
אור הגאולה
ה ל ו א ג ד א  ת ל ח ת א י  ל ש ר  פ ס ה

עיונים ועצות למעשה מתורות רביה"ק    עפ"י העמוד היומי בליקו"מ

47 חיי שרה . כ"ב חשון תשע"ד

בס"ד בר"ה

התאריך  יום
בחודש

העמוד   
בליקו"מ

ח.כ"בשבת
ח:כ"גראשון

ט.כ"דשני 
ט:כ"השלישי
י.כ"ורביעי

י:כ"זחמישי
יא.כ"חשישי

ליקו"ה
אבן העזר

ט'

י'

י"א

י"ב

י"ג

י"ד

ט"ו

לוח העמוד היומי

המשך בעמ' הבא 

ח"א

לקוטי-הלכות
           הלכה למעשה

ה " ו ק י ל ב י  מ ו י ה ף  ד ה י  " פ ע

הל' פריה ורביה ואישות א' - ב'

ְּפָרִטי  ֵשֶכל  ָואוֹת  אוֹת  ְלָכל  ֵיׁש  א. 
ְוַהִּצְמצּום.  ַהְּתמּוָנה  ְּבאוֹתוֹ  ַהְמֻלָּבׁש 

)א – א(
________________________

ֶׁשּנוָֹלִדין  ַהַהְמָּתקוֹת  ָּכל  ַתְכִלית  ב. 
ִהיא  ַההוָֹלָדה  ִּכי  ְקדוֹׁשוֹת,  ְנָׁשמוֹת 

ִעַּקר ַהַהְמָּתָקה. )א – א(
________________________

אוִֹתּיוֹת  ֵהם  ֵהם  ִיְשָרֵאל  ַנְפׁשוֹת  ג. 
ֵּבין  ַאֲהָבה  ְּכֶׁשֵּיׁש  ֵּכן  ְוַעל  ַהּתוָֹרה, 
ֶׁשִּנְכָלִלין  ְּכָללּות  ְּבִחיַנת  ֶׁשֶּזה  ִיְשָרֵאל 
ִּבְבִחיַנת  ֻּכָּלם  ִנְכָלִלין  ַוֲאַזי  ָּבֶזה,  ֶזה 
ְׁשֵלמּות  ֵיׁש  ַוֲאַזי  ִעָּלָאה,  ָחְכָמה 

ְלַהּתוָֹרה. )א – ב(
________________________

ֵהם  ַּבַעל  ָלּה  ְּכֶׁשֵאין  ִאָּׁשה  ָּכל  ד. 
ֶנֱאָחִזין ָּבּה, ַּכּמּוָבא. )א - ד(

________________________

ְּבָיֵמינּו  ִּבְמֵהָרה  ַהָּמִׁשיַח  ְּבִביַאת  ה. 
ִּתְהֶיה ַהַהְמָּתָקה ִּבְבִחיַנת ֵשֶכל ַהּכוֵֹלל 
ֵּדָעה  ָהָאֶרץ  ִּתָּמֵלא  ִּכי  ָאז,  ֶׁשִּיְתַּגֶּלה 
ִּכי  ְמַכִּסים,  ַלָּים  ַּכַּמִים  ה'  ֶאת  ָלַדַעת 
ִיְהֶיה ַאֲהָבה ּוְכָללּות ְוַאְחדּות ֵּבין  ָאז 
ְוֹלא  ַאַחת  ְלַמְמָלָכה  ִיְהיּו  ִּכי  ִיְשָרֵאל, 

ֵיָחצּו ִלְׁשֵּתי ַמְמָלכוֹת עוֹד. )א – ה(
________________________

ֶׁשְּמַחֵּדׁש  ְיֵדי ִחּדּוִׁשין ְּדאוָֹרְיָתא  ַעל  ו. 
ַעל ְיֵדי ֶׁשְּמַהְרֵהר ְוחוֵֹׁשב ְּבִדְבֵרי תוָֹרה, 
ַהַּמֲחָׁשָבה  ְּפַגם  ְמַתֵּקן  ֶזה  ְיֵדי  ַעל 
ֶׁשָּבא  ַעד  ָרִעים  ְּבִהְרהּוִרים  ֶׁשָחַׁשב 
ְלֵחְטא ֶזה. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעֶשה ַהְמָּתָקה 
ֶׁשַעל  ִעָּלָאה  ָחְכָמה  ִּבְבִחיַנת  ֶעְליוָֹנה, 

ְיֵדי ֶזה ִנְתַּתֵּקן ֶזה ֶהָעווֹן, )א – ט(
ֱאמּוָנה  לוֹ  ֶׁשִּיְהֶיה  ָצִריְך  ֵּכן  "ַעל 
ְלַחֵּבר  ְּכֵדי  ֶׁשְּמַחֵּדׁש,  ְּבַהִחּדּוִׁשין 
ֱאמּוַנת  ִּבְבִחיַנת  ְּבָחְכָמה,  ֱאמּוָנה 

ֲחָכִמים ְלַתֵּקן ַמה ֶּׁשָּפַגם."
________________________

ז. ְלָכל ַהֲחָטִאים מוִֹעיל ְּתׁשּוָבה, ֲאָבל 
ַרק  ִּבְתׁשּוָבה,  ָּתלּוי  ֵאין  ֶהָעווֹן  ֶזה 
ְיֵדי  ַעל  ְוִעָּקר  ַהּתוָֹרה,  ְיֵדי  ַעל  ִּתּקּונוֹ 
ּתוָֹרה  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ֲחָכִמים,  ֱאמּוַנת 
ֶׁשְּבַעל ֶּפה ֶׁשִּמְתַחֵּבר ִעם ּתוָֹרה ֶׁשִּבְכָתב 

ּוְמַקֵּבל ֵמָחְכָמה. )א – י(

תורה ד' - אנכי

מלכות ה'
ִּכי ַעְכָׁשו ַהַּמְלכּות ְוַהֶּמְמָׁשָלה ְלָהֲעּכּו"ם, ּוִבְׁשִביל 
ְּבֵׁשם  ֶׁשָּלֶהם  ֱאִליִלים  ֲעבוַֹדת  ִנְקָרִאים  ֶזה 
ַהִּנְקָרא  ַמְלכּות  ִמְּבִחיַנת  יוְֹנִקים  ִּכי  ֱאֹלִהים, 
ִמֶּקֶדם".  ַמְלִּכי  ֶׁשָּכתּוב: "ֱאֹלִהים  ְּכמוֹ  ֱאֹלִהים, 
ֲאַזי  ָהַעּכּו"ם,  ִמֵּבין  ַמְלכּות  ְּבִחיַנת  ּוְכֶׁשַּמֲעִלין   1

ִנְתַקֵּים: "ִּכי ֶמֶלְך ָּכל ָהָאֶרץ ֱאֹלִהים". 2

מלכות

ִּכי  ָעֵלינּו  ְוִתְמלוְֹך  תוִֹפיַע.  ַמְלֵּכנּו  "ִמְּמקוְֹמָך 
ָלְך." כאן בעולם הבחירה השם  ֲאַנְחנּו  ְמַחִּכים 
האנשים   - הבחירה'  'בעלי  שאנו  רוצה  ית' 
את  נגלה  בעבודותינו  והפשוטים,  הקטנים 

מלכותו בעולם.

ידוע שהתורה הזו נאמרה בזלאטיפאליע בחג שבועות, על-ידי אחד שבא אל שבועות אל רבינו זלה"ה 
בתוך הבאים כי שבועות היה מהזמנים הקבועים כידוע. ואותו האיש היה מקורב חדש שלא היה עדיין 
גדול. ומסחרו היה מהצבא שעמד בעירו,  וירא-שמים ובר-דעת  אצל רבינו זלה"ה מקודם, איש כשר 
והוא היה המספיק להם כל צרכיהם, אוכל ומלבושים וכיוצא ע"י השרים הממונים עליהם. והשרים 
היו מצערים אותו עד למאוד בחשבונותיהם איתו, ומחמת שרצו שיתן להם בכל פעם שוחד, העלילו 
עליו כמה פעמים והפחידו אותו שימסרו אותו למלכות. ומחמת שכל מחייתו ופרנסתו היתה רק מזה, 
נדמה לו שאם ימסרוהו למלכות יפסיד כל פרנסתו. ומחמת שהיה איש כשר בלבל אותו גם זאת שכל 
בטחונו הוא באיסור ממאמר התנא באבות "הוו זהירין ברשות" שזה ממש כמן 'מבטח בוגד' שעובד 

למלכות הרשעה, כאילו ח"ו אין לו אלוקי.

ובבואו אל אדמו"ר זלה"ה בערב שבועות וקיבל שלום, ורבינו קבלו בסבר פנים יפות, והתחיל לספר 
לפני אדמו"ר האיך שעוברים עליו צרות מצרות שונות, עד שלא די שאין לו עוה"ז אלא גם אף עוה"ב 
בוודאי שלא יהיה לו. ומחמת טרדת ערב יו"ט אמר לו רבינו זלה"ה כעת אין זמן לדבר באריכות, אי"ה 
ביו"ט נדבר. והלך האיש ולא סיפר לרבינו זלל"ה שום פרטיות, ובפרט ביו"ט בוודאי לא היה זמן לספר.

ובתוך כך אמר אז אדמו"ר זלל"ה התורה הזאת המתחלת 'כשאדם יודע וכו' וצריך להשיב המלוכה 
להשי"ת', נבהל האיש הנ"ל כי זה נצרך לו, ואיך ידע רבינו שזה נוגע אליו למחשבותיו ועניניו, כי הוא 
וכו',  ווידוי-דברים  נצרך  זלל"ה שם שלזה  וכפי שמבאר רבינו  לא סיפר לרבינו זלה"ה שום פרטיות, 
והוא מקורב חדש שעדיין לא התוודה לפני אדמו"ר זלל"ה, עלה בדעתו שיתוודו בוודאי אי"ה אחרי 
יו"ט ויספר לפניו כל מאורעותיו, ובתוך כך הזכיר רבינו זלה"ה הלאו של "לא יהיה לך אלהים אחרים", 
וחשב בדעתו שגם זה שייך אלי שאני עובר כסדר על זה הלאו, שכל בטחוני בפרנסתי הוא ע"ז מהמלכות. 
ונפל לעצבות עי"ז שיצטרך להתוודות. ואגב נזכר בהבלבולים שיש לו על-זה שמוכרח תמיד לילך לבית 
השרים הנ"ל לעשות חשבונות איתם, וב"ב מדברים איתו הרבה וא"א לו ליזהר מהם, כי אצלם זהו 
לשחוק, אך הוא בפנימיותו יש לו יסורים מזה. וכשאמר אדמו"ר ז"ל 'שע"י שרואין את הצדיק בחי' 
והיו עיניך רואות' וכו', הרגיש האיש שאליו כיוון רבינו זה, שעי"ז נתבטלים העצבות והתאוות. ובאמת 
היה לו להאיש הנ"ל מיחוש מכבר שעצמותיו היו כואבים לו ולא היה יודע רפואה לזה, וכששמע שע"י 

וידוי דברים וכו' כמבואר בפנים, הכלל ראה שכל התורה הזו נאמרה בשבילו.                      )רינת ציון(

מעלת הלימוד

ְלַמַען ַהֵּׁשם ֲחַזק ְוִהְתַחֵּזק ּוְזכֹר ֶאת ּבוַֹרֲאָך ְּבָכל ֵעת ֵּבין ְּבִטיבוֹ ֵּבין ְּבָעקּו ַחס ְוָׁשלוֹם ַחס ְוָׁשלוֹם, ְוַקָּים 
ַמה ֶׁשֶּנֱאַמר: ַּבה' ֲאַהֵּלל ָּדָבר ֵּבאלִקים ֲאַהֵּלל ָּדָבר. ִּכי ָּכל ַהְּמאָֹרעוֹת ַהּכֹל ְלטוָֹבֵתנּו, ְוֶזה ֵמֵעין עוָֹלם ַהָּבא 
ְוכּו' ַּכְמבָֹאר ְּבִסיָמן ד', ְרֵאה ַּגם ְרֵאה ַּכָּמה ִהְפִליא ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ַחְסּדוֹ ַהָּגדוֹל ִעָּמנּו ֶׁשִהְקִּדים ְרפּואוֹת 
נִפְלָאוֹת ּכָאֵּלֶה ְלַמּכוֵֹתינּו ָהֲאנוֹׁשוֹת ָּכֵאֶּלה ֶׁשהוִֹדיָענּו ְּבַרֲחָמיו ּתוֹרוֹת נוָֹראוֹת ְוִנְפָלאוֹת ְוִנְשָֹּגבוֹת ָּכֵאֶּלה 
ָהֵאּלּו,  ַהָּיִמים  ְּבַאֲחִרית  ַהָּללּו  ָּבִעִּתים  ַּגם  ָּבֶהם  ַנְפׁשוֵֹתינּו  ְלַהֲחיוֹת  ֶׁשּנּוַכל  ֵמעוָֹלם  ִנְׁשְמעּו  לא  ֲאֶׁשר 
ֲאֶׁשר ָעֵלינּו ִנְּבאּו ָּכל ַקְדמוֵֹנינּו ַהַּצִּדיִקים ְוַהְּנִביִאים ָהֲאִמִּתִּיים, ְלַמַען ַהֵּׁשם ָחָזק ְוִנְתַחֵּזק ְוַאל ִּתְׁשַּכח 
ְּבָכל ֵעת ִמי ָהָיה ָּבעוָֹלם ּוִמי ְמַקֵּים ָהעוָֹלם ַעָּתה, ַּבה' ָּבַטְחנּו לא ִנְמַעד...                   )עלים לתרופה – ל"ד(



ה'  מלכות  לגלות  זוכים  אנו  איך 
מתבטלים  שאנו  על-ידי  בעולם? 
לרצון ה' ומתנתקים מהמידות הרעות של הגוף, 
בתורתו  לנו  צווה  כאשר  ה'  מצוות  ומקיימים 

הקדושה. 3

מלכות הרשעה

בפרט  ה',  למלכות  חלילה  מתבטלים  כשאין 
כשחס-ושלום עוברים על מצוות התורה הקדושה, 
זה נותן כח למלכות הרשעה ואזי מלכות הרשעה 
וזאת  מתגברת ומתחזקת על המלכות דקדושה. 
בגלות  שנים  הרבה  כל-כך  נמקים  שאנו  הסיבה 

מרה תחת מלכות הרשעה.

"ְוֶזהּו ִעַּקר ֲאִריַכת ַהָּגלּות ַהַּמר ְוָהָארְֹך ַהֶּזה ְוֵאין 
ְּדָבִרים  ִוּדּוי  ַהְינּו  ִּבְתׁשּוָבה,  ֶאָּלא  ְּתלּוָיה  ַהְּגֻאָּלה 
ִלְפֵני ַהַּתְלִמיד ָחָכם, ֶׁשֶּזה ִעַּקר ַהְּתׁשּוָבה, ֶׁשַעל ְיֵדי 
ַהַּמְלכּות  ָּתׁשּוב  ְוָאז  ְלָׁשְרָׁשּה  ַהַּמְלכּות  ַמֲעִלין  ֶזה 
ְלֵבית ָּדִוד ְוִיְמֹלְך ָעֵלינּו ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ֶׁשהּוא ַמְלכּות 

ִּדְקֻדָּׁשה." 3

ביטול 

לזכות להתחבר ולהתכלל במלכות דקדושה, לזה 
עצמו  את  ולטהר  ולקדש  להתנתק  האדם  צריך 
מכל תאוות העולם הזה. "ְוָהִעָּקר ָהעוֶֹלה ַעל ַהּכֹל 

הּוא ֶׁשִּיְזֶּכה ַלֲעָנָוה ְוִׁשְפלּות ֲאִמִּתי." 3

במעשיו  המגלה  זה  הוא  הוא  האמת  הצדיק 
המתקרבים  לכן  בעולם,  ית'  השם  מלכות  את 
גם-כן  להתכלל  הם  זוכים  אליו  ומתבטלים 
במלכות דקדושה. אך גם אחר שהאדם זכה למה 
הרוחני  והשפע  האור  לכל  והכלי  העיקר  שזכה, 
אמיתית  ענווה  לאדם  אין  כי אם  ה'ענווה',  הוא 
מה תועלת יהיה לו מכל השפע הרוחני? ככל שהוא 
יזכה יותר הוא חלילה יתגאה יותר ויתרחק יותר 

מהשם ית'.
שזכה,  למה  זכה  ידו  שעל  העיקר  הצדיק,  אכן 
הוא מחמת גודל מידת השפלות שהיתה לו. לכן 
המתקרבים אליו הרוצים גם-כן לזכות, צריכים 

בנוסף להכל גם ל'וידוי דברים'. 4

"ְוַעל ֵּכן ִאי ֶאְפָׁשר ִלְזּכוֹת ָלֶזה ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ַצִּדיק 
ַהּדוֹר ֶׁשהּוא ָעָנו ֶּבֱאֶמת, ְּדַהְינּו ַעל ְיֵדי ִוּדּוי ְּדָבִרים 
ִלְזּכוֹת  ֶאְפָׁשר  ְוִאי  ֵמַהּכֹל.  ְּגדוָֹלה  ֲעָנָוה  ִּכי  ְלָפָניו, 
ַלֲעָנָוה ֲאִמִּתִּיית ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ַצִּדיק ַהּדוֹר ֶׁשהּוא 
זוֶֹכה  ְוָאז  ָהָאָדם  ִמָּכל  ָעָנו  ֶׁשָהָיה  מֶֹׁשה  ְּבִחיַנת 
ִלְכֹלל ָּבֵאין סוֹף, ֶׁשֶּזהּו ִעַּקר ַּתְכִלית ָהָאָדם ֶׁשִּנְבָרא 

ִּבְׁשִביל ֶזה ַאְׁשֵרי ַהּזוֶֹכה ָלֶזה." 3

וידוי דברים

ְלָפֵרט  ָצִריְך  ִּכי  ְּדָבִרים,  ִוּדּוי  ַּדְוָקא  ָצִריְך  ִּכי  "ַּדע 
ַּפַעם  ְּבָכל  ְּבִדּבּוִרים  ְלִהְתַוּדוֹת  ְוָצִריְך  ַהֵחְטא,  ֶאת 
ה." 5 ְוַעל ֵּכן ְצִריִכין ִוּדּוי ְּדָבִרים,  ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָעשָֹ
ְיֵדי  ַעל  ַהֲחָטִאים  ַעל  ֶׁשִּמְתַוִּדין  ַהִּוּדּוי  ְיֵדי  ַעל  ִּכי 
ֶזה ִמְתַּכְּפִרין ַהֲחָטִאים, ְּכמוֹ ֶׁשָּכתּוב: ּומוֶֹדה ְועֵֹזב 
ַהִּניצוֹצוֹת  ָּכל  ַמֲעִלין  ַהִּוּדּוי  ְיֵדי  ַעל  ִּכי   6 ְיֻרָחם, 

ֶׁשָּנְפלּו ַעל ְיֵדי ַהֲחָטִאים. 7

צריך  לנצח  טוב  לאחרית  לזכות  שרוצה  "מי 
אמת  לצדיקי  להתקרב  כחו  בכל  להשתדל 
הינו  לבו,  כל  הצדיק  לפני  ויספר  ותלמידיהם, 
עוונותיו.  כל  לו  זה מוחלין  ידי  ועל  דברים,  ודוי 
כי עוונותיו של אדם חקוקין על עצמותיו, כי כל 
עברה יש לה צרוף אותיות, וכשעובר איזה עברה 
אזי נחקק צרוף רע על עצמותיו כפי אותיות הלאו 
מביא  זה  ידי  ועל  הטומאה.  בתוך  שעבר  הזה 
וזה  מלכות דקדושה לתוך גלות דסטרא אחרא. 
הצרוף הרע שנחקק על עצמותיו נוקם בו. ועל ידי 

ודוי דברים לפני התלמיד חכם יוצאים מעצמותיו 
האותיות החקוקים עליהם ונתתקן הכל." 8

גם עכשיו

לפניו  שמתוודין  על-ידי  שזוכין  מה  "בפרט 
גם  נעשה  זאת  כל  וכו'  ליבו  כל  לפניו  ומספרין 
קצת  מרומז  זה  וענין  הסתלקותו.  אחר  עכשיו 
שהיו  ז"ל  רבותינו  מאמר  שם  שהביא  במה 
משה  שאמר  עד  מגולגלין,  יהודה  של  עצמותיו 
שמע ה' קול יהודה והזכיר הוידוי שהתוודה וכו' 
ע"ש. ולפי הנ"ל מובן ממילא ומה אם יש לו כח 
להצדיק לתקן הדורו שהיו לפניו ולא הכירו אותו 
ולא ידעו ממנו כלל, מכל שכן שיש לו כח לתקן 
וכוחו  זכותו  ונשענים על  הדורות הבאים אחריו 

ומשתדלים לקיים דבריו." 9 

דעת

השלטון  כח  את  מקבלת  הרשעה  כשמלכות 
הדעות,  את  לבלבל  מנסה  היא  מייד  בעוונותינו, 
וכך כשהדעת מבולבלת קשה  להפוך את הדעת. 

מאוד לזכות להתקרב לה' כראוי.
הנעשה,  כל  את  רואים  הקדושים  הצדיקים 
האנשים  את  להוציא  עת  בכל  הנלחמים  והם 
והעירבובים  הבלבולים  ומכל  מתרדמתם 
אליהם  למתקרבים  ובפרט  בעולם,  שהתפשטו 
עד שבכוח  ומעוררים אותם מאוד,  הם מאירים 
להתעורר  זוכה  עם-ישראל  כלל  גם  הזה  האור 

ולהתקרב להשם ית'.
ְּבַדַעת  ֶׁשֵּמִאיר  סוֹף  ָהֵאין  אוֹר  "ִהְתנוְֹצצּות 
ֶזהּו  ָהֱאֶמת  ַלַּצִּדיק  ְלִהְתָקֵרב  ַהּזוֶֹכה  ַהִּיְשְֹרֵאִלי 
ַמה  ְּכפּום  ַחד  ָּכל  ַּבְעָלּה,  ַּבְּׁשָעִרים  נוָֹדע  ְּבִחיַנת 
ִּבְׁשַעת  ִּכי  ָּבֶזה,  ְלַדֵּבר  ֶאְפָׁשר  ְוִאי  ְּבִלֵּביּה  ִּדְמַׁשֵער 
ָׁשם  ֶׁשְּמבָֹאר  ְּכמוֹ  ָיַדע  ֹלא  ַעְצמוֹ  הּוא  ַהִּבּטּול 
ַוֲאָנָׁשיו  ַהֶּזה  ַהָּגדוֹל  ַהַּצִּדיק  ְיֵדי  ַעל  ְּבַהּתוָֹרה... 
ִנְמָׁשְך ָהאוֹר ְלָכל ִיְשָֹרֵאל ֶׁשִּיְזּכּו ֻּכָּלם ָלַדַעת ַאְחדּות 
ָהֵאין סוֹף ְוטּובוֹ, ֶׁשִּיְזּכּו ֻּכָּלם ֶׁשִּיְהֶיה ִנְפָּתח ָלֶהם 
אוֹר ָהֵאין סוֹף ִּבְבִחיַנת ָרצוֹא ָוׁשוֹב ַעד ֶׁשִּיְזּכּו ָלַדַעת 
ָּכל ֶאָחד ַמה ֶּׁשֵּיַדע ְוִיְתנוֵֹצץ ְּבמֹחוֹ, ַעד ֶׁשֵּיְדעּו ֻּכָּלם 

ִּכי ה' הּוא ָהֱאֹלִקים." 3

כראוי

על  מהתאוות.  יציאה  הוא  לכל,  הקודם  התנאי 
האדם לקדש ולטהר עצמו תחילה, ורק אחר-כך 

הוא יכול לזכות לביטול כראוי להשם ית'.
ֶאְפָׁשר  ְוִאי  נוֵֹטל,  ָּכל ָהרוֶֹצה ִלּטֹל ֶאת ַהֵּׁשם  "ֹלא 
ְּכֶׁשְּמַקְּדִׁשין  ִאם  ִּכי  ַהַּנ"ל  ִּבּטּול  ִלְבִחיַנת  ִלְזּכוֹת 
ְוַהַּתֲאוֹת  ַהִּמּדוֹת  ָּכל  ּוְמַׁשְּבִרין  ְּתִחָּלה  ַעְצמוֹ 
ִּבְתׁשּוָבה  ְוָׁשִבין  ְיסוֹדוֹת  ֵמַאְרָּבָעה  ַהִּנְמָׁשִכין 
ְׁשֵלָמה ּוִמְתַוִּדין ִוּדּוי ְּדָבִרים ִלְפֵני ַּתְלִמיד ָחָכם ָאז 
ְוַגם ָאז ִאי ֶאְפָׁשר  ְלִהָּכֵלל ָּבֵאין סוֹף  ַּדְיָקא ְיכוִֹלין 
ְלִהְתַּבֵּטל ְלַגְמֵרי ִּכי ה' ִיְתָּבַרְך רוֶֹצה ַּבֲעבוָֹדֵתנּו, ַעל 
ֵּכן ָצִריְך ֶׁשִּיְהֶיה ַהִּבּטּול ִּבְבִחיַנת ָרצוֹא ָוׁשוֹב. ֲאָבל 
ִמי ֶׁשהּוא ְמֻׁשָּקע ֲעַדִין ְּבַתֲאוֹת ַּגְׁשִמּיוֹת ְּבַוַּדאי ִאי 
ֶאְפָׁשר לוֹ ִלְזּכוֹת ִלְבִחיַנת ִּבּטּול ַוֲאִפּלּו ִאם ִיְתנוֵֹצץ 
לוֹ ִלְפָעִמים ְוִיְרֶצה ַלֲעלוֹת ּוְלִהָּכֵלל ָּבֵאין סוֹף יוֵֹתר 
ַחס  ָּבֶזה  ִלְפּגֹם  יּוַכל  ַמְדֵרָגתוֹ  ְלִפי  לוֹ  ֵמָהָראּוי 
ְוָׁשלוֹם ֶׁשֶּזה ְּבִחיַנת ֶּפן ֶיֶהְרסּו ַלֲעלוֹת ֶאל ה'... ַעל 
ֵּכן ְצִריִכין ְלַבֵּקׁש ַהְרֵּבה ֵמה' ִיְתָּבַרְך ֶׁשִּיְזֶּכה ַלִּבּטּול 
לוֹ  ַיִּזיק  ְוָטֳהָרה ֶׁשֹּלא  ִּבְקֻדָּׁשה  ַמְדֵרָגתוֹ  ְלִפי  ַהֶּזה 
ִרּבּוי ָהאוֹר ַחס ְוָׁשלוֹם, ִּכי ִרּבּוי ַהֶּׁשֶמן ּגוֵֹרם ִּכּבּוי 

ַהֵּנר ַחס ְוָׁשלוֹם." 10
________________________________________________
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המשך מעמ' קודם
תו' ד'

ַּבְּסָפִרים,  "ַּכּמּוָבא 
ֶׁשּתוָֹרה ִהיא ִּתּקּון ָּגדוֹל ְּביוֵֹתר 
ְוֶזה  ַהְּתׁשּוָבה.  ִּתּקּוֵני  ִמָּכל 
"ֲהִׁשיֵבנּו  ְמַבְּקִׁשים  ֶׁשָאנּו 
ְוַהֲחִזיֵרנּו  ְוכּו'  ְלתוָֹרֶתָך  ָאִבינּו 
ְוכּו'.  ְׁשֵלָמה"  ִּבְתׁשּוָבה 
ֶׁשִּמְתַּפְּלִלין ֶׁשְּתׁשּוָבֵתנּו ִיְהֶיה ַעל 
ְיֵדי ַהּתוָֹרה, ֶׁשֲאַזי ִיְהֶיה ִנְתַּתֵּקן 
ָּכל ִמיֵני ֲחָטִאים ֶׁשָּבעוָֹלם ַוֲאִפּלּו 
ְּפַגם ַהּמַֹח ַעל ְיֵדי ָעווֹן ֶזה ַּכַּנ"ל."
___________________

ח. ִעַּקר זֹאת ַהַהְמָּתָקה ָהֶעְליוָֹנה 
)המבואר בס"ק ז'( ִיְהֶיה ַעל ְיֵדי 
ִּבְׁשִביל  ַהָּגלּות  ִעַּקר  ִּכי  ָמִׁשיַח, 
ִעְנָין ֶזה, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ָאנּו ְמֻפָּזִרין 
ּוָמִׁשיַח  ָהֻאּמוֹת  ֵּבין  ּוְמפָֹרִדין 

ָיבוֹא ְלַקֵּבץ ִנָּדִחים. )א – יא(
 ___________________

ַאֲחָריו  ֶׁשִּיָּׁשֵאר  ָהָאָדם  ָצִריְך  ט. 
ְּכֵדי  ְוַתְלִמיד,  ֵּבן  ְּבִחיַנת  ַהַּדַעת, 
ַהֶּזה  ָּבעוָֹלם  ַּגם  ַּדְעּתוֹ  ֶׁשָּיִאיר 
ֶׁשל  ַהַּׁשֲעׁשּוַע  ִעַּקר  ֶזה  ִּכי  ַהָּׁשָפל, 
ַּגם  ְּכֶׁשְּמַקְּׁשִרין  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם 
ִיְתָּבַרְך  ֵאָליו  ַהָּׁשָפל  ַהֶּזה  ָהעוָֹלם 

ְוכּו'. )הל' ב(
 ___________________

ָּגדוֹל  ָקדוֹׁש  ֶׁשהּוא  ִמי  ֲאִפּלּו  י. 
ְלַגְמֵרי  ַעְצמוֹ  ִלְפרֹׁש  ַרַּׁשאי  ֵאינוֹ 
ָצִריְך  ַרק  ְּכָלל,  ִאָּׁשה  ִלָּשא  ִלְבִלי 
ְלַקֵּים ִמְצַות ְּפִרָּיה ּוְרִבָּיה, ִּכי ֶזהּו 
ַהְּׁשֵלמּות  ַּתְכִלית  ֶזה  ֶׁשֵאין  ִעְנָין 
ְלַמָּטה,  ְוֹלא  ְלַמְעָלה  ַרק  ִלְהיוֹת 
ַהַּצִּדיק  ֶׁשל  ַהְּׁשֵלמּות  ִעַּקר  ִּכי 
ְלַמְעָלה  ֶׁשִּיְהֶיה  ָהֲאִמִּתי הּוא ַרק 
ְּבָדֵרי  ְלָהִאיר  ֶׁשּיּוַכל  ּוְלַמָּטה 

ַמְעָלה ּוְבָדֵרי ַמָּטה. )הל' ב(
ְוָקדוֹׁש  ָּגבַֹּה  ֶּׁשַהַּצִּדיק  "ָכל ַמה 
ָצִריְך  ֵכן הּוא  ְּכמוֹ  ְויוֵֹתר,  יוֵֹתר 
ְּכֵדי  ְּביוֵֹתר,  ְלַמָּטה  ַּגם  ְלָהִאיר 
ַהַּתְחּתוִֹנים  ָּכל  ַּגם  ֶׁשְּיַקֵּׁשר 
ַהֻּמָּנִחים  ֲאִפּלּו  ָעָפר,  ַהּׁשוְֹכֵני 
ֻּכָּלם  ְלָקְרָבם  ְמאֹד,  ְלַמָּטה 
ִזּוּוג  ְּבִחיַנת  ְוֶזה  ִיְתָּבַרְך,  ֵאָליו 
ָּכל  ְלַקֵּׁשר  ֶׁשָּצִריְך  ִּדְקֻדָּׁשה 
ֵאָליו  ַהַּתְחּתוִֹנים  ָהעוָֹלמוֹת 
ִיְתָּבַרְך, ִּכי ִאָּׁשה ִיְרַאת ה' ִהיא 
ֶׁשּנוֶֹתֶנת  ַהַּבִית  ֲעֶקֶרת  ְּבִחיַנת 
ֶׁשָּכל  ְוכּו',  ְלֵביָתּה  ֶטֶרף 
ָהעוָֹלמוֹת ְמַקְּבִלין ִחּיּות ַעל ָיָדּה 
ַּכָּידּוַע. ְוֶזה ִעַּקר ְּבִחיַנת ִנּשּוִאין 
ָּכל  ֶׁשִּיְתַקְּׁשרּו  ְּכֵדי  ִּדְקֻדָּׁשה 
ְלַקֵּׁשר  ְּדַהְינּו  ַיַחד,  ָהעוָֹלמוֹת 
ַּגם ָהעוָֹלם ַהֶּזה ַהָּׁשָפל, ֶׁשהּוא 
ְּכֶנֶגד  ְּדנּוְקָּבא,  ִסְטָרא  ְּבִחיַנת 
ְלַקְּׁשרוֹ  ָהֶעְליוִֹנים,  ָהעוָֹלמוֹת 
ַּגם ֵּכן ֵאָליו ִיְתָּבַרְך ַעל ְיֵדי ִזּוּוג 

ִּדְקֻדָּׁשה ָּכָראּוי."
 ___________________

יא. ַּדְיָקא ִמי ֶׁשהּוא ָקדוֹׁש ְּביוֵֹתר 
ְוָגבַֹּה ְמאֹד ְמאֹד, ְּכמוֹ ֵכן הּוא ָיכוֹל 
ְלהוִֹריד ַעְצמוֹ ְמאֹד ְמאֹד ְלַהְגִּביַּה 
ְּבֵׁשֶפל  ַהֻּמָּנִחים  ַהַּתְחּתוִֹנים  ֲאִפּלּו 
ִעַּקר  ְוֶזהּו  ְּביוֵֹתר.  ַהַּמְדֵרָגה 
ְׁשֵלמּות ַמֲעָלתוֹ ַהָּגבַֹּה, ִּכי ְּכֶׁשהּוא 
ְלַמָּטה,  ְוֹלא  ְלַמְעָלה  ְלַמְעָלה  ַרק 

ֵאין ֶזה ְׁשֵלמּות. )הל' ב(



ן י ִר ִעי ִמיִלין ְז

מתנת ה"המתן" 
י כ ל מ ה ו ז ח טא ב ג ד 

רבות מכשלות המקשים מאוד את ב ישנם פעמים  כבישי החיים, 
הדרך, מכשולות אלו הם לפעמים טעות שנעשה מכבר, לפעמים 
לא  אתה  מצליח.  אינו  האדם  אך  לעשותו  עז  רצון  שיש  טוב  דבר  זה 
הצלחה  והחוסר  הייאוש  מדומיין!  אתה  בשבילך!  לא  זה  תצליח! 
הקטנטן  שבפיה  לתולעת  הם  דומים  הלב,  את  ואוכלים  מכרסמים 

והמזערי היא מרקיבה ומקלקלת פרי עסיסי גדול ויפה.

הסכנה היא גדולה! כמה וכמה נפשות יקרות נפלו מדמיונות אלו, כמה 
הם אלו השבורים ורצוצים, הרחוקים מאוד... הכל, כי היה חסר להם את 
עצת ה"המתן". הם לא זכו להבין שכדי לזכות לטוב חייבים 'המתנה'. 
למתנה, נדרשת המתנה. לדבר טוב צריכים להמתין ולהמתין ולהמתין, 
המתגלגלות  הזולות"  ה"תאוות  כמו  לא  הוא  ערך",  "יקר  הוא  הטוב 

בראש כל חוצות. לטוב ערך רב ולכן דורשים עליו "מחיר מלא". 

מה הוא התשלום אם כן? התשלום הינו ב"כסף" – כיסופים, המתנה 
בסבלנות ובאורך רוח. אם באמת יש לך ערך לדבר שאתה ממתין אליו 
אתה לא בורח, לא נבהל, ודאי וודאי שאתה לא בועט באף אחד. אתה 
צעד,  אחר  צעד  מתקדם  ולמכשלות.  למניעות  מתייחס  לא  ממתין! 
נוסע במסילה העולה "בית אל", מכיר את כללי הנסיעה בעליה )רצֹוא( 

.ובירידה )שֹוב(. . .
אמת שחלילה להצדיק טעויות, חלילה להגיד לשקר "לא נורא", השקר 
הוא רע ונורא. אני מודה שטעיתי! אני מתבייש שטעיתי וציערתי את 
לכן  דווקא  אך  שבשמים---  מאבי  רחוק  שאני  מתבייש  אני  בוראי! 
כל מה שקלקלתי  כל מה שעיוותי, את  לזכות לתקן את  חזק  רצוני 
במשך ימי חיי. דווקא כי כל כך צר לי שציערתי את בוראי. דווקא כי 
כל כך מר לי, לכן אשתדל בכל כוחי לא לחזור שוב על הטעות. לא אתן 
לגמרי  המרחיקה  נגף  לאבן  בדרכי.  נגף  לאבן  לי  להפוך  למכשולות 
מהדרך. ההיפך, אני מקבל את הביזיון באהבה... אני מודה שטעיתי... 
לכן אשתדל יותר, אתפלל ואייחל לה' שאזכה לתקן את המעוות. ואני 

ממתין. ממתין עד אזכה שתפילתי תתקבל, ממתין עד אזכה...

המתן ושוב פעם המתן ועוד פעם --- המתן.

עוד בענין עבודת ה'המתן'

"ידוע העצה של "אומרים לו המתן", ועל האדם לקבל את ההוראה 
זה  עם  יתיישב  ואיך  ההמתנה?  בעת  יעשה  מה  אך  המתן,  של 

ההוראה של "להיות עקשן בעבודת ה'"?

התירוץ הוא, שיתעקש בכל כוחו לא להרפות מהרצון. כלומר, האדם 
חפץ מאוד לרכוש לעצמו דברים טובים, דעת קדושה, מח קדוש וכו', 
דווקא ללקוח  היודע מה לקנות, אך  טוב",  "לקֹוח  נקרא  הוא  שלכן 

מעולה כזה אומרים לו "המתן".

היינו שאמנם העצה הטובה היא להמתין, לא להרוס ולהתעקש לקבל 
דווקא, אלא ימתין ויצפה לישועת ה'. אך מה יעשה לעת עתה, ישב 
ויתבטל?... זה לא! כי אם ישב ריקן ובטל לא יתנו לו לעולם, כי אז הוא 
שימתין מלקבל  הרי יפסיק לרצות. אלא כל ההוראה להמתין היא, 
בפועל את הדבר המתבקש, אך ימשיך לרצות, לכסוף להשתוקק 

ולקוות עד ירחמו עליו משמים."
)דיבורי אמונה(

    תורה      ו'     

תורה ה' - בחצוצרות 

לאדם  שיש  עוד  שכל  בחצוצרות,  ה'  בתורה  מבואר 
וכל  יכול להתפלל בכוונה,  יראות חיצוניות הוא לא 
לאדם,  שיש  חיצוניות  החכמות  מחמת  נמשך  זה 
שעי"ז  הוא לא יכול להשתחרר מהפחד, הוא כל הזמן 
חושב "מה קורה? צריך ללכת לכאן... מה יהיה שם? 
מה יהיה?" והאדם צריך לראות שאם יש לו יראות 
יש לך יראה  אזי שיהפוך אותם לתפילה,  חיצוניות 
מה יהיה עם הילד? מה יהיה עם הפרנסה? אז תעמוד 

שמונה עשרה בכוונה, יהיה לך את כל הישועות! 
)באר הנחל(

אוהב ר שהוא  אמר  ז"ל  בינו 
של  ליבות  על  יבוא  שענינו 
לב  להם  יש  כי  ליטוואקיס, 
וזה  גדולים,  עקשנים  והם  חזק 
מעלה גדולה בעבודת ה'. "זיין זאך זאל איבער גיין אויף 

ליטווישע הערצער."
..................................................................................

קילל פ איך שפלוני  ז"ל  למוהרנ"ת  סיפר אחד  עם אחד 
אותו, השיב לו מוהרנ"ת ז"ל לא פלוני קילל אותי אלא 
אתה מקלל אותי מפני שספרת לי. ובל"א "ניט יענער האט 
מיך גשאלטין די שעלסט מיך ווייל דיא דער ציילסט מיר".
..................................................................................

נ"י סיפר לי שהוא הכיר איש אחד שהיה לו חבר א בי 
היינו לקבץ  'וחובר חבר',  הענין של  יכול  אחד שהיה 
היו  ושניהם  אחד,  במקום  הנחשים  את  בלחשו  ולאסוף 
דווקא אנשים חרדים. פעם אחד אמר לו חבירו הנ"ל אם 
אתה רוצה אני אראה לך דבר יפה, אבל בישוב איני רוצה 
מפני שיחריבו את הישוב. אבל בא איתי לשדה ושם אראה 

לך.

והלכו ביחד לשדה, והעמיד אותו על אילן אחד בהר, והוא 
מפטפט  והתחיל  ביושר,  גדול  מקום  ששם  להעמק  ירד 
בשפתיו. ופתאום התחילו לבוא שיירות שיירות מכל ארבע 
רוחות נחשים גדולים ונוראים ממש כקורת בית-הבד, שאם 
האילן  על  עמד  וזה  הישוב.  את  מחריבים  היו  בישוב  היו 
וממש כל איבריו דא לדא נקשן מחמת גודל החרדה והפחד 
שהוא  ואף-על-פי  מוות,  פחד  ממש  עליו,  שנפל  והאימה 

הקדים לו קודם שלא יפחוד. אף-על-פי-כן היה 
עליו פחד מוות שראה איך שבאים מכל ארבע 

שרפי-מעלה 
סיפורים ושיחות 
מפי חסידי ברסלב

המשך בעמ' הבא 

      ועל כל אלה תזכנו ברחמיך להתודות 
ודוי דברים לפני הצדיק האמת והחכם 
ועוונותינו  חטאתינו  כל  על  שבדור 
ושפשענו  ושעוינו  שחטאנו  ופשעינו, 
למען  הזה,  היום  עד  מנעורנו  לפניך 
וענותנותו,  ידי חכמתו  על  עלינו  יכפר 
את  והאמת,  הישר  הדרך  לנו  ויורה 
הדרך אשר נלך בה ואת המעשה אשר 
להיות  אותנו  תזכה  ידו  ועל  נעשה, 
עצמנו  לבטל  ונזכה  סוף.  באין  נכלל 
להתפשטות  נבוא  אשר  עד  באמת, 
אל  ולעלות  לשוב  ונזכה  הגשמיות, 
המקום אשר נחצבנו משם. ותפתח לנו 
את אורך הגדול אשר אין לו סוף ונזכה 
להכלל בו ברצוא ושוב.           )ליקו"ת ד(

לעשות
מתורות
תפילות

לעשות
מתורות
תפילות



לומדים ספר-המידות 
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ָאַמר ַרִּבי ִאְלַעאי ִמּׁשּום ַרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבַרִּבי ִׁשְמעוֹן, ֻמָּתר לוֹ ָלָאָדם ְלַׁשּנוֹת ִּבְדַבר 
ַהָּׁשלוֹם, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ָאִביָך ִצָּוה" ְוגוֹ' ּכֹה תֹאְמרּו ְליוֵֹסף, ָאָּנא ָׂשא ָנא". 

)יבמות דף סה-ב( 

ְלַׁשּנוֹת  ְצִריִכין  ַהָּׁשלוֹם  ֶׁשִּבְׁשִביל  ַהָּׁשלוֹם,  ִּבְדַבר  ְלַׁשּנוֹת  ֻמָּתר  ְּבִחיַנת  ְוֶזהּו 
ּוְלַהְרִחיק ָהֱאֶמת, ִּכי ַאְּדַרָּבא, ֶזהּו ֶעֶצם ָהֱאֶמת ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ָחֵפץ ּבוֹ, ְלַׁשּנוֹת 
ָהֱאֶמת  ִהְׁשִליְך  ִיְתָּבַרְך  ֶּׁשַהֵּׁשם  ַמה  ְּבִחיַנת  ֶׁשֶּזהּו  ַהָּׁשלוֹם,  ִּבְׁשִביל  ָהֱאֶמת 
ֶׁשִּקְטֵרג ַעל ְּבִריַאת ָהָאָדם, ֶׁשָרַמז ָּבֶזה ֶׁשְּצִריִכין ְלַהְׁשִליְך ּוְלַהְרִחיק ֱאֶמת ָּכֶזה 

ֶׁשָּבִאים ִמֶּמּנּו ִקְטרּוִגים ּוַמֲחֹלֶקת.
)ליקוטי הלכות יו"ד - רבית ה( 

דרך  עולה מספר  לכך מספר שקר  נ"ל בס"ד,  בדבר השלום.  מותר לשנות 
שלום, ללמד אם הוא דרך שלום מותר לומר שקר. )בניהו בן יהוידע יבמות סה-ב( 

הא דמותר לשנות מפני השלום היינו בדבר שכבר עבר ולא בלהבא.

)מגן אברהם או"ח - קנ"ו( 

מפני  ביבמות  שם  אמנם  כדפירש  לשנות,  מותר  שלום  דרכי  מפני  אמנם 
שמדתו הוא המיחד הכל כאומרו 'וכל נתיבותיה שלום', והוא עמוד האחרון 

המקיים העולם. 

קיום  שהוא  בדבר  אלא  השלום  מפני  לשנות  שאין  המעיין  ידין  ומכאן 
העולם או בדבר שבין איש לאשתו וכענין שמואל שאמר 'לזבוח לה' באתי', 

שהוא דבר פקוח נפש.                                )ראשית חכמה - שער הקדושה - פרק י"ב(

חיים  ר'  זה  )היה  הבעש"ט  על  מתנגד  היה  מבראד  צאנזער  חיים  ר' 
חלישות  לו  היתה  חיים'(  ה'דברי  בעל  ולא  הליטאים,  מראשי  צאנזר 
דעת מזה שמתקרבים לבעש"ט עוד ועוד אנשים, בפרט מכך שאז החלו 

להתקרב לבעש"ט תלמידי חכמים חשובים ביותר מכל העולם.

הבעש"ט ידע זאת ברוח קדשו וראה שהחלישות-הדעת הזאת גורמת 
לצער בשמים. מיד שלח הבעש"ט שני אנשים ללכת לר' חיים צאנזער 
איזה  סתם  שהוא  עליו  שיגידו  הרע"  "לשון  עליו  שידברו  להם  ואמר 
משוגע, עוד מעט זה יגמר מעצמו... לא יכול להיות שהוא יצליח... וכך 

על זו הדרך, עד שתחזור השמחה לר' חיים.

ואכן, נרגע ר' חיים ונחה עליו דעתו.

עבודת המידות

שרפי-מעלה / המשך מעמ' קודם
רוחות העולם נחשים ושרפים כמו עדרי-צאן ומסבבים את 

האיש חבירו הנ"ל שקרא אותם.

ופתאום שמע קול אנחה וצעקה מחבירו העומד בין הנחשים 
"געוולאד איך בין פאר-לוירין" )אהה, אני אבוד( ושאל אותו 
מן האילן מדוע הוא צועק? השיב לו כך כי יש נחש שרף אחד 
הנקרא 'פתן חרש' אשר יש לו רק אוזן אחד ששומע ובאוזן 
אותו  כשקוראים  גדול  צער  לו  יש  והוא  שומע,  אינו  השני 
ואוטם  וחופר  תמיד  הולך  הוא  ועל-כן  לבוא,  צריך  והוא 
אזנו ששומע בו בארץ, כדי שלא ישמע לקול מלחשים ולא 
ושומע  אטומה  אינה  אזנו  לפעמים  אם  אבל  לבוא.  יצטרך 
הלחש ומוכרח לבוא, אז האיש המלחש הוא אבוד, כי הפתן 
עושה ממנו כלה. ועכשיו הוא מרגיש שלמזלו הרע לא היתה 
אזנו אטומה ושמע הלחש וכבר הוא הולך, ועל-כן הוא אבוד 

וצעק 'שמע-ישראל'.

והוא עמד באילן ורואה שבא אליו נחש שרף גדול נורא ואיום 
מאוד, שבכל הנחשים לא היה כמוהו, וקרב אצל האיש ולא 
עשה לו כלום רק נפח לו באפו, ושוב לא שמע ולא ראה אותו 
ובין כך הנחשים הלכו להם והוא ירד מן האילן ולא  כלל. 
מצא ממנו רק מעט עפר שרוף וצרר אותם במטפחת ובכה 

עליו והביא לישוב וקבר את העפר, ה' ישמרנו.

גם-כן  לו  אמר  חרש  מפתן  לו  וסיפר  הצעקה  שעשה  בעת 
חמת  כמו  למו  "חמת  נ"ח  קפיטל  בתהילים  מרומז  שזה 
לקול מלחשים  ישמע  לא  אזנו אשר  יאטם  פתן חרש  נחש 
חובר חברים מחוכם" וקשה על זה כיון שכתוב פתן חרש 
אם-כן הוא אינו שומע, ומדוע יאטם אזנו? אך הפירוש הוא 
כנ"ל שחרש רק מאוזן אחד ואת אזנו שהוא שומע מאטם 
חרש  פתן  כמו  כך  הפירוש  ועל-כן  ישמע.  שלא  כדי  אותו 
)מאזנו אחד( יאטם אזנו )השני( אשר )כדי( לא ישמע לקול 

מלחשים וכו'. ה' ישמרנו.
..................................................................................

ר' יודיל כשנתקרב לרבינו ז"ל )ומובא בכוכבי אור כמה ה
ומפורסם  זקן  היה  כבר  והוא  מהתקרבותו(  מעשיות 
גדול בעולם והוא היה תלמיד מובהק של הרה"צ ר' פנחס 
מקוריץ זצ"ל. ורבינו ז"ל היה קורא אותו בשמו בלי ר' כמו 
שהיה קורא לשאר התלמידים. והקפיד על זה, ורבינו ז"ל 

כשראה שיש חלישות הדעת מזה קרא לו ר' יודיל.
מאוד  רוצה  היה  ז"ל  רבינו  מגדולת  לו  כשנודע  ואחר-כך 
נתן אבל  יודיל כמו שקורא לר'  שרבינו יקרא אותו בשמו 

רבינו לא רצה.
)כתב יד ר' שמואל הורביץ ז"ל(

תורה ו' - קרא את יהושע

ִּכי ִמי ֶׁשרוֵֹדף ַאַחר ַהָּכבוֹד, ֵאינוֹ זוֶֹכה ִלְכבוֹד ֱאֹלִקים, ֶאָּלא ְלָכבוֹד ֶׁשל 
ְמָלִכים, ֶׁשֶּנֱאַמר ּבוֹ )ִמְׁשֵלי כ"ה(: "ְּכבֹד ְמָלִכים ֲחקֹר ָּדָבר", ְוַהּכֹל חוְֹקִרים 

ַאֲחָריו ְוׁשוֲֹאִלים: ִמי הּוא ֶזה ְוֵאיֶזהּו, ֶׁשחוְֹלִקים לוֹ ָּכבוֹד ַהֶּזה, 

ְוחוְֹלִקים ָעָליו, ֶׁשאוְֹמִרים ֶׁשֵאינוֹ ָראּוי ַלָּכבוֹד ַהֶּזה.

ֲאָבל ִמי ֶׁשּבוֵֹרַח ִמן ַהָּכבוֹד, ֶׁשְּמַמֵעט ִּבְכבוֹד ַעְצמוֹ ּוַמְרֶּבה ִּבְכבוֹד ַהָּמקוֹם, 

ֲאַזי הּוא זוֶֹכה ִלְכבוֹד ֱאֹלקים, ְוָאז ֵאין ְּבֵני ָאָדם חוְֹקִרים ַעל ְּכבוֹדוֹ
ִאם הּוא ָראּוי ִאם ָלאו, ְוָעָליו ֶנֱאַמר )ָׁשם(: "ְּכבֹד ֱאֹלִקים ַהְסֵּתר ָּדָבר",

ִּכי ָאסּור ַלֲחקֹר ַעל ַהָּכבוֹד ַהֶּזה:

אמתאמת
ּנוֹת  ר לוֹ ָלָאָדם ְלשַׁ ֻמתָּ
לוֹם. ְדַבר ַהשָּׁ בִּ
)אמת – ס"ק ב(


