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ּדּוׁשים נִ ְפלָ ִאים וְ נו ֹרָ ִאים ֶׁש ִאי
עֲדַ יִ ן ה' יִ ְתּבָ רַ ְך עִ ּמָ נּו ּגַם ּבַ ּדו ֹרו ֹת הָ אֵ ּלֶ ה ֶׁשרָ ִאינּו עַ יִ ן ּבְ עַ יִ ן ִה ְתּגַּלּות ִח ִ
ֹלקי הַ ּנִ ְמ ָׁשְך מֵ הַ ּי ִָחיד הַ ּנֶעְ לָ ם יִ ְתּבָ רַ ְך ְׁשמו ֹ
אֶ ְפ ָׁשר לְ גַּלו ֹתָ ם ּבְ ֵש ֹכֶ ל אֱ נו ִֹׁשי ּבְ ׁשּום א ֹפֶ ן ִאם ֹלא ּבְ ֶׁשפַ ע אֱ ִ
ּוׁשמו ֹ אֶ חָ ד ,עַ ל ּכֵ ן נִ ְקרֵ את הַ ּתו ֹרָ ה עֵ דּות
לָ עַ ד .עַ ל ּכֵ ן ּכָ ל ִּדבְ רֵ י הַ ּתו ֹרָ ה הַ ְּקדו ָֹׁשה יְ עִ ידּון וְ יַּגִ ידּון ּכִ י ה' אֶ חָ ד ְ
ְּבכָ ל מָ קו ֹם וְ עו ֹד יֵׁש ּבְ לִ ּבִ י הַ רְ ּבֵ ה ּבָ זֶה לְ הַ רְ ִחיב הַ ּדִ ּבּור ,אַ ְך אֵ ין ּכָ אן ְמקו ֹמו ֹ לְ הַ אֲ רִ יְך ּבָ זֶה וְ הַ ּמַ ְש ֹּכִ ילִ ים
י ִָבינּו מֵ אֲ לֵ יהֶ ם.
(לקוטי הלכות חו"מ  -עדות ד)

ּח ְׁשטוּת
ָרׁש ָהרו ַ
תורה קע"ו ְ -לג ֵ



ֶפׁש
ֲבת נ ֶ
ַאה ַ
"צָ רִ יְך הָ ָאדָ ם לְ מַ הֵ ר ְמא ֹד לְ גָרֵ ׁש ִמ ִּקרְ ּבו ֹ הָ רּוחַ
ְׁשטּות ,מַ ה ֶּׁשּלִ ּבו ֹ מָ לֵ א מֵ רּוחַ ְׁשטּות הַ ּדָ בּוק
ּבו ֹ ,וְ זֶה עַ ל יְ דֵ י ֶׁשּנִ ְתקַ ֵּׁשר לְ הַ ּצַ ּדִ יק הָ אֱ מֶ ת.
וְ ִה ְתקַ ְּׁשרּות הַ יְ נּו ַאהֲ בַ ת נֶפֶ ׁש מַ ה ֶּׁשאו ֹהֵ ב
לְ הַ ּצַ ּדִ יק ְמא ֹד ,וְ עַ ל יְ דֵ י זֶה נִ כְ לָ ל לִ ּבו ֹ ּבְ לֵ ב
הַ ּצַ ּדִ יק".

ולדבקה בו
יסוד היסודות ושורש השורשים הוא לזכות
להתקשר ולהדבק בצדיק האמת ,כמבואר
בחז"ל שעיקר הדבקות בהשם יתברך הוא
על-ידי הדבקות בצדיקים.
"ולדבקה בו" וכי אפשר לו לאדם לעלות במרום
ולידבק באש ,והלא כבר נאמר' :כי ה' אלהיך
אש אכלה הוא' ,ואומר' :כורסיה שביבין
די נור'? אלא הדבק בחכמים ובתלמידיהם
ומעלה אני עליך כאילו עלית למרום ונטלתה
(בשלום) ,ולא שעלית ונטלתה בשלום אלא
כאילו עשית מלחמה ונטלתה .וכן הוא אומר:
'עלית למרום שבית שבי'1".
"ואתם הדבקים בה' אלהיכם חיים כולכם
היום' וכי אפשר לדבוקי בשכינה והכתיב' :כי
ה' אלהיך אש אוכלה'? אלא כל המשיא בתו
לתלמיד חכם והעושה פרקמטיא לתלמידי
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?
אלא כל המשיא בתו לתלמיד חכם והעושה
פרקמטיא לתלמידי חכמים והמהנה תלמידי
חכמים מנכסיו מעלה עליו הכתוב כאילו
מדבק בשכינה2".

אהבה
"עּקַ ר הַ ִה ְתקַ ְּׁשרּות הּוא ַאהֲ בָ הֶׁ ,שּי ֹאהַ ב אֶ ת
ִ
הַ ּצַ ִּדיק ַאהֲ בָ ה ְׁשלֵ מָ הּ ,כְ מו ֹ ֶׁשּכָ תּוב" :וְ נ ְַפׁשו ֹ

ְקׁשּורָ ה ּבְ נ ְַפׁשו ֹ" ,וְ תַ רְ ּגּומו ֹ' :חֲ בִ יבָ א לֵ ּה
ּכְ נ ְַפ ֵׁשּה'ּ ,וכְ מו ֹ ֶׁשּכָ תּוב" :וְ נֶפֶ ׁש יְ הוֹנָתָ ן נִ ְק ְׁשרָ ה
ּבְ נֶפֶ ׁש ּדָ וִ ד" .וְ ַאהֲ בָ תו ֹ אֶ ת הַ ּצַ ּדִ יק יִ ְהיֶה יו ֹתֵ ר
מֵ ַאהֲ בַ ת נ ִָׁשיםּ ,כְ מו ֹ ֶׁשּכָ תּוב" :נִ ְפלְ ַאתָ ה ַאהֲ בָ ְתָך
ָׁשים"3.
לִ י מֵ ַאהֲ בַ ת נ ִ
התקשרות פירושו אהבה אין סופית  -שמעוצם
האהבה הוא כל-כך מקושר בצדיק עד שהוא
אחד עם הצדיק.
"ונעשין אחד שהוא מספר (גימטריה) אהבה
כנודע .כי כל בחינת אהבה רומז על התקשרות
שני דברים בדיבוק אמיתי לאחד חושבן
אהבה4".
"ידוע מתלמידי הרה"ק בעש"ט שכל בחינת
אהבת העולם הוא כדי להוציא ממנו קל וחומר
לעבדות השם .ובזה פרשתי הפסוק' :ולא
תתורו אחרי לבבכם' היינו למה נברא היצר
הרע? לזה אמר' :למען תזכרו ועשיתם את כל
מצותי וגו'!
ולזה אמר שהיה אהבת דוד ליהונתן היינו
אהבת הצדיק ,מאהבת נשים .דאם יש אהבה
שפלה לנשים מכל שכן אהבת הצדיק ,לקיים
'ולדבקה בו' ,היינו אהבת ודיבוק לתלמידי
חכמים שבזה נעשה יחוד בעולמות העליונים.
וכמ"ש 'נאה להם ונאה לעולם' היינו לכל
העולמות כידוע וק"ל5".

שאינה תלויה
"הָ עִ ּקָ ר וְ הַ יְ סו ֹד ֶׁשהַ ּכ ֹל ּתָ לּוי ּבו ֹ ,לְ קַ ֵּׁשר עַ צְ מו ֹ
לְ הַ ּצַ ּדִ יק ֶׁשּבַ ּדו ֹרּ ,ולְ קַ ּבֵ ל ּדְ בָ רָ יו עַ ל ּכָ ל אֲ ֶׁשר
י ֹאמַ ר ּכִ י הּוא זֶהּ ,דָ בָ ר קָ ט ֹן וְ דָ בָ ר ּגָדו ֹל .וְ לִ בְ לִ י
לִ נְ טו ֹת ,חַ ס וְ ָׁשלו ֹםִ ,מּדְ בָ רָ יו י ִָמין ּו ְש ֹמ ֹאלּ ,כְ מו ֹ
ָאמרּו רַ ּבו ֹתֵ ינּו ,זִ כְ רוֹנָם לִ בְ רָ כָ ה' :אֲ ִפּלּו או ֹמֵ ר
ֶׁש ְ
לְ ָך עַ ל י ִָמין ְש ֹמ ֹאל' וְ כּו'ּ .ולְ הַ ְׁשלִ יְך מֵ ִאּתו ֹ ּכָ ל
הַ חָ כְ מו ֹתּ ,ולְ ַסּלֵ ק ּדַ עְ ּתו ֹ ּכְ ִאּלּו אֵ ין לו ֹ ׁשּום ֵש ֹכֶ ל,
ּבִ לְ עֲדֵ י אֲ ֶׁשר יְ קַ ּבֵ ל מֵ הַ ּצַ ּדִ יק וְ הָ רַ ב ֶׁשּבַ ּדו ֹר.
המשך בעמ' הבא
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העושה שליח לגבות חובו ג' – כח והרשאה ג'

א .עִ ּקַ ר ִה ְתקַ ְּׁשרּות לְ הַ ּצַ ִּדיק הּוא
עַ ל יְ דֵ י ְצדָ קָ ה ֶׁשּבָ זֶה או ֹחֵ ז ְּב ִמּדָ תו ֹ
ֶׁשל צַ ּדִ יק ֶׁשהּוא נִ ְקרָ א צַ ִּדיק עַ ל
ֵׁשם הַ ְּצדָ קָ ה ֶׁשּמַ ְׁשּפִ יעַ לַ ּכ ֹל ,וְ כָ ל
אֶ חָ ד ּכְ פִ י מַ ה ֶּׁשּמַ ְרּבֶ ה ִּב ְצדָ קָ ה ּכֵ ן
הּוא ִמ ְתקַ ֵּׁשר ִּב ְב ִחינַת צַ ִּדיק ֶׁש ִּמּמֶ ּנּו
הָ רּוחַ חַ ּיִ ים( .ג  -יז)
________________________

בּ .כָ ל עֲבו ֹדַ ת הָ ָאדָ ם ֶׁשּצָ ִריְך לְ בָ רֵ ר
הַ ּטו ֹב מֵ הָ רַ ע עַ ל יְ דֵ י ֶׁש ִּמ ְת ַיּגֵעַ ּבַ ּתו ֹרָ ה
עַ ד ֶׁש ְּמבָ רֵ ר הַ ּפְ סַ ק הֲ לָ כָ ה ֶׁש ְּמבָ רֵ ר
הָ ָאסּור מֵ הַ ּמֻ ּתָ ר ,הַ ּטָ הו ֹר מֵ הַ ּטָ מֵ א,
הַ ּכָ ֵׁשר מֵ הַ ּפָ סּול .וְ ָאז ַנע ֲִש ֹין ִמּזֶה
בּוׁשין ְקדו ִֹׁשים לְ נִ ְׁשמָ תו ֹ ְּב ִחינַת
לְ ִ
חֲ לּוקָ א ּדְ רַ ּבָ נָן ּכַ ּיָדּועַ ( .ג  -כג)
________________________

ג .אֶ רֶ ץ יִ ְש ֹרָ אֵ ל ָׁשם הָ רּוחַ חַ ּיִ ים ,וְ עַ ל
ּכֵ ן נִ ְקרֵ את אֶ רֶ ץ הַ חַ ּיִ יםִּ ,כי ָׁשם אֲ וִ יר
הַ ּקָ דו ֹׁש ֶׁשּמַ ְח ִּכים( .ג  -כד)
________________________

ד .עִ ּקַ ר הַ ְמ ָׁשכַ ת הָ רּוחַ חַ ּיִ ים הּוא
עַ ל יְ דֵ י ּבְ ִחינַת נִ ּגּון וְ ִׁשיר לַ ה' יִ ְתּבָ רַ ְך.
(ג  -כד)
________________________

יכין לְ ִה ְׁשּתַ ּדֵ ל ְּבכָ ל
הָ .אנּו ְצ ִר ִ
מַ ע ֲֵש ֹינּו רַ ק לְ עו ֹרֵ ר ְּב ִחינַת הַ הַ נְ הָ גָה
עַ ל יָדו ֹ יִ ְתּבָ רַ ְך ְּבעַ ְצמו ִֹּ ,כ ְביָכו ֹל.
(כח והרשאה ב  -ד)
________________________

וִ .מי ֶׁשּׁשו ֹפֵ ט אֶ ת עַ ְצמו ֹ ּתָ ִמיד עַ ל
ּכָ ל ּדָ בָ ר ְּבוַּדַ אי ֹלא יִ ְצטָ רֵ ְך לָ בו ֹא
לְ דִ ין לִ פְ נֵי ּבֵ ית ִּדין לְ הו ִֹציא ִמּמֶ ּנּו
מָ מו ֹן ּבְ דִ יןִּ ,כי ְּבוַּדַ אי י ְַק ִּדים לְ סַ ּלֵ ק
לַ חֲ בֵ רו ֹ מַ ה ֶּׁשּמַ ּגִ יעַ לו ֹ עַ ל ּפִ י הָ אֱ מֶ ת,
ּכִ י ּבְ וַּדַ אי ּכָ ְך רָ אּוי לְ כָ ל ָאדָ ם ֶׁשּיִ ְׁשּפ ֹט
ּובפְ רָ ט ְּב ִדינֵי
אֶ ת עַ ְצמו ֹ עַ ל ּכָ ל ּדָ בָ רִ ,
מָ מו ֹנו ֹת ְּכ ֶׁשּיו ֹדֵ עַ ֶׁשּיֵׁש ְּביָדו ֹ אֵ יזֶה
מָ מו ֹן ֶׁשל חֲ בֵ רו ֹ ֶׁשּיִ ְׁשּפ ֹט אֶ ת עַ ְצמו ֹ
ּבְ עַ ְצמו ֹ וִ יסַ ּלֵ ק לַ חֲ בֵ רו ֹ ק ֹדֶ ם ֶׁשּיִ ְתּבָ עֶ ּנּו
לְ דִ ין( .ג – ב)
________________________

זּ .כָ ל אֵ ּלּו ֶׁשּנִ ְמסָ ר וְ נִ ְתלַ ּבֵ ׁש ּבָ הֶ ם
הַ ִּמ ְׁשּפָ ט לַ ֲעשֹו ֹת ִּדין ּבָ ָאדָ ם

הֵ ם נִ ְקרָ ִאין ִחיצו ֹנִ ים ּומַ ּזִ יקֵ י
עָ לְ מָ אּ ,ומֵ חֲ מַ ת זֶה צָ רִ יְך הָ ָאדָ ם
לְ רַ חֵ ם עַ ל עַ ְצמו ֹ וְ לִ ְׁשמ ֹר אֶ ת עַ ְצמו ֹ
ְמא ֹד ְמא ֹד לִ ְׁשּפ ֹט אֶ ת עַ ְצמו ֹ ּבְ עַ ְצמו ֹ
ְּכדֵ י ֶׁשֹּלא יִ ְצטָ רֵ ְך הַ ּדִ ין ,חַ ס וְ ָׁשלו ֹם,
לְ ִה ְתלַ ּבֵ ׁש ּבַ ּמֶ ה ֶׁשּיִ ְתלַ ּבֵ ׁש חַ ס וְ ָׁשלו ֹם,
ִּכי ָאז יִ ְתּג ְַּברּו הֵ ם ,חַ ס וְ ָׁשלו ֹם וְ חַ ס
וְ ָׁשלו ֹם .יִ ְהיֶה ּדִ ין ַאכְ זָרִ י ,חָ לִ ילָ הּ ,כִ י
ַאכז ִָרים הֵ ּמָ ה וְ ֹלא יְ רַ חֵ מּו( .ג – ג)
ְ
"עּקַ ר ִּתּקּון הַ ִּמ ְׁשּפָ ט הּוא ּכְ ֶׁשָאדָ ם
ִ
ׁשו ֹפֵ ט אֶ ת עַ צְ מו ֹ ּבֵ ינו ֹ לְ בֵ ין קו ֹנו ֹ
ּומבַ ּקֵ ׁש מֵ ה' יִ ְתּבָ רַ ְך רַ חֲ ִמים
ְ
וְ תַ חֲ נּונִ ים ֶׁשּיָקֵ ל מֵ עָ לָ יו ִמ ְׁשּפָ ָטיו
וְ ִדינָיו ּומַ ְצ ִּדיק עָ לָ יו אֶ ת הַ ּדִ ין וְ או ֹמֵ ר,
וְ אַ ּתָ ה צַ ִּדיק עַ ל ּכָ ל הַ ּבָ א עָ לֵ ינּו ּכִ י
אֱ מֶ ת עָ ִש ֹיתָ וְ כּו' לְ ָך ה' הַ ּצְ דָ קָ ה
וְ לָ נּו ּב ֶֹׁשת הַ ּפָ נִ ים וְ כּו' וְ כַ ּיו ֹצֵ א ּבָ זֶה
ּומבַ ּקֵ ׁש ִמּלְ פָ נָיו יִ ְתּבָ רַ ְך
ּומ ְׁשּתַ ֵּטחַ ְ
ִ
ֲש ֹה ִעּמו ֹ לִ ְפנִ ים ִמּׁשּורַ ת הַ ּדִ ין.
ֶׁש ַּיע ֶ
וְ ָאז ְּכ ֶׁשּׁשו ֹפֵ ט אֶ ת עַ צְ מו ֹ וְ אֵ ין הַ ּדִ ין
ֶׁשּלְ מַ ְעלָ ה צָ רִ יְך לְ ִה ְתלַ ּבֵ ׁש אֶ ת עַ צְ מו ֹ
ִּב ְׁשָאר ְּדבָ ִרים אֲ זַי אֵ ין לָ הֶ ם ׁשּום
יְ נִ יקָ ה ְּכלָ ל וְ ָאז ה' יִ ְתּבָ רַ ְך ׁשו ֹפֵ ט
או ֹתו ֹ ְּברַ חֲ ִמים ּבְ חֶ ְמלָ ה וַחֲ נִ ינָה או ֹ
מו ֹחֵ ל לו ֹ לְ ג ְַמרֵ י".
________________________

ח .עַ ל יְ דֵ י ֶׁשָאדָ ם ִמ ְתּבו ֹדֵ ד ּבֵ ינו ֹ לְ בֵ ין
קו ֹנו ֹ וְ ׁשו ֹפֵ ט אֶ ת עַ ְצמו ֹ עַ ל ּכָ ל מַ ע ֲָש ֹיו
ּומעו ֹרֵ ר עַ ְצמו ֹ לַ עֲבו ֹדַ ת ה'
ֶׁשעָ ָש ֹה ְ
יִ ְתּבָ רַ ְך ְּבכָ ל ּפַ עַ םּ ,ובִ פְ רָ ט ִאם זו ֹכֶ ה
לְ ִה ְתעו ֹרֵ ר עַ ד ֶׁשעו ֶֹש ֹה ִמ ְׁשּפָ ט ּבְ עַ ְצמו ֹ
ּומסַ ּגֵף
ְ
מַ ּמָ ׁשְּ ,דהַ יְ נּו ֶׁש ִּמ ְתעַ ּנֶה
עַ ְצמו ֹ ַאף עַ ל ּפִ י ֶׁשאֵ ינו ֹ עו ֹלֶ ה לִ כְ לּום
ֶנגֶד מַ ע ֲָש ֹיוַ ,אף עַ ל ּפִ י כֵ ן מֵ ַאחַ ר
ֶׁשהּוא ְּבעַ ְצמו ֹ עו ֶֹש ֹה הַ ּדִ ין ּבְ עַ ְצמו ֹ
עַ ל יְ דֵ י זֶה ְמבַ ּטֵ ל ִמּמֶ ּנּו ּכָ ל הַ ּדִ ינִ ים
ֶׁשּלְ מַ עְ לָ הַ ,אף עַ ל ּפִ י ֶׁשעָ ָש ֹה אֲ לָ פִ ים
ּורבָ בו ֹת יו ֹתֵ ר ּבְ לִ י ִׁשעּור וָעֵ רֶ ְךַ ,אף
ְ
עַ ל ּפִ י כֵ ן ְמבַ ּטֵ ל ּכֻּלָ ם עַ ל יְ דֵ י הַ ִּמ ְׁשּפָ ט
ֶׁשּלו ֹ ֶׁשּׁשו ֹפֵ ט אֶ ת עַ ְצמו ֹּ ,כִ י ּכְ ֶׁשּיֵׁש ּדִ ין
לְ מַ ּטָ ה אֵ ין ּדִ ין לְ מַ עְ לָ ה( .ג – ז)
"ּכִ י לִ ְפעָ ִמים הָ ָאדָ ם רו ֹאֶ ה ֶׁשאֵ ין ּדַ י
לו ֹ ּבְ דִ ּבּורִ ים מַ ה ֶּׁשהּוא ׁשו ֹפֵ ט אֶ ת
עַ צְ מו ֹ וַאֲ זַי הּוא ּבְ עַ צְ מו ֹ נו ֹתֵ ן ִמ ְׁשּפָ ט
ִיסּגֵף עַ צְ מו ֹ ּכָ ְך
עַ ל עַ צְ מו ֹ ֶׁשּיִ ְתעַ ּנֶה ו ַ
ֲש ֹיו ֶׁשעָ ָש ֹה וְַאף עַ ל ִּפי
וְכָ ְך עַ ל מַ ע ָ
ֶׁשּבֶ אֱ מֶ ת ּבְ וַּדַ אי אֵ ין זֶה מַ ְס ִּפיק אֲ ִפּלּו
חֵ לֶ ק מֵ אֶ לֶ ף ּכְ ֶנגֶד מַ ה ֶּׁשּפָ גַםּ ,כִ י ּכָ ל
יָמֵ ינּו ֹלא י ְַס ִּפיקּו לְ ִה ְתעַ ּנו ֹת וְלִ ְסּג ֹף
עַ צְ מֵ נּו עַ ל ְּפגַם ִהרְ הּור ּומַ חֲ ָׁשבָ ה זָרָ ה
ַאחַ ת לְ ִמי ֶׁשּמַ אֲ ִמין ּבְ ע ֹצֶ ם הַ ְּפגָם
הַ ּנוֹגֵעַ ּבְ מָ קו ֹם ֶׁשּנוֹגֵעַ ּכַ ּנַ"לִ ,מּכָ ל ֶׁשּכֵ ן
וְכָ ל ֶׁשּכֵ ן ִמי ֶׁשעָ ָש ֹה אֵ יזֶה עֲבֵ רָ ה ,חַ ס
ְׁשלו ֹם ,אַ ְך ַאף עַ ל ִּפי כֵ ן יָכו ֹל לִ זְ ּכו ֹת
ו ָ
לְ כַ ּפָ רַ ת עֲוו ֹנו ֹתָ יו עַ ל יָדָ ם".
________________________

טּ .כָ ל הַ חֶ ְסרו ֹנו ֹת וְ הָ עֲנִ ּיּות
וְ הַ ּדַ חֲ קּות ֶׁשּיֵׁש לָ ָאדָ ם הּוא רַ ק
מֵ חֲ מַ ת חֶ ְסרו ֹן הַ ּבִ ּטָ חו ֹן ּכִ י ִאם הָ יָה
לו ֹ ִּבּטָ חו ֹן ָׁשלֵ ם ּבַ ה' יִ ְתּבָ רַ ְך ֹלא הָ יָה
ּדו ֹאֵ ג ְּכלָ ל וְ ֹלא הָ יָה חָ סֵ ר לו ֹ ּדָ בָ ר.
(ג – כ)

המשך מעמ'
קע"וקודם וְ כָ ל זְ מַ ן ֶׁשּנִ ְׁשָאר אֶ צְ לו ֹ ׁשּום ֵש ֹכֶ ל
תו'
עַ צְ מו ֹ ,אֵ ינו ֹ ּבִ ְׁשלֵ מּות ,וְ אֵ ינו ֹ
ּׁשר לְ הַ ּצַ ּדִ יק6".
ְמקֻ ָ
מהי 'אהבה אמיתית'?
אהבה שאינה תלויה בדבר! אהבה שמתוך
אותה אהבה האדם מתבטל לצדיק בביטול
גמור ומוחלט!!!
"אמרו חז"ל' :כל אהבה שתלויה בדבר ,בטל
דבר בטלה אהבה כו' ,פירוש זה ,כי פירוש
אהבה הוא מה שנמשך האדם כולו אחר דבר
ההוא בתשוקה עצומה עד שעושה מה שאין
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
איש מסודר לדבר זה ,זה היא אהבה גמורה
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
אם כן כשיבטל הדבר יתבטל גם כן ,ממילא
אף קודם ביטול הדבר איננו אהבה,
שענין אהבה הוא שלא יתבטל הדבר לעולם
וכיון שיוכל לבוא לידי ביטול ממילא זה בירור
ומופת שאהבה זו דבר שטות הוא ואין צריך
לאהוב דבר זה כי אם היה לו שייכות בנפשו
לאהוב הדבר ההוא הי' אהבה שאינה בטילה
עולמית ,ולכך אהבה בגימטריא 'אחד' שענין
אהבה התקשרות הנפש בדבר ההוא להיות
כאחד ממש שלא יתפרד לעולם7".

להרגיש בעצמו
"הָ אֱ מּונָה לְ בַ ּדָ ּה ֶׁשּמַ אֲ ִמין ּבְ הַ ּצַ ּדִ יק ,מו ֹעִ יל
לַ עֲבו ֹדַ ת הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְךּ .כִ י ֶטבַ ע הָ אֲ כִ ילָ ה ֶׁשהַ ּמָ זו ֹן
נִ ְתהַ ּפֵ ְך לַ ּנִ ּזו ֹןּ ,כְ גו ֹן ּכְ ֶׁשהַ חַ י או ֹכֶ לֶ ת צו ֹמֵ חַ ּכְ גו ֹן
ֲע ָש ֹבִ ים ,נִ ְתהַ ְּפכִ ין הָ ֲע ָש ֹבִ ים לְ חַ יּ ,כְ ֶׁשּנִ כְ נ ִָסין
ּבְ תו ְֹך מֵ עֶ יהָ  .וְ כֵ ן מֵ חַ י לִ ְמדַ ּבֵ רּ ,כְ ֶׁשהַ ְמדַ ּבֵ ר או ֹכֵ ל
הַ חַ י ,נִ ְתהַ ּפֵ ְך הַ חַ י לַ ְּמדַ ּבֵ רּ .ולְ כָ ל מָ קו ֹם ֶׁשּנִ כְ נָס
לְ ָׁשם הַ ּמָ זו ֹן ֶׁשּנִ ְתחַ ּלֵ ק לְ הָ אֵ יבָ רִ ים ,נִ ְתהַ ּפֵ ְך
לְ מַ הּות הָ אֵ יבָ ר מַ ּמָ ׁש ֶׁשּנִ כְ נָס לְ ָׁשםּ .כְ גו ֹן הַ חֵ ּלֶ ק
מֵ הַ ּמָ זו ֹן הַ ּנִ כְ נָס לְ הַ ּמ ֹחַ נִ ְתהַ ּפֵ ְך לְ מ ֹחַ  ,וְ הַ ּנִ כְ נָס
לַ ּלֵ ב נִ ְתהַ ּפֵ ְך לְ לֵ ב ,וְ כֵ ן לִ ְׁשָאר הָ אֵ יבָ רִ ים ...הַ יְ נּו
ּכְ ֶׁשּדָ בּוק לְ הַ ּצַ ּדִ יק ּומַ אֲ ִמין ּבו ֶֹׁ ,שהּוא ּבְ ִחינַת
אֶ רֶ ץ ,נֶאֱ כָ ל לְ הַ ּצַ ּדִ יק וְ נִ ְתהַ ּפֵ ְך לְ מַ הּות הַ ּצַ ּדִ יק
מַ ּמָ ׁש8".
על ידי האמונה והדבקות בצדיק הוא זוכה
להפוך להיות אחד עם הצדיק ,עד שיכול לזכות
להרגיש את כל העליות והירידות של הצדיק.
"ּומי ֶׁש ְּמקֻ ָּׁשר ְמא ֹד ּבְ הַ ּצַ ּדִ יק ּכְ מו ֹ ֲענ ִָפים ּבְ ִאילָ ן
ִ
מַ ּמָ ׁשּ ,דְ הַ יְ נּו ֶׁשהּוא מַ רְ ּגִ יׁש ּבְ עַ צְ מו ֹ ּכָ ל עֲלִ ּיו ֹת
וִ ירִ ידו ֹת ֶׁשּיֵׁש לְ הַ ּצַ ּדִ יקַ ,אף עַ ל ִּפי ֶׁשאֵ ינו ֹ אֵ צֶ ל
הַ ּצַ ּדִ יקּ .כִ י רָ אּוי לו ֹ לְ הַ ּתַ לְ ִמיד לְ הַ רְ ּגִ יׁש ּבְ עַ צְ מו ֹ
ּכָ ל עֲלִ ּיו ֹת וִ ירִ ידו ֹת ֶׁשל הַ ּצַ ּדִ יקִ ,אם הּוא ְמקֻ ָּׁשר
ּבֶ אֱ מֶ ת ּכָ רָ אּויּ ,כְ מו ֹ ֲענ ִָפים ּבְ ִאילָ ןּ .כִ י הָ ֲענ ִָפים
יׁשים ּכָ ל הָ עֲלִ ּיו ֹת וִ ירִ ידו ֹת ֶׁשּיֵׁש לְ הָ ִאילָ ן,
מַ רְ ּגִ ִ
וְ עַ ל ּכֵ ן ּבַ ּקַ יִ ץ הֵ ם ּגְ דֵ לִ ים ,וְ יֵׁש לָ הֶ ם ִחּיּותּ .כִ י
הָ ִאילָ ן יוֹנֵק ִחּיּותו ֹ ִמ ָּׁשרְ ׁשו ֹ ,עַ ל יְ דֵ י הַ ּגִ ידִ ין ֶׁשּיֵׁש
ּבו ֶֹׁ ,שּיוֹנֵק ּדֶ רֶ ְך ָׁשם ִחּיּותו ֹ ִמ ָּׁשרְ ׁשו ֹּ ,דְ הַ יְ נּו ֶׁשּיֵׁש
ּבו ֹ חֲ לָ לִ ים ֶׁשּיוֹנֵק ּדֶ רֶ ְך ָׁשם ִחּיּותו ֹ .וְ עַ ל יְ דֵ י ּכֵ ן
לּוחית וְ נִ ְתּכַ ּוֵץ הַ חֲ לָ לִ ים,
ּבַ ח ֹרֶ ף ֶׁשּנִ ְתיַּבֵ ׁש הַ ּלַ ְח ִ

עַ ל יְ דֵ י זֶה נִ ְתּכַ ּוְ צִ ים ּגַם ּכָ ל הָ ֲענ ִָפיםּ ,ומֵ חֲ מַ ת זֶה
נו ְֹפלִ ים הֶ עָ לִ ים ָאז ,וְ כֵ ן לְ הֵ פֶ ְך ּבַ ּקַ יִ ץ9".

'מאד'
הסיבה שצריכים אהבה עזה כל כך לצדיק
היא ,כי עיקר ההתקרבות לצדיק הוא כדי
לזכות לעלות אל למעלה מן הטבע ,לכן ,בכח
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
את הצדיק יהיה יותר מאהבת נשים" ,רוצה
לומר :כי אהבתו את הצדיק צריך שתהיה
אהבה גדולה בבחינת 'מאוד' – שהוא בחינת
אהבה שלמעלה מהטבע ולמעלה מהזמן.
והענין ,כי כל עיקר התקרבותינו להצדיקים
הוא בכדי שנלמוד ממעשיהם ,וזה על-ידי
שנהיה כמוהם לבוא לבחינת זיכרון שהוא
למעלה מהטבע למעלה מהזמן ולא ניפול
לשכחה ,היינו שנזכור תמיד בעלמא דאתי,
שלא יהיה בדעתינו חס ושלום שאין עולם
אלא אחד.
ולזה צריך שתהיה התקרבותינו להצדיקים
בבחינת למעלה מהטבע והזמן ,בכדי שנהיה
כלים מוכנים ללמוד ולקבל ממנו אור הזיכרון
שהוא למעלה מהטבע והזמן10".

הסימן
"הַ ִּסימָ ן עַ ל זֶה ִאם הּוא ְמקֻ ָּׁשר לְ הַ ּצַ ִּדיק ,הּוא
ִאם יֵׁש לו ֹ ִׁש ְפלּותִּ ,כי ֶטבַ ע הַ ּקַ ְטנּות ֶׁשּיִ ְתּבַ ֵּטל
לִ ְפנֵי ּגַדְ לּות3".
כשהאדם מתקשר באמת לצדיק ,מיד נופל
עליו שפלות וענווה.
"וְ זֶה ִסימָ ן ֶׁשהָ יָה אֵ צֶ ל צַ ִּדיק אֲ ִמ ִּתיְּ ,כ ֶׁשּנִ ְמ ָׁשְך
ּבּוׁשה וְ ִׁש ְפלּות עַ ל יְ דֵ י ֶׁש ָּׁשמַ ע ִמ ִּפיו אֵ יזֶה
עָ לָ יו ָ
דְ בַ ר ּתו ֹרָ הּ ,כִ י עַ ל יְ דֵ י הַ ּתו ֹרָ ה ֶׁשּמַ ְמ ִׁשיְך הַ ּצַ ִּדיק
ּבּוׁשה ...וְ ָאז ְמחֻ ּיָב
ָ
הָ אֲ ִמ ִּתי ,עַ ל יְ דֵ י זֶה נִ ְמ ָׁשְך
ֶׁשּיַרְ ּגִ יׁש ּכָ ל אֶ חָ ד ִׁש ְפלּותו ֹ ּבֶ אֱ מֶ ת .אֲ בָ ל ִמי
ֶׁשהּוא ּבָ א אֵ צֶ ל אֵ יזֶה ְמפ ְֻר ָסם ,וְ ׁשו ֹמֵ עַ ִמ ִּפיו
ּתו ֹרָ הּ ,ובָ א עָ לָ יו ּג ְַדלּות עַ ל יְ דֵ י זֶה וְ כּו' (הַ הֵ פֶ ְך
מּמֵ ילָ א)11 ".
מּובָ ן ִ

אהבת הצדיק
ואת גודל אהבת הצדיק לאנשיו ,אין לשער---
"הָ ַאהֲ בָ ה ֶׁשּיֵׁש ּבֵ ין הָ ְר ָׁש ִעים וְ קַ ּלֵ י עו ֹלָ ם אֵ ינָּה
ּכְ לּוםּ .כִ י אֵ ינָּה ַאהֲ בָ ה אֲ ִמ ִּתית ,רַ ק ּכָ ל אֶ חָ ד
ִמ ְתּכַ ּוֵן לְ טו ֹבַ ת וְ לַ הֲ נַָאת עַ ְצמו ֹ ,וְ הַ ּכ ֹל ִּב ְׁשבִ יל
חֲ נֻּפָ ה ,וְ כָ ל אֶ חָ ד ִמ ְתקַ ּנֵא ּבַ חֲ בֵ רו ֹ .אֲ בָ ל הָ ַאהֲ בָ ה
ֶׁשּיֵׁש ּבֵ ין הַ ּכְ ֵׁשרִ ים וְ הַ יְ רֵ ִאיםִּ ,ב ְפרָ ט הָ ַאהֲ בָ ה
ָׁשיו ,ז ֹאת הָ ַאהֲ בָ ה אֵ ין
ֶׁשּיֵׁש ּבֵ ין הַ ּצַ ּדִ יק וַאֲ נ ָ
לְ ַׁשעֵ ר וְ ִהיא ַאהֲ בָ ה אֲ ִמ ִּתיתַ ,אהֲ בָ ה עַ ְצ ִמית
ּבֶ אֱ מֶ ת לַ אֲ ִמּתו ֹ.
ָׁשיו ְּבַאהֲ בָ ה ּגְ דו ֹלָ ה
ּכִ י הַ ּצַ ּדִ יק או ֹהֵ ב אֶ ת אֲ נ ָ
וְ רַ ּבָ ה ְמא ֹד ,וְ חָ פֵ ץ ְּבטו ֹבָ תָ ם ְמא ֹד ּבֶ אֱ מֶ תִ .אם
הָ יָה אֶ ְפ ָׁשר לו ֹ הָ יָה נו ֹתֵ ן לָ הֶ ם ּכָ ל הַ ּטו ֹב ֶׁש ְּבכָ ל
יטב
הָ עו ֹלָ מו ֹת .וְ גַם ּבָ עו ֹלָ ם הַ ּזֶה הּוא רו ֹצֶ ה ֶׁשּיִ ַ
לָ הֶ ם ְמא ֹד ַאף עַ ל ִּפי ֶׁשאֵ ין זֶה צ ֹרֶ ְך ּגָדו ֹל ּבֶ אֱ מֶ ת,
ּכִ י הָ עִ ּקָ ר הּוא טו ֹבַ ת הָ עו ֹלָ ם הַ ּבָ א הַ ּנִ ְצ ִחיַ ,אף עַ ל
ִּפי כֵ ן הּוא רו ֹצֶ ה ּבְ טו ֹבָ תָ ם ְמא ֹד ּגַם ּבָ עו ֹלָ ם הַ ּזֶה,
ֶׁשּיִ ְהיֶה לָ הֶ ם ּכָ ל טּוב ,חֲ צֵ רו ֹת ְמ ֻצּיָרו ֹת וְ גִ ּנו ֹת
וְ כַ ּיו ֹצֵ א ,לְ הַ כְ עִ יס לְ הָ ְר ָׁש ִעים ֶׁשּיֵׁש לָ הֶ ם ּכָ ל
זֶהִ .מּכָ ל ֶׁשּכֵ ן ִאם הָ יָה יו ֹדֵ עַ ֶ
ׁשהֵ ם המשך בעמ' הבא

המשך מעמ'
קע"וקודם ִמ ְתּפַ ּלְ לִ ים ּבְ כַ ָּונָה וְ כַ ּיו ֹצֵ א ֶׁשּיֵׁש לְ הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך נַחַ ת מֵ הֶ םּ ,בְ וַּדַ אי הָ יָה לו ֹ ּתַ עֲנּוג
תו'
וְ נַחַ ת רּוחַ ּגָדו ֹל ְמא ֹד ִמּזֶה .וְ כֵ ן ּג ֹדֶ ל הָ ַאהֲ בָ ה ֶׁשל ַאנְ ֵׁשי הַ ּצַ ּדִ יק לְ הַ ּצַ ּדִ יק הּוא ּגַם
ּכֵ ן ּגְ דו ֹלָ ה ְמא ֹדּ ,כִ י הֵ ם ּגַם ּכֵ ן או ֹהֲ בִ ים או ֹתו ֹ ְמא ֹד ַאהֲ בָ ה אֲ ִמ ִּתּיִ ית".
___________________
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יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו ,שתזכני ברחמיך
הרבים ,להתקרב באמת לצדיקים אמתיים ,ולהתקשר בהם באמת
בלב ונפש חפצה ,באהבה רבה ועזה מנקודה שבלב באמת .ואזכה
לאהוב אותם באהבה גדולה כל כך ,עד שתגדל ותתפלא אהבתם אצלי
מאהבת נשים ,עד שיתבטל ממני אהבת נשים ותאות המשגל על ידי
התגברות אהבת הצדיקים .חוס וחמל עלי ,וזכני לאהבת הצדיקים
באמת ,ועל ידי זה אזכה להתקשר בהם בהתקשרות גדול וחזק ,ותהיה
נפשי קשורה בנפשם בקשר אמיץ וחזק מעתה ועד עולם ,לעולמי עד
(לקוטי תפילות ח"א – צ"ט)
ולנצח נצחים.

תו' קע"ז

מאחורי הסיפור
רצון אמיתי

ֹאמרוּ" ,וְהוּא
"כבוֹד ַמ ְלכו ְּת ָך י ְ
ׁש ּכָתוּבְּ :
"מ ְלכוּת הוּא ְּב ִחינַת ּכָבוֹדְּ ,כמוֹ ֶ
ַ
ַצה
ׁש ָה ָא ָדם ִמ ְס ַּת ֵּפק ו ִּמ ְתר ֶּ
ׁשל ָא ָדם זֶה ּו ְּכבוֹדוֹ' .ו ְּכ ֶ
ְּב ִחינַת רָצוֹןִּ ,כי ְ'רצוֹנוֹ ֶ
ּת ּה'".
'מ ְמ ִל ְיך ַמ ְלכו ֵ
ַך רו ֶֹצהֲ ,אזַי ַ
ׁשהוּא י ְִת ָּבר ְ
ַך ,רַק ְּכמוֹ ֶ
ׁשם י ְִת ָּבר ְ
ִּב ְרצוֹן ַה ֵּ

כפרי אחד ,שהיה מתפלל תמיד ימים
נוראים בבית מדרשו של הבעל שם טוב,
היה לו ילד מטומטם שלא היה יכול לתפוס
אפילו צורת האותיות ,ובפרט לומר דבר
של קדושה ,ולא היה אביו לוקחו לימים
נוראים אל העיר ,מחמת שלא ידע כלום.
כשנעשה בר מצווה לקחו עמו ליום
הכיפורים ,כדי שיהיה איתו לשמרו שלא
יאכל ביום הכיפורים לחסרון ידיעתו
והבנתו .והילד היה לו חליל שהיה מחלל
בו תמיד בשעת ישבו בשדה לרעות הצאן
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.
בשעת תפילת מנחה אמר לו עוד הפעם:
"אבא ,הרשני לחלל בחלילי" .קללהו האב
קללה נמרצת והזהיר בו באזהרה רבה
לבל ינסה חלילה לעשות כזאת .ולא היה
יכול ליטול החליל מיד הנער ,מפני שהוא
מוקצה.
אחר תפילת מנחה בקש עוד הפעם מאביו
להרשותו לחלל איזה קול .כשראה אביו
תשוקתו הגדולה לחלל ,שאל את הנער:

צירוף

מקשר

"באיזה מקום אתה מחזיק את החליל?"
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.
באמצע התפילה לא יכול הנער להתאפק
והשמיט בחוזק רב את החליל מתוך הכיס
ומיד אביו ונתן קול גדול בחליל .תמהו כל
השומעים.
והבעל שם טוב קיצר אחר הקול הזה את
תפילתו מהרגלו ואמר" :הנער הזה העלה
בקול חלילתו את כל התפילות והקל
מעלי".
והסביר :הנער אינו יודע לומר כלום.
וכשראה ושמע במשך כל היום הקדוש
תפילת ישראל בער בו ניצוץ קדשו כמו אש
ממש .היודע יכול להלביש תבערת הקדושה
והתשוקה בתיבות התפילה לפניו יתברך.
אך הוא אינו יודע כלום ,ולא מצא בעצמו
שום אמצעי אחר לרוות צימאונו ,רק לחלל
בחליל לפניו יתברך .ומה שאביו היה מונעו
בזה בערה בו אש תשוקתו בכל פעם יותר
עד כלות נפשו ממש,
ובחוזק תשוקתו חלל באמתות נקודת לבבו
בלא שום פניה ,רק לשמו יתברך בלבד.
ורחמנא לבא בעי ,והבל פיו הנקי נתקבל
מאוד לרצון לפניו יתברך ,ועל ידי זה העלה
כל התפילות.

"האתה אינך יודע איך לשאול עצמך לרבינו ז"ל?! הלא אתה זוכר הצירופי אותיות מרבינו ז"ל!!!
אׁשי ּתֵ בו ֹת:
'ּב ִכּיָה' הּוא רָ ֵ
עִ ּקַ ר מַ עֲלַ ת הַ ְּב ִכיָה הּוא ְּכ ֶׁש ִהיא מֵ חֲ מַ ת ִשֹ ְמחָ ה וְ חֶ ְדוָה .וְ זֶהְ :
ְּב' ִׁש ְמָך יְ 'גִ ילּון ּכָ 'ל הַ 'ּיו ֹםֶׁ ,שעִ ּקַ ר הַ ְּב ִכּיָה ֶׁש ִּת ְהיֶה מֵ חֲ מַ ת ִש ֹ ְמחָ ה ִּב ְׁשמו ֹ יִ ְתּבָ רַ ְך.
(ליקוטי מוהר"ן  -תורה קע"ה)

תורה קפ"א

כוחו של משה רבינו
"עַ ל זֶה ִה ְתּפַ ּלֵ ל ַי ֲעק ֹב ֶׁשֹּלא יַּזִ יק
מׁשה רַ ּבֵ נּו ,עָ לָ יו
מַ חֲ ֹלקֶ ת ק ֹרַ ח לְ ֶ
"ּב ְקהָ לָ ם ַאל ּתֵ חַ ד
הַ ָּׁשלו ֹם ,וְ ָאמַ רִ :
ּכְ בו ֹדִ י" ,הַ יְ נּו ֶׁשֹּלא יִ ְתיַחֵ ד וְ יִ ְתקַ ֵּׁשר
חֶ לְ קֵ י הַ ּכָ בו ֹד ֶׁשּלָ הֶ ם".
כשהביאו את המשכן למשה רבינו כל
החלקים נכנסו מעצמם ,רק הביאו
את זה ליד משה מיד כל חלק נכנס
מאליו .כי כשרק מאמינים במשה אז
הכל מתחבר מעצמו.
וקורח חלק על משה רבנו ולא רצה
להאמין שיש כזה דבר בעולם ,הוא
טען שמשה יש לו כוחות רגילים.
אולי הוא יותר בעל כח ,יותר בעל כח
בתפילה ,יותר בעל כח בלימוד ,אולי
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 ,כולם קדושים וטהורים
ששמעו 'אנכי ,ולא יהיה לך' משה
יהיה אחד כנגד כל העדה?
רבינו אומר שבאמת קורח צדק
בחשבון שלו כי שום צדיק לא יכול
לעמוד כנגד כלל ישראל ,רק משה
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.
כי אין שום השגה בעולם ,ואף אחד
לא יכול להשיג מה זה משה רבינו,
הלוואי שאנחנו מאמינים שיש כזה
דבר שנקרא משה רבינו ששמה הכל
מתחבר מלבד ,והכל נעשה מאליו.

עניין אחד

הדופק

מתורה ק"ס



הדופק דופק ונוקש באדם ומזכירו,
לדבר מצוה ופעמים לדבר
פעמים ְ
עבירה חלילה.
במה זה תלוי?
בדיבור! הדופק בסך-הכל מזכיר לאדם
לקיים את דיבוריו.
לכן כשהאדם ידבר רק דיבורים טובים,
אזי הדופק יעורר אותו כל הזמן רק
לדברים טובים.

תו' קע"ו

עניני דיומא 

ל"ג בעומר

מאחורי הסיפור
"כ ֶׁש ּנ ְִכלָל ִל ּבוֹ ְּבלֵב ַה ַּצ ִּדיקְ ,ולֵב ַה ַּצ ִּדיק
ְּ
הוּא ָחלָל ִּב ְב ִחינַת" :ו ְִל ִּבי ָחלַל ְּב ִק ְר ִּבי".
ו ְַעל ּכֵן ָה ֲאוִיר ֶׁשל ָהרו ַּח ְׁשטוּת ַה ָּדבוּק
ְּב ִל ּבוֹ ֶׁש ִּל ּבוֹ ָמלֵא ִמ ּזֶה ָה ֲאוִיר ,הוּא
ֵח לַחוּץ,
ּבו ֵֹק ַע ְוׁשו ֵֹבר ִל ּבוֹ ְּב ֶב ָהלָה וּבוֹר ַ
ֲמת ֶׁש ָּמ ָצא ָמקוֹם ָּפנוּי ְּבלֵב ַה ַּצ ִּדיק,
ֵמח ַ
ו ְַעל ּכֵן ַעל י ְֵדי ֶׁש ְּמ ָג ֵרׁש ִּב ְמ ִהירוּת
ָהרו ַּח ְׁשטוּת ִמ ִּק ְר ּבוַֹ ,על י ְֵדי זֶה ֵיׁש
לוֹ לֵב ִנ ְׁש ָּברִּ ,כי ִנ ְׁש ָּבר ִל ּבוֹ ַעל י ְֵדי
ָצאת".
ְמ ִהירוּת ו ַּבהֲלוּת ָהרו ַּח ְׁשטוּת ל ֵ

לשבור את הלב
פעם אחת ביום הכיפורים
בהשכמה לא בא הבעל שם
טוב לבית המדרש ,כפי המנהג,
להתפלל ביום הכיפורים בהשכמה.
היו שוהים עד בוש על היום
והמתינו עליו מלהתפלל .אחר כך
בא וישב על מקומו ,והיה ראשו על
הסטנדר ,מרים ראשו ומניח ראשו,
מרים ומניח ,כמה פעמים.
אחר כך רמז שילכו להתפלל
לפני התיבה .ובא ר' דוד פורקיס
להתפלל ,כי הוא היה מתפלל
בימים נוראים .כשבא סמוך לתיבה
התחיל הבעל שם טוב לבזותו בפני
כל עם ועדה ,ואמר בזה הלשון:
"זקן אשמאי! היכן אתה הולך?"
וביזה וגינה אותו ערך חצי שעה.
והיה רוצה לחזור ולילך מן העמוד,
כי היטב חרה לו עד מאוד ,כי
אמר :שמא חס ושלום ראה בי דבר
מגונה .וגער עליו הבעל שם טוב
ואמר" :עמוד!"  -והתחיל להתפלל
ובכה ,ולא היה יודע מה שהוא
מדבר ,רק שצעק ובכה ,כי נשבר
לבו מאוד.
אחר כך ,במוצאי יום הכיפורים,
הלך ר' דוד מגיד מישרים אל הבעל
שם טוב ,ואמר לו" :רבינו ,מה
ראה בי דבר מגונה חס ושלום?"
 ענה ואמר" :חס ושלום ,לאראיתי בך כלום .רק באשמורת
הבוקר ראיתי להס"מ על הדרך
מקום שהתפילות הולכות ורצה
לקבל כל התפילות חס ושלום,
ואמרתי בלבי :למה אלך להתפלל
ולמסור לו התפילות חס ושלום? על
כן שהיתי מלהתפלל .ותהילה לאל,
פניתי דרך אחת ,שילכו התפילות
בזו הדרך ולא יוכל לאחוז בהן.
על כן יראתי שמא יכנס ח"ו בלבך
ויקלקל הדבר ,ושברתי את לבך
בכדי שלא יהיה לך שום מחשבה
זרה בליבך ,ואחר כך צוויתי לך
להתפלל".

.

יום של תשובה
______________ _ֹֹ_ _ֹֹ_____
ויום ל"ג בעומר הוא הילולא דרשב"י
כי מת אז ,והיה למעלה הילולא
הנערה באה אל המלך .וראוי לכל
איש הירא וחרד לשום אל לבו
יום ההוא לשוב בתשובה ,כי זכות
רשב"י מסייעת להבא לטהר ,ולא
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
ע"ש ,אבל ל"ג עולה על גבן ,וסתם אדם גובה
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
אני לא אעבור אליך את הגל הזה' ,רמז בזה:
שלא יהיה יכולת אלא עד שיתגלה שם ע"ד
ביום ל"ג בעומר ,ואז לא יהיה כח לעשות רע
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
דגדלות נגד ה' אותיות אכדט"ם רחמים ,ואלו
נתקיימו בעולם והגדילו ועשו פרי.

תגלה דרך אור כי טוב בתורה ,על כן נקרא
הקדוש ההוא בוצינא קדישא (היינו נר הקדוש),
בו ביום עלה לשמי מרומים וצוה לר' אבא
לכתוב כל הגנזי נסתרות אשר נתגלו להשאיר
ברכה מהארת האור הגנוז ,שמור לנו ולבנינו עד
יתגלה במהרה אור משיח צדקינו כמו שאמרו
רז"ל ויאמר אלקים יהי אור ,זה אורו של מלך
המשיח בזכות התעסקות בהאור כי טוב אשר
השאיר בוצינא קדישא לברכה ולחיים ולאור
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
קודם מתן תורה ,ולכבוד נשמת מאור התורה
בוצינא קדישא אשר נתגלה ביום הזה ,וביום
הזה עלה לשמי מרומים והוא יומא דהילולא
דיליה לאורו נסע ונלך ,לכבוד ספרו הקדוש
זוהר המאיר ומבהיק מסוף העולם ועד סופו.
(אשר כתב ר' אבא ביום הזה) ,והוא מאיר לנו
בגלותינו עד כי יבא משיח צדקנו דאתמר ביה
ויאמר אלקים יה"י או"ר (בגימטריא ע"ב ס"ג
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
שלא כטבע דכתיב אור צדיקים
(בני יששכר  -חודש אייר – ג)
ישמח.

(מחברת הקודש  -שער ספירת העומר)

.

יום התגלות אורו של
המשיח_ֹֹ_ _ֹֹ________
___________________
ועתה אתה ברוך י"י קורא נעים תשכיל ותבין
אשר ביום זה התחלת התגלות הטוב של התורה
שנגנז בה האור כי טוב ,הוא האור שהאדם מביט
בו מסוף העולם ועד סופו ,בזה האור רואין
מסטורין של יוצר בראשית ,הנה ר' שמעון בן
יוחאי קראוהו בוצינא קדישא כי על ידו נתגלו
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
ביום זה נולד גם כן כי הקב"ה יושב וממלא
שנותיהם של צדיקים מיום אל יום,
הנה בו ביום שמתחיל האור כי טוב להאיר מן
התורה היינו טו"ב ימים קודם מתן תורה ,בו
ביום נתגלית הנשמה הקדושה בעולם אשר

תורה קפ"ב
ּדַ ע ֶׁשּכָ ל מַ ה ֶּׁשהָ עו ֹלָ ם ְמדַ ְּב ִרים ּבַ ְּס ִפירָ ה
ְּבכָ ל יְ מֵ י הַ ְּס ִפירָ ה ,הֵ ם ְמדַ ְּב ִרים רַ ק
מֵ הַ ְּס ִפירָ ה ֶׁשל או ֹתו ֹ הַ ּיו ֹם,
ּומי ֶׁשהּוא מֵ ִבין יּוכַ ל לִ ְׁשמ ֹעַ וְ לֵ ידַ ע ז ֹאת,
ִ
יטב לְ ִסּפּורֵ י ִּדבְ רֵ יהֶ ם
ִאם י ֶַּטה ָאזְ נו ֹ הֵ ֵ
יִ ְׁשמַ ע ֶׁשהֵ ם ְמדַ ְּב ִרים רַ ק מֵ הַ ְּס ִפירָ ה
ֶׁשל או ֹתו ֹ יו ֹם:
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