
ַּבִּמְדָרׁש,  ָׁשם  ֶּׁשְּמבָֹאר  ַמה  ְּבִחי'  ְוֶזהּו  ט':  ס"ק 
ִמיָלה:  ִמְצַות  ְּבִעְנַין  ַהִּמיִנין  ְׁשֵאַלת  ַעל  ַהֵּתרּוץ 
ֵאיְך ִיְבָרא ַהּקב"ה ְמֻחַּסר ִּתּקּון, ֶׁשֵהִׁשיבּו ָׁשם: 
ְלַבֵּׁשל  ְצִריִכין  ַהֻּתְרמּוִסין  ִּתּקּון:  ָצִריְך  ָּדָבר  ָּכל 
ְוכּו', ַאף ָהָאָדם ָצִריְך ִּתּקּון ְוכּו', ַעֵּין ָׁשם; ַהְינּו 
ַּכַּנ"ל, ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ָּבָרא ָּכל ַהְּבִריָאה ִּבְׁשִביל 
ָּכל  ְיַתֵּקן  ַּדְיָקא  ֶׁשהּוא  ְּבִחיָרה,  ַהַּבַעל  ָהָאָדם 
ַהְּדָבִרים ַעל ְיֵדי ֵּברּור ַהּטוֹב ֶׁשְּבֵעץ ַהַּדַעת, ֶׁשַעל 

ְיֵדי ֶזה ַמְׁשִלים ּוְמַתֵּקן ָּכל ַהְּדָבִרים ֶׁשָּבעוָֹלם. 

בחירה

לעולם  ירד  האדם   – שלך"  בידים  "הבחירה 
מעורב טוב ורע, והבחירה נמצאת בידי האדם 
זו  להיפך.  חלילה  או  בטוב  לבחור  לזכות  אם 
הסיבה שכל דבר צריך תיקון על-ידי האדם, כי 
העולם הזה הוא עולם חסר ועל האדם לראות 

להשלים ולהביא את העולם אל תיקונו. 

בעולם  כאן  מתמודד  שהאדם  הסיבה  זו  גם 
בשביל  הכל  נסיונות,  ושאר  התאוות  אש  עם 
'הבחירה', להביא את האדם למצב של בחירה. 
ויכניע  מידותיו  את  יהפוך  המשכיל-  והחכם 

תאוותיו ויבחר בטוב!!!

איך בוחרים?

אני  איך  איך?  לעצמו  חושב  האדם  לפעמים 
בוחר? 

הּוא  ֵּכיַצד  אוֹתוֹ:  ָׁשַאל  ֶאָחד  ֶׁשִאיׁש  "ָׁשַמְעִּתי 
ַהְּבִחיָרה, ֵהִׁשיב לוֹ ִּבְפִׁשיטּות: ֶׁשַהְּבִחיָרה ִהיא 
ְוִאם  ה,  עוֹשֶֹ רוֶֹצה  ִאם  ִּבְפִׁשיטּות,  ָהָאָדם  ְּבַיד 
הּוא  ִּכי  זֹאת,  ְוָרַׁשְמִּתי  ה.  עוֹשֶֹ ֵאינוֹ  רוֶֹצה  ֵאינוֹ 
ִנְצָרְך ְמאֹד, ִּכי ַּכָּמה ְּבֵני ָאָדם ְנבּוִכים ָּבֶזה ְמאֹד, 
ּוְבַדְרֵכיֶהם  יֶהם  ְּבַמֲעשֵֹ ֻמְרָּגִלים  ֶׁשֵהם  ֵמֲחַמת 
ָלֶהם  ָלֶהם ֶׁשֵאין  ִנְדֶמה  ֵּכן  ַעל  ִמְּנעּוֵריֶהם ְמאֹד, 
ְלַׁשּנוֹת  ְיכוִֹלים  ְוֵאיָנם  ְוָׁשלוֹם,  ַחס  ְּבִחיָרה, 
ֵיׁש  ְּבַוַּדאי  ִּכי  ֵכן,  ֵאינוֹ  ֶּבֱאֶמת  ֲאָבל  יֶהם.  ַמֲעשֵֹ
ְלָכל ָאָדם ְּבִחיָרה ָּתִמיד ַעל ָּכל ָּדָבר, ּוְכמוֹ ֶׁשהּוא 

ה. ְוָהֵבן ַהְּדָבִרים ְמאֹד."1 רוֶֹצה עוֹשֶֹ

בידים שלך

אתה ורק אתה הוא הבוחר! כח הבחירה תלוי 
בדעתך,  תקיף  כשאתה  החלטתך...  בחוזק 
בטוב"!!!  בוחר  "אני  ברורים:  כשהדברים 
לא  אחד  אף  בהחלטה,  פירצה  שום  לך  כשאין 

יוכל עליך-- 

סדק,  כשיש  הוא  היצר-הרע  של  הכח  כל 
מיד   - מוחלט.  לא  הוא  מסתפק,  כשהאדם 
"פרצה קוראת לגנב", הגנב הגדול שהוא היצר-

את  מקרר  פרצה,  אותה  על  ועובד  בא  הרע 
האדם מבלבל אותו...

שבעים מדורות

ֲאֶׁשר  ָהעוָֹלם  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  ה'  ַאָּתה  "ָּברּוְך 
מהי   – ָלׁשוֹן"  ִמָּכל  ְורוְֹמָמנּו  ָעם  ִמָּכל  ָּבנּו  ָּבַחר 
היחודיות של עם-ישראל שבו הוא מרומם מכל 
לשון?  כל האומות שבעולם שקועים בתאוות, 
זאת  לעומת  ביותר.  רחוקים  כולם  ומקדושה 
אותו  וקירב  אותו  רומם  שה'  הקדוש,  היהודי 
אליו, הוא קדוש ורחוק מכל התאוות שהגויים 

מונחים ושקועים בהם.

שבעים  של  "מדורה  מכונים  התאוות  כלל 
שבעים  כנגד  תאוות  שבעים  יש  כי  כוכבים", 
אומות, וכל אחד מאלו התאוות הוא מדורה של 
אש ממש, והיצר-הרע מבעיר בכל אחד את אלו 
המדורות. ואומות העולם כשהאש בוערת בהם, 
כשהם מגיעים לנסיון, אין הם מסוגלים לכבות 
המרומם  היהודי  שאין-כן  מה  המדורה.  את 
האש  עם  להתמודד  היכול  הוא  האומות,  מכל 

הזאת ולכבות אותה!

כל  על  מתגבר  היהודי  שעל-ידו  הסוד  מהו 
המדורות של אש התאוות?  השם נתן לנו כלי, 
שעל-ידי שאנו דבקים בכלי הזה, אנו לוקחים 
את כל המדורות של האש זרה והופכים אותם 

לאש-קודש, ל"שלהוביןדריחמותא" לה'.

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

53 ויגש . ד' טבת תשע"ד

בס"ד בר"ה

התאריך  יום
בחודש

העמוד   
בליקו"מ

ל.ד'שבת
ל:ה'ראשון

לא.ו'שני 
לא:ז'שלישי
לב.ח'רביעי

לב:ט'חמישי
לג.י'שישי

ליקו"ה
אבן העזר

נ"א

נ"ב

נ"ג

נ"ד

נ"ה

נ"ו

נ"ז

לוח העמוד היומי

המשך בעמ' הבא 

ח"א

לקוטי-הלכות
           הלכה למעשה

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

הל' אישות ד'

א. ּכֲֹהִנים, ְלִוִּיים ְוִיְשְרֵאִלים ְּכלּוִלים 
ָצִריְך  ֶאָחד  ְוָכל  ָּבֶזה,  ֶזה  ּוְמֻקָּׁשִרים 
ְׁשָלְׁשָּתם  ְיֵדי  ַעל  ַּדְיָקא  ִּכי  ַלֲחֵברוֹ, 

ִנְׁשָלם ֶחֶבל ַהְּקֻדָּׁשה. )ד – ד(
_________________________

ְיֵדי  ַעל  ָהָיה  ָהֵעֶגל  ֵחְטא  ִעַּקר  ב. 
ַהְּתמּורוֹת  ֵהיְכֵלי  ִהְתַּגְּברּות 
ֶׁשִהְתַּגְּברּו ַעל ְיֵדי ֶׁשָּיְנקּו ֵמָהֲעִׁשירּות, 
ְּכמוֹ ֶׁשָּכתּוב, "ְוִדי ָזָהב" ִּבְׁשִביל ָזָהב 
ֶׁשִהְׁשַּפְעָּת ָלֶהם, ְוִהְתַּגְּברּו ָּכל ָּכְך ַעד 
ֶׁשָּבאּו ִליֵדי ֲעבוָֹדה ָזָרה ַמָּמׁש. )ד – ז(
_________________________

ג. "ֵאיֶזהּו ָעִׁשיר ַהָּשֵמַח ְּבֶחְלקוֹ", - 
הּוא  ַּבְּקֻדָּׁשה  ָהֲעִׁשירּות  ִּתּקּון  ִעַּקר 

ַעל ְיֵדי ַהִּשְמָחה ַּדְיָקא. )ד – ט(
________________________

ַהּמוְֹׁשִכים  ְּפׁשּוִטים  ֲאָנִׁשים  ַּגם  ד. 
ֶּבֱאֶמת,  ְלָעְבדוֹ  ִיְתָּבַרְך  ֵאָליו  ַעְצָמם 
ֶׁשַּמִּגיַע  ִלְפָעִמים  ִנְמָצא  ֶאְצָלם  ַּגם 
ְוִהְתנוְֹצצּות  ֶהָאָרה  ֵאיֶזה  ֲאֵליֶהם 
ַהִּתְׁשָעה  ִמְּבִחיַנת  ַהִּנְמָׁשְך  ֱאֹלקּות 

ֵהיָכִלין. )ד – י(

"ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַּגם ִהְתנוְֹצצּות ְּבָעְלָמא 
ְּבֵאיֶזה  ְמאֹד  ְּגדוָֹלה  ְזִכָּיה  הּוא 
ֵכן ָהִעָּקר  ִּפי  ַמְדֵרָגה ֶׁשהּוא, ַאף ַעל 
ְוֶׁשַפע  ְלַהְמִׁשיְך ִחּיּות  ְּכֶׁשּזוֶֹכה  הּוא 
ְקֻדָּׁשה ִמָּׁשם ֶׁשִּיְהֶיה לוֹ ּכַֹח ַעל ְיֵדי 
ֶזה ְלַהֲחיוֹת ֶאת ַעְצמוֹ ַאַחר ָּכְך ְּבָכל 
ַּבִּמְלָחָמה,  ְוַלֲעמֹד  ָעָליו  ֶּׁשַּיֲעבֹר  ַמה 
ִמָּׁשם  ְּכֶׁשחוֵֹזר  ָּכְך  ַאַחר  ְּבַוַּדאי  ִּכי 
ְּתמּורוֹת  ַהֵהיְכֵלי  יוֵֹתר  ּבוֹ  ִמְתָּגִרין 
ֶזה  ֶׁשִּנְלָחִמים  ָאָדם  ְּבֵני  ְׁשֵני  ְּכֶדֶרְך 
ֶנְגָּדם  ְלִהְתַּגֵּבר  ְוָצִריְך  ְוכּו',  ָּבֶזה 
ֶׁשִּנְׁשַאר  טוָֹבה  ָהְרִׁשימּו  ְיֵדי  ַעל 
ָּתִמיד  זוֶֹכה  ֶׁשעי"ז  ֵמִהְתנוְֹצצּות, 

ְּבִיחּודוֹ ְוַאְחדּותוֹ ְונַֹעם ְּדֵבקּותוֹ."
 ________________________

ִאי  ִּביָנה  ַׁשֲעֵרי  ַהֲחִמִּׁשים  ַׁשַער  ה. 
ְלַהְמִׁשיכוֹ  ּוְצִריִכין  ְלַהִּשיג  ֶאְפָׁשר 
ֶׁשִּיְהֶיה  ַעד  ְׁשָעִרים  ֲחִמִּׁשים  ֶּדֶרְך 
ִמָּׁשם. ְרִׁשימּו  ֵאיֶזה  ַּבּמַֹח  ִנְתָּפס 

)ד – י"ב(

תורה י"ט - תפילה לחבקוק
בחירה מנצחת!

מעלת הלימוד
ולהנצל מזה העולם הנסיון, אין עצה עתה בדורות האלו כי אם לעסוק בספרי רבינו ז"ל ותלמידו 
הקדוש, כי הם חיינו ואורך ימינו עתה, כי מי שאינו עוסק בהם בתמידות, אין אני יודע איך הוא 
חי, כי כל תורה וכל הלכה הוא רעצעפט )מרשם( אחר להחיות הנפש והגוף בזה ובבא, ואנו נפשות 

    )נתיב צדיק מכתב מ"ז(
חלושות מאוד, שהס"מ לועס אותנו בכל יום בשיניו...                                                



לשון הקודש

מהו הכלי הפלאי הזה שניתן לו כח רב כל-כך? 
באדם,  בוערת  זרה  כשהאש  הקודש".  "לשון 
והאש  נעלם,  שהשכל  נוראים  רגעים  באותם 
מנסה לשרוף ולכלות כל חלקה טובה. יש רק 
קדושה. בדיבורי  הפה  את  לפתוח  אחת,  עצה 
לפתוח את הפה בדיבורים קדושים מתוך 'אש-

והשתפכות  התבודדות  של  דיבורים   - קודש' 
הנפש, דיבורים של תורה ותפילה. 

"ַחּיוֹת ֵאׁש ְמַמְּללוֹת" – האש של לשון הקודש 
הסטרא  של  המדורות  כל  את  המבטלת  היא 
אחרא, האש הקדושה הזאת יש לה כח רב כל-

כך עד שעל-ידה מתבטלת לחלוטין האש הזרה 
ולא נותר ממנה שום רושם. 

ְוִנְתַקֵּׁשר ַהְּמדּוָרה  ֶנֱאָסר  ְיֵדי ְלׁשוֹן ַהּקֶֹדׁש  "ַעל 
ַעל  ְׁשִליָטה  לוֹ  ֶׁשֵאין  ּכוְֹכִבין,  ִׁשְבִעין  ֶׁשל 

ָרֵאל."2 ִישְֹ

שמירת הלשון

צריך  כראוי,  הקודש  ללשון  לזכות  מנת  על 
לשמור על פיו ולשונו מדיבורים אסורים.

ִּדּבּוִרים  ְלַדֵּבר  ִלְׁשמוֹר ֶאת ַהָּלׁשוֹן ֶׁשֹּלא  "ִלָּזֵהר 
ּוְׁשָקִרים  ָהָרע  ָלׁשוֹן  ֶׁשֵהם  ּוְפגּוִמים  ָרִעים 
ֶאת  ּפוְֹגִמין  ֶׁשֵהם  ָּבֶזה  ְוַכּיוֵֹצא  ְּבֵטִלים  ּוְדָבִרים 
ַהְּלׁשוֹן ַהּקֶֹדׁש. ַעד ֶׁשּזוֶֹכה ֶׁשִּיְהֶיה ִּדּבּורוֹ ּוְלׁשוֹנוֹ 
ִהיא  ַעל-ְיֵדי-ֶזה  ְלׁשוֹן-ַהּקֶֹדׁש.  ְׁשֵלמּות  ְּבִחיַנת 

ִעַּקר ַהְכָנַעת ּוְׁשִביַרת ָּכל ַהַּתֲאווֹת."3

לעלות אל הקדושה

"ִמי ֶׁשרוֶֹצה ִלְזּכוֹת ַלֲעלוֹת ֶאת ַהְּקֻדָּׁשה ְוִלְזּכוֹת 
רּוַח  ְּבִחיַנת  ֶׁשִהוא  ִּבְׁשֵלמּות  ַהּקֶֹדׁש  ִלְלׁשוֹן 
ֶאת  ְּכֶׁשִּמְתַּגֵּבר  ִאם  ִּכי  לוֹ  ֶאְפָׁשר  ִאי  ַהּקֶֹדׁש 
ּוְלַׁשֵּבר  ִיְצרוֹ  ֶאת  ִלְכּבֹׁש  ְּגדוָֹלה  ִּבְגבּוָרה  ַעְצמוֹ 

ַמה  ּוְכִפי  ַּתֲאַות  ְלַׁשֵּבר  ְוָהִעָּקר  ַהַּתֲאוֹת  ָּכל  ֶאת 
ֶּׁשְּמַׁשֵּבר ַּתֲאָותוֹ ֵּכן ְמָבֵרר ַהּטוֹב ְּבֵעץ ַהַּדַעת טוֹב 
ַהְּלׁשוֹן  ֶאת  ּוַמְׁשִלים  ְוכּו'  ֶׁשַּבַּתְרּגּום  ַהּטוֹב  ָוָרע 
ֶּׁשַּמְׁשִלים  ַמה  ְוָכל  ַהּקֶֹדׁש  רּוַח  ְּבִחיַנת  ַהּקֶֹדׁש 
ֶאת ַהְּלׁשוֹן ַהּקֶֹדׁש יוֵֹתר ֵיׁש לוֹ ּכַֹח יוֵֹתר ַעל ְיֵדי 
ַהִּדּבּור ֶׁשל ְלׁשוֹן ַהּקֶֹדׁש ְלַהְכִניַע ֶאת ָהַרע ַהּכוֵֹלל 
ַעד  ָחִליָלה  חוֶֹזֶרת  ְוֵכן  ַהַּנ"ל.  ַּתֲאָוה  ּוְלַבֵּטל 
ַהְּבִרית  ּוְלִתּקּון  ַהּקֶֹדׁש  ְלׁשוֹן  ִלְׁשֵלמּות  ֶׁשּזוֶֹכה 

ִּבְׁשֵלמּות.
ִּכי ְׁשֵלמּות ְלׁשוֹן ַהּקֶֹדׁש ְוִתּקּון ַהְּבִרית ְּתלּוִיים ֶזה 
ָּבֶזה ַּכַּנ"ל. ּוְכָבר ְמבָֹאר ֶאְצֵלנּו ְּבָמקוֹם ַאֵחר ֶׁשָּכל 
ֵמֵהיָכן  יוְֹדִעים  ֵאין  ָּבֶזה  ֶזה  ַהְּתלּוִיים  ַהְּדָבִרים 
ַהַהְתָחָלה, ַּכְמבָֹאר, ִּכי ַּגם ָּכאן ֵאין יוְֹדִעין ֵמֵהיָכן 
ְלַהְתִחיל  ֶׁשְּצִריִכין  ִהיא  ָהֱאֶמת  ַאְך  ַהַהְתָחָלה 
ֶׁשַּמְתִחיִלין  ֵמֶהם  ְּבִחיָנה  ּוֵמֵאיֶזה  ִמְּׁשֵניֶהם 
ַלָּׁשַמִים ִלְזּכוֹת  ְּתִחָּלה הּוא טוֹב ֵמַאַחר ֶׁשַּכָּוָנתוֹ 
ְלִסְטָרא ִּדְקֻדָּׁשה, ְּדַהְינּו ֶׁשֵּיׁש ֶאָחד ֶׁשַהְתָחָלתוֹ 
ִמְּׁשִביַרת ַּתֲאָוה ַהַּנ"ל ּוְכִפי ְׁשִביָרתוֹ ַּתֲאָוה זֹאת 
ְוֵיׁש  ַּכַּנ"ל.  ְוכּו'  ִלְׁשֵלמּות ְלׁשוֹן ַהּקֶֹדׁש  זוֶֹכה  ֵּכן 
ְּדַהְינּו  ִמְּׁשֵלמּות ְלׁשוֹן ַהּקֶֹדׁש,  ֶאָחד ֶׁשַהְתָחָלתוֹ 
ְלַדֵּבר  ְועוֵֹסק  ְּגדוָֹלה  ִּבְקֻדָּׁשה  ִּדּבּורוֹ  ֶׁשְּמַקֵּדׁש 
ּתוָֹרה  ִּדּבּוֵרי  ֶׁשֵהם  ְקדוִֹׁשים  ִּדּבּוִרים  ַהְרֵּבה 
ְׁשֵלמּות  ְּבִחיַנת  ִעַּקר  ֶׁשֶּזה  ְוִהְתּבוְֹדדּות  ּוְתִפָּלה 
ְּבתוָֹרה  יוֵֹתר  ֶּׁשַּמְרֶּבה  ַמה  ְוָכל  ַהּקֶֹדׁש,  ְלׁשוֹן 
ּוְתִפָּלה, ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ְׁשֵלמּות ְלׁשוֹן ַהּקֶֹדׁש, ַעל 
ֶׁשּזוֶֹכה  ַעד  ַהַּנ"ל...  ַּתֲאָוה  ְלַׁשֵּבר  זוֶֹכה  ֶזה  ְיֵדי 
ּוְׁשֵלמּות  ַהְּבִרית  ִּתּקּון  ִלְבִחיַנת  ֶּׁשּזוֶֹכה  ְלַמה 
ְלׁשוֹן ַהּקֶֹדׁש ְּבַתְכִלית ַהְּׁשֵלמּות ְוָאז זוֶֹכה ְלרּוַח 
ַהּקֶֹדׁש, ִּכי רּוַח ַהּקֶֹדׁש ִהוא ְּבִחיַנת ְלׁשוֹן ַהּקֶֹדׁש 

ֶׁשָּתלּוי ְּבִתּקּון ַהְּבִרית."
______________________

1. תו' ק"י ח"ב.  2. ליקו"מ תו' י"ט.  3. קיצור ליקו"מ.
4. ליקוטי הלכות יו"ד - הלכות חדש ד.

המשך מעמ' קודם
תו' י"ט

ֶׁשּנוְֹתִנין  ְיֵדי  ַעל  ו. 
ֶאָחד  ַהְּתבּוָאה  ִמֶּׁשַפע  ַלּכֵֹהן 
ַהְּתבּוָאה  ָּכל  ִמְתָּבֶרֶכת  ֵמֲחִמִּׁשים, 
ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ְקֻדָּׁשה,  ֵאָליו  ְוִנְמָׁשְך 
ִיְשָרֵאל  ַלֲאִכיַלת  ַהְּתבּוָאה  ָראּוי 
ְיֵדי  ַעל  ִיְתָּבַרְך  אוֹתוֹ  ְלַהִּכיר  ֶׁשּיּוַכל 

ֲאִכיַלת ַהְּתבּוָאה ַהּזֹאת. )ד–י"ב(

ַהְּתלּוִיים  ַהִּמְצווֹת  ָּכל  "ִעַּקר 
ְּכֵדי  הּוא  ְּבֶלֶחם,  ִּבְפָרט  ַּבֲאִכיָלה, 
ַעל  ֶׁשּיּוַכל  ְּכֵדי  ַהַּמֲאָכל,  ֶׁשִּיְתַקֵּדׁש 
ִחּיּות  ְלַהְמִׁשיְך  ַהּזֹאת  ָהֲאִכיָלה  ְיֵדי 
ָוַדַעת ִּדְקֻדָּׁשה ְלַהִּכיר אוֹתוֹ ִיְתָּבַרְך."

 _______________________

ז. ֶאֶרץ ִמְצַרִים ִהוא ְּבִחיַנת ְמקוֹם 
ֵהיְכֵלי  ְּבִחיַנת  ָאֳחָרא,  ַהִּסְטָרא 
ְצִריִכין  ָהיּו  ֶׁשִּיְשָרֵאל  ַהְּתמּורוֹת 
ְלָבֵרר  ְּכֵדי  ְּבָגלּות  ָׁשם  ִלְהיוֹת 
ַהַּצִּדיִקים  ְּבכַֹח  ִמָּׁשם  ַהְּקֻדָּׁשה 
ֶׁשָּיְרדּו  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשַּדְיָקא  ַהְּגדוִֹלים, 
ּוֵבְררּו  ַּבִּמְלָחָמה  ְוָעְמדּו  ְלָׁשם 
ַהְּקֻדָּׁשה ִמָּׁשם, ָעלּו ַּבֲעִלּיוֹת ְּגדוֹלוֹת, 

ַּבֲעִלָּיה ַאַחר ֲעִלָּיה. )ד – י"ג(
 _______________________

ֶאֶרץ  ֶּדֶרְך  ֱאֹלִקים  ָנָחם  ְוֹלא  ח. 
ְּפִלְׁשִּתים - ָלׁשוֹן ְמֻפָּלׁש, ַהְינּו ֶׁשֹּלא 
ָרָצה ְלַהִּניָחם ֶּדֶרְך ְמֻפָּלׁש ֶׁשִּיְתַּגֶּלה 
ִסּבּוִבים  ְּבִלי  ִמָּיד  ָהאוֹר  ָלֶהם 
הּוא',  ָקרוֹב  'ִּכי  ַהְרֵּבה,  ְוִעּכּוִבים 
ֹלא  ָהאוֹר  ִמָּיד  ָלֶהם  ּוְכֶׁשִּיְתַּגֶּלה 
ְוֹלא  ְרִׁשימּו,  ִמֶּמּנּו  ִנְׁשָאר  ִיְהֶיה 

יּוְכלּו ַלֲעמֹד ַּבִּמְלָחָמה. )ד – י"ג(

ַעל ָּכל ָאָדם ָהרוֶֹצה  ֶזה עוֵֹבר  "ָכל 
ֶׁשָהִעָּקר  ִיְתָּבַרְך,  ֵאָליו  ְלִהְתָקֵרב 
ְוַהְיסוֹד ֶׁשָּצִריְך ְלִהְתַּגֵּבר ְמאֹד ְמאֹד 
ְוַלֲעשוֹת  ָּתִמיד  ְּבִשְמָחה  ִלְהיוֹת 
ַמה  ְוָכל  ְּגדוָֹלה,  ְּבִשְמָחה  ַהִּמְצווֹת 
ֶּׁשּיוֵֹדַע ִרחּוקוֹ יוֵֹתר ָצִריְך ְלִהְתַּגֵּבר 
יוֵֹתר ְויוֵֹתר ִלְהיוֹת ְּבִשְמָחה, ִּבְפָרט 
ֲאֶׁשר  ִמְצָוה  ֵאיֶזה  ֲעִשַּית  ִּבְׁשַעת 
הּוא ַּגם הּוא ָזָכה ַלֲעשוֹת ִמְצווָֹתיו 
ִיְתָּבַרְך, ֲאֶׁשר אוֹר ָּכל ִמְצָוה ּוִמְצָוה 
ְלַקֵּבל  ְיכוִֹלין  ָהעוָֹלמוֹת  ָּכל  ֵאין 
ֶׁשּזוִֹכין  ָקדוֹׁש  ַעם  ִיְשָרֵאל  ִאם  ִּכי 
ִיְזֶּכה  ְוָאז  ָהעוָֹלם,  ְּבֶזה  ַלֲעשוָֹתם 
ַלֲעלוֹת ַמְעָלה ַמְעָלה ַעד ֶׁשְּבֶחְמַלת 

ה' ִיְזֶּכה."
 _______________________

ַיֲעבֹר  ֶׁשֹּלא  ֶׁשִּיְתַּגֵּבר  ָהִעָּקר  ט. 
ַחס  ְלַגְמֵרי,  ַהִהְתנוְֹצצּות  ִמֶּמּנּו 
ְרִׁשימּו  ִמֶּמּנּו  ֶׁשִּיָּׁשֵאר  ַרק  ְוָׁשלוֹם, 
ָהְרִׁשימּו  ִלְקׁשֹר  ְוִיְרֶאה  טוָֹבה 
ֵאָליו ְּבַכָּמה ְוַכָּמה ְקָׁשִרים ַקָּיִמים 
ֶׁשַּיֲעבֹר  ַיִּניַח  ֶׁשֹּלא  ְּדַהְינּו  ַוֲחָזִקים, 
ַהִהְתנוְֹצצּות,  ִזְכרוֹן  ִמַּמֲחַׁשְבּתוֹ 
ְּבָכל  ַעְצמוֹ  ֶאת  ִיְזּכֹר  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל 
ַלֲעמֹד  ֶׁשּיּוַכל  ְּכֵדי  ִיְתָּבַרְך,  ַּפַעם ּבוֹ 
ְּביוֵֹתר  ּבוֹ  ֶׁשִּמְתַּגֶּבֶרת  ַּבִּמְלָחָמה 
ְּכֶׁשַּמְתִחיל רּוַח ה' ְלַפֲעמוֹ ְלִהְתנוֵֹצץ 

ֵאָליו ֱאֹלקּותוֹ ִיְתָּבַרְך. )ד– ט"ו(
 _______________________

ִמּנַֹעם  ְמַדֵּבר  ֻּכּלוֹ  ַהִּׁשיִרים  ִׁשיר  י. 
ְּדֵבקּות ֱאֹלקּותוֹ ִיְתָּבַרְך. )ד– ט"ו(

לשון  לשלימות  הרבים  ברחמיך  זכני  רחמים  מלא  עולם,  של  רבונו      
הקדש, למען אזכה על ידי זה להפיל ולהכניע ולשבר כל התאוות רעות 
והמדות  התאוות  כל  אשר  עממין,  משבעין  הנמשכין  רעות  המדות  וכל 

רעות שיכים להם ולא לנו.          )ליקו"ת – י"ט(

לעשות
מתורות
תפילות

לעשות
מתורות
תפילות

סדר תולדות
הרב ר' נחמן מברסלב ז"ל

)מאמר גליון העברי – תרמ"ט(

נולד  נחמן(  ר'  )הרב  הר"ן 
בראש חודש ניסן שחל בשבת 
ליצירה  תקל"ב  שנת  קודש 
וישיבתו(  לידתו  מקום  )חיי"מ 

)בהשיר  שמחה,  ר'  הרב  לאביו 
מוהר"ן  ובמכתבי  חיי"מ  שבתחילת 

ובשארי מקומות( בן הר"ר נחמן 

מהורדענקי.

בדוחק  אביו  אצל  ונתגדל 
היה  נודד  ואביו  הפרנסה, 
שהיו  דרכים  בסכנת  ללחם 
נחו  עדיין לא  כי  שכיחים אז, 
מפחד  ההם  בעיתים  ישראל 

גידלה  ואימו  האיידימאקיס. 
אותו ברוב קדושה, ולא נתנה 
לה  ידים  נטילת  בלי  לינוק  לו 

ולהילד. 

ברע  מאס  נתגדל  וכאשר 
מאוד  והרבה  בטוב,  ובחר 
תיכף  התורה  לימוד  באהבת 
עמדה  חכמתו  ואף  בילדותו, 
בסיפורי  שמבואר  וכמו  לו. 
תולדות הרה"ג ר' זלמן שהיה 
מתלמידי הגר"א ז"ל את גאון 
לימוד  באהבת  וחשקו  שכלו 
רבו  כן  כמו  מילדותו,  התורה 
ויתר  שאת  ביתר  הסיפורים 
עוז מנפלאות גאון שכלו של... 

הטובה של הר"ן מילדותו.

זו  שבלב  בעבודה  בחר  גם 
התאוות  כל  ושבירת  תפלה, 
במידות  ובחר  רעות,  ומידות 
הר"ן  )בשבחי  כמבואר.  טובות 

שאצל הספע"מ(

גם היה ערום ביראה. 

וישחק כדרכי הילדות, כי בחר 
במידת 'הצנע לכת'. ובענין זה 
בזה  בחר  כי  הסיפורים  רבו 
הסתלקותו  יום  עד  מילדותו 
שאצל  הר"ן  )בשבחי  כמובא. 
ספמ"ע סי' י"ז י"ח י"ט ק"ס קס"א 

קס"ד קפ"ו ר"ט( 

ואחרי י"ג שנים. נכנס לחופה 
בעיר  ר' אפרים  הנגיד  עם בת 
מעדוועדווק, וישב לו על שלחן 
חותנו זמן רב. ובעיתים הללו 
בכפר  דירתו  אפרים  ר'  קבע 
כפרים  ובשארי  אוסאטין, 
הסמוכים לעיר מעדוועדווקי. 
לחופה  כניסתו  ביום  ותיכף 
ור'  שמעון.  ר'  אליו  נתקרב 
קודם  מקורב  היה  שמעון 
מפורסמים  זקנים  לצדיקים 
מעלת  הכיר  ובאשר  גדולים, 

הר"ן נקשרה נפשו בהר"ן. 
)המשך יבוא אי"ה(

שרפי-מעלה 

סיפורים ושיחות 
מפי חסידי ברסלב
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ל החיים הנמצאים כאן על האדמה, חיים הם. - אולם יש חיים ויש חיים...כ
יום  'קשה-יום', עני, מסכן, אומלל.  נלחם בשיניים להשיג לעצמו  יש אחד 
יום חתיכת לחם. על החובות שיש לו מכבר, לא מדברים, הוא נשחק תחת 

מלחמת הקיום... לכאורה "חייו אינם חיים".

'עתיר בנכסים', מושפע במזומנים. הדאגה היחידה שכן  מאידך מסתובב לו עשיר, 
מפריעה לו היא, איך מוסיפים עוד עושר ואושר. – במבט ראשון נדמה שאכן הוא 
זה שבאמת חי ונהנה מהחיים. אך כשנציץ פנימה, מאחורי כל היופי וההדר. נראה 
שבסך הכל נמצא שם אדם קטן, מלא בכעסים על כל העולם, סובל מרמאויות, פוחד 
וחושד בכולם, גם באלו שנאמנים לו באמת. הוא רואה שכל מחשבתם ואהבתם הם 

רק לכספו הרב.
חוץ מזה, גם האליל הנקרא 'כסף', הוא לא כל-כך בטוח. פתאום העסקים מזייפים, 
הנכסים מאבדים ערך. זה לא כל כך הולך, קמים להם מתחרים למיניהם, הבורסה 
במצב קשה... – בכל יום מתעוררים להם חששות וסכנות של ממש, לחיל וההצלחה 

שנעשו ונבנו ב"עוצם ידי", בעשר אצבעות.

עד כדי כך... שברוב המקרים, ליבו של העשיר, היקר והשווה הון רב נמצא במצב 
.קשה בהרבה, מליבו של העני המסכן, החסר כל. . .

למעשה-- אם האדם יתבונן עמוק. הוא יראה שאפילו גם כל ההנאות כאן בעולם-
הזה, ולו הצרופה ביותר...  הכל מלא בתחרויות, קנאה, שנאה, פחדים, לחצים. הכל 
הוא איזה מין מרוץ אחרי משהו שאין, הוא רודף אחר הצל שלו, הוא לא ממש יודע 

מה הוא רצה מעצמו? ומה הוא רוצה מעצמו?

הוא מרגיש נדרס כמו כולם, תחת פרסותיו הגדולות של העולם הטובעני והתובעני. 
- מחד העולם מטביע את האדם, תחת הבוץ העב והמגושם של הרגליו ותאוותיו 
הרעים. הוא נהיה אסיר וקשור לתאוותיו כ'כלב השב על קיאו'. מאידך, העולם הוא 
תובעני – הוא תובע כל-כך הרבה, הוא כל-כך מחייב ומכביד על האדם, עד שאין 

שום מנוחה ורוגע אמיתי.

ֶמׁש" ַחת ַהשָּׁ יֲַּעמֹל תַּ ָכל ֲעָמלוֹ שֶׁ ְתרוֹן ָלָאָדם בְּ ."ַמה יִּ . .
מהי הנוסחה שגם כאן בעולם העשיה העב והמגושם נוכל להנות מהחיים? שגם כאן 

נוכל שהחיים שלנו יהיו טובים באמת? 

ַמצדיקים השקעה מרובה. שווה להתאמץ  גדולים  רווחים  זה הולך הפוך לגמרי-- 
ולו  יהיה  הרבה מאוד. להטות שכמו לסבול, לא להתייחס לכלום... העיקר שבסוף 

במקצת, מנוחה אמיתית ושורשית!!! 

רק מנוחה ששורשה היא מחוץ לגבולותיה של האפרוריות ויסוד העפר היא הנקראת 
שלווה  שהיא  לאיזו  נכנס  האדם  ורוגע,  שמחה  באדם  הנוסכת   - אמיתית,  מנוחה 

שמעל לגבולות הטבע...

כשהאדם מתחבר לתכלית האמיתית, הוא מתבונן על מה ולמה הוא ירד כאן לעולם 
הזה? תכל'ס, להיכן אני מוביל את עצמי? מה יצא לי מכל זה? הוא לא מרמה את 
עצמו. הוא מפסיק עם כל הסוגי צביעות למיניהם. הוא יודע מה הוא רוצה מעצמו. 
הוא מתאמץ... הוא רואה מול העינים את המטרה, - "שויתי ה' לנגדי תמיד", הוא כל 

הזמן רואה מול העינים רק את ה', הוא יודע שהכל זה ה'...

אט אט הוא מתרומם, מתנתק מעולם השבירה ומתעלה למקום אחר אחר, כי האדם, היכן 
שדעתו נמצאת, שם הוא! כשדעתו מרוממת. כשדעתו מנותקת מכל החסרונות השקריים, 
מכל הבועה ששמה 'עולם'. זה לא מדבר אליו, הוא כבר התקדם בהרבה... זה מעלה אותו. 
מביא אותו להרגיש בדעתו את נעימות "שעשוע העולם הבא". ככל שהוא מתעלה יותר 
ויותר, כך הוא מרגיש בכל פעם יותר את הנועם הנפלא הזה, הוא המאושר, החי חיים 

טובים באמת!!! הוא ההולך כאן בעולם הזה והוא עצמו נמצא במקום אחר לגמרי...

ה")חיי מוהר"ן ח' על תו' י"ח( ֵאלֶּ ים כָּ ּלֹא ָחִייִתי ֵמעוָֹלם ַחיִּ ים טוִֹבים שֶׁ "ַהּיוֹם ָחִייִתי ַחיִּ

    תורה   י"ח    

"ִאיׁש ֵמֵרֵעהּו ִהָּׁשֵמרּו ְוַעל ָּכל ָאח ַאל ִּתְבָטחּו ִּכי ָכל 
ְּבֵרֵעהּו  ְוִאיׁש  ַיֲהֹלְך,  ָרִכיל  ֵרַע  ְוָכל  ַיְעקֹב  ָאח ָעקוֹב 

ְיָהֵתּלּו ֶוֱאֶמת ֹלא ְיַדֵּברּו ִלְּמדּו ְלׁשוָֹנם ַּדֶּבר ֶׁשֶקר."
)ירמיה ט(

השמרו - היו נשמרים זה מזה לבל הגלות מסתרי 
 - יעקב  עקוב  אח.  שום  על   - אח  כל  ועל  לבבו. 
יעקם ויעוות דרכו מול אחיו. רכיל יהלוך - מדבר 
ומלעיג  - כל איש מהתל  ואיש  על רעהו.  רכילות 
- הרגילו את לשונם לדבר שקר כי  למדו  ברעהו. 
מתמידים בזה.                                     )מצודות דוד(

הרגש הזה מות הוא - לב האדם נהפך ע"י השנאה 
בקרבו  ולכלול  להקיף  ה'  ברא  אשר  הלב  לאחר. 
את כל ברואי המציאות, ואשר מני אז, אם הלב 
כל  את  או  אחד  את  ומזכותו  מרשותו  יוציא 
היצורים החוצה, גם חפוץ יחפוץ הנהו במיתתם 
ובשרו  עצמו  את  ליבו  בקרב  ויקיף  ובביטולם, 
לבד, לב כזה נהפך הנהו לאבן הסגורה ומסוגרת 
שנאה  רגש  כי  תראה  אך  אם  והיה  עצמה.  בפני 
תתעורר בלבך נגד איזה יצור נברא, דע לך כי אז 

אבדת את מעלת חייך. 
)ר' שמשון רפאל הירש ז"ל( 

אהבהאהבה
כשאין אהבה בין בני אדם,
על ידי זה הם הולכי רכיל,

ועל ידי רכילות באים לליצנות, 
ועל ידי ליצנות הם דוברים שקר.
)אהבה – א(

רבי אליהו דסלר מספר: בנדודי דרך ארצות 
רצים  רעבים,  זאבים  עדת  ראיתי  הצפון, 
קטנה  חיה  נבלת  וימצאו  מזונם.  ומחפשים 
כולם  עליה  ויקפצו  דרכם,  על  מושלכת 
לאכול  יכלו  לא  אבל  ודחופים,  מבוהלים 
מבלי  חבירו,  גבי  על  קפץ  אחד  כל  כי  טרף, 
נשכו  וכה  לרעהו.  איש  בשר  נתח  על  לוותר 
זה את זה וילחמו זה בזה. עד אשר כולם היו 
פצועים ושסועים ויזב דמם לרוב. כה המשיכו 
בעקשנות במלחמה עזה על חתיכת הנבילה, 
עד אשר כולם נפלו מוטלים חסרי אונים על 

השלג, וחלקם נהפכו גם המה לנבילות.

שמו  המה  שבהם,  הגיבורים  אחדים  רק 
והנה  והביטה  רגע,  ויעבור  בנבילה.  שיניהם 
זאב  וינשכו  ויכו  בזה  זה  נלחמים  אלה  גם 
שגבר אחד, חטף  עד  ופצוע,  נשוך  רעהו  את 
באפו.  חיים  רוח  עוד  כל  וינס  הנבילה  את 
נס  המנצח  וראיתי  למראה  התבוננתי 
דם  מלאה  עליה  רץ  אשר  דרכו  וכל  רחוק 
וראיתי  שבתי  חבריו.  פצעוהו  אשר  מפצעיו 
והרוגים,  קשה  פצועים  והנם  בנשארים, 
הועילו  ומה  סר מעליהם,  וכוחם  אבד  דמם 

במלחמתם...

אלו המה התוצאות המרות של חוסר אהבה...

עבודת המידות



ים ָהֲעכּוִרים  ַעל ְיֵדי ַהַּמֲעשִֹ
ּגוְֹרִמים ִּכָּליוֹן ְוֶהְפֵסד ַלֵּשֶֹכל.
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כי הפ

ד, 
איש המלחש הוא אבו

אז ה
א, 

מוכרח לבו
ש ו

הלח

לו הרע לא היתה 
מז

רגיש של
שיו הוא מ

ה. ועכ
מנו כל

עושה מ

כן הוא אבוד 
ך, ועל-

ש וכבר הוא הול
ה ושמע הלח

טומ
זנו א

א

ל'.
ע-ישרא

ק 'שמ
וצע

איום 
א ו

ל נור
ף גדו

יו נחש שר
לן ורואה שבא אל

אי
ד ב

א עמ
והו

ש ולא 
אי

ו, וקרב אצל ה
מוה

שים לא היה כ
ד, שבכל הנח

או
מ

תו 
ע ולא ראה או

שוב לא שמ
ו, ו

לו באפ
ק נפח 

לו כלום ר
עשה 

ן ולא 
איל

מן ה
א ירד 

ם והו
כו לה

שים הל
הנח

בין כך 
ו ל. 

כל

ת ובכה 
אותם במטפח

ף וצרר 
מנו רק מעט עפר שרו

מצא מ

רנו.
ה' ישמ

ר, 
ב וקבר את העפ

שו
יו והביא לי

על

כן 
ם-

ג לו 
אמר  חרש  תן 

מפ לו 
סיפר 

ו הצעקה  שעשה  בעת 

חמת  מו 
כ מו 

ל "חמת  נ"ח  קפיטל  בתהילים  מז 
מרו שזה 

שים 
קול מלח

ל ישמע  לא  זנו אשר 
א יאטם  תן חרש 

פ נחש 

תן חרש 
תוב פ

יון שכ
" וקשה על זה כ

חובר חברים מחוכם

ו? אך הפירוש הוא 
אזנ

ע יאטם 
ע, ומדו

שומ
ינו 

כן הוא א
ם-

א

שומע מאטם 
זנו שהוא 

ד ואת א
זן אח

או
כנ"ל שחרש רק מ

חרש  תן 
פ מו 

כ כך  הפירוש  כן 
ועל- ע. 

ישמ שלא  די 
כ תו 

או

קול 
א ישמע ל

די( ל
ר )כ

ני( אש
נו )הש

אז
ד( יאטם 

זנו אח
)מא

רנו.
ה' ישמ

ו'. 
ם וכ

שי
מלח

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

..

ה

ר כמה 
בי או

א בכוכ
מוב

ל )ו
נו ז"

ב לרבי
שנתקר

ל כ
' יודי

ר

ומפורסם  קן 
ז היה 

כבר  והוא  תו( 
שיות מהתקרבו

מע

ר' פנחס 
מובהק של הרה"צ 

מיד 
היה תל

ם והוא 
גדול בעול

מו 
ר' כ

לי 
מו ב

תו בש
או

קורא 
ו ז"ל היה 

בינ
ל. ור

ץ זצ"
קורי

מ

ינו ז"ל 
ה, ורב

ם. והקפיד על ז
מידי

קורא לשאר התל
היה 

ש

' יודיל.
לו ר

מזה קרא 
שות הדעת 

שיש חלי
כשראה 

אוד 
מ רוצה 

היה 
ז"ל  ינו 

רב מגדולת 
לו 

שנודע 
כ ואחר-כך 

תן אבל 
נ ר' 

קורא ל
מו ש

יודיל כ  
מו

תו בש
או

ו יקרא 
בינ

שר

ינו לא רצה.
רב

ץ ז"ל(
מואל הורבי

ר' ש
ב יד 

)כת

ת יהושע
 - קרא א

ה ו'
תור

ם, ֶאָּלא ְלָכבוֹד ֶׁשל 
ִקי

ֹ זוֶֹכה ִלְכבוֹד ֱאֹל
ינו

ֹד, ֵא
ִמי ֶׁשרוֵֹדף ַאַחר ַהָּכבו

ִּכי 

", ְוַהּכֹל חוְֹקִרים 
ֵלי כ"ה(: "ְּכבֹד ְמָלִכים ֲחקֹר ָּדָבר

ּבוֹ )ִמְׁש
ֶׁשֶּנֱאַמר 

ם, 
ְמָלִכי

ה, 
ַהֶּז

לוֹ ָּכבוֹד 
ִקים 

הּו, ֶׁשחוְֹל
ֵאיֶז

ה ְו
א ֶז

ִמי הּו
ם: 

ׁשוֲֹאִלי
יו ְו

ַאֲחָר

ה.
ַהֶּז

אּוי ַלָּכבוֹד 
ינוֹ ָר

יו, ֶׁשאוְֹמִרים ֶׁשֵא
ִקים ָעָל

ְוחוְֹל

ֹם, 
קו

מוֹ ּוַמְרֶּבה ִּבְכבוֹד ַהָּמ
ֹד, ֶׁשְּמַמֵעט ִּבְכבוֹד ַעְצ

ִמן ַהָּכבו
ִמי ֶׁשּבוֵֹרַח 

ֲאָבל 

ְּבֵני ָאָדם חוְֹקִרים ַעל ְּכבוֹדוֹ
ֵאין 

ָאז 
ם, ְו

קי
א זוֶֹכה ִלְכבוֹד ֱאֹל

הּו
ַזי 

ֲא

ִקים ַהְסֵּתר ָּדָבר",
ם(: "ְּכבֹד ֱאֹל

ר )ָׁש
יו ֶנֱאַמ

ו, ְוָעָל
אּוי ִאם ָלא

ִאם הּוא ָר

ה:
ַהֶּז

סּור ַלֲחקֹר ַעל ַהָּכבוֹד 
ִּכי ָא

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"
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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..

"בייא פ מוהרנ"ת  אמר  אחת  עם 
מיר איז דא א שענערער טיש וויא 
יותר  שולחן  יש  )אצלי  רבי'ן"  ביים 

יפה מאצל רבינו הקדוש(

ז"ל,  רבינו  בת  לאדל  זאת  וסיפרו 
ושאלה אותו הפירוש, ואמר לה הכל 
בכל  שעולה  ז"ל,  רבינו  של  בכוחו 
פעם בעליות גדולות, ומאיר בכל פעם 
בליקוטי  כמבואר  למטה,  הארות 

הלכות.

)השמטות ביאור הליקוטים(

ִהְתַּגּלּות  ֶׁשהּוא  ַהְּקֻדָּׁשה  ְׁשֵלמּות  ִּכי 
ְּבִחיַנת  ְיֵדי  ַעל  הּוא  ִיְתָּבַרְך  ֱאֹלקּותוֹ 
ָהַרב  ְּבִחיַנת  ֶׁשֵהם  ִויהוֹֻׁשַע,  מֶׁשה 
ִחּדּוֵׁשי ּתוָֹרה  ֶׁשְּמִאיִרין אוֹר  ְוַהַּתְלִמיד 
ָּבעוָֹלם, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ְמַגִּלין ֱאֹלקּותוֹ ְלָכל 
ָהעוָֹלם ּוַמֲחִזיִרין ֶאת ָהעוָֹלם ִּבְתׁשּוָבה, 
ְוָהִעָּקר ְּכֶׁשְּבִחיַנת ְיהוֹֻׁשַע ְּבִחיַנת ְנקּוָדה 
ַהַּתְחּתוָֹנה ְּבִחיַנת ְלָבָנה ְמַקֵּבל ִמְנקּוָדה 
ִּכי  ַחָּמה,  ְּפֵני  מֶׁשה  ִמְּבִחיַנת  ָהֶעְליוָֹנה 
ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ְּבַעְצמוֹ  מֶׁשה  ִמְּבִחיַנת 
ְנקּוָדה ָהֶעְליוָֹנה ְוכּו' ִאי ֶאְפָׁשר ְלָהעוָֹלם 
ְלַקֵּבל, ִמּגֶֹדל ֵהָעְלמוֹ ְוַהְסָּתָרתוֹ, ִּכי הּוא 
ִּבְבִחיַנת ְּכבוֹד ֱאֹלִקים ַהְסֵּתר ָּדָבר, ַרק 
ְיהוֹֻׁשַע  ְּבִחיַנת  ָהֲאִמִּתִּיים  ַהַּתְלִמיִדים 
ִקְּבלּו  ָהאֶֹהל,  ִמּתוְֹך  ָימּוׁש  ֹלא  ֲאֶׁשר 
ֶאָּלא  ִּבְבִחיַנת  ִנְפָלִאים,  ִּבְדָרִכים  ִמֶּמּנּו 
ְוכּו',  ִמַּדְעּתוֹ  ּוֵמִבין  ָחָכם  ָהָיה  ֵּכן  ִאם 
ָּכל  ֵּכן  ְוַעל  ֶמְרָּכָבה...  ְּבַמֲעֵשֹה  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ֶׁשִּמְתַיֵחד  ְיֵדי  ַעל  הּוא  ָהעוָֹלם  ִּתּקּון 
ְּבִחיַנת מֶׁשה ִעם ְּבִחיַנת ְיהוֹֻׁשַע, ְנקּוָדה 
ָהֶעְליוָֹנה ִעם ְנקּוָדה ַהַּתְחּתוָֹנה, ֶׁשּמֶׁשה 
ְלַהְּתְלִמיד  ַהַּדַעת  ָיִאיר  ָהַרב,  ְּבִחיַנת 
ְּפֵני  ְלָהִאיר  ֶׁשּיּוַכל  ַעד  ְיהוֹֻׁשַע,  ְּבִחיַנת 
ְלָכל  ַהְּתׁשּוָבה  ַּדְרֵכי  ְלהוִֹדיָעם  ֵתֵבל 
ֶׁשֻּכָּלם  ַעד  ְּבִחיָנתוֹ  ְלִפי  ְוֶאָחד  ֶאָחד 
ְורוֵֹממּותוֹ  ְּגֻדָּלתוֹ  ְוַיִּכירּו  ה'  ֶאל  ָיׁשּובּו 

ִיְתָּבַרְך.

.)ליקוטי הלכות או"ח - שבת ז(
זֹאת ָרִאינּו ַעִין ְּבַעִין ֶׁשּמֹחוֹ ָהָיה ָּדבּוק 
ֶׁשל  ָהַאֲחרוָֹנה  ָהֶרַגע  ַעד  ְּבַהּתוָֹרה 
ֶעֶרב  ִׁשִּׁשי  ְּביוֹם  ֶׁשִּנְסַּתֵּלק  ִהְסַּתְּלקּותוֹ 
ְּבֵטֵבת  ֲעָשָרה  ַוִּיַּגׁש  ָּפָרַׁשת  קֶֹדׁש  ַׁשַּבת 
ְׁשַנת תר"ה ִלְפָרט ָקָטן. ְוָרִאינּו ְּבֵעיֵנינּו 
ִלְבָרָכה  ִזְכרוָֹנם  ֲחָכֵמינּו  ַמֲאַמר  ֶׁשִּקֵּים 
זֹאת ַהּתוָֹרה ָאָדם ִּכי ָימּות ְוכּו' ֶׁשַחָּיב 
מוֹתוֹ.  יוֹם  ַעד  ַּבּתוָֹרה  ַלֲעסֹק  ָאָדם 
ֶׁשל  ָהַאֲחרוָֹנה  ָּבֶרַגע  ִּכְמַעט  עוֹד  ִּכי 
ִהְסַּתְּלקּותוֹ ָׁשַמְענּו ִמֶּמּנּו ִחּדּוֵׁשי ּתוָֹרה 
ַוֲאִפּלּו  עוֹד  ִלְכּתֹב  ְּבכֹחוֹ  ָהָיה  ֹלא  ַאְך 

תורה י"ז - ויהי הם מריקים שקיהם

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

________________________________
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אח יקר,               
תן יד להפצת אור הגאולה בעולם!

ְלַדֵּבר ָּכל ַמה ֶּׁשָהָיה ְּבמֹחוֹ ֹלא ָהָיה ְּבֶאְפָׁשר. 

ֶׁשִּנְכְנסּו  ְּבֵעת  ַהָּלׁשוֹן  ְּבֶזה  ְּבֵפרּוׁש  ָאַמר  ְוָכְך 
ִעם ַהֵּנרוֹת ֶׁשֵהִכינּו ָאז ִלְכבוֹד ַׁשָּבת. ּוְכֶׁשָרָאה 
הּוַרם  ִהְתַלֲהבּותוֹ  ּוִמּגֶֹדל  ְמאֹד  ִנְתַלֵהב  אוָֹתם 
ְוִהְתִחיל  ְמַעט  מּוָׁשב  ְוִנְׁשַאר  ִמִּמָּטתוֹ  ְמַעט 
ַהָּלׁשוֹן  ְּבֶזה  ְמאֹד  נוָֹרא  ְּבִהְתַלֲהבּות  לוַֹמר 
ֵנרוֹת ֶׁשל ַׁשָּבת" ְוָאַמר זֹאת  "ֵנרוֹת ֶׁשל ַׁשָּבת 
ְּבִהְתַלֲהבּות נוָֹרא ַּכָּמה ְוַכָּמה ְּפָעִמים ְוִגָּלה ָלנּו 
ְוָכַלל  ִּדְקֻדָּׁשה  ַהֵּנרוֹת  ֵמִעְנַין  ִנְפָלָאה  ָאז ּתוָֹרה 
ֶׁשל  ְוֵנרוֹת  טוֹב  יוֹם  ְוֵנר  ַׁשָּבת  ֵנר  ְּבֵפרּוׁש  ֻּכָּלם 
ֲחנָֻּכה. ְוכּו' ְוכּו' ְוַאַחר ָּכְך ָאַמר ָאז ֵיׁש ִלי ַעָּתה 
ָּבֶזה ִּתֵּלי ִּתִּלין ֶׁשל ֲהָלכוֹת ַאְך ֵאין ִלי ּכַֹח ְלַדֵּבר 
ִנְסַּתֵּלק  ָׁשָעה  ְלֵעֶרְך  ָקָצר  ְזַמן  ּוִבְמַעט  יוֵֹתר 
ַנֲחָלה  ִׁשְבֵרנּו  ַעל  ָלנּו  ְּנַדֵּבר אוֹי  ּנֹאַמר ַמה  ַמה 
ּטוֹב  ַמה  ְוַאְׁשֵרינּו  ֶנָחָמֵתנּו  זֹאת  ֲאָבל  ַמָּכֵתנּו. 
ְיֻרָּׁשֵתנּו  ָּיָפה  ּוַמה  ּגוָֹרֵלנּו  ָּנִעים  ּוַמה  ֶחְלֵקנּו 
ָּכֵאֶּלה  ְוִחּדּוִׁשים  ּתוֹרוֹת  ִמֶּמּנּו  ִליַרׁש  ֶׁשָּזִכינּו 

ְוָכֵאֶּלה ַאְׁשֵרינּו!

.)ליקוטי הלכות או"ח - ראש חדש ו(
ִּכי הּוא ָהַרב ְוַהַּתְלִמיד ֶׁשִהִּביטּו ְוִהְסַּתְּכלּו 
ֵהָּנה,  ַעד  ָהעוָֹלם  ְּבִריַאת  ִמּיוֹם  ֲעֵליֶהם 
ֶׁשל  ַהִּתּקּון  ְוִנְגָמר  ִנְפָעל  ִיְהֶיה  ָיָדם  ְוַעל 
ַהְּׁשֵלמּות,  ַּתְכִלית  ְּבַתְכִלית  ָהעוָֹלמוֹת  ָּכל 
ֵעץ  ֶאת  ָהָאָדם  אוֵֹכל  ָהָיה  לא  ִאם  ֶׁשַּגם 
ַהַּדַעת לא ָהָיה ִּתּקּון עוָֹלמוֹת ָּכֶזה ְוַעל ֵּכן 
ִויֻקַּים,  ִלְזכּות,  ֶחְטאוֹ  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ִיְתַהֵּפְך 
"ַאָּתה ָתקּום ְּתַרֵחם ִצּיוֹן ִּכי ֵעת ְלֶחְנָנּה ִּכי ָבא 
ַלִּמְסָּפר  ְמֻכָּון  "ְּתַרֵחם"  ַּגם  ֲאֶׁשר  ְוֶזה  מוֵֹעד" 
ָח'ְרב'וֶֹתיָה  ָּכל  ִנ'ַח'ם  ִצּיוֹן  ה'  ִנ'ַחם  ִּכי  ַהַּנ"ל 
ַוָּיֶשֹ'ם ִמ'ְדָּבָרּה ְּכֵעֶדן', ְוַעְרָב'ָתה ְּכַגן' ה' ָשֹשֹוֹן' 

ְו'ִשֹ'ְמ'ָח'ה ִיָּמֵצא ָּבּה ּתוָֹדה ְוקוֹל ִזְמָרה.

.)כוכבי אור - חכמה ובינה מ"א(
ַּתְלִמידוֹ  הּוא   - ַּבַּלְיָלה,  ְלֶמְמֶׁשֶלת  ַהָּיֵרַח  אֶת 
ַלְּלָבָנה  ַהִּנְמָׁשל  ַז"ל  מוַֹהְרַנ"ת  מוֵֹרנּו  ַהָּקדוֹׁש 
ַעל ֲאֶׁשר ִזֵּכְך ְוֵצֵרף ֶאת ּגּופוֹ ַעד ֶׁשִּקֵּבל ְּבַעְצמוֹ 
ַהחֶֹׁשְך  ְּבעֶֹמק  ַּגם  ְלַהְזִריחוֹ  ַהֶּׁשֶמׁש  אוֹר  ֶאת 
ֶׁשְּבדוֹרוֵֹתינּו ֵאֶּלה, ּוְלַהֲחיוֹת ּוְלָהִׁשיב ָּבֶזה ַּגם 
ִּכֲהיוֹן  ּגֶֹדל  ֶׁשֵּמֲחַמת  ָהְראּות  ֲחלּוֵׁשי  ָּכל  ֶאת 
ַהֶּׁשֶמׁש  ְּבאוֹר  ְלַהִּביט  ְיכוִֹלים  ֵאין  ֵעיֵניֶהם 

ְּבַעְצמוֹ.

)כוכבי אור - אנשי מוהר"ן(

ְלִמיד  ַעל ָיָדם ִיְהֶיה ִנְפָעל ְוִנְגָמר  ָהַרב ְוַהתַּ שֶׁ
ל ָהעֹוָלמֹות ל כָּ ּקּון שֶׁ ַהתִּ

ֵלמּות. ְכִלית ַהשְּׁ ַתְכִלית תַּ בְּ

עניני דיומא - עשרה בטבת יארצייט מוהרנ"ת ז"ל

"מה אומר לך אחי, אני לומד עתה בליקוטי הלכות, 
היה בדעתי כמה פעמים לרוץ בשווקים וברחובות 
ולצעוק בקול גדול: הנהיה כדבר הזה, היש כזה 
בעולם צדיק כזה שהיה לו תלמיד כזה אשר יכול 
לפטור כל העולם מן הדין, ע"כ אנו צריכין להטות 
שכמינו למס עובד להגות בהם כמעט יומם ולילה"

)נתיב צדיק מכתב ט"ו( .
"מה יש לנו לדאוג כשיש לנו רבי כזה ותלמיד כזה 
יהיה תקון  ידם  ועל  פני תבל  כל  יאירו  אשר הם 
גם  יתתקן  העולמות  בתוך  ובודאי  העולמות  כל 
נפשותינו, ואנו צריכים מחדש לקשר עצמינו בכל 

עת לאורות האלו"
)נתיב צדיק מכתב קמ"ג(

לעלוי נשמת שמעון בן הערשל  ז"ל


