
ֶזה  ְּבִדין ּתוָֹרה,  ַּדָּיִנים  ִלְפֵני  ָלדּון  ֶׁשָּצִריְך  ִמי  ַּדע 
ֶּבֱאֶמת  ִּכי  ּבוֹ,  נוֶֹקֶמת  ֶׁשַהּתוָֹרה  ּוְנָקָמה  עֶֹנׁש  לוֹ 
ַהִּדין  ְלָמָׁשל  ִּכי  ּתוָֹרה,  הּוא  ּוַמָּתן  ַהַּמָּשֹא  ָּכל 

ֶׁשֵּכן  ּוִמָּכל  ּתוָֹרה  הּוא  ַּבֲחמוֹר  ָּפָרה  ַהַּמֲחִליף 
ין ַהָּדָבר ְּבַעְצמוֹ הּוא ְּבַוַּדאי ּתוָֹרה, ּוְכמוֹ  ְּכֶׁשעוֹשִֹ

ְּבֵׁשם  ֶזה  ָּכל  ֶׁשְּמַסְּפִרין 

תורה ר"פ – מי שצריך לדון בד"ת
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הל' ערלה  ד'

ָּדן  ִיְתָּבַרְך  ֶּׁשה'  ַמה  ַהֶחֶסד  ִעַּקר  א. 
ֶׁשל  ָמקוֹם  ְלִפי  ְזכּות  ְלַכף  אוָֹתנּו 
ה'  ֶזה  ְיֵדי  ֶּׁשַעל  ַמה  הּוא  ֶאָחד,  ָּכל 
ְלַכף  ֶּבֱאֶמת  אוָֹתנּו  ַמְכִניס  ִיְתָּבַרְך 
ִּבְתׁשּוָבה  אוָֹתנּו  ּוַמֲחִזיר  ְזכּות 
ַהּטוֹב  ִעַּקר  הּוא  ֶזה  ֶׁשַרק  ְׁשֵלָמה 
עוֶֹשה  ִיְתָּבַרְך  ֶׁשה'  ֲאִמִּתי  ְוַהֶחֶסד 

ִעָּמנּו ָּתִמיד. )ד - יא(
________________________

ָּתִמיד  ַלְּפִרי  ָקְדָמה  ַהְּקִלָּפה  ב. 
ְלָבֵרר  ָיֵמינּו  ָּכל  ֲעבוָֹדֵתנּו  ָּכל  ְוֶזה 
ְוַהְּפסֶֹלת  ֵמַהְּקִלּפוֹת  ַהְּדָבִרים  ָּכל 

ֶׁשָּקְדמּו ָלֶהם. )ד - יב(

ְּבַהְּפִרי  ִנְתַאֲחָזה  ֶׁשַהְּקִלָּפה  "ֵמֲחַמת 
ֶּבֱאֶמת  ֵּכן  ַעל  ָלּה,  ְוָקְדָמה  ְמאֹד 
ֶזה  ּוֵמֲחַמת  ְמאֹד  ַהֵּברּור  ָקֶׁשה 
ְונוְֹפִלים  ְּבֶזה ָהעוָֹלם  ִנְכָׁשִלים  ַרִּבים 
ַרק  ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ֶׁשּנוְֹפִלים  ְלָמקוֹם 
ַהַּצִּדיִקים ָהֲאִמִּתִּיים ִּגּבוֵֹרי ּכַֹח ֶׁשֵהם 
ְמָבְרִרים  ֵהם  ִיְצָרם  ַעל  ִמְתַּגְּבִרים 
ְּבתֶֹקף  ֶׁשֵהם  זוֹ  ַאף  זוֹ  ְוֹלא  ַהּכֹל 
ִיְתָּבַרְך  ה'  ַרֲחֵמי  ְמעוְֹרִרים  ִצְדָקָתם 
אוָֹתנּו  ָידּון  ְוֹלא  ָעֵלינּו  ֶׁשָּיחּוס  ָעֵלינּו 
ְּכַמֲעֵשינּו ַרק ִיְסַּתֵּכל ַעל ְמקוֵֹמנּו ַעל 
ְוֶאָחד ֶּדֶרְך ֵאיֶזה  ָמקוֹם ֶׁשל ָּכל ֶאָחד 

ְמקוֹמוֹת הּוא ִנְמָׁשְך ְלֶזה ָהעוָֹלם."
________________________

ִלְצעֹק  הּוא  ְוַהֶּדֶרְך  ַהֶּפַתח  ִעַּקר  ג. 
ִיְתָּבַרְך  ַלה'  ְּדִלָּבא  ֵמֻעְמָקא  ָּתִמיד 
ִיְהֶיה ֵאיְך ֶׁשִּיְהֶיה. ְוֹלא ִיְתָיֵאׁש ַעְצמוֹ 
ִהְזִהיָרנּו  ַּכֲאֶׁשר  ְלעוָֹלם  ַהְּצָעָקה  ִמן 
ִזְכרוֹנוֹ  ְוַרֵּבנּו  מוֵֹרנּו  ֲאדוֵֹננּו  ֶזה  ַעל 
ְּבַכָּמה  ִמְסָּפר  ֵאין  ְּפָעִמים  ִלְבָרָכה 

ְוַכָּמה ִמיֵני ְלׁשוֹנוֹת. )ד - טז(
________________________

ד. ֹלא ִנְמָצא ׁשּום ָרָׁשע ּוַבַעל ֲעֵבָרה 
ַעְצמוֹ  ֶאת  ִלְמצֹא  יּוַכל  ֶׁשֹּלא  ָּבעוָֹלם 
ָּבֵאי  ָּכל  ַהּכוֵֹלל  ְּתִהִּלים  ְּבֵסֶפר 
ַהַּמְדֵרגוֹת  ּוְבָכל  ַהּדוֹרוֹת  ְּבָכל  עוָֹלם 

סוֹף  ְוַעד  ֵמרֹאׁש  ֶׁשָּבעוָֹלם  לגלות את האלקות 

לעלוי נשמת  עקא בת ר' אברהם אלימלך ז"ל  

כחודו  מעט  ונפתחים  ומוקבלים  מרומים,  גבהי  ברום  עומדים  האלה,  דבריו  כל  אם אמנם  כי 
וחלקי  והשגותיהם,  ישראל  נשמות  שכל  קדמוהו,  אשר  והאריז"ל   רשב"י  במפתחות  מחט,  של 
דבריהם,  ומלבישים את  ומכנים  כביכול,  ומידותיו ממש  יתברך  חכמותיהם הם מחלקי אלוקתו 
ויורדים מעולם  בלבושים הגשמיים והמגובלים, שכל מידותיו וחלקי אלקותו יתברך נשתלשלים 

לעולם, ומדריגה למדרגה כנודע,
אבל כבר הודעתי בדברי כמה פעמים, שעל כל הצדיקים שהיו מעולם, נתעלה ונתרומם משה משיח 
האמיתי, להתחדש בהשגתו, בהתחדשות נפלא ונורא שלא היתה עוד כזאת, וגם אם הוא קנקן חדש 
באורייתא דעתיד לאתגלייא וכו', אבל הוא מלא ישן ועתיק דעתיקין, בפנימיות הנגלה שבתורתו 
יתברך, אשר ניתנה בכתב ובעל פה ממשה ליהושע וכו'.             )ביאור הליקוטים – תורה כ"ב – מפתח כ"א(

   זמן הנורא של החורבן, בזה  הזמן 
עם-ישראל,  אצל  כי  הגואל1,  נולד  דייקא 

עם-הנצח, "ַהְיִריָדה ִהיא ַּתְכִלית ָהֲעִלָּיה",2 ודווקא 
מתוך הירידה תכלית ההסתרה, שם מתחיל להתגלות 

האור העצום והגדול של הגאולה.

לא לחינם ביום תשעה באב שיהיה לעתיד יום חג,3  זוכים 

לסיים את ליקוטי-מוהר"ן ח"א,  רבים מעם ישראל 
את הספר הקדוש המאיר ומגלה את "אור הגאולה", 

להתחזק,  הכח.  בכל  להמשיך  מרמזים,  אלינו  משמים 
להתגבר על המניעות, לא להפסיק ולהסיח דעת אפילו 

לרגע מהעצות הנפלאות, ללמוד, להתבונן, להתבודד 
זה  בזכות  לקיים.  לה', להשתדל  לצעוק  כך,  על 

נזכה בביאת גואל ויום תשעה באב בקרוב 
ליום חג ושמחה יתהפך.

מעלת הלימוד

1. ירושלמי ברכות ב - ד.  2. תורה כ"ב – י"א. 3. זכריה ח' – י"ט: "ּכֹה ָאַמר ה' 
ְצָבקוֹת ... ְוצוֹם ַהֲחִמיִׁשי... ִיְהֶיה ְלֵבית ְיהּוָדה ְלָׂשׂשוֹן ּוְלִׂשְמָחה ּוְלמֲֹעִדים טוִֹבים".
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ִלְבָרָכה.  ִזְכרוֹנוֹ  טוֹב  ֵׁשם  ַהַּבַעל 
ּוַמָּתן,  ַמָּשֹא  ין  ְּכֶׁשעוֹשִֹ ֵּכן  ְוַעל 
ְוַהִּדיִנים  ְּבַהּתוָֹרה  ַרק  ַמֲחַׁשְבּתוֹ  ֶׁשְּיַקֵּׁשר  ָצִריְך 

ַהְמֻלָּבִׁשים ָׁשם, 
ּוִמי ֶׁשעוֵֹקר ַהַּמָּשֹא ּוַמָּתן ִמן ַהּתוָֹרה, ְונוֵֹפל ֶאל 
ַהַּמָּשֹא ּוַמָּתן ְּבַעְצמוֹ, ְוֵאינוֹ ְמַקֵּׁשר ַמֲחַׁשְבּתוֹ ֶאל 
ַהּתוָֹרה ַהְּמֻלָּבׁש ָׁשם, ֲאַזי ָעְנׁשוֹ, ֶׁשַאַחר ָּכְך הּוא 
ָצִריְך ָלדּון ְּבִדין ּתוָֹרה, ַוֲאַזי ָצִריְך ַלֲחזֹר ּוְלָהִביא 
ָהֲעָסִקים  ְוָכל  ַהַּמֲחָׁשבוֹת  ְוָכל  ַהְּדָבִרים  ָּכל 
ְוַעד  ִמְּתִחָּלתוֹ  ּוַמָּתן  ַהַּמָּשֹא  ִּבְׁשַעת  לוֹ  ֶׁשָהָיה 
ְּדַהְינּו  ַהּתוָֹרה,  ֶאל  ַהּכֹל  ְלָהִביא  ָצִריְך  סוֹפוֹ, 
ְוֵהם  ַהַּדָּיִנים,  ִלְפֵני  ַהּכֹל  ּוְלַסֵּפר  ַלֲחזֹר  ֶׁשָּצִריְך 

ּפוְֹסִקים ַעל ֶזה ִּדין ּתוָֹרה.

משא ומתן

מאוד  להיזהר  חובתו  לעסקיו  יוצא  כשהאדם 
במילוי  עכשיו  עסוק  חלילה  שאינו  לזכור 
רצונותיו ותאוותיו החמריים והגשמיים, אלא 
שעכשיו הוא ממש מקיים את התורה ועכשיו 

הוא מקיים וממלא רצונו ית'.
בעסקיו  עסוק  שהוא  בשעה  זוכר  שאינו  מי 
לו  ונדמה  הק'  התורה  בקיום  מתעסק  שהוא 
התורה  חיל,  עושה  ידו"  ועוצם  "בכוחו  שהוא 

נוקמת בו חלילה. 1

חיצוניות

ומתן,  במשא   - בעסקיו  מתעסק  כשהאדם 
ְּבתוְֹך  ַהַּמֲחָׁשָבה  ִחיצוִֹנּיּות  ַרק  ֶׁשִּיְהֶיה  "ָצִריְך 
ָצִריְך  ַמֲחַׁשְבּתוֹ  ְּפִניִמּיּות  ֲאָבל  ּוַמָּתן,  ַהַּמָּשא 
ליבו  בפנימיות  שיזכור  ַהּתוָֹרה,"  ֶאל  ְלַקֵּׁשר 
שכל מעשיו זה רק תורה ובירור ועליית ניצוצות 
ומתן.  המשא  על-ידי  הנעשים  תיקונים  ושאר 
יזהר  שם  וגם  בעסקים  יטפל  בחיצוניות  רק 
בהוגנות  "אמונה",  מתוך  יהיה  שהכל  מאוד 
ית' שרק הוא  ובאמונה אמתית בהשם  ביושר 

"המפרנס מקרני ראמים עד ביצי כינים". 1

התורה

 - ָעְלָמא"  הּוא  ְּבִריךְ  ֻקְדָׁשא  ָּבָרא  "ְּבאוַֹרְיָתא 
העולם נברא על-ידי התורה שכולה "אלקות". 
חיותו  שורש  דבר  ולזכור שכל  לגלות  חובתינו 

הוא האלקות המלובש בו.
"ְוָצִריְך ָּכל ָאָדם ֵליַדע ּוְלַהֲאִמין ָּתִמיד ֶּבֱאמּוָנה 
ִעְסֵקי  ְּבָכל  ֲאִפּלוּ  ֶׁשָּבעוָֹלם  ָּדָבר  ֶׁשְּבָכל  ְׁשֵלָמה 
אוִֹתּיוֹת  ֶׁשהּוא  ֱאֹלקּות  ִחּיּות  ְמֻלָּבשׁ  ְּבֻכָּלם  חֹל, 

ַהּתוָֹרה ַהְמַחֶּיה ּוְמַקֵּים ֶאת ַהָּדָבר." 2

שבירה

ובזמן  לפרי"  קודמת  "הקליפה  הזה  בעולם 
היפך  "שבירה"  הנקרא  זה  שולטת  שהקליפה 
תיקון. תפקידינו הוא להעלות את כל הדברים 
על-ידי  נעשה  זה  לתיקון,  שבירה  של  ממצב 
שבו,  לפנימיות  מתחברים  דבר  בכל  שאנו 
לחיּות האמיתי שלו שזה התורה, שהיא החיות 

המקיימת ומחייה את כל מה שיש בעולם.

יזכור  עושה  שהאדם  ומעשה  עסק  בכל  על-כן 
ית'  השם  רצון  "לעשות  רק  הוא  רצונו  שכל 
זוכה  הוא  ועל-ידי-זה  הק',"  בתורה  כמבואר 

לגלות בכל דבר את שורש הפנימיות שבו. 2

מחשבה דיבור ומעשה

להיעשות  צריך  ומתן  המשא  של  התיקון 
מעשה,  דיבור,  מחשבה,  בחינות:  בשלושה 
רק  דבר  כל  יחבר  האלה  הבחינות  שבשלושת 

להשם ית'.
משא  בכל  מחשבתו  שבפנימיות  זה   – מחשבה 
שיזהר   – דיבור  לתורה.  רק  מחובר  יהיה  ומתן 
שלא ישנה דיבורו לעולם ויעשה את המשא ומתן 

באמונה. מעשה – זה גוף מעשה המשא ומתן.

כל עשיה

עושה,  שהאדם  גשמית  עשיה  בכל  גם  כמו-כן 
צריך לתקן בחינות אלו.

ָּכל  ִּכי  ֶׁשָּבעוָֹלם,  ַהְּדָבִרים  ְּבָכל  הּוא  ֶזה  "ִעְנָין 
ַמה ֶּׁשָהָאָדם עוֶֹשֹה ֵהן ֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה אוֹ ֵאיֶזה 
ְׁשֹלָׁשה  ְצִריִכין  ְּבֻכָּלם  ְוכוּ',  ְוֵעֶסק  ְמָלאָכה 
ַהּתוָֹרה  ֶאל  ַמֲחַׁשְבּתוֹ  ְלַקֵּׁשר  ְּדַהְינוּ  ִּתּקּוִנים, 
ְיֵתָרה  ֶּבֱאמּוָנה  ּוְלִהְתַחֵּזק  ַהָּדָבר  ְּבֶזה  ַהְמֻלָּבשׁ 
ְלַהֲאִמין ֶׁשַהּכֹל ֵמִאּתוֹ ִיְתָּבַרְך ְוַעל ְיֵדי ֶזה ְמָבֵרר 
עוֵֹסק.  ֶׁשהּוא  ְוָהֵעֶסק  ָהֲעִשָֹּיה  ְיֵדי  ַעל  ִניצוֹצוֹת 
ּוְכֶׁשעוֶֹשֹה ָּכל ָהֲעָסִקים ֶׁשָּבעוָֹלם ִּבְקֻדָּׁשה זֹאת, 
ֶׁשֵהם,  ְקֻדּׁשוֹת,  ְּבָׁשֹלׁש  ִמְתַקֵּדׁש  ֶזה  ְיֵדי  ַעל 
ְקֻדַּׁשת ַהַּמֲחָׁשָבה ְוַהִּדּבּור ְוַהַּמֲעֶשֹה ַוֲאַזי ִנְתַּגֶּלה 
ְמַגִּלין ֶׁשְּבָכל ָּדָבר  ִּכי ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבוֹדוֹ, ִּכי 

ֶׁשָּבעוָֹלם ְמֻלָּבשׁ ְּכבוֹד ֱאֹלקּותוֹ ִיְתָּבַרְך." 2

בירור

"לא די שצריכין ליתן כח למלכות דק' להתגבר 
צריכין  גם  אף  דסטרא-אחרא,  מלכות  על 
הסט"א  מתוך  הק'  הניצוצות  ולהעלות  לברר 
וזה  באמונה  ומתן  משא  על-ידי  נעשה  וזה 
הניצוצות  להעלות  ומתן  המשא  כוונת  עיקר 
בבחינת  מפיהם  בלעם  ולהוציא  הקדושות 
"חיל בלע ויקיאנו", וזה נעשה גם כן רק בכח 
"מלאכתו  יעשה  ועל-כן  הק'  התורה  עסק 

עראי ותורתו קבע", 3

בכח יששכר

בבחינת  באמונה  ומתן  במשא  העוסק  זה  גם 
תמיכתו  בזכות  נמשך  כוחו  "זבולון", 
ב"יששכר" – שהם הלומדי-תורה, הממשיכים 

לו כח במשא ומתן שיהיה בשלימות כראוי.
על-ידי-זה  להתורה,  שמקושר  "על-ידי 
הקליפות  מן  הניצוצות  לברר  כח  מקבלת 
ולעלות מהם, כי בלא זה היה אפשר שיתאחזו 
גם הם בעצמן בהאמונה, וענין אחיזת הקליפות 
לב  עקמימיות  שמעקמים  מה  הוא  בהאמונה 
האדם, לשנות ולהחליף את דבריו, שלא יהיו 

____________________________באמונה ובאמת." 4 
1. כמבואר כל זה בתורה.  2. לקוטי הלכות - חו"מ - דינים 
– ד.  3. נחת השלחן – קנ"ו.  4. ביאור הליקוטים על התורה.

המשך מעמ' קודם
תו' ר"פ

ֶׁשֵאין  ַהְיִריָדה  ַּתְכִלית  ַעד 
ַרֲחָמָנא  ַאֲחָריו  ְיִריָדה 
ְּבַצֲעקוָֹתיו  ְמעוֵֹרר  הּוא  ְלֻכָּלם  ִלְצָלן 
ּוְכמוֹ  ִיְתָּבַרְך.  ַלה'  ָלׁשּוב  ּוְתִפּלוָֹתיו 
ִזְכרוֹנוֹ  ְוַרֵּבנּו  ֶׁשְּמָבֵאר ֲאדוֵֹננּו מוֵֹרנּו 
ִלְבָרָכה ֶׁש"ְּתִהִּלים ְמֻסָּגל ִלְתׁשּוָבה". 

)ד - טז(
ַהּכֹל  ֶאת  ָלדּון  ִנְזֶּכה  ֶזה  ְיֵדי  "ֶׁשַעל 
ַּדְרֵכי ַהְּתׁשּוָבה  ּוְלַהְכִניס  ְלַכף ְזכּות 
לוַֹמר  ְּדַהְינּו  ִמִּיְשָרֵאל,  ֶאָחד  ְּבָכל 
ָּתִמיד  ִיְתָּבַרְך  ַלה'  ְוִלְצעֹק  ְּתִהִּלים 

ִיְהֶיה ֵאיְך ֶׁשִּיְהֶיה" 
________________________

ְלַכף  ַעְצמוֹ  ֶאת  ַּגם  ָלדּון  ְצִריִכין  ה. 
ְזכּות ַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא יוֵֹדַע ַמְכאוֵֹבי 
ִמַּסֵּפר  ָעְצמּו  ִּכי  ְּפָׁשָעיו  ְוִרּבּוי  ַנְפׁשוֹ 
ְוכּו' ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ַאף ַעל ִּפי ֵכן ָצִריְך 
ְלַקֵּים ַּגם ְּבַעְצמוֹ ַאל ָּתִדין ַעד ֶׁשַּתִּגיַע 
ִלְמקוְֹמָך ְּכמוֹ ֶׁשְּצִריִכין ְלַקֵּים ַּבֲחֵברוֹ 
ְמקוֹם  ַּגם  ְּבַוַּדאי  ִּכי  ְוכּו'  ָּתִדין  ַאל 
ֵאינוֹ  ְּבַוַּדאי  ִּכי  יוֵֹדַע,  ֵאינוֹ  ַעְצמוֹ 
ַמה  ְוָכל  ִנְמָׁשְך  ָמקוֹם  ֵמֵאיֶזה  יוֵֹדַע 
ֶּׁשָעְברּו ָעָליו ְּבָכל ַהִּגְלּגּוִלים ּוֵמֵאיֶזה 
ָרִעים  ַהְיָצִרין  ָעָליו  ִנְמָׁשִכין  ָמקוֹם 
ְוכּו'. ְוכּו'  ֶׁשּלוֹ  ָרעוֹת  ְוַהַּמֲחָׁשבוֹת 

)ד - טז(
ְלעוָֹלם  ַעְצמוֹ  ֶאת  ְלָיֵאׁש  "ָאסּור 
ַּכֲאֶׁשר ִהְזִהיָרנּו ֲאדוֵֹננּו מוֵֹרנּו ְוַרֵּבנּו 
ְּבִלי  ְּפָעִמים  ַּכָּמה  ִלְבָרָכה  ִזְכרוֹנוֹ 
ְּבַעְצמוֹ  ַּגם  ְלַקֵּים  ְצִריִכין  ִּכי  ִׁשעּור, 
ַאל ְּתִהי ָּבז ְלָכל ָאָדם ֶׁשֹּלא ַלֲעבֹר ַעל 
ְוָׁשלוֹם.  ַחס  ָּדִמים  ְׁשִפיכּות  ִאּסּור 
ַעל ֵּכן ַּגם ְלַבּזוֹת ֶאת ַעְצמוֹ ְּביוֵֹתר ַעד 
ְוָׁשלוֹם,  ַחס  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ִלּפֹל  ֶׁשּיּוַכל 

הּוא ְּבַוַּדאי ִאּסּור ָחמּור."
________________________

ַוֲאַזי  ִמְּמקוֹמוֹ  ִנְתַרֵחק  ְּכֶׁשָאָדם  ו. 
הּוא ּתוֶֹעה ַּבִּמְדָּבר ְוֵאינוֹ יוֵֹדַע ַהֶּדֶרְך 
ָלׁשּוב ִלְמקוֹמוֹ ְּבִחיַנת ִעיר מוָֹׁשב ֹלא 
ֶאל  ַוִּיְצֲעקּו  ָהֵעָצה  ִעַּקר  ֲאַזי  ָמָצאּו 

ה'. )ד – טז(
ְלַהְרּבוֹת  ֶׁשְּצִריִכין  ַהָּדָבר  "ֵּכן 
ָּכל  ִיְתָּבַרְך  ַלה'  ְוַׁשְועוֹת  ִּבְצָעקוֹת 
ְּכמוֹ  ְלעוָֹלם.  ִיְתַיַּגע  ְוֹלא  ַחָּייו  ְיֵמי 
ִלְבָרָכה  ִזְכרוֹנוֹ  ַרֵּבנּו  ֶׁשִהְזִהיר 
ְלעוָֹלם,  ַהְּצָעָקה  ִמן  ִנְתָיֵאׁש  ְלַבל 
ֶאְפָׁשר  ִאי  ָּדָבר  ָּכל  ֶׁשל  ַהִּתּקּון  ִּכי 
ּוִבְפָרט  ֶאָחד  ְּבַפַעם  ַנֲעֶשה  ֶׁשִּיְהֶיה 
ְּבַוַּדאי  ֶׁשִּקְלֵקל  ְּכמוֹ  ֶׁשִּקְלֵקל  ִמי 
ְּבִתּקּונוֹ  ַהְרֵּבה  ְלִהְתַמֲהֵמַּה  ָצִריְך 
לוֹ  ְמַסְּיִעין  ִלָּטֵהר  ַהָּבא  ִּבְבִחיַנת 

אוְֹמִרים לוֹ ַהְמֵּתן."

____________________

       הט לבי אל עדותיך ואל אל בצע", רבונו של עולם עזרני והושיעני וזכני שאהיה דבוק בתורתך ועבודתך תמיד לעולם ועד. 
ותשים חלקי מיושבי בית המדרש ולא מיושבי קרנות. ותהיה תורתך אומנותנו בעולם הזה ותהיה עמנו לעולם הבא ואהגה 
בתורתך יומם ולילה. ואפילו בעת שיהיה ההכרח על פי רצונך לעסוק באיזה עסק בשביל פרנסה לעשות איזה מלאכה או 
משא ומתן או לנסוע איזה נסיעה וכיוצא בזה, תרחם עלי ותושיעני שגם בשעת עשית המשא ומתן והעסק תהיה פנימיות 
מחשבתי קשורה ודבוקה בך ובתורתך הקדושה המלובש באותו העסק והמשא ומתן. ולא אכניס פנימיות דעתי בתוך המשא 
ומתן ועסקי חל, רק חיצוניות מחשבתי תעסוק בהמשא ומתן, אבל בפנימיות המחשבה אהיה קשור ודבוק בך ובתורתך 
אפילו  לעולם,  דבורי  ולא אשנה  ולא אחליף  צדק  ויהיה ההן שלי  גדולה,  באמונה  ומתן  לעשות המשא  ואזכה  הקדושה. 
בשביל כל חללי דעלמא. ותהיה כל כוונתי בשעת עשית המשא ומתן למען שמך ולמען תורתך, כדי שאוכל לעסוק בתורה 

ועבודה ולהרבות בצדקה, ולקים מצותיך הקדושות.         )לקוטי תפילות – ח"א – קמ"ח – על התו'(
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לעשות
מתורות
תפילות



בעומק אפלת חשכת הגלות
"ואנכי הסתר אסתיר"1
יש לנו אור-המאיר

בעצותיו אותנו הוא מרים
"אני נהר המטהר מכל הכתמים"2

גם בחושך יש דרכים 
בהסתרה נמצאים פתחים3
כי "רחמי ה' לעולם לא כלים"

כל זאת -
הצדיק "רופא הנפשות" לנו מגלה
באהבה כאם לבנה4 אלינו פונה

בִני! קיים עצותיי ותעלה
נשמתך לך תתגלה
מהשגותיה ונועם הארותיה לך תגלה5
ולכל חמדות רוחניות תזכה
____________
1. דברים – ל"א – י"ח.  2. חיי"מ של"ב .  3. תורה ט'
ותורה קי"ב.  4. תורה ד - ח.  5. תורה כ"ב – ה.

בינו אב הרחמן, האוהב אותנו ומרחם עלינו, הוריד לנו צדיקים, א
נלחמים  למישור,  העקוב  את  והופכים  תמיד  אותנו  שמלווים 

בחושך, את ההסתרות מבטלים, ו"אור ה'" לנו מגלים.

לנו הצדיקים אומרים: בני היקרים! קחו את עצותיי, לכו אחרי, 
ואני  וחסר,  יכולים, אפילו שהוא פגום  - מה שאתם  הביאו בבקשה "לֵבנים" 
אתאמץ בשבילכם, אבנה מהם בנינים, אגלה לכם את אור ה', אגלה לכם טוב 

אמיתי מהו, אראה לכם שגם אתם יכולים...

"ִּכי ֶזה ָידּוַע ְלָכל ָאָדם ַּכָּמה ְוַכָּמה ִעִּתים עוְֹבִרים ָעָליו ְּבַגְׁשִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות ְּבגּוף ְוֶנֶפׁש 
ּוָממוֹן ְּבַפְרָנָסה ּוְבִגּדּול ָּבָניו ְּבַקְטנּוָתם ּוְבַגְדלּוָתם ְוכּו' ְוַכָּמה ִמיֵני ָצרוֹת ִמָּצרוֹת ׁשוֹנוֹת ְוַכָּמה 
ְוַכָּמה ְיׁשּועוֹת ַוֲחָסִדים ְוִנְפָלאוֹת ֶׁשה' ִיְתָּבַרְך עוֵֹזר לוֹ ְּבָכל ַּפַעם ּוִבְפָרט ְּבִעְנַין ְקֻדַּׁשת ַיֲהדּותוֹ 
ְוַהְיׁשּועוֹת  ַהָּצרוֹת  ָּכל  ְּכלּוִלים  ְוָׁשם  ַהִּיְשְרֵאִלי  ֶנֶפׁש  ַעל  ָהַרֲחָמנּות  ִעַּקר  ְוֶזה  ָהִעָּקר.  ֶׁשֶּזה 
ְוַהְיִרידוֹת ְוָהֲעִלּיוֹת ֶׁשל ָּכל ָאָדם, ִּכי סוֹף ָּכל סוֹף ֹלא ִיָּׁשֵאר ִמֶּמּנּו ְּכלּום ִּכי ִאם ַמה ֶּׁשִהְתַּגֵּבר 

ְּבַחְסּדוֹ ִיְתָּבַרְך ְלִהָּנֵצל ּוְלִהָּמֵלט ִמַּפח יוְֹקִׁשים ֵמַהְמצּוָדה ַהְּפרּוָסה ַעל ָּכל ַהַחִּיים ְוכּו'. 

ּוְבָכל ֵעת ָוֵעת ֶׁשעוֵֹבר ַעל ָהָאָדם ֵּבין ְּבִטיבוֹ ֵּבין ְּבָעקוֹ ַחס ְוָׁשלוֹם, ֵּבין ַּבֲעִלָּיה ֵּבין ִּביִריָדה 
ְּבִחיַנת  ַּלֲעשוֹת. ֶׁשֶּזהּו  ֶׁשֵּיְדעּו ֵעצוֹת ַמה  ִיָּשְשָכר  ְּבִחיַנת  ַהַּצִּדיק  ְּבֻכָּלם ֵמִאיר ָּבֶהם  ְוכּו', 

ַהָּפסּוק "ּוִמְּבֵני ִיָּשְשָכר יוְֹדֵעי ִביָנה ָלִעִּתים" ֶׁשּיוְֹדִעים ִּביָנה ֵמַהַּדַעת ְוָהְרָמִזים 

ֶׁשל ַהַּצִּדיק ֶׁשֵהִאיר ָּבֶהם ָלַדַעת ַמה ַּיֲעֶשה ִיְשָרֵאל ֶׁשֵּיְדעּו ְּבָכל ָהִעִּתים 
ֶׁשִּיָּׁשֲארּו ַעל  ַעְצָמן ְּבאֶֹפן  ְיַחּיּו ֶאת  ּוַבֶּמה  ַּיֲעשּו  ֲעֵליֶהם ַמה  ֶׁשעוְֹבִרים 

ָעְמָּדם ְוֹלא ִיְּפלּו ְוֹלא ִיְתַרֲחקּו ְלעוָֹלם."
)ליקוטי הלכות - או"ח - נטילת ידים לסעודה ובציעת הפת – ו(

תורה רס"ב

ין ְנָהרוֹת ַהַּנ"ל ְוַהּכֹל ָּבִאים ִלְׁשּתוֹת ֵמֶהם,  "ִמי ֶׁשרוֶֹצה ְלַחֵּדׁש ִחּדּוִׁשין ְּדאוַֹרְיָתא ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהן ַמָּמׁש, הּוא ָצִריְך ִלְבּכוֹת ִמּקֶֹדם, ִּכי ְּכֶׁשַּנֲעשִֹ
ה ַעל ְיֵדי ַהְּבִכי ְנָהרוֹת,  ֲאַזי ָיבוֹאּו ַּגם ֵּכן ְקִלּפוֹת ְוִסְטָרא ָאֳחָרא, ַחס ְוָׁשלוֹם, ִלְׁשּתוֹת ַּגם ֵּכן ִמָּׁשם, ַעל ֵּכן ָצִריְך ִלְבּכוֹת ִמּקֶֹדם, ַוֲאַזי עוֹשֶֹ
ה  ִּבְבִחיַנת: "ִמְּבִכי ְנָהרוֹת ִחֵּבׁש"; ֶׁשַעל ְיֵדי ַהְּבִכי ְמַתֵּקן ְנָהרוֹת, ּוִמָּׁשם ׁשוִֹתין ֵּדי ִסּפּוָקם ָּכל ַהְּקִלּפוֹת ְוִסְטָרא ָאֳחָרא. ְוַאַחר ָּכְך ְּכֶׁשעוֹשֶֹ

ְנָהרוֹת ֵמִחּדּוִׁשין ְּדאוַֹרְיָתא ֶׁשְּמַחֵּדׁש ַאַחר ָּכְך, ֲאַזי ָיכוֹל ְלַהְמִׁשיָכם ַרק ִלְמקוֹמוֹת ֶׁשָּצִריְך, ֶׁשֹּלא ִיְׁשּתּו ִמֶּמּנּו ָזִרים. 
ְוַעל ֵּכן ִחּבּור ַהֲהָלכוֹת ְוַהִחּדּוִׁשין ִנְקָרא ַמֶּסֶכת. ֶזה ְּבִחיַנת: "ְוִׁשֻּקַוי ִּבְבִכי ָמָסְכִּתי" ֶׁשָּצִריְך ִלְמסְֹך ַהַּמְׁשֶקה ִּבְבִכי, ִּכי ָצִריְך ִלְבּכוֹת ִמּקֶֹדם ַּכַּנ"ל."
)תו' רס"ב(

כתוב בספר "שיחות הר"ן" אשר פעם אחת נתן הטלית הישן 
מאד  הזהר  לו:  ואמר  מקרביו  מגדולי  לאחד  במתנה  שלו 
לכבד הטלית הזה, כי כמו מספר שערות שיש בהטלית כל 
כך דמעות שפכתי לפני השם יתברך עד שידעתי מהו טלית, 
קדם.  בוכה  הוא  תורה,  מגלה  שהוא  עת  בכל  אשר  ואמר 
מוהר"ן",  "לקוטי  הקדוש  בספרו  נפלא  סוד  זה  על  וגלה 

חלק א' סימן רס"ב.
)השתפכות הנפש – הנהגות( 

לנו  גילה  אשר  החידושין  בדברי  רוחי  את  ה'  העיר  הנה 
רבינו ז"ל בתורה רס"ב דדברי קדשו ז"ל נאמרו רק באותן 
שאדם  החידושין  אבל  מעצמו,  אדם  שמחדש  החידושין 
חזקים  ביסודות  שבנוים  קודש  בהררי  ויסודתם  מחדש 
מבני עליה ובפרט שהיסודות על דברי רבינו ז"ל, אין שום 
חשש עליהם שלא יגע בהן זר, כי היסודות הם עיקר הבניין 
על-כן יש לסמוך על דברי רבינו  ואחריהם נבנה כל הבנין, 

ז"ל שעליהם בנין כל החידושים בעה"י שיהיה לנכון...
)עונג שבת – דברים(

ְּכֶׁשָאַמר ַהּתוָֹרה ַהִּנְדֶּפֶסת ְּבִסיָמן רס"ב ְּבִלּקּוֵטי א' ַעל ָּפסּוק: "ְוִׁשֻּקַוי ִּבְבִכי ָמָסְכִּתי" ֶׁשּקֶֹדם ִחּדּוֵׁשי ּתוָֹרה ְצִריִכין ִלְבּכוֹת. ָאַמר ָאז ַעל 
ַעְצמוֹ ֶׁשְּבָכל ֵעת ֶׁשהּוא ְמַחֵּדׁש ִחּדּוֵׁשי תוָֹרה הּוא ּבוֶֹכה ִמּקֶֹדם. ַּגם ָאז ָּבֵעת ַהִהיא ָרִאינּו ְּבֵעיֵנינּו ִעְנָין ֶזה, ִּכי ְּבאוָֹתּה ָהֵעת ָאַמר ַהּתוָֹרה 
"ַוּיֹאֶמר ּבַֹעז ֶאל רּות", ְּביוֹם ָוא"ו ֶעֶרב ַׁשַּבת קֶֹדׁש, ַקִיץ תקס"ו. ַּגם קֶֹדם ָלֶזה ָאַמר ַהּתוָֹרה "ַּדע ֶׁשֵּיׁש ָאִריְך ַאְנִּפין ִּדְקִלָּפה ְוכּו'" ְּבִסיָמן 

רמ"ב, ּוְביוֹם ֲחִמיִׁשי ֶׁשְּלָפָניו ָּבָכה ְלָפֵנינּו, ְוַאַחר ָּכְך ְּביוֹם ַׁשָּבת ֶׁשְּלַאֲחָריו ָאַמר ָהִעְנָין ַהַּנ"ל ַעל ָּפסּוק, ְוִׁשֻּקַוי ִּבְבִכי ָמָסְכִּתי.
)חיי מוהר"ן – ל"א( 

בבכי  "ושיקויי  על-שם  נקרא  ז"ל שמסכת  רבינו  מה שכתב 
מסכת", כי התנאים בכו הרבה לפני השם ית' קודם שחידשו 
חידושין דאורייתא ובוודאי גם הבעל מחבר ה"קצות" בכה 
לפני ה' מקודם וכן מי שלומד בספרו אם הוא מתבודד ובוכה 
לפני ה' קודם, מאיר לו אור התורה ביותר ובוודאי מן החצות 

בחינת "שפיכת שיח" נוח גם הקצות יותר.
)גנזי-אבא מ"ט(

זו  כאשר כל זמנו של האדם מנוצל רק לתורה ותפילה, לא 
בלבד שהוא דבוק תמיד בהשם ית', אלא גם תורתו היא תורה 
אחרת לגמרי, ובוודאי היא תבלין ראוי נגד היצר הרע, ויתכן 
שתלמוד  רבינו  כמאמר  הלימוד,  בשעת  דמעות  להוזיל  גם 

בבלי נעשה על-ידי בכיה. )תו' רס"ב( 
בעינינו זכינו לראות יהודים, לומדים מופלגים, בעלי מוחות 
היו  כך  כדי  ותוך  בעיון,  גמרא  דף  לומדים  שהיו  ענקיים, 
ובוודאי  הוא,  ברוך  דבקות בהקדוש  דמעות מרוב  מורידים 
כזו  תורה  כי  היום"  כל  שיתפלל  "הלוואי  התקיים  אצלם 

ותפילה חד הם: "דבקות בהקדוש ברוך הוא".
)דיבורי אמונה ח"ב(

לכבוד סיום

ליקוטי
מוהר"ן

ח"א

עצות
הצדיק
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ְּבִתְׁשָעה  ֶׁשאוְֹמִרים  ֵאיָכה  ְּבִחיַנת  ֶזה      
ִּכי  ָזָהב",  יּוַעם  "ֵאיָכה  ְּבִחיַנת  ְוֶזה  ְּבָאב. 
ַהַּצִּדיִקים  ִהְסַּתְּלקּות  ַעל  ֵהם  ַהִּקינוֹת  ִעַּקר 
ֵּבית  ְּכֻחְרַּבן  ִּכְפַלִים  ֶׁשְּׁשקּוָלה  ָהֲאִמִּתִּיים 
ַּכּצֹאן ֲאֶׁשר  ַעְכָׁשו  ְיֵדי ֶזה ָאנּו  ְוַעל  ַהִּמְקָּדׁש. 
הּוא  ִמי  יוְֹדִעין  ָאנּו  ֵאין  ִּכי  רוֶֹעה.  ָלֶהם  ֵאין 
ּוְלַחֵּפש  ִלְצעֹק  ְצִריִכין  ְוָאנּו  ָהֱאֶמת.  ַהַּצִּדיק 
ּוְלַבֵּקׁש ֵאיָכה ֵאיָכה ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת ֶׁשֶּנֱחַׁשְך 
ֶׁשֶּזהּו  ִמֶּמּנּו,  ֵליַדע  זוִֹכין  ֶׁשֵאין  ֶאְצֵלנּו  אוֹרוֹ 
ָהֱאֶמת  ֶׁשַהַּצִּדיק  ְוכּו'.  ָזָהב  יּוַעם  ְּבִחיַנת 

ַהֶּנֱחָמד ִמָּזָהב יּוַעם ְוֶנֱחַׁשְך אוֹרוֹ ֶאְצֵלנּו. 

ִלְבָרָכה  ִזְכרוָֹנם  ַרּבוֵֹתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ּוְכמוֹ 
ַעל  יּוַעם  ֵאיָכה  ְמקוֵֹנן  ָהָיה  ֶׁשִּיְרְמָיה 
ּדוֹר  ְּבָכל  ְוֵכן  יֹאִׁשָּיהּו.  ַהַּצִּדיק  ִהְסַּתְּלקּות 
ְוִהְתַעְּלמּות  ִהְסַּתְּלקּות  ַעל  ְמַרֵּמז  הּוא  ָודוֹר 
אוֹר ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת ֶׁשַּבּדוֹר. ְוֶזהּו ֵאיָכה יּוַעם 
זוִֹכין  ְוֵאין  ֶאְצֵלנּו.  אוֹרוֹ  ֶׁשֶּנֱחַׁשְך  ַּכַּנ"ל  ָזָהב 
נוָֹסף  עוֹד  ִאם  ִּכי  ֶזה  ַּדי  ְוֹלא  ֵמאוֹרוֹ.  ֵלָהנוֹת 
ִיְׁשֶנה ַהֶּכֶתם ַהּטוֹב  ִּכי ַּגם  ָיגוֹן ַעל ַמְכאוֵֹבנּו. 
ֶׁשַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת ַהִּנְמָׁשל ְלֶכֶתם ַהּטוֹב ָּכל ָּכְך 
ֶנֱחַׁשְך אוֹרוֹ ִמִּיְשָרֵאל ַעד ֲאֶׁשר ִנְׁשַּתֶּנה ָהֱאֶמת 
ַרע.  ְוַלּטוֹב  טוֹב  ָלַרע  אוְֹמִרים  ִּכי  ְלַגְמֵרי, 
ְוֶזהּו "ִיְׁשֶנא ַהֶּכֶתם ַהּטוֹב", ֶׁשִּנְׁשַּתֶּנה ַהֶּכֶתם 
ָעָליו  ֶׁשְּמַדְּבִרין  ָהֱאֶמת  ַהַּצִּדיק  ֶׁשהּוא  ַהּטוֹב 
ְּבֶׁשֶקר.  ּוַמֲחִליִפין ָהֱאֶמת  ּוְמַׁשִּנין  ָהָרעוֹת  ָּכל 
ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִּתְׁשַּתֵּפְכָנה ַאְבֵני קֶֹדׁש ְּברֹאׁש ָּכל 
חּוצוֹת ֶׁשֶּזה ֶנֱאַמר ַעל ִהְסַּתְּלקּות ְוִהְתַעְּלמּות 
ּוִמְתַּגְּבִרין  ַּבִית  רֹאׁש  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ַהַּצִּדיק 
ַהְמֻפְרָסִמים ֶׁשל ֶׁשֶקר ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת רֹאׁש ָּכל 
אוֹר  ֵאיפֹה  ֵאיָכה  יוְֹדִעין  ֵאין  ַוֲאַזי  חּוצוֹת... 
ֵאיָכה  ְמקוְֹנִנין  ָאנּו  ֶזה  ְוַעל  ָהֱאֶמת?  ַהַּצִּדיק 
יּוַעם ָזָהב ֶׁשֶּנֱאַמר ַעל ִהְסַּתְּלקּות ְוִהְתַעְּלמּות 

אוֹר ַהַּצִּדיק.

"ֵאיָכה"  ְוַהְּצָעָקה  ַהִּקינוֹת  ְיֵדי  ַעל  ֲאָבל 

ְוִנְזֶּכה  אוֹרוֹ  ָלנּו  ֶׁשִּיְתַּגֶּלה  זוִֹכין  ָאנּו 
ַהִּׁשיר  ֶׁשִּיְּתַער  ַעד  ְׁשֵלָמה  ֶלֱאמּוָנה 
ֶׁשֶּלָעִתיד ֶׁשָאז ִּתְגַּדל ַהִּשְמָחה ְמאֹד ּוְכמוֹ 
ֶׁשָאְמרּו ַרּבוֵֹתינּו ִזְכרוָֹנם ִלְבָרָכה ִשישּו ִאָּתּה 

ָמשוֹש ָּכל ַהִּמְתַאְּבִלין ָעֶליָה ְוכּו'.

)ליקוטי הלכות - או"ח - נטילת ידים לסעודה ובציעת הפת – ד( 
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                          עניני דיומא   

תשעה באב
ֵצא ָבּה"... ְמָחה ִיּמָ ׂשֹון ְוׂשִ ֵעֶדן ... ׂשָ ָרּה ּכְ ם ִמְדּבָ ׂשֶ ל ָחְרֹבֶתיָה ַוּיָ י ִנַחם ה' ִצּיֹון ִנַחם ּכָ "ּכִ

בראשית )יצורף תא"י שר"ב( ר"ת: 

ת'שעה  א'ב  י'הא  ש'מחה  ר'בה  
)אגרא דכלה(ב'גאולה. 

איתא שבתשעה באב נולד משיח. וכן בכל דור 
נולד בט' באב בחינת משיח.

)פרי צדיק - מנחם אב(

_____________________________.בתשעה באב נמשך חיות חדש

כי- ליגדל  יכול  אין  בארץ  תבואה  כשזורעים 
אם שירקב תחלה עד שיהיה לאין ממש ונשאר 
שבולת  ויגדל  שיכול  כח  גדול  בהעלם  שם 
וילבוש  צורה  יפשוט  בבחינת  והוא  שלימה 
צורה באותו רגע שהוא לאין ממש תיכף הוא 
מלביש צורה והוא מחמת שגברו בו הקליפות 
כח  גדול  בהעלם  נשאר שם  כח שכחה  שהוא 

זכרון והבן היטב. 
נפילה  בו  שהיה  מחמת  באב  ט'  ביום  ועל-כן 
כח  גדול  בהעלם  שם  נשאר  מאוד  גדולה 
הגאולה ונולד בו משיח. ולכן יושבין בט' באב 
על הארץ שהוא בבחינת נפילה ואח"כ הולכין 
על הקברות לומר הרי אנו חשובין כו' ומחמת 
לאין  שהוא  מאוד  עד  גדול  השפלות  תכלית 
המחיה  כח  גדול  בהעלם  שם  נשאר  ממש 
חיות חדש ומקבל כל איש ישראל חיות חדש 

תיכף בבחי' יפשוט וכו'. 
)אמרי פנחס - שער ד( 

_____________________________.לא ליפול מהמוחין דקטנות

מוחין  בשעת  לזכור  האדם  שצריך  הכלל 
בקרבו  רושם  ולעשות  עצמו  להכין  דגדלות, 
יפול  לא  ההתלהבות  ממנו  שיסתלק  הגם 
ויתחזק  ויהיה מהמנצחים קרבא  ח"ו  לגמרי 
"אמור  שכתוב  מה  רומז  וזה  בה'.  וישען 
להזהיר  רש"י  ופירש  ואמרת",  הכהנים  אל 
מוחין  בשעת  דהיינו  הקטנים,  על  הגדולים 
דגדלות להזהיר עצמו על שעת הקטנות ולחזק 

את עצמו, 
וכן בכל הזמנים למשל בשבתות וימים טובים 
לעבודתו  נפלא  בחשק  ההתלהבות  זמן  שאז 
יתברך שמו, צריך האדם להכין עצמו על ימי 
בבוראו  כן  גם  מקושר  שיהיה  הבאים  החול 
ית"ש, וכן ביום א' דפסח אמרו רז"ל הסימן 
באב.  תשעה  הוא  דפסח  א'  א"ת  ב"ש,  א"ת 
א'  ביום  עצמו  לקשר  האדם  צריך  כן  ואם 
באב  בט'  שאפילו  עד  בבוראו  היטיב  דפסח 
שהוא יום הירידה מכל המדרגות יהיה גם כן 
מקושר בעבודת השי"ת, וזה רומז ביום טובה 
היה בטוב, וגם אז ראה והביט על יום רעה, 
שיבא בירידת המוחין והכן עצמך עליו שלא 

תפול בו.
)עבודת ישראל([

_____________________________.ביום תשעה באב נתכפרים העוונות

אדמו"ר  אבי  מכ"ק  ביחוד  ששמעתי  מה 
שהגיד  מה  פי  על  הצומות,  בענין  זצללה"ה 
הקדוש הרבי מלובלין זצללה"ה בפסוק "לא 
שנעשו  הנסים  כל  כי  צרה",  פעמים  תקום 

שנה  ובכל  זמן,  באותו  רושם  נעשה  לישראל 
מה,  בצד  הנס  מתעורר  הזה  הזמן  כשמגיע 
שמתעוררים  המועדים  ושאר  פסח  כענין 
הצרות  אך  הנס,  בשעת  אז  שהיו  האורות 
"לא  וזהו  בזמן,  רושם  מהן  נשאר  לא  רח"ל 
תקום פעמים צרה" - שמן הצרה אינו נשאר 

רושם בזמן לפעם אחרת, עכ"ד. 
הצומות  ענין  מהו  להבין  צריך  זה  לפי  אך 
באותן  אז  דהנה  וי"ל  הזה.  בזמן  שנה  שבכל 
הצרות נטלו ישראל הפוכי על כל עוונותיהם 
והצרות היו להם לכפרת עון עד שנעשו נרצים 
לאביהם שבשמים, וע"כ אמרו ז"ל "כשנכנסו 
נכרים להיכל ראו כרובים המעורין זה בזה", 
אף שבזמן שאין עושין רצונו של מקום הפכו 

מחמת  מעורין  היו  אז  מ"מ  מזה,  זה  פניהם 
ממנו  נשארה  זה  וריצוי  רצויין,  אז  שנעשין 
אבל  הזה.  בזמן  שנה  בכל  לדורות  רשימה 
השמים  מן  הבאין  ולאורות  דבר  שלכל  ידוע 
צריכין למטה מעשה שיהי' כלי להכיל, וכמו 
הנשמה שמן העליונים אי אפשר לה להיות 
תקנו  ע"כ  אותה,  שנושא  גוף  בלתי  למטה 
ז"ל הצומות שיהיו כלים להכיל את הריצוי 
והאורות, מעין אז שהצרות היו כלים לריצוי. 

עד כאן דבריו הקדושים.
)שם משמואל - פרשת דברים(

_____________________________.רפואת הנפש

הנשה":  גיד  את  ישראל  בני  יאכלו  לא  כל  "על 
בני  יאכלו  שלא  רמז  א'ב,  ת'שעה  ר"ת   - א"ת 
ישראל בתשעה באב. "והוא צולע על ירכו" - רמז 
רש"י  פירש   - וגו'"  השמש  לו  "ויזרח  לגלות. 
תיכף  פירוש  בשבילו,  לזרוח  מהרה  לרפאותו 
קודם  השמש  בהתנוצצות  ליעקב  רפואה  היה 
במהרה  הגואל  שיבא  שקודם  רמז  צאתה  עת 

בימינו יתרפאו כל נפשות ישראל בב"א.
)אוהב ישראל - וישלח( 


