
ָלע ֶבן ה' ֱאלִקים ֶאת ַהצֵּ תורה ס"ז – ַויִּ
ִהְתִחיל  ְוָאז  ַה"ְּׁשְטַרְיְמל",  ָלַבׁש  ָאז  ְּדָׁשבּועוֹת,  ֵׁשִני  ֶׁשִהיא  תקס"ז(  )ָׁשבּועוֹת  קֶֹדׁש,  ַׁשַּבת  ְּבֵליל 
ְלַהְראוֹת ָּפִנים ַמְסִּבירוֹת ְקָצת, ְוָיַׁשב ַעל ַהֻּׁשְלָחן ְּכַדְרּכוֹ ְוַאַחר ְּגַמר ַהְּסֻעָּדה, ַאַחר ִּבְרַּכת ַהָּמזוֹן, 
ָהָיה ְמַזֵּמר ְּבַעְצמוֹ "ַאָּתה ִנְגֵליָת" ּו"ָברּוְך ִׁשְמָך" ְוכּו' ְּבִנּגּון ִנְפָלא ְוָנִעים ְוָיַׁשב ַאַחר ָּכְך ִעם ְקָצת 
ֲאָנִׁשים, ֶׁשִּנְׁשֲארּו ִעּמוֹ ַאַחר ִּבְרַּכת ַהָּמזוֹן, ָיַׁשב ִעָּמֶהם ַעד אוֹר ַהּיוֹם, ְוַגם ֲאִני ָהִייִתי ְּבתוָֹכם ְוֵכן 
ִּבְסֻעַּדת ַׁשֲחִרית ָיַׁשב ִעָּמנּו ְּבִשְֹמָחה, ְּכַדְרּכוֹ ְּבָכל יוֹם טוֹב ְוָכל ְּבֵני ָהִעיר ָׁשְלחּו ַמְׁשָקאוֹת, ְוִחֵּלק 

ְלָהעוָֹלם ְּבִשְֹמָחה. 

ִּבְסֻעָּדה ְׁשִליִׁשית ָאַמר ּתוָֹרה )ִלּקּוֵטי מוֲֹהַר"ן ִסיָמן ס"ז( ְוִהְתִחיל, ַוִּיֶבן ה' ֱאלִקים ֶאת ַהֵּצָלע. 
ְּבמוָֹצֵאי ַׁשָּבת ָיַׁשְבנּו ִעּמוֹ ַעד אוֹר ַהּיוֹם ָּברּוְך ַהֵּׁשם, ֲאֶׁשר ֲעָזָרנּו ַּגם ְּבֵעת ָצָרה ַהּזֹאת, ֶׁשִּנְפְטָרה 
ָהִראׁשוָֹנה ְּבֶעֶרב ָׁשבּועוֹת ִלְפנוֹת ַהּיוֹם, ַאף ַעל ִּפי ֵכן לא ִאַּבְדנּו ַהּתוָֹרה, ֶׁשָהִיינּו ְצִריִכין  ִאְׁשּתוֹ 
מֹחוֹ  נוְֹראוֹת  ְקֻדַּׁשת  ְּגֻדַּלת  ְלִפי  ֶּׁשָעַבר  ַמה  ָאז  ָעָליו  ֶׁשָעַבר  ַהְּגדוָֹלה,  ִטְרָּדתוֹ  ְּבתוְֹך  ְוַגם  ְלַקֵּבל 
ֶׁשֵהם,  ַיַחד,  ִעָּמנּו  ְּבֻכָּלם  ֵנעוֹר  ֶׁשָהָיה  ְרצּוִפים,  ֵלילוֹת  ְׁשלָׁשה  ִעָּמנּו  ָיַׁשב  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ַהָּקדוֹׁש, 
ֵליל ִראׁשוֹן ְּדָׁשבּועוֹת ְוֵליל ַׁשַּבת קֶֹדׁש ְוֵליל מוָֹצֵאי ַׁשָּבת, ִּכי ַּדְרּכוֹ ָהָיה ִנְפָלא ְוִנְשָֹּגב, ּוְבָחְכָמתוֹ 
ְוִטְרָּדתוֹ  ּוְקֻדָּׁשתוֹ ַהִּנְפָלָאה לא ָהָיה ָיכוֹל ְלַהְטִריד ּוְלַבְלֵּבל אוֹתוֹ ׁשּום ָּדָבר ִּכי ֵהַבּנּו ָאז, ֶׁשַּצֲערוֹ 
ָאז ָהָיה ָעצּום ְוַרב ְמאֹד, ְוַכֲאֶׁשר ָׁשַמְענּו ַּכָּמה ִּדּבּוִרים ִמֶּזה ָאז ִמִּפיו ַהָּקדוֹׁש, ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן לא 
ֶהֱעִבירּוהּו ַהִּטְרָּדה ְוַהַּצַער ִמַּלֲעסֹק ְלִתּקּון ַנְפׁשוֵֹתינּו ַּגם ָאז, ְוִהְפִליא ַחְסּדוֹ ִעָּמנּו ַּגם ָּבֵעת ַהִהיא, 
ְּכַדְרּכוֹ ָּתִמיד ּוְביוֹם ִראׁשוֹן ַאַחר ָׁשבּועוֹת, ָּכַתְבִּתי ַהּתוָֹרה, ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ְוִקַּבְלִּתי ְרׁשּות, 

ְוִדַּבְרִּתי ִעּמוֹ ַהְרֵּבה, ְוָנַסְעִּתי ִמָּׁשם ְּבָׁשלוֹם ּוְבִשְֹמָחה.                                   )ימי מוהרנ"ת – ח"א – כ"ג(

ס"ק א': ַהֶּנֶפׁש ִהיא ְיָקָרה ְמאֹד, ְוָצִריְך ִלְהיוֹת 
ִלָּזֵהר  ְצִריִכין  ֵּכן  ַעל  ְמאֹד.  ּוְלָׁשְמָרּה  ָּבּה  ָזִהיר 
ְמאֹד, ְּכֶׁשָּבא ֵאיֶזה ָּכבוֹד ָחָדׁש ָלָאָדם. ִּכי ַהָּכבוֹד 
ַהְּנָפׁשוֹת...  ָּכל  ׁשֶֹרׁש  ְוהּוא  ַחי,  ָּכל  ֵאם  הּוא 
ִנְפָּגם  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ֲאִכיָלה,  ְּבַתֲאַות  ּוְכֶׁשּפוֵֹגם 
ַעֵּזי  ִמְתַּגְּבִרין  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ָּפִנים,  לוֹ  ְוֵאין  ַהָּכבוֹד 
ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ַהָּכבוֹד,  ֶׁשּנוֵֹפל  ְּדַהְינּו  ָּפִנים, 
ַמְלכּות, ַוֲאַזי נוְֹטִלין ָּכבוֹד ָהַעֵּזי ָּפִנים ֶׁשַּבּדוֹר. ִּכי 
'ַעּזּות ַמְלכּוָתא ְּבָלא ָתָגא'1, ַהְינּו ְּכֶׁשֵאין ְּבִחיַנת 
ִּבְׁשֵלמּות  ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה,  ַהֻּׁשְלָחן  ְּבִחיַנת  ַמְלכּות, 
ַּכַּנ"ל, ֲאַזי ִמְתַּגֵּבר ָהַעּזּות, ֶׁשהּוא 'ַמְלכּוָתא ְּבָלא 

ָתָגא', ְּבֹלא ֶּכֶתר ַמְלכּות ַהַּנ"ל.

מביני מדע

כידוע, כל דבר הנחשב והנערך בגשמיות, שורש 
ומקור גבוה לו ברוחניות. אך נדרש לנווט את 

הדבר לכיוון ולמקום הנכון והראוי.
כמו כן הוא בכבוד - הכבוד בשורשו גבוה מאוד 
מאוד, והוא שורש כל הנפשות. אך יש לראות 
ולהשמר שהכבוד יגיע רק לראויים לו, שהכבוד 
לצדיקים  והתקרבות  הערכה  של  כלי  יהיה 

הקדושים, 'המביני מדע'.

"ְוִעַּקר ַהָּפִנים הּוא ַהּמַֹח ְוַהַּדַעת ִּבְבִחיַנת ָחְכַמת 
ָאָדם ָּתִאיר ָּפָניו ְוַכְמבָֹאר ַּבַּמֲאָמר ַהַּנ"ל, ֶׁשִעַּקר 

ְׁשֵלמּות ַהָּכבוֹד ְּכֶׁשַהָּכבוֹד הּוא ֵאֶצל 

אור הגאולה
ה ל ו א ג ד א  ת ל ח ת א י  ל ש ר  פ ס ה

עיונים ועצות למעשה מתורות רביה"ק    עפ"י העמוד היומי בליקו"מ
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חושן משפט   טוען ונטען ב' -ה'

ִעַּקר ֲעבוֹדוֹת ֶׁשל  ַהָּגלּות  ְזַמן  ָּכל  א. 
ַהַּצִּדיִקים  ִּבְפָרט  ֱאֶמת,  ַצִּדיֵקי  ָּכל 
הּוא  ְּבַמֲעָלה  ַהֻּמְפָלִגים  ַהּנוָֹרִאים 
ַרק ְלָבֵרר ִניצוֹצוֹת ֵמִעְמֵקי ַהְּקִלּפוֹת 
ָּבֶזה  ִּכי  ָמִׁשיַח,  ִּביַאת  ְלָקֵרב  ְּכֵדי 
ְּכֶׁשּיְֻׁשַלם ַהֵּברּור  ָּתלּוי ִּביַאת ָמִׁשיַח 
ְמָבְרִרים  ָודוֹר  ּדוֹר  ּוְבָכל  ַּכָּידּוַע. 
עֶֹמק  ֵמעֶֹמק  ְקדוֹׁשוֹת  ִניצוֹצוֹת 
ְמִׁשיָחא  ִעְקבוֹת  ְּבִחיַנת  ְוֶזה  יוֵֹתר. 
ְיָבֵרר  ֲאַזי  ָמִׁשיַח  ּוְכֶׁשָּיבוֹא  ַּכָּידּוַע. 
ִעְמֵקי  עֶֹמק  ִמַּתְכִלית  ַהֵּברּור  ְּגַמר 

ַהְּקִלּפוֹת ְוָאז ִיְהֶיה ַהְּגֻאָּלה. )ב – ד(
 ________________________

ב. ַעל ֵּכן ַרב ַנְחָמן ַּדְיָקא ִּתֵּקן ֶהֵּסת, 
ִּכי ַרב ַנְחָמן הּוא ְּבִחיַנת ִהְתנוְֹצצּות 
ְּכמוֹ  ְּבַעְצמוֹ.  ֶׁשִהְתָּפֵאר  ְּכמוֹ  ָמִׁשיַח 
ִזְכרוָֹנם  ַרּבוֵֹתינּו  ְּבִדְבֵרי  ְּדִאיָתא 
ִלְבָרָכה: ָאַמר ַרב ַנְחָמן, ִאי ִמן ַחָּיא 
"ְוָהָיה  ֶׁשֶּנֱאַמר,  ֲאָנא,  ְּכגוֹן  הּוא, 
ְּבִחיָנה  ְוִעַּקר  ְוכּו'".  ִמֶּמּנּו  ַאִּדירוֹ 
הּוא  ָהַרע  ֵמעֶֹמק  ַהְּקֻדָּׁשה  ְלָבֵרר  זוֹ 
ֱאֶמת  ַצִּדיק  ְוָכל  ָמִׁשיַח.  ְיֵדי  ַעל  ַרק 
עוֵֹסק  הּוא  ָמִׁשיַח  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא 

ָּבֶזה. )ב – ד(
 ________________________

ַטַעם  ְלַהִּשיג  ָהֵעת  ִעַּקר  "ֶבֱאֶמת  ג. 
ֶלָעִתיד  ַרק  הּוא  ָהֲאִמִּתי  ַהּטוֹב 
ָלבוֹא. ְוַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשַּמְמִּתין ּוִמְתַאֵּפק 
ַעל ַּתֲאָותוֹ ָּכל ְיֵמי עוָֹלם ַהֶּזה ְוסוֵֹתם 
ְלַגְמֵרי  ָעְלָמא  ְּדַהאי  ֵמֵחיזּו  ֵעיָניו 
ּוַמְמִּתין ַלּטוֹב ַהִּנְצִחי, ְּכמוֹ ֶׁשָּכתּוב: 
ְלַעד".  קּוִמי  ְליוֹם  ִלי  ַחּכּו  "ָלֵכן 
ָהֲאִמִּתי,  ַלַּתֲענּוג  ִיְזֶּכה  ְּבַוַּדאי  ִּכי 
ָּבעוָֹלם  ַּגם  ֲאָבל  ַהִּנְצִחי,  ַלַּתֲענּוג 
ַהֶּזה ֵיׁש ְּדָבִרים ֶׁשִעַּקר ָהִאּסּור הּוא 
ַעד  ַיְמִּתין  ְוִאם  ַמְמִּתין.  ֶּׁשֵאינוֹ  ַמה 

ּבוֹא ִעּתוֹ ְיַקֵּבל ְּבֶהֵּתר.")ג – ב(
 ________________________

ד. ִעַּקר ּכַֹח ַהַּבַעל ָּדָבר ֶׁשֵּמִסית ֶאת 
ִלְדַבר ֲעֵבָרה, ַחס  ָהָאָדם ְלַתֲאָוה אוֹ 

לשמור על הכבוד!

מעלת הלימוד

ִסֵּפר ִלי ֶאָחד ֶׁשָהָיה ְמַׁשֵּבַח ְמאֹד ֶאת ּתוָֹרתוֹ ְלָפָניו ְוִהְפִליג ְמאֹד ִּבְגֻדַּלת ִנְפְלאוֹת ּתוָֹרתוֹ. ְוָאַמר ֶׁשְּצִריִכין 
ֵהם  ְסָפָריו  ּגְדוֹלָה, ִּכי  טוֹבָה  הֵם  ּומִגְּדָל  ּבְתֵבָה  ּכְׁשֶעוֹמְדִין  אֲפִּלוּ  ּכִי  סְפָרָיו.  לִקְנוֹת  מְאֹד  לְהִׁשְּתַּדֵל 
ְׁשִמיָרה ְּגדוָֹלה ַּבַּבִית ִלְׁשמֹר ַּגם ָהֲעִׁשירּות ּוָממוֹן ָהָאָדם ִמָּכל ַהֶהֵּזקוֹת. ְוִהְזִּכיר ָאז ָעִׁשיר ֶאָחד ֶׁשָהָיה 
יוְֹדעוֹ ּוַמִּכירוֹ, ְוָאַמר ֶׁשַּגם ֵאָליו ִהיא טוָֹבה ְּגדוָֹלה ֶׁשִּיְהֶיה ַהֵּסֶפר ֶׁשִּלי ְּבֵביתוֹ, ִּכי ִיְהֶיה לוֹ ְׁשִמיָרה ְּגדוָֹלה 
ִמֶּזה, ֶׁשְּיָזֵרז ֶאת ֶהָעִׁשיר ַהַּנ"ל ֶׁשִּיְרֶאה  ְלָכל ָּדָבר ְוֶׁשִּתְתַקֵּים ֲעִׁשירּותוֹ. ְוִהְזִהיר ֶאת ָהִאיׁש ֶׁשִּדֵּבר ִעּמוֹ 
ְוֹלא  ִיְשָֹרֵאל  ָּכל  ְּבֶקֶרב  ְסָפָריו  ֶׁשִּיְתַּפְּׁשטּו  ִמְׁשּתוֵֹקק  ָהָיה  ַּכָּמה  ִמֶּזה  ְּבָמקוֹם ַאֵחר  ְוַעֵּין  ְסָפָריו.  ִלְקנוֹת 

)חיי מוהר"ן - שנ"ה(ִלְכבוֹדוֹ ַחס ְוָׁשלוֹם.



ְלַהָּכבוֹד  ֵיׁש  ֶׁשָאז  ַמָּדע  ַהְּמִביֵני 
ַהָּפִנים  ִעַּקר  ִּכי  ִּדְקֻדָּׁשה,  ָּפִנים 

הּוא ַהַּדַעת." 2

"ותעזרנו ותושיענו להוציא כל הכבוד מן העזי 
מדע  המביני  אל  הכבוד  כל  ולהחזיר  פנים, 
לצדיקי  והכבוד  הגדולה  כל  ויוחזר  דקדושה, 
פני  הנקראים  האמתיים,  הדור  וכשרי  הדור 

הדור באמת."4

זהירות

"ְוָהִעָּקר ֶׁשְּצִריִכין ִלְראוֹת ֶׁשִּיְהֶיה ָּפִנים ְלַהָּכבוֹד 
ְּבִחיַנת  ֶׁשֵהם  ָּפִנים  ָהַעֵּזי  ִמֶּמּנּו  ִייְנקּו  ֶׁשֹּלא 
ְוַהּמוְֹׁשִלים  ַעֵּזי ֶנֶפׁש, ֶׁשֵהם ַהַּמְנִהיִגים  ְּכָלִבים 

ֶׁשל ֶׁשֶקר."2
לפגום  לא  להשמר  מהחוב  נפרד  בלתי  כחלק 
את  לכבד  לא  להיזהר  חוב  יש  הכבוד,  את 
הרשעים! כי בהפניית הכבוד לכיוון הלא רצוי, 
זה  ובכח  בכבוד,  לרע  ויניקה  אחיזה  נותנים 

ניתנת המלכות וההנהגה לרשעים.
והעבודה,  התורה  חלול  יש  הרשעים  "בכבוד 
רבים  ועוד,  ובשר.  עצם  המכלה  עברה  וזוהי 
ואפלו  כמעשיהם  ועושים  אחריהם  נמשכים 
אם אינם עושים כמעשיהם מקבלים פורענות 
כיוצא בהם. וכיוצא בזה אמרו, אוי לרשע ואוי 

לשכנו. 
ועוד, בכבוד הרשעים משפיל כבוד הצדיקים, 
השפלת  לאחר  אלא  לצדיקים  כבוד  ואין 
לעולם  מכשול  שיש  אחרי  ועתה  הרשעים. 
טובה  יספר  שלא  יזהר  הרשעים,  בכבוד 
מרשעים. אם לא יזכיר גם את הרעה שלהם, 
וכתיב:  ירקב",  רשעים  "ושם  שנאמר: 
רוצה  אינו  ואם  עול".  איש  צדיקים  "תועבת 

לספר רשעו, גם טובתו לא יספר."3

כבוד עצמו

אחר  פוסקת  בלתי  רדיפה  מופרז,  עצמי  כבוד 
עשירות, גדולה וחשיבות למען הרבות כבודו. 
לסטרא  יניקה  ונותן  הכבוד  את  פוגם  גם  זה 
והוא  הצדק  אצלו  נפגם  בוודאי  ואז   – אחרא 

נמשך אחר השקר והרשע.
ַּגּסּות  ִּבְׁשִביל  ְוָׁשלוֹם,  ַחס  ַהַּבִית  "ְּכֶׁשּבוֶֹנה 
ְּכבוֹדוֹ  ְלַהְראוֹת  ְּכֵדי  ַעְצמוֹ  ְּכבוֹד  ִּבְׁשִביל  ָהרּוַח, 
ּוְלִהְשָּתֵרר ַעל ַעם ַּדל ְּבִחָּנם, ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת: 'ֵּבית 
ְוַהְּגֻדָּלה  ַהַּבִית  ְּבִחיַנת  ֶׁשֶּזהּו  ה',  ִיַּסח  ֵּגִאים 
ָלמוֹ,  ֳחָרבוֹת  ַהּבוִֹנים  ֶׁשֶקר  ֶׁשל  ַהַּמְנִהיִגים  ֶׁשל 
ִּכי  ֶצֶדק'.  ְּבֹלא  ֵביתוֹ  ּבֶֹנה  'הוֹי  ֶנֱאַמר,  ֶזה  ְוַעל 
ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ְוַהָּכבוֹד  ָּפִנים  ְלַהָּכבוֹד  ְּכֶׁשֵאין 
ָלֶהם  ְוֵיׁש  ֶׁשֶקר  ֶׁשל  ַהַּמְנִהיִגים  ֵאֶצל  הּוא  ַּבִית 
ָּבִּתים ְּגדוִֹלים ִּבְׁשִביל ְּכבוֹד ַעְצָמם ֲאַזי ַהַּמְלכּות 
ְיִניָקה  ָאֳחָרא  ְלַהִּסְטָרא  ֵיׁש  ְוָאז  ֶצֶדק  ִּבְבִחיַנת 
ָלֶהם  ַהְיִניָקה  ְּכֶׁשִּנְמְׁשָכה  ְוָאז  ְוָׁשלוֹם,  ַחס 

ַוֲאַזי  ַהֶּצֶדק  ְּבִחיַנת  ַּגם  ִנְפָּגם  ֶצֶדק ָאז  ִמְּבִחיַנת 
ְוֵתֶכף  ֶצֶדק...  ְּבֹלא  ֵביתוֹ  ּבֶֹנה  ֵּביָתם  ִנְקָרא 
ְּבִחיַנת  ַּגם  ִנְפָּגם  ֶאְצָלם  ְּבַוַּדאי  יוְֹנִקים  ְּכֶׁשֵהם 
ָהֶרַׁשע...  ָׁשָּמה  ַהֶּצֶדק  ִּבְמקוֹם  ִּבְבִחיַנת  ַהֶּצֶדק 
ַהִּמְשָּתְרִרים  ֶׁשֶקר  ֶׁשל  ַמְנִהיִגים  ְּבִחיַנת  ֶזה 
ִיְשָרֵאל  ִּבְבֵני  ּוִמְׁשַּתְּמִׁשין  ְּבִחָּנם.  ַּדל  ַעם  ַעל 
ׁשּום  ֵמֶהם  ִקְּבלּו  ֹלא  ִּכי  ְּבִחָּנם,  ָּבֶהם  ְועוְֹבִדים 

טוָֹבה ִנְצִחית."2

 צדקה

מוקדש  אינו  לו  שיש  והכסף  זוכה  כשהאדם 
רק עבור הרבות כבודו, אלא אדרבה, הוא נותן 
מהונו ומכספו לצדקה, למען הרבות כבוד ה'. 
על ידי זה הוא זוכה להתחבר לכבוד דקדושה, 
ואכן משם נמשך עליו ברכה, רחמים ושפע עד 

בלי די.
בזכות שהכבוד כראוי. הוא זוכה שנשמר נפשו, 
ונפשות בניו והתלויים בו, ונמשך עליהם חיים 

טובים ואריכות ימים.
ִּבְבִחיַנת:  ַהְּבָרָכה  ַּמְמִׁשיְך  ְצָדָקה  "ַּבַעל 
'ַוֲהִריקִֹתי ָלֶכם ְּבָרָכה ַעד ְּבִלי ָּדי', ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת 
ַרֲחִמים'.  ָלֶכם  ִיֵּתן  ַׁשַּדי  'ְוֵאל  ְּבִחיַנת:  ַׁשַּד"י, 
ַעד  ְוַרֲחִמים  ְוַחִּיים  ְּבָרָכה  ַמְׁשִּפיַע  ַׁשַּדי  ֶׁשֵּׁשם 
ְּבִלי ַּדי. ְוַעל ְיֵדי ֶזה, ַעל ְיֵדי ְּבִחיַנת ְצָדָקה, ְּבִחיַנת 
ֶׁשהּוא  ַהָּכבוֹד  ֲעִלַּית  ִעַּקר  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ַׁשַּד"י, 
ַהֶּנֶפׁש  ִנְׁשָמר  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ַּכַּנ"ל.  ַּבִית  ִּבְבִחיַנת 
ִיְרּבּו  ְלַמַען  ְּבִחיַנת  ַּכַּנ"ל...  ְּבַהָּכבוֹד  ַהְמֻלָּבׁש 
ָיָמיו  ִּכי  ַּבְמזּוָזה,  ַהֶּנֱאָמר  ְבֵניֶכם  ִויֵמי  ְיֵמיֶכם 
ִנְמָׁשְך  ּבוֹ  ַהְּתלּוִיים  ַהְּנָפׁשוֹת  ַהְינּו  ָּבָניו,  ִויֵמי 
ַהְּמזּוָזה,  ְיֵדי  ַעל  ָיִמים  ַוֲאִריכּות  ַחִּיים  ָלֶהם 

ֶׁשִהוא ְּבִחיַנת ַהְמָׁשַכת ַהָּפִנים ְלַהָּכבוֹד."2
________________________________

ג –  - מזוזה   יו"ד  2. ליקוטי הלכות  ַסְנֶהְדִרין ק"ה.    .1
ג.  3. ארחות צדיקים - שער עשרים וארבע.  4. ליקוטי 

תפלות על התורה - ס"ו.

ְלֶזה  ֶׁשֵּיׁש  ֵמֲחַמת  ַרק  הּוא  ְוָׁשלוֹם, 
ָהָאָדם ֵאיֶזה ַׁשָּיכּות ְלֶזה ָהִעְנָין ְּכִפי 
ָצִריְך  ֶׁשהּוא  ַרק  ַהְּנָׁשמוֹת  ָׁשְרֵׁשי 
ַעְכָׁשו ְלִהְתַאֵּפק ַעל ַּתֲאָותוֹ ַעד ָיבוֹא 
ִעּתוֹ. אוֹ ֶׁשֶאְפָׁשר ֶׁשָּיבוֹא ִעּתוֹ ָּבעוָֹלם 
אוֹ  ְּבֶהֵּתר,  ֶזה  ָּדָבר  ֶׁשְּיַקֵּבל  ַהֶּזה 
ִלְפָעִמים ֵאינוֹ ָיכוֹל ְלַקֵּבל ֶזה ִּכי ִאם 
ַלֲעמֹד  ְּכֶׁשִּיְזֶּכה  ַהְינּו  ַהָּבא,  ָּבעוָֹלם 
ַעְכָׁשו,  ִמֶּזה  ַּתֲאָותוֹ  ּוְלַׁשֵּבר  ַּבִּנָּסיוֹן 
ַעל ְיֵדי ֶזה ִיְזֶּכה ֶלָעִתיד ָּבעוָֹלם ַהָּבא 
ַהַּתֲענּוג  ִמּׁשֶֹרׁש  ּוְלִהְתַעֵּנג  ְלַקֵּבל 
ָּברּוָחִנּיּות. ֶׁשהּוא אוֹר  ַהֶּזה ְּבָׁשְרׁשוֹ 
ַּתֲענּוג  רּוָחִני,  ַּתֲענּוג  ּוְמֻצְחָצח  ַצח 

ֲאִמִּתי. )ג – ב(

"ֶזה ֶׁשָּכתּוב, "ֹלא ַתֲעׁשֹק ֶאת ֵרֶעָך". 
ֵּבית  ַתְחמֹד  ְוֵכן, "ֹלא  ַּדְוָקא.  'ֵרֶעָך' 
ֶאָחד  ָּכל  ִּכי  ַּדְיָקא.  'ֵרֶעָך'  ֵרֶעָך". 
ַּדְיָקא,  ֵרֵעהּו  ְלֵבית  ֶחְמָּדה  לוֹ  ֵיׁש 
ְּבָׁשְרׁשוֹ  ַוֲחֵברוֹ  ֵרֵעהּו  ֶׁשהּוא  ַהְינּו 
ּוֵמֲחַמת  ַהְּנָׁשמוֹת  ִּגְלּגּוֵלי  ְּכִפי 
ַהָּממוֹן  ֶזה  ָהָיה  ָהִראׁשוֹן  ֶׁשַּבִּגְלּגּול 
ְּבִחינוֹת  ַּכָּמה  ָּבֶזה  ְוַכּיוֵֹצא  ֶׁשּלוֹ 
ְוֶחְמָּדה  ַּתֲאָוה  לוֹ  ֵיׁש  ֶזה  ֵמֲחַמת 
ְלֶזה ַהַּבִית ְוַהָּממוֹן ֶׁשהּוא ַעְכָׁשו ֶׁשל 
ֲחֵברוֹ, ֲאָבל ֶּבֱאֶמת ַהּתוָֹרה ִהְזִהיָרה 
ְּבֶׁשל  ִלַּגע  ָאסּור  ִּכי  ֶזה.  ַעל  אוָֹתנּו 
ֲחֵברוֹ, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא ֲחֵברוֹ ְוֵרֵעהּו 
ְּבָׁשְרׁשוֹ ִמַּצד ַהִּגְלּגּול, ַאף ַעל ִּפי ֵכן 
ִיְתָּבַרְך  ְוה'  ֵלאֹלִקים.  ַהִּמְׁשָּפט  ֶזה 
ַהָּממוֹן  ְלַסֵּדר  ֵאיְך  ַּתֲעלּומוֹת  יוֵֹדַע 
ְוַהֲחָפִצים ְּבָכל ּדוֹר ָודוֹר ְוָאסּור ִלְגזֹל 
ְוַלֲעׁשֹק ֶאת ֲחֵברוֹ, ַוֲאִפּלּו ַלְחמֹד הּוא 
ְלַהֲאִמין  ְצִריִכין  ַרק  ָחמּור,  ִאּסּור 
ה'.  ַּדְרֵכי  ְיָׁשִרים  ִּכי  ִיְתָּבַרְך  ַּבה' 
ְוִלְשֹמַֹח  ְּבַאֲהָבה  ִמְׁשָּפטוֹ  ּוְלַקֵּבל 

ְּבֶחְלקוֹ ֲאֶׁשר ָנַתן לוֹ ה'."
 ________________________

ֶׁשַּנֲעִשֹים  ַהִּנְפָלִאים  ַהִּׁשּנּוִיים  ה. 
ְּבָכל ָהעוָֹלם ְּבָכל יוֹם ָויוֹם ְּבַגְׁשִמּיּות 
ִמְסָּפר  ְוֵאין  ֵחֶקר  ֵאין  ַעד  ְורּוָחִנּיּות 
ִיְתָּבַרְך  אוֹתוֹ  ְמַׁשְּבִחים  ֶׁשָאנּו  ְּכמוֹ 
ַהִּׁשּנּוִיים  ְוָכל  יוֹם,  ְּבָכל  ֶזה  ַעל 
ַהִּנְפָלִאים ָהַרִּבים ְוָהֲעצּוִמים ֶׁשְּבָכל 
יוֹם ָויוֹם ִּבְפָרִטּיּות. ַהּכֹל ַּכֲאֶׁשר ַלּכֹל 
ְיֵדי  ַעל  ְּבטּובוֹ  ְמַחֵּדׁש  ִיְתָּבַרְך  הּוא 
ַהִהְתָּפֲארּות ֶׁשְּמַקֵּבל ִּבְפָרִטּיּות ְּבָכל 
יוֹם ָויוֹם ִמָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמִּיְשָֹרֵאל 

ֶׁשַּמֲאִמין  ּוִמי  ְּפָרִטּיּות.  ִּבְפָרֵטי 

ָּבֶזה ֶּבֱאֶמת ּוֶבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה 
ְּבַוַּדאי ֹלא ִיְדַאג ַעל ַּפְרָנָסה, 
ָלֶזה  ָיבוֹא  ֶׁשֹּלא  ֶׁשֵּכן  ִמָּכל 
ַעְצמוֹ  ְלַהְשִֹּכיר  ֶׁשִּיְצָטֵרְך 
ִּבְׁשִביל  ּוְלָשִֹכיר  ְלֶעֶבד 
ַּבה'  ִיְבַטח  ְּבַוַּדאי  ִּכי  ַּפְרָנָסתוֹ, 
ְּביוֹמוֹ  יוֹם  ְּדַבר  ֶׁשַפע  לוֹ  ֶׁשַּיְמִׁשיְך 
ִמָּכל  ֶׁשְּמַקֵּבל  ַהִהְתָּפֲארּות  ְיֵדי  ַעל 

ִיְשָֹרֵאל ִּבְכָלל ּוִבְפָרט ְוכּו'. )ה – ו(

המשך מעמ' קודם
תו' ס"ז

שנזכה  ועזרנו  וזכנו  והקדוש,  הגדול  כבודך  על  רחם  רחמים,  מלא  רחמן    
להרבות  הרבים  ברחמיך  וזכנו  הקדושה.  אל  הכבוד  כל  ולהחזיר  להעלות 
לבב  ובטוב  הגונים הרבה, בשמחה  לעניים  לתן צדקה הרבה  בצדקה תמיד, 
באמת, ובשלמות גדול כרצונך הטוב, באפן שנזכה על ידי הצדקה להמשיך אור 
הפנים אל הכבוד. ותברך אותנו כולנו יחד באור פניך, ותמשיך עלינו חסדיך 
כל החסדים הכלולים בחמשה  עלינו  ותאיר  הרבים הכלולים בשמך הגדול, 
חסדים כנגד חמשה פעמים צדקה שנזכר בתורתך הקדושה. ויקוים בנו מקרא 
שכתוב: "אני בצדק אחזה פניך אשבעה בהקיץ תמונתך". ונזכה להעלות את 
הכבוד והמלכות מצדק לצדקה, ותעזרנו ותושיענו להוציא כל הכבוד מן העזי 
פנים, ולהחזיר כל הכבוד אל המביני מדע דקדושה.     )לקוטי תפילות - ח"א - סז(

לעשות
מתורות
תפילות

לעשות
מתורות
תפילות

תיקון פני הכבוד הוא
על-ידי כוונת התפילה בשלמות,
ומזה עיקר השביעה.
 וזה פירוש: 'לא ידעו שבעה',

היינו אין להם כוונה והבנה ודעה 
בדיבורי התפילה שישביעם.
ויש לומר שזה הגורם
ש:"בטן רשעים תחסר",

שבאמת אין האכילה יכולה להשביע 
בלא דיבורי התפילה בכוונה, 
וכוונת התפילה עיקר המשביע.

)מכלל יופי – תורה ס"ז – 
מר' אלעזר מרדכי רוזנפלד ע"ה(



"האתה אינך יודע איך לשאול עצמך לרבינו ז"ל?! הלא אתה זוכר הצירופי אותיות מרבינו ז"ל!!!

מיל,  ד'  למעזיבז  סמוך  בעיר  שהיה  מעשה 
לכתוב  ורצה  חכם  ותלמיד  גדול  עשיר  ישב 
לו ספר תורה. וקיבל עליו לכתוב באופן שלא 
עגלים  כמה  וקיבץ  כמוהו.  לעשות  אחר  יוכל 
ושחטום. ובשרם חלק לעניים. והעורות עיבד 

על קלף לכתיבת הספר תורה.

יחיד בדורו  והביא סופר טוב שהיה חד בדרא 
פרנסת  עבור  לשבוע  כסף  רובל  כמה  לו  ונתן 
הכתיבה  שלחנו.  על  מזונותיו  נתן  ולו  ביתו. 
הספר  נגמר  כאשר  ויהי  שנים.  כמה  נמשכה 
ודרש  גדולה  סעודה  הנ"ל  העשיר  עשה  תורה 
גם  היה  הבאים  בין  גדולה.  דרשה  בעצמו 
אשר  מהעיר,  מים  נושא  'וואסערטרעגער', 
תמיד הרבה באמירת תהלים. והוא היה מגין 
לכל  חלקו  הסעודה  קודם  ויהי  העיר.  על  בזה 
בעצמו  וחשב  כן.  גם  ולהנ"ל  חלות.  הנקראים 
ושום  בחשאי,  ידיו  שיטול  הנ"ל  מים  הנושא 
יושב בסוף  הוא  כי הלא  בזה.  ירגיש  לא  אדם 

השולחן. וכן עשה מפני שהיה רעב. 

כל  לפני  ידיו  שנטל  הנ"ל  עשיר  וכראות 
ידיו  נטל  מדוע  אף:  בחרי  אצלו  רץ  המסובין, 
תהלים  שאומר  מפני  וכי  הקרואים?  כל  לפני 
מים  הנושא  וכשמוע  חשוב?  אדם  הוא  הרבה 
החלה  את  ויעזב  בכעס,  הנאמרים  דבריו  את 
שלו והלך לביתו. כל הקרואים נטלו ידיהם ולא 

הרגישו בזה שהלך הנ"ל. 

הקרואים  אנשים  כל  הלכו  הסעודה  אחר 
שיעורו  ללמוד  ישב  הנ"ל  והעשיר  לביתם 
הוא  מי  נודע  לא  שליח  בא  פתאום  הקבוע. 
רוח  ובא  לחוץ.  ויצא  מהספר  ועמד  וקראו, 
למדבר,  פרסאות  וכמה  כמה  ונשאו  סערה 
מפני  ידע  ולא  עליו  פחד  ונפל  שם.  והעמידו 
איזה חטא נענש. ונזכר ואמר: אין זה כי אם 
מפני שבייש את הוואסערטרעגער הנ"ל, ו"כל 

המלבין את פני חבירו ברבים וכו'".

 והנה מרחוק ראה בית אשר בתוכו אור גדול. 
אף  שם.  נמצאים  גזלנים  בודאי  בלבו:  ויאמר 
כי  יכול  היה  ולא  שמה,  לילך  רצה  כן.  פי  על 
איבריו היו כמו נשברים. על כן זאת לאט לאט 
הלך על ידיו ורגליו, עד בואו אצל הבית וישב 
"פנו  מהבית:  יוצא  קול  שמע  פתאום  בחוץ. 
מקום לדוד מלך ישראל!" אחר כך יצא קול: 
יצא  כך  אחר  ישראל!"  מלך  דוד  הבא  "ברוך 
טוב!"  שם  בעל  ישראל  לר'  מקום  "פנו  קול: 
ישראל  ר'  הבא  "ברוך  יוצא:  אחר  קול  והנה 
שם  הבעל  דרש  דרוש  והנה  טוב!"  שם  בעל 
טוב מפני מה יושב איש ישראל הזה בחוץ ועל 

מה הביאו אותו לכאן? ענה דוד המלך, שהוא 
הזמין את האיש הזה לדין ור' ישראל בעל שם 

טוב יהיה המליץ ודיין של ישראל זה. 

ופעל  ביקש  הוא  אשר  ואמר,  המלך  דוד  טען 
העוסק  כל  אשר  העולמים,  כל  בורא  אצל 
ועתה  ואהלות.  בנגעים  עוסק  כאלו  בתהלים 
באמירת  שהרבה  מים  הנושא  אחד  איש  היה 
כן  "על  וכך.  כך  ביישו  הזה  והאיש  תהלים, 

רצוני שיצא פסק דין עליו על זה".

בידי  מיתה  הוא  שענשו  דשם  הזקן   והורה 
שמים בביתו. ענה הבעל שם טוב ואמר: "לא 
כן, כי אם כדבריכם לא ידע שום אדם מזה כמה 
גדולה מעלת אמירת תהלים, וכמה גדול עונש 
האיש שמבייש התלמיד חכם שאומר תהלים. 
על כן דעתי היא כך: שישוב ויחיה ויפייס את 
לבדו  למענו  ויעשה  הנ"ל.  הוואססערטרעגאר 

סעודה גדולה, למען יראו וישמעו וייראו".

לפני  והציע  וסיפר  לחוץ  דין  בין  שליח   ויצא 
אחד  לו  שיבחר  הפסקים,  שני  הנ"ל  העשיר 
טוב  שם  הבעל  הפסק  את  לו  ובחר  מהם. 
נושא המים הנ"ל. אחר כך שאלו  שיפייס את 
את  מכיר  זה  עשיר  אם  טוב  שם  הבעל  את 
ודרשו את  הבעל שם טוב? אמר: "לא". חזרו 
משפטו: אם הוא יושב סמוך ד' מיל לבעל שם 
טוב ואינו מכיר אותו. ויצא עליו פסק ראשון: 

מיתה בידי שמים. 

עמד הבעל שם טוב ואמר כדבריו הראשונים: 
"אם כן לא ידעו אנשים אם מיתתו היא מפני 
פיו:  את  שישאלו  עצתי  כן  על  האלו.  חטאים 
אם מקבל עליו שמהיום והלאה יקבל את פני 
והציע  דין  בית  שליח  ויצא  טוב?"  שם  הבעל 
הקדוש  טוב  שם  שהבעל  אחרון  פסק  לפניו 
הפסק  את  עליו  וקיבל  ממיתתו.  אותו  הציל 

השני מהבעל שם טוב.

ונתנו לו כד עם מים ורחץ עצמו וישב לאיתנו. 
ובא עמוד ענן ונשאו והחזירו לביתו. וסיפר את 

כל המאורע.

ופייסו  להוואסערטרעגער  קרא  בבוקר  ויהי 
הרבה. ועשה למענו סעודה גדולה וגם עבור עוד 
כל  וסיפר את  על הסעודה.  עמו  שבאו  אנשים 
המעשה. אחר שני ימים נטל עגלה ונסע להבעל 
שם טוב. כיון שנכנס לבעל שם טוב, והכיר את 
נפל  שם,  אתמול  אותו  שראה  טוב  שם  הבעל 

לארץ ונתעלף.

ורצה לספר להבעל שם טוב את המעשה. אמר 
והעשיר  הכל".  יודע  "אני  טוב:  שם  הבעל  לו 

הנ"ל היה מקורב להבעל שם טוב כל ימיו.

ְטָרא ָאֳחָרא,  בוֹד ִמן ַהסִּ ְלכּות, ֲאַזי יוֵֹצא ַהכָּ בוֹד ְוַהמַּ ֲעִלין ֶאת ַהכָּ מַּ שֶׁ ס"ק ו': ַוֲאַזי, כְּ
י  בוֹד ֶאל ָהַעזֵּ ע, ֶהֶפְך ְנִפיַלת ַהכָּ ִביֵני ַמדָּ בוֹד ֶאל ַהמְּ ִנים ַהנַּ"ל, ְוחוֵֹזר ַהכָּ ין ָהַעזֵּי פָּ ִמבֵּ
ע. ִביֵני ַמדָּ ו חוֵֹזר ֶאל ַהמְּ ה רִֹעים לֹא ָיְדעּו ָהִבין', ְוַעְכשָׁ ֵהם ִנְקָרִאים, 'ֵהמָּ ִנים, שֶׁ פָּ

 מאחורי הסיפור
 תו'  ס"ז

זהירות!!!

לכבוד יומא דהילולא
של הרה"ק

ר' אלימלך מליזענסק זי"ע
שהיה השבוע

נפטר  מליזענסק  אלימלך  רבינו 
אדרים  שני  )כשיש  אדר,  כ"א  יום 
תקמ"ז  ההילולא(  את  מעברים 
תקמ"ו(  כתוב  החדש  )ובשכ"ז 

ומנוחתו כבוד בליזענסק.

ז"ל  אלימלך  ר'  שהרה"ק  ומובא 
קברו  על  שיבוא  איש  שכל  הבטיח 
בחיים  כמו  הישועות  בכל  יוושע 
תשובה.  בלא  ימות  ולא  חיותו, 
ובאמת גדול מאוד העולם הנוסעים 
על  שנה  בכל  הקדוש,  ציונו  על 
המעתיק  )אמר  דיליה.  הילולא 
הקדוש  ציונו  על  להיות  זכיתי 
וכ"א  תרפ"ט  תשובה  ימי  בעשרת 
דיליה,  הילולא  ביום  שני  אדר 
קשה  בטלטול  פעמים  כמה  ועוד 

ומסירות נפש זי"ע(
)כתב יד ר' שמואל הורביץ(

ז"ל  אלימלך  ר'  הרבי  הקדוש  הרב 
מעמד  זוכר  שאני  בלבד  לא  אמר: 
ומי  מי  זוכר  שאני  אלא  סיני,  הר 

עמדו אצלי.
)פרדס יוסף שמות יט – יב( 

הרבי ר' אלימלך, כשהשיא את בנו 
החופה:  לפני  לו  אמר  אליעזר,  ר' 
ואשתך  חותנך  שאביך,  בני,  ראה 
ממך,  מרוצים  יהיו  כולם   - וכו' 
רק אתה לבדך - אל תהיה מרוצה 

)ספר התודעה – הקדמה(ממך..: 

אלימלך  הר"ר  הה"ק  בשם  אמר 
שיחשוב  מה  שכל  מליזענסק  זי"ע 
לידע  פחות.  איש  שהוא  האדם 
יותר  פעמים  מאה  שהוא  בנפשו 

מזה. 
)שיח שרפי קודש - ענוה והכנעה( 

כמו שאמר רבינו הקדוש ר' אלימלך 
ז"ל מליזענסק שביקש אחד מאתו 
והשיב:  זכרון  לו  שיהיה  לו  לעזור 
תשובה  'וגדולה  תשובה  עשה 
ויהיה  הכבוד',  כסא  עד  שמגעת 
מקויים בך: 'ואין שכחה לפני כסא 

כבודך'. 
)רמתים צופים - תנא דבי אליהו - פרק ה( 

איתא בשם רבינו הרבי ר' אלימלך 
שתפלתו  לאדם  שסימן  זצלה"ה: 
שמחה  לו  שבא  ממה  מקובלת 
רצון  לו  שולח  יתברך  שהשם  בלב 

)פרי צדיק - עקב – י"ד( ושמחה.

  צירוף

ה ִמֶּזה: ְּכֶׁשַהָּממוֹן יוֵֹרד ָלָאָדם, הּוא ִּבְבִחיַנת: 'ֶטֶרף ָנַתן ִליֵרָאיו'. ְוהּוא ְמַהְּפכוֹ ְלַכַעס, ְוַנֲעשֶֹ
'טוֵֹרף ַנְפׁשוֹ ְּבַאּפוֹ'. ה' ִיְׁשְמֵרנּו ְוַיִּציֵלנּו ִמִּמָּדה ַהְמֻגָּנה ַהּזֹאת ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצוֹן.

מקשר



תורה ס"ו
הרב הצדיק ר' פנחס יהושע ז"ל 
לו  היה  ז"ל,  מוהרנ"ת  תלמיד 
ליצלן,  רחמנא  היד  תחת  מכה 
והיה  גדול,  כאב  סובל  והיה 
אצלו  ונכנס  כאבו.  על  מתאנח 
זצ"ל  אפרים  ברוך  הר'  חבירו 
הנחל'  'באבי  ספר  המחבר  בעל 
בידידות  תמיד  עימו  )שהיה 

וחביבות יותר משני אחים(

"אוי  וצועק:  שמתאנח  ושמע 
לי".  שכואב  אוי  לי,  שכואב 
)"אוי עס טוט מיר וויא, אוי עס 
הר'  לו  ואמר  וויא".(  מיר  טוט 
אתה  מה  'מפני  אפרים:  ברוך 
'מפני  לו:  השיב  כך?'  מתאנח 

שכואב לו ביותר!' 
ענה הר' ברוך אפרים ז"ל ואמר 
לו: 'הלא אתה יכול לשיר את זה 
"אוי שכואב לי, אוי שכואב לי", 

בלשון שירה וזמרה. 

כן,  יהושע  פנחס  הר'  ועשה 
עד  גדול,  לצחוק  מזה  ונכנס 

שנתבקע המכה ונתרפא מזה. 
)כתב יד ר' שמואל הורביץ ז"ל(

ראש חודש ניסן
יום הולדת רבינו הקדוש

ראשון לירח בו נגאלים

רחמים וחסדים בו מתגלגלים

מעל הטבע והשכל הם נעלים1

שמו נודע בשערים

'חודש הניסים' 

פלאות וישועות לעם-עמוסים2

בשנת 'לב בשר'3 לתת לכם

התחילה התגלות האור הנעלם

אור ה'נצח'4 האיר את העולם

כפי התגברות אש הגיהנום

כך גובר האור המאיר שבעתיים כאור יום 

מפיל חלל גם את ראש-הפתנים האיום

אותו אור נצחי מאיר עד היום ומתרבה

משנה לשנה מתעצם ומתלבה

כובש את היקום ולעד לא יכבה!

היא האש שתוקד לנצח נצחים,

'עד נכון היום'...

__________________________________

1. "ניסן, שמו נודע בשערים, ופירושו נודע נקרא ניסן חודש של 
ניסים נגלים מוגבהים למעלה מן הטבע והשכל, חודש אשר הוא 
מוכן לניסים מששת ימי בראשית ליל שמורים הוא לה' להוציאם 

מארץ וכו'... עוד, ניסן על שם נס." )בני יששכר(

לפי  ניסן  בחודש  ניסים  מחדש  יתברך  השם  שיהיה  ראוי  הנה   .2
שהוא עולה למעלה במקום ששם הגאולה, וכן לעתיד גם כן נגאלים 
אל  המדריגה  התעלות   - מקום  בכל  גאולה  פירוש  ניסן...  בחודש 

מקום אשר אין שם שעבוד. )חדושי אגדות - ראש השנה( 

3. 'לב בשר' גימטריא = 534  - שנת תקל"ב - 532   עם המילים 
.534 = )2(

4. נצח גימטריא 'נחמן'.

'זה  שנאמר:  לעולם,  באה  טובה  לעולם  בא  "צדיק 
זה  לאמר  נח  שמו  את  'ויקרא  ממעשנו'...  ינחמנו 
הוא  המדרש  ולא  המדרש  הוא  השם  לא   - ינחמנו' 
או  יניחנו  זה  נח  אלא  למימר  קריא  צריך  הוה  לא  השם 

'נחמן זה ינחמנו'.                               )ילקוט שמעוני בראשית(

ּוְלַהְמִׁשיְך ְנֻקּדוֹת ֶאל
ָהאוִֹתּיוֹת הּוא

ַעל ְיֵדי ַהֵחֶׁשק 
ְוַהִּכּסּוִפין,

ֶׁשחוְֹׁשִקין ַלֲעשֹוֹת 
ַהִּמְצָוה אוֹ ְׁשָאר
ָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה 
ְרֵאִלי ֶׁשִאיׁש ִישְֹ
חוֵֹׁשק ַלֲעשֹוֹת.

ִּבְבִחינוֹת: "ְנֻקּדוֹת 
ַהָּכֶסף", ֶׁשַעל ְיֵדי 
ַהִּכּסּוִפין ְוַהֵחֶׁשק 

ין ְנֻקּדוֹת. ַנֲעשִֹ

ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר 
ַלֲעשֹוֹת ׁשּום ָּדָבר

ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי 
ֵחֶׁשק, 

שרפי-מעלה
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לעלוי נשמת עקא בת ר' אברהם אלימלך ז"ל

הספר הנדיר "יחוס הגדולים" 
מאת הרה"ח ר' שמואל הורביץ ז"ל  להשיג: 057-3155-466

הרה"ח ר' שמואל הורביץ זצ"ל הוא הגבר אשר השליך את נפשו מנגד על 
מנת להגדיל ולפאר את שמו של הנ'חל נ'ובע מ'קור ח'כמה בעולם. הוא זה 
שהקים את 'ישיבת ברסלב לתורה ולתפילה' בירושלים שבין החומות בימי 
מלחמה. הוא זה שמסר את נפשו למען אסיפת כספים למען החיות אנ"ש 

העובדים באומן.

בארץ,  אנ"ש  גדולי  כל  את  להכיר  שזכה  היחידים  בין  היה  גם  שמואל  ר' 
באומן, ובפולין. בקרבו בער אש-קודש, אישו של רבינו הקדוש. וכפי שהעידו 
עליו גדולי אנ"ש: "שלא היה כמותו שבער באש להבה מתוך ישוב הדעת, 

עד יומו האחרון ממש... פניו היו אדומות וזוהרות עד היום האחרון..."

אכן כפי צוואתו של רבינו הקדוש לא להיות 'עצים יבשים', נהג ר' שמואל 
וקירב רבים רבים לרבינו הקדוש.

כתב  עלי  העלו  חפץ,  נח  ור'  טוקצינסקי  שמואל  ר'  תלמידיו  מחשובי 
ה'  בעזרת  נביא  זה  במדור  שמואל,  מר'  שקיבלו  והעצות  מההדרכות  חלק 

מאוצרותיהם.---

א. העיקר צריך להתחזק כי זהו יסוד הכל. אפילו אם לא זוכים לעשות הרבה 
מצוות רק לפעמים. וגם לפעמים נמנעים מלעשות עברות חס ושלום, גם בזה 

כבר צריך להתחזק.

ניתנה  'לא  וגם  כי צריך לחשוב דהרי לכל הפחות אני מתחרט על העבירות, 
תורה למלאכי השרת', והאדם נכשל לפעמים חלילה, פעם בהסתכלות ופעם 

בהרהור חס ושלום

אבל צריך לצעוק להשם יתברך מאוד מאוד על כל ירידה תכף ומיד, להתחרט 
משאין-כן  בקלות.  ולנקותה  לנגבה  אפשר  לחה  עדיין  כשהעבירה  כי  מיד, 

כשחלילה העברה מתיישנת ונתקשה, קשה לנגבה ולנקותה.
)ר' שמואל טוקצינסקי, מה ששמע מר' שמואל הורביץ ז"ל.(

השקפה

סיפורים ושיחות מפי חסידי ברסלב


