
ס"ק ג': ְוַעל ֵּכן ָצִריְך ַלֲעסֹק ַּבּתוָֹרה ַּבֶּפה ַּדְיָקא, 
ָצִריְך  ִּבְׁשמוֹ  ֶאָחד  ֶאת  ִלְקרוֹת  ְּכֶׁשְּצִריִכין  ִּכי 
ִּבְׁשמוֹ  ִלְקרוֹתוֹ  ֶאְפָׁשר  ְוִאי  ַּדְיָקא,  ַּבֶּפה  ִלְקרוֹתוֹ 
ֶאת  ִלְקרוֹת  ֶאְפָׁשר  ִאי  ֵּכן  ְּבָעְלָמא.  ְּבַמֲחָׁשָבה 
ְוֹלא  ַהֶּפה,  ְיֵדי  ַעל  ִאם  ִּכי  ִּבְׁשמוֹ,  ַהַחִּיים  ַחי 
ֲחָכֵמינּו,  ֶׁשָאְמרּו  ְוֶזה  ְלַבָּדּה.  ַהַּמֲחָׁשָבה  ְיֵדי  ַעל 

ְלמוָֹצֵאיֶהם"  ֵהם  ַחִּיים  "ִּכי  ִלְבָרָכה:1  ִזְכרוָֹנם 
- 'ְלמוִֹציֵאיֶהם ַּבֶּפה'. ְלמוִֹציֵאיֶהם ַּבֶּפה ַּדְיָקא, 
ֵעֶסק  ְיֵדי  ַעל  ִנְמָצא  ְלַחִּיים.  זוֶֹכה  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל 
זוֶֹכה  ְוָאז  ָיִמים,  ֲאִריכּות  ַמְמִׁשיִכין  ַהּתוָֹרה, 
ַהִחּיּות  ְּבַעְצמוֹ  הּוא  ְוַהֵּשֶֹכל  ַהַּדַעת  ִּכי  ְלַדַעת. 
ְּכמוֹ ֶׁשָּכתּוב:2 "ַהָחְכָמה ְּתַחֶּיה ֶאת ְּבָעֶליָה", ִּכי 

ַהֵּשֶֹכל הּוא ִעַּקר ַהִחּיּות. 

חיים

של  משאלת-ליבו  הם  ימים  ואריכות  בריאות 
על  שיוותר  הפתי  מי  אדמות...  עלי  אדם  כל 
חיים טובים וארוכים?! מי הוא זה שלא יחפוץ 
יד,  בהישג  נמצא  זה  וכל  ושלום?!   ברחמים 
קרוב כל כך, כל כך... "לא נפלאת היא ממך ולא 

רחוקה היא"...

לימוד התורה הקדושה!!! האדם רוצה להמשיך 
חיים משורש החיים, להצליח בחיים, להצליח 
ואמיתית  ישרה  דעת  לקבל  הילדים,  בחינוך 
איך להתנהג עם הסביבה, עם החברים, לקבל 
את האור בצורה הנכונה ובמינון המדיוק, שלא 
יהיה בבחינת ריבוי אור. לכל זה ועוד זוכים על-

ידי התורה הקדושה, תורת חיים. 

צריך  במחשבה,  לימוד  מספיק  לא  אבל--- 
שהלימוד יהיה בפה מלא. כך, ורק כך ממשיכים 
את כל המתנות הנפלאות, שזוכים להם על-ידי 

התורה הקדושה.

אור הגאולה
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חושן משפט  הל' עדות  ד'

א. ָּכל ַהְּׁשָקִרים ֶׁשָּבעוָֹלם ֵהם ְּבִחיַנת 
ַהָּנָחׁש  ֻזֲהַמת  ְּבִחיַנת  ְּכִפירוֹת, ֶׁשֵהם 
ְלָאָדם  ֶׁשִּפָּתה  ִמּכֹל  ָערּום  ֶׁשָהָיה 
ְוֵהִביא  ּוְרִמּיוָֹתיו  ִּבְׁשָקָריו  ְוַחָּוה 

ִמיָתה ָלעוָֹלם. )ד – ו(
 ________________________

ב. ָּכל ַמה ֶּׁשְּמַבֲעִרין ּוְמַבְּטִלין ַהֶּׁשֶקר 
ּוַמֲעִלין ָהֱאֶמת ִמּתוְֹך ַהֶּׁשֶקר ַעל ְיֵדי 
ְלַהְמִׁשיְך  ֵּכִלים  ַלֲעשֹוֹת  ְיכוִֹלין  ֶזה 
ַּתְלָיא.  ְּבָהא  ָהא  ִּכי  ְלַמָּטה,  ָהאוֹר 

)ד – ז(
 ________________________

יוָֹמא  ְּבָכל  ַסֲהִדין  ְּתֵרין  ְצִריִכין  ג. 
ְּתִפִּלין ּוְבִרית, ּוְבַׁשָּבת ַׁשָּבת ּוְבִרית, 
ְוֶזה  ִמְּׁשַנִים  ָּפחוֹת  ֵעדּות  ֵאין  ִּכי 

ְּבִחיַנת ְׁשֵני לּוחוֹת ָהֵעדּות. )ד – ט(
 ________________________

ִנְׁשָמתוֹ  ָּכל  ִנְגָּבל  ַהִּתינוֹק  ְּבֵׁשם  ד. 
ַחָּיה  "ֶנֶפׁש  ֶׁשָּכתּוב,  ְּכמוֹ  ְוִחּיּותוֹ, 

הּוא ְׁשמוֹ". )ד – יב(
ִנְמָׁשִכין  ִיְשָֹרֵאל  ֶׁשל  ַהֵּׁשמוֹת  "ָּכל 
ְּבִמְסַּפר ְּבֵני ִיְשָֹרֵאל ֶׁשִּנְמנּו ְּבִמְסַּפר 
ְּבִמְדַּבר...  ְּבָפָרַׁשת  ַּכְמבָֹאר  ֵׁשמוֹת, 
ִּבְׁשֵמנּו  ְמֻׁשָּתף  ִיְתָּבַרְך  ְׁשמוֹ  ִּכי 
ְוִעַּקר ַהְיִדיָעה ִמֶּמּנּו ִיְתָּבַרְך הּוא ַעל 
ִנְמָׁשִכין  ֶׁשֵהם  ִיְתָּבַרְך  ְׁשמוָֹתיו  ְיֵדי 
ֲחֻלַּקת  ְיֵדי  ַעל  ָּבעוָֹלם  ְוִנְתַּגִּלין 
ַנֲעִשֹין  ֶזה  ְיֵדי  ֲאָלִפים ְלֵמאוֹת ֶׁשַעל 
ֲאִמָּתתוֹ  ִליִדיַעת  ְוֵכִלים  ִצְמצּוִמים 
ְוָאז יוְֹדִעין ִלְקרוֹתוֹ ִּבְׁשמוָֹתיו ִיְתָּבַרְך 
ְלַהִּתינוֹק  ַהֵּׁשם  ַמְמִׁשיִכין  ּוִמָּׁשם 

ַהִּנּמוֹל, ִּכי ְׁשמוֹ ְמֻׁשָּתף ִּבְׁשֵמנּו."
 ________________________

ה. ֶזה ְּבִחיַנת ַהִּמְצָוה ְלהוִֹליד ָּבִנים, 
ִּכי ָּכל ַמה ֶּׁשִּנְתַרִּבין ִיְשָֹרֵאל ַלֲאָלִפים 
ְּבָׁשְרָׁשם  יוֵֹתר  ִנְכָלִלין  ְוִלְרָבבוֹת 
ָּתלּוי  ּוָבֶזה  ִמָּׁשם  ָהאוֹר  ּוַמְמִׁשיִכין 

ִּביַאת ָמִׁשיַח. )ד – יג(
יוֵֹתר  ִיְשָֹרֵאל  ֶּׁשִּנְתַרִּבין  ַמה  "ָּכל 
ַמְמִׁשיִכין  ֵהם  ְוִלְרָבבוֹת  ַלֲאָלִפים 
ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ָמִׁשיַח,  ֶׁשל  אוֹר  יוֵֹתר 

ַהְּגֻאָּלה,  ִהְתָקְרבּות  הּוא 

תורה נ"ו – וביום הביכורים

להאריך ימים בטוב ובנעימים

מעלת הלימוד
ֶזה ֶׁשָאַמר מֶׁשה, "ֹלא ֶאת ְּבֵניֶכם ְוכּו' ִּכי ֵעיֵניֶכם ָהרֹאֹת ֶאת ָּכל ַמֲעֵשֹה ה' ַהָּגדֹל ֲאֶׁשר ָעָשֹה". ְוָקֵאי ַעל 

ּכָל הַּדוֹרוֹת עַד הַּסוֹף, הַיְנּו ּכִי אֵינוֹ מְדַּבֵר עִם הַּבָנִים קְטַּנִים ֶׁשּמָֹחן ֲעַדִין ְּבַקְטנּות ְוֹלא ִנְפְקחּו ֵעיֵניֶהם 
ִלְראוֹת ָהֱאֶמת ַעִין ְּבַעִין, ִּכי 'ֵעיֵניֶכם ָהרֹאֹת ֶאת ָּכל ַמֲעֵשֹה ה' ַהָּגדֹל ֲאֶׁשר ָעָשֹה, ִּכי ִמי ֶׁשְּמַעֵּין ּוַמִּביט 
ְּבַהּתוָֹרה ֵעיָניו רוֹאוֹת ַעִין ְּבַעִין ֶאת ָּכל ַמֲעֵשֹה ה' ַהָּגדוֹל ֲאֶׁשר ָעָשֹה, ִּכי יוֵֹדַע ּוֵמִבין ָהֱאֶמת ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר 
ִלְבּדוֹת ִמֵּלב, ַחס ְוָׁשלוֹם, ָּכל ֵאּלּו ַהִּנְפָלאוֹת ְוַהַּמֲעִשֹּיוֹת ְוַהִחּדּוִׁשים ְוָכל ַהּנוָֹראוֹת ֶׁשָעָשֹה ִעָּמנּו ְוִגָּלה 

ָלנּו ִמּיוֹם ַמַּתן ּתוָֹרה ַעל ְיֵדי מֶׁשה ַרֵּבנּו ַעד ַהּיוֹם ַהֶּזה ִּכי ִאם ַמֲעֵשֹה ה' ֵהָּמה.
)לקוטי הלכות חו"מ - עדות ד(

ְּבִסיָמן  ִנְפָלָאה ַעל ָּפסּוק ּוְביוֹם ַהִּבּכּוִרים  ְּבַחג ַהָּׁשבּועוֹת ְוָאַמר ָאז ּתוָֹרה  ָהִיינּו ֶאְצלוֹ  ַאַחר ָּכְך 
נ"ו ַהַּמְתֶחֶלת ִּכי ֵיׁש ְּבָכל ֶאָחד ִמִּיְשָֹרֵאל ְּבִחיַנת ַמְלכּות. ַאַחר ֶׁשָאַמר ַהּתוָֹרה ַהַּנ"ל ְוָׁשם ְמַדֵּבר 
ֵמִעְנַין ְּבִחיַנת ַמְלכּות ֶׁשֵּיׁש ְּבָכל ֶאָחד ִמִּיְשָֹרֵאל ְוכּו' ְוֵיׁש ַמְלכּות ְּבִאְתַּגְלָיא ּוְבִאְתַּכְסָיא ְוכּו' ְוֵיׁש 
ֶאָחד ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּבִאְתַּגְלָיא ֵאין לוֹ ׁשּום ֶמְמָׁשָלה ַאף ַעל ִּפי ֵכן ְּבִאְתַּכְסָיא ְוכּו'. ַאַחר ָּכְך ָאַמר 
ְּבֵפרּוׁש ַעל ַעְצמוֹ ָלֶכם ִנְדֶמה ֶׁשֵאין ִלי ֶמְמָׁשָלה ִּכי ִאם ֲעֵליֶכם, ֶּבֱאֶמת ֲאִני מוֵֹׁשל ֲאִפּלּו ַעל ָּכל 

ַצִּדיֵקי ַהּדוֹר ַרק ֶׁשהּוא ְּבִאְתַּכְסָיא.                                                              )חיי מוהר"ן – כ"ד( 

הרב ר' אברהם ב"ר נחמן ז"ל סיפר 
בשם רבינו ז"ל שאמר פעם אחת 
לתלמידיו "איך קען אייך והלוואי איר 
זאלט אייך קענען א שעה פאר דעם 
טויט ווי איך קען אייך א צינד" )אני 
מכיר אתכם והלוואי שאתם תכירו את 
עצמכם שעה אחת לפני מותכם כפי 
שאני מכיר אתכם עכשיו(.

כלומר כי קשה להאדם להכיר את 
מקומו, כי האדם כשטועה בדרכים 
נבוכים סובר כי הולך בדרך ישר וכמובא 
בליקוטי מוהר"ן סימן נ"ו, כי יש 
הסתרה בתוך הסתרה וכל הדברים רעים 
דומים למישור גמור ח"ו והכל הוא ישר 
בעיניו ח"ו. ה' ישלח לנו משיחו הולך תמים 

וינחינו בדרך הישר אמן כן יהי רצון.

)נחל נובע(



דכתיב:  אור,  נקראת  "התורה 
צריכה  התורה  גם  אור',  'ותורה 
"כי  ז"ל:  רבותינו  שאמרו  כמו  בפה,  להיות 
תחבר  אם  זה  ולפי  בפה",   – למוצאהם  חיים 
צירוף  יהיה  'פה'  אותיות  עם  'אור'  אותיות 
"רפואה", ובא לומר אפילו תורה שלומד הוא 
כתיב  ולכן  למכתו,  רפואה  תהיה  לא  עצמו 

בתורה: 'רפאות תהיה לשריך', 

הזוהמא  כי  למכתו,  באומרו  בס"ד  לי  ונראה 
באדם,  שיש  העצומה  המכה  היא  הנחש  של 
ידי  על  אלא  זו  מכה  מן  נטהר  אדם  ואין 
מה  לך  לומר  למים,  נמשלה  לכן  כי  התורה! 
כך  לטהרה  מטומאה  האדם  את  מעלין  מים 
באות  הוא  התורה  לימוד  וידוע  וכו',  התורה 
'וא"ו'  ואות  האותיות,  מכל  שגבוה  'למ"ד' 
רמז לתורה שבע"פ שהיא ששה סדרים, הרי 
שנטהר  ידי  ועל  לתורה,  רומזים  'לו'  אותיות 
מן הזוהמה שהיא המכה מכח לימוד התורה, 
ותהיה  'מכה'  בתוך  'לו'  אותיות  יכנסו  כן  על 
בתורה,  המוזכר  הענין  )מרומז  "מלוכה",  צירוף: 

שע"י לימוד תורה, המלכות כראוי וכו'. עיין בפנים.(

'ותיפי במאד מאד  ובזה פרשתי רמז הכתוב: 
תורה  זו   - מאד'  'מאד  למלוכה',  ותצלחי 
שבע"פ דכתיב בה: 'ארוכה מארץ מדה ורחבה 
האורך  מצד   - מאד  מאד  כפל  ולזה  ים',  מני 
 - למלוכה'  'תצלחי  כן  ידי  ועל  הרוחב,  ומצד 
צירוף  ותהיה  ב'מכה'  'לו'  אותיות  שיכנסו 

'מלוכה'.3

כלים

שבמחשבת  מה  גם  יודע  החיים  שחי  "הגם 
הוא  האדם  חיות  שעיקר  מחמת  אך  האדם, 
בחינת המחשבה והשכל שהוא בחינת למעלה 
ובאמת צריכין  מו' קצוות, למעלה מהמידות, 
מידה  בלא  כי  במידה,  החיות  את  לקבל 
מהשם  החיות  לקבל  אפשר  אי  וצימצום 
זה צריכין  יתברך מחמת ריבוי אור, שמטעם 
לקבל החיות על ידי עסק התורה דייקא שהוא 
שמו של הקדוש ברוך הוא ששם נגבל החיות 
כביכול במידה, מטעם זה עצמו צריכין לעסוק 
בתורה בפה דייקא שהוא בחינת גבול ומידה, 
למעלה  בחינת  שהיא  המחשבה  ידי  על  ולא 

מהמידות כנ"ל."4

לימוד  על-ידי  דווקא  נמשכת  הסיבה שהחיּות 
החיות  שורש  נמצא  בתורה  כי   - היא  התורה 

והשפע המקיים ומחייה את העולם.

וצריך דייקא לימוד בפה כי כידוע בתורת הסוד 
שכדי להמשיך שפע וחיות, נדרש מקודם להכין 

כלים, והפה הוא הכלי שדרכו נמשך השפע.

"האדם בעסק התורה צריך ליחד שם הוי"ה 
זכרונם  רבותינו  אמרו  ולכן  אדנ"י,  ושם 
לברכה: 'כי חיים הם למוצאיהם, למוציאיהם 

כלי,  בחינת  הוא  אדנ"י  דשם  היינו  בפה', 
בתוך  שהוא  פנימי  אור  בחינת  הוי"ה  ושם 
לשם  נרתיק  נקרא  אדנ"י  שם  לכך  הכלי, 
הוי"ה, וידוע כי הפה הוא בחינת שם אדנ"י, 
בסוד אדני שפתי תפתח, והתורה עצמה היא 
בחינת שם הוי"ה, לכך צריך שיוציאם בפה, 
אדנ"י,  שם  בחינת  שהוא   - 'ופי'  סיים  ולזה 
'יגיד תהילתך' - היא התורה שהיא סוד שם 
חיים  שהיא  מים  שנקראת  התורה  הוי"ה... 
צריכה  שמטהרתו,  הטהרה  ידי  על  לאדם 
הטהרה  דנמצאת  אמרנו,  כאשר  בפה  להיות 

נעשית במים שבתוך הכלי שהוא הפה."5

גילוי ההסתרות

ס"ק ח': "ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַהַּדַעת, יּוַכל ֵליַדע ֶׁשֲאִפּלּו 
ְּבתוְֹך ַהַהְסָּתָרה ְּבַעְצָמּה, ַוֲאִפּלּו ְּבתוְֹך ַהַהְסָּתָרה 
ֶׁשְּבתוְֹך ַהְסָּתָרה, ַּגם ָׁשם ְמֻלָּבׁש ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, 
ְּבתוְֹך  ֶׁשֲאִפּלּו  ֶׁשּיוֵֹדַע  ּוֵמַאַחר  ַהּתוָֹרה.  ְּדַהְינּו 
ְּבַעְצמוֹ  ִמֶּזה  ִיְתָּבַרְך,  ַהֵּׁשם  ָׁשם  ֵיׁש  ַהַהְסָּתרוֹת 
ַוֲאִפּלּו  ֵמֶהם ּתוָֹרה.  ה  ְוַנֲעשֶֹ ַהַהְסָּתרוֹת,  ִנְתַּגִּלין 

ה ּתוָֹרה."6 ֵמַהְסָּתָרה ֶׁשְּבתוְֹך ַהְסָּתָרה, ַנֲעשֶֹ

הוא  הקדושה,  לתורה  מתחבר  כשהאדם 
מרומם,  זה  כראוי.  בפה  התורה  את  לומד 
וההסתרות  החושך  כל  אותו...  ומעלה  מגביה 
ידי זה לצאת  זוכה על  והוא  מתבטלים ממנו, 
שנפל  הנמוכים  והמקומות  המדרגות  מכל 

אליהם ולהתקרב להשם יתברך.

ַּדְיָקא,  ַּבֶּפה  ַהִּדּבּור  ְיֵדי  ַעל  ַהֵּברּור  ִעַּקר  "ִּכי 
ִּבְבִחיַנת ִּכי ַחִּיים ֵהם ְלמוִֹציֵאיֶהם ַּבֶּפה ַּדְיָקא, 
ְּבִחיַנת ּתוָֹרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה. ְוַעל ֵּכן ִאי ֶאְפָׁשר ָלַדַעת 
ַהּתוָֹרה  ְיֵדי  ַעל  הַּתוָֹרה  מִּדִינֵי  ּופְסָק  ּדִין  ׁשּום 
ֶּפה  ֶׁשְּבַעל  ּתוָֹרה  ְיֵדי  ַעל  ִאם  ִּכי  ְלַבד,  ֶׁשִּבְכָתב 
ֵּבין  ַהֵּברּור  ִעַּקר  ִּכי  ִּדיֵני ַהּתוָֹרה,  ָּכל  ֶׁשְּמָבֶרֶרת 
ָטהוֹר ְלָטֵמא, ֵּבין ָּכֵׁשר ּוָפסּול, ֵּבין ִאּסּור ְוֶהֵּתר, 
הּוא ַרק ַעל ְיֵדי ַהּתוָֹרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת 
ִּדּבּור ַהֶּפה, ַהְינּו ֶׁשַהִּדּבּור יוֵֹרד ַעד ְּבִחיַנת ַרְגַלִין 
ּוְמָבֵרר ִמָּׁשם ָּכל ַהֵּברּוִרים ְוַעל ֵּכן ַעל ְיֵדי ַהִּדּבּור 
ִּכי  ּוְׁשָפָלה,  ְּפחּוָתה  ִמַּמְדֵרָגה  ָלֵצאת  ְיכוִֹלין 
ַהִּדּבּור ֵמִאיר ְּבָכל ָמקוֹם ּוְמָבֵרר ַהּטוֹב ִמן ָהַרע, 

ְּדַהְינּו ַהָּטהוֹר ִמן ַהָּטֵמא ְוכּו'."7

למעשה

לדיבור  ממחשבה  התורה  את  להמשיך  צריך 
ומשם לקיום למעשה...

לדיבור,  ממחשבה  התורה  המשכת  "בענין 
ומשם למעשה וקיום, שיוצא מהדיבור. שבכל 
וימים.  במידות  לחיים,  וזוכים  ממשיכים  זה 
החיים  את  לקבל  אפשר  אי  מידה,  ושבלא 

מהשם יתברך, מחמת ריבוי אור."8
___________________________________

1. ֵערּוִבין נ"ד.  2. קֶֹהֶלת ז.  3. בניהו בן יהוידע שבת קיט - ב.  
4. פרפראות לחכמה על תו' נ"ו.  5. בן איש חי - הלכות שנה 
ליקוטי   .7 נ"ו.   תו'  ליקו"מ   .6 - תזריע טהרות.   ראשונה 
הלכות יו"ד - סימני עוף טהור ג, וכן גם מבואר בפרפראות 

לחכמה על התורה ע"ש.  8. ביאור הליקוטים על תו' נ"ו. 

ִיְהֶיה  "ַהָּקטֹן  ְוֶזהּו: 
ה'  ֲאִני  ָעצּום  ְלגוֹי  ְוַהָּצִעיר  ָלֶאֶלף 
ִרּבּוי  ְיֵדי  ַעל  ִּכי  ֲאִחיֶׁשָּנה",  ְּבִעָּתּה 
ִיְשָֹרֵאל ַלֲאָלִפים ּוְרָבבוֹת, ַעל ְיֵדי ֶזה 

ְיַמֵהר ִּביַאת ָמִׁשיַח."
 ________________________

ו. ָמִׁשיַח ֵיַדע ִּבְׁשֵלמּות ֵאיְך ְלַצְמֵצם 
ִלְבֵני  ְלהוִֹדיַע  ְּכֵדי  ּוְלַחְּלקוֹ,  ָהאוֹר 
ַּדַעת  ְלַמַען  ְוכּו'  ְּגבּורוָֹתיו  ָהָאָדם 
ָהֱאֹלִקים  ִּכי ה' הּוא  ָהָאֶרץ  ַעֵּמי  ָּכל 
ֵּדָעה  ָהָאֶרץ  ִּתָּמֵלא  ָאז  ֵּכן  ְוַעל  ְוכּו'. 
ְוַעד  ְלִמְּקַטָּנם  ֵיְדעּו אוֹתוֹ  ְוֻכָּלם  ְוכּו' 
ְלַצְמֵצם  ֶׁשֵּיַדע  ְיֵדי  ַעל  ְוַהּכֹל  ְּגדוָֹלם 
ֶאָחד  ָּכל  ֶׁשּיּוַכל  ְּבאֶֹפן  ּוְלַחֵּלק ָהאוֹר 

ְלַקְּבלוֹ ְּכִפי ֶעְרּכוֹ. )ד – יג(
 ________________________

ז. ֱאֶמת הּוא רֹאׁש, ּתוְֹך, סוֹף ַּכּמּוָבא, 
ִּכי ָהָאֶלף ִהוא רֹאׁש ְלָכל ָהאוִֹתּיוֹת. 
ָהאוִֹתּיוֹת  ָּכל  סוֹף  הּוא  ְוַהָּתי"ו 
ְוַהֵּמ"ם ְּבֶאְמַצע. ַהְינּו ֶׁשִעַּקר ָהֱאֶמת 
הּוא ְּכֶׁשהּוא ֱאֶמת ֵמרֹאׁש ְוַעד סוֹף. 

)ה – ב(
 ________________________

ָהעוָֹלם,  ִּתּקּון  ִעַּקר  הּוא  ֱאֶמת  ח. 
ֶאת  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדוֹׁש  ָחַתם  ּבוֹ  ִּכי 
"ְּבֵראִׁשי'ת  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמוֹ  עוָֹלמוֹ, 
ָּבָר'א ֱאֹלִקי'ם". סוֵֹפי ֵּתבוֹת ֱאֶמ"ת. 

)ה – ב(
 ________________________

ט. ִעַּקר ָהֱאֶמת ְּכֶׁשהּוא ֱאֶמת ֵמרֹאׁש 
ֶׁשָּבעוָֹלם  ַּדְרָּגא  ֶׁשְּבָכל  סוֹף,  ְוַעד 
ֶעֶצם  ֶׁשהּוא  ִיְתָּבַרְך  ה'  ֶאת  ִיְמָצא 
ָהֱאֶמת ֵּבין ַּבֲעִלָּיה ֵּבין ִּביִריָדה ְוֶׁשֹּלא 
ַיֲהפְֹך ָהֱאֶמת ֶׁשֹּלא ַּכֵּסֶדר ֵהן ֵמֲחַמת 

ָהֲעִלָּיה ֵהן ֵמֲחַמת ַהְיִריָדה. )ה – ב(
ֲעִלָּיתוֹ  ֵמֲחַמת  ָהָאָדם  "ִלְפָעִמים 
ַלְמָדן  ֶׁשהּוא  ְּבָחְכָמה  אוֹ  ַּבֲעִׁשירּות 
ִמן  נוֶֹטה  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ַּבּתוָֹרה  ֻמְפָלג 
ָהֲאִמִּתי  ִמִּסְדרוֹ  ּוְמַהְּפכוֹ  ָהֱאֶמת 
ְוחוֵֹלק ַעל ַצִּדיֵקי ֱאֶמת ִויֵרִאים. ְוֵכן 
ַהְּגדוָֹלה  ְיִריָדתוֹ  ֵמֲחַמת  ִלְפָעִמים 
ְמאֹד  ַהַּתֲאווֹת  ְּבָגלּות  ְוָיַרד  ֶׁשָּנַפל 
ֶׁשֵּמֲחַמת  ַעד  ְיִריָדתוֹ  ְּכִפי  ֶאָחד  ָּכל 
ִּתְקָוה  ֶאֶפס  ְּכִאּלּו  ְּבַדְעּתוֹ  נוֵֹפל  ֶזה 
ְלַהִּפילוֹ  רוֶֹצה  ָּדָבר  ֶׁשַהַּבַעל  ַעד 
ֶׁשִּיְתָיֵאׁש ִמן ָהַרֲחִמים, ַחס ְוָׁשלוֹם, 
ְּכָבר ָאְבָדה  ֶׁשְּלִפי ָהֱאֶמת  ְוִנְדֶמה לוֹ 
ָּכְך  ֹלא  ֶּבֱאֶמת  ְוָׁשלוֹם.  ַחס  ִּתְקָותוֹ 
ִּגָּלה  ְּכָבר  ִּכי  ָהֲאִמִּתי,  ָהֱאֶמת  הּוא 
ֶׁשֵאיָנם  ַרֲחָמיו  ִרּבּוי  ִיְתָּבַרְך  ה'  ָלנּו 
ְיֵדי  ְוַעל  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ְיֵדי  ַעל  ָּכִלים 
ַהַּצִּדיִקים ָהֲאִמִּתִּיים ֶׁשַאֲחָריו ֶׁשִּגּלּו 

ֶׁשה' ִיְתָּבַרְך ְּבָכל ָמקוֹם."
 ________________________

י. ָכל ָהעוָֹלם ִנְבָרא ַרק ִּבְׁשִביל ְלַגּלוֹת 
ַמְלכּות ַעל ְיֵדי ָהָאָדם. )ה – ח(

 ________________________

ְונוְֹראוָֹתיו  ְּגבּורוָֹתיו  ֵהן  ֵהן  יא. 
ְוַהּכֹל  ַהֻּמְחָלט  ֵמַאִין  ֵיׁש  ֶׁשָּבָרא 
ְיֵדי  ַעל  ַמְלכּותוֹ,  ְלַגּלוֹת  ִּבְׁשִביל 
ַיֲאִמין  ֶׁשָהָאָדם  ְיֵדי  ַעל  ַּדְיָקא,  ֶזה 
ְּבָהֱאֶמת ִויַבֵּטל ַעְצמוֹ ִעם ָּכל ָהעוָֹלם 

ַמה  ִּבְבִחיַנת  ּבוֹ  ַהָּתלּוי 

המשך מעמ' קודם
תו' נ"ו

     ותעזור לי ותושיעני לעסוק בהתורה הקדושה בפה מלא, להוציא דברי 
ידי התורה  על  לנו כח לקרות אותך חי החיים  ותתן  תורה בפי בשלמות. 
חיים  עלינו  ולהמשיך  לקבל  נזכה  זה  ידי  ועל  שמך,  היא  אשר  הקדושה 
טובים וארוכים מאתך, כי אתה חי החיים ואתה מחיה כל העולמות מראש 
ועד סוף על ידי התורה הקדושה, אשר היא שמך, כי היא חיינו וארך ימינו. 
ותזכנו לקבל החיים בהדרגה ובמידה, על ידי המידות והכלים הקדושים 
והטעמים  והתיבות  והסדרים  והפסוקים  הפרשיות  ידי  על  הנעשים 
לחיים  ידם  על  ונזכה  הקדושה,  התורה  של  והאותיות  והתגין  והנקודות 

טובים וארוכים ורחמים ושלום ודעת דקדושה.       )לקוטי תפילות ח"א - נ"ו(

לעשות
מתורות
תפילות

לעשות
מתורות
תפילות



ַמְלכּות  ְוָׁשלוֹם  ַחס  ִמְתַּגֵּבר  ָממוֹן  ַּתֲאַות  "ַעל-ְיֵדי 
רוֶֹדֶפת  ֶׁשִהיא  ֲעָמֵלק  ָהָמן  ַמְלכּות  ֶׁשִהיא  ָהְרָׁשָעה 
ַעל- ִהיא  ֶׁשִחּיּוָתּה  ִּדְקֻדָּׁשה  ַמְלכּות  ַאַחר  ָּתִמיד 

ִהיא  ָהְרָׁשָעה  ּוַמְלכּות  ַהּתוָֹרה.  ֶׁשִהיא  ַהַּדַעת  ְיֵדי 
ִּכי ִמְתַאֵּות ָּתִמיד ֶלֱאסֹף ָממוֹן ּובוַֹלַעת  ַהִהּפּוְך ִמֶּזה 
ְּבָׁשְרׁשוֹ  ֶׁשהּוא  ְּבָממוֹן  ַהֶּנֱעָלִמים  ַהְּקֻדָּׁשה  ִניצוֹצוֹת 
ָממוֹן  ַּתֲאַות  ֶׁשְּמַׁשֵּבר  ְּכִפי  ֶאָחד  ְוָכל  ִעָּלִאין.  ְּגָוִנין 
ּומוֵֹׁשְך ַעְצמוֹ ֶאל ַהּתוָֹרה ְוַהַּדַעת ִּדְקֻדָּׁשה ֵּכן מוִֹציא 

ַהניצוצות הקדושים ִמַּמְלכּות ָהְרָׁשָעה.
)קיצור ליקוטי מוהר"ן - תורה נ"ו(

יודעים,  כולם  עמלק",  לך  עשה  אשר  את  "זכור 
עמלק צריכים להכות אותו. להכחיד אותו. להרוג 
בכל  אנחנו...  זה  עמלק  עמלק?  זה  מי  אבל  אותו. 
שעמלק  זמן  וכל  עמלק,  בתוכו  יש  ואחד  אחד 
טיטוס,  יבוא  המן  את  נהרוג  יעזור.  לא  בתוכינו, 
שכל  היטלר,  יבוא  סיסרא,  יבוא  אספניוס,  יבוא 

אלו מהקליפה של המן. 

מי זה המן? מי זה עמלק? עד שאני לא יהפוך את 
וזהו  עמלק!  בעצמי  אני  עצמי,  את  ישנה  עצמי, 
עבודת הפורים: "ונהפוך הוא" - שכל אחד צריך 
עצמו...  את  להפוך  הקצה,  אל  מהקצה  להתהפך 

וכך מכניעים ומבטלים את קליפת המן עמלק.

זה  מה   - נעשה"  אשר  כל  את  ידע  "ומרדכי  וזה: 
נעשה? הוא ידע מאיזה עבירה נעשה המן, הוא ידע 
איזה עבירות עשו שמזה נברא המן, כי המן נהיה 

...מעבירות.
"ראשית גוים עמלק" - מי זה הסטרא אחרא הזה? 
לכל  שיש  ממון  התאות  זה  עמלק  עמלק?  זה  מי 
אחד!!! עד שיש למישהו חשק לכסף, רצון לכסף, 
צריכים  שלא  תאוה  כל  עמלק.  זה  לכסף.  תאווה 

אותה זה עמלק... 

...
על  שמסופר  וכמו  זוז.  של  צורה  ראו  לא  צדיקים 
ר' שלמה וקסלר שמעולם הוא לא ראה כסף, הוא 
נסע לקבר  ופעם אחת הוא  זה כסף...  ידע מה  לא 
רחל ולחברון, ואשתו הכינה לו שתי שקיות ואמרה 
של  לטקסי  תתן  הקטנה  הכסף  השקית  את  לו: 
קבר רחל, ואחרי זה תתפוס טקסי שני לחברון, ולו 
מה  את  זכר  לא  והוא  הגדולה.  השקית  את  תביא 
שהיא אמרה לו, ונתן את השקית הגדולה לנהג של 
קבר רחל, אחר כך הוא הגיע לעצור טקסי לחברון 
והוא לא רצה לנסוע, כי הוא הביא לו את השקית 
הקטנה שזה לא היה מספיק בשביל לנסוע לחברון.

...
הנחשלים  כל  בך  "ויזנב  עמלק:  אצל  שכתוב  וזה 

אחריך" – זה שהוא הפיל אותם לתאוות ממון.

את  בהתחלה  מיד  לנו  מתארת  שהמגילה  וכמו 
העושר של אחשורוש, שזה כל ענינו של המן עמלק 
להראות את העושר. וכמו שכתוב אצל המן: "רוב 

עשרו ורוב בניו".

המן עמלק 
מיהו המן עמלק?
איך נלחמים בו?

ָּתִמיד  ִויַקֵּׁשר 
ִּבְבִחיַנת  ְּבַמֲחַׁשְבּתוֹ  ֱאֹלקּותוֹ 

ֲחׁשֹב ַמה. )ה – ח(
 _____________________

יב. ֵאין ָאנּו חוְֹלִקין ַחס ְוָׁשלוֹם, 
ָחִליָלה,  ְלַעְצֵמנּו  ַמְלכּות  ְּבִחיַנת 
ִּכי  ּומוִֹדיִעים,  מוִֹדים  ָאנּו  ַרק 
ֶׁשהּוא  ָמָׁשָלה  ַּבּכֹל  ַמְלכּותוֹ 
ִיְתָּבַרְך מוֵֹׁשל ּומוֵֹלְך ַּבּכֹל, ֵמרּום 
ָּכל ַּדְרִּגין ַעד סוֹף ָּכל ַּדְרִּגין, ַעד 
ִּכי  ַהַּתְחּתוָֹנה,  ְּדיוָֹטא  ַּתְכִלית 
ֲאִפּלּו ְּבֶעֶשֹר ִּכְתִרין ִּדְמָסֲאבּוָתא 
מוֶֹׁשֶלת ַמְלכּותוֹ ִיְתָּבַרְך. )ה – ח(
_____________________

ָים  ְמצּולוֹת  ְּבתוְֹך  ֲאִפּלּו  יג. 
ַהּׁשוְֹטִפים  ְמאֹד  ְמאֹד  ָהַרִּבים 
ַהָּים  ַּגֵּלי  ַּכֲהמוֹן  ָהָאָדם  ַעל 
ִמְׁשָּבֶריָך  ָּכל  ִּבְבִחיַנת  ַמָּמׁש 
ְוַגֶּליָך ָעַלי ָעָברּו, ִמָּכל ֶׁשֵּכן ְּכמוֹ 
ֶׁשּיוֵֹדַע ָהָאָדם ְּבַעְצמוֹ ַמה ֶּׁשָעַבר 
ְיֵדי  ְוִנְׁשַלְך ַעל  ָעָליו ּוְלֵהיָכן ָיַרד 
ַמֲעָשֹיו ַאף ַעל ִּפי ֵכן ַּגם ָׁשם ֵיׁש 
ֵאָליו  ָלׁשּוב  ָּתִמיד  ְוָנִתיב  ֶּדֶרְך 

ִיְתָּבַרְך. )ה – ט(

"ַהַּצִּדיִקים ֲאִמִּתִּיים ְוַהְּכרּוִכים 
ַהֶּדֶרְך  ֶזה  ַמְמִׁשיִכים  ַאֲחֵריֶהם 
הּוא  ֶׁשָהִעָּקר  ְוָׁשָנה  ָׁשָנה  ְּבָכל 
ּומוִֹדיִעים  ֶׁשּיוְֹדִעים  ַּבֶּמה 
ְוַאְזָהרוֹת  ְלׁשוֹנוֹת  ְּבַכָּמה 
ּוְכרּוִזים ַהְרֵּבה ְּבִלי ִמְסָּפר ֶׁשה' 
ֶאָחד  ָּכל  ִעם  ִעָּמנּו  ֲעַדִין  ִיְתָּבַרְך 
ַהָּגרּוַע  ֲאִפּלּו ִעם ַהחוֵֹטא  ְוֶאָחד 
ַמְלכּותוֹ  ִּכי  ֻּכּלוֹ,  ָהעוָֹלם  ֶׁשְּבָכל 
ֶׁשָהָאָדם  ְזַמן  ְוָכל  ָמָׁשָלה  ַּבּכֹל 
ּוַמְכִניס  ְוִלּבוֹ  ְּבַדְעּתוֹ  חוֵֹזר זֹאת 
זֹאת ְּבִלּבוֹ ֶּבֱאֶמת ֲאַזי ְּבַוַּדאי ֵיׁש 
ַחָּייו  ְיֵמי  ָּכל  ְּגדוָֹלה  ִּתְקָוה  לוֹ 
ִלְזּכוֹת ְלֶדֶרְך ַהְּתׁשּוָבה ֶּבֱאֶמת."

באחת מדרשותיו סיפר הגה"צ רבי 
יהודה לייב חסמן זצ"ל על עצמו:

ברחוב  שעמדתי  בעת  "פעם, 
יהודי  עם  כלשהו  בענין  ושוחחתי 
מסויים, עבר בצידו השני של אותו 
רחוב נער מבני העיירה,  נער פשוט, 
בעל מלאכה. כאשר הבחין בי הנער 
- קרא אלי וביקש: "אנא רבי, בוא 

אלי רגע שכן דבר לי אליך!"...

כבוד  פחיתות  כל  ראיתי  לא 
בהענות לבקשתו של הנער, ומאחר 
עתידה  הייתי  שקוע  בה  והשיחה 
ביקשתי   - מה  זמן  להמשך  היתה 
את מחילתו של בן-שיחי אך לרגע, 
את  שמעתי  הרחוב,  את  חציתי 

פשוט,  נער  אותו  של  בפיו  אשר 
להמשיך  בכדי  היהודי  אל  וחזרתי 

את השיחה.

הבחנתי   - בשובי  מיד  הנה  אך 
מהענותי  רצון  שבע  אינו  הלה  כי 
ביזה  "מדוע  הנער...  של  לבקשתו 
הוא   - תורתו?"  כבוד  את  כבודו 
פנה אלי ושאל בתרעומת... "אילו 
רצה זה הנער לומר את דברו - היה 
עליו לבוא לפניך, ולהמתין בדחילו 
אליו!  תתפנה  אשר  עד  ורחימו 
להתבזות  ראוי  זה  היה  לא  בודאי 
- טען הלה  ולגשת אליו במיוחד!" 
את  קיבלתי  לא  אני  אולם  בלהט, 

דעתו...

 - יהודי  לאותו  אמרתי  "היום" 
בכדי  הנער,  אותו  אל  אני  "אלך 
אם  אלי!  הוא  יבוא   - שמחר 
אכבדנו ואענה לבקשתו כאשר הוא 
מבקש כי אגש אליו - אוכל בעתיד 
אהבה,  של  בעבותות  אלי  למושכו 
ולקרבו אל עולמה של תורה ממנו 
קשת!  כמטחווי  כיום  הינו  רחוק 
אולם אם לא אבוא אני אליו - הרי 
מיוזמתו  הוא  כי  להניח  שסביר 

לעולם לא יגיע אלי!"...

ּוְלָצְרּכוֹ.  ַלֲהָנָאתוֹ  לוֹ  יֵּׁש  ְלכּות שֶׁ ַהמַּ ִחינוֹת  בְּ ִעם  ׁש  מֵּ תַּ ְלִהשְׁ ִלְבִלי  ֶאָחד,  ל  כָּ "ְוָצִריְך  ב':  ס"ק 
ְלכּות  ַהמַּ ִחיַנת  בְּ ְהֶיה  תִּ שֶׁ ַרק  ֲאָותוֹ,  תַּ ְלַמּלֹאת  ֶעֶבד  כְּ ֶאְצלוֹ  ְלכּות  ַהמַּ ִחינוֹת  בְּ ְהֶיה  תִּ ּלֹא  שֶׁ
ן חוִֹרין,  ְלכּות ִיְהֶיה ֶאְצְלָך בֶּ ַהמַּ ן חוִֹרין", שֶׁ ְך בֶּ ְלכֵּ מַּ ֵריְך ֶאֶרץ שֶׁ ְבִחיַנת: "ַאשְׁ ן חוִֹרין. בִּ ְבִחיַנת בֶּ בִּ
ׁש ּבוֹ ְלֲהָנָאְתָך." מֵּ תַּ ִלְבִלי ְלִהשְׁ

 מאחורי הסיפור
 תו' נ"ו

פחיתות כבוד?

עמלק זה פגם התפילה
ִּכי  ַהָּנָחׁש,  ֻזֲהַמת  הּוא  ֲעָמֵלק 
ְּפַגם  ְוִהיא  ָּבִעָּקר  ָּכַפר  ֲעָמֵלק 
ַהחֶֹׁשְך  ִעַּקר  ְוהּוא  ַהְּתִפָּלה, 
ִּבְׁשַעת  ַהִּמְתַּגְּבִרים  ְוַהִּבְלּבּוִלים 
ַעל  ִהְתַּגְּברּותוֹ  ְוִעַּקר  ַהְּתִפָּלה. 
ִּבְבִחיַנת  ֶׁשְּבִיְשָֹרֵאל  ּכַֹח  ַהֲחלּוֵׁשי 
ַאֲחֶריָך  ַהֶּנֱחָׁשִלים  ָּכל  ְּבָך  ַוְיַזֵּנב 
ַעל  ַהְינּו  ְוכּו',  ְוָיֵגַע  ָעֵיף  ְוַאָּתה 
ֶׁשָּׁשם  ֲחלּוָׁשה,  ֶׁשְּתִפָּלָתן  אוָֹתן 
ְוָׁשלוֹם,  ַחס  ְלִהְתַּגֵּבר,  רוֶֹצה 
ּוְמַסֵּבב  ְלֶׁשֶקר.  ָהֱאֶמת  ַלֲהפְֹך 
ָזרוֹת  ַהַּמֲחָׁשבוֹת  ִּבְׁשָקִרים ֶׁשֵהם 
ְוַהִּבְלּבּוִלים ְוֵאינוֹ ֵמִניַח ְלִהְתַּפֵּלל. 

ֲעָמֵלק  ָהָמן  ַמֶּפֶלת  ִעַּקר  ֵּכן  ְוַעל 
זוִֹכין  ְּתִפָּלה, ֶׁשָאז  ְיֵדי  ַעל  הּוא 
ִמן  ָלֵצאת  ַהְּפָתִחים  ִלְראוֹת 
ְוזוִֹכין  ֲעָמֵלק,  ִמְּקִלַּפת  ַהחֶֹׁשְך 
ָלֵצאת ֵמֲאֵפָלה ְלאוָֹרה, ְּבִחיַנת: 
ַלְּיהּוִדים ָהְיָתה אוָֹרה, ַהֶּנֱאַמר 
ְּבַמֶּפֶלת ָהָמן ֲעָמֵלק.

)לקוטי הלכות חו"מ - דינים ג( 

הציליני
מקליפת המן עמלק,
וזכני לקדושת מרדכי ואסתר

  תורה נ"ו



"ויאמר ה' אל יעקב שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך" – ר' אמי 
נכסי חוצה לארץ אין בהם ברכה, אלא  ריש לקיש אמר  בשם 

משתשוב אל ארץ אבותיך אהיה עמך. 
בכל  עמך  ואהיה  אמר  את  ולהלן  עמך,  ואהיה  אמר  את  הכא 
היה  ישראל  את  מפרנס  שהוא  ידי  על  דוד  אלא  הלכת,  אשר 
אומר לו 'ואהיה עמך בכל אשר הלכת' אבל יעקב על ידי שהוא 

מפרנס את ביתו הוא אומר לו שוב אל ארץ אבותיך וגו'.
כן  ועל  והפרנסה.  השפע  ברכת  קיום  בה  ישראל  ארץ  ]הרי 
המשתוקק לביאת ארץ-ישראל, ונפשו נקשרת אליה, על ידי זה 
יעקב אבינו שאמר חלקי בארץ  כי  גדולה,  ונשפע פרנסה  זוכה 
הקדוש  לו  אמר  בה,  ולהקבר  ישראל  לארץ  והשתוקק  החיים 
תזכה  ההשתוקקות  ידי  ועל  אבותיך,  לארץ  שוב  הוא,  ברוך 

לפרנס את ביתך. )מראה מקומות על ספר המידות([
)מדרש רבה בראשית(

רביעי  מונהו  והכתוב  הגדול  הנהר  פרת  לנהר  שקרא  "מה 
המשל  וכן  ישראל,  לארץ  דבק  שהוא  מפני  עדן,  גן  בנהרות 
אומר עבד מלך מלך, הדבק לשחוור וישתחוו לך. ולפי שהארץ 
הבית  נקרא  ששם  המקדש  ובית  הישוב,  מבחר  היא  הקדושה 
הגדול, והעובד שם נקרא הכהן הגדול, וה' השוכן בקרבה נקרא 
ב:  הימים  בדברי  ע"ה  המלך  שלמה  הזכיר  וכן  הגדול,  האל 
'והבית אשר אני בונה גדול, כי גדול אלהינו מכל האלהים', לכך 

קרא הכתוב אף הנהר הסובב אותה הנהר הגדול."
]אם נהר גשמי מעצם זה שהוא דבק בארץ ישראל נקרא 'הגדול' כאילו הוא 
בארץ ישראל, אף על פי שבאמת אינו נמצא בארץ ישראל. קל-וחומר אדם 
הנכסף ודבוק בארץ ישראל, שזה כאילו הוא בארץ ישראל, ונמשך עליו שפע 

ארץ ישראל.[
)רבנו בחיי בראשית טו – יח( 

ָרֵאל, ִּבְפָרט ִמי ֶׁשָּטַעם  "ִמי ֶׁשֵּיׁש לוֹ ַּתֲאָוה ְוִהְׁשּתוְֹקקּות ְלֶאֶרץ ִישְֹ
ָאָדם  ִעם  ַיַחד  ּוִמְתַוֵעד  ְּכֶׁשּפוֵֹגַע  ָרֵאל,  ִישְֹ ֶאֶרץ  ֶׁשל  ָהֱאֶמת  ַטַעם 
ְלַהְרִּגיׁש  ְמֻחָּיב  הּוא  ַהָּׁשָנה,  רֹאׁש  ַעל  ֲאִמִּתי  ַצִּדיק  ֵאֶצל  ֶׁשָהָיה 
ה ַּגם ֶזה ָהֲאִויר  ָרֵאל, ִּכי ַעל ְיֵדי ֶזה ָהִאיׁש ַנֲעשֶֹ ָאז ַטַעם ֶאֶרץ ִישְֹ
ִהְׁשּתוְֹקקּות  ַעָּתה  לוֹ  ֶׁשִּיְתעוֵֹרר  ְוָראּוי  ָרֵאל,  ִישְֹ ֶאֶרץ  ִּבְבִחיַנת 
ָרֵאל, ָּכל ֶאָחד ְלִפי ְּבִחיָנתוֹ. ְוִעָּקר ַהָּדָבר ֶׁשִּיְהֶיה  ְוַגְעּגּוִעין ְלֶאֶרץ ִישְֹ
ֶּבֱאֶמת ּוִבְתִמימּות. ]מבואר שעל ידי הכיסופים לארץ ישראל, נעשה כאילו 

הוא בארץ ישראל, וכבר ידוע שכל השפע נמשך בארץ ישראל.[
)ליקוטי מוהר"ן - תורה מ' – ח"ב( 

לומדים ספר-המידות
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תולדות  בספר  )המוזכרים  ממורי"  ה"שמעתי  דברי  על 
יעקב יוסף( היו מספרים, שר' פנחס מקוריץ היה אומר: 
- בכל אחד מן ה"שמעתי ממורי" אפשר להחיות מתים.

ומסופר, שחותנו של ר' יעקב שמשון משיפיטובקה בנו 
לחתנו  אמר  בונים,  ב"ר  דוב  ר'  מקוריץ,  פנחס  ר'  של 
לך  מסר  שאביך  "ידעתי  ישראל:  לארץ  נסיעתו  קודם 
ה"שמעתי ממורי". בבקשה ממך מסור לי גם כן קודם 
נסיעתי לארץ ישראל לכל הפחות "שמעתי ממורי" אחד. 
הרי אין לך להיות חושש שמא אהיה משתמש בו, לפני 
זווית  לקרן  יעקב שמשון  ר'  נטלהו  נוסע מכאן."  שאני 
למה  ווי,  "ווי,  וקרא:  ונשקהו  חותנו  חבקהו  לו.  וגילה 
לי לעזוב אותך ולנסוע לארץ ישראל!" אמר לו ר' יעקב 

שמשון: "מה שהוחלט הוחלט, וכבודו צריך לנסוע."

עבודת המידות

ארץ 
ישראל
ארץ

ישראל
על ידי השתוקקות שאדם 
משתוקק לביאת ארץ ישראל, על 
ידי זה נשפע פרנסה גדולה.
)ארץ ישראל - ג' ח"ב(

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

תורה נ"ו 

קראקא, ב הגדולה  עיר 
הגאון  בזמן  בגאליציא, 
של  חותנו  ז"ל  הב"ח  הצדיק 
מעשה  היה  ז"ל.  זהב  הטורי 
שהיה איש בחור אחד שמו יוִסיִלי 
עם  סוחר  והיה  פשוט  איש  והיה 
הערלים  היו  אחת  ופעם  ערלים. 
מופלג  זריז  על שהיה  בכעס  עליו 
עליו  קנאה  להם  והיה  לסחור 
הרג  מי  נודע  ולא  אותו  והרגו 

אותו.

קדמונים  בימים  היה  והמנהג 
שכשמצאו הרוג נתנו אצלו בקבר 
דמו  את  שינקום  כדי  קטן  סכין 
המנהג  מזה  )ומובא  מרוצחיו, 
גם כאן בעת  וכן עשו  גם בשו"ע( 
בקברו  סכין  נתנו  אותו  שקברו 
אצלו, ואמרו לו: שינקום את דמו 

מרוצחיו.

וכאשר סגרו את קברו היה פלא, 
שסחרו  הערלים  התחילו  שתיכף 
הנה  להשני:  אחד  ואמר  איתו 
עם  הולך  יוסילי  את  רואה  הוא 
ומת.  נפל  ותיכף  להרגו,  סכין 
וכן היה עם השני והשלישי כנ"ל 

יוסילי  את  שרואים  שאמרו 
ונופלים ומתים, עד שמתו על ידי 
הסוחרים  לבד  ערלים,  הרבה  זה 
ה'  יד  והיתה  איתו, שמתו כולם, 
ומגיפה בהם. וטכסו עצה הגויים 
מה זה, ועשו כל גדולי העיר אספה 
זה על המגיפה שבהם,  על  לטכס 
ביניהם  גם  היה  האסיפה  ובעת 
משומד אחד ואמר להם מה לכם 
הוא  הדבר  הלא  בזה  עצה  לטכס 
ליתן  נוהגים  שהיהודים  פשוט 
סכין בתוך קבר ההרוג ואומרים 
גם  עשו  וכן  בהגויים,  שינקום  לו 
ביוסילי זה שנהרג שנתנו לו סכין 
שינקום,   לו  ואמרו  קברו  בתוך 
יוסילי  את  רואים  הם  כן  ועל 
ונופלים ומתים, ועל כן היהודים 
כן  ועל  בזה,  בנזקין  גרמא  הם 

צריך לנקום מהם.

הסכימו  זה  את  שמעו  וכאשר 
הבוקר  שבאור  ביניהם  כולם 
יוסילי,  של  הקבר  ויחפרו  ילכו 
לא  אזי  אמת  שזה  ימצאו  ואם 
ופליט  שריד  ושלום  חס  ישאירו 
סכין,  הקבר  בתוך  ימצאו  אם 
מה  ידע  לא  איש  ששום  והזהירו 

שהסכימו על האסיפה.
)המשך יבוא אי"ה שבוע הבא(

ַעל ְיֵדי ַהַּדַעת ִנְגָּדל ַהָּׁשלוֹם... ְוָכל ַמה ֶּׁשִּמְתַרֶּבה ַהַּדַעת, 
ִמְתַרָּבה ָהַרֲחָמנּות ְוַהָּׁשלוֹם. ְוַעל ֵּכן ַהַּפְרָנָסה ְּבָנֵקל,

ִּביֵעְך" ִּבְבִחיַנת )ְּתִהִּלים קמ"ז(: "ַהָּשֹם ְּגבּוֵלְך ָׁשלוֹם, ֵחֶלב ִחִּטים ַישְֹ

שרפי-מעלה

סיפורים ושיחות מפי 
חסידי ברסלב


