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


מעלת הלימוד
אוצר של יראת שמים

יקים הַ ּגְ דו ֹלִ ים ֶׁשהֵ ם יִ רְ אֵ י
"אֵ ין לו ֹ לְ הַ ּקָ דו ֹׁש ּבָ רּוְך הּוא ּבְ עו ֹלָ מו ֹ אֶ ּלָ א או ֹצָ ר ֶׁשל יִ רְ ַאת ָׁשמַ יִ ם" הֵ ם הַ ּצַ ּדִ ִ
ה' ּבֶ אֱ מֶ ת ֶׁשהֵ ם הָ או ֹצָ ר ֶׁשל יִ רְ ַאת ָׁשמַ יִ ם וְ כָ ל ִמי ֶׁשּנִ ְטּפָ ל לָ הֶ ם ּולְ תַ לְ ִמידֵ יהֶ ם ּולְ תַ לְ ִמידֵ י ּתַ לְ ִמידֵ יהו ֹן
מא ֹד1 ".
וְ כּו' עַ ל ּכֻּלָ ם נִ ְמ ָׁשְך יִ רְ ָאה אֲ ִמ ִּתית הַ ּנִ ְמ ֶׁשכֶ ת ִמּיִ רְ ָאה ָּגב ֹּהַ ְ
"ׁשמַ עְ ִּתי ִּב ְׁשמו ֹ ֶׁשָאמַ ר ֶׁש ִאם הָ יָה רו ֹצֶ ה לְ גַּלו ֹת ּולְ הַ רְ או ֹת הַ ּיִ רְ ָאה ֶׁשּלו ֹ ֹלא הָ יּו יְ כו ֹלִ ים לַ ֲעמ ֹד ַארְ ּבַ ע
ָ
אַ ּמו ֹת סָ מּוְך לְ בֵ יתו ֹ ,אַ ְך הּוא מַ עְ לִ ים הַ ּיִ רְ ָאה ֶׁשּלו ֹ ּבְ כַ ָּונָה .וְ גַם ָאנ ֹכִ י ָׁשמַ עְ ִּתי ִמּפִ יו הַ ּקָ דו ֹׁש ֶׁשָאמַ ר אֲ נִ י
או ֹצָ ר ֶׁשל יִ ְרַאת ָׁשמַ יִ ם ֶׁשּכָ ל ִמי ֶׁשרו ֹצֶ ה יָכו ֹל לְ קַ ּבֵ ל ִמּמֶ ּנִ יּ .ובֶ אֱ מֶ ת הָ יָה נִ רְ אֶ ה ּבְ חּוׁש ֶׁשּכָ ל ֶׁשּנִ ְתקָ רֵ ב אֵ לָ יו
נִ ְתמַ ּלֵ א ּתֵ כֶ ף יִ ְרָאה ּגְ דו ֹלָ ה ַועֲצּומָ ה ,וְ נִ ְתלַ הֵ ב ְמא ֹד לַ עֲבו ֹדַ ת הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך אֲ ֶׁשר ֹלא נִ רְ ָאה ּכָ ז ֹאת .וְ גַם

ּוב ְת ִמימּות
עַ כְ ָׁשו עֲדַ יִ ן יִ רְ ָאתו ֹ הַ ּגְ דו ֹלָ ה ּגְ נּוזָה ּבִ ְספָ רָ יו הַ ְּקדו ִֹׁשים ,וְ כָ ל ִמי ֶׁשעו ֵֹסק ּבָ הֶ ם ּבֶ אֱ מֶ ת ִ
תּבָ רַ ְך ּכִ י ּכָ ל ּדְ בָ רָ יו ּכְ גַחֲ לֵ י אֵ ׁש2 ".
ּומ ְתעו ֹרֵ ר ְמא ֹד לְ הַ ֵּׁשם יִ ְ
ּבָ א עָ לָ יו יִ רְ ָאה ּגְ דו ֹלָ ה ִ
 .1ליקוטי הלכות יו"ד  -בכור בהמה טהורה ד-יג .2 .חיי מוהר"ן – רצ"ד.

תורה ו'  -קרא את יהושע



ּומֵ חֲ מַ ת ֶׁשּגַם עִ ּקַ ר ְׁשלֵ מּות ּכָ ל הַ ִּתּקּונִ ים ֶׁשל הָ רַ ב הּוא עַ ל יְ דֵ י הַ ּתַ לְ ִמיד ּכַ ּמּובָ ן ּבְ הַ ּתו ֹרָ ה ְקרָ א אֶ ת
יְ הו ֹׁשֻ עַ ְּב ִסימָ ן ו' לִ ּקּוטֵ י מו ֹהֲ רַ "ן חֵ לֶ ק א'ּ ,בְ עִ נְ יַן הַ ּסו ֹד ֶׁשל ְּתמּונַת ָאלֶ ף וְ הָ ָאדָ ם הַ ּיו ֵֹׁשב עַ ל הַ ּכִ ּסֵ א
וְ עַ ּיֵן ָׁשם הֵ יטֵ ב מַ ה ֶּׁשּמּובָ א ָׁשם ּבְ עִ נְ יַן ִמלְ חֶ מֶ ת עֲמָ לֵ קֶׁ ,שַאף עַ ל ּפִ י ֶׁשּגַם ִהיא עִ ּקָ רָ ּה ַנע ֲֵש ֹית עַ ל יְ דֵ י
מ ֶֹׁשה ְּבעַ ְצמו ֹ ,אֲ בָ ל ּבְ ִא ְתּגַלְ יָא ְּתלּויָה הַ ִּמלְ חָ מָ ה רַ ק ּבְ הַ ּתַ לְ ִמיד ֶׁשהּוא ּבְ ִחינַת יְ הו ֹׁשֻ עַ עַ ּיֵן ָׁשם
וְ יָדּועַ ֶׁשהָ עִ ּקָ ר ֶׁשל ּכָ ל ּתַ לְ ִמידָ יו הַ ְּקדו ִֹׁשים הָ יָה מו ֹהֲ רַ נַ"ת זַ"ל ,וְ לָ כֵ ן נִ רְ אֶ ה ּבְ חּוׁש ּכִ י ּבְ ִא ְתּגַלְ יָא
הָ יְ תָ ה עָ לָ יו הַ ִּמלְ חָ מָ ה ּפָ נִ ים וְ ָאחו ֹר יו ֹתֵ ר מֵ עַ ל רַ ּבֵ נּו זַ"לּ ,כִ י ּבְ כָ ל ִמינֵי ְמ ִסירו ֹת ְמסָ רּוהּו ּובְ כָ ל
ּומּבֵ יתו ֹ
ִמינֵי חֵ רּופִ ים ִמּקו ֹלו ֹת וְ ְקלָ לו ֹת ּבְ פָ נָיו ּובִ פְ נֵי עֵ ינָיו חֵ רְ פּוהּו וְ ִקּלְ לּוהּו ּבִ ְתפִ יסָ ה ְּתפָ סּוהּו ִ
ּומפֻרְ סָ ם
ּג ְֵרׁשּוהּו ,וְ גַם רָ צּו וְ ִה ְׁשּתַ ּדְ לּו לְ הָ רְ גו ֹ וְ לַ הֲ ִמיתו ֹ ,או ֹתו ֹ וְ אֶ ת ּכָ ל אֲ ֶׁשר ִהּכִ יר אֲ ִמּתָ תו ֹּ ,כַ ּנו ֹדָ ע ְ
מֵ הָ ִאּגְ רו ֹת ֶׁשּנִ ְׁשלַ ח מֵ הַ ּצו ֹרֵ ר לְ הַ ְׁש ִמידָ ם ּולְ הָ רְ גָם ּולְ אַ ּבְ דָ םּ ,כִ י הּוא הָ יָה הַ ּתַ לְ ִמיד הָ אֲ ִמ ִּתי אֲ ֶׁשר
נֶאֱ כַ ל וְ נִ ְתהַ ּפֵ ְך לְ מַ הּות רַ ּבו ֹ מַ ּמָ ׁש ּכִ בְ יָכו ֹל וְ תֵ כֶ ף ּבְ עֵ ת ִה ְתקָ רְ בּותו ֹ ּגִ ּלָ ה ַאדְ מו ֹ"ר זַ"ל אֶ ת הַ ּתו ֹרָ ה
ּומּתַ ְחּתָ יו.
ְקרָ א אֶ ת יְ הו ֹׁשֻ עַ  ,לְ מַ עַ ן הו ֹדִ יעַ עַ ל יָדו ֹ אֶ ת הַ ּבָ ִקי ּבְ ׁשו ֹב לְ כָ ל הַ ּמֻ ּנ ִָחים ּבִ ְׁשאו ֹל ּתַ ְח ִּתית ִ
(כוכבי אור  -חכמה ובינה ל"ט)

ִקרבת ה'
ּוכ ֶׁשרו ֹצֶ ה ָאדָ ם לֵ ילֵ ְך ּבְ דַ רְ כֵ י הַ ְּתׁשּובָ ה,
ס"ק דְ :
צָ ִריְך לִ ְהיו ֹת ּבָ ִקי ּבַ הֲ לָ כָ ה ,וְ צָ רִ יְך לִ ְהיו ֹת לו ֹ ְׁשנֵי
ְּב ִקיאּות ,הַ יְ נּו ּבָ ִקי ּבְ רָ צו ֹאּ ,בָ ִקי ּבְ ׁשו ֹב ,וְ זֶה
"אם אֶ ַּסק ָׁשמַ יִ ם ָׁשם אָ ּתָ ה" ּ -בְ ִחינַת
ְּב ִחינַתִ 1 :
עַ יִ לְּ ,ב ִחינַת ּבָ ִקי ּבְ רָ צו ֹא" .וְ אַ ּצִ יעָ ה ְׁשאו ֹל ִהּנֶּךָ "
 ְּב ִחינַת וְ נ ִָפיקּ ,בְ ִחינַת ּבָ ִקי ּבְ ׁשו ֹבּ .וכְ ֶׁשּיֵׁש לו ֹאֵ ּלּו הַ ְּׁשנֵי ְּב ִקיאּות הַ ּנַ"ל ,אֲ זַי הּוא הו ֹלֵ ְך ּבְ דַ רְ כֵ י
ׁשּוטה לְ קַ ּבֵ ל ְּתׁשּובָ תו ֹ.
הַ ְּתׁשּובָ ה וְ ָאז יְ ִמין ה' ְּפ ָ

המטרה
לילד הקטן ברור שכל העולם הוא רק שלו .ככל
שהאדם גדל הוא מבין שיש עוד אנשים חוץ
ממנו ,הוא מתחיל להבין שלא כל מה שהוא
חושב זה קדוש .ניסיון החיים מביא אותו
להכיר את החיים יותר ויותר.

כל אחד מבין שהאדם לא נברא בשביל
להתאמץ מאוד להשיג כסף ,לבנות בית ,וכן
הלאה ...ובסוף ,להשאיר את הכל ליורשיו...
האדם נברא בשביל מטרה נעלה הרבה הרבה
יותר.
מה היא המטרה? המטרה היא ,שמלכנו מלך
העולם רצה שבני-האדם מתוך גוף גשמי יהיו
עַ מו ,והם יקיימו מצוותיו ויעשו רצונו .וכשכר
לזה ,שהם אלו שהתאמצו מתוך גוף ,הם יזכו
לקרבת ה' ולהשגות ונועם רוחני מה ששום
נברא לא השיג "עין לא ראתה".

תשובה ראשונה
בשלב ראשון כאן בעולם הזה ,האדם הוא כמו
אותו ילד קטן .הוא חושב שכל
המשך בעמ' הבא

לוח העמוד היומי
יום

התאריך
בחודש

העמוד
בליקו"מ
ח"א

ליקו"ה
אבן העזר

שבת

כ"ט

יא :ט"ז

ראשון

ל'

יב .י"ז

שני

א'

יב :י"ח

שלישי

ב'

יג .י"ט

רביעי

ג'

יג :כ'

חמישי ד'
שישי

ה'

יד .כ"א
יד :כ"ב

לקוטי-הלכות

הלכה למעשה
עפ " י הד ף ה י ומ י בל י ק ו " ה

הל' פריה ורביה ואישות ג'

א .הָ עִ ּקָ ר ּבַ עֲבו ֹדַ ת ה'ִּ ,בפְ רָ ט
לְ הָ רְ חו ִֹקים הַ ּבָ ִאין לְ ִה ְתקָ רֵ ב לְ הַ ֵּׁשם
יִ ְתּבָ רַ ְךֶׁ ,שּיִ ְתּג ְַּברּו ְּבכָ ל ע ֹז לִ ְהיו ֹת
ּבְ ִש ְמחָ ה ּתָ ִמיד( .ג – א)
________________________

ב .עִ ּקַ ר ְקד ַֻּׁשת הַ ְּב ִרית זו ִֹכין עַ ל יְ דֵ י
ִש ְמחָ ה( .ג – א)
________________________

גּ .בְ ִחינַת ְּכלֵ י זֶמֶ ר ֶׁש ְּמנַּגְ נִ ין עַ ל
הַ חֲ תֻ ּנָה ּבִ ְׁש ִביל הַ ִּש ְמחָ הִּ ,כי הַ ְּכלֵ י
זֶמֶ ר הֵ ם ְּב ִחינַת ע ֲָשרָ ה ִמינֵי נְ גִ ינָה
ֶׁשעַ ל יָדָ ם עִ ּקַ ר הַ ִּש ְמחָ ה ּכַ ּנִ ְראֶ ה
ּבַ חּוׁש( .ג – ד)
"מֵ חֲ מַ ת ֶׁש ִעּקַ ר הַ ּיִ חּוד ֶׁשל הַ חֲ תֻ ּנָה
הּוא ּבִ בְ ִחינָה זו ֹ לַ הֲ פ ְֹך הַ ּיָגו ֹן וַאֲ נָחָ ה
לְ ִש ְמחָ ה ,עַ ל ּכֵ ן נו ֹהֲ גִ ין לְ ִחּיּוב ּגָדו ֹל
ֶׁשּיִ ְהיֶה ּכְ לֵ י זֶמֶ ר עַ ל הַ חֲ תֻ ּנָה".
________________________

דּ .יֵׁש ּכ ֹחַ לָ עֲשָ רָ ה ִמינֵי נְ גִ ינָהׁ ,שֶ הֵ ם
ּכְ לָ לִ ּיּות הַ ּנִ ּגּונִ ים וְ הַ ּכְ לֵ י זֶמֶ ר ,לְ שַ ּמֵ חַ
אֶ ת הָ ָאדָ ם ּבְ ת ֹקֶ ף ּדַ אֲ גָתו ֹ וְ הָ עַ ְצבּות
ׁשֶ ּלו ֹּ ,כַ ּנִ רְ אֶ ה ּבַ חּוׁש ׁשֶ עַ ל יְ דֵ י נִ ּגּון אֲ פִ ּלּו
ּבַ ּפֶ הִ ,מּכָ ל ׁשֶ ּכֵ ן ּכְ ׁשֶ ּׁשו ְֹמעִ ים הַ ּנִ ּגּון
ִמּכְ לֵ י זֶמֶ ר ּבָ א הָ ָאדָ ם לְ תו ְֹך ִש ְמחָ ה
ִמּת ֹקֶ ף הַ ּדְ ָאגָה וְ הָ עַ ְצבּותּ ,כִ י הָ עֲשָ רָ ה
ִמינֵי נְ גִ ינָה יֵׁש לָ הֶ ם זֶה הַ ּכ ֹחַ לַ חֲ ט ֹף
הַ ּיָגו ֹן וַאֲ נָחָ ה ּולְ הָ פְ כָ ם לְ ִש ְמחָ ה( .ג – ד)
"מּדו ֹת הַ ּנִ ּגּון וְ עֶ ְרכֵ י וְ צֵ רּופֵ י קו ֹלו ֹת
ִ
ֲשרָ ה ִמינֵי
ֶׁשל הַ ּנִ ּגּון הַ ְּכלּולִ ים ּבָ ע ָ
נְ גִ ינָה ֶׁשּמֵ הֶ ם נִ ְמ ָׁש ִכין ּכָ ל הַ ּנִ ּגּונִ ים
ֶׁשּבָ עו ֹלָ ם ֶׁשּיֵׁש לָ הֶ ם ּכ ֹחַ לְ ַׁשּבֵ ר אֶ ת
הַ ּלֵ ב ְמא ֹד ּולְ הַ עֲלו ֹתו ֹ ּולְ הַ ְמ ִׁשיכו ֹ
לְ הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך ְמא ֹד ְמא ֹדִּ ,כי הַ ּנִ ּגּון
יֵׁש לו ֹ ּכ ֹחַ ּגָדו ֹל לְ הַ ְמ ִׁשיְך אֶ ת לֵ ב
ּוכמו ֹ
הָ ָאדָ ם לְ הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך ּכַ ּיָדּועַ ְ ,
ֶׁשּדִ ּבֵ ר רַ ּבֵ נּו זִ ְכרו ֹנו ֹ לִ ְברָ כָ ה ִמּזֶה
ּכַ ּמָ ה ְּפעָ ִמים ,וְ ָאמַ ר ֶׁשּטו ֹב ְמא ֹד
לְ הַ חֲ יו ֹת אֶ ת עַ ְצמו ֹ ִעם אֵ יזֶה נִ ּגּון".
________________________

הְ .צרִ יכִ ין לו ֹמַ ר ְקט ֹרֶ ת ְּבכַ ָּונָה
ּגְ דו ֹלָ ה ְמא ֹדֶׁ ,שּזֶה מו ֹעִ יל ְמא ֹד
לִ ְתׁשּובָ ה לָ ׁשּוב ִמּתו ְֹך

ע ֹמֶ ק הַ ח ֶֹׁשְך וְ הַ ִּס ְטרָ א
ָאחֳ רָ א לְ הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך( .ג – ה)
___________________

ו .אֲ פִ ּלּו ִמי ֶׁשהּוא צַ ּדִ יק ּגָדו ֹל
וְ קָ דו ֹׁש ְמא ֹד וְ יָכו ֹל לִ ְהיו ֹת
ּפָ רּוׁש לְ ג ְַמרֵ י ּבִ ְקד ָֻּׁשה ּגְ דו ֹלָ ה,
ְּבהֶ ְכרֵ חַ הּוא ְמחֻ ּיָב לִ ָּשא
ִא ָּׁשהִּ ,כי ִהוא ִמ ְצוָה רִ אׁשוֹנָה
ֶׁשּבַ ּתו ֹרָ ה ְּכדֵ י לִ פְ רו ֹת וְ לִ רְ בו ֹת
ּולְ הַ ע ֲִמיד ּתו ֹלָ דו ֹת( .ג – ז)
___________________

ז .עִ ּקַ ר ְׁשלֵ מּות הָ עֲבו ֹדָ ה ֶׁשל
ּומ ְצוו ֹת הּוא ּדַ יְ קָ א
ּתו ֹרָ ה ִ
ְּכ ֶׁשּזו ִֹכין לַ עֲשו ֹתָ ם ּבְ ִש ְמחָ ה.
(ג – ח)
___________________

חּ .כָ ל ָאדָ ם ּכָ ל זְ מַ ן ֶׁשּיֵׁש לו ֹ
עֲדַ יִ ן רַ חֲ מָ נּות עַ ל עַ ְצמו ֹ וְ חו ֵֹׁשב
עַ ל ּתַ ְכלִ יתו ֹ הַ ּנִ ְצ ִחי ,צָ רִ יְך
לְ ִה ְׁשּתַ ּדֵ ל ְמא ֹד ְמא ֹד לְ הַ חֲ יו ֹת
אֶ ת עַ ְצמו ֹ וְ לִ רְ או ֹת לְ חַ ּפֵ ש
לִ ְמצ ֹא ְּבעַ ְצמו ֹ אֵ יזֶה נְ קֻ ּדו ֹת
טו ֹבו ֹת מַ ה ֶּׁשּזָכָ ה מֵ עו ֹדו ֹ
לַ עֲשו ֹת אֵ יזֶה ִמ ְצוו ֹת ּודְ בָ רִ ים
טו ִֹבים ְּכדֵ י ֶׁשֹּלא יִ ּפ ֹל ּבְ דַ עְ ּתו ֹ
לְ ג ְַמרֵ יּ ,ולְ ַשּמֵ חַ אֶ ת עַ ְצמו ֹ
ְּבכָ ל מַ ה ּדְ אֶ פְ ָׁשרּ ,ולְ הַ ּפֵ ְך
ּכָ ל הַ ּיָגו ֹן וַאֲ נָחָ ה לְ ִש ְמחָ ה,
ּולְ הַ ְרּגִ יל עַ ְצמו ֹ לִ פְ עָ ִמים לְ ַנּגֵן
אֵ יזֶה נִ ּגּון ֶׁשל ִש ְמחָ הּ ,ובִ פְ רָ ט
ְּב ַׁשּבָ תו ֹת וְ י ִָמים טו ֹבִ ים ֶׁשָאז
יכים לִ ְהיו ֹת ְשמֵ ִחים ְמא ֹד
ְצ ִר ִ
ְמא ֹד ְּבכָ ל ִמינֵי ְשמָ חו ֹת מֵ עֶ רֶ ב
עַ ד ּב ֹקֶ ר ּולְ הַ רְ ּבו ֹת ּבְ נִ ּגּונִ ים
ֶׁשל ִש ְמחָ ה הַ רְ ּבֵ ה( .ג – י)
___________________

ט .כָ ל ָאדָ ם וְ ָאדָ ם עַ ל ּכָ ל עָ וו ֹן
ּופְ גָם ֶׁשהּוא עו ֶֹשהּ ,ובִ פְ רָ ט
ּפְ גַם הַ ְּב ִרית ,הּוא זו ֹרֵ ק חֵ ץ
מַ ּמָ ׁש לְ נַפְ ׁשו ֹ( .ג – י)
___________________

י .עִ ּקַ ר ּכָ ל הָ רְ פּואו ֹת
ְּבג ְַׁש ִמּיּות וְ רּוחָ נִ ּיּות הּוא עַ ל
יְ דֵ י ִש ְמחָ ה( .ג – י)
"הַ ִּש ְמחָ ה הּוא ּדָ בָ ר ּגָדו ֹל ְמא ֹד
ּוצְ רִ יכִ ין לְ חַ ּזֵק אֶ ת עַ צְ מו ֹ ּבְ ִש ְמחָ ה
ּתָ ִמיד ּבְ כָ ל הַ ּכ ֹחו ֹתּ ,כִ י ִהיא עִ ּקַ ר
רְ פּואו ֹת הַ ּנֶפֶ ׁש וְהַ ּגּוף".
___________________

י"א .קו ֹלו ֹת הּוא ּבְ ִחינַת
ע ֲָשרָ ה ִמינֵי נְ גִ ינָה ֶׁשּבָ הֶ ם
הַ ּקו ֹלו ֹת
ּכָ ל
ְּכלּולִ ים
הַ ְּקדו ִֹׁשים ֶׁשל ְּתפִ ּלו ֹת יִ ְשרָ אֵ ל
וְ ִׁשירו ֹת וְ תֻ ְׁשּבָ חו ֹת וְ כּו' .וְ כֵ ן
ּכָ ל הַ ּקו ֹלו ֹת הַ ְּקדו ִֹׁשים ֶׁשל
עֵ סֶ ק הַ ּתו ֹרָ ה וְ הַ ִּמ ְצוו ֹת הַ ּכ ֹל
ּכָ לּול ִּב ְב ִחינַת ע ֲָשרָ ה ִמינֵי
נְ גִ ינָה( .ג – י"א)

המשך מעמ' קודם העולם הוא שלו ,הוא חושב שהוא
תו' ו'
נברא להשיג את תאוות ליבו,
להשיג את 'מה שבא לו'.
אט אט ,ככל שהאדם לומד יותר ,מתפלל יותר,
מחפש יותר משמעות אמיתית לחיים .הוא
מבין שיש מטרה שבשבילה הוא נברא ,מטרה
שבשבילה הוא ירד לעולם - .והיא לזכות לעבוד
את השם יתברך שברא אותו.
כשהאדם זכה להגיע להכרה הזאת .דבר ראשון
עליו לעשות תשובה - .תשובה על כל מה שלא
הכיר את בוראו עד היום .תשובה על שרדף
אחר תאוות ליבו ולא אחר המטרה שבשבילה
נברא .תשובה על התאוות והרצונות השלילים
הדבוקים בו.
זהו שלב ראשון בקרבת ה'.
"כל הבלתי זוכה לזאת התשובה אין לו כלל
הוויית אדם ,ואינו רק חיה דמות אדם ,ונחשב
באמת כאילו עדיין לא נתהווה כלל בעולם2 ".

הליכה כהלכה
כשהאדם רוצה לעשות תשובה ,עליו להכיר היטב
היטב את עצמו ,עליו לדעת שהזמנים מתחלפים
הם אצל כל אחד ,לא ה'אתמול' מה שהיום ,ולא
ה'מחר' כמו היום שלפניו.
חיי האדם מורכבים מזמנים שונים ,לפעמים
האדם נמצא בזמנים טובים" ,אסק שמים" –
הוא קרוב לשמים ,נועם האור! והחושך -כלל
אינו קיים .אך ישנם גם דקות מסוג אחר של
"ואציעה שאול" – דקות שהוא מרגיש שהוא
ממש קרוב לשאול תחתיות רח"ל ,הוא מרגיש
שהחושך מכסה ארץ ומאיים להטביעו חלילה.
חובת האדם היא להיות בקי תמיד בדרכי
ההתקרבות לה' ,על האדם לקלוט את העומק,
על האדם לדעת שחובתו אינה קשורה כלל למה
שעובר עליו .אם הוא 'עבד ה' .הוא נברא בשביל
לעשות רצון ה' ,אז זוהי חובתו תמיד ...למרות
הכל ,עליו לחפש תמיד את הדרך "איך עכשיו אני
זוכה לעשות רצון ה'?
לכן בעליה - ,לא יסתפק במה שזכה ,אלא יראה
בכל פעם להתקרב יותר לה' .בירידה  -יראה איך
בכל זאת גם כאן ,במצבו ,יזכה לעשות נחת רוח
להשם יתברך? "איך גם כאן לא אתרחק ולא
אפול לגמרי חלילה?"
"וְ דִ ְקּדֵ ק רַ ּבֵ נּו ,זִ כְ רו ֹנו ֹ לִ בְ רָ כָ ה ,וְ קָ רָ א עִ נְ יָן זֶה
ּבִ לְ ׁשו ֹן ּבָ ִקיּ ,כִ י ִהיא ּבְ ִקיאּות ּגְ דו ֹלָ ה ְמא ֹד ְמא ֹד,
ֶׁשּיִ זְ ּכֶ ה לֵ ידַ ע לְ ַיּגֵעַ עַ צְ מו ֹ וְ לִ ְטר ֹחַ ּבַ עֲבו ֹדַ ת ה' ּתָ ִמיד,
ּולְ צַ ּפו ֹת ּבְ כָ ל עֵ ת לְ הַ ּגִ יעַ לְ מַ דְ רֵ גָה ּגְ בו ֹהָ ה יו ֹתֵ ר ,וְ ַאף
עַ ל ִּפי כֵ ן ַאל יִ ּפ ֹל ִמּׁשּום ּדָ בָ ר ,וַאֲ ִפּלּו ִאם יִ ְהיֶה אֵ יְך
ֶׁשּיִ ְהיֶה ,חַ ס וְ ָׁשלו ֹםַ ,אף עַ ל ִּפי כֵ ן ַאל יִ ּפ ֹל ּבְ דַ עְ ּתו ֹ
הּנֶּךָ "3 .
ּכְ לָ ל ,וִ יקַ ּיֵם" :וְ אַ ּצִ יעָ ה ְׁשאו ֹל ִ

דרכי התשובה
כשקשה לאדם ,הוא רוצה אבל "עובר עליו" ,זו
הדרך .ככה זה .רוצים לראות שהוא רוצה באמת.
וכשיחזיק גם אז מעמד כמה שיוכל ,הוא יזכה
שהירידה תהפוך אצלו לתכלית העלייה .הוא
יזכה אחר-כך להרבה יותר...

עיקר כל עבודת האדם ,זה ההמתנה .כל
רגע של האדם ,זה רק המתנה .כל מה שאדם
רוצה ,הוא צריך להמתין .אחרי שאדם
הראשון לא המתין ואכל מעץ הדעת ,אז יש
כאן עבודה של מאה ועשרים שנה להמתין.
כל החיים של האדם זה רק המתנה ארוכה,
רק המתנה .כל החיים זה נסיונות של המתן.
כל אדם יש לו בחינה של הציץ ומת ,וע"י
שהוא ממתין וממתין הוא ניצל מזה ,והוא
זוכה לתקן את פגם עץ הדעת .ואפילו
הצדיקים הגדולים צריכים להיזהר להמתין
כראוי ,כי צריכים לתקן את החטא של אדם
הראשון שהציץ ומת ,וגם את החטא של
הבל שהציץ ומת.
(באר הנחל)

"זֶהּו ִמּדַ רְ כֵ י הַ ְּתׁשּובָ ה ֶׁש ִּב ְת ִחּלָ ה ְמקָ ְר ִבין או ֹתו ֹ
ִמּלְ מַ עְ לָ ה וְ ַאחַ ר ּכָ ְך ְמרַ חֲ ִקין או ֹתו ֹ וְ יֵׁש לו ֹ יְ ִרידָ ה
וַאֲ זַי צָ רִ יְך לְ ִה ְתחַ ּזֵק עַ ְצמו ֹ ְּבכָ ל מַ ה ֶּׁשּיּוכַ ל וְ ֹלא
יַּנִ יחַ עַ צְ מו ֹ לִ ּפ ֹל לְ ג ְַמרֵ י חַ ס וְ ָׁשלו ֹם ,וַאֲ זַי הַ יְ ִרידָ ה
ִהיא ּתַ כְ לִ ית הָ עֲלִ ּיָה וְ זו ֹכֶ ה לַ חֲ ז ֹר וְ לַ עֲלו ֹת אֶ ל
ֻּׁשה ּבְ מַ עֲלָ ה יְ תֵ רָ ה4 ".
הַ ְּקד ָ

ניצוצות
הסיבה שמורידים את האדם ומרחיקים אותו
היא "ּכִ י יֵׁש ּכַ ּמָ ה נִ יצו ֹצו ֹת ֶׁשּנֶאֶ ְבדּו וְ נ ְָפלּו לְ מָ קו ֹם
ּוב ְׁש ִביל זֶה נָפַ ל ִמּמַ ְדרֵ גָתו ֹ
ֶׁשּנ ְָפלּו עַ ל יְ דֵ י חֲ ָטָאיוִ .
ּכְ דֵ י ֶׁשּיִ צְ ָטרֵ ף וְ יִ ְתלַ ּבֵ ן ּבַ ּמַ ְדרֵ גו ֹת הַ ּתַ ְחּתו ֹנו ֹת ּכְ דֵ י
לְ הַ עֲלו ֹת הַ ּנִ יצו ֹצו ֹת ֶׁשּנ ְָפלּו לְ ָׁשם ,וַאֲ זַי ְּכ ֶׁש ְּמקַ ּדֵ ׁש
ֻּׁשה ִּב ְב ִחינַת
אֶ ת נְ ִפילָ תו ֹ ,חוֹזֵר וְ עו ֹלֶ ה אֶ ל הַ ְּקד ָ
יְ רִ ידָ ה ּתַ כְ לִ ית הָ עֲלִ ּיָה4 ".

תשובה שניה
תשובה זה לא דבר השייך רק לחוטאים ופושעים.
תשובה – פירושו 'קירבה' .תשובה פירושו
'הכרה'.
לכן גם אחר שהאדם זוכה להתנתק מכל אחיזה
של שקר ,תאווה ,ורצון גשמי .יש תשובה מסוג
אחר ,תשובה שהיא כולה אהבה 5 ,כולה רצון ,וזו
התשובה נקראת תשובה של העולם הבא.
כשהאדם זוכה ליותר הבנה ,כשהשכל גדל לו.
הוא מכיר יותר איך עליו להתנהג .הוא מכיר
יותר באפסיותו הוא זוכה להכיר יותר בגדולת
ה' .הוא רואה את העולם אחרת ...כשהוא בא
לזו ההכרה וההבנה החדשה  -למדרגה החדשה.
הוא מתבייש בהתנהגות שהיתה לו קודם ,הוא
מתבייש בעצמו שבעבר היה כל-כך חסר הבנה
וילדותי ,הוא מתבייש שכך הוא התנהג לפני מלך
מלכי המלכים .מרוב אהבה לה' ,הוא מבקש
סליחה ,הוא חוזר בתשובה – .וזוהי תשובה
מאהבה ,זוהי תשובה מתוך הכרה ,מתוך דעת.
_____________________________
ְּ .1ת ִהּלִ ים קל"ט .2 .ביאור הליקוטים תו' ו .3 .סוף תורה ו.
 .4ליקוטי הלכות או"ח  -חול המועד ב .5 .גם ע"פ תו' נ"ה
ס"ק ז ועוד.

___________________

י"ב .הַ חֲ תֻ ּנָה הּוא ּבִ בְ ִחינַת
יו ֹם הַ ִּכּפּורִ יםּ ,כִ י הַ ּנו ֵֹשא
ִא ָּׁשה מו ֹחֲ לִ ין לו ֹ ּכָ ל עֲוו ֹנו ֹתָ יו,
ּוב ְׁש ִביל זֶה ִמ ְתעַ ּנִ ין ּבְ יו ֹם
ִ
חֻ ּפָ תו ִֹּ ,כי הּוא ּבְ ִחינַת יו ֹם
ּפּורים( .ג – י"ב)
הַ ִּכ ִ

לעשות
מתורות
תפילות

יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו ,שתרחמינו ברחמיך
הרבים וחסדיך הגדולים ,וחוס וחמול נא עלי ועל נפשי האומללה ,הצמאה
והרעבה והתאבה לשוב אליך באמת .ועזרני ברחמיך הרבים לשוב
בתשובה שלמה לפניך על כל חטאי ועוונותי ופשעי ,וזכני שאהיה בכלל
הבא ליטהר ,ואתה תסיעני מן השמים לטהרני מעוונותי ,שאזכה לשוב
(לקוטי תפילות  -ו)
בתשובה שלמה באמת על כל עוונותי.

שרפי-מעלה

ר



' יודיל היה חתנו של הרה"ק ר' לייב
סיפורים ושיחות
טרעסטינצער שהיה מתלמידים
מפי חסידי ברסלב
הגדולים של הבעל-שם-טוב ז"ל .ואכל
אצלו קעסט ,ולא ערב לו המאכל פשוט
שאכל איתו בקערה אחת ולא רצה לאכול הר' יודיל .וסיבב הר'
לייב את הקערה שלצידו לצד הר' יודיל ,והרגיש ר' יודיל אז בזה
המאכל כל הטעמים שבעולם.
*
וכשנסע הר' לייב לארץ-ישראל היה ענין שבא חית הים ורצתה
לטבוע הספינה ,ויצא הר' לייב נגדה מעוטף בטלית ותפילין
ותיכף החזירה עצמה לים.
*
והר' לייב הנ"ל נפטר על הספינה ,ואמר שאלמלא היה חתנו ר'
יודיל איתו לא היה מניח אותו ליפטר מן העולם .והר' ליב הנ"ל
צווה שיקשרו אותו על הדף אצל הספינה ,ובמקום שיעמוד שם
יקברו אותו .וכשבאו לאיזמיר ועמד שם ,הבינו שצריכין לקברו
שם.
והבעל שבט-מוסר כשנפטר הניח צוואה שלא להניח אצלו שום
איש ,עד שיבוא חכם אשכנזי מפולניה ,ויראו אצלו עמודא דנורא
יניחו אותו אצלו ,וכן הוה והניחו אותו אצלו.
*
וזה הר' לייב בא לרבינו ז"ל אחר הסתלקותו וביקש ממנו שיקרב
את ר' יודיל וכל בני ביתו של הר' לייב הנ"ל ,וכן הוה שנתקרבו
כולם לרבינו ז"ל.
.........................................................................................
בינו ז"ל אמר מקנא אני את ר' יוסקא (היינו לענין פשיטות
שקורין פראסטק בלי חכמות "ערינסט") .זה הר' יוסקא היה
איש פשוט מאוד והיה לו סידור עב מהסידורים הישנים שכתוב
כל התחינות והיוצרות ,והיה לוקח זה הסידור לבית הכנסת
והיה אומרו כולו מתחילה ועד סוף ולא היה מחסר כלום מר"ה
ופורים והגדה וכו' הכל כאשר לכל אמר בלי הבנה להבדיל .וזה
היה כל-כך בתמימות ופשיטות.
*
וכמו ששמעתי מעשה מהבעש"ט ז"ל שהיה שואל למעלה אם
יש מכוון כל-כך בתפילה בדור הזה כמוהו .ןהשיבו לו שיסע לזה
העיר וכו' וימצא אחד ששמו כך וכך שהוא מתפלל יותר בכוונה
ממנו .ונסע הבעש"ט ז"ל לזה העיר ושאל את עצמו על זה האיש,
ואמרו לו שהוא איש פשוט מאוד .והראו אותו בביהמ"ד איך
שישב ואמר מעט והעמיד את עצמו והרים שתי ידיו למעלה .וכל
פעם היה עושה כן.
ושאל אותו הבעש"ט למה עושה כן ומה הוא אומר? השיב לו
שהוא אינו יודע רק א"ב ,ואמרתי להשי"ת מהו כל התפילה רק
א"ב רק שצריכין לידע איך לצרפם ולעשות תיבות מהם ולצרף
התיבות ביחד .ואמרתי :רבש"ע הלא אני אינני יכול לצרף ,אבל
אתה יכול לצרף היטב על-כן אני מוסר לך שאתה תצרפם .ועל-
כן אני אומר כל הא"ב ומרים ידי ונותן אותם להשי"ת שיצרפם
ויעשה מהם תפילה וכן עוד פעם הא"ב ונותן להשי"ת .אבל
מבקש ממנו (מהבעש"ט ז"ל) שלא יספר זאת ,שלא יתוודע
לאשתו שלא תגרש אותו.
וסיים על זה הבעש"ט :עכשיו כבר מובן לו .כי השי"ת בוודאי
יודע לצרף התפילה ולכוונה יותר ממני .כי הוא הנ"ל מוסר
להשי"ת שהוא יעשה את התפילה כמו שהוא יודע שצריך
לעשותה ,ובוודאי השי"ת כשעושה את התפילה הוא עושה אותה
יותר יפה מהבעש"ט ז"ל.
.........................................................................................
' מיכל מטולושין זצ"ל סיפר שהכיר מקרוביו של ר' יוסיל
שותק זצ"ל ,זה הר' יוסיל שותק היה חברו של הרה"צ ר' לוי
יצחק ז"ל הרב מבארדיטשוב זצ"ל והיה שתקן גדול ,והיה מנהגו
לומר דברי בדיחותא( .אגלייך ווערטיל) ופעם אחד התווכח עם
הרה"צ מבראדיטשוב ז"ל באיזה פשט בגמרא .וענה הרה"צ
מבארדיטשוב ז"ל ואמר לו שכך לומדין הפשט
המשך בעמ' הבא
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שלא יום ולא לילה .כשהאדם מוצא לעצמו קצת פנאי,
נושם קצת אויר ,מפסיק במקצת את המרוץ .מסתכל על
עצמו ,מתבונן במה שקורה איתו ,במה שעובר עליו .נדמה
לו שהוא מתגלגל בתוך מערבולת ענקית במהירות מסחררת.
האתמול ,המחר ,להיום אין בכלל זמן לחשוב .ההוא ,אני חייב
להראות לו .והם בכלל .אותי תמיד שוכחים .רק ממני מבקשים,
רק אותי מנצלים ,רק אלי ככה פונים ...וכך המערבולת מתגלגלת
ומסתובבת סביב סביב ,הכל על אותו קוטב' ,מלחמת האני'.
אין עצה! צריך להביא כאן סוף לכל הלחצים ,עלי לחזק בדחיפות
את המודעות-העצמית ,חיזוק ה'אני' ,אני חייב להעלות את
הדימוי-העצמי ,רק מכאן "תבוא הישועה" .כל הבעיות וכל מה
שאנשים סובלים הכל כי הם אינם מכירים את עצמם מספיק,
הם אינם מטפחים את עצמם ,הם יותר מידי נותנים לאחרים
לדרוס אותם .וברגע שהאדם מגלה את ה'אני' ,הוא מחליט באמת
במעמד החבורה ,אחר תשלום שלמונים ,הוא קולט איזה יישות
מתחבאת בתוכו ,הוא קולט ש"אני יכול" ,ועוד איך יכול ,זה כבר
אני אחר לגמרי,
עד הסיבוב הקרוב.

...

המאמין גם-כן נמצא ב'עולם העשיה' ,הוא גם נמצא בעולם
שכולו 'עשיה' ומירוץ .אבל הוא רואה את הכול במשקפים אחרות,
הראיה שלו שונה לחלוטין .הוא רואה מולו "מלך" שהוא המנהל
ומנהיג את העולם ,גם הוא מתנגש לפעמים בדקות לא נעימות
כל-כך ,גם הוא עובר ניסיונות ,גם הוא לפעמים חלילה נופל .אבל
תמיד הוא מחובר להשם .תמיד הוא בורח להשם ,הוא זוכר מה
היא הכתובת האמיתית .הוא לא נסחף אחר כל-מיני 'קסמי שווא'
למיניהם ,הוא לא בורח שוב ושוב ל"כוחי ועוצם ידי".
כשקשה לו הוא מתחזק יותר באמונה ,טובל במקווה של
ל"מי האמונה",
התחזקות ,מכניס את עצמו יותר עמוק מתחת ֵ
מחפש יותר את ה' .הוא יודע שהישועה שלו תבוא רק מה'- .
"ו ְָהיָה ה' ִמ ְב ַטחוֹ".

...

רוצים משיח!!! רוצים גאולה!!! כל נשמה קדושה ' -נשמה
יהודית' כמהה ונכספת ,מתגעגעת ומשתוקקת מתי כבר נזכה?
הכל תלוי רק ב'אמונה'!
מלכנו ,מלך העולם מחכה לראות מתי? מתי כבר נאמין בו באמת?
מתי כבר נשתחרר מכבלי הטבע? מתי כבר נשכיל לזכור ולדעת
שיש 'בעל-הבירה' שהוא המנהיג והמושל על הטבע?

...

כשהאדם יבין באמת שאין טבע! יפנים שלא אני ואני ושוב אני,
אלא הכל רק מאת ה' לבד" ,אין עוד מלבדו"' ,אין כלום'' ,אין
עולם' .כשזה יהיה ברור וחד! ה' יתגלה בעולם .ה' ישכון בעולם.
כי ה' אוהב אותנו באהבה אין סופית ורוצה לשכון בתוכנו ,רוצה
לשדד את הטבע בשבילנו ,הראות לכל העמים שעמו הקדוש
אינו מוגבל כלל וכלל בגבולות הטבע ,הם הרבה יותר גבוהים
מגשמיות הטבע .קטן שבהם יכול להחיות מתים ולשדד את כל
מערכות-הטבע.
ה' ֵעינֶי ָך הֲלוֹא ֶלאֱמ ּונָה!!!

לומדים ספר-המידות 
כת שקרים
אינם מקבלים
פני השכינה

אמת

(אמת – ג')

א"ר ירמיה בר אבא ארבע כיתות אין מקבלות פני שכינה כת ליצים
וכת חניפים וכת שקרים וכת מספרי לשון הרע .כת שקרים דכתיב:
"דובר שקרים לא יכון לנגד עיני".
(תלמוד בבלי סוטה מב-א)
הרי שאמרו כי המשקר אינו מקבל פני שכינה ,כי לא יתחברו
שני הפכים כמו האמת והשקר ביחד מצד ההיפך שבהם ,והוא
יתברך נקרא אל אמת וחותמו אמת ,איך יקבל המשקר פני שכינה
להתחבר עמו פנים בפנים? ודבר זה מציאות שני הפכים יחד.
(באר הגולה  -הבאר הרביעי)

לפי שהמשקר יחשוב שאין מי שיכחישו ,ועל-כן אמר "לנגד עיני"
 המשוטטות בכל הארץ.(מהרש"א)
והא 'דאין מקבלים פני שכינה' ,נראה מדה כנגד מדה ,הם עושים
כן כדי לקרב עצמן אצל בני אדם ,לכן יהיו מרוחקים ממקום
הקודש.
(בניהו בן יהוידע)
'כת מספרי שקרים אין רואין פני שכינה' כי יש בשמו הגדול וי"ו
שמורה שהוא ית' מקיים העולם ומעמידו ,וזה מפני שהם נבראים
באמת ולכך יש לו קיום כי קושטא קאי דכתיב' :סמוכים לעד
לעולם עשוים באמת וישר'  -ר"ל כי הנבראים סמוכים ומקוימים
לעד ולעולם מפני שהם עשוים באמת וביושר ,ולכך מספרי שקרים
אינם רואים פני שכינה כי הוי"ו מורה על האמת.
(נתיבות עולם א)

זה המשקר ,פיו ענה בו כי הוא מופרש מעדת ישראל ,ופומיה
מחכים עלוהי ,זיווהי שנוהי .ובאמת הוא תימה על האדם,
ובפרט כאשר משקר בלי שום צורך ,ודאי גדול עוונו מנשוא .ואוי
ואבוי לפוגם פיו ולשונו ,כי כל ישע וכל חפץ ביאת האדם בעוה"ז
לזכות ליהנות מזיו השכינה לעוה"ב ,ואיך ברצונו יעשה סגולה
שלא לקבל פני שכינה ,ומה גם אם משקר על חינם ממש .והן
בעוון הדור יתום ,השקר הוא 'מטבע חריף'  -לפני מלכים יתיצב.
אוי לנו שכך עלתה בימינו ,כי השקר ואביזריה כל כך נשתרשו
והורגלו ,אשר אין שם על לב דיש אסור בדבר לדבר שקר.
ואיבעית אימא סוברים דמצוה הוא למצוא חן בעיני הגדולים,
וכיוצא מטענות הבל.
(לב דוד  -פרק ששה עשר)

עבודת המידות

שרפי-מעלה  /המשך מעמ' קודם 
למעלה ברקיע (כמו שהוא ז"ל אמר) השיב לו הר' יוסיל ז"ל בלשון
הלצה (ווערטיל) וכי ברקיע לא יכולין לטעות? (אין הימעל קען
מען דען קיין טעות ניט האבין) ונתפעל מאוד הרה"צ מבראדיטשוב
ז"ל מזה וענה לו בהתעוררות גדול יוסיל ראה למה הביאו אותך
הלצותך?! (יוסיל דיא האלסט דיך נאך אין ווערטליך זייא ציא
וואס דיינע ווערטליך האבין דיך גבראכט?!) ונכנסו אלו הדיבורים
בעומק ליבו.
ומיני אז והלאה גמר בדעתו לא לבד שלא לומר ווערטליך ,אלא
אפילו לשתוק לגמרי שלא לדבר וקיים זה במסירות נפש גמור ,כי
היה לו חיות מלומר דברי הלצות וכו' ,וכשעינה עצמו מזה ממש
נתייבשו איבריו מסיגוף ועינוי.
וסיפר קרובו הנ"ל לר' מיכלי ז"ל כי כאשר ראה אותו בבית
המרחץ ,היה כל-כך יבש ודק עד שהיו יכולים להכיר האיברים
הפנימים .וענה לו קרובו הנ"ל "ר' יוסיל די לכם לסגף נוחו מעט"
השיב לו בהתעוררות ":הגוף הוא כל-כך עב וחזק (מגושם) הניח לו
יום אחד הוא כבר כמו שהוא" (דאר גוף איז אזוי מגושם לאז עם
נאר אפ איין טאג איז ער שוין דאר אייגנער וואס ער מאיז גיווען).
(כת"י ר' שמואל הורביץ)

עניני דיומא 

חודש כסלו

"כסלו" במילואו כזה :כ"ף ,סמ"ך ,למ"ד ,ו"ו ,בגימטריא
אב הרחמים( .בני יששכר)
והיה בחודש זה כסלו שנקרא על שם המבטח עוז שיש לישראל,
כי "ה' יהיה בכסלך" .ובגזירת יון מצינו ביקום איש צרורות בן
אחיו של ר' יוסי בן יועזר איש צרידה שהיה בגזירה ונשתקע כל
כך עד שרכב על סוס בשבת .והכניס ר' יוסי בן יועזר בלבו המבטח
עז לשוב בתשובה על ידי שאמר לו ואם כך לעושי רצונו קל וחומר
למכעיסיו עד שקיים בעצמו ד' מיתות ואמר ר' יוסי בשעה קלה
קדמני זה לגן עדן .ובחודש כסלו יש לכל אחד מישראל מבטח עז
שיוכל לקנות עולמו בשעה אחת .שעל זה יש מבטח עז לישראל
כמו שאמרו בזוהר הקדוש על פסוק עוז לו בך מסילות בלבבם עיין
שם .אם אך יפנה עצמו לדברי תורה כמו שאמר פתחו לי פתח
אחד של תשובה כחודה של מחט ואני אפתח לכם פתחים כו',
ועמך כולם צדיקים ויהיה ה' בכסלך.
(פרי צדיק לראש חדש כסלו)

תורה ח'  -ראיתי מנורת זהב

ר' אייזיק מהומל נכנס פעם בל"ג בעומר לבית עלמין ,נתעכב
ליד מצבה אחת ,קרא את שכתוב עליה בעיון מחשבה ,שלח
לקרוא לשמש הראשי של ה'חברא קדישא' ואמר לו :שם
למעלה ,בעולם האמת ,שואלים את הנפטר היכן הם כל
המעלות שנכתבו עליו במצבתו?
שוב תהה ר' אייזיק בעיון מחשבה ,והפטיר אל השמש :לך
תיכף להביא גרזן .כששב השמש עם גרזן בידו ציווה עליו
ר' אייזיק לעקור את כל השבחים הכתובים על המצבה.
משסיים השמש לנתץ את הכתוב ,אמר ר' אייזיק באנחת
רווחה" :עשיתי ברוך ה' טובה לנפטר".

.

לתרומות והנצחות להחזקת

העלון והמבחנים בליקו"מ

פלא':

ת.ד 5136 .ירושלים
050-418-0673
________________________________
ניתן לראות את העלון בshuvubonim.com :

"ּדַ עֶׁ ,ש ִע ַּקר

ָהרּוחַ חַ ּיִ ים
ְמ ַק ְּבלִ ין ֵמ ַהּצַ ִּדיק
וְ ָהרַ ב ֶׁשּבַ ּדו ֹר"
(תו' ח' ס"ק ב')

