
ְוֶזהּו ְּבִחינוֹת: 'ִאם יֹאַמר ְלָך ָאָדם, ֵהיָכן ֱאֹלֶקיָך 
ָׁשם,  ֶׁשַּגם  רוִֹמי',  ֶׁשל  ָּגדוֹל  ִּבְכָרְך  לוֹ:  ּתֹאַמר 
ֶׁשְּמֵלִאים ִּגּלּוִלים ַוֲעבוָֹדה ָזָרה, ַּגם ָׁשם ֻמְסָּתר 
הּוא ִיְתָּבַרְך. ְוַהְּכָלל ְּכֶׁשּנוֵֹפל ְלָׁשם, ַחס ְוָׁשלוֹם, 
ָּבֶזה  ְּכבוֹדוֹ,  ְמקוֹם  ַאֵּיה  ְלַבֵּקׁש  ְּכֶׁשַּמְתִחיל  ֲאַזי 
הּוא ְמַחֶּיה ֶאת ַעְצמוֹ ֵמִחּיּות ַהְּקֻדָּׁשה. ִּכי ִחּיּות 
ֶּׁשִּנְסָּתר  ַמה  ֵמַהַהְסָּתָרה,  ַרק  הּוא  ַהְּקִלּפוֹת 
ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ָׁשם ְּבַתְכִלית ַהַהְסָּתָרה, ַעד ֶׁשֵאין 
יוְֹדִעין ִמֶּמּנּו ִיְתָּבַרְך ְּכָלל. ֲאָבל ֵּתֶכף ְּכֶׁשְּמַבְּקִׁשין 
ַאֵּיה ְמקוֹם ְּכבוֹדוֹ, ִנְמָצא ֶׁשּיוְֹדִעין ַעל ָּכל ָּפִנים 
ְוֶנְעָלם,  ִנְסָּתר  ַרק ֶׁשהּוא  ִיְתָּבַרְך,  ֱאלוֹ"ַק  ֶׁשֵּיׁש 
ּוָבֶזה  ְּכבוֹדוֹ'.  ְמקוֹם  'ַאֵּיה  ְמַבְּקִׁשין  ֵּכן  ְוַעל 

ְּבַעְצמוֹ ְמַחֶּיה ַעְצמוֹ ִּבְמקוֹם ְנִפיָלתוֹ.

מסבב את הלב

העוונות גורמים שנדבקים ללב האדם קליפות 
הסובבות אותו ומעקמות ומבלבלות את ליבו, 
בפרט ובפרט אם האדם נלכד אחרי יצרו פעם 
אחר פעם ולא התגבר לכבוש תאוותו, זה גורם 
שליבו נהיה עקום ביותר והוא נכנס לדמיונות 
הדמיונות  אלו  תסבוכים.  שקרים,  שווא, 
מקשים על האדם מאוד, בפרט ובפרט כשהוא 
רוצה לחזור בתשובה הקליפות האלו מפריעות 

לו ונלחמות איתו ביותר.
העצה והתקנה לצאת מזרועות הסטרא-אחרא, 
אם  וגם  ה'צעקה'  על-ידי  הוא  הלב,  מבלבולי 
האדם נמצא היכן שהוא נמצא, אפילו במקום 
הנמוך ביותר! על-ידי שיחפש באמת ובעקביות 
ִיְזּכּו  סוֹף  ָּכל  סוֹף  ְּבַוַּדאי  ֶזה  ְיֵדי  "ַעל  ה'  את 
ַהְּגדוָֹלה  ַהְיִריָדה  ְוִתְתַהֵּפְך  ִיְתָּבַרְך  אוֹתוֹ  ִלְמצֹא 

ַלֲעִלָּיה ִּבְבִחיַנת ְיִריָדה ַּתְכִלית ָהֲעִלָּיה." 1

בכל מקום

גם אם מרגיש שקשה לו מאוד לצאת ממצבו, 
לכסוף  להפסיק  לרגע  אסור  הרעים,  מהרגליו 
לאמת, ויבלה כל ימיו בחיפוש איך הוא יזכה? 

איך גם הוא יזכה ל"קרבת ה'"?
"ְוִאם ַאף ַעל ִּפי ֵכן ָקֶׁשה לוֹ ָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה ַעל 
ָּכל ָּפִנים ֵיֵלְך ַּבֶּדֶרְך ַהַּנ"ל ְלַבּלוֹת ָיָמיו ִלְדרֹׁש ֶאת 
ה' ְלַבֵּקׁש ְּבָכל יוֹם ָּתִמיד ַאֵּיה ְמקוֹם ְּכבוֹדוֹ ְוכּו'. 
ּוִבַּקְׁשֶּתם  ֶׁשָּכתּוב,  ּוְכמוֹ  ִעַּקר ַהְּתׁשּוָבה.  ֶזה  ִּכי 
ּוִבַּקְׁשֶּתם  ְוכּו'.  ּוָמָצאָת  ֱאֹלֶקיָך  ה'  ֶאת  ִמָּׁשם 
ִמָּׁשם ַּדְיָקא ְוֵכן ְמַסֵּים ָׁשם ַּבָּפסּוק, ִּכי ִתְדְרֶׁשּנּו 
ְּבֵׁשם  ֶׁשּמּוָבא  ּוְכמוֹ  ַנְפֶׁשָך.  ּוְבָכל  ְלָבְבָך  ְּבָכל 
ַהַּבַעל ֵׁשם טוֹב ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה, ּוִבַּקְׁשֶּתם ִמָּׁשם, 
ְלָׁשם  ְוָנַפל  ֶׁשָּיַרד  ָמקוֹם  ִמָּכל  ַּדְיָקא,  'ִמָּׁשם' 
'ִמָּׁשם'  ַהְמֻטָּנִפים,  ְמקוֹמוֹת  ִלְבִחיַנת  ֲאִפּלּו 
ַּדְיָקא ְצִריִכים ְלַבֵּקׁש ְּבָכל ְלָבבוֹ ּוְבָכל ַנְפׁשוֹ ֶאת 

ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ִּבְבִחיַנת ַאֵּי"ה." 1

מי שיש לו מח

ָלׁשּוב  ְּכָלל  ָחֵפץ  ֶׁשֵאינוֹ  ִמי  ְּבַוַּדאי  ִּכי  "ְוַהְּכָלל, 
ְוֵאינוֹ ִמְתעוֵֹרר ְּכָלל ַלֲחׁשֹב ַעל ַאֲחִריתוֹ ְוַתְכִליתוֹ 
ַהִּנְצִחי ְּבַוַּדאי ֹלא יוִֹעיל לוֹ ׁשּום ֵעָצה ְוַתְחּבּוָלה, 
ִלּבוֹ  ֶאל  ּוֵמִשים  ְּבָקְדֳקדוֹ  מַֹח  לוֹ  ֶׁשֵּיׁש  ִמי  ֲאָבל 
ְקָצת ַמה ֶּׁשָעָשה ָּבעוָֹלם ְוֵאיְך הּוא חוֵֹלף ְועוֵֹבר 
ְוסוֹפוֹ  ְוכּו'  ּוַמְכאוֹבוֹת  ּוְכֵאב  ְוַצַער  ַוֲאָנָחה  ְּבָיגוֹן 
ַרק  ְוכּו',  ְּפֻקָּדה  ְליוֹם  ַּיֲעֶשה  ּוַמה  ָיׁשּוב.  ֶלָעָפר 
ִיְצרוֹ  ִּכי  ָלׁשּוב  עוֹד  לוֹ  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  לוֹ  ֶׁשִּנְדֶמה 
ּוֵמַהחוְֹלִקים  ֵמַהַּפְרָנָסה  ְוַהְּמִניעוֹת  ְּתָקפוֹ 
ְמאֹד  ַרּבּו  ְוכּו'  ּוָבָניו  ּוֵמִאְׁשּתוֹ  ְוַהַּמְלִעיִגים 
ִלֵּתן  ְמאֹד  ְמאֹד  ָקֶׁשה  ֶׁשֶּבֱאֶמת  ֶׁשֵּיׁש  ַעד  ְמאֹד 

תורה י"ב תנינא – איה מקום כבודו

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

40כי-תבוא . י"ז אלול תשע"ג

בס"ד בר"ה

התאריך  יום
בחודש

העמוד   
בליקו"מ

כ.י"זשבת
כ:י"חראשון

כא.י"טשני 
כא:כ'שלישי
כב.כ"ארביעי

כב:כ"בחמישי
כג.כ"גשישי

ליקו"ה
יו"ד ח"ב

רכ"א

רכ"ב

רכ"ג

רכ"ד

רכ"ה

רכ"ו

רכ"ז

לוח העמוד היומי

לקוטי-הלכות
           הלכה למעשה

ה " ו ק י ל ב י  מ ו י ה ף  ד ה י  " פ ע
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ְּבִחיַנת  ֶזה  ְּבכוֹר  ֵּבן  ְכֶׁשּנוָֹלד  א. 
הּוא  ָהָאָדם  ִּכי  ֲחָדָׁשה,  ְּבִריָאה 
ִנְבָרא  ְוַהּכֹל  ַהִּנְבָרִאים  ָּכל  ַּתְכִלית 
ָּכל  ְּכָלִלּיּות  ְוהּוא  ָהָאָדם  ִּבְׁשִביל 
ְּכלּוִלים  ְּבָהָאָדם  ִּכי  ַהְּבִריָאה 
ַּכָּידּוַע  ֻּכָּלם  ַהִּנְבָרִאים  ָּכל  ּוְתלּוִיים 
הּוא  ָּבעוָֹלם  ָאָדם  ְּכֶׁשּנוָֹלד  ֵּכן  ְוַעל 
הּוא  ְוִעָּקר  ֲחָדָׁשה.  ְּבִריָאה  ְּבִחיַנת 
ִראׁשוָֹנה  הוָֹלָדה  ֶׁשהּוא  ַהְּבכוֹר 

ְּבִחיַנת ְּבִריָאה ֲחָדָׁשה. )ג - ב(
________________________

ֶׁשעוִֹשין  ְּבֶכֶסף  ִּפְדיוֹן  ְּבִחיַנת  ֶזה  ב. 
ַעל ָּכל ִמיֵני ִיּסּוִרין ְוִדיִנים ֶׁשָּבִאין ַעל 
ַהִּיּסּוִרין  ָּכל  ִּכי  ְוָׁשלוֹם,  ַחס  ָהָאָדם 
ִנְמָׁשִכין  ֵהם  ְוָׁשלוֹם  ַחס  ְוַהִּדיִנים 
נוְֹתִנין  ֵּכן  ְוַעל  ַּכֵּסֶדר  ֶׁשֹּלא  ִמְּבִחיַנת 
ָהֲאִמִּתִּיים,  ַהּדוֹר  ְלַחְכֵמי  ָממוֹן 
ֶׁשֹּלא  ְשמֹאל  ְּבִחיַנת  הּוא  ְוַהָּממוֹן 
ֶׁשהּוא  ַּכֵּסֶדר  הּוא  ְוֶהָחָכם  ַּכֵּסֶדר. 

ְּבִחיַנת ָחְכָמה. )ג – ו(

ּכֵֹהן  ְּבִחיַנת  הּוא  ְוָהַרב  "ֶהָחָכם 
ֶׁשּנוְֹתִנין  ְיֵדי  ַעל  ֵּכן  ְוַעל  ֶחֶסד,  ִאיׁש 
ָהֱאֶמת.  ְוַהַּצִּדיק  ְלֶהָחָכם  ַהָּממוֹן 
ַעל ְיֵדי ֶזה ֶנֱחָזר ֶׁשֹּלא ַּכֵּסֶדר ְוַנֲעֶשה 
ָּכל  ְוִנְתַּבְּטִלין  ְוִנְמָּתִקין  ַּכֵּסֶדר  ַהּכֹל 
ַהִּדיִנים ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ֶׁשֹּלא ַּכֵּסֶדר."
________________________

ִּדְקֻדָּׁשה  ְוַדַעת  ָחְכָמה  ְיֵדי  ַעל  ג. 
ְמַקְּׁשִרים ָּכל ָהְרצוֹנוֹת ְלׁשֶֹרׁש ָהָרצוֹן 
ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ָהָרצוֹן  ֵמַצח  ִלְבִחיַנת 
ַהֶּטַבע.  ַחְכֵמי  ָרעוֹת  ַהַחּיוֹת  ִנְכָנִעים 

)ד – ב(
________________________

ָצִריְך  ַּדְיָקא  הּוא  ִּדְקֻדָּׁשה  ַהָּזֵקן  ד. 
ְוַעל  ִיְשָרֵאל  ֶׁשל  ַהְּצָדקוֹת  ָּכל  ְלַקֵּבל 
ְלַהְכִניַע  ְּדַהְינּו  ַהִּתּקּון,  ִעַּקר  ֶזה  ְיֵדי 
ֵמַהְּזֵקִנים  ֶׁשּיוֵֹנק  ַהָּנָחׁש  ֵמַצח 

ַהְּפגּוִמים ְוכּו'. )ד – ג(
ִיְתָּבַרְך  ֵמה'  ְמאֹד  ְלַבֵּקׁש  "ְצִריִכין 

ַהְּצָדָקה  ֶׁשַּתִּגיַע  ֶׁשִּיְזֶּכה 

חיפוש

לעלוי נשמת  עקא בת ר' אברהם אלימלך ז"ל  

ָאַמר ַהּסּור ֵמָרע ֶׁשִּלי הּוא ִחּדּושׁ ִנְפָלא, ְוַגם ָהֲעֵשֹה טוֹב ֶׁשִּלי הּוא ִנְפָלא ְמאֹד, ִּכי ֲאִני עוֶֹשֹה טוֹב ַהְרֵּבה 
ַהַהְׁשָּפעוֹת  ָּכל  ִנְמָׁשִכין  ֶׁשִּלי  ַהּתוָֹרה  ְיֵדי  ַעל  ִּכי  ָּבעוָֹלם.  ְמאֹד  ַהְרֵּבה  עוָֹשֹה  ֶׁשִּלי  ְוַהּתוָֹרה  ֶּבֱאֶמת, 
ֶׁשָּבעוָֹלם. ְוִדֵּבר ִעם ֶאָחד, ָמה ַהַּמָּשא ּוַמָּתן ֶׁשְּלָך, ִעם ִחִּטים ַאָּתה נוֵֹשֹא ְונוֵֹתן, ַּגם ֶזה ִנְמָׁשְך ַעל ְיֵדי 

ַהּתוָֹרה ֶׁשִּלי.
ָעָנה ְוָאַמר ַעל ְׁשֵני ִּכּתוֹת ֲאָנִׁשים ֵיׁש ִלי ַרֲחָמנּות ָּגדוֹל ֲעֵליֶהם, ַעל ֵאּלּו ֲאָנִׁשים ֶׁשָהיּו ְיכוִֹלים ְלִהְתָקֵרב 
ֵאַלי ְוֵאיָנם ִמְתָקְרִבים, ְוַעל ֵאּלּו ַהְמקָֹרִבים ֵאַלי ְוֵאיָנם ְמַקְּיִמים ֶאת ְּדָבַרי. ִּכי ֲאִני יוֵֹדַע ֶׁשִּיְהֶיה ֵעת ְּבֵעת 
ֶׁשִּיְהֶיה ָהָאָדם ֻמָּנח ַעל ָהָאֶרץ ִעם ַרְגָליו ֶאל ַהֶּדֶלת, ָאז ִיְסַּתֵּכל ַעל ַעְצמוֹ ֵהיֵטב ְוִיְתָחֵרט ְמאֹד ְמאֹד ַעל 
ֶׁשֹּלא ָזָכה ְלִהְתָקֵרב ֵאַלי, אוֹ ֶׁשֹּלא ִקֵּים ֶאת ְּדָבַרי. ִּכי ָאז ֵיְדעּו ֶׁשִאם ָהיּו ְמקָֹרִבים ֵאַלי ּוְמַקְּיִמים ֶאת 

ְּדָבַרי ֹלא ָהָיה ׁשּום ַּדְרָּגא ָּבעוָֹלם ֶׁשֹּלא ָהִייִתי ְמִביָאם ְלאוָֹתּה ַהַּמְדֵרָגה. ֲאָבל ֹלא יוִֹעיל ָאז. 
)חיי מוהר"ן - שנ"ד(

מעלת הלימוד

המשך בעמ' הבא 



ְיָׁשָרה  ְוֶדֶרְך  טוָֹבה  ֵעָצה  ָלֶהם 
ִמָּלִתי  ִּתּטֹף  ֲאֵליֶהם  ָלׁשּוב.  ֵאיְך 
ּוְבָתִמים,  ֶּבֱאֶמת  ְלַדֵּבר  עוְֹסִקים  ָאנּו  ְוִעָּמֶהם 
ְוַהִחּפּוש  ֶׁשַהַּבָּקָׁשה  ֶׁשַּיֲאִמין  ָהֵעָצה  ֶׁשִעַּקר 
ְּבַעְצמוֹ ָיָקר ְמאֹד ְמאֹד ֵאֶצל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ְּדַהְינּו 
ַמה ֶּׁשרוֶֹאה ְּבַעְצמוֹ ֶׁשִּנְתַרֵחק ָּכל ָּכְך ֵמַהְּקֻדָּׁשה 
ְמקוֹמוֹת  ַהִּנְקָרִאים  ְוכּו'  ָהְרחוִֹקים  ַלְּמקוֹמוֹת 
ִלְמצֹא  ֶאְפָׁשר  ִאי  ִּכְבָיכוֹל,  ֶׁשָּׁשם,  ַהְמֻטָּנִפים. 
ְּכבוֹדוֹ ִּבְבִחיַנת ּוְכבוִֹדי ְלַאֵחר ֹלא ֶאֵּתן ְוכּו'. ֲאָבל 
ַאף ַעל ִּפי ֵכן הּוא ׁשוֵֹאל ּוְמַבֵּקׁש ּוְמַחֵּפש ַאֵּי"ה 
ְמקוֹם ְּכבוֹדוֹ ְוכּו', ַעל ְיֵדי ֶזה הּוא עוֶֹלה ְּבַתְכִלית 

ָהֲעִלָּיה ְוכּו'." 1

צעקת הלב

מקום  "איה  ולבקש  לחפש  העצה  ...ענין 
הוא  לזה  הזמן  שעיקר  מובן  וממילא  כבודו". 
שתיים  או  שעה  איזה  פנים  כל  ]ועל  בחצות, 
ואף על פי שגם זה נקרא  קודם אור הבוקר[. 
רבינו  מדברי  זאת  בכל  מבואר  תפלה,  בשם 
עד  כל-כך,  גדולה  שמעלתה  הקדושים, 
רק  תפלה,  בשם  כלל  יקראה  לא  שלפעמים 

בשם "צעקת הלב". 2

שמחה

"ַּגם ָלֶזה ְצִריִכין ַעל ָּכל ָּפִנים ִיּׁשּוב ַהַּדַעת ְקָצת 
ְּבִסיָמן  ֶׁשְּמבָֹאר  )ְּכמוֹ  ְוכּו',  ֵהיֵטב  ַּדְעּתוֹ  ְלַיֵּׁשב 
ַהַּדַעת  ּוְלִיּׁשּוב  ֵהיֵטב(.  ָׁשם  ְוַעֵּין  )ח"ב(  יּוד 
ְצִריִכין ִשְמָחה. ְוִעַּקר ַהִּשְמָחה, ִּבְפָרט ִלְרחוִֹקים 
ָּכֵאֶּלה הּוא ַעל ְיֵדי ֶׁשֹּלא ָעַשִני גוֹי ְוִהְבִּדיָלנּו ִמן 
ַהּתוִֹעים ְוכּו'. ּוְכמוֹ ֶׁשָאַמר ֲאדוֵֹננּו, מוֵֹרנּו ְוַרֵּבנּו 
ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה ֶׁשֵּתֶכף ְּכֶׁשָאָדם רוֶֹצה ָלׁשּוב הּוא 
ֲעֵבָרה ְּגדוָֹלה ְּכֶׁשֵּיׁש לוֹ ַעְצבּות ּוָמָרה ְׁשחָֹרה ַחס 
ּוְבָכל  יוֹם  ְּבָכל  ַעְצמוֹ  ֶאת  ְלַשֵּמַח  ְוָצִריְך  ְוָׁשלוֹם, 

ֵעת ַּבֶּמה ֶׁשֹּלא ָעַשִני גוֹי ְוכּו'. 

שופר

ראש השנה שהוא ראשון לעשרת ימי תשובה, 
מתחילים את עבודת התשובה על-ידי הבקשה, 
אבי?  אתה  היכן  "איה",  וחיפוש  הלב  וצעקת 
לחסות  לזכות  מהשאול  לצאת  אזכה  איך 
בנועם צילך. ועל כן תוקעים בשופר, כי השופר 

הוא סוד ה'איה'.

ָאז  ִּכי  ַּבּׁשוָֹפר,  ַהָּׁשָנה  ְּברֹאׁש  ּתוְֹקִעין  ֵּכן  "ַעל 
ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה הּוא ַהְתָחַלת ַהְּתׁשּוָבה, ֶׁשִעָּקָרּה 
הּוא ַעל ְיֵדי ְּבִחיַנת ַאֵּי"ה, ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ׁשוָֹפר, 
ִּכי ֵמֲחַמת ֶׁשַהּׁשוָֹפר ִנְמָׁשְך ִמָּׁשם, ַעל ֵּכן ֵיׁש ּכַֹח 
ִלְזּכֹר  ִלּבוֹ  ֶאל  ֶׁשָּיִשים  ָאָדם  ָּכל  ְלעוֵֹרר  ְּבקוֹלוֹ 
ַּתְכִליתוֹ ַהִּנְצִחי ְוסוֹף ָּכל סוֹף ַמה ִּיְהֶיה ִמֶּמּנּו." 1

צדיקים אמיתיים

ַעל  ֲאִמִּתִּיים  ְלַצִּדיִקים  ִלְנסַֹע  ְצִריִכין  ֵּכן  ְוַעל 
ִלְנסַֹע  זוֶֹכה  ֶׁשֵאינוֹ  ִמי  ַוֲאִפּלּו  ַהָּׁשָנה,  רֹאׁש 
ֶאל  ְוִלְנסַֹע  ֵליֵלְך  ְלִהְׁשַּתֵּדל  ָצִריְך  ָּפִנים  ָּכל  ַעל 
ִויֵרִאים  ְּכֵׁשִרים  ֶׁשל  ָּגדוֹל  ִקּבּוץ  ֶׁשֵּיׁש  ָמקוֹם 
ִעָּמֶהם  ׁשוָֹפר  קוֹל  ְוִלְׁשמַֹע  ְלִהְתַּפֵּלל  ְּביוֵֹתר 
ַהָּׁשָנה  ֶׁשְּברֹאׁש  ִיְשָרֵאל  ָּכל  ֶׁשנוֲֹהִגין  ּוְכמוֹ 
ַיַחד  ּוִמְתַקְּבִצין  ִמְתַאְּסִפין  ַהִּכּפּוִרים  ְויוֹם 
ִנְזָהִרים  ֶׁשֵאיָנם  ָהְרחוִֹקים  ְוָכל  ַהְּכָפִרים,  ִמָּכל 
ֲאָבל ְּברֹאׁש  ַהָּׁשָנה,  ְימוֹת  ְּבָכל  ְּבִצּבּור  ְלִהְתַּפֵּלל 
ַהָּׁשָנה ֻּכָּלם ִנְקָּבִצין ֶאל ַהִּצּבּור ַהָּקדוֹׁש, ִּכי ִעַּקר 
ְּבִחיָנה זֹאת ְלַהְכִניס ֶּדֶרְך ֶזה ֶׁשל ְּתׁשּוָבה ַעל ְיֵדי 
ַהַּצִּדיִקים  ִאם  ִּכי  יוֵֹדַע  ֵאין  ַהַּנ"ל  ַאֵּיה  ְּבִחיַנת 
ֵלב  ָלשּום  ָצִריְך  ֲאָבל  ָהֲאִמִּתִּיים...  ַהְּגדוִֹלים 
ְלָבבוֹ  ְּבָכל  ה'  ֶאת  ּוְלַבֵּקׁש  ִלְדרֹׁש  ְמאֹד  ָלֶזה 

ְּבאֶֹפן ֶׁשַּיְמִׁשיְך ַעל ַעְצמוֹ ֶּדֶרְך ַהֶּזה. 1
________________________________________

1. ליקוטי הלכות - ראש השנה – ו.  2. ביאור הליקוטים.   

המשך מעמ' קודם
תו' י"ב - ח"ב

ֶׁשּלוֹ ְלַהְּזֵקִנים ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשֵהם 
ְּבָכל  ּוְקֻדָּׁשה  ַּדַעת  מוִֹסיִפין 
יוֹם ָויוֹם ְוָאז ַּדְיָקא ִנְכָנע ֵמַצח ַהָּנָחׁש 
ַעל  ִּדְקֻדָּׁשה  ַהָּזֵקן  ֶׁשַּמְגִּביר  ֵמַאַחר 

ַהְּזֵקִנים ְּדִסְטָרא ָאֳחָרא."
________________________

ִהיא  ִּדְקֻדָּׁשה  ַהִּזְקָנה  ְקֻדַּׁשת  ה. 
ֲאִמִּתִּיים  ַהַּצִּדיִקים  ֶׁשל  ַהְּקֻדָּׁשה 
ִנְקָרִאים  ֵהם  ֶׁשַרק  ִּדְקֻדָּׁשה  ְזֵקִנים 
ָחְכָמה,  ָקָנה  ֶזה  ָזֵקן  ְּבִחיַנת  ְזֵקִנים 
ְוָחְכָמה  ְקֻדָּׁשה  מוִֹסיִפים  ֵהם  ִּכי 

ְוַדַעת ְּבָכל יוֹם ָויוֹם. )ד – ד(
________________________

ִּכי  ַהְּבכוֹר,  ְקֻדַּׁשת  ְּבִחיַנת  ֶזה  ו. 
ַהְתָחָלה  ְלׁשוֹן  ֵראִׁשית  הּוא  ְּבכוֹר 
ֶׁשל  ַהְּקֻדָּׁשה  ִעַּקר  ֶׁשֶּזה  ְוֵראִׁשית 
ְלִהְתַּגֵּבר  ֶׁשָּצִריְך  ַהִּיְשְרֵאִלי.  ִאיׁש 
ְּבָכל  ְלַהְתִחיל  יוֹם  ְּבָכל  ְלִהְתַחֵּדׁש 
ְלעוָֹלם  ִיּפֹל  ְוֹלא  ַמָּמׁש  ֵמָחָדׁש  יוֹם 
ָאֳחָרא,  ְּדִסְטָרא  ְוֵשיָבה  ִזְקָנה  ִליֵדי 
ְוָׁשלוֹם  ַחס  ִנְזָקן  ִיְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ְּדַהְינּו 
ֵהן  טוִֹבים  ֵהן  ּוְבַמֲעָשיו  ַּבֲעבוָֹדתוֹ 
ָרִעים ַחס ְוָׁשלוֹם ַרק ָצִריְך ְלִהְתַחֵּדׁש 

ְּבָכל יוֹם ְּכִאּלּו ַהּיוֹם נוַֹלד. )ד – ד(

"ְּכמוֹ ֶׁשָאַמר ַרֵּבנּו ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה ְּבֵעת 
ְלָאָדם  ֶׁשָאסּור  ַהּזֹאת  ַהּתוָֹרה  ֶׁשִּגָּלה 
ִלְהיוֹת ָזֵקן ֲאִפּלּו ַצִּדיק ְוָחִסיד, ָאסּור 
ְלַהְתִחיל  ַרק  ַּבֲעבוָֹדתוֹ  ָזֵקן  ִלְהיוֹת 
ְּבָכל ַּפַעם ֵמָחָדׁש, ִמָּכל ֶׁשֵּכן ַהְּקַטִּנים 
ַמָּמׁש  ַהְּגרּוִעים  ֶׁשֵּכן  ִמָּכל  ְּבַמֲעָלה, 
ָחמּור  ְּבִאּסּור  ָלֶהם  ָאסּור  ֶׁשְּבַוַּדאי 
ֵהם  ְּכִאּלּו  ִּכְזֵקִנים  ְּבֵעיֵניֶהם  ִלְהיוֹת 
ַחס  ָהָרִעים  ְּבַמֲעֵשיֶהם  ְזֵקִנים  ְּכָבר 
ְוָׁשלוֹם ְוִאי ֶאְפָׁשר ָלֶהם ָלׁשּוב עוֹד ַחס 
ְּבָכל יוֹם  ְלִהְתַּגֵּבר  ְצִריִכין  ְוָׁשלוֹם ַרק 
ְּכִאּלּו  ַרק  ֶהָעַבר  ָּכל  ְוִלְׁשּכַֹח  ֵמָחָדׁש 
ִזְקָנה  ִעַּקר  ְוֶזה  ֵמָחָדׁש.  ַהּיוֹם  נוְֹלדּו 
ִּדְקֻדָּׁשה ְּכֶׁשַּמְתִחיִלין ְּבָכל יוֹם ֵמָחָדׁש 
ּומוִֹסיִפים ְּבָכל יוֹם ְקֻדָּׁשה ָוַדַעת ְוַעל 

ֵּכן ִנְקָרִאין ָּכל ִיְשָרֵאל ְּבכוִֹרים."
________________________

ְלַחֵּדׁש  ֶׁשִהְתַּגֵּבר  ְּכמוֹ  ֶאָחד  ָּכל  ז. 
ַעְצמוֹ ְּבָכל ַּפַעם ְּכמוֹ ֵכן ִיְזֶּכה ֶלָעִתיד 
ְלַחֵּדׁש ַנְפׁשוֹ ְלטוָֹבה ִּבְבִחיַנת ִּתְתַחֵּדׁש 

ַּכֶּנֶׁשר ְנעּוָרְיִכי. )ד – ד(
________________________

ְמַקֵּים  ִיְתָּבַרְך  ה'  ֶזה  ִּבְׁשִביל  ח. 
ַמֲעֵשה  יוֹם  ְּבָכל  ּוְמַחֵּדׁש  ָהעוָֹלם 
ְלהוִֹליד  ְוִחּיּות  ּכַֹח  ְונוֵֹתן  ְּבֵראִׁשית 
ִמּדוֹר ְלדוֹר ַהּכֹל ְּכֵדי ְלַגּלוֹת ֱאֹלקּותוֹ 

ָּבעוָֹלם. )ד – ה(
________________________

ט. ָּכל ֶהָעָמל ְוַהִּיּסּוִרים ְוַהָּצרוֹת ֶׁשל 
ֵמֲחַמת  ִּפיהּו,  ֵמֲחַמת  ַהּכֹל  ָהָאָדם 
ְּפַגם ָהֲאִכיָלה ֶׁשֵאינוֹ זוֶֹכה ְלַקֵּבל ָאז 

ֶהָאַרת ָהָרצוֹן. )ה – ד(

ֶׁשֵּיׁש  ְלִפיהּו  ָהָאָדם  ֲעַמל  ָּכל  "ֶזה 
ְיֵדי  ַעל  ְוָׁשלוֹם  ַחס  ְוִיּסּוִרין  ָעָמל  לוֹ 
ְלֶהָאַרת  זוֶֹכה  ֶׁשֵאינוֹ  ְיֵדי  ַעל  ִּפיהּו 
ָּכל  ֶׁשִּמָּׁשם  ָהֲאִכיָלה  ִּבְׁשַעת  ָהָרצוֹן 
ַהִּיּסּוִרים ְוַהֶחְסרוֹנוֹת ַעל ְיֵדי ֶׁשִּנְפָּגם 
ַהָּממוֹן ְוַהַּפְרָנָסה ַעל ְיֵדי ְּפַגם ַהַּדַעת 

ַעד ֶׁשֵאינוֹ זוֶֹכה ְלֶהָאַרת ָהָרצוֹן."

      אשוטטה "בשוקים וברחובות אבקשה את שאהבה נפשי בקשתיו 
ולא מצאתיו. אקומה נא ואסובבה בעיר". אלכה לי אל ההרים, אשא עיני 
למרחוק, אחפש ואבקש איה אפוא הוא, "איה מקום כבודו", איה העצה 
מצאתי,  ולא  ה'  את  לבקש  אשוטט  ולהכירו,  למצאו  שאזכה  והתחבולה 
חלץ ממני בעונותי הרבים. שוטטתי בארבע פנות תרופה לא מצאתי, שבתי 
אליך בבשת פנים לשחרך אל בעת צרתי. כי צר ומר לי מאד, צר ומר לי 
מאד. לא ידעתי נפשי, אן פנית, אן פנית, כי הסתרת פניך ממני, ותמוגני 
ביד עונותי הרבים והעצומים מאד מאד יותר מחול ימים. אוי ואבוי, כי 
"הלא על כי אין אלקי בקרבי מצאוני הרעות האלה", כי בעונותי הרבים 
נתעקם לבי ודעתי ומוחי, ונשלכתי למקומות הרחוקים מן הקדושה מאד, 
לבי,  ונשחת  ונתבלבל  נתעקם  אשר  עד  המטונפים,  מקומות  הנקראים 
ונתעקם ונתעקש ונתפתל בכמה מיני עקמימיות על עקמימיות, בלי שעור 

וערך ומספר, אשר "כשל כח הסבל",

אוי ומר וצר ואח ואבוי ואללי, אוי לי מאד, על כל עונותי הרבים שעשיתי 
מעודי עד היום הזה, עד אשר "לבי סחרחר עזבני כחי ואור עיני גם הם 
אין אתי, אוהבי ורעי מנגד נגעי יעמודו וקרובי מרחוק עמדו". מה אומר 
מה אדבר מה אצטדק, מה אומר מה אדבר מה אצטדק, האלקים מצא את 
עוני אלפי אלפים ורבי רבבות פעמים בלי שעור ומספר, "ועתה מה יש לי 

עוד צדקה ולזעק עוד אל המלך".           )ליקו"ת י"ב ח"ב(

לעשות
מתורות
תפילות

לעשות
מתורות
תפילות

ְנָיָנא ְסמּוִכים ֶזה  ִלקּוֵטי תִּ סּו בְּ ְדפְּ נִּ ר ַהּתֹורֹות שֶׁ ְצִריִכין ְלָבֵאר ְקָצת ְלַחבֵּ
ֶאְצלוֹ ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה ָהָיה  ם שֶׁ בָֹאר שָׁ מְּ יָמן יּוד ַעד ִסיָמן י"ז שֶׁ ָלֶזה ִמסִּ

ְסֵקי. ְסֵקי פִּ ל ַרק פִּ ּתוָֹרה ַאַחת ְולֹא ָזִכינּו ְלַקבֵּ
)ליקוטי הלכות או"ח - ראש השנה – ו( 



תורה י' תנינא – כי בשמחה תצאו

תורה י"א תנינא

תורה י"ב תנינא

      כשבא מלמברג והיה עדין החולאת שלו דהינו ההוסט )שעול, שחפת( מתגבר עליו. ואז היה נוסע כמעט בכל יום לטיל סמוך לעיר לרפואה 
ושאר כונות נוראות שהיה לו בזה. ושמענו מפיו הקדוש אז בדרך הטיול כמה תורות וכמה שיחות וספורים נפלאים ונוראים. גם המאמר 
המתחיל: דע כשאחד מתפלל בשדה הנאמר על פסוק: "ויצא יצחק לשוח בשדה" וכו' )בלקוטי תנינא סימן י"א( נאמר גם כן אז בעת שנסענו 
עמו לטיל. ועמדנו בשדה אחד וירדנו מהעגלה והוא היה עדין יושב על העגלה ועמדנו סביבו. בתוך כך הגיע שעת המנחה והיינו רוצים 

להתפלל שם. אז אמר התורה הנ"ל. והענין שם שכשמתפללין בשדה אזי כל העשבים וכו' נכנסין לתוך התפלה וכו' עין שם. ואמר 

אחר כך שכמו שאנחנו עומדים סביבו הוא רואה כל העשבים איך כל עשב ועשב דוחק עצמו לכל אחד ואחד מהעומדים 
שם כדי לעלות ולכנס בתוך תפלתו כפי המבואר בתורה הנ"ל.                                                                          )שיחות הר"ן – קמד( 

ָהָאָדם ָצִריְך ְלַיֵּׁשב ַּדְעּתוֹ ֵהיֵטב ֵהיֵטב ְּבָכל ֵעת ַמה הּוא עוֶֹשה ְּבֶזה 
ָהעוָֹלם  ִעְסֵקי  ִמָּכל  ַהַּתְכִלית  ּוָמה  סוֹפוֹ  ִּיְהֶיה  ּוַמה  ָהעוֵֹבר,  ָהעוָֹלם 

ַהֶּזה ּוִמָּכל ַּתֲאווָֹתיו ְוכּו'. )ְּכמוֹ ֶׁשְּמבָֹאר ְּבִסיָמן י' ְּבִלּקּוֵטי ִּתְנָיָנא(,

ְוִעַּקר ַהְמִניָעה ִמֶּזה ִהיא ָהַעְצבּות ֶׁשֵּמֲחַמת ֶׁשָּכל ָאָדם ָמֵלא ַעְצבּות 
ּוְדָאגוֹת ְוָיגוֹן ַוֲאָנָחה, ֵהן ֵמַהַּפְרָנָסה ּוִמַּצַער ִּגּדּול ָּבִנים ְוכּו', ּוִבְפָרט 
ֵמִרּבּוי ֲעווֹנוָֹתיו ִּכי אוֹי ִלי ִמִּיְצִרי אוֹי ִלי ִמּיוְֹצִרי, ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּכתּוב 
ָּדָבר  ַהַּבַעל  ֲאָבל  טוֹב,  הּוא  ָהֲעווֹנוֹת  ַעל  ֶׁשַעְצבּות  מּוָסר  ְּבִסְפֵרי 
ְיֵדי  ַעל  ֶׁשַּמְרִחיקוֹ  ַעד  ָּכֶזה  ְּבַעְצבּות  ִמְתַּגְּבִרים  ַהְּתמּורוֹת  ְוֵהיְכֵלי 
ֶזה ֵמה' ִיְתָּבַרְך ְּביוֵֹתר. ִּכי ַהְּדָאָגה ַעל ָהֲעווֹנוֹת ָהָיה טוֹב ִאם ָהָיה 
ָּכל  ַיְׁשִליְך  מֵהֲָעווֹנוֹת  הַּפַחַד  ׁשֶּמֵרִּבּוי  זֶה,  יְדֵי  עַל  ּבִתְׁשּובָה  חוֹזֵר 
ִעְסֵקי עוָֹלם ַהֶּזה ְלַגְמֵרי ְוָיׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ַלה' ִיְתָּבַרְך, ַּכֲאֶׁשר 
ְמִריַרת  ִלָּבם  ֶאל  ֶׁשָּשמּו  ְיֵדי  ַעל  ְּתׁשּוָבה  ַּבֲעֵלי  ַּכָּמה  ִנְמְצאּו  ְּכָבר 
ַּפַחד ָעְנֵׁשי ָהֲעֵברוֹת ְוָׁשבּו ִּבְתׁשּוָבה. ֲאָבל רֹב ָהעוָֹלם ִּבְפָרט ְּבדוֹרוֹת 
ֲעווֹנוֹת,  ֶׁשל  ֲאִפּלּו  ָהַעְצבּות  ִרּבּוי  ְיֵדי  ַעל  ְּביוֵֹתר  ִמְתַרֲחִקים  ֵאּלּו 
ַּדְעּתוֹ  ּוְמַעְרְּבִבין  ָהֱאֶמת  ַמֲחִליִפין  ַהְּתמּורוֹת  ֵהיְכֵלי  ְּבִחיַנת  ִּכי 
עוֹד  לוֹ  ֵאין  ְּכִאּלּו  ְּבִלּבוֹ,  ֵיאּוׁש  ְּבִחיַנת  ְוָׁשלוֹם  ַחס  ֶׁשַּמְכִניס  ְמאֹד 
ִּתְקָוה ְלִהְתַחֵּדׁש ַּכֶּנֶׁשר ָיָמיו, ּוַמְגִּביר ָעָליו ַעְצבּות ַהַּפְרָנָסה ְּבִחיַנת 
ִּבְגדוֹלוֹת  ֵּביתוֹ  ּוְלַהְנִהיג  ָממוֹן  ַּתֲאַות  ְוִרּבּוי  ּתֹאֲכֶלָּנה,  ְּבִעָּצבוֹן 
יוֵֹתר  ַהּכֹל  ְוַתְכִׁשיִטין  ְוָזָהב  ֶּכֶסף  ּוְכֵלי  ַּבִית  ּוִבְכֵלי  ָנאוֹת  ְּבִדירוֹת 
ִמּכֹחוֹ ַהְרֵּבה, ַעד ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשה' ִיְתָּבַרְך ַמְׁשִּפיַע לוֹ ֵאינוֹ ַמְסִּפיק לוֹ. 
ּוִבְפָרט ֶׁשַהְרֵּבה ַּפְרָנָסָתם ְּדחּוָקה ְוכּו', ְוֵיׁש ָּבֶזה ִחּלּוִקים ַרִּבים ֵּבין 
ְּבִלי  ִויגוֹנוֹת  ּוְדָאגוֹת  ַעְצבּות  ְמֵלִאים  ְּכֻכָּלם  ֻרָּבם  ֲאָבל  ָאָדם,  ְּבֵני 
ִׁשעּור ְוֶזה ַמִּזיק ְּביוֵֹתר, ִּכי ַעל ְיֵדי ֶזה ֵאין ְיכוִֹלים ְלַיֵּׁשב ַּדְעָּתם ַמה 

ֵהם עוִֹשים ְּבֶזה ָהעוָֹלם.

ִמיֵני  ְּבָכל  ַנְפׁשוֹ  ֶאת  ְלַשֵּמַח  ְמאֹד  ְמאֹד  ְלִהְתַחֵּזק  ְצִריִכין  ֵּכן  ַעל 
ַּבְּסָפִרים  ְוַכְמבָֹאר  ִלְבָרָכה  ִזְכרוֹנוֹ  ַרֵּבנּו  ָלנּו  ֶׁשִּגָּלה  ּוְדָרִכים  ֵעצוֹת 
ַהְּקדוִֹׁשים ּוִבְדָבֵרינּו ַהְרֵּבה ִמֶּזה. ַעל ֵּכן ְצִריִכין ְלַהְזִּכיר ֶאת ַעְצָמם 
ה'  ָעָשה  ֶׁשְּכָבר  ְוַהִּנְפָלאוֹת  ְוַהּטוֹבוֹת  ַהֲחָסִדים  ָּכל  ֶאת  ֵעת  ְּבָכל 

ִיְתָּבַרְך ִעָּמנּו ִּבְכָלל ּוִבְפָרט.
)ליקוטי הלכות או"ח - ברכת הודאה - ו - סז(

ידי  על  הוא  יתברך  השם  בעבודת  והתחזקותו  האדם  קיום  עיקר 
האחד  מן  השנים  "טובים  בחינת:  וזה  ביחד  הדרכים  שני  שכולל 
שאם יפל האחד יקים את חברו", כי הם מחזקין את כל אדם לבל 
יפל בשום אפן בעולם. כי לפעמים מחזקין את עצמו על ידי הנקודות 
נופל, חס ושלום, גם מזה  ולפעמים  טובות שמוצאין בעצמו עדין. 
עד שאינו יכול להחיות את עצמו בשום דבר מחמת גדל ההעלמה 
וההסתרה וחשכות וכבדות לב שנמשך עליו. ואז צריך להחיות את 
"איה  בבחינת:  יתברך,  השם  אחר  והחפוש  הבקשה  ידי  על  עצמו 
מקום כבודו", שמזה הדרך אי אפשר להבעל דבר לבלבלו ולהפילו 
על ידי שום בלבול בעולם. כי אף על פי שיכניס בדעתו, חס ושלום, 
שאפס תקוה מחמת שקלקל מאד. ואף על פי שהאמת הוא כך וגם 
עתה הוא כמו שהוא, אף על פי כן מאחר שכבר גילו לנו הצדיקי 
אמת שאפלו במקומות הרחוקים מהקדושה מאד עד שהם בבחינת 
מקומות המטונפים, שנאמר עליהם: "וכבודי לאחר לא אתן", אף 

על פי כן צריכין לבקש ולחפש גם משם את השם יתברך ולעלות 
על ידי זה דיקא לתכלית העליה לבחינת איה מאמר סתום. על כן 
בודאי תמיד יקום על עמדו. הגם כי בבחינת הדרך הזה של איה לבד 
גם כן אי אפשר להיות לעולם בתמידות כי צריכין לעלות ממקומות 
הנ"ל אל הקדושה לגמרי במקום התגלות כבודו כי זה עקר הקדושה 
שיתגלה כבודו יתברך )כמבאר ב"לקוטי מוהר"ן" תנינא סימן י"ב(. 
אך ממילא כשמחיה ומחזק את עצמו על ידי בחינת איה הנ"ל בתוך 
וימצא  שיחזור  עיניו,  ויאיר  עליו  ירחם  יתברך  שהשם  יזכה,  כך 
הנקודות טובות שיש בו עדין שהם מבחינת התגלות כבודו יתברך. 
וזה הדרך של החפוש אחרי הנקודות טובות הוא בחינת "אברהם", 
והדרך של הבקשה והחפוש איה מקום כבודו הוא בחינת "יצחק", 
ו"יעקב אבינו" הוא הבריח התיכון שכולל שני הדרכים הנ"ל יחד, 
ועליו נאמר והחוט המשולש לא במהרה ינתק", כי על ידי זה זוכין 
לעמד בקדושתו לעולם כנ"ל.                                  )משיבת נפש – מד(

     ְּכֶׁשָּׁשַמְענּו ִמִּפיו ַהָּקדוֹׁש ַמֲאָמר ַהַּמְתִחיל ַמה ֶּׁשָהעוָֹלם ְרחוִֹקים 
ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך הּוא ֵמֲחַמת ֶׁשֵאיָנם ְמַיְּׁשִבים ַעְצָמם, ַעֵּין ָׁשם ְּבִלּקּוֵטי 
ִתְנָיָנא ִסיָמן י, ְוָׁשם ְמַדֵּבר ִמִּשְמָחה, ְוָהָיה הּוא ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה יוֵֹׁשב 
ִמן  ֵעץ  ְּבַדל  ֲחִתיַכת  ֵאֶצל  ַּבָּדרוֹם  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ּכֶֹתל  ֵאֶצל  ַּבחּוץ  ָאז 
ִלְפָעִמים  ְּפָעִמים  ַּכָּמה  ֵליֵׁשב  ָרִגיל  ָהָיה  ָׁשם  ִּכי  ִליסוֹד.  ַהֻּמָּנח  ָהָעב 
ְּבַצד ָּדרוֹם ְוִלְפָעִמים ְּבַצד ָצפוֹן ְוִלְפָעִמים ַּבִּמְזָרח ְוִלְפָעִמים ַּבַּמֲעָרב, 
ִעָּמנּו  ָהַלְך  ְוִלְפָעִמים  ַהְּכֶנֶסת,  ֵּבית  ֶׁשל  ָהֲעָזָרה  ְּבתוְֹך  ְוִלְפָעִמים 
ִלְפֵני  ָוָאָנה  ִעָּמנּו ָאֶנה  ָהַלְך  ְוִלְפָעִמים  ָהִעיר,  ֶׁשְּסִביב  ָהָהר  ַעל  ְלַטֵּיל 
ִנְפָלִאים  ִחּדּוִׁשים  ָּתִמיד  ָׁשַמְענּו  ַהְּמקוֹמוֹת  ֵאּלּו  ּוְבָכל  ַהְּכֶנֶסת.  ֵּבית 
ְונוָֹרִאים ְוִשֹיחוֹת ְקדוֹׁשוֹת ֲאֶׁשר ֹלא ִנְׁשְמעּו ָּכזֹאת ִמָּיִמים ַרִּבים. ַּגם 
ַאַחר ֶׁשָהְיָתה לוֹ ַהחוַֹלאת ֶׁשל ַההּוְסט ]ִׁשעּול[ ָהָיה נוֵֹסַע ְלַטֵּיל ַעל ִּפי 

ָהרֹב, ְוָהִיינּו נוְֹסִעים ִעּמוֹ ְוָהִיינּו ׁשוְֹמִעים ִמֶּמּנּו ַּבֶּדֶרְך ּתוָֹרה ַהְרֵּבה.

ִמִּשְמָחה,  ַהְרֵּבה  ִּדֵּבר  ָאז  ַהַּנ"ל  ִעְנָין  ֶׁשָאַמר  ְּבֵעת  ְלַמְעָלה  ְוַנֲחזֹר 
ִּכי  ָּתִמיד.  ְּבִשְֹמָחה  ִלְהיוֹת  ְמאֹד  אוָֹתנּו  ְוֵזַרז  אוָֹתנּו  ְוִחֵּזק 
ַהְרֵּבה  ִעָּמנּו  ִּדֵּבר  ָאז  ִמֶּלְמֶּבְרְּג  ֶׁשָּבא  ָּבֵעת  ֶׁשָהָיה  ָהִעִּתים  ְּבאוָֹתן 
ְמאֹד ֵמִעְנַין ִהְתַחְּזקּות ִלְהיוֹת ְּבִשְֹמָחה ָּתִמיד. ְוָאַמר ָאז ָלנּו ֶׁשָראּוי 
ָעָליו.  ִמְתַנְּגִדים  ִמִּלְהיוֹת  ְּבַרֲחָמיו  ֶּׁשִּנַּצְלנּו  ַמה  ְמאֹד  ִלְשֹמַֹח  ָלנּו 
ְוִהְבִּדיָלנּו  ִלְכבוֹדוֹ  ֶׁשְּבָרָאנּו  ֱאֹלֵקינּו  ָּברּוְך  ַהָּלׁשוֹן  ְּבזוֹ  ָאז  ְוָאַמר 
ֵמַהּתוָֹרה  ְלַגְמֵרי  ֵמַהּתוִֹעים  ַהְינּו  ּתוִֹעים  ִמְּׁשֵני  ַהּתוִֹעים  ִמן 
ֶׁשֵהם ָהַעּכּו"ם ְוָהֶאִּפיקוְֹרִסים ְוַגם ִנַּצְלנּו ֵמַהּתוִֹעים ַהִּמְתַנְּגִדים 

ַהחוְֹלִקים ָעָליו ֶׁשָאְבדּו ַמה ֶּׁשָאְבדּו ְּבִלי ִׁשעּור ְוֵעֶרְך ּוִמְסָּפר.

ֲחָסָדיו  ְּגדוִֹלים לּוֵלא  ִמְתַנְּגִדים  ֱהִייֶתם  ְּבַוַּדאי  ַאֶּתם  ְוָאַמר ֲהֹלא 
ְוַרֲחָמיו ַהְמֻרִּבים ֲאֶׁשר ִנַּצְלנּו ִמַּפח יוְֹקִׁשים ִמַּכת ַהִּמְתַנְּגִדים ֲאֶׁשר 
ָחִליָלה  ִּתְקָוֵתנּו  ֶנֱאָבד  ָהָיה  ְוָׁשלוֹם  ַחס  ָלֶהם  ָהִיינּו ׁשוְֹמִעין  ִאם 
ְוָאַמר  חוְֹלִקים,  ֱהִייֶתם  ָעַלי  ְוָאַמר,  ְּכַמְתִמיַּה  ְוָאַמר  ָעָנה  ְוכּו'. 

ִּבְלׁשוֹן ַאְׁשְּכַנז ְּבזוֹ ַהָּלׁשוֹן, "אוֹף ִמיר ָוואְלט ִאיהר ִגיְקִריְגט?".
)חיי מוהר"ן – נ(



געגועים לרבינּו
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תורה ט' תנינא - אל אשר יהיה שמה הרוח

------- המשך משבוע שעבר ----------

לנכדתו  )הבעש"ט  לה  והבטיח 
פייגא(  שבחייו לא תלד בנים, אבל 
לאחר פטירתו תלד. ואחר פטירתו 
של הבעש"ט זצק"ל ילדה בן והיה 
לזוגתו  שמחה  ר'  בין  ויכוח  איזה 
שמו  שיקרא  רצתה  היא  פייגה, 
ור'  ז"ל  הבעש"ט  שם  על  ישראל 
על  נחמן  שמו  שיקרא  רצה  שמחה 
ז"ל  הרדענקער  נחמן  ר'  אביו  שם 
ישראל.  שמו  שיקרא  גברה  והיא 
מפזז  והיה  שובב  ילד  היה  והוא 
לשוק  הלכה  אחת  פעם  ומרקד. 
אותו  ולקחו  ומת  ונפל  לגג  ועלה 
תראה  שלא  כדי  אותו  והצניעו 
מזה  שנתוודעה  ואחר  אותו. 
הילד  את  ולקחה  מאוד  נתבהלה 
הבעש"ט  קבר  על  אותו  ותשא 
ותניחו שם ותאמר הא לך המתנה 
והשָמש  לביתה.  וחזרה  לי  שנתת 
של בית הקברות שראה איזו אישה 
לראות  תיכף  הלך  ילד,  עם  הלכה 
רק  אותה  מצא  לא  וכבר  זאת  מה 
אותו  והכיר  בוכה  הילד  את  מצא 
אותו  והביא  הבעש"ט  נכד  שהוא 
לביתה וראתה בחזון את הבעש"ט 
עלי  הטרחת  מדוע  בתי  לה  ואמר 
כל כך וכי אם היית באה לבדך על 
קברי לא הייתי יכול לעזור לך? כי 
הנפטר מהבית  לקחו  זמן שלא  כל 
אבל  עליו,  מרחפת  הנשמה  עדיין 
פרחה  מהבית  אותו  כשלקחת 
נשמתו ונתערבבו בו אלפים ורבבות 
נשמות ומחמת גודל הרעש שלך לא 
יכלותי למצא הנשמה ולקחתי איזו 
בתוך  אותה  ושמתי  שהיא  נשמה 
ישראל- אותו  קוראים  והיו  גופו. 
כמת  ירוקים  פניו  שהיו  מפני  מת 
חרות  קברו  שעל  המצבה  על  וגם 

"ישראל מת". 

*********************************

מחשוביו פ אחד  זקן  היה  עם 
ממנו  ושמע  בעל-שם-טוב  של 
נכד  לו  יהיה  )הבעש"ט(  שהוא 
בחירה.  לבעל  טובה  לעשות  שיוכל 
לכל  נסע  הבעש"ט  פטירת  ואחר 
כיוון  מי  אל  לראות  הבעש"ט  נכדי 
הבעש"ט בדברו מענין בעל הבחירה. 
ובא אצל הרה"ק ר' ברוך ז"ל ושמע 
שהרה"ק  איך  בחוץ  שהיה  בעת 
מתאונן ואומר "רבוש"ע איך עושים 

הזקן  ואמר  בחירה"  לבעל  טובה 
אייער  מיינט  אייך  ניט  כן  "אם 
מתכוון  אליכם  )לא  וכו'  זיידע 
בחוץ  ז"ל  לרבינו  וכשבא  זקנכם( 
בתנועה  אומר  ז"ל  שרבינו  שמע 
ז"ל:  רבינו  תנועות  כדרך  עמוקה 
"הן הבעל בחירה" כאומר אני יכול 
ואמר  בחירה.  לבעל  טובה  לעשות 
הזקן: עליכם כיוון זקנכם שתוכלו 

לעשות טובה לבעל בחירה.

)אמר המעתיק: להבין זאת, הלא 
הבעש"ט  מתלמידי  הצדיקים  כל 
היו עושים בעלי תשובה שהם בעלי 
לבעל  טובה  לעשות  אלא  בחירות. 
בחירה ניט צונעמען די בחירה )לא 
לסעדו  ורק  הבחירה(  את  לקחת 
בעצמו  שהוא  וכו'  בעצות  ולסמכו 
יטה בחירתו לטוב, ודווקא שתהיה 
תשובת  עיקר  וזהו  בחירה.  לו 
רק  היה  לא  וזה  ממש.  המשקל 
שאר  כי  ז"ל.  רבינו  אצל  אם(  )כי 
הצדיקים עשו בעלי תשובה ולקחו 
אותם על כתפם, ולא החזירו להם 
הבחירה לילך שוב באלו המקומות 
לדבר  הרבה  ויש  וכו'.  שעברו 
שכן  בעליל  ולהראות  בזה  ולבאר 

הוא וד"ל(.

*********************************

מנכדי מ ארקעס  ב"ר  יחיאל 
עם  )שנשתדך  ז"ל  רבינו 
איך  ז"ל(  מלאדי  רש"ז  הרב  גזע 
מעט,  ועשירות  בגדולה  שנתעלה 
לו  שיש  ז"ל  מוהרנ"ת  בו  והכיר 
והוכיחו מהרנ"ת  רוח  מעט הרמת 
שדוד  חושב  אתה  לו:  ואמר  ז"ל 
השי"ת  לפני  כשצעק  ע"ה  המלך 
היה  אטבעה"  ואל  מטיט  "הצילני 
בשפלות המדרגה?! אלא היה מלך 
ככלל המלכים ומושל על המלכים 
ונימוס  מלכות  בבגדי  הולך  והיה 
היה  )מקהלה(  והקאפעליע  מלכים 
מנגנת אצלו והיו סביבו שרים וכו', 
מטיט  "הצילני  צועק  היה  ומשם 

ואל אטבעה".

*********************************

פעם ר ראה  אייזיק  שמואל   '
לו  ואמר  רץ  הנביא  אליהו 
של  להלב  לו:  והשיב  רץ  להיכן 
העולם, ושאל אותו מי הוא הלב של 
העולם? והשיב לו : חסידי ברסלב 
פעם  ועוד  העולם.  של  הלב  שהם 
להיכן  ושאלו  רץ  אותו  ראה  אחת 
רץ והשיב לו: לחסידי ברסלב שהם 

תמיד שמחים.
)כת"י ר' שמואל הורביץ ז"ל(

שרפי-מעלה 
! די יחו ר ו נדי

סיפורים ושיחות מפי חסידי ברסלב

ֵיׁש ְרָׁשִעים ֶׁשֵהם 
ְּבִחיַנת ֵעֶרב ַרב, 

ּוְכֶׁשֵהם נוְֹפִלים ַעל 
ַהֵּלב ְּדַהְינוּ ַעל ִיְׂשָרֵאל 

ֶזה ְּבִחיַנת ַעְפרּוִרּיּות,
ְּכמוֹ ְּכֶׁשּנוֵֹפל ַעל ַהֵּנר 

ַעְפרּוִרּיּות ְוִנְפָרִדין 
ֶחְלֵקי ֵאׁש ֶׁשֵּיׁש ּבוֹ 

ִמיסוֹד ָהֵאׁש ְוֵאיָנם 
ְיכוִֹלים ִלְבעֹר 

וְּכֶׁשְּמַנְּפִחין ּבוֹ 
ֲאַזי ָהרּוַח ְמַנֵּפַח 

ָהַעְפרּוִרּיּות ִמן ַהֵּנר 

וְחוְֹזִרים ְוִנְתַחְּבִרים 
ֶחְלֵקי ָהֵאׁש 

ּוַמְתִחיִלין ִלְדֹלק.
כך מנהיגי-הדור 

מנפחים את החושך 
והעפרוריות מליבם 

של עמ"י שיבערו
לה' ית' כראוי.

ָלֶכם  ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  ָּכל  טּוב  ִּכי  ְּכֵליֶכם  ַעל  ָּתחֹס  ַאל  "ְוֵעיְנֶכם 
הּוא" לא חוסכים בכסף, לא חוסכים בהכנת כלים רוחניים, 

ו"גלייך צום רבי'ן" )ישר לרבינו(.

הדור אתם ראו דבר ה', בדור לפני הגאולה, בדור החשוך הזה 
ולא  "ייתי  שאפילו התנאים הקדושים פיחדו ממנו, ואמרו 
אחמיניה" )סנהדרין צ"ח-ע"ב( בתוך כל ההסתרה - "והסתר 
על העולם  אין סופי, המרחם  יש אור אדיר, אור  הסתיר", 
וההסתרה,  החושך  את  ממנו  ומכניע  ומגרש  אותו  ומאיר 
ומאיר אותו באור יקרות, במיני סמים ורפואות יקרות, כך 

שנהיה מוכנים לקבל את אור הגאולה הגדול והנורא.

אחר",  מאדם  יותר  לבבית  רגלו  ש"ציפורן  הזה,  הרחמן 
היקרים:  בני  הנצחית,  לטובתינו  למענינו,  מאיתנו,  מבקש 
בואו אלי, התאספו אצלי. ובזכות זה נמתיק ממכם ומכלל 

כל העולם את כל החושך והדינים.

"ְוָהִעָּקר ֶׁשִּתְשַֹמח ַּבֶּמה ֶׁשָּזִכיָת ִלְהיוֹת ַעל רֹאׁש ַהָּׁשָנה 
ַּכָּמה ְּפָעִמים, ּוַבֶּמה ֶׁשָאנּו ְמַקִּוים ִלְהיוֹת עוֹד ַעל רֹאׁש 
ְוָכל  ֶנָחָמִתי.  ָּכל  ֶזה  ַעָּתה  ִּכי  ַחֵּיינּו.  ְיֵמי  ָּכל  ַהָּׁשָנה 
ְמַגָּמִתי ְלַזּכוֹת ֶאת ָּכל ַהּׁשוְֹמִעים ִלְדָבַרי ֶׁשִּיְהיּו ֻּכָּלם ַעל 
רֹאׁש ַהָּׁשָנה, ַהְינּו ְבָמקוֹם ְּגִניָזתוֹ ַהָּקדוֹׁש ֶׁשל ֲאדוֵֹננּו 
ְּבַוַּדאי  ְיֵמיֶהם ְלעוָֹלם,  ִלְבָרָכה ָּכל  ִזְכרוֹנוֹ  ְוַרֵּבנּו  מוֵֹרנּו 

ָּתִמיד  ְוָנִשֹישֹ  ָנִגיל  ּוָבֶזה  ָלֶנַצח.  טוָֹבה  ִלי  ַיֲחִזיקּו 

ִּבְפָרט ְּבַׁשָּבת ְויוֹם טוֹב. ְוֶחְדַות ה' ִיְהיּו ָמֻעֵּזינּו."
)עלים לתרופה – רל"ז(


