
ַּתָּתָאה,  ְוִיחּוָדא  ִעָּלָאה  ִיחּוָדא  ֵיׁש  ִּכי  א:  ס"ק 
ַמְלכּותוֹ  ְּכבוֹד  ֵׁשם  ּוָברּוְך  ָרֵאל,  ִישְֹ ְׁשַמע  ַהְינּו: 
ֶׁשִּיְהֶיה  ָצִריְך  ָרֵאל  ִמִּישְֹ ֶאָחד  ְוָכל   1 ָוֶעד,  ְלעוָֹלם 
ָלבוֹא  ָיכוֹל  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ָידוֹ,  ַעל  זֹאת  ה  ַנֲעשֶֹ

ִלְתבּונוֹת ַהּתוָֹרה ְלָעְמָקּה.

דרי מעלה

- "יחודא עילאה", ה' אחד---  השגת דרי-מעלה 
קרבת  אדירה,  הרגשה  איזו  מלבדו...  עוד  אין 
הזה  במצב  כאן  דווקא  אבל  האורות.  אור  ה', 
עלאה"  ה"יחודא  את  לחבר  העבודה  את  יש 

ל"יחודא תתאה"...
במצב  נמצא  שהאדם  פירושו:   - עלאה  יחודא 
של 'התגלות הדעת', הכל ברור לו, האור מאיר 
פירושו שהאדם במצב של   - יחודא תתאה  לו. 
במלחמת  הוא  לו,  חשוך  הדעת',  'הסתלקות 
על  הזה  במצב  גם  בוערים.2  היצרים  התאוות, 
יכולתו  בכל  יתברך  להשם  להתקרב  האדם 
ולזכור שתמיד "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם 

ועד". 
"ָברּוְך ֵׁשם ֶזה ְּבִחיַנת ִיחּוָדא ַּתָּתָאה ְּבִחיַנת ָּדֵרי 
ַמָּטה ְּבִחיַנת ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבוֹדוֹ ֶׁשֶּזה ְּבִחיַנת 
ַמְלכּותוֹ.  ְּכבוֹד  ֵׁשם  ָּברּוְך  ְּבִחיַנת  ַּכָּידּוַע.  ַמְלכּות 
ִּכי ִמַּצד ַהְנָהַגת ַמְלכּותוֹ ָאנּו ַמִּשיִגין אוֹתוֹ ִיְתָּבַרְך 
ִיְתָּבַרְך  ֶׁשהּוא  יוְֹדִעין  ִּכי  ִיְתָּבַרְך.  ִמֶּמּנּו  ְויוְֹדִעין 

ֶמֶלְך ַמְנִהיג ּומוֵֹׁשל." 3

לכלול עליון בתחתון

כלליות ושלמות העבודה היא שתהיה מלמעלה 
עד למטה. כלומר, גם כשהאדם זוכה להתעלות, 
עליו לראות להשלים גם את כל המדרגה, ואת 
על-ידי-זה  רק  הקטנים.  הפרטים  שאר  כל 
האדם בכל פעם זוכה להשלים את עצמו יותר 
בכמה  וזה  חדשה.  למדרגה  פעם  בכל  ולעלות 

וכמה אופנים כפי שיבואר:
בכל  בפרטיות,  והן  המדריגות,  בכלליות  "הן 
להתייחד,  צריכים  כולם  ומדריגה,  מדריגה 
כל  היה  זה  שעבור  מזה.  וזה  מזה  זה  ולקבל 
בריאת  העולם והווית האדם, שעל ידו יתעלו 

כולם מנפילתם." 4

לעלות

נועם  ברגעים שהאדם בעליה, הוא מרגיש את 
"יחודא   – לה'.  להתקרב  רוצה  הוא  האור, 

עילאה". 
גם אז באותם רגעים עליו להתבונן בפרטים 
עליו  אז  גם  מורגשים,  והפחות  הקטנים 
מעשיו  את  לתקן  יכול  הוא  איך  לראות 
ולחפש  לפשפש  עליו  עצמו.  את  ולהשלים 
על כל מיני חטאים  במעשיו, לעשות תשובה 
שהוא לא שם לב אליהם, על כל מיני דברים 

שהוא מזלזל בהם – "יחודא תתאה".

רק כך אפשר לזכות לעלות מדרגה לדרגה!!! כי 
האדם אפילו אם הוא בוער לה', הוא זכה ל'אש 
ולעלות  להתקדם  עדיין  יכול  הוא  אין  קודש'. 
ישלים  לא  אשר  עד  יותר,  הגבוהה  למדרגה 

ויתקן את כל המדרגה. 5

תשובה

איך האדם יכול לדעת על מה הוא צריך לעשות 
תשובה? איך האדם יכול לזכות למצוא ולגלות 

את הדברים שהוא נכשל בהם?
 6 ַמְרֵּפא"  ְּבָׂשרוֹ  ּוְלָכל  ְלמְֹצֵאיֶהם  ֵהם  ַחִּיים  "ִּכי 
אלא  למוצאיהם  תקרי  "אל  חז"ל:  אומרים 
את  לומד  כשהאדם  בפה".7  למוציאיהם 
הקדושות  המילים  את  בפיו  ומוציא  התורה, 
של התורה. על-ידי-זה הוא ממשיך מרפא לכל 

הולך  הקדוש  הדיבור  כי  בשרו, 

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
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הל' פריה ורביה ואישות ג'

ְוַהִּמְצווֹת  ַהּתוָֹרה  ְּכָלִלּיּות  ִעַּקר  א. 
ִעַּקר  ְלֵהֶפְך,  ְוֵכן  ָּבֱאמּוָנה.  ְּתלּוִיים 
ַחס  ְוָהֲעֵברוֹת  ְוַהַּתֲאווֹת  ָהָרע  ַהֵּיֶצר 
ָהֱאמּוָנה. ְּפַגם  ְּבִחיַנת  ֵהם  ְוָׁשלוֹם 

)ג – י"ט(
________________________

ב. ִמי ֶׁשהּוא ֲחַכם ֱאֶמת ַמֶּטה ַּדְעּתוֹ 
ֶאל ָהֱאֶמת, ְּכמוֹ ֲאבוֹת ָהעוָֹלם ֶׁשִהּטּו 

ָאְזָנם ֶאל ָהֱאֶמת. )ג – י"ט(
________________________

ַהָחְכמוֹת  ָּכל  ַעל  עוְֹבִרים  ִיְשָרֵאל  ג. 
ַלֲחקֹר  רוִֹצים  ֵאיָנם  ִּכי  ֶׁשָּלֶהם, 
ִּכי  ַהַּגְׁשִמי,  ָהעוָֹלם  ְּבִעְנְיֵני  ְּכָלל 
יוְֹדִעים ֲאִפּלּו ַמה  ָהִיינּו  ְוֹלא  ַהְלַואי 
ְּדַהְינּו  ְוֶאָחד,  ֶאָחד  ָּכל  ֶּׁשּיוְֹדִעים 
ֵמִעְנְיֵני  יוֵֹדַע  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ֶּׁשָּכל  ַמה 
ִּכי  ַוֲהָבָליו,  ַהֶּזה  עוָֹלם  ַּתֲאווֹת 
ַּגם  ַעְצֵמנּו  ּפוְֹרִׁשים  ְוָהִיינּו  ַהְלַואי 
ְּכמוֹ  ְלַגְמֵרי  ְּתִמיִמים  ְוִלְהיוֹת  ֵמֶהם 
ִהִּכירּו  ֶׁשֹּלא  ָהִראׁשוִֹנים  ַצִּדיִקים 
צּוַרת ַמְטֵּבַע, ַרק ֶׁשרֹב ָהעוָֹלם ֵאיָנם 
ַהָּקדוֹׁש  ְוֵאין  ָּבֶזה,  ַלֲעמֹד  ְיכוִֹלים 
ְוכּו',  ִּבְטרּוְנָיא  ָּבא  הּוא  ָּברּוְך 
ְלִקּיּום  ֶּׁשֻּמְכָרח  ַמה  ָלַדַעת  ּוְבֶהְכֵרַח 
ַּפְרָנָסה, ְּדַהְינּו ַמָּשא  ָהעוָֹלם ִּבְׁשִביל 
ּוַמָּתן ְוַכּיוֵֹצא ַהֻּמְכָרִחים יוֵֹתר, ֲאָבל 
ַלֲחׁשֹב ַּתְחּבּולוֹת ְּבִעְנְיֵני ָהעוָֹלם ַהֶּזה 
ָהעוָֹלם  ַּתֲאַות  ִּבְׁשִביל  ְויוֵֹתר  יוֵֹתר 
ַהֶּזה ֲאִפּלּו ְּכֶׁשַּמְמִציא ָחְכָמה ְּגדוָֹלה 
ֵאין ְׁשטּות ִמֶּזה, ֵמַאַחר ֶׁשֹּלא ַיְצִליַח 

ַעל ְיֵדי ֶזה ָּבעוָֹלם ַהִּנְצִחי. )ג – י"ט(

חוְֹקִרים  ֵאין  ָקדוֹׁש  ַעם  "ִיְשָרֵאל 
ֶׁשֵאיָנם  ַהַּגְׁשִמִּיים  ָּבִעְנָיִנים  ְּכָלל 
ָּכל  ָשִמים  ַרק  ָלֶהם,  ֻמְכָרִחים 
ַעְצָמם ֵּבאֹלִקים  ְלַדֵּבק ֶאת  ְמַגָּמָתם 
ַהּתוָֹרה  ִקּיּום  ְיֵדי  ַעל  ַחִּיים 
ָּכל  ַעל  עוְֹבִרים  ְוֵהם  ְוַהִּמְצווֹת, 
יוְֹדִעים  ֵהם  ִּכי  ֶׁשָּלֶהם,  ַהָחְכמוֹת 
ְוַהִּנְצִחית,  ָהֲאִמִּתִּיית  ַהָחְכָמה 
ֶׁשִהוא ָהֱאמּוָנה ַהְּקדוָֹׁשה... ֶׁשּזֹאת 

ָהֱאמּוָנה  ֶׁשִהיא  ַהָחְכָמה, 

תורה י"א -אני ה' הוא שמי
להאיר את כל הקומה

מעלת הלימוד
ָאַמר ְּבַהּתוָֹרה ֶׁשִּלי ֵיׁש ַעְמקּות. ְוַעֵּין ַּבֶּמה ֶׁשִּנְרַׁשם ְּבָמקוֹם ַאֵחר ֶׁשַּמה ֶׁשִּנְכַּתב ִּבְלׁשוֹנוֹ ְצִריִכין ְלַדְקֵּדק 
ּבוֹ ְּכמוֹ ַּבִּמְקָרא. ִּכי הּוא חוֵֹזר ְּבָכל ַּפַעם ְּדָבָריו ֶׁשִּנְרֶאה ִלְכאוָֹרה ְשַֹפת ָיֵתר, ְוהּוא ְּבַכָּוָנה ְּגדוָֹלה. ּוְצִריִכין 
ְלַדְקֵּדק ּבוֹ ְמאֹד כוּ. ּוִמי ֶׁשֵּיׁש לוֹ ֵעיַנִים ְוָיִשֹים ַּדְעּתוֹ ְוִלּבוֹ ֵהיֵטב ְלִדְבֵרי ַרֵּבנּו ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה ָיִבין ְמַעט 
ִּבְדָבָריו  ֶׁשִּיְהֶיה  ֵסֶפר  ְּבׁשּום  ֻּדְגָמָתם  ִנְמָצא  ֹלא  ֲאֶׁשר  ִּבְסָפָריו,  ֶׁשֵּיׁש  ַהִּנְפָלא  ָהַעְמקּות  ֵמעֶֹצם  ִמְזָער 

עַמְקּות נִפְלָא וְנָעִים ּכְמוֹ ּבִסְפָרָיו הַּקְדוֹׁשִים.
)חיי מוהר"ן – שמ"ח( 



בנקודה  לב  "שים  לו:  ומאיר 
"אתה  להתחזק",  עליך  הזאת 

טועה בהתנהגות הזאת".
הוא  בתורה,  הדיבור  של  העצום  בכוח  וכך 
להתחזק?!  עליו  נקודות  באיזו  בליבו  מרגיש 
לרפאות  זוכה  הוא  פעם  ובכל  יתחזק.  ואיך 
את נפשו ולעשות תשובה וכך הוא נהיה ראוי 

לעלות למדרגה חדשה.
ְּתׁשּוָבה  ָּכל  ְיֵדי  ַעל  ּוַפַעם,  ַּפַעם  "ּוְבָכל 
ַעד  ְלַמְדֵרָגה,  ִמַּמְדֵרָגה  הוֵֹלְך  הּוא  ּוְתׁשּוָבה, 
ַהּתוָֹרה  ִלְתבּונוֹת  ּוָבא  ְּפחּוָתה  ִמַּמְדֵרָגה  ֶׁשּיוֵֹצא 

ְלָעְמָקּה". 8

תבונות התורה לעומקה

זוכה  האדם  שעל-ידו  'אמצעי',  הוא  הדיבור 
הדיבור  על-ידי  הקדושה.  לתורה  להתקרב 
בענווה  הוא  כשהדיבור  כראוי,  בתורה 
יש  דיבור  כזה  ובטהרה,9  בקדושה  ובשפלות, 
לו כח עצום ורב, כזה דיבור מקרב את האדם 
התורה  שורשי  לשורשי  ועוד  עוד  פעם  כל 
ל"תבונות  לזכות  יכול  שהוא  עד  הקדושים, 

התורה לעומקה". 
ועוד  לעוד  פעם  בכל  זוכה  שהאדם  שפירושו, 
התגלות הדעת כפי מדרגתו, לעוד ועוד התגלות 
התורה. עד שהוא יכול לזכות לכזאת התגלות 
לעומק,  התורה  תבונות  להשיג  שיזכה  הדעת, 

שזה רזין ורזין דרזין.
"שגם השני יחודים בעצמם, יהיו ברזין ורזין 
דרזין, כי לפי זה ממילא מבואר, שאין לך פתח 

ושער לעומק תבונתה יותר מזה." 4

מלכות ה'

בעולם.  ה'  מלכות  לגלות  היא  העבודה  עיקר 
אלא  זכה,  עצמו  שהאדם  מספיק  זה  אין  לכן 
עליו  עצמו,  את  ולתקן  להשלים  שזכה  אחר 
יזכו  הם  שגם  אחרים,  לַזכות  איך  לראות  גם 
להכיר במלכות ה', שגם יזכו לקבל עול מלכותו 

באהבה. 
הצדיקים הקדושים בכל דור ודור מגלים נועם 
האור  את  המציירים  והם  בעולם,  ה'  מלכות 
בצמצום הראוי, כך שיכלו גם זה הדור לעלות 
והם  ה'.  במלכות  להכיר  לזכות  ולהתעלות, 
המגלים איך להתקרב לה' כראוי ואיך להגאל 

ולהנצל מהתאוות. 
ליחודא  עלאה  יחודא  מקשרים  הם  ובזה 
תתאה, כי הם נמצאים למעלה למעלה - יחודא 
 – זה  הרחוקים  את  לקרב  וירידתם  עלאה, 

יחודא תתאה.

בגוף  גאולתינו,  לקבל  ביכלתינו  אין  "באמת, 
ונפש, רק מהצדיק בחינת משה. וגם מהצדיק 
מדור  תלמידיו  על-ידי  רק  לקבל  אי-אפשר 
לצייר  מוכרח  שלו  האור  גם  כי  כידוע,  לדור 

בכמה צמצומים". 4 

______________________________________________

1. זַֹהר ְּבֵראִׁשית יח ע"ב.  2. ע"פ בת עין – שמות ועוד.  3. 
ליקוטי הלכות או"ח - קריאת שמע ג.  4. ביאור הליקוטים 
על התורה.  5. ע"פ ליקוטי הלכות או"ח - תפלת המנחה 
ז.  6. משלי ד - כב.  7. תלמוד בבלי עירובין נד-א.  8. תורה 
ענווה  היא  שהתנאי  באריכות  בתורה  כמבואר   .9 י"א.  
וקדושה.  10. ליקוטי הלכות יו"ד - כלאי הכרם ואילן א'

המשך מעמ' קודם
תו' י"א

ֶׁשּיוְֹדִעים  ָהֲאִמִּתית, 
ָּבָרא  ִיְתָּבַרְך  ֶׁשַהֵּׁשם 
ַהּכֹל ִעם ָּכל ַהָחְכמוֹת ֶׁשָּבֶהם ִהיא 

עוָֹלה ַעל ָּכל ַהָחְכמוֹת ֻּכָּלם."
 _______________________

ַעְצמוֹ  ֶאת  ְלַדֵּבק  ֶׁשּזוֶֹכה  ִמי  ד. 
ְלַהָחְכָמה  ַהְּׁשֵלמּות  ְּבַתְכִלית 
ַהְּתִמימּות,  ֶׁשִהוא  ָהֲאִמִּתית, 
ִּבְתִמימּות  ִיְתָּבַרְך  אוֹתוֹ  ַלֲעבֹד 
הּוא  ִּבְפִׁשיטּות,  ַוֲעבוָֹדה  ְּבתוָֹרה 
ָיכוֹל ִלְזּכוֹת ַאַחר ָּכְך ְלַהִּשיג ַּגם ָּכל 
ַוֲאִפּלּו  ְּבַעְצמוֹ.  ֶׁשָּבעוָֹלם  ַהָחְכמוֹת 
ִמי ֶׁשֵאינוֹ ַמִּגיַע ָלֶזה ֵאין ָצִריְך ָלֶזה 
ְלַבּלוֹת  ָיכוֹל  ַהֶּזה  ָּבעוָֹלם  ִּכי  ְּכָלל, 
ְיִדיָעה  ׁשּום  ְּבִלי  ְּבטוֹב  ָיָמיו  ָּכל 
ֵמָחְכמוֹת ֵאּלּו, ּוָבעוָֹלם ַהָּבא ְּבַוַּדאי 

ֵאיָנם ִנְצָרִכים לוֹ ְּכָלל. )ג – כ(

ֶׁשֹּלא  ְּפׁשּוִטים  ֲאָנִׁשים  "ַאְּדַרָּבא, 
ִׁשְּברּו ֲעַדִין ֶאת ָּכל ַהַּתֲאווֹת ְיכוִֹלים 
ִמְּׁשֵני  אוָֹתם  ַלֲעקֹר  ַהָחְכמוֹת  ֵאּלּו 
ֶׁשָּכל  ַּבחּוׁש,  ַּכִּנְרֶאה  עוָֹלמוֹת, 
ְמַעט  ֲאִפּלּו  ָּבֶזה,  ֶׁשעוְֹסִקים  ֵאּלּו 
ַנֲעִשים  ְוכּו',  ּוְלׁשוֹנוֹת  ֵמָחְכמוֹת 
ּפוְֹרִקים  ְּגדוִֹלים  ֶאִּפיקוְֹרִסים 
ַרק  ִּכי  ִלְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ְלַגְמֵרי,  עֹל 
ְמאֹד  ְּבַמֲעָלה  ַהְּגדוִֹלים  ַצִּדיִקים 
ְיכוִֹלים  ֵהם  ָהֲאִמִּתִּיים  ֲעִלָּיה  ְּבֵני 
ֶּׁשְּצִריִכים  ְלַמה  ָּבֶהם  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש 

ַלֲעבוָֹדָתם."
 _______________________

ה. ִעַּקר ׁשֶֹרׁש ַהִּשְמָחה ֶּבֱאֶמת ִנְמָׁשְך 
ִיְתָּבַרְך, ֶׁשֶּזהּו  ִמְּבִחיַנת ַהִּשְמָחה ּבוֹ 

ִעַּקר ַהִּשְמָחה ֶּבֱאֶמת. )ג - כ"ג(

ִיְשָרֵאל  ַעם  ֲהמוֹן  "ַוֲאִפּלּו 
זוִֹכים  ֶׁשֵאין  ַהְּפׁשּוִטים  ַהְּכֵׁשִרים 
ְלַהְרִּגיׁש זֹאת ֵהיֵטב, ַאף ַעל ִּפי ֵכן 
ָּכל ִשְמָחָתם ֶׁשל ִיְשָרֵאל ַהְּכֵׁשִרים 
ּוַבֲחֻתָּנה  טוִֹבים  ְוָיִמים  ְּבַׁשָּבתוֹת 
ְוַכּיוֵֹצא ָּבֶזה, ַהּכֹל ִנְמָׁשְך ִמִּשְמָחה 
ּבוֹ  ְּדֵבקּות  ְּבִחיַנת  ֶׁשִהוא  זֹאת 
ֶׁשֵאיָנם  ִּפי  ַעל  ַאף  ִּכי  ִיְתָּבַרְך, 
ְּדֵבקּות  ִלְבִחיַנת  ֲעַדִין  זוִֹכים 
ַאף  ֵכן,  ִּפי  ַעל  ַאף  ָּכָראּוי,  ֶּבֱאֶמת 
ַעל ִּפי ְּדִאיהּו ָלא ָחֵזי ַמָּזֵליּה ָחֵזי, 
ֵהם  ִנְׁשָמָתם  ֶׁשְּבׁשֶֹרׁש  ּוֵמֲחַמת 
ַמְרִּגיִׁשים ִלְפָעִמים ֲעֵרבּות ְנִעימּות 
ַהִּשְמָחה ַהּזֹאת, ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְמָׁשְך 
ְּגדוָֹלה  ִשְמָחה  ְלַמָּטה  ַּגם  ֲעֵליֶהם 
ְּבֵאיֶזה  ַּבה'  ִלְשמַֹח  ֶׁשּזוִֹכים  ְּבֵעת 

ִשְמָחה ֶׁשל ִמְצָוה."
 _______________________

ְיֵדי  ַעל  ֶׁשִּתְהֶיה  ַהְּגֻאָּלה  ִעַּקר  ו. 
ָמִׁשיַח ֶׁשָּיבוֹא ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו הּוא 
ֶׁשִּיְהֶיה  ַהְּגדוָֹלה  ַהִּשְמָחה  ְיֵדי  ַעל 
ְוֵיְדעּו  ַיִּכירּו  ֶׁשַהּכֹל  ְיֵדי  ַעל  ָאז, 
ּוְגֻדָּלתוֹ  ֱאֹלקּותוֹ  ֲאִמַּתת  ֶאת  ָאז 
ִיְתָּבַרְך, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִּתְגַּדל ַהִּשְמָחה 
ִּתְהֶיה  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ְמאֹד,  ְמאֹד  ָאז 

ִעַּקר ַהְּגֻאָּלה. )ג – כ"ו(
 _______________________

ז. ְּלָקֵרב ְנָפׁשוֹת לה' ית' הּוא ִּתּקּון 
ָּגדוֹל ְמאֹד ִלְפַגם ַהְּבִרית. )ג – ל"א(

     ותזכני לדיבורים המאירים בתורה, ויאירו לי דיבורי התורה לצאת 
לי  שיאירו  ואזכה  מאד.  ושפלה  הפחותה  מדרגתי  ושפלות  מפחיתות 
תשובה,  לעשות  צריך  שאני  המקומות  לכל  פעם  בכל  התורה  דיבורי 
באופן שאזכה לעשות תשובת המשקל ממש על כל חטאי ועוונותי ופשעי 
עד  מנעורי  יתברך  הגדול  בכבודך  שפגמתי  הפגמים  כל  ועל  המרובים, 
עתה. ותזכני לתקן הכל בחיי, ותעזרני בכל פעם לעלות מדרגא לדרגא, 
עד שאזכה לבוא לתבונות התורה לעמקה, ותזכני לידע ולהבין ולהשיג 

הלכה וקבלה, רזין ורזין דרזין.          )לקוטי תפילות - י"א( 

לעשות
מתורות
תפילות

לעשות
מתורות
תפילות

עבודת ימי החנוכה על-פי תורה י"א
בבחינת  ביותר,  גבוה  אור  מתגלה  בחנוכה 
אותיות  כ"ה  על  מרמז  שזה   – 'חנו-כ"ה' 
היחוד שמייחדים בכל יום ב"שמע ישראל". 
בחינת  הוא  ישראל'  )'שמע  עלאה,  יחודא   -

יחודא עילאה כמבואר( 
ביותר  לנמוכים  אף  ומאיר  יורד  האור  וזה 
הם  גם  שיתחזקו  טפחים  לעשרה  מתחת 
לעלות ולהתעלות בקדושה וטהרה וכו'. והם 
בבחינת – יחודא תתאה. - זהו ענין התכללות 

יחודא עלאה ביחודא תתאה.
הדיבור  כח  על  מרמז  הוא   - שמדליקים,  והנר 
הוא  דקדושה,  ודיבור  מילה  שכל  בתורה. 
בבחינת נר המאיר, שעל-ידי זה הדיבור, האדם 
עצמו  על  להמשיך  שהוא,  ובמקום  היכן  זוכה 
את הקדושה הנוראה בבחינת יחודא עילאה. 10

תורה י"ג

"וזה בחי' קטרת ישמח לב על שמקשר 
חימום הלב וכו'": שמעתי מהרה"ח ר' 
לוי יצחק בנדר ז"ל. כי קטורת סובל שני 
'קיטרא'  כמו  קשר  לשון  א.  משמעיות 
כמו  חימום  לשון  ב.  תרגום.  שבלשון 
"שמקשר  שאמר  וזהו  הכבשן,  קיטור 
חימום הלב" – ששניהם נסבלים בלשון 

קטורת והבן.
)שש"ק ז – שע"ד(

בעולם  התורה  המשכת  ידי  על 
יתברך  השם  השגחת  נמשך 
אל  קרובו  כפי  אחד  וכל  עלינו. 
יתברך  השם  השגחת  כן  התורה 

עליו בשלמות יותר.
)לקוטי עצות - תלמוד תורה(



ן י ִר ִעי ִמיִלין ְז

תורת אמת
י כ ל מ ה ו ז ח טא ב ג ד 

וץ מתקתוקי השעון לא נשמע כלום, כולם כבר ישנים עמוק עמוק. ח
ובכלל, איך הוא היה יכול להתנתק מהסטנדר? איך הוא היה יכול 
להתנתק מהלימוד, מנועם התורה ששום כסף ושום זהב לא ישווה 

בה, לפני שהמחוגים יורו שהלילה כבר נמצא בעיצומו?

עכשיו לפני שהוא נרדם, הוא קצת חושב. קצת שם לב לשקר שהוא רואה 
מולו כל היום. לשקר הנורא שממלא את העולם. למה הצדיק הזה ככה? ומה 
הוא ככה? ולמה? ומדוע? הקושיות על הצדיקים חוגגות. קושיות מקושיות 
נפש,  כל-כך הרבה מסירות  לימוד,  כל-כך הרבה  נו, אחרי  ומשונות.  שונות 
ומזוכך בתכלית  זך  'דעת-תורה'  זה רק  וודאי הוא שכל מה שעובר בדעתו 
תכלית הזיכוך. אין ספק שכל מחשבה, שכל קושיא, זה ממש ממש אמת... 

חלילה לעבור על זה בשתיקה, בסך-הכל אמת זו אמת!!!

שבטו.  חוסך  לא  הוא  בתורה.  עמוס  נוסף  יום  לפני  התפילה,  אחר  בבוקר 
בגאוה ובוז הוא שופך על הצדיק הזה ועל הצדיק ההוא, הוא יורק 'מרה'...  
"הו הו מה שאני יודע."  אולי מישהו יכול סוף סוף להסביר לי למה זה כך? 

.ומדוע ככה?  אין זה כי ִאם- - - "פאר-שטייסט"? קלטת? יש מבין?  . .
התורה  את  היום  כל  ללמוד  בתורה,  עסוק  להיות  יכול  שאדם  יתכן  איך 
הקדושה, ללמוד את תורת הצדיקים הקדושים ואחר-כך הוא מלא גאווה 
ובוז? איך התנאים הקדושים שבזכותו "שפתותיהם דובבות בקבר" איך הם 

.אינם מעוררים אותו?  . .
ִעים  ֵיְלכּו ָבם ּופשְׁ ִקים  ְוַצדִּ ְרֵכי ה'  ִרים דַּ י ְישָׁ ְוֵיָדֵעם כִּ ה ָנבוֹן  ְוָיֵבן ֵאלֶּ "ִמי ָחָכם 

לו ָבם". בתורה הקדושה יש סם החיים וסם המוות!  שְׁ ִיכָּ

זוכה ללמוד  לאורך כל הדרך כאן בעולם-הזה, יש בחירה. אפילו כשהאדם 
תורה הוא צריך זהירות. הוא צריך לזכור למה וְלַמה הוא לומד תורה?! כי אם 
האדם שוכח את המטרה, הוא שוכח את הפנימיות האמיתית. מייד הוא נופל 
ל'אני'. כל התורה שלו נהיה כלי להתייהר ולקנטר. כלי לקדם אותו. לתת לו 
הרגשה טובה, שהוא יותר יותר טוב מכ-ו-ל-ם. וודאי שהצדיקים הם בכלל 

מעצבנים אותו, הם בכלל לא מובנים לו.

הוא עסוק בלזלזל. הוא עסוק באמת המדומה שלו. הוא בסך-הכל מסביר את 
.השיטה שלו, את הדעה האמיתית שלו. מה? אסור להגיד דעות. . .

זוכה  הוא  נכון,  המטרה.  את  לזכור  מנסה  הזמן  כל  הוא   - באמת,  המחפש 
ללמוד. אבל כל יום כשהוא מגיע לחשבון-הנפש הוא רואה ב-ד-י-ו-ק איפה 
הוא נמצא!!! הפוך, הוא מרגיש שמר לו. אין לו מנוחה. "מה יהיה איתי? היכן 

אני בעולם? מתי כבר אזכה???

הוא  כמה  לכולם  מראה  לא  הוא  בלימוד.  עמוק  עמוק  מונח  שהוא  אפילו 
על  וביקורת  בדעות  מלא  לא  גם  הוא  "תלמיד-חכם".  הוא  כמה  "למדן". 
צדיקים וקדושים. הוא מונח עמוק עמוק בארבע אמותיו. הוא מחפש: מתי 
כבר גם אני אזכה ל"קירבת ה' לי טוב"? מתי גם אני כמו הצדיקים הקדושים 

ארֶצה רק את ה'? אחשוב רק על ה'? מתי? מתי? מתי?

לכן בלימוד. כשהוא לומד ומזכיר את דברי התנא הקדוש, כשהוא מתעמק 
התנא  שפתי  את  מדובב  כשהוא  בזמן  בו  חידש,  הקדוש  שהתנא  בחידוש 
הקדוש, בו בזמן כשהוא מתחבר לרוחו הקדושה של התנא שהיא כל הזמן 

שורה ומרחפת מעל תורתו הקדושה שחידש---

מתיישב  הוא   - מייד  גדול...  בהתקשרות  התנא  עם  מתקשר  הוא   - מייד 
ומתייעץ עם רוח התנא איך אזכה לחזור בתשובה? איך גם אני אזכה? איך 

אזכה לחדש את נעורי שעברו בחושך? איך באמת אזכה לקירבת ה'? איך?
ָפָתיו" ִפיהּו ְוַעְוָלה לֹא ִנְמָצא ִבשְׂ "ּתוַֹרת ֱאֶמת ָהְיָתה בְּ

    תורה   י"ב    

מר רבינו ז"ל שאין יותר א
ישרה.  מהלצה  עקום 
א  פון  קרימערס  קיין  )ניטא 

גלייך ווערטיל(
..............................................................................

עת שהיה רבינו ז"ל בימי נעוריו והיה מתענה משבת ב
יכול  היה  לא  השבוע  באמצע  אחד  ופעם  לשבת. 
חייקיל  ר'  ואמר  נפשות.  סכנת  והיה  התענית  להשלים 
ופעל  לו תרנגולת לאכילה,  ז"ל שיעשה  רבינו  החזן של 
אצלו. והלך ר' חייקיל תיכף ושחט תרנגולת ועל הדרך 
מרט את הנוצות והכשירה ובשלה והביא את המרק לפני 

רבינו ז"ל.
והיה בליל ד' תחילת הלילה, וכשהביא לרבינו ז"ל המרק 
והאוכל. ענה רבינו ז"ל ואמר לו זמר "מעין עולם הבא" 
)חייקיל זינג מעין עוה"ב(. )בזה הניגון הידוע לנו( וזימר 
מעין עוה"ב וכשגמר ורצה שרבינו יאכל כבר, השיב לו 
ורבינו  בידו.  והאוכל  הלילה  כל  זימר  וכן  עוד.  שיזמר 
התעמק בהניגון עד שהגיע זמן קריאת שמע של שחרית 

ולא הפסיק תעניתו עד שבת כמנהגו.

..............................................................................

' נחמן מטולטשין ז"ל אמר החילוק שבין חסידותינו ר
לחסידות חב"ד. שאצל חב"ד מעמיקים עד אצילות 
וכו', אבל אצל אנ"ש אחר מאמר רבינו ז"ל מביא אותו 
עמוק על הבודים להתבודד את עצמו. )בא חב"ד טרייבט 
זייא אריין טיף אין קבלה, עולם אצילות וכו', ברסלבר 
חסידים טרייבט אריין טיף אוף דעם בודים ציא האבין 

התבודדות.(

..............................................................................

מעתי מאיש אחד חשוב מצפת שסיפר שהכיר חכם ש
המערב,  מארצות  שבתי  חכם  שמו  חשוב  ספרדי 
וסיפר לו מעשה מענין בני משה. ומעשה שהיה כך היה, 
שהגויים  המערב  בארצות  גר  היה  שבתי  החכם  שזה 
והיו  הספרדים.  אחב"י  דרים  ושם  מאוד,  אכזריים 
ילדים בפניו בגן )גינה( של איזה גוי אכזרי מאוד ותלשו 
אכזריות  מכות  אותם  והכה  הגוי  ובא  ואכלו,  ענבים 
בפניו של חכם שבתי הנ"ל והוא היה ירא לאמור לו שלא 

יכנו גם-כן.

והילדים צעקו "אל שדי עזרנו". וכשמוע הערל את אלו 
הדיבורים נס ונמלט אל נפשו, וכאחר שעה חזר אצלם 
וכו',  לו  שימחלו  מתנות  להם  ונתן  בדברים  ופייסם 
ונתפלא מאוד בעיניהם שערל אכזר כזה, שהכה אותם 
מכות אכזריות כאלו נתיירא כל-כך מהדיבורים אל שדי 

שצעקו וכו'. 

הדיבורים  אלו  שצעקו  מדוע  שבתי  חכם  אותם  ושאל 
נתיראת כל-כך? השיב לו אספר לך מעשה שהיה אצלינו, 
שהיינו חברה ביחד ושמענו שיש מדינה שאין שם ברזל 
ביחד  וקיבצנו  זהב.  זה  כנגד  וכשמביאים ברזל שוקלין 
שיירא גדולה לילך בדרך מרחקים הלזה שיש שם סכנות 
ברזל.  איתנו הרבה  ולקחנו  צידה הרבה  והכינו  גדולות 
אבל מרוב טורח הדרך ומעמל מתו הרוב אנשים וכמה 
כולנו  ונשארנו  האוכל  וכלה  וכו'  מעט  עוד  מתו  פעמים 

מוטלים ברעב על הדרך ונחלש כוחינו מאוד.

ושאל  גבור ארוך  וכשהיינו מוטלים כה בא איש אחד 
אותנו בלשון של ישראלים אם אנחנו ישראלים? ונתן 
לנו לאכול והשיב את נפשינו ובקשנו ממנו שיתן לנו מי 
ילדה אחת שתורה  לנו  ונתן  לביתינו  לנו הדרך  שיורה 
כדרך  רעה  לה  לעשות  רצינו  ובאמצע הדרך  לנו הדרך 
הערלים הפראים האלה שטופי זימה והיא דלגה וקפצה 

מלבושיה  מתחת  חרב  והוצאתה  קצת 

שרפי-מעלה 
סיפורים ושיחות 
מפי חסידי ברסלב

המשך בעמ' הבא 
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אמת
אמת

ּנוֹת  ר לוֹ ָלָאָדם ְלשַׁ ֻמתָּ

לוֹם.
ְדַבר ַהשָּׁ בִּ

)אמת – ס"ק ב( אור הגאולה

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

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

 חיי שרה . כ"ב חשון תשע"ד
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בס"ד בר"ה

  יום

התאריך

בחודש
העמוד   

בליקו"מ שבת

כ"ב

ח. ראשון

כ"ג

ח: שני 

כ"ד

ט. שלישי

כ"ה

ט: רביעי

כ"ו

י. חמישי

כ"ז

י: שישי

כ"ח

יא.

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 קו בלי מי  ו הי הדף  י  עפ"

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(

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

ֵמינּו 
ְּבָי ִּ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  ִׁשין ְּדאוָֹרְיָתא 
ְיֵדי ִחּדּו ַ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, 

ווֹן, )א – ט(
ְיֵדי ֶזה ִנְתַּתֵּקן ֶזה ֶהָע

ֱאמּוָנה  לוֹ  ֶׁשִּיְהֶיה 
ָצִריְך  ֵּכן  "ַעל 

ְלַחֵּבר  ְּכֵדי  ֶׁשְּמַחֵּדׁש,  ִׁשין 
ְּבַהִחּדּו

ֱאמּוַנת  ִּבְבִחיַנת  ְּבָחְכָמה,  ֱאמּוָנה 

ֲחָכִמים ְלַתֵּקן ַמה ֶּׁשָּפַגם."

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

ז. ְלָכל ַהֲחָטִאים מוִֹעיל ְּתׁשּוָבה, ֲאָבל 

ַרק  ִּבְתׁשּוָבה,  ָּתלּוי  ֵאין 
ָעווֹן 

ֶה ֶזה 

ְיֵדי  ַעל  ְוִעָּקר  ַהּתוָֹרה,  ְיֵדי  ַעל  ּקּונוֹ 
ִּת

ּ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  ֵלינּו 
ָע ְוִתְמלוְֹך  תוִֹפיַע.  ַמְלֵּכנּו  "ִמְּמקוְֹמָך 

ָלְך." כאן בעולם הבחירה השם  ֲאַנְחנּו  ְמַחִּכים 

האנשים   - הבחירה'  'בעלי  שאנו  רוצה  ית' 

את  נגלה  תינו 
בעבודו והפשוטים,  הקטנים 

מלכותו בעולם.

בינו זלה"ה 
ידוע שהתורה הזו נאמרה בזלאטיפאליע בחג שבועות, על-ידי אחד שבא אל שבועות אל ר

דיין 
בתוך הבאים כי שבועות היה מהזמנים הקבועים כידוע. ואותו האיש היה מקורב חדש שלא היה ע

גדול. ומסחרו היה מהצבא שעמד בעירו,  וירא-שמים ובר-דעת  בינו זלה"ה מקודם, איש כשר 
אצל ר

מונים עליהם. והשרים 
והוא היה המספיק להם כל צרכיהם, אוכל ומלבושים וכיוצא ע"י השרים המ

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, 

תו. ומחמת שהיה איש כשר בלבל אותו גם זאת שכל 
נדמה לו שאם ימסרוהו למלכות יפסיד כל פרנס

חונו הוא באיסור ממאמר התנא באבות "הוו זהירין ברשות" שזה ממש כמן 'מבטח בוגד' שעובד 
בט

למלכות הרשעה, כאילו ח"ו אין לו אלוקי.

בינו קבלו בסבר פנים יפות, והתחיל לספר 
ובבואו אל אדמו"ר זלה"ה בערב שבועות וקיבל שלום, ור

שונות, עד שלא די שאין לו עוה"ז אלא גם אף עוה"ב 
לפני אדמו"ר האיך שעוברים עליו צרות מצרות 

אין זמן לדבר באריכות, אי"ה 
ינו זלה"ה כעת 

לו. ומחמת טרדת ערב יו"ט אמר לו רב
בוודאי שלא יהיה 

ינו זלל"ה שום פרטיות, ובפרט ביו"ט בוודאי לא היה זמן לספר.
ביו"ט נדבר. והלך האיש ולא סיפר לרב

כו' וצריך להשיב המלוכה 
ובתוך כך אמר אז אדמו"ר זלל"ה התורה הזאת המתחלת 'כשאדם יודע ו

יניו, כי הוא 
תיו וענ

ה נוגע אליו למחשבו
בינו שז

לו, ואיך ידע ר
ת', נבהל האיש הנ"ל כי זה נצרך 

להשי"

כו', 
ו ווידוי-דברים  נצרך  זלל"ה שם שלזה  בינו 

וכפי שמבאר ר בינו זלה"ה שום פרטיות, 
לא סיפר לר

דיין לא התוודה לפני אדמו"ר זלל"ה, עלה בדעתו שיתוודו בוודאי אי"ה אחרי 
והוא מקורב חדש שע

ינו זלה"ה הלאו של "לא יהיה לך אלהים אחרים", 
תיו, ובתוך כך הזכיר רב

פניו כל מאורעו
יו"ט ויספר ל

חוני בפרנסתי הוא ע"ז מהמלכות. 
וחשב בדעתו שגם זה שייך אלי שאני עובר כסדר על זה הלאו, שכל בט

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' 

ינו זה, שעי"ז נתבטלים העצבות והתאוות. ובאמת 
כיוון רב

כו', הרגיש האיש שאליו 
והיו עיניך רואות' ו

היה לו להאיש הנ"ל מיחוש מכבר שעצמותיו היו כואבים לו ולא היה יודע רפואה לזה, וכששמע שע"י 

ציון(
  )רינת 

       
       

      .
וידוי דברים וכו' כמבואר בפנים, הכלל ראה שכל התורה הזו נאמרה בשבילו

מעלת הלימוד



ְלַמַען ַהֵּׁשם ֲחַזק ְוִהְתַחֵּזק ּוְזכֹר ֶאת ּבוַֹרֲאָך ְּבָכל ֵעת ֵּבין ְּבִטיבוֹ ֵּבין ְּבָעקּו ַחס ְוָׁשלוֹם ַחס ְוָׁשלוֹם, ְוַקָּים 

ֵתנּו, ְוֶזה ֵמֵעין עוָֹלם ַהָּבא 
ַמה ֶׁשֶּנֱאַמר: ַּבה' ֲאַהֵּלל ָּדָבר ֵּבאלִקים ֲאַהֵּלל ָּדָבר. ִּכי ָּכל ַהְּמאָֹרעוֹת ַהּכֹל ְלטוָֹב

ְוכּו' ַּכְמבָֹאר ְּבִסיָמן ד', ְרֵאה ַּגם ְרֵאה ַּכָּמה ִהְפִליא ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ַחְסּדוֹ ַהָּגדוֹל ִעָּמנּו ֶׁשִהְקִּדים ְרפּואוֹת 

ֵֹתינּו ָהֲאנוֹׁשוֹת ָּכֵאֶּלה ֶׁשהוִֹדיָענּו ְּבַרֲחָמיו ּתוֹרוֹת נוָֹראוֹת ְוִנְפָלאוֹת ְוִנְשָֹּגבוֹת ָּכֵאֶּלה 
נִפְלָאוֹת ּכָאֵּלֶה ְלַמּכו

ָהֵאּלּו,  ַהָּיִמים  ְּבַאֲחִרית  ַהָּללּו  ָּבִעִּתים  ַּגם  ָּבֶהם  ֵֹתינּו 
ַנְפׁשו ְלַהֲחיוֹת  ֶׁשּנּוַכל  ֵמעוָֹלם  ִנְׁשְמעּו  לא  ֲאֶׁשר 

ֵֹנינּו ַהַּצִּדיִקים ְוַהְּנִביִאים ָהֲאִמִּתִּיים, ְלַמַען ַהֵּׁשם ָחָזק ְוִנְתַחֵּזק ְוַאל ִּתְׁשַּכח 
ינּו ִנְּבאּו ָּכל ַקְדמו

ֲאֶׁשר ָעֵל

      )עלים לתרופה – ל"ד(
       

      .
ְּבָכל ֵעת ִמי ָהָיה ָּבעוָֹלם ּוִמי ְמַקֵּים ָהעוָֹלם ַעָּתה, ַּבה' ָּבַטְחנּו לא ִנְמַעד..

פתח רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי בכבוד אכסניא ודרש "ויברך 
ה' את עובד אדום הגתי בעבור ארון האלהים", - והלא דברים קל וחומר 
ומה ארון שלא אכל ושתה אלא כבד ורבץ לפניו, כך המארח תלמיד חכם 
בתוך ביתו ומאכילו ומשקהו ומהנהו מנכסיו על אחת כמה וכמה. מאי 
אמר רב יהודה בר זבידא זו חמות ושמונה כלותיה  היא ברכה שברכו 

שילדו ששה ששה בכרס אחד.                        )תלמוד בבלי ברכות ס"ג - ב( 

וכבר ידעת שמצות הכנסת אורחים פרי שכרה בנים, והראיה שרה אמנו, 
גם השונמית שקבלה לאלישע.                             )רבנו בחיי דברים כ"ב – ז( 

במדרש תנחומא פרשת שמות אמרו, שני בני אדם קיבלו שני צדיקים 
ונתברכו בשבילם, דלא היה להם בנים מתחילה, ומשנכנסו לבתיהם נתן 
להם הקדוש ברוך הוא בנים: לבן ויתרו, לבן - אפשר היו לו בנים, והוא 
ובבנים,  נתברך בנכסים  יעקב לביתו  ומשנכנס  שולח בתו אל הרועים, 
"ולכהן מדין שבע  דכתיב   - יתרו  בגללך".  ה'  ויברכני  "ניחשתי  דכתיב 
בנות", דלא היה לו בן, והיתה בתו רועה את צאנו בשביל שלא היה לו 

בנים, משנכנס משה נתברך בבנים, יעוין שם, 

והכי איתא במדרש רבה פרשת תצא, דשכר המכניס אורחים בתוך ביתו 
הוא דזוכה לבנים, ובספר החרדים הוסיף לומר, דזוכה לבנים תלמידי 

חכמים, יעוין שם.                                                  )כף החיים פלאגי ה – ט(

לומדים ספר-המידות 

המחפשים  האנשים  אודות  שם  שכתבנו  מה  חסד  באהבת  עיין 
ובעיני  חז"ל,  עצת  היא  שבעולם  טובה  היותר  והסגולה  סגולות. 
ומתו  בנים  לו  היו  זה. איש אחד  בענין  נורא שהיה  ראיתי מעשה 
לו  והשיב  זה,  לענין  וסגולה  עצה  לו  שיתן  חכם  לפני  ובא  כולם, 
יתן  אולי  בעיר,  קבוע  גמ"ח  שתעשה  עצתי  אך  סגולות  יודע  איני 
ה' שבזכות מדת החסד שתתנהג עם אנשים יתחסד השם יתברך 
עמך ויתן לך בנים. ושמע לעצתו, ועסק הרבה בענין זה עד שעשה 
גמ"ח קבוע בעיר, והוא קיבל על עצמו המצוה להתעסק בענין זה 
להלוות על משכונות, ועשה פנקס עם תקנות לענין זה כנהוג. ובתוך 
כסף  אם  בפרשת  שנים  לשלש  אחת  שפעם  כתוב,  היה  התקנות 

תלוה, יתאספו הכל ויעשו סעודה שיהא חיזוק למצוה זו. 

ויהי בכלות השלוש שנים נולד לו בן, ולאות שהוא בזכות המצוה, 
אירע יום שמיני למילתו ביום שהיה כתוב מקדם זמן לאסיפתם. 
משך  ובתוך  שנים,  וכמה  כמה  במצוה  הרבה  הנ"ל  האיש  ועסק 
השנים האלו נולדו לו כמה בנים. אך ברבות הימים שכח טובותיו 
של הקב"ה, ובא לפני החכם וביקש ממנו, היות שהוא מוטרד גדול, 
והגמ"ח גדל, וגם יש אנשים מפקפקין עליו, על כן יראו למנות נאמן 
אחד שיעסוק בגמ"ח. והחכם מיאן בזה, באומרו, שבודאי מישהו 
איזה  בעוד  אך  מנהיג.  הוא  כאשר  בטוב  הגמ"ח  ינהיג  לא  אחר 
שנים אחר כך כאשר הירבה להפציר בחכם שיעשה בקשתו, הוכרח 
להסכים לדבריו, ועשו קלפי מחדש ונברר נאמן אחר תחתיו לעסוק 
אצל  בא  ממחרת,  ויהי  הלילה.  בתחילת  היה  זה  ומעשה  במצוה, 
לו  נורא הלילה הזה, שנחנק  דבר  לו  איך שקרה  לו  ויספר  החכם 
ילד קטן אחד, ויחזור ויאחז במצוה זו. הנך רואה בעליל, שבזכות 
החסד נולדו לו בנים, וכאשר נסתלקה מדת החסד התחילה מדת 
זו  ועל כן יראה האדם להחזיק במצוה  הדין תיכף להתגבר עליו. 
יוצא מהיקש  כזה  ולא תחשוב אחי שמעשה  להרפות ממנה.  ולא 
השכל והוא דבר פלא, לא ולא, כי הוא דבר פשוט מאד ומסכים אל 

השכל האמתי. )שם עולם ח"א – ח(

עבודת המידות

שרפי-מעלה / המשך מעמ' קודם
וצעקה "א-ל ש-די". ומחמת רוב פחד נפלו הרוב מהם ומתו 
אלו  כששמע  ועכשיו  חיים.  הנשארים  מבין  נשאר  והוא 

הדיבורים ירא שמא ימות גם-כן ועל-כן ברח מפניהם.

...................................................................................

שאבי נ"י למד בין מנחה למעריב בצפת עם הציבור והיה כ
אחד  זקן  אז  סיפר  ישנים.  מספרים  שהיו  זקנים  שם 
שהוא זוכר את ערל אחד שהוא סיפר לו שהוא בעצמו עם 
כדרך  אפדני   – פריץ  לאיזה  עבדים  שהיו  ערלים  כמה  עוד 
הזמן הקודם והיה אכזרי לנגדם והיה מייסר אותם ביסורים 

ועינויים קשים.

היהודים,  על  ויעלילו  אותו  שיהרגו  ביחד  כולם  והתייעצו 
וכן עשו. בערב הרגו אותו ונתייראו שהממשלה לא תנקום 
בהם ותעשה בהם שפטים, לקחו אותו במיטה והוליכו אותו 
היהודים  על  להעליל  להניחו שם  ז"ל  הכנסת האר"י  בבית 
וקודם שבאו לשם בחצות הלילה באו לנגדם ארבעה אנשים 
ולא הניחו אותם לילך והוכרחו לחזור והלכו משם על בית 
הקברות  מבית  לנגדם  באו  לשם  וכשבאו  היהודי  הקברות 
אלו הארבעה אנשים הקודמים והוכרחו אותם לחזור והלכו 
אנשים  הארבעה  אלו  גם-כן  ובאו  אחר  ישראלי  מקום  על 
והניסום וכן היה בכל מקום שרצו להוליך אותו עד שהוכרחו 

להשאיר אותו בביתם.
הרגוהו  שהם  להודות  והוכרחו  הממשלה  נתוודע  ובבוקר 
יכלו להחזיק מעמד  ועשו בהם שפטים גדולים שהרבה לא 
אבל  נשאר  הוא  וכן  היסורים  מפני  נזקנו  והשאר  ומתו 

שערותיו הולבנו מרוב העינויים שסבל.

)כת"י ר' שמואל הורביץ(

תורה י'

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

הכנסת
אורחים

הכנסת אורחים 
מזכה את 
האשה לבנים.
)הכנסת אורחים – ג'(


