
ַהֶּדֶרְך  ֲאַזי  ַהֵּׁשם,  ַּבֲעבוַֹדת  ִנְכָנס  ְּכֶׁשָאָדם 
ֶׁשַּמְרִחיִקין  לוֹ  ְוִנְדֶמה  ִהְתַרֲחקּות.  לוֹ  ֶׁשַּמְרִאין 
ִלָּכֵנס  ְּכָלל  אוֹתוֹ  ַמִּניִחין  ְוֵאין  ִמְלַמְעָלה,  אוֹתוֹ 
הּוא  ַהִהְתַרֲחקּות  ָּכל  ּוֶבֱאֶמת  ַהֵּׁשם,  ַלֲעבוַֹדת 
ַרק ֻּכּלוֹ ִהְתָקְרבּות. ְוָצִריְך ִהְתַחְּזקּות ָּגדוֹל ְמאֹד 
ְּכֶׁשרוֶֹאה  ְוָׁשלוֹם,  ַחס  ְּבַדְעּתוֹ,  ִלּפֹל  ִלְבִלי  ְמאֹד 
ֶׁשהּוא  ְוָׁשִנים,  ָיִמים  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ֶׁשעוְֹבִרים 
ִמְתַיֵּגַע ִּביִגיעוֹת ְּגדוֹלוֹת ִּבְׁשִביל ֲעבוֹדוֹת ַהֵּׁשם, 
ִלְכנֹס  ְּכָלל  ִהְתִחיל  ְוֹלא  ַוֲעַדִין הּוא ָרחוֹק ְמאֹד, 
ְלַׁשֲעֵרי ַהְּקֻדָּׁשה... ֵהן ַעל ָּכל ֵאֶּלה ְוַכּיוֵֹצא ָּבֶזה 
ְמאֹד ְמאֹד,  ְלַחֵּזק ַעְצמוֹ  ָּגדוֹל,  ָצִריְך ִהְתַחְּזקּות 
ָּכל  ֶּבֱאֶמת  ִּכי  ְּכָלל.  ֶזה  ָּכל  ַעל  ְלִהְסַּתֵּכל  ְוִלְבִלי 

ַהִהְתַרֲחקּות הּוא ַרק ֻּכּלוֹ ִהְתָקְרבּות.

הכניסה

סוף סוף האדם זוכה להתקרב למטרה, לפקוח 
עינים, להבין שהוא לא בא לזה לעולם כי-אם 
לעשות רצון ה' יתברך, ורצונו עז וחזק להיכנס 
רק  הזמן  כל  להיות  לזכות  העבודה,  בשערי 

הפסיעות  את  מתחיל  והוא  בהשם.  דבוק 
הראשונות שלו "בשערי העבודה".

אותו  מרחיקים  דייקא  שאז  היא  הדרך  אך 
פעם  בכל  הבעל-דבר  מתעורר  אז  מלמעלה, 
נסיון האדם!  וזה  ועיכובים חדשים.  במניעות 
אם יחזיק מעמד גם בחושך, גם בהסתרה, גם 

כשנדמה לו שמרחיקים אותו.

"ְוהּוא יֵֹׁשב ֶּפַתח ָהאֶֹהל ְּכחֹם ַהּיוֹם. יוֵֹׁשב ְלׁשוֹן 
ַהְמָּתָנה ְוַעָּכָבה ְזַמן ַרב, ַהְינּו ֶׁשֵאין ָהָאָדם זוֶֹכה 
ִּכי  ה'"  ֵאָליו  "ַוֵּיָרא  ְּבִחיַנת  ֱאלקּות  ְלִהְתַּגּלּות 
ִאם ַעל ְיֵדי ֶׁשּיוֵֹׁשב ּוַמְמִּתין ּוִמְתַעֵּכב ֵאֶצל ֶּפַתח 
ָּכְך  ֶׁשְּבתוְֹך  ִּפי  ַעל  ְוַאף  ַרב.  ְזַמן  ַהְּקֻדָּׁשה  אֶֹהל 
ֶׁשֵהם  ַהּיוֹם  ַוֲחִמימּות  ֶּׁשעוֵֹבר.  ַמה  ָעָליו  עוֵֹבר 
ִּפי  ַעל  ַאף  ַהְרֵּבה  אוֹתוֹ  ּבוֵֹער  ַהַּתֲאווֹת  ְּכַלל 
ַרק  ְוָׁשלוֹם  ַחס  ְמקוֹמוֹ  ֶאת  ַמִּניַח  ֵאינוֹ  הּוא  ֵכן 
ָיִמים  ַהֶּפַתח  ֵאֶצל  ּוִמְתַעֵּכב  ּוַמְמִּתין  יוֵֹׁשב  הּוא 
ָהאֶֹהל  ֶּפַתח  יוֵֹׁשב  ְוהּוא  ְּבִחיַנת  ַרִּבים  ּוְזַמִּנים 

ְּכחֹם ַהּיוֹם ְוָהֵבן ֵהיֵטב." 1

אוהל הקדושה

והוא  ושנים  ימים  האדם  על  עוברים  אם  גם 
התאוות  ואש  שמונח  היכן  מונח  שהוא  רואה 
לא  אל  ממקומו.  לזוז  לא  אל  בתוכו,  בוערת 
להכנס  לזכות  וניסיונותיו  מרצונותיו  לזוז 

לשערי הקדושה.
)ִלּקּוֵטי  ִלְבָרָכה  ִזְכרוֹנוֹ  ִּבְדָבָריו  ִאיָתא  ִּכי 
ָהָאָדם  ֶׁשִּלְפָעִמים  מח(  ב'  ֵחֶלק  מוֲֹהַר"ן 
ֶׁשִּמְׁשַּתֵּטַח  אוֹ  ְלָאחוֹר  ָׁשב  ְוהּוא  ַהֶּפַתח  ֵאֶצל 
ִמי  ֲאָבל  ְוכּו'  ָּדָבר  ַהַּבַעל  ְּכֶנְגּדוֹ  ָאז  ּוִמְתַּפֵּׁשט 
ֶׁשחוֵֹׁשב ַעל ַּתְכִליתוֹ ַהִּנְצִחי ֶּבֱאֶמת ְוַחס ַעל ַחָּייו 

ָזז  ְוֵאינוֹ  ְלָאחוֹר  ָׁשב  ֵאינוֹ  ֶּבֱאֶמת 

   שים ליבך לכל הדברים הנאמרים 
בליקוטי תנינא בסימן מ"ח מ"ט, ותסתכל 
ותתבונן היטב בכל דיבור ודיבור הנאמר 

שם, כי הם דברי אלקים חיים ומחיין 
את הנפש מאוד מאוד. ושיחות אלו 

שבהסימנים הקדושים נקראו בין קצת 

אנ"ש "אגרת" כי הם מדברין כמו 
אגרת הנכתב לחבירו ותלמידו.  

)שיח שרפי קודש - קל"ו(  

תורה מ"ח תנינא -להיות עקשן גדול בעבודת ה'  
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 הל' פדיון בכור  ה' -  בכור בהמה טהורה ג'

א. ֵּיׁש ַּכָּמה ְּדָבִרים ֶׁשֵהם ְּתלּוִיים ֶזה 
ַהַהְתָחָלה  ֵמֵהיָכן  יוְֹדִעין  ְוֵאין  ָּבֶזה 
ֵּדִעים  ְּתִמים  ִנְפְלאוֹת  הּוא  ּוֶבֱאֶמת 
ַהְּבִחיָרה  ִנְפְלאוֹת  ִמִּסְתֵרי  ְוהּוא 
ִּפְלאוֹת  ֶׁשְּבָכל  ַהָּגדוֹל  ַהֶּפֶלא  ֶׁשהּוא 
ֶאְפָׁשר  ְוִאי  ְׁשמוֹ.  ִיְתָּבַרְך  ַהּבוֵֹרא 
יוְֹדִעין  ֵאין  ֶּבֱאֶמת  ִּכי  זֹאת  ְלַהִּשיג 
ָּכל  ֶּבֱאֶמת  ַאְך  ַהַהְתָחָלה,  ֵמֵהיָכן 
ַהַהְתָחָלה ְוַהּסוֹף ְוָהֶאְמַצע ְוַהַּתְכִלית 
ֶׁשָּלנּו ַהּכֹל הּוא ַעל ְיֵדי ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת 
ֶׁשְּבָכל ּדוֹר ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת מֶֹׁשה ַרֵּבנּו 
ֶׁשהּוא ָהַרִּבי ָהִראׁשוֹן ֶׁשל ָּכל ִיְשָרֵאל 
ּוִמֶּמּנּו ַהַהְתָחָלה ְוֶאְצלוֹ ָּכל ַּתְכִליֵתנּו 

ְוִתְקָוֵתנּו. )ה – לג(

ְּכמוֹ  ֶׁשִּיְהֶיה,  הּוא  ֶׁשָהָיה  "ַמה 
ִלְבָרָכה.  ִזְכרוָֹנם  ַרּבוֵֹתינּו  ֶׁשָאְמרּו 
ָהֱאֶמת  ַהַּצִּדיק  ֶׁשל  ְוַהַהְתָחָלה 
ָלנּו  ֶאְפָׁשר  ִאי  ְּבַעְצמוֹ  ְּבִחיַנת מֶֹׁשה 
ָּבֶזה  ְלַהְרֵהר  ָלנּו  ְוֵאין  ְּכָלל  ְלַהִּשיג 
ְלַהָּשָגה  ִאָּׁשה  ְילּוד  ָזָכה  ֵאיְך  ְּכָלל. 
ָזִכינּו  ֶׁשְּכָבר  ַאַחר  ַאְך  ְוכּו'.  ָּכזֹאת 
ַרֵּבנּו  ִמּמֶֹׁשה  ַהּתוָֹרה  ְלַקָּבַלת 
ַהְּקדוָֹׁשה ְּבָכל ּדוֹר  ּוְלַהְמִׁשיְך ַּדְעּתוֹ 
ָודוֹר ַעל ְיֵדי ַצִּדיֵקי ֱאֶמת ֶׁשְּבָכל ּדוֹר 
ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַהַּדַעת ֶׁשל ֵּבן ְוַתְלִמיד 
ֵיׁש  ַלֵּקל  הוֹדוֹת  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ַהַּנ"ל. 
ִמְּנעּוֵרינּו  ִּכי  ְלַהְתִחיל,  ֵמֵהיָכן  ָלנּו 

ְמַגְּדִלין אוָֹתנּו ִּבְקֻדַּׁשת ִיְשָרֵאל."
________________________

ְּבַעְצמוֹ  ְלִהְתַחֵּזק  ָהָאָדם  ָצִריְך  ב. 
ִּכי  ְׁשֵליַמְזְלִניק,  ִיְהֶיה  ְוֹלא  ַהְרֵּבה 
ְּבִחיָרה  ְּבַוַּדאי  לוֹ  ֵיׁש  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף 
ּוְכִפי  ָהָאָדם  ְּכִפי  יוֹם  ּוְבָכל  ּדוֹר  ְּבָכל 
ַהְּזַמן ּוְכִפי ַהַהְרַּפְּתָקאוֹת ְוַהְּמאָֹרעוֹת 
ֶׁשעוְֹבִרים ָעָליו, ִּכי ְּבֶהְכֵרַח ֶׁשִּיָּׁשֵאר לוֹ 
ְּבִחיָרה, ִּכי ֹלא ִנְבָרא ְּבֶזה ָהעוָֹלם ִּכי 
ֶׁשָחָזק  ִמי  ַאְך  ַהְּבִחיָרה.  ִּבְׁשִביל  ִאם 
ִּכי  ְּבָרצוֹן  ְלִהְתַחֵּזק  ָיכוֹל  ֶּבֱאֶמת 
ֶאְפָׁשר  ִאי  ְוֶזה  ְלעוָֹלם.  ָחְפִׁשי  ָהָרצוֹן 

ְּבׁשּום  אֶֹפן  ְּבׁשּום  ִלְסּתֹר 

להיות חזק בדעתו!

לעלוי נשמת  שמעון בן הערש'ל ז"ל  

ִנְפְלאוֹת  ֵהם  ֶּפֶלא יוֵֹעץ, ֶׁשֵעצוֹת ֶׁשּלוֹ  ַוִּיְקָרא ְׁשמוֹ  ִּבְבִחיַנת  ָוֶפֶלא  ֶּפֶלא ַהְפֵלא  ַרִּבי ֶׁשְּׁשמוֹ  ִּכי ֵיׁש  ֶרֶמז 
ְּתִמים ֵּדִעים ִּבְבִחיַנת אוֶֹדה ִׁשְמָך ִּכי ָעִשיָת ֶּפֶלא ֵעצוֹת ֵמָרחֹק ֱאמּוָנה אֶֹמן...

ְוָכל ַמה ֶּׁשְּמַקֵּבל ֵמַרּבוֹ ָצִריְך ֵליַדע ֶׁשֲעַדִין ֵאינוֹ יוֵֹדַע ְּכָלל, ִּכי ִכְפַלִים ְלתּוִׁשָּיה, ִּכי ְמאֹד ָעְמקּו ַמְחְׁשבוָֹתיו, 
ֵהיֵטב  ְלַעֵּין  ַּפַעם  ְּבָכל  ּוְצִריִכין  ִאיׁש.  ְבֶלב  ֵעָצה  ֲעֻמִּקים  ַמִים  ְּבִחיַנת  ְוֵהם  ַהּנוֵֹבַע  ְּכַמְעָין  ֵהם  ְּדָבָריו  ִּכי 
ִּבְדָבָריו ַהְּקדוִֹׁשים ְוַלְחּתֹר ְוִלְׁשאֹב ֵמֶהם ֵעצוֹת ִנְפָלאוֹת ְּבאֶֹפן ֶׁשּיּוַכל ְלַהִּציל ֶאת ַעְצמוֹ ִמֶּׁשֶטף ַמִים ַרִּבים 
ֶׁשל ֶזה ָהעוָֹלם. ְוָכל ַמה ֶּׁשֵּיַדע ְויוִֹציא ִמְּדָבָריו ָצִריְך ֵליַדע ּוְלָהִבין ּוְלַהֲאִמין ֶׁשֲעַדִין ֵאינוֹ יוֵֹדַע ְּכָלל ַעד 
ֵהיָכן ַמִּגיִעים ַעְמקּות ְּדָבָריו ָהֲעֻמִּקים ִמִּני ָים ְוכּו'. ַרק ְּבַמה ֶּׁשֻהְרָׁשה ָיכוֹל ְלִהְתּבוֵֹנן ֵמֶהם ֵעצוֹת ַלֲעבוָֹדתוֹ 

יִתְּבָרְַך ּכְפִי מַדְרֵגָתוֹ, אֲבָל עֶצֶם ּתוֹרָתוֹ וַאֲפִּלּו שִיחוֹתָיו הַּקְדוֹׁשוֹת אִי אֶפְׁשָר לְהַּשִיג ּבְׁשּום אֹפֶן.

)ליקוטי הלכות יו"ד שבועות ב' – כ"א(

מעלת הלימוד

המשך בעמ' הבא 



אֶֹפן  ְּבׁשּום  ְוָׁשלוֹם  ַחס  ִמְּמקוֹמוֹ 
ַרק הּוא יוֵֹׁשב ּוַמְמִּתין ֵאֶצל ֶּפַתח 
ְואֶֹהל  ַהִּמְדָרׁש  ֵּבית  אֶֹהל  ֶׁשהּוא  ַהְּקֻדָּׁשה  אֶֹהל 
ַהַּצִּדיִקים ְוַהְּכֵׁשִרים ַאף ַעל ִּפי ֶׁשחֹם ַהּיוֹם ּבוֵֹער 

ַחס ְוָׁשלוֹם ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַוֵּיָרא ֵאָליו ה' ְוכּו'. 1

איך שיהיה

לחיי  שיזכה  שרחוק,  לאדם  נדמה  "לפעמים 
עולם הבא לפי גודל התרחקותו מהשם יתברך, 
אף על פי כן יהיה חזק ואמיץ בדעתו, למשוך 
יתברך  אליו  תמיד  ולהתגעגע  ולהשתוקק 
ולעשות כל ימי חייו גם בלא עולם הבא. ואפילו 
חס  כן,  גם  גיהנום  לו  שיהיה  לו  נראה  אם 
לעשות  מחויב  הוא  שיהיה  איך  יהיה  ושלום, 
מה  כל  השם  בעבודת  ולעסוק  תמיד  שלו  את 
תורה  או  מצוה  איזה  ולעשות  לחטוף  שיוכל 

ותפילה וכיוצא, והשם הטוב בעיניו יעשה." 2

בירור

מניעות  עוברות  המתקרב  שעל  הסיבה 
עבודה  שבכל  הבירורים  סוד  היא  והרחקות, 
שרוצים להכנס, וכל טוב שרוצים לגלות צריכים 
מקודם לברר את הטוב מהרע. כי האדם הוא 
להכנס  לזכות  וכשרוצה  ורע  טוב  מעורב  כולו 
במניעות  הרע  עליו  מתגבר  מייד  ה',  לעבודת 
הבירור  הוא  מהכל,  ביותר  והקשה  ועיכובים. 
האחרון, רגע לפני שהוא זוכה "לכנוס בשלמות 
נלחמת בכל  ה'" שאז הסטרא-אחרא  בעבודת 

כוחה וזורקת את כל החיצים שיש לה.
לכלום,  מתייחס  אינו  והחכם  המשכיל  אך 
ומתחזק תמיד בכל מה שעובר עליו לעשות את 

שלו בתורה ובתפילה.
ְּבתוָֹרה  ִיְתָּבַרְך  ה'  ֶאת  ֶׁשעוֵֹבד  ָהֲעבוֹדוֹת  "ָּכל 
ִלְסּבֹל  ְוָצִריְך  ֵּברּוִרים.  ְּבִחיַנת  ֵהם  ֻּכָּלם  ּוִמְצווֹת 
ַרּבוֹת  ְמִניעוֹת  ּוְלַׁשֵּבר  ְיִגיעוֹת  ַאַחר  ְיִגיעוֹת 
ְּבַכָּמה  ַהּטוֹב  ְלָבֵרר  ֶׁשִּיְזֶּכה  ַעד  ְמאֹד  ַוֲעצּומוֹת 
ֵּברּור  ְּבִחיַנת  ֵיׁש  ֲעַדִין  ֲאָבל  ָּכָראּוי.  ֵּברּוִרים 
ְוַהִּבְלּבּוִלים  ַהְמִניעוֹת  ִמְתַּפְּׁשִטין  ְוָאז  ָהַאֲחרוֹן. 
ֶׁשִּנְדֶמה  ֶׁשֵּיׁש  ַעד  ֶׁשִּמְתַּפְּׁשִטין  ְּכמוֹ  ָהָאָדם  ַעל 
ֶזה  ּוֵמֲחַמת  ְּכֶנְגָּדם.  ַלֲעמֹד  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ָלֶהם 
ִלְגַמר  ָסמּוְך  ְּכֶׁשִהִּגיעּו  ְוָנְפלּו  ִנְכְׁשלּו  ַרִּבים 
ִלְבָרָכה  ִזְכרוֹנוֹ  ַרֵּבנּו  ֶׁשָאַמר  ּוְכמוֹ  ְׁשֵלמּוָתם. 
ֶׁשֵּיׁש ֶׁשהּוא ְּכָבר ֵאֶצל ַהֶּפַתח ְוחוֵֹזר ִמָּׁשם. ְוֵיׁש 
ֶׁשָאז ִמְתַּפְּׁשִטין ְּכֶנְגּדוֹ ָּכל ָּכְך ְוכּו' ְּכמוֹ ֶׁשְּמבָֹאר 

ְּבִלּקּוֵטי ִּתְנָיָנא )ְּבִסיָמן מח(
...ְוָצִריְך ָהָאָדם ִלְהיוֹת ָחָזק ְמאֹד ְמאֹד ַלֲעמֹד ַעל 
ָעְמדוֹ ִלְבִלי ְלִהְתַרֵּׁשל ִמִּדְבֵרי ּתוָֹרה ַחס ְוָׁשלוֹם, 

ֶׁשרוֶֹאה  ִּפי  ַעל  ְוַאף  ָעָליו.  ַיֲעבֹר  ֲאֶׁשר  ְּבָכל 
ַיִּניַח  ַאל  ֶׁשִּמְתַּפְּׁשִטין,  ְּכמוֹ  ְּכֶנְגּדוֹ  ֶׁשִּמְתַּפְּׁשִטין 
ַלֲעסֹק  ֵמָחָדׁש  ַּפַעם  ְּבָכל  ְוִיְתַּגֵּבר  ְמקוֹמוֹ  ֶאת 
ְּבתוָֹרה ּוְתִפָּלה, ִּכי ִיְרַאת ה' ְטהוָֹרה עֶֹמֶדת ָלַעד, 
ַהְינּו ֶׁשַהּתוָֹרה ֶׁשִּנְקֵראת ִיְרַאת ה' ְטהוָֹרה ִהיא 
עוֶֹמֶדת ָלַעד ּוְבָכל ַמה ֶּׁשעוֵֹבר ָעָליו יּוַכל ְלִהְתַּגֵּבר 
ַעל ְיֵדי ַהּתוָֹרה. ּוְכמוֹ ֶׁשַהְתָחַלת ַהִּתּקּון הּוא ַעל 

ְיֵדי ַהּתוָֹרה, ְּכמוֹ ֵכן הּוא ַהְּגָמר." 3

צריך להתמהמה

לא  רוח",  "אורך  והרבה  סבלנות  הרבה  צריך 
לחפש  תמיד  ותמיד  מכלום,  ולהשבר  להבהל 
בתמימות ובאמת איך להתקרב להשם יתברך.

ִלְבָרָכה  ִזְכרוֹנוֹ  ַרֵּבנּו  ֶּׁשָּכַתב  ַמה  ְּבִחיַנת  "ְוֶזהּו 
ַהְּקֻדָּׁשה  ֶׁשל  ַהֶּפַתח  ֵאֶצל  ֶׁשהּוא  ֶאָחד  ֶׁשֵּיׁש 
ֶׁשֵאין  ֵמֲחַמת  ִּכי  ְוָׁשלוֹם,  ַחס  ַלֲאחוָֹריו,  ְוחוֵֹזר 
ַמִּניִחין אוֹתוֹ ִלְכנֹס ַעד ֶׁשַּיֲחזֹר ִויָבֵרר ַהִּניצוֹצוֹת 
ָּכל  ֶּדֶרְך  ְוֵיֵלְך  ֶׁשַּיֲחזֹר  ְּדַהְינּו  ַהְּקִלּפוֹת,  ֵמִעְמֵקי 
ִּבְתִחָּלה  ָּבֶהם  ֶׁשָהיּו  ָהָרִעים  ַהְמקוֹמוֹת  ֵאּלּו 
ֶּפִתי  ֶׁשהּוא  ִמי  ֵּכן  ַעל  ְּבָׁשלוֹם.  ֵמֶהם  ְוָיׁשּוב 
ִנְדֶמה לוֹ ֶׁשַּמְרִחיִקין אוֹתוֹ, ַחס ְוָׁשלוֹם, ּוִבְפָרט 
ְלִפי  ְוַהּכֹל  ַהְרֵּבה  ְלִהְתַמְהֵמַּה  ָצִריְך  ַהָּדָבר  ֶׁשֶּזה 
ַעל  ַלֲעלוֹת,  ֶׁשָּצִריְך  ָהֲעִלָּיה  ּוְכִפי  ֶׁשּלוֹ  ַהְּפָגִמים 
ֵּכן ִמי ֶׁשֵאינוֹ ָחס ַעל ַעְצמוֹ ּוְמַבֵּקׁש, ַחס ְוָׁשלוֹם, 
ְּבַדְעּתוֹ  ְמַדֶּמה  ַהָּמקוֹם.  ֵמַאֲחֵרי  ִלְפרֹׁש  ֲעִליָלה 
ָצרוֹת  ֵמעֶֹצם  ְוָׁשלוֹם,  ַחס  ִּתְקָוה,  ֶאֶפס  ְּכִאּלּו 
ִלּבוֹ  ַעל  ְועוִֹלין  ֶׁשחוְֹזִרין  ָעָליו.  ֶׁשָּבִאין  ַהֶּנֶפׁש 
ֶּׁשִּנְדֶמה  ַמה  ְוכּו'  ְוִהְרהּוִרים  ְוַתֲאווֹת  ַמֲחָׁשבוֹת 
לוֹ ֶׁשֶּזה ַּכָּמה ָיִמים אוֹ ָׁשִנים ֶׁשהּוא ָרחוֹק ֵמֶהם. 
ֲאָבל  ְוָׁשלוֹם,  ַחס  ְלָרָעה,  ֶׁשהּוא  חוֵֹׁשב  ְוהּוא 
ְיֵדי  ְוַעל  ֱאֹלִקים ֲחָׁשָבּה ְלטוָֹבה, ִּכי ֶזהּו ִנְסיוֹנוֹ. 

ֶזה ַּדְיָקא ִעַּקר ִּתּקּונוֹ. 
ְוָׁשלוֹם,  ַחס  נוֵֹפל,  הּוא  ֶׁשִּלְפָעִמים  ִּפי  ַעל  ְוַאף 
עֶֹצם  ְיֵדי  ַעל  ַמָּמׁש  ָרִעים  ְּדָבִרים  ְלֵאיֶזה 
ַעל  ִלָּכֵנס, ַאף  ְּכֶׁשָּצִריְך  ַהִהְתָּגרּות ֶׁשִּמְתָגִרין ּבוֹ 
ִלּפֹל  ֶׁשָאסּור  ַהְרֵּבה  ֻמְזָהִרים  ָאנּו  ְּכָבר  ֵכן  ִּפי 
ְּדָבִרים  ֶזה  ְּבִעְנָין  ֵיׁש  ִּכי  ֶׁשָּבעוָֹלם,  ָּדָבר  ִמּׁשּום 
ְלעוָֹלם.  ָּכִלים  ֵאיָנם  ה'  ְוַחְסֵדי  ַהְרֵּבה  ֲעֻמִּקים 
ֶׁשָּכל  ֱאֶמת,  ְלַצִּדיֵקי  ִהְתַקְּׁשרּות  הּוא  ְוָהִעָּקר 
ְזַמן ֶׁשַּמֲאִמין ְּבַהַּצִּדיֵקי ֱאֶמת ַהְּכלּוִלים ְּבָהרֹאׁש 
ִּתְקָוה  לוֹ  ֵיׁש  ַהּכֹל  ִנְמָׁשְך  ֶׁשִּמֶּמּנּו  ָהֲאִמִּתי  ַּבִית 
ָּכל  ְלַהֲעלוֹת  ַהּכֹל,  ְלַתֵּקן  ָיכוֹל  הּוא  ִּכי  ְלעוָֹלם, 
ְלתוְֹך  ִלְפִנים  ֻּכָּלם  ּוְלַהְכִניס  ְוַלֲחזֹר  ַהִּניצוֹצוֹת, 

ַהַּבִית ְּפִניָמה." 4

תפילה וזעקה

ר'  אמר  ח"ב  מ"ח  בתורה  המבואר  "על 
העקשנות  שעיקר  ז"ל:  נחמן  ר'  בן  אברהם 
להפסיק  לבלי  התפילה,  עבודת  בהמשך  הוא 
להפציר בתפילה וזעקה להשם יתברך באיזה 

אופן ומדרגה שהוא.
ואומרים:  מוסיפים  היו  שלומינו  ואנשי 
שעיקרו קאי על מידת השמחה, שעבורה צריך 
גדול, לבלי ליפול לעצבות ומרה  להיות עקשן 

שחורה חלילה, באיזה אופן שהוא." 5
________________________________________

1. עלים לתרופה – כ"ח.  2. משיבת נפש – ו.  3. ליקוטי הלכות 
או"ח - סעודה ה.  4. לקוטי הלכות חו"מ - חלקת שותפים ה.  5. 

שיח שרפי קודש ד – נ"ח. 

המשך מעמ' קודם
תו' מ"ח - ח"ב

ַעל  ַאף  ִּכי  ֶׁשָּבעוָֹלם,  ְמִניָעה 
ִּפי ֵכן ֲאִני ָחֵפץ ּוִמְׁשּתוֵֹקק ְּבָרצוֹן ָחָזק 

ֶאל ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתוֹ. )ה – לג(
________________________

ג. ַעל ְיֵדי ֶׁשְּמָבְרִכין ַעל ַהָּדָבר ַהֻּמָּתר 
ַהּטוֹב  ְוִנְתָּבֵרר  עוֶֹלה  ֶזה  ְיֵדי  ַעל 
)בכור  ִּתּקּונוֹ.  ְוֶזהּו  ַהֶּנֱאָכל  ֶׁשַּבָּדָבר 

בהמה טהורה א(
________________________

ִּבְבִחיַנת  ִהיא  ָהֱאמּוָנה  ִעַּקר  ד. 
ָהֱאמּוָנה  ְׁשֵלמּות  ִעַּקר  ִּכי  ְּבֵהָמה, 
ְלַגְמֵרי  ְוָחְכָמתוֹ  ַּדְעּתוֹ  ֶׁשְּיַסֵּלק  הּוא 
ַּבה'  ְוַיֲאִמין  ִּכְבֵהָמה  ַעְצמוֹ  ְוָיִשים 
ִיְתָּבַרְך ּוְבַצִּדיִקים ֲאִמִּתִּיים ֶּבֱאמּוָנה 

ְׁשֵלָמה ְלַבד. )ג – ב(

עוָֹלם  ְלַחֵּיי  ִלְזּכוֹת  ֶׁשרוֶֹצה  "ִמי 
ֲאִמִּתִּיים  ְלַחִּיים  ִנְצִחִּיים  ְלַחִּיים 
ְוָחְכָמתוֹ  ְוִשְכלוֹ  ַּדְעּתוֹ  ְלַסֵּלק  ָצִריְך 
ְלַבד.  ֱאמּוָנה  ַעל  ַרק  ְוִלְסמְֹך  ְלַגְמֵרי 
ֶׁשְּבָכל  ַהְּגדוָֹלה  ַהָחְכָמה  ִעַּקר  ְוֶזה 
ְּבָמקוֹם  ִּבְדָבֵרינּו  ַּכְמבָֹאר  ַהָחְכמוֹת, 
ֶּבֱאמּוָנתוֹ  ָחָזק  ְּכֶׁשִּיְהֶיה  ִּכי  ַאֵחר, 
ֵשֶכל  ְּבִלי  ְוָׁשִנים  ָיִמים  ְלַבד 
ֲאַזי  ְּבמֹחוֹ  ְּכָלל  ַוֲחִקירוֹת  ְוָחְכמוֹת 
ְלַהִּשיג  ַהָּיִמים  ִּבְרבוֹת  ִיְזֶּכה  ְּבַוַּדאי 
ֱאֹלקּות  ְוָחְכמוֹת  ַהָּשגוֹת  ּוְלָהִבין 
ְּבֵשֶכל  ֶאְפָׁשר  ֶּׁשִאי  ַמה  ֲאִמִּתּיוֹת 
ַיֲעִמיד  ֶׁשֹּלא  ּוִבְלַבד  ְלַהִּשיג  ֱאנוִֹׁשי 
ִּבְתִמימּות  ִיְתַהֵּלְך  ַרק  ְלִנָּסיוֹן  זֹאת 
ּוִבְפִׁשיטּות ֶּבֱאמּוָנה ְיָׁשָרה ֶּבֱאֶמת."
________________________

ה. ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהַּדַעת ְוַהֵּשֶכל ְלהוִֹליד 
ׁשּום הוָֹלָדה טוָֹבה ְלִתּקּון ָהעוָֹלם ִּכי 

ִאם ַעל ְיֵדי ָהֱאמּוָנה. )ג – ג(
________________________

ָּגבַֹּה  ַמֲעָלתוֹ  ָהָיה  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ו. 
ַמֲעָלתוֹ  ַהְפָלַגת  וֵמעֶֹצם  ְמאֹד.  ְמאֹד 
ֶׁשָהָיה ְמרוָֹמם ּוְמנֵֻּשא ְלַגְמֵרי ִמן ְּבֵני 
ַעְצמוֹ  ְלַגּלוֹת  ָיכֹל  ָהָיה  ֹלא  ָהעוָֹלם 

ְּכָלל ְלָהעוָֹלם. )ג – ו(

"ְוֶזה ְּבִחיַנת ִּכי ְכַבד ֶּפה ּוְכַבד ָלׁשוֹן 
ְּבִחיַנת  הּוא  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ִּכי  ָאנִֹכי, 
ְּכַבד ֶּפה ּוְכַבד ָלׁשוֹן ֶׁשָּקֶׁשה ְוָכֵבד לוֹ 
ָהָיה  ִּכי  ְּבֵני ָהעוָֹלם,  ְּכָלל ִעם  ְלַדֵּבר 
ִמָּכל  ְמאֹד  ְוָרחוֹק  ּוְמֻנֵּשא  ְמרוָֹמם 
ְּבֶאְפָׁשר  ָהָיה  ֹלא  ֵּכן  ְוַעל  ָהעוָֹלם. 
ִאם  ִּכי  ּוְקֻדָּׁשתוֹ  ַמֲעָלתוֹ  ֶׁשִּיְתַּגֶּלה 
ָאז  ֶׁשָהָיה  ַהּכֵֹהן  ַאֲהרֹן  ְיֵדי  ַעל 
ַהַּמְנִהיג ֶׁשל ִיְשָרֵאל קֶֹדם ֶׁשִּנְתַּגָּלה 
ַמֲעָלתוֹ  ְלגֶֹדל  ַאֲהרֹן  ִּכי  ַרֵּבנּו,  מֶֹׁשה 
ָזָכה ְלַהִּשיג ַמֲעַלת מֶֹׁשה ְוהּוא ִּגָּלה 
ָהָיה  ַהּכֹל  ִּכי  ִיְשָרֵאל,  ְלָכל  ַמֲעָלתוֹ 

ָּתלּוי ּבוֹ, ִּכי ֻּכָּלם ָסְמכּו ָעָליו, 
________________________

ז. ַעל ְיֵדי ֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ֶּבֱאֶמת ָיִמים 
ְוָׁשִנים זוִֹכין ַאַחר ָּכְך ְלַהִּכיר ֶאת ה'. 

ִיְתָּבַרְך ִּביִדיָעה ְׁשֵלָמה. )ג – ז(
________________________

ִהיא  ַהְּדָבִרים  ָּכל  ְּׁשֵלמּות  ח. 
ָּכל  ָהֱאמּוָנה  ּוִבְלֲעֵדי  ָהֱאמּוָנה 
ַהּתוָֹרה  ַוֲאִפּלּו  ֲחֵסִרים  ַהְּדָבִרים 
ְׁשֵלמּות  ָלֶהם  ֵאין  ִּדְקֻדָּׁשה  ְוַהַּדַעת 

ְּבֹלא ֱאמּוָנה. )ג – ח(

      ונדע ונאמין כי בעת שהבעל דבר מתגרה בנו ורוצה להפילנו מאוד חס ושלום, 
ונזכה שכל  וקרובים ביותר לכנוס לשערי הקדושה,  אז אפשר שאנו סמוכים 
התנועות וההעתקות, שאנו מעתיקין עצמנו בכל פעם איזה מעט מגשמיותינו, 
כולם יתקבצו ויתחברו ויתקשרו ויבואו לעזרתינו בעת הצורך, כי בוודאי לית 

רעותא טבא דאתאביד.       )תפילות ותחנונים ד(

לעשות
מתורות
תפילות

לעשות
מתורות
תפילות

ז"ל  ליטוואק  מענדל  רבי  של  התעוררותו  התחלת 
להתקרב לדרך רבינו, היתה בהתעמקו במשל המובא 
בסוף תורה מ"ח ח"ב מהעץ הגדל מאה שנה וכו'. כי 
בא אליו מתנגד אחד ואמר לו בהלצה: ראה מה כתוב 
נענה  אולם  מענדל,  רבי  באמת  והשתומם  בספר?! 
ואמר: מעניין הדבר לראות מה כתוב בו עוד, לפניה 
בדברי  האמת  בעין  והביט  התעמק  ואכן  ואחריה, 

רבינו, ונתעורר מזה להתקרב אל דרך רבינו.
)שש"ק ד'-ש"א(



תורה מ' תנינא - מי שיודע מארץ ישראל 

"כבר מבואר במקום אחר שענין זה המאמר נוהג גם עכשיו, 
אליו  שמתקבצין  הקיבוץ  כלל  על  שמסתכלין  על-ידי  כי 
ז"ל על ראש השנה, ובערב ראש השנה משתטחין על קברו 
ז"ל,  כפקודתו  תהלים  קפיטיל  העשרה  ואומרים  הקדוש 
ה'  את  לעבוד  ולזכות  התשובה,  על  הרבה  שם  ומתפללין 
כראוי כל אחד לפי בחינתו, ואחר כך בראש השנה מתפללין 
השם  ובוודאי  ז"ל,  שמו  על  הנקרא  המדרש  בבית  ביחד 

יתברך מקבל התפארות גדול מזה.

ומי שמסתכל על זה בעין האמת, ומתבונן בגודל כח וזכות 
שגם  עד   - כל-כך,  בחייו  הרבים  את  וזיכה  שזכה  הצדיק 
עכשיו זה שנים רבות אחר פטירתו ז"ל, עדיין עומד ומשמש 
במרום ומזכה את הרבים כל-כך בספריו הקדושים ובקברו 
מלבד  הגשמיים,  בשר  לעיני  גם  שנראה  מה  וזה  הקדוש, 
להחזירם  ישראל,  נפשות  בתיקון  ברוחניות  שעוסק  מה 
זכות  נראה  'וביותר  יתברך,  להשם  ולקרבם  בתשובה 

ההתפארות הזאת בראש השנה בזמן הקיבוץ הגדול'.

שנה  בכל  מאוד  מתפלא  הוא  לראות,  עינים  לו  שיש  ומי 
ושנה בעת וזמן הקיבוץ, כי מי פועל ועושה זאת, לקבץ בכל 
שנה ושנה קיבוץ גדול כזה ה' עליהם יחיו?! ורובם ככולם 
הם בעלי תורה, והרבה מהם גם בעלי עסק, ויש שיש להם 
אחד  כל  משליך  השנה  ראש  ולפני  בביתם,  גדולים  עסקים 
ויש  גדולות,  וטירחות  ביגיעות  ובא  שבביתו  עסקיו  מהם 

שבאים ממקומות רחוקים וכו', 

ואין עושים שם שום דבר רק כל אחד מבקש ומתחנן ושופך 
כל  ושיתתקנו  וכו',  שלמה  לתשובה  לזכות  ה'  לפני  נפשו 
פגמיו שפגם עד עתה, ושמעתה לא יפגום עוד, ומרבים שם 
אין  עד  גדול  והתעוררות  גדולות  ובבכיות  רבים  בתחנונים 
חקר, הן על קברו קודם ראש השנה, הן בבית מדרשו הקדוש 
והתעוררות  הארה  מקבל  אחד  וכל  בעצמו,  השנה  בראש 

מחברו.

האהבה  ה',  בעזר  ומתחזק  מתחדש  ושנה  שנה  ובכל 
שמים  לשם  הקיבוץ  כלל  שבין  והאחדות  וההתקשרות 
שנה  בכל  ה'  בעזר  וגם  כלל.  דבר  בשום  תלויה  ושאינה 

בחוש  ורואין  הקיבוץ.-  כלל  אל  חדשות  נפשות  נתוספין 

ממש, הפעולה הטובה שיש לכל אחד מאנשי הקיבוץ 
שהחיות  וכמעט  ברוחניות,  על-ידי-זה  השנה  בכל 
השנה  בכל  ה'  בעבודת  אחד  כל  של  וההתחזקות 
הגדולה  וההארה  דקדושה  החיות  על-ידי  הוא  כולה, 
ברוחניות  וכשנתתקן  הקיבוץ.  בזמן  אז  שמקבלין 
בעין  זה  כל  על  שמסתכל  ומי  בגשמיות,  נתתקן  ממילא 
כל  בשלמות  לבאר  אי-אפשר  כי  מובן,  ]וממילא  האמת 
עניני ההתפארות הקדושים שיש להשם יתברך על-ידי-זה[, 
בוודאי הוא גם כן בבחינת "מלך ביפיו תחזינה עיניך, וזוכה 

גם-כן לכל הבחינות המבוארים בפנים."

)פרפראות לחכמה – תורה מ' ח"ב(

ִמי ֶׁשּזוֶֹכה ִלְהיוֹת 
ֵאֶצל ַצִּדיק ֲאִמִּתי 

ַעל רֹאׁש ַהָּׁשָנה ָאז 
ְּבָכל ָמקוֹם ֶׁשָהִאיׁש 

ַהֶּזה ִמְסַּתֵּכל 
ַנֲעֶׂשה אוֹתוֹ ָהֲאִויר 

ִּבְבִחיַנת ֲאִויָרא 
ְּדֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל...

)קיצור ליקוטי מוהר"ן(

______________________________________.ראש ושורש

הכל הולך אחר ה"ראש", השורש, החיות וההתחלה של כל 
השנה הוא יום "ראש השנה". 

ִנְמָׁשְך  ַהָּׁשָנה  ּוֵמרֹאׁש  ַהָּׁשָנה.  ְּברֹאׁש  ַהַהְתָחָלה  "ִעַּקר 
ַהִחּיּות ְוַהִּתּקּון ְלָכל ַהָּׁשָנה ֻּכָּלּה ְוַעל ֵּכן ִנְקָרא רֹאׁש ַהָּׁשָנה. 
ֶנֶפׁש. ּוְכמוֹ  ִּכי ֵיׁש ָׁשֹלׁש קוֹמוֹת, עוָֹלם, ָׁשָנה,  ַּדְיָקא,  רֹאׁש 
ֶׁשְּבקוַֹמת ֶנֶפׁש ֶׁשִהוא קוַֹמת ָהָאָדם ִעַּקר ִחּיּות ָהָאָדם ָּתלּוי 
ְּבָהרֹאשׁ ֶׁשָּׁשם ַהּמִֹחין ֶׁשְּמַחִּיין ָּכל קוַֹמת ַהּגּוף ַּכָּידּוַע ְלַחְכֵמי 
ַהִּנּתּוחַ ֶׁשִחּיּות ָּכל ַהּגּוף ַעד ִצָּפְרֵני ָהֶרֶגל, ַהּכֹל ִנְמָׁשְך ֵמַהּמַֹח 
ֶׁשָּׁשם ִעַּקר ִמְׁשַּכן ַהְּנָׁשָמה ַהְמַחָּיה ֶאת ַהּגּוף ָּכל ֵאָבר ְוֵאָבר, 
ַהֶּזה  ְוַהּנוָֹרא  ַהָּקדוֹׁש  יוֹם  ִנְקָרא  ַמָּמׁש  ֵכן  ְּכמוֹ  ִחּיּותוֹ,  ְּכִפי 
ִעַּקר ַהּמַֹח ְוַהִחּיּות  רֹאׁש ַהָּׁשָנה, 'רֹאׁש' ַּדְיָקא, ְּדַהְינוּ ֶׁשּבוֹ 
ְמַחֶּיה  ְוהּוא  ַהִּתּקּוִנים  ָּכל  ַמְתִחיִלין  ּבוֹ  ִּכי  ַהָּׁשָנה,  ָּכל  ֶׁשל 
ֶאת ָּכל ְימוֹת ַהָּׁשָנה ְּכמוֹ ָהרֹאׁש ֶׁשָּבָאָדם ֶׁשְּמַחֶּיה ָּכל ַהּגּוף 
ַהִּנְמָׁשְך  ַהִחּיּות  ְּבֹלא  ֵאָבר  ְּבׁשּום  ְוִחּיּות  ַהְרָּגָׁשה  ְוֵאין ׁשּום 
לוֹ ֵמָהרֹאׁש ְוַהּמַֹח ַּכָּידּוַע, ְּכמוֹ ֵכן ֵאין ִחּיּות ְוִתּקּון ְּבָכל ְימוֹת 
ֶׁשְּמַחֶּיה  ַּדְיָקא  'רֹאׁש'  ַהָּׁשָנה,  רֹאׁש  ְיֵדי  ַעל  ִאם  ִּכי  ַהָּׁשָנה 

ֶאת ָּכל ַהּקוָֹמה." 1

______________________________________.לצעוק מעומק הלב

כדי  הלב  מעומק  יתברך  להשם  צועקים  השנה  בראש 
נתחיל  מראש-השנה  וכבר  שנה"  "עוד  עלינו  תעבור  שלא 
השנה  שראש  שנזכה  ושנותינו,  ימינו  נישן  לבל  להתעורר 
יהיה ההתחלה של פקיחת עינים והתבוננות אמיתית איך 

זוכים באמת לצאת מהשקר והחושך.
ַהּכֹל  ַמְתִחיִלין  ַהָּׁשָנה  ֶּׁשְּברֹאׁש  ַמה  הּוא  ַהַהְתָחָלה  "ִעַּקר 
ִלְצעֹק ֵמעֶֹמק ַהֵּלב ַלה' ִיְתָּבַרְך ְוזֹאת ַהַהְתָחָלה ִנְמֶׁשֶכת ַעל 
ָּכל ַהָּׁשָנה ֻּכָּלּה ַעל ָּכל ִמי ֶׁשָּבא ָלׁשּוב ְּבֵאיֶזה ֵעת ֶׁשִהוא ֶׁשִעַּקר 
ִמַּמֲעַמִּקים  ִמְּבִחיַנת  ַהְינּו  ַהָּׁשָנה,  רֹאׁש  ִמְּבִחיַנת  ַהְתָחָלתוֹ 
ְוָיִאיר  ַלְּתׁשּוָבה  ַהֶּדֶרְך  ִיְתָּבַרְך  ַלה'  ִלְצעֹק  ַהְינּו  ְקָראִתיָך. 

ֵעיָניו ֵליַדע ֵמֵהיָכן ְלַהְתִחיל ָלׁשּוב ֵאָליו ִיְתָּבַרְך." 2

_______________________________________.קדושת המחשבה

בראש השנה חשוב ביותר "קדושת וטהרת המחשבות", כי 
על-ידי-זה ממתיקים את הדינים של כל השנה. 3

כי  לצדיקים,  השנה  ראש  על  נוסעין  שהעולם  "מה 
וטהרת  קדושת  ידי  על  אלא  אינו  הדינים  המתקת  עקר 
על  אלא  המחשבה  ולקדש  לטהר  אפשר  ואי  המחשבות, 
ידי התקשרות לצדיקים. וראש השנה היא מקור הדינים 
של כל השנה וצריך לטהר את המחשבות כדי להמתיקם, 
לקדושת  לזכות  כדי  לצדיקים  נוסעין  זה  ובשביל 

המחשבה." 4
_________________________________________________

1. ערלה ד - י"ח.  2. יו"ד ערלה ד – ז.  3. ליקוטי מוהר"ן – רי"א.  4. לקוטי 
עצות - מועדי ה' ראש השנה. 

עבודת ראש-השנה
עניני דיומא

ְיָלה ָהִראׁשוָֹנה  לַּ ַעם ַאַחת בַּ פַּ י שֶׁ ַמְעתִּ יק שָׁ ְעתִּ ָאַמר ַהמַּ
ְוהּוא  ַעְרִבית  ת  ִפלַּ תְּ ַאַחר  אּוֶמין  בְּ ָנה  ַהשָּׁ רֹאׁש  ל  שֶׁ
ה  ִפלָּ תוֹ, ְוַאַחר ַהתְּ ְתִפלָּ )מוהרנ"ת ז"ל( ֶהֱאִריְך ְמאֹד בִּ

ִצים  ִמְתַקבְּ ֲאַנְחנּו  שֶׁ כְּ יו:  ַלֲאָנשָׁ ְוָאַמר  ְמאֹד  ִנְתַלֵהב 

ַיַחד,  בְּ ּפֹה  נּו  ִאתָּ ַז"ל  נּו  ַרבֵּ ם  גַּ אי  ַודַּ בְּ ְלָכאן, 
ֵהם  רוִֹעים  ְבָעה  ַהשִּׁ ל  כָּ אי  ַודַּ בְּ ּפֹה  ַז"ל  נּו  ַרבֵּ ּוְכשֶׁ

ֵלייּב ַאזוֹי  קוֹלוֹ: "ִאיְך גְּ ְצַעק בְּ נּו ּפֹה, ַויִּ ן ִאתָּ ם כֵּ גַּ

ׁש  ַממָּ מוֹ  כְּ ַמֲאִמין  ]ֲאִני  ֵזיי."  ֶזעה  ִאיְך  ׁש  ַממָּ
ֲאִני רוֶֹאה אוָֹתם[ שֶׁ

)כוכבי אור - אנשי מוהר"ן ג(
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תורה מ"ו תנינא  

יבואו מ שלא  אמר  ז"ל  והרנ"ת 
אצל  יהיה  הוא  כי  קברו  על 
אנ"ש  ואומרים  וכו',  הקדוש  רבינו 
שייחד לעצמו מקום אצל ציון רבינו 
שאצל  )אומרים  תמיד.  יהיה  ששם 

החלון(
..............................................

תלמיד ה ז"ל  אייזיק  שמואל  רב 
מאוד,  עני  איש  היה  ז"ל  רבינו 
לשער,  אין  וקדושתו  צדקתו  וגודל 
לדבר.  הרבה  יש  ההתלהבות  ועל 
עליו,  ז"ל  רבינו  אמר  אחת  ופעם 
מען  פרעגט  אפגריסינים  דעם  "אז 
זאל  מען  מלכים  וואסרי  הימעל  אין 
בשמים  שואלים  הזה  ]לעני  זעצין". 
איזה מלכים להמליך[  )שזה מדרגת 
ששואלין  שאמר  ז"ל  הבעל-שם-טוב 

אותו כנ"ל( 
לפני  ביתו  בני  קבלה  אחת  ופעם 
רבינו ז"ל שהוא אינו מפרנס אותה 
כלל, והוכיח אותו רבינו ז"ל, ועשה 
וכמה  ללמוד,  וכמה  כמה  סדר  לו 
וכמה  וכמה  השם,  לעבודת  וכמה 
ר'  לו  ואמר  ענה  וכו'.  ומתן  למשא 
אבער  "רבי  ז"ל:  איזיק  שמואל 
דער אמת"? ]רבי אבל מהו האמת[ 
השיב לו: "דער אמת איז נאר דינין 
השם יתברך, און ניט אריין טואין 
לעבוד  רק  היא  ]האמת  בהבלי  זיך 
ולא להכניס את  יתברך,  את השם 
אפילו  הזה  העולם  להבלי[  עצמו 

כהרף עין וכו'. 
..............................................

שהיתה מ מאנ"ש  דוב'שע  ר' 
לו  והיתה  ביער,  משרה  לו 
ועשירות,  מזה  בהרחבה  פרנסה 
מלימודו  על-ידי-זה  מתבטל  והיה 
כנהוג וכו', ובין כך נפל בצרה גדולה 
תופש  היה  מרוסיה  הקיר"ה  כי 
והאביד  מהם  והרג  הדוכסים  אז 
לו  היה  הנ"ל  דוב'שע  והר'  ממונם. 
אז איזה עסק עם דוכס גדול, וידוע 
אז שהדוכסים ברחו וכו', והוא היה 
הנ"ל,  הדוכס  אצל  ממונו  כל  אז  לו 
ויאבד  יברח  שהדוכס  מאוד  ופחד 

ממונו.
למוהרנ"ת  רבה  בקובלנא  ובא 
לו,  לעזור  דיראה  פדיון  עם  ז"ל 
הפדיון,  לקבל  רצה  לא  ומוהרנ"ת 
"השם  ז"ל:  מוהרנ"ת  לו  ואמר 
א  אנגעשיקט  דיר  האט  יתברך 
זיך  זאלסט  דוא  כדי  רח"ל,  צרה 
און  איהם  צו  אומקעהרען  אביסעל 
דינגען  מיך  ווילסטו  טון,  תשובה 
דאס  זאל  איך  נאיאמטשיק  א  פאר 
צונעמען פון דיר? ]השם יתברך שלח 
תחזור  שקצת  בכדי  רח"ל,  צרה  לך 
רוצה  ואתה  תשובה,  ותעשה  עליו 
לשכור אותי בכסף שאני יקח לך את 
זה?[ על-כן תפשפש במעשיך ותתקן 
ותבקש  בתשובה  ותתעורר  מעשיך 
מהשם יתברך, וכשתעשה כן גם אני 
אסייע לך לבקש והשם יתברך יעזור, 

וכן עשה.
והיה אז נס גדול שבא הדוכס ואמר: 
נאמן,  לאיש  אותך  מכיר  שאני  כיון 
באתי  על-כן  בורח,  אני  ועכשיו 

להחזיר לך כל מה שאני חייב לך.
)כת"י ר' שמואל הורביץ ז"ל(

שרפי-מעלה 
סיפורים ושיחות

מפי חסידי ברסלב

מרומים,  בגנזי  נשמתו  הבעש"ט  בשם  שהובא  משל 
ולבעלי תפלות, שפעם אחת איתרמי  שאמר להתוקעים 
שהחיות מרדו בארי מלכם, ויקצוף המלך מאוד וחמתו 
בערה בו, והיו החיות מבקשין עצות ותחבולות לפייסו, 
לכו  להחיות  להם  ואמר  שבחיות,  הפקח  השועל  ועמד 
עמי אל המלך, ואני יודע שלש מאות משלים הממשיכים 
ויהי הם  את הלב, אולי אוכל לפייסו בהם, והלכו עמו, 
המלך,  מחצר  רחוקים  היו  ועדיין  עמו,  הולכים  עודם 
ירע לבבכם, היות  נא אחיי  ענה השועל ואמר להם, אל 
היפים,  המשלים  ידי  על  המלך  את  לפייס  היה  שעצתי 
המלך  יתפייס  אולי  אליו  ויאמרו  קצתן,  שכחתי  ועתה 
בעבור המשלים הנותרים בזכרונך, והנה בהגיעם לחצר 
המלך ממש, ענה השועל ואמר להם אל נא ירע לבבכם 
עלי, היות שנשכחו כולם ממני, אך אף על פי כן לכו עמי, 
אולי יתן השם יתברך לנו רחמים וחנינה לפניו, ויתרצה 
לשמוע בקול צעקתינו, כי מה לנו עוד צדקה כי אם לצעוק 
אל המלך, והנה כשמעם הדברים האלה, וישמעו לו וילכו 
עמו ויבואו אל המלך, ויפלו על פניהם ארצה, ויען השועל 
ויאמר אדונינו המלך 'יהיו נא אמרינו לרצון לפניך, היות 
שמתחלה בושנו וגם נכלמנו להרים פנינו אליך, אך מצד 
שהייתי בקי בדברי משל ומליצה הממשיכים הלב, לזה 
משכתים בדברים, ואמרו אלי אחריך נרוצה, אולי תוכל 
לפייס את המלך בדבריך, ובמשליך הנעימים, וכעת מה 
אעשה שנשכחו ממני, הנה אנחנו כחומר ביד היוצר ויש 
בידך להמית ולהחיות, ואנחנו מבקשים את פניך בבכי 
ובצעקה, ויכמרו רחמיך עלינו ואל תשחיתנו ועשה עמנו 
צעקתם  המלך  כשמוע  והנה  דרכיך',  כן  כי  חנם,  חסד 

ושברון לבם, נתרצה להם ומחל להם, והנמשל מובן.

)אהבת שלום פ' נצבים(

לעשות רצון הבורא
כמו שאמר אדוני מורי ורבי הרב הקדוש רבינו אלימלך 
תוקעין"  "למה  טז.(  השנה  )ראש  הגמרא  על  זצוק"ל 
מקשה  שהגמרא  ז"ל  הוא  ופירש  תקעו,  אמר  רחמנא 
למה תוקעין כלומר מה היא הכוונה של התקיעות, ותירץ 
הכוונה  עיקר  תהיה  שזאת  פירוש  תקעו  אמר  רחמנא 
לעשות רצון הבורא ברוך הוא ועל ידי תקיעתינו לעשות 
ונהפכו  הגבורות  ממתיקין  אנו  הוא  ברוך  הבורא  רצון 

לרחמים.
)מאור ושמש - נצבים(

תשובה מכניעה המקטרגים

עיקר מצות תקיעות שופר הוא אם יש תשובה, שעי"ז 
משברים כל הקליפות והמקטריגים וכמ"ש האר"י ז"ל 
להתוודות בלחש בעת התקיעות שאז השטן מעורבב ואין 
מועיל  אין  תשובה  בלא  שופר  משא"כ  מזיק,  התקיעה 
לביתו  המלך  כמזמין  שהוא  יקלקל  שלא  והלואי  כלל 
ויוצא בעצמו לחוץ ומניח המלך לבדו הלא יכעוס המלך 
מדוע באתי ואין איש, ככה ע"י מצות עשה של תקיעות 
שופר ממשיכים להשראת שכינה ואם לבו אין שם לשים 
לבו לתשובה הרי הוא מניח המלך לבדו ח"ו, כי הלב הוא 
עיקר האדם, הלא ח"ו יאמר הקב"ה מדוע באתי אליכם 

ואין איש מכם פונה אלי בקירות לבו.
)ערבי נחל - לראש השנה( 

"שופר"-
אין ש'טן ו'אין פ'גע ר'ע  )טור שו"ע תקפ"ה(

 ּוֵמֵעין ֶזה ַמה ֶּׁשְּמַסְּפִרים ְּבֵׁשם ַהבעש"ט זצ"ל:

ָּגדוֹל  אוָֹצר  ִהִּניַח  ֶאָחד  ֶׁשֶּמֶלְך  ָמָׁשל, 
ְּבָמקוֹם ֶאָחד, ְוִסֵּבב ַּבֲאִחיַזת ֵעיַנִים ַּכָּמה 
ְּבֵני  ְוַכָּמה חוֹמוֹת ְסִביב ָהאוָֹצר ּוְכֶׁשָּבאּו 
ֶׁשֵהם  ָלֶהם  ִנְדֶמה  ַהחוֹמוֹת,  ְלֵאּלּו  ָאָדם 
ּוְקָצָתם  ְלַׁשְּבָרם.  ְוָקֶׁשה  ַמָּמׁש,  חוֹמוֹת 
ַאַחת  חוָֹמה  ִׁשְּברּו  ּוְקָצָתם  ֵּתֶכף,  ָחְזרּו 
ְלַׁשְּבָרּה,  ָיְכלּו  ְוֹלא  ַהְּׁשִנָּיה  ֶאל  ּוָבאּו 
ִלְׁשּבֹר  ָיְכלּו  ְוֹלא  יוֵֹתר  ִׁשְּברּו  ּוְקָצָתם 
וָאַמר:  ֶמֶלְך,  ַהֶּבן  ֶׁשָּבא  ַעד  ַהִּנְׁשָאִרים, 
ֲאִני יוֵֹדַע, ֶׁשָּכל ַהחוֹמוֹת ֵהם ַרק ַּבֲאִחיַזת 
ְּכָלל,  חוָֹמה  ׁשּום  ֵאין  ּוֶבֱאֶמת  ֵעיַנִים, 

ְוָהַלְך ָלֶבַטח ַעד ֶׁשָעַבר ַעל ֻּכָּלם.

ִּכיל ַהִּנְמָׁשל ֵמֵאָליו  ּוִמֶּזה ָיִבין ַהַּמשְֹ
ַעל ָּכל ַהְּמִניעוֹת ְוַהֲהָסתוֹת ּוִפּתּוִיים, 

ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת חוֹמוֹת, ֶׁשֵּיׁש ַעל אוָֹצר ֶׁשל 
ִיְרַאת ָׁשַמִים, ֶׁשֶּבֱאֶמת ֵאיָנם ְּכלּום. 

ְוָהִעָּקר ֵלב ָחָזק ְוַאִּמיץ, ְוָאז 
ֵאין לוֹ ׁשּום ְמִניָעה...

ַּדע, ֶׁשְּלָכל ֶאָחד ֵאין לוֹ ְמִניעוֹת ַרק ְּכִפי ּכֹחוֹ, 
את ְוַלֲעמֹד ָּבֶהם ִאם  ְּכִפי ַמה ֶּׁשָּיכוֹל ָלשֵֹ

ִיְרֶצה. ּוֶבֱאֶמת ֵאין ׁשּום ְמִניָעה!


