
'ֶזהּו  ס"ק א: "ַמָּכה ֲאֶׁשר ֹלא ְכתּוָבה ַּבּתוָֹרה"1 
ִמיַתת ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים', ַהְינּו ַהִּמיָתה ֶׁשַּתְלִמיֵדי 
ַהָּבָאה  ִּכי חוַֹלַאת  ֵאיֶזהּו ָאָדם.  ְמִמיִתין  ֲחָכִמים 
ְרפּוָאה,  ֵאין לוֹ  ַרָּבָנן,  ִּדְבֵרי  ַעל  ָלָאָדם ַעל ֶׁשָעַבר 
ְיֵדי  ְוהּוא ֵמת ִמן ַהחוַֹלַאת, ֶזה ַהִּמיָתה ָּבָאה ַעל 
ֶׁשֹּלא  ְּדָבִרים  ִּכי  ַּבּתוָֹרה.  ְּכתּוָבה  ֹלא  ֲאֶׁשר  ַמָּכה 
ְמֻצִּוים  ַוֲאַנְחנּו  ַלֲחָכִמים,  ִנְמְסרּו  ַּבּתוָֹרה,  ִנְכְּתבּו 
ְוֵאין  ִּדְבֵריֶהם,  ֶׁשְּמַזְלֵזל  ִמי  ְוֵיׁש  ֵמֶהם.  ִלְׁשמַֹע 
ַמֲאִמין ִּדְבֵריֶהם, ֵמֲחַמת ֶׁשִּנְדֶמה לוֹ ֶׁשִּמְּדאוַֹרְיָתא 
ֵאינוֹ ֵּכן, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֶנֱחֶלה ְּבַמָּכה ֶׁשֵאין לוֹ ְרפּוָאה, 

ּוֵמת ָּבּה.

מדור לדור

בסיני,  שניתנה  והטהורה  הקדושה  התורה 
התורה הנצחית שבה הסתכל הקדוש ברוך הוא 
למשה  ניתנה  התורה  זאת  העולם,  את  וברא 
עוברת  היא  וכך  ליהושע,  מסרה  ומשה  בסיני, 

מדור לדור - לחכמי הדור. 
הם ורק הם, הם היודעים והמבינים את כוונת 
התורה הקדושה, ואת רצון הבורא ברוך הוא. 
והבנתו,  דעתו  לפי  לאדם  נראה  אם  ואפילו 
נגד  הולכים  הדור הקדושים  שהצדיקים חכמי 
הם  החכמים  שרק  שידע  בתורה,  שמפורש  מה 
הם המבינים את הכתוב בתורה הקדושה, ורק 
להם נמסרה התורה הקדושה לדרוש אותה, כפי 

מה שהם יודעים שזהו רצונו יתברך.
ֲחָכִמים,  ֱאמּוַנת  לוֹ  ֶׁשִּיְהֶיה  ָהִעָּקר  ֵּכן  "ַעל 
ִאם  ְוַאף  ְמאֹד.  ֵמֶהם  ִליָרא  ִּבְכבוָֹדם,  ּוְלִהָּזֵהר 
ָּכְך  ְּבַהּתוָֹרה  ְמפָֹרׁש  ֶׁשֵאינוֹ  ָּדָבר  ֵמֶהם  לוֹ  ִנְרֶאה 
ים, ַחס ְוָׁשלוֹם,  ְלִפי ַּדְעּתוֹ, ְוִנְדֶמה לוֹ ֶׁשֵהם עוֹשִֹ
ֵהם  ֶׁשְּבַוַּדאי  ְלַהֲאִמין  ָצִריְך  הּוא  ַהּתוָֹרה,  ְּכֶנֶגד 
ים ְנכוָֹנה ַעל ִּפי ַהּתוָֹרה, ִּכי ַהּתוָֹרה ִנְמְסָרה  עוֹשִֹ

ָלֶהם."4

שלושים ותשע!

ִרְׁשָעתוֹ  ְּכֵדי  ְלָפָניו  ְוִהָּכהּו  ַהּׁשֵֹפט  "ְוִהִּפילוֹ 
ְּבִמְסָּפר, ַאְרָּבִעים ַיֶּכּנּו"2 מפורש בתורה שצריך 
לתת ארבעים מלקות! וחז"ל מבארים שכוונת 
לרשע  לתת  שצריכים  היא  הקדושה  התורה 

'ְׁשלִׁשים ְוֵתַׁשע ַמְלקוֹת ַּדְוָקא'.3
אף על פי שבתורה מפורש ארבעים, רק החכמים 
הקדושים, הם המבינים שבאמת כוונת התורה 
ותשע  שלושים  דווקא  שצריך  הוא  הקדושה 

מלקות. 

תכלית טוב

כראוי  להתקרב  האמיתית,  לתכלית  להגיע 
ידי  על  אם  כי  אפשר  אי  זה  יתברך,  להשם 
התורה,  עוברת  שדרכם  הקדושים,  הצדיקים 
האדם  את  להביא  שיכולים  אלו  הם  ורק 

לתיקונו ושלמותו הנצחית. 
ֶׁשָּבֶהם  ֲחָכִמים  ֱאמּוַנת  הּוא  ֶׁשָהִעָּקר  "ְוַהְּכָלל 
ְּתלּוָיה ָּכל ַהּתוָֹרה ֻּכָּלּה. ִּכי ִלְזּכוֹת ְלַתְכִלית טוֹב 
ֶּבֱאֶמת ִאי ֶאְפָׁשר ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ֱאמּוַנת ֲחָכִמים. ִּכי 
ִאי ֶאְפָׁשר ְלָהָאָדם ְלַהִּגיַע ְוַלֲחזֹר ִלְמקוֹר ִנְׁשָמתוֹ 
ָהֲאִמִּתִּיים.  ַהַּצִּדיִקים  ַהֲחָכִמים  ְיֵדי  ַעל  ִאם  ִּכי 
ִּכי ֲאִפּלּו ְּכֵׁשִרים ִויֵרִאים ְועוְֹסִקים ַּבּתוָֹרה ֵאיָנם 
ְיכוִֹלים ְלַהִּגיַע ִלְׁשֵלמּוָתם ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ַצִּדיִקים 
ִמָּכל  ְּפָגם  ֵאיֶזה  ֶׁשָּפַגם  ִמי  ֶׁשֵּכן  ִמָּכל  ֲאִמִּתִּיים. 
ֶׁשֵּכן ְוָכל ֶׁשֵּכן ִמי ֶׁשָּפַגם ְוָעַבר ַהְרֵּבה ַחס ְוָׁשלוֹם. 
ָּכל  ַּכֲאֶׁשר  ָהַרִּבים  ַּבֲעוֹנוֵֹתינּו  ְמאֹד  ַעְכָׁשו  ַּכָּמצּוי 
ְלַרְּפאוֹתוֹ  ֶאְפָׁשר  ִאי  ְּבַוַּדאי  ְּבַנְפׁשוֹ.  יוֵֹדַע  ֶאָחד 
ַהְּגדוִֹלים  ַהַּצִּדיִקים  ְיֵדי  ַעל  ִאם  ִּכי  ְוגּוף  ְּבֶנֶפׁש 
ַהּתוָֹרה  ֶאת  ִלְדרֹׁש  ֶׁשּיוְֹדִעים  ֶּבֱאֶמת  ַהִּנְפָלִאים 
ְויוְֹדִעים  ֶּבֱאֶמת,  ִּבְׁשֵלמּות  ִמּדוֹת  ֶעְשֵרה  ִּבְׁשֹלׁש 
ְּבַהּתוָֹרה  ִמִּיְשָרֵאל  ֶאָחד  ָּכל  ֶׁשל  ְנָפׁשוֹת  ָׁשְרֵׁשי 

ְוכּו' ְוכּו'."5

מעלת הלימוד

תורה נ"ז – שאלו את רבי יוסי
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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.
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הלכות מילה ג' - ד'

א. ִעַּקר ִהְתַּגּלּות ְקֻדַּׁשת ִיְשָרֵאל הּוא 
ְיֵדי ִּתּקּון ַהְּבִרית ֶׁשִהוא ְיסוֹד ָּכל  ַעל 

ַהּתוָֹרה ֻּכָּלּה. )ג –ט(
_______________________

ב. ה' ִיְתָּבַרְך ִצָּונּו ְּבַרֲחָמיו ָלמּול ֶאת 
ָהָעְרָלה  ַמֲעִביִרין  ָאנּו  ּוָבֶזה  ָּבֵנינּו, 
ְוָאנּו  קֶֹדׁש  ַהְּבִרית  ְקֻדַּׁשת  ּוְמַגִּלין 
ִלְרׁשּוֵתנּו,  ִיְשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  ַמֲחִזיִרין 
ִלְרׁשּות ַהְּקֻדָּׁשה, ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ְּכִביַׁשת 
ָנַתן  ִיְתָּבַרְך  ְוה'  ַמָּמׁש,  ִיְשָרֵאל  ֶאֶרץ 
ָלנּו עוֹד ּכַֹח יוֵֹתר ֶׁשָאנּו ְיכוִֹלין ִלְכּבֹׁש 
ִּבְקֻדַּׁשת  ּוְלַקְּדׁשוֹ  ָלָאֶרץ  חּוץ  ֲאִפּלּו 

ִיְשָרֵאל. )ג –ט(
_______________________

ג. ָּכל ַהַּתֲאוֹת ּוְרִדיַפת ָהעוָֹלם ַהֶּזה ַהּכֹל 
ְלַמְעָלה  ִּכי  ַהְּזַמן,  ַּתַחת  ִּבְבִחיַנת  הּוא 
ֵמַהְּזַמן ָׁשם ִנְתַּבְּטִלין ָּכל ַהַּתֲאוֹת, ְוֵאין 
ֲאִחיָזה ְלַהַּתֲאוֹת ְוַהִּבְלּבּוִלים ּוְמִניעוֹת 
ִאם  ִּכי  ִיְתָּבַרְך,  ַהּבוֵֹרא  ֵמֲעבוַֹדת 

ִּבְבִחיַנת ַּתַחת ַהְּזַמן. )ד – ב(
_______________________

ד. ִעַּקר ֲאִריַכת ָיִמים ֶׁשְּצִריִכין ִלְזּכוֹת 
יוֹם  ְּבָכל  ֶׁשִּיְזֶּכה  ְּדַהְינּו  ָהעוָֹלם,  ְּבֶזה 
יוֹם  ִּבְבִחיַנת  ְלִהָּכֵלל  ַחָּייו  ִמיֵמי  ָויוֹם 
עוָֹלם  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ָארְֹך,  ֻּכּלוֹ  ֶׁשהּוא 

ַהָּבא ֶׁשהּוא ְלַמְעָלה ֵמַהְּזַמן. )ד – ג(
_______________________

ה. ִמי ֶׁשֵאינוֹ זוֶֹכה ְלַדַעת ֲאִמִּתי ִּביֵמי 
ַחָּייו, ֲאִפּלּו ִאם ַיְרֶּבה ַּכחוֹל ָיִמים ֵאין 
ֶזה ֲאִריכּות ָיִמים ְּכָלל, ִּכי ַמה ִּיְתרוֹן 
עוֵֹבר,  ְּכֵצל  ָהעוְֹבִרים  ָיָמיו  ְּבִרּבּוי  לוֹ 
ִּכי ֲהֹלא ְּבָכל יוֹם ָהָאָדם ֵמת, ִּכי ַהּיוֹם 
ֶׁשַחי ֹלא ִיְחֶיה עוֹד. ְוִאם ֵּכן הּוא ֵמת 
ַּבר  ְלָכל  ּומּוָבן  ָּברּור  ְוֶזה  יוֹם,  ְּבָכל 
ְּבָקְדֳקדוֹ.  מַֹח  לוֹ  ֶׁשֵּיׁש  ִמי  ְלָכל  ַּדַעת 
ְוִאם ֵּכן ַמה ִּיְתרוֹן ְלֶבן ֵמָאה ָׁשִנים ַעל 

ֶּבן יוֹם ֶאָחד. )ד – ד(
_______________________

ְלַקֵּדׁש  ְוזוֶֹכה  יוֵֹתר  ֶׁשַחי  יוֹם  ְּבָכל  ו. 
ְּבָכל  ַּדְעּתוֹ  ַמְׁשִלים  ֲאַזי  ָּכָראּוי,  ַעְצמוֹ 
יוֹם יוֵֹתר, ְוזוֶֹכה ְּבָכל יוֹם ְויוֹם ְלִהָּכֵלל 
ֵמַהְּזַמן.  ְלַמְעָלה  ִּבְבִחיַנת  ְויוֵֹתר  יוֵֹתר 

)ד – ג(

ַחְכֵמי ַהּדוֹר! לּוי בְּ ר תָּ ָהִעיקָּ



חכם אמיתי

ָהֲאִמִּתית  ַהָחְכָמה  "ִעַּקר 
ָהֲאִמִּתִּיים  ַהְּגדוִֹלים  ַהַּצִּדיִקים  ָחְכַמת  ִהוא 
ַּתְכִליָתם  ַעל  ַלֲחׁשֹב  ֶּבֱאֶמת  ְלִהְתַחֵּכם  ֶׁשָּזכּו 
ַעד  ָהָארְֹך  ְלַדְרָּכם  ֵציָדה  ָלֶהם  ְלָהִכין  ַהִּנְצִחי 
ֶׁשָּזכּו ָלֶזה ִּבְׁשֵלמּות. ִּכי ִעַּקר ָחְכמוֹת ַהַּצִּדיִקים, 
ְלִהְׁשַּתֵּדל  הּוא  ָהֲאִמִּתִּיים  ַהֲחָכִמים  ֶׁשֵהם 
ִלְפרֹׁש ֶאת ַעְצָמם ִמֶּזה ָהעוָֹלם ְלַגְמֵרי, ַעד ֶׁשָּזכּו 
ָלֶזה ִּבְׁשֵלמּות ֶׁשִּׁשְּברּו ָּכל ַהַּתֲאוֹת ְּבַתְכִלית ַעד 
ָקֶצה ָהַאֲחרוֹן ְלַגְמֵרי ּוֵפְרׁשּו ַעְצָמן ִמֶּזה ָהעוָֹלם 
ְוֵריַח  ִנְדנּוד  ׁשּום  ָלֶהם  ִנְׁשַאר  ְוֹלא  ָוכֹל,  ִמּכֹל 

ִמּׁשּום ַּתֲאָוה ֶׁשל ֶזה ָהעוָֹלם. " 5

רפואת הגוף והנפש

לפרישות  לבוא  ואחד  אחד  כל  חובת  באמת 
העצומה שזכו להם הצדיקים הקדושים. אך 
בתכלית  לזה  שזכו  אלו  הם  מאוד  מועטים 

השלימות כראוי.
על כן החוב להתקרב לצדיקים אמתיים ועל ידי 
לתכלית  שהגיעו  האלו  לצדיקים  שמתקרבים 
המתקרבים  את  מעלים  הם  אזי  המדרגה, 
אף-על-פי  ונעלות  גבוהות  למדרגות  אליהם. 

שהמקורב אינו ראוי לאלו המדרגות.
ָּכל  ְלַתֵּקן  ְיכוִֹלין  ֵהם  ָּכֵאֶּלה  ַצִּדיִקים  "ְוַרק 
ֶׁשרוֶֹצה  ִמי  ָּכל  ְלמּוָטב  ּוְלַהֲחִזיָרם  ָהעוָֹלם 
ְׁשָאר  ֶׁשל  ַהִּתּקּון  ִעַּקר  ֵּכן  ַעל  ָּבֶהם.  ְלִהְתַּדֵּבק 
ְּבֵני ָאָדם הּוא ַעל ְיֵדי ִהְתָקְרבּות ְלַצִּדיִקים ָּכֵאּלּו 
ַּתְלִמיֵדיֶהם  ּוְלַתְלִמיֵדי  ּוְלַתְלִמיֵדיֶהם  ָלֶהם 
ְלַתֵּקן  ְיכוִֹלין  ָהֲאִמִּתִּיים  ַהַּצִּדיִקים  ִּכי  ְוכּו'. 
ֶׁשהּוא  ִּפי  ַעל  ַאף  ֶׁשָּבעוָֹלם  ָאָדם  ָּכל  ּוְלַרְּפאוֹת 
ֶׁשַהְמַבֶּזה  ְּכמוֹ  ִּכי  ְוגּוף.  ְּבֶנֶפׁש  ָּגדוֹל  חוֶֹלה 
ֶׁשָאְמרּו  ְּכמוֹ  ְלַמָּכתוֹ  ְרפּוָאה  ֵאין  ָחָכם  ַּתְלִמיד 
ְוַכְמבָֹאר ָהִעְנָין ֵהיֵטב  ַרּבוֵֹתינּו ִזְכרוָֹנם ִלְבָרָכה 
טוָֹבה  ִמָּדה  ְלֵהֶפְך  ֵכן  ְּכמוֹ  ַהּזֹאת,  ְּבַהּתוָֹרה 
ְמֻרָּבה ְלַהַּמֲאִמין ְּבַצִּדיִקים ְוַתְלִמיֵדיֶהם ֶׁשֵהם 
ַהַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ָהֲאִמִּתִּיים, ֵאין ַמָּכה ָּבעוָֹלם 
ָיָדם...  ַעל  ְרפּוָאה  ָלּה  ִיְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ְוֶנֶפׁש  ְּבגּוף 
ֶׁשֵהם יוְֹדִעים ִלְדרֹׁש ֶאת ַהּתוָֹרה ּוְלָפֵרׁש ּוְלָבֵאר 
ְוַהַּתְחּבּולוֹת  ְוַהְּנִתיבוֹת  ְוָהֵעצוֹת  ַהְּדָרִכים  ָּכל 
ֶאל  ָלֶגֶׁשת  ָהרוֶֹצה  ֶׁשָּבעוָֹלם  ָאָדם  ָּכל  ֶׁשָּצִריְך 
ַהּקֶֹדׁש ְּבאֶֹפן ֶׁשּיּוַכל ָּכל ֶאָחד ְלַקֵּבל ְרפּוָאה ְלָכל 

ִמיֵני ֳחִלי ַהֶּנֶפׁש ְוַהּגּוף ֶׁשָּבעוָֹלם." 5

איך זוכים למצוא את הצדיק

ואיך  הצדיקים?  אלו  את  למצוא  זוכים  איך 
זוכים להאמין בהם באמת ולהתקרב אליהם 
נדר  שעושים  ידי  על  היא  לזה  העצה  כראוי? 
ומקיימים אותו מייד. ]כמבואר כל זה בתורה 

באריכות[
ְּכמוֹ  ְּפִריׁשּות  ְּבִחיַנת  ֵהם  ַהְּנָדִרים  ָּכל  "ִּכי 
ְסָיג  ְנָדִרים  ִלְבָרָכה  ִזְכרוָֹנם  ַרּבוֵֹתינּו  ֶׁשָאְמרּו 
ַהְּכֵׁשִרים  ֶׁשל  ַהְּנָדִרים  ֶׁשָּכל  ַלְּפִריׁשּות... 
ֵאיֶזהּו  הּוא  ָהֱאֶמת  ֶאל  ְלִהְתָקֵרב  ָהרוִֹצים 
ֶאת  ְוִלְפרֹש  ְלַהִּזיר  ֶׁשרוֶֹצה  ּוְפִריׁשּות  ְנִזירּות 
ְוַגם  ַלה'.  ְלִהְתָקֵרב  ְּכֵדי  ַּתֲאָוה  ֵמֵאיֶזהּו  ַעְצמוֹ 
ַּגם  הּוא  ּוְצָדָקה  ְלֶהְקֵּדׁש  ֶנֶדר  ֵאיֶזהּו  ְּכֶׁשּנוֵֹדר 
ֶזה ַהָּממוֹן ֶׁשּנוֵֹדר  ְּבַעד  ִּכי  ְּפִריׁשּות.  ְּבִחיַנת  ֵּכן 
ְּדַבר  ֵאיֶזהּו  ְלַעְצמוֹ  ִלְקנוֹת  ָיכֹל  ָהָיה  ִלְצָדָקה 
ׁשוֵֹבר  ְוהּוא  ְוַכּיוֵֹצא.  ּוְׁשִתָּיה  ֲאִכיָלה  ַּתֲאָוה 
ַּתֲאוָֹתיו ּופוֵֹרׁש ֶאת ַעְצמוֹ ִמּזֹאת ַהַּתֲאָוה ֶׁשָהָיה 
ַהָּממוֹן  ְולוֵֹקַח  ַהָּממוֹן  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ְלַהִּשיג  ָיכֹל 
ּוְמַנֵּדר אוֹתוֹ ַלה' ִלְצָדָקה ְוֶהְקֵּדׁש ֵּבית ַהְּכֶנֶסת 
ְּבִחיַנת  ֵהם  ֶׁשַהְּנָדִרים  ִנְמָצא  ַהִּמְדָרׁש.  ּוֵבית 
ְּפִריׁשּות ַעל ֵּכן ַעל ְיֵדי ַהֶּנֶדר הּוא עוֶֹלה ּוְמַקֵּׁשר 
ְלַתְכִלית  ֶׁשָּזכּו  ָהֲאִמִּתִּיים  ְלַהַּצִּדיִקים  ַעְצמוֹ 
ֲחָכִמים  ֶלֱאמּוַנת  ְוזוֶֹכה  ִּבְׁשֵלמּות  ַהְּפִריׁשּות 
רוֶֹאה  ִיְתָּבַרְך  ֶׁשה'  ֵמַאַחר  ֲאֵליֶהם.  ּוְלִהְתָקֵרב 
ַעְצמוֹ  ַעל  ּוְמַקֵּבל  ְלַדְרֵכיֶהם  ַעְצמוֹ  ֶׁשַּמְמִׁשיְך 
ֵאיֶזה ְּבִחיַנת ְּפִריׁשּות ַעל ְיֵדי ֶנֶדר ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת 
ְּבַהֲחָכִמים  ְלַהֲאִמין  זוֶֹכה  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ֶּפֶלא. 
ָחְכָמה  ִלְפִליאוֹת  ֶׁשָּזכּו  ַהִּנְפָלִאים  ַהַּצִּדיִקים 

ּוֵפְרׁשּו ַעְצָמן ִמֶּזה ָהעוָֹלם ְלַגְמֵרי." 5

אל תטעה את עצמך

תנאי לזכות למצוא את הצדיק, שלא יהיה לו 
שום כוונה עצמית בהתקרבות. 

ַעְצְמָך  ֶאת  ַּתְטֶעה  ֶׁשֹּלא  ְוִתְרֶאה  "ֶׁשִּתְׁשַּתֵּדל 
ִּבְׁשִביל  ְוַהַּמְנִהיג  ָהרוֶֹעה  ֶאת  ְּתַבֵּקׁש  ֶׁשֹּלא 
ֲהָנַאת ַעְצְמָך ְּכֵדי ֶׁשַּתִּגיַע ְלֵאיֶזה ָּכבוֹד ּוַפְרָנָסה 
ַּבֲעוֹנוֵֹתינּו  ַהְרֵּבה  ַעְכָׁשו  ַהָּמצּוי  ְּכִפי  ְוִהְתַמּנּות 
ָהַרִּבים. ַרק ָּכל ֶחְפְצָך ּוְתׁשּוָקְתָך ִלְמצֹא ָהרוֶֹעה 
ְּכֵדי  ְלַבד.  ַהַּתְכִלית  ִּבְׁשִביל  ִיְהֶיה  ְוַהַּמְנִהיג 

ֶׁשַּתְצִליַח ְּבסוְֹפָך ָהַאֲחרוֹן." 5
____________________________________

1. דברים כ"ח.  2. דברים פרק כ"ה.  3. ַמּכוֹת כ"ב: ַעֵּין ָׁשם.  4. 
לשון רבינו הקדוש בתורה.  5. ליקוטי הלכות או"ח שבת – ו.

המשך מעמ' קודם
תו' נ"ז

ִלְבִחיַנת  ָלבֹא  ְלָהָאָדם  ֶאְפָׁשר  ִאי  ז. 
ַהַּדַעת  ְׁשֵלמּות  ֶׁשהּוא  ֵמַהְּזַמן  ְלַמְעָלה 
ֶׁשהּוא  ַהְּזַמן  ַּתַחת  ְּתִחָּלה  ֶׁשַּיֲעבֹר  ַעד 
ְוִיְצָטֵרף  ְוִיְתַנֶּסה  ַהַּדַעת,  ֶהְעֵּדר  ְּבִחיַנת 
ָׁשם ְוִיְזֶּכה ְלַקֵּדׁש ַעְצמוֹ ָּכָראּוי, ָאז ִיְזֶּכה 
ּוְלִהָּכֵלל  ַלֲעלוֹת  ַּדְיָקא  ַהְּזַמן  ְיֵדי  ַעל 

ִּבְבִחיַנת ְלַמְעָלה ֵמַהְּזַמן. )ד – ג(
_______________________

ְלַבֵּטל  זוִֹכין  ִמיָלה  ִמְצַות  ְיֵדי  ַעל  ח. 
ְלַמְעָלה  ִּבְבִחיַנת  ּוְלִהָּכֵלל  ַהְּזַמן 

ֵמַהְּזַמן. )ד – ד(
_______________________

ט. ִמי ֶׁשּזוֶֹכה ְלַדַעת ָׁשֵלם ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה 
ִנְתַּבֵּטל ַהְּזַמן הּוא זוֶֹכה ְלִזָּכרוֹן ְוֵאין 

לוֹ ִׁשְכָחה. )ד – ד( 
_______________________

י. ַהֵּנעוֹר ַּבַּלְיָלה ִנּצוֹל ִמָּכֵרת. )ד – ד(
_______________________

ַהְּבִרית  ְּפַגם  ַעל  ַהְּתׁשּוָבה  ִעַּקר  יא. 
ְוִהְתָקְרבּות  ִהְתַקְּׁשרּות  ְיֵדי  ַעל  הּוא 

ְלַצִּדיִקים ֲאִמִּתִּיים. )ד – ה(
_______________________

ַּבֻּמָּתר  ַּגם  ַעְצמוֹ  ֶׁשִּקֵּדׁש  ַהַּצִּדיק  יב. 
לוֹ ֲאַזי ְלִפי ְקֻדָּׁשתוֹ ֵּכן ִּבֵּטל ַּגם ְקִלַּפת 

נַֹגּה. )ד – ה(
_______________________

ְמַחְּזִקין  ָהֲאִמִּתִּיים  ַהַּצִּדיִקים  יג. 
ָלנּו  ֶׁשַּמְסִּביִרין  ְיֵדי  ַעל  ֱאמּוָנֵתנּו 
ֶׁשְּמַצְמְצִמין  ְוַהּנוָֹרא,  ַהִּנְפָלא  ְּבִשְכָלם 
ַעד  ִצְמצּוִמים  ְוִרְבבוֹת  ַּבֲאָלִפים  אוֹתוֹ 
ֶׁשַּמְסִּביִרין ָלנּו ּוְמָבְרִרין ָלנּו ֶׁשֵאין ָלנּו 
ִמֶּמּנּו  ְרחוָֹקה  ְוַהָחְכָמה  ֵשֶכל,  ׁשּום 

ְמאֹד ְמאֹד. )ד – ד(
ׁשּום  ָלנּו  ֶׁשֵאין  ֵליַדע  ְצִריִכין  "ָאנּו 
ֵשֶכל ְּכמוֹ ֶׁשָאנּו רוִֹאין ְּבחּוׁש. ּוְלַקֵּׁשר 
ִּדְבֵרי  ַעל  ְוִלְסמְֹך  ָּבֱאמּוָנה  ַעְצֵמנּו 
ְּבָכל  ְלַהֲאִמין  ָהֲאִמִּתִּיים  ַהַּצִּדיִקים 

ִּדְבֵריֶהם ַהֶּנֱאָמִרים ֶּבֱאֶמת."
_______________________

ַּתַחת  הּוא  ְוָהַעְבדּות  ֶהָעָמל  ִעַּקר  יד. 
ְׁשטּות  ֵמֲחַמת  ֶזה  ְוָכל  ְוַהְּזַמן  ַהֶּׁשֶמׁש 
ְוֶחְסרוֹן ַהַּדַעת ֶׁשֵּמֲחַמת ֶזה ִנְגָּדל ַהְּזַמן 
ְּכִאּלּו  לוֹ  ֶׁשִּנְדֶמה  ַעד  ְּביוֵֹתר,  ֶאְצלוֹ 
ּוְקבּוִעים  ֲאֻרִּכים  ַחָּייו  ְיֵמי  ֶׁשל  ַהְּזַמן 
ָּתִמיד  ָהעוָֹלם  ְּבֶזה  ִיְתַמֲהַמּה  ְּכִאּלּו 
ַחס ְוָׁשלוֹם, ְוחוֵֹׁשב ַמֲחָׁשבוֹת ְּבָכל ֵעת 
ַוֲעִׁשירּות,  ַּפְרָנָסה  ַמֲעַמד  לוֹ  ַלֲעשוֹת 
ְוֵכִלים  ּוִבְנָיִנים  ָּבִּתים  לוֹ  ְוִלְבנוֹת 
ְוכּו'. ְוָטרּוד ָּבֶזה ָּתִמיד ּוִמְתַיֵּגַע ַעְצמוֹ 
ַוֲעבוֹדוֹת  ְּגדוֹלוֹת  ּוְטָרחוֹת  ִּביִגיעוֹת 
ִנְמָּכר  ְמֻׁשְעָּבד  ֶעֶבד  ָהָיה  ְּכִאּלּו  ָקׁשוֹת 

ְלֵאיֶזה ָאדוֹן. )ד – י"ב(
ַעְצמוֹ  ַעל  ֶׁשָחס  ִמי  ְּבַוַּדאי  ֵּכן  "ַעל 
ַלֲאִמּתוֹ  ָהֱאֶמת  ְּבֵעין  ֶזה  ַעל  ּוִמְסַּתֵּכל 
ְּבַוַּדאי ֹלא ַיֲעֶשה ְלַעְצמוֹ ׁשּום ְקִביעּות 
ְּכָלל ְּבִעְסֵקי ָהעוָֹלם ַהֶּזה, ְוֵאינוֹ חוֵֹׁשב 
ֶׁשָּכתּוב,  ְּכמוֹ  ַלֲחֵברוֹ,  ִמּיוֹם  ְּכָלל 
ַמה  ַוֲאִפּלּו  ְוכּו'.  ָמָחר  ָצַרת  ָּתֵצר  ַאל 
ֶּׁשֻּמְכָרח ַלֲעשוֹת ֵעֶסק ִּבְׁשִביל ַּפְרָנָסה 
הּוא עוֶֹשה ַרק ְּבֶדֶרְך ֲעַראי ּוְבַהֲעָבָרה 
ְּבָעְלָמא ֶׁשֹּלא ְּבֶדֶרְך ְקִביעּות ְּכָלל. ּוְכמוֹ 
ֶׁשָאְמרּו, ֲעֵשה ּתוָֹרְתָך ֶקַבע ּוְמַלאְכְּתָך 
ֲעַראי. ְוֵאינוֹ ַמֲחִליף ַחס ְוָׁשלוֹם, עוָֹלם 

עוֵֹמד ְּבעוָֹלם עוֵֹבר."

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

לעשות
מתורות
תפילות

לעשות
מתורות
תפילות

"

"
 לחדד את השכל / על התורות הנלמדות בעמוד היומי
על ידי מה העולם מתעורר לתשובה מאהבה?

..............................................................................................................................
ן חוִֹרין" הוא שאסור להשתמש במלכותו וכוח  ְך בֶּ ְלכֵּ מַּ ריך ֶאֶרץ שֶׁ תשובה משבוע שעבר: פירוש הפסוק "ַאשְׁ

ההשפעה שיש לו לצורכי עצמו ומילוי תאוותיו, רק שהמלכות תהיה אצלו בבחינות "בן חורין".



א ר ק י ר  ו ר סיפורד

מכתת ה מאניפולי  זושא  ר'  הקדוש  צדיק 
מצות  עבור  מעות  לקבץ  רגליו  את  היה 
התאכסן  נדודיו  מימי  באחד  שבויים.  פדיון 

במלון-אורחים שבעליו היה יהודי אמיד.

באחת מפינות הבית צדה עינו של הצדיק כלּוב 
שבתוכו כמה ציפורים שהיו ניצודות ַשם ללא 
הוא  ציפורים  של  טבען  והלא  לצאת,  יכולת 
התכלת  במרחבי  כנף  ולשאת  לקרוא-דרור 
ומשוחררות.  חופשיות  כשהן  האינסופיים 
נכמרו רחמי הצדיק על בעלות-הכנף הלכודות 
מעות  להשיג  רגלי  מכתת  אני  וחשב,  בשבי 
עבור פדיון שבויים והנה, לפַני הזדמנות שיש 
להתיר  גדול,  שבויים  פדיון  גם  בודאי  בה 
הציפורים ממאסרן. ללא שהיות פתח הצדיק 
הציפורים  את  ושחרר  הכלוב  את  זושא  ר' 

לחופשי בחמלתו הרבה.

לא עבר זמן רב עד שהתגלה דבר שחרורן לבעל 
הבית. לפליאתו הרבה ראה את הכלוב פתוח 

והציפורים - אינן.

לי  לעשות  העיז  מי  בדבר?  היתה  מי  של  ידו 
הבית.  בני  את  וחקוֹר  הלוֹך  הלך  שכזה?  דבר 
אדם  פה  מתאכסן  "הרי  לאזנו:  לחש  ֵאי-מי 
אחד, שלדעתינו הוא בכלל משוגע, מן-הסתם 
פנה בעל הבית  הוא המעולל שאתה מחפש"  
ויראה  דרך-ארץ  של  שמץ  ללא  זושא   לר' 
מלאָך  איך  המשוגע,  "אתה  בעזות:  ושאלו 
להבריח  הזה,  הרע  המעשה  את  לעשות  ליבך 
את הציפורים ששילמתי עבורם ממון הרבה?"  
מעשיו  כל  על  ורחמיו  "כתיב  הצדיק:  ענהו 
אולם  ממסגרותם"  להוציאם  רחמי  ונכמרו 
הקדוש  הצדיק  את  להכות  החל  בעל-הבית 

מכות אכזריות---

הבלתי  זעמו  את  לפרוק  הבית  בעל  סיים 
מרוסן והצדיק פתח ואמר לו "תדע לך שאני 
הולך מעיר לעיר לקבץ מעות לפדיון שבויים, 
והנה משכורתך תהיה - שתהיה מחּוַסר לחם" 

והצדיק הלך לדרכו.

כאשר שב הצדיק ר' זושא לביתו, שח לאחיו הק' 
ר' אלימלך את המעשה אשר קרהו באותו המלון.

הקדושים  האחים  שני  ישבו  הימים  ברבות 
היה  זושא  ר'  הצדיק  חדא.  בצותא  לסעודה 
קדשנו"  "אשר  וברכת  ידיים  נטילת  לאחר 
בא  "המוציא"  ברכת  קודם  ידיו  שניגב  ובעת 
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 
באש  ועלו  נשרפו  ורכושו  נכסיו  כל  כי  שפוף 
והוא נשאר ריקם מכל, משוטט לבקש לחם---
)עפ"י "סיפורים נוראים"(

"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 
אבל  משמים,  השם  וירא  ישקיף  עד 
ההמתנה  זמן  בתוך  גם  כן  פי  על  אף 
והשהיה אסור להסיח דעתו מזה, רק 
ולספר  ולמנות  ולצפות  ולקוות  ליחל 
עת,  בכל  ולהשתוקק  ולכסף  הימים 
מתי יזכה ליום ישועת נפשו בשלמות. 

עושין  אנו  שאין  ספירה,  בחינת  וזה 
הימים  סופרין  אנו  רק  דבר,  שום 
עצמנו  על  ממשיכין  ובזה  והשבועות, 
בכל  מחדש  התורה  קבלת  קדושת 
שנה, הינו על ידי בחינה זו הנ"ל שאנו 
רוצים וחפצים ומשתוקקים לקבל את 
התורה, וכפי רצוננו ותשוקתנו החזקה 
בזריזות  לקבלה  חפצים  היינו  בודאי 
תכף ומיד, אך באמת אי אפשר לדחק 
עד  עד  להמתין  וההכרח  השעה,  את 
גם  כן  פי  על  אף  אבל  החמשים,  יום 
דעתו  ולהסיח  לשכח  אסור  עתה  לעת 
מה  בחינת  שזה  ושלום,  חס  מזה, 
שסופרין הימים, כי הספירה מורה על 
והגעגועים,  התשוקה  עצם  עצם  גודל 
וחושק  שמתגעגע  מי  כמו  והגעגועים, 
לאיזה דבר, אזי הדרך שסופר הימים 
עד שישיג תשוקתו, כמו כן אנו סופרין 
מורה  שזה  והשבועות,  הימים  ומונין 
שיש  החזק  והרצון  התשוקה  עצם  על 
באמת  כן  ועל  התורה.  לקבלת  לנו 
נוהגין כל ישראל לקים מצות ספירת 
ובתשוקה  גדול  בהתעוררות  העמר 
זה  ידי  ועל  יתברך...  להשם  גדולה 

זוכין לקבלת התורה."
)עצות ישרות( 

ִנְפָלָאה ַעל ָּפסּוק ּוְביוֹם ַהִּבּכּוִרים  ְּבַחג ַהָּׁשבּועוֹת ְוָאַמר ָאז ּתוָֹרה  ַאַחר ָּכְך ָהִיינּו ֶאְצלוֹ 
ְּבִסיָמן נ"ו, ַהַּמְתֶחֶלת ִּכי ֵיׁש ְּבָכל ֶאָחד ִמִּיְשָֹרֵאל ְּבִחיַנת ַמְלכּות. ַאַחר ֶׁשָאַמר ַהּתוָֹרה ַהַּנ"ל 
ְּבִאְתַּגְלָיא  ַמְלכּות  ְוֵיׁש  ְוכּו'  ִמִּיְשָֹרֵאל  ֶאָחד  ְּבָכל  ֶׁשֵּיׁש  ַמְלכּות  ְּבִחיַנת  ֵמִעְנַין  ְמַדֵּבר  ְוָׁשם 
ֵכן  ִּפי  ַעל  ֶמְמָׁשָלה ַאף  ׁשּום  לוֹ  ֵאין  ֶׁשְּבִאְתַּגְלָיא  ִּפי  ַעל  ֶׁשַאף  ֶאָחד  ְוֵיׁש  ְוכּו'  ּוְבִאְתַּכְסָיא 
ִּכי ִאם  ֶמְמָׁשָלה  ִלי  ֶׁשֵאין  ִנְדֶמה  ָלֶכם  ַעְצמוֹ  ַעל  ְּבֵפרּוׁש  ָּכְך ָאַמר  ַאַחר  ְוכּו'.  ְּבִאְתַּכְסָיא 

ֲעֵליֶכם, ֶּבֱאֶמת ֲאִני מוֵֹׁשל ֲאִפּלּו ַעל ָּכל ַצִּדיֵקי ַהּדוֹר ַרק ֶׁשהּוא ְּבִאְתַּכְסָיא:
)חיי מוהר"ן – כ"ד(

ַּכֲאֶׁשר  ַהּכֹל  ֶׁשָּבעוָֹלם  ְוָהֲעָסִקים  ַהְּמָלאכוֹת  ְוָכל  ַהְׁשָטאֶפעִטין  ְוָכל  ַהְּׁשִליחּות  ָּכל  ַּגם  ִּכי 
ַלּכֹל הּוא ַרק ִּבְׁשִביל ַהַּתְכִלית ַהִּנְצִחי, ִּכי ְּבָכל ָמקוֹם ֻמְקָטר ּוֻמָּגׁש ִלְׁשִמי ֲאִפּלּו ְוכּו' ְּכמוֹ 
ְיֵדי  ַעל  ֶׁשָּבָאה  ַהְסָּתָרה  ֶׁשְּבתוְֹך  ְּבַהַהְסָּתָרה  ְוֶׁשֲאִפּלּו  ִלְבָרָכה  ִזְכרוָֹנם  ַרּבוֵֹתינּו  ֶׁשָאְמרּו 
ִרּבּוי ֲעווֹנוֹת ַמָּמׁש ַרֲחָמָנא ִליְצָלן ַּגם ָׁשם ֶנְעָלם ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֶׁשהּוא ַהּתוָֹרה, ַאְּדַרָּבא ָׁשם 
ַּדְיָקא ֻמְסָּתר ּתוַֹרת ה' ַמָּמׁש ְּכמוֹ ֶׁשָּכתּוב ְּבִסיָמן נ"ו ַעֵּין ָׁשם ֵהיֵטב, ְוִאם ֶׁשֵאין ִמי ֶׁשָּיִבין 
זֹאת ִמָּכל ֶׁשֵּכן ֲאַנְחנּו. ַאף ַעל ִּפי ֵכן ַאְׁשֵרינּו ֶׁשָאנּו ַמֲאִמיִנים ַעל ָּכל ָּפִנים ָּבֶזה, ִּכי ָּגדוֹל ה' 

ּוְמֻהָּלל ְמאֹד ְוִלְגֻדָּלתוֹ ֵאין ֵחֶקר.
                                                                                                  )עלים לתרופה - מכתב שע"ג(

ָיָפה  ֲחֻתָּנה  ֶׁשָהְיָתה  ָאַמר  ס'  ִסיָמן  א'  ְּבִלּקּוֵטי  ִׁשְמעוֹן  ַרִּבי  ָּפַתח  ַהּתוָֹרה  ֶׁשָּמַסר  ַאַחר 
]ֶסע ִּגיֶווען ַאֵׁשיין ֲחֻתְנַקֶלע[ ְוָהָיה ָראּוי ְלַבֵּקׁש ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ִעם ַהָּפַמְלָיא ֶׁשל ַמְעָלה ַעל 

ַהֲחֻתָּנה. ָאַמְרִּתי לוֹ ְּבַוַּדאי ָהָיה ְּבָכאן. ֵהִׁשיב ִמן ַהְּסָתם:
ְּבִעְנַין  אוָֹתם  ְלַהֲחִזיק  ָיכוֹל  ֶׁשָהָיה  ְׁשלוֵֹמנּו  ְלַאְנֵׁשי  ָאז  ֶׁשָאַמר  ָׁשַמְעִּתי  ַהַּמְעִּתיק  ָאַמר 
ְּכָלל,  ְלַלְיָלה  יוֹם  ֵּבין  ֵיְדעּו  ְוֹלא  ֵלילוֹת  ּוְׁשֹלָׁשה  ָיִמים  ְׁשלָׁשה  ַהַּנ"ל  ַהּתוָֹרה  ֲאִמיַרת 

ַּכּמּוָבא ַּבּזַֹהר ַהָּקדוֹׁש ְוכּו'.
)חיי מוהר"ן – שנ"ו( 

ְוכּו' ָאז ָאַמר  ַמֲעִשֹּיוֹת  ִסּפּוֵרי  ְלַסֵּפר  ְׁשַנת תקס"ו  ְּבסוֹף  ֶׁשִהְתִחיל  ִּבְׁשַנת תקס"ז ַאַחר 
ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ַהּתוָֹרה ָּפַתח ַרִּבי ִׁשְמעוֹן ְוָאַמר ֵעת ַלֲעשֹוֹת ַלה' ְוכּו' )ִלּקּוֵטי מוֲֹהַר"ן ִסיָמן 
ְמַדֵּבר  ָׁשם  ַּגם  ְוכּו'  ֵמַהֵּׁשָנה  ְמעוְֹרִרין  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ַמֲעִשֹּיוֹת  ִמִּסּפּוֵרי  ְמַדֵּבר  ְוָׁשם  ס'( 
ֵמִעְנַין ֲעִׁשירּות ֶׁשְּצִריִכין ַהַּצִּדיִקים ְלִהְתּבוְֹננּות ְוכּו' ּוְמבָֹאר ָׁשם ֶׁשָהֲעִׁשירּות הּוא ְּבָׁשלׁש 
ְּבִחינוֹת ֶׁשְּצִריִכין ְלַהְׁשִליׁש ְמעוָֹתיו ְׁשִליׁש ְּבַקְרַקע ְוכּו' ְוָאז ָׁשַלח ְלֶמִז'יּבּוז' ְוָקָנה ַהֲחנֻּיוֹת 

ָׁשם ְוכּו': 
)ימי מוהרנ"ת - י"ב(

ַמֲעֶשֹה ֶׁשל ַּבת ֶמֶלְך ַהְמַסֶּיֶמת ְּבַהר ֶׁשל ָזָהב ּוִמְגָּדל ֶׁשל ַמְרָּגִלית ַהִּנְדְּפָסה ְּבִסּפּוֵרי ַמֲעִשֹּיוֹת 
ִסּפּור א' ְלַדְעֵּתנּו ַׁשֶּיֶכת ַעל ַהּתוָֹרה ַהַּמְתֶחֶלת ָּפַתח ַרִּבי ִׁשְמעוֹן ְּבִלּקּוֵטי א' ִסיָמן ס'.

                                                                                                )חיי מוהר"ן - צ"ד( 

תורה נ"ו – וביום הביכורים 

תורה ס' – פתח רבי שמעון

ספירת העומר

ספירת העומר





_____________________________.באייר יש כח לכל הרפואות

ְיבּוָלּה"  ָנְתָנה  "ֶאֶרץ  ְּבִחיַנת  ִהיא  ַוֲאַזי 
ַוֲאַזי  ָהָאֶרץ,  ְיבּול  ְלָכל  ּכֹחוֶֹתיָה  ֶׁשּנוֶֹתֶנת 
ִאָּייר  אוִֹתּיוֹת  ֵּכן  ְוַעל  ָהְרפּואוֹת,  ְלָכל  ּכַֹח  ֵיׁש 
ֲאַזי  ִּכי  ָרַגע:  ֵיבׁשּו  ָיׁשּובּו  אְֹיַבי  ֵּתבוֹת  ָראֵׁשי 
ְּבִחיַנת  ְּבִחיַנת ָׁשלוֹם,  ֵהם ָּכל ָהְרפּואוֹת ֶׁשֵהם 
ֶאֶרץ ָנְתָנה ְיבּוָלּה... ַּגם ָּכל ָהְרפּואוֹת ָּבִאין ִמן 
ְיבּוָלּה,  נוֶֹתֶנת  ֶׁשָהָאֶרץ  ְּבֵעת  ֵּכן  ְוַעל  ָהָאֶרץ, 
ְּדַהְינּו  ְוַהְּצָמִחים,  ָהִאיָלנוֹת  ְּבָכל  ּכַֹח  ֶׁשּנוֶֹתֶנת 
ִּבְזַמן ַהֲחִניָטה ֶׁשהּוא ְּבחֶֹדׁש ִאָּיר ֲאַזי ֵיׁש ּכַֹח 
יוֵֹתר ְּבָכל ָהְרפּואוֹת ִּכי ָאז נוֶֹתֶנת ָהָאֶרץ ָּבֶהם 
אוָֹתן  ִיְקחּו  ִאם  ֲאִפּלּו  ַאֵחר,  ִּבְזַמן  ֲאָבל  ּכַֹח. 
ֵּכן  ְוַעל  ַהּכַֹח  ֶזה  ָלֶהם  ֵאין  ְּבַעְצָמן,  ָהְרפּואוֹת 

לוְֹקִחין ְרפּואוֹת ְּבחֶֹדׁש ִאָּיר ֶׁשהּוא )ַמאי(:
)ליקוטי מוהר"ן – תורה רע"ז( 

_____________________________.זריחת התגלות האמונה

ֶׁשהּוא  ָהִראׁשוָֹנה  ְּתקּוָפה  ְּבִחיַנת  ֵּכן  ַּגם  ְוֶזהּו 
ֳחָדִׁשים,  ִמְּׁשֹלָׁשה  ֶׁשָּכלּול  ִניָסן  ְּתקּוַפת 
ְזִריַחת  ִעַּקר  ֶׁשָּבֶהם  ִסיָון,  ִאָּיר,  ִניָסן,  ֶׁשֵהם, 
ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ֶׁשִהְתִחיל  ָהֱאמּוָנה  ְוִהְתַּגּלּות 
ַעל  ְּבִניָסן  ְּגדוָֹלה  ְּבֶהָאָרה  ָּבנּו  ּוְלָהִאיר  ְלַגּלוֹת 
ִנְפָלא  ְוַהִהְתַּגּלּות  ְוַהּמוְֹפִתים  ָהאוֹתוֹת  ְיֵדי 

ְּבֶפַסח ִּביִציַאת ִמְצַרִים,

ֶׁשֵהם  ַהְּסִפיָרה  ְיֵמי  מ"ט  סוְֹפִרים  ָּכְך  ְוַאַחר 
מ"ט  ְּכֶנֶגד  ֶׁשֵהם  ַהּתוָֹרה,  ְלַקָּבַלת  ֲהָכָנה 
מ"ט  ְּכֶנֶגד  ֶׁשֵהם  ְׁשַמע,  ֶׁשִּבְקִריַאת  אוִֹתּיוֹת 
ְּבִסיָון,  זוִֹכין  ָּכְך  ְוַאַחר  ַהְּׁשָבִטים.  אוִֹתּיוֹת 
ְּבָׁשבּועוֹת  ַהּתוָֹרה  ְלַקֵּבל  ַהְּׁשִליִׁשי,  ַּבחֶֹדׁש 
ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמוֹ  ָהֱאמּוָנה,  ִהְתַּגּלּות  ִעַּקר  ֶׁשִהיא 
ֵמֶאֶרץ  הוֵֹצאִתיָך  ֲאֶׁשר  ֱאֹלֶהיָך  ה'  "ָאנִֹכי 
ִמְצַרִים ְוכּו'". ִנְמָצא, ֶׁשִעַּקר ִהְתַּגּלּות ָהֱאמּוָנה 
ּוִבְׁשֹלָׁשה  ְיהּוָדה  ַמֲחֵנה  ֶּדֶגל  ִּבְבִחיַנת  הּוא 
ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ֶׁשָּבֶהם  ָהִראׁשוִֹנים,  ֳחָדִׁשים 
ְלָכל  ָהֱאמּוָנה  ֵמִאיר  ּוִמָּׁשם  ַהּתוָֹרה,  ְוַקָּבַלת 
ִעַּקר  ֶזה  ּוְכֶנֶגד  ֻּכָּלּה  ַהָּׁשָנה  ּוְלָכל  ִיְשָרֵאל 
ְׁשַמע  ִּבְקִריַאת  יוֹם  ְּבָכל  ָהֱאמּוָנה  ַהְמָׁשַכת 
ָׁשֹלׁש  ֶׁשהּוא  ַּדְיָקא  ָהִראׁשוֹן  יוֹם  ִּבְרִביַע  הּוא 
ָהִראׁשוֹן,  ֶּדֶגל  ְּכֶנֶגד  ֶׁשֵהם  ָהִראׁשוֹנוֹת,  ָׁשעוֹת 
ֳחָדִׁשים  ְׁשֹלָׁשה  ּוְכֶנֶגד  ְיהּוָדה  ַמֲחֵנה  ֶׁשהּוא 

ָהִראׁשוִֹנים, ֶׁשֵהם ִניָסן, ִאָּיר, ִסיָון.
)ליקוטי הלכות או"ח - קריאת שמע – ה( 

_____________________________.אייר - בנין יסוד בית המקדש

ִבְׁשִביל ֶזה ִהְתִחיל ְׁשֹלמֹה ַהֶּמֶלְך ָעָליו ַהָּׁשלוֹם, 
ִלְבנוֹת ְיסוֹד ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְּבחוֶֹדׁש ִאָּיר. ֶׁשָּכל 
ְוַעל  ַהְּסִפיָרה,  ִּביֵמי  ֻּכּלוֹ  הּוא  ַהֶּזה  ַהחֶֹדׁש 
ְלָׁשלוֹם,  ְוזוִֹכין  ַהָּדִמים  ְמַתְּקִנין  ַהְּסִפיָרה  ְיֵדי 
ְוַעל ֵּכן ָאז ִהְתִחיל ִּבְנַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ֶׁשִּמָּׁשם 
ֶׁשָּכל  ַהִּמְדָרׁש,  ּוֵבית  ַהְּכֶנֶסת  ַהֵּבית  ְקֻדַּׁשת 
ֶזה  ּוִבְׁשִביל  ָׁשלוֹם.  ִּבְבִחיַנת  הּוא  ְקֻדָּׁשָתם 
ִעַּקר  ִּכי  ָׁשלוֹם,  ֻסַּכת  ַהִּמְקָּדׁש  ַהֵּבית  ִנְקָרא 

ְקֻדָּׁשתוֹ ִּבְבִחיַנת ָׁשלוֹם:
)ליקוטי הלכות או"ח - בית הכנסת – ד( 

_____________________________.אייר - זמן רפואת הנפש

להסיר  מוטלת  עלינו  החקירה  אלו,  בימים 
וסילון  מכאוב  לקוץ  שגורמות  הסיבות 
מגיע  אשר  לנשמתינו,  להתעות  ממאיר 
שרשנו למחצב קודש חוצבנו, ואמרו כי ימים 
הטבעיים,  שאמרו  כמו  הם,  מיוחדים  אלו 
כי ימי אייר, והן מפסחא לעצרתא )כן להדיא 
רש"י[  לרפואה  ]משקין  שקייני  כולהו  קמז:  בשבת 

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

חולי, ויהיה טוב לנשמתו.
)יערות דבש - חלק ראשון - דרוש ו(

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

בהחג הקדושות העליונות.
)מאור ושמש – שמיני(

_____________________________.אייר גימטריא טוהר

לזה  הכולל.  עם  "טוהר"  גימטריא  "אייר" 
'חושבנא  טוהר,  ימי  הספירה,  בימי  הוא 
לדכיותא', וכל החודש הוא ימי הטוהר, וגם 

לפניו ולאחריו.

ובסדר הדגלים שייך החודש ההוא ליששכר. 
טהור".  "שיש  גימטריא  "יששכר" 
"קדושה".  פעמים  ב'  גימטריא  "יששכר" 
הזה  עולם  מהבלי  פרישות  אלא  קדושה  אין 
לאהלי תורה הקדושה, וכאילו פורש ממיתה 
למורא  שי  בבחינת  "שיש"  ובחינת  לחיים. 
זה  ידי  על  ה',  את  ליראה  אם  כי  מצדינו, 
יש.  אוהבי  להנחיל  עליונה,  לאהבה  זוכים 
"היראה",  גימטריא  "אייר"  יראה,  ובחינת 
באהבה,  וישמחו',  יראוני  'יראיך  וכתיב: 

שזוכים אליה כנ"ל, ולישרי לב שמחה:
)חזון למועד(

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

אייר –  ֹאְיַבי ָיׁשּובּו ֵיבׁשּו ָרַגע

לתרומות והנצחות ע"ג העלונים והמבחנים בליקו"מ  פלא': 050-418-0673

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ניסן  ד' ירחי דשתא, אדר  ואינון 
אייר סיון. אלין אינון יומין דבחר 
קב"ה בישראל, ועבד בהון עמהון 
מתעטרא  ישראל  וכנסת  נסין. 

בבעלה, ואתקריבת בהדיה:
)זהר חדש דף צב – ב( 

הנראה  ומועדים  זמנים  מצינו 
כמו  אלהות  גילוי  בהם  בעליל 
יומי ניסן אייר סיון, והם נקראים 

בחינת יום והבוקר אור
)עבודת ישראל(

תורה נ"ט -היכל הקודש

ַּכַעס ַמִּזיק ַלֲעִׁשירּות, 
ּוְכֶׁשַהֵּיֶצר ֵמִסית ָלָאָדם 
שיכעוֹס ֵיַדע ֶׁשְּבזֹאת 
ַהָּׁשָעה ַיְׁשִּפיעּו לוֹ 
ִמְּלַמְעָלה ֵאיֶזה ְסכּום 
ָממוֹן ְוַהֵּיֶצר רוֶֹצה 
ְלַקְלֵקל זֹאת ַהַהְׁשָּפָעה 
ֶׁשל ָהֲעִׁשירּות...

ֲאָבל ְּכֶׁשּׁשוֵֹמר ַעְצמוֹ 
ִמן ַהַּכַעס-

ִיְזֶּכה ַלֲעִׁשירּות
ְוַיְגִּדיל ְׁשמוֹ ְוַנְפׁשוֹ 
ְוִיְזֶּכה ְלֵׁשם טוֹב 
ּוְלַהֲעִמיד
ַּתְלִמיִדים ַהְרֵּבה 
ּוְלָקֵרב
ְנָפׁשוֹת ַרּבוֹת
ְלה' ִיְתָּבַרְך.
)תו' נ"ט ס"ק ה'(




