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



ָאמַ ר ּפַ עַ ם ַאחַ ת ּבְ זֶה הַ ּלָ ׁשו ֹן ,הַ ּלִ ּמּוד ֶׁשל ּדִ ינֵי הַ ּתו ֹרָ ה נָתַ ן לָ נּו הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך עַ ל יְ דֵ י מ ֶֹׁשה רַ ּבֵ נּו עָ לָ יו
ַאדמו ֹ"ר זַצַ "ל וְ עַ ל
הַ ָּׁשלוֹם ,וְ הַ ּלִ ּמּוד ֶׁשל ִקּיּום הַ ּתו ֹרָ ה נָתַ ן לָ נּו הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך עַ ל יְ דֵ י ְ
"ּותקַ ּבְ לִ ין אֻ לְ ּפַ ן חֲ דָ ת
ּומתַ רְ ּגֵם יוֹנָתָ ןְ ,
"ּוׁשַאבְ ּתֶ ם מַ יִ ם ּבְ ָשֹשֹו ֹן ִמּמַ עַ יְ נֵי הַ יְ ׁשּועָ ה"ְ ,
זֶה ְמרַ ּמֵ ז הַ ּפָ סּוק ְ
ָא".
ּי
יקַ
ְּבחֶ ְדוָה ִמ ְּב ִחירֵ י ּדְ צַ ּדִ
(כוכבי אור  -אנשי מוהר"ן ה)

תורה ס"ח  -חומר איסור כעס וגזילה



עשירות בטוחה
"וְ דַ עֶׁ ,שרָ אּוי ֶׁשּכָ ל יִ ְש ֹרָ אֵ ל יִ ְהיּו לָ הֶ ם מָ מו ֹן ,אַ ְך
ּומאַ ּבֶ דֶ ת מֵ הֶ ם הַ ּמָ מו ֹן.
יֵׁש ִמּדָ ה ַאחַ ת ֶׁשּמַ ְפ ֶסדֶ ת ְ
וְ ִהיא ִמּדָ ה רָ עָ ה ְמ ֻגּנָהֶׁ ,שּקָ ֶׁשה ְמא ֹד לְ ִהּנָצֵ ל
ִמּמֶ ּנָה .וַאֲ ִפּלּו ִאם יִ רְ צֶ ה אֶ חָ ד לְ ִהּנָצֵ ל ִמּמֶ ּנָה.
ּוב ְפרָ ט ִּב ְׁש ִביל ּתַ אֲ וַת הַ ּמָ מו ֹןּ ,כְ דֵ י ֶׁשֹּלא ּתַ ְפ ִסיד
ִ
לו ֹ אֶ ת הַ ּמָ מו ֹן ,עִ ם ּכָ ל זֶה הַ ִּמּדָ ה רָ עָ ה הַ ּז ֹאת
ִמ ְתּגַּבֶ רֶ ת עָ לָ יו ּבְ יַלְ דּותו ֹ ּובְ קַ ְטנּותו ֹ ,וְ עַ ל יְ דֵ י זֶה
מַ ְפ ֶסדֶ ת ִמּמֶ ּנּו הַ ּמָ מו ֹן ֶׁשהָ יָה רָ אּוי ֶׁשּיִ ְהיֶה לו ֹ.
וְ הַ ִּמּדָ ה רָ עָ ה הַ ִהיא הּוא ִמּדַ ת הַ ּכַ עַ סֶׁ ,שעַ ל יְ דֵ י
ּומאַ ּבֵ ד הַ ּמָ מו ֹן הָ רָ אּוי לו ֹּ .כִ י ּבִ בְ ִחינַת
זֶה מַ ְפ ִסיד ְ
ׁש ֹרֶ ׁש הַ ִה ְׁשּתַ לְ ְׁשלּות ֶׁש ִּמ ְׁשּתַ לְ ֵׁשל הַ ּמָ מו ֹן,
ִמּמָ קו ֹם ֶׁש ִּמ ְׁשּתַ לְ ֵׁשל ִמ ָּׁשם ,הּוא ּבְ ִחינָה ַאחַ ת
ִעם הַ ּכַ עַ ס מַ ּמָ ׁש .וְ עַ ל ּכֵ ן הַ ּבַ עַ ל ּדָ בָ ר ּכְ ֶׁשרו ֹאֶ ה
ֶׁש ִּמ ְׁשּתַ לְ ֵׁשל וְ יו ֹרֵ ד ֶׁשפַ ע לָ ָאדָ ם ֶׁשּיִ ְהיֶה לו ֹ מָ מו ֹן,
אֲ זַי יו ֹרֵ ד ּומַ זְ ִמין לו ֹ ּכַ עַ ס ,וְ עו ֹ ֶש ֹה לו ֹ ִמּבְ ִחינַת
הַ הַ ְׁשּפָ עָ ה וְ ִה ְׁשּתַ לְ ְׁשלּות ֶׁשּיו ֹרֵ ד אֵ לָ יו ֶׁשּיִ ְהיֶה לו ֹ
מָ מו ֹן ,עו ֹ ֶש ֹה לו ֹ ִמּמֶ ּנּו ּכַ עַ סּ .כִ י הַ ּכַ עַ ס הּוא מַ ּמָ ׁש
ְּב ִחינָה ַאחַ ת וְ עִ נְ יָן אֶ חָ ד עִ ם הַ ּמָ מו ֹןּ ,בִ ְמקו ֹם
ׁש ֹרֶ ׁש הַ ִה ְׁשּתַ לְ ְׁשלּות ,וְ אֵ ין ּבֵ ינֵיהֶ ם ׁשּום הֶ ְפרֵ ׁש.
ִּכי ְׁשנֵיהֶ ם יו ְֹר ִדים ִמּגְ בּורו ֹת ,וְ נִ ְמ ָׁשכִ ין ִמּמָ קו ֹם
אֶ חָ ד מַ ּמָ ׁש".

בני מלכים
"כולם בחכמה עשית"  -כל מעשי ה' נבראו
בחכמה ושכל מיוחד.
מה היא אם כן ,הסיבה ,שיש בעולם עשירים
המחזיקים בידם הון ועושר רב ,בזמן שבשביל
לחיות בהרחבה ,היה מספיק להם אחד מאֶ לף
מרכושם הרב?
אכן יש לעשירות מטרות חשובות ונעלות .בכח
העשירות אפשר לזכות להגדיל ולפאר את שמו
יתברך .בכח-העשירות אפשר לקרב נפשות
רבות להשם יתברך!
"ּובֶ אֱ מֶ ת כָ ל הָ ע ֲִׁשירּות וְ כָ ל הַ ּכֶ ֶסף וְ זָהָ ב וַאֲ בָ נִ ים
טו ֹבו ֹת וְ כּו' ֶׁשּבָ עו ֹלָ ם עִ ּקַ ר ָׁשרְ ָׁשם נִ ְמ ָׁשְך רַ ק ִמ ָּׁשם
ּוׁשמָ ם הָ ּקָ דו ֹׁש ֶׁשל יִ ְשרָ אֵ לּ ,כִ י
ִמּׁש ֹרֶ ׁש נ ְַפׁשו ֹתָ ם ְ

ּכָ ל הַ הַ ְׁשּפָ עו ֹת ֶׁשּבָ עו ֹלָ ם וְ כָ ל הָ ע ֲִׁשירּות נִ ְמ ָׁשְך
רַ ק ּבִ בְ ִחינַת ּכָ ל יִ ְשרָ אֵ ל ּבְ נֵי ְמלָ כִ ים הֵ םּ ,ובְ וַּדַ אי
ּכָ ל הָ ע ֲִׁשירּות אֵ צֶ ל הַ ּבְ נֵי ְמלָ כִ ים ,וְ זֶהּו ֶׁשּדִ ְקּדֵ ק
רַ ּבֵ נּו זִ כְ רו ֹנו ֹ לִ בְ רָ כָ ה (ּבְ ִסימָ ן ס"ח) וְ ָאמַ ר ֶׁשּכָ ל
יִ ְשרָ אֵ ל רָ אּוי ֶׁשּיִ ְהיֶה לָ הֶ ם ע ֲִׁשירּות רַ ק יֵׁש ִמּדָ ה
ַאחַ ת ֶׁשּמַ ּזֶקֶ ת וְ ִהוא הַ ּכַ עַ ס ,וְ כּו'ּ ,כִ י ּבְ וַּדַ אי ּכָ ל
הָ ע ֲִׁשירּות מַ ּגִ יעַ רַ ק לְ יִ ְשרָ אֵ ל,
ּכִ י ּכָ ל אֶ חָ ד ִמּיִ ְשרָ אֵ ל ּכְ ִפי ׁש ֹרֶ ׁש נ ְַפׁשו ֶֹׁ ,שהּוא
ְׁשמו ֹ ֶׁשּמֻ ְׁשרָ ׁש ּבְ ֵׁשם ה' ֶׁש ָּׁשם ׁש ֹרֶ ׁש ּכָ ל
הַ הַ ְׁשּפָ עו ֹת וְ הָ ע ֲִׁשירּותּ ,כְ מו ֹ כֵ ן רְ אּויִ ם ֶׁשּיִ ְהיֶה
לו ֹ ע ֲִׁשירּות ּגַם ּבְ ג ְַׁש ִמּיּותּ .כִ י ּכָ ל אֶ חָ ד ִמּיִ ְשרָ אֵ ל
ִמּגָדו ֹל וְ עַ ד קָ ָטן צָ רִ יְך לַ ֲעס ֹק ּבְ בִ נְ יַן הֵ יכַ ל הַ ּק ֹדֶ ׁש.
הַ יְ נּו לְ קָ רֵ ב נְ פָ ׁשו ֹת לְ הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְךּ ,כִ י ּבִ ְׁשבִ יל
זֶה נִ בְ רָ א .וְ עִ ּקַ ר ִה ְתקָ רְ בּותָ ם הּוא עַ ל יְ דֵ י
הַ גְ ּדָ לַ ת הַ ֵּׁשם וְ הַ ּנֶפֶ ׁשֶׁ ,שהּוא עַ ל יְ דֵ י ע ֲִׁשירּות,
ֶׁשהּוא ׁש ֹרֶ ׁש הַ ּנְ פָ ׁשו ֹת ,אֲ בָ ל ּבַ עֲוו ֹנו ֹתֵ ינּו הָ רַ ּבִ ים
הַ ִּמּדָ ה רָ עָ ה ֶׁשל הַ ּכַ עַ ס ִמ ְתּגַּבֵ ר ּכָ ל ּכָ ְך ֶׁשּמַ ְפ ִסיד
ֲׁשירּות1".
הָ ע ִ

שנאת חינם
"חובת גברא ,שאף שיש לו טעם מספיק
לכעוס גם כעס ,יכבוש כעסו .ואם יצטרך
לזרוק מרה על בניו וכדומה ,לא יעשה אלא
לפנים .ואם יארע לו שיכעוס ,והיה נח לרצות
לכבוד קונו ,ובזה יהיה 'שבע רצון ומלא ברכת
ה' ואף 'בשרו ישכון לבטח'".
הכעס חמור מאוד והוא שהחריב את בית
מקדשינו.
"וְ ִהוא ֶׁשחָ רְ בָ ה ּבֵ ית ִמ ְקּדָ ֵׁשנּו וְ גָלָ ה יְ קָ רֵ נּו וְ כּו'ּ ,כִ י
עִ ּקַ ר הַ חֻ רְ ּבָ ן עַ ל יְ דֵ י ע ֹצֶ ם הַ ּכַ עַ ס ֶׁשּנִ ְתּגָרֶ ה ּבָ הֶ ם עַ ד
ֶׁשּנ ְָפלָ ה ּבֵ ינֵיהֶ ם מַ חֲ ֹלקֶ ת עָ צּום וְ נִ ְתרַ ּבָ ה ִשנְ ָאה
ּוׁש ִפיכּות ּדָ ִמיםֶׁ ,שעַ ל יְ דֵ י זֶה נֶחֱ רַ ב
ּורְ צִ יחָ ה ְ
ּבֵ ית ִמ ְקּדָ ֵׁשנּו .וְ עִ ּקַ ר הַ חֻ רְ ּבָ ן הּוא עַ ל יְ דֵ י ּבְ ִחינָה
הַ ּנַ"ל ֶׁשּנִ לְ קַ ח ּכָ ל הַ הַ ְׁשּפָ עו ֹת ִמּיִ ְשרָ אֵ לֶׁ ,שהֵ ם
ּכָ ל הָ ע ֲִׁשירּות ֶׁשּנִ ַּטל ִמּיִ ְשרָ אֵ ל וְ נִ ּתַ ן לְ הָ עו ֹבְ דֵ י
ׁשּזֶה עִ ּקַ ר הַ ּגָלּות1".
ּכו ֹכָ בִ יםֶ ,
המשך בעמ' הבא
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טוען ונטען ה' -גבית חוב מהיתומים ג'

א .כְ ֶׁשּנִ ְמ ָׁשְך אֵ יזֶה ֶׁשפַ ע נִ ְמ ָׁשְך ַאהֲ בָ ה
וְ ָׁשלו ֹם( .ה  -ו)
________________________

ב .נִ ְמצָ ִאים אֲ נ ִָׁשים ֶׁשּנו ְֹתנִ ים
ְצדָ קָ ה ,אֲ בָ ל אֵ ין ּכַ ָּונָתָ ם לְ טו ֹבָ ה
ּכְ לָ ל רַ ק לְ הַ ְרּבו ֹת ְּכבו ֹדָ ם וְ נו ְֹתנִ ים
רַ ק ּבְ מָ קו ֹם ֶׁשּיִ ְתּכַ ְּבדּו וְ יִ ְתי ְַּקרּו וְ עַ ל
ּומ ְש ֹּתָ ְר ִרים
יְ דֵ י זֶה ּדַ יְ קָ א ִמ ְתּג ְַּב ִרים ִ
עַ ל עַ ם ּדַ ל עַ ל הַ ְּכ ֵׁש ִרים ּבֶ אֱ מֶ ת.
ּוצדָ קָ ה ּכָ זו ֹ ְּבוַּדַ אי אֵ ינָּה ְמתַ ּקֶ נֶת
ְ
ּכְ לָ ל רַ ק ְמקַ לְ קֶ לֶ ת הַ ְרּבֵ הִּ ,כי הֵ ם
מַ רְ ּבִ ים ִש ֹנְ ָאה ּומַ חֲ ֹלקֶ ת עַ ל יְ דֵ י הו ֹן
ַוע ֲִׁשירּות ּכָ זֶה רַ ק אֵ צֶ ל יִ ְש ֹרָ אֵ ל הָ ר ֹב
הּוא לְ טו ֹבָ ה( .ה  -ט)
________________________

יקים
ג .רַ ק ַי ֲעק ֹב ֶׁשהֵ ם ְּב ִחינַת הַ ּצַ ִּד ִ
יכים לְ קַ ּבֵ ל
וְ הַ ּכְ ֵׁשרִ ים ּבֶ אֱ מֶ ת ְצ ִר ִ
אֶ ת הָ ע ֲִׁשירּות ְּכדֵ י ֶׁשּיִ ְתרַ ּבּו ּג ִֵרים
ּובַ עֲלֵ י ְּתׁשּובָ ה אֲ ִמ ִּתּיִ ים ּבָ עו ֹלָ ם ,עַ ד
ֶׁשּי ְֻׁשלַ ם הַ ֵּשכֶ ל וְ י ִָאיר או ֹר הַ ּצַ ִּדיקֵ י
יכים יִ ְרָאה וְ ַאהֲ בָ ה
אֱ מֶ ת ֶׁשּמַ ְמ ִׁש ִ
עַ ל יְ דֵ י ע ֹצֶ ם ִה ְתּגַּלּות הַ ִה ְתּפָ אֲ רּות
ֶׁש ְּמגַּלִ ים ִה ְתּפָ אֲ רּות אֲ פִ ּלּו מֵ הַ ּפו ְֹׁשעֵ י
יִ ְש ֹרָ אֵ ל ֶׁשעַ ל יְ דֵ י זֶה עִ ּקַ ר ִחּיּות
וְ ִקּיּום הָ עו ֹלָ ם( .ה  -י)
"בֶ אֱ מֶ ת הָ יָה רָ אּוי ֶׁשּיִ ְהיֶה ִעּקַ ר
הָ ע ֲִׁשירּות וְ הַ חֲ פָ ִצים הַ יְ קָ ִרים אֵ צֶ ל
יקים וְ הַ ְּכ ֵׁש ִרים ֶׁש ְּביִ ְש ֹרָ אֵ ל,
הַ ּצַ ּדִ ִ
אַ ְך מֵ חֲ מַ ת חֲ ָטאֵ י הַ ּדו ֹרו ֹת ִה ְתּג ְַּברּו
הֵ יכְ לֵ י הַ ְּתמּורו ֹת ֶׁשּכָ ְבׁשּו הַ ּטו ֹב
לְ הַ ִּס ְטרָ א ָאחֳ רָ א ֶׁשעַ ל יְ דֵ י זֶה עַ ל ִּפי
הָ ר ֹב הּוא לְ הֵ פֶ ְך".
________________________

דּ .כָ ל ּבָ ּתֵ י ְּבנֵי יִ ְש ֹרָ אֵ ל ָׁש ְר ָׁשם הּוא
ִמּבְ ִחינַת הַ ּבֵ ית הַ ִּמ ְקּדָ ׁש( .ה  -יד)
________________________

ה .זֶה ֶׁשרו ֹצֶ ה לַ ֲעשֹו ֹת מַ ָּשא ּומַ ּתָ ן
ּולְ הַ רְ וִ יחַ מָ מו ֹן ַוע ֲִׁשירּות ,הּוא צָ ִריְך
לִ ּזָהֵ ר ְמא ֹד לַ חֲ ׁש ֹב ְּדרָ כָ יו וְ לִ ְׁשּפ ֹט
אֶ ת עַ ְצמו ֹ ְּבכָ ל עֵ ת ּולְ פַ ְׁשּפֵ ׁש ְּבמַ ע ֲָש ֹיו
ּבְ כָ ל עֵ תִּ ,כי עַ ל יְ דֵ י ִמ ְׁשּפָ ט ּדַ יְ קָ א
יָכו ֹל לַ ֲעשֹו ֹת הַ ּמַ ָּשא ּומַ ּתָ ן

המשך מעמ' קודם
תו' ס"ח

ִּב ְקד ָֻּׁשה ֶׁשּי ְַצלִ יחַ ּבו ֹ( .גבית מלוה
ג  -ב)
"זֶה ֶׁשעו ֶֹש ֹה מַ ָּשא ּומַ ּתָ ן הּוא
ְּב ִחינַת ְמקָ רֵ ב נְ פָ ׁשו ֹת לַ ה' יִ ְתּבָ רַ ְך,
ִּכי יֵׁש ְּבהַ ּמַ ָּשא ּומַ ּתָ ן נִ יצו ֹצו ֹת
ְקדו ֹׁשו ֹת ּגְ בו ֹהו ֹת ְמא ֹד ֶׁשּצְ רִ יכִ ין
לְ בָ ְררָ ם עַ ל יְ דֵ י הַ ּמַ ָּשא ּומַ ּתָ ן ,וְ אֵ ּלּו
הַ ּנִ יצו ֹצו ֹת ֶׁש ְּמבָ רְ רִ ין או ֹתָ ן עַ ל יְ דֵ י
הַ ּמַ ָּשא ּומַ ּתָ ן ּומַ חֲ זִ ירִ ין או ֹתָ ן אֶ ל
ֻּׁשה הֵ ם ּבְ ִחינַת ּגֵרִ ים ּובַ עֲלֵ י
הַ ְּקד ָ
ְּתׁשּובָ ה".
________________________

ו .זֶה הָ עו ֹסֵ ק ּבְ מַ ָּשא ּומַ ּתָ ן צָ רִ יְך
לִ ּזָהֵ ר ּבְ נַפְ ׁשו ֹ ְמא ֹד ֶׁשֹּלא יִ ְתַאחֵ ז ּבו ֹ
הָ רַ ע הַ ּנֶאֱ חָ ז ּבְ אֵ ּלּו הַ ּנִ יצו ֹצו ֹת ֶׁשהּוא
ּומּזֶה
ְמבָ רְ רָ ם עַ ל יְ דֵ י הַ ּמַ ָּשא ּומַ ּתָ ןִ .
ּבָ א מַ ה ֶּׁשהַ ּיו ְֹצ ִאין לַ ּׁשּוק וְ עו ְֹס ִקים
ּבְ מַ ָּשא ּומַ ּתָ ן נִ כְ ָׁשלִ ין לִ פְ עָ ִמים
וְ נִ ְתרַ חֲ ִקין מֵ עֲבו ֹדַ ת ה' יִ ְתּבָ רַ ְך( .ג  -ב)
________________________

זּ .יִ ְׁשּפ ֹט אֶ ת עַ ְצמו ֹ ּבְ כָ ל עֵ ת וְ יִ ְתּבו ֹדֵ ד
וִ יפָ רֵ ׁש ִש ֹיחָ תו ֹ לִ פְ נֵי ה' יִ ְתּבָ רַ ְך
וִ יפַ ְׁשּפֵ ׁש ְּבמַ ע ֲָש ֹיו וְ יָדִ ין וְ יִ ְׁשּפ ֹט
אֶ ת עַ ְצמו ֹ ּבְ עַ ְצמו ֹ עַ ל ּכָ ל הַ ּדְ בָ רִ ים
ֶׁשהּוא עו ֶֹש ֹה ִאם ּכָ ְך רָ אּוי לו ֹ
לַ ֲעשֹו ֹת ּולְ בַ ּלו ֹת יְ מֵ י חַ ּיָיו ּבְ מַ ע ֲִש ֹים
ּכָ אֵ ּלֶ ה וְ עַ ל יְ דֵ י זֶה הַ ִּמ ְׁשּפָ ט ְמעו ֹרֵ ר
ִה ְתלַ הֲ בּות הַ ּלֵ ב ֶׁשהּוא ּבְ ִחינַת אֵ ׁש.
וְ עַ ל יְ דֵ י הָ אֵ ׁש הַ ּזֶה הּוא שֹו ֹרֵ ף אֶ ת
הָ רַ ע ֶׁשֹּלא יִ ְתַאחֵ ז ּבו ֹ( .ג  -ב)
________________________

חּ .כָ ל ָאדָ ם רָ אּוי לִ ְׁשּפ ֹט אֶ ת עַ ְצמו ֹ
ּולְ הָ ִבין ִּכי ה' הַ ּצַ ּדִ יק עַ ל ּכָ ל הַ ּבָ א
יטיב עִ ּמו ֹ
עָ לָ יו ַועֲדַ יִ ן ה' יִ ְתּבָ רַ ְך מֵ ִ
ְמא ֹד לְ פִ י מַ ע ֲָש ֹיוַ ,אף ּבְ ג ֹדֶ ל ּדָ ְחקו ֹ
ַועֲנִ ּיּותו ֹ ,חַ ס וְ ָׁשלו ֹם ,אֲ פִ ּלּו ִאם
יֵׁש לו ֹ ,חַ ס וְ ָׁשלו ֹם ּדִ ְקּדּוקֵ י עֲנִ ּיּות,
חָ לִ ילָ הַ ,אף עַ ל ּפִ י כֵ ן רָ אּוי לו ֹ לְ הָ בִ ין
יטיב
ֶׁשּלְ פִ י מַ ע ֲָש ֹיו עֲדַ יִ ן ה' יִ ְתּבָ רַ ְך מֵ ִ
עִ ּמו ֹ ּומֵ קֵ ל ִמ ְׁשּפָ טו ֹ עָ לָ יו ּבְ חֶ סֶ ד
ּוברַ חֲ ִמים ּגְ דו ֹלִ יםּ ,כִ י צַ ּדִ יק ה' וְ י ָָׁשר
ְ
ִמ ְׁשּפָ טָ יו( .ג  -ד)
________________________

ט .עִ ּקַ ר ִּתּקּון הַ ְּצדָ קָ ה הּוא עַ ל יְ דֵ י
ִמ ְׁשּפָ טֶׁ ,שהּוא הַ הֵ פֶ ְך מֵ ר ֹעַ הַ ּלֵ ב,
הַ יְ נּו ֶׁשהֶ עָ ִׁשיר יִ ְׁשּפ ֹט אֶ ת עַ ְצמו ֹ וְ יָבִ ין
ִּכי ְּבוַּדַ אי ה' יִ ְתּבָ רַ ְך עו ֶֹש ֹה עִ ּמו ֹ חֶ סֶ ד
ּגָדו ֹל ֶׁשאֵ ינו ֹ רָ אּוי לו ֹ ּכְ לָ ל... ,עַ ל ּכֵ ן
ְּבוַּדַ אי חו ֹבָ ה לָ תֵ ת לַ ה' יִ ְתּבָ רַ ְך חֶ לְ קו ֹ
אֲ ֶׁשר ִהזְ ִהירָ נּו לִ ּתֵ ן חֶ לְ קו ֹ לָ עֲנִ ּיִ יםּ ,כִ י
ּבֶ אֱ מֶ ת הַ ּכ ֹל ֶׁשּלו ֹ( .ג  -ד)

עשירות העכו"ם

הכעס שלנו לא די שהוא מפסיד לנו את
העשירות ,אלא הוא עוד מעביר את העשירות
לעכו"ם ולרשעים.
"ּבֶ אֱ מֶ ת ִמּמַ ה ֶׁשּיֵׁש לְ הָ עו ֹבְ דֵ י ּכו ֹכָ בִ ים וְ הָ רְ ָׁשעִ ים
ע ֲִׁשירּות ַאף עַ ל ִּפי ֶׁשהֵ ם ְמלֵ ִאים ּכַ עַ ס ּורְ צִ יחָ ה
ְמא ֹד ,זֶה נִ ְמ ָׁשְך ִמּמַ ה ֶּׁש ִּמ ְתּגָרִ ים ּבְ יִ ְשרָ אֵ ל
יסים ּבָ הֶ ם ּכַ עַ סּ ,כִ י ּכָ ל יְ נִ יקַ ת הָ עו ֹבְ דֵ י
ּומַ כְ נִ ִ
אׁשית
ּכו ֹכָ בִ ים מֵ עֵ ָשו ֶׁש ִּמּמֶ ּנּו יָצָ א עֲמָ לֵ קֶׁ ,שהּוא רֵ ִ
ּגו ֹיִ ם .וְ עֵ ָשו ְממֻ ּנֶה עַ ל ּכַ עַ סּ ,כִ י הּוא הַ ס"ם! הּוא
הַ ּמֵ ִסית! הּוא הַ ִּמ ְתּגָרֶ ה ּבְ כָ ל נֶפֶ ׁש ִמּיִ ְשרָ אֵ ל
ּכְ ֶׁשרו ֹאֶ ה ֶׁשּנִ ְמ ָׁשְך לו ֹ ֶׁשפַ ע מָ מו ֹן ַוע ֲִׁשירּות! הּוא
ִמ ְתּגָרֶ ה ּבו ֹ ּומַ כְ נִ יס ּבו ֹ ּכַ עַ ס וְ חֵ מָ ה! וְ עַ ל יְ דֵ י זֶה
ּומהַ ְּפכו ֹ לְ כַ עַ ס ּכַ ּנַ"ל.
מַ ְפ ִסיד הָ ע ֲִׁשירּות ֶׁשּלו ֹ ְ
וַאֲ זַי מֵ הַ ֶּׁשפַ ע ֶׁשהָ יָה מּוכָ ן לֵ ירֵ ד לָ זֶה ע ֲִׁשירּות
ַאף עַ ל ִּפי ֶּׁשּנִ ְתקַ לְ ְקלָ ה וְ נִ ְתהַ ְּפכָ ה לְ כַ עַ סַ ,אף עַ ל
סּוס ִפיתָ א
ִּפי כֵ ן ִמ ְּפס ֹלֶ ת הַ ֶּׁשפַ עֶׁ ,שהּוא ּבְ ִחינַת ְ
ּדְ דַ הֲ בָ א נִ ְמ ָׁשְך הָ ע ֲִׁשירּות לְ הַ ִּס ְטרָ א ָאחֳ רָ א,
ֶׁשהֵ ם הָ עו ֹבְ דֵ י ּכו ֹכָ בִ ים וְ הָ רְ ָׁשעִ ים ...וְ ז ֹאת
ֻּׁשה ּכִ י עַ ל יְ דֵ י זֶה
הָ ע ֲִׁשירּות הּוא ּבְ הֵ פֶ ְך מֵ הַ ְּקד ָ
ּומ ְתּגַּבֵ ר
הָ ע ֲִׁשירּות נִ ְתעַ ּלֵ ם ֵׁשם ה' חַ ס וְ ָׁשלו ֹםִ ,
ׁשמו ֹת הַ ִחיצו ֹנִ ים1".
ְ

חמץ
בימים אלו שבו כל עם ישראל הכריזו מלחמת
חורמה בחמץ ,חשוב לזכור שחלק בלתי מבוטל
מהחמץ הוא ה'כעס' – .ובימים אלו חייבים גם
לראות לנטרל את הפצצה הנסתרת שלפעמים
מתגלה במלוא העוצמה ...להלחם בכעס שלא
ישאר ממנו אפילו "משהו".
כך נוכל בעזרת ה' לזכות להשפעות הגדולות
של פסח ,ואף לעשירות הגדולה בגשמיות
היורדת בכל פסח ופסח.
"וְ זֶה ּבְ ִחינַת ּג ֹדֶ ל הָ ִאּסּור ֶׁשל חָ מֵ ץ ֶׁשהּוא
ָאסּור ּבְ מַ ֶּׁשהּוּ ,כִ י חָ מֵ ץ ּבְ ִחינַת ּכַ עַ סּ ,בְ ִחינַת ּכִ י
יִ ְתחַ ּמֵ ץ לְ בָ בִ יּ ,כִ י חָ מֵ ץ עו ֹלֶ ה ּבִ נְ ִפיחָ ה עַ ל יְ דֵ י
ֶׁשּׁשו ֹלֵ ט ּבו ֹ אֲ וִ יר וְ רּוחַ הָ עו ֹלָ ם ,זֶה ּבְ ִחינַת ּכַ עַ ס
ֶׁשהּוא חֲ רו ֹן ַאףֶׁ ,שהּוא ּבְ ִחינַת עִ יר ְּפרּוצָ ה אֵ ין
חו ֹמָ ה ִאיׁש אֲ ֶׁשר אֵ ין מַ עְ צו ֹר לְ רּוחו ֹּ ,דְ הַ יְ נּו ֶׁשאֵ ין
יחין או ֹתו ֹ
עו ֹצְ רִ ין וְ כו ֹבְ ִׁשין אֶ ת הָ רּוחַ ֶׁשּבָ ַאף ּומַ ּנִ ִ
לְ ִה ְתחַ ּמֵ ץ ּבְ כַ עַ ס וַחֲ רו ֹן ַאף ֶׁשהּוא ּבְ ִחינַת חָ מֵ ץ
ּבְ ִחינַת ּכִ י יִ ְתחַ ּמֵ ץ לְ בָ בִ יּ ,כִ י עַ ּתָ ה צְ רִ יכִ ין לִ ְׁשמ ֹר
אֶ ת הָ אֲ כִ ילָ ה ְמא ֹד ֶׁשֹּלא ִּת ְׁשֹלט ּבָ ּה רּוחַ הָ עו ֹלָ ם,
ּכְ דֵ י ֶׁשֹּלא יִ ְתהַ ּפֵ ְך ֶׁשפַ ע הָ ע ֲִׁשירּות ֶׁשּצְ רִ יכִ ין
לְ הַ ְמ ִׁשיְך עַ ּתָ ה ֶׁשּבָ זֶה ּתָ לּוי עִ ּקַ ר הַ ּגְ אֻ ּלָ ה ֶׁשֹּלא
יִ ְתהַ ּפֵ ְך לְ כַ עַ ס וַחֲ רו ֹן ַאף ,חַ ס וְ ָׁשלו ֹםֶׁ ,שהּוא
ּבְ ִחינַת אֵ ין מַ עְ צָ ר לְ רּוחו ֹ...
וְ עַ ל ּכֵ ן חָ מֵ ץ ְּב פֶ ַס ח ְּב מַ ֶּׁשהּוִּ ,כ י הּוא ּתָ לּוי
ְּב מַ ֶּׁש הּו ְּב חּוט הַ ַּש ֲע רָ הִּ ,כ י לְ מַ ְעלָ ה הַ ּכ ֹל
ק ֹדֶ ׁש רַ ק לְ מַ ָּט ה ְּב מַ ֶּׁש הּו ְּב עָ לְ מָ א ְּכ ֶׁש ּפ ו ֹגְ ִמ ין,
חַ ס וְ ָׁש ל ו ֹם ,וְ אֵ י ָנ ם נִ זְ הֲ ִר ין ִמ ּכַ עַ ס אֲ זַי
נִ ְת הַ ּפֵ ְך ֶׁשפַ ע הָ ֲע ִׁשירּות לְ כַ עַ ס ,חַ ס וְ ָׁש ל ו ֹם,
וְ ַנ ֲע ֶש ֹה מֵ ח ו ֹמָ ה חֵ מָ ה .נִ ְמ צָ אֶׁ ,ש הַ ּדָ בָ ר ּתָ לּוי

רבונו של עולם ,טוב ומטיב לכל חוס וחמול עלי ,ולמדני דרכי טובך באופן
שאזכה לאחוז במדותיך הקדושים ,להיות טוב לכל תמיד ,ולשבר מדת הכעס
והחרון אף והקפדות לגמרי שלא יהיה בלבי שום צד כעס כלל .ובכל עת שירצה
היצר להסית אותי לכעס ח"ו אזכה לדעת ולהאמין באמונה שלמה ,שבשעה זו
רוצים להשפיע לי עשירות גדול ,והיצר הרע רוצה לקלקל ח"ו זאת ההשפעה
של העשירות ,ולעשות ממנה כעס ,ולטרף את נפשי ח"ו עי"ז .ועל ידי זה
אזכה להתחזק ולהתגבר לשבר ולבטל הכעס לגמרי ,ולהפוך הכעס לרחמנות.
ואזכה עי"ז לעשירות גדול דקדושה ,שהוא שורש הנפשות .ולא יהיה שום
כח להבעל דבר לקלקל השפעת העשירות ח"ו על ידי הכעס והחימה ח"ו,
(לקוטי תפילות  -ח"א  -ס"ח ס"ט)
רק נזכה שיומשך עלינו החומה של עשירות".

ְּב מַ ֶּׁשהּו ,וְ עַ ל ּכֵ ן חָ מֵ ץ ָאסּור ְּב מַ

ּׁש הּו3 ".
ֶ

מצה
ְמב ָֹאר ּבְ הַ ּתו ֹרָ ה הַ ּנַ"ל ֶׁש ְּכ ֶׁשּזו ִֹכין לְ חו ֹמָ ה
ֶׁשל ע ֲִׁשירּות אֲ זַי הַ חו ֹמָ ה הַ ּז ֹאת ׁשו ֹמֶ רֶ ת אֶ ת
הָ ָאדָ ם ִמּכַ עַ ס רַ ק ִּב ְת ִחּלָ ה ְּכ ֶׁשּיו ֹרֵ ד הַ ֶּׁשפַ ע
ֶׁשל ע ֲִׁשירּות הּוא ִמ ְת ָּגרֶ ה ְמא ֹד לַ הֲ פ ְֹך ֶׁשפַ ע
הָ ע ֲִׁשירּות לְ כַ עַ ס וְ לִ ְפעָ ִמים ִמ ְת ָּגרֶ ה ּבו ֹ ְּבכַ עַ ס
ָּגדו ֹל ּכָ ל ּכָ ְך עַ ד ֶׁשּיּוכַ ל לְ הַ ְפ ִסיד לו ֹ ַּגם הַ חו ֹמָ ה
ֶׁשל הָ ע ֲִׁשירּותּ ,דְ הַ יְ נּו ֶׁשַאף עַ ל ִּפי ֶׁש ְּכבָ ר זָכָ ה
לַ ע ֲִׁשירּות וְ זָכָ ה לִ בְ ִחינַת חו ֹמָ הַ ,אף עַ ל ִּפי כֵ ן
יְ קַ לְ קֵ ל הַ חו ֹמָ ה ֶׁשל ֲע ִׁשירּות עַ ל יְ דֵ י ִה ְת ַּג ְּברּות
הַ ּכַ עַ ס ּבְ יו ֹתֵ ר ,חַ ס וְ ָׁשלו ֹם ,עַ ל ּכֵ ן ְּבפֶ ַסח ֶׁשָאז
יכין
מַ ְת ִחיל הַ ֶּׁשפַ ע ֶׁשל ֲע ִׁשירּות לֵ ירֵ ד ָאז ְצ ִר ִ
ְׁש ִמירָ ה ּגְ דו ֹלָ ה מֵ חָ מֵ ץ ֶׁשהּוא ְּב ִחינַת ּכַ עַ ס.
וְ עַ ל ּכֵ ן עִ ּקַ ר ִמצְ וַת אֲ ִכילַ ת מַ ּצָ ה הּוא ּבַ ּלַ יְ לָ ה
הָ רִ אׁשוֹנָה ּבְ עֵ ת יְ צִ יַאת ִמ ְצרַ יִ ם ְּבעֵ ת ֶׁש ְּמקַ ְּבלִ ין
יכין לִ ָּזהֵ ר ְּביו ֹתֵ ר לֶ אֱ כ ֹל
הָ רְ כּוׁש ָּגדו ֹל ֶׁשָאז ְצ ִר ִ
מַ ּצָ ה ֶׁשהּוא הַ הֵ פֶ ְך ִמּכַ עַ ס ֶׁשהּוא ְּב ִחינַת חָ מֵ ץ,
אֲ בָ ל ַאחַ ר הַ הַ ְתחָ לָ ה ֶׁשהּוא לַ יְ לָ ה הָ ִראׁשוֹנָה
אֵ ין ִחּיּוב לֶ אֱ כ ֹל מַ ּצָ ה ,אֲ בָ ל ַאף עַ ל ִּפי כֵ ן ֲעדַ יִ ן
צְ רִ יכִ ין לִ ְׁשמ ֹר אֶ ת עַ ְצמו ֹ מֵ חָ מֵ ץִּ ,כי ַאף עַ ל ִּפי
ֶׁשּכְ בָ ר זָכִ ינּו לַ ע ֲִׁשירּות ְּבעֵ ת יְ ִציַאת ִמ ְצרַ יִ ם
עֲדַ יִ ן ֹלא ִקּבַ לְ נּו הָ ע ֲִׁשירּות ִּב ְׁשלֵ מּות ַו ֲעדַ יִ ן
ֹלא נִ גְ מַ ר הַ חו ֹמָ ה ֶׁשל הָ ֲע ִׁשירּות ִּב ְׁשלֵ מּותּ ,כִ י
ֲעדַ יִ ן ָאנּו יְ רֵ ִאים מֵ הַ ִּמ ְצ ִרים ֶׁשרו ִֹצים לִ ְרּד ֹף
יעי ֶׁשל ּפֶ ַסח ֶׁשָאז
ַאחֲ רֵ י יִ ְש ֹרָ אֵ ל ,אֲ בָ ל ִּב ְׁש ִב ִ
נִ ְקרַ ע הַ ּיָם וְ ָאז נ ְָפלּו הַ ִּמ ְצ ִרּיִ ים לְ ַג ְמרֵ י וְ ָאז
זָכִ ינּו לְ הָ ע ֲִׁשירּות ּבִ ְׁשלֵ מּות ָּגדו ֹל ְּביו ֹתֵ ר ,עַ ל ּכֵ ן
ָאז הֻ ּתַ ר הֶ חָ מֵ ץּ ,כִ י ָאז ְּכבָ ר נִ ְׁשלַ ם לָ נּו הַ חו ֹמָ ה
ֶׁשל הָ ע ֲִׁשירּות עַ ל יְ דֵ י ְק ִריעַ ת יַם סּוף ִּב ְב ִחינַת
וְ הַ ּמַ יִ ם לָ הֶ ם חו ֹמָ ה עַ ד ֶׁשאֵ ין יְ רֵ ִאים עו ֹד מֵ הֶ ם
ׁש ירּות לְ כַ עַ ס3 ".
ֶׁשֹּלא יַהַ ְפכּו ֶׁשפַ ע הָ ֲע ִ

לחם עוני
הדרך לעשירות...
"עִ ּקַ ר ִּתּקּון הָ ע ֲִׁשירּות הּוא עֲנִ ּיּותְּ ,דהַ יְ נּו ִמי
ֶׁשאֵ ינו ֹ ִמ ְתּגָאֶ ה ּבְ דַ ְעּתו ֹ ּומַ חֲ זִ יק עַ ְצמו ֹ ְּכעָ נִ י
ּובְ אֵ יזֶה מַ עֲמָ ד ֶׁשהּוא ּבֵ ין ֶׁשהּוא עָ נִ י מַ ּמָ ׁש
או ֹ ֶׁשהּוא ּבֵ ינו ֹנִ י או ֹ ֶׁשהּוא עָ ִׁשיר מֻ ְפלָ ג ּתָ ִמיד
מַ חֲ זִ יק עַ צְ מו ֹ ּכֶ עָ נִ י וְ אֶ ְביו ֹן ּגָדו ֹלִּ ,ב ְב ִחינַת ּדָ וִ ד
הַ ּמֶ לֶ ְך ֶׁשּבְ ג ֹדֶ ל מַ לְ כּותו ֹ ּוגְ דֻּלָ תו ֹ וְ עָ ְׁשרו ֹ הַ ּגָדו ֹל
ָאמַ ר ּתָ ִמידּ ,כִ י עָ נִ י וְ אֶ ְביו ֹן ָאנ ִֹכי ,וַאֲ נִ י עָ נִ י
וְ אֶ בְ יו ֹןּ ,כִ י הָ ָאדָ ם רָ אּוי לו ֹ לְ הָ ִבין ע ֹצֶ ם עֲנִ ּיּותו ֹ
ּבְ זֶה הָ עו ֹלָ םּ ,כִ י אֲ ִפּלּו הַ ּצַ ִּדיק ִאי אֶ ְפ ָׁשר לו ֹ
לָ צֵ את יְ דֵ י חו ֹבָ תו ֹ ְּבזֶה הָ עו ֹלָ ם ְּכ ֶנגֶד הַ ֵּׁשם
יִ ְתּבָ רַ ְךּ ,וכְ מו ֹ ֶׁשּכָ תּובִּ ,כי אֵ ין צַ ִּדיק ּבָ ָארֶ ץ
ֲשה טו ֹב וְ כּו'ִ ,מּכָ ל ֶׁשּכֵ ן וְ כָ ל ֶׁשּכֵ ן ְׁשָאר
אֲ ֶׁשר ַיע ֶ
ּבְ נֵי הָ עו ֹלָ ם ,וְ ִאם ּכֵ ן אֲ ִפּלּו לֶ חֶ ם צַ ר ּומַ יִ ם לַ חַ ץ
ֲשיו ,רַ ק הַ ֵּׁשם
אֵ ינו ֹ מַ ּגִ יעַ לו ֹ חַ ס וְ ָׁשלו ֹם לְ ִפי מַ ע ָ
יִ ְתּבָ רַ ְך זָן אֶ ת הָ עו ֹלָ ם ְּבחַ ְסּדו ְֹּ ,כמו ֹ ֶׁשּכָ תּוב ,נ ֹתֵ ן
לֶ חֶ ם לְ כָ ל ּבָ ָשר ּכִ י לְ עו ֹלָ ם חַ ְסּדו ֹ ,וְ ִאם ּכֵ ן אֵ ין
עָ נִ י יו ֹתֵ ר ִמּמֶ ּנּוּ ,כִ י הּוא ָאכַ ל ְּדלָ או ִּדילֵ ּה,
ּוכְ ֶׁשּמֵ ִשים אֶ ל לִ ּבו ֹ הָ אֱ מֶ ת וְ יו ֹדֵ עַ ז ֹאת ְּבבֵ רּור,
אֲ זַי טו ֹב לו ֹ ּתָ ִמיד וְ יִ זְ ּכֶ ה לַ ע ֲִׁשירּות אֲ ִמ ִּתי ֶׁשהּוא
ָאמרּו רַ ּבו ֹתֵ ינּו זִ ְכרוֹנָם לִ ְברָ כָ ה ,אֵ יזֶהּו
מַ ה ֶּׁש ְ
עָ ִׁשיר הַ ָּשמֵ חַ ּבְ חֶ לְ קו ִֹּ ,כי יִ ְשמַ ח ּתָ ִמיד ְּבחֶ לְ קו ֹ,
מֵ ַאחַ ר ֶׁשּיו ֹדֵ עַ ֶׁשהַ ּכ ֹל חֶ ֶסד ּגָדו ֹל מֵ הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך
אֲ ִפּלּו לֶ חֶ ם צַ ר ּומַ יִ ם לַ חַ ץ ,וְ עַ ל יְ דֵ י זֶה יִ זְ ּכֶ ה
לַ ע ֲִׁשירּות מַ ּמָ ׁש ,לְ כָ ל הו ֹן ְּדעָ לְ מָ א!!! ִּב ְב ִחינַת
מָ אן ּדְ ִאיהּו זְ עֵ יר הּוא רַ בֶׁ ,ש ִּמי ֶׁשהּוא קָ ָטן
ּומקַ ּבֵ ל הַ ּכ ֹל ְּבַאהֲ בָ ה
ּבְ עֵ ינָיו וְ יֵׁש לו ֹ ִה ְסּתַ ְּפקּות ְ
ֹׁשר ּוגְ דֻּלָ ה1".
ּובְ ִש ְמחָ ה יִ זְ ּכֶ ה ַאחַ ר ּכָ ְך לְ ע ֶ

_______________________________
 .1ליקוטי הלכות או"ח  -פורים ו – א .2 .פלא יועץ –
כעס .3 .לקוטי הלכות חו"מ  -כח והרשאה ד.

יום ה' י"א ניסן יומא דהילולא של הרמב"ן זצ"ל,
נפטר בשנת ה' אלפים ל'.
תורות ס"ח,ס"ט

כעס

ההפסד כולו שלך...

אדם שמעולם לא יקפיד ,יהיה לו
אין-סוף שפע ,הוא יהיה הכי מליונר
בעולם .הסיבה שהאדם מאבד את
המח זה מפני שהוא מקפיד בכל פעם1.
בכל פעם שהאדם מקפיד הוא מפסיד
אין סוף שפע ,פשוט זה ההפסד שלו...
רב אדא בר אהבה שמעולם הוא לא
כעס 2,כמו שהוא העיד על עצמו" :מימי
לא הקפדתי בתוך ביתי" הוא זכה
להחזיק בית שלם שלא יפול3.
השפע של האדם בא דרך אשתו ,ובכל
פעם שהוא כועס עליה הוא מפסיד
מיליארדים ,הוא מפסיד אין סוף שפע,
כמבואר בתורה ס"ט" :עִ יּקַ ר הַ ּמָ מו ֹן
ֶׁשל הָ ָאדָ םּ ,בָא לו ֹ עַ ל יְ דֵ י ּבַ ת זּוגו ֹּ .כִ י עַ ל
יְ דֵ י או ֹר נ ְַפ ָׁשּה ,מִּזֶה ּבָ א לו ֹ הַ ּמָ מו ֹן".
"עיר ְּפרּוצָ ה אֵ ין חו ֹמָ ה ִאיׁש אֲ ֶׁשר אֵ ין
ִ
מַ ְעצָ ר לְ רּוחו ֹ" .חומה  -זה חומה של
עשירות ,ה' רוצה לתת לך מליארד
דולאר ,למה אתה כועס? למה אתה
מקפיד? יש אנשים שזה כבר נהפך להם
לאידיאולוגיה.
ברגע שהאדם מקפיד ,הוא איבד את
כל הכסף .והבעל-דבר עושה כל מיני
דברים במיוחד בכדי שהאדם יכעס,
הבעל דבר מבלבל את האדם ועושה
לו אידיאולוגיות של כעס" :מותר לך
לכעוס ,אתה מסכן ,אתה מותש ,הייתי
בחוץ מחמש בבוקר עד שתים עשרה
בלילה".
הבעל-דבר יודע שצריך לבוא עכשיו
כסף ,אז הוא מזמין איזה סיבה
לכעס .כל זה מבואר בתורה ס"ח,
שבאותו מקום שבא הממון ,אותו
מקום מושל הכעס .וה' רוצה לתת לכל
אחד מליארדים של מליארדים של
מליארדים .ה' רוצה לתת לכל אחד
חומה של כסף ,שיהיה לך משכיות של
כסף ,משכיות זה אוצרות ,ארמונות של
כסף וזהב ,ארמונות שלמים רק למה
אתה כועס? למה אתה מקפיד?
_________________________
 .1ספר המידות דעת כ"ה ,ועיין ליקו"ה חו"מ
נזיקין א' שכעס זה פגם הדעת.
" .2מאי הוה עובדיה דרב אדא בר אהבה :כי הא
דאתמר שאלו תלמידיו את רבי זירא ואמרי לה
לרב אדא בר אהבה במה הארכת ימים? אמר להם
מימי לא הקפדתי בתוך ביתי וכו'( .תענית כ – ב).
" .3רב הונא הוה ליה ההוא חמרא בההוא ביתא
רעיעא ובעי לפנוייה עייליה לרב אדא בר אהבה
להתם משכיה בשמעתא עד דפנייה (שם).

ואחרי הדור הזה של רבותינו
הצרפתים בעלי התוספות וכל
סיעתם זלה"ה קמו תלמידיהם
אחריהם ואלה הם ראשי הדור
ההוא הרמב"ן דהיינו רבינו משה בר
נחמן גירונדי מעיר גירונדה מגלילות
קטאלוניא.
ורבותיו היו רבינו עזרא מבעלי
התוס' ונזכר בבא בתרא דף כ"ח,
ורבו בחכמת הקבלה היה רבינו
אלעזר בר יהודה מגארמיזא
שחבר ספ' הרוקח ונזכר בתוספות
בשבועות דף מ"ו.
***
והרמב"ן היה שלם בכל החכמות
וחבר ספרים הרבה ,ומלבד חכמתו
הגדולה בים התלמוד גם היה
מקובל גדול ופילוסוף אלוהי כאשר
הוא ידוע ומפורסם וחיבר ג' ספרי
בחכמת הקבלה ספר הרמון ואוצר
החיים ועדן גן אלהים וגם עשה פי'
על ס' יצירה.
***
והרמב"ן עלה לירושלים עיר הקדש
ונכנס שם ביום ט' לחדש אלול שנת
חמשת אלפים וכ"ז לבריאת העולם
ומצא שם איש יהודי כמ"ש בסוף
ספר פי' התורה בחתימת הספר וזה
לשונו :היום הזה ראיתי בך קדושה
חזות קשה מצאתי בתוכך איש
יהודי נגש וגם נענה והוא צבע ובוז
ישבע ואליו יאספו בביתו בין גדולים
וקטנים אם ישלמו מנין עדה שאין
להם ענין לא מקנה וקנין עם עני ודל
ורש ומסכן הלך ואביון וכו' .ושם
מספר ענין הקינות שאמר והקריעות
שקרע על ראיית ירושלים וחרבן בית
המקדש הכל כתוב שם באורך.
***
וכתב עוד שם שהלך לחצוב לו קבר
בחברון ,אך לא נודע בברור אם הוא
קבור בחברון או בירושלים .רק ידענו
בודאי כי נפטר ונקבר בארץ ישראל.
כשעליתי לירושלים תוב"ב אמרו לי
מתושבי העיר שיש קבלה בידם מן
הזקנים כי שם בבית הקברות תחת
שפוע ההר אצל הכפר שקורים 'עין
שילואן' שקבורים שם שלשה גדולי
עולם והם הרמב"ן והמרדכי ורבינו
עובדיא מברטנורא מפרש המשניות
ואמרו לי עוד שהוא בנה שם
בירושלים בית המדרש ועדין לעד
היום קורים אותו היהודים מדרש
הרמב"ן והוא תחת התל קרוב
לחומת העיר אצל שער ציון והוא
השער של קבורת מלכי בית דוד.
(קורא הדורות)

בספר ארחות חיים דף פ' ע"ג כתב
והרמב"ן כתב קבלתי מפי מורי
רבינו יהודה שקבל מרבו רבינו יצחק
בר אברהם הצרפתי .וזכה הרמב"ן
לגלוי אליהו הנביא זכור לטוב.
***
מגדולי תלמידי הרמב"ן הם :הרב
בעל התרומות ,ורבינו יונה ,והרא"ה,
והרשב"א ,והר"ן בעל הדרשות,
ורבינו דוד בונפיר שמזכירו הר"ן
תדיר בחידושיו לסנהדרין.
***
הרמב"ן מלבד תוקף גדולת חכמתו
בתלמוד וע"ד האמת ,עוד היה חכם
בחכמת המחקר ורופא מובהק.
***
ועתה כן עינינו הרואות לגאון
קשטיליא הרב יצחק קאנפנטון
בדרכי התלמוד שלו הזהיר לדקדק
מאד בחידושי הרמב"ן כי כל דבריו
במספר במשקל במדה ולא יש בו
יתור אות אחת .והאריך שם הרבה
בכללי לשון הרמב"ן .ומשם יראה
המעיין כמה עמקו דבריו הנוראים
ויראה חכמת הראשונים אשר
כוללים כמה ענינים בדבריהם
הקדושים ורעדה ילבש להקשות
על דבריהם .וק"ו שאין לדבר
כנגדם ח"ו שום דבר שאינו דרך
תלמיד לרב.
(שם הגדולים)

וכבר נודע תקף גדולת הרמב"ן וכוחו
הגדול בתלמוד" ,דכליה תלמודא
כמאן דמנח בכיסתיה דמי" ונחנו
מה אפילו לומר אחד ממאה מגדולת
תקף ידיעתו.
(עין זוכר  -מערכת ע')

ואמרתי שגם מורנו הרב הגדול
רבינו משה בר נחמן ז"ל היה מתיר
ועושה .ואין לנו גדול ממנו בחכמה
ובמנין וביראת חטא.
(שו"ת הרשב"א ח"א תי"ג)

וכתב הג"מ יעב"ץ במטפחת "וזה
האיש משה גדול מאד ,זכה שזרעו
קיים עדיין בעולם ,מהם נמצאים
גם היום כמה תלמידי חכמים
בברבריאה הרלב"ג והרשב"ץ
(צ"ל והרשב"ש) היו מיוצאי חלציו
והגמהר"י ששפורטאש ז"ל קרוב
לדורנו הוא היה דור י"א לרמב"ן
ז"ל בודאי זרעו לעולם יהי כזה לא
נודע עוד לשום אדם בגולה" ע"כ.
(אור החיים אות מ)

לומדים ספר-המידות 

בנים

שרפי-מעלה



ש

מעתי מאחד מאנ"ש שסיפר מעשה
סיפורים ושיחות
מהרב ר' שניאור זלמן מלאדי ז"ל
מפי חסידי ברסלב
(בעל התניא) שבימי נעוריו אחר שלמד
הרבה וכו' ,הסית אותו היצר הרע:
"הלא כבר למדת הרבה ,עסוק מעט במשא ומתן כדי לפרנס
בני ביתך וכו' ,ולעת זקנתך תפרוש את עצמך מכל הבלי עולם
הזה ,ותעסוק רק בתורה ועבודה".
וכבר נסכם אצלו שכך ראוי לעשות .והשם יתברך חס עליו
שנזדמן שנכנס לבית המדרש וראה זקן אחד יושב אצל
הרובע (התנור) ומתחמם .ענה ואמר לו" :זקן זקן למה אינך
אומר תהילים וכו'? אינך יודע שעוד מעט תובל לקברות?!
ולמה אינך חס על הזמן?"
ענה הזקן ואמר לו" :בני ,אתה עדיין רך בשנים ויש לך כח
לעבוד ה' ,אבל אני זקן ואין לי כח אפילו לנשום וכו'!"
אמר הרב" :דו בעל דבר ,דו נארסט פון יונג אוף עלטיר ,און
פון עלטיר אוף יונג( ,אתה הבעל דבר שמרמה משנות הצעירות
על הזקנה ומשנות הזקנה על הצעירות) אני לא אשמע לך!!!
והתחיל לעבוד ה' ,ונסע להמגיד ,ונעשה הרב וכו'.
***
עם אחת שאלו המתנגדים את מוהרנ"ת ז"ל :מה יהיה
אם יפסקו לכם גיהנום? ענה ואמר :אם יפסקו לי גיהנום,
אני אומר שם תורה מליקוטי מוהר"ן (או מעשה) ויבואו כל
הצדיקים מגן עדן לשמוע ,ויהיה נעשה שם הגן עדן!!!

צריך לשמור את התינוק,
שלא ילך בגילוי הראש.
(בנים  -ב)

אימיה דרבי נחמן בר יצחק אמרי לה כלדאי בריך גנבא הוה לא שבקתיה
גלויי רישיה אמרה ליה" :כסי רישיך כי היכי דתיהוו עלך אימתא דשמיא"
ובעי רחמי לא הוה ידע אמאי קאמרה ליה יומא חד יתיב קא גריס תותי
דיקלא נפל גלימא מעילויה רישיה דלי עיניה חזא לדיקלא אלמיה יצריה
(מסכת שבת קנו – ב)
סליק פסקיה לקיבורא בשיניה.
גילוי רישא א"ל כו' :בשאר אינשי נמי אמרי' פ"ק דקדושין דבעי כיסוי
ראש ומשום דשכינה למעלה מראשו ,ומאי רבותיה דרב נחמן ב"י? ואיכא
למימר דאימיה דרב נחמן ב"י דקדקה לכסות ראשו טפי שיהיה לו כובד
ראש ביותר משום יראה שלא יהיה גנב ...הוסיפה לכסות ראשו בגלימא
כדי שיהיה לו כובד ראש טפי ,משום הך יראה דא"ל כלדאי וק"ל.
(מהרש"א שבת קנו – ב)

ברייתא :פעם אחת היו זקנים יושבים עברו לפניהם שני תינוקות ,אחד:
גילה את ראשו ואחד כסה את ראשו .זה שגלה את ראשו ר' אליעזר אומר
ממזר .ר' יהושע אומר בן הנדה .ר' עקיבא אומר ממזר ובן הנדה .אמרו
לו :עקיבא איך מלאך לבך לעבור על דברי (חבריך) [רבותיך] .אמר להם:
אני אקיימנו .הלך אצל אמו של אותו תינוק ומצאה שהיא יושבת ומוכרת
קטנית בשוק ...נמצא אותו תינוק ממזר ובן הנדה .אמרו" :גדול היה ר'
עקיבא שהכחיש את (רבותיו) [חבריו]" באותו שעה אמרו" :ברוך שגלה
סודו לעקיבא בן יוסף".
גמ' :אחד גלה ראשו שמע מינה גלוי ראש ,עזות תקיפא הוא.

פ

השקפה
ב) מה שכתוב" :אלף נכנסים לחדר ואחד יוצא
להוראה" – הטעם הוא מפני שהשאר אינם מתחזרקים,
היינו כשרואים איזה קושי ומניעה ,ונופלים מזה ,ואינם
מתחזקים נגד זה ,ומסתלקים לאחוריהם.
והעיקר שצריך להתחזק נגד כל המניעות ,ועל ידי זה
אפשר להגיע למדרגות גבוהות מאוד.

(מסכת כלה פרק שני)

הצמח צדק זצ"ל היה נותן תמיד תודה למינקת שלו ,על שהשגיחה עליו
שלא ילך בגלוי ראש כלל ,ושהיתה נוטלת ידיו מקטנותו ,ובזה גרמה
שיהיה לו יראת שמים .כי אלו הדברים מקדשין את האדם מקטנותו.
(ימי שמואל – ט)

(ר' שמואל טוקצינסקי ,מה ששמע מר' שמואל הורביץ ז"ל).

ואפרש לך עתה סוד כיסוי הראש ,כי הלא אסור לילך ד' אמות בגילוי
ראש .וסוד הענין הוא ,כי הנה כל הגוף צריך להיות מכוסה ,חוץ מן הפנים
והידים והרגלים.
והטעם הוא ,כי הלבושים עשוים להסתיר הגוף ,כי ההארה אין לה
להראות .אך המקומות שהוקבעו להשפיע לתחתונים ,אדרבא הם צריכין
להגלות ,והיינו הפנים .בסוד ,יאר ה' פניו אליך .והידים והרגלים כבר ידעת
שהם הקצוות הממשיכים דרך האצבעות ההארות הצריכים לחוץ .אך
הראש צריך להיות מכוסה ,וזה צריך זהירות רב לכסותו ,והוא מפני יקר
האורות המתלבשים שם ונמשכין מלמעלה .כי כבר שמעת ,איך ההשראה
של העליון הוא הכתר .ובכסות הראש ,מכסים כח ההארה הגדולה ההיא,
(אדיר במרום ח"א)
שכך צריך לכבוד השורה.

תורה ע"ב
ִאם ִמ ְתעו ֹרֵ ר ָאדָ ם לִ ְתׁשּובָ ה
ָאז ּכְ ֶׁשרו ֹצֶ ה לִ כְ נ ֹס ּבְ דַ רְ כֵ י ה' וְ לִ נְ ס ֹעַ לְ הַ ּצַ ּדִ יק

ִמ ְתּגַּבֵ ר עָ לָ יו ּבְ כָ ל ּפַ עַ ם
יֵצֶ ר הָ רָ ע יו ֹתֵ ר ּגָדו ֹל,

עבודת המידות
ידוע הסיפור על נכדי הרה"ק ר' פנחס מקוריץ זי"ע שהקימו בית דפוס
ובין הספרים שהודפסו שם היו ספרים (כמו הזוהר הק' וכו') שהיה
אסור להדפיס ברוסיה הכפרנית .הם נתפסו וישבו במאסר בפטרבורג,
נשפטו כמורדים במלכות וישבו בתפיסה כבדה עשרים ואחת שנים!
פעם אחת נענשו בעונש אכזרי ,בעונש זה מעמידים שתי שורות ארוכות
מאוד של חיילים עם שוטים בידיהם ,הנאשם צריך לעבור בתווך בין
שתי השורות ובעת שהולך מכים בו החיילים ללא-רחם משני צדדיו.
הנאשם האומלל מנסה לעבור את הסיוט במהירות המירבית ולרוץ
ככל יכלתו ,ובוודאי שאינו מעלה בדעתו לעצור באמצע אפילו לרגע
קט .אך כשהוליכו בין החילים ארורים את אותם בעלי הדפוס נכדי
הצדיק ,נפל לאחד מהם הכיפה מראשו והוא במסירות נפש נעצר
והרים את הכיפה כשתוך כדי כך ספג עוד מכות רבות .אשרי חלקו.

לתרומות והנצחות להחזקת

העלון והמבחנים בליקו"מ

פלא'050-418-0673 :

עַ ל ּכֵ ן צָ רִ יְך
ּבְ כָ ל ּפַ עַ ם

ִה ְתּגַּבְ רּות ּבְ יו ֹתֵ ר
ו ְִה ְתחַ ּזְ קּות חָ דָ ׁש
ֶנגֶד הַ ּיֵצֶ ר הָ רָ ע הֶ חָ דָ ׁש
ֶׁש ִּמ ְתּגַּבֵ ר עָ לָ יו ּבְ כָ ל ּפַ עַ ם.

הספר הנדיר "יחוס הגדולים"

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

.

.

לעלוי נשמת עקא בת ר' אברהם אלימלך ז"ל

ת.ד 5136 .ירושלים

ניתן לראות את העלון ב:
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