
ַּבֵּלב  ֶׁשִּיָּׁשֵאר  ְּכֵדי  ַהִהְתַלֲהבּות,  ְלַצְמֵצם  ְוָצִריְך 
ָחָלל, ְּכמוֹ ֶׁשָּכתּוב:1 "ְוִלִּבי ָחַלל ְּבִקְרִּבי". ְוַעל ְיֵדי 
ַהִּצְמצּום ֶׁשל ַהִהְתַלֲהבּות, יּוַכל ָלבוֹא ְלִהְתַּגּלּות 
ֵמַהִּמּדוֹת, ַהְינּו ַלֲעבֹד ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְּבַהְדָרָגה 

ּוְבִמָּדה.

צמצום

צריך  זאת,  ובכל  דקדושה...  התלהבות  אש, 
'להצטמצם',   – ההתלהבות?!  את  לצמצם 
תרתי  נראה  זה  כאן???  קורה  מה  'לנחות', 

דסתרי, להתלהב או לא להתלהב? 

והתשובה היא, וודאי שחייבים להתלהב. לבעור 
אש!!! בלי אש, אין מה לכבות. מה לאזן ואת 
מה לצמצם, עוד אין אפילו בסיס. אחרי שזכו 
הצמצום  עבודת  מתחילה  כאן  לבערה,  לאש, 
לזכות להגיע לנקודה המדויקת, לאש הנכונה, 
כך שההתלהבות וההתנהגות יהיו במינון הנכון 

והרצוי. 2

אור אין סוף

להרגיש  האש,  את  להדליק  הוא:  ראשון  שלב 
את האור - לגלות עולם חדש. בשלב השני: צריך 
מכניסים  האורות,  את  לוקחים  איך  לראות 

אותם לתוך כלים, כך שיהפכו לקנין של קבע. 

'אין  הוא  האור  הגילוי,  שברגע  כמובן  כלומר, 
לעורר  רוצים  חשמלי,  שוק  קיבל  האדם  סוף'. 
עשרות  כאן--  נגמר  לא  זה  אך  מהשינה.  אותו 
רבים של אנשים טעמו את האור כי טוב, ובכל 
זאת, בסופו של דבר, התעלמו ממנו. הגילויים, 
התחושות, ההרגשות, הראיות, ההוכחות, הם 

אינם סוף-פסוק. 

ביטול

האור,  שנדלק  זכית  'ביטול'.  פירושו  'צמצום' 
עכשיו תתחיל להתבטל, תתחיל לעבוד. 

ברגעים  הגדולים,  בפרטים  גדול,  להיות  קל 
הוא  האמיתי  והמבחן  החכמה  אך  הנעלים. 
השגרה  עם  להתמודד  יום,  ביום  דווקא 
להפוך  לדעת  מעמד,  להחזיק  שם  האפרורית, 

את האור לאורח חיים...

אותם  על  הוא  המלכות,  התגלות  "עיקר 
פי  על  אף  רצונו  ועושים  ציווייו  שמקיימים 
שהוא כנגד רצונם, אף על פי כן מוכרחין לבטל 
רצונם מפני רצון המלך, וזה שייך רק אצל בני 

אדם שהם בעלי בחירה."3

אור הגאולה
ה ל ו א ג ד א  ת ל ח ת א י  ל ש ר  פ ס ה
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חושן משפט  הל' דינים ד' - עדות ב'

הּוא  ּוַמָּתן  ַהַּמָּשא  ָּכל  ִּתּקּון  א. 
ְצִריִכין  ִּכי  ְּבִחינוֹת,  ְׁשֹלָׁשה  ְיֵדי  ַעל 
ֶאל  ַהַּמֲחָׁשָבה  ְּפִניִמּיּות  ְלַקֵּׁשר 
ַהַּמֲחָׁשָבה  ִחיצוִֹנּיּות  ַרק  ַהּתוָֹרה 
ִיְהֶיה ְּבַהַּמָּשא ּוַמָּתן ְוֶזה ִּתּקּון ֶאָחד 
ֶאל  ְלַקְּׁשָרּה  ַהַּמֲחָׁשָבה  ִּתּקּון  ֶׁשהּוא 
ַהַּמָּשא  ַלֲעשֹוֹת  ְצִריִכין  ַּגם  ַהּתוָֹרה. 
ִּדּבּורוֹ  ְיַׁשֶּנה  ֶׁשֹּלא  ֶּבֱאמּוָנה  ּוַמָּתן 
ְלעוָֹלם ְוִיְהיּו ַהֵהן ֵהן ְוַהָּלאו ָלאו ְוֶזה 
ַהַּמָּשא  ֶׁשל  ָהֵעֶסק  ְוגּוף  ֵׁשִני.  ִּתּקּון 
ְּדַהְינּו ַמה ֶּׁשּקוֶֹנה אוֹ  ְּבַעְצמוֹ,  ּוַמָּתן 
ֵּברּור  ִעַּקר  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ְוכּו',  מוֵֹכר 
ְּבִחיַנת  ֶזהּו  ֵמַהְּקִלּפוֹת  ַהִּניצוֹצוֹת 

ִּתּקּון ְׁשִליִׁשי. )ד - ד( 
ְּבָכל  ְצִריִכין  ִּתּקּוִנין  ַהְּׁשֹלָׁשה  "ֵאּלּו 
ְּבִחיַנת  ְוֵהם  ֶׁשָּבעוָֹלם  ַהְּדָבִרים 
ְוַהַּמֲעֶשֹה,  ְוַהִּדּבּור  ַהַּמֲחָׁשָבה  ִּתּקּון 
ִמָּכל  ַהִּניצוֹצוֹת  ְלָבֵרר  ְצִריִכין  ִּכי 
ַעל  ַנֲעֶשֹה  ְוֶזה  ֶׁשָּבעוָֹלם  ַהְּדָבִרים 
ֶׁשעוִֹשֹין  ְוָהֵעֶסק  ַהַּמֲעֶשֹה  ּגּוף  ְיֵדי 
ְּבִחיַנת  ְוֶזה  ַהָּדָבר  ְּבֶזה  ְועוְֹסִקין 
ִּתּקּון ַהַּמֲעֶשֹה, ַאְך ִאי ֶאְפָׁשר ְלָבֵרר 
ְוָהֲעִשָֹּיה  ָהֵעֶסק  ְיֵדי  ַעל  ַהִּניצוֹצוֹת 
ֶׁשעוִֹשֹין ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ָהֱאמּוָנה, ִּכי 

ִעַּקר ַהֵּברּור ַעל ָיָדּה." 
________________________

ְלָבֵרר  ּכַֹח  ֵאין  ְלָהֱאמּוָנה  ַּגם  ב. 
ַהּתוָֹרה,  ְיֵדי  ַעל  ִאם  ִּכי  ַהִּניצוֹצוֹת 
ְּדַהְינּו ַעל ְיֵדי ֶׁשְּמַקֵּׁשר ַמֲחַׁשְבּתוֹ ֶאל 
ּוַמָּתן,  ַהַּמָּשא  ֲעִשַֹּית  ִּבְׁשַעת  ַהּתוָֹרה 
ֶׁשֹּלא  ָהֱאמּוָנה  ִנְׁשֶמֶרת  ֶזה  ְיֵדי  ַעל 
ֻּתְפַּגם, ַחס ְוָׁשלוֹם, ְוֵיׁש ָלּה ּכַֹח ְלָבֵרר 
ַחס  ַהּתוָֹרה,  ְּבֹלא  ֲאָבל  ַהִּניצוֹצוֹת, 
ְּבַעְצמוֹ  ֱאמּוָנתוֹ  ִּתְתַקְלֵקל  ְוָׁשלוֹם, 
ְוֹלא ַּדי ֶׁשֹּלא ְיָבֵרר ַהִּניצוֹצוֹת, ַאף ַּגם 
ְיַׁשֶּנה ְוַיֲחִליף ִּדּבּורוֹ ְוִיְפּגֹם ֱאמּוָנתוֹ. 

)ד - ד(
________________________

ג. ה' ִיְתָּבַרְך ָּבָרא ֶאת ָהעוָֹלם ַעל ְיֵדי 
ַהּתוָֹרה, ְּכמוֹ ֶׁשָּכתּוב, "ָוֶאְהֶיה ֶאְצלוֹ 
ָאמוֹן ְוכּו'". ַּגם ַעל ְיֵדי ֱאמּוָנה, ְּכמוֹ 

מאמר תורה מ"ט – לשמש שם אוהל בהם

סוד הצמצום

מעלת הלימוד
ִּכי ַעל ִּפי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְוַהּיוֵֹצא ָּבֶהם ַהְמבָֹאִרים ִּבְדָבֵרינּו, ּתּוַכל ַלֲעשוֹת ְלָך ֶּדֶרְך ְלָהִבין ְמַעט ִמְּזֵעיר 
ְּבַדְרֵּכי ַהַּקָּבָלה ֶׁשל ַהּזַֹהר ַהָּקדוֹׁש והארי ז"ל ְלהוִֹציא ֵמֶהם ְּדָרִכים ְוֵעצוֹת ְלַמֲעֶשֹה. ַעל ִּפי ַהְקָּדמוֹת 
נוָֹראוֹת ְוֵעצוֹת ֲאִמִּתּיוֹת ֶׁשל ִּדְבֵרי ּתוָֹרתוֹ ֶׁשל ַרֵּבנּו ז"ל, ֶׁשָּכל ּתוָֹרה ְותוָֹרה ְוָכל ַמֲעֶשֹה ּוַמֲעֶשֹה ִהיא 

ְיֵדי ֶזה ְיכוִֹלין ְלָהִבין ַּגם ָּכל ַּדְרֵכי ַהַּקָּבָלה.  ּפוַֹתַחת ְׁשָעִרים ַרִּבים ֶׁשל ַהָּשַֹגת ֱאֹלקּות, ֶׁשַעל 

אִם ּתִזְּכֶה לִׁשְקוֹד עַל ּתוֹרָתוֹ הַּקְדוֹׁשָה יוֹם יוֹם ּבִׁשְקִידָה רַּבָה.       )ליקוטי הלכות או"ח - תפילין ה( 

ֲחָתנוֹ  ִעם  ֶמעְדֶוועִדְווֶקע  קֶֹדׁש  ִּבְקִהַּלת  ָשָֹרה  ָמַרת  ַהַּצֶּדֶקת  ְלִבּתוֹ  ִנּשֹּוִאין  ָעָשֹה  תקס"ג  ִּבְׁשַנת 
ָהַרָּבִני מוֵֹרנּו ִיְצָחק ַאייִזיק ֶּבן ַהְּגִביר מוֵֹרנּו ַרִּבי ֵליּב ָּדאְּבָראְווֶניר ִּכי ְלָׁשם ִנְתַקְּבצּו ְׁשֵניֶהם ַאף ַעל 
ִּפי ֶׁשָאז ָהָיה ְּכָבר ִּבְּבֶרְסַלב ְוַהֲחֻתָּנה ָהְיָתה ְּברֹאׁש חֶֹדׁש ִניָסן ֶׁשָחל ָאז ְּביוֹם ֲחִמיִׁשי ְוַהֻחָּפה ָהְיָתה 

ָּבֶעֶרב אוֹר ְליוֹם ו' ֶעֶרב ַׁשַּבת קֶֹדׁש:

ְוִגָּלה ְּבֶרֶמז ֶׁשָראּוי ֶׁשֵּיֵצא ֵמֶהם ְוכּו'( ַאַחר  ַאַחר ַהֻחָּפה ִּדְּברּו ִמָּמִׁשיַח ְוכּו' )ְוָאַמר ַרֵּבנּו ַז"ל 
אֶֹהל  ָשֹם  ַלֶּׁשֶמׁש  ַהַּמְתֶחֶלת  ְמאֹד  ְּגבוָֹהה  ּתוָֹרה  ַהְּׁשִליִׁשית  ְסֻעָּדה  ַעל  ָאַמר  קֶֹדׁש  ְּבַׁשַּבת  ָּכְך 
ָּבֶהם ְּבִלּקּוֵטי א' ְּבִסיָמן מ"ט ְוָׁשם ְמֻרָּמז ִניָסן ְוָשָֹרה ְוִיְצָחק ְוַכָּלה ַוֲחֻתָּנה ְוכּו'. ְוָאַמר ֶׁשּזֹאת 
ִלְגזֹר  ֶׁשרוִֹצין  ָאז  ַהִּנְׁשָמע  ּפּוְנְקִטין  ֶׁשּקוִֹרין  ַהְּגֵזָרה  ִּבְׁשִביל  ַרק  ִּבְׁשִביֵלנּו  ָאַמר  ֹלא  ַהּתוָֹרה 
ַהְכָנַעת  ֵמִעְנַין  ְמַדֵּבר  ָׁשם  ִּכי  ְּבָיֵמינּו.  ָיְצאּו  ָהַרִּבים  ַּבֲעווֹנוֵֹתינּו  ֲאֶׁשר  ְוָׁשלוֹם  ַחס  ִיְשָֹרֵאל  ַעל 
ָהַעּכּו"ם ִּכי ֶאֱעֶשֹה ָּכָלה ְּבָכל ַהּגוִֹים. ֶׁשֶּזה ְּבִחיַנת ַּכָּלה ְּדָאְכֵלי ּכָֹּלא ְוָׁשֵצי ּכָֹּלא ְוַאֶּתם ַהְּדֵבִקים 

ְוכּו' ְוָהֵבן ָׁשם ְמאֹד ִּכי ֵהם ְּדָבִרים ֲעֻמִּקים ּוְגבוִֹהים ְמאֹד



להלחם

בכלל הצמצום גם... כידוע שבכל פעם שהאדם 
כנגדו  מתקומם  מיד  חדשה  למדרגה  עולה 
להארת  שזכה  זה  כמו-כן  חדש,  יצר-הרע 
ההתלהבות, מיד אחר-כך בא לו נסיון החושך 
המבחן--  נמצא  הזאת  בנקודה  וההסתרה. 
עצמו  יצמצם  ימשיך?!  האם  הנסיון!  כאן 
המחשבות  כל  על  יתגבר  האור?!  נעלם  אפילו 

המרחיקות והמבלבלות, וימשיך בעבודתו.

העבודה,  בתחילת  גם  הוא  זה  דבר  "שורש 
עד  בליבו  שבוער  ההתלהבות  לצמצם  שצריך 
אין סוף ולעשות חלל בקרבו כדי שיוכל לבוא 
היצר  רוצה  כך  אחר  אך  המידות.  להתגלות 
הרע לקלקל את הבריאה, ולטמטם את החלל 
שהם  ושלום  חס  רעות  במחשבות  שבליבו 
התפאר  זה  ועל  לב.  טפשות  לב  ערלת  בחינת 
ליבו  ונשאר  הרע  היצר  את  להרוג  שזכה  דוד 

חלל בקרבו כראוי להיות." 3

פנים ואחור

על  ולכסות  להעלים  פירושו  אין  גם הצמצום, 
האור  הפיכת  פירושו  צמצום,  לגמרי.  האור 
עשיה  על-ידי  האור  גילוי  מעשיים,  לכלים 

והתבטלות לאור. 

לתוך  להמשיך  לראות  חייבים  מכן,  לאחר 
ישארו  שלא  האור,  את  והמעשים  העבודה 
המעשים יבשים חסרי אור. כי אם האור חסר 
ונעלם, נהיה משם גופא, שורש ואחיזה לסטרא 

אחרא רח"ל.
"ִּכי ִעַּקר ִהְתַּגּלּות ִהיא ַרק ַעל ְיֵדי ְּבִחיַנת ַהִּמעּוט 
ְוַהִּצְמצּום, ֲאָבל ְצִריִכין ְלַמְּלאוֹת ְּפִגימוֹת ַהְּלָבָנה 
ַהִּמעּוט  ְיֵדי  ַעל  ִּכי  ִמעּוט,  ׁשּום  ָּבּה  ִיְהֶיה  ְוֹלא 
ַהִּסְטָרא  ֲאִחיַזת  ִנְׁשַּתְלֵׁשל  ִמָּׁשם  ְוַהִּצְמצּום, 
ִמְּבִחיַנת  ֶׁשֲאִחיָזָתם  ָהְרָׁשָעה,  ַמְלכּות  ָאֳחָרא 
ֶׁשַאַחר  ְצִריִכין  ָאנּו  ֵּכן  ַעל  ַּכָּידּוַע,  ְוִדין  ִצְמצּום 
ָחָלל  ְּבִחיַנת  ְוַנֲעָשה  ָהאוֹר  ֶׁשִּנְתַצְמֵצם  ַהִּצְמצּום 
ֶהָחָלל  ּוְלַמְּלאוֹת  ִלְראוֹת  ְצִריִכין  ְוכּו',  ַהָּפנּוי 
ָּכל  ֶׁשִּיְהֶיה  ִיְתָּבַרְך  ֱאֹלקּותוֹ  ְלָׁשם  ְלַהְמִׁשיְך 
ִּבְבִחיַנת  ְׁשמוֹ.  ִיְתָּבַרְך  ֵמֱאֹלקּותוֹ  ְמֻמָּלא  ֶהָחָלל 

ְמֹלא ָּכל ָהָאֶרץ ְּכבוֹדוֹ." 2

סוד גדול

ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ָּגדוֹל  סוֹד  ֶּבֱאֶמת  הּוא  ַהָּדָבר  "ֶזה 
ָּבֶזה,  ִנְתַקָּׁשה  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ַוֲאִפּלּו  ְלַהִּשיגוֹ. 
ְּדַהְינּו  ַהְּלָבָנה,  ְּפִגיַמת  ְּכֶׁשְּמַמְּלִאין  ֵּתֶכף  ִּכי 
עוָֹלם  ָּבֵאי  ָּכל  ַעל  ִיְתָּבַרְך  ַמְלכּותוֹ  ֶׁשִּנְתַּגֶּלה 
ֶאְפָׁשר  ִאי  ֲאַזי  ָהָאֶרץ,  ָּכל  ֶאת  ה'  ְּכבוֹד  ְוִיָּמֵלא 
ְלַקֵּבל אוֹר ַהִהְתַלֲהבּות ַהֶּזה ִּכי ִאם ֵּכן ַהּכֹל ֵאין 
ֵּכן  ְוַעל  ֵמַהִּמּדוֹת,  ְלִהְתַּגּלוֹת  ֶאְפָׁשר  ְוִאי  סוֹף 
ְּכֶׁשֵּיׁש  ְוֵתֶכף  ּוִמעּוט.  ַהִּצְמצּום  ֶׁשִּיְהֶיה  ְּבֶהְכֵרַח 

ֲאִחיָזה  ְלִהְׁשַּתְלֵׁשל  ְוָׁשלוֹם  ַחס  יּוַכל  ִצְמצּום 
ְלַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ִמִּצְמצּום ָהאוֹר, ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת 
ִאי  ֵּכן  ְוַעל  ֲאִחיָזָתם.  ֶׁשִּמָּׁשם  ָהאוֹר  ִהְסַּתְּלקּות 
ַעְכָׁשו  ֲאָבל  ַעְכָׁשו...  ַהֶּזה  סוֹד  ְלַהִּשיג  ֶאְפָׁשר 
ָהִעּבּור,  סוֹד  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ְּבסוֹד,  ַהֶּזה  ַהָּדָבר 
ַהּדוֹר  ִלְגדוֵֹלי  ַרק  ֶׁשִּנְמַסר  ַהחֶֹדׁש  ִקּדּוׁש  סוֹד 
ָעָליו  ַרֵּבנּו,  מֶֹׁשה  ַעד  ִאיׁש  ִמִּפי  ִאיׁש  ְּבַקָּבָלה 

ַהָּׁשלוֹם." 2

הלהבה,  אש  הבערה,  בין  הנכון  השילוב  את 
הדור.  מנהיג   - מהצדיק  מקבלים  לצמצום. 
שהוא המגלה את הדרך איך מחד לבעור להשם 
יתברך, אך מאידך שזו הבערה תהיה בתוך כלים 
נכונים כך שיהיה קיום אמיתי לאור ויזכו על-

ידי זה האור לקבל עול מלכות שמים שלמה...
ְּבִחיַנת  ַהּדוֹר,  ַמְנִהיג  ֶׁשהּוא  ְלַבד,  "ַהַּצִּדיק 
ְלַהְמִׁשיְך  ָיכוֹל  הּוא  ַהָּנִשיא,  ְּבִחיַנת  מֶֹׁשה, 
ֶהָאָרה זוֹ ַּבֲאָנָׁשיו ְלהוִֹדיָעם ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ֵיְלכּו ָּבּה 
ְלַקֵּבל עֹל ַמְלכּותוֹ ְּבַהְדָרָגה ּוְבִמָּדה ְוכּו'... ֲאֶׁשר 
ָלֶהם ְלַבד ִנְמָסר ַהּסוֹד ַהֶּזה ְוֵהם מוִֹרים אוָֹתנּו 
ֶאת ַהֶּדֶרְך ֵנֵלְך ָּבּה ְוכּו' ְּבאֶֹפן ֶׁשּנּוַכל ְלַקֵּבל ָעֵלינּו 
עֹל ַמְלכּותוֹ ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ִיְהֶיה ִקּיּום ָהעוָֹלם." 2

לרוץ כגבור

ִמִּפיו  ָאז  ָׁשַמְעִּתי  ַהּתוָֹרה,  זֹאת  ֶׁשָאַמר  "ְּבֵעת 
ְּבֵפרּוׁש  ֶׁשָאַמר  יוֵֹתר.  ְּבֵבאּור  ֶזה  ִעְנָין  ַהָּקדוֹׁש 
ִעְנָין ֶזה, ְלִעְנַין ְּבֵני ָאָדם ַהּזוִֹכים ַלֲעשֹוֹת ְּתׁשּוָבה 
ְלַתֵּקן  ֶׁשּזוִֹכים  ִּפי  ַעל  ֶׁשַאף  ְוָאַמר,  ֶהָעָבר.  ַעל 
ֵהיָכן הּוא אוֹתוֹ  ֲעַדִין  ֵכן  ִּפי  ַעל  ֶּׁשָעַבר, ַאף  ַמה 
ֶׁשָהיּו  ִיְתָּבַרְך,  ֵמַהֵּׁשם  ְרחוִֹקים  ֶׁשָהיּו  ַהְּזַמן 
ַהְּזַמן?  ְּבאוֹתוֹ  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ֶאת  ַלֲעבֹד  ְיכוִֹלים 
ְלַהְׁשִלים  ְּדַהְינּו  זֹאת!  ְלַתֵּקן  ְצִריִכים  ּוְבַוַּדאי 
ֶאת  ַלֲעבֹד  ְיכוִֹלים  ֶׁשָהיּו  ָהֲעבוָֹדה  ֶאת  ּוְלַמֹּלאת 
ְנזּוִפים  ֶׁשָהיּו  ָהֵעת  אוֹתוֹ  ְבָכל  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם 
ַאַחר  ֵּכן  ַעל  ִמֶּמּנּו.  ּוְרחוִֹקים  ִיְתָּבַרְך  ִמְּלָפָניו 
ֶׁשּזוִֹכין ְלִהְתעוֵֹרר ִלְתׁשּוָבה, ְצִריִכין ְזִריזּות ָּגדוֹל 
ַּבֲעבוָֹדתוֹ ִיְתָּבַרְך, ְוָלרּוץ ְמאֹד ְמאֹד, ְּכֵדי ֶׁשִּיְזֶּכה 
ַּגם  ּוְלַהְׁשִלים  ְלַתֵּקן  ֲעבוָֹדתוֹ  ְזִריזּות  ְיֵדי  ַעל 

ֶחְסרוֹן ָהֲעבוָֹדה ֶׁשל ַהָּיִמים ֶׁשָעְברּו."4

להספיק  חייב  האדם  הצמצומים,  כל  עם  גם 
עשה  הוא  אם  ואפילו  חייב...  שהוא  מה  את 
תשובה שלמה, את מה שהוא הפסיד בעבודתו 
מתפלל  ועל-כך  להשלים!!!  חייב  יהיה  הוא 
במדור   - להלן  )הובא  תפילות:  בליקוטי  מוהרנ"ת 
לעלות  להתקדם  שנזכה  תפילות'(  מתורות  'לעשות 

זאת  ובכל  כסדר,  שלא  במהירות  ולהתעלות 
הנכונה  במידה  האור  את  לצמצם  האיך  נדע 

________________________והראויה.
1. ְּתִהִּלים ק"ט.  2. ליקוטי הלכות או"ח - ראש חדש ד.  3. פרפראות 

לחכמה על התורה.  4. ליקוטי מוהר"ן תורה מ"ט.

ֶּבֱאמּוָנה".  ַמֲעֵשֹהּו  "ְוָכל  ֶׁשָּכתּוב, 
ַחד.  ֻּכָּלא  ְוָהֱאמּוָנה  ַהּתוָֹרה  ּוֶבֱאֶמת 

)ד - ז(
________________________

ַמֲאִמיִנים  ֻּכָּלם  ֶׁשִּיְשָֹרֵאל  ֵמֲחַמת  ד. 
ֻּכָּלם  ִנְקָרִאים  ֵּכן  ַעל  ַמֲאִמיִנים  ְּבֵני 
ֻּכָּלם  "ְוַעֵּמְך  ֶׁשָּכתּוב,  ְּכמוֹ  ַצִּדיִקים, 

ַצִּדיִקים". )ד - ט(
________________________

ַעְוָלה  ַיֲעשֹּו  ֹלא  ִיְשָֹרֵאל  ְׁשֵאִרית  ה. 
ֶׁשל  ַהֶּׁשֶקר  ְוִעַּקר  ָּכָזב  ְיַדְּברּו  ְוֹלא 
ָטעּות,  ֵמֵאיֶזה  ִנְמָׁשְך  ֶׁשֶקר  ַהּטוֵֹען 
ֶהֵּתר.  לוֹ  ּומוֶֹרה  ְּבַעְצמוֹ  ֶׁשּטוֶֹעה 
ְוַהֶהֵּתִרים  ַהַהְׁשָמטוֹת  ֵאּלּו  ְוָכל 
ֶׁשֹּלא  ֵמֲחַמת  ִנְמָׁשְך  ֶׁשּלוֹ  ָטעּות  ֶׁשל 
ִאם  ִּכי  ַהּתוָֹרה,  ֶאל  ַמֲחַׁשְבּתוֹ  ִקֵּׁשר 
ַהּתוָֹרה  ֶאל  ַמֲחַׁשְבּתוֹ  ְמַקֵּׁשר  ָהָיה 
ֶׁשְּבַהַּמָּשא ּוַמָּתן ָהָיה ִנְׁשָמר ָהֱאמּוָנה 
ֵאּלּו  ָטעּוִתים  ִליֵדי  ָלבוֹא  ֶׁשֹּלא  ֶׁשּלוֹ 

ֶׁשֵהם ְּפַגם ָהֱאמּוָנה. )ד - ט(
________________________

ֶנֱאָחִזים  חֹל  ֶׁשְּבִעְסֵקי  ַהִּניצוֹצוֹת  ו. 
ָּבֶהם ַהְּקִלּפוֹת ְוִסְטָרא ָאֳחָרא ַהְרֵּבה, 
ֶׁשִּמָּׁשם ּתֶֹקף ַהִּמְלָחָמה ֶׁשל ָּכל ָאָדם 

ָּבעוָֹלם ַהֶּזה. )ד - י(
________________________

ֲחֵברוֹ  ָממוֹן  ַמְכִחיׁש  ֶׁשֶאָחד  ֶזה  ז. 
ַּכִּדין  ֶׁשֹּלא  ֲחֵברוֹ  ְּבָממוֹן  ִלַּגע  ְורוֶֹצה 
ְיֵדי ֶזה  ְוַעל  ֶזה ְּבִחיַנת ְּפַגם ַהִּמְׁשָּפט 
ִנְמָׁשְך ְּפַגם ַהְּבִרית. ְוְּכֶׁשִּמְתַּגֵּבר ְּפַגם 
ָאז  ַהִּמְׁשָּפט,  ְּפַגם  ְיֵדי  ַעל  ַהְּבִרית 

ָקֶׁשה ְמאֹד ְמאֹד ְלַתֵּקן. )ה - ב(
________________________

ֵהֶפְך  ְוַהְמִריָבה  ַהַּמֲחֹלֶקת  ח. 
ְוַעל  ָׁשלוֹם,  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ַהִּמְׁשָּפט 
ָּכְך,  ָּכל  ַּבָּגלּות  ְנתּוִנים  ִּיְשָֹרֵאל  ֵּכן 
ְלָבֵרר.  ְמאֹד  ָּקֶׁשה  ַהִּמְׁשָּפט  ְּפַגם  ִּכי 

)ה - ב(
________________________

ט. ִעַּקר ַהְּגֻאָּלה ִּתְהֶיה ַעל ְיֵדי ִּתּקּון 
ִּתּקּון  ִעַּקר  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ַהִּמְׁשָּפט 

ַהְּבִרית. )ה - ד(
________________________

יוֹם  ְּבָכל  ָלָאָדם  ֵעִדים  ְׁשֵני  ֵּיׁש  י. 
ְּדַהְינּו  ִיְתָּבַרְך,  ִיחּודוֹ  ַעל  ְלָהִעיד 
אוֹת ְּתִפִּלין ְואוֹת ְּבִרית ּוְבַׁשָּבת אוֹת 

ַׁשָּבת. )עדות א(
________________________

יא. ַעל ְיֵדי ָהֱאֶמת מוִֹציִאין ִמּכַֹח ֶאל 
ַהּפַֹעל ּוְמַגִּלין ֱאֹלקּותוֹ ָּבעוָֹלם. )א(

      ובכן באתי לפניך ה' אלקי ואלקי אבותי, יהמו נא ויכמרו נא רחמיך וחסדיך עלי, על פגום ומבולבל כמוני, ותורני ותדריכני באמתך 
ותלמדני, שאזכה לדעת באמת איך להתנהג בענין זה, באיזה דרך באיזה אופן לצמצם האור בהדרגה ובמידה כרצונך הטוב באמת.

כי אתה ידעת כי אני צריך לכסוף אליך תמיד, ולהשתוקק אליך באמת, ולרוץ אליך "כגבור לרוץ ארח" הזה שהייתי יכל לילך 
בזמן שהייתי נזוף מלפניך. כי כבר כליתי ימים ושנים הרבה בהבל וריק. מה אומר לפניך יושב מרום ומה אספר לפניך שוכן 
שחקים. אין לי פה להשיב ולא מצח להרים ראש. ובמקומות אלו שנתפסתי בהם בעוונותי הרבים, בודאי אין שום דרך לצאת 
מהם בהדרגה כסדר. ובודאי ההכרח לברוח משם מהרה, ולרוץ משם במהירות ובזריזות גדול, למהר להמלט על נפשי, ולבלי 
להביט אחרי, כי לא אוכל להתמהמה עוד חס ושלום אפלו כרגע. אבל אף על פי כן אני מוכרח לצמצם אור התלהבות לבבי 

כאשר נגלה לפניך אבי שבשמים. כי גלוי וידוע לפניך לכמה פגמים באתי על ידי רבוי ההתלהבות חוץ מהמידה.

על כן באתי לפניך אבי אבי, אדוני אדוני, גואל ישראל וקדושי, צור לבבי, הריני משליך עצמי עליך. הריני מוסר גופי ונפשי 
ורוחי ונשמתי אליך לבד, ואני מוסר כל לבבי עליך לבד. הורני ולמדני איך להתנהג בענין התשוקה וההתלהבות אליך. ואיך 
לצמצם את ההתלהבות, באופן שאזכה לתשובה שלמה באמת, ולילך בדרכיך הקדושים ולהתדבק במדותיך הטובות. ולקבל 
עלי תמיד עול מלכות שמים שלמה באהבה וברצון, באימה וביראה בקדושה ובטהרה גדולה, ולעבוד אותך באמת לאמתו 

בהדרגה ובמדה כרצונך הטוב באמת.         )לקוטי תפילות ח"א – מ"ט( 

לעשות
מתורות
תפילות

לעשות
מתורות
תפילות

המשך מעמ' קודם
תו' מ"ט



"ַמִּיין ְמִתיִקין, ֶזה ּבְִחיַנת ַמִּיין ְּדַדְכָין, ֶזַרע קֶֹדׁש, ְׁשִמיַרת ַהְּבִרית. ּוִמי 
ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ַמִּיין ְמִתיִקין, ֲאַזי ִמי ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ַמִּיין ְמִתיִקין, 
ְלָאְזָניו,  ּוַמְׁשִמיַע  ִמִּפיו  ּוְכֶׁשּיוְֹצִאים  ְוטוִֹבים.  ְמתּוִקים  ִּדּבּוָריו  ֲאַזי 
ַהַּמִּיין  ְמִתיקּות  ִנְכָנִסים  ֲאַזי  ְוכוּ',  ְלָאְזְנךָ'  'ַהְׁשַמע  ֶׁשָאְמרּו:  ְּכמוֹ 
ְלתוְֹך ַעְצמוָֹתיו, ִּבְבִחיַנת: "ּוְׁשמּוָעה טוָֹבה ְּתַדֶּׁשן ָעֶצם". ּוְכֶׁשֲעָצמוֹת 
ּתֹאַמְרָנה".  ַעְצמוַֹתי  "ָּכל  ְּבִחיַנת:  ֶזה  ַהִּדּבּוִרים,  ְמִתיקּות  ַמְרִּגיִׁשין 

ְוָאז ַאְרֵיה ָנֵחת ְוָאֵכל ֻקְרָּבֵנּה, ִּכי ֶעֶצם ֶזה ְּבִחיַנת ַאְרֵיה.")ליקו"מ  נ'(

איזה הרהור הוא לא יכול לקבל את התורה. ודבר ראשון זה, שלא "מה ההבדל בינינו לבין העמים? קדושת הברית! אם יש לאדם 
יהיה לאדם שום הרהורים רעים, שום מחשבות רעות, כל שכן שום 

פגם חס ושלום. כל ההרהורים שייכים רק לאומות העולם.

וזהו הברכה 'ורוממנו מכל לשון וקדשנו במצוותיו', 'הקל הקדוש', 
'קדוש קדוש קדוש' שאומרים 3 פעמים ביום. בשחרית, אחרי זה 
שלנו  שהעבודה  לציון.  ובא  של  בקדושה  זה  אחרי  הש"ץ,  בחזרת 
זה רק הקדושה והטהרה. שאדם לא יהיה לו שום הרהור רע, שום 
מחשבה רעה, כי כשיש לו מחשבה רעה, פירושו שהוא מנותק מה'.

קמים בבוקר מהשינה מבקשים: "והערב נא ה' אלוקינו", שהתורה 
מרגיש  שהאדם  זמן  כל  בפינו.  כדבש  מתוקה  כדבש,  ערבה  תהיה 
בתורה  מתיקות  להרגיש  יכול  לא  הוא  אחרים,  בדברים  מתיקות 
לאדם  כשיש  הרעים.  מההרהורים  לצאת  יכול  לא  הוא  הקדושה, 
מחשבה רעה, פירושו שהוא מנותק מה' לגמרי. אם היה לו טיפה 
חיבור לה', הוא לא היה יכול לחשוב מחשבות רעות, הוא היה רק 

דבוק בה'. 

דברי  את  אלוקינו  ה'  נא  'והערב  מתחילות  התורה  ברכות  לכן 
שבתורה,  הדבש  את  שבתורה,  המתיקות  את  שנרגיש  תורתך', 
שאין דבר יותר מתוק מהתורה הקדושה, שהתורה תהיה מתוקה 
מלא  אור  בבחינת  התורה  את  לקבל  שנזכה  כדבש,  בפינו  וערבה 
מתיקין  מים  תהיה  שהתורה  מתיקין,  מים  חיים,  סם  ברכה, 
כמבואר בתורה נ', שמים מתוקים זה שמירת הברית. אדם צריך 
ללמוד תורה עד שהוא נופל מהרגליים, שלא ירצה לאכול, לא ירצה 
המתיקות  מרוב  הדבקות,  מרוב  תורה.  ללמוד  ירצה  רק  לישון, 
שילך  כדי  מהתורה  אותו  לנתק  מהתורה,  אותו  לקרוע  יצטרכו 
לישון. הוא בכלל לא יכול לישון, הוא לא יכול להירדם, הוא לומד 
20 שעות, אין לו זמן מתי לאכול. כמו התם הסנדלר שמרוב דבקות, 

מרוב מתיקות בתורה ועבודה לא היה לו זמן מתי לאכול.

זכה:  לא  ושלום,  חס  ולהיפך  חיים'.  'סם  לו:  נעשה  זכה  וזה: 
לו סם מוות', התורה היא מרירה אצלו, הוא מחכה כבר  'נעשה 
מתי יגמר הסדר, מתי ירשו לי ללכת הביתה, כי התורה אצלו מים 
בכל  כן  על  הם',  מרים  כי  ממרה  מים  לשתות  יכלו  'ולא  מרירין 
יום קודם שמתחילים ללמוד ולקרות בתורה הקדושה, מתחילים 
ברכה,  בבחינת  לזכות שהתורה תהיה  ברכת התורה  דבר ראשון 

סם חיים, מים מתוקים."

מלעלוב  דוד  רבי  כשהגיע 
אלימלך  רבי  לרבינו  זי"ע 
שבת  על  זי"ע  מליזנעסק 
קודש. אזי במשך כל השבת 
רבי  הרב  אותו  ריחק  קודש 
לגשת  נתנו  ולא  אלימלך 
שלישית  ובסעודה  אליו, 
ועכשיו  היות  דוד  רבי  חשב 
יעמוד  אזי  אותו,  יראו  לא 
הדברי  וישמע  החלון  תחת 
אלקים חיים מפה קודש של 

הרב רבי אלימלך, וכן עשה.
וכשעמד כך ליד החלון, שמע 
בזה  רבי אלימלך אומר  את 
בלעלוב  אברך  "יש  הלשון: 
פעמים  כמה  קיים  שכבר 
שלג,  בגלגול  הקנה  תשובת 
'מער  סיגופים  מיני  וכל 
לא  ]'יותר  נישט'  עם  פעלט 
חסר לו'[. ועכשיו רוצה כבר 

להשיג רוח הקודש, לכן הגיע 
חושבים  אם  לליזנעסק... 
עצמיות אפילו כחוט השערה 
לכלום..."  זאת  שווה  לא 
וכשראה רבי דוד זיע"א איך 
ראה  אלימלך  רבי  שהרב 
שעשה  מה  כל  קדשו  ברוח 

התחיל לבכות.
ואחר הבדלה נכנס לחדר הרב 
אלימלך  ורבי  אלימלך.  רבי 
פנים  בסבר  פניו  את  קיבל 
'שלום עליכם',  לו  ונתן  יפות 
ועמד שם בהחדר גם בנו של 
רבי אלימלך ר' אלעזר זי"ע. 
הלא  אבא,  אביו:  את  ושאל 
אותו  שהרחקת  האיש  הוא 
כל השבת? ענה רבי אלימלך: 
"ניין, דאס איז שוין א אנדער 
ר' דוד!" ]לא, הוא כבר ר' דוד 

אחר![

ם ֶזה,  ִלין גַּ ְך ְמַבטְּ ָבר ְוכּו', ְוַאַחר כָּ ּנּו ֵאיֶזה דָּ ָאר ִממֶּ ְך ֲעַדִין ִנשְׁ ְוַאַחר כָּ
ֲאוֹות  ל ַהתַּ ל כָּ טֵּ בִּ י ָיכֹול ִלְהיֹות ַאַחר שֶׁ רּוׁש כִּ לּום. ]פֵּ ּנּו כְּ ָאר ִממֶּ ּלֹא ִנשְׁ ַעד שֶׁ
ַהגֵּאּות  ְלַגְמֵרי  ל  טֵּ ֲעַדִין לֹא בִּ ַהְינּו שֶׁ לּום. דְּ ּנּו כְּ ָאר ִממֶּ ִנשְׁ ֲעַדִין  ּוִמּדֹות ָרעֹות, 
ּוְלַהְרּבֹות  ַע  ְלִהְתַיגֵּ ְצִריִכין  ן  כֵּ ְוַעל  ָבר.  דָּ ְלֵאיֶזה  ֵעיָניו  בְּ ב  נֱֶּחשָׁ שֶׁ ַעד  ּסּות,  ְוַהגַּ
ַעד  ֱאֶמת,  בֶּ ָמה  ְבִחיַנת  בִּ ְהֶיה  יִּ שֶׁ לּום,  כְּ ּנּו  ִממֶּ ֵאר  ִישָּׁ ּלֹא  שֶׁ ַעד  ִהְתּבֹוְדדּות,  בַּ
ֱאֶמת[ ּטּול בֶּ ה ִלְבִחיַנת בִּ ְזכֶּ יִּ שֶׁ

 תו' נ"ב מאחורי הסיפור

ביטול העצמיות

מיין מתיקין
איך נזכה שהתורה

תהיה לנו ערבה ומתוקה?

הציליִני מקליפת המן עמלק, וזכני לקדושת מרדכי ואסתר
קליפת המן - שקר

"ַעל ֵּכן ָאְמרּו ַרּבוֵֹתינּו ִזְכרוָֹנם ִלְבָרָכה: 'ֵאין ַהֵּׁשם ָמֵלא ַעד ֶׁשִּיָּמֶחה ֵזֶכר ֲעָמֵלק' ֶׁשהּוא ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ֻזֲהַמת ַהָּנָחׁש ֶׁשִהְתִחיל ְלַדֵּבר ֶׁשֶקר ִּבְתִחָּלה, ִּכי 
ְּכֶׁשִּיָּמֶחה ֵזֶכר ֲעָמֵלק, ֶׁשהּוא ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ְּבִחיַנת ֶׁשֶקר, ֲאַזי ִיְתַּתֵּקן ָּכל ַהְּבִריָאה ֵמֲחַמת ֶׁשִּיְתָּבֵרר ִמן ַהֶּׁשֶקר ֶׁשהּוא ִעַּקר ִּתּקּון ַהְּבִריָאה ֶׁשִּנְבֵראת ֶּבֱאֶמת, 
ְּכמוֹ ֶׁשָּכתּוב, "ְּבֵראִׁשי'ת ָּבָר'א ֱאֹלִקי'ם ֶאת" סוֵֹפי ֵּתבוֹת 'ֱאֶמת', ְּכמוֹ ֶׁשִאיָתא ַּבּזַֹהר ַהָּקדוֹׁש ְוָאז ְּכֶׁשִּיְתַּתֵּקן ָּכל ַהְּבִריָאה ַעל ְיֵדי ֱאֶמת ַעל ְיֵדי ֶׁשִּיְמֶחה ֵזֶכר 
ֲעָמֵלק. ֲאַזי ִיְהֶיה ַהֵּׁשם ָׁשֵלם, ִּכְבָיכוֹל, ִּכי ַהֵּׁשם, ִּכְבָיכוֹל, הּוא ׁשֶֹרׁש ַהְּבִריָאה ּוְכֶׁשֵּיׁש ְּפָגם ְּבַהְּבִריָאה ַעל ְיֵדי ַהֶּׁשֶקר, ַחס ְוָׁשלוֹם, ְּבִחיַנת ֲעָמֵלק ֲאַזי, ִּכְבָיכוֹל, 
ַמִּגיַע ַהְּפָגם ִּבְבִחיַנת ֵׁשם ה', ֲאָבל ְּכֶׁשִּיְתַּבֵּטל ְיִניַקת ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ְוִיְתַּבֵּטל ַהֶּׁשֶקר ֶׁשהּוא ֲעָמֵלק. ֲאַזי ֻיְׁשַלם ְׁשמוֹ ִיְתָּבַרְך, ִּכְבָיכוֹל, ֶׁשהּוא ׁשֶֹרׁש ַהְּבִריָאה." 
)לקוטי הלכות חו"מ - עדות ב(

 _______
_______תורה נ'

בקרבנות  היה  זה   - ֻקְרָּבֵנּה",  ְוָאֵכל  ָנֵחת  "ַאְרֵיה 
יורד אש  היה  זוכים,  היו  על המזבח. אם  שהקריבו 
בצורת אריה ושורף את הקרבן, ואם לא היו זוכים 

היה האש בצורת כלב.

כמבואר  קרבנות  במקום  הם  התפילות  וכהיום 
אריה  בבחינת  עולה  תפילתו  הזוכה,  על-כן  בחז"ל, 
וכו' כמבואר בתורה. אך צריך להבין מה קשור ענין 
האכילה המבואר בסוף התורה, דהרי רבינו הקדוש 

לא דיבר כלל על אכילה בתורה?

גם-כן  היא  שאכילה  י"ז,  בתורה  המבואר  על-פי 
בבחינת הקרבת קרבנות על-גבי המזבח, מבואר הענין 
באר-היטב. דהרי האוכל הוא בבחינת קרבנות כעין 
התפילה, לכן כשזוכה ואכילתו היא כראוי בקדושה, 
זה כאילו הוא מקריב קרבן ויש להשם יתברך נחת-

חייב  והוא  לצום  לו  בוודאי אסור  ועל-כן  מזה,  רוח 

ממזעריטש  "המגיד  הבא:  בסיפור  וכמו  לאכול. 

זי"ע אמר, כי בזה הוא שונה מכל התלמידים של 
רבינו הבעל שם טוב זי"ע. כי רואה בעת שהבעל 
שם טוב רוצה ליקח לעיסה לאכול, יורד אש מן 

השמים ולוקח את המאכל למעלה בשמים."

  תורה נ'



הּוא  ֶׁשָּׁשם  הּוא,  ָרֵאל  ִישְֹ ֶאֶרץ  ְקֻדַּׁשת  "ִעָּקר 
ַהְׁשָּגָחתוֹ ִיְתָּבַרְך ָּתִמיד, ִּבְבִחיַנת: "ָּתִמיד ֵעיֵני ה' 

ֱאֹלֶקיָך ָּבּה ֵמֵראִׁשית ַהָּׁשָנה ְוַעד ַאֲחִרית ָׁשָנה".
)ליקוטי מוהר"ן – תורה ח' ח"ב(

ָכל ַהִּנִּסים ֵהם ַהְׁשָּגָחה ְוִנְפְלאוֹת ַהּבוֵֹרא ִיְתָּבַרְך ְׁשמוֹ 
ְוֻכָּלם ִנְמָׁשִכין ִמְּבִחיַנת ִחּדּוׁש ָהעוָֹלם ֶׁשֶּלָעִתיד ֶׁשָאז 
ִיְתַנֵהג ָהעוָֹלם ִּבְבִחיַנת ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל. ֶׁשַהְנָהָגָתּה ַעל 
ְיֵדי ֵעיֵני ה' ָּתִמיד, ְּדַהְינּו ְּבִחיַנת ַהְׁשָּגָחה ְוִנְפָלאוֹת 
ַהִּנִּסים  ָּכל  ִנְמָׁשִכין  ּוִמָּׁשם  ַהֶּטַבע.  ְּכֶדֶרְך  ֶׁשֹּלא 

ְוַהִּנְפָלאוֹת ֶׁשַּנֲעִשין ֲאִפּלּו ַעְכָׁשו ָּבעוָֹלם ַהֶּזה.
)ליקוטי הלכות או"ח - ברכת הריח וברכת הודאה ד(

ְּבָכל יוֹם ִיְהֶיה ְּבֵעיֶניָך ַּכֲחָדִׁשים. ִּכי ֶזה ִעַּקר ְקֻדַּׁשת 
ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ֶׁשַהְנָהָגָתּה ַעל ְיֵדי ַהְׁשָּגָחה ְוִנְפָלאוֹת 
ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ִחּדּוׁש ָהעוָֹלם ֶׁשֶּלָעִתיד, ֶׁשָּׁשם ְיכוִֹלין 
ַעְצמוֹ  ַעל  ְלַהְמִׁשיְך  ֶׁשּזוֶֹכה  ִמי  ַהֶּזה  ַלַּדַעת  ִלְזּכוֹת 
ְלִהְתַחֵּדׁש  ֶׁשִּיְזֶּכה  ִיְשָרֵאל  ֶאֶרץ  ְקֻדַּׁשת  ִּבְׁשֵלמּות 
ְּבָכל יוֹם ַמָּמׁש, ִמָּכל ֶׁשֵּכן ְּבִׁשּנּוי ַהְּזַמִּנים ַהְּקדוִֹׁשים 
ֳחָדִׁשים  ְוָראֵׁשי  טוִֹבים  ְוָיִמים  ַׁשָּבִתים  ֶׁשֵהם 

)ְוַכּמּוָבן ָּכל ֶזה ִמִּשיחוָֹתיו ַהְּקדוֹׁשוֹת (.
)ליקוטי הלכות יו"ד - ספר תורה ד( 

'הנותן  המטר:  בענין  שנאמר  הכתוב  סוד  הוא 
חוצות',  פני  על  מים  ושולח  ארץ  פני  על  מטר 
ומשם  בארץ  השגחה  עיקר  כי  הכתוב  לימדך 
אמר  ולכך  העולם,  מקומות  לשאר  מתפשטת 
בשאר  אבל  בעצמו  הוא  כלומר  הנותן,  בארץ, 
ידי  על  ושולח,  אמר  חוצות  שקראו  מקומות 
פנימיות  על  יורה  חוצות  שקראן  ומה  שליח, 
מעלת הארץ, כלומר שהן חוץ מפלטרין של מלך, 
ודוד ע"ה קראן אהלי רשע, הוא שאמר: 'בחרתי 
הסתופף בבית אלהי מדור באהלי רשע', כלומר 
שהם  לארץ  בחוצה  מדור  הסף  ישיבת  בחרתי 
הצדק  עיקר  שהיא  ירושלים  וכנגד  רשע,  אהלי 

קרא לשאר ארצות אהלי רשע.
)רבנו בחיי דברים לא - טז(

לומדים ספר-המידות
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לברכה,  זכרונו  הקדוש,  רבנו  נכנס  ..."ואז 
נכסף  אשר  המקום  אל  ובא  הקדושה,  לארץ 
וכסופין  בהשתוקקות  אליו  והשתוקק  אליו, 
וגעגועים גדולים מאד מאד, ומסר נפשו אלפים 
ורבבות פעמים בשביל זה, והשליך נפשו מנגד 
עבור זה. וגודל עצם השמחה שהיה לו באותו 
הרגע שנכנס ועמד על אדמת הקדש, אי אפשר 
לשער במח. אלו כל הימים דיו וכו' לא יספיקו 
לבאר אפס קצה מזה. כי תכף ומיד השיג מה 
שהשיג. כי אמר שתכף כשהלך ארבע אמות 
להשיג" שרצה  מה  מיד  פעל  ישראל  בארץ 
)שבחי הר"ן ט"ו(

עבודת המידות

ארץ 
ישראל
ארץ

ישראל
על ידי ישיבת
ארץ ישראל משיגין
השגחת השם יתברך
על העולם. )ארץ ישראל - א'(

הספר הנדיר "יחוס הגדולים"  מאת הרה"ח ר' שמואל הורביץ ז"ל במחיר מיוחד 057-3155-466 לעלוי נשמת עקא בת ר' אברהם אלימלך ז"ל

עניני דיומא

פורים קטן
שבאדר  וט"ו  י"ד  ימי  מעוברת,  בשנה 
את  בהם  עושים  שאין  אע"פ  ראשון, 
אסורים  מקום  מכל  הפורים,  מצוות 
בהם  אומרים  ואין  ובתענית,  בהספד 
משתה  קצת  בהם  לעשות  וראוי  תחנון. 
ושמחה, בי"ד לבני הפרזים, ובט"ו לבני 
ירושלים, בשירות ותשבחות לה' יתברך, 
וחיזוק האמונה, כדי  ויאמרו דברי תורה 
לזכות את הרבים. וכל העושים כן, תבוא 
עליהם ברכה. וכמו שכתב הרמ"א בסוף 
הלכות פורים: "וטוב לב משתה תמיד", 

והעיקר שיהיה הכל לשם שמים.
הר"ן  הסמ"ק,  הזה  המנהג  בשבח  כתבו  ]כן 
ושכן  רבותיו,  נהגו  העיד שכך  פרץ  ורבנו  ועוד. 
בשמחה  בו  להרבות  יחיאל  רבנו  רגיל  היה 
וכן  עמו.  לשמוח  אדם  בני  ולהזמין  ובסעודה, 
נהר שלום, החתם סופר,  כתבו הגאון מוילנא, 

)ימי הפורים בהלכה ובהגדה(האליה רבה ועוד.[

_____________________________.משלוח מנות בפורים קטן

אי  בפלוגתא  או"ח  ש"ע  בסוף  הרמ"א 
מביא  קטן,  בפורים  בשמחה  מרבין 
הקרא 'וטוב לב משתה תמיד', צריך עיון 
ראיתי  ומצאתי  דינו?  מה  מנות  בשילוח 
שכתב  בזה  שהרגיש  ב"י  והביאו  בר"ן 
דבמשלוח מנות אין מחויב... ומעתה אתי 
משתה  על  רק  חקר  לא  דתוספתא  שפיר 
בהא  מנות  דשילוח  הא  וממילא  ושמחה, 
לשלוח  חייב  במשתה  חייב  ואי  תליא, 
להרבות  שמחמיר  מי  זה  ולפי  מנות. 
ולא  מנות,  לשלוח  כן  גם  יתנהג  בשמחה 
נפשו  להתענג  ראשין,  בשני  החבל  יאחז 
ולא יתהנה אחרים, ומי שלבו רע להנות 
גם  לעצמו  במשתה  ירבה  לא  אחרים 
שאין   - לב'  'וטוב  דמסיים  והיינו  כן. 
 - תמיד  משתה  אחרים,  להנות  רע  לבו 
וק"ל. הפוסקים,  חומרת  עליו  מקבל 

)כתב סופר שמות כ"ט – מ"ה( 

_____________________________.משלוח מנות מסוג אחר בפורים קטן

בגמרא איתא אין בין י"ד שבאדר ראשון 
מגילה  מקרא  אלא  השני  שבאדר  לי"ד 
ומתנות לאביונים הא לענין הספד ותענית 

כו', על  בין  וזה שוין, יקשה לשון אין  זה 
כיון שכל  בו  ותענית ששוין  איסור הספד 
נוהגות  אינם  במגילה  המצות המפורשות 
בי"ד שבאדר ראשון ואיך שייך לומר אין 
שאינו  ותענית  הספד  איסור  על  כו',  בין 

מפורש כלל במגילה? 

אמנם הטעם שאין נוהגות אלא בשני הוא 
או מטעם דמסמך גאולה לגאולה עדיף או 
מדכתיב לקיים את אגרת הפורים הזאת 
שאמרו  וכמו  השני  באדר  והיינו  השנית, 
אגרת  את  לקיים  כתיב  זה  ועל  בגמרא. 
במעשה  שלקיים  השנית  הזאת  הפורים 
ומתנות  מנות  ומשלוח  המגילה  קריאת 
בשנת  השני  באדר  רק  תקנו  לאביונים 
גאולה  מסמך  טעם  שייך  זה  ועל  העיבור 
במעשה.  התקנה  לענין  עדיף  לגאולה 
הוא  לאביונים  ומתנות  מגילה  ומקרא 
לאבותינו  שעשה  הנס  התגלות  במעשה 
בזמן הזה וזהו נוהג רק בשני. אבל שורש 
המצות בלב כיון ששניהם בשם חודש אדר 
נקראו וכשבא הזמן הזה באדר ראשון גם 
בלב  האדם  מרגיש  עמלק  מחיית  זמן  כן 
בחינת משתה ושמחה וטוב לב שיכולים 
עיקר  שזהו  לשמאלו  כסיל  הלב  לתקן 
מחיית עמלק יצרא בישא. וממילא נאסר 
משתה  זמן  שהוא  כיון  ותענית  בהספד 
זמן  כן  גם  שהוא  והיינו  בלב,  ושמחה 
התגלות אור תורה שבעל פה ועל זה נאמר 

ליהודים היתה אורה. 

וכן משלוח מנות איש לרעהו שהוא להיות 
הכל כאיש אחד בלב אחד. ולקיים במעשה 
בלב  אבל  השני  שבאדר  בי"ד  רק  תקנו 
הלבבות  ליחד  הראשון  באדר  אף  צריך 
אחד  בלב  אחד  כאיש  ישראל  כל  שיהיו 
ועל ידי זה זוכין להתגלות אור תורה. וכמו 
במתן תורה דאיתא במכילתא ויחן ישראל 
כאיש אחד בלב אחד ועל ידי זה זכו למתן 
תורה. וביום זה שהוא זמן מחיית עמלק 
ויכולים לבער הרע מלב כסיל ולהיות אך 
והשמחה  היחוד  להרגיש  יכולים  טוב  לב 
לי"ד  י"ד שבאדר ראשון  שוין  ובזה  בלב. 
זה  על  הרמ"א  שסיים  וזה  השני  שבאדר 

'וטוב לב משתה תמיד'.
)פרי צדיק ר"ח אדר ראשון – א( 

תורה נ"א - אמר ר' עקיבא

ַהֶּׁשֶקר
ַמִּזיק ָלֵעיַנִים

ְּבַגְׁשִמּיּות ּוְברּוָחִניּות.


