
ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ַהְמַדֶּמה,  "ּוְכֶׁשִּנְתַּתֵּקן  ז:  ס"ק 
ְוִנְתַּבֵּטל  ִּדְקֻדָּׁשה,  ָהֲאִמִּתית  ָהֱאמּוָנה  ִנְתַּתֵּקן 
ְּבכַֹח  ְּתלּוָיה  ָהֱאמּוָנה  ִעָּקר  ִּכי  ָּכְזִּבּיוֹת.  ֱאמּונוֹת 
ַׁשָּיְך  ֵאין  ֵמִבין  ֶׁשַהֵּשֶֹכל  ַּבֶּמה  ִּכי  ַהְמַדֶּמה. 
ֱאמּוָנה. ְוִעָּקר ֱאמּוָנה ִהיא ַרק ְּבָמקוֹם ֶׁשַהֵּשֶֹכל 
ְצִריִכין  ָׁשם  ְכלוֹ,  ְּבשִֹ ַהָּדָבר  ֵמִבין  ְוֵאינוֹ  ִנְפָסק 
ְכלוֹ, ֲאַזי ִנְׁשָאר  ֱאמּוָנה, ּוְכֶׁשֵאינוֹ ֵמִבין ַהָּדָבר ְּבשִֹ
ַרק ִּבְבִחיַנת ּכַֹח ַהְמַדֶּמה, ְוָׁשם ְצִריִכין ֱאמּוָנה."

אמונה

לגשמיות  סתירה  לשכל,  סתירה  היא  אמונה 
ולדמיונות שלנו, ובכל זאת ַעם-ישראל, ַעם-ה', 
אינם הולכים אחר השכל והמדמה כי אם אחר 
שם  דווקא  נגמר  שהשכל  ובמקום  ית',  השם 
דבר  ששום  החזקה,  ישראל  אמונת  מתחילה 

בעולם לא יכול לעמוד נגדה. 

מדמה

אחר  שולל  הולכת  ישראלית  נפש  כשחלילה 
האמונה  כח  אזי  מאמונתה,  ונופלת  היצר 

מחמת  אך  בנפש,  קיים  נשאר  הישראלי 
נהפכת  האמונה  זו  הבחירה  של  הגדול  הכח 
תֵפלות  לאמונות  כוזביות",  ל"אמונות 
הכופר  זה  את  משליכים  ומשמים  ומדומות, 
דמיונות  תחת  והטבע,  הנחש  שליטת  תחת 

המעוננים והחוזים בכוכבים וכו'. 1

המאמין באמת

אפס  מלבדו  עוד  ש"אין  ויודע  באמת  המאמין 
כי-אם  בעולם,  ושליטה  כח  שום  ואין  זולתו" 
כל  ומתבטלים  בטלים  אצלו  יתברך,  להשם 
הכוחות המדומים השונים הקיימים בזה עולם-

שליטה  יכולת  שום  כח  לשום  ואין  הדמיון, 
ִחּדּוׁש  ִלְבִחיַנת  ָהֱאמּוָנה  ְיֵדי  ַעל  ו"זוִֹכים  עליו, 
ַעל  ַהְנָהָגָתם  ַוֲאַזי  ִיְשָֹרֵאל.  ֶאֶרץ  ְּבִחיַנת  ָהעוָֹלם, 
ְיֵדי ַהְׁשָּגָחה ְלַבד, ַעל ְיֵדי ְּבִחיַנת ִנְפָלאוֹת ְלַמְעָלה 

ֵמַהֶּטַבע ֶׁשל ַמֲעֶרֶכת ַהָּׁשַמִים." 1

כולו טוב

ֻּכּלוֹ  טוב  ֻּכּלוֹ  הּוא  ֲאַזי  ַהַהְׁשָּגָחה  "ְכֶׁשִּנְתַּגֶּלה 
ֶחֶסד", 1

תורה ח' תנינא – תקעו תוכחה

אור הגאולה
ה ל ו א ג ד א  ת ל ח ת א י  ל ש ר  פ ס ה

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

39כי תצא . י"א אלול תשע"ג

בס"ד בר"ה

התאריך  יום
בחודש

העמוד   
בליקו"מ

טז:י"אשבת
יז.י"בראשון

יז:י"גשני 
יח.י"דשלישי
יח:י"דרביעי

יט.ט"וחמישי
יט:ט"זשישי

ליקו"ה
יו"ד ח"ב

רי"ד

רט"ו

רט"ז

רי"ז

רי"ח

רי"ט

ר"כ

לוח העמוד היומי

לקוטי-הלכות
           הלכה למעשה

ה " ו ק י ל ב י  מ ו י ה ף  ד ה י  " פ ע

כלאי בגדים ב' - פדיון בכור 

א. ִעַּקר ַהַּגֲאָוה ְּכֶׁשֵאין ְמַבֵּטל ָהָאָדם 
ֶׁשַעל  ְּבַאִין,  ִנְכָלל  ֶׁשִּיְהֶיה  ְיׁשּותוֹ  ָּכל 
ַאַחר  ִנְכָלל  ְּבִחיָנתוֹ  ְלִפי  ֶזה  ְיֵדי 
ְּבקֶֹדם  ֵיׁש  ְּבִחיַנת  ֶׁשִהוא  ַהְּבִריָאה 
ֲאָבל  ַאִין.  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ַהְּבִריָאה 
הּוא  ְוָׁשלוֹם  ַחס  ַּגֲאָוה  לוֹ  ְּכֶׁשֵּיׁש 
ַוֲאַזי  ֵמַאִין  ַהֵּיׁש  ְוָׁשלוֹם  ַחס  ַמְפִריד 
ֵאין ָׁשלוֹם ַחס ְוָׁשלוֹם ֵּבין ֶחֶסד ְוִדין. 

)ב – ג(
________________________

ְּגבוִֹהים  ְּדָבִרים  ֵהם  ַהְּלבּוִׁשין  ב. 
ָהאוֹרוֹת  ָּכל  ִּכי  ְמאֹד,  ִויָקִרים 
ַהְּגבוִֹהים ָהֶעְליוִֹנים ִאי ֶאְפָׁשר ְלַקֵּבל 
ִּכי ִאם ֶּדֶרְך ַּכָּמה ְלבּוִׁשין ֶׁשֵהם ִעַּקר 
ַּכָּמה  ְוֵיׁש  ַּכָּידּוַע  ָהעוָֹלמוֹת  ִּתּקּון 

ְוַכָּמה ְּבִחינוֹת ִּבְלבּוִׁשין. )ד – ב(
________________________

ָּכל  ְלָקֵרב  ִעְסָקם  ָּכל  ַהַּצִּדיִקים  ג. 
ָהעוָֹלם ֲאִפּלּו ָהְרחוִֹקים ְמאֹד ְלָקֵרב 
ֻּכָּלם ַלה' ִיְתָּבַרְך, ִּכי ֶזה ִעַּקר ְּגֻדָּלתוֹ 
ְלָקֵרב  ּכָֹחם  ְוָכל  ִיְתָּבַרְך  ּוְכבוֹדוֹ 
ֶׁשֵהם  ְיֵדי  ַעל  הּוא  ְמאֹד  ְרחוִֹקים 
ְוַרֲחָמיו  טּובוֹ  ּגֶֹדל  ְלַהִּכיר  זוִֹכים 
ַלּכֹל  ּומוִֹדיִעים  ַלּכֹל  ִיְתָּבַרְך  ְוטּובוֹ 
ֵאָליו  ְלִהְתָקֵרב  ִּתְקָוה  ְלֻכָּלם  ֶׁשֵּיׁש 
ְוטּובוֹ  ַרֲחָמיו  ֲעַדִין  ִּכי  ִיְתָּבַרְך 
ְוֹלא  ָתְמנּו  ֹלא  ה'  ַחְסֵדי  ִּכי  ֲעֵליֶהם, 

ָכלּו ַרֲחָמיו ְלעוָֹלם." )ד – ג(

ְלַצִּדיִקים  ְלִהְתָקֵרב  ֶׁשּזוֶֹכה  "ִמי 
ַהַּנ"ל  ַהּכַֹח  ֶזה  ָלֶהם  ֶׁשֵּיׁש  ָּכֵאּלּו 
ָלֶנַצח, ַאְׁשֵרי  ִיְזֶּכה ְלָכל טוֹב  ְּבַוַּדאי 
לוֹ. ַוֲאִפּלּו ִאם ִקְלֵקל ְמאֹד ְמאֹד ַאף 
ַעל ִּפי ֵכן ַהּכֹל ִיְתַּתֵּקן ְּבַוַּדאי ַעל ְיֵדי 
ַצִּדיִקים ָהֵאּלּו ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ּכַֹח ְלַתֵּקן 
ַוֲעוֹנוֹת  ַוֲחָטִאים  ִקְלקּוִלים  ִמיֵני  ָּכל 
ַהַּצִּדיִקים  ִּכי  ֶׁשָּבעוָֹלם,  ּוְפָׁשִעים 

ְיכוִֹלים ְלַכֵּפר ֲעוֹנוֹת ַעּמוֹ."

במקום שהשכל נפסק...

לעלוי נשמת  עקא בת ר' אברהם אלימלך ז"ל  

ִבְפָרט ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ָאב ָזֵקן, ָזֵקן ֶׁשַּבְּזֵקִנים ֲאֶׁשר ּכֹחוֹ ָּגדוֹל ְונוָֹרא ְמאֹד ְמאֹד ַעד ֵאין סוֹף ְוֵאין ַּתְכִלית, ַוֲאִני 
ַמְבִטיֲחךָ ְּבִני ֲחִביִבי ֶׁשֵאיךְ ֶׁשִּיְהֶיה ֶׁשֵאיךְ ֶׁשִּיְהֶיה, ְּבַוַּדאי ְיַתֵּקן אוְֹתָך ַרֵּבנּו ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה ְּבִתּקּון ִנְפָלא... 
ְוַתְכִריַח ַעְצְמָך ַהְרֵּבה ִלְלמֹד ִסְפֵרי ַרֵּבנּו ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה ְּבָכל יוֹם ְמַעט אוֹ ַהְרֵּבה, ַעל ָּכל ָּפִנים לא ַיֲעבֹר 
ָעֶליָך ׁשּום יוֹם ְּבִלי ִלּמּוד ִסְפֵרי ַרֵּבנּו ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה ְוֻׁשְלָחן ָערּוְך, ְוַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ַיַעְזְרךָ ְלהוִֹסיף ְּבָכל 
יוֹם ָויוֹם ִלְלמֹד יוֵֹתר, ְוַגם ְלָפֵרׁש ִשֹיָחְתָך ְלָפָניו ִיְתָּבַרְך ְּכֵבן ִלְפֵני ָאִביו ְמַעט אוֹ ַהְרֵּבה ְּבָכל יוֹם, ּוְׁשָאר ָּכל 

ַהּיוֹם ַּתְכִריַח ַעְצְמָך ְלַשֵֹּמַח ַנְפְׁשָך ְּבָכל ַמה ְּדֶאְפָׁשר, 
ֶנֶגד  ַּדְעְּתָך  ֶׁשְּתַבֵּטל  ְוָהִעָּקר  ְמאֹד,  ִיְשֶֹּגה  ְוַאֲחִריְתָך  ִמְצָער  ֵראִׁשיְתָך  ְוָהָיה  ְּבָך  ֶׁשְּיֻקַּים  ַלה'  ְמַקֶּוה  ַוֲאִני 
ַּדְעִּתי ֶׁשהּוא ַּדַעת ַרֵּבנּו ַהָּקדוֹׁש ְוַהִּנְשָֹּגב ֵזֶכר ַצִּדיק ְוָקדוֹׁש ִלְבָרָכה, ִּכי הּוא ַחֶּייָך ְוכוּ', ּוְרצוִֹני ְלַהֲאִריְך 
יוֵֹתר ַאְך ְזַמן ַהְּתִפָּלה ִהִּגיַע ַוֲאִני ֵזַרְזִּתי ַעְצִמי ִלְכּתֹב ִמָּיד קֶֹדם ַהְּתִפָּלה, ִּכי ִאֶּגֶרת ֶזה הּוא ִעַּקר ִמְצַות 
ְקִריַאת ְׁשַמע ְלַקֵּים ְוִׁשַּנְנָּתם ְלָבֶניָך ְוכוּ', ְוִלַּמְדֶּתם אוָֹתם ֶאת ְּבֵניֶכם ְוכוּ', ִּבְפָרט ְּדָבִרים ֵאּלּו ַהּנוְֹבִעים 
ִמְּמקוֹר ַהַחִּיים ֵמַהַּנַחל נוֵֹבַע ְמקוֹר ָחְכָמה ְמקוֹם ָּגְבֵהי ְמרוִֹמים ֶׁשְּיכוִֹלין ְלַהֲחיוֹת ַּגם אוְֹתָך ְוַהְּגרּוִעים 
ִמְּמָך ֲאָלִפים ְּפָעִמים, ְוֵתַדע ְוַתֲאִמין ְּבִני ֶׁשְּכָבר ָהיּו ֶאְצֵלנּו ֲאָנִׁשים ֶׁשָהיּו ְּגרּוִעים ִמְּמָך ַהְרֵּבה ְוִנְתָקְרבוּ 
ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ַעל ְיֵדי ִּדּבּוִרים ָּכֵאֶּלה ְוָכֵאֶּלה ֶׁשִּקַּבְלנּו ִמֶּמּנּו ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה ּוְקָצָתם ִנְפְטרּו ְלַחֵּיי עוָֹלם 
ַהָּבא ְלָׁשלוֹם ְוֶחְלָקם ְּבַחִּיים ִנְצִחִּיים ְּבכֹחַ ַרֵּבנּו ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה, ַוֲאֶׁשר ֵהם ַּבַחִּיים עוֶֹדָּנה ֵהם ֲאָנִׁשים 

ְּכֵׁשִרים, ּוְבַוַּדאי ְיִהי ַאֲחִריָתם טוֹב ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלַהֲאִריְך ָּבֶזה ַעל ְּפֵני ַהָּשֶדה.

ִּדְבֵרי ָאִביָך ַהּכוֵֹתב ִּבְדָמעוֹת ּוְבִשְֹמָחה ַעל ְיֵדי ַהִּתְקָוה ְלַאֲחִרית טוֹב ְלֻכָּלנוּ ְוַגם ִלי ּוְלָך ּוְלָכל ִיְשָֹרֵאל 
ִיְהֶיה ַאֲחִרית טוֹב ַעל ְיֵדי ַהַּצִּדיק ַהָּקדוֹׁש ָסָבא ְּדָסִבין ֶׁשָאנּו חוִֹסים ּבוֹ ִּכי סוֹף ָּכל סוֹף ַהּכֹל ִיְתַּתְּקנוּ, 
ַאְך ַמה ָּגְדלּו ַחְסֵדי ה' ֶׁשָאנּו יוְֹדִעים ֵמָהעוֵֹסק ְּבִתּקּוֵננוּ, ְוֵאין ָאנּו ִמְתַנְּגִדים ַחס ְוָׁשלוֹם ַעל ַהִּמְׁשַּתֵּדל 

ְּבַהָּצָלֵתנּו ָלֶנַצח, ַאְׁשֵרינּו ַאְׁשֵרינּו ְוכוּ'. ָּברּוְך ֱאלֵהינוּ ְוכוּ'.
)עלים לתרופה – תלג( 

מעלת הלימוד

לעלוי נשמת 

שמעון בן הערש'ל ז"ל 

המשך בעמ' הבא 



אצלו  באמת!  ומאמין  הזוכה 
ואין  הטבע,  כוחות  כל  בטלים 
להם שום אחיזה ושום שליטה עליו. מה-שאין-
כן מי שמונח תחת אמונות תפלות של העולם-
הזה, בעצם אמונתו באמונות תפלות אלו, הוא 
ולעורר  ולהפחידו  עליו  לשלוט  כח  להם  נותן 

עליו קטרוגים ודינים רחמנא ליצלן. 1

אשר יורוך

"ְוָׁשַמְרָּת ַלֲעׂשוֹת ְּככֹל ֲאֶׁשר יוֹרּוָך, ַעל ִּפי ַהּתוָֹרה 
ַּתֲעֶׂשה  ְלָך  יֹאְמרּו  ֲאֶׁשר  ַהִּמְׁשָּפט  ְוַעל  יוֹרּוָך  ֲאֶׁשר 
ֹלא ָתסּור ִמן ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַיִּגידּו ְלָך ָיִמין ּוְׂשמֹאל". 2

"אמונת  הוא  האמונה,  מיסודי  יסודי  חלק 
אמיתית  אמונה  אין  כשחלילה  חכמים", 
בחכמי-אמת, מחמת טענות שונות, על-ידי-זה 

חלילה גם האמונה בהשם יתברך אינה כראוי.

ֱאמּוַנת  ַמהּו  ֵּכן  ִאם  ִעּמוֹ  ְלִהְתַוֵּכַח  "ְוִהְתַחְלִּתי 
ְּכָלל,  ִלְדָבַרי  אֶֹזן  ִהּטּו  לא  ֵהם  ֲאָבל  ֲחָכִמים 
ְקָצת  ַהּנוְֹגִעים  ָוֶהֶבל  ְׁשטּות  ִּדְבֵרי  ְוֵהִׁשיבּו 
ִלְכִפירוֹת ִּכי ֶּבֱאֶמת ִמי ֶׁשֵאין לוֹ ֱאמּוַנת ֲחָכִמים 
ִּבְׁשֵלמּות,  ֵאיָנּה  ִיְתָּבַרְך  ְּבַהֵּׁשם  ֱאמּוָנתוֹ  ַּגם 
ְוַכְמבָֹאר ִּבְדָבֵרינּו ַהְרֵּבה, ּוִבְפָרט ְּבַהּתוָֹרה ִּתְקעּו 
ָרִאיִתי  ְוָאז  ִתְנָיָנא  ִלּקּוֵטי  ח'  ְּבִסיָמן  ּתוָֹכָחה 
ִּכי  ְלִמְתַנְּגִדים,  ֲחִסיִדים  ֶׁשֵּבין  ַהִחּלּוק  ֵהיֵטב 
ֶׁשֵהם  ֶׁשָּלֶהם  ָחָכם  ְּבַהַּתְלִמיד  ֶׁשֲאִפּלּו  ָרִאיִתי 
ָּגדוֹל  ְוָחִסיד  ָחָכם  ַּתְלִמיד  ֶׁשהּוא  ָעָליו  אוְֹמִרים 
ָלֶהם  ָאַמְרִּתי  ָּכְך  ְוַאַחר  ֱאמּוָנה  ָלֶהם  ֵאין  ּבוֹ  ַּגם 
ְּבֵפרּוׁש, ֲאִני ָהִייִתי ָסבּור ֶׁשִאם ֵאין ָלֶכם ֱאמּוָנה 
ָּפִנים  ָּכל  ַעל  ַהֲחִסיִדים,  ֶׁשל  ַהַּצִּדיִקים  ִּבְגדוֵֹלי 
ֲאָבל  ֲחָכִמים ֶׁשָּלֶכם,  ְּבַתְלִמיֵדי  ָלֶכם ֱאמּוָנה  ֵיׁש 
ֱאמּוָנה  ָלֶכם  ֶׁשֵאין  ַמְדֵרַגְתֶכם  יוֵֹדַע  ֲאִני  ַעְכָׁשו 

ְּכָלל." 3

מנהיג אמיתי

צריך  הוא  חכמים  לאמונת  זכה  שהאדם  אחר 
כי  אמיתי,  למנהיג  שיזכה  הרבה  להתפלל 
לו  מזיק  זה  שקר  של  למנהיג  המקורב  חלילה 

לאמונה.
"ָּכל ַמְנִהיג ֲאִמִּתי ֶׁשְּבָכל ּדוֹר ֵיׁש לוֹ ְּבִחיַנת רּוַח 
ְנבּוָאה. ְוַגם ַעְכָׁשו ֶׁשָּבֵטל ַהְּנבּוָאה ְוֵאין לוֹ ְנבּוָאה 
רּוַח  לוֹ  ֶׁשִּיְהֶיה  ְּבֶהְכֵרַח  ַאף-ַעל-ִּפי-ֵכן  ַמָּמׁש. 
ַאֶחֶרת ִּדְקֻדָּׁשה ַמה ֶּׁשֵאין ִלְׁשָאר ֲאָנִׁשים ֶׁשהּוא 
ְּבִחיַנת רּוַח ַהּקֶֹדׁש רּוַח ְנבּוָאה. ְוַעל-ְיֵדי ְּבִחיַנת 
ִעַּקר  ָהֱאֶמת  ַהַּמְנִהיג  ַהַּצִּדיק  ֶׁשל  ְנבּוָאה  רּוַח 
ְׁשֵלמּות ָהֱאמּוָנה ַהְּקדוָֹׁשה, ַעל ֵּכן ָצִריְך ָּכל ֶאָחד 
ְלַחֵּפׂש ְמאֹד ַאֲחֵרי ַמְנִהיג ֲאִמִּתי ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו 

ְּכֵדי ִלְזּכוֹת ֶלֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה.

ַאָּתה  ָיכוֹל  ֶׁשְּבָנֵקל  ְּבַנְפְׁשָך  ְּתַדֶּמה  ְוַאל 
ִּכי  ֲאִמִּתי.  ְלַמְנִהיג  ְלִהְתָקֵרב  ָלֶזה  ִלְזּכוֹת 
ַאֲחָריו.  ְמאֹד  ּוְלַבֵּקׁש  ְלַחֵּפׂש  ְצִריִכין  ֶּבֱאֶמת 
ִלְמצֹא  ֶׁשִּיְזֶּכה  ִיְתָּבַרְך  ֵמַהֵּׁשם  ְמאֹד  ּוְלַבֵּקׁש 
ַעל  ְׁשֵלָמה  ֶלֱאמּוָנה  ֶׁשִּיְזֶּכה  ֲאִמִּתי  ַמְנִהיג 
ָידוֹ ֶׁשהּוא ִעַּקר ַהּכֹל ְוָכל ָהעוָֹלם ָּתלּוי ָּבֶזה. 
ַעד  ֶׁשֶּלָעִתיד.  ְלִחּדּושׁ ָהעוָֹלם  ִיְזֶּכה  ְוַעל-ְיֵדי-ֶזה 
ֶׁשִּיְזֶּכה ְלַהִּנּגּון ְוַהִּׁשיר ֶׁשִּיְתָער ֶלָעִתיד ְּכֶׁשְּיַחֵּדׁש 
ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֶאת עוָֹלמוֹ. ֶׁשהּוא ַהִּנּגּון ֶׁשִּיְתַנֵּגן ַעל 
ְּגֵדִלים ָּכל  ִניִמין. ֶׁשִּמָּׁשם  ע''ב )ִׁשְבִעים ּוְׁשַנִים( 
הּוא  ַהִּנּגּון  ֶׁשֶּזה  ַהִּיְראוֹת.  ְוָכל  טוֹבוֹת  ָהֵריחוֹת 
ָלבוֹא.  ֶלָעִתיד  ַהַּצִּדיִקים  ֶׁשל  ָׂשָכר  ִקּבּול  ִעַּקר 

ַאְׁשֵרי ַהּזוֶֹכה ָלֶזה!" 4
___________________________________

1. ליקוטי הלכות יו"ד - מעונן ומנחש – ב.  2. דברים פרק 
יז.  3. ימי מוהרנ"ת – ח"ב - ע"ז.  4. קיצור ליקוטי מוהר"ן 

תורה ח ח"ב.  5. לקוטי הלכות חו"מ - שלוחין – ה.

המשך מעמ' קודם
תו' ח' - ח"ב

ִאי  ַהֶּזה  ַהַּצִּדיק  אוֹר  ַּגם  ד. 
ִּכי ַאף  ְּבַעְצמוֹ,  ְלַקֵּבל  ֶאְפָׁשר 
אוֹרוֹ  ּוַמְלִּביׁש  ְמַכֶּסה  ֶׁשהּוא  ִּפי  ַעל 
ַהָּגדוֹל ְּבַכָּמה ְלבּוִׁשין ִנְפָלִאים, ַאף ַעל 
ְלַקֵּבל  ְּכַדאי  ָהעוָֹלם  ֵאין  ֲעַדִין  ֵכן  ִּפי 
מוְֹנִעים  ִנְמָצִאים  ֶזה  ּוֵמֲחַמת  אוֹרוֹ. 
ַהַּמְבִּדיִלים  ּוִמְכִסים  ּוְמַעְּכִבים 
ָּכל  ְוֵהם  ַהֶּזה.  ַהַּצִּדיק  אוֹר  ִמְּלַקֵּבל 
ִעְסֵקי ָהעוָֹלם ַהֶּזה ְוַהַּמֲחֹלֶקת ֶׁשֵהם 
מוְֹנִעים ִמְּלִהְתָקֵרב ְלַהַּצִּדיק. ִּכי ִאם 
ַהְּמִניעוֹת  ָּכל  ְלַׁשֵּבר  ֶׁשִּמְתַּגֵּבר  ִמי 

ַהְמַעְּכִבים. )ד – ג(

ָהיּו  ֹלא  ִאם  ִּכי  ְּגדוָֹלה.  טוָֹבה  "ְוֶזה 
ָהָיה  ֹלא  ְוַהְּמִניעוֹת  ַהָּמַסִּכים  ֵאּלּו 
ֲאָבל  ְּכָלל.  אוֹרוֹ  ִלְסּבֹל  ָיכֹל  ָהעוָֹלם 
ּוַמְפִסיק  חוֵֹצץ  ַהֶּזה  ֶׁשָהעוָֹלם  ַעָּתה 
ִמְּלִהְתָקֵרב ְלַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת. ֲאַזי ִמי 
ּוְלִהְתָקֵרב  ַהְּמִניעוֹת  ְלַׁשֵּבר  ֶׁשּזוֶֹכה 
ֵאָליו ַנֲעֶשה ַעל ְיֵדי ֶזה ְלבּוִׁשין ְוֵכִלים 
אוֹרוֹ  ְלַקֵּבל  ָיכוֹל  ַּדְיָקא  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל 
ְמִניעוֹת  ֶׁשְּמַׁשֵּבר  ִמי  ְוָכל  ַהָּגדוֹל. 
ּוְלבּוִׁשין  ֵּכִלים  לוֹ  ֵיׁש  ְּביוֵֹתר  ַרּבוֹת 
ַרִּבים יוֵֹתר ְלַקֵּבל ָהאוֹר. ּוִמי ֶׁשֵאינוֹ 
ִמְתַּגֵּבר ְלַׁשֵּבר ַהְּמִניעוֹת ֶׁשל ָהעוָֹלם 
ִּבְפֵני  עוֵֹמד  ַהֶּזה  ָהעוָֹלם  ֲאַזי  ַהֶּזה 
ַהַּצִּדיק.  אוֹר  ִמִּלְראוֹת  ְוחוֵֹצץ  ֵעיָניו 
ֵאין  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ִּכי  טוָֹבה,  ֶזה  ְוַגם 
ְּבַוַּדאי  ִּכי  ַהַּצִּדיק,  אוֹר  רוִֹאין  ַהּכֹל 
ָׁשַבר  ֶׁשֹּלא  ְּדַהְינּו  ְּכַדאי,  ֶׁשֵאינוֹ  ִמי 
ֵאין  ְּבַוַּדאי  ַהֶּזה  ָהעוָֹלם  ְמִניעוֹת 
ָהָיה  ִּכי  ַהַּצִּדיק,  אוֹר  ִלְראוֹת  ָצִריְך 
ֵאין  ָהאוֹר  ִרּבּוי  ִּכי  ֵעיָניו  ְמַסֵּמא 

ְיכוִֹלין ְלַקֵּבל."
________________________

ֵמאוֹר  ִנְמָׁשְך  ָהֵעיַנִים  אוֹר  ִעַּקר  ה. 
ַהַּצִּדיק ֶׁשהּוא ִעַּקר ָהאוֹר ַהֵּמִאיר ְּבָכל 
ָהעוָֹלמוֹת ּוִמֶּמּנּו ְמַקְּבִלין ָהֵעיַנִים ְוָכל 

ַּבֲעֵלי ָהאוֹר ְלָהִאיר. )ד – ד(
________________________

ו. ִעַּקר אוֹר ָהֵעיַנִים ְוַהַּדַעת ֹלא ִנַּתן 
ָּבָאָדם ִּכי ִאם ֶׁשִּיְרֶאה ְוִיְסַּתֵּכל ְּבֵעיָניו 
ּוְלַהַּצִּדיִקים  ִיְתָּבַרְך  ַלה'  ּוְבַדְעּתוֹ 
ּוְבַהּתוָֹרה ּוִמְצוֹת ֶׁשֵּמֶהם ִנְמָׁשְך ִעַּקר 
אוֹר ָהֵעיַנִים ְוַהַּדַעת ֶׁשּלוֹ, ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל 

ִלְראוֹת אוָֹרם ַהִּנְפָלא. )ד – ד(

"ה' ִיְתָּבַרְך ָנַתן ְּבִחיָרה ָלָאָדם ְוִעַּקר 
ֵעיֵני  ְּדַהְינּו  ָּבֵעיַנִים,  ָּתלּוי  ַהְּבִחיָרה 
ֶׁשרוֶֹאה  ֶׁשַּבֵּלב  ְוַהַּמֲחָׁשָבה  ַהַּדַעת 
ַהָּדָבר ְּבִלּבוֹ ְוחוֵֹמד אוֹתוֹ ַחס ְוָׁשלוֹם. 
ּוִבְׁשִביל ַהְּבִחיָרה ֶהֱעִמיד ה' ִיְתָּבַרְך 
ִלְפֵני ָהֵעיַנִים ַּגְׁשִמּיּות ָהעוָֹלם ֶׁשֵהם 
ֵיׁש  ְוָאז  ַהֶּזה.  ָהעוָֹלם  ִעְסֵקי  ָּכל 
ְּבִחיָרה ְלָהָאָדם ִאם רוֶֹצה ַמֶּטה ֵעיָניו 
רוֶֹאה  ְוָאז  ַהֶּזה  ָהעוָֹלם  ִמַּגְׁשִמּיּות 
ְוַהֶּנֱעָרב  ְוַהִּנְפָלא  ַהָּגדוֹל  ְּבֵעיָניו אוֹר 
ָּכל  ֶׁשֵּמֶהם  ְוַהּתוָֹרה  ַהַּצִּדיִקים  ֶׁשל 
ְלַהּטוֹת  רוֶֹצה  ֵאינוֹ  ִאם  ֲאָבל  ָהאוֹר. 
ִמַּגְׁשִמּיּות  ּוַמֲחַׁשְבּתוֹ  ְוַדְעּתוֹ  ֵעיָניו 
ָהעוָֹלם  ַּגְׁשִמּיּות  ֲאַזי  ַהֶּזה.  ָהעוָֹלם 
ְּבָפָניו  ְוחוֵֹצץ  ֵעיָניו  ִּבְפֵני  ַהֶּזה עוֵֹמד 
ַהַּצִּדיק  ֶׁשל  ַהָּגדוֹל  אוֹר  ִמִּלְראוֹת 

ְוַהּתוָֹרה." 

האזהרה הגדולה
ְכָבר ָּכַתְבנּו ִמֶּזה ְּבָמקוֹם ַאֵחר ֶׁשַרֵּבנּו 
ִהְסַּתְּלקּותוֹ  קֶֹדם  ִלְבָרָכה  ִזְכרוֹנוֹ 
ַהּנוָֹרָאה  ַהּתוָֹרה  זֹאת  ָאַמר  ֶׁשָאז 
ַאַחר  ְוָאז  ָהַאֲחרוֹן  ַהָּׁשָנה  ְּברֹאׁש 
אוִֹתי  ִהְזִהיר  ַהַּנ"ל  ַהּתוָֹרה  ֲאִמיַרת 
ְּביוֵֹתר ִלְכּתֹב ַאְזָהָרה ַהְּגדוָֹלה ַהּזֹאת, 
ְמאֹד  ְמאֹד  ְּבַנְפׁשוֹ  ִלָּזֵהר  ֶׁשְּצִריִכין 
ַהַּצִּדיק  ַאֲחֵרי  ַהְרֵּבה  ּוְלַחֵּפשֹ  ְלַבֵּקׁש 
ַהּקֶֹדׁש.  רּוַח  ְּבִחיַנת  לוֹ  ֶׁשֵּיׁש  ָהֱאֶמת 
ֶׁשהּוא  ָהעוָֹלם  ִחּדּוׁש  ֱאמּוַנת  ִעַּקר  ִּכי 
ִעַּקר ַהַּיֲהדּות ִנְמָׁשְך ַעל ָידוֹ ַּדְיָקא ְוכּו' 

ְוַכַּנ"ל. ְוַכְמבָֹאר ִמֶּזה ְּבָמקוֹם ַאֵחר. 5

כל אדם
ָכל ָאָדם ֶׁשָּבעוָֹלם ִמָּקָטן ְוַעד ָּגדוֹל

ָצִריְך ִלָּזֵהר ָּבֶזה ְמאֹד ָּכל ָיָמיו ְלַבֵּקׁש 
ּוְלַחֵּפשֹ ַרִּבי ֲאִמִּתי ָּכֶזה, ִּכי ֹלא ִּדְּבָרה 
ָחֵפץ  ֶׁשֵאינוֹ  ִמי  ֶׁשֵהם  ְּבֵמִתים  ּתוָֹרה 
ַּבַחִּיים ְוֵאינוֹ ָחס ַעל ַנְפׁשוֹ ְּכָלל ְלַבֵּקׁש 
ִמַּמה  ְלַהִּצילוֹ  ָלֶנַצח  ְלַנְפׁשוֹ  ַהָּצָלה 
ּוְבמוֹתוֹ  ְּבַחָּייו  ְלִהָּנֵצל  ָצִריְך  ֶּׁשהּוא 
ְּבַנְפׁשוֹ  יוֵֹדַע  הּוא  ֲאֶׁשר  ַמֲעָשֹיו  ְּכִפי 
ְוָלִריק.  ַלֶהֶבל  ָיָמיו  ְמַבֶּלה  הּוא  ַּבֶּמה 
ַלֶהֶבל  ָּפִנים  ָּכל  ַעל  ָהָיה  ְוַהְלַואי 
ְוָלִריק, ֲאָבל עוֹד הּוא חוֵֹטא ּוְמַקְלֵקל 
ַּדי  ְוֹלא  ְּבַנְפׁשוֹ.  ֶׁשּיוֵֹדַע  ְּכמוֹ  ּופוֵֹגם 
ִלְמצֹא  ְמַחֵּפשֹ  הּוא  ַּגם  ַאף  ָּבֶזה,  לוֹ 
ְּבַהְּכֵׁשִרים  ּוִבְפָרט  ַּבֲאֵחִרים,  מּוִמים 
ְוַהְיֵרִאים ַהָחִסים ַעל ַנְפָׁשם ְוֹלא ָיִׁשית 
ֵלאמֹר,  ְּתבּוָנה  ְוֹלא  ַּדַעת  ֹלא  ִלּבוֹ  ֶאל 
ֵאיְך ֲאִני ַמְטֶעה ֶאת ַעְצִמי ִלְקרֹא ִּתָּגר 
ָטֵמא  סּורּו  ָלֶהם  ֵלאמֹר  ַהְּכֵׁשִרים  ַעל 

ְוכּו' ְוכּו'? ַּכָּמצּוי ַעְכָׁשו...
ִמן  ָיתוֹם  ּדוֹר  ֵאין  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף 
ּוְבָכל  ָודוֹר  ּדוֹר  ּוְבָכל  ְלַגְמֵרי  ָהֱאֶמת 
ּוְכֵׁשִרים  ְּתִמיִמים  ִנְמָצִאים  ֵעת 
ַהֲחֵפִצים  ַנְפָׁשם  ַעל  ַהָחִסים  ְקָצת 
ִיְתָּבַרְך.  ּוִמְתַּגְעְּגִעים ְלִיְרָאה ֶאת ְׁשמוֹ 
ִמָּגדוֹל  ָּבֶהם  ַּכּיוֵֹצא  ְוַעל  ֲעֵליֶהם 
ֶׁשַּבְּקַטִּנים,  ָקָטן  ַעד  ֶׁשַּבְּגדוִֹלים 
ּוְלַהְזִּכיר  ְלַהְזִהיר  ְצִריִכים  ֲעֵליֶהם 
ַאְזָהָרה זֹאת ֲאָלִפים ְּפָעִמים ֶׁשִּיְזְּכרּו 
ּוְלַבֵּקׁש  ְלַחֵּפשֹ  ָויוֹם  יוֹם  ְּבָכל  ְמאֹד 
ַהַּנ"ל  ָהֱאֶמת  ַהַּצִּדיק  ֶאת  ַהְרֵּבה 
ְוִעָּקר  ָלֶנַצח.  ֶּבֱאֶמת  ְלַתְּקָנם  ֶׁשּיּוַכל 

הּוא ָהֱאמּוָנה ַהְּׁשֵלָמה ְוכּו'. 5

בכל דור
ֱאֶמת  ַצִּדיֵקי  ְיֵדי  ַעל  ַהִּתּקּון  ִעַּקר 
ְּבִחיַנת  ֵאיֶזה  ָלֶהם  ֶׁשֵּיׁש  ּדוֹר  ֶׁשְּבָכל 
ֶהֱאִריְך  ַּכֲאֶׁשר  ַעְכָׁשו  ַּגם  רּוַח ַהּקֶֹדׁש 
ַהַּתְלִמיד  ֶזה  ַהַּנ"ל...  ְּבַהּתוָֹרה  ָּבֶזה 
ַעד  ָּכָראּוי  ַרּבוֹ  ַּדַעת  ֶׁשִּקֵּבל  ָהֲאִמִּתי 
ַהּקֶֹדׁש,  רּוַח  ְּבִחיַנת  ְּבִדּבּוָריו  ֶׁשֵּיׁש 
ְוכּו'  ַהּקֶֹדׁש  ִמן  ַהָּבא  רּוַח  ְּבִחיַנת 
ֶׁשַעל  ַהַּנ"ל(  ִּתְקעּו  ְּבַהּתוָֹרה  )ַּכְמבָֹאר 
ַהְּקדוִֹׁשים  ֵּבאּוֵרי ּתוָֹרתוֹ  ֶׁשְּמַגֶּלה  ְיֵדי 
ִנְתָּבֵרר  ִלְבָרָכה  ִזְכרוֹנוֹ  ַרּבוֹ  ֶׁשל 

ַהְמַדֶּמה ֶׁשל ָּכל ַהְמקָֹרִבין. 5



תורה ח' תנינא - תקעו תוכחה 
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רוח הקודש
ַאֲחֵרי  ְוַהַּבָּקָׁשה  ַהִחּפּושֹ  ֵאין  ְּבַוַּדאי 
ּגּוף ַהַּגְׁשִמי ֶׁשל ַהַּצִּדיק ִּכי ִאם ַאֲחֵרי 
ִעַּקר  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ֶׁשּלוֹ  ַהּקֶֹדׁש  רּוַח 
ְוֶזה  ִּתּקּונוֹ,  ֶׁשֶּזה  ַהְמַדֶּמה,  ֵּברּור 
ִּכי  ָּתִמיד,  ּוְלַבֵּקׁש  ְלַחֵּפשֹ  ְצִריִכין 
ְּכָלל  ֲעַדִין  ְמָצאוֹ  ַּנְפָׁשְך ִאם ֹלא  ִמַּמה 
ְוַעל  ָיָדיו  ַעל  ֵליֵלְך  ָצִריְך  הּוא  ְּבַוַּדאי 
ַרְגָליו ְלַבְּקׁשוֹ ּוְלַחְּפשֹוֹ ְּבָכל ּכֹחוֹ ְּבָכל 
ָהעוָֹלם ֻּכּלוֹ ִמָּקֶצה ְוַעד ָקֶצה ָּכל ָיָמיו 
אּוַלי  ָהֲאָדָמה  ְּפֵני  ַעל  ַחי  הּוא  ֲאֶׁשר 
ָּכל  ַעל  ָלֶנַצח,  ַנְפׁשוֹ  ַחֵּיי  ִלְמצֹא  יּוַכל 
ִלְפֵני  ַאַחת  ָׁשָעה  אוֹ  ֶאָחד  יוֹם  ָּפִנים 
ֶׁשָּמָצא  לוֹ  ִנְדֶמה  ְּכָבר  ְוִאם  מוֹתוֹ. 
ָצִריְך  ֶזה  ְּבַוַּדאי  ָהֱאֶמת,  ַהַּצִּדיק  ֶאת 
ִּכי  ְויוֵֹתר,  יוֵֹתר  עוֹד  ּוְלַחֵּפשֹ  ְלַבֵּקׁש 
ָיכוֹל ִלְהיוֹת ֶׁשהּוא יוֵֹׁשב ֵאֶצל ַהַּצִּדיק 
ַוֲעַדִין אוֹרוֹ ָחׁשּוְך ֶאְצלוֹ ְוֵאינוֹ ַמְרִּגיׁש 
ַהְּקדוִֹׁשים  ֲעצוָֹתיו  ֲאִמַּתת  ְנִעימּות 
ֲעַדִין  ָרחוֹק  הּוא  ֶזה  ּוֵמֲחַמת  ְוכּו', 

ִמִּתּקּונוֹ. 5

סוף כל סוף
ָּכל סוֹף ַאף  ַעד ֶׁשּסוֹף  ָודוֹר  ְּבָכל ּדוֹר 
ּוִמְתַמֶעֶטת  הוֶֹלֶכת  ֶׁשַהּתוָֹרה  ִּפי  ַעל 
ְוָׁשלוֹם,  ַחס  ִמִּיְשָֹרֵאל,  ּוִמְׁשַּתַּכַחת 
ַּכֲאֶׁשר ִנְּבאּו ַעל ֶזה ִמְּכָבר, ַאף ַעל ִּפי 
ְיִחיֵדי  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ִנְמָצִאים  ִיְהיּו  ֵכן 
ְלׁשוֵֹטט  ַהַּנ"ל  ְּבָכל  ֶׁשִּיְתַחְּזקּו  ְסֻגָּלה 
ֶׁשהּוא  ה'  ְּדַבר  ֶאת  ּוְלַבֵּקׁש  ּוְלַחֵּפשֹ 
ַהַּצִּדיִקים  ֶׁשל  ּתוָֹרה  ִחּדּוֵׁשי  ִּדְבֵרי 
ֶׁשִּיְמְצאּו  ַעד  ִויַבְּקׁשּו  ָהֲאִמִּתִּיים 
ִּבְבִחיַנת  ֶׁשֵהם  ֲאִמִּתִּיים  ַהַּתְלִמיִדים 
ְיהוֹֻׁשַע ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִּתְתַחֵּזק ָהֱאמּוָנה 
ִחּדּוׁש  ִיְהֶיה  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ַּכַּנ"ל, 

הָעוֹלָם וְכּו' וְיִתְּתַּקֵן הַּכֹל. 5

הקדושים  מדבריו  שנודע  במה 

הזאת  התורה  של  הכתיבה  בעת 

היתה  והזהרתו  הפלגתו  שעיקר 

המנהיג  ובקשת  החיפוש  בדבר 

שהזכיר בה.
)ביאור הליקוטים ח' ח"ב אות י"ג(

מזה תבין מעלת האחדות של רבים מישראל. ועל כן כשיחזיקו עצמם 
ביחד ויהיו נקראים על שמו ז"ל, אזי בנקל לו יותר גם אחר הסתלקותו 

ז"ל, להשתדל בתיקון נפשותם עד שיהיו אנשים כשרים וצדיקים.
)פרפראות לחכמה – תו' ז ח"ב(

מאמר תקעו תוכחה שבליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ח', נאמר כידוע בראש-
השנה לימי חייו של רבינו ז"ל, והיו אומרים אנשי-שלומינו שמאמר זה הוא 
הסתלקותו,  אחר  להתנהג  איך  זה  במאמר  שצוונו  רבינו  של  צואתו  כעין 
והיינו שנזהר ונקפיד ביותר על אהבת-חברים, ולאהוב את כל אחד מישראל, 
ושנזהר לבלי להבאיש ריחו של שום בר-ישראל, ושכל דיבורנו אחד עם השני 
יהיה בבחינת "נרדי נתן ריחו", ושנזהר בבחינת התוכחה שבין אחד לחבירו, 
ונשתדל בדיבורנו עם חברינו, שיתגלה ויתרומם ריחו הטוב, אף כשנראה בו 
חלילה שום חסרון, ושיתעורר לטובה על-ידי קול הדיבורים כשנדבר כל אחד 
ובזה נוכל להמשיך בינינו ובכל העולם את אורו ודעתו הקדושה  עם חבירו. 

)חיי מוהר"ן ו' – רפ"ה(של רבינו ז"ל.

ְוִהֵּנה ָסמּוְך ְלִביָאִתי ְלֵביִתי ְלֶנעִמירוֹב, ָנַסְעִּתי ְלפֹה ְּבֶרְסַלב ְוָהִייִתי ְּבָכאן ַעל ַׁשַּבת 
קֶֹדׁש ּוִבְסֻעָּדה ְׁשִליִׁשית ָאַמְרִּתי ִלְפֵני ָהעוָֹלם ָּכל ַהּתוָֹרה ַהּנוָֹרָאה ִּתְקעּו ּתוָֹכָחה 
)ִלּקּוֵטי ִּתְנָיָנא ח'( ֶׁשֲאָמָרּה ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ָהַאֲחרוֹן ְּבאּוֶמין ְוָכל ַהּׁשוְֹמִעים ְרָעָדה 
ּדוֶֹמה  ְּכָבר ְמבָֹאר ֶׁשֵאינוֹ  ִּכי  ִמִּפי,  ִנְפְלאוֹת ַהִחּדּוִׁשים ֶׁשָּׁשְמעּו  ֲאָחָזַתם ֵמעֶֹצם 
ַהָּקדוֹׁש  ִמִּפיו  ִלְׁשִמיָעִתי  ֶׁשָהָיה ָסמּוְך  ִּבְפָרט ָאז  ְּבֵסֶפר,  ְלרוֶֹאה  ִמֶּפה  ַהּׁשוֵֹמַע 

)ימי מוהרנ"ת – ח"א – ע"א( ְוַאַחר ָּכְך ָחַזְרִּתי ְלֵביִתי.

כשהיה פעם רבי אפרים בן רבי נפתלי בעיר חרקוב לרגל מסחרו, שהיה סוחר 
בזהב, ראהו אחד מידידיו עומד ברחוב כשדמעות בעיניו, נגש אליו ושאלו: 
כסף  סכום  במסחרכם  הפסדתם  שמא  לכם?  ארעה  צרה  איזו  אפרים,  רבי 
"מחנה  מוהר"ן  שבליקוטי  ח'  בתורה  בפרושו  ז"ל  רבינו  בלשון  ענהו  רב? 
מוחין,  תלוי בשלושה  יהודי  פרסי", קדשתו של  בתלתא  הוי  כמה  ישראל 
עיין שם, ובכה על זה שצריך לסחור במסחר, ברחובות העיר, שצריך להזהר 
ובכה. וכששאלו  ועל זה עמד  ולשמור היטב המח שלא יפגם המח חלילה, 
הלה שוב: אם-כן לכו לאיזה פנה או לבית המדרש ושם תבכו כרצונכם. ענה 
לו רבי אפרים שמחמת שרבינו אמר שתיכף כשנתעורר האדם באיזה הרהור 
תשובה צריך לנצלו בו במקום ולעשות עמו תכף דבר שבקדושה, על-כן לא 

אבה לדחותו והוציא כיסופיו מכח אל הפועל אף באמצע השוק.
)שש"ק - ה – קמ"ט(

ברוב הפלאתו המשיך גם בעצם השגתו הזאת את התוכחה לנפשות ישראל 
והוא  העגל,  מעשה  על  משה  תוכחת  לענין  הבאתו  והוא  הסתלקותו,  קודם 
כפי  יותר  נמשכה  והשגה  תורה  שכל  בהקדמה  למעלה  הנאמר  הכלל  כענין 

התיקונים המבוארים בה.
)ביאור הליקוטים ח' ח"ב אות י"ב(

    ובכן יהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו, שיאירו עלינו זכות וכח הצדיקי אמת, 
ויסירו  וינערו  ברוחם הקדוש  עלינו  ינשבו  הגדול  ובכחם  ידם לשמחה שלמה,  על  ונזכה 
וכבדות הנופלים על לבנו, עד  וכל מיני עפרוריות  ועצבות,  מלבבנו כל מיני מרה שחורה 

)לקוטי תפילות ח"ב - ח(שנזכה להתלהב ולבער אליך באמת.

לעשות
מתורות
תפילות

לעשות
מתורות
תפילות

הוצאת אור הגאולה
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תורה ח' תנינא - תקעו תוכחה

ַוֲעֶשֶרת  ַהָּׁשָנה  ֶׁשְּברֹאׁש  ְּבחּוׁש  רוִֹאין  ֶׁשָאנּו  ֶזה 
ֵאיֶזה  ִמִּיְשָרֵאל  ֶאָחד  ָּכל  ַעל  ַמִּגיַע  ְּתׁשּוָבה  ְיֵמי 
ִיְתָּבַרְך  ַלה'  צוֲֹעִקים  ְוַהּכֹל  ְּתׁשּוָבה  ִהְרהּור 

ֵמעֶֹמק ַהֵּלב. ּוֵמַאִין ָּבא זֹאת? ָּכל ֶזה ִנְמָׁשְך 

ֶׁשְּיכוִֹלין  ָהֲאִמִּתִּיים  ֵמַהַּצִּדיִקים  ַרק 
יוְֹדִעים  ֶׁשֵהם  ְיֵדי  ַעל  ַהָּׁשָנה  רֹאׁש  ַלֲעשוֹת 

ְמקוֹם ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד.
ּומוִֹדיִעים  ְּתׁשּוָבה  ִהְרהּוֵרי  ָּבֶהם  ֶׁשַמְכִניִסים 
ָהֵעָצה  ׁשֶֹרׁש  ְּבַדְעָּתם  ָלֶהם  ּוְמִאיִרים  ָלֶהם 
ַהְּתׁשּוָבה  ְּבַדְרֵכי  ִלְכנֹס  ְוַהַהְתָחָלה  ְוָהרֹאׁש 
ֶׁשָהִעָּקר הּוא ִלְצעֹק ֶאל ה' ָּתִמיד ֵמעֶֹמק ַהֵּלב 
ְיֵמי  ַוֲעֶשֶרת  ַהָּׁשָנה  רֹאׁש  ְּבִחיַנת  ִעַּקר  ֶׁשֶּזה 

ְּתׁשּוָבה. 
ָהרֹאׁש  ֶׁשהּוא  ַהָּׁשָנה  רֹאׁש  הּוא  ְוָהִעָּקר 
ַּבַהְתָחָלה  ַהּכֹל  ַמְתִחיִלין  ֶׁשָאז  ְוַהַהְתָחָלה 
ַהֵּלב.  ֵמעֶֹמק  ה'  ֶאל  ִלְצעֹק  ֶׁשִהוא  ָהֲאִמִּתית 
ִמְּגדוֵֹלי  ִמִּיְשָרֵאל  ֶאָחד  ָּכל  ַעל  ִנְמָׁשְך  ֶזה  ְוָכל 
ַהַּצִּדיִקים ֶׁשּיוְֹדִעים ְמקוֹם ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֶׁשֵהם 

ָּדִנים ַהּכֹל ְלַכף ְזכּותְ ֵהם עוִֹשין רֹאׁש ַהָּׁשָנה.

ֶאָחד  ְלָכל  ַהְּתׁשּוָבה  ַהְתָחַלת  ִעַּקר  ּוִמָּׁשם 

ִמִּיְשָרֵאל ְוַעל ֵּכן ְצִריִכין ִלְנסַֹע ְלַצִּדיִקים 

ֵמֶהם  ִּכי  ַהָּׁשָנה,  רֹאׁש  ַעל  ֲאִמִּתִּיים 
ִעַּקר ְקֻדַּׁשת רֹאׁש ַהָּׁשָנה. 

ֲאֵליֶהם  נוְֹסִעין  ֶׁשֵאין  ֵמֶהם  ָהְרחוִֹקים  ֲאִפּלּו 
ַהָּׁשָנה  רֹאׁש  ְקֻדַּׁשת  ֵמֶהם  ְמַקְּבִלים  ֻּכָּלם 
ָּכל  ְּבַוַּדאי  ֲאָבל  ַהְּתׁשּוָבה,  ִהְתעוְֹררּות  ֶׁשהּוא 
ַעל  ֲאֵליֶהם  ְונוְֹסִעים  ֲאֵליֶהם  ֶׁשִּמְתָקְרִבים  ִמי 
רֹאׁש ַהָּׁשָנה ְּבַוַּדאי ֵהם ִעַּקר ַהְמַקְּבִלים ְקֻדַּׁשת 

רֹאׁש ַהָּׁשָנה ֶׁשִּנְמָׁשְך ַרק ֵמַהַּצִּדיִקים. 
)יו"ד – ערלה – ד – ו(

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.

ַעל-ְיֵדי ְמזוָֹנא ְּדגּוָפא ְּדַהְינוּ 

ַּתֲאַות ֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה, 
ֶנֱחָלׁש ְמזוָֹנא ְּדִנְׁשָמָתא. 
ְוִנְפָּגם ַהִּיְרָאה ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת 
ֵריַח טוֹב ֶׁשִהיא ִעַּקר ְמזוָֹנא 
ְדִנְׁשָמָתא: 
)קיצור ליקו"מ(

נחמן מ מהו"ר  מהרה"צ  עשה 
מהרדענקא ז"ל זקינו של רבינו הק' 
מנהל  וממש  הגדולים  מתלמידיו  שהיה 
ושכל  ז"ל  הקדוש  הבעש"ט  של  הבית 
מפתחות מבית הבעש"ט היו אצלו כידוע. 
באיזו  אחות  לו  היה  הנ"ל  נחמן  והר' 
בא  אחת  ופעם  בהרדענקא(  )נ"ל  עיר 
בביתה,  והתאכסן  הקדוש  הבעש"ט  עם 
)מקטרת(  לולקע  לו  היה  והבעש"ט 
הלולקע  את  וטען  הארץ  עד  ארוכה 
להדליק  וכשהוצרך  )טבק(  בטיטון 
הלולקע לקח הר' נחמן הגחלת אש ופשט 
את עצמו בפישוט ידיים ורגלים והעריך 
והיה  זאת  ראתה  ואחותו  הלולקע.  את 
מילא  לו:  ואמרה  הדעת  חלישות  לה 
להדליק הלולקע, שהוא רבך, אבל כל-כך 
ענה  ורגליים?  ידיים  ופישוט  בהשטחות 
אם  מגדלותו?  לך  אומר  מה   : לה  ואמר 
אומרת  היית  מגדולתו  יודעת  היית  את 
לי  שיש  אני  אבל  בעצמו,  קוב"ה  שהוא 
יותר דעת ממך אני יודע שהוא עובד את 

הקוב"ה.

***
מעשה מנסיעת הבעש"ט )ועוד...(

שנסע הבעש"ט לא"י עם ביתו אדיל כ
המעשה  היה  ואז  לסטנבול,  ובא 
הפסח  חג  על  אצלו  שבא  מהגביר 
בגזרה  וגם  קימא  של  בזרע  והבטיחו 
שנתבטלה שם על ידו )שכבר נדפס(, בעת 
ההיא באה אשת ר' נחמן הרדענקער לפני 
ר'  תלמידו  על  רבא  בקובלנא  הבעש"ט 
נחמן הרדענקער באשר שבא לסטאנבול 
לכמה שנים ונשא אותה בחופה וקידושין 
ואחר החופה תיכף נעלם ואין שום ידיעה 

ממנו.
ישראל  לארץ  שנסע  המעשה  לה  והשיב 
שנסע  בעת  גדולה  סערה  נעשה  הים  ועל 
על הספינה והודיעו לו מן השמים שיעשה 
אחד מהשלושה דברים האלו, או שיפילו 
אותו לים, או שיפיל את בתו אדיל לים, 
או שיפיל את הכתבים שלו לים )כי לקח 
איתו שק מלא ספרים( והיה קשה בדעתו 
להפיל הכתבים מפני שהיו יקרים אצלו 
מאוד וע"כ התחיל להפיל את ביתו אדיל. 
לו  אמרה  צוארה  עד  המים  באו  כאשר 
יחוס  ואל  בחזרה  שוב  אותה  שימשוך 
שיעשה  נכד  ממנה  ֵיצא  כי  הכתבים  על 
כתבים יותר יפים מאלה וכך עשה והפיל 
מתורץ  )בזה  לים  שלו  הכתבים  את 

הקושיה שקשה לכל העולם איפה כתבי 
כתבים?(  שום  עשה  לא  וכי  הבעש"ט, 

ונשקט הים.

ועד  אי  על  שתעה  המעשה  היה  ואז 
בא  כך  ובין  לסטמבול  לחזור  שהוכרח 
לסטמבול  מא"י  הרדענקער  נחמן  ר' 
היה  וכן  לארץ  לחוץ  להבעש"ט  נסע  )כי 
ומא"י  לא"י  מחו"ל  שנסע  פעמים  כמה 
איתו  דיבר  יחד  נפגשו  כאשר  לחו"ל( 
ויאמר  לפניו  אשתו  שקבלה  מקובלנא 
לו או כנוס או פטור, והשיב לו הר' נחמן 
מאיתו  שתתעבר  הקודש  ברוח  שראה 
ותיכף שתלד מוכרחה היא למות, על כן 
להתעכב  ורוצה  נעוריה  ימי  על  חס  הוא 
עשרות שנים מלדור עמה. ושלח הבעש"ט 
לו  ואמרה  הענין  כל  לה  וסיפר  אחריה 
כיון שהוא  צדיק כזה כדאי לה שיהיה לה 
וולד ממנו ואפילו שתמות תיכף. ומכיון 
ר'  הסכים  כן  על  בדבר  נתרצה  ששהיא 
נחמן ג"כ לזה. ואז אמר לו הבעש"ט לר' 
ביתי  ואצל  בן  יולד  אצלו  באשר  נחמן 
אודל תולד בת אני רוצה שנתחתן ביחד, 
מרוצה.  אינו  שהוא  נחמן  ר'  לו  והשיב 
און  אן  מיר  איר  שטייט  רבין  א  "פאר 
פאר אמחותן ניט". )אדמו"ר אתה ראוי 
כי אני  להיות בשבילי, אבל לא מחותן.( 
חור  בן  אורי  בן  בצלאל  עד  יחוס  לי  יש 
רק  להתחתן  רוצה  ואיני  יהודה  למטה 
לו  וענה  יהודה.  משבט  ג"כ  במשפחתי 
לי  שיש  יהודה  משבט  אני  גם  הבעש"ט 
יחוס עד דוד המלך ע"ה ואז )כי הבעש"ט 
כיון שלא יכול לגמור הנסיעה לא"י עכ"פ 
עשה יסוד שבזה הנסיעה יולד רבינו ז"ל   
שיגמור לבוא לא"י( בעת שאשת ר' נחמן 
שעכ"פ  מהשי"ת  בקשה  מעוברת  היתה 
אותו  שתגמול  עד  בנה  את  להניק  תזכה 
עת- שהיה  אמר  והבעש"ט  זאת  ופעלה 

רצון כזה שאם היתה מבקשת שתכניסו 
לא  היא  רק  פועלת,  ג"כ  היתה  לחופה 
אפילו  לפעול  שתוכל  בעצמה  האמינה 
והילד  לא"י  שוב  נסע  נחמן  ור'  לגמלו. 
שנולד היה ר' שמחה אבי רבינו ז"ל ולקחו 
הבעש"ט לביתו ונתגדל אצלו והיה חביב 
אצלו והרבה פעמים היה מעמידו לשליח 
ר' שמחה  ציבור ואחר שנתגדלו הילדים 
ב"ר נחמן ופייגה בת אדיל עשה הבעש"ט 
את הנישואין. כאשר עבר איזה זמן ולא 
פייגא  נכדתו  הבעש"ט  לפני  וקבלה  ילדו 
שהיתה חביבה אצלו מאוד בטענה מדוע 
נשים  וכמה  ישועות  פועל  העולם  לכל 
עקרות נפקדות על ידו ועליה אינו מרחם 
שתלד ילד?           -----המשך בשבוע הבא----

)כתבי ר"ש הורביץ( 

שרפי-מעלה 
! די יחו ר ו נדי

סיפורים ושיחות מפי חסידי ברסלב


