
טּות  תורה קע"ו - ְלָגֵרׁש ָהרּוַח שְׁ

"ָצִריְך ָהָאָדם ְלַמֵהר ְמאֹד ְלָגֵרׁש ִמִּקְרּבוֹ ָהרּוַח 
ַהָּדבּוק  ְׁשטּות  ֵמרּוַח  ָמֵלא  ֶּׁשִּלּבוֹ  ַמה  ְׁשטּות, 
ָהֱאֶמת.  ְלַהַּצִּדיק  ֶׁשִּנְתַקֵּׁשר  ְיֵדי  ַעל  ְוֶזה  ּבוֹ, 
ֶּׁשאוֵֹהב  ַמה  ֶנֶפׁש  ַאֲהַבת  ַהְינּו  ְוִהְתַקְּׁשרּות 
ְּבֵלב  ִלּבוֹ  ִנְכָלל  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ְמאֹד,  ְלַהַּצִּדיק 

ַהַּצִּדיק."

ולדבקה בו

לזכות  הוא  השורשים  ושורש  היסודות  יסוד 
כמבואר  האמת,  בצדיק  ולהדבק  להתקשר 
הוא  יתברך  בהשם  הדבקות  שעיקר  בחז"ל 

על-ידי הדבקות בצדיקים.

"ולדבקה בו" וכי אפשר לו לאדם לעלות במרום 
ולידבק באש, והלא כבר נאמר: 'כי ה' אלהיך 
שביבין  'כורסיה  ואומר:  הוא',  אכלה  אש 
ובתלמידיהם  בחכמים  הדבק  אלא  נור'?  די 
ונטלתה  עלית למרום  עליך כאילו  אני  ומעלה 
אלא  בשלום  ונטלתה  שעלית  ולא  )בשלום(, 
כאילו עשית מלחמה ונטלתה. וכן הוא אומר: 

'עלית למרום שבית שבי'."1

כולכם  חיים  אלהיכם  בה'  הדבקים  "ואתם 
היום' וכי אפשר לדבוקי בשכינה והכתיב: 'כי 
בתו  כל המשיא  ה' אלהיך אש אוכלה'? אלא 
לתלמידי  פרקמטיא  והעושה  חכם  לתלמיד 
חכמים והמהנה תלמידי חכמים מנכסיו מעלה 

עליו הכתוב כאילו מדבק בשכינה. 

כיוצא בדבר אתה אומר 'לאהבה את ה' אלהיך 
ולדבקה בו' וכי אפשר לאדם לידבק בשכינה? 
והעושה  חכם  לתלמיד  בתו  המשיא  כל  אלא 
והמהנה תלמידי  פרקמטיא לתלמידי חכמים 
כאילו  הכתוב  עליו  מעלה  מנכסיו  חכמים 

מדבק בשכינה."2

אהבה

ֶאת  ֶׁשּיֹאַהב  ַאֲהָבה,  הּוא  ַהִהְתַקְּׁשרּות  "ִעַּקר 
"ְוַנְפׁשוֹ  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמוֹ  ְׁשֵלָמה,  ַאֲהָבה  ַהַּצִּדיק 

ֵלּה  'ֲחִביָבא  ְוַתְרּגּומוֹ:  ְּבַנְפׁשוֹ",  ְקׁשּוָרה 
ְּכַנְפֵׁשּה', ּוְכמוֹ ֶׁשָּכתּוב: "ְוֶנֶפׁש ְיהוָֹנָתן ִנְקְׁשָרה 
יוֵֹתר  ִיְהֶיה  ַהַּצִּדיק  ֶאת  ְוַאֲהָבתוֹ  ָּדִוד".  ְּבֶנֶפׁש 
ֵמַאֲהַבת ָנִׁשים, ְּכמוֹ ֶׁשָּכתּוב: "ִנְפְלַאָתה ַאֲהָבְתָך 

ִלי ֵמַאֲהַבת ָנִׁשים".3
התקשרות פירושו אהבה אין סופית - שמעוצם 
שהוא  עד  בצדיק  מקושר  כל-כך  הוא  האהבה 

אחד עם הצדיק.
אהבה  )גימטריה(  מספר  שהוא  אחד  "ונעשין 
כנודע. כי כל בחינת אהבה רומז על התקשרות 
חושבן  לאחד  אמיתי  בדיבוק  דברים  שני 

אהבה."4
בחינת  "ידוע מתלמידי הרה"ק בעש"ט שכל 
אהבת העולם הוא כדי להוציא ממנו קל וחומר 
'ולא  הפסוק:  פרשתי  ובזה  השם.  לעבדות 
היצר  נברא  למה  היינו  לבבכם'  אחרי  תתורו 
הרע? לזה אמר: 'למען תזכרו ועשיתם את כל 

מצותי וגו'! 
היינו  ליהונתן  דוד  אהבת  שהיה  אמר  ולזה 
אהבת הצדיק, מאהבת נשים. דאם יש אהבה 
שפלה לנשים מכל שכן אהבת הצדיק, לקיים 
לתלמידי  ודיבוק  אהבת  היינו  בו',  'ולדבקה 
חכמים שבזה נעשה יחוד בעולמות העליונים. 
לכל  היינו  לעולם'  ונאה  להם  'נאה  וכמ"ש 

העולמות כידוע וק"ל."5

שאינה תלויה

ַעְצמוֹ  ְלַקֵּׁשר  ּבוֹ,  ָּתלּוי  ֶׁשַהּכֹל  ְוַהְיסוֹד  "ָהִעָּקר 
ֲאֶׁשר  ָּכל  ַעל  ְּדָבָריו  ּוְלַקֵּבל  ֶׁשַּבּדוֹר,  ְלַהַּצִּדיק 
ְוִלְבִלי  ָּגדוֹל.  ְוָדָבר  ָקטֹן  ָּדָבר  ֶזה,  הּוא  ִּכי  יֹאַמר 
מֹאל, ְּכמוֹ  ָיִמין ּושְֹ ִמְּדָבָריו  ְוָׁשלוֹם,  ִלְנטוֹת, ַחס 
'ֲאִפּלּו אוֵֹמר  ִלְבָרָכה:  ִזְכרוָֹנם  ֶׁשָאְמרּו ַרּבוֵֹתינּו, 
ָּכל  ֵמִאּתוֹ  ּוְלַהְׁשִליְך  ְוכּו'.  מֹאל'  שְֹ ָיִמין  ַעל  ְלָך 
ֶכל,  ַהָחְכמוֹת, ּוְלַסֵּלק ַּדְעּתוֹ ְּכִאּלּו ֵאין לוֹ ׁשּום שֵֹ

ִּבְלֲעֵדי ֲאֶׁשר ְיַקֵּבל ֵמַהַּצִּדיק ְוָהַרב ֶׁשַּבּדוֹר.
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העושה שליח לגבות חובו ג' – כח והרשאה ג'

הּוא  ְלַהַּצִּדיק  ִהְתַקְּׁשרּות  ִעַּקר  א. 
ְּבִמָּדתוֹ  אוֵֹחז  ֶׁשָּבֶזה  ְצָדָקה  ְיֵדי  ַעל 
ַעל  ַצִּדיק  ִנְקָרא  ֶׁשהּוא  ַצִּדיק  ֶׁשל 
ְוָכל  ַלּכֹל,  ֶׁשַּמְׁשִּפיַע  ַהְּצָדָקה  ֵׁשם 
ֵּכן  ִּבְצָדָקה  ֶּׁשַּמְרֶּבה  ַמה  ְּכִפי  ֶאָחד 
הּוא ִמְתַקֵּׁשר ִּבְבִחיַנת ַצִּדיק ֶׁשִּמֶּמּנּו 

ָהרּוַח ַחִּיים. )ג - יז( 
________________________

ְלָבֵרר  ֶׁשָּצִריְך  ָהָאָדם  ֲעבוַֹדת  ָּכל  ב. 
ַהּטוֹב ֵמָהַרע ַעל ְיֵדי ֶׁשִּמְתַיֵּגַע ַּבּתוָֹרה 
ֶׁשְּמָבֵרר  ֲהָלָכה  ַהְּפַסק  ֶׁשְּמָבֵרר  ַעד 
ֵמַהָּטֵמא,  ַהָּטהוֹר  ֵמַהֻּמָּתר,  ָהָאסּור 
ִמֶּזה  ַנֲעִשֹין  ְוָאז  ֵמַהָּפסּול.  ַהָּכֵׁשר 
ְּבִחיַנת  ְלִנְׁשָמתוֹ  ְקדוִֹׁשים  ְלבּוִׁשין 

ֲחלּוָקא ְּדַרָּבָנן ַּכָּידּוַע. )ג - כג(
________________________

ג. ֶאֶרץ ִיְשָֹרֵאל ָׁשם ָהרּוַח ַחִּיים, ְוַעל 
ֵּכן ִנְקֵראת ֶאֶרץ ַהַחִּיים, ִּכי ָׁשם ֲאִויר 

ַהָּקדוֹׁש ֶׁשַּמְחִּכים. )ג - כד(
________________________

הּוא  ַחִּיים  ָהרּוַח  ַהְמָׁשַכת  ִעַּקר  ד. 
ַעל ְיֵדי ְּבִחיַנת ִנּגּון ְוִׁשיר ַלה' ִיְתָּבַרְך. 

)ג - כד(
________________________

ְּבָכל  ְלִהְׁשַּתֵּדל  ְצִריִכין  ָאנּו  ה. 
ַהַהְנָהָגה  ְּבִחיַנת  ְלעוֵֹרר  ַרק  ַמֲעֵשֹינּו 
ִּכְבָיכוֹל. ְּבַעְצמוֹ,  ִיְתָּבַרְך  ָידוֹ  ַעל 

)כח והרשאה ב - ד(
________________________

ַעל  ָּתִמיד  ַעְצמוֹ  ֶאת  ֶׁשּׁשוֵֹפט  ִמי  ו. 
ָלבוֹא  ִיְצָטֵרְך  ֹלא  ְּבַוַּדאי  ָּדָבר  ָּכל 
ִמֶּמּנּו  ְלהוִֹציא  ִּדין  ֵּבית  ִלְפֵני  ְלִדין 
ָממוֹן ְּבִדין, ִּכי ְּבַוַּדאי ַיְקִּדים ְלַסֵּלק 
ַלֲחֵברוֹ ַמה ֶּׁשַּמִּגיַע לוֹ ַעל ִּפי ָהֱאֶמת, 
ִּכי ְּבַוַּדאי ָּכְך ָראּוי ְלָכל ָאָדם ֶׁשִּיְׁשּפֹט 
ֶאת ַעְצמוֹ ַעל ָּכל ָּדָבר, ּוִבְפָרט ְּבִדיֵני 
ֵאיֶזה  ְּבָידוֹ  ֶׁשֵּיׁש  ְּכֶׁשּיוֵֹדַע  ָממוֹנוֹת 
ַעְצמוֹ  ֶאת  ֶׁשִּיְׁשּפֹט  ֲחֵברוֹ  ֶׁשל  ָממוֹן 
ְּבַעְצמוֹ ִויַסֵּלק ַלֲחֵברוֹ קֶֹדם ֶׁשִּיְתָּבֶעּנּו 

ְלִדין. )ג – ב(
________________________

ָּבֶהם  ְוִנְתַלֵּבׁש  ֶׁשִּנְמָסר  ֵאּלּו  ָּכל  ז. 
ַהִּמְׁשָּפט ַלֲעשֹוֹת ִּדין ָּבָאָדם   

ַאֲהַבת ֶנֶפׁש

מעלת הלימוד

ְונוָֹרִאים ֶׁשִאי  ִנְפָלִאים  ַעִין ְּבַעִין ִהְתַּגּלּות ִחּדּוִׁשים  ִיְתָּבַרְך ִעָּמנּו ַּגם ַּבּדוֹרוֹת ָהֵאֶּלה ֶׁשָרִאינּו  ֲעַדִין ה' 
ֶאְפָׁשר ְלַגּלוָֹתם ְּבֵשֶֹכל ֱאנוִֹׁשי ְּבׁשּום אֶֹפן ִאם ֹלא ְּבֶׁשַפע ֱאֹלִקי ַהִּנְמָׁשְך ֵמַהָּיִחיד ַהֶּנְעָלם ִיְתָּבַרְך ְׁשמוֹ 
ָלַעד. ַעל ֵּכן ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתוָֹרה ַהְּקדוָֹׁשה ְיִעידּון ְוַיִּגידּון ִּכי ה' ֶאָחד ּוְׁשמוֹ ֶאָחד, ַעל ֵּכן ִנְקֵראת ַהּתוָֹרה ֵעדּות 
ְּבָכל ָמקוֹם ְועוֹד ֵיׁש ְּבִלִּבי ַהְרֵּבה ָּבֶזה ְלַהְרִחיב ַהִּדּבּור, ַאְך ֵאין ָּכאן ְמקוֹמוֹ ְלַהֲאִריְך ָּבֶזה ְוַהַּמְשִֹּכיִלים 

)לקוטי הלכות חו"מ - עדות ד(ָיִבינּו ֵמֲאֵליֶהם.



ֶכל  ְוָכל ְזַמן ֶׁשִּנְׁשָאר ֶאְצלוֹ ׁשּום שֵֹ
ְוֵאינוֹ  ִּבְׁשֵלמּות,  ֵאינוֹ  ַעְצמוֹ, 

ְמֻקָּׁשר ְלַהַּצִּדיק."6

מהי 'אהבה אמיתית'?

שמתוך  אהבה  בדבר!  תלויה  שאינה  אהבה 
בביטול  לצדיק  מתבטל  האדם  אהבה  אותה 

גמור ומוחלט!!!

"אמרו חז"ל: 'כל אהבה שתלויה בדבר, בטל 
פירוש  כי  זה,  פירוש  כו',  אהבה  בטלה  דבר 
אהבה הוא מה שנמשך האדם כולו אחר דבר 
שאין  מה  שעושה  עד  עצומה  בתשוקה  ההוא 
דרכו, כמו שאמרו: 'אהבה מקלקלת השורה' 
פירוש: כי אהבה ענינה שאין האדם בסדר כלל 
כיון שאוהב דבר ההוא אם כן כל מה שיצטרך 
לעשות על ידי אהבתו בו יעשה, אם כן איננו 
גמורה  אהבה  היא  זה  זה,  לדבר  מסודר  איש 
כיון שאין דבר בעולם שיבטל אהבה זו וזה רק 
באינה תלוי בדבר ובאה רק על ידי הפנימיות 
שבו שבטבעו אוהב לדבר ההוא, אבל אם בא 
על ידי איזה דבר אף שלדבר זה אוהב אהבה 
גמורה עם כל זה כיון שבא רק על ידי דבר זה 
ממילא  כן,  גם  יתבטל  הדבר  כשיבטל  כן  אם 

אף קודם ביטול הדבר איננו אהבה, 

לעולם  הדבר  יתבטל  שלא  הוא  אהבה  שענין 
וכיון שיוכל לבוא לידי ביטול ממילא זה בירור 
צריך  ואין  הוא  שטות  דבר  זו  שאהבה  ומופת 
לאהוב דבר זה כי אם היה לו שייכות בנפשו 
לאהוב הדבר ההוא הי' אהבה שאינה בטילה 
עולמית, ולכך אהבה בגימטריא 'אחד' שענין 
להיות  ההוא  בדבר  הנפש  התקשרות  אהבה 

כאחד ממש שלא יתפרד לעולם."7

להרגיש בעצמו

מוִֹעיל  ְּבַהַּצִּדיק,  ֶׁשַּמֲאִמין  ְלַבָּדּה  "ָהֱאמּוָנה 
ַלֲעבוַֹדת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך. ִּכי ֶטַבע ָהֲאִכיָלה ֶׁשַהָּמזוֹן 
ְּכגוֹן  צוֵֹמַח  אוֶֹכֶלת  ְּכֶׁשַהַחי  ְּכגוֹן  ַלִּנּזוֹן,  ִנְתַהֵּפְך 
ְּכֶׁשִּנְכָנִסין  ְלַחי,  ִבים  ָהֲעשָֹ ִנְתַהְּפִכין  ִבים,  ֲעשָֹ
ְּבתוְֹך ֵמֶעיָה. ְוֵכן ֵמַחי ִלְמַדֵּבר, ְּכֶׁשַהְמַדֵּבר אוֵֹכל 
ַלְּמַדֵּבר. ּוְלָכל ָמקוֹם ֶׁשִּנְכָנס  ִנְתַהֵּפְך ַהַחי  ַהַחי, 
ִנְתַהֵּפְך  ְלָהֵאיָבִרים,  ֶׁשִּנְתַחֵּלק  ַהָּמזוֹן  ְלָׁשם 
ְלַמהּות ָהֵאיָבר ַמָּמׁש ֶׁשִּנְכָנס ְלָׁשם. ְּכגוֹן ַהֵחֶּלק 
ְוַהִּנְכָנס  ְלמַֹח,  ִנְתַהֵּפְך  ְלַהּמַֹח  ַהִּנְכָנס  ֵמַהָּמזוֹן 
ַהְינּו  ָהֵאיָבִרים...  ִלְׁשָאר  ְוֵכן  ְלֵלב,  ִנְתַהֵּפְך  ַלֵּלב 
ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ּבוֹ,  ּוַמֲאִמין  ְלַהַּצִּדיק  ְּכֶׁשָּדבּוק 
ַהַּצִּדיק  ְלַמהּות  ְוִנְתַהֵּפְך  ְלַהַּצִּדיק  ֶנֱאָכל  ֶאֶרץ, 

ַמָּמׁש."8

זוכה  הוא  בצדיק  והדבקות  האמונה  ידי  על 
להפוך להיות אחד עם הצדיק, עד שיכול לזכות 

להרגיש את כל העליות והירידות של הצדיק.

"ּוִמי ֶׁשְּמֻקָּׁשר ְמאֹד ְּבַהַּצִּדיק ְּכמוֹ ֲעָנִפים ְּבִאיָלן 
ֲעִלּיוֹת  ָּכל  ְּבַעְצמוֹ  ַמְרִּגיׁש  ֶׁשהּוא  ְּדַהְינּו  ַמָּמׁש, 
ֵאֶצל  ֶׁשֵאינוֹ  ִּפי  ַעל  ְלַהַּצִּדיק, ַאף  ֶׁשֵּיׁש  ִויִרידוֹת 
ְּבַעְצמוֹ  ְלַהְרִּגיׁש  ְלַהַּתְלִמיד  ָראּוי לוֹ  ִּכי  ַהַּצִּדיק. 
ָּכל ֲעִלּיוֹת ִויִרידוֹת ֶׁשל ַהַּצִּדיק, ִאם הּוא ְמֻקָּׁשר 
ָהֲעָנִפים  ִּכי  ְּבִאיָלן.  ֲעָנִפים  ְּכמוֹ  ָּכָראּוי,  ֶּבֱאֶמת 
ְלָהִאיָלן,  ֶׁשֵּיׁש  ִויִרידוֹת  ָהֲעִלּיוֹת  ָּכל  ַמְרִּגיִׁשים 
ִּכי  ִחּיּות.  ָלֶהם  ְוֵיׁש  ְּגֵדִלים,  ֵהם  ַּבַּקִיץ  ֵּכן  ְוַעל 
ָהִאיָלן יוֵֹנק ִחּיּותוֹ ִמָּׁשְרׁשוֹ, ַעל ְיֵדי ַהִּגיִדין ֶׁשֵּיׁש 
ּבוֹ, ֶׁשּיוֵֹנק ֶּדֶרְך ָׁשם ִחּיּותוֹ ִמָּׁשְרׁשוֹ, ְּדַהְינּו ֶׁשֵּיׁש 
ֵּכן  ְיֵדי  ְוַעל  ִחּיּותוֹ.  ָׁשם  ֶּדֶרְך  ֶׁשּיוֵֹנק  ֲחָלִלים  ּבוֹ 
ַהֲחָלִלים,  ְוִנְתַּכֵּוץ  ַהַּלְחלּוִחית  ֶׁשִּנְתַיֵּבׁש  ַּבחֶֹרף 

ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתַּכְּוִצים ַּגם ָּכל ָהֲעָנִפים, ּוֵמֲחַמת ֶזה 
נוְֹפִלים ֶהָעִלים ָאז, ְוֵכן ְלֵהֶפְך ַּבַּקִיץ."9

'מאד'

לצדיק  כך  כל  עזה  אהבה  שצריכים  הסיבה 
כדי  הוא  לצדיק  ההתקרבות  עיקר  כי  היא, 
בכח  לכן,  מן הטבע,  לעלות אל למעלה  לזכות 
ביטול לצדיק ואהבה איתנה ועצומה עד למעלה 
מהטבע, אנו זוכים שהצדיק מעלה אותנו מעלה 

מעלה -למעלה מן הזמן, למעלה מן הטבע. 

"בתיבת "מאד" שכתב כאן רבינו ז"ל, מרומז 
בזה מה שכתב לעיל בסימן קל"ה "שאהבתו 
רוצה  יותר מאהבת נשים",  יהיה  את הצדיק 
שתהיה  צריך  הצדיק  את  אהבתו  כי  לומר: 
'מאוד' – שהוא בחינת  גדולה בבחינת  אהבה 

אהבה שלמעלה מהטבע ולמעלה מהזמן.

להצדיקים  התקרבותינו  עיקר  כל  כי  והענין, 
על-ידי  וזה  ממעשיהם,  שנלמוד  בכדי  הוא 
שהוא  זיכרון  לבחינת  לבוא  כמוהם  שנהיה 
ניפול  ולא  מהזמן  למעלה  מהטבע  למעלה 
דאתי,  בעלמא  תמיד  שנזכור  היינו  לשכחה, 
עולם  שאין  ושלום  חס  בדעתינו  יהיה  שלא 

אלא אחד. 

להצדיקים  התקרבותינו  שתהיה  צריך  ולזה 
שנהיה  בכדי  והזמן,  מהטבע  למעלה  בבחינת 
כלים מוכנים ללמוד ולקבל ממנו אור הזיכרון 

שהוא למעלה מהטבע והזמן."10

הסימן

ְלַהַּצִּדיק, הּוא  ְמֻקָּׁשר  ֶזה ִאם הּוא  ַעל  "ַהִּסיָמן 
ֶׁשִּיְתַּבֵּטל  ַהַּקְטנּות  ֶטַבע  ִּכי  ִׁשְפלּות,  לוֹ  ֵיׁש  ִאם 

ִלְפֵני ַּגְדלּות."3

נופל  מיד  לצדיק,  באמת  מתקשר  כשהאדם 
עליו שפלות וענווה.

"ְוֶזה ִסיָמן ֶׁשָהָיה ֵאֶצל ַצִּדיק ֲאִמִּתי, ְּכֶׁשִּנְמָׁשְך 
ָעָליו ּבּוָׁשה ְוִׁשְפלּות ַעל ְיֵדי ֶׁשָּׁשַמע ִמִּפיו ֵאיֶזה 
ְדַבר ּתוָֹרה, ִּכי ַעל ְיֵדי ַהּתוָֹרה ֶׁשַּמְמִׁשיְך ַהַּצִּדיק 
ְמֻחָּיב  ְוָאז  ּבּוָׁשה...  ִנְמָׁשְך  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ָהֲאִמִּתי, 
ִמי  ֲאָבל  ֶּבֱאֶמת.  ִׁשְפלּותוֹ  ֶאָחד  ָּכל  ֶׁשַּיְרִּגיׁש 
ִמִּפיו  ְוׁשוֵֹמַע  ְמֻפְרָסם,  ֵאיֶזה  ֵאֶצל  ָּבא  ֶׁשהּוא 
)ַהֵהֶפְך  ְוכּו'  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ַּגְדלּות  ָעָליו  ּוָבא  ּתוָֹרה, 

מּוָבן ִמֵּמיָלא(." 11

אהבת הצדיק 

ואת גודל אהבת הצדיק לאנשיו, אין לשער---
ֵאיָנּה  ְוַקֵּלי עוָֹלם  ָהְרָׁשִעים  ֵּבין  "ָהַאֲהָבה ֶׁשֵּיׁש 
ֶאָחד  ָּכל  ַרק  ֲאִמִּתית,  ַאֲהָבה  ֵאיָנּה  ִּכי  ְּכלּום. 
ִּבְׁשִביל  ְוַהּכֹל  ַעְצמוֹ,  ְוַלֲהָנַאת  ְלטוַֹבת  ִמְתַּכֵּון 
ָהַאֲהָבה  ֲאָבל  ַּבֲחֵברוֹ.  ִמְתַקֵּנא  ֶאָחד  ְוָכל  ֲחֻנָּפה, 
ָהַאֲהָבה  ִּבְפָרט  ְוַהְיֵרִאים,  ַהְּכֵׁשִרים  ֵּבין  ֶׁשֵּיׁש 
ֵאין  ָהַאֲהָבה  זֹאת  ַוֲאָנָׁשיו,  ַהַּצִּדיק  ֵּבין  ֶׁשֵּיׁש 
ַעְצִמית  ַאֲהָבה  ֲאִמִּתית,  ַאֲהָבה  ְוִהיא  ְלַׁשֵער 

ֶּבֱאֶמת ַלֲאִמּתוֹ. 
ְּגדוָֹלה  ְּבַאֲהָבה  ֲאָנָׁשיו  ֶאת  אוֵֹהב  ַהַּצִּדיק  ִּכי 
ִאם  ֶּבֱאֶמת.  ְמאֹד  ְּבטוָֹבָתם  ְוָחֵפץ  ְמאֹד,  ְוַרָּבה 
ָהָיה נוֵֹתן ָלֶהם ָּכל ַהּטוֹב ֶׁשְּבָכל  ָהָיה ֶאְפָׁשר לוֹ 
ֶׁשִּייַטב  רוֶֹצה  הּוא  ַהֶּזה  ָּבעוָֹלם  ְוַגם  ָהעוָֹלמוֹת. 
ָלֶהם ְמאֹד ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין ֶזה צֶֹרְך ָּגדוֹל ֶּבֱאֶמת, 
ִּכי ָהִעָּקר הּוא טוַֹבת ָהעוָֹלם ַהָּבא ַהִּנְצִחי, ַאף ַעל 
ִּפי ֵכן הּוא רוֶֹצה ְּבטוָֹבָתם ְמאֹד ַּגם ָּבעוָֹלם ַהֶּזה, 
ְוִגּנוֹת  ְמֻצָּירוֹת  ֲחֵצרוֹת  טּוב,  ָּכל  ָלֶהם  ֶׁשִּיְהֶיה 
ָּכל  ָלֶהם  ֶׁשֵּיׁש  ְלָהְרָׁשִעים  ְלַהְכִעיס  ְוַכּיוֵֹצא, 

ֶׁשֵהם  יוֵֹדַע  ָהָיה  ִאם  ֶׁשֵּכן  ִמָּכל  ֶזה. 

ֵהם ִנְקָרִאין ִחיצוִֹנים ּוַמִּזיֵקי 
ָהָאָדם  ָצִריְך  ֶזה  ּוֵמֲחַמת  ָעְלָמא, 
ַעְצמוֹ  ֶאת  ְוִלְׁשמֹר  ַעְצמוֹ  ַעל  ְלַרֵחם 
ְּבַעְצמוֹ  ְמאֹד ְמאֹד ִלְׁשּפֹט ֶאת ַעְצמוֹ 
ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְצָטֵרְך ַהִּדין, ַחס ְוָׁשלוֹם, 
ְלִהְתַלֵּבׁש ַּבֶּמה ֶׁשִּיְתַלֵּבׁש ַחס ְוָׁשלוֹם, 
ִּכי ָאז ִיְתַּגְּברּו ֵהם, ַחס ְוָׁשלוֹם ְוַחס 
ְוָׁשלוֹם. ִיְהֶיה ִּדין ַאְכָזִרי, ָחִליָלה, ִּכי 

ַאְכָזִרים ֵהָּמה ְוֹלא ְיַרֵחמּו. )ג – ג(

"ִעַּקר ִּתּקּון ַהִּמְׁשָּפט הּוא ְּכֶׁשָאָדם 
קוֹנוֹ  ְלֵבין  ֵּבינוֹ  ַעְצמוֹ  ֶאת  ׁשוֵֹפט 
ַרֲחִמים  ִיְתָּבַרְך  ֵמה'  ּוְמַבֵּקׁש 
ִמְׁשָּפָטיו  ֵמָעָליו  ֶׁשָּיֵקל  ְוַתֲחנּוִנים 
ְוִדיָניו ּוַמְצִּדיק ָעָליו ֶאת ַהִּדין ְואוֵֹמר, 
ִּכי  ָעֵלינּו  ַהָּבא  ָּכל  ַעל  ַצִּדיק  ְוַאָּתה 
ַהְּצָדָקה  ה'  ְלָך  ְוכּו'  ָעִשֹיָת  ֱאֶמת 
ָּבֶזה  ְוַכּיוֵֹצא  ְוכּו'  ַהָּפִנים  ְוָלנּו ּבֶֹׁשת 
ִיְתָּבַרְך  ִמְּלָפָניו  ּוְמַבֵּקׁש  ּוִמְׁשַּתֵּטַח 
ַהִּדין.  ִלְפִנים ִמּׁשּוַרת  ֶׁשַּיֲעֶשֹה ִעּמוֹ 
ַהִּדין  ְוֵאין  ַעְצמוֹ  ֶאת  ְּכֶׁשּׁשוֵֹפט  ְוָאז 
ֶׁשְּלַמְעָלה ָצִריְך ְלִהְתַלֵּבׁש ֶאת ַעְצמוֹ 
ׁשּום  ָלֶהם  ֵאין  ֲאַזי  ְּדָבִרים  ִּבְׁשָאר 
ׁשוֵֹפט  ִיְתָּבַרְך  ה'  ְוָאז  ְּכָלל  ְיִניָקה 
אוֹ  ַוֲחִניָנה  ְּבֶחְמָלה  ְּבַרֲחִמים  אוֹתוֹ 

מוֵֹחל לוֹ ְלַגְמֵרי."
________________________

ח. ַעל ְיֵדי ֶׁשָאָדם ִמְתּבוֵֹדד ֵּבינוֹ ְלֵבין 
קוֹנוֹ ְוׁשוֵֹפט ֶאת ַעְצמוֹ ַעל ָּכל ַמֲעָשֹיו 
ה'  ַלֲעבוַֹדת  ַעְצמוֹ  ּוְמעוֵֹרר  ֶׁשָעָשֹה 
ְּבָכל ַּפַעם, ּוִבְפָרט ִאם זוֶֹכה  ִיְתָּבַרְך 
ְלִהְתעוֵֹרר ַעד ֶׁשעוֶֹשֹה ִמְׁשָּפט ְּבַעְצמוֹ 
ּוְמַסֵּגף  ֶׁשִּמְתַעֶּנה  ְּדַהְינּו  ַמָּמׁש, 
ַעְצמוֹ ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינוֹ עוֶֹלה ִלְכלּום 
ֵמַאַחר  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ַמֲעָשֹיו,  ֶנֶגד 
ְּבַעְצמוֹ  ַהִּדין  עוֶֹשֹה  ְּבַעְצמוֹ  ֶׁשהּוא 
ַהִּדיִנים  ָּכל  ִמֶּמּנּו  ְמַבֵּטל  ֶזה  ְיֵדי  ַעל 
ֶׁשְּלַמְעָלה, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָעָשֹה ֲאָלִפים 
ַאף  ָוֵעֶרְך,  ִׁשעּור  ְּבִלי  יוֵֹתר  ּוְרָבבוֹת 
ַעל ִּפי ֵכן ְמַבֵּטל ֻּכָּלם ַעל ְיֵדי ַהִּמְׁשָּפט 
ֶׁשּלוֹ ֶׁשּׁשוֵֹפט ֶאת ַעְצמוֹ, ִּכי ְּכֶׁשֵּיׁש ִּדין 

ְלַמָּטה ֵאין ִּדין ְלַמְעָלה. )ג – ז(

"ִּכי ִלְפָעִמים ָהָאָדם רוֶֹאה ֶׁשֵאין ַּדי 
ֶאת  ׁשוֵֹפט  ֶּׁשהּוא  ַמה  ְּבִדּבּוִרים  לוֹ 
ִמְׁשָּפט  נוֵֹתן  ְּבַעְצמוֹ  ַוֲאַזי הּוא  ַעְצמוֹ 
ָּכְך  ַעְצמוֹ  ִויַסֵּגף  ֶׁשִּיְתַעֶּנה  ַעְצמוֹ  ַעל 
ִּפי  ַעל  ְוַאף  ֶׁשָעָשֹה  ַמֲעָשֹיו  ַעל  ְוָכְך 
ֶׁשֶּבֱאֶמת ְּבַוַּדאי ֵאין ֶזה ַמְסִּפיק ֲאִפּלּו 
ָּכל  ִּכי  ֶּׁשָּפַגם,  ַמה  ְּכֶנֶגד  ֵמֶאֶלף  ֵחֶלק 
ְוִלְסּגֹף  ְלִהְתַעּנוֹת  ַיְסִּפיקּו  ֹלא  ָיֵמינּו 
ַעְצֵמנּו ַעל ְּפַגם ִהְרהּור ּוַמֲחָׁשָבה ָזָרה 
ַהְּפָגם  ְּבעֶֹצם  ֶׁשַּמֲאִמין  ְלִמי  ַאַחת 
ַהּנוֵֹגַע ְּבָמקוֹם ֶׁשּנוֵֹגַע ַּכַּנ"ל, ִמָּכל ֶׁשֵּכן 
ְוָכל ֶׁשֵּכן ִמי ֶׁשָעָשֹה ֵאיֶזה ֲעֵבָרה, ַחס 
ְוָׁשלוֹם, ַאְך ַאף ַעל ִּפי ֵכן ָיכוֹל ִלְזּכוֹת 

ְלַכָּפַרת ֲעווֹנוָֹתיו ַעל ָיָדם."
________________________

ְוָהֲעִנּיּות  ַהֶחְסרוֹנוֹת  ָּכל  ט. 
ַרק  הּוא  ָלָאָדם  ֶׁשֵּיׁש  ְוַהַּדֲחקּות 
ֵמֲחַמת ֶחְסרוֹן ַהִּבָּטחוֹן ִּכי ִאם ָהָיה 
לוֹ ִּבָּטחוֹן ָׁשֵלם ַּבה' ִיְתָּבַרְך ֹלא ָהָיה 
ָּדָבר.  לוֹ  ָחֵסר  ָהָיה  ְוֹלא  ְּכָלל  ּדוֵֹאג 

)ג – כ(

המשך מעמ' קודם
תו' קע"ו

המשך בעמ' הבא  



המשך מעמ' קודם
תו' קע"ו

ַיִּזיק  ֶׁשֹּלא  ַיֲעקֹב  ִהְתַּפֵּלל  ֶזה  "ַעל 
ָעָליו  ַרֵּבנּו,  ְלמֶׁשה  קַֹרח  ַמֲחֹלֶקת 
ֵּתַחד  ַאל  "ִּבְקָהָלם  ְוָאַמר:  ַהָּׁשלוֹם, 
ְוִיְתַקֵּׁשר  ִיְתַיֵחד  ֶׁשֹּלא  ַהְינּו  ְּכבוִֹדי", 

ֶחְלֵקי ַהָּכבוֹד ֶׁשָּלֶהם."

כשהביאו את המשכן למשה רבינו כל 
הביאו  רק  מעצמם,  נכנסו  החלקים 
נכנס  חלק  כל  מיד  משה  ליד  זה  את 
מאליו. כי כשרק מאמינים במשה אז 

הכל מתחבר מעצמו. 
רצה  ולא  רבנו  משה  על  חלק  וקורח 
הוא  בעולם,  דבר  כזה  שיש  להאמין 
רגילים.  כוחות  לו  יש  שמשה  טען 
אולי הוא יותר בעל כח, יותר בעל כח 
בלימוד, אולי  בעל כח  יותר  בתפילה, 
הוא יותר בצדקות, איזה משהו, קצת 

יותר. הוא הודה שהוא קצת יותר. 
אבל כל העדה ביחד, שישים ריבוא של 
כלל ישראל, מיליוני יהודים קדושים 
וטהורים  קדושים  כולם  וטהורים, 
משה  לך'  יהיה  ולא  'אנכי,  ששמעו 

יהיה אחד כנגד כל העדה?
צדק  קורח  שבאמת  אומר  רבינו 
יכול  לא  צדיק  שום  כי  שלו  בחשבון 
משה  רק  ישראל,  כלל  כנגד  לעמוד 
שהוא שקול כנגד כולם ויותר מכולם, 

רק הוא יכל!
הכח של משה, זה כזה כח שאין בזה 
שום השגה. אפילו קורח שהיה חכם, 
פיקח ונביא, וראה עד שמואל הנביא, 
וראה עד סוף הדורות, גם הוא לא יכל 

להשיג מה זה משה רבינו. 
אחד  ואף  בעולם,  השגה  שום  אין  כי 
רבינו,  משה  זה  מה  להשיג  יכול  לא 
כזה  שיש  מאמינים  שאנחנו  הלוואי 
הכל  ששמה  רבינו  משה  שנקרא  דבר 

מתחבר מלבד, והכל נעשה מאליו.

ברחמיך  שתזכני  אבותינו,  ואלקי  אלקינו  ה'  מלפניך  רצון  יהי       
באמת  בהם  ולהתקשר  אמתיים,  לצדיקים  באמת  להתקרב  הרבים, 
ואזכה  באמת.  שבלב  מנקודה  ועזה  רבה  באהבה  חפצה,  ונפש  בלב 
לאהוב אותם באהבה גדולה כל כך, עד שתגדל ותתפלא אהבתם אצלי 
מאהבת נשים, עד שיתבטל ממני אהבת נשים ותאות המשגל על ידי 
הצדיקים  לאהבת  וזכני  עלי,  וחמל  חוס  הצדיקים.  אהבת  התגברות 
באמת, ועל ידי זה אזכה להתקשר בהם בהתקשרות גדול וחזק, ותהיה 
נפשי קשורה בנפשם בקשר אמיץ וחזק מעתה ועד עולם, לעולמי עד 

ולנצח נצחים.       )לקוטי תפילות ח"א – צ"ט( 

ִמְתַּפְּלִלים ְּבַכָּוָנה ְוַכּיוֵֹצא ֶׁשֵּיׁש ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ַנַחת ֵמֶהם, ְּבַוַּדאי ָהָיה לוֹ ַּתֲענּוג 
ְוַנַחת רּוַח ָּגדוֹל ְמאֹד ִמֶּזה. ְוֵכן ּגֶֹדל ָהַאֲהָבה ֶׁשל ַאְנֵׁשי ַהַּצִּדיק ְלַהַּצִּדיק הּוא ַּגם 

ֵּכן ְּגדוָֹלה ְמאֹד, ִּכי ֵהם ַּגם ֵּכן אוֲֹהִבים אוֹתוֹ ְמאֹד ַאֲהָבה ֲאִמִּתִּיית."
___________________

1. ילקוט שמעוני דברים - פרק י"א.  2. מסכת כתובות דף קי"א – ב'.  3. ליקוטי מוהר"ן - תורה קל"ה.  4.באר 
מים חיים תצוה – ל'. 5. תפארת שלמה – לקוטים, שמואל ב – א. 6. ליקוטי מוהר"ן - תורה קכ"ג.  7. שפת 
אמת ליקוטים – אהבה.  8. ליקוטי מוהר"ן - תורה קכ"ט.  9. ליקוטי מוהר"ן - תורה ס"ו.  10. חיי נפש – ט"ו.  

11. ליקוטי מוהר"ן - תורה ע"ב ח"ב.  12. חיי מוהר"ן – תע"א. 

ימים  תמיד  מתפלל  שהיה  אחד,  כפרי 
טוב,  שם  הבעל  של  מדרשו  בבית  נוראים 
היה לו ילד מטומטם שלא היה יכול לתפוס 
דבר  לומר  ובפרט  האותיות,  צורת  אפילו 
לימים  לוקחו  אביו  היה  ולא  קדושה,  של 

נוראים אל העיר, מחמת שלא ידע כלום. 

ליום  עמו  לקחו  מצווה  בר  כשנעשה 
שלא  לשמרו  איתו  שיהיה  כדי  הכיפורים, 
ידיעתו  לחסרון  הכיפורים  ביום  יאכל 
מחלל  שהיה  חליל  לו  היה  והילד  והבנתו. 
הצאן  לרעות  בשדה  ישבו  בשעת  תמיד  בו 
והעגלים. לקח איתו בכיס בגדו את החליל, 
ואביו לא ידע מזה. כל המעת לעת היה יושב 

הנער בבית המדרש ולא יכול לומר כלום.

בשעת תפילת מוסף אמר לאביו: "אבא, יש 
אתי החליל שלי, ואני רוצה מאוד ליתן קול 
בחליל". נתבהל אביו מאוד וגער בו ואמר 
לו: "השמר לך לבל תעשה חס ושלום את 

הדבר הזה!" הנער היה מוכרח להתאפק.

הפעם:  עוד  לו  אמר  מנחה  תפילת  בשעת 
"אבא, הרשני לחלל בחלילי". קללהו האב 
רבה  באזהרה  בו  והזהיר  נמרצת  קללה 
היה  ולא  כזאת.  לעשות  חלילה  ינסה  לבל 
שהוא  מפני  הנער,  מיד  החליל  ליטול  יכול 

מוקצה.

אחר תפילת מנחה בקש עוד הפעם מאביו 
אביו  כשראה  קול.  איזה  לחלל  להרשותו 
הנער:  את  שאל  לחלל,  הגדולה  תשוקתו 

החליל?"  את  מחזיק  אתה  מקום  "באיזה 
הראה לו. נטל אביו את הכיס והחזיק בידו 
הכיס עם החליל, כדי לשמרו שלא יחלל בו. 
וכן התפלל תפילת נעילה וידו מחזקת את 

כיס הבגד של הנער עם החליל.

להתאפק  הנער  יכול  לא  התפילה  באמצע 
והשמיט בחוזק רב את החליל מתוך הכיס 
ומיד אביו ונתן קול גדול בחליל. תמהו כל 

השומעים.

והבעל שם טוב קיצר אחר הקול הזה את 
ואמר: "הנער הזה העלה  תפילתו מהרגלו 
והקל  התפילות  כל  את  חלילתו  בקול 

מעלי".

כלום.  לומר  יודע  אינו  הנער  והסביר: 
הקדוש  היום  כל  במשך  ושמע  וכשראה 
תפילת ישראל בער בו ניצוץ קדשו כמו אש 
ממש. היודע יכול להלביש תבערת הקדושה 
יתברך.  לפניו  התפילה  בתיבות  והתשוקה 
אך הוא אינו יודע כלום, ולא מצא בעצמו 
שום אמצעי אחר לרוות צימאונו, רק לחלל 
בחליל לפניו יתברך. ומה שאביו היה מונעו 
יותר  בזה בערה בו אש תשוקתו בכל פעם 

עד כלות נפשו ממש, 

ובחוזק תשוקתו חלל באמתות נקודת לבבו 
בלבד.  יתברך  לשמו  רק  פניה,  שום  בלא 
נתקבל  הנקי  פיו  והבל  בעי,  לבא  ורחמנא 
מאוד לרצון לפניו יתברך, ועל ידי זה העלה 

כל התפילות.

ְוהּוא  יֹאְמרּו",  ַמְלכּוְתָך  בוֹד  "כְּ תּוב:  כָּ שֶׁ מוֹ  כְּ בוֹד,  כָּ ִחיַנת  בְּ הּוא  "ַמְלכּות 
ה  ק ּוִמְתַרצֶּ פֵּ ָהָאָדם ִמְסתַּ בוֹדוֹ'. ּוְכשֶׁ ל ָאָדם ֶזהּו כְּ י 'ְרצוֹנוֹ שֶׁ ִחיַנת ָרצוֹן, כִּ בְּ

ַרְך רוֶֹצה, ֲאַזי 'ַמְמִליְך ַמְלכּוֵתּה'." הּוא ִיְתבָּ מוֹ שֶׁ ַרְך, ַרק כְּ ם ִיְתבָּ ְרצוֹן ַהשֵּׁ בִּ

 מאחורי הסיפור
 תו'  קע"ז

רצון אמיתי

כוחו של משה רבינו

תורה קפ"א

  צירוף

ְמָחה ְוֶחְדָוה. ְוֶזה: 'ְּבִכָּיה' הּוא ָראֵׁשי ֵּתבוֹת: ִעַּקר ַמֲעַלת ַהְּבִכָיה הּוא ְּכֶׁשִהיא ֵמֲחַמת שִֹ

ְמָחה ִּבְׁשמוֹ ִיְתָּבַרְך. ְּב'ִׁשְמָך ְי'ִגילּון ָּכ'ל ַה'ּיוֹם, ֶׁשִעַּקר ַהְּבִכָּיה ֶׁשִּתְהֶיה ֵמֲחַמת שִֹ
)ליקוטי מוהר"ן - תורה קע"ה( 

מקשר
"האתה אינך יודע איך לשאול עצמך לרבינו ז"ל?! הלא אתה זוכר הצירופי אותיות מרבינו ז"ל!!!

מתורה ק"ס
 עניין אחד

הדופק
ומזכירו,  באדם  ונוקש  דופק  הדופק 
לדבר  ופעמים  מצוה  לְדבר  פעמים 

עבירה חלילה.

במה זה תלוי?

בדיבור! הדופק בסך-הכל מזכיר לאדם 
לקיים את דיבוריו. 

לכן כשהאדם ידבר רק דיבורים טובים, 
רק  הזמן  כל  אותו  יעורר  הדופק  אזי 

לדברים טובים.



תורה קפ"ב
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לשבור את הלב 
הכיפורים  ביום  אחת  פעם 
שם  הבעל  בא  לא  בהשכמה 
המנהג,  כפי  המדרש,  לבית  טוב 
להתפלל ביום הכיפורים בהשכמה. 
היום  על  בוש  עד  שוהים  היו 
כך  אחר  מלהתפלל.  עליו  והמתינו 
בא וישב על מקומו, והיה ראשו על 
הסטנדר, מרים ראשו ומניח ראשו, 

מרים ומניח, כמה פעמים. 

להתפלל  שילכו  רמז  כך  אחר 
פורקיס  דוד  ר'  ובא  התיבה.  לפני 
מתפלל  היה  הוא  כי  להתפלל, 
בימים נוראים. כשבא סמוך לתיבה 
התחיל הבעל שם טוב לבזותו בפני 
הלשון:  בזה  ואמר  ועדה,  עם  כל 
הולך?"  אתה  היכן  אשמאי!  "זקן 

וביזה וגינה אותו ערך חצי שעה.

והיה רוצה לחזור ולילך מן העמוד, 
כי  מאוד,  עד  לו  חרה  היטב  כי 
אמר: שמא חס ושלום ראה בי דבר 
טוב  שם  הבעל  עליו  וגער  מגונה. 
ואמר: "עמוד!" - והתחיל להתפלל 
שהוא  מה  יודע  היה  ולא  ובכה, 
נשבר  כי  ובכה,  שצעק  רק  מדבר, 

לבו מאוד.

הכיפורים,  יום  במוצאי  כך,  אחר 
הלך ר' דוד מגיד מישרים אל הבעל 
מה  "רבינו,  לו:  ואמר  טוב,  שם 

ראה בי דבר מגונה חס ושלום?"

לא  ושלום,  "חס  ואמר:  ענה   -
באשמורת  רק  כלום.  בך  ראיתי 
הדרך  על  להס"מ  ראיתי  הבוקר 
ורצה  הולכות  שהתפילות  מקום 
ושלום,  חס  התפילות  כל  לקבל 
ואמרתי בלבי: למה אלך להתפלל 
ולמסור לו התפילות חס ושלום? על 
כן שהיתי מלהתפלל. ותהילה לאל, 
התפילות  שילכו  אחת,  דרך  פניתי 
בהן.  לאחוז  יוכל  ולא  הדרך  בזו 
על כן יראתי שמא יכנס ח"ו בלבך 
לבך  את  ושברתי  הדבר,  ויקלקל 
מחשבה  שום  לך  יהיה  שלא  בכדי 
לך  צוויתי  כך  ואחר  בליבך,  זרה 

להתפלל".

                          עניני דיומא   

יק  דִּ יק, ְוֵלב ַהצַּ דִּ ֵלב ַהצַּ ְכָלל ִלּבוֹ בְּ נִּ שֶׁ "כְּ
י".  ִקְרבִּ י ָחַלל בְּ ְבִחיַנת: "ְוִלבִּ הּוא ָחָלל בִּ
בּוק  טּות ַהדָּ ל ָהרּוַח שְׁ ן ָהֲאִויר שֶׁ ְוַעל כֵּ
הּוא  ָהֲאִויר,  ִמזֶּה  ָמֵלא  ּבוֹ  לִּ שֶׁ ִלּבוֹ  בְּ
ֶבָהָלה ּובוֵֹרַח ַלחּוץ,  ּבוֵֹקַע ְוׁשוֵֹבר ִלּבוֹ בְּ
יק,  דִּ ֵלב ַהצַּ נּוי בְּ ָצא ָמקוֹם פָּ מָּ ֵמֲחַמת שֶׁ
ְמִהירּות  בִּ ָגֵרׁש  מְּ שֶׁ ְיֵדי  ַעל  ן  כֵּ ְוַעל 
ֵיׁש  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ְרּבוֹ,  ִמקִּ טּות  שְׁ ָהרּוַח 
ְיֵדי  ַעל  ִלּבוֹ  ר  בָּ ִנשְׁ י  כִּ ר,  בָּ ִנשְׁ ֵלב  לוֹ 
טּות ָלֵצאת." ְמִהירּות ּוַבֲהלּות ָהרּוַח שְׁ

מאחורי הסיפור

 תו'  קע"ו

ל"ג בעומר

ַּדע ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשָהעוָֹלם ְמַדְּבִרים ַּבְּסִפיָרה 
ַרק  ְמַדְּבִרים  ֵהם  ַהְּסִפיָרה,  ְיֵמי  ְּבָכל 

ֵמַהְּסִפיָרה ֶׁשל אוֹתוֹ ַהּיוֹם,
ּוִמי ֶׁשהּוא ֵמִבין יּוַכל ִלְׁשמַֹע ְוֵליַדע זֹאת, 
ִּדְבֵריֶהם  ְלִסּפּוֵרי  ֵהיֵטב  ָאְזנוֹ  ַיֶּטה  ִאם 
ֵמַהְּסִפיָרה  ַרק  ְמַדְּבִרים  ֶׁשֵהם  ִיְׁשַמע 

ֶׁשל אוֹתוֹ יוֹם:

הספר הנדיר "יחוס הגדולים"  מאת הרה"ח ר' שמואל הורביץ ז"ל   להשיג: 057-3155-466

_______________ֹֹֹֹ__ֹֹֹ_____.                         יום של תשובה

ויום ל"ג בעומר הוא הילולא דרשב"י 
הילולא  למעלה  והיה  אז,  מת  כי 
לכל  וראוי  המלך.  אל  באה  הנערה 
לבו  אל  לשום  וחרד  הירא  איש 
זכות  כי  בתשובה,  לשוב  ההוא  יום 
ולא  לטהר,  להבא  מסייעת  רשב"י 
לבלות זמן בעו"ה בהבלי עולם, אשר 

הוא לצדיק לצער.
)יערות דבש – ח"ב - דרוש יא(

____________________ֹֹֹֹ__ֹֹֹ________.כלליות הקדושה

ואולך אתכם קוממיות במדרש גובה מאה אמה - 
כי הקדושה הוא בשלשים ושלש כמו ל"ג בעומר. 
כי יש ל"ב נתיבות חכמה בקדושה ולעומתן ל"ב 
אבות הטומאה דחשיב רמב"ם בהקדמת טהרות 
גובה  אדם  וסתם  גבן,  על  עולה  ל"ג  אבל  ע"ש, 
קומתו ג' אמות, ול"ג פעמים ג' אמות עולה צ"ט 

והיינו מספר הסוכם למאה.
)חתם סופר ויקרא כו – יג(

____________________ֹֹֹֹ__ֹֹֹ________.ביטול כח הסטרא אחרא

ומה שכתוב: 'לבן עד הגל הזה ועדה המצבה אם 
בזה:  רמז  הזה',  הגל  את  אליך  אעבור  לא  אני 
ע"ד  שם  שיתגלה  עד  אלא  יכולת  יהיה  שלא 
רע  לעשות  כח  יהיה  לא  ואז  בעומר,  ל"ג  ביום 

עמכם.

וזה שכתוב: "לא אעבור אליך את הגל" דייקא, 
וכשנתגלה שם זה פסקו למות, כי הוא רחמים. 
ואז סמך ר' עקיבא ה' תלמידים אחרים נגד ה"ג 
ואלו  רחמים,  אותיות אכדט"ם  ה'  נגד  דגדלות 

נתקיימו בעולם והגדילו ועשו פרי.
)מחברת הקודש - שער ספירת העומר( 

____________________ֹֹֹֹ__ֹֹֹ________.יום התגלות אורו של המשיח

ותבין  תשכיל  נעים  קורא  י"י  ברוך  אתה  ועתה 
אשר ביום זה התחלת התגלות הטוב של התורה 
שנגנז בה האור כי טוב, הוא האור שהאדם מביט 
רואין  האור  בזה  סופו,  ועד  העולם  מסוף  בו 
בן  שמעון  ר'  הנה  בראשית,  יוצר  של  מסטורין 
נתגלו  ידו  על  כי  בוצינא קדישא  יוחאי קראוהו 
באיתגליא סודות התורה הוא סוד האור כי טוב 
הגנוז בתורה, על כן נקרא ספרו הקדוש זהר אור 
המבהיק מסוף העולם ועד סופו אור הטוב הגנוז 
בתורה, על כן יומא הדין טו"ב ימים למתן תורה 
אשר מתחיל להתנוצץ האור כי טוב בתורה, הנה 
יום הזה ל"ג בעומר יומא דהילולא דרבי שמעון 
בן יוחאי, בו ביום עלה לשמי מרומים, ומסתמא 
וממלא  יושב  הקב"ה  כי  כן  גם  נולד  זה  ביום 

שנותיהם של צדיקים מיום אל יום, 

הנה בו ביום שמתחיל האור כי טוב להאיר מן 
בו  תורה,  מתן  קודם  ימים  טו"ב  היינו  התורה 
אשר  בעולם  הקדושה  הנשמה  נתגלית  ביום 

נקרא  כן  על  בתורה,  טוב  כי  אור  דרך  תגלה 
הקדוש ההוא בוצינא קדישא )היינו נר הקדוש(, 
אבא  לר'  וצוה  מרומים  לשמי  עלה  ביום  בו 
להשאיר  נתגלו  אשר  נסתרות  הגנזי  כל  לכתוב 
ברכה מהארת האור הגנוז, שמור לנו ולבנינו עד 
כמו שאמרו  צדקינו  אור משיח  במהרה  יתגלה 
רז"ל ויאמר אלקים יהי אור, זה אורו של מלך 
אשר  טוב  כי  בהאור  התעסקות  בזכות  המשיח 
ולאור  ולחיים  לברכה  קדישא  בוצינא  השאיר 

לכל ישראל.

ובזה תבין מנהג ישראל תורה הוא להדליק נרות 
ומאורות ביום זה, לכבוד האור כי טוב שמתחיל 
להתנוצץ ביום זה היקר ל"ג בעומר טו"ב ימים 
התורה  מאור  נשמת  ולכבוד  תורה,  מתן  קודם 
וביום  הזה,  ביום  נתגלה  אשר  קדישא  בוצינא 
דהילולא  יומא  והוא  מרומים  לשמי  עלה  הזה 
הקדוש  ספרו  לכבוד  ונלך,  נסע  לאורו  דיליה 
סופו.  ועד  העולם  מסוף  ומבהיק  המאיר  זוהר 
לנו  והוא מאיר  הזה(,  ביום  ר' אבא  כתב  )אשר 
ביה  דאתמר  צדקנו  משיח  יבא  כי  עד  בגלותינו 
ס"ג  ע"ב  )בגימטריא  או"ר  יה"י  אלקים  ויאמר 
מ"ה ב"ן( זה אורו של מלך המשיח יבא במהרה 
בימינו ויגלה לנו האור הגנוז, והמשכילים יזהירו 

כזהר הרקיע, ותבין לפי זה אשר נתאמת 

לנו מאנשי אמת אשר השמחה ביום 
הזה על ציון ר' שמעון בן יוחאי היא 
צדיקים  אור  דכתיב  כטבע  שלא 

ישמח.                )בני יששכר - חודש אייר – ג(  


