
תורה ס"ח - חומר איסור כעס וגזילה

ָרֵאל ִיְהיּו ָלֶהם ָממוֹן, ַאְך  "ְוַדע, ֶׁשָראּוי ֶׁשָּכל ִישְֹ
ֵיׁש ִמָּדה ַאַחת ֶׁשַּמְפֶסֶדת ּוְמַאֶּבֶדת ֵמֶהם ַהָּממוֹן. 
ְלִהָּנֵצל  ְמאֹד  ֶׁשָּקֶׁשה  ְמֻגָּנה,  ָרָעה  ִמָּדה  ְוִהיא 
ִמֶּמָּנה.  ְלִהָּנֵצל  ֶאָחד  ִיְרֶצה  ִאם  ַוֲאִפּלּו  ִמֶּמָּנה. 
ּוִבְפָרט ִּבְׁשִביל ַּתֲאַות ַהָּממוֹן, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ַּתְפִסיד 
ַהּזֹאת  ָרָעה  ַהִּמָּדה  ֶזה  ָּכל  ִעם  ַהָּממוֹן,  ֶאת  לוֹ 
ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ּוְבַקְטנּותוֹ,  ְּבַיְלדּותוֹ  ָעָליו  ִמְתַּגֶּבֶרת 

ַמְפֶסֶדת ִמֶּמּנּו ַהָּממוֹן ֶׁשָהָיה ָראּוי ֶׁשִּיְהֶיה לוֹ.

ְיֵדי  ְוַהִּמָּדה ָרָעה ַהִהיא הּוא ִמַּדת ַהַּכַעס, ֶׁשַעל 
ֶזה ַמְפִסיד ּוְמַאֵּבד ַהָּממוֹן ָהָראּוי לוֹ. ִּכי ִּבְבִחיַנת 
ַהָּממוֹן,  ֶׁשִּמְׁשַּתְלֵׁשל  ַהִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ׁשֶֹרׁש 
ַאַחת  ְּבִחיָנה  הּוא  ִמָּׁשם,  ֶׁשִּמְׁשַּתְלֵׁשל  ִמָּמקוֹם 
ְּכֶׁשרוֶֹאה  ָּדָבר  ַהַּבַעל  ֵּכן  ְוַעל  ַמָּמׁש.  ַהַּכַעס  ִעם 
ֶׁשִּמְׁשַּתְלֵׁשל ְויוֵֹרד ֶׁשַפע ָלָאָדם ֶׁשִּיְהֶיה לוֹ ָממוֹן, 
ִמְּבִחיַנת  לוֹ  ה  ְועוֹשֶֹ ַּכַעס,  לוֹ  ּוַמְזִמין  יוֵֹרד  ֲאַזי 
ַהַהְׁשָּפָעה ְוִהְׁשַּתְלְׁשלּות ֶׁשּיוֵֹרד ֵאָליו ֶׁשִּיְהֶיה לוֹ 
ה לוֹ ִמֶּמּנּו ַּכַעס. ִּכי ַהַּכַעס הּוא ַמָּמׁש  ָממוֹן, עוֹשֶֹ
ִּבְמקוֹם  ַהָּממוֹן,  ִעם  ֶאָחד  ְוִעְנָין  ַאַחת  ְּבִחיָנה 
ׁשֶֹרׁש ַהִהְׁשַּתְלְׁשלּות, ְוֵאין ֵּביֵניֶהם ׁשּום ֶהְפֵרׁש. 
ִמָּמקוֹם  ְוִנְמָׁשִכין  ִמְּגבּורוֹת,  יוְֹרִדים  ְׁשֵניֶהם  ִּכי 

ֶאָחד ַמָּמׁש."

בני מלכים

נבראו  ה'  מעשי  כל   - עשית"  בחכמה  "כולם 
בחכמה ושכל מיוחד.

עשירים  בעולם  כן, הסיבה, שיש  היא אם  מה 
המחזיקים בידם הון ועושר רב, בזמן שבשביל 
לחיות בהרחבה, היה מספיק להם אחד מֶאלף 

מרכושם הרב?

אכן יש לעשירות מטרות חשובות ונעלות. בכח 
העשירות אפשר לזכות להגדיל ולפאר את שמו 
נפשות  לקרב  אפשר  בכח-העשירות  יתברך. 

רבות להשם יתברך!

"ּוֶבֱאֶמת ָכל ָהֲעִׁשירּות ְוָכל ַהֶּכֶסף ְוָזָהב ַוֲאָבִנים 
טוֹבוֹת ְוכּו' ֶׁשָּבעוָֹלם ִעַּקר ָׁשְרָׁשם ִנְמָׁשְך ַרק ִמָּׁשם 
ִמּׁשֶֹרׁש ַנְפׁשוָֹתם ּוְׁשָמם ָהָּקדוֹׁש ֶׁשל ִיְשָרֵאל, ִּכי 

ִנְמָׁשְך  ָהֲעִׁשירּות  ְוָכל  ֶׁשָּבעוָֹלם  ַהַהְׁשָּפעוֹת  ָּכל 
ַרק ִּבְבִחיַנת ָּכל ִיְשָרֵאל ְּבֵני ְמָלִכים ֵהם, ּוְבַוַּדאי 
ֶׁשִּדְקֵּדק  ְוֶזהּו  ְמָלִכים,  ַהְּבֵני  ֵאֶצל  ָהֲעִׁשירּות  ָּכל 
ֶׁשָּכל  ְוָאַמר  ס"ח(  )ְּבִסיָמן  ִלְבָרָכה  ִזְכרוֹנוֹ  ַרֵּבנּו 
ִיְשָרֵאל ָראּוי ֶׁשִּיְהֶיה ָלֶהם ֲעִׁשירּות ַרק ֵיׁש ִמָּדה 
ָּכל  ְּבַוַּדאי  ִּכי  ְוכּו',  ַהַּכַעס,  ְוִהוא  ֶׁשַּמֶּזֶקת  ַאַחת 

ָהֲעִׁשירּות ַמִּגיַע ַרק ְלִיְשָרֵאל,

ֶׁשהּוא  ַנְפׁשוֹ,  ׁשֶֹרׁש  ְּכִפי  ִמִּיְשָרֵאל  ֶאָחד  ָּכל  ִּכי 
ָּכל  ׁשֶֹרׁש  ֶׁשָּׁשם  ה'  ְּבֵׁשם  ֶׁשֻּמְׁשָרׁש  ְׁשמוֹ 
ֶׁשִּיְהֶיה  ְראּוִים  ֵכן  ְּכמוֹ  ְוָהֲעִׁשירּות,  ַהַהְׁשָּפעוֹת 
לוֹ ֲעִׁשירּות ַּגם ְּבַגְׁשִמּיּות. ִּכי ָּכל ֶאָחד ִמִּיְשָרֵאל 
ִמָּגדוֹל ְוַעד ָקָטן ָצִריְך ַלֲעסֹק ְּבִבְנַין ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש. 
ִּבְׁשִביל  ִּכי  ִיְתָּבַרְך,  ְלַהֵּׁשם  ְנָפׁשוֹת  ְלָקֵרב  ַהְינּו 
ְיֵדי  ַעל  הּוא  ִהְתָקְרבּוָתם  ְוִעַּקר  ִנְבָרא.  ֶזה 
ֲעִׁשירּות,  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשהּוא  ְוַהֶּנֶפׁש,  ַהֵּׁשם  ַהְגָּדַלת 
ָהַרִּבים  ַּבֲעווֹנוֵֹתינּו  ֲאָבל  ַהְּנָפׁשוֹת,  ֶׁשהּוא ׁשֶֹרׁש 
ַהִּמָּדה ָרָעה ֶׁשל ַהַּכַעס ִמְתַּגֵּבר ָּכל ָּכְך ֶׁשַּמְפִסיד 

ָהֲעִׁשירּות."1

שנאת חינם

מספיק  טעם  לו  שיש  שאף  גברא,  "חובת 
יצטרך  ואם  כעסו.  יכבוש  כעס,  גם  לכעוס 
אלא  יעשה  לא  וכדומה,  בניו  על  מרה  לזרוק 
לפנים. ואם יארע לו שיכעוס, והיה נח לרצות 
לכבוד קונו, ובזה יהיה 'שבע רצון ומלא ברכת 

ה' ואף 'בשרו ישכון לבטח'."

בית  את  שהחריב  והוא  מאוד  חמור  הכעס 
מקדשינו.

"ְוִהוא ֶׁשָחְרָבה ֵּבית ִמְקָּדֵׁשנּו ְוָגָלה ְיָקֵרנּו ְוכּו', ִּכי 
ִעַּקר ַהֻחְרָּבן ַעל ְיֵדי עֶֹצם ַהַּכַעס ֶׁשִּנְתָּגֶרה ָּבֶהם ַעד 
ִשְנָאה  ְוִנְתַרָּבה  ָעצּום  ַמֲחֹלֶקת  ֵּביֵניֶהם  ֶׁשָּנְפָלה 
ֶנֱחַרב  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ָּדִמים,  ּוְׁשִפיכּות  ּוְרִציָחה 
ְיֵדי ְּבִחיָנה  ְוִעַּקר ַהֻחְרָּבן הּוא ַעל  ֵּבית ִמְקָּדֵׁשנּו. 
ֶׁשֵהם  ִמִּיְשָרֵאל,  ַהַהְׁשָּפעוֹת  ָּכל  ֶׁשִּנְלַקח  ַהַּנ"ל 
ְלָהעוְֹבֵדי  ְוִנַּתן  ִמִּיְשָרֵאל  ֶׁשִּנַּטל  ָהֲעִׁשירּות  ָּכל 

ּכוָֹכִבים, ֶׁשֶּזה ִעַּקר ַהָּגלּות."1
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טוען ונטען ה' -גבית חוב מהיתומים ג'

א. ְכֶׁשִּנְמָׁשְך ֵאיֶזה ֶׁשַפע ִנְמָׁשְך ַאֲהָבה 
ְוָׁשלוֹם. )ה - ו(

 ________________________

ֶׁשּנוְֹתִנים  ֲאָנִׁשים  ִנְמָצִאים  ב. 
ְלטוָֹבה  ַּכָּוָנָתם  ֵאין  ֲאָבל  ְצָדָקה, 
ְונוְֹתִנים  ְּכבוָֹדם  ְלַהְרּבוֹת  ַרק  ְּכָלל 
ְוַעל  ְוִיְתַיְּקרּו  ֶׁשִּיְתַּכְּבדּו  ְּבָמקוֹם  ַרק 
ְיֵדי ֶזה ַּדְיָקא ִמְתַּגְּבִרים ּוִמְשָֹּתְרִרים 
ֶּבֱאֶמת.  ַהְּכֵׁשִרים  ַעל  ַּדל  ַעם  ַעל 
ְמַתֶּקֶנת  ֵאיָנּה  ְּבַוַּדאי  ָּכזוֹ  ּוְצָדָקה 
ֵהם  ִּכי  ַהְרֵּבה,  ְמַקְלֶקֶלת  ַרק  ְּכָלל 
ְיֵדי הוֹן  ַמְרִּבים ִשְֹנָאה ּוַמֲחֹלֶקת ַעל 
ַוֲעִׁשירּות ָּכֶזה ַרק ֵאֶצל ִיְשָֹרֵאל ָהרֹב 

הּוא ְלטוָֹבה. )ה - ט(
 ________________________

ג. ַרק ַיֲעקֹב ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ַהַּצִּדיִקים 
ְלַקֵּבל  ְצִריִכים  ֶּבֱאֶמת  ְוַהְּכֵׁשִרים 
ֵּגִרים  ֶׁשִּיְתַרּבּו  ְּכֵדי  ָהֲעִׁשירּות  ֶאת 
ַעד  ָּבעוָֹלם,  ֲאִמִּתִּיים  ּוַבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה 
ַהַּצִּדיֵקי  אוֹר  ְוָיִאיר  ַהֵּשֶכל  ֶׁשּיְֻׁשַלם 
ְוַאֲהָבה  ִיְרָאה  ֶׁשַּמְמִׁשיִכים  ֱאֶמת 
ַהִהְתָּפֲארּות  ִהְתַּגּלּות  עֶֹצם  ְיֵדי  ַעל 
ֶׁשְּמַגִּלים ִהְתָּפֲארּות ֲאִפּלּו ֵמַהּפוְֹׁשֵעי 
ִחּיּות  ִעַּקר  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ִיְשָֹרֵאל 

ְוִקּיּום ָהעוָֹלם. )ה - י(
ִעַּקר  ֶׁשִּיְהֶיה  ָראּוי  ָהָיה  "ֶבֱאֶמת 
ֵאֶצל  ַהְיָקִרים  ְוַהֲחָפִצים  ָהֲעִׁשירּות 
ֶׁשְּבִיְשָֹרֵאל,  ְוַהְּכֵׁשִרים  ַהַּצִּדיִקים 
ִהְתַּגְּברּו  ַהּדוֹרוֹת  ֲחָטֵאי  ֵמֲחַמת  ַאְך 
ַהּטוֹב  ֶׁשָּכְבׁשּו  ַהְּתמּורוֹת  ֵהיְכֵלי 
ְלַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ַעל ִּפי 

ָהרֹב הּוא ְלֵהֶפְך." 
 ________________________

ָׁשְרָׁשם הּוא  ִיְשָֹרֵאל  ְּבֵני  ָּבֵּתי  ָּכל  ד. 
ִמְּבִחיַנת ַהֵּבית ַהִּמְקָּדׁש. )ה - יד(

 ________________________

ּוַמָּתן  ַמָּשא  ַלֲעשֹוֹת  ֶׁשרוֶֹצה  ֶזה  ה. 
ּוְלַהְרִויַח ָממוֹן ַוֲעִׁשירּות, הּוא ָצִריְך 
ְוִלְׁשּפֹט  ְּדָרָכיו  ַלֲחׁשֹב  ְמאֹד  ִלָּזֵהר 
ֶאת ַעְצמוֹ ְּבָכל ֵעת ּוְלַפְׁשֵּפׁש ְּבַמֲעָשֹיו 
ַּדְיָקא  ִמְׁשָּפט  ְיֵדי  ַעל  ִּכי  ֵעת,  ְּבָכל 

ּוַמָּתן  ַהַּמָּשא  ַלֲעשֹוֹת  ָיכוֹל 

עשירות בטוחה

מעלת הלימוד

ָעָליו  ַרֵּבנּו  ְיֵדי מֶֹׁשה  ַעל  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ָלנּו  ָנַתן  ַהּתוָֹרה  ִּדיֵני  ֶׁשל  ַהִּלּמּוד  ַהָּלׁשוֹן,  ְּבֶזה  ַּפַעם ַאַחת  ָאַמר 

ַהָּׁשלוֹם, ְוַהִּלּמּוד ֶׁשל ִקּיּום ַהּתוָֹרה ָנַתן ָלנּו ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ַעל ְיֵדי ַאְדמוֹ"ר ַזַצ"ל ְוַעל 
ֲחָדת  ֻאְלַּפן  "ּוְתַקְּבִלין  יוָֹנָתן,  ּוְמַתְרֵּגם  ַהְיׁשּוָעה",  ִמַּמַעְיֵני  ְּבָשֹשֹוֹן  ַמִים  "ּוְׁשַאְבֶּתם  ַהָּפסּוק  ְמַרֵּמז  ֶזה 

ְּבֶחְדָוה ִמְּבִחיֵרי ְּדַצִּדיַקָּיא".                                                                         )כוכבי אור - אנשי מוהר"ן ה( 



עשירות העכו"ם

את  לנו  מפסיד  שהוא  די  לא  שלנו  הכעס 
העשירות, אלא הוא עוד מעביר את העשירות 

לעכו"ם ולרשעים.

"ֶּבֱאֶמת ִמַּמה ֶׁשֵּיׁש ְלָהעוְֹבֵדי ּכוָֹכִבים ְוָהְרָׁשִעים 
ֲעִׁשירּות ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵהם ְמֵלִאים ַּכַעס ּוְרִציָחה 
ְּבִיְשָרֵאל  ֶּׁשִּמְתָּגִרים  ִמַּמה  ִנְמָׁשְך  ֶזה  ְמאֹד, 
ָהעוְֹבֵדי  ְיִניַקת  ָּכל  ִּכי  ַּכַעס,  ָּבֶהם  ּוַמְכִניִסים 
ּכוָֹכִבים ֵמֵעָשו ֶׁשִּמֶּמּנּו ָיָצא ֲעָמֵלק, ֶׁשהּוא ֵראִׁשית 
ּגוִֹים. ְוֵעָשו ְמֻמֶּנה ַעל ַּכַעס, ִּכי הּוא ַהס"ם! הּוא 
ִמִּיְשָרֵאל  ֶנֶפׁש  ְּבָכל  ַהִּמְתָּגֶרה  הּוא  ַהֵּמִסית! 
ְּכֶׁשרוֶֹאה ֶׁשִּנְמָׁשְך לוֹ ֶׁשַפע ָממוֹן ַוֲעִׁשירּות! הּוא 
ְיֵדי ֶזה  ְוַעל  ַּכַעס ְוֵחָמה!  ּוַמְכִניס ּבוֹ  ִמְתָּגֶרה ּבוֹ 
ַּכַּנ"ל.  ְלַכַעס  ּוְמַהְּפכוֹ  ֶׁשּלוֹ  ָהֲעִׁשירּות  ַמְפִסיד 
ֲעִׁשירּות  ָלֶזה  ֵליֵרד  מּוָכן  ֶׁשָהָיה  ֵמַהֶּׁשַפע  ַוֲאַזי 
ַאף ַעל ִּפי ֶּׁשִּנְתַקְלְקָלה ְוִנְתַהְּפָכה ְלַכַעס, ַאף ַעל 
ִּפי ֵכן ִמְּפסֶֹלת ַהֶּׁשַפע, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת סּוְסִפיָתא 
ָאֳחָרא,  ְלַהִּסְטָרא  ָהֲעִׁשירּות  ִנְמָׁשְך  ְּדַדֲהָבא 
ְוזֹאת  ְוָהְרָׁשִעים...  ּכוָֹכִבים  ָהעוְֹבֵדי  ֶׁשֵהם 
ְיֵדי ֶזה  ָהֲעִׁשירּות הּוא ְּבֵהֶפְך ֵמַהְּקֻדָּׁשה ִּכי ַעל 
ָהֲעִׁשירּות ִנְתַעֵּלם ֵׁשם ה' ַחס ְוָׁשלוֹם, ּוִמְתַּגֵּבר 

ְׁשמוֹת ַהִחיצוִֹנים."1

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".

הגדולות  להשפעות  לזכות  ה'  בעזרת  נוכל  כך 
בגשמיות  הגדולה  לעשירות  ואף  פסח,  של 

היורדת בכל פסח ופסח.

ֶׁשהּוא  ָחֵמץ  ֶׁשל  ָהִאּסּור  ּגֶֹדל  ְּבִחיַנת  "ְוֶזה 
ָאסּור ְּבַמֶּׁשהּו, ִּכי ָחֵמץ ְּבִחיַנת ַּכַעס, ְּבִחיַנת ִּכי 
ְיֵדי  ַעל  ִּבְנִפיָחה  עוֶֹלה  ָחֵמץ  ִּכי  ְלָבִבי,  ִיְתַחֵּמץ 
ְּבִחיַנת ַּכַעס  ְורּוַח ָהעוָֹלם, ֶזה  ֲאִויר  ֶׁשּׁשוֵֹלט ּבוֹ 
ֶׁשהּוא ֲחרוֹן ַאף, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ִעיר ְּפרּוָצה ֵאין 
חוָֹמה ִאיׁש ֲאֶׁשר ֵאין ַמְעצוֹר ְלרּוחוֹ, ְּדַהְינּו ֶׁשֵאין 
עוְֹצִרין ְוכוְֹבִׁשין ֶאת ָהרּוַח ֶׁשָּבַאף ּוַמִּניִחין אוֹתוֹ 
ָחֵמץ  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ַאף  ַוֲחרוֹן  ְּבַכַעס  ְלִהְתַחֵּמץ 
ְּבִחיַנת ִּכי ִיְתַחֵּמץ ְלָבִבי, ִּכי ַעָּתה ְצִריִכין ִלְׁשמֹר 
ֶאת ָהֲאִכיָלה ְמאֹד ֶׁשֹּלא ִּתְׁשֹלט ָּבּה רּוַח ָהעוָֹלם, 
ֶׁשְּצִריִכין  ָהֲעִׁשירּות  ֶׁשַפע  ִיְתַהֵּפְך  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי 
ֶׁשֹּלא  ַהְּגֻאָּלה  ִעַּקר  ָּתלּוי  ֶׁשָּבֶזה  ַעָּתה  ְלַהְמִׁשיְך 
ֶׁשהּוא  ְוָׁשלוֹם,  ַחס  ַאף,  ַוֲחרוֹן  ְלַכַעס  ִיְתַהֵּפְך 

ְּבִחיַנת ֵאין ַמְעָצר ְלרּוחוֹ...
ָּתלּוי  הּוא  ִּכי  ְּבַמֶּׁשהּו,  ְּבֶפַסח  ָחֵמץ  ֵּכן  ְוַעל 
ַהּכֹל  ְלַמְעָלה  ִּכי  ַהַּשֲעָרה,  ְּבחּוט  ְּבַמֶּׁשהּו 
קֶֹדׁש ַרק ְלַמָּטה ְּבַמֶּׁשהּו ְּבָעְלָמא ְּכֶׁשּפוְֹגִמין, 
ֲאַזי  ִמַּכַעס  ִנְזֲהִרין  ְוֵאיָנם  ְוָׁשלוֹם,  ַחס 
ְוָׁשלוֹם,  ְלַכַעס, ַחס  ִנְתַהֵּפְך ֶׁשַפע ָהֲעִׁשירּות 
ָּתלּוי  ֶׁשַהָּדָבר  ִנְמָצא,  ֵחָמה.  ֵמחוָֹמה  ְוַנֲעֶשֹה 

ְּבַמֶּׁשהּו, ְוַעל ֵּכן ָחֵמץ ָאסּור ְּבַמֶּׁשהּו."3

מצה

ְלחוָֹמה  ֶׁשְּכֶׁשּזוִֹכין  ַהַּנ"ל  ְּבַהּתוָֹרה  ְמבָֹאר 
ֶאת  ׁשוֶֹמֶרת  ַהּזֹאת  ַהחוָֹמה  ֲאַזי  ֲעִׁשירּות  ֶׁשל 
ַהֶּׁשַפע  ְּכֶׁשּיוֵֹרד  ִּבְתִחָּלה  ַרק  ִמַּכַעס  ָהָאָדם 
ֶׁשַפע  ַלֲהפְֹך  ְמאֹד  ִמְתָּגֶרה  הּוא  ֲעִׁשירּות  ֶׁשל 
ְּבַכַעס  ּבוֹ  ִמְתָּגֶרה  ְוִלְפָעִמים  ְלַכַעס  ָהֲעִׁשירּות 
ָּגדוֹל ָּכל ָּכְך ַעד ֶׁשּיּוַכל ְלַהְפִסיד לוֹ ַּגם ַהחוָֹמה 
ֶׁשל ָהֲעִׁשירּות, ְּדַהְינּו ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּכָבר ָזָכה 
ֵכן  ִּפי  ַעל  ִלְבִחיַנת חוָֹמה, ַאף  ְוָזָכה  ַלֲעִׁשירּות 
ְיַקְלֵקל ַהחוָֹמה ֶׁשל ֲעִׁשירּות ַעל ְיֵדי ִהְתַּגְּברּות 
ַהַּכַעס ְּביוֵֹתר, ַחס ְוָׁשלוֹם, ַעל ֵּכן ְּבֶפַסח ֶׁשָאז 
ְצִריִכין  ָאז  ֵליֵרד  ֲעִׁשירּות  ֶׁשל  ַהֶּׁשַפע  ַמְתִחיל 

ְׁשִמיָרה ְּגדוָֹלה ֵמָחֵמץ ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַּכַעס. 

ַּבַּלְיָלה  הּוא  ַמָּצה  ֲאִכיַלת  ִמְצַות  ִעַּקר  ֵּכן  ְוַעל 
ָהִראׁשוָֹנה ְּבֵעת ְיִציַאת ִמְצַרִים ְּבֵעת ֶׁשְּמַקְּבִלין 
ָהְרכּוׁש ָּגדוֹל ֶׁשָאז ְצִריִכין ִלָּזֵהר ְּביוֵֹתר ֶלֱאכֹל 
ַמָּצה ֶׁשהּוא ַהֵהֶפְך ִמַּכַעס ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ָחֵמץ, 
ָהִראׁשוָֹנה  ַלְיָלה  ֶׁשהּוא  ַהַהְתָחָלה  ַאַחר  ֲאָבל 
ֵאין ִחּיּוב ֶלֱאכֹל ַמָּצה, ֲאָבל ַאף ַעל ִּפי ֵכן ֲעַדִין 
ְצִריִכין ִלְׁשמֹר ֶאת ַעְצמוֹ ֵמָחֵמץ, ִּכי ַאף ַעל ִּפי 
ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ְּבֵעת  ַלֲעִׁשירּות  ָזִכינּו  ֶׁשְּכָבר 
ַוֲעַדִין  ִּבְׁשֵלמּות  ָהֲעִׁשירּות  ִקַּבְלנּו  ֹלא  ֲעַדִין 
ֹלא ִנְגַמר ַהחוָֹמה ֶׁשל ָהֲעִׁשירּות ִּבְׁשֵלמּות, ִּכי 
ִלְרּדֹף  ֶׁשרוִֹצים  ֵמַהִּמְצִרים  ְיֵרִאים  ָאנּו  ֲעַדִין 
ֶׁשָאז  ֶּפַסח  ֶׁשל  ִּבְׁשִביִעי  ֲאָבל  ִיְשָֹרֵאל,  ַאֲחֵרי 
ְוָאז  ְלַגְמֵרי  ַהִּמְצִרִּיים  ָנְפלּו  ְוָאז  ַהָּים  ִנְקַרע 
ָזִכינּו ְלָהֲעִׁשירּות ִּבְׁשֵלמּות ָּגדוֹל ְּביוֵֹתר, ַעל ֵּכן 
ָאז ֻהַּתר ֶהָחֵמץ, ִּכי ָאז ְּכָבר ִנְׁשַלם ָלנּו ַהחוָֹמה 
ֶׁשל ָהֲעִׁשירּות ַעל ְיֵדי ְקִריַעת ַים סּוף ִּבְבִחיַנת 
ְוַהַּמִים ָלֶהם חוָֹמה ַעד ֶׁשֵאין ְיֵרִאים עוֹד ֵמֶהם 

ֶׁשֹּלא ַיַהְפכּו ֶׁשַפע ָהֲעִׁשירּות ְלַכַעס."3

לחם עוני

הדרך לעשירות...

ִמי  ְּדַהְינּו  ֲעִנּיּות,  הּוא  ָהֲעִׁשירּות  ִּתּקּון  "ִעַּקר 
ְּכָעִני  ַעְצמוֹ  ּוַמֲחִזיק  ְּבַדְעּתוֹ  ִמְתָּגֶאה  ֶׁשֵאינוֹ 
ַמָּמׁש  ָעִני  ֶׁשהּוא  ֵּבין  ֶׁשהּוא  ַמֲעָמד  ּוְבֵאיֶזה 
ֻמְפָלג ָּתִמיד  ָעִׁשיר  ֵּבינוִֹני אוֹ ֶׁשהּוא  אוֹ ֶׁשהּוא 
ָּדִוד  ִּבְבִחיַנת  ָּגדוֹל,  ְוֶאְביוֹן  ֶּכָעִני  ַעְצמוֹ  ַמֲחִזיק 
ַהָּגדוֹל  ְוָעְׁשרוֹ  ּוְגֻדָּלתוֹ  ַמְלכּותוֹ  ֶׁשְּבגֶֹדל  ַהֶּמֶלְך 
ָעִני  ַוֲאִני  ָאנִֹכי,  ְוֶאְביוֹן  ָעִני  ִּכי  ָּתִמיד,  ָאַמר 
ֲעִנּיּותוֹ  ְלָהִבין עֶֹצם  ְוֶאְביוֹן, ִּכי ָהָאָדם ָראּוי לוֹ 
לוֹ  ֶאְפָׁשר  ִאי  ַהַּצִּדיק  ֲאִפּלּו  ִּכי  ָהעוָֹלם,  ְּבֶזה 
ַהֵּׁשם  ְּכֶנֶגד  ָהעוָֹלם  ְּבֶזה  חוָֹבתוֹ  ְיֵדי  ָלֵצאת 
ָּבָאֶרץ  ַצִּדיק  ֵאין  ִּכי  ֶׁשָּכתּוב,  ּוְכמוֹ  ִיְתָּבַרְך, 
ֲאֶׁשר ַיֲעֶשה טוֹב ְוכּו', ִמָּכל ֶׁשֵּכן ְוָכל ֶׁשֵּכן ְׁשָאר 
ְּבֵני ָהעוָֹלם, ְוִאם ֵּכן ֲאִפּלּו ֶלֶחם ַצר ּוַמִים ַלַחץ 
ֵאינוֹ ַמִּגיַע לוֹ ַחס ְוָׁשלוֹם ְלִפי ַמֲעָשיו, ַרק ַהֵּׁשם 
ִיְתָּבַרְך ָזן ֶאת ָהעוָֹלם ְּבַחְסּדוֹ, ְּכמוֹ ֶׁשָּכתּוב, נֵֹתן 
ֵאין  ֵּכן  ְוִאם  ַחְסּדוֹ,  ְלעוָֹלם  ִּכי  ָּבָשר  ְלָכל  ֶלֶחם 

ָעִני יוֵֹתר ִמֶּמּנּו, ִּכי הּוא ָאַכל ְּדָלאו ִּדיֵלּה, 

ְּבֵברּור,  זֹאת  ְויוֵֹדַע  ָהֱאֶמת  ִלּבוֹ  ֶאל  ּוְכֶׁשֵּמִשים 
ֲאַזי טוֹב לוֹ ָּתִמיד ְוִיְזֶּכה ַלֲעִׁשירּות ֲאִמִּתי ֶׁשהּוא 
ֵאיֶזהּו  ִלְבָרָכה,  ִזְכרוָֹנם  ַרּבוֵֹתינּו  ֶּׁשָאְמרּו  ַמה 
ָעִׁשיר ַהָּשֵמַח ְּבֶחְלקוֹ, ִּכי ִיְשַמח ָּתִמיד ְּבֶחְלקוֹ, 
ֵמַאַחר ֶׁשּיוֵֹדַע ֶׁשַהּכֹל ֶחֶסד ָּגדוֹל ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך 
ִיְזֶּכה  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ַלַחץ,  ּוַמִים  ַצר  ֶלֶחם  ֲאִפּלּו 
ִּבְבִחיַנת  ְּדָעְלָמא!!!  ְלָכל הוֹן  ַמָּמׁש,  ַלֲעִׁשירּות 
ָקָטן  ֶׁשהּוא  ֶׁשִּמי  ַרב,  הּוא  ְזֵעיר  ְּדִאיהּו  ָמאן 
ְּבֵעיָניו ְוֵיׁש לוֹ ִהְסַּתְּפקּות ּוְמַקֵּבל ַהּכֹל ְּבַאֲהָבה 

ּוְבִשְמָחה ִיְזֶּכה ַאַחר ָּכְך ְלעֶֹׁשר ּוְגֻדָּלה."1
_______________________________

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

מלוה  )גבית  ּבוֹ.  ֶׁשַּיְצִליַח  ִּבְקֻדָּׁשה 
ג - ב( 

הּוא  ּוַמָּתן  ַמָּשא  ֶׁשעוֶֹשֹה  "ֶזה 
ִיְתָּבַרְך,  ַלה'  ְנָפׁשוֹת  ְמָקֵרב  ְּבִחיַנת 
ִניצוֹצוֹת  ּוַמָּתן  ְּבַהַּמָּשא  ֵיׁש  ִּכי 
ֶׁשְּצִריִכין  ְמאֹד  ְּגבוֹהוֹת  ְקדוֹׁשוֹת 
ְוֵאּלּו  ּוַמָּתן,  ַהַּמָּשא  ְיֵדי  ַעל  ְלָבְרָרם 
ְיֵדי  ַעל  אוָֹתן  ֶׁשְּמָבְרִרין  ַהִּניצוֹצוֹת 
ֶאל  אוָֹתן  ּוַמֲחִזיִרין  ּוַמָּתן  ַהַּמָּשא 
ּוַבֲעֵלי  ֵּגִרים  ְּבִחיַנת  ֵהם  ַהְּקֻדָּׁשה 

ְּתׁשּוָבה."
 ________________________

ָצִריְך  ּוַמָּתן  ְּבַמָּשא  ָהעוֵֹסק  ֶזה  ו. 
ּבוֹ  ִיְתַאֵחז  ֶׁשֹּלא  ְמאֹד  ְּבַנְפׁשוֹ  ִלָּזֵהר 
ֶׁשהּוא  ַהִּניצוֹצוֹת  ְּבֵאּלּו  ַהֶּנֱאָחז  ָהַרע 
ּוִמֶּזה  ּוַמָּתן.  ַהַּמָּשא  ְיֵדי  ַעל  ְמָבְרָרם 
ְועוְֹסִקים  ַלּׁשּוק  ֶּׁשַהּיוְֹצִאין  ַמה  ָּבא 
ִלְפָעִמים  ִנְכָׁשִלין  ּוַמָּתן  ְּבַמָּשא 
ְוִנְתַרֲחִקין ֵמֲעבוַֹדת ה' ִיְתָּבַרְך. )ג - ב(

 ________________________

ז. ִּיְׁשּפֹט ֶאת ַעְצמוֹ ְּבָכל ֵעת ְוִיְתּבוֵֹדד 
ִיְתָּבַרְך  ה'  ִלְפֵני  ִשֹיָחתוֹ  ִויָפֵרׁש 
ְוִיְׁשּפֹט  ְוָיִדין  ְּבַמֲעָשֹיו  ִויַפְׁשֵּפׁש 
ַהְּדָבִרים  ָּכל  ַעל  ְּבַעְצמוֹ  ַעְצמוֹ  ֶאת 
לוֹ  ָראּוי  ָּכְך  ִאם  עוֶֹשֹה  ֶׁשהּוא 
ְּבַמֲעִשֹים  ַחָּייו  ְיֵמי  ּוְלַבּלוֹת  ַלֲעשֹוֹת 
ְמעוֵֹרר  ַהִּמְׁשָּפט  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ָּכֵאֶּלה 
ֵאׁש.  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ַהֵּלב  ִהְתַלֲהבּות 
ֶאת  שֹוֵֹרף  הּוא  ַהֶּזה  ָהֵאׁש  ְיֵדי  ְוַעל 

ָהַרע ֶׁשֹּלא ִיְתַאֵחז ּבוֹ. )ג - ב(
 ________________________

ַעְצמוֹ  ֶאת  ִלְׁשּפֹט  ָראּוי  ָּכל ָאָדם  ח. 
ַהָּבא  ָּכל  ַעל  ַהַּצִּדיק  ה'  ִּכי  ּוְלָהִבין 
ִעּמוֹ  ֵמיִטיב  ִיְתָּבַרְך  ה'  ַוֲעַדִין  ָעָליו 
ָּדְחקוֹ  ְּבגֶֹדל  ַאף  ַמֲעָשֹיו,  ְלִפי  ְמאֹד 
ִאם  ֲאִפּלּו  ְוָׁשלוֹם,  ַחס  ַוֲעִנּיּותוֹ, 
ֲעִנּיּות,  ִּדְקּדּוֵקי  ְוָׁשלוֹם  ַחס  לוֹ,  ֵיׁש 
ָחִליָלה, ַאף ַעל ִּפי ֵכן ָראּוי לוֹ ְלָהִבין 
ֶׁשְּלִפי ַמֲעָשֹיו ֲעַדִין ה' ִיְתָּבַרְך ֵמיִטיב 
ְּבֶחֶסד  ָעָליו  ִמְׁשָּפטוֹ  ּוֵמֵקל  ִעּמוֹ 
ּוְבַרֲחִמים ְּגדוִֹלים, ִּכי ַצִּדיק ה' ְוָיָׁשר 

ִמְׁשָּפָטיו. )ג - ד(
 ________________________

ְיֵדי  ַעל  ַהְּצָדָקה הּוא  ִעַּקר ִּתּקּון  ט. 
ַהֵּלב,  ֵמרַֹע  ַהֵהֶפְך  ֶׁשהּוא  ִמְׁשָּפט, 
ַהְינּו ֶׁשֶהָעִׁשיר ִיְׁשּפֹט ֶאת ַעְצמוֹ ְוָיִבין 
ִּכי ְּבַוַּדאי ה' ִיְתָּבַרְך עוֶֹשֹה ִעּמוֹ ֶחֶסד 
ֵּכן  ...ַעל  ְּכָלל,  לוֹ  ָראּוי  ֶׁשֵאינוֹ  ָּגדוֹל 
ְּבַוַּדאי חוָֹבה ָלֵתת ַלה' ִיְתָּבַרְך ֶחְלקוֹ 
ֲאֶׁשר ִהְזִהיָרנּו ִלֵּתן ֶחְלקוֹ ָלֲעִנִּיים, ִּכי 

ֶּבֱאֶמת ַהּכֹל ֶׁשּלוֹ. )ג - ד(

המשך מעמ' קודם
תו' ס"ח

     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 
זה  ידי  ועל  עי"ז.  ח"ו  נפשי  את  ולטרף  כעס,  ממנה  ולעשות  העשירות,  של 
אזכה להתחזק ולהתגבר לשבר ולבטל הכעס לגמרי, ולהפוך הכעס לרחמנות. 
ולא יהיה שום  ואזכה עי"ז לעשירות גדול דקדושה, שהוא שורש הנפשות. 
ח"ו,  והחימה  הכעס  ידי  על  ח"ו  העשירות  השפעת  לקלקל  דבר  להבעל  כח 
רק נזכה שיומשך עלינו החומה של עשירות."      )לקוטי תפילות - ח"א - ס"ח ס"ט(



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

רבותינו  של  הזה  הדור  ואחרי 
וכל  התוספות  בעלי  הצרפתים 
תלמידיהם  קמו  זלה"ה  סיעתם 
הדור  ראשי  הם  ואלה  אחריהם 
ההוא הרמב"ן דהיינו רבינו משה בר 
נחמן גירונדי מעיר גירונדה מגלילות 

קטאלוניא. 
מבעלי  עזרא  רבינו  היו  ורבותיו 
כ"ח,  דף  בתרא  בבא  ונזכר  התוס' 
רבינו  היה  הקבלה  בחכמת  ורבו 
מגארמיזא  יהודה  בר  אלעזר 
בתוספות  ונזכר  הרוקח  ספ'  שחבר 

בשבועות דף מ"ו. 
***

החכמות  בכל  שלם  היה  והרמב"ן 
ומלבד חכמתו  וחבר ספרים הרבה, 
היה  גם  התלמוד  בים  הגדולה 
מקובל גדול ופילוסוף אלוהי כאשר 
ספרי  ג'  וחיבר  ומפורסם  ידוע  הוא 
ואוצר  הרמון  ספר  הקבלה  בחכמת 
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 
בסוף  כמ"ש  יהודי  איש  שם  ומצא 
ספר פי' התורה בחתימת הספר וזה 
לשונו: היום הזה ראיתי בך קדושה 
איש  בתוכך  מצאתי  קשה  חזות 
ובוז  והוא צבע  נענה  וגם  נגש  יהודי 
ישבע ואליו יאספו בביתו בין גדולים 
וקטנים אם ישלמו מנין עדה שאין 
להם ענין לא מקנה וקנין עם עני ודל 
ושם  וכו'.  ואביון  הלך  ומסכן  ורש 
מספר ענין הקינות שאמר והקריעות 
שקרע על ראיית ירושלים וחרבן בית 

המקדש הכל כתוב שם באורך.
***

לו קבר  לחצוב  עוד שם שהלך  וכתב 
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 
מן  בידם  העיר שיש קבלה  מתושבי 
הזקנים כי שם בבית הקברות תחת 
'עין  שפוע ההר אצל הכפר שקורים 
שילואן' שקבורים שם שלשה גדולי 
עולם והם הרמב"ן והמרדכי ורבינו 
עובדיא מברטנורא מפרש המשניות 
שם  בנה  שהוא  עוד  לי  ואמרו 
לעד  ועדין  המדרש  בית  בירושלים 
מדרש  היהודים  אותו  קורים  היום 
קרוב  התל  תחת  והוא  הרמב"ן 
והוא  ציון  שער  אצל  העיר  לחומת 

השער של קבורת מלכי בית דוד.
)קורא הדורות(

כתב  ע"ג  פ'  דף  חיים  ארחות  בספר 
מורי  מפי  קבלתי  כתב  והרמב"ן 
רבינו יהודה שקבל מרבו רבינו יצחק 
הרמב"ן  וזכה  הצרפתי.  אברהם  בר 

לגלוי אליהו הנביא זכור לטוב. 
***

הרב  הם:  הרמב"ן  תלמידי  מגדולי 
בעל התרומות, ורבינו יונה, והרא"ה, 
הדרשות,  בעל  והר"ן  והרשב"א, 
הר"ן  שמזכירו  בונפיר  דוד  ורבינו 

תדיר בחידושיו לסנהדרין.
***

הרמב"ן מלבד תוקף גדולת חכמתו 
בתלמוד וע"ד האמת, עוד היה חכם 

בחכמת המחקר ורופא מובהק.
***

לגאון  הרואות  עינינו  כן  ועתה 
קאנפנטון  יצחק  הרב  קשטיליא 
בדרכי התלמוד שלו הזהיר לדקדק 
מאד בחידושי הרמב"ן כי כל דבריו 
בו  יש  ולא  במדה  במשקל  במספר 
יתור אות אחת. והאריך שם הרבה 
בכללי לשון הרמב"ן. ומשם יראה 
המעיין כמה עמקו דבריו הנוראים 
אשר  הראשונים  חכמת  ויראה 
בדבריהם  ענינים  כמה  כוללים 
להקשות  ילבש  ורעדה  הקדושים 
לדבר  שאין  וק"ו  דבריהם.  על 
דרך  שאינו  דבר  שום  ח"ו  כנגדם 

תלמיד לרב. 
)שם הגדולים(

וכבר נודע תקף גדולת הרמב"ן וכוחו 
תלמודא  "דכליה  בתלמוד,  הגדול 
ונחנו  דמי"  בכיסתיה  דמנח  כמאן 
מה אפילו לומר אחד ממאה מגדולת 

תקף ידיעתו. 
)עין זוכר - מערכת ע'( 

הגדול  הרב  מורנו  שגם  ואמרתי 
רבינו משה בר נחמן ז"ל היה מתיר 
גדול ממנו בחכמה  לנו  ואין  ועושה. 

ובמנין וביראת חטא. 
)שו"ת הרשב"א ח"א תי"ג( 

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

נודע עוד לשום אדם בגולה" ע"כ. 
)אור החיים אות מ(

לו  יהיה  יקפיד,  לא  שמעולם  אדם 
מליונר  הכי  יהיה  הוא  שפע,  אין-סוף 
את  מאבד  שהאדם  הסיבה  בעולם. 
המח זה מפני שהוא מקפיד בכל פעם.1 
הוא מפסיד  פעם שהאדם מקפיד  בכל 

אין סוף שפע, פשוט זה ההפסד שלו...

לא  הוא  שמעולם  אהבה  בר  אדא  רב 
כעס,2 כמו שהוא העיד על עצמו: "מימי 
זכה  הוא  ביתי"  בתוך  הקפדתי  לא 

להחזיק בית שלם שלא יפול.3

ובכל  השפע של האדם בא דרך אשתו, 
מפסיד  הוא  עליה  כועס  שהוא  פעם 
מיליארדים, הוא מפסיד אין סוף שפע, 
ַהָּממוֹן  "ִעיַּקר  ס"ט:  בתורה  כמבואר 
ֶׁשל ָהָאָדם, ּבָא לוֹ ַעל ְיֵדי ַּבת זּוגוֹ. ִּכי ַעל 

ְיֵדי אוֹר ַנְפָׁשּה, מִֶּזה ָּבא לוֹ ַהָּממוֹן."

ֵאין  ֲאֶׁשר  ִאיׁש  חוָֹמה  ֵאין  ְּפרּוָצה  "ִעיר 
של  חומה  זה   - חומה  ְלרּוחוֹ".  ַמְעָצר 
מליארד  לך  לתת  רוצה  ה'  עשירות, 
אתה  למה  כועס?  אתה  למה  דולאר, 
מקפיד? יש אנשים שזה כבר נהפך להם 

לאידיאולוגיה. 

את  איבד  הוא  מקפיד,  שהאדם  ברגע 
מיני  כל  עושה  והבעל-דבר  הכסף.  כל 
יכעס,  שהאדם  בכדי  במיוחד  דברים 
ועושה  האדם  את  מבלבל  דבר  הבעל 
לך  "מותר  כעס:  של  אידיאולוגיות  לו 
לכעוס, אתה מסכן, אתה מותש, הייתי 
עשרה  שתים  עד  בבוקר  מחמש  בחוץ 

בלילה."

עכשיו  לבוא  שצריך  יודע  הבעל-דבר 
סיבה  איזה  מזמין  הוא  אז  כסף, 
ס"ח,  בתורה  מבואר  זה  כל  לכעס. 
אותו  הממון,  שבא  מקום  שבאותו 
מקום מושל הכעס. וה' רוצה לתת לכל 
של  מליארדים  של  מליארדים  אחד 
אחד  לכל  לתת  רוצה  ה'  מליארדים. 
חומה של כסף, שיהיה לך משכיות של 
כסף, משכיות זה אוצרות, ארמונות של 
למה  רק  שלמים  ארמונות  וזהב,  כסף 

אתה כועס? למה אתה מקפיד?

_________________________
חו"מ  ליקו"ה  ועיין  כ"ה,  דעת  המידות  ספר   .1

נזיקין א' שכעס זה פגם הדעת. 
2. "מאי הוה עובדיה דרב אדא בר אהבה: כי הא 
לה  ואמרי  זירא  רבי  דאתמר שאלו תלמידיו את 
לרב אדא בר אהבה במה הארכת ימים? אמר להם 
מימי לא הקפדתי בתוך ביתי וכו'. )תענית כ – ב(.

3. "רב הונא הוה ליה ההוא חמרא בההוא ביתא 
רעיעא ובעי לפנוייה עייליה לרב אדא בר אהבה 

להתם משכיה בשמעתא עד דפנייה )שם(.

כעס
ההפסד כולו שלך...

  תורות ס"ח,ס"ט



ִאם ִמְתעוֵֹרר ָאָדם ִלְתׁשּוָבה
ָאז ְּכֶׁשרוֶֹצה ִלְכנֹס ְּבַדְרֵכי ה' ְוִלְנסַֹע ְלַהַּצִּדיק

ִמְתַּגֵּבר ָעָליו ְּבָכל ַּפַעם
ֵיֶצר ָהָרע יוֵֹתר ָּגדוֹל,

ַעל ֵּכן ָצִריְך
ְּבָכל ַּפַעם

ִהְתַּגְּברּות ְּביוֵֹתר
ְוִהְתַחְּזקּות ָחָדׁש

ֶנֶגד ַהֵּיֶצר ָהָרע ֶהָחָדׁש
ֶׁשִּמְתַּגֵּבר ָעָליו ְּבָכל ַּפַעם.

הספר הנדיר "יחוס הגדולים" 
מאת הרה"ח ר' שמואל הורביץ ז"ל  להשיג: 057-3155-466

מעתי מאחד מאנ"ש שסיפר מעשה ש
מהרב ר' שניאור זלמן מלאדי ז"ל 
נעוריו אחר שלמד  )בעל התניא( שבימי 
הרע:  היצר  אותו  הסית  וכו',  הרבה 
"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 
אצל  יושב  אחד  זקן  וראה  המדרש  לבית  שנכנס  שנזדמן 
הרובע )התנור( ומתחמם. ענה ואמר לו: "זקן זקן למה אינך 
לקברות?!  תובל  מעט  שעוד  יודע  אינך  וכו'?  תהילים  אומר 

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 פ
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!!!

סיפורים ושיחות
מפי חסידי ברסלב

לומדים ספר-המידות

תורה ע"ב

שרפי-מעלה

 shuvubonim.com :לתרומות והנצחות להחזקת העלון והמבחנים בליקו"מ  פלא': 050-418-0673 .  ת.ד. 5136 ירושלים  . ניתן לראות את העלון ב

לעלוי נשמת עקא בת ר' אברהם אלימלך ז"ל

יוצא  ואחד  לחדר  נכנסים  "אלף  שכתוב:  מה  ב( 
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.
)ר' שמואל טוקצינסקי, מה ששמע מר' שמואל הורביץ ז"ל.(

השקפה



בניםבנים
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 
סליק פסקיה לקיבורא בשיניה.                                       )מסכת שבת קנו – ב(

כיסוי  נמי אמרי' פ"ק דקדושין דבעי  כו': בשאר אינשי  גילוי רישא א"ל 
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' 
"ברוך שגלה  ]חבריו[" באותו שעה אמרו:  )רבותיו(  עקיבא שהכחיש את 

סודו לעקיבא בן יוסף".
גמ': אחד גלה ראשו שמע מינה גלוי ראש, עזות תקיפא הוא.

)מסכת כלה פרק שני(

הצמח צדק זצ"ל היה נותן תמיד תודה למינקת שלו, על שהשגיחה עליו 
גרמה  ובזה  מקטנותו,  ידיו  נוטלת  ושהיתה  כלל,  ראש  בגלוי  ילך  שלא 

שיהיה לו יראת שמים. כי אלו הדברים מקדשין את האדם מקטנותו. 
)ימי שמואל – ט(

בגילוי  אמות  ד'  לילך  אסור  הלא  כי  הראש,  כיסוי  סוד  עתה  לך  ואפרש 
ראש. וסוד הענין הוא, כי הנה כל הגוף צריך להיות מכוסה, חוץ מן הפנים 

והידים והרגלים. 
לה  אין  ההארה  כי  הגוף,  להסתיר  עשוים  הלבושים  כי  הוא,  והטעם 
להראות. אך המקומות שהוקבעו להשפיע לתחתונים, אדרבא הם צריכין 
להגלות, והיינו הפנים. בסוד, יאר ה' פניו אליך. והידים והרגלים כבר ידעת 
אך  לחוץ.  הצריכים  ההארות  האצבעות  דרך  הממשיכים  הקצוות  שהם 
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, 

שכך צריך לכבוד השורה.                                                  )אדיר במרום ח"א(

ידוע הסיפור על נכדי הרה"ק ר' פנחס מקוריץ זי"ע שהקימו בית דפוס 
שהיה  וכו'(  הק'  הזוהר  )כמו  ספרים  היו  שם  שהודפסו  הספרים  ובין 
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. 
ולרוץ  המירבית  במהירות  הסיוט  את  לעבור  מנסה  האומלל  הנאשם 
לרגע  אפילו  באמצע  לעצור  בדעתו  מעלה  שאינו  ובוודאי  יכלתו,  ככל 
נכדי  קט. אך כשהוליכו בין החילים ארורים את אותם בעלי הדפוס 
נעצר  נפש  במסירות  והוא  מראשו  הכיפה  מהם  לאחד  נפל  הצדיק, 

והרים את הכיפה כשתוך כדי כך ספג עוד מכות רבות. אשרי חלקו. 

עבודת המידות


