
ס"ק ב: ִּכי ָצִריְך ֲאִריכּות ָיִמים, ְּכֵדי ְלַקֵּבל ְּבתוֹכוֹ 
ַוֲאִריכּות ָיִמים,  ֶאת ָהֲעִׁשירּות ֶׁשל ַהִהְתּבוְֹננּות. 
ַהְינּו ֶׁשָּצִריְך ֶׁשִּיְרֶאה ְלַהֲאִריְך ּוְלַהְגִּדיל ָיָמיו. ִּכי 
ֶאָחד,  ָּכל  ֵאֶצל  ֶׁשַּמְתִחיל  ִמָּמקוֹם  ָויוֹם  יוֹם  ָכל 
ֶׁשִּבְתִחיַּלת  ַהְינּו  ָקָצר.  הּוא  ַּבְּתִחיָּלה  ְּבַווַּדאי 
ַהּיוֹם, ָקָׁשה ָעָליו ְמאֹד ָהֲעבוָֹדה ֶׁשָּצִריְך ַלֲעשֹוֹת 
ְוַעל  ְוַכּיוֵֹצא.  ְוִלְלמֹד  ְלִהְתַּפֵּלל  ְּכגוֹן  ַהּיוֹם,  ְּבאוֹתוֹ 
ֵּכן ַהּיוֹם ִּבְתִחיָּלתוֹ הּוא ָקָצר, ִּכי ָצִריְך ְלַהְתִחיל 
ַּבֲעבוָֹדתוֹ.  ְוהוֵֹלְך  ִמְתַרֵחב  ָּכְך  ְוַאַחר  ְמַעט,  ְמַעט 
ּוְלַהְרִחיָבה  ְלַהְגִּדיָלה  ִלְראוֹת  ָהָאָדם  ְוָצִריְך 
ּוְלַהֲאִריְך ָּכל ָׁשָעה ְוָׁשָעה ֶׁשָּבא ַאַחר ָּכְך, ְלַהְגִדיל 
יוֹם  ְּכֶׁשָּבא  ְוֵכן  ְקֻדוָּׁשה.  ְּבתוְֹספוֹת  ּוְלַהְרִחיב 
ְקֻדָּׁשה  ְּבתוְֹספוֹת  ּוִמְתַרֵחב  הוֵֹלְך  ִיְהֶיה  ַהֵּׁשִני, 
ִמְתַרֲחִבין  ָיָמיו  ִיְהיּו  ּוַפַעם  ַּפַעם  ְּבָכל  ְוֵכן  ְיֵתָרה. 
ָיִמים...  ֲאִריכּות  ְּבִחיַנת  ְוֶזה  ְקֻדָּׁשה,  ְּבתוְֹספוֹת 
ָיָמיו  ּוְלַהֲאִריְך  ְלַהְרִחיב  ְּדַהְיינּו  ָזֵקן,  ּוְבִחיַנת 
ְּבתוְֹספוֹת ְקֻדָּׁשה ְּבָכל ַּפַעם. הּוא ַעל ְיֵדי ִיְרָאה, 
ֶׁשַהִּיְרָאה ְמִביָאה ּתוְֹספוֹת ְקֻדָּׁשה ְּבָכל יוֹם ָויוֹם. 
ִּכי  ַהָּיִמים...  ְוִנְתַרֲחִבין  ִנְתָאְרִכין  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל 
ַהְתָחַלת ַהָּיִמים ֵהם ְקָצִרים, ְוַאַחר ָּכְך ִמְתַרֲחִבין 

ְוהוְֹלִכין, ְּבתוְֹספוֹת ְקֻדָּׁשה, ַעל ְיֵדי ַהִּיְרָאה.

חיים ארוכים

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

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

היום בעוד נצח.

ההתחלות

שינוי  תחילת  ובעת  קשות'  'ההתחלות  אך 
שם  המצוות,  עול  לנועם  הכניסה  בעת  ההרגל, 
בפרט,  יום  בכל  כן  וכמו  העיקרי.  הקושי  הוא 

בתחילת היום, העבודה קשה מאוד.
השם,  לעבודת  בכניסתו  אחד  כל  צריך  כן  על 
עוד  להוסיף  בהדרגה  איך  שעה  בכל  לראות 
השעה  את  להגדיל  איך  שמים,  ויראת  קדושה 
נצחיות, להאיר את השעה  בעוד קצת  החדשה 

בעוד קצת מאור נועם הנצח. 
יותר  קצת  רגיל  כבר  כשהוא  השני  וביום 
בעבודת ה', ירֶאה להרחיב את היום הזה יותר 
מהיום הקודם, לחטוף ולזכות בו ליותר יראת 
ומשעה  ליום  מיום  וכך  ודעת.  קדושה  שמים 
ולמלאות  להרחיב  לראות  האדם  צריך  לשעה 
ל'עשירות  זוכה  הוא  זה  ידי  ועל  שעותיו,  את 

דקדושה'1.
יום בפרט, צריך בהתחלה להיכנס  וכמו כן כל 

לעבודה  דעת  בישוב  בהדרגה 

מעלת הלימוד

תורה ס' – פתח רבי שמעון





אור הגאולה
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עיונים ועצות למעשה מתורות רביה"ק    עפ"י העמוד היומי בליקו"מ

21תזריע-מצורע . ג' אייר תשע"ג

בס"ד בר"ה

ְוַהֲהָלכוֹת ֶׁשְּבָכל ֶחְלֵקי ַהּתוָֹרה, ִמֻּכָּלם ְצִריִכים ְלהוִֹציא ֵעצוֹת  ְוָכל ַהִּדיִנים  ִּכי ֶזה ָידּוַע ֶׁשָּכל ַהּתוָֹרה 
ְּבַהּתוָֹרה "ֲחִדי  ִלְבָרָכה  ִזְכרוֹנוֹ  ַרֵּבנּו  ְּבִדְבֵרי  ְוַכְמבָֹאר  ֶּבֱאֶמת.  ִיְתָּבַרְך  ֵאָליו  ְלִהְתָקֵרב  ּוְרָמִזים  ּוְדָרִכים 
ִמְׁשְּפֵטי  ְלהוִֹציא  ְצִריִכים  לוֵֹמד  ֶׁשָהָאָדם  ַהִּלּמּוִדים  ֶׁשִּמָּכל  א(,  )ִלּקּוֵטי  ס"א  ְּבִסיָמן  ִׁשְמעוֹן"  ַרִּבי 
ַהְנָהגוֹת ְיָׁשרוֹת ְוכּו', ַעֵּין ָׁשם... ְוִהֵּנה ִאם ָאְמָנם ִיְדֶמה ְלַהּקוֵֹרא ְלפּום ִריֲהָטא ְּבַכָּמה ְמקוֹמוֹת, ֲאֶׁשר 
ֶהֱאַרְכִּתי ְלַמֲעֵניִתי ְוָכַפְלִּתי ְוִׁשַּלְׁשִּתי ַהְּדָבִרים ְּבַכָּמה ְוַכָּמה ְמקוֹמוֹת. ַּדע, ְיִדיִדי ַהְמַעֵּין, ִּכי ַּגם זֹאת ֵמִעם 
ִזְכרוֹנוֹ  ַרֵּבנּו  ְּבִדְבֵרי  ֶּבֱאֶמת  ְלַעֵּין  ֵלב  ַהֵּמִשֹים  ִּכי  ִהְגִּדיל ּתּוִׁשָּיה,  ֵעָצה,  ִהְפִליא  ֲאֶׁשר  ָיְצָאה,  ְצָבאוֹת  ה' 
ִלְבָרָכה, ָהֲעֻמִּקים ִמָּכל ַעְמקּות ֶׁשָּבעוָֹלם ּוְרָחָבה ִמִּני ָים, ֲאֶׁשר ֵאין ֲערוְֹך ֲאֵליֶהם. ְוַאַחר ָּכְך ָיִשֹים ֵלב 
ֵהיֵטב ִלְדָבַרי ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ַחַּנִני ה' ְלַחֵּדׁש ּוְלָבֵאר ָּבֶהם, ָיִבין ֵהיֵטב ִּכי ְלִפי עֶֹצם ָהַעְמקּות ֲאֶׁשר ַּבְּדָבִרים 
ָהֵאֶּלה, ֲעַדִין ֹלא ָיָצאִתי ְיֵדי חוַֹבת ַהֵּבאּור, ֲאִפּלּו ִּבְמקוֹמוֹת ֶׁשֶהֱאַרְכִּתי ְמאֹד, ִמָּכל ֶׁשֵּכן ִּבְׁשָאר ְמקוֹמוֹת 
ֶׁשָהִייִתי ְמַקֵּצר ְועוֶֹלה. ִּכי ַּדע, ֶׁשָּכל ַהְּדָבִרים ֶׁשִּגָּלה ַרֵּבנּו ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה, ֵהם ַהְקָּדמוֹת ֲחָדׁשוֹת ְלַגְמֵרי. 
ֵהם  זֹאת  ָּכל  ִעם  ִמְּכָבר,  ְּבָיֵדינּו  ַהְמֻקָּבלוֹת  ַהּתוָֹרה  ִמְצוֹת  ָּכל  ַעל  ּוְמֻיָּסִדים  ְּבנּוִיים  ֻּכָּלם  ָאְמָנם  ]ִאם 
ַהְקָּדמוֹת ֲחָדׁשוֹת ְלַגְמֵרי[. ְוֻכָּלם ֵהם ֵעצוֹת ּוְדָרִכים ִנְפָלִאים ְלִהְתָקֵרב ַעל ָיָדם ַלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ָּכל ֶאָחד 

ְוֶאָחד ִמָּמקוֹם ֶׁשהּוא. ְוִעַּקר ַהַּכָּוָנה ְלַקְּיָמם ִּבְפִׁשיטּות ְּכִפי ַמה ֶּׁשָּיְצאּו ִמִּפיו ִּבְתִמימּות ּוְפִׁשיטּות.
)ליקוטי הלכות או"ח – הקדמה(

התאריך  יום
בחודש

העמוד   
בליקו"מ

עה:ג'שבת
עו.ד'ראשון

עו:ה'שני 
עז.ו'שלישי
עז:ז'רביעי

עח.ח'חמישי
עח:ט'שישי
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יו"ד ח"ב

פ"ז

פ"ח

פ"ט

צ'

צ"א

צ"ב

צ"ג

לוח העמוד היומי

המשך בעמ' הבא

לקוטי-הלכות
           הלכה למעשה
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הלכות מילה ד' - ה'

הּוא  ִיְשָרֵאל  ְקֻדַּׁשת  ִעַּקר  א. 
ּתוָֹרה  ְיֵדי  ַעל  ַהְּזַמן  ֶׁשְּמַקְּדִׁשין 
ַהֶּזה  ַּבְּזַמן  ַהַּנֲעִשים  ּוַמֲעִשים טוִֹבים 
ִלְׁשֵלמּות  זוִֹכין  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ַּדְיָקא, 
ְלַמְעָלה  ִּבְבִחיַנת  ְוִנְכָלִלין  ַהַּדַעת, 

ֵמַהְּזַמן. )ד – ט"ז(
________________________

ְלָהִאיר  ַהְּמאוֹרוֹת  ֶׁשל  ַהּכַֹח  ָּכל  ב. 
ַלה'  ֶׁשְּמָבְרִכין  ִיְשָרֵאל,  ְיֵדי  ַעל  הּוא 
ֶזה  ֶׁשִּבְׁשִביל  ַהְּמאוֹרוֹת  ַעל  ִיְתָּבַרְך 

ִנְבָרא ּוִמְתַקֵּים ַהּכֹל. )ד – ט"ז(
________________________

ג. ְּביוֹם ֶׁשָהָאָדם ַנֲעֶשה ַּבר ִמְצָוה ְוֵכן 
ָּכל ִמי ֶׁשָּבא ְלִהָּטֵהר ּוְלִהְתַקֵּדׁש ֶנֱאַמר 

ּבוֹ, ֲאִני ַהּיוֹם ְיִלְדִּתיָך. )ד – י"ז(
________________________

ַהְּזַמן,  ִּבּטּול  ַעל  ֶׁשִּיְסַּתֵּכל  ִמי  ד. 
לוֹ  ְוֵאין  ּופוֵֹרַח  עוֵֹבר  ַהְּזַמן  ְוֵאיְך 
ֵאין  ֶּבֱאֶמת  ִּכי  ְּכֶרַגע,  ֲאִפּלּו  ְמנּוָחה 
ִלּבוֹ  ָּכל  ָיִשים  ְּבַוַּדאי  ְּכָלל,  ְזַמן  ׁשּום 
ְלַבֵּטל ַהְבֵלי ַהְּזַמן, ְוָלשּום ָּכל ִּתְקָותוֹ 

ִּבְבִחיַנת ְלַמְעָלה ֵמַהְּזַמן. )ד – י"ח(

"ַעל ְיֵדי ֶזה ֶׁשַּיֲאִמין ִּבְבִחיַנת ְלַמְעָלה 
ְלעוָֹלם  ִיּפֹל  ֹלא  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ֵמַהְּזַמן 
ֵאיְך  ִיְהֶיה  ֶׁשָּבעוָֹלם  ְנִפיָלה  ִמּׁשּום 
ֶׁשֵּיׁש  ַעְצמוֹ  ֶאת  ִיְזּכֹר  ִּכי  ֶׁשִּיְהֶיה, 
ַהֶּנֱאָמר  ְיִלְדִּתיָך  ַהּיוֹם  ֲאִני  ְּבִחיַנת 
ְלַמְעָלה  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ַּבָּמִׁשיַח, 
ְזַמן  ְוָכל  ַהּכֹל  ִנְתַּתֵּקן  ֶׁשָּׁשם  ֵמַהְּזַמן 
ֶׁשֵּיׁש ְלָהָאָדם ְנֻקַּדת ָהֱאמּוָנה ֶׁשַּמֲאִמין 
ּוִביַאת  ַהָּבא,  ּוָבעוָֹלם  ִיְתָּבַרְך,  ַּבה' 
ָמִׁשיַח, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ְלַמְעָלה ֵמַהְּזַמן, 

ַעל ְיֵדי ֶזה ֵיׁש לוֹ ִּתְקָוה ְלעוָֹלם."
________________________

ה. ֵאין ׁשּום ִחּיּות ְוַתְכִלית ְּבֶזה ַהְּזַמן 
ָהעוֵֹבר, ִּכי ִאם ַלֲעסֹק ְּבתוָֹרה ּוִמְצוֹת 
ִּבְבִחיַנת ְלַמְעָלה  ִנְכָלִלין  ְיֵדי ֶזה  ֶׁשַעל 

ֵמַהְּזַמן. )ד – כ(
________________________

ְׁשֵלמּות  ַהִּתּקּון,  ְׁשֵלמּות  ִעַּקר  ו. 
ַהְּקֻדָּׁשה, הּוא ַעל ְיֵדי רּוחוֹ ֶׁשל ָמִׁשיַח 
ְיַתֵּקן  ֶׁשהּוא  ְּבָיֵמינּו,  ִּבְמֵהָרה  ֶׁשָּיבֹא 

ַהּכֹל. )ד – כ"ג(

חיים ארוכים וטובים



אט  ואט  כוחו,  כפי 
יראה להרחיב להגדיל 
ולהוסיף עבודה ויראת 

שמים יותר ויותר.
התחדשות

ָיִמים  ְּבִחיַנת  ָיִמים  ֲאִריַכת  ִעַּקר  "ְוֶזה 
ֲאֻרִּכים, ַהְינּו ְלַהְתִחיל ְּבָכל ַּפַעם ֵמָחָדׁש 
ָּכל  ִּכי  ְמֻרָּבה,  ְּבתוֶֹסֶפת  ֲחָדָׁשה  ַּבֲעבוָֹדה 
ִלְׁשּכַֹח  ְצִריִכין  ֵהָּנה  ַעד  ֶׁשָעַבד  ֲעבוָֹדה 
ּוְכמוֹ  ֵמָחָדׁש.  ַעָּתה  ּוְלַהְתִחיל  ְלַגְמֵרי 
ַהּיוֹם".  ְמַצְּוָך  ָאנִֹכי  "ֲאֶׁשר  ֶׁשָּכתּוב: 
ְּבָכל  ִלְבָרָכה  ִזְכרוָֹנם  ַרּבוֵֹתינּו  ְוָדְרׁשּו 
ִיְהיּו  ֶׁשֹּלא  ַּכֲחָדִׁשים,  ְּבֵעיֶניָך  ִיְהיּו  יוֹם 
ָאָדם  ֶׁשֵאין  ְיָׁשָנה  כדיוטגמא  ְּבֵעיֶניָך 

סופנה, ֶאָּלא ְּבָכל יוֹם ִיְהיּו ַּכֲחָדִׁשים. 
ֵאין  ְּפָעִמים  ז"ל  ֵמַרֵּבנּו  ֶׁשָרִאיִתי  ּוְכמוֹ 
ַהּקוֶֹדֶמת  ֶׁשַּבָּׁשָעה  ִּפי  ַעל  ֶׁשַאף  ִמְסָּפר 
ְוִגָּלה  ְונוָֹראוֹת  ִּבְגדוֹלוֹת  ַעְצמוֹ  ִהְתָּפֵאר 
ָּכזֹאת  ִנְׁשַמע  ֹלא  ֲאֶׁשר  ִנְפָלָאה  ּתוָֹרה 
ְּכַדְרּכוֹ, ְוַאַחר ָּכְך ַּבָּׁשָעה ֶׁשַאֲחֶריָה ָרִאינּו 
ְּפָעִמים  ְוַכָּמה  ָּגדוֹל  ְּבַצַער  ָׁשרּוי  אוֹתוֹ 
ַהֵּלב,  ֵמעֶֹמק  ְלָפֵנינּו  ְוִשיָחתוֹ  ַצֲערוֹ  ֵּפֵרׁש 
ִלְהיוֹת  זוִֹכין  ֵאיְך  ְמאֹד  ִמְצַטֵער  ֶׁשהּוא 
ֵריַח  ֵמעוָֹלם  ֵהִריַח  ֶׁשֹּלא  ְּכִמי  ְיהּוִדי, 
ֲעבוַֹדת ה', ּוִמי ֶׁשֹּלא ָרָאה זֹאת ִאי ֶאְפָׁשר 
ִעְנָין ֶזה. ּוְבָכל ַּפַעם ָהָיה  ִּבְכָתב  ְלַצֵּיר לוֹ 
ָרִגיל לוַֹמר ֶׁשַעְכָׁשיו ֵאינוֹ יוֵֹדַע ְּכָלל, ְּכָלל 
ְּכָלל ֹלא ְוכּו' ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַּבָּׁשָעה ַהּקוֶֹדֶמת 
ַמה  ֶׁשִהִּשֹיג  ְוִהְתָּפֵאר  ֶּׁשִּגָּלה  ַמה  ִּגָּלה 
ַעל  ְלַגּלוֹת, ַאף  ֶאְפָׁשר  ֶּׁשִאי  ַמה  ֶּׁשִהִּשֹיג 
ֶׁשֵאינוֹ  אוֵֹמר  ָהָיה  ָּכְך  ַאַחר  ֵּתֶכף  ֵכן  ִּפי 
יוֵֹדַע ְּכלּום. ַהְּכָלל, ֶׁשֵּמעוָֹלם ֹלא ָעַמד ַעל 
ִּבְזִריזּות  הוֵֹלְך  ָהָיה  ַרק  ַאַחת,  ַמְדֵרָגה 
ַמְדֵרגוֹת  ְּברּום  ְלַדְרָּגא  ִמַּדְרָגא  ַּפַעם  ְּבָכל 
ְּכֶׁשִהִּגיַע  ַוֲאִפּלּו  ְוַהְּגבוֹהוֹת,  ָהֶעְליוֹנוֹת 

ִנְתַקְרָרה  ֹלא  ֲעַדִין  ְוכּו',  ֶּׁשִהִּגיַע  ְלַמה 
ַּכאן  ָּבֶזה  ְלַהֲאִריְך  ְוֵאין  ְוכּו',  ָּבֶזה  ַּדְעּתוֹ 

ְוִיְתָּבֵאר ְּבָמקוֹם ַאֵחר." 2

חיות

החיות האמתית, אריכות ימים, זה רק 
כשהאדם בכל שעה מתחדש בעבודת ה', 
כשהאדם בכל שעה מתחיל בהתחדשות 
יתברך,  להשם  רוח  נחת  לעשות  לחפש 
איך בשעה החדשה אזכה להוסיף? איך 

בשעה החדשה אזכה לעלות יותר?
ְּכֶׁשּזוִֹכין  ֶּבֱאֶמת  ַהִחּיּות  ִעַּקר  "ְוֶזה 
ה'  ַּבֲעבוַֹדת  ֵמָחָדׁש  ַּפַעם  ְּבָכל  ְלַהְתִחיל 
ֶׁשהּוא ִעַּקר ַהַחִּיים ֶּבֱאֶמת, ְּכמוֹ ֶׁשָּכתּוב: 
ה'  ֲעבוַֹדת  ְוָהִעָּקר  ַחֶּייָך".  הּוא  "ִּכי 
ְוֹלא  ֵמָחָדׁש  ַּפַעם  ְּבָכל  ֲעבוָֹדתוֹ  ֶׁשִּיְהֶיה 
ֶׁשֹּלא  ַאֲחָרא  ַהִּסְטָרא  ֶׁשל  ְלִזְקָנה  ִיּפֹל 
ֶׁשִהְזִהיר  ּוְכמוֹ  ֶאְצלוֹ ח"ו,  ֲעבוָֹדתוֹ  ִּתָּזֵקן 
ִלְהיוֹת  ֶׁשָאסּור  ְוָאַמר  ֶזה  ַעל  ז"ל  ַרֵּבנּו 
ָזֵקן  ָזֵקן,  ָחִסיד  ֵהן  ָזֵקן,  ַצִּדיק  ֵהן  ָזֵקן, 
ֵאינוֹ טוֹב ְוכּו', ַהְינּו ִּכי ְצִריִכים ְלַהְתִחיל 

ְּבָכל ַּפַעם ֵמָחָדׁש." 2

לשם שמים

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

בני אדם, ולהנאת ולכבוד עצמו." 3
____________________________
1. כמבואר כל זה בתורה באריכות. 
2. ליקוטי הלכות או"ח תפילין – ה.

3. ביאור הליקוטים על התורה.

המשך מעמ' קודם
תו' ס' ז. ִאי ֶאְפָׁשר ִלְכנֹס ְלׁשּום ְקֻדָּׁשה ִּכי ִאם ַעל 

ַלה'  ֶׁשִּנְתָקְרבּו  קֶֹדם  ְוִיְשָרֵאל  ְטִביָלה,  ְיֵדי 
 – )ד  ִלְטִביָלה.  ֻהְכְרחּו  ַהּתוָֹרה  ְּבַקָּבַלת  ִיְתָּבַרְך 

כ"ג(
________________________________

ח. ִמי ֶׁשִּנְלָּכד ִּבְבִחיַנת ַּתַחת ַהְּזַמן ֶנֱאָחז ּבוֹ ַהֶּׁשֶקר 
ְיֵדי  ַעל  ִאם  ִּכי  ָהֱאֶמת  ְלָבֵרר  ֶאְפָׁשר  ְוִאי  ְּביוֵֹתר, 
ֶׁשָּׁשם  ֵמַהְּזַמן  ְלַמְעָלה  ִלְבִחיַנת  ַעְצמוֹ  ֶׁשְּמַקְּׁשִרין 

ִעַּקר ָהֱאֶמת. )ד – כ"ד(
________________________________

ִמְׁשַּפט  ְלהוֹרוֹת  ָהֱאֶמת  ְלָבֵרר  ֶאְפָׁשר  ִאי  ט. 
ַהַהְנָהגוֹת  ְּכַלל  ֵהן  ַלֲחֵברוֹ,  ָאָדם  ֵּבין  ֵהן  ֱאֶמת 
ַמה  ֵליַדע  ִיְשָרֵאל,  ַּיֲעֶשה  ַמה  ָלַדַעת  ה',  ַּבֲעבוַֹדת 
ִאם  ִּכי  ָהעוָֹלם,  ְּבֶזה  ַלֲעשוֹת  ְצִריִכין  ֶּׁשִּיְשָרֵאל 
סוֹד  ּוְמִביִנים  ֶׁשּיוְֹדִעים  ַהְּגדוִֹלים  ַהַּצִּדיִקים  ֵאּלּו 
ִלְבִחיַנת  ַהּכֹל  ּוְלַהֲעלוֹת  ְלַקֵּׁשר  ְוַהְּזַמִּנים  ָהִעִּתים 

ְלַמְעָלה ֵמַהְּזַמן.
________________________________

י. ָאנּו ֻמְזָהִרים 'ֵעיֶניָך ְלנַֹכח ַיִּביטּו ְוַעְפַעֶּפיָך ַיְיִׁשרּו 
ֶנְגֶּדָך', - ֶׁשְּיַכֵּון ֵעיָניו ְוַעְפַעָּפיו ְלַהִּביט ְלנַֹכח ְּביֶֹׁשר 

ַעל ַהַּתְכִלית. )ה – ב(

"ַרק ִּבְׁשִביל ֶזה ָּבא ָהָאָדם ָלעוָֹלם ַהֶּזה ֶׁשהּוא ָמֵלא 
ֶׁשֵהם  ָעְלָמא  ְּדַהאי  ֵחיזּו  ֶׁשֵהם  ְוַתֲאוֹת,  ֲהָבִלים 
ִמְתַּגֵּבר  ּוְכֶׁשָהָאָדם  ָהְראּות  ֶאת  ְלַבְלֵּבל  רוִֹצים 
ֲעֵליֶהם ּוְמַצְמֵצם ֶאת ָהְראּות ֶׁשֹּלא ִיְסַּתֵּכל ֲעֵליֶהם 
ַרק ְמַכֵּון ֶאת ָהְראּות ְלִהְסַּתֵּכל ַעל ַהַּתְכִלית ַעל ְיֵדי 
ֶזה ַּדְיָקא רוֶֹאה ֶאת ַהַּתְכִלית ַמה ֶּׁשֵאין ַהַּמְלָאִכים 

ְיכוִֹלין ִלְראוֹת ּוְלַהִּשיג"
________________________________

יא. ִעַּקר ִּתּקּון ַהֵּכִלים הּוא ַעל ְיֵדי ּתוָֹרה ּוְתִפָּלה 
ְוָהִעָּקר ַעל ְיֵדי ְּתִפָּלה. )ה – ד(

"ִעַּקר ַהִּתּקּון ַעל ְיֵדי ַהְּתִפָּלה, ְוִעַּקר ַהְּתִפָּלה ִהוא 
ְּבִחיַנת ַהְמָּתַקת ַהִּדיִנים, ֶׁשַעל ְיֵדי ַהְּתִפָּלה ִהוא 
ַמְמִּתיק ַהִּדיִנים ּוְמַתֵּקן ֵּכִלים ֶׁשּיּוַכל ְלַקֵּבל ֶׁשַפע 

ַחְסּדוֹ ִיְתָּבַרְך, ְוָאז ַּדְיָקא ָיכוֹל ְלַבֵּטל ַהִּיּסּוִרין."
________________________________

ִמּקֶֹדם  ֶׁשְּצִריִכין  הּוא  ַהְּתִפָּלה  ִּתּקּון  ִעַּקר  יב. 
ַהַּתְכִלית,  ַעל  ַרק  ּוְלִהְסַּתֵּכל  ָּבֶאָחד,  ְלִהָּכֵלל 
ְוֵליַדע ּוְלַהֲאִמין ֶׁשַהּכֹל ְלטוָֹבה. ְוָאז ַּדְיָקא ְיכוִֹלין 
ְלִהְתַּפֵּלל ַאַחר ָּכְך ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָּצִריְך, ִּכי ָאז ָיכוֹל 
ַהִּבּטּול  ֶׁשל  ָהְרִׁשימּו  ֵמאוֹר  ִּתּקּוִנים  ְלַהְמִׁשיְך 
ְלַהְמִׁשיְך ְּבתוָֹכם  ֵּכִלים  ַנֲעִשים  ִיְהיּו  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל 
ְיֵדי ֶזה ָיכוֹל ְלַקֵּבל ַּפְרָנָסה  ֶׁשַעל  ְוַחְסּדוֹ  רֹב ִׁשְפעוֹ 
ְוַהּכֹל  ְוכּו'  ּוְמזוֵֹני  ַחֵּיי  ּוָבֵני  ּוְבִריאּות  ַוֲעִׁשירּות 
ָּכָראּוי  ֵּכִלים  ִּתֵּקן  ֶׁשְּכָבר  ֵמַאַחר  ְלטוָֹבה  ִיְהֶיה 

ְלַקֵּבל ָּבֶהם ֶׁשַפע ַהֶחֶסד. )ה – ד(
________________________________

ַצִּדיֵקי  ִאם  ִּכי  ְלִהְתַּפֵּלל  ֵאיְך  יוֵֹדַע  ָאָדם  ֵאין  יג. 
ַהּדוֹר ָהֲאִמִּתִּיים. )ה – ד(

"ֵאין ִמי ֶׁשּיוֵֹדַע ְלִהְתַּפֵּלל ָּכָראּוי ִּכי ִאם ַצִּדיִקים 
ְלַקֵּׁשר  ְצִריִכין  עוָֹלם  ְּבֵני  ּוְׁשָאר  ָהֲאִמִּתִּיים, 
ָּכָראּוי  ְּתִפָּלָתם  ַיֲעלּו  ְוֵהם  ְלַהַּצִּדיִקים,  ְּתִפָּלָתם 
ֶׁשַּיְמִׁשיכּו ָלֶהם ֶׁשַפע ַמה ֶּׁשְּצִריִכין ָּבֵני ַחֵּיי ּוְמזוֵֹני 

ְוכּו', ְּבאֶֹפן ֶׁשֹּלא ַיִּזיק ָלֶהם ָלֶנַצח ַחס ְוָׁשלוֹם."
________________________________

ָּדָבר  ׁשּום  ַעל  ַעְצמוֹ  ְוִלְדחֹק  ְלִהְתַעֵּקׁש  ָאסּור  יד. 
ִּבְתִפָּלתוֹ ַרק ִאם ִיֵּתן ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ִיֵּתן ְוִאם ָלאו 
ֲאִפּלּו  ַּבָּקָׁשתוֹ  ְלַמְּלאוֹת  ֶאְפָׁשר  ִאי  אּוַלי  ִּכי  ָלאו, 
ְוָׁשלוֹם,  ַחס  יוֵֹתר  לוֹ  ַיִּזיק  ִּכי  ַהְּתִפָּלה,  ְיֵדי  ַעל 
ְּכֶׁשְּיַמְּלאּו ַּבָּקָׁשתוֹ, ְוִאם ִיְדחֹק ְוִיְתַעֵּקׁש ִּבְתִפָּלתוֹ, 
ֶׁשְּיַמֵּלא  ַעד  ִיְתָּבַרְך  ה'  ֶאת  ֶׁשַּיְטִריַח  ִלְהיוֹת  ָיכוֹל 
ַּבָּקָׁשתוֹ, ִּכי ִּבְׁשִביל ֶזה ָּבָרא ֶאת ָהָאָדם ֶׁשִּיְהֶיה ּכַֹח 
ִיְהֶיה  ֲאָבל ֹלא  ַהַהְׁשָּפעוֹת,  ָּכל  ְלַהְמִׁשיְך  ִּבְתִפָּלתוֹ 

לוֹ ְלטוָֹבה. )ה – ד(

ובכל  ורגע  רגע  ובכל  ויום  יום  בכל  וגבורה,  כח  לנו  ותן 
ולגרש  לדחות  תמיד  שנזכה  ועת,  עת  ובכל  ושעה  שעה 
שמים  מלכות  על  עלינו  ולקבל  מקרבנו,  הרע  יצרנו  ולבטל 
ובכל רגע, ולהאריך ימינו ושנותינו  באהבה באמת בכל עת 
ידי יראת ה' באמת, להוסיף קדושה וטהרה בכל שעה  על 
וחדש  חדש  ובכל  ושבוע,  שבוע  ובכל  ויום,  יום  ובכל  ושעה 
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'(

לעשות
מתורות
תפילות

לעשות
מתורות
תפילות

"

"
    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(







ספירת העומר

"ַעל-ְיֵדי ֱאמּוַנת ֲחָכִמים ִנְזַּדֵּכְך ַהּמַח ְוזוֶֹכה ְלֵׂשֶכל ָּברּור ְוַעל-ְיֵדי-ֶזה 
ִיְזֶּכה ְלהוִֹציא ּוְלַקֵּבל ִמָּכל ַמה ֶּׁשּלוֵֹמד ַּבּתוָֹרה ִמְׁשְּפֵטי ֱאֶמת, ְּדַהְינוּ 
ָּדָבר  ְּבָכל  ְלִהְתַנֵהג  ֵאיְך  ֶׁשֵּיַדע  ִיְתָּבַרְך.  ַלֲעבוָֹדתוֹ  ְיָׁשרוֹת  ַהְנָהגוֹת 
ַחס  ְּכֶׁשּפוֵֹגם  ֲאָבל  ַּדְעּתוֹ.  ְלִפי  ֶׁשִּמְתַנֲהִגים  ַלֲאֵחִרים  ֵהן  ְלַעְצמוֹ  ֵהן 
ְּבמוָֹתרוֹת.  ְּדַהְינוּ  ָּבָׂשר  ִּביִגיַעת  ִנּדוֹן  הּוא  ֲחָכִמים  ֶּבֱאמּוַנת  ְוָׁשלוֹם, 
ְוָאז עוִֹלים ֲעָׁשִנים ְסרּוִחים ֶאל ַהּמַח ּוְמָעְרִבין ּוְמַבְלְּבִלין ַּדְעּתוֹ ְוֵאינוֹ 
ָיכוֹל ְלהוִֹציא ִמִּלּמּודוֹ ִמְׁשְּפֵטי ֱאֶמת ְוַהְנָהגוֹת ֲאִמִּתּיוֹת ַאְּדַרָּבה הּוא 

מוִֹציא ְּדָבִרים ֲהפּוִכים ִמן ָהֱאֶמת." )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 

ודור,  דור  בכל  הנמצאים  החכמים  בדברי  יאמין  ולא  לימודיו, 
וריבוי ספריהם שמחדשים ומוציאים בדבריהם הק', אין לנו טועה 

ותועה מדרך האמת יותר מאיתו.

שבדורות  מהחכמים  הנכתבים  הספרים  כל  שגם  לבאר  יש  ועוד 
באופן  אבל  שבעל-פה,  תורתם  דברי  הן  שהן  אע"פ  הקודמים, 
והספרים  הדיבורים  כנגד  שבכתב,  לתורה  הם  גם  נחשבים  אחד 

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(

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' 
גדול  בחשיבות  אותם  ולהחזיק  אמת,  הצדיקי  כל  וספרי 

ולהאמין בהם באמת ולבלי לסור מדבריהם ימין ושמאל. 
וכן להזהר מאוד מלהסמיך את המנהיגים שאינם הגונים, 

ולבלי ליתן להם תוקף ועוז. 
לשוב  יתעורר  האדם  על  שעוברים  מחלוקת  מיני  ומכל 
בתשובה, ולהשתדל לתקן האמונת חכמים ביותר, ויש כמה 

בחי' בזה.  
וכבר  וכו',  לצדיקים  ר"ה  על  הנסיעה  בענין  ביותר  וליזהר 
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(

"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' 
ישראל  מנהיג  היה  באמת  כאשר  ז"ל,  נתן  להר"ר  סמיכה 
אמיתי, וזיכה את הרבים מאוד אחר פטירתו של רבינו ז"ל, 

וכמעט שעיקר ההשארה של רבינו ז"ל הוא רק על ידו.
נשאר  כן  גם  ז"ל,  רבינו  של  פטירתו  שאחר  מבואר  נמצא 
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 
לא  ז"ל  רבינו  כי  בפרט  למנהיג.  ז"ל  נתן  הר"ר  את  עליהם 
ביאר בפירוש. וגם להר"ר נתן ז"ל היה קשה לקבל השררה 
והמנהיגות, ולהשתרר קצת על זקני מקורבי רבינו ז"ל. אך 
אליהם  השי"ת,  אל  להתקרב  הרוצים  הנעורים  לבני  עכ"פ 

בוודאי היה הר"ר נתן ז"ל לרועה נאמן ומנהיג אמיתי.
והשגחתו  השי"ת  בהנהגת  ונעלם  נפלא  דבר  תבין  ובזה 
הקדושה, מה שפטירתו של הר"ר נתן ז"ל בעצמו היה בעת 
כי  ר"ש,  חדי  של  זה  מאמר  על  תורה  חידושי  לחדש  עוסקו 
מאמר  עם  לילך  ביותר  להשתדל  צריכין  ז"ל  פטירתו  אחר 

חדי ר"ש, ולקיים ככל הכתוב."
)פרפראות לחכמה – תורה ס"א(

והכלל המובן מדבריו שהאדם צריך שיהיה לו אמונה בעצמו 
גדולת טובתו של  לפי  כי  יתברך.  בעיני השם  שגם הוא חביב 
גדול וחשוב בעיניו יתברך. וכבר מבאר  השם יתברך גם הוא 
ענין זה כמה פעמים שאין זה ענוה להיות במחין דקטנות חס 
ושלום, וצריכין לבקש הרבה מהשם יתברך לזכות לדרכי ענוה 

באמת וכו'. 
ענין הנ"ל, הגיע ראש השנה  גם אחר כך בסמוך אחר שאמר 
ראשון.  בחלק  ס"א  סימן  שמעון  רבי  חדי  התורה  אז  ואמר 
ה' מה  באות  עין שם  בעצמו  ענין חסרון אמונה  הזכיר  ושם 
להם  שאין  מחמת  מחלוקת  עליהם  שיש  ויש  שם.  שכתוב 

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 
נתן זצ"ל עומד ומשתומם  והר"ר  ועבודות קשות.  לתעניתים 
באמונה  חזק  שהוא  בנפשו  ידע  הוא  כי  תמהים,  ומחשבותיו 
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 
"שיש צדיקים שאמונתם שלימה  זה ג"כ במאמר חדי ר"ש, 
בוודאי, ואעפ"כ יש עליהם מחלוקת וכו', מחמת שאין להם 

אמונה בעצמם וכו'.
)פרפראות לחכמה – תורה ס"א(

ס"ק ח: "ֲחַבּקּוק ָאַמר ְנבּוָאה זוֹ ַעל ַרִּבי ֲעִקיָבא ַוֲחֵבָריו ֶׁשֵּמתּו 
ַעל ְיֵדי ֶׁשֹּלא ָהָיה ָּבֶהם ַאֲהָבה ְּכמוֹ ֶׁשָאְמרּו ַרּבוֵֹתינּו, ִזְכרוָֹנם 
ִלְבָרָכה, ִּכי ֵהם ָהיּו ְּבִחיַנת ְּגבּורוֹת ְוִצְמצּוִמים, ְוֹלא ִנְכְללּו ַיַחד. 
ְוֹלא ִנְמְּתקּו. ְוַרִּבי ִׁשְמעוֹן ַוֲחֵבָריו ֶׁשָהיּו ַהִּתּקּון ֶׁשָּלֶהם, ַעל ֵּכן 
ּוְכָללּות  ָהַאֲהָבה  ְּבִחיַנת  ַהְינּו  ַּתְלָיא,  ַּבֲחִביבּוָתא  ֲאַנן  ָאַמר 
ֶׁשִּנְכָלִלין ַיַחד, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַהַהְמָּתָקה ְוַהִּתּקּון ַּכַּנ"ל. ּוִמֶּזה ָּבא 
ה ַעל ְיֵדי  ְּבִחיַנת ֲחִדי ַרִּבי ִׁשְמעוֹן, ַהְינּו ְּבִחיַנת ַהִּשְֹמָחה, ֶׁשַּנֲעשֶֹ

ָמח"." ַהְּכָללּות ְוָהַאֲהָבה, ְּבִחיַנת: "אוֹר ַצִּדיִקים ִישְֹ

צרות,  זה  גבורות  נוראות,  גבורות  עוברים  אדם  כל  על 
כל  הגבורות את  כל  רוצה להמתיק את  ייסורים. אם אדם 
בחביבותא  'אנן  ידי  על  רק  זה  עליו,  שעוברים  הייסורים 
בין  אהבה  שאין  מזה  באים  הדינים  כל  כי  מלתא'.  תליא 
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(

תורה ס"א -חדי רבי שמעון 



                          עניני דיומא   
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תורה ס'
ְוֵכן ְּבָכל יוֹם ִמיֵמי ַחָּייו ִיְרֶאה 
ְלַהְגִּדילוֹ ּוְלַהְרִחיבוֹ ְּבתוֶֹסֶפת 
ְקֻדָּׁשה ְיֵתָרה ִמּיוֹם ֶׁשְּלָפָניו
ְוֵכן ְלעוָֹלם.
)ס"ק ב'(

עיר איסטנבול היה איש עשיר מופלג ולו בן ב
רוו  הוריו  ואהוב.  מופלא  ילד-חמד,  יחיד, 
ממנו נחת ומלוא חפניים של שמחת-חיים והכל 

היה שליו ומבטיח  - פרנסה עושר וכבוד. 

פתאום,  בפתע  עליהם  נחתה  המרה  הצרה 
בנם  ועל  ההמומים  ההורים  על  בהלם  התנפצה 
ורך-השנים  הצעיר  הילד  של  עולמו  יחידם. 
מאור  את  איבד  הוא   - משמע  תרתי  בעדו  חשך 
וקודר  חושך סמיך  רק  לסומא.  הפך  הוא  עיניו! 
עד  כאובים  ההורים,  שעותיו.  בכל  אותו  עטף 
דכדוכה של נפש ניסו ה-כ-ל. את כל התחבולות 
והוזילו את  וטירחה  לא חסכו ממון  והרפואות. 
הילד  והאכזבה  הצער  למרבה  אך  כמים.  זהבם 

נותר עיוור.

זי"ע  הקדוש  הבעל-שם-טוב  הימים  שבעת  אור 
הגיע לאיסטנבול. צדיק בא לעיר. בא בכל הודו 
אף  זכו  העיוור  בנם  עם  הזוג  ובני  והדרו.  זיוו 
הם לביקורו של הצדיק בביתם. אמנם לא  היה 
במעט  ולו  להשיג  לתאר,  להבין,  הדלה  ביכלתם 
מקום  מכל  בה,  שזכו  זו  זכיה  של  קֶצה  אפס 
הקדוש  הצדיק  את  לארח  במתנת-חינם  זכו 
את  ראה  הקדוש  טוב  שם  הבעל  במחיצתם. 
הילד העיוור,  כה כבוי, יושב בעליבותו כשעיניו 

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

האור מתוך השחור!

אבל--- תכף ומיד העביר הבעל שם טוב את ידו 
וזעקות צער פרצו מפי הילד,  עיני הילד  על  הק' 
הנורא  החושך  הופיע  שוב  כבה!  הכל  אוי,  אוי, 

לכסות את עיניו, הוא חזר לעיוורונו!!!

אלה   היו  הפעם  אך  מעיניהם  דמעות  פרצו  שוב 
בקידה  תמרורים.  בכי  כלענה,  מרות  דמעות 
רצו  טוב,  שם  הבעל  לפני  התחננו  ובהשתחויה 
לתת לו סכום עצום ואגדי, רק יחזיר את מאור 

עיניו של בנם יחידם. אנא!!!

שלגלגת  המרשעת  "ַאת  הצדיק:  להם  השיב 
מהם.  להנות  לך  אסור  הקדושים  השמות  על 
חס  לכבודי  זאת  לעשות  רציתי  לא  מתחילה  כי 
ה'  קידוש  בשביל  רק  מעות,  בשביל  או   , ושלום 
יתברך. הראתי לכם  בעינים גודל כח קדושת ה'. 
אבל לא תהנו מכך" וכך הלך מהם הבעל שם טוב 
חרוט  ובעצמותיהם  אכולי-חרטה  אותם  מותיר 

עד לכאב מוסר-ההשכל:

ניטלה  זו להאמין לאחר שכבר  היא  וכי  חכמה 
הנס  את  ממששים  שכבר  אחר  הבחירה?! 
בידיים?! חודו של הנסיון הוא לפני בֹא הישועה. 

להאמין בלי להרהר ובלי לערער...          

 )עפ"י שבחי הבעל שם טוב(

ם י ר ו ו ע ח  ק ו סיפורפ

ספירת העומר
העומר  את  כשסופרים  העומר,  בספירת 
המקדש  בית  שיבנה  לזכות  אפשר  בכוונה, 
מייד, ולכן אומרים מיד שיבנה בית המקדש 
אפשר  בכוונה  העומר  ספירת  ידי  על  כי 

להמשיך את בניין בית המקדש.
)באר הנחל(

ַהִּסיָמן ֶׁשל עֶֹמר ְשֹעוִֹרים 
_____________________________.ַאל ַיֲעבֹר ִמַּדְעְּתָך

יציאת  אחר  שצריכין  שעורים  עומר  בחינת 
כי  הינו  לעומר.  הימים  לספור  מצרים 
שהיא  בהמה  מאכל  שהוא  השעורים 
הבלבולים  כל  שמשם  המדמה,  כח  בחינת 
שהם  זרות,  המחשבות  וכל  ההרהורים  וכל 
מותרי  שעורים(  )מלשון  שערות  בחינת 
מוחין כידוע. כולם הם בבחינת עומר ומידה 
האיפה  עשירית  'והעומר  בפסוק  )כמבואר 
הוא, והעומר גם כוונתו עומרים – אלומות, 
כלי  כמו  עומר.(  לה  שקראו  מידה  היה  וגם 
אפשר  אי  מזה  ויותר  אחת  מידה  שמחזקת 
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 
וזה שסופרין  שערות שהם המחשבות כנ"ל. 
החיות  שהם  הימים  כי  הינו  לעמר,  הימים 
של האדם כי כל ימי חייו של האדם נכללים 
החכמה  הוא  החיות  ועקר  ובזמן  בימים 
שבמח, כמו שכתוב החכמה תחיה ומשם כל 

המחשבות וכולם הם בבחינת עומר ומידה.
להביא  צריכין  מצרים  יציאת  אחר  כן  ועל 
הספירה  ימי  ולמנות  ולהניפו  שעורים  עמר 
מזוהמת  הטהרה  עקר  כי  היום,  מאותו 
מצרים שהיא ערות הארץ פגם הברית, 

הוא על ידי טהרת המחשבה כידוע, ועל 
ידי מצות העומר שעורים וימי הספירה 
כל  שממנו  המדמה,  לברר  לזכות  יכולים 
עצמו  על  ולהמשיך  והבלבולים.  המחשבות 
כל  על  מעתה  עצמו  את  שישמור  קדושה 
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 
בשב  רק  רעות  מהמחשבות  לברוח  יכול  כן 
ואל תעשה, הינו שלא לחשב אותה מחשבה 
רק יעמיק מחשבתו היטב בדברי תפלתו ועל 

ידי זה בודאי תדחה המחשבה הרעה.
)השתפכות הנפש – ע"א( 

..."ּוִבְפָרט ְלִהָּזֵהר ְמאֹד ְמאֹד ִלְׁשמֹר ַהַּמֲחָׁשָבה, 
ַּכֲאֶׁשר ַאָּתה יוֵֹדַע ִמְּכָבר ֶׁשֵאין ְׁשֵּתי ַמֲחָׁשבוֹת 
ְיכוִֹלין ִלְהיוֹת ְּבַיַחד ְּבׁשּום אֶֹפן, ְוַהִּסיָמן עֶֹמר 
ְוַאף  זֹאת  ָיַדְעָּת  ֶׁשְּכָבר  ִּפי  ַעל  ְוַאף  ְשֹעוִֹרים, 
ּוְמַבְלְּבִלין  ֵכן ַהַּמֲחָׁשבוֹת רוְֹדִפין ְּבמֲֹחָך  ִּפי  ַעל 
ֵליַדע  ּתּוַכל  ִמֶּזה  ַאְּדַרָּבא  ֲהלא  ַהְרֵּבה,  אוְֹתָך 
ֲאִמַּתת ַהְּדָבִרים ַהַּנ"ל, ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֵכן ֵאין ְׁשֵּתי 
ַמֲחָׁשבוֹת ַיַחד, ִּכי ֲאִני יוֵֹדַע ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֵכן ַּכָּמה 
ַהַּנ"ל  ַהְּדָבִרים  ֵאּלּו  ְלָך  הוִֹעילּו  ְּפָעִמים  ְוַכָּמה 
ִלְברַֹח  ְוֶׁשְּיכוִֹלין  ַיַחד,  ַמֲחָׁשבוֹת  ְׁשֵּתי  ֶׁשֵאין 
ֵמֶהם ְּבֵׁשב ְוַאל ַּתֲעֶשֹה ְוכּו', ַעל ֵּכן ַאָּתה ָצִריְך 
ְּבִעְנָין  ִּבְפָרט  ְמאֹד  ְמאֹד  "ָּגדוֹל  ַעְקָׁשן  ִלְהיוֹת 
ָויוֹם ּוְבָכל ֵעת ֵמָחָדׁש  ֶזה, ּוְלַהְתִחיל ְּבָכל יוֹם 
ֵּתֵצא  ְלַבל  ַמְחְׁשבוֶֹתיָך  ְלַעֵּכב  ַעְצְמָך  ְלַהְרִּגיל 
ָחְפִׁשית  ַהְּבִחיָרה  ִּכי  ְוָׁשלוֹם,  ַחס  ְּכָלל  ַלחּוץ 
ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ְלַבֵּקׁש  ְצִריִכין  ְוַגם  ֵעת,  ְּבָכל 
ַעל ֶזה ַהְרֵּבה ְמאֹד, ִּכי ַהּכֹל ]ָּתלּוי[ ַּבַּמֲחָׁשָבה 
ַלֲחׁשֹב  ֶׁשֹּלא  ְוָהִעָּקר  ְּבַעְצְמָך,  ְלָך  ַּכָּידּוַע 
ַהְרֵּבה ַעל ֶהָעָבר ְוַעל ְלַהָּבא, ַרק ְלִהְסַּתֵּכל ַעל 
ַהַּתְכִלית ְּבאוֹתוֹ ַהָּׁשָעה ְוַלֲעשֹוֹת ַמה ֶּׁשּתּוַכל 

ּתוָֹרה  ֶׁשל  ְוִדּבּור  ִּדּבּור  ָּכל  ִּכי  ָלֶנַצח,  ְלָך  ֶׁשַּיְצִליַח 
ּוְתִפָּלה ְוִשֹיָחה ְוכּו' ַהּכֹל הּוא ַהְצָלַחת ַהֶּנֶפׁש ָלֶנַצח, 
ַהְצָלָחה ִנְפָלָאה ֶׁשֵאין ָלּה ִׁשעּור ַעִין לא ָרֲאָתה ְוכּו'. 
ִמָתְתָך ְּכמוֹ  ִלְפֵני  ֶאָחד  יוֹם  ַּפַעם ׁשּוב  ְּבָכל  ּוְתַקֵּים 
)ִשֹיחוֹת  ִלְבָרָכה.  ִזְכרוֹנוֹ  ִמְּׁשמוֹ  ֵּפרּוׁשוֹ  ֶׁשָּׁשַמְעָּת 

ָהַר"ן רפ"ח(
)עלים לתרופה - מכתב מ"ט( 

"ְוָנא ְּבִני ֲחַזק ַוֲחַזק ְמאֹד ְמאֹד, ְּבָכל יוֹם ּוְבָכל ֵעת. 
ַּדְיָקא  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ְלַהְזִּכיְרָך  ְּכֵדי  ְלטוָֹבה,  ...ְוַהּכֹל 
ֶהֶבל,  ַהּכֹל  ִמֶּזה  ֲאֶׁשר חּוץ  ָהַאֲחרוֹן,  ַהַּתְכִלית  ֶאת 
ִּכי  ִמַּדְעְּתָך,  ַיֲעבֹר  ַאל  ְשֹעוִֹרים  עֶֹמר  ֶׁשל  ְוַהִּסיָמן 
ֲעַדִין ַאָּתה ָיכוֹל ְלִהְתַּגֵּבר ְּבַמְחְׁשבוֶֹתיָך ְּבָכל ֵעת ְּבֵׁשב 

ְוַאל ַּתֲעֶשֹה, ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרנּו ְּכָבר, ַוה' יוִֹׁשיַע ְלָך."
)עלים לתרופה - מכתב מ"ח(


