
תורה פ"ד - במה הארכת ימים

ִאיָתא ַּבּזַהר ַהָּקדוֹׁש: 'לא ִּתְׁשַּכח יוֹם ְּדֵלית ֵּבּה 
טוֹב', ְוֵאין טוֹב ֶאָּלא ּתוָֹרה, ַהְינּו ִּכי ְּבָכל יוֹם ֵיׁש 
ְלֶזה  ַהַּׁשָּיךְ  ְּדאוַֹרְיָתא  ָרִזין  ַהְינּו  ַהָּגנּוז  טוֹב  ּבוֹ 
ְוַלֲחׁשב ְּבִדְבֵרי  ַהּיוֹם, ַאְך ְּכֶׁשָאָדם רוֶֹצה ַלֲהגוֹת 
ְּכַדאי  ֵאינוֹ  ְוהּוא  ְּדאוַֹרְיָתא  ְּבָרִזין  ַהְינּו  ּתוָֹרה 
ּוְמַבְלְּבִלים  ְוַעְקַרִּבים  ְנָחִׁשים  ָּבִאים  ֲאַזי  ָלֶזה, 
ַמֲחַׁשְבּתוֹ ְּדָלא ֵיעוֹל ַלֲאָתר ְּדָלאו ִּדיֵלהּ. ְוֵאּלּו ֵהם 
אוֹתוֹ,  ּוְמַבְלְּבִלים  ְלָהָאָדם  ַהָּבִאים  ַהַּמֲחָׁשבוֹת 
ִלְכנֹס  ְמאד  ַעד  ְוחוֵֹׁשק  רוֶֹצה  ֶׁשָהָאָדם  ְוַעל-ְיֵדי 
טוֹבוֹת  ְּבִמּדוֹת  ַעְצמוֹ  ּוְמַדֵּבק  ַהָּגנּוז  ַהּטוֹב  ֶאל 
ִלְראוֹת  ּוְפָתִחים  ָאז ַהִּמּדוֹת טוֹבוֹת ֵהם ְׁשָעִרים 
ְוָאז  יוֹם,  ֶׁשְּבָכל  ַהָּגנּוז  ַהּטוֹב  ָיָדם  ַעל  ּוְלַהִׂשיג 
ָּכל יוֹם ָויוֹם ָארְֹך ְוָגדוֹל ֶאְצלוֹ ַעד ְמאֹד ִּכי רוֶֹאה 
ַהַּׁשָּיךְ  ְּדאוַֹרְיָתא  ָרִזין  ַהְינּו  ַהָּגנּוז  ַהּטוֹב  ּוַמִׂשיג 

ְלָכל יוֹם. ְוֶזהּו ִעַּקר ֲאִריכּות ָיִמים.1

טוב 

כל אחד מחפש שיהיה לו רק טוב... אולם טוב 
שם  תורה',  אלא  טוב  'אין   - תורה!!!  רק  זה 
הקדושה  התורה  של  הקדושות  המילים  בתוך 

מתחבא כל הטוב והנועם שבעולם.
ֱאֹלַהי  ִיְזָעקּו  "ִלי  הנביא:  הושע  דבר  "וזהו 
ְיַדֲענּוָך ִיְׂשָרֵאל, ָזַנח ִיְׂשָרֵאל טוֹב אוֵֹיב ִיְרְּדפוֹ". 
ופירש באיכה רבה ובירושלמי על זה המקרא 
'אין טוב אלא תורה'. ופירוש הכתוב שישראל 
 - ידענוך'  'אלהי  הוא  ברוך  להקדוש  צועקים 
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 כלום." 2

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.

ֶׁשִּיָּנֵצל  ְּתִפָּלתוֹ  ִעַּקר  ֶׁשִּיְהֶיה  ָצִריְך  ֵּכן  "ְוַעל 
ַעְקָרב  ְנִׁשיַכת  ְּבִחיַנת  ֶׁשֵהם  ַרִּבים  ַמִים  ִמֶּׁשֶטף 
הּוא  ֶׁשהּוא  ִמְׁשָּפט  ִמְּבִחיַנת  ִמִּדיִנים  ֶׁשִּנְמָׁשְך 
ֶׁשָּתבוֹא,  טוָֹבה  ַהְּמִציָאה  ֶאת  ְוַהּמוֵֹנַע  ַהְמַעֵּכב 
ֲאָבל ְּכֶׁשִּיְתַּפֵּלל ֶׁשִּיָּנֵצל ִמֶּמּנּו ַעל ְיֵדי ֶזה ַיְמִּתיק 
ִמֵּמיָלא  ַהְּמִציָאה  ְּבִחיַנת  ְוָאז  ַהִּדיִנים  ִויַבֵּטל 
ַמה  ְוַעֵּין  ְוַכַּנ"ל  ָּתִמיד  ְלֵהִטיב  ַּדְרּכוֹ  ִּכי  ָּתבוֹא, 
ְּבִלּקּוֵטי  ֶאְצֵלנּו  ּומּוָבא  ַהָּקדוֹׁש  ַּבּזַֹהר  ֶּׁשִאיָתא 
ַּכָּמה  ַאְך  טוֹב,  ּבוֹ  ְּדֵלית  יוֹם  ְּדֵלית  ִסיָמן פד,  א 
ְלַההּוא  ֵיעוֹל  ְּדָלא  ֵלּה  ָסֲחִרין  ְוַעְקַרִּבים  ְנָחִׁשים 

טוֹב ְוכּו', ַעֵּין ָׁשם."3

רצון

הארורים,  הנחשים  כנגד  הלחימה  עיקר 
הוא  כוחם להסתיר את האור,  בכל  הנלחמים 

כח המחשבה והרצון. 
את  ומחזק  מגביר  שהאדם  ברגע  דהיינו, 
דרכיו,  להיטיב  מחפש  הוא  לטוב,  מחשבתו 
הוא מדבק את עצמו למידות טובות. כך הוא 
החדש  הטוב  את  ולגלות  לטוב  להתחבר  זוכה 

שהתגלה בזה היום.
'ואברהם  ע"ה  אבינו  אברהם  אצל  נאמר  לכן 
זקן בא בימים'4, כי 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. 
ימי  את  להאריך  שאזכה  והושיעני  "ועזרני 
את  לקדש  שאזכה  גדולה  ובטהרה  בקדושה 
לאחוז  ותזכני  גדולה.  בקדושה  מחשבתי 
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 באמת."5

מוחין

ִמַּדת  ַעל-ְיֵדי  ָלֶזה  זוִֹכין  "ְוָהִעָּקר 
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ְּבִעְנָין  ַהּכֹל  ְוַהִּנָּסיוֹן,  ַהְּבִחיָרה  א. 
ֶזה - ִּכי ֶּדֶרְך ה' ִיְתָּבַרְך ֶׁשֵּמִאיר ָּפָניו 
ְּבָכל ַּפַעם ּוְבתוְֹך ָּכְך ַמְסִּתיר ָּפָניו ְוֶזה 
ּוִבְפָרֵטי  ּוִבְפָרִטּיּות,  ִּבְכָלִלּיּות  הּוא 
ָהעוָֹלם.  ָּכל  ְזַמן  ִּבְכָלִלּיּות  ְּפָרִטּיּות. 
ְּבָכל  ְוֵכן  ָודוֹר.  ּדוֹר  ְּבָכל  ּוִבְפָרִטּיּות 
ָּכל  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ְזַמן,  ּוְבָכל  ָאָדם 
ְּבָכל  ָּכל ָאָדם  ֶׁשל  ְוַהְּבִחיָרה  ַהִּנָּסיוֹן 

ֵעת ָּכל ְיֵמי ַחָּייו. )ה – ג(
ִלְראוֹת  ָיכוֹל  ָלֶזה  ֵלב  ֶׁשֵּמִשֹים  "ִמי 
ַהַהְרַּפְתָקאוֹת  ְּבָכל  ִמֶּזה  ְקָצת 
ְוַהַהְרָחבוֹת  ְוַהַהָּצלוֹת  ְוַהְּתָלאוֹת 
ָהעוְֹבִרין  ַהִּנְפָלאוֹת  ְוַהְיׁשּועוֹת 
ְּבִעְנַין  ּוְביוֵֹתר  ַחָּייו  ְיֵמי  ְּבָכל  ָעָליו 

ַהַּפְרָנָסה."
 ________________________

ַלה'  ְלִהְתָקֵרב  ֶּבֱאֶמת  ֶׁשָחֵפץ  ִמי  ב. 
ִיְתָּבַרְך ּוְלתוָֹרתוֹ ַהְּקדוָֹׁשה הּוא רוֶֹאה 
ה'  ְּפֵני  ֶהָאַרת  ַּפַעם  ְּבָכל  ַעָּתה  ַּגם 
ְּבתוְֹך  ַהּנוָֹראוֹת  ְוִנְפְלאוָֹתיו  ַוֲחָסָדיו 
עֶֹצם ַהַהְסָּתרוֹת ָהַרּבוֹת ְמאֹד. )ה – ג(

 ________________________

ִלְראוֹת  ָיכוֹל  ֶׁשָּבעוָֹלם  ָאָדם  ָּכל  ג. 
ִמי  ַוֲאִפּלּו  ְּבַפְרָנָסתוֹ.  ה'  ִנְפְלאוֹת 
ֶׁשַּפְרָנָסתוֹ ְּדחּוָקה ּוְמֻצְמֶצֶמת ְמאֹד, 
ַהָּמזוֹן  ְמַעט  ֶזה  ַּגם  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף 
לוֹ  ָּבא  ַהּכֹל  ֶׁשְּבִצְמצּום,  ְוַהְּכסּות 
ְּגדוָֹלה  ּוְבַהְׁשָּגָחה  ִנְפָלִאים  ִּבְדָרִכים 
ׁשוֹנוֹת  ִסּבוֹת  ְיֵדי  ַעל  ִיְתָּבַרְך  ֵמִאּתוֹ 
ְוָזן  ֶׁשִּפְרֵנס  ַעד  ִיְתָּבַרְך  ה'  ֶׁשִּסֵּבב 

אוֹתוֹ ְּבָכל יוֹם. )ה – ד(
 ________________________

ַהּתוָֹרה  ֶאת  ִקּיּומוֹ  ְּכִפי  ָּכל ָאָדם  ד. 
ְלַצִּדיֵקי  ִהְתָקְרבּותוֹ  ּוְכִפי  ְוַהִּמְצווֹת 
ֱאֶמת ֵּכן ְמַבֵּטל ִסְטָרא ְּדמוָֹתא ְוזוֶֹכה 

ְלַחִּיים ַּגם ַאַחר ִמיָתתוֹ. )ה – ו(
 ________________________

ה. ֶזהּו ִעַּקר ְּבִחיַנת ַהָּקְרָּבן ֶׁשַּמְקִריב 
ַּגם ַנְפׁשוֹ ִעם ַהָּקְרָּבן. ְוַכּמּוָבא ֶׁשֶּזהּו 
ִעַּקר ְּבִחיַנת ַהָּקְרָּבן ֶׁשַּיֲעֶלה ַּגם ַנְפׁשוֹ 
ִעּמוֹ ְוֶזהּו ִּכי ַהָּקְרָּבן הּוא ָממוֹנוֹ ֶׁשל 

ַנְפׁשוֹ.  ׁשֶֹרׁש  ֶׁשָּׁשם  ָאָדם 

טוב בכל יום...

מעלת הלימוד

ְוִאם ָאְמָנם ֵאין ָלנּו ֵעֶסק ְּבִנְסָּתרוֹת, ַאְך ַאף ַעל ִּפי ֵכן ָּכל ַמה ֶּׁשָאנּו ְיכוִֹלין ְלָהִבין ֵמֶהם ְרָמִזים ַלֲעבוַֹדת 

ה' ִיְתָּבַרְך ַמה ּטוֹב ּוַמה ָּנִעים, ִּבְפָרט ַעל ִּפי ַהַהְקָּדמוֹת ֶׁשל ַרֵּבינּו ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה ֶׁשִּבְכַלל ְּדָבָריו 

ָּכל ִּדְבֵרי ַקָּבַלת ָהֲאִר"י ַז"ל ְוַהּזַֹהר ַהָּקדוֹׁש ְוכּו', ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַמע ִמִּפיו ַהָּקדוֹׁש, ַעל ֵּכן ָּכל ַמה 
ֶּׁשְּנָפֵרׁש ִּדְבֵרי ַהַּכָּונוֹת ַעל ִּפי ַהְקָּדָמתוֹ, ַהּכֹל ֱאֶמת ָוֶצֶדק, ִּכי ְּדָבָריו ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה ֵהם ְּכָלִלּיּות 

)ליקוטי הלכות - או"ח - ראש חודש – ה(ָּגדוֹל ְוכּו' ְוֵאין ָּכאן ְמקוֹמוֹ ְלַהֲאִריְך ָּבֶזה ָּכאן.



מהלקוחות  חוב  )גבית 
ואפותיקי הלכה א(

 ________________________

ֶחֶסד,  ְּגִמילּות  ַלֲחֵברוֹ  ְּכֶׁשַּמְלֶוה  ו. 
ִּכי  ְמאֹד,  ָּגדוֹל  ִּתּקּון  ִמֶּזה  ַנֲעֶשֹה 
הּוא ְמַמֵּלא ְּפִגיַמת ַהָּיֵרַח ֶׁשֶּזה ִעַּקר 

ֲעבוָֹדֵתנּו ַּכָּידּוַע. )ב - ב( 
 ________________________

ַהִּקּיּום  ִעַּקר  ֶּזהּו  ַהִּנְקֶנה,  ֵשֶֹכל  ז. 
ְוַהַהְׁשָאָרה ֶׁשל ָהָאָדם ְלַאַחר ִמיָתתוֹ 
ְּבִשְֹכלוֹ  ְלִהְתּבוֵֹנן  ְּכֶׁשּזוֶֹכה  ְּדַהְינּו   -
ַעל  ָּדָבר  ּוְלַהִּשיג  ֵליַדע  ֶׁשִּיְזֶּכה  ַעד 
ְמכוֹנוֹ, ְּדַהְינּו ֶׁשֵּיַדע ֵעָצה טוָֹבה ֵאיְך 

ְלִהְתַנֵהג ַּבֲעבוַֹדת ה'. )ג - ג(
ֶאָּלא  ִעָּקר  ַהִּמְדָרׁש  ֹלא  "ִּכי 
ַעל  ֶּׁשּזוִֹכין  ַמה  ְּדַהְינּו  ַהַּמֲעֶשֹה, 
ּוְלַהִּשיג  ְלָהִבין  ִשְֹכלוֹ  ְּתבּוַנת  ְיֵדי 
ַלֲעשֹוֹת  ֵאיְך  טוָֹבה  ֻעְבָּדא  ֵאיֶזה 
ִעַּקר  ֶׁשֶּזהּו  ה'  ַּבֲעבוַֹדת  ּוְלִהְתַנֵהג 
ַהַהְׁשָאָרה  ִעַּקר  ְוֶזהּו  ַהֵּשֶֹכל.  ִקּיּום 
ְּכֶׁשּזוֶֹכה  ִמיָתתוֹ  ְלַאַחר  ָהָאָדם  ֶׁשל 
ֶׁשִּנְׁשָאר ִמֶּמּנּו ֵעצוֹת טוֹבוֹת ּוְדָרִכים 

ְיָׁשִרים ַלֲעבוַֹדת ה'."
 ________________________

ִמֶּזה  ְוִחּיּות  ּכַֹח  ֵאיֶזה  ְּכֶׁשְּמַקֵּבל  ח. 
אוֹ  ּוְׁשִתָּיה  ֲאִכיָלה  ְּכגוֹן  ָהעוָֹלם, 
ָצִריְך  ְוכּו',  ְוָזָהב  ְוֶכֶסף  ְלּבּוִׁשים  ָמַ
ִמְּדַבר  ִנְמָׁשְך  ֶׁשַהּכֹל  ּוְלַהֲאִמין  ֵליַדע 
ה' ֶׁשהּוא ַהְּתִפָּלה ַהְּׁשֵלָמה ֶׁשעוְֹסִקים 

ָּבּה ַהַּצִּדיֵקי ֱאֶמת. )ה - א(
 ________________________

ִמְתַּפְּלִלים  ֶּׁשִּיְשָֹרֵאל  ַמה  ָּכל  ט. 
ּוְמַקְּׁשִרים  יוֵֹתר  ּוְבכַֹח  ְּבַכָּוָנה 
ִנְׁשָלם  ְלַהַּצִּדיק,  ְוכֹחוָֹתם  ְּתִפָּלָתם 
ְוִנְתַעֶּלה ְּתִפַּלת ַהַּצִּדיק יוֵֹתר ְויוֵֹתר. 

)ה - א(
"ְּכֶׁשְּמַקְּׁשִרין ַעְצָמן ְלַהַּצִּדיק ֶׁשהּוא 
ַהְּתִפָּלה,  ְּבִעְנַין  ֵהן  ַהָּגדוֹל,  ַהַּמְלֶוה 
ֵהן ְּכֶׁשּזוִֹכין ִלֵּתן לוֹ ָממוֹן אוֹ ֲחָפִצים 
ַהּכֹחוֹת  ֵאָליו  ַמֲחִזיִרין  ֶזה  ֶׁשְּבָכל 
חוֵֹזר  ֵּתֶכף  ַוֲאַזי  ִמֶּמּנּו  ְוָלוּו  ֶׁשִּקְּבלּו 
ּוַמְׁשִּפיַע ָלֶהם ְּבִכְפֵלי ִּכְפַלִים ַעל ְיֵדי 
ֶׁשהּוא ִמְתַּפֵּלל ִעם ָּכל ַהּכֹחוֹת ָהֵאּלּו 
ּוַמְׁשִּפיַע  חוֵֹזר  ַוֲאַזי  יוֵֹתר  ִּבְׁשֵלמּות 
ְצִריִכים  ַוֲאַזי  ִּכְפַלִים  ְּבִכְפֵלי  ָלֶהם 
ְלַהַּצִּדיק  ַהּכֹחוֹת  ָּכל  ְלַהֲחִזיר  עוֹד 
חוֵֹזר  ַהַּצִּדיק  ַוֲאַזי  ַהַּנ"ל  ַהַּמְלֶוה 
ּוַמְׁשִּפיַע  יוֵֹתר  ִּבְׁשֵלמּות  ּוִמְתַּפֵּלל 
ָחִליָלה  חוֵֹזר  ְוֵכן  ְויוֵֹתר  יוֵֹתר  ָלֶהם 
ִמְתַנֵהג  ָהעוָֹלם  ָהָיה  ְוִאם  ְלעוָֹלם. 
ַהַהְׁשָּפעוֹת  ָּכל  חוְֹזִרים  ָהיּו  ָּכְך, 
טוֹבוֹת ְלִיְשָֹרֵאל ַעד ֶׁשָהָיה חוֵֹזר ָּכל 
ְמַצִּפין  ֶׁשָאנּו  ְּכמוֹ  ְלִיְשָֹרֵאל  ַהְּגֻדָּלה 
ִלְזּכוֹת ָלֶזה ְּכֶׁשָּיבוֹא ָמִׁשיַח ִּבְמֵהָרה 

ְּבָיֵמינּו."
 ________________________

ּוִבָּזה  ְוָיַגע  ָטַרח  ָהֱאֶמת  ַהַּצִּדיק  י. 
ִהְכִניס  ְוֵכן  ַהִּבְזיוֹנוֹת,  ְּבָכל  ַעְצמוֹ 
ַהְרֵּבה,  ְוִלְזעֹק  ָלצּום  ִיְשָֹרֵאל  ְּבָכל 
ִּכי ַהַּצִּדיק ְמַבֶּזה ֶאת ַעְצמוֹ ִּבְבִחיַנת 
ְּבֵני  ְׁשָאר  ֲאָבל  ִנְמָאס,  ְּבֵעיָניו  ִנְבֶזה 
ְמאֹד  ְּבֵעיָניו  ֲחׁשּוִבים  ֻּכָּלם  ָאָדם 

ֲאִפּלּו ַהָּגרּוַע ְוַהָּפחּות ְמאֹד. )ה - ט(

המשך מעמ' קודם
תו' ע"ה

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

____________________________.צריך לספור ולהמתין עד שזוכים

"ֶּזהּו ְּבִחיַנת ְסִפיָרה ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּבָכל יוֹם 
ָויוֹם ֶׁשּסוְֹפִרין ּומוִֹנין ֲעַדִין ֵאין זוִֹכין ָלֵצאת 
ְלַגְמֵרי ִמֻּטְמָאה ְלָטֳהָרה ּוְלַקֵּבל ֶאת ַהּתוָֹרה, 
ַאף ַעל ִּפי ֵכן ְּבסוֹף ַהְּסִפיָרה זוִֹכין ְלָׁשבּועוֹת 
ְוַהְּזכּות  ַהּכַֹח  ְיֵדי  ַעל  ַהּתוָֹרה  ֶאת  ְלַקֵּבל 
יוֹם  ְּבָכל  ִּכי  יוֹם,  ְוִתְׁשָעה  ַאְרָּבִעים  ֶׁשָּסְפרּו 
ַעד  ְוַדַעת  מַֹח  ְמַקְּבִלין  ַהְּסִפיָרה  ִמיֵמי  ָויוֹם 
ּוְמַקְּבִלין  ַהֲחִמִּׁשים  ְּביוֹם  ַהַּדַעת  ֶׁשִּנְׁשָלם 
ָאָדם  ְּבָכל  הּוא  ֵכן  ְּכמוֹ  ָאז.  ַהּתוָֹרה  ֶאת 
ְוִעָּדִנים  ִעָּדן  ָעָליו  ַלֲעבֹר  ְזַמן ֶׁשְּצִריִכין  ּוְבָכל 
ּוְתהוֹמוֹת  ּוְנָהרוֹת  ַיִּמים  ְוַכָּמה  ַהְרֵּבה 
ּוֵמימוֹת ְמֻחָּלִפים ְצִריִכין ַלֲעבֹר ָעָליו ּוְבַכָּמה 
ְוַעְקַרִּבים  ְנָחִׁשים  ַהְמֵלִאים  ִמְדָּברוֹת 
ְּגדוִֹלים ְונוָֹרִאים ָצִריְך ַלֲעבֹר ָּבֶהם ַעד ֲאֶׁשר 
ְוֶזה  ֶּבֱאֶמת.  ַהְּקֻדָּׁשה  ְלַׁשֲעֵרי  ִלָּכֵנס  זוֶֹכה 
ּוְלַסֵּפר  ּוְלָבֵאר  ְלַדֵּבר  ַלֶּפה  ַהָּדָבר ִאי ֶאְפָׁשר 

ֶאָחד ַלֲחֵברוֹ ַעד ֵהיָכן הּוא ָצִריְך ְלִהְתַחֵּזק. 
)לקוטי הלכות חו"מ - גבית חוב מהיתומים ג – יז(

____________________________.עיקר הספירה תלוי בטהרת הלב

ספירת  לספור  מצווין  שאנו  מה  עתה  גם 
בלבד  בפה  באמירה  בספירה  לאו  העומר 
לספר  בלב  הוא  והעיקר  מילתא.  תליא 
ולזכך ולטהר את לבבו מכל מיני טומאות 
התאות  ע"י  בו  השולט  והס"א  והרע 
יכין  שכאשר  הלב...  והרהורי  התחזקות 
שבירת  ע"י  הלב  וטהרת  בנקיות  עצמו 
התאוה וכחות היצה"ר אז לפי ערך הכנתו 
ה'  ושכינת  הקדושה  אור  בו  תתרבה  כן 
יוכל לשכון בקרבו. אבל אם לא ינקה את 
גופו מקודם משורש תאוות הרעים שבו לא 

תוכל השכינה לשכון בתוכו.
השבועות  חג  הקדוש  חג  בא  קודם  ולכן 
חוזר  שנה  ובכל  התורה  לקבלת  המעותד 
הקרא  מאמר  כידוע  הראשון  למציאות 
והימים האלה נזכרים ונעשים צריך אדם 
תמימות  שבועות  שבעה  לספור  מישראל 
והוא לנקות ולזכך ולטהר ולספר את גופו 
הרע  שורש  מכל  לצאת  נפלאה  בהארה 
ועי"ז  טומאה.  שערי  מ"ט  בחי'  והקליפה 
מבחי'  ויצא  יבורר  נשמתו  חלק  שורש  גם 
דבר  בהגיע  ויהי  עליו.  השולטין  הקליפות 
שאז  לספירה  החמשים  ביום  ודתו  המלך 
התגלות אור גדול רב ויקר מבחי' החמשים 
שהוא החירות והיובל הגדול יאיר האורה 
יד  מתחת  שיצא  נשמתו  חלק  שורש  על 
רשות הס"א. ומשם יאיר על נחמתו למטה 
שבתוך גופו כי גם גופו נקי ומזוכך לקבלת 

)סידורו של שבת – ח"א(קדושת ה'. 

ספירת העומר
ַוְּתָרן ְּבָממוֹנוֹ  ַהַּוְּתָרנּות ֶׁשָהָאָדם 
ַצח  ַהּמַֹח  ַנֲעֶׂשה  ֶׁשַעל-ְיֵדי-ֶזה 
ַהָּגנּוז  ַהּטוֹב  ֶאל  יוֹם  ְּבָכל  ָלבוֹא  ָיכוֹל  ְוָאז  ָוַזְך, 

ַהַּׁשָּיךְ לוֹ."1
החלק הארי של עבודת הנחשים הוא לצמצם 
לקטנות  להביאו  המח.  את  לאדם  ולהקטין 
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 
ולא  המוחין.  את  ולהרחיב  להגדיל  בטוב, 

להקפיד כלל!!! להיות וותרן ואפילו בממון.
"ותצילני מקפדות וקימוץ שהם מבלבלין את 
וקמצן  קפדן  אהיה  ולא  מאד.  והמח  הדעת 
חסד  איש  טוב  איש  להיות  אזכה  רק  כלל, 
ותרן בממוני כרצונך הטוב, עד שאזכה להכלל 
גדולה במידתו של  דימינא בקדושה  בסטרא 
אברהם אבינו איש החסד. ועל ידי זה תזכני 
שיהיה  ככספא,  חורא  ומוחי  שכלי  שיהיה 

מוחי זך וצח וצלול."5

זך וצלול

משוחררת  כשהדעת  המוחין,  רחבות  כשיש 
ומונחת  הזה  העולם  וקטנוניות  עניני  מכל 
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 
היום  כפי  יתברך  מאתו  ושכל  חידושים  שפע 

והזמן.
חדשים  בחסדים  ברחמיך  "ותושיעני 
ונפלאים באופן שגם אנכי אזכה להטוב הגנוז 
לחצוץ  שלי  להרע  כח  יהיה  ולא  יום.  שבכל 
ולהפסיק חס ושלום בפני הטוב הגנוז שבכל 
והתאמצות  והתחזקות  כח  לי  תתן  רק  יום, 
בכל  להתחזק  שאזכה  ומחשבתי,  בלבי 
בתורתך  ולהגות  מחשבות  לחשוב  ויום  יום 
הקדושה במחשבה חזקה ונכונה, בהתגברות 
נמרץ  ובהשתוקקות  ותעצומות,  עז  בכל  גדול 
לשום  אניח  ולא  באמת.  האמיתי  הטוב  אל 
הדעת  בלבול  ולשום  וחיצונה  זרה  מחשבה 
ושלום.  חס  אותי  ולבלבל  במחשבתי  לכנוס 
מחשבתי  את  ולאחוז  בדעתי  חזק  אהיה  רק 
לחשוב בכל יום ובכל עת בתורתך הקדושה עד 
שיעוררו רחמיך האמתיים עלי ותצווה לפתוח 
לי  שיתגלו  עד  והשכל,  החכמה  שערי  לי 
הקדושה  בתורתך  אמתיים  חידושין  מאיתך 
בכל יום ויום מהטוב הגנוז שבאותו היום. ועל 
ידי זה אזכה להתקרב אליך באמת מעתה ועד 

עולם."5
____________________________

1. קיצור ליקוטי מוהר"ן.  2. העמק דבר ויקרא כו – מג.  
3. לקוטי 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.



_________________________.להוציא את המידות מהגלות

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

באמצעות יציאת מצרים, להמדות."
)אור המאיר(

_________________________.נקיון ורחיצה מהזוהמא

"וצוום אחר כך לספור ספירת העומר 
לרחוץ  בכדי  תמימות  שבתות  שבע 
וגופם מכל בחינות  ולטהר את נפשם 
נדה  אשה  כדין  והזוהמא,  הטומאה 
נקיים.  שבעה  לספור  שמחויבת 
והמה לרוב הטומאה אשר נדבק בהם 
לספור  הוצרכו  טומאה  שערי  במ"ט 
שיזדככו  בכדי  יום  שבע שבתות מ"ט 
לקבל  ראוין  שיהיו  עצמם  ויטהרו 

התורה מאת הקב"ה. 
פסח  של  בסדר  אומרין  אנו  כן  ועל 
זה  יום  נשתנה  כי  לומר  ורחץ,  קדש 
כאשר  הימים  שבכל  הימים  מכל 
צריך  הקדושה  לקבל  האדם  ירצה 
כך  ואחר  עצמו  ולטהר  לרחוץ  קודם 
כמאמר  עליו  לשרות  הקדושה  תוכל 
וכאן  טוב'  ועשה  מרע  'סור  הכתוב: 

היה הקדושה קודם להרחיצה."
)באר מים חיים - יתרו(

אורות  ע"י ספירת העומר ממשיכים 
_________________________.עליונים ומעלים את כנסת ישראל 

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

)מאור ושמש - אחרי(ואורות העליונים:

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

ונשק אותו.

. . .

מנחם ה ר'  הקדוש  רב 
בעל  מוויטיבסק,  מנדיל 
אצל  לומד  היה  הארץ  פרי 
הרב המגיד הגדול ממיזריטש 
מנערותו. כשהיה בן עשר שנה 
מפליא  היה  עשרה  אחת  או 
היה  המגיד  בלימודו.  מאוד 

מחבב אותו מאוד. 
ביום השבת אחר  פעם אחת, 
המגיד  ראה  שחרית,  סעודת 
בדוחה  שהיתה  הנער  את 
אחת  בבית  הוא  הולך  רוחו: 
ומצנפתו  הנה  ואחת  הנה 
כדרך  הצד,  על  שמוטה 
הרגשת  המלאים  האנשים 
מפתן  על  המגיד  עמד  נפשם. 
בידו  הפתח  דלת  אחז  חדרו, 
ושאל לו: - "מנדיל, כמה דפין 
גמרא למדת היום?" ענה לו: 

"שישה דפין."
נמוך  בקול  המגיד  אמר 
כאומר לעצמו: "אם משישה 
שמוטה  המצנפת  גמרא  דפין 
נצרך  דפין  כמה  הצד,  על 
המצנפת  שישלפו  עד  ללמוד 

לגמרי?" וסגר את הדלת.
הדבר  היכן  עד  הבין  הנער 
מאוד.  לבכות  והתחיל  מגיע 
ודפק  המגיד  לחדר  רץ  תכף 
בדלתו: - "יפתח לי רבי ומורי 
לעשות,  מה  עצה  לי  ויתן 
טובה  שהחזקתי  ידעתי  כי 

לעצמי ממה שלמדתי."
תפחד.  "אל  המגיד:  לו  אמר 
רבינו  אל  נסע  ואתה  אני 
אחר  היה  הדבר   - הבעש"ט" 
שנתקרב המגיד אל הבעש"ט 
בה  נלך  הדרך  יורנו  "והוא   -
אני ואתה." שקטה רוח הנער.

הנער  עם  נסע המגיד  ג'  ביום 

ביום  שמה  ובאו  למזיבוז 
הלך  הצהרים  אחר  תכף  ו'. 
לקבל  הבעש"ט  אל  המגיד 
התמהמה  והנער  שלום, 
שהתרחץ  עד  באכסניה 
היה  כן  כי  בשערו.  וסלסל 
ר' מנחם מנדיל אף  דרכו של 
תמיד  שהיה  שנתגדל,  לאחר 
ובחיצוניותו,  בהילוכו  מצוין 
היה נוהג בדרך רוממות, היה 
מפאר בגדיו מאוד, שלא יהיה 
הקרסים  אבק,  שום  עליהם 
ועל  מחוברים  תמיד  היו 
פי  על  אף  יפה,  כובע  ראשו 
ושפל  בטל  בפנימיותו  שהיה 
תמיד  חותם  והיה  בתכלית, 
"השפל  בלשון  איגרותיו 

באמת".
לקבל  מוכן  היה  הבעש"ט 
כדרכו,  התיבה,  לפני  שבת 
שהיה עומד לקבל שבת בעוד 
לפני  הרב  עמד  גדול.  היום 
בתפילה  התחיל  ולא  התיבה 
המדרש.  לבית  הנער  בוא  עד 
המתין לו זמן רב. אחר בואו 
נתן  ולא  קבל הבעש"ט שבת, 
השבת.  אחר  עד  שלום  לו 
שעישן  בשעה  הבדלה,  אחר 
קרא  הלולקי,  הבעש"ט 
מעשיה  לו  וסיפר  הנער  את 

משוורים ומחרישה. 
התולדות  ובעל  המגיד  הרב 
סיפור  בשעת  עמדו  והמוכיח 
המעשייה. ובמעשיה נרמז כל 
מנדיל  מנחם  לר'  שאירע  מה 
העולם  לאוויר  צאתו  מיום 
עד אשר כיסו את עיניו בארץ 
בבירור  זוכר  איני  הקדושה. 
מבין  "אנכי  אמר  המגיד  אם 
ובעל  כולה",  המעשייה  את 
מבין  "אנוכי  אמר  התולדות 
זאת  אך  להפך.  או   - החצי" 
ידעתי שהרב ר' מנחם מנדיל 
אמר שהבין את המעשייה רק 

עד העת ההיא.
מנדיל  מנחם  ר'  גדל  כאשר 
את  מבין  הוא  כי  אומר  היה 
חלה  וכאשר  המעשייה.  כל 
כוח  ממנו  וניטל  בוויטיבסק 
כל העם בבכיה,  וגעו  הדיבור 
ארון  מהם  שלוקח  חשבו  כי 
הקודש, הקיץ ר' מנחם מנדיל 
להם:  ואמר  זעקתם  לקול 
"אל תפחדו. מתוך המעשייה 
שסיפר לי הבעש"ט ז"ל ידעתי 
בארץ  להיות  אני  צריך  כי 
הקדושה." וכן היה, שהבריא 

ונסע לארץ הקדושה.
פולנאה  ק"ק  דרך  עברו  מדי 
כובעו  את  באכסניה  הסיר 

מאוד,  ארוכה  לולקי  ועישן 
בעל  פני  להקביל  כך  והלך 
של  אנשיו  כשראו  התולדות. 
מנחם  שר'  התולדות  בעל 
כובע  בלא  אליו  הולך  מנדיל 
חרדו  בפיו  ארוכה  ולולקי 
היה  בעל התולדות  כי  מאוד, 
דרכו להעניש הרבה מי שאינו 
אליו  רצו  כראוי.  מתנהג 
חסנו  "אדוננו,  לו:  ואמרו 
מעניש  הזה  הצדיק  כי  עליך, 

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, 
עומד  שהוא  המקום  אפוא 
ר'  לו  ענה  במעשיה.  כעת 
"יותר  באנחה:  מנדיל  מנחם 

מהחצי כבר גרעתי ממנה."
אחר כך שאלו בעל התולדות: 
מעלתו,  רום  ידע  "האם 
שהוא  נרמז  בהמעשייה  כי 
ענה:  אצלי?"  להיות  צריך 
נסעתי  כן  ועל  מבין,  "אנוכי 
שאוכל  כדי  פולנאה,  דרך 

להתראות עם כבוד תורתו."
בחביבות,  הרבה  עוד  דברו 
בעל  הלך  נפטר.  כך  ואחר 
עד  ללוותו  "התולדות" 
אנשים  האכסניה שלו. שאלו 
"מה  "התולדות":  בעל  את 
טיבו של האיש הזה שהרהיב 
כבוד  אל  לילך  עוז  בנפשו 
קדושתו בלי חגורה, וגם הולך 
הוא במנעלים עם קשרי כסף 
הוא  מאוד  ארוכה  ולולקי 

מעשן?"
"התולדות"  בעל  להם  השיב 
אחד  למלך  משל:  בדרך 
שהיה  טובה  מרגלית  היתה 
אוצר  כל  כנגד  שקול  שוויה 
בדעתו  המלך  שיער  המלך. 
אותה  שיטמין  מקום  שבכל 
לגנבה,  עליה  נפשם  ימסרו 
שומר,  שום  זה  על  יועיל  ולא 
כי השומר בעצמו יגנוב אותה. 
מטמונו  להסתיר  המלך  נמלך 
אדם  בני  יחשבו  שלא  במקום 
את  והטמין  שם,  שהטמינוהו 
המרגלית במקום לא טהור, כי 
בודאי לא יעלה על דעת אנשים 
הנמשל:  הוא  וכן  שם.  שהיא 
שפל  הוא  מנדיל  מנחם  הרב 
בתכלית,  ועניו  באמת  בדעתו 
את  שילביש  לבוש  ובכל 
הענווה תהיה יניקה לקליפות, 
לא  במקום  הטמינה  כן  ועל 

טהור, דהיינו בגאווה.

ָרֵאל.  ּוְגֻדּלוֹת ִישְֹ יבּות  ְפלּותוֹ, ַוֲחשִׁ ְוָיכוֹל ִלְראוֹת שִׁ ת,  בָּ ִחינוֹת שַׁ ֵלָמה הּוא בְּ ׁשּוָבה שְׁ ה תְּ עוֹשֶֹ "ְכשֶׁ
ָרֵאל." ַעד ִישְֹ יָּכוֹל ִלְמסֹר ֶאת ַנְפׁשוֹ בְּ מוֹ ָרֲעָיא ְמֵהיָמָנא, שֶׁ יָּכוֹל ִלְהיוֹת כְּ ְוֶזהּו ּוְרֵעה ֱאמּוָנה, ַהְינּו שֶׁ

 מאחורי הסיפור
 תו' ע"ט



ממעזבוש  הרב  אדמו"ר  מכבוד  שמעתי  דהנה  וכו'".  משתה  להם  "ויעש 
ומצאתי  פרנסה.  לו  באה  משם  לבניו,  נישואין  איזה  עושה  האדם  כאשר 
'ויעש להם משתה' - דהיינו שעושה חתונה לבניו.  רמז לזה בזה הפסוק: 

'ויאכלו וישתו' - באה לו פרנסה וכל טוב.
)אור לשמים – תולדות( 

יודע  עולם  ז"ל שאמר: רבונו של  ראיתי בשם הר"ר מאיר מפרעמישלאן 
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!
)פרדס יוסף בראשית כח - יב(

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

)לקוטי תפילות ח"ב – ז( 

'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 
להיות  צריך  הוא  כי  הלחם  הוא  הפרנסה  ע"י  נשחת מדביקותו  הוא  הדור 
תמיד דבוק בד', ועם כל זה יותר טוב שיפסיק הצדיק מדביקותו לפעמים 
הים  למדינת  למרחקים  יסעו  שהם  ממה  טוב,  וכל  עשירות  שפע  להשפיע 
]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 
מדביקותו,  להפסיק  עי"ז  יצטרך  ואפילו  הזה  עולם  טוב  כל  להם  להשפיע 

אולם עי"ז יעבדו ד' מתוך הרחבה בביתם ויעסקו בתורת ד' ויראתו.
)עטרת ישועה – במדבר( 

הספר הנדיר "יחוס הגדולים"  מאת הרה"ח ר' שמואל הורביץ ז"ל   להשיג: 057-3155-466
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לעלוי נשמת עקא בת ר' אברהם אלימלך ז"ל

ַעל-ְיֵדי
ֲעָנָוה ְוִׁשְפלּות

ֵאין ׁשּום ָאָדם
ָיכוֹל ְלהוִֹציאוֹ

ְוִלְדחוֹתוֹ ִמְּמקוֹמוֹ
ְּדַהְינּו

ְלַקֵּפַח ַּפְרָנָסתוֹ
ַחס ְוָׁשלוֹם. 

לומדים ספר-המידות

אין צריך לאדם
לדאוג על פרנסת בניו,

כי כשהם גדלים גדלה פרנסתם עמהם. 
)בנים – ג(

בניםבנים

סיפר הבעל התניא זצ"ל על אמונתם הגדולה של אנשי וואלין, פעם 
עד  מאוד,  רגלי  ונתקרר  בעולם,  גדול  קור  והיה  ממעזריטש  נסעתי 
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?' 
"לערך  הזקן:  זה?' אמר  בעירה  דרים  בתים  בעלי  'כמה  לו:  אמרתי 
להזמין  פרנסה  להקב"ה  יש  יהודים  מאה  'עבור  לו:  אמרתי  מאה'. 
להם פרנסתם ובעבורו אין להקב"ה סיבה להזמין לכם פרנסתכם?' 
דובער  ר'  הגדול  רבינו  תלמיד  הוא  שאני  'תדעו  אמרתי:  זה  ואחרי 
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'.

עבודת המידות

עניני דיומא

שבת מברכים חודש אייר
'ִאָּייר' ָראֵׁשי ֵּתבוֹת: אֹ'ְיַבי ָי'ׁשּובּו ֵי'בׁשּו ָר'ַגע  - ִּכי ֲאַזי 
ֵהם ָּכל ָהְרפּואוֹת ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ָׁשלוֹם, ְּבִחיַנת 'ֶאֶרץ ָנְתָנה ְיבּוָלּה'.

)ליקוטי מוהר"ן - תורה רע"ז( 

"ַּגם ָּכל ָהְרפּואוֹת ָּבִאין ִמן ָהָאֶרץ, ְוַעל ֵּכן ְּבֵעת ֶׁשָהָאֶרץ נוֶֹתֶנת 
ִּבְזַמן  ְּדַהְינוּ  ְוַהְּצָמִחים,  ָהִאיָלנוֹת  ְּבָכל  ּכֹחַ  ֶׁשּנוֶֹתֶנת  ְיבּוָלּה, 
ַהֲחִניָטה ֶׁשהּוא ְּבחֶֹדׁש ִאָּיר ֲאַזי ֵיׁש ּכֹחַ יוֵֹתר ְּבָכל ָהְרפּואוֹת ִּכי 
ָאז נוֶֹתֶנת ָהָאֶרץ ָּבֶהם ּכֹחַ. ֲאָבל ִּבְזַמן ַאֵחר, ֲאִפּלוּ ִאם ִיְקחוּ אוָֹתן 
ְרפּואוֹת  לוְֹקִחין  ֵּכן  ְוַעל  ַהּכֹחַ  ֶזה  ָלֶהם  ֵאין  ְּבַעְצָמן,  ָהְרפּואוֹת 

)ליקוטי מוהר"ן - תורה רע"ז( ְּבחֶֹדׁש ִאָּיר ֶׁשהּוא )ַמאי(."

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

)עבודת ישראל – ליקוטים( ארוכה ומרפא. 

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

"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 
חודש  ראש  של  הצירוף  שגם  לידע  יוכל  מדעתו  ומבין  חכם 
מרחשון יורה על הדעת. לכן נהגו אנשי קדמוני זמנינו ללמוד 
מפני  תוס'  הלכה  מרחשון  חודש  ובראש  אייר  חודש  בראש 
שהן  ישראל  הכנסת  על  עליונות  קדושות  נתגלו  טוב  שביום 
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.
)מאור ושמש - שמיני( 

כל ימי הספירה הם הכנה למתן תורה, וכמו שכתב האר"י ז"ל 
בימי הספירה  שבליל פסח נתגלה האור רק נעלם, ואחר כך 
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 

וסיון וכאמור.                                                 )פרי צדיק  - אייר( 


