( 

_____________________________.הכל חסדים גדולים

הנה באמת הכל חסדים גדולים, שעשה לנו 
השי"ת בחורבן בית המקדש ששפך חמתו 
וי"ל  חז"ל.  שדרשו  כמו  ואבנים,  עצים  על 
חודש  מתחילת  חלב  מאכלי  אוכלים  שלכן 
ונעשה  נעכר  דם  דרך  על  באב,  ט'  עד  אב 
חלב, ובריש כל מרעין אנא דם, כמו שדרשו 
חלב,  ונעשה  הדם  כשנעכר  נמצא  חז"ל, 
הוא רפואה שנקראת ארוכה, כי חסד נקרא 

גדולה על שהוא בהתפשטות, 
לנו,  רפואה  היה  המקדש  בית  חורבן  והנה 
הלוחות,  ושבירת  העגל  ידי  על  נמשך  והכל 
ולכן על שבירת הלוחות אמר השי"ת למשה, 
י'ישר כ'וחך ש'שברת ר"ת יכ"ש, ר"ת י'חודך 
הלוחות  שבירת  ידי  שעל  ש'מרם,  כ'בבת 
נמשך, שעל ידי שישמור בן יחידו כבבת, על 

ידי זה ישפוך חמתו על העצים והאבנים. 
)זרע קודש - פרשת דברים(

_____________________________.רחמים וחסדים מן "אב" הרחמים

חודש אב, רומז על רחמים וחסדים מן אב 
הרחמים, ושפך חמתו על העצים, "תם עונך 
והתענוג  הרחמים  ומתנוצצים  ציון",  בת 
יתנשא  כי  החודש,  בזה  לעתיד  שיהיה 
למעלה ראש מכל החדשים כידוע מספרים. 
ולזה א"ב הוא אלף ב' עולה ב' פעמים רא"ש, 
שיהיו שניהם משמשין בכתר אחד, וכל אחד 
הוא בבחינת ראש, ואור הלבנה כאור החמה 
ר'אשי ח'דשים  בכוונת  כמבואר במקובלים 
במילואו  אשר  רח"ל,  ר"ת  שהוא  ל'עמך 

רי"ש חי"ת למ"ד הוא ב' פעמים רא"ש.
)אמרי נועם על התורה - מטות( 

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

ת ו י ש ו ק י  ת ש
סיפור

געגועים לרבינּו
"צריכין לנסוע לצדיקי אמת על ראש 
השנה, כי רק הם יכולין להמשיך דרכי 
התשובה בשלימות, והעיקר להמתיק 
תוקף הדין של ראש השנה ולהמשיך 
עיקר  זה  ידי  שעל  עצמו,  על  שמחה 
ששופר  פי  על  אף  כי  התשובה,  תיקון 
של ראש השנה הוא בחינת לב נשבר, כי 
הבעל תשובה צריך שיהיה לו לב נשבר, 
בעיר  שופר  יתקע  "אם  בחינת:  שזה 
נשבר  לב  אחר  אבל  יחרדו"  לא  ועם 
צריך לבוא לשמחה, וזה בחינת: אשרי 
לה:  וסמיך  וכו',  תרועה  יודעי  העם 

בשמך יגילון כל היום וכו'."
)עצות ישרות – מועדים( 

                          עניני דיומא   

מנחם אב   

ל חסיד אחד מחסידיו של הרה"ק ר' אלימלך ע
מליזענסק זי"ע נסוב סיפורינו. לחסיד הלז היה 
חותן למדן גדול, אך בדרך החסידות לא הלך. ולא 
עוד אלא שהיה מצער את חתנו על נסיעותיו לרבו 
אתה!  "בטלן  באומרו:  אותו  ומקניט  אלימלך  ר' 
ללמוד -אינך רוצה, ואתה מבקש לך סיבה ותירוץ 
לבטל ולהשתמט מן הלימוד על ידי נסיעותיך לרבך! 
טהורה,  שמים  יראת  לקבל  שרצונך  תאמר  ואם 
הלבבות  וחובת  חכמה  ראשית  בספר  ותהגה  קח 

וכדומה, ותקבל יותר מאצל רבך!" 
החסיד  שחתנו  והוא,  לחותן  לו  הציק  נוסף  דבר 
ספק-מאכלות- בו  שהיה  מאכל  מלאכול  נמנע 
אסורות כלומר, שלא אכל בהמה שהורה בה חכם 
)אף שהורה להיתר, כמובן( או שהיה בה סירכה. 
על כך היה רוגז ושוחק חמיו ואומר: "אם טריפה 
היא  מדוע   - לאו  ואם  העולם,  לכל  טריפה  היא, 

אסורה לך? וכי לך לבד ניתנה התורה?"
שתי הקושיות הללו ניקרו במוחו של החותן ולא 

נתנו לו מנוחה.

מוכן  "אני  לחתנו:  ואמר  החותן  הגיע  אחת  פעם 
בעניני  איתו  ואתווכח  לרבך  עימך  כעת  לנסוע 

החסידות"
הק'  רבו  על  ובטוח  סמוך  היה  החסיד  החתן 
שבוודאי ֵידע לענות לחמיו כהוגן ובלב בוטח צירף 

את חמיו לנסיעה.
ר'  הרבי  של  קדשו  חצר  אל  שניהם  באו  כאשר 
המטרידות  הטענות  את  החותן  שטח  אלימלך, 

אותו כל כך.
ענהו הרבי על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון:

"מה  רש"י:  ופירש  וכו'"  יתרו  "וישמע  "כתיב: 
עמלק"  ומלחמת  סוף  ים  קריאת  ובא  שמע  שמועה 
פטרון  אלוק  שיש  בביתו  ששמע  כיון  אדרבה  וקשה, 
כקושיתך   - למשה  לנסוע  צריך  היה  לא  ומשגיח, 
צריך  היה  שומע,  היה  לא  אם  כי  החסידות,   בענין 
לבטל  לו  היה  מה  מששמע  עתה  אבל  לשמוע.  לבוא 

מעבודתו?
היקשה  בעצמו  ז"ל  שרש"י  הוא,  כך  הפירוש  אלא, 

ובא"  שמע  שמועה  "מה  פירושו:  וזה  ותירץ,  זאת  
ים סוף, אדרבה הרי היה  לומר ששמע קריאת  אם 
צריך לישב בביתו ולעבוד את השי"ת? אלא העיקר 
"ומלחמת עמלק"  הוא ראה שאפילו שיודע האדם 
יש  מכל-מקום  עצמו,  ושפלות  הבורא  בגדולת 
מלחמה של עמלק - הוא היצר הרע כידוע, שלזה לא 
הצדיק,  ידי  על  רק  כלל,  להועיל  עצמו  האדם  יכול 
רק בכוחו הגדול! ע"כ נסע למשה רבינו ע"ה שהיה 
הצדיק הדור, וכן בכל דור ודור חייב אדם לעשות כן!

ועל ששאלת "אם סירכה טריפה היא - טריפה היא 
לכל העולם ואם כשרה היא מפני מה הוא אוכלה?" 
בדברים  הבדלים  בתורה  מצאנו  כך  לך,  אשיב 
שעל אף שמותרים לישראל אסורים לכהן-הדיוט 
ודברים שמותרים לכהן-הדיוט אך אסורים לכהן-

גדול כי קדושתם גדולה יותר וצריכים יותר לשמור 
שלא לפגום קדושתם, כמשל רבב וכתם על בגד נקי 
וצח שהוא קשה יותר. כך גם חתנך שזכה והתקדש 

בדרכי החסידות - אסר לו, אבל לא לכל העולם."

אב – ר"ת א'ומן ב'א

ראש-השנה,  של  הדין  תוקף  את  להמתיק 
לשוב בתשובה אמיתית כראוי מתוך שמחה, 

זה רק אצל הצדיק.

תורה רל"א
ְּבָׁשָעה ֶׁשאוְֹמִרים:

 )בשחרית( ּוְצָבא ַהָּׁשַמִים ְלָך ִמְׁשַּתֲחִוים
ָראּוי ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ָּכל ָּדָבר, ִּכי ָאז ָּבִאים ָּכל 

ֶׁשַבח  ְוָלֵתת  ְלִהְׁשַּתֲחווֹת  ַהָּׁשַמִים  ְצָבא 
ְוהוָֹדָאה ֵאָליו ִיְתָּבַרְך, ַעל ֵּכן טוֹב ְלַבֵּקׁש ָאז 
ֵמה' ית' ֶׁשְּיַצֶּוה ֲעֵליֶהם ֶׁשַּיְמִׁשיכּו לוֹ ָּכל ַמה

ֶּׁשָּצִריְך. ְּכגוֹן ִאם ָצִריְך ִלְרפּוָאה ְיַכֵּון ְּבַמֲחַׁשְבּתוֹ 
ָאז ֶׁשְּיַצֶּוה ה' ית' ֲעֵליֶהם ֶׁשַּיְמִׁשיכּו ַהּכֹחוֹת 

ַהְּצִריִכים ְלַרְּפאוֹתוֹ ְּבתוְֹך ֶלֶחם ּוַמִים 

וְכֵן ּכָל ּכַּיוֹצֵא ּבָזֶה...


