
1 אורהגאולה

אור הגאולה
הכנה דרבה למועדים במשנת מוהר"ן

בס"ד בר"ה

97

השבועותחג
תשע"ה

אך עתה נתעוררתי שימי חג השבועות הקדוש ממשמשין ובאין. ומחמת שאני למדתי 
ב"לקוטי הלכות" חלק ב' הל' ברכת הפירות הלכה ה' כל ההלכה, ומחמת זה 
נתעוררתי לכתוב לכם "מה אנו מחשים ואין אנו צועקים אחד לחבירו בקול גדול 
ובהתעוררות חדשה שיש אור גדול כזה בעולם..." אור הולכים חשכים ואין אנו 
אפילו כסומא שהולך על כל פנים אחר מקלו, ואנו שיש לנו אור גדול כזה אשר 
הוא יכול להנהיג אותנו בכל העולמות כולם בדרך טובה וישרה ואנו יכולין לחיות 
אפילו בעולם הזה המר והנמהר, יכול לשמוח מאורו, יכול לחיות אותנו בכל מיני 
חיות ושמחה אם היינו מתמידים בספרו של רבינו ז"ל ותלמידו הק' וספריהם אשר 
הם חיים ללומדים בהם, וכדאי ללמוד מדבריהם אפילו תנועה אחת ולא נשתמש 

בשכלינו כלל ומה הי' שהוא נבל ולא חכם.
אחד  כל  של  רבים  מים  השטף  בזה  עתה  ידידיי  אחיי  לכם  אומר  מה  ועתה 
ואחד אין לנו עצה כי אם לקבל רפואות הנפש והגוף מרופא בעל הספרים 
הקדושים, אשר מה שנתמיד בהם יותר ונקבל נרותם יהיו לנו רפואה לחיים שיהיו 

נקראין חיים...
...ואקוה שאי"ה בשבת קודש תלמדו הלכה זו ותחיו נפשיכם, ואי"ה בשבועות 
תקבלו חג השבועות הקדוש בשמחה גדולה בהמחאת כף ורקודין, כי זה שייך 

לקבלת התורה הקדושה...  )נתיב צדיק(
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1שבת זו שלפני מתן תורה שעם ישראל עמד 

הדברות  עשרת  את  ושמעו  ההר,  למרגלות 

פרחה  ודיבור  דיבור  ובכל  וברקים,  בקולות 

נשמתן2, וחזרו לאחוריהן י"ב מיל, והיו מלאכי 

צבקות  מלאכי  "שנאמר  אותן  מדדין  השרת 

פרח,  לא  ועוף  געה,  לא  ושור  ידודון",  ידודון 

בדומיה  עמד  העולם  וכו',  ציץ  לא  וציפור 

ובחרדת קודש ו"משה ידבר והאלוקים יעננו 

לשון  לשבעים  מתחלק  הקול  והיה  בקול", 

העולם  וכל  סופו,  ועד  העולם  מסוף  והולך 

הנורא של הברקים  ורעד מהרעש  כולו חרד 

והרעמים שהלכו על פני העולם כולו, ומלכים 

ואחזתן  שירה,  ואמרו  בהיכלותיהם  עמדו 

רעדה בהיכליהן3, שנאמר "ובהיכלו כולו אומר 

שחשבו  ורעדה  פחד  שמרוב  עד  כבוד"... 

וכנראה ה' בא לפרוע  שהעולם הגיע לקיצו, 

להן על רציחותיהן וגניבותיהן ושאר מעשים 

הרף  ללא  ולילה  יומם  עושים  שהם  מגונים 

וללא הפסק יומם לא ינוחו ולילה לא ישקוטו.

'לא  תנאף',  'לא  תרצח',  ה'לא  את  וכששמעו 

תגנוב', בשבעים לשון הבינו שה' עומד להביא 

לעולם או מבול של מים או מבול של אש, ומיד 

אמרו כל הנציגים של השבעים לשון שם של 

טומאה וכהרף עין הגיעו לבלעם, 

ואמרו לו: "מה קול ההמון אשר שמענו שמא 

ברוך  הקדוש  נשבע  כבר  לעולם?  בא  מבול 

הוא: שאינו מביא מבול לעולם!אמרו לו: מבול 

של מים אינו מביא, אבל מבול של אש מביא 

כל  ובחרבו את  נשפט  ה'  "כי באש  שנאמר:4 

בשר ורבו חללי ה'"? ]כי לב יודע מרת נפשו-- 

וידעו כל השבעים אומות העולם שהם חייבים 

המיתות  וכל  בית-דין  מיתות  ארבע  כל  את 

את  ששמעו  ועכשיו  שבעולם,  המשונות 

שמא  ורעדה  חיל  אחזתם  והברקים  הקולות 

סופם הגיע...[ 

שאינו  נשבע  כבר  הרשע  בלעם  להן  אמר 

משחית כל בשר! 

ומה קול ההמון הזה ששמענו? אמר להם: 

גנוזה  גנזיו שהיתה  בבית  לו  יש  טובה  חמדה 

העולם,  שנברא  קודם  דורות  תתקע"ד  אצלו 

לעמו  עוז  "ה'  שנאמר  לבניו  ליתנה  וביקש 

יתן", מיד פתחו כולם ואמרו: "ה' יברך את עמו 

בשלום".

מה אנו לומדים כעת לפני מתן תורה מגמרא 

נוראה זו?! 

ולראות  וברקים,  קולות  לשמוע  יכול  שאדם 

הקול  את  ולשמוע  ולפידים,  אש  שלהבות 

משעורי הגה"צ

ר' אליעזר ברלנד שליט"א

בס"ד בר"ה
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'לא  תרצח',  'לא  בעולם  המהדהד  הנורא 

תנאף', 'לא תגנוב', ואז כל אחד מקבל הרהור 

המעשים  כל  על  ורעדה  חיל  ואחזתו  תשובה, 

המגונים שעשה מיום עמדו על דעתו ועד עתה' 

מחטא עץ הדעת וכל הגלגולים עד הגלגול הזה.

כי אמר רבינו הקדוש והנורא שאפילו אם אדם 

יודע מה עשה בגלגולים  צדיק בגלגול הזה מי 

קודמים, וכל אחד כששומע ורואה את הקולות 

כבר  אולי  ושניה  לרגע  הרהור  לו  בא  והברקים 

אפסיק ואחדול ממעשי המגונים... 

אבל אז בא הבעל-דבר ומייעצו לפנות לבלעם 

לו עצות  ויתנו  יחנקו אותו  והדומים אליו, שלא 

כיצד לשפר את מעשיו, ואולם במקום להדריכו 

מכל  לצאת  ולעזור  והישרה  הטובה  בדרך 

האופל והחושך אשר נמצא בו מיום לידתו ועד 

עתה מפריעים לו את כל ההתעוררות שקיבל, 

עד  וחדר  נפשו  על  שעבר  הנורא  הזעזוע  וכל 

להוציא  כוחם  בכל  ומשתדלים  נשמתו,  עמקי 

לבו  על  ומדברים  תשובה,  של  ניצוץ  כל  ממנו 

ומחזקים אותו להמשיך במעשיו המגונים כאילו 

כל זה אינו נוגע אליו, רק לצדיקים נסתרים כמו 

והבטחה  אחריות  לו  נותנים  ועוד  ישראל,  עם 

יאונה  לא  ח"ו  המגונים  במעשיו  ימשיך  שאם 

רע, כמו שעשה בלעם הרשע שבמקום  כל  לו 

ופגמי  מהרציחות  שיפסיקו  לתשובה  לעוררם 

הברית, מהגנבות והחמדות, עוד חיזק את לבם 

להמשיך בדרכים הסוררות והמגונות והוא לקח 

ומעודדם  הנלוזות,  דרכיהם  את  אחריותו  על 

להמשיך בהם להרוס ולהשחית את כל העולם, 

ומבטיח להם שלא יהיה לא מבול של מים ולא 

מבול של אש. 

הרשע  בלעם  שהבטחת  למחרת  כשראו  ואז 

התקיימה, והמשיכו ברציחותיהם ובשדידותיהם 

ולא קרה שום שינוי בעולם, ועולם כמנהגו נוהג 

שבלעם  תורה  מתן  אחרי  להם  ִהתאמת  אז 

הרשע הוא נביא אמת, ודברי אלקים בפיו אמת, 

וחס-ושלום אפשר להמשיך כרגיל.

"דע  ב':  חלק  נ"ז  בתורה  רבינו  שמסביר  כמו 

חידושים  תורה  מגלה  אמיתי  גדול  כשצדיק 

נפלאים ונוראים הוא טובה להקטנים במעלה, 

שעל ידי זה נתגדל הקטן במעלה שהכל רצים 

ובאים אליו, וגם בהסטרא אחרא נתגדל אחד 

על ידי זה. כמו שמצינו בבלעם הרשע כשנתן 

האומות  כל  באו  לישראל  תורה  יתברך  השם 

לבלעם, נמצא שעל ידי נתינת התורה לישראל 

נתגדל בלעם ובאו אליו כל העולם והוא עמד 

כי  תורה,  להם  ואמר  פסוק  איזה  על  עצמו 

אז כשבאו אליו שאלו אותו מה ששאלו, ו'ה' 

למבול ישב' והוא עמד על פסוק והשיב להם 

בשלום'  עמו  את  יברך  ה'  יתן  לעמו  עוז  'ה' 

בישראל  וכן  לישראל[  שייך  רק  שזה  ]כלומר 

חס- באים  ואינם  בקדושה  שהם  בעצמן 

ושלום לבלעם וכיוצא בו, אך כשהצדיק הגדול 

גדול  רעש  ונעשה  חידושים  מגלה  האמיתי 

כולם  אזי  כאלו,  נוראים  חידושים  מגלה  שזה 

מתקבצים ובאים לאיזה קטן המעלה ונאספים 

אצלו לשמוע ממנו רחמנא ליצלן וכו'".

לכן עלינו לדעת שבכל חג של מתן תורה, כל 

שלא  חדשים  חידושים  מתגלים  ושנה  שנה 

שעדיין  חידושים  ומתגלים  מעולם,  נשמעו 

ודבור ראוי  נתגלו מעולם, עד שמכל דבור  לא 

שתפרח הנשמה. 

אבל כיון שאדם עדיין אינו זך וטהור אזי במקום 

לאומות  ראוי  שהיה  כמו  רבנו  למשה  להתקרב 

רבינו  למשה  סיני  למדבר  ולבוא  לפרוח  העולם 

ולשמוע ממנו את ההסבר לעשרת הדברות ל'לא 

היה  ואז משה  תגנוב',  ו'לא  תנאף',  ו'לא  תרצח', 

לצאת  והעצה  הדרך  את  להם  ומראה  מעודדם 

במקום  אליהם,  שנפלו  הנוראים  הטומאות  מכל 

זה העדיפו לבקר את בלעם ולשמוע תורה מפי 

בלעם שעוד החטיאם והפילם יותר, וייאש אותם 

יותר, ועודדם להמשיך בדרכיהם הנוראות באומרו 

שייכים  לא  בכלל  בכלל  הדברים  שאלה  להם 

אליהם רק לעם ישראל, ואז נאמר:5 "עמד וימודד 

שחו  עד  הררי  ויתפוצצו  גויים  ויתר  ראה  ארץ 

גבעות עולם" ואז נתחיבו אומות העולם כליה.6
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      מה אומר ומה אדבר, אדדה כל שנותי על מר נפשי, אשר עשקתיה בחינם, וקלקלתי 

מידותי הטובות וחינן, בשפל תאוות של רגע איבדתי חיי נצח, בתאוות שדמיון תענוגם כצל 

עובר ובטל, התכחשתי לנצח ישראל, אויה לי כי מרדתי נגדך, חטאתי ועויתי, עד אשר באתי 

למה שבאתי, ואיבדתי מה שאיבדתי, עד אשר הייתי כבלעם הרשע, שהפך צרופי אלקים 

חיים. כי בשעה שכל העולם כולו חל מפניך, ואומות העולם נאותו לשוב אליך, ובאו לבלעם 

בפחד וברעדה, אמר להם: לא שמעתם נכוחה. לו- תרצח, לו – תגנוב, אמרה חס ושלום 

השכינה, שובו לרוע מעשיכם, ואל יחת לבבכם, מפני עונש ותגמול, ומפני אימת המבול. "ה' 

למבול ישב", לכו לשלום, "ה' יברך את עמו בשלום".

אנא א-ל רם ונשא, בעיניך תיקר נפשי, אל תהי נמאסה, האר פניך אלי, חוסה, וזכני בכל לב 

לעבדך, ולהגות לשם שמים בתורתך, עד אשר יצטרפו אותיותיך ויצטיירו לברכותיך.

רבונו של עולם, רחום וחנון, חנני ביום קדוש ונורא זה של מתן תורה, שאזכה לעסוק בתורתך 

לשמה, פדני והצילני, לבל אהיה מתלמידיו של בלעם הרשע, אנא זכני להיות מתלמידיו 

של אברהם אבינו ומשה רבנו עליהם השלום. "נדבות פי רצה נא ה', ומשפטיך למדני, דרך 

פקודיך הבינני, ואשיחה בנפלאותיך, דרך שקר הסר ממני, ותורתך חנני". זכני ללמוד תורה 

לשמה באמת, ללא שום פניות ומחשבות זרות, בלתי לה' לבדו, 

ועזרני ברחמיך בכל עת לקדש ולטהר את עצמי כראוי לשכינת עוזך, לאוקמא שכינתא מעפרא, 

עד שיעלה כל לימודי לשכינה הקדושה, ותקבל השכינה את כל לימודי באהבה גדולה, עד 

שכל לימודי יהיה סם חיים, ותמשיך עלינו על ידי זה  את כל ההשפעות, ויהיה נעשה מלימודנו 

שפע רוחניות ושפע גשמיות, להחיות כל העולמות העליונים, המלאכים והשרפים ואופנים, דרי 

מעלה ודרי מטה. אזכה שעל ידי לימודי לשם שמים, בלתי לה' לבדו – יתעוררו כל עם ישראל 

בתשובה שלמה, ועל ידי זה  כל אות ואות, שאומר בקדושה ובטהרה לשם שמים באמת, על 

ידי כל אות ואות תתעורר בתשובה הנפש ששרשה באותה אות, ותרוץ לעשות רצונך, ותצא 

ויתגלה לה אור ה', אור האלקים המחיה את כל  מכל החושך והאפלה שהיא שקועה בהם, 

העולמות, תזכה גם היא לשמוע את קול עשרת הדברות, מכל מקום שהיא מונחת שם, עד 

שתבקע את כל המסכים והמחשכים, ותעלה לאור באור החיים.         )תפלה לעני – שבועות(

ומעתה הבה ונתפלל בשבת זו )שנשאר לנו 

באמת  לקבלה  התורה,(  לקבלת  ימים  ששה 

ואז  וללמד  ללמוד  ולעשות  לשמור  מנת  על 

נתגלו  לא  שעדיין  חדשים  חידושים  לנו  יתגלו 

מעולם...

1. מכתב ממורינו הרב שליט"א לבחורי החבורה.
2. שבת פח: 

3. זבחים קטז.
4. ישעיה סו – טז.  5. חבקוק ג, ו.

6. ב"ק נח.  
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"בהיכל הברכה פרשת תצא: ובאמת מרן 

הקדוש הר' ישראל בעל שם טוב קודם 

תבואני  "אל  אמר:  נשמתו  פטירת 

שם  "והתמכרתם  ואמר:  גאוה"  רגל 
לאויביך" - שאתה תחשוב בכל עת בלב 

נשבר, ותחשוד אותך שאתה מסור ומכור 

ולשפחות,  לעבדים  הרע  ליצר  לאויביך, 

עבד  בחי'  פרס,  לקבל  מעשיך  כל  כי 

כי  בלבך,  תחשוב  זה  כל  ושפחה. 

והתמכרתם כתיב, ולא כתיב 'ונמכרתם' 

בלבבכון תחשבון דאתון זבינון, ואז ואין 

קונה כתיב, מאן דיכול לשלטאה עליכו 

עיין זהר חדש. 

ואמר בזה הלשון: "ואין קונה" - כשתהיה 

תחשוב  כי  ושפל,  ונשבר  נכנע  לבבכם 

ומסור  ונמכור  רע  מלא  שאתה  בלבך 

פרס  לקבל  הם  מצותיך  וכל  הרע,  ביד 

ועדיין  הולכין,  ולשפחות  לעבדים 

לא עשית רצון ותענוג 

לבוראך מימיך 

קונה'  'ואין  אז 

נישט  וועט   -

אין  מאכט  קיין 

שליטה  קיין 

דיר  אויף  האבין 

קיין  רע  שום  קיין 

אין  ומקטרג  משטין 

זיין דבוק  דיא וועסט 

רע  ]שום  החיים.  בחי 

יהיה  לא  משטין  ושום 

עליך,ותזכה  שליטה  לו 

לדבוק בחי החיים[

ביום  נשמתו  יצאה  ובזה 

השבועות  חג  של  ראשון 

קודם התפילה, שנת שכ"ר 

לפ"ק עכ"ל:

)עשר קדושות(

תק"כ  בשנת  היה  מקאריץ  פנחס  ר'  הרב 

בשנה אחרונה של ימי חייו של רבינו הבעל 

חג  של  אחרונים  ימים  על  זצ"ל  טוב  שם 

הפסח בבית הבעש"ט, ובשביעי של פסח 

היום  היה  אם  פנחס  לר'  הבעש"ט  שאל 

היה  שלא  והשיב  התפלה,  קודם  במקוה 

היום במקוה 

פנחס  ר'  הרב  היה  שאם  הבעש"ט  ואמר 

על  להתפלל  יכול  היה  היום  במקוה 

הבעש"ט שלא ימות באותו השנה, ועכשיו 

הוחלט הדבר. וכן היה, שהבעש"ט נסתלק 

ביים ראשון של חג השבועות שנת תק"כ. 

שהיארצייט  הבריות  בפי  ששגור  ומה 

דחג  ב'  ביום  הוא  הבעש"ט  של 

השבועות הוא טעות גמור... כי קבלה 

השבוע  ימי  של  ד'  שביום  בידי 

בשבת  ד'  ויום  הבעש"ט,  נפטר 

דחג  ראשון  ביום  רק  חל  אינו 

השבועות. 

פנחס  ר'  הרב  הלך  דלא  והא 

בשביעי של פסח למקוה היא 

בקו  אז  היה  שלא  מחמת 

הבריאה רח"ל.  )אהלי צדיקים(

לא לעשות עגל

אצל  שהיו  הגדול"  "שבועות  אחר 
אנשים  כשמונים  ז"ל  מוהרנ"ת 
אז  והיתה  מאנ"ש,  גדולים  ה  עובדי 
אנ"ש  שכנו  עד  נפלאה  התעוררות 
את חג השבועות הזה בשם: "שבועות 

הגדול" - "דער גרויסער שבועות".

שנסעו  לאנ"ש  ז"ל  מוהרנ"ת  אמר 
"נו, אחר שקבלנו את  ונפרדו מאתו: 
שלא  מעתה  להזהר  צריכים  התורה, 
לעשות "עגל", כמו שהיה במתן תורה.

)שיש"ק - א תרסז( 
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וברוך ה' היו קצת אנשים ממקומות 

ומטולטשין  ממאברינעץ  רחוקים 

מעיירות  ועוד  ומקרימענטשאג 

הק'.  השבועות  חג  על  אחרים 

רושם מהראש השנה הקדוש,  והיה קצת 

כי התפללו בהתלהבות, ובפרט השיר של 

חשק מאקדמות שאמרו אנ"ש שיחיו. 

וזהו דבר גדול כמובן בעלים לתרופה באותו 

לא  שבאם  מהמחלוקת...  מנעמרוב  מכתב 

אקדמות  אמרו  שלא  זה  רק  גורמים  היו 

בקיבוץ ביחד ראוי שיבוא אליהם מה שיבוא. 

גדול כשמתקבצים  ומובן מזה דבר  נראה 

ואומרים אקדמות ביחד... 

ומסתמא ידוע לכבוד תורתו שהי' שבועות 

האחרון מזקיני א"א אדמו"ר ר' נתן זצלל"ה 

לאחר  נוסעים  היו  שתמיד  חייו  מימי 

הסתלקות אדמו"ר ננמ"ח על חג השבועות 

בשבועות  אך  זלה"ה,  לזקיני  לברסלב 

באומין,  חגג  זלה"ה  מוהרנ"ת  שלו  האחרון 

על  שיהיו  עה"ש  לאנ"ש  מקודם  וכתב 

הסביבות  מכל  ונקבצו  באומין,  שבועות 

אנ"ש לאומין. 

וזהו היה אצלו כוונה גדולה כמו שאדמו"ר 

ננמ"ח בשבועות שלו האחרון היה באומין 

ישיבתו ונקבצו אליו, כן גם הוא עשה כן, 

ודי למבין. 

כהוגן,  תפילה  אז  מסתמא  התפללו  הכלל 

ז"ל  למורינו  כיבדו  הארון  פתיחת  ובעת 

לארון  ראשו  עם  ונפל  הארון,  בפתיחת 

וצעק  תורה  הספר  את  וחטף  הקודש, 

קדוש  עם  "ישראל  )באידיש(  בזשערגאן 

ממש  תורה  אנייע  אצינד  זיך  האבין  מיר 

נייא" ורקד בעצמו עם הספר תורה, קודם 

וגם  תורה,  הספר  עם  הבימה  על  שעלה 

ז"ל  מוהרנ"ת  ואמר  רקדו.  כולם  העולם 

ה'ראש  היינו:  ראשם'  על  עולם  'שמחת 

בית' 'בראשית' חדות ה' וכו'.
)נעימות נצח - מכתב מר' אברהם סופר,  שבועות תרפ"ט(

בהיותו  כי  האדומו"ר התפארת שלמה  סיפר 

בן תשע שנים נסע עם אביו הרב ר' דוב צבי 

הכהן זצ"ל 

חג  על  זצ"ל  הקדוש  להיהודי  מוולאשצאווי 

כ"ק  מאנשי  אחד  איש  שם  והיה  השבועות, 

הה"צ הר"ר ברוך זי"ע ממעזבוז אשר נסע עם 

ספינות סחורה לעיר דאנציג ונתעכב שם על 

יום טוב, 

והי' שם ביום זה אצל היהודי זי"ע לערך ט'"ו 

זצ"ל  ואמר התפארת שלמה  מאות חסידים, 

על  תורה  היהודי  אמר  כאשר  הלשון:  בזה 

השלחן, היה בוער ממש באש כיורה רותחת 

)אקאכדיגער קעססעל(. 

כולם  ואת  אנשים  וכך  כך  פה  ישנם  ואמר: 

אני זוכר בשמותם ושמות אמותם וכולם היה 

להם תיקון חוץ משנים שאיני זוכר את שמם 

לפניכם,  כולם  את  מחשב  והייתי  אמם  ושם 

אך אחדול מזה למען לא יבושו השנים הללו.

ואחר כך פנה היהודי זצ"ל אל החסיד תלמיד 

הר"ר ברוך זצ"ל הנ"ל, ואמר לו רבך מתפאר 

היום בהשגה גדולה שהשיג, תאמר לו כאשר 

מזמן  הזאת  השגה  השגתי  שאני  אליו  תבא 

כביר, וגם תאמר לו כי זוגתו צריכה לרחמים 

ל"ע  נחלתה  כי  אח"כ  לנו  נודע  וכך  גדולים, 

הרבנית אשת הר"ר ברוך זצ"ל במחלה קשה 

ל"ע וכמעט שנצולה. 

זי"ע  ברוך  להר"ר  הדברים  החסיד  וכשסיפר 

אשר היה מאבירי הצדיקים ואיש תקיף מאוד 

בפולין  איש  שימצא  מאוד  הרבה  התפלא 

שיוכל להסתכל בהשגותיו. 

היראה  אחרי  כי  שלמה  התפארת  וסיפר 

והרעדה באמירת התורה, סיים היהודי הקדוש 

זצ"ל את דבריו בפסוק 'סוף דבר הכל נשמע 

זה  כי  ואת מצותיו שמור  ירא  את האלקים 

כל האדם' ואמר: כי אחרי כל ההשגות ואחרי 

הייבען  אן  ערשט  מען  ]'מום  המדריגות  כל 

צו ווערדין איין פשוטער יוד'[ "צריך להתחיל 

מחדש להיות יהודי פשוט".
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שלושה זמנים

ָנה  ֶאְצלֹו ַעל רֹאׁש ַהשָּׁ ִלְהיֹות  ָהָיה  נּו  ְרכֵּ דַּ
בּועֹות ּוְבֵאּלּו  ה ְוַעל ַחג ַהשָּׁ ת ֲחֻנכָּ בַּ ְוַעל שַׁ
ִמּיֹום  ִמיד  תָּ ֶאְצלֹו  ָהִיינּו  ים  ְזַמנִּ ה  לֹשָׁ ַהשְּׁ
ְמַצוָּה  ְוָהָיה  ֶרְסַלב.  בְּ ּפֹה  יָרתֹו  דִּ ַבע  קָּ שֶׁ
ה  לֹשָׁ ַהשְּׁ ֵאּלּו  בְּ ֶאְצלוֹ  ִלְהיוֹת  ּוַמְזִהיר 
ִנְפָלָאה  ּתוָֹרה  אוֵֹמר  ִמיד  תָּ ְוָהָיה  ים  ְזַמנִּ
ַהְינּו  ים.  ַמנִּ ַהזְּ ֵאּלּו  בְּ דוָֹלה  גְּ ֲאִריכּות  בַּ
ין  בֵּ ַהּתֹוָרה  אֹוֵמר  ָהָיה  ָנה  ַהשָּׁ רֹאׁש  בְּ
ְוִהְתִחיל  ִני,  ַלשֵּׁ ִראׁשוֹן  יֹום  ין  בֵּ ָמׁשֹות  ַהשְּׁ
ֵליל  ְלתֹוְך  ה  ַהְרבֵּ ְוִנְכַנס  ָמׁשֹות  ַהשְּׁ ין  בֵּ
ה ָאַמר  ת ֲחֻנכָּ בַּ ָנה. ּוְבשַׁ ל רֹאׁש ַהשָּׁ ִני שֶׁ שֵׁ
בּועוֹת ָהָיה  ית, ּוְבשָׁ ִלישִׁ ה שְׁ ְסֻעדָּ ַהּתֹוָרה בִּ
ין  בֵּ ָנה  ַהשָּׁ רֹאׁש  בְּ מוֹ  כְּ ן  כֵּ ם  גַּ אוְֹמָרּה 
בּועוֹת ְוִנְכַנס  שָׁ ִני דְּ ל יוֹם שֵׁ ָמׁשוֹת שֶׁ ַהשְּׁ
ְויֹוֵתר  יֹוֵתר  בְּ ַאְך  ִני.  שֵׁ ֵליל  ְלתוְֹך  ה  ַהְרבֵּ

ָנה. ִהְזִהיר ִלְהיֹות ֶאְצלֹו ַעל רֹאׁש ַהשָּׁ

)חיי מוהר"ן – קכ"ו(

המרכבה

רּו ְלָפָניו ִזְכרֹונֹו  ַעם ַאַחת ִספְּ פַּ י שֶׁ ַמְעתִּ שָׁ
יְטׁשֹוב   ְרדִּ בַּ ת  ְקִהלַּ דִּ ָהַרב  אֹודֹות  ִלְבָרָכה 
ֵליֵלְך  ָרָצה  ּלֹא  שֶׁ זי"ע[  יצחק  לוי  ]ר' 
ַעד  בּועֹות  ַהשָּׁ ַחג  ל  שֶׁ ּבֶֹקר  בַּ ְקֶוה  ַלמִּ

ָרָאה ְיֶחְזֵקאל.  ָבה שֶׁ ְרכָּ יְַּראּו לֹו ַהמֶּ שֶׁ

ֶהם  אּו ָהעֹוָלם ְמאֹד ַעל ֶזה, ְוָגַער בָּ לְּ ְוִהְתפַּ
ּזֹאת  ּוַמה  ְוָאַמר:  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרבֵּ
ם ְיֶחְזֵקאל  ֵעיֵניֶכם ֲהלֹא גַּ ְך בְּ ל כָּ ְלֶפֶלא כָּ

ָמקֹום ַאֵחר. ְמבָֹאר בְּ ן ָאָדם ְוכּו', כַּ ָהָיה בֶּ

ַהַהְפָלגֹות  ַאֵחר  ָמקֹום  בְּ ְמבָֹאר  ּוְכָבר 
"ל.  ת ָהַרב ַהנַּ ַבח ַמֲעַלת ְקֻדשַּׁ שֶׁ ִהְפִליג בְּ שֶׁ
)חיי מוהר"ן – תקנ"ג(

אידרא

מקובל אצלינו שראו את רבינו ז"ל בכל 
שבועות בעת הסעודות לומר הרבה את 
האידרא, ביום א' את האידרא רבא וביום 

ב' את אידרא זוטא.
)פעולת הצדיק(

קולות וברקים
ֶרְך  דֶּ ָנַסע  ִיְשָֹרֵאל  ְלֶאֶרץ  ְנִסיָעתֹו  ֵעת  בְּ
ַחג  בְּ ַבת  ְושָׁ ְלָאֶדעס  ְוחּוְרַסן  ִניקֹוַלאֶייב 
ּתֹורֹות  ם  שָׁ ְוָאַמר  חּוְרַסאן,  בְּ בּועֹות  שָׁ
ים ק"ז(: "ָיֵקם  ִהלִּ סּוק )תְּ ִנְפָלאֹות ַעל פָּ

ה ּתֹורֹות... מָּ ְסָעָרה ִלְדָמָמה", ְועֹוד כַּ

ָהָיה  שֶׁ ַאַחר  בּועוֹת  שָׁ ּוְבֵליל   
ִעם  ְקֶוה  ַלמִּ ָהַלְך  הּוג  נָּ כַּ ֵנעוֹר 
ר ִלי ֶזה  יו, ְוִספֵּ ִאיׁש ֶאָחד ֵמֲאָנשָׁ
ְקֶוה  ַלמִּ ָאז  ִעּמוֹ  ָהַלְך  שֶׁ ָהִאיׁש 
נּו ִזְכרוֹנוֹ  ָאַמר לוֹ ַרבֵּ בּועוֹת שֶׁ שָׁ בְּ
ְקֶוה,  ַלמִּ ִהּלּוכוֹ  ֶדֶרְך  בְּ ִלְבָרָכה 
ַעם ִאם ׁשוֵֹמַע  ָכל פַּ ַאל אוֹתוֹ בְּ ְושָׁ
ׁשוֵֹמַע  ֵאינוֹ  שֶׁ יב  ְוֵהשִׁ קוֹלוֹת, 
ֵאינוֹ  שֶׁ ַעל  ְמאֹד  א  לֵּ ְוִנְתפַּ ָלל.  כְּ
ִלְבִלי  ר  ֶאְפשָׁ ֵאיְך  ְוָאַמר  ׁשוֵֹמַע, 
ְך  כָּ ַאַחר  ֵעת.  כָּ קוֹלוֹת  מַֹע  ִלשְׁ
ְלֶיע  אפֶּ ר הּוא קוֹל ַהקַּ ָאַמר ֶאְפשָׁ
יב  ְוֵהשִׁ ׁשוֵֹמַע.  ֲאִני  שֶּׁ ]ַמְקֵהָלה[ 
ֵאינוֹ  הּוא  שֶׁ "ל  ַהנַּ ָהִאיׁש  לוֹ 
עְלֶיע ְולֹא  ׁשוֵֹמַע ׁשּום קוֹל ַקאפֶּ
ָלל, ְוָתַמּה ְמאֹד. ְוֵהִבין  ׁשּום קוֹל כְּ
הּוא ׁשוֵֹמַע קוֹלוֹת  "ל שֶׁ ָהִאיׁש ַהנַּ

ַלת ַהּתוָֹרה: ל ַקבָּ ּוְבָרִקים שֶׁ

ָאַמר  ְקֶוה  ֵמַהמִּ יָָּצא  שֶׁ כְּ ְך  כָּ ַאַחר   
ַלת ַהּתוָֹרה  ֵעת ַקבָּ ו בְּ ּנוַֹדע ִלי ַעְכשָׁ שֶׁ
ִאית  דוֹׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ֱאָמר  ַהנֶּ ִעְנָין  בָּ
נוַֹדע  ו  ְוַעְכשָׁ ְוכּו',  ִיְרָאה  ְוִאית  ִיְרָאה 
ן  כֵּ ם  גַּ ִהיא  שֶׁ ִיְרָאה  עוֹד  יֵּׁש  שֶׁ ִלי 
ָאה  ְרָאה ִעלָּ עוֹד יוֵֹתר ְויוֵֹתר ֲאִפּלּו ִמיִּ
ו ִיְרַאת  י נוַֹדע ִלי ַעְכשָׁ ם. כִּ ר שָׁ ְזכָּ ַהנִּ
בוֹהַּ  גָּ ָוַפַחד  ִיְרָאה  ִהיא  שֶׁ ֱאלֹקּות 

א ְמאֹד ְמאֹד: ְוָעצּום ּוְמרוָֹמם ּוְמֻנשָּ

)חיי מוהר"ן - אות קלב(
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לּו  ְלגְּ בּועוֹת ְוָאז ָחְזרּו ְוִנְתגַּ יַע שָׁ ְך ִהגִּ ...ַאַחר כָּ
ְמאֹד  ְמאֹד  ֲעצּומֹות  ְמִניעֹות  ֵמָחָדׁש  ָעַלי 
ְלּבּול ַדַעת  ר ַהבִּ בּועֹות ְוָכל ִעקַּ ְהיֹות ַעל שָׁ ִמלִּ
נּו  י ַרבֵּ ַאל ֶאת פִּ ֶאשְׁ ֵהִסיתּו אֹוִתי, שֶׁ י ָהָיה שֶׁ לִּ שֶׁ
בּועֹות  שָׁ ַעל  ֶאְצלֹו  ִלְהיֹות  ִאם  ַעְצמֹו  בְּ ז"ל 
ה, ִאם ָלאו  ֵאלֶּ ְמִניעֹות כָּ ל ַעל  כֵּ ְלִהְסתַּ ְוִלְבִלי 
יַח  ָהָיה ַמנִּ אי לא  ַודַּ ָהִייִתי ׁשֹוֵאל אֹותֹו בְּ ְוִאם 
י  ׁשּום אֶֹפן כִּ בּועֹות בְּ אֹוִתי ִלְהיֹות ֶאְצלֹו ַעל שָׁ
ָחֵפץ  ָהָיה  י שֶׁ פִּ ַעל  ַאף  ז"ל שֶׁ ְרּכוֹ  דַּ ָהָיה  ן  כֵּ
עוָֹלם ְוָלבוֹא  בָּ ִניעוֹת שֶׁ ל ַהמְּ ר ָהָאָדם כָּ בֵּ שַׁ יְּ שֶׁ
ָבר  ֲאלּו אוֹתוֹ ַעל דָּ שָּׁ שֶׁ י ֵכן כְּ ֶאְצלוֹ, ַאף ַעל פִּ
ָהיּו ְצִריִכין ְמִסיַרת ֶנֶפׁש ָלֶזה ִלְהיוֹת ֶאְצלוֹ  שֶׁ
ֶאת  ַמְדֶחה  ָהָיה  דוֹלוֹת,  גְּ ְמִניעוֹת  ר  בֵּ ּוְלשַׁ
ְוִהְזִהיר  ֶאְצלוֹ,  ִיְהֶיה  ּלֹא  שֶׁ לוֹ  ְוָאַמר  ָהָאָדם 
ִביל ִלְהיוֹת  שְׁ ְך בִּ ל כָּ ּלֹא ִיְמסֹר ַנְפׁשוֹ כָּ אוֹתוֹ שֶׁ
ֶזה  ַעל  ְטָעִמים  ה  מָּ כַּ לוֹ  יֵּׁש  שֶׁ ְוָאַמר  ֶאְצלוֹ 
ְהיוֹת  ִמלִּ ָאָדם  ֵני  בְּ ה  מָּ כַּ ִנְדחּו  ֶזה  ּוֵמֲחַמת 
י  כִּ בּוִעים,  ַהקְּ ים  ּוָבִעתִּ ָנה  ַהשָּׁ רֹאׁש  בְּ ֶאְצלוֹ 
ִיְמְסרּו  ּלֹא  שֶׁ ִהְזִהיָרם  אֹותֹו  ֲאלּו  שָּׁ שֶׁ כְּ ֶכף  תֵּ
רֹוֶצה  ָאָדם  שֶׁ ֶרְך  דֶּ בַּ י  כִּ ֶאְצלֹו  ִלְהיֹות  ם  ַנְפשָׁ
ה  ֵליֵלְך מֹוִליִכין אֹותוֹ, ְועֹוד ָהיּו לֹו ְטָעִמים ַהְרבֵּ

ַעל ֶזה.

קֶֹדם  ָאז  ֲאָבל  ָבר  ִמכְּ זֹאת  ל  כָּ י  ָיַדְעתִּ ַוֲאִני 
ִניעֹות  ַהמְּ י  ֶנְגדִּ כְּ רּו  בְּ ִהְתגַּ "ל  ַהנַּ בּועֹות  שָׁ
ַעד  ְך  כָּ ל  כָּ ָחָזק  טּות  שְּׁ ּוְבִהְתפַּ רּות  בְּ ִהְתגַּ בְּ
ַעְצמֹו ַמה  אֹל אֹותֹו ז"ל בְּ י ִלשְׁ ְעתִּ ָעָלה ַעל דַּ שֶׁ
מֹוֵנַע  אי  ַודַּ בְּ ַעְצמֹו  בְּ הּוא  ָהָיה  ְוָאז  ֲעשֹֹות,  לַּ
ם  ַהשֵּׁ ֲאָבל  "ל  נַּ כַּ ֶאְצלֹו  ְהיֹות  ִמלִּ ְמאֹד  אֹוִתי 
ִלי ִחזֵּק  י ַנְפתָּ ַרְך ִחזֵּק ְלָבִבי ְוַגם ֲחֵבִרי ַרבִּ ִיְתבָּ
ר ִעם  ַדבֵּ י ְמאֹד ְמאֹד ִמלְּ ה ְוִנְזַהְרתִּ אֹוִתי ַהְרבֵּ
י ִלְבִלי ִלְנסַֹע  ַדְעתִּ ָלל ִמזֶּה ְוָהָיה בְּ נּו ז"ל כְּ ַרבֵּ
י אּוַלי ִיוַָּדע  בּועֹות ְמאֹד כִּ ְלָכאן ַעד ָסמּוְך ְלשָׁ
ּלֹא ַעל ָיִדי, ְוָיכֹול ִלְהיֹות  יָלא שֶׁ נּו ז"ל ִממֵּ ְלַרבֵּ
ִלי  ֵאַרע  ר  ֲאשֶׁ כַּ ְלֵביִתי  אֹוִתי  יֲַּחִזיר  שֶׁ ן  כֵּ ם  גַּ
עֶֹצם  מֵּ י ֵאָליו, שֶׁ ְתָקַרְבתִּ נִּ ָנה ָהִראׁשֹוָנה שֶׁ שָּׁ בַּ
בּועֹות  י ֶהֱחִזיר אֹוִתי ַעל שָׁ ֶנְגדִּ ָהיּו כְּ ִניעֹות שֶׁ ַהמְּ
ת  בָּ ל שַׁ ְתַחלֵּ יִּ ְלֵביִתי ְוָאַמר ְלִעְנָין ֶזה מּוָטב שֶׁ
ָלבֹוא  ִלְבִלי  י  ַדְעתִּ בְּ ָהָיה  ן  כֵּ ַעל  ְוכּו'  ַאַחת 
ּלֹא  שֶׁ ֵדי  כְּ ְמאֹד,  בּועֹות  ְלשָׁ ָסמּוְך  ַעד  ְלָפָניו 

ַנאי  פְּ ִיְהֶיה 
יב  עֹוד ְלָהשִׁ
ְלֵביִתי  אֹוִתי 
ֵביִתי  ם בְּ ַאְך גַּ

ִלְהיֹות  י  ָיכְֹלתִּ לא 
ִניעֹות  ַהמְּ ֵמעֶֹצם 

ִלי  ְוָהיּו  ָאז,  ִלי  ָהיּו  שֶׁ
ֵביִתי  ֵני  בְּ ל  ִמכָּ ים  ַרבִּ ִיּסּוִרים 

ָהִעיר  ֵני  בְּ ל  ּוִמכָּ ָאִבי  ית  בֵּ ל  ּוִמכָּ
קֶֹדם  ָיִמים  ֵאיֶזה  ִלְנסַֹע  י  ְוֻהְכַרְחתִּ

י  ִנְזַהְרתִּ ַאְך  ז"ל  נּו  ְלַרבֵּ ְלָכאן  בּועֹות  שָׁ
נּו ז"ל. ָבר ְלַרבֵּ ע ַהדָּ ּלֹא ִיְתַודַּ ְמאֹד ְמאֹד שֶׁ

ת  בַּ יוֹם ִראׁשוֹן, ּוְבֶעֶרב שַׁ בּועוֹת בְּ ְוָאז ָחל שָׁ
נֹוַדע  ָלֶעֶרב  ָסמּוְך  בּועֹות  שָׁ ְפֵני  לִּ שֶׁ קֶֹדׁש 
ה  יֵּׁש ִלי ַעתָּ י ֲאֵחִרים שֶׁ נּו ז"ל ִמפִּ ָבר ְלַרבֵּ ַהדָּ
יַע ָסמּוְך ִלְפנֹות  ִהגִּ ה ּוְכשֶׁ ֵאלֶּ ְמִניעֹות ְוִיּסּוִרים כָּ
ה ִאי  ַעתָּ י שֶׁ ָיַדְעתִּ י  י ֵאָליו ז"ל כִּ ִנְכַנְסתִּ ַהּיֹום 
ָנה ַהּיֹום  ָבר פָּ י כְּ יֲַּחִזיר אֹוִתי ְלֵביִתי כִּ ר שֶׁ ֶאְפשָׁ
ְלׁשֹונֹו  ַצחּות  בְּ י  ִעמִּ ר  ְלַדבֵּ ז"ל  הּוא  ְוִהְתִחיל 
ְלָך  יֵּׁש  שֶׁ ָלל  כְּ י  ָיַדְעתִּ לא  ִלי,  ְוָאַמר  דֹוׁש  ַהקָּ
אי  ַודַּ בְּ יֹוֵדַע  ָהִייִתי  ִאּלּו  ה  ֵאלֶּ כָּ ְמִניעֹות  ה  ַעתָּ
ָהִייָת ֻמְכָרח ַלֲחזֹר ְלֵביְתָך ְולא ָהָיה מֹוִעיל ׁשּום 
ה  ָבר ַרק ָהִייָת ֻמְכָרח ָלׁשּוב ְלֵביְתָך ַאְך ַעתָּ דָּ
ְפָטִרין  נִּ שֶׁ ל סוֹף כְּ ָכאן, סוֹף כָּ ה בְּ ָבר ַאתָּ כְּ שֶׁ
אי  ַודַּ בְּ ֲאַזי  ָהָאָדם  ַעל  עוֵֹבר  שֶּׁ ַמה  ל  ִמכָּ
 ִעְנָין ֶזה טוֹב יוֵֹתר ִמן ַהּכֹל - "ַאז ֶמע קּוְמט   

עֶסער"  ער ִאיז ָדאס ָפאְרט בֶּ ַאְלִדיְנג ִאיבֶּ

י  ַמְעתִּ ְושָׁ בּועֹות  שָׁ ַעל  ֶאְצלֹו  ִלְהיֹות  ְוָזִכיִתי 
יִתי )ִלּקּוֵטי  ַהּתֹוָרה ַהּנֹוָרָאה ְוֶאת ָהעֹוְרִבים ִצוִּ
ַרְך  ם ִיְתבָּ ֶעְזַרת ַהשֵּׁ י אֹוָתּה בְּ ְנָיָנא ד'(, ְוָכַתְבתִּ תִּ
ר ֵאיְך ָהָיה ִמְתַנֵהג  ה ְלַספֵּ ּוְבִעְנָין ֶזה ֵיׁש ַהְרבֵּ
ׁשֹוֲאִלים  ָהיּו  שֶׁ כְּ ה  ֵאלֶּ כָּ ִעְנָיִנים  בְּ יו  ֲאָנשָׁ ִעם 
יֵּׁש ּבֹו ְמִסיַרת ֶנֶפׁש  "ל שֶׁ נַּ אֹותֹו ַעל ֵעֶסק ֶזה כַּ
ֱאֶמת  בֶּ י שֶׁ ָהָיה מֹוֵנַע ֶאת ָהָאָדם ַאף ַעל פִּ שֶׁ
ֵפרּוׁש  בְּ ְוָאַמר  ֶאְצלֹו  ְהֶיה  יִּ שֶׁ ְמאֹד  ָחֵפץ  ָהָיה 
ְוֵיׁש  ְך  כָּ יבֹו  ַלֲהשִׁ ֻמְכָרח  ֲאִני  אֹוִתי  ֹוֵאל  שּׁ שֶׁ כְּ
ַעל  ָעְברּו  ַמה שֶּׁ ִנְפָלִאים  ַמֲעִשֹּיֹות  ֶזה  ִעְנָין  בְּ

ה: ִעְנָיִנים ָהֵאלֶּ לֹוֵמנּו בְּ י שְׁ ה ֵמַאְנשֵׁ מָּ כַּ

)ימי מוהרנ"ת -ח"א ל"ה(
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ברוך בואך אל בית היוצר של תורה ועבודת 
נשמתך,  את  לגלות  מחפש  אתה  אם  ה', 
הגעת  מקרוב,  ולהכירה  אליה  להתחבר 

בסיעתא דשמיא אל המקום הנכון! 

כאן, המעבר הצר לא יתפוס אצלך משמעות 
יתר, מעיינך וכל רצונותיך יהיו נתונים אך ורק 
אל 'אור הנצח'. גופך יהיה בארץ, אך כל חפצך 
ומאווייך יהיו נתונים אל מקום אחר לגמרי - 

"כל מעיני בך"

אבל שים לב, הנשמה מכוסה בכל-כך הרבה 
שטויות...  הרבה  בכל-כך  מונחת  כיסויים, 
ובשביל להתקרב, חייבים להתנתק מהרגלים, 
לשבור מוסכמות, לפרוץ את הכבלים, לזהות 
את מחיצות הברזל... לבקוע את אוטם הלב 

וכיסויו...

אך אל דאגה אחי היקר, כאן, בעזרתו יתברך 
הכל יסתדר, ילוו אותך שלב אחר שלב, מדרגא 
עליך  אולם  פסיעה.  ועוד  פסיעה  דרגא,  אל 
תהליך,  סתם  ולא  תהליך,  זהו  היטב  לזכור 
זה,  ממך  שמצופה  ומה  ארוך...  תהליך  אלא 

שיהיה לך סבלנות וארך רוח. - "המתן"

מיד  והרפש  הפסולת  להוציא  אפשר  "היה 
מהאנשים שהיו בגשמיות מתחלה ונתקרבו 

להשם יתברך. 

יוציא  יהיה מוציא הרפש  אם  יהיה,  אך מה 
הרפש עם המוח מאחר שמערב הכל יחד?! 
על כן ההכרח להיות מתון עד שיזדכך מעט 

מעט..."
)שיחות הר"ן - עט(

. . .

ולא  מוזרה  בתופעה  אני חש  למרבה הפלא 
שאני  הרוחניות  הטלטלות  מבחינתי,  צפויה 
בהם  נתון  המתישים שאני  והמאבקים  עובר 
דווקא עתה, כל כך זרים לי ולא מוכרים... ואני 
לא  בעצם  אני  אני!  לא  זה   - לעצמי  חושב 
מכיר את המלחמות הללו והעובדה שמוכיחה 
זאת יותר מכל היא המציאות הפשוטה שעד 
שבאתי לכאן, אל 'בית היוצר של יראת שמים 
ועבודת ה'' לא הייתי מיטלטל כל-כך, נאבק 
כל כך, דומני שהכל זרם חלק יותר, מתוכנן... 

מסודר...

ומאז באתי לדרוש את ה', לגלות את נשמתי, 
אני נשטף ונשטף במים אחר מים, מים מרים 

ומרורים, שבעה מיני מימות, היתכן?!
. . .

את  לקלף  כשמחילים  הדרך,  בתחילת  אכן, 
הזוהרת  הפנימיות  את  המכסים  הכיסויים 
ומתחילים לגלות קצת מהנשמה המסתתרת, 
תאוות   – ישנים"  "דובים  להם  מתעוררים 
והיו  תרדמה  של  בסוג  שהיו  רעות,  ומידות 
היו אצלך  ובשלטונם. הם  בטוחים במעמדם 
נלחמת  לא  עכשיו  שעד  רק  ובגדול,  ובך 
איתם!!! חיית איתם בשלום, ולכן לא הרגשת 
השתוללו,  לא  הם  לכן  "במיטבם".  אותם 
הם הבינו היטב את המסר הברור: "חיה ותן 
לחיות" – אתה תתן להם מקום במנוחה והם 
ישתדלו לא להגביר מהירות, לכן הם היו על 
יתקיף בכל הכח   - נמוכה. מי שמותקף  אש 
והם - אחרי הכל, הרי לא היו בסכנת הכחדה...

ֶכם...  ִקְרּבְ ן ּבְ ה ֶאּתֵ "ְורּוַח ֲחָדׁשָ

ר" ׂשָ י ָלֶכם ֵלב ּבָ ְוָנַתּתִ

טיפול שורש

ר" ׂשָ "ֵלב ּבָ

רך, ונוח 
לב 

להכנע
)רש"י(
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  אבל עכשיו--- שעטנז אסור מן התורה, כדי 
לזכות להעפיל אל גבהים, לעלות ולהתעלות, 
כאן  לגמרי.  ולבטלם  להסירם  לעמול  חייבים 
חייבים לצאת נגדם במלחמת חרמה. לחפור 
עד פנימיותה של נפש. לא לתת לנו לרמות את 
עצמנו גם במקומות הכי מודחקים שבתוכינו. 
מבריקים  ציפויים  מיני  לכל  מודעים  להיות 
שעוטפים אותנו ויוצרים עבורינו תדמיות של 
אדם מוצלח, מושלם, עובד על מידותיו וכמובן 
עניו... אבל בעצם אלו הן טכניקות-מתקדמות 

שמטעות אותנו באופן מבהיל.

ללא  ותפילה  נפש,  תעצומות  נחישות,  כמה 
המציאות  עם  להתעמת  כדי  נדרשים  הרף, 
הפינות  כל  לתוך  מבט  ולהיישיר  הכואבת 
מהם  להתעלם  במקום  שבנפשינו,  האפלות 

או להכחיש את קיומם. 

ולא עוד, אלא שכאמור עימות זה מגביר לא 
והקשיים,  הנסיונות  של  עצמתם  את  פעם  
נלחמים  הנפש מתפרצים, משתוללים,  אויבי 
בטוח.  כה  עתה  עד  שהיה  קיומם  על  מנגד 
המאיים  חוסר-אונים  יוצר  הזה  המאבק 
להרפות  מציע  וכמעט  עלינו  להשתלט 
לנו  יש  כבר  זה  על  אבל  חלילה מהמלחמה. 
זה  כלל'!!!  'לא לפחד  הגדול:  צוואה מהנשר 
המלחמה של החיים - 'ובחרת בחיים', המשך 
והמשך חזק ואמץ אחי היקר... חזק ונתחזק.

"מה שכשאדם מתחיל לכנוס בעבודת השם 
ולהתקרב לצדיק האמת באים עליו הרהורים 
מים  כלי  למשל  כמו  זה  גדולים.  ובלבולים 
ואחר  צלולים.  המים  כאלו  נראה  שמתחלה 
האש  אצל  המים  ומעמידין  כששופתין  כך 
המים  מתבלבל  אזי  להתבשל,  ומתחיל 
במים  שהיה  הפסולת  כל  הרתיחה  ומעלה 
שיעמד  וצריך  למעלה.  הפסלת  כל  ועולה 
אחד להסיר חלאת ופסולת המים בכל פעם. 
לגמרי  צלולים  המים  כאלו  נדמה  ומתחילה 
העולה  שבמים  הפסולת  נראה  כך  ואחר 
בכל פעם למעלה ואזי כשמסירין בכל פעם 
נשארין  כך  אחר  אזי  המים  ופסולת  חלאת 

המים צלולים וזכים באמת כראוי.

לכנס  האדם  שמתחיל  קודם  ממש  כן  כמו 

בעבודת ה' אזי הטוב והרע מעורבין בו ומחמת 

שהם מעורבים מאד אין נראה הפסולת והרע 

שבו כלל, כי הם מעורבים יחד לגמרי הרע עם 

הטוב. אך אחר כך כשמתחיל לכנוס בעבודת 

מתחיל  אזי  האמת  לצדיק  ומתקרב  השם 

להזדכך ולהתברר, ואזי עולה הפסולת והרע 

בכל פעם למעלה כמשל הנזכר לעיל. וצריך 

ופסולתו  חלאתו  ממנו  שיסיר  אחד  שיעמד 

בכל פעם ואזי ישאר אחר כך זך וצלול לגמרי 

באמת כראוי."
)שיחות הר"ן - עט(

כשהגיע חג השבועות, ובאו אנשי שלומנו 
וכל  מאד,  גדול  התעוררות  והיה  מקומות  מכמה 
הלילה רקדו ושמחו, כן מנהגם בכל ליל שבועות. 

כי כן היה מנהג המגיד מטערהוויצע, עם רבי נחום 
מטשערנאבעל שכל הלילה רקדו. ומתחלפים אלו 
מרקדים ואלו אומרים מעט וחוזר חלילה, ואחר כך 
הלכנו באשמורה למקוה, ומשם על הציון הקדוש, 

ומשם להתפלל עם הנץ.

ובפרט  שבועות,  של  התפלות  לשער  יוכל  "ומי 
אקדמות עם ניגון של התעוררות בלי שיעור, וגם 
הפזמון י-ה א-לי בניגון אחר של התעוררות, ואין 

לשער עוצם ההתנוצצות וההתעוררות".
)ימי שמואל ח"ב(

זצ"ל  וויידענפעלד  יעקב  מו"ה  הגאון 

בן  ילדו  כשהיה  הרימליב,  אבד"ק 

ששה שנים שלחו אביו הגאון למרא 

דאתרא לשאול מסכת שבועות, והיה 

זא ת איזה ימים קודם חג השבועות. 

הרב לחדודי להילד הוא דבעי, ויאמר 

לפי  שבועות  מסכת  תשאל  הכי  לו 

בעתו?  דבר  השבועות,  חג  שיגיע 

והשיב לו הילד על אתר, אמנם כן! כי 

בחג השבועות אנו נעשים מושבעים 

ועומד מהר סיני. ודפח"ח.
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הינוקא הקדוש והטהור
ר' שלמה אפרים

בן רבינו הקדוש מברסלב זיע"א

כשהוא  ונפטר  תקס"ה,  פסח  לפני  נולד 
בן 14 חודשים בקיץ בשנת תקס"ו, בחודש 

סיון אחר שבועות.

היה  לבנו,  הברית  את  ז"ל  רבינו  כשעשה 
ובמצוות  החיתוך,  וכן  הסנדק  בעצמו  הוא 
פריעה כיבד את ר' נתן, וקרא שמו "שלמה 

אפרים".

ומעלת נשמת הילד הזה אי-אפשר לשער 
ומעט מרומז בליקוטי מוהר"ן  ולספר כלל, 
כי  ע"ש.  משיחין  מהתרין  ט"ז  סימן  ח"א 
בן  ומששיח  דוד  בן  משיח  על-שם  נקרא 
יוסף 'שלמה' בן דוד, 'אפרים' בן יוסף, ויש 

בזה רזי דרזין.

)פעולת הצדיק – תקמ"ג(
. . .

ַהיָָּקר  ַהיֶֶּלד  ַעל  ל  לֵּ ְלִהְתפַּ ָאז  אֹוִתי  ְוִהְזִהיר 
י ָהָיה לֹו  לֹמֹה ֶאְפַרִים ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה כִּ ּלֹו שְׁ שֶׁ
ְוִהְזִהיר אֹוִתי ְמאֹד  עּול[ ָאז,  ֳחִלי ַההּוְסט ]שִׁ

ה ֲעבּורוֹ.  ְתִפלָּ ְלַהְרּבֹות בִּ

ֶפר )ספר  י ֶזה ַהסֵּ ַסְרתִּ מָּ שֶׁ י כְּ ְוָאַמר: "ָיַדְעתִּ
ְקחּו ַעְצָמם  יִּ "ל שֶׁ ים ַהנַּ הנשרף( ְלַיד ָהֲאָנשִׁ
ינוֹק ַהזֶּה )ַהְינּו ַהְמַקְטְרִגים(,  רּו ַעל ַהתִּ בְּ ְוִיְתגַּ
"ל ְלָידֹו )ַהְינּו  ֶפר ַהנַּ י ַהסֵּ ַסְרתִּ מָּ ְוגם ָהִאיׁש שֶׁ
ְמאֹד  יו  ִהְזַהְרתִּ "ל(.  ַהנַּ ים  ֲאָנשִׁ ֵני  ִמשְּׁ ֶאָחד 
ם  ֶפר ְלַמַען ַהשֵּׁ י ְלָידֹו ַהסֵּ ַסְרתִּ מָּ ֵעת שֶׁ ְמאֹד בְּ
ינֹוק  יר ַעל ַהתִּ ל ּוְלַהְעתִּ לֵּ ְהֶיה ִנְזָהר ְלִהְתפַּ יִּ שֶׁ
ְטרּוג  ַהקִּ ר  ִהְתַגבֵּ ים  ָהַרבִּ ּוַבֲעוֹונֹוֵתינּו  "ל,  ַהנַּ

"ל. ינֹוק ַהנַּ ִיץ ַהתִּ אֹותֹו ַהקַּ ק בְּ לֵּ ְסתַּ נִּ ַעד שֶׁ

)חיי מוהר"ן – קע"ז( 

ֵעין  בְּ ְדָבֵרינּו  בִּ ִנים  ַהְמַעיְּ יִלים  ְשֹכִּ ְוַהמַּ
ַרְך  ת ַהּבוֵֹרא ִיְתבָּ ֻדלַּ ָהֱאֶמת ָיִבינּו ְמַעט גְּ

ה  ְוַכמָּ יִקים  דִּ ַהצַּ ת  ּוְגֻדלַּ ֶזה  ל  כָּ ְיֵדי  ַעל 
ּקּון  ִביל תִּ שְׁ ִיּסּוִרים ְוָצרוֹת ֵהם סוְֹבִלים בִּ
ֶזה  ל  כָּ ְיֵדי  ַעל  ִנְתעוֵֹרר  ַנְפׁשוֵֹתינּו אּוַלי 
הוָֹרה  ר  ֲאשֶׁ ים  דוֹשִׁ ַהקְּ ְדָרָכיו  בִּ ֵליֵלְך 
ֶאל  ְוָנׁשּוב  ים  דוֹשִׁ ַהקָּ ְסָפָריו  בִּ אוָֹתנּו 

ָיֵמינּו ָאֵמן. ְמֵהָרה בְּ ֱאֶמת בִּ ם בֶּ ַהשֵּׁ
)חיי מוהר"ן – קנ"א(

. . .

ַנת תקס"ו  ם ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ, שְׁ תּוב שָׁ עֹוד ָמָצאִתי כָּ
יו  ַמְענּו ִמפִּ לפ"ק יֹום ִראׁשוֹן ה' ְמַנֵחם ָאב שָׁ
ְמֵהָרה  ֶצֶדק בִּ ַהּגֹוֵאל  יַאת  ֵסֶדר בִּ ל  דֹוׁש כָּ ַהקָּ
עֹוד  בְּ יָּבֹוא  ָהָיה מּוָכן שֶׁ ָבר  כְּ ְוָאַמר: שֶׁ ָיֵמינּו,  בְּ
חֶֹדׁש  ּוְבֵאיֶזה  ָנה  שָׁ ֵאיֶזה  בְּ ְוָיַדע  ִנים  שָׁ ֵאיֶזה 
ָיבֹוא  לא  אי  ַודַּ בְּ ו  ַעְכשָׁ ַאְך  ָיבֹוא  יֹום  ּוְבֵאיֶזה 

ַמן.  אֹותֹו ַהזְּ בְּ

ָהָיה  ָהִעּכּוב  שֶׁ ָהָיה  ָבָריו  ִמדְּ ַהּמּוָבן  ּוְכִפי 
למֹה  שְׁ ָטן  ַהקָּ נוֹ  בְּ ֶאְצלוֹ  ְפַטר  נִּ שֶׁ ֵמֲחַמת 
ר  ִמּקֶֹדם ִספֵּ ם  ִלְבָרָכה גַּ יק  ֵזֶכר ַצדִּ ֶאְפַרִים 
ְוָאַמר  "ל  ַהנַּ ַהיֶֶּלד  ִטיַרת  פְּ ַאַחר  ָסמּוְך  י  ִעמִּ

אי לא ָיבוֹא ָאז: ַודַּ ו בְּ ן ִעְנָין ַאְך ַעְכשָׁ ם כֵּ גַּ
)ימי מוהרנ"ת – ח"א י"א( 

. . .

ם יוְֹדִעים  ָבָריו ָעָנה ְוָאַמר: "ָמה ַאתֶּ ...ּוְבתֹוְך דְּ
עוָֹלם  ָהָיה בָּ ה שֶׁ ֶבר ַהזֶּ דוֹל ְוָעצּום ַהשֶּׁ ַמה גָּ
ְלָבִבי  ל  כָּ "ל,  ַהנַּ ַהיֶֶּלד  קּות  לְּ ִהְסתַּ ִעְנַין 
ָמעֹות  ַהדְּ ְוִהְתִחילּו  קוֹמוֹ."  ִממְּ ק  ְוִנתַּ ר  בַּ ִנשְׁ

דֹוׁשֹות ֵליֵרד ַעל ְלָחָייו. ַהקְּ

י  שִּׁ יֹום שִׁ ָהָיה בְּ ַאַחר ֶזה שֶׁ ּיֹום שֶׁ ְך בַּ ...ְוַאַחר כָּ
ָהיּו  לֹא  ִאם  ָלֶהם  ָאַמר  קֶֹדׁש  ת  בַּ שַׁ ֶעֶרב 
ָיֶפה  ָבר -   ָלֶהם דָּ ר  ְמַספֵּ ָהָיה  ֶכף  יֹוְרִדים תֵּ
ֲאָמר ַוּיֹאֶמר ּבַֹעז  ְמאֹד. ּוְביֹום ֶזה ָאַמר ָלֶהם ַהמַּ
מֹות  שָׁ ַהנְּ ּקּון  ֵמִעְנַין תִּ ר  ַהְמַדבֵּ "ל  ַהנַּ ֶאל רּות 
יַח  גִּ יַּשְׁ שֶׁ ֶדה  ַהשָּ ְלַבַעל  ְמאֹד  ִריִכין  צְּ שֶּׁ ּוַמה 
ִלְהיוֹת  ָמְתָניו  חוֵֹגר  שֶׁ ְוֶזה  ֵנם,  ִויַתקְּ ֲעֵליֶהם 
ִלי  ה בְּ ִיּסּוִרים ַהְרבֵּ ֶדה עוְֹבִרין ָעָליו  ַעל ַהשָּ בַּ

ּכֹחוֹ  גֶֹדל  בְּ ְוהּוא  ִלְצַלן.  ַרֲחָמָנא  עּור  שִׁ
מוֹ  ֶדה כְּ ֻעּלוֹת ַהשָּ ם ְועוֶֹשֹה פְּ עוֵֹבר ַעל כֻּלָּ

עבדי ה' חסידי ברסלב ועובדי ה' במרוצת הדורות
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יְָּך  ה ְוֶזה ָהָיה שַׁ ֲאָמר ַהזֶּ מַּ ם בַּ ִריְך, ַעיֵּן שָׁ צָּ שֶׁ
ָעָליו  ָהעוְֹבִרים  ּסּוִרים  ֵמַהיִּ ּפּור  ַהסִּ ְלִעְנַין 

"ל[ : נַּ ָפָניו כַּ לְּ ּיֹום שֶׁ ר ִלְפֵניֶהם בַּ פֵּ סִּ שֶׁ

)חיי מוהר"ן – כ"ח( 

. . .

ז"ל  מוהרנ"ת  כי  סיפר  ז"ל  אברהם  ר' 
אשת  הרבנית  שנסתלקה  מה  על  אמר 
תקס"ז,  שנת  שבועות  בערב  ז"ל  רבינו 
ואח"כ באותו הקיץ בחזירתו מנסיעתו הג' 
לנאווריטש בא עליו החולאת של ההוסט 
רח"ל,(  מאד  קשה  שיעול  )היינו  הקשה, 
ואז הזהיר אותנו רבינו ז"ל מאד להתפלל 
ג'  אחר  ונסתלק  וכו',  וכו'  עבורו  הרבה 
ותיכף  שנים מעת הזאת כמובא בחיי"מ, 

שעשה ההוסט ידע מיד שיסתלק וכו'. 

תקס"ו  בשנת  לזה  מקודם  ...שנסתלק 
שלמה  ר'  היקר  הקדוש  התינוק  בקיץ 
אפרים ז"ל ג"כ מחולי ההוסט רח"ל, שהיה 
ואמר  תקס"ו,  בסיון  התינוק  הסתלקות 
זה  שלשתן  הסתלקות  על  ז"ל  מוהרנ"ת 
אחר זה הענין שמובא בסיפו"מ בהמעשה 

של הבעל תפלה, שהיה מלך ומלכה וכו', 
ויהי היום והיה רוח סערה גדול בעולם וכו' 
המלך,  בית  לתוך  הזה  סערה  הרוח  ובא 
ולא עשה שם שום היזק רק שנכנס הרוח 
סערה וחטף הילד של הבת מלכה וכו' וכו'.

המחלוקת  תוקף  היה  תקס"ו  בקיץ  כי 
של הזקן הידוע, ועשה חי' גבי' עדות של 
עי"ז  עד שהתגברו  ז"ל  רבינו  כנגד  שקר 
הזה  הקדוש  התינוק  ונסתלק  הקטרוגים 

זכותו יגן עלינו אמן. 

וכן  מלכה,  הבת  רדפה  הרעש  ובתוך 
המלכה, וכן המלך עד שנתפזרו כולם וכו', 
שהוא רומז על הסתלקות אשת רבינו ז"ל 
ז"ל  רבינו  עשה  ואחר-כך  תקס"ז.  בקיץ 
ההוסט הנ"ל בשנה הזאת שנסתלק ג"כ 

עי"ז וכו'. 

תקס"ח  בשנת  מלעמברג  כשבא  ואח"כ 
'עולם  פרשת בלק, זה רומז על התחלת 
מהפיזור  לביתו  המלך  שבא  התיקון', 

שנתפזרו כולם וכו'
)חכמה ותבונה(

עבדי ה' / המשך 

הפדיון הכולל
להמתיק את הדינים הקשים מעל כלליות עם ישראל

על ידי הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

..."כל אחד יתן את נדבת ידו מ-10 דולר ומעלה
על ידי זה נמתיק את האינתיפאדה החדשה"...

המוקד המרכזי: 02-6235830
פתוח בין השעות: 23:00 - 18:00   13:00 - 09:00

לתשלומים באשראי: 050-4178-148

ניתן לשלם מכספי מעשרות
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והרנ"ת ז"ל פעם אחת בעת הירידה, והיה מ
ולהאיר  מהירידה  לעלות  וטורח  מתייגע 
לעצמו. ובין כך בא אצלו הר' נחמן מטולטשין 

ז"ל בשביל שיקבל ממנו טובת הנפש.

טורח  "אני  עליו:  ברוגז  ז"ל  מוהרנ"ת  והיה 
ומתייגע להאיר לעצמי כעת, 'וואס קומט ער 
איצט ציא מיינע צרות' ]'מה הוא בא עכשיו 

לצרות שלי'[ מה אני יכול לעזור לו?!"

ואף-על-פי-כן התאפק מוהרנ"ת ולא אמר לו 
שום דבר. 

דוחק  שאני  מתוך  אולי  לעצמו,  והתיישב 
פתח  אעשה  כך  מתוך  לי,  להאיר  עצמי  את 
רבינו  בדברי  וכדאיתא  ולאחרים.  לו  להאיר 
ז"ל במאמר קי"ב: "צוהר תעשה לתיבה – כי 
אם יוצאין מהחושך על-ידי דיבור אמת יכולין 
לעשות טובה להקטן ממנו, שגם יצא מהחושך 
לו  האיר  וגם  לו,  אור  שנעשה  הווה  וכן  וכו'. 

ולדורות...
........................................................................................

בער:  יצחק  לר'  אמר  מטרווצא  יקותיאל  ר' 
"אתה רוצה שיהיה לך אור, )דיא ווילסט עס 
ותקום  שעון  תקנה  לעכטיג(  זיין  דיר  זאל 
זיין  דיר  )וועט  לך...  אור  ויהיה  לילה,  בחצות 

לעכטיג( 
........................................................................................

ר' חיים נגר היה ממקורבי מוהרנ"ת ז"ל והיה 
חשוך בנים. ואמר לו מוהרנ"ת ז"ל: "אם תיקח 
כל שנה על ראש-השנה עשר חסידי ברסלב, 
ותיתן להם לחם עם אבטיחים )שזה היה בזול( 

יהיה לך בנים..."

ואמר: "שישאל לאשתו."

ואמרה: "אפילו בשר ודגים!!"  - וכן הוה. והיו 
לו ב' בנים ובת אחת.

והבן הבכור היה מעט משכיל ולא היה מאמין 
מה  כי  מזה,  צרורות  צרות  לו  והיה  בשידים. 
על  הכל  לוקחים  והיו  לו,  הניחו  לא  שהניח, 
אבנים  עליו  זורקים  והיו  )עליה(,  ה'בודעם' 
את  הרגו  ולבסוף  ממנו.  מצחקין  והיו  ועפר 
והכריח  וכו'.  ודחפוה  בסולם  שעלתה  אשתו, 

להניח הבית ריק.

אחר-כך עשה תשובה.

ר'  גדול הוא  ואדם  והבן הב'; היה איש צדיק 
ישראל מטרווצא וכו'.

גדול  אדם  גם-כן  שבתי,  לר'  השיא  והבת, 
מאנ"ש.

סיפורים ושיחות
מפי חסידי ברסלב

שרפי-מעלה

העשרה  כל  יורדים  הסדר  בליל  כ"ח( 
מספירת  חוץ  ספירות,  )עשר  דרגות, 
ה'כתר'. ולכך על-פי האר"י ז"ל מסדרים 
הקערה על-פי הספירות( ואחר-כך נלקח 

כל הדרגות.

ואחר-כך בימי הספירה בא כל יום מעט 
הוא  ושבועות בעצמו  חג השבועות,  עד 

ספירת 'כתר'. 

ובליל  'כתר'  מגיעים  והטעם שבשבועות 
יורדים  בפסח  כי  'כתר',  יורד  לא  פסח 
כל הספירות בלי התערותא דלתתא רק 
כל  ובזה שסופרים  דלעילא,  בהתערותא 
יום ספירת העומר בזה עושים התערותא 
עד  להגיע  אפשר  בזה  ולכן  דלתתא, 

הכתר ויותר.

יום  שבכל  הוא  הספירה  מעלת  הרי  כי 
ואף- משאתמול,  יותר  במעלה  עולים 
שאינו  האדם  מרגיש  שלפעמים  על-פי 
הרע,  היצר  התגברות  מפני  יותר  עולה 
ואף-על-פי-כן אינו מפסיק מלספור ואינו 
הלאה...  וסופר  מזה  נופל  ואינו  מתייאש 
עד  להגיע  אפשר  הזאת  ובהתחזקות 

)ר' שמואל טוקצינסקי,'כתר'.
ששמע מר' שמואל הורביץ ז"ל.(
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המשך שרפי-מעלה
..........................................................

זה הר' חיים נגר היה קם בחצות 
לילה, והיה עוסק במלאכתו )נגרות(, 
של  "רבונו  ואומר:  מתבודד  והיה 
עולם איך חיים סטאליר היבליבע-
אפ די ברייטער אין מאך זייא ריין, 
מיין  אפ-היבליבען  איך  וועל  ווען 
ריין???"   זיא  מאכין  אין  נשמה 
הנגר  חיים  אני  עולם  של  ]"רבונו 
אותם,  ומנקה  העצים  את  משייף 
מתי כבר אשייף את נשמתי ואנקה 
ה'  והיה עוסק בעבודת  אותה???"[ 

ותהילים וכו'.

מחסידי  אחד  רב  שכן  היה  ולנגדו 
ומהמיוחסים,  מהגדולים  טאלנא 

והיה מתבטל מפני ר' חיים.

והיה אומר: "חיים סטאלירס חצות, 
הארץ..."  אין  לעכיר  מיר  מאכט 
לי  עושה  הנגר,  חיים  של  ]החצות 
חורים בלב..."[ כי היה מרגיש כי אין 
לו שבירת לב והרהורי תשובה ביום 
'אין  סטאלער  חיים  ר'  כמו  כיפור 
רביעי  ]ביום  מטוואך'  אפראסטין 

פשוט[.

היה אחד מאנ"ש שהיה קם בחצות 
כל  לומר  עצמו  ומתייגע  לילה  כל 
גדול,  בקושי  לו  בא  והיה  תהילים, 
כל  את  גומר  היה  ואף-על-פי-כן 

התהלים כל לילה.

והיה בשכונתו רב מכת שכנגד, ואמר 
ברסלבר  השני  "שאלו  הנ"ל:  הרב 
ועוד  שלו,  התהלים  עם  זה  )היינו 
מתייגע  שהיה  מאנ"ש  היה  אחד 
איזה  התפילה  קודם  יום  כל  ולומד 
דפים גמרא.( לא מניחים אותו בשום 
אופן להיות מתנגד על ברסלבר, כי 

נתפעל כל-כך מהם וכו'.

)כתב יד ר' שמואל הורביץ ז"ל(

שפכי כמים ליבך
הוא היה אומר המשל הזה בכל ערב שבועות, 
ציירים  אומנין  אנשים  לארבעה  שצווה  מלך 
לצייר ההיכל שלו, וצווה לכל אחד שיצייר כותל 
המלך  להיכל  הראוי  כפי  שונות,  בצורות  אחת 
ונתן להם זמן על זה שיהיו מוכנים לזמן המוגבל 

בשלימות. 

בתכלית  עבודתם  עבדו  ציירים  השלשה 
לצייר  עשו  רק  שקטו  ולא  נחו  ולא  השלימות 
צורות שונות כראוי להיכל המלך, והצייר הרביעי 
לא שם לבו על זה כל העת ולא עשה מאומה 
בעבודת המלך, עד כי הגיע ליום האחרון מזמן 
יבוא  מעט  ועוד  קצר  שהזמן  וראה  המיועד, 
המלך לבקר את היכלו, ויתמרמר הצייר על זה 
ולא  העת  כל  האביד  כי  דווה,  עליו  ולבו  מאד 

קיים ציווי של המלך. 

בלא  פשוט  צבע  ועשה  זה,  על  בלבו  ויתיישב 
וכמראה לטושה, אשר  ציור כמראה המים  שום 
מכל  המראות  כל  את  תקבל  הזה  המראה 
השלשה כתלים, והציורים כולם יתראו בכותל זה. 

וייטב  המלך  היכל  את  לראות  המלך  ובבוא 
ציורי  בעיניו מאד מראה הפשוטה הזאת מכל 
יתראה  זה  שבהכותל  באשר  כתלים,  השלשה 

כל הציורים מכל השלשה כתלים. 

כן הענין הספירה לתקן המידות, ובכל יום ויום 
מהספירה מידה אחרת חג"ת נהי"ם )ח'סד ג'בורה 
ת'פארת נ'צח ה'וד י'סוד מ'לכות( מכונה במראה לבן 

אדום ירוק, וכן כל שבוע ושבוע נחשב למידה 
אחרת, ובכולל המה מ"ט,

והימים האלו ניתנו לטהר המדות כל מדה לפי 
השבועות  חג  הוא  החמשים  יום  עד  בחינתה 
לבקר,  בהיכלו  המלך  ביאת  עת   - הקדוש 
ולא  העת  האביד  איך  האדם  יתיישב  וכאשר 
פעל מאומה, ומשבר לבו לפני השי"ת, בחינת 

נכללו  בזאת  לבך',  כמים  שפכי  'ונפשי 
טהרת כל המידות, ויקובל ברחמים וברצון 

לפניו יתברך שמו.
)הדרת קודש(



בס"ד בר"ה

'תפילה לעני' - תפילות לכל החגים
התפילות שיעשו לכם חג אחר! להרגיש ולטעום גם מ'הנשמה' 
של החג, מהפנימיות, ומהנועם העליון של היום טוב הקדוש.    

קו המידע והשיעורים 058-328-7777

לתרומות והנצחות להחזקת העלון

 פלא': 050-418-0673  
 shuvubonim.com :ניתן לראות את העלון ב 

להצלחת הגה"צ ר' אליעזר בן עטיא שליט"א להשיג: 0533-11-20-11

 'הכל תלוי בהכנה' - ובכל רגע ורגע
מימי החג צריכים הכנה לקבל קדושת החג,

ששופעת כל ימי החג בלי הפסק."
)שם משמואל - פרשת צו( 

הספר הנדיר "יחוס הגדולים" 
מאת הרה"ח ר' שמואל הורביץ ז"ל  להשיג: 0533-155-466

ְדֵרָגה, )שיר השירים ב'( ֵסֶתר ַהמַּ ַלע בְּ ַחְגֵוי ַהסָּ ִחיַנת יוָֹנִתי בְּ ְוֶזה בְּ

ן זּוָגּה ְוֵאיָנה  ִמיָמה ִעם בֶּ תְּ ה שֶׁ מָּ ִחיַנת יוָֹנה תַּ ִהיא בְּ ה טוָֹבה שֶׁ ֻקדָּ ִחיַנת ַהנְּ ֶזה בְּ

ה טוָֹבה  ֻקדָּ י ַהנְּ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ז"ל )מדרש שיר השירים ד'( כִּ מֹו שֶׁ ַמנַַּחת אֹותֹו ְלעֹוָלם ְוכּו', כְּ

ִמיד ִעם  בּוָקה תָּ חּוִתים ִהיא דְּ פְּ בַּ חוֹת שֶׁ ַהפָּ ָכל ֶאָחד ֲאִפּלּו בְּ יֵּׁש בְּ שֶׁ
ִהיא,  ָכל ָמקוֹם שֶׁ ַרְך ְלעוָֹלם בְּ ם ִיְתבָּ ַהשֵּׁ

ַלע  ַחְגֵוי ַהסָּ יֹוָנִתי בְּ ִחיַנת  ל ַצד בְּ יִפין אֹוָתּה ִמכָּ קִּ ַהְקִלּפֹות ַהמַּ ִעְמֵקי  נֹוֶפֶלת ח"ו בְּ ִהיא  ְּכשֶׁ
ַרְך אֹוֵמר ָלּה )שם(, "ַהְרִאיִני ֶאת ַמְרַאִיְך  ם ִיְתבָּ ָרה, ֲאַזי ַהשֵּׁ ַתְכִלית ַהַהְסתָּ ְדֵרָגה בְּ ֵסֶתר ַהמַּ בְּ
ְדֵרָגה,  ֵסֶתר ַהמַּ ה בְּ ַאתָּ י שֶּׁ י ַאף ַעל פִּ י קוֵֹלְך ָעֵרב ּוַמְרֵאְך ָנאָוה", כִּ ִמיִעִני ֶאת קוֵֹלְך כִּ ַהשְׁ
ה ֶאת  ן ְתַגלֶּ "ל, ְוַעל כֵּ נַּ חָֹרה ֲאִני ְוָנאָוה כַּ ְבִחיַנת שְׁ ַעְצְמָך ָנאֶוה ְמאֹד בִּ ה בְּ י ֵכן ַאתָּ ַאף ַעל פִּ

ן  ִמיד, ְוַעל כֵּ ה טוָֹבה ָנאֶוה תָּ ֻקדָּ י ַהנְּ ה ָנֶאה, כִּ י ֲעַדִין ַאתָּ ַעְצְמָך ְוַתְרֶאה ֶאת ַמְרֶאיָך, כִּ

ה  ֻקדָּ ה ְוִתְמָצא ַמְראוֹת ְיִפי ַהנְּ ַגלֶּ תְּ ִמיִעִני ֶאת קוֵֹלְך', ַהְינּו שֶׁ 'ַהְרִאיִני ֶאת ַמְרַאִיְך ַהשְׁ

י ָאז ְיכֹוִלין  י ַעל ְיֵדי ֶזה זֹוִכין ְלִדּבּור, כִּ ִמיִעִני ֶאת קוֵֹלְך'. כִּ טוָֹבה, ְוַעל ְיֵדי ֶזה 'ַהשְׁ
ַרְך, )ליקוטי הלכות או"ח - הל' השכמת הבוקר הל' א.ז.( ם ִיְתבָּ ל ְלַהשֵּׁ ר ְלהֹדֹות ּוְלַהלֵּ ְלַדבֵּ


