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יטלִ יְך
זְ כ ֹר הֵ יטֵ ב מַ ה ֶּׁשּכָ תַ ב רַ ּבֵ נּו זִ כְ רו ֹנו ֹ לִ בְ רָ כָ ה ,אַ ְׁשרֵ י ִמי ֶׁשאו ֹכֵ ל ּכַ ּמָ ה ּפְ רָ ִקים ִמ ְׁשנָיו ֹת וְ ׁשו ֹתֶ ה ּכַ ּמָ ה קַ ּפִ ְ
ּומ ְתלַ ּבֵ ׁש ּבְ כַ ּמָ ה ִמ ְצוו ֹת ּכִ י חּוץ ִמּזֶה הַ ּכ ֹל הֶ בֶ לּ ,ומַ ה ּיִ ְתרו ֹן לָ ָאדָ ם ּבְ כָ ל עֲמָ לו ֹ וְ כּו' ,וְ ִאם ּכִ י הּוא
ְּת ִהּלִ יםִ ,
ּדָ בָ ר יָדּועַ לַ ּכ ֹלְ ,צרִ יכִ ין לַ חֲ ז ֹר ז ֹאת ּבְ כָ ל יו ֹם וְ לִ ְׁשמ ֹר הַ ּזִ ּכָ רו ֹן הֵ יטֵ ב לִ זְ ּכ ֹר ּבְ עָ לְ מָ א ּדְ ָאתֵ י ּבְ כָ ל יו ֹם ּבִ כְ לָ ל
יׁשנִ ים אֶ ּלָ א ּכַ חֲ דָ ִׁשים.
ּובפְ רָ ט .וְ ַאל יִ ְהיּו ּבְ עֵ ינֶיָך ּכִ ָ
ִ
יׁשן אֶ ת יָמֵ ינּו חַ ס
וְ לא עַ ל ִחּנָם ִהזְ ּכִ ירּו או ֹתָ נּו רַ ּבו ֹתֵ ינּו זִ כְ רוֹנָם לִ בְ רָ כָ ה ּבְ כַ ּמָ ה לְ ׁשו ֹנו ֹת ּכָ אֵ ּלֶ ה לְ בַ ל נִ ָ
וְ ָׁשלו ֹם ,וְ דָ וִ ד הַ ּמֶ לֶ ְך עָ לָ יו הַ ָּׁשלו ֹם ָאמַ ר אַ ְך הֶ בֶ ל יֶהֱ מָ יּון וְ כּו' ,אַ ְך הֶ בֶ ל ּבְ נֵי ָאדָ ם ּכָ זָב ּבְ נֵי ִאיׁש וְ כּו' .אַ ְך
הֶ בֶ ל ּכָ ל ָאדָ ם וְ כּו'ְׁ .שלמ ֹה הַ ּמֶ לֶ ְך עָ לָ יו הַ ָּׁשלו ֹם צָ וַח הֲ בֵ ל הֲ בָ לִ ים ָאמַ ר ק ֹהֶ לֶ ת הֲ בֵ ל הֲ בָ לִ ים וְ כּו' .רַ ּבִ י
מֵ ִאיר ּכָ ד סַ ּיֵם ִספְ רָ א ּדְ ִאּיו ֹב הֲ וָה ָאמַ ר סו ֹף ָאדָ ם לָ מּות וְ כּו' ,אַ ְׁשרֵ י ִמי ֶׁשעֲמָ לו ֹ ּבַ ּתו ֹרָ ה .וְ כֵ ן ְׁשָארֵ י
חּותים וְ כּו' ּגִ ּלָ ה אֲ דוֹנֵנּו מו ֹרֵ נּו וְ רַ ּבֵ נּו
מּוסר .אַ ְך עֵ צו ֹת לְ הַ ּצִ יל אֶ ת עַ צְ מו ֹ אֲ ִפּלּו הַ ּפָ חּות ֶׁשּבַ ְּפ ִ
ִס ְפרֵ י ָ

זִ כְ רו ֹנו ֹ לִ בְ רָ כָ ה אֲ ֶׁשר אֵ ין ּדֻגְ מָ תָ ם ,אַ ְׁשרֵ י ֶׁשּי ֹאחֵ ז ּבָ הֶ ם.
(עלים לתרופה – קצ"ז)

ָפ ִקין ֵמ ַחד
תורה נ"ח ְּ -ת ָלת נ ְ



ְּתלָ ת נָפְ ִקין מֵ חַ ד ֶׁשּבְ ִסימָ ן נ"ח ,וְ ּתו ֹרָ ה נ"ט הֵ יכַ ל הַ ּק ֹדֶ ׁשְׁ ,שנֵיהֶ ם נֶאֶ ְמרּו ּכְ אֶ חָ ד( ,בראש השנה
תקס"ו שחל אז ביום שלישי רביעי) ּבְ תו ֹרָ ה ַאחַ ת ,עַ ל ּפָ סּוק" :אַ ְׁשרֵ י הָ עָ ם י ֹדְ עֵ י ְתרּועָ ה" .אַ ְך ַאחַ ר ּכָ ְך
ְּכ ֶׁש ְּכתָ בָ ם ִחּלְ קָ ם לִ ְׁשנֵי ּתו ֹרו ֹתּ .וכְ ֶׁש ִּקּבַ לְ ִּתי מֵ ִאּתו ֹ ּתו ֹרו ֹת אֵ ּלּו ּבִ כְ תָ בָ ,אמַ ר לִ י ִחּלַ ְק ִּתים לִ ְׁשנַיִ ם.
(מוהרנ"ת סוף תורה נ"ט)
וְ הֵ בַ נְ ִּתי ֶׁשהָ יָה לו ֹ ּכַ ָּונָה ּבָ זֶה ,וַה' יו ֹדֵ עַ ּכַ ָּונָתו ֹ.

הגדולה והכבוד למי ולמי?
"על ידי הארת שבת נתעורר העולם לתשובה
מאהבה ,ואז כל הכשרים שבדור נתרפאים
מהיסורים ,שסבלו מקדם ונעשים מכובדים
בעיני הבריות ונתיפים ונתכבדים בעיני כל.
וכל אחד לפי כשרותו כן מקבל יופי והדר
ונתגדל כן בעיני הבריות .ולפי הגדולה וכבוד
שיש לו לפי כשרותו ,כנזכר לעיל ,כן יכול
לקבל התחדשות התורה שהשפיע צדיק הדור
ביום השבת( ".לקוטי עצות על תורה נ"ח – שבת – ט')

התחדשות התורה
הסיבה שהתורה בשפל ...הסיבה שכבוד השם-
יתברך בזוי ,נסתר ונעלם  ...1היא מחמת שכבוד
הצדיק בשפל---
באותו רגע שהצדיק מתגלה ומתכבד בעולם,
הצדיק מתרפא ונעשה מכובד .מיד ,מתגלה
כבוד ה' ,כבוד התורה – התחדשות התורה ,גם
עם ישראל בכלליות נעשים מכובדים.
"וינג"ע'  -במין נגע הוא מכת ראת"ן כמו
שאמרו רז"ל' .ה-ו-י-ה'  -ארורים הרשעים
שמהפכין מדת הרחמים למדת הדין' .את
פרעה' – 'את' לרבות שריו ויועציו שהביאו
אותה אליו' ...על דבר שרי אשת אברם'  -הוא
מיותר?

ויש לומר על פי מה שכתבנו לעיל שהשכינה
נלקחה עמו ,ומשמיענו התורה הקדושה איך
השם יתברך חס על כבוד הצדיק והצדיקית
יותר מכבודו .כי סלקא דעתך שהשם יתברך
נגעו עבור השכינה הקדושה ,על כן אמרה
תורה כי העיקר הוא עבור שרי ,ועבור שהיא
אשת אברם ,ונוגע לכבוד הצדיק גם כן ,וכענין
יבושת יד ירבעם בהשליחו יד לנביא עידו,
ובהקטירו לעבודה זרה לא יבשה ידו .כי
הקדוש ברוך הוא חס על כבוד הצדיק ביותר.

והבן אהבת הקדוש ברוך הוא למשרתיו
עושי רצונו2 ".
פורים
זה מה שהיה בפורים ...בתחילה היה הכבוד
נעלם - ,המן הרשע צורר היהודים הוא זה
שהיה החשוב והמכובד.
ובכח הארת התשובה (כמבואר בתורה) זכו
שהתגלה אורו וחשיבותו של מרדכי הצדיק- ,
הכבוד נלקח מהמן הרשע שהושפל ונתלה על
העץ ועבר לקדושה ,למרדכי הצדיק שנהיה
חשוב ומפורסם בעיני כל.
ובכח זה זכו לאור והתחדשות התורה ' -קיימו
המשך בעמ' הבא
מה שקיבלו"

התורות שנלמדו השבוע :נ"ז-ס'

לוח העמוד היומי
יום

התאריך
בחודש

העמוד
בליקו"מ
ח"א

ליקו"ה
חו"מ

שבת

כ"ט

עב .מ"ד

ראשון

ל'

עב :מ"ה

שני

א'

עג .מ"ו

שלישי

ב'

עג :מ"ז

רביעי

ג'

עד .מ"ח

חמישי ד'

עד :מ"ט
עה .נ'

שישי

ה'

לקוטי-הלכות

הלכה למעשה
עפ " י הד ף ה י ומ י בל י ק ו " ה

חושן משפט הל' עדות ה'  -הלואה ג'

אּ .כָ ל הַ ּפְ תָ ִאים ֶׁשּבָ עו ֹלָ ם ,יְ כו ֹלִ ים
לְ ִה ְתחַ ּכֵ ם עַ ל יְ דֵ י ֶׁשּי ִָש ֹימּו לְ לִ ּבָ ם
ּובוַּדַ אי
ּבְ כָ ל עֵ ת ֶׁשעֲדַ יִ ן ה' ִאּתָ ם ְ
יֵׁש לָ הֶ ם ּדֶ רֶ ְך וְ נ ִָתיב אֵ יְך לָ ׁשּוב אֶ ל
הָ אֱ מֶ ת ּגַם עַ ּתָ הִּ ,כי הַ ּדֶ רֶ ְך ֶׁשעָ ָש ֹה
מ ֶֹׁשה ּבְ ִחינַת הַ ּנו ֹתֵ ן ּבַ ּיָם ּדָ רֶ ְך הּוא
ּדֶ רֶ ְך ּומַ ְסלּול ּונְ ִתיב אֱ מֶ ת ּגַם לָ הֶ ם
ּובִ לְ בַ ד ֶׁשּיַאֲ ִמינּו ְּבעֵ דּות הַ ּתו ֹרָ ה
ֶׁש ְּמעִ ידָ ה עַ ל ּכָ ל זֶה ֶׁש ְּבוַּדַ אי יֵׁש לָ ּה
נֶאֱ מָ נּות( .ה  -י)
________________________

בּ .כָ ל אֶ חָ ד ִמּיִ ְש ֹרָ אֵ ל ְּכפִ י מַ ע ֲָש ֹיו ּכֵ ן
עו ֹבֵ ר עָ לָ יו ְּב ִחינַת ּגָלּות וְ חֻ ְרּבַ ן ּבֵ ית
הַ ִּמ ְקּדָ ׁשְּ ,דהַ יְ נּו ּגָלּות הַ ּנֶפֶ ׁש עַ ל יְ דֵ י
מַ ע ֲִש ֹים רָ עִ ים ,חַ ס וְ ָׁשלו ֹםּ .ולְ הֵ פֶ ְך
ּכְ פִ י מַ ה ֶּׁש ְּמתַ ּקֵ ן מַ ע ֲָש ֹיו וְ זו ֹכֶ ה
לִ ְתׁשּובָ הּ ,כֵ ן מֵ ִאיר עָ לָ יו ְּב ִחינַת
ּבִ נְ יַן ּבֵ ית הַ ִּמ ְקּדָ ׁש .וְ עַ ל ּכֵ ן ְּכ ֶׁשרו ֹאֶ ה
הָ ָאדָ ם א ֹרֶ ְך ּגָלּות נַפְ ׁשו ֹ וְ חֻ ְרּבָ נו ֹ עַ ד
ֶׁשּנִ ְסּתָ ם ִמּמֶ ּנּו קֵ ץ ּגְ אֻ ּלַ ת נַפְ ׁשו ֹ ְּכמו ֹ
ֶׁשּנִ ְסּתָ ם קֵ ץ הַ ּגְ אֻ ּלָ ה ֶׁשל ְּכלַ ל יִ ְש ֹרָ אֵ ל
ּבִ בְ ִחינַת קֵ ץ הַ ּפְ לָ או ֹת ,צָ ִריְך לָ ש ֹּום
לְ לִ ּבו ֹ ֶׁשּבְ וַּדַ אי ה' יִ ְתּבָ רַ ְך עִ ּמו ֹ ּגַם
עַ ּתָ ה ,וְ עַ ל יְ דֵ י זֶה ְּבוַּדַ אי ּתָ בו ֹא ּגְ אֻ ּלַ ת
הַ ּנֶפֶ ׁש( .ה  -יא)
אּורּיָה
ִ
"ּכְ מו ֹ ֶׁשּנִ ְתקַ ּיֵם ִּד ְברֵ י
וְ נֶחֱ רַ ב הַ ּבֵ ית הַ ִּמ ְקּדָ ׁשּ ,כֵ ן ְּבוַּדַ אי
יִ ְתקַ ּיְ מּו ּדִ ְברֵ י זְ כַ ְריָה וְ יַחֲ ז ֹר וְ יִ ּבָ נֶה
ּוכמו ֹ כֵ ן ְּבכָ ל
הַ ּבֵ ית הַ ִּמ ְקּדָ ׁשְ .
ֲש ֹיו
ָאדָ ם ֶׁשּכְ מו ֹ ֶׁשּיָכו ֹל לִ גְ ר ֹם ְּבמַ ע ָ
לְ עַ ּכֵ ב ּבִ נְ יַן ּבֵ ית הַ ִּמ ְקּדָ ׁש ֶׁשּנֶחֱ ָׁשב
ּכְ ִאּלּו הֶ חֱ ִריבו ֹּ ,כֵ ן ְּבוַּדַ אי יֵׁש ִּת ְקוָה
ֲש ֹיו,
ֶׁשּיַחֲ ז ֹר וְ יִ ְבנֵהּו עַ ל יְ דֵ י ִּתּקּון מַ ע ָ
ּכִ י ּבְ וַּדַ אי סו ֹף ּכָ ל סו ֹף יִ ְתּתַ ּקֵ ן
הַ ּכ ֹל וְ יִ ּתַ ּקֵ ן ּגַם נ ְַפׁשו ֹ וְ יָׁשּוב אֶ ל ה'
וִ ירַ חֲ מֵ הּו".
________________________

גְ .צרִ יכִ ין לֵ ידַ ע ּולְ הַ אֲ ִמין ֶׁש ְּכמו ֹ
ֶׁשּיְ כו ֹלִ ין לְ קַ לְ קֵ ל ּכֵ ן יְ כו ֹלִ ין לְ תַ ּקֵ ן,
ּכְ מו ֹ ֶׁשָאמַ ר אֲ דוֹנֵנּו ּומו ֹרֵ נּו וְ רַ ּבֵ נּו
זִ כְ רו ֹנו ֹ לִ ְברָ כָ ה .וְ אַ ְּדרַ ּבָ הִ ,מּדָ ה

טו ֹבָ ה ְמרֻּבָ הּ ,כִ י סו ֹף
ּכָ ל סו ֹף ְּבוַּדַ אי נָׁשּוב אֶ ל ה' וְ יִ ּבָ נֶה
הַ ּבֵ ית הַ ִּמ ְקּדָ ׁש ּכְ מו ֹ ֶׁש ִהבְ ִטיחָ נּו ּכַ ּמָ ה
יקים .וְ הָ עִ ּקָ ר ֶׁשּיַאֲ ִמין
יאים וְ צַ ִּד ִ
נְ ִב ִ
יאים
ְּבהָ עֵ ִדים נֶאֱ מָ נִ ים ֶׁשהֵ ם הַ ּנְ בִ ִ
ּומזָרְ זִ ים
וְ הַ ּצַ ִּדיקֵ י אֱ מֶ ת הַ ְמחַ ּזְ ִקים ְ
או ֹתָ נּו עַ ל ּכָ ל זֶה ֶׁשהֵ ם ּבְ ִחינַת עֵ דִ ים
נֶאֱ מָ נִ ים( .ה  -יא)
________________________

דּ .דַ יְ קָ א עַ ל יְ דֵ י ׁשֶ ּמַ ּגִ יעִ ים לְ תַ כְ לִ ית
הַ ִּמעּוטּ ,דְ הַ יְ נּו ׁשֶ ְּממַ ע ֲִטים ּומַ ְק ִטינִ ים
ּומׁשַ ּבְ רִ ים הַ ּגַדְ לּות ּבְ תַ כְ לִ ית,
עַ ְצמָ ם ְ
עַ ל יְ דֵ י זֶה נִ כְ לָ לִ ים ּבִ בְ ִחינַת ּכַ ּסֵ דֶ ר.
(ה  -יד)

המשך מעמ' קודם "אולי רוצה לומר ,על דרך
תו' נ"ח
שאמרו רז"ל' :אין כבוד אלא
תורה' .עוד יש לומר ,שסוד זה נוגע לעניין מה
שכשזכו מרדכי ואסתר (שהיו מבחינת משה כמובן
בדברי רז"ל וכן במאמר משפטים סימן י') להכניע
קליפת המן עמלק ,אז קבלו ישראל התורה
מחדש ובאהבה גדולה ,כמו שאמרו רז"ל
'הדר קבלוה וכו' .וגם על המגילה בעצמה
דרשו רז"ל 'דברי שלום ואמת' – כאמיתה
של תורה ,שכל זה בחינת התחדשות התורה
שהיה אז.
וכל זה היה על ידי גדולת מרדכי ואסתר ,כמו
שכתוב" :ופרשת גדולת מרדכי וכו' ,והאיש
מרדכי הולך וגדול3".

________________________

ז .גְ ִמילּות חֶ סֶ ד ּדְ הַ יְ נּו הַ לְ וַָאת חֵ ן
ּגְ דו ֹלָ ה יו ֹתֵ ר ִמן הַ ְּצדָ קָ ה וְ עַ ל יָדָ ּה
ְמעו ֹרֵ ר ְּביו ֹתֵ ר הַ ֶּׁשפַ ע ֶׁשּתֵ רֵ ד ִמּדַ רְ ּגָא
לְ דַ ְרּגָא עַ ד לְ מַ ּטָ ה( .הלוואה ב  -ב)
________________________

ח .עִ ּקַ ר הַ ּגְ אֻ ּלָ ה הָ יְ תָ ה ּתָ לּוי ּבָ זֶה
לִ ּקַ ח ּכָ ל ְרכּוׁש ִמ ְצרַ יִ ם לְ הַ עֲלו ֹת
אֶ ל הַ ְּקד ָֻּׁשה ֶׁשּזֶהּו ְׁשלֵ מּות הַ ְּתפִ ּלָ ה
ְּכ ֶׁשחו ֹזְ ִרין ּכָ ל הַ הַ ְׁשּפָ עו ֹת אֶ ל
הַ ְּקד ָֻּׁשה( .ב  -ה)

________________________

ט .לֶ עָ ִתיד ֶׁשָאז ּכְ ֶׁשּי ְֵצאּו מֵ הַ ּגָלּות
יִ ְהיֶה זְ כּות הַ ּתו ֹרָ ה וְ עַ ל ּכֵ ן ֹלא
יִ ְצטָ ְרכּו לָ צֵ את ּבְ ִחּפָ זו ֹן ,עַ ל ּכֵ ן ָאז
ַיעֲלּו ּכָ ל הַ ּכ ֹחו ֹת וְ כָ ל הַ הַ ְׁשּפָ עו ֹת אֶ ל
ָׁש ְר ָׁשם ֶׁשּבַ ְּקד ָֻּׁשה מֵ אֲ לֵ יהֶ םּ ,כִ י ָאז
ַיעֲלֶ ה הַ ְּתפִ ּלָ ה מֵ הַ ּגָלּות( .ב  -ה)
________________________

יּ .כָ ל הַ ְּדבָ רִ ים ֶׁשל הָ א'ב' הֶ חָ דָ ׁש
(ספר המדות ח"ב) ּגָבְ הּו וְ נֶעְ לְ מּו
ְמא ֹד ְמא ֹד מֵ עֵ ין ּכָ ל חַ י( .ג  -ב)

בכח הצדיק
"וְ זֶה עִ ּקַ ר ִּתּקּון הַ ְּתׁשּובָ ה ֶׁשל ּכָ ל אֶ חָ ד ֶׁש ִאי
אֶ ְפ ָׁשר לו ֹ לָ ׁשּוב ּכִ י ִאם עַ ל יְ דֵ י הַ ּצַ ּדִ יקֶׁ ,שהּוא
ּׁשבִ ים4".
מו ֹרֶ ה ּדֶ רֶ ְך לַ ָ
התשובה עצמה שעל ידה מתגלה כבוד הצדיק,
גם היא נמשכת בכח הצדיק5 .
"ראו ,מרדכי שלא חנף להמן מלהשתחוות
לו ,ובלתי ספק שהרבה היו באותו דור שגזמו
עליו ,כי הוא זה היה לסיבת גזירות המן,
ומה לו להכניס עצמו בזה ,ואסור להתגרות
ברשעים ומותר להחניף להם ,וכהנה מדברים
אשר בעונותינו הרבים הם צרעת ממארת
בדור הזה ...לא כן עשה מרדכי ,שם נפשו
בכפו לקינאת ה' צבאות...
אמנם באמת מרדכי מסר נפשו בשביל לתקן
חטא אבותינו ,שהשתחוו לדלת נבוכדנצר ולא

________________________

יב .עִ ּקַ ר הָ אֱ מּונָה ִהיא ְּתלּויָה ּבַ ּמָ מו ֹן
ְּכ ֶׁשּנִ ְׁשמָ ִרין ִמּתַ אֲ וו ֹת מָ מו ֹן לִ בְ לִ י
לִ ּגַע חַ ס וְ ָׁשלו ֹםּ ,בְ מָ מו ֹן חֲ בֵ רו ֹ אֲ פִ ּלּו
ִּכ ְׁשוֵה ּפְ רּוטָ ה( .ג  -ג)

לעשות
מתורות
תפילות

כל ישראל
בזמן שזוכים וכשהכבוד עולה ומתעלה ,על
ידי זה גם כל ישראל בכלליות זוכים לכבוד
וחשיבות.
"...עד שכל ישראל זכו אז לגדולה וכבוד גדול,
כמו שכתוב" :וכל שרי המלך וכו' מנשאים
את היהודים וכו' ",ונאמר" :ליהודים היתה
אורה וכו' ויקר".
וזה שאמרו רז"ל" :אורה זו תורה" היינו
בחינת התחדשות התורה הנ"ל" ,ושמחה זו
תורה" היינו בחינת הארת שבת שהוא תחילה
למקראי קודש בפרשת המועדים ,ועליו
נאמר וביום שמחתכם כמו דרשו רבותינו ז"ל
בספרי .ו"ששון זו מילה" בחינת ברית "ויקר
אלו תפילין" שנאמר וראו וכו' היינו בחינת
הגדולה והכבוד כנ"ל3".
__________________________________

.1כמבואר באריכות תורה י"ד.2 .אגרא דכלה.
 .3פרפראות לחכמה על התורה .4 .ליקו"ה או"ח  -תפילת
המנחה ז  -ח .5 .כמבואר בתורה ,וזה הלשון בקיצור
ליקו"מ תורה נ"ח" :חַ כְ מֵ י הַ ּדו ֹר מַ ְׁשּפִ יעִ ים הֶ ָארַ ת ַׁשּבָ ת
וְ הַ ְּתׁשּובָ ה" .6 .יערות דבש – ח"א  -דרוש ג' .7 .מבואר
עוד לגבי הענין שתשובה הוא ע"י הצדיק כמבואר בתורה,
כי רק הצדיק יודע באמת היכן ובמה צריך תשובה ,וכפי
שהיה אצל מרדכי הצדיק.

ותמשיך חן וחסד והוד והדר ותפארת על כל כשרי הדור האמתיים.
ותתן להם חן וחסד ורחמים בעיניך ובעיני כל רואם .ותרפאם מכל
תחלואיהם ומכל מכאוביהם .ויהיו מכובדים בעיני הבריות ,וכל אחד
ואחד ,לפי כשרותו כן יקבל יפי והדר ,ויתגדל בעיני הבריות .ועל ידי זה
יהיה נעשה אצלם כלי וציון לקבל בתוכם משנה תורה ,חדושין דאורייתא,
(לקוטי תפילות על התו' – תפילה נ"ח)
לחדש בשבת חדושי תורה בכפלים.

תו' נ"ז

מאחורי הסיפור
מפלת פולין

עשו כמעשה חנניה מישאל ועזריה ,דלכך
נתחייבו כליון חס ושלום בשביל כך7.
חזו מה עלתה בו' :גאות לבש' - ,מה נהדר היה
בצאתו מלפני המלך אחשורוש ,מה רב טוב
הצפון לו לעולם הבא ,וקנה שם טוב לעצמו
ולעמו עד סוף הדורות ,ויגידו בעמים כבודו ,כי
מגילת אסתר קיימו וקבלו כל העמים6".

ׁש ֵאין לוֹ
ַק ּהֶ ,
ַבנָן ְטר ֵ
ָמים ,וּפוֹרֵץ ִּג ְדרָםֲ ,אזַי ֵאין ְרפו ָּאה ְל ַמ ּכָתוִֹּ .ב ְב ִחינוֹת'ִּ :ד ְל ָמא ִח ְויָא ְּדר ָּ
ׁש ּפוֹגֵם ֶּבאֱמ ּונַת ֲחכ ִ
"ו ִּמי ֶ
ַבנָן( ".תורה נ"ז – א)
ֶך ִּד ְברֵי ר ָּ
ֲסרָתוֹ ִמ ֶּדר ְ
ָדיִם ִמן ַה ַּמ ְל ָא ִכיםְ ,ל ִפי ְּב ִחינוֹת ה ָ
ָתא'ִּ .כי ַה ּפוֹרֵץ ִּג ְדרָםַ ,על י ְֵדי זֶה ֵמ ִסיר ַה ּי ַ
ַא ְסו ָ

פעם ,בימות החמה ,יצא ר' אורי מטיטיוב
בן בנו של הבעל שם טוב וישב לו על
האכסדרה שלפני ביתו בפאבולוטש.
ראה והנה יהודים מברדיטשוב עוברים- .
"שלום עליכם ,יהודים! מה חדשות נשמע
בברדיטשוב? שמעתם על פולין? בטלה
המלוכה!"  - !? -תמהו האנשים " -לא
שמענו שום חדשות".
 "נו ,אם אתם אינכם יודעים ,אספרהלכם מה ששמעתי אני היום :בעל התולדות
יעקב יוסף נכנס לבית דין של מעלה והיה
קובל וצועק חמס על מי ששורפין ומשמידין
ספרו ועל מלכות פולין שהוציאה גזרת
שרפה על הספר".
 "דורש אני"  -כך טען " -שתבדקו יפה אתספרי מדף לדף ותגידו לי אם נמצא בו דבר
שלא כהוגן".

לא עמדו בפמליא של מעלה נגד קפדנותו
של הזקן ,והספר נמסר לבדיקה .בדקו,
בדקו ,ולא מצאו בו שום דופי.
 "בדקו שנית!" קרא " -אולי תמצאו!" גםהפעם לא מצאו כלום.
 "אבל ,בדקו גם "הנקודות" שבספרי,אולי תמצאו איזו נקודה שנכתבה לשם
פניה!" בדקו שוב ,ואפילו "נקודה" פסולה
לא מצאו.
התחיל הזקן תובע פסק אמת לאמתו.
לא יכלו לפטרו .ישבו ,דנו ופסקו" - :מי
שערער על התולדות יהא סופו לכפירה
באלוקי ישראל ,ואותה מלכות שהוציאה
עליו גזרה של שריפה ,תהא בטלה".
וכך הווה :המערערים ,בעלי המסירה,
יצאו מדת ישראל ,רחמנא ליצלן ,ומלכות
פולין בטלה.

"כל המבזה תלמידי חכמים אין רפואה למכתו".
יש להקשות מאי מרבה בתיבת כל?
ונראה לי בס"ד לומר אפילו אינו מבזה בפירוש
אלא ברמז!
כדהוה באחד שהתפלל יום אחד שליח ציבור
בבית הכנסת שהיו מתפללין בה תלמידי חכמים
בשחרית ,וכשהגיע למאמר "תלמידי חכמים
מרבים שלום בעולם" ,הרים קולו בזה ואמר:
תלמידי חכמים מרבים שלום? בלשון תימה...
וחזר ואמר תיבת בעולם ,מלתא באפי נפשיה
(כדבר בפני עצמו) ולא משך אותה עם מילה
הקודמת לה ,והראה בתנועת האברים כאלו
אומר וכי סלקא דעתך (וכי אתה חושב ש)...
תלמידי חכמים מרבין שלום? לא יאמר כזאת
בעולם...
והרב הבין כי כוונתו לבזות בכך ,ונדוהו .וזהו
אין רפואה למכתו  -שלא תלמד עליו זכות
(בניהו בן יהוידע שבת קיט – ב)
לפטרו...

לומדים ספר-המידות 

אבדה

מי שמחזיר
אבדה לבעלים,
בכח הזה מגייר גרים.
(אבדה ח"ב – א)

"וישב את כל הרכוש וגם את לוט וגו" -
רבי יודן אמר אנשים ונשים השיב וטף לא
החזיר ,עמדו ונתגיירו".
(באור – כי בזה שהשיב והחזיר אבידה
לבעלים בכח זה גייר אברהם אבינו את
הטף( .מראה מקומות)]
(מדרש רבה בראשית)
ושורש הדברים שהפיזור הוא ללקט
ניצוצות הקדושות כמאמרם' :לא גלו
ישראל אלא כדי שיתוספו עליהם גרים'.
היינו הניצוצות הקדושות ,ואנחנו צריכים
לחזר עליהם כבעל אבידה שמחזר על
אבידתו( .מבואר ,דהגרים עצמם הם העבודות
שנאבדו מעם-ישראל ,כמבואר תורה י"ז .לכן הגרים
הם בחינה אחת עם ענין אבידה)
(רמתים צופים  -תנא דבי אליהו – ה)

עבודת המידות
ביום מן הימים בהיותי כבת שש שנים  -סיפרה
הרבנית פיינשטיין ביתו של הגאב"ד דבריסק
זצ"ל  -יצאתי לשוח ביער הסמוך לבריסק ,יער
עבות אשר השתרע על פני מרחבים עצומים.
לפתע הבחנתי בפטיש גדול אשר מושלך היה על
הארץ ,ומאחר והבחנתי כי אין בו סימנים ואף
ידעתי היטב כי מרבית התושבים באיזור אינם
מבני ברית  -החלטתי ליטול את הפטיש לעצמי.
אלא שכאשר חזרתי הביתה  -הבחין אבי
בפטיש שבידי ,שאל אודות מקורו ,ומסיפרתי כי
מצאתיו ביער  -הרהר רגע או שניים ,ולאחר מכן
פסק כי כפי הנראה שייך הפטיש לשומר אשר
התגורר בבקתה עלובה בצידו השני של היער.
"אנו יוצאים כעת לדרך ,להחזיר את הפטיש!"
אמר אבא נחרצות ,אחז בידי ,ושנינו יצאנולדרך הארוכה אל עברו השני השני של היער...
עשרים דקות ארכה הדרך עד לבקתתו של
השומר ,אולם המאמץ השתלם ...כאשר
הגענו אל הבית  ,ושאלנו את פי השומר האם
אבד לו חפץ כלשהו בימים האחרונים  -הוא
ידע לומר מיד כי פטישו הגדול אבד לו ,ואף
הוסיף ותיאר באזננו את הכאב הרב אשר חש
בעקבות האבדן...
היה זה פטיש יקר ובעל ערך ,והשומר הדל ידע
כי לא בקלות יוכל לגייס את הסכום הדרוש
לשם רכישת פטיש חדש.
בשלב זה  -הוציא אבא מאמתחתו את הפטיש,
הציגו בפני בן שיחו ,וביקש לברר האם פטישו
הוא זה" .אכן כן! זהו פטישי! היכן מצאתם
אותו?" שאל השומר בעיניים בורקות ,ואבא
סיפר לו.
כאשר שמע השומר הגוי את הסיפור במלואו,
ועמד על המסירות שגילה הרב היהודי בכדי
להשיב לו את ממונו  -לא יכול היה לכבוש את
רגשותיו .הוא החל מכביר ברכות על ראשו
של אבי ,ולא נחה דעתו עד שקד לפניו אפיים
ארצה והכריז" :ברוך אלוקי היהודים!!!"

היכל הקודש
איך בונים היכל הקודש בחדרי חדרים?
תורה נ"ט
ס"ק א' :זֶה הָ ִאיׁש הַ ִּמ ְׁשּתַ ּדֵ ל לְ קָ רֵ ב
וְ לַ עֲשו ֹת נְ פָ ׁשו ֹתּ ,בִ בְ ִחינַת" :וְ אֶ ת הַ ּנֶפֶ ׁש
אֲ ֶׁשר עָ ש ֹּו בְ חָ רָ ן" ,הּוא ּבוֹנֶה ּבְ ִחינַת
'הֵ יכַ ל הַ ּק ֹדֶ ׁש'' .ק ֹדֶ ׁש' - ,זֶה ּבְ ִחינַת:
ירּוׁשלַ יִ ם קָ דו ֹׁש יֵָאמֶ ר לו ֹ",
ָ
"וְ הַ ּנו ֹתָ ר ּבִ
בּוקים
הַ יְ נּו זֶה ֶׁשּבְ נֵי ָאדָ ם נִ ְׁשָארִ ים ּדְ ִ
ּבְ יִ רְ ָאה ְׁשלֵ מָ ה עַ ל יָדו ַֹ .אף עַ ל ִּפי ֶׁשּיֵׁש
ֻּׁשתָ םַ ,אף עַ ל
ּכַ ּמָ ה וְ כַ ּמָ ה ֶׁשּנ ְָפלּו ִמ ְּקד ָ
ִּפי כֵ ן מֵ אֵ ּלּו ֶׁשּנִ ְׁשאֲ רּו ּבְ יִ רְ ָאה ָׁשלֵ ם ,עַ ל
יְ דֵ י זֶה "קָ דו ֹׁש יֵָאמֵ ר לו ֹ" .וְ 'הֵ יכָ ל' - ,זֶה
ּבְ ִחינַת הַ ּכָ בו ֹד ֶׁשּנִ ְתּכַ ּבֵ ד הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך.
כל אות של התורה הקדושה זה נשמה1.
וכשהאדם לומד את אותה האות ,הוא
מעלה ומעורר את הנשמה ---אדם אחד,
בלי שום עזרה מאף אדם ,בלי שאף אחד
יראה אותו ,הוא יכול לעלות את כל עם
ישראל ...בתנאי ,שהוא יכוון להאיר
בשורשי הנשמות2.
לא צריך להתווכח ,לא צריך לצעוק.
בכל אות ,בכל מילה של לימוד תורה
שהאדם מכוון בשרשי הנשמות ,אנשים
חוזרים בתשובה .פתאום מתנוצץ להם
איזה הארה.

...

ובסוף הם מגיעים לזה שהחזיר אותם
בתשובה ...הם באים לזה שהוא באות
אחת ,החזיר אותם בתשובה.
הם מחפשים את השורש מי החזיר
אותם בתשובה?
"היינו ליבו של עושהו ,כי שם שורשו"
(ליקו"מ תורה נ"ט)  -הם מחפשים את הלב
הזה ,מחפשים ומחפשים ,ולא מוצאים
מנוח ומרגוע ,עד שהם באים לזה
שבאמת החזיר אותם בתשובה .כי זה
שמתפלל בכוונה 3,אומר שמונה עשרה
בכוונה ,לומד בכוונה ,7הוא מחזיר
אותם בתשובה.
והעיקר שזה שבונה את ההיכל הקודש,
צריך להיות נקי מכל הקליפות ודבוק
ביראה שלימה4.

...

וזה ה'היכל הקודש' תלוי בלב ,כמבואר
בתורה נ"ט.
בזמן שאדם עושה חלל בלב ,הוא יוצא

שבלב5,

מהיצר הרע שלו ,מהיצר הרע
כך הוא בונה את 'היכל הקודש' 6כך הוא
מחזיר אנשים בתשובה ,והוא לא צריך
לדבר איתם כלל! 7
זה שהאדם צריך לנסוע וללכת לדבר עם
אנשים ,זה כי הוא עוד לא זכה להגיע
לזה שהוא יוכל להחזיר אותם בתשובה
עם המחשבה.

...

כשאדם מכוון במחשבה שלו " -כולהו
במחשבה איתברירו" 8.הכל תלוי
במחשבה ,וכשהמחשבה נקיה וצחה9,
האדם יצא מהיצר הרע שלו לגמרי -
"וליבי חלל בקרבי" ,אז הוא יכול רק
עם המחשבה לבד ,עם הלימוד בחדרי
חדרים ,להחזיר את כל עם-ישראל
בתשובה.

...

ובמתקרבים יש מהם הרבה שנופלים,
הרבה שעוזבים ,הרבה שהולכים .זה כי
הם לא היו מחוברים ממש.
אבל אלה שמחוברים באמת ,ביראה
שלם' ,קדוש יאמר לו' ,ומהם נבנה היכל
הקודש כדת.

...

רבינו10,

משה גייר

כך היה אצל משה
את חמיו.
תארו לכם האפיפיור הראשי מתגייר ,אז
מיד היו מיליוני נוצרים באים ומתגיירים
אחריו .ויתרו הוא היה האפיפיור של כל
העולם .ובאמת כל העולם עשה תשובה,
כולם שמעו מתן תורה ,כולם התעוררו
בתשובה .עד שאחר כך בא בלעם11
קלקל וקירר את כולם.
וכל ההתקרבות של יתרו היה בלי
שמשה דיבר איתו מילה ...משה רק עם
המחשבה שלו ,קירב ברגע את חמיו
ליהדות.

...

כן היה גם אצל אברהם אבינו12.

וזה" :הנפש אשר עשו בחרן" אברהם
ישב והתפלל ,תיקן את תפילת שחרית.
ואברהם התפלל כל היום רק את
השחרית ,ומזה נפתחו השערים .וכך
התקרבו נפשות בחרן.

 .1ליקו"מ תורה ב' ותורה י"ד .2 .עיין באריכות כל זה בתורה י"ד .3 .עיין ליקו"מ תורה ס"ה .4 .כמבואר
תורה נ"ט – ס"ק א' ב' .5 .עיין תורה ו' ,שהיצר הרע נמצא בחלל השמלאי שבלב .6 .כמבואר בתורה:
שאלו שהתקרבו בזכותו להשם יתברך ,מהם נבנה היכל הקודש .7 .לשון רבינו הק' :ע"פ המובא בתו' י"ד
לעיל .יוצא ,שהעיקר תלוי בדיבורים היוצאים בכוונה לעורר שורשי נשמות ישראל ,והם הדבורים שהולכים
ומעוררים ליבות עם ישראל ,לעבודתו יתברך .8 .כמבואר בזוהר הקדוש  -שמות רנ"ד ב' .וזה לשון רביה"ק
בתו' י"דַ' :אף עַ ל ּפִ י ׁשֶ חָ טָ א ,יִ ְש ֹרָ אֵ ל הּוא' ,יֵׁש לו ֹ אֲ ִחיזָה וְ ׁש ֹרֶ ׁש ּבְ מַ חֲ ׁשָ בָ ה עֶ לְ יוֹנָה ,וְ עַ ל יְ דֵ י הַ ִה ְתנו ֹצְ צּות ִה ְתנו ֹצֵ ץ
ּגַם ׁש ֹרֶ ׁש נִ ְׁשמָ תו ֹ ּבֵ ין ְׁשָאר הַ ּׁשָ רָ ִׁשיםּ ,ומַ ּגִ יעַ הֶ ָארָ ה לְ זֶה הַ ּפו ְֹׁשעֵ י יִ ְש ֹרָ אֵ ל ִמּׁש ֹרֶ ׁש נִ ְׁשמָ תו ֹ ,וְ עַ ל יְ דֵ י הֶ ָארָ ה הַ ּז ֹאת חוֹזֵר
ּבִ ְתׁשּובָ ה .9 ".עיין על תורה י"ד ,שיחות הר"ן קל"ב .10 .כמבואר תורה נ"ט ס"ק א' ,מענין התקרבות יתרו.
 .11כמבואר ליקו"מ תורה נ"ז ח"ב .12 .כמבואר בתורה נ"ט ס"ק ה' מענין ההיכל הקודש שבנה אברהם אבינו.

ראש חודש אדר ב'

עניני דיומא 
סיפורים ושיחות
מפי חסידי ברסלב

ַארְ ּבַ ע ּפָ רָ ִׁשּיו ֹתּ ,פָ רָ ַׁשת ְׁשקָ לִ ים ּופָ רָ ַׁשת זָכו ֹר ּופָ רָ ַׁשת ּפָ רָ ה ּופָ רָ ַׁשת
הַ חֹדֶ ׁשֶׁ ,שּקוֹרִ ין ּבַ אֲ דָ ר ָסמּוְך לְ פּורִ ים ִמּלְ פָ נָיו ִּומּלְ ַאחֲ רָ יוּ .כָ ל זֶה

יסן ֶׁשּבו ֹ
הּוא הֲ כָ נָה לִ גְ אֻ ּלַ ת וִיׁשּועַ ת יִ ְשרָ אֵ ל ֶׁשּנִ זְ ּכֶ ה ּבְ נִ ָ
ֲתידִ ין לְ ִהּגָאֵ ל( .ליקוטי הלכות או"ח  -נפילת אפים ד)
נִ גְ אֲ לּו ּובו ֹ ע ִ

.

באדר אין כשפים שולטים
________________________________________
הנולד בחדש אדר אין כשפים שולטים בו ,כמו שכתב רבינו
אפרים פרשת בשלח ,אם כן הנולד בחדש הזה ,הוא מן הראוי
דיתאמץ בעבודת ה' ובתורתו ,וירבה בצדקה כפי יכולתו ,דאית
ליה מעליותא מהחדש הזה ,מה שלא יש לשאר בני אדם ,ואיך
יעבור חס וחלילה על פי ה' חס וחלילה ,בימים האלה ובזמן הזה,
דהקדוש ברוך הוא עבד ליה ניסא דנולד בזה הזמן ,דאעיקרא
הקב"ה גוזר על הטיפה שיהיה בר קיימא ,והכל מאתו יתברך.
(מועד לכל חי  -סימן לא  -ו)

.

אדר ב' נברא ע"י ישראל ,והוא מעל למזל.
________________________________________
על פי מה שכתבו מפרשים הקדמונים ,שגזירת המן היה על אדר
שני ,על כן קבעו מצות החדש ובפרט קריאת המגילה באדר שני
דייקא ,ונראה לי דמאת השם יתברך היתה נסיבה שיפול לו
הפור על חדש אדר שני ,דהנה המן היה מכשף גדול ועשה הכל
על פי כשפיו ,והנה כתב רבינו אפרים אין כישופים שולטים במי
שנולד באדר שני.
ונראה לי הטעם ,להיות הכישופים נעשים הכל על פי עתותי
המזלות ביום פלוני ובשעה פלונית ,ואדר שני אין לו מזל ,והוא
הנעשה על ידי ישראל המעברים השנים ' -אין מזל לישראל' .על
כן נעשה העיבור כעין תכסיסי מלכות בשבעה וחמשה ושלשה,
(עיין ברש"י סנהדרין י ע"ב) ,והענין הוא להורות עם בני ישראל המה:
'כעין יוצרים יושבי נטעים עם המלך במלאכתו' ,הלא הם כמו
בוראין הזמן ,חודש שאין לו מזל ברקיע.
והנה ידוע מה שאמרו רז"ל שבאמת נתחייבו שונאיהם של
ישראל באותו הדור ,וח"ו אין מקום להמלט מגזירת המן ,מה
עשה המגיד מראשית אחרית הפועל ישועות בקרב הארץ ,הכניס
בלב המן להפיל פור ,ובהשגחה עליונה נפל הפור על חדש אדר
שני אשר הוא מבלי מזל ,ובני ישראל המה הבוראים אותו,
וכיון שנפל הפור על החדש הזה אשר ישראל המה היוצרים
יושבי נטעים ,היאך סלקא דעתך לשום נברא בעולם לנגוע בהם
ואדרבא נתעלו ונפל אז פחדם על כל העמים כביכול כעין פחד
אלקי ,ונתבטל כישופי המן המנחש( .שהיה מבחינת נחש הקדמוני
כמו שכתב מרן האריז"ל)

שרפי-מעלה

המשך משבוע שעבר-והנה הב"ח ז"ל יושב ולומד
בביתו והוא נרדם בשינה ,ובא
אליו אביו מעולם האמת בחלום
ואמר לו' :מהר לך וחפור הקבר
של יוסילי ,וקח את הסכין משם,
כי זה סכנה '.והקיץ משנתו,
ואמר :דברי חלומות לא מעלין
ולא מורידין ,ואין משגיחין
בחלום.
וחזר ללימודו ,ונרדם עוד פעם
בשינה ,וחלם עוד פעם כנ"ל
שבא אליו אביו ,ואמר לו' :מה
תחריש? כי זה סכנה גדולה!'
וגם כן כשהקיץ משנתו לא שם
לב לזה ,ואמר :דברי חלומות
לא מעלין ולא מורידין .ואחר כך
נרדם עוד פעם ,ובא אליו אביו
ברעש גדול מאוד ,ולא הניח לו
בשום אופן ,ואמר לו" :שהוא
בהתרשלותו מסכן כל הכלל-
ישראל ,ושמהר ימהר מאוד
לעשות משהו להוציא הסכין,
כי הזמן קרוב ,ועוד מעט לא
יכלו לעזור לעצמם כלל!!!" וענה
הב"ח ז"ל ואמר :הלא דבר הוא.
ושלח אחר החברה קדושה ,וצוה
להם :שיחפרו הקבר של יוסילי,
ולהוציא הסכין תיכף ,ובל יוודע
מזה לשום איש .וכן עשו ,וחפרו
הקבר ומצאו הסכין מונח בידו
של יוסילי ,וביקשו ליקח הסכין,
ולא יכלו בשום אופן .ובאו
וסיפרו להב"ח ז"ל ,ושלח את

לתרומות והנצחות להחזקת העלון והמבחנים בליקו"מ

(כתב יד ר' שמואל הורביץ ז"ל)

הָ עִ ּקָ ר ׁשֶ ּיִ ְהיֶה לו ֹ אֱ מּונַת חֲ כָ ִמים,
ּולְ ִהּזָהֵ ר ּבִ כְ בו ֹדָ ם ,לִ ירָ א מֵ הֶ ם ְמא ֹד.

.

(עטרת ישועה  -ויקהל)

הרבנים שיגזרו עליו ,וגם יבטיחו
לו ללמוד עבורו משניות וכו' וכו',
וכן עשו ,ולא הועיל כלום.
ובפעם השלישית( ,וכבר היה
סמוך לאור השחר) הלך הב"ח
ז"ל בעצמו ,ונשען על מקלו ,ולחש
ליוסילי איזה דבר ,ותיכף לקחו
הסכין מידו ,וכיסו הקבר ,ולא
נודע לשום איש.
ותיכף אחר זה באו כל גדולי
העיר ,וחפרו הקבר של יוסילי,
ולא מצאו סכין ושום דבר .ונתנו
להמשומד פסק ועונש על השקר
שבדה מליבו.
ושום איש לא ידע מה-זה שלחש
הב"ח ליוסילי עד שנתרצה ליתן
הסכין .וכשהגיע פטירת הב"ח
ז"ל ,צווה להניחו אצל זה הבחור.
וסיפר :שיוסילי טען עימו ואמר,
כיון שהגיע לזמן כזה שהב"ח וכל
העיר קרקא נצרכים אליו ,על כן
מבקש מהם איזה דבר שיעשו
לו גם כן .עד שהב"ח הבטיח לו
שמקום מנוחתו יהיה אצלו ,ועל
כן צווה לקברו אצל זה הבחור.
זכותו יגן עלינו ,אמן.
(זאת המעשה סיפר לי הר' נפתלי
חנאליס מצפת ז"ל שהיה בקרקא
על ציון הב"ח ז"ל ,וראה פלא
שמונח ביחד עם מצבה שחרות
עליה" :פה מונח הבחור יוסילי",
ונתפלא מאוד על זה ,ונתנו לו
הפנקס מהחברה קדישא ,וכתוב
שם זאת המעשה.
ה' ינקום נקמת דם עבדיו השפוך
בימינו לעינינו ,אמן .ויבוא משיח
צדקינו במהרה בימינו אמן).

תורה נ"ז

(בני יששכר  -מאמרי חדש אדר – ד)

משיח בן יוסף
________________________________________
לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת - .נודע אשר נחרץ
על משיח בן יוסף ליהרג ח"ו ולהיות חבלי משיח .אך ע"י דוד
המלך ע"ה יומשך עליו חיים כמ"ש 'חיים שאל ממך נתת לו
אורך ימים' ,וגם ע"י שבת כמ"ש [בזמר מה ידידות לליל ש"ק]
'מחבלי משיח יוצלו לרוחה'.
וזה נודע כי יש י"ג מילואי הוי"ה נגד י"ג חדשי השנה ,ומילוי י"ג
עולה 'מ"ד' נגד חדש אדר שני ,כי אד"ר שנ"י [עם הכולל] עולה
משי"ח ב"ן יוס"ף ,ע"כ מילוי [שם הוי"ה] שלו עולה ד"ם[ ,רומז]
להנצל מהריגת דם של משיח בן יוסף.
וזהו לא תבערו א'ש'  -נוטריקון א'דר ש'ני ,היינו ,שיתבטל
הדם של משיח בן יוסף שעולה אד"ר שנ"י כנ"ל .וזה ביום
השבת  -שע"י שבת ננצל מחבלי משיח.



וְ ַאף ִאם נִ ְראֶ ה לו ֹ מֵ הֶ ם ּדָ בָ ר ֶׁשאֵ ינו ֹ
ְמפ ֹרָ ׁש ְּבהַ ּתו ֹרָ ה ּכָ ְך לְ פִ י ּדַ עְ ּתו ֹ,
וְ נִ ְדמֶ ה לו ֹ ֶׁשהֵ ם עו ֹ ִש ֹים ,חַ ס
וְ ָׁשלו ֹםְּ ,כ ֶנגֶד הַ ּתו ֹרָ ה...

ּכִ י הֵ ם יו ְֹדעִ ים עַ ל ּפִ י הַ ְּדרָ ׁשו ֹת
וְ הַ ִּמּדו ֹתְּ ,כפִ י מַ ה ֶּׁשּנִ ְמסַ ר לָ הֶ ם.

עַ ל ּכֵ ן צָ רִ יְך לְ הַ אֲ ִמין ּבַ חֲ כָ ִמים,
ּולְ הַ ְׁשלִ יְך ִש ֹכְ לו ֹ וְ דַ עְ ּתו ֹ,
רַ ק לִ ְסמ ְֹך עֲלֵ יהֶ םּ ,כִ י לָ הֶ ם
נִ ְמ ְסרָ ה הַ ּתו ֹרָ ה לְ דָ רְ ָׁשּה.
לעלוי נשמת עקא בת ר' אברהם אלימלך ז"ל

הספר הנדיר "יחוס הגדולים"

פלא'050-418-0673 :

.

ת.ד 5136 .ירושלים

מאת הרה"ח ר' שמואל הורביץ ז"ל להשיג057-3155-466 :
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ניתן לראות את העלון ב:
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