
 

 
 
 
 
 

  (טז, ב)וא_ל יבא בכ_ל עת א_ל הקודש 
הנה המון העם מוכן תדיר לבוא אל הקודש, כגון לתפילה  כי

בכל עת מוכן הוא להתפלל, וכן לכל דבר שבקדושה. מה שאין 
כן עובדי ה' מעולם אינו מוכן לתפילה, כי אחר כל ההכנות 
שמקדש ומטהר עצמו לעבודת ה', אומר בלבו מי אנכי לגשת 

צמו שאמר על ע הרבי מלובליןאל הקודש. כנודע מאיש אלו' 
, אך כי מה יעשה )תהלים נ, טז(ולרשע אמר ה' מה לך לספר חוקי 

מוכרח הוא להתפלל, ובתוך מחשבה זו עומד ומתפלל. ובאמת 
 –היא הכנה היקרה מכל הכנות. וזהו הפירוש 'ואל יבוא וגו' 

בזאת יבוא', כלומר עם זה 'ואל יבוא וגו'' היינו במחשבה זו 
עצמו יבוא אל הקודש, בזאת שאינו יכול לבוא אל הקודש, בזאת 

עצמו יבוא אל הקודש, כי 
זאת היה הכנה המקודשת 

 )דברי ישראל(        מכל ההכנות.
· • • 

)ברכות לד, ב( אמרו חז"ל  מכאן
במקום שבעלי תשובה 
עומדין אין צדיקים גמורים 
יכולין לעמוד. כי בכל 

ין השבתות וימים טובים א
לכנוס לפני ולפנים רק  יכולים

לי ביוה"כ שהוא בחי' בע
שנפתח להם שער  שובהת

מעולם העליון. וע"ז איתא 
במד' ה' אורי בר"ה וישעי 
ביו"כ. כי בר"ה נחתמין 
צדיקים גמורים לחיים אבל 
ביו"כ ישועה לכל העולם אפי' 
להחוטאים שהם צריכין 
ישועה. ויום הזה הוא ישועה 
לכל השנה לבעלי תשובה. 

ש ביום הזה יכפר. כי כל כמ"
כפרות של כל השנה מיום 
הזה. וכ"כ אחת בשנה יכפר 
שזה היום מכפר בכל ימי 

 יפוריםכם השנה. וכן דרשו חז"ל ימים יצרו ולו אחד בהם זה יו
וכתי' בהם. וכמו כן מה שדורש במדרש אורי וישעי בים מטעם 
הנ"ל שהי' אז ישועה לכל הדורות ויושע ה' ביום ההוא ולכן 
אומרים זה בכל יום. וגם מה שדרשו חז"ל ולו אחד בהם על יום 

 )שפת אמת(                    ע.השבת שהוא ג"כ ברכה על כל ימי השבו
· • • 

ושמרתם את חוקותי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם 
  (יח, ה)וחי בהם 

באופן וחי בהם שיחי' בהם, היינו שלא  ישראל היו מפרשין הטובי
יהיה לו עצבות, ואני אומר, ואני אומר וחי בהם, שיחי' בהם, 
באופן שיחי' בהם שכל חיותו בהם, שכל חיותו יתלה רק בתורה, 
ולהתאמת אצל כל אחד שאין לו חיות אחר רק מתורה ומצוות 
וכמו שאומרין 'כי הם חיינו' ולכן מברכים ברכת אלקי נשמה 

ו' ומחזיר נשמות לפגרים מתים אחר ברכות התורה תיכף וכ
 .להראות שכל חיות הוא רק מהתורה

 • • · זיע"א( בעל 'חידושי הרי"ם')הרה"ק 
  (יט, ב)קדושים תהיו 

 בהוויתן יהו, היינו בהמדרגה שאתה עומד בה בהמדרגה תהיו,
הזו תהיה קדוש, אבל לא לעלות למעלה ממדרגתך, ומוטב 

 שיאמר לך עלה ולא יאמרו לך רד רד.
 • • · )הרה"ק רבי ישראל יצחק אדמוה"ז מווארקי זיע"א(

  (ד ,טי)א_ל תפנו א_ל הא_לי_לים 
 נחקק אזי טוב, רק רואות העיניים אם בלב, נחקקת הראייה
 אל ומביט פונה ח"ו ואם לטוב, מתהפך והלב טוב רק בליבו

 אל תפנו ״אל וזה רע. רק בליבו נחקק אזי רעים, דברים
 אז טובים, לא דברים לראות פונה אתה אין שאם האלילים״,

 לא ליבך פירוש, לך, יהיה לא לכם״, תעשו לא מסכה ״אלוהי
 אלוהי הלב נעשה חלילה, רע, דבר בראיית כי מסכה, אלוהי יהיה

 מתוך להתפלל שצריכים בעיניי נראה לכן .ממש רע מסכה,
 ולא גמרא לא היום כל רואים שאינם אדם בני יש כי הסידור,
 האותיות את רואה ואינו הסידור מתוך מתפלל אינו ואם חומש,

 כ"׳כ רואה אינו שבשוק ברור כי טוב, לבבו יהיה מנין הקדושות,
 את הרבה ורואה הסידור מתוך מתפלל אם אבל טובים, דברים

 הקדושות האותיות צורות בלבו נחקקים אז הקדושות, האותיות
, )שבת לד דאיתא כמו ג"כ, משפיעה והעין לטובה לבבו ונתהפך

 .טוב רק להשפיע יוכל טובה בעין מביט ואם בו״, עיניו ״נתן (א
 • • · (ישמח מלך, מהרה"ק אדמוה"ז מסטריקוב זיע"א)

  (יט, טז)_לא ת_לך רכי_ל בעמיך 
מרמזת על חכמה  י', שלא כנהוג בכל מקום, והנראה דהיו"ד מלא

והוא להורות שאפילו כשאינו אומר הרכילות בפירוש, רק מדבר 
עם עמו בחכמה ועי"ז יובן איזה רכילות על חבירו, וכההוא 

על איש אחד ששמו חבצן  )פאה פ"א ה"א(מעשה דהובא בירושלמי 
שלא בא לאנגרייא דמלכא 
ששכחוהו, ואמר אחד לחבירו 

)היינו במה סעדת היום בחביץ 
וע"י כך נזכר הנוגש  ה(גבינ

שלא בא חבצן. ולזה סיים 
ות רבפסוק אני ה', היודע נסת

לבבך מה כוונתך בדיבורך 
 )אגרא דכלה(.             עם עמך

· • • 
בבך _לא תשנא את אחיך ב_ל

  )יט, טז( הוכח תוכיח את עמיתך
בפירוש הפסוק בשם  שמעתי

 מוהרמ"מ מרימנובהקדוש 
זצללה"ה, כי הנה ידוע כי כל 
אדם יש לו מעלה באיזה מדה 
מה שאין לחבירו. וז"ש לא 
תשנא את אחיך בלבבך, 
רצ"ל לא תשנא את אחיך 
במדה טובה שיש בלבבך, 
לומר למה אין בו גם כן המדה 
הטובה זו שיש בך. אלא 
אדרבא הוכח תוכיח את 
עמיתך, רצ"ל תוכיח את 
עצמך במדה טובה שיש 

 ך.ומר למה אין בך גם כן המדה טובה שיש לחבירבחבירך, ל
 • • · )אמרי יוסף(

  (יחיט, ) ואהבת _לרעך כמוך
כמו התינוק כאשר מתחיל ללמוד מלמדים אותו תחילה אות  כי

א' ואחר כך אות ב' עד שלומד כל האותיות, ואחר כך מלמדין 
אותו לחבר האותיות לתיבה.  אותו הנקודות, ואחר כך מלמדין

כמו כן הוא כל אחד מישראל הוא אות אחת מהתורה, ונשמתו 
מישראל משיג חלק אלהי,  'הוא חלק אלהי ממעל, ובאהבת א

וכאשר זכה לאהוב עוד אחד מישראל משיג עוד חלק אלהי, 
וכאשר זכה לאהבת ישראל זוכה להשיג הכל יכול אלקי עולם 

 זיע"א( יחזקאל מקאזמיר)הרה"ק רבי  אני ה'.ה', וזהו ואהבת לרעך כמוך 
· • • 

קשה מאד לבוא למדריגה זו, לאהוב את רעהו כמוהו,  לכאורה
אך באמת אם האדם שפל בעיניו, נקל מאד להגיע למדריגה זו, 
 כי כאשר חושב בלבו אשר רעהו הוא גדול ממנו, ולא יאתה
העושר והגדולה יותר ממנו, ממילא לא יוכל לקפוץ את ידו 

האותיות  והנה מלתת לו מכל אשר לו ויאהב אותו כמוהו.
הסמוכות לאותיות 'רעך', היינו שהם אותיות ה'רעים' עם 

, שתאהב ואהבת לרעך, וזהו הכוונה שפלהן  רעךהאותיות של 
פל חר באותיות הסמוכות לאותיות רעך, והיינו שתהיה שותב

 זיע"א( מהר"ש מבעלזא)הרה"ק    בעיניך, ותוכל לאהוב את רעך כמוך.
· • • 

יהודי מבקש מחברו שיבקש עליו רחמים, אסור לו לומר  כאשר
אם בעבור ' ואהבת לרעך כמוך'״מי אני״, אלא יבקש בעדו, כי 

 .עצמך אתה מתפלל, צריך אתה לבקש גם בעד חברך
 זיע"א()הרה"ק בעל 'דברי חיים' מצאנז 

 אמרות קודש
 שליט"אדות אברהם יצחק  ו_לתמאדמו"ר מכ"ק 

פרש"י  ,במאור ושמשאי'  ,)יט, ב( קדושים תהיו כי קדוש אני ה'
ע"פ  , פרשה זו בהקהל נאמרה, והק')רבה כד, ה(בשם המדרש 

שמי שנמצא במקום שאינו  )הל' דעות פ"ו ה"א(ברמב"ם מה דאי' 
ראוי  עד שימצא מקום, טוב ע"פ התורה, עליו להתרחק משם

 הטוב, ששם יוכל להחזיק עצמו בעבוה"י, ואם אינו מוצא כזו
 במדבריות, העיקר שיהיה מרוחק מעוברי עבירה. ' אז ילך אפי

טוב למי שרוצה להתרחק מעבירות  דזהע"ז, דאה"נ,  ומוסיף
וחטאים, שעליו להתרחק ממקומות לא טובים, כדי שיוכל 

, ותהתרחקלהתדבק בתורה וקדושה, אבל אין זה טוב כ"א ל
משא"כ כדי לקנות ולהתעלות בקדושה, שייך רק ע"י אהבת 

מתחזקים יחד עם עוד וחברים, היינו שיושבים יחד, מתחממים, 
בנ"י עובדי ה', וכך יכולים להתעלות בקדושה, כי האדם לבדו 

אינו יכול ובלי כח החברים אינו יכול לקנות אור הקדושה, 
בים יחד בתורה להשיג שלימות הקדושה, ולכן ככל שיוש

 ותפלה ומעש"ט להתעלות בעבוה"י, כך מתקרבים לקדושה.
, קדושים תהיו, פרשה זו בהקהל נאמרה, כי בודאי פי' ובזה

שאינו טוב, אבל להגיע מרח ולהתרחק מעבירות די בזה שב
לקדושה, לקיים קדושים תהיו, זה רק אם בהקהל נאמרה, רק 

בעבוה"י, מתחזקים עם מחזיקים יחד ומתחממים חברים יחד 
א' לשני, נותנים חיזוק זל"ז, מביאים חיזוק בעוד בנ"י בתורה 

)ויקרא ותפלה, ואז יכולים להגיע לקדושים. וזהו פי' יכול כמוני 
, כי רק כביכול השי"ת לבדו יכול להיות לבדו בלי רבה כד, ט(

שום אחד, משא"כ האדם אינו יכול להיות לבדו, כ"א עם עוד 
בכח הקדושה שנאחזים יחד, כי ע"י האחדות יחד אנשים יחדיו, 

נעשה מזה כח הקדושה גדול. דהנה האדם נמשלה לנר, כמש"כ 
, אבל הנר הקטן יכול להיכבות )משלי כ, כז(נר ה' נשמת אדם 

מרוח קטנה, משא"כ אבוקה, שהוא אש חזק יותר, אינו נכבה 
אפילו מרוח חזק, כמו"כ כשנאחזים יחד באחדות נעשה מזה 

דול בעבוה"י, כשמתחזקים יחד באש גדול של תורה אש ג
ותפלה, אז נעשה מזה כח חזק שאינו יכול להיכבות מכל 

 יכולים להחזיק מעמד הלאה. זה הרוחות, ובכח 
הימים הקדושים, כולם הם כחות להעלות את בנ"י הרי 

שב"ק בכל יום בעת תפלה, אבל בפרט ולעבוה"י, כל שבת, 
תעורר בה האור של יוה"ק, זה ויו"ט, ובפרט בשבת כזה שנ

 צריך להישאר הלאה שנוכל להמשיך אור הקדושה, הרי יוה"ק
מתקדשים  בוהיום הקדוש ביותר, יום של מחילת עוונות,  הוא

ומטהרים ויוצאים מכל הגשמיות, שהרי צריכים להתרחק מהם, 
החמשה עינויים הם מה שצריכים להתרחק מכל הדברים 

דושה באדם, אף שבודאי אין גשמיים, וזהו מה שמביא הק
מקיימים אותם כ"א יום א' בשנה, אבל זה צריך להכניס בנו 

רוצה לבוא לקדושת ומוסר השכל, שהאדם הרוצה להתקדש, 
יוה"ק, קדושים תהיו שייך כל השנה, קדושים תהיו שייך כל 
דקה וכל רגע, בודאי החמשה עינויים אינם שייכים בפועל כ"א 

ו הולך יחד עם פרשת אחרי, כי אם ביוה"ק אבל קדושים תהי
רוצים להישאר עם 'אחרי' שמרמז על יוה"ק, ע"ז בא מיד אח"כ 
פרשת קדושים, כי אם רוצים להישאר עם הקדושה של יוה"כ 
צריכים לקיים קדושים תהיו, ואף שאכן אין מתנהגים כל השנה 
עם החמשה עינויים, אבל שיהיה עם בחי' קדש עצמך במותר 

 יו כי קדוש אני ה"א. לך, קדושים תה
יוה"ק ושב"ק, ונקיים קדושים , עמנו קדושת הזמןוכשנקח 

תהיו, נוכל להתדבק בהשי"ת, ויוכל להיות בהקהל נאמרה, 
היינו אידען אינאיינעם המתחזקים יחד, כל אחד המתעלה 
לעבוה"י מביא חיזוק בעוד אחד ג"כ, ולהיפך ח"ו כשיהודי נופל 

חת לעצמו, כ"א עשה עבירה אויורד למטה, אז לא רק מזיק 
  מכריע חתמכריע א"ע וכל העולם לכף חובה, עשה מצוה א

 ו « 'בהמשך בעמוד    ,)קידושין מ:(וכל העולם לכף זכות  ע"א   

 •הנוגע לדידן • 

ֶלֶכת  רּו לָּ מְׁ ְׁ ש  ַתי ּתִ ֶאת ֻחּקֹּ ֲעׂשּו וְׁ ַטי ּתַ ּפָּ ְׁ ֶאת ִמש 
ֶהם ֲאִני   יֶכםק  ֱאלֹּ  ה'ּבָּ



 

 

 

 
 

 זיע"א אפרים חיים משה רבי רה"קה
  קאבלדיאמס אפרים' מחנה 'דגל בעל

"סתק אייר "זי
 יחיאל רבי הרה"ק לאביו תק"ח, בשנת וי"א תק"ב בשנת יעהפצ זיע"א דילקאבאמס אפרים חיים משה רבי רה"קה רבינו של אורו
 שזכו עליהם אמרו אשר ,זיע"א הק' הבעש"ט הימים שבעת אור מרן בת ע"ה אדל מרת הצדקנית הרבנית ולאמו זיע"א, אשכנזי מיכל
 .'דגבורה סטרא'מ הוא זיע"א ברוך ר' הרבי הרה"ק ואחיו ,'דחסד סטרא'מ הוא רבינו אשר בנים לב'

 .הצעיר גילו אף על בזכרונונחרט ו ממנו קנה והרבה נכדו, עם להשתעשע הרבה אשר הק'הבעש"ט  מזקינו חכמה קנה רבינו
 זיע"א. יוסף' יעקב ה'תולדות בעל הרה"ק ואל זיע"א ממעזריטש המגיד דרכו לממשיך רבינו הלך זיע"א הק' הבעש"ט פטירת לאחר
 מעזיבוז. הולדתו לעיר שב תקמ"ח ובשנת סאדילקאב בק"ק יםרמיש כמגיד כיהן רבינו

  .זיע"א הק' הבעש"ט הימים שבעת אור מרן זקינו של באהל מעזיבוזב ו"כנמו ,"סתק שנת אייר לחודש "זי ביום עמיו אל ויאסף
 

 מכתבים שהיו זיע"א הק' הבעש"ט ינוקמז כתבים לרבינו לו היו
 אחד של לחתונה לנסוע נצרך ופעם מאד, וחשובים ערך יקרי

 ואף הבית מן יצא שלא לייבוש ר' בשם איש על ופקד מצאצאיו
 שום שם זייז לא אך מטתו על וישכב בביהכנ"ס, להתפלל ילך לא

 שהיה הרגיש מיטתו על לשכב כשהניח מנסיעתו, שיחזור עד דבר
 הזיזם לא אך כתבים שם שהיה וראה למראשותיו קשה דבר

 כמו להתפלל לילך בשבת לא אף הבית מן יצא ולא ממקומם
 את לקבל כולם יצאו מנסיעתו בינור כשחזר רבינו, עליו שציווה

 רבינו עם ביחד חזר רגעים כמה ובתוך לקראתו האיש גם ורץ פניו
 הכתבים, איה ושאל למיטתו רבינו ניגש לבית כשנכנס מיד לבית,
 היו הם הלא מאד לצעוק רבינו והתחיל ,לקחם שלא האיש ענה

 של אחד כתב היה שנעלמו הכתבים ובין מאד. יקרים כתבים
 לו שיביאו ואמר אחד גדול רב עם דין בעסק שהתווכח הבעש"ט

 ג' על אצבעות ג' מן חלק קלף
 הבעש"ט והניח לו והביאו אצבעות

 הוציאו ואח"כ עליו ראשו את הק'
 חתימת הפס"ד עליו שיש עליו והראה
 המלאך. מיכאל

 ליב הר' סיפר להנ"ל: אחרת גירסא
 רבינו של המלמד שהיה מלעטיטשוב

 הבעש"ט אצל ישב שפעם בילדותו,
 אם הבעש"ט לו ואמר זיע"א הק'

 לו להביא הבעש"ט לו צוה הן, לו אמר דבר, לך אראה תרצה
 השלחן, על אשר המפה תחת הקלף את והניח חלק, קלף חתיכת

 ונמצא המפה, מתחת הקלף את והוציא חדא, כשעה והשתומם
 לרבינו, במתנה הקלף את ונתן הפנים, שר מט"ט אני עליה כתוב
 שמור הקלוף והיה השימור, בתכלית היטב אותו שישמור לו וצוה

 שעה ובאותו הקלף, נאבד אצלו מלמד ליב הר' שהיה ובעת אצלו.
 השינים. לו לכאוב התחיל
 והוכיחהו הק' הבעש"ט אל המתנגדים הגיעו פ"א אשר וי"א

 שהתעקשו ואחר בהלכה, רבות עמם והתווכח ,פסולה שסוכתו
 רגעים כמה ואחר ידו על ראשו הק' הבעש"ט הניח ,להתנצח

 מט"ט נאום כשרה, הסוכה" בה וכתוב קלף פיסת משם הוציא
 לפעול והרבה רבינו בירושת נפלה זו ופיתקא ".הפנים שר
 שהקלף וביקש ניחא שאי"ז סבר אשר עד גלוים, ניסים זה עם

 .הווה וכך יעלם
 • • • 

 זוגתו הלכה ופעם נוראה ודחקות ניותע שררה רבינו בבית
 ולא הק', גופו את מעט להשביע לו שיהיה כדי פת עבורו לקנות

 בהקפה לחמניה ממנה ולקחה למוכרת, לשלם פרוטות ג' לה היה
 המוכרת התיישבה אח"כ עליה, ערבות לה נתנה אחת ואשה

 וחטפה רבינו לבית והלכה הזאת, האשה של הערבות רוצה שאינה
 מה על לו היה ולא ידים נטל כבר והוא השלחן, מעל לחמניהה

 לבצוע.
• • • 

 רבי אשר יתום התגורר זיע"א שרה'ס לייב רבי הרה"ק בבית
 העמוד לפני מגישו הי' אהבתו ומרוב לאחת, עד חיבבו לייב

 תרי הני של טיבם יצא כאשר והנה ויו"ט. השבתות בתפילות
 זי"ע הרר"ב הק' ואחיו רבינו ה"ה הקדושים האחים דדהבא צנתרי
 ושחו שרה'ס לייב רבי של ביהמ"ד אצל החסידים פ"א נעמדו

 קדושתם, שגב ועל הבעש"ט של אלו 'נכדים' שני אודות בהערצה
 רהב בדברי פיו את פותח והחל דבריהם את שמע יתום ואותו

 מחמת בו למחות חששו והחסידים הקדושים, אלו אודות וליצנות
 התקררה לא יתום אותו והנה אליו, רבם של אהבתו את שידעו

 האחים נגד פיו את ופתח עוז אזר לייב רבי לפני גם אשר עד רוחו
 השיב ולא שתק לייב רבי ברבנות. עצמם שהנהיגו הקדושים
 רבי שלח השנה ראש ליל חל כאשר ימים באותם אולם מאומה.

 בתפילות הי' וכך יתום. אותו את ולא העמוד לפני אחר חזן לייב
 שחרה הלה הבין אשר עד למחרת,

 הצדיקים נגד דיבר אשר על לרבו
 רבי לו אמר בבכי', לפניו ונכנס האלו.
 וטיפחתיך גידלתיך אנכי הנה לייב
 עיני, כבבת אותך ואהבתי ממש כבני
 באחים להתל לבך מלאך עתה אך

 אשר בספירים, המעולפים הקדושים
 שנאמר מה כי עליהם מעיד אני

 עליהם הכוונה הברית נוטרי בזוה"ק
 ,עולם עד עוד התקשרות שום ובינך ביני אין כן ועל ושכמותם

 מחילה וביקש הלה שהלך אף לרצותו, נסיונותיו כל לו עזרו ולא
  יותר. להכירו זיע"א הרה"ק רצה לא זיע"א, הרר"ב ואחיו מרבינו

• • • 
 מאד נפשו חשקה זיע"א מרימנאב מענדל מנחם רבי הרה"ק

 בנטילת עסוק רבינו הי' הגיע כאשר והנה רבינו, אל ליסע
 לו אמר ליכנס רוצה שהרר"מ המשמש לו אמר וכאשר צפרנים,

 התגורר בו המקום אותו בני כל את לראות רוצה שאינו רבינו
 רבינו, שאלו נכנס כאשר והכניסו. התחכם המשמש אמנם הרמ"מ

 דבר אצלו ראית האם ,אלימלך ר' הרבי של תלמידו הנך האם
 מאחורי גיד יש כי אצלו שראה להעיד שיכול הרר"מ השיב מופת,
 ואילו הגסיסה, בשעת המיתה מיום רק מתפחד אינו אשר האוזן
 כאשר ונפחד. נרעש גיד אותו את שמו"ע בכל ראה הרר"א אצל
 פוילישער 'דער ובחיבה, בשמחה ואמ"ל הסתובב זאת רבינו שמע
 .גוט' קוקט

• • • 
 בכשלושים מרבינו מבוגר היה זיע"א זושא ר' הרבי הרה"ק

 בהכנעה ופדיון בפתקארבינו  לפני עצמו את הזכיר ועכ"ז שנה,
 ., כאחד מן החסידיםגמורה

• • • 

 • ישרא_ל כ_ל וע_ל ינוע_ל יגן זכותו •
 ,שו"ב ר"י כתבידגל מחנה אפרים, משכנותיך ישראל,  מקורות:)

 (, שו"ת אמרי דודהזהב צנתרות ארי, גבורת דנהורא, בוצינא

ר  ְעָל  רֹום ֻמְפָלא אֹור יֹוָחאי ב ַּ  המַּ
 עניני ל"ג בעומר והילולא דרשב"יב ופרחים ציצים

 השמחה אשר אמת, מאנשי לנו נתאמת אשר זה לפי ותבין 
 )בני יששכר(ע.   כטב שלא היא יוחאי בן שמעון ר' ציון על הזה ביום

• • • 
)ויקרא  כי לא יהי' לו גואל והשיגה ידו ומצא כדי גאולתוואיש  

שב בתשובה ולא קבץ הנדחים בהתחלת  היינו שעדיין לא כה, כו(
ימי הספירה, אז 'והשיגה ידו' רומז על ל"ג בעומר, כי והשיג"ה יד"ו 

זה ומצא כדי וכ גימ' ל"ג בעומר, ואז ג"כ מסוגל לתשובה עה"
 (עטרת ישועה)                                                      . גאולתו

• • • 
אמר כל מי שיש לו אמונה ברשב"י יש לו חיזוק בר' עוד  

שמעון בן יוחאי, כשם שהשי"ת הוא לכל, כך רשב"י לכל. אפי' 
 )בית אהרן(לפחותים.                                                          

• • • 
זיע"א בעת  רבי אברהם מקאליסקמספרים, כי הרה"ק  חסידים

'הריני מקבל שטבל בצפרא דל"ג בעומר אמר בלהט אש קודש 
 )הילולא דרשב"י(.                                          עלי קדושת היום'

• • • 
ז"ל, כי בל"ג בעומר ]הרה"ק החידושי הרי"ם[ מפי מו"ז  שמעתי

 )שפת אמת(יכולין לזכות ליראת ה'.                                        
• • • 

 הזה. ביום בקשת יורו רב בי בני התלמידים אשר ישראל מנהג
 []מרימנוב הרב הקדוש מהרמ"מ אדומ"ו כבוד מאת שמעתי והנה

 כתובות ) הקשת נראתה לא שמעון ר' בימי כי הוא, הטעם זצוק"ל
 כאן עד הזה, הסימן עושין למרום עלותו ביום והנה .(עז ב          

 לי ונראה( שמואל ב א יח)' קשת יהודה בני "ללמד כעין והוא דבריו.
 אלעזר לר' יוחאי בן שמעון ר' אמר דהנה אדומ"ו, דברי דרך על

 עד דמשיחא לרגלי תצפי לא ברי, :)בזהר ]ח"א ע"ב ע"ב[( בריה
 מלך של אור התגלות סימן הוא נהירין, בגוונין קשתא דתתחזי
 נכתב אשר הזה ביום הנה הגנוז. טוב כי האור יגלה אשר המשיח
 בוצינא מפי הגנוז טוב כי האור מהארת שהוא הזהר, הקדוש הספר

 צדקנו, משיח זה בזכות יתגלה עד בגלות לנו מאיר וזה קדישא,
 בשעתא בידינו, מסור והסימן המשיח, מלך של אורו זה אור" "יהי

 הלזה, הטוב לסימן זה ביום כן על נהורין, בגוונין קשתא דתתחזי
 )בני יששכר(              .  (ג ,דברי הימים א י)' בקשת המוריםמצאוהו וי'

• • • 
מנהג ישראל הוא להחזיק קשת בימים האלו. והענין הוא  הנה

דידוע הקשת כל מה שמושך אותו למטה לארץ אזי יריץ אחרי כן 
החץ למעלה ברום יותר, וכמו"כ הצדיקים כ"מ שהם בשפלות 
יותר מיחדים יחודים גבוהים ורמים יותר ויותר ותפלתם עולה 

בעת למעלה מעלה ולכן נקרא היחודים קשת. והנה רשב"י 
הסתלקותו היה מיחד יחוד גדול כזה מה שאין יכולים לעשותו 
וליחדו כ"א בהתבטלות היותר גדולה, שנעשה בטל ומבוטל כעפר 
ממש, ולכן ביום הלולא שלו עושין יו"ט מה שאין עושין בהלולא 
של תנא אחר, לפי שזכינו בעת פטירתו שגילה סודות עליונות 

  .ול ליחד בעודו בחיים חיותווליחוד גדול והנורא מה שלא היה יכ
 )ישמח ישראל(

מהרה ה' אלקינו ישמע בהרי יהודה ובחוצות 
יש לומר בזה הפירוש הוא  )ברכות נישואין(ירושלים. 

ישמע בחוצות ירושלים, היינו אף בחוץ  שמהרה
 לירושלים שהוא חוץ לארץ, שה' הוא אלוקינו, זה 

  עצמו ישמע, וק"ל.                   

 לדעת שהאחריות א'ע"כ צריך כל  וא'עמוד ממשך ה »
, כ"א לכל כלל ישראל, וכן אי' ולב"ב ולבניורק לעצמו לא 

 עצמו, שכל מצוה שהאדם עושה מגביה ישרים במסילת
, וומעלה ולזכות כ"א מגביה ווהעולם עמו, לא רק שמכריע

 וכמו"כ להיפך.
חי עם אחריות, הוא רוצה להטיב לעצמו ולעולם  כשיהודי

סייעתא דשמיא להחזיק וכולו, אז הוא מקבל כחות עליונים, 
א"ע עהרליך, הרי צריכים לעשות חשבה"נ מה יוצא מכל 

מכל התאוות הגשמיות, הרי הם עולם  והדברים הגשמיים, א
עובר, אחר שהאדם מילא א"ע עם גשמיות וכל הענינים הם 

נמאס, משא"כ בחלק התורה והקדושה, חיים בזה, נעשים עליו 
כשאדם זוכה לישב ללמוד תורה, או שזוכה להתפלל 
בחמימות, הוא מקבל תענוג נורא מזה, שלא כמו זה שאוכל 

 ,ברוחניותאינו יכול לאכול עוד, אבל וכדי שבעו וכבר שבע, 
)אבות פ"ד באדם תשוקה גדולה לעוד, מצוה גוררת מצוה  מביא
 , ועי"ז יכול להמשיך עוד בעבוה"י, להתעלות לקדושה. מ"ב(
, עולו )ח"ג רצו:(מתקרבים להילולת הרשב"י, ואי' בזוה"ק  הרי

להתדבק ברשב"י שואתכנשו להילולא דרשב"י, והכוונה הוא 
אהבת בהק', זהו ע"י אתכנשו, ע"י שנאספים יחד, מחזקים יחד, 

וללמוד לל חברים, ואהבת לרעך כמוך, וכשנחזיק יחד, להתפ
לישב שבתות יחד, לשיר שירו"ת להשי"ת, נוכל להגיע להאור ו

יש התעוררות גדול, אידען לויפען לרשב"י זיך צו  הרשב"י.
אויסבעטען, אביסל זיך אויסגיסען דאס הארץ, בין בגשמיות 

ע"ז אי' בזוה"ק עולו ואתכנשו, כשנחזיק יחד, וובין ברוחניות, 
ה, יש בעולם התעוררות כשרצים לרשב"י, בכל מקום שיהי

גדול בבוא יומא דהילולא של ההייליגער רשב"י, ובנ"י 
מתחממים יחד, אבל העיקר הוא שנקבל שיהיה עולו ואתכנשו, 

לישב שבתות יחד, לחזק א' השני, איש את וללמוד ולהתפלל 
, עי"ז נוכל להגיע לכח של ההילולא )ישעי' מא, ו(רעהו יעזרו 

 י"ת שישפיע זאת עלינו.דרשב"י. וצריכים לבקש מהש
למה באים לרשב"י הק', באים לקנות משהו, ואכן רואים  צל"ד

שבאים מכל העולם, אבל צריכים ליזהר שיהיה לש"ש, שלא 
יהיו כשלונות, בשמי"ע, ודברים אחרים, כשנוסעים להילולא 

, צריכים ליזהר שיהיה בקדושה, שלא יהיה ח"ו מצוה רשב"ישל 
 תועלת, מה רת עיניםבלי שמי כשנוסעיםוהבאה בעבירה, 

באים להתקדש עם קדושת הרשב"י ויוצא כשלון דנסיעה, ב
שנוסעים לרשב"י שיהיה מתוך קדושה, שכל  יךרמזה, ע"כ צ
תדבק ולהאחז בקדושת רשב"י, להשנוכל הכנה, ב הדרך יהיה

 .לקנות מקדושתוו
א  ', ישפיע השי"ת שיהירשב"ינזכה בזכות ההייליגער  ועי"ז

 ואך פרנסה בהרחבה ולעכטיגע וועלט, עם השפעו"ט ברו"ג 
 נזכה לכל הישועות, עם הגאו"ש בקרוב אמן. ו, טוב לישראל 

שלום  כי רק בזמן שיש. הוי מתפלל בשלומה של מלכות
למלכות צריכים להתפלל שלא יגזרו גזירות רעות מכיון 

 (הרה"ק מקאצק זיע"א)                 .שבשעת מלחמה המה טרודים
• • • 

הנעור בלילה והמהלך בדרך יחידי והמפנה לבו לבטלה הרי זה 
'הניעור בלילה' שאינו ישן כאילו אינו יודע אם  מתחייב בנפשו.

הוא לילה, רק הוא ניעור ויודע לו שהולך במחשך ומכל מקום 
אינו חוזר בו וגם אינו מתפלל לה' שיעזור לו, 'והמהלך בדרך' 
טובה רק כוונתו שיהיה 'יחידי' במעלה על כולם. 'והמפנה לבו 

ורה ומוסר, לבטלה' כי שולט ביצרו ויכול להטות לבו לשמוע ת
וברוע בחירתו מפנה בכוונה לבו לבטלה ולא מצד יצרו אלא 
מצד בחירתו שהוא מפתה ליצר הרע השורה בתוך לבו לפנות 

 ()תולדות יעקב יוסף                                        .לבטלה, וק"ל
• • • 

לא אמר  עשרה שיושבין ועוסקין בתורה שכינה שרויה ביניהם.
'מנין לעשרה', שאין צריך לעשרה הכנה מהיכן שיבא עליהם 
אור אלקי השכינה הקדושה, אלא מעצם קדושתם. וקבלנו 
כשעשרה מישראל עומדין השכינה שרויה עליהם, אם יבוא 
מלאך ביניהם נשרף מגודל אור. על כן אין צריך הכנה ושאלה 

 (נוצר חסד)  מנין, דמעצם קדושתם בא להם אור השכינה.         
• • • 

הוא היה אומר של שרוח הבריות נוחה הימנו רוח המקום נוחה 
נראה דאין הפירוש שהוא סימן, דאם כן הוה ליה למימר הימנו. 

להיפוך 'כל שרוח המקום נוחה הימנו רוח הבריות נוחה הימנו'. 
אולם התנא משמיענו להשתדל לעשות כן שיהיה רוח הבריות 

נדמה שכל אחד יכול לקרב לכל הבריות  נוחה הימנו. ולכאורה
שינוחו הימנו, אבל מכאן משמע שאינו תלוי ביד האדם, רק 

 בצדקותיו, כ"י הש"י ממציא ליראיו חן בעיני הבריות.
 (שפת אמת)

• • • 
אפשר י"ל שלא על חכמה אנושית ידבר,  סייג לחכמה שתיקה.

 )משלי י, ט(רק על חכמת התורני, כי ידוע מה שאמר הכתוב 
'ברב דברים לא יחדל פשע וכו''. ואיתא בכמה ספרים 
שהמקטרגים הנבראים בחטאו של אדם עי"ז מבלבלין 
מחשבתו בלמוד התורה. וזהו אומרם 'סייג לחכמה' ר"ל לחכמת 

 (אור פני משה)התורה 'שתיקה' במילי דעלמא ודו"ק.                
 

 •פרק ג'  •
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