
תורה ע"ה - יברכנו אלקים

ִּכי ֵיׁש ִמַּדת ִנָּצחוֹן ּוַמֲחֹלֶקת ּוִמְלָחָמה, ּוִמָּדה זֹאת 
ַהֵּׁשם  ֶאת  ָּבֶהם  ָעַבד  ֹלא  ֶׁשֲעַדִין  ִמָּדִמים  ָּבָאה 
ִיְתָּבַרְך. ִּכי ִעַּקר ִמַּדת ַהִּנָּצחוֹן הּוא ֵמַהָּדִמים, ְּכמוֹ 
'ָּדִמים'.  ַרִׁש"י:  ּוֵפֵרׁש  ִנְצָחם",  "ְוֵיז  ֶׁשָּכתּוב:1 
ְוַהַּמֲחֹלֶקת,  ַהִּנָּצחוֹן  ִמַּדת  ְלַבֵּטל  ֶאָחד  ָּכל  ְוָצִריְך 
ְוִלְרּדֹף ַאַחר ַהָּׁשלוֹם, ִּכי 'ֹלא ָמָצא ַהָּקדוֹׁש ָּברּוְך 
הּוא ְּכִלי ַמֲחִזיק ְּבָרָכה ֶאָּלא ַהָּׁשלוֹם'2. ְוֶזה זוִֹכין 
ַעל ְיֵדי ֶׁשְּיַדֵּבר ַהְרֵּבה ְּבתוָֹרה ּוְתִפָּלה, ַעל ְיֵדי ֶזה 

ִיְזֶּכה ְלָׁשלוֹם.

דמים

דם...  טיפת  ובכל  החיות,  בכל  הכח,  כל  עם 
כך צריך האדם לעבוד את בוראו!!! 

הוא  האדם  של  ביותר  הגדול  האויב  כי  ידוע 
צריך  לא  ממש.  כפשוטו  עצמו,  שלו  הגוף 
להרחיק לכת ולחפש אשמים, הגוף הוא קשה-

עורף עז ועצום. 
איך  "איך?  עצמו  את  שואל  האדם  אחת,  ולא 
הרעים  הגוף  הרגלי  את  מעצמי  מנתק  אני 

והמרים???"
האנשים  על  העבודה  "תכבד  לזה:  התשובה 
כזביו  הזה,  העולם  שקר  בדברי  ישעו  ואל 
'דם'...  זה  הגוף  - הדלק של תאוות  והבליו."3 
דם שלא השתמשו איתו לעבודת ה', דם שלא 
הוציאו אותו לתורה ולתפילה. ולכן כשהאדם 
ו'דמו' רק  יכניס את כל כוחותיו את כל חלבו 
כח  לגוף  יהיה  לא  ממילא  ובתפילה,  בתורה 
להפוך את ה'דם' למ'דמ'ה, הגוף עצמו יפסיק 

לרצות שטויות ותאוות מדומות.

אוֹתוֹ  ַּבֲעבוָֹדתוֹ  ָּכְך  ָּכל  ַלֲעסֹק  ָהָאָדם  "ָצִריְך 
ִיְתָּבַרְך ַעד ֶׁשִּיְזֶּכה ֶׁשַּיֲעבֹד ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְּבָכל 
ִטֵּפי ָּדִמים ֶׁשֵּיׁש ּבוֹ ְוֹלא ִיְהֶיה ִנְׁשָאר ּבוֹ ִטַּפת ָּדם 
ִיְתָּבַרְך. ִּכי ִחּיּות ַהּגּוף  ֶּׁשֹּלא ָעַבד ָּבּה ֶאת ַהֵּׁשם 
ֵהם ַהָּדִמים. ּוְצִריִכין ְלַהְכִניס ָּכל ַהִחּיּות ֶׁשל ָּכל 
ֶׁשִּיְהיּו  ַעד  ּוְתִפָּלה  ַהּתוָֹרה  ִּדּבּוֵרי  ְלתוְֹך  ַהָּדִמים 
ְּבתוְֹך  ֶׁשָּבֶהם  ַהִחּיּות  ִעם  ַהָּדִמים  ָּכל  ִנְכָלִלין 
ְוָאז  ְלַגְמֵרי  ַהּגּוף  ֶׁשִּיְתַּבֵּטל  ַעד  ּוְתִפָּלה  ּתוָֹרה 

זוֶֹכה ְלָׁשלוֹם. ָּכל ַהַּנ"ל ְמבָֹאר ָׁשם ִמּתוְֹך ַהּתוָֹרה 
ָּכאן  ֶׁשָּכַתְבִּתי  ְּדָבִרים  ֶׁשֵּיׁש  ִּפי  ַעל  ַאף  ַהַּנ"ל 
ֶּבֱאֶמת  ֲאָבל  ְּבֵפרּוׁש,  ָּכְך  ָׁשם  ְמבָֹאִרים  ֶׁשֵאיָנם 

ָּכל ְּדָבַרי ִנְכָלִלין ָׁשם."4

בידי האדם

"ּוְצִריִכין ְלַדֵּבר ְּבתוָֹרה ּוְתִפָּלה, ַעד ֶׁשִּיְהֶיה ַהּגּוף 
ֶאָחד",  ר  ְלָבשָֹ "ְוָהיּו  ְּבִחיַנת:  ְוֶזהּו  ָוָאֶפס.  ָּבֵטל 

ֶׁשְּיֵהא ַהּגּוף ֶאָחד ִעם ַהִּדּבּור."5

'הכל בידי האדם' - בידו לבטל ולאפס את הגוף, 
ובידו חלילה להיפך רח"ל.

לפי  זה?  על  אותם  יצווה  למה  הסיבה  "ונתן 
בדעותיהם  ומטורפים  מבולבלים  היו  שהם 
בלתי  לפה  מפה  נעים  היו  ולכן  כשכור! 
"מפני  זה:  כל  שהיה  וזכר  בדבר,  מתישבים 
וזהו  מביניהם",  והנבואה  התורה  ביטול 
 - תרדמה'  רוח  עליכם  ה'  נסך  'כי  אומרו: 
היו  עיניהם  ושגם  דעת,  רוח  הפך  שהוא 
הוא  מאתכם  שהדבר  וסתומים...  עצומים 
התורה  השלכתם  אתם  כי  מהשם,  ולא 

והנבואה אחרי גוויכם."6

קדושה

נשמתו הקדושה של כל יהודי נכספת לקדושה 
לגילוי אלקות... ברם מהי הדרך שעל-ידה נזכה 
לקדש את עצמנו לגלות אלקות במקום בו אנו 

נמצאים? האם זה בכלל בהישג יד?
מרבה  שהאדם  ככל  ובלבבך'!!!  'בפיך  כן, 
בדיבורי תורה ותפילה, הוא מכניס את כל דמו 
בעבודת ה', כך הוא מרחיק את הקליפות וגורם 

ל'גילוי אלקות והשראת השכינה'.

ָהַאְרִצּיּות  ְּכֶׁשְּמַבְּטִלין  הּוא  ַהְּקֻדָּׁשה  "ִעַּקר 
ְוַהַּגְׁשִמּיּות ּוַמֲעִלין ּוְמָבְרִרין ַהִּניצוֹצוֹת ּוְמַחְּבִרין 
ֶׁשָאז  ְקדוִֹׁשים  עוָֹלמוֹת  ֵמֶהם  ּובוִֹנין  אוָֹתם 
ֲאִחיַזת  ִמָּׁשם  ִנְתַּבֵּטל  ִּכי  ַהָּמקוֹם,  ֶזה  ִנְתַקֵּדׁש 
ֶׁשֵהם  ַהִּניצוֹצוֹת  ְּבֵאּלּו  ֶנֱאָחִזין  ֶׁשָהיּו  ַהְּקִלּפוֹת 

ִּדּבּוֵרי  ְיֵדי  ַעל  ִּכי  ַהֻּטְּמָאה.  ִעַּקר 
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גבית חוב מהיתומים ג' -  ד'

א. ֶזה ִעַּקר ַהְּתׁשּוָבה ְּכֶׁשָאָדם ְמַבֵּקׁש 
ְורוֶֹאה  ִיְתָּבַרְך  ְּכבוֹדוֹ  ַאַחר  ּוְמַחֵּפשֹ 
ִיְתָּבַרְך  ִמְּכבוֹדוֹ  ֶׁשָרחוֹק  ְּבַעְצמוֹ 
ַאֵּיה  ּוִמְצַטֵער  ְוׁשוֵֹאל  ּוִמְתַּגְעֵּגַע 
ְּתׁשּוָבתוֹ  ְּבַעְצמוֹ  ְוֶזה  ְּכבוֹדוֹ  ְמקוֹם 

ְוִתּקּונוֹ ְוכּו'. )ג – א(
 ________________________

ְלַדְרָּגא  ִמַּדְרָּגא  ְּכֶׁשעוִֹלין  ב. 
ַהְּנָׁשָמה  ִהְתַחְּדּׁשּות  ְּבִחיַנת  ֶזהּו 
ֶׁשִּמְתַחֵּדׁש ַעְכָׁשו ְוַנֲעֶשֹה ְּכִאיׁש ַאֵחר 
ָהִראׁשוָֹנה  ִמַּמְדֵרָגה  ֶׁשָּיָצא  ְיֵדי  ַעל 

ְוִנְכַנס ַלַּמְדֵרָגה ַהְּׁשִנָּיה. )ג – ב(
 ________________________

ַהְּנִביִאים  ָּכל  ֶׁשִהְתַנְּבאּו  ָהִעָּקר  ג. 
ַעל ָיִמים ָהֵאֶּלה ַעל ֶחְבלוֹ ֶׁשל ָמִׁשיַח, 
ְוָלא  ֵייֵתי  ֲאֶׁשר ַּכָּמה ַּתָּנִאים ָאְמרּו, 
ָהֵאֶּלה  ַּבְּדָבִרים  ְוַכּיוֵֹצא  ַאְחִמיָנא 
ִלְבָרָכה  ִזְכרוָֹנם  ַרּבוֵֹתינּו  ֶׁשִהְפִליגּו 
ַהָּיִמים,  ַאֲחִרית  ֶׁשל  ַהָּצרוֹת  ְּבעֶֹצם 
ְוגֶֹדל  ַהֶּנֶפׁש  ָצרוֹת  הּוא  ָהִעָּקר 
ָהְיָתה  ֶׁשֹּלא  ִיְתָּבַרְך  ְּכבוֹדוֹ  ַהְסָּתַרת 
ָּכזֹאת ַּבּדוֹרוֹת ָהִראׁשוִֹנים, ִּכי ָאְזַלת 

ָיד ְוֶאֶפס ָעצּור ְוָעזּוב. )ג – ה(
 ________________________

ד. ַּבֲעווֹנוֵֹתינּו ָהַרִּבים ִנְתַרֶּבה ָהֱאֶמת 
ְמאֹד ְמאֹד, ִּכי ָּכל ֶאָחד אוֵֹמר ֶׁשֶאְצלוֹ 
ָהֱאֶמת ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּיוֵֹדַע ְּבַעְצמוֹ ִנְגֵעי 
ַעל  ּוָפַגם, ַאף  ֶּׁשָחָטא  ַמה  ְוָכל  ְלָבבוֹ 
ֶׁשהּוא  ְּבַגְדלּות  ִמְתָּפֵאר  הּוא  ֵכן  ִּפי 
ָחְכמוֹת  ְויוֵֹדַע  ֱאֶמת  ֶּדֶרְך  ִהִּשיג 
ֲחָדׁשוֹת ַּבֲעבוַֹדת ה' ּוַמְטֶעה ּוְמַעֵּקם 
ִמַּדְרֵכי  ֲאָנִׁשים  ְוַכָּמה  ּוְמַבְלֵּבל ַּכָּמה 

ה' ָהֲאִמִּתִּיים. )ג – ה(
 ________________________

ִנְׁשַמת  אוֹר  ְּבִהיַרת  עֶֹצם  ְלגֶֹדל  ה. 
ִמַּמַעל  ֱאלוֹ"ַּה  ֵחֶלק  ֶׁשהּוא  ָהָאָדם 
ְמאֹד  ְוֶעְליוֹן  ָּגבַֹּה  ִמָּמקוֹם  ְוִנְמָׁשְך 
ְּבַמֲחָׁשָבה  ָעָלה  ִיְשָֹרֵאל  ִּכי  ְמאֹד, 
ְּתִחָּלה, ַעל ֵּכן ֹלא ָהָיה ֶאְפָׁשר ֶׁשּיּוַכל 
ׁשּום עוָֹלם ִלְסּבֹל אוֹר ְקֻדַּׁשת ִנְׁשָמתוֹ 
ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ֶׁשִּנְתַלֵּבׁש ַּבּגּוף ַהַּנֲעֶשֹה 
ֶׁשהּוא  ַהֶּזה  ַהַּגְׁשִמי  ָהָאֶרץ  ֵמֲעַפר 

ַּתְכִלית ַהִּצְמצּום. )ג – יב(

נצח את... עצמך!

מעלת הלימוד

ְוָהִעָּקר ֶׁשְּתַשַֹּמח ַנְפְׁשָך ְּבָכל עֹז ַמה ֶּׁשָּזִכיָת ַעל ָּכל ָּפִנים ִלְהיוֹת ִנְמֶנה ֵּבין ַהִּקּבּוץ ַהָּקדוֹׁש ָהאוֲֹחִזים 
ַעְצָמם ָּבאוֹר ַהָּקדוֹׁש ַהֶּזה ְּבִחּדּוֵׁשי ּתוֹרוֹת ָּכֵאּלּו ַעל ָּכל ָּדָבר ְוָדָבר ַעל ֶּפַסח ַעל ָּכל ַהְּׁשלָׁשה ְרָגִלים ְוַעל 
ָּכל ַהִּמּדוֹת ְוַעל ָּכל ַהִּמְצווֹת ְוכּו' ְוכּו'. ְוַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ִיֵּתן ָלֶכם ְוָלנּו ֶּפַסח ָּכֵׁשר, ָנִגיָלה ְוִנְשְֹמָחה ִּביׁשּוָעתוֹ.

)עלים לתרופה – שנ"ח( 



ַהּתוָֹרה ּוְתִפָּלה ְמַבְּטִלין ַהְּקִלּפוֹת 
ִנְתַּגֶּלה  ִּכי  ַהָּמקוֹם,  ּוְמַקְּדִׁשין 
ַהִּניצוֹצוֹת  ְּבִחיַנת  ֶׁשֵהם  ֱאֹלקּות,  ִהְתַּגּלּות  ּבוֹ 

ֶׁשעוִֹלין ִמָּׁשם ָּתִמיד."4 

עיקר  הם  הם  הללו,  הקדושים  הדיבורים 
הגורם והזכות להשראת וגילוי השכינה...

"כי תמיד היה שכינה עמהם עד סמוך לחורבן. 
כמו שאמרו ז"ל: "ויתר הקדוש ברוך הוא על 
עבודה זרה ועל גילוי עריות ועל שפיכות דמים 
שהיתה  זמן  וכל  תורה:,  ביטול  על  ויתר  ולא 

תורה ביניהם לא זזה שכינה מהם."7

יראה

לזכות להגיע לקדושה, לביטול הגוף, יש תנאי 
לא   - חובה".  שמים  "יראת  העיקר...  שהוא 
מספיק להכניס את כל הדמים בתורה, תפילה 
מתוך  יהיה  שהכל  גם  צריך  בלבד.  ועבודה 

'יראה' - 'בדחילו ורחימו'.

ְּגמּוָרה  ִלְקֻדָּׁשה  ְלָהְפכוֹ  ָהַאְרִצּיּות  ִּבּטּול  "ִעַּקר 
ָאז  ְלִיְרָאה  ְּכֶׁשּזוִֹכין  ִּכי  ַהִּיְרָאה,  ְיֵדי  ַעל  הּוא 
ַּדְיָקא ְיכוִֹלין ְלַבֵּטל ַהּגּוף ְוָכל ְּבִחיַנת ָהַאְרִצּיּות 

ַעל ְיֵדי ִּדּבּוֵרי ּתוָֹרה ּוְתִפָּלה."4

ביטול גמור

ַּבֶּדֶרְך  ּוְבֶלְכְּתָך  ְּבֵביֶתָך  ְּבִׁשְבְּתָך  ָּבם  "ְוִדַּבְרָּת 
ְוכּו'  ָיֶדָך  ַעל  ְלאוֹת  ּוְקַׁשְרָּתם  ּוְבקּוֶמָך  ּוְבָׁשְכְּבָך 
ֶאת  ַמְזִהיר  ֶׁשַהּתוָֹרה  ַהְינּו  ְוכּו'".  ּוְכַתְבָּתם 
ְיַדֵּבר  ְוֹלא  ָּתִמיד  ּתוָֹרה  ִּדְבֵרי  ֶׁשְּיַדֵּבר  ָהָאָדם 
ִזְכרוָֹנם  ַרּבוֵֹתינּו  ֶׁשָּדְרׁשּו  ְּכמוֹ  ְּבֵטִלים,  ְּדָבִרים 
ִלְבָרָכה ַעל ָּפסּוק ֶזה: "ְוִדַּבְרָּת ָּבם" ְוֹלא ִּבְדָבִרים 
ְּבֵטִלים, ַהְינּו ֶׁשְּיַדֵּבר ָּכל ָּכְך ִּדְבֵרי ּתוָֹרה ְּבִׁשְבּתוֹ 
ַעד  ּוְבקּומוֹ  ּוְבָׁשְכּבוֹ  ַּבֶּדֶרְך  ּוְבֶלְכּתוֹ  ְּבֵביתוֹ 

ֶׁשִּיְתַּבֵּטל ַהּגּוף ְלַגֵּבי ַהִּדּבּור ְלַגְמֵרי."4

איך מכניסים את כל הדמים רק בתורה??
כשלא מדברים שום דברים בטלים! משקיעים 

את כל הכוחות רק "בם" – בתורה הקדושה! 

ָהַאְרִצּיּות  ְּכֶׁשִּנְתַּבְּטִלין  הּוא  ַהְּקֻדָּׁשה  "ִעַּקר 
ְּבִחיַנת ְקֻדַּׁשת ֵסֶפר ּתוָֹרה ֶׁשעוֹר  ְלַגְמֵרי, ֶׁשֶּזהּו 
ָחָזק  ְּבִחּבּור  ַהְּכָתב  ְלאוִֹתּיוֹת  ְמֻחָּבר  ַהְּקָלף 
ִלְקֻדָּׁשה  ַהְּקָלף  ִנְתַהֵּפְך  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ְלעוָֹלם. 
ֶׁשְּבֵסֶפר  ַהְּקדוִֹׁשים  ָהאוִֹתּיוֹת  ֶׁשל  ְּגמּוָרה 
ָּכל  ְוַעל ֵּכן ָצִריְך ָהָאָדם ֶׁשְּיַקֵּדׁש ַעְצמוֹ  ּתוָֹרה... 
ְלַגֵּבי  ֶׁשִּיְתַּבֵּטל  ַעד  ּוְתִפָּלה  ּתוָֹרה  ְּבִדּבּוֵרי  ָּכְך 
ַהִּדּבּור ְלַגְמֵרי ַּכַּנ"ל, ְּדַהְינּו ֶׁשִּיְהֶיה ּגּופוֹ ְמֻחָּבר 
ְּבָהאוִֹתּיוֹת  ַהְמֻחָּבר  ַהְּקָלף  ְּכמוֹ  ְּבַהִּדּבּור  ְוָכלּול 
ַעד ֶׁשַהְּקָלף ִעם ָהאוִֹתּיוֹת ֵהם ָּדָבר ֶאָחד ַמָּמׁש, 
ַמָּמׁש  ֵכן  ְּכמוֹ  ֵסֶפר ּתוָֹרה,  ֵהם  ַיַחד  ְׁשֵניֶהם  ִּכי 
ֶׁשִּיְהֶיה  ַעד  ְּבַהִּדּבּור  ְוִנְכָלל  ְמֻחָּבר  ַהּגּוף  ִיְהֶיה 
ָּכתּוב ְוֶנְחָקק ּבוֹ ֵהיֵטב. ְוֹלא ִיְהֶיה ִנְכָּתב ְוֶנְחָקק 
ְּבגּופוֹ ׁשּום אוֹת ַאֵחר ַרק אוִֹתּיוֹת ְוִדּבּוֵרי ַהּתוָֹרה 
ְּכמוֹ ְקָלף ֶׁשל ַהֵּסֶפר ּתוָֹרה ֶׁשֵאין ִנְכָּתב ּבוֹ ׁשּום 
הּוא  ָהָאָדם  ֶזה  ַוֲאַזי  ַהּתוָֹרה,  אוִֹתּיוֹת  ַרק  ָּדָבר 
ְוָעָליו  ְויוֵֹתר.  ּתוָֹרה  ַהֵּסֶפר  ִּבְקֻדַּׁשת  ָקדוֹש 
ֶׁשָהָאָדם  ְּדַהְינּו  ָאָדם".  ַהּתוָֹרה  "זֹאת  ֶּנֱאַמר, 

ַהֶּזה ְּבַעְצמוֹ הּוא ַהּתוָֹרה."4

_____________________________________________

1. ְיַׁשְעָיה ס"ג.  2. עוְֹקִצין פ"ג.  3. עיין ספר עקידת יצחק 
ד'.         - בית הכנסת  4. ליקוטי הלכות או"ח  - שער מ"א.  
5. ליקוטי מוהר"ן תורה ע"ה.  6. אברבנאל ישעיה כ"ט – ט'. 
כ"ז.  כ"ו   – ויקרא  ז"ל(  )האלשיך  משה  תורת   .7
8. ליקוטי הלכות או"ח - ברכות הראיה וברכות פרטיות ה. 

ִהְתַּגּלּות  ֶׁשִעַּקר  "ִנְמָצא, 
הּוא ְּבָהָאֶרץ ַּדְיָקא ְּבִחי'  ִית'  ְּכבוֹדוֹ 
ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבוֹדוֹ. ּוְכמוֹ ֶׁשָּכתּוב: 

"ְוִיָּמֵלא ְכבוֹדוֹ ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ".
 ________________________

הּוא  ָּגלּוֵתנּו  ַוֲאִריכּות  ּתֶֹקף  ִעַּקר  ו. 
ְצִריִכין  ָאנּו  ִּכי  ֶזה,  ִּבְׁשִביל  ַרק 
ִלְזּכוֹת  ְּגדוָֹלה  ַלֲעִלָּיה  ַלֲעלוֹת  ַעְכָׁשו 
ַלְּגֻאָּלה ָהַאֲחרוָֹנה ֶׁשָאז ַיֲעלּו ִיְשָֹרֵאל 
ִהְתַּגֵּבר  ֵּכן  ַעל  ָהֲעִלָּיה,  ְּבַתְכִלית 
ַהָּגלּות ְמאֹד ַּבֲאִריכּות ָּגדוֹל ַעד ֲאֶׁשר 
ְוַעד  ַהְבָטָחתוֹ  ַאֵּיה  ׁשוֵֹאל  ֶאָחד  ָּכל 
ֶׁשִּנְזֶּכה  ְיֵדי  ְוַעל  ַהְּפָלאוֹת.  ֵקץ  ָמַתי 
ֵהיֵטב,  ְּכבוֹדוֹ  ֶאת  ּוְלַבֵּקׁש  ְלַחֵּפשֹ 
ִּתְהֶיה  ֶׁשָאז  ָהֲעִלָּיה,  ְלַתְכִלית  ִנְזֶּכה 

ַהְּגֻאָּלה ְׁשֵלָמה. )ג – טו(
ֶהָהִרים  ֶאל  ֵעיַני  "ֶאָּשא  "ְוֶזה: 
ה'  ֵמִעם  ֶעְזִרי  ֶעְזִרי  ָיבֹא  ֵמַאִין 
ִּפי  ַעל  ֶׁשַאף   - ָוָאֶרץ"  ָׁשַמִים  עֵֹשֹה 
ח"ו,  ַהַּתְחּתוָֹנה  ַּבְּדיוָֹטא  ֶׁשָהָאָדם 
ּוֻמָּנח ְּבָמקוֹם ֶּׁשֻּמָּנח ְוִנְדֶמה לוֹ ֶׁשִאי 
ה'  ֶאל  ָלׁשּוב  אֶֹפן  ְּבׁשּום  לוֹ  ֶאְפָׁשר 
ֲעווֹנוָֹתיו  ִהְתַּגְּברּות  ֵמעֶֹצם  ִיְתָּבַרְך 
יוֵֹתר  ַּפַעם  ְּבָכל  ָעָליו  ֶׁשִּמְתַּגְּבִרין 
ְויוֵֹתר ְוכּו', ְוְּכמוֹ ֶׁשָּׁשִכיַח ֶזה ַהָּדָבר 
ְּבֵני ַהְּנעּוִרים ֶׁשִעָּקר ַמה  ְמאֹד ְּברֹב 
ֶּׁשאוְֹבִדין ְׁשֵני ָהעוָֹלמוֹת הּוא ֵמֲחַמת 
ֵמֲחַמת  ְוֵיאּוָׁשם  ַּדְעָּתם  ֲחִליׁשּות 
ָהֲעצּוָמה  ּוְנִפיָלָתם  ִרחּוָקם  ֶׁשרוִֹאין 
ֲאָבל  יוֵֹתר.  יוֹם  ְּבָכל  ֶׁשִּמְתַּגֶּבֶרת 
ְּבָכל  ַלָּמרוֹם  ֵעיָניו  ִלָּשא  ֶׁשּזוֶֹכה  ִמי 
ַאֵּיה  ּוְלַבֵּקׁש  ּוְלַחֵּפשֹ  ֶׁשהּוא  ָמקוֹם 
ֵמִעם  ֶעְזִרי  ֵּתֶכף  ֲאַזי  ְּכבוֹדוֹ,  ְמקוֹם 
ְּבַוַּדאי  ִּכי  ָוָאֶרץ,  ָׁשַמִים  עֵֹשֹה  ה' 
ְיֵדי  ְיֵדי ֶזה, ַעל  ְיׁשּוָעה ַעל  ָיבוֹא לוֹ 

ַהַּבָּקָׁשה ְוַהִחּפּושֹ ְלַבד." 
 ________________________

ז. ְּכֶׁשִּיְשָֹרֵאל עוְֹבִרין, ח"ו, ַעל ִמְצווֹת 
ח"ו,  ְוָׁשִבין,  ִמְתַוִּדין  ְוֵאין  ַהּתוָֹרה 
ֲאַזי ִמְתַּגֶּבֶרת, ח"ו, ַמְלכּות ָהְרָׁשָעה 
ֶׁשִהיא ְּכֶנֶגד ַמְלכּות ִּדְקֻדָּׁשה. )ד – ג(

 ________________________

ָהֲאִמִּתִּיים  ַהּדוֹר  ַצִּדיֵקי  ח. 
ִיְתָּבַרְך  ַלה'  ֲאָנִׁשים  ֶׁשְּמָקְרִבים 
ְּתׁשּוָבה  ִהְרהּוֵרי  ָּבֶהם  ּוַמְכִניִסים 
ִלְפֵניֶהם  ְּדָבִרים  ִוּדּוי  ֶׁשִּמְתַוִּדים  ַעד 
ְונוָֹרא  ָּגדוֹל  אוֹר  ִנְמָׁשְך  ְיֵדיֶהם  ַעל 
ֶׁשֵּיְדעּו ֻּכָּלם ֶאת ה'  ִיְשָֹרֵאל ַעד  ְלָכל 

ְלִמְּקַטָּנם ְוַעד ְּגדוָֹלם. )ד – ג(
ְיֵדי  ֶׁשַעל  ָודוֹר  ּדוֹר  ְּבָכל  הּוא  "ֵכן 
ֲאָנָׁשיו  ּוְמַעט  ָהֱאֶמת  ַהַּצִּדיק 
ֶׁשִהְתַוּדּו  ַעד  ִּבְתׁשּוָבה  ֶׁשִּנְתעוְֹררּו 
ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ְלָפָניו  ְּדָבִרים  ִוּדּוי 
ַהַּצִּדיק  ְיֵדי  ְוַעל  ָּבֵאין סוֹף...  ִנְכְללּו 
ָהאוֹר  ִנְמָׁשְך  ַוֲאָנָׁשיו  ַהֶּזה  ַהָּגדוֹל 
ֶׁשִּיְהֶיה  ֻּכָּלם  ֶׁשִּיְזּכּו  ִיְשָֹרֵאל  ְלָכל 
ִנְפָּתח ָלֶהם אוֹר ָהֵאין סוֹף ִּבְבִחיַנת 
ָּכל  ָלַדַעת  ֶׁשִּיְזּכּו  ַעד  ָוׁשוֹב  ָרצוֹא 
ַעד  ְוִיְתנוֵֹצץ ְּבמֹחוֹ,  ֶּׁשֵּיַדע  ֶאָחד ַמה 
ֶׁשֵּיְדעּו ֻּכָּלם ִּכי ה' הּוא ָהֱאֹלִקים... 
יוֵֹצר  ֶׁשל  ְּגֻדָּלתוֹ  ַהּכֹל  ֶׁשֵּיְדעּו  ַעד 
ְּבֵראִׁשית ֶׁשֻּכּלוֹ טוֹב ְוֻכּלוֹ ֶאָחד. ְוָכל 

ַהְמאָֹרעוֹת, ֻּכָּלם ְלטוָֹבה."

המשך מעמ' קודם
תו' ע"ה

  ותרחם עלי ותושיעני ותזכני מעתה לעסוק הרבה בתורה ותפלה, שאזכה 
לדבר הרבה בתורה ותפלה בכל יום תמיד, עד שאכניס כל טפי הדמים שיש 
בי בתוך הדבורים הקדושים של תורה ותפלה. ויהיו נעשין מכל הטיפי דמים 
שבקרבי דבורים קדושים של תורה ותפלה, ולא יהיה נשאר בי שום טיפה 
דם שלא עבדה את השם יתברך, רק אזכה לעבוד את השם יתברך בכל כוחי 
ותפלה  ואזכה לדבר הרבה בתורה  בי,  ימי חיי בכל טיפי הדמים שיש  כל 
עד שיהיה הגוף בטל לגמרי כאין ואפס ממש.        )לקוטי תפילות - ח"א – צ"ד( 

בית הכנסת על-שם
ִּכי  ַהְּכֶנֶסת,  ֵּבית  ִנְקָרא  ֶזה  "ִבְׁשִביל 
ַהִּניצוֹצוֹת  ָּכל  ַיַחד  ּוְמַחְּבִרין  ּכוְֹנִסין  ָׁשם 
ְיֵדי  ַעל  ֵּביֵניֶהם  ָׁשלוֹם  ְועוִֹשין  ַהְּקדוִֹׁשים 
ַהֲעָלַאת ַמִיין נּוְקִבין ֶׁשעוָֹלה ָׁשם ָּתִמיד ַעל 

ְיֵדי ִּדּבּוֵרי ּתוָֹרה ּוְתִפָּלה."4

ירושלים קדוש בקדושת בית הכנסת
ַהֵּבית  ְקֻדַּׁשת  ְּבִחיַנת  הּוא  "ְירּוָׁשַלִים 
ְמַקְּבִלין  ְּכֵנִסּיוֹת  ַהָּבֵּתי  ָּכל  ִּכי  ְּכֶנֶסת, 
ַהֵּבית  ְמקוֹם  ֶׁשָּׁשם  ִמירּוָׁשַלִים  ְקֻדָּׁשָתם 
ַהֵּבית  ְקֻדַּׁשת  ִעַּקר  ֶׁשִּמָּׁשם  ַהִּמְקָּדׁש 

ַהְּכֶנֶסת ֶׁשִּנְקָרא ִמְקָּדׁש ְמַעט."4

מורא במקום תורה ותפילה
ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ָּגדוֹל  מוָֹרא  ִלְנהֹג  "ְצִריִכין 
ָּכל  ְלַבֵּטל  ִלְזּכוֹת  ְּכֵדי  ַהִּמְדָרׁש  ּוְבֵבית 
ְיֵדי  ַעל  הּוא  ַהִּבּטּול  ִעַּקר  ִּכי  ָהַאְרִצּיּות, 
מוָֹרא  ָׁשם  ִלְנהֹג  ְצִריִכין  ֵּכן  ַעל  ַהִּיְרָאה, 

ָּגדוֹל."4

אסור לדבר
"ָאסּור ְלַדֵּבר ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ּוֵבית ַהִּמְדָרׁש 
ָׁשם  ְלַדֵּבר  ְצִריִכין  ִּכי  ְּבֵטָלה,  ִשיָחה  ׁשּום 
ַרק ִּדּבּוֵרי ּתוָֹרה ּוְתִפָּלה ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה עוִֹשין 
ּוַמְמִׁשיִכין  ָהעוָֹלמוֹת  ָּכל  ּוְמַתְּקִנין  ָׁשלוֹם 
ְיֵדי  ַעל  ֲאָבל  ִיְתָּבַרְך,  ַהֵּׁשם  ְקֻדַּׁשת  ְלָׁשם 
ַחס  ָּכֶזה  ְקֻדָּׁשה  ִּבְמקוֹם  ְּבֵטָלה  ִשיָחה 
ַמֲחִזיר  ְּכִאּלּו  ְמאֹד  ָׁשם  ּפוְֹגִמין  ְוָׁשלוֹם, 
חוֵֹזר  ִּכי  ְוָׁשלוֹם,  ַחס  ָובֹהּו  ְלתֹהּו  ָהעוָֹלם 
ֵּכִלים  ְׁשִביַרת  ְּבִחיַנת  ְוָׁשלוֹם,  ַחס  ּוַמְגִּביר 
ַעל ְיֵדי ִשיָחה ְּבֵטָלה ְּבָמקוֹם ָקדוֹש ָּכֶזה... 
ְוָׁשלוֹם,  ַחס  ְּבֵטָלה  ִשיָחה  ְּכֶׁשְּמַדֵּבר  ְוֵתֶכף 
ָהַאְרִצּיּות  ּוַמְגִּביר  ְוחוֵֹזר  ָּבֶזה,  ּפוֵֹגם  הּוא 
ְוַעל  ְוָׁשלוֹם,  ַחס  ָּבֶהם  ַהֶּנֱאָחִזין  ְוַהְּקִלּפוֹת 
ּוָבֵּתי  ְּכֵנִסּיוֹת  ְּבָבֵּתי  ְּבֵטָלה  ִשיָחה  ְּפַגם  ֵּכן 

ִמְדָרׁשוֹת ָּגדוֹל ְמאֹד."4

דיבור של עוללים ויונקים
"ִעַּקר ַהִּנָּצחוֹן ַעל ְיֵדי ַהִּדּבּור, ְוַדְיָקא ַעל ְיֵדי 
ַהִּדּבּור ֶׁשל עוְֹלִלים ְויוְֹנִקים, ֵמֲחַמת ֶׁשֵהם 
ֲעַדִין ְּבַבֲחרּוָתם ְוַהָּדִמים ִּבְרִתיָחָתם ֶׁשָּׁשם 
ְּבַהָּדִמים  ַהִּנָּצחוֹן  ִעַּקר  ִּכי  ַהִּנָּצחוֹן.  ִעַּקר 
אוָֹתם  ּוְכֶׁשְּמַחְּנִכים  ֵמַהָּדִמים.  ְוַהִּדּבּור 
ְמַנְּצִחים  ָּבֶזה  יוֹם,  ְּבָכל  ֱאֶמת  ִּדְבֵרי  לְדַּבֵר 

ַעל ָיָדם ַהְרֵּבה ְמאֹד."8



אור הפסח

המצות  ...לענין  אמר  ז"ל  רבינו 
שמדקדקין שיהיה שמירה משעת 

קצירה, כראוי ליראי ה'. 
שהעיקר  על-זה  ז"ל  רבינו  אמר 
"שמירת  לשמור  הוא  שמירה 
מהרהורים  המח  היינו  הברית", 
רעים ומחשבות רעות, שזה עיקר 
החמץ. כמובא בספריו הקדושים, 
ובליקוטי  תפילות  ובליקוטי 
עיקר החמץ במשהו,  הלכות שזה 
ה' ישמרנו מזה, אמן כן יהי רצון.

)כתב יד ר' שמואל הורביץ( 

פעם אחד היה איזה שאלה אצל 
חתיכת  שנפל  בפסח  ז"ל  רבינו 
לעניין  התבשיל,  לתוך  מצה 
המצה  )גבראקט(  אוכלים  שאין 
כל-כך.  החמיר  ולא  במים  לתת 
אמר: העיקר שמירה במכנסיים, 
היינו  הוזיין"  דיא  אין  "שמירה 
הברית  תיקון  הוא  העיקר 
מאוד,  להחמיר  צריכין  בזה 
צריכים  לא  דברים  בשאר  אבל 
על-פי  אם  רק  יתרות,  חומרות 
צריכים  לא  כשר  ערוך  שולחן 

להחמיר הרבה מאוד. 
"ו'ח'י'  אנ"ש  שאומרים  וכמו 
בהם" הוא ו'לא ח'ומרות י'תרות.

)כתב יד ר' שמואל הורביץ(

ִמֻּטְמָאה  ָלֵצאת  ַהְּתׁשּוָבה  "ִעַּקר 
ְוַהִחּפּושֹ  ַהַּבָּקָׁשה  ְיֵדי  ַעל  ְלָטֳהָרה הּוא 
ֶׁשְּמַחְּפִשֹין ּוְמַבְּקִׁשין ַאֵּיה ְמקוֹם ְּכבוֹדוֹ, 
ָהֲעִלָּיה,  ְלַתְכִלית  זוִֹכין  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל 
ֶׁשּסוְֹפִרין  ָהעֶֹמר  ְסִפיַרת  ְּבִחיַנת  ֶׁשֶּזהּו 
ֶׁשֶּזהּו  יוֹם  ֶאל  ִמּיוֹם  ַהָּיִמים  ּומוִֹנין 
ְּבִחיַנת ַאֵּיה ְּבִחיַנת: 'ַאֵּיה סֵֹפר' )ְיַׁשְעָיה לג(, 
ֶׁשּמוֶֹנה  ְּכִמי  הּוא  ְוַהִּמְנָין  ַהְּסִפיָרה  ִּכי 
ְוסוֵֹפר ּוְמַבֵּקׁש ּוְמַחֵּפשֹ ַעד ֶׁשִּיְמָצא ִלַּגע 

ְלַתְכִלית ְמֻבָּקׁשוֹ. 
ָויוֹם  יוֹם  ָּכל  ֶׁשל  ַהְּסִפיָרה  ְיֵדי  ְוַעל 
ִמַּׁשַער  ָלֵצאת  זוִֹכין  ַהְּסִפיָרה  ִמיֵמי 
ֶׁשל  ֶאָחד  ְלַׁשַער  ֻטְמָאה  ֶׁשל  ֶאָחד 
ְקֻדָּׁשה. ּוַמְמִׁשיִכין מַֹח ְוַדַעת ִּדְקֻדָּׁשה 
ְּבָׁשבּועוֹת  ֶׁשּזוִֹכין  ַעד  ָויוֹם.  יוֹם  ְּבָכל 

ְלַקָּבַלת ַהּתוָֹרה.

ָרחוֹק  ֶׁשָהָאָדם  ְּבֵעת  ִּכי 
ָנע  ְוהּוא  ִיְתָּבַרְך  ִמְּקֻדָּׁשתוֹ 
אוֹתוֹ  ְודוִֹחין  ּוְמֻטְלָטל  ָוָנד 
ֶּדִחי,  ֶאל  ִמְּדִחי  ִמְּקֻדָּׁשתוֹ 
ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ִלְצַלן.  ַרֲחָמָנא 
ְלַבֵּקׁש  ְוַאִּמיץ  ָחָזק  הּוא  ִאם 
ְּבָכל  ְוַלְחּתֹר  ּוְלַחֵּפשֹ  ְוִלְדרֹׁש 
ּוְלַבֵּקׁש  ְוִלְכסֹף  ּוְלִהְתַּגְעֵּגַע  ֵעת 
ֶאת ֶׁשָאֲהָבה ַנְפׁשוֹ ִלְמצֹא אוֹתוֹ 
ֶׁשֲעַדִין  ִּפי  ַעל  ֲאַזי ַאף  ִיְתָּבַרְך. 
ַהְרֵּבה  ְוָׁשִנים  ָיִמים  עוְֹבִרים 
ִיְתָּבַרְך  ְלָמְצאוֹ  זוֶֹכה  ְוֵאינוֹ 
ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ֵאָליו  ּוְלִהְתָקֵרב 
ָוֵעת  ֵעת  ְּבָכל  ִּכי  ְוַיֲאִמין  ֵיַדע 
ּוַבָּקָׁשה.  ַּבָּקָׁשה  ָּכל  ְיֵדי  ַעל 
ּוְדִריָׁשה  ְּדִריָׁשה  ָּכל  ְיֵדי  ְוַעל 
ֶׁשּדוֵֹרׁש ּוְמַבֵּקׁש ּוְמַחֵּפשֹ ִלְמצֹא 
ִיְתָּבַרְך. ְוַעל ְיֵדי  ְּכבוֹד ְקֻדָּׁשתוֹ 
ֶׁשַּמִּביט  ְוַגְעּגּוַע  ַהָּבָטה  ָּכל 
ִיְתָּבַרְך  ְלַרֲחָמיו  ֵעינוֹ  ְותוֶֹלה 
ּוְתנּוָעה  ְּתנּוָעה  ָּכל  ְיֵדי  ְוַעל 
ְיֵדי  ַעל  ְלַהְּקֻדָּׁשה,  ֶׁשּפוֶֹנה 
ְלַׁשֵּבר  ַּפַעם  ְּבָכל  זוֶֹכה  ֶזה  ָּכל 
ְנחֶֹׁשת  ְוַדְלתוֹת  ַּבְרֶזל  חוֹמוֹת 
ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַאַחר ָּכְך ִמְתַּגְּבִרין 
ִלְצַלן,  ָעָליו ְּבָכל ַּפַעם, ַרֲחָמָנא 
ָלִריק,  ְיִגיעוֹ  ֵכן ֵאין  ִּפי  ַאף ַעל 
ְּתנּוָעה  ׁשּום  ְוֵאין  ְוָׁשלוֹם,  ַחס 
ַחס  ֶנֱאֶבֶדת  ְלַהְּקֻדָּׁשה  ֶׁשּפוֶֹנה 
ְוַאִּמיץ  ָחָזק  ְוִאם הּוא  ְוָׁשלוֹם. 
ִאם  ַאף  יוֵֹתר  ּוְלַחֵּפשֹ  ְלַבֵּקׁש 
ַיֲעבֹר ָעָליו ָמה, ְּבַוַּדאי סוֹף ָּכל 
סוֹף ִיְזֶּכה ִלְמצֹא אוֹתוֹ ִיְתָּבַרְך.
)לקוטי הלכות חו"מ - גבית חוב מהיתומים ג – יז(

ְלַקֵּבל  ְוִתְזֶּכה  ֶהָחג  ִשְֹמַחת  ְלָך  ְוֶיֱעַרב 
ְלטוָֹבה  ָעֵלינּו  ַהָּבא  ַהָּקדוֹׁש  ַהֶּפַסח 
ֶׁשֵאיְך  ְוָהִעָּקר  ֵלב,  ְוטּוב  ְּבִשְֹמָחה 
ֶׁשַאָּתה אוֵֹחז ַעָּתה ַאף ַעל ִּפי ֵכן ִיְהיּו 
ָהֲעבוָֹדה  ֵסֶדר  ָּכל  ַּכֲחָדִׁשים  ְּבֵעיֶניָך 
ַעל  ַאף  ִּכי  ְוכּו'  ּוְסִפיָרה  ֶּפַסח  ֶׁשל 
ֲחָדׁשוֹת  ִנְפָלאוֹת  ַנֲעִשֹין  ִיְהיּו  ֵכן  ִּפי 
ֶּבָחג  ִמִּיְשָֹרֵאל  ֶאָחד  ָּכל  ִעם  ְלטוָֹבה 

ַהָּקדוֹש ַהֶּזה ְוַגם ַאָּתה ִּבְכָלל ְּבַוַּדאי, 

ִּבְפָרט ֶׁשָאנּו זוִֹכין ֵליַדע ִמַּבַעל 
ְּדָבָריו  ָּכל  ֲאֶׁשר  ַהִּנְפָלאוֹת 
ְוָהֲעֻמִּקים  ַהְּתִמיִמים  ּוְדָרָכיו 
טוָֹבה  ְירּוָׁשה  ָלנּו  ֶׁשִהְׁשִאיר 
ְּפָלאוֹת  ִּפְלֵאי  ִנְפָלִאים  ֻּכָּלם 
ַעד ֵאין ֵחֶקר... ַאְך ָהִעָּקר ְלָזְכָרם 
ֵמָחָדׁש ְּבָכל יוֹם ִּבְפָרט ְּבִׁשּנּוי ַהְּזַמִּנים 
ָעֵלינּו  ִמְצָוה  ֲאֶׁשר  ָּכֵאֶּלה  ַהְּקדוִֹׁשים 
ְּבָכל  ִמְצַרִים  ִּביִציַאת  ְלַסֵּפר  ְלַהְרּבוֹת 
יוַֹדַעת  ְוַנְפִׁשי  ְוָׁשָנה,  ָׁשָנה  ּוְבָכל  ּדוֹר 
ֶׁשֵּיַדע  ִמי  ָהעוָֹלם  ְּבָכל  ֶׁשֵאין  ְמאֹד 
ָזִכינּו  ַּכֲאֶׁשר  ָּכֵאֶּלה  ִנְפָלאוֹת  ְוַיְרִּגיׁש 
ֲאַנְחנּו ְּבָעְנֵינּו, ֲאֶׁשר ִיְלֶאה ַהֶּפה ְלַדֵּבר 
ֲאֶׁשר  ַהִּנְפָלאוֹת  עֶֹצם  ְלָהִכיל  ְוָהַרְעיוֹן 
ִלְזּכוֹת  ַהִּנְפָלאוֹת  ֲאדוֹן  ִעָּמנּו  ָעָשֹה 
ָּכֵאֶּלה  ְונוָֹראוֹת  ְלַקֵּבל אוֹרוֹת ֲעצּומוֹת 
ֵהָּנה  ַעד  ְוכּו',  ְוכּו'  ָהאוֹרוֹת  ֵמאוֹר 
ֲעָזרּונּו ַרֲחָמיו ְוכּו', ָעֵלינּו ְלַבּלוֹת ָיֵמינּו 
ַעל ֶזה ְלהוֹדוֹת ְלַהֵּלל ְלַׁשֵּבַח ְוכּו' ְּבָכל 
ְוָלנּו  ַלֲאבוֵֹתינּו  ֶׁשָעָשֹה  ְלִמי  ָויוֹם  יוֹם 
ַהֶּזה,  ַּבּדוֹר  ָהֵאֶּלה  ַהִּנִּסים  ָּכל  ֶאת 
ֶׁשִּמְצָוה  ְּבֶפַסח  ָּכזֹאת  ְּבֵעת  ִּבְפָרט 
ָעָשֹה  ֲאֶׁשר  ִנְפָלאוֹת  ְּבִסּפּור  ְלַהְרּבוֹת 
ַוֲאֶׁשר הּוא עוֶֹשֹה  ִיְתָּבַרְך  ִעָּמנּו ַהֵּׁשם 

ִעָּמנּו ְּבָכל ּדוֹר ָודוֹר.
)עלים לתרופה - קכז(

נוהגים  מעשה  אנשי  ראיתי  כי  ודע 
עד  פסח  ליל  כל  בתורה  לעסוק 
ור"א  בר"א  מעשה  וכמש"כ  הבוקר 
כל  ביצ"מ  מספרים  שהיו  עזריא  בן 

אותו הלילה כו': 
)שער הכוונות - דרושי הפסח ג(

פסח  עושה  היה  אבינו  אברהם 
והביא אור גדול לעולם ומאותו אור 
לסבול  יכלו  לא  כי  סדום.  נשרפה 
'לוהטו  בפיוט:  כתיב  ולכך  האור, 
סדומים באש פסח' ולא כתיב בפסח 
כמו בשאר החרוזים. ]אלא שנשרפו 
באש של פסח[ ובסנחריב כתיב ג"כ 
עשה  חזקיה  כי  פסח',  יקוד  'ביקד 

ג"כ פסח והביא אור גדול.
)אמרי פנחס( 

בד',  ובוטח  ע"ע  מתגבר  כשאדם 
ישוגב, ויוכל לספר ביציאת מצרים, 
שנתעורר  הגדול  לאור  ולזכות 
'הוא הלילה  וכדכתיב:  בלילה הזה, 
ישראל  בני  לכל  שמורים  לה'  הזה 
עולם,  עד  והולך  - שנוקב  לדורותם' 
הכנתו  כל  הוא  החזק  בטחונו  וכח 
וטהרתו וקדושתו, וזהו 'קדש ורחץ', 
כל  להמתיק  יכולים  הזה  ובבטחון 

הדינים. 
)ישמח ישראל – שמיני( 

ספירת העומר



תלמיד ה ז"ל  יהושע  פנחס  ר'  הצדיק  רב 
מאוד.  מכובד  איש  היה  ז"ל,  מוהרנ"ת 
להם  כשהיה  המתנגדים  אפילו  העיר,  ובכל 
איזה דין ודברים בינם לבין עצמם או איזה 
אליו  באים  היו  לאשתו,  איש  בין  פירוד 
הולכים  היו  ותמיד  ביניהם,  שלום  שיעשה 

ממנו שבע רצון, והוא היה חכם גדול מאוד.

ופעם אחד באה אצלו האשה הנכבדה פייגא 
)בעלה(  שאיָשה  באשר:  ז"ל,  רבינו  מנכדי 
מאוד  נתפקר  ליצלן  רחמנא  יידין'  'נעכא 
שיושבים  הזמן  ועכשיו  ראש,  בגלוי  והולך 
היה  אז  )כי  בפסח  הסדר  אצל  ישראל  כל 
בליל פסח באמצע הלילה( והוא יושב בגילוי 
ראש ומביט בספרי אפיקורסות, )'אין קיקט 
אין ביכליך'( ולא עולה על דעתו כלל שצריך 
היתה  כן  ועל  סדר.  ולעשות  קידוש  לעשות 
יושבת נבוכה, עד שלא יכלה לעצור את עצמה 
יהושע  פנחס  לר'  וצעקה  בבכיה,  ונכנסה 

באמצע הסדר כנ"ל. 

ונכנס אליו,  ז"ל  יהושע  פנחס  ר'  נתעורר  אז 
בספרי  וקורא  ראש  בגלוי  יושב  אותו  ומצא 
ז"ל  יהושע  פנחס  הר'  אותו  ודיבר  מינים. 
והלא  כה,  יושב  אתה  מדוע  בני,  בחביבות: 
הזמן כעת לעשות סדר וכו', כמו שכל ישראל 

עושין?

על  מאוד  קושיות  הרבה  לו  שיש  לו:  והשיב 
ומחקר,  מוח  בעל  היה  )כי  וכו'.  האמונה 
גדולות  בקושיות  ונכנס  נבוכים,  מורה  ולמד 
הר'  לו  ואמר  רח"ל.(  באמונה  שכפר  עד 
פנחס יהושע ז"ל: בני, לעת עתה תעשה סדר 
בחול- יום-טוב,  ואחר  ישראל,  ככל  ותתנהג 

לי כל הקושיות  המועד, תכנס אצלי ותאמר 
כל  לך  אתרץ  יתברך  ה'  בעזרת  ואני  שלך, 

הקושיות. וכן עשה.

ואחר יום טוב נכנס אצל ר' פנחס יהושע ז"ל, 
פנחס  ר'  לו  ואמר  שלו.  הקושיות  לו  ואמר 
אל  קושיא,  עוד  לך  יש  אפשר  בני,  יהושע: 
תתבייש שאל בני שאל. ושאל לו. וכן אמר לו 
עוד: שאל, אל תשאיר לך  לך  יש  עוד אפשר 
כלום... עד שגמר לשאול, ואמר לו שאל עוד, 
כבר  )כי  להקשות!  עוד מה  לו  והשיב: שאין 
הקשה כל הקושיות שלו( אמר לו: לך לביתך, 

ואני אתרץ לך בכתב כל הקושיות.

ועשה הר' פנחס יהושע ז"ל שיר בכתב, ובזה 
ומאז  שלו,  הקושיות  כל  מתורץ  היה  השיר 
ונעשה  אחר,  לאיש  נעכא  הר'  זה  נתהפך 
אצל  יום  בכל  תמיד  נכנס  והיה  גמור.  צדיק 
מטשעהרין  הרב  ואצל  ז"ל  יהושע  פנחס  ר' 
לא  ז"ל  מטשעהרין  שהרב  פי  על  )אף  ז"ל 
נכנס אצלו שלא ברשות, רק  היה שום אדם 

הבני בית היו נכנסים ואומרים לו: זה רוצה 
ליכנס בשביל זה הדבר, ועל פי רוב היה שולח 
היה  רחוקים,  לפעמים  רק  שלילית.  תשובה 
כי  מעוטים.  רגעים  איזה  על  לכנוס  מניח 
היה תמיד סגור ומסוגר בבית, בחדר מיוחד, 
לומד ומתפלל ועובד ה', ואפילו התפילה היה 
מתפלל בחדרו ביחידות, ורק היה הולך לבית 
מדרשינו לשמוע קדושה וברכו וכו'. אף על פי 
כן צווה על בני ביתו שאת 'נעכא יידין' יניחו 
תמיד ליכנס בלא רשות, באיזה זמן שהוא.( 

והם עסקו עימו בתורה ועבודה וכו'.

אברהם  לר'  מאוד  נתקרב  נעכא  הר'  וזה 
ז"ל )ר' אברהם בן ר' נחמן( מפני שהיה בעל 
לשמוע  מאוד  אוהב  היה  כן  ועל  גדול,  מוח 
שהיה  ז"ל  אברהם  ר'  של  תורה  החידושי 
בעמקות גדול ונפלא מאוד. והיה נכנע וכפוף 
מאוד לר' אברהם ז"ל, וכל דברי ר' אברהם 
ז"ל היו אצלו קודש. ואף על פי שהיה עשיר 
לוקחים  שהיו  הרים  לו  היה  כי  מאוד,  גדול 
היה  כן  פי  על  ואף  וכו'.  משם  ריחיים  אבני 

נכנע ומקורב לאנ"ש, והיה לומד ועובד ה'.

בהאידרא  שכתוב  שמה  אמר:  הנעכא  וזה 
שאמר  מילתא"  תליא  בחביבותא  "אנן 
זה  הלא  שלו.  להחברייא  זיע"א  הרשב"י 
עיקר  ז"ל  רבינו  כי  אנ"ש?!  על  גם  הולך 
צוואתו היתה ש"תחזיקו את עצמכם ביחד". 
האהבה  על  לתמוה  ראוי  "העולם  אמר  וכן 

שבינינו".

והיכן מרומז בזה הנ"ל: א'נ'ן', ראשי תיבות 
א'נשי נ'חל נ'ובע בחביבותא תליא מילתא – 
העיקר תלוי באהבה שיאהבו את עצמם, זה 

את זה. 

)אבל הבעל דבר מניח את עצמו על זה יותר 
עצמנו  את  מחזיקין  היו  אם  כי  הכל,  מעל 
להשם  העולם  כל  מקרבין  היו  אז  ביחד, 

יתברך והיה נעשה גאולה שלמה!!!

שלומו  שאנשי  ז"ל  מרבינו  דיבור  יש  כן  ועל 
לא יתחתנו את עצמם, ולא יסחרו ביחד, כי 
ולרחבו  לארכו  עצמו  את  מניח  דבר  הבעל 

לעשות פירוד בין אנ"ש. 

אבל אף על פי כן ידו על העליונה, שבפנימיות 
אנ"ש אוהבים זה את זה. אפילו אלה הנראים 
לשונאים זה את זה, אוהבים את עצמם יותר 
ידידים  אנשים  שבין  גדולה  היותר  מאהבה 
מחסידים אחרים, שנראה שאוהבים זה את 
זה. ומכל שכן וכל שכן בין אנ"ש שמחזיקים 
את עצמם ביחד, אז אהבה שבין אחד לחבירו 
הוא יותר מאהבת אב ואם, אח ואחות, איש 
אוהבים  שאנ"ש  שכן  ומכל  ובת.  בן  ואשתו, 
את  להרוג  מניחים  שהיו  עד  ז"ל,  רבינו  את 
וסוף  ז"ל.  רבינו  בשביל  ה'  קידוש  על  עצמם 
כל  ויתקן את  רבינו את שלו,  יגמור  כל סוף 

העולם. אמן, כן יהי רצון.( 
)כתב יד ר' שמואל הורביץ ז"ל(

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

השדה",  עץ  האדם  "כי  כתוב:  ג'( 
רוחות  רואים בקיץ שאין  וכמו שאנו 
מלאים  העצים  ואזי  זורחת  והשמש 
פירות  נעשה  כך  ואחר  ועלים  ענפים 

טובים.

אז  וגשמים  רוחות  כשיש  ובחורף 
יבש  העץ  ונשאר  העלים  כל  נופלים 
עכשיו  העץ  זה  את  והרואה  ממש, 
בכל  אך  ואבוד.  יבש  עץ  שזה  חושב 
ואזי  לקוצצם,  לא  להזהר  צריך  זאת 
שוב  מתחילים  הקיץ  כשבא  כך  אחר 
פירות  שוב  ונותנים  ולגדול  לפרוח 

טובים.

עוברים  שלפעמים  האדם  גם  כן  כמו 
עליו ירידות גדולות וחושב שהוא כבר 
צריך  אבל  לגמרי,  ושלום  חס  אבוד 
ולהתחזק.  מזה  ליפול  לא  להזהר 
ואם אינו מתייאש, אזי אחר כך יכול 

לעלות למדרגות גבוהות. 
)ר' שמואל טוקצינסקי, מה ששמע מר' 
שמואל הורביץ ז"ל.(

השקפה

ְוָהָיה ה' ְלֶמֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֶרץ )ְזַכְרָיה י"ד(.
ְּדִהֵּנה ַהְּכָלל הּוא,

ים, ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשָאנּו עוֹשִֹ
ֵהן ַהְּתִפָּלה, ְוֵהן ִלּמּוד, הּוא ְּכֵדי 

ֶׁשִּיְתַּגֶּלה ַמְלכּותוֹ ִיְתָּבַרְך.


