
     ַהּתוָֹרה ַחִּיים ִנְצִחִּיים ֶׁשְּבִסיָמן ע"ב ְּבִלּקּוֵטי ִתְנָיָנא ֶנֶאְמָרה ְּבֵעת ֶׁשָּבא ֶאְצלוֹ ַעל ַׁשַּבת קֶֹדׁש 
ָּפָרַׁשת ִיְתרוֹ ַצִּדיק ֶאָחד ְמֻפְרָסם ָּגדוֹל, ְוהּוא ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה ֹלא ָאַמר ׁשּום ּתוָֹרה ְּבֵליל ַׁשַּבת קֶֹדׁש 
ְוֹלא ְּביוֹם ַׁשַּבת קֶֹדׁש. ּוְכֶׁשָּגַמְרנּו ְסֻעַּדת ַׁשֲחִרית ֶׁשל ַׁשָּבת ּוְכָבר ֵּבַרְכנּו ִּבְרַּכת ַהָּמזוֹן, ְוָהִיינּו ְסבּוִרים 
ְלִהְסַּתֵּלק ֵמַהֻּׁשְלָחן ַּכָּנהּוג ַאַחר ִּבְרַּכת ַהָּמזוֹן, ֲאָבל הּוא ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה ִנְׁשַאר ָאז יוֵֹׁשב ַעל ְמקוֹמוֹ 
ְוַגם ֲאַנְחנּו ֻּכָּלנּו ִנְׁשַאְרנּו ָאז יוְֹׁשִבים ְלָפָניו, ְוַגם ַהַּצִּדיק ַהַּנ"ל ִנְׁשַאר ֲעַדִין יוֵֹׁשב ְלָפָניו. ְּבתוְֹך ָּכְך ָעָנה 
ְוָאַמר ְּכֶׁשרוִֹאין ֶאת ַעְצמוֹ ִעם ַהַּצִּדיק ֲאִפּלּו ְּכֶׁשֵאין ׁשוְֹמִעין ּתוָֹרה ַּגם ֶזה טוֹב ְמאֹד ִּכי ַעל ְיֵדי ֶזה 
ְמַקְּבִלין ְּגֻדָּלה. ְוִהְתִחיל לוַֹמר ּתוָֹרה ַהַּנ"ל ְּבתוְֹך ְּדָבָריו ְּכֶׁשִּנְכַנס ַּבֲאִמיַרת ַהּתוָֹרה ַּכַּנ"ל ָעָנה ְוָאַמר 

)חיי מוהר"ן – מ"ח(ֲהֹלא ְּבתוְֹך ָּכְך ֲאִני אוֵֹמר ּתוָֹרה ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ָּגַמר ָּכל ַהּתוָֹרה ַהַּנ"ל.

ְוַהַּמְנִהיג  ְוֶאָחד,  ֶאָחד  ְּבָכל  רּוַח  ְּבִחיַנת  ֵיׁש  ִּכי 
ָרֵאל, ְּדַהְינּו ְּבִחיַנת מֶׁשה הּוא  ָהֲאִמִּתי ֶׁשל ָּכל ִישְֹ
רּוַח  ֲאֶׁשר  "ִאיׁש   1 ְּבִחיַנת:  ַהּכוֵֹלל,  רּוַח  ְּבִחיַנת 
ֶׁשל  רּוחוֹ  ֶנֶגד  ַלֲהֹלְך  'ֶׁשּיוֵֹדַע  ַרִׁש"י:  ּוֵפֵרׁש  ּבוֹ", 
ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד'. ִּכי ַהַּמְנִהיג ָהֲאִמִּתי הּוא ְּבִחיַנת 
ִּכי  ָורּוַח,  ָּכל רּוַח  ֶנֶגד  ַלֲהֹלְך  ֶׁשּיוֵֹדַע  רּוַח ַהּכוֵֹלל, 

ֻכָּלם ְמַקְּבִלים ִמֶּמּנּו.

חוט דק

"לולי ה' עזרתה לי כמעט שכנה דומה נפשי", 
- דהוה אפטרופא דילי,  לי"  "לולי ה' עזרתה 
"כמעט שכנה וגו'", מהו כמעט? כחוטא דקיק, 
כשיעורא דאית ביני ובין סטרא אחרא, כההוא 

שיעורא הות דלא שכנה דומה נפשי." 2

לסטרא  הקדושה  בין  שיש  המרחק  הוא  כמה 
עובד  להיות  הזוכה  בין  מפריד  כמה  אחרא? 
חושך  לגסות  הנופל  לבין  ה'"  על  ה"מתענג  ה' 

העולם הזה והבליו?
בין  ההבדל  הכל,  זה  השערה  חוט  דק"!  "חוט 
בטל  להיות  קודש,  מלחמת  ללחום  שזוכה  זה 
העולם  בתאוות  המגושם  לבין  ית',  להשם 
של  אחד  רגע  דק",  "חוט  הכל  בסך  זה  הזה 
זכות לבחור בטוב, ללכת אחר הטוב, אחרי זה 
נקודת  אולם  במסילה,  לעלות  זוכה  כבר  הוא 

ההתחלה הינה רק חוט דק.
להבחין  היכול  הוא  מי  כי  נוראה,  הסכנה  לכן 
בחוט דק? מי הוא היכול להבטיח לעצמו שלא 
שמבואר  בפרט  היצר,  תאוות  אחר  שבי  ילך 

הרע  שהיצר  חז"ל3  בדברי 

תורה ע"ב תנינא -חיים נצחיים

אור הגאולה
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עיונים ועצות למעשה מתורות רביה"ק    עפ"י העמוד היומי בליקו"מ
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הל' בכור בהמה טהורה ד' - פדיון פטר חמור ב'

ִויִדיַעת  ֱאֹלקּות  ַהָּשגוֹת  ִעַּקר  ָּכל  א. 
ְּבמַֹח  ִנְתָּפס  ֵאינוֹ  ִיְתָּבַרְך  ַהּבוֵֹרא 
ֶׁשִהוא  ַהִּיְרָאה  ְיֵדי  ַעל  ִאם  ִּכי  ְוֵלב 
ַהַּדַעת  ֶׁשל  ְוַהִּקּיּום  ַהַהְׁשָאָרה  ִעַּקר 

ְוַהָחְכָמה ַהְּקדוָֹׁשה. )א – ב(

ִיְרָאה  ְּבִחיַנת  ִהיא  ַהַּמְלכּות  "ִעַּקר 
ְוֵאיָמה ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשַהֶּמֶלְך יוֵֹׁשב ַעל 
ָרחוֹק  ֲחָדִרים  ְּבַחְדֵרי  ַמְלכּותוֹ  ִּכֵּסא 
ְמאֹד ְמאֹד ִמְּבֵני ְמִדיָנתוֹ, ַאף ַעל ִּפי 
ֵכן ַּפְחּדוֹ ְוֵאיָמתוֹ ַעל ָּכל ְּבֵני ְמִדיָנתוֹ 
ֵכן  ְּכמוֹ  ַמְלכּות.  ֶׁשל  ְּבִחיַנת מוָֹרָאּה 
ִרְבבוֹת  ְוִרֵּבי  ַאְלֵפי  ֶאֶלף  ְלַהְבִּדיל 
ָּברּוְך הּוא הּוא  ִיְתָּבַרְך  ה'  ַהְבָּדלוֹת 
ִמָּכל  ְמאֹד  ְוָרחוֹק  ּוְמֻנֵּשא  ְמרוָֹמם 
ַהַּמֲחָׁשבוֹת ְוַהְיִדיעוֹת ֶׁשָּבעוָֹלם ְוֵאין 
ְוִיְרָאתוֹ  ַּפְחּדוֹ  ִאם  ִּכי  ַּבּמַֹח  ִנְתָּפס 
ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא  ַהְּגדוָֹלה  ְוֵאיָמתוֹ 
ִמֶּמּנּו  ְיִדיָעֵתנּו  ָּכל  ִּכי  ַמְלכּות, 
ַמְלכּות  ִּבְבִחיַנת  ַרק  ִהוא  ִיְתָּבַרְך 
ֶׁשהּוא  ּוַמֲאִמיִנים  יוְֹדִעין  ֶׁשָאנּו 
ֶׁשֶּזהּו  ּומוֵֹׁשל  ַמְנִהיג  ֶמֶלְך  ִיְתָּבַרְך 

ְּבִחיַנת ִיְרָאה"
________________________

ב. ה' ִיְתָּבַרְך ׁשוֵֹלַח ַעל ָהָאָדם ְּפָחִדים 
ְּכֵדי  ְוַכּיוֵֹצא  ּוַמּכוֹת  ִיּסּוִרים  ֶׁשל 
ֶׁשִּיְתּבוֵֹנן ַעל ְיֵדי ֶזה ֵאָליו ִיְתָּבַרְך ְּכֵדי 
ֶׁשַּיֲעֶלה ָּכל ַהִּיְראוֹת ַהְּנפּולוֹת ְלָׁשְרָׁשן, 

ְּדַהְינּו ְלִיְרָאה אוֹתוֹ ִיְתָּבַרְך. )א – ג(

"ִעַּקר ַהֶהְבֵּדל ֵּבין ָאָדם ַלְּבֵהָמה הּוא 
ֶׁשָהָאָדם ֵיׁש לוֹ ַּדַעת ֵליַדע ּוְלַהְבִחין 
ּוַמְׁשִּגיַח  מוֵֹׁשל  ַמְנִהיג  ָאדוֹן  ֶׁשֵּיׁש 
ְוהּוא  ַהּכֹל  ֶׁשֵּמִאּתוֹ  ְׁשמוֹ  ִיְתָּבַרְך 
ַהְּפָחִדים  ֵאּלּו  ָּכל  ָהָאָדם  ַעל  ָׁשַלח 

ְּכֵדי ֶׁשָּיׁשּוב ֵאָליו ִיְתָּבַרְך."
________________________

ַהִּיְרָאה  ִהיא  ַהְּׁשֵלמּות  ִעַּקר  ג. 
ִהְתּבוְֹננּות  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשִהיא  ָהֶעְליוָֹנה 
ִיְתָּבַרְך. ַאף  ְורוְֹממּותוֹ  ִּבְגֻדָּלתוֹ  ַהֵּלב 
ִּבְתִחָּלה  ֶאְפָׁשר  ִאי  ְּבַוַּדאי  ֵכן  ִּפי  ַעל 
ַהּזֹאת  ִעָּלָאה  ְלִיְרָאה  ֵּתֶכף  ָלבֹא 
ֶׁשֹּלא  ָּפִנים  ָּכל  ַעל  ִלְראוֹת  ּוְצִריִכין 

חוט דק

ֶהֱחִייַתִני ִּבְדָבֶריָך ְּבִני ְיִדיִדי ַוֲחִביִבי. ִשֹישֹּו ֵמַעי ִּבְראוִֹתי ֶׁשּתוָֹדה ָלֵאל ִּדְבֵרי ַרֵּבנּו ַהִּנְשָֹּגב ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה, 
ֵהם  ָאְמָנם  ִאם  ִּכי  עוָֹלִמים,  ּוְלעוְֹלֵמי  ָלַעד  ְוֶנֱחָמִדים  ְוַקָּיִמים  ַחִּיים  ְּדָבָריו  ִּכי  ְּבִלְּבֶכם.  רֶֹׁשם  עוִֹשֹים 
ִּדְבֵרי ְּפִׁשיטּות ּוְתִמימּות, ֲאָבל ָּכֵבד ְוָקֶׁשה ְמאֹד ְלַקְּבָלם ֵמִרּבּוי ַהְּמָסִכים ַהַּמְבִּדיִלים, ּוִבְלּבּוֵלי ַהֵּדעוֹת 
ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ְוַהְּׁשטּוִתים ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ַהִּנְקָרִאים ֵאֶצל ָהעוָֹלם ָחְכמוֹת. ֶׁשֵהם ְמַסְּבִבים ּוְמַעְּקִמים ַהֵּלב 
ְמאֹד ְּבַכָּמה ְּדָרִכים ְנבוִֹכים. ְוָהִעָּקר ַּבֶּמה ֶׁשַּמֲחִליׁש ַּדַעת ָהָאָדם ְועוֶֹשֹה ַעְצמוֹ ְּכִאיׁש ֱאֶמת. ַעד ֶׁשַרִּבים 
ֵמֲחָכִמים ָּכֵאֶּלה אוְֹמִרים ְּבִלָּבם ַמה ּיוִֹעילּו ִלי ְּדָבִרים ָּכֵאֶּלה. ֲהלא ַאף ַעל ִּפי ֵכן ֲאִני יוֵֹדַע ְּבַעְצִמי ָהֱאֶמת 
ַמה ֶּׁשֲאִני עוֶֹשֹה ּוַמה ֶּׁשַּנֲעֶשֹה ִעִּמי ְוכּו' ְוכּו', ַעד ֶׁשַּמְתִחיל ְלַרֵחק ַעְצמוֹ ִמְּצָעָקה ְוַתֲחנּוִנים, ּוְכִתיב יוֹם 

ַּתַעְזֵבִני יוַֹמִים ֶאֶעְזְבָך, ַעד ֶׁשחוְֹלִפים ַחס ְוָׁשלוֹם ָיִמים אוֹ ָׁשִנים ֶׁשִּמְתַרֵחק ְמאֹד.

ַּפַעם  ְּבָכל  ְלַהְתִחיל  יוֹם,  יוֹם  ַהְּקדוִֹׁשים  ְוִשֹיחוָֹתיו  ּתוָֹרתוֹ  ַּדְלֵתי  ַעל  ִלְׁשקֹד  לוֹ  ׁשוֵֹמַע  ָאָדם  ַאְׁשֵרי 
ֵמָחָדׁש ְלִהְׁשּתוֵֹקק ְוִלְכסֹף ְּבִכּסּוִפין ּוְרצוֹנוֹת ֲחָדִׁשים ִּדְקֻדָּׁשה, ּוְלהוִֹציא ַהִּכּסּוִפין ְּבִפיו ְּבִדְבֵרי ִשֹיחוֹת 
ְוַתֲחנּוִנים ּוְצָעקוֹת ְוַׁשְועוֹת ּוְגִניחוֹת ַוֲאָנחוֹת ּוְלָפֵרׁש ִשֹיָחתוֹ ְּבָכל יוֹם ְּכֵבן ִלְפֵני ָאִביו, ִיְהֶיה ֵאיְך ֶׁשִּיְהֶיה 
ִיְהֶיה ֵאיְך ֶׁשִּיְהֶיה, ַוֲאִפּלּו ִאם לא יּוַכל ְלַדֵּבר ְּכָלל, ְיַחֵּזק ֶאת ַעְצמוֹ, ְוָיִכין ֶאת ַעְצמוֹ ְּבָכל ַּפַעם ִלְצעֹק 
ּוְלִהְתַחֵּנן ֵאיְך ֶׁשּיּוַכל ֵאיְך ֶׁשּיּוַכל, ִּכי ׁשּום ְצָעָקה ְוִדּבּור ֵאינוֹ ֶנֱאָבד, ַוֲאִפּלּו ָרצוֹן ְּבָעְלָמא ֵאינוֹ ֶנֱאָבד, ִּכי 

ֵלית ְרעּוָתא ָטָבא ְּדִאְתָאֵבד.
)עלים לתרופה - מכתב כ"ה(

מעלת הלימוד

המשך בעמ' הבא 

תנינא



שבכל  יוצא  יום,  בכל  מתחדש 
הנסיון  מחדש  אליו  חוזר  יום 
להבחין בין טוב לרע, שוב פעם להבחין בחוט 
ולא  היצר  הטעיית  את  לעבור  פעם  שוב  דק, 

ללכת מוטעה אחריו.

בין שמד לרצון

"משה עומד בין שמד לרצון" 5 משה רבינו הוא 
ואת  ההבנה  את  לאדם  להביא  ולוחם  העומד 
הבחנה בין השמד שהם ניסיונות היצר להשמיד 
ולכלות את האדם, לבין הזכות להימשך אחר 

אור רצון הנשמה המחפשת "חיות אמת".
לא רק שמשה רבינו נלחם אלא שהוא מלובש 
בכל אחד ואחד, בכל אבר שיש בו, ומזכיר לו 
ומעורר אותו בכל עת "אנא בני לך והמשך אחר 
כמושך  נראה  שבתחילתו  מהרע  והזהר  הטוב 

אך לבסוף הוא מכלה כל חלקה טובה." 4

התקרבות

כח  לו  אין  ועסקיו  טרדותיו  מרוב  האדם 
אין  אבר,  בכל  בו  המעובר  למשה  להתייחס 
לו  ומזכיר  לו  הקורא  לקול  לשמוע  כח  לו 
עמוק  מונח  כך  כל  הוא  מהשקר,  להתנתק 
לכן  אפשרי.  בלתי  ממש  זה  שאצלו  כך  בשקר 
לבחינת  נופל  אצלו  הנמצא  משה  של  האור 
מיתה ותרדמה, 6 ואזי כשאין מי שיעורר אותו 
את  לו  שיזכיר  מי  אין  לרע,  טוב  בין  להבחין 
המדומים,  היצר  במנעמי  הטמונות  הסכנות 

הוא נתון מחדש לנסיון הנורא של הבחירה. 
על-כן משה רבינו מתלבש ממש בצדיק האמת, 
)כמבואר בזוהר הק' שמשה רבינו יורד בכל דור( 
ועל-ידיו הוא מעורר את עם-ישראל שייתחסו 
אליו, שישימו לב למה שהוא מעוררם ולא ישנו 

את ימיהם ושנותיהם.

ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ְּבמֶֹׁשה  ְּכלּוִלים  ִיְשָרֵאל  "ָּכל 
ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת ֶׁשְּבָכל ּדוֹר ֶׁשהּוא ָּכלּול ִמִּנְׁשמוֹת 
ִיְשָרֵאל, ִּכי ִאְתַּפְׁשטּוָתא ְּדמֶֹׁשה ְּבָכל ָּדָרא ְוָדָרא. 
ְנֻקָּדה  ְּבִחיַנת  ִמִּיְשָֹרֵאל ֵיׁש ּבוֹ  ְוֶאָחד  ּוְבָכל ֶאָחד 
טוָֹבה ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת מֶֹׁשה ּוְכמוֹ ֶׁשָּכתּוב ְּבִסיָמן 
ע"ב ִלּקּוֵטי ִּתְנָיָנא ֶׁשּמֶֹׁשה ַרֵּבנּו ְמֻלָּבׁש ֵאֶצל ָּכל 
ְוֵאָבר ְוכּו'... ַעל  ְוֶאָחד ִמִּיְשָֹרֵאל ְּבָכל ֵאָבר  ֶאָחד 
ֵּכן ֶּבֱאֶמת ְּבָכל ּדוֹר ָודוֹר ִעַּקר ַהַּצִּדיִקים ְוַהְיֵרִאים 
ֶׁשְּבָכל ּדוֹר ֵהם אוָֹתן ֶׁשִּנְתָקְרבּו ְוִנְקְראּו ַעל ָׁשם 
ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת ֶׁשַּבּדוֹר, ִּכי ִעַּקר ַהּכַֹח ְלִהָּנֵצל ְּבָכל 
ֵעת ִמַּמה ֶׁשָּצִריְך ְלִהָּנֵצל הּוא ַרק ַעל ְיֵדי ַהַּצִּדיק 

ְּבִחיַנת מֶֹׁשה ֶׁשעוֵֹמד ֵּבין ְׁשָמד ְלָרצוֹן." 4

שפלות

ססגוניים  צבעים  בשלל  הלוהטות  הרוחות 
להפגין  עוד",  ואפסי  "אני  להפגין  המנסים 
יכולות של כח מרשימות, להראות לכולם את 
אני  כמה  וראו  הסתכלו  ידי",  ועוצם  "כוחי 

שווה, כמה אני מיוחד.
האור  מול  אל  ונמס  פג  ומבוטל  בטל  זה,  כל 

אחד,  בכל  המלובש  רבינו  משה  של  הגדול 
של  ממנהיגם  הנמשך  הנפלא  החיות  מול  אל 
ישראל לדורות, ה"עניו מכל האדם", הממלא 
בהרגשת  נפלאה,  ביטול  בתחושת  האדם  את 
"שפלות", בהרגשה שלא אני הוא המנהל את 
הבית  בעל  לבירה",  מנהיג  "יש  אלא  העולם, 

המנהיג ומנהל את הכל.
עטיפות  לא  שאין.  מה  אחרי  מרוץ  לא  רוגע. 
אלא  תוכן,  מכל  הריקות  ושקריות  חיצוניות 
אמיתי  בטחון  שבשמים,  לאבא  אמיתי  חיבור 

ב"מלך העולם" הכל יכול. 6

יקום לעתיד

ַהְּתִחָּיה  ְוִעָּקר  ִׁשְפלּות.  ִהיא  ַהְּגֻדָּלה  ִעָּקר  "ִּכי 
ִנְצִחִּיים,  ַחִּיים  ְוִיְחיּו  ִּבְתִחָּיה  ֶׁשַּיַעְמדּו  ֶלָעִתיד, 
הּוא  ִּבְתִחָּיה  ְוָיקּום  ִנְחֶיה  ֶּׁשִּיְהֶיה  ַמה  ִעָּקר 

ַהִּׁשְפלּות ֶׁשל ָּכל ֶאָחד." 7

המשך מעמ' קודם
תו' ע"ב - ח"ב ְוָכל  ְנפּולוֹת  ִיְראוֹת  לוֹ  ִיְהֶיה 

ֶׁשַהּכֹל  ְוָיִבין  ֵיַדע  ֶׁשַּמְפִחידוֹ  ָּדָבר 
ִיְתָּבַרְך.  ֵאָליו  ְוָיׁשּוב  ִיְתָּבַרְך  ֵמִאּתוֹ 

)א – ד(
________________________

ְוָׁשלוֹם,  ֶׁשָּנַפל ְמאֹד ַחס  ִמי  ֲאִפּלּו  ד. 
ְוָׁשלוֹם  ַחס  ַלֲעֵברוֹת  ָנַפל  ִאם  ֲאִפּלּו 
ִיְרָאה  לוֹ  ֶׁשִּיְהֶיה  ֵּכן  ַּגם  לוֹ  ָצִריְך 
ֶאת  ְלִהְתַחֵּזק  ִיְתָּבַרְך  ֵמה'  ְּגדוָֹלה 
ֶׁשּיּוַכל  ּוְנֻקָּדה  ְנֻקָּדה  ְּבָכל  ַעְצמוֹ 
ַעְצמוֹ  ֶאת  ְוִלְמׁשְֹך  ֵמַרע  ַנְפׁשוֹ  ְלַמֵּלט 
ַעְצמוֹ  ֶאת  ִיְפטֹר  ְוַאל  טוֹב.  ְלֵאיֶזה 
ֵמַאַחר ֶׁשְּכָבר ָנַפל ָּכל ָּכְך. ִאם ֵּכן ֻהַּתר 
לוֹ ַהּכֹל ַחס ְוָׁשלוֹם ָחִליָלה ֹלא ְּתֵהא 
ְוֵאין  חֶֹׁשְך  ֵאין  ִּכי  ְּבִיְשָרֵאל,  ָּכזֹאת 
ָאֶון,  ּפוֲֹעֵלי  ָּכל  ָׁשם  ְלִהָּסֵתר  ַצְלָמֶות 
ּוִמַּתְחָּתיו  ַּתְחִּתּיוֹת  ַּבְּׁשאוֹל  ַּגם  ִּכי 
ִּכי  ְמאֹד  ְמאֹד  ה'  ֶאת  ִלירֹא  ְצִריִכין 

ְּבָכל ְמקוֹמוֹת ֶמְמַׁשְלּתוֹ. )א – יד(
________________________

ה. ִיְרַאת ה' ֲאִפּלּו ִיְרַאת ָהעֶֹנׁש ִהוא 
ִשְמָחה ּומוֶֹסֶפת ָיִמים. )א – טו(

"ַּגם ִיְרַאת ָהעֶֹנׁש ֵמה' ִיְתָּבַרְך, ֶׁשִהוא 
ֵמַאַחר  ִשְמָחה  ִהוא  ִׁשְבְטָך,  ְּבִחיַנת 
ּוְבַוַּדאי  ִיְתָּבַרְך  ִמֶּמּנּו  ֶׁשַהּכֹל  ֶׁשּיוֵֹדַע 

ְיַרֵחם ָעַלי ְוִיְתַהֵּפְך ַהּכֹל ְלטוָֹבה."
________________________

ְמאֹד  ַהָּגבַֹּה  ַהַּצִּדיק  ֶׁשל  ַּדְרּכוֹ  ָּכְך  ו. 
מוִֹריד  ֶׁשהּוא  מֶֹׁשה  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא 
ָּכְך  ָּכל  ַעְצמוֹ  ֶאת  ּוְמָקֵרב  ַעְצמוֹ  ֶאת 
ְלִמי ֶׁשֵּיׁש לוֹ ֵאיֶזה ָרצוֹן ְלִהְתָקֵרב ֶאל 
ֵאָליו  ַעְצמוֹ  ֶאת  ְמָקֵרב  הּוא  ָהֱאֶמת 
ַמָּמׁש ְּכִאּלּו  ָּכל ָּכְך ְּכִאּלּו ָהָיה ֲחֵברוֹ 

ֵהם ִאיׁש ְוֵרֵעהּו. )א – כב(
________________________

ז. ֶחְסרוֹן ַהִּבָּטחוֹן הּוא ְּפַגם ַהִּיְרָאה 
ְּבִחיַנת ִיְרָאה ְנפּוָלה ֶׁשּדוֵֹאג ּוִמְתָיֵרא 
ֵמה'  ַהָּיֵרא  ֲאָבל  ְלָמָחר.  ּיֹאַכל  ַמה 
ּבוֵֹטַח ּבוֹ ִיְתָּבַרְך ְוֵאינוֹ ּדוֵֹאג ְּכָלל ַעל 

יוֹם ַהָּמֳחַרת. )א – כב(
________________________

ָעָליו  ֶּׁשְּמַקֵּבל  ַמה  ָּכל  ָאָדם  ָּכל  ח. 
ִנְמָׁשְך  הּוא  ַהַּפְרָנָסה  עֹל  ְּביוֵֹתר 
ַהָּנָחׁש  ֻזֲהַמת  ֲאִחיַזת  ַאַחר  ְּביוֵֹתר 
ְנִפיָלתוֹ  ְּכִפי  ְוַהּכֹל  ְוָׁשלוֹם.  ַחס 
ָהעוָֹלם  ְוִטְרחוֹת  ְוַעְבדּות  ִליִגיעוֹת 

ַהֶּזה. )א – כו(
________________________

ִיְרָאה  ִהיא  ַהְּבִרית  ְׁשִמיַרת  ט. 
ְקדוָֹׁשה, ִּכי ָׁשם ִעַּקר ַהִּיְרָאה ְוַהּבּוָׁשה 
ֵמֲאדוֹן  ּוְלִהְתַּבֵּיׁש  ְלִהְתָיֵרא  ֶׁשְּצִריִכין 
ְּבֶהֵּתר  ֲאִפּלּו  ִלְפּגֹם  ֶׁשֹּלא  ָהָאֶרץ  ָּכל 
ַחס ְוָׁשלוֹם, ִמָּכל ֶׁשֵּכן ְוָכל ֶׁשֵּכן ְּבֵאיֶזה 

ִנְדנּוד ִאּסּור ַחס ְוָׁשלוֹם. )א - כו(
________________________

ִנְשָּגִבים  ִיְתָּבַרְך  ְּדָרָכיו  ֶּבֱאֶמת  י. 
ְמאֹד. ּוַמה ֶּׁשּנּוַכל ִלְמצֹא ָּבֶהם ֵאיֶזה 
ַרּבוֵֹתינּו  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל  ַטַעם  ִּדְבֵרי 
ִזְכרוָֹנם ִלְבָרָכה ָאנּו ְמֻחָּיִבים ְלִהְתַיֵּגַע 
ָלבֹא  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ִּפי  ַעל  ַאף  ְוִלְמצֹא 

ַעד ְּתכּוָנָתם. )א – כו(
________________________

יא. ְּדַבׁש ְמַרֵּמז ַעל ַּתֲאוֹת ָהעוָֹלם ַהֶּזה 
ִּבְתִחָּלה  ַהְּדַבׁש  ִלְמִתיקּות  ֶׁשִּנְדֶמה 
ְוַאֲחִריָתּה ָמָרה ַּכַּלֲעָנה ְוכּו'. )א - כו(

ַעל  ת ַמְדֵרַגת ַהבַּ ְקֻדשַּׁ ִהְפִליג בִּ       ֵאיְך שֶׁ
ָלל.  עּור ָוֵעֶרְך כְּ ִלי שִׁ ם טֹוב ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה בְּ שֵׁ
ְנָיָנא ִסיָמן ע"ב( ֵמִעְנַין  ִלּקּוֵטי תִּ ָאַמר )בְּ ּוְכשֶׁ

דֹול  ְהֶיה ָקדֹוׁש ּוָפרּוׁש גָּ יִּ ִריְך ִאיׁש שֶׁ צָּ ְנִהיג שֶׁ ַהמַּ
נּו ָעָליו  ה ַרבֵּ ת ּוְפִריׁשּות מֹשֶׁ ְבִחיַנת ְקֻדשַּׁ בִּ

לֹום, ָאַמר ָאז ְוָסמּוְך ְלָיֵמינּו ָהָיה ַהשָּׁ
ם טוֹב ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה ְוכּו'. ַעל שֵׁ ַהבַּ

)חיי מוהר"ן – תקנ"ג( 

על-פי התורה אפשר אולי להבין את המשל של 
רבינו הק' המובא בכוכבי אור: )סיפורים נפלאים(

שפעם  הגשר.  שתחת  מהאוצר  שסיפר  "מעשה 
אחת חלם לאיש אחד מאיזה עיר שבווינה תחת 
הגשר יש שם אוצר, על כן נסע לשם ועומד אצל 
אינו  ביום  כי  לעשות,  איך  עצות  ומחפש  הגשר 
ואמר  חיל  איש  ועבר שם  יכול מחמת האנשים, 
שטוב  בדעתו  חשב  וחושב?  עומד  אתה  מה  לו 
לו  סיפר  ויתחלקו,  יסייעו  כדי שהוא  לו  שיאמר 
כל הענין. ענה ואמר לו: "הוי יהודי שם לב לחלום 
אצל  פלוני  שבמקום  חלמתי  אני  גם  מאי  אלא 
האיש  של  ושמו  האיש  של  העיר  )והזכיר  פלוני 
הזה( במחסן יש אוצר, האסע לשם?" ונסע האיש 
ואמר  האוצר.  ומצא  שלו  במחסן  וחפר  לביתו 
אחר כך עתה ידעתי: האוצר הוא אצלי אבל כדי 
לדעת מזה צריך לנסוע עד וינה. כך בענין עבודת 
רק  בעצמו,  אחד  כל  אצל  הוא  שהאוצר  השם, 

לידע מהאוצר מוכרח לסע לצדיק." 
. . .

על פי התורה מובן המשל כמין חומר, כי משה 
אך  ואבר,  אבר  בכל  אחד  בכל  מלובש  רבינו 
ונדמה  שמריבוי העוונות הוא אינו שם לב לזה 
לו שהאור נמצא רחוק ממנו, ועל ידי שהוא בא 
אצלו  הוא  שהאוצר  לו  מגלה  הצדיק  לצדיק, 
ממש ובידו כלים נפלאים רבי ערך, כלים יקרים 
הצדיק  אליהם,  לב  שם  לא  שהוא  ועוצמתיים 
טמונים  אדירים  וכוחות  יכולות  איזה  לו  מגלה 
בו, איזה מח ודעת יש בו, מהו תפקידו בעולם, 
איזה חידושים עליו לחדש בעולם, )וכו' כמבואר 
ולחפש  עצמו  אצל  לחפור  שעליו  אך  בתורה( 
לחפור  קצת  ה',  לעבודת  להיכנס  האוצר,  את 

ולהוריד מהיישות ואזי יתגלה האוצר הנפלא.

נָּה  ַבְקשֶׁ לוֹם ָצַוח ְוָאַמר, "ִאם תְּ ֶלְך ָעָליו ַהשָּׁ לֹמֹה ַהמֶּ "ּושְׁ
ְוכּו'".  ִיְרַאת ה'  ִבין  ָאז תָּ ֶשנָּה  ַחפְּ ְטמוִֹנים תְּ ְוַכמַּ ֶסף  ַככֶּ
ְוִחּפּוש  ה  שָׁ ַבקָּ בְּ ה  ֻדשָּׁ ַהקְּ ְרֵכי  דַּ ֶאת  ׁש  ְלַבקֵּ ִריִכין  צְּ שֶׁ
ְיָקא.  דַּ ֶסף  ְוַככֶּ ְטמוִֹנים  מַּ כַּ ֶסף.  ְוַככֶּ ְטמוִֹנים  מַּ כַּ דוֹל  גָּ
ִאם  ש  ּוְמַחפֵּ ׁש  ְמַבקֵּ ָהָיה  ה  מָּ כַּ ַדְעּתוֹ  בְּ ָהָאָדם  ִויַציֵּר 
ש  אי. ְוִאם ְיַחפֵּ ַודַּ ָכאן ִיְמָצא אוָֹצר בְּ בְּ ָהיּו אוְֹמִרים לוֹ שֶׁ
אי  ַודַּ ַעל ָידוֹ ָיבוֹא ְלָכל טוֹב. בְּ יק ָהֱאֶמת שֶׁ דִּ ְך ֶאת ַהצַּ כָּ

ה ְלָכל טוֹב. ה ִלְמצֹא אוֹתוֹ ּוְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ְוִיְזכֶּ ִיְזכֶּ

)ליקוטי הלכות או"ח - ברכת הריח וברכת הודאה – ד( 

המשך בעמ' הבא 



המציאות  היא  השפלות  רק 
של  האמיתיית  והיישות 
שפל,  יותר  הוא  שהאדם  ככל  האדם, 
ה"יש"  הוא  האלוקי,  לאור  מבוטל  יותר 
יותר  שנפנה  ככל  בקדושה,  יש  האמיתי, 
מה"אני", ככל שנבטל את הגסות והגאווה, 

כך הולך ונהיה מקום ל"אור ה'".
והשקר  הבירורים  כשיגמרו  לבוא  לעתיד 
יגמרו  כליל.  ויתבטל  ארצה  ינחת 
מי  ויתגלה  השקרים  יגמרו  המשחקים, 
והתייגע  התאמץ  מי  ועמל,  עבד  באמת 
בישותו  חלל  ולעשות  עצמו  את  להשפיל 
לאור ה', כי כל מה שישאר הוא רק "אמת" 
זה  מהאדם  שישאר  מה  כל  אמיתי,  וטוב 

רק השפלות והביטול שזכה אליו.

"ִּכי ָעָפר ַאָּתה ְוֶאל ָעָפר ָּתׁשּוב", ' ֶאל ָעָפר' 

ַּדְיָקא, ִּכי ָׁשם ֶּבָעָפר ַּדְיָקא ִיְתַּבֶּלה ַהֻּזֲהָמא 

ִמן ַהּגּוף ַעד ֶׁשָּיׁשּוב ַּגם ַהּגּוף ִלְבִחיַנת ָעָפר 

ִּבְתִחָּיה  ָיקּום  ְוָאז  ִׁשְפלּות  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא 

ֶאת  ְלַהִּשיג  ְוִיְזֶּכה  ָוַצח,  ַזְך  ָחָדׁש  ְּבגּוף 

עוָֹלם  ַחֵּיי  ְוִיְחֶיה  ָוֶנֶפׁש  ְּבגּוף  ִיְתָּבַרְך  ה' 

ִיְהֶיה  ַהְּתִחָּיה  ִעַּקר  ֵּכן  ְוַעל  ּוְלֶנַצח.  ָלַעד 

ְלַהִּׁשְפלּות ֶׁשל ָּכל ֶאָחד." 9
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ן י ִר ִעי ִמיִלין ְז

בשמים ובארץ
י כ ל מ ה ו ז ח טא ב ג ד 

בשמים
רגעים הנעלים, כשהאדם מעפיל לשמים ב

ומרגיש את נועם מתיקות אור ה', מרגיש 
סחרה  ש"טוב  הרוחני  האור  נועם  את 
"טפח מעל  זוכה להתהלך  מכל סחורה", כשהוא 
מה  ולכל  והדמיון  השקר  לעולם  בז  הקרקע", 
מתוכן  וריקה  הדלה  לסחורתו  בז  מציע,  שהוא 
אך  חיצונית  עטיפה  כולה  שכל  סחורתו  אמיתי, 

בתוך תוכו הוא חושך מוחלט. 
לישון",  "הולך  לא  הרע  היצר  רגעים  באותם  גם 
הוא אומר לאדם: שים לב איך כל העולם מונחים 
בדמיון ובשקר. תראה איך כולם עמוקים עמוקים 
בעולם-הזה ורק סביב זה כל מחשבתם 24 שעות 

"נון-סטופ".  מזעזע---
והזלזול  בהסתכלות  הזאת,  בפרצה  כאן  אך 
באחרים, הוא נפל שדּוד לתכסיסי היצר! הוא נפל 
ל"ישות". הוא נהיה מציאות ויישות שהוא העולה 
למעלה מעל כולם... המדומיינים והמונחים בשקר...

דע את האויב!

בארץ
לעומת זאת-

כל  "באדמה,"  עמוק  עמוק  שהאדם  רגעים  יש 
בהרגשה  מוחלט,  ובחושך  בארציות  מונח  כולו 
של "וימש חושך" – שאפשר ממש לממש ולגעת 
עב  חושך  אותו,  העוטפת  והקרירות  בחושך 
המכרסם ואוכל את ליבו ואומר לו: אתה לא יכול, 
אלו  ברגעים  תצליח,  לא  אתה  בשבילך,  לא  זה 
אחד  מצד  לסדן",  הפטיש  "בין  נמצא  כשהאדם 
עומדת הנשמה ומתחננת אליו "אל נא תשכחני" 
היום  שיגיע  וזכור  תטשני  ואל  תעזבני  אל  אנא 
בוער  הגוף  מאידך  לבד...  איתך  אשאר  אני  שרק 
חלקה  כל  המכלה  תופת  אש  ב"אש-התאוות", 
טובה, אש מסוכנת שאיננה רואה דבר מול העינים.
קדימה,  לצעוד  רק  האדם  על  אלו  חושך  ברגעי 
פסיעה  "פסיעה",  ואפילו  הטוב  לכיוון  ללכת  רק 
קטנטנה ובודדת ככל שהיא, גם לפסיעונת הזאת 
כלל לשער את  ניתן  סופי שלא  ואין  רב  ערך  יש 

הנחת רוח שיש מזה להשם יתברך,
לו  כואב  בירידה,  לו  שצר  העובדה  עצם  ואפילו 
הגוף  אש  בו  שבוער  לו  כואב  עליו",  ש"עובר 
וסופו לעפר" במקום שתבער בו  ש"יסודו מעפר 
מהנשמה  הנמשכת  ונצחית  רוחנית  נעימה  אש 

הקדושה הנצחית והקיימת לעד.
זה עצמו נחשב כתחילת התקרבות! 

תורה   ס"ח   תנינא

רב ר' וואלף מבאסקיויץ )בן ר' שמואל ה
"מחצית  ספר  מחבר  בעל  קעלין 
השקל( היה נוסע למסחר ופעם אחד היה 
שהבעלים  לאכסניא  ונכנס  עיר  באיזה 
היו רוצחים וכל איש שהיה לן אצלם היו 
רוצחים אותו ולוקחים את כספו, והוא לא 
והעמידו  ונכנס לשם עם העגלה שלו,  ידע 
ונתנו  הסוסים  והתירו  בחצר  העגלה 
ולישון  לאכול  נתנו  לו  וגם  לאכול,  להם 
בחדר מיוחד ולא עלה על דעתו שום דבר 
למד  בלילה  היה  וכבר  הוא  סכנה  באיזה 
הר'  אביו  כי  לו  וחלם  לישון,  עצמו  והניח 
)כי  ז"ל בא מהעולם העליון אליו  שמואל 
ואמר  ז"ל(  כבר אחר הסתלקותו  היה  אז 
גדולה  בסכנה  הלא  נרדם  לך  "מה  לו: 
אתה", והקיץ משנתו ואמר דברי חלומות 
לא מעלין ולא מורידין וישן עוד פעם, ובא 
אליו אביו עוד פעם, ואמר לו: "למה אתה 
ישן אתה בסכנה גדולה", והוא לא שם לב 
פעם  אביו  אליו  ובא  וישן-הלאה.  לזה  גם 
שלישי ולא הניחו לישון ואמר לו: "וואס 
אתה  )מה  זיך",  ראטווע  גיא  שלאפסטו, 

ישן, לך תציל את עצמך( 

הוא.  דבר  הלא  ואמר  עצמו  את  והקיץ 
סגור  שהחדר  וראה  מהחדר  לצאת  ורצה 
עד  עצות  לחפש  והתחיל  אינו.  והמפתח 
שטיפס ועלה על חלון ויצא על ידי החלון 
וראה  ומסוגר,  סגור  והחצר  להחצר, 
שהעגלה שלו עומדת בלי הסוסים רתומים, 

והתיישב עצמו ונכנס לתוך העגלה והשכיב 
את עצמו שם על הארץ ושם היה חושך ולא 

יראו אותו.

החצר  שפותחים  שמע  מועט  זמן  ואחר 
עד  בשוק  היה  כי  הבית  הבעל  בן  ונכנס 
לילך  רצה  ולא  עייף  והיה  הלילה,  אמצע 
הביתה ונכנס לאכסניא שלהם ופתח החצר 
וסגרו תיכף ונכנס לחדר הנ"ל של ר' וואלף 
את  והניח  מוצעת  ומיטה  דולק  נר  וראה 

עצמו לישון בזה המיטה של ר' וולאף.

ישר  הבית  הבעל  נכנס  הלילה  ובאמצע 
להחדר הנ"ל של ר' וואלף, וכיבה הנר והלך 
ולקח  שם  ישן  וולאף  שר'  להמיטה  ישר 
הקרדום שבידו והכה על האיש שישן מבלי 
ראות כלל מי הוא ושזה היה בנו בעצמו עד 
שהמית אותו, )כי כך היה מנהגו שבאמצע 
הלילה היה נכנס עם גרזן בידו ומכבה הנר 
ומבלי  ראות  מבלי  שישן  האיש  על  ומכה 
הרים הסמיכה שעל האיש הישן ואחר כך 
ומקברו  נכנס  היה  ובבוקר  לו  הולך  היה 
שם ולוקח הכסף שלו( וכן עשה גם עכשיו 
הנ"ל  כל  שמע  וואלף  ור'  לו.  והלך  כנ"ל 
להשם  ותהלה  שבח  ונותן  נקשן  לדא  ודא 
ית' שהצילו ממוות בטוח כזה בזכות אביו 
על  הלילה  כל  כך  שם  והיה  ז"ל.  הצדיק 

העגלה עד שנעשה בוקר.

וכבר  סוסיו  את  ורתם  מהעגלה  ועמד 
)כי  ונסע עם העגלה שלו  פתחו את החצר 
וחזרה  הליכה  אנשים  שהולכים  בבוקר 
אין להם שליטה לעכב איש ולרצות להרגו 
הממשלה  ושיבוא  צעקה  לעשות  יכול  כי 

המשך מעמ' קודם
תו' ע"ב - ח"ב

שרפי-מעלה 
סיפורים ושיחות

מפי חסידי ברסלב

באפן  האמתיים,  והדרכים  והתחבולות  העצות  לכל  זכני  עולם,  של  רבונו         
שאזכה לעורר ולהקיץ ולהחיות השפלות והענוה האמתיית הזאת המושרש בי. 
כי אתה יודע כמה אני רחוק משפלות וענוה אמתיית שהוא עקר הכל, ובעונותי 
כל  של  האמתיים  החיים  עקר  שהוא  וענוה  שפלות  מהו  כלל  יודע  איני  הרבים 
אבר ואבר. כי כבר גלית לנו שאין זה רצונך להיות חס ושלום נבזה ועצל שהיא 
ענוה פסולה, כי אדרבא הזהרתנו בכמה אזהרות להיות עז כנמר וכו', אבל באמת 
ידעתי כלל שום דרך לזה, כי אם על רחמיך לבד אני בוטח, שאתה תעזרני  לא 
ותושיעני ותורני ותלמדני דרכי הענוה באמת, ותחיה אותי בחייך הנצחיים תמיד, 

ותזכני לענוה אמתיית באמת.          )לקוטי תפילות ח"ב – לה – על התורה(

לעשות
מתורות
תפילות

לעשות
מתורות
תפילות

וכו'( והבעל הבית נכנס וראה שהאיש שהרג הוא 
וחושך  ומרור  ומר  ויללה  אבל  ונעשה אצלם  בנו 
וצלמות "כן יאבדו כל אויביך ה' ואוהביו כצאת 

השמש בגבורתו" אמן כן יהי רצון.

)כת"י ר' שמואל הורוביץ(



"בכל פעם שבוכין על הסתלקות 
הצדיק ומחפשין ומבקשין אותו 
קדושתו  מוציאין  אזי  כראוי, 

או התלמיד, שממלא  הבן  ידי  על 
שאין  גדול,  כלל  זה  כי  ורבו,  אביו  מקום 
הצדיק מסתלק מן העולם עד שנולד אחר 
תחתיו, אבל צריכין לבקש ולחפש אחר זה 
כן  ועל  הללו,  בדורות  בפרט  הרבה,  הרבה 
הרבה  ולספוד  לבכות  שצריכין  פי  על  אף 
לזהר  צריכין  אבל  הצדיק,  הסתלקות  על 
מאד, שלא להכשל על ידי זה לומר, שכבר 
ולא  ושלום,  חס  תקוה,  ואפס  הצדיק  מת 
זה  כי  והשארתו,  חליפתו  בעולם  נשאר 
פגם עצום מאד, כי בודאי הצדיק לא מת, 
בניו  אצל  קדושתו  השארת  נשאר  ובודאי 
ותלמידיו, רק שצריכין לחפש ולבקש אחר 
ובקשה  חפוש  כל  ידי  ועל  מאד,  מאד  זה 
מוצאין בודאי קדושת השארתו אצל בניו 
עמו  את  השם  יטוש  לא  כי  ותלמידיו... 
כן  על  ודור,  דור  בכל  וממשלתך  לעולם 
צריכין להאמין, שאף על פי שצריכין בודאי 
להתגעגע מאד אחרי הצדיק האמת בחינת 
בדברי  לסים  צריכין  כן  פי  על  אף  משה, 
נחמה לנחם ולשמח עצמו בהשארתו, דהינו 
על  ממנו  שנשאר  הקדושה,  התורה  חדושי 
האמתי  מהצדיק  כי  ותלמידיו,  ספריו  ידי 
בודאי נשאר השארה טובה לנצח, רק צריכין 

)עצות ישרות – צדיק(
לבקש ולחפש הרבה."      

על  חרטה  מתעורר  דמשה  האושפיזין  ביום 
______________________________.הפסד אור קדוש חיי נצח

משה רבינו ע"ה הוא לעולם רבן של ישראל, 
יהיה  ע"ה  רבינו  דמשה  בזוה"ק  כדאיתא 
"מ'ה  בימינו,  במהרה  צדק  והגואל  המשיח 
ש'היה ה'וא שיהיה" ר"ת משה... איתא בס' 
חרדים שכל מי שרוצה לשוב בתשובה ולחזור 
למוטב ואין יכולת בידו מחמת יצרו המתגבר 
נשמה  עיבור  בבחי'  משמים  לו  שולחין  עליו, 
לסייעו  בחייו  רבים  מזכה  שהי'  צדיק  נשמת 
לשוב לקדושה, ואם ח"ו מלוכלך ומושפל כ"כ 
שנשמת הצדיק לא תועיל לו, שולחין לו נשמת 
משה רבינו ע"ה, דאתפשטותי' בכל דרא ודרא, 
הכתוב  כמאמר  העיבור,  סוד  וזהו  לסייעו, 
"ויתעבר ה' בי למענכם", שמתעבר בכל אחד 

ואחד מישראל לסייעו לשוב לקדושה. 
)טרם  שאומרים  האושפיזין  סוד  הוא  וזה 
כניסתינו לסוכה( במטו מינך וכו' דיתבי עמי 
שנראה  וכו',  קדישין  האושפיזין  כל  ועמך 
ודם  בשר  מחומר  מקרוץ  יתירה  כחוצפא 
הז'  לשולחנו  להזמין  כ"כ  מגושם  מלוכלך 
כל  הוא  דהאושפיזא  רק  הקדושים,  רועים 
כל אחד מהאבות הקדושים,  ומדה של  מדה 
אותה  מתעורר  דלהון  אושפיזא  יום  ובאותו 
עצמו  לקרב  להאדם  לסייעו  הקדושה  מדה 
תהי'  שלא  ומדה  מדה  כל  ואין  ית',  לבוראו 
מינך  במטו  מבקש  ולכן  מדות,  מהז'  כלולה 
אושפיזא קדישא דתיתבי עמי, היינו שאותה 
להתרחץ  לסייעי  עמי  תתחבר  הקדושה  מדה 
וכו',  האושפיזין  שאר  כל  ועמך  מלכלוכי, 

שבכל מדה כלולין כל ז' מדות כנ"ל. 
ולכן מבואר בהאר"י הק' )בסידורו( שמצמיח 
ישועות הוא ספירת "נצח", והוא כנגד משה 
רבינו ע"ה שנקרא מושיען של ישראל, דמשה 
רבינו ע"ה מסייע לכלל ישראל, וצמיחה היא 
הטמונה  מהגרעין  שהיא  הזריעה  התגלות 
בה  נשאר  ולא  ונאבדה  כלה  וכשכבר  בעפר, 
העפר  כח  עם  מתחברת  היא  ההיולי  כח  רק 
רבינו  משה  של  מדתו  וכן  לצמוח,  ומתחלת 
ע"ה להביא לגילוי ולראות בעיניו את האור 
הטמון בכל ישראל בבחי' זריעה היא החלק 
וזורע  ישראל,  איש  בלב  המושרש  יעקב 
החלק  כנגד  והוא  תפארת  מדת  היא  צדקות 
יעקב הצפון בכל איש בבחי' זריעה, וצמיחה 
לראות  שלה  הכח  והתעורר  הגילוי,  היא 
בעיניו את האור והאוצר הספון בכל ישראל, 
במה  לראות  פניו  תכסה  בושה  כן  ידי  ועל 
אוצר מטמון  ונערב  אור קדוש  אותו  החלפנו 
כזה, בהבלי עולם, והיום בכחו דמשה רבינו 
דיליה מתעוררת שוב מדתו  ע"ה באושפיזא 
שיהי'  יעקב  חלק  אור  להאיר  לסייע  וכחו 
בגילוי האור הקודש, ולראות איזה אוצר יש 
ביד כל אחד ואחד, ובמה החלפנו אותו, וזהו 
וקפאון"  יקרות  אור  יהי'  לא  ההוא  "ביום 

בבחי'  יקרות  האור  עוד  יהי'  שלא  היינו 
כסוי וקפאון, רק יתגלה לעין כל בבחי' גילוי 
וצמיחה ועל ידי כן נשוב לפניו בלב שלם אמן.
)ישמח ישראל – האזינו(

______________________________.הסיבה שאושפיזין דמשה הוא רביעי

הנה כל מגמת אבותינו הקדושים היה להמשיך 
אלהותו  והמשכת  לעולם,  יתברך  אלהותו 
שמו  יתברך  שהוא  עולם  באי  שידעו  הוא 
ידיעה  וכשמתגלה  העולמות,  כל  את  המהוה 
וחסדים  רחמים  נמשכים  ממילא  בעולם  זו 
חיים",  מלך  פני  "באור  כי  לעולם  גדולים 
מאלהותו  אדם  בני  מתעלמין  ושלום  וכשחס 
יתברך אין הרחמים מתגלין והוא להיפך חס 
השיגו  שהם  הגם  הקדושים  והאבות  ושלום. 
עדיין  מקום  מכל  יתברך  אלהותו  מאמיתות 
להמשיך התגלות אלהותו  ביכולתם  היה  לא 
לכל העולם שיתגלה שכינתו בתחתונים, ולכן 
לא הושגה הה' תתאה שהיא רומזת להתגלות 
והוריד  רבינו  משה  שבא  עד  יתברך,  שכינתו 
מלכותו  ונתגלה  להתחתונים  יתברך  שכינתו 
יתברך בפומבי, ומאז נעשה השם הוי"ה ברוך 
רבינו  משה  של  שבחו  וזהו  במלואו.  הוא 
שהשיג הה' תתאה שעל ידו נתגלה מלכותו 
יכולת  ויש  השם שלם  ומאז  בעולם,  יתברך 
להמשיך לתוך השם הוי"ה שמות המילוים 

שהם נשמות העולמות.
לא  נודעתי  לא  ה'  ושמי  רש"י  שפירש  וזהו 
כל  פירוש  שלי,  אמיתות  במדת  להם  ניכרתי 
לא  בעולם  אלהותו  התגלות  היה  שלא  זמן 
היה השם שלם בהה' תתאה ולא היה באפשרי 
להמשיך השם ס"ג לכל אחד מהשבעה רועים 
שעולה שבע פעמים ס"ג כמנין אמת. עד שבא 
בתחתונים  שכינתו  והוריד  ע"ה  רבינו  משה 
נשמות  לעולם  להמשיך  יכולת  יש  מאז 
ההויו"ת. ולכן הוא רביעי לאושפיזין עילאין 
שזה הוא שבחו שנתגלה על ידו האות רביעי 
שהמשיך  ידי  על  הוא  ברוך  הוי"ה  משם 
מה  שלם  השם  ונעשה  בתחתונים  שכינתו 

שלא עלתה עדיין ביד האבות הקדושים.
)מאור ושמש – האזינו( 

.______________________________

משה  של  אושפיזא  שהוא  דסוכות  ד'  בליל 
רבינו ע"ה היה משמח עצמו ביותר, ואמר לנו 
שמים  ביראת  דוקא  שנפתחים  שערים  שיש 
ויש שנפתחים דוקא והיה מרקד. ותחילה היו 
רגליו עייפים ואמר לנו הני ברכי דרבנן דשלהי 
מינייהו, מחמת בלבול הדעה של העולם שהיו 
רחמו  ואח"כ  עיף,  היה  לכך  בסוכה  אתו 
שעות  ג'  לערך  מרקד  והיה  השמים  מן  עליו 
רצופים, ואמר שאין רשאי להיות עייף ואיך 

יכול להיות עייף.
)אמרי פנחס - שער ח(
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האמת  מהצדיק  נמשך  האתרוג  הידור 
כולו,  העולם  כל  של  בית  הראש  שהוא 
זוכין  ומהודר  נאה  אתרוג  ע"י  כן  על 

להתקרב אליו ולהכלל בו...

אמת  לצדיקי  התקרבות  ע"י  להפך  וכן 
מצות  ולקיים  מהודר  לאתרוג  זוכין 

אתרוג היקרה וחשובה מאוד בשלמות.

)קיצור ליקו"מ
ס"ז ח"ב ס"ק ד'( 

תורה ס"ז תנינא  


