
  בסד. ראש חודש אב תשע"ג.

  בשמחה. –ממעטין                                 

  

   ז פרק דברים ספר) 6(

 ְּפנֵי ַעל ֲאֶׁשר ָהַעִּמים ִמּכֹל ְסגָֻּלה ְלַעם לֹו ִלְהיֹות ֱא'ֶהי% יְדָֹוד ָּבַחר ְּב% ֱא'ֶהי% ַלידָֹוד ַאָּתה ָקדֹוׁש ַעם ִּכי) ו(

  :ָהֲאָדָמה

  ָהַעִּמים ִמָּכל ַהְמַעט ַאֶּתם ִּכי ָּבֶכם ַוּיְִבַחר ָּבֶכם יְדָֹוד ָחַׁשק ָהַעִּמים ִמָּכל ֵמֻרְּבֶכם 'א) ז(

   א/פט דף חולין מסכת בבלי תלמוד) 1(

 שאפילו בכם חושקני לישראל הוא ברוך הקדוש להם אמר' וגו בכם' ה חשק העמים מכל מרבכם לא 

 עפר ואנכי לפני אמר לאברהם גדולה נתתי לפני עצמכם ממעטין אתם גדולה לכם משפיע שאני בשעה

 נתתי כן אינן כוכבים עובדי אבל איש ולא תולעת ואנכי אמר לדוד מה ונחנו אמר ואהרן למשה ואפר

' וגו הארצות אלהי בכל מי אמר לסנחריב' ה מי אמר לפרעה עיר לנו נבנה הבה אמר לנמרוד גדולה

 רבא אמר ימים בלב ישבתי אלהים מושב אמר צור מלך לחירם עב במתי על אעלה אמר לנבוכדנצר

  שנאמר גדול יוחנן רבי ואיתימא

   לז פרק תהילים ספר) 1(

  :ַרִּבים ְרָׁשִעים ֵמֲהמֹון ַלַּצִּדיק ְמַעט טֹוב) טז(

   רפב סימן קמא מהדורא -  ן"מוהר ליקוטי ספר

 ּוְלַהְרִחיק, ָּתִמיד ְּבִׂשְמָחה ִלְהיֹות ְמאֹד ִלּזֵָהר ָהָאָדם ֶׁשָּצִרי< יָדּועַ  זֶה ִּכי, ְּבַעְצמֹו ַּגם ִלְמצֹא ָהָאָדם ָצִרי< ְוֵכן

 ׁשּום ּבֹו ֶׁשֵאין ְורֹוֶאה ְּבַעְצמֹו ְלִהְסַּתֵּכל ְּכֶׁשַּמְתִחיל ַוֲאִפּלּו). ְּפָעִמים ַּכָּמה ֶאְצֵלנּו ַּכְמבָֹאר( ְמאֹד ְמאֹד ָהַעְצבּות

 - ַעל - ַאף, ְוָׁשלֹום ַחס, ְׁשחֹוָרה ּוָמָרה ְּבַעְצבּות זֶה יְֵדי ַעל ְלַהִּפילֹו ָּדָבר ַהַּבַעל ְורֹוֶצה, ֲחָטִאים ָמֵלא ְוהּוא, טֹוב

 ָמיוִמּיָ  ָעָׂשה ֶׁשFא ֶאְפָׁשר ֵאי< ִּכי, טֹוב ְמַעט ֵאיזֶה ְּבַעְצמֹו ְוִלְמצֹא ְלַחֵּפׂש ָצִרי< ַרק, ִמּזֶה ִלּפֹל לֹו ָאסּור ֵכן - ִּפי

 ְּפָצִעים ָמֵלא ֵּכן ַּגם ֶׁשהּוא רֹוֶאה הּוא, ַהּטֹוב ַהָּדָבר ְּבאֹותֹו ְלִהְסַּתֵּכל ֶׁשְּכֶׁשַּמְתִחיל ְוַאף, טֹוב ָּדָבר אֹו ִמְצָוה ֵאיזֶה

 ּוַמֲחָׁשבֹות ְּפנִּיֹות ָמֵלא ֵּכן ַּגם הּוא, ַלֲעׂשֹות ֶׁשּזָָכה ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ְוַהָּדָבר ַהִּמְצָוה ֶׁשּגַם ֶׁשרֹוֶאה ַהיְנּו, ְמתֹם ּבֹו ְוֵאין

 ִּכי, טֹוב ְמַעט ֵאיזֶה ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ְוַהָּדָבר ַהִּמְצָוה ְּבאֹוָתּה יְִהיֶה ֶׁשFא ֶאְפָׁשר ֵאי< זֶה ָּכל ִעם, ַהְרֵּבה ּוְפגִָמים זָרֹות

 ָהָאָדם ָצִרי< ִּכי, ֶׁשָעָׂשה טֹוב ְוַהָּדָבר ְּבַהִּמְצָוה טֹוָבה נְֻקָּדה ֵאיזֶה ָהיָה ָּפנִים - ָּכל - ַעל, ֶׁשהּוא ֵאי< ָּפנִים ָּכל ַעל

 זֶה יְֵדי ְוַעל, ל"ַּכּנַ  ִׂשְמָחה ִליֵדי ְוָלבֹוא, ַעְצמֹו ֶאת ְלַהֲחיֹות ְּכֵדי, טֹוב ְמַעט ֵאיזֶה ְּבַעְצמֹו ִלְמצֹא ּוְלַבֵּקׁש ְלַחֵּפׂש

 ָלׁשּוב ְויּוַכל זְכּות ְלַכף חֹוָבה ִמַּכף ֶּבֱאֶמת יֹוֵצא הּוא זֶה - יְֵדי - ַעל. טֹוב ְמַעט ַדיִןעֲ  ְּבַעְצמֹו ּומֹוֵצא ֶׁשְּמַחֵּפׂש

 ָלדּון ֶׁשְּצִריִכין ְּכמֹו ַהיְנּו, ל"ַּכּנַ " ְוֵאינֶּנּו ְמקֹומֹו ַעל ְוִהְתּבֹונַנְּתָ  ָרָׁשע ְוֵאין ְמַעט ְועֹוד" ִּבְבִחינֹות, ִּבְתׁשּוָבה

  זֶה - יְֵדי -  ְוַעל. טֹובֹות נְֻקּדֹות ֵאיזֶה ָּבֶהם ְוִלְמצֹא ָהְרָׁשִעים ֶאת ֲאִפּלּו זְכּות ְלַכף ֲאֵחִרים

 ֵאֶצל הּוא ֵכן ְּכמֹו, ל"ַּכּנַ ' ְוכּו ְוִהְתּבֹונַנְּתָ ' ְוכּו ְמַעט ְועֹוד ִּבְבִחינַת, זְכּות ְלַכף חֹוָבה ִמַּכף ֶּבֱאֶמת אֹוָתם מֹוִציִאין

 ַעְצמֹו ֶאת ְלַחּזֵק ְּכֵדי, ֲעַדיִן טֹוָבה נְֻקָּדה ֵאיזֶה ְּבַעְצמֹו ְוִלְמצֹא, זְכּות ְלַכף ַעְצמֹו ֶאת ָלדּון ֶׁשָּצִרי<, ְּבַעְצמֹו ָהָאָדם

ַּמח, ַעְצמֹו ֶאת יְַחּיֶה ַאְּדַרָּבא ַרק, ְוָׁשלֹום ַחס, ְלגְַמֵרי יִּפֹל ֶׁשFא ַֹ , ְּבַעְצמֹו ֶׁשּמֹוֵצא בַהּטֹו ִּבְמַעט נְַפׁשֹו ֶאת ִויש

 עֹוד ְּבַעְצמֹו ִלְמצֹא, עֹוד ְלַחֵּפׂש ָצִרי< ֵכן ּוְכמֹו, טֹוב ָּדָבר ֵאיזֶה אֹו ִמְצָוה ֵאיזֶה ִמּיָָמיו ַלֲעׂשֹות ֶּׁשּזָָכה ַמה ְּדַהיְנּו

 -  ּגַם ִמָּׁשם יֹוִציא זֶה ָּכל ִעם, ַהְרֵּבה ִּבְפסֶֹלת ְמעָֹרב ֵּכן - ַּגם הּוא ַהּטֹוב ַהָּדָבר אֹותֹו ֶׁשַּגם ְוַאף, טֹוב ָּדָבר ֵאיזֶה

 :טֹוָבה נְֻקָּדה ֵאיזֶה ֵּכן


