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אמר רבי שֹמלאי כשם  :י בתחילת פרשת תזריע"וזה שפירש רש
נתפרשה אחר כל  של אדם הוא אחר כל בהמה וחיה ועוף כך תורתו שיצירתו
כדי שיכניע , 'של אדם היה אחר כל יצירת בהמה וכו כי יצירתו. חיה ועוף

באמת כי אי אפשר לזכות לתורה ועבודה ' ה ועבודת ההגסות ויזכה לתור
ידי  מקטֹן ועד גדול כי אם על ותשובה ומעשים טובים כל אחד לפי בחינתו

שאמרו  ובשביל זה נברא האדם באחרונה כמו. שבירת הגאות וגסות הרוח
דבר אחר שאם  ,ל שהאדם נברא בסוף כדי לכנֹס לסֻעדה מיד"רבותינו ז

הינו כי האדם  .יתוש קדמך במעשה בראשית רו לועליו יֹאמ תזוח דעתו
כן נברא באחרונה  כל ימיו ועל' נברא רק בשביל שיעסֹק בתורה ועבודת ה

כדי שיכנֹס לסֻעדה מיד הינו כדי שיהיה הכל כבר מוכן לפניו כל מה שצריך 
כן  ועל. בהם ולהכיר על ידם גֻדלת הבורא יתברך ולהרחיב דעתו לפרנסתו

ום הששי והוא נברא ביום הששי סמוך לשבת אחר שכבר הכל נברא קֹדם י
ולא  והוכן לפניו הכל כדי שיכנֹס לסֻעדת שבת מיד נברא הכל בשבילו

רק יזכה לסֻעדת שבת מיד . בשום דבר יצטרך להמתין ולבלבל דעתו
שזהו עקר תכלית הסֻעדה של ' שיזכה מיד לעסֹק בעבודת ה

יקים שהיה שבת שהוא בחינת הסֻעדה שלעתיד שיזכו הצד
הראשון ראוי לזכות אליו מיד אם היה מקיים  אדם

ל שם דבר "וזהו שאמרו רבותינו ז. יתברך מצוותו
יתוש  עליו אומרים לו אחר שאם תזוח דעתו

הינו שאי אפשר לזכות לסֻעדה ' קדמך וכו
ל אפילו אם הוא פנוי מכל "הקדושה הנ

כל הון דעלמא כי אם  העסקים ויש לו
זוכין  ידי זה דייקא ידי שפלות שעל על

אבל תכף כשמתגאה ותזוח  ,לתורה ועבודה
יתוש קדמך כי אז הוא  עליו אומרים לו דעתו

שאמרו  רדוי לפניהם לפני כל בהמה וחיה ועוף כמו
לא זכה נעשה ירוד  ל זכה רודה בהם"רבותינו ז

יתברך נותן ' וכן הוא בכל אדם גם עתה שיש שה .לפניהם
ותבואה ופרות   בהמות ועופותלאדם עשירות וחפצים הרבה

ובאמת הוא כן כי הכל . כאלו הכל נברא בשבילו' ומלבושים וכו
 ועל' הינו כדי שיעסֹק בעבודת ה' כדי שיכנֹס לסֻעדה וכו נברא בשבילו

אי  אבל כל אחד לפי בחינתו. 'ידי זה יזכה לסֻעדה המֻעתדת לצדיקים וכו
 ותכף כשמתגאה ודעתו. ל"ידי שפלות באמת כנ אפשר לזכות לזה כי אם על

נמצא שעקר בריאת . ל"יתוש קדמך וכנ ואומרים לו זחה עליו מורידין אותו
. ידי זה לתורה הוא בשביל שפלות כדי שיזכה על' האדם אחר כל בהמה וכו

וזה שרמזה התורה בפרשת תזריע שהזכירה תורת האדם כשנולד שהוא 
 ולם והזכירה אותובחינת בריאת האדם שנולד ונברא ויוצא אדם חדש לע

אחר כל בהמה חיה ועוף  בסוף אחר כל בהמה חיה ועוף לומר כשם שיצירתו
נתפרשה אחר כל בהמה חיה ועוף  כך תורתו שהוא בשביל שיזכור שפלותו

כן בשביל זה כדי  גם כי הם בחינה אחת כי מה שנברא בסוף זהו בעצמו
כן נתפרשה  ועל. ידי שנברא באחרונה ידי השפלות על שיזכה לתורה על

בסוף היה בשביל  כי הכל בחינה אחת כי גם יצירתו יצירתו בסוף כמו תורתו
ידי ענוה ושפלות שבשביל זה  התורה כי אי אפשר לזכות לתורה כי אם על

. וזהו שנסמך לזה הלכות נגעים שבאין על גסות. נברא האדם באחרונה
  )ט"י אות - 'הלכות ערלה ה -לקוטי הלכות (
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שהוא הבעל לשון הרע ומחלֹקת שעשה מריבה בין אדם , תיקון המצֹרע
 שעל, להשתדל לקרב נפשות להשם יתברך תיקונו, ובין איש לאשתו לחברו

זה  ידי עד שעל, יתברך מזלותא דגלותא ועולה לשרשו זה עולה כבודו ידי
ל "זה נטהר המצֹרע הנ ידי ועל ,נמשך שלום בכלל ובפרט ונתתקן המחלֹקת

אך הוא צריך ליזהר מאֹד שלא להשתדל בהתקרבות הנפשות . מֻטמאתו
 לא יוכל לקרב הנפשות כלל כי אזי, חס ושלום, ידי זה על בכדי לגדל כבודו
רק בשביל כבוד השם יתברך  רק יהיה כל כוונתו, בשלמות ולא יקבל תיקונו

 )ג"ל -מחלוקת  - לפי אוצר היראה ' שילוח הקן ג הלכות -לקוטי הלכות (
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כן  על. העיקר שצריך להאמין שבכל יום ויום נעשים חדשות לגמרי
יתברך מצמיח ישועות ' כי ה, צריכין להמתין ולהמתין עד יגיע יום ישועתו

' עושה חדשות וכו, יאת שמע בכל יוםשאומרים בברכת קר בכל יום כמו
כן צריכין להמתין הרבה עד תצמח  פי על רק אף', מצמיח ישועות וכו

  :בשלמות ותתגלה ישועתו
וכל זה רמזה לנו התורה הקדושה בדיני טהרת הטמאים שרֹב טהרתן 

טמא מת וזב  כגון הטמאים ביותר כמו, תלוי בימים ובזמן כפי ערך ֻטמאתן
ובעל קרי וכיוצא צריכין להמתין ', ימים וכו  להמתין שבעהומצֹרע צריכין

ל "וכל זה הוא בחינה הנ, יום אחד עד שיעריב שמשן ויתחיל יום שלאחריו
כן זה שנטמא ורוצה להיטהר  ועל, שבכל יום ויום נעשים חדשות לגמרי

צריך טבילה במקוה כדי להמשיך עליו קֻדשה וטהרה ממקוה העליונה 
שכתוב  כמו, ועות שהוא המקוה של שער החמשיםשהוא המקוה של שב

) סימן נו(הסתרה  ל ומובא בהתורה וביום הבכורים"י ז"בכוונות האר
כי משם נמשך הטהרה לכל הטובלים במקוה להיטהר , עין שם

ידי המקוה הקדושה  ואחר שהתחילו להיטהר על. מֻטמאתן
לא נגמר טהרתן בשלמות וצריכין להמתין עד שיעריב  עדיין

: שכתוב שן של זה היום ויתחיל יום שלאחריו כמושמ
, "ובא השמש וטהר ואחר יֹאכל מן הקדשים"

להורות שהמשכת הטהרה והקֻדשה תלויה 
שכל מה שבא ונתחדש יום אחר , בימים

כי , נתווסף ונתחדש קֻדשה יתרה מלמעלה
 יתברך מקים עולמו' רק בשביל זה ה

ובכל עת , מששת ימי בראשית עד הסוף
כי כל יום ויום של ', וכו רא יום ולילההוא בו

כי יום , כל ימי עולם הוא בריאה חדשה ממש
וצריך כל אחד לשום לב . לא היה מעולם הזה עדיין

יתברך בכל לב על זה בכל יום ויום  לזה ולהודות לשמו
מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית בלב  ולומר ובטובו

  ויום הוא רקועיקר התחדשות בכל יום. 'שלם בכל יום וכו
העליונה עלינו מחדש לעורר  בשביל להמשיך ולהאיר מקֻדשתו

' לה' אותנו להתחדש בכל יום ויום ברצונות חדשים וחזקים וכו
  :יתברך

ועל כן הטמא שטבל והתחיל להיטהר אינו רשאי לאכֹל בתרומה עד 
אף על פי שהתחיל , כי כפי ֻטמאתו, שיעריב שמשו ויבוא היום שלאחריו

אף על פי כן אינו יוצא מידי ֻטמאתו בשלמות עד , טבל במקוהלהטהר ו
שימתין על התחלת היום שלאחריו שיהיה נמשך יום חדש קֻדשה חדשה 

לקוטי הלכות ( .רצונות קדושים חדשים ואז דייקא יטהר לאכֹל מן הקדשים
 )א"מ  אות-  ' הלכות ברכת השחר ה–

  
  )ז"ט מכתב -' בי הנחל ֵּבספר ִא(

לך וה וושבח ואשר תפארת, ד לבי ובשריולכב...   �                  
וכל  ועל אשר שם את לב, "הוון וחכם כמואין נב"מרים ום ואום ליווגדל מי

להכניס האמת הזה  וותשוקת ותווכל תאו, ן האמתוא למטמולב וחיות
ר האמת לכל הארץ וממך תאיר א. שלמות הגֻאלה עיקרשהוא , לםובע

  . םוברכה וחיים ושל. ייךבח' ותשלם נדריך לה
כתבתי כבר כמה פעמים מגדל ההתקשרות והאהבה , אחי יקירי

ב אליך מאֹד ונמשך אחריך ולבי קר, ביני ובינך' האמתית אשר עשה ה
כי מחמת , תך תמידואה אולה וגעגועים נמרצים עד שאני רובתשוקה גד

, אתךל לנתק עצמי ממך ולפרֹד מחשבתי מוהאהבה החזקה הנפלאה איני יכ
הבים נאמנים אמתיים ולם אנשים אחים אונמצא בכל העלא  כי באמת

ואנחנו צריכים לשמֹר עצמנו מאֹד , יתה זֹאת מן השמיםיה' מאת ה. תנווכמ
  כי ראוי לנו לאהֹב , כחוט השערה אפילום ושלא תפגם האהבה חס ושל
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 נצחתי אנצח גמרתי ואגמור
 !...אני נהר המטהר מכל הכתמים 
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מחמת שזכינו , עצמנו ביתר שאת ויתר עֹז
, לםותר מכל העורא כזה יור אמת נולידע מא

ויש לנו חלק בפרסום והתגלות הצדיק 
  .כתר מלוכה וויתנו ל, לםוהאמת בע

תך תמיד באמרי פי ואני מחבק א
ך חמימות ות מתות חמות ותחנובתפל

בים וחיים ט' תן לך היועמקות נשמתי שי
ואֻרכים ויעלה נר הצלחתך לעילא ולעילא בכל 

שתקשר עצמך באמת  עיקרוה, אשר תפנה
  .בחר האמתלרֹאש ֻמ

בהירודים  אפילומאיר בכל ישראל ו משההצדיק בחינת 
. ומחזקם תמיד עד שמזכם', וכו" ודומלֹא כל הארץ כב"קים מאֹד כי ווהרח

  . באמת ואשרי שיאחז ב
ר ום בכל דום ויומח וגדל תמיד בכל יורח וצור הצדיק האמת הוא פוא

לה מדרגה ווע רחוצץ ופרק הוא , מד כלל על מדרגה אחתוע ור ואינווד
ויתגלה  וף יגמֹר את שלוף סועד שס', צץ ציץ וכויצא פרח ויווי, לדרגה

וידע כל "ויֻקים ', ידעו את ה ֻכלםלם עד שוהאמת בשלמות לעיני כל באי ע
ר הצדיק האמת יהיה נגמר ושלמות התגלות א עיקר". ופעול כי אתה פעלת

הנמשכים מהשקר ויבטל כח ת ונומעו ֻכלםציא את וידי מלך המשיח שי-על
ת ומשטות וטעות של חכמ ֻכלםציא את ווי, מהשקר ויצר הרע שיניקת

ידי זה -ועל, ת של שקר והבלונקים מאמונות הנמשכים ויות וכפירוניוחיצ
נה השלמה שאין אחריה וא הגֻאלה האחרויתברך ותב' ישובו ישראל לה

  „Ï‡¯˘ÈÂ¯Ò „· ‡ ,המצפה תמיד לישועתך בזה ובבא - הבךוא             .גלות
  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

שזה פחד איך שהיינו , )הגויים(הרגשתי אותם ...   �                       
ואנחנו חיים  ,נאבדו הם, מיני נשק ואיך הגויים היה להם כל ,נאבדים

 ,והם רצו להרוג, ייםאני זוכר עכשיו כמה היה לנו פחד מן הגו, וקיימים
אבל , גיבורי כוח, בצפת היו חזקים!... והיה להפך, ולאבד ולהרוג להשמיד

נינצל מן  איך }פקפוק{לא היה שום , אנחנו בטבריה היינו כמו מתים
לא היה לה מה  האימא, אוי, "תקבצנו והצילנו מן הגויים", הצילנו ?הגויים
 ,במה לחיות לא היה להם ,לא היה להם חלב וגם הילדים הקטנים, לאכול
נותן  ',תורת אמת, יתברך הציל אותנו מן הגויים ונתן לנו תורה והשם

היה , גם עכשיו להגויים ערבים היה להם בתים והיה להם בהמות', התורה
? ניצלנו מן הגויים איך, לא היה לנו כלום ואנחנו, טוב כל, חמאה ,להם חלב

, ים כולם שלהם והחלב שלהםהבת... }כולנו{האבא והאימא ואני אמרנו 
, הכל בשבילנו, אין להם כלום... לא עזים ולא אין להם, אנחנו גירשנו אותם

  ...היה לנו כל טוב, הבתים שלנו, והנשק זה כבר הכל שלנו
והגויים , זה כל חיותנו לנצח נצחים, באמונה, להאמין בתורה באמת...

, הם אוכלים, בןנותנים להם ת ,כמו שמסתובבים חמורים, כמו חמורים
ארץ  ,ארץ ישראל, ואנחנו עם קדוש ,עומדים ואוכלים כסדר יומם ולילה

? מה יש להם?  מי יש לו,קודשי הקדשים ,בית המקדש, ירושלים, קדושה
  ...אין להם כלום

, כולנו חיים? הילדים חיים ואיך ?אני מתפלא איך אני חי עד היום...
עד מאה   אני נשארתי לבדירק, הם נפטרו, להם כל טוב ורק אלו שהיה

  ...ושלוש שנים
 

  )'ג,  ספירת העומר–עצות המבוארות (

ט שערי "מ ט ימי הספירה הם כנגד"מ�                                          
ט אותיות שבשמות השבטים בני יעקב אבינו עליו "תשובה שהם כנגד מ

ולשוב אל ,  לעסֹק בתשובהצריך, ובארבעים ותשעה ימי הספירה. השלום
השם יתברך על ידי ארבעים ותשע אותיות וארבעים 

כי כל איש . כמבֹאר למעלה, ותשעה שערי תשובה
 מישראל שייך וקשור לאות מֻיחדת שבאותיות

ורק . השבטים ולשער מֻיחד משערי תשובה
על ידי תשובה אמתית יכול כל אדם לזכות 

להגיע לאות של השבט ולשער התשובה 
ובחג השבועות הוא שער . יכים אליוהש

ועל ידי שער זה , החמשים דתשובה
מתקרב השם יתברך אל בניו ברחמים 

גם צריך לדעת כי אמירת . גדולים
ובפרט אמירה במתינות , תהלים

מֻסגלת מאד  לעורר , ובהתעוררות
באֹפן שהתשובה תביא לאות של  ,לתשובה

, ולשער השייך לו, השבט ששייך לאדם זה
בתורה ) סימן עג(ן חלק שני "ר בלקוטי מוהרכמבֹא

על כן צריך להיזהר מאד ". תהלים מֻסגל לתשובה"

באמירת תהלים בכוונה מֻרבה בימי 
כדי לזכות לתשובה אמתית , הספירה

היינו מכל , והזדככות מכל מיני טומאות
, מיני אפיקורסות ומכל מיני פגמי אמונה

נו כדי שהוא ישוב אלי, ולשוב אל השם יתברך
  .כמבֹאר למעלה, ברחמים, ביום טוב שבועות

' זכור רחמיך ה", של עולם רבונו...   ����
זכור נא החסד הנפלא ". וחסדיך כי מעולם המה

אשר הוצאתנו , והנורא אשר עשית עמנו
וגלית לנו , ממצרים בכֹח גדול וביד חזקה

, אמיתת אמונת אלקותך באור גדול ונפלא ונערב
כדי לגלות , ולים ונוראיםועשית אותות ומופתים גד

ומאז . אלקותך ואחדותך וממשלתך אשר בכל משלה
והכנסת , ט שערי ֻטמאה"והוצאת אותנו ממ, קרבת אותנו לך לעם קדוש

ט אותיות "ט שערי תשובה הכלולים במ"שהם מ, ט שערי קֻדשה"אותנו במ
ט "וברחמיך הרבים צווית אותנו לספר כנגד זה מ. יה-שיש בשמות שבטי

ידי -למען נזכה על, כדי לטהר נפשות עמך ישראל מֻזהמתם, ספירהימי ה
ט שערי ֻטמאה "לצאת ממ, מצוות ספירת העומר לצאת מֻטמאה לטהרה

  . ט שערי קֻדשה"ולכנוס במ
זכנו בחסדיך העצומים לקיים מצוות , מלא רחמים, של עולם רבונו  ����

שנזכה , בקֻדשה גדולה ובהתעוררות נפלא ונורא ספירת העומר בזמנו
ולצאת מכל , לשוב אליך באמת ידי קֻדשת מצוה נוראה הזאת-להתעורר על

ידי מעשינו -לבער מקרבנו כל מיני ֻטמאות וֻזהמות שנדבק בנו על, ֻטמאותינו
 כי אתה .הושיענו בכל מיני ישועות, של עולם רבונו, של עולם רבונו. הרעים

ותנו ממקומות כמה גדול כחה להוציא א, יודע הכח של כל מצוה ומצוה
של ספירת   ובפרט מצוה הזאת,שנפלנו לשם בעונותינו הרבים ולקרבנו אליך

שהיא תחילת התקרבות ישראל , שהיא הכנה לקבלת התורה, העומר
ט "כדי לצאת ממ אשר נתת לנו מצוה הקדושה הזאת, לאביהם שבשמים

  . ט שערי הקֻדשה"ולכנֹס למ שערי ֻטמאה
בתכלית  שאזכה לקיים מצוה הזאת, זכני במקום שאני שם עכשיו  ����

ואתה תמלא רחמים . השלמות האפשרי לאיש כערכי לקיים מצוה הזאת
מחֹל , ותוציאני מהרה מֻטמאה לטהרה, זה-ידי-ותעזרני ותושיעני על, עלי

עד אשר נזכה . ומאפלה לאור גדול, משעבוד לגֻאלה, מיגון לשמחה, לקֹדש
ה תשוב אלינו ותפתח לנו שער שאת, ביום החמישים, בחג השבועות הקדוש

באֹפן , ותשפיע עלינו רחמים גדולים וחסד עליון משם, החמישים הקדוש
 מתוך –' לקוטי תפילות ב(שנזכה לתקן הכל ולשוב אליך באמת תמיד 

  :)ו"תפילה ל
  

  )מא- סימנים מ–' ת חלק ב"ימי מוהרנספר (

, בה ברחמיוו לטתווהנה השם יתברך מסבב סב... ☺                        
וכל מה שנעשה , )סנהדרין לז(לם ומר בשבילי נברא העויב כל אדם ליוח
לברכה בפרוש  ונוובפרט אנכי שאמר לי רבנו זכר ולם הכל נעשה בשבילובע

לם ומר בשבילי נברא העוב אדם ליכי חי, בעת הנסיעה לאומאן שהכל שלנו
לם בששת ובריאת הע ענייןל ותי עמוכן שתף א-ואם' סעים כאן וכווכי הלא נ

  : ימי בראשית
א וזרים לי לבות השם איך מן השמים עווהנה ראה ראיתי נפלא☺ 

אי לטשערין ספרו לי ולאיב ולאדעס כדי שאסע לארץ ישראל כי בבולניק
 ויאיר בא לבית אמ ויב נרירנו הרב שלמה בן רבי לוה הרבני מ"מיד שה

לאיב ותכף הבנתי וו לניקע לאביולנס וובדעת, הוא שם עדייןו, בעתים הללו
א ודבר ריק הוא ומן השמים הוא כי על ידי זה אוכל גם כן בנקל לבלא  כי

תא חדא וכן היה אחר כך שנסעתי ויחד בצו וע עמולנס היינוד, לאיבולניק
הייתי ולא  הייתי באדעסלא  יחד ולולא זאת בודאי ועמ

 עדייןם אבל אף על פי כן ובארץ ישראל חס ושל
רק בכל פעם ,  בגוף הנסיעההייתי מֻספק

יאיר  ושנזכרתי בדעתי שרבי שלמה נר
ררתי תכף והבנתי ובקרימינטשאק נתע

שהשם יתברך ברחמיו מרמז לי בזה 
לא  ע לארץ ישראל כיושאני צריך לנס

בעת הזאת לקרימינטשאק  עכשיובא 
אם בשבילי וכן היה בעזרת השם - כי

  :יתברך
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