
תורה קצ"ב – מעלת דיבור אמת של הצדיק

ָהֱאֶמת  ַהַּצִּדיק  ִמִּפי  ֶׁשּיוֵֹצא  ֱאֶמת  ֶׁשִּדּבּור  "ַּדע 
ֲאִפּלּו ְּבִמֵּלי ְּדָעְלָמא, הּוא ָיָקר ִמִּדְבֵרי ּתוָֹרה ֶׁשל 
ָיכוֹל  ָהַאֵחר  ֶׁשל  ּתוָֹרה  ְּבַהִּדְבֵרי  ִּכי  ַאֵחר,  ַצִּדיק 
ַהִּדּבּור  ֶזה  ֲאָבל  ַהְרֵּבה,  ַּתֲערוֹבוֹת  ָׁשם  ִלְהיוֹת 
ְלַבד,  ֱאֶמת  ַרק  ָהֱאֶמת הּוא  ַהַּצִּדיק  ִמִּפי  ַהּיוֵֹצא 
ַּתֲערוֹבוֹת  ׁשּום  ּבוֹ  ְוֵאין  ֱאֶמת  ַרק  ֶׁשהּוא  ְוֵכיָון 
ַהַּצִּדיק  ִמִּפי  ִּדּבּור  ֶׁשּׁשוֵֹמַע  ּוִמי  ִמֶּמּנּו,  ָיָקר  ֵאין 
ָהֱאֶמת ֶׁשהּוא ִּדּבּור ֱאֶמת, ּוִבְפָרט ְּכֶׁשרוֶֹאה אוֹתוֹ 
ָאז. ִּבְבִחינוֹת:1 "ְוָהיּו ֵעיֶניָך רוֹאוֹת ֶאת מוֶֹריָך". 
הּוא ְמַקֵּבל ְּבִחינוֹת ַהָּפִנים ֶׁשל ַהַּצִּדיק, ּוְבִחינוֹת 
ְכלוֹ ְּבתוְֹך  ְכלוֹ ְוִנְׁשָמתוֹ, ִּכי ֶזה ַהַּצִּדיק ַמִּניַח שִֹ שִֹ
ַהִּדּבּור,  ֶזה  ְמַקֵּבל  ְוהּוא  ֶׁשְּמַחֵּדׁש,  ַהִּדּבּור  ֶזה 

ְכלוֹ." ִנְמָצא ֶׁשְּמַקֵּבל שִֹ

תמה אני

אין יקר מזה... דיבורי אמת היוצאים מהצדיק, 
ללב.  עמוק  עמוק  ונכנסים  מהלב  הם  יוצאים 
והמסכים  המחיצות  כל  את  באחת  פורצים 
חדש,  שכל  מקבל  והאדם  בדרך,  המפריעים 

נשמה חדשה, פנים חדשות.

"ִאם ִיְתַּדֵּבק ַעְצמוֹ ְלִדְבֵרי ַהּתוָֹרה ַהּיוְֹצִאים ִמִּפי 
ִלְסּבֹל  ָּכְך  ַאַחר  ֶאְפָׁשר  ֵאיְך  ֲאִני  ָּתֵמַּה  ַהַּצִּדיק, 

ְוַלְחּפֹץ ַחֵּיי ָהעוָֹלם ַהֶּזה. ְוֶזהּו: 'ָּכל ַהֶּנֱהֶנה ִמִּדְבֵרי 
ּתוָֹרה נוֵֹטל ַחָּייו ִמן ָהעוָֹלם'. ְוָהֵבן ֵהיֵטב."2

אמת

"ּוֵמעֶֹצם ַהְּנִחיָצה ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהְרִחיב ַהִּדּבּור ֶׁשל 
ִּכי  ְלַהְרִחיבוֹ,  ְצִריִכין  ֵאין  ֱאֶמת  ַאְך  ְּכָלל.  ֱאֶמת 
'קּוְׁשָטא ָקֵאי' - ְוִדּבּור ֶאָחד ֶׁשל ֱאֶמת עוֶֹלה יוֵֹתר 
ֲאִחיַזת  ָּבֶהם  ֶׁשֵּיׁש  ִּדּבּוִרים  ְוִרְבבוֹת  ֵמֲאָלִפים 
ְוכּו'. ַּכְמבָֹאר ְּבִסיָמן קצ"ב ִלּקּוֵטי ֵחֶלק  ַהֶּׁשֶקר 

א' ֶׁשִּדּבּור ֱאֶמת הּוא ָיָקר ְוכּו'."3

נקודת אמת לאמיתה, דיבור אחד של אמת... 
שווה ויקר אלפים ורבבות פעמים יותר משאר 

דיבורים.

"אין זה דיבור של אמת, רק כשזועק מקירות הלב 
לערך פנימיות המחשבה התקוע בקרבו מגדלות 
ת"זעק,  מ"קיר  א"בן  והרמז  הוא,  ברוך  הבורא 
מהפה  היוצאים  אותיות  כלומר,   – אמת  ר"ת 
מקירות  יוצא  וכשהאבן  אבנים,  בחינת  נקרא 

הלב, תזעק - מכאן נמשך שזעק לבו אל ה'. 

והוא דיבור של אמת, לשלול המשמיע למרום 
קולו וליבו בל עמו, אז טוב שתיקותו מדיבורו, 
והכלל גדול, שצריך להבחין ולהתבונן בדעתו, 

אור הגאולה
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עיונים ועצות למעשה מתורות רביה"ק    עפ"י העמוד היומי בליקו"מ
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הל' כח והרשאה ג '– ערב ג'

א. ְוֶזה ְּבִחיַנת ְנִטיַלת ְרׁשּות ֶׁשּנוְֹטִלין 
ִּכי  ַלֶּדֶרְך,  ְּכֶׁשּיוְֹצִאין  ִמְּגדוִֹלים 
ּוִבְפָרט  ִמִּיְשָֹרֵאל,  ְרׁשּות  ְכֶׁשּנוְֹטִלין 
נוְֹטִלין  ָּבֶזה  ְוַצִּדיִקים  ִמְּגדוִֹלים 
ְרׁשּות ֵמה' ִיְתָּבַרְך, ִּכְבָיכוֹל, ְוַעל ְיֵדי 
ַהְּדָרִכים.  ַסָּכנוֹת  ִמָּכל  ִנְׁשָמִרים  ֶזה 

)ג - כא(
ְצִריִכין  ַלֶּדֶרְך  ֶׁשּיוְֹצִאין  "קֶֹדם 
הּוא  ְּבִריְך  ְּבֻקְדָׁשא  ֵּביּה  ְלַאְמָלָכא 
ְּכמוֹ ֶׁשָאְמרּו ַרּבוֵֹתינּו ִזְכרוָֹנם ִלְבָרָכה 
ְוַצִּדיִקים  ִמְּגדוִֹלים  ְרׁשּות  ְלַקֵּבל  ְוַגם 
ְּבַעְצמוֹ,  ִיְתָּבַרְך  ה'  ְרׁשּות  ֶׁשֶאְצָלם 
ִּבְרׁשּוָתם  ֶׁשהוֵֹלְך  לוַֹמר  ִּכְבָיכוֹל, 
ִּכי  ְלַבד,  ִיְתָּבַרְך  ה'  ְרׁשּות  ֶׁשהּוא 
ְרׁשּות  ִמּׁשּום  ָעַלי  ְׁשִליָטה  ׁשּום  ֵאין 
ֶׁשָּבעוָֹלם ִּכי ִאם ִּבְרׁשּוְתֶכם ַהַּצִּדיִקים 
ֶׁשהּוא ְרׁשּות ַהָּקדוֹׁש ָּברּוְך הּוא, ֲאִני 
הוֵֹלְך ַלֶּדֶרְך ְלָׁשלוֹם ְוׁשּוב ֵאין ִלי ׁשּום 
ֶׁשָּבעוָֹלם  ַסָּכָנה  ִמּׁשּום  ּומוָֹרא  ַּפַחד 
ֵמַאַחר ֶׁשֲאִני ַמֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה 
ְלַבד  ִיְתָּבַרְך  ה'  ִּבְרׁשּות  ֶׁשַהּכֹל 

ּוִבְרׁשּותוֹ ְלַבד ֲאִני הוֵֹלְך ַלֶּדֶרְך."
________________________

ִמָּגלּות  ָלֵצאת  ָצִריְך  ֶׁשהּוא  ְכמוֹ  ב. 
ַלֲעסֹק  ָצִריְך  הּוא  ֵכן  ְּכמוֹ  ַנְפׁשוֹ, 
ְנָפׁשוֹת  ְלָקֵרב  ִעּמוֹ  ֲאֵחִרים  ְלהוִֹציא 
ִעַּקר  ֶזה  ִּכי  ִיְתָּבַרְך,  ַלה'  ַהְרֵּבה 

ֲעבוַֹדת ָהָאָדם. )ד - ז( 
________________________

ָהֶעְליוָֹנה  ֶׁשַפע  ְּבִחיַנת  הּוא  ַמִים  ג. 
ְּבִחיַנת ֶׁשַפע ָהֲעִׁשירּות. )ד - י(

ִנְמָׁשִכים  ֶׁשָּבעוָֹלם  ַהַהְׁשָּפעוֹת  "ָּכל 
ֶׁשְּמַגְּדִלין  ַהַּמִים  ְיֵדי  ַעל  ּוְגֵדִלים 
ֲעִׁשירּות  ַוֲאִפּלּו  ַהּכֹל,  ּוַמְצִמיִחין 

ְואוָֹצרוֹת ִנְמָׁשְך ַעל ְיֵדי ַמִים."
________________________

ִאְתָערּוָתא  ַהְּדָבִרים  ְּבָכל  ְצִריִכין  ד. 
ֶׁשל  ִהְתעוְֹררּות  ְּדַהְינּו  ִּדְלַתָּתא, 
ְּבִחיַנת  ֶׁשֵהם  ַהִּמְתָקְרִבים  ַהְּנָפׁשוֹת 
ַהַּצִּדיק  ְלַגֵּבי  ִּדְלַתָּתא  ִאְתָערּוָתא 
ִאְתָערּוָתא  ְּבִחיַנת  ְּכֶנְגָּדם  ֶׁשהּוא 

ִּדְלֵעָּלא. )ד - יג(

אין יקר מזה...

מעלת הלימוד

ַּפַעם ַאַחת ָהָיה ְמָזֵרז ֶאת ֶאָחד ִלְלמֹד ֶאת ִסְפרוֹ. ְוָאַמר: ֶׁשהּוא ִמְצָוה ְּגדוָֹלה ִלְלמֹד ִסְפרוֹ ַהְרֵּבה. 
ְוָאַמר לוֹ: ֶׁשְּיכוִֹלין ִלְהיוֹת ַנֲעֶשֹה ַּבַעל מַֹח ָּגדוֹל ַעל ְיֵדי ִסְפרוֹ, ִּכי ֵיׁש ּבוֹ ֵשֶֹכל ָּגדוֹל ְוַעְמקּות ִנְפָלא ְמאֹד 

ַעל ִּפי ְּפׁשּוָטן ֶׁשל ְּדָבִרים. 
ְוַגם ִאם ַיְתִמידּו ִּבְסָפָריו ְיכוִֹלין ִלְזּכוֹת ִלְהיוֹת ַנֲעֶשֹה ִאיׁש ָּכֵׁשר ֶּבֱאֶמת, ְוָאז ִיְזֶּכה ִלְראוֹת ַהְּפִניִמּיּות 

ֶׁשֵּיׁש ִּבְסָפָריו ַהְּקדוִֹׁשים ִּכי ֵיׁש ָּבֶהם ְּפִניִמּיּות ַהְרֵּבה ַמה ֶּׁשֵאין ִנְרֶאה ַעל ִּפי ְּפׁשּוטוֹ ְּכָלל. 

ַאְׁשֵרי ַהּזוֶֹכה ִלְלמֹד ּוְלַהְתִמיד ָּבֶהם ַהְרֵּבה.                                )חיי מוהר"ן – שמ"ז( 

ַהִּשיָחה ַהִּנְדֶּפֶסת ְּבסוֹף ִסּפּוֵרי ַמֲעִשֹּיוֹת, ַהַּמְתֶחֶלת: "ֵיׁש ָּדָבר ֶׁשּפוֵֹרַח ַּבַּמֲחָׁשָבה", זֹאת ַהִּשיָחה 
ָׁשַמְעִּתי ִמֶּמּנּו ַעל ָהֲעָגָלה קֶֹדם ֶׁשָאַמר ַהּתוָֹרה ֶׁשל ַּדּיוֹ ְלֶעֶבד ִלְהיוֹת ְּכַרּבוֹ, ְּבִחיַנת ְּדיוֹ ַעל ַהֵּסֶפר 

ַעֵּין ָׁשם ְּבִלּקּוֵטי א' ְּבִסיָמן קצ"ב.
ּוַמֲעֶשֹה ֶׁשָהָיה ָּכְך ָהָיה, ֶׁשָּנַסְעִּתי ִעּמוֹ ַעל ָהֲעָגָלה ְלַלּווֹתוֹ ְּכֶׁשָּנַסע ִלְטֶׁשעהִרין ַעל ַׁשַּבת ִׁשיָרה, ְוָאז 
ַּבֶּדֶרְך ָאַמר ֶׁשָּפַרח ְלָפָניו ְּבאוֹתוֹ ָהֶרַגע ֵאיֶזה ָּדָבר, ְוָאַמר ָאז ִעְנָין ַהַּנ"ל. ְוָאז ִּדֵּבר ִעִּמי ַהְרֵּבה ְוִחֵּזק 
אוִֹתי ְוִנַחם אוִֹתי ָאז ַהְרֵּבה ִּבְדָבִרים ֲעֵרִבים ּוְנִעיִמים, ְוֵהִׁשיב ֶאת ַנְפִׁשי ְמאֹד, ְוָאַמר ִלי ֲהֹלא ַהּכֹל 
ִיְתַּבְּטלּו ִלְפֵני ַהַּנַחת רּוַח ֶׁשִּיְהֶיה ְלָך, ְוִכי ֶזה ְמָלאָכה ַלעשֹוֹת טוָֹבה ְלָהָאָדם ָּבעוָֹלם ַהָּבא ְלַבד?! 
ֶאָּלא ֶׁשַּגם ָּבעוָֹלם ַהֶּזה ִיְהֶיה טוֹב לוֹ! ַעד ֶׁשֵּמִרּבּוי ַהִהְתָקְרבּות ֶׁשֵּקֵרב אוִֹתי ָאז ְוִהְתַּגּלּות ָהַאֲהָבה 

ִּבְדָבִרים ְמתּוִקים ֶׁשִּדֵּבר ִעִּמי ִנְתעוְֹררּו ֶאְצִלי ְּדָמעוֹת ִלְבּכוֹת ֵמֲחַמת ִשְֹמָחה.   )חיי מוהר"ן – ס"ט(



מרוממות  חושב  שהוא  כמו 
בעצמו  ומרגיש  אלהות,  וגדלות 
כן  כמו  הוא,  ברוך  מהבורא  ויראה  אהבה 
לעומת מחשבתו ממש שוה, ירים קולו וזעקתו 
הטהורה,  מחשבתו  מלובש  ובקול  בתפלה, 
להאותיות  והארה  חיות  באמצעותו  ונמשך 
היוצאים מפיו, ונעשה דבור של אמת הנרצה 

לפניו יתברך."4

לשמור משכחה

אין  אורות  לקרקע,  מעל  טפח  מתעלה  האדם 
סופיים, אורות נעלים... אך אם אחרי כל זה, 
האדם לא יזהר וישמר מ'שכחה'. ימחק לו הכל 

ולא ישאר מכל האורות זכר ושארית, רח"ל. 

ִׁשְכָחה  ִּכי  ִמִּׁשְכָחה,  ִלְׁשמֹר  ֶׁשָּצִריְך  "ַאְך 
ֶׁשִּנְצַטֵּיר  ַמה  ָּכל  ַהְינּו  ִמֶּמּנּו,  ַהּכֹל  ְמַׁשַּכַחת 
ִנְׁשָּכח  ַהִּׁשְכָחה  ְיֵדי  ַעל  ַּכַּנ"ל,  ֵמַהִּדּבּור  ְּבַדְעּתוֹ 
ַהָּדָבר  ִיְכּתֹב  ִאם  ַוֲאִפּלּו  ַהַּנ"ל,  ָּכל  ִמֶּמּנּו  ְועוֵֹבר 
ִמְתַּגֶּבֶרת,  ַהִּׁשְכָחה  ְּכֶׁשְּבִחיַנת  ְלִזָּכרוֹן  ְּבֵסֶפר 
נוֵֹפל ְּבִחיַנת ַהִּׁשְכָחה ַּגם ַעל ַהֵּסֶפר ַהִּנְכַּתב, ַהְינּו 
ְּכֶׁשַחס ְוָׁשלוֹם, ִנְפָטר ֶהָחָכם ֶׁשִחֵּדׁש ַהִּדּבּור, ְוָאז 
ִמְתַּגֵּבר ְּבִחינוֹת ִׁשְכָחה, ְוָאז ׁשוָֹרה ִׁשְכָחה ֲאִפּלּו 

ַעל ֵסֶפר ַהִּנְכַּתב.

ֶׁשל  ְּדיוָֹקנוֹ  ְּדמּות  ְלָפָניו  ְלַצֵּיר  ָלֶזה  ֵעָצה  ְוֵיׁש 
ִּכי  ְּדָבָריו...  ְּכֶׁשּלוְֹמִדין  ַהִּלּמּוד  ִּבְׁשַעת  ֶהָחָכם 
ְּדמּות  ָׁשם  ְוִנְצַטֵּיר  ִנְרָׁשם  ֶהָחָכם  ֶׁשל  ְּבַהֵּסֶפר 
ֶהָחָכם  ִּדְבֵרי  ִלְזּכֹר  ְלִזָּכרוֹן  ּוְכֶׁשּזוֶֹכה  ֶהָחָכם... 
ְּכמוֹ ֶׁשֲאָמָרם ֶהָחָכם. אוֹ ַעל ְיֵדי ַמה ֶּׁשחוֵֹזר ֵמָאה 
ְוַאַחת ְּפָעִמים, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה זוְֹכרוֹ, ָאז ְּכֶׁשאוֵֹמר 
ְּדמּות  ְלָפָניו  ִנְצַטֵּיר  ֶהָחָכם,  ְּבֵׁשם  ַהָּדָבר  ֶזה 
ְּדיוָֹקנוֹ ֶׁשל ֶהָחָכם, ַוֲהֵרי הּוא ְּכִאּלּו ֲאָמרוֹ ֶהָחָכם 
ְּבַעְצמוֹ, ַאְך ֶׁשִּיְהֶיה ַהִּזָּכרוֹן ֶּבֱאֶמת ְּבכַֹח ַהִּזָּכרוֹן, 

ֶׁשָאז ֶנְחָקק ְּבַדְעּתוֹ ְּדמּות ְּדיוָֹקנוֹ ַמָּמׁש."5

לצייר

הצדיק  כאילו  להרגיש  צריך  הלימוד  בשעת 
עומד לפניו.

תנא  איזה  של  חידוש  איזה  אדם  "כשלומד 
וצדיק, צריך לצייר לפניו דמות דיוקנו, כאילו 
ינצל  ועל ידי זה  הצדיק או התנא עומד לפניו 

משכחה."6

לאחרים

צריך  לאחרים,  הצדיק  מדברי  כשמדברים  גם 
להרגיש כאילו הצדיק עומד לפניו.

"ותהיה בעזרי ותושיעני מהרה שאזכה לקים 
מה שהזהירונו רבותינו זכרונם לברכה, לצייר 
התנא  של  דיוקנו  דמות  הלימוד  בשעת  לפני 
ויהיה  הקדושים.  דבריו  לומד  שאני  והצדיק 
לפני.  עומד  והתנא  הצדיק  כאילו  בעיני  דומה 
לאחרים  תורתו  דברי  ואספר  כשאדבר  וכן 

השומעים ממני יהיה מצויר ועומד לפני דמות 
כאלו התנא  נחשב  עד שיהיה  דיוקנו הקדוש, 
דבריו  ושומעים  עמהם,  מדבר  בעצמו  והצדיק 
דבריהם  שיעשו  באפן  בעצמו.  הקדוש  מפיו 
הקדושים פעולתם בשלמות. ויגמרו הצדיקים 
בעולם,  להמשיך  שהתחילו  התקונים  כל 
להחזיר כל העולם לעבודתך ולתורתך באמת."7

הסתכלות

"כיום בחינת הסתכלות בפני צדיק שבדורנו – 
הוא הלימוד והיגיעה בספרי רבינו הקדושים, 
כמבואר  ונשמתו  ושכלו  פניו  נמצאים  שבו 
בתורה קצ"ב ח"א. ומעלת ראיית הצדיק הוא 
גם בזה שעל-ידי שמסתכל בו, על-ידי-זה זוכה 
גם לתורה 'שהמאור שבה אכן תחזירו למוטב', 
ועל-ידי שמביט בצדיק הנ"ל, באופן הנ"ל, אזי 

המאור שבתורה מאיר באור גדול ביותר."8

מאה ואחד

בשעת  עומד  הוא  לזיכרון,  זוכה  כשהאדם 
מול   – הטהורה  המנורה  פני  מול  אל  הלימוד 
הוא  הצדיק.  של  והטהורות  הקדושות  פניו 
וחוזר  בליבו,  היטב  היטב  הדברים  את  חוקק 
זה  ידי  על  פעמים,  ואחד  מאה  לפחות  עליהם 
נחקק באדם מהאור העצום והאדיר שהצדיק 
המשיך בעולם, והאור הזה מעלה אותו מעלה 
והבלי  ויגרר אחר שקר  יסחף  כך שלא  מעלה, 

העולם הזה.

אמתי  חידוש  וכל  דיבור  כל  לחזור  "ותזכני 
ואחד  פעמים  מאה  הקדושה  התורה  של 
דיבור  כל  היטב  שאזכור  באופן  לפחות, 
אפילו  ממשנתי  אשכח  ולא  בדעתי  ודיבור 
דיבור אחד לעולם, עד שיהיה נחקק ונצטייר 
ונשמתו  ושכלו  פניו  ונשמתי  ושכלי  בדעתי 
בדבריו  ועוסק  לומד  שאני  האמת  הצדיק  של 
היטב  שארגיש  באופן  והנוראים,  הקדושים 
טעם נועם מתיקות ערבות דבריהם הנשגבים, 
ויאיר בדעתי ונשמתי אור התנוצצות דבריהם 
המאירים באור נשגב ונורא מאוד מאוד. למען 
אלילי  להשליך  מהרה,  אליך  לשוב  אזכה 
לבי  שרירות  אחרי  עוד  אלך  ולא  וזהב  כסף 
עולם  מהבלי  עצמי  את  ואשמט  ואמשך  הרע, 
מגמתי  כל  ואשים  ותענוגותיו.  ותאוותיו  הזה 
ותשוקתי וחפצי וחשקי ורצוני ותקותי לעולם 
הבא הנצחי הקים לעד ולא אחליף עולם עומד 

בעולם עובר, כצל עובר."7
__________________________________
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ֶׁשִּמְתָקְרִבין  ַהְּנָפׁשוֹת  ָּכל  ה. 
ְלָקֵרב  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ַלֲעסֹק  ְצִריִכין 
עוֹד ְנָפׁשוֹת ַלה' ִיְתָּבַרְך ָּכל ֶאָחד ְלִפי 
ְּבִחיָנתוֹ ֶׁשֹּלא ִיְהיּו ֵעִצים ְיֵבִׁשים, ַחס 

ְוָׁשלוֹם. )ד - יג(

ְּדִאיָלָנא  ּגּוָפא  הּוא  "ַהַּצִּדיק 
ְּבִחיַנת  ֵהם  ֶׁשִּמְתָקְרִבין  ְוַהְּנָפׁשוֹת 
עוֹד  ֵמֶהם  ֶׁשֵּיְצאּו  ְוָצִריְך  ֲעָנִפים 
ֲעָנִפים ְוכּו' ַעד ֶׁשִּיְצְמחּו עוֹד ִעָּמֶהם 
ֶׁשִּתְתַמֵּלא  ַעד  ִאיָלנוֹת  ְוַכָּמה  ַּכָּמה 

ְּפֵני ֵתֵבל ְּתנּוָבה."
________________________

ַהַּפְרָנָסה,  ְוִטְרַחת ּוְמִריַרת  ְיִגיַעת  ו. 
ַהּכֹל ָּבא ְלָהָאָדם ַעל ְיֵדי ֶׁשֵאינוֹ ׁשוֵֹמר 
ֶאת ַעְצמוֹ ִמַּכַעס ַוֲחרוֹן ַאף ֶׁשַעל ְיֵדי 
ָהֲעִׁשירּות  ֶׁשַפע  ְוִנְפָּגם  ִנְתַקְלֵקל  ֶזה 
ְוֶחְסרוֹן  ְוַדֲחקּות  ַלֲעִנּיּות  ְונוֵֹפל  ֶׁשּלוֹ 

ַהַּפְרָנָסה. )ד - טז(
________________________

ָצִריְך  ֶׁשָהָאָדם  ַהִּמְׁשָּפט  ִעַּקר  ז. 
ִלְׁשּפֹט ֶאת ַעְצמוֹ, ְּדַהְינּו ֶׁשִּיְׁשּפֹט ֶאת 
ְלִהְתַנֵהג  לוֹ  ָראּוי  ֵאיְך  ָּתִמיד  ַעְצמוֹ 
ִליֵדי  ְּכֶׁשָּבא  ּוִבְפָרט  ָויוֹם,  יוֹם  ְּבָכל 
ִנָּסיוֹן ּוִמְׁשָקל ֶׁשַהֵּיֶצר ְמִסיתוֹ  ֵאיֶזה 
ֶׁשָאז  ָרָעה  ִמָּדה  אוֹ  ַּתֲאָוה  ְלֵאיֶזה 
ֶאת  ִלְׁשּפֹט  ֶׁשָּצִריְך  ַהִּמְׁשָּפט  ִעַּקר 
ַלֲעשֹוֹת.  לוֹ  ָראּוי  ָּכְך  ִאם  ַעְצמוֹ 
ְוִעַּקר ַהִּנָּסיוֹן ְוַהִּמְׁשָקל הּוא ְּבַתֲאַות 
ִעַּקר  ְוָׁשם  ַהּכוֵֹלל,  ַרע  ֶׁשהּוא  ִנאּוף, 
ְלִהְתָיֵרא  ָהָאָדם  ֶׁשָּצִריְך  ַהִּמְׁשָּפט 
ְמאֹד ִמִּמְׁשָּפטוֹ ְוִדינוֹ ִיְתָּבַרְך ְוִלְׁשּפֹט 
ֶאת ַעְצמוֹ ְּבַעְצמוֹ ְוִלְברַֹח ִמן ָהֲעֵבָרה.

ְוַרֵּבנּו  מוֵֹרנּו  ֲאדוֵֹננּו  ֶׁשָּכַתב  "ּוְכמוֹ 
ֶׁשִּיְהֶיה  ֶׁשָּצִריְך  ִלְבָרָכה,  ִזְכרוֹנוֹ 
ֶאת  ֶׁשְּיַיֵּׁשב  ַהַּדַעת  ִיּׁשּוב  ְלָהָאָדם 
ִמָּכל  ַּתְכִלית  ַמה  ֵהיֵטב  ַעְצמוֹ 

ַהַּתֲאווֹת ְוכּו'."
________________________

ִהְתָקְרבּות  הּוא  ַהְּסִפיָרה  ִּביֵמי  ח. 
ְצִריִכין  ֶׁשָּלֶזה  ִיְתָּבַרְך  ַלה'  ַהְּנָפׁשוֹת 
ִּדְקֻדָּׁשה  ָּגדוֹל  ֲעִׁשירּות  ְלַהְמִׁשיְך 
ְלִיְשָֹרֵאל ְּכֵדי ֶׁשִּיְתָקְרבּו ָּכל ַהְּנָפׁשוֹת 

ַלה' ִיְתָּבַרְך. )ד - כב(
________________________

ַהַּמְלֶוה  ֶׁשל  ֵלב  ַהִּנְדַבת  ְיֵדי  ַעל  ט. 
ֶׁשִּמְתַנֵּדב ִלּבוֹ ִלְגמֹל ֶחֶסד, ַעל ְיֵדי ֶזה 
ַהַּצִּדיק.  ֶׁשל  רּוחוֹ  ְּבִחיַנת  ִמְתעוֵֹרר 

)ערב ב - ב(

המשך מעמ' קודם
תו' קצ"ב

      רבונו של עולם זוכר כל הנשכחות אתה הוא מעולם, עזרני והושיעני למען שמך שאזכה לזכור היטב את כל הדיבורים של 
הצדיקים אמתיים שזכיתי לשמוע מפיהם ולראות בספריהם, זכני שאזכור היטב בכח הזכרון יפה את כל דיבור ודיבור שיצא 
מפיהם ושמעתי מפיהם או מפי כתביהם, כי אתה יודע עצם רום מעלות נשגבות של כל דיבור ודיבור הקדוש שיצא מפיהם אפילו 
במילי דעלמא, אשר אין ערוך אליהם, כי כל דבריהם אמת וצדק. ומי שזוכה לקבל דבריהם באמת ולחקקם בכח זכרונו יפה, הוא 
מקבל פניו ושכלו ונשמתו של הצדיק, ונחקק בדעת המקבל והשומע אור פני הצדיק ושכלו ונשמתו. מכל שכן כששומעים מהם 
דברי תורה הקדושים, וברחמיך הרבים אזנים כרית לי, וכמה פעמים מתנוצץ בלבי מעט עצם נפלאות קדושת דבריהם הנוראים, 
המאירים לארץ ולדרים עליה באור נפלא ונורא מאד מאוד עד אין חקר, עד אשר נתעורר לבי קצת להתקרב אליך באמת. אבל 
את  שכחתי  שנתרחקתי.  כמו  ממך  ונתרחקתי  המאירים  דבריהם  אור  ממני  ונשכח  השכחה  עלי  התגברה  הרבים  בעוונותיי 
טובתי, ונשיתי את קדושתם. על כן באתי לפניך בעל הרחמים, מזכיר נשכחות, שתרחם עלי מעתה, ותזכני לזכור מעתה את 
כל דברי אמת שאשמע מפי הצדיקים אמתיים, או מה שאלמוד בספריהם הקדושים, ותזכירני ברחמיך כל מה ששמעתי כבר 

ושכחתי. הכל תזכירני ברחמיך, ולא אשכח עוד דבר ממשנתי כל ימי חיי עד עולם.        )לקוטי תפילות על התורה – ח"א – קל"א(



  צירוף

הּו,  ֶאֶרץ אֹ'ֶכ'ֶל'ת' יוְֹׁשֶביָה, ָראֵׁשי ֵּתבוֹת ַא'ָּתה ְת'ַׁשֵּלם ְל'ִאיׁש ְּכ'ַמֲעשֵֹ

הּו.  )ליקוטי מוהר"ן – תורה קפ"ז(  ָרֵאל ֵיׁש ָלֶהם ַעל ָהרֹב ִיּסּוִרין, ֵמֲחַמת ֶׁשְּמַמֲהִרין ָׁשם ְלַׁשֵּלם ְלִאיׁש ְּכַמֲעשֵֹ ְוַעל ֵּכן ַהּיוְֹׁשִבים ָׁשם ְּבֶאֶרץ ִישְֹ

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

היה ו הנ"ל  מהמעשה  אריה  הגור  הנה 
ואוהבו  ומחבבו  המלך  אצל  מאוד  חשוב 
כבבת עינו, והיה רגיל אצל המלך כבן בית. 
מכסאו,  עומד  היה  להמלך  בא  וכשהיה 
לו  ואומר  ומנשקו,  ומחבקו  לקראתו  והולך 
ומאז  תמיד.  קוראו  היה  כך  שלי",  "לייבלי 
האיש  גדל  כי  עד  בעיניו,  גדול  נעשה  היה 
ונעשה גדול וחשוב בעיני היהודים וקבלוהו 
לרב וכו'. והוא עשה כל מיני טובות ליהודים 
קרבתו  על-ידי  רעות  מיני  מכל  והצילם 

להמלך ובקשתו ומגינתו עליהם. 

כל  הציקו  כי  מעשה  היה  אחת  פעם  אבל 
השרים וכומרים למלך כי יגזור על היהודים 
שעשו  עלילות  מחמת  ממדינתו  לגרשם 
בשום  מהם  ליפטור  יכל  לא  והוא  אליהם, 
אופן, והוכרח בעל כרחו להסכים להם, וכבר 
כתבו וחתמו כולם, וגם נכתב ונחתם בטבעת 

המלך שאין להשיב וכו'.

והוא  כמנהגו,  למלך  בא  אריה  הגור  והנה 
קיבלו באהבה וכבוד גדול כדרכו מאז, אבל 
פניו )היינו פני המלך( היו עצובים ומודאגים 
מהמלך  מאוד  ביקש  אריה  והגור  מאוד. 
ומודאג,  לו על מה הוא כל-כך עצוב  שיספר 
והוא השיב לו על הגזירה שיצאה על ישראל, 

וכבר נכתב ונחתם על ידו, ואין להשיב.

וכשמוע הגור אריה מהגזירה הנ"ל חרד ליבו 
המלך:  לפני  ולצעוק  לבכות  והתחיל  בקרבו 
"היתכן כזאת, מה חטאו ומה פשעו?" והמלך 
על  וחרטה  לו צער  יש  גם הוא  כי  לו:  השיב 

זאת, אבל "אינני יכול לעזור כלום לזה"!

והגור אריה עומד ומצטער ובוכה לפני המלך, 
ושאלו: אם כבר נתן להם כתב הגזירה בידם 
או אם הוא עדיין ברשותו? והשיב לו: כי כבר 
חתם על זאת, אבל עדיין לא מסרו להם, כי-

אין  ומפתח  המלך,  באוצר  בארגז  מונח  אם 
לשום אדם רק להמלך. 

ויותר לבכות לפני  יותר  והתחיל הגור אריה 
השיב  והוא  דין,  הגזר  את  שיקרע  המלך 
ובוכה,  עומד  והוא  כזאת.  יתכן  שלא  לו: 
לגן  נלך  שלי  "לייבלי  לו:  אמר  שהמלך  עד 
לגן  ביחד  והלכו  צערינו".  מעט  ונפוג  לטייל 
ואמר  המלך,  על  שינה  ונפל  המיוחד,  המלך 
מעט  עצמו  את  ינוח  הוא  כי  אריה:  להגור 
שתעורר  עד  עליו  ויחכה  יעמוד  והוא  לישון 

מתרדימתו, וכן הוה.
***

אחד  מגנרל  מכתב  קיבל  הנ"ל  המלך  והנה 
מצבאיו כי איזה מלך קטן שהיה כבוש תחת 
וחרה  מס,  לשלם  רוצה  ואינו  בו  מרד  ידו 
לו  יתן  כי  להגנרל,  והשיב  זה  על  המלך  אף 
כמקודם  להיכנע  ישמע  לא  ואם  התראה, 
לו  נתן  כי  עשה,  וכן  מלחמה.  עימו  יעשה 
התראה, והוא צחק ממנו והשיב לו "כי אינו 

ירא מפניו כלל והוא מוכן למלחמה תיכף". 

וכשמוע המלך תשובתו, חרה אפו מאוד עליו 
ופקד על הגנרל הנ"ל: כי יקח עשרת אלפים 
הקטן  המלך  עם  ללחום  וילך  חיל  גיבורי 
אלפים  עשרת  ולקח  הגנרל,  עשה  וכן  הנ"ל. 
הנ"ל.  המלך  עם  ללחום  ויצא  חיל  גיבורי 
לחם  ואדרבא  ממנו,  נכנע  לא  הקטן  והמלך 
עימו בכח ועוז, עד שהשמיד את רוב חילו של 

הגנרל הנ"ל.

איך  לו  וסיפר  להמלך,  מכתב  הגנרל  וכתב 
העשרת  חיל  מפני  נכנע  לא  הקטן  שהמלך 
עוד  הוא  ואדרבא  שלו,  חיל  גיבורי  האלפים 
את  שהשמיד  שכמעט  עד  ועוז,  בתוקף  לחם 
מהמלך  וביקש  גיבורים.  האלפים  העשרת 

שייעץ לו מה לעשות בזה? 

נתמלא  המכתב  את  המלך  כקרוא  ותיכף 
עשרים  כעת  יקח  כי  להגנרל  והשיב  חימה, 
המלך  עם  ללחום  ויתאמץ  חיל,  גיבורי  אלף 
שהשמיד  עבור  גם  בו  וינקום  הנ"ל  הקטן 
עימו  וילחום  הנ"ל,  חיל  את העשרת אלפים 
עשה  וכן  וכו'.  גדול  ובאכזריות  רב  באומץ 
חיל  גבורי  אלף  עשרים  ולקח  הנ"ל,  הגנרל 
נגד  ועוז  בתוקף  ללחום  ויצאו  כח,  ואמיצי 

המלך הקטן הנ"ל.

מאוד,  גם-כן  התאמץ  הקטן  המלך  אבל 
ראה  שהגנרל  עד  וגבורה.  בעוז  כנגדו  ולחם 
שכמעט שהשמיד רוב חיילותיו, כתב מכתב 
להקיסר: 'שתיכף ומיד ישלח לו עוד חמישים 
)הגנרל  הוא  לאו,  אם  כי  חיל,  גיבורי  אלף 
כי  אבודים',  גם-כן  חיילותיו  ושאר  בעצמו( 
המלך הקטן לוחם באמיצות וזריזות, וכמעט 

שהשמיד את רוב חילותיו וכו'.

אש  בו  בערה  הנ"ל  כל  את  הקיסר  וכשמוע 
חיל  גיבורי  אלף  חמישים  לו  ושלח  חמתו, 
ואמץ  'חזק  לאמר  עליו  וצווה  ופקד  מאוד, 
נער  על  עיניך  תחוס  ולא  בו,  ונלחמת  מאוד, 
ועל זקן, על איש ואשה, והחרמת את עריהם 
את  בו  ונקמת  באש,  תשרוף  טירותם  ואת 

נקמת חיילותי שהשמיד וכו'. 

וכעבור חצי שנה קיבל המלך עוד פעם מכתב 
הקטן  ושהמלך  מאוד,  רע  שהמצב  וידיעה 
מחצי  ויותר  יתרה,  באמיצות  לוחם  הנ"ל 

וכי  הפעם,  עוד  נשמדו  הגנרל  של  חיילותיו 
עימו,  הלוחם  הקטן  המלך  לנגד  תקווה  אין 
אם לא בחיל רב וכוח ואומץ מאוד כי כנראה 
לעמוד  ואין  ואמיץ  חזק  הוא  הקטן  שהמלך 

נגדו, כי-אם ביד חזקה וכו'...

בו  אפו  וחרה  הנ"ל,  כל  את  המלך  וכשמוע 
זה  "הלא  ואמר:  כאש  חמתו  ותבער  מאוד, 
הזה  הקטן  המלך  העיז  איך  וכלימה  בושה 
שחיילותי  שנים  וכמה  כמה  וזה  בי?  למרוד 
נלחמים בו, ולא די שלא ניצחו אותו, אף גם 
המלחמות  בכל  חיילותי  את  שהשמיד  זאת 
שנלחמים בו?!" וחרה אפו מאוד על זה ואמר: 

"אולי הגנרל הזה אינו לוחם בגבורה?"

אלף  מאה  שיקח  גדול  יותר  לגנרל  וצווה 
ירדוף  מהם  אחד  אשר  אמיצים  חיל  גיבורי 
אותם  תכה  "הכה  עליו:  וצווה  וכו',  אלף 
מקטן ועד גדול, מאיש ועד אשה לא תחמול 
וכו' עד  עליהם, ואת כל שללם תשרוף באש 
בחרון  ללחום  יצא  הזה  והגנרל  השמדם". 
אפו וחמתו ככל אשר צווה עליו המלך, אבל 
לדאבון ליבם לא הצליחו כלל במלחמותיהם, 
ומול  בגבורה,  ללחום  המשיך  הקטן  והמלך 
ידם  לאל  ואין  חיילותיהם,  נשמדו  עיניהם 

לעזור ולהושיע.

זאת, כתב מכתב  הגדול את  הגנרל  וכראות 
המלחמות  כל  ואת  הכל,  לו  וסיפר  להמלך 
המלך  כי  יועיל,  ללא  אבל  שעושין,  הקשות 
כי  תאמר  ואל  מהם.  גיבור  יותר  הקטן 
כי  נצחנו,  לא  ידינו  ומרפיון  מחלישותינו 
ועוז,  ותוקף  ואומץ  כח  בכל  נלחמנו  אנחנו 
אבל מה נעשה כי המ  לך הקטן חזק ואמיץ 
ויכתוב  גבורתו...  ארי  גבורת  וממש  ממנו, 
לו את כל הגבורות שעשה המלך הקטן וכו'. 
ולבסוף כתב לו: "על כן עצתי הוא שתאסוף 
את כל חיילותיך, וכל הגיבורים עם כל הכלי 
ולהשמיד את המלך  ללחום  נוכל  זיין, אולי 
לנו  אין  כזה,  תעשה  לא  אם  כי  הזה.  הקטן 
וכוחינו  ידינו  לאל  אין  כי  ותושיה,  עצה 
לעמוד נגד כוחו וגבורתו העצומה של המלך 

האדיר הזה".
המשך בשבוע הבא אי"ה

סיפורים ושיחות
מפי חסידי ברסלב

שרפי-מעלה

לתפוס  אפשר  אחת  בפעם  לא  ה'(  
לאט,  לאט  לילך  רק  וצריך  הכל, 

מדרגא לדרגא.
)ר' שמואל טוקצינסקי,

מה ששמע מר' שמואל הורביץ ז"ל.(

השקפה



תורה קפ"ו
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                          עניני דיומא    חודש סיון
ִסָוון ָראֵׁשי ֵתבוֹת:

ְו'ַיֲעקֹב ָנ'ַסע ֻס'ּכוָֹתה ַו'ִּיֶבן
 - ִּכי ְּבִסיָון ִנְּתָנה ּתוָֹרה ְוָאנּו ְּבַמְדֵרַגת ַהּתוָֹרה 

ַעל ְיֵדי ִמְצַות ֻסָּכה.
.____________________________.)חיי מוהר"ן – נ"ו( 

סיני  למדבר  ביאתן  'מה  ז"ל:  אמרו  הנה 
מראה  את  שראו  משום  והיינו   - בתשובה' 
היו  ההר,  בראש  אוכלת  כאש  ה'  כבוד 
ההתפעלות ורגש הנפש שבהם עצומים מאד, 
הוא  אם  לבו  תעלומות  את  בדק  אחד  וכל 

מתאים לנדרש.

ובדרך רמז: שהאש היתה מאירה ללבות בני 
ישראל לבדוק לאורה את מורשי לבבו ואפילו 
ומזה  גדול,  הי'  האור  כי  משתכח  זוטר  עון 
באו לתשובה מאהבה שזדונות נעשו כזכיות. 
ביום  וההתפעלות  הרגש  אשר  מובן  והנה 
הראשון היו יותר מבשאר הימים כי אחר כך 
לא היה כל כך חדש, ועל כן התשובה שביום 

הראשון היתה יותר גדולה.
)שם משמואל - בחקותי - ר"ח סיון(

.____________________________.
מארץ  ישראל  בני  לצאת  השלישי  בחודש 
מצרים וגו' ויחן שם ישראל נגד ההר - וברש"י 
הפירוש  אולי  אחד,  ובלב  אחד  כאיש  ז"ל 
ישראל  בקרב  ששורה  האחדות  כח  על-ידי 
וכמו שכתוב במכילתא:  זכו לקבלת התורה. 
כל  שאר  אבל  אחד,  ובלב  אחד  כאיש  "ויחן 
החניות בתרעומות ובמחלוקת, ואמר הקב"ה 

הרי השעה שאתן תורה לבני". 

את  יברך  ה'  יתן  לעמו  עוז  ה'  הפירוש:  וזהו 
וכשרצה  התורה,  אלא  עוז  אין  בשלום,  עמו 
בתחילה  ברכם  לעמו  התורה  ליתן  הקב"ה 
לקיום  כלי  שהיא  וריעות,  באחדות  בשלום 
התורה  ניתן  זה  ומטעם  והברכה,  התורה 
שהיא  תאומים  מזל  שהוא  השלישי  בחודש 
מרגיש  שהתאומים  וכמו  אחדות,  על  רמז 
כמו  להשני  ויכאב  טוב  לא  ח"ו  לאחד  אם 
חבירו  צער  להרגיש  צריך  ואחד  אחד  כל  כן 
ולהשתתף בצערו ולהיות לו לעזר ולסעד בכל 
הנחוץ לו ולשמוח בשמחתו ועל ידי זה התורה 

.____________________________.)תפארת שמואל – במדבר( יתקיים אצלו. 
הדבר  נתגלה  עולם  ימי  כל  ושנה  שנה  בכל 
פסח  בימי  כגון  ההם,  בימים  שהיה  ההוא 
נפשות  יש  שנה  בכל  גם  ממצרים  שיצאו 
בחודש  וגם  ממצרים.  שיוצאים  מישראל 
גם  נתגלה  סיני  הר  לפני  שקרבו  כיון  הזה 
ולקבל  להקב"ה  עצמם  את  לקרב  שיוכלו  כן 
סינ"י  סיני,  הר  לפני  עצמן  ולקרב  התורה 
כמו  רע,  דבר  לכל  שישנא  שנאה  מלשון   -
שכתבו חז"ל: 'סיני שבו ירדה שנאה לעכו"ם 
כל  צריך  ולזה  עכו"ם.  למעשה  לומר  רוצה   -
אדם כשבא ראש חודש סיון עד חג השבועות, 
זה  לו  ולהמשיך  התורה  עסק  באותו  לקרות 
הקדושה שנתגלה ביום זה. וזהו שפירש רש"י 
היום  כאילו  עליך  חדשים  תורה  דברי  שיהיו 
בעתו  דבר  כל  נתגלה  שבאמת  דהיינו  נתנם, 
לומר  רוצה  סיני,  מדבר  באו  שכתבתי.  כמו 
ואין  ריק  שהוא  הזה  כמדבר  עצמם  שעשאו 
בו שום דבר טוב. גם הם חשבו עצמם כמדבר 

שלא התחילו בעבודת ה' כלל.
)עבודת ישראל – לשבועות(

להשם  ובקשה  התפילה  חובת  עלינו  חל 
יתברך בכל צרכינו, כי הכל מאתו יתברך, 
על כן בכל מה שיצטרך האדם בכל עת ובכל 
שעה, ירגיל על לשונו תפלה קצרה להשליך 
על ה' יהבו. ובעת הפעולה יאמר בכל צרכיו 
ושכינתיה',  הוא  בריך  קודשא  יחוד  'לשם 
'רבון העולמים הצליח דרכי כי מאתך הכל 
שיהיה  להתפלל  זירוז  צריך  וביותר  וכו'. 
צרכיהם  כל  ואגב  עולם,  עד  כשר  זרע  לו 
אומר שעת  ולבי  יצא הדבר.  וזיווגם, מה' 
סיון,  חודש  ראש  בערב  זו  לתפילה  רצון 
ואז  התורה,  נתנה  שבו  החודש  הוא 

נקראים בנים לה' אלקינו. 

הוא  ההוא  ביום  בתענית  לישב  וראוי 
כל  ויתקנו  בתשובה  ויתעוררו  ואשתו, 
ענייני הבית איסור והיתר וטומאה וטהרה 
וכל העניינים, ויתנו צדקה לעניים הגונים. 
ואם אפשר לבעל להתענות אז הפסקה מה 
תענית  יהיה  פנים  כל  ועל  נעים,  ומה  טוב 

גמור ככל דיני תענית צבור.
)השל"ה הקדוש - מסכת תמיד  - פרק נר מצוה( 

תורה ר"ד - מעלת הצדקה

ַמֲעַלת ַהְּצָדָקה ָידּוַע, ִּבְפָרט ְּכֶׁשּנוְֹתִנין ְלַתְלִמיד ָחָכם ַּכּמּוָבא ֶׁשַהָּמעוֹת ֶׁשּנוְֹתִנין ְלַתְלִמיד ָחָכם 
הּוא ְּבִחיַנת ַּתְמֵכי אוַֹרְיָתא, ֲאָבל ֶּבֱאֶמת ֶזה ַהָּמעוֹת ֶׁשּנוְֹתִנין ְלַתְלִמיד ָחָכם הּוא ְּבִחיַנת ּתוָֹרה 
ַמָּמׁש, ְוֵאין ֲעֵבָרה ָיכוֹל ְלַכּבוֹת ֶזה ַהָּמעוֹת ֶׁשּנוְֹתִנין ְלַתְלִמיד ָחָכם... ְוֶזה ָמ'ע'וֹ'ת' ָראֵׁשי ֵּתבוֹת 
ְו'ֵאין ֲע'ֵביָרה ְמ'ַכֶּבה ּת'וָֹרה.  ְועוֹד ֵיׁש ְּבִעְנָין ֶזה ְּדָבִרים ַהְרֵּבה, ִּכי ְּבֵעת ֶׁשִּגָּלה זֹאת ִסֵּפר ֵאיֶזה 
ה ְּבִעְנָין ֶזה, ַאְך ֹלא ָזִכינּו ִלְכּתֹב ִּכי ִאם ְּדָבִרים ֵאֶּלה.                 )ליקוטי מוהר"ן – תורה ר"ד( ַמֲעשֶֹ

בני  אנשים  משני  מעשה  מקדם  וסיפר 
ביניהם  והיה  אחת  בעיר  שהיו  הנעורים 
ראה  אחת  פעם  גדול.  והתקשרות  אהבה 
קצת  הישר  מדרך  שנטה  בחברו  מהם  אחד 
מקרה  וחשב  כהוגן.  שלא  דבר  איזה  ועשה 
גרוע  דבר  שעשה  אותו  ראה  כך  אחר  הוא. 
נתרחק ממנו  ואז  יותר, שעבר עברה ממש, 
והפריד עצמו מאיתו. אחר כך ברבות הימים 
כשירדו מעל שולחן חותנם, שניהם, התחיל 
לעלות מעלה מעלה  כנ"ל  זה שעבר העברה 
נעשה  הנ"ל  והשני  גדול.  עשיר  שנעשה  עד 
עני גדול. והיה זה בדעתו מתרעם תמיד על 
מדותיו של השם יתברך. כי אמר בלבו: הלא 
אני יודע בעצמי שזה עבר עברה ומדוע יתנו 

לו גדולה כל כך!.

פעם אחת ראה במקום אחד שהיו עומדים 
כת אחת ומשמיעין קול ומקשקשין במעות 
הרבה, ונתקרב אליהם. ואמרו לו: אל תגע 
הינו  הנ"ל,  לאיש  שיך  זה  כי  המעות  בזה 
לחברו הנזכר לעיל. אמר: עכשיו הגיע העת 
לשאול. ושאל אותם מדוע יגיע לו מעות הלא 
מיום  לו  השיבו  עברה?  שעבר  ראיתי  בעיני 
חותנכם, מאז  שולחן  מעל  שניכם  שירדתם 
חברך קבע עתים לתורה וקבל על עצמו חוק 
ולא יעבר ללמד בכל יום כך וכך. אבל אתה 
לחברך  נותנין  כן  ועל  בתורה.  עוסק  אינך 
מעות אף על פי שעבר עברה. כי 'עברה מכבה 
מצות ואין עברה מכבה תורה'. ו'אין ע'ברה 

מ'כבה ת'ורה ראשי תבות: מ'ע'ו'ת'.
)שיחות הר"ן - קל"ז(

ְּבִדְבֵרי  ֶׁשַּמֲאִמין  ֱאמּוָנה  ַעל-ְיֵדי 
מוְֹפִתים  ִמֶּמּנּו  רוֶֹאה  הּוא  ַהַּצִּדיק 
ְּבַוַּדאי  ַהַּצִּדיק  ִּכי  ֵעת,  ְּבָכל  ְּגדוִֹלים 
ְּבַהַּצִּדיק  ַמֲאִמין  ּוְכֶׁשהּוא  מוְֹפִתים,  ָמֵלא 
ָהֱאֶמת הּוא ֵמִבין ְלַמְפֵרַע ְּבִדְבֵרי ַהַּצִּדיק ְּבָכל 

ִּכי  ַהַּצִּדיק,  ַּכָּוַנת  ָהְיָתה  ֶׁשֶּזה  לוֹ  ֶּׁשֶּיֱאַרע  ַמה 

ְּבַהְּדָבִרים ֶׁשִּדֵּבר ִעּמוֹ ָרַמז לוֹ ֶׁשִּיְהֶיה ֵּכן, ֶׁשָּכל 

ַמה ֶּׁשַּנֲעָׂשה ַאַחר-ָּכְך
רוֶֹאה

ֶׁשַהּכל ָהָיה
ְמֻרָּמז

ִּבְדָבָריו: 


