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ִּכי זֶה יָדּועַ ֶׁשּכָ ל הַ ּתו ֹרָ ה וְ כָ ל הַ ּדִ ינִ ים וְ הַ הֲ לָ כו ֹת ֶׁשּבְ כָ ל חֶ לְ קֵ י הַ ּתו ֹרָ הִ ,מּכֻּלָ ם צְ רִ יכִ ים לְ הו ֹצִ יא עֵ צו ֹת
ּורמָ זִ ים לְ ִה ְתקָ רֵ ב אֵ לָ יו יִ ְתּבָ רַ ְך ּבֶ אֱ מֶ ת .וְ כַ ְמב ָֹאר ּבְ דִ בְ רֵ י רַ ּבֵ נּו זִ כְ רו ֹנו ֹ לִ בְ רָ כָ ה ּבְ הַ ּתו ֹרָ ה "חֲ דִ י
ּודרָ ִכים ְ
ְ
ּקּוטי א)ֶׁ ,ש ִּמּכָ ל הַ ּלִ ּמּודִ ים ֶׁשהָ ָאדָ ם לו ֹמֵ ד צְ רִ יכִ ים לְ הו ֹצִ יא ִמ ְׁש ְּפ ֵטי
רַ ִּבי ִׁש ְמעו ֹן" ְּב ִסימָ ן ס"א (לִ ֵ
ָאמנָם יִ דְ מֶ ה לְ הַ ּקו ֹרֵ א לְ פּום רִ יהֲ טָ א ּבְ כַ ּמָ ה ְמקו ֹמו ֹת ,אֲ ֶׁשר
הַ נְ הָ גו ֹת יְ ָׁשרו ֹת וְ כּו' ,עַ ּיֵן ָׁשם ...וְ ִהּנֵה ִאם ְ
ֵיתי וְ כָ פַ לְ ִּתי וְ ִׁשּלַ ְׁש ִּתי הַ ּדְ בָ רִ ים ּבְ כַ ּמָ ה וְ כַ ּמָ ה ְמקו ֹמו ֹתּ .דַ ע ,יְ דִ ידִ י הַ ְמעַ ּיֵןּ ,כִ י ּגַם ז ֹאת מֵ עִ ם
הֶ אֱ רַ ְכ ִּתי לְ מַ ֲענ ִ
ּתּוׁשּיָהּ ,כִ י הַ ּמֵ ִש ֹים לֵ ב לְ עַ ּיֵן ּבֶ אֱ מֶ ת ּבְ דִ בְ רֵ י רַ ּבֵ נּו זִ כְ רו ֹנו ֹ
ִ
ה' ְצבָ או ֹת י ְָצָאה ,אֲ ֶׁשר ִהפְ לִ יא עֵ צָ הִ ,הגְ ּדִ יל
לִ ְברָ כָ ה ,הָ עֲמֻ ִּקים ִמּכָ ל עַ ְמקּות ֶׁשּבָ עו ֹלָ ם ּורְ חָ בָ ה ִמּנִ י יָם ,אֲ ֶׁשר אֵ ין עֲרו ְֹך אֲ לֵ יהֶ ם .וְ ַאחַ ר ּכָ ְך י ִָש ֹים לֵ ב
יטב ּכִ י לְ ִפי ע ֹצֶ ם הָ עַ ְמקּות אֲ ֶׁשר ּבַ ּדְ בָ רִ ים
יטב לִ ְדבָ רַ י אֵ ּלֶ ה אֲ ֶׁשר חַ ּנַנִ י ה' לְ חַ ּדֵ ׁש ּולְ בָ אֵ ר ּבָ הֶ ם ,יָבִ ין הֵ ֵ
הֵ ֵ
אתי יְ דֵ י חו ֹבַ ת הַ ּבֵ אּור ,אֲ ִפּלּו ּבִ ְמקו ֹמו ֹת ֶׁשהֶ אֱ רַ כְ ִּתי ְמא ֹדִ ,מּכָ ל ֶׁשּכֵ ן ּבִ ְׁשָאר ְמקו ֹמו ֹת
הָ אֵ ּלֶ ה ,עֲדַ יִ ן ֹלא יָצָ ִ
יתי ְמקַ ּצֵ ר וְ עו ֹלֶ הּ .כִ י ּדַ עֶׁ ,שּכָ ל הַ ּדְ בָ רִ ים ֶׁשּגִ ּלָ ה רַ ּבֵ נּו זִ כְ רו ֹנו ֹ לִ בְ רָ כָ ה ,הֵ ם הַ ְקּדָ מו ֹת חֲ דָ ׁשו ֹת לְ ג ְַמרֵ י.
ֶׁשהָ יִ ִ
ּומי ָֻּסדִ ים עַ ל ּכָ ל ִמצְ ו ֹת הַ ּתו ֹרָ ה הַ ְמקֻ ּבָ לו ֹת ּבְ יָדֵ ינּו ִמּכְ בָ ר ,עִ ם ּכָ ל ז ֹאת הֵ ם
ָאמנָם ּכֻּלָ ם ּבְ נּויִ ים ְ
[אם ְ
ִ
הַ ְקּדָ מו ֹת חֲ דָ ׁשו ֹת לְ ג ְַמרֵ י] .וְ כֻּלָ ם הֵ ם עֵ צו ֹת ּודְ רָ כִ ים נִ ְפלָ ִאים לְ ִה ְתקָ רֵ ב עַ ל יָדָ ם לַ הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך ּכָ ל אֶ חָ ד
וְ אֶ חָ ד ִמּמָ קו ֹם ֶׁשהּוא .וְ עִ ּקַ ר הַ ּכַ ָּונָה לְ קַ ּיְ מָ ם ּבִ פְ ִׁשיטּות ּכְ פִ י מַ ה ֶּׁשּי ְָצאּו ִמּפִ יו ּבִ ְת ִמימּות ּופְ ִׁשיטּות.
(ליקוטי הלכות או"ח – הקדמה)
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יו"ד ח"ב
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לקוטי-הלכות

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

הלכות מילה ד'  -ה'

א .עִ ּקַ ר ְקד ַֻּׁשת יִ ְשרָ אֵ ל הּוא
ֶׁש ְּמקַ ּדְ ִׁשין הַ ּזְ מַ ן עַ ל יְ דֵ י ּתו ֹרָ ה
ּומַ ע ֲִשים טו ֹבִ ים הַ ַּנע ֲִשים ּבַ ּזְ מַ ן הַ ּזֶה
ּדַ יְ קָ א ,וְ עַ ל יְ דֵ י זֶה זו ֹכִ ין לִ ְׁשלֵ מּות
הַ ּדַ עַ ת ,וְ נִ כְ לָ לִ ין ּבִ בְ ִחינַת לְ מַ עְ לָ ה
מֵ הַ ּזְ מַ ן( .ד – ט"ז)
________________________

בּ .כָ ל הַ ּכ ֹחַ ֶׁשל הַ ְּמאו ֹרו ֹת לְ הָ ִאיר
הּוא עַ ל יְ דֵ י יִ ְשרָ אֵ לֶׁ ,ש ְּמבָ רְ כִ ין לַ ה'
יִ ְתּבָ רַ ְך עַ ל הַ ְּמאו ֹרו ֹת ֶׁשּבִ ְׁשבִ יל זֶה
ּומ ְתקַ ּיֵם הַ ּכ ֹל( .ד – ט"ז)
נִ בְ רָ א ִ
________________________

תורה ס' – פתח רבי שמעון



חיים ארוכים וטובים
ס"ק בִּ :כי צָ ִריְך אֲ רִ יכּות י ִָמיםּ ,כְ דֵ י לְ קַ ּבֵ ל ּבְ תו ֹכו ֹ
אֶ ת הָ ע ֲִׁשירּות ֶׁשל הַ ִה ְתּבו ֹנְ נּות .וַאֲ רִ יכּות י ִָמים,
הַ יְ נּו ֶׁשּצָ ִריְך ֶׁשּיִ רְ אֶ ה לְ הַ אֲ רִ יְך ּולְ הַ גְ ּדִ יל יָמָ יוּ .כִ י
כָ ל יו ֹם וָיו ֹם ִמּמָ קו ֹם ֶׁשּמַ ְת ִחיל אֵ צֶ ל ּכָ ל אֶ חָ ד,
ְּבוַוּדַ אי ּבַ ְּת ִחיּלָ ה הּוא קָ צָ ר .הַ יְ נּו ֶׁשּבִ ְת ִחיּלַ ת
הַ ּיו ֹם ,קָ ָׁשה עָ לָ יו ְמא ֹד הָ עֲבו ֹדָ ה ֶׁשּצָ רִ יְך לַ ֲעשֹו ֹת
ְּבאו ֹתו ֹ הַ ּיו ֹםְּ ,כגו ֹן לְ ִה ְתּפַ ּלֵ ל וְ לִ לְ מ ֹד וְ כַ ּיו ֹצֵ א .וְ עַ ל
ּכֵ ן הַ ּיו ֹם ִּב ְת ִחיּלָ תו ֹ הּוא קָ צָ רּ ,כִ י צָ רִ יְך לְ הַ ְת ִחיל
ְמעַ ט ְמעַ ט ,וְ ַאחַ ר ּכָ ְך ִמ ְתרַ חֵ ב וְ הו ֹלֵ ְך ּבַ עֲבו ֹדָ תו ֹ.
וְ צָ ִריְך הָ ָאדָ ם לִ רְ או ֹת לְ הַ גְ ּדִ ילָ ה ּולְ הַ רְ ִחיבָ ה
ּולְ הַ אֲ ִריְך ּכָ ל ָׁשעָ ה וְ ָׁשעָ ה ֶׁשּבָ א ַאחַ ר ּכָ ְך ,לְ הַ גְ דִ יל
ֻוּׁשה .וְ כֵ ן ּכְ ֶׁשּבָ א יו ֹם
ּולְ הַ ְר ִחיב ְּבתו ְֹספו ֹת ְקד ָ
ֻּׁשה
ּומ ְתרַ חֵ ב ּבְ תו ְֹספו ֹת ְקד ָ
הַ ֵּׁשנִ י ,יִ ְהיֶה הו ֹלֵ ְך ִ
יְ תֵ רָ ה .וְ כֵ ן ְּבכָ ל ּפַ עַ ם ּופַ עַ ם יִ ְהיּו יָמָ יו ִמ ְתרַ חֲ בִ ין
ֻּׁשה ,וְ זֶה ּבְ ִחינַת אֲ רִ יכּות י ִָמים...
ְּבתו ְֹספו ֹת ְקד ָ
ּוב ִחינַת זָקֵ ןְּ ,דהַ יְ ינּו לְ הַ רְ ִחיב ּולְ הַ אֲ רִ יְך יָמָ יו
ְ
ֻּׁשה ּבְ כָ ל ּפַ עַ ם .הּוא עַ ל יְ דֵ י יִ רְ ָאה,
ְּבתו ְֹספו ֹת ְקד ָ
ֻּׁשה ּבְ כָ ל יו ֹם וָיו ֹם.
ֶׁשהַ ּיִ ְרָאה ְמ ִביָאה ּתו ְֹספו ֹת ְקד ָ
ֶׁשעַ ל יְ דֵ י זֶה נִ ְתָארְ כִ ין וְ נִ ְתרַ חֲ בִ ין הַ ּי ִָמיםּ ...כִ י
הַ ְתחָ לַ ת הַ ּי ִָמים הֵ ם ְקצָ רִ ים ,וְ ַאחַ ר ּכָ ְך ִמ ְתרַ חֲ בִ ין
ֻּׁשה ,עַ ל יְ דֵ י הַ ּיִ רְ ָאה.
וְ הו ֹלְ ִכיןְּ ,בתו ְֹספו ֹת ְקד ָ

חיים ארוכים
אנו נמצאים כאן ב'עולם העשיה' ,כשמו כן
פעולתו  -עשיה עשיה ושוב עשיה [רוחנית
כמובן] ,וזה כל הנשאר לאדם מכל עמלו תחת

גּ .בְ יו ֹם ֶׁשהָ ָאדָ ם ַנע ֲֶשה ּבַ ר ִמ ְצוָה וְ כֵ ן
ּכָ ל ִמי ֶׁשּבָ א לְ ִהּטָ הֵ ר ּולְ ִה ְתקַ ּדֵ ׁש נֶאֱ מַ ר
ּבו ֹ ,אֲ נִ י הַ ּיו ֹם יְ לִ דְ ִּתיָך( .ד – י"ז)
________________________

השמש .על-כן צריך האדם לראות למלאות
את שנותיו ,ימיו ושעותיו כמה שיותר' .כל זמן
שהנשמה בקרבי' ,כל שעה נוספת שהאדם זכה
בה ,צריך להאריך ולהגדיל אותה 'בתוספת
קדושה ודעת' .להאריך להרחיב ולמלאות את
היום בעוד נצח.

ההתחלות
אך 'ההתחלות קשות' ובעת תחילת שינוי
ההרגל ,בעת הכניסה לנועם עול המצוות ,שם
הוא הקושי העיקרי .וכמו כן בכל יום בפרט,
בתחילת היום ,העבודה קשה מאוד.
על כן צריך כל אחד בכניסתו לעבודת השם,
לראות בכל שעה איך בהדרגה להוסיף עוד
קדושה ויראת שמים ,איך להגדיל את השעה
החדשה בעוד קצת נצחיות ,להאיר את השעה
בעוד קצת מאור נועם הנצח.
וביום השני כשהוא כבר רגיל קצת יותר
בעבודת ה' ,יראֶ ה להרחיב את היום הזה יותר
מהיום הקודם ,לחטוף ולזכות בו ליותר יראת
שמים קדושה ודעת .וכך מיום ליום ומשעה
לשעה צריך האדם לראות להרחיב ולמלאות
את שעותיו ,ועל ידי זה הוא זוכה ל'עשירות
דקדושה'.1
וכמו כן כל יום בפרט ,צריך בהתחלה להיכנס
בהדרגה בישוב דעת לעבודה
המשך בעמ' הבא

דִ .מי ֶׁשּיִ ְסּתַ ּכֵ ל עַ ל ּבִ ּטּול הַ ּזְ מַ ן,
וְ אֵ יְך הַ ּזְ מַ ן עו ֹבֵ ר ּופו ֹרֵ חַ וְ אֵ ין לו ֹ
ְמנּוחָ ה אֲ פִ ּלּו ּכְ רֶ גַעּ ,כִ י ּבֶ אֱ מֶ ת אֵ ין
ׁשּום זְ מַ ן ּכְ לָ לּ ,בְ וַּדַ אי י ִָשים ּכָ ל לִ ּבו ֹ
לְ בַ ּטֵ ל הַ בְ לֵ י הַ ּזְ מַ ן ,וְ לָ שּום ּכָ ל ִּת ְקוָתו ֹ
ּבִ בְ ִחינַת לְ מַ עְ לָ ה מֵ הַ ּזְ מַ ן( .ד – י"ח)
"עַ ל יְ דֵ י זֶה ֶׁשּיַאֲ ִמין ּבִ בְ ִחינַת לְ מַ עְ לָ ה
מֵ הַ ּזְ מַ ן עַ ל יְ דֵ י זֶה ֹלא יִ ּפ ֹל לְ עו ֹלָ ם
ִמּׁשּום נְ ִפילָ ה ֶׁשּבָ עו ֹלָ ם יִ ְהיֶה אֵ יְך
ֶׁשּיִ ְהיֶהּ ,כִ י יִ זְ ּכ ֹר אֶ ת עַ צְ מו ֹ ֶׁשּיֵׁש
ּבְ ִחינַת אֲ נִ י הַ ּיו ֹם יְ לִ דְ ִּתיָך הַ ּנֶאֱ מָ ר
ּבַ ּמָ ִׁשיחַ ֶׁ ,שהּוא ּבְ ִחינַת לְ מַ עְ לָ ה
מֵ הַ ּזְ מַ ן ֶׁש ָּׁשם נִ ְתּתַ ּקֵ ן הַ ּכ ֹל וְכָ ל זְ מַ ן
ֶׁשּיֵׁש לְ הָ ָאדָ ם נְ קֻ ּדַ ת הָ אֱ מּונָה ֶׁשּמַ אֲ ִמין
ּבַ ה' יִ ְתּבָ רַ ְךּ ,ובָ עו ֹלָ ם הַ ּבָ אּ ,ובִ יַאת
מָ ִׁשיחַ ֶׁ ,שהּוא ּבְ ִחינַת לְ מַ עְ לָ ה מֵ הַ ּזְ מַ ן,
עַ ל יְ דֵ י זֶה יֵׁש לו ֹ ִּת ְקוָה לְ עו ֹלָ ם".
________________________

ה .אֵ ין ׁשּום ִחּיּות וְ תַ כְ לִ ית ּבְ זֶה הַ ּזְ מַ ן
ּומ ְצו ֹת
הָ עו ֹבֵ רּ ,כִ י ִאם לַ ֲעס ֹק ּבְ תו ֹרָ ה ִ
ֶׁשעַ ל יְ דֵ י זֶה נִ כְ לָ לִ ין ּבִ בְ ִחינַת לְ מַ עְ לָ ה
מֵ הַ ּזְ מַ ן( .ד – כ)
________________________

ו .עִ ּקַ ר ְׁשלֵ מּות הַ ִּתּקּוןְׁ ,שלֵ מּות
הַ ְּקד ָֻּׁשה ,הּוא עַ ל יְ דֵ י רּוחו ֹ ֶׁשל מָ ִׁשיחַ
ֶׁש ָּיב ֹא ּבִ ְמהֵ רָ ה ּבְ יָמֵ ינּוֶׁ ,שהּוא יְ תַ ּקֵ ן
הַ ּכ ֹל( .ד – כ"ג)

זִ .אי אֶ פְ ָׁשר לִ כְ נ ֹס לְ ׁשּום ְקד ָֻּׁשה ּכִ י ִאם עַ ל
יְ דֵ י ְטבִ ילָ ה ,וְ יִ ְשרָ אֵ ל ק ֹדֶ ם ֶׁשּנִ ְתקָ רְ בּו לַ ה'
יִ ְתּבָ רַ ְך ּבְ קַ ּבָ לַ ת הַ ּתו ֹרָ ה הֻ כְ רְ חּו לִ ְטבִ ילָ ה( .ד –
כ"ג)
________________________________

חִ .מי ֶׁשּנִ לְ ּכָ ד ּבִ בְ ִחינַת ּתַ חַ ת הַ ּזְ מַ ן נֶאֱ חָ ז ּבו ֹ הַ ֶּׁשקֶ ר
ּבְ יו ֹתֵ ר ,וְ ִאי אֶ פְ ָׁשר לְ בָ רֵ ר הָ אֱ מֶ ת ּכִ י ִאם עַ ל יְ דֵ י
ֶׁש ְּמקַ ְּׁשרִ ין עַ ְצמו ֹ לִ בְ ִחינַת לְ מַ עְ לָ ה מֵ הַ ּזְ מַ ן ֶׁש ָּׁשם
עִ ּקַ ר הָ אֱ מֶ ת( .ד – כ"ד)
________________________________

טִ .אי אֶ פְ ָׁשר לְ בָ רֵ ר הָ אֱ מֶ ת לְ הו ֹרו ֹת ִמ ְׁשּפַ ט
אֱ מֶ ת הֵ ן ּבֵ ין ָאדָ ם לַ חֲ בֵ רו ֹ ,הֵ ן ּכְ לַ ל הַ הַ נְ הָ גו ֹת
ּבַ עֲבו ֹדַ ת ה' ,לָ דַ עַ ת מַ ה ַּיע ֲֶשה יִ ְשרָ אֵ ל ,לֵ ידַ ע מַ ה
ֶּׁשּיִ ְשרָ אֵ ל ְצרִ יכִ ין לַ עֲשו ֹת ּבְ זֶה הָ עו ֹלָ םּ ,כִ י ִאם
ּומבִ ינִ ים סו ֹד
יקים הַ ּגְ דו ֹלִ ים ֶׁשּיו ֹדְ עִ ים ְ
אֵ ּלּו הַ ּצַ ּדִ ִ
הָ עִ ִּתים וְ הַ ּזְ מַ ּנִ ים לְ קַ ֵּׁשר ּולְ הַ עֲלו ֹת הַ ּכ ֹל לִ בְ ִחינַת
לְ מַ עְ לָ ה מֵ הַ ּזְ מַ ן.
________________________________

יָ .אנּו מֻ זְ הָ רִ ים 'עֵ ינֶיָך לְ נ ֹכַ ח יַּבִ יטּו וְ עַ פְ עַ ּפֶ יָך יַיְ ִׁשרּו
נֶגְ ּדֶ ָך'ֶׁ - ,שּיְ כַ ּוֵן עֵ ינָיו וְ עַ פְ עַ ּפָ יו לְ הַ ּבִ יט לְ נ ֹכַ ח ּבְ י ֶֹׁשר
עַ ל הַ ּתַ כְ לִ ית( .ה – ב)
"רַ ק ּבִ ְׁשבִ יל זֶה ּבָ א הָ ָאדָ ם לָ עו ֹלָ ם הַ ּזֶה ֶׁשהּוא מָ לֵ א
הֲ בָ לִ ים וְתַ אֲ ו ֹתֶׁ ,שהֵ ם חֵ יזּו ּדְ הַ אי עָ לְ מָ א ֶׁשהֵ ם
רו ֹצִ ים לְ בַ לְ ּבֵ ל אֶ ת הָ רְ אּות ּוכְ ֶׁשהָ ָאדָ ם ִמ ְתּגַּבֵ ר
ּומצַ ְמצֵ ם אֶ ת הָ רְ אּות ֶׁשֹּלא יִ ְסּתַ ּכֵ ל עֲלֵ יהֶ ם
עֲלֵ יהֶ ם ְ
רַ ק ְמכַ ּוֵן אֶ ת הָ רְ אּות לְ ִה ְסּתַ ּכֵ ל עַ ל הַ ּתַ כְ לִ ית עַ ל יְ דֵ י
זֶה ּדַ יְ קָ א רו ֹאֶ ה אֶ ת הַ ּתַ כְ לִ ית מַ ה ֶּׁשאֵ ין הַ ּמַ לְ ָאכִ ים
יְ כו ֹלִ ין לִ רְ או ֹת ּולְ הַ ִּשיג"
________________________________

ּותפִ ּלָ ה
יא .עִ ּקַ ר ִּתּקּון הַ ּכֵ לִ ים הּוא עַ ל יְ דֵ י ּתו ֹרָ ה ְ
וְ הָ עִ ּקָ ר עַ ל יְ דֵ י ְּתפִ ּלָ ה( .ה – ד)
"עִ ּקַ ר הַ ִּתּקּון עַ ל יְ דֵ י הַ ְּת ִפּלָ ה ,וְ עִ ּקַ ר הַ ְּת ִפּלָ ה ִהוא
ּבְ ִחינַת הַ ְמּתָ קַ ת הַ ּדִ ינִ יםֶׁ ,שעַ ל יְ דֵ י הַ ְּת ִפּלָ ה ִהוא
ּומתַ ּקֵ ן ּכֵ לִ ים ֶׁשּיּוכַ ל לְ קַ ּבֵ ל ֶׁשפַ ע
מַ ְמ ִּתיק הַ ּדִ ינִ ים ְ
חַ ְסּדו ֹ יִ ְתּבָ רַ ְך ,וְ ָאז ּדַ יְ קָ א יָכו ֹל לְ בַ ֵּטל הַ ּיִ ּסּורִ ין".
________________________________

יב .עִ ּקַ ר ִּתּקּון הַ ְּתפִ ּלָ ה הּוא ֶׁש ְּצרִ יכִ ין ִמּק ֹדֶ ם
לְ ִהּכָ לֵ ל ּבָ אֶ חָ דּ ,ולְ ִה ְסּתַ ּכֵ ל רַ ק עַ ל הַ ּתַ כְ לִ ית,
וְ לֵ ידַ ע ּולְ הַ אֲ ִמין ֶׁשהַ ּכ ֹל לְ טו ֹבָ ה .וְ ָאז ּדַ יְ קָ א יְ כו ֹלִ ין
לְ ִה ְתּפַ ּלֵ ל ַאחַ ר ּכָ ְך עַ ל ּכָ ל מַ ה ֶּׁשּצָ רִ יְךּ ,כִ י ָאז יָכו ֹל
לְ הַ ְמ ִׁשיְך ִּתּקּונִ ים מֵ או ֹר הָ רְ ִׁשימּו ֶׁשל הַ ּבִ ּטּול
ֶׁשעַ ל יְ דֵ י זֶה יִ ְהיּו ַנע ֲִשים ּכֵ לִ ים לְ הַ ְמ ִׁשיְך ּבְ תו ֹכָ ם
ר ֹב ִׁשפְ עו ֹ וְ חַ ְסּדו ֹ ֶׁשעַ ל יְ דֵ י זֶה יָכו ֹל לְ קַ ּבֵ ל ּפַ רְ נָסָ ה
ּומזוֹנֵי וְ כּו' וְ הַ ּכ ֹל
ַוע ֲִׁשירּות ּובְ רִ יאּות ּובָ נֵי חַ ּיֵי ְ
יִ ְהיֶה לְ טו ֹבָ ה מֵ ַאחַ ר ֶׁשּכְ בָ ר ִּתּקֵ ן ּכֵ לִ ים ּכָ רָ אּוי
לְ קַ ּבֵ ל ּבָ הֶ ם ֶׁשפַ ע הַ חֶ סֶ ד( .ה – ד)
________________________________

יג .אֵ ין ָאדָ ם יו ֹדֵ עַ אֵ יְך לְ ִה ְתּפַ ּלֵ ל ּכִ י ִאם צַ ּדִ יקֵ י
הַ ּדו ֹר הָ אֲ ִמ ִּתּיִ ים( .ה – ד)
יקים
"אֵ ין ִמי ֶׁשּיו ֹדֵ עַ לְ ִה ְתּפַ ּלֵ ל ּכָ רָ אּוי ּכִ י ִאם צַ ּדִ ִ
ּוׁשָאר ּבְ נֵי עו ֹלָ ם צְ רִ יכִ ין לְ קַ ֵּׁשר
הָ אֲ ִמ ִּתּיִ יםְ ,
יקים ,וְ הֵ ם ַיעֲלּו ְּת ִפּלָ תָ ם ּכָ רָ אּוי
ְּת ִפּלָ תָ ם לְ הַ ּצַ ּדִ ִ
ּומזוֹנֵי
ֶׁשּי ְַמ ִׁשיכּו לָ הֶ ם ֶׁשפַ ע מַ ה ֶּׁשּצְ רִ יכִ ין ּבָ נֵי חַ ּיֵי ְ
וְ כּו'ּ ,בְ א ֹפֶ ן ֶׁשֹּלא יַּזִ יק לָ הֶ ם לָ נֶצַ ח חַ ס וְ ָׁשלו ֹם".
________________________________

ידָ .אסּור לְ ִה ְתעַ ּקֵ ׁש וְ לִ דְ ח ֹק עַ ְצמו ֹ עַ ל ׁשּום ּדָ בָ ר
ּבִ ְתפִ ּלָ תו ֹ רַ ק ִאם יִ ּתֵ ן הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך יִ ּתֵ ן וְ ִאם לָ או
לָ אוּ ,כִ י אּולַ י ִאי אֶ פְ ָׁשר לְ מַ ּלְ או ֹת ּבַ ּקָ ָׁשתו ֹ אֲ פִ ּלּו
עַ ל יְ דֵ י הַ ְּתפִ ּלָ הּ ,כִ י יַּזִ יק לו ֹ יו ֹתֵ ר חַ ס וְ ָׁשלו ֹם,
ּכְ ֶׁשּיְ מַ ּלְ אּו ּבַ ּקָ ָׁשתו ֹ ,וְ ִאם יִ דְ ח ֹק וְ יִ ְתעַ ּקֵ ׁש ּבִ ְתפִ ּלָ תו ֹ,
יָכו ֹל לִ ְהיו ֹת ֶׁשּי ְַטרִ יחַ אֶ ת ה' יִ ְתּבָ רַ ְך עַ ד ֶׁשּיְ מַ ּלֵ א
ּבַ ּקָ ָׁשתו ֹּ ,כִ י ּבִ ְׁשבִ יל זֶה ּבָ רָ א אֶ ת הָ ָאדָ ם ֶׁשּיִ ְהיֶה ּכ ֹחַ
ּבִ ְתפִ ּלָ תו ֹ לְ הַ ְמ ִׁשיְך ּכָ ל הַ הַ ְׁשּפָ עו ֹת ,אֲ בָ ל ֹלא יִ ְהיֶה
לו ֹ לְ טו ֹבָ ה( .ה – ד)

המשך מעמ' קודם
תו' ס'

כפי כוחו ,ואט אט
יראה להרחיב להגדיל
ולהוסיף עבודה ויראת
שמים יותר ויותר.

התחדשות
"וְ זֶה עִ ּקַ ר אֲ רִ יכַ ת י ִָמים ּבְ ִחינַת י ִָמים
אֲ רֻּכִ ים ,הַ יְ נּו לְ הַ ְת ִחיל ּבְ כָ ל ּפַ עַ ם מֵ חָ דָ ׁש
ּבַ עֲבו ֹדָ ה חֲ דָ ָׁשה ּבְ תו ֶֹספֶ ת ְמרֻּבָ הּ ,כִ י ּכָ ל
עֲבו ֹדָ ה ֶׁשעָ בַ ד עַ ד הֵ ּנָה צְ רִ יכִ ין לִ ְׁשּכ ֹחַ
לְ ג ְַמרֵ י ּולְ הַ ְת ִחיל עַ ּתָ ה מֵ חָ דָ ׁשּ .וכְ מו ֹ
ֶׁשּכָ תּוב" :אֲ ֶׁשר ָאנ ֹכִ י ְמצַ ּוְ ָך הַ ּיו ֹם".
וְ דָ רְ ׁשּו רַ ּבו ֹתֵ ינּו זִ כְ רוֹנָם לִ בְ רָ כָ ה ּבְ כָ ל
יו ֹם יִ ְהיּו ּבְ עֵ ינֶיָך ּכַ חֲ דָ ִׁשיםֶׁ ,שֹּלא יִ ְהיּו
ּבְ עֵ ינֶיָך כדיוטגמא יְ ָׁשנָה ֶׁשאֵ ין ָאדָ ם
סופנה ,אֶ ּלָ א ּבְ כָ ל יו ֹם יִ ְהיּו ּכַ חֲ דָ ִׁשים.
יתי מֵ רַ ּבֵ נּו ז"ל ְּפעָ ִמים אֵ ין
ּוכְ מו ֹ ֶׁשרָ ִא ִ
ִמ ְסּפָ ר ֶׁשַאף עַ ל ִּפי ֶׁשּבַ ָּׁשעָ ה הַ ּקו ֹדֶ מֶ ת
ִה ְתּפָ אֵ ר עַ צְ מו ֹ ּבִ גְ דו ֹלו ֹת וְ נו ֹרָ או ֹת וְ גִ ּלָ ה
ּתו ֹרָ ה נִ ְפלָ ָאה אֲ ֶׁשר ֹלא נִ ְׁשמַ ע ּכָ ז ֹאת
ּכְ דַ רְ ּכו ֹ ,וְ ַאחַ ר ּכָ ְך ּבַ ָּׁשעָ ה ֶׁשַאחֲ רֶ יהָ רָ ִאינּו
או ֹתו ֹ ָׁשרּוי ּבְ צַ עַ ר ּגָדו ֹל וְ כַ ּמָ ה ְּפעָ ִמים
ּפֵ רֵ ׁש צַ עֲרו ֹ וְ ִשיחָ תו ֹ לְ פָ נֵינּו מֵ ע ֹמֶ ק הַ ּלֵ ב,
ֶׁשהּוא ִמצְ ַטעֵ ר ְמא ֹד אֵ יְך זו ֹכִ ין לִ ְהיו ֹת
יְ הּודִ יּ ,כְ ִמי ֶׁשֹּלא הֵ רִ יחַ מֵ עו ֹלָ ם רֵ יחַ
ּומי ֶׁשֹּלא רָ ָאה ז ֹאת ִאי אֶ ְפ ָׁשר
עֲבו ֹדַ ת ה'ִ ,
לְ צַ ּיֵר לו ֹ ּבִ כְ תָ ב עִ נְ יָן זֶהּ .ובְ כָ ל ּפַ עַ ם הָ יָה
רָ גִ יל לו ֹמַ ר ֶׁשעַ כְ ָׁשיו אֵ ינו ֹ יו ֹדֵ עַ ּכְ לָ לּ ,כְ לָ ל
ּכְ לָ ל ֹלא וְ כּו' ַאף עַ ל ִּפי ֶׁשּבַ ָּׁשעָ ה הַ ּקו ֹדֶ מֶ ת
ּגִ ּלָ ה מַ ה ֶּׁשּגִ ּלָ ה וְ ִה ְתּפָ אֵ ר ֶׁש ִה ִּש ֹיג מַ ה
ֶּׁש ִה ִּש ֹיג מַ ה ֶּׁש ִאי אֶ ְפ ָׁשר לְ גַּלו ֹתַ ,אף עַ ל
ִּפי כֵ ן ּתֵ כֶ ף ַאחַ ר ּכָ ְך הָ יָה או ֹמֵ ר ֶׁשאֵ ינו ֹ
יו ֹדֵ עַ ּכְ לּום .הַ ּכְ לָ לֶׁ ,שּמֵ עו ֹלָ ם ֹלא עָ מַ ד עַ ל
מַ דְ רֵ גָה ַאחַ ת ,רַ ק הָ יָה הו ֹלֵ ְך ּבִ זְ רִ יזּות
ּבְ כָ ל ּפַ עַ ם ִמּדַ רְ גָא לְ דַ רְ ּגָא ּבְ רּום מַ דְ רֵ גו ֹת
הָ עֶ לְ יו ֹנו ֹת וְ הַ ּגְ בו ֹהו ֹת ,וַאֲ ִפּלּו ּכְ ֶׁש ִהּגִ יעַ

לְ מַ ה ֶּׁש ִהּגִ יעַ וְ כּו' ,עֲדַ יִ ן ֹלא נִ ְתקַ ְררָ ה
ּדַ עְ ּתו ֹ ּבָ זֶה וְ כּו' ,וְ אֵ ין לְ הַ אֲ ִריְך ּבָ זֶה ּכַ אן
וְ יִ ְתּבָ אֵ ר ּבְ מָ קו ֹם ַאחֵ ר2 ".

חיות
החיות האמתית ,אריכות ימים ,זה רק
כשהאדם בכל שעה מתחדש בעבודת ה',
כשהאדם בכל שעה מתחיל בהתחדשות
לחפש לעשות נחת רוח להשם יתברך,
איך בשעה החדשה אזכה להוסיף? איך
בשעה החדשה אזכה לעלות יותר?
"וְ זֶה עִ ּקַ ר הַ ִחּיּות ּבֶ אֱ מֶ ת ְּכ ֶׁשּזו ִֹכין
לְ הַ ְת ִחיל ּבְ כָ ל ּפַ עַ ם מֵ חָ דָ ׁש ּבַ עֲבו ֹדַ ת ה'
ֶׁשהּוא עִ ּקַ ר הַ חַ ּיִ ים ּבֶ אֱ מֶ תְּ ,כמו ֹ ֶׁשּכָ תּוב:
"ּכִ י הּוא חַ ּיֶיָך" .וְ הָ ִעּקָ ר עֲבו ֹדַ ת ה'
ֶׁשּיִ ְהיֶה עֲבו ֹדָ תו ֹ ְּבכָ ל ּפַ עַ ם מֵ חָ דָ ׁש וְ ֹלא
יִ ּפ ֹל לְ זִ ְקנָה ֶׁשל הַ ִּס ְטרָ א ַאחֲ רָ א ֶׁשֹּלא
ּוכמו ֹ ֶׁש ִהזְ ִהיר
ִּתּזָקֵ ן עֲבו ֹדָ תו ֹ אֶ ְצלו ֹ ח"וְ ,
רַ ּבֵ נּו ז"ל עַ ל זֶה וְ ָאמַ ר ֶׁשָאסּור לִ ְהיו ֹת
זָקֵ ן ,הֵ ן צַ ּדִ יק זָקֵ ן ,הֵ ן חָ ִסיד זָקֵ ן ,זָקֵ ן
יכים לְ הַ ְת ִחיל
אֵ ינו ֹ טו ֹב וְ כּו' ,הַ יְ נּו ִּכי ְצ ִר ִ
ּבְ כָ ל ּפַ עַ ם מֵ חָ דָ ׁש2 ".

לשם שמים
"מרחוק תבין ותתבונן בענין האריכות
ימים לכל שעה ושעה ממש ,כמבואר
בזה מלשונו הק' ,שזה אי אפשר בשום
אופן ,כי אם כשזוכה האדם להתקדש
גם בכל צרכי גופו שעוסק בהם,
בעמידתו ,ובאכילתו ,ובדיבוריו וכו' ,כי
בכולם תהיה חופפת על פניו יראת ה',
לבל יעסוק בהם רק ברצונו ית' לבד,
ולא בשום פניה וכוונה אחרת בשביל
בני אדם ,ולהנאת ולכבוד עצמו3 ".

____________________________

 .1כמבואר כל זה בתורה באריכות.
 .2ליקוטי הלכות או"ח תפילין – ה.
 .3ביאור הליקוטים על התורה.

"

לעשות
מתורות
תפילות

ותן לנו כח וגבורה ,בכל יום ויום ובכל רגע ורגע ובכל
שעה ושעה ובכל עת ועת ,שנזכה תמיד לדחות ולגרש
ולבטל יצרנו הרע מקרבנו ,ולקבל עלינו על מלכות שמים
באהבה באמת בכל עת ובכל רגע ,ולהאריך ימינו ושנותינו
על ידי יראת ה' באמת ,להוסיף קדושה וטהרה בכל שעה
ושעה ובכל יום ויום ,ובכל שבוע ושבוע ,ובכל חדש וחדש
ובכל שנה ושנה .עד שנזכה לאריכות ימים ושנים אמתיים,
לזקנה ושיבה טובה דקדושה ,ולא נאבד יום אחד ולא שעה
אחת מכל ימינו לעולם ,באפן שנזכה בעת אשר תאספנו אליך
בשלום ,לבוא ולעלות ולראות לפניך עם כל ימינו ושנותינו,
שיהיו כולם שלמים קדושים וטהורים בתוספת קדושה על
קדושה ,ולא נבוש ולא נכלם לעולם ועד( .ליקו"ת ס')

"

לחדד את השכל
על התורות הנלמדות
בעמוד היומי





על ידי מה זוכה שמוחו
יהיה זך ושכלו ברור?
...........................................
תשובה משבוע שעבר:

על ידי הארת השבת ,העולם
זוכה להתעורר לתשובה מאהבה.
(תורה נ"ח – ז)

תורה ס"א -חדי רבי שמעון
"עַ ל-יְ דֵ י אֱ מּונַת חֲ כָ ִמים נִ זְ ּדַ ּכֵ ְך הַ ּמחַ וְ זו ֹכֶ ה לְ ֵׂשכֶ ל ּבָ רּור וְ עַ ל-יְ דֵ י-זֶה
יִ זְ ּכֶ ה לְ הו ֹצִ יא ּולְ קַ ּבֵ ל ִמּכָ ל מַ ה ֶּׁשּלו ֹמֵ ד ּבַ ּתו ֹרָ ה ִמ ְׁש ְּפ ֵטי אֱ מֶ תּ ,דְ הַ יְ נוּ
הַ נְ הָ גו ֹת יְ ָׁשרו ֹת לַ עֲבו ֹדָ תו ֹ יִ ְתּבָ רַ ְךֶׁ .שּיֵדַ ע אֵ יְך לְ ִה ְתנַהֵ ג ּבְ כָ ל ּדָ בָ ר
הֵ ן לְ עַ צְ מו ֹ הֵ ן לַ אֲ חֵ רִ ים ֶׁש ִּמ ְתנַהֲ גִ ים לְ ִפי ּדַ עְ ּתו ֹ .אֲ בָ ל ּכְ ֶׁשּפוֹגֵם חַ ס
וְ ָׁשלו ֹםּ ,בֶ אֱ מּונַת חֲ כָ ִמים הּוא נִ ּדו ֹן ּבִ יגִ יעַ ת ּבָ ָׂשר ּדְ הַ יְ נוּ ּבְ מו ֹתָ רו ֹת.
ּומבַ לְ ּבְ לִ ין ּדַ עְ ּתו ֹ וְ אֵ ינו ֹ
ּומעָ רְ בִ ין ְ
רּוחים אֶ ל הַ ּמחַ ְ
ֲׁשנִ ים ְס ִ
וְ ָאז עו ֹלִ ים ע ָ
יָכו ֹל לְ הו ֹצִ יא ִמּלִ ּמּודוֹ ִמ ְׁש ְּפ ֵטי אֱ מֶ ת וְ הַ נְ הָ גו ֹת אֲ ִמ ִּתּיו ֹת אַ ּדְ רַ ּבָ ה הּוא
מו ֹצִ יא ּדְ בָ רִ ים הֲ פּוכִ ים ִמן הָ אֱ מֶ ת( ".קיצור ליקו"מ – א)
כל כוונתו בענין אמונת חכמים ,הוא על תורתם בעל פה שמוציאים
בכל דור ודור .שזה עיקר תיקון האמונה לבל נסור מן הדבר אשר
יגידו מפה לפה .אבל אם ילמוד ,וירצה לעשות ולהתנהג בהנהגות

"ויותר יש לבאר מענין 'ידי הכתיבה וידי הסמיכה' (כמבואר
בתורה) כי הר"ר נתן ז"ל היה כתבן וסופר גדול וחיבר ספרים
הרבה .ובאמת כל הכח הזה של ידי הכתיבה שלו ,הכל הוא
רק בכח ההארה הגדולה של הרוח חכמה שהאיר עליו רבינו
ז"ל .נמצא מבואר שרימז רבינו ז"ל בזה המאמר גם כן בחי'
סמיכה להר"ר נתן ז"ל ,כאשר באמת היה מנהיג ישראל
אמיתי ,וזיכה את הרבים מאוד אחר פטירתו של רבינו ז"ל,
וכמעט שעיקר ההשארה של רבינו ז"ל הוא רק על ידו.
נמצא מבואר שאחר פטירתו של רבינו ז"ל ,גם כן נשאר
איזה בחינת מנהיג הכולל לאנ"ש ,היינו הר"ר נתן ז"ל .רק
שממילא מובן שהזקנים המקורבים לרבינו ז"ל מכבר קודם
התקרבותו של הר"ר נתן ז"ל ,בוודאי היה קשה להם לקבל
עליהם את הר"ר נתן ז"ל למנהיג .בפרט כי רבינו ז"ל לא
ביאר בפירוש .וגם להר"ר נתן ז"ל היה קשה לקבל השררה
והמנהיגות ,ולהשתרר קצת על זקני מקורבי רבינו ז"ל .אך
עכ"פ לבני הנעורים הרוצים להתקרב אל השי"ת ,אליהם
בוודאי היה הר"ר נתן ז"ל לרועה נאמן ומנהיג אמיתי.
ובזה תבין דבר נפלא ונעלם בהנהגת השי"ת והשגחתו
הקדושה ,מה שפטירתו של הר"ר נתן ז"ל בעצמו היה בעת
עוסקו לחדש חידושי תורה על מאמר זה של חדי ר"ש ,כי
אחר פטירתו ז"ל צריכין להשתדל ביותר לילך עם מאמר
חדי ר"ש ,ולקיים ככל הכתוב".

לימודיו ,ולא יאמין בדברי החכמים הנמצאים בכל דור ודור,
וריבוי ספריהם שמחדשים ומוציאים בדבריהם הק' ,אין לנו טועה
ותועה מדרך האמת יותר מאיתו.
ועוד יש לבאר שגם כל הספרים הנכתבים מהחכמים שבדורות
הקודמים ,אע"פ שהן הן דברי תורתם שבעל-פה ,אבל באופן
אחד נחשבים גם הם לתורה שבכתב ,כנגד הדיבורים והספרים
הנתרבים ונמצאים לכל איש ואיש מהחכמים שבדורו לבד.
כי זה עיקר ההכרח והתיקון שבכל דור ,להאמין ולהבחין באמתתם
וחמדתם ,אשר הם חיינו והצלחתינו להוציא ולברר על ידם לבד,
הנהגות ישרות ומשפטי אמת ,מכל התורה והלימודים הנמצאים
בספרי החכמים הקודמים להם.

(ביאור הליקוטים  -תורה ס"א)

והכלל המובן מדבריו שהאדם צריך שיהיה לו אמונה בעצמו
שגם הוא חביב בעיני השם יתברך .כי לפי גדולת טובתו של
השם יתברך גם הוא גדול וחשוב בעיניו יתברך .וכבר מבאר
ענין זה כמה פעמים שאין זה ענוה להיות במחין דקטנות חס
ושלום ,וצריכין לבקש הרבה מהשם יתברך לזכות לדרכי ענוה
באמת וכו'.
גם אחר כך בסמוך אחר שאמר ענין הנ"ל ,הגיע ראש השנה
ואמר אז התורה חדי רבי שמעון סימן ס"א בחלק ראשון.
ושם הזכיר ענין חסרון אמונה בעצמו עין שם באות ה' מה
שכתוב שם .ויש שיש עליהם מחלוקת מחמת שאין להם
אמונה בעצמן וכו':
(שיחות הר"ן – ק"מ)

קודם ראש השנה דיבר רביה"ק עם מוהרנ"ת ז"ל וגילה לפניו
הענין המבואר בתורה פ"ו ח"ב ,שע"י קטנות האמונה צריכין
לתעניתים ועבודות קשות .והר"ר נתן זצ"ל עומד ומשתומם
ומחשבותיו תמהים ,כי הוא ידע בנפשו שהוא חזק באמונה
וכו' .והשיב לו רבינו ז"ל על מחשבותיו וענה ואמר לו 'ואם יש
לך אמונה וכו' ,אין לך אמונה בעצמך ...ואח"כ בר"ה נכלל ענין
זה ג"כ במאמר חדי ר"ש" ,שיש צדיקים שאמונתם שלימה
בוודאי ,ואעפ"כ יש עליהם מחלוקת וכו' ,מחמת שאין להם
אמונה בעצמם וכו'.
(פרפראות לחכמה – תורה ס"א)

(פרפראות לחכמה – תורה ס"א)

המאמר הזה היה אצל רבינו ז"ל כעין צוואה,
לרמז לאנ"ש על ענין ההתנהגות אחר פטירתו:
להתחזק מאוד באמונת חכמים ,ולעסוק בלימוד ספריו הק'
וספרי כל הצדיקי אמת ,ולהחזיק אותם בחשיבות גדול
ולהאמין בהם באמת ולבלי לסור מדבריהם ימין ושמאל.
וכן להזהר מאוד מלהסמיך את המנהיגים שאינם הגונים,
ולבלי ליתן להם תוקף ועוז.
ומכל מיני מחלוקת שעוברים על האדם יתעורר לשוב
בתשובה ,ולהשתדל לתקן האמונת חכמים ביותר ,ויש כמה
בחי' בזה.
וליזהר ביותר בענין הנסיעה על ר"ה לצדיקים וכו' ,וכבר
נתבאר שרימז גם על הקיבוץ של אנ"ש ,גם עכשיו על ר"ה...
וליזהר מאוד באהבת חברים בחינת 'אנן בחביבותא תליא
מלתא' ,להכלל יחד באחדות אחד באהבה רבה.
(פרפראות לחכמה – תורה ס"א)

ס"ק ח" :חֲ בַ ּקּוק ָאמַ ר נְ בּוָאה זו ֹ עַ ל רַ ִּבי ע ֲִקיבָ א וַחֲ בֵ רָ יו ֶׁשּמֵ תּו
ָאמרּו רַ ּבו ֹתֵ ינּו ,זִ ְכרוֹנָם
עַ ל יְ דֵ י ֶׁשֹּלא הָ יָה ּבָ הֶ ם ַאהֲ בָ ה ּכְ מו ֹ ֶׁש ְ
צּומים ,וְ ֹלא נִ ְכלְ לּו יַחַ ד.
לִ בְ רָ כָ הּ ,כִ י הֵ ם הָ יּו ּבְ ִחינַת ּגְ בּורו ֹת וְ צִ ְמ ִ
וְ ֹלא נִ ְמ ְּתקּו .וְ רַ ּבִ י ִׁש ְמעו ֹן וַחֲ בֵ רָ יו ֶׁשהָ יּו הַ ִּתּקּון ֶׁשּלָ הֶ ם ,עַ ל ּכֵ ן
ּוכלָ לּות
ָאמַ ר אֲ נַן ּבַ חֲ בִ יבּותָ א ּתַ לְ יָא ,הַ יְ נּו ּבְ ִחינַת הָ ַאהֲ בָ ה ְ
ּומּזֶה ּבָ א
ֶׁשּנִ כְ לָ לִ ין יַחַ ד ,וְ עַ ל יְ דֵ י זֶה הַ הַ ְמּתָ קָ ה וְ הַ ִּתּקּון ּכַ ּנַ"לִ .
ּבְ ִחינַת חֲ דִ י רַ ּבִ י ִׁש ְמעו ֹן ,הַ יְ נּו ּבְ ִחינַת הַ ִּש ְֹמחָ הֶׁ ,ש ַּנ ֲע ֶש ֹה עַ ל יְ דֵ י
יקים יִ ְש ֹמָ ח"".
הַ ּכְ לָ לּות וְ הָ ַאהֲ בָ הּ ,בְ ִחינַת" :או ֹר צַ ּדִ ִ
על כל אדם עוברים גבורות נוראות ,גבורות זה צרות,
ייסורים .אם אדם רוצה להמתיק את כל הגבורות את כל
הייסורים שעוברים עליו ,זה רק על ידי 'אנן בחביבותא
תליא מלתא' .כי כל הדינים באים מזה שאין אהבה בין
החברים ,אין אהבה בין ישראל ,ברגע שאדם מקפיד על השני
באותו רגע קורה לו אסון ,דבר ראשון הוא מזיק לעצמו .ואם
אחד יאהב את השני אז בזה לבד הוא ממתיק מעליו את כל
הדינים שבעולם ,את כל המחלות ,את כל הייסורים וכו'.
(באר הנחל)

סיפור

פוקח עוורים

ב

עיר איסטנבול היה איש עשיר מופלג ולו בן
יחיד ,ילד-חמד ,מופלא ואהוב .הוריו רוו
ממנו נחת ומלוא חפניים של שמחת-חיים והכל
היה שליו ומבטיח  -פרנסה עושר וכבוד.
הצרה המרה נחתה עליהם בפתע פתאום,
התנפצה בהלם על ההורים ההמומים ועל בנם
יחידם .עולמו של הילד הצעיר ורך-השנים
חשך בעדו תרתי משמע  -הוא איבד את מאור
עיניו! הוא הפך לסומא .רק חושך סמיך וקודר
עטף אותו בכל שעותיו .ההורים ,כאובים עד
דכדוכה של נפש ניסו ה-כ-ל .את כל התחבולות
והרפואות .לא חסכו ממון וטירחה והוזילו את
זהבם כמים .אך למרבה הצער והאכזבה הילד
נותר עיוור.
אור שבעת הימים הבעל-שם-טוב הקדוש זי"ע
הגיע לאיסטנבול .צדיק בא לעיר .בא בכל הודו
זיוו והדרו .ובני הזוג עם בנם העיוור זכו אף
הם לביקורו של הצדיק בביתם .אמנם לא היה
ביכלתם הדלה להבין ,לתאר ,להשיג ולו במעט
אפס קצֶ ה של זכיה זו שזכו בה ,מכל מקום
זכו במתנת-חינם לארח את הצדיק הקדוש
במחיצתם .הבעל שם טוב הקדוש ראה את
הילד העיוור ,כה כבוי ,יושב בעליבותו כשעיניו

משוטטות במרחבי החושך והאופל .פנה אליהם
ואמר כי בסיעתא דשמיא יכול הוא לרפאותו
באמצעות שמות קודש .אשת הנגיד שבעיניים
מצומצמות ,מגושמות ושטופות הבלי-עולם-הזה
היה נראה לה הצדיק לא מספיק מרשים ,הוא
לא היה לבוש בגדים חשובים ונראה היה כאיש
פשוט מידי ,כעסה על בעלה" :מה הבאת אותו
אלי? הרי כל הרופאים לא הועילו כלום ומה יועיל
זה בשמות?" ותדבר על השמות הקדושים ...חרה
אף הבעל שם טוב על קטנות האמונה המבישה
הזו ואמר מיד" :היכן הילד הסומא? הביאוהו
אלי וארפאוהו" .כאן נסדק לפתע בטחונה העצמי
הגס של האישה ,הלא אדם האומר שיעשה משהו
מיד ,כאן ועכשיו ,אות היא שיש ממש בדבריו.
הביאו מיד את החולה ,לחש הצדיק באזניו מה
שלחש ,ציווה מיד להביא גמרא לפניו ,ציווה
על הילד לקרוא ו ----הילד החל קורא!!! אות
מצטרפת לאות ומילה לחברתה .הילד רואה!
הנס התרחש!!! לרגע היו כחולמים ורגע אחר-כך
פרצו בקריאות שמחה שכמעט בקעו את תקרת
הבית .דמעות גיל שטפו כאשד את עיני המשפחה
הקיץ הקץ על הסבל והיסורים! הפציע
הקטנהִ .
האור מתוך השחור!

אבל ---תכף ומיד העביר הבעל שם טוב את ידו
הק' על עיני הילד וזעקות צער פרצו מפי הילד,
אוי ,אוי ,הכל כבה! שוב הופיע החושך הנורא
לכסות את עיניו ,הוא חזר לעיוורונו!!!
שוב פרצו דמעות מעיניהם אך הפעם היו אלה
דמעות מרות כלענה ,בכי תמרורים .בקידה
ובהשתחויה התחננו לפני הבעל שם טוב ,רצו
לתת לו סכום עצום ואגדי ,רק יחזיר את מאור
עיניו של בנם יחידם .אנא!!!
השיב להם הצדיקַ" :את המרשעת שלגלגת
על השמות הקדושים אסור לך להנות מהם.
כי מתחילה לא רציתי לעשות זאת לכבודי חס
ושלום  ,או בשביל מעות ,רק בשביל קידוש ה'
יתברך .הראתי לכם בעינים גודל כח קדושת ה'.
אבל לא תהנו מכך" וכך הלך מהם הבעל שם טוב
מותיר אותם אכולי-חרטה ובעצמותיהם חרוט
עד לכאב מוסר-ההשכל:
וכי חכמה היא זו להאמין לאחר שכבר ניטלה
הבחירה?! אחר שכבר ממששים את הנס
בידיים?! חודו של הנסיון הוא לפני ב ֹא הישועה.
להאמין בלי להרהר ובלי לערער...

ספירת העומר

(עפ"י שבחי הבעל שם טוב)

עניני דיומא 

הוא על ידי טהרת המחשבה כידוע ,ועל
בספירת העומר ,כשסופרים את העומר ידי מצות העומר שעורים וימי הספירה
בכוונה ,אפשר לזכות שיבנה בית המקדש יכולים לזכות לברר המדמה ,שממנו כל
מייד ,ולכן אומרים מיד שיבנה בית המקדש
כי על ידי ספירת העומר בכוונה אפשר
להמשיך את בניין בית המקדש.
(באר הנחל)

הַ ִּסימָ ן ֶׁשל ע ֹמֶ ר ְש ֹעו ֹרִ ים
ַאל ַי ֲעב ֹר ִמּדַ עְ ְּתָך
_____________________________

.

בחינת עומר שעורים שצריכין אחר יציאת
מצרים לספור הימים לעומר .הינו כי
השעורים שהוא מאכל בהמה שהיא
בחינת כח המדמה ,שמשם כל הבלבולים
וכל ההרהורים וכל המחשבות זרות ,שהם
בחינת שערות (מלשון שעורים) מותרי
מוחין כידוע .כולם הם בבחינת עומר ומידה
(כמבואר בפסוק 'והעומר עשירית האיפה
הוא ,והעומר גם כוונתו עומרים – אלומות,
וגם היה מידה שקראו לה עומר ).כמו כלי
שמחזקת מידה אחת ויותר מזה אי אפשר
ליכנס בה ,כמו כן המח הוא כלי שאינו יכול
לכנס בו כי אם מחשבה אחת ויותר מזה אי
אפשר לכנס בו בבת אחת וזה שעורים לשון
שערות שהם המחשבות כנ"ל .וזה שסופרין
הימים לעמר ,הינו כי הימים שהם החיות
של האדם כי כל ימי חייו של האדם נכללים
בימים ובזמן ועקר החיות הוא החכמה
שבמח ,כמו שכתוב החכמה תחיה ומשם כל
המחשבות וכולם הם בבחינת עומר ומידה.
ועל כן אחר יציאת מצרים צריכין להביא
עמר שעורים ולהניפו ולמנות ימי הספירה
מאותו היום ,כי עקר הטהרה מזוהמת

מצרים שהיא ערות הארץ פגם הברית,

המחשבות והבלבולים .ולהמשיך על עצמו
קדושה שישמור את עצמו מעתה על כל
פנים לתפוס מחשבתו לבל תצא לחוץ ושידע
היטב ,כי אי אפשר שיהיו שני מחשבות ביחד
בשום אופן ,והמח הוא רק עומר ומידה וכלי
שאינו יכול ליכנס בה רק מחשבה אחת ,ועל
כן יכול לברוח מהמחשבות רעות רק בשב
ואל תעשה ,הינו שלא לחשב אותה מחשבה
רק יעמיק מחשבתו היטב בדברי תפלתו ועל
ידי זה בודאי תדחה המחשבה הרעה.
(השתפכות הנפש – ע"א)

ֶׁשּיַצְ לִ יחַ לְ ָך לָ נֶצַ חּ ,כִ י ּכָ ל ּדִ ּבּור וְ דִ ּבּור ֶׁשל ּתו ֹרָ ה
ּות ִפּלָ ה וְ ִש ֹיחָ ה וְ כּו' הַ ּכ ֹל הּוא הַ צְ לָ חַ ת הַ ּנֶפֶ ׁש לָ נֶצַ ח,
ְ
הַ צְ לָ חָ ה נִ ְפלָ ָאה ֶׁשאֵ ין לָ ּה ִׁשעּור עַ יִ ן לא רָ אֲ תָ ה וְ כּו'.
ּותקַ ּיֵם ּבְ כָ ל ּפַ עַ ם ׁשּוב יו ֹם אֶ חָ ד לִ ְפנֵי ִמתָ ְתָך ּכְ מו ֹ
ְ
(ש ֹיחו ֹת
ֶׁש ָּׁשמַ עְ ּתָ ּפֵ רּוׁשו ֹ ִמ ְּׁשמו ֹ זִ כְ רו ֹנו ֹ לִ בְ רָ כָ הִ .
הָ רַ "ן רפ"ח)
(עלים לתרופה  -מכתב מ"ט)

"וְ נָא ּבְ נִ י חֲ זַק וַחֲ זַק ְמא ֹד ְמא ֹדּ ,בְ כָ ל יו ֹם ּובְ כָ ל עֵ ת.
...וְ הַ ּכ ֹל לְ טו ֹבָ הּ ,כְ דֵ י לְ הַ זְ ּכִ ירְ ָך עַ ל יְ דֵ י זֶה ּדַ יְ קָ א
אֶ ת הַ ּתַ כְ לִ ית הָ ַאחֲ רו ֹן ,אֲ ֶׁשר חּוץ ִמּזֶה הַ ּכ ֹל הֶ בֶ ל,
וְ הַ ִּסימָ ן ֶׁשל ע ֹמֶ ר ְש ֹעו ֹרִ ים ַאל ַי ֲעב ֹר ִמּדַ עְ ְּתָךּ ,כִ י
עֲדַ יִ ן אַ ּתָ ה יָכו ֹל לְ ִה ְתּגַּבֵ ר ּבְ מַ ְח ְׁשבו ֹתֶ יָך ּבְ כָ ל עֵ ת ּבְ ֵׁשב
וְ ַאל ּתַ ע ֲֶש ֹהּ ,כַ אֲ ֶׁשר ּדִ ּבַ רְ נּו ּכְ בָ ר ,וַה' יו ִֹׁשיעַ לְ ָך".

ּ"...ובִ פְ רָ ט לְ ִהּזָהֵ ר ְמא ֹד ְמא ֹד לִ ְׁשמ ֹר הַ ּמַ חֲ ׁשָ בָ ה,
ּכַ אֲ ֶׁשר אַ ּתָ ה יו ֹדֵ עַ ִמּכְ בָ ר ֶׁשאֵ ין ְׁשּתֵ י מַ חֲ ָׁשבו ֹת
יְ כו ֹלִ ין לִ ְהיו ֹת ּבְ יַחַ ד ּבְ ׁשּום א ֹפֶ ן ,וְהַ ִּסימָ ן ע ֹמֶ ר
ְש ֹעו ֹרִ ים ,וְ ַאף עַ ל ּפִ י ֶׁשּכְ בָ ר יָדַ עְ ּתָ ז ֹאת וְ ַאף
ּומבַ לְ ּבְ לִ ין
עַ ל ּפִ י כֵ ן הַ ּמַ חֲ ׁשָ בו ֹת רו ֹדְ פִ ין ּבְ מ ֹחֲ ָך ְ
או ְֹתָך הַ רְ ּבֵ ה ,הֲ לא אַ ּדְ רַ ּבָ א ִמּזֶה ּתּוכַ ל לֵ ידַ ע
אֲ ִמּתַ ת הַ ּדְ בָ רִ ים הַ ּנַ"לֶׁ ,שַאף עַ ל ּפִ י כֵ ן אֵ ין ְׁשּתֵ י
מַ חֲ ׁשָ בו ֹת יַחַ דּ ,כִ י אֲ נִ י יו ֹדֵ עַ ֶׁשַאף עַ ל ּפִ י כֵ ן ּכַ ּמָ ה
וְ כַ ּמָ ה ּפְ עָ ִמים הו ֹעִ ילּו לְ ָך אֵ ּלּו הַ ּדְ בָ רִ ים הַ ּנַ"ל
ֶׁשאֵ ין ְׁשּתֵ י מַ חֲ ׁשָ בו ֹת יַחַ ד ,וְ ֶׁשּיְ כו ֹלִ ין לִ בְ ר ֹחַ
מֵ הֶ ם ּבְ ֵׁשב וְ ַאל ּתַ ע ֲֶש ֹה וְ כּו' ,עַ ל ּכֵ ן אַ ּתָ ה צָ רִ יְך
לִ ְהיו ֹת עַ ְק ָׁשן "ּגָדו ֹל ְמא ֹד ְמא ֹד ּבִ ְפרָ ט ּבְ עִ נְ יָן
זֶהּ ,ולְ הַ ְת ִחיל ּבְ כָ ל יו ֹם וָיו ֹם ּובְ כָ ל עֵ ת מֵ חָ דָ ׁש
לְ הַ רְ ּגִ יל עַ צְ ְמָך לְ עַ ּכֵ ב מַ ְח ְׁשבו ֹתֶ יָך לְ בַ ל ּתֵ צֵ א
ְׁשלו ֹםּ ,כִ י הַ ּבְ ִחירָ ה חָ ְפ ִׁשית
לַ חּוץ ּכְ לָ ל חַ ס ו ָ
ּבְ כָ ל עֵ תְ ,וגַם צְ רִ יכִ ין לְ בַ ּקֵ ׁש הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך
עַ ל זֶה הַ רְ ּבֵ ה ְמא ֹדּ ,כִ י הַ ּכ ֹל [ּתָ לּוי] ּבַ ּמַ חֲ ָׁשבָ ה
ּכַ ּיָדּועַ לְ ָך ּבְ עַ צְ ְמָך ,וְהָ עִ ּקָ ר ֶׁשֹּלא לַ חֲ ׁש ֹב
הַ רְ ּבֵ ה עַ ל הֶ עָ בָ ר וְעַ ל לְ הַ ּבָ א ,רַ ק לְ ִה ְסּתַ ּכֵ ל עַ ל
הַ ּתַ כְ לִ ית ּבְ או ֹתו ֹ הַ ָּׁשעָ ה וְ לַ ֲעשֹו ֹת מַ ה ֶּׁשּתּוכַ ל

לתרומות והנצחות

ע"ג העלונים והמבחנים בליקו"מ

פלא'050-418-0673 :

(עלים לתרופה  -מכתב מ"ח)

תורה ס'
וְ כֵ ן ּבְ כָ ל יו ֹם ִמימֵ י חַ ּיָיו יִ רְ אֶ ה
לְ הַ גְ ּדִ ילו ֹ ּולְ הַ רְ ִחיבו ֹ ּבְ תו ֶֹספֶ ת
ְקד ָֻּׁשה יְ תֵ רָ ה ִמּיו ֹם ֶׁשּלְ פָ נָיו
וְ כֵ ן לְ עו ֹלָ ם.
(ס"ק ב')

