
  

עלון�
��ד"שעת

��

  ��לזכות�לכל�הישועות�ןַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן מאומטוב�להגיד�ולשיר���

 )סז',�מ�ב"קל(.�ְתָּבַרְך�ְּביֹוֵתרַהַּצִּדיק�יֹוֵתר�ִמְתַּגֵּדל�ּוִמְתָּפֵאר�ֵׁשם�ַהֵּׁשם�ִים�ל�ַמה�ֶּׁשִּמְתַּגֵּדל�ּוִמְתָּפֵאר�ֵׁשָּכ

‰ ¯·„ÈÂ ' ¯·„Ó· ‰˘Ó Ï‡... )א, במדבר א(  

 :רשהוא מקום הפק, קבלו התורה במדברישראל 
 ,ולין לשלֹט בולם הפקר כמדבר והכל יכו נחשב כל הע,רהובלא הת

רה והן בכל ולם קֹדם קבלת התוכי באמת הן בכלליות הע. םוחס ושל
ם את יקי מום ואינוהג כשורה חס ושלו נו כל זמן שאינ,אדם בפרטיות

 כי אין הפקר ,לם והאדם הם בבחינת הפקרום אז העורה חס ושלוהת
 ומה יהיה ממנו בעלמא ו ותכליתושבין על אחריתול מזה כשאין חוגד

 כי , כי אי אפשר להמלט מן המיתה בשום אֹפן,ודאתי לאחר פטירת
 ,א משיח במהרה בימינו גם אז יהיה ֻמכרח כל אדם למותולו כשיביאפ
 וכמ לא , ימותולו משיח בעצמירוש שאפיל בפ"נו ז שאמר רבוכמ
 ,ל"כן הוא כנ לא א משיח תתבטל המיתה כיולם שכשיבושבין העושח

למי עד ולם ארֹך לעוואם כן מאחר שאי אפשר להמלט מזה ואז יהיה ע
 ומפקיר ות לבולך אחר תאוול מזה כשהו היש ֻמפקר גד,ולנצח נצחים

  ן שאמר "ת הרול ונדפס בשיח" ז שאמר רבנוו וכמ, מחיים נצחייםועצמ
לין ויתברך כי יכ' דת הול שהפקרות אין צריכין לעב"רבנו ז

פי שאצלי  על  אף:ואמר. ת איש כשר בלי הפקרותולהי
 , כי אדרבה להפך הוא ֻמפקר,אין זה הפקרות כלל

יתברך זהו '  בשביל הו מפקיר עצמונו מי שאיניהי
לו מה יכן אפ פי על אך אף, ֻמפקר באמת

גם זה אין ' לם הפקרות וכוונקרא אצל העש
ת איש כשר בלי ולין להיוצריכין כי יכ

  . ן שםי עי,הפקרות
' לך בדרכי הו הונמצא שבאמת זה שאינ

ל מזה וזהו ֻמפקר באמת כי אין הפקרות גד
ב אמתי ונצחי ושמפקיר חיים נצחיים וט

לם הזה ובשביל שעה קלה בשביל תענוגי ע
יו מעֹרבים במרירות בר וכל תענוגושהוא כצל ע

דף אחר ות ואין שום אדם שרובון ומכאובכעס ויג
 כי כל ימיו ,לם הזהו נחת ותענוג בעולם הזה שיהיה לוע

ת ות ויסורים ודאגולם הזה מלא פגעים וצרות כי העובוכעס ומכא
  ה אין רגע בלא פגע אין " וכמובא בשל,ל בכל עת ובכל שעהוומרירות גד

ם אחר שבאמת ווכמבֹאר אצלנו במק. ין שםי ע,'וכו' שבוע אין שמטה וכו
ב באדם כי וובודאי אין ט. לם הזה כללו עואין נמצא גם אחד שיהיה ל

' ף תמיד אחר התכלית האמתי תכלית הנצחי שהוא לעבֹד את האם לרדֹ
נמצא מי . ב אמתי לנצח נצחיםו שזהו ט,בות טותמיד לסור מרע ולעש

ת הוא בחינת ֻמפקר ובאמת הוא ורה ומצוו עֹל תו מקבל על עצמושאינ
 ו וכמ,ולין לשלֹט בו יתברך והכל יכוהפקר כי נסתלק ממנו שמירת

ן שנבאו להם הנביאים ושמצינו בכלליות ישראל כשחטאו בימי בית ראש
 הנני :ד" שכתוב בירמיה לו כמ,ם" הפקר וישלטו בהם העכוושיהיו כמ

רא לכם ו שם הנני קי"רש רשיופ. 'אל החרב וכו' ר נֻאם הוקֹרא לכם דר
צא בזה ווכי' ן לכם ותהיו הפקר אל החרב וכוור מאתי שאיני אדודר

תיהם ונו כי מחמת עו,המקדש  וזהו בחינת ֻחרבן הבית.בכמה פסוקים
  . ידי זריםו עד ששלטו ב,המקדש יתברך את הבית' הפקיר ה

 ואין ,םו חס ושל,רהוזבין את התורה וכן כשעוכי קֹדם קבלת הת
 כי ,ם בבחינת הפקרולם חס ושלואזי הע, םו חס ושל,תהוימין אימק

  עלולם ומלֹאווישראל זכו בכל הע. רהוידי הת לם הוא עלוקר קיום העיע
 כי מדבר ,רה במדברורה ובשביל זה קבלו ישראל את התוידי קבלת הת

ידי  לם מן ההפקר עלות שישראל זכו בכל העורו לה,ם הפקרוהוא מק
לקוטי . (רה הכל נחשב כמדבר שהוא הפקרורה כי קֹדם קבלת התוהת

 )'אאות ',  הלכות הפקר ונכסי הגר ג–הלכות 
  

Ï‡¯˘È È�· ˙„Ú ÏÎ ˘‡¯ ˙‡ Â‡˘ ... )ב, במדבר א(  

רה אמתיים הם צמצומים וכלים נפלאים להמשיך על וכל החדושי ת
אך לזה צריכין שיתחברו . דה כראוייף בהדרגה ובמור האין סוידם א

שאי , כי צריכין לזה כלים רבים. ת מישראל ביחדות רבושבאהבה נפ
ת שמתחברים יחד באהבה וידי אלפים נשמ אפשר שיתתקנו כי אם על

 והכל כפי ,ל הזהור הגדועד שיוכלו לקבל בהדרגה כראוי א, כאיש אחד
היה עד שנתקבצו  לא רהוד מה שמתן תושזה ס, ור והמשכתוהתגלות הא

ל על "תינו זו כמאמר רב,םוה ובשלא מישראל יחד באהבובששים ִר
  . ' ויחן שם ישראל וכו:פסוק

אין , ת אלפי ישראלורבב'  שובה ה:ל על פסוק"תינו זווכן אמרו רב
כי הכל כפי ' ת ושני אלפים וכוות משני רבבורה על פחוהשכינה ש

ת מישראל באהבה ות רבושהוא כפי הקבוץ של נפש, רוהמשכת הא
שהוא התגלות  - בחינת השראת השכינה  כי אי אפשר להמשיך,םוובשל

ן ישזהו בחינת המני, ת מישראלות רבובוץ נפשידי ִק אלא על - ואלֹקות
ת ורה וכן אחר הקמת המשכן כדי להשרותם קֹדם מתן תושנצטוו למנ

רה והשראת השכינה כי וכי אי אפשר להמשיך קבלת הת.  עליהםושכינת
יקא נתתקנו ידי זה די שעל, ידי מספר כזה שהיה בישראל אז אם על

  .'ף וכוור האין סוכלים וצמצומים כאלה לקבל א
 שמדבר ,ת פרשת במדברורין קֹדם שבועוכן ק ועל
מנו : ל"תינו זו שאמרו רבוין בני ישראל וכמיממנ

ת שהיא קבלת וקר קֻדשת שבועיכי ע. ועצרו
  .ידי זה הוא על, רהוהת

ועל כן נסתלקו תלמידי רבי עקיבא בימי 
אז צריכין לתקן הצמצומים  ש,הספירה

ובהם היה תלוי לתקן , בשביל קבלת התורה
כי הם היו צריכים להמשיך , כל זה ביותר

דושי תורה נפלאים של רבי עקיבא רבם ִח
כמבואר (לעולם שהוא היה בחינת משה 

יתה יוהם פגמו בזה על ידי שלא ה, )בפנים
אוצר . (יקאיעל כן מתו אז ד, אהבה ביניהם

 לקוטי ועיין. ו" אות ט, ואחדותשלום -היראה 
  )ד" נ,'תפילת המנחה ז הלכות  -הלכות  

  

  )ז"ט מכתב -' אי הנחל ֵּבספר ִא (

  .ט"ח מרחשון תשי"חצות ליל ער, ה"ב    �                      
, ליקירי וחביבי כאישון עיני החושק וחותר לאחֹז בנֻקדת האמת

עושה חילים ' רוממה ימין ה' הימין , שלום וקול רנה וישועה באהלי לבו
  .מֻלמדי אמונה

צריך הרבה (מען דארף זיך זייער יאגין מען זאל נאך קענין חאפין 
  ).יגיעות שיוכל עוד לחטוף משהו

, ם המיתהום מתקרבים ליום ויו ובכל י,לכים ובאיםות הוימי החליפ
אבל על כל פנים , קוב ואם רחוובהכרח לילך בדרך הזה בלי ספק אם קר

 וואין נשאר מהאדם כלום כי אם מה שהכין לעצמ, ברול יעבֹר כצל עהכ
וצריכים על כל פנים מעתה להתחיל לחוס . לם הנצחיו לעותולאחר מ

ולהכין , ולרחם על עצמנו ברחמנות אמתי להכין צעדינו לעלמא דאתי
ת ולים ותאווואנחנו מלאי חטאים ופשעים גד, כך-ק כלוצידה לדרך רח

קים וואנחנו רח, עור וערך ומספריבה בלי שת וקלקולים הרורע
לו כמלֹא ידש אפיצאנו מהחֹל אל הקֹ לא יןיועד, מהתכלית מאֹד מאֹד

ובכן נתחזק ונתאזר . קשיםווצריכין למהר למלט על נפשנו מפח י, החוט
קון נפשנו וכל י תלוי שלמות תול לברֹח ולנוס אל הצדיק שבובזריזות גד

  !ות וגֻאלת ישראלותק
כך עד שיאיר -ל כלון בתֹקף גדואמת מאיר הארת הרצהצדיק ה

ידי -שעל, ברים על כל אדםושך ואפלה שעֻיפסק בכל מיני חֹ ולא לםולע
  ...!ןוזה מעלה מבחינת שמד לרצ
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  ! ת כאלהומי שמע פלא, מי ראה !הכל בשבילנו. ..    �
, אבל יש דברים כאלה שזה מפסיד הכל !לםוהיה בע לא דוע

הם , ליםולו רבנים גדיאפ, רבנים. כן, תושל התאו, השטותים של הכסף
  . ת רביוצים להיות ורועים בכל התאושקו

 ןיבפרט אמת כזה שעדי, האמת מנצח הכל, אבל הוא מנצח את הכל
  .לםולה בענתגלא 

. ת לגמריות חדשולים כאלה שאנחנו צריכים רפואוו אנחנו חיעכש
  ...ת כאלהורפוא

לקוטי 'ב, שובור של רבנו הקדאה בכל ִדוהוא ר, מי שמחפש באמת
 ו ולבורק להכניס את מֹח, 'תולקוטי תפל'ב', תוספורי מעשי'ב', ן"הרומ

  .יםיכה לקבל ולקואז הוא ז, באמת
ת ומעשי, אה בעיניווהוא ר, מת באמונה איזה חלק באומי שיש ל

  !הםואין כמ, לםואין בע, אין! לםוהיה בע לא יןיכאלה עד
 לא ןילב כזה עדי, דעת כזה, חכמה כזה !ולם אין בע-ת כאלו ותפל

יש כבר , לםוש כבר נמצא בעורבנו הקד !ו יתגלהיעכש. לםונתגלה בע
לקוטי 'יש כבר , כאלה' תוספורי מעשי'יש כבר , לםובע' ן"הרולקוטי מ'

לם ות ולהפֹך את כל העות ולרפאול להחיובור יכשכל ִד, כזה' תותפל
  ...פה מן היםמגיע לִט לא ןילה לנו עדימה שִג. להשם יתברך

, שו ולהכנס בהיכל רבנו הקד,לם הזהוכים לשבר באמת את העווכשז
  ...מה שזה, מה שזה, מה שזה

ת כאלה יש ורות, כזה' ן"רהולקוטי מ '-ים ית בעינולים לראויכ
הוא אמר שכל ? לםות כאלה יש בעושיח? לםובע

  !רהו הוא כלליות כל התושיחה של
  .אמר דבר כזה לא שום צדיק

עלים '.. מכתבים כאלה, מכתבים
 הוא ומי ששם לב, מכתבים כאלה', לתרופה

  ...אהור
לם והיה בע לא כאלה' תוספורי מעשי'

', בערגר ועני'.. כאלו' תוספורי מעשי'! יןיעד
שבע 'נה של הווהמעשה האחר', חכם ותם'

  ?מי, מי ראה כזה' בעטלירס
ל וים יכיים ועיניזנו אומי שיש ל

ת ולהרגיש ולהבין ול לראויכ, להרגיש
  ...אד לושזה ע

, בעוין שנימע.. דוד ועוד ועוד ועויש ע
  !תות חדשורפוא, ן חדשימעי

פה מן הים מה ת ִטוכה לראוהייתי ז לא אם
, עבר עלי מה שעבר. לםוהייתי חי בע לא -שזה 

  .ר כזהוכדי שאוכל להכניס בלבי א
 שצריכים הנשימה על ותם כמויש דבורים הרבה לדבר שצריכים א

  ...החיים
  

  ).ה-ד,  העומר ושבועות'ספ –עצות המבוארות (

טבילת מקוה בשבועות הוא  �                                                  
. ן גדול ועל ידי זה נמשך דעת גדול ונמשכים חסדים רבים וגדוליםתיקו

על , ון שבשבועות נמשך דעת גדול מאדוומכי, כי הרחמים הם כפי הדעת
אשרי האיש . כן יורדים ובאים מלמעלה חסדים גדולים ורחמים רבים

ובפרט הטבילה במקוה שהיא , שזוכה לקבל שבועות בקֻדשה ובכשרות
ועל ידי הטבילה . לת הסעיףיכמבֹאר בתח , מאדדאי מצוה גדולהובו

מקוה של . זוכים לקֻדשת שבועות, וקבלת היום טוב כראוי, בשבועות
, שבועות מרמזת גם על קֻדשת שער החמשים מחמשים שערי בינה

  .שמשם נמשך קֻדשה וטהרה על ישראל בשבועות
ינו שביום זה נמשך בכל שנה יה. בשבועות מקבלים את התורה � 

שזה עיקר קבלת ,  ידיעה חדשה לדעת ולהבין עצות לקיום התורהושנה
,  יתברך עבור קיום התורה'וכפי שכל אדם מרבה בתפלה לה. התורה

כן הוא , וכפי שכל אחד מתחזק ברצונות ובכסופים ונכסף לקיום התורה
זוכה מדי שנה בשנה לקבל בחג השבועות דעת גדול שנמשך מן השמים 

גם אפשר . כך מבֹאר בלקוטי הלכות.  קבלתהשזה עיקר, לקיום התורה
  .לקבל ביום טוב שבועות חיות חדשה ולהמשיך רפואה לריאה

- שנזכה לטהר ולקדש עצמנו בכל עת על,ועזרנו וזכנו והושיענו..   �
ידי -ונזכה להמשיך עלינו טהרה וקֻדשה גדולה על, ידי טבילת מקוה

נות והחטאים והעומכל , מאותלטהר עצמנו מכל הֻט, טבילת המקוה

, ינו ושפשענו לפניך מנעורינו עד היום הזהווהפשעים שחטאנו ושעו
-ותשפיע עלינו על. ידי המקוה הקדושה-ולהמשיך עלינו קֻדשה גדולה על

 שנזכה להמתיק ,תן לנו כֹח ותעזרנווִת. זה דעת גדול ורחמים רבים-ידי
נו ומעל כל כל הדינים שבעולם מעלינו ומעל זרע, ידי טבילת המקוה-על

ותושיע , זה-ידי-ולבטל כל הצרות וכל הגזרות רעות על, עמך בית ישראל
 ויֻקים מקרא .ידי טבילת המקוה הקדושה והנוראה מאד-לנו תמיד על

  . מושיעו בעת צרה',  מקוה ישראל ה:שכתוב
ותזכנו להמשיך עלינו קֻדשת המקוה של חג השבועות הקדוש   �

 וזכו לקבל את התורה ,קרבו ישראל אליךשהוא זמן מתן תורתנו שאז נת
ל עצמנו ונזכה ֻכלנו בחג השבועות לטבֹ. ידי טבילת המקוה-הקדושה על

שהוא רחמים , במקוה של שער החמשים של הקֻדשה, במקוה העליונה
  . ודעת גדול מאד, וחסד עליון, גדולים ורבים

ותעזרנו שנזכה להמשיך עלינו קֻדשת המקוה הזאת בכל השנה   �
ולצאת מהרה מחמשים שערי , ונזכה לטהר ולקדש עצמנו תמיד, להֻכ

ויֻקים בנו מהרה מקרא . ֻטמאה ולכנֹס בתוך החמשים שערי קֻדשה
 וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל ֻטמאותיכם ומכל :שכתוב

  ).ו"תפילה נמתוך , 'לקוטי תפילות א.. (גלוליכם אטהר אתכם
  

  )ל"רבנו ז מעשיות ומשלים מ–כוכבי אור (

 והיה חוזה ,שהיה מלך אחד: ל" זרבנומעשה שסיפר ☺                      
יהא  ,יקצרו התבואה בשנה זו עד זה הזמן לא וראה שאם, בכוכבים

קח קוצרים ונתייעץ ִל .והזמן היה קצר', וכו' נתקלקל כל התבואה וכו
 , כדי שיהיה להם הרחבת הדעת,תן להם כל התענוגים וכל צרכםוִל

ויספיקו לקצור קודם הזמן , לעבוד ביום ובלילה
ועבר הזמן , נגו ושכחועהת, אדרבא, והם .ל"הנ

ונתקלקלה כל . קצרו התבואה ולא ל"הנ
ידעו מה לעשות שהמלך  ולא .התבואה

   .ליהםעיכעוס 
 איך :ואמר להם חכם אחד עצה☺   

 ובזה שיביאו לו ,שהמלך אוהב איזה ציפור
, נחת רוח והתענוגאז על ידי ה, זה הציפור

אבל קשה מאוד להשיג  .מזה יכפר על הכל
ואין , במקום גבוה, כי הוא באוויר, הציפור

  .והזמן קצר, להם סולם
 כמו שהם :ונתן להם החכם עצה☺   

אז יעמידו את עצמם אחד , כמה אנשים
עד שיגיעו , למעלה מעלה, על חברו

כי כל אחד , הם רבו זה עם זה, אבל .להציפור
ועל ידי . וא יהיה למעלה וחברו תחתיורצה שה

ועל ידי זה . מריבתם התרשלו והציפור פרח
  .ל" על התרשלותם מקצירת התבואה כנ,נשאר להם הכעס מהמלך

והכל , ונתן לו כל התענוגים, יתברך ברא האדם' ין הוא שהיוהענ[☺   
 יתברך  ' ה ולעבוד  , בפגם הברית שיקלקל  קודם   התבואה  שיקצרו

עד שנכשל , ידי התענוגים על  מתרשל  הוא  אבל  , במוחין נקיים ' וכו
אבל . רחמנא ליצלן, ונפגם המוחין מעוונות, בהתבואה שכבר נתקלקל

 .  שבזה היה נתכפר הכל,עדיין הייתה עצה על ידי הציפור שהוא הצדיק
מזה , שכל אדם רוצה להיות למעלה, והקנאה  המחלוקת   ידי  על אבל

      ]ודי למבין. 'מתקשרין להצדיק וכו ולא מתרחקין
  

  )ו-ה,  ארץ ישראל–אוצר היראה  (
כי אם , אי אפשר לבוא לארץ ישראל    �                                            

. מוציאי דבת הארץ, ועיקר היסורין הם המונעים הרשעים, על ידי יסורין
וכפי . מניעות והיסוריןזוכה להכניע כל ה, ל"ועל ידי המשכת התורה כנ

כמו כן הוא זוכה , שלמות התורה שזוכה להמשיך בתיקון גדול ביותר
  ). שם(להכניע המונעים ולבוא לארץ ישראל 

כי קודם . אזי נקרא גיבור תקיף, כשבא לבחינת ארץ ישראל    �
אבל אחר כך , אזי אל יתהלל חוגר כמפתח, שבא לבחינת ארץ ישראל

  ).שם( מלחמה אזי נקרא איש, כשנוצח
��
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