
ַעְצמוֹ  ֶאת  ְלהוִֹציא  ָאָדם  ָּכל  ָצִריְך  ִּכי  א':  ס"ק 
ַאַחר  ּוְכֶׁשִּנְמָׁשְך  ַהֵּשֶֹכל.  ֶאל  ְוַלֲעלוֹת  ֵמַהְמַדֶּמה, 
הוֵֹלְך  ֶׁשהּוא  ֵלב,  ְׁשִרירּות  ְּבִחיַנת  ֶזה  ַהְמַדֶּמה, 
ַאַחר ַהְמַדֶּמה ֶׁשַּבֵּלב. ּוְכֶׁשּיוֵֹצא ִמְּׁשִרירּות ַהֵּלב, 
ָהֶאֶבן ֶזה ְּבִחיַנת 'ָׁשִמיר', ֶׁשַעל ָידוֹ  ּוְמַׁשֵּבר ִלּבוֹ 
ִנְכָנע ָהֶאֶבן, ְוֵאינוֹ הוֵֹלְך ַאַחר ַּתֲאווֹת ַהְמֻדִּמּיוֹת, 

ְוהוֵֹלְך ַאַחר ַהֵּשֶֹכל.

דמיונות

הדמיונות אוטמות את הלב. היצר-הרע מסבב 
ללא  אותו  מריץ  וכזב,  בכחש  האדם  לב  את 
רחמים אחר אחיזת עיניים, דמיון תעתועים... 

האדם חייב להילחם בדמיונות הללו. לא ליפול 
שולל ברשתם. לנתק, לשבר את שרירות הלב, 
את אטימות הלב, ולהתחיל לילך אחר השכל, 

אחר הפנימיות.
ִּכי  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ַּבֲעבוַֹדת  ְלַהְתִחיל  ֶאְפָׁשר  "ִאי 
ּכַֹח  ְלַׁשֵּבר  ִמְלָחָמה  ִמְּתִחָּלה  ֶׁשּלוֹ  ְּכֶׁשֵּיׁש  ִאם 

ָהָאָדם  ַעל  ֶׁשִּמְתַּפֵּׁשט  ַהַּבֲהִמּיּות,  ּכַֹח  ַהְמַדֶּמה, 
ְורוֶֹצה ְלָמְנעוֹ ּוְלַהֲעִבירוֹ ִמּתוַֹרת ה', ַחס ְוָׁשלוֹם, 
ְוַאַחר ָּכְך ְּכֶׁשּזוֶֹכה ְלִהְתַּגֵּבר ּוְלַׁשֵּבר ּכַֹח ַהְמַדֶּמה, 

ָאז ַמְתִחיִלין ַלֲעלוֹת ֶאל ַהֵּשֶכל." 1

קודם לפרי

כולו  הזה  העולם  הראשון,  אדם  חטא  מחמת 
עד  רוצה  כשהאדם  גם  לכן  ורע.  טוב  מעורב 
מאוד  להיכנס לעבודת ה', רוצה באמת לזכות... 
בכל זאת עליו לעבור את הבירור. לעבור בתוך 
בהם.  ולהאבק  והבלים  דמיונות  של  עכור  גל 
אותו,  והמזככים  המצרפים  הם  אלו  נסיונות 

חותכים ומקלפים ממנו את הרע טיפין טיפין.

הבירור

"ִעַּקר ַהִּתּקּון ְלַׁשֵּבר ַהִּדְמיוֹנוֹת הּוא ַעל ְיֵדי ָהֵאׁש, 
ְוִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ּתֹאְכֵלם.  ְוָהֵאׁש  ָיָצאּו  ֵמָהֵאׁש  ִּכי 
ְּגֻדָּלתוֹ  ִנְמָׁשְך ִמְּגֻדַּלת ַהּבוֵֹרא, ִּכי ֶזה ִעַּקר  ָהֵאׁש 

ָּגדוֹל  ֵאל  ֶׁשהּוא  ִּכְבָיכוֹל,  ִיְתָּבַרְך, 
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כתובות ב' – גיטין ג'

א.  ְּבָכל ַהְּדָבִרים ֶׁשָהָאָדם עוֶֹשה 
ָצִריְך ְלִהְסַּתֵּכל ַעל ַהַּתְכִלית ְוִעַּקר 
ִּבְׁשִמיַרת  ָּתלּוי  ַהַּתְכִלית  ַהָּשַגת 

ַהְּבִרית. )כתובות ב(
________________________

ֶׁשַּגם  יוְֹדִעין  ַהַּדַעת  ְיֵדי  ַעל  ב. 
ַּגם  ְמֻלָּבׁש  ַהַהְסָּתרוֹת  ְּבתוְֹך 
ּתוָֹרה.  ְּדַהְינּו  ִיְתָּבַרְך,  ַהֵּׁשם  ֵּכן 

)גיטין א(
ֶנֱחֶזֶרת  ְּבַעְצָמּה  ֶזה  ְיֵדי  "ַעל 
ַּדַעת,  ִמֶּמָּנה  ְוַנֲעֶשה  ַהַהְסָּתָרה 
ָּכל  ֵכן  ְיֵדי  ְוַעל  ּתוָֹרה,  ַהְינּו 

ָהְרָׁשִעים חוְֹזִרים ִּבְתׁשּוָבה."
________________________

ג. ָהִאָּׁשה ִהיא ְּבִחיַנת ַמְלכּות ְוָכל 
ֶׁשַּמְמִׁשיְך  ַּבְעָלּה  ְיֵדי  ַעל  ִחּיּוָתּה 

ָלּה ִחּיּות ַהְינּו ַּדַעת. )גיטין א(
________________________

ד. ָכל ֶאָחד ִמִּיְשָרֵאל ֵיׁש לוֹ אוֹת 
ְׁשמוֹ.  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ַּבּתוָֹרה, 

)גיטין א(
ֶׁשֵהם  ִיְשָרֵאל,  ְּבֵני  "ְׁשמוֹת 
ִנְרָׁשִמים  ַהַּמְלכּות,  ְּכָלִלּיּות 
ַּבּתוָֹרה ִּבְבִחיַנת ְוֵאֶּלה ְׁשמוֹת ְּבֵני 

ִיְשָרֵאל ַהֶּנֱאַמר ַּבּתוָֹרה."
________________________

ְלעוָֹלם  ִהיא  ָהְרָׁשָעה  ַמְלכּות  ה. 
ִּבְבִחיַנת ָקָטן ּוַמְלכּותוֹ ְּבֹלא ַּדַעת 

ְוִחּיּות. )גיטין א(
________________________

ֶׁשּכוְֹתִבין  ַהְּכָתב  ְיֵדי  ַעל  ו. 
ּוְפִניִמּיּות  ַהֶּנֶפׁש  ְּבִחיַנת  ְמַגִּלין 
ִהְתַקְּׁשרּות  ִעַּקר  ֵּכן  ְוַעל  ַהֶּנֶפׁש, 
ֶׁשַּבָּׁשַמִים  ַלֲאִביֶהם  ִיְשָרֵאל 
ְּבִחיַנת  ְיֵדי  ַעל  ָהָיה  ִּבְתִחָּלה 
ָאז  ִנְתַקְּׁשרּו  ִיְשָרֵאל  ִּכי  ְּכָתב, 
ִּכי,  ָוֶעד,  ְלעוָֹלם  ִיְתָּבַרְך  ְלַהֵּׁשם 
ֶׁשֵהם  ִיְשָרֵאל  ֶׁשל  ִחָּבָתן  ֵמֲחַמת 
ַעל  ֱאֹלִקים,  ַלה'  ַמָּמׁש  ָּבִנים 

תורה כ"ה –  'ַאֲחֵוי ָלן ָמָנא'

לצאת מהדמיונות!!!

מעלת הלימוד
ֵאיְך ֶׁשהּוא ֵאיְך ֶׁשהּוא ֵיׁש ָוֵיׁש ּכַֹח ְלִדְבֵרי ֲאדוֵֹננּו מוֵֹרנּו ְוַרֵּבנּו ַהַּנַחל נוֵֹבַע ְמקוֹר ָחְכָמה ֵזֶכר ַצִּדיק ְוָקדוֹׁש 
ִלְבָרָכה ְלעוֵֹרר ּוְלַהֲחיוֹת ּוְלַשֵֹּמַח ַּגם אוְֹתָך. ְוַגם ְּגרּוִעים ֲאָלִפים ְוִרֵּבי ְרָבבוֹת ְּפָעִמים ִמְּמָך ַרֲחָמָנא ִלְצַלן, 
ִּכי ְּגֻדַּלת ּכֹחוֹ ֶׁשל ָזֵקן ִּדְקֻדָּׁשה ָסָבא ְּדָסִבין ֶׁשָאנּו חוִֹסים ּבוֹ ֵאין ֵחֶקר, ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלָך ְלַׁשֵער ְּכָלל. ּוִבְפָרט 
ִּכי ַּגם ְּבתוְֹך ָמעוֹף ַהָּצרוֹת ְוַהּצּוקוֹת ְּבגּוף ָוֶנֶפׁש ּוָממוֹן ַרֲחָמָנא ִלְצַלן ֵמַעָּתה, ָאנּו רוִֹאין ַהְרָחבוֹת ִנְפָלאוֹת 
ְונוָֹראוֹת ַהְרֵּבה, ַוֲאִפּלּו ְּבָצרוֹת ַנְפֵׁשנּו ֶׁשָאנּו ְּבַעְצֵמנּו ַחָּיִבים ּבוֹ ֶׁשֶּזה ַמר ֵמַהּכֹל. ַאף ַעל ִּפי ֵכן רוִֹאים ַּגם 
ָּבֶזה ְיׁשּועוֹת ְוַהְרָחבוֹת ִנִּסים ְוִנְפָלאוֹת ַהְרֵּבה ְּבָכל יוֹם ָויוֹם, ֶׁשַעל ֶזה ָאנּו אוְֹמִרים ָׁשלׁש ְּפָעִמים ְּבָכל יוֹם 

נוֶֹדה ְלָך ְוכּו'. ְוַעל ִנֶּסיָך ֶׁשְּבָכל יוֹם ִעָּמנּו ְוַעל ִנְפְלאוֶֹתיָך ְוטוֹבוֶֹתיָך ֶׁשְּבָכל ֵעת ֶעֶרב ָובֶֹקר ְוָצֳהָרִים ְוכּו'. 
)עלים לתרופה – שנ"ג( 

ְוִהֵּנה ְּבָכל ַהְמבָֹאר ַעד ִהֵּנה ִנְרֶאה ְלִפי ֲעִנּיּות ַּדְעִּתי ְלַרֵּמז ְּבַמֲאָמרוֹ ַהָּקדוֹׁש ֶׁשְּלַאַחר ַהּתוָֹרה 'ַאֲחֵוי 
ָלן ָמָנא' ְּבִלּקּוֵטי מוֲֹהַר"ן ִסיָמן כ"ה, ֶׁשְּצִריִכין ְלַכּנוֹת ְלַהֵּיֶצר ָהָרע ֵׁשם ַאֵחר, ֶׁשֹּלא ִלְקרוֹתוֹ עוֹד 
ְּבֵׁשם ֵיֶצר ָהָרע ַרק ְּבֵׁשם ּכַֹח ַהְמַדֶּמה ַעֵּין ָׁשם ַעל ִּפי ַמה ֶּׁשָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַז"ל ִׁשְבָעה ֵׁשמוֹת ֵיׁש לוֹ 
ַלֵּיֶצר ָהָרע כּו' ְוָידּוַע ְליוְֹדֵעי ֵחן ֶׁשֵהם ְּכֶנֶגד ַהֶּׁשַבע ִמּדוֹת ְּדִסְטָרא ָאֳחָרא, ִּכי ֶזה ְלֻעַּמת ֶזה ָעָשֹה 

ֱאלִקים ְּכֶנֶגד ֶׁשַבע ִמּדוֹת ַהִּנְמָצִאים ְּבַהְּקֻדָּׁשה ַּכּמּוָבן ָּכל ֶזה ְּבִסְפֵרי ֱאֶמת

ַהִּׁשְבָעה  ֶׁשִהִּשיגּו אוָֹתם  ָהֵאֶּלה  ִמּדוֹת  ַהֶּׁשַבע  ֶהָאַרת  ִאם  ִּכי  ָּבעוָֹלם  ָהָיה  ֵהָּנה לא  ַעד  ְוִהֵּנה 
ַהֵּיֶצר ָהָרע  ִּכי ִאם ִׁשְבָעה ּכֹחוֹת  ְּכֶנֶגד ֶזה  ֵּכן לא ָהָיה  ַעל  ָעֵלינּו  ּוְלָהִאיָרם  ְלַהְמִׁשיָכם  רוִֹעים 
ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ִׁשְבָעה ֵׁשמוֹת ֶׁשֵּיׁש לוֹ ֲאָבל ִמֶּׁשָּבא ַאְדמוֹ"ר ַז"ל ָלעוָֹלם, ְוִהְתִחיל ְלָהִאיר ּוְלהוִֹפיַע 
ָעֵלינּו ַהִּמָּדה ַהְּׁשִמיִנית ֶׁשִהיא ִּביָנה ִעָּלָאה, ֶׁשִהִּשיָגּה ְּבַתְכִלית ַהְּׁשֵלמּות ֶׁשֵאין ְׁשֵלמּות ַאֲחָריו 
ְוכּו', ַעל ֵּכן ֶזה ְלֻעַּמת ֶזה ָּגְבָרה ְוָעְצָמה ְמאֹד ַּגם ַהִּמָּדה ַהְּׁשִמיִנית ֶׁשל ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ֶׁשִהיא 

ְּבִחיַנת ְמַדֶּמה, ִּכי ִּביָנה ִּדְקֻדָּׁשה ִהוא ְּבִחיַנת ֵמִבין ָּדָבר ִמּתוְֹך ָּדָבר, ְוֶזה ְלֻעַּמת ֶזה ִּביָנה 
ְּדִסְטָרא ָאֳחָרא הּוא ְּבִחיַנת ְמַדֶּמה ָּדָבר ְלָדָבר ְּבָׁשְוא ָוֶהֶבל.              )כוכבי אור - חכמה ובינה ל"ו(



שבת קודש
ִעַּקר ַהְכָנַעת ַהְמַדֶּמה הּוא ְּבַׁשָּבת, 
ֶׁשָאז ִנְכָנע ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ְלַגְמֵרי, 
ִּכי ָאז ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת יוֵֹצאת ַׁשְלהּוָבא 
ְּדֶאָּׁשא ַעל רֹאׁש ַהְּקִלּפוֹת ְלַהְכִניֵעם 
ְּגֻדַּלת  ִהְתַּגּלּות  ִעַּקר  ִּכי  ַּכָּידּוַע. 
לוֵֹבׁש,     ֶׁשָאז  ְּבַׁשָּבת,  הּוא  ַהּבוֵֹרא 
ִּכְבָיכוֹל, ִּבְגֵדי ַּגֲאָותוֹ, ְּכמוֹ ֶׁשֶּנֱאַמר, 

"ה' ָמַלְך ֵּגאּות ָלֵבׁש". 2

צדקה והלואת חסד
ִמי ֶׁשּזוֶֹכה ַלֲעשוֹת ְצָדָקה ְוַהְלָוַאת 
ַהְּגָוִנין  ְמִאיִרין  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ֶחֶסד, 
ֶאל  ְוַלֲעלוֹת  ַהְמַדֶּמה  ְלַׁשֵּבר  ְוזוֶֹכה 

ַהֵּשֶֹכל. 5

הכותל המערבי
ֶאָּלא  ַהְּקִלּפוֹת  ְלַהְכִניַע  ֶאְפָׁשר  ִאי 
ִיְתָּבַרְך.  ַהּבוֵֹרא  ְּגֻדַּלת  ַעל-ְיֵדי 
ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ְּגֻדַּלת  ְוִהְתַּגּלּות 
ִעָּלִאין...  ַהְּגָוִנין  ַעל-ְיֵדי  ִהיא 
ְוהּוא כ''ו ְּבִחיַנת ֵׁשם ֲהָוָי-ה ָּברּוְך 
לוֹ  ּפוִֹנין  ֶׁשַהּכל  ֵּת''ל  ְוהּוא  הּוא, 
ְוֶזהּו ּכוֶֹת''ל,  ּוְתֵאִבין ְלִהְסַּתֵּכל ּבוֹ 
הַמֲעָרִבי  ְלּכוֶֹתל  ֶרֶמז  לוַֹמר  ֵיׁש   -
ֶׁשּׁשוֶֹרה  ִמֵּבית-ַהִּמְקָּדׁש  ֶׁשִּנְׁשָאר 
ֶׁשהּוא  הּוא  ָּברּוְך  ֲהָוָי-ה  ָׁשם 

ַהְּׁשִכיָנה ַּכָּידּוַע. 6

ֶׁשֶּנֱאַמר,  ְּכמוֹ  אְֹכָלה,  ֵאׁש  ְונוָֹרא 
הּוא  אְֹכָלה  ֵאׁש  ֱאֹלֶקיָך  ה'  "ִּכי 
ֵאל ָּגדוֹל ְונוָֹרא". ּוֵמעֶֹצם ְּגֻדָּלתוֹ ִיְתָּבַרְך רוֲֹעִׁשין 
ּובוֲֹעִרין ָּכל ַהַּמְלָאִכים ְוַהְּשָרִפים ָוֳאָפִנים ְוַחּיוֹת 
ַהּקֶֹדׁש, ֶׁשֻּכָּלם ּבוֲֹעִרין ְּכַגֲחֵלי ֵאׁש ֵמעֶֹצם ֵאיַמת 
ְּגֻדָּלתוֹ ְורוְֹממּותוֹ ִיְתָּבַרְך. ּוְכמוֹ ֶׁשָאְמרּו ַרּבוֵֹתינּו 
ִמֵּזָעָתן  ִנְמָׁשְך  ִּדינּור  ֶׁשַהָּנָהר  ִלְבָרָכה,  ִזְכרוָֹנם 
ִיְתָּבַרְך  ֶׁשל ַחּיוֹת, ֶׁשֵהם ַמִּזיִעין ֵמֵאיַמת ְּגֻדָּלתוֹ 
ּוִמָּׁשם ִנְמָׁשְך ַהְּנַהר ִּדינּור, ֶׁשהּוא ָנָהר ֶׁשל ֵאׁש. 
ְוִנְׁשַּתְלֵׁשל  ְוֶנֱאָחז  ִנְמָׁשְך  ַמְעָלה  ֶׁשל  ּוֵמָהֵאׁש 
ָהֵאׁש  ְּבִחיַנת  ֶׁשִעַּקר  ִנְמָצא,  ֶׁשְּלַמָּטה.  ָהֵאׁש 
ִנְמָׁשְך ֵמִהְתַּגּלּות ְּגֻדַּלת ַהּבוֵֹרא ִיְתָּבַרְך, ִּכְבָיכוֹל, 
ִּכי ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְמָׁשִכין ַנֲהֵרי ֵאׁש ֵמֵאיַמת ְּגֻדָּלתוֹ 

ִיְתָּבַרְך ְוכּו'." 2

- כשהאדם  'אש קודש',  על-ידי  נעשה  הבירור 
נדבק ברשפי-אש בגדולת הבורא יתברך שמו, 
הוא פותח את עיניו לראות את גדולת הבורא 
השם  בגדולת  האמיתית  ההכרה  סופי.-  האין 
כל  על  להתגבר  כח  לאדם  נותנת  יתברך, 
הניסיונות. מחזיקה אותו. היא הפותחת לאדם 
האבן  לב  את  שוברת  הזאת  האש  השכל,  את 

ומשליטה עליו את השכל...

ֵאׁש  יוֵֹצאת  ִיְתָּבַרְך  ְּגֻדָּלתוֹ  ִהְתַּגּלּות  ְיֵדי  "ַעל 
ִמְּלָפָניו ּוַמְכִניַע ּוְמַׁשֵּבר ְושוֵֹרף ָּכל ַהִּדְמיוֹנוֹת... 
ָּכל ַהָּצִרים ֶׁשֵהם ַהִּדְמיוֹנוֹת ְוַהְּקִלּפוֹת ַהּקוְֹדמוֹת 
ַלְּפִרי, ַהֶּנֱאָחִזין ְּבָכל ָּדָבר, ְוָאז ַּדְיָקא ְּכֶׁשְּמַׁשְּבִרין 
ֵאּלּו ַהִּדְמיוֹנוֹת ַעל ְיֵדי ֵאׁש ִיְשָֹרֵאל, ָאז ַהַּמֲאָכל 
ַהַּטַעם  ִנְתַּגֶּלה  ָאז  ִּכי  ִיְשָֹרֵאל,  ַלֲאִכיַלת  ָראּוי 

ַהּטוֹב." 2

ארבעה דברים

ְּכֶׁשִּנְכָנס  ָאָדם  ְּבָכל  ֶיְׁשָנם  ְּדָבִרים  "ַאְרָּבָעה 
ַלֲעבוַֹדת ה', ִּכי ִמְּתִחָּלה הּוא ּתוֶֹעה ְּבִמְדָּבר ְוֵאינוֹ 
ְיָׁשָרה ְוׁשּום ְמקוֹם ִיּׁשּוב ְוׁשּום  ֶּדֶרְך  יוֵֹדַע ׁשּום 
ְיֵדי ַהְּצָעָקה ֶאל ה' ִּכי ַהִּדּבּור ַּבָּגלּות  ְוַעל  ֵעָצה. 
ְוֵאינוֹ ָיכוֹל ְלַדֵּבר ִּכי ִאם ִלְצעֹק ַעל ְיֵדי ֶזה עוֶֹלה 
ַלֲעלוֹת  ְּכֵדי  ַלה'  ְלהוֹדוֹת  ָצִריְך  ַוֲאַזי  ֶזה  ִמָּגלּות 

ֶאל ַמְדֵרָגה ְׁשִנָּיה.
לוֹ  ֵיׁש  ֲאַזי  ַהָּיָׁשר  ֶּדֶרְך  ְקָצת  ְּכֶׁשּיוֵֹדַע  ָּכְך  ְוַאַחר 
ְמִניעוֹת ְּגדוֹלוֹת ַרּבוֹת ְוהּוא ָאסּור ּוֻמְסָּגר ְּבַכְבֵלי 

ַּבְרֶזל ְוֵאין ַמִּניִחין אוֹתוֹ ֵליֵלְך ְּבֶדֶרְך ַהָּיָׁשר. 
ְנחֶֹׁשת  ַּדְלתוֹת  ְוִנְׁשָּבר  ִמֶּזה  ַּגם  עוֶֹלה  ָּכְך  ְוַאַחר 
ֶׁשֵהם ַהּמוְֹנִעים. ְוַאַחר ָּכְך ְּכֶׁשּיוֵֹצא ַּגם ִמֶּזה ֲאַזי 
ֶנֱחָלׁש ְמאֹד, ִּכי ֵמֲחַמת ֶׁשָהַלְך ַּבחֶֹׁשְך ְזַמן ַרב ַעל 
ְיֵדי ֶזה ֶנֱחָלׁש ּכַֹח ַהֶּנֶפׁש ַעד ֶׁשֵאין ָלּה ּכַֹח ְלַקֵּבל 
ַטַעם  ַמְרֶּגֶׁשת  ְוֵאיָנּה  ֶּׁשְּצִריִכין  ַמה  ְוַלֲעשוֹת 

ְּבָהֲעבוָֹדה ְּבִחיַנת ָּכל אֶֹכל ְּתַתֵעב ַנְפָׁשם.
ַהָּיָׁשר  ְּבֶדֶרְך  ְוהוֵֹלְך  ִמֶּזה  ַּגם  ְּכֶׁשּיוֵֹצא  ָּכְך  ְוַאַחר 
ּוַמֲעִלין  ְמאֹד  ַרִּבים  ִּבְלּבּוִלים  ֵיׁש  ָׁשם  ַּגם  ֲאַזי 
ּומוִֹריִדין אוֹתוֹ. ַיֲעלּו ָׁשַמִים ְוכּו'. ְוַאַחר ָּכְך זוֶֹכה 
ָהֱאֶמת.  ְּבֶדֶרְך  ָלֶבַטח  ֵליֵלְך  ְוזוֶֹכה  ַהּכֹל  ְלַׁשֵּבר 
ָצִריְך  ְלַמְדֵרָגה  ִמַּמְדֵרָגה  ֶׁשעוֶֹלה  ַּפַעם  ּוְבָכל 

ְלהוֹדוֹת." 3

ההודאה היא המפתח!!! בטווח של המלחמות 
בעת  וירידות  עליות  עובר  כשהאדם  הקשות,- 
ללא  להודות  עליו  השם,  לעבודת  כניסתו 
שהוא  טוב  מעשה  כל  על  להודות  הפסקה... 
התקדמות,  של  נקודה  כל  על  לעשות,  זוכה 
להכיר בגדולת השם יתברך המרחם על האדם 

איך שהוא. 
וזוהי  השערים,  כל  את  הפותח  המפתח  זהו 

הדרך להיכנס לקדושה!!!  

"ְוַעל ֵּכן ְּבָכל ֵעת ֶׁשָאנּו רוִֹצים ִלָּכֵנס ֶאל ַהְּקֻדָּׁשה 
ְלַגּלוֹת ַמְלכּותוֹ ּוְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ַמְתִחיִלין ְּבֶׁשַבח 
ַהּגוִֹים  ָּכל  ַעל  מוֵֹׁשל  ֶּׁשהּוא  ַמה  ִיְתָּבַרְך  ְּגֻדָּלתוֹ 
ְּכמוֹ ְּבַׁשֲחִרית ִּבְתִחַּלת ְּפסּוֵקי ְּדִזְמָרה ַמְתִחיִלין 
הוֹדּו ַלה' ִקְראּו ִבְׁשמוֹ הוִֹדיעּו ָבַעִּמים ֲעִלילוָֹתיו 

ְוכּו'." 3

התקרבות לצדיק 

ֶׁשְּיַׂשַּמח  ַהנַּ''ל  ַהְּקִלּפוֹת  ְלַהְכָנַעת  ֵעָצה  "ְועוֹד 
ַּבֶּמה  ַהּטוָֹבה  ִּבְנֻקָּדתוֹ  ְוָיִׂשיׂש  ְוָיִגיל  ַעְצמוֹ  ֶאת 
ְלַהֵּׁשם  ְלִהְתָקֵרב  ִיְׂשָרֵאל  ִמֶּזַרע  ִלְהיוֹת  ֶׁשָּזָכה 
ֱאֶמת  ְלַאְנֵׁשי  ְלִהְתָקֵרב  ֶׁשָּזָכה  ּוַבֶּמה  ִיְתָּבַרְך. 
ְּבֶדֶרְך  אוֹתוֹ  ּומוִֹליִכין  ַהַּמְדִריִכין  ֱאֶמת  ְוַצִּדיֵקי 
ָהֱאֶמת ֲאֶׁשר ַעל-ְיֵדי-ֶזה ִיְהֶיה ֵאיְך ֶׁשִּיְהֶיה ֵיׁש 
לוֹ ִּתְקָוה טוָֹבה ָלֶנַצח. ְוַעל-ְיֵדי ַהִׂשְמָחה ַהּזֹאת 
ְוִנְכָנס  ַּדְרָּגא  ֶׁשְּבָכל  ַהּנַ''ל  ַהְּמִניעוֹת  ְמַׁשֵּבר 

ַלַּמְדֵרָגה ַהְּׁשִנָּיה." 6

אפילו בתוך הארץ

האדם ירד לעולם על-מנת לעבוד מאה ועשרים 
שנה-- בכל פעם שהאדם עולה למדרגה חדשה 
יש לו מלחמות חדשות - אין ברירה! ובכל פעם 
האדם עובר קודם העליה, ירידה. אך חלילה, 
האדם  אם  מבחן  זה  הדרך!!!  זו  להיבהל!  לא 
מכיר  האדם  אם  לראות  בה',  באמת  מאמין 
ותמיד  אין חקר,  ית' שלגדולתו  בגדולת השם 

בורח רק לה'...

ַעל  ִּכי  ַחֵּייֶהם.  ְיֵמי  ָּכל  ַהַּצִּדיִקים  ֲעבוַֹדת  "ְוֶזה 
ִמי  ֲאִפּלּו  ִּכי  ֶזה,  ָּכל  עוֵֹבר  ֶׁשָּבעוָֹלם  ָאָדם  ָּכל 
ִאם  ַוֲאִפּלּו  ְמאֹד  ְמאֹד  ְּפחּוָתה  ְּבַמְדֵרָגה  ֶׁשהּוא 
ֶׁשהּוא, ַאף  ְּכמוֹ  ַעָּתה הּוא  ְוַגם  ֶּׁשָעַבר  ַמה  ָעַבר 
ְּתנּוָעה  ְּבֵאיֶזה  ֶׁשִּמְתעוֵֹרר  ֵעת  ְּבָכל  ֵכן  ִּפי  ַעל 
ַקָּלה ְלִהְתָקֵרב ְלֵאיֶזה ָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה, ֲאַזי ְלִפי 
ְּכִפי  ַהְרֵּבה  ִויִרידוֹת  ֲעִלּיוֹת  ֵּתֶכף  ֵיׁש לוֹ  ְּבִחיָנתוֹ 

ִהְתעוְֹררּותוֹ ְלִהְתָקֵרב ַלה' ִיְתָּבַרְך.

ֲאִפּלּו  ַמָּמׁש  ָהָאֶרץ  ְּבתוְֹך  ֶׁשהּוא  ִמי  ֲאִפּלּו  ִּכי 
ַּגם  ְוָׁשלוֹם  ַחס  ּוִמַּתְחָּתיו,  ַּתְחִּתּיוֹת  ִּבְׁשאוֹל 
ֵיׁש  ָׁשם  ַּגם  ִמָּׁשם  ַלֲעלוֹת  ְּכֶׁשִּמְתעוְֹרִרים  ִמָּׁשם 
ְּכמוֹ  ִׁשעּור.  ְּבִלי  ַמְדֵרגוֹת  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ְּבַוַּדאי 
ְלָמָׁשל ֶׁשרוִֹאין ְּבַגְׁשִמּיּות ְּכֶׁשרוִֹצין ַלֲעלוֹת ִמַּבִית 
ַלֲעִלָּיה,  ֵמֲעִלָּיה  ְוֵכן  ַרּבוֹת  ַמְדֵרגוֹת  ֵיׁש  ַלֲעִלָּיה 
ֵיׁש  ַמְדֵרגוֹת  ַּכָּמה  ְּבַדְעּתוֹ  ְיַׁשֵער  ִאם  ֶׁשֵּכן  ִמָּכל 
ָׁשַמִים  ִלְבִחיַנת  ְּכֶׁשַּמִּגיַע  ַוֲאִפּלּו  ַלָּׁשַמִים  ֵמֶאֶרץ 
ִמָּׁשַמִים  ֶׁשֵּכן  ִמָּכל  ֲעִלָּיה,  ְּבִחיַנת  ֵיׁש  ֲעַדִין 
ַמְדֵרגוֹת  ֶׁשֵּיׁש  ּוְכמוֹ  ְלַמְעָלה.  ּוְלַמְעָלה  ְלַמְעָלה 
ְּכמוֹ  יוֵֹתר,  ּוְלַמְעָלה  ַלָּׁשַמִים  ֵמֶאֶרץ  ַהְרֵּבה 
ֵּכן  ַּגם  ָׁשם  ֵיׁש  ְּבַוַּדאי  ָהָאֶרץ  ֳעִבי  ּגּוף  ְּבתוְֹך  ֵכן 
ַּכָּמה ְוַכָּמה ַמְדֵרגוֹת ִאם ְיַׁשֵער ְּבַדְעּתוֹ ַמְרֵּתפוֹת 
ּובוֹרוֹת ּוְמִחּלוֹת ְּבִעְמֵקי ָהָאֶרץ ַהְרֵּבה ְּבַוַּדאי ִאם 
ְוַהְּמִחּלוֹת  ַהּבוֹרוֹת  ֵמִעְמֵקי  ִמָּׁשם  ַלֲעלוֹת  רוֶֹצה 

ְּבֶהְכֵרַח ֶׁשֵּיֵלְך ִמַּדְרָּגא ְלַדְרָּגא. 

ַהּתוָֹרה  ֵאֶצל  ְּבֵפרּוׁש  ַהָּקדוֹׁש  ִמִּפיו  ִנְׁשַמע  ְוֶזה 
ַאֲחֵוי ָלן ְמָנא )ְּבִסיָמן כה( ֶׁשְּמַדֵּבר ָׁשם ֵמֲעִלּיוֹת 
ִמַּדְרָּגא ְלַדְרָּגא ֶׁשִּמְתַּגֶּבֶרת ּוִמְׁשַּתַּטַחת ַהִּסְטָרא 
ָאֳחָרא ְוַהְּקִלּפוֹת ְוכּו' ְּבָכל ַּפַעם ְוָאַמר ָאז ְּבֵפרּוׁש 
ְּכֶׁשִּנְתעוֵֹרר  ַמָּמׁש  ָהָאֶרץ  ְּבתוְֹך  ֶׁשהּוא  ִמי  ֶׁשַּגם 
ַלֲעלוֹת ִמָּׁשם ְּבֶהְכֵרַח ֶׁשֵּיֵלְך ִמַּדְרָּגא ְלַדְרָּגא ַוֲאַזי 
ְלָהָאָדם  ֵיׁש  ֵּכן  ַעל  ַּפַעם  ְּבָכל  ְּכֶנְגּדוֹ  ִמְׁשַּתְּטִחין 
ַּפַעם  ְּבָכל  ַרּבוֹת  ּוְמִניעוֹת  ְּגדוֹלוֹת  ִמְלָחמוֹת 
ִלְפָעִמים  ִּכי  ְוַגם  ֲעבוָֹדה.  ְלֵאיֶזה  ָלֶגֶׁשת  ֶׁשרוֶֹצה 
ֵמעֶֹצם ַהִּמְלָחָמה הּוא ִנְכָׁשל ְוֵאינוֹ עוֵֹמד ַּבִּנָּסיוֹן 
ֵּכן  ַעל  ֵמָחָדׁש,  ְלַהְתִחיל  ְוָצִריְך  ְוָׁשלוֹם  ַחס 

ְוָעצּום ְמאֹד  ָּגדוֹל  ִהְתַחְּזקּות  ְצִריִכין 

המשך מעמ' קודם
תו' כ"ה

ְמֻקָּׁשִרים  ֵהם  ֵּכן 
ִּכְבָיכוֹל.  ַנְפׁשוֹ,  ִּבְפִניִמּיּות  ַּגם 

)גיטין ב( 
"ְוֶזה ֶׁשָּכתּוב : "ּכֹה ָאַמר ה' ֵאי 
ֲאֶׁשר  ִאְּמֶכם  ְּכִריתּות  ֵסֶפר  ֶזה 
ֵמַאַחר  ִּכי  ְוכּו'.  ִׁשַּלְחִּתיָה" 
ִנְתַקְּׁשרּו  ְּכָבר  ֵהם  ֶׁשִּיְשָרֵאל 
ִּבְפִניִמּיּות  ֶׁשַּבָּׁשַמִים  ַלֲאִביֶהם 
ְּבַוַּדאי  ֵּכן  ַעל  ִּכְבָיכוֹל,  ַהֶּנֶפׁש, 
אֶֹפן,  ְּבׁשּום  ִנְפָרִדין  ִיְהיּו  ֹלא 
ַהֵּׁשם  ָלֶהם  ֶׁשּמוִֹכיַח  ְוֶזה 
ֶׁשְּבַוַּדאי  ָלֶהם  ּוַמְרֶאה  ִיְתָּבַרְך 
ֵאיָנם ִנְפָרִדין ִמֶּמּנּו ְּבׁשּום אֶֹפן, 
ֶּׁשָעשּו  ַמה  ֶׁשָעשּו  ִּפי  ַעל  ַאף 
ֲאִביֶהם,  ֻׁשְלַחן  ֵמַעל  ְוִנְתַרֲחקּו 
ַאף ַעל ִּפי ֵכן ֲעַדִין ֵהם ְמֻקָּׁשִרים 
ֲעַדִין  ֵּכן  ְוַעל  ַהֶּנֶפׁש,  ִּבְפִניִמּיּות 
ִיְתָּבַרְך,  ֵאָליו  ָלׁשּוב  ִּתְקָוה  ֵיׁש 
ִּכי  ְיַרֲחֵמנּו,  ָיׁשּוב  ְּבַוַּדאי  ִּכי 
ֲעַדִין ָאנּו ְמֻקָּׁשִרים ּבוֹ ִיְתָּבַרְך."
_______________________

ְיֵדי  ז. ָּכל ִחּיּות ָהִאָּׁשה הּוא ַעל 
ְּבִחיַנת  ִּכי ָהִאיׁש, ֶׁשהּוא  ַּבְעָלּה, 
ַהְמָּתָקה,  ַמְמִׁשיְך  הּוא  ַהֵּשֶכל, 
ַהִּצְמצּום  ְּבִחיַנת  ְלַהְמִּתיק 
ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ָּבּה,  ַהֶּנֱאָחז  ְוַהִּדין 
ְוַהִחּיּות.  ְוַהֶּׁשַפע  ַהְּבָרָכה  ִנְמָׁשְך 

)גיטין ג – ב(

המשך בעמ' הבא  



ן י ִר ִעי ִמיִלין ְז

עקשנות
י כ ל מ ה ו ז ח טא ב ג ד 

פני 5774 שנים, ביום השלישי לבריאת העולם ציוה בורא העולם את ל
ִרי..." ומיד הוציאה  ב ַמְזִריַע ֶזַרע ֵעץ פְּ א ֵעשֶׂ שֶׁ א ָהָאֶרץ דֶּ ְדשֵׁ הארץ: "תַּ
על  נעמדו  והעשבים  האילנות  אותם  אבל  ועשבים.  אילנות  הארץ 
פתחו של הקרקע, ולא יצאו יותר-- לא ראו אותם, ולא ידעו שהם קיימים. 
- נמצאים אך לא נראים, קיימים בפוטנציאל אך עדיין לא הגיע עוד הגשם 

שיגלה אותם, שיוכלו ליהנות מהם... 
מחכה  העולם  מלך  מדוע?  גילוי.  חסר  אך  בפועל,  נמצא  קיים,  מוכן,  הכל 
ויכיר  יעריך  נזר-הבריאה  שהאדם  רוצה  הוא  הראשון,  אדם  של  לתפילתו 

.בטובתן של האילנות והעשבים ויתפלל על כך. . .
כל אחד הוא עולם מלא, לכל אחד יעוד נפלא כאן בעולם הזה, ולכל אחד מוכן 
שפע רב בגשמיות וברוחניות... הכל נמצא מוכן ומזומן, אך עוד לא נראה כלפי 
חוץ, עוד לא רואים את זה, משום שחסרה כאן תפילה!! עוד חסרה ההכרה, 
עוד חסרים הכלים לקבל ולגלות בו את השפע, כי אם הוא יגיע בלי תפילה 

לא תהיה לו אחיזה וממשות אמיתית.
'צדיק' הוא מי שקשור לתפילה, הוא מי שמשקיע את הכוחות שלו בתפילה, 
הכל בא אצלו רק בתפילה. זהו צדיק אמיתי!  אין שום מציאות של הצלחה 
בתוך  ולהבלע  להיספג  צריך  הכל  הכל  תפילה.  ללא  וברוחניות  בתורה 
התפילה. לזכות לטוב, להתגבר על הרע, הכל תלוי בתפילה. ואפילו התורה 

.עצמה, לזכות ללמוד תורה כראוי, גם זה  תלוי בתפילה. . .
לכך מכונה הצדיק בשם 'אפרוח'.

דומה הדבר לאותה ביצה שנמצא בתוכה אפרוח קטנטן, אפילו שעל הביצה 
ביצה  כאן  יש  בסך-הכל  דבר,  ניכר  לא  כלפי-חוץ  כלום,  רואים  לא  עצמה 
תמימה, אבל באמת בתוך הביצה נמצא עולם שלם! בעל חי של ממש אשר 

יגדל ויפרח...
כמו-כן הצדיק, כל ימי חייו הינם מסכת נפלאה של תפילות. מקשה אחת של 
ביטול מוחלט להשם. הוא לא קיים כלל כלל. אין אפילו תזוזה בחייו שמגיעה 
בלי תפילה. הכל אצלו רק מתוך תפילה ודבקות בהשם יתברך...  הוא נעלם 
לגמרי בתוך התפילה, כאותה ביצה )ביצה נקראת בארמית ֵביעּוֵתּה - ותפילה 
נקראת בארמית ָבעּוֵתּה( שמחפה ועוטפת לגמרי את האפרוח שבתוכה -  זה 
הצדיק, עם התפילות שלו, עם התחנונים שהוא מתחנן על כל דבר, בכח זה 
הוא יפרח ויפרח "ִיְפַרח בְָּיָמיו ַצדִּיק" )כלשון 'אפרוח'( ויעלה מעלה מעלה... 

.עד יתגלה כמה יש בכח האדם לזכות כאן בעולם  הזה. . .
לא  בתפילה?!  נפשו  את  למסור  מוכן  כמה האדם  בעקשנות,  תלוי  הכל  אך 
לעזוב ואפילו לרגע אחד את התפילה, את הקשר לה'. את זו המעלית שמעלה 

את האדם לכל הדרגות שבעולם.
ואם המח מתבלבל, מתמלא הוא במחשבות זרות, פתאום נהיה כל-כך קשה 
להמשיך בתפילה, המח כולו עקום ומעוקם... כאן! בדיוק כאן!!! הוא המקום 
שצריך מסירות נפש מוחלטת, למסור את הנפש לגמרי לגמרי. "התפילה זה 

כל החיים שלי ואני לא עוזב אותה ל-ע-ו-ל-ם"--
במסירות נפש הזאת הוא מעלה ניצוצות מהסטרא אחרא. - כן, לא במקרה 
קשה דווקא עכשיו להתפלל. זה בכוונה, הסטרא רואה שהוא עולה על הגל 
הנכון, פה הוא הגיע לנקודת עליה, נקודה שבה הוא נלחם ומכניע את הרע, 

- ולכן הם נלחמים בו... 
יחזור אחורה?! עד שסוף סוף הגיע לרגע הנפלא הלזה,  אך החכם, כאן הוא 
וודאי שלא!!! הוא ימשיך וימשיך במסירות נפש של ממש, עד יגמר כאן הבירור.

ְטפּוָה" ים לֹא יּוְכלּו ְלַכּבוֹת ֶאת ָהַאֲהָבה ּוְנָהרוֹת לֹא ִישְׁ "ַמִים ַרבִּ
)ע"פ ליקוטי הלכות יו"ד - ביצים א' – על תורה כ"ו( 

מתורה כ"ז     תורה   כ"ו    


         יהי רצון מלפניך ה' אלקינו 
עלי  שתרחם  אבותינו,  ואלקי 
ברחמיך הרבים, ותעזרני ותושיעני, 
שאזכה לשבר ולבטל את כח המדמה 
שרירות  אחר  עוד  אלך  ולא  שבלב 
לבבי  אחר  אתור  ולא  הרע,  לבי 
ואחר עיני, רק אזכה להתגבר בכחך 
כל  ולבטל  ולהכניע  לשבר  הגדול, 
הבלבולים  וכל  המדומיות,  התאות 
וכל המניעות, הבאים מכח המדמה 
אעשה  ולא  הבהמיות.  כח  שהוא 
ממני  ויתבטלו  בהמה,  מעשה  עוד 
אהיה  ולא  הבהמיות,  תאות  כל 
ועיר  הבין.  אין  כפרד  "כסוס  עוד 
לצאת  ואזכה  יולד",  אדם  פרא 
לבחינת  בהמה  מבחינת  ולעלות 
מן  מהרה  ותעלני  דקדושה,  אדם 

המדמה אל השכל דקדושה.
)ליקוטי תפלות – כ"ה(

לעשות
מתורות
תפילות

לעשות
מתורות
תפילות

ַעל  ְלַרֵחם  ֵעת  ּוְבָכל  יוֹם  ְּבָכל  ְּפָעִמים  ְּבַכָּמה 
ַּפַעם,  ְּבָכל  ְוסוֹפוֹ  ַּתְכִליתוֹ  ַעל  ְוַלֲחׁשֹב  ַעְצמוֹ 
ֶׁשִּיְהֶיה  ֵאיְך  ֶׁשִּיְהֶיה  ְוֵאיְך  ִמֶּמּנּו  ִּיְהֶיה  ַמה  ָּכל סוֹף  ִּכי סוֹף 
ֶּׁשּיּוַכל  ַמה  ְּבָכל  ה'  ִמְלֶחֶמת  ִלְלחֹם  ּוְמֻׁשְעָּבד  ְמֻחָּיב  הּוא 
ְוַלֲעלוֹת  ָלֵצאת  ְוחוֵֹתר  ֶּׁשִּמְתַיֵּגַע  ַמה  ְּבַעְצָמּה  ַהְיִגיָעה  ִּכי 
ִמְּפִחיתּות ַמְדֵרָגתוֹ ֶזה ַּגם ֵּכן ָיָקר ְמאֹד ְמאֹד ְּבֵעיֵני ה' ִיְתָּבַרְך 

ְוִאם ִיְתַיֵּגַע ְוַיֲחּתֹר ִויַצֶּפה ְוִיְתַּפֵּלל ְּבָכל יוֹם ַלה' 
ָּבֶהם  ֶׁשָּנַפל  ֵאּלּו  ִמְּמקוֹמוֹת  ֶׁשּיוִֹציֵאהּו  ִיְתָּבַרְך 
ָּכל סוֹף  ִּכי סוֹף  ְלטוָֹבה,  ִיְהֶיה ַאֲחִריתוֹ  ְּבַוַּדאי 
ְוֵהַבְנִּתי  ָׁשַמְעִּתי  ַּכֲאֶׁשר  ְלטוָֹבה  ַהּכֹל  ִיְתַהֵּפְך 
ּוְבַכָּמה  ְלׁשוֹנוֹת  ְוַכָּמה  ְּבַכָּמה  ַהָּקדוֹׁש  ִמִּפיו 

ְרָמִזים ׁשוִֹנים." 4
_____________________________________________

1. ליקוטי הלכות או"ח - חנוכה א.  2. ליקו"ה יו"ד - מאכלי עכו"ם ג. 
3. ליקו"ה או"ח - ראש השנה ו.  4. לקו"ה חו"מ - מעקה ושמירת הנפש 

ד.  5. ליקו"ה יו"ד - עבודת אלילים ג.  6. קיצור ליקוטי מוהר"ן.

עניין אחד
הקול

שבאדם.  והפנימיות  המהות  את  מגלה  האדם  קול 
הקול נשמע משהו סתמי, כי לכאורה העיקר הוא רק 
לא  הוא  הקול  כך!  לא  זה  אבל  והתוכן?!  הדיבורים 
פחות חשוב מהתוכן. - יכול להיות אדם שנואם בחסד 
עליון, דרשותיו הם בגאונות מופלאה, אך קולו דוחה. 

מרגישים שמשהו חסר בקולו.

שורש הקול נמשך מהדעת שבאדם,- וזה על ידי לימוד 
כל  עם  התורה  לימוד  ידי  על  ובעיון,  בעומק  התורה 
מידות  עשרה  שלוש   - הדרושים  כל  עם  הפרושים, 
שהתורה נדרשת בהם. כך כפי שהאדם מזכך יותר את 

חכמתו ודעתו, הנה כי כן קולו הולך ומזדכך...

קולו הופך ל'קול דקדושה', לקול ערב ונעים, שתענוג 
לשמוע אותו. מרוב עריבות הקול כולם רצים לשמוע 
'אור'.  הזה  בקול  מרגישה  שלהם  הנשמה  אותו, 
שהם  והעריבות  הנועם  מרוב  אותו,  והשומעים 
לכל  ומתבטלים  מקבלים  הם  בדיבורים,  מרגישים 
מילה שהוא אומר. - בכח הזה הוא יכול למשוך את 

כל העולם לעבודתו, לעבדו שכם אחד. 

המשך מעמ' קודם
תו' כ"ה



לומדים ספר-המידות
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כל  על  אומר  שהיה  מידה,  לו  היה  מהורודנקע  נחמן  רבי 
אמונתו  והיתה  ולטובה,  טוב  אומר  לו,  שארע  או  שראה 

חזקה כעמוד של ברזל.
מז'בוז' אצל  פעם אחת העמידו אנשי חיל בקהילת-קודש 
היהודים. אמר לו הבעל שם טוב: התפלל שלא יעמדו אנשי 
חיל אצל היהודים. אמר לו שזה לטובה. אמר לו הבעל שם 
טוב: כמה יפה שלא היית בדורו של המן, שהיית אומר על 
הגזרה, שגם זה לטובה, ואין לך מעלה אלא מה שתלו את 
המן, שהוא גם-כן טוב.                            )שבחי הבעל שם טוב( 

עבודת המידות

אמונהאמונה
צריך להאמין בהשם 
יתברך בדרך אמונה ולא 
בדרך מופת.
)אמונה – א'(

תורה כ"ה

ולכפרת פשע
לכבוד שבת מברכים 

בתפילת מוסף ראש-חודש, אומרים "ולמחילת חטא" ובשנה 
אומרים  והעולם  גם-כן.  פשע"  "ולכפרת  אומרים  מעוברת 
מפני שמעברין השנה ואולי לא צריך להתעבר וזהו פשע וכו' 

)אולי נמצא זאת בספרים(.
שובבי"ם  תיקון  עיקר  מעוברת  שבשנה  מפני  נראה,  ולי 
לתקן  מסוגל  מעוברת  ושנה  האריז"ל,  מכתבי  כידוע 
וכמובא בתיקוני זוהר וגם  הפשעים שבתיקון הברית וכו'. 
הוא"ו  שאז  וכו'  ובליקו"ה  מעוברת,  השנה  ענין  בהאריז"ל 
בשלמות, א' שמתוך הוא"ו ו' ו' וכו' נגד י"ב שבטים, ואחד 
כתר נגד שבט הי"ג יוסף מנשה ואפרים וכו'. ועיין בליקו"ה 
הל' דינים בחו"מ וכו' וד"ל. ]המעתיק: וזה הפרוש "לכפרת-

על-ידי  הוא בשלמות,  כפרת הפשע  העיבור  - שבשנת  פשע" 
תיקון שובבי"ם שהוא בשלמות יותר מבכל שנה רגילה.[

)ר' שמואל הורביץ ז"ל(

ָהִעּבּור,  סוֹד  ְּבִחיַנת  הּוא  יוֵֹסף  ִּכי  ָהִעּבּור:  סוֹד  ְּבִחיַנת  ְוֶזה 
ה',  ְלֵׁשם  ְלהוֹדוֹת  ְלִיְשָֹרֵאל  ֵעדּות  ָיּה  ִׁשְבֵטי  ָעָשֹר  ְׁשֵנים  ֵיׁש  ִּכי 
ּוְכֶנֶגד ֶזה ֵהם  ְוכּו',  ַהְּתִפָּלה  נְֻסֲחאוֹת  ָעָשֹר  ְׁשֵנים  ְּבִחיַנת  ֶׁשֵהם 
ָהִעּבּור  ְוחֶֹדׁש  ְּתִפָּלה.  ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא  ַהְּלָבָנה  ָחְדֵׁשי  ָעָשֹר  ְׁשֵנים 
יוֵֹסף  ְּבִחיַנת  ֶזה  ֶעְשֵֹרה חֶֹדׁש.  ְׁשֹלׁש  ַּבת  ַהָּׁשָנה  ְוָאז  ֶׁשּמוִֹסיִפין 
חֶֹדׁש  ְּכֶנֶגד  ָידוֹ.  ַעל  ֶאָחד  ֵׁשֶבט  ְוִנּתוֵֹסף  ְׁשָבִטים  ִלְׁשֵני  ֶׁשֶּנֱחַלק 
ָהִעּבּור, ִּכי ִעַּקר ָהִעּבּור הּוא ְּכֵדי ְלַהְׁשווֹת ְׁשַנת ַהְּלָבָנה ִעם ְׁשַנת 
ַחָּמה, ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ִחּבּור ַחָּמה ּוְלָבָנה ֶׁשִּיְהֶיה אוֹר ַהְּלָבָנה ְּכאוֹר 
ַהַחָּמה ְוִיְהיּו ְׁשֵניֶהם ֶאָחד. ְוֶזה ַנֲעֶשֹה ַעל ְיֵדי יוֵֹסף ֶׁשהּוא סוֹד 
ָהִעּבּור ֶׁשְּמַחֵּבר ְׁשֵניֶהם ַחָּמה ּוְלָבָנה, ֶׁשֵהם ְׁשֵני ְּבִחינוֹת ֱאֶמת, 
ְּדַהְינּו ֶׁשְּמַחֵּבר ְׁשֵנים ָעָשֹר ִׁשְבֵטי ָיּה ֶׁשֵהם ְׁשֵנים ָעָשֹר נְֻסֲחאוֹת 
ְלַיֲעקֹב ֶׁשהּוא  ַהְּתִפָּלה ְוכּו', ְׁשֵנים ָעָשֹר ֳחָדִׁשים, הּוא ְמַחְּבָרם 
ֶעֶצם ָהֱאֶמת ְּבִחיַנת ַחָּמה. ְוַעל ֵּכן ָנַתן ַיֲעקֹב ְליוֵֹסף ַּדְיָקא ֶׁשֶכם 
ֶאָחד ַעל ֶאָחיו, ֶׁשהּוא ַהְּבכוָֹרה ֶׁשֵּיָחֵלק ִׁשְבטוֹ ִלְׁשַנִים. ֶׁשֶּזהּו סוֹד 
ָהִעּבּור. ִּכי ִעַּקר ַהְּתִפָּלה ְוָכל ִּתּקּוָנּה הּוא ַעל ְיֵדי ֱאֶמת ְוָהֱאֶמת 
ֶׁשהּוא  ַיֲעקֹב  ֶׁשל  ָהֱאֶמת  ְלַקֵּבל  ֶאְפָׁשר  ְוִאי  ַיֲעקֹב  ְּבִחיַנת  הּוא 
ַצִּדיק  ְּבִחיַנת  יוֵֹסף, ֶׁשהּוא  ְיֵדי  ַעל  ִּכי ִאם  ָהֱאֶמת  ֶעֶצם  ְּבִחיַנת 
ְיסוֹד עוָֹלם, ֶׁשהּוא ְמַקֵּבל ָהֱאֶמת ִמַּיֲעקֹב ּוְמִאירוֹ ִּבְכַלל ִיְשָֹרֵאל.
)לקוטי הלכות חו"מ - דינים ג - טז(

אמר רבה בר חיננא סבא משמיה דרב כל שלא אמר אמת ויציב 
שחרית ואמת ואמונה ערבית לא יצא ידי חובתו שנאמר להגיד 

בבקר חסדך ואמונתך בלילות.
עיקרי  כל  ללילה,  המכונה  הזה  בעולם  אבל  שם:  כותב  עיין 
אמונתינו הלה המה אצלנו דרך אמונה, לזה תיקנו לומר בערבית 
כי גם עיקר האחדות צריך להאמינו  לרמוז  וכו',  ואמונה  אמת 

)ברכות דף יב – א( בדרך אמונה, לא בדרך המופת.

יכול  חקירות  שום  בלי  לבד  באמונה  בתמימות  הולך  כשאדם 
לזכות שיעזור לו השם יתברך שיבוא לבחינת רצון שהוא למעלה 
מחכמה. כי באמת חכמה דקדושה הוא למעלה מאמונה, אבל אף 
על פי כן אנו צריכים לבלי לילך בחכמות וחקירות רק באמונה 
לבד כי אמונה הוא דבר חזק מאד, ואזי כשהולך באמונה לבד 
בלי חקירות וחכמות אזי זוכה לבוא לבחינת רצון שהוא למעלה 
מאד  חזק  מופלג  רצון  לו  שיהיה  שיזכה  דהינו  מחכמה  אפלו 
לעשות  מה  ידע  שלא  עד  מאד  נמרץ  בהשתוקקות  יתברך  אליו 
אך יש חקרן שהוא בתוך  וכו'.  ויצעק  כלל מגדל ההשתוקקות. 
לב בני אדם. דהינו הבעל דבר שהוא מכניס חקירות בלב האדם 
את  ולחזק  החקירות  כל  מלבו  לגרש  ולגרשו,  להכניעו  וצריכין 

עצמו באמונה.
העולם  אצל  ואמר:  ענה  מאמונה,  מדבר  היה  אחת  פעם  שוב 
אמונה הוא דבר קטן ואצלי אמונה הוא דבר גדול מאד. ועיקר 
האמונה היא בלי שום חכמות וחקירות כלל. רק בפשיטות גמור 

כמו שהנשים וההמון עם הכשרים מאמינים.
)שיחות הר"ן – ל"ב( 

ֱאמּוָנה ִהיא ְיסוֹד ָּכל ָהעוָֹלמוֹת ֻּכָּלם ִויסוֹד ָּכל ַהּתוָֹרה ֻּכָּלּה, ִּכי ה' 
ִיְתָּבַרְך, ִּכְבָיכוֹל, ֹלא ָהָיה ָיכֹל ְלַהְתִחיל ִלְברֹא ׁשּום עוָֹלם ַעד ֶׁשָּבָרא 
ְלַהֲאִמין  ְּבַהֵּשֶכל  ּכַֹח  ֶׁשִּיְהֶיה  ְּדַהְינּו  ָהֱאמּוָנה,  ִמַּדת  ֶאת  ְּתִחָּלה 

)ליקוטי הלכות יו"ד - נדה ב( ְּבָהֱאֶמת, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינוֹ ְמִבינוֹ ְּכָלל. 

לעלוי נשמת חנה בת יעקב ז"ל

הספר הנדיר "יחוס הגדולים" 
מאת הרה"ח ר' שמואל הורביץ ז"ל

במחיר מיוחד 057-3155-466 

ַהְּגָוִנין )שיש בממונו של הנותן צדקה(  ְוַהְּפֵאר ֶׁשל  ְוַדע ִּכי ַהֵחן 

ִנְתַּגָּלה ַרק ֵאֶצל ִיְׂשָרֵאל... ּוִבְׁשִביל ֶזה ָהַעּכּו''ם ְּתֵאִבין ְלָממוֹן 
ַהְּגָוִנין  ֵאין  ִּכי  ְוֶזה  ֵמעוָֹלם  ָממוֹן  ָרָאה  ְּכִאּלּו ֹלא  ְיהּוִדי  ֶׁשל  ְוִדיָנר 

ְמִאיִרין ְּבָממוָֹנם ֶׁשל ָהַעּכּו''ם. 
ֲאָבל ַּדע ִּכי ֵּתֶכף ּוִמָּיד ְּכֶׁשָהַעּכּו''ם ְמַקֵּבל ַהָּממוֹן ִמִּיְׂשָרֵאל ִנְתַעֵּלם 
ַהֵחן ְוַהְּפֵאר ְּבתוְֹך ַהָּממוֹן ְוַעל ֵּכן ּתוֵֹבַע ָהַעּכּו''ם ְּבָכל ַּפַעם ָממוֹן ַאֵחר 
ִמִּיְׂשָרֵאל ְוׁשוֵֹכַח ַהָּממוֹן ֶׁשְּכָבר ִקֵּבל ִּכי ִנְתַעֵּלם ַהֵחן ְּכֶׁשָּבא ְלַיד ָהַעּכּו''ם.


