
ֵחֶלק  לוֹ  ֵאין  ָּפִנים  ַעּזּות  ֶׁשהּוא  ֶׁשִּמי  ְּכֵׁשם 
ְוִנְבֶזה  ָׁשָפל  ִאיׁש  ֶׁשהּוא  ִמי  ֵכן,  ְּכמוֹ  ַּבּתוָֹרה... 
ֵחֶלק  ֵּכן  ַּגם  לוֹ  ֵאין  ִּדְקֻדָּׁשה,  ַעּזּות  ְוֵאין ּבוֹ ׁשּום 
ִלְבָרָכה:  ִזְכרוָֹנם  ַרּבוֵֹתינּו,  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמוֹ  ַּבּתוָֹרה, 
ָרֵאל ִמְּפֵני ֶׁשֵהן ַעִּזין'.  'ִמְּפֵני ָמה ִנְּתָנה ּתוָֹרה ְלִישְֹ
ַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה, ְּכמוֹ ֶׁשָאְמרּו  ִּכי ָצִריְך ֶׁשִּיְהֶיה ּבוֹ 
ְוַעל  ַּכָּנֵמר'.  ָעז  'ֱהֵוי  ִלְבָרָכה:  ִזְכרוָֹנם  ַרּבוֵֹתינּו, 
ַעּזּות  ְמַקֵּבל  הּוא  ּבוֹ,  ֶׁשֵּיׁש  ִּדְקֻדָּׁשה  ַעּזּות  ְיֵדי 

ִּדְקֻדָּׁשה ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך.

עזות

עזות היא חיובית או שלילית? מצד אחד מבואר 
קבלת  בכלל  אינם  שה"עזי-פנים"  חז"ל  בדברי 
התורה, מאידך מבואר שדווקא עם-ישראל זכו 

לקבל את התורה כי הם עזים.
וכן  בתורה.  חלק  לו  אין  פנים,  עז  שהוא  "מי 
להיפך, מי שאין בו עזות דקדושה אין לו גם כן 
חלק בתורה, כי צריך שיהיה בו עזות דקדושה." 1

עזות דקדושה

ָהַעּזּות,  ִעם  ְלִהְתַנֵהג  ֵאיְך  ְּדָרָכיו  ְלַפֵּלס  "ָצִריְך 
ִהיא  ִּכי  ָּפִנים,  ַעּזּות  ְוָׁשלוֹם,  ַחס  ִלְהיוֹת,  ִלְבִלי 
ַעּזּות  לוֹ  ִיְהֶיה  ֵכן  ִּפי  ַעל  ְוַאף  ְמאֹד  ָרָעה  ִמָּדה 

ִּדְקֻדָּׁשה." 2
לראות רק את ה' יתברך ולא לפחד כלל... לא 
השקר,  מקהלת  מכל  להתבלבל  לא  להתייחס, 

הנקרא  זה  הזה,  העולם  של  היופי  דמיון  מכל 
עזות דקדושה. בלי העזות-דקדושה הזו, האדם 
קצת  בגלל  כי  ולהתעלות,  להתקרב  יצליח  לא 

קושי או קצת בזיון הוא יפול מהכל חלילה.

של  היהודי  החן  את  לאבד  לא  צריך  מאידך 
חברים  יראים,  צדיקים,  לכבד  "בושת-פנים", 
שהאדם  הרגע  עד  הכל  אבל  ויהודי,  יהודי  וכל 
מרגיש שרוצים לקרר את הנשמה שלו, להרחיק 
להרחיק  ית',  להשם  וקירבתה  מחיותה  אותה 
אותה מצדיקים אמיתים. באותו רגע על האדם 
לעצמו  ויאמר  שבחיות  העז  כנמר  עוז  לאזור 
אני על שלי אעמודה ולא אתקרר ולא אתבלבל 

חלילה.

מה-שאין-כן הרשעים עזותם נגד הצדיקים היא 
איומה ונוראה, רדיפתם את הצדיקים היא ללא 
הרשעים  חבריהם  מול  אך  מידה.  וכלי  גבולות 
העזות שלהם פגה ונעלמת, מהם הם מתביישים 

מאוד ושם מתגלה בושת פנים וביטול. 3

איתערותא דלתתא

עֹז  נוֵֹתן  הּוא  ָרֵאל  ִישְֹ ֵאל  ֵלאלִקים,  עֹז  4"ְּתנּו 

ְוַתֲעצּומוֹת ָלָעם", 'ְּתנּו עֹז ֵלאלִקים', ֶזה ְּבִחיַנת 
ָלנּו  ֶׁשֵּיׁש  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ִּדְלַתָּתא,  ִאְתָערּוָתא 
ָעֵלינּו  ַהָּקִמים  ָּכל  ְּכֶנֶגד  ַלֲעמֹד  ִּדְקֻדָּׁשה  ַעּזּות 

ֵמֲעבוָֹדֵתנּו,  אוָֹתנּו  ִלְמנַֹע 

מעלת הלימוד

תורה קמ"ז – עזות דקדושה
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בס"ד בר"ה

ַמה ָּנִׁשיב ַלה' ָּכל ַּתְגמּולוִֹהי ָעֵלינּו, ֲאֶׁשר ָזִכינּו ִלְהיוֹת ְּבֶחְלקוֹ ַהָּקדוֹש ֲאַחְזִּתיו ְולא ַאְרֶּפּנּו ְוַגם ַעד ִזְקָנה 
ְוֵשֹיָבה ֱאלִקים ַאל ַּתַעְזֵבנּו ַעד ְוכּו', ְוַעל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְוַעל ּכַֹח ְּתִפַּלת ָזֵקן ִּדְקֻדָּׁשה ִנְׁשַעְנִּתי. ֶׁשָּכל ַהְּקָללוֹת 
ִיְתַהְּפכּו ִלְבָרכוֹת, ִויֻקַּים ִקְלַלת ִחָּנם לא ָתבֹא ְוכּו', ְיַקְּללּו ֵהָּמה ְוַאָּתה ְּתָבֵרְך, ָקמּו ְוֵיבוֹׁשּו ְוַעְבְּדָך ִיְשַֹמח, 
ָּברּוְך ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ַּבֶּמה ִלְשֹמַֹח, ֵיׁש ָוֵיׁש, ִּכי ַעל ָּכל ִּדּבּור ְוִדּבּור ֶׁשל ּתוָֹרתוֹ ַהְּקדוָֹׁשה ָראּוי ְלָכל 
ִמי ֶׁשֵּיׁש לוֹ מַֹח ֲאִמִּתי ְּבָקְדֳקדוֹ לוַֹמר ִאְלָמֵלא ָלא ַאֵתיָנא ֶאָּלא ְלִמְׁשָמע ָּדא ַּדי, ִמָּכל ֶׁשֵּכן ְּכֶׁשִּמְתַחְּבִרים 
ּוְכָנָהר  ַהִּמְתַּגֵּבר  ְּכַמְעָין  ּוִמְתַּגֵּבר  ְוהוֵֹלְך  יוֵֹתר  ְלַהָּלן  ַהְּדרּוׁש  ְּכֶׁשִּמְתַרֵחב  ֶׁשֵּכן  ִמָּכל  ַיַחד,  ִּדּבּוִרים  ְׁשֵני 
ֶׁשֵאינוֹ ּפוֵֹסק, ִמי ָׁשַמע ָּכזֹאת ִמי ָרָאה ָּכֵאֶּלה, ִּבְפָרט ִנְפְלאוֹת נוְֹראוֹת ַהֵּצרּוֵפי אוִֹתּיוֹת ֲאֶׁשר לא ִנְׁשָמע 

ָּכזֹאת. ִמי ְיָפֵאר ִמי ְיַהֵּדר. ּוְקָצת ַאֶּתם ְּבַעְצְמֶכם ַמְרִּגיִׁשים ֵאיֶזה ְנִעימּות, 
ְוַהּמוָֹתר ַּתֲאִמינּו ִלי ֲאֶׁשר ה' ֵהִאיר ֵעיַני ְלַהְרִּגיׁש ֵאיֶזה ֵחֶלק ִמְּנִעימּות ָהַעְמקּות ֶׁשְּבתוָֹרתוֹ ַהְּקדוָֹׁשה 
ָהעוֶֹלה ַעד ֵאין סוֹף ְויוֵֹרד ַעד ֵאין ַּתְכִלית. ְוַגם ָאנִֹכי רוֶֹאה ְּבֵעיֵני ִשְֹכִלי ַוֲאִני ַמֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה 
ִּכי  ְּכָלל,  ָּבֶזה  ְלַדֵּבר  ֶאְפָׁשר  ְוִאי  ַהָּגדוֹל  ַהָּים  ִמן  ְּכִטָּפה  ַהְּקדוָֹׁשה  ְּבתוָֹרתוֹ  ֵליַדע  ִהְתַחְלִּתי  לא  ֶׁשֲעַדִין 
ַחס  ְלַהֲעִלים  ֶׁשִּמְתַּגְּבִרים  ְוָהְרִדיפוֹת  ַהְּמִניעוֹת  ֵמִרּבּוי  ַאְך  ְּבִלֵּביּה,  ִּדְמַׁשֵער  ַמה  ְּכפּום  ַחד  ְלָכל  הּוא 
ְוָׁשלוֹם ָהֱאֶמת ְלַגְמֵרי לא ָיכְֹלִּתי ְלִהְתַאֵּפק ִמְּלַהְזִּכיר ַלֲאהּוִבי ְוֵרַעי ְמַעט ְּדָבַרי ֵאֶּלה, ְוַדי ָּבֶזה ְלַהֲחֵפִצים 
ְּבָהֱאֶמת ַהחוְֹׁשִבים ַעל ַּתְכִליָתם ַהִּנְצִחי ֶּבֱאֶמת, ֲאֵליֶהם ַּתִּטיף ִמָּלִתי ְּכַמִים ָקִרים ַעל ֶנֶפׁש ֲעֵיָפה, ִחְזקּו 

ְוִאְמצּו ִחְזקּו ְוִאְמצּו, ִחְזקּו ְוַיֲאֵמץ ְלַבְבֶכם ָּכל ַהְמַיֲחִלים ַלה':
)עלים לתרופה - ק"ע(
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ְמזוָֹנא  ֶׁשִהוא  ָהֲאִכיָלה  ְיֵדי  ַעל  א. 
ְּדגּוָפא ֶנֱחָלׁש ְמזוָֹנא ְּדִנְׁשְמָתא. )ב – א(
________________________

ב. ַהַּדַעת ָּתלּוי ָּבֲאִכיָלה ְּכִפי ְקֻדַּׁשת 
ָהֲאִכיָלה ֵּכן ְׁשֵלמּות ַהַּדַעת. )ב – ב(

"ִעיַּקר ַהַּדַעת ָּתלּוי ִּבְבִחיַנת ַהֶּלֶחם 
ֶׁשֵהם  ָּדָגן  ִמיֵני  ֵמֲחֵמֶׁשת  ֶׁשהּוא 
ַהְּסֻעָּדה  ִעַּקר  ֵּכן  ְוַעל  ַּדַעת,  ְּבִחיַנת 
ַעל ֵׁשם ַהֶּלֶחם. ְוַעל ֵּכן ִעַּקר ַהֲחָׁשׁש 
ָאֳחָרא  ְּדִסְטָרא  ָעֵקב  ִּתְתַּגֵּבר  ֶׁשֹּלא 
ַעל ְיֵדי ָהֲאִכיָלה הּוא ַּבֲאִכיַלת ֶלֶחם 

ַּדְיָקא ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַּדַעת."
________________________

ֶנֶפׁש  ַעל  ִמְתַּגֵּבר  ַהּגּוף  ְכֶׁשַּתֲאוֹת  ג. 
ַּצַער  ִעַּקר  ֶזה  ְוָׁשלוֹם,  ַחס  ִיְשְרֵאִלי 

ְוָגלּות ִיְשָרֵאל. )ג – ב(

ַעל  ִמִּיְשָרֵאל ָלחּוס  "ְוָצִריְך ָּכל ֶאָחד 
ַנְפׁשוֹ ְוַלֲעמֹד ַּבִּנָּסיוֹן ּוְלַהְגִּביר ַהֶּנֶפׁש 
ֶׁשל  ַהַּתֲאוֹת  ִמָּגלּות  ָלֵצאת  ַהּגּוף  ַעל 
ָהַאְרַּבע ַמְלֻכּיוֹת, ְוַעל ֵּכן ָּכל ַהָּגֻלּיוֹת 
ָּכל  ִּכי  ַמְלֻכּיוֹת,  ְּבַאְרַּבע  ְּכלּוִלים 
ְיסוֹדוֹת  ֵמַאְרָּבָעה  ִנְמָׁשִכין  ַהָּגֻלּיוֹת 
ַהּגּוף, ַהְינּו ִהְתַּגְּברּות ַהּגּוף ַעל ַהֶּנֶפׁש 

ַחס ְוָׁשלוֹם ֶׁשֶּזה ִעַּקר ַהָּגֻלּיוֹת."
________________________

ד. ִעַּקר ִהְתַעּלּות ַהֶּנֶפׁש הּוא ַעל ְיֵדי 
ְׁשִביַרת ַּתֲאַות ֲאִכיָלה, ִּכי ִעַּקר ִחּבּור 
ַהֶּנֶפׁש ִעם ַהּגּוף הּוא ַעל ְיֵדי ָהֲאִכיָלה 
יֹאַכל  ֹלא  ְוִאם  ָהָאָדם  ִחּיּות  ֶׁשִהוא 
ִמּגּופוֹ  ַנְפׁשוֹ  ְוִתְסַּתֵּלק  ָימּות  ָהָאָדם 
ֶׁשָהֲאִכיָלה  ִנְמָצא,  ְוָׁשלוֹם.  ַחס 
ַהּכֹל  ֵּכן  ְוַעל  ַהּגּוף  ִעם  ַהֶּנֶפׁש  ְמַחֵּבר 
ְּכֶׁשַחס  ִּכי  ָהֲאִכיָלה,  ִּבְקֻדַּׁשת  ָּתלּוי 
ְוָׁשלוֹם ִמְתַּגֵּבר ַּתֲאַות ֲאִכיָלה ְואוֵֹכל 
ְוַתֲאַות  ְּכֵרסוֹ  ִמּלּוי  ִּבְׁשִביל  ַלֲהָנָאתוֹ 
ַהּגּוף  ִמְתַּגֵּבר  ֲאַזי  ְוָׁשלוֹם  ַחס  ּגּופוֹ 
ַעל ַהֶּנֶפׁש ַחס ְוָׁשלוֹם. ְוֵכן ְלֵהֶפְך ִאם 
ְואוֵֹכל ִּבְקֻדָּׁשה ְּגדוָֹלה  ְמַקֵּדׁש ַעְצמוֹ 
ִּבְׁשִביל ַנְפׁשוֹ ְלַבד, ֲאַזי ִמְתַּגֵּבר ַהֶּנֶפׁש 

ַעל ַהּגּוף.)ג - ב(

עוז ותעצומות

לעלוי נשמת  עקא בת ר' אברהם אלימלך ז"ל  



ִמְתַּגְּבִרין  ְוָאנּו  ְוָׁשלוֹם,  ַחס 
ַעּזּות  ֶׁשֶּזהּו  ְּכֶנְגָּדם,  ָּגדוֹל  ְּבַעּזּות 
עֹז  ִּכְבָיכוֹל  נוְֹתִנין  ָאנּו  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ִּדְקֻדָּׁשה, 
ְוַעל  ֵלאֹלִקים".  עֹז  "ְּתנּו  ִּבְבִחיַנת  ְלַמְעָלה,  ְוכֹחַ 
ִּדְקֻדָּׁשה,  ַעּזּות  ְּבִחיַנת  ְלַמְעָלה  ִנְתעוֵֹרר  ֶזה  ְיֵדי 
ָרֵאל הּוא נוֵֹתן עֹז  ְוִנְׁשָּפע ָעֵלינּו, ִּבְבִחיַנת "ֵאל ִישְֹ
ְוַתֲעצּומוֹת ָלָעם", ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ַמְׁשִּפיַע ָעֵלינּו 
ַלֲעמֹד  ְוַתֲעצּומוֹת,  עֹז  ָלנּו  ְונוֵֹתן  ִּדְקֻדָּׁשה,  ַעּזּות 
ְּכֶנֶגד ָהַעּזּות ְּדִסְטָרא ָאֳחָרא ֶׁשל ָּכל ָהַעֵּזי ָּפִנים 
ַעל  ִאם  ִּכי  ְּכֶנְגָּדם,  ַלֲעמֹד  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ֶׁשַּבּדוֹר, 

ְיֵדי ַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה." 2
הרשעים  של  וההסתרה  העזות  המלחמה, 
שאי-אפשר  עד  גבול,  ללא  היא  הקדושה  נגד 
להכניעם כי-אם על-ידי עזות דקדושה, ועל-כן 
דבר ראשון צריך התעוררות מלמטה להתגבר 
ולא  יתברך  השם  את  לעבוד  דקדושה  בעזות 
ורשעותם  והסתרתם  למלחמתם  להתייחס 

הנוראה נגד הקדושה.
נמשך  מלמטה  וההתעוררות  העבודה  על-ידי 
להתחזק  ותעצומות"  "עוז  מלמעלה,  עלינו 
להישאר על עומדינו ולא להתבלל מהרשעים. 5

כל-אחד יכול

הם  הצדיקים  יכול.  כל-אחד  הצדיקים  בכח 
הנמוכים  האנשים  עם  אפילו  מתעסקים 
והרחוקים מאוד להעלות אותם ולקרב אותם 
להשם ית' שלב אחר שלב, מדרגה אחר מדרגה.
לא  כנמר,  עז  להיות  מהמקורב?  נדרש  מה 
להתבלל ממה שעובר עליו, לא להתבלל מחמת 
ולא  ניסה  פעמים  הרבה  שכל-כך  שרואה 
הצליח, הוא את עצות הצדיקים יעשה ויקיים, 
ועל-ידי- וידבוק בהם,  ויאמין בהם בתמימות 
זה הם ימשיכו לו כח ועזות דקדושה להתעלות 

ולצאת מתאוות ושקר דמיון העולם הזה. 6

עיקר-היהדות

ֶאָחד  ֵלב  ְלַהֲחִליׁש  ֶׁשֹּלא  ְמאֹד  ִלָּזֵהר  "ְצִריִכין 
ִמִּיְשָֹרֵאל, ִמָּכל ֶׁשֵּכן ֶׁשֹּלא ְלַבְּיׁשוֹ. ְוֶזה ִעַּקר ִאּסּור 
ֶׁשֵאין  ָּבַרִּבים  ֲחֵברוֹ  ְּפֵני  ַהַּמְלִּבין  ֶׁשל  ֶהָחמּור 
ֶׁשְּמַבְּיׁשוֹ  ְיֵדי  ַעל  ַעל  ִּכי  ַהָּבא,  ָלעוָֹלם  ֵחֶלק  לוֹ 
ַמֲחִליׁש ַּדְעּתוֹ ְוָיכוֹל ִלּפֹול ִמְּמַעט ֲעבוָֹדתוֹ ְוַיֲהדּותוֹ 

ֶׁשְּתלּוָיה ְּבַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה. 

ֶׁשִהוא  ְּבִהְתַחְּזקּות  ְּתלּוָיה  ַהַּיֲהדּות  ִעַּקר  ִּכי 
ְּבִחיַנת ַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשְּמַחֵּזק ֶאת ַעְצמוֹ 
הּוא  ֵכן  ְּכמוֹ  ַהַּשֲעָרה,  ְּכחּוט  ֲאִפּלּו  ַּפַעם  ְּבָכל 
ֶאל  ְּבָעְּזָך  ֵנַהְלָּת  ִּבְבִחיַנת  ַהְּקֻדָּׁשה  ִּבְגבּול  ִנְכָנס 
ְוַהְּתִפָּלה  ַהּתוָֹרה  ֶאל  יוֵֹתר  ּוִמְתָקֵרב  ָקְדֶׁשָך  ְנֵוה 
ּוְתִפָּלה  ְלתוָֹרה  ֶּׁשּזוֶֹכה  ַמה  ְוָכל  ֱאֶמת,  ּוְלַצִּדיֵקי 
יוֵֹתר, ְּכמוֹ ֵכן זוֶֹכה ְלַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה יוֵֹתר ְוֵכן חוֵֹזר 
ָחִליָלה ַעד ֶׁשָּיכוֹל ָלבוֹא ְלַמְדֵרגוֹת ְּגבוֹהוֹת ְמאֹד." 7

ולזלזל  לילך  נוהגים  אחרא"  דסטרא  "העזים 
בעבודתם של אחרים בעזות מצח.

אך חלילה מלזלזל באף-אחד כי לכל-אחד יש 
להשם  להתקרב  זוכה  הוא  שכך  משלו  דרך 
יתברך, לכל אחד יש את הקשר שלו לה' כפי מה 

שהוא וחלילה להתערב למי שיהיה בעבודתו.

יתברך, הפתח,  כי כל-אחד הקשר שלו להשם 
לקצת  זוכה  הוא  שעל-ידו  החיות  האור, 
הוא  מלא,  עולם  הוא  ה',  קירבת  של  מהקצת 
עזות- בהמון  נפש,  מסירות  בהמון  נבנה 
לעלות  יכול  הוא  הפתח  זה  ועל-ידי  דקדושה, 

למדרגות גבוהות מאוד מאוד!!!
______________________________

ליקוטי   .3 בתורה.   הלשון   .2 עזות.    – עצות  לקוטי   .1
הלכות יו"ד - הלכות ביצים הלכה ד.  4. ְּתִהִּלים ס"ח.  5. 
ליקוטי הלכות או"ח - הלכות תפלת המנחה - ז.  6. לקוטי 
הלכות חו"מ - הלכות מתנה – ה.  7. לקוטי הלכות חו"מ 

- הלכות מעקה ושמירת הנפש הלכה ד.

המשך מעמ' קודם
תו' קמ"ז

ה. ִעַּקר ַקָּבַלת ַהּתוָֹרה ָּתלּוי 
ַעל ְיֵדי ַהְכָנַעת ַהּגּוף. )ג – ג(

________________________

ְלַגֵּבי  ַהּגּוף  ְלַהְכִניַע  ָהִעָּקר  ֶזהּו  ו. 
ֶאת  ַלֲעבֹד  ָאָדם,  ְלַגֵּבי  ְּבֵהָמה  ַהֶּנֶפׁש, 
ִיְתַהֵּפְך  ַהּגּוף  ֶׁשַּגם  ָוֶנֶפׁש  ְּבגּוף  ה' 
ְלֶנֶפׁש ְוַיֲעֶלה ַלה' ְלֵריַח ִניחוַֹח. )ג – ג(
________________________

ז. ְּכֶׁשָאָדם חוֵֹטא ְוִנְמָׁשְך ַאַחר ַּתֲאוֹת 
ָקְרָּבן  ְלָהִביא  ָצִריְך  ֵּכן  ַעל  ַהּגּוף, 
ּוַמְכִניַע  חוֵֹזר  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ְּבֵהָמה 
ּוַמֲעֶלה  ּגּוף  ְּבִחיַנת  ְּבֵהָמה  ְּבִחיָנה 

ַהֶּנֶפׁש ִלְבִחיַנת ָאָדם. )ג – ד(
________________________

ח. ְּבַׁשָּבת ָאסּור ַלֲעשוֹת ׁשּום ְמָלאָכה 
ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא  ְּדחֹל,  עוָֹבִדין  ֶׁשִהוא 
ּגּוף, ִּכי ֵׁשֶׁשת ְיֵמי ַהַּמֲעֶשה ֵהם ְּבִחיַנת 
ּגּוף ְוחֶֹמר, ְּבֵהָמה ִסְכלּות ְּכֶנֶגד ַׁשָּבת, 

ֶׁשִהוא ְּבִחיַנת ֶנֶפׁש. )ג – ו(
"ַׁשָּבת ִהוא ְּבִחיַנת ֶנֶפׁש, ְוַעל ֵּכן זוִֹכין 
ַּדַעת.  ְּבִחיַנת  ְוִהוא  ְיֵתָרה  ְלֶנֶפׁש  ָאז 
ִמָּכל  ּוְׁשִביָתה  ִּבּטּול  הּוא  ָאז  ֵּכן  ְוַעל 
ַהְּמָלאכוֹת ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ּגּוף ְוחֶֹמר, ִּכי 
עוָֹלם  ְּבִחיַנת  ַהֶּנֶפׁש,  ֶהָאַרת  ָאז הּוא 
ַהָּבא ֶׁשָאז ִעַּקר ַהַחִּיים ַהִּנְצִחִּיים, ִּכי 

ָאז ִיְהֶיה עוַֹלם ַהְּנָׁשמוֹת."
________________________

ט. ִעַּקר ַהַחִּיים הּוא ְּכֶׁשַהּגּוף ִנְתַּבֵּטל 
ְוִנְכָלל ַּבֶּנֶפׁש ַעד ֶׁשּזוִֹכין ָלַדַעת ֶאת ה' 

ְּבגּוף ְוֶנֶפׁש. )ג – ו(
ֶׁשִּיְזּכּו  ִיְשָרֵאל  ֶׁשל  ַהַּתְכִלית  "ֶזהּו 
ְּבגּוף  ַהֵּמִתים  ֶׁשִּיְחיּו  ַהְּתִחָּיה  ְלַאַחר 
ְוֶנֶפׁש ְוָאז ִיְהֶיה ַהּגּוף ַזְך ְוַצח ְּבַתְכִלית 
ַהַּזּכּות ִּבְבִחיַנת ֶנֶפׁש ַמָּמׁש ְוָאז ִיְחֶיה 
ְּבגּוף  ה'  ֶאת  ְוֵנְדָעה  ִנְצִחִּיים  ַחִּיים 
ֶׁשל  ָהאוֹר  ִיְתַּגֶּלה  ְוָאז  ַיַחד  ְוֶנֶפׁש 

ָעִתיד ֶׁשהּוא אוֹר ַהָּגנּוז ַלַּצִּדיִקים."
________________________

ֶּׁשִּיַּגע  ַמה  ְּכִפי  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  י. 
ַעְצמוֹ ְּבֶזה ָהעוָֹלם ְלַׁשֵּבר ַּתֲאוֹת ַהּגּוף 
ֵכן  ְּכמוֹ  ַהֶּנֶפׁש,  ְלַגֵּבי  ַהּגּוף  ּוְלַהְכִניַע 
ַחִּיים  ִלְחיוֹת  ַהְּתִחָּיה  ַאַחר  ָאז  ִיְזֶּכה 
ְוֶנֶפׁש.  ְּבגּוף  ה'  ֶאת  ְלַהִּכיר  ִנְצִחִּיים 

)ג – ו(
________________________

ְיֵדי ְקֻדַּׁשת ַהַּׁשָּבת ָאנּו ְיכוִֹלין  יא. ַעל 
ֵׁשֶׁשת  ַעל  ַׁשָּבת  ְקֻדַּׁשת  ְלַהְמִׁשיְך  ַּגם 
ְיֵמי ַהחֹל ּוְלַקֵּדׁש ֶאת ַהְּׁשֹלִׁשים ְוֵתַׁשע 
ְמָלאכוֹת ֶׁשל ְיֵמי ַהחֹל ֶׁשִּיְהֶיה ִּבְבִחיַנת 

ְקֻדַּׁשת ַׁשָּבת ִּבְבִחיַנת ַט"ל אוֹרוֹת.

"ַהל"ט ְמָלאכוֹת ִמִּמְׁשָּכן ַּגְמִריָנן ְלהּו 
ְלהוֹרוֹת ֶׁשל"ט ְמָלאכוֹת ֶׁשל ִיְשָרֵאל 
ִּבְקֻדָּׁשה  ִלְהיוֹת  ְצִריִכין  ָקדוֹׁש  ַעם 

ְּגדוָֹלה ִּבְבִחיַנת ְמֶלאֶכת ַהִּמְׁשָּכן."
________________________

יב. ְקֻדַּׁשת ַׁשָּבת זוִֹכין ְּכִפי ַמה ֶּׁשּזוִֹכין 
ְלַקֵּדׁש ִּביֵמי ַהחֹל. )ג – ו(

ִויִגיָעתוֹ  ְּתׁשּוָקתוֹ  ָּכל  "ֶׁשִּיְהֶיה 
ְיֵמי  ְּבִחיַנת  ֶׁשֵהם  ַהחֹל  ְיֵמי  ְּבָכל 
ַהּגּוף  ּוְלַבֵּטל  ְלַהְכִניַע  ַהֶּזה,  ָהעוָֹלם 
ַהּגּוף  ֶׁשִּיְהֶיה  ַהֶּנֶפׁש  ְלַגֵּבי  ְוַהחֶֹמר 
ְּכָלִלּיּות  ְּבִחיַנת  ֶׁשֶּזהּו  ְּבַהֶּנֶפׁש  ִנְכָלל 
ֵׁשֶׁשת ְיֵמי ַהחֹל, ְּבַׁשָּבת, ְּכָלִלּיּות ְיֵמי 

ָהעוָֹלם ַהֶּזה ָּבעוָֹלם ַהָּבא."

עם  להתנהג  איך  תמיד  לידע  שאזכה  עת  בכל  תמיד  ותלמדני  ותורני        
העזות, באופן שאנצל תמיד ברחמיך מכל מיני עזות דסטרא אחרא, ותצילני 
מעזי פנים ומעזות פנים. ותשמרני ותצילני ברחמיך האמתיים, מכל התורות 
והחדושים של הסטרא אחרא והקליפה הנקראים פסילים, הנמשכין מעזות 
דקדושה  וגבורה  כח  עלי  ותמשיך  בעבודתך,  ותאמצני  ותחזקני  דקליפה. 
דקדושה  העזות  ידי  על  ואזכה  מאתך.  דקדושה  עזות  עלי  ותשפיע  מאתך, 

להתקרב לעבודתך ולתורתך וליראתך באמת.        )לקוטי תפילות ח"א – ל( 

לעשות
מתורות
תפילות

לעשות
מתורות
תפילות

____________________

קמ"ד – אין אדם מת וחצי תאוותו בידו

הצדיק הכובש את יצרו, ואפלו במה שהותר לו הוא אוחז את תאותו בידו, הוא תמיד 
חי אפלו לאחר מיתה. ואין חלוק אצלו בין מיתה לחיים. 

)לקוטי עצות – צדיק(

החילוק שבין מיתה לחיים הוא רק אצל זה האדם הנמשך אחר תאות אכילה ושתיה, 
ואצלו ניכרת המיתה. אבל הצדיק הכובש את יצרו ואפילו במה שהותר לו הוא אוחז 

את תאותו בידו, הוא תמיד חי אפלו לאחר מיתה ואין חלוק אצלו בין מיתה לחיים.
)לקוטי עצות - תשובה( 

ֵאִלָּיהּו ֹלא ֵמת, ִּכי ָזָכה ְלֶרֶכב ֵאׁש ְוסּוֵסי ֵאׁש ְלַהְכִניַע ָהַרע ֶׁשָּלֶהם... ְוֶזה רוִֹאין ְּביוֵֹתר ַעל 
ֲאִמִּתִּיים  ַהַּצִּדיִקים  ְלָכל  ִנְלָמד  ּוִמֶּמּנּו  ְלעוָֹלם,  ְוַקָּים  ַחי  ְוהּוא  ְּכָלל  ֵמת  ֵאִלָּיהּו ֶׁשֹּלא  ְיֵדי 
ְוַרֵּבנּו  ֲאדוֵֹננּו מוֵֹרנּו  ֶׁשָּכַתב  ּוְכמוֹ  ְלעוָֹלם.  ְוַקָּיִמים  ַחִּיים  ֵהם  ְוִנְקְּברּו  ֶׁשֵּמתּו  ִּפי  ַעל  ֶׁשַאף 
ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה ַעל ַמֲאַמר ַרּבוֵֹתינּו ִזְכרוָֹנם ִלְבָרָכה, ֵאין ָאָדם ֵמת ַוֲחִצי ַּתֲאָותוֹ ְּבָידוֹ ְוכּו', 
ַעֵּין ָׁשם )ִסיָמן קמד(, ַהְינּו ֵמַאַחר ֶׁשֵּבַרר ַהְמַדֶּמה ֶׁשָּׁשם ָּכל ַהַּתֲאווֹת ַהְּבֵהִמּיוֹת ַעד ֶׁשָהָיה 

ַּגם ֲחִצי ַּתֲאָותוֹ ְּבָידוֹ, ְּבַוַּדאי ֵאינוֹ ֵמת.        
 )לקוטי הלכות - חו"מ - שלוחין - ה(



קנ"ה – אריכת אפים ע"י ארץ ישראל

ה מ ש ל א  ל ש ה  ר ו ת
סיפור

אביו ה ברכי  על  נתגדל  זצ"ל  ייבי  ר'  הק'  רב 
לייב  יהודה  מו"ה  חכמה  שקנה  זה  הזקן 
הבירה,  אוסטראה  דק"ק  מישרים  מגיד  זצ"ל 
י"ז  אח"כ גם מילא את מקום אביו  כשהיה בן 

שנה, ומאביו שאב את חכמתו ותורתו הק'.
עוד בנעוריו ושנותיו הרכים כבר היה ר' יביי מלא 
וגדוש בתורה וחכמה ובקדושה וטהרה, כי מלבד 
אשר היה קדוש במעשיו בדביקות גדול היה גאון 
על  ייבי"  "הרב  הק'  מספרו  נראה  כאשר  עולם 

חידושי גפ"ת.
בהיותו כבן שלש-עשרה שנה החל לדבר סרה על 
הלאנד-רבנים )רבני המדינה( דאוסטראה, שהיו 
כי  היו רמי מעלה  בזה הזמן, מובן מאליו שהם 
כמעט  בישראל  ואם  עיר  אז  היתה  אוסטראה 
אל  שעה  לא  ייבי  הרב  אך  וואלין.  מדינות  בכל 
גאונתם וגם לא אל צעירת ימיו, אדרבה, בכל יום 
היה מתגבר בדבריו וטוען שאינם לומדים תורה 

לשמה רק לומדים שלא לשמה.
הדבר הגיע לאזני הרבנים והם הזמינו אותו לדין. 
מגיד  אז  שהיה  ז"ל,  לייב  יודא  ר'  הה"מ  אביו, 
כאשר  לנפשו  מאוד  ירא  באוסטראה  מישרים 
שמע שהזמינו אותו לדין, כי בן זקונים אחד היה 

לו, וגם ידע שידם תקיפה ויכולים להעניש אותו 
ח"ו ממש, כי היה אז כח הלאנד-רבנים להעניש 
איש כרצונם ואף להלקותו. לכן לקח את בנו ר' 
ייבי ז"ל ושלחו להרב המפורסם הק' ה"ר דובער 
זללה"ה המגיד ממעזריטש, למעזריטש הסמוכה 
לאוסטראה עד יעבור זעם. גם רצה שהמגיד הק' 
ויוכיח  ייבי,  הרב  לבנו  מוסר  יגיד  דמעזריטש 

אותו על ככה, על שדיבר בהם סרה.
ממעזריטש  הק'  המגיד  לפני  יביי  ר'  בא  כאשר 
פנה אליו המגיד והוכיחו מדוע הוא דובר כך על 
לא  "האיך  בענוותנותו,  יביי  ר'  לו  ענה  הרבנים. 

אדבר בהם, שהם לומדים תורה שלא לשמה." 
זאת,  יודע  הוא  מניין  ראשית  עוד,  אותו  שאל 
רבנים  כמה  ישנו  הלא  לו,  איכפת  למה  ושנית 
זה  דבר  מוטל  ועליהם  המוכיח,  ז"ל  אביו  וגם 
ענוותנותו,  בגודל  שוב  ענה  לימים.  צעיר  לו  ולא 
הלא הם גורמים לו בזה בלבול הדעת ולכן נוגע 
הדבר אליו, שאלוֹ המגיד האיך הרבנים גורמים 
שלא  תורה  לומדים  שהם  בזה  הדעת  בלבול  לו 
קמתי  כאשר  "הלא  וסיפר:  יביי  ר'  ענה  לשמה, 
לילה לטבול עצמי בנהר תחת הקרח, בא  חצות 
וירושלמי  בבלי  מש"ס  לי  והראה  היצה"ר  אלי 

ומהפוסקים ראשונים ואחרונים שאסור לי לילך 
לטבול משום שאסור לת"ח לצאת יחידי בלילה, 
הקרח  תחת  בהלכו  לדעת  עצמו  שמאבד  ושנית 
לבדו ובקל ח"ו יוכל להשבור הקרח ויטבע ח"ו, 
יתברך  לשמו  תהילה  והנה  כאלו.  טענות  ועוד 
ג'  הקרח  תחת  עצמי  וטבלתי  אליו  שמעתי  לא 
אינני מאבד  ה',  לו אשר חסדי  והראתי  פעמים, 
ללמוד  מאוד  לי  מועיל  אדרבה  רק  לדעת  עצמי 

אח"כ בטהרה. 
אבל הלא התורה הק' לא ניתנה בשמים, וגם הרי 
היצה"ר הוא מלאך ומהיכן ידע כל אלו הראיות 
כאחד הלמדנים?! אין זאת כי אם בגלל שהרבנים 
לומדים תורה שלא לשמה ונופל ח"ו כל תורתם 
לידו ח"ו, ועל ידי זה הוא יודע כל זאת! והנה איך 

לא אדבר בהם?" 
ר'  את  הרבנים  חיפשו  באוסטראה  בנתיים 
היה  כי  כמובן  מצאוהו  ולא  לדין  להזמינו  יביי 
הרעש  נשקט  מה  תקופת  כעבור  במעזריטש. 
ונשכח הדבר ועל אף שהמגיד רצה שישאר ר' יביי  
במחיצתו עוד זמן מה אך אביו שהיה קשור אליו 
רצה אותו לידו, ושלח אחריו למעזריטש לקחתו 

חזרה לביתו.

לעינינו מדברים הגשמיים, תבין  ...ומחיוב הטבע הזאת הנראה 
באלפים ורבבות קל וחומר להסגולות וטבע הרוחניות אשר סיגל 
והטביע הבורא יתברך לכל אומה ולשון, אשר רק בארצותם יצאו 

ויעשו פרי בזרות עבודתיהם אשר חלק להם,
יתברך  הבורא  ידע  העמים,  מכל  הנבחר  העם  אנחנו  ולהיפוך 
פרי בעבודותינו אותו, רק בארץ  ונעשה  נצליח  מראש, אשר לא 
הנבחר הזאת, ואין מסוגל ומוטבע לתחייתינו בחיים הנצחיים, 
הנבחר  הארץ  זולת  די,  בלי  עד  תענוגותיו  עונג  בנועם  ולהתענג 

לזה מכל הארצות. 
ומי לנו גדול ויקר בהצלחת השארת הנפש כמו יעקב אבינו, בחיר 
האבות, ועינינו רואות, שגם הוא השביע את בניו להוליכו על-כל-
פנים אחר מותו לארץ קדושתו, ולהנצל מצער גלגול מחילות. ואם 
אין ביכלתינו להבין ולהשכיל באיכות העונש הזה, אבל בדרך כלל 

נראה ונודע מדברי שבועתו, שיש לפחוד ולהתיירא מזה.
)ביאור הליקוטים על התורה(

ובמתנת  וחסד  ברחמים  לי  ותן  עימי,  ברצונך  "הטיבה   
חנם, שאזכה מהרה לבוא לארץ ישראל, לארץ הקדושה. 
הצדיקים  כל  אשר  הארץ  אבותינו,  ירשו  אשר  הארץ 
אמתיים נכספה וגם כלתה נפשם להיות שם. ורובם באו 
וזכו  ופעלו שם מה שפעלו  ותקנו שם מה שתקנו  לשם 
שם למה שזכו, הכל על ידי קדושת ארץ ישראל, שהיא 

נקודה הקדושה של כל העולם. 
ושנים  ימים  ויגע אברהם אבינו עליו השלום  אשר טרח 
הרבה מאד, והביט וראה והבין וחקר וחקק וחצב ומדד 
ושקל ומנה, עד שגלה לו השם יתברך את הארץ הקדושה 
האמונה.  יסוד  הקדושה,  נקודת  יסוד  שהיא  הזאת 

והבטיחו להנחיל אותה לזרעו אחריו לדורותם. "

)לקוטי תפילות ח"א - פ"ד – על תורה קמ"ה( 

ְמבֹוָאר ְּבִעְנַין ַמֲעַלת ֲאִריַכת ַאַּפִים ְּבִדְבֵרי ַרֵּבנּו ז"ל )ְּבִסיָמן קנ"ה( 
ָּכל  ָׁשם  ַעֵּין  ְוכּו',  ְמאֹד  ָרָעה  ִמָּדה  ִהיא  ַעְּצבּות  ַהַּמְתִחיל,  ַּבַּמֲאָמר 
ָהִעְנָין ַעד ַהּסוֹף, ִּכי הּוא ֶּדֶרְך ִנְפָלא ַלֲעבוַֹדת ַהּבוֵֹרא, ְוִאם ִּתְסַּתֵּכל 
ּוְתַעֵּין ָׁשם ֵהיֵטב, ּתּוַכל ְלַקֵּבל ִמָּׁשם ֵעצוֹת ִנְפָלאוֹת ְוִהְתַחְּזקּות ָּגדוֹל 

ְמאֹד ְּבִלי ִׁשעּור ַלֲעבוָֹדתוֹ ִיְתָּבַרְך.

ֵּכן  ְוַעל  ִיְתָּבַרְך,  ַהֵּׁשם  ֶׁשל  ְּבִמּדוָֹתיו  ְלִהְתַּדֵּבק  ָצִריְך  ֶׁשָאָדם  ְוַהְּכָלל, 
ָצִריְך ִלְראוֹת ֶׁשִּיְהֶיה לוֹ ִמַּדת ֲאִריַכת ַאַּפִים, ְּדַהְינּו ֶׁשַּיֲאִריְך ַאּפוֹ ַעל 
ׁשּום  ַעל  ִיְסַּתֵּכל  ְוֹלא  ָּדָבר  ׁשּום  ַעל  ַיְקִּפיד  ְוֹלא  ִיְכעֹס  ְוֹלא  ָּדָבר  ָּכל 
ִויּסּוִרים  ְוִעּכּוִבים  ּוִבְלּבּוִלים  ְמִניעוֹת  ֵהן  ַּבֲעבוָֹדתוֹ,  ּוִבְלּבּול  ְמִניָעה 
ֶׁשֵּיׁש לוֹ ִמְּבֵני ָהעוָֹלם, ְּכגוֹן ֵמָאִביו ְוחוְֹתנוֹ ְוִאְׁשּתוֹ ּוְקרוָֹביו אוֹ ִמְּׁשָאר 
ְּבֵני ָהעוָֹלם, ַּכֲאֶׁשר ָידּוַע ְורוִֹאין ְּבחּוׁש, ֶׁשְּבָכל ַּפַעם ֶׁשֵאיֶזה ָאָדם ָּכל 
ֶׁשהּוא רוֶֹצה ִלָּכֵנס ַּבֲעבוַֹדת ה' ְלַהְתִחיל ְלִהְתַּפֵּלל ְּבַכָּוָנה ְוכּו' ְוַכּיוֵֹצא 
ָּבֶזה, ֵּתֶכף ֵיׁש לוֹ ְמִניעוֹת ַרּבוֹת ְּבִלי ִׁשעּור, ְוָצִריְך ָּכל ֶאָחד ִלְהיוֹת ַעז 
ַּכָּנֵמר ְוכּו' ְוִגּבוֹר ָּכֲאִרי ַלֲעשוֹת ְרצוֹן ָאִביו ֶׁשַּבָּׁשַמִים, ְלִהְתַּגֵּבר ְּכֶנֶגד 
ָּכל ַהְמִניעוֹת ְוַלֲעבֹר ֲעֵליֶהם, ְוִלְבִלי ְלִהְסַּתֵּכל ֲעֵליֶהם ְּכָלל, ּוְלִהְתַחֵּזק 

ְמאֹד ַלֲעשוֹת ֶאת ֶׁשּלוֹ, ַלֲעסֹק ְּבתוָֹרה ּוְתִפָּלה ְּבַכָּוָנה ּוְבכַֹח ְוכּו'. 

ְוַהַּמֲחָׁשבוֹת  ֶּׁשַהַּתֲאווֹת  ַמה  ֵמַעְצמוֹ  לוֹ  ֶׁשֵּיׁש  ַהִּבְלּבּוִלים  ֲאִפּלּו  ְוֵכן 
לוֹ  ְוֵיׁש  ַהְּתִפָּלה  ִּבְׁשַעת  ּוִבְפָרט  ֵעת  ְּבָכל  אוֹתוֹ  רוְֹדִפין  ְוָזרוֹת  ָרעוֹת 

ִיּסּוִרים ְּגדוִֹלים ֵמֶהם, ָהִעָּקר הּוא ְּבִחיַנת ֲאִריַכת ַאַּפִים ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת 
ּוְבַצִּדיִקים  ִיְתָּבַרְך  ְּבַהֵּׁשם  ְׁשֵלָמה  ֱאמּוָנה  לוֹ  ֶׁשִּיְהֶיה  ַהְינּו  ֱאמּוָנה, 

ּוְכֵׁשִרים ֲאִמִּתִּיים, ְוִיְתַחֵּזק ַּבֲעבוָֹדתוֹ ְוֹלא ִיּפֹל ִמּׁשּום ָּדָבר.

ְוֵאיְך ֶׁשהּוא ֵאין ֵיאּוׁש ָּבעוָֹלם ְּכָלל, ְוָכל ַהָּיִמים ֲאֶׁשר הּוא ַחי ַעל ְּפֵני 
ִיּפֹל  ְוַאל  ֵמָחָדׁש  ַּפַעם  ְּבָכל  ְלַהְתִחיל  ְלִהְתַחֵּזק  ָצִריְך  הּוא  ָהֲאָדָמה 
ְלִזְקָנה ְּדִסְטָרא ַאֲחָרא ְּכָלל, ִּכי ָּכל ַהְּנִפילוֹת ֶׁשָּבעוָֹלם ֵהם ִמְּבִחיַנת 
ִזְקָנה ְּדִסְטָרא ַאֲחָרא, ֶׁשִּנְדֶמה ְּבֵעיָניו ֶׁשְּכָבר ִנְזַקן ַּבֲחָטָאיו ּוְבַמֲעָשֹיו 
ֶׁשָרִגיל ָּבֶהם, ַעד ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר לוֹ ָלֵצאת ֵמֶהם ְּבׁשּום אֶֹפן ח"ו, ּוֶבֱאֶמת 
הּוא ָצִריְך ֵליַדע ּוְלַהֲאִמין ֶׁשְּבָכל יוֹם ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה ֵיׁש ּכַֹח 
ְּבַיד ָהָאָדם ְלִהְתַחֵּדׁש ְוִלְהיוֹת ַנֲעֶשֹה ְּבִרָּיה ֲחָדָׁשה ַמָּמׁש, ִּכי ַהֵּׁשם 
ַלֲחֵברוֹ  ּדוֶֹמה  ָׁשָעה  ְוֵאין  יוֹם  ְוֵאין  ֵעת  ְּבָכל  ֲחָדׁשוֹת  עוֶֹשֹה  ִיְתָּבַרְך 
יוֹם  ְּבָכל  ּוְלַהְתִחיל  ֵמָחָדׁש  ַּפַעם  ְּבָכל  ְלִהְתַחֵּזק  ָצִריְך  ֵּכן  ַעל  ְוכּו', 
ְּפָעִמים,  ַּכָּמה  ְלַהְתִחיל  ְצִריִכין  ֶאָחד  ְּביוֹם  ַּגם  ְוִלְפָעִמים  ֵמָחָדׁש, 
ַוֲאִפּלּו ִאם ִיְהֶיה ַּכְך ְזַמן ָארוְֹך ִיְהֶיה ֵאיְך ֶׁשִּיְהֶיה, ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה 
ָצִריְך ְלַהְזִּכיר ֶאת ַעְצמוֹ ְּבַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְוִלְׁשּכַֹח ְלַגְמֵרי ָּכל ַמה ֶּׁשָעַבר 
ַעד ֵהָּנה ּוְלַהְתִחיל ֵמַעָּתה ֵמָחָדׁש ַמָּמׁש ָּכל ַמה ֶּׁשּיּוַכל, ְוַאל ִיְסַּתֵּכל 

ַעל ׁשּום ִּבְלּבּול ַוֲחִליַׁשת ַהַּדַעת ְּכָלל.

)ליקוטי הלכות או"ח - תפילין – ה(



געגועים לרבינּו

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

תורה קמ"ט -חצות

                          פרשת-השבוע   

ַהְמָּתַקת  הּוא  ֲחצוֹת  ִקיַמת 
ַהִּדיִנים ְוהּוא ְמֻסָּגל ְּכמוֹ ִּפְדיוֹן.

שעשה  מה  כל  סימן  ר'  בשם  אלעזר  א"ר 
א"ר  לבניו.  הקב"ה  פרע  למלאכים  אברהם 
לפני  הביא  הוא  נחמיה  ר'  בי  הכהן  יהושע 
נא מעט מים  "יוקח  המלאכים מים שנאמר 
ורחצו רגליכם". וכן "ואל הבקר רץ אברהם". 
יהיו  בניך  של  טהרתם  היא  הקב"ה  לו  אמר 
ומזים  המים  לתוך  פרה  אפר  מן  נותנים 

ומטהרים:
)פסיקתא רבתי - י"ד(

_______________________________.כלליות התורה נקראת חוקה

ֶׁשַהָּשָטן  ְלִפי  ֻחַּקת,  ָּפָרַׁשת  ְּבֵריׁש  ַרִּׁש"י  ֵּפֵרׁש 
ֵיׁש  ַּטַעם  ַמה  ִיְשָֹרֵאל  ֶאת  ָהעוָֹלם מוִֹנין  ְוֻאּמוֹת 
ֶאת  ּוְלַהְטעוֹת  ְלהוֹנוֹת  ֶׁשרוִֹצין  ְוכּו'.  זוֹ  ְּבִמְצָוה 
ֵמֲחַמת  ְוַהִּמְצווֹת  ֵמַהּתוָֹרה  ְלַהְרִחיָקם  ִיְשָֹרֵאל 
ֶׁשֵאין יוְֹדִעין ַטֲעֵמי ַהִּמְצווֹת ְוכּו', ַעל ֵּכן ְצִריִכין 
ַלֲהִׁשיָבן ְּגֵזָרה ָּגַזְרִּתי ֻחָּקה ָחַקְקִּתי ֵאין ְלָך ְרׁשּות 
ְלַהְרֵהר ַאֲחֶריָה, ִּכי ְּכָלִלּיּות ַהּתוָֹרה ִנְקֵראת ַּגם 
ְוַהֻחִּקים  ֶׁשָּכתּוב, "ֵאֶּלה ַהִּמְצוֹת  ֵּכן ֻחָּקה, ְּכמוֹ 
ְלִביַׁשת  ְּכגוֹן  ָׁשם  ַרִּׁש"י  ֶׁשֵּפֵרׁש  ּוְכמוֹ  ְוכּו'". 

ַׁשַעְטֵנז ַוֲאִכיַלת ֲחִזיר ְוכּו'.
)לקוטי הלכות - חו"מ - אונאה – ג( 

_______________________________.על-ידי ההתכללות בצדיק נמתקים הדינים

וזהו גם כן הפירוש כאן "זאת חוקת התורה", 
"ויקחו אליך". פירוש חוקה שתלכו בחוקותי 
- פירוש במדותי שתתאחדו במסירת נפשכם, 
ומפרש  הזאת,  למדריגה  תבואו  זה  ידי  ועל 
"ויקחו אליך" שהקדוש ברוך הוא אמר למשה 
בך  ויתאחדו  אליך  עצמם  יקחו  ישראל  שכל 
כאיש אחד ואתה הוא הצדיק הכולל את כולם 
תפעול במסירת נפש ובאחדותך שתהא פרה 
אדומה דהיינו אדומה הם הדינים הנקראים 
כו'  כשנים  חטאיכם  יהיה  אם  ע"ש  אדום 
לרחמים  שתהפכה  תמימה  שתהא  תגרום 

גדולים שיהא הכל בתמימות ושלימות.
)נועם אלימלך - חוקת(

ואעפ"כ  סתומים  הצדיק  מעשי  לפעמים 
_______________________________.אסור להרהר אחריו

ליה  דהווה  לדקדק  ויש  התורה:  חקת  זאת 
חוקת  זאת  כמו  הטהרה  חוקת  זאת  למימר 
הפסח?  וראיתי שכבר העיר האור החיים בזה. 
ונ"ל, דהנה האדם השלם שתיקן נשמתו נקרא 
כמו  כי  הקדושה,  התורה  בו  נכלל  כי  תורה 
שיש באדם שיעור קומה כך כביכול בהתורה 
הקדושה, וכשאדם מתקן איבריו ומאירים עד 
למעלה בשיעור קומה העליונה אז מתקן אברי 
התורה מחלק נשמתו, ולכן נקרא בשם תורה.

מצות  שיש  לנו  הורה  הקדושה  התורה  והנה 
נגלים ומפורשים טעמיהם, ויש מצות סתימות 
אנו  וצריכין  שווין  וכולן  פרה,  מצות  כגון 
לשמור את כולן אפילו אם לא נדע טעמיהם, 
תורה  בשם  שמכונה  שבדור  הצדיק  כן  כמו 
אסור  ואעפי"כ  סתומים  מעשיו  לפעמים 
דרכיו  כל  הנ"ל  הצדיק  כי  אחריו,  להרהר 

משפט וכל מעשיו לשמים.
וזה פירוש הפסוק "זאת חוקת התורה": ולזה 

הצדיק  את  גם-כן  בכאן  נכלל  התורה,  כתיב 
הצדיק  שמעשי  הגם  כנ"ל,  תורה  שנקרא 
סתומים,  שמעשיו  חוקה,  כמו  לפעמים  הם 
אעפי"כ אשר "ציוה ה' לאמר", ואמירה הוא 
לשון חטיבה ונחת רוח - אעפי"כ צריך אתה 

לאהוב את הצדיק.
)אור לשמים - חוקת( 

_______________________________.תורת ה' מטהרת

המקדש  בית  שחרב  הרבים  בעוונותינו  עתה 
אין לנו טהרה אלא כשאנו לומדים ועוסקים 
בתורת פרה ובמצוותיה על ידי זה אנו נטהרין.

וזה פירוש הפסוק "זאת חוקת" - דהיינו מצות 
"התורה  לטהר,  כדי  והיא  חוקה  שהיא  פרה 
שתאמרו  לומר  רצה   - לאמר"  ה'  צוה  אשר 

ותעסקו בתורת ה' הוא גם כן מטהר. 
רמז  אליך"  "ויקחו  המדרש  שקאמר  וזה 
שכל הפרות בטילות ושלך קיימת, רצה לומר 
שאפילו בזמן הזה שאין לנו פרה, שלך קיימת. 
שמך  על  שנקרא  התורה  היינו  "שלך"  פירוש 
ועל  כמו שאמר הכתוב: "תורת משה עבדי", 

ידי תורתך שיתעסקו יוטהרו.
)מאור ושמש - חוקת( 

_______________________________.האדם צריך לקיים את המצוות כי כך רצון ה'

זאת חקת התורה אשר צוה ה' לאמר: הכלל, 
מכל  נעלמים  הם  והמצות  התורה  טעמי  כי 
כל  ולקיים  לעשות  צריך  האדם  רק  האדם, 
התורה מחמת ציווי ה' עליו לעשותם ולקיימם. 
כל התורה  "זאת חוקת התורה",  וזהו הרמז 
לנו  נגלה  אין  כי  אצלינו,  חקים  הם  והמצות 
התורה  קיום  עיקר  רק  מהמצות,  טעם  שום 
והמצות יהיה מחמת "צוה ה' לאמר", מחמת 
לעשותם  מחויבים  אנו  לעשות  עלינו  ה'  צווי 

ולקיימם. 
לטהר  פרה  לעשות  שצוה  מה  יבואר  ובזה 
מטומאת מת, כי הכלל הנשמה והחיות אשר 
באדם אשר הנשמה והחיות נחצב מתחת כסא 
הכבוד רוצה תמיד לעבוד את הבורא ברוך הוא 
בלי הפסק רגע אחד, רק הגוף אשר באדם אינו 
והחיות  הנשמה  בין  תמיד  מלחמה  ויש  מניח 
עם הגוף והאדם הזוכה מנצח את הגוף לעשות 

כרצון הנשמה. 
התורה  לקיים  רוצה  אינו  הגוף  זה  ולמה 
התורה  טעמי  משיג  שאין  מפני  והמצות 
התורה  טעמי  יודע  היה  אם  כי  והמצות, 
והמצות היה הגוף גם כן רוצה לקיים המצות, 
רק שאינו יודע טעמי התורה והנשמה נחצבת 
תורה  טעמי  ומשיגה  הכבוד  כסא  מתחת 
והמצות לכך רוצה תמיד לעשותם ולקיים בלי 
מגבר הנשמה  הזוכה  ואדם  רגע.  שום הפסק 
על הגוף לעשות ולקיים התורה והמצות, ולכך 
אדם המת, שהנשמה עולה למעלה ונשאר הגוף 
לבדו, מטמא הגוף. ולכך קברי הצדיקים אינם 
מטמאים, כי הגופים מהצדיקים הם מזוככים 
עד שהגוף גם כן רוצה בקיום התורה והמצות 

ולכך גם הגופים שלהם אינם מטמאים. 
)קדושת לוי - חוקת( 

לצדיקים  השנה  לראש  נוסעים 
הנפשות  נכללים  ושם  האמתיים 
ברעות,  באחווה,  רבה,  באהבה  
"כאיש אחד בלב אחד" וממתיקים 
את כל הדינים בפרט ובכלל מכלל 

עם ישראל...

       ועזרנו ברחמיך הרבים שנזכה 
על  אמתיים  לצדיקים  לנסוע 
נכללים  יהיו  ושם  השנה,  ראש 
גדול  בכלליות  יחד  נפשותינו  כל 
לאהבת  ונזכה  רבה.  ובאהבה 
ואהבה  שלום  בינינו  שיהיה  החברים, 
גדולה באמת, עד שנהיה כולנו נכללים 
יחד באהבה ואחווה ורעות בתוך נפשות 
ובפרט  תמיד,  האמתיים  הצדיקים 
ונזכה  הקדושים.  השנה  ראש  בימי 
להיכלל יחד בתוך האבן שתיה, בתוך 
הכולל  השכל  בתוך  קדשים,  קדשי 
שהוא חכמה עילאה. ועל ידי זה יהיו 
הצמצומים  וכל  הדינים  כל  נמתקין 
ישראל.  בית  עמך  כל  ומעל  מעלינו 
ודין  צמצום  איזה  שנמצא  מקום  וכל 
ישראל  עמך  על  טובה  שאינה  וגזרה 
נמתק  יהיה  הכל  בפרט,  או  בכלל 
הכולל  השכל  אור  ידי  על  ונתבטל 
השכל העליון היוצא מבית ה', ויהיו 

נמתקין כל הדינים בשורשן.
           )לקוטי תפילות ח"א – ס"א(

זאת חוקת התורה

חובה בכל בית ברסלב!!  הספר "ימי-שמואל"
 פלאפון: 057-3155-466


