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חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

חלק 1

ְּדָרָׁשה ֶׁשֶּנֶאְמָרה ע"י ְּכ"ְק ַאְדמֹו"ר ֵמָהאְלִמין ְׁשִליָט"א בביהמ"ד "ֵּבית ְּבֶרְסֶלב" - בעיה"ק "ֵּבית ֶׁשֶמׁש" ת"ו ביום ב' 
ֱאלּול תש"ע לפ"ק ֶׁשּסֹוד ַהָּצַלת ַעם ִיְׂשָרֵאל ַּבּדֹור ָהַאֲחרֹון ּוְגאּוָלתֹו, ְּתלּוָיה ְּבֹכַח ִלּמּוד "ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש"

ה'! םŁà איםàה àְְִִֵַָרäכים

תäŁרàŁõדñה הñהל וכל הêהñה ראŁי ליט"אŁ חäŁבים הרàנים ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָָָָ
.הåֶַה

äŁñàאני האם לעצמי חŁבôי ,סרäמä וחäåק àרכה âברי Łאáיד מìëי ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
äנàלר ריםŁäמקŁ äאלé צâיקים לאנŁים מäסר âברי לõמר ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָראäי
זõה"ק ולõמדים ŁמŁ àבית ŁõçŁבים רסלבàמ נחמן äינàר Łõדñְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָה

מõהר"ן? ְֲִֵַולäñטי

לסרב.אבל לי קŁה היה üé לé מìëי מבקŁים אם ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָָ

éןעל áם אנŁים ארŁä àקõל, סרäמ âברי לעצמי Łאõמר החלטôי éן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
.äמעŁְְִי

äלאאנחנ מי שאג "אריה הקדמונים רמזו אלול בחודש éעת עõמדים ְְֲִֵַָ
הכיפורים יום השנה ראש אלול תיבות ראשי ארי"ה – יירא"
מאימת אלול חודש בבוא רועדים, שבים דגים אפילו ,רבא הושענא

יירא לא מי שאג אריה המתקרב. ח)המשפט ג חודש(עמוס הוא אריה .
רז"ל שרמזו וזה אריה, שמזלו ס"א)אב אחרי(ברכות ולא אר"י אחורי

,"אשההוא אב חודש מזל שהוא שאריה כמו ,בחורבן טמונה הגאולה שכל שמוכיח (מה

התשובה) ימי של תיבות אבראשי במזל בתשובה להתחיל שצריך והיינו
שאמר וזה ,בתולה שמזלו אלול דהיינו אשה אחורי לא ,ארי"ה שהוא

א)שלמה יב וכו',(בקהלת בוראך את ב)וזכור יב תחשך(קהלת לא אשר "עד
ז"ל כאמרם חמה של כחה שתשש באב ט"ו קודם דהיינו השמש",

ע"א) כ"ז והבן.(תענית ,

תיבותל'דודיו'דודיל'א'ני ראשי יוםאלולי ל40 רמז ,40 תיבות וסופי
המטהר מקוה בבחינת שהם הכיפורים יום ועד אלול ח"שמר

לומד מעשה ואנשי שחסידים קדושים. ישראל נשמותכל וגומרים ים
הקדוש שהזוהר הכיפורים, יום עד אלול בחודש הקדוש זוהר תיקוני

רבי הרה"ק שאמר כמו מקוה כמו מקאריץמטהר זי"ע.פנחס

,הגה"צ[ידוע של קולו רטט אלול, חודש ברכת קול ר"ישבהשמע
ואמר:בלאזר ,זצ"ל[ונתעלף ... אלול את עלי מקבל .הרינו

בעלהגאון מצאנזהקדוש חיים אתדברי היום כשברכו אמר זצ"ל,
אצל מלובלין"החודש בכו""החוזה הקירות גם.

הלוימורינו יצחק רבי הקדוש הגאון על העיד זצ"ל הבעש"ט
זצ"ל, הירידאישהורוויץ אחר ועד אלול חודש שמראש

הנוראים)בקראסנא הימים יום(אחר ובארבעים ,הקודש רוח עליו שורה
,הכיפורים יום ועד אלול אתשמר"ח מרטיב חכמה"הוא מרובה"ראשית

אלא ,אלה בימים לדבר שלא הקפיד כן הקודש.דמעות, בלשון

חאיõי Łל õזרע ידי על ,חאיõי תõçתõא ,õ'זרע מï'י ח'כô ל'א י'éְְְִִִִִֵֶַַַַַַָֹ
רהõôה ôכח לא ,חאיõי ןà Łמעõן רàי אäהŁְִִִֶֶַַַַָָֹ

זי"ע:בתחילת רבינו התחיל מוהר"ן ליקוטי הספר

äילכàר האלקי אìôה áדêת מõíד נפלא התäêáת הם מפעלõת äחז ְְְְְֱֲֲִִִִִִֵַַַַַַָָָֹֻ
לברכה: õנõזכר יõחאי àן Łְְְִִִֶַָָמעõן

יàר.õיד על מłçראל õôרה éôŁôח êŁא הבטיח יõחאי àן Łמעõן ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ
לברכה זכרõנם äתינõàר àדברי באäëé(:קלח 'ìŁéכנסàŁ)äת : ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ואמר ראלłçמ éôŁôŁח õôרה עתידה :äאמר יבנהà לכרם äתינõàְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָר
ןõמעŁ זרעõ".רàי מïי כחô לא יé" ìŁאמר ,חéôŁô אêŁ יõחאי àן ְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹ

הרåà קכד:)וכמבאר מן(נłא ãà יפקäן הåהר ספר äאיהâ חäàרא 'àהאי : ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹֹ
áָָלäתא'.

éןועôה על יé הñדŁõה. äרתנõô Łל נסôרõת נפלאõת והבן ראהä õàא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ôכח לא "éי הïסäק זה על õעצמ יõחאי àן Łמעõן רàי üְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹסמ
עלŁ הåה, סõד רôונס מרëז õעצמà קäסïה àזה àאמת יé ."õזרע ְְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻמïי
éôŁôח לא õיד על יõחאי, àן Łמעõן רàי Łהäא יõחאי, Łל õזרע ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹידי

é" הïסäק זה Łל ôבõת סõפי éי .ראלłçמ רהõôהי'לכ'אôח'ïמי' ְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
זרעõ'"תõçתõא מïייõחא"י,הם כחô לא éי הïסäק הêמגä ëŁרëז וזה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

ונסôר זëמר אäהŁ õעצמà זה Łל õזרע מïי äהינ âיקא, õזרע מïי ,õְְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֻזרע
יõחאי. אìôה Łהäא ,קäסïה àזהàזה ëŁרëז יõחאי Łל õזרע ידי על יé ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻ

לא õיד על יõחאי, àן Łמעõן רàי Łהäא לעיל, ìéזéר תõבô àסõפי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹהïסäק
áלäתא מן יפקäן âא åàהר éי הõôרה, לעיל.ôכח ìéזéר ְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָֹ

,אודעìôה éי âע éי אחר. àפסäק מרëז הäא õעצמà Łמעõן רàי õíŁד ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָ
חינתà הäא Łמעõן רàי Łõדñד)ה אלçנâ):'עו'ירŁ'יâןמ'ק'Łאçמ ְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָ

ôבõתנ' ראŁי חכמה].Łמעõ"ןחת, מקור נובע נחל יש [ועכשיו .'äוכ ְְִִֵֵָָ

שלהיוצא הזה הנפלא התגלות לנו גילה הקדוש שרבינו :מזה לנו



אב תשע"ג מפעלות הזוהר -א16 ◇ אור הזוהר 244

שהצדיקים וידוע ,הקדוש ספרו בתחלת והרשב"י הזוהר
כל מיוסד מה ועל חיבורם יסוד ספרם בתחלת מרמזים הקדושים
ושלא הגלות מן שנצא היה רביז"ל של הקדושה עבודתו וכל – הספר
הקדוש הספר בכל באמת רואים שאנחנו כפי מישראל, התורה תשכח
יתייאשו ושלא השם לעבודת אנשים ומעורר שמחזק מוהר"ן ליקוטי
הזוהר בלימוד תלוי הכל וזה – וכו' וכו' בשמחה ושנתחזק פעם אף

.הקדוש

,תאחריםëŁé הêב תäŁמהחליä אלäל, Łחדà ניםäñôה Łל ְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹמהäáìן
למעלה ליםõדá ניםäñות ניםõעלי âברים הłְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָנע

הר"ןכתוב łיחõת קכ"ז)בספר ,ר(אותàמד ז"ל äינàר היה אחת ïעם : ְִֵֵַַַַַַַָָָ
ןäáìהŁ àאלäל, äñôנים לõמר õìŁהגין הëŁ ואמר אלäל, ְְֱֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָמענין
לéŁ מחמת אז, אחד לéל ŁçŁ הêב תäŁמהחלי וגם הäñôנים, Łְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָל
âברים נעłה זה מéל ,õתäמרגיל יõתר Łדרëה àבית אז מתאחר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאחד

.למעלה áדõלים וäñôנים ניםõְְְְְִִִִֶַָעלי

אנו"השנה ראש בתפילת תופר"אומרים לא וברית מעשיכם –"שפרו
סעדיה [רבי רס"ג על הסיפור ידוע אלו. ימים של המוטו הוא
על בבכי ומתוודה ה'?, לפני מתנפל אותו לראות שהשתוממו גאון]
והשיב ה', לפני חטאיו כבדים שכה חושב הוא האם והתפלאו חטאיו,
לביתו, אותו שהכניס אורחים, מכניס מאיש זאת, דרכו שלמד להם
אõרח, בסתם שנוהגים כדרך כבוד בו ונהג הוא, מי çŁדע ֵֵֶַַבלא
לו, שימחל בתחנונים לפניו התנפל ,רחõא אותו הוא מי לו התחוורŁְְְִֵֵַַכ
ניסה גאון] סעדיה [רבי רס"ג וכאשר כראוי, כבוד בו נהג שלא על
אודות וידיעתו דעתו לפי בו נהג סוף כל סוף שהרי דעתו, להניח

.מאומה בכך הואיל לא ,אורחו

ה',אף בגדלות שמעמיק ככל גאון] סעדיה [רבי הרס"ג הסביר כך אני
הקודמת התנהגותי כך ביומו, יום בעיני.מדי היא לצנינים לפניו,

,זי"ע בונם ר' הרבי לשפרואמר צריך  טוב מעשה שאפילו.

–"אלול, גדול פחד היה הישיבות אלול,"בעולם חודש כשמברכים
רועדים שבים דגים של"אפילו אלול ,אחר אלול גם ישנו אבל .

בשדה" ראה:"המלך פרשת תורה בליקוטי הזקן האדמו"ר בלשון או"

ומקבליןאלמלךמשל לקראתו, העיר אנשי יוצאין לעיר, בואו שקודם ,
והוא פניו, להקביל לצאת שרוצה מי כל רשאין ואז ,בשדה פניו
לכולם, שוחקות פנים ומראה ,יפות פנים בסבר כולם את מקבל

אחריו הולכים הם הרי העירה ב)ובלכתו ל"ב, ראה פרשת תורה, .(ליקוטי

מוהר"ןוזהו בליקוטי אומר ז"ל שרבינו התבודדות של תורההענין (ח"ב

ועיקרי"א) להקב"ה, להתקרב יכולים בשדה שבהתבודדות ,
לעולם, בא מה בשביל בעולם, עושה הוא מה לידע הוא ההתבודדות
ומה ,שחיסר מה לתקן יכול ואיך לתקן, יכול מה איתו, יהיה מה

.בע"ה זה את ונסביר ,הזה בעולם שלו התכלית

והחסידותימים המוסר בספרי וכמבואר ביותר, לכך מסוגלים הם אלו
הגאון ומרן "אלול". חודש קודם לעולם נקראת "ראה "פרשת כי

אמר: אמן, עלינו יגן וזכותו ,לברכה צדיק זכר צדקה יהודה רבי הצדיק
הפרשיות: האזינו,שסדר וילך, ,נצבים תבוא, כי תצא, כי ,שופטים ראה

בראשית הברכה, תבות,וזאת ראשי רא"ה .יפה דבר לנו רומז אלול, ראה
מעשיך,הגיע תבדוק שעריך, בכל לך תתן ושוטרים "שופטים" לפיכך ,

"כי יהיה אז העולם, מן תצא" "כי לזכור עליך ועוד דרכיך, תשפוט
"וילך" כן אחרי "נצבים", אתם שנאמר לדין תעמוד ושם לשמים, "תבוא
אז לא ואם הברכה", "וזאת אז ,לתורה שמע "האזינו" אם לאן? אך

הכל"בראשי לתקן חדש גלגול מתחיל "ת.

מצותבחודש לעצמו לרכוש ,שיותר כמה לעבוד אדם צריך אלול
וחסידויות, חומרות סופרים, דקדוקי ואפילו טובים, ומעשים

.לטובה הדין את יכריע מהם איזה יודע, שאינו כיון

אלולשאלו חודש שונה במה השלום, עליו ,מדובנא המגיד את פעם
השנה? חדשי משאר

ומרובענה ,הכנסת לבית בא אחד עשיר אדם במשל: כדרכו להם
פלט רב בקושי ,הבריות בין התערב ולא גס, לבו היה עשירותו
הכנסת, בית לוועד הבחירות זמן הגיע והנה אנשים. לכמה "שלום"
קנה לאחד ,יחסו את לשנות החל מיד מעמדותו. הגיש עשיר ואותו
וכך ששי, עליית ולשלישי ,תורה ספר הרמת ולשני ההיכל, פתיחת
זאת? לו גרם מה הבריות. עם מתערב והיה ושבת, שבת בכל עשה

הבחירות!!!

מצותכך מקים בקושי עצומה, בתרדמה שקוע השנה בכל האדם, הוא
אלול חודש בהגיע אולם שמיה?? דכר מאן חומרות, ועל בסיסיות,
כל לקיים לבו אל נותן ומיד הדין, ליום קרוב עצמו את הוא רואה
הפרנסה, החיים, בחלק ליפול כדי לידו שבאה וחסידות מצוה
שיצר הוא, לדעת שעלינו ראשון ודבר וכו'. השלוה השלום, ,הבריאות
שחזרו חיילים על ספרו וכבר רגע, ובכל יום בכל לנו אורב הרע
להם: שאמר אחד בחסיד ופגשו הנצחון, על ושמחים ששים מהמלחמה
היא  גדולה מלחמה לכם נכונה ועתה הקטנה, המלחמה מן "חזרתם

היצר" פסים)מלחמת כתונת).

הìפŁנõדע üéמז היא אŁר זהר äñôני אמירת מעלת áדל àערים ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹ
Łאמירת üמל íéא àהקâמת äמäבא אלäל, Łחד àימי äְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹבפרט
מäבא זה äכעין áדõל, Łפìה äñôן אäה הבנה àלי äêאפ áרידא ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהäñôנים
àעõלם, הâעת הàותר רàים äטטõŁוי טõב... Łם עלàה ôלמידי àְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָספרי

הõáאל. àיאת את הם àעזרת יקרב ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָוזה

Łלםובספר àלב זה רäàחà ללמד וז"ל: כתוב, ,מהâהקà üמל אíéְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
רבäבח קŁõמדõêה לכל הŁìמה Łâמקä ףäáה מטהר אäה יé ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

אמריו Łäרï מבין איןà àעלמא àגירסא äêאפ אלäל Łחדàאם éŁן וכל ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֹ
עטäמä Łõקד àאמרי הרàŁ"י נתäé להבין õà ידàר הם Łרäח עד הéְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָיז
éאחד äנêוכ עלçה, מàני להיõת הéיז õבä ,הàהמר את מחזיק זה ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֻֻמíפר
.ãיà אתáלייא רזא דהאי דרא זéאה הרàŁ"י נבäאת äנà םçקçŁ ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻנזéה

.äיחנŁמ âוד àן äעינינ ותחזינה âרõר" "äקראתם ,õתêבסגäְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֻ



.אהדבר למה משל "בשדה שהמל אלול "בחודש אומר היה התניא בעל]
או איתו להפגש שמעוני למל מכתב לכתוב רוצה אזרח א דומה
יש אולי קלוש, המל ע להיפגש הסיכוי .טלפו שיחת ע"י לו שיעזור
סינו יעבור ולא למל יגיע בכלל שהמכתב אל מאה מתו אחוז איזה
לע יורד המל שמחר בכרזות יצאו עיר באותו ופתאו עבדיו. ע"י
אזרח ואותו קורה. בשנה שפע דבר לאזרחי ידי ללחו חגיגי לטקס
יד לוח עצמו את מוצא מכתבו לגבי לתשובה מחכה שני שכבר פשוט

אותו הכל, ולדרוש לפרוק הזמ וזה בספונטניות איתו ומשוחח למל
חודש כל למטה שורה שהשכינה בשדה שהמל נאמר אלול חדש דבר
.לנשמה ואומר דופק דודי קול אלול ר"ת לי" ודודי לדודי "אני אלול
הכי הזמ זה אלול חדש זרח". עלי ה' וכבוד אור בא כי אורי קומו
לכ ואחד אחד כל עוז וביתר שאת ביתר ובוח קשוב שאלוקי נכו
בראש ולשלו טובי לחיי שניכתב כדי טוב רוש להשאיר עלינו

השנה.]


