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 סיכום הנסיעה לקברות הצדיקים

יות , וזכינו להבקברות צדיקיםמסע תפילות  מ  ברוך השם  חזרנו

סנגורן    –  בצ' לוי יצחק מברדי  רביצדיקים הקדושים,  בציון של ה

)וב"ה סידרו את הציון שלו, וגם גילו שמקום הציון האמיתי הוא כמה  של ישראל,  

  בי ישראל בעל לר   הגענואחר כך  ,  ( הציון שהיה, ואפי' סידרו גשרליד  מטרים  

ורבי אפרים    ממעז'יבוז',בי ברוך  ר הקדושים    יונכדאל  ו  ,טוב  שם

 . גדולה  שמחה והייתה לנו  ,דיקובלמס

והזכרנו  ,ההתבטלות ענייןמדיברנו  ,טוב הקדושאצל הבעל שם 

"הבעש"ט    חידוש  את הפסוק  עזרי  'יןא'- מעל  שאדם כ   ",יבוא 

    לקבל עזרה וישועה מאת השי"ת  זוכההוא  ',יןל'אמחשיב עצמו 

הקב"ה  לו.  הקב"ה יעזורשזוכה  ,עצמו לגמרי מבטלש כלומר מי

וישועה.  יםוואוהב את הענמאוד   עזרה  להם  ונותן  זכינו ומ,  שם 

הישארות  השכל     על זה,דיברנו  בדרך  ו ) ,הקדושנתן רבי לברסלב ל נסועל

דורשים  היו    רסלבואנשי ב   ,של תורת רבנו הנחל נובע מקור חכמה הכל בזכות רבי נתן 

מרבנו  נתן לא היה נשאר שום דבר רבי אלמלא   ",רגלינו  מוטולא נתן ל בו את הפסוק: "

התפילה   שם  לומר   וזכינו  .ח"ו( כל  עם  הכללי  התיקון   את 

 ביר   ל כל מילה ומילה בתפילה הקדושה ש ו  ,בהתרגשות גדולה

בער  א  .   בלבלנו    הנתן  עלינו  הקודשים    לומשם  לציון  קודש 

וברוך השם הייתה      ,נחמן מאומן אור האורותשל רבנו    הקדוש

  ה שמח וב  ,ודיבוק חברים  ופירגון  אהבה  עם  ,לנו שבת מרוממת

וזכינו   .  גדולה רבנו,  ספרי  את  הקדוש  בציון  ללמוד  וזכינו 

ומתנות   דיבורים  להשפעות  הרבה  התחזקות.  ולדבר  של 

מה    בהתחלה להכין  קודשל רציתי  בשבת  גם    ,דבר    מצד אבל 

תר טוב לזרום עם יולי היתה שהרגשה שהוגם  שלא היה,  מן  הז

המו'בלי    ,המציאות שהוכן,    חין'צמצום  לתת למה  אלא 

להיכנס   טובים ל  וזכינו  ,ולדבר למוח  למציאות  דיבורים  הרבה 

  של כולם.לבבות  לשיצאו מהלב ונכנסו 

 א  יומ כת שקלים לבין מס מסכת הקשר בין 

לעשות  ז נוספת,  לשמחה  הערב  שקלים   וםסיכינו  וגם   ,מסכת 

יומאשל    הראשונההתחלנו את המשנה   ד ועווהמאירי    ,מסכת 

בהשגחה    וםוהי  .מסבירים את הקשר בין סדר המסכתותראשונים  

ורציתיפרטית כש בין   הכנתי את השיעור,  להסביר את הקשר 

בדיוק הקשר בין    וגיליתי שזה  ,שמיני לפרשת תזריע  שת סוף פר 

קדושה כל כך  הותראו איך שהתורה    .מסכת יומאומסכת שקלים  

התחלנו  וים  פסחמסכת    ימנו אתשסיכ מכל הקצוות.     מתחברת

שהיא   שקליםשהמיוחד במסכת    ,כך דיברנו על    ,שקליםמסכת  

 לתוך הסדר של שנכנסה  תלמוד הירושלמי  הממסכת היחידה  ה

מגיעים עד ש  בני תורהאנשים ואפי'    יש הרבה  ,בבליהתלמוד  ה

בל את מסכת  א  ,ירושלמיבכלל גמרא  ולא למדו  שלהם,    120

שקלים ברוך ה' כן לומדים, כי היא נדפסה עם התלמוד בבלי, 

ולכן היומי.  בדף  הלימוד  בסדר  היא  שמס  וגם  לומר  כת אפשר 

והיא נכנסת בין   ,תלמוד ירושלמיהכל  ל  היא הנציגה ששקלים  

 סכת מ את  ללמוד    והדף היומי זכ  ימדווכל ל  '.  יומא 'לבין    'ים'פסח

  למי.ירושההתלמוד ה'נציגה' של שקלים 

 רבי יוחנן   היהתלמוד ירושלמי  את ה  סידר שמי    ביאור הקשר:  ו

ב"ה מצאתי  ו      (,השני ודור הראשון  ב ארץ ישראל  ב  האמוראים  גדולי וחשובי מ  שהיה)

הכי  , כי  שקלים לבין מסכת יומא  מסכתבין  קשר נפלא  לפי זה  

  ההתחלה   יאז מה  .  התחלהל  הולכים  ,למצוא קשר   יםטוב כשרוצ

 אבגמרא ביומ  מובא      ?על רבי יוחנןלנו  ידוע  שהדבר הראשון  ו

כל המסכת כולה היא הכנה כדי להגיע לפרק שמיני    ,פרק יום הכיפורים)זה ב  (,פב: דף  )

עבודת  ב   עוסקתרוב המסכת    בזמננו, כי נוהגים  ה כל ההלכות של יום הכיפורים  העוסק ב 

     ( למעשה  הלכה  פרק השמיני זה הפרק שהוא אבל    במהרה,  יבנהשבית המקדש  ו"כ ב הי 

בהריון   היתה  יוחנן  רבי  של  מאכל חריההיא  שכשאמא  ריח    ה 

הכפורים   בולמוסביום  מסוכנת  ,ואחז אותה  )לפי    ,מאוד   והייתה 

שת לאכול חוששים שלא יהיה נזק  ק ומב "כ  הביוההלכה אשה בהריון שיש לה בולמוס   

"כ, ואם היא הלוחשים לה באוזן שהיום יוומותר לה לאכול, אבל קודם לכן  , תינוקה ולל

יום כיפור  "  :באוזן  ולחשו להבאו חכמים       עדיין רוצה נותנים לה לאכול(

  .  זהו נגמר הדבר  ,לאכול יותר  התלא רצ ומיד היא ",היום

יוחנן נפש,  רבי  מסירות  בזכות  את  עליו  ת  ודורש  נולד  הגמרא 

נביא  טןבב  אצרךטרם  ב"הפסוק     יוצא    ... הקדשתיך".ידעתיך 

יוחנן  של    והגדולה  הקדושהש הכיפוריםהיא  רבי  יום   .  בזכות 

 לפני   מגיעההיא    התלמוד ירושלמי(הנציגה של  )שהיא  שקלים    מסכתכן  ל

של יומ  הלידה  הלידה  '  עיבור וה'  ,אמסכת  מסכת זה  שקודם 

תלמוד  הלמה זכה    חידוש נפלא  וזה.  תלמוד ירושלמימהשקלים  

לסדר של הבבלי בחיבור בין פסחים לבין    ירושלמי להיכנס פה

כי עוד מעט נולד רבי    ,מסכת יומא העוסקת בענין יום כיפורים

תלמידו רבי    )אמנם זה נאמר  .ארץ ישראלד  שהיה מרא דארעא   ,יוחנן

ומרא  שהיה גדול הדור    רבי יוחנן   שלו  רבשכן  ה כל  אבל    [  ט' ע"ב  ביומא ]כמובא    אלעזר  

ד ישראל דארעא  שקלים  , (ארץ  במסכת  שלמדנו  ז:)  כמו  מה    (דף  כל 

אלעזר  רבי  יוחנן  ,שאומר  רבי  בשמך  בין ו  זהו  .  הכול  הקשר 

 ו'יומא'. שקלים מסכתות 

 הקשר בין סוף פרשת שמיני לתחילת פרשת תזריע 

הנפלא  הקשר  כן    זהו גם    !!!    וכעת תשמעו משהו פלא פלאות

שמיני   פרשת  תזריעל בין  תורתנו    את  לראות  ממש  זה)    .פרשת  אמת 

שמע  "  : אז אתה יודע  ,תאחכל התורה היא    ,בא   לא   מאיפה שאתהשכשרואים    ,הקדושה

אז אתה רואה ומבין    ,ת אחכשאתה רואה שהתורה היא    ",  אחד   ה' ינו  וקאל  ' ישראל ה

כתוב את  פרשת שמיני בסוף  . ו את הפלאאותר  .(הוא אחד הקב"ה  ש

אסורותעניין   כשלמרות    ,מאכלות  לא  תחילת  לקשור  "כ  זה 

איסור שתיית    ,אש זרה   בו קרי ה ש  נדב ואביהו  ,םאי ילומיום שמיני ל קת ב)העוסהפרשה   

 שליט"א אליהו עטיההרה"ג  /תשפ"א  - -'תזריע מצורע' שבת 

 ע' ח"א /   תורה - השליקוטי מוהר"ן בפר

   הקשר בין מסכת שקלים למסכת יומא /  הנסיעה לרבנו 

 שלום בית / קדושת המאכלים      – ובין פרשת שמיני לתזריע

 למשוך נשמה קדושה /  התיקון שנעשה בקבר של הצדיק 

  :6537488@gmail.com
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 תורה מביאה ה  ,נושא חדשפתאום  ו      , (וכו' יין ושיכר לכהנים, שעיר החטאת  

המינים ואת כן את  ו  ים,הטהור והדגים    החיות והבהמותסימני  את  

באה פרשת    –  ומיד אחר כך  ,אסורים לאכילהה  הטמאים  העופות

מתקשר עם כל  זה    וקשה איך  ",אישה כי תזריע וילדה זכר וכו'"

    ? רותאסו ות מאכלהעניין של 

הוא ידע את    3בגיל  כבר    ,נולד גאון הוא  פשוטו  )שכ   מסופר על הגאון מוילנא

שאלו   (פלאיתמאוד  היה נשמה    ש"ס,ה את    סיים  7או    6  בגיל  ,כל התנ"ך בעל פה 

פרשת שמיני   סוףמה הקשר בין  ו,  את השאלה הז  6בגיל    ותוא

 ,פשוט  הקשר הוא ענה להם  ו  ?  לבין אישה כי תזריע וילדה זכר 

  , רותאסולות  מאכ זה בחינה של    ,דם אוכל ביום כיפור א  אםהרי  

ז זה  שאסור  כי  שהיא    האשכן  ו  , לאכולבו  מן    בהריוןמעוברת 

של ר' יוחנן אמו    עםסיפור  כמו ב  ,ל ביום כיפור ואכל  והתאוותה

כיפור ה שלחשו לש וכששמעהיום  מיד    ,  רצתה לאכולכן   , לא 

זאת  עוד אשה שהתאוותה ש,  הגמ' מספרת שם  לעומת  הייתה 

  ', תנו לי לאכול'  אמרה:עדיין  ו  ,יום כיפור ש  ולחשו לה  לאכול,

שהיה   שבתאי אוצר פרי  ממנה  נולדו ביום כיפור,  נתנו לה לאכול  ו

שלו    .רשע הסיפור  היה ה    ?מה  חוסר וכ  גדול,  עשיר  וא   שהיה 

היה  ו  ,היה קונה את כל התבואה  הוא  ?תבואה מה הוא היה עושהב

השערים   את  ביוקר מפקיע  אותה  שהרבה הוא  ו  ,ומוכר  גרם 

נבל ברשות 'זה נקרא  ו   ,לא היה להם כסףכי    ,אנשים סבלו רעב

הוא    אחד,הוא לא גנב מאף    ,עשה  לכאורה מה הוא כי    ,'התורה

קנה אותה  רק  ומכר  התבואה  אבל  את  שכולם  גרמו    מעשיו, 

  ',שבתאי אוצר פרי'זה  ו  ,שיר יהיה עורק הוא    רעבים,  יסבלו ויהיו  

אפי' שזה   ,לה ביום כיפור כ בגלל שאמא שלו אשהגיע לידי כך  

שרעבה   שה הרה מותר לא  ,'ברשות התורה  נבל'זה    , על פי הדין

ששומעת באוזן שזה יום כיפור ולא    אחתאבל    ,לאכול ביום כיפור 

 ', נבל ברשות התורה'של    בחינהזה כבר    ,מפסיק לה הבולמוס

   .כזהבן   לכן היא ילדהו

אתה רוצה   ",אישה כי תזריע וילדה זכר "  ,הגאון מוילנאמר  וא

כלה  א א יהזה תלוי במה ש  ?הילד שהיא תלד  ',זכר 'זה ה  ילדעת מ

קדושים  ,בהריון מאכלים  אכלה  היא  קדושת ו  ,אם  על  שמרה 

אכלה איסור,    ח"ואבל אם    צדיק וקדוש,היא תלד ילד    ,האכילה

זאתאפילו   ההלכה  שעשתה  פי  מה   ,על  עשתה  לא  היא  אבל 

ממנה קדוש  ,שתעשהבשמים    שמצפים  יהיה  לא  וצדיק    הילד 

  ני ימהקשר בין פרשת ששפלא פלאות    הזו       אלא ההיפך ח"ו.

ביןיהיה      ,זריעתלפרשת   יומאושקלים    סכתמ  הקשר    .  מסכת 

כי ברגע שאתה רואה   ,הזה מהחידוש היה לי ממש שמחה גדולה

  .אתה יודע שהחידוש הוא אמיתי ,שהדברים מתאימים

 בית ב שלום שיהיה נשוי עם  המשנה ביומא מחזקת כל אדם  

  לכ"ג   שמתקיניםאמרה:    )שהתחלנו אותה היום(יומא  בהמשנה ראשונה  

אשתו תמות  שמא  אחרת  אישה  ח"ואם  ו  ,אישה  לו  אז    ,אין 

בו הפסוק  שיתקייםהוא חייב  כי  ,פרה של יום כיפור לא תהיהכה

ו( טז,  יתוֹ "  )ויקרא  ּבֵּ ד  ּוְבעַּ ֲעדֹו  ּבַּ ר  זו   המשנה:דורשת  ו",  ְוִכּפֶּ 'ביתו' 

ולכן כדי שתהיה כפרה הוא צריך אשה לו אשתו,  כי אם אין   ,

 .   והכפרה לא נעשיתכמו שצריך, אשה אז הוא לא בקדושה  

ובפרט בזמן הזה שאין לנו   ,כהן גדולבלא רק  הוא    והעניין הזה

הוא גם כן צריך להיות    ,אדם בבית שלוגם כל  זה  אלא    ,כהן גדול

גדול  כהן  של  הזאת  ל   ,בקדושה  רוצה  הבית כוכשאתה  על  פר 

הדבר הראשון  ו,כפר על התלמידים שלאו צדיק שרוצה ל ,שלך

הצדיק  רב כדורי  ידוע שה  .נשוי עם אישה  שתהיה  הזשאתה צריך  

  , ולכאורה עם אשתו השלישית  100התחתן קרוב לגיל  זיע"א,  

 זה  העיקר ש  אלא  .מי שיטפל בו  היה  י הר   , מה היה חסר לו בחיים

כשאדם   ,א'גופ   'פלגלא להיות    לשון הקבלהוב   ,לבד  ותלא להי

שלם  ,נשוי כלי  ברכההוא    ,הוא  שמכיל   ל שוהחידוש    ,כלי 

ברכה,  משנהה להכיל  יכול  שהוא  רק  יכול    ,שלא  הוא  אלא 

כזה חשש  זה  ולכן אף על פי ש  .עם ישראלכל    לעלעשות כפרה  

תמות   שאשתו  קודםרחוק  כיפור   עכשיו  לא   ,יום  אופן  בכל 

 , פטר אשתותי   ח"וומתקינים לו אישה אחרת שאם    ,לוקחים סיכון

יישאר   מוכנה,כבר יש לו אישה אחרת   כדי שהכהן הגדול לא 

לעשות   לא יכולהוא    ,כי אם הוא בלי אישה  ,בלי אישה  אחדרגע  

  .עם ישראל לעכפרה 

ש טובה  בהאדם  עצה  להיעזר  הרי  ,יכול  יהודים    כי    שלוש שני 

ואישה בעל  וחומר  קל  דעות,  דעות  הלצה  )    שהם ארבע  ו  כמ ובדך 

ב   שאמרו  קיב:בגמ'  מזמן    פסחים  לא  במיטהעד  'ארבעשלמדנו  הרבה   , (' ות  יש 

כך  בבית,  דעות אומר  כו  ,אתה  אומרת  ושניכם   ך,אשתך 

 ,מתוך מקום טוב  והכל  .)יחד זה ארבע(מחליפים כל פעם את דעתכם  

, להנהיג את הבית ואת הילדים כוונתכם לטובהודאי    םיכנשכי  

טוב,   גורם מחלוקותיותר   זה  דבריםו  ,אבל  טובים  הרבה   , לא 

שאדם יודע שכל בחינת כפרת אך כ  .בפרט כשיש התמודדויות

בעד ודו  עב  כיפר ו"  :כתובש  מואישה כההיא בזכות    שלו,  ותעוונ

זוכה ומרוויח שיהיה לו שלום   הוא ,תוייקר את אשמ הואו ,"תויב

אשתו  אמיתי  בית אמר   ,עם  עוקצין(  והקב"ה  בסוף  לא  "  : )במשנה 

יש לו ברכה ו  ",אלא השלום  לישראל  מצאתי כלי מחזיק ברכה

    .  נעימיםו יפים  ,החיים שלו הכי טוביםו

בסנהדרין  ה בעלה"  ,(: קדף  ) גמרא  אשרי  יפה  ימיו    ,אשה  מספר 

רוחנית    כל הבחינותב יפה זה  )הכוונה  שמי שזכה לאשה יפה   ", ז"אכפלים

פעמיים  , וגשמית( חייו  את  חי  בגיל    ,כאילו  נפטר  הוא  זה    90אם 

וכיף  ולהיה  רוב שמ  ,שנה  180חי    הוא  כאילו   יומ  .  בחיים  טוב 

זה אתה קובע  מ חלק גדול    ,בחיים או לאף  ילך כ  יהיהקובע אם  

לך חיים טובים   ושיהילעצמך  אתה יכול לגרום  באמת  ו  ,עצמךב

הרי בחור    , ראומאני תמיד  ]והתחתנת איתה.       עם האישה שבחרת

אם היא מתאימה לו,    בררלו  בוחשלזמן  יש לו הרבה    , בחורה  מכירש

אותה,  אח"כ  ו ורוצה  אותה  אוהב  עם  מתחתןוהוא  בא  הוא  ובסוף   .

אני אז  ו  תלונות שהיא לא בסדר והיא כך וכך, וחס ושלום היא רעה וכו'.
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שעכשיו אתה בא ואומר שהכול   , כזה טיפשאז  היית  וכי    , ושואל אות

דבר אחר שעשית  על  אם הייתי אומר לך  הרי    , ולא בסדר אצלה?!   רע

אני יודע מה שאני   , אני לא טיפש"  ואומר:  , היית צועק   , כאלה טעויות

שעשית  לי  אתה טוען  ו  , זה הדבר הכי חשוב בחיים  נישואין   ...", עושה

אדם לאתה מחזיק את עצמך  הרי    , השכל שלךהיה  איפה    , טעות חייך 

  ואתה אדם  גדולות,   עושה השקעותאתה    , אתה סומך על עצמך   , חכם

אדוני היקר,    כה?...טעית כדווקא בדבר הכי חשוב בחיים  ו  , מוצלח  כזה

טעית באמצעה   עהר  רהיצ  בכלל,   לא  פה  ה  תלבש  שיחות    ה יח שר"ן  )ע' 

החיים    , ג(" רס טובהאתה    תבין  ככה, נראים  שלך  ולכן  באישה    , זכית 

ובעזרת השם    , כאן ללהיכנס    יצר הרעאל תיתן ל  רק   , טובבאמת  הכל  ו

  ובאמת ככל שאדם יעריך את אשתו יותר     .  [תזכה לחיים טובים

   .ויכבד אותה, הוא יזכה לשלום בית ופרנסה בשפע

שגור  אותה,לה אישה  לם  הדבר  מעריך  שאתה  הפירגון זה    בין 

יש לה יותר ביטחון והיא  אז  שלך, והמחמאות שאתה נותן לה, ו

מהשמים,  אשה שמחה פרנסה  הרבה  עליך    )כמו   , מה שמשפיע 

נט.[ הגמרא    שדורשת "  ולאברם" עה"פ    ]ב"מ  בעבורה",  זהיר  הטיב  אדם  יהא  לעולם 

 רבא וכן      ",שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו בכבוד אשתו  

תיכם  'תייקרו ותכבדו את נשו   -",  אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו"  :לבני מחוזא   אמר

שייח',   כמומתנהגים בבית    גברים  הרבה משום מה    .כדי שתתעשרו'(

יפה,    תוהוא מדבר לאש וצועק עליה, כדי שתעשה בצורה לא 

לא  אדם הוא  -אנחנו בני אדם בן  ,ים'חייאנחנו לא ש  , את רצונו

תו אשש ה  יודע להגיד תודה יפה על מהוא מי שאדם  -בן   ,ח'שיי

בפה  לה  תגיד    ,יםטעלך מאכל    ההכינאם היא    עשתה בשבילו,

עלקרה  יה  שתיא '  :מלא תגיד   שעשית', טעים  האוכל  ה  תודה 

תשגע היא לא    ,ת אותהחיבש  ,האישה זורחת  ,כזה משפטלאשה  

)כי בד"כ כשאשה לא מרגישה מוערכת ע"י בעלה היא   לה איתך כי כיף אותך,

 , לתת פירגוןאדם צריך לדעת    . יודעת לעשות בעיות(היא  אז  , ווחסרה עצובה  

 , טובהויפה  היא  כמה ש  ,לאשתו כמה שהוא אוהב אותה  ולומר 

טובים  ה  ל  ויאמר  תקצור את  שאתה הראשון  ו  ,נעימיםודברים 

אדם -תהיה בן  . תו זו אשתויב  "תויר בעדו בעד בכיפ ו"  , הפירות

שלך שיודעים    ,בבית  אנשים  הרבה  לאנשים   לחייךיש  ולפרגן 

תפרגן   -  "בעד ביתו"ו  קודם כל צריך  ,רחםה' יאבל בבית    ,  בחוץ 

   לאשה. בבית שלך

 המאכלים המשפיעים על הוולד דברי הרמב"ן בענין קדושת  

רוצה ואני    ,סעודת מצווה  שהיא גם  , סיום מסכתסעודת    זכינו היום

. נפתח בדברי הרמב"ן  לדבר על העניין של קדושת המאכלים

וכן    ,את פירוש הרמב"ן לתורהבעיקר  אנחנו מכירים  )  [ פרק ד']  'איגרת הקודשב'

של    םרבוהוא היה    ,ספרד הראשוניםחכמי  גדולי  מ  היההרמב"ן    ,על הש"ס   את פירושו

  ו חיבורב כתב    הרמב"ןכל מה ש ש  ז"ל  י"ארומעיד ה    ושל הר"ן.  ,הריטב"א ו  ב"א הרש 

ושמה    ן,כתבי הרמב" יש ספר    .הוא זכה לכוון בדבריו על פי הקבלה האמיתית  ,לתורה 

  , ש על איובפירו  ',איגרת הקודש'  ',תורת האדםוביניהם '   ן,כמה ספרים של הרמב"   ליקטו

הקדושה שבין  בענייני    )העוסק  'איגרת הקודש'ב הרמב"ן  .  ועוד(  ,שיר השירים 

דם הו   ,ונהפך לגוף  ,הגוף  ןדם מזווהשהיות    "ודע,:  אומר     ,(איש ואשתו 

ממנו שנעשה  המזון  טבע  כפי  לדעת  ,הוא  לך  בה  ,ראוי  יות כי 

 99%הרי      ".ר עב ועכונעשה ממנו  ה דם  היהיה    ,ב ועכור עהמזון  

ו ת  יוומהכמו  אכלאדם  שה  מ מזה    חולאיםהמ מזה מגיע שאכל, 

ְצמֹו  "  (כ  ד,דעות )  הרמב"ם  שכתבוכמו    ,רח"למחלות   ְנִהיג עַּ ּמַּ ל הַּ ּכָּ

ינוּ  הֹורֵּ ֶּ ּלּו ש  ִכים אֵּ ְדרָּ י ח  ,ּבִ א ִלידֵּ ינֹו ּבָּ אֵּ ֶּ ב לֹו ש  רֵּ יו  וֹ ֲאִני עָּ ל יָּמָּ ִלי ּכָּ

ה ְויָּמּות ְרּבֵּ יְַּּזִקין הַּ ֶּ ד ש  ד    'עַּ ם ְועֹומֵּ לֵּ א. ְוִיְהיֶּה ּגּופֹו ש ָּ ִריְך ְלרֹופֵּ ינֹו צָּ ְואֵּ

יו ל יָּמָּ ְריֹו ּכָּ ל ּבֻּ א ִא ,  עַּ ּלָּ חִ   "כאֶּ ע ִמּתְ יָּה ּגּופֹו רַּ ִריָּּתוֹ יהָּ ת ּבְ  , ע"כ.ּלַּ

  .יהיה כמותודם , אז הטובכל מזון אאם אומר הרמב"ן, ש ולכן

מ לנו לאכול  יודע    שהקב"ה    לות אסורות בגללאכלמה אסור 

היהודי   לו  אכשהמ  -שטבע  מזיקות  האלה  לנפש ולות  בעיקר 

הרי כולם מבינים שמלכה או נסיכה עדינה   ,היהודי  שלהעדינה  

אכל  ת  היאאם  ו  ,יםיהכפר   שאוכליםלאכול את המזון    ותלא יכול

מיד תחלהכל הלכלוך  עםהכפרי    לש   מזוןאת ה היא  אפילו ו   , 

אתה בחרתנו מכל  "  ,יהודים נסיכים ובנים של מלךאנחנו    ,תמות

: ןהרמב"  ממשיך  ומשובחים.  מלך אוכל מזונות עדיניםה  ",העמים

רות  אסולות  אכ בתורתו הקדושה ממהשי"ת    נוהבדיל  יכךולפ "

קצתןעלינו  ןר אסש כחל   ,  הלב  את    ן קצתו     ,ודם  במטמטמים 

שמע וביאותם  ועופות  כחיות  הפנים  את  הדורסיםהזים    ",   מות 

  ם שהזה    , אסורות טמא וכן של החיות והבהמות ההסימנים של עוף    אחד]

  םאיך שהם תופסים את טרפאכזריות  להם  יש    , הם אכזריים  , יםדורס

בגסות,   אותו  אכזרי  למשל  ואוכל  הוא  אתחתול  תופס  שהוא   איך 

בו  עכבר  ה ומתעלל  ושוב באכזריות  לו קצת לברוח  נותן  לו,  מכאיב 

לא אוכל הוא אפי'    פעמיםהרבה  ו  , עד שהוא הורג אותותופס אותו,  

באכזריות,  אותו   בו  מתעלל  רק  החיות  אלא  אצל  זאת  לעומת  אך 

אין   עדין  טבע  להן  יש  אכזריותלהטהורות  זה הם  אוכל  שאדם  ומה   .

הקב"ה שלא נאכל נהפך לדם שלו, נהפך לטבע שלו, ולכן הזהיר אותנו  

מאלו המינים שהם מקנים לאוכל אותם טבע אכזרי, היפך טבע היהודי  

הרמב"ןואו  .[הרחמן  שסוגרים  ":  מר  התבונה דלתי  ומקצתם 

ודומ  ן, שפ   ,ארנבתה  והן  ,והחכמה דים לישמו   ןוקצת  ,םיהוחזיר 

     .הארץ והמים  צישר מו כ ,כמה מיני חולאים קשים ורעים

 , עוד: "סמיכות הפרשיות האלו ואומרן מבאר את  וכעת הרמב"

השם יתברך בתורתו הקדושה   אמרנו, סמךהדבר כמו ש  שהיות

תזריע"פרשת   כי  אחר   ךמסו  ,רותאסולות  אכומ   "אישה  מצד 

נגעים אדם    ,פרשת  ייבדל  שאם  הרעים    מהמאכלותלהודיע 

  ,בנים הגונים קדושים וטהורים  יהיו לו  ,שכתובים בפרשת שמיני

הרי נגעים מתחדשים עליהם מצד טיפת הזרע שהייתה   ,ואם לאו

פה דבר    "ן אומר במ הר      צות".  רות ומשוקאסולות  אכ מאותן מ

פרשל   ,מופלא  תזריע'א  תמה  כי  בין   באמצענמצאת    'ישה 

אם אדם שומר ש  ,לך  ומר ל  ?  בין פרשת נגעיםל  מאכלות אסורות

לד בנים טובים קדושים תאז אשתו    ,לות אסורותמאכ את עצמו מ 

אז הילדים האלה יהיו בעלי נגעים בנפש ובגוף    ,ואם לא  ,וטהורים

 ."וח
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 גם שעולה יותר קצת  להקפיד מאוד על הכשר טוב ומהודר 

צריך   כשרות רגילה,על    שסומךאדם    .יםכשרות המאכלוזה עניין  

טוב בשביל  זה אולי  רבנות  של    'שר 'כ  ,שזה לא מספיק  לדעת

ת ודאי  אשלא  שהוא  דבר  מהתורה,ואסכל  ספק   ר  מדי  אבל 

ראיתי  ו  ,החטבמש  ביקרתיבעצמי  אני    .ידי חובהלא יצא    ים איסור 

 ', חלק '  הם לאוהרבה מהעופות ש  ,שמה שיש ליין שבודקים אותו 

שנולדה   שאלהבבגלל  לפח  ,הם  אותם  זורקים  לא   אאל  ,הם 

זה לפי ההוראות של   ,וזה בסדר   ,כשר של ה  ייןמעבירים אותם לל

הרבה    ,הרבנות ש  פעמים אבל  דברים  ממש  בעיה זה  בהם  יש 

ו  מבחינת ההלכה, כדי   ולות להקל בהםקוצריך הרבה היתרים 

זאת וכל  פחותזה  מלבד    להתיר.  היא  ויש    טובה,  שההשגחה 

טובה שנכון    .איסור   ותחשש  הרבה בכשרות  המהודר  האוכל 

  החיים של יהודי עולים יותרכללי כל    ובאופן    ,עולה קצת יותר 

פרנסה כפי מה   -לנו שומרי המצוות  ולכן הקב"ה מקציב    יקר,

  ,הקב"ה יודע שהחיים שלך בתור יהודי עולים יותר   כים,צרי  נושא

 ויש  ,עולה יותר   ההידור במצוות  ,האוכל וגם    עולה יותר החינוך  

בה להוציא הר   כיםלא צרי  נחנוא  ,מצד שני  .   ברכה מיוחדת  לנו

על   חטאים"(   'תרבות 'כסף  אנשים  בילויים     )"תרבות  מיני  כל  ועל 

 א פלוזה ממש    ואת הזמן היקר,  שהם שורפים את הכסף  ,שטויותו

ו ושל  שלשקל    5000משכורת של  מ פלאות הרבה אברכים חיים  

זאת  לעומת  ברוך השם,  הם מסתדריםו ,כמה ילדים ועם ,אשתו

של  מ  שחיחילוני   את    שקל  40,000-משכורת  גומר  בקושי 

 אמנם  ן לו חובות כאלה,והחרדי אי  ,ענק  במינוסוהוא    ,החודש

  ס ' אבל תכל  ,להסביר איך זה קורה  במספרים זה משהו מסובך

הוא מוציא על אוכל הרבה   מאוד ב"ה,  חי טוב  האברך  בסוף היום

ובגלל   גדולה  ת  יוכשרו  שהוא קונהכסף בגלל שהמשפחה שלו 

   .ובדרך כלל לא חסר כלום אותוהקב"ה מברך ו ,תומהודר 

 , לה ללדת ילדים טוביםמועי מסביר שהנקודה הזאת    "ןבמהר

תמרדו ן ויגאמי רוצה ילדים שיעשו בל  ?מי לא רוצה ילדים טובים

כמו שכתוב  יכול להיות מהידלים,  כי גדול  ה  הסבלהרי    נגדו ח"ו?  

אדם יש לו    "ושח  ",יתובאויבי איש אנשי  "  :בסוף סוטה  גמראב

וכשהילד מתחצף אליו   ,הוא משתגע  ,נגדו  הבית אופוזיציה  בתוך

איך    ,שהוא זוכר איך הוא דיבר עם אבא שלו   טפר ב  ,הוא משתגע

איך פעם היתה יראת    ,בעינייםשלו  להסתכל לאבא    הוא לא העיז

מי    ,בדור קודם  כי שונה  דור    לצערנואמנם אנחנו  כבוד מההורים,  

רואה את   הוא  ופתאום    ...בכבוד?לא  שלדבר להורים    היה מעיז

גם   הואכשמדבר אתו, אלא  מסתכל בעיניים  שהבן שלו לא רק  

יודע מה לעשות.  משתגע  , הואמתחצף אליו אבל             ולא 

הוא, ש כשיההבדל  שלך  כשר לאבא  אוכל  אכל  הוא  אותך  ד 

  והי  ,ביתב   עשוהכול  ואת הלחם    ,מהשדהישר    הכל בא  מהודר,ו

היום בכל משא"כ  ,בה בעיות של כשרותדברים פשוטים בלי הר 

חומרים  תיתעשייהמזון  ה הרבה  כך  כל  נו  ילצער לכן  ו  ,מעורב 

 התוצאותגם    והנה,  שלנוהנושא של הכשרות מסובך ביותר בדור  

 )'חוצפא יסגי'( אצל ילדים,  אנחנו רואים הרבה יותר חוצפה  של זה,  

אנשי  אויבי איש  "  -  מתקיים כפשוטוו  ,ולא קל בחינוך הילדים

אז מה שניתן לנו בידיים שלנו להציל את עצמנו   , זה נוראו  ",תויב

  פשוט משתלם   -כפשוטו   !!! ,  שתלםמ זה    ים,ע"י  זהירות במאכל

 .  קדושיםולאדם להרוויח ילדים טובים  

בין שתי הפרשיות, שעל ידי   בביאור הקשר   .וןאשזה הפירוש הרו

הוולד שנוצר מאלו  שאדם זוכה לאכול מאכלים קדושים, ממילא  

 המאכלים יהיה קדוש וטהור.

הגמרא את    ביארבנו מ  (קל"בסי'  )ן  "בשיחות הר   -  הפירוש השני

ת  ,שואלתש   (: א פדף  )בנדרים   מצויין  אין  מה  חכמיםמפני   למידי 

"ח  אתה רואה את האבא ת)זה מאוד מוזר,  ?  כמים חלמידי  בניהן ת   וצאשי

יהיה כזה גדול  כך, אלא הלא  זה  והרבה פעמים    , גדול אתה מצפה שגם הבן  אבא רב 

טוב  הוא והבן    ,תלמיד חכם  יהודי  מפני שלא "  :גמראה  עונה  , (במקרה הטוב 

  שלא ברכו ברכת התורה   ,ןהר"  שר פ מ".  תחילה  הבירכו בתור 

שלמדו.   הלימוד  לדעתלפני  סידור ,  צריך  לנו  יש   ,שהיום 

ב השחר ו  ',אני  ה מוד'סידור  כשמתפללים  כך   ,ברכות   ואחר 

אבל    ,ברכות התורה  אין מצב שהוא לא אומר   ,התורה  כותבר 

ככה היה  לא  זה  התפילה  ,פעם  מחבר את  היה  אדם  כל   אלא 

,  ואמנם היו מברכים את  כמבואר ברמב"ם הלכות תפילה פ"א ה"ד() לעצמו  

 , תורה לא הרגישו שצריך לברךהלימוד    עלאבל    כל הברכות,  

  יהםנשב   נענשוולכן    מספיק,  בעיניהםהתורה לא היתה חשובה  

היתה לא  ו  ,ו את התורהקר יִ מחמת שלא    ,היו תלמידי חכמיםילא  

  .כמו מאכל טוב שצריך לברך עליו ומתוקה חשובה להם

אדם לא    ,שיש כלל   ,עומקביותר  מסביר    ( משפטים  ' פר)   'בית הלוי'ה

אדם כשלדוגמה      .  אלא על סיומה  ,מברך על תחילת המצווה

סוכה הוא  ,בונה  מבר   להלכה  עשיית    ךלא  לא  )ו  ,ה כסוהעל 

רק  (מברכיםש   שאומרהירושלמי  כ הבינו   .  בסוכה  יםשבוישכ  אלא  הם 

איך שומרים  את ההלכות,שתדע  כדי עזר רק כלי שהתורה היא 

  היאהם לא הבינו שהתורה  אך    ,שבת איך מקיימים את המצוות

עצמו בפני  לעשיית    ,דבר  קשר  בלי  גם  התורה  ללמוד את  יש 

המצוות, אלא יש מצות תלמוד תורה, גם בדברים שאינם נוגעים 

למעשה, וגם הדברים שנוגעים למעשה, הלימוד בהם בעצמו הוא 

היתה אבל הם טעו בזה ועי"ז ידע איך לקים.  מצוה, מלבד מה ש

והתו מצוה,  הכשר  רק  בעינם  כמו  לכן  רה  התורה  את  החשיבו 

  ים כשגומר  , ישיבה בסוכהרק על ה  א אל)  עליה,בניית סוכה שלא מברכים  

לימוד  היות ש  ,אותו דבר ו  (כים את המצווה אז מבר  א הותורה  העיקר 

יר את  מכשרק  מד אני עדיין  ול  כשאניאז    שלה,קיום  הבשביל  

 .תחילה תורהלכן הם לא בירכו ב ו , המצוה

          לימוד תורה קודם האכילה

ב  אשל'ן  ניבע    ןהר"בשיחות    מסביררבנו     ' ורה תחילהתברכו 

  :ואומר רבנו  אסורות(  לותאכ שזה גם מתקשר לעניין מ)     ,נקודה מאוד חשובה

יהיה כשר הוא  שלא מספיק    ,אוכל שלך יהיה קדוש וטהור הכדי ש
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דבר  לאא  .  ה אחוזמאמהודר   עוד  ללמוד תורה    חשוב,  צריך 

אתה   ,ע"י שאתה לומד תורה ואחר כך אתה אוכל.  לפני האכילה

  ( תורה   )שלא למדובירכו בתורה    אשל"וזו הכוונה    .ילהאכה  את  מקדש

האכילה(  תחילה נעשש  ,מסביר  רבנו  ",)לפני  הזיווג  טיפת   ית כל 

שאכלת תחילה    ,מהמאכלים  תורה  של  ברכה  הייתה  לא  ואם 

שנוצרה   בנים  מ  הטיפ הלפני  תוליד  לא  הזאת  הטיפה  מילא 

וכל פעם לפני שאדם   ,תחילה  הבתור ברך  לצריך  ולכן    ,קדושים

לא להתחיל את היום באכילה אלא להתחיל    ילמד תורה,  אוכל

   .את היום בתורה

אז יש   ,פת שחרית  צריך לאכולכי    נפקא מינה,דבר הזה  יש בו

לפני    ',חק לישראללומדים 'הם  התפילה    אחרישיהודים צדיקים  

האכילה קודם כי עושים  האכילה את  ואז מברכים ,ארוחת בוקר 

יומי או  ל  סדר ש  שיש לואו אדם    ,ורהלימוד ת   וא  חסידותדף 

גיע לארוחת מהוא לא    ,התפילהאחרי  קודם או  אפילו תהלים  

מי שאוכל אחרי התפילה . אבל  תפילת שחרית  אחרישר  יבוקר  

שזה  לפני תפילה    אוכלש  מדבר על מי   לא   אני )    ,קודם  תורהולא למד  מיד  

'לא ברך בתורה    תבחינבהוא    (,לפי השולחן ערוך, בין בחול ובין בשבת  אסור

הוא  כי    ,לו  ובילדים שיהי  ,בעצמו  ? בומתנקםזה  מי  וב תחילה',  

יצר את הטיפת הזיווג הוא לא האוכל שו  ,תורה תחילהב  לא ברך

זה ו  וזה חלילה פוגם בקדושה של הילדים ח"ו.  ,בתורה  ךהיה מבור 

שלעומק   הקדוש  נפלא    הפנימיים  ותהסודאת  שרואה    ,רבנו 

 , חייב לפני אכילה ללמוד תורהשאדם    ומגלה לך  ,כל דבר בש

 ,התפילה  אחריואם לא מסתדר לו ללמוד    ',יעבור   בלחוק  'זהו  ו

  , אחרי ארוחת בוקר   זהאל תדחה את    ,אז לפחות חק לישראל 

    . שלך בוקרהארוחת ה את  מברךשמה זה   כי

טוביש   מנהג  לא  )בפרט  שאדם    ,עוד  הוא  ל אם  בתורהרגיל  לפני   ( עסוק 

לעצמו   יקבע  שיודע  נשלומר  הארוחה  תהלים  פרקי  בע"פ.  י 

כדי האוכל  היו נוהגים להגיד כמה פרקי תהילים לפני    ךובאמת כ

 '.  לברך בתורה תחילה' את העניין לקיים

 צריך קודם האכילה להאיר בשורש הנשמות 

תורה  )  "ןרהליקוטי מובמחדש  הקדוש  רבנו  שנגיע ליהלום    כעתו

ד אות  נֵּי"  :מסביר   רבנו  ,'(י"ד  ה  ִמּפְ י  מָּ ְלִמידֵּ ִמים  ּתַּ ין  ֲחכָּ ם  אֵּ נֵּיהֶּ   ּבְ

י ְלִמידֵּ ִמים  ּתַּ נֵּי?  ֲחכָּ ּלֹ   ִמּפְ ֶּ ְרכוּ   אש  ה  ּבֵּ ּתֹורָּ חִ   ּבַּ היּתְ ִריךְ   ,ּלָּ ּצָּ ֶּ ל  ש  ם  ּכָּ דָּ  אָּ

ט ְלִמיד  ּוִבְפרָּ ם  ּתַּ כָּ ךְ   ,חָּ רֵּ ִאיר   ְלבָּ לִ   ּוְלהָּ תוֹ   ּמּודּבְ ש    ּתֹורָּ ש  וֹ ּבְ  רֶּ

מֹות ש ָּ ּנְ ְינוּ   הַּ ה  הַּ בָּ ֲחש ָּ מַּ חִ   ּבְ הּתְ י  ּלָּ ם  ּכִ נוּ   ש ָּ ֵּ ְרש  את   ".ש ָּ ונבאר 

ישראל עלה במחשבה "  ד(  ,א   רבה  אשיתר)ב  המדרש אומר הדברים:  

המ",  תחילה של  הפשוט  את   :רשדהפשט  ברא  לפני שהקב"ה 

, ו'סוף הייתה סוף מעשההיא  היה לו מחשבה ראשונה ש  ,העולם

המחשבה והתכלית של כל הבריאה  ו  ,'במחשבה תחילה  המעשה

ולכן הוא יצר את כל העולם בצורה   ,את עם ישראל  אלברוהיא:  

ניסיון  ו שיהיה בחירה    ,תאים לעם ישראלישזה    כדי  , יצר אותוש

ישראל ישראל  יהיהשו  ,לעם  לעם  שאנחנו   ,שפע  הדברים  כל 

בעולם נקודה  זה  הכל     ,רואים  ישראל    אחת:בשביל  בשביל 

תחילה  שעלו מאוד .   במחשבה  רבינו  הרחיב  זה  קדוש  ובענין 

היא  בלקוטי מוהר"ן )תורה י"ז(, והוסיף שמתוך כל הבריאה כולה  

כל שראל, שדבר זה נוגע למיקב"ה ההתפארות שיש לה בשביל

 . פרט מהבריאה

נשמת ישראל נמשכת  שתדע    ,כל פעם שיהודי מושך נשמהולכן  

יש דבר עמוק  שס  "הפרדבעל  מסביר      מה הכוונה?  .  הזו  כמהמהח

  ר או'זה נקרא    ,'ןאציל במירות המושרשות  פ ס  עשר 'מאוד והוא  

  הנהגות של הקב"ה   ןהשירות  פ ס  עשר יש    והביאור:  '.  חותחצ הצ

)ובפרט  סידות  בח  בואר משעצום    אבל יש חידוש  הנבראים.  כלפי  

המושרשות  י ספ ה  עשר שיש  ,  (חב"ד  ורתת ב  כלומר,   במאצילןרות 

יש כבר כבר בו כביכול    אחד,י שכולו  "פ עמאציל העליון אבשגם  

רות  יספ   עשר בחוכמה של    םשו  .  רותיספ ה  עשר את השורש של  

 עם ישראל, של  ת  ונשמהת  ושמה נמצא  ן,מאצילב   המושרשות

נשמה  האבאכש  לכןו למשוך  ל   ,לבנו  משם  רוצה  ר  האיצריך 

 שזהו:   רבנואומר  ו  .  שזה נקרא שורש הנשמות  ,במקום הגבוה הזה

ּלֹ ' ֶּ ְרכוּ   אש  ה  ּבֵּ ּתֹורָּ חִ   ּבַּ ךְ "  היינו:  ,'הּלָּ יּתְ רֵּ ִאיר   ְלבָּ לִ   ּוְלהָּ תוֹ   ּמּודּבְ   ּתֹורָּ

ש   ש  וֹ ּבְ מֹות  רֶּ ש ָּ ּנְ ְינוּ   הַּ ה  הַּ בָּ ֲחש ָּ מַּ חִ   ּבְ היּתְ י  ּלָּ ם  ּכִ נוּ   ש ָּ ֵּ ְרש  כי   ".ש ָּ

  ה הזו חינהרבות את הב לברך ולצריך  הוא    ,כשאדם לומד תורה

 , את המחשבה תחילה  ורבי לא ההם    ',ריבוי'  ןשולזה מ   ו'ברכ'

כדי שתימשך    ,מאציל העליוןבמושרשת  האת ספירת החוכמה  

   ה ובנים קדושים.קדוש  נשמהלך 

  נולד לו בזמן שהוא היהש  ןיש ב  ,ות בין הבניםראלהאבא יכול  

טובה בלו    נולדש  בןיש  ו  ,טובה  רוחנית  תקופהב לא  תקופה 

ויר  רואה את ההבדלו   , ת שמייםאבתורה  הבנים נשבין    הוא  י 

בנו תלוי  ב  ,הכול  תלוי  ההכול  של   והראשית.  תחילהמחשבה 

בשם   של  :קיםיצדהאומרים  הזיווג  מתחיל  ןבה  חינוך   . לפני 

  כל יהודי לקדש עצמו. זה מחייבשל רבנו, והדבר המק וזה העו

 האיר בשורש הנשמות א  עצמו אפילו אם אביו לת אפשר לתקן אכיצד 

השאלה קדושים?   נשאלת  להורים  נולד  שלא  אדם  יעשה  מה   :

  ?איך מתקנים את הנקודה הזאת  .תמיד אפשר לתקן   התשובה:

הקדוש   נתן  הלכות)  מסביררבי  ב   ליקוטי  ה ע צי הל'  ה פת  ל'   ה "ת     ( אות 

רת נפש הצדיק נשארת  א ה"  ,)שער רוח הקודש דף מב:(  בשם האר"י ז"ל

העשייהאומ הקדוש  קברו  על   עולם  בכל  נפש  הארת      ."ירה 

הזמן כל  חופפת  שלו    הצדיק  הקבר  לשם  ועל  באים  כשאנחנו 

איך מעוררים את הנפש של     את נפש הצדיק.      אנחנו מעוררים 

 ים מדולוש  ,ד את התורה שלוומל לצריך  לציון  כשבאים    ?  הצדיק

 , בקבר  תבוובו שפתותיו דיהירה שאהה כיםאת התורה שלו מוש

אליךאתה  גם  ו הה  מושך  שלאאת  שתמיד   הצדיק  נשמת  רה 

  : ואומר  פליאמ דבר    נתן  רבי   מסבירו   .נמצאת על קברו הקדוש

שלמד תורה על מנת    , כל ימיו בתורת חסד  סקכי הצדיק שע"

זה הצדיק    , ישראל שבתורה  תכדי לעורר שורשי נפשוו  , מדהלל
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על    ,אפילו כשנסתלק הוא עוסק בזה להחזיר כל העולם למוטב

   ".  נשמתו שבתורה שרה משורא ה אחד כל על ידי שממשיך 

,  והסיפור שלו  בדרגה שלו   אחדכל    ,בותיי כולנו בעלי תשובהר 

לפני   תורה  למד  שלהם  שאבא  זכו  שלא  הרבה    ההולדה יש 

לעשות,טוב    ,שלהם אפשר  להיו  אני עכשיו    מה  צדיק  רוצה  ת 

אתה   ,יש לך תיקון אתה הולך לציון קדוש  עושים?  מה    ,קדושו

לרשב"י הקדוש,נוסע  לרבנו  מגיע  אתה  נפש  אה  םשש  ,  רת 

הקדוש קברו  על  נשארת  את  ו  ,הצדיק  ולומד  מגיע  כשאתה 

יוסיף    שהואאתה גורם    תהלים ותיקון הכללי(  )וכן כשאתה קורא   התורה שלו

הנשמה שלךאה בשורש  יתקן    , רה  נשמ  ויאירוהוא  תך  בשרוש 

  .לא עשה   את מה שאבא שלך

 סיכום הדברים למעשה 

לנו שיהיה  ש  כדי  הדברים  איזה   נעשה  ,עליהם  נובר ידביד את 

דברים, כיצד    שלושה  למדנו  .דבריםאת הלזכור    כדיסיכום קטן  

שיחות   .ב  .  הרמב"ןדברי  .  א  :קדש את טיפת הזווגאדם זוכה ל

האלה   פירושיםהוהרמז לשלושת        .ן"ר הליקוטי מוו  .ג     ,ן"הר 

     . מעשה ,דיבור  ,מחשבה :בבחינת הםש

המעשה הוא    -    (' המעשה הוא העיקרז"ל ' ח אומרים  ש  )כמובמעשה    נתחיל

האכילה בקדושת  להיזהר  יותר  עצמנו  על  לאכול    ,לקבל 

לזכות שהבית שלנו   ,דרתהוכשרות מבמאכלים כשרים לחלוטין  

כשר,י שצריךלפי    אחדכל    בנפרד,  בשר ו חלב    היה  מה ו  ,מה 

שאלת   או יעשהשלא יודע ילמד  , ומה  לתקן  יודע שלא בסדר ש

לזכות לבנים וזה המעשה  .  על מה שנכנס לפה  יזהר לה  מאוד  .רב

וטהורים הזהירות    .קדושים  שע"י  הרמב"ן,  שפירש  וכמו 

 ממאכלות אסורות זוכים לילדים צדיקים. 

לפני ש  כמו שאמר רבנו בשיחות הר"ן,  . דיבורה   -  הדבר השני 

והעיקר לא   ,מעטואם  בה  אם הר   , תורהתלמד    ,  שאתה אוכל

בוקר  לבא   תורה  תפילהאחרי  מיד  לארוחת    בא ל  אאל  ,בלי 

אחרי   בוקר  לישראלו  ,תורהשלמדת  לארוחת  חוק  , מינימום 

לא לאכול    הכלל הוא:  פרקי תהלים.  ימום שנימיננימום שב יומ

  .דיבור ה  עניין זה .בלי שלמדתי תורה

שורש ב יר  האללימוד תורתו  ון בלכו.  מחשבהה  –הדבר השלישי  

קודם  ל ש  העניין.  א  שני דברים:  ופה זה מתחלק ל           .הנשמות

יר האלבשעה שהוא לומד תורה  במחשבה    מכווןשאדם  ,  זיווגה

הב במאצילהחספירת  המושרשת  מושרשות אשר    ,כמה  שם 

מה      .ב    .  נשמה קדושה לבניושם  מכדי למשוך  נשמות ישראל,  

ובפרט  צדיקים  ל  ציונים שבהיות  ל  ,למעשה  יותראלינו  שנוגע  

  , של הצדיק   ןציובוע"י שזוכים להיות בציונו של רבינו הקדוש,  

הנקודה  ו .אפשר לתקן אפילו את מה שאבא שלי לא תיקן םש

ששורה על   הצדיק  נפשארת  לקבל מה  םלזכות שהיא לכוון  

העליון,  מאציל  ל הכמה שרת החשבספי  את ההארהו,  הציון של

שהצדיק ל   בזכות  הזאת  בנקודה  ימיו  כל  עסק  יר  האהקדוש 

מר אהבאנו ש ו  ,בתשובה  םשמות ישראל כדי להחזירנבשורשי 

כלומר    ,יוםהעד    זהבלעסוק  עדיין ממשיך    בזה הצדיקש  רבי נתן,

            וזה מועיל לאדם מאוד. גם אחרי פטירתו, 

שדיבר)   כלליש   פעמים   נוכמו  מ  ,(כמה  לבקש  יכול  לא  צדיק  ה אתה 

אם הוא לא  כלומר, ,ליהתחייב עה אם הוא לא ,שייעשה פעולה

הזה,  תורה הזאת  הת  א  אמר   ,פחות מחויב אליהא  והוהחידוש 

מי שכן אמר  וכפי    הקדוש,  רבנושהוא  ת התורה הזאת  א  אבל 

מגיע עם צ'ק פתוח על   תהאצלו א  נתן,  שפירש את דבריו רבי 

הוא חתום ו  "רבנו נחמן בן פייגא",שכתוב שמה בחתימה    ,שמו

רבנו  "   :לצדיק  ואני מגיע לציון עם הצ'ק הזה ואומר   הזה,  על הצ'ק

  , ת התורה שלך בציון הקדוש א  דמ אתה אמרת שמי שפה לו

יודע מה הסיפור    , יר בשורש נשמות ישראלאאתה מ  אני לא 

כדי    ,תאיר בשורש הנשמה שלישאני מבקש ממך    ךא  ,שלי

)אפילו אם    יה תלמיד חכםנשמתי ועי"ז אהלתקן את  יוכל  שאני  

  ".  , זה מועיל מאוד לאדםנשמתי(  שורשאבא שלי לא האיר ב

ומרב מהצדיקים  שחזרו  אחרי  האורות  כעת  כל  עם  הקדוש,  נו 

יש לנו יותר להתחזק בעבודת השם,   העצומים והמתנות שקבלנו,

הכיסופים   להגביר את  מעכשיו  וכבר  בכוונה,  ובתפילה  בתורה 

ובפ פעם הבאהוהרצונות ל  אש השנהלר נסיעה שלנו  ה  ט עלר , 

בעזרת ו  ,כיסופיםוגעגועים    כבר יש לנוו   של רבנו שעולה על הכל,

נו כול  נזכה  ראש השנה  לכיסופים  הגעגועים ו ה  יתברך בזכותהשם  

 .  , אמןבעזרת השםבאומן  שם ביחד עוד הפעם להיות

 עריכה: ליאור גבע           שבת שלום ומבורך.

 ( ת.נ.צ.ב.ה    חיים בן מוסא ז"ל  -צדוק בן צאלח     -צביה בת סאלם  )מוקדש לע"נ 

  

 


