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גם אלה דברי רבנו זכרונו לברכה :המוסר של התורה שלי נפלא ועצום מאד .אלו היו אומרים זאת
התורה בלשון אחר בלשון מוסר ,היה מעורר ומשבר את הלב מאד כי כולה מוסר השכל ,מוסר
גדול ונורא מאד .על כן צריך לזהר לקים מה שהזהרתי אתכם לעשות מן התורה תפילה .כי תכף
כשמתחילין להכניס זאת התורה בתוך דברי התעוררות ושיחה של תפלה בודאי תעורר ותשבר את
לבו מאד כנזכר לעיל.
(שיחות הר"ן  -קצ"ו)

העמוד
בליקו"מ

ליקו"ה
יו"ד ח"ב

עב.
עב:
עג.
עג:
עד.
עד:
עה.

פ'
פ"א
פ"ב
פ"ג
פ"ד
פ"ה
פ"ו

לקוטי-הלכות

הלכה למעשה
עפ " י הד ף ה י ומ י בל י ק ו " ה

הלכות מילה ג'  -ד'

א .עִ ּקַ ר ִה ְתּגַּלּות ְקד ַֻּׁשת יִ ְשרָ אֵ ל הּוא
עַ ל יְ דֵ י ִּתּקּון הַ ּבְ רִ ית ֶׁש ִהוא יְ סו ֹד ּכָ ל
הַ ּתו ֹרָ ה ּכֻּלָ ּה( .ג –ט)
_______________________

תורה נ"ז – שאלו את רבי יוסי



יקר ָּתלוּי ְּב ַח ְכ ֵמי ַה ּדוֹר!
ָה ִע ָּ
ס"ק א" :מַ ּכָ ה אֲ ֶׁשר ֹלא כְ תּובָ ה ּבַ ּתו ֹרָ ה"' 1זֶהּו
ִמיתַ ת ּתַ לְ ִמידֵ י חֲ כָ ִמים' ,הַ יְ נּו הַ ִּמיתָ ה ֶׁשּתַ לְ ִמידֵ י
יתין אֵ יזֶהּו ָאדָ םּ .כִ י חו ֹלַ ַאת הַ ּבָ ָאה
חֲ כָ ִמים ְמ ִמ ִ
לָ ָאדָ ם עַ ל ֶׁשעָ בַ ר עַ ל ּדִ בְ רֵ י רַ ּבָ נָן ,אֵ ין לו ֹ רְ פּוָאה,
וְ הּוא מֵ ת ִמן הַ חו ֹלַ ַאת ,זֶה הַ ִּמיתָ ה ּבָ ָאה עַ ל יְ דֵ י
מַ ּכָ ה אֲ ֶׁשר ֹלא ּכְ תּובָ ה ּבַ ּתו ֹרָ הּ .כִ י ּדְ בָ רִ ים ֶׁשֹּלא
נִ ְכ ְּתבּו ּבַ ּתו ֹרָ ה ,נִ ְמ ְסרּו לַ חֲ כָ ִמים ,וַאֲ נ ְַחנּו ְמצֻּוִ ים
לִ ְׁשמ ֹעַ מֵ הֶ ם .וְ יֵׁש ִמי ֶׁש ְּמזַלְ זֵל ּדִ בְ רֵ יהֶ ם ,וְ אֵ ין
מַ אֲ ִמין ִּד ְברֵ יהֶ ם ,מֵ חֲ מַ ת ֶׁשּנִ דְ מֶ ה לו ֹ ֶׁש ִּמּדְ או ֹרַ יְ תָ א
אֵ ינו ֹ ּכֵ ן ,וְ עַ ל יְ דֵ י זֶה נֶחֱ לֶ ה ּבְ מַ ּכָ ה ֶׁשאֵ ין לו ֹ רְ פּוָאה,
ּומֵ ת ּבָ ּה.

מדור לדור
התורה הקדושה והטהורה שניתנה בסיני,
התורה הנצחית שבה הסתכל הקדוש ברוך הוא
וברא את העולם ,זאת התורה ניתנה למשה
בסיני ,ומשה מסרה ליהושע ,וכך היא עוברת
מדור לדור  -לחכמי הדור.
הם ורק הם ,הם היודעים והמבינים את כוונת
התורה הקדושה ,ואת רצון הבורא ברוך הוא.
ואפילו אם נראה לאדם לפי דעתו והבנתו,
שהצדיקים חכמי הדור הקדושים הולכים נגד
מה שמפורש בתורה ,שידע שרק החכמים הם
הם המבינים את הכתוב בתורה הקדושה ,ורק
להם נמסרה התורה הקדושה לדרוש אותה ,כפי
מה שהם יודעים שזהו רצונו יתברך.
"עַ ל ּכֵ ן הָ ִעּקָ ר ֶׁשּיִ ְהיֶה לו ֹ אֱ מּונַת חֲ כָ ִמים,
ּולְ ִהּזָהֵ ר ִּב ְכבו ֹדָ ם ,לִ ירָ א מֵ הֶ ם ְמא ֹד .וְ ַאף ִאם
נִ ְראֶ ה לו ֹ מֵ הֶ ם ּדָ בָ ר ֶׁשאֵ ינו ֹ ְמפ ֹרָ ׁש ּבְ הַ ּתו ֹרָ ה ּכָ ְך
לְ ִפי ּדַ ְעּתו ֹ ,וְ נִ ְדמֶ ה לו ֹ ֶׁשהֵ ם עו ֹ ִש ֹים ,חַ ס וְ ָׁשלו ֹם,
ְּכ ֶנגֶד הַ ּתו ֹרָ ה ,הּוא צָ רִ יְך לְ הַ אֲ ִמין ֶׁשּבְ וַּדַ אי הֵ ם
עו ֹ ִש ֹים נְ כוֹנָה עַ ל ִּפי הַ ּתו ֹרָ הּ ,כִ י הַ ּתו ֹרָ ה נִ ְמ ְסרָ ה
לָ הֶ ם4".

שלושים ותשע!
"וְ ִה ִּפילו ֹ הַ ּׁש ֹפֵ ט וְ ִהּכָ הּו לְ פָ נָיו ּכְ דֵ י רִ ְׁשעָ תו ֹ
ּבְ ִמ ְסּפָ רַ ,ארְ ּבָ עִ ים יַּכֶ ּנּו" 2מפורש בתורה שצריך
לתת ארבעים מלקות! וחז"ל מבארים שכוונת
התורה הקדושה היא שצריכים לתת לרשע
ׁשע מַ לְ קו ֹת ּדַ וְ קָ א'3.
לׁשים וְ תֵ ַ
'ׁש ִ
ְ
אף על פי שבתורה מפורש ארבעים ,רק החכמים
הקדושים ,הם המבינים שבאמת כוונת התורה
הקדושה הוא שצריך דווקא שלושים ותשע
מלקות.

ב .ה' יִ ְתּבָ רַ ְך ִצּוָנּו ּבְ רַ חֲ מָ יו לָ מּול אֶ ת
ּבָ נֵינּוּ ,ובָ זֶה ָאנּו מַ עֲבִ ירִ ין הָ עָ רְ לָ ה
ּומגַּלִ ין ְקד ַֻּׁשת הַ ּבְ רִ ית ק ֹדֶ ׁש וְ ָאנּו
ְ
מַ חֲ זִ ירִ ין אֶ ת ּבְ נֵי יִ ְשרָ אֵ ל לִ רְ ׁשּותֵ נּו,
יׁשת
לִ רְ ׁשּות הַ ְּקד ָֻּׁשהֶׁ ,שּזֶהּו ּבְ ִחינַת ּכְ בִ ַ
אֶ רֶ ץ יִ ְשרָ אֵ ל מַ ּמָ ׁש ,וְ ה' יִ ְתּבָ רַ ְך נָתַ ן
לָ נּו עו ֹד ּכ ֹחַ יו ֹתֵ ר ֶׁשָאנּו יְ כו ֹלִ ין לִ כְ ּב ֹׁש
אֲ פִ ּלּו חּוץ לָ ָארֶ ץ ּולְ קַ ּדְ ׁשו ֹ ּבִ ְקד ַֻּׁשת
יִ ְשרָ אֵ ל( .ג –ט)
_______________________

גּ .כָ ל הַ ּתַ אֲ ו ֹת ּורְ דִ יפַ ת הָ עו ֹלָ ם הַ ּזֶה הַ ּכ ֹל
הּוא ּבִ בְ ִחינַת ּתַ חַ ת הַ ּזְ מַ ןּ ,כִ י לְ מַ עְ לָ ה
מֵ הַ ּזְ מַ ן ׁשָ ם נִ ְתּבַ ְּטלִ ין ּכָ ל הַ ּתַ אֲ ו ֹת ,וְ אֵ ין
ּומנִ יעו ֹת
אֲ ִחיזָה לְ הַ ּתַ אֲ ו ֹת וְ הַ ּבִ לְ ּבּולִ ים ְ
מֵ עֲבו ֹדַ ת הַ ּבו ֹרֵ א יִ ְתּבָ רַ ְךּ ,כִ י ִאם
ּבִ בְ ִחינַת ּתַ חַ ת הַ ּזְ מַ ן( .ד – ב)
_______________________

תכלית טוב
להגיע לתכלית האמיתית ,להתקרב כראוי
להשם יתברך ,זה אי אפשר כי אם על ידי
הצדיקים הקדושים ,שדרכם עוברת התורה,
ורק הם אלו שיכולים להביא את האדם
לתיקונו ושלמותו הנצחית.
"וְ הַ ּכְ לָ ל ֶׁשהָ עִ ּקָ ר הּוא אֱ מּונַת חֲ כָ ִמים ֶׁשּבָ הֶ ם
ְּתלּויָה ּכָ ל הַ ּתו ֹרָ ה ּכֻּלָ ּהּ .כִ י לִ זְ ּכו ֹת לְ תַ כְ לִ ית טו ֹב
ּבֶ אֱ מֶ ת ִאי אֶ ְפ ָׁשר ּכִ י ִאם עַ ל יְ דֵ י אֱ מּונַת חֲ כָ ִמיםּ .כִ י
ִאי אֶ ְפ ָׁשר לְ הָ ָאדָ ם לְ הַ ּגִ יעַ וְ לַ חֲ ז ֹר לִ ְמקו ֹר נִ ְׁשמָ תו ֹ
יקים הָ אֲ ִמ ִּתּיִ ים.
ּכִ י ִאם עַ ל יְ דֵ י הַ חֲ כָ ִמים הַ ּצַ ּדִ ִ
ּכִ י אֲ ִפּלּו ּכְ ֵׁשרִ ים וִ ירֵ ִאים וְ עו ְֹס ִקים ּבַ ּתו ֹרָ ה אֵ ינָם
יקים
יְ כו ֹלִ ים לְ הַ ּגִ יעַ לִ ְׁשלֵ מּותָ ם ּכִ י ִאם עַ ל יְ דֵ י צַ ּדִ ִ
אֲ ִמ ִּתּיִ יםִ .מּכָ ל ֶׁשּכֵ ן ִמי ֶׁשּפָ גַם אֵ יזֶה ְּפגָם ִמּכָ ל
ֶׁשּכֵ ן וְ כָ ל ֶׁשּכֵ ן ִמי ֶׁשּפָ גַם וְ עָ בַ ר הַ רְ ּבֵ ה חַ ס וְ ָׁשלו ֹם.
ּכַ ּמָ צּוי עַ כְ ָׁשו ְמא ֹד ּבַ ֲעו ֹנו ֹתֵ ינּו הָ רַ ּבִ ים ּכַ אֲ ֶׁשר ּכָ ל
אֶ חָ ד יו ֹדֵ עַ ּבְ נ ְַפׁשו ֹּ .בְ וַּדַ אי ִאי אֶ ְפ ָׁשר לְ רַ ְּפאו ֹתו ֹ
יקים הַ ּגְ דו ֹלִ ים
ּבְ נֶפֶ ׁש וְ גּוף ּכִ י ִאם עַ ל יְ דֵ י הַ ּצַ ּדִ ִ
הַ ּנִ ְפלָ ִאים ּבֶ אֱ מֶ ת ֶׁשּיו ֹדְ עִ ים לִ דְ ר ֹׁש אֶ ת הַ ּתו ֹרָ ה
ּבִ ְׁשֹלׁש עֶ ְשרֵ ה ִמּדו ֹת ּבִ ְׁשלֵ מּות ּבֶ אֱ מֶ ת ,וְ יו ֹדְ עִ ים
ָׁשרְ ֵׁשי נְ פָ ׁשו ֹת ֶׁשל ּכָ ל אֶ חָ ד ִמּיִ ְשרָ אֵ ל ּבְ הַ ּתו ֹרָ ה
וְ כּו' וְ כּו'5".
המשך בעמ' הבא

ד .עִ ּקַ ר אֲ רִ יכַ ת י ִָמים ׁשֶ ְּצרִ יכִ ין לִ זְ ּכו ֹת
ּבְ זֶה הָ עו ֹלָ םּ ,דְ הַ יְ נּו ׁשֶ ּיִ זְ ּכֶ ה ּבְ כָ ל יו ֹם
וָיו ֹם ִמימֵ י חַ ּיָיו לְ ִהּכָ לֵ ל ּבִ בְ ִחינַת יו ֹם
ׁשֶ הּוא ּכֻּלו ֹ ָאר ְֹךׁ ,שֶ הּוא ּבְ ִחינַת עו ֹלָ ם
הַ ּבָ א ׁשֶ הּוא לְ מַ עְ לָ ה מֵ הַ ּזְ מַ ן( .ד – ג)
_______________________

הִ .מי ֶׁשאֵ ינו ֹ זו ֹכֶ ה לְ דַ עַ ת אֲ ִמ ִּתי ּבִ ימֵ י
חַ ּיָיו ,אֲ פִ ּלּו ִאם יַרְ ּבֶ ה ּכַ חו ֹל י ִָמים אֵ ין
זֶה אֲ רִ יכּות י ִָמים ּכְ לָ לּ ,כִ י מַ ה ּיִ ְתרו ֹן
לו ֹ ּבְ רִ ּבּוי יָמָ יו הָ עו ֹבְ רִ ים ּכְ צֵ ל עו ֹבֵ ר,
ּכִ י הֲ ֹלא ּבְ כָ ל יו ֹם הָ ָאדָ ם מֵ תּ ,כִ י הַ ּיו ֹם
ֶׁשחַ י ֹלא יִ ְחיֶה עו ֹד .וְ ִאם ּכֵ ן הּוא מֵ ת
ּבְ כָ ל יו ֹם ,וְ זֶה ּבָ רּור ּומּובָ ן לְ כָ ל ּבַ ר
ּדַ עַ ת לְ כָ ל ִמי ֶׁשּיֵׁש לו ֹ מ ֹחַ ּבְ קָ דְ קֳ דו ֹ.
וְ ִאם ּכֵ ן מַ ה ּיִ ְתרו ֹן לְ בֶ ן מֵ ָאה ָׁשנִ ים עַ ל
ּבֶ ן יו ֹם אֶ חָ ד( .ד – ד)
_______________________

וּ .בְ כָ ל יו ֹם ׁשֶ חַ י יו ֹתֵ ר וְ זו ֹכֶ ה לְ קַ ּדֵ ׁש
עַ ְצמו ֹ ּכָ רָ אּוי ,אֲ זַי מַ ְׁשלִ ים ּדַ עְ ּתו ֹ ּבְ כָ ל
יו ֹם יו ֹתֵ ר ,וְ זו ֹכֶ ה ּבְ כָ ל יו ֹם וְ יו ֹם לְ ִהּכָ לֵ ל
יו ֹתֵ ר וְ יו ֹתֵ ר ּבִ בְ ִחינַת לְ מַ עְ לָ ה מֵ הַ ּזְ מַ ן.
(ד – ג)

המשך מעמ' קודם
תו' נ"ז

זִ .אי אֶ פְ ׁשָ ר לְ הָ ָאדָ ם לָ ב ֹא לִ בְ ִחינַת
לְ מַ עְ לָ ה מֵ הַ ּזְ מַ ן ׁשֶ הּוא ְׁשלֵ מּות הַ ּדַ עַ ת
עַ ד ׁשֶ ַּי ֲעב ֹר ְּת ִחּלָ ה ּתַ חַ ת הַ ּזְ מַ ן ׁשֶ הּוא
ּבְ ִחינַת הֶ עְ ּדֵ ר הַ ּדַ עַ ת ,וְ יִ ְתנַּסֶ ה וְ יִ צְ טָ רֵ ף
ׁשָ ם וְ יִ זְ ּכֶ ה לְ קַ ּדֵ ׁש עַ צְ מו ֹ ּכָ רָ אּויָ ,אז יִ זְ ּכֶ ה
עַ ל יְ דֵ י הַ ּזְ מַ ן ּדַ יְ קָ א לַ עֲלו ֹת ּולְ ִהּכָ לֵ ל
ּבִ בְ ִחינַת לְ מַ עְ לָ ה מֵ הַ ּזְ מַ ן( .ד – ג)
_______________________

ח .עַ ל יְ דֵ י ִמ ְצוַת ִמילָ ה זו ֹכִ ין לְ בַ ּטֵ ל
הַ ּזְ מַ ן ּולְ ִהּכָ לֵ ל ּבִ בְ ִחינַת לְ מַ עְ לָ ה
מֵ הַ ּזְ מַ ן( .ד – ד)
_______________________

טִ .מי ֶׁשּזו ֹכֶ ה לְ דַ עַ ת ָׁשלֵ ם ֶׁשעַ ל יְ דֵ י זֶה
נִ ְתּבַ ּטֵ ל הַ ּזְ מַ ן הּוא זו ֹכֶ ה לְ זִ ּכָ רו ֹן וְ אֵ ין
לו ֹ ִׁשכְ חָ ה( .ד – ד)
_______________________

י .הַ ּנֵעו ֹר ּבַ ּלַ יְ לָ ה נִ ּצו ֹל ִמּכָ רֵ ת( .ד – ד)
_______________________

יא .עִ ּקַ ר הַ ְּתׁשּובָ ה עַ ל ּפְ גַם הַ ּבְ רִ ית
הּוא עַ ל יְ דֵ י ִה ְתקַ ְּׁשרּות וְ ִה ְתקָ רְ בּות
יקים אֲ ִמ ִּתּיִ ים( .ד – ה)
לְ צַ ּדִ ִ
_______________________

יב .הַ ּצַ ּדִ יק ֶׁש ִּקּדֵ ׁש עַ ְצמו ֹ ּגַם ּבַ ּמֻ ּתָ ר
לו ֹ אֲ זַי לְ פִ י ְקד ָֻּׁשתו ֹ ּכֵ ן ּבִ ּטֵ ל ּגַם ְקלִ ּפַ ת
נֹגַּה( .ד – ה)
_______________________

יקים הָ אֲ ִמ ִּתּיִ ים ְמחַ ּזְ ִקין
יג .הַ ּצַ ּדִ ִ
אֱ מּונָתֵ נּו עַ ל יְ דֵ י ׁשֶ ּמַ ְסּבִ ירִ ין לָ נּו
ּבְ ִשכְ לָ ם הַ ּנִ פְ לָ א וְ הַ ּנו ֹרָ אׁ ,שֶ ְּמצַ ְמ ְצ ִמין
צּומים עַ ד
או ֹתו ֹ ּבַ אֲ לָ פִ ים וְ רִ בְ בו ֹת ִצ ְמ ִ
ּומבָ רְ רִ ין לָ נּו ׁשֶ אֵ ין לָ נּו
ׁשֶ ּמַ ְסּבִ ירִ ין לָ נּו ְ
ׁשּום שֵ כֶ ל ,וְ הַ חָ כְ מָ ה רְ חו ֹקָ ה ִמּמֶ ּנּו
ְמא ֹד ְמא ֹד( .ד – ד)
"ָאנּו צְ רִ יכִ ין לֵ ידַ ע ֶׁשאֵ ין לָ נּו ׁשּום
ֵשכֶ ל ּכְ מו ֹ ֶׁשָאנּו רו ִֹאין ּבְ חּוׁשּ .ולְ קַ ֵּׁשר
עַ צְ מֵ נּו ּבָ אֱ מּונָה וְלִ ְסמ ְֹך עַ ל ּדִ בְ רֵ י
יקים הָ אֲ ִמ ִּתּיִ ים לְ הַ אֲ ִמין ּבְ כָ ל
הַ ּצַ ּדִ ִ
ּדִ בְ רֵ יהֶ ם הַ ּנֶאֱ מָ רִ ים ּבֶ אֱ מֶ ת".
_______________________

יד .עִ ּקַ ר הֶ עָ מָ ל וְ הָ עַ בְ דּות הּוא ּתַ חַ ת
הַ ּׁשֶ מֶ ׁש וְ הַ ּזְ מַ ן וְ כָ ל זֶה מֵ חֲ מַ ת ְׁשטּות
וְ חֶ ְסרו ֹן הַ ּדַ עַ ת ׁשֶ ּמֵ חֲ מַ ת זֶה נִ גְ ּדָ ל הַ ּזְ מַ ן
אֶ ְצלו ֹ ּבְ יו ֹתֵ ר ,עַ ד ׁשֶ ּנִ דְ מֶ ה לו ֹ ּכְ ִאּלּו
ּוקבּועִ ים
הַ ּזְ מַ ן ׁשֶ ל יְ מֵ י חַ ּיָיו אֲ רֻּכִ ים ְ
ּכְ ִאּלּו יִ ְתמַ הֲ מַ ּה ּבְ זֶה הָ עו ֹלָ ם ּתָ ִמיד
חַ ס וְ ׁשָ לו ֹם ,וְ חו ֹׁשֵ ב מַ חֲ ׁשָ בו ֹת ּבְ כָ ל עֵ ת
לַ עֲשו ֹת לו ֹ מַ עֲמַ ד ּפַ רְ נָסָ ה ַוע ֲִׁשירּות,
וְ לִ בְ נו ֹת לו ֹ ּבָ ִּתים ּובִ נְ יָנִ ים וְ כֵ לִ ים
ּומ ְת ַיּגֵעַ עַ ְצמו ֹ
וְ כּו' .וְ טָ רּוד ּבָ זֶה ּתָ ִמיד ִ
ּוטרָ חו ֹת ּגְ דו ֹלו ֹת ַועֲבו ֹדו ֹת
ּבִ יגִ יעו ֹת ְ
קָ ׁשו ֹת ּכְ ִאּלּו הָ יָה עֶ בֶ ד ְמׁשֻ עְ ּבָ ד נִ ְמּכָ ר
לְ אֵ יזֶה ָאדו ֹן( .ד – י"ב)
"עַ ל ּכֵ ן ּבְ וַּדַ אי ִמי ֶׁשחָ ס עַ ל עַ צְ מו ֹ
ּומ ְסּתַ ּכֵ ל עַ ל זֶה ּבְ עֵ ין הָ אֱ מֶ ת לַ אֲ ִמּתו ֹ
ִ
ּבְ וַּדַ אי ֹלא ַיע ֲֶשה לְ עַ צְ מו ֹ ׁשּום ְקבִ יעּות
ּכְ לָ ל ּבְ עִ ְסקֵ י הָ עו ֹלָ ם הַ ּזֶה ,וְאֵ ינו ֹ חו ֵֹׁשב
ּכְ לָ ל ִמּיו ֹם לַ חֲ בֵ רו ֹּ ,כְ מו ֹ ֶׁשּכָ תּוב,
ַאל ּתָ צֵ ר צָ רַ ת מָ חָ ר וְכּו' .וַאֲ ִפּלּו מַ ה
ֶּׁשּמֻ כְ רָ ח לַ עֲשו ֹת עֵ סֶ ק ּבִ ְׁשבִ יל ּפַ רְ נָסָ ה
הּוא עו ֶֹשה רַ ק ּבְ דֶ רֶ ְך עֲרַ אי ּובְ הַ עֲבָ רָ ה
ּבְ עָ לְ מָ א ֶׁשֹּלא ּבְ דֶ רֶ ְך ְקבִ יעּות ּכְ לָ לּ .וכְ מו ֹ
ּומלַ אכְ ְּתָך
ָאמרּו ,ע ֲֵשה ּתו ֹרָ ְתָך קֶ בַ ע ְ
ֶׁש ְ
ְׁשלו ֹם ,עו ֹלָ ם
עֲרַ אי .וְאֵ ינו ֹ מַ חֲ לִ יף חַ ס ו ָ
עו ֹמֵ ד ּבְ עו ֹלָ ם עו ֹבֵ ר".

חכם אמיתי

"עִ ּקַ ר הַ חָ כְ מָ ה הָ אֲ ִמ ִּתית
יקים הַ ּגְ דו ֹלִ ים הָ אֲ ִמ ִּתּיִ ים
ִהוא חָ כְ מַ ת הַ ּצַ ּדִ ִ
ֶׁשּזָכּו לְ ִה ְתחַ ּכֵ ם ּבֶ אֱ מֶ ת לַ חֲ ׁש ֹב עַ ל ּתַ כְ לִ יתָ ם
הַ ּנִ צְ ִחי לְ הָ כִ ין לָ הֶ ם צֵ ידָ ה לְ דַ רְ ּכָ ם הָ ָאר ְֹך עַ ד
יקים,
ֶׁשּזָכּו לָ זֶה ּבִ ְׁשלֵ מּותּ .כִ י עִ ּקַ ר חָ כְ מו ֹת הַ ּצַ ּדִ ִ
ֶׁשהֵ ם הַ חֲ כָ ִמים הָ אֲ ִמ ִּתּיִ ים הּוא לְ ִה ְׁשּתַ ּדֵ ל
לִ ְפר ֹׁש אֶ ת עַ צְ מָ ם ִמּזֶה הָ עו ֹלָ ם לְ ג ְַמרֵ י ,עַ ד ֶׁשּזָכּו
לָ זֶה ּבִ ְׁשלֵ מּות ֶׁש ִּׁשּבְ רּו ּכָ ל הַ ּתַ אֲ ו ֹת ּבְ תַ כְ לִ ית עַ ד
קָ צֶ ה הָ ַאחֲ רו ֹן לְ ג ְַמרֵ י ּופֵ רְ ׁשּו עַ צְ מָ ן ִמּזֶה הָ עו ֹלָ ם
ִמּכ ֹל ָוכ ֹל ,וְ ֹלא נִ ְׁשַאר לָ הֶ ם ׁשּום נִ דְ נּוד וְ רֵ יחַ
ׁשל זֶה הָ עו ֹלָ ם5 " .
ִמּׁשּום ּתַ אֲ וָה ֶ

רפואת הגוף והנפש
באמת חובת כל אחד ואחד לבוא לפרישות
העצומה שזכו להם הצדיקים הקדושים .אך
מועטים מאוד הם אלו שזכו לזה בתכלית
השלימות כראוי.
על כן החוב להתקרב לצדיקים אמתיים ועל ידי
שמתקרבים לצדיקים האלו שהגיעו לתכלית
המדרגה ,אזי הם מעלים את המתקרבים
אליהם .למדרגות גבוהות ונעלות אף-על-פי
שהמקורב אינו ראוי לאלו המדרגות.
יקים ּכָ אֵ ּלֶ ה הֵ ם יְ כו ֹלִ ין לְ תַ ּקֵ ן ּכָ ל
"וְ רַ ק צַ ּדִ ִ
מּוטב ּכָ ל ִמי ֶׁשרו ֹצֶ ה
הָ עו ֹלָ ם ּולְ הַ חֲ זִ ירָ ם לְ ָ
לְ ִה ְתּדַ ּבֵ ק ּבָ הֶ ם .עַ ל ּכֵ ן עִ ּקַ ר הַ ִּתּקּון ֶׁשל ְׁשָאר
יקים ּכָ אֵ ּלּו
ּבְ נֵי ָאדָ ם הּוא עַ ל יְ דֵ י ִה ְתקָ רְ בּות לְ צַ ּדִ ִ
לָ הֶ ם ּולְ תַ לְ ִמידֵ יהֶ ם ּולְ תַ לְ ִמידֵ י ּתַ לְ ִמידֵ יהֶ ם
יקים הָ אֲ ִמ ִּתּיִ ים יְ כו ֹלִ ין לְ תַ ּקֵ ן
וְ כּו'ּ .כִ י הַ ּצַ ּדִ ִ
ּולְ רַ ְּפאו ֹת ּכָ ל ָאדָ ם ֶׁשּבָ עו ֹלָ ם ַאף עַ ל ִּפי ֶׁשהּוא
חו ֹלֶ ה ּגָדו ֹל ּבְ נֶפֶ ׁש וְ גּוףּ .כִ י ּכְ מו ֹ ֶׁשהַ ְמבַ ּזֶה
ָאמרּו
ּתַ לְ ִמיד חָ כָ ם אֵ ין רְ פּוָאה לְ מַ ּכָ תו ֹ ּכְ מו ֹ ֶׁש ְ
יטב
רַ ּבו ֹתֵ ינּו זִ כְ רוֹנָם לִ בְ רָ כָ ה וְ כַ ְמב ָֹאר הָ עִ נְ יָן הֵ ֵ
ּבְ הַ ּתו ֹרָ ה הַ ּז ֹאתּ ,כְ מו ֹ כֵ ן לְ הֵ פֶ ְך ִמּדָ ה טו ֹבָ ה
יקים וְ תַ לְ ִמידֵ יהֶ ם ֶׁשהֵ ם
ְמרֻּבָ ה לְ הַ ּמַ אֲ ִמין ּבְ צַ ּדִ ִ
הַ ּתַ לְ ִמידֵ י חֲ כָ ִמים הָ אֲ ִמ ִּתּיִ ים ,אֵ ין מַ ּכָ ה ּבָ עו ֹלָ ם
ּבְ גּוף וְ נֶפֶ ׁש ֶׁשֹּלא יִ ְהיֶה לָ ּה רְ פּוָאה עַ ל יָדָ ם...
ֶׁשהֵ ם יו ֹדְ עִ ים לִ דְ ר ֹׁש אֶ ת הַ ּתו ֹרָ ה ּולְ פָ רֵ ׁש ּולְ בָ אֵ ר
ּכָ ל הַ ּדְ רָ כִ ים וְ הָ עֵ צו ֹת וְ הַ ּנְ ִתיבו ֹת וְ הַ ּתַ ְחּבּולו ֹת
ֶׁשת אֶ ל
ֶׁשּצָ רִ יְך ּכָ ל ָאדָ ם ֶׁשּבָ עו ֹלָ ם הָ רו ֹצֶ ה לָ ג ֶ
הַ ּק ֹדֶ ׁש ּבְ א ֹפֶ ן ֶׁשּיּוכַ ל ּכָ ל אֶ חָ ד לְ קַ ּבֵ ל רְ פּוָאה לְ כָ ל
ׁשּבָ עו ֹלָ ם5 ".
ִמינֵי חֳ לִ י הַ ּנֶפֶ ׁש וְ הַ ּגּוף ֶ

איך זוכים למצוא את הצדיק
איך זוכים למצוא את אלו הצדיקים? ואיך
זוכים להאמין בהם באמת ולהתקרב אליהם
כראוי? העצה לזה היא על ידי שעושים נדר
ומקיימים אותו מייד[ .כמבואר כל זה בתורה
באריכות]
"ּכִ י ּכָ ל הַ ּנְ דָ רִ ים הֵ ם ְּב ִחינַת ְּפ ִריׁשּות ְּכמו ֹ
ָאמרּו רַ ּבו ֹתֵ ינּו זִ ְכרוֹנָם לִ ְברָ כָ ה נְ דָ ִרים ְסיָג
ֶׁש ְ
לַ ְּפרִ יׁשּותֶׁ ...שּכָ ל הַ ּנְ דָ ִרים ֶׁשל הַ ְּכ ֵׁש ִרים
הָ רו ֹצִ ים לְ ִה ְתקָ רֵ ב אֶ ל הָ אֱ מֶ ת הּוא אֵ יזֶהּו
ּופרִ יׁשּות ֶׁשרו ֹצֶ ה לְ הַ ּזִ יר וְ לִ ְפר ֹש אֶ ת
נְ זִ ירּות ְ
עַ צְ מו ֹ מֵ אֵ יזֶהּו ּתַ אֲ וָה ְּכדֵ י לְ ִה ְתקָ רֵ ב לַ ה' .וְ גַם
ּוצדָ קָ ה הּוא ּגַם
ּכְ ֶׁשּנו ֹדֵ ר אֵ יזֶהּו נֶדֶ ר לְ הֶ ְקּדֵ ׁש ְ
ּכֵ ן ּבְ ִחינַת ְּפרִ יׁשּותִּ .כי ְּבעַ ד זֶה הַ ּמָ מו ֹן ֶׁשּנו ֹדֵ ר
לִ צְ דָ קָ ה הָ יָה ָיכ ֹל לִ ְקנו ֹת לְ עַ ְצמו ֹ אֵ יזֶהּו ְּדבַ ר
ּוׁש ִתּיָה וְ כַ ּיו ֹצֵ א .וְ הּוא ׁשו ֹבֵ ר
ּתַ אֲ וָה אֲ כִ ילָ ה ְ
ּתַ אֲ ו ֹתָ יו ּופו ֹרֵ ׁש אֶ ת עַ ְצמו ֹ ִמּז ֹאת הַ ּתַ אֲ וָה ֶׁשהָ יָה
ָיכ ֹל לְ הַ ִּשיג עַ ל יְ דֵ י זֶה הַ ּמָ מו ֹן וְ לו ֹקֵ חַ הַ ּמָ מו ֹן
ּומנַּדֵ ר או ֹתו ֹ לַ ה' לִ ְצדָ קָ ה וְ הֶ ְקּדֵ ׁש ּבֵ ית הַ ְּכנ ֶֶסת
ְ
ּובֵ ית הַ ִּמדְ רָ ׁש .נִ ְמצָ א ֶׁשהַ ּנְ דָ ִרים הֵ ם ְּב ִחינַת
ּומקַ ֵּׁשר
ְּפרִ יׁשּות עַ ל ּכֵ ן עַ ל יְ דֵ י הַ ּנֶדֶ ר הּוא עו ֹלֶ ה ְ
יקים הָ אֲ ִמ ִּתּיִ ים ֶׁשּזָכּו לְ תַ ְכלִ ית
עַ צְ מו ֹ לְ הַ ּצַ ּדִ ִ
הַ ְּפרִ יׁשּות ּבִ ְׁשלֵ מּות וְ זו ֹכֶ ה לֶ אֱ מּונַת חֲ כָ ִמים
ּולְ ִה ְתקָ רֵ ב אֲ לֵ יהֶ ם .מֵ ַאחַ ר ֶׁשה' יִ ְתּבָ רַ ְך רו ֹאֶ ה
ּומקַ ּבֵ ל עַ ל עַ ְצמו ֹ
ֶׁשּמַ ְמ ִׁשיְך עַ צְ מו ֹ לְ דַ ְרכֵ יהֶ ם ְ
אֵ יזֶה ּבְ ִחינַת ְּפרִ יׁשּות עַ ל יְ דֵ י נֶדֶ ר ֶׁשהּוא ְּב ִחינַת
ּפֶ לֶ א .עַ ל יְ דֵ י זֶה זו ֹכֶ ה לְ הַ אֲ ִמין ְּבהַ חֲ כָ ִמים
יקים הַ ּנִ ְפלָ ִאים ֶׁשּזָכּו לִ ְפלִ יאו ֹת חָ ְכמָ ה
הַ ּצַ ּדִ ִ
ַמרֵ י5 ".
ּופֵ רְ ׁשּו עַ צְ מָ ן ִמּזֶה הָ עו ֹלָ ם לְ ג ְ

אל תטעה את עצמך
תנאי לזכות למצוא את הצדיק ,שלא יהיה לו
שום כוונה עצמית בהתקרבות.
"ׁש ִּת ְׁשּתַ ּדֵ ל וְ ִתרְ אֶ ה ֶׁשֹּלא ּתַ ְטעֶ ה אֶ ת עַ ְצ ְמָך
ֶ
ֶׁשֹּלא ְּתבַ ּקֵ ׁש אֶ ת הָ רו ֹעֶ ה וְ הַ ּמַ נְ ִהיג ִּב ְׁש ִביל
הֲ נַָאת עַ צְ ְמָך ּכְ דֵ י ֶׁשּתַ ּגִ יעַ לְ אֵ יזֶה ּכָ בו ֹד ּופַ ְרנ ָָסה
וְ ִה ְתמַ ּנּות ּכְ ִפי הַ ּמָ צּוי עַ ְכ ָׁשו הַ ְרּבֵ ה ּבַ ֲעו ֹנו ֹתֵ ינּו
ּותׁשּוקָ ְתָך לִ ְמצ ֹא הָ רו ֹעֶ ה
הָ רַ ּבִ ים .רַ ק ּכָ ל חֶ ְפ ְצָך ְ
וְ הַ ּמַ נְ ִהיג יִ ְהיֶה ּבִ ְׁש ִביל הַ ּתַ ְכלִ ית לְ בַ דְּ .כדֵ י
ׁשּתַ צְ לִ יחַ ּבְ סו ְֹפָך הָ ַאחֲ רו ֹן5 ".
ֶ

____________________________________

 .1דברים כ"ח .2 .דברים פרק כ"ה .3 .מַ ּכו ֹת כ"ב :עַ ּיֵן ׁשָ ם.4 .
לשון רבינו הקדוש בתורה .5 .ליקוטי הלכות או"ח שבת – ו.
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לעשות
מתורות
תפילות

ובכן יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ,שתטע ותקבע אמונתך הקדושה בלבנו
ובלב כל עמך בית ישראל .ותזכנו לאמונת חכמים בתכלית השלמות
באמת לאמתו .ונזכה להאמין באמת בחכמים אמתיים דקדושה ,ולהתקרב
אליהם ולהתאבק בעפר רגליהם ,ולשתות בצמא את דבריהם ,ולילך בכל
הדרך אשר יורו אותנו .ולא נסור מדבריהם ימין ושמאל .ותצילני מהתנגדות
שלא ימצא בי ובזרעי ובכל זרע עמך בית ישראל ,שום צד התנגדות לשום
חכם אמתי דקדושה .ולא נגד שום אדם כשר שבעולם .מכל שכן שלא אזלזל
בהם חס ושלום .רק אזכה לקים דברי הצדיקים והחכמים אמתיים ,ולאחז
בדרכיהם ולהאמין בהם באמונה שלמה באמת .וכל מה שפגמתי באמונת
חכמים מנעורי עד היום הזה ,וזלזלתי בכבודם ...אנא ה' ברחמיך הרבים
תמחל ותסלח ותכפר לי ולכל עמך בית ישראל על כל הפגמים האלה שפגמנו
באמונת חכמים הקדושים ,כי אתה יודע את תעלומות לבבנו כי לא במרד
(לקו"ת  -נ"ז)
ובמעל פגמנו בזה ,כי אם מחמת עכירת דעתנו ומיעוט ידיעתנו

"

לחדד את השכל  /על התורות הנלמדות בעמוד היומי

על ידי מה העולם מתעורר לתשובה מאהבה?
..............................................................................................................................



ֵך ֶּבן חו ִֹרין" הוא שאסור להשתמש במלכותו וכוח
ׁש ַּמ ְל ּכ ְ
"א ְׁשריך ֶארֶץ ֶ
תשובה משבוע שעבר :פירוש הפסוק ַ
ההשפעה שיש לו לצורכי עצמו ומילוי תאוותיו ,רק שהמלכות תהיה אצלו בבחינות "בן חורין".

תורה נ"ו – וביום הביכורים
ַאחַ ר ּכָ ְך הָ יִ ינּו אֶ ְצלו ֹ ּבְ חַ ג הַ ָּׁשבּועו ֹת וְ ָאמַ ר ָאז ּתו ֹרָ ה נִ פְ לָ ָאה עַ ל ּפָ סּוק ּובְ יו ֹם הַ ּבִ ּכּורִ ים
ְּב ִסימָ ן נ"ו ,הַ ּמַ ְתחֶ לֶ ת ּכִ י יֵׁש ּבְ כָ ל אֶ חָ ד ִמּיִ ְש ֹרָ אֵ ל ּבְ ִחינַת מַ לְ כּותַ .אחַ ר ֶׁשָאמַ ר הַ ּתו ֹרָ ה הַ ּנַ"ל
וְ ָׁשם ְמדַ ּבֵ ר מֵ עִ נְ יַן ּבְ ִחינַת מַ לְ כּות ֶׁשּיֵׁש ּבְ כָ ל אֶ חָ ד ִמּיִ ְש ֹרָ אֵ ל וְ כּו' וְ יֵׁש מַ לְ כּות ּבְ ִא ְתּגַלְ יָא
ּוב ִא ְתּכַ ְסיָא וְ כּו' וְ יֵׁש אֶ חָ ד ֶׁשַאף עַ ל ּפִ י ֶׁשּבְ ִא ְתּגַלְ יָא אֵ ין לו ֹ ׁשּום מֶ ְמ ָׁשלָ ה ַאף עַ ל ּפִ י כֵ ן
ְ
ְּב ִא ְתּכַ ְסיָא וְ כּו'ַ .אחַ ר ּכָ ְך ָאמַ ר ּבְ פֵ רּוׁש עַ ל עַ צְ מו ֹ לָ כֶ ם נִ דְ מֶ ה ֶׁשאֵ ין לִ י מֶ ְמ ָׁשלָ ה ּכִ י ִאם
עֲלֵ יכֶ םּ ,בֶ אֱ מֶ ת אֲ נִ י מו ֵֹׁשל אֲ ִפּלּו עַ ל ּכָ ל צַ ּדִ יקֵ י הַ ּדו ֹר רַ ק ֶׁשהּוא ּבְ ִא ְתּכַ ְסיָא:
(חיי מוהר"ן – כ"ד)

עטין וְ כָ ל הַ ְּמלָ אכו ֹת וְ הָ עֲסָ ִקים ֶׁשּבָ עו ֹלָ ם הַ ּכ ֹל ּכַ אֲ ֶׁשר
ִּכי ּגַם ּכָ ל הַ ְּׁשלִ יחּות וְ כָ ל הַ ְׁשטָ אפֶ ִ
לַ ּכ ֹל הּוא רַ ק ּבִ ְׁשבִ יל הַ ּתַ כְ לִ ית הַ ּנִ ְצ ִחיּ ,כִ י ּבְ כָ ל מָ קו ֹם מֻ ְקטָ ר ּומֻ ּגָׁש לִ ְׁש ִמי אֲ פִ ּלּו וְ כּו' ּכְ מו ֹ
ָאמרּו רַ ּבו ֹתֵ ינּו זִ כְ רוֹנָם לִ בְ רָ כָ ה וְ ֶׁשאֲ ִפּלּו ּבְ הַ הַ ְסּתָ רָ ה ֶׁשּבְ תו ְֹך הַ ְסּתָ רָ ה ֶׁשּבָ ָאה עַ ל יְ דֵ י
ֶׁש ְ
ִרּבּוי עֲוו ֹנו ֹת מַ ּמָ ׁש רַ חֲ מָ נָא לִ יצְ לָ ן ּגַם ָׁשם נֶעְ לָ ם הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך ֶׁשהּוא הַ ּתו ֹרָ ה ,אַ ּדְ רַ ּבָ א ָׁשם
ּדַ יְ קָ א מֻ ְסּתָ ר ּתו ֹרַ ת ה' מַ ּמָ ׁש ּכְ מו ֹ ֶׁשּכָ תּוב ּבְ ִסימָ ן נ"ו עַ ּיֵן ָׁשם הֵ יטֵ ב ,וְ ִאם ֶׁשאֵ ין ִמי ֶׁשּיָבִ ין
ז ֹאת ִמּכָ ל ֶׁשּכֵ ן אֲ נ ְַחנּוַ .אף עַ ל ּפִ י כֵ ן אַ ְׁשרֵ ינּו ֶׁשָאנּו מַ אֲ ִמינִ ים עַ ל ּכָ ל ּפָ נִ ים ּבָ זֶהּ ,כִ י ּגָדו ֹל ה'
ּומהֻ ּלָ ל ְמא ֹד וְ לִ גְ דֻּלָ תו ֹ אֵ ין חֵ קֶ ר.
ְ
(עלים לתרופה  -מכתב שע"ג)

תורה ס' – פתח רבי שמעון
ַאחַ ר ֶׁשּמָ סַ ר הַ ּתו ֹרָ ה ּפָ תַ ח רַ ּבִ י ִׁש ְמעו ֹן ּבְ לִ ּקּוטֵ י א' ִסימָ ן ס' ָאמַ ר ֶׁשהָ יְ תָ ה חֲ תֻ ּנָה יָפָ ה
[סֶ ע ּגִ יוֶוען אַ ֵׁשיין חֲ תֻ נְ קַ לֶ ע] וְ הָ יָה רָ אּוי לְ בַ ּקֵ ׁש הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך עִ ם הַ ּפָ מַ לְ יָא ֶׁשל מַ עְ לָ ה עַ ל
הַ חֲ תֻ ּנָהָ .אמַ רְ ִּתי לו ֹ ּבְ וַּדַ אי הָ יָה ּבְ כָ אן .הֵ ִׁשיב ִמן הַ ְּסתָ ם:
ָאמַ ר הַ ּמַ עְ ִּתיק ָׁשמַ עְ ִּתי ֶׁשָאמַ ר ָאז לְ ַאנְ ֵׁשי ְׁשלו ֹמֵ נּו ֶׁשהָ יָה יָכו ֹל לְ הַ חֲ זִ יק או ֹתָ ם ּבְ עִ נְ יַן
ֹלׁשה לֵ ילו ֹת וְ ֹלא יֵדְ עּו ּבֵ ין יו ֹם לְ לַ יְ לָ ה ּכְ לָ ל,
ּוׁש ָ
לׁשה י ִָמים ְ
אֲ ִמירַ ת הַ ּתו ֹרָ ה הַ ּנַ"ל ְׁש ָ
ּכַ ּמּובָ א ּבַ ּז ֹהַ ר הַ ּקָ דו ֹׁש וְ כּו'.
(חיי מוהר"ן – שנ"ו)

ִּב ְׁשנַת תקס"ז ַאחַ ר ֶׁש ִה ְת ִחיל ּבְ סו ֹף ְׁשנַת תקס"ו לְ סַ ּפֵ ר ִסּפּורֵ י מַ ע ֲִש ֹּיו ֹת וְ כּו' ָאז ָאמַ ר
ּקּוטי מו ֹהֲ רַ "ן ִסימָ ן
ְּבר ֹאׁש הַ ָּׁשנָה הַ ּתו ֹרָ ה ּפָ תַ ח רַ ּבִ י ִׁש ְמעו ֹן וְ ָאמַ ר עֵ ת לַ ֲעשֹו ֹת לַ ה' וְ כּו' (לִ ֵ
ס') וְ ָׁשם ְמדַ ּבֵ ר ִמ ִּסּפּורֵ י מַ ע ֲִש ֹּיו ֹת ֶׁשעַ ל יְ דֵ י זֶה ְמעו ֹרְ רִ ין מֵ הַ ֵּׁשנָה וְ כּו' ּגַם ָׁשם ְמדַ ּבֵ ר
ּומב ָֹאר ָׁשם ֶׁשהָ ע ֲִׁשירּות הּוא ּבְ ָׁשלׁש
יקים לְ ִה ְתּבו ֹנְ נּות וְ כּו' ְ
מֵ עִ נְ יַן ע ֲִׁשירּות ֶׁש ְּצרִ יכִ ין הַ ּצַ ּדִ ִ
ְּב ִחינו ֹת ֶׁש ְּצרִ יכִ ין לְ הַ ְׁשלִ יׁש ְמעו ֹתָ יו ְׁשלִ יׁש ּבְ קַ רְ קַ ע וְ כּו' וְ ָאז ָׁשלַ ח לְ מֶ זִ 'יּבּוז' וְ קָ נָה הַ חֲ נֻּיו ֹת
ָׁשם וְ כּו':
(ימי מוהרנ"ת  -י"ב)

ּומגְ ּדָ ל ֶׁשל מַ רְ ּגָלִ ית הַ ּנִ דְ ּפְ סָ ה ּבְ ִסּפּורֵ י מַ ע ֲִש ֹּיו ֹת
מַ ע ֲֶש ֹה ֶׁשל ּבַ ת מֶ לֶ ְך הַ ְמסַ ּיֶמֶ ת ּבְ הַ ר ֶׁשל זָהָ ב ִ
ּקּוטי א' ִסימָ ן ס'.
ִסּפּור א' לְ דַ עְ ּתֵ נּו ַׁשּיֶכֶ ת עַ ל הַ ּתו ֹרָ ה הַ ּמַ ְתחֶ לֶ ת ּפָ תַ ח רַ ּבִ י ִׁש ְמעו ֹן ּבְ לִ ֵ
(חיי מוהר"ן  -צ"ד)

דרור יקרא

ה

צדיק הקדוש ר' זושא מאניפולי מכתת
היה את רגליו לקבץ מעות עבור מצות
פדיון שבויים .באחד מימי נדודיו התאכסן
במלון-אורחים שבעליו היה יהודי אמיד.
באחת מפינות הבית צדה עינו של הצדיק כלּוב
שבתוכו כמה ציפורים שהיו ניצודות ַשם ללא
יכולת לצאת ,והלא טבען של ציפורים הוא
לקרוא-דרור ולשאת כנף במרחבי התכלת
האינסופיים כשהן חופשיות ומשוחררות.
נכמרו רחמי הצדיק על בעלות-הכנף הלכודות
בשבי וחשב ,אני מכתת רגלי להשיג מעות
עבור פדיון שבויים והנה ,לפנַי הזדמנות שיש
בה בודאי גם פדיון שבויים גדול ,להתיר
הציפורים ממאסרן .ללא שהיות פתח הצדיק
ר' זושא את הכלוב ושחרר את הציפורים
לחופשי בחמלתו הרבה.
לא עבר זמן רב עד שהתגלה דבר שחרורן לבעל
הבית .לפליאתו הרבה ראה את הכלוב פתוח

והציפורים  -אינן.
ידו של מי היתה בדבר? מי העיז לעשות לי
דבר שכזה? הלך הלו ֹך וחקו ֹר את בני הבית.
אֵ י-מי לחש לאזנו" :הרי מתאכסן פה אדם
אחד ,שלדעתינו הוא בכלל משוגע ,מן-הסתם
הוא המעולל שאתה מחפש" פנה בעל הבית
לר' זושא ללא שמץ של דרך-ארץ ויראה
ושאלו בעזות" :אתה המשוגע ,איך מלאָך
ליבך לעשות את המעשה הרע הזה ,להבריח
את הציפורים ששילמתי עבורם ממון הרבה?"
ענהו הצדיק" :כתיב ורחמיו על כל מעשיו
ונכמרו רחמי להוציאם ממסגרותם" אולם
בעל-הבית החל להכות את הצדיק הקדוש
מכות אכזריות---
סיים בעל הבית לפרוק את זעמו הבלתי
מרוסן והצדיק פתח ואמר לו "תדע לך שאני
הולך מעיר לעיר לקבץ מעות לפדיון שבויים,
והנה משכורתך תהיה  -שתהיה מחּוסַ ר לחם"

ספירת העומר
"אף על פי שבאמת צריכין לזרז ולמהר
מאד מאד להמלט על נפשו ,ובפרט מי
שכבר נכשל ונלכד במה שנלכד ,רחמנא
לצלן ,אף על פי כן אי אי אפשר לדחק
את השעה ,וצריכין להמתין ולהמתין
עד ישקיף וירא השם משמים ,אבל
אף על פי כן גם בתוך זמן ההמתנה
והשהיה אסור להסיח דעתו מזה ,רק
ליחל ולקוות ולצפות ולמנות ולספר
הימים ולכסף ולהשתוקק בכל עת,
מתי יזכה ליום ישועת נפשו בשלמות.
וזה בחינת ספירה ,שאין אנו עושין
שום דבר ,רק אנו סופרין הימים
והשבועות ,ובזה ממשיכין על עצמנו
קדושת קבלת התורה מחדש בכל
שנה ,הינו על ידי בחינה זו הנ"ל שאנו
רוצים וחפצים ומשתוקקים לקבל את
התורה ,וכפי רצוננו ותשוקתנו החזקה
בודאי היינו חפצים לקבלה בזריזות
תכף ומיד ,אך באמת אי אפשר לדחק
את השעה ,וההכרח להמתין עד עד
יום החמשים ,אבל אף על פי כן גם
לעת עתה אסור לשכח ולהסיח דעתו
מזה ,חס ושלום ,שזה בחינת מה
שסופרין הימים ,כי הספירה מורה על
גודל עצם עצם התשוקה והגעגועים,
והגעגועים ,כמו מי שמתגעגע וחושק
לאיזה דבר ,אזי הדרך שסופר הימים
עד שישיג תשוקתו ,כמו כן אנו סופרין
ומונין הימים והשבועות ,שזה מורה
על עצם התשוקה והרצון החזק שיש
לנו לקבלת התורה .ועל כן באמת
נוהגין כל ישראל לקים מצות ספירת
העמר בהתעוררות גדול ובתשוקה
גדולה להשם יתברך ...ועל ידי זה
זוכין לקבלת התורה".
(עצות ישרות)

סיפור
והצדיק הלך לדרכו.
כאשר שב הצדיק ר' זושא לביתו ,שח לאחיו הק'
ר' אלימלך את המעשה אשר קרהו באותו המלון.
ברבות הימים ישבו שני האחים הקדושים
לסעודה בצותא חדא .הצדיק ר' זושא היה
לאחר נטילת ידיים וברכת "אשר קדשנו"
ובעת שניגב ידיו קודם ברכת "המוציא" בא
עני ועמד בפתח .רמז ר' זושא לר' אלימלך על
העני ...ולאחר ברכת "המוציא" שאל הצדיק
ר' אלימלך את אחיו ר' זושא מה פשר הרמיזה
שרמז על העני? ענה ר' זושא" :זהו בעל -הבית
של המלון שהכני מכות אכזריות"
פנה ר' זושא לעני ושאלו" :הן ידוע לי שהיית
איש עשיר ומה ארע לך שהגעת למצב שפל זה
שהינך מחזר על הפתחים?" סיפר העני בקול
שפוף כי כל נכסיו ורכושו נשרפו ועלו באש
והוא נשאר ריקם מכל ,משוטט לבקש לחם---
(עפ"י "סיפורים נוראים")

עניני דיומא  /ליקוט מספרי רביה"ק ושאר ספרים הק'



ׁוּ רָגַע
ׁוּבוּ יֵבש
אייר – אֹיְבַי יָש

.

באייר יש כח לכל הרפואות
_____________________________
וַאֲ זַי ִהיא ְּב ִחינַת "אֶ רֶ ץ נ ְָתנָה יְ בּולָ ּה"
ֶׁשּנו ֹתֶ נֶת ּכ ֹחו ֹתֶ יהָ לְ כָ ל יְ בּול הָ ָארֶ ץ ,וַאֲ זַי
יֵׁש ּכ ֹחַ לְ כָ ל הָ ְרפּואו ֹת ,וְ עַ ל ּכֵ ן או ִֹתּיו ֹת ִאּיָיר
אׁשי ּתֵ בו ֹת א ֹיְ בַ י יָׁשּובּו יֵבׁשּו רָ גַעּ :כִ י אֲ זַי
רָ ֵ
הֵ ם ּכָ ל הָ ְרפּואו ֹת ֶׁשהֵ ם ּבְ ִחינַת ָׁשלו ֹםּ ,בְ ִחינַת
אֶ רֶ ץ נ ְָתנָה יְ בּולָ ּהּ ...גַם ּכָ ל הָ רְ פּואו ֹת ּבָ ִאין ִמן
הָ ָארֶ ץ ,וְ עַ ל ּכֵ ן ּבְ עֵ ת ֶׁשהָ ָארֶ ץ נו ֹתֶ נֶת יְ בּולָ ּה,
ֶׁשּנו ֹתֶ נֶת ּכ ֹחַ ְּבכָ ל הָ ִאילָ נו ֹת וְ הַ ְּצמָ ִחיםּ ,דְ הַ יְ נּו
יטה ֶׁשהּוא ּבְ ח ֹדֶ ׁש ִאּיָר אֲ זַי יֵׁש ּכ ֹחַ
ִּבזְ מַ ן הַ חֲ נִ ָ
יו ֹתֵ ר ְּבכָ ל הָ ְרפּואו ֹת ּכִ י ָאז נו ֹתֶ נֶת הָ ָארֶ ץ ּבָ הֶ ם
ּכ ֹחַ  .אֲ בָ ל ִּבזְ מַ ן ַאחֵ ר ,אֲ פִ ּלּו ִאם יִ ְקחּו או ֹתָ ן
הָ ְרפּואו ֹת ְּבעַ ְצמָ ן ,אֵ ין לָ הֶ ם זֶה הַ ּכ ֹחַ וְ עַ ל ּכֵ ן
לו ְֹק ִחין ְרפּואו ֹת ּבְ ח ֹדֶ ׁש ִאּיָר ֶׁשהּוא (מַ אי):
(ליקוטי מוהר"ן – תורה רע"ז)

.

זריחת התגלות האמונה
_____________________________
וְ זֶהּו ּגַם ּכֵ ן ְּב ִחינַת ְּתקּופָ ה הָ רִ אׁשוֹנָה ֶׁשהּוא
ֹלׁשה חֳ דָ ִׁשים,
יסן ֶׁשּכָ לּול ִמ ְּׁש ָ
ְּתקּופַ ת נִ ָ
יסןִ ,אּיָרִ ,סיוָןֶׁ ,שּבָ הֶ ם עִ ּקַ ר זְ רִ יחַ ת
ֶׁשהֵ ם ,נִ ָ
וְ ִה ְתּגַּלּות הָ אֱ מּונָה ֶׁש ִה ְת ִחיל הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך
יסן עַ ל
לְ גַּלו ֹת ּולְ הָ ִאיר ּבָ נּו ּבְ הֶ ָארָ ה ּגְ דו ֹלָ ה ּבְ נִ ָ
יְ דֵ י הָ או ֹתו ֹת וְ הַ ּמו ְֹפ ִתים וְ הַ ִה ְתּגַּלּות נִ ְפלָ א
יציַאת ִמצְ רַ יִ ם,
ְּבפֶ ַסח ִּב ִ
וְ ַאחַ ר ּכָ ְך סו ְֹפ ִרים מ"ט יְ מֵ י הַ ְּס ִפירָ ה ֶׁשהֵ ם
הֲ כָ נָה לְ קַ ּבָ לַ ת הַ ּתו ֹרָ הֶׁ ,שהֵ ם ּכְ ֶנגֶד מ"ט
או ִֹתּיו ֹת ֶׁש ִּב ְק ִריַאת ְׁשמַ עֶׁ ,שהֵ ם ּכְ ֶנגֶד מ"ט
או ִֹתּיו ֹת הַ ְּׁשבָ ִטים .וְ ַאחַ ר ּכָ ְך זו ֹכִ ין ּבְ ִסיוָן,
יׁשי ,לְ קַ ּבֵ ל הַ ּתו ֹרָ ה ּבְ ָׁשבּועו ֹת
ּבַ ח ֹדֶ ׁש הַ ְּׁשלִ ִ
ֶׁש ִהיא עִ ּקַ ר ִה ְתּגַּלּות הָ אֱ מּונָהּ ,כְ מו ֹ ֶׁשּכָ תּוב:
אתיָך מֵ אֶ רֶ ץ
"ָאנ ִֹכי ה' אֱ ֹלהֶ יָך אֲ ֶׁשר הו ֹצֵ ִ
ִמ ְצרַ יִ ם וְ כּו'" .נִ ְמצָ אֶׁ ,שעִ ּקַ ר ִה ְתּגַּלּות הָ אֱ מּונָה
ֹלׁשה
הּוא ִּב ְב ִחינַת ּדֶ גֶל מַ חֲ נֵה יְ הּודָ ה ּובִ ְׁש ָ
חֳ דָ ִׁשים הָ ִראׁשו ֹנִ יםֶׁ ,שּבָ הֶ ם יְ ִציַאת ִמ ְצרַ יִ ם
ּומ ָּׁשם מֵ ִאיר הָ אֱ מּונָה לְ כָ ל
וְ קַ ּבָ לַ ת הַ ּתו ֹרָ הִ ,
יִ ְשרָ אֵ ל ּולְ כָ ל הַ ָּׁשנָה ּכֻּלָ ּה ּוכְ ֶנגֶד זֶה עִ ּקַ ר
הַ ְמ ָׁשכַ ת הָ אֱ מּונָה ּבְ כָ ל יו ֹם ּבִ ְקרִ יַאת ְׁשמַ ע
הּוא ִּב ְר ִביעַ יו ֹם הָ רִ אׁשו ֹן ּדַ יְ קָ א ֶׁשהּוא ָׁשֹלׁש
ָׁשעו ֹת הָ ִראׁשו ֹנו ֹתֶׁ ,שהֵ ם ּכְ ֶנגֶד ּדֶ גֶל הָ רִ אׁשו ֹן,
ֹלׁשה חֳ דָ ִׁשים
ֶׁשהּוא מַ חֲ נֵה יְ הּודָ ה ּוכְ ֶנגֶד ְׁש ָ
הָ ִראׁשו ֹנִ יםֶׁ ,שהֵ ם נִ יסָ ןִ ,אּיָרִ ,סיוָן.
(ליקוטי הלכות או"ח  -קריאת שמע – ה)

.

אייר  -בנין יסוד בית המקדש
_____________________________
ִב ְׁש ִביל זֶה ִה ְת ִחיל ְׁשֹלמ ֹה הַ ּמֶ לֶ ְך עָ לָ יו הַ ָּׁשלו ֹם,
לִ ְבנו ֹת יְ סו ֹד ּבֵ ית הַ ִּמ ְקּדָ ׁש ּבְ חו ֹדֶ ׁש ִאּיָרֶׁ .שּכָ ל
הַ ח ֹדֶ ׁש הַ ּזֶה הּוא ּכֻּלו ֹ ּבִ ימֵ י הַ ְּס ִפירָ ה ,וְ עַ ל
יְ דֵ י הַ ְּספִ ירָ ה ְמתַ ְּקנִ ין הַ ּדָ ִמים וְ זו ֹכִ ין לְ ָׁשלו ֹם,
וְ עַ ל ּכֵ ן ָאז ִה ְת ִחיל ּבִ נְ יַן ּבֵ ית הַ ִּמ ְקּדָ ׁשֶׁ ,ש ִּמ ָּׁשם
ְקד ַֻּׁשת הַ ּבֵ ית הַ ּכְ נֶסֶ ת ּובֵ ית הַ ִּמדְ רָ ׁשֶׁ ,שּכָ ל
ְקד ָֻּׁשתָ ם הּוא ִּבבְ ִחינַת ָׁשלו ֹםּ .ובִ ְׁשבִ יל זֶה
נִ ְקרָ א הַ ּבֵ ית הַ ִּמ ְקּדָ ׁש סֻ ּכַ ת ָׁשלו ֹםּ ,כִ י עִ ּקַ ר
ְקד ָֻּׁשתו ֹ ִּב ְב ִחינַת ָׁשלו ֹם:
(ליקוטי הלכות או"ח  -בית הכנסת – ד)

.

אייר  -זמן רפואת הנפש
_____________________________
בימים אלו ,החקירה עלינו מוטלת להסיר
הסיבות שגורמות לקוץ מכאוב וסילון
ממאיר להתעות לנשמתינו ,אשר מגיע
שרשנו למחצב קודש חוצבנו ,ואמרו כי ימים
אלו מיוחדים הם ,כמו שאמרו הטבעיים,
כי ימי אייר ,והן מפסחא לעצרתא (כן להדיא
בשבת קמז :כולהו שקייני [משקין לרפואה רש"י]
מדיבחא עד עצרתא מעלי ,וכן עוד כה"ג פסהים מ"ב
ע"ב) ,עלולים לרפואת הגוף ,והרפואה תועיל

מאוד יותר ויותר משארי ימים.
כן ימים אלו עלולים לחולי נפש ,והתשובה
יותר מועילה מכל ימים ,דהיינו בתיקון
גדרים ,והעיקר בתשובה להרחיק המותרות,
כי כל גורם עונות הוא מותרות בתענוגים,
מותרות בבגדים ,וכאשר אמרתי כמה
פעמים' ,פת של שחרית וקיתון של מים מציל
מכל מחלה ומן מזיקין' :הכונה הסתפקות,
שלא יבקש אדם מעדנים ותענוגות בני אדם,
ברבורים ובשר שמן ויין רקח עסיס רמונים,
כי זה מביא לידי מחלה וצער ודאגה ויגון
ותוגה ,ומזיקים שולטים בו ,כי הוא מלא
פשע וחבר לאיש משחית ,אבל המרגיל עצמו
לאכול לחם ומים ,ובזה יהיה די סיפוקו ,וזה
יאכל בבקר בבקר לסעוד הלב ולחזק כחו,
ואז יצא אדם לפעלו עבודת הקודש ,ויהיה
טוב לגופו ,בריא אולם ,לא ירגיש בשום
חולי ,ויהיה טוב לנשמתו.

ואינון ד' ירחי דשתא ,אדר ניסן
אייר סיון .אלין אינון יומין דבחר
קב"ה בישראל ,ועבד בהון עמהון
נסין .וכנסת ישראל מתעטרא
בבעלה ,ואתקריבת בהדיה:
(זהר חדש דף צב – ב)

מצינו זמנים ומועדים הנראה
בעליל בהם גילוי אלהות כמו
יומי ניסן אייר סיון ,והם נקראים
בחינת יום והבוקר אור
(עבודת ישראל)

תורה נ"ט -היכל הקודש

(יערות דבש  -חלק ראשון  -דרוש ו)

.

צירוף של ר"ח אייר מורה על הדעת
_____________________________
צירוף של ראש חודש אייר וראש חודש
מרחשון מורים על הדעת ,ונתכשרו חודשים
אלו להשיג דעת התורה יותר מבשאר
חודשים .והיה זאת להם לאות אם נתוסף
להם דעת יותר ומחדשין חידושין דאורייתא
יותר מבשאר חודשים אז ידעו שהשיגו
בהחג הקדושות העליונות.
(מאור ושמש – שמיני)

.

אייר גימטריא טוהר
_____________________________
"אייר" גימטריא "טוהר" עם הכולל .לזה
הוא בימי הספירה ,ימי טוהר' ,חושבנא
לדכיותא' ,וכל החודש הוא ימי הטוהר ,וגם
לפניו ולאחריו.
ובסדר הדגלים שייך החודש ההוא ליששכר.
"יששכר" גימטריא "שיש טהור".
"יששכר" גימטריא ב' פעמים "קדושה".
אין קדושה אלא פרישות מהבלי עולם הזה
לאהלי תורה הקדושה ,וכאילו פורש ממיתה
לחיים .ובחינת "שיש" בבחינת שי למורא
מצדינו ,כי אם ליראה את ה' ,על ידי זה
זוכים לאהבה עליונה ,להנחיל אוהבי יש.
ובחינת יראה" ,אייר" גימטריא "היראה",
וכתיב' :יראיך יראוני וישמחו' ,באהבה,
שזוכים אליה כנ"ל ,ולישרי לב שמחה:

לתרומות והנצחות

(חזון למועד)
ע"ג העלונים והמבחנים בליקו"מ

פלא'050-418-0673 :

ּכַ עַ ס מַ ּזִ יק לַ ע ֲִׁשירּות,
ּוכְ ׁשֶ הַ ּיֵצֶ ר מֵ ִסית לָ ָאדָ ם
שיכעו ֹס יֵדַ ע ׁשֶ ּבְ ז ֹאת
הַ ּׁשָ עָ ה י ְַׁשּפִ יעּו לו ֹ
ִמּלְ מַ עְ לָ ה אֵ יזֶה ְסכּום
מָ מו ֹן וְ הַ ּיֵצֶ ר רו ֹצֶ ה
לְ קַ לְ קֵ ל ז ֹאת הַ הַ ְׁשּפָ עָ ה
ׁשֶ ל הָ ע ֲִׁשירּות...
אֲ בָ ל ּכְ ֶׁשּׁשו ֹמֵ ר עַ צְ מו ֹ
ִמן הַ ּכַ עַ ס-
יִ זְ ּכֶ ה לַ ע ֲִׁשירּות
ְויַגְ ּדִ יל ְׁשמו ֹ ְונ ְַפׁשו ֹ
וְיִ זְ ּכֶ ה לְ ֵׁשם טו ֹב
ּולְ הַ ע ֲִמיד
ּתַ לְ ִמידִ ים הַ רְ ּבֵ ה
ּולְ קָ רֵ ב
נְ פָ ׁשו ֹת רַ ּבו ֹת
לְ ה' יִ ְתּבָ רַ ְך.
(תו' נ"ט ס"ק ה')

