
ָּכל  ֲאִפּלּו  ִּכי  טוֹב.  ֻּכּלוֹ  הּוא  ַהַּתְכִלית  ד:  ס"ק 
ָהָאָדם,  ַעל  ָהעוְֹבִרין  ְוָהָרעוֹת  ְוַהִּיּסּוִרין  ַהָּצרוֹת 
ְּבַוַּדאי  ַהַּתְכִלית,  ַעל  ִיְסַּתֵּכל  ִאם  ְוָׁשלוֹם,  ַחס 
ֵאיָנם ָרעוֹת ְּכָלל, ַרק טוֹבוֹת ְּגדוֹלוֹת. ִּכי ְּבַוַּדאי ָּכל 
ְלטוָֹבתוֹ,  ִיְתָּבַרְך  ֵמַהֵּׁשם  ְּבַכָּוָנה  ָּבִאים  ַהִּיּסּוִרין 
ְלָמֵרק  ִאם  ִּבְתׁשּוָבה,  ֶׁשָּיׁשּוב  ְלַהְזִּכירוֹ  ִאם 
ְּגדוֹלוֹת,  טוֹבוֹת  ֵהם  ַהִּיּסּוִרין  ֵּכן  ְוִאם  ֲעווֹנוָֹתיו. 
ְלטוָֹבה.  ַרק  ְּבַוַּדאי  הּוא  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ַּכָּוַנת  ִּכי 
ָלָאָדם,  ֶׁשֵּיׁש  ְוַהִּיּסּוִרין  ָהָרעוֹת  ֶׁשְּבָכל  ִנְמָצא, 
ַהְינּו  ַהַּתְכִלית,  ַעל  ִיְסַּתֵּכל  ִאם  ְוָׁשלוֹם,  ַחס 
ְּכָלל.  ִיּסּוִרין  לוֹ  ִיְהֶיה  ֹלא  ִיְתָּבַרְך,  ַהֵּׁשם  ַּכָּוַנת 
ַהּטוָֹבה  רֹב  ִמּגֶֹדל  ְמָחה,  שִֹ ִיְתַמֵּלא  ַאְּדַרָּבא  ַרק 

ֶׁשִּיְסַּתֵּכל ְּבַתְכִלית ַהִּיּסּוִרין ַהָּללּו.
ּוֶבֱאֶמת  ֶאָחד.  ֻּכּלוֹ  טוֹב  ֻּכּלוֹ  הּוא  ַהַּתְכִלית  ִּכי 
ִעַּקר  ַאְך  טוֹב.  ֻּכּלוֹ  ַרק  ָּבעוָֹלם,  ַרע  ׁשּום  ֵאין 
ָעָליו,  ֶׁשעוְֹבִרים  ֵמַהִּיּסּוִרין  ָלָאָדם  ֶׁשֵּיׁש  ַהַּצַער 
ֵמָהָאָדם  ֶׁשּלוְֹקִחין  ֵמֲחַמת  ַרק  הּוא  ְוָׁשלוֹם.  ַחס 
ַהַּתְכִלית,  ַעל  ְלִהְסַּתֵּכל  ָיכוֹל  ֶׁשֵאין  ַעד  ַהַּדַעת, 
ֶׁשהּוא ֻּכּלוֹ טוֹב, ְוָאז ַמְרִּגיׁש ַצַער ּוְכֵאב ַהִּיּסּוִרין. 
ֵאינוֹ  ַהַּתְכִלית,  ַעל  ּוִמְסַּתֵּכל  ַּדַעת,  לוֹ  ְּכֶׁשֵּיׁש  ִּכי 

ַמְרִּגיׁש ְּכָלל ַהַּצַער ֶׁשל ַהִּיּסּוִרין.

עולם הזה

העולם הזה הוא עולם השקר, שיש בו טוב ורע, 
ואכזריות.  רחמנות  ופשע,  צדק  ושקר,  אמת 

אולם כל המונחים והמושגים האלה הם רק עד 
הרגע שהאדם זוכה להבין שיש כאן בעולם הזה 
"בעל הבירה", שיש מנהיג שמנהיג את העולם 
וביושר, וכל מה שקורה עם האדם הכל  בצדק 

רק לטובתו.
שכל  ולהבין  לדעת  זוכה  שהאדם  רגע  באותו 
מתוך  רק  והכל  לטובתו,  איתו  שקורה  מה  כל 
אין- סוף רחמי השם יתברך עליו, מתוך אהבה 
אין-סופית אליו, אז וודאי שהאדם יהיה תמיד 

מלא שמחה.

תכלית הנצחי

הצלחה  אין  נצחי,  כרווח  בעולם  רווח  אין 
טוב  לאדם  יהיה  אם  גם  כי  נצחית,  כהצלחה 
בימיו הקצרים עלי אדמות, גם אם יחיה בעושר 
להם  יש  ערך  ואיזה  נחשבים,  הם  מה  ואושר, 

כלפי נצח? 
לזרוק  שווה  נצחי,  לטוב  לזכות  בשביל  כן  על 
ולבטל את כל שקר גשמיות העולם, ומי שיש לו 
הבנה והשגה אמיתית מהו נצח, אין ספק שישליך 

הכל... ולא יתייחס כלל לעולם הזה והבליו.
ִּבְׁשִביל  ַנְפׁשוֹ  ִלְמסֹר  ָאָדם  ָּכל  ָצִריְך  "ֶּבֱאֶמת 
ָעְלָמא  ְּדַהאי  ֵמֵחיזּו  ֵעיָניו  ְוִלְסּתֹם  ִיְתָּבַרְך  ה' 
ְלַגְמֵרי, ְּדַהְינּו ֶׁשְּיַׁשֵּבר ָּכל ַהַּתֲאווֹת ְלַגְמֵרי ְלַגְמֵרי 

ָהִעּנּוִיים  ָּכל  ַעְצמוֹ  ַעל  ִויַקֵּבל 

מעלת הלימוד

תורה ס"ה – ויאמר בועז אל רות
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בס"ד בר"ה

ְוִהֵּנה ְיֵמי ַהָּׁשבּועוֹת ַהְּקדוִֹׁשים ְמַמְׁשְמִׁשין ּוָבִאין, ַּבַעל ָהַרֲחִמים ָיחּוס ָעֵלינּו ֶׁשִּנְזֶּכה ִלְגמֹר ְיֵמי ַהְּסִפיָרה 
ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה ֶׁשִּנְזֶּכה ַעל ָּכל ָּפִנים ֵמַעָּתה ְלָהִכין ַעְצֵמנּו ָּכָראּוי ְלַקָּבַלת ַהּתוָֹרה ַהְּקדוָֹׁשה ֶּבָחג ַהָּקדוֹש 
ְלָפָניו  ּוְלִהְתַחֵּנן  ּוְלַבֵּקׁש  ַהְרֵּבה  ֶזה  ַעל  ַהֵּלב  ְלַׁשֵּבר  ְצִריִכין  ֲעַדִין  ָאְמָנם  ְוִאם  ְלטוָֹבה,  ָעֵלינּו  ַהָּבא  ַהֶּזה 
ִיְתָּבַרְך ַעל ֶזה ַהְרֵּבה, ְוִלְבּכוֹת ְלָפָניו ִּבְדָמעוֹת ָׁשִליׁש ְּכֵבן ַהּבוֶֹכה ִלְפֵני ָאִביו ֶׁשְּיָקְרֵבנּו ַּגם ֵּכן ְּבתוְֹך ְּבֵני 

ִיְשָֹרֵאל ַהְּכֵׁשִרים ַהּזוִֹכים ְלַקָּבַלת ַהּתוָֹרה ְּבָׁשבּועוֹת,
ַאף ַעל ִּפי ֵכן ְּביוֵֹתר ְצִריִכין ְלַחֵּזק ֶאת ַעְצֵמנּו ְּבִשְֹמָחה ְּבָכל יוֹם, ִּכי ִעַּקר ַהְּכִלי ְלַקָּבַלת ַהּתוָֹרה הּוא 
ַרּבוֵֹתינּו  ַמֲאַמר  ַעל  סה(  מוֲֹהַר"ן  )ִלּקּוֵטי  ְוכּו'  רּות  ֶאל  ּבַֹעז  ַוּיֹאֶמר  ְּבַהּתוָֹרה  ֶׁשְּמבָֹאר  ְּכמוֹ  ִשְֹמָחה 

ּכוְֹתִבי  ְּבתוְֹך  ְוכּו',  ָלבוֹא  ֶלָעִתיד  ַלַּצִּדיִקים  ָמחוֹל  ַלֲעשֹוֹת  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדוֹש  ָעִתיד  ִלְבָרָכה  ִזְכרוָֹנם 

זֹאת ִנְזַּכְרִּתי ְנִעימּות ִהְתנוְֹצצּות ֶׁשְּבִלִּבי ִמּזֹאת ַהּתוָֹרה ַהְּקדוָֹׁשה ְוֵאיִני יוֵֹדַע עוֹד ַמה ִּלְכּתֹב ְלָך 
ֵמרֹב ַהְּתׁשּוָקה ֶׁשְּבִלִּבי ָּכָלה ְׁשֵאִרי ּוְלָבִבי ְוכּו'. ִּכי ָׁשם ְמַדֵּבר ֵמִהְתנוְֹצצּות ֱאלקּות ּוִבּטּול ֶאל ָהֵאין 
סוֹף ַעד ֶׁשָהְרִׁשימּו ֵמִאיר ְלַהַּדַעת ּוְלַהְמִׁשיְך ִמָּׁשם ַהּתוָֹרה ַעל ְיֵדי ּגֶֹדל ַהִּשְמָחה ֶׁשַּנֲעֵשֹית ְּכִלי ְלַקָּבַלת 
ַהּתוָֹרה, ֶׁשָּכל ֶזה הּוא סוֹד ָׁשבּועוֹת ְזַמן ּתוָֹרֵתנּו, ַמה ּנֹאַמר ּוַמה ְּנַדֵּבר ִאְלָמֵלא ָלא ָאֵתיָנן ְלָעְלָמא ֶאָּלא 
ְלַמְׁשָמע ָּדא ַּדי ְוַדי ְוהוֵֹתר, ְוֵכן ְּבָכל ּתוָֹרה ְותוָֹרה, ָּברּוְך ַּבַעל ָהַרֲחִמים ָהעוֶֹשֹה ֲחָסִדים ִנְפָלִאים ְּבָכל 

ּדוֹר ָודוֹר.
)עלים לתרופה - מכתב ק"ל(

התאריך  יום
בחודש

העמוד   
בליקו"מ
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לקוטי-הלכות
           הלכה למעשה
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הלכות עבדים ב' – גרים ג'

ֶאת  ָמל  ַּדְיָקא  ֶׁשָהָאב  ְיֵדי  ַעל  א. 
ְּבנוֹ, ַעל ְיֵדי ֶזה ְּבִאְתָערּוָתא ִּדְלַתָּתא 
ַּגם  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ִּכי  ְלֵעָּלא,  ִאְּתַער 
הּוא  ָאִבינּו  ֶׁשהּוא  ִיְתָּבַרְך  הּוא 
ָהָעְרָלה ֶׁשִהוא ַהֶּׁשֶקר ִמְּכַלל  ַמֲעִביר 

ַהְּבִריָאה. )ב – ג(
________________________

ָּכל  ֶׁשִּיְהיּו  ְצִריִכין  ָאנּו  ַעְכָׁשו  ב. 
ֲעבוָֹדֵתנּו ִּבְבִחיַנת ָרצוֹא ָוׁשוֹב, ְּדַהְינּו 
ְלִהָּכֵלל ָּכל ַהְּבִריָאה ְּבקֶֹדם ַהְּבִריָאה 
ַהְּבִריָאה  ִקּיּום  ִיְהֶיה  ֵכן  ִּפי  ַעל  ְוַאף 
ִּכי  ְוָׁשלוֹם,  ַחס  ְלַגְמֵרי  ִּתְתַּבֵּטל  ְוֹלא 
ְוַעל  ָהעוָֹלם.  ְּבִקּיּום  ָחֵפץ  ִיְתָּבַרְך  ה' 
ּוְלַהֲעלוֹת  ְלָבֵרר  ָהֲעבוָֹדה  ִעַּקר  ֵּכן 
ֵכן  ִּפי  ַעל  ְוַאף  ְּבָיִמין  ְשמֹאל  ְוִלְכֹלל 
ִנְכָלל  ְוִיְהֶיה  ְלַהְּשמֹאל,  ִקּיּום  ִיְהֶיה 

ְשמֹאל ְּבָיִמין. )ב – ה(
________________________

ֶׁשִהיא  ַהְינּו  ִמָּמֶות.  ַּתִּציל  ְצָדָקה  ג. 
ֶׁשִהיא  ְּדמוָֹתא,  ִסְטָרא  ַמְכַנַעת 
ַהֻּטְמָאה  ֶׁשִהיא  ָאֳחָרא,  ַהִּסְטָרא 
ַוִנְכָלל  ַהְּבִריָאה.  ְּבַאַחר  ַהֶּנֱאֶחֶזת 
ַהְּבִריָאה  ְּבקֶֹדם  ַהְּבִריָאה  ַאַחר 

ִּבְבִחיַנת ֻּכּלוֹ ֶאָחד. )ב – ו(
________________________

ְיֵדי ְסִפיַרת ָהעֶֹמר ִנְכָלל ַאַחר  ד. ַעל 
ְוִּנְכָלל  ַהְּבִריָאה  ְּבקֶֹדם  ַהְּבִריָאה 

ְשמֹאל ְּבָיִמין. )ב – ח(
________________________

ַהְּבִריָאה  ַאַחר  ֶׁשִנְכָלל  ְיֵדי  ַעל  ה. 
ִּבְבִחיַנת קֶֹדם ַהְּבִריָאה, ִּבְבִחיַנת ֻּכּלוֹ 
ֶאָחד ֻּכּלוֹ טוֹב, ִנְתַּבְּטִלין ָּכל ַהְּקָללוֹת 
ַהְּבָרכוֹת  ָּכל  ְוִנְמָׁשִכין  ְּבָׁשְרָׁשן, 
ֻּכָּלּה. ַהְּבִריָאה  ִלְכַלל  ַהּטוֹבוֹת  ְוָכל 

)ב – י"ג(
________________________

ו. ִעַּקר ְקֻדַּׁשת ִיְשָרֵאל, הּוא ְׁשִמיַרת 
ִמָּכל  רוְֹמָמנּו  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ַהְּבִרית, 

ָלׁשוֹן. )גרים א(
________________________

ז. ַמה ֶּׁשַּצִּדיֵקי ֱאֶמת נוֲֹהִגין ִלְפָעִמים 
ֶזה  ָּכל  ִּבְתִחָּלה  ָאָדם  ֵאיֶזה  ְלַרֵחק 
ִּכי  ְלטוָֹבתוֹ,  ִנָּסיוֹן  ִּבְׁשִביל  הּוא 

עוָֹלם! ֵאין ׁשּום ַרע בָּ



ְוַהִּסּגּוִפים ִּבְׁשִביל ה' ִיְתָּבַרְך, 
ֶאת  ֶׁשָּסְרקּו  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ְּכמוֹ 
ְּבָשרוֹ ְּבַמְסְרקוֹת ֶׁשל ַּבְרֶזל ַעד ֶׁשָּיְצָתה ִנְׁשָמתוֹ 
ְּבֶאָחד. ְוָאז ַּדְיָקא ִיְזֶּכה ְלַהִּשיג ֱאֹלקּותוֹ ִיְתָּבַרְך 

ְּבַתְכִלית ַהַהָּשָגה ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשּזוֶֹכה ָלֶזה.

ֲאָבל ֵאין ָּכל ָאָדם ָיכוֹל ַלֲעמֹד ָּבֶזה ְלַׁשֵּבר ַהּכֹל 
ה'  ָעֵלינּו  ָחַמל  ֵּכן  ַעל  ָוכֹל.  ִמָּכל  ַעְצמוֹ  ּוְלַבֵּטל 
ַחִּיים  ֵעץ  ֶׁשִהיא  ּתוָֹרתוֹ  ֶאת  ָלנּו  ְוָנַתן  ִיְתָּבַרְך 
ַהְינּו  נַֹעם.  ַּדְרֵכי  ּוְדָרֶכיָה  ְוכּו'  ָּבּה  ַלַמֲחִזיִקים 
ִיְתָּבַרְך  אוֹתוֹ  ְלַהִּכיר  זוִֹכין  ַהּתוָֹרה  ְיֵדי  ַעל  ִּכי 
ַעל ְיֵדי ֶׁשְּיַקֵּים ָּכל ַהִּמְצווֹת ְוַיֲעסֹק ַּבּתוָֹרה ָּכל 
ָיָמיו. ֶׁשָאז ָיכוֹל ִלְזּכוֹת ְלַחִּיים ִנְצִחִּיים ַאף ַעל 

ִּפי ֶׁשֹּלא ִׁשֵּבר ֶאת ָּכל ַהַּתֲאווֹת ִּבְׁשֵלמּות." 1.

התורה הקדושה

ָהעוָֹלם  ִקּיּום  ִּבְׁשִביל  ָהֲעצּוִמים  "ְּבַרֲחָמיו 
ֶׁשִּיְתַנֵהג  ַהִּדין  ְּבִמַּדת  ָהַרֲחִמים  ִמַּדת  ִׁשֵּתף 
ֶׁשִּיְתַנֵהג  ְּדַהְינּו  ְׁשֵניֶהם.  ְיֵדי  ַעל  ָהעוָֹלם 
ַהְּקדוָֹׁשה  ַהּתוָֹרה  ְיֵדי  ַעל  ָהעוָֹלם  ְוִיְתַקֵּים 
ֵמֶחֶסד  ּוְשמֹאל  ִמָּיִמין  ִמְּׁשֵניֶהם  ֶׁשְּכלּוָלה 
ֵעצוֹת  ֻּכָּלּה  ִהיא  ַהְּקדוָֹׁשה  ַהּתוָֹרה  ִּכי  ְוִדין. 
ְקדוֹׁשוֹת ְּבִחיַנת ַּתְרַי"ג ֲעִטין ְּדאוַֹרְיָתא. ֶׁשַעל 
ְיֵדי ֶׁשּזוִֹכין ְלַקֵּים ֶאת ַהּתוָֹרה ְלַקֵּים ָּכל ִמְצָוה 
ֶׁשִּקְּבלּו  ְּכמוֹ  ִּדיֶניָה  ְּכִפי  ִּבְפִׁשיטּות  ּוִמְצָוה 
ְיכוִֹלים  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ִלְבָרָכה,  ִזְכרוָֹנם  ַרּבוֵֹתינּו 
ִלְזּכוֹת ְלַהְמִׁשיְך ַעל ַעְצמוֹ ְקֻדָּׁשה ְוָטֳהָרה, ְּכמוֹ 
ְיֵדי  ֶׁשַעל  ְּבִמְצווָֹתיו.  ִקְּדָׁשנּו  ֲאֶׁשר  ֶׁשאוְֹמִרים 
ֶזה זוִֹכין ְלַהִּכיר אוֹתוֹ ִיְתָּבַרְך, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֹּלא 

ָזָכה ֲעַדִין ִלְבִחיַנת ִּבּטּול ִּבְׁשֵלמּות.

ִּכְפׁשּוָטן  ְוַהִּמְצווֹת  ַהּתוָֹרה  ִקּיּום  ְיֵדי  ַעל  ְוַגם 
ַמְמִׁשיִכין ַעל ַעְצָמן ְקֻדָּׁשה ְוָטֳהָרה ְּבָכל ַּפַעם, 
ֵּתָבה  ָּכל  ְיֵדי  ְוַעל  ּוִמְצָוה  ִמְצָוה  ָּכל  ְיֵדי  ַעל 
ָׁשַמִים.  ְוִיְרַאת  ּוְתִפָּלה  ּתוָֹרה  ִמִּדּבּוֵרי  ְוֵתָבה 
ְלַדְרָּגא,  ַלֲעלוֹת ִמַּדְרָּגא  ְיֵדי ֶזה  ַעד ֶׁשּזוִֹכין ַעל 
ְלַגְמֵרי  ְלַגְמֵרי  ַעְצמוֹ  ְלַבֵּטל  ִלּבוֹ  ֶׁשִּיְתעוֵֹרר  ַעד 
ָעְלָמא  ְּדַהאי  ֵמֵחיזּו  ֵעיָניו  ִלְסּתֹם  ִיְתָּבַרְך  ַלה' 
ַהִּנְזֶּכֶרת  ַהִּבּטּול  ִלְבִחיַנת  ֶׁשִּיְזֶּכה  ַעד  ְלַגְמֵרי, 

ְלֵעיל ִּבְׁשֵלמּות." 1.

דרכיה דרכי נועם

ִהְכִּביד  ְוֹלא  נַֹעם  ַּדְרֵכי  ְּדָרֶכיָה  "ַהּתוָֹרה 
ַקִּלים  ַהִּמְצווֹת  ְוָכל  ִמְצָוה,  ְּבׁשּום  ָעֵלינּו  עֹל 
ֶׁשַּבַּקִּלים  ַהַּקל  ְוָהֵעֶסק  ַלֲעשוָֹתן.  ּוְנִעיִמים 
ְּבִטְרָחא  ּוָבא  יוֵֹתר  ָּכֵבד  ַהֶּזה  ָהעוָֹלם  ֵמִעְסֵקי 
ִויִגיָעה יוֵֹתר ֵמַהִּמְצָוה ַהְּגדוָֹלה ֶׁשַּבְּגדוֹלוֹת. ִּכי 
ִמְצַות ִציִצית ֶׁשִהיא ֵמַהִּמְצווֹת ַהְּגדוֹלוֹת קוִֹנים 
ְצִריִכין  ֵאין  ְּתִפִּלין  ְוֵכן  ֶאָחד.  ְּבָגדוֹל  אוָֹתם 
קוִֹנים  ַרק  ְלָמְצָאן  ּוִמְדָּבִרּיוֹת  ְּבַיִּמים  ַלֲעבֹר 
אוָֹתם ְּבָדִמים ֻמָעִטים. ְוֵכן ְׁשָאֵרי ָּכל ַהִּמְצווֹת. 

ּוְכמוֹ ֶׁשָּכתּוב ִּכי ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת ְוכּו' ֹלא ִנְפֵלאת 
ִהוא  ַּבָּׁשַמִים  ֹלא  ִהוא  ְרחוָֹקה  ְוֹלא  ִמְּמָך  ִהוא 
ֵלאמֹר ְוכּו' ְוֹלא ֵמֵעֶבר ַלָּים ִהוא ְוכּו' ִּכי ָקרוֹב 

ֵאֶליָך ַהָּדָבר ְמאֹד ְוכּו':

ִמִּשיחוָֹתיו  ַאַחת  ַּפַעם  ֶׁשָּׁשַמְענּו  ּוְכמוֹ 
ְּבַצחּות  ַהָּקדוֹׁש  ְּבִפיו  ֶׁשָאַמר  ַהְּקדוִֹׁשים, 
ְוַהּנוָֹרָאה  ַהְּקדוָֹׁשה  ִשיָחתוֹ  ְנִעימּות  ְמִתיקּות 
ְמאֹד ְמאֹד ַעד ֵאין סוֹף ְוֵאין ַּתְכִלית, ֶׁשָהֲעבוָֹדה 
ַקָּלה  ִיְתָּבַרְך  ה'  ַּבֲעבוַֹדת  ֶׁשַּבְּגדוֹלוֹת  ַהְּגדוָֹלה 
ַעְצָמן  ֶׁשַּמְטִריִחין  ָקָטן  ֵמֵעֶסק  ַלֲעשוֹת  ְּביוֵֹתר 
ֲהֹלא  ִּכי  ַהֶּזה.  ָהעוָֹלם  ְוִעְסֵקי  ַּפְרָנָסה  ִּבְׁשִביל 
ָאנּו רוִֹאין ַּכָּמה ְיִגיעוֹת ָיֵגַע ָאָדם ִּבְׁשִביל ִלְנסַֹע 
ָצִריְך  ַׁשָּבת  ְּבמוָֹצֵאי  ֶׁשֵּתֶכף  ָיִריד,  ֵאיֶזה  ַעל 
ִלְטעֹן  ְמאֹד  ְוֶנְחָּפז  ֲעָגָלה  ַאַחר  ּוְלַחֵּפש  ִלְטרַֹח 
ַעל ָהֲעָגָלה ִּביִגיָעה ְּגדוָֹלה. ְוַאַחר ָּכְך  ְסחוָֹרתוֹ 
ֵמֵעיָניו.  ֵׁשָנה  ּוְלַנֵּדד  ַהַּלְיָלה  ָּכל  ִלְנסַֹע  ָצִריְך 
ּוְמַׁשֵּבר ָּכל ּגּופוֹ ֵמֲחַמת ֶׁשָּצִריְך ֵליֵׁשב ַעל ֲעָגָלה 
ָּבֶהן  ַּכּיוֵֹצא  ִויִגיעוֹת  ְטָרחוֹת  ּוְׁשָאר  ְטעּוָנה 
ַּכָּידּוַע ְלָהעוָֹלם. ְוַאַחר ָּכְך ָצִריְך ַלֲעמֹד ָּכל ַהּיוֹם 
ֶהָעצּום  ַהּקֹר  ִּבימוֹת  ּוִבְפָרט  ְוכּו'  ַרְגָליו  ַעל 
ַהְּכֵבדוֹת  ְוַהִּטְרחוֹת  ַהְיִגיעוֹת  ֵאּלּו  ְוָכל  ְוכּו'. 
ְוַהָּקׁשוֹת הּוא ַמְטִריַח ַעְצמוֹ ַעל ָסֵפק. ִּכי ָסֵפק 
ְיַאֵּבד  ִאם  ְוָסֵפק  ָקָטן  ֶרַוח  ֵאיֶזה  ַיְרִויַח  ִאם 
ִעְסֵקי  ֶׁשַעל  ִנְמָצא  ְלָהעוָֹלם.  ַּכָּידּוַע  ַההוָֹצאוֹת 
ָּכְך  ָּכל  ַעְצָמן  ַמְטִריִחין  ַהֶּזה  ָהעוָֹלם  ַּפְרָנַסת 
ְוָהֲעבוָֹדה  ָקָטן.  ֶרַוח  ְסֵפק  ַעל  ָּכֵאֶּלה  ִּביִגיעוֹת 
ַעל  ְוַאף  ַהְּתִפָּלה,  ִהיא  ֶׁשַּבְּגדוֹלוֹת  ַהְּגדוָֹלה 
ְוגוְֹמִרין  ִמְתַּפְּלִלין  ְלִהְתַּפֵּלל  ְּכֶׁשעוְֹמִדין  ֵכן  ִּפי 
ַהְּקדוָֹׁשה  ַהּתוָֹרה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ִנְמָצא  ַהְּתִפָּלה. 

ָיכוֹל ָּכל ָאָדם ִלְזּכוֹת ֶאל ַהַּתְכִלית." 1.

צדיקים גדולים

ְמאֹד  ְונוָֹרִאים  ְּגדוִֹלים  ַצִּדיִקים  ֵיׁש  "ֲאָבל 
ֶׁשֵהם ְמַקְּדִׁשים ַעְצָמם ְּביוֵֹתר, ּוְמַבְּטִלין ַעְצָמן 
ָעְלָמא  ְּדַהאי  ֵמֵחיזּו  ֵעיֵניֶהם  ְוסוְֹתִמין  ְלַגְמֵרי 
ַהִּבּטּול  ְלַתְכִלית  ֶּבֱאֶמת  ֶׁשּזוִֹכין  ַעד  ְלַגְמֵרי, 
ַלֲעלוֹת  ֶּבֱאֶמת  ְוזוִֹכין  ִּבְׁשֵלמּות,  ְלֵעיל  ַהִּנְזָּכר 
ָהֶעְליוֹן  ַלַּתְכִלית  ְוִלְזּכוֹת  ַהַּמֲחָׁשָבה,  ִּבְתִחַּלת 
ּוַמִּשיִגין ַמה ֶּׁשַּמִּשיִגין ַאְׁשֵרי ָלֶהם. ְוַצִּדיִקים 
ָחִסיד  ֵאיֶזהּו  ְּבִחיַנת  ֲחִסיִדים  ִנְקָרִאים  ָּכֵאּלּו 
ַהִּמְתַחֵּסד ִעם קוֹנוֹ. ֶׁשעוִֹשים ֶחֶסד ִעם קוֵֹניֶהם 
ַעל  ּוְמַקְּבִלין  ְיֵתָרה,  ִּבְקֻדָּׁשה  ַעְצָמן  ּוְמַקְּדִׁשין 
ּוָמִרים  ָקִׁשים  ְוָהִעּנּוִיים  ַהִּיּסּוִרים  ָּכל  ַעְצָמן 
ִּבְׁשִביל ה' ִיְתָּבַרְך ַמה ֶּׁשֹּלא ִנְצַטּוּו ַעל ֶזה ְּכָלל. 
ְוֵהם זוִֹכים ֶּבֱאֶמת ַלַּתְכִלית ָהֶעְליוֹן ְוכּו' ַּכִּנְזָּכר 
ְלֵעיל. ִּכי ְּבגֶֹדל ּכָֹחם ֵהם ְיכוִֹלים ְלִהְתַקֵּים ַעל 
ְלַמה  ֶּבֱאֶמת  זוִֹכים  ֵּכן  ַעל  ַהּזֹאת.  ַהְנָהָגה  ִּפי 

ֶּׁשּזוִֹכים ַאְׁשֵרי ָלֶהם." 1.
______________________

1. ליקוטי הלכות תפילת ערבית – ד'.

המשך מעמ' קודם
תו' ס"ה

ַהִהְתַרֲחקּות ִהיא ַּתְכִלית ַהִהְתָקְרבּות. 
ִאם  ִּכי  ָהְרחוִֹקים  ְלָקֵרב  ֶאְפָׁשר  ִאי  ִּכי 
ַעל ְיֵדי ֶׁשַּיַעְמדּו ְּבִנָּסיוֹן ֶׁשל ִהְתַרֲחקּות 
ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ִנְכָנע ָהַרע ֶׁשָּלֶהם. )ג – י"א(

ָהֱאֶמת  ַהַּצִּדיק  ֶׁשל  "ַהִהְתַרֲחקּות 
ְּדָבָריו  ֶׁשְּמַכְלֵּכל  ִמְׁשָּפט,  ְּבִחיַנת  ֶזהּו 
ֶאָחד  ָּכל  ִעם  ְלַדֵּבר  ֵאיְך  ְויוֵֹדַע  ְּבִמְׁשָּפט 
ְוֶאָחד ְלָקֵרב ֶאת ֶזה ּוְלַרֵחק ֶאת ֶזה, ְוַעל 
ֶאת  ּוְמַנֶּסה  ּובוֵֹדק  ּבוֵֹחן  הּוא  ֶזה  ְיֵדי 
ְלִהְתָקֵרב  ָּבִאים  ֵהם  ִאם  ִּבְלָבָבם  ֲאֶׁשר 
ַּבִּנָּסיוֹן  עוְֹמִדים  ּוְכֶׁשֵהם  ָׁשֵלם.  ְּבֵלב 
ִּפי  ַעל  ַאף  ְלִהְתָקֵרב  ַעְצָמן  ְודוֲֹחִקין 
ְּבִחיַנת  ֶזהּו  ְמאֹד,  אוָֹתם  ֶׁשְּמַרֲחִקים 
ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ּגּוָפם  ֶׁשְּמַבְּטִׁשין  ְּבִטיָׁשא, 
ָלֶהם  ֶׁשֵּיׁש  ַהְּמִניעוֹת  ָּכל  ּוְמַׁשְּבִרין 
ִמַּבחּוץ ּוִמִּבְפִנים, ְּדַהְינּו ַהִּיּסּוִרין ֶׁשֵּיׁש 
ָלֶהם ֵמַהּמוְֹנִעים ִמַּבחּוץ ֶׁשֹּלא ְלִהְתָקֵרב 
ְלַהַּצִּדיק ְוַהִּיּסּוִרים ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ִמִּבְפִנים 
ְּבַעְצמוֹ  ַהַּצִּדיק  ֶׁשל  ֵמַהִהְתַרֲחקּות 
ַהְּמִניעוֹת  ֵאּלּו  ָּכל  ּוְכֶׁשְּמַׁשְּבִרים 
וְהַּיִּסּורִים עַל יְדֵי זֶה נִכְנָע הָרַע ׁשֶּנֶאֱחָז 
ָּבֶהם. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַּדְיָקא ֵהם ִמְתָקְרִבים 

ַלה' ִיְתָּבַרְך ֶּבֱאֶמת."

אחד יחיד ומיוחד, היה הוה ויהיה, זכני ברחמיך הרבים לכלל באחדותך באמת, אנא מלא רחמים זכני ועזרני 
עיני  ולסגור  עיני מחיזו דהאי עלמא לגמרי, להעצים  ולסתום  ותעצומות, לסגור  עז  והושיעני שאזכה להתגבר בכל 
יהיה  וסומא ממש, שלא  כעור  בזה העולם  ואהיה  ותאוותיו.  עולם הזה  על הבלי  כלל  לבלי להסתכל  בחזקה מאד, 
לי שום ראיה והסתכלות והבטה בזה העולם כלל, רק אזכה לכון את עיני ודעתי ושכלי להסתכל תמיד על התכלית 
האמתי תכלית הנצחי, עד שאזכה לידע ולהבין באמת טובך האמתי, ואזכה לדעת באמת שאין שום רע בעולם כלל, רק 
כולו טוב וחסד, ואתה מרבה להטיב עם כל בשר בכל עת ובכל שעה, כי כונתך לטובה תמיד, כי אתה חפץ לזכות אותנו 
להביאנו לתכלית האמתי לחיים נצחיים, ואזכה להיות מלא שמחה תמיד          )לקוטי תפילות ס"ה(

לעשות
מתורות
תפילות

לעשות
מתורות
תפילות

ִסיָון  ְּבחֶֹדׁש  תקס"ו  ִּבְׁשַנת  ַּבַּקִיץ 
ֶאְפַרִים  ְׁשֹלמֹה  ַהֶּיֶלד  ְּבנוֹ  ִנְפַטר 
ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה. ְוָאז ַאַחר ְּפִטיַרת ַהֶּיֶלד 
ַהַּנ"ל ְּכֶׁשָּבאנּו ֵאָליו ָאז ִהְתִחיל ְלַדֵּבר 
ֵמִעְנַין  ַהְּנָׁשמוֹת  ִּתּקּון  ֵמִעְנַין  ִעָּמנּו 
ּבוֹ  ֶׁשְּגֵדִלים  ָשֶֹדה  ֶׁשֵּיׁש  ָשֶֹדה,  ַהַּבַעל 
ְנָׁשמוֹת ּוְצִריִכין ַּבַעל ַהָּשֶדה ְלַתְּקָנם, 
ְוֶזה ֶׁשחוֵֹגר ָמְתָניו ִלְהיוֹת ַּבַעל ַהָּשֶדה 
ִׁשעּור  ְּבִלי  ַהְרֵּבה  ִיּסּוִרים  ָעָליו  ֵיׁש 
ַּכְמבָֹאר ְּבַהּתוָֹרה ַוּיֹאֶמר ּבַֹעז ֶאל רּות 
ְּבִלּקּוֵטי א' ִסיָמן ס"ה ַעֵּין ָׁשם,

ַהְּנָׁשמוֹת,  ִּתּקּון  ֵמִעְנַין  ַהְרֵּבה  ִּדֵּבר  ּוֵמָאז 
ִּבְפָרט  ִמֶּלְמֶּבְרְּג  ֶׁשָּבא  ַאַחר  ּוִבְפָרט 
ִּבְכִניָסתוֹ ְלאּוֶמין, ֶׁשָּכל ְּכִניָסתוֹ ְלָׁשם ּוַמה 
ַהּכֹל  ָׁשם  ְוִלְׁשַּכב  ָׁשם  ְלִהְסַּתֵּלק  ֶּׁשָּבַחר 
ַהְּנָׁשמוֹת  ִּתּקּון  ִּבְׁשִביל  ֶזה  ֵמֲחַמת  ָהָיה 
ִּכי  ָׁשִנים.  ְמאוֹת  ִמַּכָּמה  ִּתּקּון  ַהְּצִריִכים 
ָׁשם ְּבאּוֶמין ֶנֶהְרגּו ְנָפׁשוֹת ַרּבוֹת ְּבִלי ִׁשעּור, 
ֶׁשֶּנֶהְרגּו  ּוְרָבבוֹת,  ֲאָלִפים  ְיָלִדים  ְוַכָּמה 
ִמִּשיחוָֹתיו  ְוַכּמּוָבן  ְוכּו',  ְזַמָּנן  קֶֹדם 

ְּבאּוֶמין, ּוְקָצָתם ִנְכְּתבּו ְּבָמקוֹם ַאֵחר.
)חיי מוהר"ן – קנ"א(

 לחדד את השכל / על התורות הנלמדות בעמוד היומי
....................................................................................................................................................................................איך מכבים את צמאון הנפש?
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)ג"ל פנינים( בגימטריה "רבן שמעון בן יוחאי"  "הקשת" 

ל"ג בעומר –
גילוי הרחמים ומוחין דגדלות

והנה בהגלות נגלות השם הנזכר ביום ל"ג לעומר 
יותר  שהוא  המתחלפות  אותיות  סוד  שהוא 

רחמים כנזכר אז פסקו מלמות.
)שער הכוונות - דרושי הפסח - דרוש י"ב( 

ל"ג בעומר- ניתקן שבירת כלים ונמתקו דיני אלקים

רוב  עברו  כבר  אשר  בעומר  ל"ג  יום  בבוא  לזה 
ימי הספירה ורובו ככולו, וכאילו ניתקנו כל ימי 
הספירה ונרגשה הארת קדושת החג הבא, על כן 
פסקו אז מלמות וניתקן שבירת הכלים, ונמתקו 

דיני אלקים שהם הקטנות כידוע.
)אמרי נועם על מועדים - ל"ג בעומר(

ל"ג בעומר – נמשך רפואה למוח ולכל החולאים

הרי אשר ע"י ספירת העומר באים לבחינת תיקון 
מדת ענוה כי גם מיתת תלמידי ר"ע אשר נתהוה 
בין פסח לעצרת הי' מחמת שהיו מתנהגין בגאות 
ולא נהגו כבוד זה בזה בבחינת אנא אמלוך, וזאת 
והלאה  בעמר  אולם מל"ג  בעומר,  ל"ג  עד  היתה 
מתחילה להתנוצץ קדושת חג עצרת הבא עלינו, 
בגימטריא:  עצר"ת  כי  מיתתם,  פסקה  ואז 
כת"ר חכמ"ה בינ"ה, ולזה הוא תיקון להמוחין 
וענוה כמ"ש החכמה תחי'  והוא בבחינת חכמה 
שמתחיל  בעמר  בל"ג  תיכף  כן  ועל  בעלי'... 
התנוצצות חג השבועות נמשך רפואה על המוח, 
וממילא נמשך הרפואה על כל התתק"ג חולאים 
]בפייט  תוצאו"ת  במגינו מתחלואי  יחלצנו  בסוד 

לשחרית ליום ב' דר"ה[ כי העיקר הוא המוח.
וא"ו  אות  המליך  יצירה  בספר  שאיתא  וזה 
בהרהור וברא בו אייר, רומז דבל"ג בעמר שהוא 
ח"י ימים לחדש אייר נמשך הרפואה על המוחין 
ח"י,  עולה  וא"ו  פעמים  וג'  חללים,  ג'  שהמה 

והוא בהרהור ומחשבה.
)עטרת ישועה על התורה - פרשת אמור(

                          עניני דיומא   

חץ וקשת
חץ וקשת - סימן התגלות אור משיח

בי  בני  התלמידים  אשר  ישראל  מנהג 
רב יורו בקשת ביום הזה. והנה שמעתי 
מאת כבוד אדוני מורי ורבי הרב הקדוש 
בימי  כי  הוא:  זצוק"ל הטעם  מהרמ"מ 
ר' שמעון לא נראתה הקשת, והנה ביום 
עלותו למרום עושין הסימן הזה עד כאן 
דבריו, והוא כעין ללמד בני יהודה קשת, 
ונ"ל על דרך דברי אדומ"ו, דהנה אמר ר' 
"ברי  בריה  לר' אלעזר  יוחאי  בן  שמעון 
דתתחזי  עד  דמשיחא  לרגלי  תצפי  לא 
סימן  הוא   - נהירין,"  בגוונין  קשתא 
אשר  המשיח  מלך  של  אור  התגלות 
ביום  הנה  הגנוז,  טוב  כי  האור  יגלה 
הזהר  הקדוש  הספר  נכתב  אשר  הזה 
שהוא מהארת האור כי טוב, הגנוז מפי 
בגלות  לנו  מאיר  וזה  קדישא,  בוצינא 
יהי  צדקנו  משיח  זה  בזכות  יתגלה  עד 
אור זה אורו של מלך המשיח, והסימן 
קשתא  דתתחזי  בשעתא  בידינו  מסור 
לסימן  זה  ביום  כן  על  נהורין,  בגוונין 
בקשת. המורים  ויורו  הלזה  הטוב 

)בני יששכר - מאמרי חדש אייר - מאמר ג(

חץ וקשת – רמז לשפלות הצדיקים 
שעי"ז פועלים בתפילתם

הקשת.  מנהג  על  טעם  לומר  ונראה 
והענין הוא דידוע הקשת כל מה שמושך 
אחרי  ירוץ  אזי  לארץ  למטה  אותו 
וכמו"כ  יותר,  ברום  למעלה  החץ  כן 
יותר  בשפלות  שהם  מה  כל  הצדיקים 
יותר  ורמים  גבוהים  יחודים  מיחדים 
ויותר ותפלתם עולה למעלה מעלה, ולכן 

נקרא היחודים קשת.
והנה רשב"י בעת הסתלקותו הי' מיחד 
יחוד גדול כזה מה שאין יכולים לעשותו 
גדולה,  היותר  בהתבטלות  כ"א  וליחדו 
וזה  ממש,  כעפר  ומבוטל  בטל  שנעשה 
טמירן  מלין  "והאי  באידרא  שכתוב 
הוו בלבאי", היינו שלא הי' יכול לייחד 
יחוד כזה כ"א בעת פטירתו, ולכן ביום 
הלולא שלו עושין יו"ט, מה שאין עושין 
בהלולא של תנא אחר, לפי שזכינו בעת 
ויחוד  עליונות  סודות  שגילה  פטירתו 
ליחד  יכול  הי'  שלא  מה  ונורא  גדול 
בעונתינו  ועתה  חיותו.  בחיים  בעודו 
יחודים  לייחד  מי  לנו  שאין  הרבים 
נצרך להגיע לרחמים ע"י התפלה, כמו 
קשת,  יהודה  בני  ללמד  הכתוב:  שאמר 
פ' תפלה, ואיזהו תפלה, הנה כתובה על 
ספר הישר, על דרך שאמרו חז"ל: ספר 
הישר בתוה"ק, היינו כתרגום אונקלוס 

ובבעותי",  בצלותי   - ובקשתי  "בחרבי 
חרבי  קכ"ג.(  )ב"ב  ז"ל  שכתבו  וכמו 
ב'  שיש  פי'  בקשה,  זו  קשתי  תפלה  זו 
המקטרגים  להכרית  א'  תפלות,  מיני 
ונקרא  לצורכו  תפלה  וב'  חרב,  נק'  וזו 
קשת, ומקודם היו הצדיקים מגינים על 
הדור, ובהעדר הצדיקים צריך להשתדל 

בתפלות ובקשות.
)ישמח ישראל – בהר( 

חץ וקשת –
רמז שהזמן מסוגל להמשיך פרנסה

בל"ג בעומר הזמן להמשיך פרנסה כמו 
סוף,  ים  קריעת  ע"י  פסח  של  בשביעי 
של  מזונותיו  "קשין  חז"ל  שאמרו  כמו 
מנהג  הוא  וזה  סוף".  ים  כקריעת  אדם 
כי  בעומר,  ל"ג  ביום  קשת  שלוקחין 
שמות  ב'  עולה  קש"ת  עם  עמ"ר  ל"ג 
אכתריא"ל אדירירו"ן הרמוזין בשירת 
מן  הראשונים  שמות  ח'  ומספרן  הים 
ע"ב שמות של 'ויסע ויבא ויט' שעל ידם 
רומז שהזמן  הי' קריעת ים סוף כנודע, 
כמו  פרנסה  להמשיך  בעומר  בל"ג 

בשביעי של פסח שעת קריעת ים סוף.
)עטרת ישועה על מועדים - ל"ג בעומר( 

חץ וקשת –
להוציא את הניצוצות מהסטרא אחרא

בעומר,  בל"ג  חיצים  שיורים  ידי  על 
)הכתובות  קללות  הצ"ח  את  הופכים 
ברכות,  לצ"ח  בחוקותי(  בפרשת 
בבחינת "אז יפלח חץ כבדו" כי על ידי 
הניצוצות  כל  את  מוציאים  החיצים 
ועל  כוחם  שזה  אחרא,  מהסטרא 
וקללות  דינים  ממשיכים  הם  זה  ידי 
אותם  מחזירים  החיצים  וע"י  רח"ל, 
הופכים  הם  זה  ידי  ועל  לקדושה, 
רשב"י. בכח  זה  וכל  ברכות,  לצ"ח 

החיצים  את  להוציא  היא  העבודה  וכל 
פ"ג  בתורה  כמבואר  אחרא  מהסטרא 
ֶקֶׁשת,  ַהְּבִרית ֶׁשהּוא  ְיֵדי ִּתּקּון  ח"ב "ַעל 
ַהְּתִפָּלה,  ֶׁשִהיא  ַהִחִּצים,  ְלהוִֹציא  ָיכוֹל 
ֶׁשהּוא ַחי ִּבְרָכן ִּדְצלוָֹתא ֶׁשֵהם ְּתָלת ָוִוין, 
ְּבִחיַנת ִחִּצים, ּוְמקוָֹמם ַּבְּבִרית." ולכן על 
יכולה  התפילה  אזי  החיצים  יריית  ידי 
קדוש  גוף  לקבל  אפשר  ואז  להתקבל, 
כן  ועל  בתורה(,  שם  )כמבואר  עדן  מגן 
בל"ג  חיצים  שיותר  כמה  לירות  צריך 
נחמן,  גימטריא  כן  גם  ו'ִחצים'  בעומר. 
כל  יורה  הק'  שרבינו  לחיצים  ברמז 
הזמן בסטרא אחרא להכניעה ולהוציא 

ממנ את כל מה שבלעה.
)באר הנחל(

אור צדיקים ישמח
נרות  להדליק  הוא  תורה  ישראל  מנהג  תבין  ..."בזה 
שמתחיל  טוב  כי  האור  לכבוד  זה,  ביום  ומאורות 
ימים  טו"ב  בעומר,  ל"ג  היקר  זה  ביום  להתנוצץ 
קודם מתן תורה, ולכבוד נשמת מאור התורה בוצינא 
קדישא אשר נתגלה ביום הזה, וביום הזה עלה לשמי 
ונלך,  יומא דהילולא דיליה לאורו נסע  מרומים והוא 
מסוף  ומבהיק  המאיר  זוהר  הקדוש  ספרו  לכבוד 
כי  עד  בגלותינו  לנו  מאיר  והוא  סופו,  ועד  העולם 
יה"י  אלקים  ויאמר  ביה  דאתמר  צדקנו  משיח  יבא 
או"ר )בגימטריא ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן( זה אורו של מלך 
הגנוז,  האור  לנו  ויגלה  בימינו  במהרה  יבא  המשיח 
זה אשר  לפי  ותבין  כזהר הרקיע,  יזהירו  והמשכילים 
נתאמת לנו מאנשי אמת, אשר השמחה ביום הזה על 
ציון ר' שמעון בן יוחאי היא שלא כטבע דכתיב 'אור 

צדיקים ישמח'".   )בני יששכר - מאמרי חדש אייר - מאמר ג'(
 

"ַּפַעם ַאַחת ִּדֵּבר ִעִּמי ְוָאַמר ְּכִמְתַּגְעֵּגַע, ֵאיְך לוְֹקִחין ֶחְבַרָּיא ְּכמוֹ ֶׁשָהָיה ֵאֶצל ַרִּבי ִׁשְמעוֹן ַּבר יוַֹחאי ְוַכּיוֵֹצא,
ַוֲאִני ָהִייִתי ַּגם ֵּכן ּתוֵֹחב רֹאִׁשי ֵּביֵניֶהם ְוכּו'")חיי מוהר"ן - רפ"ה( 



לא  ְּבָׁשם  ִלי  ֶׁשָהָיה  ְוַהְּתׁשּוָקה  ַהִחּיּות  ּוֵמרֹוב 
ֲאֶׁשר  ְוָכל  ְּכָלל.  ִעִּמי  ֶּׁשַּנֲעֶשֹה  ַמה  ִהְרַּגְׁשִּתי 
ָמָצא ָיִדי ַלֲעשֹוֹת ָעִשֹיִתי. ִּכי ִהְזַּכְרִּתי ְּבָכל ַּפַעם 
ָאנִֹכי.  ֵהיָכן  ְלִלִּבי  ְוָאַמְרִּתי  ה'  ְּבַחְסֵדי 
ַעד  ָלבוֹא  ָזִכיִתי  ְּכֶעְרִּכי  ָאנִֹכי  ֲאֶׁשר 
ַרִּבי  ּכֹה. לוַֹמר ַהְּתִפָּלה ַהּנוָֹרָאה ֶׁשל 
ַהָּקדוֹׁש.  ִקְברוֹ  ַעל  יוַֹחאי  ֶּבן  ִׁשְמעוֹן 
ִצּיּון  ַעל  ִלִּבי  ִמִּקירוֹת  ַהְרֵּבה  ִשֹיִחי  ְוָׁשַפְכִּתי 
ְלַהֵּׁשם  ְוהוָֹדָיה  ֶׁשַבח  ְוָנַתִּתי  ַהָּקדוֹׁש.  ֶׁשּלוֹ 
ִיְתָּבַרְך ְּבָכל ֵעת ֲאֶׁשר ָזִכיִתי ִלְהיוֹת ְּבגוָֹרל ֶׁשל 
ְוָקדוֹׁש  ַצִּדיק  ֵזֶכר  ָחְכָמה  ְמקוֹר  נוֵֹבַע  ַהַּנַחל 
ִלְבָרָכה ְוַתְלִמידוֹ ַהָּקדוֹׁש ֲאֶׁשר ְּבכָֹחם ָזִכיִתי 
ִלְטעֹם ַטַעם ְקֻדַּׁשת ַהָּמקוֹם ַהֶּזה. ְוָהִייִתי ָמֵלא 

ִשְֹמָחה. 
)ר' יצחק בן מוהרנ"ת(

____________________ֹֹֹֹ__ֹֹֹ________.ַמָּמׁש ָּכְלָתה ַנְפִׁשי ְּבנוַֹעם ַהָּדָבר ַהֶּזה

ֶאְתמוֹל ִלְפנוֹת ֶעֶרב ְּתִהָּלה ָלֵאל ָּבאִתי ֵמִהּלּוָלא 
ַקִּדיָׁשא, ָּבַני ֶׁשִּיְחיּו ָמה אּוַכל ְלַׁשֵער ָלֶכם ּגֶֹדל 
ְלַהֵּׁשם  ִלִּבי  ְּבָכל  ֲאָבֵרְך  ַהֶּזה,  ַהָּדָבר  ִיְקַרת 
ַפייֶנע  ַא  ִאיז  ִסי  ֲעָזַרִני,  ּכֹה  ַעד  ֲאֶׁשר  ִיְתָּבַרְך 
נפלאה,  חתונה  )זה  ָפאִרין  ֶמעג  ֶמען  ֲחֻתָּנה 
ִלְראוֹת  ָהעוָֹלם  ִּפיּנוֹת  ֵמַאְרַּבע  לנסוע(  שווה 
ָהִעְנָין ַהֶּזה, ְוגֶֹדל ּתֶֹקף ָהֱאמּוָנה ְקדוָֹׁשה ֶׁשֵּיׁש 
ָּבִאים  ָּבֶזה,  ֶׁשִּיְחיּו  ִיְשָֹרֵאל  ְּבֵני  ַאֵחינּו  ְלָכל 
ִמְּטֶׁשעְרֶקְסֶיע  ְוַגם  ֲאָרצוֹת  ִמְקֵצה  ֲאָנִׁשים 
ַרב,  ּוְמַפְּזִרים הוֹן  ְמֻכָּבִדים,  ֲאָנִׁשים  ַּכָּמה  ָהיּו 
ַהַּלְיָלה,  ָּכל  ְשֵֹמִחים  ַרק  ְּכָלל  ּבוִֹכים  ְוֵאיָנם 

ְוֵתֶכף ַּבּבֶֹקר נוְֹסִעים ְלַדְרָּכם. 
ְוגֶֹדל ַהְּמִניעוֹת ֶׁשָהָיה ַהּיוֹם ּפֹה ַעל ִעְנַין ַהְּנִסיָעה 
ַהֶּגֶׁשם  ָיַרד  ִּכי  ֵמעוָֹלם,  ָּכזֹאת  ָהָיה  לא  ַהֶּזה 
ְׁשֵני ָיִמים ְרצּוִפים יוֹם ד' ְויוֹם ה', ְוָכל ּתוָֹׁשֵבי 
ַהֶּזה  ָּבֵעת  ֶׁשִּיְהֶיה  ְּבָזְכָרם  ֵאיָנם  ּפֹה  ָהָאֶרץ 
ְּגָׁשִמים ָּכֵאּלּו, ְוָכל ַאְנֵׁשי ָהִעיר ַהּזֹאת לא ָנְסעּו 
ַעד יוֹם ל"ג ָּבעֶֹמר ַּבּבֶֹקר ִּכי ַעל ַהַּלְיָלה לא ָהָיה 
ְּבֶאְפָׁשִרי ָלבוֹא ְלָׁשם, ִּכי ָכל ַהָּבִּתים ֶׁשֵּיׁש ְּבָׁשם 
ֻמְשָֹּכִרים ְלְּגִביִרים ְמֻפְרָסִמים ֶׁשָּבִאים ֵמֲאָרצוֹת 
ֶאל  ִמֶּפה  ָמֵלא  ְוַהִּמְדָרׁש  ְלָׁשָנה,  ִמָּׁשָנה  ֲאֵחִרים 
ָּכל  זוַֹרַחת  ַהַחָּמה  ַּכֲאֶׁשר  ָׁשָנה  ְּבָכל  ַרק  ֶּפה, 
ּוְבתוְֹך  ַהָּגגוֹת  ַעל  ַהחּוָצה  עוְֹמִדים  ְצָפת  ַאְנֵׁשי 
ּוְכַהּיוֹם  ֲאָרִעי,  ֻסּכוֹת  ְלַעְצָמם  ְועוִֹשֹים  ֶהָחֵצר 
זֹאת ַהַּנ"ל ִּבְלִּתי ֶאְפָׁשִרי ְלִסַּבת ַהְּגָׁשִמים ְּבֵאין 
ַמֲעצוֹר, ְוָעשֹּו ּפֹה ַהְדָלָקה ְּגדוָֹלה, ַאְך ְּביוֹם ל"ג 
ָּבעֶֹמר ַּבּבֶֹקר ַהְׁשֵּכם ְּבתוְֹך ַהֶּׁשֶטף ֶּגֶׁשם ִהְתִחילּו 
לא  ָלֶכם.  אַֹמר  ָמה  ְלָׁשם.  ִלְנסַֹע  ּפֹה  ַאְנֵׁשי 
ֶהֱאַמְנִּתי ִּכי ְיֻסַּפר ִלי ִאם לא ָרִאיִתי ְּבֵעיַני. ָנְסעּו 
ְוַהֶּגֶׁשם  ָׁשַדִים.  יוְֹנֵקי  ַּגם  ָוַטף  ְוָנִׁשים  ֲאָנִׁשים 
ָׁשַטף אוָֹתם, ְוָכל ַהֶּדֶרְך ָהָיה ָמֵלא ִשְֹמָחה ְלגֶֹדל 
ְלתוְֹך  ִלְכנֹס  ָמקוֹם  ְוָהָיה  ַהֶּזה,  ַהָּדָבר  ֲחִביבּות 
ַהִּמְדָרׁש. ּוִמּקֶֹדם ָאַמר ָּכל ֶאָחד ָּכל ַמה ֶּׁשְּבִלּבוֹ 

ְוָׁשְפכּו ַהְרֵּבה ְּדָמעוֹת ִמִּקירוֹת ִלָּבם:
ְוַאַחר ָּכְך ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ָּגְדָלה ַהִּשְמָחה 
ְּבִפיֶהם  ְוֻכָּלם  ּוָפאק.  ְקִליֶנעט  ַלָּׁשַמִים  ַעד 
ְוַהְיָלִדים ִמְתַּגְּלִחים  ִנְפָלִאים.  ְמַזְּמִרים ִנּגּוִנים 
ָּדָבר  הּוא  ַהֶּזה  ְוָהִעְנָין  ַחאַלאֶקין.  ּפֹה  ֶׁשּקוִֹרין 
ּוְמַרְּקִדים  ָלֶזה  ִׁשיִרים  ָלֶהם  ֵיׁש  ִּכי  ִנְפָלא, 
ָּכְלָתה  ַמָּמׁש  ִנְפָלִאים.  ִּבְתנּועוֹת  ַהְיָלִדים  ִעם 
ְוַהְיָלִדים ְּדפֹה ֵהָּמה  ַנְפִׁשי ְּבנוַֹעם ַהָּדָבר ַהֶּזה, 

ַהְּכָלל ֶעס  ָּכזֹאת,  ִנְרָאה  ִנְפָלִאים לא  ְמֻחָּכִמים 
ְוָאנִֹכי  ִׁשְמעוֹן.  ַרִּבי  ַמֲעֵשֹי  ִנְפָלא,  ִעְנָין  ַא  ִאיז 
ַמָּמׁש  ַהִּצּיּון  ֵאֶצל  ַלֲעמֹד  ָזִכיִתי  ָלֵאל  ְּתִהָּלה 
ֶׁשִּנְתַיְּסָדה  ֶׁשָּלנּו  ַהְּקדוָֹׁשה  ַהְּתִפָּלה  ְוָאַמְרִּתי 
ְוָנַתִּתי  ְוָנָשֹאִתי ֵעיַני ַלָּמרוֹם  ַעל ּתֶֹקף ְקֻדָּׁשתוֹ. 
ְּכֶעְרִּכי  ִאיׁש  ֲאֶׁשר  ִיְתָּבַרְך  ְלָפָניו  ְוהוָֹדָיה  ֶׁשַבח 
ַהָּקדוֹׁש.  ֶׁשּלוֹ  ִצּיּון  ַעל  ַהֶּזה  ַּבּיוֹם  ַלֲעמֹד  ִיְזֶּכה 
ָּכל  ְוָזַכְרִּתי  ִלִּבי,  ִמִּקירוֹת  ִשֹיִחי  ּוָפַרְשִֹּתי 
ָרַקְדִּתי  ָּכְך  ְוַאַחר  ֶאְצִלי  ַהִּנְרָׁשִמים  ַהְּנָפׁשוֹת 
ְלָבִבי. ַעד ֶׁשִּמּתוְֹך  ָּברּוְך ַהֵּׁשם ַהְרֵּבה ְּבִשְֹמַחת 
ַלֲחָזָרה.  ַהֲחמוֹר  ַעל  ַעְצִמי  ָיַׁשְבִּתי  ָהְרִקיָדה 
ָלֵאל  ּוְתִהָּלה  ִעִּמי.  ָהְיָתה  ִּתְחֶיה  זּוָגִתי  ְוַגם 
ָּבאנּו ְלֵביִתי ְלָׁשלוֹם ְּבִלי ׁשּום ִמְכׁשוֹל ַרק ָעֵיף 
ְוָיֵגַע. ה' ְיַחֵּזק ֶאת ּכֵֹחנּו ֲאֶׁשר ִנְזֶּכה ָלבוֹא ְלִעיר 
ַהּקֶֹדׁש ְירּוָׁשַלִים ִּתָּבֶנה ְוִתּכוֵֹנן ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו 

ַּכֲאֶׁשר ִעם ְלָבֵבנּו... 
ֶאְפָׁשר  ִאי  ַאְך  ָּבֶזה  ִמִּלים  ָמֵלא  ִלִּבי  ִמֶּזה  ְוֶיֶתר 
ַאְׁשֵרינּו  ֶׁשִּיְחיּו  ָּבַני  ַהּפַֹעל.  ֶאל  ִמּכַֹח  ְלהוִֹציא 
ַמה ּטוֹב ֶחְלֵקנּו ֶׁשָּזִכינּו ַלֲחסוֹת ְּבֵצל ְּכָנָפיו ֶׁשל 
ְמקוֹר  נוֵֹבַע  ַהַּנַחל  ְוַרֵּבנּו  מוֵֹרנּו  ֲאדוֵֹננּו  ְּכבוֹד 
ְוַתְלִמידוֹ  ִלְבָרָכה  ְוָקדוֹׁש  ַצִּדיק  ֵזֶכר  ָחְכָמה 
ְוַרִּבי זללה"ה  ּומוִֹרי  ֲאדוִֹני ָאִבי  ְּכבוֹד  ַהָּקדוֹׁש 
ֲאֶׁשר ִהְכִניס ָלנּו ַּדַעת ַעל ָּכל ָּפִנים ְלַמה ִּלְכסֹף. 
ְוִהְׁשִאירּו ַאֲחֵריֶהם ְּבָרָכה ָּכל ָהאוָֹצרוֹת ֶׁשָּלנּו...
ְּכבוֹד  ֶׁשל  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ֵאֶצל  ָהָיה  ַהַהְדָלָקה ּפֹה 
ָהֲאִר"י ֵזֶכר ַצִּדיק ְוָקדוֹׁש ִלְבָרָכה ְּבִשְֹמָחה ַרָּבה 
ָלֵאל  ּוְתִהָּלה  ַהִּמירוֹן,  ַעד  ִנְרֵאית  ְוַהַהְדָלָקה 
ָרַקְדנּו ַהְרֵּבה ְּבתוְֹך ֶׁשֶטף ַהֶּגֶׁשם ְוַאַחר ָּכְך ְּבֵבית 

ַהְּכֶנֶסת ְוַהּכֹל ְּבַאֲהָבה ּוְבִחָּבה.
)עלים לתרופה – מכתבי ר' יצחק בן מוהרנ"ת( 

____________________ֹֹֹֹ__ֹֹֹ________.אין ערך להתעוררות של ל"ג בעומר במירון

אחרונים  בימים  כבר  הק'  הציון  אצל  בפנים 
גדול  כך  כל  ההתעוררות  בעומר,  ל"ג  שלפני 
אנשים  מלא  וכבר  וערך,  שיעור  בלי  ורב 
והתבודדות  שיחה  ופרישת  בתפילה  עוסקים 
ותשובה, ובפרט בערב ל"ג בעומר, מי יהלל מי 
ימלל מי יפאר, גודל הבושה וההרהור תשובה 
אצל  לפנים  שנכנס  מי  כל  של  וההתעוררות, 

הציון הק'.
ובפרט בעת שמביאים הספר תורה, ממש אין 
התעוררות בעולם, ובושה שבושים עצמם על 
שבוכים  עד  ואהבה  ית',  מהשם  שרחוקים 
נוזלים  והדמעות  ותשובה,  אהבה  מחמת 
מעצמם. אפילו בערב יום כיפור בעת כל נדרי 
ל"ג  שבערב  להתעוררות  ערך  אין  ונעילה, 
בעומר ובל"ג בעומר במירון. וממש מי שלא 

ראה זאת לא ראה התעוררות מימיו.
ל"ג  ערב  של  המנחה  תפלת  כשמגיע  ובפרט 
מתפללים  ברסלב  חסידי  אנחנו  אז  בעומר, 
מנחה, בניגון של המנחה של ערב ראש השנה 
מלא  אחד  וכל  כזה,  ובהתעוררות  באומן, 
תפילת  ואח"כ  ודמעות,  והתעוררות  תשובה 
ולהאריך  לשער  אין  העומר  וספירת  מעריב 

כלל ההתעוררות והשמחה וכו'.
באלו  פוסקים  אינם  והתפילות  והקולות 
הזה  הזמן  וכל  רגע,  אף  והלילות  הימים 

והחדווה  השמחה  הק',  לציון  מחוץ  בחצר 
וההלולא אין לשער ולהאריך כלל, שמחה כזו 
אין דגמתה, והכלי זמר מנגנין מיום ערב ל"ג 
בעומר בצהרים ועוד קודם, עד ליל אחר ל"ג 
בעומר בלי הפסק רגע, וכן הריקוד אינו נפסק 
אין  הגג  על  ההדלקה  בעת  ובפרט  רגע.  אף 
מי שלא ראה השמחה  לשער השמחה, ממש 

הזו, לא ראה שמחה וחיות מימיו.
מה נאמר ומה נדבר כדאי לכסוף ולהשתוקק 
לראות  נפשו  ולמסור  ימיו,  כל  ולהטריח 
ותשובות  בכיות  מבפנים  בזה.  ולהשתתף 
והתעוררות, שאף ביום כיפור לא נשמע בשום 
ונגינות  מקום כזאת. ומבחוץ שמחות וחדוות 
ושמחות  חתונות  שבשום  וריקודין,  וזמירות 
של מלכים לא נשמע ולא נראה כזאת, אשרינו 

מה טוב חלקנו כאשר זכינו לזה.
)ימי שמואל – פרק נ"ו(

                          עניני דיומא   

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

תורה ס"ה - ויאמר בועז אל רות

ל"ג בעומר

ספירת הוד שבהוד
)בסידורו(  הקדוש  האר"י  מ"ש  ונודע 
רפואות,  בורא  כנגד  הוא  הוד  מדת 
והיום שהוא מדת הוד שבהוד הוא בורא 
רפואות שבבורא רפואות, ופי' הענין כמו 
היודע  יותר  שטוב  המחקרים  שכתבו 
יודע. כי  יודע שאינו  יודע, מאינו  שאינו 
היודע שהוא חולה רוצה לומר דורש על 
כל פנים מזור וארוכה ומרפא לתחלואיו, 
בורא  וזהו  רפואה,  צריך  עצמו  ולזה 
לו  שבורא  רפואות,  שבבורא  רפואות 

רפואה שידע שנצרך להרפואה.
)ישמח ישראל – בהר(

ְמַלֵּקט  הּוא  ָאז  ּוִמְתַּפֵּלל  עוֵֹמד  ְּכֶׁשָאָדם 
ַההוֵֹלְך  ְּכָאָדם  ָנִאים.  ְוׁשוַֹׁשִּנים  ְפָרִחים 
ָנִאים  ּוְפָרִחים  ׁשוֹׁשַּנִים  ּומְלַּקֵט  ּבַׂשָדֶה 
ועושה מהם אגודות יפות ונאות, ּכך הּוא 
הוֵֹלְך ַּבְּתִפָּלה ֵמאוֹת ְלאוֹת ומחבר אותיות 
ְיָפֵאר  ּוִמי  לתיבה,  ותיבה  )מילה(  לתיבה 
ֶׁשָאָדם  ְוַהִּקּבּוִצים  ַהִּלּקּוִטים  ְּפֵאר  ּגֶדל 

ְמַלֵּקט ּוְמַקֵּבץ ְּבִדּבּוֵרי ַהְּתִפָּלה.


