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ַ...אף עַ ל ּפִ י כֵ ן אֶ רְ אֶ ה לִ כְ ּת ֹב לְ ָך ּבְ כָ ל ּפַ עַ ם ּדִ בְ רֵ י אֱ מֶ ת מַ ה ֶּׁשּיַזְ ִמין הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך ּבְ יָדִ י וְ כָ ל אֲ ֶׁשר ַי ֲעב ֹר
ּתַ חַ ת ֵׁשבֶ ט הַ ּקֻ לְ מו ֹס יִ ְהיֶה ק ֹדֶ ׁשּ ,כִ י ּכָ ל ּדְ בָ רַ י נו ֹבְ עִ ים וְ יו ְֹצ ִאים מֵ רַ ּבֵ נּו זִ כְ רו ֹנו ֹ לִ בְ רָ כָ ה מֵ הַ ּנַחַ ל נו ֹבֵ עַ וְ כוּ'.
"ּוׁשַאבְ ּתֶ ם מַ יִ ם ּבְ ָשֹשֹו ֹן ִמּמַ עַ יְ נֵי הַ יְ ׁשּועָ ה"ּ ,כִ י הֵ ם
וְ דַ ע ְּבנִ י ֶׁשעַ ל ּכָ ל ּדִ בְ רֵ י רַ ּבֵ ינּו זִ כְ רו ֹנו ֹ לִ בְ רָ כָ ה נֶאֱ מַ ר ְ
מַ ְעיְ נֵי הַ יְ ׁשּועָ ה מַ ּמָ ׁש ּכְ מו ֹ מַ עְ יָן ֶׁשאֵ ינו ֹ נִ ְפ ָסק לְ עו ֹלָ םּ ,כֵ ן ּדְ בָ רָ יו חַ ּיִ ים וְ קַ ּי ִָמים וְ נֶחֱ מָ דִ ים וְ נֶאֱ מָ נִ ים לָ עַ ד
ּולְ עו ֹלְ מֵ י עו ֹלָ ִמים ,וְ עֵ צו ֹתָ יו וִ יׁשּועו ֹתָ יו אֵ ינָם ּכָ לִ ים לְ עו ֹלָ ם ,וְ תָ ִמיד ּתּוכַ ל לְ חַ ּזֵק עַ צְ ְמָך ּבִ דְ בָ רָ יו הַ ּנו ֹרָ ִאים
אֵ יְך ֶׁשהּואִּ ,כי הּוא הֵ ִאיר ּבָ נּו ּגְ דֻּלַ ת הַ ּבו ֹרֵ א יִ ְתּבָ רַ ְך וַחֲ ָסדָ יו וְ רַ חֲ מָ יו הַ ּגְ דו ֹלִ ים הַ ְמרֻּבִ ים אֲ ֶׁשר ּבָ הֶ ם עו ֹלָ ם
נו ָֹׁשעִּ ,כי ּבו ֹ יִ ְש ֹמַ ח לִ ּבֵ נּו ִמּכָ ל הַ ְּמקו ֹמו ֹת ֶׁשאֲ נ ְַחנּו ָׁשם ,נָגִ ילָ ה וְ נִ ְש ְֹמחָ ה ּבו ֹ ּובִ יׁשּועָ תו ֹ ּתָ ִמיד.
ָאביָך הַ ּמֻ כְ רָ ח לְ קַ ּצֵ ר ּולְ סַ ּיֵם ִמּפְ נֵי ּכְ בו ֹד ֵׁשם קָ דְ ׁשו ֹ ּכִ י לא י ְַסּפִ יקּו ַאלְ פֵ י אֲ לָ פִ ים וְ רִ ּבֵ י רְ בָ בו ֹת
ִּד ְברֵ י ִ
יְ ִריעו ֹת לְ בַ אֵ ר וְ לִ גְ מ ֹר מַ ה ֶּׁשּיֵׁש לְ דַ ּבֵ ר ּבְ ז ֹאת ֶׁש ִה ְתחַ לְ ִּתי לִ כְ נ ֹס ּבָ ּה ּכִ י לִ ּגְ דּולָ תו ֹ אֵ ין חֵ קֶ ר וְ דַ י בָ זֶה כָ עֵ ת
ּומצַ ּפֶ ה לִ ְׁשמו ֹעַ הַ ּטו ֹב ִמ ְּמָך.
ּומ ְתּפַ ּלֵ ל ּבַ עֲדְ ָך ְ
וְ הָ יָה זֶה ָׁשלו ֹם ְּכנַפְ ֶׁשיךָ ֶונֶפֶ ׁש ָאבִ יָך הַ דו ֹרֵ ׁש ְׁשלו ְֹמָך ִ
(עלים לתרופה – י"א)

תורה רכ"ח – כשהקב"ה מסתכל בנשמה



ֱמת גם ללא שלווה
לבחור ָּבא ֶ
"ּדַ ע ֶׁשּכְ ֶׁשהַ ּקָ דו ֹׁש ּבָ רּוְך הּוא ִמ ְסּתַ ּכֵ ל ּבַ ּנְ ָׁשמָ ה
ֶׁשּתּוכַ ל לְ הַ חֲ זִ יר ּבְ נֵי ָאדָ ם ּבִ ְתׁשּובָ ה וְלַ ֲעשֹו ֹת ּגֵרִ ים,
אֲ זַי הּוא יִ ְתּבָ רַ ְך ּבְ עַ צְ מו ֹ ּכִ בְ יָכו ֹל ְמבַ ּקֵ ׁש וְרו ֹאֶ ה
ֶׁשּיִ ְהיֶה מַ חֲ ֹלקֶ ת עָ לָ יוּ ,כִ י 'אֵ ין ְמקַ ּבְ לִ ין ּגֵרִ ים לִ ימו ֹת
הַ ּמָ ִׁשיחַ וְֹלא ּבִ ימֵ י ְׁשֹלמ ֹה' ִ 1מּׁשּום ׁשֻ לְ חַ ן ְמלָ כִ ים',
ּכִ י ָאז אֵ ינָן ִמ ְתּגַּיְ רִ ין מֵ ַאהֲ בָ ה ,רַ ק מֵ חֲ מַ ת ֶׁשרו ִֹאין
ּגְ דֻוּלַ ת יִ ְש ֹרָ אֵ ל ,וְעִ ּקַ ר הַ ּגֵרִ ים הּוא ּכְ ֶׁש ִּמ ְתּגַּיְ רִ ין
חּופים ּבְ ע ֹונִ י ָוד ֹוחַ ק...
ּבְ עֵ ת ֶׁשּיִ ְש ֹרָ אֵ ל ְס ִ
וְ עַ ל ּכֵ ן ְּבהֶ ְכרֵ חַ ֶׁשּיִ ְהיֶה מַ חֲ ֹלקֶ ת עַ ל ִמי ֶׁשּמַ חֲ זִ יר
ּומ ַגּיֵר ּגֵרִ יםּ ,כְ דֵ י ֶׁשֹּלא יִ ְהיֶה
מּוטב ְ
ְּבנֵי ָאדָ ם לְ ָ
לו ֹ ׁשּום ַׁשלְ וָהּ ,כִ י ָאז ִמי ֶׁש ִּמ ְתקָ רֵ ב אֵ לָ יו הּוא
ּבֶ אֱ מֶ ת ,וַאֲ זַי יָכו ֹל לְ ַגּיֵר ּגֵרִ ים ּבֶ אֱ מֶ ת ֹלא ִמּׁשּום
ָׁשלו ֹם ָונַחַ ת".

בעל כח
יש נשמה בעלת כח ויכולת ,היכולה להרים
נשמות נמוכות ופחותות ולקרבם להשם ית',
להרים נשמות מעמקי שאול תחתיות לקרבם
ולהאיר בהם את נועם אור ה'.
אולם על זה הצדיק עוברים קשיים ,ביזיונות,
מחלוקת ,כך שאין לו שום שלווה ורוגע וכל-
זה כדי שהמתקרב יתקרב באמת ,מתוך רצון
אמיתי לזכות להתקרב להשם ית' ,ללא שום
שיקולים רווחיים או מטרה אחרת.

בכל דור
"אין דור יתום" ובכל דור נמצאים צדיקים,
כשרים ויראים ,נשמות גדולות ,שבכוחם
להחזיר את כל העולם כולו למוטב .עלינו

התפקיד לראות להרבות שלום ולברוח מאוד
מאוד ממחלוקת בכדי לא להפריע ולקלקל
חלילה לצדיקים הגדולים האלו.
"עִ ּקַ ר הּוא הַ ָּׁשלו ֹםּ ,כִ י ּבְ וַּדַ אי ּבְ כָ ל ּדו ֹר נִ ְמצָ ִאים
יקים אֲ ִמ ִּתּיִ ים ּוכְ ֵׁשרִ ים אֲ ִמ ִּתּיִ יםּ ,כִ י אֵ ין ּדו ֹר
צַ ּדִ ִ
יָתו ֹם וְ כָ ל צַ ּדִ יק וְ צַ ּדִ יק ּבְ דו ֹרו ֹ ּבְ וַּדַ אי יֵׁש לו ֹ ּכ ֹחַ
מּוטב ,וְ עִ ּקַ ר הַ ְּמנִ יעָ ה
לְ הַ חֲ זִ יר ּכָ ל הָ עו ֹלָ ם ּכֻּלו ֹ לְ ָ
הּוא רַ ק מֵ חֲ מַ ת ּג ֹודֶ ל הַ ּמַ חֲ ֹלקֶ ת ֶׁשּיֵׁש ּבְ כָ ל ּדו ֹר
וָדו ֹר עַ ל הַ ּצַ ּדִ יק הָ אֱ מֶ ת ֶׁשּבַ ּדו ֹרּ .כְ מו ֹ ֶׁשּמָ צִ ינּו
ּבְ כָ ל הַ ּדו ֹרו ֹת מֵ עו ֹלָ םֶׁ ,שּתָ ִמיד הָ יָה מַ חֲ ֹלקֶ ת
ּגָדו ֹל עַ ל הַ ּצַ ּדִ יק הָ אֱ מֶ ת ֶׁשּבַ ּדו ֹר .וְ עִ ּקַ ר הַ ּמַ חֲ ֹלקֶ ת
ּבְ יו ֹתֵ ר הּוא עַ ל הַ ּצַ ּדִ יק הָ אֱ מֶ ת ֶׁשעו ֵֹסק לְ קָ רֵ ב ּבְ נֵי
ָאדָ ם לַ ה' יִ ְתּבָ רַ ְך .עָ לָ יו ִמ ְתּגַּבֵ ר הַ ּמַ חֲ ֹלקֶ ת יו ֹתֵ ר
וְ יו ֹתֵ רּ ,כְ מו ֹ ֶׁשָאמַ ר רַ ּבֵ נּו ,זִ כְ רו ֹנו ֹ לִ בְ רָ כָ ה ,עַ ל
יׁשב ּבְ ַׁשלְ וָה
ֵׁשב ַי ֲעק ֹב"ּ .בִ ּקֵ ׁש ַי ֲעק ֹב לֵ ֵ
ּפָ סּוקַ " ,וּי ֶ
וְ כּו' (עַ ּיֵן ָׁשם ִסימָ ן רכח)ּ .וכְ מו ֹ ֶׁשּמָ צִ ינּו ּבְ כָ ל
הַ ּדו ֹרו ֹת2 ".

מחלוקת
הסטרא אחרא פוחדת מאוד מהצדיק הזה .על-
כן היא מקדישה "שעות נוספות" ומגייסת כמה
שיותר כוחות לגרום מחלוקת ,ריחוק ,הסתרה,
העלמת האור הגדול של הצדיק.
"עַ ל מ ֶֹׁשה רַ ּבֵ נּו ,עָ לָ יו הַ ָּׁשלו ֹם ,הָ יָה מַ חֲ ֹלקֶ ת
ּגָדו ֹלּ ,כְ מו ֹ ֶׁשּנֶאֱ מַ ר" ,וְ ִהּבִ יטּו ַאחֲ רֵ י מ ֶֹׁשה",
וְ דָ רְ ׁשּו רַ ּבו ֹתֵ ינּו זִ כְ רוֹנָם לִ בְ רָ כָ הְ ,מלַ ּמֵ ד,
ֶׁשחֲ ָׁשדּוהּו ּבְ אֵ ֶׁשת ִאיׁש ,וְ כָ ל אֶ חָ ד ִקּנֵא לְ ִא ְׁשּתו ֹ
ִמּמ ֶֹׁשה .וְ כֵ ן מַ חֲ ֹלקֶ ת ק ֹרַ ח
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הל' ערלה ב'  -ד'

ירּוׁשלַ יִ ם ָׁשם הַ ּבֵ ית הַ ִּמ ְקּדָ ׁש
ָ
אּ .בִ
ֶׁש ָּׁשם הָ אֶ בֶ ן ְׁש ִתּיָה ֶׁש ִהיא הַ ּנְ קֻ ּדָ ה
ֶׁשל הָ עו ֹלָ ם וְ ז ֹאת הַ ּנְ קֻ ּדָ ה ִהוא
ּבְ ִחינַת ַאיִ ן ֶׁש ִּמ ָּׁשם נִ ְמ ָׁשְך הַ ּכ ֹל ּכַ ּיָדּועַ
וְ ָׁשם זו ֹכִ ין לִ ְב ִחינַת ִׁשפְ לּות( .ב – ד)
________________________

ירּוׁשלַ יִ ם ָׁשם
ּוב ָ
בּ .בְ בֵ ית הַ ִּמ ְקּדָ ׁש ִ
עִ ּקַ ר ִּתּקּון הָ אֲ ִכילָ ה ִּד ְקד ָֻּׁשה( .ב – ד)
________________________

ג .אֲ כִ ילַ ת ַׁשּבָ ת יְ קָ רָ ה ְמא ֹד ,וְ עַ ל ּכֵ ן
ָאז הָ אֲ כִ ילָ ה ִהיא ִּב ְקד ָֻּׁשה ּגְ דו ֹלָ ה
ְמא ֹד וְ זו ֹכִ ין עַ ל יָדָ ּה לְ חַ ּיִ ים נִ ְצ ִחּיִ ים
ֶׁשל עו ֹלָ ם הַ ּבָ א(.ב  -ד)
________________________

ד .עִ ּקַ ר הַ ִּקלְ קּול הּוא ְּכ ֶׁשהַ ִּס ְטרָ א
ָאחֳ רָ א ִמ ְתּגַּבֶ רֶ ת עַ ד ֶׁשּיוֹנֶקֶ ת מֵ הַ ּדַ עַ ת
חַ ס וְ ָׁשלו ֹם( .ג – ב)
________________________

רּוׁשלַ יִ ם עַ ל ֵׁשם הַ ּיִ ְרָאה ְּב ִחינַת
ה .יְ ָ
יִ רְ ָאה ָׁשלֵ ם וְ ָׁשם ּכָ ל הָ רֵ יחו ֹת טו ֹבו ֹת.
ּכִ י ָׁשם הַ ר הַ ּמו ִֹרּיָה ֶׁשּנִ ְקרָ א עַ ל ֵׁשם
ירּוׁשלַ יִ ם הֵ ם עֶ ֶשר
רֵ יחַ הַ ְּקט ֹרֶ ת ִּכי ִּב ָ
ְקדֻּׁשו ֹת ֶׁשהֵ ם ְּב ִחינַת ע ֲָשרָ ה ִמינֵי
נְ גִ ינָה ֶׁשהֵ ם ְּכלַ ל הַ ְּקד ָֻּׁשה( .ג – ג)
ירּוׁשלַ יִ ם או ְֹכלִ ין ּכָ ל
ָ
"וְ עַ ל ּכֵ ן ִּב
הַ ּקָ רְ ּבָ נו ֹת ִּכי הַ ּקָ ְרּבָ נו ֹת הֵ ם ְמכַ ְּפ ִרין
וְ ָאז הָ ֲעו ֹנו ֹת נִ ְתהַ ְּפ ִכין לִ זְ כֻּיו ֹת וַאֲ זַי
ּכָ ל הָ ֲעו ֹנו ֹת הֵ ם מַ עֲלִ ין רֵ יחַ טו ֹב
ּבִ בְ ִחינַת נִ ְר ִּדי נָתַ ן רֵ יחו ֹ וְ זֶה ְּב ִחינַת
רֵ יחַ נִ יחו ֹחַ הַ ּנֶאֱ מָ ר ְּבכָ ל הַ ּקָ ְרּבָ נו ֹת
ּכִ י עַ ל יְ דֵ י הַ ּקָ ְרּבָ נו ֹת ֶׁש ְּמכַ ְּפ ִרין עַ ל
יְ דֵ י זֶה נִ ְמ ָׁשְך ְּב ִחינַת רֵ יחַ טו ֹב ִּכי
ּגַם הָ ֲעו ֹנו ֹת מַ עֲלִ ין עַ ְכ ָׁשו רֵ יחַ טו ֹב
עַ ל יְ דֵ י הַ ּקָ ְרּבָ נו ֹת ֶׁש ְּמכַ ְּפ ִרין".
________________________

ו .ע ֲָשרָ ה ִמינֵי נְ גִ ינָה :הֵ ם ְּב ִחינַת
ע ֲָשרָ ה ִהּלּולִ יםְּ ,ב ִחינַת הַ ּלְ לּו קֵ ל
ּבְ קָ דְ ׁשו ֹ ,הַ ּלְ לּוהּו ִּב ְר ִקיעַ עֻּזו ֹ וְ כּו',
ֶׁשהֵ ם ע ֲָשרָ ה ִהּלּולִ ים ֶׁשהֵ ם ְּכ ֶנגֶד
ע ֲָשרָ ה ִמינֵי נְ גִ ינָהֶׁ .שּנֶאֱ מַ ר ּבָ הֶ ם
סֵ פֶ ר ְּת ִהּלִ ים ֶׁשּזֶהּו ְּב ִחינַת

לעלוי נשמת עקא בת ר' אברהם אלימלך ז"ל

הַ ּקו ֹל הַ ּמַ ְׁשקֶ ה אֶ ת הַ ּגָן
ֶׁשעַ ל יָדו ֹ ּגְ דֵ לִ ים ּכָ ל הָ רֵ יחו ֹת
טוֹבוֹת( .ג – ד)
________________________

זּ .כ ֹחַ הַ ְּקט ֹרֶ ת ּגָדו ֹל ּכָ ל ּכָ ְך ֶׁשּדַ יְ קָ א
עַ ל יְ דֵ י זֶה ,עַ ל יְ דֵ י ַאחַ ד עָ ָשר סַ ּמָ נֵי
יאין הַ ִחּיּות מֵ הַ ְּקלִ ּפו ֹת.
הַ ְּקט ֹרֶ ת מו ִֹצ ִ
(ג – ה)
________________________

ח .עִ ּקַ ר ּבֵ רּור הַ ּדִ ינִ ים הּוא עַ ל יְ דֵ י
הַ ּמ ֹחַ ֶׁשהּוא הָ ר ֹאׁש ּכִ י ּכֻּלָ ם ּבְ מַ חֲ ָׁשבָ ה
ִא ְת ְּב ִרירּו( .ג – יא)
________________________

ט .עֵ ץ הַ חַ ּיִ ים עו ֹמֵ ד ּתַ חַ ת ּכִ ּסֵ א
הַ ּכָ בו ֹד ֶׁשּדֶ רֶ ְך ָׁשם יו ֹרְ דִ ין וְ עו ֹלִ ין
ּכָ ל הַ ּנְ ָׁשמו ֹת ּכְ ֶׁש ְּצרִ יכִ ין לָ ב ֹא לְ זֶה
הָ עו ֹלָ ם ִמ ָּׁשם .וְ כֵ ן לְ הֵ פֶ ְך ּכְ ֶׁש ְּצרִ יכִ ין
לַ חֲ ז ֹר וְ לַ עֲלו ֹת ִמּזֶה הָ עו ֹלָ ם לִ ְמקו ֹמָ ם
וְ ָׁש ְר ָׁשם ֶׁשּכֻּלָ ם ְצרִ יכִ ין לֵ ירֵ ד וְ לַ עֲלו ֹת
ּדֶ רֶ ְך עֵ ץ הַ חַ ּיִ ים ּכַ ּיָדּועַ ( .ד – ב)
________________________

יִ .אי אֶ פְ ָׁשר ֶׁשּיִ ְהיֶה ְמפֻרְ סָ ם ֶׁשל ֶׁשקֶ ר
ִּכי ִאם ְּכ ֶׁשּיֵׁש ּבו ֹ ְמעַ ט טו ֹבּ ,בִ בְ ִחינַת
ּכָ ל ֶׁשקֶ ר ֶׁשאֵ ין ּבו ֹ אֱ מֶ ת ּבִ ְת ִחּלָ תו ֹ אֵ ינו ֹ
ִמ ְתקַ ּיֵם וְ כּו' .רַ ק ֶׁשהָ רַ ע וְ הַ ֶּׁשקֶ ר ֶׁשּבו ֹ
ְמרֻּבֶ ה ִמן הַ ּטו ֹב( .ד – ב)
________________________

יאּ .כָ ל מַ ה ֶּׁשה' יִ ְתּבָ רַ ְך ְמסַ ּבֵ ב עִ ם
הָ ָאדָ ם הַ ּכ ֹל לְ טו ֹבָ תו ֹּ ,כְ דֵ י לַ הֲ ִׁשיבו ֹ
לְ דֶ רֶ ְך הַ ּי ָָׁשר ,וְ ה' יִ ְתּבָ רַ ְך ְמסַ ּבֵ ב עִ ּמו ֹ
ְּבכַ ּמָ ה ִסּבו ֹת ּכְ פִ י מַ ה ֶּׁשהּוא יִ ְתּבָ רַ ְך
יו ֹדֵ עַ אֶ ת ְמקו ֹם ּכָ ל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד ֶׁשּכְ מו ֹ
כֵ ן הּוא צָ ִריְך לְ גַלְ ּגֵל עִ ּמו ֹ ּבְ גִ לְ ּגּולִ ים
אֵ ּלּו ְּב ִסּבו ֹת אֵ ּלּו ּומֵ חֲ מַ ת ֶׁשאֵ ין ִמי
ֶׁשּיֵדַ ע ְמקו ֹם ּכָ ל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד ִמ ְּת ִחּלָ ה
וְ עַ ד סו ֹף ,עַ ל ּכֵ ן ִאי אֶ פְ ָׁשר לְ הָ בִ ין
ְּדרָ כָ יו יִ ְתּבָ רַ ְך( .ד – ו)
________________________

יב .עִ ּקַ ר ִּתּקּון הַ ְּתׁשּובָ ה ִאי אֶ פְ ָׁשר
יקים
לְ הַ ְת ִחיל ִּכי ִאם עַ ל יְ דֵ י הַ ּצַ ּדִ ִ
אֲ ִמ ִּתּיִ יםִּ ,כי הֵ ם יו ֹדְ עִ ים ְמקו ֹם ּכָ ל
אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד ִמ ְּת ִחּלָ ה וְ עַ ד סו ֹף וְ הֵ ם
יו ְֹדעִ ים לָ דּון אֶ ת ּכָ ל אֶ חָ ד לְ כַ ף זְ כּות,
ִּכי הֵ ם מו ְֹצ ִאים זְ כּות לְ כָ ל אֶ חָ ד לְ פִ י
ְמקו ֹמו ֹ ֶׁשּיו ֹדְ עִ ים אֲ פִ ּלּו ִאם הּוא
יסים או ֹתו ֹ
הַ ּגָרּועַ ֶׁשּבַ ּגְ רּועִ ים ּומַ כְ נִ ִ
לְ כַ ף זְ כּות ּבֶ אֱ מֶ ת( .ד – ו)
"עּקַ ר הַ ּזְ כּות ֶׁשּמו ֹצְ ִאים עָ לָ יו ּכְ דֵ י
ִ
לְ הַ נְ טו ֹתו ֹ לִ ְת ִחּיָה לְ הַ כְ נִ יסו ֹ ּבֶ אֱ מֶ ת
לְ כַ ף זְ כּות לְ הַ חֲ זִ ירו ֹ ּבִ ְתׁשּובָ ה ְׁשלֵ מָ ה
ּבֶ אֱ מֶ תִּ ,כי חּוץ ִמּזֶה הַ ּכ ֹל הֶ בֶ ל וְ אֵ ין
ׁשּום זְ כּות וְ טו ֹבָ ה ּבָ עו ֹלָ ם ּכִ י ִאם
ְּכ ֶׁשעַ ל יְ דֵ י הַ ּזְ כּות הַ ּזֶה יִ זְ ּכֶ ה לְ אֵ יזֶה
טו ֹבָ ה אֲ ִמ ִּתית וְ נִ צְ ִחית לָ ב ֹא לַ ּתַ כְ לִ ית
הָ אֲ ִמ ִּתי".
________________________

יג .הָ עִ ּקָ ר הּוא לִ ְצע ֹק אֶ ל ה'
ּתָ ִמידמֵ ע ֹמֶ ק הַ ּלֵ ב( .ד – ו)
"ּכָ ל ִמי ֶׁשּבָ א לָ ׁשּוב ּבְ אֵ יזֶה עֵ ת
ֶׁש ִהוא ִעּקַ ר הַ ְתחָ לָ תו ֹ ִמּבְ ִחינַת
אתיָך .הַ יְ נּו לִ צְ ע ֹק
ִמּמַ עֲמַ ִּקים ְקרָ ִ
לַ ה' יִ ְתּבָ רַ ְך הַ ּדֶ רֶ ְך לַ ְּתׁשּובָ ה וְ י ִָאיר
עֵ ינָיו לֵ ידַ ע מֵ הֵ יכָ ן לְ הַ ְת ִחיל לָ ׁשּוב
אֵ לָ יו יִ ְתּבָ רַ ְך".

המשך מעמ'
רכ"חקודם וְ דָ תָ ן וַאֲ בִ ירָ ם וְ כּו' וְ כֵ ן עַ ל יְ ַׁשעְ יָה,
תו'
יאים ,וְ עַ ל ְׁשָאר
ּוׁשָאר נְ בִ ִ
יִ רְ ִמּיָה ְ
יקים הָ יָה ּתָ ִמיד מַ חֲ ֹלקֶ ת ּגָדו ֹל ּבְ כָ ל ּדו ֹר
צַ ּדִ ִ
וָדו ֹר .וְ זֶה עִ ּקַ ר הַ ְּמנִ יעָ ה מַ ה ֶּׁשאֵ ין הַ ּצַ ּדִ יק ּבְ דו ֹרו ֹ
מּוטב2 ".
מַ חֲ זִ יר ּכָ ל הָ עו ֹלָ ם לְ ָ

שלום
אם היו זוכים למידה הנפלאה של "שלום",
לאהוב ,לא לחפש מחלוקת חלילה ,ההיפך,
להסתכל על הפנימיות ,על הלב האוהב של
הצדיק ,על האהבה האין סופית של הצדיק,
בטוח וודאי שכל העולם היו חוזרים למוטב.
"אם הָ יָה לָ הֶ ם ָׁשלו ֹם עִ ּמו ֹ וְ הָ יּו יו ֹדְ עִ ים
ִ
ּומַ אֲ ִמינִ ים ֶׁשהּוא צַ ּדִ יק אֲ ִמ ִּתי וְ דו ֹרֵ ׁש טו ֹבָ תָ ם
וְ ַאהֲ בָ תָ ם וְ הַ צְ לָ חָ תָ ם הַ ּנִ צְ ִחיתּ ,בְ וַּדַ אי הָ יּו
ִמ ְתקָ רְ בִ ים אֵ לָ יו וְ ׁשו ְֹמעִ ים ּדְ בָ רָ יו הָ אֲ ִמ ִּתּיִ ים,
וְ הָ יָה ְמדַ ּבֵ ר עַ ל לִ ּבָ ם ּומַ ְסּבִ יר לָ הֶ ם הָ אֱ מֶ ת,
וְ הָ יָה נו ֹתֵ ן לָ הֶ ם עֵ צו ֹת טו ֹבו ֹת אֵ יְך לְ ִה ְתקָ רֵ ב לַ ה'
יִ ְתּבָ רַ ְך ּובְ וַּדַ אי הָ יּו ּכָ ל הָ עו ֹלָ ם ּכֻּלו ֹ ָׁשבִ ים אֶ ל
הָ אֱ מֶ ת לַ ה' יִ ְתּבָ רַ ְך עַ ל יָדו ֹ ,אַ ְך מֵ חֲ מַ ת הַ ּמַ חֲ ֹלקֶ ת
אֵ ינָם ׁשו ְֹמעִ ים ּדְ בָ רָ יו ּכְ לָ ל ,וַאֲ ִפּלּו ּכְ ֶׁשּׁשו ְֹמעִ ים
ִמּמֶ ּנּו אֵ יזֶה ּדָ בָ ר הָ גּון וְ נִ ְפלָ א ,אֵ ינו ֹ נִ כְ נָס ּבְ לִ ּבָ ם
ּכְ לָ ל ,וְ הֵ ם חו ְֹתרִ ים לְ ָס ְתרּו וְ לִ דְ חו ֹתו ֹ ִמּלִ ּבָ ם.
נִ ְמצָ אֶׁ ,שעִ ּקַ ר הַ ִה ְתרַ חֲ קּות מַ ה ֶּׁשאֵ ין הָ עו ֹלָ ם
ִמ ְתקָ רְ בִ ים לַ ה' יִ ְתּבָ רַ ְך הּוא מֵ חֲ מַ ת הֶ עְ ּדֵ ר
ּׁשלו ֹם2 ".
הַ ָ

סיבת המחלוקת
עיקר סיבת המחלוקת על הצדיקים היא
מחמת שהחולקים אינם רוצים שיתעסקו
ויעלו את הנפשות הנמוכות ,אין רצונם
שיתקרבו הרחוקים ,אין הם רוצים שיגלו את
נועם האור לנמוכים .ההיפך ממש ,לפי דעתם
צריך להרחיק את הרחוקים ולא לקרבם.
יקים
"ּכְ לַ ל הַ ּמַ חֲ ֹלקֶ ת ֶׁשּבְ כָ ל ּדו ֹר עַ ל הַ ּצַ ּדִ ִ
הַ ְּׁשלֵ ִמים הָ עו ְֹס ִקים לְ קַ ּבֵ ל נְ פָ ׁשו ֹת הָ רְ חו ִֹקים
לְ הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְךֶׁ ,שרַ ּבִ ים ְמא ֹד קָ ִמים עֲלֵ יהֶ ם וְ גַם
יקים חו ֹלְ ִקים עֲלֵ יהֶ ם מֵ חֲ מַ ת
רַ ּבִ ים ִמּגְ דו ֹלֵ י הַ ּצַ ּדִ ִ
ֶׁש ִּמּדַ ת הַ ּדִ ין ִמ ְתלַ ּבֵ ׁש ּבָ הֶ ם .וְ עַ ל יְ דֵ י זֶה נִ כְ נַס
ּבְ לִ ּבָ ם ִטינָא עַ ד ֶׁשּנִ דְ מֶ ה לָ הֶ ם ּכְ ִאּלּו אֵ ינו ֹ ִמ ְתנַהֵ ג
ּכָ רָ אּוי וְ חו ֹלְ ִקים עָ לָ יו ּכַ אֲ ֶׁשר ּכְ בָ ר הָ יָה לְ עו ֹלָ ִמים
ּבְ רו ֹב הַ ּדו ֹרו ֹתּ .ובִ ְפרָ ט ּבְ יָמֵ ינּו ּבְ עִ ְּקבו ֹת ְמ ִׁשיחָ א
ֶׁשּנִ ְתרַ ּבֶ ה הַ ּקַ ֶטגו ֹרְ יָא ּבֵ ין הַ ּתַ לְ ִמידֵ י חֲ כָ ִמים
ְמא ֹדּ .ובְ יו ֹתֵ ר עַ ל רַ ּבֵ נּו הַ ּגָדו ֹל וְ הַ ּנו ֹרָ א זצוק"ל
עַ ל אֲ ֶׁשר מָ ַסר נ ְַפׁשו ֹ ִמ ֶּנגֶד וְ עָ ַסק ּכָ ל יָמָ יו לְ רַ חֵ ם
עַ ל יִ ְשרָ אֵ ל עַ ל ּכָ ל הָ רְ חו ִֹקים לְ קָ רְ בָ ם לְ הַ ֵּׁשם
יִ ְתּבָ רַ ְך3 ".

רופא חולים
הצדיק האמת ,הרחמן ,רופא הנפשות" ,הלב
של העולם" ,הוא היודע לעשות צמצומים
וכלים ,לקרב ולהרים אפילו את הנמוכים,
המסכנים והנחלשים ביותר.
הצדיק הוא כולו-טוב ,כולו רחמים וחסד,
המוצא אפילו בגרוע שבגרועים נקודות טובות,
אפילו בנשמות העשוקות שנאחז בהם הבעל-
דבר וחילותיו ,אפילו בנשמות שנפלו לרוע
ורשעות ,גם אליהם הצדיק יורד ברוב רחמיו
בדרכים נפלאים ,מדבר איתם ,שח איתם
שיחת חולין ,אוכל ושותה איתם ,לפעמים גם
מטייל ומשחק איתם ,וכל כוונתו כדי לקרבם
להשם ית'.
"ּכִ י הַ ּצַ ּדִ יק הָ אֱ מֶ ת ּבְ ע ֹצֶ ם חָ כְ מָ תו ֹ מו ֹרִ יד אֶ ת
עַ צְ מו ֹ אֲ לֵ יהֶ ם ּכָ ל ּכַ ְך עַ ד ֶׁשּנִ דְ מֶ ה ּכְ ִאּלּו עו ֶֹש ֹה

ֲש ֹה ַנעֲרּותּ ,כִ י ְמדַ ּבֵ ר ִעּמָ הֶ ם ִש ֹיחַ ת חֻ ּלִ ין
מַ ע ֵ
ּומ ַש ֹחֵ ק
ּופעָ ִמים ְמ ַטּיֵל ְ
וְ או ֹכֵ ל וְ ׁשו ֹתֶ ה עִ ּמָ הֶ ם ְ
עִ ּמָ הֶ ם וְ כָ ל ּכַ ָּונָתו ֹ ּכְ דֵ י לְ קָ ְרבָ ם עַ ל יְ דֵ י זֶה לְ הַ ֵּׁשם
יִ ְתּבָ רַ ְךּ ...כַ ּמָ ה וְ כַ ּמָ ה הַ ּצַ ִּדיק מו ִֹריד אֶ ת עַ צְ מו ֹ
ֲש ֹה ַנעֲרּות,
אֶ ל הָ עו ֹלָ ם ֶׁשּכָ ל זֶה נ ְֶח ַׁשב אֶ ְצלו ֹ מַ ע ֵ
אֲ בָ ל ּכַ ָּונָתו ֹ רְ צּויָה לְ הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך לְ בַ ד ִּב ְׁשבִ יל
לְ קָ רֵ ב הָ רְ חו ִֹקים ְמא ֹד לְ הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך ֶׁש ִאי
אֶ ְפ ָׁשר לְ קָ רְ בָ ם ּכִ י ִאם עַ ל יְ דֵ י זֶה.
ֹלקים אֶ ת
"ָאסף אֱ ִ
ַ
וְ עַ ל ּכֵ ן נִ ְקרָ א יו ֵֹסףְּ ,ב ִחינַת
ּומבַ ֵּטל ּכָ ל הַ חֶ ְרּפו ֹת ּובּוׁשו ֹת
חֶ ְרּפָ ִתי" ֶׁ 4ש ְּמאַ ֵּסף ְ
ּומקָ ְרבָ ם
ִמּיִ ְש ֹרָ אֵ לּ ,כִ י מַ חֲ זִ ירֵ ם ִּב ְתׁשּובָ ה ְ
לְ הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך וְ זֶה ְּב ִחינַת " 4יו ֵֹסף ה' לִ י ּבֵ ן"
ֶׁשעַ ל ֵׁשם זֶה נִ ְקרָ א יו ֵֹסף ,הַ יְ נּו ֶׁשהַ ּצַ ִּדיק עו ֵֹסק
ּתָ ִמיד לְ הו ִֹסיף ּולְ קָ רֵ ב נְ פָ ׁשו ֹת חֲ דָ ׁשו ֹת ְּבכָ ל ּפַ עַ ם
ּומבַ ּקֵ ׁש ּתָ ִמיד מֵ הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך עַ ל זֶהְּ ,ב ִחינַת
ְ
"יו ֵֹסף ה' לִ י ּבֶ ן ַאחֵ ר"ֶׁ ,שּיו ֵֹסיף ה' לו ֹ ְּבכָ ל ּפַ עַ ם
ּתַ לְ ִמיד חָ דָ ׁש ֶׁשּנִ ְקרָ א ּבֵ ןִּ ,כי ּכָ ל הַ ְמלַ ּמֵ ד ּבֶ ן חֲ בֵ רו ֹ
ּומבַ ּקֵ ׁש ּתָ ִמיד
ּתו ֹרָ ה ּכְ ִאּלּו יְ לָ דו ֹ  5וְ הּוא ְמחַ ּפֵ ש ְ
ׁשים3 ".
לְ הו ִֹסיף ּולְ קָ רֵ ב חֲ דָ ִ

המקורבים
גם על המתקרבים לאור הגדול ,עוברים
יסורים ,מחלוקת ,התגרויות וכו' ,כי רק זה
הדרך להתקרב להשם ית' .ודייקא על-ידי
התלמידים הנאמנים האוהבים את הצדיק
באמת ,התלמידים המחזיקים מעמד ואינם
נופלים ואינם נשברים מקול המון הרשע,
מקולות החירופים והגידופים ,מקולות
הבזיונות והיסורים ,על-ידם נופל ונכנע
הטומאה והסטרא-אחרא וגם הרשעים
המציקים נתכלים ונתבטלים.
כידוע שהרע אין לו כח קיום עצמי ,וכל
כוחו הוא רק על-ידי הניצוצות שנפלו אליו
על-ידי חטאים ועוונות .והצדיק ה"בעל
כח" בבחינת יוסף שירד למצרים " -שורש
הטומאה והזוהמה" ,ומשם בגודל עוצם כח
קדושתו הוציא את כל הניצוצות ,כמו-כן זה
הצדיק הגדול שבגודל כוחו ירד לתוך היכלות
הטומאה ,לתוך לוע הסטרא-אחרא והוציא
ממנו את הניצוצות – שורש חיותו ,על-ידי-זה
אין זה הצדיק מתפחד מכלום...
ואפילו את הנסיונות והרדיפות שעוברים
המתקרבים אליו ,הוא הופך בכוחו הגדול,
לכלי של שאיבת והוצאת ניצוצות הטומאה,
לכלי של ביטול והכנעת כח הרע והסטרא-
אחרא ,עד שהרע והרשע מאבדים את כל
ניצוצות חיותם ואז מגיעה מפלתם והכנעתם
בקול רעש גדול.
"איתָ א ּבַ ְּספָ רִ ים עַ ל זֶה אַ ְׁשרֵ יהֶ ם ּבַ עֲלֵ י ְּתׁשּובָ ה
ִ
ֹלקים וְ כּו' ּולְ ַטהֵ ר הַ ְמקו ֹמו ֹת
ּכִ י לְ ִמ ְחיָה ְׁשלָ חָ ם אֱ ִ
ֻּׁשה לִ ְמקו ֹמָ ם
אֲ ֶׁשר ָנפ ֹצּו ָׁשם לְ קָ רֵ ב נִ יצו ֹצֵ י ְקד ָ
וְ כּו' ֶׁשּכָ ל זֶה ּבְ ִחינַת יְ ִרידָ ה ּתַ ְכלִ ית הָ עֲלִ ּיָה
ש ְמחָ ה6 ".
ּבְ ִחינַת ֶׁשּנִ ְתהַ ּפֵ ְך הַ ּכ ֹל לְ טו ֹב לְ ָששו ֹן וְ ִ

שותפים
על-ידי הוצאת הניצוצות מהסטרא-אחרא
וביטול כוחו בשורש ,נמשך שמחה וחיות ואור
חדש בעבודת ה' .כי הצדיק על-ידי מלחמתו
כבש מקומות חדשים תחת שליטתו ,על-ידי
מלחמתו גילה ובירר את "היכלי התמורות",
שהם היכלי הסטרא אחרא ,והמקום שמקודם
היה מקום חושך וריחוק מהשם ית' ,הפך
עכשיו תחת שליטת הקדושה ,וגם שם התגלה
נועם אור ה'.
המשך בעמ' הבא למעלה

המשך מעמ'
רכ"חקודם לכן התלמידים שהיו שותפים
תו'
לצדיק במלחמה ,שסבלו יסורים
ובזיונות לכבוד הצדיק ,הם גם מקבלים חלק
בניצוצות הקדושים שנכבשו ,ועל-ידי אלו
הניצוצות ,נמשך להם חיות ,שמחה ואור חדש
לעבודתו ית'6 .

ניצוץ אחד
וזה פירוש" :הַ ִּפ ְׁשּתָ נִ י הַ ּזֶה נִ ְכנְ סּו ּגְ מָ לָ יו
ְטעּונִ ים ִּפ ְׁשּתָ ן ,הַ ּפֶ חָ ִמי ּתָ מֵ ּהַ ָאנָה יִ ְכנ ֹס ּכָ ל
הַ ִּפ ְׁשּתָ ן הַ ּזֶה?! הָ יָה ִּפּקֵ חַ אֶ חָ ד הֵ ִׁשיב לו ֹ
נִ יצו ֹץ אֶ חָ ד יו ֹצֵ א ִמּמַ ּפּוחַ ֶׁשּלְ ָך ֶׁשּשו ֹרֵ ף ּכָ ל
הַ ִּפ ְׁשּתָ ן ּכָ ְך וְ כּו'' ,וְ הָ יָה ּבֵ ית ַי ֲעק ֹב אֵ ׁש ּובֵ ית
יו ֵֹסף לֶ הָ בָ ה ּובֵ ית עֵ ָשו לְ קַ ׁש' נִ יצו ֹץ יו ֹצֵ א

לעשות
מתורות
תפילות

ִמּיו ֵֹסף ֶׁש ְּמכַ ּלֶ ה וְ שו ֹרֵ ף הַ ּכ ֹל".
כי הצדיק הוא היורד בכל פעם לתוך היכלי
הסטרא-אחרא להוציא משם ניצוצות,
להוציא משם נפשות שנפלו תחת יד הסטרא-
אחרא לקרבם לקדושה .ואז הסטרא-אחרא
אינה יושבת בחיבוק ידיים כלל ,כי-אם
מגייסת את כל כוחה למלחמה.
ואזי כשרואים את גודל כח ההסתרה
וההעלמה בבחינת "פשתן" ,נדמה שאיך יתכן
להנצל מזה? ואיך יוכלו המקורבים לעבור
את הנסיונות והרדיפות?
על-זה השיב הפיקח ניצוץ אחד של "יוסף" -
שהוא הצדיק הגדול בבחינת יוסף ,המתחדש
ומוסיף (מלשון 'יוסף') קדושה ודעת בכל

פעם ,שהם הכלי מלחמה השורפים ומכלים
את הרע ומוציאים ממנו את הניצוצות.
אזי "עַ ל יְ דֵ י נִ יצו ֹץ אֶ חָ ד ֶׁשל או ֹר הָ אֱ מֶ ת
ֶׁשּמַ כְ נִ יס ּבְ לֵ ב ִאיׁש הַ ּיִ ְש ְראֵ לִ י עַ ד ֶׁשּמַ לְ ִהיב אֶ ת
לִ ּבו ֹ לַ ה' יִ ְתּבָ רַ ְך עַ ל יְ דֵ י זֶה ְמכַ ּלֶ ה וְ שו ֹרֵ ף אֶ ת ּכָ ל
הַ ּמו ֹנְ עִ ים וְ כּו' ".מספיק ניצוץ קטן של חיות
מהצדיק ,ניצוץ אחד של האור האין-סופי
מהצדיק וזה מכלה ברגע את כל האין-סוף
הרים ,את כל האין-סוף פשתן של החולקים
והמרחיקים מהצדיק.
____________________________
 .1יְ בָ מו ֹת כ"ד .2 .ליקוטי הלכות יו"ד  -קרחה וכתבת
קעקע – ג' – י"א .3 .ליקוטי הלכות או"ח -השכמת
הבוקר – ד' – ט"ז .4 .בראשית ל' .5 .סנהדרין צ"ט.6 .
ליקוטי הלכות או"ח  -ברכת הודאה – ו – ל"ב.

רחם עלינו מלא רחמים ועשה את אשר בחוקיך נלך ואת משפטיך ומצותיך נשמור ,וגלה האמת בעולם מהרה .יכירו
וידעו כל באי עולם את אור הנפלא והנורא שאתה מאיר בעולם על ידי הצדיקי אמת שבכל דור ודור מיום מתן תורה עד
הדור הזה .ובפרט אור האמת של הצדיקי אמת שבדורות הללו שאנו צריכים להתקרב אליהם ולילך בדרכיהם כדי לשוב
אליך ולהכיר אותך באמת... .רחם עלינו למען שמך ,למען רחמיך הרבים" .למענך עשה ולא לנו ראה עמידתנו דלים
ורקים" .ואתה הבטחתנו כי אין דור יתום ,ובודאי גם עתה נמצאים צדיקים המאירים לארץ ולדרים עליה ,אשר יש להם
כח להשיב כל העולם אליך ,אבל בעונותינו הרבים נעלמו מעינינו .זכנו ברחמיך שנזכה להתגבר בכל עוז לשבר כל המניעות
ולהתקרב לצדיקים וליראים אמתיים ולכל הנלוים אליהם .ונזכה לינוק ולשאוב ממעייני חכמתם ולקבל עמקות עצותיהם
(לקוטי תפילות – ח"א – קל"ט – על התו')
הקדושות והאמיתיות ,באופן שנזכה להתקרב אליך באמת מעתה ועד עולם.

תורה רמ"ו – בענין הגדלות
"לִ ְפעָ ִמים צְ רִ יכִ ין לְ ִה ְתנַהֵ ג ּכְ מו ֹ ֶׁשּמָ צִ ינוּ אֵ צֶ ל יְ הו ָֹׁשפָ ט ֶׁשּכָ תּוב אֶ צְ לו ֹ'' :וַּיִ גְ ּבַ ּה לִ ּבו ֹ ּבְ דַ רְ כֵ י ה''' וְ הּוא מו ֹעִ יל ּכְ מו ֹ ּתַ עֲנִ יתּ ,כִ י ּכְ ֶׁשּצְ רִ יכִ ין
לַ עֲלו ֹת לְ הַ ָׂשגָה יו ֹתֵ ר ּגְ דו ֹלָ ה צָ רִ יְך לִ ְׁשּכֹחַ אֶ ת חָ כְ מָ תו ֹ ֶׁש ִּמּק ֹדֶ םּ ,וכְ מו ֹ ֶׁשּמָ צִ ינוּ ֶׁשרַ ּבִ י זֵירָ א ִה ְתעַ ּנָה ּכְ ֶׁשּבָ א לְ אֶ רֶ ץ-יִ ְׂשרָ אֵ ל ּכְ דֵ י לִ ְׁשּכֹחַ
ָאמרּו רַ ּבו ֹתֵ ינּו ,זִ כְ רוֹנָם לִ בְ רָ כָ הּ' :כָ ל הַ ִּמ ְתּגָאֶ ה חָ כְ מָ תו ֹ ִמ ְסּתַ ּלֶ קֶ ת ִמּמֶ ּנּו',
ּתַ לְ מּוד ּבַ בְ לִ י ,וְ עַ ל-יְ דֵ י ּגֵאּות ׁשו ֹכְ ִחין אֶ ת חָ כְ מָ תו ֹ ּכְ מו ֹ ֶׁש ְ
עַ ל ּכֵ ן צְ רִ יכִ ין לִ ְפעָ ִמים לְ הַ גְ ּבִ יּהַ לִ ּבו ֹ ּבְ דַ רְ כֵ י ה' ֶׁשהּוא ּבְ ִחינַת ּגֵאּות ּכְ דֵ י לִ ְׁשּכֹחַ חָ כְ מָ תו ֹ ֶׁש ִּמּק ֹדֶ ם .אַ ְך צָ רִ יְך לָ זֶה ָאמָ נּות יְ תֵ רָ הּ ,כִ י
ּבְ וַּדַ אי ּגֵאּות הּוא ִאּסּור ּגָדו ֹל ,וְ ִאם יִ ְתּגָאֶ ה ּבֶ אֱ מֶ ת ּבְ וַּדַ אי ִּת ְסּתַ ּלֵ ק ִמּמֶ ּנּו חָ כְ מָ תו ֹ לְ ג ְַמרֵ י וְ ֹלא יָבו ֹא ּכְ לָ ל לְ הַ ָׂשגָה .עַ ל ּכֵ ן צָ רִ יְך לָ זֶה
לּ-פי-כֵ ן יִ ְהיֶה עָ נָו ּבֶ אֱ מֶ ת".
ָאמָ נּות יְ תֵ רָ הֶׁ ,שּיַגְ ּבִ יּהַ לִ ּבו ֹ רַ ק ּכְ דֵ י לִ ְׁשּכֹחַ חָ כְ מָ תו ֹ ֶׁש ִּמּק ֹדֶ ם ֶׁשהּוא צָ רִ יְך לָ זֶה ,וְ ַאף-עַ ִ
(קיצור ליקו"מ)

וְ יֵׁש לו ֹמַ ר ּדְ זֶהוּ טַ עַ ם ּדְ מַ אן ּדְ ָאמַ ר ּתַ לְ ִמיד-חָ כָ ם צָ רִ יְך ֶׁשּיְ הֵ א ּבו ֹ ְׁש ִמינִ י ֶׁשּבַ ְׁש ִמינִ ית ּומַ אן ּדְ ָאמַ ר ֹלא ִמינָה כוּ' הּוא ִמּטַ עַ ם ֶׁשּמָ א ֹלא יְ כַ ּוֵן
הַ ִּמּדָה ּוכְ ַאזְ הָ רַ ת רַ ּבֵ נּו זַ''ל.
(תוספת ומילואים קיצור ליקו"מ)

נראה לעניות דעתי ,לקרב הדברים אל השכל קצת ,כי גדלות
דקדושה הוא ההיפוך ממש מגדלות דסטרא-אחרא .כי גאווה
הוא ,שמתגאה האדם במה שיש לו וכבר השיגו ,ודינו חכמה
או גבורה או עשירות ,ואף שיש שמחמת גאוותו אינו מספיק לו
כל מה שיש לו ומשתוקק לעשירות יותר וכיוצא ,אף-על-פי-כן
עיקר גאוותו הוא במה שיש לו כבר.
אבל הגדלות דקדושה הוא בבחינת תכלית הענווה ,בחינת
'במקום גדולתו שם אתה מוצא ענותנותו' ,כי הוא רק בבחינת
"ויגבה ליבו בדרכי ה'" ,היינו שאין מסתפק עצמו לעולם בשום
השגה שמשיג ובכל עבודות שעובד את ה' ,רק הוא משתוקק
בכל עת ומשתדל ומתחזק בכל עת לעלות במדרגה גבוה עוד
יותר ,בהשגה של התורה ועבודת ה' ,עד שמחמת זה הוא בכל עת
בתכלית הענווה ,כי כל המדריגות והמעלות שהשיג כבר אינם
נחשבים אצלו לכלום .ונדמה לו כאילו עדיין לא התחיל להשיג.
(פרפראות לחכמה)

ובזה יש לפרש מה שמובא בדברי רבינו ז"ל בליקוטי קמא
סימן רמ"ו ,כי בעת הפשיטות שאז צריך מאוד לחזק עצמו,
אף שיהיה לו גדלות מזה שיגבה ליבו בדרכי ה' ,ולבוא לשמחה
גדולה.
ובזה יש לפרש מה שמובא "א"ר חייא בר אשי אמר רב תלמיד
חכם צריך שיהיה לו שמיני שבשמינית יעיי"ש ,ויש לפרש
דהכוונה כי הגדלות יהיה לו בשעה שיהיה איש פשוט וצריך
לחזק עצמו אז כדי שיבוא לשמחה ואז יקיים "ויגבה ליבו
בדרכי ה' כנ"ל.
וזה שמיני שבשמינית הרצון בתמניא אפי' שבתהילים (פרק
קי"ט) כתיב באות ח' פסוק ה' "חסדך ה' מלאה הארץ חוקיך
למדנו" ,שזה הכתוב מרמז בעת הפשיטות שמקבל מדרך ארץ
שהיה קודם מתן-תורה ,שהיה מתקיים העולם בחסדו לבד
וצריך אז לחזק עצמו ואז יוכל להיות לו גדלות לקיים "ויגבה
ליבו בדרכי ה'" כדי לבוא לשמחה ,וזה שמיני שבשמינית כנ"ל.

בין-המיצרים

שבת קודש

(עונג שבת)

זה פירוש "אז"  -בזמן הגלות" ,תרצה הארץ את שבתותיה"  -הם השובתים המה לרצון לפני הקב"ה בשמחה גדולה .כמו שכתוב (בתפילת
שב"ק) "רב לך שבת בעמק הבכא" .ימי המצרים בין י"ז בתמוז לתשעה באב המה "עמק הבכא" ואז "רב לך שבת"  -יום השבת קודש בימי
המצרים הוא יותר גדול מכל ימות השנה.
מפני שבימי החול גדול הצער לכן בשבת קודש נתרבה השמחה למעלה כמו שכתוב" :ביום השביעי נתעלה וישב על כסא כבודו" .הגם שבני-ישראל
המה בצער אבל להשם יתברך אין לו בשבת קודש שום צער כלל .נמצא העולה מזה ללמוד שיהיה כל אחד ואחד מבני-ישראל ביום השבת בשמחה
כי עיקר הצער של בני אדם צריך להיות על גלות השכינה שהוא בחול עמנו בגלות .אך בשבת קודש שיש לשכינה הקדושה גם כן שמחה .ממילא
אף אנו יש לנו לשמוח ביום שבת קודש כי בזה אנו גורמים למעלה שמחה יותר להשם יתברך ב"ה אם אנו בשמחה.
(תפארת שלמה – דברים)

מנחם אב

חודש מנחם אב  -שם חודש "אב" מורה
גם כן רחמים ,כי אב מרחם על בנו.

(זרע קודש – דברים)

.

דיבוק חברים והתחזקות בתורה
_____________________________
הצירוף של החודש מרומז בפסוק "הסכת
ושמע ישראל היום" ,הנה איתא בגמרא
'הסכת עשו כתות כתות' .הנה כבר הרחבנו
הדיבור במקום אחר שדיבוק חבירים הוא
מארבעים ושמונה דברים שהתורה נקנית
בהם כמו שמבואר בפרשת מסעי שצריך
בזה לדיבוק חבירים היפך שנאת חנם שהיה
אז בזמן החורבן שנחרב הבית על ידי שנאת
חנם ,וצריכים אנחנו לחזק זאת מה שגברו
ידי עשו על ידי פירוד ושנאת חנם בחודש
הזה ולהיות אהבה ואחוה ודיבוק חבירים
ולהתחזק בתורה.
וזה צריך בחודש הזה דייקא שיעשו כתות
כתות לענין דיבוק חבירים היפוך שנאת
חנם להחליש ידי עשו שעושה פירוד בין
הדבקים כתות כתות בתורה ,והוא צריך גם
כן עכשיו לזה בזה החודש להתחזק בתורה
ולהחליש ידי עשו בקולו של יעקב כמו
שדרשו חז"ל.
(מאור ושמש)

.

הטעם שנקרא "מנחם אב"
_____________________________
טעם שכל העולם מכנים על חודש אב .שם
מנחם אב :היינו מנחם  -לשון נחמה ,ומה
הוא מנחם ,את אב ,היינו אלף בית שמנחם
את האלפא ביתא עד כאן דבריו.
ובוא וראה שכל הקינות דירמיה הם באלף
בית כפול ומכופל .ולא מצינו זאת בכל
הנביאים אפס מעט בספר תהלים .גם ידוע
שכל הבריאה נברא בא"ב ואם כן כאשר
יהיה הגאולה במהרה בימינו אמן ויתוקן
כל העולם במלכות שדי אז יהיה הנחמה אל
הא"ב.

וזהו שאמר נחמו נחמו עמי יאמר אלקיכם.
ואמרו במדרש :חטאו בכפלים שנאמר חטא
חטאה וגו' ומתנחמים בכפלים גם כן בא"ב
מכופל.
(רמתים צופים  -סימן א)

.

הכל חסדים גדולים
_____________________________
הנה באמת הכל חסדים גדולים ,שעשה לנו
השי"ת בחורבן בית המקדש ששפך חמתו
על עצים ואבנים ,כמו שדרשו חז"ל .וי"ל
שלכן אוכלים מאכלי חלב מתחילת חודש
אב עד ט' באב ,על דרך דם נעכר ונעשה
חלב ,ובריש כל מרעין אנא דם ,כמו שדרשו
חז"ל ,נמצא כשנעכר הדם ונעשה חלב,
הוא רפואה שנקראת ארוכה ,כי חסד נקרא
גדולה על שהוא בהתפשטות,
והנה חורבן בית המקדש היה רפואה לנו,
והכל נמשך על ידי העגל ושבירת הלוחות,
ולכן על שבירת הלוחות אמר השי"ת למשה,
י'ישר כ'וחך ש'שברת ר"ת יכ"ש ,ר"ת י'חודך
כ'בבת ש'מרם ,שעל ידי שבירת הלוחות
נמשך ,שעל ידי שישמור בן יחידו כבבת ,על
ידי זה ישפוך חמתו על העצים והאבנים.

.

רחמים וחסדים מן "אב" הרחמים
_____________________________
חודש אב ,רומז על רחמים וחסדים מן אב
הרחמים ,ושפך חמתו על העצים" ,תם עונך
בת ציון" ,ומתנוצצים הרחמים והתענוג
שיהיה לעתיד בזה החודש ,כי יתנשא
למעלה ראש מכל החדשים כידוע מספרים.
ולזה א"ב הוא אלף ב' עולה ב' פעמים רא"ש,
שיהיו שניהם משמשין בכתר אחד ,וכל אחד
הוא בבחינת ראש ,ואור הלבנה כאור החמה
כמבואר במקובלים בכוונת ר'אשי ח'דשים
ל'עמך שהוא ר"ת רח"ל ,אשר במילואו
רי"ש חי"ת למ"ד הוא ב' פעמים רא"ש.

ע

לתרומות והנצחות

לרבינ ּו

אב – ר"ת א'ומן ב'א

להמתיק את תוקף הדין של ראש-השנה,
לשוב בתשובה אמיתית כראוי מתוך שמחה,
זה רק אצל הצדיק.

"

צריכין לנסוע לצדיקי אמת על ראש
השנה ,כי רק הם יכולין להמשיך דרכי
התשובה בשלימות ,והעיקר להמתיק
תוקף הדין של ראש השנה ולהמשיך
שמחה על עצמו ,שעל ידי זה עיקר
תיקון התשובה ,כי אף על פי ששופר
של ראש השנה הוא בחינת לב נשבר ,כי
הבעל תשובה צריך שיהיה לו לב נשבר,
שזה בחינת" :אם יתקע שופר בעיר
ועם לא יחרדו" אבל אחר לב נשבר
צריך לבוא לשמחה ,וזה בחינת :אשרי
העם יודעי תרועה וכו' ,וסמיך לה:
בשמך יגילון כל היום וכו'.

"

(עצות ישרות – מועדים)

(זרע קודש  -פרשת דברים)

ּבְ ָׁשעָ ה ֶׁשאו ְֹמרִ ים:

תורה רל"א

(בשחרית) ּוצְ בָ א הַ ָּׁשמַ יִ ם לְ ָך ִמ ְׁשּתַ חֲ וִים
רָ אּוי לְ ִה ְתּפַ ּלֵ ל עַ ל ּכָ ל ּדָ בָ רּ ,כִ י ָאז ּבָ ִאים ּכָ ל
צְ בָ א הַ ָּׁשמַ יִ ם לְ ִה ְׁשּתַ חֲ וו ֹת וְלָ תֵ ת ֶׁשבַ ח
וְהו ֹדָ ָאה אֵ לָ יו יִ ְתּבָ רַ ְך ,עַ ל ּכֵ ן טו ֹב לְ בַ ּקֵ ׁש ָאז
מֵ ה' ית' ֶׁשּיְ צַ ּוֶה עֲלֵ יהֶ ם ֶׁשּי ְַמ ִׁשיכּו לו ֹ ּכָ ל מַ ה
ֶּׁשּצָ רִ יְךּ .כְ גו ֹן ִאם צָ רִ יְך לִ רְ פּוָאה יְ כַ ּוֵן ּבְ מַ חֲ ַׁשבְ ּתו ֹ
ָאז ֶׁשּיְ צַ ּוֶה ה' ית' עֲלֵ יהֶ ם ֶׁשּי ְַמ ִׁשיכּו הַ ּכ ֹחו ֹת
הַ ּצְ רִ יכִ ים לְ רַ ְּפאו ֹתוֹ ּבְ תו ְֹך לֶ חֶ ם ּומַ יִ ם
וְכֵן ּכָל ּכַּיוֹצֵא ּבָזֶה...

(אמרי נועם על התורה  -מטות)

סיפור

שתי קושיות

ל חסיד אחד מחסידיו של הרה"ק ר' אלימלך
מליזענסק זי"ע נסוב סיפורינו .לחסיד הלז היה
חותן למדן גדול ,אך בדרך החסידות לא הלך .ולא
עוד אלא שהיה מצער את חתנו על נסיעותיו לרבו
ר' אלימלך ומקניט אותו באומרו" :בטלן אתה!
ללמוד -אינך רוצה ,ואתה מבקש לך סיבה ותירוץ
לבטל ולהשתמט מן הלימוד על ידי נסיעותיך לרבך!
ואם תאמר שרצונך לקבל יראת שמים טהורה,
קח ותהגה בספר ראשית חכמה וחובת הלבבות
וכדומה ,ותקבל יותר מאצל רבך!"
דבר נוסף הציק לו לחותן והוא ,שחתנו החסיד
נמנע מלאכול מאכל שהיה בו ספק-מאכלות-
אסורות כלומר ,שלא אכל בהמה שהורה בה חכם
(אף שהורה להיתר ,כמובן) או שהיה בה סירכה.
על כך היה רוגז ושוחק חמיו ואומר" :אם טריפה
היא ,טריפה לכל העולם ,ואם לאו  -מדוע היא
אסורה לך? וכי לך לבד ניתנה התורה?"
שתי הקושיות הללו ניקרו במוחו של החותן ולא
נתנו לו מנוחה.

געגועים

עניני דיומא 

פעם אחת הגיע החותן ואמר לחתנו" :אני מוכן
לנסוע כעת עימך לרבך ואתווכח איתו בעניני
החסידות"
החתן החסיד היה סמוך ובטוח על רבו הק'
שבוודאי יֵדע לענות לחמיו כהוגן ובלב בוטח צירף
את חמיו לנסיעה.
כאשר באו שניהם אל חצר קדשו של הרבי ר'
אלימלך ,שטח החותן את הטענות המטרידות
אותו כל כך.
ענהו הרבי על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון:
"כתיב" :וישמע יתרו וכו'" ופירש רש"י" :מה
שמועה שמע ובא קריאת ים סוף ומלחמת עמלק"
וקשה ,אדרבה כיון ששמע בביתו שיש אלוק פטרון
ומשגיח ,לא היה צריך לנסוע למשה  -כקושיתך
בענין החסידות ,כי אם לא היה שומע ,היה צריך
לבוא לשמוע .אבל עתה מששמע מה היה לו לבטל
מעבודתו?
אלא ,הפירוש כך הוא ,שרש"י ז"ל בעצמו היקשה

ע"ג העלונים והמבחנים בליקו"מ

פלא'050-418-0673 :

זאת ותירץ ,וזה פירושו" :מה שמועה שמע ובא"
אם לומר ששמע קריאת ים סוף ,אדרבה הרי היה
צריך לישב בביתו ולעבוד את השי"ת? אלא העיקר
"ומלחמת עמלק" הוא ראה שאפילו שיודע האדם
בגדולת הבורא ושפלות עצמו ,מכל-מקום יש
מלחמה של עמלק  -הוא היצר הרע כידוע ,שלזה לא
יכול האדם עצמו להועיל כלל ,רק על ידי הצדיק,
רק בכוחו הגדול! ע"כ נסע למשה רבינו ע"ה שהיה
הצדיק הדור ,וכן בכל דור ודור חייב אדם לעשות כן!
ועל ששאלת "אם סירכה טריפה היא  -טריפה היא
לכל העולם ואם כשרה היא מפני מה הוא אוכלה?"
אשיב לך ,כך מצאנו בתורה הבדלים בדברים
שעל אף שמותרים לישראל אסורים לכהן-הדיוט
ודברים שמותרים לכהן-הדיוט אך אסורים לכהן-
גדול כי קדושתם גדולה יותר וצריכים יותר לשמור
שלא לפגום קדושתם ,כמשל רבב וכתם על בגד נקי
וצח שהוא קשה יותר .כך גם חתנך שזכה והתקדש
בדרכי החסידות  -אסר לו ,אבל לא לכל העולם".

חובה בכל בית ברסלב!! הספר "ימי-שמואל" פלאפון057-3155-466 :

