
ָרֵאל ַעם  ס"ק ג: ִּכי ִעָּקר ָהַרֲחָמנּות הּוא ְּכֶׁשִּישְֹ
ַרֲחָמָנא  ַּבֲעווֹנוֹת,  ְוָׁשלוֹם,  ַחס  נוְֹפִלין,  ָקדוֹׁש 
ִמיֵני  ִמָּכל  ַהָּגדוֹל  ָהַרֲחָמנּות  ֶזהּו  ִּכי  ִלְצָלן, 
ֶׁשָּבעוָֹלם  ַהָּקִׁשים  ַהִּיּסּוִרים  ָכל  ִּכי  ַרֲחָמנּות. 
ֶׁשל  ַהָּכֵבד  ַהַּמּשֹאוֹי  ְּכֶנֶגד  ְּכָלל  ֶנֱחָׁשִבים  ֵאיָנם 
נוְֹפִלים  ָרֵאל  ְּכֶׁשִּישְֹ ִּכי  ְוָׁשלוֹם.  ַחס  ֲעווֹנוֹת, 
ְמאֹד,  ָּכֵבד  ַמּשֹאוֹי  ֶזהּו  ְוָׁשלוֹם,  ַחס  ַּבֲעווֹנוֹת, 
ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ִלָּשֹא ְּכָלל ַהַּמּשֹאוֹי ַהָּכֵבד ַהֶּזה, ִּכי 
ְלקּוִחים,  ֵהם  ֵמַאִין  ָרֵאל  ִישְֹ ְקֻדַּׁשת  ֶׁשּיוֵֹדַע  ִמי 
יוֵֹדַע,  הּוא  ָרֵאל  ִישְֹ ֶׁשל  ְוַדּקּות  רּוָחִנּיּות  ְויוֵֹדַע 
ָעווֹן  ְוֵאין  ֵמָעווֹן,  ְלַגְמֵרי  ְרחוִֹקים  ָרֵאל ֵהם  ֶׁשִּישְֹ
ְקֻדָּׁשָתם  ּגֶֹדל  ְלִפי  ֹלא,  ְּכָלל  ְּכָלל  ָלֶהם  ַׁשָּיְך 

ִמָּׁשְרָׁשם ְוגֶֹדל ַּדּקּוָתם ְורּוָחִנּיּוָתם.

מנהיג

"ִמי ֶׁשהּוא ַרֲחָמן, הּוא ָיכוֹל ִלְהיוֹת ַמְנִהיג." 1
המתאים  האדם  מיהו  מנהיג?  הנקרא  מיהו 
רחמן  אדם  רק  ישראל?  של  מנהיגם  להיות 

עם- על  באמת  שמרחם  מי  רק  שברחמנים, 
של  מופלאה  מסכת  הם  חייו  וכל  ישראל,  
סופית  ואין  אמיתית  ואהבה  נפש  מסירות 
למען  ואמיתית  כנה  אהבה  לעם-ישראל, 
שמתוך  כדי  עד  העם.  של  הנצחיית  טובתו 
האהבה החזקה והכנה לעם, הוא משליך את 
יתכלכלו  לא  שעם-ישראל  העיקר  מנגד,  נפשו 
שהשליך  רבינו"  "משה  וכמו  העונוות.  במשא 
את עצמו מנגד ואמר להשם ית' "אם אין אתה 
ִמִּסְפְרָך  ָנא  "ְמֵחִני  עם-ישראל  לעוונות  מוחל 
הבטיח  ית'  שהשם  על-אף   2 ָּכָתְבָּת",  ֲאֶׁשר 
למשה רבינו שאם הוא ימחה את עם-ישראל 

יצא ממנו גוי גדול. 3

כל אחד

ְּדַהְינּו  ָהעוָֹלם,  ְּבִיּׁשּוב  ַלֲעסֹק  ָצִריְך  ָאָדם  "ָּכל 
ה'  ִּכי  ָלֶהם  ְלהוִֹדיַע  ָאָדם,  ִּבְבֵני  ַהַּדַעת  ְלָהִאיר 
הּוא ָהֱאֹלִקים ּוְלַדֵּבר ַעל ִלָּבם ְלהוִֹציָאם ֵמֲעוֹנוֹת, 
ָּבֶזה  ַלֲעסֹק  ְוָצִריְך  זֹאת  ְלַקֵּים  ָיכוֹל  ָאָדם  ְוָכל 
ְוכּו'... ִעָּקר הּוא ֶהָחָכם ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת ֶׁשַּבּדוֹר, 
ֶזה  ַעל  ַנְפׁשוֹ  ֶׁשהּוא מוֵֹסר  ְּבִחיַנת מֶֹׁשה  ֶׁשהּוא 

ְּביוֵֹתר ְלָהִאיר ַהַּדַעת ְּבָבִנים ְוַתְלִמיִדים."

"ַהַחָּלׁש  גם  זה,  נפלא  מחוב  פטור  לא  אחד  אף 
מוטלת  מישראל  אחד  כל  ועל  ָאִני".  ִּגּבוֹר  יֹאַמר 
עם- בכל  הדעת  אור  נועם  את  להאיר  החובה 

ישראל. 4

קשה מאד

"'ֵאין ָעִני ֶאָּלא ִמן ַהַּדַעת' 5 ּוְצִריִכין ְלַרֵחם ָעָליו, 
ְלַהְכִניס ּבוֹ ַּדַעת." 1

והטהורה  הקדושה  הנשמה-הזכה, 
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כלאי בהמה הלכה ד – כלאי בגדים ג'

ַלה'  ֶׁשּמוִֹדין  ְוהוָֹדָאה  ַהּתוָֹדה  א. 
ִיְתָּבַרְך ַעל ֶהָעָבר ְוכּו' ַּגם ְּבֵעת ַהָּצָרה, 
ֶׁשל  ַהְּקֻדָּׁשה  ֶׁשַּמְמִׁשיִכין  ְּבִחיַנת  ֶזה 
ִּבּטּול  ֶׁשָאז  ַהָּבא  עוָֹלם  ֶׁשִהוא  ַׁשָּבת, 
ַהָּצרוֹת ְלתוְֹך ְיֵמי ַהחֹל ֶׁשהּוא ָהעוָֹלם 

ַהֶּזה, ֶׁשהּוא ְיֵמי ָצָרה. )ד – ז(

ָמֵלא  ַעְצמוֹ  ִמַּצד  ַהֶּזה  "ָהעוָֹלם 
ָצרוֹת ִויגוֹנוֹת ַרֲחָמָנא ִלְצָלן. ֲאָבל ה' 
ָצָרה  ְּבֵעת  ַּגם  ִעָּמנּו  ַמְרִחיב  ִיְתָּבַרְך 
ְוגוֵֹמל ִעָּמנּו טוֹבוֹת ִנְפָלאוֹת ְוִנְצִחּיוֹת 
ְמֻחָּיִבים  ְוָאנּו  ָהעוָֹלם,  ְּבֶזה  ַּגם 
ֶׁשֶּזהּו  ָצָרה  ְּבֵעת  ַּגם  לוֹ  ְלהוֹדוֹת 
ִליֵמי  ַׁשָּבת  ְקֻדַּׁשת  ַהְמָׁשַכת  ְּבִחיַנת 
ַהחֹל, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַּדְיָקא זוִֹכין ִלְצעֹק 
ְלַגְמֵרי  ֵמַהָּצָרה  ָלֵצאת  ִיְתָּבַרְך  ַלה' 
ְוהוָֹדָאה  ּתוָֹדה  ִלְבִחיַנת  ִנְזֶּכה  ְוָאז 
ִּבְׁשֵלמּות ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת עוָֹלם ַהָּבא."
________________________

ב. ִּמי ֶׁשִנְתַעֵּקם ִלּבוֹ ֵמה' ִיְתָּבַרְך ְוֵאינוֹ 
ְוָׁשלוֹם  ַחס  ֲאַזי  ֵאָליו,  ִלְצעֹק  ָיכוֹל 
ַרֲחָמָנא  ַהָּצרוֹת  ָעָליו  ִנְתַרִּבין  ֶּבֱאֶמת 
ִלְצָלן, ִּכי ָּכל ַהִּנְמָׁשְך ַאַחר ַצֲערוֹ ַהַּצַער 
ִנְמָׁשְך ַאֲחָריו ַחס ְוָׁשלוֹם, ַרק ְצִריִכין 
ַּגם  ַהְרָחבוֹת  ִלְמצֹא  ְּבַדְעּתוֹ  ֶרַוח  ִלֵּתן 
ּתוָֹדה  ּוְלָהִביא  ְּבַעְצָמן  ַהָּצרוֹת  ְּבתוְֹך 
ְוהוָֹדָאה ְּבָכל ֵעת, ִּכי ֶּבֱאֶמת ְּבָכל ָצָרה 
ְּבִחיַנת  ַהְרָחָבה  ְּבתוָֹכּה  ֵיׁש  ֶׁשָּבעוָֹלם 

ַּבָּצר ִהְרַחְבָּת ִּלי. )ד – ח(
________________________

ֶאָחד  ָּכל  ַעל  ֶּׁשעוֵֹבר  ַמה  ְלִפי  ג. 
ִרּבּוי  ְּבַנְפׁשוֹ  ֶּׁשּיוֵֹדַע  ַמה  ְּכִפי  ְוֶאָחד 
ַהֵּיֶצר  ִמַּתֲאַות  ְוַהָּצרוֹת  ַהִּיּסּוִרים 
ַרֲחָמָנא  ְוכּו',  ְוכּו'  ּוֵמַהַּפְרָנָסה  ָהָרע 
ָקֶׁשה  ָהָיה  ְּבַוַּדאי  ֵמַעָּתה,  ִלְצָלן 
ְׁשֵלָמה,  ִלְגֻאָּלה  ֶׁשִּיְזֶּכה  ַעד  ְלִהְתַקֵּים 
ְּדַהְינּו ֶׁשִּיְהֶיה ִאיׁש ָּכֵׁשר ָּכָראּוי ֶׁשֶּזהּו 
ֶּבֱאֶמת  ֵּכן  ְוַעל  ְׁשֵלָמה.  ְּגֻאָּלה  ְּבִחיַנת 

ְוָנְפלּו  ִהְתִחילּו  ְוַכָּמה  ַּכָּמה 

מנהיג אמיתי

לעלוי נשמת  עקא בת ר' אברהם אלימלך ז"ל  

אוָֹתנּו,  ִלְסּבֹל  ְיכוִֹלים  ָהעוָֹלם  ֵאין  ֶזה  ּוֵמֲחַמת  ַעְכָׁשו,  ֶׁשל  ָהעוָֹלם  ִמֶּזה  ְּכָלל  ֵאיֶנּנּו  ֲאַנְחנּו  ְוָאַמר  ָעָנה 
ְוָראׁשּות )ַהְינּו רֹאׁש ּוַמְנִהיג( ֵאין ַׁשָּיךְ ִלי ְּכָלל, ִּכי ֵאין ַמִּגיַע ִלי ׁשּום ָראׁשּות ְּבָהעוָֹלם ֶׁשל ַעְכָׁשו. ְוַגם ְמַעט 
ָהָראׁשּות ֶׁשֵּיׁש ִלי ֶּבֱאֶמת ֵאין ֶזה ָראׁשּות ְּכָלל, ַאְּדַרָּבא ֶזהּו חּוָכא ְוִאְטלּוָלא ]ְשֹחוֹק ְוֵליָצנּות[ ַמָּמׁש. ְוַגם 
אוֹתוֹ ַהְּמַעט ֶׁשֵּיׁש ִלי הּוא ַרק ֶנֶגד ַהֶּטַבע ֶׁשָּכִפיִתי ֶאת ִטְבִעי ָלֶזה, ֲאֶׁשר ֵמֲחַמת ֶזה ָיכוֹל ָלבוֹא ֵאיֶזה ִּדּבּור 

ִמֶּמִּני ְּבתוְֹך ָהעוָֹלם. 
ְוָכל ַהִּשיחוֹת ְוַהִּסּפּוִרים )ַהְינּו ַהּתוֹרוֹת ְוַהַּמֲאָמִרים ֶׁשהּוא אוֵֹמר( ֶׁשָּלנּו ִאם ֹלא ָהָיה ִלי ַּגם ֶזה ַהְּמַעט 
ָהָראׁשּות, ַּגם ֵאּלּו ַהִּדּבּוִרים ֹלא ָהיּו ָּבִאים ְּבתוְֹך ָהעוָֹלם. ּוֶבֱאֶמת ִאם ֹלא ָהָיה ּדוֹר ָּכֶזה ִאם ָהיּו ְּדָבִרים 
ֲאִפּלוּ ְּבדוֹרוֹ ֶׁשל ַרִּבי  ִלְבָרָכה אוֹ  ִזְכרוֹנוֹ  ֶנֱאָמִרים ְּבדוֹרוֹ ֶׁשל ָהֲאִר"י  ֵאּלּו )ַהְינּו ַהּתוֹרוֹת ֶׁשהּוא אוֵֹמר( 

ִׁשְמעוֹן ֶּבן יוַֹחאי ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה ָהָיה ַרַעׁש ָּגדוֹל ְמאֹד.
)חיי מוהר"ן – שמ"ה( 

מעלת הלימוד

לעלוי נשמת 

שמעון בן הערש'ל ז"ל 

 אמרו על הכתוב "כי מרחמם ינהגם" שענין 
והולך    סובב  המנהיג,  של  הרחמנות  של  זה 
לא רק על המנהיג הגדול,  אלא נאמר על כל אחד 
היכן שמנהיג הנהגתו אפילו האדם בהתנהגות 
עם בני ביתו והסמוכים לו צריך לדעת שעיקר 
וכפי  הרחמנות  כפי  תלוי  ושליטתו  מנהיגותו 
הסבלנות שבו, כי כל מנהיגות וממשלה תלוי 
מידת  וכפי  שתחתיו,  אלו  על  רחמנותו  כפי 

הרחמנות שבו כן מנהיגותו ומלכותו.

)שיש"ק ז'-תס"ד(
המשך בעמ' הבא 



כל סיבת נפילתה היא רק מחמת 
שמרוב  כך  הדעת",  "אבדת 
הדעת.  את  איבד  האדם  ואומללות  מסכנות 
והצדיק רופא-הנפשות, ברחמנותו מתייגע כדי 

להחזיר לאדם את הדעת.
"ְלָקֵרב ָהְרחוִֹקים ָקֶׁשה ְמאֹד, ִּבְפָרט ָהְרחוִֹקים 
ְּבַדְרָּכם  ָּכְך  ָּכל  ִנְתעּו  ֶׁשְּכָבר  ֵמַאַחר  ִּכי  ְּביוֵֹתר, 
ְיֵדי  ַעל  ְמאֹד  ָּפגּום  מָֹחם  ֻרָּבם  ִּכי  ִּבְפָרט  ָהַרע, 
ְלַהְכִניס  ְּבַוַּדאי ָקֶׁשה ְמאֹד  ֵּכן  ְּפַגם ַהְּבִרית, ַעל 
ּוְלהוִֹציאוֹ  ְׁשטּות  רּוַח  ִמֶּמּנּו  ּוְלָגֵרׁש  ַהַּדַעת  ּבוֹ 
ֵמֲעווֹנוֹת ּוְפָגִמים ְוַעל ֵּכן ְצִריִכין ָלֶזה ַצִּדיק ַרֲחָמן 
ָהָיה  ֶׁשּלוֹ  ֶׁשָהַרֲחָמנּות  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ְּכמוֹ  ְמאֹד 
ֲאִמִּתי  ַהַּמְנִהיג  ַהַּצִּדיק  ָצִריְך  ְוֵכן  ִׁשעּור...  ְּבִלי 
ִמְּתִחָּלה  ִּכי  ָודוֹר,  ּדוֹר  ְּבָכל  ָּכֶזה  ַרֲחָמן  ִלְהיוֹת 
ַהִּמְתָקְרִבים  ִעם  ְלִהְתַנֵהג  ָצִריְך  הּוא  סוֹף  ְוַעד 
ְוֵשֶכל  ּוְבַדַעת  ְמאֹד  ְוַרב  ְוָעצּום  ִנְפָלא  ְּבַרֲחָמנּות 
ִנְפָלא ְונוָֹרא ְּבאֶֹפן ֶׁשִּיְכנֹס ָּבֶהם ִיְרַאת ה' ְלטוָֹבה 
ֶׁשָּיׁשּובּו ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ַעל ְיֵדי ֶזה ְוֹלא ִיְתַרֲחקּו 
ֶׁשֹּלא  ְּדַהְינּו  ַהִּיְרָאה,  ְיֵדי  ַעל  יוֵֹתר  ְוָׁשלוֹם,  ַחס 
ֶׁשהּוא  ָרָעה,  ַהִּיְרָאה  ֲאִחיַזת  ִמְּדָבָריו  ִיְׁשַּתְלֵׁשל 
ְּבִחיַנת ִּדיִנים, ְּבִחיַנת ַעְצבּות ּוָמָרה ְׁשחָֹרה, ַרק 
ְוֹלא  ְלָקֵרב  ְלטוָֹבה  ַרק  ָּתבוֹא  ֶׁשַהִּיְרָאה  ְצִריִכין 

ְלַרֵחק... 
ֶּזה ַהַּצִּדיק זוֶֹכה ְלָהִאיר ַּדַעת ִנְפָלא ְונוָֹרא ְמאֹד, 
ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ִנְמֶׁשֶכת ִיְרָאה ִעָּלָאה ְוִנְפָלָאה ְמאֹד 
ַעד ֶׁשּזֹאת ַהִּיְרָאה ְיכוָֹלה ְלַהִּגיַע ּוְלָהִאיר ּוְלעוֵֹרר 
ֶׁשְּבעֶֹצם  ַהָּדָבר  ְוִעַּקר  ְמאֹד  ְמאֹד  ָהְרחוִֹקים  ָּכל 
ְּבַדְעּתוֹ  ַהַּצִּדיק  ֶזה  ֶׁשַּמְמִׁשיְך  ַהְּדָרִכים  ִנְפְלאוֹת 
ֶאָחד  ָּכל  ַעל  ַהִּיְרָאה  ָּבָאה  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ַהִּנְפָלא, 
ַרק ְלטוָֹבה ְוֹלא ְלָרָעה ֲאִפּלּו ָהָרחוֹק ְמאֹד ְמַקֵּבל 

ַהִּיְרָאה ַרק ְלטוָֹבה." 6 

הצדיק

אחר  אפילו  רחמנותו,  מגודל  הרחמן  הצדיק 
את  לתקן  וממשיך  ונח,  שוקט  אינו  פטירתו 

העולם ולהאיר בעולם את אור השי"ת.

ֶאת  ַאֲהָבָתם  ֵמֲחַמת  ַהְּגדוִֹלים  "ַהַּצִּדיִקים 
ִּבְׁשִביָלם  ַנְפָׁשם  ָמְסרּו  ְיֵמיֶהם  ְוָכל  ִיְשָרֵאל. 
ַעל  ִנְׁשמוֵֹתיֶהם,  ִמּׁשֶֹרׁש  ֶהָאָרה  ָלֶהם  ְלָהִביא 
ַמִּניִחים  ֵאיָנם  ִהְסַּתְּלקּוָתם,  ַעָּתה ַאֲחֵרי  ַּגם  ֵּכן 
ַרק  ְלַגְמֵרי  ִעָּמם  ַהּתוָֹרה  ׁשֶֹרׁש  אוֹר  ֶׁשִּיְסַּתֵּלק 
ְלַהְמִׁשיְך  ִהְסַּתְּלקּוָתם  ְלַאַחר  ַּגם  עוְֹסִקים  ֵהם 
ֶהָאָרה  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְּבָכל  ְּבִיְשָרֵאל  ּוְלָהִאיר 
ִמּׁשֶֹרׁש ִנְׁשָמתוֹ ֶׁשַּבּתוָֹרה. ִּכי ָּכל ַהּתוָֹרה ֶׁשִהיא 
ַהַּצִּדיק  ְּבֶנֶפׁש  ְּכלּוָלה  ִיְשָרֵאל  ִנְׁשמוֹת  ְּכַלל 
ֶׁשֲאִפּלּו  ִהוא  ַהַּצִּדיק  ַמֲעַלת  ְּגֻדַּלת  ְוִעַּקר  ַּכָּידּוַע. 
ֶׁשִּנְסַּתֵּלק.  ְלָמקוֹם  ְלַמְעָלה  ְלַמְעָלה  ְּכֶׁשִּנְסַּתֵּלק 
ָּדֵרי  ְלָכל  ֶהָאָרה  ְלַהְמִׁשיְך  ֵּכן  ַּגם  ְלַמָּטה  ִיְהֶיה 
ַמָּטה, ְּכמוֹ ֶׁשְּמבָֹאר ְּבַהּתוָֹרה ִּכי ְמַרֲחָמם ְיַנֲהֵגם, 
ִּכי ֶהָאַרת ֶנֶפׁש ַהַּצִּדיק ִנְׁשֶאֶרת ַעל ִקְברוֹ ַהָּקדוֹׁש 
ְּבִכְתֵבי  ַּכְמבָֹאר  ָהֲעִשָּיה,  ָהעוַֹלם  ְּבָכל  ּוְמִאיָרה 
ֶׁשָּׁשם  ִקְברוֹ  ַעל  ְּכֶׁשָּבִאים  ִנְמָצא,  ַז"ל.  ָהֲאִר"י 
ַהּתוָֹרה  ָּכל  ִעם  ְלָׁשם  ֶׁשִּנְסַּתְּלָקה  ַנְפׁשוֹ  ֶהָאַרת 
ְיֵדי  ַעל  ַלֲאֵחִרים  ְלַלֵּמד  ָיָמיו  ָּכל  ָּבּה  ֶׁשָעַסק 
ִיְשָרֵאל  ִנְׁשמוֹת  ָׁשְרֵׁשי  ְּבתוָֹרתוֹ  ְמעוֵֹרר  ֶׁשָהָיה 
ַעְצמוֹ  ַעל  ַמְמִׁשיִכים  ְלָׁשם  ְּכֶׁשָּבִאים  ֶׁשַּבּתוָֹרה, 
ֶהָאָרה ִמּׁשֶֹרׁש ִנְׁשָמתוֹ ֶׁשַּבּתוָֹרה, ִּכי ָׁשם ְּכלּוִלים 
ְיֵדי  ֶׁשַעל  ַּבּתוָֹרה,  ֶׁשָּׁשְרָׁשם  ִיְשָרֵאל  ַנְפׁשוֹת  ָּכל 

ֶזה חוְֹזִרים ְלמּוָטב." 7
____________________________________

1. לשון רביה"ק בתורה.  2. ספר שמות פרק לב – לב.  3. כמבואר 
זה  כל  וכמבואר  ג,   – נדרים   - יו"ד  הלכות  ליקוטי   .4 בתורה.  
בתורה.  5. ְנָדִרים מ"א.  6. ליקוטי הלכות או"ח - פסח - ט.  7. 

ליקוטי הלכות או"ח – סעודה – ה.   

המשך מעמ' קודם
תו' ז' - ח"ב

ַּבֲעבוָֹדָתם  ֶׁשֶהֱאִריכּו  ְוֵיׁש 
ָּכְך  ַאַחר  ֲאָבל  ְוָׁשִנים  ָיִמים 
ֶׁשל  ַהְּכֵבדּות  ְמִרירּות  ִלְסּבֹל  ָיְכלּו  ֹלא 
ֶׁשָּנְפלּו  ְוָנְפלּו ָּכל ֶאָחד ְּכמוֹ  ַהַּבַעל ָּדָבר 
ָּבֱאֶמת  ֶׁשָחֵפץ  ִמי  ֲאָבל  ִלְצָלן.  ַרֲחָמָנא 
ַלֲאִמּתוֹ ָלחּוס ַעל ַחָּייו ִעַּקר ִקּיּומוֹ ַעל 
ִיְהֶיה ֵאיְך  ְיֵדי ֶׁשְּבָכל ַמה ֶּׁשעוֵֹבר ָעָליו 
ֶׁשִּיְהֶיה ֲאִפּלּו ִאם רוֶֹאה ֶׁשהּוא ְּבַעְצמוֹ 
טוִֹבים  ֶׁשֵאיָנם  ְּבַמֲעָשיו  ְמאֹד  ַהַחָּיב 
ֲאִפּלּו  ָאָדם  ֵאין  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ְוכּו'. 
ַהָּגרּוַע ֶׁשַּבְּגרּוִעים ֶׁשֵאין ַהָּקדוֹׁש ָּברּוְך 
ְּבָכל  ִנְפָלִאים  ֲחָסִדים  ִעּמוֹ  ּגוֵֹמל  הּוא 
יוֹם ְוִאם ִיְרֶצה ְלִהְסַּתֵּכל, ִיְרֶאה ַהְרֵּבה 
ַּכָּמה  ֵהיֵטב  ַעְצמוֹ  ֶאת  ְוִיְזּכֹר  ְּבֵעיָניו 

ַמֲעלוֹת טוֹבוֹת ַלָּמקוֹם ָעָליו. )ד – ט(

ֶׁשָּכל  ְּפָעִמים  ַּכָּמה  ָאַמְרנּו  "ְכָבר 
ִמְצָוה  ְלֵאיֶזה  ָהָאָדם  ֶּׁשָּזָכה  ַמה 
ֵאינוֹ  ְּבַוַּדאי  טוָֹבה  ְנֻקָּדה  ּוְלֵאיֶזה 
ָלנּו  ִּתְּקנּו  ֶזה  ְוַעל  ְלעוָֹלם.  ֶנֱאָבד 
לוַֹמר ְּבִנְׁשַמת, ִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ִׁשיָרה 
ָּכל  ִעם  ֻּכּלוֹ  ָהעוָֹלם  ָּכל  ֵאין  ִּכי  ְוכּו', 
ְּכֶנֶגד  ְּכַדאי  ַוֲהָבָליו  ְוִיּסּוָריו  ַּתֲאוָֹתיו 
ֶׁשָּכל  ַאַחת  ִמְצָוה  ֶׁשל  ַאַחת  ְנֻקָּדה 
ֶאָחד ִמִּיְשָרֵאל זוֶֹכה ְּבָכל יוֹם. ְוָצִריְך 
ְלַהְרִּגיל ֶאת ַעְצמוֹ ֶׁשְּבָכל ַמה ֶּׁשַּיֲעבֹר 
ֶאת  ַיְזִּכיר  ֶׁשִּיְהֶיה  ֵאיְך  ִיְהֶיה  ָעָליו 
ְוַהִּנְפָלאוֹת  ַהּטוֹבוֹת  ֵעת  ְּבָכל  ַעְצמוֹ 
ֵהָּנה.  ַעד  ִעּמוֹ  ִיְתָּבַרְך  ה'  ֶׁשָעָשה 
ּוְלִהְתַּפֵּלל  ִלְצעֹק  ִיְתַחֵּזק  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל 
ַלה' ִיְתָּבַרְך ָּתִמיד ִּבְבִחיַנת מוֶֹדה ַעל 
ְיֵדי  ְוַעל  ָלבֹא.  ֶלָעִתיד  ְוצוֵֹעק  ֶהָעָבר 
ֶזה ִיְזֶּכה סוֹף ָּכל סוֹף ִלְגֻאָּלה ְׁשֵלָמה 

ָלׁשּוב ַלה' ִיְתָּבַרְך ֶּבֱאֶמת."
________________________

ְּכֵדי  ַהּתוָֹרה  ִנְּתָנה  ֶזה  ִּבְׁשִביל  ד. 
ָהעוָֹלם,  ְוָהָיה  ֶׁשָאַמר  ִמי  ֶאת  ְלַהִּכיר 
ִּכי אוָֹרְיָתא ְׁשָמא ְּדֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא. 
ַהָּפׁשּוט  ֵמַאְחדּותוֹ  ָלַדַעת  ֶאְפָׁשר  ְוִאי 
ִיְתָּבַרְך ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ַהּתוָֹרה ַהּזֹאת 
ַּדְיָקא ֶׁשִּנְתַלְּבָׁשה ְּבאוִֹתּיוֹת ְוִדּבּוִרים 

ֵאּלּו. )ד – יט(

ֶאְפָׁשר  ִאי  ָהעוָֹלם  ֶׁשְּבֶזה  "ֵמֲחַמת 
ְלָהִבין ִּבְׁשֵלמּות ַּדְרֵכי ַהּתוָֹרה, ַעל ֵּכן 
ִׁשּנּוִיים  ֵאיֶזה  ֶׁשֵּיׁש  ַּפַעם  ָּכל  ִנְדֶמה 
ֵמֲחַמת  ֶזה  ְוָכל  ַּבּתוָֹרה,  ְוֻקְׁשיוֹת 
ִמעּוט ִשְכֵלנּו ֶׁשֵאין ָאנּו ְמִביִנים ַּדְרֵכי 
ָעֵלינּו  ָחַמל  ֵּכן  ַעל  ֻּבְרָין,  ַעל  ַהּתוָֹרה 
ה' ִיְתָּבַרְך ּוָמַסר ָלנּו ַּדְרֵכי ַהּתוָֹרה ַעל 
ְיֵדי ַהֲחָכִמים ְלָדְרָׁשּה ִּבְׁשֹלׁש ֶעְשֵרה 
ָּכל  ְמַיְּׁשִבין  ֵהם  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ִמּדוֹת 
ַהְּכתּוִבים  ֵּבין  ּוַמְכִריִעין  ַהִּׁשּנּוִיים 
ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ֶזה.  ֶאת  ֶזה  ַהַּמְכִחיִׁשין 
ּוְלַהֲאִמין  ֵליַדע  ַּדַעת  ָעֵלינּו  ִנְמָׁשְך 
ִּפי  ַעל  ַאף  ֶאָחד  ּכָֹּלא  ֶׁשַהּתוָֹרה  ְּכמוֹ 
ַּכָּמה  ָלנּו  ָהָיה  ִשְכֵלנּו  ַקְטנּות  ֶׁשְּלִפי 
ֵכן ָּכל  ְוִׁשּנּוִיים ַּבּתוָֹרה. ְּכמוֹ  ֻקְׁשיוֹת 
ַהִּׁשּנּוִיים ֶׁשָּבעוָֹלם ֶׁשֵהם ָּכל ַהְּפֻעּלוֹת 
ִמְׁשַּתּנוֹת ֻּכָּלם ֶאָחד ְּבָׁשְרָׁשן, ִּכי ֻּכָּלם 
ַרק  ִיְתָּבַרְך  ַהָּפׁשּוט  ֵמֶאָחד  ִנְמָׁשִכין 

ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלָהִבין זֹאת ְּבִשְכֵלנּו."
________________________

ּוִמְתַחְּבִרין  ֶּׁשִּמְתַרִּבין  ַמה  ָּכל  ה. 
ִנְתַרֶּבה  ַיַחד,  ִיְשָרֵאל  ַהְרֵּבה  ְּביוֵֹתר 
ְקֻדָּׁשתוֹ ּוְכבוֹדוֹ ִיְתָּבַרְך ְּביוֵֹתר. )ד – כ(

     רבונו של עולם, "רועה ישראל האזינה נוהג כצאן יוסף, יושב הכרובים 
ונתת  ודור,  דור  בכל  ועצומים  רבים  חסדים  עמנו  עשית  אתה  הופיעה". 
לישראל בכל דור ודור מנהיגים אמתיים אשר הורו את ישראל את הדרך 
אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשו. חוסה עלינו גם עתה בדור הזה ושלח 
ברחמים  אותנו  לנהג  יוכל  אשר  אמתי,  רחמן  אמת  מנהיג  נאמן  רועה  לנו 
האמתי  ברחמנות  עלינו  שירחם  השלום,  עליו  רבנו  משה  כמו  ובחמלה 
להוציא אותנו מעוונות, אשר זהו עקר הרחמנות על עמך ישראל, כי זהו עקר 
הרחמנות הגדול מכל מיני רחמנות להוציא ישראל מעוונות. כי אתה יודע 
גדל קדושת נפשנו בשרשנו, אשר כל נפשותינו חצובות ונמשכות ממקום 
ואין שום עון  ואנו רחוקים לגמרי מעון,  ועליון ודק וקדוש מאד מאד  גבה 
ופגם שיך לנו כלל, לגדל דקותנו ורוחניותנו בשרשנו, עד אשר אי אפשר לנו 
לשא עלינו על עון אחד, מכל שכן על עוונות וחטאים ופשעים רבים ועצומים 

ופגמים גדולים ונוראים אשר נלכדנו בהם.         )לקוטי תפילות ח"ב – ז(

לעשות
מתורות
תפילות

לעשות
מתורות
תפילות
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ְּבָאְמרוֹ  ְוִנְזַּדְעַזְעִּתי  ֵּביִתי.  ַּדְלֵתי  ֶׁשָּפַתְחִּתי  ָהִקיִצי קֶֹדם  ְּבֵעת  ַעָּתה  ְלֵביִתי  ִהִּגיַע  ְמיָֻחד  ַהִּציר 
ֶׁשִּנְׁשַלח ְּבַכָּוָנה ֵאַלי ְּבִיחּוד. ְוֵתֶכף ָקָראִתי ִמְכָּתבוֹ. ּוֵמֵאֶליָך ָּתִבין ַצֲעִרי. הוֶֹמה ָעַלי ִלִּבי. ַאְך 
ִלְהיוֹת  ְוָיכוֹל  ְמֵהָרה.  ַקל  ִחיׁש  ֶׁשִּיְחֶיה  ְצִבי  ָּדִוד  ִלְבנוֹ  ְׁשֵלָמה  ְרפּוָאה  ֶׁשִּיְׁשַלח  ַּבה'  ֲאִני ָּבטּוַח 
ֶׁשהּוא ָצִריְך ְלַהִּזיַע ֵזיָעה טוָֹבה ִלְרפּוָאה ּוְלַחִּיים ּוְלִשְֹמָחה. ִויֻקַּים ְמֵהָרה ֶז'ה ַה'ּיוֹם ָע'ָשֹה 

י'י ָנִגיָלה ְוכּו'.
ְוַאל  ַעם.  ֵמֲהמוֹן  ֵהן  ְוָדאְקִטיר,  ֵמרוֵֹפא  ֵהן  ַּגְׁשִמית,  ְרפּוָאה  ְּבׁשּום  ַלֲעסֹק  ִלְבִלי  ָיַדְעָּת  ּוְכָבר 
ִּתְׁשַמע ְלקוֹל ַצֲעַקת ִאְׁשְּתָך ְוֵרֶעיָך, ֲאִפּלּו ְלקוֹל ַהַּצֶּדֶקת ָמַרת ָאְדיל ִּתְחֶיה, ַרק ְּתַקֵּבל ְּבַאֲהָבה 
ַּגם ִיּסּוִרים ֵאּלּו ֶׁשְּצִריִכים ִלְסּבֹל ִמּקוֹל ַצֲעָקָתם. ֲאָבל לא ְּתַצֵּית ָלֶהם ְּכָלל. ַרק ִאם ַיְכִריחּו 
ְּתׁשּוָאָתם  ֲהמוֹן  ֵמֲחַמת  ַלֲעשֹוֹת  ֻמְכָרח  ִּתְהֶיה  ֶצעִּפיל  אוֹ  ְּפׁשּוָטה  ַקאֶנע  לוֹ  ַלֲעשֹוֹת  אוְֹתָך 
ֶׁשהוִֹמים ַלֲעשֹוֹת ַּדְוָקא ַּכָּידּוַע ְלָך ָּכל ֶזה, ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה ְוָהְרפּוָאה, ַוֲאִני ְמַקֶּוה ְלַקֵּבל ְּבשֹוָֹרה 
טוָֹבה ְמֵהָרה. ַעל ָּכל ָּפִנים ַאַחר ַׁשַּבת קֶֹדׁש ַהָּבא ָעֵלינּו ְלטוָֹבה, ֶׁשָּׁשב ְלֵאיָתנוֹ ְּבַחְסּדוֹ ִיְתָּבַרְך.
)עלים לתרופה - מכתב רט"ו( 



תורה ז' תנינא - כי מרחמם ינהגם 

                                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.

נותרו ימים אחרונים! הרוצה לזכות לקחת חלק להצלחה או להקדיש לע"נ וכדו', או להכניס פרסומת, יפנה למס' 0504180673

הוצאת אור הגאולה

אחד ש שראה  מאנ"ש,  מאחד  מעתי 
שהיה  אחד  זקן  שראה  איך  לו  שסיפר 
)תנור(  הרּוֶּבע  אצל  הכנסת  בבית  שוכב 
הילדים  בין  ילד  היה  והוא  תמיד,  ומתאנח 
שהיו שואלים אותו מדוע הוא מתאנח תמיד 
יותר  מתאנח  והיה  להשיב  רצה  ולא  כ"כ? 
לספר  שהוכרח  עד  הרבה  לו  והציקו  ויותר. 
להם כי הוא היה בזמן הבעש"ט ז"ל והוא היה 
בברעסלא(,  לי  )נראה  מאוד  רחוקה  במדינה 
ושמע ֵשם הבעש"ט ז"ל, והתחיל לילך מכפר 
ז"ל  להבעש"ט  לבוא  כדי  לעיר  ומעיר  לכפר 
לבוא  שזכה  עד  שנה  חצי  הנסיעה  שהה  וכך 
מלאה  מעזבוז  העיר  שכל  וחשב  למעזבוז 

משבחי הבעש"ט, אבל הוא ראה להיפך.

)ואפילו עכשיו לא מכירין במעזבוז את גדולת 
ציון  להראות  ש  השָמַ וכשהולך  ז"ל  הבעש"ט 
הבעש"ט ז"ל, הסדר - שקודם פוגעין בהרי"מ 

ואחר  ז"ל  מאפטע  הרב  בן  משה(  יוסף  )הר' 
ז"ל  הבעש"ט  בנכדי  ואח"כ  מאפטע  בהרב  כך 
וואלף  והר'  מסדילקוב  אפרים  ור'  ברוך  ר' 
בהבעש"ט.  ואח"כ  הבעש"ט  תלמיד  קיצעס 
אומר  הנ"ל  הרי"מ  קבר  אצל  בא  וכשהמשמש 
מי  יודעים  אתם  להתייר:  גדולה  בהתלהבות 
ואח"כ  וכו'  הרי"מ  וכו'  וכו'  הרה"צ  פה?  מונח 
גם-כן  אומר  ז"ל  מאפטע  הרב  אצל  כשמגיע 
בהתלהבות  כנ"ל, וכשמגיע לנכדי הבעש"ט ז"ל 
בקול  מעט  אומר  הנ"ל  ז"ל  הבעש"ט  ותלמידי 
וכשבא  וכו',  מונח  פה  כנ"ל:  בהתלהבות  ולא 
בקרירות  ואומר  לגמרי  נתקרר  ז"ל  להבעש"ט 

פה מונח הבעש"ט. 
המתנגדים  תמיד  היה   - דווקא  באומן  וכן 
גדולים על רבינו ז"ל, ולא ידעו ולא הבינו גדולת 

רבינו ז"ל(

וראו אותו אנשים ברחוב והכירו שהוא איש 
בא  מאיפה  אותו  ושאלו  שלום  לו  נתנו  זר, 

יהודי? )פון וואנין איז א יוד?(
והשיב להם מברעסלא,

ותמהו, למה באתם לכאן?
והשיב להם: "להבעש"ט הק' ז"ל,

שהוא  ממנו  ולועגים  צוחקים  והתחילו 
להבעש"ט  כזה  רחוק  ממקום  שבא  משוגע 

ואמרו עליו על הבעש"ט ז"ל דברים וכו'

ונעשה לו רע בעיניו ואף על פי כן חשב שאלו 
אנשים מהשוק ואינם מכירים גדולתו. ונכנס 
לביהמ"ד וראה רב יושב ולומד עם תלמידים. 

ונתנו לו שלום ושאלו אותו כנ"ל

והשיב להם כנ"ל,

והתחילו שוחקים ולועגים ממנו יותר ויותר, 
הוא  הלא  להבעש"ט  באתם  למה  לו  ואמרו 

כך וכך וכו' ודברו עליו דברים רחמנא לצלן.

ונעשה לו רע מאוד כי יגע וטרח כל כך בחינם, 
ולא נכנס להבעש"ט ז"ל כלל.

גם-כן  ושהה  לעיר  ומעיר  לכפר  מכפר  וחזר 
ובאמצע  בחזרה  לביתו  שבא  עד  שנה  חצי 
הדרך שמע שנסתלק הבעש"ט ז"ל ולכן הוא 
שנה  מאוד  טרח  כי  כל-כך,  תמיד  מתאנח 
לא  ולבסוף  ז"ל  הבעש"ט  לראות  שלימה 
ראה אותו מחמת שהאמין לדברי המתנגדים 
וצעק תמיד: חבל על דאבדין ולא משתכחין!

)כתב-יד הרה"ח ר' שמואל הורביץ(

אמר המחבר שמעתי מאבי ז"ל ששמע מגדולי המקורבים של 
המאמר  שבזה  ז"ל  רבינו  של  מרמיזותיו  שהבינו  ז"ל,  רבינו 
המוציא  יהיה  שהוא  ז"ל  נתן  הר"ר  על  ידיו  סמך  הקדוש 
ז"ל לאחר פטירתו,  רבינו  עינינו הקדושים של  והמביא בכל 
השארתו  קיון  עיקר  שכל  היה  שכך  בעינינו  שראינו  כמו 
ע"י  רובו ככולו כמעט רק  היה  לנצח  ז"ל  הקדושה של רבינו 

הר"ר נתן ז"ל כידוע.

המאמר  בסוף  שמבואר  במה  ז"ל  רבינו  רימז  דעתי  ולעניות 
ברמז, בענין קבורתו של משה כי סמך משה את ידיו עליו, לענין 
שקיום ההשארה הקדושה של הדעת הקדוש שלו שצריכין 
להאיר אותה לנצח בבנים ותלמידים וכמו שאמר בפירוש קודם 
שאמר המאמר הנ"ל וכנכתב לעיל )סעיף כ"ד( וכמבואר להדיא 
גם במאמר הנ"ל אות ד' שזה עיקר שלימות הצדיק שגם אחר 
הסתלקותו  יאיר דעתו הקדושה בבני עולם הזה השפל בבנים 
ותלמידים, כי הדעת הקדוש שלו כלול מבנים ותלמידים בחינת 
דרי מעלה ודרי מטה וכו' כמבואר בפנים - ורימז כאן, שעיקר 

השארת דעתו הקדושה לאחר פטירתו הוא ע"י קדושת קברו 
הקדוש שציוה בחיים חיותו לבוא לשם, ולהתפלל שם הרבה 
הבטיח  דבריו,  שיקיים  ומי  וכו',  תהילים  ולומר  ית'  להשם 
וכמבואר  דאפשר,  טצדקי  בכל  לטובתו  ישתדל  שבוודאי  לו 
כאן  לנו  ורימז   - קס"ב(.  מוהר"ן  חיי  )ראה  פעמים  כמה  כבר 
שממש כמו שבחיים חיותו היה מאיר דעתו הקדושה לכל אחד 
היה  מעלה  הדרי  מבחינת  שהוא  למי  בחינתו,  כפי  ממקורביו 
ולמי שהוא  כבודו,  בו ההשגה של מה בחי' איה מקום  מאיר 
מבחי' הדרי מטה היה מאיר בו בחי' ההשגה של מלא כל הארץ 
כבודו וכו', כמו כן ממש, גם עכשיו יש כח זה בבחינת קבורתו 
בחינתו  כפי  לנפשו  תועלת  אחד  כל  משם  שמקבל  משה,  של 
בחי' עליונים נדמה להם למטה ותחתונים נדמה להם למעלה 

כמבואר בפנים, 
את  שיחזיקו  עליהם,  פקד  כאשר  שיקיימו  ידי  על  והעיקר 
עצמם כולם באהבה ואחדות גדול! כמבואר כבר במקום אחר 

)חיי מוהר"ן סימן רי"ח(.
)פרפראות לחכמה תו' ז' תנינא ס"ק כ"ו(

שרפי-מעלה 

! די יחו ר ו נדי
סיפורים ושיחות מפי חסידי ברסלב

ֱאמּוָנה ִהיא ִמָּדה ַאֲחרוָֹנה, ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ַעל ָיָדּה ַּדְיָקא עוִֹלין ַעל ָּכל ַהַּמְדֵרגוֹת ֻּכָּלן. ִּכי ֱאמּוָנה ִהיא ִּבְבִחיַנת ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבוִֹנים ָהְיָתה 
ְלרֹאׁש ִּפָּנה ַּכָּידּוַע. ּוְכמוֹ ֶׁשָאַמר ַרֵּבנּו ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה ְּבִשֹיחוָֹתיו ַהְּקדוִֹׁשים ֶׁשִּדֵּבר ִעָּמנּו ַאַחר ַהּתוָֹרה ִּכי ְמַרֲחֵמם ְיַנֲהֵגם ְּבִלּקּוֵטי ִתְנָיָנא 
ִסיָמן ז', ְוָאַמר ָאז ֶׁשֱאמּוָנה ִהיא ַמְדֵרָגה ַאֲחרוָֹנה ֲאָבל ַעל ָיָדּה זוִֹכין ַלֲעלוֹת ַעל ַהּכֹל, ּוְלַהִּגיַע ִלְבִחיַנת ָרצוֹן ֻמְפָלג ְוכּו' ֶׁשעוֶֹלה ַעל ַהּכֹל. 
)חיי מוהר"ן – תקס"ד(



געגועים לרבינּוא'ת ל'בבך ו'את ל'בב זרעך -ר"ת אלול

לתרומות והנצחות ע"ג העלונים והמבחנים בליקו"מ  פלא': 050-418-0673
ת.ד. 5136 ירושלים
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ִעַּקר ָהרֹאׁש ְוַהַהְתָחָלה ֶׁשל ָּכל ַהִּתּקּוִנים הּוא 
רֹאׁש  ִּכי  ַּדְיָקא,  רֹאׁש  ַהָּׁשָנה,  רֹאׁש  ְיֵדי  ַעל 
ַהָּׁשָנה הּוא יוֹם ִראׁשוֹן ַלְּתׁשּוָבה, ַהְינּו ַהְתָחַלת 
ַהְּתׁשּוָבה, ִּכי ָאז הּוא יוֹם ִראׁשוֹן ַלֲעֶשֶרת ְיֵמי 

ְּתׁשּוָבה. 

ָקֶׁשה  ְוַהִּתּקּון  ַהְּתׁשּוָבה  ַהְתָחַלת  ֶּבֱאֶמת  ִּכי 
ְוָכֵבד ְמאֹד, ִּכי ָקֶׁשה ְמאֹד ֵליַדע ְוִלְמצֹא ָהרֹאׁש 
ְוַהַהְתָחָלה, ִּכי ַעל ִּפי רֹב ָּכל ַהִּתּקּוִנים ְוָהֵעצוֹת 
ָּכל ֶאָחד ָּתלּוי ַּבֲחֵברוֹ ּוֵמֲחַמת ֶזה ָקֶׁשה ִלְמצֹא 

ָהרֹאׁש ְוַהַהְתָחָלה...

ִּכי  ֵמִאָּתנּו,  ָהֵעָצה  ָאְבָדה  ָהַרִּבים  ַּבֲעוֹנוֵֹתינּו 
ְלַקֵּים  ָעֵלינּו  ְוָכֵבד  ָקֶׁשה  ְּבַעְצָמּה  ָהֵעָצה  ַּגם 
ְוַהַהְתָחָלה  ָהרֹאׁש  ִלְמצֹא  ְוָכֵבד  ָקֶׁשה  ֵּכן  ְוַעל 
ְוָכֵבד  ֶׁשָּקֶׁשה  ְוַהִּתּקּוִנים  ָהֵעצוֹת  ְּברֹב  ְוֵכן הּוא 
ִלְמצֹא ָהרֹאׁש ְוַהַהְתָחָלה ֵמֲחַמת ֶׁשַעל ִּפי רֹב ָּכל 
ָהרֹאׁש  ֵמֵהיָכן  יוְֹדִעין  ְוֵאין  ַּבֲחֵברוֹ  ָּתלּוי  ֶאָחד 
ְוַהַהְתָחָלה ְוַכְמבָֹאר ְּבִדְבֵרי ֲאדוֵֹננּו מוֵֹרנּו ְוַרֵּבנּו 

ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה ִמֶּזה ְּבָמקוֹם ַאֵחר. ְוַעל ֵּכן ִעַּקר 

ָהרֹאׁש ְוַהַהְתָחָלה ֶׁשל ָּכל ַהִּתּקּוִנים 
ַהָּׁשָנה.  רֹאׁש  ְיֵדי  ַעל  הּוא  ֶׁשָּבעוָֹלם 
ִּכי  ַּדְיָקא,  רֹאׁש  ַהָּׁשָנה  רֹאׁש  ִנְקָרא  ֵּכן  ְוַעל 
ַלֲעבוַֹדת  ִלְכנֹס  ְוַהַהְתָחָלה  ָהרֹאׁש  ִעַּקר  ִמָּׁשם 
ה', ִּכי הּוא יוֹם ָהִראׁשוֹן ַלֲעֶשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה, 

ַהְינּו ֵראִׁשית ַהְּתׁשּוָבה ְוַהִּתּקּון. 
)יו"ד – ערלה – ד – ה(

בשורה משמחת!  ניתן להשיג את הספר של הרה"ח ר' שמואל 
הורביץ ז"ל "יחוס הגדולים" בענין יחוס משפחות הורביץ, 

ולרשטיין ועוד...    בחנות "משך הנחל" מא"ש י-ם.

                          עניני דיומא / המשך   

ֲחָטָאיו,  ְּכֵאב  ֶּבֱאֶמת  ֶׁשַּיְרִּגיׁש  ִיְזֶּכה  ִאם 
ֶׁשַּיְרִּגיׁש  ַעד  ְלָבבוֹ  ָעְרַלת  ְּכֶׁשָּימּול  ְּדַהְינוּ 
ְוִיְתָחֵרט  ְוִיְצַטֵער  ְּכֵאבוֹ  ּגֶֹדל  ֶּבֱאֶמת  ְלָבבוֹ 
ָּכל  ַּגם  ַיְרִּגיׁשּו  ֶּבֱאֶמת, ָאז  ִּבְתׁשּוָבה  ְוָיׁשּוב 
ַהְּלָבבוֹת ֶׁשל ָּכל ַהִּטּפוֹת ֶׁשִּנְמְׁשכּו ִמֶּמּנּו, ֵהן 
ָּבָניו ַמָּמׁש ֵהן אוָֹתם ֶׁשִּנְמְׁשכּו ְלָמקוֹם ַאֵחר 
ְלָבָבם  ָעְרַלת  ִנּמוֹל  ִיְהֶיה  ֻּכָּלם  ְוָׁשלוֹם,  ַחס 
ַנֲעֶׂשה  ְוִיְהֶיה  ֻמָּטִלים,  ֵהם  ֵהיָכן  ְוַיְרִּגיׁשּו 
ַרַעׁש ָּגדוֹל ֵּביֵניֶהם ְוִיְתעוְֹררּו ִלְתׁשּוָבה ֻּכָּלם.

ִּכי  ֱאלּול,  חֶֹדׁש  הּוא  ָלֶזה  ַהְּמֻסָּגל  ְוַהְּזַמן 
ֱאלּול ָראֵׁשי ֵּתבוֹת ֶא'ת ְל'ָבְבךָ ְואֶ'ת ְל'ַבב. 
ְסָתם  ְלַבב  ְוֶאת  ְלָבבוֹ  ֶאת  ֶׁשָּימּול ה'  ַהְינּו 

ַהָּתלּוי ּבוֹ, ְלֵהיָכן ֶׁשִּנְמָׁשְך ַּכַּנ"ל.
)ליקוטי מוהר"ן - תורה קמ"א( 

___________________________.הללוהו בתקע שופר

הללוהו  אמר:  השלום  עליו  המלך  דוד 
על  מזהירים  כלומר  שופר,  בתקע 
העתיד, אם נבער מכם דעת אותו יתברך 
בשירות  ולשבחו  להללו  השנה,  כל 
אותו  הללוהו  פנים  כל  על  ותשבחות, 
יתברך עתה ב"תקע שופר", בחודש אלול 
שנשמע קול השופר, לעורר לב הנרדמים 
בתשובה, וראוי להתלהב לעבודת הבורא 

ברוך הוא.
)אור המאיר( 

___________________________.לפקוח עינים בימים אלו

האלה  הקדושים  בימים  בפרטות 
בו  שנפתחים  ואילך  אלול  חודש  מראש 
והם  השנה  מכל  יותר  תשובה  השערי 
להתעורר  משכיל  לכל  וראוי  רצון  ימי 
ולפקוח  העצלות  שנת  מתרדמות  בהם 
אלהינו.  לקראת  ולהכין  עורות  עינים 
ממעי  לצאת  שננער  מעת  האדם  והנה 
אמו ניתן בו יצר הרע והוא מוטבע בטבע 
החומריות, ובכל משך ימי קטנותו טבעו 
ותאוות  זמן  בהבלי  להשתעשע  מושכו 
החומריות, וגם אחר כך בהיותו בן שלש 
בו היצר טוב מכל  ניתן  עשרה שנה שאז 
מקום כבר הטבע נטבע ללכת אחר ההבל 
ותאוות המדומות, ומעט מן המעט אשר 
ה'  את  לבקש  לבבם  בכל  אז  יתעוררו 
הנעורים  מעשי  גיוום  אחרי  ולהשליך 
ורוב סיגי בני אדם, הגם אם תבוא בלבם 
וחפיצה לעסוק בדברי תורה  אז חשקות 
בכל זה עוד לא יבקשו התכלית האמיתי 
העליון,  באור  התורה  ידי  על  להתדבק 
אכן יהיה לימודם להשיג על ידי לימודם 
אדם  בני  בעיני  להתכבד  המדומה  כבוד 
זה  ידי  על  להשיג  גם  בפניהם,  ולהגדיל 
ולעשותה  הממון  אל  וחמדתם  תאותם 
יגיע  כך כאשר  ואחר  בה,  לחפור  קרדום 
אז  שנה  וארבע  ועשרים  עשרים  לימי 
ערכו  לפי  אחד  כל  ה'  את  המבקשים 
שכיות  ממבוכות  לשוב  בלבו  מתעורר 

חמדת הזמן לידע ולהבין כי לא זו הדרך 
אשר יעשה אותו האדם להתהלך בו ולא 
זה התכלית המכוון בעסק התורה, והכל 
לפי מה שהוא אדם זה מקדים וזה מאחר 

לשום על לבו.
בו  נוססה  ה'  רוח  אשר  הנבוב  והאיש 
ולבבו יבין ושב ראוי לו לפשפש ולחפש 
התורה  בעסק  הקודמות  מחשבותיו  על 
הכבוד  מבקשת  ממולאים  היו  אשר 
כוזבות,  והנאות  האדם  מן  לו  ותפארת 
הקדושה  ולשכינתו  לה'  כבוד  ולתת 
ולזכך  בגלותינו,  בפשעינו  שולחה  אשר 
המסיתו  יצרו  עם  ולהלחם  חומריותו 
הנאות  עבור  בתורה  לעסוק  ומדיחו 
גשמיות ובקשת השררה ורדיפת הכבוד, 
עסקו  ראשית  על  לבבו  בכל  ולהתנחם 
בזה  ונתן  זו  כוונה  על  שהיתה  בתורה 

אחיזה להחיצונים.
)מאור ושמש - פרשת כי תצא(

___________________________.כל רגע חשובה ויקרה מאד

כ"ק  וגו':  ההיא  בעת  ה'  אל  ואתחנן 
אאמו"ר זצללה"ה זי"ע דבר בקדשו בשם 
על  זצללה"ה  מפרשיסחא  בינם  ר'  הרבי 
המד"ר: "כי מספר חיי אדם איננו מקובץ 
כי מה שעבר אין ומה שעתיד עדיין  יחד, 
שאמר  וכמו  ההוה,"  אלא  לך  ואין  אינו 
הכתוב: "הנה טפחות נתת ימי", הפירוש, 
שבעים  ידו  על  ומושך  שמודד  מי  כמו 
אמות חבלים, אין בידו אלא הטפח שהוא 
ב"תוך ידו, כי העבר עבר ומה שעדיין אינו 
בתוך היד, כן הימים של אדם אינם אלא 

רגע ההוה. עי"ש בדה"ק. 
ומשה רבנו ע"ה שהיה עניו בתכלית הענוה 
הטובים  מעשיו  שכל  חושב  שהיה  מובן 
לאפס, ומה שיהיה אחר הזמן שהוא עתה 
רגע  לו  היה  לא  וממילא  עדיין,  בו  עומד 
בעיניו  מאד  ויקרה  ספונה  והיה  ההוא, 
בעת  ה'  אל  ואתחנן  וזהו  אצלו,  הרגע 
ההיא, היינו על העת ההיא על הרגע ההיא 
שהוא עומד בה, שידע תמיד שאין לו רק 
בשקידת  תמיד  היה  וממילא  ההוא,  רגע 
ע"ה  המלך  דוד  וכמ"ש  והיראה,  התורה 
ז"ל  ופירש"י  בעודי",  לאלקי  "אזמרה 
בעוד שאני חי, ברגע ההוא שאני חי כי מה 
שעבר אין, ומה שעתיד אינו בידו, וממילא 
ימי  כאשר  ובפרט  ה',  עובד  תמיד  יהיה 
אלול והימים הנוראים משמשים ובאים 
עצמו  על  לקבל  האדם  צריך  מאד  מה 
מאד,  ויקרה  חשובה  רגע  כל  להיות 
שיחשוב וידע כי מה שעתיד עדיין ואין לו 
מהרגע  הטובים  ובמעשיו  ההוא  רגע  רק 
המלכים  מלכי  מלך  לפני  יעמוד  ההוא 
זו  ובידיעה  אין,  שעבר  מה  כי  הקב"ה, 

יזכה בטח לעבוד את ה' כראוי.
)ערוגות הבושם - פרשת וירא(

ַעל-ְיֵדי ֶׁשַּמִּזיִעין 
ִּבְׁשִביל ָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה

ַעל-ְיֵדי-ֶזה זוִֹכין 
ְלִׂשְמָחה, ַּגם זוֶֹכה 
ִלְרפּוָאה:


