
ס"ק א: ִמי ֶׁשרוֶֹצה ִלְטעֹם ַטַעם אוֹר ַהָּגנּוז, ַהְינּו 

ְלַהֲעלוֹת  ָצִריְך  ֶלָעִתיד,  ֶׁשִּיְתַּגֶּלה  ַהּתוָֹרה  סוֹדוֹת 
ִמַּדת ַהִּיְרָאה ְלָׁשְרָׁשּה.

לטעום

והנשמה  טעימה,  רק  טעימה,  תבין!  תטעם, 
היהודית הקדושה והטהורה לא תעזוב את זה. 
של  הזה  הנפלא  הטעם  את  טועמים  איך  אבל 
הנועם  את  להרגיש  זוכים  איך  הגנוז'?  ה'אור 

הזה העולה מעל כל כל העינוגים הגשמיים?

ִהְתּבוְֹדדּות  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ִמְׁשָּפט  "ַעל-ְיֵדי 
ְוִׂשיָחה ֵּבינוֹ ְלֵבין קוֹנוֹ, ֶׁשְּמָפֵרׁש ִלּבוֹ ִלְפֵני ַהֵּׁשם 
ֲעָסָקיו  ָּכל  ַעל  ַעְצמוֹ  ֶאת  ְוָדן  ְוׁשוֵֹפט  ִיְתָּבַרְך 
ַהִּיְרָאה  ּוַמֲעֶלה  ַהְּפָחִדים  ָּכל  ֵמָעָליו  ָיִסיר  ּוָבֶזה 

ִמְּנִפיָלָתּה." 1

התבודדות

עד שהאדם לא עושה כל יום חשבון נפש. – הוא 
לא  הוא  עוד  כל  האמת,  את  מחפש  באמת  לא 

בעולם"  אני  "היכן  יום  כל  בודק 
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הל' פריה ורביה ואישות ה'

א. ַעל ְיֵדי ִרּבּוי ַהָּבִּתים ְוָהַאְרמוֹנוֹת 

ֶׁשהּוא  ַהּקֶֹדׁש,  ִעיר  ְירּוָׁשַלִים  ֶׁשל 
נוָֹדע  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ֱאמּוָנה,  ְּבִחיַנת 
ִמִּנְשְּגבוֹת  עוָֹלם  ָּבֵאי  ְלָכל  ְוִנְתַּגֶּלה 

ְּגֻדָּלתוֹ ִיְתָּבַרְך. )ה – י"ז(
________________________

ב. ַהֶּטַבע ְּבַיד ַהַהְׁשָּגָחה ַּכחֶֹמר ְּבַיד 
ּוִבְרצוֹתוֹ  ַמְרִחיב  ִּבְרצוֹתוֹ  ַהּיוֵֹצר 
ַהַהְׁשָּגָחה  ֶׁשַעָּתה  ַרק  ְוכּו',  ְמַקֵּצר 
ִמְסַּתֶּתֶרת ּוִמְתַעֶּלֶמת ְּבתוְֹך ַהֶּטַבע 

ִּבְׁשִביל ַהְּבִחיָרה. )ה – י"ח(
ַהֶּטַבע,  ִּגיַמְטִרָּיא  "ֱאֹלִקים 
ִחּיּותוֹ  ָּכל  ַהֶּטַבע  ַּגם  ֶּבֱאֶמת  ִּכי 
ֵׁשם  ִמְּבִחיַנת  ִיְתָּבַרְך  ֵמֱאֹלקּותוֹ 
ִיְתָּבַרְך  ֶׁשהּוא  ַרק  ֱאֹלִקים, 
ַהְנָהַגת  ְּבתוְֹך  ַעְצמוֹ  ִמְסַּתֵּתר 
ִּבְבִחיַנת  ַהְּבִחיָרה  ִּבְׁשִביל  ַהֶּטַבע 

ָאֵכן ַאָּתה ֵאל ִמְסַּתֵּתר".
________________________

ֵמַהַּצִּדיק  ְלַקֵּבל  ְצִריִכין  ֻּכָּלם  ג. 
ַהּדוֹר ָהֲאִמִּתי ֶׁשַעל ָידוֹ ִנְמָׁשִכין ָּכל 

ַהִּתּקּוִנים. )ה – י"ח(
ֶׁשְּיַבְּטלּו  הּוא  ָהעוָֹלם  ִּתּקּון  "ָּכל 
ַהַּצִּדיִקים  ֵאּלּו  ְּכֶנֶגד  ַּדְעָּתם 
ְיִדיַעת  ִעַּקר  ְיֵדיֶהם  ֶׁשַעל  ַּדְיָקא, 
ה'  ִּכי  ָלַדַעת  ִיְתָּבַרְך  ֱאֹלקּותוֹ 
ָהעוָֹלמוֹת  ֶׁשָּכל  ָהֱאֹלִקים,  הּוא 
ֶׁשִּמְתַנֲהִגים  ֶׁשִּנְרִאים  ַהַּתְחּתוִֹנים 

ַמְנִהיָגם  ַהֶּטַבע,  ִּפי  ַעל 

תורה ט"ו -אור הגנוז

לטעום את האור

זה התורה היה סיבה מאיתו יתברך שמו שגילה אותה רבינו זלל"ה עוד בזלאטיפאלי... פעם 
אחת דיבר המגיד ז"ל עם חותנו כ"כ עד שאמר לו שכפי שחתנו היה לו אחי אביו שדר סמוך 
על  לזלאטיפאלי  גם  תסע  ואגב  החשובים,  מבע"ב  דודו  שהיה  לדודך,  תסע  לזלאטיפאלי, 
המבחן שתכנס לבית אדמו"ר לתהות על קנקנו ובל תאמר מי ומי אתה מהיכן אתה שחתני 
אתה. הכלל נתרצה לדברי חותנו המגיד ז"ל ... והיה מלובש במלבושים נאים כדרך תלמיד 
חכם ומקל נאה בידו... ודפק פעם ופעם ופתח לו רבינו הדלת ואמר לו אם רוצים לתהות על 
קנקני צריכין לדפוק כ"כ? ונבהל האברך מאוד מהיכן ידע הוא שבאתי בשביל זה, ואגב נתן 
לו שלום, ונטל האדמו"ר המקל בידו וסגר את הדלת. ואמר לו בוודאי מקל יפה הוא זה אך 
יש לו שני ראשים שני קצוות ויכולין להטעות אותו לימין וח"ו גם להיפך ואדמו"ר גנח ואמר 

גם כעת יבוא אחד להבחין אותי, הלא 'ומטה האלקים בידי' ברוך ה' בלי שום נטיה ח"ו...

אמר רבינו ז"ל להר' י"א הלז נשב אצל השולחן ונדבר מאת ילדותך מנעורך חנוכך בהלימודך 
נסתר  ויש  נגלה  יש  אך  לתורה,  זכית  ועי"ז  דעת  בר  אתה  שב"ה  כפי  לו  ואמר  ומלימודך, 
להיות  נצרך  שבנגלה  לתורה  ואפי'  להנסתר,  דצריכין  דצריכין  אינון  זעירין  אך  בהתורה 
ביותר  יכול  הוא  דעת  בר  שהוא  מי  נמצא  היראה...  שורש  היא  שדעת  תדע  אך  בר-דעת, 
להיות ירא-שמים, ומי שהוא ירא-שמים ביותר מסתמא הוא בעיניו שפל ועניו ואינו נתגאה 
בלימודו שנקרא למדן גדול, הגם שהוא בחי' סיני שבקי בכל חדרי ש"ס ופוסקים אעפי"כ 
הוא נמוך מכל ההרים. והאברך הר' י"א מאלו הדיבורים של רבינו ז"ל זלגו עיניו דמעות כי 
הרגיש בעצמו כאב לב שאינו אוחז עוד בלימוד כזה בשפלות כזה וביראת שמים כזה, ואמר 
לרבינו ז"ל בפחד גדול ובבכיה: החינוך שלי לא היה רק כמצוות אנשים מלומדה שאלמוד 
הרבה, ענה לו רבינו ז"ל הלא המשנה אומרת הלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה היינו 

)טובות זכרונות - ו'(לדבר הרבה לפני השי"ת ולשפוט את עצמו על כל דבר ודבר...

מעלת הלימוד
ּוֵמַעָּתה ָּתִגיל ְוָתִשֹישֹ ִּביׁשּוַעת ה' ֲאֶׁשר ִהְפִליא ַחְסּדוֹ ִעָּמנּו ֲאֶׁשר לא ָהְיָתה ָּכזֹאת ִמיֵמי 
ֶקֶדם, ֵמֵאת ה' ָהְיָתה זֹאת ִהיא ִנְפָלאת ְּבֵעיֵנינּו ֶׁשִּיְזּכּו ֲאָנִׁשים ָּכֵאֶּלה ַּבּדוֹרוֹת ָהֵאֶּלה ֵליַדע 
ֶעְליוֹן  ִנְמָׁשִכים ִמָּמקוֹר  ִמִּנְפָלאוֹת נוָֹראוֹת ָּכֵאֶּלה ֶׁשֵהם סוֹדוֹת נוָֹראוֹת ֲעֻמּקוֹת ְמאֹד ְמאֹד, 
נוָֹרא ְוָקדוֹׁש ְמאֹד, ְוֵהם ְנִעיִמים ּוְמתּוִקים ְמאֹד ְלאֶֹזן ׁשוְֹמעוֹת ְלאֶֹזן ִמִּלין ִּתְבַחן ֶּבֱאֶמת, ְוַעל ָּכל ֵאֶּלה ֵהם 
ְמַחִּיין ּוְמִׁשיִבין ּוַמְגִּביִהין ּוְמִריִמין ָּכל ַהחוִֹלים ְוכּו' ָּכל ַהְּנָפׁשוֹת ֶׁשָּבעוָֹלם, ָּכל ִמי ֶׁשִּיְרֶצה ְלַהּטוֹת ָאְזנוֹ 
ֲאֵליֶהם ֶּבֱאֶמת ַלֲאִמּתוֹ ּוִבְתִמימּות, ַמה ּנֹאַמר ַמה ְּנַדֵּבר, ֲחַזק ְּבִני ַוֲחַזק, ֲהפְֹך ְּדָבָריו ַהְּקדוִֹׁשים ַהּנוָֹרִאים 

)עלים לתרופה - פ"ד(
ְמאֹד ֲהפְֹך ָּבֶהם ַוֲהפְֹך ָּבֶהם וכו' ִּכי ְּכלּוִלים ִמָּכל ַהּתוָֹרה ֻּכָּלּה ֶׁשִּבְכָתב ּוְבַעל ֶּפה...             

מוגדלגליון
ְוֶזה ְּבִחיַנת ְלַהְדִליק ֵנר לכבוד חנוכה

ֲחֻנָּכה ָראֵׁשי ֵּתבוֹת ַנַח"ל, 
ְּכמוֹ ֶׁשּמּוָבא ְּבִכְתֵבי ָהֲאִר"י 

ַז"ל. ֶזה ְּבִחיַנת
ַנַחל נֵֹבַע ְמקוֹר ָחְכָמה.

)ליקוטי הלכות אה"ע - קדושין ב(
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יוכל  לא  שהוא  הוא,  וודאי 
האור...  נועם  טעם  להרגיש 
צריך  הזה  הזך  האור  את  להרגיש  כדי 
להתנתק מההווי של העולם הזה, להעלות 
לחפש  מה',  רק  לפחד  לה',  היראה  את 
רק את רצון ה', צריך להיות כלי הזכאי 

להרגיש את עריבות ונעימות האור.
של  למהלך  נכנס  שהאדם  אחר  רק 
הוא  אמת',  'חיפוש   - אמת,  התבוננות 
קולט את העומק, הוא מעצים בליבו את 
הידיעה הברורה של "אין עוד מלבדו" אזי 

אט אט נתגלה לו עוד ועוד אור האמת.
ִיְתָּבַרְך  ה'  ָּבָרא  ֶׁשַהּכֹל  ֶׁשּיוְֹדִעין  "ַאַחר 
ְוַהּכֹל ִּבְרׁשּותוֹ ַמה ִּלי ְלִהְתָיֵרא ִמּׁשּום ָאדוֹן 
ּוִמּׁשּום ָּדָבר ֶׁשָּבעוָֹלם, ִּכי ִּבְלִּתי ְרׁשּותוֹ ִמי 
יּוַכל ַלֲעשֹוֹת ִלי ָּדָבר, ִּכי ַהּכֹל ִּבְרׁשּותוֹ ְלַבד 
ָהְרׁשּות  ִמַּבַעל  ִאם  ִּכי  ְלִהְתָיֵרא  ִלי  ְוֵאין 
ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ִיְתָּבַרְך  ַהָּיִחיד  ַהּבוֵֹרא  ֶׁשהּוא 
ְּכֶׁשִּנְכֶלֶלת  ְוָׁשם  ְלַהַּדַעת  ַהִּיְרָאה  עוָֹלה 
עוִֹלין  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ַהּקֶֹדׁש...  ְּבַדַעת  ַהִּיְרָאה 
ֶׁשהּוא  ָהֶעְליוָֹנה  ְקֻדָּׁשה  ְּבַתְכִלית  ְוִנְכָלִלין 

ְּבִחיַנת אוֹר ַהָּגנּוז ִסְתֵרי אוַֹרְיָתא." 2

מידה כנגד מידה

השם יתברך מתנהג עם האדם מידה כנגד 
ה',  את  מחפש  האדם  אם  ולכן,  מידה  
רוצה מאוד לזכות להתנער מכל גשמיות, 

אך עדיין אינו זוכה?
אם הוא לא מרפה אפילו לשעה קלה, לא 
שוכח את מטרתו וזוכר תמיד את השם. 

המשך מעמ' קודם
תו' ט"ו

ַהּבוֵֹרא ִיְתָּבַרְך ַהַּמְׁשִּגיַח 
ִחּיּוָתם  ָלֶהם  ּוַמְׁשִּפיַע  ֲעֵליֶהם 
ָלֶהם  ֵאין  ְוֻכָּלם  ָוֶרַגע,  ֵעת  ְּבָכל 
ׁשּום ִחּיּות ִּכי ִאם ִמֶּמּנּו ִיְתָּבַרְך."
______________________

ָּדָבר  ׁשּום  ֵליַדע  ֶאְפָׁשר  ִאי  ד. 
ְיֵדי  ַעל  ִאם  ִּכי  ֶׁשִּבְכָתב  ִמּתוָֹרה 
ַהּכֹל.  ֶׁשְּמָבֶאֶרת  ֶּפה  ֶׁשְּבַעל  ּתוָֹרה 

)ה – י"ט(
"ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּכל ַהְנָהַגת ָהעוָֹלם 
ְיֵדי ּתוָֹרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה, ַאף ַעל  ַעל 
ִּפי ֵכן ְצִריִכין ֵליַדע ֶׁשֵאין ָלּה ׁשּום 
ִמְּבִחיַנת  ִאם  ִּכי  ְּכָלל  ְוִחּיּות  ּכַֹח 
ִמְּלָתא  ֵליָּכא  ִּכי  ֶׁשִּבְכָתב,  ּתוָֹרה 

ְּדָלא ְרִמיָזא ְּבאוָֹרְיָתא."
______________________

ַהֵּצרּוִפים  ִרּבּוי  ָּכל  ַאַחר  ה. 
ְוָהְרָמִזים  ְוַהַּכָּונוֹת  ְוַהְּדרּוִׁשים 
ֶאָחד  ָמקוֹם  ֶאל  עוֶֹלה  ַהּכֹל  ְוכּו', 
ְוַהִּמְצווֹת  ַהּתוָֹרה  ִקּיּום  ֶׁשהּוא 

ִּכְפׁשּוָטן. )ה – כ(
ַּדְרֵכי  ֵמִבין  ֶׁשֵאינוֹ  ִמי  "ֲאִפּלּו 
ֵמִבין  הּוא  ְוָהְרָמִזים  ַהּסוֹדוֹת 
ֶנְעָלמוֹת  סוֹדוֹת  ֶׁשֵּיׁש  ֵמָרחוֹק 
ּוְבָכל  ִּדין  ְּבָכל  ְוִנְשָּגבוֹת  נוָֹראוֹת 
ְּפָרט ּוְפָרט ֶׁשל ָּכל ִמְצָוה ּוִמְצָוה, 
ִּכי  ֶאָחד,  ָמקוֹם  ֶאל  ָׁשב  ַהּכֹל  ִּכי 
ְותוָֹרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה  ּתוָֹרה ֶׁשִּבְכָתב 

ֻּכָּלא ַחד, ִּכי ה' הּוא ָהֱאֹלִקים."

חינוך לגאולה
שתשלם  אחר  יהיה  בשלימות  הגנוז  אור 
הגלות החל הזה מלכות רביעית, והנה עוד 
בהשלמת מלכות יון מלכות שלישית האיר 
לנו הש"י במעט קט מן האור ההוא אחר 
לנו האור  שנפסקה הנבואה בכדי שיעמוד 
כי  נבואה,  בגלות החל הזה במקום  ההוא 
האור הזה אדם מביט בו מסוף העולם ועד 
סופו, על כן נקרא נר חנוכה נר חינוך והרגל 
לאור עולם בגאולה העתידה שיתגלה אור 
הגנוז, והאור ההוא מתגלה לנו להאיר בכל 
שנה ושנה, והיא לנו במקום נבואה. והנה 
נר חנוכה חינוך והרגל להאור ההוא ועל כן 
זה  בנר  הרגיל  כן  על  לתורה,  מסוגל  הוא 
)אמרו לשון הרגיל מרגיל את עצמו לאור 
העתיד( הויין ליה בנים תלמידי חכמים. 7

ההדלקה מאיר ליום הבא

אשר בשעת  נר חנוכה  ענין מעלת הדלקת 
ימי  מששת  הגנוז  אור  נתעורר  הדלקה 

בראשית להאיר על כל יום הבא כמ"ש: 
גם  כי  חנוכה,  ימי  שמונת  קבעו 

הלילה כיום יאיר. 8

אור המאיר את החושך
מאיר  והוא  הגנוז  מאור  הוא  חנוכה  נר 

בתוך החושך הגדול... אותו הדור בימי יון 
הרשעה הלכו בחושך כמ"ש חז"ל וחושך - 
זה יון שהחשיכו עיניהם של ישראל. ומ"מ 
בעבודת  והלכו  נפשם  מסרו  הדור  אותו 
שהאיר  זכו  לכן  החושך.  תוך  גם  השי"ת 
להם מאור הגנוז ונשאר הארה מזה האור 

לימים השפלים בכל שנה ושנה. 9

חצי שעה
שייך למה שכתוב בכתבים לענין אור הגנוז 
ע"כ  חנוכה,  נרות  הדלקת  בשעת  שבא 
נרות שלו אחר  יש לכל אדם לישאר אצל 

הדלקה חצי שעה. 10

ל"ו נרות
לאדם  הגנוז  אור  ששימש  שעות  ל"ו 

הראשון הם כנגד ל"ו נרות של חנוכה. 11

למרות  בנפילות...  הוא  רחוק,  שהוא  אפילו 
זאת זו לא סיבה שיפול. הוא ממשיך בעמדה 
יום הוא מבקש סליחה,  שלו בעקשנות. מידי 
מונח  הוא  לתקן,  יוכל  זאת  בכל  איך  בודק 

בהתבודדות.
השם  את  עוזב  אינו  לרגע  שהוא  כמו  אז  או 
ית', כך השם ית' שמלא כל הארץ כבודו גם-כן 
אינו עוזב אותו!  השם קרוב אליו ונותן גם לו 

לטעום ולהרגיש את מתיקותו של האור...
קוֹנוֹ  ְלֵבין  ֵּבינוֹ  ִמְתּבוֵֹדד  ָהָאָדם  ְּכֶׁשֵאין  "ֲאָבל 
ָּכל  ַעל  ַעְצמוֹ  ֶאת  ְוִלְׁשּפֹט  ְּדָרָכיו  ַעל  ַלֲחׁשֹב 
ֵעיָניו  ִמֵּבין  ָרחוֹק  ִיְתָּבַרְך  ֶׁשה'  ִנְמָצא,  ָּדָבר. 
ִלֵּתן  ָעִתיד  הּוא  ִמי  ִלְפֵני  ְוָׁשלוֹם,  ַחס  ְוׁשוֵֹכַח, 
ִיְתָּבַרְך  ִמְתַרֵחק ֵמה'  ֶׁשהּוא  ּוְכמוֹ  ְוֶחְׁשּבוֹן.  ִּדין 
ֵכן, ִּכְבָיכוֹל, ה' ִיְתָּבַרְך ִמְתַרֵחק ִמֶּמּנּו ַחס  ְּכמוֹ 

ְוָׁשלוֹם, ִּכי יוֹם ַּתַעְזֵבִני יוַֹמִים ֶאֶעְזֶבָּך." 2

לשפוט

הם  האדם,  את  המרחיקים  הם  העוונות 
הגורמים  הם  חושיו,  שיכהו  לאדם  הגורמים 
האדם  על  לכן  האור.  נועם  את  לשכוח  לו 
להיזהר היטב בכל עת שעוונותיו לא יגרמו לו 
להתרחק מהרגשת האור, שעוונותיו לא יגרמו 

לו שיכהה אצלו טעם הטוב - טעם האמת. 
את  רואה  הוא  נפל.  שהוא  מרגיש  כשהאדם 
שעוונותיו  רואה  הוא  מהאור,  התרחקותו 
לשפוט  מיד  עליו   - בחושך  לישב  לו  גורמים 
עליו  ותשובה,  התבודדות  על-ידי  עצמו  את 
למחוק מיד את הפגם הזה שגרם לו להתרחק 

מלהרגיש את טעם האור.
לוֹ  ַּדי  ֶׁשֵאין  רוֶֹאה  ָהָאָדם  "ִלְפָעִמים  ואם 
ְּבִדּבּוִרים ַמה ֶּׁשהּוא ׁשוֵֹפט ֶאת ַעְצמוֹ ַוֲאַזי הּוא 
ִויַסֵּגף  ֶׁשִּיְתַעֶּנה  ַעְצמוֹ  ַעל  ִמְׁשָּפט  נוֵֹתן  ְּבַעְצמוֹ 
ִּפי  ַעל  ְוַאף  ֶׁשָעָשֹה  ַמֲעָשֹיו  ַעל  ְוָכְך  ָּכְך  ַעְצמוֹ 
ֵחֶלק  ֲאִפּלּו  ַמְסִּפיק  ֶזה  ֵאין  ְּבַוַּדאי  ֶׁשֶּבֱאֶמת 
ֵמֶאֶלף ְּכֶנֶגד ַמה ֶּׁשָּפַגם, ִּכי ָּכל ָיֵמינּו ֹלא ַיְסִּפיקּו 
ִהְרהּור  ְּפַגם  ַעל  ַעְצֵמנּו  ְוִלְסּגֹף  ְלִהְתַעּנוֹת 
ּוַמֲחָׁשָבה ָזָרה ַאַחת ְלִמי ֶׁשַּמֲאִמין ְּבעֶֹצם ַהְּפָגם 

ַהּנוֵֹגַע ְּבָמקוֹם ֶׁשּנוֵֹגַע, 
ִמָּכל ֶׁשֵּכן ְוָכל ֶׁשֵּכן ִמי ֶׁשָעָשֹה ֵאיֶזה ֲעֵבָרה, ַחס 
ַהְרֵּבה  ְוָכל ֶׁשֵּכן ִמי ֶׁשִּקְלֵקל  ִמָּכל ֶׁשֵּכן  ְוָׁשלוֹם, 
ַהָּללּו  ַּבּדוֹרוֹת  ַעְכָׁשו  ַּכָּמצּוי  ְוָׁשלוֹם,  ַחס  ְמאֹד, 
ַּבֲעווֹנוֵֹתינּו ָהַרִּבים, ְוִאם ֵּכן ִלְכאוָֹרה ַמה ּיוִֹעילּו 
לוֹ ֵאּלּו ַהַּתֲעִניִתים ְוַהִּסּגּוִפים ְּכֶנֶגד ַמֲעָשֹיו, ַאְך 
ַעל  ֲעווֹנוָֹתיו  ְלַכָּפַרת  ִלְזּכוֹת  ָיכוֹל  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף 
ָיָדם, ִּכי ִעַּקר ַהִּתּקּון הּוא ַהִּמְׁשָּפט, ְּדַהְינּו ַמה 
ֵמַאַחר  ֵּכן  ְוַעל  ַעְצמוֹ  ֶאת  ׁשוֵֹפט  ְּבַעְצמוֹ  ֶּׁשהּוא 
ַמְמִּתין  ְוֵאינוֹ  ַעְצמוֹ  ֶאת  ׁשוֵֹפט  ְּבַעְצמוֹ  ֶׁשהּוא 
ַעל ַהִּדין ֶׁשְּלַמְעָלה ַעל ְיֵדי ֶזה ָיכוֹל ְלַבֵּטל ַהִּדין 
ֶׁשּלוֹ  ְוִסּגּוִפים  ַּתֲעִניִתים  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשְּלַמְעָלה 

ֵמַאַחר ֶׁשהּוא ְּבַעְצמוֹ ׁשוֵֹפט ֶאת ַעְצמוֹ." 3

אור הצדיק

גלוי לכל, בכל  האור הגנוז אפילו שהוא אינו 
והוא המקיים  בעולמנו,  נמצא כאן  זאת הוא 
שפע  נמשך  שהיה  ולולא  בהעלם.  העולם  את 
מזה האור, לא היה העולם יכול לעמוד אפילו 
הצדיקים,  ממשיכים  האור  ועיקר  אחד.  רגע 

שהם בכח עבודתם כבר זכו לזה האור.
ז"ל... שהפירוש  מוהרנ"ת  "פעם אחת אמר 
של התורה הוא: מי שרוצה לטעום אור רבינו 
הקדוש, שהוא אור הגנוז, ירבה בהתבודדות". 4

שבת קודש

בתוספות  מתגלה  זה  שאור  זמנים  גם  ישנם 

הארה וגילוי. וזה: בשבת קודש, ובפרט, בשעת 
מנחה בשבת קודש. וכל אחד כפי שהוא מכין 
את עצמו לזכות לקבל את קדושת השבת, כמו-

"ְוַעל   - יותר את האור.  זוכה להרגיש  כן הוא 
ְּבַׁשָּבת  לוַֹמר ּתוָֹרה  ַהַּצִּדיִקים  נוֲֹהִגין  ֶּבֱאֶמת  ֵּכן 

יוֵֹתר, ְוָהִעָּקר ִּבְסֻעָּדה ְׁשִליִׁשית". 5

ימי החנוכה

הגנוז  האור  מתגלה  הקדושים  החנוכה  בימי 
הנרות  את  וכשמדליקים   - גדול.  בגילוי 
הנרות  של  אורם  אזי  חנוכה,  של  הקדושים 

הקדושים נמשכים ממש מהאור הגנוז. 6
_________________________________

1. קיצור ליקו"מ תו' ט"ו.  2. לקוטי הלכות חו"מ - כח והרשאה ג.  
3. זוה"ק ויקרא – אמור. ליקו"ה חו"מ שכירות פועלים. 4. ביאור 
המנחה  תפלת   - או"ח  הלכות  ליקוטי   .6 התורה.   על  הליקוטים 
ז.  7. בני יששכר - מאמרי חדשי כסלו טבת.  8. תפארת שלמה – 
חנוכה.  9. שפת אמת.  10. אמרי פנחס שבת ומועדים. 11. הרוקח.

לקוטי הלכות / המשך מעמ' קודם

אשר  הגנוז,  אור  טעם  לטעם  ואזכה       

האמתיים  לצדיקיך  לגלות  עתיד  אתה 
שהוא פנימיות סתרי תורה. ותזכני 'לחזות 
בנועם ה' ולבקר בהיכלו'       )לקוטי תפילות – ט"ו( 

לעשות
מתורות
תפילות

לעשות
מתורות
תפילות
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ו'כאשר  ח'סדך  כ'גודל  ה'זה  העם  לעוון  נא  "סלח  יוה"כ  כמו  זה  חנוכה 
נ'שאת לעם הזה ממצרים ועד הנה" – זה ראשי תבות חנוכה, שביום כיפור 
כבר מתפללים על חנוכה. וחנוכה זה המשך מיום הכיפורים. )עיין תו ז' ח"ב – 

ה ַעל ְיֵדי ְסַלח ָנא" ע"ש( "ֲחנָֻּכה ַנֲעשֶֹ

יום מראש השנה בינתיים היה  'זאת חנוכה' הוא בדיוק 90  היום האחרון 
שהוא  טוען  והוא  כסף  שחייב  לווה  יש  שאם   – אדרכתא'  'ימי  יום   60 לנו 
שילם רק הוא איבד את הניירות, איבד את הקבלות, העדים הלכו למדינת 
הים. אז מחייבים אותו לשלם, כי אין לו עדים, אבל אומרים לו נותנים לך 
60 יום לחפש את הניירות, לחפש את העדים, ולזה קוראים 'ימי אדרכתא'. 
ונותנים כבר רשות למלוה להתחיל לחפש קרקעות, אבל הוא לא יכול לקחת 
יתן  מי  שמכריזים  אכרזתא,  של  יום   30 עוד  יש  זה  אחרי  הקרקעות.  את 
יום  יביא ראיה בסוף ה-90  את המחיר הכי גבוה על הקרקעות, ואם הוא 
אחרי האדרכתא והאכרזתא, אז הוא יזכה להציל את השדה שלו, הוא יזכה 

להציל את השדות שלו. 

זאת חנוכה זה היום האחרון של התשובה, שאדם יכול לעשות תשובה על 
ועל כל הגלגולים שלו. זה ביום זאת חנוכה, זה  ועל כל השנה  כל החיים 
צועקים  אז  כי  חנוכה  זה ראשי תבות  וכו'  נא  לכן סלח  יוה"כ.  ממש כמו 
סלח נא לעוון העם הזה כגודל חסדך כאשר נשאת לעם הזה ממצרים ועד 

הנה.)באר הנחל(

את  להוריד  זכה  הוא  בחנוכה,  יוצא  נחמן  ב"ר  אברהם  ר'  של  היארצייט 
האור של רבינו הק', הוא זכה שהנשמה שלו הסתלקה בחנוכה שזה מראה 
שהוא בעצמו זכה להיות האור של חנוכה, הוא בעצמו מוריד לנו את האור 

של חנוכה.

וזה שהוא מביא בתורה ל' בביאור הליקוטים "וכל העם רואים את הקולות" 
את  שומעים  בחנוכה  אבל  הקולות,  את  ראו  הנשמע,  את  ראו  בשבועות   -
מדברים  הנרות  לנו,  מספרים  הנרות  מהנרות,  קולות  שומעים  הנראה, 
אלינו, לשמוע את עשרת הדברות מהנרות, זה ה-שמ"ג אורות שנמשכים 

מהנר המערבי.                    )באר הנחל(

ליה  סבירא  שב"ש  חנוכה,  נר  במצות  חולקין  הלל  ובית  בית-שמאי  הנה 
פוחת והולך כנגד ימים הנכנסים, וב"ה סבירא ליה מוסיף והולך כנגד ימים 
היוצאין. ויש לומר דפולגתייהו דב"ש סבירא ליה דאף שאנו רואין שימים 
חובתינו  ידי  יצאנו  לא  השי"ת  בעבודת  ובפרט  טובים,  היו  לא  היוצאין 
כראוי,אנו יכולין לחזק עצמינו ולהאיר הימים הנכנסים שהם יהיו טובים 

כראוי. 
ובית הלל סבירא ליה לחזק עצמנו גם בהימים היוצאין אף אם היו כמו 
שהיו,עם כל זה יכולין לחזק עצמינו גם בהם, בבחינתמה שגילה לנו רבינו 
ז"ל תו' רפ"ב, התורה של אזמרה לאלוקי בעודי לחפש איזה מעט טוב וכו'.

)עונג שבת(

סיפרו לפני רבינו ז"ל על צדיק אחד שכאשר היה מגיע להדלקת נר חנוכה 
)פעם הראשון( עשה קפיצה מלוא קומתו מחמת גודל האור שהיה מרגיש. 

ואמר רבינו ז"ל שזה מחמת שלא יהיה מכין עצמו כלל על האור הזה מקודם 
איזה זמן כמו רבינו ז"ל שהיה מכין את עצמו כמה זמן קודם בהתבודדות 
והכנת כלים לקבל האור וכו' על כן כשהיה מגיע להדלקת נר חנוכה וכו' 
וכן  כלים לקבל  לו  כי היה  לא היה קופץ  אפילו איזה אור שהיה מרגיש 

קודם כל יום טוב עשה הכנות כלים בהתבודדות וכו'.
)כתב יד ר' שמואל הורביץ ז"ל(

"רב נחמן בר יצחק מכתף ועייל מכתף ונפיק. 
אמר אילו מקלעין לי רבי אמי ורבי אסי מי 

לא מכתיפנא קמייהו."
)גמרא שבת קי"ט(

מכתף ועייל מכתף ונפיק - בערב שבת יוצא 
תשמיש  כלי  משואות  תמיד  להביא  ונכנס 
ובגדי חופש ומגדים, כאדם שמקבל את רבו 
וחרד  עליו  חשוב  שהוא  לו  ומראה  בביתו, 
לכבודו לטרוח ולהרבות בשבילו.          )רש"י(

היוצא מכאן, שקבלת שבת דומה כאילו אדם 
מארח בביתו אורח חשוב.

בשעת  בעיני  חביב  הוא  אורח  אלי  כשבא 
שבת,  כמו  הוא  ואורח  מבני,  יותר  מעשה 
ואין  מתקלקלין  כשהדרכים  שונא  ואני 

נוסעים אורחים.
)אמרי פנחס(

לומדים ספר-המידות 

מעשה ביהודי ושמו רבי ישעיה, שהיה 
עברו  אחת  פעם  גדול.  אורחים  מכניס 
בערב  יהודים  סוחרים  כמה  בעירו 
יצא  ישעיה  רבי  וכמובן  קודש,  שבת 
לקראתם, וביקש מהם שיבואו לשבות 
כל  להם  שיתן  להם  והבטיח  אצלו, 
זאת  אך  ברשותו,  שיש  מלכים  מעדני 
במוצאי  לו  ישלם  סוחר  שכל  בתנאי 

שבת חמישה זהובים. 

האורחים  היו  מוכרחים  ברירה  בלית 
לשבות בביתו, אולם בגלל המחיר הגבוה 
להם  שיתן  ממנו  בקשו  מהם,  שביקש 
ואכלו  והמשקים,  האוכלים  ממיטב 
ללא הגבלה וללא בושה, מפני שעתידים 

לשלם כסף רב עבור סעודה זו. 

לרבי  הסוחרים  באו  שבת  במוצאי 
ישעיה כדי לשלם לו על הסעודות, אך 
להפתעתם הרבה סירב הרב לקבל מהם 
כסף, ואמר להם: חלילה לי לקבל מכם 
יתברך  ה'  זיכני  אחת,  פרוטה  אפילו 
אחליף  ואיך  אורחים,  הכנסת  במצות 

מצוה זו בתשלום כסף. 

מדוע  כן,  אם  הסוחרים:  שאלוהו 
שצריכים  כבודו  לנו  אמר  מתחילה 
מחיר  והשתיה  האכילה  על  לשלם  אנו 
כה רב? השיב להם רבי ישעיה: רציתי 
מאוד שתתענגו אצלי ותדרשו ממני כל 
מה שחביב עליכם ותרגישו כמו בבית, 
ולכן אמרתי לכם מחיר גבוה, כדי שלא 
קיימתי  וכך  ממני,  נעימות  אי  תרגישי 

את המצוה בשלמות...

עבודת המידות

הכנסת
אורחים

הכנסת
הכנסת אורחים אורחים

כהכנסת שבת
)הכנסת אורחים – ד'(

אור החנוכה
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לב ר אמיצי  חיילים  רבבות  בבות 
הממלאים את ההוראות הניתנות 
משחית  כלי  משווע.  לב  בחוסר  להם 
חיצים,  חניתות,  ומפחידים.  גדולים 
פני  על  כמים  בליסטראות  ואבני 
עוד מציאות  והנה קמה לה   – הארץ. 
את  להשלים  ידי'.  ועוצם  'כוחי  של 
הפאזל צריך גם כמובן דגל, שפה. ולא 

...לשכוח, הכל הכל "למען המולדת".
נכון שלאימפריה האדירה של יון היה 
את כל אלו, אבל הם לא הסתפקו בזה, 
הם לא הסתפקו בשליטה אבסולוטית, 
לא הספיק להם שהם שלטו תחת כל 
כיפת השמים. הם רצו גם לשלוט על 

...הנשמה, לשלוט על הפנימיות...
יון אותיות 'נוי' – הם היונים התעסקו 
בחיצוניות,  בפילוסופיה,1  הרבה 
היתה  שלהם  ההשכלה  בהשכלה. 
אכפת  מה  אז  נו,  גבוהה.  גבוהה 
הם  מה  קיימים?  שבני-ישראל  להם 

מפריעים? 

"קנאה". - פשוט בתכלית. קנאה - היא 
היוונים  דעתם.  על  אותם  שהעבירה 
הפילוסופים,  השולטים,  המצליחים, 
זה  את  לסבול  מסוגלים  היו  לא 
אם  אוקי,  ה'.  עם  הם  שעם-ישראל 
ה',  בעבודת  עמלים  היו  היהודים  כל 
להבין,  אפשר  עוד  זה  אש,  ממש  היה 
למה ה' בחר בהם. אבל לראות שעם-

עליהם,  שעובר  מה  כל  עם  ישראל 
גם  גורשו,  שהם  אפילו  הגלות,  גם 
כשחטאו, ירדו, נפלו... - בכל כל מצב 
ה' לא עוזב אותם. מה זה הדבר הזה? 
מה זה שתמיד הכל מתהפך להם? מה 
זה שתמיד תמיד הם נשארים קרובים 
לה', וה' קרוב אליהם? מה זה שתמיד 
יהודי יש בו כזה משהו שונה מכולם? 
מה זה המסתוריות הזאת שמאפיינת 

אותו? 

את זה היוונים לא יכלו לסבול. הם לא 
יכלו להסכים עם זה שעם ישראל הם 
'עם – סגולה', היה קשה להם לראות 
נשאר  הוא  עליו  כשעובר  גם  שיהודי 
זה...  את  לראות  יכלו  לא  הם  יהודי, 
היוונים השטופים בתאוות הגוף, שכל 
לא  הגוף,  סביב  הוא  ושכלם  חכמתם 
יכלו להשלים עם המציאות הרוחנית 

...של ישראל. 2
שאת  הבינו  המשכילים  היוונים 
בנזיד  לקנות  אי-אפשר  היהודי 
עדשים, לכן עם באו עם קליפת נוגה.3 
וארורה,  קשה  קליפה  אותה  עם 
שהיא הנוראה ביותר רח"ל. - תשמע, 

חייבים  ספק,  אין  וודאי.  חכמה?! 
חכמה!! רוצים תורה?! קחו תורה. מה 

הלאה, מצוות?! למה לא?! כרצונכם.

יהיה  - חקירות. שהכל  'טבע'.  אבל--- 
צמוד לשכל, שהכל יהיה כזה מובן. לא 
הקודש',  ב'חיות  שהוא:  יהודי,  כזה 
מתלהב,  מתרגש,  מתנדנד,  מרחף,   -
על  נמצא  לא  כפים,  מוחא  צועק, 
לא  לה'...  בוער באש קודש   - הקרקע, 
בטבע.  עמוק  הכל  שכלים,  הכל  ולא. 
להתרומם,  להעיז  לא  בטעות  ואפילו 
להיות כזה יווני יפהפה קפוא וקר, חסר 
כל רגש וחיות פנימית. שיושב לו בישוב 
דעת מדומה, בחיים לא מתנדנד, הוא 
רדום,  ככה  הוא  לא מתלהב.  פעם  אף 

...חצי מת, יושב כמו איזה בובה.
שוכח  הוא  לתאוות,  כשמגיע  כמובן, 
בבית.  היופי  את  משאיר  הוא  הכל. 
בתאוות  קופץ.  ועוד-איך  קופץ,  הוא 
הוא שם פס על כולם, בתאוות אין לו 
שום גבולות, הוא "מת" על התאוות. 
משתגע,  משתולל,  הוא  מתאבד, 
צועק, מתפרע, הוא מראה את פרצופו 

...האמיתי...
מלכות  זו   - תהום  פני  על  "וחושך 
ישראל  של  עיניהם  שהחשיכה  יון 

בגזירותיהן" 4

בלילה, אחר שהשמש כבר פינתה את 
לראות,  קשה  כל-כך  אחרון-קרניה, 
לעצמות.  חודר  הוא,  נורא  והק-ו-ר 
וכשעוד נמצאים במקום שמסתובבים 
כאלו ששיניהם החדות משחרות  שם 
 - כפליים.  בכפלי  הוא  הקושי  לטרף, 
קשה  קליפה  אין  החושך"...  "קליפת 
כשהרשעים  החושך.  מקליפת  יותר 
מכל  הקדושה  את  לרוקן  מנסים 
פנימיות, להפוך הכל הכל  תוכן, מכל 
לט-ב-ע גס ומגושם. לטמטם את הלב, 
לחסל  אותו,  לכבות  אותו,  להרעיל 

...אותו, להחשיך את העינים... 
בכזו  חושך?  בכזה  נלחמים  איך 

קרירות מזעזעת?

במצב סטנדרטי, כשקר, כש"עובר על 
הוא   – נופל.  חלילה  כשהוא  האדם", 
אולם  מתחרט.  הוא  תשובה,  עושה 
נופל לקרירות, לאפיקורסות.  כשהוא 
הוא  אטום,  המוח  סתום,  כשהלב   -
לעשות  צריך  לא מרגיש אפילו שהוא 
נופל  הוא  החושך,  בחסות  תשובה. 
מטושטש,  נהיה  הוא  עמוק.  עמוק 
כאן  מה  לגמרי.  מבולבל  מעורפל, 
מהחושך?  יוצאים  איך  העצה? 

מהבלבול? 

הלב  "צעקת  רק  היא  העצה 
יוונית  כשחכמה  ממעמקים". 
אין  קול,  אין  המח,  את  מטמטמת 
צריך  כלום.  אין  הרגשה,  אין  דעת, 
לצעוק  לצעוק  מהלב...  לצעוק  רק 
ולצעוק. – מסירות נפש מוחלטת. נכון 
גם-  האור,  יאיר  גם-כאן  אבל  לילה, 
פנוי  "לית אתר  נמצא,  ית'  כאן השם 

...מיניה". 5
נלחמים  נפש.  מסירות  צעקות,  אוי, 
נלחמים...  נלחמים,  נלחמים,  בטבע, 
מה  יודע  ומי  המלחמה  קשה  כך  כל 
לאדם  להבטיח  יכול  מי  יום?  ילד 
מהחושך  שינצל  עומדו?  על  שישאר 
העינים?  את  ומעוור  המחשיך  הנורא 
הפתרון הוא: רק הצדיק שנשאר בדור 
שהוא  גדול',  כהן  'מתתיהו  בבחינת 
 7 שנותר,  היחיד  הטהור"  השמן  "פך 
אותו   - אליו.  אמיתית  התקרבות  רק 
צדיק שהוא רק מסירות נפש מוחלטת 
לגמרי  הוא   – מלבדו"  עוד  "אין  לה', 
מנותק מהטבע, הוא מעל הטבע, והוא 
כל  את  המנצח  האמיתי,  המ'כ'ב'י' 

כוחות וחיילי הטבע העזים!!!

 10 יש  לאנטיכוס  אם  לו  משנה  לא 
חיילים, או אם יש לו 10,000,000,000 
באמת  ה'  את  העובד  הוא  חיילים. 
מפחד  אינו  שמים,  לשם  ובתמימות, 
הוא  דבר  של  ובסופו   - אחד!  מאף 
המנצח, הוא המביס את האויב הגדול, 
את  הנורא.  החושך  את  המגרש  הוא 
בונה את  הוא  כי  עד  הטבע החשוך... 
בית-המקדש - משכן הקדושה. מדליק 
האור  את  הקדושים  הנרות  את  שם 
את  לדורות  מאיר  ומשם  הקדוש, 

האור הקדוש - "אור ה'".6

ִּבְּזַמן  ָהֵהם  ַּבָּיִמים  ַלֲאבוֵֹתינּו  יָת  ֶׁשָעשִֹ
ַהֶּזה...

________________
- עמק המלך. יון"  1. "הפילוסופים באים מאומה של 

 2. ע"פ ליקוטי הלכות או"ח - נשיאת כפים ד.  3. זהר 
חדש לח - א  "ונוגה לו סביב", - דא איהו מלכות יון, 
מהימנותא".   לאורח  קרבין  דאינון  נגה...  לון  דסחרא 
 - חו"מ  הלכות  לקוטי   .5 בראשית.   רבה  מדרש   .4
עמק  ליקו"ה,  ע"פ  המאמר   .6 ה.   הל'  נזיקין  הל' 
ברכת   - ליקו"ה או"ח   .7 ועוד.   המלך, שם משמואל, 
ֶׁשְּמִאיָרה  ַהְּנֻקָּדה  "אוֹר   - ג  אחרונים  ומים  המזון 
ֶׁשהּוא  ַהּדוֹר  ַצִּדיק  ְיֵדי  ַעל  קֶֹדׁש,  ִמְׁשַחת  ֶׁשֶמן  ְיֵדי  ַעל 
ֲחנָֻּכה". ֶׁשל  ַהֵּנס  ִעַּקר  ָהָיה  ָידוֹ  ֶׁשַעל  ָּגדוֹל,  ּכֵֹהן  ְּבִחיַנת 

רבקה לאה בת חיה אייגא עקא בת ר' אברהם ז"ללרפואת  צבי בן הערשל ז"ללע"נ  לע"נ 
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וילמוד "ה גם שאדם ילמוד כל התורה 
אינו  חז"ל  ודברי  קודש  ספרי  כל 
ממנו  ולהסיר  שלימה  לתשובה  לו  מועיל 
מתדבק  אינו  אם   - המבדילים  המסכים  כל 
לצדיקי הדור וקדושי ה'. וכן שמעתי מאדמו"ר 
איש אלהים מורינו אלימלך )מליזענסק( זצוק"ל 

כי בחר לו צדיק אחד בדור שהיה לו רבו".

)מאור ושמש – שופטים(               

הוא רכון על הגמרא, הוא לומד תורה, הוא 
הוא  והפוך.  ישר  כולה  התורה  כל  את  מכיר 
הוא   - חקלא  מחצדי  מבין  להיות  זכה  גם 
בקי בתורת הסוד, תורת הקבלה. הוא עובד 
את ה' בכל כוחו. הוא נלחם בתאוות... אבל 
באחור".---  "אחור  בבחינת  היא  עבודתו  כל 
כל המסכים.  לא הסיר מעצמו את  עוד  הוא 
בכוח  שרק  הקדוש,1  האר"י  בדברי  כמבואר 
תהיה  שעבודתו  לזכות  יכול  האדם  הצדיק 

בבחינת "פנים בפנים".

בידו  כח  יש  היסוד,  במדת  האחוז  "הצדיק 
לעורר "אנפין באנפין" אפילו בחול, והמיוחד 
דמשה  מזיהרא  דהוה  ע"ה  רשב"י  שבהם 
רבינו ע"ה."                        )הרמ"ז זוהר ויקרא(

בכל  יתברך  ה'  את  העובד  שאדם  יתכן  איך 
כוחו במסירות נפש, ובכל זאת עבודתו אינה 

"פנים בפנים"? 

בכל דבר יש חיצוניות ופנימיות. גם בעבודת 
ה' יש חיצוניות, - לא מדובר כאן בחיצוניות 
אי- השקרן  כי  שקרן,  חלילה  הוא  שהאדם 

כאן  מדובר  כעובד.  אותו  לכנות  כלל  אפשר 
כולו  כל  נפש, הוא  כולו מסירות  באדם שכל 
הוא  חסרה.  עבודתו  זאת  ובכל  ה',  בעבודת 
עוד לא חדר פנימה, חרף כל עבודתו, למרות 
הכל, למרות שאכן כפי שמוכח ממעשיו יש לו 
קשר עם ה', הוא זכה לקרבת ה'. – אולם הכל 
באחוריים, הוא עוד רחוק מ"פנים בפנים"...

...
חשובה  העולם  טובת  בכל  אהבתו  "החסיד 
והנה  יתברך.  האל  אהבת  כנגד  כאין  אליו 
ע"ה:  אבינו  לאברהם  אמר  יתברך  הבורא 
'קח נא את בנך יחידך אשר אהבת את יצחק', 
כי  אדם  לבני  להראות   - אהבת,  אשר  ואמר 
מה שהיה אוהב אותו תכלית האהבה מאס 

אותו והרחיקו מפני אהבת הבורא יתברך."
)השל"ה הקדוש - בעשרה מאמרות(

יש עובד ה' שמוסר את נפשו לה', הוא כל-כך 
הוא  השי"ת  בשביל  אבל  עייף...  צמא,  רעב, 

עובד שהוא  יש  משליך את עצמו מנגד. אבל 
שהוא   - בו,  דבוק  וכה  ה'  את  אוהב  כל-כך 
"מסירות  שום  לו  אין  לגמרי...   לגמרי  בטל 
חיות  כזו  לו  יש  דבקות,  בכזו  הוא  כי  נפש", 
מהעבודה, שזה אצלו הדבר המתוק ביותר. – 
בתכלית,  אוהב  שהוא  ואהבותיו  תענוגיו  כל 
האהבה  כלפי  וכל  מכל  מתבטלות  כולם--- 
קודש  הוא  ית'.  להשם  לו  שיש  סופית  האין 
צריך  לא  הוא  ה'.  רצון  הם  רצונותיו  לה', 
כלום, העבודה עצמה שהוא עובד את ה' זה 

...התענוג שלו! השכר שלו! הגן עדן שלו!!! 2 
'אחור באחור' – פירושו, שהאדם עוד קיים, 
קיימת בו יישות, מציאות, והוא משעבד אותם 
וכי כמה  זו דרגה גבוהה ביותר,  לה' יתברך. 
אנשים מוסרים את עצמם באמת לה' בביטול 
עצמם  את  שמשליכים  אלו  הם  כמה  גמור? 
ה'  מצוות  וקיום  תורה  לימוד  בשביל  לגמרי 
בשלמות כראוי? – אין ספק שזו דרגה עצומה 
את  בה ה"אדם" שמוסר  קיים   שעוד  אלא 

נפשו, עוד קיים העולם שמוותרים עליו... 

'פנים בפנים' – זה משהו אחר לחלוטין ועצום 
כל  של  מוחלטת  מחיקה  זה  אין-סוף!  פי 
העצמיות כדי לא לגרום לכך שאור ה' השופע 
ללא הפסק יוסתר על ידי צל כלשהו. 3 - הוא 
שעוד  זמן  כל  כי  נמצא.  לא  הוא  קיים.  לא 
ה'  עם  הקשר  משהו,  קיים  עוד  אדם,  קיים 
ית' הוא מתוך איזו שהיא מציאות, וזה נקרא 

"אחור". זה עדיין לא ביטול מוחלט.

לא  וזה  בחיצוניות,  לא  זה  בפנים"  "פנים 
הולך עם דיבורים בעלמא, זה פנימי, זה ניכר 
הוא  המישורים.  בכל  האדם  של  בשפלות 
ולהביע  לבלוט  מנסה  אינו  כבודו,  על  מוותר 
אחר  בעולם  נמצא  הוא  הקדושה.  דעתו  את 
אמותיו  בד'  עמוק  עמוק  נמצא  הוא  אחר, 
ומחפש את רצון ה'. - איך אזכה לעשות רצונו 

יתברך? עוד נחת רוח לבורא יתברך שמו? 4

...
ַאֵחר';  ֵאל  ִאְתֲעִביר  רּוָחא,  ְּדִאיהּו  "ִּבְתרּוָעה 
ְוַצִּדיק הּוא ְּבִחיַנת רּוָחא, ְּכמוֹ ֶׁשָּכתּוב: "ִאיׁש 
ֵאל  ָּגבוַֹּה,  רּוַח  ִנְכָנע  ָידוֹ  ְוַעל  ּבוֹ",  רּוַח  ֲאֶׁשר 
קוָֹצא  הּוא  ִּכי  ֶאָחד,  ֵמַאֵחר,  ה  ְוַנֲעשֶֹ ַאֵחר, 
ְּדאוֹת ד'... ִּכי הּוא ְמַׁשֵּבר רּוַח ָּגבוַֹּה, ֵאל ַאֵחר, 
ְּכִפירוֹת."                      )ליקוטי מוהר"ן - תורה י'( 

"שמע ישראל... ה' אחד" ---

טבעו  מצד  לכן  מחומר,  קרוץ  שהאדם  היות 
ותכונות גופו הגשמיים, עבודתו היא בבחינת 
זוהר  בתיקוני  כמבואר   - רח"ל,  אחר"  "אל 

הק'.5 איך זוכים להפוך את ה"אחר" ל"אחד" 
שהעבודה תהיה בבחינת "ה' אחד"? 

להוסיף  צריך  לאחד  יהפוך  שהאחר  בשביל 
היא  וכך  למעלה,  קטנה  נקודה  רי"ש  לאות 
קטנה  אחת  נקודה   - דל"ת.  לאות  תהפוך 
הזאת  והנקודה  משמעותית...  כך  כל  אולם 
"קוצא  הצדיק,  רוח   – רּוָחא"  "ִאיהּו  זו-היא 
הוא  לצדיק  ההתקשרות  בכח   - ד"!  דאות 
לרוח  זוכה  הוא  הצדיק.  רוח  את  לקבל  זוכה 

אחרת!!!

האדם   את  שתשנה  הנוסחה  וזו  הסוד  זה 
חומרי.  בגוף  המונח  והחסר-אונים,  הקטן 
עליונות  לדרגות  ולהתעלות  לעלות  יזכה  עד 
לפַני  עד...  בפנים"  "פנים  בבחינת  ביטול  של 

ולפנים!

...
כשמדברים על כח הצדיק ועל החוב להתקשר 
לצדיקים. - נביא כאן דברים נוראים מדברי 
האר"י הקדוש על פרשתינו בגדולת הצדיקים, 
לצדיקים  נתן  יתברך  שהשם  האדיר  ובכח 
וגם  הזה,  העולם  עניני  כל  על  כאן  לשלוט 
את  לכל-אחד  הפוסקים  הם  האמת  בעולם 
התבטל  שבחייו  איך  וכפי  מעשיו  כפי  דינו 

ושמע בקול הצדיקים.

ידבר   - רמז  דרך  וכו'  השליט  הוא  "ויוסף 
הוא  הצדיק  הנה  כי  הצדיק:  מעלת  בענין 
תורה  המשביר  הוא  גם  הארץ.  על  השליט 
לכל עם הארץ. גם משביר יפורש מל' שברון, 
להכניעו  גופו  על  כמו שהוא שליט  כי  והענין 
אל  ומכניע  משביר  הוא  גם  כוחו,  ולשבר 
הרשעים הנוטים אחר הארץ והחומר שלהם 
ומחזירן בתשובה, וזה שכתוב הוא המשביר 
וכו'  השליט  הוא  יראה  גם  הארץ'.  'עם  לכל 
כי  אלקים"  ביראת  מושל  "צדיק  דרך  על 
הצדיק הוא השליט על הארץ, כי גם הקב"ה 
גזירה הוא מבטלה. הוא המשביר מזון  גוזר 
לכל העולם. גם יראה הוא השליט וכו', כנזכר 
במדרש הנעלם בפסוק וה' אמר המכסה אני 
נמלך  הוא  בריך  קודשא  כי  וכו',  מאברהם 

בצדיקים כשרוצה לחייב את הרשעים. 

הוא  הצדיק  כי  והוא,  ויוסף  שכתוב:  וזה 
השליט השופט לכל הנשמות, והוא המשביר 
והמחייב בשברון רוח את הרשעים, להיותם 
כי  כך:  הוא  והענין  החומר.  אחר  רודפים 
לישפט  מהעוה"ז  הנפטרים  הנשמות  בבוא 
ילודי  כמוהו  נבראים  אחיו  הם  והנה  לפניו, 
"ויבואו  לכן  צדיק  הי'  שהוא  ולפי  אשה 
להיות   - ארצה"  אפים  לפניו  וישתחוו 
נדונים לפניו. "וירא יוסף את אחיו" - כשהי' 

"ויכירה"  בעוה"ז  - אחיו 

ֶכם...  ִקְרּבְ ן ּבְ ה ֶאּתֵ "ְורּוַח ֲחָדׁשָ

ר" ׂשָ י ָלֶכם ֵלב ּבָ ְוָנַתּתִ

פנים בפנים

המשך בעמ' הבא 

ר" ׂשָ "ֵלב ּבָ

רך, ונוח 
לב 

להכנע
)רש"י(
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כנכרי   - "ויתנכר אליהם"  וזכר את אשר עשו בעוה"ז, 
ויתאכזר עליהם לפי כי גם נתנכרו לו בעוה"ז ולא שבו 
ויאמר להם מאין באתם"...  בתשובה כמוהו, "וידבר אתם קשות 
"ויכר יוסף כי הם אחיו" - נולדים כמוהו מטיפה סרוחה, והנה אז 
לא הכירוהו לשוב בתשובה כמוהו, ויזכור להם את מעשיהם הרעים 
שעשו בעוה"ז אשר כל ימי צבאו הם כחלום מהקיץ. "ויאמר להם 
מרגלים וכו'" - אי לכם, טיפשים, הלא ידעתם כי מי שטרח בע"ש 

יאכל בשבת, ואדרבא עשיתם... 

"ויאמרו וכו'" – כלומר, ידענו רשענו ולכן אנו מקבלים אותך לאדון 
 - "ואל תדבר אלינו קשות"  עלינו  ולכן רחם  עבדיך..  ואנחנו  עלינו 
לנפשינו,  אוכל  לנו  שתשביר  ראוי  חטאתינו  מכירים  עתה  אנו  כי 
באו  ועבדיך  אדוני  "לא  וז"ש  הבא.  בעולם   - נמות"  "ולא  וכתיב 
כי הרי  - בשברון לב פרנסנו בזכותך כאדון לעבדיו,  לשבור אוכל" 
כולנו בני איש אחד נחנו, ואחיך אנחנו רחם עלינו..."ויאמר אליהם 
לא כדבריכם" - אלא גדולה משתיהן והיא כי אפילו על הצדיקים 
הייתם רואים איזו דבר להטיל מום בקדשים על חינם, ולזה שינה 
ואמר "ערות ה'ארץ ב'אתם ל'ראות" - ר"ת הב"ל כלומר כי אפילו 

שהוא הבל ואין בו מכה כלל באתם לראות ולדבר כזב.
 )עץ הדעת טוב – האר"י הקדוש – וישב – ע"ש באריכות(

 

ארץ  כל  על  ע"ש(  יוסף  הנקרא  )הצדיק  השליט"  הוא  היה  "לכן 
מצרים... רוצה לומר כמו שהוא שליט על ארץ מצרים והכניעם, כן 
הוא רוצה לשלוט בנו אשר אנחנו מצד הקדושה ולא די לו בזה אלא 
אפילו הנמשכים מאיתנו לחוץ, בסוד הקליפה הנקראת חמור הוא 

רוצה לשלוט בהם.                     )ליקוטי הש"ס – האר"י הקדוש – ברכות(

...
"משה רבינו ע"ה עמד על העיקר והבין דבר מתוך דבר בדקות שכלו, 
ובחר התבודדות והבדל מבני אדם המטרידים אותו, ומאס התאוות 
הגשמיות עד שהיה רועה במדבר ארץ לא עבר בה איש. ובלי ספק 
באותו מקום לרוב דבקותו במושכלות היה שוכח התאוות הגופניות, 
עד שהיה קל אליו לעמוד מ' יום ומ' לילה ושניים ושלישים לחם לא 
אכל ומים לא שתה בסיוע הרצון האלהי והתענוג הרוחני בהדבקו 
וכבודו  ענייני הגוף  ומרוב הענווה  ה'...  'ויהי שם עם  עמו שנאמר: 
לא היה נחשב לכלום לו להיותו דבק עם העליונים. ולזה היה בורח 
משליחות האל יתברך ואמר 'שלח נא ביד תשלח' לברחו מן השררה 

והכבוד, ויקר מקרהו במקום הנבחר 'ההר חמד אלהים לשבתו'."
)מגן אבות לרשב"ץ ז"ל - פרק ב(

שהצדיק  מה  שזה  כפנימיות,  מתפרש  גם  פנים   – בפנים"  "פנים 
הקדוש מלמד: 'עבודת הלב'.  – עבודה פנימית. לחדור פנימה, לחדור 
ומרחיקה אותו  והאני המקיפה את האדם  את השריון של הישות 
מה', לחדור את חומת האבן המקיפה על הלב. ושם בפנים, להתבונן 
איך מתקנים ומשלימים את ה248 איברים ואת ה365 גידים? איך 
בחלל  שהשתכנו  העכורים  הדמים  את  ולהרחיק  לגרש  מצליחים 
תשובה.6  ושוב  תשובה  ועוד  תשובה  לעשות  הלב?  של  השמאלי 
להתגלות  מתחילה  שם  ל'אין'  והופך   ה'אני'  שנגמר  ובמקום   –

הפנימיות.

התנתקות מוחלטת מכל מה שמריח גשמיות, לברוח מכל הטירדות 
הזה,  העולם  מענייני  לגמרי  להתנתק  הדבקות,  את  המפריעות 
ולהגיע לדבקות מוחלטת - "ולדבקה בו". להתחבר ולהדבק בתכלית 
בה' יתברך ובצדיקים הקדושים. על-ידי השכל הקדוש של התורה. 
שירים  כיסופים,  התבודדויות,  תפילות,   – שבלב  עבודה  על-ידי 
וניגונים... עד יתגלה ה"לב-בסר", עד יהפוך להיות כלי ומשכן ראוי 

לקבל בתוכו את אור ה'...

ְלַאֲהָבה ֶאת ה' ֱאֹלֶהיָך ִלְׁשמַֹע ְּבקֹלוֹ ּוְלָדְבָקה בוֹ ִּכי הּוא ַחֶּייָך ְואֶֹרְך ָיֶמיָך.

____________________
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שלום אמת
י כ ל מ ה ו ז ח טא ב ג ד 

עולם הפוך, העולם מבולבל, האנרכיה שולטת בעולם--- כל ה
העולם מלא במחלוקות, באכזריות, באלימות. כל אחד אחוז 

ותפוס בדעותיו ורעיונותיו, כל אחד וה"אני מאמין" שלו...

אין עצה--- רק שלום עכשיו ומיד!!! – זה יציל את העולם. זה יביא 
את העולם לשפיות. כשהעולם יתמלא באהבה, כשכל הנמצאים תחת 
מעצמו  יוותר  אחד  כשכל  ואחווה,  אהבה  אהבה  יגלו  השמים  כיפת 
למען השלום, כל אחד יקדיש מרץ וכח למען קידום "ראיון השלום"... 
יתגלה  העולם  אליה.  הידרדרה  שהיא  מהאנרכיה  יצא  העולם  אזי 

.כעולם שנעים לשהות בו. . .
הוא  עצמו..  על  רק  חושב  עצמו..  את  אוהב  שכל-אחד  היא,  הבעיה 
ידבר על מילות קסם, הוא יבטיח הבטחות מרחיקות לכת, הוא יגלגל 
אותו  תראה  פתאום  בו.  לפגוע  תעז  בו.  לגעת  תעז  אבל,  עיניו.  את 
הכל...  ישכח  הוא  ההבטחות,  כל  את  ישכח  הוא  המקורי---  בגודל 
בדיוק כמו אותו חתול מאולף שהתנהג בנימוס יוצא דופן, אך לפתע 

.כשאך פגש בעכבר, מיד כולם ראו שהוא בסך הכל נשאר חתול. . .
הגוף המגושם הוא כולו גשמיות. והוא אוהב את עצמו, ורק את עצמו. 
גם אם הוא יבטיח הבטחות גדולות, גם אם הוא יסלסל בקולו, אל 
ומירצו  'אנוכי', את כל מחשבתו  בו... כי בסופו של דבר הוא  תאמין 
הוא משקיע רק איך ממלאים עוד תאוות רגעיות, איך ממשיכים לרוץ 
הלאה אחר מה שבא לי. במצב הזה, - ההבטחות הגדולות ביותר אינם 
גרוש. הם לא שווים אפילו את המילים שבזבזו עליהם. הכל  שווים 

שקר וכזב...

ִעים לוֹם ָאַמר ה' ָלְרשָׁ .ֵאין שָׁ . .
לטפל  עדיף  באשליות.  לחיות  עינים,  לאחוז  גדולות,  לדבר  במקום 
לנטרל את הגורם למחלוקת. פשוט, לקחת  בנקודה הכואבת, עדיף 

אותו, להעמיד אותו במקומו, ולתת לעולם לחיות טוב.

לו  להסביר  מחלוקת,  והבעל  הכעסן   – האנוכי  הגוף  את  לקחת 
שהוא לא בעל-הבית. - בעל הבית היא הנשמה הקדושה... הנשמה 
לאמת,  גמור  בביטול  שמבוטלת  הנשמה  וזכים,  טהורים  שרצונותיה 
מאחורי  ולעמוד  שלום,  להבטיח  תוכל  היא  רק  לה'.  גמור  ביטול 

.הבטחותיה. . .
כשהאדם מתחיל להתנתק מהגוף, הוא מתחיל להיות קרוב לה', הוא 
רואה את ה'. אוטומטית, אין כעסים, אין גם על מי לכעוס. הוא יוצא 
מכל הקטנוניות של: זה הסתכל עלי, זה עשה לי, זה רצה לעשות לי, 

זה ככה, וההוא ככה.

הוא חי כאן בעולם הזה. אבל הוא מחובר לעולם אחר לגמרי לגמרי, 
ההשקפה שלו שונה לחלוטין, הוא לא משקיף כלל דרך הגוף. הוא לא 
חושב רק איך אני תופס לעצמי את החלק המובחר, וזהו. אלא הוא 
משקיף דרך הנשמה, דרך הפנימיות. ההשקפה שלו עם לב, עם אהבה 
אמיתית, הוא מחפש שלום באמת. הוא דובר שלום, ומתכוון לזה. הוא 
מכבד את החברים, הוא מתבטל לחברים, הוא בכל מקום מחפש איך 

באמת לקיים רצון ה' ולהיות "אוהב שלום ורודף שלום".

לוֹם" ָרֶכיָה ַדְרֵכי נַֹעם ְוָכל ְנִתיבוֶֹתיָה שָׁ "דְּ

)גם ע"פ לקוטי הלכות חו"מ - שוכר ב, על התורה(

    תורה   י"ד    

המשך בעמ' קודם
"לב בשר"
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התמדת  על  מאוד  הזהיר  "הר"ן 
שאצל  הר"ן  בשיחות  )כמבואר  הלימוד 
נכספתי  י"ט ד"ה  י"ח  י"ז  סי'  הסיפומ"ע 
העשיה  אל  העולם  להמשיך  מאוד 
גודל  ע"ש  ל'(  סימן  עד  כ"ו  ומסי'  וכו' 
הלימוד.  התמדת  ריבוי  על  הר"ן  אזהרת 
ע"ו(" סימן  הר"ן  בשיחות  עיין  )גם 

ידי  ועל  מאד.  גדול  כח  לה  יש  התורה 
הקדושה  התורה  של  הלמוד  התמדת 
פי  על  ואף  בעולם  מופתים  לעשות  יכולין 
ידי  על  ובפרט  כונות,  שום  יודעים  שאין 
למוד פוסקים עד שיודע להורות הוראות, 
לפנינו  שהיו  מהגדולים  שמספרים  כמו 
שהיו  ידי  על  רק  גדולים,  מופתים  שעשו 

עוסקים בתורה יומם ולילה באמת."
)לקוטי עצות - תלמוד תורה(

ואמר  על התמדת הלמוד  הוכיח את אחד 
לו: מדוע לא תלמד? מה תפסיד בזה הלא 
צריך  ואין  הלמוד?!  על  הבא  עולם  תקבל 
אז  לאחד  אהבה  מראה  כשהתורה  לומר 
את  שרוצה  רק  הבא  עולם  כלל  רוצה  אין 

התורה בעצמה. והלא גם השם יתברך.
)שיחות הר"ן – י"ז(

ַעל  ְמאֹד  ַהְרֵּבה  אוֹתוֹ  מוִֹכיַח  ...ְוָהִייִתי 
ְּבֵני  ִמֻּמְבֲחֵרי  ָהָיה  ִּכי  ַהִּלּמּוד  ַהְתָמַדת 
ֶהֱחִזיקּו  ְוָהעוָֹלם  ַּבִּלּמּוד  ּוֻמְפָלא  ַהְּנעּוִרים 
ִהְׁשַּגְחִּתי  ֲאִני  ֲאָבל  ְּבִלּמּודוֹ  ֶׁשַּמְתִמיד  אוֹתוֹ 
ּבוֹ ְוָרִאיִתי ֶׁשֵאינוֹ לוֵֹמד ְּכָלל ְוהוַֹכְחִּתי אוֹתוֹ 
ְמאֹד  ִמְׁשּתוֵֹקק  ְוָהָיה  ִלְדָבַרי  ְוהוָֹדה  ֶזה  ַעל 

ֲאָבל  ַהִּלּמּוד  ַהְתָמַדת  ְּבתוְֹך  אוֹתוֹ  ֶׁשַאְכִניס 
ָקֶׁשה  ְוָהָיה  ִמְּנעּוָריו  ַרע  ָהָאָדם  ֵלב  ֵיֶצר 
עֶֹצם  לוֹ  ִסַּפְרִּתי  ֲאָבל  ְּבַהְתָמָדה  ְלַהְרִּגילוֹ 
ֶאת  ִלְבָרָכה  ִזְכרוֹנוֹ  ַרֵּבנּו  ְּגֻדַּלת  נוְֹראוֹת 
אוִֹתי  ִהְכִניס  ְוֵאיְך  ְלַנְפִׁשי  ָעָשֹה  ֲאֶׁשר  ָּכל 
ִנְפָלִאים  ְּדָרִכים  ְּבַכָּמה  ְּבִלּמּוד  ְלַהְתִמיד 
ֶאְצלוֹ  ָּבֶזה  ָעַלי  ָעַבר  ֵמֲאֶׁשר  לוֹ  ְוִסַּפְרִּתי 
ָּפַעְלִּתי  לא  ֵכן  ִּפי  ַעל  ְוַאף  ִלְבָרָכה  ִזְכרוֹנוֹ 
ֶאְצלוֹ ָּכל ְימוֹת ַהחֶֹרף ִּכי ִאם ְמַעט ֶׁשִהְתִחיל 
ִלְלמֹד יוֵֹתר ִמַּבְּתִחָּלה ֲאָבל לא ִּכְרצוִֹני ָּכָראּוי 
ֲאָבל ֵמִרּבּוי ֲאִמַּתת ַהִּדּבּוִרים ַחִּמים  ֶּבֱאֶמת 
ְּכַגֲחֵלי ֵאׁש ֶׁשִּסַּפְרִּתי לוֹ ִמֶּמּנּו ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה 
ִהְבִעירּו ּבוֹ, ַעד ֶׁשְּבֶאְמַצע ַהַּקִיץ ִנְתעוֵֹרר ִלּבוֹ 
ְּבַהְתָמָדה ְּגדוָֹלה  ְוִהְתִחיל ְלַהְתִמיד ְּבִלּמּודוֹ 
ָׁשִנים  ֵׁשׁש  ָּגדוֹל  ַמְתִמיד  ְוָהָיה  ְוִנְפָלָאה 
ּפוְֹסִקים  ָהַאְרָּבָעה  ָּכל  ָּבֶהם  ְוָגַמר  ְרצּוִפים 
ַּגם  ְלטוָֹבה  ִנְׁשַּתָּנה  ָּכְך  ּוְבתוְֹך  ַהְּגדוִֹלים 
ִּבְׁשָאר ְּדָבִרים.              )ימי מוהרנ"ת ח"א – פ"ג(

על  מאוד  שהזהיר  הר"ן  "מתיקוני 
לימוד הפוסקים בכל יום חוק ולא יעבור 
הגולה,  באר  של  מקומות  מראה  עם 
שחידש  המחבר  שם  להזכיר  כדי  וטעמו 
הרמב"ם  נזכר  רוב  ועל  הדין  אותו 
פוסקים." משארי  יותר  הגולה  בבאר 

כדי  הגולה  הבאר  עם  פוסק  ללמוד  טוב 
זה  שחדש  הפוסק  או  התנא  שם  להזכיר 

הדין, כדי לדבק רוחו ברוחו.
)לקוטי עצות - תלמוד תורה( 

על למוד הפוסקים הזהיר מאד מאד ביותר 
הארבעה  כל  ללמד  וראוי  הלמודים.  מכל 
סופם  עד  מראשם  כולם  ערוך"  "שולחן 
שולחן  הארבעה  כל  ללמד  יכול  אם  כסדר. 
ערוך עם כל הפרושים הגדולים מה טוב. ואם 
לאו על כל פנים ילמד כל הארבעה "שולחן 
ערוך" הקטנים, והוא תקון גדול מאד מאד. 
ידי  ועל  ורע,  נתערב טוב  ידי חטאים  על  כי 
המותר  והפסול  הכשר  שמברר  פוסק  למוד 
נתברר  זה  ידי  על  והטמא  הטהור  והאסור 

ונפרש הטוב מן הרע וכמבואר...

ללמד  מחויב  ישראלי  איש  שכל  ואמר: 
ואף  יעבר.  ולא  פוסקים  ויום  יום  בכל 
כל  על  ילמד  פנאי,  לו  ואין  אנוס  הוא  אם 
באיזה  ערוך"  "שולחן  סעיף  איזה  פנים 
שהוא  במקומו  שלא  אפלו  שהוא  מקום 
ללמד  צריך  כי  ערוך.  בשולחן  עתה  עומד 
ויום  יום  בכל  ערוך"  ב"שולחן  דין  איזה 
כסדר  ילמד  אנוס  וכשאינו  חייו.  ימי  כל 
כל הארבעה "שולחן ערוך" מדי יום ביומו 
ערוך"  "שולחן  הארבעה  ויסים  וכשיגמר 
כל  ינהג  וכן  כסדר.  ללמדם  ויתחיל  יחזר 

ימי חייו.                        )שיחות הר"ן – כ"ט( 

לנהג  שצוה  הנהגות  יש  הזמן,  בענין  וכן 
הפוסקים  למוד  כגון  חייו,  ימי  כל  אותם 
שעל זה הזהיר בפרוש לנהג זאת כל אחד 
וכל ההנהגות שצוה  חייו...  ימי  כל  ואחד 
כדברים  נראים  שהיו  ההנהגות  אפלו 
פי  על  הנהגה  שום  היתה  לא  פשוטים, 
פשוט כי היה לו, זכרונו לברכה, בזה כמה 
אבל  מאד.  ונוראות  נסתרות  סודות  וכמה 
לעשות  צוה  רק  דבר.  שום  גילה  לא  לנו 
מה  בזה  עשה  והוא  בפשיטות  הדבר 
שעשה.                         )שיחות הר"ן – קפ"ה( 

ֶׁשֵהם  ַהּפוְֹסִקים  ִלּמּוד  ַמֲעַלת  ְּבִחיַנת  ְוֶזה 
ְּבִקיאּות  ִּבְׁשִביל  ַהּכֹל  ִּכי  ְּפסּוקוֹת,  ֲהָלכוֹת 
ְּפסּוקוֹת  ֲהָלכוֹת  ִלּמּוד  ְיֵדי  ַעל  ִּכי  ַּבֲהָלָכה, 
ְמָבְרִרין ַהּטוֹב ֵמָהַרע. ְוֵאין ּכַֹח ְלָהַרע ְלַהִּפיל 

ֶאת ָהָאָדם ְוזוִֹכין ִלָּׁשֵאר ַקָּים ַעל ָעְמּדוֹ. 
)ליקוטי הלכות או"ח - ברכת הפירות ה(

ַאְדמוֹ"ר  ֶׁשִהְזִהיר  ָערּוְך  ֻׁשְלָחן  ִלּמּוד  ְּבִעְנַין 
ַז"ל  מוַֹהְרַנ"ת  מוֵֹרנּו  ְּבֵׁשם  ָׁשַמְעִּתי  ַזַצ"ל, 
ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשַּדי ִלְלמֹד ָסִעיף ֶאָחד ְלַבד ְּבָכל 
ָמקוֹם ֶׁשהּוא, ֲאָבל ַּדְוָקא ָסִעיף ָּכֶזה ֶׁשהּוא 

ְּפַסק ֲהָלָכה.
)כוכבי אור - אנשי מוהר"ן יא(

עם  כתבה  החרדים(  של  )הגיליון  העברי"  ב"גיליון  התפרסמה  תרמ"ט,  שנת  חשוון  בז' 
טענות,קושיות וכו' )עפ"ל( על חסידות ברסלב. 

כתגובה לכך הלך אדם בשם מ"י בארדיטשעווסקי שבשנה לפני כן )שנת תרמ"ח( חקר אודות 
חסידות ברסלב ופרסם סיפורים על תולדותיו של רבינו הק', ופרסם בגיליון העברי של ה' כסלו 

'כתבת נגד'. באותה כתבה הוא מנסה לענות תשובות על השאלות וכו'.

חסידי ברסלב שראו שגם בארדיטשעווסקי שכתב בעד ברסלב, טעה ועיוות בכל מיני פרטים, 
והוא לא הוריד והסביר כראוי את עולמה של ברסלב. החליטו לערוך כתבה לבד, שבאותה 

כתבה הם מתמצתים את עולמה והשקפתה של חסידות ברסלב. 

והיא מתחלקת לשלושה חלקים -

חיי  שם  מתומצת  כמו"כ  ברסלב,  חסידי  על  המחלוקת  סיבת  את  מבואר  הראשון:  בחלק 
רביה"ק בקצרה. – )חלק זה יתפרסם אי"ה בשבועות הקרובים במדור שרפי מעלה(

החלק השני: נקרא בשם "תיקוני הר"ן" והוא מתמצת בקצרה את שיטתה של חסידי ברסלב, 
ואת התקנות שרבינו הקדוש תיקן. – בין המילים ניכר גאונות ושליטה אדירה בספרי רביה"ק. 

החלק השלישי: נקרא בשם "הנהגות הר"ן" – המדבר על הנהגותיו של רבינו הקדוש.

כל הנ"ל הוא מכתב יד ר' שמואל הורביץ ז"ל שהעתיקו מכת"י שהיה אצל ר' י"נ אנשין ז"ל.

במדור זה בעז"ה נתמקד מידי פעם באחת מהתקנות ונרחיב את הענין.
)הקטעים שבמסגרת הם ציטוט מתוך הכתב-יד.(

תיקוני     הר"ן
"כל   הנהגה  והנהגה שאני מצוה לעשות הוא סגולה, ותקון. ומועיל

על מה שעבר, ועל   העתיד, ולאחר ההסתלקות של האדם,
ולימות המשיח, ולתחית המתים, ולעתיד לבוא"

התמדת הלימוד
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