
ִלְהיוֹת  ְוָצִריְך  ְמאֹד,  ְיָקָרה  ִהיא  ַהֶּנֶפׁש  א:  ס"ק 
ִלָּזֵהר  ְצִריִכין  ֵּכן  ַעל  ְמאֹד.  ּוְלָׁשְמָרּה  ָּבּה  ָזִהיר 
ְמאֹד, ְּכֶׁשָּבא ֵאיֶזה ָּכבוֹד ָחָדׁש ָלָאָדם. ִּכי ַהָּכבוֹד 
ַעל  ַהְּנָפׁשוֹת...  ָּכל  ׁשֶֹרׁש  ְוהּוא  ַחי,  ָּכל  ֵאם  הּוא 
ִּבְקֻדָּׁשה  ַהָּכבוֹד  ְלַקֵּבל  ְמאֹד,  ִלָּזֵהר  ְצִריִכין  ֵּכן 

ְּגדוָֹלה, ִלְׁשמוֹ ִיְתָּבַרְך ְלַבד.

כבוד דקדושה

הנפשות הקדושות שורשם בכבוד. וחובת האדם 
לראות שהכבוד יהיה כבוד דקדושה, וכל כבודו 

וכל הצלחותיו יהיו רק למענו יתברך.
עצמו  לצורכי  כבודו  עם  מלהשתמש  וחלילה 
ומילוי תאוותיו, כי על ידי זה פוגם ומזיק נפשו, 
לגרום  יכול  לעצמו,  הכבוד  שריבוי  כך  כדי  עד 

להסתלקות בלא עת, רחמנא ליצלן.

ְּגדוָֹלה  ִּבְקֻדָּׁשה  ַהָּכבוֹד  ֶאת  ְלַקֵּבל  ִלָּזֵהר  "ָצִריְך 
ִיְתָּבַרְך ְלַבד, ְוִלְבִלי ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ִעם ַהָּכבוֹד  ִלְׁשמוֹ 
ַיִּזיק  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ְּכָלל.  ַעְצמוֹ  ְוַלֲהָנַאת  ְלָצְרּכוֹ 
ַנְפׁשוֹ,  ֶאת  ִיַּקח  ֶׁשֹּלא  ְוָׁשלוֹם.  ַחס  ַהָּכבוֹד  לוֹ 
ָּבּה  ִלָּזֵהר  ּוְצִריִכין  ְמאד  ְיָקָרה  ִהיא  ַהֶּנֶפׁש  ִּכי 
ְלַהֵּׁשם  ַהְרֵּבה  ְלִהְתַּפֵּלל  ּוְצִריִכין  ּוְלָׁשְמָרּה ְמאד, 
ִיְתָּבַרְך ֶׁשֹּלא ַיִּזיק לוֹ ַהָּכבוֹד, ֶׁשֹּלא ִּתְסַּתֵּלק ַנְפשׁוֹ 

ַעל-ְיֵדי-ֶזה ַחס ְוָׁשלוֹם." 1

כבוד חבירו

חבריו  בכבוד  מאוד  מאוד  ליזהר  האדם  חובת 
פוגע  הוא  בכבודם  כשפוגע  כי  בהם,  לפגוע  לא 

בנפשם.
"ְכֶׁשּפוֵֹגם ִּבְכבוֹד ֲחֵברוֹ ֲאִפּלּו ְּכֶׁשְּמַבְּיׁשוֹ ִּבְדָבִרים 
ַהֶּנֶפׁש  ִּכי  ַנְפׁשוֹ,  נוֵֹטל  ְּכִאּלּו  ֵּכן  ַּגם  ֶנְחָׁשב  ְלַבד. 
ֶנְחָׁשב  ְוַעל ֵּכן ַהַּמְלִּבין ְּפֵני ֲחֵברוֹ  ָׁשְרָׁשּה ְּבָכבוֹד. 

ִמָּכל  ַהֶּנֶפׁש,  ַהָּדם הּוא  ִּכי  ַמָּמׁש,  ָּדִמים  ְּכׁשוֵֹפְך 
ַעל  ִיְשָֹרֵאל  ִאיׁש  ִּבְכבוֹד  ְּכֶׁשּפוֵֹגם  ֶׁשֵּכן  ְוָכל  ֶׁשֵּכן 
ֶׁשל  ְוַנְפׁשוֹ  ְּכבוֹדוֹ  ִנְמָצא ֶׁשּגוֵֹזל  ְיֵדי ַהָּכָאה ַמָּמׁש 
ֵּכן  ְוַעל  ַמָּמׁש,  ַּבָּיַדִים  ְּבַהָּכבוֹד,  ַהְמֻלֶּבֶׁשת  ֲחֵברוֹ 
ָּגדוֹל ֲעווֹנוֹ ִמְּנשֹוֹא. ּוְכמוֹ ֶׁשָאְמרּו ַרּבוֵֹתינּו ִזְכרוָֹנם 

ִלְבָרָכה ֶׁשֲאִפּלּו ַּבֲהָרַמת ָיד ִנְקָרא ָרָׁשע." 2

עולם הבא

ַהַּמְלִּבין  ִלְבָרָכה,  ִזְכרוָֹנם  ַרּבוֵֹתינּו  ֶׁשָאְמרּו  "ְוֶזה 
ְּפֵני ֲחֵברוֹ ָּבַרִּבים ֵאין לוֹ ֵחֶלק ָלעוָֹלם ַהָּבא ִּכי ִעַּקר 
ְּבִחיַנת ָהעוָֹלם ַהָּבא הּוא ְּבִחיַנת ַהָּכבוֹד, ְּבִחיַנת 
ַעל  ַהֶּנֱאָמר  ַיַאְסֶפָך  ְּכבוֹד ה'  ִצְדֶקָך  ְלָפֶניָך  ְוָהַלְך 
ַנְפׁשוֹת ַהַּצִּדיִקים ְלַאַחר ִהְסַּתְּלקּוָתן ֶׁשַהַּצִּדיִקים 
ַהָּכבוֹד,  ְלתוְֹך  ִמיָתָתם  ְּבֵעת  ִנְסַּתְּלִקים  ַהּזוִֹכין 
זוִֹכין  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ַהֶּנֶפׁש  ְוׁשֶֹרׁש  ְלבּוׁש  ֶׁשהּוא 
ָלבוֹא  ֶאְפָׁשר  ִאי  ִּכי  ֶּׁשּזוִֹכין,  ְלַמה  ַהָּבא  ָּבעוָֹלם 
ַנְפׁשוֹ  ֶׁשִּנְכָלל  ְיֵדי  ַעל  ִאם  ִּכי  ַהָּבא  עוָֹלם  ְלַחֵּיי 
ִנְׁשמוֹת  ֶנֱאָסִפין  ֶׁשְּלָׁשם  ה'  ְּכבוֹד  ְּבִחיַנת  ְּבתוְֹך 

ַהַּצִּדיִקים ִּבְבִחיַנת ְּכבוֹד ה' ַיַאְסֶפָך,

ִּבְכבוֹד  ֶׁשּפוֵֹגם  ְוכּו'  ֲחֵברוֹ  ְּפֵני  ַהַּמְלִּבין  ֵּכן  ְוַעל 
ּפוֵֹגם  ִיְשָֹרֵאל  ִּבְכבוֹד  ּוְכֶׁשּפוֵֹגם  ֲחֵברוֹ.  ִיְשָֹרֵאל 
ְוִיְשָֹרֵאל  ְּבִריְך הּוא  ֻקְדָׁשא  ִּכי  ִיְתָּבַרְך  ִּבְכבוֹד ה' 
ְואוַֹרְיָתא ֻּכָּלא ַחד, ִּכי ִיְשָֹרֵאל ֵהם ְּכבוֹדוֹ ִיְתָּבַרְך, 
ִיְשָֹרֵאל  ַעל  ֶׁשָּכתּוב,  ּוְכמוֹ  ַאֵחר.  ְּבָמקוֹם  ַּכּמּוָבא 
ַעל  הּוא  ִיְתָּבַרְך  ּוְכבוֹדוֹ  ְוַגֲאָותוֹ  ֶׁשָּגְדלוֹ  ַּגֲאָותוֹ. 
ֶׁשָּפַגם  ֲחֵברוֹ  ְּפֵני  ַהַּמְלִּבין  ֶזה  ֵּכן  ְוַעל  ִיְשָֹרֵאל. 
ֵאינוֹ  ִאם  ִמָּדה  ְּכֶנֶגד  ִמָּדה  ִנְפָרע  ֵּכן  ַעל  ַּבָּכבוֹד 
ֶׁשִּתָּכֵנס  זוֶֹכה  ֵאינוֹ  ֶלָעִתיד  ֶׁשַּגם  ֲחֵברוֹ  ְמַפֵּיס 
לוֹ  ֵאין  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ַהָּכבוֹד,  ְּבתוְֹך  ַנְפׁשוֹ  ְוִתָּכֵלל 

ֵחֶלק ָלעוָֹלם ַהָּבא." 2

מעלת הלימוד

תורה ס"ז - ויבן ה' אלקים את הצלע
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בס"ד בר"ה

ְּבֵׁשם  ֶׁשִּסֵּפר  ִלְבָרָכה  ִזְכרוֹנוֹ  ַהָּקדוֹׁש  ַרֵּבנּו  ֶׁשל  ָאִחיו  ִלְבָרָכה,  ִזְכרוֹנוֹ  ְיִחיֵאל  ָהַרב  מוֵֹרנּו  ְּבֵׁשם  ָׁשַמְעִּתי 
ַרֵּבנּו ַהָּקדוֹׁש, ֶׁשַּפַעם ַאַחת ָׁשַאל אוֹתוֹ ַעל ִעְנָין ֶׁשהּוא ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה ִהְזִהיר ֶאת ָאִחיו מוֵֹרנּו ָהַרב ְיִחיֵאל 
אוֹתוֹ  ְוָׁשַאל  ִיְתָּבַרְך,  ְלַהֵּׁשם  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ְלָקְרָבם  ְּכֵדי  ָאָדם  ְּבֵני  ִעם  ְלַדֵּבר  ָרִגיל  ֶׁשִּיְהֶיה  ִלְבָרָכה  ִזְכרוֹנוֹ 
ֶׁשַּכָּמה ְּפָעִמים ֻמְכָרִחים ְלַדֵּבר ִעם ְּבֵני ָאָדם ְּדָבִרים ְּבֵטִלים ְוִשֹיַחת ֻחִּלין. ֵהִׁשיב לוֹ ַרֵּבנּו ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה 
ֵמַאַחר ֶׁשַעל ָּכל ָּפִנים ִנְכָנִסין ְּבתוְֹך ַהִּדּבּוִרים ֶׁשְּמַסְּפִרין ִעָּמֶהם ֵאיֶזה ְּדָבִרים ִמִּדְבֵרי ּתוָֹרה, ַעל ְיֵדי ֶזה 
ִנְתַּתְּקִנין ָּכל ַהִּדּבּוִרים ּוְכֵעין ַמה ֶּׁשָאְמרּו ַרּבוֵֹתינּו ִזְכרוָֹנם ִלְבָרָכה, ִּבְּקׁשּו ִלְגנֹז ֵסֶפר קֶֹהֶלת, ּוִמְפֵני ָמה 
ֹלא ְּגָנזּוהּו, ִמְּפֵני ֶׁשְּתִחָּלתוֹ ִּדְבֵרי ּתוָֹרה ְוסוֹפוֹ ִּדְבֵרי ּתוָֹרה. ּוְכַבר ְמבָֹאר ְּבָמקוֹם ַאֵחר ֶׁשִּמי ֶׁשָּבִקי ִּבְסָפָריו 
ֵהיֵטב ְיכוִֹלין ִלְמצֹא ָּכל ִשֹיחוֹת ָהעוָֹלם ְּבתוְֹך ּתוָֹרתוֹ ְוכּו'. ְוִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ִשֹיָחה ָּבעוָֹלם ֶׁשֹּלא 

ִיְהֶיה ָלּה ַׁשָּיכּות ְלתוָֹרתוֹ ַהְּקדוָֹׁשה
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הלכות גרים  ג'

א. ָכל ָאָדם ָּבא ָלעוָֹלם ַהֶּזה ַרק ִּבְׁשִביל 
ֶזה, ְּכֵדי ְלָבֵרר ֵּברּוִרים, ְלָבֵרר ִניצוֹצוֹת 
ֶׁשָּנְפלּו  ַהְּקִלּפוֹת  ֵמִעְמֵקי  ַהְּקדוִֹׁשים 
ְלָׁשם ַעל ְיֵדי ֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשוֹן, אוֹ 
ַעל ְיֵדי ֲחָטָאיו ְּבַעְצמוֹ ֶׁשָחָטא ַּבִּגְלּגּול 
ִלְׁשמֹר  ָצִריְך ָהָאָדם  ֵּכן  ְוַעל  ָהִראׁשוֹן. 
ֵעת  ְּבָכל  ַעְצמוֹ  ְוִלְׁשּפֹט  ְמאֹד  ַעְצמוֹ 
ֵאּלּו  ְסִביב  ַהֶּנֱאָחז  ָהַרע  ְלַהְכִניַע  ְּכֵדי 
ַהִּניצוֹצוֹת ֶׁשהּוא ֻמְכָרח ְלָבְרָרם ֶׁשֹּלא 

ִיְתַאֲחזּו ּבוֹ ַחס ְוָׁשלוֹם. )ג – יח(
הּוא  ָהָאָדם  ֶּבֱאֶמת  ֶזה  "ִבְׁשִביל 
ְוָצִריְך  ַהֶּזה  ָּבעוָֹלם  ְּגדוָֹלה  ְּבַסָּכָנה 
ָויוֹם  יוֹם  ְּבָכל  ַהְרֵּבה  ַעְצמוֹ  ִלְׁשּפֹט 
ַלה'  ְלָבבוֹ  ּוְלעוֵֹרר  ְּדָרָכיו  ְוַלֲחׁשֹב 
ַהִהְתּבוְֹדדּות  ִעְנַין  ֶׁשֶּזהּו  ִיְתָּבַרְך, 
ְוַהִּשיָחה ֵּבינוֹ ְלֵבין קוֹנוֹ ֶׁשִהְזִהיָרנּו 
ְּפָעִמים  ֶזה  ַעל  ִלְבָרָכה  ִזְכרוֹנוֹ  ַרֵּבנּו 
ַהַּסָּכָנה  עֶֹצם  ְלִפי  ִּכי  ִמְסָּפר.  ֵאין 
ַהֶּזה  ָּבעוָֹלם  ָאָדם  ָּכל  ַעל  ֶׁשֵּיׁש 
ַהֶּנֱאָחז  ָהַרע  ֵמֲחַמת  ְּכָגדוֹל  ְּכָקָטן 
ְלָבְרָרם,  ֻמְכָרח  ֶׁשהּוא  ְּבַהִּניצוֹצוֹת 
ִּכי ֲאִפּלּו ָהָאָדם ַהָּפחּות ֶׁשַּבְּפחּוִתים 
ְמָבֵרר  ֵּכן  ַּגם  הּוא  ֶׁשְּבִיְשָרֵאל 
ֵּברּוִרים ְלִפי ְּבִחיָנתוֹ ּוֵמֲחַמת ֶׁשֵאּלּו 
ָצִריְך  ֶׁשהּוא  ַהְּקדוִֹׁשים  ַהִּניצוֹצוֹת 
ָהַרע  ְּבתוְֹך  ְמעָֹרִבים  ֵהם  ְלָבְרָרם 
ַעל ֵּכן ֵיׁש ָעָליו ַסָּכנוֹת ְּגדוֹלוֹת ֶׁשֹּלא 

ִיְתַאֵחז ּבוֹ ָהַרע ַחס ְוָׁשלוֹם."
________________________

ב. ָהָאָדם ָצִריְך ִלְׁשּפֹט ַעְצמוֹ, ְּדַהְינּו 
ּוְלִהָּׁשֵפט  קוֹנוֹ  ְלֵבין  ֵּבינוֹ  ְלִהְתּבוֵֹדד 
ַעְצמוֹ  ּוְלַיֵּסר  ְּדָרָכיו  ָּכל  ַעל  ְּבַעְצמוֹ 
ָויוֹם  יוֹם  ְּבָכל  ַעְצמוֹ  ֶאת  ּוְלהוִֹכיַח 
ִלְשרֹף  ַהִּמְׁשָּפט,  ֵאׁש  ְלעוֵֹרר  ְּכֵדי 
ּוְלַהְכִניַע ֶאת ָהַרע ֶׁשֹּלא ִיְתַאֵחז ְּבִלּבוֹ 

ַחס ְוָׁשלוֹם. )ג – יח(
________________________

ג. ָּכל ָאָדם ָצִריְך ּוֻמְכָרח ַלֲעסֹק ְלָקֵרב 
ְוַלֲעשוֹת  ִיְתָּבַרְך  ַלה'  ֲאֵחִרים  ַּגם 
ְלָכְך נוַֹצְרָּת,  ִּכי  ְוֵגִרים,  ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה 
ֹלא  "ִּכי  ָהעוָֹלם,  ִיּׁשּוב  ִעַּקר  ֶזה  ִּכי 

ְיָצָרּה"  ָלֶׁשֶבת  ְבָרָאּה  תֹהּו 

לא לעכב את המשיח!



עזי פנים

ְוַהַּמְלכּות  ַהָּכבוֹד  "ִעַּקר 
ִּבְׁשִביָלם  ֲאֶׁשר  ְלִיְשָֹרֵאל  ַרק  ַׁשָּיְך  ְוַהְּגֻדָּלה 
ִנְבָרא ַהּכֹל. ְוִאּלּו ֹלא ָהָיה ַמֲחֹלֶקת ֵּבין ִיְשָֹרֵאל 
ִלּטֹל  ּכַֹח  ׁשּום  ְלָהַעּכּו"ם  ָהָיה  ֹלא  ְּבַעְצָמן 
הּוא  ּכָֹחם  ִעַּקר  ַרק  ְלַעְצָמן  ְוַהַּמְלכּות  ַהָּכבוֹד 
ֵמֲחַמת ֶׁשִּנְפַּגם ַהָּכבוֹד ֵאֶצל ִיְשָֹרֵאל ְּבַעְצָמן ַעל 
ֶׁשִּמְתַּגְּבִרין  ְוַחָּבלוֹת  ְוַהַהָּכאוֹת  ַהַּמֲחֹלֶקת  ְיֵדי 
ָהַעֵּזי ָּפִנים ֶׁשַּבּדוֹר ְולוְֹקִחין ְלַעְצָמן ָּכל ַהָּכבוֹד 
ְוַהְּכֵׁשִרים  ַהַּצִּדיִקים  ְּכבוֹד  ַעל  ְוחוְֹלִקין 
ָהֲאִמִּתִּיים ּוְמַבִּזין אוָֹתם ְּבָכל ִמיֵני ִּבְזיוֹנוֹת." 2

שמבזים  ידי  על  ובעיקר  הכבוד,  פגם  ידי  על 
ידי  על  והכשרים,  הצדיקים  בכבוד  ופוגמים 
הרשעים  שהם  פנים,  לעזי  הכבוד  נופל  זה 
והעכו"ם, 3 וזה נותן להם כח ושלטון להתעלל 
ידה  שעל  הסיבה  וזה  לנו,  ולהזיק  ולהציק 
ושנאת  המחלוקת  עוון  המקדש,  בית  נחרב 
החינם שפגמו כל אחד בכבוד חבירו, שעל ידי 

זה נתנו לאויבינו כח עצום ורב. 2

ביאת המשיח

הנסיון האחרון, הנסיון בימים אלו כשהגאולה 
לבוא,  מחכה  משיח  יום  ובכל  קרובה  כך  כל 
ובעיקר המחלוקת שבין  הוא רק המחלוקת, 

תלמידי חכמים. 

"ַעְכָׁשיו ְּבסוֹף ַהָּגלּות ֶׁשה' ִיְתָּבַרְך ְמַצֶּפה ְּבָכל 
ָהִעּכּוב  ְוִעַּקר  ִצְדֵקנּו,  ְמִׁשיַח  ֶאת  ְלָהִביא  יוֹם 
הּוא ַעל ְיֵדי ַהַּמֲחֹלֶקת ֶׁשֵּבין ַהַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, 
ּוְכמוֹ ֶׁשָאְמרּו ַרּבוֵֹתינּו ִזְכרוָֹנם ִלְבָרָכה, ּדוֹר ֶׁשֶּבן 
ָּדִוד ָּבא ָקֵטגוְֹרָיא ֵּבין ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים. ִּכי ֶזהּו 
ִעַּקר ַהְמַעֵּכב ִּביַאת ַהָּמִׁשיַח. ִּכי ַהַּבַעל ָּדָבר ָשֹם 
ָלבוֹא  ֶׁשָּקרוֹב  רוֶֹאה  ִּכי הּוא  ְמאֹד,  ֶזה  ַעל  ִלּבוֹ 
ֵעת ָמִׁשיַח, ִּכי סוֹף ָּכל סוֹף ּבוֹא ָיבוֹא ֹלא ְיַאֵחר 
ְימוֹת  ּוָבִאין  ֶׁשְּמַמְׁשְמִׁשין  ֶׁשרוֶֹאה  ּוֵמֲחַמת 
ַהָּמִׁשיַח, ַעל ֵּכן הּוא ִמְתַּגֵּבר ְמאֹד ְמאֹד ְלַעְּכבוֹ 
ְּכמוֹ ְׁשֵני ְּבֵני ָאָדם ֶׁשִּנְלָחִמין ֶזה ִעם ֶזה ְּכֶׁשרוֶֹאה 
ָהֶאָחד ֶׁשֲחֵברוֹ ִמְתַּגֵּבר ָעָליו ְוָקרוֹב ְמאֹד ְלַנְּצחוֹ 
ּוְלָתְפסוֹ ֲאַזי הּוא ִמְתַּגֵּבר ְמאֹד ְמאֹד ֶנֶגד ֲחֵברוֹ, 
ְּכמוֹ ֵכן ֵמֲחַמת ֶׁשרוֶֹאה ַהַּבַעל ָּדָבר ֶׁשָּקרוֹב ְמאֹד 
ְלִביַאת ָמִׁשיַח ְוַהְּגֻאָּלה ְמַמְׁשֶמֶׁשת ָלבוֹא ַעל ֵּכן 
ִהִּניַח ַעְצמוֹ ְלָאְרּכוֹ ּוְלָרְחּבוֹ ְלַעְכָבּה ַחס ְוָׁשלוֹם. 
ְוִעַּקר ָהִעּכּוב ַעל ְיֵדי ַהַּמֲחֹלֶקת ַהָּגדוֹל ֶׁשִהְכִניס 
ַעְכָׁשו ָּבעוָֹלם ְּביוֵֹתר ְוָכל ָהעוָֹלם ָמֵלא ַמֲחֹלֶקת 
ַהַּצִּדיִקים  ָּכל  ֶׁשֵּבין  ַהָּגדוֹל  ַהַּמֲחֹלֶקת  ּוְביוֵֹתר 
ֵהיָכן  יוֵֹדַע  ֶאָחד  ֶׁשֵאין  ַעד  ֲחָכִמים  ְוַהַּתְלִמיֵדי 
ְיֵדי  ַעל  הּוא  ַהָּגלּות  ֲאִריַכת  ִעַּקר  ִּכי  ָהֱאֶמת, 
ֵמֲחַמת  ִּכי  ְּבַעְצָמן,  ִיְשָֹרֵאל  ֶׁשֵּבין  ַהַּמֲחֹלֶקת 
ְוָׁשלוֹם  ַחס  ּפוְֹגִמין  ְּבַעְצָמן  ְוִיְשָֹרֵאל  ַהַּמֲחֹלֶקת 
ִנְפָּגם  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ַחְבֵריֶהם  ִיְשָֹרֵאל  ִּבְכבוֹד 

ַהָּכבוֹד ְּביוֵֹתר." 2

כבוד חבריו

ואחד,  אחד  כל  על  היום  חובת  נפלה  כן  על 
לביאת  עיכוב  יהיה  לא  שמצידו  לראות 
המשיח חלילה. וזה על ידי שיבטל את עצמו 
כל  את  ויכבד  חבריו,  כבוד  מפני  כבודו  ואת 

אחד מישראל. 
ִיְשָֹרֵאל  ֶׁשל  ִּדְקֻדָּׁשה  ַהָּכבוֹד  ְׁשֵלמּות  "ִעַּקר 
ְמאֹד  ַעְצמוֹ  ְיַבֵּטל  ִמִּיְשָֹרֵאל  ֶאָחד  ֶׁשָּכל  הּוא 
ְוֶזהּו  ֲחֵברוֹ  ִמְּפֵני ְּכבוֹד  ִויַבֵּטל ְּכבוֹדוֹ  ֲחֵברוֹ  ֶנֶגד 
ֶׁשָאְמרּו  ְּכמוֹ  ַהָּכבוֹד,  ְוִתּקּון  ְׁשֵלמּות  ִעַּקר 
ַרּבוֵֹתינּו ִזְכרוָֹנם ִלְבָרָכה: ֵאיֶזהּו ְמֻכָּבד ַהְמַכֵּבד 
ְוכּו'.  ֲאַכֵּבד  ְמַכְּבַדי  ִּכי  ֶׁשֶּנֱאַמר,  ַהְּבִרּיוֹת,  ֶאת 
ָּברּוְך  ַהָּמקוֹם  ְּכבוֹד  הּוא  ִיְשָֹרֵאל  ְּכבוֹד  ִּכי 

המשך מעמ' קודם
תו' ס"ז

ֶׁשִּיְהֶיה ָהעוָֹלם ְמיָֻּׁשב ִמְּבֵני ָאָדם, ְּדַהְינּו 
ִמי  ִּכי  ה',  ַּבֲעבוַֹדת  ָהעוְֹסִקים  ֵּדָעה  ְּבֵני 
ַחָּיה  ַרק  הּוא  ה'  ַּבֲעבוַֹדת  עוֵֹסק  ֶׁשֵאינוֹ 

ִּבְדמּות ָאָדם. )ג – י"ט(
________________________

ד. ָּכל ִמי ֶׁשרוֶֹצה ָלחּוס ַעל ְּכבוֹד קוֹנוֹ ְוַעל 
ְלִהְתעוֵֹרר  ָצִריְך  הּוא  ְוַנְפׁשוֹ.  ְׁשמוֹ  ְּכבוֹד 
ְּבִהְתעוְֹררּות ָּגדוֹל ַּבֲחצוֹת ַלְיָלה ַמָּמׁש. ְוַעל 
ְמעוֵֹרר  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ָאז  ֶׁשִּמְתעוֵֹרר  ֶזה  ְיֵדי 

ַהִּמְׁשָּפט ְוַמֲעֶלה ֶאת ַהַּמְלכּות. )ג – כב(
________________________

ַהָּגלּות  ֲאִריַכת  עֶֹצם  ְּבִחיַנת  ֶזה  ה. 
ִמיֵמי  ָּכזֹאת  ָהְיָתה  ֹלא  ֲאֶׁשר  ַעְכָׁשו 
ְוֵאין  ַהִּקִּצין  ָּכל  ָעְברּו  ְּכָבר  ִּכי  ֶקֶדם, 
ַעְכָׁשו  ִּכי  ִּבְתׁשּוָבה,  ֶאָּלא  ָּתלּוי  ַהָּדָבר 
ְׁשֵלָמה  ְּגֻאָּלה  ֶׁשִּיְהֶיה  רוֶֹצה  ִיְתָּבַרְך  ה' 
ְלעוָֹלם ְּבֵאין ָּגלּות ַאֲחָריו עוֹד ְּכָלל, ְוַעל 
ִיְשָרֵאל  ָּכל  ֶׁשָּיׁשּובּו  ַהֶהְכֵרַח  ְּבַוַּדאי  ֵּכן 
ִּבְתׁשּוָבה ִויָבְררּו ָּכל ַהֵּברּוִרים. )ג – כד(
________________________

ְיֵדי  ַעל  ִנְבֶנה  ְּברּוָחִנּיּות  ַהּקֶֹדׁש  ֵהיַכל  ו. 
ַוֲאַזי  ִיְתָּבַרְך,  ַלה'  ֶׁשְּמָקְרִבים  ַהְּנָפׁשוֹת 
ְּדַהְינּו  ְּבַגְׁשִמּיּות,  ַּגם  ַהּקֶֹדׁש  ֵהיַכל  ִיָּבֶנה 
ִּבְנַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַמָּמׁש. ַאְך ֵיׁש ְרָׁשִעים 
ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ֵעֶרב ַרב ֶׁשָאסּור ְלָקְרָבם, ַעל 
ָּדָבר  ָּכל  ַעל  ְמאֹד  ַעְצמוֹ  ִלְׁשּפֹט  ָצִריְך  ֵּכן 
ָּכְך  ְוַאַחר  ִלּבוֹ.  ִהְתַלֲהבּות  ְלעוֵֹרר  ְּכֵדי 
ִלְמסֹר ַהִּמְׁשָּפט ַלה' ִיְתָּבַרְך, ֶׁשה' ִיְתָּבַרְך 
ְּבַעְצמוֹ ִיֵּתן ּבוֹ ָחְכָמה ְוַדַעת ֶׁשּיּוַכל ְלַכְלֵּכל 
ְּדָבָריו ְּבִמְׁשָּפט ְוִיְזֶּכה ֵליַדע ּוְלַכֵּון ִעם ִמי 
ְלַדֵּבר  ְוֵאיְך  ְלַדֵּבר.  ֶׁשֹּלא  ִמי  ְוִעם  ְלַדֵּבר 
ּוָמַתי ְלַדֵּבר ֵאיְך ּוַמה ְוַכָּמה, ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר 

ְלַכֵּון ַהִּמְׁשָּפט ַהֶּזה ֵהיֵטב. )ג – כה(
________________________

ַמה  ָהֶאָחד  ְּבִמְׁשָּפט.  ְּבִחינוֹת  ְׁשֵני  ֵיׁש  ז. 
ֶּׁשָהָאָדם ָצִריְך ִלְׁשּפֹט ֶאת ַעְצמוֹ ְּבָכל יוֹם, 
ּוְלָפֵרׁש  קוֹנוֹ  ְלֵבין  ֵּבינוֹ  ְלִהְתּבוֵֹדד  ְּדַהְינּו 
ִעם  ֲאֶׁשר  ָּכל  ְוֶאת  ִיְתָּבַרְך  ְלָפָניו  ִשיָחתוֹ 
ְלָבבוֹ ָיִשיַח ִלְפֵני ה' ִיְתָּבַרְך ְוַיֲחׁשֹב ְּדָרָכיו 
ְוִיְׁשּפֹט ַעְצמוֹ ַעל ָּכל ְּדָרָכיו ִאם ָּכְך ָראּוי 
ְוָׁשלוֹם,  ַחס  ָיָמיו  ְלַבּלוֹת  ַלֲעשוֹת  לוֹ 
ֶׁשל  ְׁשִנָּיה  ּוְבִחיָנה  ְוכּו'.  ָּכֵאֶּלה  ִּבְדָרִכים 
ְּבִמְׁשָּפט,  ְּדָבָריו  ְלַכְלֵּכל  הּוא  ִמְׁשָּפט 
ְלַדֵּבר  ִמי  ְוִעם  ְלַדֵּבר  ֵאיְך  ֶׁשֵּיַדע  ְּדַהְינּו 

ּוְלַהְמִׁשיְך ָּבֶהם ָחְכָמתוֹ ְוכּו'. )ג – כה(

ְּדָבָריו  ְלַכְלֵּכל  ְּדַהְינּו  הְׁשִנָּיה  "לְּבִחינה 
ִמְּלֵעָּלא  ָּגדוֹל  ִסּיּוַע  ְצִריִכין  ֶזה  ְּבִמְׁשָּפט. 
ֶׁשִּיְזֶּכה ַלַּדַעת ַהֶּזה. ְוַגם ַאַחר ָּכְך ִאי ֶאְפָׁשר 
ֵיׁש  ִּכי  ְלַבד,  ּוִמְׁשָּפטוֹ  ָחְכָמתוֹ  ַעל  ִלְסמְֹך 
ִמְׁשָּפטוֹ  ֶׁשְּמרוֹם  ַרב  ֵעֶרב  ְּבִחיַנת  ְרָׁשִעים 
ָיָדם  ַעל  ַהָּגלּות  ֲאִריַכת  ֶׁשִעַּקר  ֵמֶהם 
ַהִּמְׁשָּפט  ִלְמסֹר  ְצִריִכין  ֵּכן  ְוַעל  ַּכּמּוָבא. 
יוֵֹדַע  ִיְתָּבַרְך  ְוה'  ִיְתָּבַרְך.  ַלה'  ַהֶּזה 
ְּבאֶֹפן  ַהָּיָׁשר  ְּבֶדֶרְך  ְויוִֹליֵכהּו  ַּתֲעלּומוֹת 
ֵאיְך  ֵליַדע  ֵהיֵטב  ַהִּמְׁשָּפט  ְלַכֵּון  ֶׁשִּיְזֶּכה 
ְלָקְרָבם  ֶׁשָאסּור  ְוָהְרָׁשִעים  ְוכּו'.  ְלַדֵּבר 
ְוָאז  ְּכָלל,  ְיָקְרָבם  ְוֹלא  ְלַהִּכיָרם  ִיְזֶּכה 
ְּכֶׁשִּיְתַּתֵּקן ַהִּמְׁשָּפט ִיָּבֶנה ַהֵּבית ַהִּמְקָּדׁש 
ִיְתָּבַרְך  ְוה'  ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש.   ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא 
ַהִּמְׁשָּפט  ִנְפְלאוֹת  ְוַיְרֵאנּו  ָעֵלינּו  ְיַרֵחם 
ְוָׁשֶביָה  ִּתָּפֶדה  ְּבִמְׁשָּפט  ִצּיוֹן  ְיֻקַּים,  ְוָאז 

ִּבְצָדָקה ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו, ָאֵמן ְוָאֵמן."

כל הפגמים שבעולם הם פגם הכבוד

ָּכל ַהְּפָגִמים ֶׁשָּבעוָֹלם הּוא ְּפַגם ַהְּכבוֹד 
ְּכבוֹדוֹ  ִּבְׁשִביל  ִהיא  ָּכל ַהּתוָֹרה  ִּכי  ה', 
ִזְכרוֹנוֹ  ַרֵּבנּו  ֶׁשָּכַתב  ְּכמוֹ  ִיְתָּבַרְך, 
ּוְכֶׁשּפוְֹגִמין  ַאֵחר.  ְּבָמקוֹם  ִלְבָרָכה 
ְוָׁשלוֹם,  ַחס  ֶׁשָּבעוָֹלם  ֵחְטא  ְּבֵאיֶזה 
ַהּכֹל  ִעַּקר  ֶׁשהּוא  ַהְּבִרית  ְּפַגם  ּוִבְפָרט 
ּפוְֹגִמין ִּבְכבוֹדוֹ ִיְתָּבַרְך ְוִנְתַרֵחק ַהֶּנֶפׁש 
ְוֵכן  ָהִרחּוק  ֵּכן  ַהְּפָגם  ּוְכִפי  ַהָּכבוֹד  ִמן 
ָהַעּכּו"ם  ֶאל  ְוָׁשלוֹם  ַחס  ַהָּכבוֹד  נוֵֹפל 
ַּכָּמה  ֶזה  ְּבִעְנָין  ֵיׁש  ִּכי  ְוָהְרָׁשִעים, 
ַהָּכבוֹד  ְּפַגם  ְּבִעְנַין  ִׁשעּור  ְּבִלי  ְּבִחינוֹת 
ַהָּכבוֹד  ִמן  ַהֶּנֶפׁש  ִהְתַרֲחקּות  ּוְבִעְנַין 

ְוכּו' ְוַהּכֹל ְּכִפי ַהְּפָגם ַחס ְוָׁשלוֹם. 2

לקדש עצמו ביותר
ְּפַגם ַהְּבִרית הּוא ְּפַגם ַהָּכבוֹד ֶׁשַּמְפִריד

ִּכי  ִלְצָלן.  ַרֲחָמָנא  ַהָּכבוֹד,  ִמן  ַהֶּנֶפׁש 
ֲאִפּלּו  ְּביוֵֹתר  ַעְצמוֹ  ְלַקֵּדׁש  ְצִריִכין 
ַהֶּנֶפׁש  ֶׁשִּיְתַלֵּבׁש  ֶׁשִּיְזֶּכה  ְּכֵדי  ְּבֶהֵּתר 
ְּבעוָֹבדוִֹהי  ָחצּוף  ִיְהֶיה  ְוֹלא  ַּבָּכבוֹד 
ַעֵּזי  ְוַהְּכָלִבים  ְּבִחיַנת  ֶׁשֶּזהּו  ְּכַכְלָּבא, 
ֶׁשַעל  ַהָּקדוֹׁש  ַּבּזַֹהר  ַּכּמּוָבא  ְוכּו',  ֶנֶפׁש 
ְיֵדי ֶזה יוֵֹרד ַהָּכבוֹד ַחס ְוָׁשלוֹם ְלָהַעֵּזי 
ָּפִנים ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ְוַהְּכָלִבים ַעֵּזי ֶנֶפׁש. 2

קברי צדיקים אמתיים
זוֶֹכה  ִהְסַּתְּלקּותוֹ  ְּבֵעת  ַהַּצִּדיק 
ְּכבוֹד  ֶאל  ְּגדוָֹלה  ִּבְקֻדָּׁשה  ְלִהְסַּתֵּלק 
ְוַעל  ַיַאְסֶפָך.  ה'  ְּכבוֹד  ִּבְבִחיַנת  ה' 
ֶׁשָּׁשם  ַהְּקדוָֹׁשה  ְקבּוָרתוֹ  ִּבְמקוֹם  ֵּכן 
ְּבִחיַנת  ה'  ְּכבוֹד  ׁשוֶֹרה  ָׁשם  ֲאִסיָפתוֹ 
ַהְּנָפׁשוֹת  ְוָכל  ַּכַּנ"ל.  ַיַאְסֶפָך  ה'  ְּכבוֹד 
ַהּזוִֹכין ָלבוֹא ְלָׁשם ִנְכָלִלין ְּבתוְֹך ְּכבוֹד 
ִּבְפָרט  ִּתּקּוָנם,  ִעַּקר  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ה', 

ִּתּקּון ַהְּבִרית...
ַהַּצִּדיִקים  ִקְבֵרי  ִּבְמקוֹם  ֵּכן  ְוַעל 
ָׁשם  ׁשוֶֹרה  ה'  ְּכבוֹד  ֶׁשָּׁשם  ֲאִמִּתִּיים 
ִעַּקר ַהִּתּקּון, ִּכי ָׁשם זוֶֹכה ֶׁשִּתָּכֵלל ַנְפׁשוֹ 
ִּבְכבוֹד ה' ְוַעל ְיֵדי ֶזה זוֶֹכה ְלִהְתַּפֵּלל ִעם 
ֵלב ָׁשֵלם, ַּכְמבָֹאר ְּבַהּתוָֹרה, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה 
ַהָּכבוֹד  ֶאל  ַהֶּנֶפׁש  ְוִנְתָקְרָבה  ֶׁשחוֶֹזֶרת 
ַמה  ְוֶזהּו  ָׁשם.  ַעֵּין  ַּבֵּלב,  ִמְתַּפְּלִלין 
ַהַּצִּדיִקים  ִקְבֵרי  ַעל  ְמאֹד  ֶּׁשִּמְתעוְֹרִרין 
ְּבִהְתעוְֹררּות  ָׁשם  ּוִמְתַּפְּלִלין  ֲאִמִּתִּיים 
ֶׁשָּׁשם  ֵמֲחַמת  ְוֶזהּו  ְמאֹד.  ְמאֹד  ַהֵּלב 
ְּביוֵֹתר  ַהָּכבוֹד  ֶאל  ַהֶּנֶפׁש  ִמְתָקֶרֶבת 
ָׁשֵלם,  ְּבֵלב  ְּתִפָּלה  ִנְמָׁשְך  ֶׁשִּמָּׁשם 
ַמה  ֶׁשִעַּקר  ַהּתוָֹרה  ְּבסוֹף  ַּכְמבָֹאר 
ְיֵדי  ַעל  הּוא  ֵלב  ִעם  ִמְתַּפְּלִלין  ֶּׁשֵאין 

ִהְתַרֲחקּות ִמן ַהָּכבוֹד ְוכּו', ַעֵּין ָׁשם. 2

ֲחָכִמים  ַהַּתְלִמיֵדי  ֶׁשֵּכן  ְוָכל  ֶׁשֵּכן  ִמָּכל  הּוא, 
ָראּוי  ְּבַוַּדאי  ֶׁשַּבּדוֹר  ְוַהְּכֵׁשִרים  ְוַהַּצִּדיִקים 
ָלֶהם ְלַכֵּבד ֶזה ֶאת ֶזה ְּביוֵֹתר ֵמַאַחר ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם 
ֵחֶלק יוֵֹתר ְּבַהָּכבוֹד ִּדְקֻדָּׁשה, ִּכי ָּכל ִמי ֶׁשהּוא 
יוֵֹתר  ָּגדוֹל  ֵחֶלק  לוֹ  ֵיׁש  יוֵֹתר  ְּבַמֲעָלה  ָּגדוֹל 

ְּבַהָּכבוֹד ִּדְקֻדָּׁשה." 2
________________________

1. קיצור ליקו"מ – א.  2. לקוטי הלכות חו"מ - חובל 
בחברו – ג.  3. כמבואר בתורה.





     ְּבֵליל ַׁשַּבת קֶֹדׁש, ֶׁשִהיא ֵׁשִני ְּדָׁשבּועוֹת, ָאז ָלַבׁש ַה"ְּׁשְטַרְיְמל", ְוָאז 
ְוַאַחר  ְוָיַׁשב ַעל ַהֻּׁשְלָחן ְּכַדְרּכוֹ  ִהְתִחיל ְלַהְראוֹת ָּפִנים ַמְסִּבירוֹת ְקָצת, 
ִנְגֵליָת"  "ַאָּתה  ְּבַעְצמוֹ  ְמַזֵּמר  ָהָיה  ַהָּמזוֹן,  ִּבְרַּכת  ַאַחר  ַהְּסֻעָּדה,  ְּגַמר 
ּו"ָברּוְך ִׁשְמָך" ְוכּו' ְּבִנּגּון ִנְפָלא ְוָנִעים ְוָיַׁשב ַאַחר ָּכְך ִעם ְקָצת ֲאָנִׁשים, 
ֲאִני  ְוַגם  ַהּיוֹם,  ַעד אוֹר  ִעָּמֶהם  ָיַׁשב  ַהָּמזוֹן,  ִּבְרַּכת  ַאַחר  ִעּמוֹ  ֶׁשִּנְׁשֲארּו 
ָהִייִתי ְּבתוָֹכם ְוֵכן ִּבְסֻעַּדת ַׁשֲחִרית ָיַׁשב ִעָּמנּו ְּבִשְֹמָחה, ְּכַדְרּכוֹ ְּבָכל יוֹם 

טוֹב ְוָכל ְּבֵני ָהִעיר ָׁשְלחּו ַמְׁשָקאוֹת, ְוִחֵּלק ְלָהעוָֹלם ְּבִשְֹמָחה. 
ְוִהְתִחיל,  ס"ז(  ִסיָמן  מוֲֹהַר"ן  )ִלּקּוֵטי  ּתוָֹרה  ָאַמר  ְׁשִליִׁשית  ִּבְסֻעָּדה 
ַהּיוֹם  אוֹר  ַעד  ִעּמוֹ  ָיַׁשְבנּו  ַׁשָּבת  ְּבמוָֹצֵאי  ַהֵּצָלע.  ֶאת  ֱאלִקים  ה'  ַוִּיֶבן 
ִאְׁשּתוֹ  ֶׁשִּנְפְטָרה  ַהּזֹאת,  ָצָרה  ְּבֵעת  ַּגם  ֲעָזָרנּו  ֲאֶׁשר  ַהֵּׁשם,  ָּברּוְך 
ָהִראׁשוָֹנה ְּבֶעֶרב ָׁשבּועוֹת ִלְפנוֹת ַהּיוֹם, ַאף ַעל ִּפי ֵכן לא ִאַּבְדנּו 

ַהּתוָֹרה, ֶׁשָהִיינּו ְצִריִכין ְלַקֵּבל ְוַגם ְּבתוְֹך ִטְרָּדתוֹ ַהְּגדוָֹלה, ֶׁשָעַבר ָעָליו 
ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ַהָּקדוֹׁש,  מֹחוֹ  נוְֹראוֹת  ְקֻדַּׁשת  ְּגֻדַּלת  ְלִפי  ֶּׁשָעַבר  ַמה  ָאז 
ָיַׁשב ִעָּמנּו ְׁשלָׁשה ֵלילוֹת ְרצּוִפים, ֶׁשָהָיה ֵנעוֹר ְּבֻכָּלם ִעָּמנּו ַיַחד, ֶׁשֵהם, 
ֵליל ִראׁשוֹן ְּדָׁשבּועוֹת ְוֵליל ַׁשַּבת קֶֹדׁש ְוֵליל מוָֹצֵאי ַׁשָּבת, ִּכי ַּדְרּכוֹ ָהָיה 
ִנְפָלא ְוִנְשָֹּגב, ּוְבָחְכָמתוֹ ּוְקֻדָּׁשתוֹ ַהִּנְפָלָאה לא ָהָיה ָיכוֹל ְלַהְטִריד ּוְלַבְלֵּבל 
ְוִטְרָּדתוֹ ָאז ָהָיה ָעצּום ְוַרב ְמאֹד,  אוֹתוֹ ׁשּום ָּדָבר ִּכי ֵהַבּנּו ָאז, ֶׁשַּצֲערוֹ 
ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן לא  ְוַכֲאֶׁשר ָׁשַמְענּו ַּכָּמה ִּדּבּוִרים ִמֶּזה ָאז ִמִּפיו ַהָּקדוֹׁש, 
ְוִהְפִליא  ָאז,  ַּגם  ַנְפׁשוֵֹתינּו  ְלִתּקּון  ִמַּלֲעסֹק  ְוַהַּצַער  ַהִּטְרָּדה  ֶהֱעִבירּוהּו 
ַחְסּדוֹ ִעָּמנּו ַּגם ָּבֵעת ַהִהיא, ְּכַדְרּכוֹ ָּתִמיד. ּוְביוֹם ִראׁשוֹן ַאַחר ָׁשבּועוֹת, 
ִעּמוֹ  ְוִדַּבְרִּתי  ְרׁשּות,  ְוִקַּבְלִּתי  ִיְתָּבַרְך,  ַהֵּׁשם  ְּבֶעְזַרת  ַהּתוָֹרה,  ָּכַתְבִּתי 

ַהְרֵּבה, ְוָנַסְעִּתי ִמָּׁשם ְּבָׁשלוֹם ּוְבִשְֹמָחה:
 )ימי מוהרנ"ת – ח"א – כ"ג(

בתכלית  באמת  הכבוד  מן  ולברוח  להתרחק  שנזכה  ותושיענו  לנו  ותעזור 
הרחוק. ולא יעלה על דעתנו שום רצון ותאוה וחמדה לשום כבוד כלל. ותרחם 
עלינו ותושיענו תמיד בכל עת שתשלח לנו ברחמיך ובחסדיך הרבים איזה כבוד, 
שנזכה אז לשמור את עצמנו ואת נפשותינו מאד מאד לבל נהיה נלכדים חס ושלום 
כלל על ידי הכבוד. ולא נקבל את הכבוד בשבילנו כלל, ולא נשתמש בו לצרך עצמנו 
כלל, ולא יגיע לנו שום הנאה כלל מהכבוד, רק נזכה להעלות כל הכבוד אליך לבד, 
ונחזיר כל הכבוד למלך הכבוד, למי שכל הכבוד שלו לבד.       )לקוטי תפילות – ס"ז(

לעשות
מתורות
תפילות

לעשות
מתורות
תפילות

סיון - ְו'ַיֲעקֹב  ָנ'ַסע  ֻס'ּכוָֹתה  ַו'ִּיֶבן 
ְכֶׁשְּבֵני ָאָדם יוְֹׁשִבים ַּבֻּסּכוֹת ָּכָראּוי, ַעל ְיֵדי ֶזה ֵהם ְּבַמְדֵרָגָתן, ּוִבְבִחיַנת ּתוָֹרה. ִּבְׁשִביל ֶזה ָסמּוְך ְלֻסּכוֹת ָאנּו עוִֹשֹים ִשְֹמַחת ּתוָֹרה. 

ְוֶזה ִסָוון ָראֵׁשי ֵתבוֹת ְו'ַיֲעקֹב ָנ'ַסע ֻס'ּכוָֹתה ַו'ִּיֶבן ִּכי ְּבִסיָון ִנְּתָנה ּתוָֹרה ְוָאנּו ְּבַמְדֵרַגת ַהּתוָֹרה ַעל ְיֵדי ִמְצַות ֻסָּכה. )חיי מוהר"ן – נ"ו( 

אברהם כ רבי  הצדיק  הגאון  בהיות  בר 
ילד  פפדמיין  דק"ק  אב"ד  זצ"ל  אביש 
נוכחו הכל לראות כי הילד קשה-הבנה  פעוט, 
לחלוטין. כל חבריו בני גילו כבר קראו בשטף 
מתאמץ  מאחור,  נותר  הוא  ורק  הסידור  מן 
רב  ובקושי  לרעותה  ונקודה  לאות  אות  לחבר 
יראת  אולם  והמילים.  ההברות  את  קורא 

שמים עזה ויוקדת בערה בכל ישותו.
הילד גדל עם ליווי צמוד של בזיונות והשפלות. 
ספג  והוא  וקלס  ללעג  שמוהו  הנערים  חבריו 

את חיצי לשונם באהבה ובדומיה.
ללכת  יכול  אינו  כי  אביו  הבין  לפרקו  בהגיעו 
של  סופו  הבחור.  של  שידוכו  בענין  בגדולות 
דבר, בהיות הבחור ירא-שמים עד מאוד ובעל 
בת  עם  בקשרי-שידוכין  בא  מפואר,  יחוס 
חתן  ממעזריטש  זצ"ל  הכהן  אליהו  מוהר"ר 
הגאון בעל "בית שמואל על אבן העזר" זצ"ל, 

בסימן טוב ובמזל טוב.
שיברך  החתן  את  לכבד  נהוג  ימים  באותם 
ברכת המזון בקול רם. מפאת המנהג הזה החל 
יכולתו  את  היטב  שהכיר   - החתן   של  אביו 
שידע  כדי  המזון  ברכת  ללמדו  בנו,  של  הדלה 

אותה על בוריה בעל-פה.
התקרב  הנישואין,  שמחת  יום  הגדול,  היום 
החתן  של  הכבודה  משפחתו  וכל  בצעדי-ענק 
עצרו  בדרך,  החתונה.  את  לחגוג  לדרך  יצאה 
מעט  סעדו  שם  אורח.  לעוברי  המיועד  במלון 
ולברכת המזון מזגו את הכוס לפני   את ליבם 
החתן דנן. החתן הנרגש היה כאמור בעל זכרון 
ברכת  על  כה  עד  שערך  ה"חזרות"  וכל  חלש 

המזון - נמוגו כלא היו. הכל נשכח ממנו---
הפעם הבושה והזעם שחשו בני המשפחה הגיעו 
בלתי  היה  הבזיון  כאן!   עד  השמים!  לב  עד 
הביקורת  את  החתן  מן  חסכו  לא  הם  נסבל! 

מרדכי  הרב  הגדול  הגאון  ואביו  כלפיו  שחשו 
זצ"ל אב"ד ליסא  - סטר לו על לחיו והוסיף: 

"ֵלך מאתנו כי לבושת משפחתינו תחשב"- - -
קם החתן ויצא החוצה אל היער, לשוח בשדה 
בין  שם  שבשמים.  אביו  לפני  שיחתו  ולפרש 
והוא  דמעותיו  מעין  פרץ  העבותים  העצים 
זעק אל ה' בתחינה: "רבונו של עולם, אם היה 
רצונך שאהיה טיפש ובור לא היה לך לתת אותי 
במקור גזע משפחה יקרה של גדולי ישראל.." 

כך בכה מעומק ליבו עד שנרדם על הארץ.
ואמר  בחלום  אליו  נגלה  קדוש  איש  והנה 
וכל  אולם  של  כפתחו  לבבך  פותח  "הנני  לו: 
יתן  שקי  וקל  בך  יתברכו  אביך  בית  משפחת 
במידת  ממדרגתך  תשנה  ואל  רחמים.  לך 
בלימוד  בואך  מקום  בכל  והשפלוּת,  היראה 
אהיה עמך ולא יודע לאיש זולתינו כי נתעלית 
ברגע עד כה אך בעת ראותך אותי  - אז תפתח 
פיך והוריתיך אשר תדבר. והוי גולה למקום 
תורה ואז תשכיל ותצליח" ויקץ, והנה הרגיש 
כי נפתחו לפניו שערי אורה  וידע כי מאת ה' 
לבית  ונכנס  משפחתו  לבני  חזר  זאת.  היתה 

ללא אומר ודברים.
בקול  החתונה  שמחת  התקיימה  למחרת 
את  עדיין  מסתיר  כשהחתן  וששון  שמחה 
עוצמת ידיעותיו שהחלו מפכים בו בעוז. עדיין 
לא הוכשרה השעה. עדיין לא קיבל את הרמז 

השמימי.
יום למחרת הלך החתן הטרי עם חותנו לבית 
באכסניה  שהו  משפחתו  ובני  ואביו  הכנסת 

שלהם.
בבית הכנסת החל החתן את עבודתו - עבודה 
נפלאה  ועריבות  בנעימות  תפילה,  זו  שבלב 
תפילתו  את  כשסיים  עצומה.  ובשמחה 
הנלהבת ארע הדבר. הגיע האות. הגיעה העת. 

אליו  שנגלה  הקדוש  האיש  הופיע  עיניו  מול 
שלשום בחלום.

בחריפות  לדרוש  והחל  פיו  פתח  אז  או 
במאמר   - מאוד  עד  עצומים  ובבקיאות 
ופרה  שנתה  בת  "עגלה  הגדול  אליעזר  ר' 
"עומדים  הקהילה  אנשי  וכל  שתים"  בת 
צפופים" משתוממים, מביטים בזיו הדר פניו 
אשר  עלילות  לנורא  רווחים"  "ומשתחווים 

נתן בתוכם אדם גדול כרבי אברהם הזה.
בנתיים משפחת בית אביו של החתן תמהים 
מדוע אחרו פעמיו לשוב מבית הכנסת לסעוד 
את  העלה  קל  בירור  הבוקר.  ארוחת  את 
התשובה הבלתי הגיונית: החתן יושב ודורש 
)!!!( בבית הכנסת! אוי, בהלה של ממש תקפה 
אותם למשמע אזנם. הם הלא מכירים היטב 
ידע.  ולא  בער  איש   - שלהם  ה"סחורה"  את 

ומה הוא כבר יכול לדרוש ברבים???
לבית-הכנסת  משלהם  אחד  שלחו  בלאט 
מאוד  מהר  חזר  הלה  שם.  קורה  מה  לבדוק 
הנפלאה  הבשורה  ובפיו  שמחה  ומלא  נרגש 
מאירים  חיים,  אלקים  דברי  דורש  החתן  כי 
ומופלאים כמפי הגבורה. במהירות רבה אצו 
כולם לבית הכנסת לראות את הפלא העצום 

ואכן נוכחו לראות כי רוח ה' ננסכה בו.
החתן,  הוא  נדיר  אוצר  איזה  משראו  עתה, 
רצו לנתק את מוסרי הקידושין בגט, כי עתה 
ובת  הדור  גאון  עם  אותו  לשדך  ביכלתם  יש 
הסכים  לא  החתן,  אך  מופלג.  חכם  תלמיד 

בשום אופן.
ומאז היה חותם את את עצמו בכל תשובותיו 
כי קודם  והסכמותיו: "אברם הוא אברהם" 
שנתגלה לו אור התורה היה בבחינת "אברם" 
לבבו  את  ומצאת  אברהם  שמו  "שמת  וכעת 

)עפ"י "אהל אברהם"(נאמן לפניך"

         לחדד את השכל 
  על התורות הנלמדות בעמ' היומי



מהו הדבר שנותן
כח ושלטון לעזי פנים?

..........................................................
תשובה משבוע שעבר:

ע"י התחדשות התורה מכבים 
את צמאון הנפש )תורה ס"ה – ג(



" ם ה ר ב א א  ו ה ם  ר ב א סיפור"



לתרומות והנצחות ע"ג העלונים והמבחנים בליקו"מ  פלא': 050-418-0673

.___________________________________

תורה ס"ו - ויהי נא פי שנים ברוחך אלי

ְּכָבר ִחֵּזק אוָֹתנּו ַרֵּבנּו ז"ל ַהְרֵּבה ְּבִלי ִׁשעּור, ְוִלְּמָדנּו ֶׁשֵאין ְמִניָעה ָּבעוָֹלם ְּכָלל, ְוֶׁשָהִעָּקר הּוא ָהָרצוֹן ְוַהֵחֶׁשק ְוַהִּכּסּוִפין.

ְיֵדי  ַעל  ִאם  ִּכי  ָּדָבר  ׁשּום  ַלֲעשֹוֹת  ֶאְפָׁשר  "ִאי 
ֵחֶׁשק, ְּדַהְינּו ְלָמָׁשל ְּכֶׁשְּמַדֵּבר ֵאיֶזה ִּדּבּור, ָצִריְך 
ה  ְּכֶׁשעוֹשֶֹ ְוֵכן  ְלַדֵּבר.  ֵחֶׁשק  ִמְּתִחָּלה  לוֹ  ֶׁשִּיְהֶיה 
ִמְּתִחָּלה  ֵחֶׁשק  לוֹ  ָהָיה  ֹלא  ִאם  ְּפֻעָּלה,  ֵאיֶזה 
ֵּכן  ְוַעל  ה אוָֹתּה.  עוֹשֶֹ ָהָיה  ְּבַוַּדאי ֹלא  ַלֲעשֹוָֹתּה, 
ָּכל ָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ֶׁשָהָאָדם ָצִריְך ַלֲעשֹוֹת, ְּכגוֹן 
ִלְנסַֹע ְלַהַּצִּדיק, אוֹ ְׁשָאר ָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ֶׁשָהָאָדם 
ָצִריְך ַלֲעשֹוֹת, נוְֹתִנין לוֹ ִמְּתִחָּלה ֵחֶׁשק, ְּכֵדי ֶׁשַעל 

ה ַהָּדָבר: ְיֵדי ֶזה ַיֲעשֶֹ
ַהְּמִניָעה  ְיֵדי  ַעל  ה  ַנֲעשֶֹ ַהֵחֶׁשק  ּגֶֹדל  ְוִעַּקר 
ְרֵאִלי ָצִריְך ַלֲעשֹוֹת  ֶׁשַּמְזִמיִנין לוֹ, ִּכי ְּכֶׁשִאיׁש ִישְֹ
לוֹ  ְּכֶׁשָּצִריְך  ִּבְפָרט  ְלַיֲהדּותוֹ,  לוֹ  ַהָּצִריְך  ָּדָבר 
ַלֲעשֹוֹת ָּדָבר ָּגדוֹל ַהָּצִריְך ְלַיֲהדּותוֹ, ֶׁשָּכל ַיֲהדּותוֹ 
ָּתלּוי ָּבֶזה, ְּכגוֹן ִלְנסַֹע ְלַצִּדיק ֲאִמִּתי, ֲאַזי ַמְזִמיִנין 
ַהֵחֶׁשק,  ִּבְׁשִביל  ִהיא  ַהְּמִניָעה  ְוזֹאת  ְמִניָעה.  לוֹ 
ַלֲעשֹוֹת  יוֵֹתר  ֵחֶׁשק  לוֹ  ִיְהֶיה  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ְּכֵדי 
ֶאת  ֶׁשּמוְֹנִעין  ַהְּמִניָעה  ְיֵדי  ַעל  ִּכי  ַהָּדָבר.  אוֹתוֹ 
ִהְתַּגְּברּות  ה  ַנֲעשֶֹ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ַהָּדָבר,  ִמן  ָהָאָדם 

ַהֵחֶׁשק ְמאֹד."
)תורה ס"ו – ס"ק ג'(

______________________________.ַהֵחֶׁשק ְוָהָרצוֹן ָצִריְך ֶׁשִּיְהֶיה ְּכִפי ַהְמִניָעה

ֶׁשהּוא  ֶׁשֵאיְך  ְּבָרצוֹן  ַרק  הּוא  ָהַעְקָׁשנּות  ִעַּקר 
ִאם  ַוֲאִפּלּו  ָהָרצוֹן.  ֶאת  ַיֲחִליׁש  ֹלא  ָּפִנים  ָּכל  ַעל 
מוְֹנִעים אוֹתוֹ ַּבֲאָלִפים ְוִרְבבוֹת ְמִניעוֹת ֶׁשִּנְדֶמה 
ִּפי  ַעל  ַאף  אֶֹפן,  ְּבׁשּום  ְלַׁשְּבָרם  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  לוֹ 
ְּבָרצוֹן  ַּפַעם  ְּבָכל  ְוִיְרֶצה  ֶׁשּלוֹ  ֶאת  ַיֲעֶשה  ֵכן הּוא 
ָחָזק יוֵֹתר, ִּכי ַהֵחֶׁשק ְוָהָרצוֹן ָצִריְך ֶׁשִּיְהֶיה ְּכִפי 
ְׁשַנִים  ִּפי  ָנא  ִויִהי  ְּבַהּתוָֹרה  ַּכְמבָֹאר  ַהְמִניָעה, 
ִלְבִלי  ְּבָהָרצוֹן  ַעְקָׁשן  ִיְהֶיה  ְוִאם  סו(.  )ְּבִסיָמן 
ְלַהִּניַח ֶאת ָהָרצוֹן ְוַהִּכּסּוִפים ִּדְקֻדָּׁשה ְּבׁשּום אֶֹפן 
ַחס  אוֹתוֹ  ֶׁשַּמִּפיִלין  ְּכמוֹ  אוֹתוֹ  ַמִּפיִלין  ִאם  ַאף 
ְּבַוַּדאי  סוֹף  ָּכל  סוֹף  ֲאַזי  ִלְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ְוָׁשלוֹם 
ַהְמִניעוֹת  ָּכל  ּוְלַבֵּטל  ְלַׁשֵּבר  ִיְתָּבַרְך  ה'  ַיַעְזרוֹ 
ִיְשָרֵאל  ְלֶאֶרץ  ִלְנִסיָעה  ָּכל ַמה ֶּׁשָּצִריְך  ְוַיְזִמין לוֹ 
ְּבָכל  ִויַסְּיעוֹ  ְוַיֲחזֹר  ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה  ְּדָבִרים  ִלְׁשָאר  אוֹ 
ִמיֵני ִסּיּועוֹת, ִּכי ַהְמִניָעה ֹלא ָהְיָתה ִּכי ִאם ִּבְׁשִביל 
ָהָאָדם  ֶאת  ֶׁשְּמַנִּסין  ַהִּנָּסיוֹן  ִעַּקר  ֶׁשהּוא  ַהֵחֶׁשק 
ִּדְקֻדָּׁשה  ְוָהָרצוֹן  ַהֵחֶׁשק  ֶאת  ְוַיִּניַח  ַיֲעזֹב  ִאם 
ְועוֵֹמד  ְּבַדְעּתוֹ  ַעְקָׁשן  ּוְכֶׁשהּוא  ַהְמִניָעה  ֵמֲחַמת 
ִּדְקֻדָּׁשה  ְוַהֵחֶׁשק  ַמִּניַח ֶאת ָהָרצוֹן  ְוֵאינוֹ  ַּבִּנָּסיוֹן 
ְּבׁשּום אֶֹפן, ֲאַזי ְּבַוַּדאי ְיַׁשֵּבר ֶאת ָּכל ַהְמִניעוֹת. 
ְוַהְמִניעוֹת ִיְתַהְּפכּו ִליׁשּועוֹת ֶׁשַּיַעְזרוֹ ְויוִֹׁשיעוֹ ה' 
ֶׁשִּיְגמֹר  ְּבאֶֹפן  ְלטוָֹבה  ִסּבוֹת  ִעּמוֹ  ִויַסֵּבב  ִיְתָּבַרְך 
ְויוִֹציא ֶאל ַהּפַֹעל ַהָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ֶׁשהּוא רוֶֹצה.
)ליקוטי הלכות - או"ח - ברכת המזון ומים אחרונים - ד(

ֵּתֶכף ְּכֶׁשִּנְתַחַּזְקִּתי ְּבַדְעִּתי ִלְנסַֹע ְּבַוַּדאי,
______________________________.ֵּתֶכף ִסְּיַעִני ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך.

ְועֶֹצם  ָאז,  ִלי  ֶׁשָהְיָתה  ָהֵעָצה  ֲחֻלַּקת  ּגֶֹדל  ְוִהֵּנה 
ְנִסיָעה  ְּבִעְנַין  ָאז  ִלי  ֶׁשָהָיה  ְוַהִּיּסּוִרים  ַהְּמִניעוֹת 
ִיְתָּבַרְך  ְוַהֵּׁשם  ְלָבֵאר  ֶאְפָׁשר  ִאי  )לרבינו(  זֹאת 
ִנְגַמר  ַאַחת  ּוְבָׁשָעה  ַהְּמִניעוֹת,  ָּכל  ְלַׁשֵּבר  ֲעָזַרִני 
ְמאֹד  ָקָצר  ַהְּזַמן  ֶׁשָהָיה  ְּבֵעת  ִלְנסַֹע  ְּבַדְעִּתי 
ִהְזִמין  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ֲאָבל  ַהּזֹאת  ַּבְּנִסיָעה  ַלֲעסֹק 
ֵּתֶכף  ִּכי  ְקָצת  הוָֹצאוֹת  ַעל  ּוָמעוֹת  ֲעָגָלה  ִמָּיד  ִלי 

ָעַלי  ְוַיֲעבֹר  ְּבַוַּדאי  ִלְנסַֹע  ְּבַדְעִּתי  ְּכֶׁשִּנְתַחַּזְקִּתי 
ָצְרֵכי  ִלי  ְוִהְזִמין  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ִסְּיַעִני  ֵּתֶכף  ָמה, 
ְנִסיָעִתי ִּכי ֵּכן ַּדְרּכוֹ ִיְתָּבַרְך ָּתִמיד ִּכי ַהָּבא ִלָּטֵהר 
ְמַסְּיִעין לוֹ, ְוָכל ַהְּמִניעוֹת ֵהם ַרק ְמִניעוֹת ַהּמַֹח 
ְמִניעוֹת  לוֹ  ֶׁשֵּיׁש  ְלָהָאָדם  ֶׁשִּנְדֶמה  ִּפי  ַעל  ְוַאף 
ַעל  ַאף  ְלַׁשְּבָרם,  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ֶּבֱאֶמת  ְּגדוֹלוֹת 
ְוִאם  ַהּמַֹח  ְמִניעוֹת  ַרק  ֵהם  ֻּכָּלם  ֶּבֱאֶמת  ֵכן  ִּפי 
ַיְגִּביר ַהֵחֶׁשק ְוָהָרצוֹן ָּכָראּוי ְוִיְכסֹף ֶּבֱאֶמת ִלְגמֹר 
ַהָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ְּבַוַּדאי ְיַׁשֵּבר ָּכל ַהְּמִניעוֹת ְוכּו' 
ס"ו(  ִסיָמן  מוֲֹהַר"ן  ְּבִלּקּוֵטי  ֶאְצֵלנּו  )ַּכְמבָֹאר 
ְּפָעִמים  ַּכָּמה  ְּבֵעיַני  זֹאת  ָרִאיִתי  ְּבָעְנִיי  ֲאִני  ֲאָבל 

ְּבִלי ִׁשעּור... 
ֶׁשֵּיׁש  ַהְּמִניעוֹת  ׁשּוב  ִהְתִחילּו  ְּבָנְסִעי  ֵּתֶכף  ֲאָבל 
ִּבְׁשַעת ַהְּנִסיָעה ְּבַעְצָמּה, ַּכֲאֶׁשר ִמְתַנֵהג ִעָּמנּו ַעל 
ֶׁשַּמְתִחיִלין  קֶֹדם  ְמִניעוֹת  ַהְרֵּבה  ֶׁשֵּיׁש  ָהרֹב  ִּפי 
ַהְּמִניעוֹת  ֵאּלּו  ְלַׁשֵּבר  ְּכֶׁשּזוִֹכין  ָּכְך  ְוַאַחר  ִלְנסַֹע, 
ּוַמְתִחיִלין ִלְנסַֹע, ֲאַזי חוְֹזִרים ּוִמְתַּגְּבִרים ְמִניעוֹת 
ֲעָגָלה  ֵמַהַּבַעל  ְּבַעְצָמּה  ַהְּנִסיָעה  ְּבִעְנַין  ֲחָדׁשוֹת 
ְוַהּסּוִסים ּוֵמָהֲעָגָלה ְואוַֹפִּנים ַוֲחָבֶליָה ְוָכל ֵּכֶליָה, 
ֲאֶׁשר  ָּבֶהם,  ְוַכּיוֵֹצא  ָוִטיט  ְוֶרֶפׁש  ָוֶגֶׁשם  ּוִמָּמָטר 
ִנְמְלָטה ְנִסיָעה ַאַחת ִמְּמִניעוֹת ָּכֵאֶּלה  ִּכְמַעט לא 
ַהְּקדוִֹׁשים,  ַחּיּותוֹ  ַּבַחִּיים  ֵהן  ַהְרֵּבה,  ְוָכֵאֶּלה 
ַהָּקדוֹׁש  ִקְברוֹ  ִצּיּון  ַעל  נוְֹסִעים  ְּכֶׁשָאנּו  ַעָּתה  ֵהן 

)ימי מוהרנ"ת – ח"א – כ'( ְוַהּנוָֹרא ְמאֹד.

______________________________.ֵאין ְמִניָעה ָּבעוָֹלם ְּכָלל

ֶׁשִּיְתַקֵּים  ַהְיׁשּוָעה  ִהְתנוְֹצצּות  ַהְתָחַלת  ְוִהֵּנה 
ֵנרוֹ  ִיְכֶּבה  ְולא  ְלעוָֹלם  ַהְּקדוָֹׁשה  ַּדְעּתוֹ  ַהְׁשָאַרת 
ְלעוָֹלם ָוֶעד, ָהָיה ַעל ְיֵדי ֶׁשִחֵּזק ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֶאת 
ְוִהֵּנה ִרּבּוי  ַהִּתְנָיָנא,  ְּבַהְדָּפַסת ֵסֶפר  ַּדְעִּתי ַלֲעסֹק 
ַהְּמִניעוֹת ֶׁשָהָיה ַעל ֶזה לא ַיְסִּפיקּו ֲהמוֹן ְיִריעוֹת 
ְּבָיִדי ֲאִפּלּו ְּפרּוָטה ַאַחת, ְורֹב  ְלַסֵּפר ִּכי לא ָהָיה 

ְוֵהם  ֲעִנִּיים  ָהיּו  ְׁשלוֵֹמנּו  ַאְנֵׁשי 
ֲעָירוֹת  ְּבַכָּמה  ְמֻפָּזִרים ּוְמפָֹרִדים 
ֵמֶהם  ְלַקֵּבל  ֲאֵליֶהם  ְוִלְנסַֹע 
ַההוָֹצָאה  ֶׁשִּתְהֶיה  ָקרוֹב  ְנָדבוֹת, 
ְוַהִּטְרָחא ְיֵתָרה ַעל ַהֶּׁשַבח ִּבְפָרט 
ֶׁשֹּלא ָהָיה ֶאְפָׁשר ִלי ִלַּסע ְּבַעְצִמי 
ְּבׁשּום אֶֹפן, ֵמֲחַמת ַּכָּמה ְמִניעוֹת, 
ִיְפַעל  לא  ַאֵחר  ִאיׁש  ְוִלְׁשלַח 
ָהיּו  ְוָכֵאֶּלה  ֵאֶּלה  ָּכל  ַעל  ֵהן  ְּכָלל 
ְּכחוֹמוֹת  ַהְּמִניעוֹת  ְלָפַני  עוְֹמִדים 
ְויוֵֹתר  ַמָּמׁש  ְנחֶֹׁשת  ְוַדְלֵתי  ַּבְרֶזל 
ַהֶּדֶרְך  יוֵֹדַע  ָהִייִתי  ְולא  ְויוֵֹתר, 
ְסָפָריו  ְלַהְדִּפיס  ִלְזּכוֹת  ֵאיְך 

ַהְּקדוִֹׁשים ַעָּתה.
ַאְך ִלְהיוֹת ֶׁשְּכָבר ִחֵּזק אוָֹתנּו ַרֵּבנּו 
ִׁשעּור,  ְּבִלי  ַהְרֵּבה  ִלְבָרָכה  ִזְכרוֹנוֹ 
ְּכָלל  ָּבעוָֹלם  ְמִניָעה  ֶׁשֵאין  ְוִלְּמָדנּו 
ְוַהֵחֶׁשק  ָהָרצוֹן  הּוא  ְוֶׁשָהִעָּקר 
ְּבִסיָמן  )ַּכְמבָֹאר  וְהַּכִּסּופִין ְוכּו' 
ס"ו ּוְבַכָּמה ְמקוֹמוֹת ַעֵּין ָׁשם(, ַעל 
ֵּכן ִחַּזְקִּתי ֶאת ְרצוִֹני ְוָחַׁשְבִּתי ָּבֶזה 
ַּדְעִּתי  ְוִהְכַנְסִּתי  ַהְרֵּבה  ַמֲחָׁשבוֹת 

ּוַמֲחַׁשְבִּתי ָּבֶזה ַהְרֵּבה ְמאֹד. 
)ימי מוהרנ"ת – ח"א - ע(

ָהָאָדם לא ָּבא ָלעוָֹלם ַהֶּזה ַהָּׁשָפל,
______________________________.ִּכי ִאם ִּבְׁשִביל ִנְסיוֹנוֹת.

ָנָחם  ְולא  ָהָעם  ֶאת  ֱאלִקים  ִסֵּבב  ֶזה  ִּבְׁשִביל 
ֱאלִקים ַּבֶּדֶרְך ַהָּקרוֹב, ִּכי ְּבַכָּוָנה ִסְּבָבם ִּבְדָרִכים 
ָיבוֹאּו  ֶׁשֹּלא  ִיְשָֹרֵאל  ֵמֶאֶרץ  ְוִהְרִחיָקם  ְרחוִֹקים 
יוֵֹתר  ִחְׁשָקם  ֶׁשִּיְתַּגֵּבר  ְּכֵדי  ִיְשָֹרֵאל,  ְלֶאֶרץ  ִמָּיד 
ַהֶּדֶרְך  ִרחּוק  ֶׁשל  ַהְּמִניעוֹת  ּגֶֹדל  ְיֵדי  ַעל  ְויוֵֹתר 
ִיְתַּגֵּבר  ְיֵדי ָּכל ֶזה  ְותֶֹקף ַהִּמְלָחמוֹת ֶׁשָראּו, ֶׁשַעל 
ִחְׁשָקם יוֵֹתר ְויוֵֹתר ֶׁשל ָּכל ָהרוִֹצים ָלבוֹא ֶּבֱאֶמת 
ְלֶאֶרץ ִיְשָֹרֵאל ּוִמי ֶׁשֹּלא יּוַכל ַלֲעמֹד ַּבִּנָּסיוֹן ַהֶּזה, 

ֶּבֱאֶמת לא ָיבוֹא ְלֶאֶרץ ִיְשָֹרֵאל 

ֶׁשְּמַנֶּסה  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדוֹׁש  ֶׁשל  ִמָּדתוֹ  ָּכְך  ִּכי 
ֶׁשַּמְזִמין  ַהְּגדוֹלוֹת  ַהְּמִניעוֹת  ְיֵדי  ַעל  ָהָאָדם  ֶאת 
ָּדָבר  ָּכל  קֶֹדם  ִּבְפָרט  ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה,  ָּדָבר  ָּכל  קֶֹדם 
ָלבוֹא  ְּכגוֹן  ּבוֹ  ָּתלּוי  ַהַּיֲהדּות  ֶׁשָּכל  ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה 
ָהֱאֶמת  ְלַהַּצִּדיק  ְלִהְתָקֵרב  אוֹ  ִיְשָֹרֵאל,  ְלֶאֶרץ 
ֶׁשָאז ַמְזִמין לוֹ ְמִניעוֹת ַהִּנְדמוֹת ִלְמִניעוֹת ְּגדוֹלוֹת 
ְוָקׁשוֹת ְמאֹד ְוַהּכֹל ִּבְׁשִביל ַהֵחֶׁשק ְּכֵדי ֶׁשִּיְתַּגֵּבר 
ִחְׁשקוֹ ְּביוֵֹתר ַּכַּנ"ל, ִּכי ַעל ְיֵדי ַהְּמִניעוֹת ְּגדוֹלוֹת 
ַוֲעצּומוֹת יּוַכל ְלָהִבין ַּכָּמה ָּגדוֹל ַמֲעַלת ַהֶּנְחָׁשק, 
ְוָאז ִיְתַּגֵּבר ֶׁשִּיְהֶיה לוֹ ֵחֶׁשק ְוִכּסּוִפין ְּגדוִֹלים ְּכִפי 
ְוִכּסּוִפין,  ְּבֵחֶׁשק  ִיְתַּגֵּבר  ִאם  ְוָאז  ַהְּמִניָעה  ּתֶֹקף 
ַהַּצִּדיק  ֶאל  ְוָיבוֹא  ַהְּמִניעוֹת  ָּכל  ְיַׁשֵּבר  ְּבַוַּדאי 
ָהֱאֶמת ּוְלֶאֶרץ ִיְשָֹרֵאל, ִּכי ַהְּמִניעוֹת לא ָּבאּו ֶאָּלא 
ִּבְׁשִביל ַהֵחֶׁשק ַּכַּנ"ל ּוְלִהּפּוְך ִמי ֶׁשֹּלא יּוַכל ַלֲעמֹד 
ֶּׁשְּמַסֵּבב  ַמה  ָּכל  ִּכי  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ִיְתַרֵחק  ַּבִּנָּסיוֹן 
ֶׁשָּבעוָֹלם  ָאָדם  ָּכל  ִעם  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ּוְמַגְלֵּגל 
ִּכי  ִנְסיוֹנוֹת  ִּבְׁשִביל  הּוא  ַהּכֹל  ָקטֹן  ְוַעד  ִמָּגדוֹל 
ָהָאָדם לא ָּבא ָלעוָֹלם ַהֶּזה ַהָּׁשָפל ִּכי ִאם ִּבְׁשִביל 

ִנְסיוֹנוֹת ַּכָּידּוַע, ְוָיֵתר ִמֶּזה ֵאין ְלַהֲאִריְך ָּכאן.
)ימי מוהרנ"ת – ח"ב – ל"א(


