
"
ענה ואמר: מה אתם נוסעים אצלי? הלא אני איני יודע עתה כלל?! כשאני אומר תורה יש לכם 
על מה לנסוע ולבוא אלי, אבל עתה על מה באתם? הלא אני איני יודע עתה כלל?! כי אני עתה 
רק פראסטיק לגמרי. והאריך בשיחה זאת וכפל ושלש כמה פעמים שאינו יודע כלל ושהוא רק 
איש פשוט לגמרי ושהוא פראסטיק. ואז אמר שהוא מחיה את עצמו עתה רק במה שהיה בארץ 
ושהוא רק פראסטיק  וכלל לא  יודע כלל  והאריך בשיחה זאת שבאמת לאמתו אינו  ישראל. 

לגמרי, רק שהוא מחיה את עצמו במה שהיה בארץ ישראל...
מאד.  מאד  ונורא  נפלא  אמתי  ובחן  גדולה  בשמחה  הרבה  עמנו  ומשיח  מדבר  היה  כך  ואחר 
וישב כל הסעודה בשמחה רבה ודיבר והשיח הרבה עמנו וחזק אותנו מאד מאד בכמה וכמה 
לשונות וקצת מזה נדפס. ואז צעק מעמק הלב: "גיוואלד זייט אייך ניט מיאש!" )אהה! אל 
תיאשו את עצמכם!( ואמר בזה הלשון: קיין יאוש איז גאר ניט פאר האנדין! ואי אפשר לציר 
והתפאר בעצמו  ותכלית.  אין קץ  עד  לנו בתנועותיו הקדושים איך להתחזק  הרמזים שרמז 
והיפי  האמת  החן  ולבאר  ולציר  ובשמחה.  ביראה  שהוא  ואמר  גדולה.  בשמחה  עתה  שהוא 
והפאר והקדושה והיראה והשמחה של אותו השבת לא יספיק כל עורות אילי נביות לבאר."

)שיחות הר"ן – קנ"ג(

ֶׁשָּכתּוב:  ַּדע, ִּכי ִעָּקר ַהַחִּיים ִהיא ַהּתוָֹרה, ְּכמוֹ 
ִמן  ַהּפוֵֹרׁש  'ְוָכל  ָיֶמיָך",1  ְואֶֹרְך  ַחֶּייָך  הּוא  "ִּכי 

ַהּתוָֹרה ְּכפוֵֹרׁש ִמן ַהַחִּיים' 2... 
ָּדבּוק  ִלְהיוֹת  אֶֹפן  ְּבׁשּום  ֶאְפָׁשר  ִאי  ִּכי  ְוַהְּכָלל 
ּוְבֶהְכֵרַח  ֶהְפֵסק,  ׁשּום  ְּבִלי  ּוַבַהָּשָֹגה  ְּבַהּתוָֹרה 

ְצִריִכין ְלַבֵּטל ֵאיֶזה ָׁשָעה. ּוְבאוֹתוֹ ָׁשָעה ֶׁשְּמַבְּטִלין 
ַהָּשָֹגה הּוא  ַהַּבַעל  ַהַּלְמָדן אוֹ  ֶזה  ֲאַזי  ֵמַהּתוָֹרה, 
ַהָּדָבר  ֶזה  ְוִלְכאוָֹרה,  ַמָּמׁש.  ָּפׁשּוט  ִאיׁש  ְּבִחיַנת 
ָקֶׁשה ְמאֹד, ֵאיְך ֶאְפָׁשר ִלְפרׁש ַעְצמוֹ ִמן ַהּתוָֹרה 

ֲאִפּלּו ָׁשָעה ַקָּלה, ֲהֹלא ִהיא ַחֵּיינּו 

תורה ע"ח תנינא - בענין הנהגת הפשיטות
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פדיון פטר חמור ג' - תרומות ומעשרות ג'

ְטהוֹרוֹת  ְוַהַחּיוֹת  ַהְּבֵהמוֹת  ָּכל  א. 
ּוְטֵמאוֹת ֻּכָּלם ֵאיָנם נוָֹלִדים ָּבעוָֹלם 
ֵּדָעה  ַהַּבַעל  ָהָאָדם  ִּבְׁשִביל  ִאם  ִּכי 
ִנְבָרא  ָהעוָֹלם  ֶׁשָּכל  ְּבִחיָרה  ַהַּבַעל 
ֵּכן  ְוַעל  ַּכָּידּוַע.  ִּבְׁשִבילוֹ  ַרק  ְוִנְתַקֵּים 
ִנְמָׁשְך  ַהְּבֵהמוֹת  ֶׁשל  הוָֹלדוֹת  ְּבָכל 
ְונוָֹלד ֵאיֶזה ַּדַעת ְלָהָאָדם ֶׁשִּבְׁשִבילוֹ 
ְיֵדי  ֶׁשַעל  ְּכֵדי  ַהּכֹל  ּוִמְתַקֵּים  נוָֹלד 
ֵאיֶזה  לוֹ  נוָֹסף  ִיְהֶיה  זֹאת  ַההוָֹלָדה 
ַמֲעֵשי  ִּפְלֵאי  ָידוֹ  ַעל  ְלָהִבין  ַּדַעת 
ִיְתָּבַרְך, ִמָּכל ֶׁשֵּכן ְּבהוָֹלדוֹת  ַהּבוֵֹרא 
ְּבִחיַנת  ְּבַעְצמוֹ  ֶׁשהּוא  ַעְצמוֹ  ָהָאָדם 

ַהַּדַעת. )ג – ב(
________________________

ָּכל  ַעל  ְלִהְתַּגֵּבר  ֶׁשּזוֶֹכה  ִמי  ב. 
ִיְתָּבַרְך  ה'  ַעל  לוֹ  ֶׁשָּקֶׁשה  ַהֻּקְׁשיוֹת 
ּוִמְסַּתֵּכל  ְוכּו'  ֱאֶמת  ַצִּדיֵקי  ְוַעל 
ַהּתוָֹרה  ְּבַדְרֵכי  ְוהוֵֹלְך  ָהֱאֶמת  ַעל 
ַהְּקדוָֹׁשה הּוא זוֶֹכה ַעל ְיֵדי ַהֻּקְׁשיוֹת 

ַּדְיָקא ַלֲעִׁשירּות ָּגדוֹל. )ג – ג(
________________________

ַעל  ֶלֶחם  ֶלֱאפוֹת  ְלַדְקֵּדק  נוֲֹהִגין  ג. 
ִעַּקר  ִּכי  ַחָּלה,  ְלַהְפִריׁש  ְּכֵדי  ַׁשָּבת 
ִלְזּכוֹת  ְּכֵדי  הּוא  ַהַחָּלה  ַהְפָרַׁשת 

ִלְקֻדַּׁשת ַׁשָּבת. )חלה ג – ד(
________________________

ְלַחֵּזק  ְלִהְתַחֵּזק  ָצִריְך  ָאָדם  ָכל  ד. 
ְוִלְבִלי  ִיְתָּבַרְך  ַּבה'  ָּתִמיד  ַעְצמוֹ  ֶאת 
ִיְתָּבַרְך  ַּבה'  ָּתִמיד  ַעְצמוֹ  ֶאת  ְלָיֵאׁש 
אֶֹפן  ְּבׁשּום  ַעְצמוֹ  ֶאת  ְלָיֵאׁש  ְוִלְבִלי 
ָהָאֶרץ  ָכל  ְמֹלא  ִּכי  ָּתִמיד  ֵליַדע  ַרק 
ַעד  ְוכּו'  ְוֶאְצלוֹ  ִעּמוֹ  ַוֲעַדִין ה'  ְּכבוֹדוֹ 
ָהֲאִכיָלה  ִּבְׁשַעת  ְלִהְתַחֵּזק  ֶׁשִּיְזֶּכה 
ֶׁשַּדְיָקא  ָהָרצוֹן  ְלֶהָאַרת  ֶׁשַּיִּגיַע 
ָרצוֹן  ָעָליו  ַיִּגיַע  ָהֲאִכיָלה  ְּבֵעת 
ְוִהְׁשּתוְֹקקּות ָחָזק ְוִנְמָרץ ְמאֹד ְמאֹד 

ַלה' ִיְתָּבַרְך ְוכּו'.
ֶׁשל  ֵמַהְּנִפילוֹת  ַמָּמׁש  ַהֵהֶפְך  ְוֶזהּו 
נוְֹפִלים  רֹב  ִּפי  ֶׁשַעל  ָהעוָֹלם  רֹב 
ְּבַדְעֵּתיֶהם ֵמֲחַמת ַמֲעֵשיֶהם ֶׁשֵאיָנם 
ַעְצָמם  ֶאת  ְמָיֲאִׁשים  ְוַרִּבים  ַּכהֶֹגן 
ַּתַחת  ַהּזֹאת  חוָֹלה  ָרָעה  ַּכָּידּוַע 

חיים טובים

מעלת הלימוד

המשך בעמ' הבא 

תנינא

"ָאקּוָמה ָּנא ַוֲאסוְֹבָבה ָבִעיר ַּבְּׁשָוִקים ּוָבְרחֹבוֹת ֲאַבְקָׁשה ֵאת ֶׁשָאֲהָבה ַנְפִׁשי". 1 

היכן אמצא חיּות אמת, חיות שתמלא את נפשי, "מים חיים" שירוו וירפאו 
את נפשי הצמאה והעייפה?

מתוך  ורחימו,  בדחילו   - וביראה  באימה  לימוד  הצדיק".  "תורת  לימוד  על-ידי  רק  היא  העצה 
בו דבר שתוכל לקיימו. 2 " ומתוך  יש  - "כאשר תקום מן הספר חפש באשר למדת אם  "חיפוש" 

תפילה – "לעשות מתורות תפילות".

רק כך נזכה שתאיר "אור הגאולה" בעולם עד שהחושך יפול ארצה ויתבטל כליל, כי הגאולה הכללית 
חבורה  ה',  את  תחפש  וברצינות  שבאמת  אחת  חבורה  אפילו  ומספיק  הפרטית,  בגאולה  מתחילה 

שבאמת יחזרו בתשובה וישובו עד ה'. מיד תבוא הגאולה!

"ִּכי ֶּבֱאֶמת ַהּכֹל ֶהֶבל ְוָכל ַהָּצרוֹת ְוַהִּיּסּוִרין ְוָכל ַהָּגֻלּיוֹת ֶנֱחָׁשִבין ְּכֹלא, ֶנֶגד ָּגלּות ַהֶּנֶפׁש ֶׁשִהיא ַּבּגוָֹלה 
ֵּבין ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ְוַהַּתֲאווֹת, ַרֲחָמָנא ִלְצָלן... ְּכֶׁשּזוֶֹכה ִלְקּבַֹע ַעְצמוֹ ְּבֶדֶרְך ַהּקֶֹדׁש ִּבְקִביעּות ָּגדוֹל ְּכָיֵתד 
ָחָזק ַּבל ִיּמֹט ְלעוָֹלם ְוזוֶֹכה ְלִהְתָקֵרב ַלה' ִיְתָּבַרְך ֶּבֱאֶמת ָּכָראּוי, ְוגוֵֹאל ַנְפׁשוֹ ִמָּכל ַהַּתֲאווֹת ּוִמָּכל ַהְבֵלי 
ְלַגְמֵרי ִּבְבִחיַנת ְּגֻאָּלה ְׁשֵלָמה ֶׁשֵאין ַאֲחֶריָה ֶהְפֵסק ֶׁשֶּזהּו ִעַּקר ַהְּגֻאָּלה ִּבְפָרִטּיּות ֵאֶצל ָּכל  עוָֹלם ַהֶּזה 

ֶאָחד ְוֶאָחד ִמִּיְשָֹרֵאל, 

ִנְזֶּכה  ָאז  ְׁשֵלָמה  ְּגֻאָּלה  ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא  ָּכזוֹ  ִלְתׁשּוָבה  ֲחָדא  ְּכִניְׁשָּתא  ֵּבי  אוֹ  ֲחָדא  ָמָתא  ּוְכֶׁשִּיְזּכּו 
ֶׁשָּיבוֹא ָלנּו ַהּגוֵֹאל ֶצֶדק ְוִיְגָאֵלנּו ְמֵהָרה, ִּכי ֻּכָּלא ִּבְתיּוְבָתא ַּתְלָיא ְוכּו', ְּכמוֹ ֶׁשִאיָתא ַּבּזַֹהר ַהָּקדוֹׁש." 3

1. שיר השירים – ג.  2. אגרת הרמב"ן.  3. לקוטי הלכות חו"מ - אונאה ג.

בשבוע הבא
מתחילים מחדש

את הספה"ק 
ליקוטי מוהר"ן     



ִלְפרׁש  ֶׁשִּיְרֶצה  ֶזה  הּוא  ּוִמי  ְוכּו', 
ַעְצמוֹ ִמן ַהַחִּיים ֲאִפּלּו ֶרַגע ַקָּלה. 
ִלְבָרָכה:  ִזְכרוָֹנם  ַרּבוֵֹתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ִּפי  ַעל  ְוַאף 
ֵכן  3, ַאף ַעל ִּפי  'ִּבּטּוָלּה ֶׁשל ּתוָֹרה ֶזהּו ִקּיּוָמּה' 
ִמן ַהּתוָֹרה ַאף ֶׁשֶּזהּו  ְלִהְתַּבֵּטל  ָּבֶזה  ִיְתַרֶּצה  ִמי 
ִלְהיוֹת  ְּבַוַּדאי  יוֵֹתר  טוֹב  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ִקּיּוָמּה, 
ָּדבּוק ְּבַהּתוָֹרה, ֲאֶׁשר ִהיא ַהַחִּיים ְואֶֹרְך ַהָּיִמים. 
ּוִמי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְתַרֶּצה ִלְפרׁש ִמן ַהַחִּיים ֲאִפּלּו 
ַהּתוָֹרה,  ְלַאֲהַבת  ֶׁשּזוֶֹכה  ִמי  ִּבְפָרט  ַאַחת,  ֶרַגע 
ִמָּכל  ְמאֹד,  ָּבּה  ְוָדבּוק  ַּבּתוָֹרה,  ְמאֹד  ּוַמְתִמיד 
ֶׁשֵּכן ִמי ֶׁשּזוֶֹכה ְלַהְרִּגיׁש ֵאיֶזה ְמִתיקּות ַּבּתוָֹרה, 
ְלַחֵּדׁש ֵאיֶזה ִחּדּוׁש, ֲאִפּלּו ֵאיֶזה ְּפָׁשט ְּבגמפ"ת, 
ְוָכל  ]ִּבְגָמָרא, ֵּפרּוׁש ַרִׁש"י, ּתוְֹספוֹת[ ִמָּכל ֶׁשֵּכן 
ְלִגְנַזָּיא  ֶׁשּזוֶֹכה  ִמי  ּוִבְפָרט  ַהָּשָֹגה,  ַּבַעל  ֶׁשֵּכן 
ְּדַמְלָּכא, ּוַמֲעָלה זוֹ ִאי ֶאְפָׁשר ְלַׁשֵער ַּבּמַֹח, ְוֵאיְך 

ִיְתַרֶּצה ִלְפרׁש ִמן ַהּתוָֹרה ֲאִפּלּו ָׁשָעה ַקָּלה?

חיים

"אושר  אמת,  חיות  להרגיש  חיים",  "לעשות 
של  בהרגשה  האדם  את  הממלא  אמיתי" 
לא  הקדושה.  התורה  על-ידי  רק  זה  "טוב", 
יעזור לאדם לא "כסף" ולא "הצלחות" ושאר 
יהיה  פחות  שהאדם  ככל  השקר.  עולם  עניני 
דבוק בתורה כך תלך ותפחת חיותו, כך תפחת 
שמחתו, יהיה לו כל טוב העולם הזה והוא יהיה 

בלי-מצב-רוח, יכעס על כולם, ירגיש חסרון.

אוצר מתנת חינם

לא רק האושר והחיות נמשכים מהתורה, אלא 
עצם המציאות של "חיים וקיום" כאן בעולם-
הזה זה רק בכח התורה! אם-כן איך יתכן שיש 
כאלו החיים ואינם מחוברים לתורה, איך הם 

אינם מתים "על המקום"?
זה בכח 'אוצר מתנת חינם'! כי יש תורה נעלמת 
לומדים  כשלא  אפילו  חיות  מקבלים  ידו  שעל 
"אוצר  נקרא:  והוא  ממש,  לתורה  ומחוברים 
לצדיקים  מיועד  האוצר,  זה  חינם".  מתנת 
קדושים הדבקים ומבוטלים לתורה, וגם להם 
יש דקות שהם מוכרחים "בעל כורחם" לעזוב 
מהתורה.  ולהתנתק  החיות  מקור  התורה  את 

ובדקות אלו הם ממשיכים חיות מזה האוצר.
בזכות הצדיק שבשבילו נברא ה"אוצר", גם כל 
העולם כשאינם דבקים בתורה מקבלים חיות 
מזה האוצר, ואפילו כל העולם עד קבלת התורה 

קיבלו חיות מזה האוצר שנברא לצדיקים. 
לצדיק  יותר  ומקורב  הדבק  כל  זאת  מסיבה 
חיות,  וריבוי  לתוספת  הצדיק  בכח  זוכה  הוא 
"כל מה  כי הרי זה האוצר שייך הוא לצדיק: 
ואל  ביותר אל קדושת התורה  שהאדם סמוך 
הצדיק, הוא מקבל על-ידי-זה חיות גבוה יותר 

מבחינת התורה הנעלמת." 4

התקווה

אליו  המתקרבים  כלל,  בעולם  אינו  "יאוש 
המדומות,  חכמותם  ישליכו  אם  יעל,  משחת 

ויעשו כאשר יצוום בתמימות." 5
של  נשפע השפע  ידו  שעל  לצדיק  הביטול  בכח 

ה"אוצר מתנת חינם", יש תמיד תקווה!
מאד  מאד  ושלום,  חס  שנפל,  מי  "ואפילו 
ומונח בשאול תחתיות, חס ושלום, אף על פי 
הגדול  הצדיק  ידי  על  גדולה  תקוה  לו  יש  כן 
חיות  לקבל  הכל  יכולין  ידו  על  כי  האמיתי, 
מהקדושה בכל מקום שהם, על כן באמת "אין 
שום יאוש בעולם כלל". ואיך שהוא אפילו אם 
נפל למקום שנפל, רחמנא לצלן, אף על פי כן 

מאחר שמחזק את עצמו במה שהוא, עדין יש 
לו תקוה לשוב ולחזר אליו יתברך. והעקר הוא 
משאול  צעקה  גם  כי  שועתי",  שאול  "מבטן 
ויצעק  ויצעק  לעולם,  נאבדת  אינה  תחתיות 
ולא יתיאש עצמו מן הצעקה לעולם, רק יצעק 
איך  יהיה  תמיד  יתברך  השם  לפני  ויתחנן 

שיהיה, עד ישקיף וירא ה' משמים." 6

דבקות

ּוְצִריִכין  ָּגבוַֹּה ְמאֹד ְמאֹד  ְּבִחיָנה  "ַהְּתִפָּלה ִהיא 
ִּבְתִפָּלה  ּוְלַהְרּבוֹת  יוֹם  ְּבָכל  ְלִהְתַּפֵּלל  ַּדְיָקא 
ְּבִחיַנת  ְיֵדי  ַעל  ַהְּתִפָּלה,  ְיֵדי  ַעל  ִּכי  ְוַתֲחנּוִנים, 
ְּבִחיַנת  ַהֶּנְעֶלֶמת,  ַהּתוָֹרה  ְּבִחיַנת  ִחָּנם  ַמְּתַנת 
ֶחֶסד ִחָּנם ֶׁשָהָיה ְמַקֵּים ָהעוָֹלם קֶֹדם ַּמַּתן ּתוָֹרה, 
ַעל ְיֵדי ֶזה ְיכוִֹלין ְלַהֲחיוֹת ָּכל ַהְּזַמִּנים ְוָהִעִּתים 
ֶׁשָהָאָדם ָּבֵטל ִמִּדְבֵרי ּתוָֹרה ֵמֲחַמת ֶהְכֵרַח ָצְרֵכי 
ָּבֵטל  ֶׁשָאָדם  ָהִעִּתים  ָּכל  ִּכי  ְוַכּיוֵֹצא,  ַּפְרָנָסה 

ְמַקְּבִלין  ַהֶהְכֵרַח  ֵמֲחַמת  ִמּתוָֹרה 

המשך מעמ' קודם
תו' ע"ח - ח"ב ַהֶּׁשֶמׁש ְורֹב ַהְּנִפילוֹת ֵהם ַעל 

ְיֵדי ָהֲאִכיָלה. )ד - ג(
"ְּבַוַּדאי ָּכל ְזַמן ֶׁשֵאין זוֶֹכה ִלְקֻדָּׁשה 
ִּבְקֻדָּׁשה  אוֵֹכל  ֵאינוֹ  ְּבַוַּדאי  ָּכָראּוי 
ֶּדֶרְך  ֶזה  ּוֵמֲחַמת  ָּכָראּוי.  ְוָטֳהָרה 
ַהְרֵּבה ִלּפֹל ְּבַדְעָּתם ְּבָכל ַּפַעם ֵמֲחַמת 
ָהֲאִכיָלה ּוֶבֱאֶמת ָּכל ֶזה ַמֲעֵשה ַּבַעל 
ִמּׁשּום  ְּבַדְעּתוֹ  ִלּפֹל  ָאסּור  ִּכי  ָּדָבר, 
ֶאת  ְלַחֵּזק  ְצִריִכין  ַאְּדַרָּבא,  ָּדָבר, 

ַעְצמוֹ ְּבָכל ַּפַעם ְּבָכל יוֹם."
________________________

ַהָּגלּות  ְּבתֶֹקף  ֶׁשָּלנּו  ִקּיּום  ִעַּקר  ה. 
ָהָארְֹך ַהַּמר ַהֶּזה ֶׁשֵאין ָלנּו ְלַהֲחיוֹת 
רוִֹצים  ֶּׁשָאנּו  ַמה  ְוָכל  ַעְצֵמנּו  ֶאת 
ֵאין  ְוכּו'  ּוְתִפָּלה  ּתוָֹרה  ֵהן  ַלֲעשוֹת 
ִּבְׁשֵלמּות  ַלֲעשוֹת  אוָֹתנּו  ַמִּניִחים 
ְוַהּגּוף  ַהֶּנֶפׁש  ָּגלּות  עֶֹצם  ִמּגֶֹדל 
ֶׁשִּמְתַּגֵּבר ַעל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְּכִפי ַמה 
ְיֵדי  ַעל  ִחּיּוֵתינּו  ְוִעַּקר  ְּבַנְפׁשוֹ  ֶּׁשּיוֵֹדַע 

ָהָרצוֹן. )ד – ד(
________________________

ְיֵדי  ַעל  ֶׁשַּדְיָקא  ַהְבָּדָלה  סוֹד  ו. 
ֵּבין  ַהַּמְבִּדיל  ְואוְֹמִרים  ֶׁשַּמְבִּדיִלין 
קֶֹדׁש ְלחֹל ַּדְיָקא ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתַקְּדִׁשין 
ֲעֵליֶהם  ּוַמְמִׁשיִכין  ַהחֹל  ְיֵמי  ַּגם 
ֻזֲהַמת  ֲאִחיַזת  ּוְלָגֵרׁש  ַׁשָּבת  ְקֻדַּׁשת 

ַהָּנָחׁש ִמיֵמי ַהחֹל. )ד – ח(
ֶׁשְּמַגִּלין  ַהַהְבָּדָלה  ְיֵדי  ַעל  "ַּדְיָקא 
ָהִעָּקר  ֶׁשִהוא  ַׁשָּבת  ְקֻדַּׁשת  ַמֲעַלת 
ְלִמְקָרֵאי  ְּתִחָּלה  ְּבִחיַנת  ְוָהֵראִׁשית 
קֶֹדׁש ַעל ְיֵדי ֶזה ַּדְיָקא ִנְתַקְּדִׁשין ַּגם 

ַהִּׁשיַרִים ֶׁשֵהם ְיֵמי ַהחֹל."
________________________

ִיְשָרֵאל  ִּבְׁשִביל  ִנְבָרא  ָהעוָֹלם  ָּכל  ז. 
ְוַהּתוָֹרה ֶׁשִּיְהיּו ַהּכֹל טוְֹרִחים ִויֵגִעים 
ִּבְׁשִביל ִיְשָרֵאל ְוַהּתוָֹרה ֶׁשֵהם ָהִעָּקר 
ְּבַעְצָמן  ִיְשָרֵאל  ֵּבין  ְוֵכן  ְוָהֵראִׁשית 
ִלְטרַֹח  ְצִריִכין  ָהָאֶרץ  ְוַעֵּמי  ֶהָהמוֹן 
ּוְלִהְתַיֵּגַע ְלַהֲחִזיק ַהַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים 
ַּבֲעבוָֹדתוֹ  ָהעוְֹסִקים  ְוַהְיֵרִאים 
ְוֵכן  ָהֵראִׁשית  ִעַּקר  ֶׁשֵהם  ִיְתָּבַרְך 
ְּבָכל ְיֵמי ַהחֹל ְצִריִכין ִלְטרַֹח ִּבְׁשִביל 

ְקֻדַּׁשת ַׁשָּבת. )ד – ח(
________________________

ַעָּתה  ַּגם  ֶׁשִּנְמָצִאים  ְיֵדי  ַעל  ח. 
ְלַהֲאִמין  אוָֹתנּו  ֶׁשְּמַחְּזִקין  ַצִּדיִקים 
ַהּכֹל  ְלָפֵנינּו  ֶׁשִּיְכּבֹׁש  ִיְתָּבַרְך  ַּבה' 
ְיֵדי ֶזה  ִיְתָּבַרְך, ַעל  ְוַהּכֹל ַּתֲעֶלה ַלה' 
ְמֵהָרה  ְוִיְגָאֵלנּו  ִצְדֵקנּו  ְמִׁשיַח  ָיבֹא 

ְוָיׁשּוב ַהּכֹל ַלה' ִיְתָּבַרְך. )ד – י(
________________________

ַהְּבָרָכה  ֶׁשל  ַהִּדּבּור  ְיֵדי  ַעל  ט. 
ֶׁשאוְֹמִרין ְלָמָׁשל ּבוֵֹרא ְּפִרי ָהֵעץ, ַעל 
ֵמָחָדׁש.  ַהָּדָבר  ִנְבָרא  ְּכִאּלּו  ֶזה  ְיֵדי 

)תרומות ומעשרות א(
________________________

ַרק  ִּכי  ְּבַהּתוָֹרה  ַלֲעסֹק  ְצִריִכין  י. 
ְיכוִֹלין  ַהְּקדוָֹׁשה  ַהּתוָֹרה  ְיֵדי  ַעל 
ַהֲחִמימּות,  ִמְּׁשֵני  ַהֵּלב  ֶאת  ְלָקֵרר 
ְּדַהְינּו ִמַּתְבֵעַרת ַהַּתֲאוֹת ַחס ְוָׁשלוֹם 
חּוץ  ִיְתָּבַרְך  ַלה'  ַהֵּלב  ּוִמַּתְבֵעַרת 
ִיְתָּבַרְך  ה'  ֶאת  ְוַלֲעבֹד  ֵמַהִּמָּדה 
ִּכְרצוֹנוֹ  ַּכֵּסֶדר  ּוְבִמָּדה  ְּבַהְדָרָגה 

ַהּטוֹב. )ג – ב(

ַמֲאִריְך  ְּדָקא  ַהְמנּוָנא  ְלַרב  ַחְזֵיּה  "ָרָבא 
ָהעוָֹלם  ַחֵּיי  ַמִּניִחין  ָאַמר,  ִּבְצלּוֵתיּה, 
ְזָמן   - ָסַבר  ְוהּוא  ָׁשָעה.  ְּבַחֵּיי  ְועוְֹסִקים 

ְּתִפָּלה ְלחּוד ּוְזַמן ּתוָֹרה ְלחּוד." 
)גמרא שבת דף י(

ִנְקֵראת  ֶׁשַהְּתִפָּלה  ֵמַאַחר  ָקֶׁשה  ְוִלְכאוָֹרה 
ַחֵּיי ָׁשָעה ְלִדְבֵרי ָרָבא, ַמה ֵּתְרָצה ַהְּגָמָרא 
ְּתִפָּלה  ּוְזַמן  ְלחּוד  ּתוָֹרה  ְזַמן  ָסַבר  'ְוהּוא 
ַעל  ֲהֹלא  ְּתִפָּלה.  ְזַמן  ְיַקֵּבל  ֵמֵהיָכן  ְלחּוד', 
ֵעֶסק ַהּתוָֹרה ֵאין ׁשּום ְזַמן ָקבּוַע ְּכָלל ַרק 
ְמֻחָּיִבים  ָאנּו  ַהַּלְיָלה  ְוָכל  ֻּכּלוֹ  ַהּיוֹם  ָּכל 
ְואֶֹרְך  ַחֵּיינּו  ֵהם  ִּכי  ָּתִמיד,  ַּבּתוָֹרה  ַלֲעסֹק 
ָיֵמינּו ְוכּו' ּוֵמֵהיָכן ְיַקֵּבל ְזַמן ְל"ַחֵּיי ָׁשָעה"? 

הּוא  ַהְּתִפָּלה  ֶׁשִּבְׁשַעת  ֵמַאַחר  ֶּבֱאֶמת  ַאְך 
ְוַהֶּנְעֶלֶמת, ֶׁשִהיא  ַהְּגנּוָזה  ָּדבּוק ְּבַהּתוָֹרה 
ֶׁשָהָיה  ִחָּנם,  ַמְּתַנת  ִחָּנם,  ֶחֶסד  ְּבִחיַנת 
ֵּכן  ְוַעל  ּתוָֹרה.  ַמַּתן  קֶֹדם  ָהעוָֹלם  ְמַקֵּים 
ְּבַהּתוָֹרה  ָּדבּוק  הּוא  ַהְּתִפָּלה  ִּבְׁשַעת  ַּגם 
ֵּכן  ְוַעל  ַהֶּנְעֶלֶמת,  ְּבַהּתוָֹרה  ְּדַהְינּו  ַמָּמׁש, 
ַחֵּיי  ַמִּניִחין  ָרָבא,  ֻקְׁשַית  ֵהיֵטב  ְמֻתָרץ 
עוָֹלם ְועוְֹסִקים ְּבַחֵּיי ָׁשָעה, ִּכי ְזַמן ּתוָֹרה 
ְּתִפָּלה  ִּבְזַמן  ִּכי  ְלחּוד,  ְּתִפָּלה  ּוְזַמן  ְלחּוד 
ַהֶּנְעֶלֶמת  ַהּתוָֹרה  ְיֵדי  ַעל  ִחּיּות  ְמַקְּבִלין 
ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ַמְּתַנת ִחָּנם. ִנְמָצא ֶׁשְּדֵבִקים 

ַּגם ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה ְּבַהּתוָֹרה!

ְּבָמקוֹם  ִלְבָרָכה  ִזְכרוֹנוֹ  ַרֵּבנּו  ֶׁשָאַמר  ְוֶזה 
ַאֵחר )ְּבִסיָמן טו( ֶׁשַעל ְיֵדי ַהְּתִפָּלה זוִֹכין 
ְלִסְתֵרי ּתוָֹרה, ִּכי ַעל ְיֵדי ַהְּתִפָּלה ֶׁשִהיא 
ְּדֵבִקים  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ִחָּנם  ַמְּתַנת  ְּבִחיַנת 
ְּבִחיַנת  ַהֶּנְעֶלֶמת ֶׁשִהיא  ִּבְבִחיַנת ַהּתוָֹרה 
ַהְּתִפָּלה  ִנְקֵראת  ֵּכן  ְוַעל  ּתוָֹרה,  ִסְתֵרי 
ַהְעָלָמה  ְּבִחיַנת  ֶׁשֶּזה  ֶׁשַּבֵּלב,  ֲעבוָֹדה 
ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא  ַהֶּנְעֶלֶמת  ַהּתוָֹרה  ְּבִחיַנת 
ָּכל  ֶנְעָלִמין  ְּבַהֵּלב  ִּכי  ֶׁשַּבֵּלב,  ַמֲחָׁשָבה 
ְוַעל  ֵלב,  ַּתֲעלּומוֹת  ְּבִחיַנת  ַהְּדָבִרים 
ְמאֹד  ָּגבוַֹּה  ְּבִחיָנה  ִהיא  ַהְּתִפָּלה  ֵּכן 
יוֹם  ְּבָכל  ְלִהְתַּפֵּלל  ַּדְיָקא  ּוְצִריִכין  ְמאֹד 

ּוְלַהְרּבוֹת ִּבְתִפָּלה ְוַתֲחנּוִנים.
)ליקו"ה תפלה – ג(

המשך בעמ' הבא 



ִמְּבִחיַנת  ִחּיּות 
ְיֵדי  ַעל  ִחָּנם  ֶחֶסד 
ַהְּתִפָּלה... ְלִעַּקר ַהְּתִפָּלה זוִֹכין ַרק 
ָצִריְך  ָאָדם  ָּכל  ֵּכן  ְוַעל  ַהַּצִּדיִקים. 
ְלִהְתַּפֵּלל ַרק ְּבִהְתַקְּׁשרּות ְלַצִּדיֵקי 
ַהְּתִפָּלה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ִנְמָצא,  ַהּדוֹר. 
ַהֶּנְעֶלֶמת  ֵמַהּתוָֹרה  ַעְצמוֹ  ְמַחִּיין 
ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ִחָּנם,  ַמְּתַנת  ְּבִחיַנת 
ִּבְׁשַעת  ָּתִמיד  ִחּיּות  ְלַקֵּבל  ְיכוִֹלין 

ַהִּבּטּול ִמִּדְבֵרי ּתוָֹרה." 7

כשמתפללים  התפילה  בשעת 
זוכים  שמים,  לשם  בכוונה, 
זוכים  ועל-ידי-זה  בה',  לדבקות 
לזה  חינם.  מתנת  באוצר  להדבק 
האוצר שהוא שורש של כל השפע 
שבעולם ברוחניות ובגשמיות, לכן 
זוכים  בכוונה  כראוי  כשהתפילה 
שיש   –   8 ִמְׁשַּתֶּמֶרת"  ש"ּתוָֹרָתן 
ּוְמַלאְכָּתן  בתורה.  הצלחה  לאדם 
את  ממשיך  שהוא   – ִמְתָּבֶרֶכת 

שפעו בקלות ובנחת.

בעסקיו  עסוק  כשהאדם  גם  לכן 
מיד  תורה,  ללמוד  יכול  ואינו 

על-ידי  הנעלמת  לתורה  יתחבר 
התפילה. ומהי תפילה? 

יודע  "דבקות ואמונה בה'". הוא 
שה' לידו, ה' שומע אותו, ה' מנהל 
את הכל. לכן הוא מתפלל כל הזמן 
לה', מדבר בינו לבין קונו, משליך 
עכשיו  ואפילו  ה'.  על  עצמו  את 
הגשמיים  בעסקיו  מונח  שהוא 
מחמת הכרח זה בבחינת "השלך 
עסקיו  שכל   – יהבך"  ה'  על 
אמונה  מתוך  הוא  ומתנו  ומשאו 
הוא  ועל-ידי-זה  בה'.  ובטחון 
שעל-  – יכלכלך"  ל"והוא  זוכה 
נפתח  בה'  ובטחונו  דבקותו  ידי 
לפניו ה"אוצר מתנת חינם" והוא 

מצליח בכל עסקיו ומעשיו. 7

________________
1. ְדָבִרים ל.  2. זַֹהר ֶלְך ְלָך ַדף צ"ב.  3. ְמָנחוֹת 

צ"ט.  4. פרפראות על התורה.  5. שיר ידידות 

מ"ב.  – נפש  משיבת   .6 ברייטער.   יצחק  לר' 

7. ליקוטי הלכות או"ח - תפלה ג.  8. ְּבָרכוֹת לב: 

"ֲחִסיִדים ָהִראׁשוִֹנים ָהיּו ׁשוִֹהין ָׁשָעה ַאַחת ְוכּו', 

ְוִכי ֵמַאַחר ֶׁשָהיּו ׁשוִֹהין ֵּתַׁשע ָׁשעוֹת ַּבּיוֹם ּתוָֹרָתן 

ָמַתי ַנֲעֵשית ּוְמַלאְכָּתן ְוכּו', ֶאָּלא ִמּתוְֹך ֶׁשֲחִסיִדים 

ָהיּו ּתוָֹרָתן ִמְׁשַּתֶּמֶרת ּוְמַלאְכָּתן ִמְתָּבֶרֶכת."  

ן י ִר ִעי ִמיִלין ְז

השליחות
י כ ל מ ה ו ז ח טא ב ג ד 

א יעשה השכל מה שיעשה הזמן. גנרל זמן תמיד מפתיע, ל
הזמן עושה את שלו באיטיות אך בעקביות. מי הוא היכול 
עליו? מי הוא היכול נגדו? מי הוא המעז לצאת למלחמה 
לעצמם  ולדמיין  לתאר  המנסים  הם  רבים  שכזאת?  עוצמה  נגד 
יוביל אותם, אך בלתי אפשרי לתהות על קנקנו של  להיכן הזמן 
הגנרל האמיץ. האדם מוצא את עצמו בשינויים מרחיקי לכת, שלא 
פילל ולא מילל, שינויים שלא חלם והאמין שֵאי-פעם יקרו אצלו, 
מקומות שלא חלם שהם קיימים בכלל. מצבים שלא האמין שהוא 

זה שימצא את עצמו בתוכם ויתמודד עמהם.
אילו  הנדרשים,  התנאים  את  לי  היה  אילו  במקומי,  הייתי  אילו 
ואילו ואילו--- ודאי וודאי שלא הייתי לרגע מפסיק לעבוד את 
את  ממֶצה  שהייתי  ודאי  ומתעלה,  עולה  שהייתי  ודאי  בוראי, 
מהקדושה,  רחוק  כל-כך  במקום  שלי,  כמו  במקום  אך  עצמי. 

במצב כמו שלי, ב"מעברים" שכאלה, איך? 

אבל לא, אין כאן טעות! 

זה לא במקרה, אם הביאו אותך למצב הזה, למקום הזה, יש לך 
כאן תפקיד. יש לך כאן "שליחות". מחכים לך כבר כאן עשרות 
ומאות שנים. יש כאן ניצוצות עשוקות המצפות ומחכות לך אלפי 
"איש ישראל" לגאול אותם, שיגיע אחד  שנים, המצפות שיגיע 
ה'  בעבודת  דברים  שאר  ויעשה  שיתפלל  אחד  ברכות,  שיעשה 
ויעלה אותם, יוציא אותם מתחת ידי הקליפות השולטים עליהם 

ויביא אותם למקומם ומנוחתם.
...

השם יתברך נמצא בכל מקום. בכל מקום שאיש מישראל קורא 
לה', מחפש את ה', רוצה את ה', מיד נהיה במקום גילוי של "אור 
ה'", השם יורד אליו, מתגלה אליו. הגילוי הזה לא יכול להיעשות 
כי-אם על ידי איש ישראל העובד את ה' בתוך גוף, בתוך ניסיון 
של בחירה, בתוך עולם גשמי, רק העבודה הזאת יכולה לגלות את 
אור ה', רק על-ידי עבודה שכזאת זוכים ללחום מלחמת ה', לגרש 
את החושך הממלא את היקום ובמקומו לגלות ולהאיר את האור. 
אם האדם נקלע למצב מסיום, למקום מסוים, זה כי מן השמים 
הזאת  בנקודה  ה',  אור  את  יגלה  הוא  הזאת"  שב"נקודה  רוצים 
לא  ושולטים.  הנמצאים  הקליפות  ואת  החושך  את  יגרש  הוא 
במקום  כאן  השולטים  בקליפות  מלחמה  מלחמה,  זה  לשכוח! 
מכבר, קרב בשודדים שהשתלטו על מקום לא להם ושנים רבות 
שהם מתנהגים במקום כאילו היה שלהם, לכן העבודה כאן קשה 
ביותר, מסובכת יותר, מבולבלת יותר, וככל שהניצחון קרב, ככל 
יותר  לחימתם,  את  מגבירים  הם  להיגמר,  עומדת  ששליטתם 

משתוללים, יותר מפריעים, יותר מציקים.
לא להיבהל! זו הדרך, זה רק מוכיח שאתה בכיוון, זה רק מראה 
שאתה בסדר גמור, אתה מתקדם כראוי... אל תישבר, אל תפסיק 
יכול המשך  "מה שביכולתך עשה", מה שאתה  לרגע מעבודתך, 
והמשך, כי אי אפשר לשער בשכל אנוש כמה כבר חיכו לך כאן, 
שלך---  במקום  שלך---  במצב  שאתה  לך,  מצפים  שנים  כמה 

תגאל אותם. "שתציל אותם מיד עושקיהם". 

גמור את משימתך! אל תברח באמצע, המשך בעבודתך בתורה 
ותפילה, אם הביאו אותך לכאן נמצאים כאן ניצוצות וחלקי נשמה 
שהם שלך. לנשמתך אין חרות, אין לה מנוחה ושלימות, עד שהיא 
תשלים כאן את מה שהיא צריכה, עד שהיא תשלים את החלקי 
ומסרים שרק  גילויים  אותם,  לגלות  היא תוכל  כאן  נשמה שרק 

כאן תקבל אותם.
ָך! )עלים לתרופה - צ"ב( י ה' ִאתְּ ַחת כִּ ְפַחד ְוַאל תֵּ יָרא ְוַאל תִּ ַאל תִּ

)ע"פ ליקו"ת – נ"ה ח"ב על התו', ליקו"ע - טלטול ונסיעות לדרכים על התו', ליקו"ה יו"ד חלה – ד על התו'.(

תורה    ע"ו   תנינא

שבעת ש מאנ"ש  מעתי 
הגזירות  שיצאו  ששמעו 
כולם  היו  ואז  מ"נעקריטין" 
ורבינו  זה,  על  עולמות  מרעישין 
עסק הרבה בענין זה, ואמר על זה 
כמה תורות וכמובא בחיי מוהר"ן. 
ורבינו ז"ל אמר אז התורה יו"ד - 
"ואלה המשפטים" שהעצה על זה 
ממתיקין  כף  והמחאת  ריקודין 

הדינים.
דוד  ר'  הגאון  הרה"צ  אז  ושאל 
ז"ל  מוהרנ"ת  של  חותנו  ז"ל  צבי 
את מוהרנ"ת ז"ל: מה אומר הרבי 
שלכם שיעשו בשביל הנעקריטין? 
מכל  הכולל  הרב  היה  הוא  )כי 
בתחינות  שירבו  וצוה  המדינות 
ובקשות כנהוג( והשיב לו: שרבינו 
אמר עצה על-זה ריקודין והמחאת 
טאנצין".  גאר  הייסט  "ער   - כף 
בעיני  ישר  לי  גם  ואמר:  ענה 
גיפעלט אויך  - "מיר  שצריכין כך 
לאנשיו  גם-כן  אז  וצווה  אזוי". 

והדמעות  וכו',  ריקודין  שיעשו 
והבכיות שיצאו מן הריקודין אי-

אפשר לספר.
ועל-פי פשוט מובן כי רק בתחינות 
לעצבות  שיפלו  עלול  ובקשות, 
הדינים  עיקר  וכל  מזליה,  וחלשה 
העצבות.  על-ידי  נעשים  והרעות 
לעצבות  כשנופלים  ואם-כן 
אדרבא יתגברו הדינים יותר ויותר 
ח"ו. ועל-כן העצה לשבר העצבות 
נשבר  וממילא  הריקודין  על-ידי 
ונמתק הדין הבא על-ידי העצבות, 
וממילא נפתח הלב לבקש מהשם 
הדינים.  ונמתקין  כנ"ל  יתברך 
שיש  הגדולים  הסודות  כל  מלבד 

בכל דברי רבינו ז"ל.
...............................................

לאיש ר יש  "מה  ז"ל אמר  בינו 
כשהוא  לדאוג  הישראלי 
מונח עם רגליו לדלת )היינו קודם 
"וואס   - ופאות  זקן  עם  פטירתו( 
ער  אז  זארגען  ציא  איוד  האט 
צו דער טהיר  פיס  דיא  ליגט מיט 

מיט א בארד און פיאות".

)כתבי יד ר' שמואל הורביץ(

המשך מעמ' קודם
תו' ע"ח - ח"ב

שרפי-מעלה 
סיפורים ושיחות

מפי חסידי ברסלב

        רבונו של עולם, רחם עלינו למען שמך, ועזרנו וזכנו 
שנזכה להגות בדברי תורתך יומם ולילה. ואזכה להרבות 
ובטהרה  בקדושה  גדולה  בהתמדה  התורה  בלמוד 
תורתך,  בתלמוד  לבי  את  ותפתח  באמת.  הגדול  לשמך 
שאזכה להבין ולהשכיל העמקות והנעימות והמתיקות 
ותורני  והתמימה.  והטהורה  הקדושה  שבתורתך 
ותלמדני בכל עת שאזכה לידע תמיד באמת איך להתנהג 
יום  זהו קיומה, שאזכה ללמוד  בענין בטולה של תורה 
המוכרח  הזמן  ולכוון  ולידע  גדולה,  בהתמדה  ולילה 

להתבטל, שיהיה הכל יפה בעתו במועדו ובזמנו.
)לקוטי תפילות ח"ב ל"ט - על התו'(

לעשות
מתורות
תפילות

לעשות
מתורות
תפילות



הימים ה מטלטליו,  את  ואורז  הולך  קיץ 
קרניה  את  מצניעה  השמש  מתקצרים, 
ומראה אותם פחות על הארץ, החום מתמעט 
והולך. כל אלו מפנים הם מקום לחורף הקרב 

ובא.
החופש עבר כבר מזמן, אפילו השנה החדשה 
כבר התחילה ונתנה את אותותיה, שינתה את 

הלוח, קידמה את העולם בעוד שנה.
שהוא  הקדוש",  "החודש  האיתנים,  ירח  גם 
מכינים  שבו  החודש  השנה.  של  ה"דלק" 
ובונים את השנה, מתפללים ומתחננים לשנה 
טובה, מכינים כלים, ממלאים מאגרים לשנה 
תפילות,  של  חודש  נכנסה,  היא  עתה  שזה 
החודש  זה  גם  וכו'.  וכו'  מיוחדות  מצוות 
הנפלא עומד הוא לקראת סופו. המכונית עם 
הדלק  מיכל  התחדשות,  של  רעננה  אווירה 
את  הוא  מתחיל  מקום,  אפס  עד  הוא  מלא 
לעוד  הוא  נכנס  החדשה,  השנה  של  הדרך 

חורף קר ומרענן.
ושוב  הלוך  המסתובבים  החיים  בעלי  אפילו 
נקודת  לעצמם  מצאו  כבר  קריה,  ברחובות 
החורף  מפני  אותם  ותסתיר  שתגן  מחסה 

ההולך ובא. אלפי ציפורים שאינן מתפשרות, 
העיקר  קילומטרים,  אלפי  וגומעות  נודדות 
החורף.  ימי  בוא  לפני  עוד  להימלט  להספיק 
אט  אט  נושרים  הם  אף  היפים  העלים 
מסתיר  שלא  אחד  אין  מענפיהם.  ונשמטים 
מנשבת  קרה  רוח  החורף!  מפני  עצמו  את 
ברחובות הריקים, מעט האנשים שכן נראים 
בכח  שהתנתקו  כמי  נראים  ברחוב  ושם  כאן 
ובלית ברירה מביתם החמים למילוי משימה 

חשובה שלא ניתן היה לדחותה. 
היחיד שבא לפעמים הוא הגשם, המרמז על 
3, טהרת  2, על הטהרה  החכמה 1, על התורה 
רבינו  של  הגדול  אורו  את  הוא  מזכיר  הלב, 
הקדוש ה"נחל נובע", כמבואר בפסוק: "ַמִים 
ֲעֻמִּקים ִּדְבֵרי ִפי ִאיׁש ַנַחל נֵֹבַע ְמקוֹר ָחְכָמה" 4. 
הגשם, מנקה את הלכלוך, מגרש את הזוהמה 
שהצטבר משך ימי הקיץ, משרה הוא אווירה 

רעננה ונעימה של ניקיון, של טהרה. 
איתם,  הסכם  יש  חורף"  של"אדון  היחידים 
)שניהם  "אמיצי-הלב"  ברסלב  חסידי  הם 
 -  294  = חורף  במכוון:  גימטריא  אותה  הם 
דווקא  הוא  החורף  אצלם   ,)294  = ברסלב 

הזמן שהם יוצאים מהבתים, יוצאים לשדות, 
גם  החזקות,  הרוחות  מפני  נרתעים  אינם 
הקור הגשם והברד החזק אינו מעצור בעדם, 
זה   ,5 כ"זהב"  להם  שוות  אלו  לילות  ההיפך 
ל"פריחה"  ביותר  המתאים  הזמן  אצלם 
משקר  להתנתקות  'פורח'(,  אותיות  )'חורף' 
וגסות עולם העשיה להיכנס ולהתעלות  גשם 

בחיי הרוח, בעבודת ה'.
חורף ארוך. לילות ארוכים. כמה אפשר לזכות 
באין  ה'  לעבודת  להיכנס  ה'"?  על  "להתענג 
השקטים  הלילות  הם  נעימים  כמה  מפריע, 
של החורף, כמה מתאימים הם לעובד ה', אין 
מרוצים, אין לחצים. האנשים ישנים, החניות 
בודאי  והשדות  ריקים,  הרחובות  סגורות, 
בלילה  להספיק  אפשר  וכמה  כמה  ובודאי. 
אחד: תורה, תפילה, התבודדות... לילות של 

14 שעות---
מה יפיתם ומה נעמתם לילות החורף! 

__________________________
מקווה.   מי   .3 ז.   תענית   .2 כידוע.   החכמה"  "ים   .1
ד'.  5. אצל אנ"ש היו קוראים ללילות   - י"ח  4. משלי 

החורף "לילות הזהב".

לתרומות והנצחות להחזקת העלון והמבחנים בליקו"מ 
פלא': 050-418-0673 .  ת.ד. 5136 ירושלים

________________________________
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החורף - הפורח

ִבים ּוְלִפי ַהָּמקוֹם  ַּדע, ִּכי ָכל רוֶֹעה ְורוֶֹעה ֵיׁש לוֹ ִנּגּון ְמֻיָחד ְלִפי ָהֲעשָֹ
ִבים ְוַהָּמקוֹם ֶׁשרוֶֹעה ָׁשם, ֵּכן ֵיׁש לוֹ  ֶׁשהּוא רוֶֹעה ָׁשם, ...ּוְלִפי ָהֲעשָֹ
ִבים  ָהֲעשָֹ ֶׁשאוֵֹמר...ּוִמִּׁשיַרת  ִׁשיָרה  לוֹ  ֵיׁש  ב  ָוֵעשֶֹ ב  ֵעשֶֹ ָכל  ִּכי  ִנּגּון. 

ה ִנּגּון ֶׁשל ָהרוֶֹעה. ַנֲעשֶֹ

תורה ס"ג תנינא  

שעה שתיים ללימוד שולחן ערוך
לקלקל  גורמים  מעשינו  כמה  וחכם,  נבון  דור  וראו  נא  הביטו 
המאורות. והעיקר אשר הלילה איברי לשינתא, כי המאורים ילכו 
הצרות  וכל  מעשיהם,  במחשך  הרבים  בעונותינו  עקלתון  דרכים 
דומות ללילה, כי שמה עיקר התועבה. אוי לנו מיום הדין, חושך 
נרים פנינו, לא איברי לילה אלא לגירסא, היה מקום  ואופל איך 
ובפרט הגיעו  ויכולים ללמוד,  ינוחו מעצביהם  וזמן מוכשר שמה 
לילות החורף ארוכים למאוד, ובקל יוכל, איש מהם שעה שתים 
לגרוס ולעיין וללמוד שולחן ערוך לדעת אורחות ה' ומצותיו, ולא 

לכלות זמן בשיחה בטילה.
)יערות דבש – ח"ב - דרוש י(

להוסיף לימוד תורה
ולזאת נכון מאוד ובודאי שכל אחד ואחד ישמור עצמו מאוד לבל 
כל  עליו  חופף  יהיה  ה'  יראת  למען  מכוערים  דברים  עוד  לעשות 
היום, ויכין את עצמו לימי החורף ללילות הארוכים הבאים עלינו 
שאמר  וכמו  התורה,  לימוד  ולהוסיף  ה'  את  בהם  לעבוד  לטובה 
בקדשו הרבי ר' בנים מפרשיסחא בזלה"ק "דיא זיסע געסט דיא 
לילות  המתוקים  ]האורחים  אהן"  קוממען  נעכט  ווינטער  לאנגע 
החורף הארוכים מגיעים[ צריך להכין לקבלם בטהרה ולעבוד בהם 
את ה' בתורה ומעשים טובים.            )תפארת שמואל - לשמיני עצרת( 

מתגבר כארי
או יובן בס"ד אומרו מתגבר כארי על פי מה שכתב המצודות בפסוק 
"והכה את הארי בתוך הבור ביום השלג" וזה לשונו: עם היות כי 
טבע הארי להתחזק ביותר בזמן הקור, ומטבע האדם להמנע ממנו 
והכהו  עליו  נתגבר  זה  כל  עם  הפעולות החיונית בתגבורת הקור, 
והנה ודאי אדם היושב בארץ ישראל שהיא  נפש, עד כאן לשונו. 
ארץ הרים וגבעות ואוירה קר הרבה, קשה עליו עמידתו בחצות 
הלילה בימי החורף מחמת הקור, אך דוד המלך עליו השלום לא 
יעצרהו הקור, אלא היה מתגבר כארי, רצונו לומר כטבע הארי, 

שהקור נח לו בו, ומתחזק בו, הפך טבע האדם.
)בניהו בן יהוידע ברכות ג - ב(

לילות הזהב
רבי פנחס קאריצער היה מכנה את לילות החורף הארוכים בשם 
"לילות הזהב" - גאלדינע נעכט, כי יכולת עבודת ה' שבהם רב 
מאוד. ועיקר עבודת איש הישראלי לקום אז בחצות לילה לעבודת 
כדי להתעורר לקיים הנהגה  לדבר מזה,  והיו מרבים אנ"ש  ה'. 

קדושה זו בפרט בלילות החורף.                         )שש"ק  ג - תרכ"ד(


