
רּוֲחָך ַנִים בְּ י שְׁ תורה ס"ו – ִויִהי ָנא פִּ
ֶׁשְּבחֹל לא ָאַכל ִעָּמנּו ַיַחד ַרק ִלְפָעִמים ְּכֶׁשָהָיה ֵאיֶזה ֵעת ָרצוֹן  ַהִּמְנָהג ָהָיה ְּבֵעת ֶׁשָּיַׁשְבנּו ֶאְצלוֹ 
ּוְבִדיָחא ַּדְעֵּתּה ָהָיה ְמַצָּוה ֶׁשּנֹאַכל ִעּמוֹ ַיַחד ְוָאז ַּבַּלְיָלה ַהִּנְזָּכר ְלֵעיל ָהָיה ַּגם ֵּכן ְׁשַעת ָרצוֹן ְוִשְֹמָחה 
ְקָצת ְוִצָּוה ֶׁשּנֹאַכל ִעּמוֹ, ְוָאַכְלנּו ַיַחד הּוא ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה ַוֲחָתנו ְוָאנִֹכי ּוְבתוֹ ַהְּסֻעָּדה ָׁשַמע ֶׁשֶאָחד 
ְוִהְתַלֲהבּות  ְּבִהְתעוְֹררּות  ַהְּלָבָנה  ִּבְרַּכת  ְוָאַמר  ַהְּלָבָנה,  ֶאת  ְמַקֵּדׁש  ֵּכן  ַּגם  ָהָיה  ְׁשלוֵֹמנּו  ֵמַאְנֵׁשי 
ֵמעֶֹמק ַהֵּלב ְּכֶדֶר ַאְנֵׁשי ְׁשלוֵֹמנּו, ְוהּוַטב ְלַרֵּבנּו ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה ְמאֹד ְמאֹד ְוִהְתִחיל ְלַדֵּבר ִמֶּזה ְוַעל 
ְיֵדי ֶזה ִנְסַּתֵּבב ַהָּדָבר ַעד ֶׁשִּגָּלה ּתוָֹרה ִנְפָלָאה ְלָפֵנינּו ַעל ָּפסּוק: 'ִויִהי ָנא ִּפי ְׁשַנִים ְּברּוֲח ֵאָלי' 
(ִלּקּוֵטי מוֲֹהַר"ן ִסיָמן ס"ו) ּוְכָבר ָידּוַע ֶאְצֵלנּו ֶׁשַעל ָּכל ִּדּבּור ְוִדּבּור ֶׁשָּזִכינּו ִלְׁשמַֹע ִמִּפיו ַהָּקדוֹׁש 
ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה, ָאנּו ְצִריִכין לוַֹמר ַּכָּמה ְּפָעִמים, ִאְלָמֵלא ָלא ָאֵתיָנא ְלָעְלָמא ֶאָּלא ְלִמְׁשַמע ָּדא ַּדי, 

ִמָּכל ֶׁשֵּכן ְּכֶׁשָּזִכינּו ִלְׁשמַֹע ֶהְמֵׁש ָּכֶזה ַאְׁשֵרי אֶֹזן ַהּׁשוְֹמָעם.                   (ימי מוהרנ"ת – ח"א – ט"ו) 

ְלהוִֹציא  ֶׁשחוְֹׁשִקים  ְוַהִּכּסּוִפין  ַהֵחֶׁשק  ַעל-ְיֵדי 
ְׁשָאר ָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה  ִמּכֹחַ ֶאל ַהּפַֹעל ַהִּמְצָוה אוֹ 
ַמְמִׁשי  ַעל-ְיֵדי-ֶזה  ַלֲעׂשוֹת,  ְוכוֵֹסף  ֶׁשחוֵֹׁשק 
ְנֻקּדוֹת ֶאל אוִֹתּיוֹת ַהִּדּבּור ֶׁשּיּוַכל ְלהוִֹציא ַהִּדּבּור 
ִּבְׁשֵלמּות ִמֵּמַצר ַהָּגרוֹן - ֶׁשִּיְקָרא ְוִיְצַעק ְלַהֵּׁשם 
ַהָּדָבר  ֶׁשּיוִֹציא  ַעד  ַהִּדּבּור,  ִעם  ַהְרֵּבה  ִיְתָּבַר 

ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ִמּכֹחַ ֶאל ַהּפַֹעל. 

ֶׁשַעל-ְיֵדי  ַהֶּכֶסף''1  ''ְנֻקּדוֹת  ּבְִחיַנת:  ְוֶזה 
ְלאוִֹתּיוֹת  ְנֻקּדוֹת  ַנֲעִׂשין  ְוַהֵחֶׁשק  ַהִּכיּסּוִפין 
ְלהוִֹציא  ְוִיְזֶּכה  ַּכנַּ''ל  ִּבְׁשֵלמּות  ְלהוִֹציא  ַהִּדּבּור 

ַלּפַֹעל ֶאת ַהָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה.
(קיצור ליקוטי מוהר"ן תורה ס"ו – ט')

העיקרהעיקר

צדיק, למדן, חסיד, עובד ה', אוהב שלום ורודף 
האדם  האם  חסדים...  בגמילות  מרבה  שלום, 
שזכה לכל אלו הדברים כבר מילא את הנדרש 

ממנו כאן בעולם???

איננו  המעשה  הכל,  לא  הוא  המעשה  ולא!  לא 
מתוך  לבוא  תמיד  חייב  המעשה  פסוק',  'סוף 
אין-סוף כיסופים דקדושה. המעשה חייב תמיד 
להיות משולב יחד עם רצונות חזקים ועצומים, 

כיסופים וגעגועים שאינם פוסקים, אז ורק אז 
יש שלמות למעשה.

הוא  העיקר  'כי  העיקר,  זה  אלא  זה,  רק  ולא 
הרצון' – לא להסתפק במעשה היבש לכשעצמו, 
ללא  תמיד,  ולרצות,  ולרצות  לרצות  אלא 

הפסקה.

ְוִעַּקר  ַהִּיְשְרֵאִלי  ִאיׁש  ְקֻדַּׁשת  ִעַּקר  ִּכי  "ְוָהִעְנָין 
ִּדְקֻדָּׁשה,  ְוַהִּכּסּוִפין  ָהָרצוֹן  ַרק  הּוא  ֲעבוָֹדתוֹ 
ְּבַכָּמה  ִלְבָרָכה  ִזְכרוֹנוֹ  ַרֵּבנּו  ְּבִדְבֵרי  ַּכְמבָֹאר 
ִלְבָרָכה  ִזְכרוֹנוֹ  הּוא  ֶׁשָאַמר  ּוְכמוֹ  ְמקוֹמוֹת 
ֶׁשּיּוַכל  ָּבֶזה  ֶׁשִּיְתָּפֵאר  ִמי  ֵאין  ה'  ֶאת  ֶׁשַּלֲעבֹד 
ֵאינוֹ  ָשָרף  ַוֲאִפּלּו  ַמְלָא  ַוֲאִפּלּו   . ִיְתָּבַר ְלָעְבדוֹ 
ַרק  ִיְתָּבַר  ְלָעְבדוֹ  ֶׁשּיּוַכל  ָּבֶזה  ְלִהְתָּפֵאר  ָיכוֹל 
ְלִהְתַּגֵּבר  ֶׁשָּצִרי  ְוַהִּכּסּוִפין  ָהָרצוֹן  הּוא  ָהִעָּקר 
ֶׁשִּיְהֶיה לוֹ ָּתִמיד ְרצוֹנוֹת ֲחָזִקים ְוִכּסּוִפין ְּגדוִֹלים 
ְקָצת  זֹאת  ִשיָחה  (ַּכְמבָֹאר  ְוכּו'.  ִיְתָּבַר  ה'  ַלֲעבוַֹדת 

ְּבסוֹף ִסּפּוֵרי ַמֲעִשּיוֹת, ַעֵּין ָׁשם) 

ְּבַעְצמוֹ  ִלְבָרָכה  ִזְכרוֹנוֹ  ִמִּפיו  ָׁשַמְענּו  ִמֶּזה  ְויוֵֹתר 
ִמּגֶֹדל ַמֲעַלת ָהָרצוֹן ִּדְקֻדָּׁשה: ֶׁשהּוא ִעַּקר ֲעבוַֹדת 
ה'. ְוָכל ָהֲעבוֹדוֹת ּתוָֹרה ּוְתִפָּלה ּוִמְצווֹת ּוַמֲעִשים 
טוִֹבים ֻּכָּלם ְּכלּוִלים ָּבֶזה. ְוִאי ֶאְפָׁשר ִלְזּכוֹת ְלׁשּום 

ֶזה,  ְיֵדי  ַעל  ִאם  ִּכי  ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה  ָּדָבר 

אוראור הגאולה
ה ל ו א ג ד א  ת ל ח ת א י  ל ש ר  פ ס ה

עיונים ועצות למעשה מתורות רביה"ק    עפ"י העמוד היומיהעמוד היומי בליקו"מ

68 שמיני . כ' אדר ב' תשע"ד

בס"ד בר"ה

התורות שנלמדו השבוע: ס"ד-ס"ו

המשך בעמ' הבא  

לוח העמוד היומי

התאריך  יום
בחודש

העמוד   
בליקו"מ

פב:כ'שבת
פג.כ"אראשון

פג:כ"בשני 
פד.כ"גשלישי
פד:כ"דרביעי

פה.כ"החמישי
פה:כ"ושישי

ליקו"ה
חו"מ

ס"ה

ס"ו

ס"ז

ס"ח

ס"ט

ע'

ע"א

ח"א

לקוטי-הלכות
           הלכה למעשה

ה " קו בלי מי  ו הי הדף  י  עפ"

חושן משפט  הל' הלוואה ה' - טוען ונטען א'

ַעְצמוֹ  ְלַהְרִחיק  ֶאָחד  ָּכל  ָצִרי  א. 
ְמאֹד ֵמַהְלָואוֹת, ִּכי ְצִריִכין ְלַהֲאִמין 
טוֹב  ֵיׁש  ְּבַעְצָמם  ַרע  ְּבַהְיֵמי  ֶׁשַּגם 
יּוַכל  ְּבַוַּדאי  ְוָאז  טוֹב,  ְיֵמי  ְּבִחיַנת 
א  ְלַהִּשיג ַּפְרָנָסתוֹ ְּדַבר יוֹם ְּביוֹמוֹ ְו
ִיְצָטֵר ָלבוֹא ִליֵדי ַהְלָואוֹת ְוחוֹבוֹת. 

(ה - א) 
ֶׁשַּיְמִּתין  ֵמֲחֵברוֹ  לוֶֹוה  הּוא  ֵּכן  "ְוַעל 
לוֹ ַעד ֶׁשַּיַעְברּו ַהְיֵמי ַרע, ְּכמוֹ ֶׁשָרִגיל 
ְּבִפי ָהעוָֹלם לוַֹמר ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשַהְּזַמן 
ְׁשֶלעְכט"  ִאיז  ַצייט  "ִּדי  ַעָּתה,  ַרע 
ּוֶבֱאֶמת ָּכל ְיֵמי ַחֵּייֶהם אוְֹמִרים ֵּכן, 
ּוֵמעוִֹדי ַעד ַהּיוֹם ֲאִני זוֵֹכר ֶׁשאוְֹמִרים 
ְּבָכל ַּפַעם ֵּכן, ְוֵכן ַּבּדוֹרוֹת ַהּקוְֹדִמים 

ָהיּו אוְֹמִרים ְּבָכל ַּפַעם ֵּכן."
 ________________________

ַהְלָואוֹת  ִליֵדי  ֶׁשָּבא  ֵּכיָון  ֶּבֱאֶמת  ב. 
ָקֶׁשה לוֹ ְמאֹד ֶׁשֵּיֵצא ֵמֶהם ְוַעל ִּפי רֹב 

ֵאינוֹ ְמַסֵּלק ִּבְזַמּנוֹ. (ה - א) 
ִזְכרוֹנוֹ  ַרֵּבנּו  ִהְזִהיר  ֶּבֱאֶמת  ֵּכן  "ְוַעל 
ַּבַעל  ִמִּלְהיוֹת  ֶׁשִּיָּזֵהר  ִלְבָרָכה, 
ַלֲעשֹוֹת  ֶׁשרוֶֹצה  ִמי  ּוִבְפָרט  חוֹב, 

ְּתׁשּוָבה."
 ________________________

ְּבִחיַנת  ֵהם  ְוכּו'  ַהְּגנּוָזה  ַהּתוָֹרה  ג. 
ַמַעְיֵני ַהְיׁשּוָעה. (ה - ג) 

 ________________________

ָּכל  ְּכַלל  ֵהם  ְּבָרָכה  ִּגְׁשֵמי  ד. 
ֶאל  ִנְמָׁשִכין  ֶׁשִּיְהיּו  ַהַהְׁשָּפעוֹת 
ַהְּכֵׁשִרים  ְלִיְשָֹרֵאל  ַהְּקֻדָּׁשה, 

ַהֶּנֱאָחִזים ְּבַצִּדיֵקי ֱאֶמת. (ה - ד) 
 ________________________

ָלבוֹא  ֻמְכָרח  ַהַּצִּדיק  ַּגם  ִלְפָעִמים  ה. 
ָהעוָֹלם  ְלטוַֹבת  ְוֶזה  ַהְלָואוֹת  ִליֵדי 
ִּבְבִחיַנת ְיִריָדה ַּתְכִלית ָהֲעִלָּיה. (ה - ה) 
"ַעל ְיֵדי ֶׁשַהְיֵמי ַרע ִמְתַּגְּבִרין ָּכל ָּכ 
ַעד ֶׁשַּגם ַהַּצִּדיק ֵאינוֹ ָיכוֹל ְלַהְמִׁשי 
ִליֵדי  ָלבוֹא  ּוֻמְכָרח  ִמָּיד  ַהֶּׁשַפע 
ִמְתַּגֵּבר  ַהַּצִּדיק  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ַהְלָוָאה, 
ּוְמַבֵּקׁש  ּוְמַחֵּפשֹ  ְּביוֵֹתר  ָּכ  ַאַחר 
ּומוֵֹצא טוֹב ַהְרֵּבה ְּבתֶֹקף ִהְתַּגְּברּות 

ַהְיֵמי ַרע ֶׁשִהְתַּגְּברּו ְּביוֵֹתר."

בכיסופים נצליח...

מעלת הלימוד
ֵהם  ָמקוֹם  ּוֵמֵאיֶזה  ָהיּו,  ָמקוֹם  ֵמֵאיֶזה  ַעְכָׁשו  ַעד  ָהִראׁשוֹן  ֵמָאָדם  ֶׁשָהיּו  ַהַּצִּדיִקים  ָּכל  ֶׁשּיוֵֹדַע  ָאַמר 
ִזְכרוֹנוֹ  טוֹב  ֵׁשם  ַהַּבַעל  ַלֲחׁשֹב  ְוִהְתִחיל  ִהְסַּתְּלקּוָתם.  ִּבְׁשַעת  ִנְׁשֲארּו  ָמקוֹם  ּוְבֵאיֶזה  ּתוָֹרה,  אוְֹמִרים 
ָהָיה  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ֵמָחְכָמה  ְלַמָּטה  ֶׁשִּביָנה  ִּפי  ַעל  ַאף  ֵמָחְכָמה,  ִלְבָרָכה  ִזְכרוֹנוֹ  ְוַהַּמִּגיד  ִמִּביָנה,  ִלְבָרָכה 
ְלַמָּטה  ֶׁשִהיא  ִמִּביָנה  ִלְבָרָכה  ִזְכרוֹנוֹ  ָּברּו  ַרִּבי  ֵמָחְכָמה.  ְלַמְעָלה  ֶׁשִהיא  ַהִּביָנה  ֵמאוָֹתּה  ּתוָֹרה  אוֵֹמר 

ֵמאוָֹתּה ַהָחְכָמה, ֲאָבל ֲאִני אוֵֹמר ּתוָֹרה ְוכוּ'. 
א ֲאִני יוֵֹדַע  ָׁשַמְעִּתי ַּפַעם ַאַחת ֶׁשִהְתָּפֵאר ְּבֶׁשַבח ְּגֻדַּלת ּתוָֹרתוֹ, ְוָאַמר ָאז ְּבתוֹ ִּדְבֵרי ִהְתָּפֲארּותוֹ, ֲה
ֵמֵהיָכן ֲאִני לוֵֹקַח אוָֹתם. ְוַהּמּוָבן ִמְּדָבָריו ּוִמְּתנּועוָֹתיו ַהְּקדוִֹׁשים ָאז ָהָיה, ֶׁשהּוא לוֵֹקַח ּתוָֹרתוֹ ִמָּמקוֹם 

(חיי מוהר"ן - שנ"ג)  ָּגבוַֹּה ְוֶעְליוֹן ְמאֹד.



ַעל ְיֵדי ָרצוֹן ְוֵחֶׁשק ְוִהְׁשּתוְֹקקּות 
ְוִכּסּוִפין ְוַגְעּגּוִעים ֲחָזִקים."2

לא להרפותלא להרפות

אין  טוב,  להיות  ירצה  שלא  אחד  ימצא  לא 
אחד שאינו רוצה לזכות לקרבת ה'.

הזוכים?  הם  מעטים  רק  מדוע  זאת  ובכל 
מדוע יש גיבורים וחזקים הנופלים בעיצומה 
של מלחמה? ומאבדים חוזקם רגע לפני שזכו 

להגיע למה שהם צריכים?

הרי  כי  הענין. -  סוד  מסתתר  הזאת  בנקודה 
וודאי כל אחד שרוצה לזכות, בהכרח שיעבור 
מה  היא,  השאלה  אבל  שעובר---  מה  עליו 
הוא עשה ברגעי ההסתרה?! איך הוא התנהג 
לנצח,  נדמים  שהיו  קשים  רגעים  באותם 
לא  שחלילה  לו  נדמה  שהיה  רגעים  אותם 
והעשן  העננים  מריבוי  לעולם,  יותר  יזכה 

שהסתירו והאפילו על ראייתו?!

לעצמו  לחדד  האדם  על  המבחן.  כאן  דווקא 
את  אעזוב  לא  לעולם  ולעולם  ר-ו-צ-ה,  אני 
הרצון, אף עם יעבור עלי מה... - ואדרבא, ככל 
שהקושי והמניעה מתגברת, כך צריך להגביר 
רק  באה  המניעה  "כי  הרצונות  את  ולחזק 

בכדי שדרכה יתגבר ויתחזק חשקו ורצונו". 

ָּכל  ַרק  אֶֹפן,  ְּבׁשּום  ָהָרצוֹן  ֶאת  ַיְרֶּפה  א  "ְו
ִלְגּבֹר  ִיְרֶאה  ְּביוֵֹתר  ִמְתַּגֶּבֶרת  ֶּׁשַהְמִניָעה  ַמה 
ּוְרצוֹנוֹת  ְוַגְעּגּוִעים  ְוִכּסּוִפין  ְּבֵחֶׁשק  ַעְצמוֹ  ֶאת 
ֶׁשִּיְזֶּכה  ַעד  ְלעוָֹלם  ְוֵכן  ְויוֵֹתר  ְּביוֵֹתר  ֲחָזִקים 
ִלְגמֹר ְלהוִֹציא ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל ֶאת ַהִּמְצָוה אוֹ 
ָּכ  ַאַחר  ְוֵכן  רוֶֹצה.  ֶׁשהּוא  ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה  ַהָּדָבר 
ֶׁשִּיְרֶצה  ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה  ּוְדָבִרים  ֲעבוֹדוֹת  ִּבְׁשָאר 
ִּבְרצוֹנוֹת  ֵּכן  ַּגם  ִיְתַּגֵּבר  ַלֲעשוֹת.  עוֹד  ָּכ  ַאַחר 
ְוָהִעּכּוִבים  ֶּׁשַהְמִניעוֹת  ַמה  ְוָכל  ֲחָזִקים. 

ְוַהִּבְלּבּוִלים ִמְתַּגְּבִרים יוֵֹתר. ִיְתַּגֵּבר ֶאת ַעְצמוֹ 
ֶאל  ִמּכַֹח  ֶׁשּיוִֹציא  ַעד  יוֵֹתר  ֲחָזִקים  ִּבְרצוֹנוֹת 
ְוָהֲעבוָֹדה  ַהִּמְצָוה  ְלאוָֹתּה  ַּגם  ְוִיְזֶּכה  ַהּפַֹעל 
ִּפי  ָנא  ִויִהי  ְּבַהּתוָֹרה  ַּכְמבָֹאר  ְלעוָֹלם,  ְוֵכן 
ְׁשַנִים (ְּבִסיָמן סו) ֶׁשַהְמִניָעה ִהוא ַרק ִּבְׁשִביל 
ָּגדוֹל  ֵחֶׁשק  לוֹ  ֶׁשִּיְהֶיה  ִיְתַּגֵּבר  ְוִאם  ַהֵחֶׁשק. 
ִנְמָצא,  ַהְמִניָעה.  ְיַׁשֵּבר  ְּבַוַּדאי  ַהְמִניָעה,  ְּכִפי 
ַהּמוְֹנִעים  ַעל  ְלִהְתַּגֵּבר  ַהִהְתַחְּזקּות  ֶׁשִעַּקר 

ֵמַהְּקֻדָּׁשה הּוא ַרק ָהָרצוֹן ְוַהֵחֶׁשק. 

ִיְתָּבַר  ֶּׁשה'  ַמה  ַהִהְתָּפֲארּות  ִעַּקר  ְוֶזהּו 
ֶׁשִעַּקר  ִמִּיְשָרֵאל.  ֶאָחד  ָּכל  ִעם  ִמְתָּפֵאר 
ֶׁשָּלֶהם.  ְוָהַעְקָׁשנּות  ֵמָהַעּזּות  ַהִהְתָּפֲארּות 
ְּכַלל  ֶׁשִהיא  ַהּתוָֹרה.  ַקָּבַלת  ִעַּקר  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל 
ְוָהַעְקָׁשנּות  ָהַעּזּות  ְוִעַּקר  ַּכַּנ"ל.  ַהִהְתָּפֲארּות 
ִלְכנֹס  ֶׁשרוֶֹצה  ָהָאָדם  ֶׁשָּצִרי  ְּבָהָרצוֹן  הּוא 
ְלַבל  ְּבָרצוֹן  ָּגדוֹל  ַעְקָׁשן  ֶׁשִּיְהֶיה  ה'  ַּבֲעבוַֹדת 
ְמִניָעה  ִמּׁשּום  ָהָרצוֹן  ֶאת  ַיְרֶּפה  א  ְו ַיֲעזֹב 
ְוֶזה  ִּדְקֻדָּׁשה.  ָהַעְקָׁשנּות  ִעַּקר  ְוֶזה  ָּבעוָֹלם. 
ִיְתָּבַר  ֶּׁשהּוא  ַמה  ִיְתָּבַר  ִהְתָּפֲארּותוֹ  ִעַּקר 
ִעַּקר  ֶּבֱאֶמת  ִּכי  ִיְשָרֵאל,  ַּבֲעבוַֹדת  ִמְתָּפֵאר 
ַהִהְתָּפֲארּות הּוא ַרק ַמה ֶּׁשה' ִיְתָּבַר ִמְתָּפֵאר 
ִעם ָהָרצוֹן ְוַהֵחֶׁשק ְוַהִּכּסּוִפין ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשל ָּכל 
ִלּבוֹ  ִמִּיְשָרֵאל  ֶאָחד  ֶּׁשָּכל  ַמה  ִמִּיְשָרֵאל.  ֶאָחד 
ה'  ַלֲעבוַֹדת  ִלְזּכוֹת  ָחָזק  ְּבָרצוֹן  ָּתִמיד  ּבוֵֹער 

ֶּבֱאֶמת. ְוֶזה ִעַּקר ִהְתָּפֲארּותוֹ ִיְתָּבַר ְׁשמוֹ."2

יקר הערךיקר הערך

והכיסופים  הרצון  עבודת  בשמים  נחשב  הכי 
- עוד הרבה יותר מהמעשה עצמו.

ִּכי   , ָּכ ָּכל  ְיָקָרה  ֵאיָנּה  ְּבַעְצָמּה  "ָהֲעבוָֹדה 
, ְּכמוֹ ֶׁשָּכתּוב, ִמי ִהְקִּדיַמִני  ַהּכֹל ֵמִאּתוֹ ִיְתָּבַר
ַוֲאַׁשֵּלם ְוכּו'. ְוִאי ֶאְפָׁשר ָלנּו ַלֲעשוֹת ׁשּום ָּדָבר 
ִאם  ִּכי  ֲעֵבָרה  ִמּׁשּום  ְלִהָּנֵצל  א  ְו ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה 
ֶׁשָאְמרּו ַרּבוֵֹתינּו  , ְּכמוֹ  ִיְתָּבַר ַעל ְיֵדי ְיׁשּוָעתוֹ 
ָאָדם  ֶׁשל  ִיְצרוֹ  יוֹם  ְּבָכל  ִלְבָרָכה,  ִזְכרוָֹנם 
ִמְתַּגֵּבר ְוִאְּלָמֵלא ַהָּקדוֹׁש ָּברּו הּוא עוְֹזרוֹ ָהָיה 

נוֵֹפל ְּבָידוֹ. ְוַעל ֵּכן ִעַּקר ַהִהְתָּפֲארּות הּוא 

ִמִּיְשָרֵאל  ֶאָחד  ֶּׁשָּכל  ַמה  ְּבָהָרצוֹן  ַרק 
ּוְכִפי   . ִיְתָּבַר ְלָעְבדוֹ  ָחָזק  ְּבָרצוֹן  רוֶֹצה 
ִלְכסֹף  ֶאָחד  ָּכל  ֶׁשִּמְתַּגֵּבר  ָהָרצוֹן  ִהְתַּגְּברּות 
ַלה' ִיְתָּבַר ְּבָרצוֹן ָחָזק, ְּכמוֹ ֵכן זוֶֹכה ַלֲעבוַֹדת 
ִעַּקר  ִּכי  ִעּמוֹ,  ִמְתָּפֵאר  ִיְתָּבַר  ה'  ֵכן  ּוְכמוֹ  ה' 
ֶׁשל  ְוָהַעְקָׁשנּות  ָהַעּזּות  הּוא  ַהִהְתָּפֲארּות 
ִיְשָרֵאל ַמה ֶּׁשִאיׁש ַהִּיְשְרֵאִלי הּוא ַעְקָׁשן ָּגדוֹל 

 . ַּבֲעבוַֹדת ה' ֶׁשֶּזהּו ִעַּקר ִהְתָּפֲארּותוֹ ִיְתָּבַר

ְוִעַּקר ָהַעְקָׁשנּות הּוא ְּבָרצוֹן, ֶׁשֶּזהּו ִעַּקר 
ַמה  ִלְפעֹל  ִלְזּכוֹת  ַהּמוְֹנִעים  ַעל  ַהִהְתַּגְּברּות 
ִיְהֶיה  ִאם  ֲאִפּלּו  ִּכי  ה',  ַּבֲעבוַֹדת  רוֶֹצה  ֶּׁשהּוא 
ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ה',  ַּבֲעבוַֹדת  ְּביוֵֹתר  ָּגדוֹל  ַעְקָׁשן 
ָלָאָדם  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ָּכֵאֶּלה  ְמִניעוֹת  ֵיׁש  ְּבַוַּדאי 
ְלַׁשְּבָרם... ִּכי ְּבַוַּדאי ֵיׁש ְמִניעוֹת ַרּבוֹת ָּבעוָֹלם 
ְּבִכְבֵלי  ְּתִפיָסה  ְּכגוֹן  ְלַׁשְּבָרם,  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי 
ְוָׁשלוֹם,  ַחס  חוַֹלַאת  אוֹ  ְוָׁשלוֹם,  ַחס  ַּבְרֶזל 
ַעל  ַאף  ֲאָבל  ְוָׁשלוֹם.  ַחס  ַרּבוֹת  ָּכֵאֶּלה  ְוַכּיוֵֹצא 
ִּפי ֵכן ִאם ִיְהֶיה ָהָאָדם ַעְקָׁשן ֶאֶלף ְּפָעִמים. ַמה 
ָהַעְקָׁשנּות  ִעַּקר  ֵּכן  ַעל  ֶׁשּלוֹ,  ָהַעְקָׁשנּות  ּיוִֹעיל 

א  ָּפִנים  ָּכל  ַעל  ֶׁשהּוא  ֶׁשֵאי  ְּבָרצוֹן  ַרק  הּוא 
אוֹתוֹ  מוְֹנִעים  ִאם  ַוֲאִפּלּו  ָהָרצוֹן.  ֶאת  ַיֲחִליׁש 
ֶׁשִאי  לוֹ  ֶׁשִּנְדֶמה  ְמִניעוֹת  ְוִרְבבוֹת  ַּבֲאָלִפים 
ֶאְפָׁשר ְלַׁשְּבָרם ְּבׁשּום אֶֹפן, ַאף ַעל ִּפי ֵכן הּוא 
ָחָזק  ְּבָרצוֹן  ַּפַעם  ְּבָכל  ְוִיְרֶצה  ֶׁשּלוֹ  ֶאת  ַיֲעֶשה 
ְּכִפי  ֶׁשִּיְהֶיה  ָצִרי  ְוָהָרצוֹן  ַהֵחֶׁשק  ִּכי  יוֵֹתר, 
ַהְמִניָעה, ַּכְמבָֹאר ְּבַהּתוָֹרה ִויִהי ָנא ִּפי ְׁשַנִים 

(ְּבִסיָמן סו). 

ֶאת  ְלַהִּניַח  ִלְבִלי  ְּבָהָרצוֹן  ַעְקָׁשן  ִיְהֶיה  ְוִאם 
ָהָרצוֹן ְוַהִּכּסּוִפים ִּדְקֻדָּׁשה ְּבׁשּום אֶֹפן ַאף ִאם 
ְוָׁשלוֹם  ַחס  אוֹתוֹ  ֶׁשַּמִּפיִלין  ְּכמוֹ  אוֹתוֹ  ַמִּפיִלין 
ַיַעְזרוֹ  ְּבַוַּדאי  סוֹף  ָּכל  סוֹף  ֲאַזי  ִלְצַלן,  ַרֲחָמָנא 
ְוַיְזִמין  ַהְמִניעוֹת  ָּכל  ּוְלַבֵּטל  ְלַׁשֵּבר  ִיְתָּבַר  ה' 
אוֹ  ִיְשָרֵאל  ְלֶאֶרץ  ִלְנִסיָעה  ֶּׁשָּצִרי  ַמה  ָּכל  לוֹ 
ְּבָכל  ִויַסְּיעוֹ  ְוַיֲחזֹר  ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה  ְּדָבִרים  ִלְׁשָאר 
ִאם  ִּכי  ָהְיָתה  א  ַהְמִניָעה  ִּכי  ִסּיּועוֹת,  ִמיֵני 
ֶׁשְּמַנִּסין  ַהִּנָּסיוֹן  ִעַּקר  ֶׁשהּוא  ַהֵחֶׁשק  ִּבְׁשִביל 
ֶאת ָהָאָדם ִאם ַיֲעזֹב ְוַיִּניַח ֶאת ַהֵחֶׁשק ְוָהָרצוֹן 
ַעְקָׁשן  ּוְכֶׁשהּוא  ַהְמִניָעה  ֵמֲחַמת  ִּדְקֻדָּׁשה 
ָהָרצוֹן  ֶאת  ַמִּניַח  ְוֵאינוֹ  ַּבִּנָּסיוֹן  ְועוֵֹמד  ְּבַדְעּתוֹ 
ְוַהֵחֶׁשק ִּדְקֻדָּׁשה ְּבׁשּום אֶֹפן, ֲאַזי ְּבַוַּדאי ְיַׁשֵּבר 
ֶאת ָּכל ַהְמִניעוֹת. ְוַהְמִניעוֹת ִיְתַהְּפכּו ִליׁשּועוֹת 
ִסּבוֹת  ה' ִיְתָּבַר ִויַסֵּבב ִעּמוֹ  ְויוִֹׁשיעוֹ  ֶׁשַּיַעְזרוֹ 
ְלטוָֹבה ְּבאֶֹפן ֶׁשִּיְגמֹר ְויוִֹציא ֶאל ַהּפַֹעל ַהָּדָבר 

ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ֶׁשהּוא רוֶֹצה."2

כך זוכהכך זוכה

יהיה  רצונו  אם  כי   - הרצון  כפי  היא  הזכיה 
חזק, בוודאי יזכה לבסוף.

הכיסופים  בגודל  תלויה  החיפוש  "הצלחת 
והרצונות, וכדברי רבינו בתורה ס"ו שכגודל 
המניעה כך צריך להיות גודל החשק, וכאשר 
כל  ממילא  נתבטלים  מספיק,  גדול  החשק 

המניעות עיי"ש. 

וזה שאמרה הבת מלך לשני למלך, שיבקש 
שם  מרגליות  של  ומבצר  זהב  של  הר 
תמצאני, שאם יכסוף וישתוקק אליה ביותר 
ומבצר  זהב  של  'הר  בעיניו  חשובה  ותהיה 
כי  תמצאני',  בוודאי 'שם  אז  מרגליות',  של 

המניעות יתבטלו ממילא.
"אם  ע"ה  המלך  שלמה  דברי  בחינת  וזה 
תחפשנה?  וכמטמונים  ככסף  תבקשנה 
תמצא!"  אלקים  ודעת  ה'  יראת  תבין  אז 
היא  אלוקים,  ודעת  ה'  יראת  שמציאת 
וכמטמונים  ככסף  ש'תבקשנה  בכך  תלויה 

תחפשנה'." 3
__________________

 - או"ח  הלכות  ליקוטי   .2 יא.    - א'  ַהִּׁשיִרים  ִׁשיר   .1
ברכת המזון ומים אחרונים הלכה ד - כ.  3. מכלל יופי 

– בשם ר' לוי יצחק בנדר ז"ל.

ֶאָחד  ָּכל  ֶׁשל  ַהִּמְלָחָמה  ְּבִחיַנת  ֶזה  ו. 
ֶׁשֵאינוֹ  ַהַּצִּדיק  ֶׁשל  ִּבְפָרט  ִמִּיְשָֹרֵאל, 
ְּבָכל  ַעְצמוֹ  ְמָיֵאׁש  ְוֵאינוֹ  ְּבַדְעּתוֹ  נוֵֹפל 
ַהָּיִמים ָרִעים ְוָהִעִּתים ָרעוֹת ָהעוְֹבִרים 
ָעָליו. ַרק, ַאְּדַרָּבא, ָּכל ַמה ֶּׁשִּמְתַּגְּבִרין 
ִמְתַּגֵּבר  הּוא  ְויוֵֹתר  יוֵֹתר  ַרע  ַהְיֵמי 
ַעד  ָּבֶהם  ַּגם  ּוְלַבֵּקׁש  ְלַחֵּפשֹ  ְּביוֵֹתר 
ַהּתוָֹרה. אוִֹתּיוֹת  ָּבֶהם  ַּגם  ֶׁשּמוֵֹצא 

(ה - ה) 

ָנמוֹ  ָמקוֹם  ׁשּום  ֵאין  ֶּבֱאֶמת  "ִּכי 
ּוְזַמן  ְוֵעת  יוֹם  ׁשּום  א  ְו ָּבעוָֹלם  ְוָירּוד 
ָּבעוָֹלם ֶׁשֵאין ָׁשם ִּדְבֵרי ּתוָֹרה ְּבֶהְעֵלם 
קּותוֹ  ֱא ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ּוְבִצְמצּום 

ַהְמַחֶּיה אוֹתוֹ ַהָּמקוֹם ְוַהְּזַמן."
_________________________

ֶׁשַּמִּפיל  ּכוָֹננּו',  ֶגֶבר  ִמְצֲעֵדי  'ֵמה'  ז. 
ִלְפָעִמים ֶאת ָהָאָדם ִלְמקוֹמוֹת ְנמּוִכים 
ָׁשם  ִיְתַּגֵּבר  ִאם  ִנָּסיוֹן  ִּבְׁשִביל  ָּכֵאּלּו 
ְּבתוֹ  ַהּטוֹב  ֶאת  ָּכָראּוי  ּוְלַבֵּקׁש  ְלַחֵּפשֹ 
"ְוַדְרּכוֹ  ְוֶזהּו,  ָּכֶזה.  ַרע  ּוְזַמן  ָמקוֹם 
ֶיְחָּפץ", ִּכי ה' ִיְתָּבַר ָחֵפץ ִלְראוֹת ַּדְרּכוֹ 
ֶׁשל ָהָאָדם ִאם ִיְתַּגֵּבר ִלְבחֹר ֶּדֶר ַהּטוֹב 
ֶאת  ָׁשם  ַּגם  ֶׁשִּיְמָצא  ַעד  ּוְלַבֵּקׁש  ְלַחֵּפשֹ 
טּוב ה' ַעד ֶׁשָּיׁשּוב ִלְמקוֹמוֹ ְּבֶיֶתר ְשֵֹאת 

ִּבְבִחיַנת ְיִריָדה ַּתְכִלית ָהֲעִלָּיה. (ה - ו)
ַהְּנִפילוֹת  ְּבָכל  ָידוֹ  סוֵֹמ  ה'  "ִּכי 

ְוַהְיִרידוֹת ֶׁשָּבעוָֹלם"...

המשך מעמ' קודם
תו' ס"ו

  אתה ידעת עוצם רבוי המניעות שיש לנו מכל הדברים שבקדושה שאנו צריכים לעשות, 
צריכים  כשאנו  ובפרט  עליו,  רבות  מניעות  לנו  יהיה  שלא  שבקדושה  דבר  שום  ואין 
אמתיים,  להצדיקים  באמת  להתקרב  שהוא  בו,  תלוי  יהדותנו  שכל  גדול  דבר  לעשות 
...אבל כבר הודעתנו כי באמת אין שום מניעה בעולם כלל, וכל המניעות הם רק בשביל 
החשק, כדי שיתגבר החשק והכסופין והגעגועים יותר לעשות רצונך, ...כדי שעל ידי 

התגברות החשק, ישברו כל המניעות, ויזכו להשיג הנחשק הקדוש        (ליקו"ת ס"ו)

לעשות
מתורות
תפילות

לעשות
מתורות
תפילות

"ַנַחל נֵֹבַע ְמקוֹר ָחְכָמה"
ִעם ָהאוִֹתּיוֹת ְוַהֵּתבוֹת ְוַהּכוֵֹלל
ְמֻכָּון ַמָּמׁש ִמְסַּפר "ַנְחָמן ָנָתן",
ִּכי ַהַּתְלִמיד ִעם ָהַרב ֵהם ִמּׁשֶֹרׁש ֶאָחד,

ַּכּמּוָבא ָּכל ֶזה ְּבַהּתוָֹרה "ִויִהי ָנא ִּפי ְׁשַנִים ְּברּוֲח 

ֵאָלי", ְּבִלּקּוֵטי מוֲֹהַר"ן ֵחֶלק א'  ִסיָמן ס"ו ַעֵּין ָׁשם.
(כוכבי אור - חכמה ובינה מ') 



בתורה ס"ד מבואר שהכל תלוי רק בנגינה...

ֶׁשהּוא  ַהַּצִּדיק,  ֶׁשל  ַהִּנּגּון  ְיֵדי  ֶׁשַעל   "ְוַדע, 
ַהְּנָׁשמוֹת  ֶאת  ַמֲעֶלה  הּוא  מֶׁשה,  ְּבִחיַנת 
ַהָּפנּוי  ֶהָחָלל  ֶׁשל  ַהּזֹאת  ָהֶאִּפיקוְֹרִסית  ִמן 

ֶׁשָּנְפלּו ְלָׁשם." (תורה ס"ד – ה')

זה  הפנוי?  מהחלל  נשמות  להוציא  רוצים 
רק על ידי שירים וניגונים!

הצדיק יש לו כאלה ניגונים וכאלה שירים, 
כל  את  מעלה  הוא  האלה  הניגונים  שעם 
האפיקורסות  מן  הדורות,  בכל  הנשמות, 

...של החלל הפנוי... 
ֶׁשָּבעוָֹלם,  ְוָחְכָמה  ָחְכָמה  ֶׁשָּכל  ַּדע,  "ִּכי 
ֵיׁש ָלּה ֶזֶמר ְוִנּגּון ְמֻיָחד. ֶׁשֶּזה ַהֶּזֶמר ְמֻיָחד 
ַהָחְכָמה  ִנְמֶׁשֶכת  ַהֶּזֶמר  ּוִמֶּזה  זוֹ,  ְלָחְכָמה 
ִּכיל", ֶׁשָּכל  ַהּזֹאת. ְוֶזה ְּבִחינוֹת: "ַזְּמרּו ַמשְֹ
ֶכל ְוָחְכָמה ֵיׁש לוֹ ֶזֶמר ְוִנּגּון." (תו' ס"ד – ה') שֵֹ

לחכמה...  זוכה  האדם  כך  השירה  לפי 
"זמרו משכיל" - הזמר וניגון הוא השורש 

של השכלים והחכמות.

וכל יום בא עם ניגונים חדשים לגמרי, ולפי 
לגמרי  חדשות  חכמות  יום  כל  מתגלים  זה 

שעוד לא התגלו מבריאת העולם... 

...
"ַוֲאִפּלוּ ָחְכַמת ָהֶאִּפיקוְֹרִסית, ֵיׁש ָלּה ִנּגּון 
ָהֶאִּפיקוְֹרִסית"  ַלָחְכָמה  ַהְמֻיָחד  ְוֶזֶמר 

(תורה ס"ד – ה')

מיני  כל  להם  יש  שמם  ימח  הגויים  גם 
ניגונים שזה שורש האפיקורסות, הנאצים 
ואגנר  של  ניגונים  בשואה  מנגנים  היו 
מליון   6 לקחו  שלו  הניגונים  ועם  ימ"ש, 

יהודים לתנורים. 
אמר  הרב'ה  מנצחים,  שהרוסים  מה 
שמחים  ניגונים  להם  יש  להם  יש  כי  שזה 
תמיד  מנצחים  היו  הם  לכן  ועליזים, 

בקרבות.

איך אחר נהיה כזה אפיקורוס? איך אחר 
נהיה כזה רשע? למה אחר הסתכל בספרים 
חיצוניים? הכל כי הוא שר ניגונים יוונים!

עם  זה  הכל  עושים  שהעולם  מה  כל 
הניגונים... 

...הכל הכל תלוי רק בניגונים... 
לתחיית  מניין  מאיר  רבי  אמר  "תניא 
המתים מן התורה שנאמר: אז ישיר משה 
ובני ישראל את השירה הזאת לה' שר לא 
נאמר אלא ישיר מכאן לתחיית המתים מן 

התורה." (סנהדרין דף צא – ב) 

ואת  הניגונים  כל  את  לו  היה  רבינו  משה 
תחית  של  הדורות,  כל  של  השירים,  כל 
מגלה  ורבינו  הבא.  עולם  של  המתים, 

שכל מה שמשה רבינו עשה הכל היה בכח 
הניגונים.

ע"י  ממצרים  ישראל  עם  את  הוציא  משה 
כבוד  ענני  הביא  הוא  והניגונים,  השירים 
ע"י השירים והניגונים, הוא הביא מן ושליו 
ע"י השירים והניגונים, הוא הביא את עשר 

המכות כי הוא זכה לעשרה מיני נגינה. 

זוכה  האדם  מתי   - בחכמה"  פתחה  "פיה 
חכמה?  יש  שלאדם  יודעים  מתי  לחכמה? 
רק מתי שהוא יודע לשיר ולנגן אז יודעים 

שיש לו חכמה!

ולמה זכה משה רבינו? כי לעולם לא היה 
עלה  כך  "שתוק  בעולם!  קושיא  שום  לו 

במחשבה".

משה רבינו ראה דברים נוראים, הוא ראה 
חותכים  אותו,  שורפים  אדם  בן  לוקחים 
את  מוכרים  ברזל,  של  במסרקות  אותו 
בשר.  של  בחנויות  במקולין  שלו  הבשר 
וזו  תורה  זו  עולם  של  רבונו  שואל  ומשה 
רבי  כמו  בעולם  גדול  הכי  צדיק  שכרה? 
הליקוטים  בביאור  שכתוב  וכמו  עקיבא, 
הניצוץ  היה  הוא  עקיבא  שרבי  כ"ז  תורה 
הניצוץ  את  לו  מראה  וה'  רבינו,  משה  של 
משה  של  הניצוץ  שהוא  עקיבא  רבי  את 
אותו  לוקחים  איך  לו  מראה  הוא  רבינו, 
ברזל,  של  במסרקות  אותו  וסורקים 
בו  מכניסים  ברזל,  שיפודי  בו  נועצים 

מסמרים של ברזל. 
'לא  תגיד  אל  'שתוק',  לו  אומר  והשם 
מבין', אין 'לא מבין'! מה שהשם עושה זה 
הכי טוב... ובאותו יום הוא זכה שהוא יכל 
להוריד  יכל  שהוא  ישראל,  עם  את  לגאול 

...תורה לעם ישראל.
ה";  "ִׁשירּו ַלה' ִׁשיר ָחָדׁש, ִּכי ִנְפָלאוֹת ָעשָֹ
ַהְינּו ַהִּׁשיר ֶׁשִּיְתַער ֶלָעִתיד, ֶׁשהּוא ִנּגּון ֶׁשל 
ִיְתַנֵהג  ָאז  ִּכי  ִנְפָלאוֹת,  ְּבִחיַנת  ַהְׁשָּגָחה, 

ָהעוָֹלם ַעל ְיֵדי ַהְׁשָּגָחה ְוִנְפָלאוֹת.

 ִּכי ֵיׁש ִנּגּון ֶׁשל ְּבִחיַנת ֶּדֶר ַהֶּטַבע, ֶׁשהּוא 
ֶׁשל  ַהֶּטַבע,  ֶּדֶר  ֶׁשל  ְוַהִּׁשיר  ַהִּנּגּון  ְּבִחיַנת 
ַהִּׁשיִרים  ְּבִחיַנת  ַהְינּו  ַהָּׁשַמִים.  ְּתכּונוֹת 
ַעל  ִיְתָּבַר  ְלַהֵּׁשם  ֶׁשְּמַׁשְּבִחין  ְוִתְׁשָּבחוֹת 
ַהַהְנָהָגה ֶׁשל ַעְכָׁשו, ֶׁשַּמְנִהיג ָהעוָֹלם ְּבֶדֶר 
ֶׁשל  ָחָדׁש  ִׁשיר  ִיְתַער  ֶלָעִתיד  ֲאָבל  ַהֶּטַבע. 
ָאז  ִּכי  ַהְׁשָּגָחה,  ְּבִחיַנת  ִנְפָלאוֹת,  ְּבִחיַנת 
ִיְהֶיה ַהַהְנָהָגה ַעל ְיֵדי ַהְׁשָּגָחה ְלַבד. ְוִׁשיר 
ְּבִחיַנת  הּוא  ֶלָעִתיד,  ֶׁשִּיְתַער  ַהֶּזה  ֶהָחָדׁש 
ִׁשיר ָּפׁשּוט, ָּכפּול, ְמֻׁשָּלׁש, ְמֻרָּבע, ֶׁשעוֶֹלה 
ִחּדּושׁ  ִיְהֶיה  ָידוֹ  ֶׁשַעל  ֶחֶסד,  ְּבִחיַנת  ע"ב, 

ָהעוָֹלם ֶלָעִתיד." (תורה ח' ח"ב – ס"ק י')

הניסים והנפלאות הם רק כפי השירים, וכל 
חידוש העולם לעתיד יהיה על-ידי ניגונים.

ן ֵהיִטיבּו ַנגֵּ
להיכן מובילה אותנו הנגינה?

לווווווווווווווומממממדים ספר-המידותלומדים ספר-המידות 

בניםבניםבניםבנים

כל הבוכה ומתאבל על אדם כשר,כל הבוכה ומתאבל על אדם כשר,
זוכה לגדל את בניו.זוכה לגדל את בניו.
(בנים - א')

של  ובנותיו  בניו  מתים  מה  מפני  תניא 
בכה  שלא  מפני  קטנים  כשהן  אדם 
הבוכה  שכל  כשר,  אדם  על  והתאבל 
כל  לו  מוחלין  כשר  אדם  על  ומתאבל 
ופירוש  לו.  שעשו  כבוד  בשביל  עונותיו, 
בוכה ומתאבל: שבוכה וקורע עליו, אבל 
רבו  על  אלא  באבלות,  עליו  לישב  א"צ 
אדם  על  דמעות  המוריד  וכל  מובהק. 
כשר הקדוש ברוך הוא גונזן בבית גנזיו. 
(טור יורה דעה – ש"מ) 

 - כשר"  אדם  על  והתאבל  בכה  "שלא 
נענש  שיהיה  בזה  עשה  עבירה  מה  קשה 
דאין  נראה  המאמר  סיום  ועוד  כך?  כל 
מניעת הבכיה עון אלא רק מניעת הריוח 

של המחילה?
ובנותיו  בניו  לעולם  בס"ד  לי  ונראה 
חמורים  עונות  על  קטנים  כשהם  מתים 
במה  בפרק  לעיל  ז"ל  רבותינו  דאמרו 
מדליקין, אך אם היה מתאבל ובוכה על 
העונות  אותם  נמחלים  היו  כשר  אדם 
מן  ובנותיו  בניו  ניצולים  היו  וממילא 
המאמר  בעל  הוצרך  ולכך  המיתה, 
מוחלין  וכו'  הבוכה  שכל  ולפרש  לסיים 
לו על כל עונותיו ללמדך טעמו של דבר, 
פירש  ז"ל  הרי"ף  שגם  ראיתי  כך  אחר 
מוכרח  הוא  המאמר  ופשט  והואיל  כן, 

בכך משנה ראשונה לא זזה ממקומה. 
תלמידי  על  הבכיה  דענין  (מבואר, 
נמתק  זה  ידי  ועל  לבניו  קשור  חכמים 
לגדלם  שיזכה  כך  הדינים,  כל  מהם 

לתורה ולחופה ולמעשים טובים.)
(בניהו בן יהוידע שבת ק"ה – ב')

כשהם  מתים  טעמא  מאי  הכא  ואמר 
קטנים ולא המתינו להם, להרבות עונשו 
וצערו. וקאמר כדי שיבכה, פירוש: שאם 
חטא ולא התאבל על אדם כשר, ישולם 
לו מדה כנגד מדה שימותו בניו ויתאבל 
והרי  כשרים,  בקטנותם  שהם  עליהם 
הוא בוכה על אדם כשר. אבל לכשיגדלו 
מי יודע אם יהיו אז כשרים, וכשיתאבל 
ואתי  כשר,  אדם  על  מתאבל  אינו  אז 
בשעת  ויתאבל  שיבכה  כדי  לשון  שפיר 

מיתת הקטנים על אדם כשר. 
זה  צער,  סובל  שחלילה  שהסיבה  (יוצא 
כי לא בכה והצטער מספיק על תלמידי 
חכמים. ולפי זה עם בוכה ומצטער מאוד 
ממתיק  כן  כמו  חכמים,  תלמידי  על 
מעצמו ומבניו שלא יצטרך לסבול צער, 

וזוכה לגדלם בקלות ובנחת.)
(חתם סופר מסכת שבת ק"ה – ב') 

בכח היה הכל עשה רבינו משה

  תורה ס"ד  תורה ס"ד



על  ישראל  שבת  בימי  עוד 
אדמתו הייתה האמונה והנגינה 
אחוזות ודבוקות זו בזו. הנגינה 
ישראל,  עם  מחיי  חלק  הייתה 
ענין  את  חידש  זצ"ל  והבעש"ט 

הנגינה.

בשנות נערותו הוצרך ר' ישראל 
לפרנסתו  לדאוג  (הבעש"ט) 
עוזר  ריש-דוכנא,  ונעשה 
חפצה  בנפש  למלמד-דרדקי. 
עשה את שהוטל עליו: "להוליך 
רבן  בית  של  תינוקות  ולהביא 
אל  ולהוליכם  התלמוד  בית  אל 
יהא  אמן  לאמור  בית-הכנסת 
בקול  ואמן  קדושא  רבא,  שמיה 

נעים".

אלו  ילדים  בלבו:  באומרו 
שלא  רבן"  בית  של  "תינוקות 
אלה  אין  חטא,  טעם  טעמו 
התפעלות  אלא  ספקות  יודעים 
אהבה   - אהבתם  ואמונה. 
שלימה  יראה  ויראתם  שלימה 
ועיקרם הלב, ורחמנא ליבא בעי.

והיה  בילדים  מטפל  התחיל 
נסך  כי  בנפשו,  נפשם  מדבק 
את  רבה.  אהבה  ללבותיהם 
מלאכתו כעוזר למלמד-תינוקות 
באמונה  ובחשק,  בשמחה  עשה 
מלאי  הרכים  הקולות  ובחיבה, 
נועם שיצאו מפיות הילדים היה 
בהם כדי לזעזע את נימי הנשמה 

ולהצית בלב ניצוצי קודש.

על  המתרפקים  קלילים,  כגלים 
הילדים.  בו  דבקו  איתן,  סלע 
ראה,  ולא  הביט  פעמים   - והוא 
הוריהם  בית   - הביט  ולא  ראה 
היו  ארעי.  כמקלט  לילדים  היה 
לשוב  ומאחרים  קום  משכימים 
רבם  את  לראות  כדי  לביתם 
מהלכים  היו  הילדים  ועוד.  עוד 
אתו לבתי הכנסת באהבה רבה, 
עיניהם  עוצמים  היו  כמוהו 
כמוהו,  רוקדים  בתפלה, 
לב  שמים  ואינם  מתלהבים 
יהא  "אמן,  קוראים  למלעיגים, 
שמיה רבא -" כקוראים לעזרה, 
הקהל  שכל  מילים  ומזמרים 
נותן  ואינו  בחטיפה  אותן  קורא 
לחזן להיחפז ולסיים. הם כריש 
דוכנא שלהם והוא כמוהם. הם 
כאילו נכללים בתוכו והוא נכלל 

אחד.  גוש   - יחד  וכולם  בתוכם, 
העוזר  של  זו  משותפת  וזמרה 
בחדר  רק  לא  נשמעה  והילדים 
ובבית-הכנסת, אלא גם בפומבי, 
הלכו  הילדים  ובשוק.  ברחוב 
לבית-הכנסת,  בדרך  ברחוב 
וזמירות  שירים  ובפיהם 

קדושות.

התינוקות  עם  הלכו  עת  "בכל 
מזמר  היה   - לבית-הכנסת 
רב  ובחשק  נעים  בקול  עמהם 

וישמע למרחוק".

לבית-הכנסת  בחוצות  וההליכה 
כתפילה,  כשירה,  היא  גם   -
עם  מתמזג  המבוגר  וקולו 
קולות צלולים ורעננים, פורצים 
לעצמם דרך אל מרחק ונישאים 
תוהו- תוך  מהלכים  על.  אל 

יהודים  וממכר.  מיקח  של  ובהו 
מצוות  כובד  תחת  ראש  רכוני 
מטהרים  ודאגות-פרנסה, 
לפני  מחשבותיהם  ומקדשים 
קטנים,  קהל  וכאן  התפילה. 
הוא  שגם  גדול  אחד  ובהם 
מה  כל  מזמרים  מהם  כאחד 
פה  ובתחנונים...  שמבטאים 
לראות  העם  המוני  נהרו  ושם 
הילדים  תהלוכת  במחזה 
זמירותיהם  לצלילי  ולהקשיב 
רגש  נתעורר  ובלבם  הקדושות, 
שמים,  וכבוד  היראה  אהבת 
והיו גם שראו בפעולה זו סטייה 
לאט  ולאט  המסורת,  מדרך 
באזני  מחאתם  להשמיע  החלו 

הפרנסים.

ילדיהם  והוציאו  ההורים  עמדו 
לעשות,  מה  אך  "חדר".  מאותו 
את  עליהם  קבלו  לא  והילדים 
לחדרים  נשלחו  הם  הדין? 
ובאו  התגנבו  והם  אחרים 
שספרו  והיו  הוא.  ל"חדרו" 
ר'  רשם   - שחלה  ילד  נפלאות: 
בסידורו-שבכתב,  אותו  ישראל 

והילד הבריא. 

הילדים  את  מביא  היה  הוא 
האפלה  המערה  ואל  המעין  אל 
להם  נדמה  הוא  רגע  ומתפלל, 
ממלל  כמתעצם,  ורגע  כנמוג 
לאלוקים  ובחשכה.  באור 

ולנפשות שבעצים ושבמים.

ליטול  באות  היו  האמהות 

תורה  ושומעות  הביתה  ילדיהן 
נלאו  וההורים  כמסיני.  מפיו 
הוקסמו  הם  לילדיהם.  לסרב 
רבם  זמרת  עם  מזמרתם 
קלטוה  רבים  שאוזני  בחוצות, 
ילדים  ברכו  רבים  עיני  באהבה. 
וחייכו  דמעו  ועיניהם  אלה 
"מפי  לוחשים  למראיהם, 

עוללים ויונקים יסדת עוז"

לזמרת  זו  זמרה  ומדמים 
וכותב  בבית-המקדש.  הלוויים 
מעיד:  הבעש"ט  של  תולדותיו 
עלתה  זו  הבעש"ט  עבודת  "כי 
הרוח  נחת  היה  וגדול  למעלה, 
הלוויים  שהיו  מהשיר  כמו 

אומרים בבית-המקדש".

זו,  בעבודה  המשיך  ישראל  ר' 
רב  שפע  השפיע  הזמן  ובמשך 
ברחוב היהודים בזמרת הילדים 
ובהשמעת שירים יהודים בראש 
חוצות, ונראה שזמרה זו בציבור 
אלא  הייתה  לא  התינוקות  עם 
שהייתה  נגינה  לאותה  התחלה 

לראש פינה בחסידות.

וזמרת  זמרתו  קולות  עם  כי 
שערים,  נפתחו  הילדים 
וצליליהם נשתפכו דרך צינורות 
הגידים אל הלב ואל המוח. גלי 
רוח  כנפי  על  נשאו  הזמרה  קול 
והתערבו עם אלפי קולות זמרה 
השטים באוויר, ונתקבל הרושם 

כאילו כל העולם כולו מזמר.

ומתוך ילדים אלה קמו חסידים 
וגם  ריש-דוכנא,  לאותו  נאמנים 

הם משכו המונים אחריהם.
(הבעש"ט - מפענח הניגון החסידי)

לתרומות והנצחות להחזקת העלון והמבחנים בליקו"מ  פלא': 050-418-0673   
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גדול  יתברך  השם  ז"ל  רבינו  אמר 
שהרופא  מה  שאפילו  כך,  כל 
"דער   - מתקן.  יתברך  השם  מקלקל 
אייבשטער איז אזוא גרוס, אז אפילו 
קאליא,  מאכט  דאקטר  דאר  וואס 

קען ער אויך פארכעטין." 
...................................................

הולכין  כן  פי  על  אף  שאם  אמר  עוד 
להרופא  פנים  כל  על  ילכו  להרופא, 

היותר גדול.
...................................................

להצדיקים,  וסבב  נסע  הידוע  הזקן 
כדי  ז"ל,  רבינו  על  מלשינות  ודיבר 
עם  נוסע  היה  והוא  עליו.  שיחלקו 
ששמו  שלו,  הגבאי  ועם  שלו,  השמש 

יעלעק.
וכשנסעו להרב הצדיק ר' ברוך זצ"ל 
הזקן,  נתיירא  ז"ל,  רבינו  של  דודו 
מה  'יעלעק  שלו:  להגבאי  ואמר 
למה  ישאל  ברוך  כשהרבי  עושים 
השיב  לו?'  משיבים  מה  חולק?  אתה 
מה  אותי?  שואלים  אתם  'מה  לו: 
שתרצו!' והוא שאל אותו עוד הפעם: 
קפדן,  הוא  ברוך  ר'  הרבי  'ילעלעק, 
לו  השיב  והוא  לו?'  משיבים  מה 
כנ"ל. וכן היה כל הדרך. עד שנתיישב 
מכירים  'אינכם  להשיב:  בדעתו 
אני  אחד,  דיבור  תדברו  אם  אותי, 

אשליך אתכם למקום עוזא ועזאל.
אותו:  שאל  ברוך  ר'  שהרב  הוה,  וכן 
הפלומנעק  על  חולקים  אתם  'למה 

(אחיין) שלי?' והשיב לו כנ"ל. 
וחרה אף הרב ר' ברוך, ורצה להחרים 
שהיה  להרבנית  הזקן  ויצא  אותו. 
לה:  וסיפר  כסף,  הרבה  לה  שולח 

ונכנסה להבית, ובלבלה את הדבר.

(כתב יד ר' שמואל הורביץ ז"ל)

שרפי-מעלה

סיפורים ושיחות מפי חסידי ברסלב

ִאּסּור ָּגדוֹל
ְלַעֵּין ְּבִסְפֵרי ַהְּמַחְּקִרים.

  צירוף

"ִהְנִני ֵמִביא ָמָחר ַאְרֶּבה", ָראֵׁשי ֵּתבוֹת: ָא'ֵכן ר'ּוַח ה'ּוא ֶּב'ֱאנוֹׁש. 

 ְּבִחיַנת ְנִגיָנה, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת רּוַח.  (ליקוטי מוהר"ן ס"ד – ו')

מקשר
"האתה אינך יודע איך לשאול עצמך לרבינו ז"ל?! הלא אתה זוכר הצירופי אותיות מרבינו ז"ל!!!

יקוְֹרִסית ַהּזֹאת  מוֹת ִמן ָהֶאפִּ שָׁ ה, הּוא ַמֲעֶלה ֶאת ַהנְּ ִחיַנת משֶׁ הּוא בְּ יק, שֶׁ דִּ ל ַהצַּ ּגּון שֶׁ ַעל ְיֵדי ַהנִּ ס"ק ה: ְוַדע, שֶׁ
זֶּה ַהזֶֶּמר ְמֻיָחד  עוָֹלם, ֵיׁש ָלּה ֶזֶמר ְוִנּגּון ְמֻיָחד. שֶׁ בָּ ל ָחְכָמה ְוָחְכָמה שֶׁ כָּ ע, שֶׁ י דַּ ם. כִּ נְָּפלּו ְלשָׁ נּוי שֶׁ ל ֶהָחָלל ַהפָּ שֶׁ
ֶכל ְוָחְכָמה ֵיׁש לוֹ ֶזֶמר ְוִנּגּון. ל שֵֹ כָּ יל", שֶׁ כִּ רּו ַמשְֹ ִחינוֹת "ַזמְּ ֶכת ַהָחְכָמה ַהּזֹאת. ְוֶזה בְּ ְלָחְכָמה זוֹ, ּוִמזֶּה ַהזֶֶּמר ִנְמשֶׁ

 מאחורי הסיפורהסיפור
 תו'  ס"דתו'  ס"ד

הצדיק שכולו ניגון


