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שהתורה וארץ ישראל הם מן ', חפץ חיים'מובא בשם ה
, יחסם זה לזו. הקניינים שקנה הקדוש ברוך הוא בעולמו

והגוף זה ארץ ,  הנפש זו התורה–הוא ביחס לגוף ולנפש 
אלא זקוקה , הנפש בלבד אינה יכולה להתקיים. ישראל

וזקוק הוא , עפר מן האדמה,  והגוף הוא רגב,היא לגוף
וגופה היא , ה הקדושהנשמת ישראל היא התור. לנפש

ומובן שאין הנשמה יכולה להתקיים בלא . ארץ ישראל
וכל המצוות התלויות בארץ אי אפשר לקיימן , גוף

  . מבלעדי ארץ ישראל
  

,  כאן אסור לנו לשבת–בגלות אין כל מעמד לעמינו 
 ,  לשלוח יד במסחר וקניין לנוובמקום אחר אסור

, אבל סוף סוף, לינוכאן מתנפלים עלינו וכאן מעלילים ע
למרות הקושי , אנו חיים וקיימים, יתברך' בעזר ה
, היא כמו פיסת קרקע,   וארץ ישראל בלא תורה.הגדול
 , ורק שניהם כאחד טובים, בלא נשמהגוף 

רוקע הארץ : ")ישעיהו מב(כמאמר הנביא ישעיהו 
  ".נותן נשמה לעם עליה, וצאצאיה

  
 ממצוות ישוב ארץ עולם לא הסיח דעתומ' חפץ חיים'ה

פעם הקריאו . צומהחיבתו לארץ ישראל היתה ע. ישראל
, שבו הביע אחד המשכילים תקוותו, לפניו מאמר בעיתון

שסוף סוף ארץ ישראל תהיה עצמאית כמו מדינת 
 . בולגריה שקמה על חורבות המדינה הטורקית

מונה אלף וש! ?היתכן הדבר" :ח פרץ בבכי ואמר"והח
מרבים אנו , דמנו נשפך כמים, בליםומאות שנה אנו ס

וכאן מסתפקים , פילה ותחנונים להחלץ מעול הגלותבת
הם במועט ושכחו לגמרי את היעודים של נביאינו 

הרי דבר אחד לא ישוב , והבטחת תורתינו הקדושה
  "...ריקם

  , יזכנו למצוות ישוב הארץ בשלימות' ה
 .אמן,  מהגלות במהרהשנצאו

  יציאת    לרבינו כניסת                
  ק       תם"ק       ש"ש          

  18:21     17:43    16:28: ירושלים 
  18:17     17:44    16:43:  תל אביב
 18:15     17:42    16:32:       חיפה
   18:19     17:45    16:44: באר שבע

         

  שבט
  )ן"הר(ר ראובן " נסים ב'ר, רפאל ישעיה אזולאי' ר -'ט 
  שלום שבזי ' ר, יוסף יצחק שניאורסון'  ר-'י

  ם מפאדובה"מהר, )ש"הרש(שלום שרעבי מזרחי '     ר
     צחק אביחציראי' ר, )פני יהושע(יעקב יהושע 'ר -ד"י

  נצולין מגזירת שמד, בזכות נר תמיד הדולקים השמן זית
    

מצות יאכל את " :בסוף הפרשה מביאה התורה את הציווי בעניין החמץ
  ל"רבותינו זודרשו . "בכל גבולך ... ולא יראה לך חמץשבעת הימים 

 . " אתה רואה של אחריםלאב, שלך אין אתה רואה": )פסחים דף ה' מס(
 אין הישראל חייב , בימי הפסח וחמצו בידוישראלנכנס גוי לבית השאם 

 הוא רק בחמץ סור לראות את החמץיאהש, מצאנו למדיםנ. להוציאו מביתו
   . ולא של גוישלך

  
על שם , "חמץ"נקראים בשם , זרות והרהורים לא טובים חלילהמחשבות 

  כחמץממש" משהו"אסורים בוהם . שהם מחמיצים ומקלקלים את המוח
אבל אם . בולינווצריכים לבערם ולבטלם ולגרשם מג, שאיסורו במשהו

ומתגבר בכל כחו לבער ולגרש את המחשבות הרעות , האדם עשה את שלו
על זה אין , ואף על פי כן הן באות עליו בכל פעם מחדש בעל כרחו, מקרבו

, )הרהורים אות מו(דות ל בספר המ"וכמו שמביא רבינו ז, האדם חייב כלל
שאין ברשות האדם , רעה העולה על הלב פתאוםשהחמדה והמחשבה 

. כ"ע. אלא כאשר יהרהר וחוזר ומהרהר, אין נענשים עליה, להפטר ממנה
ולהבא לא  מכאן –והעיקר , ןִיהעבר ַא: )חלק ב סימן מט(ן "בליקוטי מוהרוכן 

 והן הן במחשבה ,ויהיה שב ואל תעשה על כל פנים ,יעשה עוד
 'שב ואל תעשה'וצריך להיות , כי גם בעולם העשיה יש מחשבה, במעשה

 ואל יסתכל על זה א אל יחושלומה שנעשה עמו ממי, במעשה ובמחשבה
, שלך אין אתה רואה", ל בעניין החמץ"וזהו מה שלימדונו חכמינו ז. כלל

 , שאדם נזהר ונשמר מחמץ שלו מאחר –" אחריםאבל אתה רואה של 
ואם בכל זאת נכנס ,  שלא יחמיץ את מוחו במחשבות והרהורים רעיםהיינו

 שהם ההרהורים הבאים על האדם ,מדו בידוחו, שהוא היצר הרע, "גויה"
רק שצריך להזהר שלא יגע , כי אין זה חמץ שלו, אינו חייב על זה, בכוונה

   . ינו שלא ימשך אחר המחשבות הללויה, ולא יהנה ממנו, בו
  

על ידי שאין האדם מתייחס למחשבות הלא טובות שעולות , על פי רוב
אינו צריך להצטער ולהבהל אם עולות לו אבל . לא יסתלקו ממנוממי, במוחו

 שלא יחמיץ את, רק יהיה נזהר שלא יהיה החמץ שלו, מחשבות כאלו במוחו
שאין צריך , ל"ו רבינו זנוכבר לימד. ולא יהרהר בה כלל, המחשבה במוחו

אלא פשוט להסיח דעת , לנענע את הראש כשעולה מחשבה לא טובה בראש
ועל ידי זה תלך ממנו , ה ומתן וכדומאאו מש, חרת של היתרלמחשבה א
לכן אם , כיון שאי פאשר למוח לחשוב שתי מחשבות בבת אחת, המחשבה

  . מיד תלך ממנו המחשבה ההיא, חרתאה חושב מחשב
  
 ולזכות למחשבות קדושות וטהורות,  מכל מחשבה זרהנו להנצלייזכ' ה

.אמן



 

 

  
  

  

    
  א" שליטש"מוהראדברי 

  
והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך למען תהיה 

       – ממצרים' בפיך כי ביד חזקה הוציאך ה' תורת ה
, )נדמ "ליקו(ל "על פי המבואר בדברי רבינו ז, יש לומר

, שצריכים לשמור מאד את הזכרון שלא יפול לשכחה
      ,  חס ושלום,היינו כמו שרואים, בבחינת מיתת הלב

כמו כן ,  הוא מת-אצל אדם בגשמיות שכשנארע לו דום לב
רשעים בחייהם "בחינת , שאז הוא מת, יש דום לב ברוחניות

  . )ברכות יח(" קרויין מתים
  

 יתברך ' הכי הלב של בר ישראל צריך תמיד לבעור רק אל
ולזה זוכים על ידי שזוכרים תמיד אותו , בהתלהבות עצומה

 הקדוש לואז לבו בוער תמיד א, יש עוד עולםש, יתברך
מים רבים לא יוכלו לכבות את : " אצלוםומתקיי, ברוך הוא

כי מרוב , )שיר השירים ח(" האהבה ונהרות לא ישטפוה
אף אחד לא יכול לכבות את , יתברך' תבערת לבבו אל ה

וכל זה אם הוא תמיד , האהבה הגדולה שיש לו אליו יתברך
ך שהוא חשוב יוא, ] את העולם הבא[זוכר בעלמא דאתי 

    –" טוב עין" זה צריכים שבילב אבל ,יתברך' בעיני ה
     ,  ולהיפך,להסתכל על עצמו ועל אחרים בעין טובה

שהוא לא שוה ,  מיתת הלב–" רע עין"היצר הרע מכניס בו 
, עד שעל ידי זה האדם מתרשל מתורה ותפילה, שום דבר

         , כרון בין עיניךולזוזה  ,ומקיום המצוות המעשיות
כרון בא על זה, ולהיפך, "רע עין"כי השכחה באה על ידי 

  ".טוב עין"ידי 
  

והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך למעת "וזה 
 "ממצרים' בפיך כי ביד חזקה הוציאך ה' תהיה תורת ה

שלא ,  הוא לקשור את ידיו, כל עניין מצוות התפילין–
אלא , 'כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה'יחשוב לרגע 

שהקדוש , והיה לך לאות ידךשזה , תמיד יזכר בו יתברך
על ידי ? ואיך תזכה לזה, ברוך הוא נותן לך מה שיש לך

שתמיד תסתכל בעין טובה על עצמך , ולזכרון בין עיניך
ועל ידי זה יהיה לך זכרון לזכור בעלמא , והן על אחרים

כי כל סיבת התרשלות , בפיך' ורת הלמען תהיה ת, דאתי
מ שוברו ואומר לא "ס-היא מפני שה, האדם מלימוד תורה

 אדם בוערב הלאבל אם , שהוא כבר לא שוה שום דבר
ידי זה הוא  על –וזוכר תמיד בעלמא דאתי , יתברך' אחרי ה

.וזוכה להכלל באין סוף ברוך הוא, יוצא מכל המיצרים
  

  
  

  
  
  

  
  
 
  
 
  

  
  

  
  

    
  
   
  
   

  

  
  

  
 

  
 דֹוְר ָקן פעם לכפרדמ שהז,מסופר על רבי יוסי בן פזי

וראה בליל שבת . שהיו שם אנשים שמחים בחלקם
שהמארח שלו לפני השינה עומד בצד אחד וזוגתו קודש 

ומרבים בתפילה כדי שיזכו להפקד בבן צדיק , בצד השני
, מקיים מצוות ולא זז מהתורה ימין ושמאל, יםירא שמ

 כי ראה שמכוונים, "ךכיהי רצון שתזכו ל"ואמר להם 
 לאחר כמה חזר רבי יוסי לשםשוכ.  לשם שמיםהם

שהוא כעת בן , נולד להםש  ראה את אותו הבן,שנים
 ואמר לו אביו.  רבי יוסיםולא רצה לדבר ע, שבע שנים

 הילד ענהו, שהוא גברא רבה שיבוא אליו ]לרבי יוסי[
. שחושש מלבוא אליו כי אולי אין נשמתו קדושה

מתו שורואה שנ, ענה לו והתקרב אליו, תמה אביושוכ
והודה לו .  רב מזמן אבל מזמן קרוב ולא,באמת קדושה

אבל עמל ויגע , כי היה עדיין רווק, רבי יוסי על כך
ומכאן מעלת התפילה . בתורה עד שזכה לנשמה קדושה

ני המצוה בליל שבת קודש כדי לזכות פשל ההורים ל
  )דף יא א(זהר חדש . לבנים צדיקים

  תומחלוק
צריך להשתדל תמיד אחר כל זכות ודבר טוב שאפשר 
 , למצוא בישראל ולדון את כל אדם לכף זכות

ואז יהיה נצול תמיד , אפילו החולקים עליו והמבזים אותו
יתברך בכמה ' ה-ועל ידי זה עושה כתר יקר ל. ממחלוקת

  )ן ו בסוף"ליקוטי מוהר( .מיני אבנים טובות
~.~   
 והוא שותק ואינו משגיח ותכשיש עליו מחלוקות ומריב

ושומע חרפתו , על המחלוקות והבזיונות שמבזים אותו
 .  זה עיקר תשובתו ותיקונו על כל העוונות–ואינו משיב 

והוא חכם באמת וזוכה לכבוד אלקי ולחלק טוב לעולם 
 ',  על כסאושביאדם ה'ויזכה להכלל בבחינת , הבא

   )שם( .שמשם יוצא המשפט על כל באי עולם
~.~   

מתבטלות המחלוקות ,  בתפילהעל ידי מחיאת כפיים
   )מד( .ומתבטל הרג ואובדן מן העולם וזוכים לשלום

~.~   
  .על ידי טבילת מקוה נמשך דעת ומבטל המחלוקות

  )ו ז, נו(



 
          ע" זיה" עדוד מלך ישראל                                                                                   

  
  

  לא להתחרט כשעושים חסד 
  

לעשיר אחד היה . ה"בימי דוד המלך ע, מעשה שהיה בזמן הרעב
והנה עברו שלושה ימים שלא בא . ישה בניםמולו ח, שכן עני
צעקו הילדים , כשהגיע ערב שבת קודשו ,וך פיהםאוכל לת
! אחרת נמות ברעב, השג לנו משהו לאכול, אבינו הקיר :לאביהם

. ויצא מן הבית, לא יכל האב לראות את ילדיו במצב קשה זה
    : ואמר בלבו, בדרכו עבר על פני ביתו של שכנו העשיר

        , ואמנם אף פעם לא ביקשתי ממנו דבר, שכנים אנחנו"
 במבוכה ניגש הוא ".אנסה הפעם לבקש ממנו איזה מאכל לילדי

פתחו המשרתים את הדלת ושאלו . ודפק על דלתו, לבית העשיר
, שהנני השכן העני, אימרו לאדוניכם העשיר: אמר העני. לרצונו

וכל אמפני שכבר שלושה ימים לא בא , לדייומבקש אני נדבה ל
 הלכו המשרתים וסיפרו .לתוך פיהם

תשאלו אותו : אמר העשיר. את לעשירז
ותתנו לכל אחד , כמה נפשות יש לו

המשרתים עשו  .ר לחם אחדָּכביצה וִכ
ונתנו לעני ככר לחם , כמצוות אדונם

  .אחד ושבעה ביצים שלוקות
  

רצה העשיר , לאחר כמה שנים, והנה
ופנה אל העני , להרחיב את ביתו

 , חויטשימכור לו כמה מטרים מש
, בטענה שזו נחלת אבותיווהעני התנגד 

ומה גם שהוא מטפל בילדיו לבדו 
 . וברצונו להרחיב את ביתו שלו

 איך לנשל את העשיר כעס וחיפש עצה
וא והנה נזכר ה. העני לגמרי מנחלתו

הלך העשיר לפני דוד המלך . באותו זמן שנתן לו את הביצים
 ברצוני שבית ,לפני כשבע שנים נתתי לשכני ביצים: ואמר לו

 כמה ביצים וכמה תרנגולים היו יוצאים אם –ן יערוך חשבון הדי
עשו . ותחייבו את שכני, הייתי מעמיד על הביצים תרנגולות

קראו . והתקבל סכום כסף גדול מאד, השופטים את החשבון
האם זה נכון שלפני שבע שנים : השופטים לשכן העני ושאלו אותו

אם זה נכון שעד  וה.כן: ענה להם העני? לקחת משכנך שבע ביצים
אם : אמרו לו השופטים. זה נכון: אמר להם? עכשיו לא החזרת לו

כנגד כל הפסד אותן שנים , כן עליך לשלם לו סכום כסף זה
עשיר ביקש מדוד המלך שיתן לו ה !ששכנך לא הרויח מהביצים

ובהיותם . שני שוטרים שיפקדו על העני שישלם לו את החוב
והוא מוכן לתת , יר שירחם עליוביקש העני מהעש, הולכים בדרך

אפילו אם תיתן לי את : אמר לו העשיר. לו כמה שטח שהוא רוצה
  והשוטרים משכו את . אני לא מוכן לוותר לך, כל הנחלה שלך

  ...עיזרו לי! הצילו: והעני החל לצעוק, העני בפקודת דוד המלך   

יצא מבית המדרש בשמעו את , מלךה שלמה בן דוד ,והנה
שאל את . וניגש לראות מה קרה ומה פשר הצעקות, הצעקות

שהעני חייב כסף , ריםטאמרו לו השו. עשה העניהשוטרים מה 
      , נכמרו רחמיו של שלמה על העני. לעשיר ומסרב לשלם

 ואם עד מחר לא ימצא לו, ותו אצלואואמר לשוטרים שיפקידו 
. ויעשו לו כמשפט אביו דוד, הוא יחזיר אותו אליהם, תקנה

. והלכו עם העשיר לדרכם, השוטרים עזבו אותו בידי שלמה
כי אינו יכול לעמוד , התחנן העני בפני שלמה שיציל אותו מידיהם

וכשהטיב לו במאכל ,  שלמה הביא את העני לביתו.במעמסה
 : ה לו העניענ. שאל אותו מה היה משפט העשיר עמו, ובמשקה

  : אלא כך היה העניין, אני לא לויתי ממנו כסף ולא דבר אחר
מצב שלי רע הלפני כשבע שנים היה 

ולקחתי מהעשיר שבע ביצים , מאד
ביקש , לאחר כמה שנים. וככר לחם

, ממני שאמכור לו חלק מנחלת אבותי
הלך וטבע אותי , וכשסרבתי כמובן

ובית הדין חייב אותי בסכום , למשפט
שבעצם כל מטרתו היא לנקום , םעצו
  .בי
  

האם הביצים היו : שאל שלמה את העני
כי היה ,  בודאי:ענה לו העני? שלוקות

     : אמר לו שלמה. זה בערב שבת
. שמע בקולי ועשה ככל אשר אומר לך

! כל אשר תאמר לי אעשה: אמר העני
: נתן לו שלמה חמישה שקלים ואמר לו

תבוא ,  בבוקר10 בשעה רמחו, לך תקנה פולים ותשלוק אותם
ותעשה את , למקום פלוני שיש שם אדמה שלא מצמיחה כלום

אבי שוכ, ואני אבוא לשם באותה שעה עם אבי. עצמך זורע אותם
תאמר , שאל אותך מה אתה עושה באדמה מלוחה זויירד מהסוס ו

        : אמר לךיאבי בודאי יכעס עליך ו. לו שאתה זורע פולים מבושלים
         : ואתה תאמר לו! ?ר שפולים מבושלים יצמיחואיך אפש

גם פולים מבושלים , גוליםאם ביצים שלוקות מולידות תרנ
 , וד המלךדהבין , לאחר המקרה. עשה העניוכך . יצמיחו

ומיד קרא לעשיר ושאל , שהביצים שנתן לו העשיר היו שלוקות
: שירענה הע?  היו שלוקותוהאם זה נכון שהביצים שנתת ל: אותו
עשית טובה לאדם בשעת ! ?אינך מתבייש: אמר לו דוד המלך. כן

! ?ועכשיו אתה רוצה לנשל אותו מאדמת אבותיו, ]צרתו [דחקו
, תתן לו מיד, שכמה כסף שרצית לקחת מהעני, גוזר אני עליך

.שילכו עם העשיר ויגבו את הסכום, וציוה על השוטרים

  
  )דרשה לישראל(

  

 מובא מספר המידות 

  של ציונו הקדוש 
 ה" עךדוד המל



 
 
 
 

           
 
 
 

                              
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                             
 

                                                                                       
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

, "מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד": רבינו אמר
  ?איך עושים את זה

   :חלק ב
, וכמו שהבאנו בחלק הקודם, שמחה זה לא דבר פשוט

, עד שרבינו אמר, לקנותה קשה מאד ,שמעלת השמחה
 )בדיחות כשרות(שנדמה שרק על ידי מלתא דשטותא 

על השמחה , אבל על כל פנים. אפשר להיות שמחים
שאת מעלת , " אליך הדבר מאדקרובכי  ":אפשר לומר

השמחה אפשר להשיג על ידי התורה והתפילה שאדם 
: )תהלים יט(  על התורה הרי כבר נאמר.לומד ומתפלל

ה הקדושה רשסגולת התו ,"ישרים משמחי לב' קודי הפ"
בפרט שהיא , אבל גם התפילה. היא לשמח את הלב

שהרי התפילה היא , מביאה שמחה, התלהבותבחיות ו
כמו , ובמקומו יתברך יש רק שמחה, 'ה-דביקות ב

מגלה לכן . )דברי הימים טז( "עוז וחדוה במקומו" :שכתוב
י התורה והתפילה שעל יד, ) כב סימןמ"ליקו (ל"לנו רבינו ז

 להתפלל –והעיקר הוא תפילה . אפשר לזכות לשמחה
פעם  וכך ילך בכל, בכל פעם להשיג הנסתר ממנו

  . השמחה עיקר –ועל ידי זה דרך זה , מדרגא לדרגא
  

שעל ידה [שלהגיע לתפילה , ב כורהתל ב"מבאר רבינו ז
! אי אפשר אלא על ידי תיקון הברית] באים לשמחה
שתיקון הברית מביא , מבואר )תורה כג(ובמקום אחר 

 כמה שהאדם יותר שומר על :זאת אומרת. שמחה
עיניו מלהסתכל במקומות אסורים ועל  על –קדושתו 

 ,וכן כמה שיותר שומר על מוחו, דברים אסורים
זה על ידי ,  חלילה בדברים שהם הפך הקדושהמלהרהר

א "מרן חיד(רמזו על זה בספרים הקדושים ו. זוכה לשמחה
 בא חלילה שעל ידי עצבות, )'עבודת הקודש'ל בספרו "ז

 בא  על ידי שמירת הקדושה-ולהיפך, לפגם הקדושה
, בתורה כד, מובאכבר ו. שהיא הפך העצבות, לשמחה

כי הקליפות הן , שצריך להתרחק מעצבות מאד מאד
צבות מתגברת עוכשה, והן תוקף הדין, בחינת עצבות

  שלןשהיא שמחת, זה בחינת גלות השכינה, חלילה
הוא על , ת ועלית הקדושהועיקר ביטול הקליפו, ישראל

  ה בגליון הבא נביא את חלק ג"עב    ! ידי שמחה
  

ביום בהיר החלו כאבים עזים : ב"מספר רב אחד מארה
לחרדתי גיליתי שגידול . לתקוף אותי באיזור בית השחי

. היו לי יסורים נוראיים מזה, מוגלתי גדל ותופח במקום
ואחרי התיעצות רפואית הוחלט לבצע , נשלחתי לבדיקות

די למנוע את המשך כ, ניתוח מהיר להסרת הגידול המפחיד
  –קביעת הרופאים היתה חד משמעית  .התפתחות הגידול

בעוד אני מכין עצמי נפשית  .אין דרך אחרת מלבד ניתוח
מתקשר אלי אחי ומבקש ממני לנסוע איתו , לקראת הניתוח

בטרם ימלאו לו שבע , ש באומןיחד עם בנו הקטן לציון הקדו
שכל ילד ,  נחמןכי ידועה ומפורסמת הבטחתו של רבי. שנים

יהיה שמור בקדושה מן , שנים'  בן זשיבוא אצלו קודם היותו
, ראיתי בכך השגחה משמים. החטא הידוע עד יום חתונתו
 עלינו לציון , נסענו לאומןה"בע. ובחפץ לב הסכמתי לנסיעה

  .מעומק הלב' ה-ובמשך שעתיים התפללתי ל, הקדוש
 חש בזרם של פתאום אני, בדרכי חזרה אל הדירה ששכרתי
 , הגולה פשוט התפוצצה, רטיבות מתחת לבית השחי
ומיד רצתי , לא יכלתי להתאפק! וכל המוגלה נשאבה החוצה

התרגשות עצומה לאשתי אל בוצעקתי , ב"להתקשר לארה
  ! !ה ג ו ל ה  ה ת פ ו צ צ ה : תוך שפופרת הטלפון
  "!נסים מעל הטבע": התבטאות הרופאים
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  הזמנים לפי אופק תל אביב

  וכדומה רפואה , הצלחה, נ"הקדשות לע
  

  חסויות  וכן, ניתן לשלוח למערכת
  
  ותגובות  הצעות, ברכות ואיחולים

  
 !תתקבלנה בברכה

  כל הרוצה להצטרף להאדרת התורה 
  לזיכוי הרבים ולהפצת האור של רבינו 

  י הפצת הגליון בכל רחבי הארץ ואף בעולם "ע
  נשמח לארח כל אחד ואחת במערכת ההפצה 

   אנא פנו אלינו בהקדם האפשרי
  !תבורכו מפי עליון
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