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מַ ה ּנ ִָׁשיב לַ ה' ּכָ ל ּתַ גְ מּולו ִֹהי עָ לֵ ינּו ,אֲ ֶׁשר זָכִ ינּו לִ ְהיו ֹת ּבְ חֶ לְ קו ֹ הַ ּקָ דו ֹש אֲ חַ זְ ִּתיו וְ לא ַארְ ּפֶ ּנּו וְ גַם עַ ד זִ ְקנָה
לקים ַאל ּתַ עַ זְ בֵ נּו עַ ד וְ כּו' ,וְ עַ ל הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך וְ עַ ל ּכ ֹחַ ְּתפִ ּלַ ת זָקֵ ן ּדִ ְקד ָֻּׁשה נִ ְׁשעַ נְ ִּתיֶׁ .שּכָ ל הַ ְּקלָ לו ֹת
וְ ֵש ֹיבָ ה אֱ ִ
יִ ְתהַ ּפְ כּו לִ ְברָ כו ֹת ,וִ יקֻ ּיַם ִקלְ לַ ת ִחּנָם לא תָ ב ֹא וְ כּו' ,יְ קַ ּלְ לּו הֵ ּמָ ה וְ אַ ּתָ ה ְּתבָ רֵ ְך ,קָ מּו וְ יֵבו ֹׁשּו וְ עַ בְ ּדְ ָך יִ ְש ֹמַ ח,
ּבָ רּוְך הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך ֶׁשּיֵׁש לָ נּו ּבַ ּמֶ ה לִ ְשֹמ ֹחַ  ,יֵׁש ָויֵׁשּ ,כִ י עַ ל ּכָ ל ּדִ ּבּור וְ דִ ּבּור ֶׁשל ּתו ֹרָ תו ֹ הַ ְּקדו ָֹׁשה רָ אּוי לְ כָ ל
ִמי ֶׁשּיֵׁש לו ֹ מ ֹחַ אֲ ִמ ִּתי ּבְ קָ דְ קֳ דו ֹ לו ֹמַ ר ִאלְ מָ לֵ א לָ א ַאתֵ ינָא אֶ ּלָ א לְ ִמ ְׁשמָ ע ּדָ א ּדַ יִ ,מּכָ ל ֶׁשּכֵ ן ּכְ ֶׁש ִּמ ְתחַ ּבְ רִ ים
ּומ ְתּגַּבֵ ר ּכְ מַ עְ יָן הַ ִּמ ְתּגַּבֵ ר ּוכְ נָהָ ר
ּבּורים יַחַ דִ ,מּכָ ל ֶׁשּכֵ ן ּכְ ֶׁש ִּמ ְתרַ חֵ ב הַ ּדְ רּוׁש לְ הַ ּלָ ן יו ֹתֵ ר וְ הו ֹלֵ ְך ִ
ְׁשנֵי ִּד ִ
ֶׁשאֵ ינו ֹ ּפו ֵֹסקִ ,מי ָׁשמַ ע ּכָ ז ֹאת ִמי רָ ָאה ּכָ אֵ ּלֶ הּ ,בִ פְ רָ ט נִ פְ לְ או ֹת נו ֹרְ או ֹת הַ ּצֵ רּופֵ י או ִֹתּיו ֹת אֲ ֶׁשר לא נִ ְׁשמָ ע
יׁשים אֵ יזֶה נְ עִ ימּות,
ּוקצָ ת אַ ּתֶ ם ּבְ עַ ְצ ְמכֶ ם מַ רְ ּגִ ִ
ּכָ ז ֹאתִ .מי יְ פָ אֵ ר ִמי יְ הַ ּדֵ רְ .
וְ הַ ּמו ֹתָ ר ּתַ אֲ ִמינּו לִ י אֲ ֶׁשר ה' הֵ ִאיר עֵ ינַי לְ הַ רְ ּגִ יׁש אֵ יזֶה חֵ לֶ ק ִמּנְ עִ ימּות הָ עַ ְמקּות ֶׁשּבְ תו ֹרָ תו ֹ הַ ְּקדו ָֹׁשה
הָ עו ֹלֶ ה עַ ד אֵ ין סו ֹף וְ יו ֹרֵ ד עַ ד אֵ ין ּתַ כְ לִ ית .וְ גַם ָאנ ֹכִ י רו ֹאֶ ה ּבְ עֵ ינֵי ִש ֹכְ לִ י וַאֲ נִ י מַ אֲ ִמין ּבֶ אֱ מּונָה ְׁשלֵ מָ ה
ֶׁשעֲדַ יִ ן לא ִה ְתחַ לְ ִּתי לֵ ידַ ע ּבְ תו ֹרָ תו ֹ הַ ְּקדו ָֹׁשה ּכְ ִטּפָ ה ִמן הַ ּיָם הַ ּגָדו ֹל וְ ִאי אֶ ְפ ָׁשר לְ דַ ּבֵ ר ּבָ זֶה ּכְ לָ לּ ,כִ י
הּוא לְ כָ ל חַ ד ְּכפּום מַ ה ּדִ ְמ ַׁשעֵ ר ּבְ לִ ּבֵ יּה ,אַ ְך מֵ רִ ּבּוי הַ ְּמנִ יעו ֹת וְ הָ רְ דִ יפו ֹת ֶׁש ִּמ ְתּגַּבְ רִ ים לְ הַ עֲלִ ים חַ ס
וְ ָׁשלו ֹם הָ אֱ מֶ ת לְ ג ְַמרֵ י לא ָיכ ֹלְ ִּתי לְ ִה ְתאַ ּפֵ ק ִמּלְ הַ זְ ּכִ יר לַ אֲ הּובִ י וְ רֵ עַ י ְמעַ ט ּדְ בָ רַ י אֵ ּלֶ ה ,וְ דַ י ּבָ זֶה לְ הַ חֲ פֵ ִצים
ְּבהָ אֱ מֶ ת הַ חו ְֹׁש ִבים עַ ל ּתַ כְ לִ יתָ ם הַ ּנִ ְצ ִחי ּבֶ אֱ מֶ ת ,אֲ לֵ יהֶ ם ּתַ ִּטיף ִמּלָ ִתי ּכְ מַ יִ ם קָ רִ ים עַ ל נֶפֶ ׁש ֲעיֵפָ הִ ,חזְ קּו
וְ ִא ְמצּו ִחזְ קּו וְ ִא ְמצּוִ ,חזְ קּו וְ יַאֲ מֵ ץ לְ בַ בְ כֶ ם ּכָ ל הַ ְמיַחֲ לִ ים לַ ה':
(עלים לתרופה  -ק"ע)

תורה קמ"ז – עזות דקדושה



עוז ותעצומות
ְּכ ֵׁשם ֶׁש ִּמי ֶׁשהּוא עַ ּזּות ּפָ נִ ים אֵ ין לו ֹ חֵ לֶ ק
ּבַ ּתו ֹרָ הְּ ...כמו ֹ כֵ ןִ ,מי ֶׁשהּוא ִאיׁש ָׁשפָ ל וְ נִ בְ זֶה
ֻּׁשה ,אֵ ין לו ֹ ּגַם ּכֵ ן חֵ לֶ ק
וְ אֵ ין ּבו ֹ ׁשּום עַ ּזּות ּדִ ְקד ָ
ָאמרּו רַ ּבו ֹתֵ ינּו ,זִ כְ רוֹנָם לִ בְ רָ כָ ה:
ּבַ ּתו ֹרָ הְּ ,כמו ֹ ֶׁש ְ
'מ ְּפנֵי מָ ה נִ ְּתנָה ּתו ֹרָ ה לְ יִ ְש ֹרָ אֵ ל ִמ ְּפנֵי ֶׁשהֵ ן עַ ּזִ ין'.
ִ
ָאמרּו
ֻּׁשהּ ,כְ מו ֹ ֶׁש ְ
ִּכי צָ ִריְך ֶׁשּיִ ְהיֶה ּבו ֹ עַ ּזּות ּדִ ְקד ָ
רַ ּבו ֹתֵ ינּו ,זִ ְכרוֹנָם לִ בְ רָ כָ ה' :הֱ וֵי עָ ז ּכַ ּנָמֵ ר' .וְ עַ ל
ֻּׁשה ֶׁשּיֵׁש ּבו ֹ ,הּוא ְמקַ ּבֵ ל עַ ּזּות
יְ דֵ י עַ ּזּות ִּד ְקד ָ
ֻּׁשה מֵ הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך.
ִּד ְקד ָ

מכל דמיון היופי של העולם הזה ,זה הנקרא
עזות דקדושה .בלי העזות-דקדושה הזו ,האדם
לא יצליח להתקרב ולהתעלות ,כי בגלל קצת
קושי או קצת בזיון הוא יפול מהכל חלילה.
מאידך צריך לא לאבד את החן היהודי של
"בושת-פנים" ,לכבד צדיקים ,יראים ,חברים
וכל יהודי ויהודי ,אבל הכל עד הרגע שהאדם
מרגיש שרוצים לקרר את הנשמה שלו ,להרחיק
אותה מחיותה וקירבתה להשם ית' ,להרחיק
אותה מצדיקים אמיתים .באותו רגע על האדם
לאזור עוז כנמר העז שבחיות ויאמר לעצמו
אני על שלי אעמודה ולא אתקרר ולא אתבלבל
חלילה.
מה-שאין-כן הרשעים עזותם נגד הצדיקים היא
איומה ונוראה ,רדיפתם את הצדיקים היא ללא
גבולות וכלי מידה .אך מול חבריהם הרשעים
העזות שלהם פגה ונעלמת ,מהם הם מתביישים
מאוד ושם מתגלה בושת פנים וביטול3 .

"צָ ִריְך לְ פַ ּלֵ ס ְּדרָ כָ יו אֵ יְך לְ ִה ְתנַהֵ ג עִ ם הָ עַ ּזּות,
לִ ְבלִ י לִ ְהיו ֹת ,חַ ס וְ ָׁשלו ֹם ,עַ ּזּות ּפָ נִ יםּ ,כִ י ִהיא
ִמּדָ ה רָ עָ ה ְמא ֹד וְ ַאף עַ ל ִּפי כֵ ן יִ ְהיֶה לו ֹ עַ ּזּות
ֻּׁשה2 ".
ִּד ְקד ָ
לראות רק את ה' יתברך ולא לפחד כלל ...לא
להתייחס ,לא להתבלבל מכל מקהלת השקר,

איתערותא דלתתא

עזות
עזות היא חיובית או שלילית? מצד אחד מבואר
בדברי חז"ל שה"עזי-פנים" אינם בכלל קבלת
התורה ,מאידך מבואר שדווקא עם-ישראל זכו
לקבל את התורה כי הם עזים.
"מי שהוא עז פנים ,אין לו חלק בתורה .וכן
להיפך ,מי שאין בו עזות דקדושה אין לו גם כן
חלק בתורה ,כי צריך שיהיה בו עזות דקדושה1 ".

עזות דקדושה

אלקים ,אֵ ל יִ ְש ֹרָ אֵ ל הּוא נו ֹתֵ ן ע ֹז
"ּתנּו ע ֹז לֵ ִ
ְ 4
אלקים' ,זֶה ּבְ ִחינַת
'ּתנּו ע ֹז לֵ ִ
וְ תַ עֲצּומו ֹת לָ עָ ם"ְ ,
ִא ְתעָ רּותָ א ּדִ לְ תַ ּתָ אֶׁ ,שעַ ל יְ דֵ י זֶה ֶׁשּיֵׁש לָ נּו
ֻּׁשה לַ ֲעמ ֹד ּכְ ֶנגֶד ּכָ ל הַ ּקָ ִמים עָ לֵ ינּו
עַ ּזּות ּדִ ְקד ָ
נּו,
תֵ
ֹדָ
ו
ֲב
ע
מֵ
נּו
ֹתָ
לִ ְמנ ֹעַ או
המשך בעמ' הבא

לוח העמוד היומי
יום

התאריך
בחודש

העמוד
בליקו"מ

ליקו"ה
יו"ד ח"ב

שבת

ז'

קז .קנ"א

ראשון

ח'

קז :קנ"ב

שני

ט'

קח .קנ"ג

שלישי

י'

קח :קנ"ד

רביעי

י"א

קט .קנ"ה

חמישי

י"ב

קט :קנ"ו

שישי

י"ג

קי .קנ"ז

לקוטי-הלכות

הלכה למעשה
עפ " י הד ף ה י ומ י בל י ק ו " ה

הל' חדש ב ' -ג'

א .עַ ל יְ דֵ י הָ אֲ כִ ילָ ה ׁשֶ ִהוא ְמזוֹנָא
ּדְ גּופָ א נֶחֱ לָ ׁש ְמזוֹנָא ּדְ נִ ְׁש ְמתָ א( .ב – א)
________________________

ב .הַ ּדַ עַ ת ּתָ לּוי ּבָ אֲ ִכילָ ה ְּכפִ י ְקד ַֻּׁשת
הָ אֲ כִ ילָ ה ּכֵ ן ְׁשלֵ מּות הַ ּדַ עַ ת( .ב – ב)
"עִ יּקַ ר הַ ּדַ עַ ת ּתָ לּוי ִּב ְב ִחינַת הַ ּלֶ חֶ ם
ֶׁשהּוא מֵ חֲ מֵ ֶׁשת ִמינֵי ּדָ גָן ֶׁשהֵ ם
ּבְ ִחינַת ּדַ עַ ת ,וְ עַ ל ּכֵ ן ִעּקַ ר הַ ְּסעֻּדָ ה
עַ ל ֵׁשם הַ ּלֶ חֶ ם .וְ עַ ל ּכֵ ן ִעּקַ ר הַ חֲ ָׁשׁש
ֶׁשֹּלא ִּת ְתּגַּבֵ ר עָ קֵ ב ְּד ִס ְטרָ א ָאחֳ רָ א
עַ ל יְ דֵ י הָ אֲ ִכילָ ה הּוא ּבַ אֲ ִכילַ ת לֶ חֶ ם
ּדַ יְ קָ א ֶׁשהּוא ְּב ִחינַת ּדַ עַ ת".
________________________

ג .כְ ֶׁשּתַ אֲ ו ֹת הַ ּגּוף ִמ ְתּגַּבֵ ר עַ ל נֶפֶ ׁש
יִ ְשרְ אֵ לִ י חַ ס וְ ָׁשלו ֹם ,זֶה עִ ּקַ ר ּצַ עַ ר
וְ גָלּות יִ ְשרָ אֵ ל( .ג – ב)
"וְ צָ רִ יְך ּכָ ל אֶ חָ ד ִמּיִ ְשרָ אֵ ל לָ חּוס עַ ל
נ ְַפׁשו ֹ וְ לַ ֲעמ ֹד ּבַ ּנִ ָּסיו ֹן ּולְ הַ גְ ּבִ יר הַ ּנֶפֶ ׁש
עַ ל הַ ּגּוף לָ צֵ את ִמּגָלּות הַ ּתַ אֲ ו ֹת ֶׁשל
הָ ַארְ ּבַ ע מַ לְ כֻּיו ֹת ,וְ עַ ל ּכֵ ן ּכָ ל הַ ָּגלֻּיו ֹת
ּכְ לּולִ ים ּבְ ַארְ ּבַ ע מַ לְ כֻּיו ֹתּ ,כִ י ּכָ ל
הַ ָּגלֻּיו ֹת נִ ְמ ָׁשכִ ין מֵ ַארְ ּבָ עָ ה יְ סו ֹדו ֹת
הַ ּגּוף ,הַ יְ נּו ִה ְתּגַּבְ רּות הַ ּגּוף עַ ל הַ ּנֶפֶ ׁש
חַ ס וְ ָׁשלו ֹם ֶׁשּזֶה עִ ּקַ ר הַ ָּגלֻּיו ֹת".
________________________

ד .עִ ּקַ ר ִה ְתעַ ּלּות הַ ּנֶפֶ ׁש הּוא עַ ל יְ דֵ י
ְׁשבִ ירַ ת ּתַ אֲ וַת אֲ ִכילָ הִּ ,כי עִ ּקַ ר ִחּבּור
הַ ּנֶפֶ ׁש עִ ם הַ ּגּוף הּוא עַ ל יְ דֵ י הָ אֲ ִכילָ ה
ֶׁש ִהוא ִחּיּות הָ ָאדָ ם וְ ִאם ֹלא י ֹאכַ ל
הָ ָאדָ ם יָמּות וְ ִת ְסּתַ ּלֵ ק נַפְ ׁשו ֹ ִמּגּופו ֹ
חַ ס וְ ָׁשלו ֹם .נִ ְמצָ אֶׁ ,שהָ אֲ ִכילָ ה
ְמחַ ּבֵ ר הַ ּנֶפֶ ׁש עִ ם הַ ּגּוף וְ עַ ל ּכֵ ן הַ ּכ ֹל
ּתָ לּוי ּבִ ְקד ַֻּׁשת הָ אֲ ִכילָ הִּ ,כי ְּכ ֶׁשחַ ס
וְ ָׁשלו ֹם ִמ ְתּגַּבֵ ר ּתַ אֲ וַת אֲ ִכילָ ה וְ או ֹכֵ ל
לַ הֲ נָָאתו ֹ ִּב ְׁש ִביל ִמּלּוי ְּכרֵ סו ֹ וְ תַ אֲ וַת
ּגּופו ֹ חַ ס וְ ָׁשלו ֹם אֲ זַי ִמ ְתּגַּבֵ ר הַ ּגּוף
עַ ל הַ ּנֶפֶ ׁש חַ ס וְ ָׁשלו ֹם .וְ כֵ ן לְ הֵ פֶ ְך ִאם
ְמקַ ּדֵ ׁש עַ ְצמו ֹ וְ או ֹכֵ ל ִּב ְקד ָֻּׁשה ּגְ דו ֹלָ ה
ּבִ ְׁשבִ יל נַפְ ׁשו ֹ לְ בַ ד ,אֲ זַי ִמ ְתּגַּבֵ ר הַ ּנֶפֶ ׁש
עַ ל הַ ּגּוף(.ג  -ב)

לעלוי נשמת עקא בת ר' אברהם אלימלך ז"ל

ה .עִ ּקַ ר קַ ּבָ לַ ת הַ ּתו ֹרָ ה ּתָ לּוי
עַ ל יְ דֵ י הַ ְכנָעַ ת הַ ּגּוף( .ג – ג)
________________________

ו .זֶהּו הָ עִ ּקָ ר לְ הַ כְ נִ יעַ הַ ּגּוף לְ גַּבֵ י
הַ ּנֶפֶ ׁשְּ ,בהֵ מָ ה לְ גַּבֵ י ָאדָ ם ,לַ ֲעב ֹד אֶ ת
ה' ְּבגּוף ָונֶפֶ ׁש ֶׁשּגַם הַ ּגּוף יִ ְתהַ ּפֵ ְך
לְ נֶפֶ ׁש וְ ַיעֲלֶ ה לַ ה' לְ רֵ יחַ נִ יחו ֹחַ ( .ג – ג)
________________________

זְּ .כ ֶׁשָאדָ ם חו ֹטֵ א וְ נִ ְמ ָׁשְך ַאחַ ר ּתַ אֲ ו ֹת
הַ ּגּוף ,עַ ל ּכֵ ן צָ רִ יְך לְ הָ בִ יא קָ רְ ּבָ ן
ְּבהֵ מָ ה ֶׁשעַ ל יְ דֵ י זֶה חוֹזֵר ּומַ כְ נִ יעַ
ְּב ִחינָה ְּבהֵ מָ ה ּבְ ִחינַת ּגּוף ּומַ עֲלֶ ה
הַ ּנֶפֶ ׁש לִ ְב ִחינַת ָאדָ ם( .ג – ד)
________________________

חְּ .ב ַׁשּבָ ת ָאסּור לַ עֲשו ֹת ׁשּום ְמלָ אכָ ה
ֶׁש ִהוא עו ֹבָ ִדין ּדְ ח ֹלֶׁ ,ש ִהיא ּבְ ִחינַת
ּגּוףִּ ,כי ֵׁש ֶׁשת יְ מֵ י הַ ּמַ ע ֲֶשה הֵ ם ּבְ ִחינַת
ּגּוף וְ ח ֹמֶ רְּ ,בהֵ מָ ה ִסכְ לּות ּכְ ֶנגֶד ַׁשּבָ ת,
ֶׁש ִהוא ְּב ִחינַת נֶפֶ ׁש( .ג – ו)
"ׁשּבָ ת ִהוא ּבְ ִחינַת נֶפֶ ׁש ,וְ עַ ל ּכֵ ן זו ֹכִ ין
ַ
ָאז לְ נֶפֶ ׁש יְ תֵ רָ ה וְ ִהוא ּבְ ִחינַת ּדַ עַ ת.
ּוׁשבִ יתָ ה ִמּכָ ל
וְ עַ ל ּכֵ ן ָאז הּוא ּבִ ּטּול ְ
הַ ְּמלָ אכו ֹת ֶׁשהֵ ם ּבְ ִחינַת ּגּוף וְ ח ֹמֶ רּ ,כִ י
ָאז הּוא הֶ ָארַ ת הַ ּנֶפֶ ׁשּ ,בְ ִחינַת עו ֹלָ ם
הַ ּבָ א ֶׁשָאז עִ ּקַ ר הַ חַ ּיִ ים הַ ּנִ צְ ִחּיִ יםּ ,כִ י
ָאז יִ ְהיֶה עו ֹלַ ם הַ ּנְ ָׁשמו ֹת".
________________________

ט .עִ ּקַ ר הַ חַ ּיִ ים הּוא ּכְ ֶׁשהַ ּגּוף נִ ְתּבַ ּטֵ ל
וְ נִ ְכלָ ל ּבַ ּנֶפֶ ׁש עַ ד ֶׁשּזו ֹכִ ין לָ דַ עַ ת אֶ ת ה'
ְּבגּוף וְ נֶפֶ ׁש( .ג – ו)
"זֶהּו הַ ּתַ ְכלִ ית ֶׁשל יִ ְשרָ אֵ ל ֶׁשּיִ זְ ּכּו
לְ ַאחַ ר הַ ְּת ִחּיָה ֶׁשּיִ ְחיּו הַ ּמֵ ִתים ּבְ גּוף
וְ נֶפֶ ׁש וְ ָאז יִ ְהיֶה הַ ּגּוף זְַך וְ צַ ח ּבְ תַ כְ לִ ית
הַ ּזַּכּות ִּב ְב ִחינַת נֶפֶ ׁש מַ ּמָ ׁש וְ ָאז יִ ְחיֶה
חַ ּיִ ים נִ ְצ ִחּיִ ים וְ נֵדְ עָ ה אֶ ת ה' ּבְ גּוף
וְ נֶפֶ ׁש יַחַ ד וְ ָאז יִ ְתּגַּלֶ ה הָ או ֹר ֶׁשל
יקים".
עָ ִתיד ֶׁשהּוא או ֹר הַ ּגָנּוז לַ ּצַ ּדִ ִ
________________________

יּ .כָ ל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד ּכְ פִ י מַ ה ֶּׁשּיִ ּגַע
עַ ְצמו ֹ ְּבזֶה הָ עו ֹלָ ם לְ ַׁשּבֵ ר ּתַ אֲ ו ֹת הַ ּגּוף
ּולְ הַ ְכנִ יעַ הַ ּגּוף לְ גַּבֵ י הַ ּנֶפֶ ׁשּ ,כְ מו ֹ כֵ ן
יִ זְ ּכֶ ה ָאז ַאחַ ר הַ ְּת ִחּיָה לִ ְחיו ֹת חַ ּיִ ים
נִ ְצ ִחּיִ ים לְ הַ ִּכיר אֶ ת ה' ּבְ גּוף וְ נֶפֶ ׁש.
(ג – ו)

המשך מעמ' קודם חַ ס וְ ָׁשלו ֹם ,וְ ָאנּו ִמ ְתּגַּבְ רִ ין
תו' קמ"ז
ּבְ עַ ּזּות ּגָדו ֹל ּכְ נֶגְ ּדָ םֶׁ ,שּזֶהּו עַ ּזּות
ֻּׁשה ,עַ ל יְ דֵ י זֶה ָאנּו נו ְֹתנִ ין ּכִ בְ יָכו ֹל ע ֹז
ּדִ ְקד ָ
אֹלקים" .וְ עַ ל
"ּתנּו ע ֹז לֵ ִ
וְ כֹחַ לְ מַ עְ לָ הּ ,בִ בְ ִחינַת ְ
ֻּׁשה,
יְ דֵ י זֶה נִ ְתעו ֹרֵ ר לְ מַ עְ לָ ה ּבְ ִחינַת עַ ּזּות ּדִ ְקד ָ
וְ נִ ְׁשּפָ ע עָ לֵ ינּוּ ,בִ בְ ִחינַת "אֵ ל יִ ְש ֹרָ אֵ ל הּוא נו ֹתֵ ן ע ֹז
וְ תַ עֲצּומו ֹת לָ עָ ם"ֶׁ ,שהַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך מַ ְׁש ִּפיעַ עָ לֵ ינּו
ֻּׁשה ,וְ נו ֹתֵ ן לָ נּו ע ֹז וְ תַ עֲצּומו ֹת ,לַ ֲעמ ֹד
עַ ּזּות ּדִ ְקד ָ
ּכְ ֶנגֶד הָ עַ ּזּות ּדְ ִס ְטרָ א ָאחֳ רָ א ֶׁשל ּכָ ל הָ עַ ּזֵי ּפָ נִ ים
ֶׁשּבַ ּדו ֹרֶׁ ,ש ִאי אֶ ְפ ָׁשר לַ ֲעמ ֹד ּכְ נֶגְ ּדָ םּ ,כִ י ִאם עַ ל
ֻּׁשה2 ".
יְ דֵ י עַ ּזּות ּדִ ְקד ָ
המלחמה ,העזות וההסתרה של הרשעים
נגד הקדושה היא ללא גבול ,עד שאי-אפשר
להכניעם כי-אם על-ידי עזות דקדושה ,ועל-כן
דבר ראשון צריך התעוררות מלמטה להתגבר
בעזות דקדושה לעבוד את השם יתברך ולא
להתייחס למלחמתם והסתרתם ורשעותם
הנוראה נגד הקדושה.
על-ידי העבודה וההתעוררות מלמטה נמשך
עלינו מלמעלה" ,עוז ותעצומות" להתחזק
להישאר על עומדינו ולא להתבלל מהרשעים5 .

כל-אחד יכול
בכח הצדיקים כל-אחד יכול .הצדיקים הם
מתעסקים אפילו עם האנשים הנמוכים
והרחוקים מאוד להעלות אותם ולקרב אותם
להשם ית' שלב אחר שלב ,מדרגה אחר מדרגה.
מה נדרש מהמקורב? להיות עז כנמר ,לא
להתבלל ממה שעובר עליו ,לא להתבלל מחמת
שרואה שכל-כך הרבה פעמים ניסה ולא
הצליח ,הוא את עצות הצדיקים יעשה ויקיים,
ויאמין בהם בתמימות וידבוק בהם ,ועל-ידי-
זה הם ימשיכו לו כח ועזות דקדושה להתעלות
ולצאת מתאוות ושקר דמיון העולם הזה6 .

לעשות
מתורות
תפילות

עיקר-היהדות
"צְ רִ יכִ ין לִ ּזָהֵ ר ְמא ֹד ֶׁשֹּלא לְ הַ חֲ לִ יׁש לֵ ב אֶ חָ ד
ִמּיִ ְש ֹרָ אֵ לִ ,מּכָ ל ֶׁשּכֵ ן ֶׁשֹּלא לְ בַ ּיְ ׁשו ֹ .וְ זֶה עִ ּקַ ר ִאּסּור
הֶ חָ מּור ֶׁשל הַ ּמַ לְ ּבִ ין ְּפנֵי חֲ בֵ רו ֹ ּבָ רַ ּבִ ים ֶׁשאֵ ין
לו ֹ חֵ לֶ ק לָ עו ֹלָ ם הַ ּבָ אּ ,כִ י עַ ל עַ ל יְ דֵ י ֶׁש ְּמבַ ּיְ ׁשו ֹ
מַ חֲ לִ יׁש ּדַ עְ ּתו ֹ וְ יָכו ֹל לִ ּפ ֹול ִמ ְּמעַ ט עֲבו ֹדָ תו ֹ וְ יַהֲ דּותו ֹ
ֻּׁשה.
ֶׁש ְּתלּויָה ּבְ עַ ּזּות ּדִ ְקד ָ
ּכִ י עִ ּקַ ר הַ ּיַהֲ דּות ְּתלּויָה ּבְ ִה ְתחַ ּזְ קּות ֶׁש ִהוא
ּבְ ִחינַת עַ ּזּות ּדִ ְקד ָֻּׁשה ֶׁשּכָ ל ִמי ֶׁש ְּמחַ ּזֵק אֶ ת עַ צְ מו ֹ
ּבְ כָ ל ּפַ עַ ם אֲ ִפּלּו ּכְ חּוט הַ ַּשעֲרָ הּ ,כְ מו ֹ כֵ ן הּוא
נִ כְ נָס ּבִ גְ בּול הַ ְּקד ָֻּׁשה ּבִ בְ ִחינַת נֵהַ לְ ּתָ ּבְ עָ ּזְ ָך אֶ ל
ּומ ְתקָ רֵ ב יו ֹתֵ ר אֶ ל הַ ּתו ֹרָ ה וְהַ ְּת ִפּלָ ה
נְ וֵה קָ דְ ֶׁשָך ִ
ּות ִפּלָ ה
ּולְ צַ ּדִ יקֵ י אֱ מֶ ת ,וְכָ ל מַ ה ֶּׁשּזו ֹכֶ ה לְ תו ֹרָ ה ְ
יו ֹתֵ רּ ,כְ מו ֹ כֵ ן זו ֹכֶ ה לְ עַ ּזּות ּדִ ְקד ָֻּׁשה יו ֹתֵ ר וְכֵ ן חוֹזֵר
ׁשּיָכו ֹל לָ בו ֹא לְ מַ דְ רֵ גו ֹת ּגְ בו ֹהו ֹת ְמא ֹד7 ".
חָ לִ ילָ ה עַ ד ֶ
"העזים דסטרא אחרא" נוהגים לילך ולזלזל
בעבודתם של אחרים בעזות מצח.
אך חלילה מלזלזל באף-אחד כי לכל-אחד יש
דרך משלו שכך הוא זוכה להתקרב להשם
יתברך ,לכל אחד יש את הקשר שלו לה' כפי מה
שהוא וחלילה להתערב למי שיהיה בעבודתו.
כי כל-אחד הקשר שלו להשם יתברך ,הפתח,
האור ,החיות שעל-ידו הוא זוכה לקצת
מהקצת של קירבת ה' ,הוא עולם מלא ,הוא
נבנה בהמון מסירות נפש ,בהמון עזות-
דקדושה ,ועל-ידי זה הפתח הוא יכול לעלות
למדרגות גבוהות מאוד מאוד!!!
______________________________
 .1לקוטי עצות – עזות .2 .הלשון בתורה .3 .ליקוטי
הלכות יו"ד  -הלכות ביצים הלכה דְּ .4 .ת ִהּלִ ים 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.

ותורני ותלמדני תמיד בכל עת שאזכה לידע תמיד איך להתנהג עם
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
דקליפה .ותחזקני ותאמצני בעבודתך ,ותמשיך עלי כח וגבורה דקדושה
מאתך ,ותשפיע עלי עזות דקדושה מאתך .ואזכה על ידי העזות דקדושה
(לקוטי תפילות ח"א – ל)
להתקרב לעבודתך ולתורתך וליראתך באמת.

________________________

יא .עַ ל יְ דֵ י ְקד ַֻּׁשת הַ ַּׁשּבָ ת ָאנּו יְ כו ֹלִ ין
ּגַם לְ הַ ְמ ִׁשיְך ְקד ַֻּׁשת ַׁשּבָ ת עַ ל ֵׁש ֶׁשת
ֹלׁשים וְ תֵ ַׁשע
יְ מֵ י הַ ח ֹל ּולְ קַ ּדֵ ׁש אֶ ת הַ ְּׁש ִ
ְמלָ אכו ֹת ֶׁשל יְ מֵ י הַ ח ֹל ֶׁשּיִ ְהיֶה ּבִ בְ ִחינַת
ְקד ַֻּׁשת ַׁשּבָ ת ּבִ בְ ִחינַת טַ "ל או ֹרו ֹת.
"הַ ל"ט ְמלָ אכו ֹת ִמ ִּמ ְׁשּכָ ן ּג ְַמרִ ינָן לְ הּו
לְ הו ֹרו ֹת ֶׁשל"ט ְמלָ אכו ֹת ֶׁשל יִ ְשרָ אֵ ל
ֻּׁשה
עַ ם קָ דו ֹׁש צְ רִ יכִ ין לִ ְהיו ֹת ּבִ ְקד ָ
ּגְ דו ֹלָ ה ּבִ בְ ִחינַת ְמלֶ אכֶ ת הַ ִּמ ְׁשּכָ ן".
________________________

יבְ .קד ַֻּׁשת ַׁשּבָ ת זו ֹכִ ין ּכְ פִ י מַ ה ֶּׁשּזו ֹכִ ין
לְ קַ ּדֵ ׁש ִּבימֵ י הַ ח ֹל( .ג – ו)
"ׁשּיִ ְהיֶה ּכָ ל ְּתׁשּוקָ תו ֹ וִ יגִ יעָ תו ֹ
ֶ
ְּבכָ ל יְ מֵ י הַ ח ֹל ֶׁשהֵ ם ּבְ ִחינַת יְ מֵ י
הָ עו ֹלָ ם הַ ּזֶה ,לְ הַ כְ נִ יעַ ּולְ בַ ֵּטל הַ ּגּוף
וְ הַ ח ֹמֶ ר לְ גַּבֵ י הַ ּנֶפֶ ׁש ֶׁשּיִ ְהיֶה הַ ּגּוף
נִ ְכלָ ל ְּבהַ ּנֶפֶ ׁש ֶׁשּזֶהּו ּבְ ִחינַת ּכְ לָ לִ ּיּות
ֵׁש ֶׁשת יְ מֵ י הַ ח ֹלּ ,בְ ַׁשּבָ תּ ,כְ לָ לִ ּיּות יְ מֵ י
הָ עו ֹלָ ם הַ ּזֶה ּבָ עו ֹלָ ם הַ ּבָ א".

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)

אֵ לִ ּיָהּו ֹלא מֵ תּ ,כִ י זָכָ ה לְ רֶ כֶ ב אֵ ׁש וְ סּוסֵ י אֵ ׁש לְ הַ כְ נִ יעַ הָ רַ ע ֶׁשּלָ הֶ ם ...וְ זֶה רו ִֹאין ְּביו ֹתֵ ר עַ ל
יקים אֲ ִמ ִּתּיִ ים
ּומּמֶ ּנּו נִ לְ מָ ד לְ כָ ל הַ ּצַ ִּד ִ
יְ דֵ י אֵ לִ ּיָהּו ֶׁשֹּלא מֵ ת ּכְ לָ ל וְ הּוא חַ י וְ קַ ּיָם לְ עו ֹלָ םִ ,
ֶׁשַאף עַ ל ּפִ י ֶׁשּמֵ תּו וְ נִ ְקּבְ רּו הֵ ם חַ ּיִ ים וְ קַ ּי ִָמים לְ עו ֹלָ םּ .וכְ מו ֹ ֶׁשּכָ תַ ב אֲ דוֹנֵנּו מו ֹרֵ נּו וְ רַ ּבֵ נּו
זִ כְ רו ֹנו ֹ לִ בְ רָ כָ ה עַ ל מַ אֲ מַ ר רַ ּבו ֹתֵ ינּו זִ כְ רוֹנָם לִ בְ רָ כָ ה ,אֵ ין ָאדָ ם מֵ ת וַחֲ ִצי ּתַ אֲ וָתו ֹ ְּביָדו ֹ וְ כּו',
(סימָ ן קמד) ,הַ יְ נּו מֵ ַאחַ ר ֶׁשּבֵ רַ ר הַ ְמדַ ּמֶ ה ֶׁש ָּׁשם ּכָ ל הַ ּתַ אֲ וו ֹת הַ ְּבהֵ ִמּיו ֹת עַ ד ֶׁשהָ יָה
עַ ּיֵן ָׁשם ִ
ּגַם חֲ ִצי ּתַ אֲ וָתו ֹ ּבְ יָדו ֹּ ,בְ וַּדַ אי אֵ ינו ֹ מֵ ת.
(לקוטי הלכות  -חו"מ  -שלוחין  -ה)

קנ"ה – אריכת אפים ע"י ארץ ישראל
...ומחיוב הטבע הזאת הנראה לעינינו מדברים הגשמיים ,תבין
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,
ולהיפוך אנחנו העם הנבחר מכל העמים ,ידע הבורא יתברך
מראש ,אשר לא נצליח ונעשה פרי בעבודותינו אותו ,רק בארץ
הנבחר הזאת ,ואין מסוגל ומוטבע לתחייתינו בחיים הנצחיים,
ולהתענג בנועם עונג תענוגותיו עד בלי די ,זולת הארץ הנבחר
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.

"הטיבה ברצונך עימי ,ותן לי ברחמים וחסד ובמתנת
חנם ,שאזכה מהרה לבוא לארץ ישראל ,לארץ הקדושה.
הארץ אשר ירשו אבותינו ,הארץ אשר כל הצדיקים
אמתיים נכספה וגם כלתה נפשם להיות שם .ורובם באו
לשם ותקנו שם מה שתקנו ופעלו שם מה שפעלו וזכו
שם למה שזכו ,הכל על ידי קדושת ארץ ישראל ,שהיא
נקודה הקדושה של כל העולם.
אשר טרח ויגע אברהם אבינו עליו השלום ימים ושנים
הרבה מאד ,והביט וראה והבין וחקר וחקק וחצב ומדד
ושקל ומנה ,עד שגלה לו השם יתברך את הארץ הקדושה
הזאת שהיא יסוד נקודת הקדושה ,יסוד האמונה.
והבטיחו להנחיל אותה לזרעו אחריו לדורותם" .
(לקוטי תפילות ח"א  -פ"ד – על תורה קמ"ה)

(ביאור הליקוטים על התורה)

ְמב ֹוָאר ְּבעִ נְ יַן מַ עֲלַ ת אֲ רִ יכַ ת אַ ּפַ יִ ם ּבְ דִ בְ רֵ י רַ ּבֵ נּו ז"ל (ּבְ ִסימָ ן קנ"ה)
ּבַ ּמַ אֲ מָ ר הַ ּמַ ְת ִחיל ,עַ ְּצבּות ִהיא ִמּדָ ה רָ עָ ה ְמא ֹד וְ כּו' ,עַ ּיֵן ָׁשם ּכָ ל
הָ עִ נְ יָן עַ ד הַ ּסו ֹףּ ,כִ י הּוא ּדֶ רֶ ְך נִ פְ לָ א לַ עֲבו ֹדַ ת הַ ּבו ֹרֵ א ,וְ ִאם ִּת ְסּתַ ּכֵ ל
יטבּ ,תּוכַ ל לְ קַ ּבֵ ל ִמ ָּׁשם עֵ צו ֹת נִ ְפלָ או ֹת וְ ִה ְתחַ ּזְ קּות ּגָדו ֹל
ּותעַ ּיֵן ָׁשם הֵ ֵ
ְ
ְמא ֹד ְּבלִ י ִׁשעּור לַ עֲבו ֹדָ תו ֹ יִ ְתּבָ רַ ְך.
וְ הַ ּכְ לָ לֶׁ ,שָאדָ ם צָ רִ יְך לְ ִה ְתּדַ ּבֵ ק ּבְ ִמּדו ֹתָ יו ֶׁשל הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך ,וְ עַ ל ּכֵ ן
צָ רִ יְך לִ רְ או ֹת ֶׁשּיִ ְהיֶה לו ֹ ִמּדַ ת אֲ רִ יכַ ת אַ ּפַ יִ םּ ,דְ הַ יְ נּו ֶׁשּיַאֲ רִ יְך אַ ּפו ֹ עַ ל
ּכָ ל ּדָ בָ ר וְ ֹלא יִ כְ ע ֹס וְ ֹלא י ְַקּפִ יד עַ ל ׁשּום ּדָ בָ ר וְ ֹלא יִ ְסּתַ ּכֵ ל עַ ל ׁשּום
ְמנִ יעָ ה ּובִ לְ ּבּול ּבַ עֲבו ֹדָ תו ֹ ,הֵ ן ְמנִ יעו ֹת ּובִ לְ ּבּולִ ים וְ עִ ּכּובִ ים וִ יּסּורִ ים
ּוקרו ֹבָ יו או ֹ ִמ ְּׁשָאר
ֶׁשּיֵׁש לו ֹ ִמּבְ נֵי הָ עו ֹלָ םּ ,כְ גו ֹן מֵ ָאבִ יו וְ חו ְֹתנו ֹ וְ ִא ְׁשּתו ֹ ְ
ּבְ נֵי הָ עו ֹלָ םּ ,כַ אֲ ֶׁשר יָדּועַ וְ רו ִֹאין ּבְ חּוׁשֶׁ ,שּבְ כָ ל ּפַ עַ ם ֶׁשאֵ יזֶה ָאדָ ם ּכָ ל
ֶׁשהּוא רו ֹצֶ ה לִ ּכָ נֵס ּבַ עֲבו ֹדַ ת ה' לְ הַ ְת ִחיל לְ ִה ְתּפַ ּלֵ ל ּבְ כַ ָּונָה וְ כּו' וְ כַ ּיו ֹצֵ א
ּבָ זֶהּ ,תֵ כֶ ף יֵׁש לו ֹ ְמנִ יעו ֹת רַ ּבו ֹת ּבְ לִ י ִׁשעּור ,וְ צָ רִ יְך ּכָ ל אֶ חָ ד לִ ְהיו ֹת עַ ז
ּכַ ּנָמֵ ר וְ כּו' וְ גִ ּבו ֹר ּכָ אֲ רִ י לַ עֲשו ֹת רְ צו ֹן ָאבִ יו ֶׁשּבַ ָּׁשמַ יִ ם ,לְ ִה ְתּגַּבֵ ר ּכְ ֶנגֶד
ּכָ ל הַ ְמנִ יעו ֹת וְ לַ ֲעב ֹר עֲלֵ יהֶ ם ,וְ לִ בְ לִ י לְ ִה ְסּתַ ּכֵ ל עֲלֵ יהֶ ם ּכְ לָ לּ ,ולְ ִה ְתחַ ּזֵק
ּות ִפּלָ ה ּבְ כַ ָּונָה ּובְ כ ֹחַ וְ כּו'.
ְמא ֹד לַ עֲשו ֹת אֶ ת ֶׁשּלו ֹ ,לַ ֲעס ֹק ּבְ תו ֹרָ ה ְ
וְ כֵ ן אֲ פִ ּלּו הַ ּבִ לְ ּבּולִ ים ֶׁשּיֵׁש לו ֹ מֵ עַ ְצמו ֹ מַ ה ֶּׁשהַ ּתַ אֲ וו ֹת וְ הַ ּמַ חֲ ָׁשבו ֹת
רָ עו ֹת וְ זָרו ֹת רו ֹדְ פִ ין או ֹתו ֹ ּבְ כָ ל עֵ ת ּובִ פְ רָ ט ּבִ ְׁשעַ ת הַ ְּתפִ ּלָ ה וְ יֵׁש לו ֹ

ה

יִ ּסּורִ ים ּגְ דו ֹלִ ים מֵ הֶ ם ,הָ עִ ּקָ ר הּוא ּבְ ִחינַת אֲ רִ יכַ ת אַ ּפַ יִ ם ֶׁשהּוא ּבְ ִחינַת
יקים
אֱ מּונָה ,הַ יְ נּו ֶׁשּיִ ְהיֶה לו ֹ אֱ מּונָה ְׁשלֵ מָ ה ּבְ הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך ּובְ צַ ּדִ ִ
ּוכְ ֵׁשרִ ים אֲ ִמ ִּתּיִ ים ,וְ יִ ְתחַ ּזֵק ּבַ עֲבו ֹדָ תו ֹ וְ ֹלא יִ ּפ ֹל ִמּׁשּום ּדָ בָ ר.
וְ אֵ יְך ֶׁשהּוא אֵ ין יֵאּוׁש ּבָ עו ֹלָ ם ּכְ לָ ל ,וְ כָ ל הַ ּי ִָמים אֲ ֶׁשר הּוא חַ י עַ ל ּפְ נֵי
הָ אֲ דָ מָ ה הּוא צָ רִ יְך לְ ִה ְתחַ ּזֵק לְ הַ ְת ִחיל ּבְ כָ ל ּפַ עַ ם מֵ חָ דָ ׁש וְ ַאל יִ ּפ ֹל
לְ זִ ְקנָה ּדְ ִס ְטרָ א ַאחֲ רָ א ּכְ לָ לּ ,כִ י ּכָ ל הַ ּנְ פִ ילו ֹת ֶׁשּבָ עו ֹלָ ם הֵ ם ִמ ְּב ִחינַת
ּובמַ ע ֲָש ֹיו
זִ ְקנָה ּדְ ִס ְטרָ א ַאחֲ רָ אֶׁ ,שּנִ דְ מֶ ה ּבְ עֵ ינָיו ֶׁשּכְ בָ ר נִ זְ קַ ן ּבַ חֲ טָ ָאיו ְ
ֶׁשרָ גִ יל ּבָ הֶ ם ,עַ ד ֶׁש ִאי אֶ פְ ָׁשר לו ֹ לָ צֵ את מֵ הֶ ם ְּבׁשּום א ֹפֶ ן ח"וּ ,ובֶ אֱ מֶ ת
ּובכָ ל ָׁשעָ ה יֵׁש ּכ ֹחַ
הּוא צָ רִ יְך לֵ ידַ ע ּולְ הַ אֲ ִמין ֶׁשּבְ כָ ל יו ֹם ּובְ כָ ל עֵ ת ְ
ֲש ֹה ּבְ רִ ּיָה חֲ דָ ָׁשה מַ ּמָ ׁשִּ ,כי הַ ֵּׁשם
ּבְ יַד הָ ָאדָ ם לְ ִה ְתחַ ּדֵ ׁש וְ לִ ְהיו ֹת ַנע ֶ
יִ ְתּבָ רַ ְך עו ֶֹש ֹה חֲ דָ ׁשו ֹת ּבְ כָ ל עֵ ת וְ אֵ ין יו ֹם וְ אֵ ין ָׁשעָ ה ּדו ֹמֶ ה לַ חֲ בֵ רו ֹ
וְ כּו' ,עַ ל ּכֵ ן צָ רִ יְך לְ ִה ְתחַ ּזֵק ּבְ כָ ל ּפַ עַ ם מֵ חָ דָ ׁש ּולְ הַ ְת ִחיל ְּבכָ ל יו ֹם
מֵ חָ דָ ׁש ,וְ לִ ְפעָ ִמים ּגַם ּבְ יו ֹם אֶ חָ ד צְ רִ יכִ ין לְ הַ ְת ִחיל ּכַ ּמָ ה ְּפעָ ִמים,
ּובכָ ל ָׁשעָ ה
וַאֲ פִ ּלּו ִאם יִ ְהיֶה ּכַ ְך זְ מַ ן ָארו ְֹך יִ ְהיֶה אֵ יְך ֶׁשּיִ ְהיֶהְּ ,בכָ ל עֵ ת ְ
צָ רִ יְך לְ הַ זְ ּכִ יר אֶ ת עַ ְצמו ֹ ּבְ הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך וְ לִ ְׁשּכ ֹחַ לְ ג ְַמרֵ י ּכָ ל מַ ה ֶּׁשעָ בַ ר
עַ ד הֵ ּנָה ּולְ הַ ְת ִחיל מֵ עַ ּתָ ה מֵ חָ דָ ׁש מַ ּמָ ׁש ּכָ ל מַ ה ֶּׁשּיּוכַ ל ,וְ ַאל יִ ְסּתַ ּכֵ ל
יׁשת הַ ּדַ עַ ת ּכְ לָ ל.
עַ ל ׁשּום ּבִ לְ ּבּול וַחֲ לִ ַ

תורה שלא לשמה

רב הק' ר' ייבי זצ"ל נתגדל על ברכי אביו
הזקן זה שקנה חכמה מו"ה יהודה לייב
זצ"ל מגיד מישרים דק"ק אוסטראה הבירה,
אח"כ גם מילא את מקום אביו כשהיה בן י"ז
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
עולם כאשר נראה מספרו הק' "הרב ייבי" על
חידושי גפ"ת.
בהיותו כבן שלש-עשרה שנה החל לדבר סרה על
הלאנד-רבנים (רבני המדינה) דאוסטראה ,שהיו
בזה הזמן ,מובן מאליו שהם היו רמי מעלה כי
אוסטראה היתה אז עיר ואם בישראל כמעט
בכל מדינות וואלין .אך הרב ייבי לא שעה אל
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.
אביו ,הה"מ ר' יודא לייב ז"ל ,שהיה אז מגיד
מישרים באוסטראה ירא מאוד לנפשו כאשר
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'
דמעזריטש יגיד מוסר לבנו הרב ייבי ,ויוכיח
אותו על ככה ,על שדיבר בהם סרה.
כאשר בא ר' יביי לפני המגיד הק' ממעזריטש
פנה אליו המגיד והוכיחו מדוע הוא דובר כך על
הרבנים .ענה לו ר' יביי בענוותנותו" ,האיך לא
אדבר בהם ,שהם לומדים תורה שלא לשמה".
שאל אותו עוד ,ראשית מניין הוא יודע זאת,
ושנית למה איכפת לו ,הלא ישנו כמה רבנים
וגם אביו ז"ל המוכיח ,ועליהם מוטל דבר זה
ולא לו צעיר לימים .ענה שוב בגודל ענוותנותו,
הלא הם גורמים לו בזה בלבול הדעת ולכן נוגע
הדבר אליו ,שאלו ֹ המגיד האיך הרבנים גורמים
לו בלבול הדעת בזה שהם לומדים תורה שלא
לשמה ,ענה ר' יביי וסיפר" :הלא כאשר קמתי
חצות לילה לטבול עצמי בנהר תחת הקרח ,בא
אלי היצה"ר והראה לי מש"ס בבלי וירושלמי

(ליקוטי הלכות או"ח  -תפילין – ה)

סיפור
ומהפוסקים ראשונים ואחרונים שאסור לי לילך
לטבול משום שאסור לת"ח לצאת יחידי בלילה,
ושנית שמאבד עצמו לדעת בהלכו תחת הקרח
לבדו ובקל ח"ו יוכל להשבור הקרח ויטבע ח"ו,
ועוד טענות כאלו .והנה תהילה לשמו יתברך
לא שמעתי אליו וטבלתי עצמי תחת הקרח ג'
פעמים ,והראתי לו אשר חסדי ה' ,אינני מאבד
עצמי לדעת רק אדרבה מועיל לי מאוד ללמוד
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?"
בנתיים באוסטראה חיפשו הרבנים את ר'
יביי להזמינו לדין ולא מצאוהו כמובן כי היה
במעזריטש .כעבור תקופת מה נשקט הרעש
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.

זאת חוקת התורה

פרשת-השבוע 

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

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

(פסיקתא רבתי  -י"ד)

.

כלליות התורה נקראת חוקה
_______________________________
ּפֵ רֵ ׁש רַ ִּׁש"י ּבְ רֵ יׁש ּפָ רָ ַׁשת חֻ ּקַ ת ,לְ פִ י ֶׁשהַ ָּשטָ ן
וְ אֻ ּמו ֹת הָ עו ֹלָ ם מו ֹנִ ין אֶ ת יִ ְש ֹרָ אֵ ל מַ ה ּטַ עַ ם יֵׁש
ּבְ ִמ ְצוָה זו ֹ וְ כּו'ֶׁ .שרו ִֹצין לְ הו ֹנו ֹת ּולְ הַ ְטעו ֹת אֶ ת
יִ ְש ֹרָ אֵ ל לְ הַ רְ ִחיקָ ם מֵ הַ ּתו ֹרָ ה וְ הַ ִּמ ְצוו ֹת מֵ חֲ מַ ת
ֶׁשאֵ ין יו ֹדְ עִ ין טַ עֲמֵ י הַ ִּמ ְצוו ֹת וְ כּו' ,עַ ל ּכֵ ן ְצרִ יכִ ין
לַ הֲ ִׁשיבָ ן ּגְ זֵרָ ה ָּגזַרְ ִּתי חֻ ּקָ ה חָ קַ ְק ִּתי אֵ ין לְ ָך רְ ׁשּות
לְ הַ רְ הֵ ר ַאחֲ רֶ יהָ ּ ,כִ י ּכְ לָ לִ ּיּות הַ ּתו ֹרָ ה נִ ְקרֵ את ּגַם
ּכֵ ן חֻ ּקָ הּ ,כְ מו ֹ ֶׁשּכָ תּוב" ,אֵ ּלֶ ה הַ ִּמ ְצו ֹת וְ הַ חֻ ִּקים
יׁשת
וְ כּו'"ּ .וכְ מו ֹ ֶׁשּפֵ רֵ ׁש רַ ִּׁש"י ָׁשם ּכְ גו ֹן לְ בִ ַ
ַׁשעַ ְטנֵז וַאֲ כִ ילַ ת חֲ זִ יר וְ כּו'.
(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,ועל ידי זה תבואו למדריגה הזאת ,ומפרש
"ויקחו אליך" שהקדוש ברוך הוא אמר למשה
שכל ישראל יקחו עצמם אליך ויתאחדו בך
כאיש אחד ואתה הוא הצדיק הכולל את כולם
תפעול במסירת נפש ובאחדותך שתהא פרה
אדומה דהיינו אדומה הם הדינים הנקראים
אדום ע"ש אם יהיה חטאיכם כשנים כו'
תגרום שתהא תמימה שתהפכה לרחמים
גדולים שיהא הכל בתמימות ושלימות.
(נועם אלימלך  -חוקת)

לפעמים מעשי הצדיק סתומים ואעפ"כ
אסור להרהר אחריו
_______________________________
זאת חקת התורה :ויש לדקדק דהווה ליה
למימר זאת חוקת הטהרה כמו זאת חוקת
הפסח? וראיתי שכבר העיר האור החיים בזה.
ונ"ל ,דהנה האדם השלם שתיקן נשמתו נקרא
תורה כי נכלל בו התורה הקדושה ,כי כמו
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.
והנה התורה הקדושה הורה לנו שיש מצות
נגלים ומפורשים טעמיהם ,ויש מצות סתימות
כגון מצות פרה ,וכולן שווין וצריכין אנו
לשמור את כולן אפילו אם לא נדע טעמיהם,
כמו כן הצדיק שבדור שמכונה בשם תורה
לפעמים מעשיו סתומים ואעפי"כ אסור
להרהר אחריו ,כי הצדיק הנ"ל כל דרכיו
משפט וכל מעשיו לשמים.
וזה פירוש הפסוק "זאת חוקת התורה" :ולזה

.

(אור לשמים  -חוקת)

.

תורת ה' מטהרת
_______________________________
עתה בעוונותינו הרבים שחרב בית המקדש
אין לנו טהרה אלא כשאנו לומדים ועוסקים
בתורת פרה ובמצוותיה על ידי זה אנו נטהרין.
וזה פירוש הפסוק "זאת חוקת"  -דהיינו מצות
פרה שהיא חוקה והיא כדי לטהר" ,התורה
אשר צוה ה' לאמר"  -רצה לומר שתאמרו
ותעסקו בתורת ה' הוא גם כן מטהר.
וזה שקאמר המדרש "ויקחו אליך" רמז
שכל הפרות בטילות ושלך קיימת ,רצה לומר
שאפילו בזמן הזה שאין לנו פרה ,שלך קיימת.
פירוש "שלך" היינו התורה שנקרא על שמך
כמו שאמר הכתוב" :תורת משה עבדי" ,ועל
ידי תורתך שיתעסקו יוטהרו.
(מאור ושמש  -חוקת)

.

_______________________________ה'
האדם צריך לקיים את המצוות כי כך רצון
זאת חקת התורה אשר צוה ה' לאמר :הכלל,
כי טעמי התורה והמצות הם נעלמים מכל
האדם ,רק האדם צריך לעשות ולקיים כל
התורה מחמת ציווי ה' עליו לעשותם ולקיימם.
וזהו הרמז "זאת חוקת התורה" ,כל התורה
והמצות הם חקים אצלינו ,כי אין נגלה לנו
שום טעם מהמצות ,רק עיקר קיום התורה
והמצות יהיה מחמת "צוה ה' לאמר" ,מחמת
צווי ה' עלינו לעשות אנו מחויבים לעשותם
ולקיימם.
ובזה יבואר מה שצוה לעשות פרה לטהר
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
מניח ויש מלחמה תמיד בין הנשמה והחיות
עם הגוף והאדם הזוכה מנצח את הגוף לעשות
כרצון הנשמה.
ולמה זה הגוף אינו רוצה לקיים התורה
והמצות מפני שאין משיג טעמי התורה
והמצות ,כי אם היה יודע טעמי התורה
והמצות היה הגוף גם כן רוצה לקיים המצות,
רק שאינו יודע טעמי התורה והנשמה נחצבת
מתחת כסא הכבוד ומשיגה טעמי תורה
והמצות לכך רוצה תמיד לעשותם ולקיים בלי
שום הפסק רגע .ואדם הזוכה מגבר הנשמה
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.

געגועים

לרבינ ּו

נוסעים לראש השנה לצדיקים
האמתיים ושם נכללים הנפשות
באהבה רבה ,באחווה ,ברעות,
"כאיש אחד בלב אחד" וממתיקים
את כל הדינים בפרט ובכלל מכלל
עם ישראל...
ועזרנו ברחמיך הרבים שנזכה
לנסוע לצדיקים אמתיים על
ראש השנה ,ושם יהיו נכללים
כל נפשותינו יחד בכלליות גדול
ובאהבה רבה .ונזכה לאהבת
החברים ,שיהיה בינינו שלום ואהבה
גדולה באמת ,עד שנהיה כולנו נכללים
יחד באהבה ואחווה ורעות בתוך נפשות
הצדיקים האמתיים תמיד ,ובפרט
בימי ראש השנה הקדושים .ונזכה
להיכלל יחד בתוך האבן שתיה ,בתוך
קדשי קדשים ,בתוך השכל הכולל
שהוא חכמה עילאה .ועל ידי זה יהיו
נמתקין כל הדינים וכל הצמצומים
מעלינו ומעל כל עמך בית ישראל.
וכל מקום שנמצא איזה צמצום ודין
וגזרה שאינה טובה על עמך ישראל
בכלל או בפרט ,הכל יהיה נמתק
ונתבטל על ידי אור השכל הכולל
השכל העליון היוצא מבית ה' ,ויהיו
נמתקין כל הדינים בשורשן.
(לקוטי תפילות ח"א – ס"א)

תורה קמ"ט -חצות

ִקימַ ת חֲ צו ֹת הּוא הַ ְמּתָ קַ ת
הַ ּדִ ינִ ים וְ הּוא ְמסֻ ּגָל ּכְ מו ֹ ִּפ ְדיו ֹן.

(קדושת לוי  -חוקת)
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