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יקים ֶשׁהָ יוּ מֵ אָדָ ם הָ רִ אשׁו ֹן עַ ד עַ כְ ָשׁו מֵ אֵ יזֶה מָ קו ֹם הָ יוּ ,וּמֵ אֵ יזֶה מָ קו ֹם הֵ ם
אָמַ ר ֶשׁיּו ֹדֵ עַ כָּ ל הַ צַּ דִּ ִ
או ְֹמרִ ים תּו ֹרָ ה ,וּבְ אֵ יזֶה מָ קו ֹם נִ ְשׁאֲ רוּ בִּ ְשׁעַ ת ִה ְסתַּ לְּ קוּתָ ם .וְ ִה ְת ִחיל לַ חֲ שׁ ֹב הַ בַּ עַ ל ֵשׁם טו ֹב זִ ְכרו ֹנו ֹ
לִ בְ רָ כָ ה ִמבִּ ינָה ,וְ הַ מַּ גִּ יד זִ כְ רו ֹנו ֹ לִ בְ רָ כָ ה מֵ חָ כְ מָ ה ,אַף עַ ל פִּ י ֶשׁבִּ ינָה לְ מַ טָּ ה מֵ חָ כְ מָ ה אַף עַ ל פִּ י כֵ ן הָ יָה
או ֹמֵ ר תּו ֹרָ ה מֵ או ֹתָ הּ הַ בִּ ינָה ֶשׁ ִהיא לְ מַ עְ לָ ה מֵ חָ כְ מָ ה .רַ בִּ י בָּ רוּ זִ כְ רו ֹנו ֹ לִ בְ רָ כָ ה ִמבִּ ינָה ֶשׁ ִהיא לְ מַ טָּ ה
מֵ או ֹתָ הּ הַ חָ כְ מָ ה ,אֲ בָ ל אֲ נִ י או ֹמֵ ר תּו ֹרָ ה וְ כוּ'.
ָשׁמַ עְ ִתּי פַּ עַ ם אַחַ ת ֶשׁ ִה ְתפָּ אֵ ר בְּ ֶשׁבַ ח גְּ דֻלַּ ת תּו ֹרָ תו ֹ ,וְ אָמַ ר אָז בְּ תו ֹ דִּ בְ רֵ י ִה ְתפָּ אֲ רוּתו ֹ ,הֲ א אֲ נִ י יו ֹדֵ עַ
מֵ הֵ יכָ ן אֲ נִ י לו ֹקֵ חַ או ֹתָ ם .וְ הַ מּוּבָ ן ִמדְּ בָ רָ יו ִ
וּמ ְתּנוּעו ֹתָ יו הַ ְקּדו ִֹשׁים אָז הָ יָהֶ ,שׁהוּא לו ֹקֵ חַ תּו ֹרָ תו ֹ ִממָּ קו ֹם
גָּבו ֹהַּ וְ עֶ לְ יו ֹן ְמא ֹד.
)חיי מוהר"ן  -שנ"ג(

ּח ָך
ִיהי נָא ִּפי ְׁש ַניִם ְּברו ֲ
תורה ס"ו – ו ִ



הַ ִמּנְ הָ ג הָ יָה בְּ עֵ ת ֶשׁיּ ַָשׁבְ נוּ אֶ ְצלו ֹ ֶשׁבְּ ח ֹל לא אָכַ ל עִ מָּ נוּ יַחַ ד רַ ק לִ פְ עָ ִמים כְּ ֶשׁהָ יָה אֵ יזֶה עֵ ת רָ צו ֹן
וּבְ דִ יחָ א דַּ עְ תֵּ הּ הָ יָה ְמצַ וָּה ֶשׁנּ ֹאכַ ל עִ מּו ֹ יַחַ ד וְ אָז בַּ לַּ יְ לָ ה הַ נִּ זְ כָּ ר לְ עֵ יל הָ יָה גַּם כֵּ ן ְשׁעַ ת רָ צו ֹן וְ ִש ְֹמחָ ה
ְקצָ ת וְ ִצוָּה ֶשׁנּ ֹאכַ ל עִ מּו ֹ ,וְ אָכַ לְ נוּ יַחַ ד הוּא זִ כְ רו ֹנו ֹ לִ בְ רָ כָ ה וַחֲ תָ נו וְ אָנ ֹכִ י וּבְ תו ֹ הַ ְסּעֻדָּ ה ָשׁמַ ע ֶשׁאֶ חָ ד
מֵ אַנְ ֵשׁי ְשׁלו ֹמֵ נוּ הָ יָה גַּם כֵּ ן ְמקַ דֵּ שׁ אֶ ת הַ לְּ בָ נָה ,וְ אָמַ ר בִּ רְ כַּ ת הַ לְּ בָ נָה בְּ ִה ְתעו ֹרְ רוּת וְ ִה ְתלַ הֲ בוּת
הוּטב לְ רַ בֵּ נוּ זִ כְ רו ֹנו ֹ לִ בְ רָ כָ ה ְמא ֹד ְמא ֹד וְ ִה ְת ִחיל לְ דַ בֵּ ר ִמזֶּה וְ עַ ל
מֵ ע ֹמֶ ק הַ לֵּ ב כְּ דֶ רֶ אַנְ ֵשׁי ְשׁלו ֹמֵ נוּ ,וְ ַ
יהי נָא ִפּי ְשׁנַיִ ם בְּ רוּחֲ אֵ לָ י'
יְ דֵ י זֶה נִ ְסתַּ בֵּ ב הַ דָּ בָ ר עַ ד ֶשׁגִּ לָּ ה תּו ֹרָ ה נִ ְפלָ אָה לְ פָ נֵינוּ עַ ל פָּ סוּק' :וִ ִ
קּוּטי מו ֹהֲ רַ "ן ִסימָ ן ס"ו( וּכְ בָ ר יָדוּעַ אֶ ְצלֵ נוּ ֶשׁעַ ל כָּ ל דִּ בּוּר וְ דִ בּוּר ֶשׁזָּכִ ינוּ לִ ְשׁמ ֹעַ ִמפִּ יו הַ קָּ דו ֹשׁ
)לִ ֵ
זִ כְ רו ֹנו ֹ לִ בְ רָ כָ ה ,אָנוּ ְצרִ יכִ ין לו ֹמַ ר כַּ מָּ ה פְּ עָ ִמיםִ ,אלְ מָ לֵ א לָ א אָתֵ ינָא לְ עָ לְ מָ א אֶ לָּ א לְ ִמ ְשׁמַ ע דָּ א דַּ י,
ִמכָּ ל ֶשׁכֵּ ן כְּ ֶשׁזָּכִ ינוּ לִ ְשׁמ ֹעַ הֶ ְמ ֵשׁ כָּ זֶה אַ ְשׁרֵ י אֹזֶן הַ שּׁו ְֹמעָ ם.
)ימי מוהרנ"ת – ח"א – ט"ו(

בכיסופים נצליח...
סּוּפין ֶשׁחו ְֹשׁ ִקים לְ הו ֹצִ יא
עַ ל-יְ דֵ י הַ חֵ ֶשׁק וְ הַ כִּ ִ
ֻשּׁה
ִמכֹּחַ אֶ ל הַ פּ ֹעַ ל הַ ִמּצְ וָה או ֹ ְשׁאָר דָּ בָ ר ֶשׁבִּ ְקד ָ
ֶשׁחו ֵֹשׁק וְ כו ֵֹסף לַ עֲשׂו ֹת ,עַ ל-יְ דֵ י-זֶה מַ ְמ ִשׁי
נְ קֻ דּו ֹת אֶ ל או ִֹתיּו ֹת הַ דִּ בּוּר ֶשׁיּוּכַ ל לְ הו ֹצִ יא הַ דִּ בּוּר
בִּ ְשׁלֵ מוּת ִממֵּ צַ ר הַ גָּרו ֹן ֶ -שׁיִּ ְקרָ א וְ יִ צְ עַ ק לְ הַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ רַ הַ רְ בֵּ ה עִ ם הַ דִּ בּוּר ,עַ ד ֶשׁיּו ֹצִ יא הַ דָּ בָ ר
ֻשּׁה ִמכֹּחַ אֶ ל הַ פּ ֹעַ ל.
ֶשׁבִּ ְקד ָ
וְ זֶה בּ ְִחינַת'' :נְ קֻ דּו ֹת הַ כֶּ ֶסף''ֶ 1שׁעַ ל-יְ דֵ י
יסּוּפין וְ הַ חֵ ֶשׁק ַנע ֲִשׂין נְ קֻ דּו ֹת לְ או ִֹתיּו ֹת
ִ
הַ כִּ
הַ דִּ בּוּר לְ הו ֹצִ יא בִּ ְשׁלֵ מוּת כַּ נַּ''ל וְ יִ זְ כֶּ ה לְ הו ֹצִ יא
ֻשּׁה.
לַ פּ ֹעַ ל אֶ ת הַ דָּ בָ ר ֶשׁבִּ ְקד ָ
)קיצור ליקוטי מוהר"ן תורה ס"ו – ט'(

העיקר
צדיק ,למדן ,חסיד ,עובד ה' ,אוהב שלום ורודף
שלום ,מרבה בגמילות חסדים ...האם האדם
שזכה לכל אלו הדברים כבר מילא את הנדרש
ממנו כאן בעולם???
לא ולא! המעשה הוא לא הכל ,המעשה איננו
'סוף פסוק' ,המעשה חייב תמיד לבוא מתוך
אין-סוף כיסופים דקדושה .המעשה חייב תמיד
להיות משולב יחד עם רצונות חזקים ועצומים,

כיסופים וגעגועים שאינם פוסקים ,אז ורק אז
יש שלמות למעשה.
ולא רק זה ,אלא זה העיקר' ,כי העיקר הוא
הרצון' – לא להסתפק במעשה היבש לכשעצמו,
אלא לרצות ולרצות ולרצות ,תמיד ,ללא
הפסקה.
ֻשּׁת ִאישׁ הַ יִּ ְשרְ אֵ לִ י וְ עִ קַּ ר
"וְ הָ עִ נְ יָן כִּ י עִ קַּ ר ְקד ַ
ֻשּׁה,
סּוּפין דִּ ְקד ָ
עֲבו ֹדָ תו ֹ הוּא רַ ק הָ רָ צו ֹן וְ הַ כִּ ִ
כַּ ְמב ֹאָר בְּ דִ בְ רֵ י רַ בֵּ נוּ זִ כְ רו ֹנו ֹ לִ בְ רָ כָ ה בְּ כַ מָּ ה
ְמקו ֹמו ֹת וּכְ מו ֹ ֶשׁאָמַ ר הוּא זִ כְ רו ֹנו ֹ לִ בְ רָ כָ ה
ֶשׁלַּ ֲעב ֹד אֶ ת ה' אֵ ין ִמי ֶשׁיִּ ְתפָּ אֵ ר בָּ זֶה ֶשׁיּוּכַ ל
לְ עָ בְ דו ֹ יִ ְתבָּ רַ  .וַאֲ ִפלּוּ מַ לְ אָ וַאֲ ִפלּוּ ָשרָ ף אֵ ינו ֹ
יָכו ֹל לְ ִה ְתפָּ אֵ ר בָּ זֶה ֶשׁיּוּכַ ל לְ עָ בְ דו ֹ יִ ְתבָּ רַ רַ ק
סּוּפין ֶשׁצָּ רִ י לְ ִה ְתגַּבֵּ ר
הָ עִ קָּ ר הוּא הָ רָ צו ֹן וְ הַ כִּ ִ
סּוּפין גְּ דו ֹלִ ים
ֶשׁיִּ ְהיֶה לו ֹ תָּ ִמיד רְ צו ֹנו ֹת חֲ ז ִָקים וְ כִ ִ
לַ עֲבו ֹדַ ת ה' יִ ְתבָּ רַ וְ כוּ') .כַּ ְמב ֹאָר ִשיחָ ה ז ֹאת ְקצָ ת
בְּ סו ֹף ִספּוּרֵ י מַ ע ֲִשיּו ֹת ,עַ יֵּן ָשׁם(

וְ יו ֹתֵ ר ִמזֶּה ָשׁמַ עְ נוּ ִמ ִפּיו זִ כְ רו ֹנו ֹ לִ בְ רָ כָ ה בְּ עַ צְ מו ֹ
ֻשּׁהֶ :שׁהוּא עִ קַּ ר עֲבו ֹדַ ת
ִמגּ ֹדֶ ל מַ עֲלַ ת הָ רָ צו ֹן דִּ ְקד ָ
וּמצְ וו ֹת וּמַ ע ֲִשים
וּת ִפלָּ ה ִ
ה' .וְ כָ ל הָ עֲבו ֹדו ֹת תּו ֹרָ ה ְ
טו ֹבִ ים כֻּלָּ ם כְּ לוּלִ ים בָּ זֶה .וְ ִאי אֶ ְפ ָשׁר לִ זְ כּו ֹת לְ שׁוּם
אם עַ ל יְ דֵ י זֶה ,המשך בעמ' הבא
ֻשּׁה כִּ י ִ
דָּ בָ ר ֶשׁבִּ ְקד ָ

התורות שנלמדו השבוע :ס"ד-ס"ו

לוח העמוד היומי
יום

התאריך
בחודש

העמוד
בליקו"מ
ח"א

ליקו"ה
חו"מ

שבת

כ'

פב :ס"ה

ראשון

כ"א

פג .ס"ו

שני

כ"ב

פג :ס"ז

שלישי

כ"ג

פד .ס"ח

רביעי

כ"ד

פד :ס"ט

חמישי כ"ה

פה .ע'
פה :ע"א

שישי

כ"ו

לקוטי-הלכות

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

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

א .צָ רִ י כָּ ל אֶ חָ ד לְ הַ רְ ִחיק עַ ְצמו ֹ
ְמא ֹד מֵ הַ לְ וָאו ֹת ,כִּ י ְצרִ יכִ ין לְ הַ אֲ ִמין
ֶשׁגַּם בְּ הַ יְ מֵ י רַ ע בְּ עַ ְצמָ ם יֵשׁ טו ֹב
בְּ ִחינַת יְ מֵ י טו ֹב ,וְ אָז בְּ וַדַּ אי יוּכַ ל
לְ הַ ִשּיג פַּ רְ נָסָ תו ֹ דְּ בַ ר יו ֹם בְּ יו ֹמו ֹ וְ א
יִ ְצטָ רֵ לָ בו ֹא לִ ידֵ י הַ לְ וָאו ֹת וְ חו ֹבו ֹת.
)ה  -א(
"וְ עַ ל כֵּ ן הוּא לוֹוֶה מֵ חֲ בֵ רו ֹ ֶשׁיּ ְַמ ִתּין
לו ֹ עַ ד ֶשׁיַּעַ בְ רוּ הַ יְ מֵ י רַ ע ,כְּ מו ֹ ֶשׁרָ גִ יל
בְּ ִפי הָ עו ֹלָ ם לו ֹמַ ר בְּ כָ ל פַּ עַ ם ֶשׁהַ זְּ מַ ן
רַ ע עַ תָּ ה" ,דִּ י צַ ייט ִאיז ְשׁלֶ עכְ ט"
וּבֶ אֱ מֶ ת כָּ ל יְ מֵ י חַ יֵּיהֶ ם או ְֹמרִ ים כֵּ ן,
וּמֵ עו ֹדִ י עַ ד הַ יּו ֹם אֲ נִ י זו ֹכֵ ר ֶשׁאו ְֹמרִ ים
בְּ כָ ל פַּ עַ ם כֵּ ן ,וְ כֵ ן בַּ דּו ֹרו ֹת הַ קּו ֹדְ ִמים
הָ יוּ או ְֹמרִ ים בְּ כָ ל פַּ עַ ם כֵּ ן".
________________________

ב .בֶּ אֱ מֶ ת כֵּ יוָן ֶשׁבָּ א לִ ידֵ י הַ לְ וָאו ֹת
קָ ֶשׁה לו ֹ ְמא ֹד ֶשׁיֵּצֵ א מֵ הֶ ם וְ עַ ל פִּ י ר ֹב
אֵ ינו ֹ ְמסַ לֵּ ק בִּ זְ מַ נּו ֹ) .ה  -א(
"וְ עַ ל כֵּ ן בֶּ אֱ מֶ ת ִהזְ ִהיר רַ בֵּ נוּ זִ כְ רו ֹנו ֹ
לִ בְ רָ כָ הֶ ,שׁיִּ זָּהֵ ר ִמלִּ ְהיו ֹת בַּ עַ ל
חו ֹב ,וּבִ ְפרָ ט ִמי ֶשׁרו ֹצֶ ה לַ ֲעשֹו ֹת
ְתּשׁוּבָ ה".
________________________

ג .הַ תּו ֹרָ ה הַ גְּ נוּזָה וְ כוּ' הֵ ם בְּ ִחינַת
מַ עַ יְ נֵי הַ יְ שׁוּעָ ה) .ה  -ג(
________________________

ד .גִּ ְשׁמֵ י בְּ רָ כָ ה הֵ ם כְּ לַ ל כָּ ל
הַ הַ ְשׁפָּ עו ֹת ֶשׁיִּ ְהיוּ נִ ְמ ָשׁכִ ין אֶ ל
הַ כְּ ֵשׁרִ ים
לְ יִ ְש ֹרָ אֵ ל
הַ ְקּד ָֻשּׁה,
הַ נֶּאֱ חָ זִ ים בְּ צַ דִּ יקֵ י אֱ מֶ ת) .ה  -ד(
________________________

ה .לִ פְ עָ ִמים גַּם הַ צַּ דִּ יק מֻ כְ רָ ח לָ בו ֹא
לִ ידֵ י הַ לְ וָאו ֹת וְ זֶה לְ טו ֹבַ ת הָ עו ֹלָ ם
בִּ בְ ִחינַת יְ רִ ידָ ה תַּ כְ לִ ית הָ עֲלִ יָּה) .ה  -ה(
"עַ ל יְ דֵ י ֶשׁהַ יְ מֵ י רַ ע ִמ ְתגַּבְּ רִ ין כָּ ל כָּ
עַ ד ֶשׁגַּם הַ צַּ דִּ יק אֵ ינו ֹ יָכו ֹל לְ הַ ְמ ִשׁי
הַ ֶשּׁפַ ע ִמיָּד וּמֻ ְכרָ ח לָ בו ֹא לִ ידֵ י
הַ לְ וָאָה ,עַ ל יְ דֵ י זֶה הַ צַּ דִּ יק ִמ ְתגַּבֵּ ר
וּמבַ קֵּ שׁ
וּמחַ פֵּ ש ֹ ְ
אַחַ ר כָּ בְּ יו ֹתֵ ר ְ
וּמו ֹצֵ א טו ֹב הַ רְ בֵּ ה בְּ ת ֹקֶ ף ִה ְתגַּבְּ רוּת
הַ יְ מֵ י רַ ע ֶשׁ ִה ְתגַּבְּ רוּ בְּ יו ֹתֵ ר".

המשך מעמ' קודם
תו' ס"ו

עַ ל יְ דֵ י רָ צו ֹן וְ חֵ ֶשׁק וְ ִה ְשׁתּו ְֹקקוּת
ָקים2".
סּוּפין וְ גַעְ גּוּעִ ים חֲ ז ִ
וְ כִ ִ

לא להרפות
לא ימצא אחד שלא ירצה להיות טוב ,אין
אחד שאינו רוצה לזכות לקרבת ה'.
ובכל זאת מדוע רק מעטים הם הזוכים?
מדוע יש גיבורים וחזקים הנופלים בעיצומה
של מלחמה? ומאבדים חוזקם רגע לפני שזכו
להגיע למה שהם צריכים?
בנקודה הזאת מסתתר סוד הענין - .כי הרי
וודאי כל אחד שרוצה לזכות ,בהכרח שיעבור
עליו מה שעובר ---אבל השאלה היא ,מה
הוא עשה ברגעי ההסתרה?! איך הוא התנהג
באותם רגעים קשים שהיו נדמים לנצח,
אותם רגעים שהיה נדמה לו שחלילה לא
יזכה יותר לעולם ,מריבוי העננים והעשן
שהסתירו והאפילו על ראייתו?!
דווקא כאן המבחן .על האדם לחדד לעצמו
אני ר-ו-צ-ה ,ולעולם לעולם לא אעזוב את
הרצון ,אף עם יעבור עלי מה - ...ואדרבא ,ככל
שהקושי והמניעה מתגברת ,כך צריך להגביר
ולחזק את הרצונות "כי המניעה באה רק
בכדי שדרכה יתגבר ויתחזק חשקו ורצונו".
"וְ א יַרְ פֶּ ה אֶ ת הָ רָ צו ֹן בְּ שׁוּם א ֹפֶ ן ,רַ ק כָּ ל
מַ ה ֶשּׁהַ ְמנִ יעָ ה ִמ ְתגַּבֶּ רֶ ת בְּ יו ֹתֵ ר יִ רְ אֶ ה לִ גְ בּ ֹר
סּוּפין וְ גַעְ גּוּעִ ים וּרְ צו ֹנו ֹת
אֶ ת עַ צְ מו ֹ בְּ חֵ ֶשׁק וְ כִ ִ
חֲ ז ִָקים בְּ יו ֹתֵ ר וְ יו ֹתֵ ר וְ כֵ ן לְ עו ֹלָ ם עַ ד ֶשׁיִּ זְ כֶּ ה
לִ גְ מ ֹר לְ הו ֹצִ יא ִמכּ ֹחַ אֶ ל הַ פּ ֹעַ ל אֶ ת הַ ִמּצְ וָה או ֹ
ֻשּׁה ֶשׁהוּא רו ֹצֶ ה .וְ כֵ ן אַחַ ר כָּ
הַ דָּ בָ ר ֶשׁבִּ ְקד ָ
ֻשּׁה ֶשׁיִּ רְ צֶ ה
בִּ ְשׁאָר עֲבו ֹדו ֹת וּדְ בָ רִ ים ֶשׁבִּ ְקד ָ
אַחַ ר כָּ עו ֹד לַ עֲשו ֹת .יִ ְתגַּבֵּ ר גַּם כֵּ ן בִּ רְ צו ֹנו ֹת
חֲ ז ִָקים .וְ כָ ל מַ ה ֶשּׁהַ ְמנִ יעו ֹת וְ הָ עִ כּוּבִ ים

ו .זֶה בְּ ִחינַת הַ ִמּלְ חָ מָ ה ֶשׁל כָּ ל אֶ חָ ד
ִמיִּ ְש ֹרָ אֵ ל ,בִּ פְ רָ ט ֶשׁל הַ צַּ דִּ יק ֶשׁאֵ ינו ֹ
נו ֹפֵ ל בְּ דַ עְ תּו ֹ וְ אֵ ינו ֹ ְמיָאֵ שׁ עַ ְצמו ֹ בְּ כָ ל
הַ יּ ִָמים רָ עִ ים וְ הָ עִ ִתּים רָ עו ֹת הָ עו ֹבְ רִ ים
עָ לָ יו .רַ ק ,אַ דְּ רַ בָּ א ,כָּ ל מַ ה ֶשּׁ ִמּ ְתגַּבְּ רִ ין
הַ יְ מֵ י רַ ע יו ֹתֵ ר וְ יו ֹתֵ ר הוּא ִמ ְתגַּבֵּ ר
בְּ יו ֹתֵ ר לְ חַ פֵּ ש ֹ וּלְ בַ קֵּ שׁ גַּם בָּ הֶ ם עַ ד
ֶשׁמּו ֹצֵ א גַּם בָּ הֶ ם או ִֹתיּו ֹת הַ תּו ֹרָ ה.
)ה  -ה(
"כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת אֵ ין שׁוּם מָ קו ֹם נָמו ֹ
וְ יָרוּד בָּ עו ֹלָ ם וְ א שׁוּם יו ֹם וְ עֵ ת וּזְ מַ ן
בָּ עו ֹלָ ם ֶשׁאֵ ין ָשׁם דִּ בְ רֵ י תּו ֹרָ ה בְּ הֶ עְ לֵ ם
וּבְ צִ ְמצוּם ֶשׁהוּא בְּ ִחינַת אֱ קוּתו ֹ
הַ ְמחַ יֶּה או ֹתו ֹ הַ מָּ קו ֹם וְ הַ זְּ מַ ן".
_________________________

ז' .מֵ ה' ִמ ְצעֲדֵ י גֶבֶ ר כּוֹנָנוּ'ֶ ,שׁמַּ פִּ יל
לִ פְ עָ ִמים אֶ ת הָ אָדָ ם לִ ְמקו ֹמו ֹת נְ מוּכִ ים
כָּ אֵ לּוּ בִּ ְשׁבִ יל נִ סָּ יו ֹן ִאם יִ ְתגַּבֵּ ר ָשׁם
לְ חַ פֵּ ש ֹ וּלְ בַ קֵּ שׁ כָּ רָ אוּי אֶ ת הַ טּו ֹב בְּ תו ֹ
מָ קו ֹם וּזְ מַ ן רַ ע כָּ זֶה .וְ זֶהוּ" ,וְ דַ רְ כּו ֹ
י ְֶחפָּ ץ" ,כִּ י ה' יִ ְתבָּ רַ חָ פֵ ץ לִ רְ או ֹת דַּ רְ כּו ֹ
ֶשׁל הָ אָדָ ם ִאם יִ ְתגַּבֵּ ר לִ בְ ח ֹר דֶּ רֶ הַ טּו ֹב
לְ חַ פֵּ ש ֹ וּלְ בַ קֵּ שׁ עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א גַּם ָשׁם אֶ ת
טוּב ה' עַ ד ֶשׁיָּשׁוּב לִ ְמקו ֹמו ֹ בְּ יֶתֶ ר ְש ֹאֵ ת
בִּ בְ ִחינַת יְ רִ ידָ ה תַּ כְ לִ ית הָ עֲלִ יָּה) .ה  -ו(
"כִּ י ה' סו ֹמֵ יָדו ֹ בְּ כָ ל הַ נְּ ִפילו ֹת
וְ הַ יְ רִ ידו ֹת ֶשׁבָּ עו ֹלָ ם"...

וְ הַ בִּ לְ בּוּלִ ים ִמ ְתגַּבְּ רִ ים יו ֹתֵ ר .יִ ְתגַּבֵּ ר אֶ ת עַ צְ מו ֹ
בִּ רְ צו ֹנו ֹת חֲ ז ִָקים יו ֹתֵ ר עַ ד ֶשׁיּו ֹצִ יא ִמכּ ֹחַ אֶ ל
הַ פּ ֹעַ ל וְ יִ זְ כֶּ ה גַּם לְ או ֹתָ הּ הַ ִמּצְ וָה וְ הָ עֲבו ֹדָ ה
יהי נָא ִפּי
וְ כֵ ן לְ עו ֹלָ ם ,כַּ ְמב ֹאָר בְּ הַ תּו ֹרָ ה וִ ִ
ְשׁנַיִ ם )בְּ ִסימָ ן סו( ֶשׁהַ ְמנִ יעָ ה ִהוא רַ ק בִּ ְשׁבִ יל
הַ חֵ ֶשׁק .וְ ִאם יִ ְתגַּבֵּ ר ֶשׁיִּ ְהיֶה לו ֹ חֵ ֶשׁק גָּדו ֹל
כְּ ִפי הַ ְמנִ יעָ ה ,בְּ וַדַּ אי יְ ַשׁבֵּ ר הַ ְמנִ יעָ ה .נִ ְמצָ א,
ֶשׁעִ קַּ ר הַ ִה ְתחַ זְּ קוּת לְ ִה ְתגַּבֵּ ר עַ ל הַ מּו ֹנְ עִ ים
ֻשּׁה הוּא רַ ק הָ רָ צו ֹן וְ הַ חֵ ֶשׁק.
מֵ הַ ְקּד ָ
וְ זֶהוּ עִ קַּ ר הַ ִה ְתפָּ אֲ רוּת מַ ה ֶשּׁה' יִ ְתבָּ רַ
ִמ ְתפָּ אֵ ר עִ ם כָּ ל אֶ חָ ד ִמיִּ ְשרָ אֵ לֶ .שׁעִ קַּ ר
הַ ִה ְתפָּ אֲ רוּת מֵ הָ עַ זּוּת וְ הָ עַ ְק ָשׁנוּת ֶשׁלָּ הֶ ם.
ֶשׁעַ ל יְ דֵ י זֶה עִ קַּ ר קַ בָּ לַ ת הַ תּו ֹרָ הֶ .שׁ ִהיא כְּ לַ ל
הַ ִה ְתפָּ אֲ רוּת כַּ נַּ"ל .וְ עִ קַּ ר הָ עַ זּוּת וְ הָ עַ ְק ָשׁנוּת
הוּא בְּ הָ רָ צו ֹן ֶשׁצָּ רִ י הָ אָדָ ם ֶשׁרו ֹצֶ ה לִ כְ נ ֹס
בַּ עֲבו ֹדַ ת ה' ֶשׁיִּ ְהיֶה עַ ְק ָשׁן גָּדו ֹל בְּ רָ צו ֹן לְ בַ ל
ַי ֲעז ֹב וְ א יַרְ פֶּ ה אֶ ת הָ רָ צו ֹן ִמשּׁוּם ְמנִ יעָ ה
ֻשּׁה .וְ זֶה
בָּ עו ֹלָ ם .וְ זֶה עִ קַּ ר הָ עַ ְק ָשׁנוּת דִּ ְקד ָ
עִ קַּ ר ִה ְתפָּ אֲ רוּתו ֹ יִ ְתבָּ רַ מַ ה ֶשּׁהוּא יִ ְתבָּ רַ
ִמ ְתפָּ אֵ ר בַּ עֲבו ֹדַ ת יִ ְשרָ אֵ ל ,כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת עִ קַּ ר
הַ ִה ְתפָּ אֲ רוּת הוּא רַ ק מַ ה ֶשּׁה' יִ ְתבָּ רַ ִמ ְתפָּ אֵ ר
ֻשּׁה ֶשׁל כָּ ל
סּוּפין דִּ ְקד ָ
עִ ם הָ רָ צו ֹן וְ הַ חֵ ֶשׁק וְ הַ כִּ ִ
אֶ חָ ד ִמיִּ ְשרָ אֵ ל .מַ ה ֶשּׁכָּ ל אֶ חָ ד ִמיִּ ְשרָ אֵ ל לִ בּו ֹ
בּו ֹעֵ ר תָּ ִמיד בְּ רָ צו ֹן חָ זָק לִ זְ כּו ֹת לַ עֲבו ֹדַ ת ה'
שׁמו ֹ2".
בֶּ אֱ מֶ ת .וְ זֶה עִ קַּ ר ִה ְתפָּ אֲ רוּתו ֹ יִ ְתבָּ רַ ְ

הוּא רַ ק בְּ רָ צו ֹן ֶשׁאֵ י ֶשׁהוּא עַ ל כָּ ל פָּ נִ ים א
יַחֲ לִ ישׁ אֶ ת הָ רָ צו ֹן .וַאֲ ִפלּוּ ִאם מו ֹנְ עִ ים או ֹתו ֹ
בַּ אֲ לָ ִפים וְ רִ בְ בו ֹת ְמנִ יעו ֹת ֶשׁנִּ דְ מֶ ה לו ֹ ֶשׁ ִאי
אֶ ְפ ָשׁר לְ ַשׁבְּ רָ ם בְּ שׁוּם א ֹפֶ ן ,אַף עַ ל ִפּי כֵ ן הוּא
ַיע ֶ
ֲשה אֶ ת ֶשׁלּו ֹ וְ יִ רְ צֶ ה בְּ כָ ל פַּ עַ ם בְּ רָ צו ֹן חָ זָק
יו ֹתֵ ר ,כִּ י הַ חֵ ֶשׁק וְ הָ רָ צו ֹן צָ רִ י ֶשׁיִּ ְהיֶה כְּ ִפי
יהי נָא ִפּי ְשׁנַיִ ם
הַ ְמנִ יעָ ה ,כַּ ְמב ֹאָר בְּ הַ תּו ֹרָ ה וִ ִ
)בְּ ִסימָ ן סו(.
וְ ִאם יִ ְהיֶה עַ ְק ָשׁן בְּ הָ רָ צו ֹן לִ בְ לִ י לְ הַ נִּ יחַ אֶ ת
סּוּפים דִּ ְקד ָ
הָ רָ צו ֹן וְ הַ כִּ ִ
ֻשּׁה בְּ שׁוּם א ֹפֶ ן אַף ִאם
מַ ִפּילִ ין או ֹתו ֹ כְּ מו ֹ ֶשׁמַּ ִפּילִ ין או ֹתו ֹ חַ ס וְ ָשׁלו ֹם
רַ חֲ מָ נָא לִ צְ לַ ן ,אֲ זַי סו ֹף כָּ ל סו ֹף בְּ וַדַּ אי יַעַ זְ רו ֹ
ה' יִ ְתבָּ רַ לְ ַשׁבֵּ ר וּלְ בַ ֵטּל כָּ ל הַ ְמנִ יעו ֹת וְ יַזְ ִמין
לו ֹ כָּ ל מַ ה ֶשּׁצָּ רִ י לִ נְ ִסיעָ ה לְ אֶ רֶ ץ יִ ְשרָ אֵ ל או ֹ
יסיְּ עו ֹ בְּ כָ ל
ֻשּׁה וְ יַחֲ ז ֹר וִ ַ
לִ ְשׁאָר דְּ בָ רִ ים ֶשׁבִּ ְקד ָ
ִמינֵי ִסיּוּעו ֹת ,כִּ י הַ ְמנִ יעָ ה א הָ יְ תָ ה כִּ י ִאם
בִּ ְשׁבִ יל הַ חֵ ֶשׁק ֶשׁהוּא עִ קַּ ר הַ נִּ ָסּיו ֹן ֶשׁ ְמּנ ִַסּין
אֶ ת הָ אָדָ ם ִאם ַי ֲעז ֹב וְ יַנִּ יחַ אֶ ת הַ חֵ ֶשׁק וְ הָ רָ צו ֹן
ֻשּׁה מֵ חֲ מַ ת הַ ְמנִ יעָ ה וּכְ ֶשׁהוּא עַ ְק ָשׁן
דִּ ְקד ָ
בְּ דַ עְ תּו ֹ וְ עו ֹמֵ ד בַּ נִּ ָסּיו ֹן וְ אֵ ינו ֹ מַ נִּ יחַ אֶ ת הָ רָ צו ֹן
ֻשּׁה בְּ שׁוּם א ֹפֶ ן ,אֲ זַי בְּ וַדַּ אי יְ ַשׁבֵּ ר
וְ הַ חֵ ֶשׁק דִּ ְקד ָ
אֶ ת כָּ ל הַ ְמנִ יעו ֹת .וְ הַ ְמנִ יעו ֹת יִ ְתהַ ְפּכוּ לִ ישׁוּעו ֹת
יסבֵּ ב עִ מּו ֹ ִסבּו ֹת
ֶשׁיַּעַ זְ רו ֹ וְ יו ִֹשׁיעו ֹ ה' יִ ְתבָּ רַ וִ ַ
לְ טו ֹבָ ה בְּ א ֹפֶ ן ֶשׁיִּ גְ מ ֹר וְ יו ֹצִ יא אֶ ל הַ פּ ֹעַ ל הַ דָּ בָ ר
שׁהוּא רו ֹצֶ ה2".
ֻשּׁה ֶ
ֶשׁבִּ ְקד ָ

יקר הערך

כך זוכה

הכי נחשב בשמים עבודת הרצון והכיסופים
 עוד הרבה יותר מהמעשה עצמו."הָ עֲבו ֹדָ ה בְּ עַ צְ מָ הּ אֵ ינָהּ יְ קָ רָ ה כָּ ל כָּ  ,כִּ י
הַ כּ ֹל מֵ ִאתּו ֹ יִ ְתבָּ רַ  ,כְּ מו ֹ ֶשׁכָּ תוּבִ ,מי ִה ְקדִּ ימַ נִ י
וַאֲ ַשׁלֵּ ם וְ כוּ' .וְ ִאי אֶ ְפ ָשׁר לָ נוּ לַ עֲשו ֹת שׁוּם דָּ בָ ר
ֻשּׁה וְ א לְ ִהנָּצֵ ל ִמשּׁוּם עֲבֵ רָ ה כִּ י ִאם
ֶשׁבִּ ְקד ָ
אָמרוּ רַ בּו ֹתֵ ינוּ
עַ ל יְ דֵ י יְ שׁוּעָ תו ֹ יִ ְתבָּ רַ  ,כְּ מו ֹ ֶשׁ ְ
זִ כְ רוֹנָם לִ בְ רָ כָ ה ,בְּ כָ ל יו ֹם יִ צְ רו ֹ ֶשׁל אָדָ ם
ִמ ְתגַּבֵּ ר וְ ִאלְּ מָ לֵ א הַ קָּ דו ֹשׁ בָּ רוּ הוּא עו ֹזְ רו ֹ הָ יָה
נו ֹפֵ ל בְּ יָדו ֹ .וְ עַ ל כֵּ ן עִ קַּ ר הַ ִה ְתפָּ אֲ רוּת הוּא

הזכיה היא כפי הרצון  -כי אם רצונו יהיה
חזק ,בוודאי יזכה לבסוף.
"הצלחת החיפוש תלויה בגודל הכיסופים
והרצונות ,וכדברי רבינו בתורה ס"ו שכגודל
המניעה כך צריך להיות גודל החשק ,וכאשר
החשק גדול מספיק ,נתבטלים ממילא כל
המניעות עיי"ש.
וזה שאמרה הבת מלך לשני למלך ,שיבקש
הר של זהב ומבצר של מרגליות שם
תמצאני ,שאם יכסוף וישתוקק אליה ביותר
ותהיה חשובה בעיניו 'הר של זהב ומבצר
של מרגליות' ,אז בוודאי 'שם תמצאני' ,כי
המניעות יתבטלו ממילא.
וזה בחינת דברי שלמה המלך ע"ה "אם
תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה?
אז תבין יראת ה' ודעת אלקים תמצא!"
שמציאת יראת ה' ודעת אלוקים ,היא
תלויה בכך ש'תבקשנה ככסף וכמטמונים
תחפשנה'3 ".
__________________

רַ ק בְּ הָ רָ צו ֹן מַ ה ֶשּׁכָּ ל אֶ חָ ד ִמיִּ ְשרָ אֵ ל
רו ֹצֶ ה בְּ רָ צו ֹן חָ זָק לְ עָ בְ דו ֹ יִ ְתבָּ רַ  .וּכְ ִפי
ִה ְתגַּבְּ רוּת הָ רָ צו ֹן ֶשׁ ִמּ ְתגַּבֵּ ר כָּ ל אֶ חָ ד לִ כְ ס ֹף
לַ ה' יִ ְתבָּ רַ בְּ רָ צו ֹן חָ זָק ,כְּ מו ֹ כֵ ן זו ֹכֶ ה לַ עֲבו ֹדַ ת
ה' וּכְ מו ֹ כֵ ן ה' יִ ְתבָּ רַ ִמ ְתפָּ אֵ ר עִ מּו ֹ ,כִּ י עִ קַּ ר
הַ ִה ְתפָּ אֲ רוּת הוּא הָ עַ זּוּת וְ הָ עַ ְק ָשׁנוּת ֶשׁל
יִ ְשרָ אֵ ל מַ ה ֶשּׁ ִאישׁ הַ יִּ ְשרְ אֵ לִ י הוּא עַ ְק ָשׁן גָּדו ֹל
בַּ עֲבו ֹדַ ת ה' ֶשׁזֶּהוּ עִ קַּ ר ִה ְתפָּ אֲ רוּתו ֹ יִ ְתבָּ רַ .
שׁנוּת הוּא בְּ רָ צו ֹןֶ ,שׁזֶּהוּ עִ קַּ ר
וְ עִ קַּ ר הָ עַ ְק ָ
הַ ִה ְתגַּבְּ רוּת עַ ל הַ מּו ֹנְ עִ ים לִ זְ כּו ֹת לִ ְפע ֹל מַ ה
ֶשּׁהוּא רו ֹצֶ ה בַּ עֲבו ֹדַ ת ה' ,כִּ י אֲ ִפלּוּ ִאם יִ ְהיֶה
עַ ְק ָשׁן גָּדו ֹל בְּ יו ֹתֵ ר בַּ עֲבו ֹדַ ת ה' ,אַף עַ ל ִפּי כֵ ן
בְּ וַדַּ אי יֵשׁ ְמנִ יעו ֹת כָּ אֵ לֶּ ה ֶשׁ ִאי אֶ ְפ ָשׁר לָ אָדָ ם
לְ ַשׁבְּ רָ ם ...כִּ י בְּ וַדַּ אי יֵשׁ ְמנִ יעו ֹת רַ בּו ֹת בָּ עו ֹלָ ם
יסה בְּ כִ בְ לֵ י
ֶשׁ ִאי אֶ ְפ ָשׁר לְ ַשׁבְּ רָ ם ,כְּ גו ֹן ְתּ ִפ ָ
בַּ רְ זֶל חַ ס וְ ָשׁלו ֹם ,או ֹ חו ֹלַ אַת חַ ס וְ ָשׁלו ֹם,
וְ כַ יּו ֹצֵ א כָּ אֵ לֶּ ה רַ בּו ֹת חַ ס וְ ָשׁלו ֹם .אֲ בָ ל אַף עַ ל
ִפּי כֵ ן ִאם יִ ְהיֶה הָ אָדָ ם עַ ְק ָשׁן אֶ לֶ ף ְפּעָ ִמים .מַ ה
יּו ֹעִ יל הָ עַ ְק ָשׁנוּת ֶשׁלּו ֹ ,עַ ל כֵּ ן עִ קַּ ר הָ עַ ְק ָשׁנוּת

לעשות
מתורות
תפילות

ִ .1שׁיר הַ ִשּׁירִ ים א'  -יא .2 .ליקוטי הלכות או"ח -
ברכת המזון ומים אחרונים הלכה ד  -כ .3 .מכלל יופי
– בשם ר' לוי יצחק בנדר ז"ל.

"נַחַ ל נ ֹבֵ עַ ְמקו ֹר חָ ְכ ָמה"
עִ ם הָ או ִֹתיּו ֹת וְ הַ ֵתּבו ֹת וְ הַ כּו ֹלֵ ל
ְמ ֻכוָּן ַמ ָמּשׁ ִמ ְספַּ ר "נ ְַח ָמן נ ָָתן",
כִּ י הַ תַּ לְ ִמיד עִ ם הָ רַ ב הֵ ם ִמשּׁ ֹרֶ שׁ אֶ חָ ד,
יהי נָא פִּ י ְשׁנַיִ ם בְּ רוּחֲ
כַּ מּוּבָ א כָּ ל זֶה בְּ הַ תּו ֹרָ ה "וִ ִ
אֵ לָ י" ,בְּ לִ קּוּטֵ י מו ֹהֲ רַ "ן חֵ לֶ ק א' ִסימָ ן ס"ו עַ יֵּן שָׁ ם.
)כוכבי אור  -חכמה ובינה מ'(

אתה ידעת עוצם רבוי המניעות שיש לנו מכל הדברים שבקדושה שאנו צריכים לעשות,
ואין שום דבר שבקדושה שלא יהיה לנו מניעות רבות עליו ,ובפרט כשאנו צריכים
לעשות דבר גדול שכל יהדותנו תלוי בו ,שהוא להתקרב באמת להצדיקים אמתיים,
...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
)ליקו"ת ס"ו(
התגברות החשק ,ישברו כל המניעות ,ויזכו להשיג הנחשק הקדוש

לומדים
לומ
מדים ספר-המידות 

ַגן
יטיבוּ נ ֵּ
ֵה ִ

בנים

להיכן מובילה אותנו הנגינה?

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

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

"שלא בכה והתאבל על אדם כשר" -
קשה מה עבירה עשה בזה שיהיה נענש
כל כך? ועוד סיום המאמר נראה דאין
מניעת הבכיה עון אלא רק מניעת הריוח
של המחילה?
ונראה לי בס"ד לעולם בניו ובנותיו
מתים כשהם קטנים על עונות חמורים
דאמרו רבותינו ז"ל לעיל בפרק במה
מדליקין ,אך אם היה מתאבל ובוכה על
אדם כשר היו נמחלים אותם העונות
וממילא היו ניצולים בניו ובנותיו מן
המיתה ,ולכך הוצרך בעל המאמר
לסיים ולפרש שכל הבוכה וכו' מוחלין
לו על כל עונותיו ללמדך טעמו של דבר,
אחר כך ראיתי שגם הרי"ף ז"ל פירש
כן ,והואיל ופשט המאמר הוא מוכרח
בכך משנה ראשונה לא זזה ממקומה.
)מבואר ,דענין הבכיה על תלמידי
חכמים קשור לבניו ועל ידי זה נמתק
מהם כל הדינים ,כך שיזכה לגדלם
לתורה ולחופה ולמעשים טובים(.
)בניהו בן יהוידע שבת ק"ה – ב'(

ואמר הכא מאי טעמא מתים כשהם
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
עליהם שהם בקטנותם כשרים ,והרי
הוא בוכה על אדם כשר .אבל לכשיגדלו
מי יודע אם יהיו אז כשרים ,וכשיתאבל
אז אינו מתאבל על אדם כשר ,ואתי
שפיר לשון כדי שיבכה ויתאבל בשעת
מיתת הקטנים על אדם כשר.
)יוצא שהסיבה שחלילה סובל צער ,זה
כי לא בכה והצטער מספיק על תלמידי
חכמים .ולפי זה עם בוכה ומצטער מאוד
על תלמידי חכמים ,כמו כן ממתיק
מעצמו ומבניו שלא יצטרך לסבול צער,
וזוכה לגדלם בקלות ובנחת(.
)חתם סופר מסכת שבת ק"ה – ב'(

בתורה ס"ד מבואר שהכל תלוי רק בנגינה...
"וְ דַ עֶ ,שׁעַ ל יְ דֵ י הַ נִּ גּוּן ֶשׁל הַ צַּ דִּ יקֶ ,שׁהוּא
משׁה ,הוּא מַ עֲלֶ ה אֶ ת הַ נְּ ָשׁמו ֹת
בְּ ִחינַת ֶ
ִמן הָ אֶ ִפּיקו ֹרְ ִסית הַ זּ ֹאת ֶשׁל הֶ חָ לָ ל הַ פָּ נוּי
שׁם) ".תורה ס"ד – ה'(
ֶשׁנּ ְָפלוּ לְ ָ
רוצים להוציא נשמות מהחלל הפנוי? זה
רק על ידי שירים וניגונים!
הצדיק יש לו כאלה ניגונים וכאלה שירים,
שעם הניגונים האלה הוא מעלה את כל
הנשמות ,בכל הדורות ,מן האפיקורסות
של החלל הפנוי...

...

"כִּ י דַּ עֶ ,שׁכָּ ל חָ כְ מָ ה וְ חָ כְ מָ ה ֶשׁבָּ עו ֹלָ ם,
יֵשׁ לָ הּ זֶמֶ ר וְ נִ גּוּן ְמיֻחָ דֶ .שׁזֶּה הַ זֶּמֶ ר ְמיֻחָ ד
וּמזֶּה הַ זֶּמֶ ר נִ ְמ ֶשׁכֶ ת הַ חָ כְ מָ ה
לְ חָ כְ מָ ה זו ִֹ ,
הַ זּ ֹאת .וְ זֶה בְּ ִחינו ֹת" :ז ְַמּרוּ מַ ְש ֹכִּ יל"ֶ ,שׁכָּ ל
ש ֹכֶ ל וְ חָ כְ מָ ה יֵשׁ לו ֹ זֶמֶ ר וְ נִ גּוּן) ".תו' ס"ד – ה'(
ֵ
לפי השירה כך האדם זוכה לחכמה...
"זמרו משכיל"  -הזמר וניגון הוא השורש
של השכלים והחכמות.
וכל יום בא עם ניגונים חדשים לגמרי ,ולפי
זה מתגלים כל יום חכמות חדשות לגמרי
שעוד לא התגלו מבריאת העולם...

...

"וַאֲ ִפלּוּ חָ כְ מַ ת הָ אֶ ִפּיקו ֹרְ ִסית ,יֵשׁ לָ הּ נִ גּוּן
וְ זֶמֶ ר הַ ְמיֻחָ ד לַ חָ כְ מָ ה הָ אֶ ִפּיקו ֹרְ ִסית"
)תורה ס"ד – ה'(

גם הגויים ימח שמם יש להם כל מיני
ניגונים שזה שורש האפיקורסות ,הנאצים
היו מנגנים בשואה ניגונים של ואגנר
ימ"ש ,ועם הניגונים שלו לקחו  6מליון
יהודים לתנורים.
מה שהרוסים מנצחים ,הרב'ה אמר
שזה כי יש להם יש להם ניגונים שמחים
ועליזים ,לכן הם היו מנצחים תמיד
בקרבות.
איך אחר נהיה כזה אפיקורוס? איך אחר
נהיה כזה רשע? למה אחר הסתכל בספרים
חיצוניים? הכל כי הוא שר ניגונים יוונים!
כל מה שהעולם עושים הכל זה עם
הניגונים...
הכל הכל תלוי רק בניגונים...

...

"תניא אמר רבי מאיר מניין לתחיית
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(
משה רבינו היה לו את כל הניגונים ואת
כל השירים ,של כל הדורות ,של תחית
המתים ,של עולם הבא .ורבינו מגלה

תורה ס"ד
שכל מה שמשה
משה רבינו עשה הכל היה בכח
הניגונים.
משה הוציא את עם ישראל ממצרים ע"י
השירים והניגונים ,הוא הביא ענני כבוד
ע"י השירים והניגונים ,הוא הביא מן ושליו
ע"י השירים והניגונים ,הוא הביא את עשר
המכות כי הוא זכה לעשרה מיני נגינה.
"פיה פתחה בחכמה"  -מתי האדם זוכה
לחכמה? מתי יודעים שלאדם יש חכמה?
רק מתי שהוא יודע לשיר ולנגן אז יודעים
שיש לו חכמה!
ולמה זכה משה רבינו? כי לעולם לא היה
לו שום קושיא בעולם! "שתוק כך עלה
במחשבה".
משה רבינו ראה דברים נוראים ,הוא ראה
לוקחים בן אדם שורפים אותו ,חותכים
אותו במסרקות של ברזל ,מוכרים את
הבשר שלו במקולין בחנויות של בשר.
ומשה שואל רבונו של עולם זו תורה וזו
שכרה? צדיק הכי גדול בעולם כמו רבי
עקיבא ,וכמו שכתוב בביאור הליקוטים
תורה כ"ז שרבי עקיבא הוא היה הניצוץ
של משה רבינו ,וה' מראה לו את הניצוץ
את רבי עקיבא שהוא הניצוץ של משה
רבינו ,הוא מראה לו איך לוקחים אותו
וסורקים אותו במסרקות של ברזל,
נועצים בו שיפודי ברזל ,מכניסים בו
מסמרים של ברזל.
והשם אומר לו 'שתוק' ,אל תגיד 'לא
מבין' ,אין 'לא מבין'! מה שהשם עושה זה
הכי טוב ...ובאותו יום הוא זכה שהוא יכל
לגאול את עם ישראל ,שהוא יכל להוריד
תורה לעם ישראל.

...

"שׁירוּ לַ ה' ִשׁיר חָ דָ שׁ ,כִּ י נִ ְפלָ או ֹת עָ ָש ֹה";
ִ
הַ יְ נוּ הַ ִשּׁיר ֶשׁיִּ ְתעַ ר לֶ עָ ִתידֶ ,שׁהוּא נִ גּוּן ֶשׁל
הַ ְשׁגָּחָ ה ,בְּ ִחינַת נִ ְפלָ או ֹת ,כִּ י אָז יִ ְתנַהֵ ג
הָ עו ֹלָ ם עַ ל יְ דֵ י הַ ְשׁגָּחָ ה וְ נִ ְפלָ או ֹת.
כִּ י יֵשׁ נִ גּוּן ֶשׁל בְּ ִחינַת דֶּ רֶ הַ ֶטּבַ עֶ ,שׁהוּא
בְּ ִחינַת הַ נִּ גּוּן וְ הַ ִשּׁיר ֶשׁל דֶּ רֶ הַ ֶטּבַ עֶ ,שׁל
ְתּכוּנו ֹת הַ ָשּׁמַ יִ ם .הַ יְ נוּ בְּ ִחינַת הַ ִשּׁירִ ים
וְ ִת ְשׁבָּ חו ֹת ֶשׁ ְמּ ַשׁבְּ ִחין לְ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ רַ עַ ל
הַ הַ נְ הָ גָה ֶשׁל עַ כְ ָשׁוֶ ,שׁמַּ נְ ִהיג הָ עו ֹלָ ם בְּ דֶ רֶ
הַ ֶטּבַ ע .אֲ בָ ל לֶ עָ ִתיד יִ ְתעַ ר ִשׁיר חָ דָ שׁ ֶשׁל
בְּ ִחינַת נִ ְפלָ או ֹת ,בְּ ִחינַת הַ ְשׁגָּחָ ה ,כִּ י אָז
יִ ְהיֶה הַ הַ נְ הָ גָה עַ ל יְ דֵ י הַ ְשׁגָּחָ ה לְ בַ ד .וְ ִשׁיר
הֶ חָ דָ שׁ הַ זֶּה ֶשׁיִּ ְתעַ ר לֶ עָ ִתיד ,הוּא בְּ ִחינַת
ִשׁיר פָּ שׁוּט ,כָּ פוּלְ ,משֻׁ לָּ שְׁ ,מרֻבָּ עֶ ,שׁעו ֹלֶ ה
ע"ב ,בְּ ִחינַת חֶ ֶסדֶ ,שׁעַ ל יָדו ֹ יִ ְהיֶה ִחדּוּשׁ
הָ עו ֹלָ ם לֶ עָ ִתיד) ".תורה ח' ח"ב – ס"ק י'(
הניסים והנפלאות הם רק כפי השירים ,וכל
חידוש העולם לעתיד יהיה על-ידי ניגונים.

תו' ס"ד

מאחורי הסיפור

ׁשמוֹת ִמן ָה ֶא ִּפיקו ְֹר ִסית ַהזֹּאת
ׁשה ,הוּא ַמ ֲעלֶה ֶאת ַה ְּנ ָ
ׁשהוּא ְּב ִחינַת מ ֶ
ׁשל ַה ַּצ ִּדיקֶ ,
ׁש ַעל י ְֵדי ַה ִּנ ּגוּן ֶ
ס"ק ה :ו ְַדעֶ ,
ׁשםִּ .כי ַּדעֶ ,
ׁש ּנ ְָפל ּו ְל ָ
ׁשל ֶה ָחלָל ַה ָּפנוּי ֶ
ֶ
ֻחד
ֶמר ְמי ָ
ׁש ּזֶה ַה ּז ֶ
ֻחדֶ .
ֶמר וְנִ ּגוּן ְמי ָ
ָה ז ֶ
ׁש ָּבעוֹלָםֵ ,יׁש ל ּ
ׁש ּכָל ָח ְכ ָמה ו ְָח ְכ ָמה ֶ
ֶמר וְנִ ּגוּן.
ׁש ּכָל ֵשֹכֶל ו ְָח ְכ ָמה ֵיׁש לוֹ ז ֶ
ַמר ּו ַמ ְשֹ ִּכיל"ֶ ,
ׁשכֶת ַה ָח ְכ ָמה ַהזֹּאתְ .וזֶה ְּב ִחינוֹת "ז ְּ
ֶמר נִ ְמ ֶ
ְל ָח ְכ ָמה זוֹ ,ו ִּמ ּזֶה ַה ּז ֶ

הצדיק שכולו ניגון
עוד בימי שבת ישראל על
אדמתו הייתה האמונה והנגינה
אחוזות ודבוקות זו בזו .הנגינה
הייתה חלק מחיי עם ישראל,
והבעש"ט זצ"ל חידש את ענין
הנגינה.
בשנות נערותו הוצרך ר' ישראל
)הבעש"ט( לדאוג לפרנסתו
עוזר
ריש-דוכנא,
ונעשה
למלמד-דרדקי .בנפש חפצה
עשה את שהוטל עליו" :להוליך
ולהביא תינוקות של בית רבן
אל בית התלמוד ולהוליכם אל
בית-הכנסת לאמור אמן יהא
שמיה רבא ,קדושא ואמן בקול
נעים".
באומרו בלבו :ילדים אלו
"תינוקות של בית רבן" שלא
טעמו טעם חטא ,אין אלה
יודעים ספקות אלא התפעלות
ואמונה .אהבתם  -אהבה
שלימה ויראתם יראה שלימה
ועיקרם הלב ,ורחמנא ליבא בעי.
התחיל מטפל בילדים והיה
מדבק נפשם בנפשו ,כי נסך
ללבותיהם אהבה רבה .את
מלאכתו כעוזר למלמד-תינוקות
עשה בשמחה ובחשק ,באמונה
ובחיבה ,הקולות הרכים מלאי
נועם שיצאו מפיות הילדים היה
בהם כדי לזעזע את נימי הנשמה
ולהצית בלב ניצוצי קודש.
כגלים קלילים ,המתרפקים על
סלע איתן ,דבקו בו הילדים.
והוא  -פעמים הביט ולא ראה,
ראה ולא הביט  -בית הוריהם
היה לילדים כמקלט ארעי .היו
משכימים קום ומאחרים לשוב
לביתם כדי לראות את רבם
עוד ועוד .הילדים היו מהלכים
אתו לבתי הכנסת באהבה רבה,
כמוהו היו עוצמים עיניהם
כמוהו,
רוקדים
בתפלה,
מתלהבים ואינם שמים לב
למלעיגים ,קוראים "אמן ,יהא
שמיה רבא  "-כקוראים לעזרה,
ומזמרים מילים שכל הקהל
קורא אותן בחטיפה ואינו נותן
לחזן להיחפז ולסיים .הם כריש
דוכנא שלהם והוא כמוהם .הם
כאילו נכללים בתוכו והוא נכלל

הספר הנדיר "יחוס הגדולים"

בתוכם ,וכולם יחד  -גוש אחד.
וזמרה משותפת זו של העוזר
והילדים נשמעה לא רק בחדר
ובבית-הכנסת ,אלא גם בפומבי,
ברחוב ובשוק .הילדים הלכו
ברחוב בדרך לבית-הכנסת,
וזמירות
שירים
ובפיהם
קדושות.
"בכל עת הלכו עם התינוקות
לבית-הכנסת  -היה מזמר
עמהם בקול נעים ובחשק רב
וישמע למרחוק".
וההליכה בחוצות לבית-הכנסת
 גם היא כשירה ,כתפילה,וקולו המבוגר מתמזג עם
קולות צלולים ורעננים ,פורצים
לעצמם דרך אל מרחק ונישאים
אל על .מהלכים תוך תוהו-
ובהו של מיקח וממכר .יהודים
רכוני ראש תחת כובד מצוות
מטהרים
ודאגות-פרנסה,
ומקדשים מחשבותיהם לפני
התפילה .וכאן קהל קטנים,
ובהם אחד גדול שגם הוא
כאחד מהם מזמרים כל מה
שמבטאים ובתחנונים ...פה
ושם נהרו המוני העם לראות
במחזה תהלוכת הילדים
ולהקשיב לצלילי זמירותיהם
הקדושות ,ובלבם נתעורר רגש
אהבת היראה וכבוד שמים,
והיו גם שראו בפעולה זו סטייה
מדרך המסורת ,ולאט לאט
החלו להשמיע מחאתם באזני
הפרנסים.
עמדו ההורים והוציאו ילדיהם
מאותו "חדר" .אך מה לעשות,
והילדים לא קבלו עליהם את
הדין? הם נשלחו לחדרים
אחרים והם התגנבו ובאו
ל"חדרו" הוא .והיו שספרו
נפלאות :ילד שחלה  -רשם ר'
ישראל אותו בסידורו-שבכתב,
והילד הבריא.
הוא היה מביא את הילדים
אל המעין ואל המערה האפלה
ומתפלל ,רגע הוא נדמה להם
כנמוג ורגע כמתעצם ,ממלל
באור ובחשכה .לאלוקים
ולנפשות שבעצים ושבמים.
האמהות היו באות ליטול

מאת הרה"ח ר' שמואל הורביץ ז"ל להשיג057-3155-466 :

לעלוי נשמת עקא בת ר' אברהם אלימלך ז"ל

.

לתרומות והנצחות להחזקת
ת.ד 5136 .ירושלים

העלון והמבחנים בליקו"מ

פלא'050-418-0673 :

ניתן לראות את העלון בshuvubonim.com :

ילדיהן הביתה ושומעות תורה
מפיו כמסיני .וההורים נלאו
לסרב לילדיהם .הם הוקסמו
מזמרתם עם זמרת רבם
בחוצות ,שאוזני רבים קלטוה
באהבה .עיני רבים ברכו ילדים
אלה ועיניהם דמעו וחייכו
למראיהם ,לוחשים "מפי
עוללים ויונקים יסדת עוז"
ומדמים זמרה זו לזמרת
הלוויים בבית-המקדש .וכותב
תולדותיו של הבעש"ט מעיד:
"כי עבודת הבעש"ט זו עלתה
למעלה ,וגדול היה נחת הרוח
כמו מהשיר שהיו הלוויים
אומרים בבית-המקדש".
ר' ישראל המשיך בעבודה זו,
ובמשך הזמן השפיע שפע רב
ברחוב היהודים בזמרת הילדים
ובהשמעת שירים יהודים בראש
חוצות ,ונראה שזמרה זו בציבור
עם התינוקות לא הייתה אלא
התחלה לאותה נגינה שהייתה
לראש פינה בחסידות.
כי עם קולות זמרתו וזמרת
שערים,
נפתחו
הילדים
וצליליהם נשתפכו דרך צינורות
הגידים אל הלב ואל המוח .גלי
קול הזמרה נשאו על כנפי רוח
והתערבו עם אלפי קולות זמרה
השטים באוויר ,ונתקבל הרושם
כאילו כל העולם כולו מזמר.
ומתוך ילדים אלה קמו חסידים
נאמנים לאותו ריש-דוכנא ,וגם
הם משכו המונים אחריהם.

שרפי-מעלה

סיפורים ושיחות מפי חסידי ברסלב
אמר רבינו ז"ל השם יתברך גדול
כל כך ,שאפילו מה שהרופא
מקלקל השם יתברך מתקן" - .דער
אייבשטער איז אזוא גרוס ,אז אפילו
וואס דאר דאקטר מאכט קאליא,
קען ער אויך פארכעטין".
...................................................
עוד אמר שאם אף על פי כן הולכין
להרופא ,ילכו על כל פנים להרופא
היותר גדול.
...................................................
הזקן הידוע נסע וסבב להצדיקים,
ודיבר מלשינות על רבינו ז"ל ,כדי
שיחלקו עליו .והוא היה נוסע עם
השמש שלו ,ועם הגבאי שלו ,ששמו
יעלעק.
וכשנסעו להרב הצדיק ר' ברוך זצ"ל
דודו של רבינו ז"ל ,נתיירא הזקן,
ואמר להגבאי שלו' :יעלעק מה
עושים כשהרבי ברוך ישאל למה
אתה חולק? מה משיבים לו?' השיב
לו' :מה אתם שואלים אותי? מה
שתרצו!' והוא שאל אותו עוד הפעם:
'ילעלעק ,הרבי ר' ברוך הוא קפדן,
מה משיבים לו?' והוא השיב לו
כנ"ל .וכן היה כל הדרך .עד שנתיישב
בדעתו להשיב' :אינכם מכירים
אותי ,אם תדברו דיבור אחד ,אני
אשליך אתכם למקום עוזא ועזאל.
וכן הוה ,שהרב ר' ברוך שאל אותו:
'למה אתם חולקים על הפלומנעק
)אחיין( שלי?' והשיב לו כנ"ל.
וחרה אף הרב ר' ברוך ,ורצה להחרים
אותו .ויצא הזקן להרבנית שהיה
שולח לה הרבה כסף ,וסיפר לה:
ונכנסה להבית ,ובלבלה את הדבר.

)הבעש"ט  -מפענח הניגון החסידי(

צירוף



מקשר

)כתב יד ר' שמואל הורביץ ז"ל(

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

"הנְ נִ י מֵ בִ יא מָ חָ ר אַרְ בֶּ ה" ,רָ אשֵׁ י תֵּ בו ֹת :אָ'כֵ ן ר'וּחַ ה'וּא בֶּ 'אֱ נו ֹשׁ.
ִ
בְּ ִחינַת נְ גִ ינָהֶ ,שׁהוּא בְּ ִחינַת רוּחַ .

תורה ס"ד  -בא אל פרעה

ִאסּוּר גָּדו ֹל

לְ עַ יֵּן בְּ ִס ְפרֵ י הַ ְמּחַ ְקּרִ ים.

)ליקוטי מוהר"ן ס"ד – ו'(

