
!  ובא השמש וטהר ואחר יאכל מ!  
     הקדשי. ... 

(אוצר היראה & מקוה, ב') 

זה שנטמא ורוצה להטהר צרי- טבילה 
במקוה, כדי להמשי- עליו קדושה וטהרה 
ממקוה העליונה, שהוא בחינת מקוה של 

שבועות שהוא בחינת שער החמשי6, שהוא 
שורש התורה, בחינת הארת רצו7 העליו7 

שמאירי7 הצדיקי אמת שה6 בחינת משה, 
בלב כל ישראל, שיאיר לה6 בכל מיני חוש- 

ואפלה, שעל ידי זה מעלי7 את הנפשות, 
מבחינת שמד חס ושלו6 לרצו7, ומש6 נמש- 

הטהרה לכל הטובלי6 במקוה להטהר 
מטומאת7. 

 
! א- א: על פי שהצדיקי6 אמתיי6 

עושי6 ע6 נפשות ישראל מה שעושי6, 
להאיר לה6 הרצו7 ולהעלות6 מטומאה 

לטהרה, א: על פי כ7 הבחירה ביד כל אחד, 
וצרי- כל אחד להמשי- על עצמו הרצו7 
דקדושה ולקשר לזה כל מחשבתו ולבו. 

 
! והעיקר, שצרי- להמתי7 עד גמר 
הישועה, כי בכל יו6 עושה הש6 יתבר- 

חדשות לגמרי בשביל תיקו7 נפשות ישראל, 
שזה בחינת טהרת הטמאי6, שצריכי7 
להמתי7 עד הערב שמש, ויש שצריכי7 

להמתי7 יותר, כמבואר בפני6. 
 

! והעיקר, להתחזק בכל אלו הימי6 
שאינו זוכה עדיי7 לשלמות טהרתו, א: על פי 

כ7 יצפה לישועה ויתחזק בכל פע6 ברצונות 
חזקי6 להש6 יתבר-, עד שיזכה ליו6 

ישועתו שהוא בחינת גמר טהרתו לגמרי, ואז 
יאכל מ! הקדשי. (לקוטי הלכות & ברכות 

השחר & הלכה א', אותיות מ"א מ"ו).  
 

!   כאזרח כגר יהיה לפני ה'... 
(ליקוטי הלכות & שילוח הק7 ד' & י"ג) 

וזה שהזהירה התורה בכמה מקומות 
כאזרח כגר יהיה לפני ה' ככ6 כגר, וכ7 

הרבה, להורות ולגלות שהתורה לא ניתנה 
לאלו לבד או לאלו לבד, רק לכול6 ניתנה & 
לגדולי6 וקטני6 ולבינוניי6, באיזה דרגא 

שהוא. 
 

! כי האזרח מרמז על גדולי הצדיקי6 
שכבר נזק7 במעשיו הטובי6, והגרי6 מרמז 

על תכלית הפחותי6 שעשו עד הנה מעשה 
עכו"6 וג6 עדיי7 בוודאי אינ6 טהורי6 

לגמרי מזוהמת חטאת6. 
 

! וא: על פי כ7, לכול6 ניתנה התורה 
בשווה, ואפילו הגדולי גדולי6 צריכי7 לקיי6 

מצוות התורה בפשיטות, ואפילו הפחות 
שבפחותי6 מועיל לה6 מצוות התורה והוא 

חייה6 לנצח... 
 

!  וכל זר לא יאכל קודש... 
(לקוטי הלכות & הכשר כלי6 ג' & א') 

... כל המאכלי6 הקדושי6 ביותר 
אסורי6 ג6 כ7 למי שאינו ראוי לה7, באיסור 

חמור מאד. כי מחמת שה6 קדושי6 
בקדושה יתירה מאד, אי7 כח בהמקבל לקבל 

החיות והקדושה המרובה הנמש- על יד6. 
 

! ועל כ7 א6 ירצה לאוכל6 חס ושלו6 
מי שאינו ראוי לה6, הוא גור6 שבירת כלי6 
מחדש, בחינת ריבוי השמ! גור. כיבוי הנר. 

! ועל כ7 כל זר לא יאכל קודש, כי אי7 
בו כח לקבל החיות המרובה הנמש- על ידי 

אכילת קודש, שזהו בחינת ריבוי השמ7 
שגור6 כיבוי הנר, שזהו בחינת שבירת כלי6 

שמש6 עיקר יניקת הסטרא אחרא... 
 
 

ל"ג בעומר 
 (מתו- הקדמת הספר קיצור לקוטי מוהר"7) 

 # רבי שמעו7 ב7 יוחאי. הבטיח שלא 
תשתכח תורה מישראל על ידו. כמובא 

בדברי רבותינו, זכרונ6 לברכה (שבת קלח:): 
כשנכנסו רבותינו לכר6 ביבנה אמרו: עתידה 
תורה שתשתכח מישראל. ואמר רבי שמעו7 

ב7 יוחאי שלא תשתכח. שנאמר: כי לא 
תשכח מפי זרעו. וכמבואר בזהר (נשא 

קכד:): בהאי חבורא דאיהו ספר הזהר 
יפקו! בה מ! גלותא [על ידי החיבור הזה, 

שהוא הספר הזוהר, יצאו מ7 הגלות]. 
  

 # ועתה בא וראה והב7, נפלאות 
נסתרות של תורתנו הקדושה. כי על כ7 סמ- 
רבי שמעו7 ב7 יוחאי עצמו על זה הפסוק כי 
לא תשכח מפי זרעו. כי באמת בזה הפסוק 

בעצמו, מרומז ונסתר סוד הזה, שעל ידי 
זרעו של יוחאי, שהוא רבי שמעו7 ב7 יוחאי, 

על ידו לא תשתכח התורה מישראל. 
  

 # כי סופי תבות של זה הפסוק: כי לא 
תשכח מפי זרעו, ה6 אותיות יוחאי.  וזה 

שמרומז ומגולה הפסוק: כי לא תשכח מפי 
זרעו & מפי זרעו דייקא; היינו מפי זרעו של 

זה בעצמו שהוא מרומז ונסתר בזה הפסוק, 
שהוא התנא יוחאי. 

  
 # כי על ידי זרעו של יוחאי שמרומז 
בזה הפסוק בסופי תבות כנ"ל, שהוא רבי 

שמעו7 ב7 יוחאי, על ידו לא תשכח התורה. כי 
בזוהר דא יפקו! מ! גלותא כנ"ל. 

  
 # ודע שסוד רבי שמעו7 בעצמו, הוא 

מרומז בפסוק אחר. כי דע כי התנא הקדוש 
רבי שמעו7 הוא בחינת (דניאל ד'): עיר 

וקדיש מ7 שמיא נחית & ראשי תבות שמעו! 
וכו' 

 
 
 

 (לקוטי תפילות א', מ"ז) 
 $ רבי שמעו7 ב7 יוחאי עיר וקדיש מ7 

שמיא נחית, בוצינא קדישא, בוצינא עלאה, 
בוצינא רבא, בוצינא יקירא, את6 הבטחת6 

לישראל שלא תשתכח התורה מישראל על 
ידכ6, כי בזהר דא יפקו7 מ7 גלותא. 

  
 $ ואפילו בתוק: ההסתרה שבתו- 

הסתרה בעקבות משיחא באחרית הימי6 
האלה, הבטחת6 שא: על פי כ7 לא תשכח 

התורה מפי זרענו, כמו שכתוב: ואנכי הסתר 
אסתיר פני ביו. ההוא על כל אשר עשה, 

וענתה השירה הזאת לפניו לעד כי לא 
תשכח מפי זרעו. 

  
 $ והנה עתה הגיעו הימי6 אשר אי7 לנו 
בה6 חפ>, כי אר- עלינו הגלות ומש- עלינו 

השעבוד, ובכל יו6 אנו הולכי6 ודלי6, ומטה 
ידינו מאד כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב. 

  
 $ כי נשארנו כיתומי6 ואי7 אב, ואי7 מי 

יעמוד בעדנו והנה בתוק: סו: הגלות המר 
הזה, וכבר התחיל להתנוצ> התנוצצות משיח 
מימי האלהי האר"י זצ"ל, ועמ- בית ישראל 
משתוקקי6 ומתגעגעי6 מאד להש6 יתבר-, 
והכל חפצי6 ליראה את שמ- בהשתוקקות 

נמר> ונפלא אשר לא היתה כזאת מימי קד6 
הקיצותי ועודי עמ9, באתי עד ק> כל הדורות 

ועודי עמ- עדיי7 אנו אחוזי6 ב-, 
ומשתוקקי6 לעבודת- בכלות הנפש. 

נא לשמור על קדושת הגיליון ולא לקרוא בזמן התפילה 
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 $ אבל א: על פי כ7, ג6 גודל רחוקנו ממ- 
בעתי6 הללו הוא ג6 כ7 בלי שיעור, כי טבענו 

ביו! מצולה ואי! מעמד באנו במעמקי מי. 
ושבלת שטפתנו וראה את עמ- ישראל 

מרודי6 מאד, אשר אי אפשר לבאר ולספר 
גודל התגרות הבעל דבר אשר התגרה בנו 

מאד, עד אשר הפיל אותנו מאד. 
  

 $ והנה אנכי בעניי מי אנכי לספר צרות 
ישראל, רק את6 לבד ידעת6 את כל המעמד 

ומצב של ישראל באחרית הימי6 האלה. 
  

 $ א-, באתי לספר ולצעוק עלי ועל נפשי, 
על עוצ6 רחוקי מהש6 יתבר-, ועוצ6 פגמי 
ועוונותי הרבי6 ופשעי העצומי6, ועל אלה 

אני בוכיה עיני עיני יורדה מי., כי  איני 
יודע  שו6  דר-  אי-  להחזיר לי הכח 

דקדושה, ואי- לזכות לתשובה שלימה, 
ובאיזה דר-  אתחיל לעזוב דרכי הרע 

ומחשבותי המגנות, ואי- ובמה אזכה לתק7 
קלקולי6 ופגמי6 כאלה לא ידעתי נפשי, 

אנה אני בא, אנה אולי- את חרפתי העצומה, 
אנה אברח, אנה אטמ7 מפני בשתי וכלמתי. 

  
 $ ואמר להרי6 כסוני ולגבעות נפלו עלי, 

אוי מה היה לי, אוי מה היה לי, על כ! 
אמרתי שעו מני אמרר בבכי, אולי יחוס אולי 

ירח6, כי אי7 מעצור לה' להושיע ג6 אותי 
בעת הזאת, כי הרבה רוח והצלה לפניו, כמו 
שכתוב: ה! כל תוכל ולא יבצר ממ9 מזמה, 
ומי יאמר ל9 מה תעשה.  על כ7 באתי כעני 
בפתח, רש דל ואביו7, נגוע ומעונה, מבולבל 

ומטור: עני וכואב, לצעוק ולזעוק לפני הדרת 
קדשתכ6. 

  
$  ... רבי רבי שמעו7 ב7 יוחאי, זכרו זאת 

ותשימו על לב, שזכינו בדורות הללו לשמוע 
נפלאות נוראות גדולתכ6 אי- מרומז בתורה 

שעל ידכ6 לא תשכח התורה, כי הפסוק 
שהבאת6 ראיה ממנו, שהוא כי לא תשכח 
מפי זרעו הוא סופי תבות יוחא"י, ושמכ6 
הקדוש בעצמו מרומז בפסוק ע'יר ו'קדיש 

מ'! ש'מיא נ'חית אשר את6 לבד יודעי6 סוד 
דברי6 האלה, את6 לבד יודעי6 גדולת 

ההבטחה שהבטחת6 לישראל שהתורה לא 
תשכח מישראל על ידכ6, ואי- משה רבינו 

עליו השלו6 נבא על זה בתורתו הקדושה 
מקוד6. 

 
$ על כ7 באתי להזכיר, נא רבותי 

הקדושי6, חמלו עלי ואל תסתכלו על כל 
הרע שעשיתי מעודי עד היו6 הזה, במחשבה 
דבור ומעשה, אשר המריתי אמרי אל ועצת 
עליו7 נאצתי אל תביטו במעשי הרעי6, ואל 
תעשו עמי כחטאי, ואל אקו> בעיניכ6, על 

אשר זה כמה אשר מעוררי6 אותי באלפי6 
ורבבות רמזי6 והתעוררות, ובכמה מיני 
עצות נכונות בכל יו6 ובכל עת, להתקרב 
להש6 יתבר-, ואני בעוצ6 קשיות עורפי 

קלקלתי ופגמתי בכל זה, ולא הטיתי אוזני 
ולבי לכל זה, חוסו עלי ואל תשיתו לב לכל 
זה, ואל יחר אפכ6 בי חלילה, רק תחשבו 

מחשבות עוד מעתה לבל אהיה נדחה מהש6 
יתבר- ומכ6 חלילה. 

$ כי עדיי7 אי! מעצור לה' להושיע ג6 
בעת הזאת כי אי7 לי שו6 כח עתה אלא בפי 

לבד, וג6 זה מאתו יתבר- אשר לא עזב חסדו 
ואמתו מעמי, ונת7 כח ליע: כמוני, לדבר 

עתה מעט דברי6 האלה ועל זה תמכתי 
יתדותי, שתרחמו עלי ותעשו את אשר אזכה 

לשוב באמת להש6 יתבר- (ולבא לאר> 
ישראל מהרה בשלו6, ולדבר כל זה ויותר 

מזה ש6 על ציו7 שלכ6 הקדוש). 
 

$ וה' הטוב ברחמיו ישמע תפלתכ6 
ויעזור ויג7 ויושיע אותי ואת כל ישראל 

למענכ6, ויחזירני בתשובה שלימה לפניו 
מהרה, ויאחזני ולא ירפני, ואל יעזבני ואל 
יטשני בשו6 אופ7, עד שאזכה לשוב אליו 

באמת, ולהיות כרצונו הטוב מעתה ועד 
עול6, ולתק7 בחיי את כל אשר פגמתי, בכח 
וזכות הצדיקי6 אמתיי6, אשר עליה6 לבד 

אני נשע7 לסדר דברי אלה לפניה6 ולפני 
הש6 יתבר-, בעל הרחמי6 יודע תעלומות. 

$ ה' יגמור בעדי, ה' חסד9 לעול. מעשי 
ידי9 אל תר:, הוציאה ממסגר נפשי להודות 
את שמ9, בי יכתירו צדיקי. כי תגמל עלי. 

 
 
 

(לקוטי מוהר"7 ח"ב, ס"ו) 

☺ הצדיק הוא מוכרח לעשות תשובה 
בעד ישראל, דהיינו כשיוצא אחד חו> לשורה 
ופורק עול, אזי הצדיק מוכרח לעשות תשובה 

בשבילו. 
 

☺ על פי משל, שפע6 אחד נסעו שני בני 
אד6 ע6 סוס מבוהל ומשוגע, ונשא אות6 

הסוס והשליכ6 מ7 העגלה. ועמד אחד 
והתחיל להכות את הסוס באגרו:, והכה 
אותו הרבה. ושחק ממנו השני, ואמר לו: 

הלא אתה מכה את יד-, ומה תועיל להסוס 
הכאה זו? רק אתה צרי- לקח רצועה שמכי7 

בה הסוסי6, להכות אותו. והל- ועשה כ7, 
ולקח רצועה והתחיל להכות את הסוס. ועמד 

הסוס ור> בבהלה גדולה, וברח ונשא אות6 
והשלי- אות6 לתו- רפש וטיט, והסוס ברח 

לו להל7. נמצא, שג6 זה אינו עצה טובה. 
ויעצו אותו שיעשה כ-, שיקח חבל יפה, 

ויקשר את הסוס לאיזה איל7, ויכה אותו 
הרבה, ובזה ילמדו להיטיב. ועשה כ-, והכה 

הסוס הרבה, ונתייגע. וראה, שג6 זה אינו 

עצה טובה, כי אינו כדאי הסוס כלו בעד 
היגיעה והקצר רוח שיש לו על ידי ההכאה, 

ואי7 תקנה לסוס כזה רק לירות אותו על ידי 
קני שרפה, וזה צר לו. 

 
☺ כ- כשאחד יוצא לחו>, ואינו מתנהג 
כשורה � אי7 יכולי7 למצוא עצה מה לעשות 

לו, כי היה אפשר להעניש אותו בעצמו או על 
ידי שליח או באופ7 אחר, א- כל העונשי6 

ה6 נוגעי6 להצדיק בעצמו, כמו שמצינו אצל 
הש6 יתבר-, שבכל צרת. לו צר (ישעיה 

ס"ג), כי ה6 חלק אלו&ה ממעל, ועל כ7 כשיש 
לה6 צרה, חס ושלו6, לו צר, כביכול; כמו כ7 

אצל הצדיק ג6 כ7, כי ג. ענוש לצדיק לא 
טוב (משלי י"ז), כי העונש שמעניש את אחד, 

הוא נוגע להצדיק בעצמו. 
 
 
 

  
(אוצר היראה & צדקה וגמילות חסדי6, ד'&ה') 

& על&ידי צדקה, זוכי7 לאור הפני6 
ולהתנוצצות המוחי7 ולבני7 בית המקדש 

ולחיי6 נצחיי6. 
 

& על&ידי צדקה,  זוכי7  להכניע  מצח  
הנחש שורש חכמת הטבע,  ולחזק אמונת  
הרצו7  בעול6,   שידעו  הכל שהכל מתנהג 

רק ברצונו יתבר-, וזוכי7 לבטל כל הספקות  
שיש  באמונת הרצו7,  ועל ידי זה ממילא 

מתחזק הרצו7 של אד6 שירצה ויכסו: רק 
לעשות רצונו יתבר-, כי סו: כל  סו:  מה 

יהיה התכלית ממנו וכו'. 
 

& ועיקר הצדקה הוא לת7 לעניי6 
הגוני6   המקרבי6 ונכללי6 בהצדיקי6 

אמתיי6 זקני6  דקדושה, המוסיפי6  
קדושה  ודעת  בכל עת, בפרט כשזוכי7 לת7 

צדקה בשביל שידפסו  ויתרבו  ויתפשטו  
ספרי6  קדושי6,   המבארי6 כל הדרכי6 

והעצות  שיש  בהתורה, אפילו בנגלה 
בהוראת איסור והתר וכיוצא, בפרט  ספרי6 
קדושי6 כאלו המביאי6 לידי קיו6 התורה, 

ולחזק את האד6 תמיד בכל מה שיעבור 
עליו, ולבטל כל הספקות וחלישות הדעת 

שעוברי6 על האד6, ומחזיקי7 אמונת הרצו7,  
ולהיות האד6 חזק ברצונות וכסופי6 

קדושי6 תמיד,  בודאי הצדקה שנותני7 
בשביל ספרי6 כאלו יקר מכל. כי על ידי זה 

נתבטל ביותר מצח הנחש, ודעת חכמי הטבע 
הכופרי6 או מטילי6 ספק ברצו7, שזה עקר 

תקו7 הצדקה כנ"ל. 
 

& ועל כ7 בודאי, אי7 ק> לשכרו, ועל זה 
נאמר וצדקתו עומדת לעד, והוא  מבחינת  

עושי  צדקה בכל עת, על&ידי שלומדי7 על ידו 
בכל עת הספרי6  הקדושי6,   שמכניסי7  

קיו6  התורה  בעול6  (לקוטי הלכות & ברכת 
השחר & הלכה ה', אות ל"ו וכו'). 
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אחינו בית ישראל
 

העלון צריך את תרומותיכם
אנא מכם, 

 

צדקה וחסד
 

בכל סניפי הדואר, חשבון מס'
 89-2255-7

 

תזכו למצוות 


