
ֵמַהְּתִפָּלה,  ְמַקְּבִלין  ַהִחּיּות  ִעַּקר  ִּכי  א:  ס"ק 
ֶזה  ּוִבְׁשִביל  ַחָּיי".  ְלֵאל  "ְּתִפָּלה   1 ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמוֹ 
ָצִריְך ְלִהְתַּפֵּלל ְּבָכל ּכֹחוֹ, ִּכי ְּכֶׁשִּמְתַּפֵּלל ְּבָכל ּכֹחוֹ 
ּוַמְכִניס ּכֹחוֹ ְּבאוִֹתּיוֹת ַהְּתִפָּלה, ֲאַזי ִנְתַחֵּדׁש ּכֹחוֹ 
ָׁשם, ִּבְבִחיַנת: 2 "ֲחָדִׁשים ַלְּבָקִרים ַרָּבה ֱאמּוָנֶתָך" 
ְוכּו'. ִּכי ֱאמּוָנה ִהיא ְּתִפָּלה, ְּכמוֹ ֶׁשָּכתּוב: 3 "ַוְיִהי 

ן ִּבְצלוֹ'. ָיָדיו ֱאמּוָנה", ַּתְרּגּומוֹ: 'ְּפִרישָֹ

כח

כח.  הרבה  הרבה  צריך  חדש,  יום  טוב,  בוקר 
מאיפה? מהיכן לוקחים את הכח?? 

אני  מהתפילה   – "חיי"  -משם  לאל"  "תפלה 
ממשיך ולוקח חיות.

החיות היא רק מהתפילה, שפע ברכה והצלחה 
התפילה...  בכח  רק  הכל  ובגשמיות,  ברוחניות 
בתפילה,  כוחות  משקיעים  שיותר  כמה 
של  האותיות  בתוך  הכוחות  את  מכניסים 
כח,  יותר  לעצמו  ממשיך  האדם  כך  התפילה. 

יותר חיות, יותר הצלחה. 

אור השם

לכן  מהתפילה.  מאוד  מפחדת  אחרא  הסטרא 
הטומאה  כוחות  מיד  להתפלל,  בא  כשהאדם 
המתפלל  של  מוחו  את  ומבלבלים  לו  מפריעים 
במחשבות זרות, אטימות, וחושך שמשתלט עליו. 

"תפילה  על-ידי  היא  מהם,  להינצל  העצה 
של  הקדושות  למילים  להתחבר   – באמת" 
התפילה, לזכור "לפני מי אתה עומד", ולהגיד 
באמת  נכנס  כשהאדם  בכוונה.  מילה  מילה 
כוחות  וכל  למילים, מיד החיצוניים  ובפשטות 
שום  להם  אין  באמת  כי  בורחים,  הטומאה 

אחיזה!

ָלֵצאת  ֶנֶפׁש  ְלָכל  ְוָׁשֶוה  ְמאֹד  ִנְפָלָאה  ֵעָצה  "ֶזה 

ֵמִעְמֵקי ַהחֶֹׁשְך ֲאֵפָלה, ַעל ְיֵדי ָהֱאֶמת ֶׁשהּוא אוֹר 

ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְּבַעְצמוֹ, ִּכְבָיכוֹל, ִּבְבִחיַנת ה' אוִֹרי, 

ִּכי ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך הּוא ֶעֶצם ָהֱאֶמת." 4

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

49 ויצא . ו' כסלו תשע"ד
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בחודש
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ח"א

לקוטי-הלכות
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הל' פריה ורביה ואישות ג' - ד'

ַוֲאָנָחה  ָיגוֹן  ְּבִחיַנת  ֵהם  ָהַעּכּו"ם  א. 
ַהּתוָֹרה,  ֶאת  ְלַקֵּבל  ָזכּו  ֶׁשֹּלא  ֵמַאַחר 
ֶׁשהּוא ִעַּקר ַהִּשְמָחה, ִּכי ֵהם ְּכרּוִכים 
ַרק ַאַחר ָהעוָֹלם ַהֶּזה ֶׁשהּוא ָמֵלא ָיגוֹן 

ַוֲאָנָחה ְוַכַעס ּוַמְכאוֹבוֹת. )ג – י"ד(
________________________

ָּבא  הּוא  ַהִּמְׁשָּגל  ַּתֲאַות  ִעַּקר  ב. 
ַוֲאָנָחה,  ָיגוֹן  ַעְצבּות,  ִמְּבִחיַנת 
ֶאת  ְלַקֵּדׁש  ְמאֹד  ְלִהְתַּגֵּבר  ּוְצִריִכין 
ַעְצמוֹ ְלַׁשֵּבר ַּתֲאָוה ַהַּגְׁשִמִית, ֶׁשִהוא 
ְּבִחיַנת ָיגוֹן ַוֲאָנָחה, ּוְלַדֵּבק ֶאת ַעְצמוֹ 
ְּבִחיַנת  ֶׁשִהוא  ָהֶעְליוָֹנה  ַּבְּקֻדָּׁשה 
ַהָּיגוֹן  ְלַהְמִּתיק  ִיְזֶּכה  ְוָאז  ִשְמָחה, 
ִעַּקר  ֶׁשֶּזהּו  ְלִשְמָחה,  ְלָהְפכוֹ  ַוֲאָנָחה 

ְּבִחיַנת ְקֻדַּׁשת ַהְּבִרית. )ג – י"ד(
________________________

ְוָקדוֹׁש  ָחָכם  ְלׁשּום  ּכַֹח  ֵאין  ג. 
ִמּתוַֹרת  ָּדָבר  ְלַׁשּנוֹת ׁשּום  ֶׁשָּבעוָֹלם, 
ְסָבָרא  ׁשּום  לוַֹמר  ְוָאסּור  מֶֹׁשה, 
ְלַבֵּטל ׁשּום ָּדָבר ַקל ֲאִפּלּו ִיְהֶיה ָחָכם 
ְלַחֵּדׁש  ַרַּׁשאי  ָנִביא  ֵאין  ִּכי  ִּכְׁשֹלמֹה, 

ָּדָבר ֵמַעָּתה. )ג – י"ד(
________________________

ד. ִעַּקר ַהְּדֵבקּות ְוִהְתָקְרבּות ְלַהֵּׁשם 
ֶׁשֵהם  קוֹלוֹת,  ְיֵדי  ַעל  הּוא  ִיְתָּבַרְך 
ֶׁשָּבֶהם  ְנִגיָנה,  ִמיֵני  ֲעָשָרה  ְּבִחיַנת 
ֶׁשַעל  ֶׁשָּבעוָֹלם  ַהּקוֹלוֹת  ָּכל  ְּכלּוִלים 
ִיְשָרֵאל  ַהִהְתָקְרבּות  ִעַּקר  ָיָדם 

ַלֲאִביֶהם ֶׁשַּבָּׁשַמִים. )ג – ט"ז(
"ָּכל ַהְּתִפּלוֹת ְוַהִּׁשירוֹת ְוַהִּתְׁשָּבחוֹת 
ְוִרּצּוִיים  ִוּדּוִיים  ּוַבָּקׁשוֹת  ְוַהְּתִחּנוֹת 
ֶׁשָאָדם  ַהִּשיחוֹת  ְוָכל  ּוִפּיּוִסים, 
ְּבִהְתּבוְֹדדּות  קוֹנוֹ  ְלֵבין  ֵּבינוֹ  ֵמִשיַח 
ְוכּו', ַהּכֹל ָּכלּול ַּבֲעָשָרה ִמיֵני ְנִגיָנה 
ֶׁשֵהם ֲעָשָרה ְלׁשוֹנוֹת ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבֶהם 

ֵסֶפר ְּתִהִּלים."
________________________

ה. ָּכל ַהּקוֹלוֹת, ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ֲעָשָרה 
ַהֶּׁשַמע  ְּבִחיַנת חּוׁש  ֶזהּו  ְנִגיָנה,  ִמיֵני 
ְוַהּקוֹלוֹת,  ַהְּנִגיָנה  ַהְרָּגַׁשת  ֶׁשָּׁשם 
ְוִעַּקר ְיִדיַעת ָהֱאמּוָנה ַהְּקדוָֹׁשה הּוא 

ַעל ְיֵדי ְּבִחיַנת חּוׁש ַהֶּׁשַמע, 

תורה ט' - תהומות יכסיומו

הקול הוא הסולם

ּוְבאוָֹתּה ָהֵעת ִסֵּפר ֶׁשָהָיה ֶאְצלוֹ ַהַּבַעל ֵׁשם טוֹב ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה ְוָאַמר לוֹ ְּכֶׁשּפוְֹגִמין ְּבֶאֶרץ ִיְשָֹרֵאל 
נוְֹפִלין ְּבָגלּות, ְוִסיָמן: "ִמָּׁשם רוֶֹעה ֶאֶבן ִיְשָֹרֵאל"... ְוַאַחר ָּכְך ָּגַמר ַהּתוָֹרה ִמְׁשָּפִטים. ְוָׁשם ְמַדֵּבר 
ֵמֱאמּוָנה ְוֶאֶרץ ִיְשָֹרֵאל, ֶׁשְּכֶׁשּפוְֹגִמין ְּבֶאֶרץ ִיְשָֹרֵאל ֶּבֱאמּוָנה, יוְֹרִדין ְלָגלּות ִמְצַרִים. ְוָׁשַאְלִּתי אוֹתוֹ 
ִאם ֶזה ַׁשָּיְך ַלַּמְרֶאה ַהַּנ"ל, ֵהִׁשיב ֶׁשִעְנַין ַהַּמְרֶאה ְּכָבר ָּגַמר ִמּקֶֹדם ְלַהִּשיג ָהִעְנָין ִּבְׁשֵלמּות. ְוַאַחר 
ָּכְך ִקַּבְלִּתי ִמֶּמּנּו ַהּתוָֹרה ְּתהֹמֹת ְיַכְסיֻמּו, ְוַגם ָׁשם ִנְכָלל ַהּתוָֹרה צַֹהר ַהַּנ"ל, ְוָׁשם ְּבסוֹפוֹ ְמבָֹאר 
ַּגם ֵּכן ְּכֶׁשּפוְֹגִמים ְּבֶאֶרץ ִיְשָֹרֵאל יוְֹרִדין ְלָגלּות ְוָׁשם ְמבָֹאר ְּבסוֹפוֹ ַהָּפסּוק ִמָּׁשם רֶֹעה ֶאֶבן ִיְשָֹרֵאל 
ַעל ֵּבאּור ַהָּפסּוק ָיְרדּו ִבְמצוֹֹלת ְּכמוֹ ָאֶבן. ְוַעָּתה ְיכוִֹלים ְלָהִבין ְמַעט ֵּפרּוׁש ַהַּמְרֶאה ַהִּנְזַּכר ְלֵעיל.

)חיי מוהר"ן – ג( 

מעלת הלימוד
"ְּבַׁשָּבת ָאַכְלִּתי ֵאֶצל ר' ָׁשאּול... ּוְבֵליל ַׁשָּבת ָּבאּו ֶאְצִלי ַּכָּמה ֲאָנִׁשים ְוִסַּפְרִּתי ָלֶהם ַהְרֵּבה ֵמַרֵּבנּו ִזְכרוֹנוֹ 
ִלְבָרָכה ֵמִעְנַין ְנִסיָעתוֹ ְלֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש ְוַגם ָאַמְרִּתי ָלֶהם ֵאיֶזה ִּדְבֵרי תוָֹרה ֵמַרֵּבנּו ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה ְוַאַחר 
ָּכְך ִהְפִציר ר' ָׁשאּול ֵליֵלְך ְלָהַרב ִמְּסקוְֹלֶיע ְוָהַלְכִּתי ְלָׁשם ּוְכָבר ָהָיה ְּכמוֹ ֲחצוֹת ַלְיָלה ְוַגם ָׁשם ְּבֵבית ָהַרב 
ְלָשֹשֹוֹן  ִלי  זִכְרוֹנוֹ לִבְרָכָה ְוָכל ֶזה ָהָיה  הַּנִזְּכַר לְעֵיל ָאמַרְּתִי לִפְנֵיהֶם ּכַּמָה ּדִבְרֵי תוֹרָה מֵרַּבֵנּו הַּנוֹרָא 
ּוְלִשְֹמָחה ְּגדוָֹלה, ֶׁשָּזִכיִתי ְּבֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש ְלַסֵּפר ִּדְבֵרי תוָֹרה ִמּתוָֹרתוֹ ַהּנוָֹרָאה ֶׁשל ַרֵּבנּו ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה."
)ימי מוהרנ"ת – ח"ב קל"ט(

עיין בספר "ירח האתנים" כתב יד מהרב 
הקדוש מטשערין, זכר צדיק לברכה, על 
התורה תהומות יכסיומו ב"לקוטי מוהר"ן" 
חלק א' סימן ט' שכתב שם לענין יום הדין של 
ראש השנה. שעיקר דינו של אדם הוא על שלא 
היה זהיר בענין התפילה. כי על ידי תפילה 
יכולין לבוא לכל טוב לתורה ולמעשים 
טובים ולתשובה ולהינצל מן החטא וכמו 

שתקנו רבותינו, ז"ל תפלות הרבה על זה. 

)השתפכות הנפש – י"ב(



אנכי ה'
" ְּכֶׁשִּיְזּכֹר ָהָאָדם ֵּתַבת ָאנִֹכי, ַהְינּו ָאנִֹכי 
ה' ְוכּו', ַהְינּו ְּבִחיַנת ָהֱאֶמת, ְּבַוַּדאי ָיכוֹל 
ַלֲעלוֹת ִמָּכל ַהְּנִפילוֹת ְוַהְיִרידוֹת, ִּכי ְּבָכל 
ֶאָחד  ֵיׁש  ְוִלְפָעִמים  ה'...  ִנְמָצא  ָמקוֹם 
ֶׁשָּפַגם ְוָנַפל ִמָּכל ָהֲעָשָרה ְּכָתִרין ִּדְקֻדָּׁשה 
ְוִהְתַּגְּברּו ְּכֶנְגּדוֹ ָּכל ָהֶעֶשר ְּכָתִרין ֲאֵחִרים 
ְּכָלל  ְלִהְתַּפֵּלל  ָיכוֹל  ֵאינוֹ  ְּבַוַּדאי  ְוָאז 
ְוַנְפׁשוֹ ָמָרה לוֹ, ְוַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך חוֵֹמל ָעָליו 
ִמֶּמּנּו  ִיַּדח  ְלַבל  ַמֲחָׁשבוֹת  ְוחוֵֹׁשב  ֵּכן  ַּגם 
ָלְך  ֵעָצה "ֲהֹלא ָאנִֹכי טוֹב  לוֹ  ְונוֵֹתן  ִנָּדח 
ְּבִחיַנת  ְּכֶׁשִּתְזּכֹר  ִּכי   - ָּבִנים",  ֵמֲעָשָרה 
ָאנִֹכי, ַהְינּו ָאנִֹכי ה' ֶזה טוֹב ִמָּכל ָהֲעָשָרה 
ָּבִנים, ִּכי ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִהְתַּגְּברּו ָּכל ָהֶעֶשר 
ְּבָכל  ֶׁשָּפַגם  ְיֵדי  ַעל  ִּדְמָסֲאבּוָתא  ְּכָתִרין 
ָאנִֹכי  ְּבִחיַנת  ֶזה  ָּכל  ִעם  ִּדְקֻדָּׁשה  ִמּדוֹת 
טוֹב ִמֻּכָּלם, ִּכי ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ִנְמָצא ְּבָכל 
ֲאֶׁשר  ְלכֹל  ְלָכל קְֹרָאיו  ְוָקרוֹב ה'  ָמקוֹם 

ִיְקָראּוהּו ֶּבֱאֶמת." 4

בעבודת ה'
ְּכֶׁשִּמְתַּגֶּבֶרת  ְזַמן  ּוְבָכל  ָאָדם  "ְּבָכל 
ָהָאָדם  ַעל  ָאֳחָרא  ַהִּסְטָרא  ּוִמְתַּפֶּׁשֶטת 
ה'  ֵמֲעבוַֹדת  ּוְלָמְנעוֹ  אוֹתוֹ  ְלַבֵּטל  ְורוֶֹצה 
ֵעָצה  ׁשּום  ֵאין  ְוָׁשלוֹם,  ַחס  ָוכֹל,  ִמּכֹל 
ַעל  ִאם  ִּכי  ַנְפׁשוֹ  ַעל  ְלִהָּמֵלט  ְוַתְחּבּוָלה 
ְלִפי ַמְדֵרָגתוֹ  ֶׁשִּיְרֶאה  ְּדַהְינּו  ְיֵדי ָהֱאֶמת, 
ַלֲאִמּתוֹ,  ָהֱאֶמת  ֶאל  ַרק  ַעְצמוֹ  ִלְמׁשְֹך 

ְוִיְסַּתֵּכל ַרק ֶאל ָהֱאֶמת ֶּבֱאֶמת." 4

חנוכה
מתקרבים  הקדושים  החנוכה  ימי 
אוֹר  ְּבִחיַנת  הּוא  ֲחנָֻּכה  "ֵנר  ובאים... 
ֵמַהחֶֹׁשְך  יוְֹצִאים  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ָהֱאֶמת, 
ְיֵמי  ְּבִחיַנת  ֶׁשֶּזה  ְלִהְתַּפֵּלל,  ִויכוִֹלין 
ּוְלַהֵּלל  ְלהוֹדוֹת  ַּבְּתִפָּלה  ֶׁשָּקְבעּו  ֲחנָֻּכה 
ְלַמָּטה  ִהיא  ֲחנָֻּכה  ֵנר  ֵּכן  ְוַעל  ְוכּו', 
ָיְרָדה  ֹלא  ֵמעוָֹלם  ִּכי  ְטָפִחים,  ֵמֲעָשָרה 
ְׁשִכיָנה ְלַמָּטה ֵמֲעָשָרה, ְוַעל ֵּכן ָׁשם הּוא 
ַמְדִליִקין  ַּדְיָקא  ְוָׁשם  ֲאִחיָזָתם,  ְמקוֹם 
ִּבְבִחיַנת  ַהֶּפַתח,  ֵאֶצל  ָסמּוְך  ֲחנָֻּכה  ֵנר 
ֵּפַתח ְּדָבֶריָך ָיִאיר ְוכּו', ְלהוֹרוֹת ֶׁשַּדְיָקא 
ֲאִחיַזת  ִּבְמקוֹם  ְטָפִחים  ֵמֲעָשָרה  ְלַמָּטה 
ִלְמצֹא  ְיכוִֹלין  ָׁשם  ַּגם  ָאֳחָרא,  ַהִּסְטָרא 
ַהֶּפַתח ְלִהְתָקֵרב ֶאל ַהְּקֻדָּׁשה ַעל ְיֵדי אוֹר 

ָהֱאֶמת." 4

אבן השתיה

נברא  ממנה   - השתיה'  'אבן 
האבן  של  הסוד  מהו  העולם.  כל  והושתת 
הקדושה הזו? האבן הזו היא "נקודת האמת", 

והאמת היא שורש העולם.

"ִעַּקר ְיסוֹד ָהעוָֹלם הּוא ֱאֶמת, ִּכי ַעל ֱאֶמת עוֵֹמד 
ָהעוָֹלם, ְּכמוֹ ֶׁשָאְמרּו ַרּבוֵֹתינּו ִזְכרוָֹנם ִלְבָרָכה, ִּכי 
ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְמַקֵּים ָהעוָֹלם, ְוחוָֹתמוֹ ֶׁשל ַהָּקדוֹׁש 
ָּברּוְך הּוא ֱאֶמת, ְוַעל ֵּכן ְנֻקַּדת ָהֶאֶבן ְׁשִתָּיה ֶׁשִהוא 
ְיסוֹד ָהעוָֹלם ִהוא ְּבִחיַנת ְנֻקַּדת ָהֱאֶמת, ֶׁשֶּזה ִעַּקר 

ְיסוֹד ְוִקּיּום ָהעוָֹלם ֶׁשִּמֶּמּנּו ֻהְׁשַּתת ָהעוָֹלם." 4

יעקב אבינו

כשיעקב אבינו ברח מעשיו, הוא עבר דרך אבן 
השתיה )כמבואר בפרשת השבוע(. כשהוא הגיע 
לו  התגלה  ואז  נוראה,  קדושה  חש  הוא  לשם, 
שהוא נמצא במקום "שער השמים" - שדרך שם 

עולים כל התפילות.

באותם רגעים גם התגלה ליעקב אבינו שבמקום 
הזה יבנו בניו בית-המקדש, והאבן הקדוש הזה 
הוא יהיה לקודש הקודשים, ושם יעמוד הארון 
עם הלוחות, ושם הכהן-הגדול יכפר פעם בשנה 

על כל עוונות בני-ישראל.

ילכו  שבניו  זמן  שיגיע  יעקב,  ראה  אחר-כך 
לגלות ויחרב בית-המקדש. וגם אז, תמיד תמיד, 
התפילות יעלו דרך אבן השתיה. ובכח התפילה 
גם  וגשמית  רוחנית  חיות  עם-ישראל  ימשיכו 

בגלות המר. 
מר  כל-כך  זמן  שיגיע  ליעקב  נתגלה  אחר-כך 
יתמלא  והעולם  ויתגבר  ילך  הגלות  שקושי 
בחושך איום ונורא, ובאותו זמן התפילה תיפול 

מאוד...

ַהֶּזה  ַהָּגלּות  ּתֶֹקף  ָרָאה  ָאִבינּו  "ְּכֶׁשַּיֲעקֹב 
ָשִמים  ְוֵאין  ְמאֹד  ַהְּתִפָּלה  ָנְפָלה  ַהֶּזה  ֶׁשַּבָּגלּות 
ֵמֲחַמת  ֶזה  ְוָכל  ָּכָראּוי  ְלִהְתַּפֵּלל  ְלִהְתַּגֵּבר  ֵלב  ַעל 
ּוִמְתַּפֶּׁשֶטת  ְמאֹד  ִמְתַּגֶּבֶרת  ָאֳחָרא  ֶׁשַהִּסְטָרא 
ִמיֵני  ְוַכָּמה  ְּבַכָּמה  אוֹתוֹ  ּוְמַסֶּבֶבת  ָהָאָדם  ַעל 

ַעד  ְּכָלל,  ְלִהְתַּפֵּלל  לוֹ  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ַעד  ִּבְלּבּוִלים 

ִּכְמַעט  ְּבֵני ָאָדם  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ֶזה  ֶׁשֵּמֲחַמת 
ְּבַכָּוָנה  ְּתִפָּלה  ִמן  ַעְצָמן  ִנְתָיֲאׁשּו  ָהרֹב 
ַהֵּלב  ַּכָּוַנת  ְּבִלי  ְלַבד  ַּבֶּפה  ַרק  ּוִמְתַּפְּלִלים 

ְּכָלל, ֵמֲחַמת ֶׁשִּנְדֶמה ָלֶהם ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלִהְתַּגֵּבר 
ַעל ִרּבּוי ַהַּמֲחָׁשבוֹת ַהְמַבְלְּבִלין ְמאֹד." 4

בכל מצב

יעקב אבינו, שמידתו אמת והוא שורש התפילה, 
בניו,  שיעברו  הקשה  החושך  מצב  את  כשראה 
הוא השליך את עצמו לירידה כזאת כמו שיהיה 
"וישכב  )וזהו  הגלות,  בתוקף  הימים  באחרית 
במקום ההוא"( בכדי לראות ולמצוא מהי בכל 
העצה  מהי  כראוי?  לתפילה  לזכות  העצה  אופן 
לזכות  ידה  על  יוכל  האדם  מצב  בכל  שתמיד 

להתפלל בכוונה?

אז התגלה לו בחלום סוד ה"סולם". שזהו סוד 
התפילה באמת, להוציא את הקול באמת. ועל-

כן "סולם" גימטריא "קול".

וכשהאדם מתחבר לזה הסולם אזי הוא "מוצב 
ארצה וראשו מגיע השמימה". – כלומר, אפילו 
שהאדם מונח היכן שהוא מונח על הארץ, בכח 
הוצאת הקול והדיבור באמת, הוא זוכה שיורד 
עליו אור האמת, והוא עולה בתכלית העליה עד 

לשמים. 4

המשך מעמ' קודם
תו' ט' ִּכי ְׁשִמיָעה ְּבִלָּבא ַּתְלָיא, 

ֵלב  ְלַעְבְּדָך  "ְוָנַתָּת  ֶׁשָּכתּוב,  ְּכמוֹ 
ׁשֵֹמַע". )ג – ט"ז(

___________________

ַהִּׁשעּור  ְּכִפי  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָכל  ו. 
ֶׁשְּבִלּבוֹ ָיכוֹל ֵליַדע ְּבַעְצמוֹ ֶׁשִעַּקר 
ַהְּדֵבקּות ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך הּוא ַעל 
ְוִנּגּוִנים. ְוקוֹלוֹת  ִּדּבּוִרים  ְיֵדי 

)ג – ט"ז(
 ___________________

ז. ֵעֶסק ַהּתוָֹרה הּוא ַּגם ֵּכן ְּבִחיַנת 
ֲעָשָרה ִמיֵני ְנִגיָנה. )ג – ט"ז(

 ___________________

ח. ּכֵֹהן, ֵלִוי, ִיְשָרֵאל, ֵהם ְּבִחיַנת 
ֶׁשֵהם  ְוֶאְמַצע,  ּוְשמֹאל  ָיִמין 
ְּכָלִלּיּות ַהְּקֻדָּׁשה ַּכָּידּוַע. ִּכי ּכֵֹהן 
הּוא ְּבִחיַנת ֶחֶסד, ְּבִחיַנת ָיִמין, 
ְּבִחיַנת  ִּדין,  ְּבִחיַנת  הּוא  ְוֵלִוי 
הּוא  ְוִיְשָרֵאל  ַהָּקדוֹׁש,  ְשמֹאל 
ְּבִחיַנת ַרֲחִמים ֶׁשָּכלּול ִמְּׁשֵניֶהם 
ַהַּמְכִריַע  ָהֶאְמָצִעי  ַקו  ְּבִחיַנת 

ַּכָּידּוַע ָּכל ֶזה. )ג – י"ז(
 ___________________

ְּגדוָֹלה  ְנִגיָנה  ֶׁשל  זוֹ  ָחְכָמה  ט. 
ֶׁשָּבעוָֹלם  ַהָחְכמוֹת  ִמָּכל  ִויָקָרה 
ַרֵּבנּו  ִמִּפי  ֶּׁשֵהַבְנִּתי  ַמה  ְּכִפי 

ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה. )ג – י"ז(
 ___________________

ַהְּקִלּפוֹת  ֲאִחיַזת  ִעַּקר  י. 
ָּכל  ֶׁשֵּמֶהם  ָאֳחָרא  ְוַהִּסְטָרא 
הּוא  ְוָׁשלוֹם,  ַחס  ָהֲעווֹנוֹת, 
ֶׁשהּוא  ִּדְשָמאָלא,  ִמִּסְטָרא 
ִמְׁשַּתְלֵׁשל  ֶׁשִּמָּׁשם  ַהִּדין  ְּבִחיַנת 

ִחּיּוָתם ַּכָּידּוַע. )ג – י"ח(
 ___________________

ָּבֶהם  ֶׁשרוִֹאין  ִמְׁשָּפָחה  ָּכל  י"א. 
ּוַבֲעֵלי  ְּביוֵֹתר  ָּפִנים  ַעֵּזי  ֶׁשֵהם 
ְלִהְתַרֵחק  ְצִריִכין  ּוַמָּצה,  ִריב 
ִעַּקר  ִּכי  ֵמֶהם  ִלָּשא  ֶׁשֹּלא  ֵמֶהם 
ַעל  הּוא  ֵמַהְּקֻדָּׁשה  ִהְתַרֲחקּות 
ֶׁשֵהם  ֶׁשַּבּדוֹר  ָּפִנים  ָהַעֵּזי  ְיֵדי 
ְלַהְרִחיק  ְּביוֵֹתר  ִמְתַּגְּבִרין 
ְּבִחיַנת  ֶׁשֵהם  ֱאֶמת,  ִמַּצִּדיֵקי 
ַהְמָׁשַכת  ֶׁשָּכל  רוִֹעים  ַהִּׁשְבָעה 
ָהֱאמּוָנה ַהְּקדוָֹׁשה הּוא ַעל ָיָדם. 

)הל' ד(
ְלִהְתָקֵרב  ֶאְפָׁשר  ִאי  ֵּכן  "ַעל 
ְיֵדי  ַעל  ִאם  ִּכי  ַהְּקֻדָּׁשה  ֶאל 
ָּכל  ֶׁשָּצִריְך  ִּדְקֻדָּׁשה,  ַעּזּות 
ִּדְקֻדָּׁשה  ַעּזּות  ֶׁשִּיְהֶיה לוֹ  ָאָדם 
ַעּזּוָתם  ֶנֶגד  ַלֲעמֹד  ֶׁשּיּוַכל  ְּכֵדי 
ָהַרע ֶׁשל ָהַעֵּזי ָּפִנים ֶׁשּנוְֹטִלים 
ַעּזּות  ִּכי  ְלַעְצָמן,  ַהֶּמְמָׁשָלה 

ַמְלכּוָתא ְּבָלא ָּתָגא." 
 ___________________

ָהְיָתה  ַהְּבִריָאה  ִעַּקר  י"ב. 
ַהְּקדוָֹׁשה  ָהֱאמּוָנה  ִּבְׁשִביל 
ִיְתָּבַרְך  ִמֶּמּנּו  יוְֹדִעין  ָיָדּה  ֶׁשַעל 
ַּכָּידּוַע.  נִבְרָא ַהּכֹל  זֶה  ׁשֶּבִׁשְבִיל 
ְוֶזה ּגֶֹדל ַהִחּיּוב ִלָּשא ִאָּׁשה ְּכֵדי 
ִקּיּום  ִּבְׁשִביל  ְוִלְרבוֹת  ִלְפרוֹת 
ֱאמּוָנתוֹ  ֶׁשִּיְתַּגֶּלה  ְּכֵדי  ָהעוָֹלם, 
ּוַמְלכּותוֹ ַעל ְיֵדי ִרּבּוי ְּבֵני ָאָדם 

ֶׁשְּבָכל ּדוֹר ָודוֹר. )הל' ד(

שנים עשר שבטים

ערבית"  "תפילת  שגילה  זה  הוא  אבינו  יעקב 
של  הלילה,  של  התפילה  את  שגילה  זה  הוא   –
איך  לדעת  התפילה,  שלימות  שזה  החושך. 
את  עוזבים  לא  מקום  ובכל  מצב  בכל  תמיד, 

התפילה.
והמשיך  החייה  תפילתו  בכח  שיעקב  מאחר 
חיות לקיום העולם, לכן הוא זכה להמשיך את 
חיות  הממשיכים  שהם  שבטים  השנים-עשר 
המנהיגים  המזלות  לשנים-עשר  תפילתם  בכח 

ומנהלים את מערכי הטבע.
תפילתם  בכח  השבט  שזה  מזל,  יש  שבט  לכל 

לכל שבט  לכן  כח,  לו  המשך בעמ' הבא ממשיכים 



ן י ִר ִעי ִמיִלין ְז

ישר ובטוח
י כ ל מ ה ו ז ח טא ב ג ד 

מה ללכת רק ישר ישר ישר? מדוע להיות תקועים? קצת קצת עקום, ל
קצת 'להזיז ענינים'. רק לרגע, וזהו--- כמובן שזה בצדק וביושר. נו, 

בינינו איך אפשר להצליח בחיים אם לא קצת...

לקצור  פינות',  'לעגל  סך-הכל  חושבים,  שאתם  כמו  נורא  לא  בכלל  זה 
"הצלחות". להכנס למסלול...  בסך-הכל מה לעשות? זה העולם! ככה זה, ככה 
זה עובד. כן, לקלוט ענינים במהירות שיא, להיות כמו שקוראים 'חברהמנים'. 

בקיצור, להיות 'משופשפים'.

תראו אותו עם הישרות שלו, הוא בקושי זז, ההצלחות אצלו זוחלות, באות 
.קשה כל-כך. עם קצת קצת שכל, הכל היה אחרת. . .

ירוקים לאלפים. משתלטים על שטחי ענק, הירוק הטרי שצמח זה רק עתה. 
רק עתה הוא בכלל יצא לאויר העולם, וכבר השלטון שלו חזק כל-כך. הוא 
כבר מושך בחוטים.. העשב הירוק והיפה כבר ממלא מרחבי ענק.. לא יאומן?! 

זה בלתי נתפס?! 

שלום לך אדון עץ היקר, תראה כמה זמן אתה כבר בעניינים והכל תקוע? 
וכי  באדמה.  שורשים  ותוקע  משבצת,  באותה  נקודה,  באותה  אתה  עומד 
אלינו,  מצטרף  לשורותיי,  מצטרף  היית  השכלת,  לו  זה?  את  רואה  מישהו 

מפסיק להיות כל-כך מיושן ותקוע.

ראה תראה בעיניך, מה הספקת אתה משך כל-כך הרבה שנים? ואני עשב 
טרי, בימים ספורים ומועטים כבר הספקתי לקשט וליפות את גדולי ההרים! 

איפה אני ואיפה אתה?!

ְמָדם ֲעֵדי ַעד" ל ּפֲֹעֵלי ָאֶון ְלִהשָּׁ ב ַויִָּציצּו כָּ מוֹ ֵעשֶׂ ִעים כְּ ְפרַֹח ְרשָׁ ."בִּ . .
ענק,  שלטי  ומושכים,  ססגוניים  צבעים  וחזק,  אדיר  רעש  קול  טרח.  בום. 
סחרחורת - 'רוח-סערה'. אלו הם סממניו של הרע והרשע! כשהאדם חלילה 
בוחר להתחבר לרע, נראה לו שההצלחה קרובה מאי-פעם. נדמה לו שהוא 
חברה'מן. הוא כל הזמן במרדף אחרי ה'זוהר-הרגעי', הוא נסחף אחרי כל מה 
שנראה שיקדם אותו... הוא גם לא בוחל בשום אמצעי, הוא משקר על זה, 

עובד על זה, עושה צוחק מזה, "משחק את זה"----

אבל באמת הוא לא עובד על אף-אחד.. הוא רק עובד על עצמו, הוא עושה 
ב'רוח  נפל לרשות הסטרא-אחרא. הוא  נפל שדוד, הוא  צחוק מעצמו. הוא 

סערה', כולו סערה--- כולו בערה--- עד שהכל נגמר... והוא נותר מרוַקן...

נים. .בסוף הכל מתפוצץ לו בפַּ . .
זה קצת  נכון,  - דרכו של הטוב שונה לגמרי לגמרי.  "לאט לאט אבל בטוח". 
פחות צבעוני, זה לא בא ב'בומים'. אבל זה אמיתי, זה בטוח, לא דורסים בדרך 
את אף-אחד. ההיפך, האדם בונה את עצמו, הוא משלים את עצמו. הוא מונח 
בתורה ובתפילה, הוא קשור לצדיק שמחבר אותו לתורה. - ומשם הוא משלים 

את כל החסרונות שלו, משם הוא מקבל הכל.

למי  פונה  יתברך.  להשם  עיניו  את  מרים  הוא   - מתאנח.  הוא  לו  כשקשה 
שברא  למי  הבריאות,  את  שברא  למי  הכסף,  את  שברא  למי  אותו,  שברא 

ומקיים הכל הכל... 

החיּות שלו היא חיות אחרת לגמרי, חיות ממקום אחר אחר... חיות מהקדושה!!! 
חיות אמת, חיות 'שאינה תלויה בדבר', היא אינה תלויה בחיצוניות, היא אינה 
תלויה במשחקים וברוח סערה. רק לזה קוראים חיות. רק אדם כזה נקרא 'אדם 
חי'. הוא מקבל את החיות מהשורש האמיתי. נכון, זה הולך לאט, זה לא בא 

בכזו מהירות כמו השקר והבלוף. אבל זה בטוח! זה אמיתי! זה נצחי!

ים ִיְהיּו" ִנים ְוַרֲעַננִּ שֵׁ ֵבית ה'... דְּ תּוִלים בְּ " שְׁ

    תורה     ח'     

צל נכדי ר' פנחס מקוריץ א
הזוהר  ספרי  שהדפיסו 
ספרים  מהעשרה  שהוא  וכו' 
שהיה אסור להדפיסם ברוסיא, 
אותם  ושפטו  בפטרבורג  בתפיסא  וישבו  אותם  ותפסו 
אחד  כבדה  בתפיסה  וישבו  במלכות.  מורדים  שהם 

ועשרים שנה.

ופעם אחד הוליכו אותם להכותם )שמייעסן(, וידוע איך 
היכו  והם  הרבה  חיילות  בין  שהוליכו  ההכאה  שהיה 
ובוודאי  הילוכם,  בדרך  הצדדים  משני  בשוטים  אותם 
הדרך שרצים מאוד כדי לקבל פחות מכות ובפרט שאין 
כנ"ל  להכות  אותם  וכשהוליכו  את-עצמו,  מעמידים 

ונפל לאחד הכובע מראשו ועמד את-עצמו 
והגביה הכובע ובין כך הספיג הרבה מכות.

שרפי-מעלה 
סיפורים ושיחות 
מפי חסידי ברסלב

המשך בעמ' הבא 

עולה  שם  שדרך  מיוחד  ושער  נוסח  יש 
בכח  והמזל  מזלו.  לפי  אחד  כל  תפילתו 
השפע שהוא מקבל הוא מחייה ומקיים את השבט. וכל 
אחד בפרטיות, השפע שלו תלוי כפי השפע שהוא המשיך 
בכח תפילתו, כי השפע הבא מהמזלות מתחלק לכל אחד 

לפי עבודתו.

אמת

"צרכי האדם מרובין מאוד הן בגשמיות והן ברוחניות, 
לפרש  שבאים  עת  ובכל  ולפרש,  לבאר  קצרה  ודעתם 
כמים  לשפוך  יכולים  שאינם  עד  הפה,  נסתם  שיחתו 
את ליבו להוציא בפה כל מה שחסר לו בגוף ונפש. אבל 
כשזוכין לדיבורי אמת, אז נפתח לו האור אין סוף, עד 
שיכול לקיים "שפכי כמים ליבך" – ששופך כמים את 
ליבו ומפרש בפיו כל מה שחסר לו בגוף ונפש,שזה עיקר 

שלמות התפילה.
ולזה צריכין גם לימוד התורה. וגם לימוד התורה צריך 

להיות באמת, בבחינת "תורת אמת היתה בפיהו". וכן 

שלא  אפילו  היום  כל  עצמו  להמשיך  האדם  צריך 
יצא  בשעת התורה והתפילה רק אל האמת, שלא 
שום שקר מפיו לעולם, אפילו בטעות שלא בכוונה. 
בעת  ויוכל  לו,  ויאיר  עימו  ישכון  יתברך  השם  ואז 
תפילתו לפרש כל שיחתו ולשפוך כמים את ליבו לפני 
השם יתברך, לפרש ולבאר באמרי פיו כל מה שחסר לו 
ברוחניות ובגשמיות, ואז יתעוררו רחמי השםם יתברך 

עליו ויאזין שוועתו וימלא כל משאלות ליבו לטובה." 5
______________________________________________________

1. ְּתִהִּלים מ"ב.  2. ֵאיָכה ג.  3. ְׁשמוֹת י"ז.  4. ליקוטי הלכות או"ח - 
הלכות חנוכה הלכה ו.  5. מי הנחל.

       ובכן תחננו ברחמיך הרבים ותעזרנו 
השער  דרך  לפניך  תפלתנו  להעלות 
אשר  נשמתנו,  לשרש  השיך  והשבט 
תפלתנו  שתעלה  כדי  נחצבנו,  משם 
לתפלתנו  השיך  ההוא  השער  דרך 
השמימה דרך ארץ ישראל וירושלים 
עד  קדשים,  וקדשי  המקדש  ובית 
שתעלה תפלתנו למכון שבתך. ויהיה 
כח לתפלתנו לעורר את המזל העליון 
השיך לשער ושבט של כל אחד ואחד 
וברכה,  טובה  עלינו  וישפיע  מאתנו, 
ולהצליח  האדמה  פרי  כל  את  לברך 

את מעשי ידינו.          )לקוטי תפילות ט'(

לעשות
מתורות
תפילות

לעשות
מתורות
תפילות

המשך מעמ' קודם
תו' ט'



מלשון  ארחות   - חֶֹׁשְך."  ְּבַדְרֵכי  ָלֶלֶכת  יֶֹׁשר  ָאְרחוֹת  "ַהעְֹזִבים 
גורמים  האורחים,  את  שעוזבים  על-ידי  כך  והפירוש  אורחים. 
ַיִּׂשיגּו  ְוֹלא  ְיׁשּובּון  ֹלא  ָּבֶאיָה  עד ש"ָּכל  להם שילכו בדרכי חושך, 

ָאְרחוֹת ַחִּיים".                                                                 )משלי - ב(

אורחים,  מאכיל  ולא  אורחים  הכנסת  נקרא  כן  שעל  ושמעתי 
דהיינו שהכניס האורחים תחת כנפי השכינה.        )ישמח משה – וירא(

דורו לקרבן  בני  להועיל את  פניו היתה  כל מגמת  אברהם אבינו 
אורחים  הכנסת  מצות  עיקר  וזו  השכינה,  כנפי  תחת  ולהכניסן 
עוורות  עינים  לפקוח  סופה,  משום  ירפנה  ולא  בה,  אחוז  שהיה 
ולקחת נפשות והיו למאורות.                                )דרשות המהרי"ט(

הנה במדרש אמרו טעם לנסיעת אברהם משום שע"י חורבן ערי 
על-פי  נסיעתו  תחלת  עיקר  והנה  ושבים,  עוברים  פסקו  הככר 
הקב"ה מבית אביו כדי שיקרא בשם ה' ולהשיב רבים לעבודתו 
ע"י הכנסת אורחים שלו וכיון שפסקו עוברים ושבים מוכרח הוא 
ומצווה ועומד ליסע למקום שאין יראת אלקים מפורסמת ומקום 
שאין גמילות חסדים בין איש לחברו ויבוא בנדבת לבו להמשיך 

רבים לעבודת ה'. 
וזהו כדאי לסכן עצמו בסכנה ואם יכשלו רשעים בלקיחת שרה 
תמותת רשע רעה ואין אנו אחראים להם צדיקים ילכו בם ופושעים 
יכשלו בם, וזו היא שרמז אברהם אבינו ע"ה "כי אמרתי אין יראת 
אלקים במקום הזה" וצריכים מורה דרך ה'. ועוד כפירש"י שלא 
מכניסים  שאינכם  נראה  מזה  ושתיה,  אכילה  עסקי  על  שאלתם 
אורחים ע"כ אמרתי פה אמצא מקום לה' לכן הכנסתי עצמי בתגר 

הלז.                                                           )חתם סופר בראשית כ – ט(

לומדים ספר-המידות 

של  רחובותיה  בכל  בעוז  כיום  השולטת  הקדושה  השבת 
בני-ברק לא  הייתה כך בראשית דרכה של העיר.

מתיישביה הראשונים החרדים לדבר ה'  עמלו ביזע להשבית 
חדורים  השבת.  ביום  רכב  כלי  מכל  ולנקותה  כבישיה  את 
בלהט דקדושה הם יצאו מול המכוניות הדורסות את כבוד 
בעיניים   שמרצד  ואור  כובשת  ובלבביות  בחמימות  השבת. 
עמדו  להם  והזמינו בחום  את הנהגים: "אחי, אתה מוזמן 
קצת  תאכל  מעדנים,  כמה  תטעם  תיכנס,  לביקור.  אלינו 
חמין טוב וגם תנוח, פשוט תהנה. אנחנו  מחכים לך.  ובקשר 
למכונית – תראה, פה לא תוכל להמשיך איתה היום, נכנסָת 
לנסוע  ותוכל  מוצאי-שבת  שעות  כמה  עוד  דתית.  לשכונה 
הלאה, בנתיים אנחנו לא מוותרים על הביקור שלך!  בא, אל 
תהסס, אל תדאג - לא תתחרט.  העונג כולו שלנו, קדימה---"

והם באו!!! עזבו את הרכבים ונכנסו לטעום את נועם השבת. 
נכנסו והוקסמו מן הגן-עדן שהתגלה בפניהם במלוא יפעתו, 

נכנסו ולא האמינו עד כמה זה עצום, עד כמה זה מתוק.

נכנסו ולא רצו לעזוב יותר לעולם---

עבודת המידות

שרפי-מעלה / המשך מעמ' קודם
הכומר  וזה  תפוס.  והיה  שחטא  אחד  כומר  אסור  היה  איתם  ויחד 
הצטדק את עצמו בכל פעם בקובלנא לפני המלך על השופטים שדנוהו 
בחינם ושהוא אינו אשם וכו'. ובכל פעם ששלח קובלנא כזו הושיבוהו 
עשו  לא  כן  על  זאת  וכשראו  והכוהו.  כבידה  יותר  בתפיסא  כך  אחר 
נזדמן להם  ורק אחר-כך בסוף אלו השנים  בכל הזמן שום קובלנא. 
ידוע  באשר  עצה  להם  ונתן  בעיניו  חן  ונשאו  הממשלה  מגדולי  אחד 
אצלו הדרך שהמלך הוא רחמן, ושאצלו יש רחמנות כזו שיכול להיות 
אחד שהוא אשם בכל מכל כל מכל צד ואף-על-פי-כן כשמעורר רחמים 
אצלו יכול לעורר הרחמנות הנ"ל אצלו שימחול לו לגמרי  אף-על-פי 

שעל-פי הדין אין לו שום צד זכות וכו'.
ועל-כן יכתבו בקשה להקיסר ולימד אותם איך שיכתבו, שלא יזכירו 
כלל שהם צודקים ולא חטאו, ולא יכתבו דברי קובלנות, אלא אדרבא 
לעבור  כדי  המלך  להכעיס  לא  אבל  וכו'  שחטאו  מודים  הם  באמת 
דווקא על דברי המלכות וגם כבר קיבלו הצטרפותם שהם יושבים כל-

וכאשר  וכו'  כח  וחלושי  זקנים  ושהם  וכו'  אותם  והיכו  בתפיסה  כך 
שום  אין  הדין  על-פי  שאפילו  כזו  רחמים  יש  שלהמלך  יודעים  הם 
את  מבקשים  על-כן  להם  ולמחול  עליהם  לרחם  יכול  לזכותם  דרך 
רחמנותו שיעורר הרחמנות הזה וימחול להם. וכן עשו וכתבו בקשה 

כזו להקיסר ותיכף בא פקודה לשחררם לגמרי.
ודיבר מזה ר' נחמן מטולטשין ז"ל "שמלכותא דארעא כעין מלכותא 
דרקיע" ועורר אנ"ש לידע מזה איך צריכין לטעון לפני השי"ת לא 
ולומר  לטעון  לא חטאתי, אלא אדרבא  ולומר  על מידת הדין  לקבול 
הן אמנם חטאתי עויתי ופשעתי ועשיתי כך וכך אבל לא להכעיסך 
נתכוונתי והשאור שבעיסה מעכב, וגם כבר קבלתי וריציתי את עווני 
וגם אני חלש כח שאיני יכול לסבול יותר. אבל אני יודע שיש אצלך 
רחמנות כזו שאפילו שחטא מאוד לגמרי ואין לו שום צד זכות אף-

על-פי-כן יש לך רחמים כזו שאתה יכול לרחם עליו ולמחול לו לגמרי, 
על-כן אני מבקש ממך שתעורר רחמים האלו עלי ותרחם עלי ותמחול 

לי אמן כן יהי רצון.
)כתב יד ר' שמואל הורביץ ז"ל(

תורה ט'

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

 ________________________________
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מי שאין מכניס 
אורחים, בזה מחזיק 
ידי מרעים, שלא 
יחזרו בתשובה.
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