
ֵמַח ְוטוֹב ֵלב ְּבַׁשָּבת,  ָצִריְך ִלָּזֵהר ְמאֹד ִלְהיוֹת שָֹ
ִּכי ַמֲעלוֹת ּוְקֻדּׁשוֹת ַׁשָּבת ְּגדוָֹלה ִויָקָרה ְמאֹד... 
ְּבַׁשַּבת  ְּגדוָֹלה  ְמָחה  שִֹ ִלְנהֹג  ֶׁשָּצִריְך  ְוַהְּכָלל, 
קֶֹדׁש, ְוִלְבִלי ְלַהְראוֹת ׁשּום ַעְצבּות ּוְדָאָגה ְּכָלל. 
ַרק ְלִהְתַעֵּנג ַעל ה' ּוְלַהְרּבוֹת ְּבַתֲענּוֵגי ַׁשָּבת ְּבָכל 
ַמְלּבּוִׁשים  ֵהן  ּוְׁשִתָּיה,  ֲאִכיָלה  ֵהן  ַּתֲענּוג,  ִמיֵני 
ֻּכָּלּה  ִהיא  ַׁשָּבת  ֲאִכיַלת  ִּכי  ֶּׁשָּיכוֹל.  ַמה  ְּכִפי 
רּוָחִנּיּות, ֻּכּלוֹ קֶֹדׁש, ְועוָֹלה ְלָמקוֹם ַאֵחר ְלַגְמֵרי 

ִמן ֲאִכיַלת חֹל.

שמחה

בכל  וחדווה  שמחה  יום  הקדוש  שבת  ביום 
וטוב  בשמחה  "להיות  רק  חייבים  העולמות 

לבב" ולהתענג בכל התענוגים לכבוד ה'.
ֶאת  ְמאֹד  ְלַהְרִחיק  ְצִריִכין  ַּבחֹל  ֲאִפּלּו  "ִּכי 
ְקֻדָּׁשה  ְּבֵאיֶזה  ֶׁשעוְֹסִקין  ְּבֵעת  ִּבְפָרט  ָהַעְצבּות 
ְּביוֵֹתר  ְלִהְתַּגֵּבר  ֶׁשְּצִריִכין  ְּבִמְצָוה,  אוֹ  ַּבּתוָֹרה 
ִלּבוֹ  ֶאל  ָלשּום  ְוִלְבִלי  ְּגדוָֹלה  ְּבִשְֹמָחה  ֶׁשִּיְהֶיה 
ָאז ֲאִפּלּו ְּדָאגוֹת ָהֲעווֹנוֹת, ַרק ְלַשֵֹּמַח ֶאת ַעְצמוֹ 
ִּבְמַעט טוֹב ֶׁשֵּיׁש ּבוֹ ֲעַדִין, ַּכְּמבָֹאר ֶאְצֵלנּו ַהְרֵּבה 
ָּבֶזה, ִמָּכל ֶׁשֵּכן ְוָכל ֶׁשֵּכן ְּבַׁשַּבת קֶֹדׁש ֶׁשָאז ָאסּור 
ֶׁשִּיְהֶיה ּבוֹ ׁשּום ַעְצבּות ּוָמָרה ְׁשחָֹרה ְּכָלל, ִּכי ֶזה 
ִעַּקר ְקֻדַּׁשת ַׁשָּבת ִלְשֹמַֹח ּבוֹ ְּבָכל עֹז, ִּכי הּוא יוֹם 
ִשְֹמָחה ְוֶחְדָוה ְּבָכל ָהעוָֹלמוֹת, ְּכמוֹ ֶׁשָּכתּוב ַּבּזַֹהר 

ַהָּקדוֹׁש, ְּכֵדין ֶחְדָוה ְוַתְפנּוָקא ִאְׁשְּתַמע ְוכּו'." 1

קדושת שבת

בני- שבו  הקדוש  היום  הוא  קודש  שבת 
ישראל דבקים באביהם שבשמים, היום שכל 
העסקים והדאגות מפסיקים בו ויש רק אהבה 

ושמחה בה'. 

על-ידי  דייקא  נשפעת  שבת  שקדושת  הסיבה 
ישראל  נפשות  ששורש  משום  היא  השמחה, 
מחמת  השבוע  ובמשך  שמחה  בחינת  הוא 
גבוה  למקום  להתחבר  לזכות  קשה  העוונות 
זה, אך בשבת קודש נמתקים כל הדינים וכל 
אחד יכול לזכות לעונג ושמחת שבת, כל אחד 
יכול לזכות להתעלות ל"שורש נפשות ישראל" 
משם  להמשיך  לנפשו,  הארה  משם  ולהמשיך 
זה בתנאי שישמח  אור קדושת שבת, אך  את 
לכבוד השם  וליבו  כוחו  בכל  ויענג את השבת 

יתברך. 
"ִעַּקר ְקֻדַּׁשת ַׁשָּבת הּוא ִשְֹמָחה, ֶׁשְּצִריִכין ִלָּזֵהר 
ׁשֶֹרׁש  ְּבַׁשָּבת...  ֵלב  ְוטוֹב  ָשֵֹמַח  ִלְהיוֹת  ְמאֹד 
ַנְפׁשוֹת ִיְשָֹרֵאל הּוא ְּבִחיַנת ִשְֹמָחה, ִּכי ָׁשְרָׁשם 
ָעלּו  ִיְשָֹרֵאל  ִּכי  ְּבִריְך הּוא.  ַּבַּמְחָׁשָבה ְּדקּוְדָׁשא 
ְוֶזה  ַהִּשְֹמָחה...  ְמקוֹר  ֶׁשָּׁשם  ְּתִחָּלה  ַּבַּמֲחָׁשָבה 
ִשְֹמָחה  ְּבִחיַנת  ַׁשָּבת  ִּכי  ַׁשָּבת,  ְקֻדַּׁשת  ְּבִחיַנת 
ְּכמוֹ  ַהִּדיִנים,  ָּכל  ִמְתַּבְּטִלים  ְּבַׁשָּבת  ִּכי  ְוֶחְדָוה. 
ֶׁשָּכתּוב, ְוָכל ֻׁשְלָטֵני רּוְגִזין ּוָמאֵרי ְּדִדיָנא ֻּכְּלהוֹן 

ַעְרִקין ְוִאְתַעְּברּו ִמָּנּה." 2

חירות

וישוב- בשמחה  רק  האדם  שבשבת  על-ידי 
שאין  הסיבה  כי  ל"חירות",  זוכה  הוא  הדעת 
תפוסה  שדעתו  מחמת  היא  חרות  לאדם 
ועל-ידי  לחם",  תאכל  אפך  ו"בזיעת  בשעבוד 
מייד משתחררת  בה',  לעומק השמחה  שנכנס 

דעתו מכל העול, הצרות והדינים.
כשדעתו מיושבת והוא מתבונן בגדולת הבורא-
העולמות  כל  את  ומקיים  המחייה  ברוך-הוא 

מיד נמשך עליו יראה אמיתית, 

תורה י"ז תנינא  

אור הגאולה
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 הל' פדיון בכור  ה'

א. ְּכֶׁשִּנְסַּתֵּלק ַהַּצִּדיק ְוִנְדֶמה ֶׁשִּנְסַּתֵּלק 
ֲאָבל ֶּבֱאֶמת ֹלא ִנְסַּתֵּלק ְּכָלל, ִּכי ֵּתֶכף 
ָּבעוָֹלם  ּוֵמִאיר  ַהַּתְחּתוֹן  ָקֶצה  עוֶֹלה 
ֶׁשהּוא ַהַהְׁשָאָרה ֶׁשִהְׁשִאיר ָּבעוָֹלם ַעל 

ְיֵדי ְסָפָריו ְוַתְלִמיָדיו. )ה – ט(
________________________

ְּבִיּׁשּוב  ַלֲעסֹק  ֶאָחד  ָּכל  ְמֻחָּיב  ב. 
ַהַּדַעת  ְלַהְכִניס  ְּדַהְינּו  ָהעוָֹלם, 
עוֵֹסק  ִעַּקר  ֶׁשֶּזה  ַּבֲאֵחִרים  ָהֲאִמִּתי 
ִיְזּכּו  ּוְכֶׁשִּיְשָרֵאל  ָהעוָֹלם,  ְּבִיּׁשּוב 
ַלֲעשוֹת ְרצוֹנוֹ ֵהם ְמֻחָּיִבים ְלִהְׁשַּתֵּדל 
ַּגם  ַהַּדַעת  ֶזה  ְלַהְכִניס  ּכָֹחם  ְּבָכל 

ְּבֻאּמוֹת ָהעוָֹלם. )ה – יג(
________________________

ָּגבַֹּה  ִּבְקֻדָּׁשה  ְוָהֲעִׁשירּות  ַהָּממוֹן  ג. 
ֶׁשֵּיׁש  ֵמַהָּיַדִים  ִנְמָׁשְך  ִּכי  ְמאֹד ְמאֹד, 
ְּבָים ַהָחְכָמה ְוכּו' ְוַעל ֵּכן ֵמִאיר ָׁשם 
ֶהָאַרת ָהָרצוֹן, ֲאָבל ֶזה ֵאין זוֶֹכה ִּכי 
ֵאָליו  ְוַהִּנְלִוים  ָהֱאֶמת  ַהַּצִּדיק  ִאם 
ֶּבֱאֶמת ֶׁשְּמַקְּבִלים ַּדְעּתוֹ ֶׁשֵּמִאיר ְּבֵבן 
ִמי  ְוָׁשלוֹם  ְלֵהֶפְך ַחס  ְוַתְלִמיד, ֲאָבל 
ֶׁשֵאין ְמַקֵּבל ַהַּדַעת ַהַּנ"ל, ִמָּכל ֶׁשֵּכן 
ִמי ֶׁשחוֵֹלק ַעל ַהַּצִּדיק ַהֶּזה ֶׁשֵּמִאיר 
ַהַּדַעת ַהַּנ"ל ָּכל ְנִפיָלתוֹ הּוא ַעל ְיֵדי 

ַהָּממוֹן ְוָהֲעִׁשירּות. )ה – יד(

ְיכוָֹלה  ְּבָהֲעִׁשירּות  "ְּכֶׁשּפוְֹגִמין 
ֶאל  ֵמֵהֶפְך  ַלֲהפְֹך  ָאֳחָרא  ַהִּסְטָרא 
ֵהֶפְך ַחס ְוָׁשלוֹם ַעד ֶׁשַּיֲעֶשה ֲעבוָֹדה 
ֶׁשְּבָׁשְרׁשוֹ  ֵמֲחַמת  ֵמָהֲעִׁשירּות  ָזָרה 
ָידּוַע  ֶזה  ִּכי  ָּגבַֹּה,  ְקֻדָּׁשה  ּבוֹ  ֵיׁש 
ָּגבַֹּה  ְקֻדָּׁשה  ֶׁשֵּיׁש  ָמקוֹם  ֶׁשְּבָכל 
ְוָׁשלוֹם  ַחס  ָׁשם  ְּכֶׁשּפוְֹגִמין  ְּביוֵֹתר 
ַהְּפָגם ָּגדוֹל ְמאֹד, ִּכי ֶאת ֶזה ְלֻעַּמת 

ֶזה ַרע ְלֻעַּמת טוֹב ְוכּו'."
________________________

ד. ַהּכוֵֹפר ְּבַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת ָּבא ִליֵדי 
ְּכִפירוֹת ַּבה' ִיְתָּבַרְך. )ה – טו(

________________________

ִמִּמְצַרִים  ָלֵצאת  ָיְכלּו  ֹלא  ִיְשָרֵאל  ה. 
ְּכמוֹ  ִעָּמֶהם  יוֵֹסף  ַעְצמוֹת  ֶׁשַּיֲעלּו  ַעד 

ָּפקֹד  ֵואֹלִקים  ֶׁשִהְׁשִּביָעם 

שמח וטוב לב

לעלוי נשמת  שמעון בן הערש'ל ז"ל  

ּוְלגֶֹדל  ֲחִליׁשּוֵתנּו.  ְּבעֶֹצם  ִּכי  ְוִנְפָלִאים.  ֲחָדִׁשים  ׁשוִֹנים.  ְּדָרִכים  ְּבַכָּמה  ּתּוִׁשָּיה.  ִהְגִּדיל  ֵעָצה  ִהְפִליא 
ָאנּו  ֵּכן  ַעל  ִלְבָרָכה.  ִזְכרוָֹנם  ַרּבוֵֹתינּו,  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמוֹ  יוֹם  ְּבָכל  ָעָליו  ֶׁשִּמְתַּגֵּבר  ֶׁשל ָאָדם  ִיְצרוֹ  ִהְתַּגְּברּות 
ְצִריִכין ֵעצוֹת ְוִהְתעוְֹררּות ַלֲעבוָֹדתוֹ ִיְתָּבַרְך ְּבַכָּמה ְּדָרִכים. ִּכי ִלְפָעִמים ָהָאָדם ִנְתעוֵֹרר ְלֶדֶרְך ֶזה ַוֲעבוָֹדה 
זֹאת ַעל ְיֵדי אוֹר ַהּתוָֹרה ַהּזֹאת. ְוִלְפָעִמים ֵאינוֹ ִמְתעוֵֹרר ָלֶזה ַעל ְיֵדי ּתוָֹרה זֹאת ַרק ַעל ְיֵדי ּתוָֹרה ַאֶחֶרת. 

ְוַהּכֹל ְלִפי ָהָאָדם ּוְכִפי ַהַּמְדֵרָגה ֶׁשּלוֹ ּוְכִפי ַהְּזַמן ְוַהָּמקוֹם. 

ְורוֶֹצה ְלִהְסַּתֵּכל  ָנֵעמּו ְמאֹד. ְלָכל ֲאֶׁשר ָחֵפץ ָּבֱאֶמת ַלֲאִמּתוֹ  ַטֲעמּו ּוְראּו ִּכי טוֹב ה'. ִׁשְמעּו ֲאָמָריו ִּכי 
ַעל ַעְצמוֹ ְוָלחּוס ַעל ַחָּייו ָהֲאִמִּתִּיים ַלֲחׁשֹב ַעל ַאֲחִריתוֹ ְוסוֹפוֹ ְּבָהֵאיךְ ַאְנִּפין ֵיעוֹל ֳקָדם ַמְלָּכא ְוכּו' ְוכּו' 

ַּכֲאֶׁשר ָּכל ָאָדם יוֵֹדַע ְּבַנְפׁשוֹ ּוְלָבבוֹ.
)הקדמה לליקוטי מוהר"ן( 

מעלת הלימוד

המשך בעמ' הבא 



לא יראה כמו שיש לו בימי החול 
יראה  אלא  משועבדת,  כשדעתו 

אמתית מתוך הכרה וקרבת ה'. 3
זוכין לירא  "וזהו בחינת שבת שעל-ידי שבת 
מהשם ית' בחינת "בראשית" – "ירא-שבת", 
שבשבת היא עיקר היראה כמובא בדברי רז"ל 

שבשבת היראה היא עם דעת." 4  

שמחה ויראה

אהבת  מתוך  הנמשכת  אמיתית  יראה  דווקא 
לשמחה  ומביאה  הגורמת  היא  ה',  וקירבת 
המאמין  כי  ברעדה".  "וגילו  בבחינת  אמתית 
מתוך  ה'  גדולת  את  לראות  וזוכה  בה'  באמת 
כלל  אותו  מפילה  היראה  אין  אמיתית,  דעת 
וכלל, "ִּכי ַּגם ִמִּיְרַאת ָהעֶֹנׁש הּוא ָשֵמַח ְוטוֹב ֵלב 
ְוַהּכֹל  ְלַבד  ִיְתָּבַרְך  ֵמה'  ֶׁשַהּכֹל  ֶׁשַּמֲאִמין  ֵמַאַחר 

ְלטוָֹבה." 5
ְּגדוִֹלים  מִֹחין  ְמִאיִרין  ָאז  טוֹב  ְויוֹם  "ְּבַׁשָּבת 
ִעַּקר  ֶׁשֶּזהּו  ָּגדוֹל  ַּדַעת  ִעם  ַהִּיְרָאה  ַוֲאַזי  ְמאֹד 
ְויוֹם טוֹב,  ְּבִחיַנת ִשְמַחת ַׁשָּבת  ְוֶזהּו  ַהְּׁשֵלמּות. 
ִשְמָחה  ָיָדּה  ַעל  ִנְמָׁשְך  ַּדַעת  ִעם  ְּכֶׁשַהִּיְרָאה  ִּכי 
ְיֵדי  ַעל  ְלֵהֶפְך  ְוֵכן  ִּבְרָעָדה.  ְוִגילּו  ְּבִחיַנת  ַרָּבה 
טוֹב  ְויוֹם  ַׁשָּבת  ֶׁשל  ַהֵחרּות  ִנְמָׁשְך  ַהִּשְמָחה 
ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ַהַּדַעת ִּבְׁשֵלמּות ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה עוָֹלה 

ַהִּיְרָאה, ַּכְמבָֹאר ְּבִסיָמן י"ז." 5

התעוררות השינה

על-ידי הדעת והמוחין הנמשכים בשבת קודש 

נמשך על כל אחד התעוררות להפסיק לישון 
ימיו ושנותיו. 

ַהֵּׁשָנה,  ִהְתעוְֹררּות  ְּבִחיַנת  הּוא  קֶֹדׁש  "ַׁשַּבת 
ִּכי  ַּכָּידּוַע.  ּומִֹחין  ַּדַעת  ְּבִחיַנת  הּוא  ַׁשָּבת  ִּכי 
ָּכל  ְועוְֹבִדין  עוִֹשֹין  ֶׁשָּבֶהם  ַהַּמֲעֶשֹה  ְיֵמי  ֵׁשֶׁשת 
ֵׁשָנה  ְּבִחיַנת  ְּכִסילּות,  ְּבִחיַנת  ֶזה  ַהְּמָלאכוֹת, 
ְוַנְיָחא  ְׁשִביָתה  ִהיא  ְוַׁשָּבת  ַהּמִֹחין,  ִהְסַּתְּלקּות 
ֵהֶפְך ְּבִחיַנת ַעְבדּות, ְּבִחיַנת ִהְתעוְֹררּות ַהֵּׁשָנה, 

ְּבִחיַנת ַּדַעת.
"ִהְתעוְֹרִרי  ַׁשָּבת,  ִּבְכִניַסת  אוְֹמִרים  ֵּכן  ְוַעל 
ִהְתעוְֹרִרי ְוכּו' עּוִרי עּוִרי ִׁשיר ַדֵּבִרי ְוכּו'", ִּכי ָאז 

הּוא ְּבִחיַנת ִהְתעוְֹררּות ַהֵּׁשָנה." 6

הארת פנים

בשבת זוכה כל-אחד שפניו מאירות וזה על-ידי 
התורה והדעת הנמשך בשבת קודש.

"ְּבַׁשָּבת ְמִאיִרין ָּכל ַהִּׁשְבִעים ָּפִנים ַלּתוָֹרה, ִּכי 
ְּבַׁשָּבת ִנְּתָנּה ּתוָֹרה. ְוַעל ֵּכן זוִֹכין ְּבַׁשָּבת ְלֶהָאַרת 
ָּפִנים, ְּכמוֹ ֶׁשּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש, "ַוְיָבֵרְך ֱאֹלִקים ֶאת 
ָּפָניו  ֵאין  ָּפִנים,  ִּבְקַלְסֵּתר  ֵּבְרכוֹ  ַהְּׁשִביִעי"  יוֹם 
ֶׁשל ָאָדם ְּבחֹל ּדוֶֹמה ְלֶׁשל ַׁשָּבת, ִּכי ְּבַׁשָּבת הּוא 
ִהְתעוְֹררּות  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ָּפִנים  ֶהָאַרת  ְּבִחיַנת 

ַהֵּׁשָנה." 6
____________________________________________

ו.  2. ליקוטי הלכות  1. ליקוטי הלכות או"ח - תחומין  
ליקוטי   .4 בתורה.   כמבואר   .3 ז.   - הלכות שבת  או"ח 
אבן – נט"י.  5. ליקוטי הלכות יו"ד - בכור בהמה טהורה 

ד.  6.  ליקוטי הלכות יו"ד - יין נסך ב. 

המשך מעמ' קודם
תו' י"ז - ח"ב

ָּכל  ִּכי  ְוכּו',  ֶאְתֶכם  ִיְפקֹד 
ַהְּגֻאָּלה ָהְיָתה ְּתלּוָיה ָּבֶזה. )ה – טו(

"ִּכי יוֵֹסף ָהָיה ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת ֶׁשהּוא 
ֶׁשִהְמִׁשיכּו  רוִֹעים  ֵמַהִּׁשְבָעה  ֶאָחד 
ַהְמָׁשַכת  ְוָכל  ָּבעוָֹלם.  ַהָּקדוֹׁש  ַהַּדַעת 
ַרק  ֵאינוֹ  ָהֱאֶמת  ַהַּצִּדיק  ֶׁשל  ַהַּדַעת 
ֶׁשַאַחר  ַאְּדַרָּבא,  ִאם,  ִּכי  ְלַבד  ְּבַחָּייו 
יוֵֹתר  ַּדְעּתוֹ  ֵמִאיר  ְוִהְסַּתְּלקּותוֹ  מוֹתוֹ 
ַצִּדיִקים  ְּגדוִֹלים  ִּכי  ָּבעוָֹלם,  ְויוֵֹתר 
ֶזה  ְוַעל  ִמְּבַחֵּייֶהם.  יוֵֹתר  ְּבִמיָתָתם 
ֶנֱאַמר, ְוַׁשֵּבַח ֲאִני ֶאת ַהֵּמִתים ֶׁשְּכָבר 
ֶׁשָאְמרּו  ְּכמוֹ  ְוכּו'.  ַהַחִּיים  ִמן  ֵמתּו 
ּוְגֵזָרָתם  ֵמתּו  ְּכָבר  ֶׁשֲהֵרי  רז"ל 

ְוִתּקּוֵניֶהם ִמְתַקְּיִמים ֲעַדִין."
________________________

ָאֳחָרא  ְוַהִּסְטָרא  ָּדָבר  ַהַּבַעל  ו. 
ּדוֹר  ְּבָכל  ְמאֹד  ְמאֹד  ִמְתַּגְּבִרים 
ֶאת  ְלַקֵּבל  ַהָּבִאים  ֵאּלּו  ְּכֶנֶגד  ָודוֹר 
ַהִּתּקּון  ִעַּקר  ֵּכן  ַעל  ַהָּקדוֹׁש.  ַהַּדַעת 
ַעל ְיֵדי ֶהָאַרת ָהָרצוֹן ֶׁשַּמְכִניס ָּבֶהם 
ִיְהֶיה  ָּפִנים  ָּכל  ַעל  ֶׁשִּיְהֶיה  ֶׁשֵאיְך 
ְוִחְׁשָקם  ְוַגְעּגּוָעם  ְוִכּסּוָפם  ְרצוָֹנם 
ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ִיְתָּבַרְך  ַלה'  ָּתִמיד  ָחָזק 
ְלַבל  ָעְמָדם  ַעל  ּוְמַקְּיָמם  ְמַחְּזָקם 

ִיְּפלּו ְלעוָֹלם. )ה – טז(
"ַעל ֵּכן ִּבְׁשַעת ַהְּסֻעָּדה ְׁשִליִׁשית ֶׁשָאז 
ַהְּסֻעָּדה  ִּבְׁשַעת  ָהָרצוֹן  ֶהָאַרת  הּוא 
ַּדְיָקא, ַעל ֵּכן ָאז עוְֹסִקין ְּביוֵֹתר ְלַגּלוֹת 
ַהּתוָֹרה ּוְלַהְמִׁשיְך ַהַּדַעת ְלַתְלִמיִדים, 
ַעל  הּוא  ַהַּדַעת  ַהְׁשָאַרת  ִעַּקר  ִּכי 
ְּבִחיַנת  ֶׁשֶּזהּו  ָהָרצוֹן  ֶהָאַרת  ְיֵדי 
ְּבִמְנָחה,  ְּבַׁשָּבת  מֶֹׁשה  ִהְסַּתְּלקּות 
ַּדְעּתוֹ  ֶׁשִּיָּׁשֵאר  ְּכֵדי  ֶׁשָּבְרצוֹנוֹת  ְּבָרצוֹן 
ַאֲחָריו ַאַחר ִהְסַּתְּלקּותוֹ ָלֶנַצח ַעל ְיֵדי 
ֶהָאַרת ָהָרצוֹן ֶׁשַּמְמִׁשיְך ָאז ֶׁשַעל ְיֵדי 
ַהַּצִּדיק  ֶׁשל  ַהַּדַעת  ַהְמָׁשַכת  ִעַּקר  ֶזה 
ְלדוֹר  ִמּדוֹר  ִהְסַּתְּלקּותוֹ  ַאַחר  ַּגם 

ְלֶנַצח ְנָצִחים."
________________________

ָהֲאִמִּתי  ַהַּצִּדיק  ִהְסַּתְּלקּות  ַאַחר  ז. 
ְּגֻדַּלת  ִעַּקר  ְוֶזה  ְּביוֵֹתר.  ַהַּדַעת  ֵמִאיר 
ְוָקדוֹׁש  ָּגדוֹל  ַּדַעת  ֶׁשִהְמִׁשיְך  ַהַּצִּדיק 
ַעד  ְּבַתְלִמיָדיו  ְוֵהִאירוֹ  ָּבעוָֹלם  ָּכֶזה 
ָלֶנַצח.  עוָֹלם  ְלדוֹרוֹת  ַהַּדַעת  ֶׁשִּנְׁשַאר 

)ה – יז(
________________________

ַהִהְתַחְּזקּות,  ִעַּקר  ִהיא  ֱאמּוָנה  ח. 
ִמִּיְשָרֵאל  ֶאָחד  ָּכל  ָצִריְך  ֶׁשֶּזה 
ְלַהְמִׁשיְך ָעָליו ֵמָחָדׁש ְּבָכל יוֹם ֶלֱאזֹר 
ֶּבֱאמּוָנה  ַעְצמוֹ  ַלֲחּגֹר  ְּבָמְתָניו  ֵאזוֹר 
ֱאֶמת  ּוְבַצִּדיֵקי  ִיְתָּבַרְך  ַּבה'  ְׁשֵלָמה 
ִלְלחֹם  ִמְלָחָמה  ֲערּוְך  ְּכִגּבוֹר  ִלְהיוֹת 

ִמְלֶחֶמת ה' ְּבָכל יוֹם. )ה – יט(
________________________

ֶׁשֵאין  ַמְשִּכיל  ְלָכל  ּוָברּור  ָידּוַע  ֶזה  ט. 
ׁשּום ֶמְמָׁשָלה ּוְמלּוָכה ֲאִמִּתית ָּבעוָֹלם 
ִּכי ִאם ַמְלכּות ִּדְקֻדָּׁשה, ְּדַהְינּו ְּכֶׁשֵּיׁש לוֹ 
ֵאיֶזה ַמְלכּות ּוֶמְמָׁשָלה ִּבְׁשִביל ְלַהְגִּדיל 
ַמְלכּות  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ִיְתָּבַרְך  ְּכבוֹדוֹ 
ַהַּקֶּיֶמת ָלֶנַצח, ְּבִחיַנת ִּכי ַלה' ַהְמלּוָכה. 
ּוֶמְמָׁשָלה  ַמְלכּות  ְּבִחיַנת  ָּכל  ֲאָבל 
ַהּכֹל  ָׁשַמִים  ְלֵׁשם  ֶׁשֵאינוֹ  ְוִהְתַנְּשאּות 

ֶהֶבל ִּנָּדף ֵאין ּבוֹ ַמָּמׁש. )ה – יט(

ליראת  מהרה  וזכני  והושיעני  עזרני  ונורא,  איום  עולם  של  רבונו       
הרוממות, ליראה קדושה עם דעת הנמשך משמחה של שבת קדש. מלא 
מעבדות  והוציאני  והצילני,  פדני  ומציל,  פודה  ומושיע,  גואל  רחמים, 
זכני לשמחה של שבת קדש, שאזכה ברחמיך  לגאולה.  לחרות משעבוד 
עושר  ומתוך  שמחה  רוב  מתוך  שבתות  לקבל  הגדולים,  וחסדיך  הרבים 
וכבוד ומתוך מעוט עונות. עזרני שאזכה לכבד את השבת בכל עז ותעצומות, 
בכל מיני שמחה וחדוה. ואזכה להרבות בתענוגי שבת בכל מיני תענוגים, 
כבוד,  בבגדי  הן  טובים,  ומשקות  ומעדנים  מאכלים  במיני  להרבות  הן 

להשתדל לזכות לבגדים נאים לכבוד שבת קדש.

בשבת  לב  בכל  לשמוח  לזכות  ותושיעני  ותעזרני  עלי  שתרחם  והעיקר 
לצאת  השמחה  ידי  על  שאזכה  עד  באמת,  גדולה  וחדוה  בשמחה  קודש 
מעבדות לחרות משעבוד לגאולה. עד שאזכה על ידי השמחה והחרות של 
ולהגדיל דעתי בתכלית הגדלות והשלמות כרצונך הטוב  שבת, להשלים 
באמת. ועל ידי זה אזכה ליראה שלמה שתהיה היראה עם דעת בלי שום 
סכלות כלל. ותעזרני ותושיעני להרים ולהגביה על ידי הדעת הקדוש את 
כל היראות הנפולות אליך לבד תתברך. שלא יהיה לי שום יראה נפולה, 
שלא אפחד ולא אתירא משום בריאה שבעולם, לא משום שר ואדון, ולא 
משום אדם, ולא משום חיה רעה ולסטים, ולא משום דבר שבעולם, רק 

ממך לבד אירא ואפחד באמת, ותהיה יראתך על פני לבלתי אחטא.
 )לקוטי תפילות ח"ב – י"ג – על התורה( 

לעשות
מתורות
תפילות

לעשות
מתורות
תפילות

תורה כ"ב תנינא 

ְוָגֵדל  הוֵֹלְך  ֶׁשָהָאָדם  ְּכמוֹ  ִּכי  ְּדַגְדלּות,  ְלמִֹחין  ְּדַקְטנּות  ִמּמִֹחין  ָלֵצאת  ָהָאָדם  ֲעבוַֹדת  ִעַּקר 
ְוִנְתַּגֵּדל  ְוַאַחר ָּכְך הוֵֹלְך  ַּדַעת  ֵאין לוֹ ׁשּום  ְוַגם  ָקָטן ְמאֹד  ְּכֶׁשּנוַֹלד הּוא  ֶׁשִּבְתִחָּלה  ְּבַגְׁשִמּיּות 
ְמַעט ְמַעט ִּביֵמי ַהְיִניָקה ַעד ֶׁשְּבסוֹף ְיֵמי ַהְיִניָקה ֵיׁש לוֹ ֵאיֶזה ַּדַעת ֶׁשל ַקְטנּות, ְוַאַחר ָּכְך הוֵֹלְך 
ְוָגֵדל יוֵֹתר ַעד ֲאֶׁשר ַמִּגיַע ְלֶבן ָחֵמׁש ְוָאז ֵיׁש לוֹ ַּדַעת ִלְלמֹד ִמְקָרא ְּכמוֹ ֶׁשָאְמרּו ַרּבוֵֹתינּו ִזְכרוָֹנם 
ֵכן ָצִריְך  ְּכמוֹ  ִנְגָּדל יוֵֹתר ְוכּו'.  ְוַדְעּתוֹ  ְוָגדוֹל יוֵֹתר  ִלְבָרָכה ֶּבן ָחֵמׁש ְלִמְקָרא, ְוַאַחר ָּכְך הוֵֹלְך 
ִמְּבִחיַנת  ַּפַעם  ְּבָכל  ָלֵצאת  ֶׁשִּיְזֶּכה  ַעד  ָּתִמיד  ִיְתָּבַרְך  ַּבֲעבוָֹדתוֹ  ְלִהְתַיֵּגַע  ה'  ַּבֲעבוַֹדת  ָהָאָדם 
ְּבִחיַנת  ֶׁשֵהם  ָרעוֹת  ְוַהִּמּדוֹת  ַהַּתֲאווֹת  ָּכל  ֶׁשְּיַׁשֵּבר  ְיֵדי  ַעל  ְּדַגְדלּות  ְלמִֹחין  ְּדַקְטנּות  מִֹחין 
מִֹחין ְּדַקְטנּות ְוַיֲעסֹק ַּבֲעבוָֹדתוֹ ִיְתָּבַרְך. ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ִיְזֶּכה ָלַדַעת אוֹתוֹ ִיְתָּבַרְך ִּבְבִחיַנת מִֹחין 

ְּדַגְדלּות. ְוֶזה ִעַּקר ֲעבוַֹדת ָהָאָדם ָּכל ְיֵמי ַחָּייו. ְוֵכן מּוָבן ּוְמבָֹאר ְּבִכְתֵבי ָהֲאִר"י ַז"ל."

)ליקוטי הלכות או"ח - תפלת המנחה ה( 



תורה י"ז תנינא 

תנינא"  ב"לקוטי  י"ז  לסימן  שיך   
המתחיל: צריך לזהר מאד להיות בשמחה 
וכו', כל זה אמר בליל שבת קדש.  בשבת 
ובתחלה שאל אותי: האתה שמח בשבת? 
איזה  עלי  נתעורר  לפעמים  אני  השבתי: 
לו  ואמרתי  )פרום(.  שקורין  בשבת  יראה 
בזו הלשון: איך בין אמאל פרום. והשיב: 

לא כך הוא, העקר הוא שמחה.

בשמחה  להיות  הרבה  אותי  הוכיח  ואז 
הנדפס  הענין  כל  אמר  ואז  בשבת.  דיקא 
לעיל  הנזכר  י"ז  סימן  תנינא"  ב"לקוטי 
שם  ונכלל  בשבת.  השמחה  מעלת  מענין 
שגם היראה עקר עליתה על ידי השמחה של 
השמחה  רק  הוא  שעקר  הינו  דיקא,  שבת 
שהוא  היראה  עולה  דיקא  ואז  בשבת. 
הרבה  והאריך  פרום.  שקורין  מה  בחינת 
אותנו  והוכיח  הזאת  הקדושה  בשיחה 
ואותי ביותר להתגבר להיות שמח וטוב לב 
כנדפס  וכו'  שבת  בתענוגי  ולהרבות  בשבת 
אדם  של  הוצאותיו  כל  הלא  ואמר:  שם. 
טוב  ויום  שבתות  מהוצאות  חוץ  קצובין 
וכו'. ואמר: הלא גם בעל הבית פשוט הוא 
שמח בשבת בהדגים והז'ופיצא )מרק( שלו.

 ואחר כך אמר לי: עתה יהא לך ממה להיות 
שהוכיח  מאחר  כי  כונתו,  שחורה.  במרה 
יכול  בשבת  בשמחה  להיות  הרבה  אותי 

שחורה  במרה  ושלום  חס  שאהיה  להיות 
ביותר מזה בעצמו, מחמת שצריכין להיות 
)ובאמת  לזה.  זוכה  ואיני  בשבת  בשמחה 
בעת  תכף  כי  בזה  למחשבתי  מאד  כון 
אמירתו כל הנזכר לעיל התחיל לעלות על 
מחשבתי דאגות איך זוכין לשמחה בשבת(. 
ובזה שאמר דבוריו הקדושים האלו "עתה 
יהיה לך" וכו'. בזה נחם וחזק אותי הרבה 
שעל כל פנים לא יהיה לי מרה שחורה מזה 

בעצמו שאני מחויב לשמח בשבת וכנ"ל:

גם בעת שהיה מרבה להוכיח אותי על זה 
להיות שמח בשבת אז עניתי ואמרתי אני 
בשבת  בשמחה  להיות  מאד  ורוצה  חפץ 
לשמחה  זוכה  איני  אם  היה  )וכונתי 
בשבת על כל פנים אני רוצה מאד להיות 
בשמחה. וכבר שמעתי הרבה ממנו מגדל 
ואמר  ענה  וכו',  והכסופין  הרצון  מעלת 
אומר?  שהוא  מה  השמעתם  להעולם: 

היטב אשר דבר!.

גם הוכיח אותנו אז לזמר זמירות בשבת 
מונע  שום  על  להסתכל  ולבלי  הרבה, 
השולחן  על  היושבים  אדם  בני  מאיזה 
שנדמה לו שאין רצונם בזה, רק להתחזק 
ולהנהיג השולחן  לזמר זמירות בשמחה, 
עקר  כי  גדולה,  בשמחה  השבת  יום  כל 

הוא השמחה בשבת.
)שיחות מוהר"ן – קנ"ה(

ההתעוררות  ובפרט  "...בפרט 
ציון  על  במציאות  והביטול 
רבינו הקדוש, והפחד והבושה 
יכולים  אין  הרגיש  שלא  מי 
להטעימו, איני יודע אם הכהן 
היה  הכיפורים  ביום  הגדול 
וביטול  והרגש  כזה,  פחד  לו 
הציון  על  שהיינו  השעה  כמו 
עכשיו  לי  יתן  מי  הקדוש, 
מתגלגל  הייתי  כזאת,  שעה 
אלפים פרסאות בעפר ואשפה 
והעיקר  כזאת.  לשעה  לזכות 
כשהיו  דווקא  להרגיש  זוכים 
קודם בארץ הקודש, כי אז יש 
לו כלים לאור נורא כזה שאין 

כמותו.

להעריך  אפשר  אי  ובוודאי 
ולספר כלל, ההתנוצצות במח 
החדשות  והידיעות  והעבודות 
בעבודת ה' שמשיג האיש שבא 
מסירותו  כפום  חד  וכל  לשם, 
היגיעות  וכפי  ה'  לעבודת 
פטור  אופן  ובכל  והטרחות. 

בלא כלום אי אפשר...

מלבד זה מתחילין להרגיש על 
העוונות,  כאב  הקדוש  הציון 
העוקר  גמורה  לחרטה  ובאין 
טוב  שיותר  משורשו,  הדבר 
הייתי  ולא  נברא  הייתי  שלא 
והולך  וכו',  דבר שכזה  עושה 
שמתמרמרין  זמן  וכמה  כמה 
כלות  עד  כזה  במרירות 
הנפש, ועושין תשובה באמת, 
רבינו  )הוא  המנתח  והרופא 
הקדוש( עושה ניתוח את הרע 

עד השורש.

להרגיש  מתחילין  ואחר-כך 
רק  שלא  התכלית,  מה 
ה'  עבודת  של  טובות  נקודות 
צריכין לחטוף, כמו שהרגשנו 
אלא  ובפולין,  הקודש  בארץ 
לעבודת  כולו  להיות  צריך 
בדברים  ההכרח  ואפילו  ה', 
בקדושה,  יהא  גשמיים 
ובפרט העבודות היותר קשות 
וכבדות מהנעור בלילה, לשרש 
ולהזדכך  ומידות  התאוות 

מזוהמת העולם הזה."

)ימי שמואל פרק קצ"ט – ר(

תורה י"ט תנינא 

ְלַהֲאִמין  ֲחָכִמים,  ֱאמּוַנת  הּוא  ִעָּקר    
ַהֲחָכִמים  ֵהם  ֶׁשֵהם  ַלַּצִּדיִקים  ּוְלִהְתַקֵרב 
ַעל  ַלְחׁשֹב  ָחְכָמָתם  ָּכל  ִּכי  ָהֲאִמִּתִּיים, 
ְּבעוָֹלם  ָהעוֵֹבר  ָהעוָֹלם  ְלַהְחִליף  ַּתְכִליָתם 

ַקָּים ָלֶנַצח, ֶׁשַרק ֶזה ִנְקָרא ָחְכָמה...

ֵאין ׁשּום ָחְכָמה ַרק ְלִיְרָאה ֶאת ה' ְוִלְפרׁש 
ָאָדם  ָּכל  ַלאו  ְוִאם  ְלַגְמֵרי.  ָהעוָֹלם  ִמֶּזה 
ָראּוי  ָּפִנים  ָּכל  ַעל  ִּבְׁשֵלמּות,  ָלֶזה  זוֶֹכה 
ַהֲחָכִמים  ֵאּלּו  ֶנֶגד  ַעְצמוֹ  ֶאת  ְלַבֵּטל  לוֹ 
ֲאִמִּתִּיים  ַצִּדיִקים  ֶׁשֵהם  ָהֲאִמִּתִּיים 
ֶּבֱאֶמת  ֲאֵליֶהם  ּוְלִהְתָקֵרב  ָּבֶהם  ּוְלַהֲאִמין 
ְלַאְחִרית  ִיְזֶּכה  ּוְבַוַּדאי  ַהַּתְכִלית  ִּבְׁשִביל 
ְוֶזה ִעַּקר ַהָחְכָמה ֲאִמִּתִּיית,  טוֹב ַעל ָיָדם. 
ָוִריק,  ֶהֶבל  ֵהם  ַהָחְכמוֹת  ָּכל  ְׁשָאר  ֲאָבל 
ֵמַאַחר ֶׁשָּכל ָחְכָמָתם הּוא ָחְכמוֹת ָהעוָֹלם 

ַהֶּזה ַהָּכֶלה ְוִנְפַסד, 

ִּכי ָּכל ָחְכמוֹת ִחיצוִֹנּיוֹת ַהְּמַחְקִרים ֶׁשִּנְתעּו 
ֵמֲחַמת  ַרק  הּוא  ַהּכֹל  ֶׁשִּנְתעּו,  ְלָמקוֹם 
ַּתֲאווֹת ָרעוֹת ּוִמּדוֹת ָרעוֹת ֶׁשל עוָֹלם ַהֶּזה, 
ִּכי ֻּכָּלם ְמֵלִאים ַּתֲאווֹת ּוִמּדוֹת ָרעוֹת, ְוָכל 
ֻּכָּלם  ְוַהַאֲחרוִֹנים  ָהִראׁשוִֹנים  ַחְכֵמיֶהם 
ָהיּו ְמֻׁשָקִעים ְמאֹד ְּבָכל ַהַּתֲאווֹת ְוַהִּמּדוֹת 
ּוְׁשִתָּיה  ַוֲאִכיָלה  ְוָכבוֹד  ּוָממוֹן  ְּבִנאּוף 
ָּבֶהם,  ַלָּבִקי  ַּכָּידּוַע  ְוכּו',  ְוִקְנטּור  ְוִנָּצחוֹן 

ּוִמָּׁשם ָּבא ָּכל ָחְכָמָתם. 

ְוִאיָתא ְּבִסְפֵרי קֶֹדׁש, ֶׁשַּגם ַמה ֶּׁשְּמַחְקִרים 
ְּבָחְכָמָתם ּומוִֹדים ְּבַהְׁשָאַרת ַהֶּנֶפׁש, ַּגם ֶזה 
ֵמֲחַמת ַּתֲאווֹת, ִּכי ֲחֵפִצים ֶׁשַּיְצִליחּו ְּבַדְרָּכם 

ָלֶהם  ֶׁשֶּיֱעַרב  ְּכֵדי  ִמיָתָתם,  ַאַחר  ַּגם  ָהַרע 
אוְֹמִרים  ֵּכן  ַעל  ָהעוָֹלם,  ְּבֶזה  ַּתֲאווֵֹתיֶהם 
ְיֵדי  ַעל  ַיְצִליחּו  ָחְכָמָתם  ֲחִקירוֹת  ְיֵדי  ֶׁשַעל 
ֶזה ַּגם ָלֶנַצח, ִּכי ִאם ַלאו ַרע ָלֶהם ְמאֹד ַמה 
ֶּׁשֵּבין ַהּיוֹם ְלָמָחר ִיְּפלּו ְּפָגִרים ֵמִתים, ּוַמה 
ְּבַהְׁשָאַרת  מוִֹדים  ֵהם  ֵּכן  ַעל  ֵמֶהם,  ִּיָּׁשֵאר 
ְואוְֹמִרים  ַהֶּנֶפׁש  ַהְצָלַחת  ְואוְֹמִרים  ַהֶּנֶפׁש 
ָחְכמוֹת,  ְיֵדי  ַעל  הּוא  ָלֶנַצח  ַהֶּנֶפׁש  ַהְצָלַחת 
ָרעוֹת  ּוִמּדוֹת  ַהַּתֲאווֹת  ֵמֲחַמת  ְוַהּכֹל 
ַהַּתֲאווֹת  ְּבָכל  ְּכֵרָסם  ְלַמְלאוֹת  ֶׁשרוִֹצים 
ְוֶׁשִּיְהֶיה ָלֶהם ֵׁשם ָּגדוֹל ְוָכבוֹד ֵּבין ַהְּמָלִכים 

ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַיְצִליחּו ַּגם ַאַחר ִמיָתָתם. 

ְלַאַחר  ַהֶּנֶפׁש  ַהְצָלַחת  ִעַּקר  ֶּבֱאֶמת  ֲאָבל 
ֶאת  ָהָאָדם  ֶּׁשִּפֵרׁש  ַמה  ְּכִפי  הּוא  ִמיָתה 
ַּבּתוָֹרה  ְוָעַסק  ַהֶּזה  עוָֹלם  ִמַּתֲאווֹת  ַעְצמוֹ 
ְוַכְּמבָֹאר  טוִֹבים,  ּוַמֲעִשֹים  ּוִמְצווֹת  ּוְתִפָּלה 
ּוְבָמקוֹם  ִּתְנָיָנא  ְּבִלּקּוֵטי  י"ט  ְּבִסיָמן 
ְוַהִּנְצִחי  ַהּטוֹב  ַהַּתְכִלית  ִעַּקר  ֵּכן  ַעל  ַאֵחר. 
ַהֲחָכִמים  ֶׁשֵהם  ַהְּגדוִֹלים  ַהַּצִּדיִקים  ִיְזּכּו 
ֲאִמִּתִּיית,  ְּבָחְכָמה  ֶׁשִהְתַחְּכמּו  ָהֲאִמִּתִּיים 
ַהֶּזה  עוָֹלם  ִמַּתֲאווֹת  ַעְצָמם  ֶאת  ּוִפְרׁשּו 
ֵחֶלק  ָלֶהם  ִיְהֶיה  ָהעוָֹלם  ּוְׁשָאר  ְלַגְמֵרי, 
ֶּׁשָּזָכה  ַמה  ְּכִפי  ֶאָחד  ָּכל  ַהָּבא  ָלעוָֹלם  טוֹב 
ְוֵליֵלְך  ָּבם  ּוְלַהֲאִמין  ֲאֵליֶהם  ְלִהְתַקֵרב 
ַרּבוֵֹתינּו  ָאְמרּו  ֶּבֱאֶמת  ֵּכן  ְוַעל  ִּבְדָרֵכיֶהם. 
ָחָכם  ַּתְלִמיד  ֶׁשַהְּמַבֶּזה  ִלְבָרָכה,  ִזְכרוָֹנם 
הּוא ֶאִּפיקוֶֹרס, ֶׁשֵאין לוֹ ֵחֶלק ָלעוָֹלם ַהָּבא.

)ליקוטי הלכות או"ח - שבת ו( 

ציונו הקדוש
קודש קודשים
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תורה י"ז תנינא 

לארץ-א נסע  מאנ"ש  חד 

הניח  הספינה  ועל  ישראל, 

ודרבינו  דרש"י  ותפילין  טלית 

מהכופרים  אחד  היה  ושם  תם, 

לו  ואמר  עליו,  וצחק  ולעג  רח"ל 

)וואס  הישן"  מהעולם  "אתם 

רעדין  ציא  אייך  מיט  דא  איז 

האלטער  דאער  פון  זענט  איהר 

וועלט(  היינטיגע  פון  ניט  וועלט, 

והשיב לו אדרבא אתה מהעולם 

הישן ואני מהעולם החדש, )פאר 

קערט דיא ביסט פון דער אלטער 

דער  פין  בין  איך  אין  וועלט, 

היינטיגער וועלט( ותמה עליו מה 

הוא אומר.

שכתוב  כמו  תבין  לו:  והשיב 

ע"ז  עובדי  "מתחילה  בהגדה 

קרבנו  ועכשיו  אבותינו  היו 

קרבנו  ועכשיו  לעבודתו  המקום 

המקום לעבודתו, שנאמר ויאמר 

אמר  כה  העם  כל  אל  יהושע 

הנהר  בעבר  ישראל  אלהי  ה' 

תרח  מעולם  אבותיכם  ישבו 

אחרים,  אלקים  ויעבדו  וכו' 

אברהם  את  אביכם  את  ואקח 

כבר מהעולם  נמצא שאני  וכו'." 

ואתה  קרבנו"  מ"ועכשיו  החדש 

עבודה  "מעובדי  הישן  מהעולם 

זרה היו אבותינו מעולם" ונעשה 

האנשים,  כל  בין  ולעג  שחוק 

ופניו נעשו כשולי קדרה.

.................................

רב הגאון הצדיק ר' שמואל ה

ספר  מחבר  בעל  קעלין 

השולחן  על  השקל"  "מחצית 

על  פירושו  הוא  והעיקר  ערוך, 

המגן אברהם, אומרים העולם כי 

הוא בעצמו נשמת המגן אברהם, 

אברהם  מגן  שבהחיבור  ומפני 

קיצר מאוד עד שקשה להבין, על-

בזה  הפעם  עוד  לבוא  הוכרח  כן 

מחצית  החיבור  ולעשות  העולם 

השקל ולפרש היטב דבריו.

והחתם  בקֶעלין,  רב  היה  הוא 

אליו,  מאוד  נכנע  היה  סופר 

היו  סופר  החתם  וכשתלמידי 

ומנהג  דין  איזה  על  לו  אומרים 

דבר",  עמא  מאי  חזי  "פוק 

שהם  כמו  כך  נוהג  העולם  היינו 

ואומרם  משיבם  היה  אומרים, 

איך  היינו  דבר  מאי  חזי  "פוק 

כי הוא  נוהג,  ר' שמואל מקעלין 

העולם".

והרב ר' שמואל מקעלין היה נוהג 

למעריב  מנחה  בין  אומר  שהיה 

לפני  בפשטות  בתורה  שיעור 

בא  וכשהיה  שלו,  בתים  הבעלי 

מכבדו  היה  חכם  תלמיד  איזה 

והחתם  השיעור,  יאמר  שהוא 

הלימוד  לשמוע  רוצה  היה  סופר 

כי  יכול  היה  לא  אבל  הנ"ל  שלו 

תיכף שיראה אותו לא ילמוד רק 

יכבדו שהוא ילמוד, על-כן התגנב 

את  ושמע  הספסל  תחת  עצמו 

הלימוד, ואחר-כך כשלמד החתם 

פשט  ואמר  תלמידיו  עם  סופר 

"את  אומר  היה  הפשטים  מאלו 

קעלין".  שמואל  מר'  גנבתי  זה 

)דאס האב איך געגאנביט ביי ר' 

שמואלין( 

מבאס ב וואלף  ר'  הרב  נו 
קיויץ היה עושה משא ומתן 
רוצה  והיה  אמיד,  איש  והיה 
שמואל  ר'  אביו  את  להחזיק 
לא  כי  רצה  לא  הוא  אבל  הנ"ל, 
והיה  אחרים,  משל  נהנה  היה 
לא  כי  פשוטים  בלבושים  הולך 
ידו משגת ללבושים נכבדים, ובנו 
היה לו יסורים מזה, והיה מוכיח 
לו  יעשה  ושהוא  על-זה  אותו 
מלבושים כראוי, והשיב לו כנ"ל 
ולא  וכו'  ימיו  כל  נהנה  שאינו 

הועיל כלום.
מבזה  הוא  כי  עצה  על  שנפל  עד 
העולם  כי  בזה,  אותו  ומבייש 
שאינו  מחמת  שזה  יודעין  אינם 
יאמרו  רק  ממנו,  להנות  רוצה 
מפני שהוא קמצן על-כן לא נותן 
ובזה  עצמו,  את  שילביש  לאביו 
המלבושים  שקיבל  אותן,  לקח 
מצאו  פטירתו  מבנו. ואחר 
עליו  הוציא  שבנו  החשבון  כל 
ושיחזרו לו כדי שלא יהנה משל 

אחרים.
)כת"י ר' שמואל הורביץ ז"ל(

שרפי-מעלה 
סיפורים ושיחות

מפי חסידי ברסלב

ִּכי  ְלַצִּדיִקים.  ַהָּׁשָנה  רֹאׁש  ַעל  ֶּׁשּנוְֹסִעין  ַמה  ְּבִחיַנת  "ְוֶזהּו 
רֹאׁש ַהָּׁשָנה הּוא יוָֹמא ְּדִדיָנא ֶׁשל ָּכל ַהָּׁשָנה, ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד 
ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ַהּדוֹר.  ַהַּצִּדיק  ֶאל  ְוִצְמצּוָמיו  ְקֻדָּׁשתוֹ  ִעם  ָּבא 
ָקְדֵׁשי ֳקָדִׁשים, ְּבִחיַנת ֶאֶבן ְׁשִתָּיה. ֶׁשֵהם ַהַּצִּדיִקים ֶׁשֲעֵליֶהם 

ִנְׁשָּתת ָהעוָֹלם. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְמָּתִקים ָּכל ַהִּדיִנים."
)ליקו"מ ס"א – ז(

מגיעים  כבר  ימים  כמה  עוד  אוזל,  החול  שעון  רץ,  הזמן 
הרגעים הנעלים שכולם מתקבצים "כאיש אחד בלב אחד" 
אצל רבינו הקדוש קודש קודשים, כולם מתכללים בצדיק 
שהוא בחינת "אבן שתיה", המרחם עלינו וממתיק מאיתנו 
את כל הדינים מהשנה החדשה, הופך אותנו מכף חובה לכף 

זכות, הלב מתרגש, עולה הוא על גדותיו.

אשרינו, אשרינו, אשרינו! 

"ְּביוֹם ה' ָּתבוֹא תקצ"ז ָעֶליָך ְּבטּוְלְטִׁשין. ֲאֶׁשר ֶזה ַהּיוֹם 
ְּכָבר ָחַלף ְוָעַבר ְוָהַלְך לוֹ ְולא ִנְׁשָאר ִּכי ִאם ַמה ֶּׁשָחַטף ָּכל 
ַהִּבְלּבּוִלים  ְּכִפי  ַהּיוֹם  ֵמאוֹתוֹ  טוָֹבה  ְנֻקָּדה  ֵאיֶזה  ָאָדם 
ָהעוָֹלם.  ִמְּבֵני  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ַעל  ָאז  ֶׁשָעְברּו  ְוַהְּמִניעוֹת 
ַעל  ְּבָשֵֹרנּו. ַאף  ַשֲֹערוֹת  ִּתְסַמר  ָלֶזה  ֵלב  ָנִשֹים  ִאם  ָהֱאֶמת 
ַעְצֵמנּו  ֶאת  ְלַהֲחיוֹת  ַרק  ּוְצִריִכין  הּוא  ָּכְך  ָהֱאֶמת  ֵכן  ִּפי 
ֶׁשִּיְהֶיה  ְּכֵדי  ְּבעוִֹדי,  ֵלאלַקי  ֲאַזְּמָרה  ֶׁשל  ַהָּקדוֹׁש  ְּבַהִּלּמּוד 
ַמה  ֻּכָּלם  ְוַעל  ַּדְיָקא.  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ּוְלַבֵּקׁש  ְלַחֵּפשֹ  ּכַֹח  ָלנּו 
ֶּׁשָאנּו ְמִכיִנים ַעְצֵמנּו ְּבַמֲחַׁשְבֵּתנּו ִלְהיוֹת ַעל רֹאׁש ַהָּׁשָנה 
ִּבְמקוֹם קֶֹדׁש ְּגִניָזתוֹ ַהְּקדוָֹׁשה זֹאת ֶנָחָמֵתנּו ְּבָעְנֵינּו ּוָבֶזה 
ָיִגיל ְוָיִשֹישֹ ִלֵּבנּו. ִּכי עוֹד ֵיׁש ִּתְקָוה ְלַהִּשיג ָאְרחוֹת ַחִּיים 
ַּבַהְצָלָחה  ְּדָרֵכינּו  ַיְצִליַח  ַוה'  ָּפִנים.  ָּכל  ַעל  ֵמַעָּתה 
ָהֲאִמִּתית ְוַהִּנְצִחית ָּבֶזה ּוַבָּבא ָלֶנַצח." )עלים לתרופה – רכ"ה(

לזכות התורמים ומשפחתם. דפנה בת שרה זיווג הגון.  אפרת בת שרה  הצלחה.

ַאְׁשֵרי ַהִּמְׁשַּתֵּדל 
ִלְׂשמַֹח ְּבַׁשָּבת 
ִּכי ִעַּקר
ְּכבוֹד ַׁשָּבת
הּוא ַהִׂשְמָחה

ְלַהְרּבוֹת ְּבַתֲענּוֵגי ַׁשָּבת ְּבָכל 
ִמיֵני ַּתֲענּוג ֵהן ֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה 
ֵהן ַמְלּבּוִׁשים ְּכִפי ַמה ֶּׁשּיּוַכל,

ִּכי ֲאִכיַלת ַׁשָּבת
הּוא ֻּכּלוֹ קֶֹדׁש
ֻּכּלוֹ רּוָחִנּיּות
ֻּכּלוֹ ֱאלקּות


