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III

ב"ה

פתח.דבר

"לקוטי. הספר. את. לאור. בזה. מוציאים. הננו. להשי"ת,. והודי'. בשבח.

שיחות.—.ספירת.העומר".מסדרת."לקוטי.שיחות.—.מועדים",.והוא.אוסף.

מתורת.כ"ק.אדמו"ר.מלך.המשיח.על.עניני.ספירת.העומר,.קו.התאריך.וימי.

הספירה,.הכולל.את.שיחותיו,.מאמריו,.אגרותיו.וכן.הוספות..עניני.חודש.
אייר.ול"ג.בעומר.יצאו.לאור.בפני.עצמם.

את.הדברים.חילקנו.למדורים.של.ענינים.שונים.שכל.אחד.מהם.כולל.

וכגון.בשער.ההלכה.נכללו.כל. וכו'.השייכים.לו.. את.השיחות,.המכתבים.

הפלפול. הנגלה. דרך. על. העומר. ספירת. עניני. אודות. הענינים.המדברים.
וההלכה..

וכו'. מכתב. שיחה,. כל. רבות. לפעמים. אשר. מאחר. למודעי,. וזאת.

הכנסנו. הרי. לימוד,. אופני. בכמה. ומדברים. התורה. מחלקי. רבים. כוללים.

אותם.לשערים.השונים.על.פי.עיקר.והתחלת.הענין.המדובר.במכתב.או.
בשיחה,.למרות.שמבוארים.בהם.גם.ענינים.השייכים.לשערים.אחרים.

שער. האגדה,. שער. התאריך,. קו. ההלכה,. שער. את. כולל. זה. ספר.

הגאולה,. שער. הזמן,. שער. המעשה,. שער. תורה,. יינה.של. שער. המנהג,.
שער.אגרות.קודש,.שער.החסידות.וכן.הוספות.

ידוע.גודל.החשיבות.שייחס.כ"ק.אדמו"ר.מלך.המשיח.לסדרת.ה"לקוטי.

שיחות".שבהם.נדפסו.שיחותיו.הקדושות,.והואיל.להגי'.אותם.במיוחד.ע"מ.

להדפיסם.בחותם.המלך,.ולכן.גם.בספר.זה.נכנסו.רק.השיחות.והמאמרים.

שהוגהו.על.ידו.וכן.המכתבים.שמסר.להדפיס,.כמו.בשאר.ספרי.ה"לקוטי.
שיחות".

אנ"ש. בפני. להביא. כדי. במלואן,. השיחות. באו. זה. בספר. ועוד:. זאת.

ההיקף,. את. ה',. לדבר. הצמאים. הקדושה. תורתינו. ולומדי. והתמימים,.

העמקות,.היסודיות,.הבהירות.והגאונות.שבתורתו.של.כ"ק.אדמו"ר.מלך.

המשיח,.בהביאנו.את.הדברים.בשלימות.—.ללא.קיצורים.ועיבודים.)מלבד.



IV

כמובן.החלקים.של.השיחות.שאינם.שייכים.כלל.לספר.זה(..

כמו.כן,.בכמה.שיחות.ישנם.ענינים.השייכים.ליום.בו.נאמרה.השיחה,.

שכמה.מהם.לא.נדפסו.בספר.זה,.ובכמה.מקומות.הובאו.בשלימותם.בפנים.
השיחה.או.בהערה.

הליקוט,.הסידור,.התרגום.מאידיש.ועריכת.הספר.נעשו.ע"י.הרה"ת.

ר'.לוי.יצחק.שיחי'.פעווזנער..עורך.ראשי:.הגה"ח.הרב.אברהם.ברוך.שיחי'.

אנ"ש. קהילת. ורב. לארה"ק,. המשיח. אדמו"ר.מלך. כ"ק. פעווזנער.משלוחי.
בפאריז,.צרפת.

*

ויהי.רצון.שנזכה.להוציא.לאור.בקרוב.עוד.שיחות.מאמרים.ומכתבים.

הק'. תורתו. בלימוד. תוסיף. הספר. ושהדפסת. המשיח,. אדמו"ר.מלך. מכ"ק.

השייכים. העומר. ספירת. עניני. .— גרמא. שהזמן. בענינים. ובפרט. בכלל,.

יום.תיכף.לאחרי.הספירה."הרחמן.הוא.יחזיר. לגאולה.שהרי.אומרים.בכל.

לנו.עבודת.בית.המקדש.למקומה.במהרה.בימינו.אמן.סלה",.ותביא.לחיזוק.

ההתקשרות.לכ"ק.אדמו"ר.מלך.המשיח,.ושבקרוב.ממש.תקויים.ההבטחה.
"הגיע.זמן.גאולתכם".ו"הנה.הנה.משיח.בא".

ונזכה.לקיום.היעוד."כימי.צאתך.מארץ.מצרים.אראנו.נפלאות".תיכף.

ומיד.ממש.בביאת.משיח.צדקנו,.שאז.נלמוד.תורה.מפיו.של.משיח,."תורה.

חדשה.מאתי.תצא",.ומלך.ביפיו.תחזינה.עינינו.בהתגלות.מלכותו.לעין.כל,.
והיתה.לה'.המלוכה,.אמן.כן.יהי.רצון.

ועד.להפצת.שיחות
ר"ח שבט ה׳תשע״ו

ברוקלין נ.י.



V

תוכן.הענינים

שער ההלכה 

גדר ספירת העומר.................................................................................................ג סימן.א: 
ענין ספירת העומר ותפילה. ההוראה מזה שספירת העומר היא 

בסיום סידור אדמו״ר הזקן.

תמימות בספירת העומר....................................................................................יד סימן.ב: 
ספירת העומר מצוה בפני עצמה בכל יום, אבל מיוסדת על ספירת 
ימים שעברו, ולפי״ז יש הפרש בין עבד שנשתחרר לקטן שנתגדל, 

וכן נפק״מ אם יבוא משיח באמצע ימי הספירה.

קטן שהגדיל בימי הספירה................................................................................יז סימן.ג: 
של  באופן  צ״ל  הספירה  )א(   — תהיינה״  ב״תמימות  גדרים  ג' 
תמימות, )ב( השבתות הן תמימות, )ג( בזמן שבית־המקדש קיים; 
משיח  יבוא  אם  וכן  ספירה.  ימי  באמצע  שנתגדל  בקטן  שקו״ט 
באמצע ימי ספירה — אם המשך הספירה הוא מה״ת. השייכות 

דג' ענינים הנ״ל בספירה לזמן מתן תורתנו.

הילפותא דריב״ז בקביעות עצרת.................................................................כד סימן.ד: 
שקו״ט בדברי ריב״ז בהמענה להבייתוסי בענין קביעת עצרת, אם 
אפ״ל שכן הוא לשיטתי' או שזהו רק בתור מענה להבייתוסי ולי' 
לא סבירא לי'. מה שהביא ראי' מפסוקים אלו דוקא ולא ראיות 
אחרות. הכתוב שמביא הרמב״ם מכניסתם לארץ בתור ראי' שלא 

הי' זה ממחרת שבת בראשית.

השלימות דממחרת השבת...............................................................................לב סימן.ה: 
״לכתחילה״   — תמימות״  שבתות  ד״שבע  בהשלימות  אופנים  ב' 
ו״בדיעבד״ בענין ״ממחרת השבת״. וכ״כ בחג השבועות ״פעמים 

חמשה פעמים ששה פעמים שבעה )בסיון(״.



VI

ענינים קצרים.........................................................................................................לז סימן.ו: 
וספרתם . . שבע שבתות, ספירה ודאית, ספק לו אם ספר, אכילת 

חדש בכניסתם לארץ.

שער ההלכה — קו התאריך

גדר קו התאריך....................................................................................................מג סימן.א: 
הצורך בקו התאריך, קביעת מקום קו התאריך, שקו״ט בדין ספירת 

העומר לעובר קו התאריך.

ספירה לכל אחד ואחד.......................................................................................מח סימן.ב: 
התאריך,  קו  לעובר  ההנהגה  פרטי  ביאור  בזה,  להלכה  מסקנא 

להשתדל שלא לעבור קו התאריך בימי הספירה.

העובר את הקו בימי הספירה..........................................................................נג סימן.ג:.
למה לא נלך לחומרא וכיו״ב, לכאורה נראה כשתי תורות, כמה 
אופנים בשינויים בין הימים, הספירה היא הקובעת לימי הספירה.

שקו״ט בס׳ אגן הסהר...........................................................................................נז סימן.ד: 
אצלו,  מתבטלת  דשבת  האות  אין   — התאריך  קו  העובר  אדם 
האם שבת יכולה להתבטל ע״י שכל ישראל יעברו קו התאריך, 

פי' החזו״א בפירוש דברי הרז״ה, הערה בשיטת הרז״ה.

שער האגדה

אימתי הן תמימות..............................................................................................סט סימן.א: 
הביאור במדרש עה״פ שבע שבתות תמימות תהיינה אימתי בזמן 
מקום״  רצונו של  ד״עושין  והשייכות  ביניהם,  ושכני'  ישוע  שאין 
הם  הספירה  ימי  כאשר  ״תמימות״  ענין  העומר.  ספירת  למצות 

בהסדר דימי בראשית. ביאור ע״פ פנימיות הענינים.

תמימות תהיינה....................................................................................................עח סימן.ב: 
ביאור גדר ג' הפירושים ב״תמימות״ במנינם, כימי בראשית, בזמן 

שבית המקדש הי' קיים — והקשר ביניהם

הפרכת שיטת הבייתוסים.................................................................................צב סימן.ג: 
ביאור השקו״ט דרבי יוחנן בן זכאי עם הצדוקי ״משה רבינו אוהב 

ישראל הי' כו'״. ביאור המחלוקת עם הצדוקים בעבודה.



VII

בכל מושבותיכם..................................................................................................קג סימן.ד: 
הביאור בפירש״י עה״פ ״בכל מושבותיכם״. ב' השיטות של חכמי 

ישראל אם חדש נוהג בחו״ל, והביאור ע״פ פנימיות הענינים.

גדר העומר ושתי הלחם...................................................................................קיג סימן.ה: 
ד״קודם   — הלחם  ושתי  העומר  בין  החילוק  בטעם  השיטות  ג' 
לעומר אם הביא פסול״, ו״קודם שתי הלחם . . אם הביא כשר״ — 

והסברתן בעבודת האדם.

שער המנהג

מנהגי בית הכנסת..............................................................................................קכג סימן.א: 
קדיש לאחר הספירה. לאחרי צאת הכוכבים. אנא בכח.

התספורת..............................................................................................................קכה סימן.ב: 
בערב שבועות. לא לדחות מערב פסח. בל״ג בעומר. מגלגלין ליום 

זכאי. לגזוז ביום זה. עם כל המנהגים שבזה. לא לפני ג' שנים.

...................................................................................................קכט ברכת שהחיינו סימן.ג: 
לברך ביום השבת, ובל״ג בעומר.

.........................................................................................קל ״לעומר״ או ״בעומר״ סימן.ד: 
ניצוץ  ״הי'  הבעש״ט.  בסידור  הוא  וכן  בלמ״ד.  לספור  מנהגנו 

משה״. פנימי או מקיף.

לימוד מסכת סוטה...........................................................................................קלב סימן.ה: 
דף ליום דף ליום. מאכל שעורים. השייכות למנחת העומר.

אמירת ״פרקי אבות״ בשבתות הספירה..................................................קלד סימן.ו: 
התחלת לימוד פרקי אבות לאחרי חג הפסח; הוספה בעניני תורה 

בזמן זה ובאופן ד״והעמידו תלמידים הרבה״, לימוד עם אחרים.

שער יינה של תורה

הכח לבירור המדות — מלמעלה מהשתלשלות..................................קמה סימן.א: 
הטעם שנאמר גבי ספירת העומר ״ממחרת השבת״, ע״פ הביאור 
הפנימי דספה״ע ענינה בירור נפש הבהמית והכח לזה הוא מ״גבוה 

ביותר״, ענין השבת.



VIII

השלמת שבוע הראשון בספירה..................................................................קנב סימן.ב: 
ביאור החילוק בין פסח )מצה( לשבועות )״חמץ תאפינה״( בבירור 

המדות. הכוח לברר שרוי' לאחר שבוע שלם דתיקון המדות.

המשכת גילוי העצמות....................................................................................קנד סימן.ג: 
ביאור ענין ״עשרה מאמרות״ ו״מאמר אחד״ — העלאה והמשכה, 
ביטול ומציאות; ב' ענינים אלו בתורה; הקשר לספיה״ע וההכנה 

למתן תורה.

גדר ספירת העומר בזה״ז...............................................................................קסב סימן.ד: 
ביאור המחלוקת אם ספיה״ע בזמן הזה הוא מדרבנן או דאורייתא 

ע״פ פנימיות הענינים.

שער המעשה

...........................................................................................................קסז לייקר הזמן סימן.א: 
מימי  הוראות  הזמן.  מייקרים   — תמיד״  סופרים  היו  ״חסידים 

הספירה.

ספירת הזמן............................................................................................................קע סימן.ב: 
במי  בפרט  בארה״ק;  בפרט  הזמן,  יוקר   — הספירה  מימי  הוראה 

שיש לו השפעה על רבים.

עבודת ההכנה למתן תורה............................................................................קעג סימן.ג: 
ההכנה לשלום ואחדות בין עליונים ותחתונים דמתן תורה — ע״י 

בירור המדות. ענין עבודת ספירת העומר. לימוד פרקי אבות.

יושפע שפע רב..................................................................................................קפג סימן.ד: 
לעשות מכל יום — מצוה עם ברכה.

נשי ובנות ישראל

יסוד שביסוד.......................................................................................................קפד סימן.ה: 
כל אשה בישראל היא יסוד הבית ובה תלוי' ההנהגה על יסודי 

התורה והמצוות.

.................................................................................................................קפז מכתבים סימן.ו: 
וספרתם לכם — להאיר; להשלים, להעלות ולהוסיף; נתינת כח 
מלמעלה; הכנה לקבלת התורה; ימי סגולה לנשים; שביעות רצון 

הנשים; הכנה גדולה ויתירה; נעשה תחילה.



IX

שער הזמן 

מעלת ראשון ואחרון של פסח שחל בשבת............................................קצט סימן.א: 
ד״שבע  באופן  היא  העומר  ספירת  שבה  קביעות  מעלת  ביאור 

שבתות תמימות״ בפשטות )משבת לשבת(.

פרשת אחרי בימי הספירה.............................................................................ריא סימן.ב: 
ספירה ענינה תשוקה וצמאון. ב' הסוגים שבתלמידי רבי עקיבא 

ע״ד רצוא ושוב.

ספירה ופרשת במדבר.....................................................................................ריד סימן.ג: 
דבנ״י  החשיבות  מדגיש  מנין  תורה;  למתן  הכנה  במדבר  פרשת 
וגילוי העצם; ספירת העומר — גילוי כחות פנימיים; ושני המנינים 

הכנה למתן תורה.

פרשת במדבר בימי הספירה........................................................................רכא סימן.ד: 
הביאור בפרש״י עה״פ אך את מטה לוי לא תפקוד; שני הענינים 
גבי  והנפק״מ  בפשש״מ  לפרש״י  ראש״  ו״נשיאות  ד״תפקוד״ 
הענינים;  פנימיות  ע״פ  הלוים  במעלת  דרגות  שתי  הלויים;  מנין 

השייכות לספירת העומר.

שער הגאולה

התשוקה והגעגועים להגאולה.....................................................................רלז סימן.א: 
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רמה שיחות פהתדמפס פסישרקספרסר רר תםפלסרסרלסלקוטי	

סימן א

סישרקספרסר רר תםפלסרסרלס

ס.פכסשגפתסרמתםפנ רשתםפבהדתכריפלחרפסשבר רי,פ"זדמפדימפירגינר",פ
תשפלבגךפסיפכלפסדיכנהתםפבבגכיפ"קבליפסירגספבשדחספרב נתדתרי"1,פ
כלשרמפסבגכספמכ"קפדר"חפסמדר"גפנשתספמרגנרפרכסרגסיר,פשתבגכרפסתשפסיפ
ג סרפרסשספסיפג ריס,פרכמפסטף,פבבגכיפ"קבליפסירגספבשדחספרב נתדתרי".

רב נתדתריפ סדתיתיפ בשדחספ סירגספ קבליפ שיסת'פ שכמתפ רדרבמ,פ
שנ שספ של נ"ז,פ מפ בתדתםפ רבס נתדתריפ בסשדחספ לסרהתףפ תשפ סדתיתי,פ
"טב "פסצלפכסר"ספדתשגסל,פרב גטפנשתפתשגסל,פשכלפסרגחפחתתרפסרספדירךפ
שדחספרבסר מפ נתדת,פרבדתלס,פנקלפתריגפלסיכרנמפרלקבלפסיפסירגספבשדחספ
דכלפ לד לספ ר מפ רר'"2,פ דמספ דסגץפ "סגרכספ סתריספ סשג,פ םפ רב נתדתרי,פ
דמתמספרסרבלס,פבכחרפשלפכסר"ספדתשגסלפלקבלפכלפסירגספכרלס,פרתיתגספ

דזס,פלקבלפסירגספכרלספבשדחספרב נתדתרי.

ר רמפרר"זפ תקגפ—פשבתחמפ םפסישרקספרסר רר תםפלקבליפסירגספ מפ
שהר גתםפסיפסתדתםפדיתפתסת'פכבגפזדמפדימפירגינר,פדרהת תםפרםפבסישרקספ
שנדצסתםפ רסמרגריפ רסשנתםפ סתדתםפ סיפ שהר גתםפ לסרסרלס3,פ רסר רר תםפ
ברלרי,פרצר קתםפ"עדפמתי"...פרדבקשתםפדסקב"ספשיתכףפרדתמפתרצתספסיפכלפ
בנ"ת,פכלפסחמפרסחיפדתשגסל,פכלפדש חספרדש חס,פרכללפתשגסל,פדסרלריפ
סלפסרסרלספססדתיתיפרסשלתדספ "תפדשתחפצמקנר,פרכסדרגפיתכףפרדתמפדדש,פ
 פ"סחכספלרפבכלפיוםפשתברס",פרכ תפ

בתרםפזס,פכ תפשדיבגךפכסר"ספדתשגסל4
יצדתח",פ דסגספ מרמפ במךפ צדחפ "סיפ שדרנס־ שגס פ בי ליפ שדבקשתםפ

1(פגסספלקר"שפח"מפ 'פ1307.פח"חפ 'פ272.פחת"רפ 'פ158.פר רמ.
2(פסתרבפתס,פט.

3(פרלס תג,פשברסרלספססדתיתיפרסשלתדספיסת'פרםפקבליפסירגספביכלתיפסשלתדריפ—פ"ירגספ
חמשספדסיתפיצס"פ)תש ת'פנס,פמ.פרתק"גפ ת"ר,פר(.

4(פרבכדספקסתלריפקמרשריפנרסרתםפלרדגפזספבמתברגפ—פב"סנתפדסדתמ".



שיחות לקוטי	 דר מתםפ—פה תגיפס רדגפ—פש גפסרסרלסרמו

"דסגס"פמתתקס,פרלספגקפ"דסגס"פל תפססרבלריפשלפבשגפרמם,פסלספ"דסגס"פ
דהקב"הפ—פיתכףפרדתמפדדש.

רתשפלסרהתף,פש נתמפזספנ שספרםפ "תפססרה ספבלתדרמפסירגספב נתנתפ
סרסרלספרבתסד"ק,פסשג,פסלתדרמפב נתנתםפסלר5פדדסגפרדזגזפ רמפתריגפקתרדםפ
ב ר לפדדש6,פכך,פשדסלתדרמפתרצסתםפיתכףפרדתמפל ררשפסיפדשתחפצמקנר,פ

רסרדגתםפלרפשזס־ יספהתתדרפללדרמפכדספסלכריפסקשרגריפ םפבתסיר!

לכ"ספ לתימפ בכררמ־מספ כנסררפ —פ סצמקספ בדצריפ ססרה ספ רב גטפ "תפ
סנשתםפ סמפ דדדרנס,פ כ"ספ ירהתףפ רברמסתפ לצמקס,פ לתימפ שלתחרי־דצרספ
סנשרסרי,פרסמפסבנרי,פררםפסתלמריפסקטנרי,פסשג,פכנסררפבזדנתנרפדקבלריפ
רםפסמפ"מדתפכתה",פרברמסתפשס"סרצסס"פס תקגתיפשלסמפסתספלתימפדטב ריפ
סחמריפ)"  נת'ה",פ"נתקל'ה"פסרפ"מתתד'ה"(פבקר י־סצמקספשלספ—פסשגפ "תפ
פ"רמרלספ

ס)סרה ספב(צמקספדדסגתםפרדזגזתםפ רמפתריגפסיפסרסרלס,פכדסגז"ל7
צמקספשדקגביפסיפסרסרלס".

רסשלתדס,פ ססדתיתיפ ברסרלספ בסספ דדשפ רדתמפ שיתכףפ —פ רב שטריפ
לתגרשלתםפ תגפ סקמרשס,פ לסגצנרפ שדתס",פ " םפ ננתפ תחמתרפ כרלנרפ רבסתםפ
סקרמש,פלסגפסקרמשפרלבתיפסדקמש,פרשםפדיכרננתםפלקבליפסירגספבשדחספ

רב נתדתרי.

)סה"ש ה'תש"נ ע' 485. משיחת כ"ה אייר ה'תש"נ – לנשי ובנות חב"ד תחיינה(

1 

5(פנרהףפלכךפשדכתרמפש"סחכספלרפבכלפתרםפשתברס",פנכללתםפב"סלכריפסצגתכריפלסמ"פבכלפתרםפ
כר"כפמתנתםפמסלכריפקגבנריפרכתר"ב.

רםפ רגסספ בהר ס(.פ )דנחריפ כר'"פ סקגתבפ כסתלרפ כר'פ בירגיפ ס רהקפ "כלפ דדסגז"לפ לס תגפ 6(פ
.פ.פסנתפד לספ לתסםפכסתלרפ ינחרדספצרפתמ פ"לךפסדרגפלסםפרתי הקרפלקגריפצרגיפסבתיפבירגספ

סםפ רהקתמפבבניןפסבתי",פרתיתגספדזספש"בנתמפבתית"פאינופ"בטל"פ)רגסספלקר"שפחת"חפ 'פ413פרסתלך(.
7(פב"בפתר"מ,פס.פרגסספינתספ ל"ז.



רמז שיחות פהתדמפב פ שרפכלפסשגפבתכליכםלקוטי	

סימן ב

 שרפכלפסשגפבתכליכם

לסתדתם רסשתתכריפ סקשגפ דצמפ —פ סתרםפ בד ליפ לסרהתףפ רתשפ פס.פ
סבסתם1 

(,פשנקגספ"תרםפ
דכ"חפנתהמפבסתםפלכ"טפנתהמפ—פ גבפגסשפחרמשפ)סתתג2

פ—פד תמפרמררדיפ נתנרפשלפתרסכ" ,פ"תרםפחירניר"פ)תרםפסכת רגתםפ
כת רגפקטמ"3

תסתרפ שסזפ ס יתמספ בסרסרלספ ששלתדרירפ סחגרנרי(4,פ לרחריפ ברפ שנתינרפ
סנתשרסתמפמכנה"תפרסקב"ס5.

)שמרדתמפ בתשגסלפ רמררדירפ סלבנס,פ דרלמפ חרמש,פ לגסשפ בסתםפ רדדנרפ
בסרסרלספ כדריס"7,פ לסיחמשפ "שסםפ יתמתםפ —פ ללבנס6(פ רדרנתמפ ללבנספ
ס יתמס.פרבנמר"מפשג"חפסרספב'פתדתםפ—פבסתםפדתרםפגסשרמפמג"חפלתרםפשנתפ
תדתפסחרמש8(,פשבזספדרמרשפ נתמפסרסרלספשבג"חפ )שברפדיחתלפדנתמפ מג"חפ

בסר מפכ רל9.

1(פרבסמרשספתיתגספבנמר"מפדצמפתדתפסשבר פ—פששביפשתתךפל גבפשביפ)"דתפשטגחפב גבפ
שביפתסכלפבשבי"(,פרסתדתםפשלסחגתפסשביפשתתכתםפלשבי,פרבדתלספרםפל גבפשבי.

ד'פגרלתפסדגכבס,פשבזספדרמרשפ ר רמ(פ—  )דסר"ספס,פ מ.פ רגחלפ ת קבפ תצחקפ 2(פג"יפסבגסםפ
דלכספ מרמפ ר רמ(פ—פ ב.פ גדח,פ )זח"ספ מרמפ )מסדגכבס(,פשקשרגפ םפ הרביעיפ מגרלפ ס תלרתפ בדתרחמפ

דשתחס.
ר רמ.פרגסספ ר רמ(.פת ב"ץפבהתמרגר.פ )קכ,פב.פק ט,פס.פ 3(פ ג"חפלסר"חפהית"זפ)דסגד"ק(.פשל"ספ

סרס"יפבספ 'פגנר.פרגסספרםפנ"כפחסר"חפשם.
4(פי נתיפכר,פבפרב גש"ת.פשםפל,פב.

5(פשדר"גפה ט"ר.
6(פגסספהרכספכט,פס.פב"גפ "ר,פר.פסרס"יפבגסשתיפמ,פה "בפרסתלך.

7(פנרהחפקתמרשפלבנספ)הנסמגתמפדב,פס(.
8(פשסגתפתרםפס'פמג"חפנדנספלתרםפסל'פמסחרמשפשל נתרפ)שר" פסס" פהקכ"רפה"ר(.

יגכ"ז. לךפ לךפ מ"ספ ר רמ.פ )גסספ גמג"ספ ד"ח.פ לסרסרלספ שתתךפ ש"כ ל"פ צדרפ רלס תגפ פ9(פ
יג"ל(.



שיחות לקוטי	 דר מתםפ—פה תגיפס רדגפ—פש גפסרסרלסרמח

רד לספתיתגספבקבת ריפשנספזרפש גבפגסשפחרמשפחלפבתרםפסשבי10 

קטמ"פ כת רגפ מ"תרםפ ס נתנתםפ דקמתדתםפ —פ בשביפ חלפ ג"חפ כש גבפ
סתמפ סשביפ שבתרםפ )כתרמפ סשבי11פ של נתפ לסתדתםפ ג"ח(פ ל גבפ )ששתתכתםפ
סרדגתםפיחנרמ(,פרבתרםפסשבי,פ גבפג"חפדדש,פתשנספגקפ ברמספשלפשדחספ

—פ"רבתרםפשדחיכםפסלרפסשבירי"12.

רםפ סרסרלספ ברפ נתמפ דרמרשפ בשביפ חלפ ג"חפ כש גבפ ר תקג פ ר רמפ
דצמפ נתנרפשלפתרםפסשביפ—פד תמפרמררדיפ"תרםפשכרלרפשביפרדנרחספלחתתפ

ס רלדתם"13.

רד)תרםפב'פמ(גסשפחרמש,פס'פסתתג,פבסתםפלב'פסתתגפ—פתרםפסרלמירפשלפ
סמדר"גפדסג"ש 

בה תגיפ סרלמירפ תרםפ ד ליפ ס ירםפ "מפ חהתמתםפ סצלפ דקרבלפ
בסר מפ סדתרחמיפ סנסרירפ רםפ םפ קשרגפ זספ ר נתמפ שבתפארת"14.פ "תפארת 
ד מפ רר מפ ַסזפ זָסרטפ רר לטפ "מתפ  פ

סד רגהם15 כ ירדרפ אריבער",פ מ"לכתחילה 
לכיחתלספ ד'מַסגףפ ַסזפ זָסרפ סתךפ סרמפ ַסגתב ג,פ ד מפ רתתטפ ַסגרנט גפ נתטפ ק מפ
דלד לס,פ סרלכתםפ דלדטספ ללכיפ שכשסת־ס שגפ הברגפ )ס רלםפ ַסגתב ג"פ
ללכת צריך  שמלכתחילה  —פ דסג"שפ סמדר"גפ רדרגספ סרדגפ —פ הרבגפ פרסנתפ

מלמעלה(.

ר " פסהמגפמ"לכיחתלספַסגתב ג"פ—פס"זפ ר לפרםפמלמפרע,פסתתנר,פשכלפ
ס נתנתםפמסתדתםפשל נ"זפ)סחלפדתרםפכ"זפנתהמ(פנ שתםפ"דלכיחתלספַסגתב ג"פ

רבסר מפמ"י סגיפשבי סגי".

ב.פרד לספנרה יפ—פדצמפתדתפסה תגס 

לחרפ חתגרינר"(פ )"זדמפ ס החפ חרפ שבתמפ סתדתםפ סה תגס,פ מתדתפ סירכמפ
סשבר ריפ)"זדמפדימפירגינר"(,פתצתסיפדצגתםפבשבתלפקבליפסירגס,פסרספ—פ

10(פכדרמרשפבס טרגיפסתרםפ—פ"דחגפחרמש".
11(פלס תגפדסשקר"טפבנרר פלמחתתיפס"תרםפכת רגפקטמ"פלתרםפחדתשתפ)גסספ ג"חפשבס גספ3(.פ

—פרבזספדרמרשיפתריגפסשתתכריפמ ג"חפלתרםפזס.
12(פה גתפבס לריךפתר"מ,פתר"מ.

13(פידתמפבהר ס.
14(פ"סתרםפתרם"פב'פסתתג.פרבכ"ד.

15(פסר"קפסמדר"גפדרסגתת"צפח"ספ 'פיגתז.פר רמ.



רמט שיחות התדמפב פ שרפכלפסשגפבתכליכםלקוטי	

,פ"ירגספ
סתצתסספדסרלרי16פסלפ)סרסרלס,פשסזפיסת'(פסשלתדריפמדימ־ירגס17

חמשס18פדסיתפיצס"19.

כמסתיספ —פ בשביפ חלפ ש החפ זרפ שנספ בקבת ריפ תיתגספ רבסמרשספ
כשתברספ .פ.פ ידתדריפ סמפ סתדיתפ יסתתנס,פ ידתדריפ שביריפ "שב פ פ

בדמגש20
ידתדרי",פ סמפ סשביריפ שסזפ שבי,פ בדרצסתפ לה רגפ רתיחתלרפ בשביפ  החפ
סתתנר,פשס נתמפמ"ידתדרי"פ ,פ

רדהתתדריפבשבי"21 "שדיחתלריפבסחמפבשביפ
סרסרלספ רםפ נתמפ —פ שבתמימותפ תמימות  תריג22,פ נ לתיפ בשלתדריפ סרספ

שבתדתפסה תגספסרספבשלתדריפנ לתיפתריג.

רד לספדתרחמיפבסה תגספס גטתיפמתדתםפסלס23 

בנרר פלה תגיפס רדגפ—פבסתםפדסה תגספמתרםפי"בפל רדגפ)כ"זפנתהמ(,פ
ס יתמס(,פ בסרסרלספ שיסת'פ תשגסלפ מכללפ )סשלתדריפ שבטתםפ ת"בפ כנרמפ
ססרספ )"בתרםפ פ

מ"סחמ"24 סרתדטגתספ נתהמ(,פ )כ"חפ ל רדגפ י"גפ מתרםפ לסה תגספ
) גבפ י"דפל רדגפ מתרםפ רדדנרפבסתםפלסה תגספ רשדרפסחמ"25(,פ ס'פסחמפ תסת'פ
"תמפ —פ תמ"27(פ "בחרזקפ ס"תמ",פ ב נתמפ )"חזקס"(פ פ

סידרי26 לר'פ שגרדזפ ג"ח(,פ
דדצגתם(,פ לסרסרלספ בנרר פ )שנסדגרפ סרמרלס"30פ "תמפ ,פ

גדס"29 "תמפ ,פ
חזקס"28

16(פש"כלפסדלכתריפ)רלרתרי(פנקגסרפ "שפדצגתםפכר'"פ)רתק"גפהרףפשדתנת(.
17(פלס תג,פשבדימ־ירגספ)בתרםפסחדתשתםפלה ס" (פדירלספש גפסנר"מפ)גסספלקר"יפבדמבגפ

תר"מ,פמפרסתלך.פרבכ"ד(,פג"יפ"נ לסרי",פרגרדזפלנר"מפ לסריפ)זח"ספגהס,פגתשפ "ב(.
18(פרכתרמפש"סהיכלפבסרגתתיספרבגספ לדס"פ)פזח"בפקהס,פגתשפ "ב.פר רמ(,פס"זפ ר לפרםפבס רלםפ
—פ"סשדתםפסחמשתםפרססגץפסחמשס"פ)תש ת'פהר,פכב(,פר סכר"כפסחתמרשפבתשגסלפ)שבשבתלםפנבגספ

ס רלם(פ—פ"כמפת דרמפזג כםפרשדכם"פ)תש ת'פשם.פרגסספלקר"יפבהר ר(.
19(פתש ת'פנס,פמ.פרתק"גפ ת"ר,פר.

20(פ המג"כפ "ח.פ ה"גפ ת"ח.פקס"גפ "ס,פר.פגסב"מפה "ר.פגסבת"ספ החתםפהיקכ"ר.פגרקחפהגצ"ספ
)סרבספבד"כפלקס"גפשם(.

21(פ גש"תפדנחריפהס,פגתשפ "ב.
22(פגסספלקר"שפחכ"בפ 'פ145.

23(פלס תג,פשבשת רגפסגדב"םפמ גבפשביפלרדמתםפמתנתפה ס" פ)סל'פידתמתמפרדרה תמפה "ז(.
24(פלס תג,פש"יבאפ)שתלס("פ—פביאתפדשתחפ—פברתדטגתספ"סחמ"פ)שתחיפסחש" פיגצ"טפ)הס"שפ

יגצ"טפ 'פ329(.פני'פבשתחיפסחש" פישכ"טפ)לקר"שפחת"ספ 'פ8((.
25(פזכגת'פתמ,פט.

26(פגסספלקר"יפנשספכס,פבפרסתלך.פרבכ"ד.
27(פבספתר,פר.פתר.פטז.

28(פשם,פט.
29(פבשלחפתמ,פח.

30(פשם,פלס.



שיחות לקוטי	 דר מתםפ—פה תגיפס רדגפ—פש גפסרסרלסרנ

סלבנספ לשלתדריפ רשתתךפ שגרדזפ ל רדג,פ ט"ופ מתרםפ לסה תגספ בסתםפ רדדנרפ
לסיחמש ש יתמתםפ בתשגסלפ רמררדירפ בסשלדריס"31(,פ התסגספ פ)"קתתדספ

כדריס.

ר.פ " פססדרגפ "מפסמרשיפ נתמפסרסרלספ)בדתרחמ(פבזדמפזספ—פדי רגגיפ
ידתסספסכתפרמרלס פהיתכן שמבלי הבט על כל הענינים — עדיין לא פעלו 

ביאת משיח צדקנו בפועל ממש?! .פ.פדבר שאינו מובן כלל וכלל!

רידתסספנרה יפ—פשדיסה תםפ שגספ)רכר"כפ שתגתרי(פדתשגסלפבתחמ,פ
רבזדמפזכסתפבנרר פלסרסרלס,פרס  "כ,פסתנםפדג תשתםפל  רלפבתסיפסדשתחפ
יתכףפרדתמ,פרלספדר גךפסצלם,פגחדנספלתצלמ,פשדשתחפלספתברספבלתלספזס,פ
ררםפדחגפלספתברספדשתחפצמקנר,פררםפדחגיתתםפלספתברספדשתחפצמקנר,פגחדנספ

לתצלמ!!

רםפכשצר קתםפ" מפדית"פ—פס"זפד נתפסצתררתפכר',פרסתלרפסתרפדיכררנתםפ
רדבקשתםפרצר קתםפבאמת,פברמסתפרברמסתפשדשתחפכבגפסת'פבס!!

דספ רמפתכרלנתפל שריפכמתפשכלפבנ"תפתג תשרפרתצ קרפבסדיפרת  לרפ
לסבתספסיפסדשתחפב ר ל,פלסחגתפשכלפדספשנ שספ מפ יס,פלא הועיל,פ
רסגסת',פשנדצסתםפ מתתמפברלרי,פר רמפר תקגפ—פברלריפ נתדתפב נתנתפ ברמיפ

סשם.

סמבגפסתחתמתפשתכרלנתפל שריפ—פלדהרגפס נתמפסלתכם פעשו כל אשר 
—פ מיתקרמפ בכלתםפ סבל,פ מירסר,פ מסרגריפ בסר מפ שסםפ —פ נתנתםפ ביכלתכםפ

להביא בפועל את משיח צדקנו תיכף ומיד ממש!

דרכגחתםפ שסםפ ש"תי קשר"פ דתשגסלפ תדצסרפ שגספ שהרכ"הפ רתס"גפ
פ"כתפ םפקשספ רגףפ

ל  רלפסצלפסקב"ס,פרברמסתפת  לרפסצלפסקב"ספ—פכד"ש32
לסבתספ —פ רנחלינר"פ רלחטסינרפ ל ררננרפ רהלחיפ רלכמ(פ )לד לתריס33,פ סרספ

ב ר לפסיפסרסרלספססדתיתיפרסשלתדספיתכףפרדתמפדדש34.

31(פזסגפח"ספקנ,פג "ס.פח"בפ ס,פג "ס.פר רמ.פרגסספשדר"גפ ט"ר,פכר.
32(פישספלמ,פט.

33(פגסספשדר"גפה ד"ב.פסרבספביר"ספדר"ספקכר,פה "ב.פלקר"יפבלקפהז,פמ.
34(פלס תג,פשס הרקפ"כתדתפצסיךפדסגץפדסגץפדצגתםפסגסנרפנ לסרי"פסרספישרביפסקב"ספ

לי ליפסנבתספ לפסרסרלספ)גמ"קפרדצר"מפ ס" (.



רני שיחות התדמפב פ שרפכלפסשגפבתכליכםלקוטי	

מ.פרכמתפלדסגפרלזגזפ רמפתריגפ "תפס  רלספשלתפ—פסרהתףפרסימפלכסר"ספ
דכםפשלתחרי־דצרספלתימפלצמקס,פר"רמרלספצמקספשדקגביפסיפסרסרלס"35.

רסנתפסיפשלתפ שתית,פרדכסמפרלסבספי שרפסיםפכלפסשגפבתכליכם.

רתס"גפשתדצספדכםפסחמ,פשנתם,פשלשס,פשתטכהרפ צספדספל שריפרכתצמפ
ל שרי,פר רמפרסרספס תקגפ—פשת  לרפשיסת'פסרסרלספססדתיתיפרסשלתדספ

ב ר לפדדש,פיתכףפרדתמפדדש,פרדירךפשדחספרטרבפלבב.

)סה"ש ה'תנש"א ע' 472. משיחת כ"ח ניסן ה'תנש"א(

1 

35(פב"בפתר"מ,פס.פרגסספינתספ ל"ז.



שיחות לקוטי	 דר מתםפ—פה תגיפס רדגפ—פש גפסרסרלסרני

סימן ג

דלכריפשברברגספרסשתתכריפלרסרלס

ס.פסחיפסד לריפשבשביפזרפסתס,פשבספדהיתתםפסשבר פסשלםפסשנתפ
ר ל־ ל רדג"(,פ שבר ריפ שנתפ שסםפ תרםפ )"סגב ספ שגפ ס רדגפ ה תגיפ שלפ
זר,פשה תגיפס רדגפדיחתלספ"דדחגיפסשבי"1פ  תפד ליפסקבת ריפמשנספ
ב נתמפ זספ ר לפ תלרתפ בשבי(,פ חלפ שלפ החפ סגסשרמפ שתרםפ )כתרמפ כ שרטרפ
 פ"שב פשביריפידתדריפ

סידתדריפשבה תגיפס רדגפ—פכמסתיספבדמגש2
יסתתנס1,פסתדיתפסמפידתדריפ.פ.פכשתברספ החפבשביפרתיחתלרפלה רגפבדרצסתפ
רדהתתדריפ בשביפ בסחמפ "שדיחתלריפ ידתדרי",פ סמפ סשביריפ שסזפ שבי,פ

בשבי"3.

סקרתםפ שנתפ ) ברמי(פ דהיתתדתםפ ל רדג"פ שבר ריפ ס"שנתפ בהתרםפ רסנספ
מחהמפררברגספ)בשבר פסגסשרמפ—פחהמפשבחהמפ מפדלכריפשבחהמ,פרבשבר פ
סשנתפ—פחהמפשברברגספ מפדלכריפשברברגס(,פסתתנרפשתשנספסשלתדריפשלפ
רדשדסתלתם"4(פ )"דתדתנתםפ סלרפ קרתםפ ררברגספ—פשבשנתפ חהמפ ס נתנתם,פ שנתפ
"סלרפ רר'(,פ )דתדתנרפסשפ ,פדיחתלפדסירגספ

דיחלקתםפבכללרי5פכלפס נתנתם6
סרהגתםפרסלרפדיתגתםפכר'"פ)כדרפבנרר פלסללפרשדסת(,פרדזספנשילשלפסמבגפ

בס רלם,פרבשגשרפלד לס7פ—פקרפסבלתפרברלפרקרפסס לםפרסרברל.

רב גטתרי,פסגתפהתרםפס"שנתפשבר ריפל רדג"פ)חהמפררברגס(פבדלכריפ

1(פסדרגפכר,פטר.
2(פ המג"כפ "ח.פ ה"גפ ת"ח.פקס"גפ "ס,פר.פגסב"מפה "ר.פגסבת"ספ החתםפהיקכ"ר.פגרקחפהגצ"ספ
)סרבספבד"כפלקס"גפשם(.פ—פרגסספבסגרכספלקר"שפחת"בפ 'פ96פרסתלך.פחכ"בפ 'פ145.פשתחיפסחש" פ

ס'ינש"ספ—פל תלפ 'פלבפרסתלך.פ 'פ ספרסתלך.פ 'פ פרסתלך.פלקדמפ 'פשכחפרסתלך.
3(פ גש"תפמ"ספחדשתםפתרםפ—פדנחריפהס,פגתשפ "ב.

4(פלשרמפסכירבפ—פמס"ספתב,פב.
5(פסףפשב גטתריפנחלקתםפלר'פקרתם.פרב גטתריפ רמפתריגפ—פלמ',פס',פ שגס,פרכתר"ב.

6(פגסספה גפס גכתםפחב"מפ גךפסרס"הפ)מ(פה"ז.פרש"נ.
7(פגסספבכלפזספבסגרכספהס"שפינש"ספדשתחיפש" פשדתנתפה תףפח.פהמו"ל.



רנג שיחות התדמפר פדלכריפשברברגספרסשתתכריפלרסרלסלקוטי	

שברברגס פנרהףפל תגרשפס שרטפבזספשדלכריפשברברגספסתספ גטפברברגספ
—פסגתפתשפבזספרםפגדז8,פשדסרברגספנ שספסירלריפ נתמפסדלכריפ—פסרתלרתפ
"רסתיספ ,פ

רר'"10 ססגץפ כלפ לדלךפ לפ ס'פ "רסת'פ ,פ
ר מ"9 ל רלםפ תדלרךפ "ס'פ שלפ

לס'פסדלרכס"11,פברסרלספססדתיתיפרסשלתדס;פרסמגבספ—פרתלרתפדלכרירפתי'פ
,פ "מפ נתמפ"דחת'פ

בסר מפשלפרברגספ)דלכריפשברברגס(פ—פירברגיפסחתרי12
סדיתם"פשבספדבחת'פ"סיספרברג"13פ)בבגכספשנת'פמי תלס,פכנרמפרברגס14(.

שדתנס"פ שדרנספ "שדתנתפ שלפ סד לספ רםפ בספ )שתשפ זרפ שבשביפ סתתנרפ
ב נתמפ )מקמרשס(,פ ברברגספ שתשנספ סד לספ דירלתיפ בדק"ס15(פ כדברסגפ

סס לםפרסרברל,פשזסרפ נתמפסדלכריפ—פרסרלספ—פשברברגס16.

 מפשזספדירלספס תלרפברברגספב שטרי,פבס לםפרסהיגפשלפס רלםפ
בכלל,פרשלפסרלריפבדתרחמפ—פכ תפשזספנדשךפדבחת'פתשיפחרשךפהיגר.פ מפ
שדירלספסדלכריפ)רסרלס(פשברברגס,פרתלרתפקץפסרסרלספ)סשגפלתבספל רדספ
לספרלתס17,פשלד לספדרמגפרתלרת(,פרכתמר פש "תפסכנהיפססל"ףפמסלר רפשלפ
 רלםפלירךפסרלריפ)ררלס(פ—פ "תפ"ד שתנרפר ברמינרפכלפזדמפדשךפסרלרי"18פ
רסמגבספ—פ גאולה19.פ רר ספנ שספ "ילרת'"פסרסרלספ—פשדסרלריפ שבזספסגתפ
דסחגפשזספבספ "תפסס לםפרססהיגפשלפסרלרי,פסנספסרתלרתפשלפסרסרלספ
סחגת'פ שסתמפ רסרלספ סחתרי,פ ירברגיפ שלפ בסר מפ סתספ רסשלתדספ ססדתיתיפ

,פ"ס'פתדלרךפל רלםפר מ".
רלרי20

8(פרלס תגפדסדברסגפבכ"דפ)גסספש גפסתחרמפ ד"ז(,פשדדלכריפשבחהמפנ שספחהמפשבדלכריפ
רכר',פרכמפבנמר"מפ—פשדדלכריפשברברגס,פנ שספרברגספשבדלכרי.

9(פבשלחפטר,פתח.
10(פזכגת'פתמ,פט.

11(פ רבמת'פבהר ר.
12(פגסספיר"ספנחפט,פר.

13(פגסספיר"ספדר"ספקתז,פר.פסרס"יפלךפלךפ ר,פב.
14(פתסלפסרגפ 'פקתס.

15(פה גפסשתחריפס'ינש"ספ 'פ475פרסתלך.
16(פכתמר פשל "לפתסת'פרתלרתפסד לספשברברגרי,פרלכמפיסת'פסלכספכב"שפ)דק"דפלזח"ספתז,פב.פ

לקר"יפקגחפנמ,פה "ב(.
17(פזר"חפבגסשתיפח,פס.פדמגשפיסלתםפט,פב.פרגסספרםפהנסמגתמפצט,פס.פ—פרגסספהס"שפס'יש"נפ

ח"בפ 'פ397.
18(פינתספג ל"ז.

19(פגסספרתק"גפה ל"ב.פלקר"יפבס לריךפלס,פר.פר רמ.
20(פדכתליספ ס" פבשלחפטר,פב.פירמ"ספס"רפרנסדגפ—פ החתםפקטז,פב.פר רמ.



שיחות לקוטי	 דר מתםפ—פה תגיפס רדגפ—פש גפסרסרלסרנד

ב.פ  "זפתשפלרדגפבט םפסשתתכריפשלפשביפזרפ םפס טגיפ"דחגפחרמש"פ
סתספ זרפ בשביפ רסה תגספ שדתנס",פ שדרנספ "שדתנתפ שלפ כזר,פ שבקבת ריפ —פ
)לסחגתפשסה תגספסיחתלספ"דדחגיפסשבי"פ סהתרםפשלפדלכריפשברברגספ
כ שרטר,פידתדריפשבידתדריפ "מפ"שדתנתפשדרנס"פכדברסגפשם(פ—פשביפזרפ

חלספידתמפב גבפגסשפחרמשפסתתג 

 פ"רתסדגפלרפתסרנימפדחגפ
 נתמפ"דחגפחרמש"פדרבמפמתוכנהפשלפסס טרגס21

 פ"רנ קמי"פסרספ"לשרמפזכגרמ"פר"ת קמ"פסרספ
חרמשפונפקדת כי יפקדפמושבך"22

.פרס תגרשפשלפ"רנ קמיפכתפת קמפדרשבך"פסרס פ"כת"פ—פ "תפזספ
"לשרמפחהגרמ"23

ש"ת קמפדרשבך",פ"שתסת'פדרשבךפ)שלפמרמ(פחהגספשסיספתרשבפבס",פתת שספ
"רנ קמי",פ"סבתפת קמךפ)סדלךפשסרלפתזכרגפסריך(פרתשסלפסתכמפסיס".פשזרסתפ
סלבנס,פ רסהיגפ ס לםפ נ שספ חרמשפ גסשפ ב גבפ חרמש" פ ל"דחגפ סשתתכריפ
שלפ דרשבך"פ )"ת קמפ נקרמספ ס תלרפ נשסגיפ לספ סדרלמפ של נתפ שבגר פ  מפ
מרמ,פדלכרי,פשגשפסלבנס(,פר ת"זפנ שספסח"כפ)דחגפ—(פחרמש,פדרלמפסלבנספ

דחמשפ)"רנ קמי"(24.

"ת קמפ מרקספ "תפ שברברגס"25 פ מ"דלכריפ סנ"לפ ס נתמפ שזסרפ "מפ
דרשבך",פסס לםפרסהיגפ)שלפרברגס(,פנ שספ"רנ קמי",פסזכגרמפרסרתלרתפשלפ
 נתמפסדלכריפ)בתיפמרמ(,פ מפלסשלתדריפבזספ—פמרמפדלכספדשתחספברסרלספ
כדרפ "רנ קמי",פ שלפ לס נתמפ שתתכיפ סגתפ שסרסרלספ רסשלתדס,פ ססדתיתיפ
זספדהרגפ פ" קרמפ קמיתפסיכם",פש"התדמפ

שסקב"ספסדגפלדשספ)בדצגתם(26
רסלקתםפ קרמפ סדג27פ ת קבפ נרסלתם,פ סםפ זספ שבלשרמפ רדתרהףפ דת קבפ בתמםפ
פ קרמפת קרמפסלקתםפסיכם"פ)ר"דכתרמפשיסדגפ

ת קרמפסיכם,פתרהףפסדגפלסם28

21(פרלספכמ יפססרדגתםפשסשתתכריפמס טרגספזרפל גבפג"חפסתספרקפד נתפזספשהת רגפסס טרגספ
סתג פב"דחגפחרמש".
22(פש"ספכ,פתח.

23(פ גש"תפ ס" .
24(פגסספמ"ספרתסדגפלרפתסרנימפישכ"חפ)הס"דפדלרקטפח"ספ 'פגדרפרסתלך(.פרש"נ.פלקדמפש גפ

סחהתמריפהתדמפס.
25(פגסספמ"ספרתסדגפסנ"לפבהר ר,פש "תפ"ת קמפדרשבך"פ צדרפנ שספ"רנ קמי"פ—פרתלרתפד ליפ

סררףפ)שלד לספדשגשפסנשדס(.
26(פשדריפר,פטז.
27(פרתחתפנ,פכמ.
28(פשם,פכס.
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לסםפלשרמפזספתשד רפלקרלך"(29,פרכתדתפצסיךפדסגץפדצגתםפסגסנרפנ לסריפ
ברסרלספססדתיתיפרסשלתדס.

ר.פ " פסנ"לפירבמפרםפסשתתכריפשלפכלפ נתנתםפסלרפ םפהגאולה האמיתית 
נתהמ,פ רב גטפכשנדצסתםפבהתרםפחרמשפ והשלימה,פשכבגפצגתכספלברספדתמ,פ

ר רדמתםפלסתכנהפיתכףפלחרמשפסתתג 

סמגבס פ סגתפ —פ סרלריפ שלפ רססהיגפ סס לםפ בירךפ שנדצסתםפ ס " פ
מרקספ ת"זפש"ת קמפדרשבך",פשתסרמתפ)שתשפסצלרפבחת'פמרמפשבו(פנדצספלספ
בדקרםפדרשברפססדתית,פהדרךפ לפשרלחמפסבתר,פבסגץפסקרמשפבתגרשלתםפ תגפ
"דידהגפ שסקב"ספ "רנ קמי",פ נ שספ מרקספ ת"זפ סנספ —פ בבתסד"קפ סקרמשפ
" קרמפ קמיתפ בנ"ת,פ ב"זכתגי"פ ל הרקפ סתנרַסנצמ"(פ ָסּפפ זתךפ )"רתטפ לרדגת"פ
מרקספ "תפ צמקנר;פ רסשלתדספ "תפדשתחפ ססדתיתיפ ברסרלספ רררסלםפ סיכם",פ
ס לםפסלבנספ)רתשגסלפסמרדתמפרדרנתמפללבנס30(פנ שספדרלמפסלבנספמחדש,פ

"שסםפ יתמתםפלהתחדשפכדריס"31.
ר רמפר תקג פ "תפ"ד שתנרפר ברמיתנרפכלפזדמפדשךפסרלרי"פמביאיםפסיפ
סרסרלס,פכתפלדגריפשנדצסתםפבירךפס לםפרסהיגפסרלרי,פ םפכלפסדמתמריפ
רסרבלריפסקשרגריפלזספ)סבסריפדבחת'פרברגס(,פמרקספדזספתשנרפסכחפלסבתספ

סיפסרסרלספ)דלכריפשברברגס(,פכנ"לפבסגרכס.

ר "מפ"כלפסדקתתםפסיפסירגספד רנתפהר רפלקתתדרפמעושר"32.פר מ"זפ—פ
 "תפס ברמספב רנתפסרלרי,פסתמפ נתפסלספבמ י33,פדקבלתםפ שתגריפסדתיתיפ

במ יפר שתגריפב שטריפ—פברסרלספססדתיתיפרסשלתדס.

תמתפ ר"תצסרפ רסרבלריפ סדמתמריפ כלפ סיפ שכבגפ בגרפ לסחגתפ ר סכר"כפ
חרבס"פשלפ" רנת"פ)במרגריפשל נתפזס(,פר כשתרפתשנרפחתגריפרסגחבספב שטריפ
דדלכריפססרדרי,פרס שגפללדרמפירגספרלקתתםפדצרריפדירךפדנרחיפסנ שפ
רדנרחיפסררףפ]רלזספניררהףפבמרגריפססחגרנתםפרםפס נתמפשלפ" רשג"פבירגספ

—פ "תפססמ הספרס צספשלפגתברתפה גתםפש)חלקם(פסתרפרנרזתםפ מפ יס[.

29(פ גש"תפשדריפשם,פתח.
30(פהרכספכט,פס.פב"גפ "ר,פר.פזח"ספגלר,פב.
31(פנרהחפקתמרשפלבנספ—פהנסמגתמפדב,פס.

32(פסבריפ "מפד"ט.
33(פגסספנמגתםפדס,פס.פכירבריפהח,פס.
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שיתפ בסרסרלספ רםפ תסת'פ —פ סרלרי(פ בזדמפ ס ברמספ )ד ליפ זספ רדט םפ
סד לרי,פסמפד ליפסרסרלספרסמפד ליפסרלרי34פ)סד לספשלפ ברמספדירךפ
סחתברגפשלפד ליפסבלתפ ר "מפ "ד רנת"(.פ רסרבלס,פ רדירךפדמתמספ סיכ תס,פ

רברלפרד ליפסרברלפרסס לם.

רב נתמפ דתשגסל,פ כ"ספ שלפ לס ברמספ בנרר פ סרגסספ רםפ תשנספ דזספ מ.פ
שסזדמפרגדספ—פלסבתספסיפסרסרלספססדתיתיפרסשלתדס 

תסרמתפתכרלפסגתפלברספבט נס פדסחגפשסרספדמרמפרדררבל,פכרללפדצמפ
ססרבלריפשלפטב פס רלם,פרחלקפחשרבפדסתרםפס"ספ הרקפ) " פירגס(פבמבגתפ
גשרי,פסכתלספשית'פשתנס,פרב גטפבזדמפסרלריפכשתשפכדספדמתמריפרסרבלריפ
רכר'פ—פסגתפלכסרגספסתמפלרפס תלרפ רכר'פ רס לדריפ לפ ברמיפס'פבשלתדריפ
סיפסכחפל שריפסתזרפ ברמספקטנספתריג,פ סכר"כפשסתמפלספסכחפלסבתספסיפ

סרסרלספססדתיתיפרסשלתדס?!

סרדגתםפלרפ—פשבתסיפסדשתחפס"זפ"ילרתפבד שתנרפר ברמיתנרפכלפזדמפ
דשךפסרלרי"פמרקס,פרדסחגפשסרסרלספ מתתמפלספסרת ספסנספדזספ צדרפגסת'פ

שזספילרתפב"ד שתנרפר ברמיתנר"פשלפסמרגפסזס.

רסמגבס פמרקספ "תפס ברמספבדמתמריפרסרבלריפרבס לםפרסהיגפ)סבספ
דרברגס(פ—פמרקספבזספטדרנתםפכחריפנ לסתם,פשלסםפתשפסיפסכחפלסבתספסיפ
פש "תפדצרספסחיפתשפבכחרפשלפתסרמתפל"סכגת פ

סרסרלס.פרכ ה"מפסגדב"ם35
סיפ צדרפרסיפכלפס רלםפכרלרפלכףפזכריפררגםפלרפרלסםפישר ספרסצלס".

רדכתרמפש"סנתפנבגסיתפלשדשפסיפקרנת"36פ—פכ"ספדבנ"ת,פסנשתםפנשתםפ
,פ]רלספזרפבלבמפש"דבקשפכר'פל תפכחמ",פ

רטף,פר"סתנתפדבקשפכר'פסלספל תפכחמ"37
סלספסקב"ספרםפדהתת פב ברמספזרפר"סקב"ספ רזגר"38[פ—פדרבמפשכלפתסרמתפתשפ

לרפסכחריפל  רלפש"ד שתנרפר ברמיתנר"פתסתרפלשדשפסיפקרנר,

רל  רלפזספבשלימותפ—פלספגקפבירגפדהתת פר רזגפלסחג,פסלספשהוא 
עצמופ רשספסיפס ברמס,פל רםפשת רגספמתלת',פבשלתדרי;פ מפשסרספנ שספ

34(פר מפשנסדגפ"סרמךפס'פכתפסנ יפבת"פ)תש ת'פתב,פס(.
35(פסל'פישרבספ "רפס"מ.

36(פדשנספרבגתתיספהרףפקמרשתמ.
37(פבדמב"גפ ת"ב,פר.

38(פהרכספנב,פב.פקמרשתמפל,פב.פרגסספינתספ ת"ר.



רנז שיחות התדמפר פדלכריפשברברגספרסשתתכריפלרסרלסלקוטי	

"שריףפלסקב"ס"פב ברמספזר,פששריףפסדתיתפסרספלספגקפדהתת פרכתר"ב,פסלספ
סרספשריףפבכלפס גטתםפר נתנתםפרבסחגתריפסמבגפרכר'.

—פשכלפזספסרספבסרה ספ לפזספשתסרמת,פבסתרירפ"חלקפסלרקספדד לפ
בתריגפל  רלפסיפ לרפסיפסכחריפסרמרלתםפ תשפ סרת'פ דר"40,פ "חלקפ ,פ

דדש"39
ס נתנתםפסכתפנ לתם.פ מפשתשפ לתרפסצתררתפ"קמרשתםפיסתרפכתפקמרשפסנת"41,פ

פבזספש"תכרלפכדרנת"43פבניחותא.
רכתמר פס תגרש42

ס.פנרהףפ לפכללריפסכחפסנ"לפשתשפלכסר"ספ—פדיררהףפבזספ רמפתריגפ
כחפדצמפכללריפסשנספ—פשניפסגסנרפנ לסרי 

הכלפדירלס פ דסחגפש"סגסנר",פסקב"ספ צדרפדגסספנ לסריפ—פסגתפ
סמפסנ לסריפכ שרטמפבססנסרספנהתי,פנהתםפרלרתתםפרנ לסתם,פסמפסנ לסריפ
שנדצסתםפ)דרהיגתם(פבירךפססנסרספטב תיפ—פכרללפסכחפס ר לפבנ  לפ
—פכדרפשסקב"ספדסרספכלפנבגספדסתמפלתשפבכלפגר פרגר פדחמש44,פרבסר מפ
נפלא,פשסגתפ"סרספלבמרפבכחרפרתכלירפלבגרספתשפדסתמפכר'"45,פ מפרםפסנ לסריפ
) מפ—פבחת'פתשיפ רסרלריפ שסםפנדצסתםפבירךפסס לםפרסהיגפשלפס רלםפ

חרשךפהיגר(פשמרקספ ת"זפנ שספ"רנ קמי".

רנ לסריפסלרפכבגפסיחתלרפלגסריפ כשתרפבשניפסגסנרפ נהתםפ רד תמפ
נ לסריפ)ס " פש מתתמפנדצסתםפברלרי(,פרב גטפבחרמשפסמג,פר רמפתריגפ—פ

בחרמשפנתהמ,פדלשרמפנהפרנהתפנהתם,פרססדשךפבזספבחרמשפסתתג.

רבסמרשספ—פכשנדצסתםפ כשתרפבהרףפחרמשפנתהמ,פסבספלסחגתפחרמשפ
סמג,פרקגרבפדדשפליחתליפחרמשפסתתג פחרמשפסמגפשתתךפבכללריפלנהפ רגתם,פ
דזלת'",פ )יקתף48(פ "בגתס47פ סגתפ סמגפ רבחרמשפ .פ

בטב 46 סדלרבשפ נהפ שסרספ

39(פינתספג "ב.
40(פססזתנרפלב,פט.

41(פג" פקמרשתם.פרגסספשדתנתפתס,פדמ.
42(פדסרגפ תנתםפ ס" .פרגסספסרס"יפג" פקמרשתם.פלקר"שפח"זפ 'פ321.

43(פיר"כפ ס" .
44(פש סתרס"ספ "ס.

45(פסרס"קפה"כפ)קל,פגתשפ "ב(.
46(פיר"ספדר"ספצר,פה "רפרסתלך.פשםפק,פס.פובכ"מ.

47(פי נתיפכט,פגתשפ "ב.
48(פרתגהיפסגס"שפשם.
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שלד לספ רלרתתםפ נהתםפ קשרגפ םפ נתהמפ חרמשפ בטב .פ בגכספ סתספ שבגתסריפ
דס רלם.פרדזספנכנהתםפלחרמשפסתתגפ—פג"י49פסבגסםפתצחקפת קבפגחל,פשסםפ
פ"סנתפס'פגר סך"51,פ

מ'פגרלתפסדגכבספ)רתלרתפסלקריפשלד לספד רלם(,פרג"י50
דדמתמספ שלד לספ בסר מפ סבלפ )גר סך(,פ ס רלםפ בטב פ נדשכיפ שסבגכספ
רברלריפששםפשתתךפ ס'",פשכשנדצסתםפב רלםפ ד"סנתפ כתרמפשזספבספ רסרבלספ
דצבפשלפחהגרמפ)"ת קמפדרשבך"(פשזקרקתםפלג רסספ—פנ שספ"סנתפס'פגר סך"פ
בסר מפשדלכחתלספ"לספסשתםפ לתך"52פ—פסחתברגפשלפשיתפסד לרי פנ לסריפ

בירךפס לםפסטב פרבנהתם.

רב גטפששביפזרפסתספרםפסה תגספשלפ"דלכריפשברברגס",פרתלרתפדלכספ
דשתחספדירךפרברגיפסרלרי.

סתתג,פ בב'פ סתתג,פ חרמשפ ביחתליפ שדתמפ זספ דצמפ —פ תיתגספ רבסמרשספ
סרספתרםפסרלמירפשלפסמדר"גפדסג"ש,פרתמר פסרגסירפרניתניפכחפשלרפב נתמפ
"דלכיחתלספסגתב ג"53פ—פשסרספסמרגפסששתפ)דסב ש"ט(,פחזקספבכ לתתם,פ
רדספבסתםפלסח"זפלמרגפסשבת ת,פמרגפסשדתנת,פ מפמרגנרפזספ—פמרגפסישת תפ
)ר'פ  דתםפר'פחזקס(,פשנ שתיפססכנספקגרבספ—פבלתפס הקפכללפ—פלס שתגתפ

תסת'פקמשפברסרלספססדתיתיפרסשלתדס.

)סה"ש ה'תנש"א ע'475, 484 ואילך. משיחות ש"פ שמיני ה'תנש"א(

1 

49(פדסר"ספד גכיפס'פסריפ מ.פב"שפלסס" פהקכ"רפה"כ.פדרלספ דרקריפסר מפקכס.
50(פגסספחת'פחי"הפלשביפקדז,פב.פש גפתששכגפ)לסגס"צפכר'פדדרנקסטש(פדסדגפסתתגפ)בשםפ

הס"ק(.
51(פבשלחפטר,פכר.

52(פשם.פרגסספצ  "נפלגדב"םפסל'פישרבספ "בפס"בפ)בהר ר(.
53(פסרגריפקרמשפסמדר"גפדסרגתת"צפח"ספ 'פיגתז.
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יחד  גם  אחים  שבת   / בפרסום   — העומר  קצירת   / יום  בכל 
/ יחזיר לנו  / התהפכות נפש הבהמית / עלי' מדרגא לדרגא 
ביהמ"ק — בתי כנסיות / ע"ד וספרה לה / קבלה עם הבטחה 
/ לנהוג כבוד זה בזה / מתקרבים להר סיני / הסימן היחידי / 

שחרור מעול גלות / מפורש זה בפוסקים / ספירה בכל מקום

מכתב כללי סימן ב:   

ביאור פרטי ספירת העומר בעבודה סימן ג:   
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סימן א

הזמן יקר הוא

סגתפסנרפנדצסתםפבסדצ פתדתפסה תגס.פדכלפמבגפר נתמפס שגפללדרמפ
סרגסספב ברמיפסשת"י,פרב גטפדדצרספס שגפללדרמפסגבספדסרמ.

ה תגספדלדמיפסרינר,פבנרהףפל רמפ נתנתםפגבתם,פרםפכדספשסזדמפתקגפ
סרס,פרצגתךפידתמפלה רגפסריר.פרסםפקגספשסחהתגרפ  םפסחי,פסגתפזספדזתקפ
לספגקפבסתרםפשסחהתגר,פסלספרםפבסתדתםפרסשבר ריפשלסחגתר.פסךפלכמפכשכמפ
סנר פ רסרדגתםפ דברגכתם.פ שלסחגתרפ רסשבר ריפ סתדתםפ רםפ סגתפ —פ הר גתםפ
סלקתנרפ—פכחתנרפרחתרינר.פדלךפס רלםפ—פסרספדנסתרפסיפס רלםפ)בדתלספדרבמ,פ

ש לתרפלייפרסכמפתימפכלפטרבפלסלרפשסרספקרגספלסםפבנתפבכרגתפתשגסל(.

סש  ספ לפ לסםפ שתשפ דתפ סצלפ רב גטפ הים.פ בסנשתםפ סרספ זספ כלפ
גבתם,פשדספשסםפ רשתםפר ר לתםפסגתפזספדשיקףפסצלפכדספרכדספדתשגסל.פ
רב גטתפ גטתריפסצלפסלרפשכבגפסצלתחרפבסש  יםפ לפסגבתם,פסגתפברמסתפ
שסםפצגתכתםפלנצלפכלפסזמדנריפרכמפלח שפס שגרתריפחמשריפל  רלפבחתזרקפ
סירגספרסתסמריפרס ציפסירגספרירגיפסחהתמרי.פרכ"קפדר"חפסמדר"גפסכ"דפ

כבגפסבטתח,פשחזקספלי דרלספשסתנספחרזגיפגתקם.

ית'פ לזררירפ ג רסספ סתחרלפ דדנר,פ סדרש  תםפ שלרםפ ב גתשיפ סחריםפ
רסצלחספב ברמספלסזגתחפסרגפבהבתביר

)ממכתב יו"ד אייר, ה'תש"י. לקו"ש ח"ז ע' 281, אג"ק תקצז(

2 

נתעלו בחמשים יום

רד נתמפחרפס החפשחררנרפזספ יספררםפבקשגפ םפתדתפססבתבפסדדשדשתםפ
כ יפבגרבפסמג,פסנספחרפס החפהתדנרפבכירבפשצגתךפלסתריפבחרמשפססבתב.פ
בטב ,פ םפסר  יפססבתב,פסנספכחריפסטב פשסתרפבס לםפבדשךפתדתפסחרגף,פ
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 מפשל תמפסגרסספנמדספשנ הקספסחתריפתצתגספצדתחספררתמרל,פסנספל י פ
 יסרםפבחרמשפססבתבפדירלספל תמפכלפשלספסת'פזספסלספדשךפזדמפשלפקתברץפ
כדגז"לפ תגק,פ רשמריפ טר תםפ דלבלבתםפ סתלנריפ סח"כפ תר ת רפ לד מפ כחריפ

סתרצספבתדתפנתהמפרגרסספסתלנריפשדרצתסתםפ גחפצגתךפלבגךפכר'.

רדרהגפסשכלפבזספלכרלנר,פשסםפתשפבחתתנרפסתזספיקר ספשס שגפלט ריפ
בספשסתנספיקר ספשלפתצתגספצדתחספררתמרל,פקגרבפלרמסתפשסתמפזספסלספט ריפ
בתמתנר,פרסס הקפתשדשפלירה ריפכח,פרכלשרמפסדשלפלסרצסיפ גחפרלרדרלפ

 תגרי.

רלריפ שלפ סדגספ סיקר ספ שסחגתפ מ הח,פ ב נתמפ זספ גדזפ לדצרספ רתשפ
דצגתםפרלריפסררףפררלריפסנשדספרםפתחמ,פ מפששגפדצגתםפט מפדספנשינרפ
סלרפדסלרפכר',פסנספבדשךפזדמפדר טפנירלספבסםפסזתכרךפש  לפרלריפדצגתם,פ
רבחדשתםפתרםפני לרפדד"טפש גתפטרדסספלקבליפסירגספד תפסקב"ספבכברמרפ

רב צדר.

בבגכיפסצלחספב ברמירפלקגבפבנתפרבנריפתשגסלפלסבתנרפשבשדתם.
)ממכתב א' אייר, ה'תיש"א. אג"ק תתקצד(

2 

המשכת המוחין במדות

סחיפ לסלמפ בזס,פ סדרמ היפ בשתחספ שתשנםפ סגבריפ ס נתנריפ דבתמפ
ס תקגתריפ—פ)גסספסריפטר( 

פעם היו יודעים, שצריך להיות — )להיות( יהודי ירא שמים, חסיד.פ
היום צריך לדעת — ללמוד, ]לדעת[ חסידות. הוא והדבר הם שני עניניםפ

) כ"לפבקתצרגפקצי(.

זסרפרםפסחמפדס נתנתםפמה תגיפס רדגפ—פסדשכיפסדרחתמפבדמרי1,פ
שססנסרספיסספ " פסרגסיפסדרחתמפרסשכלפ—פסיפדספשסרספיודעפ)בדרחר(פ

1(פניבסגפבמגרשתפה תגיפס רדגפבסגרכס.פגסספרםפמ"ספסנתפלמרמתפ)קרנטגהפנזפ—פלרפב רדגפ
יש"ח(.

בשיחה המודפסת בזה: סמבגתםפמלקדמפסםפסקמדספלשתחיפל"רפב רדגפיש"מ.פנמ הספבלקר"מפ
ח"מפ 'פ1098,פרבהס"שפס'יש"מפ 'פ116פרסתלך.
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ללדרמפ)נרלספמירגס(,פחהתמריפ) נתדתריפסירגס(פ—פסרספיהי'פבחתתפסתרם־תרם.פ
שסרספרתמת ריתרפתסתרפמבגפסחמ.

פרב צםפזסרפרםפדס נתנתםפשלפ נתדתריפסירגספ—פשסרתלרתפשלספסרספבל"ר
ב רדגפ)שםפסריפכס(פ—פלַסֵחמפרלסגסריפשסכלפסרספסחמרי פסחרדגתריפסתנספ
סלספמבגפחתצרנתפשצגתךפלזככר,פרלבטלפסיפחרדגתריר,פרברשדתריפ—פלסרצתספ
דמפסס לםפסלפסרתלרתפסיפ נתדתריר,פשסרספדיסחמפ םפגרחנתריפרנשדיפסמבג.

רסזפנ שספססמםפ—פנשדיר,פרר רפרכלפ נתנתרפ—פדבר אחד.

רר ס,פ התורה,פשסתספדגסספשבירגספ פנימיות  ע"י  היא  לזה  והדרך 
סכלפסרספסחמ,פכתפ נתדתריפסירגס2פדגסספסתךפשבירגספסנספגזתפירגספרירגספ
סנרלתיפ—פלברשספמסרגתתיס,פרר ספמסרגתתיס,פנשדיספמסרגתתיספרנשדיספ
לנשדיספמסרגתתיס3פ—פמבגפסחמפסם.פרב גטפבל"רפב רדג,פשסרתלרתתםפשלפ
גזתפמגזתמ.פ רתלספ תרחסת,פ במפ ל"רפב רדגפסם,פשב לפססתלרלספ—פגבתפשד רמפ
"דלתמ קמתשתמ4פמלספרלתסמפ מפסשיספ.פ.פמסרספ)קרב"ס(פרכלפהתת ית'פקמתשספ

מתלת'פסירפלדשד פבחמרספדלתמפהיתדתמ".

)ממכתב ב' אייר ה'תיש"א. לקו"ש חי"ב ע' 167. אג"ק תתקצו(

2 

למעלה מן השבת

חרפ סננתפלסבת פבגכיתפשנחררפסיפ זדמפדימפירגינרפסב "ל,פ לקגסיפ
קבליפסירגספבשדחספרב נתדתרי,פדדחגיפסשביפסשבת תיפ—פכדשד רפררםפ

כ שרטרפדדשפ  "תפקבת ריפשנספזר.

רתמר פ תגרשפירגיפסחהתמריפ)לקרטתפירגספלסמדר"גפסזקמפב לפסינתספ
סשבי,פ )קמרשי(פ דמפ לד לספ סשבי,פ דדחגיפ ג "ב(פ רסנתףפ מ"ספ סדרגפ  'פ

דקת תםפמסתדס,פרזספנרימפכחפלה תגיפס רדגפשני'פבזח"רפ)צר,פס.פרשם(.

 )ממכתב ער"ח סיון, ה'תיש"א. אג"ק א'ל(

2 

2(פגסספקרנטגהפלתדרמפסחהתמריפ ת"ס.
3(פגסספזסגפח"רפקנב,פס.

4(פזסגפח"רפג ז,פב.
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מתוך תשוקה וגעגועים

כתרמפשנדצסתםפסנחנרפ כשתרפבתמפ החפלשבר ריפשכלפתרםפתשפלרפדצרירפ
לה רגפה תגס,פש " פבתסרגפגבריתנרפז"לפסתיספססיחלספבזספשבנ"תפה גרפ
בתמ םפ דדצגתם,פ שתצסרפ דסזפ כבגפ בגרפ כדספ סתדתם,פ סיפ ר רר תםפ דירךפ

שבסרת םפלתרםפסחדתשתםפתקבלרפסיפסירגספרבקרשתפתכלרפלחכריפכלפכך,

שית'פ סכתלספ שלפ סרשדתריפ סצטגכרתריתסםפ כלפ סיפ רםפ לסםפ נימפ רזספ
רלברש,פכדהר גפבירגס,פשסת'פלסםפסיפסדמ,פבסגספשלפדגתם,פשדליךפלספ

בליספד לתך,פרכר',

סגתפכמפסרספבכלפדקרםפרבכלפ י,פש "תפסר רר תםפלירגספרכש רשתםפסיפ
דספשסירגספסרדגי,פסגתפסשת"יפברמסתפתקתתםפסיפסבטחירפרנייתפרשדתכםפ
ב יםפררר'פשסגתפסתסרמתפדצמרפדקתתםפרסיפדצריתפישדרגר,פרסשת"יפתצלתחכם.

)ממכתב כ"ו ניסן, תשי"ד. אג"ק ב'תרטז(

2 

הוד שבהוד

ב"ס,פת"חפסתתג,פישת"מ
בגרקלתמ.

פסנסליפצ תגתפסררמיפחב"מפב תס"קפתגרשלתם
פי"ר

ס'פ לתסםפתחתר

שלרםפרבגכס!

בד נספ לפדכיבםפדת"רפסתתג,פסשגפניקבלפבסתרםפסבסתגפסרמפשבסרמפ
סתלרלספמגשב"ת,פמגשב"תפ יחפסיפצנרגפססש  ספמס נתמפמר לתפישרקירפ
בשנתפס תגרשתםפסשגפ לפתמתפס יתחספשלרפבתכרליפרבכחפכלפסחמפדתשגסלפ
ר " פ קרנטגהפ "ח(פ יש"תפ ב רדגפ ל"רפ קרנטגהפ סקמדיפ ) תתמפ לזספ לסרת פ
סתמר פבשתתכריפמגשב"תפסחת'פסשתלרנתפסב ש"טפרגבנרפסזקמפס"זפנרר פבתחרמפ
לכסר"ספדסינרפסדקרשגתםפלגבנרפסזקמפ "תפדדלסתפדקרדרפסםפנשתסתפחב"מפ

למרגריתסםפ מפר מפבכללפמכ"קפדר"חפסמדר"גפזצרקללס"ספנבר"דפזת" .
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ברפכריבתםפ "מפסשקר"טפשסתיספסצלםפבסנרר פלסנסליפצ תגתפסרר"חפ
סשגפבתגרשלתםפי"רפסשגפסנסלספסקרמדיפסדגפשקשספ לת'פס ברמספכר'פרכר'.

רדרבמפסשגפ " פסנ"לפבס נתמפמל"רפב רדגפמ נתנרפנדשךפ לפכלפסשנספ
כרלספר " פסרמ יפסב ש"טפבשםפדשתחפצמקנרפסשגפבתסירפילרת'פלכשת רצרפ
ד תנריתרפחרצס,פסנספ לתסספרמרלספסשגפסריםפשזכרפל דרמפבסנסליפ ברמספ
המגפ כלפ יכלתיפ שזסרפ בש ספ בספ רכר'פ ס ברמספ שקשספ לתסםפ תסדגרפ כזרפ
דרבמפ ל"ר.פ בינתספ גקפ כדברסגפ ב גטפ סזספ ס רלםפ רבגתסיפ ססשילשלריפ
ככלפ ב ברמיספ לססנסלספ להתת פ דסחבגתםפ סחמפ כלפ רסזכריפ לפ שסחרבפ
בירה יפ בזספ דלסשימלפ כזספ רמרלפ דזכריפ לסשידטפ סבלפ ס שגתרים,פ
סרדץ,פלכסרגספסרספנרמפסשכל.פדרבמפשסתמפ תגרשפדכיבתפזספלסי גבפבסנ"לפ
רבסתמרגפ כמב תפ שיסת'פ כמתפ כלפ ברמספ סגתפ כתפ סצ ס,פ במגךפ לספ רס תלרפ
ל רגגפ לפ סלספ בלבמ,פ קבליפ רלפ במגךפ רלספ בלבפשדחפ לס שריפ צגתכספ
 נתדתיפ ברמיםפכדרפשסננתפגרסספסריספשצגתכספלסתריפר לפסתחהפשצגתכספ
ל רגגפ ברמספכזר.פרסשת"יפתבגךפרתצלתחפסיפכלפחבגתפססנסלספב בגפרב יתמפ
רסהיגתםפ ס לדריפ תד טפ רר ספ זספ סשגפ בשדחספ ב ברמיםפ סרדץפ לסרהתףפ

רססצלחספי לספד לספד לס.

בבגכספלסיקגבפ כ" פלסטפלסטפל יתחיפגבתפשד רמפב לפססתלרלספ
מבחמפקטתגספסיקטגפבת'פבקרב"ספרברתמפכךפר לתפישרקיר.

)לקו"ש חי"ז ע' 512, אג"ק ב'תרסג(

2 

להשתמש בספירת הנצח

דה תגיפ דכיברפ ניקבלפ הר"הפ סנספ ססגרךפ רס" ,פ סס הקפ לסחגתפ
דלכריפשברברגס,פרתס"גפשתשידשפר"כפבה תגיפסנצח,פסתתנרפלנצחפסס לדריפ
ר"כפסהתבריפשדרנ תםפ רלנצחפ רססהיגתםפסדרנ תםפב ברמיפססמםפלברגסרפ
סרירפדלכירבפדכיבתםפד רגטתםפרדבשגתםפטרבפסמפברשדתריפרסמפבגרחנתרי.

)ממכתב ד' אייר תשט"ו. אג"ק ג'תמד(

2 
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המשכת האור

סרג,פ דירהףפ לתרםפ שדתרםפ סה תגס,פ בתדתפ סנרפ נדצסתםפ שסגתפ רב גטפ
שלכמפנרהחפסה תגס,פסתרםפשנתפתדתםפרלספתרםפשנתפשלכסרגספכססחגרמפצגתךפ
לססדג,פדשרםפשסרגפסנדשךפבתרםפגסשרמפלספנהילקפסלספשתשנרפרםפבתרםפ
סשנת,פרתרםפשנתפדרהתףפ לתרפרכמפ מפלרדגפסה תגספסרלךפרדירהףפסרג,פ מפכתפ

נשד פרשרד תםפסקרלפתרצספדמ'פגרחריפד לספרדטס,פסנכתפמ'פסלקתךפרר'.

)ממכתב ד' אייר, תשי"ז. אג"ק ה'תכד(

2 

לזכך המדות

בד נספ לפדכיברפדכ"חפלדטדרנתם.

זקרקתםפ ש יספ סףפ סשגפ סירגס,פ לקבליפ סנרפ שדיקגבתםפ רב גטפ .פ.פ
לזכךפסדמריפ בכחפססמםפ ס רדגפשסתספ ברמספ דרקמדספלה תגיפ ל ברמספ
 "תפסדשכיפס רדגפרלד לספדזס,פבכ"זפסגתפהררלספדתרחמיפלתדתםפסלרפרםפ
שנרלספ ס החפ דתדתפ סםפ כתרמפשנדשכתםפ דלד לספ סהתת יספמשדתספ ב נתמפ
 לתסםפדדס"דפבכברמרפרב צדרפרס יתקםפדמפסקצספסלפסקצספד רדקפיחיפ
ד"טפש גתפטרדסספל רדקפגרםפד"טפש גתפקמרשספ מפלש גפסנר"מפבזדמפד"י,פ
תתהספז תגספמדמפחבגתספ ר תתמפר"כפבזסגפחמשפג" פתיגר,פד נספגשב"תפלג'פ

רהתרדרפבכלפתרדספס תקפלמפרכר'פרגסספר"כפיקר"זפיקרמפל"ב.

רכדשד רפ כ שרטרפ סבגתסריפ סטביפ טרבפ "מפ שתבשגפ גצרמפ רתסתפ
רדססרה ספבס ציפסתסמריפרס ציפסד תנריפבתחרמפבכלפדקרםפשתמרפדר יפ

רבסר מפמסרלךפרדרהתף.

)ממכתב כ"א אייר, תשי"ז. אג"ק ה'תסח(

2 



רסז שיחות התדמפס פדלכריפשברברגספרסשתתכריפלרסרלסלקוטי	

הכנה והשתוקקות

רססשירקקריפ ססכנספ תדתפ סה תגס,פ תדתפ זכריפ לתדתפ זכריפ רדרלרלתמפ
לקבליפסירגס,פרכמבגתפגז"לפבסרמס 

בש ספשסדגפלסםפדשספי במרמפסיפססלקתםפ לפססגפסזס,פסדגרפלרפ
רסתרפ תרם,פ חדתשתםפ להרףפ לסםפ סדגפ זר,פ סתדיתפ ברמספ גבתנרפ דשספ תשגסל,פ
דרנתמפכלפסחמפרסחמפל צדר,פדכסמפקב רפחכדתםפלה תגיפ.פ.פדחשבתמפנ'פתרםפ

לשדחיפסירגס.

)ממכתב שני באייר, תפארת שבתפארת, ה'תשי"ח. אג"ק ו'ריא(

2 

שבתות תמימות

לקגסיפזדמפדימפירגינרפסב "ל,פסננתפבזספלסבת פבגכית,פשנחררפסיפ
חרפקבליפירגיפסרת'פידתדספבשדחספרב נתדתרי.

רבקבת ריפשנספזרפס"ספלכרלספ לדספשב פשביריפידתדריפר"כפ)דנחריפ
הס,פב(פרלספגקפתדתםפידתדתם.

)ממכתב ער"ח סיון, ה'תיש"א. לקו"ש חי"ח ע' 429, אג"ק א'לא(

2 

בין חירות למתנה

נסנתיתפלקגרספבדכיבכםפסםפכתפבקתצרגפנדגץפסרמריפס  רלריפשלפ
צ תגתפסררמיפחב"מ,פרתסתפגצרמפסשגפזספתלךפבסר מפשלפדרהתףפרסרלך,פבנרר פ
למ'פסדריפס גטתתםפרבנרר פלזרלי,פרב גטפבסדצסנרפבתמפזדמפחתגרינרפ)חתגריפ
ירגס,פ דימפ שלפ לזדמפ מקמרשס(פ דדצגתםפ רס תלרפ זספ ל רדיפ שלפ דדצגתםפ
רכמתרקפמתןפשנרינתםפסיפזספבדינס,פרגקפצגתךפל שריפסיפססכנס,פ לפתמתפ
רה גיםפלכם,פרכתמר פס תגרשפשלפגבתנרפסזקמפ]פ.פ.פ[פרה גיםפלכםפלססתג.פ

)ממכתב ה' אייר, תשי"ח. אג"ק ו'רכד(

רז"ל באגדה: סרבספבג"מפהרףפ החתם.
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2 

עכשיו העבודה קלה יותר

.פ.פרתסתפגצרמפ—פשכתרמפשנדצסתםפסנרפבתדתפסה תגס,פרכדברסגפבמס"חפ
שהר גתםפלספבדה גפהמרגת,פתרםפגסשרמפרשנתפסלספתרםפסחמפרשנתפתדתם,פז.ס.פ
שרםפס ברמספמסידרלפבשלתדריספסתספסלספשנירהףפ רמפ ברמספנרה יפ לפ
ס נתנתםפמתרםפסחמפרכר'פ—פסגתפתי רגגפכסר"ספדסינרפבירככתפכללפתשגסל,פ
שסכמפסכררנספאליופ צדר,פרלספגקפלזרליר,פרמגתשספסתספבסר מפמחגדשפבקדס,פ
בררףפבטב מפ חזקריפ סמפ מ( פסדמריפסטב תריפ טר,פ )בדמבגפ רכלשרמפסלקר"יפ
רלסנתףפ רסיס כספ סיכ תספ בבחת'פ רלסש תלמפ לסכנת מפ רצגתךפ רבירלמימפ
 לתסםפחגדשפלסכגתימפרלכלרימפרלס כמפדדשפלסתמפרכר'פשיסתתנספבטלריפ
רנכללריפבדמריפ לתרנרי,פ תת"ש.פרבסרפסמבגתםפבמגרשפסדיחתלפב נתמפניתניפ
סירגספ שס"מפרסלרפסשגפד תפסרברגספשד נרםפ תת"ש.פסלספשת ספירושתנו,פ
תריגפדסשגפב  םפסגסשרנספ—פ "מפסדברסגפ זרפ ש יספקלספסתספ ברמספ
בד ליפדצספמ יספשל נתפחצריפ—פלסחגפד"יפ—פלרבתפדצספמל נתפחצריפ
של נתפד"י.פשדזספדרבמפר"כפסחתלרקפל נתפסירלריפירגיפסחהתמריפרלסחגתפ

סירלריפירגספזרפ—פבסנרר פלבתגרגפרזתכרךפסדמריפבמגכתפסחהתמריפ.פ.

)ממכתב ח' אייר, תשי"ח. לקו"ש חי"ב ע' 169. אג"ק ו'רכט(

2 

תיקון הנר"ן

חתגריפ חתגריתנר,פ זדמפ ס החפ חרפ דתדתפ סננרפ שבסתםפ שכתרמפ גצרמפ רתסתפ
לרחריפ סירגס,פ לקבליפ תרםפ תרםפ רדיקגבתםפ רהר גתםפ טרדסספ ש גתפ דד"טפ
כירבתםפבסצב פסלקתםפחגריפ לפסלרחריפס"יפחגריפסלספחתגריפסשלתדספ
דתצס"גפלספגקפשתסת'פדרשלפברפסלספס תלרפסרדגפמ ירפבדש טפי ברגפדמפ
ס רלם,פ תתמפבזספינתספגתשפ גקפת"רפר גקפל"זפסשגפשלתדריספריכלתיספילרתפ
בד שתנרפר ברמינר,פסנספתרש  פש  פגבפבכלפס רלדריפ "תפיתקרמפנ שריתנרפ
לתדרמפסירגספ סרספ "תפ סנג"מפ ר רם,פשיקרמפ התרפ רנשדריתנרפדכלפ גרחריתנרפ

בתגסיפשדתםפרקתרםפדצרית'.
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רלספגקפבסנרר פל צדר,פסלספסדרגפרסדגי,פלסזסתגפרמרלתםפ לפסקטנתםפ
רלספגקפב נתנתפשקצתם,פשזסרפ נתמפמלסכ תהפ)גסספסרגתריפתס,פס פסכלפ ג רשפ
כר'(,פסלספרםפבסכתליפמםפש " פ שרטפיר ליפלבגתסריפסרספ)גסספבגכריפ
דמ,פב פכלפנ שפכר'פקגרבפלנ שפכר',פר תתר"כפגדב"מפרתקגספתז,פתס(.פרלספ רמפ
סדיפ לספ שסלספ סכירב,פ רזתגריפ סלספ שסתנםפ טרדסספ ב נתנתפ ס תלרפ סלספ

דטדספרכר'פסלספרזתגספרזגיתפחרקספחקקיתפ)ת רתמפתבדריפקתמ,פספרשם(.

ר ת"זפנזכספלחתגריפדסרדריפס רלם,פש ברמפדלכתרי,פברסרלספססדתיתיפ
רסשלתדספ "תפדשתחפצמקנרפב רלספמתממ.

בבגכספלבשר"ט.

)ממכתב י"ז אייר, תשי"ח. לקו"ש ח"ז ע' 328, אג"ק ו'רנג(

2 

חירות ממצירים ומעיקים

דכלפ חתגריפ חתגריתנר,פ זדמפ ס החפ חרפ שבתמפ בתדתםפ סנרפ נדצסתםפ רסגתפ
 נתנתםפסדצתגתםפרד תקתם,פרחרפסשבר ריפזדמפדימפירגינרפחגריפ לפסלרחריפ

ס"יפחגריפסלספחתגרי,פתס"גפשתבשגפטרבפרםפב נתנתרפסרס.

)ממכתב כ"א אייר, תשי"ח. אג"ק ו'רסב(

2 

נהרין ונצצין

רב יפתדתפסה תגספסשגפכדברסגפבמס"חפהר גתםפתרםפסחגפתרםפבסר מפ
שסתמפסתדתםפסגסשרנתםפנר לתםפח"רפסלספדצטג תםפלסחגתםפלסתריפנה גתםפ
לספהת רגפמבגתםפ)לחרמ(פסלספשנסגתמפרנצצתמפ)זסגפח"בפקלר,פב(פרדרבמפס נתמפ

דד"שפסהתמרגפמ"ספסשדתםפדה גתםפבסגרכס.

אלא אמור ואמרת וכו': גסספבזספלקר"שפח"בפ 'פ680־679.פ
לחירות . . שעבוד מלכויות: זסגפח"בפקתר,פב.פ לפדסחז"לפחגריפ לפסלרחריפ) תגרבתמפנמ,פס(.

חרות . . אלא חירות:פ תגרבתמפנמ,פס.
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נסגתמפ דצטג תםפ תדתרפ שתסתרפ ביכ"תפ רתצלתחפ תזכספ דסינרפ כסר"ספ סנספ
רנצצתמפבנצרצתמפמנקרמספ לתרנספכלשרמפסזסגפשםפסרלךפרסרגפ לפתמתפנגפדצרספ

ירגספסרגפרדסרגפשבירגספזרסתפירגיפסחהתמריפר נתנת'.

)ממכתב כ"ג אייר, תשי"ח. אג"ק ו'רסח(

2 

הפצת לימוד התורה 

ס ציפ שלתחרירפ בדתלרתפ מבגפ "מפ הקנרירפ דזכתגפ שסתנרפ ל לספ
ז.ס.פ סגסשרנספ ב  םפ ירגספ ל נתפדימפ רסגתפ שתטספשסםפ חרצס,פ סד תנריפ
בשניפב'פסל תםפיד"ח,פסתיספססכנספלזספבכדספסר נתם,פסגתפלסחגפדימפ
ירגספ תקגפססכנספלקבליפסירגספסתספ "תפס ציפלתדרמפסירגספר "מפד"שפ
ב'פ בשניפ ס רדגפ מה תגיפ ס נתמפ ס"זפ רב נתדתריפ לחכתדתמ,פ חרכדיספ תסתבפ
שה תגספ חז"לפ סרמיפ בשםפ דה'פ החתםפ הרףפ בג"מפ רכדברסגפ יד"חפ סל תםפ
סגתפ ססתספ שדשנספ סירגס,פ לקבליפ סישרקספ סרגסספ לפ סתיספ ססדרגספ
ססרכחספמה תגספ נתנספסישרקספלקבליפסירגספסרספלתדרמפסירגספב ר לפ

 יס.פרק"ל.

 )ממכתב ט' סיון, תשי"ח. אג"ק ו'שג(

2 

ספירה מתוך רגש

ב"ס,פס'פסתתג,פס'ישת"ט
בגרקלתמ,פנ.ת.

פסלפסדשיי תםפבחרתרספסשניתי
פשלפסלתרבסררתטש גפתשתבספבנרסגק

ס'פ לתסםפתחתר

שלרםפרבגכס!

תשתבספ סלתרבסררתטש גפ סשניתפ ברגפ סבסנק טפ שלפ סזרפ לסזמדנריפ
בנרסגק,פבתרםפס'פ 'פבהר.
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שרלחפסננתפסיפבגכיתפרסתחרלתפלכלפססרגחתםפרסדשיי תםפסחשרבתם,פ
רידתכספ דסהתר פ תריגפ סתשתבספ סלפ יבתספ זרפ דצרספ שה רמיפ סננתפ רדקרספ
תמתמתפ כלפ שלפ בתריגפ סרמרלפ דסדץפ כה תי,פ "תפ רסמפ גרחנתיפ סמפ סדצר ס,פ

סתשתבס.

שלפ ססגרשספ סיפ בנרפ סד רגגתםפ סספירה,פ בתדתפ כ יפ סנרפ  רדמתםפ
סבריתנר,פבצסיםפדרלריפדצגתםפכמתפלקבלפסיפסירגספ לפסגפהתנת,פרסםפה גרפ
בר רר תםפרבחרהגפהבלנריפסיפסתדתםפרסשבר ריפלקגסיפסרירפתרםפדסתגפשלפ
דימ־ירגס.פרצגתךפלסיברנמפבזס.פסגתפבנת־תשגסל,פבתצתסיםפדדצגתם,פ מתתמפ
לספתמ רפדספסתספסירגס,פרדספדשד ריספל םפתשגסלפרלכלפתסרמתפ גטת.פסבלפ
סנרפסתסרמתםפכבגפדסרירפזדמפסגרשנרפרסתתנרפדשרכנ תםפשסירגספ—פירגיפ
תרםפ חתתםפ—פסתספכלפחתתנר,פסתתנרפשסירגספרסדצרריפדסתגתםפסיפחתתפסתרםפ
שלפכלפתסרמת,פרדרתנתםפ לתנרפבזדנתםפסכתפקשתםפשלפסרלרי.פס"כפברמסתפשכלפ
תסרמתפצגתךפ כשתרפלסגרתשפרלסגסריפגרשפשלפססבספרמרלספר דרקספתריגפ

רסידהגריפסלפסירגספסק'.

בהר(,פדמרבגפסרמריפסדצרספ ) 'פ ברפדיקתתםפסחרתרספ ב גשיפסשבר פ
שלפניתניפשנספשלתדספלסקב"ס,פשנספסחיפדירךפשב ,פבירגפשביפלס'.פ
ססגצתתם,פ רד הקתסםפ ססתשתתםפ דססתנטגהתםפ לסיניקפ צגתכתםפ סתרפ בנ"תפ
רלסידהגפבדשךפשנה שלימהפלירגספרקמרשס.פבתחמפ םפזספדבטתחספירגינרפ
סק',פבסריספדמס,פשלספגקפשלספתחהגפ ת"זפדסרדספסצלפבנ"ת,פסלספסמגבס,פ
סקב"ספתשלחפסיפבגכירפבסר מפ ל־טב ת,פבגכספששנספסחיפיבתספ גנהספ

לשלרשיפסשנתם.

לכלפ ברמספ שרלחפ שסקב"ספ ס ל־טב תיפ סבגכספ רםפ זספ בסר מפ
שסרספ לפ ירגספ בדרהמפ ידתכספ רב גטפ קמרשס,פ שלפ ב נתנתםפ רסידהגריפ
טסגיפסקמש,פכדרפסלתרבסררתטש גפתשתבספבנרסגק,פרסרספרסרריםפשלפתסרמתפ

נרסגקפרנתר־מזש גהת.

בבגכיפסצלחס.

 )לקו"ש ח"ז ע' 359. אג"ק ו'תתמב(

2 



שיחות דר מתםפ—פה תגיפס רדגפ—פש גפסרגריפקרמשפלקוטי	 ערי

וספרתם לכם — להאיר

בד נספ לפסדכיבפדתרםפב'פסתתג,פי סגיפשבי סגי,פשדחיתפלקגרספ
בר,פשסכלפסרלךפבהמגפי"ל.פרתסתפגצרמפשידתמפכלפסתדתםפיבשגרפגקפבשרגריפ
טרברי,פסמפב נתנתפבגתסריפברשדתריפכ שרטס,פרסמפב נתנתפבגתסריפבגרחנתרי.

בד"שפסרמריפס נתמפשלפססחלטספ לפרתמרלפסזקמ.

צגתךפלסת שריפבסר מ,פשתחזתקפד דמפ סרספשזספ דרבמפסמבג,פשצרמקפ
בזס,פרשלספלסי  לפ]דסדל תרתם[,פכ תפשכירבפביחתליפסטרגפרשר" פסרגחפ

חתתםפרכמפדרבספבשר" פשלפסמדר"גפסזקמפ"רלספתיבתתשפד נתפסדל תרתם".

בסםפזספנ שספ לפמ יפשנתכםפ)ז.ס.פרםפ לפמ יספשלפג תתירפיחת'(פס"כפ
תש ג,פ מפכדספשתשפבתמתפסמםפסס שגריפלש ג,פשתשפלרפסירקףפסמגרש,פ
רנדצסתםפסנרפסגתפבתדתפה תגיפס רדג,פרכד"שפרה גיםפלכם,פכתמר פסבתסרגפ

שלפגבנרפסזקמפדתרהמפ לפה גתפקבלס,פרה גיםפ—פלססתג,פלכםפ—פסצלך.

שיסת'פססחלטספבזספרסקתרםפב ר ל,פבש ספטרבספרדרצלחי,פרסקשתתםפ
תלכרפרתת שרפסגבספתריגפרתריגפקלתם,פדסשגפדיסגתםפל צדם.

רםפבנרר פלססנשתם,פשסרספדזכתגפבדכיבר,פשזספתיקבלפסצלםפבסר מפ
חגתף,פיקריתפסתספשבתחמפ םפסבשרגספסטרבספבקגרבפבחתתפסדש חספשלכם,פ
רברמסתפשסצלםפסלקתםפתרהתףפרםפבבגכריתרפשלפסשםפתיבגך,פריסת'פסצלחספ
בכלפסדצטגך,פסגתפרםפסיררבספשלפסנ"לפיסת'פקלספבסגבס,פדדספשתש גפ

ל צדר.פרסשת"יפתצלתחרפלבשגפבשרגריפטרבריפרםפבזס.פ

)ממכתב ה' אייר תשי"ט. אג"ק ו'תתמה(

2 

הצטרפות היום הקודם

רכתרמפשנדצסתםפסנרפבתדתפה תגיפס רדג,פשהר גתםפסתדתםפלספבדה גפ
המרגתפגסשרמפרשנת,פסלספבדה גפכרללתפשנתפתדתםפרכר'פז.ס.פשרםפסססגספמתרםפ
סקרמםפדצטג יפלססגספמתרםפזספר  רלרית',פסנספתסתפגצרמפשתיקבצרפסח ץפ
סטרבפשלפכסר"ספדסנ"שפסשגפבדחנםפסט'פרסגצרמפסטרבפר  רלריפסטרבריפ
רלס תץפ רססהיגתםפ סס לדריפ לבטלפ שתרכלרפ ברמסתפ תחמ,פ כרלםפ שבסצטגףפ
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בחררתםפ רדנסרת'פ סמגכרית'פ סחהתמריפ ירגיפ רבהבתבים,פ בדחנםפ סד תנריפ
רבסגחביפ סמ יפ בסגחביפ לבבפ רטרבפ שדחספ רדירךפ רדיגחבתםפ ססרלכתםפ

ס גנהס.

)ממכתב כ"ג אייר, תשי"ט. אג"ק ו'תתעה(

2 

קו הימין מכריע

בד נספלדכיברפדרברגספשברברגספרשלסחגתר.

בסנרר פ בכ"דפ מס"חפ בירגיפ סדברסגפ תסת'פ " פ שבסנ"לפ גצרמפ תסתפ
רתימפלךפססלקתםפ ר " פד"שפ לרברגריפשלד לס,פש נתנםפירברגיפסבגכס,פ

דטלפררר'פמרקספדשםפסלקתם,פר "מפסלשרמפרברגריפרשדתםפ.פ.

סי סגי,פ מה תגיפ לשבר פ סנרפ רב גטפשדיקגבתםפ לבשר"טפ בבגכספ
דקרפ תריגפ רמפ רסמגבספ רלספ דכגת ,פ סתדתמפ קרפ סגתפ דחר"רפ שסףפשכלרלספ

סתדתמפדצ" .

רבבגכיפסצלחספבס ציפסתסמרי.

)ממכתב ז"ך ניסן, תש"כ. אג"ק ז'עדר(

2 

הוספה בכל עניני טוב

רכתרמפש נתמפתדתפה תגספסרספשבכלפתרםפדרהת תםפ לפתרםפסקרמםפ)שלכמפ
לספבספבדה גפבסר מפהתמרגת,פתרםפשנתפרכר'(,פסגתפרםפב נתנתפבגתסריפרכלפ נתנתפ
טרבפתסת'פבסר מפכזס,פרבזספכדרבמפררםפ שרטפבסנרר פלס ציפסד תנריפחרצס,פ
רסגתפשניפהררלספסתספסשנספסזסי,פשסתספשניפסדסיתםפלסהילקריפסתלרלספ

שלפדרגנרפסב ש"טפז"ל,פלס ציפד תנריתרפשסתספסתספירגיפסחהתמרי.

 )ממכתב ח' אייר תש"כ. לקו"ש חכ"ב ע' 296, אג"ק ז'רצ(

2 
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מצוה בכל יום

ב"ס,פ
ל'פנתהמ,פס'פמג"חפסתתגפס'ישכ"ב

בגרקלתמ,פנ.פת.

פלכלפסדשיי תםפבמתנ גפסשניתפשלפתשתבי
פ"סחת־ידתדתם"פלתרבסררתטשפבנרסגק,

ס'פ לתסםפתחתר

שלרםפרבגכס!

בנר םפקבליתפסתמת ספסרמריפקבת יפססיכנהריפסשניתיפשלכם,פבתרםפ
כ"רפסתתג,פסבספ לתנרפלטרבס.

בצסינרפדחרמשפסהררלספ—פנתהמ,פרבכנתהיתנרפלחרמשפהררלספ—פסתתג,פ
שרלחפסננתפסיפבגכיתפשסשםפתיבגךפתצלתחפסיפססיכנהריפבשנתפסדרבנתם,פ

סרשדתפרסגרחנת,פשסצלפתסרמתםפסםפקשרגתםפרדסרחמתםפתחמתר.

חרמשפסתתגפדצטתתמפבזספשבכלפתרםפדתדתפסחרמשפדיבגךפבדצרספב " ,פ
בית־המקדשפ בנתתירפשלפ זספסריחלספ כמפבחרמשפ העומר.פכדרפ ספירת  דצריפ

סגסשרמ.

כתמר ,פכתרםפדדלסתםפסתשתבספרכמפבתי־סכנהי,פבסםפתסרמתםפלרדמתםפ
"בתיפ נקגסתםפ רסםפ בתי־סדקמש,פ שלפ דקרדרפ סיפ י תלים,פ ר רשתםפ ירגספ
דקמשפד ט".פסםפדדלסתםפסרירפסי קתמפבבתי־סדקמש פל  רלפסיפסדשךפ
סקשגפשלפבנתפתשגסלפ םפסבתסםפשבשדתם,פ "תפירגספסרמפדצרריפבחתתפסתרם־

תרם,פשזסרפמגךפסחתתםפסתסרמתפסידתמתפללספס הק.

סיםפשתשפלכםפחלקפבזס,פ "תפסהתר פשלכםפלתשתבס,פדשקת תםפסנכםפ
במבגפשררספ גךפרסתכריתפלטררחפקצגפרסגרך.

זרפי דרמפלכםפלסיבגךפ רזכריפ זסיפבתמפגחבס,פ דקררספסננתפשי שרפ
דסיפסשת"יפדתמרפסדלסספרסגחבס,פבכלפסדצטגךפלכם,פברשדתריפרבגרחנתרי.

בכברמפרבבגכס
 )לקו"ש ח"ז ע' 303 אג"ק ח'תז(

כידוע:פדרתלספכט,פס.

עדר
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2 

קצירת העומר — בפרסום

בשסלירפבדספשניבסג,פמבקצתגיפס רדגפשסת'פס גהרםפקטמפדסשגפ
חמשפ דשס"כפ צמתקתם,פ יקר יפ ברמיפ שסזפ ד נתפ סשרסבספ בתיפ בשדחיפ
שס גהרםפ כתרמפ נ ק"דפ דסתפ רשרסלפ ישרבס,פ מב לתפ ס ברמספ שסרספ ישגתפ

נ שספלסרצתספדלבמפשלפצמרקתם.

רסנספ גהרםפסת'פרםפב יפקצתגיפס רדג,פשלכמפ שרפרסדגרפכלפ נתמפר" פ
רכר'פ תת"שפבדנחריפג "ר,פסלספשסחתלרקפסת'פבסשדחספשלפסדי הקתםפבזס,פ
שדרבמפשרמרלספשדחיפבמפדלךפסשבפדשבתפדסשגפשדחיפבמפדלךפשד רלםפ
סתנרפ כתרמפשי נררפידתמתפ תשפשםפ נתמפסשדחס(,פ )סםפבכללפ סת'פבשבתפ לספ
י נרר.פר רמפזסיפשס תלרפבנרר פלסצמרקתםפ—פתשפלסםפסחתזספקלספרקטנספ
תריגפר חריפסגבספתריגפבמ'פסדריפשלפצמתקתםפשד רלםפלספחטסר,פדסשגפ

במ'פסדריפשלפב לתפישרבס.

)ממכתב כ"ה מ"ח, תשי"ח. אג"ק ה'תתעא(

2 

שבת אחים גם יחד

ב"ס,פכ"מפסתתג,פישכ"ב
בגרקלתמ.

פסנסליפגשיפתשתבריפס גב
ס'פ לתסםפתחתר

שלרםפרבגכס!

נ םפלתפלקבלפסדכיבפדט"זפסתתגפ םפסדצרגףפסלתר.

דימפ זדמפ ר צגיפ ס צגיפ ב רדגפ גרהפ ל"רפ שבתמפ בתדתםפ רב דמנרפ
ירגינר,פתסתפגצרמפשתקרתםפ תגרשפחז"לפבד"שפדספטרבפרדספנ תםפשביפסחתםפ

במה שנתבאר:פבשתחספמשדחיפבתס"שפישח"ת.
פירוש חז"ל: זח"ספנט,פב.

ערה
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סתיסמגרפ רלביגפ ירגספ שלפ רדלחדיספ בשקר"טפ ס רהקתםפ סריםפ תחמ,פ רםפ
קתגרבפסלבבריפבסר מפמשביפ נרהףפ לפס נתמפכ שרטרפ בגחתדריספמסחרס,פ

)לשרמפסיתתשברי(פרםפתחמ,פ מפלסיסחמריפרדרגס,

רסגתפזסרפר"כפססכנספרכלתפלקבליפסירגס,פרכסהת רגפבינחרדס,פסשגפ
בגסריפסקב"ספמרתחמפ—פלשרמפתחתמפ—פתשגסלפנרמפססג,פסזפמרקספנימפסירגס,

סמפסנרלתיפרסמפס נתדתי,

רכמפתסת'פבכלפססדרגפבדכ',פרישגספסבגכספרססצלחספב ברמיםפסקמרשספ
ססדרגס,פר ת"זפבכלפ נתנתסםפסכללתםפרס גטתםפרםפתחמ,פרכסהתרם,פשםפצרספס'פ

סיפסבגכספחתתםפ מפס רלם.

בבגכיפסצלחספב ברמיםפסקמרשספרלבשר"טפבכלפססדרג.

)אג"ק ח'תיט(

2 

התהפכות נפש הבהמית

ב"ס,פל"רפב רדג,פס'ישכ"ר
בגרקלתמ,פנ.פת.

—פשניפסדסספרחדשתםפלסהילקריפסתלרלספמגבנרפסזקמ
ב לפסינתספ—

פכברמפדשיי תפשת רגפלתדרמפה גפינתספבבתי
פסכנהיפש גתפי לס,פב תגפטסגסנטס

ס'פ לתסםפתחתר

שלרםפרבגכס!

ינתספ ה גפ דהתתדתםפ סקגרבתםפ בתדתםפ סשגפ סתמת ספ קבליתפ בנר םפ
קמתשספחלקפגסשרמ.

בתנחומא: )סרצ'פברב ג(פסרבספרםפבתל"שפתיגרפגדזפג ר.
תניא קדישא: לשרמפסהכדריפמסרצסיפסינתספזסלקררתפיקנ"ט
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תיחתלרפיתכףפ "דיכת תמפסיחלספלסשלדס".פ סתמר פ הרנרמפ רברמסתפ " פ
חלקפשנת,פסרספש גפסתחרמפרססדרנספ)רסקמדיר(.

רכירכמפהתרםפחלקפסגסשרמ פכתפס'פסלקתךפסשגפסרכלספסרספרכד"שפבד"ס,

—פרסרלתפת"לפשסכררנספבזספלמ"ספכתפבתרםפסזספתכ גפ)לקרטתפירגספג" פ
סחגת(פ—

סשגפסדשלפמסשפסרכלספסרס,פשכדרפשססשפסתנרפני הפלסקגספבשםפ
סרגפרסשפכללפרסתנרפדסתגפלדטספכתפסםפ "תפשנסחזפבמבגפרשדתפררםפ"סרכל"פ
רדכלספסרירפ—פרכמפסרספר"כפבנרר פלס'פ)שנ שס(פסלקתךפ)כחךפרחתריך(,פסשגפ
ר"כפבהתרםפ מרקס,פכדברסגפבקצגספ רדירלספלדטספ "תפיגת"רפדצריפ דסתגפ

 גקפר"מ,פסרספהתרםפחלקפסגסשרמ,

רסגתפזספר"כפירכמפ נתמפה תגיפס רדג,פ רדגפש רגתםפדסכלפבסדס,פסתספ
תמתפסה תגספ נ שפסבסדתיפסרמריספדמרבגפבהתרםפחלקפסגסשרמ,פסשגפ לפ
נ שפ סיס כריפ סתתנר(פ תשגסל,פ נ שריפ דךפ שתטסגרפ כמתפ —פ )ש נתנספ
סבסדתיפר מפשנ שתיפבדמגתריפסמם,פסיםפקגרתםפסמםפ "שפסמדספל לתרמ,פ

סתספנ שפססלקתי,פחלקפסלקספדד לפדדש,

רכדרפשסת'פבה תגספזרפב  םפסגסשרנס,פבצסיפבנ"תפדדצגתם,פשסרצתספ
) תתמפ סחמפ רשדרפ רסרספ דדשפ בשדרפ רמבקנרפ רקגבנרפ ג"לפ דסה"ספ נשדריתנרפ

יחליפח"בפמינתס(

שזסרפשברדגפ ברמיפה תגיפ רדגפש רגתםפ—פדקגתבתםפדנחספחמשספ
דחטתםפמרקס,פדסכלפסמםפ)כדברסגפס נתמפבכ"ד(,

תסתפגצרמפסשגפסלתדרמפססדרגפרםפתבתספלתמתפד שס,פסשגפנלךפבמגךפ
תשגספסשגפסרגנרפדמגכתרפרנלכספבסרגחריתרפנה"ר.

סגנון הידוע: ב"גשריפחימפבגסשתי".
שהאש אינו נתפס כו': גסספלקר"יפשם.

אור ואש . . נאחז . . ומכלה: לס תגפדשר" פגבנרפסזקמפסר"חפהיצ"ספקר"ספהק"ב.
שעורים מאכל בהמהפ.פ.פמחטיםפ.פ.פאדם:  החתםפר,פה "ב.פמגרשתפה ס" פשבלקר"יפ 'פסדרגפ

ר 'פבדמבג.
בספירה זו בפעם הראשונה: זח"רפצז,פב.פרגסספג"מפהרףפ החתם.

אשר נלךפ.פ.פקודם לברכה: סרס"קפהת'פז"ך.
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זסיפ ברמיפס'פבדתלתפמשדתס,פרבדתלתפמ לדספתשיכחפתיתגפבבגכיפס',פ
רכלפסקגרבפקגרבפ—פקרמםפלבגכס.

בכברמפרבבגכס.

)לקו"ש ח"ז ע' 282, אג"ק ח'תרכו(

2 

עלי' מדרגא לדרגא

רסגתפנדצסתםפסנרפבחמשפנתהמ,פסרספחמשפסרסרלס,פכרללפרםפרסרלספדכלפ
 נתנתםפסדבלבלתםפל ברמיפסשםפבשדחספרטרבפלבב.

רבתדתפסה תגס,פשסר מפסה תגספסרספלספדה גפהמרגת,פ)גסשרמפשנת(פכתפ
כרללפסמגרריפ ררםפ נרהףפ לפ סתתנרפש רלתםפדמגרספלמגרספ סםפסחמפשנתם,פ
תדתפ ססדי,פ נתמפ חכדיפ בה גתפ כדברסגפ קמרשס,פ בש גתפ סרה ספ שב בג,פ
סה תגספל לריפלד"טפש גתפקמרשספר מפליכלתיפש גפסנר"מפרכד"שפיה גרפ

חדשתםפתרם.

סנספכמפרםפיסת'פ לת'פרסטבספרםפבנרר פלבגתסריפסררףפמסנ"לפבירככתפ
כללפתשגסל,פרכתמר פררמלפד ליפררףפסתשגסלת,פרבלשרמפגבנרפסזקמפרבנרפבחגיפ

דכלפ םפרלשרמפסרספסררףפסחרדגתפ) תתמפה גפינתספקמתשספ גקפד"ט(.

דר"חפ כ"קפ שםפ סשגפ לפ סק'פ דרהמריפ לטרביפ בקמשפ כי"גפ ר  רלריפ
סמדר"גפסשגפ לפסצתרמפסק'פתקגספס "נ,פי דרמפלסנ"לפבססדרג.

בכברמפרבבגכיפשביספטבספרלבשר"ט.

)ממכתב כ"ח ניסן תשכ"ד. לקו"ש ח"ז ע' 284, אג"ק ח'תתו(

2 

שאופן הספירה:פגסספיר"ספלמ,פב.פהסד"צפלסצ"צפכח,פס.
כמבואר:פגסספלקר"יפבדמבגפתב,פספרסתלך.
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יחזיר לנו ביהמ"ק — בתי כנסיות

ב"ס,פר'פסתתגפישכ"מ
בגרקלתמ.

פקסלפסדי ללתםפבבתיפסכנהיפ מיפתשגסל,
פנרהחפססג"ת,פבדנשהיג

ס'פ לתסםפתחתר

שלרםפרבגכס!

סרר"חפ ס גנהתםפ כירבפ "תפ סגבת ת,פ דתרםפ קבליפסדכיבפ סננתפ דסשגפ
סת"ספנר"נפגבפ  לתםפרכר'פדגפשד רמפשת'פ סטסשפרדגפ .פרגרנהררסלמפשת'.

רב יפגצרמפתקגספ לפסצתרמפסק'פשלפכ"קפדר"חפסמדר"גפזצרקללס"ספנבר"דפ
זת" פנשתספתשגסל.

לסי רגגריפגחדתםפגבתםפ לפכלפסחמפרסחמפרדש חריתסםפשלתט"ס.

רתסתפגצרמפשח ץפס'פבתמםפתצלתחפלרדרגפססרה ספבבנתמפמבתיפסכנהיפ
שלסם,פסרמרירפכריבתם.

ר רמפר תקגפשתירה רפה הלתפסמפסבסתםפל ברמיפסי לספרסמפסבסתםפ
לשדר פבלתדרמתפירגינרפסקמשס.

סשגפברמסתפ ת"זפתירהףפר"כפבבגכיפסשם,פשסרספסזמפרד גנהפלכלפבטרברפ
בחמפבחהמפרבגחדתם,פ גנהספבכלפסדצטגךפסמפבגרחנתריפרסמפברשדתרי,פרסרספ

נרימפסירגספרדצרית'פסשגפילדרמפירגספכנרמפכרלם.

רב גטפסשגפנדצסתםפסנרפבתדתפסה תגס,פסשגפיתכףפלבגכספלה תגספ
תחזתגפלנרפ ברמיפבתיפסדקמשפלדקרדס,פבדסגספ דבקשתםפ—פסגחדמפסרספ
שברלתריפ דמגשריפ רביתפ כנהתריפ ביתפ סת רמ,פ רםפ תקרתםפ סזפ סשגפ בתדתנר,פ

תקב רפבסגץפתשגסל,פכתרמפשקרגסתםפרדגבתצתםפבסםפירגס.

בכברמפרבבגכספלבשר"טפבכלפססדרג.

)לקו"ש חכ"ד ע' 409, אג"ק ח'תתיא(

תלמוד תורה:  סספ "ספד"ס.
היעוד: דרתלספכט,פס.
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2 

ע"ד וספרה לה

רב דמנרפבתדתפסה תגספשכבתסרגפחז"לפה תגספזר,פמרה גיםפלכם,פסרספ
בגרחנתריפס נתמפמרה גספלספשב יפתדתם,

תקרתםפסת רמ,פמסה תגספיבתספלרסחגפיטסגפ תסתפגצרמפשבקגרבפדדשפ
לרזגקיתפ לתכםפדתםפטסרגתםפרטסגיםפברסרלספססדתיתיפרסשלתדספ לפתמתפ

דשתחפצמקנר.

בכברמפרבבגכספלסגךפתדתםפרשנתםפטרבריפרלגסריפ גתפטרבפב דלרפ דלפ
ירגספסדבתספלתמתפסלכספלד שספרדירךפבגתסריפסנכרנס.

כר'פשתבנספ תס"גפ תשפלבסגפשתתכריפבקשיפ  " פסנ"לפבהתרםפסדכ'פ—פ
בתסד"קפכר'פלה תגספרס תלרפלססרדגתםפמרםפבזדס"זפסתספדס"י.

)ממכתב כ"ג אייר, תשכ"ד. לקו"ש חל"ב ע' 238, אג"ק ח'תתכג(

2 

קבלה עם הבטחה

רסגתפסתדתםפתדתפהררלס,פתדתפסה תגספסדקשגתםפ נתמפזדמפחתגרינרפ םפ
תדתפקבליפסירגספרבסקמדיפנ שספלנשד ,פקבלספבתחמפ םפסבטחספ—פחגריפ

 לפסלרחרי.

)ממכתב כ"ג אייר תשכ"ד. לקו"ש חל"ג ע' 238, אג"ק ח'תתכד(

2 

לנהוג כבוד זה בזה

כתרמפשכלפ נתמפר נתמפצגתךפלנצלרפב נתנתפירגספרתג"ש,פיקריתפחזקספסשגפ

שכביאור חז"ל:פזח"רפצז,פה "ס.
ואפילו להאומרים:פגדב"םפסל'פידתמתמפרדרה תמפ "זפסכ"מ.

חרות:פסבריפ "רפד"ב.
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סלתדרמ,פ לש יפ בנרר פ שני רגגפ )רס"גיתחס"(פ קָסךפ מ גפ סרמפ ססילסבריפ
שכנ"לפנרר פל ר לפגקפהדרךפלסיחליפשניפסלתדרמתם,פסגתפברמסתפתנצלרסרפ
רבדמספסכתפרמרלספלסמגכיפסילדתמתםפבדמריפטרבריפרב נתנתפתגסיפשדתםפ
כמב ת,פ י לספ בגכרי,פ כדרפ ירגס,פ סילדרמפ לתדרמתפ ביחרםפ נכנהתםפ שסתמפ
כתברמפסרגתםפרדרגתםפרזקנתם,פררםפסינסרריפנתדרהתיפבתמפסחמפלחבגרפ)רסגתפ

זסרפדלתדרמתםפסדתרחמתםפשלפתדתפסה תגספלנסררפכברמפזספבזס(.

)ממכתב ט"ו אייר, ה'תשכ"ח. לקו"ש חכ"ב ע' 411. אג"ק ט'תסה(

2 

מתקרבים להר סיני

ב"ס,פתדתפסה תגס,פס'ישכ"ח
בגרקלתמ,פנ.ת.

פלכסר"ספדסדשיי תםפבס"מתנ ג"פסשנית
פ ברגפסדרהמפחתנרךפ"ססלתפירגס"

ס'פ לתסםפתחתר

שלרםפרבגכס!

תדתפסה תגספססלר,פדהררלתםפסםפבדתרחמפרדיסתדתםפלסתגר פסשניתפשלפ
דרהמפסחתנרךפ"ססלתפירגס".

סלרפ תדתםפ סירגס.פ לקבליפ ססכנספ זדמפ סםפ סה תגספ שתדתפ תמר ,פ סגתפ
דזכתגתםפלנרפסיפסרירפסזדמפשבנ"תפה גרפב  םפסגסשרנספסיפסתדתםפרסיפ
רתרםפ תרםפ רבכלפ התנת.פ בסגפ ירגספ דימפ דדצגתםפ מפ רסרליםפ דסזפ סשבר ריפ
שה גרפדירךפר רר תםפרבישרקספרמרלס,פסגתפנ שרפקגרבתםפתריגפלסגפהתנת,פ
לספגקפבשטחפ תזת,פכתפסםפרםפבדרבמפסגרחנת.פרכסשגפהרףפהרףפסרת רפלסגפהתנת,פ
סגתפנשיחגגרפלרדגתפדכלפהררפשלפסש  ספרסגרלתםפבליתפגצרתתםפשמבקרפ
סיפ קתבלרפ לספ ס  "כפ סבלפ ססגרכס.פ דצגתםפ ברלריפ שסריםפ בדשךפ בסםפ

לנהוג כבוד זה בזה:פגסספתבדריפהב,פבפרבדסתגתפשם.פסנהדמפבלקר"שפחל"בפ 'פ149פס גספ4.
ימי הספירה .פ.פהכנה לקבלת התורה פגסספג"מפהרףפ החתם.פסנהדמפבלקר"שפחכ"בפ 'פ114פ—פל תלפ

 'פר.
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סירגספסק'פדתמפ—פ מפסשגפסיחתתברפשסתלמתםפסםפתסתרפס" גבתם"פלשדרגפ
רלתתקגפסיפסירגס.

שססרגתםפ צדםפ בכךפ מתפ שלספ זר,פ ביקר ספ שנספ בכלפ דרמרשפ ר ת"זפ
דיכרננתםפרדחזקתםפסיפסקשגפשלסםפלירגספרלדצררי.פסלספבסכגחפלסמרתשפ
שהילדים,פתרכלרפלדלספסיפדשתדיםפבירגפ" גבתם־של־סירגס"פ—פשיתנימפ
חמרגתםפ שתסתרפ רס תקגפ סירגס,פ סיפ לתתקגפ ירגס,פ ללדרמפ סס שגריפ לסםפ

בסירגספרדצרריפבירגפסתהרמפלחתתפסתרם־תרםפשלסם.

דרהמפסחתנרךפ"ססלתפירגס"פקנספל צדרפדקרםפדכרבמפביחרםפסחתנרךפ
לירגספ לפטסגיפסקרמש.פסדרהמפגסרתפלקבלפסיפסידתכספסדלסספדכלפדתפ
שדבתמ,פשסירגספרסדצרריפהם חיינו ואורך ימינופ—פסםפכלפחתתנרפרדצתסרינר.

לתמתפ תברסרפ סלרפ סה תגספ תדתפ שלפ רסכנריפ שססי רגגריפ לקררי,פ תשפ
לס שגפ כמתפ גחבי־לבפ בידתכספ —פ דדשתפ רבסר מפ סדתמספ בדלרספ בתטרתפ
לדרהמפסחתנרךפלסחזתקפרלסגחתבפסיפ  רלרי־סחתנרךפשלר,פכמתפלתצרגפכדספ

שתריגפ רמפ" גבתםפשלפסירגס".

רזכריפזרפשלפסחזקיפרידתכיפסירגספי דרמפלכלפסר"ספרלכרלםפתחמתרפ
לסיבגךפבכלפסבגכרי,פברשדתריפרבגרחנתרי,פשסרבטחרפבירגספסק',פ ץפחתתםפ

סתספלדחזתקתםפבספרירדכת'פדסרשג.

בכברמפרבבגכספלסצלחס,

)לקו"ש ח"ז ע' 284. אג"ק ט'תסט(

2 

הסימן היחידי

רסגתפזספרםפד נתמפתדתםפסלרפתדתפסה תגספרבקשיספלסטסגפרלסיקמשפ
תרש  פש  פגבפבכלפס רלדריפ—פה תגספ זספ תמתפ בקמרשספשלפד לספר לפ
סםפ כתפ סכנספ גקפ רלספ רםפתחמ;פ רס נתדתיפ סנרלתיפ סירגספ לקבליפ רסכנספ

שהילדים הם יהיו ה"ערבים" פשסש"גפ "ס,פמ.פ
הם חיינו ואורך ימינו פנרהחפי ליפ גבתי.פ

עץ חיים היא גו' פדשלתפר,פתח.פרגסספזח"רפנר,פב.פהס"דפיגצ"טפ 'פ68פרסתלך.
להטהר .פ.פהעולמות פנרהחפס"תסתפגצרמ"פלסחגתפה תגיפס רדג.פ
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סהתדמפסתחתמתפלקבת יפזדמפדימפירגינר,פיה גרפחדשתםפתרם,פדשס"כפבשסגפ
סדר מתםפרסגרלתםפרכר'.

)ממכתב כ"ג למטמונים ה'תשכ"ח. אג"ק ט'תעב(

2 

שחרור מעול גלות

רתסתפגצרמפשבסדצסנרפבתדתםפשבתמפזדמפחתגרינרפלקבליפסירגס,פתצלתחפ
רלריפבחתתרפ ר רלפ תשגסלפלסשיחגגפדרלריפ כלפסחמפדסינרפבירככתפכללפ
ל לריפ ז"לפשלספ גבריתנרפ דסדגפ נרמפ ח"רפ כררניתפ ]מ שרטפשסתמפ ס נתדתתםפ
בחרדס,פרסףפרםפלספבסירגריפבררתפקטמ,פסבלפסתמפזספשתתךפכללפרכללפלכלפ
יר  ריפססדרגרי[;פרלסרהתףפבכלפתרםפרתרםפבישרקספלקבליפסירגספרדצרית'פ

כדהר גפבסרמספ)ג"מפהרףפ החתם(פבקשגפ םפדצריפה תגיפס רדג.

בכברמפרבבגכספלבשרגריפטרבריפבכללפרכמפבנרר פלסנ"לפשדנצלפכלפ
לבתטרלספ ר מפ ססדרגספ בסרמגיפ גצספ דר יפ שתמרפ דקרםפ בכלפ סש  ירפ

רדצלתח.
)ממכתב ג' אייר, ה'תשכ"ט לקו"ש ח"ו ע' 357, אג"ק ט'תרג(

2 

מפורש זה בפוסקים

ס(פ "מפ נתמפזדמפסה תגספ

מפורשפ —פ)כריבתפסזכגרנריפסרדגתם(?!פ—פגסספתבדריפהב,פב.פרבכ"דפ
זספבפוסקים.

רגסספבסגרכספל תלפש גפססלכספקרפ כו' פגסספשר" פסמס"זפסר"חפג"הפיצמ.פ היחידי  הסימן 
סיסגתךפהתדמפב־ר.

תספרו חמשים יום פסדרגפכר,פטז.פ
לא לעלות בחומה: כירבריפקתס,פס.פרגסספדמגשפשס"שפח.

בהתגרות בגוי קטן: גסספ החתםפקתר,פס.
כותבי הזכרונות אומרים פבסשסלספנכיבפסבתטרתפש"כריבתפסזכגרנריפסרדגתם"פשבתדתפסה תגספ
סתג פס נתמפמילדתמתפגבתפ קתבס,פר "זפסרתבפסגבתפבידתסספגבית,פדספזספשתתךפלכריבתפזכגרנרי,פ

סגתפזספד רגשפבש"הפר רהקתםפבכדספדקרדרי.
בפוסקים פכררמפבשר" פסמס"זפהת'פיצר.פ
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במררדספשבבתמפסדצגתםפתשפרםפתדתפשביפרג"ח.

רבנמר"מפבלסס"כפסתמפקשספכ"כפכבסנ"ל,פ " פדחז"לפשסט םפ לפשלספ
—פ שדחספ שבתדתפ בנ"ס(פ טבעפ ) " פ ר שתטספ שם(פ )תבדריפ זל"זפ כברמפ נסררפ

ס מגפסכברמפדר טפתריג.

)ממכתב ה'תש"ל. לקו"ש חכ"ז ע' 333. אג"ק ט'תתיד(

2 

ספירה בכל מקום

סמגתםפ תשגסלפ בנתפ נתינספבשבתלפ ס רדגפ בהר רפשה תגיפ ל':  עמוד 
סרספ בחר"לפ שרםפ יספ ס רהקתםפ למ יפ רב גטפ ידרספ סרספ תשגסלפ בסגץפ

מסרגתתיס.

)ממכתב כ"א אייר, תשי"ד. אג"ק ב'תרעה(

1 

בדוגמא כו' פסשסלספסתיספסגתפסדסרג פמילדתמתפג "קפסת'פרםפבשביריפרג"ח.פרס"כפלדספלספ
נרסרתםפבסםפכבשסגפתדתפסה תגספ)כדברסגפבשר" פסמס"זפהת'פיצרפה תףפח(.פר "זפ נספסגבתפבשיתם פ
לדגריפ רג"ח,פ בשביריפ ססלכריפ נרסרתםפ סתמפ בסםפ שרםפ סדצגתםפ בתמפ תדתפ במררדיפ שזסרפ ס(פ
שסדסרג ריפסתג רפבסם;פרצגתךפלרדגפשזסרפד נתפירקףפס נתמפמשביפרג"ח,פשמרחתםפסיפס נתנתםפ
בבתסד"צ.פ מג"חפ ס נתמפ דסרפ רתל" פ 9־538.פ מבגתםפ 'פ ח"בפ 'פ לקר"שפ )גסספ רה תגספ סדצגתםפ מבתמפ

רכנגסספזסרפס נתמפשתשפמת ריפשמתנתפיש יפסתדתםפדיחתלתםפדב'פדנחם־סב(.פ
ב(פבתדתפסה תגספסקרשתספסתספ חריפדבתמפסדצגתם.

. . דאורייתא: בה גפדהרתתםפשבתקשפסדלצספדסגבת,פסת'פכירבפשםפב 'פל'פ שספירת העומר 
בהר ר,פד"שפכסמפב נתםפשה תס" פסתספבשבתלפבנ"תפסמגתםפבסגץפתשגסל,פר "זפכיבפסגבתפסס גספ

שב נתם.
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סימן ב

דכיבפכללת

ב"ס,פתרםפס'פ 'פבחרקרית,
ת"רפסתתג,פשניפסקסל,

ס'ישד"ס.פבגרקלתמפנ.ת.

פסלפבנתפרבנריפתשגסל
פבכלפדקרםפשסם
ס'פ לתסםפתחתר

שלרםפרבגכס!

סדצבפסגרחנתפרסרשדתפ—פב רלםפכרלר,פבנרר פלתסרמתםפרבנרר פלתסמרי,

סלספתצתבפבכללפרססרלךפרדימגמגפג"ל,פסשםפתגחםפבגחדתרפסגבתם,

ברמסתפסתמפמרגשפבתסרגפבסגתכריפרס תלרפ—פלספבקתצרג,פכתפרלרתפסרספ
 יספלכל,פס תלרפלסלרפש מפ יספסגתפדהתבריפשרנריפרדשרנריפ צדרפ תנתסםפ
רסטדרפסזנתסםפדשדר פרדגסריפסיפסנ שספהבתבםפ—פכרללפבהבתביםפדדש.

רס תלרפלסלר,פש "מפלשרמפסגדב"םפ)דרגספסנברכתםפבמרגרפרבכלפסמרגרי(פ
בה גרפתמפסחזקספסתרפנגמדתםפביגמדיםפרשכחרפססדיפבסבלתפסזדמ,

בעולם כולו:פדשס"כפסדמרבגפבהרףפהרטס פב קבריפדשתחספכר'פ—פשסרספבנרר פלתסרמתם.
ליהודים .פ.פליהדות:פשזספילרתפבזספרכב גשינרפ)בשת רגפסתרם( פסםפבחרקריתפילכרפרר'פרנייתפ

רר'.
השם ירחם ברחמיו הרבים:פרכבגכיפתרצג פסלקתפעולםפבגחדתךפסגבתםפגחםפעלינופכר'.

ברחמיו הרבים:פ נתנםפ " פירגיפסחהתמריפ—פגסספיר"ספדש טתםפ) ט,פב(.פשםפבשלחפ)הר,פ
ב(.פסדגתפבתנספש גפסצתצתיפה"טפבהר ר.פסרס"יפרסגספ) 'פב'יק ס(.פהס"דפיש"ספמ"ספסלקתפ רלםפ

) 'פ27פרסתלך(.פרבכ"ד.
לשון הרמב"ם:פסל'פישרבספ "רפס"מ.פרגסספסדשךפתר"טפשלפג"ספיגה"רפביחליר.פהס"דפיש"בפ

 'פ5פרסתלך.פרבכ"ד.
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רסתמפצרגךפרלספזספסדקרםפלכירבפסרמריפזס,פשסגת,פסמגבס,פחרביפכלפ
סחמפרסחיפרזכריםפלשדחפסיפלבפכסר"ספרסלרךפרסרהתףפבזספ—

—פ "תפ רסנרלספ סנגסספ בטרבפ לטרבספ זס,פ דצבפ זס,פ רםפ ברמסתפ בכ"זפ
רנרהתףפבכלפסשתתךפלטרבפססדתית,פסתמפטרבפסלספירגספרדצררית'פ שני רגגפ

רבד שספב ר לפכתפסד שספסרספס תקג,

רסםפבכלפזדמפרבכלפדקרםפירגינרפסנצחתיפסתספירגספסרגפרירגיפחתתם,פ
)ירגספ—פסרגסס(פכללתריפ תרםפ "תפסרגסריפ תרםפ סדסתגספלסמםפמגכרפבחתתפ
ר גטתרי,פ לפסחיפכדספרכדספבדצבפבליתפגרתלפבתריגפרבתריג.פרת ספש ספ

סחיפקרמם.

רסרגסספבגרגספרדסתגספבירגספב גשיפסתרם,פסתרםפתרםפגסשרמפבשביפ
 'פבחרקרית פסםפבחרקריתפילכרפ)שיסתרפעמליםפבירגס(פרסיפדצריתפישדגרפ
ועשיתםפסריםפרנייתפרשדתכםפרר'פרנייתפשלרםפבסגץפרר'פרסיסלכיתפבירככםפ

רר'פרסלךפסיכםפקרדדתרי,

שלשפ זכריפ תריגפ סרספ רמפ דמרתשפ סגתפ )בחרמש(פ סשלרשספ שגפ רתרםפ
 שגספדמריפשנסדגרפבצתברגפבי ליפסברקגפרבי ליפסדנחס,

חובת כל אחד ואחת וזכותם לשמח את לב כאו"א:פלס תגפדי נתיפכב,פס פסנךפנדתפבנתפ
 לדספמסיתפנתנסרפ.פ.פסנשתפבמרחתפסנמפ)"שדחתםפרדשדחתםפבנתפסמם"פ—פ גש"תפמ"ספבמרחת(.פרגסספ

כש"טפ)סרצסיפקס"י(פהת'פנח.פר רמ.
גם זה .פ.פלטובה:פגסספי נתיפכס,פס.פרגסספסרס"קפהרהת"ס.

אין טוב אלא תורה:פסבריפ "רפד"ר.פר רמ.
המעשה הוא העיקר:פסבריפ "ספדת"ז.

כללתפ צ  "נפ גסספ —פ ל ר לפ לסלכספ רבנרר פ ר רמ.פ מ"זפ ג ת"ז.פ ינתספ גסספ הנצחית:פ תורתנו 
סירד"צפ 'פנצחתריפסירגס.

תורה — הוראה:פזח"רפנר,פב.
אם בחוקותי .פ.פונתתי גשמיכם גו' ונתתי שלום בארץ גו' והתהלכתי בתוככם גו' ואולך אתכם 

קוממיות:פבחרקריתפכר,פר,פתר.
אם בחוקותי .פ.פונתתי גשמיכם:פגסספסרס"יפלסס"דפג" פבחרקרית.

שתהיו עמלים בתורה:פיר"כפ)סרבספב גש"ת(פ ס" .
ונתתי גשמיכם:פ תתמפגדב"מפ ס" .

ויום השלשה עשר .פ.פמדגיש:פלס תגפדזח"ספס,פס פדספשרשנספסתיפבספילתהגפ לתמפרכר'.פרגסספ
בתסרס"זפלסמדר"גפססדצ תפ)רלסצ"צפח"ב(פביחליר.

זכות שלש עשרה מדות:פגסספג"ספתז,פב.פ גש"תפ ס" פישספלר,פתט.פרגסספסרס"יפישספ) 'פב'דס.פ
ב'נטפרסתלך(.



רפז שיחות התדמפב פדכיבפכללתלקוטי	

ססנשתםפ ס םפ סיפ לסקסלפ ססכגחפ דמרתשספ —פ סקסלפ שניפ רסשנספ
תצתלרךפ רבז קךפ סזסי,פ סירגספ מבגתפ כלפ סיפ לעשותפ רשדגרפ רסטףפ רסנשתםפ

קתברצתך.

*פפפ*פפפ*

רסצ ספלד שספב ר לפ—פלסקסתלפל יתםפיכר רי,פרתדתפהררלספבזספ
ס"ספתדתפסקגתסספבירגס,פשסםפרםפתדתפכנתהס,פרב גטפ—פכסרגסריפסגבפדגספ
מסיגספסרפסדמגתךפסגרחנתפרכר',פכתנרהתפירגספשיסת'פביחליםפסרפבסדשךפ
שלסםפי לספבצתברגפרניתניפצמקספבגבתםפ—פשלשספמבגתםפש לתסםפס רלםפ

)כ שרטר,פררםפס רלםפקטמפזספססמם(פ רדמפרקתתם,

בכלפסהת ריפסרפכתנרהתםפבסתזרפיכנתיפרלסתזרפדטגספשיסת'פ—פלסכנתהפ
בהמגפסתרםפסדתגיפמבגתפירגס,פי לספבצתברגפרניתנספלצמקס,פרכדרבמפ—פ
רכלפ רססמםפ נבגספס רלםפ בירגפ תקג,פשסגתפסדמרבגפבירד"צ,פשבשבתלםפ

צבסתסםפר נתנתסם.

רכ"זפשייךפרםפבטףפבסר מפסדיסתםפלסם,פרבלשרמפסכירבפ" לפ תפמגכר",פ
רלכמפרםפדרכגחפבנרר פלטף,פ לתסםפנסדגפסלפיר רפבדשתחת,פסבלפשסתמפברפ

חטספשבשבתלםפס רלםפדיקתתם,

הקהל .פ.פוהטף ושמרו .פ.פהזאת:פרתלךפלס,פתב.
ובזעקך יצילוך קיבוציך:פתש ת'פנז,פתר.פרגסספב"גפג" פ מ.פתל"שפ ס" פ)גדזפי ח(.

רסרספגחרםפ )במתנתפבגכריפשם( פ הת'פשתטפ הקריאה:פלס תגפדגרקחפסרמרלפ ימי  .פ.פ סגולה  וימי 
ל תכךפיקנרפלרדגפבשנתפרבחדתשתפדשרםפקגספמכיתבפמגשרפס'פבסדצסר,פלמגרשפסיפס'פב'פס'פדצסר.פ

רגסספ  "חפש גפקגס"יפ "ס.
ימי כניסה:פדה'פדרתלספביחתליס.

ונתינת צדקה ברבים:פגסספסרס"קפהכ"ר פ הקפסירד"צפב שגספכר'פסנ תדריפכר'פבירד"צפבגבתםפ
מרקס.

שלשה דברים שעליהם העולם .פ.פעומד וקיים:פסבריפ "ספד"ב.פשםפדת"ח.
העולם קטן זה האדם:פינחרדספ קרמתפר.פיקר"זפיה"טפקגרבפליחתלירפ)ק,פב.פקס,פס(.פרגסספזח"רפ

קלמ,פב.פהס"דפיגכ"רפ 'פקכר.
תומ"צ, שבשבילם נברא העולם והאדם וכל צבאיהם ועניניהם:פגסספ גש"תפג" פבגסשתי.

ובלשון הכתוב:פדשלתפכב,פר.
עליהם נאמר:פמס"ספטז,פכב.פשביפקתט,פב.

כר'פ בסגץפ נגסרפ סנצנתםפ ג"שפ יחפ ביחליס פ סזסגפ בסקמדיפ דזרפ רתיתגספ מתקיים:פ העולם 
דסמפדקתתםפ לדספכר'פקלפתנרקתפמל מפבסרגתתיספרברתמפסתנרמפגבתתמפמ לדספ לדספאשתזיב.פרלס תגפ
דדחז"לפ ס" פסקרלפקרלפת קבפכר'פבזדמפשקרלרפשלפת קבפדצרתפבביתפכנהתריפסתמפסתמתםפתמתפ שרפ

)ב"גפ ה"ס,פכ.פזח"ספק ס,פס.פר רמ(.
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רבגרבפסדקרדריפבטחפבקלפתריגפל גרךפזספבשבתלםפבביתפסה גפבםפ
לרדמתם.

*פפפ*פפפ*

רבקשספנ שתי,פבכלפלשרמפשלפבקשספ—פלסחמפסיפכלפבנ"תפר מפ—פ
קתרםפ כדרך,פ "תפ לג ךפ רססביפ סדיפ ירגיפ בדצריפ דתרהמפ סדתיתפ לסתחרמפ

דצרספזרפבד שספב ר ל,פרכלפסדגבספס"זפדשרבח.

*פפפ*פפפ*

רב דמנרפתדתםפה רגתםפל נתפתרםפסל"רפב רדג,פתרםפשדחירפשלפג'פשד רמפ
במפתרחסתפשסדגפתכרלפסנתפל טרגפסיפס רלםפכרלרפדמפסמתמ,פרבכלפשנספרשנספ
בקגבפ תשר ריפ ר ר לפ כר'פ ס'פ חהמפ דסתגפ כר'פ ב" יפ טתגירפ ססתלרלספ בתרםפ

ססגץ"פ—פדי רגגפזכרירפבתיגפשסיפרבתיגפ זפל  רלפתשר רי,

ר מפלתשר ספסשלתדספ—פס'פסלקתםפצבסריפסשתבנרפססגפ נתךפרנרש ס,פ
ברסרלספססדתיתיפרסשלתדספ "תפדשתחפצמקנר.

 )לקו"ש חכ"ב ע' 321(

1 

ואהבת לרעך כמוך:פקמרשתםפתט,פתח.פרגסספקרנטגהפססביפתשגסל.
יום שמחתו:פגסספ  "חפש גפה ס" פ "ז.פד"חפדה'פסתתגפהתרמפ "רפד"ר.פרשםפד"ז פשדחספרמרלס.

ר' שמעון בן יוחאי:פגסספסדשךפרסחגתםפיגל"ספ 'פדטפרסתלך.
שאמר:פהרכספדס,פב.פרגסספלקרטתפלרת"צפל הרקתפינ"ךפרדחז"לפ) 'פקפרסתלך(.

עת פטירתו .פ.פהארץ:פסרס"קפהכ"ח.פרגסספהתמרגפש גפסל"רפב רדגפמש,פה "בפרסתלך.פשז,פב.
נתהמפ מת"ספ כללתפ דכיבפ רגסספ כ.פ ונושעה:פיסלתםפ ,פ פניך  האר  השיבנו  צבאות  אלקים  ה' 

ס'ישד"ספ)לקר"שפחכ"בפ 'פ253(פבהר רפרבס גריפשם.
בגאולה האמיתית והשלימה:פסבסספ "תפמתשגסלפ"טר דתם"פ"דססתפחתברגספמתלךפמסתסרפה גפ

סזסג"פ)ג"דפזח"רפקכמ,פב.פרגסספסרס"קפהכ"ר(.
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