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ָאמנָם אֵ ין לָ נּו עֵ סֶ ק ּבְ נִ ְסּתָ רו ֹת ,אַ ְך ַאף עַ ל ּפִ י כֵ ן ּכָ ל מַ ה ֶּׁשָאנּו יְ כו ֹלִ ין לְ הָ בִ ין מֵ הֶ ם רְ מָ זִ ים לַ עֲבו ֹדַ ת
וְ ִאם ְ

ה' יִ ְתּבָ רַ ְך מַ ה ּטו ֹב ּומַ ה ּנָעִ יםּ ,בִ ְפרָ ט עַ ל ִּפי הַ הַ ְקּדָ מו ֹת ֶׁשל רַ ּבֵ ינּו זִ כְ רו ֹנו ֹ לִ בְ רָ כָ ה ֶׁש ִּב ְכלַ ל ְּדבָ רָ יו
ּכָ ל ּדִ בְ רֵ י קַ ּבָ לַ ת הָ אֲ רִ "י זַ"ל וְ הַ ּז ֹהַ ר הַ ּקָ דו ֹׁש וְ כּו'ּ ,כַ אֲ ֶׁשר נִ ְׁשמַ ע ִמ ִּפיו הַ ּקָ דו ֹׁש ,עַ ל ּכֵ ן ּכָ ל מַ ה
ֶּׁשּנְ פָ רֵ ׁש ּדִ בְ רֵ י הַ ּכַ ּוָנו ֹת עַ ל ִּפי הַ ְקּדָ מָ תו ֹ ,הַ ּכ ֹל אֱ מֶ ת וָצֶ דֶ קּ ,כִ י ּדְ בָ רָ יו זִ כְ רו ֹנו ֹ לִ בְ רָ כָ ה הֵ ם ְּכלָ לִ ּיּות
ּגָדו ֹל וְ כּו' וְ אֵ ין ּכָ אן ְמקו ֹמו ֹ לְ הַ אֲ רִ יְך ּבָ זֶה ּכָ אן.
(ליקוטי הלכות  -או"ח  -ראש חודש – ה)

תורה פ"ד  -במה הארכת ימים

טוב בכל יום...
ִאיתָ א ּבַ ּזהַ ר הַ ּקָ דו ֹׁש' :לא ִּת ְׁשּכַ ח יו ֹם ּדְ לֵ ית ּבֵ ּה
טו ֹב' ,וְ אֵ ין טו ֹב אֶ ּלָ א ּתו ֹרָ ה ,הַ יְ נּו ּכִ י ּבְ כָ ל יו ֹם יֵׁש
ּבו ֹ טו ֹב הַ ּגָנּוז הַ יְ נּו רָ זִ ין ּדְ או ֹרַ יְ תָ א הַ ַּׁש ָּיךְ לְ זֶה
הַ ּיו ֹם ,אַ ְך ְּכ ֶׁשָאדָ ם רו ֹצֶ ה לַ הֲ גו ֹת וְ לַ חֲ ׁשב ּבְ דִ בְ רֵ י
ּתו ֹרָ ה הַ יְ נּו ְּברָ זִ ין ּדְ או ֹרַ יְ תָ א וְ הּוא אֵ ינו ֹ ּכְ דַ אי
ּומבַ לְ ּבְ לִ ים
לָ זֶה ,אֲ זַי ּבָ ִאים נְ חָ ִׁשים וְ עַ ְקרַ ּבִ ים ְ
מַ חֲ ַׁש ְבּתו ֹ ְּדלָ א יֵעו ֹל לַ אֲ תָ ר ּדְ לָ או ּדִ ילֵ הּ .וְ אֵ ּלּו הֵ ם
ּומבַ לְ ּבְ לִ ים או ֹתו ֹ,
הַ ּמַ חֲ ָׁשבו ֹת הַ ּבָ ִאים לְ הָ ָאדָ ם ְ
וְ עַ ל-יְ דֵ י ֶׁשהָ ָאדָ ם רו ֹצֶ ה וְ חו ֵֹׁשק עַ ד ְמאד לִ כְ נ ֹס
ּומדַ ּבֵ ק עַ צְ מו ֹ ּבְ ִמּדו ֹת טו ֹבו ֹת
אֶ ל הַ ּטו ֹב הַ ּגָנּוז ְ
ּופתָ ִחים לִ רְ או ֹת
ָאז הַ ִּמּדו ֹת טו ֹבו ֹת הֵ ם ְׁשעָ רִ ים ְ
ּולְ הַ ִׂשיג עַ ל יָדָ ם הַ ּטו ֹב הַ ּגָנּוז ֶׁשּבְ כָ ל יו ֹם ,וְ ָאז
ּכָ ל יו ֹם וָיו ֹם ָאר ְֹך וְ גָדו ֹל אֶ צְ לו ֹ עַ ד ְמא ֹד ּכִ י רו ֹאֶ ה
ּומַ ִׂשיג הַ ּטו ֹב הַ ּגָנּוז הַ יְ נּו רָ זִ ין ּדְ או ֹרַ יְ תָ א הַ ַּׁש ָּיךְ
ָמים1.
לְ כָ ל יו ֹם .וְ זֶהּו ִעּקַ ר אֲ רִ יכּות י ִ

טוב
כל אחד מחפש שיהיה לו רק טוב ...אולם טוב
זה רק תורה!!! ' -אין טוב אלא תורה' ,שם
בתוך המילים הקדושות של התורה הקדושה
מתחבא כל הטוב והנועם שבעולם.
"וזהו דבר הושע הנביא" :לִ י יִ זְ עָ קּו אֱ ֹלהַ י
יְ דַ עֲנּוָך יִ ְׂשרָ אֵ לָ ,זנַח יִ ְׂשרָ אֵ ל טו ֹב אוֹיֵב יִ רְ ּדְ פו ֹ".
ופירש באיכה רבה ובירושלמי על זה המקרא
'אין טוב אלא תורה' .ופירוש הכתוב שישראל
צועקים להקדוש ברוך הוא 'אלהי ידענוך' -
הלא אנו אוהבים אותך ורוצים לעבדך ,ורחמנא
לבא בעי .ועל מה אתה מרחיקנו? השיב הנביא
בשם ה'' :זנח ישראל טוב'  -זו התורה' .אויב
ירדפו'  -ידיעת ה' בלי תורה אינו כלום2 ".

נחשים
"ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית"
– בכל יום מתגלה טוב חדש ומיוחד השייך לאותו
היום .רק צריך תפילה שיזכה להנצל מהנחשים
המסתירים ומעלימים ומכסים על הטוב.



"וְ עַ ל ּכֵ ן צָ רִ יְך ֶׁשּיִ ְהיֶה עִ ּקַ ר ְּת ִפּלָ תו ֹ ֶׁשּיִ ּנָצֵ ל
ִמ ֶּׁש ֶטף מַ יִ ם רַ ּבִ ים ֶׁשהֵ ם ּבְ ִחינַת נְ ִׁשיכַ ת עַ ְקרָ ב
ֶׁשּנִ ְמ ָׁשְך ִמּדִ ינִ ים ִמּבְ ִחינַת ִמ ְׁשּפָ ט ֶׁשהּוא הּוא
הַ ְמעַ ּכֵ ב וְ הַ ּמוֹנֵעַ אֶ ת הַ ְּמצִ יָאה טו ֹבָ ה ֶׁשּתָ בו ֹא,
אֲ בָ ל ּכְ ֶׁשּיִ ְתּפַ ּלֵ ל ֶׁשּיִ ּנָצֵ ל ִמּמֶ ּנּו עַ ל יְ דֵ י זֶה י ְַמ ִּתיק
וִ יבַ ֵּטל הַ ּדִ ינִ ים וְ ָאז ּבְ ִחינַת הַ ְּמצִ יָאה ִמּמֵ ילָ א
ּתָ בו ֹאּ ,כִ י ּדַ רְ ּכו ֹ לְ הֵ ִטיב ּתָ ִמיד וְ כַ ּנַ"ל וְ עַ ּיֵן מַ ה
ּקּוטי
ֶּׁש ִאיתָ א ּבַ ּז ֹהַ ר הַ ּקָ דו ֹׁש ּומּובָ א אֶ צְ לֵ נּו ּבְ לִ ֵ
א ִסימָ ן פדּ ,דְ לֵ ית יו ֹם ּדְ לֵ ית ּבו ֹ טו ֹב ,אַ ְך ּכַ ּמָ ה
נְ חָ ִׁשים וְ עַ ְקרַ ּבִ ים ָסחֲ רִ ין לֵ ּה ּדְ לָ א יֵעו ֹל לְ הַ הּוא
ׁשם3".
טו ֹב וְ כּו' ,עַ ּיֵן ָ

רצון
עיקר הלחימה כנגד הנחשים הארורים,
הנלחמים בכל כוחם להסתיר את האור ,הוא
כח המחשבה והרצון.
דהיינו ,ברגע שהאדם מגביר ומחזק את
מחשבתו לטוב ,הוא מחפש להיטיב דרכיו,
הוא מדבק את עצמו למידות טובות .כך הוא
זוכה להתחבר לטוב ולגלות את הטוב החדש
שהתגלה בזה היום.
לכן נאמר אצל אברהם אבינו ע"ה 'ואברהם
זקן בא בימים' ,4כי אברהם אבינו איש החסד,
בכח הטוב והחסד זכה לבוא עם כל ימיו ,הוא
זכה בכל יום ויום מימי חייו לגלות את הטוב
המיוחד המסתתר באותו היום.
"ועזרני והושיעני שאזכה להאריך את ימי
בקדושה ובטהרה גדולה שאזכה לקדש את
מחשבתי בקדושה גדולה .ותזכני לאחוז
במידתו של אברהם אבינו איש החסד ,שאזכה
להיות ותרן בממוני ,ולעשות טוב וחסד באמת
עם כל מי שצריכין להטיב עמהם ולגמול להם
חסד כפי רצונך הטוב באמת5".

מוחין
"וְ הָ עִ ּקָ ר זו ֹכִ ין לָ זֶה עַ ל-יְ דֵ י ִמּדַ ת
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– גבית חוב מהלקוחות ואפותיקי ה'

א .הַ ּבְ ִחירָ ה וְ הַ ּנִ ּסָ יו ֹן ,הַ ּכ ֹל ְּבעִ נְ יָן
זֶה ּ -כִ י ּדֶ רֶ ְך ה' יִ ְתּבָ רַ ְך ֶׁשּמֵ ִאיר ּפָ נָיו
ּובתו ְֹך ּכָ ְך מַ ְס ִּתיר ּפָ נָיו וְ זֶה
ּבְ כָ ל ּפַ עַ ם ְ
ּובפְ רָ טֵ י
ּובפְ רָ ִטּיּותִ ,
הּוא ּבִ כְ לָ לִ ּיּות ִ
ּפְ רָ ִטּיּותִּ .ב ְכלָ לִ ּיּות זְ מַ ן ּכָ ל הָ עו ֹלָ ם.
ּובִ פְ רָ ִטּיּות ְּבכָ ל ּדו ֹר וָדו ֹר .וְ כֵ ן ְּבכָ ל
ָאדָ ם ּובְ כָ ל זְ מַ ן ,וְ עַ ל יְ דֵ י זֶה ּכָ ל
הַ ּנִ ּסָ יו ֹן וְ הַ ְּב ִחירָ ה ֶׁשל ּכָ ל ָאדָ ם ְּבכָ ל
עֵ ת ּכָ ל יְ מֵ י חַ ּיָיו( .ה – ג)
"מי ֶׁשּמֵ ִש ֹים לֵ ב לָ זֶה יָכו ֹל לִ רְ או ֹת
ִ
ְקצָ ת ִמּזֶה ּבְ כָ ל הַ הַ רְ ּפַ ְתקָ או ֹת
וְ הַ ְּתלָ או ֹת וְ הַ הַ ּצָ לו ֹת וְ הַ הַ רְ חָ בו ֹת
וְ הַ יְ ׁשּועו ֹת הַ ּנִ ְפלָ או ֹת הָ עו ֹבְ רִ ין
עָ לָ יו ּבְ כָ ל יְ מֵ י חַ ּיָיו ּובְ יו ֹתֵ ר ּבְ עִ נְ יַן
הַ ּפַ רְ נ ָָסה".
________________________

בִ .מי ֶׁשחָ פֵ ץ ּבֶ אֱ מֶ ת לְ ִה ְתקָ רֵ ב לַ ה'
יִ ְתּבָ רַ ְך ּולְ תו ֹרָ תו ֹ הַ ְּקדו ָֹׁשה הּוא רו ֹאֶ ה
ּגַם עַ ּתָ ה ּבְ כָ ל ּפַ עַ ם הֶ ָארַ ת ּפְ נֵי ה'
וַחֲ סָ דָ יו וְ נִ פְ לְ או ֹתָ יו הַ ּנו ֹרָ או ֹת ּבְ תו ְֹך
ע ֹצֶ ם הַ הַ ְסּתָ רו ֹת הָ רַ ּבו ֹת ְמא ֹד( .ה – ג)
________________________

גּ .כָ ל ָאדָ ם ֶׁשּבָ עו ֹלָ ם יָכו ֹל לִ ְראו ֹת
נִ פְ לְ או ֹת ה' ְּבפַ ְרנָסָ תו ֹ .וַאֲ פִ ּלּו ִמי
ּומצ ְֻמצֶ מֶ ת ְמא ֹד,
ֶׁשּפַ רְ נָסָ תו ֹ ְּדחּוקָ ה ְ
ַאף עַ ל ּפִ י כֵ ן ּגַם זֶה ְמעַ ט הַ ּמָ זו ֹן
וְ הַ ּכְ סּות ֶׁש ְּב ִצ ְמצּום ,הַ ּכ ֹל ּבָ א לו ֹ
ּובהַ ְׁשּגָחָ ה ּגְ דו ֹלָ ה
ּבִ דְ רָ כִ ים נִ פְ לָ ִאים ְ
מֵ ִאּתו ֹ יִ ְתּבָ רַ ְך עַ ל יְ דֵ י ִסּבו ֹת ׁשו ֹנו ֹת
ֶׁש ִּסּבֵ ב ה' יִ ְתּבָ רַ ְך עַ ד ֶׁשּפִ ְרנֵס וְ זָן
או ֹתו ֹ ּבְ כָ ל יו ֹם( .ה – ד)
________________________

דּ .כָ ל ָאדָ ם ְּכפִ י ִקּיּומו ֹ אֶ ת הַ ּתו ֹרָ ה
ּוכפִ י ִה ְתקָ ְרבּותו ֹ לְ צַ ִּדיקֵ י
וְ הַ ִּמ ְצוו ֹת ְ
אֱ מֶ ת ּכֵ ן ְמבַ ּטֵ ל ִס ְטרָ א ְּדמו ֹתָ א וְ זו ֹכֶ ה
לְ חַ ּיִ ים ּגַם ַאחַ ר ִמיתָ תו ֹ( .ה – ו)
________________________

ה .זֶהּו עִ ּקַ ר ְּב ִחינַת הַ ּקָ ְרּבָ ן ֶׁשּמַ ְק ִריב
ּגַם נַפְ ׁשו ֹ עִ ם הַ ּקָ ְרּבָ ן .וְ כַ ּמּובָ א ֶׁשּזֶהּו
עִ ּקַ ר ּבְ ִחינַת הַ ּקָ ְרּבָ ן ֶׁש ַּיעֲלֶ ה ּגַם נַפְ ׁשו ֹ
עִ ּמו ֹ וְ זֶהּו ִּכי הַ ּקָ ְרּבָ ן הּוא מָ מו ֹנו ֹ ֶׁשל
ָאדָ ם ֶׁש ָּׁשם ׁש ֹרֶ ׁש נַפְ ׁשו ֹ.

(גבית חוב
ואפותיקי הלכה א)

מהלקוחות

________________________

וְּ .כ ֶׁשּמַ לְ וֶה לַ חֲ בֵ רו ֹ ּגְ ִמילּות חֶ סֶ ד,
ַנע ֲֶש ֹה ִמּזֶה ִּתּקּון ּגָדו ֹל ְמא ֹדּ ,כִ י
הּוא ְממַ ּלֵ א ּפְ גִ ימַ ת הַ ּיָרֵ חַ ֶׁשּזֶה עִ ּקַ ר
עֲבו ֹדָ תֵ נּו ּכַ ּיָדּועַ ( .ב  -ב)
________________________

זֵ .ש ֹכֶ ל הַ ּנִ ְקנֶהּ ,זֶהּו עִ ּקַ ר הַ ִּקּיּום
וְ הַ הַ ְׁשָארָ ה ֶׁשל הָ ָאדָ ם לְ ַאחַ ר ִמיתָ תו ֹ
 ְּדהַ יְ נּו ְּכ ֶׁשּזו ֹכֶ ה לְ ִה ְתּבוֹנֵן ּבְ ִש ֹכְ לו ֹעַ ד ֶׁשּיִ זְ ּכֶ ה לֵ ידַ ע ּולְ הַ ִּשיג ּדָ בָ ר עַ ל
ְמכו ֹנו ְֹּ ,דהַ יְ נּו ֶׁשּיֵדַ ע עֵ צָ ה טו ֹבָ ה אֵ יְך
לְ ִה ְתנַהֵ ג ּבַ עֲבו ֹדַ ת ה'( .ג  -ג)
"ּכי ֹלא הַ ִּמדְ רָ ׁש עִ ּקָ ר אֶ ּלָ א
ִ
ֲש ֹהּ ,דְ הַ יְ נּו מַ ה ֶּׁשּזו ֹכִ ין עַ ל
הַ ּמַ ע ֶ
יְ דֵ י ְּתבּונַת ִש ֹכְ לו ֹ לְ הָ בִ ין ּולְ הַ ִּשיג
אֵ יזֶה ע ְֻבּדָ א טו ֹבָ ה אֵ יְך לַ ֲעשֹו ֹת
ּולְ ִה ְתנַהֵ ג ּבַ עֲבו ֹדַ ת ה' ֶׁשּזֶהּו עִ ּקַ ר
ִקּיּום הַ ֵּש ֹכֶ ל .וְ זֶהּו עִ ּקַ ר הַ הַ ְׁשָארָ ה
ֶׁשל הָ ָאדָ ם לְ ַאחַ ר ִמיתָ תו ֹ ּכְ ֶׁשּזו ֹכֶ ה
ֶׁשּנִ ְׁשָאר ִמּמֶ ּנּו עֵ צו ֹת טו ֹבו ֹת ּודְ רָ כִ ים
יְ ָׁש ִרים לַ עֲבו ֹדַ ת ה'".
________________________

חּ .כְ ֶׁש ְּמקַ ּבֵ ל אֵ יזֶה ּכ ֹחַ וְ ִחּיּות ִמּזֶה
ּוׁש ִתּיָה או ֹ
הָ עו ֹלָ םּ ,כְ גו ֹן אֲ כִ ילָ ה ְ
ּבּוׁשים וְ כֶ סֶ ף וְ זָהָ ב וְ כּו' ,צָ רִ יְך
ַָמלְ ִ
לֵ ידַ ע ּולְ הַ אֲ ִמין ֶׁשהַ ּכ ֹל נִ ְמ ָׁשְך ִמּדְ בַ ר
ה' ֶׁשהּוא הַ ְּתפִ ּלָ ה הַ ְּׁשלֵ מָ ה ֶׁשעו ְֹס ִקים
ּבָ ּה הַ ּצַ ּדִ יקֵ י אֱ מֶ ת( .ה  -א)
________________________

טּ .כָ ל מַ ה ֶּׁשּיִ ְש ֹרָ אֵ ל ִמ ְתּפַ ּלְ לִ ים
ּומקַ ְּׁשרִ ים
ְ
ּובכ ֹחַ יו ֹתֵ ר
ְ
ְּבכַ ָּונָה
ְּתפִ ּלָ תָ ם וְ כ ֹחו ֹתָ ם לְ הַ ּצַ ּדִ יק ,נִ ְׁשלָ ם
וְ נִ ְתעַ ּלֶ ה ְּתפִ ּלַ ת הַ ּצַ ּדִ יק יו ֹתֵ ר וְ יו ֹתֵ ר.
(ה  -א)
"ּכ ֶׁש ְּמקַ ְּׁש ִרין עַ צְ מָ ן לְ הַ ּצַ ּדִ יק ֶׁשהּוא
ְ
הַ ּמַ לְ וֶה הַ ּגָדו ֹל ,הֵ ן ּבְ עִ נְ יַן הַ ְּת ִפּלָ ה,
הֵ ן ְּכ ֶׁשּזו ִֹכין לִ ּתֵ ן לו ֹ מָ מו ֹן או ֹ חֲ פָ צִ ים
ֶׁש ְּבכָ ל זֶה מַ חֲ זִ ירִ ין אֵ לָ יו הַ ּכ ֹחו ֹת
ֶׁש ִּק ְּבלּו וְ לָ וּו ִמּמֶ ּנּו וַאֲ זַי ּתֵ כֶ ף חוֹזֵר
ּומַ ְׁש ִּפיעַ לָ הֶ ם ּבְ כִ ְפלֵ י ּכִ ְפלַ יִ ם עַ ל יְ דֵ י
ֶׁשהּוא ִמ ְתּפַ ּלֵ ל עִ ם ּכָ ל הַ ּכ ֹחו ֹת הָ אֵ ּלּו
ִּב ְׁשלֵ מּות יו ֹתֵ ר וַאֲ זַי חוֹזֵר ּומַ ְׁש ִּפיעַ
לָ הֶ ם ְּב ִכ ְפלֵ י ּכִ ְפלַ יִ ם וַאֲ זַי צְ רִ יכִ ים
עו ֹד לְ הַ חֲ זִ יר ּכָ ל הַ ּכ ֹחו ֹת לְ הַ ּצַ ּדִ יק
הַ ּמַ לְ וֶה הַ ּנַ"ל וַאֲ זַי הַ ּצַ ּדִ יק חוֹזֵר
ּומ ְתּפַ ּלֵ ל ִּב ְׁשלֵ מּות יו ֹתֵ ר ּומַ ְׁש ִּפיעַ
ִ
לָ הֶ ם יו ֹתֵ ר וְ יו ֹתֵ ר וְ כֵ ן חוֹזֵר חָ לִ ילָ ה
לְ עו ֹלָ ם .וְ ִאם הָ יָה הָ עו ֹלָ ם ִמ ְתנַהֵ ג
ּכָ ְך ,הָ יּו חו ֹזְ רִ ים ּכָ ל הַ הַ ְׁשּפָ עו ֹת
טו ֹבו ֹת לְ יִ ְש ֹרָ אֵ ל עַ ד ֶׁשהָ יָה חוֹזֵר ּכָ ל
הַ ּגְ דֻּלָ ה לְ יִ ְש ֹרָ אֵ ל ּכְ מו ֹ ֶׁשָאנּו ְמצַ ִּפין
לִ זְ ּכו ֹת לָ זֶה ּכְ ֶׁשּיָבו ֹא מָ ִׁשיחַ ּבִ ְמהֵ רָ ה
ְּביָמֵ ינּו".

המשך מעמ' קודם הַ ּו ְַּתרָ נּות ֶׁשהָ ָאדָ ם ו ְַּתרָ ן ּבְ מָ מו ֹנו ֹ
תו' ע"ה
ֲׂשה הַ ּמ ֹחַ צַ ח
ֶׁשעַ ל-יְ דֵ י-זֶה ַנע ֶ
ָוזְַך ,וְ ָאז יָכו ֹל לָ בו ֹא ּבְ כָ ל יו ֹם אֶ ל הַ ּטו ֹב הַ ּגָנּוז
ּׁש ָּיךְ לו ֹ1".
הַ ַ
החלק הארי של עבודת הנחשים הוא לצמצם
ולהקטין לאדם את המח .להביאו לקטנות
המוחין ,לכעס ,לקפידות – .באותו רגע האדם
כבר שבוי ממילא בידי הנחשים ,הטוב נשכח
ונעלם ממנו ,ותחת זאת הוא מלא ברוע וכעס.
אך לא ,ההיפך הוא הנכון .על האדם להרבות
בטוב ,להגדיל ולהרחיב את המוחין .ולא
להקפיד כלל!!! להיות וותרן ואפילו בממון.
"ותצילני מקפדות וקימוץ שהם מבלבלין את
הדעת והמח מאד .ולא אהיה קפדן וקמצן
כלל ,רק אזכה להיות איש טוב איש חסד
ותרן בממוני כרצונך הטוב ,עד שאזכה להכלל
בסטרא דימינא בקדושה גדולה במידתו של
אברהם אבינו איש החסד .ועל ידי זה תזכני
שיהיה שכלי ומוחי חורא ככספא ,שיהיה
מוחי זך וצח וצלול5".

זך וצלול
כשיש רחבות המוחין ,כשהדעת משוחררת
מכל עניני וקטנוניות העולם הזה ומונחת
בתוך התורה הקדושה ,בדבקות הבורא ברוך
הוא ,אזי זוכה המוח לגלות בכל יום אור חדש.
אז זוכה האדם בכל יום להשפעת ה'טוב הגנוז'
ונפתחים לו שערי החכמה ...ומשם נשפעים לו
שפע חידושים ושכל מאתו יתברך כפי היום
והזמן.
"ותושיעני ברחמיך בחסדים חדשים
ונפלאים באופן שגם אנכי אזכה להטוב הגנוז
שבכל יום .ולא יהיה כח להרע שלי לחצוץ
ולהפסיק חס ושלום בפני הטוב הגנוז שבכל
יום ,רק תתן לי כח והתחזקות והתאמצות
בלבי ומחשבתי ,שאזכה להתחזק בכל
יום ויום לחשוב מחשבות ולהגות בתורתך
הקדושה במחשבה חזקה ונכונה ,בהתגברות
גדול בכל עז ותעצומות ,ובהשתוקקות נמרץ
אל הטוב האמיתי באמת .ולא אניח לשום
מחשבה זרה וחיצונה ולשום בלבול הדעת
לכנוס במחשבתי ולבלבל אותי חס ושלום.
רק אהיה חזק בדעתי ולאחוז את מחשבתי
לחשוב בכל יום ובכל עת בתורתך הקדושה עד
שיעוררו רחמיך האמתיים עלי ותצווה לפתוח
לי שערי החכמה והשכל ,עד שיתגלו לי
מאיתך חידושין אמתיים בתורתך הקדושה
בכל יום ויום מהטוב הגנוז שבאותו היום .ועל
ידי זה אזכה להתקרב אליך באמת מעתה ועד
עולם5".
____________________________
 .1קיצור ליקוטי מוהר"ן .2 .העמק דבר ויקרא כו – מג.
 .3לקוטי הלכות חו"מ  -מתנה ה – לד" .4 .כמו שכתוב
בזוהר על בא בימים  -שעבד אברהם להשם יתברך בכל
ימיו ,ולא נחסר אחד מימיו - ".רב ייבי על התורה  -חיי
שרה .5 .לקוטי תפילות ח"א – קח.


ספירת העומר

(לקוטי הלכות חו"מ  -גבית חוב מהיתומים ג – יז)

.

עיקר הספירה תלוי בטהרת הלב
____________________________
גם עתה מה שאנו מצווין לספור ספירת
העומר לאו בספירה באמירה בפה בלבד
תליא מילתא .והעיקר הוא בלב לספר
ולזכך ולטהר את לבבו מכל מיני טומאות
והרע והס"א השולט בו ע"י התאות
התחזקות והרהורי הלב ...שכאשר יכין
עצמו בנקיות וטהרת הלב ע"י שבירת
התאוה וכחות היצה"ר אז לפי ערך הכנתו
כן תתרבה בו אור הקדושה ושכינת ה'
יוכל לשכון בקרבו .אבל אם לא ינקה את
גופו מקודם משורש תאוות הרעים שבו לא
תוכל השכינה לשכון בתוכו.
ולכן קודם בא חג הקדוש חג השבועות
המעותד לקבלת התורה ובכל שנה חוזר
למציאות הראשון כידוע מאמר הקרא
והימים האלה נזכרים ונעשים צריך אדם
מישראל לספור שבעה שבועות תמימות
והוא לנקות ולזכך ולטהר ולספר את גופו
בהארה נפלאה לצאת מכל שורש הרע
והקליפה בחי' מ"ט שערי טומאה .ועי"ז
גם שורש חלק נשמתו יבורר ויצא מבחי'
הקליפות השולטין עליו .ויהי בהגיע דבר
המלך ודתו ביום החמשים לספירה שאז
התגלות אור גדול רב ויקר מבחי' החמשים
שהוא החירות והיובל הגדול יאיר האורה
על שורש חלק נשמתו שיצא מתחת יד
רשות הס"א .ומשם יאיר על נחמתו למטה
שבתוך גופו כי גם גופו נקי ומזוכך לקבלת
קדושת ה'.
(סידורו של שבת – ח"א)

________________________

י .הַ ּצַ ִּדיק הָ אֱ מֶ ת טָ רַ ח וְ ָיגַע ּובִ ּזָה
עַ ְצמו ֹ ְּבכָ ל הַ ּבִ זְ יו ֹנו ֹת ,וְ כֵ ן ִהכְ נִ יס
ְּבכָ ל יִ ְש ֹרָ אֵ ל לָ צּום וְ לִ זְ ע ֹק הַ רְ ּבֵ ה,
ִּכי הַ ּצַ ִּדיק ְמבַ ּזֶה אֶ ת עַ ְצמו ֹ ּבִ בְ ִחינַת
נִ ְבזֶה ְּבעֵ ינָיו נִ ְמָאס ,אֲ בָ ל ְׁשָאר ּבְ נֵי
ָאדָ ם ּכֻּלָ ם חֲ ׁשּובִ ים ּבְ עֵ ינָיו ְמא ֹד
אֲ פִ ּלּו הַ ּגָרּועַ וְ הַ ּפָ חּות ְמא ֹד( .ה  -ט)

.

צריך לספור ולהמתין עד שזוכים
____________________________
"ּזֶהּו ּבְ ִחינַת ְספִ ירָ ה ֶׁשַאף עַ ל ּפִ י ֶׁש ְּבכָ ל יו ֹם
וָיו ֹם ֶׁשּסו ֹפְ רִ ין ּומו ֹנִ ין עֲדַ יִ ן אֵ ין זו ִֹכין לָ צֵ את
לְ ג ְַמרֵ י ִמּטֻ ְמָאה לְ טָ הֳ רָ ה ּולְ קַ ּבֵ ל אֶ ת הַ ּתו ֹרָ ה,
ַאף עַ ל ּפִ י כֵ ן ּבְ סו ֹף הַ ְּספִ ירָ ה זו ִֹכין לְ ָׁשבּועו ֹת
לְ קַ ּבֵ ל אֶ ת הַ ּתו ֹרָ ה עַ ל יְ דֵ י הַ ּכ ֹחַ וְ הַ ּזְ כּות
ֶׁשּסָ פְ רּו ַארְ ּבָ עִ ים וְ ִת ְׁשעָ ה יו ֹםִּ ,כי ְּבכָ ל יו ֹם
וָיו ֹם ִמימֵ י הַ ְּספִ ירָ ה ְמקַ ְּבלִ ין מ ֹחַ וְ דַ עַ ת עַ ד
ּומקַ ְּבלִ ין
ֶׁשּנִ ְׁשלָ ם הַ ּדַ עַ ת ְּביו ֹם הַ חֲ ִמ ִּׁשים ְ
אֶ ת הַ ּתו ֹרָ ה ָאזְּ .כמו ֹ כֵ ן הּוא ְּבכָ ל ָאדָ ם
יכין לַ ֲעב ֹר עָ לָ יו ִעּדָ ן וְ ִעּדָ נִ ים
ּובְ כָ ל זְ מַ ן ֶׁשּצְ רִ ִ
ּותהו ֹמו ֹת
הַ רְ ּבֵ ה וְ כַ ּמָ ה י ִַּמים ּונְ הָ רו ֹת ְ
ּובכַ ּמָ ה
יכין לַ ֲעב ֹר עָ לָ יו ְ
ּומֵ ימו ֹת ְמחֻ ּלָ ִפים ְצ ִר ִ
ִמדְ ּבָ רו ֹת הַ ְמלֵ ִאים נְ חָ ִׁשים וְ עַ ְקרַ ִּבים
ּגְ דו ֹלִ ים וְ נו ֹרָ ִאים צָ ִריְך לַ ֲעב ֹר ּבָ הֶ ם עַ ד אֲ ֶׁשר
ֻּׁשה ּבֶ אֱ מֶ ת .וְ זֶה
זו ֹכֶ ה לִ ּכָ נֵס לְ ַׁשעֲרֵ י הַ ְּקד ָ
הַ ּדָ בָ ר ִאי אֶ ְפ ָׁשר לַ ּפֶ ה לְ דַ ּבֵ ר ּולְ בָ אֵ ר ּולְ ַסּפֵ ר
אֶ חָ ד לַ חֲ בֵ רו ֹ עַ ד הֵ יכָ ן הּוא צָ ִריְך לְ ִה ְתחַ ּזֵק.

ואזכה להאריך את ימי בקדושה גדולה שאזכה להגות ולחשוב בתורתך בכל
עת ובכל שעה בקדושה גדולה .ולא אניח את מחשבתי לחשוב שום מחשבה
חיצונה וזרה כלל .ותעזרני ותושיעני בישועתך הגדולה בכל יום ויום ,לגרש
ולסלק ולבטל מהרה ממחשבתי כל הנחשים ועקרבים שהם כל מיני בלבולים
ומחשבות זרות המסבבין את המח בכל יום .ואזכה לשבר את כל הגדרים
והמחצות ברזל והמסכים המבדילין וחוצצין לפני טוב הגנוז שבכל יום ויום,
ואינם מניחים לכנס אליו את מי שאינו הגון וראוי אליו( .לקוטי תפילות ח"א – קח)

תו' ע"ט

מאחורי הסיפור

.

להוציא את המידות מהגלות
_________________________
"איתא בתחלה היה הדעת בגלות,
ועתה המדות המה בגלות בחוץ.
הענין ,כי אם תשאול לקטן שבקטנים,
היש לך האמונה בבורא עולם ,אזי
יאמר שהאמונה תקוע בלבו ,שיש
בורא עולם ומנהיג ומשגיח בפרטי
פרטיות ועם כל זה לבו בל עמו ,ולא
זר מתאות לבו מכל הבא בידו ,מפניות
ורמאות וכדומה ממדות מגונות ,והכל
מורה היות המדות המה בגלות ,ואינו
יכול להכניס הדעת בהמדות ,ולזה
תיכף אחר צאת בני ישראל ממצרים,
בא להם מצות ספירת העומר ,עצם
הכוונה להכניס הדעת שנודעת להם
באמצעות יציאת מצרים ,להמדות".
(אור המאיר)

.

נקיון ורחיצה מהזוהמא
_________________________
"וצוום אחר כך לספור ספירת העומר
שבע שבתות תמימות בכדי לרחוץ
ולטהר את נפשם וגופם מכל בחינות
הטומאה והזוהמא ,כדין אשה נדה
שמחויבת לספור שבעה נקיים.
והמה לרוב הטומאה אשר נדבק בהם
במ"ט שערי טומאה הוצרכו לספור
שבע שבתות מ"ט יום בכדי שיזדככו
ויטהרו עצמם שיהיו ראוין לקבל
התורה מאת הקב"ה.
ועל כן אנו אומרין בסדר של פסח
קדש ורחץ ,לומר כי נשתנה יום זה
מכל הימים שבכל הימים כאשר
ירצה האדם לקבל הקדושה צריך
קודם לרחוץ ולטהר עצמו ואחר כך
תוכל הקדושה לשרות עליו כמאמר
הכתוב' :סור מרע ועשה טוב' וכאן
היה הקדושה קודם להרחיצה".
(באר מים חיים  -יתרו)

.

ע"י ספירת העומר ממשיכים אורות
עליונים ומעלים את כנסת ישראל
_________________________
זה ידוע שכוונת ספירת העומר הוא
להמשיך אורות העליונים על הכנסת
ישראל ולהעלות הכנסת ישראל
ממדריגה למדריגה עד יום מתן
תורתינו שאז מתעורר עליהם בכל
שנה הענין שהיה ביום קבלת התורה
שנתיחד ה' יתברך עליהם פנים
בפנים .ובאם היה מעשה התחתונים
גורמים להעלות מיין נוקבין ולעורר
הזיווג כראוי עד שכל ישראל היו
מיחדין את לבם לאביהם שבשמים
יחד כאחד אז היה התקרבות הגאולה,
אכן כשאין במעשיהם כדי להעלות
מיין נוקבין לעורר היחוד אז ה' יתברך
ברוב רחמיו מעורר היחוד מיניה וביה
ופותח שער האורות העליונים שיאירו
יחד על הכנסת ישראל וממילא
נתבטלין החיצונים מגודל בהירות
ואורות העליונים( :מאור ושמש  -אחרי)

ָאל.
ֻלוֹת ִי ְשֹר ֵ
ׁש ָּבתְ ,ויָכוֹל ִל ְראוֹת ִׁש ְפלוּתוַֹ ,ו ֲח ִׁשיבוּת ו ְּגד ּ
ֵמה הוּא ְּב ִחינוֹת ַ
ׁשעוֹ ֶשֹה ְּתׁשו ָּבה ְׁשל ָ
"כ ֶ
ְ
ָאל".
ׁש ּיָכוֹל ִל ְמסֹר ֶאת נ ְַפׁשוֹ ְּב ַעד ִי ְשֹר ֵ
ימנָאֶ ,
ׁש ּיָכוֹל ִל ְהיוֹת ְּכמוֹ ָר ֲעיָא ְמ ֵה ָ
ְוזֶה ּו ו ְּר ֵעה אֱמ ּונָהַ ,היְנ ּו ֶ

כ

שיצא הבעל התניא זי"ע
מבית האסורים .היה
אחד מהתנאים ,שצריך לילך
לשלושה גאונים מליטא
שיבחנו אותו .ונכנס הבעל
התניא אצל אחד מהגאונים
אשר מתחת ספסלו היה
מונח הספר הקדוש "נועם
אלימלך" ,והיה דורך עליו.
ושאל הגאון את הבעל התניא
זי"ע מי עשה זה הספר? אמר
לו הבעל התניא :אפילו אם
הייתם לוקחים המחבר
בעצמו והייתם דורכים עליו,
גם כן לא היה אומר לכם
כלום .והגאון קיבל הרהור
תשובה ,והרים את הספר
ונשק אותו.

...

ה

רב הקדוש ר' מנחם
מנדיל מוויטיבסק ,בעל
פרי הארץ היה לומד אצל
הרב המגיד הגדול ממיזריטש
מנערותו .כשהיה בן עשר שנה
או אחת עשרה היה מפליא
מאוד בלימודו .המגיד היה
מחבב אותו מאוד.
פעם אחת ,ביום השבת אחר
סעודת שחרית ,ראה המגיד
את הנער שהיתה בדוחה
רוחו :הולך הוא בבית אחת
הנה ואחת הנה ומצנפתו
שמוטה על הצד ,כדרך
האנשים המלאים הרגשת
נפשם .עמד המגיד על מפתן
חדרו ,אחז דלת הפתח בידו
ושאל לו" - :מנדיל ,כמה דפין
גמרא למדת היום?" ענה לו:
"שישה דפין".
אמר המגיד בקול נמוך
כאומר לעצמו" :אם משישה
דפין גמרא המצנפת שמוטה
על הצד ,כמה דפין נצרך
ללמוד עד שישלפו המצנפת
לגמרי?" וסגר את הדלת.
הנער הבין עד היכן הדבר
מגיע והתחיל לבכות מאוד.
תכף רץ לחדר המגיד ודפק
בדלתו" - :יפתח לי רבי ומורי
ויתן לי עצה מה לעשות,
כי ידעתי שהחזקתי טובה
לעצמי ממה שלמדתי".
אמר לו המגיד" :אל תפחד.
אני ואתה נסע אל רבינו
הבעש"ט"  -הדבר היה אחר
שנתקרב המגיד אל הבעש"ט
 "והוא יורנו הדרך נלך בהאני ואתה ".שקטה רוח הנער.
ביום ג' נסע המגיד עם הנער

למזיבוז ובאו שמה ביום
ו' .תכף אחר הצהרים הלך
המגיד אל הבעש"ט לקבל
שלום ,והנער התמהמה
באכסניה עד שהתרחץ
וסלסל בשערו .כי כן היה
דרכו של ר' מנחם מנדיל אף
לאחר שנתגדל ,שהיה תמיד
מצוין בהילוכו ובחיצוניותו,
היה נוהג בדרך רוממות ,היה
מפאר בגדיו מאוד ,שלא יהיה
עליהם שום אבק ,הקרסים
היו תמיד מחוברים ועל
ראשו כובע יפה ,אף על פי
שהיה בפנימיותו בטל ושפל
בתכלית ,והיה חותם תמיד
איגרותיו בלשון "השפל
באמת".
הבעש"ט היה מוכן לקבל
שבת לפני התיבה ,כדרכו,
שהיה עומד לקבל שבת בעוד
היום גדול .עמד הרב לפני
התיבה ולא התחיל בתפילה
עד בוא הנער לבית המדרש.
המתין לו זמן רב .אחר בואו
קבל הבעש"ט שבת ,ולא נתן
לו שלום עד אחר השבת.
אחר הבדלה ,בשעה שעישן
הבעש"ט הלולקי ,קרא
את הנער וסיפר לו מעשיה
משוורים ומחרישה.
הרב המגיד ובעל התולדות
והמוכיח עמדו בשעת סיפור
המעשייה .ובמעשיה נרמז כל
מה שאירע לר' מנחם מנדיל
מיום צאתו לאוויר העולם
עד אשר כיסו את עיניו בארץ
הקדושה .איני זוכר בבירור
אם המגיד אמר "אנכי מבין
את המעשייה כולה" ,ובעל
התולדות אמר "אנוכי מבין
החצי"  -או להפך .אך זאת
ידעתי שהרב ר' מנחם מנדיל
אמר שהבין את המעשייה רק
עד העת ההיא.
כאשר גדל ר' מנחם מנדיל
היה אומר כי הוא מבין את
כל המעשייה .וכאשר חלה
בוויטיבסק וניטל ממנו כוח
הדיבור וגעו כל העם בבכיה,
כי חשבו שלוקח מהם ארון
הקודש ,הקיץ ר' מנחם מנדיל
לקול זעקתם ואמר להם:
"אל תפחדו .מתוך המעשייה
שסיפר לי הבעש"ט ז"ל ידעתי
כי צריך אני להיות בארץ
הקדושה ".וכן היה ,שהבריא
ונסע לארץ הקדושה.
מדי עברו דרך ק"ק פולנאה
הסיר באכסניה את כובעו

ועישן לולקי ארוכה מאוד,
והלך כך להקביל פני בעל
התולדות .כשראו אנשיו של
בעל התולדות שר' מנחם
מנדיל הולך אליו בלא כובע
ולולקי ארוכה בפיו חרדו
מאוד ,כי בעל התולדות היה
דרכו להעניש הרבה מי שאינו
מתנהג כראוי .רצו אליו
ואמרו לו" :אדוננו ,חסנו
עליך ,כי הצדיק הזה מעניש
מאוד ".לא פנה אליהם.
כשבא אל בעל התולדות כבד
אותו מאוד ,ושאלהו אם הוא
מבין את המעשייה שסיפר לו
הבעש"ט הקדוש .אמר" :אני
מבין ".שאלהו בעל התולדות,
אפוא המקום שהוא עומד
כעת במעשיה .ענה לו ר'
מנחם מנדיל באנחה" :יותר
מהחצי כבר גרעתי ממנה".
אחר כך שאלו בעל התולדות:
"האם ידע רום מעלתו,
כי בהמעשייה נרמז שהוא
צריך להיות אצלי?" ענה:
"אנוכי מבין ,ועל כן נסעתי
דרך פולנאה ,כדי שאוכל
להתראות עם כבוד תורתו".
דברו עוד הרבה בחביבות,
ואחר כך נפטר .הלך בעל
"התולדות" ללוותו עד
האכסניה שלו .שאלו אנשים
את בעל "התולדות"" :מה
טיבו של האיש הזה שהרהיב
בנפשו עוז לילך אל כבוד
קדושתו בלי חגורה ,וגם הולך
הוא במנעלים עם קשרי כסף
ולולקי ארוכה מאוד הוא
מעשן?"
השיב להם בעל "התולדות"
בדרך משל :למלך אחד
היתה מרגלית טובה שהיה
שוויה שקול כנגד כל אוצר
המלך .שיער המלך בדעתו
שבכל מקום שיטמין אותה
ימסרו נפשם עליה לגנבה,
ולא יועיל על זה שום שומר,
כי השומר בעצמו יגנוב אותה.
נמלך המלך להסתיר מטמונו
במקום שלא יחשבו בני אדם
שהטמינוהו שם ,והטמין את
המרגלית במקום לא טהור ,כי
בודאי לא יעלה על דעת אנשים
שהיא שם .וכן הוא הנמשל:
הרב מנחם מנדיל הוא שפל
בדעתו באמת ועניו בתכלית,
ובכל לבוש שילביש את
הענווה תהיה יניקה לקליפות,
ועל כן הטמינה במקום לא
טהור ,דהיינו בגאווה.

עניני דיומא 

לומדים ספר-המידות 

בנים

שבת מברכים חודש אייר
אין צריך לאדם
לדאוג על פרנסת בניו,
כי כשהם גדלים גדלה פרנסתם עמהם.

אׁשי ּתֵ בו ֹת :א ֹ'יְ בַ י יָ'ׁשּובּו יֵ'בׁשּו רָ 'גַע ִּ -כי אֲ זַי
'אּיָיר' רָ ֵ
ִ
הֵ ם ּכָ ל הָ ְרפּואו ֹת ֶׁשהֵ ם ְּב ִחינַת ָׁשלו ֹםְּ ,ב ִחינַת 'אֶ רֶ ץ נ ְָתנָה יְ בּולָ ּה'.
(ליקוטי מוהר"ן  -תורה רע"ז)

(בנים – ג)

"ּגַם ּכָ ל הָ ְרפּואו ֹת ּבָ ִאין ִמן הָ ָארֶ ץ ,וְ עַ ל ּכֵ ן ְּבעֵ ת ֶׁשהָ ָארֶ ץ נו ֹתֶ נֶת
יְ בּולָ ּהֶׁ ,שּנו ֹתֶ נֶת ּכֹחַ ְּבכָ ל הָ ִאילָ נו ֹת וְ הַ ְּצמָ ִחיםְּ ,דהַ יְ נוּ ִּבזְ מַ ן
יטה ֶׁשהּוא ְּבח ֹדֶ ׁש ִאּיָר אֲ זַי יֵׁש ּכֹחַ יו ֹתֵ ר ְּבכָ ל הָ ְרפּואו ֹת ִּכי
הַ חֲ נִ ָ
ָאז נו ֹתֶ נֶת הָ ָארֶ ץ ּבָ הֶ ם ּכֹחַ .אֲ בָ ל ִּבזְ מַ ן ַאחֵ ר ,אֲ פִ ּלוּ ִאם יִ ְקחוּ או ֹתָ ן
הָ ְרפּואו ֹת ְּבעַ ְצמָ ן ,אֵ ין לָ הֶ ם זֶה הַ ּכֹחַ וְ עַ ל ּכֵ ן לו ְֹק ִחין ְרפּואו ֹת
ְּבח ֹדֶ ׁש ִאּיָר ֶׁשהּוא (מַ אי)".
(ליקוטי מוהר"ן  -תורה רע"ז)

"ויעש להם משתה וכו'" .דהנה שמעתי מכבוד אדמו"ר הרב ממעזבוש
כאשר האדם עושה איזה נישואין לבניו ,משם באה לו פרנסה .ומצאתי
רמז לזה בזה הפסוק' :ויעש להם משתה'  -דהיינו שעושה חתונה לבניו.
'ויאכלו וישתו'  -באה לו פרנסה וכל טוב.
(אור לשמים – תולדות)

ראיתי בשם הר"ר מאיר מפרעמישלאן ז"ל שאמר :רבונו של עולם יודע
אנכי שאם תמצוץ כל התפלות של בני ישראל יצאו מהם רק ממון ,כי זה
עיקר תפילתם .אבל אם תמצוץ גם הממון יצא מהם תורה ומעשים טובים,
כי למה ליהודי ממון? רק להחזיק בניו לתלמוד תורה ואתרוג נאה ועוד!

הנה הרופאים הסכימו על חודש אייר לסגולה לרפואה .והגם
שהם מונין לחדשים ,בודאי נשתלשל הענין מחכמת ישראל
שרומז כי אייר בגימטריא אר"ך שמשם בא הרפואה על שם
ארוכה ומרפא.
(עבודת ישראל – ליקוטים)

(פרדס יוסף בראשית כח  -יב)

כמו שכתב הרבי ר"ב מפרשיסחא זצללה"ה זי"ע 'אייר'
ר"ת א'ני ד' ר'ופאיך  -והכוונה בדבריו הקדושים שעל ידי
השפלות והביטול הנפלא מחודש אייר זכו לראיה אמיתית כי
"אני ה'"  -כי הכל הוא מצדו יתברך שמו ,וזה הוא הרפואה.

ותתן לנו ממשלה דקדושה כי "העושר והכבוד מלפניך ואתה מושל
בכל ,ובידך כח וגבורה ,ובידך לגדל ולחזק לכל" .זכנו שיהיה לנו חלק
טוב בהמלכות והממשלה דקדושה ,באפן שנזכה להמשיך פרנסה טובה
בהרחבה גדולה לנו ולכל אנשי ביתינו ולכל התלויים בנו מעמך בית ישראל.

(ישמח ישראל – קדושים)

(לקוטי תפילות ח"ב – ז)

"הצירוף של חודש אייר הוא דעת ,שהצירוף שלו הוא "י'תהלל
ה'מתהלל ה'שכל ו'ידוע וגו'" .ושם מ"ה הוא דעת ,ומי שהוא
חכם ומבין מדעתו יוכל לידע שגם הצירוף של ראש חודש
מרחשון יורה על הדעת .לכן נהגו אנשי קדמוני זמנינו ללמוד
בראש חודש אייר ובראש חודש מרחשון הלכה תוס' מפני
שביום טוב נתגלו קדושות עליונות על הכנסת ישראל שהן
בינה ודעת ,וצירוף של ראש חודש אייר וראש חודש מרחשון
מורים על הדעת ,ונתכשרו חודשים אלו להשיג דעת התורה
יותר מבשאר חודשים .והיה זאת להם לאות אם נתוסף להם
דעת יותר ומחדשין חידושין דאורייתא יותר מבשאר חודשים
אז ידעו שהשיגו בהחג הקדושות העליונות.

'וכהן'  -רומז על הצדיק' .כי יקנה נפש'  -היינו ,אם רוצה שיתחברו אליו
אנשים יראי ד'' .קנין כספו'  -היינו ,שישפיע להם קנין כסף ועשירות' .הוא
יאכל בו ויליד ביתו הם יאכלו בלחמו'  -היינו ,שגם בניו ובני ביתו והאנשים
הנלוים אליו יהי' להם פרנסה בכבוד ועל ידי זה תתרבה האמונה' ,ויאמינו
בד' ובמשה עבדו'.
והגם שגם אצלו הוא בחינת ירידה להתפלל על דברים גשמיים .היינו ,שהצדיק
הדור הוא נשחת מדביקותו ע"י הפרנסה הוא הלחם כי הוא צריך להיות
תמיד דבוק בד' ,ועם כל זה יותר טוב שיפסיק הצדיק מדביקותו לפעמים
להשפיע שפע עשירות וכל טוב ,ממה שהם יסעו למרחקים למדינת הים
[אמעריקא] וכדומה לבקש טרף לביתם וישכחו על ידי זה מד' אלקים חיים
ח"ו ויבטלו מתורת ד' ,כמו שאנו רואין כעת ר"ל .אשר על כן צריך הצדיק
להשפיע להם כל טוב עולם הזה ואפילו יצטרך עי"ז להפסיק מדביקותו,
אולם עי"ז יעבדו ד' מתוך הרחבה בביתם ויעסקו בתורת ד' ויראתו.

(מאור ושמש  -שמיני)

כל ימי הספירה הם הכנה למתן תורה ,וכמו שכתב האר"י ז"ל
שבליל פסח נתגלה האור רק נעלם ,ואחר כך בימי הספירה
מתבררים להיות מזוקק שבעתיים ז' פעמים ז' (שבע שבועות)
ועל ידי זה זכו למתן תורה שהורידו האור למטה 'תורה אור',
והעיקר הוא בחודש אייר שנברא באות ו' שמחבר חודש ניסן
(פרי צדיק  -אייר)
וסיון וכאמור.

(עטרת ישועה – במדבר)

עבודת המידות

סיפר הבעל התניא זצ"ל על אמונתם הגדולה של אנשי וואלין ,פעם
נסעתי ממעזריטש והיה קור גדול בעולם ,ונתקרר רגלי מאוד ,עד
שהעגלון נשא אותי במלון אחד .והיה בעל הבית איש זקן ואיש כשר
וישר ,וישפשף את רגלי בשלג ויין שרף עד שחזרתי לבריאותי .ושאלתי
את הזקן כמה שנים הוא דר במלון זה .אמר לי' :יותר מחמישים שנה'.
אמרתי לו' :היש לכם בכאן עשרה להתפלל?' אמר' :לא ,רק בימים
הנוראים אני נוסע לעיר הסמוך לכאן ד' פרסה' אמרתי לו' :וכי הדין
כך ,איש זקן יתפלל כל ימיו שלא בציבור ולא ישמע קדושה וברכו,
ולמה לא ילך לדור בעיר?' אמר לי הזקן' :ומאין יהיה פרנסתי בעיר?'
אמרתי לו' :כמה בעלי בתים דרים בעירה זה?' אמר הזקן" :לערך
מאה' .אמרתי לו' :עבור מאה יהודים יש להקב"ה פרנסה להזמין
להם פרנסתם ובעבורו אין להקב"ה סיבה להזמין לכם פרנסתכם?'
ואחרי זה אמרתי' :תדעו שאני הוא תלמיד רבינו הגדול ר' דובער
ממעזעריטש' וכשאני אמרתי לו זה הדיבור הלך מאצלי ,ובזמן חצי
שעה ראיתי שעומדים עגלות מלאים חפצים ,ושאלתי להם' :מה זה?'
ואמר לי הזקן' :אני נוסע לדור בעיר כאשר צויתם אותי'.

הספר הנדיר "יחוס הגדולים"

מאת הרה"ח ר' שמואל הורביץ ז"ל להשיג057-3155-466 :

לתרומות והנצחות להחזקת

העלון והמבחנים בליקו"מ

פלא'050-418-0673 :

תורה ע"ט
עַ ל-יְ דֵ י
ֲע ָנוָה וְ ִׁש ְפלּות
אֵ ין ׁשּום ָאדָ ם
יָכו ֹל לְ הו ִֹציאו ֹ
וְ לִ דְ חו ֹתו ֹ ִמ ְּמקו ֹמו ֹ
ּדְ הַ יְ נּו
לְ קַ ּפֵ חַ ּפַ רְ נָסָ תו ֹ
חַ ס וְ ָׁשלו ֹם.
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