
ֵיׁש ָנָחׁש ּוְנָמָלה ְּבתוְֹך ִּפיָה, ְוזֹאת ַהְּנָמָלה ֵאין ָלּה 
ַנְיָחא ְּבַוַּדאי, ֵמֲחַמת ֶׁשִהיא ְּבתוְֹך ִּפיָה ֶׁשל ָנָחׁש. 
ְוַהִחּלּוק  ְוַהָּנָחׁש ְּפָעִמים הוֵֹלְך, ּוְפָעִמים ְמעוֵֹפף. 
ָלעּוף  יּוַכל  ַּבֲעִפיָפה  ִּכי  ַלֲעִפיָפה,  ֲהִליָכה  ֶׁשֵּבין 
הוֵֹלְך  הּוא  ַּבֲהִליָכה  ֲאָבל  ַהְרֵּבה,  ְּבֶרַגע  ְוִלְפרַֹח 
ְּכֵבָדה.  ְּכֶדֶרְך ַההוֵֹלְך, ֶׁשהּוא ְּתנּוָעה  ְמַעט ְמַעט, 
ּוְבָכל ַהִּדּבּוִרים ָרִעים ֶׁשְּמַדְּבִרים, ּוִבְפָרט ְּכֶׁשֵהם 
נוְֹגִעים ַעל ַצִּדיִקים ּוְגדוִֹלים, ְּבֵאּלּו ַהִּדּבּוִרים ֵהם 
ַעל  ִּכי  ְלעוֵֹפף.  ֶׁשּיּוַכל  ְלַהָּנָחׁש,  ְּכָנַפִים  ים  עוֹשִֹ
ִּדְקֻדָּׁשה,  ְּכָנַפִים  ים  עוֹשִֹ ְקדוִֹׁשים,  ִּדּבּוִרים  ְיֵדי 
ַיֵּגיד ָּדָבר". ֲאָבל ְּבֵאּלּו  ְּכָנַפִים  1"ּוַבַעל  ִּבְבִחיַנת: 

ים ְּכָנַפִים ְלַהָּנָחׁש. ַהִּדּבּוִרים ָרִעים, עוֹשִֹ

כח הרשע

איך יתכן שהרשעים מצליחים כל כך? מי נותן 
והפתי  השוטה  הוא  מי  אדיר?  כוח  כזה  להם 

שהולך ונותן לאויבינו ורודפינו כח ועוצמה? 
אבל  דברתי",  רק  עשיתי?  "מה  דיבורים,  רק 
הם  הם  האסורים  הדיבורים  האלו,  הדיבורים 

הנותנים את הכח לרשע, הם המחזקים אותם 
ניתן  שלא  אדיר  וכח  עוצמה  להם  ונותנים 
לתאר. ובזה הכח הם רודפים את הדת והיהדות 

רחמנא ליצלן.

צדיקים

2"ַצִּדיק  ְּבִחינוֹת  ְּבִרית,  ְּבִחינוֹת  "ַהַּצִּדיק ֶׁשהּוא 
ּוְמַכֶּסה  ֶטַפח  ְמַגֶּלה  ְּבִחיַנת  הּוא  עוָֹלם".  ְיסוֹד 
ֶנֶגד ָהעוָֹלם. ִּכי ִלְפָעִמים הּוא ֵאֶצל ָהעוָֹלם  ֶטַפח 
ֲאֵליֶהם.  ַעְצמוֹ  ּוְמָקֵרב  ֶׁשְּמַגֶּלה  ְמַגֶּלה,  ְּבִחיַנת 
ְוִלְפָעִמים הּוא ְּבִחיַנת ְמַכֶּסה, ֶׁשִּנְתַּכֶּסה ְוִנְתַעֵּלם 
ַּדי ֶׁשִּמְתַרֵחק  ְוֹלא  ֵמֶהם, ֶׁשִּמְתַרֵחק ֵמֶהם ְמאֹד. 
ֵמֶהם, ּוִמְתרוֵֹמם ֵמֶהם, ְוֵאיָנם ְיכוִֹלים ְלִהְתָקֵרב 
ֵאָליו, ֶאָּלא ֶׁשּנוְֹפִלים ָעָליו ֻקְׁשיוֹת ּוְתִמיהוֹת, ַעד 
ֶׁשִּנְתַעֵּקם ְוִנְתַּבְלֵּבל מָֹחם, ֵמֲחַמת ֶׁשִּנְתַרֵחק ֵמֶהם 
ְמאֹד, ְוָקֶׁשה ָעָליו ֻקְׁשיוֹת ּוְפִליאוֹת, ְוֶזה ְּבִחיַנת: 

'ְמַכֶּסה ֶטַפח'." 3
הצדיק שהוא סוד, ופעמים שהוא נעלם ונסתר 

ותמיהות,  קושיות  עליו  ויש 

מעלת הלימוד

תורה ס"ג - סוד כוונת המילה
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עיונים ועצות למעשה מתורות רביה"ק    עפ"י העמוד היומי בליקו"מ

22אחרי-קדושים . י' אייר תשע"ג

בס"ד בר"ה

ּוְמַחִּיין  ְּבִלְּבָך  ְקבּוִעים  ְּדָבַרי  ָלֵאל  ְּתִהָּלה  ִּכי  ִּבְראוִֹתי  ַהּזֹאת,  ְוצּוָקה  ָצָרה  ְּבתוְֹך  ָּגדוֹל  ְלַנַחת  ִלי  ָהָיה 
אוְֹתָך ַעָּתה ַּגם ַעָּתה. ָּכְך הּוא ַהִּמָּדה ְוָכְך ָיֶפה ִלְזּכֹר ֵהיֵטב ָּכל ִּדּבּור ְוִּדּבּור ְּבאֶֹפן ֶׁשּתּוְכלּו ַלֲעמֹד ַּבִּנָּסיוֹן 
ּוְלִהְתַחֵּזק ָּתִמיד ּוְלַהֲחיוֹת ַנְפׁשוֵֹתיֶכם ְּבָכל ֵעת ְּבָכל ַמה ֶּׁשעוֵֹבר ַעל ָהָאָדם ָּכל ְיֵמי ַחָּייו, ִּבְפָרט ִמי ֶׁשרוֶֹצה 

ְוִשֹיחוָֹתיו  ְלִהְתָקֵרב ְלִחּדּוׁש ִנְפָלא ְונוָֹרא ָּכֶזה ְוכּו' ֲאֶׁשר הּוא ַחֵּיינּו ָלֶנַצח, ּוְצִריִכין ִלְקּבַֹע ּתוָֹרתוֹ 

ַּבֶּקֶבר  ִלְכנֹס  ָהֵעת  ְּכֶׁשַּיִּגיַע  ָׁשִנים  ֵמָאה  ַאַחר  ֲאִפּלּו  ֲאֶׁשר  ַעד  ָּכְך  ָּכל  ַּבֵּלב  ַהְּקדוִֹׁשים 
ְוָלֶנַצח,  ַהְּתִחָּיה  ְלֵעת  ְוֵכן  ַהְּקדוִֹׁשים,  ְּבִדּבּוָריו  ַעְצמוֹ  ֶאת  ְיַחֶיה  ָׁשם  ַּגם  ָׁשם  ְוִלְׁשַּכב 
ּוְלַקֵּים ְּבִהְתַהֶלְכָך ָּבעוָֹלם ַהֶּזה ַּתְנֶחה אוְֹתָך, ְּבָׁשְכְּבָך ַּבֶּקֶבר ִּתְׁשמֹר ָעֶליָך, ְוַהִקיצוָֹת ְוכּו' 
ַוֲהלא ְיַדְעֶּתם ַאַחי ְוֵרַעי ֶׁשָּכל ִעְסֵקנּו ּוַמָּשא ּוַמָּתן ֶׁשָּלנּו ֵאינוֹ ִּבְׁשִביל ִעְסֵקי עוָֹלם ַהֶּזה ְלַהְרִויַח ְּבַאֶדעס 
אוֹ ִּבְבָראד ִּכי ִאם ִּבְׁשִביל ַּתְכִלית ַהִּנְצִחי ַּכֲאֶׁשר ה' יוֵֹדַע ְלָבֵבנּו, ּוְתִהָּלה ָלֵאל ֵאיְך ֶׁשהּוא, ְוִאם ֵאיְנֶכם 
זוִֹכים ִלְהיוֹת ָּכָראּוי ְלִפי ַהִּשיחוֹת ַהְּקדוֹׁשוֹת ְוַהּתוֹרוֹת ַהּנוָֹראוֹת ָהֵאֶּלה ִעם ָּכל ֶזה ִהְצַלְחֶּתם ַהְרֵּבה ְוַגם 
ֲעִשֹיֶתם ְּפִרי ַאְׁשֵריֶכם ָּבַני ְוַאַחי ַוֲחֵבַרי, ִּבְפָרט ַעָּתה ַאֶּתם ְיכוִֹלין ְלָהִבין ְקָצת ַמֲעַלת ַהֶּנֱחָׁשק ִמּגֶֹדל ִרּבּוי 

ַהְּמִניעוֹת ָּכֵאֶּלה ֲאֶׁשר לא ָעְברּו ָעֵלינּו ָּכזֹאת ֵמעוָֹלם ה' ִיְׁשמֹר ֵמַעָּתה,

ִזְכרּו ֵהיֵטב ָּכל ִּדּבּור ְוִדּבּור ְוָכל ּתוָֹרה ְותוָֹרה ְוָכל ְּתִפָּלה ּוְתִפָּלה ְוָכל ִשֹיָחה ְוִשֹיָחה ּגֶֹדל ָהַעְמקּות ַהִּנְפָלא 
ְוַהִהְתַחְּזקּות  ֱאֶמת  ַצִּדיֵקי  ּוְגֻדַּלת  ְוַהִּמְצווֹת  ּוְגֻדַּלת ַהּתוָֹרה  ִיְתָּבַרְך  ּוְגֻדַּלת ַהּבוֵֹרא  ְוִהְתנוְֹצצּות ֱאלקּות 
ְוַהִהְתעוְֹררּות ְוָהֵעצוֹת ַהְּתִמימוֹת ְוַהְּפׁשּוטוֹת ְוכּו' ֶׁשֵּיׁש ְּבָכל ֶאָחד ְוֶאָחד, ְוֵאיְך ְּבַדְרֵכי ִנְפְלאוָֹתיו ַמְמִׁשיְך 
ִקּיּום ַהּתוָֹרה ְּבָכל ִאיׁש ָוִאיׁש ִמִּיְשָֹרֵאל ִמָּגדוֹל ְוַעד ָקָטן, ְמעוֵֹרר ְיֵׁשִנים ֵמִקיץ ִנְרָּדִמים ְמַחֶּיה ֵמִתים 
ְלַחִּיים  ְלַזּכוָֹתם  ִלְתִחָּיה  ִלְנטוָֹתם  ּוִמַּתְחָּתיו  ַּתְחִּתּיוֹת  ִמְּׁשאוֹל  ִיְשָֹרֵאל  ַנְפׁשוֹת  ְלַמְעָלה  ַמְגִּביַּה  ַמָּמׁש 
ִנְצִחִּיים, ְוִאם ְּכָבר ְיַדְעֶּתם ָּכל ֶזה, ְצִריִכים ַעָּתה ְּבָכל יוֹם ַלֲחזֹר ַּבֵּלב ּוַבֶּפה ֵּבינוֹ ְלֵבין ַעְצמוֹ ְוִעם ֲחֵברוֹ 
ֶאת ָּכל זֹאת ְויוֵֹתר ִמָּכל ֶזה ָּכל ַחד ְּכפּום ַמה ִּדְמַׁשֵער ְּבִלֵּבּה ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר ַּבֶּפה ּוַבְּכָתב, ְּכֵדי ֶׁשּתּוְכלּו 

ְלַחֵּזק ַעְצְמֶכם ַּגם ַעָּתה, ִּכי ָיֵמינּו ְּכֵצל עוֵֹבר ְּכָאָבק ּפוֵֹרַח ַמָּמׁש ְוֵאין ׁשּום ְזַמן ְּכָלל.
)עלים לתרופה - מכתב קס"ה( 
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לקוטי-הלכות
           הלכה למעשה
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הלכות מילה ה' 

הּוא  ְוַהִּמְצוֹת  ַהּתוָֹרה  ָּכל  ְּכַלל  א. 
ְּכֵדי ְלַקֵּדׁש ַהּגּוף ֶׁשִּיְהֶיה ְּכִלי ֻמְכָׁשר 

ְלַקֵּבל אוֹר ָהְרִׁשימּו. )ה – ט(

"ְּכֶׁשַהּגּוף ָּפגּום ַעל ְיֵדי ֵאיֶזה ֲעֵבָרה 
ְלַבֵּטל  ָיכוֹל  ֵאינוֹ  ֲאַזי  ְוָׁשלוֹם,  ַחס 
ִלְפָעִמים  ִאם  ַוֲאִפּלּו  ָּכָראּוי  ַעְצמוֹ 
הּוא  ַעְצמוֹ  ּוְמַבֵּטל  ְּביוֵֹתר  ִמְתַּגֵּבר 
ָּכְך  ַאַחר  ְוַגם  ְמאֹד  ַקָּלה  ְּבֶרַגע  ַרק 
ָיכוֹל  ַהּגּוף  ֵאין  ֵמַהִּבּטּול  ְּכֶׁשחוֵֹזר 
ְּפָגמוֹ  ֵמֲחַמת  ָהְרִׁשימּו  אוֹר  ְלַקֵּבל 
ַוֲאַזי חוֵֹלף ְועוֵֹבר ִמֶּמּנּו ָהְרִׁשימּו ִמָּיד 
ְוׁשוֵֹכַח ּבוֹ ִיְתָּבַרְך ַחס ְוָׁשלוֹם, ַעל ֵּכן 
ִצָּונּו ה' ִיְתָּבַרְך ָּכל ִמְצוֹת ַהּתוָֹרה ְּכֵדי 
ֶׁשּנּוַכל  ְּכֵדי  ָיָדם,  ַעל  ּגּוֵפנּו  ְלַקֵּדׁש 
ְּבגּוֵפנּו  ּוְלַקְּׁשָרּה  ָהְרִׁשימּו  ְלַקֵּבל 

ֵהיֵטב ְוִלְזּכֹר ּבוֹ ִיְתָּבַרְך ָּתִמיד."
________________________

ַהּל"ט  ָּכל  ֶנֱאָחִזין  ְּבַהָּממוֹן  ב. 
ָאָדם  ֵמֵחְטא  ֶׁשִּנְמְׁשכּו  ְמָלאכוֹת 
ְוָׁשם  ַהָּנָחׁש,  ֲעַצת  ְיֵדי  ַעל  ָהִראׁשוֹן 

ִעַּקר ָהֲעִשָּיה ְוָהַעְבדּות. )ה – ט(
________________________

ֵהם  ְוַתֲאוָֹתיו  ַהֶּזה  עוָֹלם  ַהְבֵלי  ג. 
ּוֵמֶהם  ַהֶּנֶפׁש,  ֶׁשל  ַהִּיּסּוִרין  ִעַּקר 
ֵּכן  ַּגם  ַהּגּוף  ֶׁשל  ַהִּיּסּוִרין  ָּכל  ָּבִאים 

ַחס ְוָׁשלוֹם. )ה – ט(
________________________

ֶאָחד,  ה'  ֱאֹלֵקינּו  ה'  ִיְשָרֵאל  ְׁשַמע  ד. 
ַעְצמוֹ  ְלַבֵּטל  ַהִּבּטּול,  ְּבִחיַנת  ִעַּקר  ֶּזה 
ַעל  ֶנֶפׁש  ִּבְמִסיַרת  ְּבַאְחדּותוֹ  ְוִלְכֹלל 
אוְֹמִרים,  ָּכְך  ַאַחר  ַהֵּׁשם.  ִקּדּוׁש 
ְלָבְבָך  ְּבָכל  ֱאֹלֶקיָך  ה'  ֶאת  ְוָאַהְבָּת 
ֶׁשהּוא  ְמאֶֹדָך,  ּוְבָכל  ַנְפְׁשָך  ּוְבָכל 
ְּבִלּבוֹ  ָהְרִׁשימּו  אוֹר  ְלַקֵּׁשר  ַהָּממוֹן, 
ְוַנְפׁשוֹ ּוְמאֹדוֹ ֶׁשהּוא ָממוֹנוֹ, ֶׁשָּכלּול ָּכל 
ֶחְמַּדת עוָֹלם ַהֶּזה ֶׁשְּיַבֵּטל ַהּכֹל ִּבְׁשִביל 

ַאֲהַבת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך. )ה – י"א(
________________________

ִּבְׁשַעת  ֵעיֵניֶהם  סוְֹתִמין  ֵּכן  ַעל  ה. 
ְּבַהַּתְכִלית  ִלְכֹלל  ְּכֵדי  ְׁשַמע,  ְקִריַאת 
ֶׁשִהוא ֻּכּלוֹ ֶאָחד ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלִהָּכֵלל 
ָהֵעיַנִים  ְסִתיַמת  ְיֵדי  ַעל  ִּכי ִאם  ָׁשם 

ֵהיֵטב. )ה – י"ב(

כנפיים להטיב ולא להרע



עליו  לדבר  חלילה  אבל 
עליו,  כשמדברים  כי 
בצדיקים  כשמזלזלים  סתם  אפילו  או 
כפולה  סכנה  זה  כשרים,  ואנשים 
עוצמה  לרשעים  נותן  זה  כי  ומכופלת, 

וכוח רב ביותר.

הכל תלוי בדיבור

האדם  אם  הדיבורים,  אחר  הולך  הכל 
ידי  על  לקדושה,  כוח  נותן  בדיבוריו 
האדם  אם  אך  לקדושה,  נמשך  הוא  זה 
ידי זה דעתו  נותן כח לרע, על  בדיבוריו 
נמשכת לרע, ומתעקמת ומתבלבלת יותר 

ויותר.
ְּבַהִּדּבּור  ָּתלּוי  הּוא  ְוַהִּתּקּון  ַהְּפָגם  "ִעַּקר 
ְיֵדי  ַעל  ִּבְפָרט  ַהִּדּבּוִרים,  ְּפַגם  ְיֵדי  ֶׁשַעל 
ָלׁשוֹן  ְּכֶׁשְּמַדְּבִרים  ֶׁשֵּכן  ִמָּכל  ָהָרע,  ָלׁשוֹן 
ַעל  ֲאִמִּתִּיים  ְוַצִּדיִקים  ְּכֵׁשִרים  ַעל  ָהָרע 
ְיֵדי  ְלַהָּנָחׁש, ֶׁשַעל  ְּכָנַפִים  ְיֵדי ֶזה עוִֹשים 
ֶׁשֶקר  ֶׁשל  ָחְכמוֹת  ְּבִחיַנת  ּבוֹ  ִמְתַּגֵּבר  ֶזה 
ֶׁשִהוא  ָיָון  ֵמָחְכַמת  ֶׁשִּנְמָׁשִכים  ּוְכִפירוֹת 
ָעָליו  ָּבִאים  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ַהָּנָחׁש,  ֻזֲהַמת 
ֻקְׁשיוֹת ְוַעְקִמיִמּיּות ֶׁשַּבֵּלב ַהְרֵּבה ֵמֲחַמת 
ֶׁשרוֶֹצה ְלַיֵּׁשב ּוְלָתֵרץ ַהּכֹל ְוֵליַדע ָּכל ָּדָבר 

ַמה ֶּׁשֵאין ַׁשָּיְך לוֹ ְּכָלל ְוכּו'." 5

דיבורים רעים 

שצריך  אסור,  דיבור  כל  גם  זה  בכלל 
מאוד ליזהר מהם כדי לא לתת כח לרשע. 
הרע,  לשון  כגון  רעים  דבורים  ידי  "על 
או  חנפה  ליצנות,  שקרים,  רכילות, 
פה,  ונבול  בדברים,  חברו  פני  מביש 
רעים  דבורים  ושארי  בטלים  ודברים 
צדיקים  על  לשון הרע  ובפרט כשמדבר 
וכשרים, על ידי כל אלו הדבורים רעים 
לעופף  שיוכל  להנחש,  כנפים  עושים 
ולהזיק להעולם מאד, חס ושלום, הינו 
שעל ידי זה מתגברת ומתפשטת חכמת 
בעולם  והאפיקורסים  הפילוסופים 
שהם בחינת נחש הקדמוני, שמתגברת 
ושלום,  חס  הרעה,  חכמתם  ומעופפת 
לעיל  הנזכרים  רעים,  דבורים  ידי  על 
על  אבל  להעולם.  מאד  מאד  ומזיקים 
כנפים  עושים  קדושים  דבורים  ידי 

דקדושה." 4

דיבורים קדושים

הרשע  שכוח  כשם  מידה,  כנגד  מידה 
לקיחת  כן  כמו  הרע,  מהדיבור  נמשך 
דיבורים  ידי  על  הוא  והכנעתם  כוחם 
תפילה  תורה,  דיבורי  ידי  על  קדושים. 
ותחנונים וצעקות וזעקות להשם יתברך. 

ְקדוִֹׁשים  ִּדּבּוִרים  ְיֵדי  ַעל  ַהִּתּקּון  "ִעַּקר 
ֶׁשִּיְׁשמֹר ֶאת ַעְצמוֹ ֵמַעָּתה ְמאֹד ִמִּדּבּוִרים 
ְלַדֵּבר ִּדּבּוִרים ְקדוִֹׁשים ֶׁשל  ְוַיְרֶּבה  ָרִעים 
ִּבְתִפָּלה  ְלַהְרּבוֹת  ּוִבְפָרט  ּוְתִפָּלה,  ּתוָֹרה 
ְוַתֲחנּוִנים ְוִשיָחה ֵּבינוֹ ְלֵבין קוֹנוֹ ְוַעל ְיֵדי 
ֶזה ַיֲעֶשה ִויַתֵּקן ְּבִחיַנת ְּכָנַפִים ִּדְקֻדָּׁשה, 
ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ַמְכִניִעים ְּכָנַפִים ֶׁשל ַהָּנָחׁש, 

ֶׁשֵהם ַהֵהֶפְך ִמֶּזה." 5

אינו יודע כלל

"ִאם ַיֲחׁשֹב ִויַדֶּמה ְּבַדְעּתוֹ ֶׁשְּכָבר ִנְתָקֵרב 
ַהֵּׁשם  ִּביִדעוֹת  ְויוֵֹדַע  ִיְתָּבַרְך,  ְלַהֵּׁשם 

ִּכי  ְּכלּום.  יוֵֹדַע  ֶׁשֵאינוֹ  ִסיָמן  ֶזה  ִיְתָּבַרְך, 

ִאם ָהָיה יוֵֹדַע ְקָצת ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ָהָיה 
יוֵֹדַע ֶׁשהּוא ָרחוֹק ְמאֹד ִמֶּמּנּו. ִּכי ָּכל ַמה 
ְויוֵֹדַע  ִיְתָּבַרְך,  ְלַהֵּׁשם  יוֵֹתר  ֶּׁשִּמְתָקֵרב 
יוֵֹתר, הּוא יוֵֹדַע ֶׁשהּוא ָרחוֹק ְמאֹד, ְוֵאינוֹ 
ַלֶּפה  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ָּדָבר  ְוֶזה  ְּכָלל.  יוֵֹדַע 
ַהּבוֵֹרא  ְּגֻדַּלת  ִּכי  זֹאת,  ּוְלַהְסִּביר  ְלַדֵּבר 

ֵאין ִׁשעּור." 3
ומחשב  עצמו,  עם  ואמתי  כנה  כשאדם 
על  לחלוק  יבוא  שלא  וודאי  דרכיו  את 
קדוש,  צדיק,  חכם,  אפילו  כי  צדיקים, 
אם  הזה,  העולם  מהוויות  לגמרי  פרוש 
נדמה לו שכבר הגיע והתקרב להשם ית', 

זה עצמו סימן על עוצם ריחוקו.
ואם כן וודאי וודאי כשהאדם עוד מונח 
עמוק בעולם הזה, ולא שבר את תאוותיו, 
מדעת  שריחוקו  גופו,   את  קידש  ולא 

הצדיקים הוא כרחוק מזרח ממערב. 
ֶאת  ִקֵּדׁש  ֶׁשֹּלא  יוֵֹדַע  ֶׁשהּוא  ִמי  "ִּבְפָרט 
ֵמֵאיֶזה  ֶׁשֶמץ  לוֹ  ֵיׁש  ַוֲעַדִין  ֲעַדִין  ּגּופוֹ 
ֶׁשְּבַוַּדאי  ִּבְׁשֵלמּות  ִׁשְּבָרּה  ֶׁשֹּלא  ַּתֲאָוה 
ֲעַדִין ֵאין ַּדְעּתוֹ ְׁשֵלָמה, ִמָּכל ֶׁשֵּכן ְוָכל ֶׁשֵּכן 
ַהַּתֲאוֹת  ְּבָכל  ְוִלְכלּוָכיו  ְּפָגָמיו  ֶׁשּיוֵֹדַע  ִמי 
ֶׁשְּבַוַּדאי ָצִריְך ַעל ָּכל ָּפִנים ֵליַדע ַּכָּמה הּוא 
ָרחוֹק ִמַּדַעת ַהָּׁשֵלם ֶׁשל ַצִּדיִקים ּוְכֵׁשִרים 
ִיְשָרֵאל  ְקֻדַּׁשת  ִעַּקר  ְוֶזה  ֲאִמִּתִּיים, 

ֶׁשַּדְרָּכם ְלַהְמִעיט ּוְלַהְקִטין ַעְצָמן." 5

חכמים להרע

"ַהֲחָכִמים ְלָהַרע ַּדְרָּכם ָלרּוץ ְוָלעּוף ַלֲחקֹר 
ֶׁשִּיְתַיְּׁשבּו  ְורוֶֹצה  ְרׁשּות  לוֹ  ֶּׁשֵאין  ְּבַמה 
ְוַהִּבְלּבּוִלים  ְוַהְּמבּוכוֹת  ַהֻּקְׁשיוֹת  ָּכל  לוֹ 
ַּדְעּתוֹ  ְׁשטּות  ְוָכל  ִשְכלוֹ  ְוָהַעְקִמיִמּיּות 
ֶּבֱאֶמת  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ִמָּיד.  לוֹ  ִיְתַיֵּׁשב  ַהּכֹל 
ַוֲעבוָֹדתוֹ...  ִיְתָּבַרְך  ֵמה'  ְמאֹד  ִמְתַרֵחק 
ָּכל  ֶׁשל  ַהִּטּנּוִפים  ְּבָכל  ְמֻלְכָלִכים  ְוֵהם 
ִּביִדיַעת  ְוֵליַדע  ַלֲחקֹר  ּוְמַבְּקִׁשים  ַהַּתֲאוֹת 
ֱאֹלקּותוֹ ִיְתָּבַרְך, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֶּבֱאֶמת ָנבוֹכּו 
ְוִנְתעּו ְמאֹד ְמאֹד ּוָבאּו ִלְכִפירוֹת ְּגדוֹלוֹת."

סימני הנחש

סימן הנחש, סימן הרשע והסטרא אחרא 
הצדיקים,  את  ורדיפתם  דיבורם  היא 
שהם כל הזמן עסוקים בזה, וזה משום 
הק'  על  להתגבר  מנסים  עת  בכל  שהם 
הדיבורים  ידי  על  כח  לעצמם  ולהמשיך 

הרעים. 
ִלְבָרָכה  ִזיְכרוָֹנם  ַרּבוֵֹתינּו  ֶׁשָּנְתנּו  "ְוֶזה 
ָהֲאִכיָלה,  ְיֵדי  ַעל  ְטֵמִאים  ְלעוֹפוֹת  ִסיָמן 
ִּכי ִאם הּוא ּדוֵֹרס ְואוֵֹכל הּוא ְּבַוַּדאי ָטֵמא, 
ִּכי ָהעוֹפוֹת ְטֵמִאים יוְֹנִקים ִמַּכְנֵפי ַהָּנָחׁש 
ְוכּו', ֶׁשְרצוָֹנּה  ׁשֶּיֵׁש לָּה נְמָלָה ּבְתוְֹך ִּפיָה 
ֶׁשהּוא  ְוָׁשלוֹם,  ַחס  ַהְּנָמָלה,  ַעל  ְלִהְתַּגֵּבר 
ַעֵּין  ָׁשם,  )ַּכְמבָֹאר  ְוכּו'  ָהֱאֶמת  ֲחַכם 
ְּבִפיָּה,  הּוא  ֻטְמָאה  ַהִּסיַמן  ֵּכן  ְוַעל  ָׁשם(. 
ִּכי  ָטֵמא,  ְּבַוַּדאי  ְואוֵֹכל  ּדוֵֹרס  הּוא  ֶׁשִאם 
ַּבֲאִכיָלָתּה  ְלִהְתַּגֵּבר  ֶׁשרוֶֹצה  ַמְרֶאה  ֶזה 
ְוָׁשלוֹם  ַחס  ִלְדרֹוס  ְואוֵֹכל,  ּדוֵֹרס  ִלְהיוֹת 
ֶאת ַהְּנָמָלה ְוכּו', ִּכי ִמָּׁשם ְיִניַקת ָהעוֹפוֹת 
ְוַיִּציל  ְּבָידוֹ  ַיַעְזֶבּנּו  ֹלא  ה'  ֲאָבל  ְטֵמִאים, 
ִּתּכוֹן  ֱאֶמת  ְשַֹפת  ִּכי  ִמִּפיָה,  ַהְּנָמָלה  ֶאת 

ָלַעד ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן." 6
___________________________________

1. קֶֹהֶלת י.  2. ִמְׁשֵלי י.  3. לשון רביה"ק בתורה.  
4. לקוטי עצות – דיבור – על התורה.  5. ליקוטי 
6. ליקוטי הלכות  יו"ד שילוח הקן – ה.   הלכות 

יו"ד - סימני עוף טהור – ד.

המשך מעמ' קודם
תו' ס"ג ְיֵדי  ַעל  הּוא  ַהּתוָֹרה  ַקָּבַלת  ִעַּקר  ו. 

ֵעיָניו  סוְֹתִמין  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ִיּסּוִרין, 
ֵמֵחיזּו ְּדַהאי ָעְלָמא, ְוִנְכָלִלין ָּבֶאָחד ֶׁשַעל ְיֵדי 
ֶזה ְמַקְּבִלין ִמָּׁשם ִמְׁשְּפֵטי ַהּתוָֹרה. )ה – י"ב(
_____________________________

ז. ְּבֶחְמַּדת ַהָּממוֹן, ָׁשם ִעַּקר ַהֲחָׁשָׁשא ֶׁשֹּלא 
ַהָּממוֹן,  ִרּבּוי  ְיֵדי  ַעל  ִיְתָּבַרְך  ה'  ֶאת  ִיְׁשַּכח 
ְּכמוֹ ֶׁשָּכתּוב ְוֶכֶסף ְוָזָהב ִיְרֶּבה ָּלְך ְוָרם ְלָבְבָך 

ְוָׁשַכְחָּת ֶאת ה' ְוכּו'. )ה – י"ד(
"ִאם ִּתְזֶּכה ִלְׁשמַֹע ֶאת ִמְׁשְּפֵטי ַהּתוָֹרה ַּגם 
ַהֶחֶסד.  ֶאת  ה'  ְלָך  ְוָׁשַמר  ָאז  ַהָּממוֹן  ְּבתוְֹך 
ִּבְׁשִמיָרה  ַהֶחֶסד  ֶׁשַפע  ְלָך  ֶׁשַּיְׁשִּפיַע  ַהְינּו 

ְּגדוָֹלה ְּבאֶֹפן ֶׁשֹּלא ַיִּזיק ְלָך ְּכָלל."
_____________________________

ְוִלְׁשאֹב  ַהַּתְכִלית,  ֶאל  ָלבֹא  ֶאְפָׁשר  ִאי  ח. 
ּתוָֹרה  ִחּדּוֵׁשי  ְּבִחיַנת  ֲחַדת  אּוְלָפן  ִמָּׁשם 
ַהַּצִּדיִקים  ְּגדוֵֹלי  ְיֵדי  ַעל  ִאם  ִּכי  ָהֲאִמִּתִּיים 
ַצִּדיַקָּיא  ְּבִחיֵרי  ְּבִחיַנת  ָהֲאִמִּתִּיים, 
ַּבֲעֵלי  ְּבִחיַנת  ֶׁשֵהם  ֶׁשַּבַּצִּדיִקים  ַהֻּמְבָחִרים 
ָּכל  ֶאת  ְלָהִביא  ְיכוִֹלין  ַּדְיָקא  ֶׁשֵהם  ַהָּשֶדה, 

ֶאָחד ֶאל ַהַּתְכִלית. )ה – ט"ז(
_____________________________

ט. ִאי ֶאְפָׁשר ָלֵצאת ֵמַהֻּזֲהָמא ְּדַהאי ָעְלָמא 
ְיֵדי  ַעל  ִאם  ִּכי  ִיְשָרֵאל,  ִּבְקֻדַּׁשת  ְוִלְכנֹס 
ַצִּדיַקָּיא.  ְּבִחיֵרי  ְּבִחיַנת  ֶׁשֵהם  ַהּדוֹר  ַצִּדיֵקי 

)ה – י"ז(
____________________________

ֵהם  ַּדָּיִנים,  ְׁשֹלָׁשה  ֶׁשֵּיׁש  ָמקוֹם  ְּבָכל  י. 
ִמּמֶֹׁשה  ַהּתוָֹרה  ְיִדיַעת  ְויוְֹנִקים  ְמַקְּבִלים 
ַרֵּבנּו ָעָליו ַהָּׁשלוֹם, ֶׁשהּוא ְּכַלל ַהּתוָֹרה ְוהּוא 
ֶאת  ֵמִביא  ֶׁשהּוא  ַהָּשֶדה,  ַּבַעל  ְּבִחיַנת  ִעַּקר 
ָּכל ִיְשָרֵאל ֶאל ַהַּתְכִלית ַעל ְיֵדי ַהּתוָֹרה ֶׁשָּנַתן 
ָלנּו, ַעל ְיֵדי עֶֹצם ִנְפְלאוֹת ַהִּבּטּול ֶׁשּלוֹ ֶׁשָעָלה 
ַאְרָּבִעים  ְּפָעִמים  ָׁשֹלׁש  ָׁשם  ְוָׁשָהה  ַלָּמרוֹם 
יוֹם ֶלֶחם ֹלא ָאַכל ְוכּו'. ַעד ֶׁשָּזָכה ְלַהְמִׁשיְך 
ִמָּׁשם ָּכל ַהּתוָֹרה ֻּכָּלּה ְלַחּיוֵֹתנּו ְּכַהּיוֹם ַהֶּזה, 
ִמֶּמּנּו.  ְלַקֵּבל  ְצִריִכין  ֶׁשָּבעוָֹלם  ַהַּדָּיִנים  ְוָכל 

)ה – י"ז(
____________________________

יא. ָּכל ַמה ֶּׁשּגּוף ָהָאָדם ָקדוֹׁש ְוָטהוֹר ְּביוֵֹתר 
ֵמיֵמי  ְוִלְׁשאֹב  ְּביוֵֹתר  ַעְצמוֹ  ְלַבֵּטל  ָיכוֹל  ֵּכן 
ַהּתוָֹרה, ִּכי ֵיׁש לוֹ ֵּכִלים ְראּוִיים ְלַקֵּבל, ְוֵכן 
ֵיׁש ְזַמן ֶׁשְּמֻסָּגל ְּביוֵֹתר ִלְבִחיַנת ִּבּטּול, ֶׁשהּוא 
ְזַמִּנים ַהְמֻקָּדִׁשים ֶׁשֵהם ָּכל ַהָּיִמים טוִֹבים, 
ּוְברֹאָׁשם ַׁשָּבת ֶׁשִהוא ֵמֵעין עוָֹלם ַהָּבא ֶׁשָּׁשם 
ְוֶזהּו  ַּבָּמקוֹם.  ִׁשּנּוִיים  ֵיׁש  ְוֵכן  ַהִּבּטּול.  ִעַּקר 
ִּכי  ִיְשָרֵאל,  ֶאֶרץ  ְקֻדַּׁשת  ַמֲעַלת  ּגֶֹדל  ְּבִחיַנת 
ְלַבֵּטל  ָׁשם  ֶׁשְּיכוִֹלין  ַהְמֻקָּדׁש  ַהָּמקוֹם  ָׁשם 
ֱאֹלקּותוֹ  ּוְלַהְמִׁשיְך  סוֹף  ֵאין  ְּבאוֹר  ַעְצמוֹ 
ִיְתָּבַרְך ַעל ַעְצמוֹ ַעל ְיֵדי ַהּתוָֹרה ֶׁשַּמְמִׁשיִכין 
ְּכתוַֹרת  ּתוָֹרה  ֵאין  ֵּכן  ְוַעל  ַּפַעם  ְּבָכל  ִמָּׁשם 
ִיְשָרֵאל ּדוֶֹמה  ְּבֶאֶרץ  ַהָּדר  ְוָכל  ִיְשָרֵאל  ֶאֶרץ 
ְּכִמי ֶׁשֵּיׁש לוֹ ֱאלוַֹּק ְוכּו', ִּכי ָׁשם ַּדְיָקא זוִֹכין 
ְוִעַּקר  ִיְתָּבַרְך,  ֱאֹלקּותוֹ  ַעְצמוֹ  ַעל  ְלַהְמִׁשיְך 
ַהִּמְקָּדׁש  ַהֵּבית  ִהוא  ִיְשָרֵאל  ֶאֶרץ  ְקֻדַּׁשת 

ֶׁשָּׁשם הּוא ֵּבית ָקְדֵׁשי ָקָדִׁשים. )ה – י"ח(
_____________________________

ַהּתוָֹרה,  ְלַקָּבַלת  ְּכִלי  ִהוא  ַהִּשְמָחה  יב. 
ֶנָחָמִתי  זֹאת  ִּבְבִחיַנת  ַהֶּנָחָמה  ִעַּקר  ֶׁשֶּזה 
ְבָעְנִיי ְוכּו'. ְוָהִעָּקר הּוא ַעל ְיֵדי ַצִּדיֵקי ַהּדוֹר 
ֶׁשָּיכוֹל  ַהָּשֶדה,  ִמַּבַעל  ֶׁשּיוְֹנִקים  ָהֲאִמִּתִּיים 
ְלָהִביא ַהּכֹל ֶאל ַהַּתְכִלית ֶׁשֵהם ִעַּקר ֶנָחמוֹת 
ְוכּו'.  ִמַּמֲעֵשינּו  ְיַנֲחֵמנּו  ֶזה  ִּבְבִחיַנת  ִיְשָרֵאל 

)ה – י"ח(



ספירת העומר

תורה ס"ג – סוד כוונת המילה

ִּבְׁשַנת תקס"ה ָסמּוְך ְלרֹאׁש חֶֹדׁש ִניָסן נוַֹלד ְּבנוֹ כּו' ְׁשלמֹה ֶאְפַרִים 
ְּפִריָעה  ְּבִמְצַות  אוִֹתי  ִּכֵּבד  ִלְבָרָכה  ִזְכרוֹנוֹ  ְוַרֵּבנּו  ִלְבָרָכה,  ִזְכרוֹנוֹ 
ֶאְצלוֹ, ְוַרֵּבנּו ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה ְּבַעְצמוֹ ָהָיה ַסְנָּדק ְוִחּתּוְך, ּוַמה ֶּׁשָהָיה 
ַנֲעֶשֹה ִאם ָהָיה ַהִּתינוֹק ַהֶּזה ִנְׁשָאר ַּבַחִּיים ִאי ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר, ּוְמַעט 
ְקָצת ָּכתּוב ֶאְצֵלנּו ְּבֶרֶמז ְּבָעְלָמא. ַוֲאַנְחנּו ָּבאנּו ֵאָליו ֵּתֶכף ְלָמֳחָרתוֹ 
ַאַחר יוֹם ֶׁשּנוַֹלד ַהֶּיֶלד ַהָּקדוֹׁש ְוָהִיינּו ָׁשם ְּבַׁשָּבת ְוָכל ַהָּׁשבּוַע ַעד 
ֶׁשִּנּמוֹל, ְוַגם ַאַחר ָּכְך ַעד יוֹם ְׁשִליִׁשי ַלִּמיָלה ּוְבאוֹתוֹ ָהֵעת ָׁשַמְענּו 
ָהַרע  ַהֵּיֶצר  ֵמִעְנַין  ְונוָֹראוֹת  ִנְפָלאוֹת  ְוִשֹיחוֹת  ַהְרֵּבה  ּתוָֹרה  ִמֶּמּנּו 
ֶׁשֵּיׁש ַּכָּמה ְּבִחינוֹת ַּבֵּיֶצר ָהַרע ְוכּו' ְוַכָּמה ְוַכָּמה ְצִריִכין ְּבָכל ַּפַעם 

ְלִהְתַחֵּזק ֵמָחָדׁש ֶנְגּדוֹ ְלַהְכִניעוֹ ְוכּו' ּוְקָצת ֵמֶהם ִנְכְּתבּו ְוִנְדְּפסּו

ַעל  ַצחּות  ִּדְבֵרי  ִלי  ָאַמר  ְלָפָניו  ְּכֶׁשָעַמְדנּו  ַהַּׁשָּבת  ְּבאוֹתוֹ  ְוָאז 
ַהִּמְנָעל ֶׁשִּלי ֶׁשֶּנֱעַקם ְלָפָניו ְמאֹד, ְוָאַמר ַהִּמְנָעל ֶׁשְּלָך ּדוֶֹמה ְּכמוֹ 
ִמי ֶׁשּטוְֹפִחין לוֹ ַעל ָּפָניו ְוַאַחר ָּכְך ָעָנה ְוָאַמר ִשֹיחוֹת ֻחִּלין ֶׁשָּלנּו 
)ְּכַמְפִליג ְּבֶׁשַבח ִשֹיחוֹת ֻחִּלין ֶׁשּלוֹ( ֵאיֶזה ֵמַהַּצִּדיִקים יּוַכל לוַֹמר ִלי 
ֵאיְך ְּבִדְבֵרי ַצחּות ָהֵאּלּו ֶׁשּקוִֹרין ֶוועְרִטיל ֵיׁש ּבוֹ ָּכל ַּכָּונוֹת ַהִּמיָלה 
ִּפיו  ִמּתוְֹך  ִּדּבּוִרים  ִלְזרֹק  ִהְתִחיל  ָּכְך  ְוַאַחר  ֵמַהַּכָּונוֹת,  ּוְלַמְעָלה 

ַהָּקדוֹׁש, ְוָעָנה ְוָאַמר ֲהלא ֵיׁש ְוָטְפחּו לוֹ ַעל ָּפָניו ְוָטַפח לוֹ ְּבַסְנָּדלוֹ, 
ְוָאְמרּו ַרּבוֵֹתינּו ִזְכרוָֹנם ִלְבָרָכה ַסְנָּדל ִמַּמאי ֲהָוה ְוכּו' ָמָׁשל ְוכּו'

ְוַאַחר ָּכְך ִהְתִחיל לוַֹמר ַהּתוָֹרה ַהִּנְדֶּפֶסת ְּבִסיָמן ס"ג ְּבִרית ִנְקָרא 
ַהּתוָֹרה  ִנְתַּגֶּלה  ֵאיְך  ָאז  ָהָיה  ֶׁשֹּלא  ּוִמי  ְוכּו  ַאָּמה  ַּתְרּגּום  ִּבְלׁשוֹן 
ַהּזֹאת ִמִּדּבּור ַהַּנ"ל ִאי ֶאְפָׁשר ְלַצֵּיר לוֹ ָהִעְנָין, ּוִמי ֶׁשָהָיה ָאז ָרָאה 
ַהַּצִּדיִקים  ּוְגֻדַּלת  ַהּתוָֹרה  ּוְגֻדַּלת  ִיְתָּבַרְך  ַהּבוֵֹרא  ְּגֻדַּלת  ְּבֵעיָניו 
ֲאִמִּתִּיים ֵאיְך ָּכל ִשֹיָחָתם ּוְתנּועוָֹתם ּתוָֹרה ָּגבוַֹּה ֶׁשָרִאינּו ְּבֵעיֵנינּו 
ַהִּמְנָעל ֶׁשִּלי ָהָיה  ֶוועְרִטיל ֶׁשָאַמר ַעל  ְּבָעְלָמא ֶׁשּקוִֹרין  ֶׁשְּבִדּבּור 
ַּכָּונוֹת  סוֹד  ָּכל  ָּבּה  ֶׁשָּכלּול  ָּכזֹאת  ְוִנְסָּתָרה  ָּגבוַֹּה  ּתוָֹרה  ּבוֹ  ָּכלּול 
ַהּתוָֹרה  ַּגם  ּוֶבֱאֶמת  ְּבַעְצמוֹ  ָאַמר  ַּכֲאֶׁשר  ִמֶּזה,  ְויוֵֹתר  ַהִּמיָלה 
ַהּנוָֹרָאה ֶׁשִּגָּלה ַאַחר ָּכְך ַעל ֶזה, ַּגם ֵּכן ֵאין ִמי ֶׁשַּיִּשיג אוָֹתּה ֵהיֵטב 
ִּכי ִהיא ָּגבוַֹּה ְמאֹד ְּכַדְרּכוֹ ִּבְפָרט ֶׁשּזֹאת ַהּתוָֹרה לא ֵּבֲאָרּה ֵהיֵטב 
ַרק ְּבֶרֶמז ְּבָעְלָמא ַּכְמבָֹאר ַלְמַעֵּין ָׁשם, ְוָכל ְיֵמי ַחָּייו ַהְּקדוִֹׁשים 
ָהִיינּו ְרִגיִלים ָּתִמיד לוַֹמר, ַאְׁשֵרי ֲעָבֶדיָך ְוַאְׁשֵרי ֲאָנֶׁשיָך 
ָהעוְֹמִדים ְלָפֶניָך ַהּׁשוְֹמִעים ֶאת ָחְכָמְתָך, ַאְׁשֵרינּו ֶׁשָּזִכינּו 

ָלֶזה, ֶזה ֶחְלֵקנּו ִמָּכל ֲעָמֵלנּו:             )ימי מוהרנ"ת – ח"א - ה(

"הנמלה היא בחינת החכם הדור, המלמד דעת ודרכי ה' אל העם 
לומר  אפשר  וחכם."  דרכיה  ראה  עצל  נמלה  אל  לך  שכתוב:  כמו 
שזה נוגע לענין המבואר שאמר להר"ר נתן אודות המנעל. ומפשוטו 
כבר  כי  כזה,  במנעל  הולך  הוא  למה  פניו  על  אותו  שהוכיח  נראה 
רז"ל:  שאמרו  כמו  המנעלים,  ענין  על  רז"ל  שהקפידו  מה  ידוע 
לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו ויקח מנעלים לרגליו. בפרט לענין 
ת"ח הקפידו ביותר, ואמרו שאין לו לת"ח לילך במנעלים מתולאים 

בשוק. ועל כן הקפיד רבינו ז"ל על זה קצת...
וכבר ידוע מה שמבואר בספר המידות "שע"י זריזות זוכה להיות 
רועה  וכתיב משם  וכו',  נמלה  לך אל  לדבר  וסימן  נאמן,  רועה 
אבן  ישראל סופי תיבות נמלה." ושמעתי מאנשים נאמנים 

מאנ"ש הזקנים שענין זה אמר רבינו ז"ל בפירוש על הרב ר' נתן 
ז"ל  רבינו  ופעם אחד התפעל  כידוע.  גדול מאוד  זריז  ז"ל, שהיה 
יהיה  שבוודאי  אז  עליו  ואמר  והנפלאה,  הגדולה  מזריזותו  מאוד 
להיות  זוכה  זריזות  ע"י  כי  ישראל,  ורועה  מנהיג  ז"ל  נתן  הר"ר 

רועה נאמן.
נמצא מבואר מדברי רבינו ז"ל עצמו שהר"ר נתן ז"ל הוא בחינת 
וכבר מבואר  בתורה(  )כמבואר  בחי' הנמלה.  הדור שהוא  חכם 
שהלימוד שהחכם מלמד דעת את העם ומתקן עצתם הוא בחינת 
רגלין, שזה בחי' בשתיים יכסה רגליו, על כן הוא צריך להקפיד 

ביותר על המנעלים שהם שמירה לרגלין.

                                                                              )פרפראות לחכמה( 

בני- א ידי  על  נשלח  ליטא  יש אחד ממדינת 
שם  הבעל  של  קנקנו  על  לתהות  מדינתו 
מקוליוער  יחיאל  ר'  אצל  והתאכסן  הק'  טוב 

מתלמידי הבעש"ט.

במחיצת  צפרא-דשבתא  תפילת  שעת  הגיעה 
תפילה  שיתאר  הקולמוס  איה  טוב.  שם  הבעל 
מתפעם  האיש  עמד  שכזו?!  ועילאית  נשגבה 
גבוה מעל  לא שמע מעולם!  כזו  ונרגש. תפילה 
גבוה, טמיר ונעלם. איזה עונג. איזו התעוררות. 
איזה "גילו ברעדה". אשריו שזכה לחזות בכך. 
טוב  שם  הבעל  של  והזכה  הטהורה  תפילתו 

הוטבה בעיניו מאוד.
לאחר התפילה הלך הבעל שם טוב לביתו והאיש 
התחיל  לביתו  הבעש"ט  כשבא  אך  עימו.  הנ"ל 
ורגז  שבביתו!  המשרת  על  לצעוק,  כן,  לצעוק, 
עליו שילך מהר אל הסוסים כי סוס אחד חנק 
את עצמו. המשרת הגיב בתחנונים "אדוני, אני 

תכף הולך" אולם הבעש"ט  חזר וכעס ואפילו 
הציל  ואמנם  המשרת  מהר  הלך  להכותו.  רצה 
לתהות  שבא  האיש  האורח,  אבל  הסוס.  את 
תימהון  אחוז  היה  הבעש"ט,  של  קנקנו  על 
עצום והמון סימני שאלה צצו במוחו. האמנם, 
בעיני  עד כדי כך  נחשב  יהיה  כזו תפילה  אחרי 
משרתו  על  כך  לכעוס  אחד,  סוס   – הבעש"ט 
ועוד בשבת קודש??? אמנם בבוקר כששמע את 
מאוד  הוטב  הבעש"ט  של  המופלאה  תפילתו 
שהתעוררה  הקושיה  זאת,  בכל  אולם  בעיניו. 

לנגד עיניו, תקעה יתד בליבו.

את  גילה  לדרכו  לנסוע  כשעמד  שבת  אחר 
מחשבותיו ותמיהותיו לפני ר' יחיאל - שאצלו 

התאכסן, ואחר כך הלך לו לדרכו.

הלך ר' יחיאל וסיפר את הדברים כהוויתם לפני 
הבעש"ט בעצמו.

להם  "מה  ואמר:  במורת-רוח  הגיב  הבעש"ט 
לתהות על קנקני?... אספר לך:

יהודי אחד היה מהלך בדרכו והנה פרשה שבת 
קודש כנפיה על היקום כשהיהודי רחוק ממקום 
הפך  כה-וכה,  פנה  לשבות.  היכן  לו  ואין  ישוב 
בדעתו מה יעשה, עד שהחליט לפנות מן הדרך 
השבת  את  שם  ולשבות  הסמוך  לשדה  להכנס 
סופו.  הגיע  כמעט  העצים  בין  שם  אבל  בגפו. 
אותו  היכה  עליו,  התנפל  ואכזרי  אביר  גזלן 
ורצה להרגו נפש. היהודי המסכן, יהודי פשוט 
כי-אם בדרך  יכלתי  לא  ולהצילו  היה,  ומגושם 
זו, בדבר הסוס... וכל מה שהטלתי יותר פחד על 
עבדי כך נפל פחד על הגזלן עד שנוכחתי לראות 
שהניח את היהודי בחיים--- ותראה שעוד מעט 

יבוא זה היהודי לכאן, לעיר.
)עפ"י שבחי הבעש"ט(וכך היה.

? ה מ ם  ו ש ל  ע  -  " ס ע כ סיפור"

רחם על הנמלה המונחת בתוך פי הנחש בין שיניה. מלא רחמים, הביטה בעניה ומכאובה הקשה. אוי מי יכול 
לסבל צער ומכאוב כזה, "ואתה ה' עד מתי", מתי תקום ותרחם עליה. ראה נא בענינו וריבה ריבנו, ומהר לגאלנו 
גאולה שלמה מהרה למען שמך, והצילנו מכל מיני חכמות רעות של האפיקורסים והפילוסופים שלא יגיעו עלינו. 
ובצל כנפיך תסתירנו, ותגביר כח הכנפים דקדושה, ותעקר ותסיר ותבטל כנפי הנחש, שהם החכמים להרע החוקרים 
לא  וגם  בעולם.  חכמתם  תתפשט  ולא  למרחוק,  בחכמתם  לעוף  כח  שום  להם  יהיה  שלא  ואפיקורסית,  פילוסופיא 
תעופף חכמתם בעמק לתוך המח והלב. וגם לא תעופף חכמתם בעצמן, שלא יוכלו לעוף בחכמתם לחקירות עמוקות, 
רק תמעט ותחליש חכמתם בכל הבחינות, עד שתתבטל חכמתם הרעה לגמרי מן העולם, ותתגלה חכמה האמתיית של 

חכמי האמת בעולם, עד אשר יכירו וידעו כל באי עולם, כי אתה הוא ה' האלהים לבדך עליון לכל ממלכות הארץ. 
)לקו"ת– ס"ג( 

לעשות
מתורות
תפילות

לעשות
מתורות
תפילות



                          עניני דיומא   

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

תורה ס"ב - ויסב אלוקים

ספירת העומר

מכל  הגדולה  הספירה  היא  שבנצח  נצח 
הספירות, וכשמגיעים לנצח שבנצח זה עיקר 
לבטל  אפשר  הנצח  בספירת  כי  ההמתקה. 
את הכל, לבטל מיתה, לבטל מחלות, ספירת 
כי  לנצח",  המוות  "בילע  בבחינת  הוא  הנצח 
ספירת הנצח בולע את המוות, ומבטלו לגמרי.
)באר הנחל(

______________________________.נצח שבנצח - נקודת המרכז

ִנְפָלא ִמְּכַתב ַהָּיד ָהַרב  ָכֵעת ִהְנִני ְלַהְעִּתיק ָּדָבר 
קֶֹדׁש  ִּדין  ֵּבית  ַאב  ַז"ל  ַנְחָמן  ַרִּבי  מוֵֹרנּו  ְוכּו' 
ִּדְּקִהַּלת קֶֹדׁש ְטֶׁשעְהִרין ַהַּׁשָּיְך ָלִעְנָין ַהַּנ"ל, ְוֶזה 
ִעּגּוִלים,  ִּבְבִחיַנת  ָהעֶֹמר  ְסִפיַרת  ִעְנַין  ְלׁשוֹנוֹ: 
ַּבֲחֶבְרָּתּה  ְמֻׁשֶּלֶבת  ּוְסִפיָרה  ְסִפיָרה  ֶׁשָּכל 
ָידּוַע  ְוִהֵּנה  ֲחִליָלה  ְוחוְֹזִרין  אוָֹתּה,  ּוְמַסֶּבֶבת 
ִעְנַין ָהִעּגּוִלים, ֶׁשָּכל ָהִעּגּוִלים ְמַסְּבִבין ּוְמַעְּגִלין 
ְסִביב ְנֻקַּדת ַהֶּמְרָּכז, ְוַהֶּמְרָּכז ֶׁשִּבְסִפיַרת ָהעֶֹמר 
הּוא ַהְּסִפיָרה ֶנַצח ֶׁשְּבֶנַצח ֶׁשִהיא ְמִאיָרה ְּביוֹם 

כ"ה ַלְּסִפיָרה.
ַז"ל  ַרְׁשִּב"י  ִהְסַּתְּלקּות  יוֹם  ָּבעֶֹמר  ְּבַל"ג  ְוִהֵּנה 
ְּביוֹם  ִּכי  ְוָהֵבן  ֶׁשְּבהוֹד,  הוֹד  ַהְּסִפיָרה  ְמִאיָרה 
ַּבר  ִׁשְמעוֹן  ַרִּבי  ִהְסַּתְּלקּות  ָּבעֶֹמר  ַל"ג  ֶׁשָחל 
ַהּמוֵֹעד  ְּדחֹל  ֵׁשִני  יוֹם  ְלעוָֹלם  ָיחּול  ַז"ל,  יוָֹחאי 
ַנְחָמן  ַרִּבי  ַהָּקדוֹׁש  ַרֵּבנּו  ִהְסַּתְּלקּות  יוֹם  ֻסּכוֹת, 
ִמְדָבָריו  ַּכָּידּוַע  ֶנַצח  ִמָּדתוֹ  ֲאֶׁשר  זללה"ה 
ּפּוִרים  ְוֵכן  ֶנַצח.  ְּבִגיַמְטִרָּיא  ּוְׁשמוֹ  ַהְּקדוִֹׁשים, 
ֶׁשָעַבר הּוא ַּגם ֵּכן ְּביוֹם ֶׁשָחל ַל"ג ָּבעֶֹמר ַּכֲאֶׁשר 
ָנְתנּו ַהַּקְדמוִֹנים ַהִּסיָמן ֶּפֶל"ג, ּוְמבָֹאר ִּבְכָתִבים  
ִּדיֵמי ֲחנָֻּכה ֶנֶגד הוֹד ִויֵמי ּפּוִרים ֶנֶגד ֶנַצח. ּוְכמוֹ 
ֵכן ַל"ג ָּבעֶֹמר הּוא ָּתִמיד ְּביוֹם ַח"י ִאָּיר, ְויוֹם ב 

ְּדחֹל ַהּמוֵֹעד ֻסּכוֹת ַּגם ֵּכן ְּביוֹם ַח"י ִּתְׁשֵרי, 
)כמו  ַׁשָּבת  ְּביוֹם  ַּבְּסִפיָרה  כ"ה  יוֹם  ּוְכֶׁשָחל 
ַהְּסִפיָרה  ִליֵמי  ַהֶּמְרָּכז  ְנֻקַּדת  ִהיא  ָאז  השנה( 

ּוְלַאֲחָריו  ַׁשָּבתוֹת,  ָׁשלׁש  ְלָפָניו  ַלַּׁשָּבתוֹת  ַּגם 
ַּגם  ּוְבתוָֹכם  ַהְּסִפירוֹת,  ָּכל  ִּכי  ַׁשָּבתוֹת  ָׁשלׁש 
ַהְּסִפיָרה הוֹד ֶׁשְּבהוֹד ֶׁשְּמִאיָרה ְּביוֹם ִהְסַּתְּלקּות 
ּוְמַעְּגִלין  ְמַסְּבִבין  ַז"ל,  יוָֹחאי  ַּבר  ִׁשְמעוֹן  ַרִּבי 
ֶׁשִהיא  ַהְּסִפיָרה  ְיֵמי  ֶׁשל  ַהֶּמְרָּכז  ְנֻקַּדת  ְסִביב 
ֶנַצח ֶׁשְּבֶנַצח ֲאֶׁשר ִהיא ִמָּדתוֹ ֶׁשל ַרֵּבנּו ַהָּקדוֹׁש 
ַרֵּבנּו  ֶּׁשִּסֵּים  ַמה  ָּתִבין  ַהַּנ"ל  ּוִמָּכל  זללה"ה, 
ְּבִלּקּוֵטי  ְוַגם  ְוכּו'  ְוַעְכָׁשו  ַהֵּסֶפר  ִּבְתִחַּלת  ַז"ל 
ְוַדי  ְוכּו'  ְוַעְכָׁשו  ִסֵּים  ֵּכן  ַּגם  ע"ד  ִסיָמן  ִּתְנָיָנא 
ָלאוֹר  ַהּמוִֹציא  ָאַמר  ְלׁשוֹנוֹ.  ָּכאן  ַעד  ְלַחִּכיָמא, 
)הרה"ח ר' שמואל הורביץ ז"ל( ְלהוִֹדיַע ָּבַרִּבים 
ֶׁשַהֵּנס ֶׁשָעָשֹה ִלי ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְלהוִֹציֵאִני ְלֵחרּות 
ְּביוֹם  ָהָיה  ַהּקֶֹדׁש  ְלֶאֶרץ  ְלַׁשְּלֵחִני  ָמֶות  ִמַּסָּכַנת 
ָיֵגן  ְזכּותוֹ  ַהָּקדוֹׁש  ַרֵּבנּו  ְסִפיַרת  ֶׁשְּבֶנַצח  ֶנַצח 

ָעֵלינּו ָאֵמן, ְׁשַנת תרצ"ב לפ"ק:
)כוכבי אור - חכמה ובינה מ"ז( 

נצח שבנצח -

______________________________.גילוי רחמים וחסדים בכל העולמות

הנה הבורא ב"ה הוא בעל חסד ובעל רחמים 
ישראל.  עם  ורחמים  חסדים  ועושה  גדול 
"נצח", שהוא מנצח  נקראת  והבחינה הזאת 
הדין  משורת  לפנים  ועושה  הדין  מדת  את 
עמי  עם  רחמים  לעשות  רוצה  אני  שאומר 
לעולם  ורחמים  החסדים  וכשבאים  בנ"י... 
שירות  לומר  ישראל  מתחילין  אזי  התחתון 
ותשבחות להבורא ועולים האותיות למעלה... 
וזה הבחינה היא דייקא בכ"ה לספירה שהוא 
בחירק,  מנוקד  ג"כ  המקיף  ואז  שבנצח,  נצח 
וזה  העולמות.  בכל  ורחמים  חסדים  הם  ואז 
שאמר הקב"ה לאברהם, "כ"ה יהיה זרעך", 
הצירוף  אזי  לספירה  לכ"ה  כשיגיעו  היינו 
הוא  וזה  העולמות.  בכל  רחמים  שהוא  יהיה 

היינו  נקדיש",  קדושתך  נצחים  "ולנצח 
אזי  נצחים  נצח  של  לבחינה  באים  כשאנו 
קדושתך נקדיש, שאנו עושים את אור המקיף 
המקיף  ואז  העולמות  שבתוך  הפנימי  לאור 

הוא ג"כ אהבה.
)תולדות אהרן - פרשת קדושים(

______________________________.נצח שבנצח - כופים ומנצחים את הסט"א

הנה בחצי ימי הספירה שהוא בכ"ה לספירה 
נצח  שוים  הם  המקיף  ואור  הפנימי  אור 
בחיר"ק  מנוקדים  הויו"ת  ושני   , שבנצח 
שהם נצח למעלה ונצח למטה שמנצחים את 
שהם  אע"פ  למטה,  בין  למעלה  בין  הסט"א 
אותם  כופים  לישראל  להטיב  רוצים  אינם 
בעל כרחם שיהי' כמו שישראל רוצים להביא 
והנחמות.  והישועות  הברכות  כל  ישראל  על 
וזה הוא "כ"ה תברכו את בני": היינו בכ"ה 
על  הברכות  שירדו  אותם  מנצחים  לספירה 
ישראל, שנצח בגימטרי' קמח, וזהו "קחם נא 

אלי ואברכם".
)תולדות אהרן – לקוטים( 

______________________________.נצח שבנצח – התחלת צמיחת ישועה

ספירת  )בסידורו(  הקדוש  האר"י  שכתב  וזה 
נצמח  שעי"ז  ישועות,  מצמיח  נגד  הוא  נצח 
מביאלע  מאדמו"ר  ששמענו  וכמו  הישועה, 
ישועות  מצמיח  הוא  שבנצח  נצח  זצללה"ה: 
להיצה"ר  מנצח  אם  כי  ישועות,  שבמצמיח 
נקרא  ששבת  וזה  הישועה,  לצמוח  מתחיל 
"עטרת ישועה" )במנחה דש"ק(, שאין לך ישועה 
גדולה מזו שזוכה בעזר השבת קודש לאהבת ד' 

ולקרב עצמו בעבודתו לאור פני מלך חיים.

)ישמח ישראל – שמיני( 

דוֹׁש זי"ע נּו ַהקָּ ל ַרבֵּ תוֹ שֶׁ ֶנַצח - ִמידָּ בְּ ֶנַצח שֶׁ

 לחדד את השכל / על התורות הנלמדות בעמוד היומי
מהי הסיבה שבשבילה נברא העולם?

..............................................................................................................................
כל ברור. )תורה ס"א – א( תשובה משבוע שעבר: על ידי אמונת חכמים זוכה למוח זך, ושֵׂ

?
בענין פסח שני מרומז כי אין שום יאוש בעולם, כי אפילו מי שהוא טמא או בדרך 
רחוקה מאד מהשם יתברך ואינו יכול להקריב את קרבן השם במועדו, דהינו 
שאינו זוכה לעבוד עבודתו תמיד בסדר, במועדו ובזמנו, כראוי לאיש ישראל,

למה נגרע?
שניפסח

אף על פי כן אם אינו מיאש את עצמו מחמת זה והולך אל הצדיק האמת, שהוא 
לבלתי הקריב את  נגרע?  ומבקש: למה  ושואל  לדרוש את השם,  בחינת משה, 
יתברך,  מהשם  ונתרחקתי  נפשי  את  שטמאתי  פי  על  אף  כי  וכו',  השם  קרבן 
אף על פי כן אני שואל עצה ותחבולה איך להתקרב אל השם יתברך מעתה על 
כל פנים, כי בודאי יש עצה גם בשבילי איך להתקרב להשם יתברך, ואז השם 
להוסיף  זה  ידי  על  וזוכה  לתכלית העליה,  זה  ידי  על  וזוכה  עליו  יתברך מרחם 
כי על ידי שמבקשין ומחפשין איה מקום כבודו, על ידי זה זוכין  פרשה בתורה, 
יח( ג', אות  גבית חוב מהיתומים, הל'  )הלכות  אחר כך להתגלות התורה, כמבאר במקום אחר. 

יכול  יתברך  שה'  וחושבים  טועים  רבים 
חס- סיבות  באמצעות  רק  להם  לעזור 
להם  שיהיה  חושבים   - למשל  ושלום, 

פרנסה רק אם יעסקו ויעבדו במשא-ומתן.

אבל באמת אין זה כך!! כי ה' יתברך יכול 
והדרכים  הסיבות  כל  בלי  הכל  לעשות 
וכשהאדם  להצליח,  כדי  עושה  שהאדם 

הוא  השתדלות  עושה 
צריך רק להאמין בה' 
לבד ולזכור לא לעשות 

מהסיבות עיקר ח"ו.
)ס"ק ו'( 


