
ס"ק ח: ְוַדע, ֶׁשֶּזה ַהֵּמַצח ַהָּנָחׁש ְיִניָקתוֹ ִמִּזְקֵני 
ָּבֶהם  ְּכֶׁשֵאין  ֶׁשַּבּדוֹר,  ָיִמים  ִמַּמֲאִריֵכי  ַהּדוֹר, 
ְׁשֵלמּות, ִמֶּזה יוֵֹנק ֵמַצח ַהָּנָחׁש, ִּכי 'ָזֵקן ֶזה ָקָנה 
ָחְכָמה' 1 ְוָצִריְך ָהָאָדם, ָּכל ַמה ֶּׁשַּמְזִקין, ָּכל ַמה 
ְּבָכל  ְלהוִֹסיף  ַחָּייו,  ִמיֵמי  יוֹם  לוֹ  ּוָבא  ֶּׁשִּנּתוֵֹסף 
ְקֻדָּׁשה  אוֹר  ּתוְֹספוֹת  ָּכְך  ַאַחר  ֶׁשָּבא  ָויוֹם  יוֹם 
ָוַדַעת, ּוְכמוֹ ֶׁשָאְמרּו ַרּבוֵֹתינּו, ִזְכרוָֹנם ִלְבָרָכה: 2 
'ִזְקֵני ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ָּכל ְזַמן ֶׁשַּמְזִקיִנין, ַּדְעָּתן 
ִמְתַיֶּׁשֶבת ֲעֵליֶהן' ִּכי ְצִריִכין ְּבָכל יוֹם ָויוֹם ֶׁשָּבא 
ַאַחר ָּכְך ְלהוִֹסיף ּבוֹ ְקֻדָּׁשה ָוַדַעת, ְּכמוֹ ֶׁשָּכתּוב: 
ָצִריְך  יוֹם  ֶׁשָּכל  יוֹם"  ָלאוֹר  ֱאֹלִקים  "ַוִּיְקָרא   3

ֶׁשָּיִאיר ְּביוֵֹתר ַּכַּנ"ל:
ֶׁשַּבּדוֹר,  ָיִמים  ַהַּמֲאִריֵכי  ְּכֶׁשַהְּזֵקִנים,  ֲאָבל 
ְקֻדָּׁשה  אוֹר  מוִֹסיִפין  ְוֵאין  ְיֵמיֶהם  ֶאת  ּפוְֹגִמים 
ַהָּנָחׁש,  ֵמַצח  יוֵֹנק  ִמֶּזה  ָויוֹם,  יוֹם  ְּבָכל  ָוַדַעת 
ָחְכַמת ַהֶּטַבע, ִּכי ִמְּנִפיַלת ַהָּיִמים ֶׁשל ַהְּזֵקִנים, 
ַהֶּזה  ַהַּדַעת  ִמְּפַגם  ִמְתַיֶּׁשֶבת,  ַּדְעָּתם  ֵאין  ֲאֶׁשר 
ֶׁשל ֵאּלּו ַהְּזֵקִנים יוֵֹנק ֵמַצח ַהָּנָחׁש, ֶׁשהּוא ָחְכַמת 
ַהֶּטַבע ּוִמְתַּגֵּבר, ַחס ְוָׁשלוֹם, ַּדַעת ָחְכַמת ַהֶּטַבע, 

ְוַהָּיִמים,  ַהַּדַעת  ְנִפיַלת  ְיֵדי  ַעל  ָּבָרצוֹן  ֶׁשּכוְֹפִרים 
ֶׁשֵאיָנם  ָיִמים  ַהַּמֲאִריֵכי  ֵמַהְּזֵקִנים  ֶׁשּנוְֹפִלים 

ָּכָראּוי.

זקן אין טוב

אסור להיות זקנים! הגוף מזדקן, בסדר, זה לא 
תלוי באדם, אבל הרוח אסור לה חלילה לעולם 
צעירה  ונהיית  הולכת  הרוח  להיפך,  להזדקן, 

יותר ויותר.
והן צדיק  זקן,  זקן, הן חסיד  "אין טוב להיות 
בכל  רק להתחדש  צריך  כי  טוב!  אין  זקן  זקן, 
יום, להתחיל בכל עת מחדש. רק יש מה שהוא 
משביח כשהוא זקן, הינו דבר אחר שמוסיף כח 

כשמזקין." 4

כל פעם מחדש

ְוָיַגע  ְוָטַרח  ְמאֹד  ָּגדוֹל  ַצִּדיק  ֶׁשהּוא  ִמי  "ֲאִפּלּו 
ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ִיְתָּבַרְך,  ַּבֲעבוָֹדתוֹ  ַהְרֵּבה  ָׁשִנים 
ְלִפי ִחּדּוׁש ַמֲעֵשֹה ְבֵראִׁשית ֶׁשְּבָכל יוֹם ֲעַדִין ֹלא 

ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ִּכי  ְּכָלל,  ִהְתִחיל 

תורה ד' תנינא - ואת העורבים ציויתי
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כלאי הכרם ואילן ב' - כלאי בהמה ב' 

א. ַעל ְיֵדי ָּכל ֲעֵבָרה ּוְפָגם הּוא ּפוֵֹגם 
ׁשֶֹרׁש  ֶׁשִּמָּׁשם  ַהּתוָֹרה  ְּבאוִֹתּיוֹת 
ְוַהְּפָגם  ָהֲעֵבָרה  ְיֵדי  ַעל  ִּכי  ַנְפׁשוֹ, 
ְוָׁשלוֹם  ַחס  ְוִנְפָסק  ִמְתַרֵחק  הּוא 
ִמְצָטְרִפין  ְוָאז  ּבוֹ.  ֶׁשָּפַגם  ֵמָהאוֹת 
ְּבֵצרּוִפים  ַהּתוָֹרה  אוִֹתּיוֹת  ֶאְצלוֹ 
ִּבְבִחיַנת  ָהֱאֶמת  ִמן  ְלֵהֶפְך  ֲאֵחִרים 
ֹלא ָזָכה ַנֲעֵשית לוֹ ַהּתוָֹרה ַסם ָמֶות, 
ָרעוֹת  ַהַּמֲחָׁשבוֹת  ָּכל  ִנְמָׁשִכין  ּוִמָּׁשם 
ֶאת  ַהַּמְתִעים  ֲהפּוכוֹת  ְוַהְּסָברוֹת 
ַהְרֵּבה ִמֶּדֶרְך ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתוֹ. )ה – ח(
________________________

ב. ַּגם ָּכל ֵאּלּו ַהִּמְתעוְֹרִרים ְלִהְתָקֵרב 
ָּכל  ַעל  ֶׁשַּיְרִּגיׁשּו  ְצִריִכים  ַלַּצִּדיק 
ֶזה  ְּבֹלא  ִּכי  ֶּבֱאֶמת,  ִׁשְפלּוָתם  ָּפִנים 
ִּכי  ְּכָלל,  ְלִהְתָקֵרב  ָלֶהם  ֶאְפָׁשר  ִאי 
אוָֹתם. ִיְמְנעּו  ַהּצוִֹאים  ַהְּבָגִדים 

)ה – ח(
________________________

ג. ִעַּקר ַהִּתּקּון ַעל ְיֵדי ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת 
אוִֹתּיוֹת  ְּבִדְבֵרי  ּפוֵֹתַח  ַּפַעם  ֶׁשְּבָכל 
ְּבִחּדּוֵׁשי  ּוְמָצְרָפן  ְודוְֹרָׁשן  ַהּתוָֹרה 
ּתוָֹרה ִנְפָלִאים ְּכִפי ַהּדוֹר ּוְכִפי ָהָאָדם 
ֶׁשָּיִאיר  ְּבאֶֹפן  ְוַהְּזַמן  ַהָּמקוֹם  ּוְכִפי 
ִנְׁשָמתוֹ  ִמּׁשֶֹרׁש  ֶהָאָרה  ֶאָחד  ָּכל  ַעל 
ֶׁשְּבאוִֹתּיוֹת ַהּתוָֹרה ְּבאֶֹפן ֶׁשָּיׁשּובּו ֶאל 

ה' ֶּבֱאֶמת. )ה – יא(
________________________

ד. ָּצִריְך ָּכל ָאָדם ְלִפי ַמְדֵרָגתוֹ ּוְלִפי 
ְּדָבָריו  ְלַכְלֵּכל  ְמאֹד  ְלִהָּזֵהר  ַמֲעָמדוֹ 
לוֹ,  ָּכָראּוי  ֵּביתוֹ  ֶאת  ִלְנהֹג  ְּבִמְׁשָּפט 
ֶּׁשֵאין  ַמה  ּוְלִהְתַאּווֹת  ַלֲחמֹד  ְוֹלא 
ַרק  ָּדָבר  ְּבָכל  ּוְלִהְסַּתֵּכל  לוֹ  ָראּוי 
ַלה'  ָּכבוֹד  ִמֶּזה  ֶׁשַּיִּגיַע  ַהַּתְכִלית  ַעל 
ֶׁשל  ּוְכבוֹדוֹ  ַּגֲאָותוֹ  ּוְלַבֵּטל  ִיְתָּבַרְך 

ַעְצמוֹ. )ה - יד(

לא להיות זקנים

לעלוי נשמת  עקא בת ר' אברהם אלימלך ז"ל  

ְוזֹאת ָלַדַעת, ִּכי ָכל ִּדְבֵרי ַהֵּסֶפר ַהֶּזה ּוְכמוֹ ֵכן ָּכל ִּדְבֵרי ַהֵּסֶפר ָהִראׁשוֹן ֲאֶׁשר ִנְדַּפס ְּכָבר, ֻּכָּלםֵהם ְּדָבִרים 
ֶעְליוִֹנים, ֲעֻמִּקים ּוְרָחִבים ִמִּני ָים, ִיְלֶאה ַהְמַעֵּין ָלבוֹא ַעד ְּתכּוָנָתם, ְוַגם ְלִפי ְּפׁשּוָטן ֶׁשל ְּדָבִרים ָקֶׁשה 
ְמאֹד ְלָהִבין ַהְּדָבִרים ִּבְכָתב, ִּכי ֵהם ְּדָבִרים ֲעֻמִּקים ְמאֹד ְמאֹד, ֲאֶׁשר ָהָיה ִמן ַהִּנְמָנע ְלָבֲאָרם ִּבְכָתב ּתֶֹכן 
ַּכָּוָנָתם, ֲאִפּלּו ְלִפי ְּפׁשּוָטן ֶׁשל ְּדָבִרים. ִּכי ָכל ַמֲאָמר ּוַמֲאָמר ְוָכל ִעְנָין ְוִעְנָין ֵמִחּדּוֵׁשי ַרֵּבנּו, ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה, 
ֵיׁש ָּבֶהם ִנְסָּתרוֹת ַרּבוֹת ְמאֹד, ִּכי ֻכָּלם ֵהם ִנְלָקִחים ִמָּמקוֹם ָּגבוַֹּה ְוֶעְליוֹן ְמאֹד ְמאֹד, ְוֵהם ְּכָלִלּיּות ָּגדוֹל 
ְמאֹד, ּוְבָכל ַמֲאָמר ּוַמֲאָמר ִנְכָלִלין ּבוֹ ַּכָּמה ְוַכָּמה ִעְנָיִנים ִנְפָלִאים ְונוָֹרִאים, ַמֲאָמר ֶאָחד ִמְתַחֵּלק ְלַכָּמה 
ְלָהִבין ְקָצת ְּפׁשּוָטן ֶׁשל  ַהְיִגיָעה ְקָצת יּוַכל ַהְמַעֵּין  ִּפי ֵכן ַאַחר  ִעְנָיִנים ׁשוִֹנים, ְוַאף ַעל  ְטָעִמים ּוְלַכָּמה 
ְּדָבִרים ְוַּגם יּוַכל ְלָהִבין ְקָצת ָּדָבר ִמּתוְֹך ָּדָבר, ֲאָבל ּתֶֹכן ַהְּדָבִרים ְּבָׁשְרָׁשם ָּגְבהּו ִמַּדְעֵּתנּו, ְוִאי ֶאְפָׁשר ָלנּו 
ְלַהֲאִריְך ּוְלַסֵּפר ְּבעֶֹצם ְּגֻדַּלת ַרֵּבנּו, ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה, ִמּגֶֹדל ַהַּמֲחֹלֶקת ֲאֶׁשר ָהָיה ָעָליו ְּבַחָּייו. ּוַמְשִֹּכיל 
ַעל ָּדָבר ָיִבין ֵמֵאָליו ְמַעט ְמַעט, ַּכֲאֶׁשר ָיִשֹים ֵעיָניו ְוִלּבוֹ ַעל ִּדְבֵרי ַרֵּבנּו, ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה, ַיְשִֹּכיל ְוָיִבין ְמַעט 
עֶֹצם ּתֶֹקף רּום ְקֻדָּׁשתוֹ ְוֶאת ְיָקר ִּתְפֶאֶרת ְּגֻדָּלתוֹ. ְוָיֵתר ִמֶּזה, ִאם ִיְזֶּכה ַיְבִחין ֶלָעִתיד. ָסתּום ַהְּדָבִרים 

ַעד ַיֲעֶרה ָעֵלינּו רּוַח ִמָּמרוֹם.

אּוָלם ְּכגוֹן ָּדא ָצִריְך ְלהוִֹדיַע ְלָכל ַאְנֵׁשי ְׁשלוֵֹמנּו, ַהֲחֵרִדים ֶאל ִּדְבֵרי ַרֵּבנּו, ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה, ַהְמַצִּפים 
ְוַהִּמְׁשּתוְֹקֵקים ִלְׁשמַֹע ְּדָבָריו, ְוֵעיֵניֶהם ָּכלוֹת ִלְראוֹת ִחּבּוָריו, ֶׁשָּכל ִּדְבֵרי ַרֵּבנּו אוֹר ַהֶּנְעָלם, ֵזֶכר ַצִּדיק 
ִלְבָרָכה, ִעַּקר ַּכָּונוֹת ַהַּמֲאָמִרים, ֲאֶׁשר ָיְצאּו ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה ִמִּפיו ַהָּקדוֹׁש, ֹלא ַהִּמְדָרׁש הּוא ָהִעָּקר 
ָּבֶהם ִּכי ִאם ַהַּמֲעֶשֹה, ִּכי ָכל ְּדָבָריו ַהְּקדוִֹׁשים ֻּכָּלם ֵהם ַהְנָהגוֹת ִנְפָלאוֹת ְוֵעצוֹת נוָֹראוֹת ְוִהְתעוְֹררּות 
ָּגדוֹל ְמאֹד ְמאֹד ַלֲעבוָֹדתוֹ ִיְתָּבַרְך, ְוָכל ְּדָבָריו ְּכַגֲחֵלי ֵאׁש ּבוֲֹעִרים ְּכַלִּפיִדים, ַמְלִהיִבים ַהֵּלב ְּבִהְתַלֲהבּות 
ָּבֱאֶמת  ֶהָחֵפץ  ַמְשִֹּכיל,  ְלָכל  ָּבֶזה  ְלַהֲאִריְך  ַהּצֶֹרְך  ִמן  ְוֵאין  ִיְתָּבַרְך,  ֵאָליו  ִנְמָרץ  ּוְבִהְׁשּתוְֹקקּות  ָּגדוֹל 

ַלֲאִמּתוֹ, ִּכי ָיִבין ִמַּדְעּתוֹ ֶאת ּכֹל ְונוָֹכַחת, ִיְראּו ֵעיָניו ְוִיְשַֹמח ְלָבבוֹ.
)הקדמה ליקו"מ ח"ב(

מעלת הלימוד

לעלוי נשמת 

שמעון בן הערש'ל ז"ל 



ְוָצִריְך  ֵעת,  ְּבָכל  ֲחָדׁשוֹת  עוֶֹשֹה 
ְּבָכל ַּפַעם ַלֲעבֹד ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך 
ֶׁשְּבָכל  ְבֵראִׁשית  ַמֲעֵשֹה  ִחּדּוׁש  ְּכִפי  ְמַחּדׁש, 
ָהעוָֹלמוֹת ֶׁשְּצִריִכין ַעְכָׁשיו, ּוְכִפי ִהְתַּגּלּות ְּגֻדַּלת 
יוֹם  ִּכי  ַעְכָׁשיו,  ְלַגּלוֹת  ֶׁשְּצִריִכין  ִיְתָּבַרְך  ַהּבוֵֹרא 
ְליוֹם ַיִּביַע אוֶֹמר ְוַלְיָלה ְלַלְיָלה ְיַחֶּוה ָּדַעת, ֶׁשְּבָכל 
ִנְתַּגֶּלה  ָׁשָעה  ּוְבָכל  ֵעת  ּוְבָכל  ַלְיָלה  ּוְבָכל  יוֹם 
ְּגֻדָּלתוֹ ִיְתָּבַרְך ְּבֶדֶרְך ַהָּכָרה ִויִדיָעה ֲחָדָׁשה ֶׁשֹּלא 
ָהָיה ֵמעוָֹלם, ְוַעל ֵּכן ְצִריִכין ְלַהְתִחיל ְּבָכל ַּפַעם 
ַּבֲעבוָֹדתוֹ ְמַחֵּדׁש ִּבְבִחיַנת ְּבָכל יוֹם ִיְהיּו ְּבֵעיֶניָך 

ַּכֲחָדִׁשים." 5

סוף הגלות

אחרי כל-כך הרבה שנות גלות, ואנו כבר ממש 
ֵליָדה  ַהֶחְבֵלי  ו"ַעְכָׁשיו  לידה",  "בחבלי  בסוף, 
ְוִקּׁשּוי הוָֹלָדה ְּכֵבִדים ַהְרֵּבה יוֵֹתר ְמאֹד ִמִּקּׁשּוי 
ֶּׁשַעְכָׁשיו  ֵמֲחַמת  ִמְצַרִים,  ְּגֻאַּלת  ֶׁשל  הוָֹלָדה 
ְׁשֵלָמה  ְּגֻאָּלה  ֶׁשִהיא  ַאֲחרוָֹנה,  ַהְּגֻאָּלה  ִּתְהֶיה 
ְלַגְמֵרי  ִיְתַּבֵּטל  ֶׁשָאז  עוֹד,  ָּגלּות  ַאֲחֶריָה  ֶׁשֵאין 
ה'  ֶאל  ָיׁשּובּו  ִיְשָרֵאל  ְוָכל  ַמָּמׁש  ַהָּנָחׁש  זּוֲהַמת 
ֶּבֱאֶמת ְלעוָֹלם. ַעד ֶׁשִּנְזֶּכה ִלְתִחַּית ַהֵּמִתים, ֶׁשָאז 

ִיְהֶיה ִחּדּוׁש ָהעוָֹלם."
בכל  כוחה,  בכל  נלחמת  הסטרא-אחרא  לכן 
הסטרא- מלחמת  עיקר  מהי  שלה,  היכולות 
הרוח!  בשבירת  הוא  המלחמה  עיקר  אחרא? 
ִזְקָנה ּוְתׁשּות ּכַֹח  "ִליֵדי  להפיל את עם-ישראל 
ח"ו, ְּכִאּלּו ְּכָבר ח"ו, ִנְזְקנּו ְּבַהָּגלּות ֶזה ְזַמן ַרב 
ָּכל ַּכְך ַּכָּמה ְוַכָּמה ֵמאוֹת ָׁשִנים ַעד שח"ו, ֶאֶפס 

ִּתְקָוה ח"ו." 6

בפרטיות

כל אחד בפרטיות, נשמתו נכספת מאוד לעלות 
לפני  אך  יתברך,  להשם  ולהתקרב  ולהתעלות 
המלך  אליו  בא  מעשה,  לעשות  זוכה  שהוא 
אותו  ומפיל  היצה"ר(  נקרא  )כך  וכסיל"  "זקן 
וכי עכשיו תתחיל?  לידי זקנה, לידי ישנוניות, 

ושאר טענות שקר.
רבים  הנופלים,  הם  רבים  רבים  זאת,  מסיבה 
הם שהייאוש אוכל אותם, היאוש מפיל אותם 
להתחדש,  אפילו  מנסים  שאינם  כך  לזקנה, 
את  לגלות  ולעלות,  להעפיל  מנסים  אינם 

הכוחות העצומים הטמונים בהם.
זאת הסיבה שהגלות כל-כך מתארכת, כי עיקר 
הק'  בזוהר  כמבואר  בתשובה,  תלוי  הגאולה 

"ְוֵלית ִמְּלָתא ָּדא ַּתְלָיא ֶאָּלא ִּבְתיּוְבָתא ְוכּו'." 6

אמונה

מי שליבו חזק באמונה, ומאמין באמת בהשם, 
באמונתו,  חזק  והוא  מכלום!  נשבר  לא  הוא 
ואפילו אם חלילה עובר עליו מה שעובר, הוא 
מתחיל בכל פעם מחדש, ובכל פעם בורח להשם 
יתברך. אדרבא הוא יודע שכל תקוותו הוא רק 

על-ידי שיברח אליו יתברך. 7 
חּוץ  ָעַלי  ָיחּוס  ִמי  ְלַרֲחֶמיָך.  אוִֹחיל  ֹלא  "ְוִאם 
ִמֶּמָּך. ָלֵכן ִאם ִּתְקְטֵלִני. ְלָך ֲאַיֵחל. ְוִאם ְּתַבֵּקׁש 
ֵמֲחָמְתָך  ְוֶאְתַּכֶּסה  ֵאֶליָך.  ִמְּמָך  ֶאְבַרח  ַלֲעוִֹני. 

ְּבִצֶּלָך." 8

לעובדא ולמעשה

"והבן בכל זה לעובדא ולמעשה, באופן שתינצל 
מקיצור הימים ושביעת הרוגז, כי כל המזכך 
עצמו מרוגז זוהמת הנחש הנאחזת בגופו, על-
שכל  מרחוק  ומבין  שמאמין  בעצמו  ידי-זה 
ו"כל  יתברך,  ברצונו  הוא  עמו  יתנהג  אשר 
כל  ואפילו  עביד",  לטב  רחמנא  דעביד  מה 
גם  הבחירה  בעלי  על-ידי  והמרירות  הרעות 
ולהצלחתנו  ולרפואתנו  לטובתינו  מאיתו,  זה 
הצדיק  ישמח  לעתיד  אשר  והשמחה  בהעונג 

והירא את דבר ה', לאין סוף ותכלית." 9
_________________________________________

1. ִקּדּוִׁשין ל"ב ע"ב.  2. ֵקִּנים ֶּפֶרק ג.  3. ְּבֵראִׁשית א.  4. שיחות 
הר"ן – נא.  5. ליקוטי הלכות או"ח - תפילין - ה - ה.  6. שם ס"ק 
לב.  7. ליקוטי הלכות יו"ד - כלי היין – א.  8. שיר "כתר מלוכה" 

לרבי שלמה אבן גבירול ז"ל.  9. ביאור הליקוטים על התורה.

המשך מעמ' קודם
תו' ד' - ח"ב

ה. ֶּבֱאֶמת ֵאין ׁשּום ְזַמן ְּכָלל ְוַהְּזַמן 
ֵמַהְּזַמן  ְלַמְעָלה  ִמְּבִחיַנת  ַרק  ִנְמָׁשְך 
ָהָאָדם  ְוָצִריְך  ַהְּבִחיָרה.  ִּבְׁשִביל 
ִּכי ִאם אוֹתוֹ  ְּבעוָֹלמוֹ  ֵליַדע ֶׁשֵאין לוֹ 
ֶׁשִּנְמָׁשְך לוֹ  ְלַבד  ַהָּׁשָעה  ַהּיוֹם ְואוֹתוֹ 
ִלְקנוֹת  ֶׁשּיּוַכל  ְּכֵדי  ֶׁשִּנְמָׁשְך  ִמָּמקוֹם 
ִּכי  ְוַהָּׁשָעה  ַהּיוֹם  ְּבֶזה  ֶנַצח  ַחֵּיי  לוֹ 
ּוַמה  ְוַהָּׁשָעה  ַהּיוֹם  ִיְפַרח  ֶרַגע  ְּבעוֹד 
ָלרּוַח.  ֶׁשַּיֲעמֹל  ֲעָמלוֹ  ְּבָכל  לוֹ  ִּיְתרוֹן 
ה'  ֶאת  ַלֲעבֹד  ֶׁשּזוִֹכים  ֵאּלּו  ְיֵדי  ְוַעל 
ָמִׁשיַח.  ָיבֹא  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  זֹאת  ּוְלַקֵּים 

)ה – טז(
________________________

ִּבְׁשִביל  ָהְיָתה  ַהְּבִריָאה  ִעַּקר  ו. 
ַהַּתְכִלית ַהֶּזה, ֶׁשַּתֲחזֹר ָּכל ַהְּבִריָאה 
ְוִתְהֶיה ִנְכֶלֶלת ְּבֵאין סוֹף, ֶׁשֶּזה ִעַּקר 
ַהַּתְכִלית ֶׁשל ָּכל ַהִּנְבָרִאים ֶׁשָּבעוָֹלם 
ה'  ִּכי  ָהִראׁשוֹן,  ְלָׁשְרָׁשם  ֶׁשַּיְחְזרּו 
ֵמַאִין  ַהְּבִריָאה  ָּכל  ִהְמִציא  ִיְתָּבַרְך 
ְּכֵדי  ָקדוֹׁש  ַעם  ִיְשָרֵאל  ִּבְׁשִביל  ְלֵיׁש 
ּבוֹ  ּוְדֵבקּוָתם  ֲעבוָֹדָתם  ְיֵדי  ֶׁשַעל 
ְוַיֲחִזירּו  ַהִּנְבָרִאים  ָּכל  ַיֲעלּו  ִיְתָּבַרְך 
ַהּכֹל ְלָׁשְרׁשוֹ ָהִראׁשוֹן. )כלאי הכרם 

ב – א(
ְּבֶהְכֵרַח  ָהעוָֹלם  ִקּיּום  ְזַמן  "ָּכל 
ָרצוֹא  ִּבְבִחינוֹת  זוֹ  ְּבִחיָנה  ֶׁשִּיְהֶיה 
ְּבִקּיּום  ָחֵפץ  ִיְתָּבַרְך  ה'  ִּכי  ָוׁשוֹב 
ִיְתָּבַרְך  אוֹתוֹ  ֶׁשַּנֲעבֹד  ְּכֵדי  ָהעוָֹלם 
ֶזה  ֲאֶׁשר  ַּדְיָקא  ַהֶּזה  ַהָּׁשָפל  ָּבעוָֹלם 

ָּכל ַּתֲענּוָגיו ְוַׁשֲעׁשּוָעיו ִיְתָּבַרְך".
________________________

ז. ַהּכֹל ִנְבָרא ִּבְׁשִביל ָהָאָדם, ְוָאָד"ם 
ִיְתָּבַרְך  ה'  ְוָנַתן  ָמ"ה,  ְּבִגיַמְטִרָּיה 
ּכַֹח  לוֹ  ֶׁשֵּיׁש  ְּבָהָאָדם  ְוָחְכָמה  ּכַֹח 
ִמָּכל  ַעְצמוֹ  ְלַהְפִׁשיט  ִּבְבִחיָרתוֹ 
ַּבה'  ַעְצמוֹ  ּוְלַדֵּבק  ַהחֶֹמר  ַּגְׁשִמּיּות 
ִיְתָּבַרְך ַעד ֶׁשִּיְתַּבֵּטל ְויְֻכַלל ְּבאוֹר ֵאין 
ְוַעל  ַחָּייו.  ְיֵמי  ָּכל  ָוׁשוֹב  ְּבָרצוֹא  סוֹף 
ִנְכָלל ִעּמוֹ  ִּבְכָללוֹ  ָּכל ָהעוָֹלם  ֶזה  ְיֵדי 

ְּבֵאין סוֹף. ִּכי ַהּכֹל ָּתלּוי ּבוֹ ַּכַּנ"ל
________________________

ח. ִעַּקר ְקֻדַּׁשת ַׁשָּבת ְויוֹם טוֹב ֶׁשָאז 
ִנְפָּתח אוֹר ָהֵאין סוֹף, ְוַעל ֵּכן ַעל ְיֵדי 
ַׁשָּבת  ֶׁשל  ַהְּקֻדָּׁשה  ַמְמִׁשיִכין  ַהַּיִין 
ִקּדּוׁש,  ֶׁשל  ּכוֹס  ְיֵדי  ַעל  טוֹב  ְויוֹם 
זוִֹכין  ִקּדּוׁש  ֶׁשל  ַיִין  ּכוֹס  ְיֵדי  ַעל  ִּכי 
סוֹף  ָהֵאין  ְּבאוֹר  ּוְלִהָּכֵלל  ְלִהְתַּבֵּטל 

ּוְלַהְמִׁשיְך ַהְּקֻדָּׁשה ִמָּׁשם. )ב – ז(
ַהְבָּדָלה,  ֶׁשל  ַיִין  ּכוֹס  ְּבִחינוֹת  "ְוֶזה 
טוֹב  ַהּיוֹם  אוֹ  ַהַּׁשָּבת  ְּכֶׁשּיוֵֹצא  ִּכי 
ֶׁשל  ָהְרִׁשימּו  ְלַהְמִׁשיְך  ְצִריִכין  ָאז 

ַהִּבּטּול ֶׁשָּתִאיר ְלַהַּדַעת."
________________________

ֶׁשְּמַסֵּים  ַאַחר  הּוא  ַהִּבּטּול  ִעַּקר  ט. 
ֶעְשֵרה,  ְׁשמוֶֹנה  ְּתִפַּלת  ִצּבּור  ַהְּׁשִליַח 
ּומוְֹסִרין  ְּפֵניֶהם  ַעל  נוְֹפִלים  ֶׁשָאז 
ֶאל  ִּבּטּול  ְּבִחיַנת  ֶׁשֶּזהּו  ַלה'  ַנְפָׁשם 
ִוּדּוי  אוְֹמִרים  ֵּכן  ְוַעל  סוֹף,  ָהֵאין 
ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ַאַּפִים  ְנִפיַלת  קֶֹדם 
ַהִּבּטּול, ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ִלְזּכוֹת ִלְבִחיַנת 
ִּבּטּול ָהֵאין סוֹף ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ִוּדּוי 

ְּדָבִרים. )ב – ט(

         אנא ה' רחמן מלא רחמים. זכנו להרבות בצדקה באמת בקדושה גדולה 
עד שנזכה לתקן זאת בשלמות, להכניע ולשבר ולבטל "מלך זקן וכסיל". כי 
אתה ידעת את כל אשר עבר עלינו על ידו. אתה ידעת את כל התלאה אשר 
מצאתנו. תן לנו תקוה ולא נאבד, הוציאנו מבין שניו, הצילנו נא מיד אויבינו 
ורודפינו, ורחם עלינו ועזרנו והושיענו, שנזכה לקדש את כל ימינו בקדושה 
גדולה. ותעזור לי אבי שבשמים אב הרחמן, שאזכה להתחיל מעתה לכנס 
יום  וכל  ודעת.  קדושה  אור  ויום  יום  בכל  להוסיף  ואזכה  באמת.  בעבודתך 
ויום מימי חיי יאיר באור גדול, וכל יום שיבא אחריו יאיר ביותר בתוספת 
ודעת, עד שאזכה למלאות ימי ושנותי בתכלית השלמות בקדושה  קדושה 
שלי  הימים  כל  עם  לפניך  ולכנס  לבוא  פקודתי  ביום  ואזכה  באמת.  גדולה 
באור  ומאירים  וקימים  שלמים  כולם  שיהיו  האדמה  פני  על  חי  אני  אשר 
כסא  לפני  ולבוא  לעלות  בהם  נשמתי  את  להלביש  ראוים  שיהיו  עד  גדול. 
כבודך בלבושין נהירין, ולא איעול בכסופא קמך.        )לקוטי תפילות - ח"ב - ד(

לעשות
מתורות
תפילות

לעשות
מתורות
תפילות

בסיעתא דשמיא, עומדים אנו להוציא לאור לכבוד ראש-השנה תשע"ד

קונטרס סדר היום מאת הרה"ח ר' שמואל הורביץ ז"ל, 
שלא הודפס עדיין מעולם, עם תקון הכללי - באלפי עותקים.

הרוצה לזכות לקחת חלק להצלחה או להקדיש לעלוי נשמת וכדו', יפנה למס' 0504180673

הוצאת אור הגאולה



תורה א' תנינא - תקעו ממשלה

תורה ג' תנינא - פדיון נפש

תורה ב' תנינא - ימי חנוכה

תורה ג' תנינא - ואת העורבים ציויתי

ברגע שהתפילה נהפכה לסתם-ככה, מתפללים, והכל "מצות אנשים מלומדה" זה "מצח הנחש", בכל יום ויום אדם צריך אמונה 
חדשה, קדושה חדשה, ברגע שאדם הוא לא מוסיף קדושה ודעת בכל יום ויום מזה יונק מצח הנחש וחכמת הטבע, כל חכמות 

הטבע בעולם טילים, פצצות אטום, חלליות, הכל זה בא מזה שאנחנו לא מוסיפים קדושה ודעת.
)באר הנחל(

       מבואר בתורה שאחר הפדיון אזי ורפא ירפא בצירי וכו', שאחרי הפדיון אפשר ללכת לרופא ולהתרפאות על-ידי רפואה, והנה 
התפילה שעל המאמר בליקוטי תפילות, היא מיוסדת על ההתרחקות מרופאים ורפואותיהם בתכלית, ולכאורה נראים כסותרים 

לדברי רבינו ז"ל?

ואמרו אנשי שלומינו שבהכרח התפלל ר' נתן תפילה זו, כי למה אמר ר' אליעזר "חימה עזה בעולם", מחמת שאין מי שימתיק את 
הדין, כמבואר בפנים, ואף-על-פי שבדורו היו בעולם תלמידיו הקדושים ועוד תנאים גדולי עולם, ובכל זאת לא היה מי שימתיק 

את הדין. אם-כן כהיום וודאי שאין מי שימתיק את החמה עזה, ועל-כן אין עצה רק תפילה.
)שיש"ק ז-תס"א(

         עיין בספר חיי"מ שלפי דעתו, המשיך רבינו ז"ל בזה המאמר, בחינת תיקון ה"קרבן תודה", שהיה צריך להביא על שחזר 
מלבוב לביתו, קודם ר"ה תקס"ט, כי היה זה ישועה גדולה ונפלאה מאוד לנו ולכל ישראל, כי אם היה נשאר שם בלמבערג אפשר 
ובפרט  הקדושים,  ושיחותיו  בתורתיו  אחר-כך  שגילה  הנוראתיו  כל  שומעים  היינו  ולא  חס-ושלום,  לגמרי  מסתלק  היה  האור 
המעשיות, שעיקר המעשיות הגדולות גילה אחר-כך, בפרט המעשה של הז' בעטלרעס, ובוודאי ראוי להביא קרבן תודה על ישועה 

כזאת, גם כמה פעמים נשמע מפיו הק' בעצמו גם-כן, שנתן שבח והודיה גדולה להשם יתברך על שחזר משם.
)פרפראות על התורה(

ַמה ֶׁשִּסֵּפר קֶֹדם רֹאׁש ַהָּׁשָנה תקס"ט סוֹף ַקִיץ תקס"ח ּוְבאוֹתוֹ 
ָהֵעת ֵהִביא לוֹ ַהּׁשוֵֹחט ִמֶּטעְּפִליק ִּכֵּסא ִנְפָלָאה.

ְוָסמּוְך ָלֶזה ִסֵּפר זֹאת ֶׁשָרָאה ַּבַּמְרָאה אוֹ ַּבֲחלוֹם ֶׁשֵהִביאּו לוֹ ִּכֵּסא, 
ְוָהָיה ֵאׁש ְסִביָבּה. ְוָהְלכּו ָּכל ָהעוָֹלם ֲאָנִׁשים ְוָנִׁשים ָוַטף ִלְראוָֹתּה. 
ִׁשּדּוִכים  ְוַנֲעָשֹה  ֶזה  ִעם  ֶזה  ִנְתַקְּׁשרּו  ֵּתֶכף  ֲאַזי  ִמָּׁשם,  ּוְכֶׁשָחְזרּו 
ֵּביֵניֶהם. ְוַגם ָּכל ַמְנִהיֵגי ַהּדוֹר ֻּכָּלם ָהְלכּו ִלְראוָֹתּה. ְוָׁשַאְלִּתי ַּכָּמה 
ְוִהַּקְפִּתי  ְוָהַלְכִּתי  ִׁשּדּוִכים.  ַנֲעשֹּו  ֵּתֶכף  ָמה  ּוִמְּפֵני  ְרחוָֹקה,  ִהיא 

ְסִביָבם ֵליֵלְך ָׁשם.

ַלֲחזֹר ִאם  ְמֻסָּפק ִאם  ְוָהִייִתי  ַהָּׁשָנה.  ְוָׁשַמְעִּתי ֶׁשהוֵֹלְך ּוָבא רֹאׁש 
ֶאָּׁשֵאר  ֵאיְך  ְּבִלִּבי  ְוָאַמְרִּתי  ְּבַדְעִּתי  ָנבוְֹך  ְוָהִייִתי  ָׁשם,  ְלִהְתַעֵּכב 
ִלי  ֶׁשֵּיׁש  ָחלּוׁש  ַהּגּוף  ְלִפי  ְּבַדְעִּתי  ְוָאַמְרִּתי  ַהָּׁשָנה,  רֹאׁש  ַעל  ְּבָכאן 

ָלָּמה ִלי ַלֲחזֹר ְוָהִייִתי ָׁשם.

ְוֵכן  ְוָרִאיִתי ָׁשם רֹאׁש ַהָּׁשָנה, רֹאׁש ַהָּׁשָנה ַמָּמׁש.  ּוָבאִתי ְלַהִּכֵּסא 
ָׁשַמְעִּתי  ַּגם  ַמָּמׁש.  ֻסּכוֹת  ֻסּכוֹת,  ְוֵכן  ַמָּמׁש.  ִּכּפּור  יוֹם  ִּכּפּור,  יוֹם 
ֶׁשָהיּו צוֲֹעִקים, "ָחְדֵׁשיֶכם ּומוֲֹעֵדיֶכם ָשְֹנָאה ַנְפִׁשי", ַמה ָּלֶכם ָלדּון 
ֶאת ָהעוָֹלם, רֹאׁש ַהָּׁשָנה ְּבַעְצמוֹ ִיְׁשּפֹט. ּוָבְרחּו ֻּכָּלם ִעם ָּכל ַמְנִהיֵגי 

ַהּדוֹר ֻּכָּלם ָּבְרחּו.

ְוָרִאיִתי ָׁשם ֶׁשָהָיה ָחקּוק ַעל ַהִּכֵּסא ָּכל צּורוֹת ֶׁשל ָּכל ְּברּוֵאי עוָֹלם, 
ֵּתֶכף  ַנֲעִשֹין  ֶזה  ּוִבְׁשִביל  ֶאְצלוֹ  זּוגוֹ  ַּבת  ִעם  ָחקּוק  ָהָיה  ֶאָחד  ְוָכל 
ִׁשּדּוִכים. ִּכי ָּכל ֶאָחד ָמָצא ָׁשם ְוָרָאה ַּבת זּוגוֹ. ּוֵמַאַחר ֶׁשַּבָּיִמים 

ַהּקוְֹדִמים ָלַמְדִּתי, ָנַפל ְּבַדְעִּתי ֶׁשָּפסּוק: "ָּכְרְסֵיּה ְׁשִביִבין ִּדי נּור" 
ַּגם  ַּכַּנ"ל,  ִׁשּדּוִכין  ַנֲעִשֹין  ַהִּכֵּסא  ְיֵדי  ַעל  ִּכי  ַׁשְדָכן  ֵתבוֹת  ָראֵׁשי 
ָּכְרְסֵיּה ָראֵׁשי ֵתבוֹת רֹאׁש ַהָּׁשָנה יוֹם ִּכּפּור ֻסּכוֹת. ְוַעל ֵּכן ִּבְׁשִמיִני 
ֲעֶצֶרת ִזּוּוָגא ְדַמְטרוִֹניָתא. ְוָׁשַאְלִּתי ַמה ִּיְהֶיה ַּפְרָנָסִתי ְוָאְמרּו ִלי 

ֶׁשֶאְהֶיה ַׁשְדָכן ְוָהֵאׁש ִהִּקיף ְסִביבוֹ.

ִּכי ֶּבֱאֶמת רֹאׁש ַהָּׁשָנה ִהיא טוָֹבה ְּגדוָֹלה ִּכי הּוא מוֵֹעד ֶׁשַהְּלָבָנה 
ִמְתַּכָּסה ּבוֹ, ֶׁשַעל ֶזה ֶנֱאַמר: ָהִביאּו ָעַלי ַּכָּפָרה. ְוהּוא טוָֹבה ְּגדוָֹלה 

ְלָהעוָֹלם, ִּכי ַעל ְיֵדי ֶזה ָאנּו ְיכוִֹלין ְלַבֵּקׁש ַּכָּפָרה ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה.

ַעֵּין ָּכל ֶזה ְּבַהּתוָֹרה ִּתְקעּו ַבחֶֹדׁש ׁשוָֹפר, ַוִּיֶבן ה' ֶאת ַהֵּצָלע. ַהְמַדֵּבר 
ַהּתוָֹרה  ָּכל  ֵהיִטיב  ָׁשם  ַעֵּין  ַּבִּכֵּסא  ַהְּכלּוִלים  ְנָׁשמוֹת  ִמָּׁשְרֵׁשי 
ִּכי  ַהַּנ"ל.  ַהַּמֲעֶשֹה  ַעל  ֵּפרּוׁש  הּוא  ִּכי  א'  ִסיָמן  ִתְנָיָנא  ְּבִלּקּוֵטי 
ְוַהְּדָבִרים  ֶזה ַהִּסּפּור,  ַהָּׁשָנה ֶׁשַאַחר  ֶנֶאְמָרה ְּברֹאׁש  זֹאת ַהּתוָֹרה 

ְסתּוִמים ְוֶנְעָלִמים ְמאֹד. ַּגם ָחֵסר ְקָצת ִּכי ֹלא ִנְכַּתב ִּבְׁשֵלמּות.

ּוַפַעם ַאַחת ִּדֵּבר ֵמַהַּמֲעִשֹּיוֹת ְוִהְזִּכיר ָאז ִעְנָין ֶזה ִמֶּקֶׁשר ַהַּמֲעֶשֹה 
ַהּזֹאת ִעם ַהּתוָֹרה ַהַּנ"ל. ַּכָּמה נוָֹרא ְוִנְפָלא ְוִנְשָֹּגב ְמאֹד ָהִעְנָין ַהֶּזה 
ֵאיִני  ְשֵֹמִחים  ַאֶּתם  ֵאין  ִאם  ָאַמר  ְוָאז  ְלָהִבין.  ֵלב  לוֹ  ֶׁשֵּיׁש  ְלִמי 
יוֵֹדַע ַמה ָּלֶכם ְּכלוַֹמר ֶׁשָראּוי ָלנּו ִלְשֹמַֹח ַעל ָּכל ָּפִנים ְמאֹד ָּתִמיד 
ְּכֶׁשָּזִכינּו ִלְטעֹם אוֹרוֹת נוָֹראוֹת ָּכֵאּלּו ְוכּו'. ְוַאַחר ֶׁשִּסֵּפר ַהַּמֲעֶשֹה 
ַהּזֹאת ָאַמר ֶׁשַאֶּתם ְיכוִֹלין לוַֹמר ָעֶליָה ּתוָֹרה ָּכל ְיֵמי ַחֵּייֶכם, ְוָגַער 

ָּבנּו ַעל ֶׁשֵאין ָאנּו ְשֵֹמִחים, ְוָאַמר ֶׁשָראּוי ָלנּו ִלְשֹמַֹח ְמאֹד ְמאֹד.

)חיי מוהר"ן - אות פד(



געגועים לרבינּו

חובה בכל בית ברסלב!!  הספר "ימי-שמואל"  פלאפון: 057-3155-466לתרומות והנצחות ע"ג העלונים והמבחנים בליקו"מ  פלא': 050-418-0673

תורה ד' תנינא -ואת העורבים ציויתי

על ראש  לנסוע  גדל החיוב  יודע  עולם, אתה  רבונו של 
עוצם  את  יודע  אתה  וגם  אמתיים,  לצדיקים  השנה 
ריבוי המניעות שמתגברים על זה מכל הצדדים. חומל 
דלים חוס וחמל עלינו, ועזרנו וזכנו לשבר כל המניעות, 
והורינו דרכיך, והדריכנו באמתך ולמדנו, שנזכה לילך 
ולנסוע לצדיקים אמתיים על ראש השנה, באופן שנזכה 

על ידם לקדושת המחשבה באמת. 

כי אתה יודע שעכשיו בעקבות משיחא, עיקר סמיכתנו 
וישועתנו היא רק על ימי ראש השנה הקדושים, אשר 
אלקותך  ולהמשיך  אליך,  להתקרב  נשענים  אנו  בהם 
כולה.  השנה  כל  על  השנה  מראש  עלינו  ומלכותך 
ואנחנו לא נדע מה נעשה בימי ראש השנה הקדושים, 
עלינו  להמליכך  שנזכה  כראוי,  אז  אותך  לרצות  ואיך 
השונאים  כל  כנגד  לעמד  ואיך  וביראה,  באימה 

ומקטרגינו, כי אם  פי מסטיננו  והמקטרגים לסתם 

עליהם  אמתיים,  הצדיקים  וכח  בזכות 
הם  כי  סמוכים,  אנו  ובהם  נשענים  אנו 
שונאינו  כל  ויפילו  ויכניעו  לפנינו,  ילחמו 
ראש  קדושת  עלינו  וימשיכו  ורודפינו, 
שמך,  למען  עלינו  רחם  כן  על  בשלמות.  השנה 
לבוא  ונזכה  המניעות  כל  לשבר  שנזכה  בעזרנו  והיה 
לצדיקים אמתיים על ראש השנה, ולהתקשר אליהם 

באמת, ולזכות לקדושת המחשבה בשלמות על ידם.
)לקוטי תפילות ח"א – ע"ו( 

רכו של הרה"ק "בעל התניא" זצוק"ל ד
היתה להסתפק במועט ולצמצם ככל 
האפשר בהוצאות הבית. בניו ונכדיו היו 
נמנעים מלהופיע אצלו עם בגדים יקרים 

היות שידעו את השקפתו בענין...

חגורה  היתה  מענדל  מנחם  ר'  לנכדו, 
רובל  חמישה-עשר  היה  ששויה  יקרה 
לפני  תמיד,  ההם(.  בימים  נכבד  )סכום 
כניסתו למחיצת סבו ה"בעל התניא" היה 
מסיר מעליו את החגורה, אך פעם אחת 
מיהר  בחיפזון,  האדמו"ר  לו  קרא  עת 

להיכנס אליו ושכח לפשוט את החגורה.

מיד הבחין האדמו"ר בחגורה ושאל את 
נכדו: "חגורה טובה היא, כמה שויה?" 
השיב הנכד את האמת ואמר: "חמישה 
-עשר רובל כסף". הקפיד על כך מאוד 
האדמו"ר ואמר: "וכי עשיר גדול אתה, 
שכאלו?!  יקרים  בגדים  לובש  שאתה 
שלך?"  הנדוניה  סכום  מהו  לי,  אמור 

אמר לו הנכד: "אלפיים רובל כסף"

שאלו האדמו"ר: "ומה בדעתך לעשות 
איתם?"

ענה לו: "אני אתן אותם לידיו של עשיר 
נאמן וארויח מעט מזה"

אמר לו האדמו"ר: "ואפשר שלא יחזיר 
לך, לא את הקרן ולא ֶרווח?"

נאמן  ואיש  גדול  עשיר  "הוא  לו:  אמר 
מאוד"

"הן  ואמר:  לדבריו  הרבי  הסכים  לא 
הוא יכול להפוך לעני גדול"

אעשה  מה  "אם-כן  הנכד:  לו  אמר 
במעות?"

נאמנה,  "עצתי  האדמו"ר:  לו  השיב 
וכאן  בתיבה,  כאן  המעות  את  תיתן 

הֶרווח - בודאי יהיה מושלם"

והתיבה הזו היתה של מעות צדקה!!!

בדרך  זאת  אומר  סבו  כי  הנכד  חשב 
צחוק, אך האדמו"ר היה רציני לחלוטין 
את  שתיתן  באמת  "רצוני  לו:  ואמר 
הקרן  בשלימות  ויהיה  לצדקה  המעות 
אחד,  עשיר  ביד  תיתן  וכאשר  והֶרווח, 

הרי שיופסד גם הקרן!"

סבו  של  הברורה  דעתו  את  הנכד  ראה 
החדר...  מן  איכשהו  והשתמט  בנידון 
קשה היה לו מאוד לעמוד בדרישה זו, 
לפזר את כל מעותיו לצדקה. הלך ונתן 
את כל הסכום בידי עשיר מופלג ונאמן 

עד מאוד.

וכל  חדשים  כמה  עברו  לא  אבל--- 
באש!  עשה  הלז  העשיר  של  רכושו 

העשיר הפך לעני מרוד.

את  האדמו"ר  שאל  הימים  מן  באחד 
בגורל  עלה  מה  מנדל  מנחם  ר'  נכדו 
מהם.  הרויח  והאם  הנדוניה,  כספי 
הכואבת  האמת  את  הנכד  לו  סיפר 

שהפסיד את כל כספו!

ענה האדמו"ר ואמר "ולמה לא שמעת 
והיה  לצדקה  המעות  שתתן  לדברי 
הקרו והרווח בשלימות, ולמה אין לכם 
וואהלין  אנשי  כמו  ברבותיכם  אמונה 

שהם מאמינים גדולים"

אופן  לך  "אספר  ואמר:  הוסיף   ואחר 
אמונתם:

חזרה  מנסיעותי  באחת  זה  היה 
אז.  שרר  ונורא  גדול  קור  ממעזריטש. 
עד  קפאו,  וכמעט  מאוד  התקררו  רגלי 
כדי כך שהיה העגלון צריך לשאת אותי 
במלון  שם  אורחים.  למלון  ולהביאיני 
וישר  כשר  יהודי  זקן,  הבית  בעל  היה 
בשלג  רגלי  את  שפשף  רבה  שבמסירות 

ויי"ש עד שחזרתי לאיתני בחסדי ה'.

ושאלתיו  הזקן  עם  שוחחתי  בנתיים 
כמה שנים דר הוא במלון זה,

אמר לי: יותר מחמישים שנה.

עשרה  כאן  לכם  היש  לו:  אמרתי 
אין  כי  הזקן  השיב  במנין?,  להתפלל 
יהודים  מנין  דר  הוא  בו  זה  באיזור 
הוא  הנוראים  בימים  ורק  לתפילה, 
פרסה,  ד'  מרחק  הסמוכה  לעיר  נוסע 

כדי להתפלל במנין.

אמרתי לו: וכי הדין כך שאיש זקן יתפלל 
כל ימיו שלא בציבור ולא ישמע קדושה 

וברכו?! ולמה לא ילך לדור בעיר?

השיב  בעיר?  שם  פרנסתי  תהיה  ומאין 
לי הזקן בשאלה. 

דרים  בעלי-בתים  כמה  אותו:  שאלתי 
בעיר ההיא?

השיב: בערך מאה.

יש  יהודים  מאה  עבור  כך:  לו  אמרתי 
פרנסתם!  להם  לספק  פרנסה  לקב"ה 

ובעבורו אין ח"ו לקב"ה פרנסה?

שאני  לו  ואמרתי  הוספתי  כך  אחר 
דובער  רבי  הגדול  המגיד  של  תלמידו 
ממעזריטש ובזאת סיימנו את השיחה. 

לא עברה כי אם כמחצית-השעה והנה 
חפצים  מלאות  עגלות  עיני  רואות 
בני  את  שאלתי  למלון.  מחוץ  עומדות 

המשפחה מה פשר הדבר?
השיב לי הזקן, בעל הבית: " אני נוסע 
אנו  אותי,  ציויתם  כאשר  בעיר  לדור 

עוברים דירה!"

ואמר  סיפורו  את  תניא"  "בעל  סיים 
לנכדו: "ראה והבן חוזק אמונה שכזו. 
וכאשר  לימים  צעיר  אז  הייתי  שאני 
הדיבור  את  ההוא  בעל-הבית  שמע 
שאני תלמיד המגיד ממעזריטש, תיכף 
דירתו,  את  לעקור  נפשו  את  השליך 
שהיתה לו שם פרנסה בהרווחה גדולה 
שמעת   - ואתה  שנה!   חמישים  במשך 
שתפסיד  להיות  שיכול  פעמיים  ממני 

את הקרן והרווח ולא האמנת לדברי"

סיפורהיכן להשקיע את כספי הנדוניה?

ִּכי  ְצָדָקה.  ְּבִחיַנת  ֶזה  )ְמָלִכים א י"ז(  ְלַכְלֶּכְלָך"  ִצִּויִתי  ָהעְֹרִבים  "ְוֶאת 
ְלַׁשֵּבר  ְצִריִכין  ֲאַזי  ִלְצָדָקה,  ְלִהְתַנֵּדב  ְּכֶׁשַּמְתִחיִלין  ִּבְתִחָּלה 
ִעיָּקר  ...ְוֶזהּו  ְלַרֲחָמנּות,  ְלָהְפכוֹ  ֶׁשּלוֹ  ָהַאְכָזִרּיּות  ֶאת 
ֲעבוַֹדת ַהְּצָדָקה. ְוֶזה ְּבִחיַנת: "ְוֶאת ָהעְֹרִבים ִצִּויִתי ְלַכְלֶּכְלָך" ִּכי 
ָהעוֵֹרב הּוא ְּבִטְבעוֹ ַאְכָזִרי, ְוִנְתַהֵּפְך ְלַרֲחָמנּות ְלַכְלֵּכל ֶאת ֵאִלָּיהּו. 
ְּכמוֹ ֵכן ְצִריִכין ִּבְצָדָקה.                                        )תורה ד' ח"ב ס"ק א'(

בשורה משמחת! 
ניתן להשיג את הספר של הרה"ח ר' שמואל הורביץ "יחוס הגדולים" בענין יחוס משפחת הורביץ ולרשטיין ועוד... 

בחנות "משך הנחל" במחיר זול במיוחד.


